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ตลอดเดืื อ นกัั น ยายน 2564 แม้้ จ ะมีี ก ารปรัั บ
มาตรการสำำ� หรัั บ กิิ จ กรรมและกิิ จ การในพื้้� น ที่่�
สีีแดงเข้้มทั้้�ง 29 จัังหวััด แต่่ศููนย์์แสดงสิินค้้า
ศููนย์์ประชุุม และสถานที่จั
่� ด
ั นิิทรรศการ ยัังคงห้้าม
เปิิดดำำ�เนิินการ ซึ่่�งมีีผลจนถึึงวัันที่่� 15 ตุุลาคม
2564 อย่่ า งไรก็็ ต าม ยัั ง คงให้้ มีี ก ารติิ ด ตาม
สถานการณ์์ต่่อเนื่่�อง เพราะกิิจกรรมดัังกล่่าว
ส่่งผลให้้มีผู้้�ค
ี นเดิินทางเข้้าออกมาจากหลายพื้้�นที่่�
และมีีการรวมกลุ่่�มคนจำำ�นวนมาก จึึงต้้องเฝ้้าระวััง
ก่่อนประกาศให้้มีก
ี ารจััดกิิจกรรม
Thailand Spotlights ฉบัับเดืือนกัันยายน 2564 ได้้รวบรวมความเคลื่่�อนไหว
ของตลาดไมซ์์ในประเทศไทย แบ่่งเป็็น 4 กลุ่่ม� ได้้แก่่ กลุ่่ม� ผู้้จั� ดั งาน (Organizers)
กลุ่่�มศููนย์์การประชุุมและแสดงสิินค้้า (Exhibition Venues) กลุ่่�มธุรุ กิิจโรงแรม
(Hotels) และกลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่�อการจััดงาน (Technologies for Events)
เพื่่� อ ให้้ ผู้้� ป ระกอบการไมซ์์ ไ ทยก้้ า วทัั น กระแสและติิ ด ตามความคืื บ หน้้ า
ของกิิจกรรมต่่าง ๆ ในอุุตสาหกรรมไมซ์์ได้้ทัันท่่วงทีี
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Even the relaxed measure regarding the
COVID-19 situation for 29 maximum and
strict controlled provinces has been
announced, the meeting banquet,
convention hall and exhibition hall are
remained prohibited to lessen the travelling
from other provinces and activities that
draw large crowd. Therefore, there measure
is still required until further notice.
Thailand Spotlights, September edition 2021, gathers the movement
of four sectors in Thailand’s MICE industry, which are organizers,
exhibition venues, hotels, and technologies for events. This allows
MICE entrepreneurs to catch up with movement and activities
in the industry.
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สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มผู้้�จััดงาน

Current Situation of
Organizer in MICE Industry

•

กลุ่่�มผู้้�ประกอบการธุุรกิิจอีีเว้้นท์์ เรีียกร้้องให้้หน่่วยงานภาครััฐ
พิิ จ ารณาคลายล็็ อ กดาวน์์ ใ ห้้ ผู้้� ป ระกอบการสามารถกลัั บ มา
จััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 ตุุลาคม 2564 หรืือไม่่ควร
เกิินวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2564 ส่่วนประเภทอีีเว้้นท์์ที่่�ควรได้้รัับ
การปลดล็็อกก่่อนคืือ การจััดงานแสดงสิินค้้า งานแฟร์์ รวมถึึง
การประชุุมต่่าง ๆ ซึ่่�งที่่�ผ่่านมา ผู้้�จััดงานอีีเว้้นท์์ดำำ�เนิินมาตรการ
เว้้นระยะห่่างตามเกณฑ์์ เช่่น ควบคุุมขนาดพื้้�นที่่�ห้้อง 4 ตร.ม.
ต่่อผู้้�ร่่วมงาน 1 คน หรืือจััดที่่�นั่่�ง 2 ที่่� เว้้น 1 ที่่� เป็็นต้้น

•

กลุ่่�มผู้้�จััดงานอีีเว้้นท์์ปรัับตััวมุ่่�งสู่่�การจััดงานเสมืือนจริิง หรืือ
Virtual มากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีความกัังวลด้้านการจััดงาน
ในอนาคต ด้้านบริิษััท เคทูู เอ็็กซิิบิิท จำำ�กััด หนึ่่�งในผู้้�จััดงาน
อีีเว้้นท์์ชั้้�นนำำ�ของประเทศไทย เผยว่่า สิ่่�งที่่�ผู้้�ประกอบการอีีเว้้นท์์
ยัั งคงกัั งวลคืื อ หลัั งสถานการณ์์ โควิิด-19 คลี่่� คลาย อีี เว้้ นท์์
ออนกราวด์์แบบเดิิม ๆ จะกลัับมาทรงพลัังหรืือไม่่ เพราะมีีผล
ต่่ อ ผู้้� จัั ด งานที่่� ต้้ อ งตัั ดสิิ น ใจว่่ า จะคงเตรีี ย มอุุปกรณ์์ ต่่ า ง ๆ
เพื่่� อ รองรัั บ งานแบบออฟไลน์์ หรืื อ ควรมุ่่� ง หน้้ า สู่่�โลกอีี เว้้ น ท์์
แบบ Virtual ซึ่่�งยัังมีีความกัังวลว่่า การจััดงานแบบ Virtual
จะยัังอยู่่�ในกระแสหรืือไม่่

• Event organizers had requested the government to relax
the lockdown measure in order to allow organizers to get
back to business as soon as October 15, 2021, or no later
than November 1, 2021. Trade shows, trade fairs, and
meetings are the first kind of exhibitions to be reconsidered
since the event organizers had been implementing social
distancing measures, such as limit the capacity at 4 square
meters per 1 visitor or allowing physical distance of seating
by blocking every two seats.

•

กลุ่่�มบริิษััท อิินเด็็กซ์์ ครีีเอทีีฟ วิิลเลจ ผู้้�นำำ�ในธุรุ กิิจจััดงานอีีเว้้นท์์
เผยแนวโน้้มธุุรกิิจอีีเว้้นท์์ปีีนี้้�ถึึงปีีหน้้าว่่า ยัังไม่่ฟื้้�นตััว 100%
เบื้้�องต้้นจะกลัับมาเพีียง 70 - 80% โดยปีีนี้้� บริิษััทฯ เดิินหน้้า
จััดงานอีีเว้้นท์์ 7 โปรเจกต์์ใหม่่ เน้้นกิิจกรรมที่่�ตอบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์
ด้้านกีีฬา และจััดในสถานที่่�กลางแจ้้งเพื่่�อลดความเสี่่�ยงของโรค
โควิิด-19 ซึ่่�งจะทยอยจััดงานวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน เป็็นต้้นไป
นอกจากนี้้� ยัังมองว่่าการจััดอีีเว้้นท์์ควรมุ่่�งสร้้างประสบการณ์์
แปลกใหม่่ เพื่่� อ คลายความเครีี ย ดให้้ ผู้�้ เข้้ า ร่่ ว มงานที่่� ต้้ อ งอยู่่�
ท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 มายาวนาน

• Event organizers had shifted the service to organize more
of virtual events. However, there are concerns about what
will happen in the future. The scenario after the relief of
the COVID-19 pandemic is an impediment for event
organizers, according to K2 EXHIBIT Co., Ltd., one of
Thailand’s leading event organizers. It is difficult to know
whether the popularity of offline events will grow,
necessitating the preparation of materials and equipment
for this type of event, or should shift to virtual events,
where the trend is still uncertain.

Photo Credit: www.indexcreativevillage.com

• Index Creative Village Group, a leader in event business
revealed that this year and next year events will most
likely not be fully recovered. Only 70 - 80 percent is
anticipated to return. In this year, the company plans to
organize 7 new events, focusing on sport activity organizing
in outdoor area to reduce the risk of COVID-19. The event
will be held from November 1, 2021 onwards. Also, the
company suggested that event’s trend should also provide
a novel experience to help people de-stress after living
amid the COVID-19 epidemic for a long time.
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สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มศููนย์์การประชุุม
และแสดงสิินค้้า
•

•

ศููนย์์แสดงสิินค้้าและการประชุุม อิิมแพ็็ค เมืืองทองธานีี ดำำ�เนิิน
โครงการ Innovation Project เพื่่�อสร้้างสรรค์์นวััตกรรมป้้องกััน
โควิิด-19 เตรีียมความพร้้อมรองรัับการเปิิดพื้้�นที่่�จััดงาน โดยมีี
ทีีมฝ่่ายบริิหารอาคาร หรืือ Facility Management (FM) ดููแล
เรื่่อ� งการฆ่่าเชื้้อ� โรคในพื้้�นที่่�ศููนย์์ฯ ดููแลความสะอาดและสร้้างความ
ปลอดภัั ย ด้้ า นสุุขภาพสำำ� หรัั บก ารจัั ด งานประชุุ ม สัั ม มนาและ
นิิทรรศการ
ศรีีนคริินทร์์ ฮอลล์์ ของวิิทยาลััยดุุสิิตธานีี ได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานสถานที่่�จัดั งานประเทศไทย ประเภทห้้องประชุมุ ภายใต้้
โครงการมาตรฐานสถานที่่�จััดงานประเทศไทย (Thailand MICE
Venue Standard: TMVS) จาก TCEB โดยศรีีนคริินทร์์ ฮอลล์์
เป็็นห้้องประชุุมขนาดใหญ่่ที่่�สามารถรองรัับผู้้�เข้้าร่่วมงานมากถึึง
300 คน สามารถแบ่่งเป็็นห้้องประชุุมเล็็กได้้ตามความเหมาะสม
พร้้ อ มมีี เ ทคโนโลยีี แ ละการบริิ ก ารด้้ า นต่่ า ง ๆ เพื่่� อ อำำ� นวย
ความสะดวกสำำ�หรัับงานประชุุม

Current Situation of Venue
in MICE Industry
• IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center organizes
the innovation project to create the innovative COVID-19
prevention and prepare for the opening of exhibition venue.
Facility Management (FM) is in charge of disinfecting the
venue and maintaining a high level of hygiene for meetings
and exhibitions.
• Srinakarin Hall at Dusit Thani College has been certified in
Thailand MICE Venue Standard Certification (TMVS), in
meeting room category, by Thailand Convention &
Exhibition Bureau (TCEB). Srinakarin Hall can accommodate
up to 300 guests. This large function room can be divided
with partitions as required for a small meeting. This venue
has all the necessary technologies and services to ensure
a smooth and effective meeting.
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สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มธุุรกิิจโรงแรม

Current Situation of Hotel in
MICE Industry

•

เริ่่�มมีีสััญญาณว่่าโรงแรมที่่�ปิิดกิิจการชั่่�วคราวในช่่วงสถานการณ์์
โควิิด-19 จะกลัับมาเปิิดกิิจการอีีกครั้้�ง โดยสมาคมโรงแรมไทย
เผยว่่า แม้้ดัชนี
ั ที่่ี �พักั แรมในเดืือนสิิงหาคม 2564 จะยัังทรงตััวอยู่่�
ในระดัับต่ำำ�� เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 11% เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยจากเดืือนกรกฎาคม
และมีีโรงแรมเพีียง 48% ที่่�ยัังเปิิดกิิจการปกติิ ที่่�เหลืือ 35%
เปิิดกิิจการเพีียงบางส่่วน และอีีก 17% ยัังปิิดกิิจการชั่่�วคราว
ซึ่่�งกลุ่่�มโรงแรมที่่�ปิิดกิิจการชั่่�วคราวเกิินครึ่่�งหนึ่่�งจะกลัับมาเปิิด
กิิจการอีีกครั้้�งในช่่วงไตรมาส 4 ปีี 2564 เพื่่�อรองรัับการเดิินทาง
ท่่องเที่่�ยวในช่่วงปลายปีี

•

สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้้และหอการค้้าจัังหวััดภููเก็็ต ปรัับกลยุุทธ์์
กระตุ้้�นยอดการท่่องเที่่�ยว ผ่่านโครงการ “Experience2Sea”
จััดโปรโมชั่่�นชููบริิการระดัับพรีีเมีียม ครอบคลุุมทั้้�งโรงแรมที่่�พััก
กิิจกรรมท่่องเที่่�ยวทางทะเล และร้้านอาหาร เพื่่�อดึึงคนไทยให้้มา
ท่่องเที่่�ยวในพื้้�นที่่�ภููเก็็ต กระบี่่� พัังงา และสุุราษฎร์์ธานีี โดย
คาดหวัังว่่าจะเกิิดยอดการซื้้�อขายไม่่ต่ำำ��กว่่า 1,200 รายการ
คิิดเป็็นเม็็ดเงิินประมาณ 5 ล้้านบาท ภายในไตรมาส 1 ปีี 2565

• The hotels that were temporarily closed during the
COVID-19 situation are likely to operate again. The Thai
Hotels Association (THA) revealed the hotel index remained
at a low level in August 2021, with an average of 11%,
a modest improvement from July. The information also
revealed that there are only 48% of hotels are still operating
at this moment, 35% are partially open and 17% are
temporarily closed. However, half of the hotels that have
been temporarily closed will reopen in the fourth quarter
of 2021 to welcome tourists at the end of the year.

•

ภายหลัังจากมีีมาตรการคลายล็็อกดาวน์์ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน
ที่่�ผ่่านมา บริิษััท แอสเสท เวิิรด์์ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
กลุ่่�มบริิษััทพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ชั้้�นนำำ�ของประเทศไทย เผยว่่า
มีียอดจองโรงแรมและร้้านอาหารในเครืือเพิ่่�มขึ้้�น โดยเฉพาะ
โรงแรมในกรุุงเทพฯ และหััวหิิน ซึ่่�งทางโรงแรมเชื่่�อมั่่�นว่่าอััตรา
การเข้้าพัักในโรงแรมและรายได้้ของบริิษัทั ในไตรมาส 4 จะเป็็นไป
ในทิิศทางบวก

• Thai Hotels Association - Southern Chapter and Phuket
Chamber of Commerce launched “Experience2Sea”
campaign to boost up the tourism industry. This campaign
offered premium accommodation, sea activities and
excursions, as well as cuisines to attract tourists to Phuket,
Krabi, Pang-nga and Surat Thani. The campaign expected
1,200 sale transactions worth a total of 5 million baht in
the first quarter of 2022.
• After the relaxation of COVID-19 measure on September
1, 2021, Asset World Corporation Public Company Limited,
a leading real estate developer in Thailand, revealed that
hotels and restaurants booking were increased, especially
hotels in Bangkok and Hua Hin. The hotel index and
company revenue are expected to improve modestly in
the fourth quarter.

THAILAND SPOTLIGHTS

Update on Event Technology
in Thailand

จีี.เอ็็ม. ทััวร์์ แอนด์์ ทราเวิิล ร่่วมมืือกัับ อะมาดิิอุุส พััฒนาแพลตฟอร์์ม
เพื่่� อ การท่่ อ งเที่่� ย ว ด้้ ว ยเทคโนโลยีี ก ารกระจายสิิ น ค้้ า แบบใหม่่
(New Distribution Capability: NDC) สำำ�หรัับการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในจอแสดงผลเดีียวกััน โดยนัักเดิินเดิินทางสามารถ
เห็็นภาพรวมของตััวเลืือกการท่่องเที่่�ยวทั้้�งหมดเพีียงปลายนิ้้�วสััมผััส
เพื่่�อการตััดสิินใจเลืือกข้้อเสนอที่่�คุ้้�มค่่าที่่�สุุด นอกจากนี้้� NDC จะเป็็น
มาตรฐานในการพััฒนาและเพิ่่�มศัักยภาพของธุุรกิิจตััวแทนท่่องเที่่�ยว
ได้้อย่่างตรงจุุด และเป็็นกุุญแจสำำ�คัญที่่
ั จ� ะช่่วยเร่่งให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลง
ในอุุตสาหกรรมตััวแทนท่่องเที่่�ยว เพื่่�อตอบสนองความต้้องการที่่�
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของนัักเดิินทาง

G.M. Tour and Travel in collaboration with Amadeus
developed tourism platform by using new distribution
capability (NDC) technology to exchange the data in the same
monitor screen. By just clicking, travelers can view all options
and select only the best deal. NDC will also encourage tour
agencies to grow and expand their capabilities. It is the key
to accelerate transformation in the travel agency in order to
respond with the rapidly changing needs of customers.

Photo Credit: www.thansettakij.com

สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่� อการจััดงาน
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ฝ่่าย MICE Intelligence และนวััตกรรม
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Thailand Convention and Exhibition Bureau
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