ความเคลื่อนไหวของ

ตลาดต่างประเทศ
ไตรมาสที่ 2/2563 ( มกราคม-มีนาคม 2563)

ความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศ
หลังจากที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ประกาศให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 เป็ นการ
่เข้มข้น
่
ระบาดใหญ่ท่ัวโลก แต่ละประเทศต่างออกมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลหลายประเทศเพิมมาตรการที

ขึ้นในการควบคุมการเดินทางออกนอกประเทศของประชาชน และการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติจากพื้นที่เสี่ยง บางประเทศ
ออกมาตรการปิ ดเฉพาะเมืองตลอดจนการปิ ดประเทศโดยระงับการเข้าออกของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็ นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดในประเทศ

ข้อมูลล่าสุดประจำ�ไตรมาสนี้ (มกราคม – มีนาคม 2563) มีจำ�นวนผู้ติดเชื้อสะสมและจำ�นวนผู้ท่ีกำ�ลังรักษาของประเทศต่าง ๆ
ในรายงานฉบับบนี้ พบว่า ประเทศจีน เป็ นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด ในขณะที่เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย เป็ นประเทศที่มีจำ�นวน

ผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดป็ นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำ�ดับ โดยที่กลุ่ม CLMV เป็ นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อื่น ๆ

ประเทศ
จีน
เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย
มาเลเซีย
ญี่ปุ่น
ฟิลิปปินส์
ไทย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
ฮ่องกง
นิวซีแลนด์
ไต้หวัน
เวียดนาม
กัมพูชา
มาเก๊า
เมียนมา

จำ�นวนผู้ติดเชื้อสะสม
81,554
9,786
4,763
2,766
2,178
2,084
1,651
1,528
926
715
647
322
212

จำ�นวนผู้ที่กำ�ลังรักษา
2,004
4,216
4,398
2,186
1,697
1,947
1,299
1,311
683
583
572
278
154
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ที่มา: https://www.worldometers.info/coronavirus/
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86

จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดไปทั่ วโลกของเชื้ อ

ไวรัสโควิด-19 ทำ�ให้เกิดการชะงักของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ�ของโลก อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่ น
เยอรมัน และเกาหลีใต้ กำ�ลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะประเทศจีนที่เป็ นศูนย์กลาง
ของอุ ตสาหกรรมการผลิ ตที่ ใหญ่ที่สุดในโลกต้ องหยุ ดชะงั กจาก
มาตรการควบคุมโรคระบาด ด้วยการปิ ดเมืองหลายแห่ง รวมถึ ง
“อู่ฮ่ัน” ที่เป็ นเมืองอุตสาหกรรมยานยนต์
นอกจากนี้สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างเดือนมกราคม
ถึงมีนาคม 2563 พบว่า จำ�นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมี
จำ�นวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ธุรกิจจำ�นวนมากในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็ นสายการบิน ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจที่

เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนต่างได้รับผลกระทบ
ทั้งสิ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นแหล่งรายได้หลักของ
หลายประเทศในอาเซียน
ทำ�ให้บางธุรกิจถึงขั้นต้องปิ ดกิจการ
อุตสาหกรรมไมซ์หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทางตรง

เนื่องจากการจัดงานประชุม สัมมนา นิทรรศการการจัดแสดง
สินค้า และมหกรรมนั้น เป็ นกิจกรรมที่มีคนจำ�นวนมากมาอยูร่ วม
กัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็ นอุปสรรคที่ทำ�ให้งานไมซ์
ต่าง ๆ ต้องเลื่อนการจัดงาน หรือจะต้องยกเลิกไป
รัฐบาลหลายประเทศได้ออกมาตรการหลากหลายเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกภาคส่วนและประชาชน
พร้อมทั้ง
มาตรการเยียวยาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิ การยกเว้นภาษี

ให้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 มาตรการผ่อน
ปรนเงื่อนไขการชำ�ระเงินกู้
การระงับค่าธรรมเนียมชำ�ระล่าช้า

ความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศ จะแบ่งเป็ น 2
กลุ่ม โดยแบ่งจากเขตพื้นที่ตั้งและศักยภาพในการรองรับการจัด
งานระดับนานาชาติ ได้แก่ 1) กลุ่มประเทศที่จัดอยูใ่ นการแข่งขัน
ระดับภูมิภาคอาเซียนและเป็ นประเทศที่กำ�ลังพัฒนา

ได้แก่

ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม เมียนมา
กัมพูชา และลาว   2) กลุ่มประเทศที่มีบุคลากรและโครงสร้าง
พื้นฐานโรงแรม ศูนย์ประชุม และศูนย์แสดงสินค้าที่มีมาตรฐาน
ระดับโลก
พร้อมที่จะรองรับการจัดงานระดับนานาชาติและ

การให้เงินสดกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ การช่วยเหลือและพัฒนา

นักเดินทางไมซ์ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่ น เกาหลีใต้ จีน
ฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์ และไต้หวัน ความเคลื่อนไหวของตลาด

งบประมาณในการพัฒาทักษะ รวมถึงมาตรการกระตุ้นการเดิน
ทางท่องเที่ยวหลังจากที่สถานการณ์ฟ้ ื นตัว

-19 และความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละประเทศ

ขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการโดยสนับสนุน

ต่างประเทศในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563) ประกอบ
ไปด้วย สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด
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ความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศกลุ่มที่ 1:

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
และกลุ่มประเทศ CLMV
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ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในมาเลเซีย
1.

่ อนไหวในไตรมาสแรกของปี 2563 โดยการเข้าร่วมในงาน AIME และได้ออกแคมเปญ
่
มาเลเซียเริมเคลื
Visit Malaysia 2020 มุง่ เน้น 3 กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่ การดูแลสุขภาพ โทรคมนาคม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แต่หลังจากมีการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 มาเลเซียได้ประกาศยกเลิกแคมเปญการ
ท่องเที่ยว Visit Malaysia 2020 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้โลโก้ Malaysia Truly Asia แทน

2.

รัฐบาลมาเลเซียได้ดำ�เนินมาตรการต่าง ๆ ในการแสดงให้เห็นว่ามาเลเซียมีความพร้อมในรับมือกับโควิด-19
อาทิ การให้คำ�ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและการให้คำ�แนะนำ�ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งคำ�แนะนำ�ต่าง ๆ
ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และอีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาเพื่อลดการแพร่เชื้อของ
โควิด-19 คือ ห้ามไม่ให้เรือสำ�ราญทุกลำ�เดินทางเข้ามาในประเทศ และห้ามการรับจอดเรือสำ�ราญ

3.

รัฐบาลมาเลเซียได้ ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จเพื่ อช่วยเหลื อภาคการท่ องเที่ ยวและอื่ นๆที่ ได้ รับ
ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 มาตรการหลักๆอาทิการเลื่อนเวลาของการเสียภาษีเงินได้ ส่วนลดค่าไฟฟ้ า
กองทุนสนับสนุนการหยุดชะงักของพนักงาน และยกเว้นภาษีบริการสำ�หรับสถานประกอบการโรงแรม

4.

ในส่วนของสำ�นักงานการประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย (MyCEB) ซีอีโอคนใหม่มีความตั้งใจที่จะทำ�ให้
MyCEB
เป็ นศูนย์รวมข้อมูลที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ใช้อ้างอิง
มุง่ เน้นการแบ่งปั นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องและถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมให้กับผู้มีสว
่ นได้เสีย และได้ขยายโปรแกรมการตลาด
่
“Malaysia Twin Deal” เพือดึงดูดกลุ่มนักเดินทางไมซ์หลังจากที่ทุกอย่างเข้าสูภ
่ าวะปกติ

5.

ในขณะเดียวกันสำ�นักงานการประชุมและนิทรรศการปี นัง (PCEB) ได้แนะนำ�ให้พิจารณาจัดกิจกรรมทาง
ธุรกิจผ่านทางออนไลน์ และยังได้ออกแคมเปญการสื่อสาร “Penang Fight COVID-19” เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

6.

รัฐบาลมาเลเซียมุง่ เน้นในการพัฒนาเมือง ILOILO ร่วมกับภาคเอกชนในการผลักดันให้เป็ น MICE City
จุดหมายปลายทางของไมซ์ โดยมีจุดเด่นในด้านการผลิตอาหารสำ�หรับตลาดฮาลาล และมุง่ เน้นจับกลุ่ม
นักเดินทางที่เป็ นตลาดฮาลาล
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สรุปข่าวตลาดมาเลเซียโดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
จากการประกาศ แคมเปญการท่องเที่ยว Visit Malaysia
2020 (VM 2020) เมื่อต้นปี ที่ผ่านมา แต่หลังจากที่มีการ
แพร่ระบาดของโควิด-19

กระทรวงการท่องเที่ยว

ศิลปะ

และวัฒนธรรม (MOTAC) ประเทศมาเลเซีย ประกาศยกเลิก
แคมเปญการท่องเที่ยว VM2020 โดยมีผลทันที ดังนั้น
MyCEB

จึงได้ดำ�เนินการแจ้งให้พันธมิตรในอุตสาหกรรม
ทุกหน่วยงานตรวจสอบสื่อการตลาดและใช้โลโก้ Malaysia
Truly Asia แทน VM 2020
จากวิกฤตโควิด-19

รัฐบาลมาเลเซียได้ดำ�เนินมาตรการ
ต่างๆ เช่นการให้คำ�ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและการให้คำ�
แนะนำ�ด้านสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อที่จะสามารถดำ�เนิน
ซึ่งคำ�แนะนำ�
ต่าง ๆ ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่ง
กิจกรรมทางธุรกิจในประเทศมาเลเซียต่อไป

แสดงให้เห็นว่ามาเลเซียมีความพร้อมในรับมือกับโควิด-19
และในระหว่ างนี้รัฐบาลมาเลเซียจะกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอน
ของกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย
เพื่อจะเป็ นจุดหมาย

ปลายทางการเดินทางที่ดีท่ีสุด และพร้อมรับการกลับมานัก
เดินทางไมซ์
ตามคำ � แนะนำ � จากกระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวง
คมนาคม มาเลเซียได้ออกกฎหมายห้ามไม่ให้เรือสำ�ราญทุก
่ ้น โควิด
ลำ�เดินทางเข้ามาในประเทศเนื่องจากมีผู้ป่วยที่เพิมขึ
-19 ทำ�ให้เกิดความตึงเครียดต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
่ ้นอย่างมาก ในปี
ถึงแม้ว่าปี นังมีผู้โดยสารเรือสำ�ราญเพิมขึ

่ ้นเป็ น 449,885
2561 มีผู้โดยสาร 354,507 คน และเพิมขึ
่ ้นจาก 185
ในปี 2562 โดยจำ�นวนเรือที่เดินทางมาถึงเพิมขึ
เป็ น 198 ในปี 2562 แต่การตัดสินใจห้ามการรับจอดเรือ
สำ�ราญนี้ จะเป็ นหนึ่งในมาตรการที่จะสามารถลดการแพร่
เชื้อของ โควิด-19
สำ�นักงานการประชุมและนิทรรศการปี นัง (PCEB) ประกาศ
การเลื่อนและยกเลิกการจัดงาน อย่างน้อย 20 งานเพื่อ
ป้ องกันการแพร่กระจายของ โควิด-19 แต่สว
่ นใหญ่จะ
่
เป็ นการเลือนมากกว่าการยกเลิก หากผู้จัดงานธุรกิจขนาด
เล็ก เช่น การสัมมนา การฝึ กอบรมและการประชุมต้องการ
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ดำ�เนินงาน

สำ � นั ก งานการประชุ มและนิ ท รรศการปี นั ง แนะนำ � ให้
พิจารณาจัดกิจกรรมผ่านทางออนไลน์
ปี นังหนึ่งเป็ นหนึ่ง

ในจุ ด หมายปลายทางยอดนิ ย มสำ � หรั บ กิ จ กรรมที่ เกี่ ยวข้ อ
งกับไมซ์ ทาง PCEB เองได้ประกาศแคมเปญการสื่อสาร
“Penang Fight โควิด-19 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้
รับข้อมูลที่ ถูกต้ องเกี่ ยวกั บการระบาดโดยไม่สร้างความตื่ น
ตระหนกที่ไม่จำ�เป็ นจากข่าวปลอม

ส ม า ค ม ผู้ จั ด ง า น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ นิ ท ร ร ศ ก า ร ข อ ง
มาเลเซียMalaysian Association of Convention and Exhibition Organisers and Suppliers (MACEOS) ได้ประกาศ
ตัวเลขความสูญเสียจากการระบาดของโควิด-19

ประมาณ     

กว่า 1.5 พันล้านริงกิต ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน
ทั่วประเทศมีจำ�นวนงานทั้งสิ้น 47 งานที่ถูกยกเลิก และ
62 ได้ถูกเลื่อนออกไป MACEOS ซึ่งจัดตั้งทีมทำ�งานพิเศษที่
เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เพื่อจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลก

พร้อมทั้งกำ�ชับให้ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมปฏิบัติตามคำ�สั่งของรัฐบาล
เพื่อช่วยป้ องกัน
ระทบต่ออุตสาหกรรม

การแพร่ระบาดของโรค เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก

การระบาดของโรคให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท้อง
ถิ่นและเศรษฐกิจโดยรวม MACEOS ได้เสนอโครงการต่างๆ
เช่น

การยกเว้นภาษีการขายและบริการสำ�หรับศูนย์การ
ประชุม รวมถึงภาษีธุรกิจ และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อ
ช่วยเหลือทางด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ
รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า
4.7
พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยว

และอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 มาตรการ
หลัก ๆ คือ การเลื่อนเวลาของภาษีเงินได้ ส่วนลด15% สำ�หรับ
ค่าไฟฟ้ า

กองทุนสนับสนุนการหยุดชะงักของพนักงานและ

ยกเว้นภาษีบริการ 6% สำ�หรับโรงแรม ในขณะเดียวกัน
ศูนย์แสดงสินค้าและการค้านานาชาติมาเลเซีย (MITEC) ได้
ดำ�เนินการการตอบสนองต่อการระบาดของโรค โดย MITEC
ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกประตูทางเข้า-ออก สำ�หรับผู้เข้า
มาในศูนย์ประชุม บุคคลใดก็ตามที่แสดงอาการ จะถูกนำ�ไปที่

ห้องตรวจและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ MITEC
เป็ นสถานที่ จั ดงานแห่งเดี ยวในมาเลเซียที่มีคลิ นิกในตั วเอง
และมีรถพยาบาลประจำ�ที่พร้อมใช้งาน

MyCEB ได้ขยายโปรแกรมการตลาด ที่เรียกว่า “Malaysia
Twin Deal” (MTD) เพื่อนำ�เสนอข้อเสนอ 2 รูปแบบ เพื่อเป็ น

จำ � นวนนั ก เดิ น ทางที่ เข้ า มาในรู ป แบบของการท่ อ งเที่ ยว
เพื่อเป็ นรางวัล จะได้รับโอกาสในการลุ้นรางวัล iPad หรือ

มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 30 คน มาเลเซียจะให้การสนับสนุน
่ ลค่าหลายอย่าง ยิงมี
่ จำ�นวนกลุ่มใหญ่มากขึ้น ก็จะ
ที่เพิมมู

พิเศษสำ�หรับบริษัทที่มีผู้เข้าร่วมสะสมอย่างน้อย 3,000 คน
สำ � หรั บ การศึ ก ษาดู ง านที่ ประเทศมาเลเซี ย สำ � หรั บ ลู ก ค้ า

แรงจูงใจ โดยข้อเสนอที่ 1 ข้อเสนอสำ�หรับการประชุมองค์กร
ระหว่างประเทศและกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็ นรางวัลโดยต้อง

ได้รับผลตอบแทนมากขึ้น

อาทิ

การแสดงทางวัฒนธรรม
ฟรีบูธภาพถ่าย ป้ ายต้อนรับ ข้อเสนอที่ 2 เสนอรางวัลจูงใจ
โดยบริษัทที่จัดต้องมีจำ�นวนผู้เข้าร่วมสะสมของการประชุม
องค์กร

แพ็คเกจ 2 วัน ในกัวลาลัมเปอร์ หรือสามารถเลือก 2 จุด
หมายปลายทางที่ต้องการในมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีรางวัล

องค์กร โปรแกรม MTD มีผลบังคับใช้สำ�หรับการจองตั้งแต่ 1

เมษายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563 และกลุ่มจะต้องมาถึง
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ โดยทั่วไป
ช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา MyCEB ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับมาเลเซียในฐานะศูนย์กลางธุรกิจของเอเชีย และทำ�ให้มาเลเซียเป็ น
ประเทศที่ติดอันดับ 35 อันดับแรกของการประชุมทั่วโลก ในขณะที่กัวลาลัมเปอร์ติด 10 อันดับสูงสุดสำ�หรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ปั จจุบันมาเลเซียมีศูนย์การประชุมที่สำ�คัญ 11 แห่ง MyCEB มีบทบาทอย่างมากในการสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ
พร้อมประกาศความสำ�เร็จของประเทศมาเลเซียในการที่มีงานยืนยันถึง 155 กิจกรรมทางธุรกิจ ระหว่างปี 2563 ถึง 2569 ซึ่ง

จำ�นวนงานนี้เป็ นหลักประกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 368,000 คน และสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ
2.95 หมื่นล้านริงกิต
MyCEB ได้ประกาศแต่งตั้ง Abdul Khani Daud ให้เป็ นซีอีโอคนใหม่ ซึ่งภาระกิจแรกที่ต้องเร่งดำ�เนินการ คือ มาตรการช่วยเหลือ
ผู้มีสว
่ นได้เสียของอุตสาหกรรมไมซ์ และจัดการผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งคาดว่ามาเลเซียจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออก
โดยกระทรวงการคลังของมาเลเซีย เพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบดังกล่าว ในขณะเดียวกัน Abdul Khani Daud ตั้งใจที่จะ
ทำ�ให้ MyCEB เป็ นศูนย์รวมข้อมูลที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ใช้อ้างอิง มุง่ เน้นการแบ่งปั นข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกต้อง
ในเวลาที่เหมาะสมให้กับผู้มีสว
่ นได้เสีย

พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ได้ใช้มาตรการที่กำ�หนด
โดยรัฐบาล หรือไม่ MyCEB ได้ทำ�การสื่อสารข้อความไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่จะมาจัดงานว่ามาเลเซียกำ�ลังดำ�เนินมาตรการทุก
อย่างที่เป็ นไปได้เพื่อให้ม่นใจว่
ั
ามาเลเซียยังคงเป็ นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย และในระยะยาว Daud ตั้งเป้ าไว้ว่า MyCEB จะมี
เข้าไปมีบทบาทมากขึ้นเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ มุง่ เน้นกลยุทธ์ท่ีทำ�งานกับภาคเอกชน สมาคม
และอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับมาเลเซียในการเป็ นแบรนด์ท่ีเน้นกิจกรรมทาง
ธุรกิจ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา MyCEB ได้เข้าร่วมในงาน AIME เป็ นปี ที่ 10 ติดต่อกัน MyCEB ยังคงมาเข้าร่วมงานและนำ�เสนอ
ประเทศมาเลเซียในฐานะศูนย์กลางธุรกิจของเอเชียในภูมิภาค งาน AIME เป็ นเวทีท่ีเหมาะสมในการแนะนำ�แคมเปญใหม่ๆของ
ประเทศ ซึ่งมาเลเซียได้ออกแคมเปญ Visit Malaysia 2020 ที่จะใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยมีแผนที่จะมุง่ เน้นกลุ่ม
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งตั้งเป้ าต้อนรับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ 30 ล้านคน อีกหนึ่งในแคมเปญ คือ Malaysia Never Like Before (MNLB) ที่ได้รับความนิยมสูง มีจุดมุง่ หมายใหม่ ๆ มา
นำ�เสนอเพื่อมอบเป็ นตัวเลือก และแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจสำ�หรับนักวางแผน แคมเปญนี้เน้นประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนใครและแปลก
ใหม่ใน 5 จุดหมายปลายทางสำ�คัญของมาเลเซีย ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์ จอร์จทาวน์ ลังกาวี ซาบาห์ และซาราวัค โดยเฉพาะสำ�หรับ
การประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
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่จะพัฒนาสถานประกอบการที่เป็ นมิตรกับฮาลาล และมุง่ เน้นการผลิตอาหารเพื่อสนับสนุน
่
ภาคธุรกิจของเมือง ILOILO เริมสนใจที
การเข้าสู่ MICE City เมือง ILOILO ต้องการวางตำ�แหน่งเมืองให้เป็ นจุดหมายปลายทางของไมซ์และการเข้าสูต
่ ลาดฮาลาล ซึ่ง

สามารถนำ�มาเป็ นจุดขายหากเมืองต้องการที่จะเป็ นผู้เล่นในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีจริงจังในเอเชีย ปั จจุบันในเมือง ILOILO ยังไม่มีธุรกิจ
ที่ได้รับการรับรองฮาลาล และสถานประกอบการที่จัดงานที่มีผู้เข้าร่วมหลากหลายทางวัฒนธรรมยังต้องสั่งและนำ�เข้าผลิตภัณฑ์
ที่จำ�เป็ นสำ�หรับการจัดเลี้ยงมาใช้ในงาน เมือง ILOILO เป็ นเมืองแรก ๆ ที่รัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพและจะผลักดันเรื่องนี้ เนื่องจาก
เมือง ILOILO เป็ นหนึ่งใน  เมืองที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดใน Western Visayas โดยรัฐบาลคาดหวังว่า ผู้ประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาด  กลางต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าฮาลาลและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตลาดฮาลาล

Le Méridien Putrajaya ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็ นสถานที่ในการรองรับนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มองหาความ
สะดวกสบาย Le Méridien Putrajaya อยูห
่ า่ งจากสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เพียง 30 นาที และห่างจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์
้
เพียง 25 นาที โรงแรมยังตังอยูใ่ กล้กับจุดต่าง ๆ เช่น Cyberjaya, Puchong, Sunway and Shah Alam ซึ่งเป็ นที่ตั้งของกลุ่มธุรกิจ

ท้องถิ่นหลายแห่ง ภายในโรงแรมมีพ้ ืนที่สามารถรองรับการจัดงานทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ มีห้องประชุม 19 ห้อง ในรูปแบบ
่ �นวยความสะดวกที่หลากหลาย
ห้องแกรนด์บอลรูมสำ�หรับกลุ่มใหญ่ ไปจนถึง Atelier Hall สำ�หรับการสังสรรค์เล็ก ๆ พร้อมสิงอำ
นอกจากนั้นโรงแรมยังมีบริการผู้ชว
่ ย
เทคโนโลยีภายในงาน
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โดยที่จะมีนักวางแผนช่วยออกแบบงานฟั งคชั่นงานรวมถึงการดูแลการทำ�งานของระบบ

ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในอินโดนีเซีย
1.

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศอินโดนีเซีย

ยังน่าเป็ นห่วงโดยหากเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงอยู่ในอันดับต้นๆทั้ งนี้มาจากการมี
จำ�นวนของประชากรที่มากรวมถึงคุณภาพของสาธารณสุขยังอยู่ในระดับที่ต่ําอย่างไรก็ตามในส่วนของ
อุตสาหกรรมไมซ์แน่นอนว่าได้รับผลกระทบซึ่งหลังจากเกิดการแพร่ระบาดทางรัฐบาลอินโดนีเซียได้ออก
มาประกาศให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมทุกประเภท หรือไม่ก็ให้เลื่อนออกไปก่อน

2.
3.

ในส่วนของมาตรการความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ได้มีการประกาศแนวทางด้านภาษีออกมาเพื่อช่วย
ผู้ประกอบการ รวมไปถึงการลดข้อกำ�หนดในการ
นำ�เข้าสินค้าต่าง ๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ
ส่วนของมาตรการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ ทางรัฐบาลได้ประกาศเงินอัดฉีดกว่า 717.87 ล้าน
เหรียญ เพื่อกระตุ้นด้านการท่องเที่ยว แต่ยังไม่ได้ออกมากล่าวว่าจะเป็ นลักษณะใด หรือผ่านช่องทาง
ไหน ส่วนในอุตสาหกรรมไมซ์ทางภาครัฐออกนโนบายช่วยเหลือแก่ผู้จัดงานที่ต้องยกเลิกไป

สรุปข่าวตลาดอินโดนีเซียโดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศให้กิจกรรมไมซ์ทุกประเภทยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงานออกไป
ที่อาจจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาด

โดยจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ตัวเลขนักเดินทางลดลงมากที่สุดเป็ นประวัติการ

เศรษฐกิจที่หายไปกว่า 1.5 หมื่นล้านเหรียญจากอุตสาหกรรมไมซ์

รวมถึงตัวเลขทาง

รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศมาตรการช่วยเหลือผ่านการลดภาษีต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในภาคอุตสาหกรรม รวม
ถึงอุตสาหกรรมการบริการและไมซ์ด้วย นอกจากนั้น ยังผ่อนคลายประเภทสินค้าบางอย่างในการนำ�เข้าด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของ

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ได้มีการอัดฉีดเม็ดเงินกว่า 717.8 ล้านเรียญสำ�หรับการสนับสนุนการท่องเที่ยว และการ
ใช้จ่ายในประเทศ
ด้านมาตรการสำ�หรับอุตสาหกรรมไมซ์ ทางรัฐบาลได้ประกาศให้ความช่วยเหลือผู้จัดงานที่ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้

การจัดงานยกเลิกไป โดยจะเป็ นการประกันเงินมัดจำ�ให้แก่ผู้จัดงาน เช่น มัดจำ�ค่าเช่าสถานที่ เป็ นต้น ซึ่งจะครอบคลุมเฉพาะ
การจัดงานที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็ นต้นไป

9

ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในฟิลิปปินส์
1.

ภาคการท่องเที่ยวของฟิ ลิปปิ นส์น้ันได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากประเทศพึ่งพารายได้
การท่องเที่ยวจากจีนเป็ นส่วนมาก หลังจากที่มีการแพร่ระบาดในประเทศจีนและได้มีนโยบายปิ ดประเทศก่อนหน้านี้ ทำ�ให้

การท่องเที่ยวของฟิ ลิปปิ นส์ซบเซาลงในทันที

2.

การแถลงการณ์จากทางภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน ในเรื่องการรับมือต่อสถานการณ์โควิด-19 ในฟิ ลิปปิ นส์สร้างความสับสน
่
่ คนจำ�นวนมาก
ให้กบ
ั ประชาชนพอสมควรเช่น กรมอนามัยได้ออกประกาศเตือนประชาชนให้หลีกเลียงการเข้
าร่วมงานชุมนุมทีมี
แต่สัปดาห์ต่อมาหน่วยงานที่กำ�กับดูแลด้านการท่องเที่ยวออกประกาศในทางตรงกันข้ามว่างานเทศกาลขนาดใหญ่ยังคง
่ ยวข้
่
จัดต่อไปได้และประชาชนสามารถเข้าร่วมได้โดยจะมีมาตรการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ เนื่องจากไม่ต้องการให้ธุรกิจทีเกี
อง
้ ได้มก
้ั
ได้รบ
ั ผลกระทบ ทั้งนีไม่
ี ารระบุในรายละเอียดว่ามีขนตอนการคั
ดกรองอย่างไรและมีประสิทธิภาพเพียงใด

3.

รัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการออกแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยให้ผู้ประกอบ
การต่างๆ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ลดราคากว่าครึ่งเพื่อหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในประเทศ
แต่ผลการตอบรับทั้งจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเองก็ไม่ได้สำ�เร็จตามที่ทางการคาดหวัง เนื่องจากประชาชน
มีความหวาดกลัวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งยอดผู้ติดเชื้อในฟิ ลิปปิ นส์พงุ่ กระโดดในกว่า 40 แหล่งท่องเที่ยวทั่วฟิ ลิปปิ นส์

4.

ภายหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสเป็ นไปในวงกว้างแล้ว
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวทั่วประเทศได้รับผลกระทบ
อย่างหนัก เนื่องจากรัฐบาลไม่มีประกาศมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็ นทางการ มีเพียงเงินอัดฉีดในแคมเปญโครงการกระตุ้น

เศรษฐกิจซึ่งไม่ตรงกับความเดือดร้อนของผู้ประกอบการทำ�ให้ผู้ประกอบการต้องออกมาเรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เพื่อให้บุคคลากรสามารถประคองตัวให้รอดจากวิกฤติครั้งนี้
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สรุปข่าวตลาดฟิลิปปินส์ โดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
จากสถานการณ์วิกฤติไวรัสโคโรนาในปั จจุบัน ทำ�ให้บรรดา
บริษั ทนำ �เที่ ยวกำ �ลั งพยายามปรั บกลยุ ทธ์เพื่ อให้ธุ รกิ จ

สถานการณ์ช่วงต้ นเดื อนมีนาคมของอุ ตสาหกรรมการท่ อง
เที่ยวฟิ ลิปปิ นส์เข้าข่ายยํ่าแย่เช่นเดียวกันกับการแพร่ระบาด

การมุ่งเน้นทำ�ประชาสัมพันธ์และการตลาดภายในประเทศ
ทดแทนตลาดต่างประเทศที่ซบเซา รวมไปถึงใช้ผู้มีช่ อเสี
ื ยง

ให้ ค วามรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะบุ ค คลากรในอุ ต สาหกรรมเพื่ อ

อยู่ รอด เช่ น การลดราคาค่ าบริ การให้ ถู กลงและเพิ่ ม
รายละเอียดอื่นๆ เพื่อให้คุ้มค่าแก่นักเดินทางมากขึ้น หรือ

เซเลบบริต้ี มาช่วยในการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่น
ทั้งนี้ตัวแทนด้านการท่องเที่ยวกล่าวว่าความหวาดกลัวของ
คนที่มีต่อโควิด-19 นั้นมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมากกว่า
โรคซาร์สและ H1N1 ที่เคยเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเนื่องจากอิทธิพล
ของโซเชี ยลมี เดี ย รวมถึ งข้ อเท็ จจริ งที่ ว่ าจี นเป็ นกลุ่ ม
นักเดินทางที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของฟิ ลิปปิ นส์

จากการที่ กรมอนามั ย ออกเตื อ นประชาชนว่ า ให้ ห ลี ก เลี่ ยง
การเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตหรืองานอี เว้ นท์ ขนาดใหญ่ที่ ผู้คน
เบี ยดเสี ยดเนื่ องจากเกรงการแพร่ กระจายของเชื้ อ

โควิ ด-19 จนทำ �ให้ งานจำ �นวนมากยกเลิ กการจั ดหรื อ
เลื่อนวันจัดงานออกไป
ซึ่งในสัปดาห์ถัดมาสามหน่วยงาน
รั ฐ บาลของฟิ ลิ ป ปิ นส์ ไ ด้ ร่ ว มกั น ออกแถลงการณ์ ร ะบุ ว่ า
ประชาชนสามารถเข้าร่วมงานอีเว้นท์ต่างๆ
ได้ตามปกติ
ตราบใดงานนั้ นๆ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ขั้ นตอน

การรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตราฐาน อย่างไรก็ตามยังคง
มีรายงานตัวเลขจำ�นวนงานอีเว้นท์ที่ถูกยกเลิกยังคงเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ใช้ 2 วิธีในการรับมือกับภาวะตกตํ่าของ
การท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากวิกฤตโควิด-19 หนึ่งคือการลด

ราคาสำ�หรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น ค่าโรงแรม
และตั๋วเครื่องบิน ถึงแม้การลดราคาดังกล่าวจะไม่สามารถ
ชดเชยความสูญเสียจากรายได้ของนักเดินทางจีน ที่คาดว่า
ประเทศจะสูญรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ถึงเมษายนกว่า 785 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ แต่ก็ถือ
เป็ นมาตรการที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการสูญเสียดัง
กล่าว สองคือจัดให้มีเทศกาลจับจ่ายใช้สอย ซึ่งร้านค้า
ทั่วประเทศจะร่วมใจลดราคาสินค้ากว่า 70% ทั่วประเทศ

ของเชื้อโควิด-19 ในประเทศ ทำ�ให้รัฐบาลต้องออกประกาศ
เงินช่วยเหลือจำ�นวนกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อใช้ในการ

เตรียมรับมือกับการแพร่ระบาด และเงินอีกจำ�นวน 8.2 ล้าน
เหรียญสหรัฐอัดฉีดในแคมเปญการท่องเที่ยวภายในประเทศ
‘Domestic Fun’ที่ ก่ อนหน้านี้ เคยคาดการณ์ไว้ ว่ าจะมี

โรงแรมและบริ การต่ างๆเข้ าร่ วมโครงการมากมาย
แต่ขณะนี้ตัวเลขสถานบริการที่สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ได้
ตามที่ตั้งเป้ าไว้

ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในฟิ ลิปปิ นส์ส่งหนังสือขอความ
ช่วยเหลื อทางการเงิ นจากรัฐบาลเพื่อให้ช่วยเหลื อบรรเทา
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19

โดยข้อความ
่
ในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วระบุ ถึ ง ความช่ ว ยเหลื อ ที ผู้ ป ระกอบการ
ต้องการอย่างเร่งด่วน เช่น เสนอให้ลดพนักงานชั่วคราว
เป็ นเวลาหกเดื อ นรวมถึ ง การเก็ บ เงิ น สมทบประกั น สั ง คม
โครงการที่ อยู่ อ าศั ย และประกั น สุ ข ภาพขอให้ จ่ า ยสามารถ
แบ่งจ่ายได้ภายในหกเดือนแทนที่จะจ่ายเงินก้อน อีกทั้งเสนอ
เรื่ องการปล่ อ ยสิ น เชื่อสำ � หรั บ ภาธุ ร กิ จ ในอั ต ราดอกเบี้ยต่ํ า
เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาความช่วยเหลือต่อไป

เมืองหลวงกรุ งมะนิลาประกาศปิ ดเมืองทั นที หนึ่งเดื อนหลั ง
จากทางการประกาศยอดผู้ติดเชื้อแบบพุง่ กระโดดใน
41
แหล่งท่องเที่ยวทั่วฟิ ลิปปิ นส์ ทั้งนี้ใน 41 แหล่งท่องเที่ยวดัง

กล่าวได้มีนโยบายให้ประชาชนกักตัวอยูใ่ นบ้าน ระยะเวลา
ของการกั กตั วแต่ ละพื้นที่ จะขึ้นอยู่กับความรุ นแรงของเชื้อ
ไวรัสที่พบในแต่ละพื้นที่

เลขานุการกระทรวงต่างประเทศของฟิ ลิปปิ นส์มีคำ�สั่ง
Blacklist โรงแรมหรือรีสอร์ทที่ปฏิเสธให้นักท่องเที่ยวเข้า

พักหรือหากพบว่ามีการคิดราคาสูงเกินจริง ทั้งนี้ กระทรวง
การต่างประเทศยังระบุอีกว่าหากเจ้าของธุรกิจโรงแรมใดที่

กระทำ � ดั ง กล่ า วทั้ งการปฏิ เ สธการเข้ า พั ก และคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ย
เกินจริง จะถูกปฏิเสธวีซา่ เข้าทวีปยุโรปเช่นกัน
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ถึงแม้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวจะเป็ นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

มากที่สุดของฟิ ลิปปิ นส์

แต่ได้มีโรงแรมขนาดเล็กมากมายกลางกรุงมะนิลายินดีเปิ ดห้องพักของตนบริการให้กับบุคคลากรทางการแพทย์จากหลากหลายโรง
พยาบาลได้เข้าพักโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนกว่าสถานการณ์จะดีข้น
ึ

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ โดยทั่วไป
The Tourism Promotions Board (TPB) ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่
สนับสนุนงานด้านการตลาดและส่งเสริมการขายของ
Department of Tourism (DOT) ของฟิ ลิปปิ นส์ได้พยายาม
รักษาตำ�แหน่งให้ประเทศฟิ ลิปปิ นส์เป็ นจุดหมายปลายทางที่

สำ�คัญสำ�หรับนักเดินทางทั่วโลก ทำ�ให้ในปี ที่ผ่านมามีนักเดิน
ทางต่างชาติเดินทงเข้าประเทศทั้งสิ้นเป็ นจำ�นวน 6,800,052
่ ้น 15% จาก
คน นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม ซึ่งเพิมขึ

แนวคิดการทำ�ธุรกิจจากเดิม
ไปสูก
่ ารทำ�ธุรกิจโดยเน้นให้
่
่
ความสำ�คัญในเรืองของความยังยืนมากขึ้น โดยแนวคิดการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนี้รัฐบาลจะเริ่มต้นพัฒนานำ�ร่องในเมือง
Boracay และขยายไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ เช่น

Luzon และ Mindanao โดยเลขาธิ การของ Philippine
Department of Tourism (DOT) ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า

ช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากตัวเลขดังกล่าวเป็ นผลจากการ
ที่ TPB ปรับวิธีการทำ�การตลาด โดยมุง่ ศึกษาและทำ�ความ

สิ่งที่ คนรุ่นปั จจุ บันหลงเหลื อไว้ ให้คนรุ่นต่ อไปนั้ นบ่งบอกถึ ง
ความรับผิดชอบที่เรามีในการปกป้ องสิ่งแวดล้อมและมรดก

สามารถสร้างแคมเปญการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของนักเดินทางแต่ละกลุ่มได้อย่างตรงใจ จากก่อนหน้านี้ที่

The Philippine Department of Tourism (DOT) ได้ลงนาม
ความร่วมมือกับ Turkish Airlines เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

เข้าใจในพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักเดินทางก่อน
โดย
้
แบ่งข้อมูลตามรายสัญชาติ อายุ รายได้ จากนันจึงทำ�ให้ TPB

มักออกแคมเปญการตลาดและสื่ อการขายที่ ตรงไปตรงมา
่ ่นักเดินทางต้องการ
โดยไม่ได้คำ�นึงถึงสิงที
Philippine Department of Tourism (DOT) ได้รว
่ มมือกับ
สถาบัน iACADEMY ร่วมกันพัฒนาและเปิ ดตัวแอปพลิเคชั่น
‘ E x p e r i e n c e P h i l i p p i n e s ’ ที่ มี ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
Augmented Reality (AR) คอยทำ�หน้าที่ฉายภาพเสมือน
จริงพร้อมให้ข้อมูลประวัติศาสตร์ของกรุงมะนิลาแก่ผู้ที่สนใจ
โดยมีความหวังที่จะขยายเทคโนโลยีนี้ไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
อื่น ๆ ทั่วประเทศ
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การท่ อ งเที่ ยวของฟิ ลิ ป ปิ นส์ กำ � ลั ง อยู่ ใ นช่ ว งเปลี่ ยนผ่ า น

ทางธรรมชาติ

ของประเทศด้วยการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศให้มาก
ขึ้นโดยเฉพาะจากยุโรป เมดิเตอเรเนียน และประเทศอื่นๆ ที่

สายการบินนี้ทีเส้นทางบิน ภายหลังจากการลงนามในบันทึก
ความร่วมมือดังกล่าวทั้งสองฝ่ ายมีแผนโปรโมตการท่องเที่ยว
ฟิ ลิปปิ นส์ในหลากหลายโปรเจค

รวมถึงการประชาสัมพันธ์

โปรโมตแคมเปญต่างๆ ร่วมกันอีกด้วย

ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในCLMV
1.

จากสถานการณ์ โควิ ด-19 เวี ยดนามหนึ่ งในประเทศที่ ได้ รั บผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563
เนื่ องจากมากกว่ า30% ของนั ก ท่ อ งเที่ ยวต่ างชาติ เป็ นนั ก ท่ อ งเที่ ยชาวจี น
ส่งผลให้สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว 1.8-2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

2.

รั ฐบาลเวี ยดนามได้ ประกาศระงั บการยกเว้ นการขอวี ซ่ าสำ �หรั บพลเมื องของ
8 ประเทศในยุโรปได้แก่ เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟิ นแลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักร
เยอรมนี ฝรั่ งเศส และสเปน และยั ง ได้ ร ะงั บ การออกวี ซ่ า ชั่ วคราวสำ � หรั บ
ชาวต่างชาติท้ังหมดเป็ นเวลา 30 วันนับจากวันที่ 25 มีนาคม 2563

3.

อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังคงเดินหน้าต่อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
โดยใช้ แม่ น้ํ า Hau เมื อ ง Can Tho มาเป็ นเอกลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ งเป็ นอี กหนึ่ ง

จุดขายสำ�หรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวโดยเรือ นักท่องเที่ยวสามารถ
ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ อาทิ เรี ย นทำ � อาหาร ชมการแสดงของเขมรและดนตรี
พื้นบ้านของสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขง
ํ

4.

แม้ว่าจำ�นวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศเมียนมาและกัมพูชาจะมีปริมาณ
น้อย แต่การระบาดนี้ก็สง่ ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ ดังนั้น
รั ฐ บ า ล ไ ด้ อ อ ก ม า ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง ก า ร เ งิ น แ ก่ ธุ ร กิ จ โ ร ง แ ร ม
บริษัทท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็ นการยกเว้นภาษี หรือขยายระยะเวลาชำ�ระภาษี
รวมถึงจ่ายเงินค่าจ้างขั้นต่ำ�ให้สำ�หรับลูกจ้างที่ตกงาน
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สรุปข่าวตลาดCLMVโดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ภาคการท่ อ งเที่ ยวของเวี ย ดนามคาดว่ า จะมี นั ก ท่ อ งเที่ ยว
ชาวจีนลดลง 2 ล้านคน เนื่องจากเชื้อไวรัสซึ่งอาจส่งผลให้

รั ฐ บาลเวี ย ดนามได้ ป ระกาศระงั บ การยกเว้ น การขอวี ซ่ า

โดยเวี ยดนามได้ อออกมาตรการหยุ ดการออกวี ซ่าให้กับนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีอยูใ่ นประเทศจีน เจ้าหน้าที่การท่อง

และสเปน

สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว 1.8-2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เที่ยวของเวียดนามกำ�ลังคาดการณ์ว่าโควิด-19 จะทำ�ให้เกิด
ความสูญเสียต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามใน
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 6 ถึง 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
เนื่ องจากนั ก ท่ อ งเที่ ยวต่ า งชาติ เ ลื่ อนการเดิ น ทางมาเยื อ น
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก นักท่องเที่ยชาวจีนเป็ นตลาดการ
ท่องเที่ยวที่ใหญ่เป็ นอันดับ3 ของเวียดนาม คิดเป็ นสัดส่วน
มากกว่า 30% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติท้ังหมด
18 ล้านคนที่มาเยือนประเทศในปี 2562 ในขณะที่นักเดิน

ทางชาวจี น ส่ ว นใหญ่ มี อั ต ราการใช้ จ่ า ยต่ อ รายค่ อ นข้ า งต่ํ า
เมื่อเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวชาติอ่ ืน ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้าน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชี้ให้เห็นว่าการสูญเสียตลาดการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจีนทำ�ให้เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวของเวียดนาม
มุง่ เน้นการตลาดในตลาดอื่น ๆ ซึ่งสร้างรายได้ต่อคนสูง
นักท่องเที่ยวจากออสเตรเลีย ยุโรป ญี่ปุ่ น เกาหลีใต้ และ
สหรัฐอเมริกา
โรงแรมทั่วเวียดนามได้รับผลกระทบจาก

โควิด-19

ทาง

โรงแรมได้ รับคำ �ขอยกเลิ ก จำ � นวนมากในช่วงเดื อนมี น าคม
โดยไม่เพียงแต่นักเดินทางไมซ์เท่านั้น แต่ยังเป็ นนักเดินทาง

อิสระ(FIT) ด้วยเช่นกัน การเกิดขึ้นของ โควิด-19 ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเวียดนาม
ผลกระทบแรก

และที่ชัดเจนที่สุด คือ การลดลงของนักเดินทางชาวจีน ซึ่ง
คิดเป็ นสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม
ในปี 2562 หรือคิดเป็ นสัดส่วนมากกว่า 30% ผลกระทบที่
2 คือ ความต้องการเดินทางของนักเดินทางทั่วโลกที่ลดลง

อย่างมีนัยสำ�คัญต่อประเทศในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากเป็ น
ภูมิภาคที่น่าจะมีความเสี่ยงสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ

ผลกระทบประการที่ 3 คือ อุปสงค์ในประเทศ เนื่องจากผู้คน
ลังเลที่จะเดินทางไปยังสถานที่แออัด เช่น สนามบิน สถานี
รถไฟ และสถานีขนส่ง รวมถึงร้านอาหารและสถานบันเทิง
เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ
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สำ�หรับพลเมืองของ

8

ประเทศในยุโรปได้แก่

เดนมาร์ก
นอร์เวย์ ฟิ นแลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักรเยอรมนี ฝรั่งเศส
เนื่องจากปั จจุบันยุโรปเป็ นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการ
่ ้น นอกจากนั้นเวียดนาม
แพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่เพิมขึ
ได้ระงับการออกวีซ่าชั่วคราวสำ�หรับชาวต่างชาติท้ังหมดเป็ น
เวลา 30 วันนับจากวันที่ 25 มีนาคม โดยมีข้อยกเว้นสำ�หรับ
ผู้เข้าเมืองเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทูต
หรือการทำ�งาน
เพื่อพยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19
ประเทศเวียดนาม

ใน

รัฐบาลเวียดนามเตรียมมาตรการวงเงิน 27 ล้านล้านด่อง
หรือ 1.16 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อเยียวยาผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และยังขยาย
ระยะเวลาการชำ�ระภาษีเงินได้นิติบุคคลออกไป

5

เดือน
สำ�หรับธุ รกิ จในภาคเกษตร ผลิ ตรองเท้ า รถยนต์ สิ่ งทอ
อิเล็กทรอนิกส์ แปรรูปอาหาร การบิน และการท่องเที่ยว
รัฐบาลกัมพูชาได้ออกประกาศช่วยเหลือธุรกิจ
ไม่เฉพาะ
ธุ ร กิ จที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของไวรั ส โควิ ด -19
แต่ ช่ ว ยธุ ร กิ จ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการตั ด สิ ท ธิ ท างภาษี
จากสหภาพยุโรปด้วย

โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ในเสียมเรียบ

จะได้รับการยกเว้นภาษีเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2563
ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ยวในพนมเปญ เสี ย มเรี ย บ กำ � ปอต ปอยเปต
แกบ บาเว็ด สีหนุวิลล์ จะได้รับการยกเว้นภาษีถึงพฤษภาคม
2563 รัฐบาลจะจ่ายเงินค่าจ้างขั้นต่ําให้ 20% สำ�หรับลูกจ้าง
ที่ตกงานในธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร
และบริษัทท่องเที่ยว

รั ฐ บาลเมี ย นมาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่ ธุ ร กิ จ
โรงแรม บริษัทท่องเที่ยว และธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่จะจัดอยูใ่ นภาคธุรกิจสำ�คัญ โดยจัดตั้งกองทุน 72 ล้าน
ดอลลาร์ เพื่อปล่อยกู้ให้บริษัทในอัตราดอกเบี้ย 1% ระยะ
เวลาชำ�ระคืน 1 ปี    ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาชำ�ระ
ภาษีไตรมาส 1 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 และไตรมาส 2 สิ้นสุด
30 มิถุนายน 2563 ไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ขยายเวลา
จ่ ายเงิ นสมทบเข้ากองทุนประกั นสังคมของทั้ งนายจ้ างและ
ลูกจ้างออกไป 15 วันนับจากวันสิ้นเดือนเป็ นเวลา 3 เดือน

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ โดยทั่วไป
Luxperia

หนึ่งในบริษัทนำ�เที่ยวจากเวียดนามตั้งเป้ าที่จะ

นำ�เสนอแพลตฟอร์มสำ�หรับผู้ประกอบการ SME ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
บริษัทมีสำ�นักงานใหญ่ในโฮจิมินห์ซิต้ี
วางแผนการทำ�แพลตฟอร์มมานานถึง 14 เดือน รวบรวม
กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมบูติกจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ เพื่อดูแลแผนการท่องเที่ยวที่เป็ นนวัตกรรม ซึ่งบริษัทไม่
ต้องการสร้างรูปแบบ DMC อีกรูปแบบ แต่ต้องการสร้างเครือ
ข่าย DMCs ที่มีขนาดเล็ก ให้มาช่วยกันทำ�งานเป็ นหนึ่งเดียว

นอกจากนี้ Luxperia ได้รวมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในการท่อง
เที่ยวแบบผจญภัย และการทำ�อาหารทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อสร้าง
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่นำ�เสนอประสบการณ์
ท้องถิ่นที่แท้จริงและไม่เหมือนใคร ทำ�ให้ DMC สามารถ
จัดการการท่องเที่ยวที่หรูหราและหลากหลาย เป้ าหมาย คือ

การให้เกิด Win-Win ต้องการให้เกิดการแบ่งปั นแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด เรียนรู้จากกันและกัน ก็จะมีประโยชน์อย่าง
มากสำ�หรับผู้ประกอบการ SME ที่มาทำ�งานร่วมมือกัน การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเป็ นอีกปั จจัยสำ�คัญในปรัชญาการทำ�งาน
ของ Luxperia กลุ่มผู้ประกอบการและเครือข่ายท้องถิ่น ต้อง
ได้รับความมั่นใจว่าชุมชนท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว

เวียดนามได้พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยใช้แม่น้ํา Hau
เมือง Can Tho มาเป็ นสินค้าท้องถิ่นมีความยาว 55 กม. เมือง

Can Tho ตั้งอยูใ่ จกลางสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขงเป็
ํ
นที่รู้จัก
กันในนาม “เมืองแห่งแม่น้า”
ํ โดยทั่วไปในอดีตที่ผ่านมาเมือง

Can Tho มีการลงทุนอย่างมากในผลิตภัณฑ์ท่ัวไปเพื่อแยก
ตัวเองจากท้องถิ่นในภูมิภาคอื่น ๆ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ คือการ
ท่องเที่ยวทางแม่น้าที
ํ ่มีช่ อโด่
ื
งดังเช่น Ninh Kieu, ตลาดนํ้าCai Rang และตลาดน้ำ�  Phong Dien ตามแม่น้ํามีสวนเชิง

นิ เวศมากมาย เช่ น หมู่ บ้ านการท่ องเที่ ยว My Khanh, เกาะ
Islet และคลอง Chuoi ที่นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมและ
เพลิดเพลินกับผลไม้สดนานาชนิด ซึ่งจะเป็ นการสร้างความ
แตกต่างสำ�หรับเมือง Can Tho เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย

คุ ณ ลั ก ษณะที่ เป็ นเอกลั ก ษณ์ ระหว่ างการเดิ น ทางบนเรื อ
นั ก ท่ องเที่ ยวสามารถเข้ า ร่ ว มชั้ นเรี ย นทำ �อาหารและ
เพลิ ด เพลิ น กั บ การแสดงของเขมรและดนตรี พ้ ื นบ้ า นของ
สามเหลี่ยมปากแม่น้าโขง
ํ
และยังสามารถเยี่ยมชมสถานที่ที่
มีช่ อเสี
ื ยง เช่น หมูบ
่ ้านหัตถกรรมดั้งเดิมบนเกาะ Ong Ho
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ความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศกลุ่มที่ 2:

ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
จีน มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน
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ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในออสเตรเลีย
1.

ประเทศออสเตรเลียเป็ นประเทศหนึ่งที่ต้องต่อสูก
่ ับภัยธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
นับตั้งแต่
สถานการณ์ไฟป่ าที่กินระยะเวลายาวนานเมื่อปี 2562 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการท่องเที่ยวออสเตรเลีย
และทำ�ให้อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศซบเซาเป็ นอย่างมาก จนรัฐบาลต้องออกมารณรงค์ให้เกิดการประชุม
สัมมนาภายในประเทศแทน ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2563 เมื่อสถานการณ์ไฟป่ าคลี่คลายลง ออสเตรเลียกลับ
้นสุดลงเมื่อใด
ต้องเจอภัยธรรมชาติอีกครั้งกับการระบาดของไวรัส ซึ่งยังไม่มีใครทราบว่าสถานการณ์น้จะสิ
ี

2.

ก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จากทางภาครัฐเมื่อเดือนมีนาคม
2563  Business Events Council of Australia (BECA) ได้เคยประกาศประมาณการรายได้ที่ประเทศจะต้อง

่ ขา่ วการแพร่ระบาดของไวรัสใน
สูญเสียไปถึงกว่า 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน นับตั้งแต่ต้นปี ที่เริมมี
ประเทศอื่น ๆ และตัวเลขความสูญเสียนี้จะพุง่ สูงกว่านี้อีกแน่นอนหากสถาณการณ์ยังไม่สามารถคลี่คลายได้
ในเร็ววัน

3.

งานเทศกาลและงานสัมมนาขนาดใหญ่ของออสเตรเลียเกือบทั้งหมดต้องถูกเลื่อนออกไป
หลังจากรัฐบาล
้
่
ออกประกาศมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของเชือโควิด-19 ทีมีการสั่งห้ามการชุมนุมหรือประชุม ทำ�ให้

งานอีเว้นต์ในรูปแบบปกติท่ีต้องเห็นหน้ากันถูกเลื่อนออกไปเป็ นช่วงปลายปี 2563 อย่างไรก็ตาม บัตรเข้างาน
ที่ได้จำ�หน่ายไปแล้วสามารถนำ�มาใช้เข้างานในครั้งหน้าที่มีการจัดได้ อีกทั้งสามารถขอคืนเป็ นเงินสดได้เช่น
กัน ส่วนสถานที่จัดงานบางแห่งตัดสินใจปรับเปลี่ยนสถานที่ให้เป็ นสถานพยาบาลชั่วคราวเพื่อรักษาผู้ติดเชื้อ
ในช่วงที่ไม่สามารถจัดงานได้

4.

ทั้งรัฐบาลของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไม่ได้นงนอนใจกั
ิ่
บสถานการณ์ ทั้งยังประกาศให้การช่วยเหลือเป็ น
เงินอุดหนุนแก่บุคคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อช่วยให้พนักงานหลายพันคนยังคงมีรายได้ตลอดช่วง
วิกฤตนี้

5.

ในขณะที่การจัดงานในรูปแบบปกติหรือ Face to Face ต้องงดไปชั่วคราว บริษัทผู้จัดงานในเมืองบริสเบน
จึงตัดสินใจใช้โอกาสนี้ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีด้านการจัดสัมมนาออนไลน์ และ YouTube เพื่อถ่ายทอด

งานสัมมนาแบบออนไลน์เป็ นครั้งแรก โดยภายในงานยังใช้เทคโนโลยี Virtual Reality ควบคู่กันในการแสดง
สินค้า โดยผลตอบรับจากผู้ออกงานแสดงสินค้าแบบออนไลน์ค่อนข้างพอใจเนื่องจากได้รับข้อมูลเชิงลึกของ
่ ่ นตัวในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดงานไมซ์
ผู้เข้าเยี่ยมชมบูธ ทำ�ให้ท้ังประเทศเริมตื
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สรุปข่าวตลาดออสเตรเลียโดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ตามประกาศล่ าสุดจากรัฐวิ กเทอเรียประกาศให้เลื่ อนการ
จัดงานชุมนุมใหญ่ออกไปเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด
ข อ ง โ ค วิ ด - 1 9 ทั้ ง นี้ ผู้ จั ด ง า น ‘ 2 0 2 0 M e l b o u r n e
International Coffee Expo (MICE)’
โดย Prime Creative Media ได้ตัดสินใจเปลี่ยนกำ�หนดการ

จัดงานใหม่เป็ นวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2563

งานสัมมนาอุ ตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเม้นท์ ครั้งใหญ่ของ
ออสเตรเลีย ‘The Business of Event’ ต้องเลื่อนการจัด
งานออกไปอย่างไม่มีกำ�หนด จากเดิมงานจะจัดขึ้นวันที่ 19
มีนาคม 2563 ณ สวนสนุก Luna Park เมืองซิดนีย์ ทั้งนี้ผู้

ที่ซื้อบัตรเข้างานไปแล้วสามารถนำ�ไปใช้เพื่อเข้างานในครั้ง
หน้าได้ หากไม่สะดวกสามารถรับเป็ นเงินคืน

23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็ นช่วงเวลาที่ยากลำ�บาก
ของภาคธุ ร กิ จ ในออสเตรเลี ย ที่ เพิ่ งผ่ า นพ้ น ภั ย พิ บั ติ ไ ฟป่ า
ที่กินระยะเวลายาวนานในการแก้ไข ไปจนถึงการปิ ดล็อค
ชายแดนและปิ ดเมืองเพื่อยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ใน

ปั จจุบัน ทำ�ให้โรงแรมทั่วออสเตรเลียมีความจำ�เป็ นจะต้อง
หยุดให้บริการชั่วคราวในเร็วๆนี้
เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทผู้จัดงาน QODE Brisbane ร่วมกับบริษัท
เทคโนโลยี การจั ดสั มมนาออนไลน์ ร่ วมกั นจั บมื อกั บ
YouTube ในการถ่ายทอดงานสัมมนา โดยมีวิทยากรเข้า
ร่วมจากหลากหลายประเทศทั่วโลกร่วมพูดในงาน นอกจาก

ภาคธุ ร กิ จ ของออสเตรเลี ย กำ � ลั ง เผชิ ญ กั บ วิ ก ฤตเนื่ องจาก

นี้ภายในงานยังมีการออกบูธแสดงสินค้ารวมอยูด
่ ้วย โดย
้
ระหว่างการถ่ายทอดนันผู้เข้าร่วมงานออนไลน์สามารถเข้า

จากรัฐบาลออกประกาศมาตรการควบคุมการแพร่กระจาย
ของเชื้อโควิด-19 มีการสั่งห้ามการชุมนุมประชุม และให้

และสามารถพู ด คุ ยกั น ได้ อ ย่างทั น ที เหมื อ นการเจอกั นต่ อ
หน้า ซึ่งผลตอบรับจากการจัดงานแบบออนไลน์น้ทำ
ี �ให้ผู้

สูญเสียรายรับจากธุรกิจไมซ์หลายพันล้านดอลลาร์

เลื่อนงานอีเว้นต์ที่ต้องเห็นหน้ากันออกไป

หลัง

โดยก่อนหน้าที่

จะมี การประกาศมาตรการควบคุ มจากทางภาครั ฐ
Business Events Council of Australia (BECA) ได้เคย
ประกาศจำ �นวนรายได้ ที่ ประเทศจะต้ องสูญเสียไปถึ งกว่ า
2.5 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (หรือ 1.4 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) ต่อเดือนตั้งแต่ต้นปี ที่ผ่านมา ทำ�ให้หลังจากมีการ
ออกมาตรการดังกล่าวแล้ว
คาดว่าตัวเลขความสูญเสีย
จากธุรกิจไมซ์จะเพิ่มขึ้นอีกกว่านี้แน่นอนเยี่ยมชมบูธแสดง

สินค้าได้ผา่ นเทคโนโลยี Virtual Reality และสามารถพูด
คุยกันได้อย่างทันทีเหมือนการเจอกันต่อหน้า ซึ่งผลตอบรับ

จากการจัดงานแบบออนไลน์น้ีทำ�ให้ผู้แสดงสินค้าได้ทราบ
ข้อมูลเชิงลึกของคนที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธออนไลน์ มากกว่า
การจัดงานในรูปแบบปกติ

18

อุ ตสาหกรรมโรงแรมในออสเตรเลี ยได้ รับผลกระทบอย่าง
หนักจากมาตรการปิ ดเมืองที่ ประกาศโดยรัฐบาลเมื่อวันที่

เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าได้ผา่ นเทคโนโลยี Virtual Reality

แสดงสินค้ าได้ ทราบข้อมูลเชิงลึ กของคนที่ เข้ามาเยี่ยมชม
บูธออนไลน์ มากกว่าการจัดงานในรูปแบบปกติ

ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ยังคงแพร่

ระบาดในประเทศทำ�ให้อุตสาหกรรมการประชุมและแสดง

ผู้ บริ หารระดั บสู งของ Tourism Accommodation
่
Australia’s
กล่าวว่าภาคธุรกิจของออสเตรเลียเริมได้
รับ

บริสเบน ‘The Royal International Convention Centre
(Royal ICC)’ ที่มีพ้ นที
ื ่กว่า 4,000 ตรม. ตัดสินใจปรับเปลี่ยน

ทำ�ให้สายการบินจำ�นวนมากหยุดให้บริการ
สัมมนาขนาดใหญ่จำ�เป็ นต้องเลื่อนออกไป

สินค้าต้องหยุดชะงัก ศูนย์จัดประชุมและแสดงสินค้าในเมือง

สถานที่ จั ด งานแห่ ง นี้ ให้ เ ป็ นสถานพยาบาลชั่ วคราวเพื่ อ
รักษาผู้ติดเชื้อ
หน่วยงานผู้ดูแลอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลียประกอบด้วย
To u r i s m a n d T r a n s p o r t F o r u m ( T T F ) , t h e
Accommodation Association (AA), Cruise Lines

International Association (CLIA), the Australian
Federation of Travel Agents (AFTA) the Restaurant and

ผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

เป็ นผล

การประชุม
ทำ�ให้มียอด

การยกเลิ ก ห้ อ งพั ก โรงแรมในออสเตรเลี ย เป็ นจำ � นวนมาก
ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมของ
ออสเตรเลียทั้งนี้สถานการณ์ในฝั่ ง Gold Coast ค่อนข้างน่า

กังวลโดยผู้บริหารรัฐ Annaliese Battista กล่าวว่าธุรกิจ
ท่องเที่ยวในฝั่ ง Gold Coast ได้รับผลกระทบจากธุรกิจท่อง
เที่ยวที่หยุดชะงักเป็ นตัวเลขความเสียหายไม่ตำ่�กว่า 27 ล้าน
ดอลล่ าร์ สหรั ฐ หากสถานการณ์ การแพร่ กระจายของ

Catering Australia (RCA) และ Business Events Council

โควิด-19 ยังคงดำ�เนินต่อไปคาดว่าตัวเลขความเสียหายจะ
่ งขึ้นเรื่อยๆ
เพิมสู

จากรัฐบาลกลาง จำ�นวน 1,500 ดอลลาร์ต่อคนต่อไตรมาส
เพื่อช่วยให้พนักงานหลายพันคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมยังคง

รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศอัดฉีดเม็ดเงินกว่า 12.1 พันล้าน
เหรียญนิวซีแลนด์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ธุรกิจที่ได้

of Australia (BECA) ประกาศยินดีรับเงินอุดหนุนค่าจ้าง

มีรายได้ตลอดช่วงวิกฤตนี้

ซึ่งกว่าครึ่งของงบประมาณจะ
จัดสรรไปช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมการบินที่ได้รับผลกระ
รับผลกระทบจากโควิด-19

ทบอย่างหนัก รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณเยียวยาภาค
ธุรกิจ

ด้วยการช่วยเหลือด้านภาษีสำ�หรับธุรกิจ

เหลือดูแลค่าครองชีพของประชาชน

และช่วย
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สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ โดยทั่วไป
มี การประกาศอย่ างเป็ นทางการแล้ วว่ างาน ‘2020
Australian Festival Industry Conference (AFIC)’ ที่
เป็ นการประชุมบุคลากรด้านการจัดงานเทศกาล หนึ่งเดียว
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ อ อ ส เ ต ร เ ลี ย ที่ จ ะ จั ด ขึ้ น ณ เ มื อ ง

Ballarat มลรัฐวิคตอเรียประกาศว่าเมือง Ballarat จะเป็ น

Coffs Harbour ทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดย

เจ้ าภาพจั ดการประชุ ม Australian Regional Tourism
Convention (ARTC) จะจัดขึ้นในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563
ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้เมืองได้รับการยกย่องให้เป็ นเมืองแห่งความ

โดยความน่าสนใจของงานในปี นี้คือการนำ�
เสนอข้อมูลในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย เสริมสร้าง

เป็ นเมืองตัวอย่างด้านความร่วมมือของหลายภาคส่วน เช่น
รัฐบาลท้องถิ่น ธุรกิจช่างฝี มือ และองค์กรการท่องเที่ยว ร่วม
กั นสร้างอั ตลั กษณ์ให้เมืองในดึ งดูดนักท่ องเที่ ยวให้เดิ นทาง

โปรแกรมการประชุ มอยู่ระหว่ างการเตรียมการและจะเปิ ด
เผยข้อมูลเร็วๆ นี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตร early bird
ได้ในราคาถูก

บรรยากาศให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานมี โ อกาสพู ด คุ ย สร้ า งเครื อ ข่ า ย
ทางธุรกิจมากขึ้น
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในออสเตรเลียกำ �ลังประสบปั ญหา
ในการดำ�เนินธุรกิจ จากเหตุการณ์ไฟป่ า ซึ่งทำ�ให้ภาพลักษณ์
ของประเทศที่ มี ต่ อ สายตาของนั ก ท่ อ งเที่ ยวถู ก มองว่ า เป็ น
ประเทศที่ไม่ปลอดภัยและภูมิทัศน์ของประเทศส่วนใหญ่ได้

ถูกทำ �ลายโดยความเป็ นจริงแล้ วสถานที่ ท่ องเที่ ยวสำ�คั ญๆ
นั้นไม่ได้รับผลกระทบจากไฟป่ าครั้งนี้ แต่การนำ�เสนอข่าว

ที่บิดเบือนของสื่อนานาชาติได้ส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อ
การท่องเที่ยวออสเตรเลียทำ�ให้ตัวเลขเศรษฐกิจที่มาจากการ

คิดสร้างสรรค์ของ UNESCO (UNESCO Creative City)

เข้ามากขึ้น

ภายในงาน Asia-Pacific Incentives and Meetings Event
(AIME) จัดขึ้นที่เมืองเมลเบิร์น ได้ประกาศเปิ ดตัวสถานที่
จัดงานไมซ์แห่งใหม่ของเมืองเวลลิงตัน

ประเทศนิวซีแลนด์

Wellington Conference and Exhibition Centre (WCEC) มี
กำ�หนดการก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2565 หากการก่อสร้าง
เสร็ จ แล้ ว จะทำ � ให้ เ มื อ งมี ค วามพร้ อ มต้ อ นรั บ การจั ด งาน
่ �นวยความสะดวก
สัมมนาขนาดใหญ่
พรั่งพร้อมด้วยสิงอำ
ระดับมาตราฐานโลก

ท่องเที่ยวหดตัวไปทั่วประเทศ

ศูนย์การประชุม Sydney Masonic Centre (SMC) ในเมือง

Australian Tourism Export Council (ATEC) เปิ ดเผยว่า
จากเหตุการณ์ไฟป่ าครั้งรุ นแรงส่งผลให้จำ�นวนนักท่องเที่ยว

งบประมาณจำ�นวนหลายล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย
โดย
ศูนย์ประชุมแห่งนี้จะถูกแบ่งออกเป็ นทั้งหมด 7 โซน โดยใน
แต่ละโซนจะมีลักษณะการออกแบบเแตกต่างกัน แต่ท้ังหมด

ต่างชาติลดลงกว่า 10% เมื่อเปรียบเทียบกับปี ที่แล้ว (2562)
ทำ�ให้ประเทศสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 4.5 พัน
ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
สืบเนื่องจากแคมเปญ “A Career for Life” ที่เปิ ดตัวไปเมื่อ

สองปี ก่อนโดย The Exhibition and Event Association
of Australasia (EEAA) วัตถุประสงค์เพื่อต้องการดึงดูด
นักศึกษาให้เข้ามาทำ�งานในสายงานด้านไมซ์

โดยปั จจุบัน

สมาคมฯ ยังคงดำ�เนินการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อ
เนื่อง เน้นสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็ นหลักมุง่ เป้ าไปที่
นั กศึ กษาที่ เพิ่ งจบการศึ กษาชั้ นมั ธยมปลาย โดยทาง
สมาคมฯ ได้มีหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพที่จำ�เป็ นใน
การทำ�งาน

ผลักดันให้คนรุน
่ ใหม่คิดสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อ

ต่อยอดในการทำ�งาน
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การท่ องเที่ ยวและการประชุ มระดั บภู มิ ภาคของเมื อง

โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร

มากมายในการร่วมสร้างหลักสูตร

ซิดนีย์พร้อมเปิ ดใช้งานแล้ว

หลังจากปิ ดปรับปรุงศูนย์ด้วย

สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็ นสถานที่จัดงานในหลากหลายรู ป
แบบ ยืดหยุน
่ ตามความต้องการของผู้จัดงาน

ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในญี่ปุ่น
1.

เป็ นครั้งแรกของการจัดงานกีฬาโอลิมปิ กในรอบ 124 ปี ที่ต้องประกาศเลื่อน
การจัดงานออกไปจากกำ�หนดการเดิมวันที่ 24 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2563
เป็ นช่วงฤดูร้อนของปี 2564 แทน

2.

จั ง หวั ด ฮอกไกโดถื อ ว่ า เป็ นจั ง หวั ด ที่ มี ร ายงานผู้ ติ ด เชื้ อโควิ ด -19สู ง ที่ สุ ด ของ
ประเทศญี่ปุ่ น โดยทางการให้ข้อมูลว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ได้รับเชื้อหลังจากการ

เข้าร่วมงานแสดงสินค้างานหนึ่งในเมือง ทางการจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

3.
4.

โดยทันที
เมืองเกี ยวโตและซัปโปโรถื อเป็ นเมืองต้ นแบบการท่ องเที่ ยวอย่างยั่งยืนของ
ประเทศญี่ ปุ่ นโดยสำ � นั ก งานการท่ อ งเที่ ยวแห่ ง ประเทศญี่ ปุ่ นจะนำ � เกณฑ์

มาตรฐาน Global Sustainable Tourism Council (GSTC) มาใช้เป็ นส่วนหนึ่ง
ในการออกนโยบายขับเคลื่อนสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเมือง
แคมเปญส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ยวของญี่ ปุ่ นที่ ออกมาก่ อ นจะมี ก ารระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 อาทิเช่น องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่ นได้ออก
แคมเปญ “Your Japan, Your 2020, Your Events” โดยได้รว
่ มกับสำ�นักงาน
่
ส่งเสริมการจัดประชุมทัวประเทศร่วมกันสร้าง content ใหม่ ๆ ของแต่ละ

จังหวัดเพื่อดึงดูดกลุ่มธุรกิจไมซ์ท้ั งในและต่างประเทศให้ได้สัมผัสบรรยากาศ
การจัดงานด้วยประสบการณ์ท่ีแตกต่างและเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละเมืองและ

บริษัทขนส่งทางรางของญี่ปุ่ นจะเปิ ดตัวสมาร์ทการ์ด “Welcome Suica” ซึ่ง
ผู้ ใ ช้ ง านสามารถใช้ บั ต รนี้ ในการเดิ น ทางทั่ วประเทศญี่ ปุ่ นอี ก ทั้ งยั ง เชื่ อมโยง

ข้อมูลสิทธิประโยชน์ในการเข้าชมสถานที่ ร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศ คาดว่า
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เบาบางลง รัฐบาลจะผลักดัน
สร้างการรับรู้ท้ั งสองโครงการดังกล่าวในระดับนานาชาติเพื่อเร่งการพลิกฟื้ น
อุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่ น
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สรุปข่าวตลาดญี่ปุ่นโดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
เมื่ อต้ น เดื อ นมี น าคมที่ ผ่ า นมาจั ง หวั ด ฮอกไกโดได้ ป ระกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากการ

่ ้นของจำ�นวนผู้ป่วยโควิด-19 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว
เพิมขึ
มียอดผู้ติดเชื้อในเมืองจำ�นวน 66 คน ถือว่าสูงที่สุดในญี่ปุ่ น
ซึ่งในจำ�นวนนี้คาดว่าได้รับเชื้อมาจากการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้างานหนึ่งในจังหวัดฮอกไกโด

ข้อมูลมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
ของรัฐบาลญี่ปุ่ น

โควิด-19

1.มี คำ � สั่ งห้ า มชาวต่ า งชาติ ท่ี เดิ น ทางมาจากประเทศกลุ่ ม
เสี่ยงภายในช่วงเวลา 14 วันเข้าประเทศญี่ปุ่ น เว้นแต่เป็ นการ
เดินทางในกรณีพิเศษ

2.หากมีการเดินทางเข้ามาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงภายใน 14
วันจะต้องดำ�เนินการตรวจหาเชื้อ PCR tests ทุกกรณี
3.สนามบิ น นานาชาติ โ ตเกี ย วนาริ ต ะและโอซาก้ า คั น ไซจะ
เริ่มจำ�กัดเที่ยวบินที่เดินทางมาจากประเทศจีนหรือเกาหลีใต้
รวมถึ ง การเดิ น ทางทางเรื อ ที่ มาจากสองประเทศนี้ จะถู ก
ระงับ

4.ระงั บ การออกวี ซ่ า เข้ า ประเทศญี่ ปุ่ นให้ กั บ ผู้ เ ดิ น ทางทุ ก
ประเทศ อย่างไรก็ตามได้มีข้อยกเว้นสำ�หรับบางประเทศ เช่น
ประเทศไต้หวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา เป็ นต้น
นั บ เป็ นครั้ งแรกในประวั ติ ศ าสตร์ ก ารจั ด งานกี ฬ าโอลิ ม ปิ ก
ในรอบ124ปี ที่ต้องมีการประกาศเลื่อนการจัดงานโดยนายก
รัฐมนตรีญ่ีปุ่ นได้ หารือกั บกรรมการแข่งขันโอลิ มปิ กได้ มีมติ
เลื่อนการจัดงานออกไปจากกำ�หนดการเดิมคือ 24 กรกฎาคม

- 9 สิงหาคม 2563 เป็ นฤดูร้อนของปี 2564 ที่คาดการณ์ว่า
สถานการณ์วิกฤตนี้จะกลับเข้าสูภ
่ าวะปกติแล้ว
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สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ โดยทั่วไป
สำ � นั ก งานการท่ อ งเที่ ยวแห่ ง ประเทศญี่ ปุ่ นจะนำ � เกณฑ์
มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั่วโลก (Global Sustain-

able Tourism Council (GSTC) มาใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการ
่ บเคลื่อน
ออกนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศ โดยจะเริมขั
จากเมื อ งที่ มี ช่ ื อเสี ย งในการจั ด ประชุ ม สั ม มนา เช่ น เมื อ ง
เกียวโตและซัปโปโร เพื่อต้องการบรรลุเป้ าหมายตามหลัก

การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ทำ�ให้เห็น
ถึ งความมุ่งมั่นของประเทศญี่ปุ่ นที่ ต้ องการสร้างการเติ บโต
อย่างยั่งยืน ที่ไม่เพียงแต่ในมิติของการท่องเที่ยวแต่ยังรวมถึง
มิติของอุตสาหกรรมไมซ์จะต้องเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย

ในวันที่ 1 กันยายนของปี นี้ East Japan Railway Company
จะเปิ ดตัวสมาร์ทการ์ดที่มีช่ อว่
ื า “Welcome Suica” หวัง
่
เพื อให้ นั ก เดิ น ทางต่ า งชาติ เ ดิ น ทางได้ อ ย่ า งสะดวกรวดเร็ ว
โดยแสดงบัตรนี้เมื่อต้องการเดินทางทั้งทางรถไฟ
และรถสาธารณะทั้งในโตเกียวและเมืองใกล้เคียง อีกทั้งยัง
มากขึ้น

เป็ นส่วนลดสำ�หรับการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งช็อป
ปิ้ งต่างๆ ทั้งนี้นักเดินทางสามารถเชื่อมข้อมูลจากบัตรส่วน

ลดอื่นๆ ของ JR East เพื่อความสะดวกในการใช้งานในบัตร
เดียว

องค์ ก ารส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ยวแห่ ง ประเทศญี่ ปุ่ นได้ อ อก
แคมเปญพิเศษปี 2563 เรียกว่า “Your Japan, Your 2020,
Your

Events”
โดยได้รว
่ มกับสำ�นักงานส่งเสริมการจัด
่
ประชุมทัวประเทศร่วมกันสร้าง content ใหม่ๆ ของแต่ละ
จั งหวั ดเพื่อดึ งดูดกลุ่มธุ รกิ จไมซ์ซ่ึงแต่ ละแห่งจะสร้างสรรค์

ไปด้ วยกิ จกรรมรู ปแบบใหม่หรือแม้กระทั่งสถานที่ จั ดงานที่
พิเศษไม่ซำ �้ ใคร อาทิเช่น เมืองชิบะเสนอสถานที่จัดงานเลี้ยง

ต้อนรับบนรถไฟโมโนเรลเพื่อให้นักเดินทางสัมผัสเมืองในรู ป
แบบ์ท่ีไม่เหมือนใคร หรือเมืองคาโตริจะมอบสิทธิ์การเข้าพัก
ที่ NIPPONIA เมืองประวัติศาสตร์ที่ถูกปรับให้เป็ นโรงแรมใน
บรรยากาศญี่ปุ่ นแบบดั้งเดิม ฟรี 1 คืนหากนักเดินทางจะต้อง
เดินทางมาร่วมงานและเข้าพักเป็ นเวลา 3 คืน
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ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในเกาหลีใต้
1.

อุตสาหกรรมไมซ์เปิ ดตัวในช่วงสองเดือนแรกของปี 2563 ด้วยจำ�นวนนักเดินทางชาวจีนสูงถึง 10,000 คน ที่
เดินทางมาสำ�หรับการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล กลุ่มนักเดินทางดังกล่าวได้เยี่ยมชม กรุงโซล อินชอน พร้อม
ทั้งได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่ได้จัดขึ้นสำ�หรับพวกเขา

2.

รั ฐบาลเกาหลี ใต้ เดิ นหน้ าในการแนะนำ �แบรนด์ MICE “Korea Unique Venue s”   ในงาน
AIME โดยมุง่ เน้นประชาสัมพันธ์จุดหมายปลายทางและสถานที่ในการจัดประชุม MICE ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มนักเดินทางไมซ์

3.

เกาหลีใต้มงุ่ มั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเปิ ดตัว Suwon MICE Complex มี
ทั้งศูนย์การประชุมแห่งใหม่ โรงแรม และห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะทำ�ให้Suwon กลายเป็ นสถานที่จัดงานไมซ์
แ ห่ ง ใ ห ม่ ข อ ง เ ก า ห ลี ใ ต้ น อ ก จ า ก นั้ น ยั ง มี ข ย า ย พื้ น ที่ จั ด แ ส ด ง สิ น ค้ า ข อ ง ศู น ย์ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
Korean International Exhibition Center (KINTEX) ที่ Gyeonggi ซึ่งจะทำ�ให้    KINTEX      กลายเป็ นพื้นที่

จัดแสดงนิทรรศการที่ใหญ่เป็ นอันดับ5 ของภูมิภาคเอเซีย และใหญ่เป็ นอันดับที่ 22 ของโลก ซึ่งจะสามารถ
เปิ ดใช้บริการส่วนขยายได้ในปี 2567

4.

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของ โควิด-19 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ในเกาหลีใต้ได้รับ
ผลกระทบจากจำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงอย่างมาก ทำ�ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งวางแผน
และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ โดย Korea MICE Bureau (KMB) วางแผนในการจัดโรดโชว์ประชาสัมพันธ์
ทั่วเอเชียเพื่อตอกย้ำ�เกาหลีในฐานะจุดหมายปลายทางที่สามารถรองรับการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็ นรางวัล และ SCB Convention Bureau (SCB) ได้เปิ ดตัวโปรแกรม PLUS SEOUL ลดจำ�นวนขั้นต่ำ�เกณฑ์
่ ทธิประโยชน์ให้กับองค์กรที่มาจัดประชุม
การสนับสนุน และเพิมสิ

5.

นอกจากนี้เพื่อตอกย้ำ�ในการเป็ นจุ ดหมายปลายทางและเป็ นหนึ่ งในผู้นำ�ของอุ ตสาหกรรมไมซ์ในเอเซีย
เกาหลีใต้มีการจัดประชุม VR ครั้งแรกของโลก“ V²EC” ในเดือนมีนาคม2020 โดยมีผู้เข้าร่วม 2,000 คนจาก

55 ประเทศ เพื่อเป็ นการลดการเดินทางทำ�ให้ม่นใจได้
ั
ว่า “ปลอดภัย” จาก โควิด-19 ซึ่งเทคโนโลยี VR นี้จะ
เป็ นอีกทางเลือกสำ�หรับการประชุม สัมมนาในอนาคต
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สรุปข่าวตลาดเกาหลีใต้โดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
เกาหลี ใต้ มีจำ�นวนนักท่ องเที่ ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง
ไม่ก่ีปี ที่ผ่านมาในฐานะที่เป็ นจุดหมายปลายทางสำ�หรับการ

การประชุม VR ครั้งแรกของโลก“ V²EC” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19

671,046 คนในปี 2560 และในปี 2562 มีจำ�นวนนักท่อง
เที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปเกาหลีท่ี 17.5 ล้านคน เมื่อต้นปี
2563 จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงอย่างมาก เนื่องจาก

“เล่นซํ้า” ได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อเป็ นการลดการเดินทางทำ�ให้
มั่นใจได้ว่า “ปลอดภัย” และลดต้นทุนเวลาเช่นกัน ท่ามกลาง

ประชุม  จำ�นวนนักเดินทางไมซ์จากต่างประเทศมีจำ�นวน

การระบาดของ โควิด-19 ดังนั้น สำ�นักงานไมซ์เกาหลี Korea
MICE Bureau (KMB) ได้เตรียมความพร้อมที่จะสูภ
่ าวะปกติ

ในช่วงปลายปี
โดยการจัดโรดโชว์ประชาสัมพันธ์ท่ัวเอเชีย
เพื่ อตอกย้ำ � เกาหลี ใ นฐานะจุ ด หมายปลายทางที่ สามารถ
รองรับการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
หลัง
จากวิกฤต โควิด-19   ตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโรดโชว์
จะประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำ�นักงาน MICE ของเกาหลี
ผู้แทนสำ�นักงานการประชุมระดับภูมิภาค

และโรงแรม

กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการจัดนิทรรศการ กาล่าดินเนอร์ และ
เสนอโอกาสในการสร้างพันธมิตรที่มีศักยภาพและสร้างเครือ
ข่ายที่กว้างขึ้น

สำ�นักงานการประชุมกรุงโซล SCB Convention Bureau
(SCB) ได้ เปิ ดตั วโปรแกรม PLUS SEOUL เพื่ อช่ วยให้
่ อสถานการณ์
้
อุตสาหกรรมไมซ์ในกรุงโซลฟื้ นตัวขึนเมื
โควิด-19 ดีข้ึน SCB ได้ลดจำ�นวนขั้นต่ำ�ของผู้เข้าร่วมจาก
ต่างประเทศในการสมัครโปรแกรมจาก 500 เป็ น 200 คน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรมากขึ้น สำ�หรับการประชุม

ที่เลื่อนออกไปซึ่งจะยังคงจัดขึ้นในปี 2563 จะได้รับการ
สนั บ สนุ น ทางการเงิ น ที่ ได้ รั บ การอนุ มั ติ ล่ ว งหน้ า เพิ่ มขึ้ น

10% การประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัลนั้น
เกณฑ์ การสนับสนุนมีจำ �นวนขั้ นต่ำ �ที่ ลดลงจาก 50 เป็ น

่
20
คน
และจะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์เพิมเติ
มอีก
หนึ่งรายการ จากที่ได้รับไปแล้วการที่ผู้จัดสามารถกำ�หนด

มี นาคม 2563 มี ผู้ เข้ าร่ วม 2,000 คนจาก 55 ประเทศ
ซึ่ งข้อมู ลการประชุ มทั้ งหมดถูกบันทึ กไว้ ทำ �ให้สามารถ

การแพร่กระจายของ โควิด-19 มีการจัดประชุมนานาชาติ
หลายงานจัดผ่านการประชุมทางวิดีโอ เช่น การประชุมเพื่อ

ตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กที่โตเกียวปี 2563 ซึ่ง
การประชุมทางวิดีโอกลายเป็ นเรื่องธรรมดาไปแล้ว อย่างไร
ก็ ต ามการประชุ ม ขนาดใหญ่ ท่ี จั ด ขึ้ นในพื้ นที่ เสมื อ นจริ ง ได้

เข้าร่วมแบบเรียลไทม์โดยผู้ เข้าร่วมนับพันโดยใช้อวตาร ใน
่ ่ใหม่และยังไม่ค้น
V²EC ยังเป็ นสิงที
ุ เคยในอุตสาหกรรมไมซ์
ผู้เข้าร่วมจากทั่ วโลกสามารถเข้ามายังพื้นที่ เสมือนจริงด้ วย
การใช้งานง่ายเพียงไม่กี่ปุ่ ม พวกเขาขัดจังหวะในระหว่างการ

พูดคุย สามารถถามคำ�ถาม หรือมีสว
่ นร่วมในการอภิปราย
ผู้ พู ด สามารถเชิ ญ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ขึ้ นเวที แ ละถามคำ � ถาม

ทุกอย่างดำ�เนินการผ่านอวตารไม่ใช่คนจริงจริงๆ แม้กระทั่ง
รูปแบบพื้นที่ก็เหมือนกับการประชุมออฟไลน์ ถึงแม้ว่าการ

ประชุมออนไลน์จะมีข้อจำ�กัด เช่น การสบตากับผู้พูดและ
การอ่านภาษากาย โทนสี และอารมณ์ เพื่อทำ�ความเข้าใจกับ
ข้อความที่ผู้พูดพยายามสื่อสาร แต่การประชุมเสมือนมีข้อดี
ในแง่ ของต้ นทุนที่ ผู้เข้าร่วมประชุ มสามารถได้ รับฟั งเนื้อหา

จากการประชุมที่ถูกบันทึกไว้ทุกประชุมย่อย
ซึ่งในความ
เป็ นจริงผู้เข้าร่วมประชุมอาจจะพลาดเนื่องจากตารางเวลา
ประชุมห้องย่อยจัดขึ้นพร้อมกัน เทคโนโลยี VR จะช่วยให้
ผู้คนเพลิดเพลินกับงานจากความสะดวกสบายจากที่บ้าน ซึ่ง

เทคโนโลยีน้เป็
ี นอีกทางเลือกสำ�หรับการประชุม สัมมนา ใน
อนาคต

โ ป ร แ ก ร ม เ อ ง ยั ง ค ง เ ป็ น ส่ ว น สำ � คั ญ ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม
่
PLUS SEOUL แต่ SCB จะมีตัวเลือกเพิมใหม่
เช่น เครื่องดื่ม
ต้อนรับบูธถ่ายภาพ รถบรรทุกอาหาร (Food Truck) บริการ
เช่าหุน
่ ยนต์
AI
และบริการพัฒนาแอปพิเคชั่นของงาน

โปรแกรมนี้ยังขยายเพิ่มไปถึ งผู้ติดตามของนักเดิ นทางไมซ์
ด้วยทัวร์หนึ่งวันและบัตรรับประทานอาหาร
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สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ โดยทั่วไป
จากการควํ่าบาตรการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ท่ีจีนบังคับใช้ กลุ่ม
ชาวจี น ที่ เดิ น ทางไปยั ง ประเทศเกาหลี มี จำ� นวนลดลงอย่ า ง
มาก  ในปี 2559 จำ�นวนผู้มาเยือนชาวจีนที่เป็ นกลุ่มท่องเที่ยว
เพื่อเป็ นรางวัลทำ�สถิติสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ท่ี
123,410
และลดลงมาอยูท
่ ่ี 17,293 ในปี 2560 อย่างไรก็ตามจำ�นวน
ผู้ม าเยื อ นชาวจี น ก็ เ ริ่ มที่ จะเพิ่ มขึ้ นอย่ า งช้ า ๆ โดยตั ว เลข

่ ้นเป็ น 90,000 ราย และกลุ่มนักเดินทางชาว
ในปี 2562 เพิมขึ
่ ้นอย่างฉับพลันในช่วงสองเดือนแรกของปี
จีนเพิมขึ
2563
จากกลุ่มชาวจีนขนาดใหญ่ 2 กลุ่ม มีพนักงานกว่า 5,000 คน
ของบริษัทอาหารเพื่อสุขภาพจีนเดินทางมา 6 วัน เพื่อเที่ยว

ชมสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงโซลและอินชอน
และจากกลุ่ม
นักเรียนกว่า 3,500 คนจากจีน ที่จะมาเที่ยวเกาหลีในช่วงวัน

หยุดฤดูหนาวซึ่งเป็ นกลุ่มทัศนศึกษาที่ใหญ่ท่ีสุดในการเยี่ยม
ชมเกาหลีในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มนักเรียนจะแบ่งออกเป็ น

7 กลุ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ นักเรียน
จะได้เยี่ยมชมกรุงโซล อินชอน และแทกู เป็ นจำ�นวน 5 วัน
พร้อมโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเกาหลีและเข้าร่วม
รับประสบการณ์ของฮันซิก (อาหารเกาหลีด้ังเดิม) เรียนสกี

และเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี ซึ่งการท่องเที่ยวเพื่อเป็ น
รางวัลจะมีบทบาทสำ�คัญในการบรรลุเป้ าหมายของประเทศ
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 20 ล้านคนในปี 2563
เกาหลี ใต้ ได้ เข้าร่ ว มงาน Asia-Pacific Incentives and
Meetings EXPO (AIME) ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้ท่ี
เยี่ยมชมบูธของเกาหลีใต้ในปี นี้

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อเสนอ
ใหม่ล่าสุดของเกาหลีสำ�หรับงานธุรกิจ รวมถึงสถานที่จัดงาน
ที่แปลกใหม่ (Unique Venue) จากข้อมูลของ UIA Global

Statistics เกาหลีใต้เป็ นจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ ของ
ธุรกิจที่มีการประชุมนานาชาติ   ถึง   890   ครั้งในปี    2561   
เมื่อเร็ว ๆนี้ เกาหลี ใต้ ได้ เปิ ดตั วแบรนด์ MICE“ Korea
Unique Venues” ที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด สถานที่เหล่า

นี้ได้รับการคัดเลือกตามลักษณะการใช้งานและความเต็มใจ
ที่จะเปิ ดสถานที่สำ�หรับกิจกรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้เข้า
ร่วมประชุม AIME ยังมีโอกาสที่จะได้รู้จักจุดหมายปลายทาง
MICE ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และรูปแบบต่าง ๆ

ที่ จุ ด หมายปลายทางแต่ ล ะที่ มี นำ � เสนอให้ นั ก เดิ น ทางไมซ์
ยิ่งไปกว่ านั้นผู้ เข้ าร่ว มประชุ ม สามารถสั ม ผั ส ประสบการณ์
ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีได้ได้ท่ีบูธ

พิจารณา และนำ�เสนอแพ็กเกจให้กับลูกค้า
เกาหลี ใ ต้ ไ ด้ มี ก ารแนะนำ � สถานที่ ในการจั ด งานที่ ไม่ เ หมื อ น
ใครในการจัดประชุมอีกหนึ่งแห่ง ได้แก่ หมูบ
่ ้านพื้นเมือง

เกาหลี (Korean Folk Village) โดยในสถานที่จะมีการนำ�
เสนอ Taste of Joseon Life ที่เป็ นเอกลักษณ์และได้รับการ
ปรับปรุงสถานที่ สามารถใช้เป็ นสถานที่สำ�หรับกิจกรรมทาง

ธุรกิจและการประชุม ผสมผสานกับการนำ�เสนอวัฒนธรรม
พื้นเมือง ตั้งแต่ก้าวเข้าไปในหมูบ
่ ้านพื้นเมืองเกาหลีใต้และผู้
เข้าร่วมประชุมจะรู้สึกราวกับว่าพวกเขาได้ย้อนเวลากลับไป
สูย
่ ุคโชซอนตอนปลาย ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็ นสถานที่ถ่ายทำ�
ภาพยนตร์และละครทางประวัติศาสตร์ รวมถึงซีรีส์ Netflix
Kingdom และละคร My Love from the Star
ศูนย์การประชุม KINTEX ปั จจุบันเป็ นศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีได้ประกาศ

แผนการพัฒนาพื้นที่ในการจัดแสดงแห่งที่ 3 แผนการสำ�หรับ
่ านการ
การก่อสร้างพื้นที่ในการจัดแสดง KINTEX 3 เพิงผ่

ศึกษาความเป็ นไปได้ เบื้องต้ นและการก่ อสร้างจะเริ่มขึ้นใน
เดือนกันยายน 2564 โดยมีกำ�หนดเปิ ดตัวอย่างไม่แน่นอน
ในปี 2567 KINTEX 3 แห่งใหม่เป็ นการลงทุนร่วมกันระหว่าง
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency)
จังหวัด Gyeonggi และ เมือง Goyang พื้นที่ในการจัดแสดง
แห่งที่ 3 จะถูกสร้างเป็ นอาคารสองหลังแยกกันโดยมีพ้ ืนที่

รวม 70,000 ตารางเมตร ปั จจุบัน KINTEX เป็ นศูนย์การ
ประชุมที่ใหญ่ท่ีสุดเป็ นอันดับที่ 10 ของเอเชียและที่ 48 ของ

โลก มีพ้ ืนที่จัดแสดงรวม 107,910 ตารางเมตร ด้วยการขยาย
่ ้นเป็ น 178,000 ตาราง
ตัวใหม่พ้ นที
ื ่จัดแสดงทั้งหมดจะเพิมขึ
เมตร ทำ�ให้ KINTEX กลายเป็ น พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของภูมิภาคเอเซีย และใหญ่เป็ นอันดับที่

22 ของโลก ในปี 2567 เมื่อ KINTEX Exhibition Hall 3 เปิ ด
ตัวขึ้น Goyang จะสามารถเติบโตและยกระดับเป็ นเมืองไมซ์
ระดับโลก

และเป็ นเมืองที่พึ่งพาตนเองได้มากที่สุดในภาค

เหนือของ Gyeonggi-do
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เพื่อใช้ในการ

Marriott International ได้เปิ ดตัว Courtyard by Marriott
Hotel แห่งแรกใน Suwon ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ MICE Complex แห่งใหม่ในเมืองใหม่ของ Suwon Gwanggyo โรงแรม
เปิ ดทำ�การโดยมีพิธีเปิ ดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 โรงแรม
นี้เป็ นส่วนสำ�คัญในการพัฒนา MICE Complex ซึ่งปั จจุบัน
ประกอบด้วยศูนย์การประชุมซูวอนและGwanggyo
Lake
Park   โดยโรงแรมแห่งใหม่น้ีมีพ้ นที
ื ่อเนกประสงค์สำ�หรับการ

ประชุมทางธุรกิจและการจัดกิจกรรมพิเศษ
ซึ่งการเปิ ดตัว
โรงแรมเป็ นก้าวแรกในการเปลี่ยนศูนย์การประชุมซูวอนให้
กลายเป็ นอาคารไมซ์ท่ีแท้จริง

ด้ ว ย ก า ร เ ปิ ด ศู น ย์ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห ม่ โ ร ง แ ร ม แ ล ะ
ห้างสรรพสินค้าสุดหรู ซูวอนจะกลายเป็ นสถานที่จัดงานไมซ์

แห่งใหม่ของเกาหลีใต้ สถานที่ตั้งทำ�ให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถ
เดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับได้ ผู้มาเยือนซูวอนสามารถได้
รับประสบการณ์ท้ังแบบเก่าและใหม่ มีธรรมชาติที่สามารถ
สัมผัสได้ในเมือง

มีกำ�แพงป้ อมปราการโบราณผ่านใจกลาง
เมือง และอาคารสูงที่ทันสมัย อีกหนึ่งจุดขายที่สำ�คัญของ
เมือง คือ ป้ อมปราการซูวอนฮวาซองซึ่งเป็ นมรดกโลกของ
ยูเนสโก และซูวอนมีอาหารท้องถิ่นที่มีช่ อเสี
ื ยงสองอย่างคือ
่
ไก่ทอด และซีโครงย่าง นักเดินทางสามารถเดินที่ Suwan
Chicken
ทอด

Street

ซึ่งเป็ นถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายไก่

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเดินทางของนักเดิน
่
ทางไมซ์ เริมตระหนั
กว่าทุกวันนี้กิจกรรมทางธุรกิจไม่ได้ถูก

จำ�กัดอยูใ่ นห้องสี่เหลี่ยม หรือแค่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เป็ น
เรื่ องสำ � คั ญ ผู้ จั ด งานจะต้ อ งดู แ ลและเสนอกิ จ กรรมที่ แปลก

ใหม่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการสร้างประสบการณ์
ให้ผู้เข้าประชุมได้สัมผัสถึงแนวดนตรี
ผสานช่วงพักของการประชุม
คลาย

K-Pop

เข้ามาผสม

ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกผ่อน

และยังได้มีโอกาสเข้าถึงความเป็ นเกาหลีใต้อีกด้วย
นอกจากนี้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานยั ง สามารถดื่ มดํ่ าวั ฒ นธรรมแบบ
ดั้งเดิมที่หลากหลายของเกาหลีใต้ โดยสามารถจัดงานตาม
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น บ้าน Arumjigi และ
หมูบ
่ ้าน Namsangol Hanok หรือเกาะลอยนํ้า ที่แม่น้าฮั
ํ น
ผู้เข้าร่วมประชุ มสามารถเพลิ ดเพลิ นบรรยากาศยามเย็นที่

สวยงามบนเรือ Eland Cruise และยังสามารถสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจในขณะเดียวกัน

หรื อ การให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานทำ � งานร่ ว มกั น เป็ นที ม เพื่ อทำ � แก้
โจทย์ บางอย่ างให้ เสร็ จสิ้ นทั่ วกรุ งโซล โปรแกรมเช่ น
Running Man, K-Wave Racing, Seoul Free Fun Pass
เหมาะสำ � หรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานช่ ว ยกั น แก้ ไ ขปริ ศ นาเป็ นที ม
และในเวลาเดี ย วกั น ก็ ส ามารถดื่ มด่ำ � กั บ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
และสัมผัสกรุงโซล Seoul MICE Alliance (SMA) พันธมิตร
ระหว่างรัฐบาลโซล องค์ การการท่องเที่ ยวแห่งกรุ งโซล และ
ผู้ใ ห้ บริ การทั่ วทั้ งอุ ตสาหกรรมไมซ์ โดยมี จุ ดประสงค์
ร่ วมกั นเพื่ อส่ งเสริ มโครงสร้ างพื้ นฐานการประชุ มของ

กรุ งโซล สมาชิ กของ SMA จำ �นวน 305 ราย ครอบคลุ ม
10 ประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย ผู้มีสว
่ นได้สว
่ นเสียจากสถาน
ที่ใหม่ ๆ โรงแรม PCO การขนส่งตัวแทนการท่องเที่ยวและ
ธุ ร กิ จ บั น เทิ ง ในฐานะพั น ธมิ ต รของสำ � นั ก งานการประชุ ม
กรุงโซล SMA ได้รับการสนับสนุนในการให้บริการที่ดีท่ีสุด
และสร้างประสบการณ์ที่ น่าจดจำ �ที่ สุดแก่ ผู้เข้าร่วมประชุ ม
ไมซ์ตลอดระยะเวลาที่อยูใ่ นกรุงโซล
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ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในจีนและมาเก๊า
1.

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
่ นที่ดีของอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศจีน แม้ว่าในช่วงต้นปี ที่ผ่านมาจะมีสัญญาณการเริมต้

2.

่ นจากการพบจำ�นวนผู้ติดเชื้อที่เพิมขึ
่ ้นและขยายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ มากขึ้น แต่เดิมที่กระจุกตัวอยูแ
เริมต้
่ ค่
่
่
มณฑล ฮูเป่ ย ส่งผลให้รัฐบาลเริมประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และประกาศปิ ดสถานทีการจัดงานใน
ทุกพื้นที่ ซึ่งรวมไปถึงงานที่จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วย

3.
4.

้นมาตรการยกเลิก
่
สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ท่ีลุกลามเพิมมากขึ
การเดินทางระหว่างเมืองจึงถูกนำ�มาใช้เพื่อป้ องกันการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อ
รวมไปถึงการจัดงานหรือ
มหกรรมต่าง ๆ ในระดับชาติก็ต้องเลื่อนหรือไม่ก็ถูกยกเลิกไป
่
รัฐบาลจีนเริมยกระดั
บมาตรการต่าง

ๆ

ในที่สุดทางรัฐบาลจีนประกาศนโยบายห้ามการเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมไมซ์ในจีน
่ ่จะดีข้นรั
ต้องหยุดลงอย่างเต็มรูปแบบ แม้แต่ในช่วงระยะหลังที่สถานการณ์ในประเทศเริมที
ึ ฐบาลจีนยังคง
มีมาตรการในการกักตัวผู้ท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศจีนเป็ นเวลา14วัน ส่งผลให้การดำ�เนินธุรกิจโดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมไมซ์เป็ นไปอย่างยากลำ �บากโดยมีเพียงการจัดงานขนาดเล็กเท่านั้นที่ทางรัฐบาลอนุญาตให้
สามารถทำ�ได้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศจีนตอนนี้ยังคงอยูใ่ นระดับน่าเป็ นห่วง

5.
6.

ในส่ ว นมาตรการที่ ทางรั ฐ บาลจี น ออกมาช่ ว ยเหลื อ ผู้ ประกอบธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ รวมไปถึ ง
อุตสาหกรรมไมซ์ คือ การออกมาตรการเงินกู้สำ�หรับเจ้าของกิจการในวงเงินกว่า57 พันล้านเหรียญ

ส่วนของมาเก๊าจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับจีน
เนื่องจากมีนโยบายที่มีผลมาจากรัฐบาลจีนเช่นกัน
โดย
สัญญาณการแพร่ระบาดของเชื้อเริ่มต้นขึ้นประมาณช่วงกลางเดือนมกราคมผลที่ตามมาคือมาตรการในการ

ควบคุ ม การจั ด งาน ส่ ง ผลให้ กิ จ กรรมต่ าง ๆ ที่ คาดว่ าจะจั ด ขึ้ นช่ ว งไตรมาสแรกของปี ต้ อ งยกเลิ กออกไป
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของมาเก๊าอย่างมาก เนื่องจากเศรษฐกิจของมาเก๊าส่วนหนึ่งมาจากรายได้ของการ

จั ดงาน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งช่ ว งของเทศกาลตรุ ษจี นที่ สร้างรายได้ มหาศาล และส่ ง ผลต่ อการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ในมาเก๊าที่ต้องการยกระดับประเทศให้เป็ นศูนย์กลางการจัดงานไมซ์ของเอเชีย

7.
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มาตรการหลั ก ที่ ทางรั ฐ บาลของมาเก๊ า ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ จะเป็ นเรื่องของการจั ด ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ กั บ
ประชาชน มาตรการทางด้านภาษี รวมไปถึงการจัดคอร์สอบรมให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมระหว่าง
ที่มีการห้ามจัดกิจกรรมหรือดำ�เนินธุรกิจใด ๆ  

สรุปข่าวตลาดจีนและมาเก๊าโดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การ
ดำ�เนินธุรกิจต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก ซึ่งก็รวมไปถึงธุรกิจในภาค
บริการด้วย โดยทางรัฐบาลจีนได้ประกาศยกเลิกการจัดงาน
ในเมืองต่าง ๆ รวมถึงประกาศปิ ดสถานที่จัดงานทั่วประเทศ
อย่างไม่มีกำ�หนดเพื่อเป็ นการป้ องกั นการแพร่กระจายของ

ไวรัสโควิด-19
รวมถึงการเดินทางระหว่างเมืองถูกห้าม
่
้
ทังหมด สถานทีท่องเที่ยวทุกเมืองถูกปิ ดชั่วคราว ซึ่งรวมไป
ถึง Disney Resort ในเมืองเซี่ยงไฮ้ด้วย

งานกี ฬาในจี นทุกงานถู ก ยกเลิ ก หรื อไม่ก็เ ลื่ อนไปอย่างไม่มี
กำ �หนด เริ่ มตั้ งแต่ งานฟุ ตบอลใหญ่ หลายงาน ไปจนถึ ง
Tournament ระดับโลกต่าง ๆ LPGA หลายรายการ ไปจนถึง
รายการ Motorsport ระดับโลกอย่าง Chinese Grand Prix ที่
จะจัดขึ้นในเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย รวมไปถึงงานวอลเลย์บอลที่
ใหญ่ ที่ สุ ดในจี นได้ ประกาศเลื่ อนออกไปหลั ง Tokyo

่
Olympic 2020 ซึ่งถือได้ว่าเป็ นหนึ่งในงานกีฬาที่ยิงใหญ่
ใน
่
จีนทีได้ทยอยพากันยกเลิกกันไปภายหลังสถาณการณ์ระบาด
ของโควิด-19
Shenzhen

World

เจ้าของศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ได้
ประกาศว่ า งานหลายงานที่ คาดว่ า จะจั ด ขึ้ นช่ ว งนี้ ประกาศ
เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำ�หนด ส่วน VNU ผู้จัดงานรายใหญ่ก็
ประกาศเลื่อนงาน TCT Asia ซึ่งเป็ นงานสำ�หรับอุตสาหกรรม
3D Printing ที่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชียออกไปด้วย
งานประจำ�ปี ของวงการยานยนต์ในจีนอย่าง

The

Beijing

International Automotive Exhibition ประกาศยกเลิกการ
จัดงาน

โดยถือเป็ นฝั นร้ายของผู้ประกอบการรถยนต์ในจีน

โดยงานดังกล่าวถือเป็ นการเปิ ดตัวนวัตกรรมใหม่ๆ ของค่าย
รถยนต์ในจีน

จากการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำ�นวน 2 ราย ส่งผลให้
รัฐบาลมาเก๊าประกาศยกเลิกงานต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในช่วง

เทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือเป็ นงานใหญ่ของมาเก๊าในทุก ๆ ปี
สถานที่ จั ดงานต่ าง ๆ ในเขตมาเก๊ าถู กประกาศปิ ดชั่ วคราว

ซี่ งเป็ นคำ � สั่ งจากรั ฐ บาลที่ ป้ องกั น การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ
่ ้นเป็ น 7
ไวรัสในประเทศ หลังจากที่มีจำ�นวนผู้ติดเชื้อเพิมขึ
คน ส่งผลให้งานแสดงต่าง ๆ ถูกยกเลิกตามไปด้วย รวมไปถึง
งานประชุม UFI Asia Pacific Conference ที่จัดขึ้นในช่วงวัน

ที่ 5 - 6 มีนาคม ประกาศเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำ�หนด โดย
สาเหตุสำ�คัญมาจากความกังวลของการแพร่ระบาดของไวรัส
ในช่วงนี้
รัฐบาลจีนประกาศการสนับสนุนด้านการเงินในรู ปแบบของ
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ําแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจำ�นวน
เงินกว่า 57 พันล้านเหรียญ รวมถึงการผ่อนคลายเกณฑ์
สัดส่วนเงินสำ�รองของธนาคารในประเทศจีนให้ต่ําลง ทั้งนี้
เพื่ อให้ ส ามารถมี ส ภาพคล่ อ งในการปล่ อ ยเงิ น กู้ ใ ห้ กั บ ภาค
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

ส่ ว นของรั ฐ บาลมาเก๊ า ได้ มี ก ารประกาศนโยบายผ่ อ นปรน
ทางภาษี ใ ห้ แ ก่ ภ าคธุ ร กิ จ รวมถึ ง การจั ด ทำ � ศู น ย์ ข้ อ มู ล ของ
ไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความเข้าใจและอัพเดทสถานการณ์
ต่าง ๆ ให้กับประชาชน รวมไปถึงการจัดหาช่องทางให้กับ
ภาคธุ รกิ จสำ�หรับเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติ มระหว่างช่วงของการ
ประกาศหยุดการดำ�เนินกิจการต่าง ๆ
ปลายเดือนมีนาคมรัฐบาลจีนประกาศเปิ ดสถานที่การจัดงาน
ให้สามารถดำ�เนินการได้ตามปกติ ภายหลังจากที่ประกาศปิ ด
มาร่วม 2 เดือนกว่า รวมไปถึงการประกาศนโยบายให้นักเดิน
ทางที่ เดิ นทางเข้ามาในช่วงเวลานี้จะต้ องมีมาตรการกั กตั ว

เป็ นเวลา 14 วัน เพื่อให้ม่นใจได้
ั
ว่าไม่นำ�ไวรัสมา เนื่องจาก
ตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศจีนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ทางภาครัฐมีความกังวลว่านักเดินทางจะนำ�ไวรัสกลับเข้ามา
อีกครั้ง

29

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ โดยทั่วไป
ITB ประเทศจี นประกาศความร่ วมมื อกั บ The China
Business Exhibition Federation (CBEF) ซึ่งจุดประสงค์
หลักคือการยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศให้มีความ
แข็งแกร่งผ่านการทำ�งานร่วมกันของสองหน่วยงาน โดยเชื่อ
ว่ าจะสามารถทำ �ให้อุตสาหกรรมไมซ์ของจี นเติ บโตได้ อย่าง
ยั่งยืน
การเดินสายหาพันธมิตรของงาน The China International
Import Expo ของประเทศจีนประสบความสำ�เร็จเป็ นอย่าง
มาก โดยล่าสุดทางประเทศฝรั่งเศสจะรับหน้าที่ในการจัดงาน

นี้บนพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตรในเมือง Marseille คาดว่า
จะมีเงินสะพัดกว่า 2.4 หมื่นล้านเหรียญ
Galaxy Entertainment ได้ประกาศหยุดการก่อสร้างส่วนต่อ
ขยายบางส่วนซึ่งแต่เดิมคาดว่าจะเริ่มดำ�เนินการได้ช่วงครึ่งปี
แรกของปี 2564   โดยส่วนต่อขยายนี้ประกอบไปด้วยห้องพัก
1,500 ห้อง คาสิโน และโรงละครขนาด 16,000 ที่นั่ง และ
พื้นที่การแสดงสินค้ากว่า 37,161 ตารางเมตร

30

ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในฮ่องกง
1.

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ในฮ่องกงอยูใ่ นขั้น
วิกฤติ
อันเป็ นผลต่อเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
่ นและทวีความรุนแรง
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่เริมต้
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยตัวเลขนักเดินทางลดลงกว่าเกือบ 80% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่
ผ่านมา

2.

อุ ตสาหกรรมไมซ์ ในฮ่ องกงที่ ในตอนแรกดู เหมื อนว่ าจะสามารถเรี ยกความเชื่ อมั่ นจาก
นักเดินทางกลับมาได้ แต่ก็ต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากรัฐบาลประกาศให้การดำ�เนินธุรกิจ
และการกิ จกรรมต่ าง ๆ ต้ องหยุ ดไป อั นเป็ นผลมาจากมาตรการการควบคุ มการ
แพร่ระบาด

3.

งานประชุมและการเทศกาลต่าง ๆ ในฮ่องกงประกาศยกเลิก หรือไม่ก็เลื่อนออกไปอย่าง
ไม่มีกำ�หนด ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมเป็ นอย่างมาก

4.

รั ฐบาลประกาศมาตรการช่ วยเหลื อผู้ ประกอบการในธุ รกิ จต่ าง ๆ รวมไปถึ งใน
อุ ตสาหกรรมไมซ์ ด้ วย ทั้ งในส่ วนของผู้ จั ดงาน โรงแรม และศู นย์ ประชุ ม เป็ นต้ น  
โดยมาตรการมีต้ังแต่การช่วยเหลือทางด้านการเงินสนับสนุน หรือเยียวยาผู้ประกอบการ
การสร้ างเพลตฟอร์ มการจั ดประชุ มออนไลน์ ไปจนถึ งเพลตฟอร์ มสำ �หรั บให้ ความรู้ แก่
ผู้ประกอบการในช่วงที่การประกอบธุรกิจต้องหยุดไป

5.

รั ฐ บาลได้ มี แ นวทางในการแก้ ไ ขปั ญหาโดยมี ค วามพยายามในการสร้ า งความมั่ นใจให้
กับผู้เดินทางมาร่วมงานประชุม ผ่านการอัพเดทข่าวสาร และการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
ระบาดนี้อย่างต่อเนื่อง คาดหวังว่าสถานการณ์จะกลับมาดีข้นช่
ึ วงปลายปี นี้
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สรุปข่าวตลาดฮ่องกงโดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ
อุตสาหกรรมไมซ์

โดยเฉพาะหลายต่อหลายงานในฮ่องกง
ต่างพากันยกเลิกไป หรือไม่ก็ประกาศเลื่อนออกไปอย่างไม่มี
กำ�หนด
ตัวเลขของนักเดินทางของฮ่องกงตกลงมากที่สุด

เป็ นประวัติการณ์ ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ท่ีต่อเนื่องกันจากการ
ประท้วง โดยช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะปรับ
ตัวกลับขึ้นมาได้

แต่พอมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลับ

ปรับตัวลดลงกว่า 75% เหลือไม่ถึง 3,000 คนต่อวัน
งาน Ruby ที่ถือว่าเป็ นงานที่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอย่าง The
HSBC World Rugby Sevens Series 2020 ได้ประกาศเลื่อน
การจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำ�หนด

ซึ่งถือเป็ นครั้งแรกใน

รอบ 45 ปี รวมถึงงาน Vine Expo ซึ่งถือเป็ นงานแสดงสินค้า
ของอุตสาหกรรมไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียประกาศเลื่อนการ
จัดงานออกไปประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม
เรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน

โดยให้เหตุผล

ตั ว เลขการท่ อ งเที่ ยวในฮ่ อ งกงช่ ว งที่ ผ่ า นมายั ง คงอยู่ ใ นขั้ น
วิกฤต โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ยอดผู้เดินทางเข้ามายัง
ฮ่องกงลดลงกว่า 96% เทียบกับเมื่อปี ที่ผ่านมา ส่งผลให้ทาง

ภาครัฐต้องออกมาตรการกระตุ้นผ่านการอัดฉีดงบประมาณ
จำ�นวนกว่า 400 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยเฉพาะในส่วนของ
ไมซ์ ได้ออก Campaign “MeetON@HongKong ที่เน้น
การนำ�เสนอ Meeting Package ฟรี แก่กลุ่มนักเดินทางไมซ์
เป็ นต้น

รั ฐ บาลฮ่ อ งกงประกาศนโยบายอั ด ฉี ด เงิ น เข้ า สู่ ร ะบบของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รวมถึงอุตสากหกรรมไมซ์ด้วย

โดยมีวงเงินกว่า 51 ล้านเหรียญ ซึ่งหลัก ๆ จะเป็ นเรื่อง
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ และการสร้างโปรโมชั่นต่างๆ
สำ�หรับกลุ่มนักเดินทางไมซ์จากต่างประเทศ

นอกจากนั้น

ยั ง เสนอมาตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมไมซ์มากกว่า 130 ล้านเหรียญ เช่น การจ่ายค่า
ใช้จ่ายสำ�หรับสถานที่ให้กับผู้จัดงาน โดยงานดังกล่าวจะต้อง
มีจำ�นวนผู้เข้าร่วมมากกว่า 400 คน และ 50% จะต้องเป็ น
ชาวต่างชาติ รวมถึงการช่วยเหลือเงินคืนค่าบัตรเข้าชมงานที่
ได้ยกเลิกไป ไม่เกิน 50% ของค่าเข้าชม และไม่เกิน 10,000
เหรียญฮ่องกงต่องาน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อ

มั่นต่ออุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ

่
ภาคธุรกิจเริมปรั
บตัวผ่านการจัดประชุมในลักษณะ Virtual
่ นโดย
Meeting มากขึ้น โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ เริมต้
The Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)
ที่มีนโยบายในการสนับสนุนให้ธุรกิจหันมาสนใจเรื่องการจัด
ประชุ มในลั กษณะออนไลน์ มากขึ้ น เช่ น Webinar หรื อ
Virtual Exhibitions or Online-to-Offline (O2O) โดย
นำ � เสนอเพลตฟอร์ ม ให้ ภ าคเอกชนสามารถใช้ ไ ด้ โ ดยไม่ มี
ค่าใช้จ่ายรวมถึ งการจั ดงานแสดงสินค้ าแบบออนไลน์ที่ให้ผู้
ประกอบการในฮ่ องกงที่ สนใจสามารถเข้ าร่ วมได้ แบบไม่ มี
ค่าใช้จ่าย
ภาคเอกชนได้ เริ่มหันมาใช้เพลตฟอร์มออนไลน์สำ�หรับการ
จัดงานคือ งาน Art Basel Hong Kong ที่ผู้จัดงานได้นำ�เสนอ
แนวทางการจัดงานผ่านรูปแบบ

Online

ซึ่งผู้เข้าร่วมงาน

สามารถเข้ าชมงานได้ ผ่ านระบบ Virtual Viewing
Experiences ของผลงานกว่า 2,000 ชิ้นงาน รวมถึงยัง
สามารถทำ�การซื้อขายได้ด้วย
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สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ โดยทั่วไป
ผลกระทบจากสถานการณ์ ท างการเมื อ งในฮ่ อ งกงยั ง คงส่ ง
ผลกระทบอย่างยืดเยื้อ โดยตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562

งาน International Travel Expo Hong Kong (ITE) 2020
ที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็ นงานที่เรียกความเชื่อมั่นของอุตสาหกร

กีฬาต่าง ๆ ทั้งนี้ รวมไปถึงงานประชุมประจำ�ปี ของบริษัทต่าง
ชาติท่ีแต่เดิมฮ่องกงจะเป็ นจุดหมายปลายทางที่สำ�คัญ โดย

56 ประเทศทั่วโลก ผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 90,000 คน ซึ่งงาน
สามารถจัดได้อย่างราบรื่น ถือเป็ นการสร้างความมั่นใจให้กับ

ไปจนถึงสิงหาคม 2563 มีงานมากกว่า 8 งานได้ประกาศ
ยกเลิก ซึ่งมีต้ังแต่งานประชุมสัมมนา คอนเสิร์ต การแข่งขัน

ประเทศที่ได้รับอานิสงค์จากเหตุการนี้คือ

สิงคโปร์ที่กลาย

เป็ นจุดหมายปลายทางใหม่ของงานเหล่านี้ มีรายงานว่าใน
ไตรมาสที่ ผ่ า นมาว่ า มี จำ � นวนผู้ เ ดิ น ทางมายั ง สิ ง คโปร์ ม าก

รมไมซ์ในฮ่องกงให้กลั บคื นมาหลั งจากสถานการณ์ทางการ
เมืองที่ยืดเยื้อ โดยมีผู้เข้าร่วมออกบูธร่วมกันกว่า 675 บูธจาก

ฮ่องกงอีกครั้งหนึ่ง

ที่สุดเป็ นประวัติการณ์อีกด้วย

การเติ บโตของกระแสเทคโนโลยี Blockchain และ
Cyptocurrency ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายประเทศให้

ความสนใจ
จนนำ�ไปสูก
่ ารจัดงานสัมมนาทางวิชาเกี่ยวกับ
เรื่องนี้อย่างแพร่หลาย จนในที่สุดงาน Blockchain ที่ใหญ่
ที่สุดงานหนึ่งของโลกได้ปักหมุดการจัดงานที่ฮ่องกงเป็ นครั้ง
แรกในเอเชีย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้กว่า 10,000
คนทั่วโลกเข้าร่วมงาน
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ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในสิงคโปร์
1.

ช่วงต้นปี 2563 ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของ โควิด-19 Singapore EXPO & MAX Atria ศูนย์การประชุมและ
นิทรรศการเปิ ดตัวพื้นที่นวัตกรรมสำ�หรับไมซ์ ประกอบด้วย ApeX ซึ่งเป็ นห้องประชุมแบบครบวงจรที่มีเทคโนโลยีแบบ
Plug-and-Play และมีห้องประชุมย่อย FleX ที่สามารถรองรับงานได้หลายรูปแบบ พร้อมทั้ง Xpert บริการวางแผนสำ�หรับ
ผู้จัดงาน

2.

สิงคโปร์ได้รับผลกระทบจากจำ�นวนนักเดินทางจีนที่ลดลงสัดส่วนของนักเดินทางจีน คิดเป็ น
20% ของนักเดินทางทั้งหมด การค้าปลีก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

เช่นเดียวกับทุกประเทศ

รวมไปถึงธุรกิจไมซ์ขนาดเล็กและกลาง    

3.

รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความช่วยเหลือกับภาคการท่องเที่ยวในเรื่องของการลดหย่อนภาษีในปี 2563 โดยภาคเอกชนจะได้รับ
การลดหย่อนภาษีทรัพย์สิน โรงแรมที่ได้รับอนุญาตในการรองรับกลุ่มนักเดินทางไมซ์ ได้รับส่วนลดภาษี และร้านค้าต่าง ๆ
รวมถึงธุรกิจขนส่งสินค้าจะได้รับส่วนลดค่าเช่า

4.

Singapore Tourism Board, SkillsFuture Singapore (SSG) และ Workforce Singapore (WSG) ร่วมกับสมาคมโรงแรม
สิงคโปร์ (SHA) และกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและพันธมิตร(FDAWU) ได้รว
่ มกันประกาศมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ สำ�หรับ
ภาคการท่องเที่ยว อาทิสนับสนุนเงินทุนด้านการฝึ กอบรม เพื่อยกระดับทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรสนับสนุน
ค่าแรงให้กับมัคคุเทศก์อิสระ ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการทำ�ความสะอาดของโรงแรมหากพบว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันและผู้
สงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 เข้าพัก โดยจะชดเชยค่าธรรมเนียมการทำ�ความสะอาดให้กับบริษัททำ�ความสะอาด
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สรุปข่าวตลาดสิงคโปร์ โดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเปิ ดเผยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ของสิงคโปร์
และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและธุรกิจหลัง

กลับมาฟื้ นตัวอย่างรวดเร็ว SACEOS ทำ�งานร่วมกับผูจ
้ ด
ั งาน
เพื่ อหาแนวทางในการบริ หารจั ดการการยกเลิ กและ

่
จากได้รับผลกระทบของการท่องเที่ยว ซึ่งผลกระทบจะเริม
ปรากฏขึ้ นในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งจากการ

การเลื่ อนให้ ดี ท่ี สุ ด แต่ ธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมไมซ์ บ างราย
ยังมีความเข้าใจและการเตรียมพร้อมสำ�หรับวิกฤตที่แตกต่าง

เท่ากับหนึ่งในห้าของจำ�นวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด จากการ
ลดลงของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มธุรกิจ

นอกจากนั้ น SACEOS ยั งมี การเตรี ยมการพร้ อมกั บ

หยุ ด เดิ น ทางของนั ก ท่ อ งเที่ ยวจี น ทั้ งในประเทศและต่ า ง
ประเทศ
ซึ่งอัตราส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีนในสิงคโปร์

แนวหน้าอื่น ๆ เช่น การค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม ต่าง
ได้ รับผลกระทบของการลดลงของนักท่ องเที่ ยวชาวจี นเช่น
เดียวกัน
ปริมาณของการเลื่ อนหรือการยกเลิ กกิ จกรรมองค์ กรมีเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการระบาดของ โควิด-19 โดยเฉพาะ
่ จกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน
อย่างยิงกิ

หรือมีผู้เข้าร่วม

งานมาจากจี น กิ จกรรมขององค์ กรบางอย่ างยั งดำ �เนิ น
ต่อไปตามกำ�หนดรวมถึงการประชุมการลงทุน Mining Asia
ประจำ �ปี ครั้ งที่ 6 ซึ่ งจั ดโดย Spire Events ระหว่ างวั นที่
17-20 มี นาคม 2563 ส่ วนงาน CAREhab ซึ่ งจั ดขึ้ นในวั นที่
14 และ 15 กุมภาพันธ์ท่ี MAX Atria ถูกเลื่อนออกไปเป็ นวันที่
10 และ 11 กรกฎาคม 2563
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย คาดว่ า อุ ต สาหกรรมไมซ์ ข องสิ ง คโปร์
จะกลับมาอีกครั้งในครึ่งปี หลังของปี 2563 หลังจากการ
แพร่กระจายของโควิด-19
การประชุมและกิจกรรมระดับ
่
นานาชาตินา่ จะเริมเข้
าสูภ
่ าวะปกติ อย่างไรก็ตามการระบาด

ของ โควิ ด-19 ที่ เพิ่ มขึ้ นในช่ วงเดื อนกุ ม ภาพั นธ์ ถึ งมี น าคม
ที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจไมซ์ขนาดเล็กและ
กลางในสิงคโปร์ กิจกรรมระดับโลกและระดับภูมิภาคจำ�นวน
มาก เช่น การประชุมสุดยอดธุรกิจระหว่างสวีเดน - เอเชีย
ตะวั นออกเฉียงใต้ การประชุ มสมาคมหนังสือพิมพ์และ
ข่าวโลก ซึ่งเป็ นครั้งแรกของการประชุมสุดยอดผู้นำ�สื่อเอเชีย

ได้ถูกระงับไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) 2546 ครั้ง
นี้ผลกระทบค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่า อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจ
ในอุ ตสาหกรรมไมซ์ ต่ างรวมตั วกั นเพื่ อทำ �งานให้ธุ รกิ จ

กั น สิ่ งที่ ต้ องเร่ งทำ � คื อ การยกระดั บของสิ่ งพื้ นฐาน
เพื่ อให้ แน่ ใจว่ ามาตรการ การป้ องกั นดี และถู กต้ อง

ผู้ ประกอกบการในการรองรั บ งานประชุ ม สั ม มนาต่ า ง ๆ
่
ที่จะเริมเข้
ามาหากการระบาดได้หมดไป ซึ่งคาดว่าอาจจะมี
กิจกรรมเข้ามาจนรับมือไม่ทัน
บริษัท ต่าง ๆ ในภาคการท่องเที่ยวจะได้รับการลดหย่อนภาษี
ในปี 2563 จากผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากการระบาด
ของ โควิ ด-19 กระทรวงการคลั งกล่ าวในการแถลง
งบประมาณปี
2563
เรื่องการได้รับการลดหย่อนภาษี
ทรัพย์สิน 30% สำ�หรับห้องพักและห้องอเนกประสงค์ของ
โรงแรมที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตในการรองรั บ กลุ่ ม นั ก เดิ น ทางไมซ์
ธุรกิจล่องเรือระหว่างประเทศและท่าเรือข้ามฟากในภูมิภาค
จะได้รับส่วนลดภาษี 15% ในขณะที่รีสอร์ทขนาดใหญ่จะได้
รับการลดหย่อนภาษี 10% ภายใต้ภาคการบินจะมีสว
่ นลด
่
สำ � ห รั บ ก า ร ล ง จ อ ด เ ค รื อ ง บิ น แ ล ะ ค่ า จ อ ด ร ถ แ ล ะ
การช่ วยเหลื อตั วแทนการจั ดการภาคพื้ นดิ น สนามบิ น

Changi จะได้รับส่วนลดภาษีทรัพย์สิน 15% และร้านค้าและ
ธุรกิจขนส่งสินค้าจะได้รับส่วนลดค่าเช่า
คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ Singapore Tourism
Board (STB) ประกาศมาตรการชุ ดแรกที่ ช่ ว ยธุ รกิ จการ
ท่องเที่ยว

เพื่อลดผลกระทบทันทีของ

โควิด-19

โดยจะ

ยกเว้ นค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตสำ �หรั บโรงแรม ตั วแทน
ท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
รวมถึงช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายของ

โรงแรมที่ได้รับการยืนยันว่ามีลูกค้าติดเชื้อ โควิด-19 เข้าพัก
เพื่ อช่ ว ยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิ จ จากการระบาด
ของ โควิด-19 โดยที่ STB, SkillsFuture Singapore (SSG)

และ Workforce Singapore (WSG) ร่วมกับสมาคมโรงแรม
สิงคโปร์ (SHA) และกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและพันธมิตร
(FDAWU)ได้ ร่ ว มกั น ประกาศมาตรการสนั บ สนุ น ต่ า งๆ
สำ�หรับภาคการท่องเที่ยว
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STB จะยกระดับทักษะและความเชี่ยวชาญของบุ คลากรใน
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ยวโดยการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ด้ า นการ

โปรแกรมการฝึ กอบรมด้านการตลาดดิจิทัล จะช่วยให้ธุรกิจ
ไมซ์ สถานที่ท่องเที่ยว และธุรกิจการท่องเที่ยวและการเดิน

การฝึ กอบรมในช่วงสามเดือนต่อจากนี้ (มีนาคม - พฤษภาคม)
จะได้รับการสนับสนุน “Absentee Payroll (AP)” ที่ 90% ของ

ธรรมเนียมสำ�หรับการฝึ กอบรม

ฝึ กอบรมให้เงินทุนสูงถึง 90% ของค่าธรรมเนียมหลักสูตร
นายจ้ างในภาคการท่ องเที่ยวที่ ส่งพนักงานไปเข้าโปรแกรม

เงินเดือนขั้นพื้นฐาน สูงสุดไม่เกิน $10 ต่อชั่วโมง โปรแกรม

การฝึ กอบรม อาทิ หลักสูตรการตลาดดิจิตอล และ ทักษะใน
อนาคตสำ�หรับการทำ�งานในสถานที่ทำ�งานยุคดิจิตอล
โปรแกรม Hotel Job Redesign Initiative และ Lean
Enterprise Development Scheme อีกหนึ่งมาตรการที่ช่วย

ให้ธุรกิจโรงแรมลดต้นทุนที่จำ�เป็ นสำ�หรับการออกแบบงาน
และการเปลี่ยนแปลงองค์กร โรงแรมจะได้รับการสนับสนุน
มากกว่า 5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ สำ�หรับโครงการ Place and
Train และ Job Redesign Program และ Digital Marketing
Place and Train Program โรงแรมจะได้รับการสนับสนุน

ทาง

นำ�ไปใช้กับการทำ�การตลาดออนไลน์ และทำ�ตลาด
ดิจิทัลในระยะยาว ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนค่า

มัคคุเทศก์ อิสระที่ มีใบอนุญาตผู้พำ�นักในสิงคโปร์อย่างเป็ น
ทางการจะได้รับการสนับสนุนค่าแรง 1,000 เหรียญสิงคโปร์
ในช่วง 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพพื้นฐานบางส่วน
และได้รับโอกาสพัฒนาทักษะ โดยจะได้รับสิทธิค่าฝึ กอบรม
600 เหรียญสิงคโปร์เมื่อสำ�เร็จหลักสูตร 80 ชั่วโมง
STB ประกาศว่ าจะยกเว้ นค่ าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตสำ �หรั บ
โรงแรมตัวแทนการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์และชดใช้ค่าใช้
จ่ายในการทำ�ความสะอาดที่เพิ่มขึ้นของโรงแรมที่มีผู้ป่วยที่
ได้รับการยืนยันและผู้สงสัยว่าติดเชื้อ โควิด-19 เข้าพัก

เงินเดือนสูงถึง 70% (2,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนต่อ
พนักงาน)
ในช่วงระยะเวลาการฝึ กอบรมเพื่อลดค่าใช้จ่าย

STB จะชดเชยสูงสุดถึง 50% ของค่าธรรมเนียมการทำ�ความ

ขยายเวลาไปถึง 6 เดือน

ที่พักที่มีผู้ติดเชื้อ และ สูงสุด 10,000 เหรียญสิงคโปร์ ต่อ
สถานประกอบการโรงแรมที่มีผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ
ค่า
้
ชดเชยนีให้ย้อนหลังถึง 23 มกราคม 2563

สำ�หรับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ การสนับสนุนเงินเดือนนี้ได้

สะอาด ให้กับบริษัททำ�ความสะอาด สูงสุด 20,000 เหรียญ
สิงคโปร์ ต่อสถานประกอบโรงแรมที่ยืนยันในการให้บริการ

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ โดยทั่วไป
แม้ จ ะมี ส ภาพเศรษฐกิ จ โลกที่ ไม่ แ น่ น อนที่ เกิ ด จากความ

Singapore EXPO & MAX Atria ศูนย์การประชุมและ

แข็งแกร่งของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางธุรกิจระดับโลกและ
จุ ดหมายปลายทางที่ สำ �คั ญในเอเชี ย การประชุ ม การ

ApeX ซึ่งเป็ นห้องประชุมแบบครบวงจรที่มีเทคโนโลยีข้นสู
ั ง
่
่
่
แบบ Plug-and-Play ทีรวมองค์ประกอบทั้งหมดทีเกียวข้อง

สิงคโปร์ หรือร้อยละ 0.8 ของ GDP ของสิงคโปร์ ในปี 2561
มีนักเดินทางธุรกิจ 3 ล้านคนเดินทางมาประเทศสิงคโปร์ซ่งึ

การประชุมและสัมมนาที่หลากหลาย

ตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน Brexit และการ
พัฒนาทางการเมืองอื่น ๆ แต่อุตสาหกรรมไมซ์ยังเสริมความ

ท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล และการจัดนิทรรศการของสิงคโปร์
่
นั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิมประมาณ
3.8 พันล้านเหรียญ

่ ้นประมาณ 12% จากปี 2560 นอกเหนือจากการเพิม
่
เพิมขึ
มู ลค่ า ให้ กั บเศรษฐกิ จ ในท้ องถิ่ นแล้ ว อุ ต สาหกรรมไมซ์ ยั ง

ช่ ว ยให้ สิ ง คโปร์ ส ามารถดึ ง ดู ด โอกาสการลงทุ น และสร้ า ง
ความเป็ นผู้นำ�ทางความคิดเพื่อเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศได้ด้วย
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นิทรรศการดำ�เนินการโดย SingEx Venues สร้างมาตรฐาน
ใหม่ของไมซ์ ด้วยการเปิ ดตัวพื้นที่นวัตกรรมสำ�หรับไมซ์ ด้วย

กับดิจิตอล และมีห้องประชุมย่อย FleX ได้รับการออกแบบ
มาเพื่อรองรับการเติบโตของกิจกรรมไฮบริดที่ต้องการพื้นที่

รวมถึงพื้นที่สำ�หรับ

ความบันเทิงควบคู่ไปกับนิทรรศการ Xpert บริการวางแผน
ส่วนบุ คคลเพื่อสร้างประสบการณ์แบบองค์ รวมที่ ไร้รอยต่ อ
สำ�หรับผู้จัดงานผู้เข้าร่วมงาน และผู้เข้าชมในงาน โดยเปิ ด
ตัว EXPO 2.0 ในเดือน มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในไต้หวัน
1.

ทางการไต้หวันแถลงต่อ WHO ถึงความไม่พอใจที่ระบุว่าประเทศไต้หวันเป็ นส่วนหนึ่งของ
จีนแผ่นดินใหญ่ ทำ�ให้ท่ัวโลกต่างหวาดระแวงว่าสถานการณ์ในไต้หวันจะรุนแรงเหมือนที่
เกิ ดขึ้ นในประเทศจี น ทั้ งนี้ ทางการไต้ หวั นเองได้ ออกมาตรการที่ เข้ มข้ นเพื่ อสะกั ดการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนหน้านี้แล้ว

2.

รัฐบาลไต้หวันเร่งหามาตรการช่วยเหลือแก่อุตสาหกรรมภาคบริการที่สำ�คัญของประเทศ
ที่ ได้ รับผลกระทบอย่ า งหนักของการแพร่ ร ะบาด ทั้ งในรู ปแบบของการให้สินเชื่ อ

อัตราพิเศษหรือแม้กระทั่งการให้โอกาสบุคลากรพัฒนาทักษะความรู้ท่ีจำ�เป็ นในยุคหลัง
วิกฤติ อาทิเช่น การตลาดออนไลน์ หรือการทำ�ธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็ นต้น

3.

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ต้นปี 2563 รัฐบาลไต้หวันได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือ
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถึง 2 ครั้งนับตั้งแต่เกิดวิกฤติ โดยเน้นช่วยเหลือธุรกิจ
ขนาดกลางถึงเล็กเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤติครั้งนี้
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สรุปข่าวตลาดไต้หวันโดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ไต้หวันได้เรียกร้องให้ฟิลิปปิ นส์ยกเลิกมาตรการห้ามมิให้ชาว
ไต้หวันเดินทางเข้าฟิ ลิปปิ นส์ ภายหลังจากทางการฟิ ลิปปิ นส์
เพิ่มชื่ อประเทศไต้ ห วั น เข้ า ไปเป็ นหนึ่งในประเทศต้ อ งห้ า ม
เนื่ องจากเกิ ดการแพร่ ระบาดของไวรั สโควิ ด -19 ซึ่ งทำ � ให้

ส า ย ก า ร บิ น แ ห่ ง ช า ติ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ล ะ ส า ย ก า ร บิ น
Cebu Pacific ระงั บเที่ ยวบิ นไปและกลั บจากไต้ หวั น

นอกจากนี้ตัวแทนทางการของไต้หวันแสดงความไม่พอใจต่อ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ได้ระบุว่าประเทศไต้หวันเป็ น
ส่วนหนึ่งของประเทศจีน ทำ�ให้ประเทศต่าง ๆ เข้าใจผิดว่า
ไต้หวันเองก็อยูใ่ นประเทศกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกับจีน

รั ฐ บาลไต้ ห วั น กำ � ลั ง หารื อ เกี่ ยวกั บ มาตรการเพื่ อสนั บ สนุ น
เศรษฐกิจของประเทศและช่วยบรรเทาผลกระทบจากไวรัส
โควิด-19 ช่วยเหลือการให้สินเชื่ออัตราพิเศษแก่อุตสาหกรรม

ทูต หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อที่ป็ นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ
ทั้ งนี้ ทุ ก คนที่ เดิ น ทางเข้ า มาในประเทศจะต้ อ งกั ก ตั ว อยู่
ในบ้านเป็ นเวลา 14 วัน และรัฐบาลได้ออกประกาศเตือน
ประชาชนให้งดเว้นการเดินทางที่ไม่จำ�เป็ น
เนื่องจากใน
จำ�นวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นส่วนใหญ่มาจากผู้ท่ีเพิ่งเดิน
ทางกลับจากทวีปยุโรป
ไต้หวันจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 40,000 ล้าน
เหรียญไต้หวัน (1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อช่วยเหลือ

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19
โดยมาตรการดังกล่าวได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม

ภาคบริการทั้งห้าที่สำ�คัญของประเทศ เช่น ร้านอาหาร ร้าน

โดยนายกรัฐมนตรีซู่เฉิงต้องการช่วยเหลือธุรกิจในระดับเล็ก
ถึงกลางที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤต เช่น บริษัท

จากการให้สินเชื่อดังกล่าวแล้วรัฐบาลยังมีมาตรการเยียวยา
ธุ ร กิ จ เพิ่ มเติ ม สำ � หรั บ ธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งการเปลี่ ยนแปลงรู ป แบบ

ถึงการลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
นับเป็ นมาตรการช่วย
่
้
้
เหลือครังที 2 ตังแต่เกิดวิกฤติ โดยครั้งแรกรัฐบาลได้ออก

ค้าปลีก อุตสาหกรรมไมซ์ ย่านการค้าภาคธุรกิจ รวมถึงตลาด
กลางคืนที่เป็ นแหล่งสร้างรายได้สำ�คัญของไต้หวัน นอกเหนือ

จากดั้งเดิมไปสูก
่ ารทำ�ตลาดแบบดิจิทัล หรือธุรกิจที่ต้องการ
่
่
จะลงทุนเพิมปรั
บให้ธุรกิจเป็ นมิตรกับสิงแวดล้
อมมากขึ้น

38

ไต้หวันสั่งห้ามผู้เดินทางจากทุกประเทศเข้าไต้หวัน ยกเว้นผู้
ที่ได้รับอนุญาตให้พำ�นักระยะยาวและผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง

สายการบินและธุรกิจท่องเที่ยว

โดยจะได้รับสิทธิเป็ นเงิน
้
สนับสนุน ลดการเก็บภาษี ดอกเบียเงินกู้ในอัตราพิเศษ รวม

มาตรการช่วยเหลือธุรกิจไปแล้วกว่า 60,000 ล้านเหรียญ
ไต้หวัน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา

