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1.1
สภาพการณ�อุตสาหกรรมไมซ�ระดับโลก

โดยภาพรวม ในป พ.ศ. 2557 นั้น บริษัทและองคกรไมซตางๆ 
ท่ีดำเนินการในอุตสาหกรรมการประชุมและอีเวนทท่ัวโลกมีความ
เชื่อมั่นเพิ่มขึ้น รายงาน 2014 EIBTM Trends Watch Report 
แสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมที่เปนตลาดสำคัญของการประชุม 
บริษัท (Corporate Meetings Sector) ไดแก เภสัชภัณฑ 
(Pharmaceuticals) ยานยนต (Automotive) การกอสราง 
(Construction) ตลอดจนอุตสาหกรรมวิทยาการสารสนเทศและ 
การส่ือสาร (Information and Communications Technology) 
ลวนแตเติบโตในป พ.ศ. 2557 ทำใหเกิดการขับเคลื่อนอุปสงค 
ดานการประชุมระดับบริษัท (Corporate Conferences) ตลอดจน 
ดานอีเวนทสำหรับการเปดตัวผลิตภัณฑ และการอบรม โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งประเทศจีนและตะวันออกกลาง มีอัตราการเติบโตของ 
ธุรกิจนี้อยางเห็นไดชัด อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 
(Incentive Travel Industry) กลับมาเติบโตอีกครั ้งหนึ่ง 
ในป พ.ศ. 2557 โดยเห็นไดอยางชัดเจนวาอุปสงคในภาคสวนนี้ 
เติบโตข้ึนอยางมาก มีการเพ่ิมงบประมาณสำหรับการจัดโครงการ 
การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล และสถานท่ีจุดหมายปลายทางในการ 
จัดงานอีเวนทไมซตางๆ นั้นก็มีความหลากหลายยิ่งขึ้น1

ในกลุมนักวางแผนการจัดประชุมสมาคมนานาชาติ (Planners of 
International Association Conferences) มีความเชื่อมั่นมาก 
ยิ ่งขึ ้นเชนกัน ในป พ.ศ. 2557 ดวยงบประมาณและจำนวน 
ผูเขารวมงานเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเมืองในทวีปยุโรปและเอเชียไดรับการ 
คัดเลือกใหเปนเจาภาพอีเวนทเหลาน้ีจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน 
เมืองในทวีปออสเตรเลีย ตลอดจนประเทศในเขตออสตราเลเซีย 
(Australasia) และตะวันออกกลางก็ไดกลายเปนจุดหมายปลายทาง 
ที่สำคัญมากขึ้นสำหรับการประชุมสมาคมนานาชาติ2  

Key Trends in Global MICE Scenarios 

In aggregate, 2014 ushered in the upbeat tone of 
confidence generally demonstrated by firms and 
organizations operating in the global meetings 
and events industry. Highlights of the 2014 EIBTM 
Trends Watch Report point out that most of the major 
market segments in the corporate meetings sector 
– pharmaceuticals, automotive, construction, as well 
as information and communications technology – 
have experienced growth in 2014, driving the 
demand for corporate conferences, product launches, 
and training events. The developing world, especially 
China and the Middle East, is where growth has been 
most concretely witnessed. The incentive travel 
industry also clearly witnessed a surge in 2014, 
with concrete evidence of growth in demand, 
increasing budgets and the use of a greater 
variety of destinations for the hosting of such 
MICE events.1 

Greater levels of confidence were also identified 
in 2014 among planners of international association 
conferences, with evidence of increasing budgets 
and attendance levels. Notably, European and Asian 
cities are particularly successful at winning these 
events, although Australasia and the Middle East are 
increasingly asserting themselves as destinations 
for international association conferences.2

1. Rob Davison. EIBTM 2014 Trends Watch Report. Corporate Meetings – Performance of Key Sectors. and M&IT India. MICE Trends Report Predicts Modest Growth for 2015, 
 Retrieved February 7, 2014 from http://www.meetbizindia.com/mice-trends-report-predicts-modest-growth-for-2015/.
2. Rob Davison. . Ibid. and M&IT India. Ibid. 



เม่ืออุปสงคเติบโตข้ึนในป พ.ศ. 2557 อุปทานดานส่ิงอำนวยความ 
สะดวกในการจัดการประชุมและอีเวนทก็เพิ่มขึ้นไปพรอมๆ กัน 
โดยมีการขยายจำนวนโรงแรมและสถานที่ประชุมที ่ทันสมัย 
ขนาดใหญในหลายภูมิภาคท่ัวโลก อาทิ ท่ีเมืองคราเคา ในประเทศ 
โปแลนด และศูนยการประชุมนานาชาติคาลาบารซึ ่งเปน 
ศูนยการประชุมนานาชาติโดยตรงแหงแรกของประเทศไนจีเรีย3 
ในขณะท่ีภูมิภาคอาเซียนมีการเพ่ิมขนาดพ้ืนท่ีแสดงสินคาท่ีสำคัญ
3 แหง คือ ณ กรุงจาการตา 2 แหง และ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 1 แหง4 
การเพ่ิมอุปทานน้ีเกิดข้ึนพรอมกันกับการจัดต้ังสำนักงานสงเสริม 
การประชุมและนิทรรศการในเขตคอสตาบราวาของประเทศ 
สเปน และในเมืองหางโจวของประเทศจีน ซึ่งมุงสงเสริมใหมีการ 
จัดการประชุมและกิจกรรมไมซในความรับผิดชอบของสำนักงาน 
ในบริบทตลาดที่การแขงขันทวีความเขมขนขึ้น5

ในภาคสวนของอุตสาหกรรมการเดินทางทั่วโลก พบวามีอัตรา 
การเติบโตท่ีดีข้ึนต้ังแตป 2556 ในอัตรา 4% ในขณะท่ีการใชจาย 
ก็สูงขึ้น 6% จากขอมูลขององคการการทองเที่ยวโลก (World 
Tourism Organization: UNWTO) ระบุวาตั้งแตป พ.ศ. 2552 
อุตสาหกรรมการเดินทางเพ่ือธุรกิจ โดยเฉพาะการเดินทางเพ่ือรวม 
ธุรกิจไมซ มีการเติบโตเร็วกวารูปแบบเดิม ในชวง 8 เดือนแรก 
ของป 2556 การเดินทางเพื่อธุรกิจไมซสูงขึ ้น 6% ในขณะที่ 
การเดินทางรูปแบบเดิมลดลง 10% สงผลใหโดยภาพรวมของ 
อุตสาหกรรมไมซเติบโตในอัตรา 54% เมื่อเทียบกับภาพรวม 
อุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อธุรกิจทั้งหมด โดยในอุตสาหกรรม 
ไมซเองน้ันแบงอัตราการเติบโตดังน้ี การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล 
(Incentives) 61% การประชุมนานาชาติ (Conventions) 44% 
และการประชุม (Conferences) 27% ตามลำดับ6 
รายละเอียดสภาพการณของอุตสาหกรรมไมซตามรายภาคสวน 
ในป พ.ศ. 2557 และปที่ผานมามีดังตอไปนี้ 

As demand grew in 2014, so did the supply of 
facilities for meetings and events with an expansion 
of the physical hotel stock and major new convention 
facilities in many parts of the world – e.g. Krakow in 
Poland and the Calabar International Convention 
Centre, Nigeria’s first dedicated international 
convention complex.3 Meanwhile, the ASEAN Region 

saw the additions of 3 major exhibition centers – i.e. 
2 in Jakarta and 1 in Kuala Lumpur4 This expansion 
in supply has been matched by the creation of a 
number of new convention bureaus from Costa Brava 
in Spain to China’s Hangzhou, with the aim of 
winning meetings and MICE events for their 
jurisdictions in light of an increasingly competitive 
market milieu.5

The global travel sector achieved healthy growth in 
2013 with outbound travel trips rising by 4%. In the 
meantime, spending increased by 6%. According to 
the World Tourism Organization (UNWTO), within 
the business travel industry, the MICE sector grew 
much more significantly than conventional business 
travel since 2009. During the first 8 months of 
2013, the MICE sector grew by 6% relative to a 
significant 10% slump in the conventional business 
travel sector. The MICE segment constituted 54% of 
the aggregate business travel market. Within the 
MICE industry itself, incentives, conventions, and 
conferences posted 61%, 44%, and 27% growth rates 
respectively since 2009 on a cumulative basis.6

MICE Trends as per sector in 2014 and the previous 
immediate years were as follows:

3 l 2014 Thailand’s MICE Industry Report

3. Rob Davison. . Ibid. and M&IT India. Ibid.
4. UFI, the Trade Fair Industry in Asia. 10th Edition. Researched and Compiled by Business Strategies Group. June 2014
5. Rob Davison. . Ibid. and M&IT India. Ibid. For further details of the MICE industry in Hangzhou see Hangzhou Tourism Commission. MICE Hangzhou E-Journal 21. 
 Retrieved November 9 2014, from http://www.micehangzhou.com/En/ElectronicJournals/E21_E/
6. ITB. ITB World Travel Trends Report 2013/2014 (prepared on behalf of ITB Berlin by IPK International). Retrieved March 10, 2014, 
 from http://wysetc.files.wordpress.com/2013/12/wttr_report_2014_web.pdf, pp. 2-12. According to the United Nations World Tourism Organization (UNWTO), 
 world tourism continued to power ahead in 2013.  



7. World Tourism Organization, Ibid. p. 11.
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สภาพการณในอุตสาหกรรมไมซตามรายภาคสวนในป 2557 
และปที่ผานมา
1.1.1 ภาคการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลในระดับนานาชาติ
ภาคสวนการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ดังนี้ คือ 
1) การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลมักจะบูรณาการดานธุรกิจ เขาไป
 ดวยเสมอ เชน มีการจัดการประชุมหารือเก่ียวกับยุทธศาสตร  
 และทิศทางบริษัท 

2) การเดินทางในรูปแบบการทองเที ่ยวเพื ่อเปนรางวัลนั ้น  
 มีการกำหนดผลตอบแทนจากการลงทุนไดอยางชัดเจน เชน 
 โครงการเพิ่มยอดขาย 

3) มีการบูรณาการเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมเขาเปนสวนหน่ึง
 ของกิจกรรม เชน การพัฒนาและชวยเหลือชุมชนทองถิ่น 
 ในดานการเดินทางมีการลดคาใชจายท่ีฟุมเฟอย เชน การเลือก  
 เสนทางในประเทศ หรือการเดินทางไปตางประเทศระยะใกล 
 โดยใชบริการเท่ียวบินในช้ันประหยัด ตลอดจนการเลือกท่ีพัก
 ในราคาที่เหมาะสม 

4) ระยะเวลาพำนักลดลงจาก 6.5 คืน เปน 4 คืน

5) การแขงขันของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
 มีการแขงขันสูงข้ึน เน่ืองจากมีจุดหมายปลายทางใหมเกิดข้ึน
 แทนท่ีเกา ซ่ึงจุดหมายทางใหมท่ีเกิดข้ึนน้ันอาจมีความปลอดภัย
 และดึงดูดใจนอยกวา อยางไรก็ดีพบวามีกลุมผูใชบริการใหมๆ  
 เกิดขึ้น แตเปนกลุมที่มีกำลังใชจายนอยกวากลุมเดิม จึงเปน
 เร่ืองทาทายสำหรับผูประกอบการการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล
 ที่ตองพัฒนากลยุทธเพื่อดึงดูดใหกลุมผูใชบริการกลุมใหมมี
 ระยะเวลาพำนักที่นานขึ้น7 

1.1.1 International Incentives in 2014 and the Previous 
Immediate Years
During the period under our study, there were the 
following fundamental elements featured in the 
unfolding changes across the global incentives sector: 
1) There was always a business element to an 
 incentive trip, such as discussions on corporate 
 strategy and direction. 

2) Virtually the only surviving type of incentive trip 
 was that with a well-defined return on investment, 
 such as a sales scheme. 

3) There was also a corporate social responsibility (CSR) 
 aspect to incentives trips, such as team-building projects 
 to support local charities and communities. Trips were 
 also less extravagant. Primary target destinations 
 were domestic or short-haul international trips and  
 longer-haul international trips on economy-class 
 flights. In some cases, accommodation standards 
 moved one tier down. 

4) The average number of nights per trip decreased 
 from 6.5 nights to 4 nights. 

5) The incentive travel sector is highly competitive 
 as new destinations are now emerging to replace 
 older, and potentially less safe and less attractive 
 ones. The challenge for those involved in the 
 incentive travel industry is to attract new markets, 
 which often represent lower yield segments, 
 into longer stay programs.7 
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6) จากรายงานการศึกษา Pulse Study ของมูลนิธิการวิจัยดาน
 การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล (Incentive Research Foundation: 
 IRF) ช้ีใหเห็นวา ใน พ.ศ. 2553 ผูประกอบการดานการทองเท่ียว
 เพื่อเปนรางวัลจำนวนกวา 29% พิจารณาวาจะเปลี่ยนจาก
 การทองเที่ยวแบบกลุมมาเปนการใหรางวัลรายบุคคล โดย
 ผูตอบแบบสอบถามจำนวน 44% มีความเห็นวาการจัดซื้อ
 จัดจางจะมีสวนเกี่ยวของกับโครงการการทองเที่ยวเพื่อเปน
 รางวัลมากขึ้น8 

7) มีผูตอบแบบสอบถามเพิ่มขึ้นจำนวน 40% ใหความเห็นวา 
 บริษัทของตนไดเพ่ิมงบประมาณการจัดการทองเท่ียวเพ่ือเปน
 รางวัล เพ่ือเปนแรงจูงใจในการเพ่ิมยอดขายสูงข้ึน โดยเพ่ิมจาก 
 29.8% ในป พ.ศ. 2553 เปน 42.7% ในป พ.ศ. 2554 
 ย่ิงไปกวาน้ันจำนวน 2 ใน 3 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 มีการใชจายที่สูงขึ้นใหแกผูที่ไดรับรางวัล

6) The Incentive Research Foundation’s Pulse Study 
 revealed that 29% of incentive professionals were 
 considering a switch from group travel programs 
 to individual awards in 2010. 44% of respondents 
 pointed out that procurement and purchasing 
 involvement with incentive programs would 
 increase.8 

7) There was an over 40% increase in the number 
 of respondents who said their companies have 
 increased their overall sales incentive budgets – 
 from 29.8% in 2010 to 42.7% in 2011. Moreover, 
 more than two thirds of the respondents are 
 spending more per award recipient in 2011. 

8. EIBTM, Industry Trend Report 2010. Quoted in World Tourism Organization (UNWTO). MICE Industry – An Asia-Pacific Perspective. Ibid. p. 23. 2012 
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1.1.2 การประชุม (Meetings) ระดับโลก
อุตสาหกรรมการประชุม (Meetings) ระดับนานาชาติ ไดกลับคืนสู
สถานการณปกติ โดยมีการกำหนดนโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวของ 
หลายประการเพื่อใหมีการบริหารภาคสวนการประชุมอยางมี 
ประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้ 
1) อุตสาหกรรมการประชุมเติบโตในหลายภูมิภาคในชวงป พ.ศ. 
 2555 และ 2556 ประเทศในทวีปยุโรป โดยเฉพาะสหราชอาณาจักร 
 และประเทศเยอรมนีมีลูทางที่ดีขึ้นในเกือบทุกดาน ไมวาจะ
 เปนจำนวนผูเขารวมประชุม จำนวนการประชุม และการใชจาย 
 ในขณะเดียวกันบริษัทตางๆ มีการขยายธุรกิจในกลุมประเทศ
 บริกส (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) และมีการวางแผนงาน
 ดานการประชุมอยางเปนทางการในบรรดาประเทศเหลาน้ีดวย 

2) จากการสำรวจเรื่องการประชุมในภูมิภาคเอเชีย ผูตอบแบบ 
 สอบถามจำนวนเกือบ 1 ใน 3 มีความเห็นวากิจกรรมการประชุม 
 นาจะมีเพิ่มขึ้น สำหรับประเด็นจำนวนผูเขารวมการประชุม 
 ตอครั้งในภูมิภาคเอเชียนั้น ผูตอบแบบสอบถามระบุวา ในป 
 พ.ศ. 2557 จำนวนผูเขารวมการประชุมตอคร้ังจะลดลง ในขณะท่ี 
 ผูตอบแบบสอบถามจำนวน 40% มีความเห็นวา จะไมมีการ
 เปลี ่ยนแปลง อุปสงคของการจัดประชุมของทวีปตางๆ 
 ไปยังทวีปยุโรปและทวีปเอเชียมีจำนวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่
 อุปสงคของผู จัดการประชุมในทวีปเอเชียแปซิฟกไปยัง
 ทวีปอื่นๆ ลดลง 

3) 10 อันดับเมือง ท่ีไดรับความนิยมในการจัดประชุมและอีเวนท 
 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกประจำป พ.ศ. 2556 ไดแก เซี่ยงไฮ 
 สิงคโปร ซิดนีย ฮองกง มาเกา กรุงเทพมหานครและเชียงใหม 
 โตเกียว ปกกิ่งโฮจิมินหซิตี้และฮานอย มุมไบ โอคแลนดและ 
 ควีนสทาวนตามลำดับ9 สวนใหญเมืองเหลานี้ลวนตั้งอยูใน
 บริเวณมหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งถือไดวาเปนสวนกลางหลัก  
 ของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน อีกทั้งยังมีการใช 
 นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการจัดประชุมกันมาก

1.1.2 Global Meetings 
In aggregate, stability has clearly been firmly 
reestablished in the international meetings industry. 
Meetings-related policies and programs were set 
forth to ensure efficient administration within 
meetings sector. Salient features identified within 
the industry include the following: 
1) The meetings industry grew across many regions 
 during 2012 and 2013. European countries 
 underwent obvious variations. Two major European 
 countries – the UK and Germany – enjoyed 
 optimism in almost all meeting sub-segments 
 such as the number of participants, the number of 
 meetings and spending in 2014. In the same 
 vein, as companies expand in BRIC countries 
 (Brazil, Russia, India and China), so did the effort 
 to create formal meeting programs in these  
 economies. 

2) In Asia, almost one third of the respondents 
 envisage that activity would increase. Meeting 
 attendance for 2014 was predicted to decline. 
 However, 40% of respondents did not expect any 
 change. These figures highlight a company-by-
 company or industry-by-industry pattern versus 
 an aggregate trend towards smaller meetings. 
 Meeting demand from other regions into Europe 
 and Asia would increase, while demand from 
 Asia Pacific into other regions would decline in 
 2014. The resulting outcomes are to be confirmed 
 when actual figures for 2014 are reported in 2015. 

3) Top 10 city rankings in 2013 for meetings and 
 events in Asia Pacific were: Shanghai, Singapore, 
 Sydney, Hong Kong and Macau, Bangkok and 
 Chiang Mai, Tokyo, Beijing, Ho Chi Minh and 
 Hanoi, Mumbai; and Auckland and Queenstown 
 respectively.9 In aggregate, these cities, with the 
 exception of Mumbai, are in countries located 
 on the Pacific, which is currently a major hub of 
 global economic development. It is to be noted 
 that this is also where meeting innovations and 
 creativity are applied proactively.

9. American Express Meetings & Events Destination Analysis, October, 2013. Quoted in Issa Jouaneh. American Express 2014 global meetings and events forecast, table 12, page 68. 
 Retrieved March 10, 2014, from http://www.congreswereld.nl/files/documents_upload/documents_upload_2013/2014_Meetings_Forecast_FINAL_US.pdf. It is to be noted that in this survey, 
 Bangkok and Chiang Mai collectively represented Thailand, while Ho Chi Minh and Hanoi collectively represented Vietnam. In the same vein, Auckland and Queenstown collectively 
 represented New Zealand. 
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1.1.3 การประชุมสมาคมนานาชาติ (Association Conventions)
ขอมูลจาก International Congress and Convention Association 
(ICCA) ชี้ใหเห็นวาในป 2556 ตลาดการประชุมสมาคมระหวาง 
ประเทศยังเติบโตอยางสม่ำเสมอ10 คณะวิจัยสถาบันของ ICCA 
และสมาชิก ICCA ระบุวามีการจัดการประชุมสมาคมกวา 11,685 คร้ัง 
เมื่อเทียบกับ 11,150 ครั้งในป พ.ศ. 2555 ลักษณะสำคัญของ 
ตลาดการประชุมสมาคมระหวางประเทศในป พ.ศ. 2556 มีดังนี้ 
1) ในกลุมภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
 ตะวันออกประสบความสำเร็จสูงท่ีสุด ตามมาดวยประเทศใน 
 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โอเชียเนีย เอเชียใต และ 
 ตะวันออกกลางตามลำดับ 

2) ในกลุมเมืองในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียที่จัดการประชุม 
 สมาคมระหวางประเทศนั้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
 และเอเชียตะวันออกประสบความสำเร็จเปนอยางย่ิง  สำหรับ
 เมืองในภูมิภาคโอเชียเนียท่ีมีบทบาทเปนพิเศษจำนวน 3 เมือง
 ลวนตั้งอยูในประเทศออสเตรเลียทั้งสิ้น เมืองโอคแลนดของ
 ประเทศนิวซีแลนดอยูอันดับท่ี 25 สวนเมืองในภูมิภาคเอเชียใต
 และภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นหากยกเวนเมืองนิวเดลีและ
 ดูไบแลวโดยภาพรวมยังนับวามีบทบาทไมสูงนัก 

3) ถึงแมเศรษฐกิจโลกจะมีความไมแนนอน แตในป 2556 
 อุตสาหกรรมการประชุมสมาคมระหวางประเทศมีการเติบโต  
 เปนอยางมากตลอดระยะเวลาหลายปนี้อนึ่ง ICCA แสดง
 ความเห็นวาจุดหมายปลายทางใดหรือองคกรใดที่ประสงค
 จะมีบทบาทในธุรกิจการประชุมระหวางประเทศอยางจริงจัง
 ในระยะยาวควรเขามามีสวนรวมในภาคสวนนี้

1.1.3 International Association Conventions 
According to the International Congress and 
Convention Association (ICCA) pointed out that 2013 
was a year of sustained growth in the international 
association meetings market.10 11,685 association 
events were identified by ICCA’s in-house research 
team and ICCA members as taking place in 2013 
in comparison to 11,150 specified in 2012. Key 
features of the international association meetings 
market during 2013 were as follows: 
1) In Asia and Oceania, East Asia was the most 
 successful region, followed by Southeast Asia, 
 Oceanic countries, South Asian countries and 
 Middle East countries respectively. 

2) Southeast Asian and East Asian cities achieved 
 notable success among all Asian and Oceanic  
 cities organizing international association meetings. 
 The three most active Oceanic cities were all 
 located in Australia. New Zealand’s Auckland 
 came in at 25. South Asian and Middle East 
 cities were relatively much less involved, with 
 the exception of New Delhi and Dubai. 

3) Despite global economic uncertainty over the 
 past few years, the international association 
 industry consistently exhibited strong growth. 
 ICCA argues that any destination or organization 
 wishing to be a serious long-term player in the 
 international meeting business should deliberate 
 on getting involved in this sector. 

10. ICCA. ICCA 2011 statistics: international association sector is resilient and showing healthy growth. Retrieved September 10, 2014, 
 from http://www.iccaworld.com/newsarchives/archivedetails.cfm?id=3541. 
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1.1.4 งานแสดงสินคานานาชาติ
1.สถานที่จัดงานแสดงสินคานานาชาติ
ขอมูลของ UFI ประจำป 2556 ระบุวาในแงขนาดพื้นที่จัดงาน 
ในตลาดขนาดใหญ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เอเชียใต และโอเชียเนียมีสถานท่ีจัดแสดงสินคาจำนวนรวม 206 แหง 
ใน 15 ประเทศ โดยมีพ้ืนท่ีท้ังส้ิน 7,015,866 ตร.ม. ท้ังน้ี ประเทศจีน 
มีสัดสวนพื้นที่แสดงสินคาสูงสุดถึง 69.06% มากกวาประเทศ 
อันดับสองคือญี่ปุน ซึ่งมีสัดสวนพื้นที่แสดงสินคาเทากับ 5.07%

2. ผลประกอบการอุตสาหกรรมงานแสดงสินคาระดับนานาชาติ 
(International Performance)
รายไดรวมจากงานแสดงสินคาของทวีปเอเชียในป พ.ศ. 2556 น้ัน 
เทากับ 4,400 ลานเหรียญสหรัฐฯ คำนวณการเติบโตไดเทากับ 
6.4% เมื่อเทียบกับตัวเลขในป พ.ศ.255511 ประเทศจีนยังรักษา 
ตำแหนงที่ 1 ไวได โดยมียอดรวมที่ 1,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเปนอัตราการเติบโต 8.0% สวนประเทศญี่ปุนซึ่งเปนตลาด 
ท่ีใหญอันดับ 2 น้ันเติบโตข้ึน 2.0% จาก 919 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เปน 938 ลานเหรียญสหรัฐฯ12 ในดานรายไดเฉล่ียตองานแสดงสินคา 
1 งานน้ัน ฮองกงยังคงรักษาตำแหนงอันดับ 1 ประจำภูมิภาค ในป 
พ.ศ. 2556 โดยมีรายไดเฉล่ียตองานเทากับ 3,695,862 เหรียญสหรัฐฯ 
สูงกวาญี่ปุนที่ครองอันดับ 2 (2,850,051 เหรียญสหรัฐฯ) อยูถึง 
30% ตลาดอ่ืนอีก 4 แหงท่ีมีรายไดเฉล่ียตองานสูงกวา 2 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2556 ไดแก จีน (2,782,159 เหรียญสหรัฐฯ) 
ไทย (2,265,084 ลานเหรียญสหรัฐฯ) สิงคโปร (2,125,591 
เหรียญสหรัฐฯ) และมาเกา (2,015,389 เหรียญสหรัฐฯ)

ลักษณะเดนและพัฒนาการสำคัญๆ ของอุตสาหกรรมการแสดง 
สินคาของทวีปเอเชียในป พ.ศ. 2556 บางประการมีดังตอไปนี้
1) ในป พ.ศ.2556 ภาคการแสดงสินคาของทวีปเอเชียเติบโต 
 6.6% หากวัดดวยพื้นที่ซึ่งขายได เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา 
 เติบโต 2.7% ในป พ.ศ. 255513 ซ่ึงนับวาเปนปท่ีมีการเติบโต 
 คอนขางสูงสำหรับอุตสาหกรรมน้ีอยางเปนรูปธรรม

2) หากพิจารณาดวยยอดขายพ้ืนท่ีงานแสดงสินคาแลว ประเทศ
 จีนและประเทศญี่ปุ นเปนตลาดที่ใหญที่สุดในทวีปเอเชีย
 ตัวเลขยอดขายพื้นที่งานแสดงสินคาของทวีปเอเชียจำนวน
 กวา 55% นั้นขายในประเทศจีน และ 11% ขายในประเทศ
 ญี่ปุน14

1.1.4 International Exhibitions
1. International Trade Fair Venues
With respect to venue capacity across major 
markets in East Asia, Southeast Asia, South Asia, 
and Oceania, 206 trade fair centers in 15 countries 
with an aggregate space of 7,015,866 m2 were 
recorded in UFI’s 2013 data. China has the highest 
proportion of trade fair venues at 69.06%, a much 
higher figure than Japan in second place at 5.07%. 

2. International Performance in the Exhibition 
Sub-Sector 
Revenues from trade fairs in Asia in 2013 were 
USD 4.4 billion, constituting a 6.4% rise over the 
2012 figure.11 China held the continent’s no. 1 
position at USD 1.6 billion, posting an 8.0% increase. 
Japan, the second largest market, expanded by 
2.0% from USD 919 million to USD 938 million.12 
Regarding average revenue per fair, Hong Kong 
still retained the regional top position in 2013 with 
the average revenue per fair of USD 3,695,862, 
which was 30% higher than the second-placed 
Japan (USD 2,850,051). The only four other markets 
to average over USD 2 million per fair in 2013 
were China (USD 2,782,159), Thailand (USD 
2,265,084), Singapore (USD 2,125,591 million), 
and Macau (USD 2,015,389 million).

Key features and major developments in Asia’s 
trade fair sector in 2013 included the following:
1) Asia’ trade fair sector grew by 6.6% as measured 
 by space sold, compared with a year-on-year 
 increase of 2.7% for 2012.13 This concretely 
 represented a relatively major growth year for 
 the industry. 

2) In terms of total exhibition space sold, China and 
 Japan were the two largest markets in Asia. Of 
 all the transactions for the aggregate exhibition 
 space sold, over 55% was implemented in China 
 and 11% in Japan.14 

11. The 2012 revenues increased by 2.3% over the 2011 figure, while the 2011 revenues were 14% higher than those of 2010. See UFI, Ibid. p.11.
12. UFI, Loc.cit., p. 11.
13. In 2013, a total of 17,382,500 m2 exhibition space in Asia was sold to exhibition clients, relative to a total of 16,307,250 m2 in 2012. See UFI, the trade fair industry in Asia. 10th edition. 
 Researched and compiled by Business Strategies Group. June 2014, p. 10. The corresponding growth figure for 2012 over 2011 was a 2.7% growth rate from 15,876,500 m2 in 2011.
14. UFI. the Trade Fair Industry in Asia. 9th Edition. Researched and compiled by Business Strategies Group.  June 2013, p. 11. The combined figures accounted for a staggering 66%. 
 Among the 2,013 trade fairs included in the BSG database, almost 900 or 44% were organized in China and Japan. See UFI, Ibid. p. 10.
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3) ในป พ.ศ. 2556 ประเทศจีนขายพ้ืนท่ีงานแสดงสินคามากกวา 
 ประเทศญี่ปุน 4 เทา โดยที่ประเทศจีนมีปริมาณพื้นที่รวม
 มากกวาญี่ปุนถึง 13 เทา15 ศูนยแสดงสินคาของประเทศจีน 
 บางแหงจึงยังใชพื้นที่นอยกวาปริมาณพื้นที่จริง (Capacity 
 Underutilization) ประเด็นนี้เกิดจากการที่ผู บริหารใน
 เมืองใหญๆ ของจีนหลายแหงยังมุงสงเสริมการลงทุนสราง
 อาคารแสดงสินคานานาชาติขนาดใหญพิเศษ ซ่ึงในหลายกรณี
 มีขนาดพื้นที่มากกวาที่อุปสงคจะสามารถตอบสนองได16

4) ภาคสวนการแสดงสินคานานาชาติของทวีปเอเชียเติบโต
 เร็วกวาตัวเลขพยากรณของ Business Strategies Group 
 (BSG) สำหรับป พ.ศ. 2556 ซึ่ง BSG พยากรณวาจะเติบโต
 เปน 16.8 ลาน ตร.ม. ซึ่งโดยหลักแลวสืบเนื่องมาจากการที่
 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและตลาดการแสดงสินคา
 นานาชาติท่ีสำคัญๆ ของจีนเติบโตเปนอยางมาก ตัวเลขขนาด
 พื้นที่ภาคสวนการแสดงสินคารวมจริงของเอเชียเทากับ 
 17.38 ลาน ตร.ม. คิดเปนอัตราเติบโตรายป 6.6% อันเปน
 ตัวเลขการเติบโตท่ีสูงท่ีสุดของภูมิภาคนับต้ังแตป พ.ศ. 2545 
 นับวาเปนปท่ี 4 ติดตอกันแลวท่ีตลาดงานแสดงสินคานานาชาติ
 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีอัตราการเติบโตสูงกวาคาเฉล่ีย
 ของทวีปเอเชีย

5) ประเทศไตหวันและประเทศไทยเปนตลาดงานแสดงสินคา
 นานาชาติที่เติบโตสูงที่สุดโดยเติบโต 14.0% และ 9.0% 
 ตามลำดับ สวนประเทศจีนเติบโต 8.0% ประเทศอินโดนีเซีย
 เติบโต 7.0% และประเทศสิงคโปรเติบโต 6.8% ในป พ.ศ.2556 
 เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดใน
 ทวีปเอเชียอีกครั้งหนึ่งโดยประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย 
 และประเทศสิงคโปรเติบโตเร็วกวาคาเฉลี่ยของภูมิภาค 

6) ประเทศจีนซึ่งเปนตลาดงานแสดงสินคาที่ใหญที่สุดของทวีป
 เอเชียเติบโตดวยอัตรา 8.0% อนึ่ง ประเทศจีนไมไดเติบโต
 เร็วเทานี้นับตั้งแตป 255117

7) สำหรับป พ.ศ. 2557 น้ัน BSG พยากรณวายอดขายพ้ืนท่ีงาน
 แสดงสินคาในทวีปเอเชียจะมีอัตราการเติบโตเทากับ 5.7% 
 คิดเปนยอดขายพ้ืนท่ีรวมขนาด 18.37 ลาน ตร.ม. พลังขับเคล่ือน
 หลักสองประการ ไดแก ผลการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ
 ของตลาดงานแสดงสินคานานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
 เฉียงใต และความแข็งแกรงโดยรวมของตลาดจีน18 ตัวเลข
 ที่เกิดขึ้นจริงจะตองรอการยืนยันภายหลัง

3) China sold 4 times more space than Japan in 
 2013. China required 13 times more space 
 capacity than that of Japan to achieve those 
 sales.15 Capacity underutilization persisted at 
 some of China’s venues as administrative leaders 
 in many of China’s cities are keen to invest in 
 mega exhibition complexes, which in many cases 
 are above levels the market can sustain.16

4) In 2013, Asia’s exhibition sector grew relatively 
 faster than the figure of 16.8 million m2 forecast 
 by the Business Strategies Group (BSG). This 
 growth was driven mostly by healthy growth in 
 Southeast Asia’s and China’s major exhibition 
 markets. The actual aggregate venue size of the 
 Asian trade fair sector was 17.38 million m2, 
 posting an annual growth rate of 6.6%, the 
 highest regional growth figure since 2002. For the 
 fourth consecutive year, Southeast Asia’s trade 
 fair markets outgrew Asia’s regional growth 
 average figure.                

5) Taiwan and Thailand were the fastest growing 
 markets, featuring growth rates of 14.0% and 9.0% 
 respectively. China grew by 8.0%, Indonesia by 
 7.0% and Singapore by 6.8%. In 2013, Southeast 
 Asia was once again Asia’s growth champion 
 region with Thailand, Indonesia, and Singapore 
 all outperforming the regional average.

6) China, Asia’s largest exhibition market, represented 
 an 8% growth rate. The country has not grown 
 as rapidly since 2008.17 

7) BSG forecast a regional growth rate of 5.7% for 
 space sales in 2014, equivalent to total space 
 sales of 18.37 million m2. Strong performance by 
 Southeast Asia’s trade markets and the continued 
 strength of China’s overall market were envisaged 
 as the two key growth drivers.18 The actual figure 
 is to be confirmed later.     

15. UFI (2013). Ibid. p.39.
16. UFI (2013), Loc.cit.
17. UFI (2013), Ibid. p.14.
18. UFI (2013), Ibid. p.17.
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8) สำหรับจำนวนพ้ืนท่ีศูนยแสดงสินคาน้ัน ทวีปเอเชียมีศูนยแสดง
 สินคาซ่ึงสรางเพ่ืองานแสดงสินคาโดยตรงจำนวนรวม 206 แหง 
 ซึ่งในป พ.ศ. 2548 นั้นมีจำนวนเพียง 101 แหง

9) พื้นที่แสดงสินคาจำนวนเกือบ 70% ของทวีปเอเชียทั้งหมด 
 ตั้งอยูในประเทศจีน (4.85 ลาน ตร.ม.) ซึ่งมากกวาจำนวน
 พื้นที่แสดงสินคาของประเทศญี่ปุน (355,658 ตร.ม.) ที่เปน
 ตลาดใหญท่ีสุดอันดับ 2 ถึง 13 เทา ในป พ.ศ. 2557  ประเทศ
 จีนมีศูนยแสดงสินคาจำนวนรวม 106 แหง ประเทศญี่ปุน
 และประเทศเกาหลีใตจะมีศูนยแสดงสินคาประเทศละ 13 แหง 
 ประเทศออสเตรเลียมีศูนยแสดงสินคา 10 แหง ในขณะที่
 ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียมีศูนยแสดงสินคา
 ประเทศละ 9 แหง19

10) เม่ือรวมสัดสวนพ้ืนท่ีแสดงสินคาของเอเชียตะวันออกท้ังหมด 
 อันไดแก ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุน ประเทศเกาหลีใต ฮองกง 
 ไตหวัน และมาเกา จะมีพื้นที่เทากับ 83.65% ของพื้นที่
 แสดงสินคาของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 เอเชียใต และโอเชียเนีย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการกระจุกตัว
 ระดับสูงมาก20

8) With respect to Asia’s venue capacity landscape, 
 the continent had a total of 206 purpose-built 
 exhibition venues as opposed to 101 venues in  
 2005.

9) Nearly 70% of all Asia’s space capacity is located 
 in China, representing over 13 times the capacity 
 of Japan, the second largest market (4.85 million  
 m2 relative to 355,658 million m2). There were 
 106 venues in China by the end of 2014. Japan 
 and Korea each had 13. Australia had 10 venues, 
 while Thailand and Indonesia each had 9.19 

10) Collectively, East Asia (China, Japan, South 
 Korea, Hong Kong, Taiwan and Macau) has a 
 total venue proportion of 83.65% of all trade 
 venue space in East Asia, Southeast Asia, South 
 Asia, and Oceania. This constituted a particularly 
 high concentration ratio.20

19. UFI (2013), Ibid. p.19.
20. UFI, Table 7, UFI, the trade fair industry in Asia. Ibid. p. 19.
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21. อยู�ในอันดับที่ 2 อันดับที่ 5 และอันดับที่ 2 ตามลำดับ ดู American Express Meetings & Events Destination Analysis, October, 2013. อ�างใน Issa Jouaneh. American Express 2014 global meetings and 
 events forecast, ตารางที่ 12. Ibid. หน�า 68. ในที่นี้ถือว�ากรุงเทพมหานครและเชียงใหม�เป�นตัวแทนร�วมของประเทศไทย ส�วนโฮจ�มินห�ซิตี้และฮานอยเป�นตัวแทนร�วมของประเทศเว�ยดนาม
22. Ranking second, fifth and eighth respectively. See American Express Meetings & Events Destination Analysis, October, 2013. Quoted in Issa Jouaneh. American Express 2014 global meetings and
 events forecast, Table 12, Ibid. p. 68. It is to be noted that here Bangkok and Chiang Mai collectively represented Thailand, while Ho Chi Minh and Hanoi collectively represented Vietnam. 

1.2
สภาพการณ�อุตสาหกรรมไมซ�อาเซียน
ในป� พ.ศ. 2557 และป�ที่ผ�านมา

1.2.1 การประชุมธุรกิจและการประชุมสมาคม 
(Business Meetings and Association Meetings) 
ในป พ.ศ. 2556 ลักษณะที่สำคัญบางประการของภาคสวน 
การประชุมธุรกิจและการประชุมสมาคมในภูมิภาคอาเซียน มีดังน้ี 
1) เมืองสำคัญในกลุมอาเซียน ไดแก สิงคโปร กรุงเทพมหานคร 
 เชียงใหม โฮจิมินหซิตี้ และฮานอย21 ติดอันดับ 10 เมือง
 ยอดนิยมในการจัดประชุมและอีเวนทของเอเชียและโอเชียเนีย22

2) ประเทศจุดหมายปลายทางท่ีสำคัญในอาเซียนซ่ึงเปนเจาภาพ
 จัดการประชุมสมาคมมากกวา 100 คร้ังตอป ไดแก สิงคโปร 
 (175 ครั ้ง) ไทย (136 ครั ้ง) มาเลเซีย (117 ครั ้ง) และ
 อินโดนีเซีย (106 ครั้ง)

3) ประเทศฟลิปปนสและประเทศเวียดนามจัดการประชุม 
 สมาคมจำนวน 53 คร้ัง และ 52 คร้ังตามลำดับ สวนประเทศ
 สมาชิกอาเซียนรายอ่ืนยังอยูในชวงการพัฒนาระยะแรกในแง
 ของจำนวนการประชุมสมาคมที่จัดในประเทศนั้นๆ

4) เมืองในภูมิภาคอาเซียนจำนวน 17 เมืองติดอันดับในการ  
 จัดอันดับเมืองการประชุมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและ
 ตะวันออกกลางของ ICCA ในป พ.ศ. 2556 ทั้งนี้มีเมืองของ
 ประเทศไทยถึงจำนวน 4 เมืองติดอันดับในการจัดอันดับของ 
 ICCA คร้ังน้ี คือ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม และพัทยา 

1.2.2 งานแสดงสินคานานาชาติในอาเซียน
1. สถานที่จัดงานแสดงสินคานานาชาติิ
หากพิจารณาจำนวนศูนยแสดงสินคานานาชาติและจำนวนพื้นที่
รวมเมื่อคิดเปน ตร.ม. ในป พ.ศ. 2557 ลักษณะเดนของภาคงาน 
แสดงสินคาอาเซียนมีดังนี้

ASEAN’s MICE Trends in 2014 
and the Previous Immediate Years

1.2.1 Business Meetings and Association Meetings 
Certain salient features of ASEAN’s business meetings 
and association meetings sector in 2013 included 
the following: 
1) The major ASEAN hubs – Singapore, Bangkok, 
 Chiang Mai, Ho Chi Minh, and Hanoi21 – were 
 among the top 10 cities for meetings and events 
 in Asia and Oceania.22 

2) Major ASEAN destinations hosting more than 
 100 association meetings were Singapore (175 
 meetings), Thailand (136 meetings), Malaysia 
 (117 meetings), and Indonesia (106 meetings).

3) The Philippines and Vietnam held 53 and 52 
 association meetings respectively. The remaining 
 countries are still in the initial stage of development 
 in terms of the number of association meetings held. 

4) 17 ASEAN cities made it into ICCA’s 2013 Asia 
 Pacific & Middle East rankings. Notably, 4 Thai 
 cities were listed in this ranking – i.e. Bangkok, 
 Phuket, Chiang Mai, and Pattaya. 

1.2.2 ASEAN’s Exhibitions/Trade Fairs in 2014 and 
the Previous Immediate Years
1. Trade Fair Venues
In terms of the number of exhibition centers and 
total space (m2) in 2014, key features of ASEAN’s 
trade fair markets include the following:
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1) ตลาดท่ีใหญท่ีสุด 4 แหงในภูมิภาคอาเซียนเม่ือเรียงตามลำดับ
 ไดแก ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร ประเทศอินโดนีเซียและ
 ประเทศมาเลเซีย เมื่อพิจารณาในแงขนาดพื้นที่ในรมรวม 
 (Total Gross Indoor Size) เม่ือคิดเปน ตร.ม. ซ่ึงหากประเทศ
 สมาชิกอาเซียนท่ีเหลือประสงคจะอยูในระดับเดียวกับประเทศ
 ผูนำของภูมิภาคอาเซียนก็จะตองขยายขนาดพื้นที่ภายใน
 ศูนยแสดงสินคารวม (Total Indoor Exhibition Hall Size) 
 อีกมาก

2) ในป พ.ศ. 2557 ภูมิภาคอาเซียนมีการเพ่ิมขนาดพ้ืนท่ีแสดงสินคา
 ที่สำคัญ 3 แหงในประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย 
 ในกรุงจาการตาจะมีการเพิ่มพื้นที่จำนวน 160,000 ตร.ม. 
 อันประกอบดวยศูนย BSD Convention Center และ ศูนย 
 Alam Sutera International Exhibition and Convention 
 Center โดยมีพ้ืนท่ีจำนวน 100,000 ตร.ม. และ 60,000 ตร.ม. 
 ตามลำดับในขณะท่ีกรุงกัวลาลัมเปอรเปดศูนย New MATRADE 
 ขนาด 100,000 ตร.ม. ซึ่งถือวาเปนการเพิ่มพื้นที่ศูนยการ
 แสดงสินคาและการประชุมของประเทศมาเลเซียคร้ังสำคัญ23

3) โครงการขยายศูนยแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซ่ึงเปน
 ศูนยการแสดงสินคาที่ใหญที่สุดของอาเซียน (ปจจุบันมีพื้นที่
 แสดงสินคาในรมขนาดกวา 140,000 ตร.ม.)24 จะทำให
 ประเทศไทยมีความไดเปรียบในตลาดภาคสวนงานแสดง
 สินคานานาชาติในภูมิภาคอาเซียนนี้เปนอยางมาก

2. ผลประกอบการอุตสาหกรรม (Industry Performance)
ลักษณะเดนของภาคงานแสดงสินคานานาชาติของภูมิภาค 
อาเซียนในป พ.ศ. 2556 ไดแก
1) ในดานพื้นที่ประมาณการรายป (Estimated Annual Size) 
 เม่ือคิดเปน ตร.ม. และรายไดประมาณการรายป (Estimated 
 Annualized Revenues) เมื่อคิดเปนเงินเหรียญสหรัฐฯ  
 ตลาดงานแสดงสินคานานาชาติอาเซียนหลัก 3 แหงในป 2556 
 ไดแก ประเทศไทย (506,250 ตร.ม./174,411,500 เหรียญสหรัฐฯ) 
 ประเทศสิงคโปร (329,250 ตร.ม./197,680,000 เหรียญสหรัฐฯ) 
 ประเทศมาเลเซีย (300,000 ตร.ม./103,263,000 เหรียญสหรัฐฯ) 
 ในดานพ้ืนท่ีประมาณการรายปท่ีขายได (Estimated Annual 
 Space Sold) เม่ือคิดเปน ตร.ม. ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร 
 และประเทศมาเลเซียมีสวนแบงตลาด 30.7% 20.0% และ 
 18.2% ตามลำดับ

1) With respect to total gross indoor size (m2), the top 
 four markets were Thailand, Singapore, Indonesia, 
 and Malaysia respectively. The remaining countries 
 shall have their total indoor exhibition hall size 
 expanded much further in order for them to be 
 on a par with the firs-tier players in this regard.

2) In 2014, three remarkable scheduled venue 
 capacity additions in ASEAN took place in 
 Indonesia and Malaysia. Jakarta added another 
 160,000 m2: BSD Convention Center and Alam 
 Sutera International Exhibition and Convention 
 Center with 100,000 m2 and 60,000 m2 event 
 spaces respectively. Meanwhile, Kuala Lumpur’s 
 New MATRADE venue added 100,000 m2 to 
 Malaysia’s total exhibition and convention 
 capacity stock.23 

3) A recently announced expansion of Thailand’s 
 IMPACT Muang Thong Thani, which is already 
 ASEAN’s largest exhibition center (with a total indoor 
 space of over 140,000 m2),24 will substantially 
 give Thailand a significant leap ahead of its 
 competitors in ASEAN’s this MICE segment.

2. Industry Performance 
Key features of ASEAN’s trade fair markets in 2013 
include the following:
1) Three major ASEAN’s trade fair markets in 2013 
 in terms of estimated annual size in m2 and 
 estimated annualized revenues (USD) were 

23. UFI. Op.cit. p. 50.
24. IMPACT Muang Thong Thani. Company Profile. Retrieved September 10, 2014, from http://www.impact.co.th/index.php/who/company_profile/en



2) กลุมตลาดท่ีมีศักยภาพรองลงมาในแงขนาดพ้ืนท่ีประมาณการ
 ที่ขายไดรายปเมื่อคิดเปน ตร.ม. และรายไดประมาณการ
 รายปเม่ือคิดเปนเงินเหรียญสหรัฐฯ ไดแก ประเทศอินโดนีเซีย 
 ประเทศเวียดนาม และประเทศฟลิปปนสตามลำดับ 

3) ในดานของรายไดเฉล่ียรายปตองานแสดงสินคาและขนาดพ้ืนท่ี
 เฉล่ียตองานแสดงสินคาซ่ึงขายไดรายปเม่ือคำนวณเปน ตร.ม. 
 ในป พ.ศ. 2556 ประเทศไทย (2,265,084 เหรียญสหรัฐฯ/ 
 6,575 ตร.ม.) ประเทศสิงคโปร (2,125,591 เหรียญสหรัฐฯ/ 
 3,540 ตร.ม.) และประเทศมาเลเซีย (1,341,078 เหรียญสหรัฐฯ/ 
 3,896 ตร.ม.) เปนตลาดหลัก 3 ลำดับแรกของภูมิภาคอาเซียน 
 โดยที่ประเทศไทยอยูในลำดับที่ 1 ของทั้ง 2 ประเภท 

4) ประเทศอินโดนีเซีย (974,088 เหรียญสหรัฐฯตอ 3,980 ตร.ม.) 
 ประเทศเวียดนาม (827,996 เหรียญสหรัฐฯ/2,785 ตร.ม.) 
 และประเทศฟลิปปนส (566,818 เหรียญสหรัฐฯ/3,438 ตร.ม.) 
 อยูในกลุมประเทศอาเซียนที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมไมซ
 ในกลุมตลาดท่ีมีศักยภาพรองลงมา ท้ังน้ีควรสังเกตวาตัวเลข
 ของประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามในตัวเลขทั้ง 
 2 ชุดนี้ตางกันเล็กนอยเทานั้น ประเทศในกลุมนี้นับวาเปน
 ตลาดซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูง25

 Thailand, Singapore, and Malaysia. In terms of 
 estimated annual space sold in m2, Thailand, 
 Singapore, and Malaysia enjoyed a combined 
 market share of 69% (31%, 20%, and 18% 
 respectively).         

2) The promising second-tier markets in terms of 
 estimated annual size in m2 and estimated 
 annualized revenues (USD) were Indonesia, 
 Vietnam, and the Philippines respectively. 

3) With respect to average revenue per fair and 
 average size per fair in m2 in 2013, Thailand 
 (USD 2,265,084/6,575 m2), Singapore (USD 
 2,125,591/3,540 m2), and Malaysia (USD  
 1,341,078/3,896 m2) were the top 3 ASEAN 
 markets, with Thailand as the top country in 
 both categories. 

4) Indonesia (USD 974,088/3,980 m2), Vietnam 
 (USD 827,996/2,785 m2), and the Philippines (USD 
 566,818/3,438 m2) followed suit in the second-tier 
 ASEAN’s major market category. Notably, Indonesia’s 
 and Vietnam’s figures in these two items were 
 different minimally. This group of countries 
 represents ASEAN’s emerging markets with 
 substantial growth potential.25
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25. UFI. Op.cit.



1.3
สถานการณ�อุตสาหกรรมไมซ�ของประเทศไทย
ในป� พ.ศ. 2557

1.3.1 ตัวเลขรายไดจริงจากอุตสาหกรรมไมซสำหรับปงบประมาณ 
2557 (80,800 ลานบาท) สูงกวาคาเฉล่ียรายไดรวมจากอุตสาหกรรมไมซ 
รายป (Average Total Annual MICE Revenue) ในระหวางป 
พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2556 (66,773.43 ลานบาท) อยางชัดเจน 
ขอมูลรายไดเฉล่ียรายปจากอุตสาหกรรมไมซคิดเปนรายภาคสวน 
(Average Annual MICE Revenue) ในระหวางป พ.ศ. 2550 
และป พ.ศ. 2556 มีดังนี้ การประชุมนานาชาติ (Conventions) 
คิดเปนจำนวน 25,633.86 ลานบาท  การประชุม (Meetings) 
คิดเปนจำนวน 18,811.29 ลานบาท การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล 
(Incentives) คิดเปนจำนวน 11,493.57 ลานบาท และงานแสดง 
สินคานานาชาติ (Exhibitions) คิดเปนจำนวน 10,834.71 ลานบาท26

1.3.2 ในปงบประมาณ 2557 สำนักงานสงเสริมการจัดประชุม 
และนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน.วางเปาหมาย 
ท่ีจะดึงดูดนักเดินทางไมซจำนวน 987,000 คน27 ตัวเลขนักเดินทาง 
ไมซท่ีเดินทางมารวมงานในประเทศไทยจริงๆ ในป 2557 เทากับ 
919,164 คน28 ตัวเลขนี้สะทอนผลกระทบที่ภาคสวนไมซของ 
ประเทศไทยไดรับอยางแทจริง อยางไรก็ดีตัวเลขน้ีก็ยังสะทอนถึง 
ประสิทธิภาพของนโยบายและการปฏิบัติในภาคสวนไมซของ 
ประเทศไทยตลอดจนลักษณะความสามารถและความพรอมใน
การปรับตัวเพื่อรับมือกับปญหาที่อุตสาหกรรมไมซไทยประสบ 
โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาวาสถานการณภายในประเทศในชวง 
กอนหนานั้นมีความผันผวน ทวาตัวเลขนักเดินทางไมซจริงนั้น 
คิดเปนสัดสวนถึง 93% ของตัวเลขเปาหมาย

Trends in Thailand’s MICE Industry 
in 2014   

1.3.1 The actual 2014 revenue figure at year end 
(TBT 80,800 million) clearly exceeded the average 
total annual MICE revenue from 2007 to 2013 
(TBT 66,773.43 million). Average annual MICE 
revenue data by sector from 2007 to 2013 were as 
follows: conventions (TBT 25,633.86 million); meetings 
(TBT 18,811.29 million); incentives (TBT 11,493.57 
million); and exhibitions (TBT 10,834.71 million).26 

1.3.2 The Thailand Convention and Exhibition Bureau 
(Public Organization) or TCEB aimed to attract 
987,000 MICE travelers in the fiscal year 2014.27 The 
actual MICE traveler figure visiting Thailand in 
2014 was 919,164.28  This resulting figure faithfully 
reflects risk factors Thailand’s MICE sector faced. 
However, this also reflected the efficiency of its 
policies and practices as well as the resilient and 
all-round category the country’s MICE sector 
deservedly belongs to especially on account of 
the fact that the resulting figure represents 93% of 
the expected figure in the wake of its internal 
situations developing earlier.    

14 l 2014 MICE Industry Summary Report

26. TCEB. TCEB Statistics. Revenue Actually Generated (By Quarter, FYs 2000-2014). Data Portfolio.
27. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). 2014 Thailand’s MICE Industry Report: MICE Review 2014.
28. TCEB. TCEB Statistics. Tables 1, and 2 (Number of MICE Travelers and Revenue, Q2, FY 2014: Categorized by Industry). Data Portfolio. 
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1.3.3 รูปแบบที่ปรากฏขึ้นบางประการในป พ.ศ. 2557 
1. ภาคการประชุมนานาชาติ (Conventions) เปนภาคสวน 
ท่ีใหญท่ีสุดในดานจำนวนนักเดินทางและรายได 2 คร้ังคือไตรมาส 
ที่ 1 และไตรมาสที่ 4
2. ภาคสวนการประชุม (Meetings) เปนภาคสวนที่ใหญที่สุด 
ในแงของปริมาณนักเดินทางและรายได 1 ครั้ง ในไตรมาสที่ 2
3. ภาคสวนการแสดงสินคานานาชาติ (Exhibitions) เปนภาคสวน 
ท่ีใหญท่ีสุดในดานจำนวนนักเดินทางและรายได 2 คร้ังคือไตรมาส 
ที่ 1 และไตรมาสที่ 4

ดังนั้นเมื่อพิจารณาในเชิงยุทธศาสตรแลวจึงควรมีการวิเคราะห 
ขอมูลแบบอนุกรมเวลา (Time-Series Analysis) เพื่อศึกษาวา 
รูปแบบตามรายไตรมาสดังที ่ระบุมีล ักษณะเกิดซ้ำหรือไม 
ซึ่งผลการศึกษาอาจสามารถนำมาเปนแนวทางในการกำหนด 
นโยบายในลำดับตอไปได

1.3.4 ในปงบประมาณ 2557 นักเดินทางไมซซ่ึงเดินทางมารวมงาน 
ในประเทศไทยท่ีมีจำนวนมากท่ีสุด 10 กลุมแรกไดแก ประเทศจีน 
ประเทศอินเดีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร ประเทศสหรัฐฯ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเกาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศญ่ีปุน และฮองกงตามลำดับ คิดเปนจำนวนรวม 533,006 คน 
จากตัวเลขสถิติน้ีจะสังเกตเห็นแนวโนม 2 ประการในปงบประมาณ 
2557 ดังนี้ 
1) ทวีปเอเชียเปนภูมิภาคท่ีมาของนักเดินทางไมซสำหรับประเทศ 
ไทย โดยมีนักเดินทางไมซจากทวีปเอเชียเดินทางมารวมงานใน 
ประเทศไทยจำนวน 456,568 คน 
2) จำนวนนักเดินทางไมซจากภูมิภาคอาเซียนเฉพาะจากประเทศ 
ที่ในกลุมตลาดหลักนี้มีจำนวนรวม 169,315 คน 

1.3.3 Certain Salient Patterns in 2014 in Thailand’s 
MICE Industry
1) The conventions constituted the largest sector 
with respect to visitor volume and revenue twice – i.e. 
in the 1st and 4th quarters. 
2) The meetings sector was the largest sector in terms 
of visitor volume and revenue once in the 2nd quarter.
 3) The exhibitions sector featured the largest 
sector in terms of visitor volume and revenue once 
in the 3rd quarter. 

It is strategically wise to run a set of time-series 
data to monitor if this quarterly sector-specific 
pattern is a self-repeating one. The findings could 
well be used to provide a guideline for further 
strategic policy formulation.

1.3.4 In fiscal year 2014, top 10 groups of MICE 
travelers to Thailand came from China, India, 
Malaysia, Singapore, U.S.A., Australia, Korea, 
Indonesia, Japan and Hong Kong respectively, 
totaling 533,006 visitors. From this set of statistics, 
two trends emerged in 2014: 1) Asia was the most 
important source region of MICE visitors in Thailand 
providing 456,568 visitors; and 2) the combined 
top-ASEAN sub-market involved 169,315 MICE 
visitors. 
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แนวโนมท้ัง 2 ประการน้ีทำใหสามารถสรุปแนวทางได 2 ประการคือ  
1) ตลาดที่มาของนักเดินทางไมซที ่สำคัญเปนพิเศษคือตลาด 
ประชาคมเศรษฐก ิจอาเซ ียนที ่กำล ังจะเป ดเป นทางการ 
ตลอดจนประเทศ ASEAN Plus 6 ไดแก ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุน 
ประเทศเกาหลีใต ประเทศอินเดีย ประเทศออสเตรเลีย และ 
ประเทศนิวซีแลนด 
2) ระยะทางใกลเปนประเด็นท่ีสำคัญเปนพิเศษเน่ืองจากประเทศ 
ที่มาของนักเดินทางไมซ 8 ใน 10 ประเทศแรกตั้งอยูในระยะ 
การบิน 7 ช่ัวโมงจากประเทศไทย ซ่ึงประเด็นน้ีช้ีใหเห็นถึงประโยชน 
ที่จะไดจากการวางแผนเสนทางการบินอยางรอบดาน และการ 
ดำเนินการทางการตลาดของธุรกิจไมซไทยและหนวยงาน 
ทางการที่เกี่ยวของ29

 

In turn, these trends comfortably lead to the following 
conclusions: 
1) this clearly highlights the importance of the 
forthcoming AEC MICE source market as well as the 
ASEAN plus 6 economic paradigm involving 
ASEAN, China, Japan, South Korea, India, Australia 
and New Zealand.
2) geographical proximity counts significantly as 
8 out of the top 10 source countries lie within the 
7-hour aviation radius. This state of affairs points to 
the potential contributions comprehensive aviation 
route planning and marketing efforts on the part 
of Thai MICE stakeholders and authorities.29   
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ตารางที่ 1 ประเทศที่มาของนักเดินทางไมซ� 10 ประเทศแรกสำหรับอุตสาหกรรมไมซ�ไทยในป�งบประมาณ 2557
Table 1 Top 10 Source Countries for Thailand’s MICE in the Fiscal Year 2014

จ�น / China

อินเดีย / India

มาเลเซีย / Malaysia

สิงคโปร� / Singapore

สหรัฐอเมร�กา / USA

ออสเตรเลีย / Australia

เกาหลีใต� / South Korea

อินโดนีเซีย / Indonesia

ญี่ปุ�น / Japan

ฮ�องกง / Hong Kong

120,684

83,351

69,034

66,956

38,491

37,947

33,398

33,325

31,733

18,087

จำนวนนักเดินทางไมซ� (pax)
No. of MICE Travelers (pax)

ประเทศที่มาของนักเดินทางไมซ�10 ประเทศแรก
Top 10 Countries 2014

Source: Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization) or TCEB

29. See Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). 2014 Thailand’s MICE Industry Report: The Gateway to ASEAN’s MICE. and Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). 2014 
 Thailand’s MICE Industry Report: The Medical and Healthcare MICE Industry. 
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สำหรับลูทางอุตสาหกรรมไมซในป 2558 นั้นมีการคาดการณวา 
เศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมจะมีการเติบโตพอสมควร  (Modest 
Levels of Growth) โดยทวีปเอเชีย ตะวันออกกลาง และทวีป 
แอฟริกาจะมีการเติบโตมากที่สุด สำหรับอุตสาหกรรมไมซนั้น 
ในภูมิภาคบางแหง คือสหรัฐฯและในบางสวนของทวีปยุโรป ตลาด 
จะกลับมาเปนของผูขายอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากอุปสงคในเขตเมือง 
จุดหมายปลายทางที่สำคัญบางแหงนั้นมีมากกวาอุปทาน 

อยางไรก็ดีในป พ.ศ. 2558 ก็ยังคงมีปจจัยเสี่ยงอยู ซึ่งอาจนำไปสู 
ประเด็นทาทายสำหรับอุตสาหกรรมการประชุมและอีเวนท 
อันไมไดคาดคิดมากอน ประเด็นทาทายที่สำคัญเปนพิเศษนั้นคือ 
ประเด็นทาทายระดับนานาชาติ อาทิ 
1) ในเขตเศรษฐกิจที่ใชสกุลยูโรอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ไดอีกครั้ง 
2) มีความขัดแยงในภาคตะวันออกของประเทศยูเครนและ 
ในตะวันออกกลาง
3) วิกฤตการณไวรัสอีโบลาอาจแผขยายวงกวางยิ่งขึ้นได วิธีที่ 
อุตสาหกรรมการประชุมและอีเวนทจะรับมือตอปญหาเหลานี้ได
ดีที่สุดคือนวัตกรรม ความสามารถในการปรับตัวเพื่อแกไขปญหา 
และพลังขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมตลอดจนใชโอกาสที่มีในป 
พ.ศ. 2558 และปตอๆ ไปใหดีที่สุด30

With respect to MICE prospects for 2015, modest 
levels of growth have been predicted for the global 
economy in aggregate. Growth will be most significant 
in Asia, the Middle East and Africa. As for the 
meetings and events industry, forecasters are 
virtually unanimous in their predictions: 2015 will 
usher in continuing growth. Some even go so far as 
to argue that in a number of world regions – the 
US and parts of Europe – a return to a sellers’ market 
will reemerge on account of demand outgrowing 
supply in certain major urban MICE destinations. 

However, 2015 will not proceed without its risk 
factors. This could lead to unexpected challenges as 
yet for the meetings and events industry – especially 
on the international scale. These include 
1) the threat of a return to recession in the Euro zone
2) the risk of escalating conflicts in Eastern Ukraine 
and in the Middle East
3) the Ebola virus crisis further extending its grip. 
Innovation, resilience and dynamism will be the 
MICE industry’s best response to taking these 
challenges on board and to making the most of the 
opportunities lying in store in 2015 and beyond.30

30. Rob Davison. Op.cit. and M&IT India. Op.cit.
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แนวโน�มสำหรับอุตสาหกรรมไมซ�โลก
ในป� พ.ศ. 2558 และในอนาคต

1. ภาคสวนไมซไดฟนตัวทั้งที่มีอุปสรรคจากสภาวะเศรษฐกิจ 
ขอหามและขอกำหนดที่ใหธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซตองปฏิบัติ
ตาม (Compliance Requirements) นโยบายภาครัฐ และวิทยาการ 
อีเวนทไมซเสมือนจริง (Virtual MICE Event Technology).31 
นับตั้งแตป พ.ศ. 2552 อุตสาหกรรมไมซไดประสบปญหา และ 
กาวผานพนสภาพการณท่ีมีผลกระทบตออุตสาหกรรม อาทิ การท่ีมี 
การใชวิทยาการอีเวนทไมซแบบเสมือนจริงอยางแพรหลายยิ่งขึ้น 
บริษัทเอกชนมีแนวโนมลดคาใชจายลงอยางมาก และการที่ฝาย 
การเมืองคัดคานงบประมาณคาใชจายสำหรับภาคสวนไมซ 
อุตสาหกรรมไมซไดผงาดขึ้นมาอีกครั้งจากภาวะตกต่ำ สำหรับ 
ผูเขารวมกิจกรรมไมซและบริษัทตางๆ นั้น คุณคาพื้นฐานของ 
อีเวนทไมซยังคงมีอยูสูงดังท่ีเปนมาตลอด อุปสงคการจองหองพัก 
เปนกลุมในสหรัฐฯนั้นลดลง 16 % ระหวางป พ.ศ. 2551 และ 
พ.ศ. 2552 อยางไรก็ดี อุปสงคน้ีไดฟนกลับไปสูยอด 97% ของระดับ 
กอนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะเดียวกันยอดการเขารวม 
งานแสดงสินคาลดลง 11% จากป พ.ศ. 2550 ถึงป พ.ศ. 2552 
แตไดกระเตื้องกลับไปถึงระดับกอนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
(Pre-Recession Levels) อีกครั้งในป พ.ศ. 2556 และมีการ 
พยากรณวาจะเติบโตขึ้นอีก 3% ในป พ.ศ. 2557 ทวีปเอเชีย 
และตะวันออกกลางเปนภูมิภาคที่มีการเติบโตในแงจำนวนผูเขา
รวมการประชุมสมาคมระดับโลกมากกวาภูมิภาคอ่ืนใด  โดยเติบโต 
5.5% ตอปนับตั้งแตป พ.ศ. 2543 ภูมิภาคลาตินอเมริกาก็มี 
สวนแบงในตลาดโลกเพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก โดยเติบโต 5.2% ตอป 
ในระดับโลกยอดผูเขารวมเพิ่มขึ้น 3.2% ตอป ทั้งนี้นับตั้งแตป 
พ.ศ. 2543 จำนวนผูเขารวมการประชุมสมาคมในระดับโลก 
เพิ่มขึ้นกวาสองเทาตัว กลายเปนจำนวน 21 ลานคนในชวงป 
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 จากที่เคยมีจำนวนนอยกวา 10 ลานคน 
ในชวงป พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 254032   

Top Global MICE Trends in 2015 
and Beyond

1. The MICE sector has made a return against the 
headwinds of the economy, compliance requirements, 
public-sector policy, and virtual MICE event 
technology.31  Since 2009 the MICE industry has 
undergone and sustained adverse conditions: e.g. 
virtual MICE event technology becoming more 
prevalent, significant downward trends in spending 
on the part of private-sector firms, and political 
opposition to the sector. The MICE industry has 
reemerged from the ashes. As far as participants 
and firms are concerned, the underlying value of 
MICE events remains as strong as always. Group 
room demand in the U.S. decreased by 16 % from 
2008 to 2009. However, it has since returned to 
97 % of its pre-recession level. Meanwhile, 
exhibition participation dropped by 11 % from 
2007 to 2009, but attained pre-recession levels in 
2013. This was forecast to grow by another 3 % in 
2014. Asia and the Middle East have led global 
growth in association meeting attendance, 
expanding by 5.5 % per annum since 2000. Latin 
America has also gained a significant global 
market share, growing by 5.2 % per annum. 
Across the world, attendance figures have 
increased by 3.2 % annually since 2000. Associa-
tion meeting attendance at the global level has 
more than doubled to 21 million in 2008-2012 
from less than 10 million in 1993-1997.32  

2.1

31. Martha Sheridan. Reported in Jena Tesse Fox. Top Trends in the Global MICE Industry - Conclusion.  InternationalMeetingsReview.com. 
 Retrieved February 8, 2015, from http://www.internationalmeetingsreview.com/research-education/top-trends-global-mice-industry-conclusion-99235
32. Martha Sheridan. Reported in Jena Tesse Fox. Top Trends in the Global MICE Industry - Part One. InternationalMeetingsReview.com. 
 Retrieved February 8, 2015, from http://www.internationalmeetingsreview.com/research-education/top-trends-global-mice-industry-part-one-99123. 
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2. ปจจุบันมีการใชภาคสวนไมซเปนเคร่ืองมือหรือกลไกขับเคล่ือน 
สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นทุกที ผลของการประชุมตอ 
เศรษฐกิจท้ังทางตรงและทางออมน้ันมีสวนสรางเสริมดานเศรษฐกิจ 
แกฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ ในภาคการเดินทางไมซน้ัน ธุรกิจทุกอยาง 
ในระบบหวงโซอุปทานในภาพกวางลวนแตไดรับประโยชนจาก 
การเดินทางที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการประชุม ซึ่งรวมถึงธุรกิจ 
จำนวนมากที่ทำหนาที่ใหบริการ เชน บริษัทที่บริหารจัดการหรือ 
ผลิตสินคาและบริการในภาคอุตสาหกรรม อีเวนทไมซ (MICE Event 
Management/Production) การออกแบบ การใหบริการอาหาร 
การตลาด และวิทยาการ อน่ึง อีเวนทไมซมีคุณคาดานเศรษฐกิจ 
มาอยางยาวนานในพื้นที่จุดหมายปลายทาง ทั้งนี้เพราะผูเขารวม 
กิจกรรมไมซ ผูแสดงสินคา และผูวางแผนการประชุมลวนแตตองมี 
การใชจาย ท้ังน้ี Business Events Council of Australia กลาววา 
นอกเหนือจากการใชจายดานการเดินทางและคาใชจายดานท่ีพัก 
อาหาร และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของแลว (Travel and Hospitality Spending) 
อีเวนทธุรกิจยังมีบทบาทนำในเศรษฐกิจทีมีรากฐานจากองคความรู 
(Knowledge Economy) โดยเปนเวทีในการพัฒนาสารสนเทศ 
ใหมๆ โดยตรงอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง ผูบริหารธุรกิจของสหรัฐฯ 
ระบุวาการประชุมตางๆ (Conferences) เปนแหลงใหขอมูล 
อุตสาหกรรมในเชิงลึกที่สำคัญยิ่ง33 

3. อีเวนทไมซและกิจกรรมไมซกำลังขยายแวดวงใหครอบคลุม 
กลุมผูเขาประชุมมากขึ้นผานการมีปฏิสัมพันธกับผูเขารวมงาน 
อยางเขมขนมากข้ึนท้ังกอนและหลังอีเวนท ตลอดจนมีการประยุกต 
ใชเวทีเสมือนจริง (Virtual Forums) เพื่อครอบคลุมผูเขารวมให 
กวางกวาที่เคยเปนมา ปฏิสัมพันธกับผูเขารวมงานกอนและหลัง 
อีเวนทน้ันกำลังเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีการประชุมแบบผสมรูปแบบและ 
แบบเสมือนจริง (Hybrid and Virtual Meetings) ก็กำลังเติบโต 
ขึ้นเชนกัน ผลการสำรวจผูวางแผนงานไมซประจำป พ.ศ. 2556 
ซ่ึงดำเนินการโดย American Express น้ันช้ีใหเห็นวานักวางแผน 
ไมซกำลังใชประโยชนจากเวทีและพ้ืนท่ี (Forums and Platforms) 
เหลานี้เพื่อขยายแวดวงใหกวางขึ้นโดยใชงบประมาณอยางมี 
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตลอดจนเปดลูทางในการหารายไดรูปแบบใหมๆ  
อยางไรก็ดี การที่อีเวนทไมซเสมือนจริง (Virtual MICE Events) 
เติบโตขึ้นนั้นไมไดทำใหการประชุมแบบมีผูเขารวมการประชุม 
ลดจำนวนลงแตอยางใด ซ่ึงการประชุมแบบมีผูเขารวมการประชุมน้ี 
ทำใหผู  เข าร วมการประชุมมีสวนรวมและสามารถติดตาม 
ตรวจสอบปฏิสัมพันธในการประชุมได34 

2. Increasingly, the MICE sector is being leveraged as 
a tool or an engine of growth for economic development. 
Both the direct economic impact of meetings and 
their indirect effect render economic contributions 
to parties concerned. In MICE travel all the non-
traditional businesses in the wider supply chain 
receive a boost from the larger meetings travel scene. 
These include a broad range of service providers such 
as firms in MICE event management/production, 
design catering, marketing, and technology. MICE 
events have long represented economic value to 
a destination as participants, exhibitors and meeting 
planners spend money. The Business Events Council of 
Australia argues that beyond travel and hospitality 
spending, business events are the forefront of the 
knowledge economy, providing a direct, effective 
and powerful platform for new information. 
Nearly 80 % of U.S. executives stated that confer-
ences provide significant industry insights.33 

3. MICE events are extending their reach. MICE 
activities are extending their reach through more 
intensive interactions with participants prior to and 
beyond events, as well as by applying virtual forums 
to extend participation to a wider audience than 
before. Pre- and post-event interaction with participants 
is increasing, while hybrid and virtual meetings are 
growing. The 2013 American Express planners’ survey 
showed that MICE planners were capitalizing on 
these forums and platforms to achieve a wider 
reach in a more cost-effective manner, as well as 
open up additional income streams. However, the 
growth in virtual MICE events has not led to a drop in 
face-to-face meetings, which can engage audiences 
and monitor interactive participation.34 

33. Martha Sheridan. Reported in Jena Tesse Fox. Top Trends in the Global MICE Industry - Conclusion. Op.cit
34. Martha Sheridan. Reported in Jena Tesse Fox. More Top Trends in the Global MICE Industry. InternationalMeetingsReview.com. 
 Retrieved February 8, 2015, from http://www.internationalmeetingsreview.com/research-education/more-top-trends-global-mice-industry-99178. 
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4. การประชุมกำลังมีวิวัฒนาการไปสูรูปแบบท่ีผูเขารวมการประชุม 
มีสวนรวมมากยิ่งขึ้น (Participants’ Engagement) ทั้งกอน 
ระหวาง และหลังอีเวนท และมีลักษณะเนนเฉพาะมากขึ้น (โดย 
เนนตลาดระดับภูมิภาค)35 ท่ีสำคัญคือ ผูลงทะเบียนเขารวมอีเวนท 
(Attendees) ไดเปลี่ยนมาเปนผูเขารวมอีเวนทที่มีสวนรวมอยาง 
แทจริง (Participants) ผูที่เกี่ยวของในงานไมซใหความสำคัญ 
ตอการมีปฏิกิริยาในชวงเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง (Real-Time Feedback) 
ในแงนี้มีวิธีการที่ใชเชื่อมโยงผูซื้อและผูขายอยางหลากหลายขึ้น 
เรื่อยๆ หากกลาวในเชิงวิทยาการแลว ขณะนี้มีแอพพลิเคชั่นที่ใช 
เฉพาะอีเวนทและแฮชแท็กในระบบโซเชียลมีเดียเพื่อสรางเสริม 
เน้ือหาท่ีผูใชเปนผูสรางสรรคข้ึนมา การนำกระบวนความคิดแบบ 
เกมเขามาใชเปนเครื่องมือทางการตลาด (Gamification) ได 
เปลี่ยนอีเวนทไมซเปนการแขงขัน มีการออกแบบการสัมมนาเชิง 
ปฏิบัติการใหสงเสริมใหผู เขารวมอีเวนทมีสวนรวมมากขึ ้น 
(Delegate Engagement) อีเวนทไมซไมไดเปนการส่ือสารทางเดียว 
อีกตอไป แมแตการออกแบบพ้ืนท่ีการประชุมน้ันก็ยังมีการออกแบบ 
ใหเนนการอภิปรายแบบสองทิศทาง ยกตัวอยางเชน ในนครซีแอตเทิล 
นั้นพื้นที่ประชุมอาจมีการออกแบบใหมีรูปลักษณคลายๆกับ 
รานกาแฟขนาดเล็กเพื่อกระตุนใหเกิดการอภิปราย36   

5. อีเวนทไมซมีลักษณะเนนเฉพาะมากย่ิงข้ึนเม่ืออุปสงคมีวิวัฒนาการ 
อยางตอเนื่องกิจกรรมไมซจึงกำลังปรับตัวใหเขากับสภาพการณ 
ในตลาดรูปแบบใหมกลาวโดยเฉพาะแลว อีเวนทเริ่มเนนตลาด 
ระดับ ภูมิภาคมากย่ิงข้ึนกวาตลาดระดับชาติหรือตลาดระดับโลก 
อีเวนทมีลักษณะที่เปนหัวขอเฉพาะมากขึ้นและกวางนอยกวาที่ 
เคยเปนมา ทั้งนี้มีการพยากรณวาอุปสงคสำหรับการประชุมใน 
ทองถิ่นจะไดรับความนิยมในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลกอีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางและตนทุนที่เกี่ยวเนื่องใหเหลือ
นอยที่สุด37 

4. Meetings are evolving to increasingly involve 
participants’ engagement (prior to, during and 
beyond the event) and become more targeted 
(focusing on regional markets).35  Significantly, 
attendees have transformed into participants. MICE 
parties appreciate real-time feedback. In this 
light, there is an increasingly wide variety of ways 
to connect buyers and sellers. Technologically, 
there are tailor-made event-specific applications 
and hashtags on social media architectures to 
enhance user-generated content. Gamification 
turns MICE events into competitions. Workshops 
are designed to encourage delegate engagement. 
MICE events are not characterized by one-way 
communication any further. Even convention 
space design is recognizing instant two-way 
discussions. For example, in Seattle, meeting 
areas can be designed to appear very much like 
mini-coffeehouses to trigger discussion.36

5. MICE events are more focused. As demand is 
constantly evolving, MICE activities are adapting 
to new market conditions. Specifically, events are 
increasingly focusing on regional markets rather 
than national or global markets. They are more 
topic-specific, and less broad. Demand for local 
meetings is forecast to once again grow in popularity 
across all regions in a bid to minimize travel time 
and associated costs.37 

35. Martha Sheridan. Reported in Jena Tesse Fox. Top Trends in the Global MICE Industry - Conclusion. Op.cit
36. Martha Sheridan. Reported in Jena Tesse Fox. Top Trends in the Global MICE Industry - Part One. Op.cit
37. Martha Sheridan. Reported in Jena Tesse Fox. Top Trends in the Global MICE Industry - Conclusion. Op.cit
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6. การใสใจเรื่องตนทุนเปนปจจัยกำหนดขั้นสูงสุด จากการที่ 
เศรษฐกิจกอนหนานี้ถดถอย พรอมกับที่การดึงดูดลูกคาเพื่อจัด 
กิจกรรมไมซนั้นมีการแขงขันสูงมากนั้นทำใหทั้งนักทองเที่ยวไมซ 
(MICE Visitors) และผูวางแผนกิจกรรมตางๆ ใสใจเร่ืองตนทุนมาก 
ในป พ.ศ. 2556 อัตราคาที่พักในโรงแรมยังคงต่ำกวาระดับกอน 
เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะท่ีชองวางระหวางอัตราเขาพัก 
ชั่วคราวและอัตราการเขาพักเปนกลุมก็เพิ่มขึ้นทุกที่ สถานที่พัก 
แบบใหมๆ และท่ีพักระดับกลางจึงไดรับความนิยมในปจจุบันเพราะ 
สามารถลดตนทุนไดอยางมาก ขอมูลของ Center for Exhibition 
Industry Research (CEIR) เกี่ยวกับรายไดของงานแสดงสินคา 
ตอผูเขารวมหน่ึงรายช้ีใหเห็นวา อุตสาหกรรมน้ียังคงพยายามสราง 
ใหรายไดเติบโตแมวาจำนวนผูลงทะเบียนรวมงานจะกระเต้ืองข้ึน 
ในปจจุบันก็ตาม (Current Recovery in Attendance Figures) 
ในป พ.ศ. 2556 น้ัน CEIR ประมาณการวารายไดตอผูเขารวม 1 คน 
ในสหรัฐฯลดลงเหลือ 163 เหรียญสหรัฐฯ จากท่ีเคยมีรายไดสูงสุด 
190 เหรียญสหรัฐฯในป พ.ศ. 2550 ดังน้ันเพ่ือเปนการเพ่ิมรายได 
สถานท่ีซ่ึงเปนจุดหมายปลายทางไมซ และศูนยประชุมตางๆ จึงเสนอ 
เพิ่มแรงจูงใจแกนักวางแผนกิจกรรมไมซและผูจัดงานไมซ38

7. การเนนดานผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ไดขยายวงอยางมาก 
ที่ผานมาผลตอบแทนจากการลงทุนของอีเวนทมักพิจารณากันที่
ยอดขาย ในปจจุบันภาคสวนไมซเริ ่มขยายความนิยามคำวา 
ผลตอบแทนจากการลงทุนของอีเวนทและการปรับปรุงองคกร 
ในมิติท่ีกวางข้ึนเพ่ือสรางประโยชนตางๆ เชน การสรางประโยชน 
ตอสังคม ซึ่งรวมความถึงการระดมรายไดหรือการสรางบริการให 
แกทองถ่ิน การสงเสริมใหธุรกิจกาวหนา ซ่ึงรวมถึงการเพ่ิมโอกาส 
ในการสรางเครือขาย และการอำนวยประสานจัดทำโครงการเพ่ือ 
เช่ือมโยงกับบุคลากรในสาขาวิชาชีพอ่ืน การพัฒนาเพ่ือเสริมสราง 
ประสิทธิภาพในการทำงาน อาทิ การเสริมสรางใหเกิดความ 
เพลิดเพลินใจซึ่งรวมถึงประสบการณที่เนนจุดหมายปลายทาง 
เปนการเฉพาะ (Destination-Focused Experiences) ตลอดจน 
การพัฒนาระบบเพ่ือรับรองคุณวุฒิหรือความรู ลูกคาประสงคท่ีจะ 
พบปะและสังสรรคในสถานที ่ซึ ่งมีลักษณะแตกตางจากเดิม 
ท้ังในแงทำเลท่ีใชจัดงาน (Locations) และสถานท่ีจัดงาน (Venues) 
ภายในพื้นที่หนึ่งๆ ดังนั ้นลูกคาจึงมุ งหวังให Destination 
management organizations (DMOs) ใชความรูและความชำนาญ 
เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางนั้นใหเปนประโยชน39 

6. Cost consciousness is the ultimate defining factor. 
The legacy of the economic recession together with 
a highly competitive market for attracting MICE activities 
is translating into a lasting cost consciousness among 
both MICE visitors and activity planners. In 2013, 
group hotel rates remained below pre-recession 
levels, while the gap between transient and group 
rates was widening. Non-traditional accommodation 
facilities and mid-tier lodging are currently popular 
measures designed to effectively minimize costs. 
According to CEIR data on trade fair revenue per 
participant, the sector continues to strive to achieve 
revenue growth even in light of the current recovery 
in attendance figures. In 2013, CEIR estimates revenue 
per participant in the U.S. dropped to USD 163 from 
its 2007 high of USD 190. In a bid to increase 
revenue streams, MICE destinations and convention 
complexes are offering additional incentives to MICE 
planners and organizers.38 

7) Focus on ROI has broadened significantly. 
Conventionally, event ROI has been considered 
with respect to sales. At present, the MICE sector is 
embracing a more comprehensive interpretation of 
event ROI and retooling to generate these benefits. 
These may well involve social good, including 
fundraising opportunities or local services, business 
advancement, including increased networking 
opportunities and facilitated programs for connecting 
with other professionals; professional development such 
as personal enjoyment, including destination-focused 
experiences; as well as certification and development 
schemes. Clients wish to meet and socialize in 
nontraditional places in terms of both locations and 
venues within a given area. Therefore, they are 
requesting that DMOs put their destination 
knowledge and expertise to work.39 

38. Martha Sheridan. Reported in Jena Tesse Fox. More Top Trends in the Global MICE Industry. Op.cit
39. See Martha Sheridan. Reported in Jena Tesse Fox. More Top Trends in the Global MICE Industry.  Op.cit
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8. นโยบายงบประมาณของภาครัฐเปนอุปสรรคตอภาคสวนไมซ 
ภาครัฐอาจเปนอุปสรรคตออุตสาหกรรมไมซในหลายระดับ 
การเขมงวดทางการคลังทำใหงบประมาณที่ภาครัฐสามารถใชใน 
กิจกรรมไมซลดลง นโยบายท่ีมีลักษณะจำกัด (Restrictive Policies) 
ลดขีดความสามารถของภาครัฐในการจัดและเขารวมอีเวนทไมซ 
ซ ึ ่ ง โ ดยรวมแล  วส  ง ผลกระทบ เช ิ ง ลบต  อภาคส  วนน ี ้ 
เนื่องจากกิจกรรมขนาดใหญจำนวนมากคาดวาจะมีผูเขารวม 
จากภาครัฐคิดเปนจำนวนเทากับ 20% ของผูเขารวมงาน ดัชนี 
CEIR เผยใหเห็นวากิจกรรมดานนิทรรศการ/งานแสดงสินคาของ 
ภาครัฐไดลดลง 7% นับตั้งแตป พ.ศ. 2554 งบการเดินทางของ 
รัฐบาลกลางของสหรัฐฯถูกตัดลงจำนวน 2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
ในป พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.2556 และ U.S. General Services 
Administration (GSA) ไดตัดคาเบี้ยเลี้ยงรายวันจำนวน 25% 
สำหรับการเขารวมการประชุมในเดือนกันยายน พ.ศ. 255640   

9. ขอหามและขอกำหนดใหปฏิบัติตามเปนประเด็นที่ทวีความ 
สำคัญมากขึ้น ในปจจุบันนั้นทั้งแนวทางในการใหปฏิบัติตาม 
(Compliance Guidelines) และกระบวนการอนุมัติของบริษัท 
(Corporate Approvals Processes) ลวนแตทำใหการเขารวม 
และการเปนเจาภาพจัดกิจกรรมไมซมีความซับซอนย่ิงข้ึน การสำรวจ 
ความคิดเห็นของผูนำในอุตสาหกรรมไมซที่บริษัท American 
Express จัดทำขึ้นชี้ใหเห็นวากระบวนการอนุมัติยากขึ้นทั่วโลก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในลาตินอเมริกาและยุโรป จำนวนผูประกอบ 
วิชาชีพไมซกวา 75% ท่ีเขารวมการสำรวจระบุวาการไดรับอนุมติ 
ใหเขารวมประชุมน้ันยากกวาในอดีต ผูเขารวมงานจำนวนเกือบ 50% 
ยังไดระบุวาการขออนุมัติเพื่อเขารวมการประชุม (Conference) 
ยากกวาท่ีเคยเปนมา เน่ืองจากมีขอจำกัดท่ีบริษัทกำหนดมากข้ึน41 

8. Public budget policy is impeding the MICE 
sector. The public sector is handicapping the 
MICE industry on multiple levels. Fiscal tightening 
is reducing available budgets for public spending 
on MICE activities. Restrictive policies are limiting 
the public sector's ability to organize and take 
part in MICE events, which in aggregate proves 
devastating to the sector as many large-scale 
activities might expect up to 20 % of participants 
to be from the public sector as such. The CEIR 
index reveals that public sector exhibition activity 
has decreased by 7% since 2011.  U.S. federal 
government travel was curtailed by USD 2 billion 
in 2012 and 2013, and the GSA eliminated a 25 % 
per diem premium for conference attendance in 
September, 2013.40

9. Compliance is a growing issue. Both compliance 
guidelines and corporate approvals processes are 
rendering the participation in and hosting of MICE 
activities more complicated. An American Express 
survey of industry leaders pointed out that the 
approvals process has become more difficult globally, 
especially in Latin America and Europe. Over 75 % 
of professionals surveyed stated that approvals for 
individual meetings were harder to secure. Nearly 
50 % of attendees also argued that securing 
approval to attend a conference is more difficult 
than it was previously the case on account of 
increased corporate restrictions.41 

40. Martha Sheridan. Reported in Jena Tesse Fox. Top Trends in the Global MICE Industry - Conclusion. Op.cit
41. Martha Sheridan. Reported in Jena Tesse Fox. More Top Trends in the Global MICE Industry. Op.cit
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10. DMOs และ Destination Management Companies (DMCs) 
มีบทบาทขับเคลื่อนใหภาคสวนไมซเติบโต ทำใหอุปสงคการจอง 
หองพักเปนกลุมมีสัดสวนสูงขึ้น42 ทั้งนี้มีการยอมรับในวงกวางวา 
DMOs มีสวนสำคัญท่ีทำใหเกิดการเติบโตในภาคสวนไมซในสภาวะ 
ปจจุบันที่อุปสงคการประชุมกำลังฟนตัวอยูนั้น DMOs มีบทบาท 
สำคัญ โดยมีบทบาทดำเนินการดานอุปสงคหองแบบกลุมโดยรวม 
ในสหรัฐฯจนมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน อยางตอเน่ืองนับต้ังแตป พ.ศ. 2553 
จำนวนหองที่จอง 1 ใน 5 นั้นจองผาน DMOs ยิ่งกวานั้น 
หองที่สำรองไวเพื่อใชสำหรับกิจกรรมไมซในอนาคตนั้นมียอดสูง 
กวาที่หองที่ใชในป พ.ศ. 2556 ซึ่งแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา 
ชองทาง DMO นั้นมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ภายในตลาดแหงใหมๆ 
ที่กำลังเติบโตขึ้นมานั้นการสนับสนุนของ DMOs and DMCs 
มีความสำคัญตอนักวางแผนงานไมซเปนอยางย่ิง ท้ังน้ีกลุมผูวางแผน 
ไมซผูตอบแบบสอบถามท่ีเขารวมในการสำรวจ ซ่ึงดำเนินการโดย 
American Express นั้นใหความสำคัญกับประเด็นการสนับสนุน 
ดานการบริหารจุดหมายปลายทาง (Destination Management 
Support) การมีสายสัมพันธกับ DMCs ท่ีมีความเช่ียวชาญในพ้ืนท่ี 
เปนอยางดีทำใหสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมและทำให 
ผูเขารวมกิจกรรมไมซไดรับประสบการณที่ดี กลาวโดยรวมแลว 
DMO ท่ีมีประสิทธิภาพน้ันสามารถชวยใหนักวางแผนไมซ (MICE 
Planners) ไดรับรายละเอียดเก่ียวกับทองถ่ินน้ันๆ เชน รายละเอียด 
เกี่ยวกับภัตตาคารซึ่งมีประโยชนในการจัดเตรียมอาหาร และยัง 
สามารถชวยเพิ่มจำนวนผูเขารวมงานไดดวย43 

10. Destination management organizations (DMOs) 
and destination management companies (DMCs) 
are spearheading MICE growth, driving a growing 
share of group room demand.42 DMOs have been 
widely recognized as a significant force behind 
growth in the MICE sector. Against the backdrop of 
the current recovery in meetings demand, DMOs 
are playing a vital role, consistently increasing 
their share of aggregate group room demand in 
the States since 2010. One-fifth of group rooms 
are booked through DMOs. Furthermore, rooms 
reserved for future MICE activities exceeded 
rooms consumed in 2013, concretely highlighting 
an upward trend in the performance of the DMO 
platform. Within emerging markets, practical support 
rendered by DMOs and DMCs is utterly crucial to 
MICE planners. Destination management support 
constitutes a major issue among respondents to the 
American Express planners’ survey. Having a connection 
to a DMC with proper local expertise ensures that 
the right planning decisions are taken and enhances 
the overall attendee experience. An efficient DMO 
can help MICE planners to acquire local details 
such as restaurants for private meals and can also 
help to build attendance at the event as such.43

42. Martha Sheridan. Reported in Jena Tesse Fox. Top Trends in the Global MICE Industry - Conclusion. Op.cit
43. Martha Sheridan. Reported in Jena Tesse Fox. Top Trends in the Global MICE Industry - Conclusion. Ibid
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แนวโน�มอุตสาหกรรมไมซ�ของอาเซียน
ในป� พ.ศ. 2558 และในอนาคต

แนวโนมอุตสาหกรรมไมซอาเซียนในป พ.ศ. 2558 นั้น ประเทศ 
สมาชิกประชาคมอาเซียนจะศึกษาและพิจารณาแนวโนมของ 
โลกในการจัดงานไมซดังที่ไดอภิปรายในขางตนในระดับหนึ่ง 
พรอมกับพิจารณาประเด็นอ่ืนๆ อาทิ ประเด็นความย่ังยืนการจัดงาน 
แบบอนุรักษธรรมชาติ เพ่ือใหบริการโดยตอบสนองความประสงค 
ไดตรงประเด็นมากขึ้น และสามารถสรางประสบการณที่ดีใหแก 
ผูรับบริการอยางตอเนื่อง ตลอดจนกระแสหลักอื่นๆ ที่เกี่ยวโยง 
กับอาเซียนโดยตรง ประเด็นที่สำคัญมีดังตอไปนี้ 

1. เมื่อมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทุกฝายที่เกี่ยวของ 
จะตองพิจารณาวาการเคล่ือนยายทุนระหวางประเทศน้ันจะมีการ 
แขงขันกันมากข้ึน ธุรกิจไมซเอกชนท่ีสำคัญบางรายจะลงทุนขาม 
ชาติทั่วอาเซียน ซึ่งยอมหมายความวาฝายที่เกี่ยวของในแตละ 
ประเทศจะตองศึกษาถึงวิถีการแขงขันที่เปลี่ยนไป (Changing 
Competitive Platform) อันโยงกับการลงทุนจาก ตางประเทศ 
และการลงทุนในตางประเทศ44 ในทางกลับกันสภาพการณเชนนี้ 
จะมีผลโดยตรงตอนโยบายไมซระหวางประเทศและขีดความ 
สามารถในการแขงขันเชิงเปรียบเทียบอยาง หลีกเลี่ยงมิได

2. การพัฒนาดานคมนาคมและการบูรณาการผนวกรวมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (Economic Integration/Strategic Clustering)  ตลอดจน 
บทบาทของกรอบเศรษฐกิจ ASEAN Plus 3 และ ASEAN Plus 6 
จะทำใหมีการเชื ่อมโยงกิจกรรมดานเศรษฐกิจและไมซอยาง 
แนบแนนย่ิงข้ึน กลาวคือการพัฒนาดานคมนาคมและการบูรณาการ 

Trends in ASEAN’s MICE in 2015 
and Beyond 

The ASEAN MICE Trends in 2015 will be based, to 
a certain extent, on the global MICCE trends 
discussed in the previous section. Simultaneously, 
ASEAN members will also take into consideration 
other issues such as sustainability and event greening 
in order to better serve MICE objectives more 
precisely and offer the best MICE experience to 
service users consistently. Additionally, these ASEAN 
nations will deliberate upon other issues related 
directly to the ASEAN Community. Major issues 
under consideration should include the following:

1. With the advent of the AEC, parties concerned 
shall take into consideration a more competitive 
international capital movement scenario. Certain 
major private-sector MICE players will be investing 
internationally across ASEAN. This inevitably 
means parties concerned in each country will 
need to deliberate upon a changing competitive 
platform, involving both inbound and outbound 
investment portfolios.44 In turn, this will inevitably 
have direct bearing on international MICE policies 
and relative competitiveness. 

2. Developments in the fields of communication 
and transportation as well as the AEC Economic 
Integration/Strategic Clustering), together with 
the ASEAN Plus 3 and ASEAN Plus 6 economic 
frameworks will forge greater economic and MICE 
linkages among parties concerned. These issues 
will both serve as conference topics and entail 
exhibitions and trade fairs, which effectively reflect 

2.2

44. An interview with Nopparat Maythaveekulchai. President of the Thailand Convention and Exhibition Bureau. On February 10, 2015 at TCEB Head Office
45. Charungkiat Phutiratana. ASEAN Economic Integration. Conference Interpretation. Lecture Notes Series. 2012
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ผนวกรวมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปนท้ังหัวขอในการประชุม ตลอดจน 
มีการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติ ซึ่งเปนการ 
สะทอนการขยายตัวดานเศรษฐกิจ อีกท้ังการจัดงานไมซและการ
ขนสงก็จะมีความสะดวกยิ่งขึ ้นเพราะมีเสนทางคมนาคมที่มี 
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ ่งโครงการสรางทางรถไฟ 
ความเร็วสูงเช่ือมประเทศตางๆ ในเขตแผนดินใหญของประชาคม 
อาเซียน การสรางสะพานขามแมน้ำโขง นอกจากนี้ยังมีการสราง 
สนามบินนานาชาติแหงใหมในประเทศเวียดนาม และโครงการขยาย 
สนามบินนานาชาติในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียอีกดวย45

3. ประเทศในอาเซียนท่ีมีสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมไมซโดยตรง 
ไดแก ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร 
ในอนาคตประเทศอาเซียนอื่นๆจะเริ่มพัฒนาหนวยงานสงเสริม 
อุตสาหกรรมไมซโดยตรงขึ้นมาเชนกันนอกจากนั้นองคกรที่จะ 
ตองมีการพัฒนาควบคูกันไปคือสมาคมที่เกี่ยวของกับธุรกิจไมซ 
เพื ่อทำหนาที ่เปนศูนยกลางการประสานงานในภาคเอกชน 
ปจจุบันประเทศที่เริ ่มมีเสียงเรียกรองในลักษณะนี้แลวไดแก 
ประเทศเวียดนาม46

สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมไมซของประเทศอาเซียนจะมีสวน 
ในการเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ มีการทำงาน 
รวมกันสรางเวทีและชองทางเพื่อพัฒนาธุรกิจไมซระดับอาเซียน 
ผานยุทธศาสตรดานตางๆ47 อาทิ การจำแนกกลุมตลาด การสรางตรา 
และการสงเสริมการเดินทางภายในภูมิภาค 

4. ประเทศอาเซียนมีศักยภาพดานไมซแตกตางกัน โดยอาจแบง 
ไดเปน 3 กลุม ตามผลการดำเนินการและศักยภาพดานไมซ คือ 
1) กลุมประเทศผูนำ ไดแก ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และ 
ประเทศสิงคโปร 
2) ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศฟลิปปนส 
3) ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือทั้งหมด48   

economic growth. Furthermore, the hosting of 
MICE events and the transportation requirements 
involved therein shall be more convenient due to 
the existence of more efficient transportation 
routes, especially the high-speed train project 
connecting economies in the mainland ASEA region 
and the construction of bridges spanning the Mekong 
River. In addition, the construction of a new inter-
national airport in Vietnam and the expansion 
projects in Thailand and Indonesia also constitute 
a sterling series of infrastructure projects in 
ASEAN.45

3. ASEAN countries operating agencies dedicated 
to the MICE sector are Thailand, Malaysia, and 
Singapore. In the future, other members will also to 
set up such agencies. In the same vein, organizations 
to be developed in parallel are MICE business 
associations which will serve as foal points within 
the private sector. Of late, Vietnam has already 
started to look into the possibility of setting up 
such associations.46

MICE agencies in ASEAN will play a pivotal role in 
MICE development, forging links through cooperation 
platforms and forums for the purposes of creating 
concerted operational efficiency in ASEAN MICE. 
This shall be achieved through diverse strategies47 
such as market segmentalization, branding, and 
intra-regional travel promotion. 

4. Having different levels of MICE potential, 
ASEAN countries may be classified into 3 groups 
as divided based on their MICE performance and 
potential: 
1) the leaders’ group – Thailand, Malaysia  
and Singapore

แนวโน�มอุตสาหกรรมไมซ�อาเซียน
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46. Vietnam Business Forum. Establishment of MICE Tourism Business Association: In Consideration. Retrieved February 22, 2014, from http://vccinews.com/news_detail.asp?news_id=30580
47. An interview with Nopparat Maythaveekulchai. Op.cit.
48. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). 2014 Thailand’s MICE Industry Report: The Gateway to ASEAN’s MICE. and Charungkiat Phutiratana. ASEAN Economic Integration. Op.cit.
49. See Vietnam Business Forum. Op.cit and Charungkiat Phutiratana. ASEAN Economic Integration. Ibid.
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ประเทศกลุมที่หนึ่งจะมีบทบาทเปนประเทศผูนำในการกำหนด 
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ และเปนตนแบบใหประเทศ 
สมาชิกอาเซียนประเทศอ่ืนๆ ประเทศในกลุมท่ีสองเปนประเทศท่ีมี 
ศักยภาพสูงท้ังดานจำนวนจุดหมายปลายทาง งบประมาณในการ 
จัดงานยอมเยา และศักยภาพในการแขงขันของบุคลากร ทวายัง 
จะตองมีการพัฒนาดานมาตรฐานบุคลากรดานไมซ การคมนาคม 
และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดงาน49 อยางไรก็ดีประเทศ 
ในกลุมที่สองนี้มีจุดเดนอื่นๆ เพิ่มเติมไมนอย อาทิ สถานที่จัดงาน 
และจุดหมายปลายทางในประเทศกลุมท่ีสองบางแหง เชน เกาะบาหลี 
ในประเทศอินโดนีเซีย นับวามีมาตรฐานและมีชื่อเสียงระดับ 
นานาชาติแลวเชนกัน สวนบุคลากรของประเทศฟลิปปนสมีความ 
สามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีเปนตน 

5. หนวยงานภาครัฐที่ทำหนาที่สงเสริมการประชุมและงาน 
แสดงสินคานานาชาติเนนความสำคัญของพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Alliance) โดยมุงเนนการสรางเครือขายพันธมิตรใน 
อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศมากขึ้น เพื่อให 
ประสบความสำเร็จในการประมูลสิทธ์ิเปนเจาภาพจัดงานขนาดใหญ 
ภายในประเทศมากย่ิงข้ึน แนวโนมน้ีเห็นไดชัดเจนในประเทศไทย 
ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร นอกจากนี้ยังมุงตอยอด 
ขยายโปรไฟลงานไมซใหมีความหลากหลายภายใตงานหลัก 
รวมถึงเพ่ิมกลยุทธประชาสัมพันธ เขารวมงานเทรดโชว และการจัด 
โรดโชวตางๆ จัดกิจกรรมสรางเครือขายกับกลุมเปาหมายในตาง 
ประเทศมากขึ้นโดยอิงกับภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในเชิง 
ยุทธศาสตรของประเทศดวย อาทิ การทองเที่ยวดานการแพทย 
และอุตสาหกรรมไมซด านการแพทยและการด ูแลร ักษา 
ซ่ึงรายงานการศึกษาอุตสาหกรรมไมซในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ของ สสปน. ช้ีใหเห็นวาประเทศไทย ประเทศสิงคโปร และประเทศ 
มาเลเซียเปนประเทศผูนำดานการทองเท่ียวดานการแพทยช้ันนำ 
โดยท่ีประเทศไทยเปนประเทศผูนำอันดับ 1 ของโลก โดยท่ีประเทศ 
สมาชิกอาเซียนประเทศอื่นๆ ยังเปนตลาดการทองเที่ยวดาน 
การแพทยที่สำคัญ นอกจากนี้ประเทศผูนำอุตสาหกรรมไมซใน 
อาเซียน เชน ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร และประเทศมาเลเซีย 
ยังมีบทบาทในดานการประชุมนานาชาติดานการแพทยและ 
สาธารณสุข ในขณะท่ีดานการจัดแสดงสินคานานาชาติทางการแพทย 
และสาธารณสุขในภูมิภาคอาเซียนนั้นประเทศไทยและประเทศ
สิงคโปรเปนผูนำท่ีสำคัญ50 อุตสาหกรรมรถยนตและช้ินสวนประกอบ 
ยานยนตก็มีลักษณะและโครงสรางการเจริญเติบโตคลายคลึงกัน 
โดยที่ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย 
มีบทบาทสำคัญเปนพิเศษ 

2) Indonesia, Vietnam, and the Philippines
3) the remaining other ASEAN members.48 

The countries in the first group will be playing a 
leading role in the formulation of MICE development 
and serve as role models for the other ASEAN 
members. The group 2 countries comprise members 
with great potential in terms of their MICE destinations, 
relatively cost-effective budget requirements and 
relative personnel competitiveness. However, these 
countries still practically need further development 
with respect to the standards of their MICE personnel, 
transportation as well as event facilities and amenities49 
However, these countries have a variety of other 
major off-setting strengths. For example, certain 
venues and destinations in these countries such as 
Indonesia’s Bali are of international standards and are 
of international reputation. Meanwhile, Filipino MICE 
personnel can communicate effectively in English. 

5. Public agencies in charge of MICE promotion put 
an emphasis on strategic alliances, increasingly 
highlighting the creation of industrial networks 
both domestically and internationally in order to 
win in mega MICE event biddings. This trend is 
emerging more visibly in Thailand, Malaysia and 
Singapore. This will serve as a source of inspiration 
for ASEAN members in the second and third 
categories as specified under. All these will be 
designed in accordance with the country’s strategic 
economic clusters such as medical tourism as 
well as the medical and healthcare MICE industry. 
In this connection, TCEB’s MICE industry Report 
2014 pinpointed that Thailand, Singapore, and 
Malaysia are among top medical tourism nations 
with Thailand as the world’s no. 1 destination. 
The other ASEAN countries are also major medical 
tourist source markets. In addition, leading ASEAN 
nations – such as Thailand, Singapore and Malaysia 
– also play a major role in medical and healthcare 
conferences. In ASEAN’s medical exhibition and 
healthcare sub-sector, Thailand and Singapore are 
the two leaders.50 Meanwhile, the automotive and 
vehicle parts industries follow a similar structure 
and growth pattern with Thailand, Malaysia and 
Indonesia as key players. 

50. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). 2014 Thailand’s MICE Industry Report: The Medical and Healthcare MICE Industry.
51. An interview with Nopparat Maythaveekulchai. Op.cit.
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6. หนวยงานรับผิดชอบดานอุตสาหกรรมไมซจะมุงเนนหนักไปที่ 
การประสานงานระหวางกันภายในอาเซียน และตอยอดดวย 
แนวคิด Move ASEAN เพื่อขับเคลื่อนไปพรอมกันทั้งภูมิภาค 
ปจจัยที่จะสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซในอาเซียน 
มาจาก 3 ปจจัยหลัก คือ 
1) การเดินทางทองเที่ยวเชิงธุรกิจภายในอาเซียนซึ่งเปนภูมิภาค 
ที่มีประชากรจำนวนมากและถือเปนตลาดขนาดใหญ 
2) การพัฒนาเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงระหวางกัน
3) ความสะดวกเร่ืองการเดินทางโดยไมตองใชวีซา 
ซ่ึงปจจัยท้ังหมดน้ีจะทำใหนักเดินทางในอาเซียน กลายเปนกลุมท่ี 
ครองสวนแบง ตลาดสูงสุดในกลุมนักเดินทางเขาสูอาเซียนท้ังหมด51

7. การสรางและพัฒนามาตรฐานใหกับอุตสาหกรรมไมซจะมี 
บทบาทสำคัญย่ิงข้ึน ในป พ.ศ. 2558 สสปน. ไดชูประเด็นมาตรฐาน 
สถานที่จัดงานไมซ (Thailand MICE Venue Standards) เปน 
วาระหลัก และผลักดันใหเปนมาตรฐานระดับอาเซียน ซ่ึงจะเปนการ 
บูรณาการดานมาตรฐานสถานที่จัดการประชุมใหมีมาตรฐาน 
เดียวกัน อันจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ 
อาเซียนในตลาดโลก52 

8. การตลาดดิจิตอลจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในแงการใชสื่อ 
สมัยใหม เชน การประชาสัมพันธผานมือถือ วารสารอีเล็กโทรนิกส 
(E-Journals) และสื่อสังคม (Social Media) โดยมีการวางระบบ 
ใหสอดคลองกับแผนการตลาดและโครงการรณรงคตางๆ ทั้งนี้ 
จะมีการเผยแพรขอมูลผานภาษาตางๆ มากข้ึน การตลาดดิจิตอล 
จะมีบทบาทมากขึ ้นตามสภาพความกาวหนาดานวิทยาการ 
ท่ีมีความรวดเร็วและหลากหลายย่ิงข้ึน อาทิ การโทรคมนาคมของ 
ประเทศไทยกำลังจะกาวเขาสูยุค 4G ทั้งประเทศ ในขณะที่ใน 
โลกการส่ือสารสมัยใหมจะมีพัฒนาเคร่ืองมือใชงานดานการตลาด 
ท่ีหลากหลายย่ิงกวาเดิมนอกเหนือจากเคร่ืองมือท่ีมีอยูในปจจุบัน 
เชน เฟสบุค บล็อก และอินสตาแกรม

9. ประเด็นความยั่งยืนและความหลากหลายดานชีวภาพจะมี 
ความสำคัญตอประเทศสมาชิกอาเซียนมากข้ึน ท้ังน้ีเพราะภูมิภาค 
นี้มีความหลากหลายดานภูมิประเทศและภูมิอากาศ อาทิ สภาพ 
ภูมิอากาศแบบรอนชื้น ปาดงดิบ ภูเขาไฟ ชายฝงทะเล ภูเขาหิมะ 
ที่ราบลุมแมน้ำขนาดใหญ สัตวปา สัตวปก และสัตวทะเลหายาก 
นอกจากน้ันยังมีแหลงสมุนไพรท่ีหลากหลายสำหรับการพัฒนายา 
ในระบบการแพทยทางเลือก ประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองอีกประการหน่ึง 

6. Agencies in charge of MICE will specifically 
accord importance to intra-ASEAN coordination, 
which is to be driven through the “Move ASEAN 
Concept” designed to effectively drive the entire 
region. 3 factors have been identified as major 
forces behind this: i.e. 
1) business travel within ASEAN which is a region 
with a large population that constitutes a major market.
2) the development of linkages, transportation and 
connectivity. 
3) travel without visa requirements. 
All these will result in ASEAN intra-regional travelers 
being the travelers’ group constituting the largest 
market share within ASEAN.51 

7. The creation and development of MICE standards 
will take precedence more than ever. In 2015, TCEB 
will highlight Thailand MICE venue standards as a 
major issue. These standards will be promoted as 
a benchmark for their ASEAN equivalents designed 
to allow ASEAN members states to achieve uniform 
venue standards in order to enhance ASEAN’s 
competitiveness in the global market.52

8. Digital marketing will become increasingly 
important in the form of modern media such as 
mobile-based public relations campaigns, e-journals 
and social media. All these are designed and carried 
out in line with marketing plans and campaigns 
through different languages. Digital marketing will 
constitute an integral part within the MICE sector 
in the wake of diverse and quickening technological 
advancements, including the forthcoming advent 
of the 4-G telecommunications era across the 
country. Meanwhile, the modern communications 
scenario will take on even more diversified aspects 
with new developments involving marketing 
applications and tools than is currently the case 
with face books, blogs and instagram.

9. Sustainability and biodiversity will increasingly 
prove fundamentally vital to ASEAN members as 
this region is characterized by geographical and 
climatic diversity, such as a tropical rain forest 
climate, dense forests, volcanoes, coastlines, 
snow-capped mountains, large alluvial plains, 
rare wildlife, birds and poultry, as well as marine 
animals. In addition, the region also boasts

52. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). TCEB Newsletter. Issue 39. Nov-Dec, 2014. ASEAN MICE Venue Standard Paves Way For Creating A Regional Brand. pp.10-11
53. Charungkiat Phutiratana. ASEAN Economic Integration. Conference Interpretation. Lecture Notes Series. 2012
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คือการที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอาจตองประสบกับ
ภัยพิบัติธรรมชาติในรูปแบบตางๆ อาทิ แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภัย และวาตภัย โดยเฉพาะอยางย่ิงยังมีความเส่ียงท่ีจากภาวะ 
โลกรอนและสภาวะภูมิอากาศเปลี ่ยนแปลงจนทำใหชุมชน 
ชายฝงอาจประสบภัยรุนแรงได53

ทั ้งหมดนี ้ทำใหมีการจัดหลักสูตรและการประชุมดานการ 
พัฒนาการใชทรัพยากรธรรมชาติและการเตรียมพรอมเพื่อรับมือ 
กับภัยพิบัติ ซึ่งตองอาศัยความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ 
มากข้ึน อาทิ การประชุมหัวขอ Building Global Urban Climate 
Resilience and Its Challenges ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร Southeast Asia START Regional Centre และองคกร 
ดานการพัฒนาของประเทศแคนาดาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 
นอกจากนี้ประเด็นดานความยั่งยืนนี้ยังเปนแรงผลักดันใหการ 
ดำเนินงานดานไมซเนนความสำคัญของการจัดอีเวนทไมซใน 
รูปแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้นตามลำดับ

10. การเชื่อมความสัมพันธดานภาษาและวัฒนธรรมระหวาง 
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก 
ประชาคมอาเซียนมีจำนวนประชากรกวา 600 ลานคน และมี 
ภาษาหลากหลาย ตลอดจนประชากรมีระดับความชำนาญภาษา 
อังกฤษไมเทาเทียมกัน ดังนั้นจึงยังมีความจำเปนที่จะตองเรียนรู 
ภาษาตางๆ ในอาเซียนเพ่ือส่ือสารและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด 
และเศรษฐกิจในเชิงลึก แนวโนมประการหน่ึงในประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนคือการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 
ประชาคมอาเซียน ดังจะเห็นไดจากการที่มีเปดสอนหลักสูตร 
เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาและอาเซียนศึกษาในสถาบัน 
อุดมศึกษาจำนวนมาก ตลอดจนมีการพัฒนาเว็บไซตธุรกิจดานไมซ 
เปนภาษาอาเซียนตางๆ ในอาเซียนมากขึ้น ธุรกิจดานไมซรายใด 
สามารถพัฒนาขีดความสามารถดานภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ไดมีประสิทธิภาพมากกวากันก็จะมีโอกาสเจาะตลาดภายใน 
ประชาคมอาเซียนไดมากขึ้น ซึ่งแนวโนมนี้ไดพัฒนาตอเนื่องกัน 
และเผยแพรไปยังหนวยงานไมซนอกภูมิภาคอ่ืน เชน Hong Kong 
Tourism Board (HKTB) ซ่ึงไดมีการพัฒนาเว็บไซตจำนวน 14 ภาษา 
ซึ่งรวมถึงภาษาไทยภาษามาเลเซีย ภาษาอินโดนีเซีย และภาษา 
เวียดนามดวย54

numerous sources of medicinal herbs crucial for 
the development of alternative medicine. Another 
relevant issue may well sustain natural disasters 
of various types such as earthquakes, volcanic 
eruptions, floods, and storms. In particularม this 
region is still susceptible to risks resulting from 
global warming and climate change, potentially 
leading to severe natural disasters striking coastal 
communities.53

All these have led to the offering of courses and 
hosting of conferences on the improvement of 
natural resource utilization, as well as preparedness 
in response to potential natural disasters, which 
increasingly requires cooperation with international 
organizations. Examples include  the conference 
entitled “Building Global Urban Climate Resilience 
and Its Challenges” hosted by Thammasat University, 
Southeast Asia START Regional Centre and 
various Canadian development organizations in 
March, 2015. In addition, the issue of sustainability 
has also induced parties concerned to organize 
MICE events in a more environmentally friendly 
manner over time. 

10. Linguistic and cultural linkages and connectivity 
among ASEAN members will gain in importance 
even further as ASEAN is home to over 600 million 
people and diverse languages. Also, as each ASEAN 
citizen has acquired differing levels of proficiency 
in English, it is essential to learn various ASEAN 
languages for communication, marketing and 
economic purposes in a more profound manner. 
A current trend indentified within the ASEAN 
Economic Community (AEC) involves the studies 
of ASEAN languages and cultures in the form of 
courses in Southeast Asian studies and ASEAN 
studies at numerous institutions of higher learning. 
Also, more MICE business websites have increasingly 
been presented in various ASEAN languages. MICE 
businesses that have managed to aptly incorporate 
expertise of and proficiency in ASEAN languages 
and cultures stand a chance of tapping into all the 
sub-markets within the community efficiently. 
This trend has been developed further and taken 
on by agencies outside the region such as Hong 
Kong Tourism Board (HKTB), whose websites have 
been presented in 14 languages, including Thai, 
Malay, Indonesian and Vietnamese.54 

54. See Hong Kong Tourism Board (HKTB). Retrieved February 22, 2015, 
 from http://www.discoverhongkong.com/au/about-hktb/corporate-information.jsp#ixzz2z5MP7XQp. and Charungkiat Phutiratana. 2012. Op.cit. 
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แนวโน�มอุตสาหกรรมไมซ�ของประเทศไทย
ในป� พ.ศ. 2558 และในอนาคต 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพดานเศรษฐกิจสูงมาก 
ประเทศหน่ึงผลการสำรวจของ World Economic Forum ประจำป 
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 ชี้ใหเห็นวาประเทศไทยสามารถดึงเอา 
ศักยภาพของทรัพยากรมาใชประโยชนและตอยอดไดใน 4 ดานท่ี 
สำคัญ ไดแก 
1) การเปนศูนยกลางของธุรกิจหลายประเภท อาทิ ยานยนต 
การทองเที่ยว และการบิน 
2) การเพิ่มความสะดวกสบายในการลงทุนทำธุรกิจ ปจจุบัน 
ประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในลำดับที่ 18 จากทั้งหมด 189 
ประเทศ ทั้งนี้มิติที่ควรปรับปรุงไดแก การจดทะเบียนตั้งกิจการ 
การแกไขปญหากรณีลมละลายการขอสินเชื่อ และการเสียภาษี 
3) ประเทศไทยเปนศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง และศูนยกลาง 
อาเซียน 
4) ธุรกิจนานาชาติสามารถอาศัยใชประเทศไทยเปนฐานเพื่อการ 
ลงทุนขยายธุรกิจไปยังกลุมประเทศ CLMV (ประเทศกัมพูชา 
ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร และประเทศเวียดนาม) ได55

หากพิจารณาเกี่ยวกับภาคสวนไมซเปนการเฉพาะ สามารถระบุ 
แนวโนม 10 ประการในอุตสาหกรรมไมซไทยสำหรับป พ.ศ. 2558 ได 
ท้ังน้ีโดยพิจารณาจากการวิจัยเอกสาร เอกสารแถลงขาว และแหลง 
ขอมูลจากผูประกอบวิชาชีพดานไมซ

1. ประเทศไทยจะยังคงเนนอุตสาหกรรมหลัก 5 อุตสาหกรรมไดแก 
 1) สุขภาพ การดูแลสุขภาพ และสปา 
 2) อุตสาหกรรมยานยนต 
 3) การเกษตรและอาหาร 
 4) พลังงานทดแทน
 5) โครงสรางขั้นพื้นฐาน56

อุตสาหกรรมเฉพาะ (Niche Markets) เชน อุตสาหกรรมไมซ 
ดานการแพทย และงานที่เกี่ยวของกับความยั่งยืนจะมีบทบาทที่ 
โดดเดนมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงอุตสาหกรรมไมซดานการแพทย 
และการดูแลสุขภาพจะยังคงเติบโตและมีบทบาทควบคูกันไปกับ 
การทองเที่ยวเชิงการแพทย57 

Trends in Thailand’s 2015 MICE 
and Beyond

Thailand is very much a country of great economic 
potential. The findings of the 2014-2015 World 
Economic Forum Survey pointed out that Thailand 
is in a position to effectively capitalize on its 
resources and further develop them for additional 
returns in 4 major areas: i.e. 
1) the development of the country into being a 
major hub of numerous businesses such as the 
automotive, tourism and aviation industries
2) the facilitation and enhancement of ease of doing 
business in Thailand. At present, the country ranks no. 18 
out of 189 countries in this light. Business dimensions 
identified as requiring further improvement include 
business registration processes, bankruptcy and 
related proceedings and procedures for redressing 
thereof, credit request practices and taxation.
3) Thailand as a hub of the Greater Mekong 
Sub-Region and ASEAN.
4) Thailand as a major regional business hub 
where international businesses can set up their 
business bases as a stepping stone for further 
expansion into CLMV countries.55 
Specifically, with respect to the MICE sector, the 
following top 10 trends in Thailand’s 2015 MICE 
scenario have been identified, based on document 
research, press releases  and professional sources:     

1. Thailand will continue to highlights 5 key 
priority industries: 
1) health, healthcare and Spa
2) the automotive sector
3) food and agriculture
4) renewable energy
5) infrastructure.56 

2.3

55. ASTV Manager. Thailand Should Highlight Its 4 Strengths to Become ASEAN Leader. Quoting Subphasak Krisanamara Subhasak Krisanamara. Managing Director Deloitte Thailand. 
 Retrieved 4 March 4. 2015, from http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9570000139521
56. An interview with Nopparat Maythaveekulchai. Op.cit.
57. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). 2014 Thailand’s MICE Industry Report: The Medical and Healthcare MICE Industry. Op.cit. 
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2. การตลาดดิจิตอลจะทวีความสำคัญมากขึ้นเห็นไดจากชองทาง 
การตลาดไมซทางมือถือ (mobile-based MICE marketing 
channels) เชน แอพพลิเคชั่น iFair เว็บไซตหลักของสสปน. คือ 
www.businesseventsthailand.com พรอมท้ังโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ 
ตลอดจนเว็บไซตของ สสปน. เพ่ิมเติมท่ีจะเผยแพรเปนภาษาตางๆ 
อีก 5 ภาษา

3. สภาวะโลกรอนและสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Global 
Warming and Climate Change) เปนประเด็นที่มีความสำคัญ 
เปนพิเศษในภาคสวนการประชุม (Conventions) โดยเปนไดทั้ง 
หัวขอการประชุมและแนวทางปฏิบัติในการประชุมในลักษณะ 
การดำเนินการท่ีสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม (Event Greening) 
ทรัพยากรธรรมชาติและโครงสรางขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 
สามารถเก้ือหนุนสภาพการณน้ีไดโดยสะดวกและอยางมีประสิทธิภาพ

4. สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรใหอยูใกลกันจะทวีความสำคัญขึ้น 
(Geographical Proximity) เอเชีย และประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน จะเปนแกนหลักของการดำเนินการดานการตลาดของ 
อุตสาหกรรมไมซไทย เง่ือนไขน้ีย่ิงช้ีใหเห็นถึงความสำคัญของแผน 
การตลาดท่ีจะตองมีการวางแผนเปนอยางดี เพ่ือท่ีจะทำใหสามารถ 
ใชประโยชนดานภูมิศาสตรและสภาพเงื ่อนไขทางการตลาด 
ที่เกี่ยวของได

5. การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแนวคิด AEC Plus 6 
Economic Paradigm ซ่ึงเปนแนวคิดดานเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร 
ที่มีผลตออุตสาหกรรมไมซของอาเซียนเปนอยางยิ่ง ประเด็นที่ 
นาสนใจเปนอยางยิ่ง ไดแก แผนพัฒนาการขนสงและโลจิสติกส 
เชิงยุทธศาสตร โดยเฉพาะอยางย่ิงคือโครงการขนาดใหญท่ีใกลจะมี 
การดำเนินการ ไดแก ระบบรถไฟความเร็วสูงและระบบรถไฟรางคู 
ในประเทศไทย ซ่ึงเช่ือมโยงศูนยโครงสรางข้ันพ้ืนฐานของประเทศ 
ณ จุดตางๆ เขากับศูนยกลางในประเทศอาเซียนท่ีต้ังอยูในแผนดินใหญ 
ส่ิงน้ีจะขับเคล่ือนกิจกรรมไมซและผลดานเศรษฐกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกัน 
อยางแนนอน

6. หนวยงานและองคกรดานไมซของประเทศไทย ไดแก สสปน. 
พันธมิตร ธุรกิจเอกชน และสถาบันการศึกษาจะรวมกันทำงาน 
อยางใกลชิดยิ่งขึ้นเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไมซไทยใหกาวหนา 
โดยรวมกันดำเนินกิจกรรมและโครงการสงเสริมดานการตลาด 
การเผยแพรขอมูล และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และความมี 
สวนรวม

Niche markets such as medical MICE and sustain-
ability will increasingly play a prominent role. In 
particular, medical and healthcare MICE will 
continue to grow and play a pivotal role alongside 
with medical tourism.57  

2. Digital marketing will gain an even greater 
momentum as shown in the launch of mobile-based 
MICE marketing channels such as iFair, TCEB’s portal 
website – www.businesseventsthailand.com – 
together with other social media platforms and the 
planned addition of TCEB websites in 5 other languages.    

3. Sustainability will be part of a MICE momentum 
propelled by global warming and climate change. 
This issue will be particularly pronounced in the 
Convention sub-sector as a topic and as 
convention-related practice in the form of event 
greening. Thailand’s natural resource base and 
infrastructures can comfortably and aptly support 
this trend.     

4. The importance of geographical proximity. Asia 
and AEC will form the core of Thailand’s MICE 
marketing efforts. This concretely points to the 
importance of well-designed marketing plans in order 
to allow the capitalization of this geographical 
reality and relevant market conditions.    

5. The advent of AEC and the strategic AEC plus 6 
economic paradigm counts significantly in ASEAN’s 
MICE scenario. Of particular interest are strategic 
transportation and logistics development plans, 
especially the mega-project already in the pipeline – 
i.e. the high-speed train and double-tracked train 
system in Thailand connecting the country’s 
infrastructure nodes and those across mainland 
ASEAN nations. This will surely drive MICE activities 
and their related economic impacts.
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7. ในดานยุทธศาสตรระหวางประเทศน้ัน สสปน. ซ่ึงทำหนาท่ีเปน 
หนวยงานหลักดานไมซของประเทศไทยนั้นจะยังคงเนนใหมีการ
จัดงานไมซขนาดใหญในประเทศเพ่ือฟนความเช่ือม่ันของนานาชาติ 
ตออุตสาหกรรมไมซไทย นอกจากนั้น สสปน. จะปรับยุทธศาสตร 
เพ่ือจะไดสวนแบงตลาดในประเทศอินเดีย ประเทศญ่ีปุน ประเทศ 
เกาหลีใต และฮองกงกลับคืนมา โดยมีการพัฒนาและขยายเครือขาย 
พันธมิตรและโครงการสนับสนนุดานการเงิน (Financial Support 
Packages) ในขณะเดียวกัน สสปน. จะเรงดำเนินการดานการตลาด 
ภายในประเทศโดยร วมทำงานกับสมาคมที ่ เก ี ่ยวข องก ับ 
อุตสาหกรรมไมซ เพื่อสรางเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ 
ตามแนวชายแดน ตลอดจนยกระดับอีเวนทและมาตรฐานไมซ 
เพื่อตอบรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเริ่มตน

8. โครงการพิเศษสนับสนุนดานการเงินและการคลังจะยังคงมี 
บทบาทสำคัญในการสงเสริมอุตสาหกรรมไมซ ยกตัวอยางคือ สสปน. 
กำลังดำเนินการเสนอใหมีมาตรการจูงใจโดยใหฝายที่เกี่ยวของ 
สามารถขอหักลดภาษีไดถึง 200% เพื่อเปนการสงเสริมกิจกรรม 
การประชุมภายในประเทศ

9. ปจจัยดานวิทยาการที่เขามามีสวนรวมในการใหบริการเพื่อ 
ความถูกตองและฉับไวมากขึ ้นบริการสำคัญที่ควรมีการปรับ 
ประยุกตใชวิทยาการสมัยใหม เชน การลงทะเบียนเขารวมงาน 
การลงทะเบียนท่ีพัก การจัดเตรียมบทคัดยอ การตรวจคนเขาเมือง 
การจัดบริการดานการคืนภาษีหรือการลดหยอนภาษีสำหรับ 
ผูเขารวมประชุมและผูแสดงสินคา  

10. ประเทศไทยจะเนนความสำคัญและเรงพัฒนาบุคลากรคุณภาพ 
ของอุตสาหกรรมไมซใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 
สสปน. ไดเริ่มพัฒนาระบบการศึกษา โดยผลิตหลักสูตรไมซระดับ 
อุดมศึกษาซึ่งไดมีการบรรจุไวในหลักสูตรของสถาบันตางๆ ในป 
พ.ศ. 2557 และใน พ.ศ. 2558 ก็ไดเริ่มขยายหลักสูตรไปสูระดับ 
อาชีวศึกษาอีกดวย พัฒนาการเชนน้ีจะเปนแบบอยางในการผลักดัน 
ใหอาเซียนเนนดานการศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซมากขึ้น 

6. All of Thailand’s MICE constituents – TCEB, its 
alliances, private stakeholders and educational 
institutions will collectively work more closely to 
forge Thailand’s MICE ahead through joint efforts 
in terms of marketing campaigns and packages, 
information dissemination and academic program 
development and engagement.          

7. With respect to international strategies, TCEB 
as Thailand’s focal MICE agency will continue to 
put an emphasis on attracting mega events to 
restore international confidence in Thailand’s MICE 
sector. In addition, TCEB will adjust its strategies 
to reclaim Thailand’s market share in India, Japan, 
South Korea and Hong Kong markets through the 
development and extension of its alliance networks 
and enhanced financial support packages. 
Meanwhile, TCEB will step up its domestic marketing 
efforts through collective action with its Thailand’s 
local MICE associations to strengthen the country’s 
special economic zones along the borders and 
upgrade MICE events and standards in response 
the forthcoming AEC.

8. Special financial and fiscal packages will continue 
to take the center stage in MICE enhancement 
efforts. For example, TCEB is in the process of 
proposing that a 200% tax deduction incentive 
measure be offered to parties concerned in a bid 
to promote domestic meeting activities. 

9. Technology is a key factor exhibiting a greater role in 
ensuring a greater level of accuracy and responsiveness 
in MICE-related services ices. Major services requiring 
the application of modern technologies include 
the following: entry registration, accommodation 
registration, abstract preparation, immigration 
inspection, as well as tax refunds or tax deduction 
for convention participants and trade exhibitors. 
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แนวโนมเหลาน้ีอาจสงผลดีย่ิงข้ึนหากมีการวางแผนและการบริหาร 
จัดการดานการคลังที่มีลักษณะสรางสรรค คณะกรรมการสงเสริม 
การลงทุน (Board of Investment: BOI) ควรใหการสนับสนุนแก 
โครงการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับอุตสาหกรรมไมซ เชน การกอสราง 
ศูนยแสดงสินคา ศูนยการประชุม ตลอดจนโรงแรมท่ีสรางเพ่ือเปน 
ศูนยประชุม โครงการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงการแพทย 
ท่ีควรไดรับการสงเสริม เชน ศูนยการแพทยท่ีเนนการรักษาเฉพาะทาง 
สำหรับชาวตางประเทศ การลงทุนประเภทน้ีมีลักษณะเดียวกันกับ 
โครงการลงทุนที่กำหนดใหรับการสงเสริมในนิคมอุตสาหกรรม 
น่ันเอง ท้ังน้ีควรสังเกตวารัฐบาลอาจสนับสนุนโครงการยกเวนภาษี 
แกโครงการกอสรางสำหรับอุตสาหกรรมไมซที่มีการออกแบบ 
เปนอยางดีไดงาย เนื่องจากรัฐบาลไมจำเปนตองใหการสนับสนุน 
ทางการเงินจากงบประมาณของรัฐนอกจากน้ันควรมีการจัดต้ังกองทุน 
พิเศษเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมไมซตามระบบการจัดตั้งวงเงินงบ 
ประมาณตามระดับขั้น (Tiered Financial Facility System) ซึ่ง 
จัดทำตามขอมูลสถิติและขอมูลจริงที ่สะทอนขอเท็จจริงของ 
อุตสาหกรรม และความรับผิดชอบของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ 
เพดานงบประมาณสำหรับกองทุนนี้ควรคำนวณควบคูไปกับเงิน 
สนับสนุนจากอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีไดรับประโยชนจากกิจกรรมไมซ 
ดังน้ันอุตสาหกรรม การบิน โรงแรม และอุตสาหกรรมอ่ืนควรจัดสรร 
งบสนับสนุนแกกองทุนนี้ตามสัดสวนประโยชนที่อุตสาหกรรมนั้น 
ไดรับ58

10. Thailand will increasingly expedite and 
accord importance to the development of its 
MICE personnel to ensure that they are capable of 
competing internationally. In this light, TCEB has 
developed an educational curriculum platform for 
MICE training at institutions of higher learning 
which have already been incorporated into 
university and college syllabi since 2014. A 
similar training platform will be incorporated in 
the country’s vocational syllabus in 2015. This 
line of educational advancement should effec-
tively serve as a source of inspiration of ASEAN’s 
move towards a greater emphasis on education 
for MICE development. 

All of these trends may well be enhanced with 
creative and constructive fiscal planning and 
management. The Board of Investment (BOI) should 
provide support to projects directly related to the 
MICE industry such as the construction of exhibition 
centers, convention complexes, as well as convention 
hotels. Other projects related to medical tourism 
deserving promotion include specialized medical 
treatment centers for visitors. This type of investment 
is practically the same as investment projects 
designated for promotion in industrial estates. It 
is to be noted that the Government could well 
offer tax exemption schemes to well-designed 
MICE-related construction projects as it needs not 
have to provide financial support off its coffer as such. 
In addition, special MICE promotion funds should 
be set up in accordance with the tiered financial 
facility system, which is based on statistical and 
information that reflect industrial realities and 
responsibilities of parties concerned. The facility 
ceilings of these funds should be founded on 
financial contributions from sub-sectors benefiting 
from the MICE industry. Accordingly, the aviation 
industry, the hotel sector and other sectors should 
provide financial support to these funds commensurate 
to the benefits they receive therefrom as appropriate.58        

58. See Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). 2014 Thailand’s MICE Industry Report: The Medical and Healthcare MICE Industry. and Charungkiat Phutiratana. 
 Thailand’s Economic Development. Document Portfolio for Interpretation in Economic Affairs. 2012
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59. An interview with Nopparat Maythaveekulchai. Op.cit.

ทัศนะของ 
ดร. นพรัตน� เมธาว�กุลชัย 

ผู�อำนวยการสำนักงาน
ส�งเสร�มการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องค�การมหาชน) 
หร�อ สสปน.59
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ความสำเร็จในการสนับสนุนอุตสาหกรรม 
ไมซ�ของประเทศไทย เกิดจากกลยุทธ�หลัก 
3 ด�านดังน้ีคือ 1) Win 2) Promote และ 
3) Develop ที่ผ�านมา สสปน. ได�สร�าง 
ความเชื่อมั่นด�วยการสื่อสารของประเทศ 
ไทยในการเป�นจุดหมายปลายทางของไมซ� 
ความหลากหลาย และการเป�นศูนย�กลาง 
ของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการมี 
บุคลากรท่ีมีศักยภาพและสิ�งอำนวยความ 
สะดวกที่ได�มาตรฐาน

TCBE’s achievement in ensuring 
resilience and stability within 
the country’s MICE industry is 
attributable to the three guiding 
cornerstones across the board: i.e. 
1) ‘Win’ 2) ‘Promote’ and 3) ‘Develop’. 
Over the past year, TCEB enhanced 
confidence and trust in Thailand’s 
resourcefulness through conveying 
the country’s potential as a MICE 
destination blessed with an enduring 
diversity and as a vibrant business 
hub, capitalizing on its personnel 
and services of reliable quality. 
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บทบาทของ สสปน. ในการผลักดันและสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ 
ไทยเพื่อกาวผานวิกฤติการณตลอดป 2557 
มีเหตุการณความไมสงบดานการเมืองในปท่ีผานมา ทำใหเปาหมาย 
การประกอบการอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทยลดลง สสปน. 
จึงไดสรางความเชื่อมั่น โดยการพยายามเผยแพรขอมูลขาวสาร 
ที่ถูกตอง รวดเร็ว และสรางการจูงใจโดยเพิ่มการสนับสนุนที่ 
หลากหลายมากข้ึนจากภาวะปกติ ในขณะท่ีเกิดวิกฤตการณ (Crisis) 
นั้น สสปน. ไดดำเนินการตามแผนรองรับความเสี่ยง เพื่อสราง 
ความมั่นใจใหนักเดินทางกลุมไมซ และสรางความมั่นใจวาธุรกิจ 
ของอุตสาหกรรมไมซจะดำเนินไปไดอยางตอเนื่อง โดยทำงาน 
รวมกับกลุมธุรกิจที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรง (Stakeholders) 
และ พันธมิตร (Alliances) เชน สมาคมผูประกอบการตางๆ 
กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เปนตน 

ในชวงภาวะวิกฤตการณมีการยกเลิกงานไมซไมมากนัก แตอาจจะ 
มีงานท่ีเล่ือนกำหนดการจัดงานออกไปเปนบางสวน สวนการจะดึง 
งานใหม โดยเฉพาะการประชุมนานาชาติ (Conventions) และ 
งานแสดงสินคา (Exhibitions) นั้นตองใชเวลาระยะหนึ่ง สำหรับ 
การประชุม (Meetings) และการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล (Incentive) 
จะฟนตัวเร็วกวาการประชุมนานาชาติและงานแสดงสินคาหาก 
มีแคมเปญท่ีดึงดูดใจ กลาวโดยสรุป การดำเนินงานเพ่ือใหบรรลุผล 
ดังกลาวยอมตองใชตนทุนสูงกวาในสถานการณปกติ ซ่ึงจากการท่ี 
สสปน. ทำงานอยางใกลชิดรวมกับพันธมิตรทำใหปจจุบันสถานการณ 
เริ่มกลับคืนมาจนเกือบเปนปกติแลว
 
ความสำเร็จในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทย 
เกิดจากกลยุทธหลัก 3 ดานดังนี้คือ 1) Win 2) Promote และ 
3) Develop ท่ีผานมา สสปน.ไดสรางความเช่ือม่ันดวยการส่ือสาร 
ของประเทศไทยในการเป นจ ุดหมายปลายทางของไมซ  
ความหลากหลาย และการเปนศูนยกลางของการดำเนินธุรกิจ 
ตลอดจนการมีบุคลากรที่มีศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก 
ที่ไดมาตรฐาน ทั้งนี้มีการสื่อสารจุดเดนของประเทศไทยภายใต 
แคมเปญ “Thailand Connect” เปนการเบื้องตนโดยอาศัย 
การรณรงค 3 แพ็กเกจหลัก เพื่อชวยฟนฟูความเชื่อมั่นของนัก 
ทองเที่ยวตลาดไมซ ไดแก 
1. Connect Destination 
2. Connect People
3. Connect Business
 

TCEB’s roles in promoting and steering Thailand’s 
MICE industry out of the troubled waters in 2014 
On account of the then political disruption, the 
country’s MICE targets were somehow affected. 
Accordingly, TCEB has been stepping up its efforts 
in order to secure back confidence in Thailand’s 
MICE sector through a speedy dissemination of 
correct information. Additionally, the Bureau has 
been providing a more diversified series of 
support packages in order to go an extra mile 
under those circumstances for the benefit of Thai 
MICE. In the wake of the crisis, TCEB developed a 
response plan to account for risks in order to 
boost up confidence among MICE travelers and 
ensure that business would proceed comfortably 
as planned. To achieve this, the Bureau worked in 
tandem with various business groups, stakeholders 
and alliances such as the Ministry of Foreign 
Affairs, and the Ministry of Tourism and Sports.

During any crisis, MICE events are mostly 
postponed rather than cancelled. Attracting new 
MICE events would take time. This holds true with 
reference to conventions and exhibitions in 
particular. Meetings would normally recover more 
readily than conventions and exhibitions in light 
of increased promotional campaigns. In a nutshell, 
this encouraging possibility would naturally incur 
higher costs than in a normal situation. Thanks to 
collective action on the part of TCEB and its 
alliances, Thailand’s MICE sector has almost fully 
recovered to its normal state.

TCBE’s achievement in ensuring resilience and 
stability within the country’s MICE industry is 
attributable to the three guiding cornerstones 
across the board: i.e. 1) ‘Win’ 2) ‘Promote’ and 3) 
‘Develop’. Over the past year, TCEB enhanced 
confidence and trust in Thailand’s resourcefulness 
through conveying the country’s potential as a 
MICE destination blessed with an enduring diversity 
and as a vibrant business hub, capitalizing on its 
personnel and services of reliable quality. 



ดานกลยุทธไมซตางประเทศ สสปน. ประสบความสำเร็จในการ 
ดำเนินการดึงงานไมซขนาดใหญ (Mega Events) หลายงาน ซ่ึงสะทอน 
ใหเห็นถึงความเชื่อมั่นจากผูจัดงานนานาชาติที่มีตอประเทศไทย 
สงผลกระตุนใหนักเดินทางกลุมไมซเขาสูประเทศไทยจำนวนท้ังส้ิน 
919,164 คนในป 2557 สรางรายไดใหแกประเทศกวา 80,800 
ลานบาท ตัวอยางงานขนาดใหญ ท่ีจัดในประเทศไทยในป พ.ศ. 2557 
คือ Unicity Global Convention ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 15-18 
ตุลาคม 2557 ท่ีอิมแพ็ค เมืองทองธานี มีผูเขารวมงานกวา 50,000 คน 
โดยเปนผูเขารวมงานชาวตางประเทศจำนวน 20,000 คนจาก 23 
ประเทศ และผูเขารวมงานชาวไทยอีกกวา 30,000 คน การประชุม 
ครั้งนี้ไดสรางรายไดเขาประเทศ ซึ่งมีมูลคากวา 1,780 ลานบาท

สสปน. ยังไดปรับกลยุทธเพ่ือดึงกลุมตลาดหลัก ไดแก ประเทศญ่ีปุน 
ประเทศเกาหลีใต และฮองกงใหกลับคืนมา โดยการสรางความเช่ือม่ัน 
ผานภาพลักษณ “ทีมไทยแลนด” ที่ประกอบดวยเครือขายภาคี 
พันธมิตรตางๆ สงเสริมและสนับสนุนการจัดงานแสดงสินคาท่ีมีการ 
ยกระดับ (Upgraded Exhibitions) ทุกประเภท ไมวาจะเปนงาน 
ท่ีเก่ียวกับการเงินการธนาคาร ยานยนต และการทองเท่ียว เปนตน 
นอกจากนี้ สสปน.ยังไดสนับสนุนการจัดงานแสดงสินคาประเภท 
ยกระดับสูงสุดถึงงานละ 500,000 บาท และในกรณีที่เปนการ 
จัดงานในเมืองหรือจังหวัดท่ีเปนเมืองศูนยกลางไมซ (MICE Cities) 
สสปน. จะจัดสรรเงินสนับสนุนเพ่ิมเติมจำนวน 100,000 บาทอีกดวย
 
ดานกลยุทธไมซในประเทศ สสปน. ไดมีการรวมมือกับสมาคม 
ธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เพื่อสงเสริมและพัฒนา 
อุตสาหกรรมไมซในประเทศ โดยใหความสำคัญตอการพัฒนาพ้ืนท่ี 
เศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนกลุมประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร 
และเวียดนาม (CLMV) ยกระดับการบริการเพื่อรองรับการเปด 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ ียนและการตลาดภายในภูม ิภาค 
(Intra-Regional Marketing) รวมถึงการจัดกิจกรรมไมซภายใน 
ประเทศสอดคลองนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมการจัดประชุม 
และสัมมนาภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน กิจกรรมท่ีเปนไฮไลทสำคัญ 
เพ่ือการกระตุนอุตสาหกรรมไมซในประเทศ คือ Domestic MICE Mart 
ซึ่งกอใหเกิดการกระจายธุรกิจการคารวมทั้งรายไดออกไปยัง 
ภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศมากข้ึน ซ่ึงจะชวยฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
ในภาพรวม นอกจากนี้ สสปน. ยังไดเตรียมเสนอใหมีการผลักดัน 
มาตรการการหักลดหยอนทางภาษี 200% สำหรับการจัดประชุม 
สัมมนาในประเทศ เพื่อเปนการกระตุนตลาดอีกทางหนึ่ง

All these constitute the main nuts and bolts of the 
kingdom’s message under the “Thailand Connect” 
Campaign. Principally, 3 packages have been put 
in place to restore confidence in Thailand among 
MICE visitors: i.e. 
1. ‘Connecting the Destinations’ 
2. ‘Connecting the People’
3. ‘Connecting Businesses’

Regarding MICE strategies in international markets, 
TCEB was successful in many of its undertakings. 
In particular, the Bureau was successful in attracting 
mega MICE events to be hosted in the country, 
which concretely reflects confidence and recognition 
among international organizers. In 2014, 919,164 
MICE visitors traveled to Thailand, bringing in 
more than THB 80,800 million in foreign exchanges. 
One such mega events held in Thailand in 2014 
was the Unicity Global Convention, which was 
organized between 15 and 18 October, 2014 at 
IMPACT Muang Thong Thani. This event drew 
more than 50,000 attendees, 20,000 of whom 
came from 23 foreign countries, while more than 
Thais 30,000 counterparts also joined in. This 
event brought into the country over THB 1.780 
million in foreign exchanges.

Additionally, TCEB has adjusted strategies designed 
to attract MICE visitors from major source markets 
– i.e. India, Japan, South Korea and Hong Kong – to 
return Thailand once again. The Bureau increasingly 
puts an emphasis on the creation and extension of 
its alliances and networks for collective work. This is 
achieved in the main though the ‘Team Thailand’ 
image enhancing campaign. Furthermore, financial 
packages have been extended to parties concerned, 
especially those organizing upgraded exhibitions 
of all types in such areas as banking, finances, 
automotives, and tourism. TCEB provides financial 
incentive packages worth up to THB 500,000 baht 
for upgraded exhibitions.  If any such exhibition is 
held in any of the MICE cities, an addition scheme 
worth THB 100,000 will also be added thereto. 
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ดานกลยุทธทางการตลาด สสปน.ไดดำเนินการดังนี้คือ 
1) เรงดำเนินการตลาดออนไลน โดยเนนกลุมเปาหมายไมซจาก 
ท่ัวโลก พัฒนาศูนยรวมขอมูลไมซท่ีทันสมัยและจัดทำเน้ือหาเพ่ิมข้ึน 
เพื่อรองรับกลุมเปาหมายไมซเพิ่มอีก 5 ภาษา ไดแก ภาษาญี่ปุน 
ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเกาหลี และภาษารัสเซีย 
พรอมเสนอแคมเปญตางๆ อีก 7 แคมเปญที่เอื้อใหภาคเอกชน 
เขารวมทำตลาดผานระบบดิจิตอลเพื่อประหยัดทุนและเวลา 

2) จัดทำส่ือการตลาดและสงเสริมการขายท่ียืดหยุนและหลากหลาย 
ผู ประกอบการสามารถเลือกรูปแบบและจัดทำเนื ้อหาไดตาม 
ความประสงคของผูประกอบการ ซ่ึงจะชวยใหผูประกอบการประหยัด 
ท้ังเวลาและงบประมาณในการจัดทำส่ือการขายในรูปแบบดิจิตอล 
นอกจากน้ี สสปน. ไดพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนมือถือ iFair ท่ีเนนสงเสริม 
และประชาสัมพันธงานแสดงสินคาท่ีจัดข้ึนในประเทศไทย รวมถึง 
การส่ือสารผานเว็บไซต  (www.businesseventsthailand.com) 
โซเชียลมีเดียและวารสารออนไลนสำหรับอัพเดทความเคลื่อนไหว 
ของอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติของไทยอยางตอเนื่อง

With respect to domestic MICE strategies, TCEB 
has implemented various undertakings: 
1) working in conjunction with Thailand’s Association 
of Domestic Travel (ADT) to promote and develop 
domestic MICE, emphasizing special economic zones 
along the borders between Thailand and the (CLMV) 
nations (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam); 
upgrading service levels in response to the advent 
of the ASEAN Economic Community;  conducting 
intra-regional marketing campaigns and domestic 
MICE activities in line with the government’s 
domestic MICE promotion policy. In addition, 
TCEB has also developed MICE highlights to 
stimulate domestic MICE – the Domestic MICE 
Mart – to diversify MICE markets geographically 
across the country in a bid to revive the economy 
as a whole. In parallel, TCEB has also championed 
a 200% tax incentive scheme to stimulate domestic 
seminar market whereby organizing agencies can 
lodge a request for tax reduction purposes.
In terms of marketing strategies, TCEB has 
undertaking various as follows: 1) expediting its 
on-line marketing efforts with a focus on target 
MICE customers across the world through the 
development of an state-of-the-art MICE database 
and added contents in 5 languages – Japanese, 
Vietnamese, Indonesian, Korean and Russian. 
These are coupled with 7 further campaigns that 
are amenable to private-sector involvement in 
digital marketing in order that parties concerned 
may save costs and time accordingly. 

2) developing flexible and varied marketing and 
sale promotion media which are readily amenable 
to utilization on the part of entrepreneurs as 
appropriate. These promotional media are readily 
downloadable for use. This is a move that allows 
entrepreneurs to save costs and time associated with 
digital media preparation. For example, TCEB has 
developed a mobile-based application called iFair 
with a focus on exhibitions held in Thailand, the Bureau’s 
web portal –www.businesseventsthailand.com – 
as well as its other social media and on-line 
e-journal designed to keep parties concerned 
updated on Thailand’s exhibition sector consistently. 
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อุตสาหกรรมไมซของประเทศไทยมีการเตรียมการอยางไร 
เพื่อกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตลอดเวลาที่ผานมา สสปน.ไดพัฒนาบุคลากรและมาตรฐาน 
สำหรับอุตสาหกรรมไมซเพื่อเตรียมความพรอมเปนอยางตอเนื่อง 
โดยจะเนนเปนอุตสาหกรรมหลักที่มีสวนสำคัญตอการเติบโตของ
ธุรกิจไมซ ไดแก 
1) สุขภาพ การรักษาพยาบาลและสปา 
2) ยานยนต 
3) อาหารและการเกษตร 
4) พลังงานทดแทน
5) โครงสรางขั้นพื้นฐาน 
ประเทศอาเซียนท่ีมีศักยภาพดานไมซ ไดแก ประเทศไทย ประเทศ 
มาเลเซีย และประเทศสิงคโปร ซึ่งประเทศไทยจะตองปรับปรุง 
จุดออนเรื่องภาษาและประสบการณนานาชาติ

How has Thailand’s MICE sector prepared 
itself in response to the forthcoming ASEAN 
Economic Community?
As yet, TCEB has effectively been developing MICE 
personnel and standards accordingly. However, it 
is to be noted that with the advent of AEC, capital 
movement will be key in an international competition 
framework that sets local entrepreneurs against 
trans-border investors. As of now, MICE services 
rendered in a country could well be provided by 
a foreign entrepreneur on premises owned by a 
businessperson of a foreign nationality. Where 
Thailand wishes to be a MICE leader, Thai 
businesses shall also need to deliberate on investing 
in other countries. Agencies concerned shall also 
need to cautiously enquire into associated issues 
in this regard.

The key drivers of the MICE industry at work 
behind the growth witnessed nowadays are the 
following sectors: 
1) health, healthcare and spa
2) the automotive sector
3) food and agriculture
4) renewable energy
5) infrastructure. 
Major ASEAN MICE players with respectable 
potential are Thailand, Malaysia, and Singapore. In the 
event that Thailand is competing with any competitor 
at all, it shall have to redress its weaknesses. On 
the other hand, should the country is engaged in any 
cooperative framework at any rate, all countries 
concerned will mutually gain substantially through 
a healthy synergy of strengths is forged effectively 
through complementary efforts. 

The very underlying component of MICE as such 
lies in business rather than travel. In the main, 
MICE visitors value objectives and times. 
Therefore, infrastructure and facilities are decisive 
factors in any decision-making process regarding 
MICE-related travels. 
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อุตสาหกรรมไมซมีพ้ืนฐานมาจากธุรกิจ  นักเดินทางกลุมไมซมุงเนน 
เปาหมายและเวลา เปนหลัก องคประกอบเร่ืองโครงสรางข้ันพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) และสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) จะเปน 
ปจจัยสำคัญในการตัดสินใจเดินทางเพื่อทำกิจกรรมไมซจึงตอง 
มีการวางแผนพัฒนาระยะยาวเพื ่อใหสอดคลองกับการเปด 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งนี้ สสปน.ไดทำงานรวมกัน 
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการสรางเวทีและชองทางเพื่อแลกเปลี่ยน 
ประสบการณดานการดำเนินงานเพื ่อพัฒนาธุรกิจไมซระดับ 
อาเซียน เสริมสรางความแข็งแกรงของกลไกอาเซียนท้ังระบบ โดยมี 
ยุทธศาสตรในการดำเนินงาน 9 ยุทธศาสตร ไดแก 
ยุทธศาสตรดานการคา (Trade Strategies) 
การลงทุน (Investment) 
การสรางแบรนด (Branding) 
การอำนวยความสะดวกใหกับลูกคา 
(Customer Service Facilitation) 
การกระจายงานตามสถานที่จัดงานตางๆ 
(Geographical Venue Distribution) 
การสงเสริมการเดินทางภายในภูมิภาค 
(Intra-Region Travel Promotion) 
การสงเสริมตลาดระยะใกล 
(Capitalization on Market Proximity) 
การผนึกรวมตลาด (Market Integration) และ
การจำแนกกลุมตลาด (Market Segmentalization) 
การทำงานอยางจริงจังและตอเน่ืองดังกลาวจึงจะทำใหประเทศไทย 
ประสบความสำเร็จในวงการอุตสาหกรรมไมซระดับอาเซียนได 

ปจจัยหรือองคประกอบที่ สสปน. ใหความสำคัญในการพัฒนา 
อุตสาหกรรมไมซไทยเพ่ือตอบสนองตลาดเฉพาะและการยกระดับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมไมซไทยใหอยูในระดับผูนำนานาชาติ
สสปน. มีจุดมุงหมายการสรางตลาดเฉพาะ (Niche Markets) 
ในอุตสาหกรรมไมซโดยพัฒนาไปสูความยั่งยืน (Sustainability) 
ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพสูงกวาประเทศคูแขงหลายประเทศ 
ทั้งนี ้เนื ่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรตนทุนในเรื ่องนี้พรอม 
บริบูรณ คือ 
1) พลังงานสีเขียว 
2) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3) ประเด็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
ประเทศไทยสามารถดำเนินการไดหลายประการไดทันที อาทิ 
โครงการตามแนวพระราชดำริ ตลอดจนโครงการสงเสริมการจัด 
ประชุมสัมมนาสีเขียว และการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีเขตทหาร เปนตน

What TCEB has appreciated in the process of in 
MICE development in response to the advent of 
AEC both proactively and responsively is the 
importance of collective work required for the 
creation of a platform and channel through which 
exchanges of experiences related to ASEAN-level 
MICE business development and the strengthening 
of an ASEAN mechanism may occur. This undertaking 
involves both the public and private sectors, 
whereby TCEB itself has been functioning as a focal 
player. This paradigm requires 9 interrelated 
strategies – i.e. trade strategies, investment, branding, 
customer service facilitation, geographical venue 
distribution, intra-regional travel promotion, 
capitalization on market proximity, market integration/ 
consolidation and market segmentalization.

Dedicated and continued functioning in the MICE 
circle has resulted in Thailand becoming a regional 
leader in various sub-fields of ASEAN’s MICE industry. 
However, the country is yet to intensively improve 
its transportation system. Additionally, TCEB still 
has to promote Thai MICE entrepreneur’s and 
personnel professional standards to ensure that 
they are truly on a par with those prevalent in the 
world’s leading MICE nations. 

What factors or components TCEB accords 
importance to in 2015 so as to drive Thailand’s 
MICE development towards niche markets and to 
upgrade its status as a leading international player?
TCEB puts an emphasis on the creation of niche 
markets within the MICE industry, including medical 
MICE or sustainability-related MICE. With respect 
to sustainability, Thailand enjoys greater potential 
than many of its competitors in a bid to become a 
preferred MICE destination on account of the fact 
that its natural resources comprise 3 well-defined 
components in abundance: i.e. 
1) green energy 
2) self-sufficiency economy
3) natural resources and the environment
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สสปน. เล็งเห็นความสำคัญของพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (Strategic 
Alliances) โดยมุงเนนการสรางเครือขายพันธมิตรในอุตสาหกรรม 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  กลยุทธการตลาดในป พ.ศ. 2558 
ยังคงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซดวยการเรงประมูลสิทธิ์เปน 
เจาภาพจัดงานขนาดใหญ  ตอยอดขยายโปรไฟลงานไมซใหมี 
ความหลากหลายภายใตงานหลัก รวมถึงกลยุทธประชาสัมพันธ 
เขารวมงานเทรดโชว โรดโชวตางๆ จัดกิจกรรมสรางเครือขายกับ 
กลุมเปาหมายในตางประเทศ เนนย้ำความพรอมของประเทศไทย 
และเรียกความเช่ือม่ันของผูประกอบการไมซกลับคืนมา ดวยกิจกรรม 
ภายใตหัวขอหลัก “Thailand Connect The World” เพ่ือผลักดัน 
ใหประเทศไทยเปน Top Of Mind ของอุตสาหกรรมไมซใน 
ภูมิภาคเอเชีย

สสปน. ยังคงผลักดันมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อปรับลด 
คาใชจายของลูกคาตางประเทศ เชน การยกเลิกคาธรรมเนียมวีซา 
และการลดคาธรรมเนียมการนำเคร่ืองบินลงจอด (Landing Fees) 
สำหรับสายการบินตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินเหมาลำ (Charter 
Flights) จากตางประเทศ โดยจะดำเนินการควบคูไปกับมาตรการ 
ลดหยอนภาษีและการประกันสำหรับการจัดงานและผูเขารวมงาน 
ซึ ่งจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที ่จะชวยเสริมสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันใหกับประเทศไทย

ปจจัยอีกประการหน่ึงท่ีมีการใหความสำคัญและเรงผลักดันคือการ 
เรงพัฒนาบุคลากรคุณภาพของอุตสาหกรรมไมซไทย เพ่ือใหมีความ 
เชี่ยวชาญและมีความสามารถในการแขงขันไดในระดับเวทีโลก 
โดยเริ่มตนจากการพัฒนานับตั้งแตระบบการศึกษา ผลิตหลักสูตร 
ไมซ ปจจุบันมีมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนจำนวนกวา 52 แหง 
ที่ไดบรรจุหลักสูตรไมซในหลักสูตรทางการศึกษาในป พ.ศ. 2557 
และในป พ.ศ. 2558 น้ีก็ไดเร่ิมขยายหลักสูตรไปสูระดับอาชีวศึกษา 
อีก 27 แหง ทำใหประเทศไทยเปนประเทศแรกที่มีหลักสูตรไมซ 
มาตรฐานสากลของเอเชีย และเปนประเทศท่ีมีสถานศึกษาในประเทศ 
ท่ีสอนเร่ืองอุตสาหกรรมไมซครบวงจร โดยมีเปาผลิตนักศึกษาไมซ 
ใหไดปละกวา 5,000 คน และอบรมบุคลากรในสายการศึกษาใหมี 
ความรูครบวงจรดานไมซระดับสูงจำนวน 150 คน

In concrete terms, Thailand has successfully managed 
to showcase numerous projects in this respect – e.g. 
royally initiated projects as well as the hosting of 
seminars and MICE activities in military zones. 

TCEB truly appreciates the importance of its strategic 
alliances, and will thus increasingly create networks 
comprising both domestic and international industrial 
players. With respect to marketing strategies in 2015, 
TCEB shall still strive to drive the MICE industry 
through the bidding process in order to win rights to 
organize a greater number of international mega-events 
in Thailand, as well achieve a diversification of 
MICE sub-themes under the same main themes. 
The Bureau will also resort to public relations 
techniques, joining trade shows and road shows, as 
well as networking with target groups abroad more 
intensively. This will culminate in a reiteration of 
Thailand’s preparedness and a campaign to 
encourage MICE entrepreneurs to have confidence 
in Thailand’s resourcefulness through activities 
under the theme of “Thailand: More Than Ready”. 
This shall be conducted to drive Thailand as the 
Top of Mind destination within Asia’s MICE industry. 

In parallel, TCEB will encourage the public sector 
to offer incentive and support measures designed to 
minimize costs borne by foreign customers such 
as the lifting of visa fees, a reduction in landing 
fees for foreign airlines, as well as charter flights 
from abroad. These will be implemented together 
with tax deduction measures and insurance schemes 
for MICE organizers and participants, all of which 
will be another set of factors that effectively enhance 
Thailand’s competitiveness. 

Another factor TCEB accords importance to is related 
to the development of Thailand’s MICE personnel’s 
quality to ensure that they acquire a level of 
expertise and capabilities that are up to global 
standards. TCEB has started its development process 
involving an educational curricula platform whereby 
52 public and private universities incorporated 
such a platform in their syllabi in 2014. 
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สสปน. ยังไดเนนสรางและพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ 
(Thailand MICE Venue Standards) และจะผลักดันใหเปน 
มาตรฐานระดับอาเซียน เพ่ือชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของอาเซียนในตลาดโลก นอกจากนี้ สสปน. ไดจัดทำมาตรฐาน 
วิชาชีพไมซ 3 ตำแหนงงาน ไดแก ตำแหนงเจาหนาท่ีฝายลงทะเบียน 
ประจำงานอีเวนท (Event Registration Specialists) ตำแหนง 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานประจำงานอีเวนท (On-Site Event Specialists) 
และตำแหนงเจาหนาท่ีผูประสานงาน (Liaison Officer Specialists) 
หากประสบความสำเร็จประเทศไทยจะรวมมือกับประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการดำเนินการดานมาตรฐาน 
แรงงานวิชาชีพไมซในสาขาอื่นๆ ตอไป

In 2015, 27 vocational institutions will also embrace 
similar curricula into their syllabi. Accordingly, 
Thailand is the first Asian country to have developed 
a curriculum that is up to international standards, 
and is also the country with the most educational 
institutions offering MICE courses in the world. It 
has been set forth that more than 5,000 students 
will complete their MICE curricula annually. In 
addition, 150 educational staff members will have 
undergone training in MICE by the end of 2015. 

In 2015, TCEB puts an emphasis on the creation and 
development of industrial standards, highlighting 
in particular “Thailand MICE Venue Standards” 
which shall serve as a basis for corresponding 
ASEAN standards. In this framework MICE venues 
will share a uniform set of standards, which will 
enhance ASEAN’s competitiveness in the global 
market. In addition, TCEB will be developing 
MIEC professional standards, starting from 3 
positions – i.e. event registration specialists, 
on-site event specialists and liaison officer 
specialists. Subsequently, Thailand will continue to 
work with AEC member countries in developing 
MICE work standards in additional fields. 

Furthermore, TCEB also aims to introduce 
technological advancements into its rendering of 
services in order to achieve greater accuracy and 
speeder. This is a welcome move towards the 
enhancement of efficiency in MICE marketing 
efforts. The last factor refers to the deliberation 
on and an analysis of global trends regarding the 
organizing of events in various areas such as 
sustainability and event greening in order to 
ensure that any such event can respond to the 
needs of parties concerned more effectively as 
well as create a rewarding and lasting experience 
for service users.
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อุตสาหกรรมไมซในป พ.ศ. 2557 และป พ.ศ. 2558 สะทอนความ 
คลี่คลายของสภาพเศรษฐกิจโลก และการทำงานของภาคสวน 
เศรษฐกิจ และองคกรภาครัฐและภาคเอกชนตางๆ ในอุตสาหกรรม 
ไมซ โดยที่อุตสาหกรรมไมซโลกในป พ.ศ. 2557 เติบโตตอเนื่อง 
จากป พ.ศ. 2556 และมีแนวโนมจะเติบโตพอควรในป พ.ศ. 2558 
อุตสาหกรรมไมซอาเซียนนั้นอาจแบงไดเปน 3 กลุมคือ 
1) กลุมประเทศท่ีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซมานาน ไดแก ประเทศ 
ไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร ซึ่งประเทศในกลุมนี้ 
มีบทบาทระดับสูงในอุตสาหกรรมไมซของทวีปเอเชีย 
2) กลุมประเทศท่ีกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมไมซอยางรวดเร็ว ไดแก 
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศฟลิปปนส
3) กลุมประเทศที่ที่กำลังเริ่มพัฒนา  การเปดประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนในปลายป พ.ศ. 2558 เปนโอกาสสำคัญท่ีจะทำใหประเทศ 
สมาชิกอาเซียนไดรวมกันพัฒนาอุตสาหกรรมอยางเปนระบบตอไป   

ในป 2557 ท่ีผานมาอุตสาหกรรมไมซไทยถือวาประสบความสำเร็จ 
ในแงท่ีวาตัวเลขนักทองเท่ียวไมซไมไดลดมากนัก ท้ังท่ีประเทศไทย 
เพิ่งทยอยฟนตัวจากวิกฤตการณทางการเมืองในชวงปลายป 
พ.ศ. 2556 ถึงกลางป พ.ศ. 2557 ตัวเลขรายไดจากอุตสาหกรรมไมซ 
ในปงบประมาณ 2557 เทากับ 80,800 ลานบาท สูงกวาตัวเลข 
รายไดจากอุตสาหกรรมไมซเฉล่ียระหวางป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 
2556 ซ่ึงเทากับ 66,773.43 ลานบาท  จำนวนนักทองเท่ียวสูงสุด 
10 ประเทศแรกเดินทางมาจากประเทศอาเซียนพลัส 6 จำนวน 
ถึง 8 ประเทศ ไดแก จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร ออสเตรเลีย 
เกาหลีใต อินโดนีเซีย ญ่ีปุน สวนตลาดท่ีมาอีก 2 แหง คือ ฮองกง และ 
ประเทศนอกเขต และ ประเทศสหรัฐฯ ท้ังน้ีจำนวนนักทองเท่ียวไมซ 
จากตลาด 10 แหงนี้คิดเปนจำนวนรวม 533,006 คน

เม่ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเร่ิมตนอยางเปนทางการ ประเทศไทย 
นาจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซอาเซียน 
เนื่องจากประเทศไทยใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรดาน
ไมซอยางจริงจัง และการผลักดันใหเกิดมาตรฐานไมซระดับอาเซียน 
ในมิติตางๆ ซ่ึงจะมีสวนสรางเสริมใหบังเกิดประโยชนตอประเทศ 
สมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ อยางไรก็ดี ประเทศไทยยังจะตอง 
มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
และบุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซให 
เจริญเติบโตไดเต็มศักยภาพ

Concluding Remarks 

The MICE industry in 2014 and 2015 reflected downward 
and upwards developments in the global economy 
as well as the functioning of economic players, 
public-sector agencies and private-sector within 
the MICE industry. The 2014 global MICE industry 
was very much evolving in continuation from that 
in 2013. The same global MICE industry is forecast 
to grow modestly in 2015. ASEAN’s MICE industry 
may be divided into 3 groups: the leaders comprising 
Thailand, Malaysia and Singapore. All the countries 
in this group plays a significant role in the industry 
at the Asian level; a rapidly developing MICE nations, 
i.e. Indonesia, Vietnam and the Philippines; and 
the remaining nations which are endowed with 
MICE potential pending further development in 
subsequent stages. The official opening of the 
ASEAN Economic Community towards the end of 
2015 is a major opportunity for all the ASEAN 
member states to collectively develop the industry 
systematically in subsequent stages.   

Thailand’s MICE industry could well be regarded as 
a success story in a sense that its MICE travelers 
figure in 2014 did not suffer a sharp slump in the 
wake of the last round of a political stalemate 
from towards the end of 2013 up to mid 2014. The 
country’s actual MICE revenue in the fiscal year 2014 
stood at THB 80,800, a figure significantly greater 
than the average MICE revenue from the 2007-2013 
period of THB 66,773.43. It is to be noted that 8 of 
the top 10 source markets consisted of the ASEAN 
Plus 6 Group of Nations – i.e. China, India, Malaysia, 
Singapore, Australia, South Korea, Indonesia, 
Japan. The remaining two source markets were 
Hong Kong and the U.S. These top 10 source markets 
provided 533,006 MICE travelers to Thailand.  

With the advent of the ASEAN Economic Community, 
Thailand is expected to play a pivotal role in ASEAN’s 
MICE development as it specifically accords 
importance to MICE personnel development. In 
addition, the country has also encouraged MICE 
standards at the ASEAN level in various fields, all 
of which contribute to the positive returns to be 
reaped by all the 10 member nations. All said, 
Thailand still has to develop its numerous systems 
including transportation and personnel if it is to 
fully benefit from the MICE industry as such.  



Bibliography

1. Air Transport World. Phuket Airport Expansion Work Begins. Retrieved September 2, 2013, 

 from http://atwonline.com/airports-amp-routes/phuket-airport-expansion-work-begins

2. Airport Councils International, International Passenger Traffic for past 12 months ending December 2013. Retrieved March 15, 2014, 

 from http://www.aci.aero/Data-Centre/Monthly-Traffic-Data/International-Passenger-Rankings/12-months

3. Airport Council International. Preliminary 2012 World Airport Traffic and Rankings. Media Release.  Retrieved  March 26, 2013, 

 from http://charmeck.org/city/charlotte/airport/news/documents/release-acirankings2012preliminary.pdf

4. Airports of Thailand Public Company Limited. Home Page. Retrieved September 1 2013, 

 from http://www.airportthai.co.th/en/home.php

5. ASTV Manager. Thailand Should Highlight Its 4 Strengths to Become ASEAN Leader. 

 Quoting Subphasak Krisanamara Subhasak Krisanamara. Managing Director Deloitte Thailand. Retrieved 4 March 4. 2015, 

 from http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9570000139521

6. BestCities. Home Page. Retrieved August 27, 2014, from http://www.bestcities.net/ Cathay Pacific. About MICE Offers. 

 Retrieved August 31, 2014, from http://www.cathaypacific.com/cx/en_ID/latest-offers/mice-offers/about-mice-offer.html

7. Cathay Pacific. Events Calendar. Retrieved August 31, 2014, 

 from http://www.cathaypacific.com/cx/en_ID/latest-offers/mice-offers/events-calendar.html

8. Cathay Pacific. Home Page. Retrieved September 16, 2014, from http://www.cathaypacific.com/cx/en_US.html

9. Centre for Aviation. Thai Smile Turns Attention to International Market, Including Three Routes to India. Retrieved September 2, 2013, 

 from http://centreforaviation.com/analysis/thai-smile-turns-attention-to-international-market-including-three-routes-to-india-100314

10. Centre for Aviation. AirAsia X Selection of Bangkok as Second Base Increases Pressure on Thai Airways. 

 Retrieved September 2, 2013, from http://centreforaviation.com/analysis/airasia-x-  selection-of-  bangkok-as- 

 second-base-increases-pressure-on-thai-airways-104002

11. Charungkiat Phutiratana. ASEAN Economic Integration.  Conference Interpretation. Lecture Notes Series. 2012

12. Charungkiat Phutiratana. Conference Logistics. Lecture Notes Series. 2013 

13. Charungkiat Phutiratana. Externalities Galore in Conferences. Conference Interpretation. Lecture Notes Series. 2011

14. Charungkiat Phutiratana. Green Meetings and Event Greening. Conference Interpretation. Lecture Notes Series. 2011

15. Charungkiat Phutiratana. It’s MICE and Men. Lecture Notes Series. 2012

16. Charungkiat Phutiratana. Simultaneous Conference Interpretation. Conference Interpretation. Lecture Notes Series. 2010

17. Charungkiat Phutiratana. Thailand’s Economic Development. Document Portfolio for Interpretation in Economic Affairs. 2012

18. Charungkiat Phutiratana. Translating Technical Topics. Conference Interpretation. Lecture Notes Series. 2012

19. China Economic Review. Indonesia boosts MICE industry with new initiatives. Retrieved August 31, 2014, from 

 http://www.chinamicenow.com/article/indonesia-boosts-mice-industry-new-initiatives

20. City of Cape Town. Smart Events Handbook: Greening Guidelines for Hosting Sustainable Events in Cape Town. First Edition. June 2010. 

 Retrieved September 10, 2013, from http://www.cticc.co.za/sites/default/files/u123/Cape%20Town%20Smart_Events_Handbook.pdf

21. City of Cape Town. Smart Living Handbook: Making Sustainable Living a Reality in Cape Town Homes. 

 Retrieved September 10, 2013, from  http://www.capetown.gov.za/en/EnvironmentalResourceManagement/Documents/

 Smart_Living_Handbook_Eng_FULL%20VERSION_4thEd_2011-05.pdf

22. Green logistics. What is Green Logistics. Retrieved 1 September 2013, from http://www.greenlogistics.org/

23. Hangzhou Tourism Commission. MICE Hangzhou E-Journal 21. Retrieved November 9 2014, from 

 http://www.micehangzhou.com/En/ElectronicJournals/E21_E/

24. Heritage Research Division. MICE Reference Research Series, 2011

44 l 2014 MICE Industry Summary Report



45 l 2014 Thailand’s MICE Industry Report

25. Heritage Research Division. MICE Reference Research Series, 2013

26. Hong Kong Tourism Board (HKTB). Retrieved February 22, 2015, from 

 http://www.discoverhongkong.com/au/about-hktb/corporate-information.jsp#ixzz2z5MP7XQp

27. IATA. IATA Sees Strong Growth in Indonesia. Retrieved August 31, 2013, from 

 http://www.thejakartapost.com/news/2011/09/23/iata-sees-strong-growth-indonesia.html 

28. ICCA. ICCA Press Resources. Retrieved April 21, 2014, from http://www.iccaworld.com/npps/iccapresskit.cfm

29. ICCA, ICCA 2011 statistics: international association sector is resilient and showing healthy growth. 

 Retrieved September 10, 2014, from  http://www.iccaworld.com/newsarchives/archivedetails.cfm?id=3541

30. ICCA. ICCA 2012 Statistics: International Association Sector Shows Significant Growth. Retrieved April 21, 2014, from 

 http://www.iccaworld.com/newsarchives/archivedetails.cfm?id=3541

31. ICCA. Country and City Rankings 2012. International Association Meetings Market 2012. Abstract for International Associations, 

 Press, Universities, Students and Consultants (July 2013) Retrieved April 14, 2014, from 

 https://www.google.co.th/search?hl=th&source=hp&q=icca+statistics+report+2012&gbv=2&oq=ICCA+Statistics+Report+&gs_

 l=heirloomhp.1.1.0i19l2j0i30i19l7j0i8i30i19.1672.10328.0.13297.27.12.1.14.0.0.110.1266.3j9.12.0….0…1ac.1.34.heirloom-hp..

 15.12.1157.szs4uD42cWI

32. ICCA. 2013 ICCA Statistics Report. Country & City Rankings. The International Association Meetings Market 2013. 

 Abstract for International Associations, Press, Universities, Students, and Consultants (June 2014)

33. IMPACT Muang Thong Thani. Company Profile. Retrieved September 10, 2014, from 

 http://www.impact.co.th/index.php/who/company_profile/en

34. Issa Jouaneh. American Express 2014 Global Meetings and Events Forecast. Retrieved March 10, 2014, from 

 http://www.congreswereld.nl/files/documents_upload/documents_upload_2013/2014_Meetings_Forecast_FINAL_US.pdf.

35. ITB. ITB World Travel Trends Report 2013/2014 (prepared on behalf of ITB Berlin by IPK International), 

 Retrieved March 10, 2014, from http://wysetc.files.wordpress.com/2013/12/wttr_report_2014_web.pdf 

36. Jena Tesse Fox. Top Trends in the Global MICE Industry - Part One. InternationalMeetingsReview.com. Retrieved February 8, 2015, 

 from http://www.internationalmeetingsreview.com/research-education/top-trends-global-mice-industry-part-one-99123. 

37. Jena Tesse Fox. More Top Trends in the Global MICE Industry. InternationalMeetingsReview.com. Retrieved February 8, 2015, from 

 http://www.internationalmeetingsreview.com/research-education/more-top-trends-global-mice-industry-99178. 

38. Jena Tesse Fox. Top Trends in the Global MICE Industry - Conclusion. InternationalMeetingsReview.com. Retrieved February 8, 2015, 

 from http://www.internationalmeetingsreview.com/research-education/top-trends-global-mice-industry-conclusion-99235. 

39. Jena Tesse Fox and James Latham. New Incentive Trends and Stats from Site International. International Meetings Review. 

 Retrieved February 23, 2015, from http://www.internationalmeetingsreview.com/research-education/new-incentive-trends-and-stats-

 site-international-99013

40. Laem Chabang Port. Home Page. Retrieved September 1, 2013, from 

 http://www.laemchabangport.com/index.php?option=com_content&view=article&id=188&Itemid=108&lang=th39 

41. Laem Chabang Port. Laem Chabang Port (Phase 3). Retrieved April 23, 2014, from  

 http://www.laemchabangportphase3.com/port_06.html

42. M&IT India. MICE Trends Report Predicts Modest Growth for 2015. Retrieved February 7, 2014 from 

 http://www.meetbizindia.com/mice-trends-report-predicts-modest-growth-for-2015/.

43. MICE Logistics. Retrieved September 3, 2013, from http://www.86mice.com/Logistics.html

44. MyCEB. Our Services. Retrieved August 27, 2014, from http://www.myceb.com.my/our-services

45. Oxford Business Group. Business destination: Expanding the quantity and range of MICE facilities. Retrieved August 31, 2014, from 

 http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/business-destination-expanding-quantity-and-range-mice-facilities. 



46 l 2014 MICE Industry Summary Report

46. Phuket Gazette. Retrieved September 2, 2013, from 

 http://www.phuketgazette.net/phuketproperty/2013/Phuket-airport-s-expansion-progress-to-ease-overcrowding-21528.html  

47. Prospects. Freight forwarder. Retrieved September 1, 2013, from http://www.prospects.ac.uk/freight_forwarder_job_description.htm

48. Rob Davison. EIBTM 2014 Trends Watch Report. Corporate Meetings – Performance of Key Sectors.

49. SECB. The Cruise Development Fund (CDF). Retrieved October 2, 2014, from 

 https://www.stb.gov.sg/assistance-and-licensing/grants/Pages/Cruise-Development-Fund-(CDF).aspx.

50. SECB. The Tourism Product Development Fund (TPDF). Retrieved October 2, 2014, from https://www.stb.gov.sg/assistance-and-

51. Silapachai Charukasemratana (ศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ). Transportation and Logistics Development Plan (แผนการพัฒนาระบบขนส�งและ

 โลจ�สติกส�). Retrieved April 23, 2014, from https://webapp.reedtradex.co.th/enews/me12epostshow/image/preparation_of_

 infrastructure_and_efficient.pdf

52. SITE . Site International Foundation Releases Annual Forecast for Motivational Events Industry. International Meetings Review. 

 Retrieved February 22, 2015, from http://www.internationalmeetingsreview.com/research-education/site-international-foundation-

 releases-annual-forecast-motivational-events-indust 

53. SITE. Site outlines a sunny forecast for incentive travel: Incentive travel predicted to grow significantly according to Site International 

 Foundation Annual Forecast. International Meetings Review. Retrieved February 22, 2015, from  

 http://www.internationalmeetingsreview.com/uk-ireland/uk-site-predicts-incentive-travel-grow-over-next-two-years-98078 

54. SMI SME Business Directory. Malaysia: Making Inroads into MICE. Retrieved August 28, 2014, from  

 http://www.smibusinessdirectory.com.my/mice/519-malaysia-making-inroads-into-mice.html

55. STB. Approved International Fair. Retrieved August 30, 2014, from 

 https://www.stb.gov.sg/assistance-and-licensing/resources/Pages/AIF-(Non-Financial-Assistance).aspx

56. STB. BestCities Global Alliance. Retrieved August 27, 2014, from 

 https://www.stb.gov.sg/news-and-publications/lists/newsroom/dispform.aspx?ID=515

57. STB. Home Page. Retrieved April 16, 2014, from http://www.yoursingapore.com/content/traveller/en/experience.html#.

58. STB. Singapore Retains Spot as World’s Top International Meeting Country and City. Retrieve August 27, 2014, from 

 https://www.stb.gov.sg/news-and-publications/lists/newsroom/dispform.aspx?ID=515

59. STB. Sustainability Guidelines for the Singapore MICE Industry. Retrieve  August 27, 2014, from    

 http://www.yoursingapore.com/content/dam/mice/en/whysingapore/PDF/STB_sustainability_guidelines_manual_november_2013.pdf

60. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). MICE Journal. Issue: Jan-Feb 2014. TCEB Sees Growth in the First Quarter, 

 Launching Thailand’s MICE Rewards

61. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). MICE Movement in Asia. Publication Year Not Specified

62. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). TCEB Newsletter. Issue 39. Nov-Dec, 2014. 

 ASEAN MICE Venue Standard Paves Way For Creating A Regional Brand. pp.10-11

63. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). MICE Report. Issue 3, July 2013. Could Thailand’s MICE Dance Away from the 

 Cat’s Claws in the Wake of the Current Money Woe? Revisiting a MICE Mission Possible. Written by Charungkiat Phutiratana, 2013. 

 Retrieved April 13, 2014, from http://www.businesseventsthailand.com/fileadmin/user_upload/documents/mice-reports/

 MICE_Report_2013_-_Issue_3.pdf

64. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). Of MICE and Men: A Mission Made Possible. Written by Charungkiat Phutiratana, 

 2012. Retrieved April 13, 2014, from http://www.businesseventsthailand.com/fileadmin/user_upload/documents/mice-reports/

 MICE_Report_2012_-_Issue_1.pdf

65. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). 2014 Thailand’s MICE Industry Report: MICE Review 2014. 

 Written by Charungkiat Phutiratana.



47 l 2014 Thailand’s MICE Industry Report

66. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). 2014 Thailand’s MICE Industry Report: The Gateway to ASEAN’s MICE. 

 Written by Charungkiat Phutiratana.

67. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). 2014 Thailand’s MICE Industry Report: The Medical and Healthcare MICE Industry. 

 Written by Charungkiat Phutiratana.

68. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). TCEB Newsletter. Issue 34 Jan-Feb 2014. THAI MICE CONTINUED TO GROW IN Q1

69. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). TCEB Ready to Power up Business Growth for France Trade Show Organizers through 

 Strong Thailand Exhibition Platform Capturing ASEAN Rich Business Opportunity and Government Support in Focus. Retrieved April 18, 2014, 

 from http://www.businesseventsthailand.com/th/nc/news-download-center/news/detail/article/tceb-ready-to-power-up-business-growth-for-

 france-trade-show-organizers-through-strong-thailand-exhi

70. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). TCEB Statistics. Revenue Actually Generated (By Quarter, FYs 2000-2014 ). 

 Data Portfolio. 

71. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). TCEB Statistics. Table 1-3 (Number of MICE Travelers and Revenue, FY 2014: 

 Categorized by Industry). Data Portfolio. 

72. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). TCEB Statistics. Table 4 (Number of MICE Travelers and Revenue, FY 2014: 

 Compared with Target Figures). Data Portfolio.

73. Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB), MICE 101 curriculum – the First Asian Standard MICE Course. MICE Journal. 

 Issue 4. Jul-Aug 2014.

74. TR Weekly. Suvarnabhumi expansion due 2017. Retrieved September 3, 2013, from 

 http://www.ttrweekly.com/site/2013/04/suvarnabhumi-expansion-due-2017/Suvarnabhumi expansion due 2017

75. TR Weekly. Thailand’s aviation faces competition. Retrieved September 3, 2013, from 

 http://www.ttrweekly.com/site/2013/07/thailands-aviation-faces-competition

76. Thailandairlinetimetable.com. Home Page. Retrieved September 1, 2013, from http://www.thailandairlinetimetable.com

77. Vietnam Business Forum. Establishment of MICE Tourism Business Association: In Consideration. Retrieved February 22, 2014, from 

 http://vccinews.com/news_detail.asp?news_id=30580

78. Wonderful Indonesia. Choose Indonesia. Retrieved August 31, 2014, from 

 http://www.indonesia.travel/mice/en/index/choose-indonesia (Indonesia’s Official Tourism Website).

79. World Shipping Council. Top 50 World Container Ports. Retrieved April 23, 2014, from 

 http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/top-50-world-container-ports63.

80. World Tourism Organization. Conclusions of the International Seminar on MICE Tourism and Business Tourism, Santiago, Chile, 

 25-26 May 2005. Retrieved 16, April, 2014, from http://www.unwto.org/regional/americas/Sem-Chile/conclusions-ing.pdf

81. World Tourism Organization. Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry: 

 Developing a Tourism Satellite Account Extension (2006). Madrid, Spain. Retrieved September 2, 2014, from  

 http://www.iccaworld.com/cnt/docs/UNWTO_Complete%20Stats%20Report.pdf

82. World Tourism Organization. MICE Industry – An Asia-Pacific Perspective (2012). Retrieved September 2, 2014, from  

 http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/5074/2890/C02C/66D1/5CC5/C0A8/0164/7541/

 MICE_Industry_Asia_4-4_excerpt.pdf



2014 MICE Industry Summary Report



Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
Siam Tower, 12th B & 26th Floor,
989 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66(0) 2 694 6000   Fax: +66(0) 2 658 1412
E-mail: intelligence@tceb.or.th www.businesseventsthailand.com

MICE Intelligence Center


