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สถานการณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอาเซียนในภาพรวม
ภาพรวมการท่องเทีย่ วในภูมภิ าคอาเซียน ปี 2557 ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง สะท้อนจาก
จำ�นวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดย UNWTO คาดการณ์ว่า ปี 2557
ภูมิภาคอาเซียนจะมีจำ�นวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 96.71 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 36.67 ของ
จำ�นวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกทั้งหมด ทั้งนี้ จากรายงานของ UNWTO Tourism
Highlights 2015 Edition พบว่า จำ�นวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนในระยะสิบปีที่ผ่านมา (ปี 2548
- 2557) มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.9 ต่อปี โดยมีการขยายตัวมากกว่าการเติบโตของจำ�นวนนักท่องเที่ยว
ทั้งหมดของโลก แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจและศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญของภูมิภาค
อาเซียนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
The World Travel & Tourism Council (WTTC)1 ประเมินว่า จำ�นวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียนทีม่ กี ารเติบโตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งนัน้ จะส่งผลกระตุน้ ให้อตุ สาหกรรมการท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรม
เกีย่ วเนือ่ งกับการท่องเทีย่ วต่างๆ มีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ และจะส่งผลให้มลู ค่าการท่องเทีย่ วในภูมภิ าคอาเซียน
ปี 2557 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 291.80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ2 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 12.00 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด โดย WTTC คาดการณ์ว่า การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
อาเซียนของนักท่องเที่ยวจากนอกภูมิภาคอาเซียนจะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายประมาณ 112.0 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (ร้อยละ 51.21 ของมูลค่าการใช้จา่ ยเพือ่ การท่องเทีย่ วในอาเซียนทัง้ หมด) ขณะทีก่ ารเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน (Domestic) จะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย
ประมาณ 160.70 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ร้อยละ 48.79 ของมูลค่าการใช้จา่ ยเพือ่ การท่องเทีย่ วในอาเซียน
ทั้งหมด)

MICE IN ASEAN

5

Overview of Tourism in ASEAN
The overall tourism outlook for ASEAN in 2014 remains positive as growth ticks
upward and tourist numbers continue to rise from 2013. The UNWTO forecast that in
2014, ASEAN will see a total of 96.71 million tourists, or 36.67 percent of total tourist
numbers in Asia Pacific. The UNWTO Tourism Highlights (2015 Edition) reported that
tourist numbers in ASEAN over the past decade (2005 to 2014) grew an average of 7.9
percent per year – a faster rate of growth compared to overall world tourist numbers,
reflecting ASEAN’s attractiveness and potential as a major travel destination.
The World Travel & Tourism Council (WTTC)1 expects continually rising tourist
numbers in ASEAN to stimulate growth in the tourism and related industries, raising the
value of ASEAN’s tourism industry in 2014 to USD 291.80 billion or 12 percent of the
ASEAN region’s GDP. The WTTC forecast that visitors from outside ASEAN will generate
USD 112 billion2 in spending, or 51.21 percent of all ASEAN tourist receipts, while
travelers from fellow ASEAN countries (domestic tourists) will generate USD 160.70
billion or 48.79 percent of total tourism spending in the ASEAN region.

1 Travel & Tourism Economic Impact: SOUTH EAST ASIA 2015.
2 Total contribution of Travel & Tourism to GDP (including wider effects from investment, the supply chain and induced income

  impacts).
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Comparative Contribution to ASEAN GDP: Intra-ASEAN (Domestic) vs Non-ASEAN
Arrivals (Visitor Exports), 2014

Source: Travel & Tourism Economic Impact: SOUTH EAST ASIA 2015

หากเปรียบเทียบสถานการณ์การท่องเที่ยวของ
ภูมิภาคอาเซียนแต่ละประเทศ ปี 2557 พบว่า มาเลเซีย
ถื อ เป็ น ประเทศที่ มี จำ � นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด ใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2557 มีจำ�นวนนักท่องเที่ยว
รวม 27.44 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.23 ของ
จำ�นวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดในภูมิภาค รองลงมา คือ
ไทย 24.78 ล้านคน (ร้อยละ 26.40) สิงคโปร์ 11.8 ล้านคน
(ร้อยละ 12.63) อินโดนีเซีย 9.44 ล้านคน (ร้อยละ
10.05) เวี ย ดนาม 7.87 ล้ า นคน (ร้ อ ยละ 8.39)
ฟิลิปปินส์ 4.83 ล้านคน (ร้อยละ 5.15) กัมพูชา 4.50
ล้านคน (ร้อยละ 4.80) เมียนมาร์ 3.08 ล้านคน (ร้อยละ
3.28) และติมอร์-เลสเต 0.06 ล้านคน (ร้อยละ 0.06)
ตามลำ�ดับ3

Among the ASEAN member countries,
Malaysia saw the highest tourist numbers in
2014 with 27.44 million visitors or 29.23
percent of total tourist arrivals in ASEAN. It
was followed by Thailand with 24.78 million
tourists (26.40 percent), Singapore with 11.8
million (12.63 percent), Indonesia with 9.44
million (10.05 percent), Vietnam with 7.87
million (8.39 percent), Philippines with 4.83
million (5.15 percent), Cambodia with 4.5
million (4.8 percent), Myanmar with 3.08
million (3.28 percent) and Timor-Leste with
0.06 million visitors (0.06 percent).3

3 In its preliminary evaluation, the WTTC did not report year 2014 tourist arrival statistics for Brunei or Laos.

International tourist arrivals, ASEAN 2012-2014
Number of Tourists
(1000 persons)

Country

Share of
Tourist
Numbers (%)

Growth Rate (%)

2012

2013

2014

4

2012

2013

2014

2014

ASEAN

84,700

94,285

96,715

8.70

11.30

2.60

100.00

Brunei

209

225

N/A

-13.60

7.60

N/A

N/A

Cambodia

3,584

4,210

4,503

24.40

17.50

7.00

4.80

Indonesia

8,044

8,802

9,435

5.20

9.40

7.20

10.05

Lao PDR

2,140

2,510

N/A

19.80

17.30

N/A

N/A

Malaysia

25,033

25,715

27,437

1.30

2.70

6.70

29.23

Myanmar

1,059

2,044

3,081

29.80

93.00

50.70

3.28

Philippines

4,273

4,681

4,833

9.10

9.60

3.20

5.15

Singapore

11,098

11,898

11,858

6.80

7.20

-0.30

12.63

Thailand

22,354

26,547

24,780

16.20

18.80

-6.70

26.40

Timor-Leste

58

79

60

13.70

36.20

-24.30

0.06

Vietnam

6,848

7,572

7,874

9.50

10.60

4.00

8.39

Year

Note: Year 2011 tourist arrival statistics not shown.
Source: UNWTO Tourism Highlights 2015 Edition

4 Provisional figures or data.
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สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน

Overview of the MICE Industry
in ASEAN

สถานการณ์อตุ สาหกรรมไมซ์ของอาเซียนในภาพรวม
จากการประเมินการใช้จ่ายเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียนของ The World Travel & Tourism
Council (WTTC)   ในรายงาน Travel & Tourism
Economic Impact: SOUTH EAST ASIA 2015 พบว่า
การใช้จ่ายเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ดำ�เนินการทางธุรกิจ (Business travel spending)
ภายในภูมภิ าคอาเซียน ปี 2557 มีมลู ค่า 60.70 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.75 ของมูลค่าการ
ใช้จ่ายเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในอาเซียนทั้งหมด ขณะ
ที่ ก ารเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ พั ก ผ่ อ นทั่ ว ไป (Leisure
travel spending)5 มีมูลค่า 158.00 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 72.25 ของการใช้จ่ายเพื่อการ
เดินทางท่องเที่ยวในอาเซียนทั้งหมด

A look at tourism expenditures provides
an indication of the size of ASEAN’s MICE
industry. According to the WTTC Travel &
Tourism Economic Impact: SOUTH EAST ASIA
2015 report, business travel in ASEAN in 2014
totaled USD 60.70 billion or 27.75 percent of
total travel5 spending. Leisure travel5 totaled
USD 158 billion or 72.25 percent of total travel
spending.

5 Inbound and domestic.
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Comparative Contribution to ASEAN GDP: Business Travel vs Leisure Spending, 2014

Source: Travel & Tourism Economic Impact: SOUTH EAST ASIA 2015
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ภาพรวมตลาดงานแสดงสินค้า
ในภูมิภาคอาเซียน

The Exhibition Industry in ASEAN

จากรายงานการสํารวจตลาดงานแสดงสินคาใน
ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ป  2557 โดย The Global
Association of the Exhibition Industry (UFI)
ไดจัดทํารวมกับ Business Strategies Group Ltd.
(BSG) ซึ่ ง ครอบคลุมตลาดงานแสดงสินคาในภู มิ ภาค
เอเชีย - แปซิฟก 15 ประเทศ พบวา ตลาดงานแสดงสินคา
ใน 5 ภูมิภาคอาเซียน6 ป 2557 มีจํานวนการจัดงาน
แสดงสิ น ค า ทั ้ ง สิ ้ น (No. of trade fairs) 421 งาน
โดยมี ร ายได จ ากการจัดงานแสดงสินคา (Estimated
annualized revenue) รวม 621.64 ล า น
ดอลลารสหรัฐฯ และมีพื้นที่จัดงานแสดงสินคาที่ขายได 
(net square meters sold) รวม 1,760,000 ตารางเมตร
โดยมีพื้นที่จัดงานแสดงสินคาที่ขายได  (net square
meters sold) เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 27.08 จากป 
2553

A joint survey conducted by The Global
Association of the Exhibition Industry (UFI) and
Business Strategies Group Ltd. (BSG) on the
exhibition industry in Asia Pacific, covering 15
countries, found that 421 trade fairs were held
in ASEAN 6 in 2014, generating estimated
annualized revenue of USD 621.64 million, with
1,760,000 net m2 of exhibition space sold, a
27.08 percent increase from 2010.

6 From a survey of six ASEAN countries: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam.
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Source: The Global Association of the Exhibition Industry (UFI). “The Trade Fair Industry in Asia: 10th edition”. A UFI Report
researched and compiled by Business Strategies Group, June 2014.

UFI ประมาณการณวา ในป  2558 ประเทศ
สมาชิกภูมิภาคอาเซียน 6 ประเทศจะมีจํานวนศูนยการ
ประชุมและแสดงสินคารวมกัน 34 แหง คิดเปนขนาด
พื้นที่จัดการประชุมและแสดงสินคาทั้งหมด 738,990
ตารางเมตร โดยจะมีพื้นที่จัดการประชุมและแสดงสินคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 17.23 จากป 2556 ทั้งนี้เปนผลจากการ
เริ ่ ม ด ํ า เนิ น งานของ Indonesian International
Exhibition & Convention Center และ Indonesia
Convention Exhibition (ICE) ในประเทศอินโดนีเซีย
ซึ่งจะทําใหภูมิภาคอาเซียนมีจํานวนพ้ืนที่จัดการประชุม
และแสดงสินคาเพิ่มข้ึนจาก 630,390 ตารางเมตร ในป 
2556 เปน 680,390 ตารางเมตร ในป 2557 และเปน
738,990 ตารางเมตร ในป 2558 ตามลําดับ

The UFI anticipated that in 2015 these
six ASEAN countries will house altogether 34
exhibition and convention centers, totaling
738,990 m2 of exhibition space, up 17.23
percent from 2013. This increase is largely
attributed to Indonesia’s plan to increase
ASEAN’s exhibition space from 630,390 in
2013 to 680,390 m2 in 2014 and 738,990 m2
in 2015, with the construction and expansion
of its Indonesia Convention Exhibition (ICE)
and Indonesian International Exhibition &
Convention Center.

11
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Survey of the Exhibition Industry in Asia Pacific: Exhibition Space Sold 2010 -2014
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Total Exhibition Space, ASEAN 2013-2015 (Total gross indoor size)
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Source: The Global Association of the Exhibition Industry (UFI). “The Trade Fair Industry in Asia: 10th edition”.
A UFI Report researched and compiled by Business Strategies Group, June 2014.

ภาพรวมตลาดการจัดประชุมสมาคม
นานาชาติ ในภูมิภาคอาเซียน

The ASEAN International Association
Meetings Market

ภาพรวมตลาดการจัดประชุมสมาคมนานาชาติ
ในภูมิภาคอาเซียนจากการสํารวจการจัดประชุมสมาคม
นานาชาติของ ICCA พบวา ตลาดการจัดประชุมสมาคม
นานาชาติในภูมภิ าคอาเซียนชว งป 2553 - 2557 มีจาํ นวน
การจัดประชุมเฉลี่ย (number of meetings) 633 ครั้ง
ตอป และมีผูเขารวมการประชุมเฉลี่ยปละ 273,562 คน
ทั้ ง นี้ การสํ า รวจการจัดประชุมสมาคมนานาชาติ ข อง
ICCA ระบุ ว  า ในป  2557 ภู มิ ภ าคอาเซี ย นมี ก ารจั ด
ประชุมสมาคมนานาชาติจํานวน 584 ครั้ง ลดลงจากป 
2556 รอยละ 16.93 ขณะท่ีผูเขารวมการประชุมสมาคม
นานาชาติมีจํานวนรวม 239,706 คน ลดลงจากป 2556
รอยละ 24.91 ตามลําดับ

The ICCA survey of the international
association meetings market in ASEAN found
that from 2010-2014, an average of 633 meetings
were held per year, hosting an annual average
of 273,562 participants. The survey also
reported that in 2014, ASEAN hosted 584
international association meetings attended
by 239,706 participants, down 16.93 percent
and 24.91 percent from 2013, respectively.

ASEAN International Association Meetings Market, 2010-2014
Number of meetings
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Source:  ICCA Statistics Report

สํ า หรั บ ผลการสํ า รวจการจั ด ประชุ ม สมาคม
นานาชาติในอาเซียนโดยจําแนกตามสถานที่การประชุม
ของ ICCA พบวา การจัดประชุมสมาคมนานาชาติใน
ภูมภิ าคอาเซียน ป 2557 สวนใหญเปนการจัดประชุมโดย
ใช ส ถานที่ ใ นโรงแรมมากที่ สุ ด คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ
56.53 ของจํ า นวนการจั ด ประชุ ม สมาคมนานาชาติ
ทั้งหมด รองลงมา คือ ศูนยการประชุมและแสดงสินคา
มีสัดสวนรอยละ 23.37 มหาวิทยาลัย มีสัดสวนรอยละ
17.09 และสถานทีอ่ น่ื ๆ มีสัดสวนรอยละ 3.02 ตามลําดับ

The ICCA found that the majority of
international association meetings organized
in ASEAN in 2014 were held in hotel facilities,
accounting for 56.53 percent of all international
association meetings; followed by exhibition
and convention centers with 23.37 percent,
universities with 17.09 percent, and other
venues accounting for the final 3.02 percent.
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International Association Meetings in ASEAN, by Venue Type (2014)

56.53%

Hotel meeting facilities

23.37%

Conference and Exhibition Centers

17.09%

Universities

3.02%
Other venues

Source: ICCA Statistics Report

ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารจั ด ประชุ ม สมาคมนานาชาติ ใ น
ภูมิภาคอาเซียนที่มีจํานวนมากที่สุด 10 อันดับแรก ในป 
2 5 5 7 จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ ข อ ง I C C A คื อ ส า ข า
วิทยาศาสตรการแพทย (Medical Sciences) มีจํานวน
มากทสี่ ดุ จํานวน 140 ครัง้ รองลงมา คือ สาขาเกีย่ วเนื่อง
กั บ เทคโนโลยี (Technology) จํ า นวน 111 ครั ้ ง
สาขาดานวิทยาศาสตร (Science) จํานวน 70 ครัง้ สาขา
อุตสาหกรรม (Industry) จํานวน 55 ครั้ง สาขาการ
ศึกษา (Education) จํานวน 52 ครั้ง สาขาการจัดการ
ธุรกิจ (Management) จํานวน 42 ครั้ง สาขาการขนสง
และการสือ่ สาร (Transport & Communication) จํานวน
36 ครั้ง สาขาเศรษฐศาสตร (Economics) จํานวน
28 ครั้ง สาขาสังคมศาสตร (Social Sciences) จํานวน
23 ครั้ง สาขาวัฒนธรรมและการสรางสรรค (Culture &
Ideas) จํานวน 21 ตามลําดับ

According to the ICCA survey, the sector
organizing the most international association
meetings in 2014 was Medical Sciences, with
140 events. This was followed by Technology
with 111 events, Science with 70 events,
Industry with 55 events, Education with 52
events, Management with 42 events, Transport
and Communication with 36 events, Economics
with 28 events, Social Sciences with 23 events
and Culture and Ideas with 21 events.

International Association Meetings in ASEAN, by Sector (2014)
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Source: ICCA Statistics Report
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ความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน
ผลการประเมินขีดความสามารถทางการแขงขันดานการทองเที ่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน
ในภาพรวม จากรายงาน The Global Travel & Tourism Competitiveness Index Report ป 25587
พบวา ประเทศที่ไดรับการจัดอันดับในเรื่องของความสามารถดานการทองเที่ยวอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน
คือ สิงคโปร ซึ่งถูกจัดเปนอันดับ 11 ของประเทศที่มีขีดความสามารถดานการแขงขันดานการทองเที่ยว
ของโลก รองลงมา คือ มาเลเซีย (อันดับที่ 25) ไทย (อันดับที่ 35) อินโดนีเซีย (อันดับที่ 50) ฟล ปิ ปน ส 
(อันดับที่ 74) เวียดนาม (อันดับที่ 75) สปป.ลาว (อันดับที่ 96) กัมพูชา (อันดับที่ 105) และเมียนมาร์
(อันดับที่ 134) ตามลําดับ
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ASEAN Competitiveness in the Tourism Industry
According to the Global Travel & Tourism Competitiveness Index Report 20157,
Singapore topped the ASEAN countries while ranking 11th worldwide. Following Singapore
was Malaysia (25th), Thailand (35th), Indonesia (50th), Philippines (74th), Vietnam (75th), Laos
(96th), Cambodia (105th), and Myanmar (134th).

7 Brunei not included.
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The Travel & Tourism Competitiveness Index 2015
Country / Economy
Singapore
Malaysia
Thailand
Indonesia
Philippines
Vietnam
Lao PDR
Cambodia
Myanmar

The Travel & Tourism Competitiveness Index 2015

Rank

Score

11
25
35
50
74
75
96
105
134

4.86
4.41
4.26
4.04
3.63
3.60
3.33
3.24
2.72

Rank 2013
10
34
43
70
82
80
N/A
106
N/A

Source: The Global Travel & Tourism Competitiveness Index Report 2015

ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
ไมซ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN Competitiveness in the MICE
Industry

ผลการประเมินขีดความสามารถทางการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมไมซของประเทศสมาชิกอาเซียนจาก
รายงาน The Global Travel & Tourism
Competitiveness Index Report ป  2558 ภายใต 
Pillar ที่ 14 : Cultural Resources and Business
Travel ในตั ว ชี้ วั ด ย อ ยในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข  อ งกั บ
อุ ต สาหกรรมไมซ  (Number of international
association meetings) พบวา ประเทศที่ไดร ับการ
จัดอันดับ 1 ในภูมภิ าคอาเซียน คือ สิงคโปร (อันดับ 25)
อันดับ 2 คือ ไทย (อันดับที่ 31) ซึ่งไดรับการจัดอันดับ
สูงขึ้น 2 อันดับเทียบกับป 2556 อันดับ 3 คือ มาเลเซีย
(อันดับที่ 34) ซึ่งมีอันดับลดลง 4 อันดับ เทียบกับป 
2556 รองลงมา ได  แ ก  อิ น โดนี เซี ย (อั น ดั บ ที่ 40)
ฟ ลิ ป ป น ส  (อั น ดั บ ที่ 51) เวี ย ดนาม (อั น ดั บ ที่ 53)
กัมพูชา อันดับที่ (88) สปป.ลาว (อันดับที่ 111) และ
เมียนมาร์ อันดับที่ (117) ตามลําดับ

The Global Travel & Tourism Competitiveness
Index Report 2015, under its Cultural Resources
and Business Travel sub-category, ranked the
competitiveness of ASEAN countries according
to number of international association meetings
hosted, with Singapore again topping the list in
ASEAN and ranking 25th worldwide. It was
followed by Thailand in 31st place, moving
up two spots from 2013. Third was Malaysia
in 34th place, dropping four spots from 2013.
Following them were Indonesia (40th), Philippines
(51st), Vietnam (53rd), Cambodia (88th), Laos
(111th), and Myanmar (117th).
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International association meeting rankings 2015 8
20159

2013

Rank

COUNTRY / ECONOMY

VALUE

Rank

COUNTRY / ECONOMY

VALUE

25
31
34
40
51
53
88
111
117

Singapore

164.7
138.3
127
90.0
48.3
41.3
8.0
3.3
2.7

26
30
33
41
51
53
96
102

Singapore

136.7
124.7
104.0
58.3
38.3
35.0
4.7
4.3

Thailand
Malaysia
Indonesia
Philippines
Vietnam
Cambodia
Lao PDR
Myanmar

Malaysia
Thailand
Indonesia
Philippines
Vietnam
Brunei
Cambodia

Source: The Global Travel & Tourism Competitiveness Index Report 2015

8 Number of international association meetings held in the country 2015; 2011–2013, average figures. Year 2014 data not included.
9 Brunei not included.
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สถานการณตลาดงานแสดงสินคาในภูมิภาคอาเซียน
จากรายงานการสํารวจตลาดงานแสดงสินคาในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ป 2558 โดย The Global
Association of the Exhibition Industry (UFI) ไดจัดทํารวมกับ Business Strategies Group Ltd.
(BSG) ซึ่งครอบคลุมตลาดงานแสดงสินคาในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก 15 ประเทศ พบวา ไทยและสิงคโปร
ถื อเปนประเทศที่มีก ารจัดงานแสดงสิ นค า มากที ่ ส ุ ดในอาเซี ย นในป 2557 มี จํ า นวน 88 งานเท า กั น
รองลงมาคือ มาเลเซีย มีจํานวน 78 งาน อินโดนีเซีย มีจํานวน 63 งาน เวียดนาม มีจํานวน 58 งาน และ
ฟลิปปนส มีจํานวน 46 งาน ตามลําดับ แตหากพิจารณาจากพื้นที่จัดงานแสดงสินคาที่ขายได (net square
meters sold) พบวา ไทยถือเปนประเทศที ่ม ีขนาดพื ้นที ่จัดงานแสดงสินคาที ่ขายไดมากที ่ส ุด มีขนาด
พ ้ืนที่จดั งานแสดงสินคาที่ขายไดในป 2557 เทากับ 550,000 ตารางเมตร รองลงมา คือ สิงคโปร 332,500
ตารางเมตร มาเลเซีย 321,000 ตารางเมตร อินโดนีเซีย 221,750 ตารางเมตร เวียดนาม 170,250 ตาราง
เมตร และ ฟลิปปนส 164,500 ตารางเมตร
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The Exhibition and Trade Show Market in ASEAN
According to the joint report conducted by The Global Association of the Exhibition
Industry (UFI) and Business Strategies Group Ltd. (BSG) on the exhibition market in 15 Asia
Pacific countries, in 2014 Singapore and Thailand tied for first ranking in terms of most
exhibitions hosted among the ASEAN countries with 88 events each. It was followed by
Malaysia with 78 events, Indonesia with 63 events, Vietnam with 58 events, and Philippines
with 46 events. In terms of net square meters sold, Thailand topped the ASEAN ranking
in 2014, selling 550,000 m2. It was followed by Singapore which sold 332,500 m2, Malaysia
with 321,000 m2, Indonesia with 221,750 m2, Vietnam with 170,250 m2, and Philippines
with 164,500 m2.
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UFI คาดการณวา ในป 2558 อินโดนีเซียจะเปนประเทศที่มีศูนยการประชุ ม และแสดงสิ น ค า
มากที่สุดในอาเซียน โดยมีศูนยการประชุมและแสดงสินคาจํานวน 10 แหง รองลงมา คือ ไทย มีจาํ นวน
9 แหง สิงคโปร มาเลเซีย และเวียดนาม มีจํานวน 4 แหงเทากัน สําหรับฟลิปปนส มีจํานวน 3 แหง ทั ้ ง นี ้
ไทยจะยังคงเปนประเทศที่มีขนาดของพื้นที่จัดงานแสดงสินคามากที่สุดในอาเซียนเชนเดียวกับปกอนหนา
โดยมีพื้นที่จัดงานแสดงสินคา 222,984 ตารางเมตร รองลงมาคือ สิงคโปร ซึ่งมีขนาดพื้นที่จัดงานแสดง
สินคา 219,970 ตารางเมตร อันดับที่ 3 คือ อินโดนีเชีย มีขนาดพืน้ ทีจ่ ดั งานแสดงสินคา 164,694 ตารางเมตร
มีพืน้ ทีจ่ ดั งานแสดงสินคา เพิม่ ขึน้ 48,600 ตารางเมตร จากป 255710 และอันดับที่ 4 คือ มาเลเซีย มีขนาด
พื้นที่จัดงานแสดงสินคา 71,292 ตารางเมตร อันดับที่ 5 คือ เวียดนาม มีขนาดพื้นที่จัดงานแสดงสินคา
33,793 ตารางเมตร และอันดับที่ 6 คือ ฟลิปปนส มีขนาดพื้นที่จัดงานแสดงสินคา 26,257 ตารางเมตร
ตามลําดับ
The UFI anticipated that in 2015, Indonesia will house the most exhibition and
convention centers in ASEAN with 10 venues, followed by Thailand with 9 venues, Singapore,
Malaysia and Vietnam with 4 each, and Philippines with 3 venues. Thailand will remain in
the lead in terms of most available exhibition space in ASEAN, as in the previous year,
with 222,984 m2, followed by Singapore with 219,970 m2, and Indonesia with 164,694 m2
including the 48,600 m2 added from the previous year110. Malaysia takes fourth place with
71,292 m2, followed by Vietnam with 33,793 m2 and Philippines with 26,257 m2.

10 The UFI estimated that the expansion of the Indonesia Convention Exhibition (ICE) venue in 2015 will increase the    
   country’s available exhibition space by 48,600 m2.

Number of Trade Fairs and Net Square Meters Sold, ASEAN 2014
Total exhibition space sold
(square meters)

Number of trade fairs
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88
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Net square meters sold

550,000

332,500

321,000

221,750
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Source: The Global Association of the Exhibition Industry (UFI). “The Trade Fair Industry in Asia: 10th edition”. A UFI Report
researched and compiled by Business Strategies Group, June 2014.

Number of Exhibition Centers and Total Exhibition Space, ASEAN 2015
Exhibition centers

Exhibition space (square meters)
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Total exhibition space
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164,694

222,984
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Source: The Global Association of the Exhibition Industry (UFI). “The Trade Fair Industry in Asia: 10th edition”. A UFI Report
researched and compiled by Business Strategies Group, June 2014.
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สถานการณการจัดประชุมสมาคมนานาชาติ
ในอาเซียน

The International Association Meetings
Market in ASEAN

MICE IN ASEAN

ผลการสํ า รวจตลาดการจั ด ประชุ ม สมาคม
นานาชาติของ ICCA ในภูมิภาคอาเซียน ป 2557 พบวา
สิ ง คโปร  เ ป  น ประเทศท่ี มี ก ารจั ด การประชุ ม สมาคม
นานาชาติมากที่สุดในอาเซียน 142 ครั้ง รองลงมา คือ
มาเลเซีย 133 ครั้ง ไทย 118 ครั้ง อินโดนีเซีย 76 ครั้ง
เวียดนามและฟลิปปนส 46 ครั้งเทากัน กัมพูชา 9 ครั้ง
เมียนมาร์ 8 ครั้ง บรูไนและสปป.ลาว 3 ครั้งเทากัน

The ICCA report found in its survey of
ASEAN countries in 2014 that Singapore held
the most international association meetings in
the region, with 142 events. It was followed
by Malaysia with 133 events, Thailand with
118 events, Indonesia with 76 events, Vietnam
and Philippines with 46 each, Cambodia with 9
events, Myanmar with 8 events and Brunei and
Laos with 3 each.

หากพิจารณาจากจํานวนผูเขารวมการประชุม
พบวา มาเลเซียเปนประเทศที่มีผูเขารวมการประชุม
สมาคมนานาชาติมากท่ีสุดในอาเซียน 71,157 คน รอง
ลงมา คื อ สิ ง คโปร  57,497 คน ไทย 42,742 คน
อิ น โดนี เซี ย 29,613 คน ฟ  ลิ ป ป  น ส  17,327 คน
เวียดนาม 16,328 คน กัมพูชา 2,417 คน เมียนมาร์
2,038 คน บรูไ น 369 คน และ สปป.ลาว 218 คน
ตามลําดับ

In terms of participant numbers, Malaysia
welcomed the most MICE travelers in ASEAN
with 71,157 visitors. It was followed by Singapore
with 57,497 visitors, Thailand with 42,742,
Indonesia with 29,613, Philippines with 17,327,
Vietnam with 16,328, Cambodia with 2,417,
Myanmar with 2,038, Brunei with 369 and
Laos with 218 visitors.

Number of International Association Meetings and Participants, ASEAN 2014
Number of participants (persons)
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10,000

Number of meetings
Number of participants

Singapore

Malaysia

Thailand

Indonesia

Philippines

Vietnam

Cambodia

Myanmar

Brunei

142

133

118

76

46

46

9

8

3

57,497

71,157

42,742

29,613

17,327

16,328

2,417

2,038

369

Source: ICCA Statistics Report

Lao PDR
3
218
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Thai MICE Industry Performance: Q1/Q2 Fiscal Year 2015
Number of MICE travelers (persons)

Revenue (Million baht)

Q1

Q2

Six Months Combined

Q1

Q2

Six Months Combined

Meetings

41,628

91,435

133,063

4,503

9,890

14,393

Incentive

60,920

80,800

141,720

3,868

5,130

8,998

Conventions

62,079

77,980

140,059

5,765

7,242

13,007

Exhibitions

27,845

33,392

61,237

2,473

2,859

5,332

Total

192,472

283,607

476,079

16,609

25,121

41,730

Source: Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization) MICE industry statistics
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ผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรมไมซสําหรับ
ไตรมาสที่ 1 และ 2 ปงบประมาณ 2558 พบวา มี
จํานวนนักเดินทางไมซรวม 476,079 คน สรางรายได
ใหกับประเทศรวม 41,730 ลานบาท โดยกิจกรรมที่มี
จาํ นวนนักเดินทางไมซเขา รว มมากทีส่ ดุ ไดแ ก การทอ งเทีย่ ว
เพื่อเปนรางวัล (141,720 คน) รองลงมาเปนการประชุม
วิชาชีพ (140,059 คน) การประชุมองคกร (133,063
คน) และการแสดงสิ น ค  า และนิ ท รรศการนานาชาติ
(61,237 คน) สําหรับกิจกรรมที ่สามารถสรางรายได
มากที่สุด ไดแก  การประชุมองคกร (14,939 ลานบาท)
และการประชุมวิชาชีพ (13,007 ลานบาท) กิจกรรมที่
สรางรายไดนอยที่สุด ไดแก การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
(8,998 ลานบาท) และการแสดงสินคาและนิทรรศการ
นานาชาติ (5,332 ลานบาท) โดยสัดสวนนักเดินทางไมซ
และรายไดสามารถแสดงไดตามภาพดังตอไปน้ี

Thailand welcomed a total of 476,079
MICE travelers in Q1 and Q2 of fiscal year
2015, generating revenue of THB 41,730
million. The MICE segment that saw the most
travelers was incentive travels, with 141,720
visitors, followed by conventions with 140,059
visitors, meetings with 133,063 visitors and
exhibitions with 61,237 visitors. The segments
generating the most revenue were meetings
(THB 14,939 million) and conventions (THB
13,007 million), while incentive travels (THB
8,998 million) and exhibitions (THB 5,332
million) earned the least. Visitor and revenue
proportions per MICE segment are shown in
the figures below.
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Thailand: MICE Travelers by Market Segment, Q1/Q2 Fiscal Year 2015

29.77%
Incentive travels
29.77%
29.42%
Incentive
travels
Conventions

29.42%
27.95%
Conventions
Meetings
27.95%
12.86%
Meetings
Exhibitions

12.86%

Exhibitions

Source: Calculated from Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization) MICE industry statistics

Thailand: MICE Revenue by Market Segment, Q1/Q2 Fiscal Year 2015

34.49%
Meetings
34.49%
31.17%

Meetings
Conventions

31.17%
21.56%
Conventions
Incentive
travels
21.56%
12.78%

Incentive travels
Exhibitions

12.78%

Exhibitions

Source: Calculated from Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization) MICE industry statistics

A breakdown of MICE visitor numbers and revenue figures per quarter shows the following:

มีจํานวนนักเดินทางไมซรวม 192,472 คน สรางรายไดจํานวน 16,609 ลานบาท โดย
ประเภทของกิจกรรมไมซท่ีมีนักเดินทางเขารวมมากที่สุด ไดแก  การประชุมวิชาชีพ
(62,079 คน) และการท อ งเที ่ ย วเพ ่ ื อ เป นรางวั ล (60,920 คน) ในขณะที ่ ก ิ จกรรม
ที่กอใหเกิดรายไดมากท่ีสุด ไดแก การประชุมวิชาชีพ (5,765 ลานบาท) รองลงมา คือ
การประชุมองคกร (4,503 ลานบาท) ทั้งนี้ จํานวนนักเดินทางไมซและรายไดท่ีเกิดขึ้น
จากงานแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติในไตรมาสนี้ยังมีสัดสวนไมมากนัก
Q1 saw a total of 192,472 MICE visitors, generating revenue of THB
16,609 million. In terms of participant numbers, conventions (62,079
persons) and incentive travels (60,920 persons) brought in the most visitors,
while the highest-earning segments were conventions (THB 5,765 million)
and meetings (THB 4,503 million). The exhibition segment was less active in
terms of number of participants and revenue generated.

มีจาํ นวนนักเดินทางไมซร วม 283,607 คน สรา งรายไดจ าํ นวน 25,121 ลา นบาท เพ่มิ ข้นึ
จากไตรมาสแรกมากกวารอยละ 50 กิจกรรมไมซที่มีผูเดินทางเขารวมมากที่สุด ไดแก 
การประชุมองคกร (91,435 คน) การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (80,800 คน) และการ
ประชุมวิชาชีพ (77,980 คน) ในขณะที่รายไดสวนใหญมาจากการประชุมองคกร (9,890
ลานบาท) และการประชุมวิชาชีพ (7,242 ลานบาท) โดยที่จํานวนนักเดินทางไมซและ
รายไดท ี่เ กิดขึ้นสําหรับงานแสดงสิ นค า และนิ ท รรศการนานาชาติ ในไตรมาสน ้ ี ย ั ง มี
สัดสวนนอยกวากิจกรรมอื่นๆ เชนเดียวกับไตรมาสแรก
This quarter saw a total of 283,607 MICE visitors, generating revenue of
THB 25,121 million, up 50 percent from Q1. Meetings (91,435 persons),
incentive travels (80,800 persons) and conventions (77,980 persons)
drew the most participants, with meetings (THB 9,890 million) and conventions (THB 7,242 million) earning the most revenue. As in Q1, the exhibition segment remained the least active.
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สถิตอิ ตุ สาหกรรมไมซ และการคํานวณเมือ่ พิจารณาจํานวนนักเดินทางไมซแ ละรายไดร ายไตรมาสตามปง บประมาณแลว พบวา
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เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานรายไตรมาส
ของอุตสาหกรรมไมซพ บวา ไตรมาสแรกของปน ี้ สามารถ
สรางรายไดสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของ
หลายปที่ผานมา ในขณะที่รายไดในไตรมาสที่ 2 อยูใน
ระดับท่สี งู กวาชวงเวลาเดียวกันของป 2557 แตย งั ต่าํ กวา
รายไดในป  2555 - 2556 อยางไรก็ตาม รายไดรวม 2
ไตรมาสของปน้ี นับวาสูงกวาของป  2557 โดยอยูใน
ระดั บ เดี ย วกั น กั บ รายได  ข องป  2555 ซึ่ ง ถื อ ว า เป น
สัญญาณเขาสูภาวะปกติจากผลกระทบเหตุการณภายใน
ประเทศ แตยังคงไดรับผลกระทบภายนอกจากภาวะ
เศรษฐกิจของโลกบางสวน

Q1 of fiscal year 2015 saw the highest-ever
revenue compared to the same period in previous
years. Revenue in Q2 was also higher than in
the same period in 2014, but still lower than
that seen in 2012-2013. In any case, combined
revenue from Q1 and Q2 2015 was higher
than in 2014, and about on par with that in
2012, indicating a welcome rebound following
the political turmoil of 2013- 2014. While
domestic stability has returned, the Thai MICE
industry could still be impacted by external
factors related to fluctuations in the world
economy.

Thailand: Comparison of Q1/Q2 MICE revenue for fiscal years 2010 - 2015
Million baht

10,000

20,000

2010

14,599

17,064

2011

14,310

24,276

2012

13,237

2013

15,103

30,078

2014

16,078

23,993

2015

16,609

Quarter 1

30,000

40,000

28,586

25,121

Quarter 2

Source: Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization) MICE industry statistics

50,000

Thailand’s five designated MICE cities - Bangkok,
Chiang Mai, Pattaya, Khon Kaen and Phuket - had a combined
value of more than THB 43,584 million and hosted almost 12
million MICE visitors over Q1/Q2 fiscal year 2015. Bangkok
generated the most revenue with THB 30,694 million, followed
by Khon Kaen with THB 5,659 million, Pattaya with THB 4,071
million, Chiang Mai with THB 2,587 million and Phuket with
THB 573 million.

Thailand’s domestic MICE performance, Q1/Q2 fiscal year 2015
Number of MICE travelers (persons)

Revenue (Million baht)

Q1

Q2

Six Months Combined

Q1

Q2

Six Months Combined

Bangkok

3,763,233

4,719,002

8,482,235

14,045

16,649

30,694

Chiang Mai
Pattaya
Khon Kaen

340,974
866,842
945,220

184,854
179,694
639,823

525,828
1,046,536
1,585,043

1,294
3,124
3,547

1,292
947
2,112

2,587
4,071
5,659

Phuket

38,946

34,624

73,570

103

471

573

Total

5,955,215

5,757,997

11,713,212

22,113

21,471

43,584

Source: Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization), MICE industry statistics for Thailand MICE
Industry Statistics

สําหรับแหลงที่มาของรายไดของอุตสาหกรรม
ไมซในประเทศ เฉพาะไตรมาส 1 และ 2 จําแนกตาม
ประเภทของกิจกรรมแลว พบวา การแสดงสินคาและ
นิ ท รรศการเป น แหล  ง รายได  ส ํ า คั ญ ที ่ ส ุ ด รองลงมา
เปน การทอ งเทีย่ วเพือ่ เปน รางวัล โดยทีก่ ารประชุมองคก ร
และการประชุมวิชาชีพยังมีบทบาทไมมากนัก อย  า งไร
ก็ ต าม รายละเอี ย ดความสํ า คั ญ ของกิ จ กรรมไมซ 
ในแตละเมืองอาจมีความแตกตางกัน สามารถสรุปไดดงั นี้

During the same time period, the MICE
segments generating the most revenue in
Thailand were exhibitions and trade fairs,
followed by incentive travels. Meetings and
conventions played a lesser role, accounting
for a relatively small portion of earnings. The
segments that proved most significant varied
depending on the city, as follows:
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ภาพรวมอุตสาหกรรมไมซในประเทศ ชวงไตรมาสท่ี 1 - 2 ของ
ป  ง บประมาณ 2558 เฉพาะเมื อ งแห ง อุ ต สาหกรรมไมซ  5 เมื อ ง ได แ ก 
กรุงเทพฯ เชียงใหม พัทยา ขอนแกน และภูเก็ต มีมลู คา กวา 43,584 ลา นบาท
โดยมีจํานวนนักเดินทางไมซรวมกันเกือบ 12 ลานคน ท้ังนี้ กรุงเทพฯ เปน
เมืองที่ส ามารถสร  า งรายได  จ ากอุ ต สาหกรรมไมซ  ใ นประเทศได  ม ากท่ี สุ ด
(30,694 ลานบาท) รองลงมาเปนขอนแกน (5,659 ลานบาท) พัทยา (4,071
ลานบาท) เชียงใหม (2,587 ลานบาท) และภูเก็ต (573 ลานบาท) ตามลําดับ
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กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงที่มีอุตสาหกรรมไมซขนาดใหญและมูลคามากที่สุดของประเทศ มีรายไดจากอุตสาหกรรม
ไมซในประเทศรวม 30,694 ลานบาท โดยแหลงรายไดที่สําคัญมาจากการแสดงสินคาและนิทรรศการ (30,315
ลานบาท) รองลงมาเปนการประชุมวิชาชีพ (295 ลานบาท) ในขณะที่กิจกรรมประเภทอื่นยังมีบทบาทไมมากนัก
Bangkok As Thailand’s capital city, Bangkok is its most significant MICE city, generating the
highest value. Bangkok’s MICE activities earned over THB 30,694 million, with a major contribution
coming from exhibitions (THB 30,315 million) and conventions (THB 295 million), while the other
MICE segments played a lesser role.

เชียงใหม เมืองสําคัญทางภาคเหนือทีม่ อี ตุ สาหกรรมไมซข นาดใหญเ ปน ลาํ ดับท่ี 4 สามารถสรา งรายไดร วม 2,587 ลานบาท
แหลงที่มาสําคัญของรายไดมาจากการแสดงสินคาและนิทรรศการ (1,412 ลานบาท) รองลงมาเปนการทองเที่ยวเพื่อ
เปนรางวัล (1,094 ลานบาท) ซึ่งถือวามีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน ในขณะที่กิจกรรมประเภทอื่นยังมีบทบาท
ไมมากนัก
Chiang Mai Thailand’s key northern destination, Chiang Mai’s MICE industry ranks fourth in the
country. Its MICE activities earned THB 2,587 million, with major contributions coming from
exhibitions (THB 1,412 million) and incentive travels (THB 1,094 million), while the other MICE
segments have yet to play a significant role.

พัทยา เมืองทองเที่ยวทางภาคตะวันออกที่มีอุตสาหกรรมไมซขนาดใหญเปนลําดับที่ 3 โดยมีมูลคา 4,071 ลานบาท
แหลง รายไดส าํ คัญมาจากการแสดงสินคา และนิทรรศการ (2,985 ลา นบาท) การทอ งเทีย่ วเพือ่ เปน รางวัล (807 ลา นบาท)
และการประชุมวิชาชีพ (219 ลานบาท) โดยที่การประชุมองคกรยังไมสามารถสรางรายไดใหมากนัก
Pattaya The eastern seaboard city whose MICE industry ranks third in the country, earning THB
4,071 million. The major source of revenue came from exhibitions (THB 2,985 million), incentive
travels (THB 807 million) and conventions (THB 219 million), while the other meeting types have
yet to generate significant revenue.

ขอนแกน หัวเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอุตสาหกรรมไมซขนาดใหญรองจากกรุงเทพฯ มีมูลคารวม 5,659
ลานบาท โดยแหลงรายไดที่สําคัญและมีความโดดเดนที่สุดเปนการแสดงสินคาและนิทรรศการ (5,572 ลานบาท)
ในขณะที่กิจกรรมประเภทอื่นยังไมสามารถสรางรายไดใหมากนัก
Khon Kaen The highlight of the northeast whose MICE industry ranks second in the country.
Exhibitions and trade fairs (THB 5,572 million) were its major revenue generator, while the other
MICE segments remained less active.

ภูเก็ต ไขมุกแหงทะเลอันดามัน เมืองแหงอุตสาหกรรมไมซที่มีขนาดเล็กที่สุด มีมูลคาอตุสาหกรรม รวม 573 ลานบาท
และเปนเมืองเดียวทีแ่ หลง รายไดส าํ คัญไมไ ดม าจากการแสดงสินคาและนิทรรศการ แตมาจากการทองเทีย่ วเพือ่ เปน รางวัล
(470 ลานบาท)
Phuket The Pearl of the Andaman, with the smallest MICE industry of the five designated cities in
Thailand, generating THB 573 million. It is the only city which does not earn significant revenue
from exhibitions, with incentive travels (THB 470 million) taking the lead.

Bangkok
Meetings
Incentive Travels
Conventions
Exhibitions
Total
Chiang Mai
Meetings
Incentive Travels
Conventions
Exhibitions
Total
Pattaya
Meetings
Incentive Travels
Conventions
Exhibitions
Total
Khon Kaen
Meetings
Incentive Travels
Conventions
Exhibitions
Total

Phuket
Meetings
Incentive Travels
Conventions
Exhibitions
Total

Number of MICE travelers (persons)
Q1
33,286
N/A
108,037
3,621,910
3,763,233

Q2
18,120
N/A
70,448
4,630,434
4,719,002

Six Months Combined
51,406
N/A
178,485
8,252,344
8,482,235

Revenue (Million baht)
Q1
46.76
N/A
220.23
13,777.72
14,044.71

Number of MICE travelers (persons)
Q1
4,732
13,591
2,021
320,630
340,974

Q2
10,827
74,617
45,230
54,180
184,854

Six Months Combined
15,559
88,208
47,251
374,810
525,828

Q2
11,731
40,242
35,325
92,396
179,694

Six Months Combined
36,862
92,210
124,568
792,896
1,046,536

Q1
6.65
66.16
4.12
1,217.40
1,294.33

Q2
4,361
N/A
44,862
590,600
639,823

Six Months Combined
11,252
N/A
54,966
1,518,825
1,585,043

Q1
35.30
252.99
181.92
2,653.78
3,123.99

Q2
512
34,112
N/A
N/A
34,624

Six Months Combined
6,018
34,112
18,390
15,050
73,570

Six Months Combined
29.08
1,093.91
52.04
1,411.68
2,586.70

Q2
24.30
554.28
37.42
331.22
947.23

Six Months Combined
59.61
807.27
219.34
2,985.00
4,071.22

Revenue (Million baht)
Q1
9.68
N/A
20.60
3,516.92
3,547.20

Number of MICE travelers (persons)
Q1
5,506
N/A
18,390
15,050
38,946

Q2
22.43
1,027.75
47.92
194.28
1,292.37

Revenue (Million baht)

Number of MICE travelers (persons)
Q1
6,891
N/A
10,104
928,225
945,220

Six Months Combined
83.30
N/A
294.86
30,315.02
30,694.18

Revenue (Million baht)

Number of MICE travelers (persons)
Q1
25,131
51,968
89,243
700,500
866,842

Q2
37.54
N/A
74.63
16,537.30
16,649.47

Q2
9.03
N/A
47.53
2,055.34
2,111.91

Six Months Combined
18.71
N/A
68.12
5,572.27
5,659.10

Revenue (Million baht)
Q1
7.73
N/A
37.49
57.28
102.50

Q2
1.06
469.85
N/A
N/A
470.91

Six Months Combined
8.79
469.85
37.49
57.28
573.41

33
MICE IN ASEAN
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กรุงเทพมหานคร เมืองแหงจุดหมายการ
เดินทางระดับโลก

Bangkok: The Second Most-Visited City
on Earth in 2015

35

นอกจากกรุงเทพฯ จะเปนเมืองศูนยกลางไมซ
ของไทยและอาเซียนแลว จากการสาํ รวจของ MasterCard
ในรายงาน 2015 Global Destination Cities Index11
ยังพบขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับกรุงเทพฯ ในฐานะเมือง
ที่เปนจุดหมายของนักเดินทางทั่วโลกในป  2558 โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

Bangkok is not just a major MICE city
in Thailand and ASEAN, it is one of the most
visited places in the world. In its 2015 Global
Destination Cities Index11, MasterCard ranked
the world’s top travel destinations and reported
the following:

MICE IN ASEAN

กรุงเทพฯ เปนเมืองที่มีชาวตางชาติเดินทางมาเยือนมากเปนลําดับที่ 2 ของโลกจํานวน 18.24 ลานคน
โดยมีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 8.0
เมืองอื่นในอาเซียนที่มีชาวตางชาติเดินทางมาเยือนมากติดอันดับโลก ไดแก  สิงคโปร  (ลําดับที่ 7) และ
กัวลาลัมเปอร (ลําดับที่ 8) ดวยจํานวนนักเดินทาง 11.88 ลานคน และ 11.12 ลานคน ตามลําดับ
Bangkok is the world’s second most visited city, with 18.24 million visitors, a number
which continues to grow at a rate of up to 8 percent.
Other top-ranking ASEAN cities in terms of international visitors are Singapore (7th) and
Kuala Lumpur (8th), with 11.88 million and 11.12 million visitors, respectively.

กรุงเทพฯ เปนเมืองที่ชาวตางชาติใชจายมากเปนลําดับที่ 7 ของโลกมูลคา 12.36 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
โดยมีอัตราการเติบโตมากที่สุดในโลกถึงรอยละ 11.8
เมืองอื่นในอาเซียนที่มีการใชจายของนักเดินทางตางชาติมากติดอันดับโลก ไดแก สิงคโปร (ลําดับที่ 5) และ
กัวลาลัมเปอร  (ลําดับที่ 8) โดยมีการใชจายจํานวน 14.65 พันลานดอลลารสหรัฐฯ และ 12.02 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ ตามลําดับ
Bangkok ranked 7th worldwide in terms of spending by international visitors, earning
USD 12.36 billion and posting the highest rate of growth in spending at 11.8 percent.
Other ASEAN cities ranking among the top worldwide in international visitor spending
are Singapore (5th) and Kuala Lumpur (8th), earning USD 14.65 billion and USD 12.02
billion, respectively.

11 MasterCard Worldwide Insights. “2015 Global Destination Index”
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World’s Top 20 Destination Cities,
by Number of International Visitors 2015 (million persons)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

London		
Bangkok		
Paris			
Dubai			
Istanbul		
New York		
Singapore		
Kuala Lumper
Seoul			
Hong Kong		

18.82 mn
18.24 mn
16.06 mn
14.26 mn
12.56 mn
12.27 mn
11.88 mn
11.12 mn
10.35 mn
8.66 mn

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tokyo			
Barcelona		
Amsterdam		
Rome			
Milan			
Taipei			
Shanghai		
Vienna		
Prague		
Los Angeles		

8.08 mn
7.63 mn
7.44 mn
7.41 mn
7.17 mn
6.55 mn
5.85 mn
5.81 mn
5.47 mn
5.20 mn
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World’s Top 20 Destination Cities,
by International Visitor Spending 2015 (billion USD)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

London		
New York		
Paris			
Seoul			
Singapore		
Barcelona		
Bangkok		
Kuala Lumper
Dubai			
Istanbul		

$ 20.23 bn
$ 17.37 bn
$ 16.61 bn
$ 15.24 bn
$ 14.65 bn
$ 13.86 bn
$ 12.36 bn
$ 12.02 bn
$ 11.68 bn
$ 9.37 bn

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Taipei			
Tokyo			
Hong Kong		
Los Angeles		
Madrid		
Miami			
Sydney		
Munich		
Rome			
Berlin			

$ 9.28 bn
$ 8.44 bn
$ 7.44 bn
$ 7.36 bn
$ 7.13 bn
$ 6.40 bn
$ 6.15 bn
$ 5.57 bn
$ 5.29 bn
$ 5.22 bn
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คุณสุกัญญา จันทรชู
ผูจัดการทั่วไป
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

Ms. Sukanya Janchoo
General Manager
Dusit Thani Hotel Bangkok

On the Competitive Potential
of Dusit Thani Hotel

ภายใตสภาพการแขงขันมากขึ้นทั้งตลาดในประเทศและ
ตางประเทศในปจจุบัน โรงแรมดุสิตธานีในฐานะเครือ
โรงแรมระดับชั้นนําสัญชาติไทย ไดดําเนินกลยุทธเนน
การสรางแบรนดใหเปนท่ีรูจัก เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของธุ ร กิ จ อย  า งต  อ เนื ่ อ งและขยายตลาดกลุ  ม ลู ก ค า
เปาหมายใหม โรงแรมดุสิตธานีมีศักยภาพการแขงขัน
ในอาเซียนทีด่ ี มีความไดเ ปรียบเชิงธุรกิจในตลาดประเทศ
เน่ืองจากเปนโรงแรมที่อยูในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
และโรงแรมมานานถึง 45 ป  ไดมีการพัฒนาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกลยุทธธุรกิจตามกระแสความตองการของ
ลู ก ค  า เพื ่ อ รองรั บ ตลาดอุ ต สาหกรรมไมซ อย า งเช  น
ในปจจุบนั ยกตัวอยาง มีการเพิม่ จาํ นวนหอ งประชุมและ
หองพักใหเพียงพอสําหรับแขกทมี่ าเขารวมงาน โดยปจจุบนั
โรงแรมดุ ส ิ ต ธานี กรุ ง เทพฯ มีห องพัก สําหรับรองรั บ
ลูกคาไดถึง 517 หอง

Today’s hospitality business is fiercely competitive,
both domestically and abroad. As a leading Thai-born
hospitality brand, Dusit Thani’s strategy to prepare
for market expansion is to build brand recognition
while diversifying our customer target groups.
Our chief competitive advantage in ASEAN is
that we are an established presence in the hotel
business, building on 45 years in the industry. We
are continually refreshing our business strategies
in keeping with the zeitgeist, and ever-evolving
client needs. We’ve tapped into the potential
of the MICE business and expanded our meeting
facilities and guest room capacity, with the Dusit
Thani Bangkok now offering 517 guest rooms to
accommodate travelers attending events here.

โรงแรมดุสิตธานีมีจุดแข็งที่มีความไดเปรียบดานตําแหนง
ที่ ตั้ ง ซึ่ ง ตั้ ง อยู  ใ กล  กั บ ย  า นใจกลางธุ ร กิ จ และสถานที่
สาํ คัญตา งๆ มีสง่ิ อาํ นวยความสะดวกและบริการครบครัน
สําหรับทุกโอกาส เชน โรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพฯ ตัง้ อยู
ในยานธุรกิจและอยูบนเสนทางรถไฟฟาซ่ึงลูกคาสามารถ
เดิน ทางต อ ไปยั ง จุ ด หมายอื่นไดอยางสะดวก มีความ
ได  เ ปรี ย บในเรื ่ อ งของการเป น โรงแรมแบรนด ไ ทย
ทีแ่ ข็งแกรง เมือ่ เทียบกับโรงแรมแบรนดต า งชาติ ประเด็น
ดานการแขงขันไมไดมีความไดเปรียบเสียเปรียบตางกัน
อย า งมี น ั ย ส ํ า คั ญ เนื ่ อ งจากธุ ร กิ จ โรงแรมจะแข  ง ขั น
ในเรื ่ อ งของการให บ ริ ก าร การมี ส ิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวกครบครันที่สามารถรองรับความตองการของลูก
คาไดดี และการใส ใจดูแลลูก คา ราคาจะเปนตัวแบ ง
ประเภทลูกคา ไมเหมือนกับในอดีตที่ความจําเปนในการ
ยกระดับตัวเองไปสูความเปนสากลยังไมสูงมากนัก

Dusit Thani hotels are competitively located in
central business districts, allowing easy access to
city attractions, with a full range of services and
amenities on hand for all occasions. The Dusit
Thani Bangkok, for instance, is located in one of
the city’s key business districts, right next to a
skytrain station so guests can easily reach other
parts of the city. Another strength is that we have
cultivated our original, home-grown brand to a
level that is on par with leading international
brands, although in the past it wasn’t considered
all that necessary to raise hotel standards to an
internationally-accepted level. These days, success
in the hotel business is about more than just listing
one’s competitive advantages and disadvantages;
hospitality businesses ultimately compete on
qualitative, less tangible factors – the quality of
their service, the ability to provide comprehensive
amenities and to answer guest needs with the
right level of engagement and care. Pricing,
meanwhile, works in an organic way to delineate
the different guest market segments.

การแขงขันในปจจุบ ันของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรม
เกิดจากความตอ งการเลือกใชบ ริการของลูกคา วา ตอ งการ
บริการในรูปแบบใด เชน ถาความตองการของลูกคา คือ
การจัดงานริมน้ํา หรือนอกเมือง จะเปนความเสียเปรียบ
ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แตถาความตองการของ
ลูกคา คือ การจัดงานในเมือง จะเปนความไดเปรียบ
และเป  น ความท  า ทายที่ตองแขงขันกับโรงแรมอื่นที่มี
ตําแหนงทีต่ ัง้ อยูใ นละแวกใกลเ คียง นอกจากนี้ ธุรกิจไมซ์
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ประเมินศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจ
ของโรงแรมดุสิตธานี
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ปจจุบันขึ้นอยูกับสถานที่จัดงานเปนสําคัญ โรงแรมดุสิต
ธานี ไ ม ไ ด เ ติ บ โตมาจากอุ ต สาหกรรมไมซ  แ ต  ด ั ้ ง เดิ ม
ดังนั้น โรงแรมที่ถูกสรางมาเพื่อวัตถุประสงคของไมซ
โดยเฉพาะจะมีความไดเปรียบ อยางไรก็ตาม โรงแรม
ลักษณะนี้สวนใหญจะไมมีหองพักรองรับลูกคาจํานวน
มากได  ฉะนั้น เมื่อใดที่มีการจัดงานขนาดใหญ  โรงแรม
เพียงแหงเดียวไมสามารถรองรับความตองการหองพัก
ของลูกคาได  ทํ า ให  ต  อ งอาศั ย ห  อ งพั ก จากโรงแรมใน
บริเวณใกลเคียงที่ตั้งอยูใกลกับสถานที่จัดงาน
ความไดเปรียบเชิงธุรกิจของโรงแรมแบรนดด ุสิตธานี
ในระดั บ ต า งประเทศอาศั ย ความเชื ่ อ มโยงถึ ง กั น กั บ
โรงแรมในเครือดุสิตธานีในตางประเทศ เชน โรงแรม
ดุสิตธานี ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  โรงแรม
ดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟลิปปนส โรงแรมดุสิตธานี
มั ล ดี ฟ ส  ประเทศมั ล ดี ฟ ส  และเครื อ ข  า ยพั น ธมิ ต ร
ทางธุรกิจกับ Preferred Hotel Group ซึ่งเปนกลุม
พั น ธมิ ต รของธุ ร กิ จ โรงแรมระดั บ แนวหน  า ของโลก
เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันกับโรงแรมแบรนด
ตางประเทศ

Competition in today’s hospitality industry revolves
around guest needs and catering to specific
service formats. For example, the Dusit Thani
Bangkok would be at a disadvantage if the client
were looking for a seaside or country atmosphere,
but we would have the advantage if what they
wanted was an urban backdrop, though we
would have to compete with nearby hotels. The
MICE industry also revolves around the venues
themselves, and since the Dusit Thani was not
built as a MICE venue, those that are will have
an advantage. However, few of those venues are
able to accommodate all the participants of a
particular event, so when there is a major event
in town, we should be able to compete with
nearby hotels to accommodate as many of them
as we can.
We are also competitive abroad, with a presence
in numerous cities through our network of Dusit
Thani hotels, including the Dusit Thani Dubai in
the UAE, the Dusit Thani Manila in the Philippines,
and the Dusit Thani Maldives. We are also a
member of the Preferred Hotel Group, one of
the world’s leading hotel business partnerships,
which reinforces our competitiveness against
other hotel brands abroad.

Gauging the Impact of the
Forthcoming ASEAN Economic
Community (AEC) after 2015

เมือ่ กา วสู  AEC เต็มรูปแบบ การแขง ขันยิง่ สูงขึน้ เนือ่ งจาก
ตัวเลือกของลูกคามีมากขึ้น การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
ให กั บ ประเทศอื่ น ๆ ในอาเซี ย นมี ม ากขึ้ น เช น กั น ซึ่ ง
ไมไดหมายความวาโรงแรมแบรนดดุสิตธานีไมแข็งแกรง
แตเ นือ่ งจากแตละประเทศมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตน
ที่เปนเสนหดึงดูดใหผูจัดงานเลือกที่จะเขามาจัดงาน เชน
หากผูจัดงานตองการจัดงานในประเทศที่เห็นวายังคงมี
ความมั่งคั่งของประเพณี วัฒนธรรม โบราณแบบยอน
กลับไปสูอดีต ไมตองการความเปนเมืองมากนัก จะเลือก
ไปจัดงานในประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว และเวียดนาม
มากกวาที่จะเลือกประเทศไทย เนื่องจากในมุมมองการ
แขงขันในอาเซียน ประเทศไทยถูกมองวา อยูใ นระดับเดียว
กับประเทศสิงคโปรแ ละมาเลเซีย ดังนัน้ ประเทศไทยควร
ขยายศูนยกลางการจัดประชุมและงานแสดงสินคาออกไป
สูจังหวัดอื่นๆ เชน เชียงใหม เปนตน

With the advent of the AEC, competition will rise
simply as a function of there being more choices
more readily available. There would also be
greater potential to lose opportunities to other
ASEAN countries. This doesn’t necessarily mean
that Dusit Thani or any other hotel brand lacks
competitive strength, but that each country innately
offers different characteristics and a unique
charm that will draw different event organizers
at different times. If an event organizer is looking
for a destination still relatively untouched by
urbanity, where traditional ways of life and culture
are more prominent, they would more likely lean
towards Myanmar, Laos or Vietnam, because
Bangkok is perceived by many in the region as
being more on par with Singapore and Malaysia
in terms of urban development. For this reason,
Thailand should focus on expanding its MICE
venues to other provinces in smaller cities like
Chiang Mai, for instance.

AEC และความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสงผลให
ตางประเทศรูจักประเทศไทยมากขึ้น ผูจัดงานสามารถ
คนหาสถานที ่ จ ั ด งานได  ง  า ยและรวดเร็ ว มากขึ ้ น จาก
ทางอินเทอรเน็ต เปนโอกาสที่จะทําใหโรงแรมดุสิตธานี
เปนที่รูจักมากขึ้นดวย ประเทศไทยไดเปรียบประเทศอื่น
ในอาเซียนในฐานะของการเปนจุดหมายปลายทางที่มี
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมมากมาย มีชื่อเสียงในดาน
ความมีใจบริการซึง่ เปนจุดเดน ทีส่ าํ คัญเมือ่ เปรียบเทียบกับ
ประเทศอาเซียนอื่นๆ และหากโรงแรมไดยกระดับไปสู
ความเปนสากลมากขึ้น ความใสใจการบริการสุขอนามัย
และความสะอาดของโรงแรมจะไดรบั การยกระดับมากขึน้
ตามไปด  ว ย ซึ ่ ง โรงแรมต า งๆ ของไทยได พ ั ฒ นาอย  า ง
ตอเนื่องเปนอยางดี
อยางไรก็ตาม ประเด็นที่นากังวล คือ ความพรอมของ
สิ ่ ง อํ า นวยความสะดวก การขาดแคลนแรงงาน ใน
อุตสาหกรรมไมซ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมาตรฐานการ
บริการของโรงแรมไทยในตางจังหวัดยังไมดเี ทากับโรงแรม
ที ่อยูในกรุงเทพฯ ซึ ่งเปนประเด็นที่ควรพัฒนาใหดีขึ้น
ในระยะยาว หากตอ งการจะกระจายไปจัดงานในตา งจังหวัด
เพื่อแขงขันกับตลาดจากประเทศเพื่อนบานใกลเคียงที่จะ
มีมากขึ้น เนื่องจากสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ

More people are getting to know Thailand, thanks
to AEC integration and advanced communication
technologies. Anyone with an internet connection
can quickly find information on MICE venues and
this presents an opportunity for Dusit Thani
hotels to make themselves better known abroad.
One advantage Thailand has over other ASEAN
countries is its long-established presence as one
of the world’s top travel destinations, renowned
for its many attractions and its service-minded
hospitality, which is a key competitive distinction.
Overall, Thailand’s hotels have been developing
nicely but if more of them, especially in the
provinces, raise their standards to international
levels and become more engaged in service,
sanitation and cleanliness, it would raise visitor
perception of the whole industry.
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ประเมินผลกระทบจากการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
อยางเต็มรูปแบบหลังป 2558
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อุตสาหกรรมไมซเปนอุตสาหกรรมที่ผูจัดจะไมเสี่ยงกับ
ธุรกิจที่ไมมีประสบการณในอุตสาหกรรมไมซ นอกจากนี้
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปด AEC ในธุรกิจ
โรงแรม คือ การเขามาของตลาดแรงงานตางชาติซ่ึงไหล
ไปสูตางจังหวัด หากแรงงานในประเทศยังไมไดรับการ
พัฒนา จะไมสามารถแขงขันและอาจถูกแยงงานได

What is worrisome is whether we can maintain
and build on the amenities we have to offer, and
the shortage of high-quality human resources in
the MICE industry who are trained to perform
their jobs efficiently and effectively. Also, hotel
standards in the provinces are not as high as in
Bangkok, and we must develop them over the
long term so that we can expand our business to
the provinces. The provinces need to be prepared
to seize the opportunities that will come with an
expanded market, and to compete with our ASEAN
neighbors who will only become more competitive
as time goes on. MICE organizers are not keen to
take chances in doing business with inexperienced
service providers. Another possible impact of
AEC integration on the hospitality business is the
entry of foreign workers, especially in the provinces.
If Thailand’s workforce fails to raise its capacity,
it will be uncompetitive and could lose jobs to
foreign workers.

กลยุทธการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Strategies for Developing
Competitiveness within the ASEAN
Economic Community

ภายหลังการกาวสู  AEC ประเทศไทยยังคงมีศักยภาพใน
การแข  ง ขั น ที่ ดี เ มื่ อ เที ย บกั บ ประเทศอื่ น ในอาเซี ย น
เนื ่ อ งจากประเทศไทยยั ง มี ค วามได  เ ปรี ย บเรื ่ อ งการ
ทองเทีย่ วทีส่ ามารถนาํ มาเปน จุดขายทีจ่ ะดึงดูดนักทอ งเทีย่ ว
แตควรเนนการสรางและรักษาความสัมพันธทางธุรกิจกับ
พันธมิตรเครือขายในอุตสาหกรรมไมซใหดียิ่งขึ้น ความ
ไดเปรียบจากการทีป่ ระเทศไทยจัดงานแสดงสินคา จาํ นวน
บอยครั้ง จึงทําใหมีโอกาสที่จะไดรูจักกับตัวแทนผูจัดงาน
ไมซมากขึ้น ในภาพรวมของการแขงขันในตางประเทศ
ประเทศไทยไมไดเสียเปรียบประเทศอื่น เพราะปจจุบัน
ความสามารถในการนําเสนอเพื่อใหไดงาน ตลอดจน
ความเชี ่ ย วชาญรอบรู  ข องแต ล ะโรงแรมใหญ ๆ ไม ไ ด
แตกตางกันมากนัก

Thailand will maintain its strong competitive
potential after AEC integration, thanks to a
well-established tourism industry and its standing as
one of the world’s most visited destinations.
However, it must focus more on collaboration
and building partnerships with MICE industry
players. One advantage is that Thailand already
hosts quite a lot of exhibitions and this provides
opportunities for us to meet other MICE event
organizers and their representatives. In terms of
competitiveness, Thailand is well-placed
internationally because it has built up its capacity to
bid for world-class events, and it is backed by the
expertise and know-how of major hotel chains,
on a par with other competing countries.

ดังนั้น ประเทศไทยควรเรงพัฒนายกระดับตัวเองใหมี
ตําแหนงทางการตลาดสูงขึ้น นอกจากนี้ การแขงขันกัน
ดานราคาเปนประเด็นที่นากังวล หากโรงแรมในประเทศ
สิงคโปรล ดราคาลง สง ผลใหผจู ดั งานมีแนวโนมทีจ่ ะเลือก
ไปจัดงานที่ประเทศสิงคโปรมากกวา โดยอาจจะไมได
พิ จ ารณาถึ ง ฐานราคาเดิ ม ที่ ยั ง คงสู ง กว า ประเทศไทย
เพราะฉะนั ้ น การใช  ค ํ า ว  า “ขึ ้ น ราคา” จึ ง อาจเป  น
ดาบสองคมสําหรับประเทศไทยได ทั้งนี้การปรับราคา
ใหสูงขึ้นควรคํานึงถึงชวงฤดูกาลทองเที่ยวดวย และควร
สื ่อสารใหผ ูจ ัดงานเขาใจวาชวงฤดูกาลทองเที่ยวของ
ประเทศไทยเปนเดือนอะไร หากขึ้นราคาจะเปนไปอยาง
สมเหตุสมผลและลูกคาสามารถรับไดก บั ราคาทีเ่ ปลีย่ นไป

One of Thailand’s disadvantages in relation to
sales, however, is that some event organizers
associate Thailand with lower-budget events,
whereas Singapore is suited for higher-profile
events. In any case, when the AEC comes into
effect, the number of competitors will increase
because the market has expanded, but many
ASEAN countries still lack MICE industry
preparedness and experience in terms of event
organization, quality personnel and language
skills, so they have less capacity at this stage to
meet client needs.
Thailand should not focus on competing with the
less-experienced countries but should actively
raise its own standards to position itself on a
higher plane in the MICE market. Moreover,
competing on price is a worrisome practice. If
Singapore’s hotels decide to reduce their prices,
for instance, event organizers would likely choose
Singapore over Thailand, without stopping to
consider that Singapore’s prices are still on a
higher scale than in Thailand. Raising our own
prices could be a double-edged sword. If Thailand
were to raise prices, it should do so during the
tourist high season, and ensure that event organizers
are duly informed so that they understand where
the higher price is coming from.
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ข อ เสี ย เปรี ย บในด  า นการขายของประเทศไทย คื อ
จะทํา อย า งไรให ส ามารถเปลี่ยนมุมมองของผูจ ัดงาน
ที่มีตอประเทศไทยไดวา หากนึกถึงประเทศไทยแลว คือ
มีเปาหมายของการจัดงานที่มีอัตราราคาที่ต่ํา แตกตาง
กับนึกถึงประเทศสิงคโปร  คือ เปาหมายการจัดงานที่
ตองจายในอัตราราคาที่สูง เนื่องจากราคาสามารถเปน
ตั ว ระบุ ถึ ง งบประมาณที่ จ ะจ า ยและคุ ณ ภาพของการ
จัดการงาน และเมื่อเปดเสรีตาม AEC เต็มรูปแบบ แม
จํานวนคูแขงจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดมีขนาดใหญขึ้น
แต ห ลายประเทศยั ง ไม ม ี ค วามพร อ มในด า นการจั ด
เตรี ย มงาน ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากร เช น
ความสามารถทางภาษา เปนตน ซึ่งยังไมสามารถสนอง
ความตองการของผูจัดได
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ความชวยเหลือที่ภาคเอกชนตองการจาก
หนวยงานภาครัฐ

What the Public Sector Can Do
to Support the Private Sector

อยากให  ภ าครั ฐ และหน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ งให ค วาม
ช  ว ยเหลื อ เรื่ อ งการสื่ อ สารให  โ ลกรั บ รู  ม ากขึ้ น ว า
สถานการณในประเทศไทยเปนอยางไร เพื่อใหเกิดความ
เขาใจที่ถูกตองและไมหวาดกลัว หากเกิดสถานการณ 
ดา นลบตา งๆ ทีจ่ ะสง ผลกระทบตอ การเขา มาของผูจ ดั งาน
ในประเทศไทย เชน ปญหาความไมมั่นคงทางการเมือง
ปญหาเศรษฐกิจ เนือ่ งจากธุรกิจทองเทีย่ วและอุตสาหกรรม
ไมซเปนธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงกับความเชื่อมั่นของ
ผู  เ ดิ น ทาง หากผู  เ ดิ น ทางรู  ส ึ ก ไม ม ั ่ น ใจ ไม ป ลอดภั ย
จะปฏิเสธการเขามายังประเทศทันที และภาครัฐควร
น ําเสนอและใหขอมูลตามความเปนจริงในเชิงบวกตอ
ประเทศมากกวาในเชิงลบ นอกจากนี้ ภาครัฐควรเขมงวด
และดําเนินการทางกฎหมายกับธุรกิจโรงแรมที่ผิดกฎ
หมายดวย

I would like the public sector and related agencies
to convey to the world what daily life in Thailand
is really like, so that they have the correct
understanding and aren’t unnecessarily afraid or
concerned by the latest media reports. The tourism
and MICE industries rely heavily on visitor
confidence, and negative developments, including
economic or political instability, could easily
deter organizers from considering Thailand. If
prospective visitors lack confidence or feel that
their security might be compromised, they would
simply not come here. The public sector should
present accurate and more positive information
to balance how the country is presented in the
media. It should also tighten regulation of
unregistered, illegal hotels and places of
accommodation.

ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซไทย

Recommendations for Developing
the Thai MICE Industry

ควรมุงเนนเรื่องการศึกษาในโรงเรียนทุกระดับ ไมใช
เพียงแคในมหาวิทยาลัย ปลูกฝงการเปนเจาบานที ่ด ี
ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนของการเรียนภาษาอังกฤษและ
ความสําคัญของการเรียนวิชาชีพ เพื่อลดการขาดแคลน
บุ ค ลากรโดยเฉพาะในภาคปฏิ บั ติ ก าร ควรชี้ แ นะ
ให พ นั ก งานสามารถเห็นโอกาสในเสนทางการเติ บโต
ในอาชีพ และเห็นวา งานทุกหนา ทีม่ คี วามสาํ คัญเทาเทียม
กั น เพื่ อ ให  เ กิ ด ความภาคภูมิใจในงานของตน เนื่องจาก
ธุรกิจโรงแรม การบริการเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง

We should emphasize education at all levels, not
just at universities, to plant the seed within
youngsters to become good stewards of society.
We should show young students the importance
of English proficiency and professional training,
so that we can overcome the shortage of quality
human resources, especially those providing
services in the field. We should encourage
employees with career growth opportunities and
show them that every job is important, instilling
a sense of pride in their work and their contribution
to the profession. After all, the hospitality industry
lives and dies on the quality of the service
provided, so that is the most important thing to
cultivate.

กรรมการผูจัดการ
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค

Ms. Panittha Buri
Managing Director
Bangkok International Trade
& Exhibition Centre (BITEC)
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ประเมินศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจ
ของศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค

On BITEC’s Competitiveness Potential

ตั้งแตเริ่มดําเนินธุรกิจ ไบเทคไดวางตําแหนงทางธุรกิจ
ในตลาดขนาดใหญ เชน เอเชีย เปนตน คูแขงที่สําคัญ
ในอุตสาหกรรมไมซ คือ สิงคโปรและฮองกง การเลือกสถานที่
จัดงานไมซของผูจัดงานไมซขึ้นอยูกับงบประมาณ โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของสถานที่จัดงานไมซวาเปนเขต
พื้นที่เหมาะสมกับสินคาของตนหรือไม  ทําเลที่ตั้งของ
สถานทีจ่ ดั งานไมซอ ยูใ นยา นใจกลางเมืองทีม่ กี ารคมนาคม
สะดวกหรือไม โดยทั ่วไปบริษัทที ่จะเขารวมงานแสดง
สินคาสวนใหญสนใจเขารวมงานแสดงสินคาทีไ่ ดม าตรฐาน
ระดับประเทศ เปนทีร่ จู กั ของผูค นอยางแพรหลาย ผูเ ขา ชม
มีความหลากหลายและมีจาํ นวนมาก ซึง่ ตางกับงานแสดง
สินคาที่เจาะจงประเภทสินคา ซึ่งผูเขาชมจะนอยกวาและ
เปนกลุมเปาหมายโดยตรง

Since the beginning, BITEC has positioned itself
to be competitive in large-scale markets, i.e.,
Asia. Our key MICE competitors now are Singapore
and Hong Kong. When an event organizer looks
for a venue, they must take into account their
budget, how appropriate the venue’s surroundings
are in relation to their product, and whether the
venue itself is centrally located and easily
accessed through efficient transport systems.
Meanwhile, participating companies are generally
interested in events that are well-known at the
national level and up, or already established on
the event calendar, as these draw huge numbers
of participants and highly varied crowds, as
opposed to exhibitions for niche product types
which are less heavily trafficked.

ความสามารถในการแขงขันของไบเทคอยูที่ความพรอม
ในทุกดานของสถานที่จัดงานไมซ  เชน การจัดเตรียม
สถานที ่ มี ส ิ ่ ง อํานวยความสะดวกของสถานที ่ จั ดงาน
มี อุ ป กรณ ต  า งๆ พร อมเพรียงสําหรับการประชุ ม และ
งานแสดงสินคาทุกขนาดและทุกรูปแบบ ตลอดจนความ
เป  น มื อ อาชี พ ในการให  บ ริ ก ารเพื ่ อ ตอบสนองความ
ตองการของผูจัดงานไมซไดหลากหลาย รวมถึงมีความ
ยืดหยุน ใหกบั ลูกคา การรักษาลูกคาไวได และการแสวงหา
ลู ก ค  า ใหม  เ พิ ่ ม ขึ ้ น ตลอดเวลา เนื ่ อ งจากหากงานใด
ประสบความสาํ เร็จไดร บั ความสนใจจากผูเ ขา รว มงานมาก
โอกาสที่ผูจัดงานจะมาจัดงานซ้ําหรือเพิ่มความถี่ของการ
จัดงานจะมีมากขึ้น ทั้งนี้ ในปจจุบันการแขงขันสูงขึ้น
ความเขาถึงแหลงขอมูลงายขึ้น เทคโนโลยีและความ
เชื่อมโยงกันของขอมูลขาวสารไดรับการพัฒนาไปอยาง
รวดเร็ ว อุ ต สาหกรรมไมซเ ปนอุตสาหกรรมที ่ ม ี ความ
อ อ นไหวง า ยจากป  จ จั ย ลบ เช  น ป  ญ หาทางการเมื อ ง
ภัยคุกคาม ภัยธรรมชาติ เปนตน หากเกิดขึ้นในประเทศ
ไทยบอยครัง้ ประเทศไทยจะสูญเสียโอกาสใหก บั ประเทศ
อื่นในภูมิภาคอาเซียน

BITEC’s competitiveness lies in being prepared;
that is, to offer everything that a MICE facility
should offer. This includes preparing the venue,
providing full on-site amenities, including
equipment for meetings and exhibitions of all
sizes and formats, and professional service
providers trained to meets all kinds of client
needs. We must also be flexible in delivering our
services. The ability to retain clients and to
continually find and engage new clients is also
key. Every successful, well-received event raises
the chance that organizers will use our services
again or organize events with us on a more
frequent basis. This is key, because today’s
industry is fiercely competitive. It’s easier to
access information, with communication
technology and networking developing at such a
rapid pace. The MICE industry is also highly
sensitive to negative external factors, including
political instability, security threats or natural
disasters. If these occur in Thailand too often, we
will easily lose opportunities to other countries
in ASEAN.

Gauging the Impact of the
Forthcoming ASEAN Economic
Community (AEC) after 2015

เนื่องจากไบเทควางต ําแหนงทางธุรกิจในตลาดเอเชีย
และยั ง ไม มี โ ครงการลงทุ น จั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ในต า งประเทศ
เนื่องจากธุรกิจใหบริการสถานที่จัดงานไมซเปนธุรกิจ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย  ที่ ล งทุ น สู ง และจํ า เป น ต อ งศึ ก ษา
ขอมูลเปนอยางดีกอนตัดสินใจไปลงทุน ดังนั้น การเปด
AEC อาจไมไดสงผลกระทบโดยตรงมากนักตอบริษัท
แม  ว  า ป  จ จุ บั น จํ า นวนศู น ย ป ระชุ ม มี เ พิ่ ม มากขึ้ น
แตศูนยประชุมที่เกิดขึ้นใหมเหลานี้ไมสามารถตอบโจทย 
ความตองการของลูกคาได ในระยะยาวอาจไมสามารถ
คงอยู  ใ นอุ ต สาหกรรมไมซ ไ ด ประกอบกั บ การตลาด
ในธุรกิจสถานที่ จั ด งานไมซ  ไ ม  ใช  เรื่ อ งง  า ย การอาศั ย
เพียงฐานลูกคาเกาที่มีอยูอาจไมเพียงพอ จําเปนตอง
หาตลาดลูกคาใหมๆ เพิ่มขึ้นเชนกัน สิ่งที่นากังวล คือ
หากธุรกิจสถานทีจ่ ดั งานไมซไ มพ ฒ
ั นาตัวเองอยูต ลอดเวลา
ตลาด อาเซียนประเทศอื่นๆ เชน เมียนมาร์ สปป.ลาว
เวียดนาม กัมพูชา อาจจะไลตามไดทัน

The MICE venue business is grounded in real
estate, which involves high initial investment.
BITEC doesn’t have plans right now to invest in
new venues outside of Thailand as we are already
positioned to serve the Asian market right here.
Therefore, upcoming AEC integration is unlikely
to affect us directly, although new convention
centers are being built in the region. Unless they
are thoroughly developed, however, many of
them won’t be able to fully meet client needs
and in the long run they may not be able to survive
in this market. Also, marketing in the MICE
industry is not an easy task. You can’t rely on the
same client base to ensure your growth. You
must seek out new clients continually. What is
worrisome is that if Thailand doesn’t strategically
and continuously develop its capabilities,
the MICE industries of ASEAN neighbors like
Myanmar, Laos, Vietnam and Cambodia could
catch up and surpass us.

กลยุทธเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับ
ประเทศอื่น

Strategies to Increase Competitiveness
with Other Countries

หากเป ด AEC ประเทศไทยยั ง ขาดแคลนแรงงานที่ มี
ประสิทธิภาพในตลาดไมซจ าํ นวนมาก เชน ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ ความกระตือรือรนในการทํางาน ความ
มี ร ะเบี ย บวิ น ั ย ในการทํ า งาน เป น ต น กลยุ ท ธ ท ี ่ ต  อ ง
ดําเนินการ คือ การใหความสําคัญกับการเตรียมความ
พรอ มของแรงงานใหมคี ณ
ุ ภาพ การสรางความรวมมือทาง
ธุรกิจกับธุรกิจสถานทีจ่ ดั งานไมซป ระเทศอืน่ ๆ เพือ่ ประหยัด
ตนทุนในการดําเนินงาน การใหความชวยเหลือผูจัดงาน
ไมซในเรื่องตางๆ เชน ใหการสนับสนุนเรื่องขอมูลตางๆ
การคั ด เลื อ กบริ ษั ท ที่ ผู  จั ด งานไมซ จ ะร ว มทํ า งานด  ว ย
ศึกษาลักษณะงานไมซที่จะจัดรวมกัน การกระตุนความ
สนใจของผูจัดงานไมซที่คาดวาจะเปนลูกคาในอนาคต
รวมถึ ง การเข า ร ว มเป  น สมาชิ ก กั บ สมาคมไมซ  ท ั ้ ง ใน

As the AEC approaches, Thailand’s MICE industry is
facing a major shortage of quality workers with
solid English proficiency and other language
skills, and who are ambitious and disciplined in
their work. We must be sure to retain the quality
employees that we have for as long as we can,
to communicate to them what our company culture
and values are, and to keep direct channels of
communication open between management and
staff in case a problem arises. Our strategy to
bolster competitiveness includes nurturing a
quality workforce, creating business partnerships
and networks with MICE venues in other
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ประเทศและตางประเทศ และการพยายามหาลูกคาใหมๆ
ตลอดเวลา เปนตน
นอกจากนี้ ปจจัยภายนอก เชน สภาพสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งเปนสภาพ
แวดลอมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและอาจสง
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจสถานที่จัดงานไมซ  ดังนั้น
หากประเทศไทยโดยองคกรหรือสมาคมที่จะเขาแขงขัน
เสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ ตองหมั่น
ติดตามและทาํ ความเขาใจสถานการณอยางตอเนือ่ ง รวมทัง้
ต อ งคาดการณ  แ นวโน  ม ในอนาคตได  เพื่ อ ให ส ามารถ
เตรียมความพรอ มลวงหนาไดเปนอยางดี เนือ่ งจากการเสนอ
ขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติในแตละครั้งอาจ
อาศัยระยะเวลาในการเตรียมการลวงหนาคอนขางนาน

countries to lower operational costs; providing
comprehensive support for MICE organizers, from
information management, proposing companies
that an organizer could collaborate with, and
studying the kinds of MICE activities that could
be organized in partnership; stimulating and
maintaining the interest of MICE organizers who
could become our loyal clients, taking part in
MICE associations domestically and abroad, and
always continuing to seek out new clients.
There are also numerous externalities to contend
with, including the status of society and the
economy, political stability, rules and regulations,
and new technologies – all forever-changing
environmental factors that could impact the
MICE business. Whenever Thailand makes a bid
to host an international event, whether through
an organization or association, we must prepare
months in advance and stay abreast of evolving
situations that may impact future plans. We must
be able to forecast industry trends as well, and
prepare accordingly.

ความชวยเหลือที่ภาคเอกชนตองการจาก
หนวยงานภาครัฐ

What the Public Sector Can Do
to Support the Private Sector

ภาครัฐควรมุงเนนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานและเชื่อมโยงกันไดเปนอยางดี
เพื่ออํานวยความสะดวก สรางความมั่นใจและความรูสึก
ปลอดภัยใหกับผูใชบริการ ควรมีการเชื่อมโยงการทํางาน
กันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเพื่อลดขั้นตอน
ในการติดตอประสานงานตางๆ ใหนอยลง และขยาย
ความรว มมือกันระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน

The public sector should focus on fulfilling
its own duties to the best of its ability, one of
the most vital being investment in basic
infrastructure, which must be world-standard,
efficient, smoothly-connected and varied.
Our infrastructure should be convenient and
easy to use, and it should instill in its users a
sense of confidence and security. There should
also be better coordination among the relevant
state agencies in order to reduce duplicate steps
as we work to expand partnerships between
public and private agencies.

Recommendations for Developing the
MICE Industry in Thailand

ควรเรงสรางมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซไทย เพื่อ
จะไดม ี แ บบแผนปฏิ บัติให เ ปนไปในแนวทางเดียวกั น
รวมถึงการพัฒนามาตรฐานดังกลาวอยางตอเนื่อง เชน
มาตรฐานในการจั ด การมาตรฐานความปลอดภั ย
มาตรฐานของแรงงาน นอกจากนี้ ควรให ก ารศึ ก ษา
แกบ ุคลากรในองค ก ร เพื่อให มีความรูความเขาใจใน
งานไมซ ท ี ่ ถ ู ก ต อ งต อ บริ ษ ั ท ผู  จ ั ด งานไมซ  แ ละบริ ษ ั ท
ที่จะออกงานแสดงสินคาดวย

As a whole, we urgently need to set the right
standards for the Thai MICE industry so that we
have a blueprint for developing in the same
direction. Once these standards are in place, we
must ensure they are continually developed over
time. We need to raise our standards for
management, security and the workforce. We
must educate our personnel so that they understand
what the MICE industry is all about, in relation to
both the clients organizing an event and the
companies or delegates participating in them.
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สิงคโปรเปนประเทศชั้นนําสําหรับอุตสาหกรรมไมซในกลุมอาเซียน จากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทําเลที่ตั้ง
ความสะดวกสบายด า นคมนาคมเชื ่ อ มโยงระหว  า งประเทศ ความพร  อ มของภาคเอกชน รวมถึ ง กฎระเบี ย บและ
การสนับสนุนจากรัฐบาลอยางตอเนื่อง โดยในแตละปจะมีการจัดงานประชุม สัมมนา แสดงสิ นค า ระดั บโลก รวมถึ ง
ทัวรทองเที่ยวจากบริษัทชั้นนําทั่วโลกเดินทางมาที่สิงคโปรเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ สิงคโปรยังไดรับการจัดอันดับ
ในอันดับตนๆ ของอุตสาหกรรมไมซโลก จากสถาบันหรือสมาคมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซและการทองเที่ยว
นานาชาติมากมาย อาทิ
Asia’s Top Convention City for the 12th consecutive year จาก International Congress and
Convention Association (Global Ranking, 2013)
Top International Meeting Country for the 3rd time and Top International Meeting City for
the 7th consecutive year จาก Union of International Associations (Global Ranking, 2013)
Highest Revenue net square meter sold in Asia Pacific in 2012 จากรายงานของ UFI, The
Global Association of the Exhibition Industry (The Trade Fair Industry Report 9th edition)
2nd Best Convention Bureau & 2nd Best City for Business Events (CEI Asia Industry Awards,
2013)
Asia’s Leading Meeting & Conference Destination (World Travel Awards, 2013)
Best BT MICE City (TTG Travel Awards 2014)
Best Business City in Southeast Asia (Business Traveller Asia-Pacific Travel Awards, 2014)

ไฮไลทกิจกรรมไมซในสิงคโปร ป 2558
SEA Games 2015
มหกรรมการแขงขันกีฬาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ ซีเกมส (SEA Games) ครั้งที่ 28 ที่สิงคโปร
เปนเจาภาพจัดการแขงขัน นับเปนกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญในชวงที่ผานมา ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2558
มีน ักกีฬาเขารวม 4,370 คน จาก 11 ประเทศ ซึ ่งนอกจากความสําคัญของการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ แลว
การจัดงานในครั ้งนี ้ย ังเปนการแสดงศักยภาพในการจัดกิจกรรมที่ย ่ ิงใหญระดับภูม ิภาค และความพรอมส ําหรับ
การจัดกิจกรรมระดับโลก ทั้งนี้ สิงคโปรเห็นวาการจัดการแขงขันกีฬาซีเกมสในครั้งนี้ เปนหนึ่งในการเริ่มตนยุทธศาสตร 
Singapore Vision 2030 และเปนสัญลักษณสําคัญประการหนึ่งสําหรับการเริ่มตนศักราชก้าวเขาสู  AEC อยางเต็มรูป
แบบที่สิงคโปรมีเปาหมายเปนผูนําทางเศรษฐกิจอยางเปนทางการ

Singapore is a leading MICE destination among the ASEAN countries, thanks to its solid basic
infrastructure, strategic location, developed transportation systems, international connectivity, a
well-trained private sector, continual government support and sound regulations. Each year, it
stages numerous meetings, seminars, and world-class exhibitions, and welcomes numerous visitors
led by the world’s leading tour companies. Singapore’s MICE industry consistently ranks among
the top worldwide in numerous listings generated by tourism and MICE-related industry associations
or institutes, including:
Asia’s Top Convention City for the 12th consecutive year, by the International Congress and
Convention Association (Global Ranking, 2013)
Top International Meeting Country for the 3rd time and Top International Meeting City for
the 7th consecutive year, by the Union of International Associations (Global Ranking, 2013)
Highest Revenue net square meter sold in Asia Pacific in 2012, in the Global Association
of the Exhibition Industry (UFI) Trade Fair Industry Report 9th edition
2nd Best Convention Bureau & 2nd Best City for Business Events (CEI Asia Industry Awards,
2013)
Asia’s Leading Meeting & Conference Destination (World Travel Awards, 2013)
Best BT MICE City (TTG Travel Awards 2014)
Best Business City in Southeast Asia (Business Traveller Asia-Pacific Travel Awards, 2014)

Singapore’s MICE Highlights 2015
SEA Games 2015
Singapore hosted the 28th SEA Games, considered the Olympic Games of Southeast Asia, from
5-16 June 2015. The games welcomed 4,370 athletes from 11 countries, and demonstrated Singapore’s
readiness to organize mega events on the regional scale and its potential to host other world-class
events. Singapore views the SEA Games as a launching-off point in its Singapore Vision 2030
campaign and considers it an important symbol for the upcoming integration of the ASEAN Economic
Community (AEC), within which the country is officially committed to becoming an economic
leader.
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จุดเดนท่ีสําคัญของการจัดการแขงขันกีฬาซีเกมส 2015
สนามกีฬาแหงใหมซึ่งมีขนาดใหญและทันสมัยที่สุดในอาเซียน
อุทยานกีฬาสิงคโปร  (Singapore Sports Hub) เปนสถานที่จัดการแขงขันหลักสําหรับการแขงขันกีฬา
ซีเกมสครั้งนี้ ซึ่งเพิ่งจะกอสรางแลวเสร็จเมื่อป  2557 จัดเปนศูนยรวมของสนามกีฬาที่ใหญและทันสมัยสุดในอาเซียน
โดยพื้นที่สวนสําคัญที่สุด ไดแก  สนามกีฬาแหงชาติ (National Stadium) ความจุ 55,000 ที่นั่ง เปนสิ่งกอสรางที่มี
หลังคาทรงโดมที่ใหญที่สุดในโลก สามารถเปด - ปดไดครอบคลุมทั้งสนามไดรับการออกแบบใหสามารถสรางรมเงา
ในชว งกลางวัน พรอมระบบทําความเย็นทีม่ ปี ระสิทธิภาพกระจายความเย็นไปไดท กุ ทีน่ งั่ และประหยัดพลังงาน นอกจากนี้
ยังมีระบบปรับเปลี่ยนที่นั่งใหเหมาะสมกับการชมกีฬาแตละประเภทจัดเปน 1 ใน 5 สนามกีฬาที่ใชเทคโนโลยีทันสมัย
ที่สุดของโลก
นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่อื่นๆ ภายในอุทยานกีฬาสิงคโปรซึ่งประกอบดวย สนามกีฬาในรม (Indoor Stadium)
อาคารเอนกประสงค  (OCBC Arena) สระวายน้ํา (OCBC Aquatic Centre) สวนสนุกทางนํ้า (Splash-N-Surf)
ศูนยกีฬาทางนํ้า (Water Sports Centre) พิพิธภัณฑกีฬา (Singapore Sports Museum) หองสมุด (Sports Hub
Library) และพื้นที่รานคาปลีก อาหารและเครื่องดื่ม (Kallang Wave Mall)

แนวคิดหมูบานนักกีฬาในเมือง
สิงคโปรกําหนดแนวคิด “หมูบานนักกีฬาในเมือง” (Village in the City) โดยไมมีการสรางหมูบานนักกีฬาขึ้น
เปนการเฉพาะ แตจะจัดใหนักกีฬาที่เขารวมแขงขันพักผอนในโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว จํานวน 20 แหง ที่ตั้งอยูในยาน
ใจกลางเมือง บริเวณ Marina Bay, Havelock, Tanjong Pagar and Chinatown สามารถเดินทางไปยังอุทยานกีฬา
สิงคโปร  (Singapore Sport Hub) สนามแขงขันกีฬาในสถานที่อื่นๆ และสนามฝกซอมไดอยางสะดวก โดยใชระบบ
บริหารจัดการและการขนสงที่มีประสิทธิภาพในการใหบริการแกนักกีฬาและบุคลากร ซึ่งชวยลดขอจํากัดและคาใชจาย
ในการลงทุนไดอยางมาก อีกทั้งยังมีความสะดวกสบายมากกวาและสามารถนําเสนอกลิ่นอายความเปนเมืองของ
สิงคโปรไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ สิงคโปรยังไดใชระบบการจัดที่พักแยกตามประเภทกีฬาแทนการแยกตามประเทศ ซึ่ง
ฝายจัดการแขงขันคาดหวังวาการจัดสรรที่พักดวยวิธีนี้จะทําใหนักกีฬาของแตละประเทศไดมีโอกาสพบปะและทําความ
รูจักกันไดมากขึ้น

การบริหารจัดการระบบโลจิสติกสอยางมืออาชีพ
การจัดการแขงขันกีฬาซีเกมสครั้งนี้ไดมีการประมาณการวา จะตองมีการขนสงและเก็บรักษาอุปกรณกีฬา
รวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของมากกวา 3 ลานชิ้น น้ําหนักรวม 1,642 ตัน โดยสิงคโปรไดกําหนดให  Singsoc
Logistics Centre (SLC) เปนหนวยงานบริหารคลังสินคา และโลจิสติกส มีพนื้ ทีส่ ว นคลังสินคา มากกวา 17,000 ตารางฟุต
และแต  ง ตั ้ ง ให  CWT Limited เป น ผู  ใ ห บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส ต ลอดการแข ง ขั น โดย CWT Limited
จะเปนผูใหบริการจัดการหวงโซอุปทานเต็มรูปแบบสําหรับการขนสงอุปกรณกีฬา และกระเปาเดินทางของนักกีฬาและ
บุคลากรที่เกี่ยวของตลอดระยะเวลาที่อยูในสิงคโปร  ตั้งแตเดินทางมาถึงเขาสูที่พัก สถานที่ฝกซอม และสนามแขงขัน
จนกวาจะเดินทางกลับประเทศ ทั้งนี้ CWT Limited เปนบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกสครบวงจรชั้นนําของสิงคโปร 
ใหบริการจัดสงสินคาครอบคลุมทุกประเภทอยางครบวงจร ตั้งแตจุดเริ่มตนจนถึงจุดหมายที่ลูกคาตองการ โดยมี ก าร
ดําเนินงานใน 90 ประเทศทั่วโลก มีเครือขายเชื่อมโยงกับทาเรือกวา 200 แหง และมีจุดหมายภายในสิงคโปร์มากกวา
1,500 แหง

The Singapore Sports Hub was the main sporting venue for the SEA Games. It was newly
built in 2014 as a gathering ground for different sporting events, showcasing a 55,000 seat
National Stadium. Its curved roof is the biggest dome in the world, which can open and close to
cover the entire stadium, providing daytime shade. It is equipped with an efficient cooling system
that reaches all seating areas while saving energy. Seating can also be adjusted and optimized
for different sporting events. In short, it is one of the top five most high-tech stadiums in the
world.
The other components of the sports hub include an Indoor Stadium, OCBC Arena, OCBC
Aquatic Centre, Splash-N-Surf, Water Sports Centre, Singapore Sports Museum, Sports Hub Library
and the Kallang Wave Mall.

Village in the City
Singapore implemented a Village in the City concept instead of building a designated
athletes’ village. They arranged for SEA Games athletes to stay at 20 different four and five-star
hotels in central areas like Marina Bay, Havelock, Tanjong Pagar and Chinatown. They were able
to commute to the Singapore Sports Hub and other competition and training venues conveniently
via the efficient public transport network, coordinated by a management system to facilitate
movement of athletes and personnel. This approach allowed the organizers to circumvent some
limitations and significantly reduced investment costs. The arrangement also allowed athletes
and visitors to more fully experience Singapore as a city. Accommodation was also arranged by
sporting event rather than by country, which the organizers hoped would encourage the athletes
to meet and interact with new people.

Professional logistics management
The SEA Games organizers anticipated that during this event they would have to manage,
transport and house over three million pieces of sports equipment and materials, totaling some
1,642 tons. The organizers designated Singsoc Logistics Centre (SLC) to manage a warehouse
some 17,000 square feet large. Another firm, CWT Limited, was entrusted to provide logistics
services during the entire competition. CWT Limited provided comprehensive supply chain
management services to manage the sports equipment and luggage of all athletes and personnel
the entire time they were in Singapore, from their arrival at the airport, as they moved between
accommodation, training and competitive venues, until their departure back to their home countries.
CWT Limited is one of Singapore’s leading comprehensive logistics service providers, with the
capacity to transport all kinds of goods per client needs. It has operations in 90 countries around
the world, and direct connections to more than 200 shipping ports and more than 1,500 inland
destinations in Singapore.
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Standout Achievements in the Organization of the SEA Games 2015
New sports stadium: ASEAN’s biggest and most modern
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การจัดซีเกมสพรอมกับเทศกาลลดราคา
สินคาประจําป

Organizing the Great Singapore Sale to
Coincide with the SEA Games

สิงคโปรไดจัดการแขงขันกีฬาซีเกมสในชวง
เวลาเดี ย วกั บ งานเทศกาลมหกรรมลดราคาสิ นค า
ประจําปของสิงคโปร  (Great Singapore Sale)
ซึ่ ง เป  น กิจกรรมขนาดใหญที่จัดตอเนื่องมาประมาณ
20 ป มีการลดราคาสินคา ทุกรูปแบบจากรา นคาตางๆ
ทั่วทั้งสิงคโปร  ตั้งแตอาหาร เครื่องสําอาง สินคา
แฟชั่น เครื่องประดับและอัญมณี ตลอดจนแพ็คเกจ
ทองเที่ยวตางๆ โดยในป  2558 นี้ กําหนดจัดขึ้น
ระหว  า งวั น ที่ 29 พฤษภาคม ถึ ง 26 กรกฎาคม
2558 ครอบคลุมชวงเวลาการจัดการแขงขั นกี ฬ า
ซีเกมส  ทําใหนักกีฬา เจาหนาที่ ผูติดตาม รวมถึง
ผูเขาชมการแขงขันจากประเทศตางๆ ไดมีโอกาส
เขารวมกิจกรรมทีส่ าํ คัญทัง้ สองงานพรอ มกัน เปนการ
สรางความคึกคักและเพิ่มโอกาสในการสรางรายได
ใหแกสิงคโปรไดในคราวเดียวกัน

The Great Singapore Sale, which has been
held annually for the past 20 years, was organized to
coincide with the SEA Games. The sale encompasses
discounts for all kinds of product groups across
Singapore, including food, cosmetics, fashion,
jewelry, accessories, and travel packages. In 2015,
the Great Sale was held from 29 May to 26 July,
giving visiting athletes, personnel and sports spectators
from different countries the chance to experience
both major events, creating more buzz and
boosting the country’s revenue opportunities.

ตัวอยางกิจกรรมไมซอื่นๆ ที่จัดในสิงคโปร ป 2558
A selection of other MICE activities in Singapore 2015
• Sea Asia 2015, 25 - 27 April
• World Conference of Physical Therapy Congress, 1 - 4 May
• Aquarama 2015 & Pets Asia 2015, 28 - 31 May
• BroadcastAsia & CommunicAsia, 2 - 5 June
• Supply Chain Asia Forum, 2 - 3 September
• Build Eco Xpo (BEX) Asia 2015, 2 - 4 September
• 2015 Formula1, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix, 18 - 20 September
• ITB Asia 2015, Asian Travel Market Trade Show, 21 - 23 October

มาเลเซี ย เป น หนึ่ ง ในประเทศกลุ  ม อาเซี ย นที่
อุตสาหกรรมไมซมีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว จาก
ความพรอมดานโครงสรางพืน้ ฐาน สิง่ อํานวยความสะดวก
สําหรับกิจกรรมไมซ  รวมถึงเมืองและหมูเกาะที่มีความ
นาสนใจในฐานะที่เปนแหลงทองเที่ยวชั้นนําของเอเซีย
สงผลใหในแตละปมีกิจกรรมไมซขนาดใหญจ ัดขึ ้นใน
มาเลเซี ย อย  า งมากมาย ทั ้ ง นี ้ สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การ
จัดประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย (MyCEB) ได ตัง้ เปาหมาย
ใหมาเลเซียไดรับการจัดอันดับอยูใน 5 อันดับแรกของ
ประเทศจุ ด หมายด า นการประชุ ม ระดั บ นานาชาติ ใ น
ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ภายในป 2563
สําหรับป  2558 กระทรวงการทองเที่ยวและ
วัฒนธรรมของมาเลเซียกําหนดใหเปน “Malaysia Year
of Festivals 2015” หรื อ MyFest 2015 ภายใต
แนวคิ ด การเฉลิ ม ฉลองที ่ ไ ม  ม ี ท ี ่ ส ิ ้ น สุ ด (Endless
Celebrations) นําเสนอเทศกาลเฉลิมฉลองหลากหลาย
ประเภทตลอดทัง้ ป ทัง้ ดานวัฒนธรรม ชอปปง ทองเท่ยี ว
และอาหาร ซึ่ ง สํ า นั ก งานส  ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิ ท รรศการมาเลเซี ย (MyCEB) ได ม ี ก ารจั ด โครงการ
ต  อ ยอดแคมเปญดั ง กล  า วส ํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมไมซ 
ภายใตชื่อ “Malaysia Like Never Before” รวมกับ
โปรโมชัน่ การประชุม “Malaysia Twin Deal X – MTDX”
โดย Malaysia Like Never Before เปนการนําเสนอ 5
เมืองจุดหมายสําหรับไมซที่เปนเอกลักษณและนาสนใจ
ไดแก ลังกาวี จอรจทาวน กัวลาลัมเปอร โกตาคินาบาลู
และกูชิง ในขณะที่ MTDX เปนการนําเสนอแพ็คเกจ
สนับสนุนการจัดการประชุมระดับนานาชาติเพื่อสราง
แรงจูงใจใหแกทัง้ เจาของงานประชุมและผูว างแผนจัดการ
ประชุม

Malaysia’s MICE industry is one of the
fastest-growing among the ASEAN countries.
Thanks to its basic infrastructure, range of
MICE-related amenities and roster of leading
city and island travel destinations, Malaysia
hosts numerous large-scale events every year.
The Malaysia Convention and Exhibition Bureau
(MyCEB)’s objective is for Malaysia to rank among
the top five Asia Pacific MICE destinations for
world-class events by the year 2020.
Malaysia’s Ministry of Tourism and
Culture has designated 2015 the “Malaysia
Year of Festivals” (MyFest 2015) under the
concept “Endless Celebrations”. The campaign
will present a variety of festivals and
celebrations, relating to culture, shopping,
travel and food, throughout the year. MyCEB
is also rolling out the “Malaysia Like Never
Before” and “Malaysia Twin Deal X” (MTDX)
campaigns highlighting its MICE cities of
Langkawi, Georgetown, Kuala Lumpur, Kota
Kinabalu and Kuching, and promoting the
unique characteristics of each. The MTDX
campaign also offers packages to support the
organization of world-class MICE events to
entice both event hosts and planners.
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ไฮไลทกิจกรรมไมซในมาเลเซีย ป 2558
International Indian Film Awards (IIFA) 2015
International Indian Film Awards (IIFA) เปนเทศกาลมอบรางวัลเพื่อแสดงถึงความเปนเลิศดานศิลปะและ
เทคนิคของบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตรอินเดีย จัดเปนประจําทุกปหมุนเวียนกันไปในประเทศตางๆ ท่ัวโลก เริ่ม
ครั้งแรกในป 2543 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเคยจัดที่กรุงเทพมหานคร แลวเมื่อป 2551 ภายในงานจะมี
กิจกรรมบันเทิง การแสดงจากนักแสดงชั้นนําของอินเดีย แฟชั่นโชว การฉายภาพยนตร รวมถึงการประชุมทางธุรกิจ
โดยมีบุคคลที่มีช่ือเสียงในอุตสาหกรรมภาพยนตรอินเดียเขารวมงานเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ งานเทศกาล IIFA จัดเปนงาน
สําคัญที่สุดงานหน่ึงของอุตสาหกรรมภาพยนตรอินเดีย โดยการจัดงานในแตละปจะมีการใชงบประมาณราว 10 - 25
ลานดอลลารสหรัฐฯ
สําหรับงาน IIFA 2015 ท่ีมาเลเซียจัดขึ้นระหวางวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2558 นี้ เปนการหมุนเวียนมาจัดเปน
ครั้งที่ 2 หลังจากท่ีไดจัดมาแลวในป 2545 โดยปีนี้กําหนดจัดพิธีมอบรางวัลท่ี Putra Indoor Stadium ตลอดทั้งงาน
คาดวาจะมีทั้งแขกระดับวีไอพีและผูเขาชมงานทั ้ ง จากภายในและนอกประเทศรวมมากกว า 10,000 คน และยั ง
สงผลตอเน่ืองไปยังธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวของดวย
การประชุมธุรกิจระหวางประเทศ (Global Business Forum) ในงาน IIFA ซ่ึงเปนเวทีสําหรับบุคคลใน
แวดวงธุรกิจจะไดมีโอกาสเจรจาธุรกิจระหวางกัน เปนการตอยอดอุตสาหกรรมภาพยนตรไปยังภาคธุรกิจ
อื่นๆ อาทิ สินคาอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย แฟช่ัน เคร่ืองประดับและอัญมณี และการทองเท่ียว
โดยการประชุมดังกลาวจะมีนักธุรกิจช้ันนําจากหลากหลายประเทศเขารวมเพ่ือติดตอและสรางเครือขาย
ทางธุรกิจระหวางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
งาน IIFA เปน เครือ่ งมือในการกระตุน ตลาดนักทอ งเทีย่ วคุณภาพของอินเดีย ซึง่ นอกจากแขกระดับวีไอพี และ
ผูช่ืนชอบภาพยนตรอินเดียที่เดินทางมาเขาชมงานแลว งาน IIFA ยังมีการเผยแพรกิจกรรมการจัดงาน
ผานชองทางสื่อสารตางๆ รวมถึงการถายทอดรายการผานทางสถานีโทรทัศนทั่วโลกอีกดวย

World Islamic Economic Forum 2015
การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกอิสลาม (World Islamic Economic Forum: WIEF) ถือเปนการประชุมระดับ
นานาชาติซึง่ เปน ทีจ่ บั ตาและมีการติดตามจากท่วั โลก กาํ หนดจัดข้นึ เปน ประจาํ ทุกปต ดิ ตอ กันมาตัง้ แตป  2548 มีผเู ขา รว ม
ทั้งจากตัวแทนรัฐบาลระดับผูนําประเทศตางๆ ผูบริหารทั้งจากภาครัฐและเอกชน นักเศรษฐศาสตร นักวิชาการ ตัวแทน
หนวยงาน/องคกรตางๆ และสื่อสารมวลชน โดยการประชุมนี้ถือเปนเวทีสําคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
เปดโอกาสทางธุรกิจระหวางประเทศในโลกมุสลิม
สําหรับการจัดประชุม WIEF ท่ีมาเลเซียในปนี้ กําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2558 คาดวา
จะมีผูเขารวมการประชุมมากกวา 2,500 คน แบงการประชุมออกเปน 8 สวน ไดแก พ้ืนท่ีสําหรับธุรกิจขนาดยอม (SME
Business Pavilion) และการประชุมกลุมตางๆ จํานวน 7 กลุม (ฮาลาล เทคโนโลยี สตรีและเยาวชน ศิลปะ การศึกษา
การใชช วี ติ อยา งยัง่ ยืน และการเงิน) นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมจัดแสดงสินคา การแลกเปลยี่ นแนวคิด และการสรา งเครือขา ย
ทางธุรกิจตลอดทั้งงาน

Malaysia’s MICE Highlights 2015
International Indian Film Awards (IIFA) 2015
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The International Indian Film Awards (IIFA) celebrates the artistic and technical achievements
of the Indian film industry, and is organized yearly in cities around the world on a rotating basis.
It debuted in London in the year 2000, and was held in Bangkok in 2008. The event features
performances by India’s leading artists, fashion shows, film screenings and business meetings, and
is attended by the famous and notable of the industry. The IIFA is one of the banner events of the
Indian film industry, and each year is allotted a budget of USD 10 -25 million.
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The IIFA 2015 was staged in Malaysia from 5 -7 June at the Putra Indoor Stadium, marking
its second appearance in Malaysia since 2002. It is estimated that more than 10,000 visitors and
VIPs from around the world attended the event, which had a positive ripple effect on related
businesses in Malaysia.
The Global Business Forum featured at the IIFA gave participants a chance to talk business, as
a way of extending the film industry’s reach to other sectors, from consumer products
and real estate, to fashion, jewelry, accessories and tourism. Year after year, this forum
gathers business leaders from around the world to network and forge new partnerships
between countries.
The IIFA stimulates tourism among India’s quality visitors, encompassing VIP guests and
film fans traveling to the event. The event is also publicized through various communication
channels and televised worldwide.

World Islamic Economic Forum 2015
The World Islamic Economic Forum (WIEF) is a high-level gathering drawing significant
interest from observers around the world. Convening yearly since 2005, it brings together state
leaders and officials, business executives, public and private sector leaders, economists, academic
scholars and representatives from numerous organizations, along with the press, to exchange
views and promote business partnerships among the countries and communities of the Muslim
world.
The WIEF meeting convening in Malaysia from 3 -5 November this year (2015) expects to
welcome more than 2,500 participants. The event is divided into eight segments, comprising the
SME Business Pavilion and seven breakout meetings on halal, technology, women and youth, the
arts, education, sustainability, and finance. It will also stage an exhibition and offshoot meetings
throughout the event for participants to exchange views and build business networks.
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ท้งั น้ี มาเลเซียเปนประเทศทีป่ ระสบความสาํ เร็จ
และได  ร ั บ ผลประโยชน  อ ย  า งมากจากการประชุ ม
ในเวที WIEF น้ี สามารถสรางเครือขายธุรกิจเพิ่มขึ้นทั่ว
โลก โดยเฉพาะจากประเทศมุสลิมที่ไมรุนแรง มีการ
ร  ว มทุ น ระหว  า งภาคเอกชน และการส ง เสริ ม การค  า
ในอุตสาหกรรมสาํ คัญ อาทิ อุตสาหกรรมฮาลาล เปนตน
สงผลใหมีมูลคาการคากับประเทศอิสลามอื่นๆ เพ่ิมขึ้น
จาก 18.5 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป  2548 เปน
45.8 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 255712

Malaysia itself has benefited from
its participation in previous WIEF meetings.
The forum has forged business networks around
the world, especially among the moderate
Muslim nations, stimulated joint private sector
investments and bolstered trade in industries
such as halal, contributing to growth in trade
among Muslim countries which rose from USD
18.5 billion in 2005 to USD 45.8 billion in
2014.12

ตัวอยางกิจกรรมไมซอ่ืนๆ ที่จัดในมาเลเซีย ป 2558
A selection of other MICE activities in Malaysia 2015
• Global Food Safety Conference 2015,3 - 5 March
• 8th OMC (Hairworld) Asia Cup Open,16-19 May
• International Inventionand Innovation Exhibition 2015 (Itex), 21-23 May
• Oiland Gas Asia 2015, 2 -4 June
• Malaysia International Jewelry Fair 2015, 21-24 August
• Herbal Asia 2015, 1-3 October
• Asia Marine & Offshore Expo (AMOX) 2015, 21 - 23 October
• FISE (Festival International Sport Extreme) World Series 2015, 18 - 20 December

12 Bernama, 17 March 2015.

อุ ต สาหกรรมไมซ  เ ป  น หนึ่ ง ในความสนใจของ
อินโดนีเซียที่ตองการใหมีการพัฒนาเพ่ือสรางโอกาสใน
การดึ ง ดู ด นั ก ท  อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพท้ั ง จากภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยมีปจจัยพ้ืนฐานสําคัญ คือ แหลง
ท อ งเที่ ย วภายในประเทศที่ มี อ ยู  เ ป  น จํ า นวนมาก ทั้ ง
แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวดาน
วั ฒ นธรรม แต  เ มื ่ อ พิ จ ารณาความพร อ มสํ า หรั บ เมื อ ง
จุดหมายของไมซ (MICE destination) จากโครงสราง
พื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกเก่ียวกับไมซ  ไดแก 
สนามบินนานาชาติ แหลง ทอ งเท่ยี ว โรงแรมระดับ 5 ดาว
ห อ งประชุ ม สํ า หรั บ การประชุ ม ขนาดใหญ  และ
ประสบการณในการจัดงานระดับนานาชาติ แตก ลับพบวา
มีเพียงกรุงจาการต าและบาหลีเทานัน้ ทม่ี ศี กั ยภาพเพียงพอ
ต อ การเป  น เมื อ งจุ ด หมายของไมซ ใ นระดั บ นานาชาติ
ทั ้ ง น ้ ี อิ น โดนี เซี ย ยั ง คงมี แ ผนการพั ฒ นาสิ่ ง อํานวย
ความสะดวกเกี่ยวกับไมซเพิ่มเติม โดยเฉพาะศูนยการ
ประชุ ม และพ ้ ื น ที ่ จ ั ด กิ จ กรรมที ่ ส ามารถรองรั บ การ
จัดกิจกรรมไมซระดับ Mega event เพ ่ือใหเพียงพอ
ตอการขยายตัวของความตองการดานการประชุมวิชาชีพ
(Conventions) และงานแสดงสินคาและนิทรรศการ
นานาชาติ (Exhibitions) ซึง่ จะทําใหภาคอุตสาหกรรมไมซ
ของอินโดนีเซียมีความสมบูรณแบบยิ่งขึ้นตอไป
ป  2558 อินโดนีเซียมีกําหนดท่ีจะเปดศูนยการ
ประชุมแหงใหม  ซ่ึงมีขนาดใหญท่ีสุดในอาเซียนภายใต 
ชื่อ Indonesia Convention Exhibition (ICE) ตั้งอยู
ในเมืองทังเกอรัง (Tangerang) ไมไกลจากกรุงจาการตา
โดยศูนยประชุมแหงน้ีตั้งอยูบนเน้ือที่ขนาด 22 เอเคอร 
(ประมาณ 55 ไร) มีพื้นที่กอสราง 200,000 ตารางเมตร
ประกอบด  ว ยพื้ น ท่ี จั ด แสดงนิ ท รรศการภายในอาคาร
50,000 ตารางเมตร และภายนอกอาคาร 50,000 ตารางเมตร

The MICE industry is one of the key
sectors that Indonesia intends to develop in
order to stimulate quality visitors both within
the country and abroad. Indonesia has many
intrinsic elements working in its favor, including
numerous travel destinations, and natural and
cultural attractions. Yet, most of its MICE-ready
components are concentrated in Jakarta and
Bali, from basic infrastructure and amenities,
to international airports, popular travel sites,
five-star hotels, large-scale meeting facilities
and experience in organizing international-level
events. Indonesia has plans to develop more
MICE-related amenities, especially convention
centers and venues that can stage mega
events, growing its capacity to serve an expanding
market and rising demand for conventions
and exhibitions.
Indeed, Indonesia will soon launch its
newest MICE facility, billed as the largest of
its kind in ASEAN – the Indonesia Convention
Exhibition (ICE) in the city of Tangerang near
Jakarta. Set on 22 acres of land, the new facility
has a built area of 200,000 m2, including
50,000 m2 of indoor exhibition space and
another 50,000 m2 outdoors. It will also house
a large seminar room, a 3,600 - m2 convention
hall, and another 33 meeting rooms. The facility
can accommodate over 10,000 persons at a
time and is equipped with full amenities,
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หองจัดสัมมนาขนาดใหญ  (Convention hall) ขนาด
3,600 ตารางเมตร และห อ งประชุ ม อี ก 33 ห อ ง
สามารถรองรั บ การจั ด ประชุ ม มากกว า 10,000 คน
พร อ มสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกครบครั น และโรงแรม
ขนาด 300 หองอย ูในบริเวณเดียวกัน โดยมีกําหนด
เปดตัวอยางเปนทางการในเดือนสิงหาคมน้ี
สําหรับกิจกรรมไมซที่มีการจัดในอินโดนีเซียปนี้
พบว า กิ จ กรรมด า นการประชุ ม ทั้ ง ที่ เ ป น การประชุ ม
องคก ร (Meetings) และการประชุมวิชาชีพ (Conventions)
ยั ง อย ู ใ นระดั บ ที ่ ม ี ข นาดไม ใ หญ ม ากนั ก ในขณะที ่
งานแสดงสินคาและนิทรรศการสว นใหญเ ปน งานทีจ่ ดั ขึน้
โดยเน น เป า หมายกลุ  ม ผู  บ ริ โ ภคภายในประเทศหรื อ
เปนงานแสดงสินคาเพื่อการสงออกเปนสําคัญ

including a 300-room hotel on the premises.
The center is due to open in August 2015.
As for this year’s MICE calendar
in Indonesia, meetings and conventions remain
less active while large-scale exhibitions
targeting domestic consumers and trade fairs
showcasing export-ready goods comprise
some of the year’s highlights.

ไฮไลทกิจกรรมไมซในอินโดนีเซีย ป 2558
Jakarta Fair Kemayoran 2015

Indonesia’s MICE Highlights 2015
Jakarta Fair Kemayoran 2015

งาน Jakarta Fair Kemayoran 2015 ถือวา
เปนงานแสดงสินคาและเทศกาลบันเทิงทมี่ ขี นาด ใหญท สี่ ดุ
ของอิ น โดนี เซี ย จั ด ขึ ้ น ระหว  า งวั น ที ่ 9 พฤษภาคม
5 กรกฎาคม 2558 ภายในงานจะมีก ารแสดงดนตรี
เทศกาลอาหาร และผลิตภัณฑสินคาเกือบทุกประเภท
รวมถึ ง การแสดงทางวั ฒ นธรรมต  า งๆ มากมาย โดย
มีผเู ขารวมแสดงสินคา และอนื่ ๆ ประมาณ 2,650 หนว ยงาน
จากภาครัฐ เอกชนและผูประกอบการขนาดยอม อีกทั้ง
ยังมีการแสดงเพ่ือความบันเทิงอีกกวา 500 รายการ
ตลอดทั้งงาน

The Jakarta Fair Kemayoran 2015 is
Indonesia’s biggest exhibition and entertainment
festival, held from 9 May to 5 July. The event
showcased numerous musical and cultural
performances, a food festival, and all kinds of
consumer goods from some 2,650 exhibitors,
representing the public and private sectors as
well as SMEs. The event also staged more than
500 entertainment performances throughout
its run.

Trade Expo Indonesia 2015
งาน Trade Expo Indonesia 2015 กําหนด
จัดขึน้ ระหวา งวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2558 นับเปน งานแสดง
สินคาเพื่อการสงออกที่ดีท่ีสุดงานหนึ่งของอินโดนีเซีย
ภายในงานคาดวาจะมีผูเขารวมแสดงสินคากวา 1,000
รายจากภาคการผลิ ต ต  า งๆ ท้ั ง ภาคอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม หัตถกรรม และอนื่ ๆ นอกจากนี้ ยังมีกาํ หนดการ
สั ม มนาเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ และการลงทุ น อี ก มากกว  า 20
รายการ โดยประมาณการวาจะมีผูเขาชมงานซึ่งมาจาก

Trade Expo Indonesia 2015
The Trade Expo Indonesia 2015, one of
its top export-ready exhibitions, will be held
from 21-25 October. It expects to showcase
more than 1,000 exhibitors from all kinds of
manufacturing sectors, from industry to agriculture,
crafts and more. It will also feature more than
20 business and investment seminars. The
event, which expects to welcome no fewer

than 10,000 participants from around the
world this year, generated sales exceeding
USD 1 billion in 2014.

ASEAN Literary Festival 2015

ASEAN Literary Festival 2015

งาน ASEAN Literary Festival 2015 จัดขึ้น
ในปนี้เปนครั้งที่ 2 กําหนดจัดงานระหวางวันท่ี 15 - 22
ตุลาคม 2558 คาดวาจะมีนักเขียน ศิลปน นักวิชาการ
สํ า นั ก พิ ม พ  รวมถึ ง ผ ู ส ร  า งภาพยนตร  จ ากกว  า 20
ประเทศ ทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียนเขารวมงาน
สําหรับงานในปนี้จะมีกิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือ
จากการอภิปรายและสัมมนา อาทิ การฉายภาพยนตร์
จากประเทศต า งๆ และการเข า เยี่ ย มชมสถานที่ ท าง
ประวัติศาสตรซึ่งมีความสําคัญกับงานวรรณกรรมของ
อินโดนีเซีย เปนตน ทั้งนี้ จุดเดนประการสําคัญของ
งานนี้ไดแก  การมอบรางวัล ASEAN Literary Award
ซ ่ึงเปนรางวัลท่ ีมอบเปนเกียรติยศใหแกน ักเขียนท่ีม ี
ผลงานเปนท่ีประจักษในกลุมอาเซียน

The ASEAN Literary Festival 2015 is
being held for the second time this year from
15 -22 October. It will welcome writers, artists,
academics, publishers and filmmakers from
more than 20 countries in ASEAN and beyond.
The festival will showcase a variety of activities,
including debates, seminars, screenings of
films from different countries and field visits
to sites of historical importance which are
featured in Indonesia’s literary works. The
crowning highlight is the awarding of the ASEAN
Literary Award to a writer from the ASEAN
region.

ตัวอยางกิจกรรมไมซอื่นๆ ท่ีจัดในอินโดนีเซีย ป 2558
A selection of other MICE activities in Indonesia 2015
• INCRAFT 2015: “From Smart Village to Global Market”, 8-12 April
• Deep and Extreme Indonesia 2015, 30 April-3 May
• 3rd Global Symposium on Social Sciences, 21-23 May
• 12th Jakarta Fashion and Food Festival 2015, 13 May -7 June
• Erau Traditional Festival and the International Folk & Art Festival 2015, 6 -14 June
• Jakarta Great Sale Festival 2015, 6 June -12 July
• International Conference on Mathematical Modeling in Industry (ICMMI 2015), 1-2 July
• Indonesia Quality-Educated-Indocraft Expo 2015, 18 -22 November
• Hospital Expo & Seminar Persi 2015, 21-24 October
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ทั่วโลกไมนอยกวา 10,000 คน ทั้งน้ี งาน Trade Expo
Indonesia 2014 ในปท่ีผานมา สามารถสรางยอดขาย
ไดกวา 1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนที่มีแนวทางดําเนินงาน
อยางชัดเจน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอาเซียนใหเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว กําหนดใหมีการเคลื่อนยายสินคา
บริการ การลงทุน แรงงานมีฝมือโดยเสรี และใหการเคลื่อนยายเงินทุนมีความเสรีมากขึ้น ภายในป  2558 ซึ่งภาคการ
ทอ งเทีย่ วของไทยยอ มไดร บั ทัง้ อานิสงคแ ละผลกระทบจากการเปด เสรีดงั กลา ว อาทิ ทาํ ใหฐ านการตลาดดา นการทอ งเทีย่ ว
มีขนาดใหญขึ้นจากโอกาสในการเดินทางระหวางประเทศของกลุมอาเซียนที่ทําไดอยางสะดวกเสรี ซึ่งมาพรอมกับ
การแขงขันที่ทวีความรุนแรงจากเหตุผลเดียวกัน อีกทั้งโอกาสในการเลือกจุดหมายทองเที่ยวของนักเดินทางตางภูมิภาค
อาจพิจารณาในระดับภูมิภาคแทนที่จะเลือกเดินทางมาทองเที่ยวเฉพาะในประเทศไทย เปนตน
แตสําหรับอุตสาหกรรมไมซซึ่งเปนกลุมธุรกิจที่มีความใกลชิดกับการทองเที่ยวอยางยิ่งพบวา ผูประกอบการ
ที่สําคัญหลายทานตางใหความเห็นสอดคลองไปในลักษณะเดียวกันวา การรวมกลุมเศรษฐกิจนี้ จะไมสงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมไมซของไทยในระยะสั้นมากนัก โดยสามารถสรุปเหตุผลไดดังตอไปนี้
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The ASEAN Economic Community (AEC), set to launch end 2015, involves the economic
integration of member countries with the objective of developing ASEAN into a single manufacturing
and trading market through the free flow of goods and services, investment, capital and skilled
labor. This will bring both benefits and potential drawbacks to Thailand’s tourism industry, which
will have to contend with fiercer competition as the market base expands, along with travel
opportunities and free movement among the ASEAN countries. It is also likely that travelers from
other world regions will increasingly view Thailand as one stop on an ASEAN itinerary instead of
as a single destination with numerous stops within the country.
However, many MICE industry executives believe that Thailand’s MICE industry, which is
closely tied to the tourism industry, will not be significantly impacted by AEC integration in the
short term, due to the following:
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ไทยมีปจจัยพื้นฐานดานการทองเที่ยวที่มีความแข็งแกรง ไมวาจะเปนสถานที่ทองเที่ยว วัฒนธรรม และอัธยาศัย
ของคนไทยในมุมมองของชาวตางชาติ อีกทั้งจุดเดนหรือเอกลักษณการทองเที่ยวของแตละประเทศยังคงมีความ
แตกตางกันซึ่งไมสามารถทดแทนกันไดอยางสมบูรณ  โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในอุตสาหกรรมไมซแลวยังพบวา
การประกอบกิจการไมซของไทยมีความกาวหนากวาอีกหลายประเทศในอาเซียน มีความพรอมดานสถานที่
จั ด งานที่ ส ามารถรองรั บ กิ จ กรรมไมซ ไ ด ทุ ก ระดั บ มาตรฐานการบริ ก ารที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ จากทั่ ว โลก
ประสบการณในการจัดงานไมซระดับนานาชาติ อีกทั้งยังมีโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และสถานที่
ทองเที่ยวตางๆ ที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนปจจัยประกอบกัน ทําใหไทยไดรับการยอมรับในฐานะ
ที่เปนประเทศไมซชั้นนําของอาเซียน
แมวาหลายประเทศในอาเซียนจะมีอัตราคาใชจายสําหรับการจัดกิจกรรมไมซที่ต่ํากวาของไทย แตคาใชจายหรือ
ราคาไมใชปจจัยหลักที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่สําหรับกิจกรรมไมซ โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ
แตเพียงประการเดียว ผูใชบริการหรือลูกค้า จะพิจารณาจากหลายปจจัยประกอบกัน และไทยจัดเปนกลุม
ประเทศที่มีมาตรฐานสูงสําหรับกิจกรรมไมซ  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบริการที่ไดรับแลว ยังนับวา
การจัดกิจกรรมไมซในไทยยังมีราคาที่ไมสูงมากนัก
สําหรับกิจกรรมไมซประเภทการจัดแสดงสินคาระดับนานาชาติที่มีการจัดอยางตอเนื่องเปนประจํา (ทุกป  หรือ
ทุก 2 ป) จะมีการแบงกลุมประเภทสินคา กําหนดกลุมเปาหมาย รวมถึงสรางลักษณะเฉพาะและจุดเดนของงาน
ไวอยางชัดเจน และสวนใหญมักจะเลือกจัดในสถานท่ีเดิมโดยไมนิยมเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน ซึ่งการทําตลาด
ไมซกลุมนี้จําเปนตองใชเวลาและยังเปนไปไดยากอยางยิ่งในชวงระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่ไทยมีการทําตลาด
ไมซในกลุมนี้มากอนเปนเวลานาน และมีกิจกรรมไมซประเภทนี้ที่ไดรับการยอมรับและจัดเปนประจําอยาง
ตอเนื่องอยูแลวจํานวนหนึ่ง

2

3

Thailand still has many elements working in its favor, including a strong tourism industry
offering a diverse mix of in-country travel destinations and cultural attractions. Another
qualitative but no less significant element is the generally friendly and pleasing nature of the
Thai people which most travelers have remarked on. Moreover, each ASEAN country boasts
its own highlights and unique characteristics, so they are not so easily interchangeable. At
this stage, Thailand’s MICE industry is also more advanced than many of the other ASEAN
countries’. It has developed a high level of readiness, with facilities that can accommodate
all types of MICE activities, service standards accepted by visitors worldwide, and proven
experience in organizing world- class MICE events. Thailand also offers solid basic infrastructure,
a full range of travel amenities and sites of interest which have been developed over many
years. These factors together solidly position Thailand as an accepted MICE leader in ASEAN.
Even though many ASEAN countries offer lower prices for MICE activities than Thailand, price
is not the sole or even the main consideration for event organizers when selecting a venue,
especially at the international level. In any case, Thailand is placed among the higher-standard
countries when it comes to staging MICE activities, and it delivers good value for money
given the quality amenities and services it provides.
World-class exhibitions that are organized yearly or every two years tend to have clearly-defined
criteria for product categories, target attendees and other defining factors. They, therefore,
require consistency and prefer to organize the same event at the same venue rather than
switching around year by year. Marketing and bidding for these events take a long time to
establish and can be very difficult to get off the ground in a short span of time so Thailand
has an advantage here, having organized many of these events over the years and proving
itself consistently capable.
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อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไมซ  ไ ทยให  แข็ ง แกร ง มี ค วามยั่ ง ยื น และยั ง เป  น การ
เตรี ย มความพร อ มรองรั บ การแข ง ขั น จากประเทศ
เพื่อนบา นซึง่ อาจพัฒนาอุตสาหกรรมนีไ้ ดอยางรวดเร็วใน
อนาคต ไทยจึงควรมีการพิจารณาและพัฒนาในประเด็น
ตอไปนี้เปนพิเศษ เพื่อเนนย้ําความเปนผูนําอุตสาหกรรม
ไมซในอาเซียนไดในระยะยาว

In any case, to develop a stronger and
more sustainable MICE industry, and to prepare
for growing competition from ASEAN neighbors
who could very well surpass it in the near
future, Thailand must develop the following in
order to maintain its position as a MICE leader
in ASEAN over the long term:

มาตรฐานดานการจัดการและการบริการ

Management and Service Standards

เนื่องจากมาตรฐานการจัดการและการบริการ
ไมซที่ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ ยังคงมีอยูเฉพาะ
แต ใ นกรุ ง เทพฯ ขณะที่ เ มื อ งใหญ ใ นต า งจั ง หวั ด หรื อ
แมก ระทัง่ เมืองแหง ไมซอ ืน่ ๆ ยังพบปญ
 หาการจัดการและ
การบริการทีไ่ มไ ดม าตรฐาน จึงจาํ เปน ตอ งเรง สรา งมาตรฐาน
ด  า นนี ้ ใ ห  ไ ด  ร ั บ การยอมรั บ ในระดั บ ใกล  เ คี ย งกั น
ทั่วประเทศ โดยอาจจัดใหมีการถายทอดความรูหรือวิธี
บริ ห ารจั ด การจากส ว นกลางไปสู  ส  ว นภู มิ ภ าค เช  น
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการดานไมซ หรือโครงการ
กาํ หนดมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ ทีส่ าํ นักงานสาํ นักงาน
สงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ดาํ เนินการ
ในป  จ จุ บ ั น รวมทั ้ ง อาจให ม ี ก ารประสานงานหรื อ ส  ง
บุคลากรไมซจากกรุงเทพฯ ที่มีความเชี่ยวชาญมากกวา
ไปเปนพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมไมซที่มีความสําคัญ โดย
สิ่งที่พึงระลึกสําหรับหัวใจสําคัญของการบริหารงานไมซ 
คื อ ความสามารถในการตอบสนองตอความต อ งการ
ให กั บ ผู  ใช บ ริ ก ารหรื อ ลู ก ค า ได อ ย า งเหมาะสมที่ สุ ด
ไม ใ ช ก ารมี ส ถานที่ ที่ ใ หญ โ ตที่ สุ ด หรื อ แม แ ต ก าร
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด

Thailand’s internationally-accepted MICE
management and service standards are largely
concentrated in Bangkok. Its other major cities,
including the other four designated MICE cities,
are still set back by a lack of consistent quality.
Thailand must urgently raise its standards and
incorporate them throughout the country. To
support this objective, TCEB runs programs in
which individuals from Bangkok travel to the
provinces to provide knowledge and practical
training in management issues, as well as academic
exchange programs and an initiative to establish
accepted MICE standards. It can also arrange
to send more experienced personnel from
Bangkok to support the rollout of a major
event in other provinces. The MICE industry
should understand that it isn’t always about
having the biggest convention center or even
the latest technological gadget. The heart
of its work is to serve client needs in the most
appropriate manner, consistently and efficiently.

Nurturing MICE Industry Personnel

การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข  อ งเป น
ประเด็นที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับการขยายตัวและการพัฒนาของอุตสาหกรรม
ไมซในอนาคตอยา งตอ เนือ่ ง ซึง่ ในระยะยาวหากประเทศอืน่
ในอาเซียนสามารถสรา งมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรม
ไมซใหมคี วามเปนสากลมากขึน้ แลว โดยทีไ่ ทยยังไมม กี าร
พั ฒ นาคุ ณ ภาพหรื อ ระดั บ การบริ ห ารจั ด การและการ
ใหบริการไดดีขึ้น อาจทําใหสูญเสียความสามารถในการ
แขงขันในอุตสาหกรรมนี้ได  ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของ
บุ ค ลากรนี้ จ ะต  อ งดํ า เนิ น การอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง
ระบบ ตั้งแตการพัฒนาทักษะปฏิบัติการเชิงวิชาชีพเพื่อ
เตรียมพรอมของบุคลากร ไปจนถึงการเพิ่มขีดความ
สามารถใหแกผูบริหารไมซระดับอาวุโส ซึ่งจะตองไมเปน
เพียงการสรางบุคลากรสายอาชีพไมซเทานั้น แตจะตอง
เปนการสรางบุคลากรไมซมืออาชีพเชนกัน

Developing quality MICE personnel is
crucial if Thailand is to accommodate the
expanding market and continuing growth of
the MICE industry. As its ASEAN neighbors
press ahead to develop their MICE industries
to international standards, Thailand must develop
its own management and service standards or
risk losing competitiveness. Systematic,
nationwide efforts must be undertaken to help
industry personnel develop practical professional
skills, as well as raising the capacity of senior
managers and leaders. The aim is not just to
produce more workers but to nurture quality
professionals.
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