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Dear readers,

O
ver these past 10 months of the 2013 
fiscal year, TCEB has revised strategies 
and initiated several projects in its 
role of Growth Driver to stimulate 
both the domestic and inbound MICE 
industries to meet targeted growth. The 

government has a clear policy to promote Thailand’s 
MICE industry as a major business sector important to 
the country’s economy and this will serve as a crucial 
mechanism in creating jobs and distributing income 
to the regions.

In this issue, Mr. Yukol Limlamthong, Deputy Prime 
Minister and Minister of Agriculture and Cooperatives, 
who has been assigned to supervise the TCEB, unveils 
the government’s policy and a guideline for Thai MICE 
industry development as well as preparations for new 
challenges that will be brought about by the start of 
the ASEAN Economic Community in 2015.

In terms of major activities during the past 
few months, the bureau widened its overseas 
strategic alliance by signing two memorandums 
of understanding with the Philippine Chamber of 
Commerce and Industry (PCCI) and Chamber of 
Commerce of the Philippine Islands (CCPI) to jointly 
develop and expand trade promotion between the two 
countries as well as strengthen the MICE industry. 
This collaboration will forge new MICE frontiers, help 
the two countries enter a new era of ASEAN MICE 
leadership and pave the way for economic expansion 
in the ASEAN region.

In addition, the TCEB debuted Krabi as a MICE 
destination in Andaman Cluster through two activities. 
Connections Plus 2013 invited corporate executives 
from around the world while the Media Familiarisation 
Trip 2013 brought the international press to 
experience MICE under the concept “Adventure MICE 
of the Andaman” as well as to explore the diversity of 
facilities in Krabi that can serve business events.

For domestic MICE, the TCEB launched the 
Meetings in Thailand campaign and also announced 
a strategic plan for D-MICE that is in accordance with 
the government’s policy. The bureau is targeting 15 per 
cent growth in the D-MICE industry this year.

Personnel development is still a key to sustainable 
MICE development and in this regard, the TCEB has 
signed a memorandum of understanding with Meeting 
Professionals International (MPI) to integrate the 
whole system of MICE capabilities development. This 
is an integral part of its aim to drive Thailand forward 
and step up to become the MICE education centre of 
ASEAN in the near future.

Finally, it is a great pleasure that this year the 
TCEB is launching Khon Kaen as Thailand’s fifth 
MICE City. The bureau has signed a memorandum of 
understanding with the province and also joined with 
more than 350 delegates from government agencies 
and local operators to announce efforts for reinforcing 
Khon Kaen as a MICE hub for Indochina and Southern 
China.

Let’s keep an eye on the next steps the TCEB will 
take in naming and developing the next MICE City.

Mr. Nopparat Maythaveekulchai 
President, Thailand Convention &  

Exhibition Bureau (Public Organisation) 

สารจากผู้อ�านวยการ

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสาร ทีเส็บ ทุกท่าน 
ตลอด 10 เดือนของปีงบประมาณ 2556 ทีเส็บได้ปรับกลยุทธ์และริเร่ิมโครงการ

ต่างๆ ภายใต้บทบาทของการเป็น Growth Driver เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในและ 
ต่างประเทศให้ขยายตัวตามเป้าหมาย ในขณะที่รัฐบาลก็มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริม
อตุสาหกรรมไมซ์ไทยให้เป็นหน่ึงในธรุกิจหลักทีม่คีวามส�าคญัต่อเศรษฐกจิประเทศ เป็นกลไก
ส�าคัญในการจ้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ 

ในวารสารฉบับน้ี นายยุคล ล้ิมแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะได้รับมอบหมายให้ก�ากับดูแล ทีเส็บ ได้เปิดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายรัฐและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย รวมถึงการ 
เตรียมพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆ จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในปี 2558 ด้วย

ส�าหรับกิจกรรมส�าคัญๆ ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ทีเส็บได้ขยายเครือข่ายพันธมิตร 
ในต่างประเทศ โดยลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม
ฟิลิปปินส์ และ สภาหอการค้าแห่งเกาะฟิลปิปินส์ เพือ่ร่วมกันพฒันาและขยายการค้า รวมถึง 
อุตสาหกรรมไมซ์ระหว่างสองประเทศให้เติบโต และก้าวสู่ศักราชใหม่ของการเป็นผู้น�าไมซ์
ในอาเซียน 

นอกจากนี ้ทเีส็บยงัเปิดตวั “กระบี”่ ในฐานะอกีหน่ึงจุดหมายไมซ์ในกลุ่มทะเลอนัดามนั 
ด้วยการจัดกจิกรรม Connection Plus 2013 เชญิผูบ้ริหารองค์กรธุรกจิทัว่โลก รวมทัง้กิจกรรม 
Media Familiarisation Trip เชิญสื่อมวลชนจากนานา ประเทศ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ไมซ์
ภายใต้แนวคิด Adventure MICE of the Andaman ส�ารวจความพร้อมของสิ่งอ�านวยความ
สะดวกอันหลากหลายของจังหวัดที่รองรับการจัดงานเชิงธุรกิจ

ด้านไมซ์ภายในประเทศ ทีเส็บเปิดตัวโครงการ “ประชุมเมืองไทย มั่นใจเมืองไทย
พร้อม” พร้อมประกาศแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ตั้งเป้าปีนี้ ไมซ์
ในประเทศจะเติบโตถึงร้อยละ 15 

งานพัฒนายังคงเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาไมซ์อย่างย่ังยืน โดยทีเส็บได้ลงนาม 
ข้อตกลงความร่วมมือกับ Meeting Professionals International หรือ MPI บูรณาการ
พฒันาศกัยภาพบคุลากรไมซ์ทัง้ระบบ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนัให้ไทยก้าวสู่ศนูย์กลาง 
การศึกษาไมซ์แห่งภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้

และท้ายสุดนับเป็นเร่ืองที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ในปีน้ีทีเส็บได้ประกาศ “ขอนแก่น” เป็น
เมอืงไมซ์ซติีล้�าดบัที ่5 ของประเทศไทย โดยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมอืกับจังหวดั พร้อม
การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนัของหน่วยงานภาครัฐ และผูป้ระกอบการท้องถิน่ของจงัหวดั
มากกว่า 350 ราย ทีพ่ร้อมผลักดนัขอนแก่นให้เป็นศนูย์กลางการจัดประชมุและงานแสดงสินค้า
แห่งอินโดจีนและจีนตอนใต้ ต้องลองจับตาดูต่อไปครับว่าทีเส็บจะเดินหน้าผลักดันเมืองใด 
สู่การเป็นไมซ์ซิตี้ในล�าดับต่อไป

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย 
ผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุม

และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
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ภายหลังจากได้รับมอบหมายให้กำากับดูแล สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) นายยุคล ลิม้แหลมทอง รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดเ้ปดิ
เผยถึงนโยบายรัฐบาลและแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทย รวมถึงกลยุทธ์รองรับผลกระทบ 
และความท้าทายจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

นายยุคล กล่าวว่า ถ้าพิจารณาจากตัวเลขรายได้ของอุตสาหกรรมไมซ์ จะเห็นว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไมซ์ไทยมีมูลค่าเกือบ 80,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
มูลค่าต่อ GDP ร้อยละ 0.58 โดยมีจำานวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศจำานวน 895,224 คน และในปี 2556 คาดว่า  
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5– 10 คิดเป็นจำานวนผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ 940,000 คน สร้างรายได้กว่า 
88,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ นักเดินทางกลุ่มไมซ์ยังเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพ และมีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 2-3 เท่า 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า 

นายยุคล กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายบูรณาการทุกหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และไมซ์ ซึง่รฐับาลได้ให้ความสำาคญัในเรือ่งมาตรการดแูลความปลอดภัย และสิง่อำานวยความสะดวกแก่นักท่องเทีย่วและ
นักเดินทางกลุ่มไมซ์ ทั้งการทำาวีซ่า การตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากร และความสะดวกรวดเร็วที่สนามบิน รวมถึง
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย “Green Economy” ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเท่ียว การเกษตร และ
อุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนาประเทศไทย

นอกจากน้ี รฐับาลยังได้มอบหมายให้เอกอคัรราชทตูไทยเข้ามามบีทบาทในการประสานงานและดงึงานจากต่างประเทศ
ให้เข้ามาจัดในประเทศไทย โดยจะขอให้เอกอัครราชทูตแต่ละประเทศรวบรวมข้อมูลการจัดประชุม สัมมนา และการแสดง
สินค้าในต่างประเทศแล้วรายงานมายังทีเส็บ

สำาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ นายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ขอให้หน่วย
งานภาครัฐจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ สำาหรับการจัดงานในจังหวัดต่างๆ อยากให้นำาเรื่องท่องเที่ยวรวมเข้าไปใน
กิจกรรมไมซ์ด้วย เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้มากขึ้น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค

นายยุคล เสนอแนะว่า นอกจากกรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น ที่ได้ประกาศเป็นไมซ์ซิตี้แล้ว 
ทีเส็บควรขยายไมซ์ซิต้ีให้มากข้ึน ซึ่งมีอีกหลายเมืองท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาให้รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ 
เช่น อุบลราชธานี และอุดรธานี เป็นต้น 
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dePuTy Prime minisTer  

Yukol limlamthong  
unveils PoliCy using sTaTe 
meChanisms To exPand domesTiC 
and inbound miCe markeTs

F
ollowing his assignment to supervise the Thailand 
Convention and Exhibition Bureau or TCEB, Mr. 
Yukol Limlamthong, Deputy Prime Minister and 
Minister of Agriculture and Cooperatives, recently 
unveiled the government’s policy and guidelines for 
promoting the MICE industry. He also disclosed the 

MICE strategy designed to prepare for the ASEAN Economic 
Community in 2015.

Mr. Yukol pointed out that the revenue generated by the 
MICE industry clearly indicated the industry’s importance to 
the country’s economy. Last year, the MICE industry was valued 
at almost Bt80 billion, representing 0.58 per cent of GDP, with 
overseas MICE travellers to Thailand totalling 895,224. In 2013, 
the industry is expected to grow by 5-10 per cent to 940,000 
MICE foreign travellers, generating more than Bt88 billion in 
revenue.

Moreover, MICE travellers tend to be among the higher 
ranking visitors, spending 2-3 times more than the average 
tourists.

Mr. Yukol emphasised the government’s policy of 
integrating all related public sector agencies to promote both 
the tourism and MICE industries. The government places great 
importance on security measures and facilities for tourists 
and MICE travellers including visa applications, immigration 
processing, customs procedures and convenience at the 
airports as well as environmental management under the 
“Green Economy” policy. This covers tourism, agriculture and 
industry, all key sectors for the country’s development.

In addition, the government has instructed its ambassadors 
to play a greater role in coordinating and attracting overseas 
events to Thailand. The government has asked the ambassadors 
to each country to compile information about meetings, 
conventions and exhibitions, and then report back to the TCEB.

As regards the domestic MICE industry, Mr. Yukol reiterated 
Prime Minister Yingluck Shinawatra’s earlier statement in which 
she asked government organisations to hold meetings within 
the country. In addition, tourism should be incorporated into 
the events in order to boost income distribution and stimulate 
the economy at the regional level.

Mr. Yukol suggested that more MICE cities be added to the 
current list of Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Phuket and Khon 
Kaen, pointing to Ubon Ratchathani and Udon Thani, among 
others, as provinces that can be developed to facilitate the 
MICE industry.

Thailand’s MiCE sTraTEgy in asEan
Mr. Yukol noted that the upcoming integration of the 

ASEAN Economic Community in 2015 offers an opportunity to 
win more events from ASEAN countries for Thailand. Thailand is 
at an advantage because of its readiness in terms of personnel, 
services, accommodation, convenient transportation network 
and its renowned cuisine.

With the European market remaining sluggish due to the 
financial crisis, Asia and particularly ASEAN plus 6, continues 
to be a major market for Thailand’s MICE industry, accounting 
for more than 50 per cent of total MICE travellers from all 
over the world. In addition, the US market has shown signs of 
recovery in the first two quarters of this year.

However, human resources development is still one of 
Thailand’s weak points. Mr. Yukol pointed out that simply 
improving English skills is not sufficient; the Thai people 
must also develop the ability to communicate in other ASEAN 
languages. People in many ASEAN countries can speak Thai, 
but the Thai people cannot speak other ASEAN languages.

“When the AEC comes into effect, we will not be able to 
stand strong on our own. We must create networks, connecting 
Thailand and ASEAN countries in order to enhance cooperation 
in the tourism and MICE sectors for mutual benefits,” Mr. Yukol 
commented.

Speaking of the current political movements, Mr. Yukol 
said he did not believe these would end in violence, as the 
Thai people have learned lessons from the past turmoil. Rather, 
the political conflicts reflect the development of Thailand’s 
democracy.

กลยุทธ์ไมซ์ไทยในอาเซียน
นายยุคล กล่าวว่า จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ถือเป็นโอกาส

ท่ีประเทศไทยจะดึงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาจัดในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจาก
ประเทศไทยมคีวามพร้อมทัง้ด้านบคุคลากร การบรกิาร สถานทีพั่ก โครงข่ายคมนาคมท่ีสะดวก และ
อาหารไทยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก 

ในขณะที่ตลาดยุโรปยังอยู่ในภาวะชะลอตัวเน่ืองจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน เอเชียยังคงเป็น
ตลาดหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ ASEAN + 6 ครองสัดส่วนมากกว่า
ร้อยละ 50 ของนักเดนิทางกลุม่ไมซ์ทัง้หมดจากท่ัวโลก ส่วนตลาดสหรฐัอเมรกิาเริม่มสีญัญาณฟ้ืนตวั 
ในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบุคคลากรยังถือเป็นจุดอ่อนของไทย ซึ่งไม่เพียงแต่ทักษะการใช้ภาษา
อังกฤษเท่านั้น แต่ยังต้องพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย จะเห็นว่า 
ปัจจุบัน หลายประเทศในอาเซียนสามารถพูดภาษาไทยได้แล้ว แต่ไทยยังพูดภาษาของประเทศ 
ในอาเซียนไม่ได้

นายยุคล ให้ความเห็นว่า เมื่อรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว เราจะเก่งคนเดียว
ไม่ได้ ต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกัน
ทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ ซึ่งจะได้ประโยชน์ร่วมกัน 

ส่วนกรณีความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ น้ัน นายยุคลเชื่อว่า จะไม่นำาไปสู่ความ
รุนแรงขึ้นอีก เพราะคนไทยมีบทเรียนมาแล้วจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยที่สูงมาก 5
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ไทยจับมือสภาหอการค้าฟิลิปปินส์ 
เสริมศักยภาพไมซ์ในอาเซียน

ทีเส็บลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมฟิลลิปินส์ (Philippine Chamber of 
Commerce and Industry) และ สภาหอการคา้แหง่เกาะฟิลปิปนิส ์(Chamber of Commerce of the Philippine 
Islands) เพื่อร่วมกันพัฒนาและขยายการส่งเสริมการค้า รวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ระหว่างสองประเทศ ความ
ร่วมมือในครั้งน้ีจะผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโต และก้าวสู่ศักราชใหม่ของการเป็นผู้นำาไมซ์ในอาเซียน 
และปูทางรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

นายนพรตัน์ เมธาวีกุลชยั ผูอ้ำานวยการ ทีเสบ็ กล่าวในพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมอืว่า ทเีสบ็มุง่เน้นส่งเสรมิความร่วมมอื
ระยะยาวกับพันธมติรเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัและความย่ังยืนของอตุสาหกรรมไมซ์ไทยและฟิลปิปินส์ในเวทโีลก

ทั้งสองฝ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ และคณะผู้แทนการค้าเพ่ือเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่
ประสบความสำาเร็จ รวมทั้งการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมการประชุม

ภายใต้กรอบความร่วมมือสำาหรับการประชุม และการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล กิจกรรมเป้าหมายได้แก่ The Bangkok 
Carousel: TCEB-TG Philippines Familiarisation Trip 2013 และ โรดโชว์ร่วมกับสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย ณ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีโอกาสในการจัดแสดงสินค้าในธุรกิจชั้นแนวหน้า ซึ่งนำาเสนออุตสาหกรรมหลักของประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน อาทิ Horti Asia สำาหรับอุตสาหกรรมการเกษตร Propak Asia สำาหรับอุตสาหกรรมการผลิต Food & Hotel 
Thailand สำาหรับอุตสาหกรรมบริการอาหารและการต้อนรับ และ Thailand Lab สำาหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ ซึ่งงานเหล่านี้
จะเป็นเวทีสำาคัญสำาหรับผู้ประกอบการธุรกิจจากฟิลิปปินส์

ทีเส็บยังมีเป้าหมายเจาะตลาดใหม่ๆ ด้วยการนำาคณะผู้แทนการค้าไปเยือนเมืองต่าง ๆ ในฟิลิปปินส์ เช่น เมืองคลาร์ค และ
เซบู ในขณะเดียวกัน ทีเส็บจะเสนอแคมเปญพิเศษ ‘100 A-HEAD’ สำาหรับองค์กรต่าง ๆ ที่นำานักเดินทางไมซ์จากฟิลิปปินส์มา
ร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย

ประเทศไทยและฟิลปิปินส์มคีวามสมัพันธ์มายาวนานตัง้แต่ปี พ.ศ.2492 โดยมกีารขยายตวัทางการค้าการลงทุนอย่างต่อเน่ือง 
จากรายงานของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2555 ฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 12 ของไทยโดยมีมูลค่า 4,861.17 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ในขณะที่การนำาเข้าสินค้าจากฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่ 20 โดยมีมูลค่า 2,724.21 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปี 2555 ประเทศไทยมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศจำานวนทั้งสิ้น 895,224 คน ซึ่งเอเชียเป็นตลาดใหญ่ที่สุดคิดเป็น
สดัส่วนถึงร้อยละ 65 โดยเป็นนักเดนิทางกลุม่ไมซ์จากฟิลปิปินส์จำานวน 16,745 คน อยู่ในอนัดบั 9 ของจำานวนนกัท่องเท่ียวท้ังหมด
ที่เดินทางมายังประเทศไทย ทั้งนี้ ทีเส็บคาดว่า นักเดินทางกลุ่มไมซ์จากฟิลิปปินส์ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา
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Thailand and PhiliPPine Chambers 
of CommerCe ink ParTnershiP
ReinfoRcing BilateRal 
mice Potential in asean

T
CEB signed memorandums of understanding (MOU) with the Philippine Chamber of 
Commerce and Industry (PCCI) and Chamber of Commerce of the Philippine Islands 
(CCPI) to jointly develop and expand trade promotion as well as MICE industry between 
the two countries. This collaboration will also forge new MICE frontiers, entering a new era 
of ASEAN MICE leadership and pave the way for economic expansion in the ASEAN region.

Speaking at the MOU Signing Ceremony, Mr. Nopparat Maythaveekulchai, TCEB’s 
President said the collaboration is aimed at enhancing a long-term strategic partnership in order to 
create competitiveness and sustainability in MICE industry of the Philippines and Thailand in the 
international arena. 

There will also be an exchange of information, MICE promotions and business trade missions to 
participate in successful trade shows, and meeting industry initiatives. 

Through the cooperation framework for the meetings and incentives, the focus activities include 
the Bangkok Carousel: TCEB-TG Philippines Familiarisation Trip 2013, and the Philippines road show in 
cooperation with the Association of Thai Tourism Marketing (ATTM). 

In addition, Thailand also has opportunities to demonstrate several flagship business trade fairs, 
which are showcases of major industries in Thailand and the ASEAN region including Horti Asia for the 
agriculture industry, Propak Asia for the manufacturing industry, Food & Hotel Thailand for the food 
and hospitality services industry, and Thailand Lab for the medical industry. All of these offer an ideal 
platform for market players from The Philippines.

TCEB also aims to tap new markets in the Philippines including Clark and Cebu, by organising a 
trade mission. Meanwhile, TCEB will offer a special incentive programme ‘100 A-HEAD’, for Philippines-
based trade promoters to visit trade exhibitions in Thailand.

The bilateral relationship between Thailand and The Philippines has long been established since 
1949 – and trades and investment is vibrant. According to Ministry of Commerce (MOC) report in 
2012, the Philippines ranked the 12th export market for Thailand with total value at US$ 4,861.17 
million. While, Thailand’s import from the Philippines was 20th largest importing countries valued at 
US$2,724.21million.

In 2012, Thailand welcomed 895,224 MICE visitors, which Asia was the biggest market representing 
65 per cent. Last year, Thailand attracted 16,745 MICE travellers from the Philippines, ranking the ninth 
of total MICE visitors to Thailand. The TCEB expects the Phillipines’ MICE visitors to Thailand this year 
will grow by 10 per cent from last year.



88

BuSineSS Partner

8

ทีเส็บ เดินหน้าส่งเสริมและกระตุ้นให้จังหวัดกระบ่ี 
เป็นจุดหมายปลายทางท่ีน่าสนใจในการเป็นเมืองท่ี
รองรับการจัดงานไมซ์ของประเทศไทย ด้วยการจัด
กิจกรรมสง่เสรมิการตลาดและประชาสมัพันธ์ผา่น 2 
โครงการสำาคญั Connections Plus 2013 นำาผูบ้รหิาร

จากกลุม่ลกูคา้องคก์รจากท่ัวโลก และ กิจกรรม Media Familiarisation 
Trip 2013 ดึงสื่อมวลชนจากกลุ่มประเทศ เอเซีย ยุโรป อเมริกา 
โอเชยีเนีย สมัผสักระบีใ่นฐานะจดุหมายไมซท่ี์โดดเด่นดา้นการผจญภยั
และตื่นเต้นแห่งทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายนที่ผ่านมา

การจัดโปรแกรม Connections Plus 2013 มีนักธุรกิจ 48 คน จาก
อินเดีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ 
รสัเซยี และองักฤษ ซึง่เป็นผูแ้ทนจากอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น ประกันภัย 
รถยนต์ โทรคมนาคมสือ่สาร การแพทย์ ยา ท่องเท่ียว การผลติ และการ
จัดงานธุรกิจ เข้าร่วม

ด้านกิจกรรม Media Familiarisation Trip ครั้งนี้ ทีเส็บได้เชิญ
สือ่มวลชนจาก 16 ประเทศ มาสมัผสัประสบการณ์ครัง้แรกท่ีกระบี ่ซึง่ถือ
เป็นหนึง่ในจดุปลายหมายทางของเอเชยีท่ีมกีารเตบิโตอย่างไม่หยดุนิง่ 

ทัง้น้ี กระบีถู่กจดัเป็นเมอืงทีม่คีวามคกึคกัของเมอืงไทยภายใต้โครงการ 
“Adventure MICE of Andaman”.

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู ้อำานวยการทีเส็บ กล่าวว่า ขณะที่
เศรษฐกิจเอเชียมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ทีเส็บได้วางเป้าหมายให้
ไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางชั้นแนวหน้าของภูมิภาค

“เราวางแผนเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นด้วยการนำา
เสนอจุดหมายปลายทางหลายๆ แห่งที่มีความโดดเด่นเหนือกว่า ซึ่ง
จะรองรับเสมือนเป็นฉากหลังท่ีสมบูรณ์แบบสำาหรับการจัดงานธุรกิจ
ต่างๆ” นายนพรัตน์ กล่าว

จากแนวคิดดังกล่าว ชูให้เห็นถึงคุณลักษณะเด่น 3 ส่วนด้วยกันคือ
1 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานโลก : 

ประเทศไทยมกีารพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิง่อำานวยความสะดวก
ทั่วทั้งประเทศเป็นอย่างมาก โดยมีความทันสมัยและมาตรฐานระดับ
โลก ไม่ว่าจะเป็นระบบการขนส่งท่ีเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ โครงข่ายโทรคมนาคมที่เชื่อมสัญญาณไร้สายสำาหรับ

กิจกรรมทางธุรกิจได้ทั่วประเทศ ตลอดจนสถานที่จัดงานและโรงแรม
ที่พักที่หลายรูปแบบรองรับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ

2 ความหลากหลายของเมอืง: นอกจากกรงุเทพมหานคร ประเทศไทย
ได้กำาหนดให้พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่นเป็นไมซ์ซิตี้ สะท้อน
ให้เห็นถึงความหลากหลายของจุดหมายปลางทางท่ีขยายตัวมากขึ้น
รองรับการจัดงานได้ทุกรูปแบบ

นอกจากนี ้5 ไมซ์คลสัเตอร์ก็เป็นอกีทางเลอืกสำาหรบัการจดักิจกรรม
ทางธุรกิจ ซึ่งแต่ละคลัสเตอร์มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่แตกต่างกัน
เพ่ือให้นกัเดนิทางกลุม่ไมซ์ได้สมัผสั ทัง้ คลสัเตอร์ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ อันดามันและอ่าวไทย

3 สนัทนาการสำาหรบักิจกรรมไมซ์: ความหลากหลายของประเทศไทย
ทำาให้การจดังานธุรกิจ กิจกรรมและโปรแกรมต่างๆ ได้รบัการสร้างสรรค์
และออกแบบอย่างใส่ใจเพ่ือประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนใคร ต้ังแต่
สถานที่ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความหรูหรา ตื่นเต้นผจญภัย 
และส่ิงแวดล้อมสำาหรับกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ 
ซีเอสอาร์ รวมไปถึงสถานที่สำาหรับการจัดงานท่ีออกแบบเป็นพิเศษ
เฉพาะสำาหรับลูกค้า

The Adventure MICE of the Andaman เป็นจดุขายทีที่เสบ็นำาเสนอ
มมุมองของ “กระบี”่ แก่กลุม่ลกูค้าและสือ่มวลชนในต่างชาติ โดยกระบี่
เป็นเมอืงหน่ึงในคลสัเตอร์อนัดามนั โดยในคลสัเตอร์นีจ้ะรวมถึงจงัหวดั
ภเูกต็ กระบี ่และพังงา ซึง่มคีวามพร้อมสรรพทีร่องรบัทัง้ด้านธุรกิจและ
พักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนกิจกรรมมากมายท่ีรังสรรค์สำาหรับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย งานดินเนอร์ และโปรแกรมท่องเที่ยวสำาหรับ
นักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั้งก่อนและหลังการการจัดงาน โดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมกลางแจ้งและผจญภยัอย่าง ดำานำา้ ปีนเขาบนหน้าผาธรรมชาติ 
หรือพายเรือคายัคท่องทะเลกระบี่ที่สวยงาม

สำาหรบักจิกรรมสำาคญัในงาน Connections Plus 2013 และ Media 
Familiarisation Trip ประกอบด้วยการเย่ียมชมโรงแรมท่ีพักทีร่องรบัการ
ประชุมตั้งแต่ระดับเล็กถึงขนาดกลาง การสัมผัสกับกิจกรรมผจญภัย 
โปรแกรมซีเอสอาร์ด้วยการปล่อยปลากลางทะเล และการจับคู่ธุรกิจ
ผ่านกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย โดยมี 10 องค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมงานยืนยัน
การเข้ามาจัดประชุมในประเทศไทยภายในเดือนธันวาคม ปี 2557

กระบี่ 
the aDveNtuRe MIce 
oF the aNDaMaN
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T
CEB put forth in promoting and boosting Krabi as 
Thailand’s new attractive MICE destination through 
the organisation of two marketing promotion and 
public relation activities between June 20-23, 2013. 
Connections Plus 2013 was designed for corporate 
executives from around the world while the Media 

Familiarisation Trip 2013 brought the international press from 
Asia, Europe, America and Oceania to experience Krabi, the 
destination designated as the Adventure MICE of the Andaman.

The Connections Plus 2013 programme welcomed 48 
corporate executives from India, New Zealand, Australia, Japan, 
the Philippines, Vietnam, Singapore, Russia and England, 
representing different industries such as insurance, automotive, 
IT, medical, pharmaceutical, tourism, manufacturing and 
business events.

For the Media Fam Trip, the bureau invited members of the 
international press from 16 countries to experience first-hand one 
of the most dynamic destinations in Asia. Krabi was selected to 
showcase the vibrancy of Thailand under the scheme “Adventure 

MICE of Andaman”.
Speaking at the press conference, TCEB President Mr. 

Nopparat Maythaveekulchai noted that with Asia showing an 
upward trend, TCEB was positioning Thailand as a top ranking 
business events destination in the region.

“We are poised to meet new challenges through Thailand’s 
unbeatable array of stunning destinations, all of which serve as 
the perfect backdrop to any business event,” he said.

This idea features 3 key dynamic elements
1. World-class infrastructure and facilities for business 

events – Thailand has made significant strides in developing 
infrastructure and facilities across the country. It boasts modern 
and world class facilities, from a transportation system that 
allows for both intra and inter links throughout the region, a 
cutting-edge telecommunications network, which offers wireless 
connectivity to all business events nationwide, a variety of 
business event venues and a choice of hotel accommodation to 

suit every type of business event.
2. Diversity of Vibrant Cities – In addition to Bangkok, 

Thailand has designatedPattaya, Chiang Mai, and Phuket as 
official MICE cities, with Khon Kaen soon to follow, to reflect 
the growing diversity of destinations available for all kinds of 
business events. 

Moreover, the 5 MICE Clusters also provide a dynamic 
selection for business events, each offering a unique Thai spirit 
for visitors to embrace and enjoy. 

These 5 MICE Clusters encompass central, northern, 
northeastern and southern Thailand plus theAndaman and Gulf 
of Thailand.

3. Recreation for Business Events – Thailand’s diversity 
allows for vibrant business events, activities and programmes 
that are creative and thoughtfully designed to provide a unique 
experience. They range from history & culture, luxury, adventure 
and green events to corporate social responsibility and also 
encompass other personalised, exclusive and highly memorable 
business events.

The Adventure MICE of the Andaman is the selling 
point used by TCEB in introducingKrabi to clients and the 
international press. Krabiis one of the cities in the Andaman 
Cluster, which also comprises Phuket and Phang-Nga. It offers 
the perfect combination of business and leisure and the wide 
range of activities available here can be creatively adapted to 
team building activities, themed dinner events, or pre and 
post programmes for delegates. Krabi is especially suitable for 
outdoor and adventure activities such as diving, rock climbing on 
natural cliffs or kayaking in the beautiful Krabi waters.

Through both trips, the participants had a chance to visit a 
selection of hotel accommodationsranging from small to medium 
sized, experience the adventure activities as well as a CSR 
programme to release Lemon Damsel fish into the ocean and 
business matching through table top sessions. Ten companies 
committed during the event to sending groups to Thailand by 
December 2014.

kRaBi 
the aDveNtuRe MIce 
oF the aNDaMaN



thought leader

ทีเสบ็ประกาศขอนแก่นไมซซ์ติีล้ำาดบั 5 ของไทย จบัมอืจงัหวัดขอนแกน่
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมดึงหน่วยงานภาครัฐ 
และผู้ประกอบการท้องถ่ินกว่า 350 ราย ร่วมประกาศเจตนารมณ์  
ผลักดันขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า
แห่งอินโดจีนและจีนตอนใต้ 

นายสมศักดิ ์สวุรรณสจุรติ ผูว่้าราชการจงัหวัดขอนแก่น กล่าวในพิธีเปิดงาน “ประชมุ
เมืองไทย มั่นใจขอนแก่นพร้อม” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ร่วมกับ ทีเส็บ ว่า ความร่วมมือในการผลักดันขอนแก่นสู่
ไมซ์ซิตี้ครั้งนี้ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2557-2560) ภายใต้ 
วิสัยทัศน์ “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน” 

แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย 3 พันธกิจหลักคือ 1. ชุมชนเข้มแข็ง พลเมือง
มีความสุข 2. พัฒนาเมืองให้น่าอยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาและบริหารงาน
จังหวัดอย่างบูรณาการ และ 3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มนำ้าโขง (GMS) 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และทรัพยากรมนุษย์ 

นอกจากน้ี จังหวัดขอนแก่นยังได้กำาหนดเป้าหมายในการพัฒนาสู่เมืองศูนย์กลาง
บรกิารทางเศรษฐกิจของอาเซยีนใน 6 ด้าน คอื ศนูย์กลางการค้า การลงทนุ และบรกิาร, 
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์, ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข, 
ศนูย์กลางการศกึษา, ศูนย์กลางการประชมุและท่องเท่ียว และ ศูนย์กลางอตุสาหกรรม
สีเขียว ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์สามารถเข้ามาเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดี

จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพหลากหลายด้านในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ 
เนือ่งจากเป็นเมอืงเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และยังเป็นศนูย์กลางการพัฒนาอตุสาหกรรม
ในภูมิภาคตามแนวนโยบายของรัฐบาลในโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ตาม

ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor หรือ 
EWEC) เชื่อมโยงระหว่าง 5 ประเทศ คือ จีน (มณฑลยูนนาน) เวียดนาม ลาว ไทย และ
พม่า ทำาให้ขอนแก่นมีสถานะเป็นประตูสู่อินโดจีน และจีนตอนใต้ 

“ขอนแก่น มีศักยภาพและความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ การลงนาม
ความร่วมมือกับ ทีเส็บ ครั้งนี้ จะสร้างความตื่นตัวของหน่วยงานต่าง ๆ  และผู้ประกอบ
การท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการแสดงเจตจำานง เพื่อร่วมกันผลักดันขอนแก่นให้พัฒนา
สู่การเป็นไมซ์ซิตี้ ” นายสมศักดิ์ กล่าว

ด้านนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำานวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า ความร่วมมือกับจังหวัด
ขอนแก่น เป็นแนวทางหนึง่ในการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศแบบองค์รวม 
ที่เน้นภารกิจการพัฒนาไมซ์ซิตี้ใน 3 ด้านคือ ด้านภารกิจเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ด้านการส่งเสริมตลาด และด้านการจัดการองค์ความรู้และให้คำาปรึกษา 

ที เส็บและจั งหวัดขอนแก ่นจะดำ า เนินงานภายใต ้กรอบความร ่ วมมือ
ใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การร่วมกำาหนดแผนงานเพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ให้เกิดการจัดงานไมซ์ในจังหวัดขอนแก่นท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ  
2. การถ่ายทอดและแลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านไมซ์ให้แก่หน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาค
เอกชนที่เกี่ยวข้องของจังหวัด 3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพือ่ใช้ในการพจิารณา
การวางผังเมือง การก่อสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางคมนาคมขนส่งของจังหวัด
ขอนแก่น และ 4. การพัฒนาบคุลากรทีเ่ก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมไมซ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน 

ท้ังนี้ ทีเส็บได้ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นจัดทำาโรดแม็พในการพัฒนาไมซ์ขอนแก่น 
2556– 2559 

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556): เน้น ขยายตลาดไมซ์ในประเทศ โดยนำางานแสดงสินค้าใน
ประเทศทีไ่ด้รบัความสำาเรจ็มาจดัท่ีขอนแก่น กระจายการเตบิโตของเศรษฐกิจสูภู่มภิาค 

ขอนแก่น 
ศูนย์กลางไมซ์แห่งอินโดจีน
และจีนตอนใต้
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ส่งเสริมการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับขอนแก่นไมซ์ซิตี้ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
เป็นเมืองแห่งไมซ์ รวมถึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีมีศักยภาพและมีการดำาเนินการ 
อยู่แล้ว อาท ิงานเทศกาลไหม และประเพณีผกูเสีย่ว งาน OTOP และงานแม่โขง ฟอรัม่ 
2013 โดยสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มนำ้าโขง เป็นต้น 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2558): เน้น พัฒนามาตรฐานไมซ์จังหวัดขอนแก่น พัฒนา
สาธารณูปโภคให้สามารถรองรบัการจดักิจกรรมไมซ์ในระดบัภมูภิาค เดนิหน้าให้ความ
รู้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงจัดโรดโชว์เพ่ือแนะนำา ขอนแก่นไมซ์ซิตี้ ณ ประเทศกลุ่ม 
เป้าหมายในภูมภิาคอนิโดจนี และอนภุาคลุม่นำา้โขง พร้อมกันน้ี ยังเตรยีมจดัตัง้โครงการ
พัฒนามาตรฐานโรงแรมไมซ์ เพ่ือพัฒนาความพร้อมของผู้ให้บริการไมซ์และเร่งขีด
ศักยภาพของบุคคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2559): เน้นบุกตลาดอาเซียนเพื่อขยายฐานและเพิ่มศักยภาพของ
จงัหวัดให้สามารถรองรบัระเบยีงเศรษฐกิจแนวตะวนัออก-ตะวันตก ตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาลในการสร้างศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค 

จงัหวดัขอนแก่นมศีกัยภาพสงูในการพัฒนาเป็นไมซ์ซติี ้ซึง่จากผลสำารวจของ ทเีสบ็ 
พบว่า ในปี 2555 อุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดขอนแก่นมีมูลค่าสูงถึง 343 ล้านบาท 
การพัฒนาขอนแก่นสู่การเป็นไมซ์ซิตี้อย่างเต็มรูปแบบน้ัน ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจะต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมมือผลักดันไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการจัดการประชุม
เมอืงไทย มัน่ใจขอนแก่นพร้อม ระหว่างวันท่ี 29-31 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องคอนเวนชัน่  
ฮอลล์ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้ ถือเป็น
ก้าวสำาคญัทีผู่แ้ทนจากทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องได้มาร่วมรบัฟังนโยบาย และแสดงเจตจำานง
ในการนำานโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติต่อไป” นายนพรัตน์ กล่าว

ในปี พ.ศ. 2556 ทีเส็บ ตั้งเป้าการเติบโตของธุรกิจไมซ์ในประเทศร้อยละ 15 คิดเป็น
จำานวนผูเ้ดนิทางกลุม่ไมซ์ 4.3 ล้านคน สร้างรายได้หมนุเวยีนในประเทศ 13,706 ล้านบาท”  
นายนพรัตน์ กล่าวสรุป 

ศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเมืองแห่งไมซ์
ตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดขอนแก่นจะเป็นประตูสู่อินโดจีนและจีนตอนใต้ โดยมี

เส้นทางเชื่อมโยงประเทศพม่า ไทย ลาว และเวียดนาม ในระยะทาง 1,500 กิโลเมตร 
ผ่านเมือง เมาะละแหม่ง-เมียวดี/ แม่สอด-พิษณุโลก-ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มุกดาหาร/ 
สะหวันนะเขต-ดองฮา-ดานัง 

จังหวัดขอนแก่นยังเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นที่ตั้งหน่วย
งานราชการและรัฐวิสาหกิจในระดับภาค และจังหวัด มากกว่า 200 แห่ง สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษามากกว่า 13 แห่ง ทำาให้ขอนแก่นกลายเป็นศูนย์กลางการประชุม
สัมมนาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

ปัจจุบัน จังหวัดขอนแก่นมีศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมที่
ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้กว่า 3,000 
คน และศนูย์ประชมุทีก่ระจายอยู่ตามโรงแรมระดบั 5 ดาวต่าง ๆ  ท่ัวท้ังจงัหวัด สามารถ
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาได้ไม่น้อยกว่าแห่งละ 1,500 คน

นอกจากน้ี ขอนแก่นยังมคีวามพร้อมการบรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสขุท่ีทัน
สมยั มแีหล่งพลงังานอย่างเพียงพอ ในขณะท่ีรฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิให้ขอนแก่นเป็น 
1 ใน 3 จังหวัดของประเทศไทย พัฒนาเป็นนครเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นอกเหนือจากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

สนามบินจังหวัดขอนแก่น สามารถรองรับจำานวนเครื่องบินได้ 32 เที่ยว/วัน รองรับ
จำานวนผู้โดยสารได้ 8,000 คน/วัน 

ล่าสดุ การประชมุร่วมภาครฐั และเอกชนเพ่ือแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจในภูมภิาค หรอื 
กรอ.ขอนแก่น เมื่อเดือนธันวาคม 2555 มีมติผลักดันให้ท่าอากาศยานขอนแก่นเป็น 
ท่าอากาศยานนานาชาติเต็มรูปแบบ 

ขณะนี ้มสีายการบนิลาวเซน็ทรลัแอร์ไลน์ ซึง่ถือเป็นสายการบนิพาณิชย์ต่างชาตริาย
แรกเปิดให้บรกิารในเส้นทาง ขอนแก่น-หลวงพระบาง ทัง้นี ้คาดการณ์ว่า จะมนีกัเดนิทาง
ต่างชาตบินิตรงเข้ามายังจงัหวดัขอนแก่นเฉลีย่ไม่ตำา่กว่า 500-800 คน/สปัดาห์ ถือเป็น
โอกาสทีดี่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี สร้างงานและรายได้ให้ชาวขอนแก่นมากขึน้

ขอนแก่น 
ศูนย์กลางไมซ์แห่งอินโดจีน
และจีนตอนใต้

11
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khon kaen 
DebutS aS a MIce hub FoR 
INDochINa aND SoutheRN 
chINa

T
CEB has announced that Khon Kaen will be Thailand’s fifth MICE City. The 
bureau recently signed a memorandum of understanding (MOU) with KhonKaen 
Province and brought more than 350 delegates from the public and private 
sectors as well as local MICE operators to the city to launch a campaign that 
aims to push Khon Kaen as a preferred destination for the MICE industry in 
Indochina and Southern China.

Mr. Somsak Suwansujarit, Governor of Khon Kaen Province, said at the ceremony to 
mark the opening of the “Meetings in Thailand, Khon Kaen MICE City and the MOU signing 
that developing Khon Kaen as a MICE City is in line with the provincial strategic development 
plan (2014-2017), which has as its slogan “Livable Khon Kaen : ASEAN metropolitan. Khon 
Kaen to become a mega city in ASEAN”. 

The strategic plan comprises 3 core missions: 1) to strengthen the community and make 
people happy; 2) to develop the city, making it more liveable and serve as a model for 
integrated provincial administration and development; and 3) to turn the city into a centre for 
economic activity, transport and human resources in the Greater Mekong Sub-region (GMS).
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In addition, the province has set a goal of developing 
the city as a centre to facilitate ASEAN economic activities 
in 6 fields: trade, investment and services; transport and 
logistics; medical and healthcare; education; meetings 
and tourism and green industry. The MICE industry will 
be incorporated with one of the mechanisms to support 
provincial economic development.

Khon Kaen has the potentials to promote the MICE 
industry because it is a large economy-driven city and also 
a centre for regional industry development in accordance 
with the government’s policy on the East-West Economic 
Corridor (EWEC), which connects 5 countries: China 
(Yunnan Province), Vietnam, Laos, Thailand and Myanmar. 
Khon Kaen has thus been positioned as a gateway to 
Indochina and Southern China.

“Khon Kaen has the capabilities and readiness to be a 
MICE City. The cooperation agreement with the TCEB will 
encourage organisations and local operators to participate 
in demonstrating our intention to push forward the 
development of Khon Kaen as a MICE City,” the Governor 
noted.

TCEB President Mr. Nopparat Maythaveekulchai echoed 
these sentiments, saying that the collaboration between 
TCEB and Khon Kaen served as a catalyst for the whole 
MICE industry with emphasis being placed on 3 main tasks: 
policy and strategy for marketing promotion; knowledge 
management; and consultancy.

According to the framework of the cooperation, 
the bureau and the province will proceed with the 
implementation of 4 tasks: 1) jointly design a promotion 
plan to boost the number of MICE events in Khon Kaen at 
both the national and international levels; 2) transfer and 
exchange MICE knowledge between the concerned public 
and private organisations in the province; 3) exchange 
information on considerations related to city planning and 
construction of infrastructure and transportation routes; and 
4) develop human resources relevant to the MICE sector in 
order to enhance local capabilities and competitiveness. 

The TCEB has teamed up with the province in drawing 
up a roadmap for Khon Kaen MICE development 2013-2016. 
This is divided into 3 stages.

The first stage (2013) aims to expand domestic MICE 
by encouraging the holding of successful events in Khon 
Kaen, thus distributing economic growth to the region. Both 
parties will enhance the public perception of KhonKaen 
MICE City while promoting such existing potential events as 
the Silk Festival,Phuk Siew Festival, the OTOP Fair, and the 
Mekong Forum 2013 organised by Mekong Institute. (“Siew” 
- a word for “friend” in the Northeastern dialect - refers to 2 
people who are loyal and sincere in their friendship.)

The second stage (2014-2015) will focus on developing 
the standard of Khon Kaen MICE and public utilities to serve 
the regional events. Both parties will provide knowledge to 
operators and organise road shows in target countries in the 
Indochina region and GMS. Meanwhile, the bureau and Khon 
Kaen will prepare a project to develop the standard of MICE 
hotels in order to boost the readiness of MICE operators and 
enhance capabilities of MICE industry personnel.

The third stage (2016) will involve the penetration 
of the ASEAN to expand the market base. The plan will 

also increase Khon Kaen’s potentials in preparing for 
the EWEC in accordance with the government’s policy 
for the establishment of a regional centre for industrial 
development.

Khon Kaen has high potentials to develop as MICE City 
as evidenced by a TCEB survey, which valued Khon Kaen’s 
MICE industry at Bt343 million in 2012.

“To develop Khon Kaen as a perfect MICE City, all 
parties must have knowledge and understanding and also 
be united in pushing the province in the same direction. 
The Meetings in Thailand, Khon Kaen MICE City campaign 
held between July 29 and 31, 2013 at the Convention Hall 
of Centara and Convention Centre in Khon Kaen is a crucial 
step forward in ensuring that delegates from all parties 
understand the policy. It also demonstrates the intention to 
take policy to the implementation stage,” said Mr. Nopparat.

“For 2013, the bureau is targeting growth of the 
D-MICE industry by 15 per cent to 4.3 MICE travellers and 
countrywide income generation of Bt13.706 billion,” Mr. 
Nopparat concluded.

ThE PoTEnTial of Khon KaEn To bECoME MiCE CiTy
Under the government’s policy, Khon Kaen Province 

has been designated as a gateway to Indochina and 
Southern China. with transport networks that connect to 
Myanmar, Laos and Vietnam with a combined distance of 
1,500 kilometres. The route passes through Mawlamyine-
Myawaddy/Mae Sot-Phitsanulok-KhonKaen-Kalasin-
Mukdahan/Savannakhet-Dong Ha-Da Nang.

Khon Kaen is also a major centre of the northeast. 
The province is home to government offices and state 
enterprises at both provincial and regional levels, as 
well as to more than 200 educational institutes and 
more than 13 higher education facilities for learning. 
This makes KhonKaen ideal as a centre for national and 
international meetings.

Khon Kaen’s Golden Jubilee Convention Hall at Khon 
Kaen University is the largest convention venue in the 
northeast region with the capacity to accommodate 3,000 
participants. There are also meeting rooms in various five-
star hotels located throughout the province, serving at least 
1,500 persons each.

In addition, Khon Kaen is well-prepared in terms 
of modern medical and healthcare services and also has 
sufficient energy resources. The government has a policy to 
promote Khon Kaen as one of the country’s three IT Cities 
similar to Phuket and Chiang Mai.

Khon Kaen Airport has the capacity to handle 32 flights 
per day and 8,000 passengers daily. A decision was taken 
at the joint public and private sector committee’s meeting in 
December 2012 to develop Khon Kaen Airport as the perfect 
international air hub.

Lao Central Airlines is the first international commercial 
airline to offer direct flights between Khon Kaen and Luang 
Prabang. It is estimated that the direct flights will bring 
at least 500-800 tourist visitors to the province each 
week. This offers a good opportunity for local economic 
development,creating jobs and generating income for the 
people of Khon Kaen.
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Knowledge Platform

พัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ดันไทยก้าวสู่
ศนูยก์ลางการศกึษาไมซ์ในอาเซยีน

ทีเส็บลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Meeting Professionals International หรือ 
MPI วางกรอบความร่วมมือ 3 ปี บูรณาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ทั้งระบบ 
เชือ่มัน่ไทยก้าวสูศ่นูย์กลางการศกึษาไมซร์ะดบัภูมภิาคอาเซยีนในอกี 3-5 ปขีา้งหน้า

นายนพรตัน์ เมธาวีกุลชยั ผูอ้ำานวยการ ทเีสบ็ กล่าวว่า ความร่วมมอืครัง้นี ้เป็นการ
ดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ระยะ 5 ปี (2555-2559) ของทีเส็บ ซึ่งมุ่งเน้น

การพัฒนาประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ในเอเซียภายในปี 2559 และขับเคลื่อนให้
อตุสาหกรรมไมซ์ไทยมคีวามพร้อมรองรบัการรวมตวักันเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558 
โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไมซ์ให้มีความสามารถและความเป็นมืออาชีพระดับ
สากลก้าวสู่ผู้นำาไมซ์แห่งอาเซียน 

นอกจากนี ้ทเีสบ็ได้รบัเอกสทิธ์ในการจดัฝึกอบรมหลกัสตูร MPI ในภมูภิาคของอาเซยีน ซึง่ทเีสบ็
ต้องการเป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติต่างๆ ด้านไมซ์ในภูมิภาค เพื่อ
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาไมซ์แห่งอาเซียนตามเป้าหมาย

MPI เป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำาไรที่มีชื่อเสียงระดับโลก มุ ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมการจัดประชุม มีสมาชิกมากกว่า 23,000 สมาชิก และเป็นตัวแทนของ 86 ประเทศ 
จาก 71 สมาคม และ chapters ทั่วโลก มีความโดดเด่นด้านการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ
ด้านเกี่ยวกับบริหารจัดการงานประชุมนานาชาติและอีเวนท์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็นที่
ยอมรับในอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วโลก 

ภายใต้กรอบความร่วมมอืดังกล่าว ทเีสบ็ และ MPI จะดำาเนนิการร่วมกันเพ่ือพัฒนาศกัยภาพของ
บคุลากรในอตุสาหกรรมระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 ดงันี ้1)จดัฝึกอบรมหลกัสตูร Global Certificate 
in Meetings and Business Events 2) จัด CMP Bootcamps (Certified Meeting Professional) 
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T
CEB has signed a memorandum 
of understanding with Meeting 
Professionals International (MPI) to draw 
up a 3-year collaborative framework that 
will see MICE capabilities development 
become an integral part of the system. 

The bureau is confident that Thailand is stepping up 
to its goal of becoming the MICE education centre of 
ASEAN within the next 3-5 years.

TCEB’s President Mr. Nopparat Maythaveekulchai 
notes that this partnership is in line with TCEB’s five-
year MICE strategic development plan (2013-2016), 
which aims to develop Thailand as a preferred 
destination for the MICE industry in Asia by the 
end of 2016, and spur the industry into readiness 
for the ASEAN Economic Community in 2015. In 
particular, the capabilities and professionalism of 
MICE personnel will be strengthened so that they 
are in line with international standards. Thailand’s 
MICE professionals are eventually expected to be at 
the forefront of ASEAN MICE.

The bureau will also serve as the exclusive 
host in organising the MPI programme in ASEAN. 
This is in accordance with its strategy to act as host 
for various international MICE programmes in the 
region so as to drive Thailand forward as the hub of 
MICE education in ASEAN.

MPI is a reputable global non-profit organisation 

that works to develop the potential of the meeting 
industry. The MPI currently has more than 23,000 
members, representing 86 countries, from 71 clubs 
& chapters worldwide. 

MPI’s commitment to providing international 
standard programmes for meeting and event 
management hasgained recognition within the MICE 
industry worldwide.

Under the collaboration guidelines, TCEB and 
MPI will jointly develop the capabilities of MICE 
professionals between 2014 and 2016 through the 
following means 1) Organise Global Certificate in 
Meetings and Business Events training course 2) 
Organise CMP (Certified Meeting Professional) 
Boot camps 3)Seek and identify ways to proceed 
with the CMP Certifications project 4)Set up an 
MPI Chapter in Thailand 5)Participate in the World 
Education Congress in United States

Over the past 5 years, the bureau has successfully 
initiated a range of projects designed to develop the 
capabilities of MICE professionals and strengthen the 
MICE industry to meet international standards. The 
bureau has restructured its capabilities department 
and set an aggressive strategy as well as guidelines 
for promotion and development based on six pillars: 
MICE Academy, Trade Education, Capabilities Plus, 
MICE Standards, MICE Sustainability Thailand, and 
ASEAN Economic Community (AEC). This aims to 
strengthen Thailand’s MICE industry as it prepares 
for the ever-growing market and new challenges in 
the future.

TCEB continuously works to strengthen 
thecapacity of MICE professionals through the 
development of MICE curricula for educational 
institutes, the organisation of technical training 
courses for the industry, enhancement of 
management skills and the raising of MICE 
standards. This integration of MICE capabilities 
development with the entire system will play a 
crucialrole in preparing for the growth of Thailand’s 
MICE business, boosting Thailand asthe preferred 
regional destination for business events and turning 
it into the MICE education hub of ASEAN.

mPi enDoRses thailanD as 
asean’s mice acaDemY huB
tceb paRtNeRS wIth MpI to ShIFt the 
New heIght oF eDucatIoN StaNDaRD 
FoR MIce

3) หาแนวทางเพื่อดำาเนินโครงการ CMP Certifications 4) จัดตั้ง MPI Chapter 
ในประเทศไทย 5)เข้าร่วมกิจกรรม World Education Congress ที่สหรัฐอเมริกา

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทีเส็บ ประสบความสำาเร็จในการริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านไมซ์ และยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ให้ได้มาตรฐานสากล โดย
มกีารปรบัโครงสร้างและวางกลยทุธ์เชงิรกุ ตลอดจนกำาหนดแนวทางในการส่งเสรมิ
และพัฒนาภายใต้ 6 แกนหลกั ประกอบด้วย MICE Academy, Trade Education, 
Capabilities Plus, MICE Standards, MICE Sustainability Thailand และ ASEAN 
Economic Community (AEC) เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งของอตุสาหกรรมไมซ์ไทย
ให้มีความพร้อมรองรับการเติบโต และความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต 

ทีเส็บได้ดำาเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไมซ์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การ
พัฒนาหลักสูตรไมซ์สำาหรับสถาบันการศึกษา การฝึกอบรมความรู้เฉพาะทาง
สำาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ ทักษะการบริหารจัดการ ตลอดจนการสร้างมาตรฐาน
สำาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ให้แก่ประเทศ ซึ่งการบูรณาการงานด้านพัฒนาท้ัง
ศักยภาพของบุคลากรท้ังระบบนั้นจะเป็นปัจจัยสำาคัญในการรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจไมซ์ไทยให้เติบโต และนำาไทยสู่ศูนย์กลางการจัดงานไมซ์และศูนย์กลาง
การศึกษาไมซ์ในระดับภูมิภาค 
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ทีเส็บเปิดตัวโครงการ “ประชุมเมืองไทย มั่นใจเมืองไทยพร้อม”

บูรณาการแผนตลาดไมซ์ในประเทศ

ทีเสบ็จดังาน “ประชมุเมอืงไทย มัน่ใจเมอืงไทยพรอ้ม” เมือ่ตน้เดอืนกรกฎาคมทีผ่า่นมา ประกาศแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาศกัยภาพอตุสาหกรรมไมซใ์นประเทศภายใต ้5 กระบวนทัศน์การทำางานตามบทบาทการเปน็ Growth 
Driver และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ธุรกิจไมซ์ในประเทศเป็นหน่ึงในธุรกิจหลักที่จะ
กระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค และเกื้อหนุนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำานวยการ ทีเส็บ กล่าวในพิธีเปิดงานว่า อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศมี
ความสำาคัญอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศผ่านการจัดงานในแต่ละครั้ง แต่ยังก่อ
ให้เกิดการสร้างงาน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ จากสถิติในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาพบว่า มี
นักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศทั้งสิ้น 3.82 ล้านคน มีจำานวนเงินที่สะพัดในประเทศกว่า 12,461 ล้านบาท 

นายนพรัตน์กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ทีเส็บได้กำาหนดบทบาทขององค์กรเพื่อให้เป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจ

Solution Provider
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I
n early July 2013, the TCEB organised the “Meetings in Thailand” event to 
unveil a strategic development plan for the domestic MICE industry with 
five new working paradigms designed to drive growth. The plan is also in 
accordance with the government’s policy of promoting domestic MICE as 
a major business to generate better income distribution in the regions and 
ensure the stability of the country’s economic growth.

At the opening ceremony, TCEB President Mr. Nopparat Maythaveekulchai 
underlined the importance of D-MICE, noting that each event would not only 
generate income for Thailand, but also create jobs and expand local economies.

In 2012, there were 3.82 domestic MICE travellers with more than Bt12.5 
billion of expenses spread nationwide. 

Mr. Nopparat said that in order to comply with government policy, the bureau 
would assume the role of integrated driver for the domestic MICE business. The 
bureau will focus on three missions for the development of MICE Cities: policy 
and strategy; marketing promotion; knowledge management and consultation. 

To achieve the objectives of each of the missions, the TCEB aims to develop 
the D-MICE industry based on the Growth Driver guidelines, as follows:

1) Build strategic alliances: Strengthen the industry through the establishment 
of collaboration networks in the country. In this regard, the bureau will join various 
networks including the provincial chambers of commerce, the Federation of Thai 
Industries, Stock Exchange of Thailand, Personnel Management Association of 
Thailand, Thailand Management Association, Marketing Association of Thailand, 
the Association of Thai Travel Agents, the Association of Thai Tour Operators, the 
Association of Domestic Travel, as well as MICE Cities and regional committees, 
to stipulate demand and supply relevant to D-MICE industry. 

2) Develop strategic business partnerships: Expand connections for success 
through sales promotion activities, meetings and new trade shows as well as such 
marketing campaigns asFamiliarisation Trips and Business Matching. The bureau 
will team up with the public and private sector as well as local MICE operators to 
create business opportunities.

In addition, the bureau will organise activities to strengthen the capabilities 
of operators in the provinces, open new markets for major cities, expand MICE 
events in secondary cities and boost inter-regional sales opportunities.

3) Be the thought leader of the MICE industry: Set a strategic development 
plan, draw a provincial MICE roadmap for each MICE City and create uniqueness 
and diversity for each of the D-MICE destination choices. The successful roadmap 
designed for Chiang Mai MICE City Development will serve as a model for the 
future MICE Cities.

4) MICE knowledge platform: Play a key role in developing the regional 
database system through cooperation with the MICE Cities. The bureau will 
compile basic information, analyse MICE markets, establish a training centre and 
a MICE coordination centre.

5) Be the Strategic solutions provider: Strengthen the industry for sustainable 
development and support strategic development of D-MICE by elevating the 
standards of local events to those of regional or national events. The bureau will 
promote successfultrade shows in one region and expand them to other regions. 
Meanwhile, the bureau will support the provinces in hosting new trade shows in 
order to distribute economic growth and income to the regions.

With the new Growth Driver guidelines, TCEB expects the D-MICE industry to 
grow by 15 per cent this year. Meetings in Thailand will serve as the catalyst for 
the MICE awareness in every sector, especially in MICE Cities, which is the heart 
of Thai MICE business’s sustainable growth. 

The next Meetings in Thailand event will be held in Chiang Mai at the end 
of this year.

tceB launches 
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ไมซ์ในประเทศแบบองค์รวม เน้นการพัฒนาไมซ์ซิต้ี 3 ด้าน ประกอบด้วย 
ภารกิจเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์, ภารกิจด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ภารกิจด้านการจัดการองค์ความรู้และให้คำาปรึกษา 

ภายใต้ภารกิจ 3 ด้านดังกล่าว ทีเส็บจึงได้กำาหนดบทบาทการดำาเนิน
งานพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศตามแนวทางของ Growth Driver 
ประกอบด้วย 

1) การเป็นผู้เชื่อมต่ออย่างมีกลยุทธ์เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งผ่านการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในประเทศ กระตุ ้นอุปสงค์
และอุปทานท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ โดยร่วม
มือกับภาคีต่างๆ ได้แก่ หอการค้าประจำาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สมาคมการจดัการงานบคุคล
แห่งประเทศไทย สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย สมาคมการตลาด
แห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สมาคมผู้ประกอบการนำาเที่ยว
ไทย สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ รวมถึงไมซ์ซติี ้และคณะกรรมการ
ในภูมิภาคต่าง ๆ 

2) การเป็นคู่คิดที่สร้างโอกาสแห่งการเติบโตของธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ด้วย
การขยายฐานจากการเชือ่มต่อเพ่ือเชือ่มไปสูค่วามสำาเรจ็ผ่านการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขาย การจัดประชุม งานแสดงสินค้าใหม่ ๆ และการตลาดในรูป
แบบต่าง ๆ  ทัง้การจดั Familiarization Trip และการจบัคูท่างธุรกิจ โดยทำางาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และผูป้ระกอบการไมซ์ในแต่ละพ้ืนทีใ่ห้
เกิดการสร้างธุรกิจ นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบ
การในจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมตลาดในเมืองหลัก ขยายตลาดเมืองรอง และ
เพิ่มโอกาสการขายระหว่างภูมิภาคให้เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น 

3) การเป็นผู้นำาความคิดเพ่ือการพัฒนาอย่างไม่หยุดย้ัง ด้วยการพัฒนา
เชิงยุทธศาสตร์ กำาหนดแผนโรดแม็พไมซ์ประจำาจังหวัด สร้างจุดยืนท่ีแตก
ต่าง สร้างความหลากหลายเป็นทางเลอืกสำาหรบัการจดังานประชมุและแสดง
สนิค้าในประเทศ โดยการกำาหนดโรดแมพ็น้ีจะเป็นโมเดลสำาหรบัเมอืงไมซ์อืน่ๆ 
ทีเ่กิดขึน้ในอนาคต หลงัจากประสบความสำาเรจ็จากการ สร้างโรดแมพ็พัฒนา
ไมซ์ซิตี้ของจังหวัดเชียงใหม่ 

4) การยกระดับศักยภาพและสร้างมาตรฐานระดับสากล ด้วยการเป็นหัว
หอกสำาคญัในการพัฒนาศนูย์ข้อมลูประจำาภูมภิาค ผ่านความร่วมมอืไมซ์ซติี้ 
รวบรวมข้อมลูพ้ืนฐาน วเิคราะห์ตลาดไมซ์ จดัต้ังศนูย์อบรมบคุลากร และศูนย์
ประสานงานด้านไมซ์

5)การสนับสนุนอย่างมีกลยุทธ์เพ่ือเกิดการต่อยอดรองรับการพัฒนา
ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยอย่างย่ังยืน สนับสนุนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศด้วยการยกระดบัมาตรฐานของการจดังานประชมุ
และงานแสดงสินค้าระดับท้องถิ่นให้เป็นงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาค หรือ
ระดบัประเทศ สนบัสนนุการนำางานแสดงสนิค้าในประเทศท่ีได้รบัความสำาเรจ็
ในระดับประเทศ ขยายการจัดงานแสดงสินค้าดังกล่าวไปยังภูมิภาคอื่น ๆ 
และสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าใหม่ ๆ  ที่ไม่เคยจัดมาก่อน เพื่อกระจาย
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจและรายได้ไปยังส่วนภมูภิาคอย่างเป็นรปูธรรม 

ด้วยการดำาเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศตามแนวทางของ 
Growth Driver ทีเส็บตั้งเป้าว่าในปี พ.ศ. 2556 นี้ ธุรกิจไมซ์ในประเทศจะ
เติบโตร้อยละ 15 อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการรับรู้ให้เกิดแก่หน่วย
งานทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในเมอืงไมซ์ซติี ้ซึง่เป็นหวัใจสำาคญัทีจ่ะทำาให้ธุรกิจ
ไมซ์ในประเทศไทยเติบโตอย่างย่ังยืน โดยกิจกรรม ประชุมเมืองไทย มั่นใจ
เมืองไทยพร้อม ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในปลายปีนี้ 17
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C
oncerned about the impacts and challenges that will 
arise when the ASEAN Economic Community (AEC) gets 
underway in 2015, TCEB has been developing various 
strategies to enhance the competitiveness of Thai MICE 
operators. In its latest move, the bureau organised a 
training course titled “ASEAN MICE Operation: Now for the 

next investment excellence” with the aim of strengthening the capacity of 
Thai MICE operators within ASEAN. In addition, the bureau will arrange 
an ASEAN Operation: Partnership Excellence programme, taking Thai 
MICE operators to study investment and business opportunities in the 
four ASEAN countries of Indonesia, Myanmar, Lao and Vietnam.

The TCEB organised the training course on June 13-14, 2013 to 
prepare Thai MICE operators for the AEC and also serve as a channel to 
expand opportunities and potential for trade and investment in ASEAN 
countries. More than 100 delegates from various businesses in the MICE 
sector participated in the event. 

The bureau was honoured to have as a speaker Dr. Surin 
Pitsuwan, chairman of the Future Innovative Thailand Institute and 
the former secretary-general of the ASEAN Secretariat, who examined 
“Opportunities for Thailand’s MICE in ASEAN”. 

Pointing out that the MICE industry would act as a soft power in 
driving the growth of ASEAN trade and investment, Dr. Surin stressed the 
importance of Thai operators ensuring they understood the marketing 
conditions and all the details of the forthcoming ASEAN economic system, 
saying that otherwise the integrated strategy would not be successful in 
meeting its targets. In addition, local MICE operators must realise that 
ASEAN has a combined population of 600 million and the middle classes 
are growing across the region. This group has greater expectations, among 
them standards and safety of products and services, transparency and 
honesty of operators.

If the operators understand these facts, the huge market that is 
the AEC would be a platform for them to show their expertise in this 
regional market. They would be able to introduce products and services 
with confidence. However, the Thai operators have to demonstrate what 
makes them different - their identity - and push Thailand’s selling points 
such as kindliness and gentleness. 

“All parties in Thailand, including the public, have to participate in 
promoting the country as a host. Therefore, every party should have a 
perception of MICE from A to Z. Then, they will automatically support the 
industry without requests for cooperation. Moreover, the MICE industry 
needs facilities in all regions of the country to serve both regional and 
international meetings,” Dr. Surin said. 

He suggested that the Thai MICE operators go overseas to explore 
ASEAN markets through mergers or business partnerships. The only 
way to defend themselves and protect their interests is to grow their 
business on the outside and return the benefits to the country. He also 
noted that in Europe, China and Japan, corporate income per GDP ratio 
has been growing.

“At present, many companies, especially small and medium-sized 
enterprises, do not dare to go out [of the country]. Why are we so 
passive? Why are we so complacent?” Dr. Surin asked.

He added that human resource development is very important and 
especially English language skills. “Young people in Cambodia, Laos and 
Vietnam currently have higher TOEFL scores than Thailand. The national 
educational system does not inculcate a mentality concerned about the 
importance of interaction with other countries. Therefore, Thailand must 
reform its education system.

“I am not saying that everyone has to be ready for the AEC in 2015, 
but everyone must realise that we’re not able to grow unless our own 
country also grows,” Dr. Surin said.

ด้วยตระหนักถึงผลกระทบและความทา้ทายจากการรวมตวัเปน็ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทีเส็บได้ดำาเนินกลยุทธ์ต่างๆ อย่าง 
ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
ไมซไ์ทย โดยลา่สดุ ทีเสบ็ไดจ้ดัฝกึอบรมเชงิปฏิบตักิารในหลกัสตูร “สรา้ง
ศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ไทยสู่อาเซียน” พร้อมจัดโปรแกรมศึกษา

ลู่ทางการลงทุนและดำาเนินธุรกิจใน 4 ประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย พม่า ลาว 
และเวียดนาม

ทีเส็บ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2556 เพื่อเตรียม
ความพร้อมผูป้ระกอบการไมซ์ไทยสำาหรบัการรวมตวักันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
และเป็นช่องทางในการขยายโอกาสและลูท่างการค้าการลงทุนในประเทศกลุม่อาเซยีน 
ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการไมซ์เข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน 

การจัดอบรมครั้งนี้ ทีเส็บได้รับเกียรติจาก ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานสถาบัน
ออกแบบอนาคตประเทศไทย และอดีตเลขาธิการอาเซียน ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “โอกาส
ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในอาเซียน” 

ดร. สุรินทร์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมไมซ์เป็นตัวเชื่อมโยงธุรกิจที่ช่วยขับเคล่ือนการค้า
การลงทนุในอาเซยีนให้ขยายตวัเตบิโต แต่สิง่สำาคญัคอืไทยจะต้องรูจ้กัสภาพตลาดและ
รายละเอยีดในระบบเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนท่ีกำาลงัจะเกิดขึน้มเิช่นน้ัน 
การบูรณาการจะไม่สำาเร็จผลตามท่ีต้ังใจไว้นอกจากน้ีผู้ประกอบการไมซ์ไทยจะต้อง
ตระหนักว่า อาเซียนมีประชากรรวมกันถึง 600 ล้านคน ประกอบกับมีการขยายตัวของ
กลุม่คนชัน้กลางทัว่ทัง้ภมูภิาค ซึง่คนกลุม่นีจ้ะมคีวามต้องการมากขึน้ในด้านต่างๆ ได้แก่
ด้านมาตรฐานและความปลอดภยัของสนิค้าและบรกิาร ความโปร่งใส และความซือ่สตัย์
ของผูป้ระกอบการ หากเรามคีวามเข้าใจเช่นน้ีแล้ว ตลาดใหญ่อย่างตลาดเออซีก็ีจะเป็น
เวทีให้เราได้แสดงถึงความเชี่ยวชาญในตลาดภูมิภาค ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถนำา
เสนอสินค้าและบริการได้ด้วยความมั่นใจ โดยยังคงความแตกต่างอันเป็นเสน่ห์ เป็น
เอกลักษณ์และจุดขายสำาคัญของไทยไว้ เช่นความอ่อนน้อมอ่อนโยน

“ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพการจัด
งานไมซ์ และมีความเข้าใจธุรกิจนี้อย่างลึกซึ้งต้ังแต่ A-Z เมื่อมีการจัดประชุมสัมมนา  
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะให้ความร่วมมือโดยไม่ต้องร้องขอ

นอกจากนี ้อตุสาหกรรมไมซ์ต้องการสิง่อำานวยความสะดวกในทกุภาคทัว่ประเทศท่ีจะ
รองรบัการประชุมในระดบัภมูภิาคและระดบันานาชาต ิรวมถึงการบรหิารจดัการทีดี่ด้วย”

ดร. สุรินทร์ ชี้แนะว่า ไทยมีความพร้อมเรื่องทักษะและความสามารถเป็นทุนอยู่แล้ว 
แต่ผู้ประกอบการไมซ์ไทยจะต้องมีความกล้าท่ีจะออกไปแสวงหาตลาดในอาเซียนโดย
การร่วมทุนหรือการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพราะวิธีเดียวที่จะรับมือและปกป้องผล
ประโยชน์ของตัวเองได้คอื ต้องไปสร้างการเตบิโตธุรกิจนอกประเทศแล้วส่งผลประโยชน์
กลับเข้าประเทศ เช่นเดียวกับประเทศในยุโรป จีน และญี่ปุ่น ซึ่งรายได้จากการทำาธุรกิจ
นอกประเทศจะมีสัดส่วนต่อจีดีพีมากขึ้นเรื่อยๆ 

จนถงึวันน้ียังมหีลายบรษิทั โดยเฉพาะบรษิทัขนาดเลก็และกลางยังไม่กล้าออกไปทำา
ธุรกิจนอกประเทศ ก็ต้องถามว่า “ทำาไมผู้ประกอบการไทยยังไม่กระตือรือร้น และทำาไม
ผู้ประกอบไทยถึงไม่วิตกกังวลต่อความเปลี่ยนแปลงจากเออีซี”

ดร. สรุนิทร์ กล่าวอกีว่า การพัฒนาบคุลากรกเ็ป็นเรือ่งทีม่คีวามสำาคญัมาก โดยเฉพาะ
ทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งขณะนี้ เยาวชนของประเทศเขมร ลาว และเวียดนาม สามารถ
สอบโทเฟล TOEFL ได้คะแนนสูงกว่าเยาวชนไทย

ในขณะเดยีวกัน ระบบการศกึษาก็ยังไม่ได้สร้างแนวความคดิของคนไทยให้เหน็ความ
สำาคญัของการต้องมปีฏสิมัพันธ์กับต่างประเทศอกีด้วย ดงัน้ัน ประเทศไทยจะต้องมกีาร
ปฏิรูปการศึกษาอย่างขนานใหญ่ 

“ไม่ได้บอกว่า ทุกคนต้องพร้อมรับเออีซีในปี 2558 แต่ทุกคนต้องตระหนักว่า เราไม่
สามารถเติบโตต่อไปได้โดยลำาพังประเทศของตัวเอง”



BuSineSS SCene

ผู้บริหารทีเส็บพบปะ
สื่อมวลชนชั้นนำ 

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำานวยการทีเส็บ พร้อมด้วยผู้บริหารของทีเส็บเข้าพบปะ
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับสื่อมวลชนจาก 8 สื่อชั้นนำา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแนะนำาคณะผู้บริหารชุดใหม่ตลอดจนร่วมพูดคุยถึงกิจกรรมการดำาเนินงานของทีเส็บ 
ในอนาคต หลังจากได้มีการปรับปรุงแนวทางการดำาเนินงานเป็น Growth Driver เพ่ือ
พัฒนาธุรกิจไมซ์อย่างมกีลยุทธ์ ตลอดจนมกีารปรบัโครงสร้างการบรหิารงานภายในองค์กร
เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพและขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ทดัเทียมระดับ
นานาชาติ นำาไทยสู่ศูนย์กลางไมซ์ระดับภูมิภาค

 
 

tceB meets the PRess
TCEB President Mr. Nopparat Maythaveekulchai recently hosted a luncheon 

meeting for 8 leading media outlets to introduce the new management team. The 
bureau also discussed its future operating plan following the rebranding of the TCEB's 
role as Growth Driver. In addition to this repositioning, the bureau has also restructured 
its management to enhance efficiency and drive Thailand's MICE industry towards 
the international level. The bureau’s ultimate goal is to make Thailand a preferred 
destination for the MICE industry in Asia.

ทีเส็บยกทัพผู้ประกอบการไมซ์
ไทยเจาะอินโดนีเซีย 
พร้อมรับ AEC

นางนิชาภา ยศวร์ี ผูอ้ำานวยการ ฝ่ายพัฒนาศกัยภาพอตุสาหกรรมไมซ์ ทเีสบ็ (ที ่4 
จากขวา) เดินหน้าสานต่อแผนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์เชิงรุกเพื่อรองรับ
การเข้า สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน โดยล่าสดุนำาผูป้ระกอบการไมซ์ไทยบกุ 3 เมอืง
เศรษฐกิจของอินโดนีเซีย จาการ์ต้า สุราบายา และเมดาน เพื่อชูแนวทางรุกและรับ
ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในแต่ละกิจการ ทัง้ การลงทุน ตลอดจนขัน้ตอน กฏระเบยีบ
สำาหรับการทำาธุรกิจไมซ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่ึงในกิจกรรมภายใต้การอบรม
หลักสูตร ASEAN MICE Operations: Now For the Next Investment Excellence 
หรือ“สร้างศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ไทยสู่อาเซียน” ท้ังนี้ยังได้รับเกียรติอย่างสูง
จาก นายภาสกร ศริยิะพันธ์ุ เอกอคัรราชทตู ณ กรงุจาการ์ต้า สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี 
(ที่ 4 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ 

tceB leaDs thai mice 
oPeRatoRs to PenetRate 
inDonesian maRket

Mrs. Nichapa Yoswee, fourth right, Director of TCEB’s MICE Capabilities 
Department of TCEB recently led Thai MICE entrepreneurs to Jakarta, Surabaya 
and Medan, 3 of Indonesia economic centres, to explore and prepare offensive 
and defensive strategies for all sectors of Thailand’s MICE industry in advance 
of the AEC. The operators learnt more about investment opportunities, as well as 
procedures and regulations for the international MICE business. The activity was 
part of the “ASEAN MICE Operations: Now for the Next Investment Excellence” 
educational programme. The group was welcomed by Mr. Pasakorn Siriyaphan, 
fourth left, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Jakarta Indonesia.


