March

ในช่่วงเดืือนมีีนาคม 2564 รััฐบาลประกาศเตรีียม
ความพร้้อมเปิิดรัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ เพื่่� อให้้
เศรษฐกิิ จ ของประเทศและจัั ง หวัั ดที่่� มีี สัั ดส่่ ว น
นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิสูง
ู สามารถกลัับมาฟื้้� นตััวได้้
ประกอบกัับหลายประเทศรวมทั้้�งไทยเริ่่�มทยอย
ฉีี ดวัั ค ซีี น ให้้ แ ก่่ ป ระชาชนในประเทศมากขึ้้� น
ซึ่่� ง คาดว่่ า สถานการณ์์ ข องอุุ ต สาหกรรมไมซ์์
น่่าจะกลัับมาฟื้้� นตััวในเร็็ววััน
Thailand Spotlights ฉบัับเดืือนมีีนาคม 2564 ได้้รวบรวมความเคลื่่�อนไหว
ของตลาดไมซ์์ในประเทศไทย แบ่่งเป็็น 4 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มผู้้จั� ดั งาน (Organizers)
กลุ่่�มศููนย์์การประชุุมและแสดงสิินค้้า (Exhibition Venues) กลุ่่�มธุรุ กิิจโรงแรม
(Hotels) และ กลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่�อการจััดงาน (Technologies for Events)
เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการไมซ์์ไทยก้้าวทัันกระแสและติิดตามความคืืบหน้้าของ
กิิจกรรมต่่าง ๆ ในอุุตสาหกรรมไมซ์์ได้้ทัันท่่วงทีี

THAILAND SPOTLIGHTS

In March 2021, Thai government announces
a plan to reopen Thailand for tourists.
This will result in economy stimulation
and acceleration in provinces that are
considered as major tourist destinations.
MICE industry is also expected to gain
recovery due to distribution of vaccines
in Thailand and other countries.
Thailand Spotlights, March edition 2021, gathers the movement
of four sectors in Thailand’s MICE industry, which are organizers,
exhibition venues, hotels and technologies for events. This
allows MICE entrepreneurs to catch up with movement and
activities in the industry.
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สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มผู้้�จััดงาน

Current Situation of Organizer
in MICE Industry

• กลุ่่�มผู้้�จััดงานแสดงสิินค้้าเล็็งปรัับกลยุุทธ์์ตอบรัับมาตรการ Social
Distancing จากผลวิิจััยของ Reed Tradex พบว่่า ผู้้�ร่่วมงาน
	ชาวไทยมีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับการเดิินทางในต่่างประเทศ ซึ่่�งกลุ่่�ม
ผู้้�จััดงานต้้องเร่่งขยายบทบาทจาก Exhibition Organizer เป็็น
Community Connector เชื่่�อมต่่อลููกค้้ากัับโอกาสทางธุุรกิิจ
	ทั่่�วโลกทั้้�งในแบบออฟไลน์์และออนไลน์์

• Exhibition organizers plan to apply the social distancing
protocol. According to Reed Tradex research, Thai people
are still concerning of domestic travel. Exhibition
organizers subsequently need to elevate from the
“Exhibition Organizer” to “Community Connector” to
interconnect customers with business opportunities
around the world both online and offline platform.

• กลุ่่�ม ผู้้� จัั ด งานนำำ� แนวคิิ ด New Normal มาเป็็ น แนวทางการ
จัั ดงานหลัังเผชิิญสถานการณ์์โควิิ ด-19 ล่่าสุุด งาน Bangkok
International Motor Show 2021 จััดขึ้้�นภายใต้้คอนเซ็็ปต์์
“วิิถีชีี วิี ติ ใหม่่ใจเป็็นสุุข” มีีมาตรการด้้านความปลอดภััยอย่่างเข้้มข้น้
เช่่น วััดอุุณหภููมิิร่่างกาย สแกนแอปพลิิเคชัันไทยชนะ สวมหน้้ากาก
และติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ฆ่่าเชื้้�อต่่าง ๆ เป็็นต้้น
•	อิินฟอร์์มา มาร์์เก็็ตส์์ จััดงานในรููปแบบ Hybrid ตามมาตรฐาน
ความปลอดภััย Informa AllSecure เริ่่�มต้้นงานใหญ่่ของปีีด้้วย
INTERMACH 2021 งานแสดงเทคโนโลยีีและนวััตกรรมพร้้อมดึึง
ผู้้�ร่่วมงานทั้้�งในและต่่างประเทศร่่วมงาน โดยงานจะจััดขึ้้�นในช่่วง
เดืือนพฤษภาคม 2564 ณ ศููนย์์นิิทรรศการและการประชุุม ไบเทค
	บางนา

• Informa Market organized the INTERMACH 2021, the big
event in early of this year, in hybrid platform at BITEC
Convention Center. This event was organized regarding
the approach of Informa AllSecure Hygiene Standard.
• Thailand tourist industry has been revived by Thailand
International Health Expo 2021 which will be held in July
2021. The event will be organized both online and offline
platform and aim to stimulate the revenue of health
industry in Thailand, building trust and confidence in
capability to manage and administrate COVID-19, also
reopen Thailand for overseas business travellers.

Photo Credit: bangkok-motorshow.com

•	ท่่องเที่่�ยวไทยกลัับมาคึึกคัักอีีกครั้้�ง ผ่่านการจััดงาน Thailand
International Health Expo 2021 ที่่�จะมีีขึ้้�นในเดืือนกรกฎาคม
2564 ทั้้�งในรููปแบบออฟไลน์์และออนไลน์์ เพื่่�อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ
	สุุขภาพประเทศ สร้้างความเชื่่�อมั่่�นในการบริิหารจััดการควบคุุม
สถานการณ์์โควิิด-19 พร้้อมเปิิดรัับนัักเดิินทางเชิิงธุุรกิิจจากต่่าง
ประเทศ

• The exhibition organizers apply new normal practices
during the COVID-19 pandemic. Lately, Bangkok
International Motor Show 2021 was organized under the
concept “Shaping the Next Chapter” with the intense
hygiene protocol. For example, temperature measurement,
checking in with Thai Chana application, wearing mask
and installment of disinfection machine.
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สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มศููนย์์การประชุุม
และแสดงสิินค้้า
• กรุุงเทพมหานคร มีี มติิ ใ ห้้ มููลนิิ ธิิ ห อศิิ ล ปวัั ฒ นธรรมแห่่ ง ชาติิ
เป็็นผู้้�ดููแลหอศิิลปวััฒนธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานครต่่ออีีก 10 ปีี
โดยทางมููลนิิธิิฯ จะมีีมติิสรรหาคณะกรรมการชุุดใหม่่ เพื่่�อแทน
ชุุดเดิิมที่่�จะหมดวาระวัันที่่� 30 พฤษภาคม 2564 เพื่�อ่ ให้้การทำำ�งาน
มีี ค วามต่่ อ เนื่่� อ ง หลัั ง จากมีี ก ระแสว่่ า หอศิิ ลป์์ ฯ จะปิิ ดตัั ว ลง
หลัังหมดสััญญา

Current Situation of Venue
in MICE Industry

Photo Credit: www.museumthailand.com

• Bangkok Metropolitan Administration allows Bangkok Art
and Culture Centre Foundation to continue managing the
Bangkok Art and Culture Centre for another 10 years. The
Foundation will recruit the new committee after the
current committee is dismissed due to the end of contract
on May 30, 2021. The initiation happens after the rumor
of Bangkok Art and Culture Centre will close after the end
of contract.
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สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มธุุรกิิจโรงแรม
Photo Credit: www.expedia.co.th

• กลุ่่�ม โรงแรมและห้้ อ งพัั ก เตรีี ย มรัั บนัั ก ท่่ อ งเที่่� ย ว เมื่่� อ กระทรวง
การท่่องเที่่�ยวและกีีฬา เสนอโมเดล Sandbox เพื่�อ่ ดึึงนัักท่่องเที่่�ยว
	จากทุุกชาติิเข้้ามาท่่องเที่่ย� วในประเทศไทยแบบไม่่ต้อ้ งกัักตััว ซึ่่ง� คาดว่่า
	จะเริ่่� ม ในเดืื อ นกรกฎาคม นำำ�ร่่ องที่่� จัั งหวัั ดภูู เก็็ ต ก่่ อนที่่� รัั ฐบาล
	จะอนุุญาตให้้นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิสามารถเดิินทางเข้้าไทยแบบ
ไม่่ต้้องกัักตััวได้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564 เป็็นต้้นไป
• เครืือโรงแรมต่่างประเทศมั่่�นใจศัักยภาพภาคการท่่องเที่่�ยวไทย เช่่น
OYO Hotels and Homes แพลตฟอร์์มการจองห้้องพัักออนไลน์์
รายใหญ่่จากประเทศอิินเดีีย มีีความเชื่่อ� มั่่น� ว่่าประเทศไทยจะกลัับมา
เป็็ น ผู้้�นำำ� ตลาดการท่่ อ งเที่่� ย ว ด้้ ว ยนโยบายของภาครัั ฐ ที่่� จ ะเปิิ ด
ประเทศสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�ได้้รัับวััคซีีนแล้้ว
• การท่่ อ งเที่่� ย วแห่่ ง ประเทศไทย (ททท.) เสนอขยายระยะเวลา
โครงการเราเที่่ย� วด้้วยกัันเฟส 3 เพิ่่มสิ
� ทิ ธิ์์ก� ารจองห้้องพัักอีีก 2 ล้้านห้้อง
ไปจนถึึง 31 กรกฎาคมนี้้� โดยจะเปลี่่�ยนแปลงรายละเอีียดบางส่่วน
ในการจองห้้องพััก เพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต เช่่น การกำำ�หนดให้้จอง
	ล่่วงหน้้า 14 วััน เพื่อ�่ ให้้สามารถตรวจสอบการจองห้้องพัักล่่วงหน้้าได้้
รวมถึึงให้้ผู้ป�้ ระกอบการแจ้้งจำำ�นวนห้้องพัักจริิง และอััตราการเข้้าพัักจริิง
เพื่่�อให้้สามารถติิดตามความผิิดปกติิได้้
• แม้้พััทยาจะได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์โควิิด-19 อย่่างมาก
แต่่ภาคธุรุ กิิจก็ยั็ งั คงเดิินหน้้าต่่อ ล่่าสุุด เปิิดตัวั โรงแรมใหม่่เพื่่อ� ต้้อนรัับ
	นัักท่่องเที่่�ยวหลัังโควิิด-19 คืือ โรงแรมแมนดาริินอีีสต์์วิิลล์์ พััทยา
ระดัั บห้้ า ดาวในพัั ท ยาเหนืื อ พร้้ อ มห้้ อ งประชุุมสัั มม นาต้้ อ นรัั บ
	นัักเดิินทางไมซ์์

Current Situation of Hotel
in MICE Industry
• Hotel industry is ready for tourists after Ministry of Tourism
& Sports announced the Sandbox model to attract all
tourists from every country for vacation in Thailand without
quarantine. The model is expected in July and will be
pioneered in Phuket. This is the attempt before Thai
government allows tourists to enter Thailand starting from
1st October 2021 onwards.
• International hotel chain are confident in Thai tourism
industry. OYO Hotels and Homes, the successful hotel
reservation platform from India, is confident that Thailand
will rise as the leader in tourism industry with government
policy to welcome vaccinated tourists.

Photo Credit: www.expedia.co.th

• The Tourism Authority of Thailand (TAT) proposed to
extend the “We Travel Together - Phase 3” scheme by
offering the redemption of 2 million rooms till July 31,
2021. The terms and conditions will also be adjusted to
prevent fraud. For example, reservation is required prior
to 14 days in order to review the booking beforehand.
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• Hotel business in Pattaya is accelerating even the serious
affect from COVID-19 situation. The five stars hotel,
Mandarin Eastville Pattaya, is working on its grand opening
to welcome the tourists after the relieving of COVID-19
situation and offering the meeting venue for MICE travelers.

THAILAND SPOTLIGHTS
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สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่� อการจััดงาน
• ARIP ผู้้� จัั ด งาน COMMART งานเทคโนโลยีี แรกแห่่ ง ปีี 2564
	นำำ�หุ่่�นยนต์์อััจฉริิยะ 5G อย่่าง ROC, K9 จาก AIS มาปฏิิบััติิหน้้าที่่�
	ดููแลสุุขอนามัั ย ผู้้� เข้้ าร่่ วมงาน และยัั งร่่ วมมืื อกัับศูู นย์์ เทคโนโลยีี
	อิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC) ติิดตั้้�งเครื่่�อง
	วััดอุุณหภููมิิ μTherm-FaceSense คััดกรองคนในพื้้น� ที่่ที่่� มี� คี นหนาแน่่น
สร้้างความปลอดภััยให้้กัับผู้้�เข้้าชมงาน

Photo Credit: www.commartthailand.com

• สมาคมสถาปนิิกสยาม ดึึงเทคโนโลยีีเสริิมศักั ยภาพงานสถาปนิิก’64
ภายใต้้แนวคิิด All-in-One Platform รวมทุุกกิิจกรรมเข้้ามาอยู่่�
ในช่่องทางเดีียว เช่่น Virtual Platform เชื่่�อมต่่อผู้้�แสดงสิินค้้า ผู้้�ซื้้�อ
และพัันธมิิตร รวมไปถึึงเทคโนโลยีีการลงทะเบีียนออนไลน์์ ระบบ
การจัับคู่่�เจรจาธุุรกิิจออนไลน์์ และกิิจกรรมสััมมนา Inno-Talks
เพื่่�ออััพเดทนวััตกรรมในแวดวงสถาปััตยกรรมก่่อนใคร โดยงานจะมีี
	ขึ้้�นในเดืือนมิิถุุนายน 2564

THAILAND SPOTLIGHTS

Update on Event Technology
in Thailand
• ARIP, the organizer of COMMART - first technology event
in 2021, used the 5G intelligence robot, ROC and K9 owned
by AIS for hygiene purpose. Also, the μtherm-FaceSense,
a thermal scanner that could screen in the crowded space,
were installed in the event with collaboration with NECTEC
to ensure the safety for visitors.
• The Association of Siamese Architects use the technology
to support the “Architect’21 Expo” under the “All-in-One
Platform” concept. For example, the expo will offer virtual
platform that connects traders, buyers and partners
altogether. The event also features online registration
platform, online business matching and Inno-Talks, seminar
to give the updated innovation insights in architectural
industry. The event will be held in June 2021.
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จััดทำำ�โดย
ส่่วนงาน MICE Intelligence
ฝ่่าย MICE Intelligence และนวััตกรรม
MICE Intelligence Center
Thailand Convention and Exhibition Bureau
https://intelligence.businesseventsthailand.com/en
e-mail: intelligence@tceb.or.th

