บริการสาขา CONVENTION CENTRE

ธุรกิจไมซ (MICE : Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) ประกอบดวย บริการจัดประชุม

นานาชาติ (International meeting) การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (Incentive travel) การประชุมวิชาชีพ
(Conventions) และการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions) โดยตามคํานิยามของสมาคม
สงเสริมการประชุมกลุมประเทศเอเชีย (Asian Association of Convention & Visitor Bureaus: AACVB) 1 มีดังนี้
M = Meeting หมายถึง การประชุมของกลุมบุคคลหรือองคกรจากนานาชาติ เปนการประชุมเฉพาะกิจ
หรือมีการกําหนดไวลวงหนา แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. การประชุมกลุมสมาคม หรือ การประชุมสมาคมนานาชาติ (Association Meeting) เปนการประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลของกลุมคนในสาขาอาชีพเดียวกันหรือใกลเคียง โดยทั่วไปจะมีการจัดสัมมนากลุมยอยและการ
จัดนิทรรศการขนาดเล็กดวย
2. การประชุมกลุมบริษัทเอกชน หรือการประชุมองคกร (Corporate Meeting) เปนการประชุมของกลุม
บุคคลที่มาจากองคกรเดียวกัน หรือเครือเดียวกัน ซึ่งอาจมาจากประเทศภูมิภาคเดียวกัน หรือหลายๆ ประเทศทั่วโลก
3. การประชุมกลุมองคกรรัฐบาล (Government Meeting) เปนการประชุมของกลุมบุคคลหรือผูแทนจาก
หนวยงานราชการจากทั่วโลก
I = Incentive หมายถึง การจัดนําเที่ยวเพื่อเปนรางวัลแกพนักงานหรือบุคคลที่สามารถดําเนินงานไดตาม
เปาหมายที่บริษัทวางไว โดยบริษัทผูใหรางวัลจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว
C = Convention หมายถึง การประชุมของกลุมบุคคลในสาขาอาชีพเดียวกันหรือสมาคมวิชาชีพเดียวกัน
หรือการประชุมวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น มีรูปแบบการจัดใน 2 ลักษณะ คือ 1) การจัดประชุม
หมุนเวียนตามประเทศสมาชิก และ 2) การประมูลเพื่อเปนประเทศเจาภาพในการจัดงาน
E = Exhibition หมายถึง งานแสดงสินคาและบริการเพื่อขายใหกับลูกคากลุมเปาหมาย รวมทั้งเปดให
ประชาชนทั่วไปเขารวมงานไดดวย สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) Trade Show เปนการแสดงสินคา
สําหรับผูประกอบการ และ 2) Consumer Show เปนการแสดงสินคาสําหรับลูกคาโดยทั่วไป
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.“การเปรียบเทียบความตองการเดินทางเพื่อฝกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”
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สถานการณภาพรวม
ธุรกิจไมซ (MICE) ถือเปนสวนสําคัญของบริการสาขาการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business Tourism)
เนื่องจากผูใชบริการกลุมไมซ ไดแก นักธุรกิจ และผูประกอบการ ซึ่งมีเปาหมายเฉพาะทางธุรกิจในการเดินทางไป
รว มงานประชุ มนานาชาติ หรื อ งานแสดงสิน คา จึงมีอํานาจการซื้อสูงและมี ความตองการสิน คาและบริการที่มี
คุณภาพ ตั้งแตสายการบิน การจองที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม และการเดินทางในประเทศ เปนตน ทําใหคาใชจาย
เฉลี่ยของผูใช บริการกลุมไมซอยูในระดับที่ สูงกวานักทองเที่ยวทั่วไปประมาณ 2-3 เทา สงผลใหธุรกิจไมซมี
ความสําคัญในการสรางรายไดและการจางงานใหแกประเทศที่ใหบริการ โดยในชวงป 2550-2556 ตลาดไมซใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยถึง รอยละ 133 เปรียบเทียบกับตลาดโลก ซึ่งมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยรอยละ
19.9 2
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ทั้งนี้ องคประกอบสนับสนุนสําคัญของธุรกิจไมซ คือ โครงสรางพื้นฐาน และบริการโลจิสติกส เนื่องจาก
ตองมีการเดินทางของผูแสดงสินคา/ผูเขารวมงาน และการขนสงสินคา ทั้งนี้ หวงโซธุรกิจไมซ มีดังนี้
Venue : สถานที่จัดงานประชุม เชน โรงแรม ศูนยประชุม
Transport Operation : การขนสง
Service Support Companies : งานสนับสนุน เชน งานระบบเสียงและภาพ งานพิมพ ฯลฯ
Exhibition Service Contractors : ผูรับจางออกแบบและเตรียมพื้นที่จัดงาน
Professional Conference Organizers : ผูบริหารจัดการงานประชุม
Destination Management Companies : ผูดูแลโปรแกรมการเดินทาง การทํากิจกรรมตางๆ
Professional Exhibition Organizer : ผูบริหารจัดการงานแสดงสินคาและนิทรรศการ
ดังนั้น ไมซโลจิสติกส จึงเปนการจัดการโลจิสติกสทั้งระบบ (Integrated Logistics Management)
ตั้งแตการวางแผนกอนการจัดกิจกรรม การขนสงสินคา พิธีการศุลกากร การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการขนยาย
สินคาไปในสถานที่จัดงาน ตลอดจนการวางแผนและดําเนินการจัดการขนสงสินคากลับภายหลังจากกิจกรรมนั้นเสร็จ
สิ้น รวมถึงบริการอื่นๆ ที่มุงเนนดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 3
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Global MICE Industry Leader: Asia Pacific. www.travelandtourworld.com/news/article/global-mice-industry-leader-asia-pacific
รายงาน Infrastructure & Logistics for MICE Industry (Issue 3 ป 2015)
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ขอมูลจาก International Congress and Convention Association ( ICCA) แสดงสถิติ 4 5 ดังนี้
3

4

ภูมิภาค 3 อันดับแรกที่มีการจัดประชุมสมาคมนานาชาติ (Association Meetings) มากที่สุดในโลก ในป 2555
เอเชียและ
ตะวันออก
กลาง 2463
ครัง้ , 21.08%
ยุโรป 6313
ครัง้ , 54.03%

ละตินอเมริ กา
และอเมริ กา
เหนือ 2534
ครัง้ , 21.08%

ขอมูลป 2555

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 3 อันดับแรก ที่มีการจัดประชุมองคกร มากที่สุด ในป 2559
174

151
115

ไทย

สิงคโปร์

มาเลเซีย

ประเทศไทยมี ก ารจั ด การประชุ ม
นานาชาติจํานวน 174 ครั้ง อยูในอันดับที่
24 ของโลก

ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 2 อันดับแรก ที่มีการขายพื้นที่จัดงานแสดงสินคา มากที่สุด
จีน ขายพื้นที่ได 12 ลานตารางเมตร ญี่ปุน 2.06

ลานตารางเมตร

ไทย ขายพื้นที่ได 594,250 ตารางเมตร เปนอันดับ 8 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และอันดับ 1 ของอาเซียน
ป 2560 ประเทศไทยตอนรับนักเดินทางกลุมไมซจํานวน 35,316,508 คน
สรางรายไดใหกับประเทศไทย เปนจํานวนเงิน 91,142 ลานบาท
ป 2557 ประเทศไทยตอนรับนักเดินทางกลุมไมซจํานวน 14,508,175 คน
สรางรายไดใหกับประเทศไทย เปนจํานวนเงิน 31,494 ลานบาท
4

รายงาน Thailand MICE industry report 2015. www.businesseventsthailand.com/fileadmin/user_upload/documents/micereports/MICE_Report_2015_-__Issue_1.pdf
5
“อุตสาหกรรมไมซในภูมภิ าคเอเชีย” www.businesseventsthailand.com/fileadmin/user_upload/documents/micepublications/Mice_Movement_in_Asia.pdf
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ป 2557 กลุมธุรกิจไมซที่สรางรายไดเขาประเทศไทยมากที่สุด 6 ไดแก
5

1) งานแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions) รอยละ 66.85
2) การประชุมวิชาชีพ (Conventions) รอยละ 33.09
3) การประชุมองคกร (Corporate meeting) รอยละ 31.15
4) การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (Incentive travel) รอยละ 18.9
สัดสวนรายไดสูงสุดของธุรกิจไมซมาจากงานแสดงสินคาและนิทรรศการ ซึ่งลักษณะสําคัญของธุรกิจการ
จัดการแสดงทางธุรกิจ (Fair) และการแสดงสินคา (Exhibition) คือ ผูประกอบการจะใหบริการจัดงาน (Events)
ในชวงเทศกาลตางๆ หรือเพื่อประชาสัมพันธธุรกิจโดยการจัดแสดงสินคา
ในป จ จุ บั น ผู ป ระกอบการไทยที่ มี ศั ก ยภาพในธุ ร กิ จ นี้ ไ ด มี ก ารจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ในลั ก ษณะร ว มทุ น กั บ
ผูประกอบการในกลุมประเทศ CLMV เพิ่มขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายตลาด กอปรกับผูประกอบการ
ในประเทศดังกล าวยังมีขอจํ ากั ดด านขีดความสามารถในการจัดงานอีเวน ทขนาดใหญ เชน ในประเทศเมีย นมา
ซึ่งผูประกอบการไทยไดใหบริการจัดงานอีเวนทขนาดใหญ อาทิ งานเฉลิมฉลอง Count down เขาสูปใหม
งานเทศกาลสงกรานต และงานมหกรรมกีฬาซีเกมส เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในการกอสรางสถานที่จัดงาน
รว มกั น เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ก ลุ ม ประเทศ CLMV มี ส ถานที่ ร องรั บ การจั ด งานที่ จ ะสามารถต อ ยอดธุ ร กิ จ สํ า หรั บ
ผูป ระกอบการธุรกิจอีเวนทขนาดใหญของประเทศไทยได 7 8
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Thailand’s MICE Industry Report 2015
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เกรียงไกร กาญจนะโภคิน. “มองอนาคตธุรกิจอีเวนท ป 2557” www.smartsme.tv/content/11242
8
“จัดอีเวนทไทยเห็นโอกาส ลุยตลาด AEC [ฉบับเต็ม]” http://marketeer.co.th/archives/40675
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วิเคราะห SWOT ธุรกิจไมซในไทย 9
8

จุดแข็ง
− สถานที่จัดงานแสดงสินคาไดมาตรฐานสากล
− สามารถสนับสนุนกลุมอุตสาหกรรมแหงอนาคตที่
รั ฐ บาลต อ งการส ง เสริ ม ได แ ก (1) กลุ ม อาหาร
เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (2) กลุมสาธารณสุข
สุ ข ภาพ และเทคโนโลยี ทางการแพทย (3) กลุ ม
เครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ (4) กลุม
ดิจิทัล และ (5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค
− มี ค วามพร อ มด า นโครงสร า งพื้ น ฐานสํ า หรั บ การ
บริการนักทองเที่ยว เชน โรงแรม/ที่พัก รานอาหาร
Tourist Information Point และรานสะดวกซื้อ

จุดออน
− ไทยเน น จั ด งานแสดงสิ น ค า ที่ มี ข อ จํ า กั ด เวลา
มากกวา การจั ด งานประชุ มและท องเที่ย วเพื่ อ
เปนรางวัลและการจัดงานประชุมนานาชาติ
− ความไม แน น อนในการจั ดงานแต ล ะป ซึ่งอาจ
เกิ ด จากความไม ส งบทางการเมื อง เหตุ การณ
ความรุนแรง หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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อุปสรรค
− ไทยยังขาดระเบียบ/ขั้นตอนพิเศษสําหรับการนํา
สินคาเขาเพื่อใชในงานแสดงสินคาโดยเฉพาะ ทํา
ให ผู จั ด งานที่ ต อ งนํ าเข า สิ น ค า เลื อ กไปจั ด งานใน
ประเทศทีไ่ มมีอุปสรรคเรื่องระเบียบการนําเขา เชน
ไวน จะต อ งขอใบอนุ ญ าตจากกรมสรรพสามิ ต
ขณะที่สิงคโปรผอนปรนใหกับการนําเขาเพื่องาน
แสดงสิ น ค า (ไทยผอนปรนในรู ป แบบที่ มีเ งื่ อนไข
เชน ใหใบอนุญาตนําเข าเป นการชั่ว คราวสําหรับ
สินคาเพื่อเปนตัวอยาง)
− ไทยมีตนทุนโลจิสติกสสูง
− การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการสงเสริม
ใหไทยเปน Exhibition Hub
โอกาส
− ไทยมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายและไดรับความ
นิยม
− มี เ มื อ งที่ มี ศั กยภาพอื่ น ๆ สํ า หรั บ การจั ด งานไมซ 
นอกจากกรุ ง เทพฯ เช น เชี ย งใหม ภู เ ก็ ต พั ท ยา
และขอนแกน
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บริการจัดประชุมและบริการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติ
องคการการคาโลก (WTO) ไดกําหนดกิจกรรมสาขาบริการไวเพื่อใชเปนแนวทางในการเจรจาเปดตลาด
ตามเอกสาร MTN.GNS/W/120 โดยบริการจัดประชุม (Convention services) เปนกิจกรรมยอยภายใตบริการ
สาขาธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับ CPC 87909 ที่ United Nation (UN) กําหนดใน UN Provisional Central Product
Classification (CPC) ทั้งนี้ CPC เวอรชั่น 1.1 ไดเพิ่มเติมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดประชุม ดังนี้
Class/ Subclass
85970

87909

คําอธิบาย
Trade fair and exhibition organization services This subclass includes:
- organization of economic events (trade shows or exhibitions, at regular or
irregular intervals)
- organization of scientific or cultural meetings and congresses
- supply and setting-up of exhibition equipment associated with the
organization of exhibitions
Other business services n.e.c.
Services generally provided to businesses, not elsewhere classified.
Included here are business brokerage services, appraisal services other
than for real estate, secretarial services, demonstration and exhibition
services, etc.
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หนวยงานที่เกี่ยวของ
สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การจั ด การประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค ก ารมหาชน) (สสปน.) (Thailand
Convention and Exhibition Bureau: TCEB) ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่
สงเสริมสนับสนุนผูประกอบการในธุรกิจ MICE รวมถึงผูใชบริการ (End User) และ กําหนดมาตรฐานและรับรอง
คุณภาพสถานที่จัดงานประชุมตางๆ โดย สสปน. มีตัวแทน (TCEP Representative) ในตางประเทศทั่วโลก
สสปน. หรือ ทีเส็บ ไดเริ่มการประเมินมาตรฐานสําหรับสถานที่จัดงานในประเทศไทยในประเภทสถานที่
แสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibition Venue) พรอมดําเนินการจัดทํามาตรฐานประเภทสถานที่จัดงานพิเศษ
(Special Event Venue) ในระดับภูมิภาค รวมทั้งมีแผนการจัดตั้ง ASEAN MICE Institute เพื่อเปนหนวยงานระดับ
ภูมิภาคที่มีหนาที่กําหนดและรับรองมาตรฐานตางๆ รวมถึงออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูประกอบการไมซทั้งระดับ
บุคคล และองคกรใหมีศักยภาพที่แขงขันไดในระดับนานาชาติ
หนวยงานเอกชน ไดแก สมาคมสงเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) สมาคมการแสดงสินคา
(ไทย) (TEA) สมาคมธุรกิจสรางสรรคการจัดงาน (EMA) สมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ (ADT.) สมาคม
โรงแรมไทย (THA) และกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP)
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กรอบความตกลงทางการคาที่ไทยผูกพันในสาขา Convention Centre

8

บริการสาขา CONVENTION CENTRE

กรอบความตกลงทางการคา
CPC Code

FTA

ASEAN

TAFTA

ASEAN-In

Asean-Japan

(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
Part of 85970 Trade fair and exhibition
(3) สัดสวนหุนตางชาติไมเกิน
organization
รอยละ 70
(4) ไมผูกพัน
(1) ไมผูกพัน
Part of 87909 Convention centre over
(2) ไมมีขอจํากัด
2000 participants
(3) สัดสวนหุนตางชาติไมเกิน
รอยละ 49
(4) ไมผูกพัน

Part of 87909 excluding catering and
beverage service; Total area of not less
than 4,000 square meters; and total
area of the largest hall must not be
less than 3,000 square meters

(3) สัดสวนหุนตางชาติไมเกิน
รอยละ 60

Part of 87909 International exhibition
services ; Total area of not less than
50 rai (80,000 square meters) with an
indoor exhibition area of not less than
25,000 square meters is required

(3) สัดสวนหุนตางชาติไมเกิน
รอยละ 60

(4) ผูกพัน BV ICT และ CSS

(4) ผูกพัน BV ICT และ CSS

(1) ไมผูกพัน

(1) ไมผูกพัน

(2) ไมมีขอจํากัด
(3) สัดสวนหุนตางชาติไมเกิน
รอยละ 49
(4) ผูกพัน BV และ ICT

(2) ไมมีขอจํากัด
(3) สัดสวนหุนตางชาติไมเกิน
รอยละ 49
(4) ไมผูกพัน

TH-Chili
(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) สัดสวนหุนตางชาติไมเกิน
รอยละ 70
(4) ไมผูกพัน

Th-Peru
(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) สัดสวนหุนตางชาติไมเกิน
รอยละ 70
(4) ไมผูกพัน

บริการสาขา CONVENTION CENTRE
อางอิง
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)./2561./ MICE ไมไดแปลวาหนู/
กรุงเทพมหานคร:/ อัมรินทร บุค เซ็นเตอร

สํานักเจรจาการคาบริการและการลงทุน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
สิงหาคม 2561
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