August

แม้้ จำ�ำ นวนยอดผู้้� ติิ ด เชื้้� อ โควิิ ด -19 รายใหม่่
� ถึง
ในประเทศไทยจะเพิ่่�มขึ้้น
ึ หลัักหมื่่�น แต่่มีแ
ี นวโน้้ม
ลดลงตั้้� ง แต่่ ช่่ ว งปลายเดืือนสิิ ง หาคม ทำำ� ให้้
รััฐบาลประกาศคลายล็็อกดาวน์์ เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 กัันยายน เป็็นต้้นไป อย่่างไรก็็ตาม ยัังคงจำำ�กััด
บางกิิจกรรมในพื้้�นที่่� 29 จัังหวััดสีีแดงเข้้ม รวมถึึง
กรุุ ง เทพมหานคร โดยกิิ จ กรรมหลัั ก ที่่� ยัั ง คง
ห้้ามจัด
ั คืือ การเปิิดห้้องจััดประชุุมและการจััดเลี้้�ยง
ซึ่�่ ง ต้้ อ งติิ ด ตามกัั น ต่่ อ ว่่ า อุุ ตสา หกรรมไมซ์์
จะดำำ�เนิินต่่อไปอย่่างไรในสถานการณ์์ดัง
ั กล่่าว

Even though the daily infection rate of
COVID-19 in Thailand has been increasing
to over ten thousand, however, it tends to
decline during the end of August. The
government announced the eases COVID-19
restrictions starting from September 1, 2021
onwards. However, some activities are
remained prohibited in 29 maximum and
strict controlled area, including Bangkok.
The meeting and banquet are remained
prohibited. Therefore, the next step of MICE
Thailand Spotlights ฉบัับเดืือนสิิงหาคม 2564 ได้้รวบรวมความเคลื่่�อนไหว
ของตลาดไมซ์์ในประเทศไทย แบ่่งเป็็น 4 กลุ่่ม� ได้้แก่่ กลุ่่ม� ผู้้จั� ดั งาน (Organizers) industry needs to be monitored.

กลุ่่�มศููนย์์การประชุุมและแสดงสิินค้้า (Exhibition Venues) กลุ่่�มธุรุ กิิจโรงแรม
Thailand Spotlights, August edition 2021, gathers the movement of
(Hotels) และกลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่�อการจััดงาน (Technologies for Events)
four sectors in Thailand’s MICE industry, which are organizers,
เพื่่� อ ให้้ ผู้้� ป ระกอบการไมซ์์ ไ ทยก้้ า วทัั น กระแสและติิ ด ตามความคืื บ หน้้ า
exhibition venues, hotels, and technologies for events. This allows
ของกิิจกรรมต่่าง ๆ ในอุุตสาหกรรมไมซ์์ได้้ทัันท่่วงทีี
MICE entrepreneurs to catch up with movement and activities in
the industry.
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Current Situation of
Organizer in MICE Industry

• เนื่่�องด้้วยการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 รััฐบาลมีีมาตรการล็็อกดาวน์์
	ห้้ามจััดกิิจกรรมรวมกลุ่่�มกัันจำำ�นวนมาก ส่่งผลให้้บริิษััท ยานยนต์์
	สแควร์์ กรุ๊๊�ป ผู้้�จััดงาน บิ๊๊�ก มอเตอร์์เซล 2564 ประกาศข้้ามไปจััด
	ปีี 2565 แทน โดยทางผู้้�จััดงานยืืนยัันว่่า ได้้ดำำ�เนิินการคืืนเงิิน
ให้้บรรดาผู้้�ประกอบการที่่�ได้้จ่่ายค่่าจองพื้้�นที่่�ของงานปีีนี้้�หมดแล้้ว
	ทุุกราย และเตรีียมพร้้อมจััดงานขึ้้�นในเดืือนสิิงหาคมปีีหน้้า
•	ซีีเอ็็มโอ หนึ่่�งในผู้้�นำำ�ธุุรกิิจด้้านงานอีีเว้้นท์์ ปรัับตััวสู้้�โควิิด-19 โดย
ปรัับกลยุุทธ์์การตลาดและปรัับโครงสร้้างการบริิหารงานภายใน เช่่น
เปิิดสตููดิโิ อสตรีีมมิ่่ง� เพื่่อ� ให้้บริกิ ารงานอีีเว้้นท์์ออนไลน์์ และมีีกลุ่่ม� งาน
ออกแบบก่่อสร้้าง งานบริิหารจััดการศููนย์์การเรีียนรู้้�และพิิพิิธภััณฑ์์
	ที่่�ยัังคงสร้้างรายได้้ให้้บริิษััทฯ สำำ�หรัับการจััดงานอีีเว้้นท์์ปกติิ หรืือ
ในรููปแบบ On Ground บริิษััทฯ ประเมิินว่่าจะเริ่่�มกลัับมาจััดได้้
ในช่่วงปลายปีี อย่่างไรก็็ตาม อาจจะต้้องจััดงานอยู่่�ในเงื่่�อนไข
การตรวจคััดกรองอย่่างเคร่่งครััดและผู้้�เข้้าร่่วมงานต้้องมีีเอกสาร
	ยืืนยัันการฉีีดวััคซีีนครบ 2 เข็็ม
• แม้้การจััดงานในรููปแบบ On Ground จะยัังไม่่สามารถดำำ�เนิินได้้
แต่่ผู้้�จััดงานหลายรายยัังคงเดิินหน้้าจััดงานในรููปแบบ Virtual เช่่น
	อิิมแพ็็ค ประกาศจััดงาน Building Construction Technology
Expo 2021 งานแสดงสิิ นค้้ าและการประชุุม ระดัั บนานาชาติิ
	ที่่�รวบรวมสิินค้้าและเทคโนโลยีีที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการเปลี่่�ยนถ่่าย
	อุุตสาหกรรมก่่ อ สร้้ า งและอาคารสู่่�ยุุคดิิ จิิทัั ล โดยงานจะจัั ดขึ้้�น
ในวัันที่่� 1 - 3 กัันยายน 2564 บนแพลตฟอร์์มออนไลน์์
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• CMO, one of the leading companies in event management,
had launched the new marketing strategies and
reorganization to cover these following services - the
streaming services for online event and the construction
and management of learning center and museum which
is still generating the revenue for the company. For the
offline event, it had been expected to recover during the
end of this year with the restricted screening protocols
and evidence of 2 doses vaccinations.
• Whereas the offline event is still prohibited, many
organizers have continued the virtual event. For example.
Impact will organize Building Construction Technology
Expo 2021, an international trade show that bring together
the digital transformation technologies and products for
building and construction. The event will take place on
September 1 - 3, 2021 in online platform.

Photo Credit: www.zipeventapp.com
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สถานการณ์์อุตสา
ุ
หกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มผู้้�จััดงาน

• Due to the outbreak of COVID-19, the government
announced the restrictions of activities that draw large
crowd. As a result, Motoring Square Group Co., Ltd., an
organizer of Big Motor Sale 2021, had rescheduled the
event to 2022. The organizer has refunded the booking
fee to all of the exhibitors. The event will be taken place
again in August 2022.
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Current Situation of Venue
in MICE Industry

•	ศููนย์์การประชุุมแห่่งชาติิสิิริิกิิติ์์� เตรีียมกลัับมาเปิิดให้้บริิการอีีกครั้้�ง
หลัังบริิษััท เอ็็น.ซีี.ซีี. แมนเนจเม้้นท์์ แอนด์์ ดิิเวลลอปเม้้นท์์ ทุ่่�มงบ
กว่่า 15,000 ล้้านบาท พััฒนาปรัับปรุุงให้้เป็็นศููนย์์ประชุมุ ใจกลางเมืือง
	ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศไทย มีีพื้้�นที่่�รองรัับการจััดงานมากถึึง 78,500
ตารางเมตร รองรัับผู้้�เข้้าร่่วมงานมากกว่่า 100,000 คนต่่อวััน โดยได้้
เริ่่�มเปิิดจองพื้้�นที่่�สำำ�หรัับผู้้�จััดงาน และเตรีียมเปิิดให้้บริิการในเดืือน
	กัันยายน 2565

Photo Credit: www.facebook.com/ProgressiveThailand

สถานการณ์์อุตสา
ุ
หกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มศููนย์์การประชุุม
และแสดงสิินค้้า

• Queen Sirikit National Convention Center is expected to
open after N.C.C. Management and Development Co., Ltd.
has invested fifteen billion baht to renovate and develop
as the country’s largest convention center in CBD. This
center covers 78,500 square meters, with a capacity to
accommodate over 100,000 visitors per day. At this
moment, the event organizer can register for booking in
advance and the center will soon be operated on
September 2022.
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Current Situation of Hotel in
MICE Industry

สถานการณ์์อุตสา
ุ
หกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มธุุรกิิจโรงแรม
•	จากจำำ�นวนการติิดเชื้้�อในประเทศที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น โรงพยาบาลมีีความ
	ต้้องการเตีียงมากขึ้้�น ประกอบกัับธุุรกิิจโรงแรมมีีความต้้องการ
	สภาพคล่่อง ทำำ�ให้้หลายโรงแรมปรัับตััวมาทำำ�ฮอสพิิเทล (Hospitel)
เพื่่� อ รองรัั บ ผู้้�ป่่ ว ยในพื้้� น ที่่� สีี แ ดงเข้้ ม และเป็็ น ผู้้�ป่่ ว ยกลุ่่� ม สีี เขีี ย ว
โดยสมาคมโรงแรมไทยเผยว่่า ปััจจุุบัันมีีจำำ�นวนฮอสพิิเทลในพื้้�นที่่�
กรุุงเทพฯ และปริิมณฑลอยู่่�ที่่� 14,343 เตีียง และมีีแนวโน้้มการหา
ฮอสพิิเทลเพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�อง
• กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ เผยแผนพลิิกฟื้้น� ประเทศหลัังโควิิด-19
โดยปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างจากโรงแรมเป็็นโรงแรมส่่งเสริิมสุุขภาพ
หรืือโรงแรมเวลเนส และยกร่่างมาตรฐานระบบเวลเนสเพิ่่�มเติิม
เพื่่�อเป็็นเกณฑ์์การปฏิิบััติิสำำ�หรัับโรงแรมเวลเนสและกิิจการเวลเนส
ในประเทศ ซึ่่ง� ในปีี 2564 ได้้ฝึกึ อบรมโรงแรมเวลเนสในพื้้�นที่่�อันั ดามััน
และอ่่าวไทยไปแล้้ว 120 แห่่ง
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• The demand of hospital bed is rising due to the high number
of daily infections. As a result, many hotels in maximum
and strict controlled area have transformed to the hospitel
to accommodate the urgent patients in order to cope up
with the situation. Thai Hotels Association informed that
the hospitel in Bangkok is covering 14,343 beds and the
number is expanding.
• Department of Health Service Support announced the
turnaround plan after the COVID-19 recession. In the plan,
hotels will be transformed into wellness hotels. The
department will also adjust the wellness standard which
will serve as a benchmark for wellness hotels and other
wellness centers in Thailand. In 2021, there are 120 hotels
in Southern part of Thailand (around Andaman Sea and
Gulf of Thailand) that have been attended the wellness
hotel training.

THAILAND SPOTLIGHTS

• Tourism Authority of Thailand launched the “Unseen New
Series” program in respond with the ease of COVID-19
restrictions and to promote the travel and hotel industry
in Thailand which is currently in declining demand. To assist
hotel operators, the campaign “buy first, travel later” offers
deals for 50 hotels and resorts across the country. Tourism
Authority of Thailand will help being seller agents and
promote the offers through the Amazing Thailand Facebook
page.

• ททท. เปิิดโครงการ “Unseen New Series” รองรัับประกาศยกเลิิก
มาตรการล็็อกดาวน์์ เพื่่�อส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวและ
ภาคธุรุ กิิจโรงแรมไทยที่่มี� อัี ตั ราการเข้้าพัักลดลง โดยได้้รวบรวมโรงแรม
และรีีสอร์์ทกว่่า 50 แห่่งทั่่�วประเทศ จััดทำ�ำ โปรโมชั่่�น “ซื้้�อก่่อน
เที่่ย� วทีีหลััง” มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่อ�่ ช่่วยผู้้ป� ระกอบการโรงแรม โดย ททท.
	จะทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นตััวกลางระหว่่างผู้้�ซื้้อ� และผู้้ข� ายในการส่่งเสริิมการขาย
	ผ่่านเฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ Amazing ไทยแลนด์์

• To deal with changing consumer behavior, several large
hotels have altered by incorporating more technology.
Dusit Thani Group launched the online store on LINE
MyShop and LazMall to offer the promotion for all branches
in Thailand, increase sales revenue through the delivery
channel, and create awareness through social media.

• โรงแรมขนาดใหญ่่ปรัับแผนธุุรกิิจโดยนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาใช้้มากขึ้้�น
เพื่่�อรัับมืือการท่่องเที่่�ยวที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป เช่่น กลุ่่�มดุุสิิตธานีีเปิิดตััว
แพลตฟอร์์มร้้านค้้าออนไลน์์บน LINE MyShop และ LazMall
เพื่อ�่ นำำ�เสนอโปรโมชั่่น� ห้้องพัักในเครืือทั่่ว� ประเทศ การกระตุ้้�นยอดขาย
	ผ่่านช่่องทางเดลิิเวอรีี และการสื่่�อสารผ่่านช่่องทางโซเชีียลมีีเดีีย
เพื่่�อเพิ่่�มการรัับรู้�ข้ องแบรนด์์โรงแรมต่่าง ๆ
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สถานการณ์์อุตสา
ุ
หกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่�อการจััดงาน

Update on Event Technology
in Thailand

•	สถาบัันเทคโนโลยีีนิิวเคลีียร์์แห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน) หรืือ สทน.
	ร่่วมมืือกัับมหาวิิทยาลััยราชภััฏ พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ของผู้้ป� ระกอบการ
รายย่่อย โดยเฉพาะกลุ่่�มอาหารพื้้�นถิ่่�นให้้สามารถผลิิตสิินค้้าและ
	ต่่อยอดได้้ในเชิิงพาณิิชย์์ โดยยัังคงไว้้ซึ่่ง� เอกลัักษณ์์ของอาหารพื้้น� ถิ่่น� ไว้้
	ด้้วยเทคโนโลยีีฉายรัังสีีที่่�ทำำ�ให้้อาหารมีีความปลอดภััย ได้้มาตรฐาน
OTOP ซึ่่�งจะช่่วยยกระดัับอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวและขีีดความ
	สามารถของผู้้�ประกอบการท้้องถิ่่�นมากขึ้้�น

• Thailand Institute of Nuclear Technology in collaboration
with Rajabhat University has developed the product for
SMEs. The concept focuses on the growth of local food
entrepreneurs in manufacturing and retailing while
maintaining their unique identities. The radiation technology
would aid food safety to meet OTOP standard. This will
assist in enhancing the tourism industry as well as the ability
of local entrepreneurs.
THAILAND SPOTLIGHTS
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