ความเคลื่อนไหวของ

ตลาดตางประเทศ
เปนที่ตระหนักวา อุตสาหกรรมทองเที่ยวของโลกเติบโตอยาง
กาวกระโดดซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญตอทุก
ประเทศ อุตสาหกรรมไมซกเ็ ชนเดียวกัน เปนอีกอุตสาหกรรมทีม่ ี
ความเคลื่อนไหวและการแขงขันอยางตอเนื่อง ดังนั้นการศึกษา
ขอมูลความเคลื่อนไหวของตลาดตางประเทศเปนสิ�งสำคัญที่
สามารถนำมากำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานเชิงรุก
พรอมกับการทำกลยุทธการตลาดที่เหมาะสม เนื้อหาในรายงาน
สวนนีจ้ ง� ไดรวบรวมขอมูล ขาวสาร ความเคลือ่ นไหวของตางประเทศ
ในประเด็นตาง ๆ อาทิ ขอมูลเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมไมซ
ขอมูลการประมูลสิทธิ์ แผนการพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานของ
ประเทศ รวมถึงกลยุทธทางการตลาดเพ�่อขยายกลุมเปาหมาย
หร�อแคมเปญที่นำเสนอเพ�่อดึงดูดนักเดินทางไมซ การทำความ
รวมมือหร�อการสรางพันธมิตรกับประเทศคูคา
ความเคลื่อนไหวของตลาดตางประเทศ จะแบงเปน 2 กลุม
โดยแบงจากเขตพ�้นที่ตั้งและศักยภาพในการรองรับการจัดงาน
ระดับนานาชาติ ไดแก

1) กลุมประเทศที่มีบุคลากรและโครงสราง
พ�้นฐาน โรงแรม ศูนยประชุม และศูนยแสดง
สินคาทีม่ มี าตรฐานระดับโลก พรอมทีจ่ ะรองรับ
การจัดงานระดับนานาชาติและนักเดินทางไมซ
ไดแก ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุน เกาหลีไต
จ�น ฮองกง มาเกา สิงคโปร และไตหวัน
2) กลุมประเทศที่จัดอยูในการแขงขันระดับ
ภูมภิ าคอาเซียนและเปนประเทศทีก่ ำลังพัฒนา
ไดแก ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟ�ลปิ ปนส
เว�ยดนาม พมา กัมพูชา และลาว
ความเคลื่อนไหวของตลาดตางประเทศในไตรมาส
ที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) มีดังนี้
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กลุมที่ 1
เกาหลี ใต
จ�น

ญี่ปุน

ฮองกง

ออสเตรเลีย

ไตหวัน
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ออสเตรเลีย
นเปนตลาดหลักที่สำคัญของออสเตรเลียในดานอุตสาหกรรมการ
1. ตลาดจ�
ประชุมและการทองเที่ยวเพ�่อเปนรางวัล โดยออสเตรเลียเนนการทำงาน
เชิงรุกนำเสนอผลิตภัณฑที่สรางประสบการณแปลกใหมใหแกกลุมลูกคา
อยูเ สมอ และพรอมปรับการใหบร�การเพ�อ่ ใหตอบโจทยสงู สุดแกกลุม ลูกคา
ยพยายามอยางตอเนื่องในการผลักดันใหประเทศเปน
2. รัจุฐดบาลออสเตรเลี
หมายปลายทางของธุรกิจการจัดประชุม การทองเที่ยวเพ�่อเปนรางวัล
การแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติที่มีศักยภาพแหงหนึ่งของโลก
ยมีตลาดไมซ�ในประเทศที่คอนขางแข็งแรง กวา 80% ของงาน
3. ออสเตรเลี
ไมซเปนงานในประเทศ (Domestic MICE)ความทาทายของออสเตรเลีย
คือการรักษาความเขมแข็งของการจัดงานไมซ�ในประเทศและตองเพ��ม
โอกาสทางการแขงขันในระดับภูมิภาคให�ได�โดยสิงคโปรเปนคูแขงอันดับ 1
ของออสเตรเลียในปจจุบัน
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สรุปขาวตลาดออสเตรเลียโดยภาพรวม

เมืองซิดนียและเมลเบิรนติดอันดับท็อป 1 และ 2 ของเมืองจุดหมายปลายทางเพ�่อการประชุมเมื่อเปร�ยบเทียบกับ
เมืองอื่นๆ ในประเทศออสเตรเลียและประเทศแถบโอเชียเนีย จากผลสำรวจป 2019 ของ CVENT บร�ษัทผูนำดาน
เทคโนโลยีสำหรับงานประชุมและอีเวนทระดับโลก
ในทุกปจะมีการจัดงาน Business Events Australia Greater China Showcase เพ�่อนำผูประกอบการจาก
ประเทศออสเตรเลียไป showcase ที่ประเทศจ�นเปนเวลา 3 วัน และเชิญชวนผูจัดงาน incentive trip planner
รวมถึงนักขาวในประเทศจ�นเขารวมงานเพ�่อโปรโมตสถานที่ใหมๆ ผลิตภัณฑอาหารและเคร�่องดื่มตางๆ ตลอดจน
activity ใหมๆ ในประเทศออสเตรเลีย และถือเปนโอกาสพูดคุยสอบถามความตองการของผูจัดงานชาวจ�นเพ�่อ
นำขอมูลมาปรับปรุงการบร�การใหตอบโจทยลูกคาชาวจ�นมากยิ�งข�้นเนื่องจากจ�นถือเปนตลาดหลักที่สำคัญของ
ออสเตรเลีย
ซิดนีย�ไดเปนเจาภาพจัดงานประชุมนานาชาติสมาคมประกันชีว�ตและบร�การทางทางเง�น (Million Dollar Round
Table (MDRT), The Premier Association of Financial Professionals) เมื่อเดือนกันยายน 2562 ถือเปน
งานประชุมสมาคมนานาชาติครัง้ ใหญทส่ี ดุ ในรอบ 5 ปของออสเตรเลีย ตอนรับผูเ ดินทางเขารวมงานกวา 7,700 คน
โดยเจาของงานได�ใหเหตุผลในการเลือกเมืองซิดนียเปนสถานที่จัดงานเนื่องจากเปนเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม
และผูรวมงานเดินทางมาไดอยางสะดวกจากทั่วทุกมุมโลก ทำใหมั่นใจไดวาผูเขารวมงานจะไดรับประสบการณที่ดี
ทีส่ ดุ นอกจากเร�อ่ งสภาพทางภูมศิ าสตรแลว มาตรฐานการใหบร�การและสิง� อำนวยความสะดวกของโรงแรมทีจ่ ดั งาน
ก็เปนปจจัยสำคัญในการเลือกเมืองที่จัดงาน
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สรุปขาวตลาดออสเตรเลียโดยภาพรวม
ซิดนียไ� ดรบั สิทธิเ์ ปนเจาภาพงานประชุมนานาชาติดา นคณิตศาสตร
ที่ใหญที่สุด International Congress on Mathematical
Education (ICME15) จะจัดข�้นในป 2024 คาดการณวาจะมี
นักคณิตศาสตร นักว�จยั และครูอาจารยเขารวมงานกวา 2,800 คน
ภายใน 8 วันของการจัดงาน
เมลเบิรน จัดสราง E-sport arena ทีใ่ หญทส่ี ดุ ในออสเตรเลียกวา
2,700 ตรม. สถานที่แขงกวา 200 ที่นั่ง มีอินเทอรเน็ตที่รวดเร็ว
และเสถียร จะเปดใชเปนสถานทีจ่ ดั งานเกมสและอีสปอรตทีย่ ง�ิ ใหญ
ในตนป 2020 ทำใหเมืองกลายเปนศูนยกลางของ video gaming
และ e-sport คาดวาหลังจากนี้จะมีการเปด E-sport arena อีก
หลายเมืองทั่วออสเตรเลียและนิวซีแลนด
เมลเบิรน ไดตอ นรับผูเ ขารวมงาน 10th World Cube Association
(WCA) Speedcubing World Championship กวา 1,600
คนทั่วโลกถือเปนสถิติใหมของโลกที่มีผูเขารวมงานสูงสุด
เมลเบิรน ถือเปนจุดหมายชัน้ นำของโลกในการจัด incentive trip
เมืองไดเนนชูจุดเดนดานศิลปะ อาหาร แหลงชอปป�ง สถานที่
ทองเทีย่ วแนวผจญภัยและธรรมชาติเพ�อ่ ดึงดูดกลุม ผูม าทองเทีย่ ว
เพ�อ่ เปนรางวัล
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ญี่ปุน

2017 ญีป่ นุ มีจำนวนงานประชุมนานาชาติถงึ 414 งาน สูงเปนอันดับ
1. ในป
ที่ 7 ของโลกและอันดับ 1 ในเอเชีย และหากว�เคราะหเฉพาะในทว�ปเอเชีย
ในชวงป 1990 ญี่ปุนมีสัดสวนการตลาดไมซสูงถึง 50% จากการแขงขัน
ทีเ่ ขมขนข�น้ ทัง้ จากประเทศเกาหลีใตและจ�น ทำใหสดั สวนการตลาดไมซของ
ญี่ปุนในปจจุบันลดลงอยูที่ 30% จากตลาดรวมในเอเชีย
่ปุนออกกลยุทธที่เร�ยกวา “Japan is Back” Japan Revitalization
2. ญีStrategy
of 2013หนึง่ ในเปาหมายคือตองการดำรงตำแหนงผูน ำประเทศ
ในเอเชียดานการจัดประชุมนานาชาติจนกระทัง่ ถึงป 2030 และสรางจุดยืน
ทีช่ ดั เจนของประเทศในการเปนจุดหมายปลายทางสำหรับงานประชุมนานา
ชาติจากทั่วโลก
งทางการตลาดไมซของญี่ปุนมี 4 ประการ คือ
3. จุด1.แข็การมี
วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณและความเปนมิตรของผูคน
2. ความปลอดภัยและความสะอาดของเมือง
3. ทรัพยสินทางปญญาและองคความรูของญี่ปุน
4. ความเปนเลิศดานการบร�การของบุคลากร
อมสถานที่จัดงานอันโดดเดนของญี่ปุนตางก็พรอมใจ
4. เมืตออนรังทบอนังถิกเดิ�นนพรทางไมซ
เชน เมืองยามากาตะ ดึงดูดการจัดกิจกรรมไมซ
ดวยเหลาสาเกและบอน�ำพุรอ น, ปราสาทนิโจ จัดสวนในปราสาทเปนสถานที่
จัดประชุมสัมมนา หร�อแมแตศาลเจามิยาซากิ เคยเปนที่จัดงานตอนรับ
คณะกวา 1,000 คน
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สรุปขาวตลาดญี่ปุนโดยภาพรวม
ญีป่ นุ ตระหนักถึงความสำคัญของเปาหมายการพัฒนา
ทีย่ ง่ั ยืน Sustainable Development Goals: SDGs
(กรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังป ค.ศ. 2015
(พ.ศ. ๒๕๕๘) กำหนดโดยองคการสหประชาชาติ)
ที่ทั่วโลกตางใหความสนใจเพ��มข�้นอยางกวางขวางใน
ชวงไมกี่ปที่ผานมา และการเปลี่ยนแปลงนี้สงผลให
ผูจัดงานไมซทั่วโลกพ�จารณาการจัดงานอยางยั่งยืน
มากข�้น Tokyo Convention & Visitors Bureau
(TCVB) จ�งไดมกี ารจัดทำคูม อื การพัฒนาไมซอยางยัง่ ยืน
เร�ยกวา “Sustainability Guidelines for Business
Events in Tokyo” ข�้นมาเปนฉบับแรก แจกจายใหแก
ผูจัดงานไมซและผูที่อยูในอุตสาหกรรมไดรับทราบถึง
ความสำคัญ เพ�่อเปนแนวทางปฏิบัติการทำธุรกิจไมซ
ใหยั่งยืน
Tokyo Convention & Visitors Bureau (TCVB)
ได ป ระกาศว า กรุ ง โตเกี ย วชนะสิ ท ธิ ก ารเป น เจ า ภาพ
จัดงานประชุมนานาชาติทางการแพทย World Congress
for Esophageal Diseases ครั้งที่ 18 จัดข�น้ ระหวาง
วันที่ 26-28 กันยายน 2565 การจัดงานครั้งนี้คาดวา
จะไดตอนรับผูเขารวมงานกวา 1,100 คน จากกวา 40
ประเทศ
กรุงโตเกียวไดตอ นรับผูเ ชียวชาญกวา 950 คน จากกวา
75 ประเทศเขารวมงาน 29th International
Cartographic Conference การประชุมจัดข�้นที่
The Miraikan พ�พธ� ภัณฑวท� ยาศาสตรและนวัตกรรม
แหงชาติ งานจัดทั้งสิ�น 6 วัน โดยภายในงานมีโซน
การแสดง แผนที่ทั่วโลกและการแขงขันจัดทำแผนที่
ระดับเยาชนนานาชาติ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
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เกาหลีใต

ฐเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยนำเทคโนโลยี
1. นโยบายภาครั
ระบบอัตโนมัตมิ าใช�ในการอำนวยความสะดวกใหแกนกั ทองเทีย่ วทีจ่ ะเดินทาง
ออกนอกประเทศ ซึง่ ระบบอัตโนมัตนิ จ้ี ะมีประโยชน�โดยตรงตอนักเดินทางไมซ
ที่เดินทางเขาออกประเทศเปนจำนวนมากในแตละครั้ง ลดระยะเวลา และ
กระบวนการในการออกนอกประเทศ
ไดมีการพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานตาง ๆ เพ�่อรองรับการจัด
2. ประเทศเกาหลี
ประชุม และนิทรรศการใหเปนมาตรฐานสากลและรองรับนักเดินทางไมซ
จากนานาประเทศ อาทิ การขยายศูนยแสดงสินคา EXCO ในจังหวัด แดกู
รวมถึงการพัฒนาเมืองรองอยาง จังหวัด ชอลลา และจังหวัด กังวอน โดย
เลือกทีจ่ ะชูจดุ เดนในดานประวัตศิ าสตร วัฒนธรรมและธรรมชาติ มาเปนปจจัย
ในการดึงดูดนักเดินทางไมซ
ฐบาลเกาหลีทำการตลาดอยางตอเนื่องโดยมีการเปดตัวแคมเปญ“Green
3. รัMICE”เพ�
่อแสดงใหเห็นถึงการใหความสนใจในการจัดงานอยางยั่งยืน
รวมทั้งมีดึงงานระดับโลก และสามารถเปนเจาภาพในการจัดงานการประชุม
ที่มีผูเขารวมจำนวนมาก นอกจากนี้ยังทำการประชาสัมพันธเสนทางการ
ทองเที่ยวในหลายพ�้นที่ เพ�่อสรางรายได�ใหกับประเทศจากผูเขารวมประชุม
หลังจากการจบงาน

08

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ในเกาหลีใต

สรุปขาวตลาดเกาหลีใต�โดยภาพรวม
นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางออกจากเกาหลีผานสนามบินนานาชาติอินชอน กิมแฮกิมโป เชจู และแดกู รวมถึง
ทาเร�อปูซานสามารถใชระบบตรวจคนเขาเมืองอัตโนมัติโดยไมตองลงทะเบียนลวงหนา ตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม
2019 การเปลี่ยนแปลงนี้มีวัตถุประสงคเพ�่อสรางกระบวนการออกเดินทางที่ราบร�่น กอนหนานี้ระบบออกเดินทาง
อัตโนมัตมิ ใี หสำหรับชาวตางชาติทล่ี งทะเบียนทีพ
่ ำนักอยูใ นเกาหลีซง่ึ ไดลงทะเบียนระบบ Smart Entry เพ�ม� เติมเทานัน้
บร�การออกเดินทางอัตโนมัตนิ ม้ี ใี หสำหรับนักทองเทีย่ วทุกคนทีม่ อี ายุ 17 ปขน้� ไปทีก่ รอกขอมูลลายนิว� มือบังคับและ
ขั้นตอนการลงทะเบียนจดจำใบหนาเมื่อเขารวม
จังหวัดแดกู เปนเมืองใหญอนั ดับ 3 ของเกาหลีเปนศูนยกลางการทองเทีย่ วและวัฒนธรรมในภูมภิ าคตะวันออกเฉียงใต
ของเกาหลี ไดมีแผนการในการขยายศูนยแสดงสินคา EXCO คาดวาจะสรางเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2021 ซึ่งจะ
ทำใหมีพ�้นที่ทั้งหมด 40,471 ตารางเมตร ทำให EXCO มีศักยภาพในการเปนศูนยแสดงสินคาและการประชุมระดับ
นานาชาติ และเพ�ม� ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ�ในภูมภิ าค นอกจากนัน้ แดกูมสี นามบินนานาชาติ
เปนของตัวเอง ประกอบกับการเดินทางจากกรุงโซลดวยรถไฟความเร็วสูง KTX ทำใหแดกูประสบความสำเร็จใน
การเปนเจาภาพจัดการแขงขันระดับนานาชาติหลายแหงรวมถึง World Energy Congress 2013 และ World
Water Forum โดยอุตสาหกรรมหลักของแดกู ไดแก สิ�งทอ เคร�่องจักรโลหะและรถยนต
เกาหลีเรงพัฒนาจังหวัด ชอลลา (Jeolla) เพ�่อเปนจุดหมายปลายทางใหมของไมซ จังหวัด Jeolla อยูทางใตของ
เกาหลีประกาศแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว MICE แบบพ�เศษเพ�อ่ เปลีย่ นจังหวัดใหเปนสถานทีจ่ ดั งานไมซ
แบบพักผอน จังหวัด Jeolla ใหความสำคัญกับการพัฒนาแบรนด�ไมซระดับภูมภิ าคภายใตแนวคิด "การสรางธุรกิจ
ผานการพักผอน และการเติมพลังแหงจ�ตใจ" เนือ่ งจากขอจำกัดของโครงสรางพ�น้ ฐาน จังหวัด Jeolla วางแผนทีจ่ ะ
ดึงดูดตลาดเฉพาะกลุม เนนกิจกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางโดยการใชประโยชนจากทรัพยากรทางประวัติศาสตร
วัฒนธรรมและธรรมชาติในทองถิ�น เปนสิ�งที่ดึงดูดนักเดินทางไมซ

09

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ในเกาหลีใต

สรุปขาวตลาดเกาหลีใต�โดยภาพรวม

จังหวัด กังวอน (Gangwon) เนนการเปนจุดหมายปลายทางสำหรับการทองเทีย่ วเพ�อ่ เปนรางวัล โดยใช�โครงสราง
พ�้นฐานที่พัก และการขนสงที่ดีข�้นจากโอลิมปกฤดูหนาวป 2018 จังหวัด Gangwon ประกาศเมื่อเดือน สิงหาคม
วา จะมีนกั ทองเทีย่ ว 15,000 คนจาก 15 บร�ษทั จาก 6 ประเทศ มาเยีย่ มชม จังหวัด Gangwon ภายในคร�ง่ ปหลัง
ของป 2019 รายชื่อบร�ษัทที่จะมาจัดกิจกรรมในจังหวัด Gangwon อาทิ กลุมอินโดนีเซีย SIP' Indonesia SIP
Group รวมทั้งพนักงานจากหลากหลายบร�ษัทจาก ประเทศไทย มาเลเซียและกัมพูชา อีกดวย
Korea MICE Expo (KME 2019) นิทรรศการที่ใหญที่สุดของเกาหลีสำหรับการประชุมและงานอีเวนท�ไดจัดข�้นใน
เดือนมิถนุ ายน โดยมีการฉลองครบรอบ 20 ป และประกาศแคมเปญ 'Green MICE' โดยมีการนำเสนอองคประกอบ
ที่แสดงใหเห็นถึงการจัดงานอยางยั่งยืน อาทิ การนำกระดาษแข็งมาทำปายชื่อ และนำสายคลองคอกลับมาใช�ใหมได
รวมทัง้ การดูรายละเอียด และผังงานผานแอปพลิเคชัน่ บนมือถือ โดยผูเ ขารวมงานไดรว มกันสนับสนุนแคมเปญโดย
การสวมใสเสื้อผาสีเข�ยวและใชถวยที่สามารถใชซ�ำไดตลอดระยะเวลากิจกรรม
เกาหลีไดแนะนำกิจกรรมพ�เศษหลังจากเสร็จสิ�นการประชุมที่เมืองตาง ๆ ในเกาหลี อาทิ K-Style Hub, Busan
Cinema Center และสำรวจอุโมงค�ใตดนิ ของเกาหลีเหนือใน DMZ โดยเนนการใชประโยชนจากระบบขนสงสาธารณะ
ที่สะดวกสบายของเกาหลีเพ�่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางโดยไมตองเสียเง�นแท็กซี่ ผูเขารวมประชุมสามารถ
เดินทางไดดว ยรถไฟใตดนิ และรถโดยสารสาธารณะในเมือง หร�อรถไฟความเร็วสูง KTX สำหรับการเดินทางระหวางเมือง
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เกาหลีประกาศชนะการประมูลสิทธิ์ การประชุมองคกร USANA ASIA
PACIFIC ในป 2020 งานจะจัดข�้นในวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2020
โดยจะมีพนักงานประมาณ 11,000 คนของ USANA Health
Science, Inc. ซึ่งเปน บร�ษัท ผูผลิตอาหารเพ�่อสุขภาพระดับโลก
เนือ้ หาของการประชุมเกีย่ วกับการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหมและกลยุทธ
การตลาด นอกจากพนักงานจะเขารวมประชุมแลวในโปรแกรมยังมี
การเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญในพ�้นที่กรุงโซลและ เมือง
Gyeonggi
เกาหลี ป ระกาศการเป น เจ า ภาพนำการประชุ ม Endourology
ระดับโลกครัง้ ที่ 40 สูก รุงโซล ซึง่ การประชุม Endourology (WCE)
ครั้งที่ 40 จะจัดข�้นในป 2022 ในกรุงโซล คาดวาจะมีผูแทนรวม
ประมาณ 2,500 คนจาก 90 ประเทศทั่วโลกเขารวมการประชุมซึ่ง
จะจัดข�้นที่ศูนยการประชุมและนิทรรศการ COEX ในเขตกังนัมของ
กรุงโซล
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จ�นและมาเกา
างเขตเศรษฐกิจพ�เศษภายใตชื่อ “Greater Bay Area”จะกลาย
1. นโยบายสร
เปนปจจัยสำคัญที่จ�นกำลังใหความสนใจพัฒนาใหเกิดข�้นอยางเปนรูปธรรม
โดยหนึ่งใน Agenda ที่สำคัญคือการประกาศใหเมือง Macau, Zhuhai,
Shenzhen และ Hong Kong เปน MICE City หลักในแถบภูมิภาคเอเซีย
ซึ่งแนนอนที่สุดคือความไดเปร�ยบทางโครงสรางพ�้นฐาน ที่จะเห็นชัดเจนวา
รัฐบาลจ�นอัดฉีดเม็ดเง�นลงทุนอยางมหาศาล ไมวาจะเปนใน Macau หร�อ
Shenzhen World Exhibition Center ที่จะกลายเปนศูนยการประชุม
ขนาดใหญ
บเขตเศรษฐกิจพ�เศษที่ Shenzhen เพ�อ่ ดึงดูดเง�นลงทุน
2. การประกาศยกระดั
จากตางประเทศ หร�อเร�ยกไดวาการผลักดันเมือง Shenzhen ใหกลายเปน
ฮองกงแหงที่ 2 ซึ่งหากดูจากสถานการณทางการเมืองใน Hong Kong
ที่ดูจะเอื้อใหการผลักดันของจ�นในครั้งนี้งายข�้นดวย
ดประชุมในฮองกงจะเปลี่ยนมาเปนประเทศจ�นมากข�้น โดย
3. ฐานของการจั
เฉพาะในเขต Shenzhen ที่ชูจุดเดนในดานการเปนศูนยกลางทางการเง�น
และเทคโนโลยีไมตางไปจากฮองกง ประกอบกับนโยบายการพัฒนารัฐบาล
จ�นที่จะผลักดันเมือง Shenzhen ใหทัดเทียมกับฮองกง
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Galaxy Entertainment Group (GEG) ประกาศโครงการสราง Galaxy International Convention Center
และ Galaxy Arena ตั้งเปาหมายเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมไมซของเอชีย โดยวางแผนไววาจะเปดตัว Phase
แรกในชวงป 2021 ชวยสนับสนุนแนวทางของภาครัฐในการเปลี่ยนแปลงไปสู World Center of Tourism and
Leisure" ตอบโจทยแผนของจ�นที่จะยกระดับพ�้นที่ในเขต Macau Shenzhen และ Zhuhai ใหเปนเขตเศรษฐกิจ
หลักภายใตนโยบาย Greater Bay Area
รัฐบาลจ�นมีความพยายามผลักดันนโยบาย Greater Bay Area ผานการพัฒนาโครงสรางพ�น้ ฐานในการเชือ่ มโยง
เมืองตาง ๆ ซึ่งสะพาน The Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge (HZMB) ที่เปดตัวไปชวงปที่ผานมาจะเปน
สวนสำคัญในการผลักดันของรัฐบาล รัฐบาลเปดพ�้นที่ใหแกภาคเอกชนเขามาประมูลในการจัดสรางศูนยการประชุม
นาดใหญมลู คากวา 1 หมืน่ ลานเหร�ยญ ซึง่ มีแผนทีจ่ ะผลักดันพ�น้ ที่ Zuhai กลายเปนหนึง่ ใน MICE Cityหลัก ของ
ภูมิภาค
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การณการประทวงนาจะมีการยืดเยือ้ ไปอีกสักระยะหนึง่ จากทาทีของทัง้ ฝาย
1. เหตุ
Pro-Democracy เเละฝงรัฐบาลของฮองกง โดยขอเร�ยกรองของผูประทวง
เลยเถิดไปมากกวาที่เร��มข�้นในตอนเเรก คือการแยกดินเเดนจากจ�น จาก
สถานการณดังกลาวจะสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยของ
ฮองกงในระยะยาวและจะเปนจังหวะที่ดีกับอุตสาหกรรมไมซ�ในประเทศไทย
ที ่ จ ะมี โ อกาสดึ ง งานประชุ ม จากฮ อ งกง ด ว ยการแสดงศั ก ยภาพของ
อุตสาหกรรมไมซ�ในประเทศ ประกอบกับตอนนี้ ดัชนีความเชือ่ มัน่ ทางการเมือง
ของไทยเพ�ม� ข�น้ มาก ภายหลังจากสถานการณการเมืองทีเ่ ปนไปในทิศทางทีด่ ขี น้�
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เหตุการณการประทวงที่ฮองกงที่ยืดเยื้อมาตั้งเเตเดือนมิถุนายนที่ผานมาสงผลถึงความ
เชื่อมั่นดานการทองเที่ยว ซึง่ รวมไปถึงอุตสาหกรรมไมซเชนกัน โดยมีการยกเลิกการจัด
ประชุมหร�อไมกเ็ ลือ่ นออกไปอยางไมมกี ำหนด ประมาณ 27% เปร�ยบเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันเมือ่ ปทผ่ี า นมา รวมถึงตัวเลขดานการทองเทีย่ ว เชน Occupancy Rate (-66%)
Tourist Arrival (-40%) ซึ่งเปนตัวเลขต่ำที่สุดตั้งเเตที่เกิดโรค SAAR ระบาดในชวงป
2003
ภาคธุรกิจตืน่ ตัวเเละพยายามทีจ่ ะปรับตัวกับสถาณการณทเ่ี กิดข�น้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว รวมถึง อุตสาหกรรมไมซดวย มีการจัดทำแคมเปญตาง ๆ เพ�่อกระตุน
แรงซือ้ เชน การลดราคาหองพัก หร�อ package การทองเทีย่ ว สวนของอุตสาหกรรมไมซ
ผูป ระกอบการโรงแรม และศูนยประชุม ตางตองปรับตัวเเละหาทางออกใหกบั ธุรกิจตัวเอง
ทั้งการลดราคา package การประชุมตางๆ การออกแคมเปญ ในการสรางความเชื่อมั่น
ใหกับ นักเดินทาง การอำนวยความสะดวกตางๆ เชน การเดินทางภายในเขตเมือง การ
อัพเดทขาวสารการประทวงใหกบั ผูเ ขารวมงาน เปนตน อยางไรก็ตาม ผูป ระกอบการไมซ
บางรายก็ยังคงเชื่อมันวาธุรกิจไมซ�ในฮองกง
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สิงคโปร

Tourism Board ไดมกี ารออกการสนับสนุนใหม ๆ โดยรวมมือ
1. Singapore
กับภาคเอกชนในการสรางศูนยการแสดงสินคาขนาดใหญ และมีการขยาย
กลุมเปาหมายใหม ๆ ในกลุม Long haul ซึ่งเนนลักษณะที่เปน hi-end
และชูกิจกรรม team building เพ�่อดึงลูกคาที่เปนบร�ษัทยักษ�ใหญของโลก
ฐสามารถใช�โอกาสที่ประเทศฮองกงกำลังประสบปญหาทางการเมือง
2. ภาครั
เปนเคร�่องมือในการดึงงานใหมๆ เขามา โดยชูจุดเดนเร�่องโครงสรางพ�้นฐาน
ความปลอดภัย และเร�่องการเปน Financial hub ที่ไมแพฮองกง ดวยการ
ออกโฆษณาที่เนนถึงความมีเสถียรภาพทั้งการเมือง สังคม เเละเศรษฐกิจ
วของ Infrastructure โดยเฉพาะศูนยการแสดงสินคาขนาดใหญ
3. การขยายตั
แสดงใหเห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรม ซึง่ ภาครัฐมีแนวทางความรวมมือ
ลงทุนกับภาคเอกชน
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สรุปขาวตลาดสิงคโปร�โดยภาพรวม
Singapore Tourism Board เร�ม� ออกมาตรการใหมในการกระตุน
อุตสาหกรรมไมซชื่อ “In Singapore Incentives & Rewards
หร�อ Inspire” โดยเปนความรวมมือกับภาคเอกชนกวา 26 ราย
สำหรับการออก 60 ประสบการณ�ใหม ๆ ที่จะนำเสนอแกลูกคา
โครงการนี้เนนตอยอดจาก Inspire Program เดิม เเตจะเปน
การขยายฐานลูกคาไปยังกลุมอเมร�กา ยุโรป หร�อเอเชีย โอชีเนีย
ทัง้ นีย้ งั มีการจับมือรวมกับเจาพอ e-commerce อยาง Alibaba
ในการตอยอดแคมเปญ “Passion Made Possible Privileges”
ซึ่งเเนนอนที่สุดก็เร�่องของ Big Data จากฐานลูกคาทั่วโลก โดย
เฉพาะในประเทศจ�น
Singapore Association of Convention & Exhibition
Organizers & Suppliers (SACEOS) ประกาศความรวมมือกับ
Alibaba ในการนำเอานวัตกรรมมาปรับใช และสรางการรับรูส ำหรับ
การเตร�ยมความพรอมใหกับสมาชิกของ SACEOS เอง โดย
เทคโนโลยีทจ่ี ะนำมีตง้ั แตเร�อ่ ง AI Big data และ Cloud Computing
มาชวยในการว�เคราะหความตองการของตลาดทัง้ ในและตางประเทศ
สิงคโปรเนนการชูจุดเดนเร�่องการเปน Hub ของ Headquarter
ของบร�ษัทชั้นนำของโลก ในการสรางจุดเดนและเพ��มการสนับสนุน
การจัดกิจรรม Team Building ในการดึงบร�ษัทชั้นนำในฝงยุโรป
เเละอเมร�กา รวมถึงเพ��มตลาดในฝง Long haul เขาไปกับ
โปรแกรมการสนับสนุน เชน INSPIRE หร�อ Passion Made
Possible Singapore จากเดิมที่เนนเฉพาะในกลุมเอเชีย
ภาครัฐมีนโยบายผลักดันภาคธุรกิจในความรวมมือเพ�่อยกระดับ
Infrastructure เพ�่อรองรับกลุม high-end สนับสนุนการจัดงาน
รูปแบบใหมๆ (new show) ในอุตสาหกรรมใหม ๆ โดยเฉพาะ
Tech conference, Fintech หร�อ SmartCity เปนตน
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สรุปขาวตลาดสิงคโปร�โดยภาพรวม

Marina Bay Sands (MBS) ประกาศลงทุนเพ��มเติมในการสรางอาคารเพ��มเติม ทั้ง Entertainment Arena ขนาด
15,000 ที่นี่ง รวมถึงหองพักกวา 1,000 หอง รวมถึงพ�้นที่ของการจัดงาน MICE ดวย สวน Genting Singapore
ก็จะลงทุนขยายพ�้นที่ resort ของตัวเองดวยเง�นลงทุนกวา $4.5 หมื่นลานเหร�ยญ สำหรับ Resorts World
Sentosa (RWS) จะมีพ�้นที่เพ��มข�้นกวา 50% ทั้งนี้ มาจากความรวมมือผลักดันกันระหวางรัฐบาลสิงคโปร
กับภาพเอกชน โดยสิ�งที่ภาคเอกชนทั้ง 2 เจาจะไดรับคือ Tax Incentive ที่รัฐบาลจะมอบให
จากเหตุกาณการประทวงที่ HK สงผลใหตัวเลขดานการทองเที่ยวของสิงคโปรเพ��มข�้นอยางมาก สงผลในแงบวก
ตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมไมซดวย ซึ่งตัวเลขการเติบโตสูงเปนประวัติการนับตั้งแตชวงป
2005
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ไตหวัน

ฐบาลไตหวันเสร�มสรางความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมไมซ�โดยสรางศูนย
1. รัประชุ
มและแสดงสินคาโดยรอบของประเทศ เพ�่อรองรับงานไมซ�ในทุกรูปแบบ
เชน ทางเหนือของไตหวันมี Taipei World Trade Center Exhibition
Hall และ Taipei Nangang Exhibition Center Hall ทางตอนใต
ของเกาะมี Kaohsiung Exhibition Center ซึ่งเปดใชตั้งแตป 2014 และ
Tainan Exhibition Center จะเปดใชงานในป 2021 รวมถึงการกอสราง
Taoyuan Convention and Exhibition Center ที่อยูระหวางดำเนินการ
และจะเปดอีกศูนย�ในเมือง Taichung อีกดวย
างศูนยประชุมแลวไตหวันยังใหความสำคัญกับการนำเทคโน
2. นอกจากการสร
โลยีมาใช อาทิเชน แอพพลิเคชั่น, RFID รวมถึงฟร�อินเทอเน็ต ที่ทำใหผูเขา
รวมงานไมซสัมผัสถึงความสะดวกสบายมากยิ�งข�้น
หวันมีความกาวหนาทางดานการแพทย การว�จัย ว�ทยาศาสตร และระบบ
3. ไตสารสนเทศ
จนเปนที่ยอมรับในระดับโลก อีกทั้งยังมีความสัมพันธ�ใกลชิด
กับสมาคมตางๆ จ�งทำให�ไตหวันเปนผูน ำทีม่ คี วามพรอมสูงในการรองรับงานไมซ
ในลักษณะนี้
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สรุปขาวตลาดไตหวันโดยภาพรวม
เมือง Taoyuan จะมีการกอสราง Taoyuan Convention and Exhibition Center ถือเปนศูนยแสดงสินคา
มาตรฐานนานาชาติแหงแรกของเมือง สามารถรองรับผูป ระชุมไดมากถึง 5,300 คนในคราวเดียว ดึงดูดงานประชุม
สัมมนาระดับนานาชาติ งานแสดงสินคานานาชาติ รวมถึงงานในประเทศกระตุน เศรษฐกิจให�ไหลเว�ยนเขามาในประเทศ
ซึ่งเมื่อโครงการสรางเสร็จสมบูรณแลวเมืองรองแหงนี้จะครบครันและกลายเปนศูนยกลางการคมนาคมรวมถึงศูนย
กลางของกลุมอุตสาหกรรมสงออกมูลคาสูงที่สำคัญของไตหวัน อาทิ อุปกรณอิเลคโทรนิกส แผงวงจร ชิ�นสวน
ยานยนต สิ�งทอ เปนตน
MEET TAIWAN หนวยงานทีด่ แู ลดานไมซของไตหวันนำผูป ระกอบการไตหวันทัง้ สวนของผูป ระกอบอุตสาหกรรม
การจัดประชุมและการทองเที่ยวเพ�่อเปนรางวัล เขารวมงานสัมมนาและเจรจาธุรกิจในประเทศมาเลเซีย เว�ยดนาม
และฟ�ลิปปนส โดยใช�โมเดล "1+1 equal to greater than 2" คือนำผูประกอบการจากทั้งสองอุตสาหกรรมที่มา
จากหลายภาคสวนธุรกิจเขารวมงาน อาทิ โรงแรม สถานที่จัดงาน บร�ษัทประชาสัมพันธ รวมถึงสายการบิน ทำให
งานประสบความสำเร็จอยางยิ�งมีการเจรจาทางธุรกิจกวา 400 คู
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กลุมที่ 2
พมา
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มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

ออสเตรเลีย
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ยมุงมั่นที่จะเปนศูนยกลางกิจกรรมทางธุรกิจของเอเชีย โดยมีการ
1. มาเลเซี
เตร�ยมความพรอมทัง้ ในเร�อ่ งของการสรางเคร�อขาย และการยกระดับความ
เปนมืออาชีพของผูประกอบการในอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
กงานการประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย (MyCEB) ไดมกี ารวางแผน
2. สำนั
ระยะยาวถึง 10 ป ในการเปนเจาภาพการจัดประชุม และสัมมนาระดับ
นานาชาติ โดยหนึ่งในกลยุทธ คือ การดึงงานที่สามารถสรางผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจในระดับมาก
ยสามารถขยายกลุมนักทองเที่ยวเพ��มข�้น โดยสามารถเจาะตลาด
3. มาเลเซี
อินเดีย ซึง่ การเดินทางเขามาเยือนมาเลเซียของนักทองเทีย่ วชาวอินเดียนัน้
จะสงผลดีใหกบั มาเลเซียในการนำเสนอแพ�กเกจเพ�อ่ ดึงดูดกลุม นักเดินทาง
ไมซ โดยเฉพาะอยางยิ�งกลุมการเดินทางเพ�่อเปน รางวัล (Incentive)
กงานการประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย (MyCEB) ใหความสำคัญ
4. สำนั
และสนันสนุนการจัดงานอยางยัง่ ยืน โดยมีการออกแคมเปญรณรงคพรอม
ทั้งจัดงานในรูปแบบที่แสดงใหเห็นถึงการรักษาสิ�งแวดลอม
ยมีการสรางความสัมพันธและโอกาสทางธุรกิจระหวางไตหวันและ
5. มาเลเซี
มาเลเซียอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการสรางความรวมมือในอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของกับทั้ง 2 ประเทศ
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สรุปขาวตลาดมาเลเซียโดยภาพรวม
สำนักงานการประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย (MyCEB) ไดประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ 3.9 พันลานร�งกิต
จากงานทีจ่ ะเกิดข�น้ ทัง้ หมด 301 งาน โดยมีผเู ขารวมประชุม 570,741คน ระหวางป 2019 ถึง 2028 โดยงาน 4
งานหลัก ไดแก University of Scholars Leadership Symposium (USLS 2019) ซึง่ จัดข�น้ ใน เดือน สิงหาคม
2019 โดยมีผเู ขารวมประชุม 1,500 คน สงผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยประมาณ 42.6 ลานร�งกิต ตามดวยการประชุม
Asia Pacific Urban Forum ครัง้ ที่ 7 ทีจ่ ะมีขน้� ในเดือน ตุลาคม 2019 คาดการณผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ
25.2 ลานร�งกิต East Asia Regional Council of Schools (EARCOS) Teachers’ Conference (ETC 2021)
ครัง้ ที่ 19 จะจัดข�น้ ในเดือน มีนาคม 2021 และ Conference of the International Society of Travel Medicine
(CISTM 2021) ซึ่งคาดวาจะมีผูแทนจากตางประเทศกวา 1,600 คนเขารวม ซึ่งสามารถสรางรายได�ใหกับประเทศ
ประมาณ 37.5 ลานร�งกิต
MyCEB ไดสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 8 ปทผ่ี า นมาวา ไดมกี ารทำงานรวมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพ�อ่ สราง
ความประทับใจใหกบั งานธุรกิจระหวางประเทศ ซึง่ ประกอบดวย การประชุมระดับนานาชาติ การประชุมระดับองคกร
การทองเทีย่ วเพ�อ่ เปนรางวัล และการจัดนิทรรศการทางการคา ซึง่ มีสว นสำคัญอยางยิง� กับประเทศมาเลเซีย ทีผ่ า น
มาMyCEB ใหการสนับสนุนกิจกรรม 2,278 งาน ซึง่ ทำใหมผี เู ขารวมประชุมเพ�ม� ข�น้ ระยะเวลาการเขาพักและการใชจา ย
ก็เพ��มข�้นเชนกัน นักทองเที่ยวชาวอินเดียเปนกลุมที่นาจับตา เพราะชวยกระตุนรายได�ใหกับการทองเที่ยวมาเลเซีย
โดยเพ��มข�้น 16.9% นอกจากนี้จำนวนนักทองเที่ยวชาวจ�น ปากีสถาน เกาหลี และญี่ปุน มีจำนวนเพ��มข�้นเชนกัน
อยางไรก็ตามนักทองเทีย่ วจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตยงั คงเปนกลุม นักทองเทีย่ วหลัก มีสดั สวน 68.3% หาอันดับ
แรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก สิงคโปร (2.6 ลานคน) อินโดนีเซีย (924,916 คน) ไทย (489,351 คน)
บรูไน (319,024 คน) และฟ�ลิปปนส (98,774 คน) ในขณะเดียวกันจำนวนนักทองเที่ยวจากตะวันออกกลาง เชน
ซาอุดอิ าระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีจำนวนลดลง เนือ่ งจากการแขงขันทีร่ นุ แรงจากแหลงทองเทีย่ วประเทศอืน่
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สรุปขาวตลาดมาเลเซียโดยภาพรวม
Malaysia Business Events Week (MBEW) 2019 ครั้งที่ 5 จัดข�้นโดย MyCEB ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
ที่โรงแรมแชงกร�ลากัวลาลัมเปอร โดยธีมของงาน คือ “Progressive Momentum” ซึ่ง MyCEB ใหการรับรอง
วามาเลเซียจะกาวไปขางหนาในฐานะศูนยกลางกิจกรรมทางธุรกิจของเอเชีย และความกาวหนานีจ้ ะถูกขับเคลือ่ น โดย
ความรวมมืออยางตอเนือ่ งจากทุกภาคสวน เพ�อ่ ใหทกุ ภาคสวนพัฒนาความเปนมืออาชีพในอุตสาหกรรม นอกจากนี้
ในงาน MBEW 2019 ยังชวยใหผเู ขารวมสรางความแข็งแกรงผานการแลกเปลีย่ นความรู การสรางความสัมพันธและ
ยกระดับความเปนมืออาชีพใหอยูใ นระดับสากล และเพ�อ่ เปนตนแบบในการปฏิบตั ใิ นการจัดงานแบบยัง่ ยืน MyCEB
ไดลดการใชพลาสติก โดยใหผเู ขารวมนำขวดน�ำของตัวเองมาใชตลอดทัง้ วัน พรอมกับเปดตัวแคมเปญแฮชแท็กใหม
#mbeNOWASTAGE
Malaysia Association NEXT 2019 (MyNEXT 2019) ครั้งที่ 5 จัดข�้นโดย MyCEB เพ�่อเปนการรวมตัวกัน
ของผูน ำและผูเ ชีย่ วชาญของสมาคมทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรมไมซ�ในมาเลเซีย โดยมีหวั ขอ "การเสร�มสรางศักยภาพ
ของสมาคมมาเลเซีย" ผูเขารวม MyNEXT 2019จะไดเร�ยนรูจากผูเชี่ยวชาญที่มีความเขาใจในอุตสาหกรรม ไดรับ
โอกาสในการสรางเคร�อขายและแบงปนแนวคิดกับสมาคมมาเลเซียอืน่ ๆ โดยมีการนำเสนอขอมูลเชิงลึก แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ทีส่ ง ผลกระทบตอการเติบโตอยางยัง่ ยืนในอนาคตของสมาคมในมาเลเซีย
Taiwan Expo 2019 จัดข�น้ ที่ Setia SPICE Convention Center ปนงั ในเดือนกรกฎาคม 2019 เพ�อ่ สรางโอกาส
ทางธุรกิจทีส่ ำคัญระหวางไตหวันและมาเลเซีย จัดข�น้ เปนปท่ี 3 ติดตอกัน แสดงผลิตภัณฑจากผูผ ลิตไตหวัน 140
ราย และมีพน้� ทีจ่ ดั แสดงครอบคลุมผลิตภัณฑและบร�การภายใต “สมารทซิตี้และอุตสาหกรรม 4.0”, “กร�นเทค”,
“การดูแลสุขภาพ”, “ฮาลาลไตหวัน”, “ไตหวันไลฟสไตล” และ “ทัวร�ไตหวัน” ตัวอยางของการนำเสนอผลิตภัณฑ
อาทิ การนำเสนอผลิตภัณฑของไตหวันที่ไดรบั สัญลักษณฮาลาล และชานมไขมกุ เพ�อ่ มุง เสร�มสรางความรวมมือ
ในอุตสาหกรรมฮาลาลของทัง้ สองประเทศ
กรุงกัวลาลัมเปอรเปนเมืองเจาภาพในการจัดงาน International Statistical Institute World Statistics
Congress 2019 (ISI WSC 2019) ครัง้ ที่ 62 ระหวางวันที่ 18 - 23 สิงหาคม 2562 ทีศ่ นู ยประชุมกัวลาลัมเปอร
(KLCC) จัดข�้นโดยสถาบันสถิตินานาชาติ (ISI) โดยความรวมมือกับภาคว�ชาสถิติมาเลเซีย ธนาคาร Negara
Malaysia และสถาบันสถิตแิ หงมาเลเซีย มีจำนวนผูเ ขารวมประชุมประมาณ 2,500 คนจาก 130 ประเทศ ประกอบดวย
นักว�จยั ทางสถิตนิ กั ว�ชาการ ผูป ฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรมตางๆ นักว�เคราะหผกู ำหนดนโยบายและ ผูน ำทางความคิด
จากทัว่ ทุกมุมโลกทีจ่ ะแบงปนขอมูลเชิงลึกและแนวคิดทางสถิติ การรวบรวมและการจัดการขอมูล รวมทัง้ การว�เคราะห
และการนำขอมูลขนาดใหญมาใช�ในการในแตละอุตสาหกรรม
มาเลเซียเปนประเทศแรกในเอเชียที่ไดเปนเจาภาพ Radiodays Asia (RDA) 2019 ในวันที่ 27-28 สิงหาคม
2019 ที่โรงแรม Istana กรุงกัวลาลัมเปอร RDA เปนการประชุมระหวางประเทศชั้นนำสำหรับมืออาชีพดานว�ทยุ
การประชุมไดเร��มข�้นในป 2010 และจัดข�้นเปนประจำทุกป โดยเว�ยนไปตามประเทศตาง ๆ ในการเปนเมืองเจาภาพ
การจัดงาน เชน Radiodays Asia เปนไปตามความมุง มัน่ ของประเทศมาเลเซียในเปนศูนยกลางกิจกรรมทางธุรกิจ
ของเอเชีย
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อินโดนีเซีย
ายเมืองหลวงใหมของอินโดนีเซียจะเปดโอกาสใหอนิ โดนีเซียสามารถ
1. การย
รองรับธุรกิจและอุตสาหรกกรมทองเที่ยวไดมากยิ�งข�้น เนื่องจากจังหวัด
กาลิมันตันมีพ�้นที่ขนาดใหญกวาเมืองหลวงจาการตา ถึง 4 เทา และยังมี
ความอุดมสมบูรณของปาไม ทำใหมีโอกาสในการดึงดูดนักเดินทางไมซ
โดยเฉพาะอยางยิ�งกลุมทองเที่ยวเพ�่อเปนรางวัล (Incentive)
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สรุปขาวตลาดอินโดนีเซียโดยภาพรวม

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยรวมไดกลายเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญของการเติบโตของประเทศอินโดนีเซีย
อุตสาหกรรม MICE เปนหนึ่งในแพลตฟอรมการเติบโตที่ใหญที่สุดของภาคการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว
ของอินโดนีเซียกำลังเรงและทำงานอยางหนักเพ�่อขยายภาคการทองเที่ยวใหถึงเปาหมาย 20 ลานคนภายในสิ�นป
2019
รัฐบาลอินโดนีเซียไดพฒ
ั นากลยุทธสำหรับการปรับปรุงและการสงเสร�มจุดหมายปลายทาง MICE รวมถึงการสนับสนุน
อยางตอเนือ่ งในการพัฒนาสถานทีจ่ ดั งานไมซ�ใหม ๆ กระทรวงการทองเทีย่ วมีเปาหมายทีจ่ ะนำกิจกรรมระดับนานาชาติ
เขามาในอินโดนีเซียมากข�้น
รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศแผนการยายเมืองหลวงปจจุบัน จากจาการตาไปยังจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก บน
เกาะบอรเนียว หากรัฐสภาอนุมตั กิ ารยายโครงการจะมีมลู คาประมาณ 33 พันลานเหร�ยญสหรัฐเพ�อ่ สรางเมืองสีเข�ยว
และภายในป 2023 รัฐบาลคาดวาจะเร�ม� ยายพนักงานของรัฐบาลมากกวา 1 ลานคนไปยังศูนยราชการใหม การพัฒนา
โครงสรางพ�้นฐานที่ดีข�้นใหกับกาลิมันตันตะวันออกจะชวยสงเสร�มอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จังหวัดไดพัฒนา
แหลงทองเที่ยวมากกวา 500 แหงแลว ซึ่งเปนโอกาสสำหรับเคร�อโรงแรมและร�สอรทระดับนานาชาติ

26

CLMV
ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ�ใน

นประเทศที่กำลังถูกจับตามองของนักลงทุนชาวตางชาติ
1. เว�โดยมียดนามเป
นกั ลงทุนชาวตางชาติหลายประเทศอาทิ ฮองกง จ�น ไตหวันและอินเดีย
สนใจที่จะมาลงทุนในเคร�่องจักรและอุปกรณการผลิต และสวนประกอบ
ยานยนต ซึ่งจะเปนโอกาสใหงานจัดแสดงสินคาเกี่ยวกับ เคร�่องจักร
เคร�่องกล และชิ�นสวน สนใจที่จะมาจัดงานในประเทศเว�ยดนาม
ยดนามไดเร�ม� ตืน่ ตัวในการจัดงานมหกรรมกีฬา โดยเว�ยดนามไดรบั สิทธิ์
2. เว�การเป
นเจาภาพจัดแขง Formula 1 ในป 2020 ซึง่ จะมีนกั ทองเทีย่ วเดินทาง
มาเปนจำนวนมาก
ยดนามไดเรงพัฒนาโครงสรางพ�้นฐาน ไมวาจะเปน อาคารสำนักงาน
3. เว�โรงแรม
และไดเปดตัวสายการบินสัญชาติเว�ยดนาม เพ�่อรองรับผูที่จะ
เดินทางมาประเทศเว�ยดนามทั้งนักทองเที่ยวและนักเดินทางไมซ โดย
สายการบิน เนนเสนทางการบินในกลุม ประเทศในอาเซียน ญีป่ นุ เกาหลีใต
และจ�น
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สรุปขาวตลาด CLMV โดยภาพรวม
ในชวงเจ็ดเดือนแรกของป 2019 บร�ษัทสัญชาติฮองกงไดลงทุนไป 5.44 พันลานเหร�ยญสหรัฐในเว�ยดนาม กลาย
เปนแหลงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศทีใ่ หญทส่ี ดุ ในประเทศเว�ยดนาม การลงทุนไดเนนในอุตสาหกรรม ตาง ๆ
ดังตอไปนี้ การผลิตและการแปรรูป อสังหาร�มทรัพย การขายสง การขายปลีกรถยนตและรถจักรยานยนต
ว�ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งการลงทุนโดยตรงเนนลงทุนใน Hanoi, Ho Chi Minh City, Binh Duong และ
Dong Nai นอกจากนี้ยังมีแผนการลงทุนอยางตอเนื่องจากประเทศจ�น (แผนดินใหญ) เกาหลีใต และไตหวัน
สมาพันธอตุ สาหกรรมอินเดีย (Confederation of India Industry or CII) รวมกับกระทรวงพาณิชยของอินเดีย
จัดงานระหวางผูขายผูซื้อ India-CLMV ครั้งแรก ในวันที่ 17-18 กันยายน 2019 ที่เชนไน รัฐทมิฬนาฑู การให
ความสนใจตอกลุมประเทศ CLMV มุงเนนไปที่การพัฒนาโครงการตาง ๆ การสงเสร�มการขนสง พลังงาน
โทรคมนาคมสิ�งแวดลอม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การทองเที่ยว และการเกษตรเปนตน รัฐบาลอินเดียไดทำ
การสงเสร�มผูประกอบการอินเดีย โดยโปรแกรมสองวันประกอบไปดวยการประชุมทางธุรกิจและมุงเนนไปที่ภาค
การเกษตร การเคมีและปโตรเค ผลิตภัณฑเพ�่อสุขภาพและเวชภัณฑ พลังงานทดแทนโครงสรางพ�้นฐานสำหรับ
การเชื่อมตอ และสวนประกอบยานยนต เคร�่องจักรและอุปกรณการผลิต

ตั๋วสำหรับการแขงขัน Formula 1 ในฮานอย (Hanoi) ป 2020 ไดเร��มจำหนายที่รานคาสะดวกซื้อกวา 1,800
Vinmart การแขงขัน Formula 1 Hanoi มีกำหนดการในเดือนเมษายน 2020 Vingroup เปนบร�ษัทเอกชน
รายใหญที่สุดของเว�ยดนามและเปนผูสนับสนุนทางการเง�นหลักของการแขงขัน บร�ษัทกอตั้ง Vietnam Grand
Prix ในป 2017ดวยทุนจดทะเบียนเร��มตนที่ 43 ลานดอลลารสหรัฐ Vinmart เปนของ VinCommerce ซึ่งเปน
กลุม คาปลีกของ Vingroup นอกจากมาเลเซียและสิงคโปร เว�ยดนามจะเปนประเทศที่ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ที่เปนเจาภาพการแขงขัน F1 สนามแขงจะเปนการผสมผสานระหวางถนนสาธารณะและสวนหนึ่งของศูนยกีฬา
My Dinh ในเขต Nam Tu Lien ของฮานอย ซึ่งจะเปนสนามแขงแหงที่ 4 ที่รวมทั้งลูว�งและถนนในเมือง ในแบบ
Street Circuit
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สรุปขาวตลาด CLMV โดยภาพรวม
Capital Place การพัฒนาสำนักงานแบบบูรณาการใหมลาสุด
ของฮานอยจะเปดใหเชาในไตรมาสที่สามของป 2019 และจะเปด
ใหบร�การในป 2020 โครงการนี้พัฒนาโดย CapitaLand และ
Mitsubishi Estate จะเปนหนึ่งในธุรกิจคาปลีกและสำนักงานที่
ใหญที่สุดของฮานอย Capital Place เปนการพัฒนาสำนักงาน
ระดับนานาชาติ Capital Place สงเสร�มการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในการใชน�ำ การควบคุมคุณภาพอากาศ และการใช�ไฟฟา การ
ออกแบบในปจจุบนั มีเปาหมายทีจ่ ะสงมอบน�ำร�ไซเคิลมากถึง 50%
อาคารติดตัง้ ตัวกรองวัสดุเปลงแสงต่ำและเซ็นเซอรตามขอกำหนด
ของ LEED เพ�่อรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี มีการใช
มาตรการทางเทคนิคและรวมเขากับระบบการจัดการอาคารเพ�่อ
ตรวจสอบการใชพลังงานในระดับที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและหนึ่ง
ในจุดขายของ Capital Place คือการเปนศูนยกลางสำหรับธุรกิจ
ที่สำคัญ สถานทูต หนวยงานราชการ และโรงแรมชั้นนำ
สายการบิน Vietravel ซึ่งเปนของ Vietravel บร�ษัททัวรชั้นนำ
ของเว�ยดนามวางแผนทีจ่ ะเปดตัวเทีย่ วบินแรกในป 2020 ปจจุบนั
สายการบินกำลังดำเนินการขั้นตอนสุดทายเพ�่อขอรับใบอนุญาต
และใบรับรองที่จำเปนในการเปดตัวเที่ยวบินเชาเหมาลำครั้งแรก
ในเดือนพฤศจ�กายน 2019 สายการบิน Vietravel วางแผนทีจ่ ะ
เปดใชงานเคร�อ่ งบิน 3-4 เคร�อ่ งปแรก และมีแผนทีจ่ ะขยายจำนวน
คร�่องบินภายมากสุดถึง 30 เคร�่องภายใน 5 ป เสนทางการบิน
สวนใหญจะเปนเที่ยวบินระหวางประเทศ โดยมีตลาดเปาหมาย
คือ ญีป่ นุ เกาหลีใต กลุม ประเทศในอาเซียน ออสเตรเลีย และจ�น
The Ascott Limited (Ascott) กำลังเรงขยายการดำเนินงาน
ในเว�ยดนามดวยโครงการใหม ๆ หลายโครงการที่จะอยูใน Cam
Ranh และ Hoi An โครงการใหม ไดแก Citadines Pearl Hoi
An เปนที่พักแหงแรกของ Ascott ใน Hoi An สถานที่ตั้งอยู
กลางพ�น้ ทีท่ อ งเทีย่ วเชิงนิเวศชายหาดฮอยอันแซึง่ จะเปดในป 2019
และ Somerset Cam Ranh Bay และ Vertu Cam Ranh Bay
จะเปดในป 2022 เปนที่พักอาศัยแหงแรกของ Ascott ในเมือง
Cam Ranh ที่พักขนาด 230 หอง มุงเนนไปที่คูรักครอบครัว
และผูเกษียณ รวมถึงนักธุรกิจที่ไปเยือนพ�้นที่ Cam Ranh Bay
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เว�ยดนามอยูในอันดับที่ 5
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