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แม้้ ส ถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโควิิ ด -19
ในเดืือนกรกฎาคม ยัังพบผู้้�ติิดเชื้้�อเพิ่่� มขึ้�น
้ อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง แต่่รัฐ
ั บาลยัังคงเดิินหน้้าฟื้้� นฟููเศรษฐกิิจ
ไปพร้้อม ๆ กัับการควบคุุมการแพร่่ระบาดของ
เชื้้� อ ไวรัั ส โดยยัั ง คงตั้้� ง เป้้ า หมายเปิิ ด ประเทศ
ภายใน 120 วััน ภายใต้้ความปลอดภััยจากการ
� �ำ เนิินการแล้้ว
แพร่่ระบาดของโควิิด-19 ซึ่ง
่� ขณะนี้้ดำ
ที่่�จัง
ั หวััดภููเก็็ตและเกาะสมุุย พร้้อมจะขยายไปยััง
พื้้� นที่่�อื่่�น ๆ ต่่อไป เพื่่� อกระตุ้้�นอุุตสาหกรรมการ
ท่่องเที่่�ยวและธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้อ
้ ง

Despite the high number of daily infections
from the COVID-19 epidemic in July, Thai
government continues to revive the
economy while controlling outbreak
situation. The goal is to re-open the country
within 120 days under the safety from
COVID-19 epidemic, which is now operating
in Phuket and Koh Samui and is poised to
extend to other locations in order to boost
the tourism and related industry.

Thailand Spotlights ฉบัับเดืือนกรกฎาคม 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�อให้้ผู้้�ประกอบการไมซ์์ไทยก้้าวทัันกระแสและติิดตามความคืืบหน้้าของ
กิิจกรรมต่่าง ๆ ในอุุตสาหกรรมไมซ์์ได้้ทัันท่่วงทีี

Thailand Spotlights, July 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
• แจนด์์ อีีเว้้นท์์ บริิษัทั ผู้้จั� ดั งาน Thailand International Boat Show
เตรีียมจััดงานแสดงเรืือยอช์์ทระดัับภููมิิภาคขึ้้�นที่่�ศููนย์์จัดั การประชุุม
และสััมมนานานาชาติิ รอยััล ภูเู ก็็ต มารีีน่า่ ที่่ไ� ด้้รับั มาตรฐาน SHA Plus+
เพื่่�อแสดงถึึงการยกระดัับมาตรฐานการจััดงานแสดงเรืือยอช์์ทและ
ไลฟ์์สไตล์์ของภููมิิภาค โดยงานจะจััดขึ้น้� ในวัันที่่� 6 - 9 มกราคม 2565

Photo Credit: www.sahagroupcoop.com
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Current Situation of
Organizer in MICE Industry
• JAND Events, the organizer of the Thailand International
Boat Show, will host a regional yacht show at the Royal
Phuket Marina International Convention and Exhibition
Centre, which has earned SHA Plus+ certification. This
event elevates the standard of regional yacht show’s and
its lifestyle. The event will be taken place on January
6 - 9, 2022.
• I.C.C. International PCL had revealed the successful of
the 25th Saha Group Fair which was arranged during July
1 - 4, 2021. The online event had brought in more than
300 million baht in sales, an increase of around 100 million
baht over the previous year's event. The success was due
to the partnership of numerous e-commerce platforms,
which assisted in attracting target buyers when on-site
activities were not possible.

Photo Credit: phuketimes.com

•	บริิษััท ไอ.ซีี.ซีี. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน) เปิิดเผยผล
การจััดงานสหกรุ๊๊�ปแฟร์์ครั้้�งที่่� 25 ในรููปแบบออนไลน์์เมื่่�อวัันที่่� 1 - 4
กรกฎาคม ที่่�ผ่่านมาว่่า สามารถสร้้างยอดขายได้้กว่่า 300 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นจากงานปีีที่่�ผ่่านมาประมาณ 100 ล้้านบาท เป็็นผลมาจาก
การร่่วมมืือกัันของแพลตฟอร์์มอีีคอมเมิิร์์ซต่่าง ๆ ที่่�ช่่วยดึึงดููด
กลุ่่�มเป้้าหมายให้้เข้้ามาซื้้�อสิินค้้าและบริิการในช่่วงที่่�ไม่่สามารถ
จััดงานแบบ On-site ได้้
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สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มศููนย์์การประชุุม
และแสดงสิินค้้า

Current Situation of Venue
in MICE Industry

Photo Credit: news.gimyong.com

• The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to
the Throne International Convention Center (ICC Hat Yai)
had accelerated the installation of equipment, technology,
and facilities in the convention hall to transform it into a
field hospital for over 400 COVID-19 patients in both lessurgent and urgent conditions. However, with the additional
facility including a food court and a conference space, the
center could accommodate over 600 patients and is set to
open soon.

Photo Credit: news.gimyong.com

•	ศููนย์์ประชุุมนานาชาติิฉลองสิิริิราชสมบััติิครบ ๖๐ ปีี เร่่งปรัับปรุุง
	ติิ ดตั้้� ง อุุปกรณ์์ เทคโนโลยีี และสิ่่� ง อำำ� นวยความสะดวกภายใน
คอนเวนชััน ฮอลล์์ เพื่่�อขยายพื้้�นที่่�โรงพยาบาลสนามรองรัับผู้้�ป่่วย
โควิิด-19 ได้้กว่่า 400 เตีียง ทั้้�งผู้้�ป่่วยกลุ่่�มสีีเขีียวและสีีเหลืือง ซึ่่�งเมื่่�อ
รวมกัับพื้้�นที่่�เดิิม ทั้้�งบริิเวณศููนย์์อาหารและคอนเฟอร์์เรนซ์์ ฮอลล์์
สามารถรองรัับได้้กว่่า 600 เตีียง โดยพื้้�นที่่�ส่่วนขยายคอนเวนชััน
ฮอลล์์ คาดว่่าจะพร้้อมเปิิดให้้บริิการได้้ในเร็็ว ๆ นี้้� 
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สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มธุุรกิิจโรงแรม
• การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย (ททท.) เปิิดเผยสถิิติิยอดการจอง
	ห้้องพัักโรงแรมที่่�ได้้มาตรฐาน SHA+ ในจัังหวััดภููเก็็ตช่่วงไตรมาส 3
	ตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม - กัันยายน 2564 พบว่่า มีีจำ�ำ นวน 263,813 คืืน
โดยเดืือนกรกฎาคม มีียอดจองมากที่่�สุุด 192,423 คืืน คิิดเป็็น
	สััดส่่วน 72%
• กลุ่่�มผู้้�ประกอบการธุุรกิิจโรงแรม ขยายโปรโมชัันสำำ�หรัับแพ็็กเกจ
Work from Hotel สอดรัับกัับสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�ยัังคงพบ
ผู้้�ติิ ด เชื้้� อ อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อ ตอบโจทย์์ ค วามต้้ อ งการของลููกค้้ า
	ที่่�ต้อ้ งการเปลี่่ย� นบรรยากาศวัันทำำ�งานให้้เป็็นวัันพัักผ่่อน เช่่น โรงแรม
	พููลแมน ภูเู ก็็ต พัันวา บีีช รีีสอร์์ท โรงแรมแมริิออท กรุุงเทพฯ สุุขุุมวิิท
โรงแรมและรีีสอร์์ทในเครืือเซ็็นทารา เป็็นต้้น

Current Situation of Hotel in
MICE Industry
• During the third quarter, the Tourism Authority of Thailand
(TAT) released reservation data from SHA+ certified hotels
in Phuket (from July to September 2021). The total number
of nights booked was 263,813 nights, with 192,423 nights
accounting for 72% occurred in July.
• In response to the ongoing COVID-19 infection rate, a group
of hotel industry operators such as Pullman Phuket Panwa
Beach Resort, Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit, and
Centara Hotels and Resorts have extended the Work from
Hotel marketing package. This bundle was created in
response to client requests to transform working days into
pleasant days.
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• On July 15, 2021, Koh Samui opened the island to welcome
tourists in respond with the “Samui Plus” model as the
second pilot area after “Phuket Sandox.” Cape Fahn Hotel
Koh Samui has built the confidence in hygiene standards
for tourists by declaring that all hotel staffs have been
vaccinated in accordance with the Department of Disease
Control's “Samui Plus” regulations.

• เมื่่อ� วัันที่่� 15 กรกฎาคม ที่่ผ่� า่ นมา เกาะสมุุยเปิิดเกาะต้้อนรัับนักั ท่่องเที่่ย� ว
ขานรัับโครงการ “สมุุย พลััส โมเดล” เป็็นพื้้�นที่่�นำำ�ร่่องแห่่งที่่� 2
	ซึ่่�งดำำ�เนิินการต่่อจากโครงการ “ภููเก็็ตแซนด์์บ็็อกซ์์” โดยโรงแรม
เคปฟาน เกาะสมุุย สร้้างความเชื่่�อมั่่�นด้้านมาตรฐานความปลอดภััย
ให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยว ประกาศว่่าพนัักงานโรงแรมทุุกคนได้้รัับการ
	ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 ครบตามเงื่่�อนไข “สมุุย พลััส” ของศููนย์์
ปฏิิบััติิการควบคุุมโรคติิดต่่อ

• The Food for Sharing project, organized by the Rama
Gardens Hotel Bangkok, offer the ready-to-eat meal service
for people, company or organizations who wish to donate
for COVID-19 victims. The food quality is comparable the
hotel standards, and also the food stylist and photograph
for public relations purpose is being offered for free of
charge.
• In collaboration with U Hotels & Resorts, the Tourism
Authority of Thailand (TAT) stimulates the tourism economy
and assists hotel operators by launching the project
“Experience the More Amazing with the Biggest Thai
Tourism Promotion” (Maha Pro Tiew Thai - Experience the
More Amazing), which reduces the room price in U Hotels
& Resorts nationwide, giving tourists the opportunity to
fully enjoy the stay.

• โรงแรมรามา การ์์เด้้นส์์ กรุุงเทพฯ จััดโครงการ Food for Sharing
	อำำ�นวยความสะดวกในการจััดทำำ�อาหารกล่่องสำำ�หรัับบุุคคลทั่่�วไป
หรืือในรููปแบบบริิษััท และองค์์กรต่่าง ๆ ที่่�ต้้องการนำำ�ไปบริิจาคให้้
ผู้้�ประสบภััยโควิิด-19 โดยคุุณภาพของอาหารที่่�ได้้เทีียบเท่่าระดัับ
โรงแรม พร้้อมถ่่ายรููปเพื่�อ่ ทำำ�ประชาสััมพัันธ์์ให้้ฟรีี
• การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย (ททท.) กระตุ้้�นเศรษฐกิิจท่่องเที่่�ยว
และช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการโรงแรม โดยร่่วมมืือกัับ ยูู โฮเทลแอนด์์
	รีีสอร์์ท จััดโครงการ “มหาโปรเที่่�ยวไทย อะเมสซิ่่�ง ยิ่่�งกว่่าเดิิม”
	ด้้วยการลดราคาห้้องพัักในเครืือ ยูู โฮเทลแอนด์์รีีสอร์์ท ทั่่�วประเทศ
เพื่่� อ ให้้ นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วทุุกกลุ่่� ม ได้้ มีี โ อกาสเติิ ม เต็็ ม ประสบการณ์์
ในการเดิินทาง

THAILAND SPOTLIGHTS

Photo Credit: www.facebook.com/pg/RamaGardens

6

Photo Credit: mthai.com

Photo Credit: sharering.network

Photo Credit: mthai.com

Photo Credit: www.facebook.com/ShareRing.Network

สถานการณ์์อุต
ุ สาหกรรมไมซ์์ไทย
ของกลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่�อการจััดงาน
•	บริิษัทั เอสเอชอาร์์ ริ่่ง� (ไทยแลนด์์) พััฒนาโซลููชััน ShareRing Health
	บนแอปพลิิเคชััน ShareRing ที่่�ทำำ�ให้้การยืืนยัันตััวตนและการจััดเก็็บ
เอกสารสำำ�คััญต่่าง ๆ เช่่น ผลการตรวจเชื้้�อไวรััส หรืือใบรัับรองการ
	ฉีีดวัคั ซีีน ถููกจััดเก็็บอย่่างปลอดภััยในพื้้น� ที่่เ� ก็็บข้อ้ มููลนิิรภััย โดยเปิิดให้้
กลุ่่�มผู้้�ประกอบการ หน่่วยงานภาครััฐ และหน่่วยงานเอกชนทดลอง
ใช้้บริกิ าร รวมถึงึ เพิ่่ม� โอกาสให้้กับั กลุ่่ม� ธุุรกิิจประเภทต่่าง ๆ เช่่น สนามกีีฬา
งานอีีเว้้นท์์ โรงแรม และกลุ่่�มธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
สามารถประยุุกต์์ใช้้ประโยชน์์จากการยืืนยัันตััวตนหรืือการยืืนยััน
	ข้้อมููลด้้านสุุขภาพ
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• AIS เปิิดตััวบริิการใหม่่บน AIS Media Cloud Service บริิการ
	ซอฟต์์แวร์์สำำ�หรัับกลุ่่�มธุุรกิิจสื่่�อและบัันเทิิง ผ่่าน Virtual Studio
ประกอบด้้วยระบบบริิหารจััดการสื่่อ� ที่่�ช่ว่ ยให้้สามารถจััดเก็็บ ค้้นหา
จััดการเรื่่อ� งลิิขสิิทธิ์์� รวมถึึงจััดการเรื่่อ� งของความปลอดภััยของข้้อมููล
และระบบผลิิ ต และควบคุุมสื่่� อ แบบออนไลน์์ เสมืื อ นยกระบบ
การถ่่ายทำำ�จากในสตููดิิโอมาอยู่่�บนออนไลน์์ โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องลงทุุน
สร้้างสตููดิิโอหรืือซื้้�อระบบการถ่่ายทอดสดราคาสููง

Update on Event Technology
in Thailand
• SHR Ring (Thailand) Limited developed the ShareRing
Health in the ShareRing application which allows for
identity verification and secure storage of important
documents such as COVID-19 test results or vaccination
certificate. This service offers entrepreneurs, government
sectors and private agencies for free trial. Also, it helps
increase a business opportunity for entrepreneurs in
stadiums, events, hotels, and businesses in the tourism
industry that can utilize this application for identity
verification or health information verification.
• AIS launched a new service on AIS Media Cloud Service,
a software offering services for media and entertainment
via Virtual Studio. This service includes features like
managing system that enable the storage, searching,
managing the copyright. Also it offers the service to manage
information security and online media production and
control system. It is equivalent to moving an offline
studio’s production to an online platform without having
to invest in building a studio or purchase expensive live
broadcasting system.
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