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การจัดงานไมซ์ในอเมริกา
ถูกยกเลิกกว่าร้อยละ 88 
และถูกเลื่อนการจัดงาน
ออกไปอีกร้อยละ 12 
สร้างความเสียหายให้กับ
อุตสาหกรรมไมซถ์งึ 
1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์USA

สมาคมผู้จัดประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย 
(MACEOS) และสภาธุรกิจอีเวนต์แห่งมาเลเซีย 
(BECM) เปิดตัวโครงการ “BE-READY” เพ่ือ
แสดงการด าเนินงานทีป่ลอดภัยในอุตสาหกรรม 

Malaysia

China
กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ ้
สนับสนุนการจัดงาน “China Conference & 
Business Travel Forum & Fair 2020” 

Singapore
Marina Bay Sands ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพการจัดประชุมนานาชาติ 
(PCMA) เปิดตัวสตูดิโอถ่ายท าและแพร่ภาพออกอากาศ เพ่ือรองรับ
การจัดงานแบบ Hybrid

HKTB จัดงาน Hong Kong Wine &
Dine Festival ในรูปแบบออนไลน์

Hong Kong

รัฐบาลอังกฤษชะลอ
แผนการที่จะให้แฟนๆ
กลับมาชมการแข่งขัน
กีฬาในสนาม หลังโควิด
ระบาดหนักอีกคร้ัง

Austria
Austria Center Vienna
ทดสอบประสิทธิภาพของการ
ตรวจหาเช้ือโควิด ด้วยชุด
ทดสอบแบบเร็ว พร้อม
น าไปใช้กับผู้เข้าร่วมงาน
แสดงสินค้า 

UK



การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย 
ท าให้ภาพรวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ทุกประเภทในปีงบประมาณ 2563

ลดลงกว่าร้อยละ 60 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สถานการณอ์ุตสาหกรรมไมซ์ของไทย



• การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
• แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
• Virtual Meeting Space/ Hybrid 
• ปรับปรุงและเพิ่มทักษะบุคลากร
• แนวทางการฟ้ืนฟู

• Reopening การเปิดประเทศและการเดินทาง
• Special Arrangement การจัดท าข้อตกลงพิเศษ

ด้านการเดินทางเฉพาะกลุ่ม

“การตอบสนองสถานการณ์โควิดของไทย”



ผลการด าเนินงาน
2563

2564
เป้าหมาย3.5%



การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
ประมาณการได้ว่าตลอดปีงบประมาณ 2563 อุตสาหกรรมไมซ์
ทั้งตลาดในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ

• เกิดการใชจ้่ายจากการจัดกจิกรรมไมซ์ รวมมูลค่ากว่า 165,823 ล้านบาท
• ก่อให้เกิดเป็นรายได้ประชาชาติ รวมมูลค่า 162,976.01 ล้านบาท
• ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้จากการจัดกิจกรรมไมซ์ 11,590 ล้านบาท
• ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานไมซ์เพ่ือการจัดงาน 95,314 อัตรา



ทิศทางการด าเนินงาน 2564

ขับเคลือ่น
เศรษฐกจิ
ด้วย

นวตักรรม

กระตุน้
ตลาดใน
ประเทศ

เตรียมการ
ดึงงาน
นานาชาติ

พัฒนาระบบ

“ไมซใ์นวิถใีหม่
เติบโตอย่างยั่งยืน”

นิเวศไมซ์
ไทย



กระตุ้นตลาดในประเทศ
• กระจายงานสู่ภูมภิาค โดยท างานร่วมกันระหว่าง
รัฐ เอกชน ท้องถิ่น และชาวบ้าน

• Empower Thailand Exhibition: EMTEX

• ยกระดับงานไมซ์ในภูมิภาคให้เป็นงานระดับประเทศ

• Localization โดยใชอ้งค์ประกอบต่างๆ       
ของชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นจุดขายของ     
จุดหมายปลายทาง
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“ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า”
ส่งเสริมหน่วยงานรัฐและเอกชนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
กระจายรายได้ ไปยังชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ผ่านการจัด
ประชุมสัมมนาในประเทศ โดยให้การสนับสนุนงบประมาณการ
จัดงานแก่องค์กร บริษัท และผู้ประกอบการไมซ์ที่มีแผนจะจัด
ประชุม (Meetings) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) 
งานสัมมนา (Seminars) การอบรม (Training) กิจกรรมเพื่อ
สังคม (CSR) กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Outing) หรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่ใช้สถานที่ในประเทศ

กระตุ้นตลาดในประเทศ1



Empower Thailand Exhibition:

การขับเคลื่อนงานแสดงสินค้าในประเทศผ่านการบูรณาการ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีทีเส็บเป็น  
ผู้ประสานงานและเชื่อมโยงให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งเสริม
ให้เกิดการใช้นวัตกรรมเข้ามาเชื่อมโยงอย่างมีกลยุทธ์

กระตุ้นตลาดในประเทศ1 EMTEX



เตรียมการดึงงานนานาชาติ

• รักษาสถานะไมซ์ไทยในเวทีโลก
• พัฒนาบคุลากรให้มีความสามารถ
• เพิ่มตัวแทนการตลาด
• Supporting Scheme
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“ไทยแลนด์ ล็อก-อิน อีเวนต์”
แผนแม่บทงานแสดงสินค้านานาชาติเป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อน
และส่งเสริมงานแสดงสินค้านานาชาติในกลุ่มล็อก -อิน 
(Logistic & Infrastructure) และอุตสาหกรรมก้าวหน้า 
กระตุ้นให้ทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างงานใหม่ ขยายงานเดิม 
กระจายงานสู่ภูมิภาค และประมูลสิทธิ์งานระดับโลกเข้ามาจัด
ในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)

เตรียมการดึงงานนานาชาติ2



Market Intelligence
โอกาสทางธุรกิจจากตัวแทนการตลาดทั้ง 7 ประเทศ ได้แก่ 
ออสเตรเลีย อังกฤษและยุโรป อเมริกาเหนือ อินเดีย สิงคโปร์ 
ญี่ปุ่นและจีน ในการอัพเดทสถานการณ์และข้อมูลเชิงลึก สร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับ
กลุ่มนักเดินทางไมซ์จากทั่วโลกอีกครั้ง 

เตรียมการดึงงานนานาชาติ2



เตรียมการดึงงานนานาชาติ2 FESTIVAL ECONOMY
สร้างเมือง สร้างงาน สร้างเงิน

• มรดกทางเศรษฐกจิ
• มรดกทางสังคม
• มรดกทางสิ่งแวดล้อม



รูปแบบออนไลน์
รูปแบบออฟไลน์

55.4%
44.6%

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรม3

ทีเส็บได้ด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้
ความช่วยเหลือ สนันสนุน และฟื้นฟู
อุตสาหกรรมไมซ์ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติ
ครั้งนี้ไปได้ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดงานรูปแบบออนไลน์ (Online) 
และรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) 

สัดส่วนจ านวนผู้เขา้ร่วมงานไมซ์
(ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2563)



ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรม3

Incentive Travel & Conventions, Meetings 2020
(IT&CM China)

การจัดงานแบบ Hybrid Event เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย
และการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย 
โดยผลจากการจัดงานพบว่า เกิดการนัดหมายภายในคูหา 
482 นัดหมาย และท าให้เกิดจ านวนงานที่คาดว่าจะจัดขึ้นใน
ประเทศไทยในอนาคตกว่า 19 งาน



สนับสนนุการใช้ Virtual Meeting Space (VMS) 
Platform ประกอบดว้ยงานแบบ O2O (Offline-to-
Online) และ Webinar รวมจ านวน 8 งาน (ไตรมาส 1-2564)

• Thailand Dive Expo (TDEX)
• Intercare Asia 2020
• Coffee and Bakery Fair 2020
• Khon Kaen International  Motor Expo
• Chiang Mai Design Week
• Global Running Summit
• ISURA 2020 Bangkok
• AHC 2020

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรม3



พัฒนาระบบนิเวศไมซ์ไทย4
การจดัตัง้ศูนยป์ระสานการอ านวยความสะดวกธรุกจิไมซ ์

(One-Stop Service Center for MICE)

• ให้บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาการจัดงานไมซ์ 
• เชื่อมโยงการให้บริการธุรกิจไมซ์ ภาครัฐ และเอกชน

ครบวงจรด้วยระบบดิจิทลั
• บูรณาการเพื่ออ านวยความสะดวกด้านกฎระเบียบและ

มาตรการส่งเสริมธุรกิจไมซ์
• ประสานการให้บริการจัดงานไมซ์กับหน่วยงานภาครัฐ



พัฒนาระบบนิเวศไมซ์ไทย4
MICE Lane Service
การให้บริการไมซ์เลน (MICE Lane) ถือเป็นภารกิจส าคัญในการ
ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์
ที่เดินทางเข้ามาจัดประชุมและแสดงนิทรรศการในประเทศไทย 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการอนุเคราะห์การอ านวย
ความสะดวกพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้กับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 
การให้บริการ Fast Track การอ านวยความสะดวกเรื่อง VISA 
on Arrival และ Health Control เป็นต้น



“องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ 
ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้
ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” 

www.businesseventsthailand.com


