
ตลาดต�างประเทศ
ความเคลื่อนไหวของ

เป�นที่ตระหนักว�า อุตสาหกรรมท�องเที่ยวของโลกเติบโตอย�าง 
ก�าวกระโดดซึ่งเป�นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญต�อทุก 
ประเทศ อุตสาหกรรมไมซ�ก็เช�นเดียวกัน เป�นอีกอุตสาหกรรมท่ีมี 
ความเคลื่อนไหวและการแข�งขันอย�างต�อเนื่อง ดังนั้นการศึกษา 
ข�อมูลความเคลื่อนไหวของตลาดต�างประเทศเป�นสิ�งสำคัญที่ 
สามารถนำมากำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานเชิงรุก 
พร�อมกับการทำกลยุทธ�การตลาดที่เหมาะสม เนื้อหาในรายงาน 
ส�วนน้ีจ�งได�รวบรวมข�อมูล ข�าวสาร ความเคล่ือนไหวของต�างประเทศ 
ในประเด็นต�าง ๆ อาทิ ข�อมูลเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมไมซ� 
ข�อมูลการประมูลสิทธิ์ แผนการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานของ 
ประเทศ รวมถึงกลยุทธ�ทางการตลาดเพ�่อขยายกลุ�มเป�าหมาย 
หร�อแคมเปญที่นำเสนอเพ�่อดึงดูดนักเดินทางไมซ� การทำความ 
ร�วมมือหร�อการสร�างพันธมิตรกับประเทศคู�ค�า

ความเคลื่อนไหวของตลาดต�างประเทศ จะแบ�งเป�น 2 กลุ�ม 
โดยแบ�งจากเขตพ�้นที่ตั้งและศักยภาพในการรองรับการจัดงาน 
ระดับนานาชาติ ได�แก�

1) กลุ�มประเทศที่มีบุคลากรและโครงสร�าง 
พ�้นฐาน โรงแรม ศูนย�ประชุม และศูนย�แสดง 
สินค�าท่ีมีมาตรฐานระดับโลก พร�อมท่ีจะรองรับ 
การจัดงานระดับนานาชาติและนักเดินทางไมซ� 
ได�แก� ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ�น เกาหลีไต� 
จ�น ฮ�องกง มาเก�า สิงคโปร� และไต�หวัน 

2) กลุ�มประเทศที่จัดอยู�ในการแข�งขันระดับ 
ภูมิภาคอาเซียนและเป�นประเทศท่ีกำลังพัฒนา 
ได�แก� ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟ�ลิปป�นส� 
เว�ยดนาม พม�า กัมพูชา และลาว  

ความเคลื่อนไหวของตลาดต�างประเทศในไตรมาส 
ที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) มีดังนี้
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ออสเตรเลีย
ตลาดจ�นเป�นตลาดหลักที่สำคัญของออสเตรเลียในด�านอุตสาหกรรมการ
ประชุมและการท�องเที่ยวเพ�่อเป�นรางวัล โดยออสเตรเลียเน�นการทำงาน 
เชิงรุกนำเสนอผลิตภัณฑ�ที่สร�างประสบการณ�แปลกใหม�ให�แก�กลุ�มลูกค�า
อยู�เสมอ และพร�อมปรับการให�บร�การเพ�อ่ให�ตอบโจทย�สูงสุดแก�กลุ�มลูกค�า

รัฐบาลออสเตรเลียพยายามอย�างต�อเนื่องในการผลักดันให�ประเทศเป�น 
จุดหมายปลายทางของธุรกิจการจัดประชุม การท�องเที่ยวเพ�่อเป�นรางวัล 
การแสดงสินค�าและนิทรรศการนานาชาติที่มีศักยภาพแห�งหนึ่งของโลก

ออสเตรเลียมีตลาดไมซ�ในประเทศที่ค�อนข�างแข็งแรง กว�า 80% ของงาน 
ไมซ�เป�นงานในประเทศ (Domestic MICE)ความท�าทายของออสเตรเลีย 
คือการรักษาความเข�มแข็งของการจัดงานไมซ�ในประเทศและต�องเพ��ม 
โอกาสทางการแข�งขันในระดับภูมิภาคให�ได�โดยสิงคโปร�เป�นคู�แข�งอันดับ 1 
ของออสเตรเลียในป�จจุบัน

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน



เมืองซิดนีย�และเมลเบิร�นติดอันดับท็อป 1 และ 2 ของเมืองจุดหมายปลายทางเพ�่อการประชุมเมื่อเปร�ยบเทียบกับ 
เมืองอื่นๆ ในประเทศออสเตรเลียและประเทศแถบโอเชียเนีย จากผลสำรวจป� 2019 ของ CVENT บร�ษัทผู�นำด�าน 
เทคโนโลยีสำหรับงานประชุมและอีเว�นท�ระดับโลก

ในทุกป�จะมีการจัดงาน Business Events Australia Greater China Showcase เพ�่อนำผู�ประกอบการจาก 
ประเทศออสเตรเลียไป showcase ที่ประเทศจ�นเป�นเวลา 3 วัน และเชิญชวนผู�จัดงาน incentive trip planner 
รวมถึงนักข�าวในประเทศจ�นเข�าร�วมงานเพ�่อโปรโมตสถานที่ใหม�ๆ ผลิตภัณฑ�อาหารและเคร�่องดื่มต�างๆ ตลอดจน 
activity ใหม�ๆ ในประเทศออสเตรเลีย และถือเป�นโอกาสพูดคุยสอบถามความต�องการของผู�จัดงานชาวจ�นเพ�่อ 
นำข�อมูลมาปรับปรุงการบร�การให�ตอบโจทย�ลูกค�าชาวจ�นมากยิ�งข�้นเนื่องจากจ�นถือเป�นตลาดหลักที่สำคัญของ 
ออสเตรเลีย 

ซิดนีย�ได�เป�นเจ�าภาพจัดงานประชุมนานาชาติสมาคมประกันชีว�ตและบร�การทางทางเง�น (Million Dollar Round 
Table (MDRT), The Premier Association of Financial Professionals) เมื่อเดือนกันยายน 2562 ถือเป�น 
งานประชุมสมาคมนานาชาติคร้ังใหญ�ท่ีสุดในรอบ 5 ป�ของออสเตรเลีย ต�อนรับผู�เดินทางเข�าร�วมงานกว�า 7,700 คน 
โดยเจ�าของงานได�ให�เหตุผลในการเลือกเมืองซิดนีย�เป�นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป�นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม 
และผู�ร�วมงานเดินทางมาได�อย�างสะดวกจากทั่วทุกมุมโลก ทำให�มั่นใจได�ว�าผู�เข�าร�วมงานจะได�รับประสบการณ�ท่ีดี 
ท่ีสุด นอกจากเร�อ่งสภาพทางภูมิศาสตร�แล�ว มาตรฐานการให�บร�การและสิ�งอำนวยความสะดวกของโรงแรมท่ีจัดงาน 
ก็เป�นป�จจัยสำคัญในการเลือกเมืองที่จัดงาน 

สรุปข�าวตลาดออสเตรเลียโดยภาพรวม 
ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ในออสเตรเลีย
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ซิดนีย�ได�รับสิทธ์ิเป�นเจ�าภาพงานประชุมนานาชาติด�านคณิตศาสตร�
ที่ใหญ�ที่สุด International Congress on Mathematical 
Education (ICME15) จะจัดข�้นในป� 2024 คาดการณ�ว�าจะมี 
นักคณิตศาสตร� นักว�จัย และครูอาจารย�เข�าร�วมงานกว�า 2,800 คน 
ภายใน 8 วันของการจัดงาน

เมลเบิร�นจัดสร�าง E-sport arena ท่ีใหญ�ท่ีสุดในออสเตรเลียกว�า 
2,700 ตรม. สถานที่แข�งกว�า 200 ที่นั่ง มีอินเทอร�เน็ตที่รวดเร็ว 
และเสถียร จะเป�ดใช�เป�นสถานท่ีจัดงานเกมส�และอีสปอร�ตท่ียิ�งใหญ� 
ในต�นป� 2020 ทำให�เมืองกลายเป�นศูนย�กลางของ video gaming 
และ e-sport คาดว�าหลังจากนี้จะมีการเป�ด E-sport arena อีก 
หลายเมืองทั่วออสเตรเลียและนิวซีแลนด�

เมลเบิร�นได�ต�อนรับผู�เข�าร�วมงาน 10th World Cube Association 
(WCA) Speedcubing World Championship กว�า 1,600 
คนทั่วโลกถือเป�นสถิติใหม�ของโลกที่มีผู�เข�าร�วมงานสูงสุด

เมลเบิร�นถือเป�นจุดหมายช้ันนำของโลกในการจัด incentive trip 
เมืองได�เน�นชูจุดเด�นด�านศิลปะ อาหาร แหล�งช�อปป��ง สถานที่ 
ท�องเท่ียวแนวผจญภัยและธรรมชาติเพ�อ่ดึงดูดกลุ�มผู�มาท�องเท่ียว
เพ�อ่เป�นรางวัล

สรุปข�าวตลาดออสเตรเลียโดยภาพรวม 
ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ในออสเตรเลีย
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ญ่ีปุ�น
ในป� 2017 ญ่ีปุ�นมีจำนวนงานประชุมนานาชาติถึง 414 งาน สูงเป�นอันดับ 
ที่ 7 ของโลกและอันดับ 1 ในเอเชีย และหากว�เคราะห�เฉพาะในทว�ปเอเชีย 
ในช�วงป� 1990 ญี่ปุ�นมีสัดส�วนการตลาดไมซ�สูงถึง 50% จากการแข�งขัน 
ท่ีเข�มข�นข�น้ท้ังจากประเทศเกาหลีใต�และจ�น ทำให�สัดส�วนการตลาดไมซ�ของ 
ญี่ปุ�นในป�จจุบันลดลงอยู�ที่ 30% จากตลาดรวมในเอเชีย

ญี่ปุ�นออกกลยุทธ�ที่เร�ยกว�า “Japan is Back” Japan Revitalization 
Strategy of 2013หน่ึงในเป�าหมายคือต�องการดำรงตำแหน�งผู�นำประเทศ 
ในเอเชียด�านการจัดประชุมนานาชาติจนกระท่ังถึงป� 2030 และสร�างจุดยืน 
ท่ีชัดเจนของประเทศในการเป�นจุดหมายปลายทางสำหรับงานประชุมนานา
ชาติจากทั่วโลก

จุดแข็งทางการตลาดไมซ�ของญี่ปุ�นมี 4 ประการ คือ 
1. การมีวัฒนธรรมที่เป�นเอกลักษณ�และความเป�นมิตรของผู�คน 
2. ความปลอดภัยและความสะอาดของเมือง 
3. ทรัพย�สินทางป�ญญาและองค�ความรู�ของญี่ปุ�น 
4. ความเป�นเลิศด�านการบร�การของบุคลากร

เมืองท�องถิ�นพร�อมสถานที่จัดงานอันโดดเด�นของญี่ปุ�นต�างก็พร�อมใจ 
ต�อนรับนักเดินทางไมซ� เช�น เมืองยามากาตะ ดึงดูดการจัดกิจกรรมไมซ� 
ด�วยเหล�าสาเกและบ�อน�ำพุร�อน, ปราสาทนิโจ จัดสวนในปราสาทเป�นสถานท่ี 
จัดประชุมสัมมนา หร�อแม�แต�ศาลเจ�ามิยาซากิ เคยเป�นที่จัดงานต�อนรับ 
คณะกว�า 1,000 คน

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน
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ญ่ีปุ�นตระหนักถึงความสำคัญของเป�าหมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน Sustainable Development Goals: SDGs 
(กรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังป� ค.ศ. 2015 
(พ.ศ. ๒๕๕๘) กำหนดโดยองค�การสหประชาชาติ) 
ที่ทั่วโลกต�างให�ความสนใจเพ��มข�้นอย�างกว�างขวางใน 
ช�วงไม�กี่ป�ที่ผ�านมา และการเปลี่ยนแปลงนี้ส�งผลให� 
ผู�จัดงานไมซ�ทั่วโลกพ�จารณาการจัดงานอย�างยั่งยืน 
มากข�้น Tokyo Convention & Visitors Bureau 
(TCVB) จ�งได�มีการจัดทำคู�มือการพัฒนาไมซ�อย�างย่ังยืน 
เร�ยกว�า “Sustainability Guidelines for Business 
Events in Tokyo” ข�้นมาเป�นฉบับแรก แจกจ�ายให�แก� 
ผู�จัดงานไมซ�และผู�ที่อยู�ในอุตสาหกรรมได�รับทราบถึง 
ความสำคัญ เพ�่อเป�นแนวทางปฏิบัติการทำธุรกิจไมซ� 
ให�ยั่งยืน

Tokyo Convention & Visitors Bureau (TCVB) 
ได�ประกาศว�ากรุงโตเกียวชนะสิทธิการเป�นเจ�าภาพ 
จัดงานประชุมนานาชาติทางการแพทย� World Congress 
for Esophageal Diseases ครั้งที่ 18 จัดข�น้ระหว�าง 
วันท่ี 26-28 กันยายน 2565 การจัดงานครั้งนี้คาดว�า 
จะได�ต�อนรับผู�เข�าร�วมงานกว�า 1,100 คน จากกว�า 40
ประเทศ 

กรุงโตเกียวได�ต�อนรับผู�เชียวชาญกว�า 950 คน จากกว�า 
75 ประเทศเข�าร�วมงาน 29th International        
Cartographic Conference การประชุมจัดข�้นที่   
The Miraikan พ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�และนวัตกรรม 
แห�งชาติ งานจัดทั้งสิ�น 6 วัน โดยภายในงานมีโซน 
การแสดง แผนที่ทั่วโลกและการแข�งขันจัดทำแผนที่ 
ระดับเยาชนนานาชาติ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

สรุปข�าวตลาดญ่ีปุ�นโดยภาพรวม 
ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ในญี่ปุ�น
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เกาหลีใต�
นโยบายภาครัฐเอื้อต�อการพัฒนาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว โดยนำเทคโนโลยี 
ระบบอัตโนมัติมาใช�ในการอำนวยความสะดวกให�แก�นักท�องเท่ียวท่ีจะเดินทาง
ออกนอกประเทศ ซ่ึงระบบอัตโนมัติน้ีจะมีประโยชน�โดยตรงต�อนักเดินทางไมซ� 
ที่เดินทางเข�าออกประเทศเป�นจำนวนมากในแต�ละครั้ง ลดระยะเวลา และ 
กระบวนการในการออกนอกประเทศ

ประเทศเกาหลีได�มีการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานต�าง ๆ เพ�่อรองรับการจัด 
ประชุม และนิทรรศการให�เป�นมาตรฐานสากลและรองรับนักเดินทางไมซ� 
จากนานาประเทศ อาทิ การขยายศูนย�แสดงสินค�า EXCO ในจังหวัด แดกู 
รวมถึงการพัฒนาเมืองรองอย�าง จังหวัด ชอลลา และจังหวัด กังวอน โดย 
เลือกท่ีจะชูจุดเด�นในด�านประวัติศาสตร� วัฒนธรรมและธรรมชาติ มาเป�นป�จจัย 
ในการดึงดูดนักเดินทางไมซ� 

รัฐบาลเกาหลีทำการตลาดอย�างต�อเนื่องโดยมีการเป�ดตัวแคมเปญ“Green 
MICE”เพ�่อแสดงให�เห็นถึงการให�ความสนใจในการจัดงานอย�างยั่งยืน 
รวมทั้งมีดึงงานระดับโลก และสามารถเป�นเจ�าภาพในการจัดงานการประชุม 
ที่มีผู�เข�าร�วมจำนวนมาก นอกจากนี้ยังทำการประชาสัมพันธ�เส�นทางการ 
ท�องเที่ยวในหลายพ�้นที่ เพ�่อสร�างรายได�ให�กับประเทศจากผู�เข�าร�วมประชุม 
หลังจากการจบงาน

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน
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นักท�องเที่ยวต�างชาติที่เดินทางออกจากเกาหลีผ�านสนามบินนานาชาติอินชอน กิมแฮกิมโป เชจู และแดกู รวมถึง 
ท�าเร�อปูซานสามารถใช�ระบบตรวจคนเข�าเมืองอัตโนมัติโดยไม�ต�องลงทะเบียนล�วงหน�า ตั้งแต�วันที่ 10 กรกฎาคม 
2019 การเปลี่ยนแปลงนี้มีวัตถุประสงค�เพ�่อสร�างกระบวนการออกเดินทางที่ราบร�่น ก�อนหน�านี้ระบบออกเดินทาง 
อัตโนมัติมีให�สำหรับชาวต�างชาติท่ีลงทะเบียนท่ีพำนักอยู�ในเกาหลีซ่ึงได�ลงทะเบียนระบบ Smart Entry เพ��มเติมเท�าน้ัน 
บร�การออกเดินทางอัตโนมัติน้ีมีให�สำหรับนักท�องเท่ียวทุกคนท่ีมีอายุ 17 ป�ข�น้ไปท่ีกรอกข�อมูลลายนิ�วมือบังคับและ 
ขั้นตอนการลงทะเบียนจดจำใบหน�าเมื่อเข�าร�วม

จังหวัดแดกู เป�นเมืองใหญ�อันดับ 3 ของเกาหลีเป�นศูนย�กลางการท�องเท่ียวและวัฒนธรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต� 
ของเกาหลี ได�มีแผนการในการขยายศูนย�แสดงสินค�า EXCO คาดว�าจะสร�างเสร็จในเดือนกุมภาพันธ� 2021 ซึ่งจะ 
ทำให�มีพ�้นที่ทั้งหมด 40,471 ตารางเมตร ทำให� EXCO มีศักยภาพในการเป�นศูนย�แสดงสินค�าและการประชุมระดับ 
นานาชาติ และเพ��มความสามารถในการแข�งขันของอุตสาหกรรมไมซ�ในภูมิภาค นอกจากน้ัน แดกูมีสนามบินนานาชาติ 
เป�นของตัวเอง ประกอบกับการเดินทางจากกรุงโซลด�วยรถไฟความเร็วสูง KTX ทำให�แดกูประสบความสำเร็จใน 
การเป�นเจ�าภาพจัดการแข�งขันระดับนานาชาติหลายแห�งรวมถึง World Energy Congress 2013 และ World 
Water Forum โดยอุตสาหกรรมหลักของแดกู ได�แก� สิ�งทอ เคร�่องจักรโลหะและรถยนต�

เกาหลีเร�งพัฒนาจังหวัด ชอลลา (Jeolla) เพ�่อเป�นจุดหมายปลายทางใหม�ของไมซ� จังหวัด Jeolla อยู�ทางใต�ของ 
เกาหลีประกาศแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว MICE แบบพ�เศษเพ�อ่เปล่ียนจังหวัดให�เป�นสถานท่ีจัดงานไมซ� 
แบบพักผ�อน จังหวัด Jeolla ให�ความสำคัญกับการพัฒนาแบรนด�ไมซ�ระดับภูมิภาคภายใต�แนวคิด "การสร�างธุรกิจ 
ผ�านการพักผ�อน และการเติมพลังแห�งจ�ตใจ" เน่ืองจากข�อจำกัดของโครงสร�างพ�น้ฐาน จังหวัด Jeolla วางแผนท่ีจะ 
ดึงดูดตลาดเฉพาะกลุ�ม เน�นกิจกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางโดยการใช�ประโยชน�จากทรัพยากรทางประวัติศาสตร� 
วัฒนธรรมและธรรมชาติในท�องถิ�น เป�นสิ�งที่ดึงดูดนักเดินทางไมซ�

สรุปข�าวตลาดเกาหลีใต�โดยภาพรวม 
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จังหวัด กังวอน (Gangwon) เน�นการเป�นจุดหมายปลายทางสำหรับการท�องเท่ียวเพ�อ่เป�นรางวัล โดยใช�โครงสร�าง 
พ�้นฐานที่พัก และการขนส�งที่ดีข�้นจากโอลิมป�กฤดูหนาวป� 2018 จังหวัด Gangwon ประกาศเมื่อเดือน สิงหาคม 
ว�า จะมีนักท�องเท่ียว 15,000 คนจาก 15 บร�ษัท จาก 6 ประเทศ มาเย่ียมชม จังหวัด Gangwon ภายในคร�ง่ป�หลัง 
ของป� 2019  รายชื่อบร�ษัทที่จะมาจัดกิจกรรมในจังหวัด Gangwon อาทิ กลุ�มอินโดนีเซีย SIP' Indonesia SIP 
Group รวมทั้งพนักงานจากหลากหลายบร�ษัทจาก ประเทศไทย มาเลเซียและกัมพูชา อีกด�วย

Korea MICE Expo (KME 2019) นิทรรศการที่ใหญ�ที่สุดของเกาหลีสำหรับการประชุมและงานอีเว�นท�ได�จัดข�้นใน 
เดือนมิถุนายน โดยมีการฉลองครบรอบ 20 ป� และประกาศแคมเปญ 'Green MICE' โดยมีการนำเสนอองค�ประกอบ 
ที่แสดงให�เห็นถึงการจัดงานอย�างยั่งยืน อาทิ การนำกระดาษแข็งมาทำป�ายชื่อ และนำสายคล�องคอกลับมาใช�ใหม�ได� 
รวมท้ังการดูรายละเอียด และผังงานผ�านแอปพลิเคช่ันบนมือถือ โดยผู�เข�าร�วมงานได�ร�วมกันสนับสนุนแคมเปญโดย 
การสวมใส�เสื้อผ�าสีเข�ยวและใช�ถ�วยที่สามารถใช�ซ�ำได�ตลอดระยะเวลากิจกรรม 

เกาหลีได�แนะนำกิจกรรมพ�เศษหลังจากเสร็จสิ�นการประชุมที่เมืองต�าง ๆ ในเกาหลี อาทิ K-Style Hub, Busan 
Cinema Center และสำรวจอุโมงค�ใต�ดินของเกาหลีเหนือใน DMZ โดยเน�นการใช�ประโยชน�จากระบบขนส�งสาธารณะ 
ที่สะดวกสบายของเกาหลีเพ�่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม�ต�องเสียเง�นแท็กซี่ ผู�เข�าร�วมประชุมสามารถ 
เดินทางได�ด�วยรถไฟใต�ดินและรถโดยสารสาธารณะในเมือง หร�อรถไฟความเร็วสูง KTX สำหรับการเดินทางระหว�างเมือง

สรุปข�าวตลาดเกาหลีใต�โดยภาพรวม 
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เกาหลีประกาศชนะการประมูลสิทธ์ิ การประชุมองค�กร USANA ASIA 
PACIFIC ในป� 2020 งานจะจัดข�้นในวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2020 
โดยจะมีพนักงานประมาณ 11,000 คนของ USANA Health 
Science, Inc. ซึ่งเป�น บร�ษัท ผู�ผลิตอาหารเพ�่อสุขภาพระดับโลก 
เน้ือหาของการประชุมเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม�และกลยุทธ�
การตลาด นอกจากพนักงานจะเข�าร�วมประชุมแล�วในโปรแกรมยังมี 
การเยี่ยมชมสถานที่ท�องเที่ยวที่สำคัญในพ�้นที่กรุงโซลและ เมือง 
Gyeonggi

เกาหลีประกาศการเป�นเจ�าภาพนำการประชุม Endourology 
ระดับโลกคร้ังท่ี 40 สู�กรุงโซล ซ่ึงการประชุม Endourology (WCE) 
ครั้งที่ 40 จะจัดข�้นในป� 2022 ในกรุงโซล คาดว�าจะมีผู�แทนร�วม 
ประมาณ 2,500 คนจาก 90 ประเทศทั่วโลกเข�าร�วมการประชุมซึ่ง 
จะจัดข�้นที่ศูนย�การประชุมและนิทรรศการ COEX ในเขตกังนัมของ 
กรุงโซล

สรุปข�าวตลาดเกาหลีใต�โดยภาพรวม 
ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ในเกาหลีใต�
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1.

2.

3.

จ�นและมาเก�า
นโยบายสร�างเขตเศรษฐกิจพ�เศษภายใต�ชื่อ “Greater Bay Area”จะกลาย 
เป�นป�จจัยสำคัญที่จ�นกำลังให�ความสนใจพัฒนาให�เกิดข�้นอย�างเป�นรูปธรรม 
โดยหนึ่งใน Agenda ที่สำคัญคือการประกาศให�เมือง Macau, Zhuhai, 
Shenzhen และ Hong Kong เป�น MICE City หลักในแถบภูมิภาคเอเซีย 
ซึ่งแน�นอนที่สุดคือความได�เปร�ยบทางโครงสร�างพ�้นฐาน ที่จะเห็นชัดเจนว�า 
รัฐบาลจ�นอัดฉีดเม็ดเง�นลงทุนอย�างมหาศาล ไม�ว�าจะเป�นใน Macau หร�อ 
Shenzhen World Exhibition Center ที่จะกลายเป�นศูนย�การประชุม 
ขนาดใหญ� 

การประกาศยกระดับเขตเศรษฐกิจพ�เศษท่ี Shenzhen เพ�อ่ดึงดูดเง�นลงทุน 
จากต�างประเทศ หร�อเร�ยกได�ว�าการผลักดันเมือง Shenzhen ให�กลายเป�น 
ฮ�องกงแห�งที่ 2 ซึ่งหากดูจากสถานการณ�ทางการเมืองใน Hong Kong 
ที่ดูจะเอื้อให�การผลักดันของจ�นในครั้งนี้ง�ายข�้นด�วย

ฐานของการจัดประชุมในฮ�องกงจะเปลี่ยนมาเป�นประเทศจ�นมากข�้น โดย 
เฉพาะในเขต Shenzhen ที่ชูจุดเด�นในด�านการเป�นศูนย�กลางทางการเง�น 
และเทคโนโลยีไม�ต�างไปจากฮ�องกง ประกอบกับนโยบายการพัฒนารัฐบาล 
จ�นที่จะผลักดันเมือง Shenzhen ให�ทัดเทียมกับฮ�องกง 

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน
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Galaxy Entertainment Group (GEG) ประกาศโครงการสร�าง Galaxy International Convention Center 
และ Galaxy Arena ตั้งเป�าหมายเป�นศูนย�กลางอุตสาหกรรมไมซ�ของเอชีย โดยวางแผนไว�ว�าจะเป�ดตัว Phase 
แรกในช�วงป� 2021 ช�วยสนับสนุนแนวทางของภาครัฐในการเปลี่ยนแปลงไปสู� World Center of Tourism and 
Leisure" ตอบโจทย�แผนของจ�นที่จะยกระดับพ�้นที่ในเขต Macau Shenzhen และ Zhuhai ให�เป�นเขตเศรษฐกิจ 
หลักภายใต�นโยบาย Greater Bay Area 

รัฐบาลจ�นมีความพยายามผลักดันนโยบาย Greater Bay Area ผ�านการพัฒนาโครงสร�างพ�น้ฐานในการเช่ือมโยง 
เมืองต�าง ๆ ซึ่งสะพาน The Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge (HZMB) ที่เป�ดตัวไปช�วงป�ที่ผ�านมาจะเป�น 
ส�วนสำคัญในการผลักดันของรัฐบาล รัฐบาลเป�ดพ�้นที่ให�แก�ภาคเอกชนเข�ามาประมูลในการจัดสร�างศูนย�การประชุม 
นาดใหญ�มูลค�ากว�า 1 หม่ืนล�านเหร�ยญ ซ่ึงมีแผนท่ีจะผลักดันพ�น้ท่ี Zuhai กลายเป�นหน่ึงใน MICE Cityหลัก ของ 
ภูมิภาค

สรุปข�าวตลาดจ�นและมาเก�าโดยภาพรวม 
ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ในจ�นและมาเก�า
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1.

ฮ�องกง
เหตุการณ�การประท�วงน�าจะมีการยืดเย้ือไปอีกสักระยะหน่ึง จากท�าทีของท้ังฝ�าย 
Pro-Democracy เเละฝ��งรัฐบาลของฮ�องกง โดยข�อเร�ยกร�องของผู�ประท�วง 
เลยเถิดไปมากกว�าที่เร��มข�้นในตอนเเรก คือการแยกดินเเดนจากจ�น จาก 
สถานการณ�ดังกล�าวจะส�งผลกระทบต�อความเชื่อมั่นด�านความปลอดภัยของ
ฮ�องกงในระยะยาวและจะเป�นจังหวะที่ดีกับอุตสาหกรรมไมซ�ในประเทศไทย    
ที ่จะมีโอกาสดึงงานประชุมจากฮ�องกง ด�วยการแสดงศักยภาพของ 
อุตสาหกรรมไมซ�ในประเทศ ประกอบกับตอนน้ี ดัชนีความเช่ือม่ันทางการเมือง 
ของไทยเพ��มข�น้มาก ภายหลังจากสถานการณ�การเมืองท่ีเป�นไปในทิศทางท่ีดีข�น้ 

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน
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เหตุการณ�การประท�วงที่ฮ�องกงที่ยืดเยื้อมาตั้งเเต�เดือนมิถุนายนที่ผ�านมาส�งผลถึงความ 
เชื่อมั่นด�านการท�องเที่ยว ซ่ึงรวมไปถึงอุตสาหกรรมไมซ�เช�นกัน โดยมีการยกเลิกการจัด 
ประชุมหร�อไม�ก็เล่ือนออกไปอย�างไม�มีกำหนด ประมาณ 27% เปร�ยบเทียบกับช�วงเวลา 
เดียวกันเม่ือป�ท่ีผ�านมา รวมถึงตัวเลขด�านการท�องเท่ียว เช�น Occupancy Rate (-66%) 
Tourist Arrival (-40%) ซึ่งเป�นตัวเลขต่ำที่สุดตั้งเเต�ที่เกิดโรค SAAR ระบาดในช�วงป� 
2003 

ภาคธุรกิจต่ืนตัวเเละพยายามท่ีจะปรับตัวกับสถาณการณ�ท่ีเกิดข�น้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
การท�องเที่ยว รวมถึง อุตสาหกรรมไมซ�ด�วย มีการจัดทำแคมเปญต�าง ๆ เพ�่อกระตุ�น 
แรงซ้ือ เช�น การลดราคาห�องพัก หร�อ package การท�องเท่ียว ส�วนของอุตสาหกรรมไมซ� 
ผู�ประกอบการโรงแรม และศูนย�ประชุม ต�างต�องปรับตัวเเละหาทางออกให�กับธุรกิจตัวเอง 
ทั้งการลดราคา package การประชุมต�างๆ การออกแคมเปญ ในการสร�างความเชื่อมั่น 
ให�กับ นักเดินทาง การอำนวยความสะดวกต�างๆ เช�น การเดินทางภายในเขตเมือง การ 
อัพเดทข�าวสารการประท�วงให�กับผู�เข�าร�วมงาน เป�นต�น อย�างไรก็ตาม ผู�ประกอบการไมซ� 
บางรายก็ยังคงเชื่อมันว�าธุรกิจไมซ�ในฮ�องกง

สรุปข�าวตลาดฮ�องกงโดยภาพรวม 
ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ในฮ�องกง
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2.

3.

สิงคโปร�
Singapore Tourism Board ได�มีการออกการสนับสนุนใหม� ๆ โดยร�วมมือ 
กับภาคเอกชนในการสร�างศูนย�การแสดงสินค�าขนาดใหญ� และมีการขยาย 
กลุ�มเป�าหมายใหม� ๆ ในกลุ�ม Long haul ซึ่งเน�นลักษณะที่เป�น hi-end 
และชูกิจกรรม team building เพ�่อดึงลูกค�าที่เป�นบร�ษัทยักษ�ใหญ�ของโลก 

ภาครัฐสามารถใช�โอกาสที่ประเทศฮ�องกงกำลังประสบป�ญหาทางการเมือง 
เป�นเคร�่องมือในการดึงงานใหม�ๆ เข�ามา โดยชูจุดเด�นเร�่องโครงสร�างพ�้นฐาน 
ความปลอดภัย และเร�่องการเป�น Financial hub ที่ไม�แพ�ฮ�องกง ด�วยการ 
ออกโฆษณาที่เน�นถึงความมีเสถียรภาพทั้งการเมือง สังคม เเละเศรษฐกิจ 

การขยายตัวของ Infrastructure โดยเฉพาะศูนย�การแสดงสินค�าขนาดใหญ� 
แสดงให�เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรม ซ่ึงภาครัฐมีแนวทางความร�วมมือ 
ลงทุนกับภาคเอกชน 

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน
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Singapore Tourism Board เร��มออกมาตรการใหม�ในการกระตุ�น 
อุตสาหกรรมไมซ�ชื่อ “In Singapore Incentives & Rewards 
หร�อ Inspire” โดยเป�นความร�วมมือกับภาคเอกชนกว�า 26 ราย 
สำหรับการออก 60 ประสบการณ�ใหม� ๆ ที่จะนำเสนอแก�ลูกค�า 
โครงการนี้เน�นต�อยอดจาก Inspire Program เดิม เเต�จะเป�น 
การขยายฐานลูกค�าไปยังกลุ�มอเมร�กา ยุโรป หร�อเอเชีย โอชีเนีย 
ท้ังน้ียังมีการจับมือร�วมกับเจ�าพ�อ e-commerce อย�าง Alibaba 
ในการต�อยอดแคมเปญ “Passion Made Possible Privileges” 
ซึ่งเเน�นอนที่สุดก็เร�่องของ Big Data จากฐานลูกค�าทั่วโลก โดย 
เฉพาะในประเทศจ�น

Singapore Association of Convention & Exhibition 
Organizers & Suppliers (SACEOS) ประกาศความร�วมมือกับ 
Alibaba ในการนำเอานวัตกรรมมาปรับใช� และสร�างการรับรู�สำหรับ 
การเตร�ยมความพร�อมให�กับสมาชิกของ SACEOS เอง โดย 
เทคโนโลยีท่ีจะนำมีต้ังแต�เร�อ่ง AI Big data และ Cloud Computing 
มาช�วยในการว�เคราะห�ความต�องการของตลาดท้ังในและต�างประเทศ

สิงคโปร�เน�นการชูจุดเด�นเร�่องการเป�น Hub ของ Headquarter 
ของบร�ษัทช้ันนำของโลก ในการสร�างจุดเด�นและเพ��มการสนับสนุน 
การจัดกิจรรม Team Building ในการดึงบร�ษัทช้ันนำในฝ��งยุโรป 
เเละอเมร�กา รวมถึงเพ��มตลาดในฝ��ง Long haul เข�าไปกับ 
โปรแกรมการสนับสนุน เช�น INSPIRE หร�อ Passion Made 
Possible Singapore จากเดิมที่เน�นเฉพาะในกลุ�มเอเชีย

ภาครัฐมีนโยบายผลักดันภาคธุรกิจในความร�วมมือเพ�่อยกระดับ 
Infrastructure เพ�่อรองรับกลุ�ม high-end สนับสนุนการจัดงาน 
รูปแบบใหม�ๆ (new show) ในอุตสาหกรรมใหม� ๆ โดยเฉพาะ 
Tech conference, Fintech หร�อ SmartCity เป�นต�น 

สรุปข�าวตลาดสิงคโปร�โดยภาพรวม 
ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ในสิงคโปร�
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Marina Bay Sands (MBS) ประกาศลงทุนเพ��มเติมในการสร�างอาคารเพ��มเติม ทั้ง Entertainment Arena ขนาด 
15,000 ที่นี่ง รวมถึงห�องพักกว�า 1,000 ห�อง รวมถึงพ�้นที่ของการจัดงาน MICE ด�วย ส�วน Genting Singapore 
ก็จะลงทุนขยายพ�้นที่ resort ของตัวเองด�วยเง�นลงทุนกว�า $4.5 หมื่นล�านเหร�ยญ สำหรับ Resorts World 
Sentosa (RWS) จะมีพ�้นที่เพ��มข�้นกว�า 50% ทั้งนี้ มาจากความร�วมมือผลักดันกันระหว�างรัฐบาลสิงคโปร� 
กับภาพเอกชน โดยสิ�งที่ภาคเอกชนทั้ง 2 เจ�าจะได�รับคือ Tax Incentive ที่รัฐบาลจะมอบให� 

จากเหตุกาณ�การประท�วงที่ HK ส�งผลให�ตัวเลขด�านการท�องเที่ยวของสิงคโปร�เพ��มข�้นอย�างมาก ส�งผลในแง�บวก 
ต�ออุตสาหกรรมการท�องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมไมซ�ด�วย ซึ่งตัวเลขการเติบโตสูงเป�นประวัติการนับตั้งแต�ช�วงป� 
2005

สรุปข�าวตลาดสิงคโปร�โดยภาพรวม 
ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ในสิงคโปร�
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2.

3.

ไต�หวัน
รัฐบาลไต�หวันเสร�มสร�างความแข็งแกร�งของอุตสาหกรรมไมซ�โดยสร�างศูนย� 
ประชุมและแสดงสินค�าโดยรอบของประเทศ เพ�่อรองรับงานไมซ�ในทุกรูปแบบ 
เช�น ทางเหนือของไต�หวันมี Taipei World Trade Center Exhibition 
Hall และ Taipei Nangang Exhibition Center Hall ทางตอนใต� 
ของเกาะมี Kaohsiung Exhibition Center ซึ่งเป�ดใช�ตั้งแต�ป� 2014 และ 
Tainan Exhibition Center จะเป�ดใช�งานในป� 2021 รวมถึงการก�อสร�าง 
Taoyuan Convention and Exhibition Center ที่อยู�ระหว�างดำเนินการ 
และจะเป�ดอีกศูนย�ในเมือง Taichung อีกด�วย

นอกจากการสร�างศูนย�ประชุมแล�วไต�หวันยังให�ความสำคัญกับการนำเทคโน
โลยีมาใช� อาทิเช�น แอพพลิเคชั่น, RFID รวมถึงฟร�อินเทอเน็ต ที่ทำให�ผู�เข�า 
ร�วมงานไมซ�สัมผัสถึงความสะดวกสบายมากยิ�งข�้น

ไต�หวันมีความก�าวหน�าทางด�านการแพทย� การว�จัย ว�ทยาศาสตร� และระบบ 
สารสนเทศ จนเป�นที่ยอมรับในระดับโลก อีกทั้งยังมีความสัมพันธ�ใกล�ชิด 
กับสมาคมต�างๆ จ�งทำให�ไต�หวันเป�นผู�นำท่ีมีความพร�อมสูงในการรองรับงานไมซ� 
ในลักษณะนี้

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน
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เมือง Taoyuan จะมีการก�อสร�าง Taoyuan Convention and Exhibition Center ถือเป�นศูนย�แสดงสินค�า 
มาตรฐานนานาชาติแห�งแรกของเมือง สามารถรองรับผู�ประชุมได�มากถึง 5,300 คนในคราวเดียว ดึงดูดงานประชุม 
สัมมนาระดับนานาชาติ งานแสดงสินค�านานาชาติ รวมถึงงานในประเทศกระตุ�นเศรษฐกิจให�ไหลเว�ยนเข�ามาในประเทศ 
ซึ่งเมื่อโครงการสร�างเสร็จสมบูรณ�แล�วเมืองรองแห�งนี้จะครบครันและกลายเป�นศูนย�กลางการคมนาคมรวมถึงศูนย�
กลางของกลุ�มอุตสาหกรรมส�งออกมูลค�าสูงที่สำคัญของไต�หวัน อาทิ อุปกรณ�อิเลคโทรนิกส� แผงวงจร ชิ�นส�วน 
ยานยนต� สิ�งทอ เป�นต�น

MEET TAIWAN หน�วยงานท่ีดูแลด�านไมซ�ของไต�หวันนำผู�ประกอบการไต�หวันท้ังส�วนของผู�ประกอบอุตสาหกรรม 
การจัดประชุมและการท�องเที่ยวเพ�่อเป�นรางวัล เข�าร�วมงานสัมมนาและเจรจาธุรกิจในประเทศมาเลเซีย เว�ยดนาม 
และฟ�ลิปป�นส� โดยใช�โมเดล "1+1 equal to greater than 2" คือนำผู�ประกอบการจากทั้งสองอุตสาหกรรมที่มา 
จากหลายภาคส�วนธุรกิจเข�าร�วมงาน อาทิ โรงแรม สถานที่จัดงาน บร�ษัทประชาสัมพันธ� รวมถึงสายการบิน ทำให� 
งานประสบความสำเร็จอย�างยิ�งมีการเจรจาทางธุรกิจกว�า 400 คู�

สรุปข�าวตลาดไต�หวันโดยภาพรวม 
ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ในไต�หวัน
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อินโดนีเซีย

ความเคลื่อนไหวของตลาดต�างประเทศ

กลุ�มที่ 2
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มาเลเซีย
มาเลเซียมุ�งมั่นที่จะเป�นศูนย�กลางกิจกรรมทางธุรกิจของเอเชีย โดยมีการ 
เตร�ยมความพร�อมท้ังในเร�อ่งของการสร�างเคร�อข�าย และการยกระดับความ 
เป�นมืออาชีพของผู�ประกอบการในอุตสาหกรรมอย�างต�อเนื่อง

สำนักงานการประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย (MyCEB) ได�มีการวางแผน 
ระยะยาวถึง 10 ป� ในการเป�นเจ�าภาพการจัดประชุม และสัมมนาระดับ 
นานาชาติ โดยหนึ่งในกลยุทธ� คือ การดึงงานที่สามารถสร�างผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจในระดับมาก

มาเลเซียสามารถขยายกลุ�มนักท�องเที่ยวเพ��มข�้น โดยสามารถเจาะตลาด 
อินเดีย ซ่ึงการเดินทางเข�ามาเยือนมาเลเซียของนักท�องเท่ียวชาวอินเดียน้ัน 
จะส�งผลดีให�กับมาเลเซียในการนำเสนอแพ�กเกจเพ�อ่ดึงดูดกลุ�มนักเดินทาง 
ไมซ� โดยเฉพาะอย�างยิ�งกลุ�มการเดินทางเพ�่อเป�น รางวัล (Incentive)

สำนักงานการประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย (MyCEB) ให�ความสำคัญ 
และสนันสนุนการจัดงานอย�างย่ังยืน โดยมีการออกแคมเปญรณรงค�พร�อม 
ทั้งจัดงานในรูปแบบที่แสดงให�เห็นถึงการรักษาสิ�งแวดล�อม

มาเลเซียมีการสร�างความสัมพันธ�และโอกาสทางธุรกิจระหว�างไต�หวันและ
มาเลเซียอย�างต�อเนื่อง โดยมุ�งเน�นการสร�างความร�วมมือในอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวข�องกับทั้ง 2 ประเทศ

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน

1.

2.

3.

4.

5.
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สรุปข�าวตลาดมาเลเซียโดยภาพรวม
ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ในมาเลเซีย

สำนักงานการประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย (MyCEB) ได�ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ 3.9 พันล�านร�งกิต 
จากงานท่ีจะเกิดข�น้ท้ังหมด 301 งาน โดยมีผู�เข�าร�วมประชุม 570,741คน ระหว�างป� 2019 ถึง 2028 โดยงาน 4 
งานหลัก ได�แก� University of Scholars Leadership Symposium (USLS 2019) ซ่ึงจัดข�น้ใน เดือน สิงหาคม 
2019 โดยมีผู�เข�าร�วมประชุม 1,500 คน ส�งผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยประมาณ 42.6 ล�านร�งกิต ตามด�วยการประชุม 
Asia Pacific Urban Forum คร้ังท่ี 7 ท่ีจะมีข�น้ในเดือน ตุลาคม 2019 คาดการณ�ผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ 
25.2 ล�านร�งกิต East Asia Regional Council of Schools (EARCOS) Teachers’ Conference (ETC 2021) 
คร้ังท่ี 19 จะจัดข�น้ในเดือน มีนาคม 2021 และ Conference of the International Society of Travel Medicine 
(CISTM 2021) ซึ่งคาดว�าจะมีผู�แทนจากต�างประเทศกว�า 1,600 คนเข�าร�วม ซึ่งสามารถสร�างรายได�ให�กับประเทศ 
ประมาณ 37.5 ล�านร�งกิต

MyCEB ได�สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 8 ป�ท่ีผ�านมาว�า ได�มีการทำงานร�วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพ�อ่สร�าง 
ความประทับใจให�กับงานธุรกิจระหว�างประเทศ ซ่ึงประกอบด�วย การประชุมระดับนานาชาติ การประชุมระดับองค�กร 
การท�องเท่ียวเพ�อ่เป�นรางวัล และการจัดนิทรรศการทางการค�า ซ่ึงมีส�วนสำคัญอย�างยิ�งกับประเทศมาเลเซีย ท่ีผ�าน 
มาMyCEB ให�การสนับสนุนกิจกรรม 2,278 งาน ซ่ึงทำให�มีผู�เข�าร�วมประชุมเพ��มข�น้ ระยะเวลาการเข�าพักและการใช�จ�าย 
ก็เพ��มข�้นเช�นกัน นักท�องเที่ยวชาวอินเดียเป�นกลุ�มที่น�าจับตา เพราะช�วยกระตุ�นรายได�ให�กับการท�องเที่ยวมาเลเซีย 
โดยเพ��มข�้น 16.9% นอกจากนี้จำนวนนักท�องเที่ยวชาวจ�น ปากีสถาน เกาหลี และญี่ปุ�น มีจำนวนเพ��มข�้นเช�นกัน 
อย�างไรก็ตามนักท�องเท่ียวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ยังคงเป�นกลุ�มนักท�องเท่ียวหลัก มีสัดส�วน 68.3% ห�าอันดับ 
แรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ได�แก� สิงคโปร� (2.6 ล�านคน) อินโดนีเซีย (924,916 คน) ไทย (489,351 คน) 
บรูไน (319,024 คน) และฟ�ลิปป�นส� (98,774 คน) ในขณะเดียวกันจำนวนนักท�องเที่ยวจากตะวันออกกลาง เช�น 
ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส� มีจำนวนลดลง เน่ืองจากการแข�งขันท่ีรุนแรงจากแหล�งท�องเท่ียวประเทศอ่ืน
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สรุปข�าวตลาดมาเลเซียโดยภาพรวม
ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ในมาเลเซีย

Malaysia Business Events Week (MBEW) 2019 ครั้งที่ 5 จัดข�้นโดย MyCEB ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 
ที่โรงแรมแชงกร�ล�ากัวลาลัมเปอร� โดยธีมของงาน คือ  “Progressive Momentum” ซึ่ง MyCEB ให�การรับรอง 
ว�ามาเลเซียจะก�าวไปข�างหน�าในฐานะศูนย�กลางกิจกรรมทางธุรกิจของเอเชีย และความก�าวหน�าน้ีจะถูกขับเคล่ือน โดย 
ความร�วมมืออย�างต�อเน่ืองจากทุกภาคส�วน เพ�อ่ให�ทุกภาคส�วนพัฒนาความเป�นมืออาชีพในอุตสาหกรรม นอกจากน้ี 
ในงาน MBEW 2019 ยังช�วยให�ผู�เข�าร�วมสร�างความแข็งแกร�งผ�านการแลกเปล่ียนความรู� การสร�างความสัมพันธ�และ 
ยกระดับความเป�นมืออาชีพให�อยู�ในระดับสากล และเพ�อ่เป�นต�นแบบในการปฏิบัติในการจัดงานแบบย่ังยืน MyCEB 
ได�ลดการใช�พลาสติก โดยให�ผู�เข�าร�วมนำขวดน�ำของตัวเองมาใช�ตลอดท้ังวัน พร�อมกับเป�ดตัวแคมเปญแฮชแท็กใหม� 
#mbeNOWASTAGE  

Malaysia Association NEXT 2019 (MyNEXT 2019) ครั้งที่ 5 จัดข�้นโดย MyCEB เพ�่อเป�นการรวมตัวกัน 
ของผู�นำและผู�เช่ียวชาญของสมาคมท่ีเก่ียวข�องกับอุตสาหกรรมไมซ�ในมาเลเซีย โดยมีหัวข�อ "การเสร�มสร�างศักยภาพ 
ของสมาคมมาเลเซีย" ผู�เข�าร�วม MyNEXT 2019จะได�เร�ยนรู�จากผู�เชี่ยวชาญท่ีมีความเข�าใจในอุตสาหกรรม ได�รับ 
โอกาสในการสร�างเคร�อข�ายและแบ�งป�นแนวคิดกับสมาคมมาเลเซียอ่ืน ๆ โดยมีการนำเสนอข�อมูลเชิงลึก แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นในประเด็นต�าง ๆ ท่ีส�งผลกระทบต�อการเติบโตอย�างย่ังยืนในอนาคตของสมาคมในมาเลเซีย

Taiwan Expo 2019 จัดข�น้ท่ี Setia SPICE Convention Center ป�นัง ในเดือนกรกฎาคม 2019 เพ�อ่สร�างโอกาส 
ทางธุรกิจท่ีสำคัญระหว�างไต�หวันและมาเลเซีย จัดข�น้เป�นป�ท่ี 3 ติดต�อกัน แสดงผลิตภัณฑ�จากผู�ผลิตไต�หวัน 140 
ราย และมีพ�น้ท่ีจัดแสดงครอบคลุมผลิตภัณฑ�และบร�การภายใต� “สมาร�ทซิตี้และอุตสาหกรรม 4.0”, “กร�นเทค”, 
“การดูแลสุขภาพ”, “ฮาลาลไต�หวัน”, “ไต�หวันไลฟ�สไตล�” และ “ทัวร�ไต�หวัน” ตัวอย�างของการนำเสนอผลิตภัณฑ� 
อาทิ การนำเสนอผลิตภัณฑ�ของไต�หวันท่ีได�รับสัญลักษณ�ฮาลาล และชานมไข�มุก เพ�อ่มุ�งเสร�มสร�างความร�วมมือ 
ในอุตสาหกรรมฮาลาลของท้ังสองประเทศ 

กรุงกัวลาลัมเปอร�เป�นเมืองเจ�าภาพในการจัดงาน International Statistical Institute World Statistics    
Congress 2019 (ISI WSC 2019) คร้ังท่ี 62 ระหว�างวันท่ี 18 - 23 สิงหาคม 2562 ท่ีศูนย�ประชุมกัวลาลัมเปอร� 
(KLCC) จัดข�้นโดยสถาบันสถิตินานาชาติ (ISI) โดยความร�วมมือกับภาคว�ชาสถิติมาเลเซีย ธนาคาร Negara 
Malaysia และสถาบันสถิติแห�งมาเลเซีย มีจำนวนผู�เข�าร�วมประชุมประมาณ 2,500 คนจาก 130 ประเทศ ประกอบด�วย 
นักว�จัยทางสถิตินักว�ชาการ ผู�ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมต�างๆ นักว�เคราะห�ผู�กำหนดนโยบายและ ผู�นำทางความคิด 
จากท่ัวทุกมุมโลกท่ีจะแบ�งป�นข�อมูลเชิงลึกและแนวคิดทางสถิติ การรวบรวมและการจัดการข�อมูล รวมท้ังการว�เคราะห� 
และการนำข�อมูลขนาดใหญ�มาใช�ในการในแต�ละอุตสาหกรรม

มาเลเซียเป�นประเทศแรกในเอเชียที่ได�เป�นเจ�าภาพ Radiodays Asia (RDA) 2019 ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 
2019 ที่โรงแรม Istana กรุงกัวลาลัมเปอร� RDA เป�นการประชุมระหว�างประเทศชั้นนำสำหรับมืออาชีพด�านว�ทยุ 
การประชุมได�เร��มข�้นในป� 2010 และจัดข�้นเป�นประจำทุกป� โดยเว�ยนไปตามประเทศต�าง ๆ ในการเป�นเมืองเจ�าภาพ 
การจัดงาน เช�น Radiodays Asia เป�นไปตามความมุ�งม่ันของประเทศมาเลเซียในเป�นศูนย�กลางกิจกรรมทางธุรกิจ 
ของเอเชีย
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1.

อินโดนีเซีย
การย�ายเมืองหลวงใหม�ของอินโดนีเซียจะเป�ดโอกาสให�อินโดนีเซียสามารถ
รองรับธุรกิจและอุตสาหรกกรมท�องเที่ยวได�มากยิ�งข�้น เนื่องจากจังหวัด 
กาลิมันตันมีพ�้นที่ขนาดใหญ�กว�าเมืองหลวงจาการ�ตา ถึง 4 เท�า และยังมี 
ความอุดมสมบูรณ�ของป�าไม� ทำให�มีโอกาสในการดึงดูดนักเดินทางไมซ� 
โดยเฉพาะอย�างยิ�งกลุ�มท�องเที่ยวเพ�่อเป�นรางวัล (Incentive)

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน
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อุตสาหกรรมการท�องเที่ยวโดยรวมได�กลายเป�นหนึ่งในป�จจัยสำคัญของการเติบโตของประเทศอินโดนีเซีย 
อุตสาหกรรม MICE เป�นหนึ่งในแพลตฟอร�มการเติบโตที่ใหญ�ท่ีสุดของภาคการท�องเที่ยว กระทรวงการท�องเที่ยว 
ของอินโดนีเซียกำลังเร�งและทำงานอย�างหนักเพ�่อขยายภาคการท�องเที่ยวให�ถึงเป�าหมาย 20 ล�านคนภายในสิ�นป� 
2019

รัฐบาลอินโดนีเซียได�พัฒนากลยุทธ�สำหรับการปรับปรุงและการส�งเสร�มจุดหมายปลายทาง MICE รวมถึงการสนับสนุน 
อย�างต�อเน่ืองในการพัฒนาสถานท่ีจัดงานไมซ�ใหม� ๆ  กระทรวงการท�องเท่ียวมีเป�าหมายท่ีจะนำกิจกรรมระดับนานาชาติ 
เข�ามาในอินโดนีเซียมากข�้น 

รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศแผนการย�ายเมืองหลวงป�จจุบัน จากจาการ�ตาไปยังจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก บน 
เกาะบอร�เนียว หากรัฐสภาอนุมัติการย�ายโครงการจะมีมูลค�าประมาณ 33 พันล�านเหร�ยญสหรัฐเพ�อ่สร�างเมืองสีเข�ยว 
และภายในป� 2023 รัฐบาลคาดว�าจะเร��มย�ายพนักงานของรัฐบาลมากกว�า 1 ล�านคนไปยังศูนย�ราชการใหม� การพัฒนา 
โครงสร�างพ�้นฐานที่ดีข�้นให�กับกาลิมันตันตะวันออกจะช�วยส�งเสร�มอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว จังหวัดได�พัฒนา 
แหล�งท�องเที่ยวมากกว�า 500 แห�งแล�ว ซึ่งเป�นโอกาสสำหรับเคร�อโรงแรมและร�สอร�ทระดับนานาชาติ

สรุปข�าวตลาดอินโดนีเซียโดยภาพรวม
ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ในอินโดนีเซีย
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1.

2.

3.

CLMV
เว�ยดนามเป�นประเทศที่กำลังถูกจับตามองของนักลงทุนชาวต�างชาติ 
โดยมีนักลงทุนชาวต�างชาติหลายประเทศอาทิ ฮ�องกง จ�น ไต�หวันและอินเดีย 
สนใจที่จะมาลงทุนในเคร�่องจักรและอุปกรณ�การผลิต และส�วนประกอบ 
ยานยนต� ซึ่งจะเป�นโอกาสให�งานจัดแสดงสินค�าเกี่ยวกับ เคร�่องจักร 
เคร�่องกล และชิ�นส�วน สนใจที่จะมาจัดงานในประเทศเว�ยดนาม

เว�ยดนามได�เร��มต่ืนตัวในการจัดงานมหกรรมกีฬา โดยเว�ยดนามได�รับสิทธ์ิ 
การเป�นเจ�าภาพจัดแข�ง Formula 1 ในป� 2020 ซ่ึงจะมีนักท�องเท่ียวเดินทาง 
มาเป�นจำนวนมาก 

เว�ยดนามได�เร�งพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐาน ไม�ว�าจะเป�น อาคารสำนักงาน 
โรงแรม และได�เป�ดตัวสายการบินสัญชาติเว�ยดนาม เพ�่อรองรับผู�ที่จะ 
เดินทางมาประเทศเว�ยดนามทั้งนักท�องเที่ยวและนักเดินทางไมซ� โดย 
สายการบิน เน�นเส�นทางการบินในกลุ�มประเทศในอาเซียน ญ่ีปุ�น เกาหลีใต� 
และจ�น

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน

27



ในช�วงเจ็ดเดือนแรกของป� 2019 บร�ษัทสัญชาติฮ�องกงได�ลงทุนไป 5.44 พันล�านเหร�ยญสหรัฐในเว�ยดนาม กลาย 
เป�นแหล�งการลงทุนโดยตรงจากต�างประเทศท่ีใหญ�ท่ีสุดในประเทศเว�ยดนาม การลงทุนได�เน�นในอุตสาหกรรม ต�าง ๆ  
ดังต�อไปนี้ การผลิตและการแปรรูป อสังหาร�มทรัพย� การขายส�ง การขายปลีกรถยนต�และรถจักรยานยนต� 
ว�ทยาศาสตร� และเทคโนโลยี ซึ่งการลงทุนโดยตรงเน�นลงทุนใน Hanoi, Ho Chi Minh City, Binh Duong และ
Dong Nai นอกจากนี้ยังมีแผนการลงทุนอย�างต�อเนื่องจากประเทศจ�น (แผ�นดินใหญ�) เกาหลีใต� และไต�หวัน

สมาพันธ�อุตสาหกรรมอินเดีย (Confederation of India Industry or CII) ร�วมกับกระทรวงพาณิชย�ของอินเดีย 
จัดงานระหว�างผู�ขายผู�ซื้อ India-CLMV ครั้งแรก ในวันที่ 17-18 กันยายน 2019 ที่เชนไน รัฐทมิฬนาฑู การให� 
ความสนใจต�อกลุ�มประเทศ CLMV มุ�งเน�นไปที่การพัฒนาโครงการต�าง ๆ  การส�งเสร�มการขนส�ง พลังงาน 
โทรคมนาคมสิ�งแวดล�อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� การท�องเที่ยว และการเกษตรเป�นต�น รัฐบาลอินเดียได�ทำ 
การส�งเสร�มผู�ประกอบการอินเดีย โดยโปรแกรมสองวันประกอบไปด�วยการประชุมทางธุรกิจและมุ�งเน�นไปที่ภาค 
การเกษตร การเคมีและป�โตรเค ผลิตภัณฑ�เพ�่อสุขภาพและเวชภัณฑ� พลังงานทดแทนโครงสร�างพ�้นฐานสำหรับ 
การเชื่อมต�อ และส�วนประกอบยานยนต� เคร�่องจักรและอุปกรณ�การผลิต

ตั๋วสำหรับการแข�งขัน Formula 1 ในฮานอย (Hanoi) ป� 2020 ได�เร��มจำหน�ายที่ร�านค�าสะดวกซื้อกว�า 1,800 
Vinmart การแข�งขัน Formula 1 Hanoi มีกำหนดการในเดือนเมษายน 2020 Vingroup เป�นบร�ษัทเอกชน 
รายใหญ�ที่สุดของเว�ยดนามและเป�นผู�สนับสนุนทางการเง�นหลักของการแข�งขัน บร�ษัทก�อตั้ง Vietnam Grand 
Prix ในป� 2017ด�วยทุนจดทะเบียนเร��มต�นที่ 43 ล�านดอลลาร�สหรัฐ Vinmart เป�นของ VinCommerce ซึ่งเป�น 
กลุ�มค�าปลีกของ Vingroup นอกจากมาเลเซียและสิงคโปร� เว�ยดนามจะเป�นประเทศท่ี 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 
ที่เป�นเจ�าภาพการแข�งขัน F1 สนามแข�งจะเป�นการผสมผสานระหว�างถนนสาธารณะและส�วนหนึ่งของศูนย�กีฬา  
My Dinh ในเขต Nam Tu Lien ของฮานอย ซึ่งจะเป�นสนามแข�งแห�งที่ 4 ที่รวมทั้งลู�ว��งและถนนในเมือง ในแบบ 
Street Circuit
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Capital Place การพัฒนาสำนักงานแบบบูรณาการใหม�ล�าสุด 
ของฮานอยจะเป�ดให�เช�าในไตรมาสที่สามของป� 2019 และจะเป�ด 
ให�บร�การในป� 2020 โครงการนี้พัฒนาโดย CapitaLand และ 
Mitsubishi Estate จะเป�นหนึ่งในธุรกิจค�าปลีกและสำนักงานที่ 
ใหญ�ที่สุดของฮานอย Capital Place เป�นการพัฒนาสำนักงาน 
ระดับนานาชาติ Capital Place ส�งเสร�มการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
ในการใช�น�ำ การควบคุมคุณภาพอากาศ และการใช�ไฟฟ�า การ 
ออกแบบในป�จจุบันมีเป�าหมายท่ีจะส�งมอบน�ำร�ไซเคิลมากถึง 50% 
อาคารติดต้ังตัวกรองวัสดุเปล�งแสงต่ำและเซ็นเซอร�ตามข�อกำหนด
ของ LEED เพ�่อรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี มีการใช� 
มาตรการทางเทคนิคและรวมเข�ากับระบบการจัดการอาคารเพ�่อ
ตรวจสอบการใช�พลังงานในระดับที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและหนึ่ง 
ในจุดขายของ Capital Place คือการเป�นศูนย�กลางสำหรับธุรกิจ 
ที่สำคัญ สถานทูต หน�วยงานราชการ และโรงแรมชั้นนำ

สายการบิน Vietravel ซึ่งเป�นของ Vietravel บร�ษัททัวร�ชั้นนำ 
ของเว�ยดนามวางแผนท่ีจะเป�ดตัวเท่ียวบินแรกในป� 2020 ป�จจุบัน 
สายการบินกำลังดำเนินการขั้นตอนสุดท�ายเพ�่อขอรับใบอนุญาต
และใบรับรองที่จำเป�นในการเป�ดตัวเที่ยวบินเช�าเหมาลำครั้งแรก 
ในเดือนพฤศจ�กายน 2019 สายการบิน Vietravel วางแผนท่ีจะ 
เป�ดใช�งานเคร�อ่งบิน 3-4 เคร�อ่งป�แรก และมีแผนท่ีจะขยายจำนวน 
คร�่องบินภายมากสุดถึง 30 เคร�่องภายใน 5 ป� เส�นทางการบิน 
ส�วนใหญ�จะเป�นเที่ยวบินระหว�างประเทศ โดยมีตลาดเป�าหมาย 
คือ ญ่ีปุ�น เกาหลีใต� กลุ�มประเทศในอาเซียน ออสเตรเลีย และจ�น

The Ascott Limited (Ascott) กำลังเร�งขยายการดำเนินงาน 
ในเว�ยดนามด�วยโครงการใหม� ๆ หลายโครงการที่จะอยู�ใน Cam 
Ranh และ Hoi An โครงการใหม� ได�แก� Citadines Pearl Hoi 
An เป�นที่พักแห�งแรกของ Ascott ใน Hoi An สถานที่ตั้งอยู� 
กลางพ�น้ท่ีท�องเท่ียวเชิงนิเวศชายหาดฮอยอันแซ่ึงจะเป�ดในป� 2019 
และ Somerset Cam Ranh Bay และ Vertu Cam Ranh Bay 
จะเป�ดในป� 2022 เป�นที่พักอาศัยแห�งแรกของ Ascott ในเมือง 
Cam Ranh ที่พักขนาด 230 ห�อง มุ�งเน�นไปที่คู�รักครอบครัว 
และผู�เกษียณ รวมถึงนักธุรกิจที่ไปเยือนพ�้นที่ Cam Ranh Bay
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� เว�ยดนามอยู�ในอันดับที่ 5  
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