ความเคลื่อนไหวของ

ตลาดตางประเทศ
ไตรมาสที่ 1/2563 (ตลุาคม – ธันวาคม 2562)

ความเคลื่อนไหวของตลาดตางประเทศ
ความเคลือ่ นไหวของตลาดตางประเทศ จะแบงเปน 2 กลุม
โดยแบงจากเขตพ�้นที่ตั้งและศักยภาพในการรองรับการ
จัดงานระดับนานาชาติ ไดแก

กลุม ที่ 1 กลุม ประเทศทีจ่ ดั อยูใ นการแขงขันระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและเปนประเทศที่กำลัง พัฒนา
ไดแก ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟ�ลิปปนส
เว�ยดนาม พมา กัมพูชา และลาว
กลุมที่ 2 กลุมประเทศที่มีบุคลากรและโครงสราง
พ�้นฐาน โรงแรมศูนยประชุมและศูนยแสดงสินคา
ที่มีมาตรฐานระดับโลก พรอมที่จะรองรับการ
จัดงานระดับนานาชาติ และนักเดินทางไมซ ไดแก
ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุน เกาหลีไต จ�น ฮองกง
มาเกา สิงคโปร และไตหวัน

ความเคลื่อนไหวของตลาดตางประเทศในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) สามารถสรุปไดดังนี้
กลุมประเทศที่จัดอยูในการแขงขันระดับภูมิภาคอาเซียน
และเปนประเทศทีก่ ำลังพัฒนาตางเรงสรางความสัมพันธ
กับนานาประเทศในหลากหลายรูปแบบ เพ�่อสรางโอกาส
ทางธุรกิจใหกบั ประเทศของตนเอง ในขณะเดียวกันแตละ
ประเทศก็มีการจัด เตร�ยมความพรอมของสิ�งอำนวย
ความสะดวกในการรองรับนักเดินทางไมซ อาทิ การสราง
ศูนยประชุมการขยายจำนวนหองพัก เปนตน
สำหรับกลุมประเทศที่มีบุคลากรและโครงสรางพ�้นฐาน
โรงแรม ศูนยประชุม และศูนยแสดงสินคาที่มีมาตรฐาน
ระดับโลก พรอมที่จะรองรับการจัดงานระดับนานาชาติ
และนักเดินทางไมซ ใหความสำคัญกับการทำกิจกรรม
ทางการตลาด เนนออกแคมเปญการตลาด และ
นำเสนอผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวที่แปลกใหม เพ�่อ
ดึงดูดนักทองเที่ยวและนักเดินทางไมซ รวมทั้งการนำ
นวัตกรรมมาเปนจุดขายของประเทศนั้น ๆ
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กลุมที่ 1

พมา

ลาว
เว�ยดนาม
กัมพูชา

ฟ�ลิปปนส

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย
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มาเลเซีย
ฐ ภาคเอกชน รวมทั้งผูประกอบการมาเลเซียจับมือกันใน
1. หนการเขวยงานภาครั
ารวมงานนิทรรศการดานอุตสาหกรรมไมซระดับโลก โดยมีวตั ถุประสงค
เพ�่อเจาะกลุมตลาดยุโรป และตั้งเปาหมายที่จะเปนจุดหมายปลายทางใน
รูปแบบแบบของตลาดการทองเที่ยวเพ�่อเปนรางวัล
ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของ Sustainability โดยไดออกโปรแกรม
2. MyCEB
เพ�อ่ สงเสร�มความรับผิดชอบตอสังคม MyCEB MyCSR ซึง่ เปนโปรแกรม
ที่สามารถนำมาเปนสวนเสร�มในการดึงดูดผูที่สนใจที่จะมาจัดกิจกรรมทาง
ธุรกิจในมาเลเซีย
ไดมีการจัดงานประจำปสำหรับอุตสาหกรรมไมซ เพ�่อขอบคุณ
3. MyCEB
สมาคมตาง ๆ และภาคเอกชนในการเปนตัวแทนประเทศในการดึงงานระดับโลก
และไดมีการแตงตั้งบุคลากรในอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่สมควรไดรับเกียรติ
เขารวมโครงการ ทำใหทุกภาคสวนเห็นความสำคัญในการมีสวนรวมและ
พรอมทีจ่ ะชวยกันผลักดันประเทศใหเปนอีกหนึง่ จุดหมายปลายทางสำหรับ
งานไมซ
บโตอยางรวดเร็วในสวนของกิจกรรมไมซ�ในชวง 5 ปทผ่ี า นมา
4. ปปนจจุงั มีบกนั ารเติ
ปนงั มีศนู ยการประชุมพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานแหงแรก
ในโลก และมีโซลาฟารมทีใ่ หญทส่ี ดุ ในปนงั พรอมทัง้ มีการทำการตลาดเชิงรุก
มีโครงการสนับสนุนผูจัดงาน เขารวมงานแสดงสินคาทั่วโลก มีการจัด
ประชุมเพ�่อใหขาวสารกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม ซึ่งในอนาคตคาดวา
ปนงั จะมีกจิ กรรมไมซเพ�ม� ข�น้ และจะมีนกั เดินทางไมซจากประเทศจ�น อินเดีย
และตะวันออกกลางเพ��มข�้นเชนกัน
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สรุปขาวตลาดมาเลเซียโดยภาพรวม
MyCEB พรอมทั้งผูประกอบการในอุตสาหกรรมไมซของมาเลเซีย อาทิ Penang Convention & Exhibition
Bureau, Malaysia International Trade and Exhibition Centre, Kuala Lumpur Convention Centre,
Sabah International Convention Centre ไดเขารวมงาน IBTM World 2019 เปนปท่ี 9 ติดตอกัน เนือ่ งจาก
IBTM เปนแพลตฟอรมเชิง กลยุทธสำหรับมาเลเซียในการเขาไปสูต ลาดยุโรปและตางประเทศ การเขารวมงานในครัง้ นี้
มาเลเซียวางแผนในการนำเสนอผลิตภัณฑและการพัฒนาใหม ๆ ซึ่งจะชวยยกระดับการนำเสนอของประเทศใหกับ
อุตสาหกรรม รวมทัง้ ดึงดูดผูจ ดั งานการประชุมองคกร และงานนิทรรศการ นอกจากนีม้ าเลเซียยังไดเปดตัวโรงแรมใหม 10
แหงทั่วประเทศภายในเดือนธันวาคม 2019 เพ�่อรองรับนักธุรกิจ รวมทั้งศูนยการประชุมนานาชาติซาบาห (SICC)
ที่ใหญที่สุดในมาเลเซียตะวันออก มีหองประชุมที่ไมมีเสา พ�้นที่จัดแสดงที่ตอเนื่องครอบคลุม 5,300 ตารางเมตร
พรอมหองประชุม 6หอง และเลานจ VVIP สวนตัว
สำนักงานการประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย (MyCEB) ขยายความมุงมั่นผานโครงการความรับผิดชอบตอสังคม
(CSR) ผานโครงการ MyCSR ที่โรงพยาบาล ReGen Rehab ดวยการบร�จาครถเข็น มอบใหแกผูปวยภายใต
โครงการ ‘Wish Upon A Star’ MyCEB MyCSR ไดแก โครงการ Let’s Meet and Green Programme,
Cycle of Smiles, Unwind with a Cause, Biji – Biji Initiative and Soup Kitchen Initiative MyCEB
ไดดำเนินการ 28 โครงการ รวมถึงไดมีการปลูกตนไมทั้งหมด 2,040 ตนสำหรับโปรแกรม Let 's Meet and
Green MyCEB เชื่อวาโครงการตางๆ ภายใต MyCSR จะเปนสวนเสร�มใหบร�ษัทที่วางแผนกิจกรรมทางธุรกิจ
หร�อบร�ษัทนำเที่ยวตางๆ นำไปเสนอแกผูที่สนใจจะมาจัดกิจกรรมทางธุรกิจในมาเลเซีย
สำนักงานการประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย (MyCEB) จัดงาน Kesatria Gala Evening ครั้งที่ 8 ที่ Pavilion
Hotel Kuala Lumpur มีผเู ขารวมจากตัวแทนสมาคมและอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของกวา 120 ราย โครงการ Kesatria
Malaysia เร��มตนเมื่อป 2012โดยมีวัตถุประสงคเพ�่อสนับสนุนใหตัวแทนอุตสาหกรรมไมซรวมกันในการดึงงาน
ระดับโลกใหเกิดงานไมซ�ในมาเลเซีย ทุก ๆ ป MyCEB จะแตงตัง้ บุคลากรในอุตสาหกรรมตาง ๆ ทีส่ มควรไดรบั
เกียรติเขารวมโครงการ ในปน้ี MyCEB ไดแตงตัง้ บุคลากรเพ�ม� อีก 4 คน จาก สมาคมเภสัชกรรมมาเลเซีย (MPS)
สมาพันธวศ� วกรรมเคมีแหงเอเชียแปซิฟก� (APCChE) สมาคมผูเ ชีย่ วชาญดานการดูแลบาดแผลแหงมาเลเซีย (MSWCP)
และสมาคมแพทยเวชศาสตรฟ�นฟูแหงมาเลเซีย (MARP)
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สรุปขาวตลาดมาเลเซียโดยภาพรวม
สำนักงานการประชุมและนิทรรศการปนัง (PCEB) ไดรับการ
ยกยอง ในงาน Malaysia Tourism Council Gold Awards 2019
ในฐานะหนวยงานที่มีความทุมเทตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และอุตสาหกรรมไมซ รางวัลนีจ้ ะเปนแรงบันดาลใจสำหรับหนวยงาน
ภาครัฐในการใหการสนับสนุนและการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ
ในปนังและมาเลเซียนับตั้งแตกอตั้งข�้นในป 1986 PCEB ไดจัด
ทำการตลาดเชิงรุกในการสงเสร�มและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ
ผานโครงสรางการสนับสนุนทีห่ ลากหลายสำหรับผูจ ดั งาน การเขา
รวมงานแสดงสินคาทั่วโลก การประชุมเพ�่อใหขาวสารและจัดทำ
Workshop ใหกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม ปนังมีอัตราการ
เพ��มข�้นของจำนวนงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ 118%
จากจำนวน 1,251 ครั้งในป 2016 เปน 2,511 ครั้งในป 2017
และเพ�ม� ข�น้ เปน 2,733 ครัง้ ในป 2018 ซึง่ สงผลใหผลกระทบทาง
เศรษฐกิจโดยรวม (EEI) สูงกวา 1 พันลานร�งกิตในป 2560 และ
1.312 ลานร�งกิต
ในชวง 5 ปที่ผานมา ปนังมีการเติบโตอยางรวดเร็วในสวนของ
กิจกรรมไมซ รวมถึงสถานทีใ่ นการจัดงาน โดยปนงั มีศนู ยการประชุม
พลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานแหงแรกในโลก และมีโซลาฟารม
ทีใ่ หญทส่ี ดุ ในปนงั ซึง่ ไดรบั การรับรองจาก Eco Green (Green
Building Index) ปนังเร��มที่จะดึงดูดงานที่มีขนาดใหญข�้น และ
เปนงานระดับนานาชาติ ซึง่ ผูจ ดั งานตางประเทศมักจะมีความคาดหวัง
ที่แตกตางจากผูจัดงานในประเทศ ปนังตองเปลี่ยนกลยุทธตาม
ความตองการของผูจัดงานระดับนานาชาติ อาทิ ผูเขารวมงาน
จากยุโรปอาจจะตองการเที่ยวชมเมือง กลุมชาวจ�นอาจตองการ
ทีจ่ ะลิม� ลองทุเร�ยน ซึง่ ในอนาคตกิจกรรมไมซจะมีผเู ขารวมมากข�น้
จากประเทศจ�น อินเดีย และตะวันออกกลาง
สำนักงานการประชุมและนิทรรศการแหงมาเลเซีย (MyCEB) ได
รวมมือกับ กองทัพมาเลเซีย (MAF), กองทัพอากาศมาเลเซีย
(RMAF), กรมสถิตมิ าเลเซีย (DOSM) และสมาชิกของภาคธุรกิจ
ในการสงเสร�มมาเลเซียใหเปนจุดหมายปลายทางการแขงขันกีฬา
ระดับโลกอยาง IRONMAN Triathlonซึง่ เปนกีฬาทีม่ ผี ชู น่ื ชอบ
และผูเ ขารวมจากทัว่ ทุกมุมโลก มาเลเซียและลังกาว�มคี วามภูมใิ จ
ที่ไดเปนสวนหนึ่งของงานระดับโลก ซึ่งนี้เปนครั้งที่ 6 ที่ไดรับการ
ยอมรับในฐานะจุดหมายปลายทางการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ
ดังนัน้ ภาพรวมการโฮสตของไอรอนแมนลังกาว�จง� เปนไปตามแคมเปญ
Visit Malaysia 2020
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สรุปขาวตลาดมาเลเซียโดยภาพรวม

สำนักงานการประชุมและนิทรรศการแหงมาเลเซีย (MyCEB) ไดประกาศการชนะการประกวดราคาครั้งใหมสำหรับ
อุตสาหกรรมไมซ โดยมาเลเซียจะเปนเจาภาพจัดการประชุมเอเชียแปซิฟก� (APCB) 2023 ครัง้ ที่ 12 เร�อ่ ง Biomechanics APCB
เปนการประชุมชีวกลศาสตรทใ่ี หญทส่ี ดุ ในมาเลเซีย งานนีจ้ ดั ข�น้ เพ�อ่ สนับสนุนและสงเสร�มการทำว�จยั ในสาขาชีวกลศาสตร
ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก� และสรางชุมชนสำหรับอุตสาหกรรม โดยคาดวาจะตอนรับผูเ ขารวมงานประมาณ 800 คน และจะ
มีผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ 8.37 ลานร�งกิต นอกจากนี้มาเลเซียประกาศวาผูมาเยือนจะไดรับประสบการณของ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจากมาเลเซียมีเอกลักษณที่โดดเดนในแงของมรดกทางวัฒนธรรม
จากการทีม่ าเลเซียเห็นการตอบรับเชิงบวกจากนักธุรกิจจากตลาดยุโรปและเอเชีย พรอมกับจำนวนนักทองเทีย่ วทีเ่ พ�ม� ข�น้ 4.9%
โดยมาเลเซียตัง้ เปาหมายทีจ่ ะเปนจุดหมายปลายทางในรูปแบบแบบของตลาดการทองเทีย่ วเพ�อ่ เปนรางวัล ดังนัน้ โรงแรมฮิลตัน
มาเลเซียไดตระหนักถึงศักยภาพของประเทศทีจ่ ะดึงดูดนักเดินทางไมซ จ�งไดนำเสนอแคมเปญ MICE ในไตรมาสสุดทาย
ของป 2019 อาทิ การใหสวนลดและหองพักฟร� รวมทั้งการอัพเกรดสิทธิประโยชนอื่น ๆ รวมถึงไดรับคะแนน Hilton
Honor ถึง 3 เทา บร�การรถลีมูซีนรับสงสนามบินและอื่น ๆ สำหรับการประชุมองคกรและการทองเที่ยวเพ�่อเปนรางวัล
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อินโดนีเซีย
ฐบาลอินโดนีเซียมีความพยายามในการเปนเจาภาพโอลิมปคในป 2032
1. รัโดยได
รับการสนับสนุนจากประเทศจ�น ซึ่งเสนอตัวเขาชวยในดานตาง ๆ
เชน การพัฒนาศักยภาพความพรอม รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรดาน
การกีฬาใหมคี วามพรอม โดยการเสนอตัวในครัง้ นีจ้ ะเปนการเสดงใหทว่ั โลก
เห็นถึงศักยภาพในการจัดงานระดับโลกของเอเชียทีท่ างประเทศจ�นพยายาม
ผลักดันอยู
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สรุปขาวตลาดอินโดนีเซียโดยภาพรวม

รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศวาไดรับแรงสนับสนุนจากประเทศจ�นในการผลักดันใหเปน
เจาภาพการจัดงาน Olympic ในป 2032 ซึ่งจะเปนการแขงขันกับคูแขงที่นากลัว
อยางประเทศเยอรมัน แสดงใหเห็นถึงความตืน่ ตัวของประเทศในแถบเอชียทีพ
่ ยายาม
จะเขาไปมีสวนรวมกับงานระดับโลกมากข�้น
มีการจัดงานแสดงสินคาดานการทหารในประเทศอินโดนีเซียข�้นโดยทางกองทัพของ
อินโดนีเซียไดนำเอาวุธยุโธปกรของตัวเองมาออกโชว�ในงานครัง้ นีด้ ว ย ซึง่ ไดรบั ความ
สนใจจากรัฐบาลของประเทศติมอรที่สงผูนำสูงสุดทางทหารเขารวมดวย
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ฟ�ลิปปนส

่อนไหวตอเนื่องจากการที่รัฐบาลฟ�ลิปปนสมีประกาศแนวทางกา
1. ความเคลื
รยายเมืองหลวงจากมะนิลาไปยังมินดาเนา (ทางใตของฟ�ลิปปนส) สงผล
กระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจตอเมือง Sabah เปนเมืองชายฝงที่สามารถ
เชื่อมตอกับเมืองหลวงของทั้งประเทศบรูไน อินโดนีเซีย และฟ�ลิปปนส
อยางสะดวก อีกทั้งยังสงผลดีตอแผนการสรางศูนยประชุม Sabah
International Convention Centre (SICC) ที่ใกลสำเร็จในเร็ววันและ
จะพรอมเปดใชงานในป 2020 คาดวาจะเปนอีกเมืองเศรษฐกิจของภูมภิ าค
งที่จะใช�โอกาสในการเปนเจาภาพจัดงาน SEA Games
2. ฟ�ครัล้งิปทีป่ น30สคาดหวั
ในการสรางความเชื่อมั่นแกทั่วโลกใหมีความมั่นใจวาประเทศ
มีความพรอมรองรับนักเดินทางจำนวนมากจากทั่วโลก โดยมีการสั่งการ
จากภาครัฐใหเตร�ยมพรอมตอนรับนักเดินทางในหลากหลายดาน อาทิ
โรงแรม รานอาหาร และระบบคมนาคม เปนตน
ปนสออกแคมเปญสื่อสารการตลาด “Pleasure to Meet You”
3. ฟ�เพ�ล่อิปโปรโมทศั
กยภาพของสถานที่จัดงาน ศูนยประชุมและนิทรรศการใน 4
หัวเมืองสำคัญใหทั่วโลกไดรูจัก อาทิ ในเมือง Davao, Manila, Iloilo
และ Cebu รวมพ�น้ ทีก่ วา 200,000 ตรม. ซึง่ ลวนแตเปนเมืองทีม่ ศี กั ยภาพ
รองรับกลุมไมซขนาดใหญได
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สรุปขาวตลาดฟ�ลิปปนส�โดยภาพรวม

ฟ�ลปิ ปนสมกี ารประชาสัมพันธ�ไปยังตลาดตางประเทศถึงสถานทีจ่ ดั งานทีส่ ำคัญใน 4 หัวเมือง แสดงถึงความพรอม
ในการรองรับงานไมซระดับนานาชาติ อาทิ เมือง Davao มีศนู ยประชุม SMX Convention Center Davao ขนาด
ของพ�น้ ทีร่ วม 7,853 ตรม. ถือวาเปนศูนยประชุมและนิทรรศการทีใ่ หญทส่ี ดุ ทางตอนใตของฟ�ลปิ ปนส เมือง Manila
มีศูนย SMX Convention Center Manila เปนศูนยแสดงสินคาถึง 4 ฮอลล มีจำนวนหองประชุม 14 หอง
พ�้นที่รวมทั้งหมด 21,000 ตรม. World Trade Center Metro Manila มีพ�้นที่รวมทั้งสิ�น 122,000 ตรม. โดย
แบงเปนสวนจัดงานภายนอกอาคาร 88,000 ตรม. Philippines International Convention Center มีหอง
ประชุมถึง 14 หอง หองอาหาร และ Media Center ใหบร�การ เมือง Iloilo ซึ่งถือวาเปนเมืองนองใหมสำหรับ
การจัดงานไมซ มีศนู ยการประชุมชือ่ Iloilo Convention Center ตัง้ อยูบ นพ�น้ ทีก่ วา 72 เอเคอร ในชัน้ แรกรองรับ
ผูเขารวมงานไดกวา 3,700 ที่นั่ง และอีก 500 ที่นั่งในชั้นที่สอง เมือง Cebu มีศูนยประชุม SMX Convention
Center Cebu ประกอบดวยอาคารจัดแสดงสินคาขนาดใหญ 2 ฮอลล หองประชุมมาตรฐานและหองบอรดรูม
ขนาดใหญ เหมาะสำหรับกิจกรรมไมซทุกรูปแบบ
เมือง Iloilo ไดจัดแคมเปญ Meet You in Iloilo เพ�่อโปรโมตเมืองในฐานะหนึ่งในเมืองหลักดานการจัดงาน
ประชุมสัมมนา การทองเที่ยวเพ�่อเปนรางวัล การแสดงสินคา โดยการออกแคมเปญนี้มุงหวังที่จะดึงนักเดินทางไมซ
เดินทางมารวมงานมากข�น้ โดยคาดวาภายในป 2022 เมืองจะมีหอ งพักทีพ
่ รอมตอนรับนักเดินทางกวา 6,000 หอง
Tourism Promotions Board (TPB) รวมกับกรมการทองเที่ยวแหงฟ�ลิปปนส (DOT) รวมกันจัดทำโปรโมชั่น
การตลาดภายในงาน Invitational (MICECONnect) 2019 เพ�่อโปรโมตประเทศฟ�ลิปปนส�ในฐานะจุดหมาย
ปลายทางชั้นนำทั้งดานการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ
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สรุปขาวตลาดฟ�ลิปปนส�โดยภาพรวม
เมือง Davao เตร�ยมพรอมเปนเมืองเจาภาพการจัดงาน MICECon 2020 ในเดือนกันยายน 2020 โดยผูนำของ
เมืองพยายามอยางหนักในการสรางชื่อเสียงใหกับเมืองและเพ��มจำนวนนักเดินทางตางชาติใหเดินทางเขามาอยาง
ตอเนื่อง โดยกอนหนานี้เมือง Davao ยังไมไดรับความนิยมจากนักเดินทางตางชาติมากนัก เนื่องจากสิ�งอำนวย
ความสะดวกตางๆในการจัดงานประชุมยังไมเพ�ยงพอ หองพักจำนวนไมเพ�ยงพอ และระบบคมนาคมที่ไมสะดวก
แตในปจจุบันเมืองไดปรับปรุงมาตรฐานการใหบร�การและสิ�งอำนวยความสะดวกตางๆ พรอมแสดงความมั่นใจวา
เมือง Davao จะเปนผูน ำของเมืองจุดหมายปลายทางในภูมภิ าค BIMP-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)
ที่ประกอบดวยประเทศบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟ�ลิปปนส
การเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตครั้งที่ 30 (SEA Games) ถือเปนอีกหนึ่งโอกาสครั้ง
สำคัญสำหรับประเทศฟ�ลิปปนสที่จะสรางชื่อเสียงของประเทศในฐานะที่เปนจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดงาน
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) ทั้งนี้ประเทศฟ�ลิปปนส�ไดเตร�ยมความพรอมทั้งดานสิ�งอำนวยความสะดวก โรงแรม
และรานอาหารใหพรอมรองรับสำหรับนักเดินทางจากทัว่ โลก ทัง้ นีเ้ มือ่ ปทแ่ี ลว The Department of Tourism (DOT)
ของฟ�ลิปปนส�ไดประกาศ MICE Roadmap 2030 ของประเทศ โดยตั้งเปาหมายวาอุตสาหกรรมไมซจะสรางราย
ไดกวา 24,000 ลานเปโซฟ�ลิปปนส หร�อประมาณ 14,000 ลานบาท ภายในป 2030
The Department of Tourism (DOT) ของฟ�ลิปปนสตั้งเปาในการสรางรายไดจากการทองเที่ยวกวา 600,000
ลานเปโซฟ�ลิปปนสภายในป 2020 จากแผนการกระตุนใหนักทองเที่ยวที่เขามาใชจายมากยิ�งข�้นในประเทศ
The City Tourism Office (CTO) ของฟ�ลปิ ปนสรายงานวา มีนกั ทองเทีย่ วเดินทางเขามาอยางนอย 2.34 ลานคน
ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจ�กายน 2019 สงผลใหเกิดเม็ดเง�นเขาประเทศกวา 50,000 ลานเปโซฟ�ลิปปนส
สถิตนิ กั ทองเทีย่ วในชวง 11 เดือนแรกของป 2019 สูงกวายอดนักทองเทีย่ วทีม่ าเยือนในชวงเวลาเดียวกันของปทแ่ี ลว
กวา 7.3% สวนหนึ่งมาจากนักเดินทางธุรกิจที่เดินทางมาเขารวมงานไมซ�ในประเทศ
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การคาโลกที่ยังมีความไมแนนอน ประกอบกับการชะลอตัวใน
1. จากสถานการณ
ประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก สงผลกระทบตอตัวเลขการทองเทีย่ ว โดยเศรษฐกิจ
ของประเทศในกลุม CLMV ก็ไดรับผลกระทบเชนกัน ทั้งนี้เพ�่อเปนการกระตุน
เศรษฐกิจของภูมภิ าค ตัวแทนจากภาคธุรกิจของประเทศในกลุม CLMV ไดเขารวม
การประชุมระหวางผูซ อ้ื และผูข าย ระหวาง อินเดีย - CLMVโดยมีวตั ถุประสงคเพ�อ่
จัดกิจกรรมความรวมมือระหวางอินเดียและกัมพูชา ลาว พมา และเว�ยดนาม
างไรก็ตาม
2. อยประเทศกั
มพูชา

การทองเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจของ
โดยการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมมีแนวโนมที่จะ
เติบโตในอนาคต พนมเปญเปนเมืองทีไ่ ดรบั การพ�จารณาในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ
โดยทีร่ ฐั บาลกำลังลงทุนดานสิง� อำนวยความสะดวก และสถานทีส่ ำหรับอุตสาหกรรมไมซ

ยดนามขยายโครงการยกเวนว�ซาสำหรับพลเมืองของ 8 ประเทศ ไดแก
3. รัรัฐสบาลเว�
เซีย ญี่ปุน เกาหลี เดนมารก นอรเวย สว�เดน ฟ�นแลนด และเบลารุส จนถึงสิ�น
ป 2565 โดยไมคำนึงถึงประเภทของหนังสือเดินทาง วัตถุประสงคของการเขา
ประเทศเว�ยดนาม และสามารถอยูในประเทศเว�ยดนามได�ไมเกิน 15 วัน ซึ่งจะเอื้อ
ประโยชนตอ ผูท ส่ี นใจเดินทางมาเว�ยดนามไมวา จะเปนนักทองเทีย่ ว หร�อนักเดินทางไมซ
รับการจัดอันดับจาก UNWTO วาเปนหนึ่งในจุดหมายปลายทางการ
4. เว�ทอยงเทีดนามได
ย่ วทีเ่ ติบโตเร็วทีส่ ดุ ในโลก นอกจากนีจ้ งั หวัด Quang Nam ทางตอนกลาง
ของเว�ยดนามยังติด 10 อันดับแรกของดัชนีความสามารถในการแขงขันในเว�ยดนาม
จากความไดเปร�ยบในดานโครงสรางพ�้นฐานที่ตั้ง และนโยบายของรัฐบาลจังหวัด
จ�งทำใหจังหวัด Quang Nam เปนจุดหมายปลายทางที่นาดึงดูดสำหรับนักลงทุน
ตางชาติ การประมง และการทองเที่ยว
ม� ตืน่ ตัวในการพัฒนาสถานประกอบการ อาทิ โรงแรม New World
5. ภาคเอกชนเร�
Saigon ซึ่งเปนโรงแรมระดับหาดาวแหงแรกในโฮจ�มินห ไดมีการปรับปรุงหองพัก
หองประชุม และสิ�งอำนวยความสะดวกเพ�่อรองรับนักธุรกิจและนักทองเที่ยวใน
อนาคต
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สรุปขาวตลาดCLMVโดยภาพรวม
เศรษฐกิจกลุม ประเทศ CLMV จะขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอลงราว 6-7% ในป 2019
และ 2020 จากสถานการณการคาโลกทีย่ งั มีความไมแนนอนและการเติบโตทีช่ ะลอ
ตัวในประเทศเศรษฐกิจหลักสงผลกระทบผานการสงออกและการทองเทีย่ วทีช่ ะลอ
ตัว โดยเศรษฐกิจของ CLMV ยังคงเผชิญความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายในและ
ภายนอก โดยกัมพูชาและเมียนมาอาจถูกสหภาพยุโรปถอนสิทธิพเ� ศษทางการคา
EBA ซึ่งจะทำใหทั้งสองประเทศสูญเสียความไดเปร�ยบดานการสงออกในระยะ
กลาง ลาวยังคงมีความเสีย่ งจากปญหาหนีส้ าธารณะทีส่ งู ในขณะทีเ่ ว�ยดนามอาจ
เผชิญนโยบายกีดกันการคาจากสหรัฐฯ
กัมพูชาทราเวลมารท ถือเปนหนึ่งในงานเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่สำคัญและเปน
แพลตฟอรมที่ผูซื้อซัพพลายเออรและผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสามารถ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและขาวสารลาสุด รัฐมนตร�วา การกระทรวงการทองเทีย่ ว
ของกัมพูชากลาววา การทองเทีย่ วมีบทบาทสำคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ของประเทศกัมพูชา โดยการทองเทีย่ วเชิงธรรมชาติและการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
มีแนวโนมที่จะเติบโตตอไป กัมพูชาไดลงทุนในการดำเนินการเพ�่อสงเสร�มแหลง
ทองเที่ยวตาง ๆ ของประเทศ รวมถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการทำอาหาร
การระดมทุนในการลงทุน การจัดการทรัพยากรมนุษย และการสรางโปรแกรมให
สอดคลองกับแนวโนมของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม นอกจากนี้กัมพูชายัง
พยายามที่จะเปนจุดหมายปลายทางสำหรับมหกรรมนานาชาติ ซึ่งประเทศกำลัง
ลงทุนดานสิง� อำนวยความสะดวกและสถานทีส่ ำหรับอุตสาหกรรมไมซ ซึง่ พนมเปญ
เปนเมืองที่ไดรบั การพ�จารณาในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ นอกจากศูนยประชุม
และนิทรรศการไดมอนด เมืองหลวงของกัมพูชาก็มีโรงแรมที่สามารถรองรับ
นักเดินทางไมซหลายแหง ซึ่งโรงแรมโซฟาพนมเปญไดรับเกียรติเปนเจาภาพ
กัมพูชาทราเวลมารท (CTM) 2019
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สรุปขาวตลาดCLMVโดยภาพรวม

UNWTO จัดอันดับประเทศเว�ยดนามเปนหนึง่ ในจุดหมายปลายทางการทองเทีย่ วทีเ่ ติบโตเร็วทีส่ ดุ ในโลกการทองเทีย่ ว
เว�ยดนามกำลังเติบโตในยุคของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 ซึง่ สงผลกระทบอยางมีนยั สำคัญตอทุกภาคสวนของ
เศรษฐกิจรวมถึงการทองเที่ยว การปรับตัวในครั้งนี้มีจุดประสงคเพ�่อใหผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
ปรับปรุงการดำเนินธุรกิจใหมคี วามยืดหยุน และความเปนมืออาชีพ รวมถึงสงเสร�มธุรกิจ Start up ใหมคี วามสามารถ
ในการนำเสนอผลิตภัณฑการทองเที่ยวที่แปลกใหม และสามารถใชประโยชน�ไดอยางมีประสิทธิภาพ
รัฐบาลเว�ยดนามประกาศขยายโครงการยกเวนว�ซา ใหเปนเวลา 15 วันสำหรับพลเมืองของ 8 ประเทศ ไดแก รัสเซีย
ญี่ปุน เกาหลีเดนมารก นอรเวย สว�เดน ฟ�นแลนด และเบลารุส จนถึงสิ�นป 2022 ผูเขามาจาก 8 ประเทศเหลานี้
จะได รับอนุญาตใหเขาเว�ยดนามโดยไมเสียคาว�ซา ซึง่ จะสามารถอยูใ นประเทศเว�ยดนามได�ไมเกิน 15 วัน โดยไมคำนึง
ถึงประเภท ของหนังสือเดินทาง วัตถุประสงคของการเขาประเทศเว�ยดนาม ปจจุบันเว�ยดนามใหการยกเวนว�ซาแก
พลเมืองของ 24 ประเทศและ e-Visa สำหรับพลเมือง 80 ประเทศ นักทองเที่ยวตางชาติยังสามารถเยี่ยมชมเกาะ
Phu Quoc โดยไมตองทำว�ซานานถึง 30 วัน
จังหวัด Quang Nam ทางตอนกลางของเว�ยดนามติดอันดับ 10 อันดับแรกของดัชนีความสามารถในการแขงขัน
ของจังหวัดเปนเวลาสามปตดิ ตอกัน ดวยความไดเปร�ยบในดานโครงสรางพ�น้ ฐานทีต่ ง้ั และนโยบายของรัฐบาลจังหวัด
จ�งเปนจุดหมายปลายทางทีน่ า ดึงดูดสำหรับนักลงทุนตางชาติ การประมง การทองเทีย่ ว และเขตเศรษฐกิจของจังหวัด
เปนปจจัยสำคัญทีท่ ำใหเกิดการเติบโตของ Quang Nam ภาคการบร�การของ Quang Nam นัน้ มีความหลากหลาย
มีโรงแรม 180 แหง ว�ลลา 174 หลังและโฮมสเตย 265 แหง เพ�อ่ รองรับกลุม ลูกคาทีห่ ลากหลายดวยความตองการ
ที่แตกตางกัน อัตราการเขาพักเฉลี่ย อยูที่ประมาณ 67 เปอรเซ็นตสูงกวาของดานังมากถึง 50 เปอรเซ็นต ในป
2020 Quang Nam ตัง้ เปาทีจ่ ะดึงดูดนักทองเทีย่ ว 8 ลานคนสรางรายได 15,500 ลาน VND (670 ลานเหร�ยญสหรัฐ)
หร�อคิดเปน 12% ของ GDRP

15

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ในCLMV

สรุปขาวตลาดCLMVโดยภาพรวม
งานแสดงเคร�่องจักรและเคร�่องมือโลหะและนิทรรศการนานาชาติ
ครัง้ ที่ 7 (MTA HANOI 2019) จัดข�น้ ทีศ่ นู ยแสดงสินคานานาชาติ
ในกรุงฮานอยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2019 นิทรรศการมีทั้งหมด 3
วัน มีผรู ว มของบูธ 175 ราย จาก 15 ประเทศ อาทิ เกาหลี ญีป่ นุ
ไตหวัน สิงคโปร เยอรมนี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมร�กา
รวมถึงอินโดนีเซียและมาเลเซีย ในการประชุมมีการหาร�อเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการผลิตในเว�ยดนาม และสินคา“ Made in Vietnam”
ซึง่ ประเทศเว�ยดนามเปนประเทศทีม่ คี วามโดดเดน และมีความชำนาญ
ในผลิตภัณฑงานฝมือ หนึ่งในอุตสาหกรรมระดับแนวหนาของ
เว�ยดนาม คือ เฟอรนิเจอร โดยมีผูผลิตเฟอรนิเจอรจำนวนมาก
ยายฐานการผลิตมาจากประเทศจ�นมาเว�ยดนาม ปจจุบนั เฟอรนเิ จอร
ไมใชอุตสาหกรรมเดียวที่เว�ยดนามไดรับสวนแบงการตลาดที่เพ��ม
ข�้น อุตสาหกรรมการผลิตรองเทาก็ไดรับการตอบรับที่ดีเชนกัน
ตัวแทนจากภาคธุรกิจของเว�ยดนามจำนวน 25 ราย เขารวมการ
ประชุมระหวางผูซื้อและผูขาย ระหวาง อินเดีย - CLMV ในเมือง
เจนไนเมืองหลวงของรัฐทมิฬนาฑูของอินเดียเมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม
2019 โดยการประชุมนีจ้ ดั ข�น้ โดยกระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม
ของอินเดียและสมาพันธอตุ สาหกรรมอินเดีย (CII) โดยมีวตั ถุประสงค
เพ�อ่ จัดกิจกรรมความรวมมือระหวางอินเดียและกัมพูชา ลาว พมา
และเว�ยดนาม (CLMV) ดวยธีม “Build Economic Integration
through Regional Value Chains”นอกจากนั้นผูประกอบการ
เว�ยดนามจะเขารวมงานจัดแสดงสินคา Ambienteซึง่ เปนงานแสดง
สินคาชั้นนำของโลกในป 2020 ซึ่งกำหนดวันที่ 7-11 กุมภาพันธ
2020 ที่จัดข�้นในแฟรงคเฟ�รต
บร�ษัท Sens Asia Travel Joint Stock ไดนำเสนอ แคมเปญ
Green Friday เพ�อ่ เชิญชวนลูกคา และคูค า ทางธุรกิจมารวมกันสราง
ความยั่งยืนในการทองเที่ยวในชวงเทศกาลวันหยุด Sens Asia
ไดจดั ใหนกั ทองเทีย่ วมีสว นรวมในการทำกิจกรรมปลูกตนไม ในขณะ
ทีร่ ว มเทีย่ วกับกรุป ทัวร�ในเว�ยดนามและกัมพูชา ทัวรธรรมชาติท่ีได
รับความนิยมมากที่สุดของ Sens Asia สองแหงคือ 'Angkor
the Uncharted Adventure' ซึ่งเปนทร�ปปนจักรยานหนึ่งวัน
และ 'Vietnam Backroads and Ecolodges' บร�ษัท Sens Asia
มี แ นวคิ ด ที ่ จ ะตอบแทนชุ ม ชนและสร า งความตระหนั ก รู  เ กี ่ ย ว
กับการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน สถานทีท่ เ่ี ขาชมในแตละทัวรจะถูกเก็บ
เปนความลับกอนออกเดินทางดวยเสนทางที่คิดคนจากทีม Sens
Asia ซึ่งเปนการมอบประสบการณแบบสวนตัวมากข�้น
โรงแรม New World Saigon ซึง่ เปนโรงแรมระดับหาดาวแหงแรก
ในโฮจ�มินหเปดเผยผลการปรับปรุงหองพัก รานอาหารและเลานจ
รวมถึงพ�้นที่สาธารณะ การปรับปรุงโรงแรมยังรวมถึงหองบอลรูม
ซึง่ รองรับแขกได 500 คนสำหรับงานอีเวนท พรอมกับพ�น้ ทีป่ ระชุมทีม่ ี
พ�น้ ทีต่ อ นรับ หองโถง และหอง breakout ปจจุบนั โรงแรมมีหอ งพัก
533 หองสำหรับนักธุรกิจและนักทองเที่ยวที่เดินทางมาพักผอน
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ออสเตรเลีย
่สื่อตางๆ ทั่วโลกกำลังจับตาเฝาดูสถานการณ�ไฟปาในออสเตรเลีย
1. ขณะที
ทีย่ งั คงลุกลาม สงผลทำใหผป ู ระกอบการดานการทองเทีย่ วและอุตสาหกรรมไมซ
ในประเทศประสบปญหาความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยของนักเดินทาง
กระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเปนอยางมาก หนวยงานรัฐผูด แู ล
รับผิดชอบดานการทองเที่ยวของออสเตรเลียจ�งไดออกมาใหขอมูลอีก
ดานทีส่ อ่ื ตางประเทศไมไดนำเสนอ นัน่ คือสถานทีท่ อ งเทีย่ วยอดนิยมหลาย
แหงในประเทศออสเตรเลียไมไดรบั ผลกระทบใดๆ จากเหตุการณครัง้ นีแ้ ละ
ยังคงเปดใหบร�การ อีกทั้งเนนย�ำวานักเดินทางยังสามารถเดินทางเขามา
ทองเที่ยวไดตามปกติ
วา จากสถานการณ�ไฟปาจะสงผลกระทบถึงแคมเปญประชาสัมพันธ
2. คาดการณ
การทองเทีย่ วออสเตรเลียทีเ่ พ�ง� ประกาศ 'Come Live our Philausophy’
อยางหลีกเลีย่ งไมได เนือ่ งจากเปนแคมเปญการตลาดทีด่ งึ ดูดนักทองเทีย่ ว
โดยเนนชูจุดขายในการเปนประเทศที่มีทองฟาปลอดโปรง ไรมลพ�ษ ใน
การเร�ยกความมั่นใจแกนักเดินทางใหกลับมาทองเที่ยวจำเปนตองการ
จัดการฟ�น ฟูสภาพแวดลอมทีม่ ปี ระสิทธิภาพและทำการประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง
ฐทัสเมเนียทางตอนใตของประเทศเปนรัฐเดียวที่ปลอดจากปญหา
3. โดยรั
ของสถานการณ�ไฟปาคาดวารัฐจะใช�โอกาสในว�กฤติครัง้ นีแ้ สดงถึงศักยภาพ
ในการเปนเมืองเจาภาพจัดงานไมซทส่ี ำคัญและนำรายไดจำนวนมากเขาสูเ มือง
นประมูลสิทธิ์งานธุรกิจ (Business Events Bid Fund) โดยการ
4. กองทุ
ทองเที่ยวออสเตรเลียปรับลดเกณฑการสนับสนุนใหงายข�้นเพ�่อสงเสร�ม
ผูประกอบการใหมีโอกาสในการทำธุรกิจมากข�้น หวังดึงดูดธุรกิจไมซ
ตางชาติเขามาจัดในประเทศใหมากข�้นสรางเม็ดเง�นเขาสูระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ
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สรุปขาวตลาดออสเตรเลียโดยภาพรวม
CVENT บร�ษัทผูนำดานเทคโนโลยีการจัดการงานไมซระดับโลกเปดเผยถึงผลการสำรวจความตองการใชสถานที่
จัดงานไมซของผูจัดงาน (Event Planner) ภายในประเทศออสเตรเลีย โดยผลการสำรวจที่สำคัญระบุวาในแตละป
ผูจัดงานจะตองจัดงานประชุมตางๆ ไมต่ำกวา 10 งาน อีกทั้งจะมีเวลาในการคัดเลือกสถานที่จัดงานสั้นลง ฉะนั้น
ผูจ ดั งานคาดหวังวาจะสามารถหาขอมูลของสถานทีจ่ ดั งานอยางครบถวนได�ในเว็บไซต โดยไมจำเปนตองเดินทางไปดู
สถานที่จร�ง อีกประเด็นที่สำคัญในการเลือกสถานที่จัดงานคือ การใหบร�การดานเทคโนโลยีของสถานที่จัดงานเพ�่อ
อำนวยความสะดวกแกทั้งผูจัดงานและผูเขารวมงาน จะเปนตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงานนั้นๆ
จากบทสัมภาษณของผูบ ร�หารการทองเทีย่ วของออสเตรเลียเปดเผยวาในป 2020 นักวางแผนจัดงานธุรกิจ (Business
Event Planners) ทีจ่ ะเขามาจัดงานไมซ�ในประเทศออสเตรเลียจะมีตวั เลือกในดานสถานทีจ่ ดั งานเพ�ม� ข�น้ อีกมากมาย
ทัง้ โรงแรมและสถานทีจ่ ดั งานตางๆ ทีก่ ำลังจะเปดตัวกวา 10 แหงในเมืองหลักทัว่ ประเทศ ถือเปนยุคแหงการพัฒนา
Infrastructure ในอุตสาหกรรมไมซครั้งสำคัญของออสเตรเลีย
Business Events Australia ไดออกแคมเปญการตลาด 3 ป ชื่อ 'Come Live our Philausophy’ เพ�่อดึงดูด
นักเดินทางทองเทีย่ วเพ�อ่ เปนรางวัล (Incentives) และนักทองเทีย่ วทัว่ โลก โดยตอยอดจากความสำเร็จของแคมเปญ
การตลาดกอนหนานีช้ อ่ื “There’s Nothing Like Australia” โดยแคมเปญนีจ้ ะเนนนำเสนอ 3 จุดแข็งของประเทศคือ
อัตลักษณของประเทศออสเตรเลีย ผูคนชาวออสเตรเลีย และว�ถีชีว�ตชาวออสเตรเลีย
ในปที่ผานมาของกองทุนประมูลสิทธิ์งานธุรกิจ (Business Events Bid Fund) โดยการทองเที่ยวออสเตรเลียได
สนับสนุนการประมูลสิทธิ์และประสบความสำเร็จในการดึงงานเขามาจัดในประเทศออสเตรเลียแลวจำนวน 23 งาน
ทำใหมเี ม็ดเง�นอัดฉีดเขาสูร ะบบเศรษฐกิจกวา 270 ลานเหร�ยญออสเตรเลีย การทองเทีย่ วออสเตรเลียจ�งมีแผนปรับ
เกณฑการสนับสนุนใหเปดกวางมากข�้นเพ�่อหวังชวยดึงดูดธุรกิจไมซตางชาติเขามาจัดในประเทศใหมากข�้น ทั้งยัง
จะดึงดูดเม็ดเง�นอีกจำนวนมากเขาสูระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอยางการปรับเกณฑการสนับสนุน เชน
งานประชุมนานาชาติที่จัดโดยสมาคมจะตองมีผูเขารวมงานจากตางชาติไมนอยกวา 400 คน (ปจจุบันระบุที่
500 คน)
งานการทองเทีย่ วเพ�อ่ เปนรางวัลจะตองมีผเู ดินทางจากตางประเทศไมนอ ยกวา 700 คน (ปจจุบนั ระบุท่ี 1,000 คน)
ขยายเวลาของการจัดงานไดจนถึง 30 ธันวาคม 2024
ในป 2020 จะถือเปนครัง้ แรกสำหรับการจัดงาน Asia Pacific Incentives and Meetings Event (AIME) 2020
ทีจ่ ะเชิญผูบ ร�หารจำนวนกวา 40 คนทีอ่ ยูใ นสมาคมทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรมไมซทว่ั ทัง้ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก� และ
นานาชาติ เขารวมฟงสัมมนากลุม พ�เศษ Knowledge Program "Associations Round Table" เพ�อ่ รวมกันถก
ประเด็นและรวมกันคิดโมเดลทางธุรกิจและนวัตกรรมใหมๆ ที่ชวยขับเคลื่อนสมาคมในอนาคต
งาน Asia Pacific Incentives and Meetings Event (AIME) จะจัดข�้นอีกครั้งวันที่ 17-19 กุมภาพันธ 2021 ที่
Melbourne Convention and Exhibition Centre เปดเผยยอดผูเ ขารวมแสดงสินคาทีย่ นื ยันแลว มีกวา 300
บร�ษทั โดยเปนบร�ษทั จากตางประเทศ (นอกประเทศออสเตรเลีย) ถึง 40% โดยผูจ ดั งานไดขยายงานจากในป 2020
ใหมีขนาดใหญข�้นเพ�่อเพ��มโอกาสทางธุรกิจและเพ��มความคุมคาในการลงทุนเดินทางเขารวมงานใหแกผูเขารวมงาน
ซิดนีย�ไดรับสิทธิ์เปนเมืองเจาภาพจัดการประชุมขนาดใหญถึง 3 ครั้ง ในชวงป 2020-2021 โดยจะตอนรับคณะ
ประชุมจากบร�ษทั ขายตรงยักษ�ใหญทม่ี าจากแอมเวยมาเลเซีย ญีป่ นุ และเกาหลี รวมกวา 6,500 คนเขามารวมประชุม
ที่เมืองซิดนีย
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สรุปขาวตลาดออสเตรเลียโดยภาพรวม
เมือ่ เดือนตุลาคมปทผ่ี า นมา ทาง Melbourne Convention Bureau เปดเผยตัวเลขผลประกอบการจากธุรกิจไมซ
ที่สรางรายได�ใหแกประเทศกวา 507 ลานออสเตรเลียนดอลลาร ภายในป 2018 ถึง 2019 สรางรายไดเขาประเทศ
สูงข�้นจากปกอนถึง 28% แสดงใหเห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรม จากจำนวนเง�นที่ไดกลาวไป มาจากการเปน
เจาภาพจัดงานไมซกวา 299 งาน โดยสามารถดึงผูเดินทางเขามาเยี่ยมชมงานในออสเตรเลียเปนครั้งแรกถึง
136,000 คน โรงแรมถูกจองไปทั้งสิ�น 226,000 หองพัก
เมืองเมลเบิรน ไดรบั ผลโหวตเปนอันดับ 1 ไดรบั รางวัล ‘Oceania’s Leading Meetings & Conference Destination’
เปนปที่หก จากงาน World Travel Awards 2019 เปนการตอกย�ำถึงความนิยมของเมืองที่เปนจุดหมายปลาย
ทางการจัดงานไมซ
เมืองเมลเบิรน จะเปนเจาภาพการจัดงาน 25th World Congress of Philosophy 2023 (WCP 2023) ซึง่ คาดวา
จะนำรายไดเขาสูรัฐกวา 20 ลานดอลลารออสเตรเลีย
เมืองเมลเบิรนไดรับสิทธิ์เปนเจาภาพการจัดประชุมนานาชาติดานจักษุ World Congress of Optometry 2021
(WCO 2021) คาดวาจะมีผูเดินทางเขารวมงานจากทั่วโลกกวา 2,000 คน ถือเปนโอกาสอันดีที่บุคลากรดานจักษุ
ของออสเตรเลียจะไดเขาการถายทอดขอมูลจากผูเชี่ยวชาญระดับโลก
Melbourne & Olympic Parks พรอมเปดตัวสถานที่จัดงานใหมที่อยูไมไกลจากยานธุรกิจของเมืองเมลเบิรน
มีชื่อวา 'CENTREPIECE' ซึ่งเปดตัวไปในงาน IBTM World เมื่อเดือนพฤศจ�กายนที่ผานมา สามารถรองรับผูเขา
รวมประชุมไดถึง 3,000 คน
เมืองเมลเบิรนเปนเจาภาพตอนรับผูเขารวมงานกวา 50,000 คนจาก 71 ประเทศเพ�่อเขารวมงานประชุมนานาชาติ
Jehovah's Witnesses 2019 เมือ่ เดือนพฤศจ�กายนทีผ่ า นมา คาดการณวา จะมีรายไดเขารัฐกวา 60.9 ลานดอลลาร
ออสเตรเลีย
นายกเทศมนตร�เมืองบร�สเบน Adrian Schrinner เสนอทุน Trailblazer กวา 30,000 ดอลลารออสเตรเลียแก
ผูเชี่ยวชาญ นักว�จัย เพ�่อมาเขารวมงานประชุมสัมมนานานาชาติที่ศูนยประชุมของเมือง และเพ�่อสนับสนุนให
ผูเชี่ยวชาญเหลานั้นเสนอตัวประมูลสิทธิ์งานประชุมระดับนานาชาติใหมาจัด ณ ศูนยประชุมของเมือง
ตัวแทนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจากทั่วประเทศจะเดินทางเขารวมประชุมที่เมือง Devonport รัฐทัสเมเนีย เพ�่อ
ประชุมการทองเทีย่ วระดับภูมภิ าคของออสเตรเลีย เปนโอกาสอันดีของเมืองทีจ่ ะได�โชวศกั ยภาพและคาดวาจะนำรายได
เขาสูเมืองเปนจำนวนมาก
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ญี่ปุน
ุนเปนอีกหนึ่งประเทศในเอเชียที่ตื่นตัวและมีมาตราการสนับสนุนการ
1. ญีจัด่ปงานไมซ
อยางยั่งยืนที่เปนรูปธรรม เชน การออกแคมเปญใหผูจัดงาน
ไดยืมอุปกรณตกแตงสถานที่ประชุมดวยของตกแตงที่ทำดวยมือตาม
ภูมิปญญาทองถิ�นเพ�่อลดการใชทรัพยากรที่สิ�นเปลือง อีกทั้งจัดกิจกรรม
พ�เศษใหแกนกั เดินทางไมซ�ไดเขาไปเยีย่ มชมสัมผัสว�ถชี วี ต� คนทองถิน� เพ�อ่
ใหซึมซับและมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ�น
ุนเปนประเทศที่ไดชื่อวาเปนจุดหมายปลายทางของกิจกรรมไมซที่ดีที่
2. ญีสุด่ปในโลกแห
งหนึง่ โดยเฉพาะการประชุมสมาคมนานาชาติและการทองเทีย่ ว
เพ�อ่ เปนรางวัลเนือ่ งจากมีความพรอมในทุกดาน ทัง้ ดานโครงสรางพ�น้ ฐาน
ทีส่ ามารถรองรับการจัดงานไมซขนาดใหญได�ในหลากหลายเมือง การตอนรับ
และการบร�การที่เปนมืออาชีพ และเอกลักษณทางวัฒนธรรมซึ่งแตละ
ภูมภิ าคจะมีความแตกตางกัน จ�งทำใหญป่ี นุ ไดรบั การจัดอันดับติด 1 ใน 5
ประเทศทีม่ กี ารจัดงานประชุมนานาชาติสงู ทีส่ ดุ ในโลกจาก UIA และอันดับ
ที่ 18 ของโลกจาก ICCA
ป่ี นุ จะมีการกอสรางสถานทีจ่ ดั งานขนาดใหญในแตละเมือง แตกไ็ ม
3. ถึอาจรังแมบญประกั
นไดวา งานแสดงสินคาขนาดใหญจะเขามาจัดในเมืองนัน้ ๆ เนือ่ ง
จากสภาพการแขงขันที่ดุเดือดในภูมิภาค เชน ในนครเซี่ยงไฮ กวางโจว
ฮองกง หร�อแมแตสิงคโปร ก็ถือวาเปนคูแขงที่สำคัญสำหรับญี่ปุน ดังนั้น
ญีป่ นุ ควรใชจดุ แข็งดาน City Branding และวัฒนธรรมแทนการพยายาม
แขงขันในดานการสรางสถานที่จัดงานขนาดใหญ เพ�่อใหทั่วโลกตระหนัก
วาแตละเมืองในญีป่ นุ เปนจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซทม่ี เี อกลักษณ
เฉพาะตัว โดดเดน สรางความประทับใจแกนักธุรกิจที่เดินทางเขามาจาก
ทั่วโลก
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สรุปขาวตลาดญี่ปุนโดยภาพรวม
Japan Convention Bureau สำนักงานประจำกรุงปาร�สได
มอบหมาย ให Mr. Aurelien Bandin เปนผูด แู ลประสานงาน
กั บ ผู  จ ั ด งานในภู ม ิ ภ าคยุ โ รปครอบคลุ ม ประเทศฝรั ่ ง เศส
โมนาโก เบลเยี่ยม และลักเซมเบิรก
จากขอมูลสถิติลาสุดดานการจัดงานประชุมระกับนานาชาติ
ของ Union of International Associations (UIA) ป 2018
ระบุวากรุงโตเกียวยังคงครองอับดับที่ 5 ในดานประเทศที่มี
การจัดงาน ประชุมสมาคมนานาชาติสูงสุด ดวยจำนวนงาน
ประชุมกวา 325 งาน อีกทั้งสถิติจาก International
Congress and Association (ICCA) ประกาศเมื่อเดือน
พฤษภาคมปนี้วา กรุงโตเกียวเปนเจาภาพจัดงานประชุม
นานาชาติกวา 123 งานในป 2018 ทำใหอันดับสูงข�้นจาก
18 เปนอันดับที่ 13 ในปนี้
รัฐบาลญีป่ นุ ทุม งบอัดฉีดเพ�อ่ หวังดึงนักเดินทางไมซจากทัว่ โลก
โดยคาดหวังวาจะสามารถดึงดูดนักเดินทางกวา 40 ลานคน
ภายในป 2020 และเพ��มเปน 60 ลานคนภายในป 2030
The Tokyo Convention & Visitors Bureau (TCVB)
ประกาศวา กรุงโตเกียวไดรับสิทธิ์เปนเมืองเจาภาพเพ�่อจัด
ประชุมและงานแสดงสินคา 'SIGGRAPH Asia 2021' งานดาน
Computer Graphics and Interactive Techniques in
Asia จะจัดข�้น ณ Tokyo International Forum ระหวาง
วันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2021 โดยความสำเร็จนี้เกิดจาก
ความรวมมือของผูม สี ว นไดเสียในญีป่ นุ รวมถึงคณะกรรมการ
ประมูลสิทธิญ
์ ป่ี นุ ทีมงานภาคธุรกิจของ TCVB และผูส นับสนุน
ในท อ งถิ � น ได ท ำงานร ว มกั น เพ� ่ อ เสนอตั ว เป น เจ า ภาพ
SIGGRAPH Asia 2021 ทำใหประสบความสำเร็จใน
การเสนอราคา
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สรุปขาวตลาดญี่ปุนโดยภาพรวม
Mr. Yoshiaki Matsui, รองผูอำนวยการประจำ Kyoto Convention & Visitors Bureau ระบุวากรุงเกียวโต มี
นโยบายสนับสนุนการจัดงานไมซทย่ี ง่ั ยืน โดยนำเสนอ 2 บร�การคือ “Traditional Handicraft Rental Program”
เพ�อ่ ใหผจู ดั งานไดยมื อุปกรณตกแตงสถานทีป่ ระชุมดวยของตกแตงทีท่ ำดวยมือตามภูมปิ ญ
 ญาทองถิน� ของเกียวโต
เพ�่อลดการใชทรัพยากรที่สิ�นเปลือง และ “Kyoto Excursion Guide” เปนการจัดกิจกรรมเชน Team Building
หร�อการสัมผัสว�ถีชีว�ตคนทองถิ�นหวังใหผูเขารวมงานไดมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของเกียวโต
และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
ระหวางวันที่ 5 ถึง 8 ตุลาคม 2019 สมาคมระหวางประเทศเพ�่อการผลิตขาเทียมและกายอุปกรณ (ISPO) ไดจัด
งานประชุม World Congress ครั้งที่ 17 ข�้นที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุน โดยรวบรวมผูเชี่ยวชาญจากกวา 100
ประเทศและผูเขารวมประชุมทั้งสิ�นกวา 5,000 คน โดยไดแลกเปลี่ยนองคความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทาง
ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีลาสุดสำหรับผูมีความบกพรองทางรางกาย โดยประเทศญี่ปุนถือเปนผูนำอุตสาหกรรม
ในดานว�ทยาการหุนยนตและเทคโนโลยีชวยเหลือจ�งเหมาะที่จะเปนประเทศเจาภาพการจัดงาน
Okinawa Convention & Visitors Bureau (OCVB) มีการจัดงาน 'MICE Business Meeting/Opinion
Exchange Session' ณ เมืองโอกินาวะ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผานมา โดยมีบร�ษัทตัวแทนทองเที่ยวและธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวอื่นๆ ในฐานะผูซื้อจากหลากหลายประเทศในเอเชีย เขารวมงานเพ�่อเจรจาธุรกิจกับ
ผูประกอบการของโอกินาวะ
Yokohama Convention & Visitors Bureau ประกาศวาในวันที่ 24 เมษายน 2020 เทศบาลเมืองโยโกฮามา
จะมีการเปดตัวพ�้นที่การจัดงานไมซ�ใหมที่มีชื่อวา “PACIFICO Yokohama North” เปนพ�้นที่เพ��มเติมของศูนย
ประชุม PACIFICO Yokohama หนึ่งในศูนยการประชุมนานาชาติที่ใหญที่สุดในญี่ปุน
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เกาหลีใต

ไดเล็งเห็นถึงแนวโนมและการเปลีย่ นเปลีย่ นของอุตสาหกรรม
1. รัไมซฐบาลเกาหลี
โดยเฉพาะการประชุมทางธุรกิจ ซึ่งผูจัดงานเร��มที่จะหาสถานที่ใหม ๆ
ในการจัดประชุม เนื่องจากนักเดินทางไมซตองการที่จะไดรับประสบการณ
ที่แปลกใหม ดังนั้นรัฐบาลเกาหลีไดประกาศรายชื่อสถานที่ที่มีเอกลักษณ
ของเกาหลี 30 แหง เพ�อ่ ใชเปนสถานทีใ่ นการจัดประชุม มอบประสบการณ
ทางวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายใหกบั ผูเ ขารวมประชุม ซึง่ จะสามารถสรางการ
มีสวนรวมไดมากกวาการประชุมแบบดั้งเดิม
ตอกย�ำการเปนผูนำระดับตน ๆ ของอุตสาหกรรมไมซ�ใน
2. รัภูฐมบาลเกาหลี
ภิ าคเอเซีย และเปนประเทศทีม่ คี วามกาวล�ำทางเทคโนโลยี ในงานประจำป
ของอุตสาหกรรมไมซของประเทศไดมกี ารเสวนาแบบเร�ยลไทมเปนโฮโลแกรม
เพ�่อใหผูเขารวมประชุมมีโอกาสไดสัมผัสกับเทคโนโลยีการประชุมลาสุดที่
ใช�ในการประชุมนานาชาติ
้นรัฐบาลเกาหลียังทำการตลาดเชิงรุก โดยเรงประชาสัมพันธ
3. นอกจากนั
กิจกรรมกลางแจงทีเ่ ปนไฮไลท�ในชวงฤดูใบไมรว ง เจาะกลุม นักเดินทางไมซ
ที่มาทองเที่ยวเพ�่อเปนรางวัล ในขณะเดียวกันรัฐบาลไดสงเสร�มเนื้อหา
ใหม ๆ เชน K-POP และ K-Drama มาเปนสวนหนึ่งของโปรแกรม
การทองเที่ยว หวังเจาะกลุมนักเดินทางไมซชาวจ�น
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สรุปขาวตลาดเกาหลีใต�โดยภาพรวม
องคการการทองเทีย่ วแหงเกาหลี (KTO)และกระทรวง
วัฒนธรรมกีฬา และการทองเที่ยวไดประกาศรายชื่อ
สถานที่อันเปนเอกลักษณของเกาหลี 30 แหงในป
2019 รายการลาสุดประกอบดวยสถานทีจ่ ดั งานทีเ่ ดิม
11 แหงที่ไดรับการคัดเลือกในป 2560 และอีก 19
แหงใหม และมีแผนการทีจ่ ะเพ�ม� จำนวนสถานทีใ่ หครบ
50 ที่ ภายในป 2023 สถานทีท่ ไ่ี ดรบั การคัดเลือก อาทิ
พ�พ�ธภัณฑ อาคารประวัติศาสตร อาคารโรงงานที่
ไดรบั การปรับปรุง สามารถใชรองรับการประชุม นอกจาก
นี ้ สถานที ่ ด ั งกลาวสามารถมอบประสบการณ ท าง
วั ฒ นธรรมที ่ ห ลากหลายให ก ั บ ผู  เ ข า ร ว มประชุ ม
และสามารถสรางการมีสวนรวมมากกวาการประชุม
แบบดั้งเดิม ตัวอยางสถานที่ที่เปนเอกลักษณ อาทิ
ศูนยภาพยนตรปูซาน เกาะนามิ พ�พ�ธภัณฑ Bonte
ในเชจู Hyundai Motorstudio ใน Goyang
ลองเร�อ E-land ในกรุงโซล
องคการการทองเทีย่ วแหงเกาหลี (KTO) ไดเชิญชวน
กลุมนักเดินไมซ โดยเจาะไปที่กลุมผูมาทองเที่ยวเพ�่อ
เปนรางวัล ใหมาทองเที่ยวเกาหลีในชวงฤดูใบไมรวง
ซึง่ เปนชวงเวลาทีม่ สี ภาพอากาศทีส่ มบูรณแบบ เหมาะ
สำหรับการเดินทางมาเยี่ยมชมประเทศ มีกิจกรรม
กลางแจงทีเ่ หมาะสำหรับการทำ Team Building และ
เทศกาลหลากหลายที่เกิดข�้นทั่วประเทศ 5 กิจกรรม
กลางแจงที่ไดรบั ความนิยม ไดแก กิจกรรมเคร�อ่ งรอน
ใน Danyang ซึ่งสามารถสัมผัสว�วได 360 องศา
กิจกรรมพายเร�อแคนูใน Chuncheon Mulle-gil
กิจกรรมปนเขาทีเ่ มือง Ulleungdo กิจกรรมปน จักรยาน
ที่เมือง Gyeongju และ กิจกรรมไตเขาตามเสนทาง
The Jeju Olle ซึ่งมีทั้งหมด 26 เสนทางดวยกัน
เกาะเชจูเปนเจาภาพจัดงานเทศกาลเดิน Olle ทุกปใน
ชวงฤดูใบไมรวง ซึ่งจะมีผูคนจำนวนมากมาเขารวม
เทศกาลนี้อยางคับคั่ง
งาน Korea MICE Awards & Conference 2019
จัดข�น้ ระหวางวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2019 ที่ Suwon
Convention Center ศูนยการประชุมแหงใหมของ
เกาหลีซง่ึ เปดในเดือนเมษายนป 2019 โดยงานนีจ้ ดั ข�น้
โดยองคการการทองเทีย่ วแหงประเทศเกาหลี กระทรวง
วัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว Korea MICE
Award & Conference เปนหนึง่ ในกิจกรรมทีส่ ำคัญ
ทีส่ ดุ ในเกาหลีทเ่ี ฉลิมฉลองอุตสาหกรรมไมซ�ในประเทศ
ธีมของป 2019 คือ“ We, Meet, Meeting Technology”

ซึ่งเนนถึงเทคโนโลยีลาสุดที่ใช�ในการประชุมนานาชาติ
การจัดนิทรรศการ และการประชุมของบร�ษัท หนึ่งใน
ไฮไลท ของงานคือพ�ธลี งนาม “ขอตกลงเพ�อ่ เพ�ม� ข�ด
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ�โดย
ใชเทคโนโลยีการประชุม” รับรองโดยองคกรทีเ่ กีย่ วของ
กับไมซ และยังสอดคลองกับแคมเปญ Green MICE
ทีใ่ ชระบบเซ็นชือ่ อิเล็กทรอนิกส นอกจากนีผ้ เู ขารวม
ประชุมมีโอกาสไดสมั ผัสกับเทคโนโลยีการประชุมลาสุด
หนึง่ ในประสบการณดงั กลาว
คือการเสวนาแบบ
เร�ยลไทมเปนโฮโลแกรมของ Dahlia El Gazzar
ซีอโี อของ Dahlia Plus Agency จากสตูดโิ อใน
ลอสแองเจลิส
Gyeongju World Culture Expo ประจำป ครั้งที่
10 จัดข�้นที่ Gyeongju International Culture
Expo Park วันที่ 24 พฤศจ�กายน 2019 งาน
แสดงสินคามุง เนนไปทีก่ ารสงเสร�มวัฒนธรรมทีห่ ลาก
หลายพรอมกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของ
อาณาจักรซิลลา รูปแบบของปนี้คือ “วัฒนธรรม
กุญแจสูอนาคตของเรา”นำเสนอนิทรรศการกิจกรรม
การแสดงและว�ดีโอคลิปที่ผสมผสานเทคโนโลยีเพ�่อ
สงเสร�มวัฒนธรรมทั่วโลก ไฮไลทหลักของงานคือ“
Silla Millennium, Future Millennium” ผูเขาชม
จะไดเห็นอาณาจักร Silla เปนอยางไรเมื่อ 1300 ป
กอนผานว�ดีโอบนหนาตางกระจกของ Gyeongju
Tower เกาหลี
การประชุมสุดยอดอาเซียน สาธารณรัฐเกาหลีสมัย
พ�เศษ ป 2019 มีข�้นในเดือนนี้ตั้งแตวันที่ 25 - 26
พฤศจ�กายน 2019 ในเมืองปูซาน ประเทศเกาหลี
การประชุมนี้เปนการรวมตัวกันของผูนำและเจาหนา
ที่ของรัฐจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึง
เลขาธิการอาเซียนเพ�่อตรวจสอบความคืบหนาของ
ความสัมพันธระหวางเกาหลีกบั อาเซียนในอดีต 30 ปท่ี
ผานมา และวางแผนการพัฒนาใน 30 ปขางหนา ใน
การประชุมครั้งนี้ทางเกาหลีไดจัดโปรแกรมเดินทาง
รถไฟอาเซียน - เกาหลี ทั้งหมด 3 วัน ภายใตธีม “
Advancing Together” โดยเชิญผูแทน 200 คน
จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและเกาหลีเขารวม
เดินทาง ไปยังจุดหมายปลายทางที่สำคัญในเกาหลี
ไดแก โซล, Suncheon, Gwangju และปูซาน ซึง่ เปด
โอกาสใหผเู ขารวมไดแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วของ
ขณะที ่ ส ำรวจวั ฒ นธรรมดั ้ ง เดิ ม และร ว มสมั ย ของ
เกาหลีดวยกัน
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สรุปขาวตลาดเกาหลีใต�โดยภาพรวม
ปูซานเมืองทาเร�อที่ใหญที่สุดของเกาหลีใต ซึ่งมีความหลากหลายของการทองเที่ยว ไมวาจะเปน อาหารชั้นเลิศ
และนักทองเที่ยวสามารถสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีที่แทจร�ง ควบคูไปกับยานธุรกิจ และงานทางธุรกิจที่ทันสมัยที่สุด
แหงหนึ่งในภูมิภาค ใน ป 2019 เปนปที่ยิ�งใหญสำหรับปูซาน ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไดมีผูแทนจากเอเชียแปซิฟ�กมา
รวมตัวกันเพ�่อการประชุมสุดยอดที่ระลึกอาเซียน – เกาหลี เมื่อป 2019 การเจรจาเกิดข�้นที่พ�้นที่การประชุมเกาะ
ประวัติศาสตร Nurimaru ซึ่งสรางข�้นสำหรับ APEC South Korea 2005 ซึ่งเปนอีกหนึ่งการประชุมสุดยอดครั้ง
ประวัตศิ าสตรทท่ี ำใหปซู านกลายเปนหนึง่ ในจุดหมายปลายทางของงานประชุมทีส่ ำคัญ และ BEXCO หนึง่ ในศูนยประชุม
ที่ใหญที่สุดของประเทศ การเดินทางเขาเมืองจากตางประเทศนั้นงายกวาที่เคยดวยเสนทางบินตรงใหมในป 2019
ระหวางปูซานและสิงคโปรรวมถึงฟ�ลิปปนส
เกาหลีตอนรับพนักงานจากหลากหลายประเทศของบร�ษัท WEINA Cosmetics Co. จำนวน 3,500 คน สำหรับ
การประชุมองคกรและการเดินทางเพ�่อเปนรางวัลแกพนักงาน WEINA Cosmetics Co. เปน บร�ษัทเคร�่องสำอาง
ที่ตั้งอยูในเซี่ยงไฮ กอตั้งข�้นในป 2003 ปจจุบันมีสาขา 11 แหงทั่วประเทศจ�น ในการมาเยือนเกาหลีในครั้งนี้
พนักงานของบร�ษัทจะทยอยมาถึงเกาหลีโดยแบงเปน 3 กลุม ระหวางวันที่ 12 และ 19 ธันวาคม 2019 Korean
MICE Bureau ไดผลักดันตลาดจ�นในปที่ผานมาโดยสงเสร�มเนื้อหาใหมที่เกี่ยวกับ Hallyu เชน K-POP และ
K-Drama มาเปนสวนหนึง่ ของโปรแกรม เพ�อ่ ดึงดูดการประชุมและการทองเทีย่ วเพ�อ่ เปนรางวัลมากยิง� ข�น้ ซึง่ ประสบ
ความสำเร็จโดยตัวเลขอยางเปนทางการของจำนวนนักทองเทีย่ วจ�นทีเ่ ดินทางไปเกาหลีในป 2019 ณ เดือนพฤศจ�กายน
อยูที่ 99,857 คน เพ��มข�้น 200% เมื่อเทียบกับป 2018
เกาหลีชนะการประมูลการจัดงานประชุม IFAC World Congress ครั้งที่ 23 งานจะจัดข�้นในวันที่ 20-25
สิงหาคมในป 2026 ประมาณการณวาจะมีผูเขารวมงานประมาณ 3,500 คน การตัดสินใจถูกเปดเผย
ในระหวางการประชุมคณะกรรมการสหพันธนานาชาติการควบคุมอัตโนมัติ (IFAC) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2019 ณ
กรุงเว�ยนนา การจัดงานประชุม IFAC World Congress ในปูซานจะมีผลกระทบอยางมากตอเศรษฐกิจทองถิ�น
และชวยสรางความตระหนักใหคนรูจักเกาหลีมากยิ�งข�้น
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จ�นและมาเกา
างเขตเศรษฐกิจพ�เศษภายใตชื่อ “Greater Bay Area”ยังคง
1. นโยบายสร
เปนประเด็นสำคัญสำหรับการผลักดันนโยบายตาง ๆ ตออุตสาหกรรมไมซ
ของประเทศจ�น โดยเฉพาะการพัฒนาเขตพ�้นที่บร�เวณเมืองจูไห เจ��นโจว
และมาเกา ใหกลายเปน MICE City ที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย
ง้ ในประเทศจ�น และมาเกาตอบรับนโยบายการพัฒนา MICE City
2. ภาคเอกชนทั
ของรัฐบาลจ�น ผานการลงทุนทัง้ ดานศูนยการประชุมขนาดใหญ และโรงแรม
ระดับ Hi-end อยางตอเนื่อง โดยทางภาครัฐนำเสนอถึงมาตรการใน
การอำนวยความสะดวกดานการลงทุน เชน การลดดอกเบีย้ เง�นกูร ะยะยาว
หร�อสิทธิประโยชนดานภาษี เปนตน
ฐบาลจ�นใหความสนใจในการผลักดันมาเกาใหกลายมาเปนศูนยกลาง
3. รัการประชุ
มของภูมิภาคเอเชียควบคูไปกับฮองกง โดยชูจุดเดนที่มีความ
คลายคลึงกัน รวมถึงที่ตั้งของมาเกาที่สามารถเชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจ
ของจ�นได
Abu Dhabi Convention Bureau (ADCEB) ไดประกาศจัดตั้ง
4. The
คณะกรรมการทีป่ ร�กษาอุตสาหกรรมไมซขน้� ในประเทศจ�น โดยมีวตั ถุประสงค
หลักในการดึงนักเดินทางไมซ�ในประเทศจ�นไปยังอาบูดาบีมากข�้น
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IBTM China ครั้งที่ 15 ที่ไดจบลงไป ซึ่งประสบความสำเร็จอยางลนหลาม โดยตัวเลขผูซื้อและผูขายภายในงานมี
จำนวนเพ��มข�้นกวาปที่ผานมา 8.6% รวมถึงไดรับความสนใจจากบร�ษัทยักษ�ใหญทั่วโลก แสดงใหเห็นถึงความ
นาสนใจของอุตสาหกรรมไมซ�ในประเทศจ�น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการจัดประชุม และการประชุมเพ�่อเปนรางวัล
(Meeting and Incentive)
ITB China และ The Society for Incentive Travel Excellence (SITE) ประกาศจับมือรวมกันเปนพันธมิตร
ในการจัดงาน Travel Tradeshow ชวงเดือนพฤษภาคม 2020 ที่เซี่ยงไฮ โดย ITB กลาววา ความรวมมือกัน
ในครั้งนี้จะเปนการดึงกลุมเปาหมายจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพ�่อเปนรางวัลมาเพ��มเติม ซึ่งคาดวาจะเปนการ
เปดโอกาสใหกับผูประกอบการที่ทำหนาที่ในการจัดการประชุมและจัดหาแหลงทองเที่ยวในประเทศจ�น
รัฐบาลเปดพ�น้ ทีใ่ หแกภาคเอกชนเขามาประมูลในการสรางศูนยการประชุมขนาดใหญมลู คากวา 1 หมืน่ ลานเหร�ยญ
ซึ่งมีแผนที่จะผลักดันพ�้นที่จูไหใหกลายเปนหนึ่งใน MICE City หลักของภูมิภาค โดยนโยบายนี้ถือเปนสวนหนึ่ง
ของการผลักดันภูมิภาคดังกลาวภายใตนโยบาย "Greater Bay Area" ของรัฐบาลจ�น
มาเกาไดกลายเปนเมืองทีส่ ำคัญสำหรับแผนการพัฒนาพ�น้ ทีข่ องจ�นในเขต Greater Bay Area โดยเฉพาะอยางยิง�
ในดานอุตสาหกรรมไมซ ซึง่ รัฐบาลพยายามผลักดันความเชือ่ มโยงระหวางมณฑลกวางตุง ของจ�น ฮองกง และมาเกา
เขาดวยกัน โดยจะนำไปสูก ารสราง MICE City ของมาเกา ทัง้ นี้ ความเชือ่ มโยงทีเ่ กิดข�น้ คือ การนำเอา มาเกาเปน
ศูนยกลางในการจัดประชุม “Business-Cum-Leisure” รวมกับฮองกง ซึง่ ไดนำเอาเร�อ่ งของการเปนจุดศูนยกลางดาน
การเง�น การลงทุน หร�อในสวนเมืองกวางโจว เสินเจ��น ที่ชูจุดเดนเร�่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

28

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ในจ�นและมาเกา

สรุปขาวตลาดจ�นและมาเกาโดยภาพรวม
การเยือนมาเกาชวงที่ผานมาของนาย Xi Jinping แสดงเห็นถึงทาที
ในการสนับสนุนของรัฐบาลจ�นทีต่ อ งการเปลีย่ นแปลงเมืองแหงการพนัน
ใหกลายมาเปนจุดหมายปลายทางใหมของอุตสาหกรรมไมซ โดยใชจดุ เดน
ดังกลาวพรอมกับความเชือ่ มโยงกับประเทศจ�น และฮองกงใหเปนจุดแข็ง
ซึง่ จากทาทีดงั กลาวทำใหเง�นลงทุนมหาศาลจากทางจ�นได�ไหลเขาไปยังมาเกา
รวมถึงนโยบายการนับสนุนดานการลงทุนมากมายจากทางรัฐบาล นอกจาก
นัน้ นาย Xi ยังกลาวถึงบทบาทของมาเกาทีจ่ ะข�น้ มาทัดเทียมกับฮองกง
ตอกย�ำนโยบาย 1 ประเทศ 2 ระบบ
The Abu Dhabi Convention Bureau (ADCEB) ไดประกาศจัดตั้ง
คณะกรรมการทีป่ ร�กษาอุตสาหกรรมไมซขน้� ในประเทศจ�น โดยมีวตั ถุประสงค
หลักในการดึงนักเดินทางไมซ�ในประเทศจ�นไปยังอาบูดาบีมากข�้น ซึ่ง
หนาที่หลักของคณะกรรมการนี้คือการจัดทำและรวบรวมขอมูลดาน
ตางๆ ของประเทศจ�น ทั้งในแงแนวโนม พฤติกรรมผูบร�โภคของชาวจ�น
เพ�อ่ นำเสนอแกผปู ระกอบการทีเ่ กีย่ วของในประเทศอาบูดาบี ทำใหเขาใจ
ตลาดมากข�น้ ทัง้ นี้ ทางรัฐบาลอาบูดาบีตง้ั เปาวาจะตองดึงดูดนักเดินทางไมซ
จากจ�นให�ไดปละ 600,000 คนภายในป 2021
เคร�อโรงแรม Hyatt ประกาศรวมโครงการกับกลุม Galaxy Entertainment
Group ในการรวมพัฒนาพ�น้ ทีพ
่ เ� ศษสำหรับกลุม ลูกคาไมซหร�อ Galaxy
International Convention Center (GICC) ทีท่ างภาครัฐและเอกชน
ใน Macau พยายามผลักดันเปน MICE Destination โดยในชวงแรก
จะเปนการจัดสรางโรงแรมภายใต แบรนด Andaz ที่ถือเปน Hi-end
ที่มีสาขาในเมืองหลักทั่วโลก รวมถึง Galaxy Entertainment Group
(GEG) ยังประกาศโครงการสราง Galaxy International Convention
Center และ Galaxy Arena ตั้งเปาหมายเปนศูนยกลางอุตสาหกรรม
ไมซของเอเชีย โดยวางแผนไววาจะเปดตัว Phase แรกในชวงป 2021
กลุมภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเกมส�ในมาเกา ประกาศจัดตั้งสมาคม E
Sport เพ�อ่ ผลักดันอุตสาหกรรมและเนนการสรางงานทีเ่ กีย่ วของ สำหรับ
มาเกา จะเปนการเปดโอกาสใหเกิดการแขงขันเกมสทง้ั ในรูปแบบการพนัน
และเพ�อ่ ความสนุกสนาน ทัง้ นี้ ถือเปนแผนในการสรางรูปแบบการจัดงาน
ที่หลากหลายภายใตนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับ MICE City
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ฮองกง
วงทีเ่ กิดข�น้ มาตัง้ แตชว งเดือนมิถนุ ายน 2019 ไดสง ผลกระทบทาง
1. การประท
ดานเศรษฐกิจ การทองเทีย่ ว รวมถึงอุตสาหกรรมไมซดว ย ซึง่ ในไตรมาสที่ 4
ของป 2019 เหตุการณยังคงดำเนินตอไป
ออุตสาหกรรมไมซ�ในฮองกงยังคงอยูในระดับที่นาเปนหวง
2. ผลกระทบต
โดยเฉพาะภาคการทองเทีย่ วและการจัดประชุม รวมถึงการจัดประชุมสัมมนา
หลายงานตัดสินใจยายไปยังที่อื่น งานการประชุมและการแสดงสินคามี
การยกเลิกไปจำนวนหนึ่ง ซึ่งหมายรวมถึงงานประชุม งานเทศกาลดนตร�
และงานประจำปตาง ๆ
มีทาทีในการแก�ไขปญหาโดยมีความพยายามในการสรางความ
3. รัมัฐน่ บาลได
ใจใหกบั ผูเ ดินทางมารวมงานประชุม ผานการอัพเดทขาวสารการชุมนุม
ประทวงตลอดเวลา รวมถึงยังใหความเห็นวา การชุมนุมในปจจุบันจะมี
การกำหนดอยูในบร�เวณที่จำกัด และสวนมากจะไมไดอยูในบร�เวณการ
จัดงาน ทั้งนี้ ยังมีการนำเสนอโปรแกรมสวนลดตาง ๆ ดวย
่อมั่นของอุตสาหกรรมไมซ�ในฮองกงดูเหมือนจะฟ�นข�้นมาในระดับ
4. ความเชื
หนึ่ง โดยเมื่อชวงเดือนพฤศจ�กายนที่ผานมามีจำนวนการจัดงานแสดง
สินคาในฮองกงเพ��มข�้นจากไตรมาสที่ผานมา ประกอบกับจำนวนผูเขารวม
เพ��มข�้นเชนกัน ซึ่งแสดงถึงภาวะการฟ�นตัว
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การประทวงที่เกิดข�้นมาตั้งแตชวงเดือนมิถุนายน 2019 ไดสงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว รวมถึง
อุตสาหกรรมไมซดวย ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ของปนี้ เหตุการณยังคงดำเนินตอไป โดยขอเร�ยกรองจากทางผูประทวง
ยังคงยืนยันในขอเร�ยกรองเดิมคือ การแยกประเทศฮองกงเปนอิสระตองการปกครองจ�น และสามารถจัดการเลือกตัง้
ผูนำของตนเองไดอยางเสร�
ผลกระทบตออุตสาหกรรมไมซ�ในฮองกงยังคงอยูใ นระดับทีน่ า เปนหวง โดยเฉพาะภาคการทองเทีย่ วและการจัดประชุม
ทีม่ ตี วั เลขรายไดหดตัวไปกวา 50% รวมถึงตัวเลขการจองหองพักหายไปกวา 66% นอกจากนัน้ ไดมกี ารจัดประชุมสัมมนา
หลายงานตัดสินใจยายไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ซึ่งประเทศที่ไดรับอานิสงคนี้คือสิงคโปร ทางรัฐบาลมองวาหาก
เปนในลักษณะนี้ตอไปยอมสงผลเสียตอเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมไมซของประเทศในระยะยาวดวย
การประชุมและงานแสดงสินคาใหญ ๆ หลายงานตางพากันยกเลิกหร�อเลื่อนออกไปอยางไมมีกำหนด เชน งาน The
Hong Kong Wine & Dine Festival งาน The Hong Kong Cyclothon และงาน Global Wellness Summit
2019 ที่คาดวาจะจัดข�้นในชวงเดือนตุลาคมประกาศยกเลิก โดยงานดังกลาวถือเปนงานหลักประจำปของฮองกง
ทีจ่ ะดึงดูดเม็ดเง�นใชจา ยหมุนเว�ยนทีเ่ กิดข�น้ อยางมหาศาล เนือ่ งดวยมาจากความไมมน่ั ใจของผูจ ดั งาน ทัง้ นีร้ วมถึง
งานประชุมดานนวัตกรรม และ Startups ที่ใหญที่สุดในเอเชียอยาง RISE ฮองกงที่ ประกาศยกเลิกงานในป 2020
โดยยังไมมีการประกาศวาจะยายไปที่ใด
อยางไรก็ตามในชวงกลางเดือนพฤศจ�กายน สถานการณ�ในฮองกงเร��มที่จะดีข�้นตามลำดับภายหลังจากการชุมนุม
ประทวงทีย่ ดื เยือ้ มานาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมไมซ�ในฮองกงทีท่ างภาคเอกชนกลาววากำลังเร�ม� ทีจ่ ะฟ�น ตัว พ�น้ ที่
ชุมนุมบางสวนเร�ม� กลับมาเปนปกติอกี ครัง้ รวมถึงบร�เวณทีจ่ ดั การประชุมสวนมากก็ไมไดเปนเปาหมาย ของผูช มุ นุม
นอกจากนั้น พ�้นที่ของการประชุมยังถูกกำหนดเปนหลักแหลงมากข�้น ทั้งนี้ เห็นไดจากงานแสดงสินคาที่จัดข�้นใน
ชวงที่ผานมา เชน HKTDC Hong Kong Electronics Fair หร�อ HKTDC Hong Kong International Wine
& Spirits Fair ก็ไดรับความสนใจจากผูเขารวมทั้งจากประเทศจ�น โดยประเด็นนี้แสดงใหเห็นถึงการสรางความ
เชื่อมั่นของภาครัฐตอภาคเอกชน และนานาชาติ
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HKTDC เร��มออกมาตรการสรางความมั่นใจใหกับผูจัดงาน โดยเร��มจากงาน
Hong Kong Toys & Games Fair ที่สามารถยืนยันกับผูจัดงานใหมั่นใจ
สำหรับเร�อ่ งความปลอดภัย เชน การจัดเพ�ม� การรักษาความปลอดภัยชวงงาน
การอำนวยความสะดวกดานการเดินทาง รวมถึงการเสนอสวนลดของโปรแกรม
ที่พักใหกับผูเขารวมงานดวย
ภาคเอกชนพยายามปรับตัวและสรางแนวทางในการดำเนินธุรกิจแบบใหมสำ
หรับอุตสาหกรรมไมซ เชน 'Disneyland ของฮองกงประกาศพรอมรับกลุม
นักเดินทางไมซ โดยเสนอจุดเดนดานประสบการณที่แตกตาง พรอมกับ
สิ�งอำนวยความสะดวกนอกเหนือไปจากสวนสนุก สวนขยายเพ��มเติมที่กำลัง
จะเปดใหบร�การ เร��มจากหอง Pillar-Free Ballrooms และสนามหญา
ขนาดใหญ รวมถึงหองพักกวา 1,750 หอง
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สิงคโปร
Tourism Board และ SACEOS ไดเล็งเห็นถึงโอกาสอันดีใน
1. Singapore
การเจาะกลุมเปาหมายชาวจ�นที่เปนนักเดินทางไมซ โดยเปดตัว WeChat
Mini Program, MeetSG ภาษาที่ใช�ในโปรแกรมนี้จะเปนภาษาจ�น เพ�่อ
อำนวยความสะดวกใหกบั นักเดินทางไมซชาวจ�น และสรางประสบการณทน่ี า
จดจำ
การณประทวงในฮองกงทำใหตัวเลขทั้งดานการทองเที่ยวและ
2. จากเหตุ
อุตสาหกรรมไมซ�ในประเทศสิงคโปรปรับตัวเพ�ม� ข�น้ มีหลายงานที่ไดยา ยฐาน
การจัดงานมาที่สิงคโปร เนื่องจากมีความคลายคลึงในดานตาง ๆ ไมวาจะ
เปนเร�่องของศูนยประชุม การเดินทาง และอื่น ๆ ในอนาคตอุตสาหกรรม
หลักที่สิงคโปรจะมุงเนน ไดแก เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ การวาง
ผังเมือง การขนสง เทคโนโลยีการเง�น และการว�จัย
อาทิ Marina Bay Sands ดำเนินการเรงขยายสถานที่ทั้ง
3. ภาคเอกชน
จำนวนหองพัก สิ�งอำนวยความสะดวก เพ�่อรองรับจำนวนนักทองเที่ยว
และนักเดินทางไมซที่จะเพ��มข�้นในอนาคต โดยกำลังกอสรางหองเพ��มอีก
1,000 หอง และสนามกีฬาความจุ 15,000 ที่นั่ง
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สรุปขาวตลาดสิงคโปร�โดยภาพรวม
สิงคโปรเนนการชูจุดเดนเร�่องการเปน Hub ของ Headquarter ของบร�ษัทชั้นนำของโลก ในการสรางจุดเดนและ
เพ��มการสนับสนุนการจัดกิจกรรม Team Building ในการดึงบร�ษัทชั้นนำในฝงยุโรป เเละอเมร�กา รวมถึงเพ��ม
ตลาดในฝง Long haul เขาไปกับโปรแกรมการสนับสนุน เชน INSPIRE หร�อ Passion Made Possible Singapore
จากเดิมที่เนนเฉพาะในกลุมเอเชีย
สมาคมการประชุมและจัดแสดงนิทรรศการและซัพพลายเออรของสิงคโปร (SACEOS), คณะกรรมการการทองเทีย่ ว
สิงคโปร (STB) และ WeChat ประกาศเปดตัว MeetSG, WeChat Mini Program (MeetSG) เมื่อวันที่ 10
พฤศจ�กายน 2019 สิง� นีท้ ำใหสงิ คโปรเปนประเทศปลายทางแหงแรกของโลกทีแ่ นะนำโครงการดังกลาว โดยกำหนด
กลุมเปาหมายไปที่นักเดินทางไมซชาวจ�น เนื่องจากนักทองเที่ยวจ�นเปนตลาดนักทองเที่ยวที่สำคัญของสิงคโปร
ดังนัน้ จ�งเปนเร�อ่ งจำเปนในการมองหานวัตกรรมและว�ธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพในการปรับปรุงประสบการณนกั เดินทางไมซ
ชาวจ�น และทำใหการเดินทางในสิงคโปรราบร�่นและนาจดจำ การเปดตัว MeetSG อยางเปนทางการ คือ WeChat
Go Workshop ซึ่งจัดข�้นในวันที่ 12 พฤศจ�กายน 2019 โดยรวมมือกับ Suntec และ Mini Program Partner
WeMeet การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนีม้ วี ตั ถุประสงคเพ�อ่ แนะนำโปรแกรม MeetSG WeChat Mini ใหกบั ผูม สี ว นได
สวนเสียในอุตสาหกรรมไมซของสิงคโปร เพ�อ่ แสดงใหเห็นวาโอกาสทางธุรกิจสามารถสรางข�น้ ไดผา นการมีสว นรวม
ที่ดีกับนักเดินทางกลุมไมซชาวจ�น
งาน ITB Asia ทีจ่ ดั ข�น้ เมือ่ ชวงตุลาคม 2019 ประสบความสำเร็จอยางมาก มี Exhibitors เขารวมกวา 1,300 บูธ
และมี Buyers กวา 1,250 ราย ตัวเลขการเติบโตกวา 7.4% ซึ่งในปนี้ยังมีการสัมนาในหัวขอที่เนนดานนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมไมซดวย แสดงใหเห็นถึงความตื่นตัวของอุตสาหกรรมที่มีตอเร�่องนวัตกรรม
งานแสดงสินคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟ�ก IBTM Asia Pacific ที่จะจัดข�้นระหวางวันที่ 6-8
เมษายน 2020 เปนครัง้ แรกทีจ่ ะจัดข�น้ ทีศ่ นู ยการประชุมและจัดแสดงสินคา Marina Bay Sands ปจจุบนั Marina
Bay Sands กำลังดำเนินการกอสรางเพ�ม� ตึกที่ 4 ของโรงแรม โดยมีหอ งเพ�ม� อีก 1,000 หอง และสนามกีฬาความจุ
15,000 ทีน่ ง่ั ในป 2020 ตลาดไมซคาดวาจะเติบโตเร็วข�น้ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก� กวาทีอ่ น่ื ๆ ในโลก และคาดการณ
วาจะมีรายไดถึง 441 พันลานเหร�ยญสหรัฐในป 2025 จากเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศเอื้อประโยชนตอ
การลงทุน และการคากับสหภาพยุโรป ซึ่งจะถูกขับเคลื่อนโดยขอตกลงการคาเสร�ที่จะมีผลบังคับใช�ในป 2019
อุตสาหกรรมหลักที่มุงเนน ไดแก เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ การวางผังเมือง การขนสง เทคโนโลยีการเง�น และ
การว�จัย
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ใตหวัน
หวันรุกหนักในการทำการตลาดในตางประเทศภายหลังจากการจัดตั้ง
1. ไตTaipei
MICE Office กาวถัดไปจะเปนการสรรหาผูแทนของเมือง หร�อ
Ambassador รวมถึงจัดหาที่ปร�กษาผูเชี่ยวชาญระดับนานาชาติรวม
เดิ น ทางเพ� ่ อ ประชาสั ม พั น ธ เ มื อ งในรู ป แบบของงานแสดงสิ น ค า และ
Roadshow ในตางประเทศ เชน งาน IMEX Frankfurt, IMEX America
และ IT&CMA Asia
2020 EVA Air จะเปนสายการบินเดียวที่บินตรงระหวางไตหวัน
2. ในป
และภูเก็ต เมื่อเสนทางบินตรงนี้เปดใชบร�การจะทำใหนักเดินทางประหยัด
เวลาในการเปลี่ยนเคร�่องบินไดอยางนอยหกชั่วโมง จะทำใหมีนักเดินทาง
ทองเทีย่ วจากไตหวันเขามายังภูเก็ตมากข�น้ สงผลดีตอ จังหวัดภูเก็ตโดยตรง
โดยเมืองอื่นๆ ของไทยอาจเร��มมองหาพันธมิตรสรางความรวมมือกับ
สายการบินเพ�่อเปดเสนทางใหมๆ ใหนักเดินทางตางชาติไดเขามาอยาง
สะดวกมากข�้น
นว�ซา โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ สงผลบวกทำใหตวั เลข
3. นโยบายการยกเว
นักเดินทางที่มาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเติบโตข�้นถึง 12%
ในป 2018
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สรุปขาวตลาดใตหวันโดยภาพรวม
จากแผนขับเคลือ่ น 4 ป (2019-2022) ของรัฐบาลเมืองไทเป มีการร�เร�ม� จัดตัง้ Taipei MICE Office (www.travel.taipei)
ในเดือนมีนาคมปที่ผานมา เพ�่อโปรโมตเมืองหลวงของไตหวันใหเปนเมืองแหงจุดหมายปลายทางการจัดงานใน
ตางประเทศ ตัวอยางกิจกรรมที่เปนรูปธรรม เชน การสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจของไตหวันและ Taiwan
External Trade Development Council ในการนำผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆ กวา 100 บร�ษัท
ครอบคลุมเทคโนโลยีหลากหลายดาน เชน Smart City, Lifestyle, อุตสาหกรรมสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรม
การเกษตร เดินทางเขารวมจัดแสดงในงาน TAIWAN EXPO เมือ่ เดือนพฤศจ�กายนปทผ่ี า นมา ณ SMX Convention
Center เมือง ดาเวา ประเทศฟ�ลิปปนส
MEET TAIWAN หนวยงานที่กำกับดูแลดานธุรกิจไมซ�ในไตหวันไดรับรางวัล Best Convention & Exhibition
Bureau Award 2019 จาก TTG Asia Media (สื่อสิ�งพ�มพและออนไลนแนวหนาสำหรับธุรกิจไมซ�ในเอเชีย)
ในดานการ โปรโมตประเทศไตหวันใหเปนจุดหมายปลายทางชั้นยอดสำหรับการจัดงานไมซ ดวยการสนับสชอง
ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธรวมถึงการจัด Roadshow เพ�่อประชาสัมพันธ�ในตางประเทศ
จากสถิติในป 2018 โดย MEET TAIWAN ระบุวาไตหวันไดเปนเจาภาพการจัดงานไมซทั้งสิ�นกวา 686 งาน ทำให
มีผเู ดินทางเขารวมงานตางชาติกวา 280,000 คน สรางรายไดเขาประเทศกวา 1,480 ลานดอลลารสหรัฐ จากตัวเลข
งานทัง้ หมดเปนผลมาจากการสนับสนุนจากภาครัฐ เชน นโยบายการยกเวนว�ซา ทำใหนกั เดินทางจากประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเพ��มข�้นสูงถึง 12% โดยเฉพาะนักเดินทางจากประเทศฟ�ลิปปนสและเว�ยดนาม
Taiwan's MICE Promotion Program (MEET TAIWAN) ไดแสดงถึงศักยภาพและความพรอมของการจัดงาน
ไมซขนาดใหญในไตหวันเพ�่อเร�ยกความเชื่อมั่นจากทั่วโลก ตามที่ไดระบุในขาววา จากการจัดอันดับในปลาสุดโดย
ICCA Statistics Report ไตหวันไดเปนเจาภาพการจัดประชุมนาชาติไปแลวกวา 170 งาน สงผลให�ไตหวันข�้นไป
อยูใ นอันดับที่ 5 ของเอเชีย จากการจัดอันดับของ ICCA อีกทัง้ ยังระบุถงึ การเพ�ม� พ�น้ ทีจ่ ดั งานขนาดใหญครอบคลุม
พ�้นที่ 30,000 ตรม. ที่เร�ยกวา Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2 (TaiNEX 2) ซึ่งเปดใหบร�การ
ตั้งแตเดือนตุลาคมปที่ผานมา และเมื่อรวมพ�้นที่TaiNEX 1 และ TaiNEX 2 จะสามารถรองรับบูธแสดงสินคาไดถึง
5,000 บูธ และรองรับการจัดงานไมซ�ไดทุกประเภท
EVA Air หนึ่งในสายการบินที่ใหญที่สุดของไตหวันประกาศวาจะเร��มใหบร�การเที่ยวบินตรงไปยังเกาะภูเก็ตของไทย
ในปหนา 2020 ซึ่งจะทำให EVA Airพเปนสายการบินเดียวที่บินตรงระหวางไตหวันและภูเก็ตที่เปนแหลงทองเที่ยว
สำคัญแหงหนึ่งของโลก
TAITRA มีความพยายามพัฒนาเมืองรองอื่นๆ ของไตหวันใหเปนจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซแหงใหม
MICE Destination นอกเหนือจากเมืองไทเป ดังเชนเมือง Hualien เปนเมืองทีอ่ ยูต ดิ ชายฝง ตะวันออกของไตหวัน
และเปนมณฑลที่ใหญที่สุดในไตหวัน มีภูมิประเทศที่เปนภูเขามีความงามตามธรรมชาติ รวมถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและผูคนที่เปนมิตร ซึ่งทำใหเมือง Hualien เปนหนึ่งในจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวชั้นนำของ
ไตหวันสำหรับนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
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