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ความ
เคลื่อนไหว
ของตลาด

ต่างประเทศ

ท่ัวโลกกำ�ลังเผชิญวิกฤตในเชิงเศรษฐกิจ
โดยม�ตรก�รล็อกด�วน์อย่�งย�วน�นใน
ช่วงท่ี ผ่ �นม�ทำ �ให้ เศรษฐกิ จหดตั ว
ผลกระทบจ�กโควิ ด-19 ยั ง รุ นแรง
ต่อเน่ื อง หล�ยอุตส�หกรรมได้รับผล
กระทบอย่ �งม�ก อ�ทิ  ธุ รกิจก�รบิน
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่ีเชื่ อมโยงกับก�ร
ท่องเท่ียวท�งอ้ อม ภ�คก�รผลิ ต และ
แน่นอน อุตส�หกรรมไมซ์เป็นอีกหนึ่ ง
อุตส�หกรรมท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง 

สำ�หรับกลุ่มประเทศท่ีมีอุตส�หกรรม

ด้�นก�รท่องเท่ียวและบริก�รเป็นพ้ืนฐ�น

อ�ทิ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ม�เก๊� และ 

อินโดนีเซีย ได้รับผลกระทบอย�่งม�กจ�ก

ม�ตรก�รควบคุมของภ�ครัฐต่อก�รดำ�เนิน

กิ จกรรมต่ �ง  ๆ  ภ�ยในประเทศและ

ก�รระงับก�รเดินท�งเข้�ประเทศของช�ว

ต่�งช�ติ ในขณะท่ีสถ�นก�รณท์�งเศรษฐกิจ

ข อ ง ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ ภ � ค อุ ต ส � ห ก ร ร ม

ชั้ นนำ�ของโลก อ�ทิ จีน ญี่ ปุ่น และ

เก�หลีใต้ ยังคงอยู่ ในภ�วะก�รชะลอตัว

อย่�งต่อเนื่ อง ต้ั งแต่ไตรม�สท่ี ผ่�นม� 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ ง ในประเทศจีนท่ีเกิด

ก�รแพรร่ะบ�ดของไวรสัโควิด-19 รอบท่ี 2 

ส่งผลให้เกิดม�ตรก�รปิดเมืองหล�ยจุด

รอบกรุงปักก่ิงซึ่งจ�กเหตุก�รณ์ดังกล่�ว

แสดงให้ เห็น ถึงคว�มไม่แน่นอนของ

ส ถ � น ก � ร ณ์ ก � ร แ พ ร่ ร ะ บ � ด ไ ว รั ส

โควิด-19 ว่�จะยืดเยื้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

นอกจ�ก น้ีสถ�นก�รณ์ ท่อง เ ท่ียว

ระหว่�งเดือนเมษ�ยนถึงมิถุน�ยน 2563

พบว่�จำ�นวนนกัท่องเท่ียวช�วต่�งช�ติของ

แต่ละประเทศมีจำ�นวนลดลงอย�่งต่อเนื่อง

โ ด ย เ ฉ พ � ะ กิ จ ก ร ร ม ใ น อุ ต ส � ห ก ร ร ม

ก�รท่องเท่ียวและไมซ์ยังคงมีข้อจำ�กัด

ใ น ก � ร ดำ � เ นิ น ง � น อั น เ ป็ น ผ ล ม � จ � ก

ม�ตรก�รของท�งภ�ครัฐในประเทศต่�ง ๆ  

ท่ี ยั งคงมอียู ่ ซึง่แมว่้�จะมีก�รผอ่นคล�ย

ม�ตรก�รในบ�งประเทศแล้ว แต่เรื่องของ

ก�รเดินท�งระหว่�งประเทศยั ง ค ง มี

ข้อกำ �หนดท่ี รัดกุม ท้ั งนี้  ได้มีก�รศึกษ�

คว�มเปน็ไปได้ของนโยบ�ยระเบียงท่องเท่ียว

หรือ Travel Bubble ท่ีให้กลุ่มประเทศ

ตกลงท่ีจะเปิดประเทศให้แก่กันและกัน

เพื่อท่ีจะใหผู้ค้นนัน้ส�ม�รถเดินท�งไปในอีก

ประเทศหนึ่งได้โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน
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อย�่งไรก็ต�ม ในก�รทำ� Travel Bubble นี้

แน่นอนว่�จะต้องใช้คว�มเชื่อม่ันและ

คว�มเชื่อใจในก�รควบคุมไวรัสในอีก

ประเทศหนึง่ม�ก ไม่ว่�จะเป็นเรื่องของ

ก�รตรวจสอบ ก�ร ติ ดต�ม และ

ก�รกักตัว ท่ี มีประสิทธิภ�พ ดังน้ั น

ห ล � ย ป ร ะ เ ท ศ ยังคงอยู่ ในระหว่�ง

ก�รเจรจ�กัน เช่น ฮ่องกง อินโดนีเซีย

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และม�เลเซีย

เ ป็ นต้ น แต่ ก็ มี บ�งประเทศท่ี ไ ด้

เริ่ มดำ �เนินก�รแล้ว ได้แก่  สิงคโปร์

กั บ 6 เมื องหลั กในประเทศจีน

ในส่วนของม�ตรก�รช่วยเหลือจ�ก

ภ�ครัฐในชว่งไตรม�สนี้ เน้นท่ีเรื่องของ

ก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�รในภ�ค

ธุรกิจต่�ง ๆ เพื่ อให้ส�ม�รถดำ�เนิน

กิจก�รต่อไปได้  รวมถึงพนักง�นของ

ธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบ ซึ่งปร�กฎท้ังใน

รูปแบบของนโยบ�ยก�รเงินและก�รคลัง

โดยส่วนม�กจะอยู่ ในรูปแบบเ งินกู้

ดอกเบี้ยต่ำ�หรือก�รยกเว้นภ�ษี สำ�หรับ

ผู้ประกอบก�ร เป็นต้น นอกจ�กนั้นยัง

มีแนวท�งในก�รสนับสนุนก�รเงินเพื่อ

ให้ภ�คประช�ชนส�ม�รถดำ�รงชีพได้

ในช่วงสภ�วะเศรษฐกิจท่ี ตกต่ำ� ท้ั งนี้ 

ในส่ วน ของแนวท� งก� รฟื้ นฟู ของ

อุตส�หกรรมไมซ์ ในแต่ละประเทศ

จะมี ลั ก ษ ณ ะ ท่ี แ ต ก ต่ � ง กั น อ อ ก ไ ป

อ�ทิ ก�รต้ังศนูยป์รกึษ�เพ่ือใหข้้อมูล และ

ช่วยเหลือผู้ประกอบก�รให้ด้�นต่�ง ๆ 

ก�รส่งเสริมให้ผู้ประกอบก�รมีคว�มรู้

และทักษะใหม ่ๆ เพื่อเตรียมคว�มพร้อม

หลั งจ�กท่ี สถ�นก�รณ์ ฟื้ นตั ว และ

ก � ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ กิ ด ก � ร จั ด ง � น

ในประเทศผ่�นแคมเปญต่�ง ๆ เป็นต้น

อย�่งไรก็ต�ม ด้วยขอ้จำ�กัดของก�รเดินท�ง

ห รื อ ก � ร ร ว ม ตั ว ข อ ง ค น ก ลุ่ ม ใ ห ญ่

ยังเป็นโจทย์ท่ีท้�ท�ยของผู้ประกอบก�ร

ในก�รจัดง�นอยู ่ ทำ�ให้เทคโนโลยีเข้�ม�

มีบทบ�ทอันสำ�คัญแก่อุตส�หกรรมไมซ์ 

ในช่ วงวิ กฤตน้ี  

ข้ อ มู ล ล่ � สุ ด ป ร ะ จำ � ไ ต ร ม � ส นี้  

(เมษ�ยน – มถินุ�ยน 2563) จ�กประเทศ

ท่ีอยู่ในร�ยง�นฉบับนี้  จำ�นวนผู้ติดเช้ือ

สะสมท่ีสูงท่ีสุดยังคงเป็นประเทศจีน

จำ�นวน 83,531 คน โดยท่ี อินโดนีเซีย

และสิงคโปร์  เป็นประเทศท่ี มีจำ �นวน

ผู้ ติดเช้ื อสะสมสูงสุดเป็น อันดับท่ี  2 

และ 3 จำ�นวน 56,385 และ 43,907 คน

ต�มลำ�ดับ อย�่งไรก็ต�ม ประเทศม�เก๊�

และล�วเป็นเพียง 2 ประเทศ ท่ีมีจำ�นวน

ผู้ติดเชื้อสะสมต่ำ�กว่� 100 คน 

คว�มเคล่ือนไหวของตล�ดต่�ง

ประเทศจะแบง่เป็น 2 กลุ่ม โดยแบง่จ�ก

เขตพ้ืนท่ีต้ังและศักยภ�พในก�รรองรับ

ก�รจั ดง�นระดั บน�น�ช�ติ  ได้ แก่ 

1) กลุ่มประเทศท่ีจัดอยู่ในก�รแข่งขัน

ระดับภูมิภ�คอ�เซียนและเป็นประเทศ

ท่ีกำ�ลังพัฒน� ได้แก่ ประเทศม�เลเซีย

อิ นโดนี เซี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์  เวี ยดน�ม

เมียนม� กัมพูช� และล�ว  

2) กลุม่ประเทศท่ีมีบุคล�กร และโครงสร้�ง

พ้ื นฐ�น โรงแรม ศูนย์ประชุม และ

ศูนย์แสดงสินค้�ท่ีมีม�ตรฐ�นระดับ

โลกพร้อมท่ีจะรองรับก�รจัดง�นระดับ

น�น�ช�ติและนักเดินท�งไมซ์  ได้แก่

ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เก�หลีใต้

จีน ฮ่องกง ม�เก๊� สิงคโปร์ และไต้หวัน

คว�มเคล่ือนไหวของตล�ดต่�งประเทศ

ในชว่ง เมษ�ยน – มิถุน�ยน 2563 ประกอบ

ไปด้วย สถ�นก�รณ์อุตส�หกรรมไมซ์

ท่ี ได้ รับผลกระทบจ�กโควิด-19 และ

คว�มเคล่ือนไหวในอุตส�หกรรมไมซ์

ของแต่ละประเทศ
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ความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศกลุ่มที่ 1:

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิิปปินส์
เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และลาว
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1. จ�กก�รระบ�ดใหญข่องโควิด-19 อุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียว

ต่�งได้รับผลกระทบ กิจกรรมไมซ์จำ�นวนม�กได้ถูกยกเลิกหรือ

เล่ือนออกไป โรงแรมในม�เลเซียได้สูญเสียร�ยได้ประม�ณ

76 ล้�นริงกิตในก�รยกเลิกก�รจองจนถึงเมษ�ยน 2563  และ

ยั ง ค � ด ก � ร ณ์ อี ก ว่ � ธุ ร กิ จ โ ร ง แ ร ม จ ะ สู ญ เ สี ย ร � ย ไ ด้

ม�กกว่� 1 พันล้�นริงกิตจ�กวิกฤตโควิดในครั้งนี้

2. โควิด-19 เป็นส�เหตุ ให้ ผู้ เล่นในอุตส�หกรรมไมซ์ของ

ม�เลเซียต่ื นตัวคิดค้นส่ิ งใหม่  ๆ เพื่ อให้ ธุรกิจอยู่ รอดจ�ก

ภ�วะเศรษฐกิจท่ีตกต่ำ�และก�รระบ�ดของโรค ธุรกิจต่�ง ๆ 

ต้องเตรียมคว�มพร้อมเนื่ องจ�กโควิด-19 จะนำ�ไปสู่ ก�ร

เปล่ียนแปลงของแนวโน้มก�รเดินท�ง รูปแบบพฤติกรรม และ

ข้อกำ�หนดก�รประชุม 

3. สำ�นักง�นก�รประชุมและนิทรรศก�รม�เลเซีย (MyCEB) 

ตระหนักถึงคว�มจำ�เป็นในก�รขย�ยขีดคว�มส�ม�รถของ

บุคล�กรในอุตส�หกรรมไมซ์ โดยสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยบ�งสว่น

ใหกั้บ PCO ในก�รลงทะเบยีนใชแ้พลตฟอรม์  IAPCO  webEDGE 

เพื่ อ เพิ่มทักษะและโอก�สในก�รชนะก�รประมูลง�น

นอกจ�กนี้ MyCEB ยังได้จัดก�รแขง่ขัน เพื่อห�แนวท�งใหม ่ๆ

ในก�รจัดกิจกรรมไมซ์ในอน�คต

4. MyCEB ได้ค�ดก�รณ์ว่�ก�รฟื้ นตัวของภ�คธุรกิจจะใช้เวล�

ระหว่�ง 6 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งจะเริ่มจ�กกิจกรรมไมซ์ในประเทศ

โดย MyCEB ได้ออกแบบแพ็คเกจสำ�หรับตล�ดในประเทศท่ี

เรียกว่� Let’s Meet Locally ในขณะท่ีตล�ดต่�งประเทศก็

จะมแพ็คเกจ Let ‘s Meet Tomorrow เพื่อสร้�งคว�มเชื่อม่ัน

ของจุดหม�ยปล�ยท�งและนำ�ธุรกิจไมซ์กลับม�ยังม�เลเซีย

อีกครั้ง

5. ในขณะเดียวกันสำ �นักง�นก�รประชุมและนิทรรศก�ร

ปีนัง (PCEB) ได้จัดต้ังทีมง�นเฉพ�ะกิจ เพื่อจัดทำ�แผนฟื้ นฟู

สำ�หรับอุตส�หกรรมไมซ์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ก�รจัดทำ�

ม�ตรฐ�นเพ่ือใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติให้กับอุตส�หกรรม

ไมซ์ในปีนัง และยังได้ออกแคมเปญ Privilege Penang ให้ก�ร

สนับสนุนผู้จัดง�นประชุมระดับท้องถ่ินและระดับภูมิภ�ค

นอกจ�กนี้  PCEB จะทำ�ก�รเปิดตัวแคมเปญสำ�หรับก�ร

ประช�สัมพันธ์ จุดหม�ยปล�ยท�ง “Here for Tomorrow” 

เน้นก�รดำ�เนินธุรกิจอย�่งปลอดภัย 

6. รัฐบ�ลได้พิจ�รณ�ผ่อนคล�ยกฎระเบียบเป็นระยะ เพ่ือให้

ภ�คสว่นต่�ง ๆ  ส�ม�รถดำ�เนินกิจก�รได้ม�กขึ้นภ�ยใต้เง่ือนไข

ท่ีเข้มงวด ในเดือนมิถุน�ยนเป็นต้นไป ภ�คธุรกิจส�ม�รถจัด

ง�นในประเทศได้โดยมีผู้เข้�รว่มสูงสุด 250 คน และในอน�คต

ธุรกิจไมซ์จะเน้นก�รคัดกรองคว�มปลอดภัยด้�นสุขภ�พก่อน

และในสถ�นท่ีจัดก�รประชุมม�กขึ้น รวมถึงก�รเพ่ิมจำ�นวน

Live Streaming ของก�รประชุมและกิจกรรมต่�งๆ

7. หน่วยง�นด้�นก�รท่องเท่ี ยวของม�เลเซียกำ �ลังเจรจ�

กับประเทศสิงคโปร์และบูรไนเก่ียวกับก�รจับคู่  Travel Bubble

เพื่ อสร้�ง “Green Lanes” สำ�หรับนักเดินท�งบ�งกลุ่มเพื่ อ

กระตุ้นก�รฟื้ นตัวของก�รท่องเท่ียวหลังโควิด-19 

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์ในมาเลเซีย
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• หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนต่�งร่วมกันสนับสนุนบุคล�กรท�ง

ก�รแพทย์ท่ีต่อสู้กับก�รระบ�ดของโรคโควิด-19 อ�ทิ Tune Hotels 

ซึ่งเปิดส�ข� Putra World Trade Centre (PWTC) ให้กับเจ้�หน้�ท่ี

ท�งก�รแพทย์ของโรงพย�บ�ล Kuala Lumpur General (HKL)

จำ �นวน 130 ห้ อง เ จ้ �หน้ �ท่ี ท�งก�รแพทย์ ของ HKL

ส�ม�รถเข้�พกัและรับอ�ห�รเช�้ฟรี ในขณะเดียวกันมลูนิธไิด้มอบ

เงิน 500,000 ริงกิต ให้แก่กองทุนสื่อมวลชนท้องถ่ินของอังกฤษ

(The Edge Covid-19 Equipment Fund) เพือ่ซือ้เครือ่งชว่ยห�ยใจ

ชุดป้องกันและหน้�ก�กและยังจัดต้ังกองทุน เพื่อรวบรวมเงินจ�ก

บริษัทม�เลเซียและผู้นำ�ท�งธุรกิจ เพื่อสนับสนุนก�รต่อสู้กับวิกฤต

โควิด-19

• โรงแรมและผู้ประกอบก�รท่องเท่ียวในม�เลเซียได้รับคว�มชว่ย

เหลือจ�กม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจล่�สุดของรัฐบ�ลซ่ึงได้ทุ่ม

เงินเพิ่มเติมอีก 10,000 ล้�นริงกิต (2.3 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ)

เพื่อยกระดับ SMEs ท่ีได้รับผลกระทบ ผู้ประกอบก�ร SMEs และ

ธุรกิจขน�ดเล็กมีบทบ�ทสำ�คัญต่อเศรษฐกิจของม�เลเซียถึงร้อย

ละ 40 ของประเทศและสร้�ง 2 ใน 3 ของแรงง�นท้ังหมด 

• แพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจล่�สุดเป็นม�ตรก�รกระตุ้นรอบท่ี 3 

หลังจ�กม�ตรก�รชว่ยเหลือ 250 ล้�นริงกิตท่ีประก�ศในเดือน

มีน�คม และม�ตรก�รกระตุ้น 20 พันล้�นริงกิตในเดือนกุมภ�พันธ์

รฐับ�ลได้เพิม่ก�รจัดสรรเงินอุดหนนุค่�แรงเปน็ 13.8 พนัล้�นรงิกิต

จ�กท่ีประก�ศไว้ก่อนหน้�นีท่ี้ 5,900 ล้�นรงิกิต เพิม่อีก 7,900 ล้�น

ริงกิต เง่ือนไขในก�รรับเงินอุดหนุน คือ บริษัทท่ีมีคนง�นม�เลเซีย

ท่ีมีร�ยได้ต่อเดือน 4,000 ริงกิตและต่ำ�กว่� จำ�นวนคนง�นท่ีจะได้

รับเงินอุดหนุนสูงสุดเท่�กับ 200 คน สำ�หรับบริษัทท่ีมีพนักง�น

ระหว่�ง 76-200 คน พนักง�นจะได้รับเงินอุดหนุนค่�จ้�ง

จำ�นวน 800  ริงกิต และบริษัทท่ีมีพนักง�นระหว่�ง 1-76 คน

พนั กง�นจะได้ รั บเงิ นอุ ดหนุ นค่ �จ้ �งจำ �นวน 1,200 ริ งกิ ต 

ท้ังนี้น�ยจ้�งต้องจ้�งพนักง�นไว้อย�่งน้อย 6 เดือน 

•  ม�เลเซี ยได้ จั ด ต้ั งคลิ นิ กให้ คำ �ปรึ กษ�ก�รท่ องเ ท่ี ยว

เสมือนจริง (T-VAC) ซึ่งเป็นแนวท�งท่ีเป็นนวัตกรรมในก�รให้

คำ �ปรึกษ�เพื่ อ เชื่ อมต่อกับผู้ เ ล่นในอุตส�หกรรมโดยตรง

สนับสนุนโดย Malaysia Productivity Corporation (MPC) ให้

คำ�แนะนำ�เฉพ�ะบุคคลและคำ�แนะนำ�ท่ีส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ใน

ด้�นก�รเงินและก�รดำ�เนินธุรกิจ คว�มคิดริเริ่มก�รทำ�ท่ีปรึกษ�

ออนไลน์มุ่งเน้นไปท่ีก�รสร้�งขีดคว�มส�ม�รถและก�รจัดก�ร

ปัญห�อุปสรรค เพ่ือให้ธุรกิจส�ม�รถฟื้ นตัวได้หลังเกิดวิกฤติ

ก�รเปิดคลินิกให้คำ �ปรึกษ�ในครั้ งนี้ มีบริษัท 147 แห่งจ�ก

อุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวในท้องถ่ินเข้�รว่มขอรับคำ�ปรึกษ�จ�ก

10 ท่ีปรึกษ� 

• MyCEB เน้นก�รทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดกับผู้ประกอบก�รโรงแรม

และรีสอร์ทเพ่ือพัฒน�แพ็คเกจ และกำ�ลังสร้�งเว็บไซต์ก�รจอง

ออนไลน์แบบครบวงจรท่ีนักว�งแผนก�รประชุมระหว่�งประเทศ

ส�ม�รถค้นห�ข้อมูลเก่ียวกับสถ�นท่ีต่�ง ๆ ในม�เลเซียและทำ�

ก�รจองได้ทันที

• MyCEB เปิดตัวแคมเปญ ‘Meet in Malaysia Campaign’ 

ซึ่งมีผลถึงธันว�คม 2564 ครอบคลุม 2 โครงก�รพร้อมกัน ได้แก่

โครงก�ร Let ‘s Meet Tomorrow และ Let’ s Meet Locally

โปรแกรม Let ‘s Meet Tomorrow มุ่งม่ันท่ีจะร่วมมือกับสถ�นท่ี

เพ่ือพัฒน�แพ็คเกจก�รแข่งขันและดึงดูดให้เกิดก�รจองล่วงหน้�

สำ�หรับก�รประชุม ก�รจัดนิทรรศก�ร ด้วยร�ยชื่อพันธมิตรท่ีได้รับ

ก�รรับรองจ�ก MyCEB รวมถึงศูนย์แสดงสินค้�น�น�ช�ติ

ม�เลเซีย (MITEC) ศูนย์ก�รประชุมกัวล�ลัมเปอร์  (KLCC)

ศูนย์ก�รประชุมเมืองเซีย (SCCC) และศูนย์บอร์เนียว (BCCK) 

ในขณะท่ีโปรแกรม Let’ s Meet Locally ครอบคลุมตล�ดใน

ประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์ของก�รสนับสนุนให้บริษัทจัดกิจกรรม

และก�รประชุมในประเทศทำ�ก�รจองล่วงหน้� โปรแกรมนี้

ส�ม�รถใช้ได้กับกลุ่มขน�ด 30 - 50 คน ต่อก�รประชุม MyCEB

ยังได้ริ เ ริ่มอีกหล�ยโครงก�รเพ่ือกระตุ้นอุตส�หกรรมไมซ์

อ�ทิ  Tactical Malaysia Twin Deal V แพ็คเกจก�รปรับปรุง

นิทรรศก�ร และก�รสนับสนุนกิจกรรมพื้นบ้�น

• MyCEB ได้ทำ�หน้�ท่ีสำ�คัญในก�รสื่อส�รกับรัฐบ�ลในก�รพัฒน�

และนำ�เสนอ Standard Operation Procedure (SOP) ของ

อุตส�หกรรมไมซ์ให้สอดคล้องกับแนวท�งท่ีกำ�หนดโดยรัฐบ�ล

ม�เลเซีย และม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนดโดยองค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) 

ซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีคว�มปลอดภัยของทุกคนท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจ

สภ�พแวดล้อมใหม่ในก�รจัดง�นต้องสร้�งคว�มเชื่อมั่นและคว�ม

ไว้ว�งใจผ่�นก�รส่งมอบกิจกรรมไมซ์ท่ีปลอดภัยถูกสุขอน�มัย

 และควบคุมได้ 

สรปุขา่วตลาดมาเลเซียโดยภาพรวม
สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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•  สำ�หรับปีนังจะมุ่งเน้นไปท่ีก�รจัดง�นระดับประเทศ ซึ่ง PCEB

ได้นำ�เสนอโปรแกรม Privilege Penang ซึ่ งให้ก�รสนับสนุน

ผู้ จัดง�นประชุมระดับท้องถ่ินและระดับภูมิภ�คโดยเริ่มท่ีง�น

ท่ี มี ตั วแทน 20 คนขึ้ นไป นอกจ�กนี้  PCEB จะเปิ ดตั ว

แคมเปญสำ �ห รั บก�รประช�สั มพั นธ์ จุ ดหม�ยปล�ยท�ง

“Here for Tomorrow” โดยเน้นว่� ปีนังเป็นพื้ นท่ีสีเขียวและ

มีระเบียบวิธีปฏิบัติในก�รดำ�เนินธุรกิจอย�่งปลอดภัย 

• ประธ�นสม�คมโรงแรมในม�เลเซียยังเล็งเหน็ถึงก�รใชป้ระโยชน์

จ�กเทคโนโลยีม�กขึ้นในอน�คตของอุตส�หกรรมก�รประชุม

พร้อมท้ังเน้นว่�โรงแรมควรมีคว�มคล่องตัวในก�รเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้น และลงทุนในอุปกรณ์ท่ีจำ�เป็น ง�นท่ีจะจัดขึ้นในปีหน้�จะมี

ก�รใช้ง�นแอพพิเคชั่นสำ�หรับก�รประชุมซึ่งจะมีคุณสมบัติ

ใหม่ท่ีส�ม�รถติดต�มสุขภ�พหลังก�รประชุมของผู้เข้�ร่วม

ประชุม ซึ่ งจะส่ งผลดี ในก�รติดต�มผู้ เข้ �ร่ วมประชุมห�กมี

ก�รติดต่อกับผู้ท่ีเป็นโควิด-19

• IDA Exhibition Services ได้มีก�รเปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจ

จ�กก�รเป็นผู้รับเหม�จัดแสดงนิทรรศก�ร ไปเป็นก�รออกแบบ

ตกแต่งภ�ยในสำ�หรับสำ�นักง�น ซ่ึงเป็นเพียงก�รเปล่ียนแปลง

ชั่วคร�วในระหว่�งท่ีรอให้ธุรกิจก�รจัดนิทรรศก�รกลับม�ฟ้ืนตัว

ดังน้ันพนักง�นปัจจุบันจะต้องปรับตัวและพัฒน�ทักษะของตัวเอง

ในก�รทำ�ง�นรูปแบบใหม่

 

• Planet Borneo Group อีกหน่ึงธุรกิจใหญข่องม�เลเซียก็ไมมี่ก�ร

ปลดพนักง�น แต่พนักง�นจะต้องปรับตัวและขย�ยขอบเขตง�น

ท่ีทำ� รวมท้ังมีสว่นรว่มในก�รพัฒน�ธุรกิจ ธุรกิจใช้โอก�สนี้ในก�ร

สร้�งร�ยได้ใหม ่ อ�ทิ ก�รจัดก�รประชุมไฮบริด พนักง�นข�ยต้อง

ฝึกให้มีคว�มเข้�ใจและส�ม�รถนำ�เสนอข�ยก�รประชุมเสมือน

จริงท่ีค�ดว่�จะเติบโตในอน�คต 

• สำ�หรับธุรกิจ DMC ต่�ง ๆ ได้เรง่สรรห�ไกด์ผู้เชี่ยวช�ญในแขนง

ต่�ง ๆ เชน่ ประวัติศ�สตร์ พฤกษศ�สตร์ เพื่อส�ม�รถแนะนำ�ทัวร์

เสมือนจริง ซึ่งส�ม�รถนำ�เสนอก�รท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท้ังก่อน

และหลังก�รประชุมให้กับผู้ท่ีเข้�รว่มในก�รประชุมเสมือนจริง

• รัฐบ�ลม�เลเซียได้ประก�ศอนุญ�ตให้กิจก�รส่วนใหญ่เปิดให้

บริก�รอีกครั้งและอนุญ�ตให้มีก�รเดินท�งระหว่�งรัฐต้ังแต่วันท่ี

10 มิถุน�ยน 2563 เป็นต้นไป  อย่�งไรก็ต�มธุรกิจบันเทิง อ�ทิ

สวนสนุก ไนท์คลับ และกีฬ� ท่ี ต้องมีก�รติดต่อใกล้ชิด และ

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับก�รรวมตัวกันของผู้คนจำ�นวนม�กยังไม่ได้

รับอนุญ�ตให้ เปิดดำ�เนินก�ร  รัฐบ�ลม�เลเซียได้อนุญ�ตให้

ภ�คธุรกิจส�ม�รถจัดง�นในประเทศได้โดยมีผู้เข้�ร่วมสูงสุด 

250 คนโดยมีผลในเดือนมิถุน�ยนน้ี  ภ�ยใต้ก�รปฏิบั ติต�ม

ม�ตรฐ�นท่ีครอบคลุม ซึ่งก�รประก�ศให้จัดกิจกรรมมไมซ์แสดง

ให้เห็นถึงก�รยอมรับและให้คว�มสำ�คัญกับอุตส�หกรรมไมซ์

ว่�มีสว่นรว่มในก�รฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

• หน่วยง�นด้�นก�รท่องเท่ียวของม�เลเซียกำ�ลังศึกษ�เก่ียวกับ

ก�รจับคู่ประเทศในก�รเดินท�ง Travel Bubble ระดับภูมิภ�คเพื่อ

กระตุ้นก�รฟื้ นตัวของก�รท่องเท่ียวหลังโควิด-19 ม�เลเซียได้เริ่ม

ก�รเจรจ�ทวิภ�คี กับประเทศเพื่อนบ้�นเพื่อดำ�เนินง�น ห�กแนว

คิดนี้ประสบคว�มสำ�เร็จ ก็ส�ม�รถนำ�ข้อตกลงไปใช้กับทุกประเทศ

สม�ชิกอ�เซียนและประเทศอ่ืน ๆ ท่ีปลอดโควิด-19

• ม�เลเซียกำ�ลังเจรจ�กับสิงคโปร์และบรูไนเพ่ือสร้�ง “Green 

Lanes” สำ�หรับก�รเดินท�ง เนื่องจ�กรัฐบ�ลท่ัวโลกพย�ย�มท่ีจะ

เปิดพรมแดนของประเทศ ประเทศม�เลเซียกำ�ลังห�รือเก่ียวกับ

แนวท�งปฏิบัติกับประเทศเพื่อนบ้�นท้ัง 2 ประเทศ และได้ติดต่อ

กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยเช่นกัน ม�เลเซียประก�ศเปิด

พรมแดนบ�งส่วนของประเทศเมื่ อกล�งเดือนมิถุน�ยน โดยให้

แรงง�นต่�งช�ติและนักท่องเท่ียวเชิงก�รแพทย์เข้�ม� ในขณะท่ี

อนุญ�ตให้ช�วม�เลเซียออกจ�กพื้นท่ีเพื่อทำ�ง�นและเรียนเท่�นั้น 
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• MyCEB ได้ให้ก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ย 50% ในก�รลงทะเบียนใช้แพลตฟอร์ม IAPCO webEDGE ท่ีได้รับก�รออกแบบม�โดยเฉพ�ะ

สำ�หรับบุคล�กรในอุตส�หกรรมไมซ์ท่ีมีประสบก�รณ์เก่ียวกับก�รจัดประชุมและสัมมน� ซึ่งเนื้อห�จะมุง่เน้นก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ

ระดับมืออ�ชีพของ PCO ในม�เลเซีย ก�รท่ี PCO มีคว�มรู้ท่ีถูกต้องจะชว่ยเพิ่มโอก�สในก�รชนะก�รประมูลและเพิ่มจำ�นวนผู้รว่มง�น

ผ�่นแผนก�รตล�ดท่ีว�งแผนไว้ ซึ่งท้ังหมดนี้สง่ผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น 

• MYCEB ได้จัดก�รแข่งขันเพื่ อช่วยให้เกิดก�รแบ่งปันคว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รจัดกิจกรรมไมซ์ในอน�คต ในก�รแข่งขันในคร้ังนี้ 

นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยและผู้เชี่ยวช�ญในอุตส�หกรรมส�ม�รถเข้�รว่มสง่คว�มคิดต�มหมวดหมูท่ี่โจทย์กำ�หนด ได้แก่ ก�รประชุมองค์กร 

เน้นไปท่ีอุตส�หกรรมเทคโนโลยีส�รสนเทศ ก�รสัมมน�วิช�ชีพ เน้นท่ีอุตส�หกรรมก�รแพทย์ และก�รจัดแสดงสินค้�และนิทรรศก�รซึ่ง

ได้เปิดกว้�งสำ�หรับทุกอุตส�หกรรม ซึ่งก�รแขง่ขันจะแล้วเสร็จและประก�ศผู้ชนะก�รแขง่ขันแต่ละประเภทต้นเดือนกรกฎ�คม 2563

• ปีนังจัดต้ัง “Tourism Penang Next Normal Task Force” เพื่ อรวบรวมคว�มคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภ�คก�รท่องเท่ียว

เพื่ อกำ�หนดกลยุทธ์ เพื่ อให้แน่ใจว่�ภ�คก�รท่องเท่ียวจะส�ม�รถฟื้ นตัวได้อย่�งรวดเร็วและยั่งยืน ภ�คบริก�รเป็นธุรกิจหลักท่ีส่ง

เสริมผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศม�กท่ีสุดคิดเป็น 49% ซึ่งสว่นหนึ่งของค่�ใช้จ่�ยม�จ�กอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวรวมถึง ก�รใช้

จ่�ยเก่ียวกับ Street food ง�นศิลปะและวัฒนธรรม ก�รท่องเท่ียวเชิงสุขภ�พ รวมถึงง�นประชุมและก�รจัดแสดงสินค้� 

• PCEB จัดต้ัง “Business Events Penang Task Force” ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของแผนฟื้ นฟูสำ�หรับอุตส�หกรรมไมซ์ ประกอบไปด้วยผู้เล่น

หลักในอุตส�หกรรมหลักท้ังหมด 6 ประเภท ได้แก่ 1) โรงแรม 2) ศูนย์ประชุมและสถ�นท่ีจัดง�น 3) Unique Venue 4) ผู้จัดง�นประชุม

และนิทรรศก�รระดับมืออ�ชีพ 5) DMC และธุรกิจขนสง่ และ 6) ผู้จัดง�นและซัพพล�ยเออร์ วัตถุประสงค์ของทีมง�นเฉพ�ะกิจนี้ คือ

ก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�นเพื่อเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติให้กับอุตส�หกรรมไมซ์ ท่ีจะนำ�ไปเผยแพรแ่ละนำ�ไปใช้กับอุตส�หกรรมไมซ์ในปีนัง

• รฐัปนีงัและ PCEB รว่มกันพัฒน�แผนฟ้ืนฟธุูรกิจ 3 ปท่ีีจะเริม่ในปีหน�้ รฐัปนัีงใหค้ว�มสำ�คัญกับก�รฟื้ นฟูก�รท่องเท่ียวซึง่ท�งรัฐกำ�ลัง

ดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนก�รฟื้ นฟูก�รท่องเท่ียวสำ�หรับอุตส�หกรรมท่องเท่ียวและไมซ์ โดยจะเริ่มต้นจ�กก�รมุ่ งเน้นไปท่ีก�รสร้�ง

และดึงดูดก�รประชุมระดับช�ติและกิจกรรมไมซ์ม�กขึ้น และกำ�หนดกลุ่มเป้�หม�ยไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียแปซิฟิก และใน

ท่ีสุดอุตส�หกรรมก�รประชุมระดับโลก

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
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ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์ในอินโดนีเซีย
1. สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศอินโดนีเซียยังน่�เป็นห่วง ส่งผลต่อตัวเลขท�งเศรษฐกิจท่ีปรับตัว

ลดลงอย�่งต่อเนื่องต้ังแต่ชว่งไตรม�สท่ีผ�่นม� ประกอบกับมีคว�มกังวลเรื่องของก�รระบ�ดในระลอกท่ี 2 โดยเฉพ�ะในชว่งวัน

หยุดเทศก�ล Eid al-Fitr ท่ีมีคนเดินท�งระหว่�งเมืองม�กกว่� 600,000 คนต่อวัน 

2. ในส่วนของม�ตรก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงิน รัฐบ�ลได้มีก�รประก�ศม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจอย่�งต่อเนื่ อง

ท้ังแนวท�งด้�นภ�ษีเพื่อชว่ยผู้ประกอบก�ร รวมไปถึงก�รกระตุ้นก�รใช้จ่�ยของภ�คประช�ชนด้วย 

3. อย�่งไรก็ต�มในชว่งปล�ยไตรม�สนี้ รัฐบ�ลได้มีก�รประก�ศว่�จะมีก�รผอ่นปรนในบ�งสว่นเพื่อให้เกิดกิจกรรมก�รท่องเท่ียว

ในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเรียกร้องจ�กภ�คธุรกิจท่องเท่ียวท่ีต่�งพ�กันเรียกร้องให้รัฐบ�ลดำ�เนินก�รโดยเร็ว 



10

• เศรษฐกิจของอินโดนีเซียในปีนี้อ�จจะปรับตัวลดลงกว่� 3.9% 

ภ�ยหลังจ�กก�รแพร่ ระบ�ดของโควิด-19 รอบท่ี สองโดย

อินโดนีเซียถือได้ว่�เป็นประเทศท่ีมีก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ

อันดับหนึ่งของประเทศในกลุ่มอ�เซียน ซ่ึงเหตุผลหลักม�จ�ก

ก�รประก�ศม�ตรก�รควบคุมต่�ง ๆ ของรัฐบ�ล ทำ�ให้กิจกรรม

ท�งเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักลงไป ท้ังท่ีในช่วงแรกมีก�รประก�ศ

ยกเลิกม�ตรก�รดังกล่�วไปแล้วรอบหนึ่ง อย่�งไรก็ต�มรัฐบ�ล

ประก�ศอัดฉีดเงินผ่�นม�ตรก�รช่วยเหลือต่�ง ๆ ในรูปแบบ

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� เพื่อประคองผู้ประกอบก�รต่อไปได้

• รัฐบ�ลอินโดนีเซียมีคว�มกังวลถึงก�รระบ�ดในระลอกท่ี  2

ภ�ยหลังจ�กก�รเดินท�งของประช�ชนในช่วงวันหยุดเทศก�ล

ท่ี มี จำ �นวนผู้ เดิ นท�งในประเทศกว่ � 600,000 คนต่ อวั น 

และส่วนม�กจะพย�ย�มหลีกเล่ียงม�ตรก�รตรวจของภ�ครัฐ

เนื่องจ�กสว่นหนึ่งเป็นแรงง�นท่ีผิดกฎหม�ย ท้ังนี้ จำ�นวนตัวเลข

ผู้ติดเชื้อยังคงน�่เป็นหว่ง

• รัฐบ�ลประก�ศนโยบ�ยด้�นก�รเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอันเกิด

ม�จ�กสถ�นก�รณ์ไวรัสกว่� 43 หมื่นล้�นเหรียญสหรัฐ ในรูปแบบ

ของสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� เป็นต้น ซึ่งเป้�หม�ย

หลักคือก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�รขน�ดกล�งและขน�ดย่อมท่ี

ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ไวรัสโควิด-19 รวมถึงก�รรักษ�

ตัวเลขก�รตกง�นให้อยู่ในระดับท่ีต่ำ� ท้ังนี้ ค�ดว่�ก�รเติบโตท�ง

เศรษฐกิจของอินโดนีเซียในปีนี้จะอยูเ่พียงแค่ 2.97% หรือห�ก

สถ�นก�รณ์แยล่งไปกว่�นี้ก็อ�จจะต่ำ�ถึง 0.4% เลยทีเดียว

• รัฐบ�ลอินโดนิเซียได้ออกม�ตรก�รให้คว�มช่วยเหลือแก่กลุ่ม

อุตส�หกรรมท่องเท่ียว และธุรกิจสร้�งสรรค์เพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนิน

ต่อไปได้ รวมถึงรักษ�อัตร�ก�รจ้�งง�นด้วย ภ�ยหลังจ�กได้รับผล

กระทบจ�กสถ�นก�รณ์ไวรัสโควิด-19 โดยจะเน้นไปท่ีก�รให้เงิน

สนับสนุนแก่ผู้ประกอบก�รสำ�หรับก�รจ่�ยเงินเยี่ยวย�ลูกจ้�ง

ของตนเอง ซึ่งรัฐบ�ลค�ดหวังว่� อุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวจะมี

สว่นชว่ยในก�รฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้ จึงจำ�เป็นท่ีจะต้อง

ให้คว�มสำ�คัญเป็นอันดับแรก

• ผู้ประกอบก�รท่องเท่ียวในบ�หลีต่�งพ�กันเรียกร้องให้รัฐบ�ล

ผอ่นคล�ยม�ตรก�รต่�ง ๆ เพื่อให้กิจกรรมท�งเศรษฐกิจส�ม�รถ

กลับม�ดำ�เนินก�รได้อีกครั้ ง เน่ืองจ�กผู้ประกอบก�รตอนน้ี

ประสบปัญห�ด้�นก�รเงินอย่�งหนัก และจะส�ม�รถอยู่รอดได้

จนถึงแค่สิ้นเดือนกรกฎ�คมเท่�นั้น ท้ังนี้ 80% ของเศรษฐกิจใน

บ�หลีนั้นม�จ�กก�รท่องเท่ียวเป็นหลัก อย�่งไรก็ต�ม มีร�ยง�นว่�

รัฐลบ�ลอินโดนีเซียกำ�ลังพย�ย�มเจรจ�เรื่อง Travel Bubble กับ

เมืองต่�ง ๆ  ในประเทศจีนอยู่  แต่ยังคงต้องรอดูสถ�นก�รณ์ไป

อีกซกัพกั ซึง่ค�ดว่�สถ�นท่ีท่องเท่ียวหลักของอินโดนีเซียอย�่งบ�หลี

จะกลับม�เปิดอีกครั้ งได้ในช่วงเดือนกรกฎ�คมภ�ยหลังจ�ก

ปิดม�น�นกว่� 2 เดือน อย�่งไรก็ต�ม ยังคงจะต้องมีม�ตรก�รใน

ก�รควบคุมก�รระบ�ดอยู ่ ไมว่่�จะเป็นก�รคัดกรองก�รกักตัวรวม

ถึงก�รจัดกิจกรรมต่�ง ๆ ท้ังนี้ มีก�รพิจ�รณ�ว่�อ�จจะเริ่มต้อนรับ

นักเดินท�งจ�กกลุ่มประเทศในอ�เซียนก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งง่�ย

ต่อก�รควบคุม

สรุปข่าวตลาดอินโดนีเซียโดยภาพรวม
สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
• กระทรวงก�รท่องเท่ียวของอินโดนีเซียประก�ศเตือนผู้ประกอบก�รด้�นก�รท่องเท่ียวถึงกระแสก�รเปล่ียนแปลงท่ีจะมีบทบ�ท

ต่อจ�กนีไ้ป เพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพ�ะด้�นเทคโนโลยีท่ีจะเข้�ม�มีบทบ�ทอย�่งม�กภ�ยหลังจ�กนี้ รวมถึงต้องพย�ย�มห�จุด

ข�ยของแต่ละสถ�นท่ีให้ส�ม�รถดึงดูดนักท่องเท่ียวจ�กต่�งประเทศได้ม�กขึ้น
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1. ธุ รกิจท่องเท่ี ยวภ�คเอกชน อ�ทิ  ผู้ ประกอบก�รไมซ์

ธุรกิจส�ยก�รบิน และธุรกิจโรงแรม ได้ออกม�เรียกร้องให้

รัฐบ�ลฟิลิปปินส์ให้คว�มช่วยเหลือเป็นก�รเร่งด่วนท้ังใน

ด้�นก�รผ่อนผันก�รเรียกเก็บภ�ษีสน�มบิน ผ่อนผันก�รเรียก

เก็บค่�ธรรมเนียมแพลตฟอร์มท่ีพักออนไลน์ รวมถึงเรียกร้อง

ก�รชว่ยเหลือต่อผู้ประกอบก�รไมซ์ในด้�นเงินสนับสนุน

2. Philippines Department of Tourism (DoT) ได้ออก

ประก�ศคว�มช่วยเหลือผู้ประกอบก�รไมซ์ในหล�กหล�ยท�ง

ท้ังในด้�นก�รจัดทำ�แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์เพื่ อเพิ่ม

ศักยภ�พของผู้ประกอบก�รในช่วงฟื้ นตัวของธุรกิจหลังจ�กนี้

ก�รยกเว้นค่�ธรรมเนียมก�รเข้�ร่วมง�นแสดงสินค้�ในต่�ง

ประเทศและโรดโชว์สำ�หรับปี 2563 และ 2564 ก�รผอ่นผัน

ก�รเก็บค่�ธรรมเนียมสม�ชิก ก�รห�แนวท�งฟื้ นฟูและขย�ย

ระยะเวล�ก�รชำ�ระหน้ีระหว่�งผู้ประกอบก�รกับธน�ค�ร

ก�รออกแนวท�งปฏิบัติด้�นม�ตก�รสุขอน�มัยสำ�หรับ

โรงแรมและสถ�นประกอบก�รท่ีพักอ่ืนๆ ก�รจัดทำ�วิดีโอซีรีย์

แคมเปญ “Stay at home, dream, and wake up in the 

Philippines” ประช�สัมพันธ์สถ�นท่ีท่องเท่ียวท�งธรรมช�ติ

เพื่อให้นักเดินท�งท่ัวโลกยังคงจดจำ�ฟิลิปปินส์และเดินท�ง

กลับม�ท่องเท่ียวอีกครั้งเมื่อสถ�นก�รณ์คล่ีคล�ย

3. โรงแรมและรีสอร์ทท่ัวฟิลิปปินส์ต่�งใช้เวล�ช่วงล็อกด�วน์

ปรับกลยุทธ์ก�รทำ�ธุรกิจโดยจะเน้นกลุ่มลูกค้�ในประเทศ

เป็นหลัก และหันม�ใช้เทคโนโลยีในก�รบริห�รจัดก�รภ�ยใน

โรงแรมให้ม�กขึ้น เพ่ิมม�ตรก�รด้�นสุขอน�มัย อีกท้ังออก

นโยบ�ยท่ีส�ม�รถให้ผู้จองท่ีพักส�ม�รถยกเลิกได้ห�กมี

เหตุก�รณ์ไม่ปกติ ท้ังนี้ เพื่ อให้ลูกค้�ท่ีจะกลับม�ใช้บริก�รมี

คว�มมั่นใจม�กยิ่งขึ้น

4. ผลก�รสำ�รวจพฤติกรรมของนักเดินท�งช�วจีน ท่ีเป็นกลุ่ม

เป้�หม�ยหลักของก�รท่องเท่ียวฟิลิปปินส์ ระบุว่�สถ�นท่ี

แรกๆ ท่ีนักท่องเท่ียวจีนจะเดินท�งกลับม�เป็นจุดแรกคือ

สถ�นท่ีท่องเท่ียวช�ยห�ดท่ีมีชื่อเสียงของฟิลิปปินส์ อีกท้ังระบุ

ว่�ม�ตรฐ�นด้�นคว�มปลอดภัยและคว�มสะอ�ดจะเป็นสิ่ง

แรกท่ีนักท่องเท่ียวพิจ�รณ�สถ�นท่ีท่ีจะเดินท�งม�ท่องเท่ียว

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์
ในประเทศฟลิิปปินส์
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• สถ�นท่ี จัดง�นธุรกิจท่ี ใหญ่ ท่ี สุดในฟิ ลิปปินส์สองแห่ งคือ

World Trade Center Metro Manila (WTCMM) และ

Philippine International Convention Center (PICC) ได้ปรับ

เปล่ียนสถ�นท่ีจัดง�นให้เป็นศูนย์กักกันเพื่อตรวจเชื้อผู้ติดเชื้อ

โควิด-19 ซึ่งเปิดให้บริก�รดังกล่�วเมื่อวันท่ี 11 เมษ�ยนท่ีผ�่นม�

และเม่ื อเปิดง�นแล้ว WTCMM จะส�ม�รถรองรับผู้ ติดเชื้ อ

ได้ถึง 502 คน แต่ละเตียงจะมีแผงก้ันเพื่อป้องกันก�รแพรก่ระจ�ย

เชื้อ พร้อมสัญญ�ณอินเทอร์เน็ตแบบไมจ่ำ�กัด สว่นสถ�นท่ี PICC 

ยังไมม่ีก�รเปิดผลข้อมูล

• Air Carriers Association of the Philippines (ACAP) ได้เรียก

ร้องคว�มชว่ยเหลือแทน 3 ส�ยก�รบินของฟิลิปปินส์ Philippine 

Airlines, Cebu Pacific และ AirAsia Philippines ในก�รขอ

คว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ลในก�รผ่อนผันก�รเรียกเก็บภ�ษีสน�ม

บินและค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รส�ยก�รบินท้ัง 3 หลังจ�กท่ีมีก�ร

ค�ดก�รณ์ว่�อุตส�หกรรมก�รบินของประเทศจะตกต่ำ�ในอีก 2 ปี

ข้�งหน้�

• Philippine Association of Convention/Exhibition Organizers 

and Suppliers (PACEOS) ได้เรียกร้องให้รัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญ

กับก�รชว่ยเหลือกับผู้ประกอบก�รไมซ์เป็นก�รเรง่ด่วน เนื่องจ�ก

เป็นอุตส�หกรรมท่ีจะทำ�ให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้ นตัวกลับม�

เร็วท่ีสุด ต่�งจ�กธุรกิจก�รท่องเท่ียวท่ัว ๆ ไป พร้อมกันนี้ Tourism 

Promotions Board’s (TPB) ได้ค�ดก�รณ์ว่�อุตส�หกรรมไมซ์ใน

ประเทศจะมีก�รฟื้ นตัวเร็วท่ีสุดต�มม�ด้วยตล�ดในภูมิภ�ค และ

ตล�ดต่�งประเทศ ต�มลำ�ดับ

• ผู้ประกอบก�รโรงแรมในฟิลิปปินส์ต่�งรวมตัวกันเจรจ�เพ่ือขอ

ผอ่นผันก�รเรียกเก็บค่�ธรรมเนียมท่ีสูงถึง 25% จ�กผู้ให้บริก�ร

แพลตฟอร์มบริก�รด้�นก�รจองท่ีพักเป็นเวล� 6 เดือนถึง 1 ปี

เพื่อฟื้ นฟูคว�มเสียห�ยท�งธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจ�กสถ�นก�รณ์โควิด 

อย่�งไรก็ต�มท�งผู้ให้บริก�รแพลตฟอร์มยังไม่มีก�รสรุปเห็นชอบ

ในข้อเรียกร้องดังกล่�ว

• ผู้ประกอบก�รท่องเท่ียวและโรงแรมของฟิลิปปินส์ต่�งออกม�

แสดงคว�มคิดเห็นต่อกระทรวงก�รท่องเท่ียวของฟิลิปปินส์ และ

หนว่ยง�นภ�ครฐัท้องถ่ินใหร้ว่มกันออกแนวท�งปฏิบติัและระเบยีบ

เพ่ือลดก�รแพรร่ะบ�ดของเชื้อโควิด-19 สำ�หรบัภ�คธุรกิจท่องเท่ียว

เพื่ อลดคว�มสับสนให้แ ก่ผู้ประกอบก�รและนัก เ ดินท�ง

เนื่ องจ�กมีก�รออกแนวท�งปฏิบัติจ�กท้ังสองหน่วยง�นข�ด

ก�รประส�นง�นระหว่�งกันทำ�ให้เกิดคว�มสับสนในกฎระเบียบท่ี

ออกม�ก่อนหน้�นี้

• ในก�รจัดง�นสัมมน�ออนไลน์ ‘Global MICE Situationer in 

the Time of the Pandemic’ Bernadette Romulo Puyat 

เลข�ธิก�รก�รท่องเท่ียวของฟิลิปปินส์ได้เรียกร้องให้หน่วยง�น

ต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้องร่วมสร้�งคว�มม่ันใจเพ่ือเตรียมพร้อมเผชิญกับ

“คว�มปกติใหม่” ท่ีจะต้องมีขั้นตอนก�รตรวจเช็คผู้เข้�ร่วมง�น

ประชุมและนิทรรศก�รท่ีเข้มงวดม�กข้ึน เพื่ อให้พร้อมรองรับ

ก�รจัดง�นในอน�คต และเตรียมพร้อมผลักดันให้ฟิลิปปินส์ยังคง

เป็นจุดหม�ยปล�ยท�งของก�รเข้�ร่วมง�นไมซ์และก�รท่องเท่ียว

โดยPhilippine Department of Tourism (DoT) ได้จัดทำ�โครงก�ร

หล�ยโครงก�รเพื่อรองรับผลกระทบของก�รระบ�ดใหญ่ของ

โควิด-19 ท่ีมีต่อธุรกิจภ�คก�รท่องเท่ียว หนึ่งในนั้นมุ่งเน้นไปท่ี

ก�รยกเว้นค่�ธรรมเนียมสำ�หรับง�นแสดงสินค้� roadshow และ

กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมประเทศฟิลิปปินส์ในตล�ดต่�งประเทศ

ตลอดปี 2564

สรุปข่าวตลาดฟลิิปปินส์โดยรวม
สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
• รัฐบ�ลฟิลิปปินส์ได้ออกม�ตรก�รชว่ยเหลือผู้ประกอบก�รธุรกิจท่องเท่ียวและบริก�รในหล�กหล�ยด้�น ท้ังด้�นก�รให้ก�รสนับสนุนใน

รูปแบบตัวเงินและก�รพัฒน�ศักยภ�พของผู้ ประกอบก�รด้วย ตัวอย่�งเช่น Philippine Department of Tourism (DoT)

ได้จัดทำ�แพลตฟอร์มก�รเรียนรู้ออนไลน์ผ่�นโปรแกรม Zoom เพื่อเพิ่มศักยภ�พของผู้ประกอบก�รในช่วงฟ้ืนตัวของธุรกิจหลังจ�กนี้

โดยวิช�เรียนจะคลอบคลุม 2 หัวข้อใหญ ่ คือ Tourism Enterprise ท่ีเน้นก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนำ�ข้อมูลท่ีได้ม�

เตรียมพร้อมก�รทำ�ธุรกิจในอน�คต และ Filipino Brand of Service ท่ีเน้นเรื่องก�รให้ก�รบริก�รในรูปแบบเฉพ�ะตัวของช�วฟิลิปปินส์

หรือ ‘7Ms’ ให้เป็นจุดข�ยท่ีสำ�คัญ

• Philippines Department of Tourism (DoT) และหนว่ยง�นก�รตล�ด Tourism Promotions Board (TPB) ได้ยกเว้นค่�ธรรมเนียม

ก�รเข้�รว่มง�นแสดงสินค้�ในต่�งประเทศและโรดโชว์สำ�หรับปี 2563 และในปีต่อไปเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมท่ีได้รับ

ผลกระทบจ�กโควิด-19 พรอ้มกันนี ้DoT ยงัได้กำ�หนดใหม้กี�รเล่ือนก�รชำ�ระหน้ีในก�รเก็บค่�ธรรมเนยีม 6,000 เปโซ (112 เหรียญสหรัฐ)

แก่ผู้สมัครใหมแ่ละผู้ต่ออ�ยุในปีนี้ด้วย นอกจ�กนี้ PACEOS (Philippine Association of Convention/Exhibition Organizers and 

Suppliers) ได้ยกเว้นค่�ธรรมเนียม 400 ดอลล�ร์สหรัฐ สำ�หรับบริษัทท่ีต้องก�รเข้�รว่มง�นประช�สัมพันธ์ในต่�งประเทศ โดยบริษัทท่ี

สนใจเข้�รว่มจัดแสดงยังคงต้องจ่�ยค่�ต๋ัวเครื่องบินโรงแรมและค่�ใช้จ่�ยอ่ืนๆ 

• Philippine Department of Tourism (DoT) ได้แถลงนโยบ�ยชว่ยเหลือธุรกิจในอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวและภ�คบริก�รท่ีได้รับผล

กระทบอย่�งหนักจ�กสถ�นก�รณ์โควิด โดยเปิดเผยว่�ได้มีก�รปรึกษ�แผนก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�รกับธน�ค�ร Development 

Bank of the Philippines (DBP) และ Land Bank of the Philippines (LBP) ในด้�นแผนก�รฟื้ นฟูและขย�ยระยะเวล�ก�รชำ�ระหนี้ 

อีกท้ังยังมีโครงก�รสนับสนุนก�รฟื้ นฟูธุรกิจจ�กเหตุก�รณ์รุนแรง Rehabilitation Support Program on Severe Events (RESPONSE) 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชว่ยเหลือธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจ�กภัยพิบัติ

• Philippine Department of Tourism (DoT) ได้กำ�หนดระเบียบแนวท�งปฏิบัติด้�นม�ตรก�รสุขอน�มัยสำ�หรับโรงแรมและสถ�น

ประกอบก�รท่ีพักอ่ืน ๆ เนื่องจ�กรัฐบ�ลจะใช้เวล�นี้ในก�รฟื้ นฟูอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวก่อนท่ีจะมีก�รเปล่ียนผ�่นสูค่ว�มปกติใหม่

หลังจ�กก�รระบ�ดของโรค โดยมีก�รระบุขั้นตอนปฏิบัติต้ังแต่ก่อนก�รเช็คอินเข้�พัก เชน่ กำ�หนดให้มีก�รทำ�แบบสอบถ�มคว�มเสี่ยง

ของก�รติดเชื้อ ก�รตรวจวัดอุณหภูมิ มีบริก�รอุปกรณ์ก�รทำ�คว�มสะอ�ดรองรับแก่แขกผู้เข้�พัก และให้สวมหน้�ก�กอน�มัยทุกครั้ง

ระหว่�งก�รเช็คอินสำ�หรับครอบครัวท่ีเข้�พักด้วยกัน ภ�ยในห้องจะจัดเตียงให้มีระยะห�่งประม�ณ 1.5-2 เมตร และสำ�หรับพนักง�นใน

โรงแรมท่ีจะต้องเข้�พบกับแขกจะต้องสวมหน้�ก�กอน�มัยและถุงมือทุกครั้ง

• Philippine Department of Tourism (DoT) จะดำ�เนินก�รปรับปรุงและพัฒน�เทคโนโลยีอย�่งต่อเนื่องเพื่อใช้สง่เสริมก�รท่องเท่ียว

และเพิ่มโอก�สก�รทำ�ธุรกิจใหม่ๆ  ในภ�คก�รท่องเท่ียว โดยก�รจัดทำ�วิดีโอซีรีย์แคมเปญ “Stay at home, dream, and wake up in 

the Philippines” ประช�สัมพันธ์สถ�นท่ีท่องเท่ียวท�งธรรมช�ติและกิจกรรมสุดพิเศษให้แก่นักท่องเท่ียว อีกท้ังยังขอคว�มรว่มมือให้

ภ�คประช�ชนท่ัวไปใช้ฉ�กหลังของก�รประชุม Video Conference ให้เป็นภ�พสถ�นท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ เพื่อชว่ยใน

ก�รประช�สัมพันธ์ก�รท่องเท่ียวฟิลิปปินส์

• โรงแรมและรีสอร์ทในฟิลิปปินส์เตรียมคว�มพร้อมกลับม�ดำ�เนินธุรกิจอีกครั้ง โดยมีก�รปรับกลยุทธ์ก�รทำ�ธุรกิจคร้ังใหญ่ท่ีเน้น

ก�รตล�ดภ�ยในประเทศเป็นหลักและเน้นก�รใช้เทคโนโลยีเข้�ม�ช่วยก�รดำ�เนินธุรกิจ ซึ่ งก�รดำ�เนินก�รต่อไปสำ�หรับโรงแรม

จะมีก�รบริห�รจัดก�รท่ี กระชับม�กขึ้ นให้สอดคล้องกับอัตร�ก�รเข้�พักท่ี ลดลงและเพื่ อรักษ�ม�ตก�รด้�นคว�มปลอดภัย

อีกท้ังโรงแรมควรพิจ�รณ�อัตร�ค่�ท่ีพักท่ียืดหยุ่นและเพิ่มเติมนโยบ�ยก�รยกเลิกก�รเข้�พักให้กับลูกค้� รวมถึงพิจ�รณ�ก�รใช้สื่ อชอ่ง

ท�งออนไลน์ต่�งๆ เพื่อประช�สัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้�ได้รับทร�บ
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• ในปจัจุบนัท่ีพกัและรีสอรท์ในฟลิิปปนิส์ต่�งใชป้ระโยชน์จ�กชว่งเวล�ท่ีไมส่�ม�รถเปิดใหน้กัเดินท�งเข�้พกั โดยใหพ้นักง�นของรีสอร์ท

เริ่มก�รทำ�ฟ�ร์มเกษตรอินทรีย์เพื่ อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ิน เช่น South Palms Resort Panglao และ North Zen Villas ท่ี

ริเริ่มโปรเจคหล�กหล�ย เชน่ ก�รทำ�อ�ห�รจ�กวัตถุดิบท่ีปลูกในฟ�ร์มออแกนิกม�ปรุงเป็นอ�ห�ร (Farm-to-table) ก�รทำ�ค่�ยชนบท

ก�รทำ�วัสดุรีไซเคิล

• ฟิลิปปินส์ค�ดหวังท่ีจะเริ่มต้นกระตุ้นก�รท่องเท่ียวท้ังก�รเดินท�งภ�ยในประเทศและต่�งประเทศโดยเฉพ�ะประเทศท่ีมีคว�มเสี่ยง

ในก�รแพรเ่ช้ือต่ำ� หลังจ�กท่ีรฐับ�ลประก�ศปรบัใหเ้มืองเซบูกลับไปเปน็เขตกักกันโรคท่ัวไป (ECQ) และขย�ยเขตกักกันชุมชนท่ัวไป (GCQ) 

ไปยังกรุงมะนิล�จนถึงวันท่ี 30 มิถุน�ยน อีกท้ังกระทรวงก�รท่องเท่ียวฟิลิปปินส์เตรียมทำ� Travel Bubble จับคู่กับประเทศท่ีส�ม�รถ

ควบคุมสถ�นก�รณ์ก�รแพรเ่ชื้อได้เพื่อชว่ยกระตุ้นก�รท่องเท่ียวและเศรษฐกิจให้กับประเทศ

• จ�กผลก�รศึกษ�ถึงพฤติกรรมของนักเดินท�งจีนหลังจ�กวิกฤติโควิด-19 คล่ีคล�ยจัดทำ�โดย C9 Hotelworks และ Delivering Asia 

Communications ระบุว่�สถ�นท่ีท่องเท่ียวอันดับแรก ๆ ท่ีนักท่องเท่ียวจีนจะเดินท�งกลับม�ท่องเท่ียวคือ สถ�นท่ีท่องเท่ียวช�ยห�ด

ยอดนิยมของฟิลิปปินส์ เชน่ Boracay, Bohol และ Cebu โดยมีก�รวิเคร�ะห์ว่�สถ�นท่ีท่องเท่ียวช�ยห�ดจะได้รับคว�มนิยม 

• Bernadette Romulo Puyat เลข�ธิก�รก�รท่องเท่ียวของฟิลิปปินส์กล่�วว่�อุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวเป็นตัวขับเคล่ือนหลักใน

เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ นำ�พ�ร�ยได้เข้�ประเทศเป็นอันดับ 2 เมื่ อเทียบกับอุตส�หกรรมท้ังหมด เม่ือปีท่ีแล้วอุตส�หกรรมท่องเท่ียว

ทำ�ร�ยได้  12.7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศ ผู้ คนท่ี เดินท�งเข้�ม�ในประเทศจะมองห�แหล่งท่องเท่ี ยวท�ง

ด้�นอ�ห�ร ศิลปะวัฒนธรรม หรือแหล่งท่องเท่ียวต�มท่ีผู้มีช่ือเสียงแนะนำ� แต่จ�กก�รระบ�ดใหญ่ของเชื้ อโควิด-19 ทำ�ให้เกิด

ก�รเปล่ียนแปลงครั้งใหญใ่นอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียว ทำ�ให้คว�มปลอดภัย ม�ตรก�รด้�นสุขอน�มัย และก�รเว้นระยะห�่งระหว่�ง

บุคคลจะเป็นสิ่งสำ�คัญอันดับต้น ๆ ท่ีท้ังหนว่ยง�นต่�ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในประเทศรวมถึงผู้จัดง�นไมซ์จะต้องคำ�นึงถึงเป็นอันดับแรก
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1. อุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวของเวียดน�มได้รับผลกระทบ

อย่�งม�กจ�กก�รระบ�ดของโควิด-19 เน่ืองจ�กก�รห้�ม

ไมใ่ห้นกัเดินท�งต่�งประเทศเข�้ม�เวียดน�มต้ังแต่ มนี�คม 2563

สง่ผลกระทบให้จำ�นวนนักท่องเท่ียวลดลง 50% ท้ังนี้รัฐบ�ล

เวียดน�มได้ผอ่นปรนม�ตรก�รรบัมอืโควิด-19 โดยกลับม�เปดิ

เ ส้ น ท � ง บิ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ อี ก ค รั้ ง ป ล � ย เ ดื อ น เ ม ษ � ย น 

เน้นเปิด 3 เส้นท�งบินหลักในประเทศระหว่�งกรุงฮ�นอย 

โฮจิมินห์ซิต้ี และด�นัง

2. ผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�รและโรงแรมได้ใช้กลยุทธ์ต่�ง ๆ  ใน

ขณะท่ีธุรกิจกำ�ลังชะลอตัว ไม่ว่�จะเป็นก�รปิดเพื่อลดต้นทุน

ก�รรักษ�บุคล�กรหลัก และเตรียมพร้อมสำ�หรับก�รเปิดใหม ่

โดยในระยะสั้น ธุรกิจต่�ง ๆ ต้องเน้นอุปสงค์ในประเทศเท่�นั้น

อย�่งไรก็ต�มก�รท่องเท่ียวภ�ยในประเทศเริ่มคึกคักขึ้น ดูได้

จ�กก�รจร�จรท่ีเริ่มติดขัดบนถนนข�ออกจ�กฮ�นอยและ

โฮจิมินห์ซิต้ี ก�รเข้�พักในโรงแรมในเมืองด�ลัต หวุงเต่� และ

มุยเนท่ี่มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น

3. เวียดน�มเป็นประเทศต้น ๆ ท่ีฟ้ืนตัวจ�กโควิด-19 ได้เรว็กว่�

ประเทศใด ๆ และมีก�รเปิดให้บริก�รร้�นอ�ห�ร และโรงแรม

เปิดให้บริก�รบ�งส่วน และธุรกิจบริก�รเริ่มปรับตัวในก�รให้

บริก�รแบบ 'ปกติใหม'่ 

4. อย�่งไรก็ต�ม รัฐบ�ลเวียดน�มค�ดว่�ธุรกิจไมซ์จะเป็นหนึ่ง

ในกิจกรรมอันดับท้�ย ๆ ท่ีจะกลับม�ดำ�เนนิง�นอย�่งเต็มรูปแบบ

ปัจจัยหลัก ๆ  เกิดจ�กก�รหดตัวของเศรษฐกิจในประเทศ สง่ผล

ให้องค์กรต่�ง ๆ ลดก�รใช้จ่�ยในก�รจัดประชุม สัมมน� และ

ค่�ใช้จ่�ยท่ีเก่ียวกับก�รเดินท�ง 

5. สำ�หรับประเทศพม�่ รัฐบ�ลได้ออกแผนฟื้ นฟูก�รท่องเท่ียว

ของประเทศ โดยเน้ นก�รท่ องเท่ี ยวภ�ยในประเทศใน 

ไตรม�สท่ี 3 และจะขย�ยไปสูก่�รเปิดท่องเท่ียวระดับภูมิภ�ค

ในไตรม�สท่ี 4 ซึ่งพม่�เริ่มมีก�รเจรจ�กับประเทศเพื่อนบ้�น 

อย�่งเป็นท�งก�รในไตรม�สท่ี 3 นี้

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์ใน CLMV
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• เนื่องจ�กก�รระบ�ดของโรคโควิด-19 และก�รปิดตัวในประเทศ

ของเวียดน�มส่งผลให้ก�รท่องเท่ียวหยุดชะงัก จ�กสถิติของ

รัฐบ�ลเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ก�รท่องเท่ียวภ�ยในประเทศ

ลดลง 58% และนักท่องเท่ียวต่�งช�ติท่ี เดินท�งม�เวียดน�ม

ต้ั งแต่เดือนมกร�คมถึงเดือนพฤษภ�คม 2563 ลดลง 50%

และเ ดือนพฤษภ�คมร�ยไ ด้ของประเทศ ท่ี เ ก่ียวข้อง กับ

อุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียว ลดลงถึง 90% 

• รัฐบ�ลเวียดน�มค�ดว่� 4 อุตส�หกรรมหลักท่ีสำ�คัญต่อเศรษฐกิจ

ของเวียดน�มท่ีค�ดก�รณ์ว่�จะกลับม�แข็งแกร่ง ได้แก่ บริก�ร

ก�รท่องเท่ียว ดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ ก�รผลิตและซัพพล�ยเชน

และก�รบิน และเพื่อเป็นก�รชว่ยฟื้ นฟูเศรษฐกิจ รัฐบ�ลได้เปิดตัว

แพ็คเกจสนับสนุนสินเชื่ อมูลค่� 10.8 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ

ลดอัตร�ดอกเบี้ย ชะลอก�รจ่�ยภ�ษีและค่�ธรรมเนียมก�รใช้

ท่ีดินสำ�หรับธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบ

• รฐับ�ลเวียดน�มได้ประก�ศปลดล็อกใหกั้บขนสง่ส�ธ�รณะ ได้แก่

รถไฟ รถโดยส�ร เรือ และเครื่องบิน โดยท่ีผู้โดยส�รทุกคนท่ีเดิน

ท�งม�ถึงเวียดน�มจะถูกกักบริเวณเป็นเวล� 14 วันในสถ�นท่ี

ร�ชก�ร ยกเว้นผู้เชี่ยวช�ญ และนักลงทุน ซึ่งจะถูกกักกันภ�ยใต้

คว�มรับผิดชอบของเจ้�หน้�ท่ีส�ธ�รณสุขในท้องถ่ินและผู้ท่ีเชิญ

กลุ่มเหล่�นี้เข้�ประเทศ นอกจ�กนี้ ธุรกิจก�รผลิตและก�รบริก�ร

ได้รับอนุญ�ตให้เริ่มดำ�เนินก�รได้ต�มปกติ อ�ทิ ห้�งสรรพสินค้� 

ซูเปอร์ม�ร์เก็ต ร้�นค้� และกิจกรรมกีฬ� 

• ก�รฟื้ นตัวของอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวในเวียดน�ม ยงัคงจำ�กัด

อยู่ท่ีก�รท่องเท่ียวภ�ยในประเทศเท่�นั้น ธุรกิจในท้องถ่ินต่�งเรง่

ออกม�ตรก�รกระตุ้นก�รท่องเท่ียวในประเทศหล�ยรูปแบบแต่

คว�มต้องก�รก�รท่องเท่ียวยังคงอยูใ่นระดับต่ำ� เนื่องจ�กข้อจำ�กัด

ท�งด้ �นก�รเ งิ นในก�รเ ดิ นท�งในประเทศ ก�รทำ �ให้

อุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวของประเทศกลับม�เป็นปกติ ต้องมี 4 

ขั้นตอน ได้แก่ 

1) ส่งเสริมอุปสงค์ก�รท่องเท่ียวในท้องถ่ิน

2) ต้อนรับนักท่องเท่ียวต่�งช�ติจำ�นวนจำ�กัด ในบ�งรีสอร์ทท่ีมี

ม�ตรก�รป้องกันและควบคุมก�รติดเชื้อ อย�่งมีประสิทธิภ�พ

3) ก�รรับนักท่องเท่ียวจ�กประเทศท่ีควบคุมก�รแพรร่ะบ�ดอย�่ง

มีประสิทธิภ�พ

4) และในท่ี สุดก็เปิดตล�ดก�รท่องเท่ียวอีกครั้ งอย่�งสมบูรณ์

ซึ่งปัจจุบันเวียดน�มยังอยูใ่นชว่งแรกเท่�นั้น

• สำ�หรับธุรกิจไมซ์ รัฐบ�ลเวียดน�มค�ดว่�จะเป็นหนึ่งในกิจกรรม

สุดท้�ยท่ีจะกลับม�ดำ�เนินธุรกิจอย่�งเต็มรูปแบบ เนื่องจ�กเป็น

กิจกรรมท่ีต้องมีผู้คนจำ�นวนม�กเข�้รวมตัวกัน และสำ�หรับกิจกรรม

ไมซ์ในประเทศค�ดว่�จะกลับม�เมื่ อรัฐบ�ลเห็นว่�ปลอดภัย

เนื่องจ�กก�รจัดง�นแต่ละคร้ังต้องมีคนจำ�นวนม�กท่ีม�เข้�ร่วม

กิจกรรม นอกจ�กนี้ ธุรกิจไมซ์ยังได้รับผลกระทบจ�กก�รลดก�ร

ใช้จ่�ยขององค์กรอย�่งน้อยจนถึงสิ้นปี 2563 

• กระทรวงก�รท่องเท่ียว และกระทรวงศ�สน�และวัฒนธรรม

ของพม่� กำ�ลังอยู่ในระหว่�งก�รเจรจ�เพื่ อเปิดเจดีย์และแหล่ง

ท่องเท่ียวท�งวัฒนธรรมเพ่ือเริ่มก�รท่องเท่ียวภ�ยในประเทศอีก

ครัง้ในไตรม�สท่ี 3 ซ่ึงเปน็ชว่งแรกของก�รฟื้ นตัวของก�รท่องเท่ียว

ของประเทศภ�ยใต้แผนบรรเท�ก�รท่องเท่ียวในยุคโควิด-19

ในขณะเดียวกันก�รท่องเท่ียวในภูมิภ�คจะกลับม�ดำ�เนินก�รใน

ไตรม�สท่ี 4 ของปน้ีี โดยพม�่เริม่มกี�รเจรจ�กับประเทศเพ่ือนบ้�น

กัมพูช� ล�ว เวียดน�ม และไทย อย�่งเป็นท�งก�ร

• รฐับ�ลพม�่หวังว่�ภ�คก�รท่องเท่ียวจะฟื้ นตัวอย�่งน้อย 20-25%

จ�กก�รท่องเท่ียวภ�ยในประเทศ โดยแผนบรรเท�ก�รท่องเท่ียว

ในยุคโควิด-19 ประกอบด้วย กลยุทธ์ก�รเอ�ตัวรอดเน้นแพ็คเกจ

ท�งก�รเงินและก�รกระตุ้ นเพื่ อก�รเปิดธุรกิจ และก�รฟ้ืนฟู

ก�รท่องเท่ียวพม�่ พม�่ได้ออกม�ตรก�รต่�ง ๆ เชน่ ก�รยกเว้น

ค่�ธรรมเนยีมใบอนญุ�ตหน่ึงป ีก�รเล่ือนก�รชำ�ระค่�เช�่ท่ีเรียกเก็บ

จ�กโรงแรมเป็นเวล� 6 เดือน ก�รจัดก�รฝึกอบรมออนไลน์ 

แคมเปญก�รตล�ดดิจิทัลกลยุทธ์ก�รสร้�งแบรนด์และ เว็บไซต์

อีคอมเมิร์ซ

สรุปข่าวตลาด CLMV โดยรวม
สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
• เวียดน�มกำ�ลังว�งแผนในก�รเพิม่ร�้นอ�ห�รฮ�ล�ลในแหล่งท่องเท่ียวหลัก เพื่อกระตุ้นคว�มต้องก�รของนกัเดินท�งมุสลิมท่ีมจีำ�นวน

ม�กขึ้น นักท่องเท่ียวจ�กประเทศมุสลิมในภูมิภ�คเติบโตขึ้นในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผ�่นม� ช�วอินโดนีเซีย 106,688 คนเดินท�งม�เวียดน�ม 

โดยเพิ่มขึ้น 21.3% ช�วม�เลเซียจำ�นวน 606,206 คนเดินท�งม�เวียดน�ม ซึ่งสูงขึ้น 12.2% ในปี 2019

• ก�รเพิ่มขึ้นของเส้นท�งบินตรงโดยส�ยก�รบินต่�ง ๆ เชน่ ส�ยก�รบินเอมิเรตส์ เอทิฮัด ก�ต�ร์แอร์ไลน์ และตุรกี เพิ่มโอก�สให้มี

นักท่องเท่ียวช�วมุสลิมเดินท�งม�เวียดน�มม�กยิ่งขึ้นเชน่กัน นอกจ�กเมืองใหญ ่ ๆ แล้ว เมืองรอบนอกต้องพิจ�รณ�เพิ่มก�รให้บริก�ร

อ�ห�รเช้�ท่ีเป็นฮ�ล�ลม�กข้ึน และมีส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกเพ่ิมเติมสำ�หรับนักเดินท�งมุสลิม เพร�ะปัจจุบันร้�นอ�ห�รฮ�ล�ลยังมี

จำ�นวนจำ�กัด

 

• DMCs จำ�นวนม�กในเวียดน�มมีแคมเปญก�รตล�ดของตนเองเพ่ือส่งเสริมเวียดน�มในฐ�นะจุดหม�ยปล�ยท�งฮ�ล�ลสู่ตล�ด

ท่ีมีศักยภ�พของม�เลเซีย อินโดนีเซีย สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ และคูเวต ผู้ให้บริก�รทัวร์ในท้องถ่ินหล�ยร�ยส�ม�รถจัดห�ทีมมุสลิมท่ีมี

คว�มเชี่ยวช�ญในก�รออกแบบต�ร�งก�รท่องเท่ียวท่ีตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�กลุ่มนี้ได้ ซ่ึงอ�ห�รมังสวิรัติและอ�ห�รทะเล

เป็นอีกท�งเลือกท่ีมีให้แก่นักเดินท�งช�วมุสลิม นอกจ�กนี้กลุ่มโรงแรมน�น�ช�ติก็เชน่กันมีก�รฝึกอบรมสำ�หรับพนักง�นเพื่อดูแลลูกค้�

ช�วมุสลิมโดยเฉพ�ะ

• คว�มคิดสร�้งสรรค์จะเปน็กญุแจสำ�คัญในก�รสร้�งร�ยได้เพ่ิมเติม ผูป้ระกอบก�รโรงแรมในเวียดน�มได้พย�ย�มดึงดูดผูเ้ข�้พกัองค์กร

และนักท่องเท่ียวท้องถ่ิน ซึ่ง “Staycations" หนึ่งในเทคนิคท่ีโรงแรมส�ม�รถสร้�งข้อเสนอให้ใกล้เคียงกับคว�มต้องก�รของลูกค้�ด้วย

แพ็คเกจท่ีสร้�งประสบก�รณ์ ไมว่่�จะเป็น ห้องพัก ห้องอ�ห�รและเครื่องด่ืม และก�รเข้�ถึงสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกเต็มรูปแบบ 
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ความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศกลุ่มที่ 2:

ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
จีน มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์ 

และไต้หวัน
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1. ผลก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของสม�ชิกสม�คมธุรกิจโรงแรม

ท่ัวออสเตรเลียถึงผลกระทบของสถ�นก�รณ์โควิด-19

ท่ีมีต่อธุรกิจโรงแรม โดยสว่นใหญต่่�งมีคว�มเห็นไปในทิศท�ง

เดียวกันโดยเชื่อว่�ก�รท่องเท่ียวภ�ยในประเทศจะเริ่มกลับม�

ฟื้ นตัวในชว่งปล�ยปี 2563 เป็นต้นไป

2. รัฐบ�ลออสเตรเลียค�ดก�รณ์ว่�ธุรกิจก�รจัดง�นประชุมจะ

ส�ม�รถกลับม�ดำ�เนินธุรกิจได้อีกครั้งต้ังแต่เดือนกรกฎ�คม 

2563 เป็นต้นไป จ�กประก�ศของน�ยกรัฐมนตรีเรื่องก�รเข้�

สูแ่ผนฟื้ นฟูประเทศระยะท่ี 3 ท่ีจะอนุญ�ตให้มีก�รชุมนุมได้ถึง

100 คน 

3. รัฐบ�ลออสเตรเลียได้ให้คว�มช่วยเหลือผู้ประกอบก�รไมซ์

ในหล�กหล�ยรูปแบบ ท้ังก�รใช้แคมเปญ Export Market 

Development Grant (EMDG) อัดฉีดเงินให้แก่ผู้ประกอบก�ร

และบุคคล�กรเป็นจำ�นวนกว่� 100 ล้�นเหรียญออสเตรเลีย

เพื่ อบรรเท�วิกฤตท่ีเกิดขึ้นกับอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียว

และไมซ์ รวมถึงจัดทำ�แพลตฟอร์มท�งก�รตล�ด ‘Delegate 

Destination Site’ ของรัฐวิกทอเรียท่ีนำ�เสนอก�รท่องเท่ียวใน

รูปแบบ Virtual Reality ซึ่งผู้จัดง�นส�ม�รถนำ�แพลตฟอร์ม

นี้ เชื่ อมต่อเข้�กับเว็บไซต์ของง�นได้  เพื่ อให้ผู้ ชมได้รับ

ประสบก�รณ์ท่องเท่ียวในรูปแบบเสมือนจริง 

4. รัฐบ�ลออสเตรเลียและรัฐบ�ลนิวซีแลนด์เริ่มพูดคุยถึงแผน

ก�รเดินท�งข้�มประเทศระหว่�งกัน ‘Trans-Tasman Bubble’ 

หลังจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้ อโควิด-19

ในท้ังสองประเทศคล่ีคล�ยไปในท�งท่ีดีขึ้นเพื่ อหวังจะ

ฟื้ นฟูสภ�พเศรษฐกิจของท้ังสองประเทศ

5. ในขณะท่ี สถ�นท่ี จัดง�นในประเทศออสเตรเลียยั งไม่

ส�ม�รถเปิดให้บริก�รได้ต�มปกติ สถ�นท่ีจัดง�นหล�ยแห่ง

ต่�งใช้เวล�นี้ในก�รปรับแผนกลยุทธ์ก�รทำ�ก�รตล�ดเช่น

ก�รห�พันธมิตรใหม ่ ๆ ท้ังในและต่�งประเทศก�รเพิ่มบริก�ร

ก�รจัดง�นแบบเสมือนจริง และก�รออกแนวท�งปฎิบัติด้�น

ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของสถ�นท่ีจัดง�นเพื่อเตรียมคว�ม

พร้อมและสร้�งคว�มม่ันใจให้แก่ลูกค้�เมื่อส�ม�รถกลับม�

จัดง�นได้อีกครั้ง

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์ในออสเตรเลีย
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• Accommodation Association (AA) ในประเทศออสเตรเลียได้

จัดทำ�ก�รสำ�รวจผลกระทบของสถ�นก�รณ์โควิดท่ีมีต่อสม�ชิก

ธุรกิจโรงแรมในประเทศ 'Australian Hotel Industry Sentiment 

Survey, Impact of COVID-19’ โดยผลสำ�รวจส่วนใหญ่เห็น

ไปในทิศท�งเดียวกัน โดยค�ดว่�ปล�ยปีสถ�นก�รณ์น่�จะดีขึ้น 

สืบเน่ืองจ�กรัฐบ�ลออกนโยบ�ยก�รควบคุมโรคท่ีเข้มแข็ง

ประกอบกับส่งเสริมให้มีก�รท่องเท่ียวภ�ยในประเทศแทนก�รดึง

นักท่องเท่ียวจ�กต่�งประเทศ รวมถึงก�รจัดง�นอีเว้นท์ท่ีเน้น

ตล�ดในประเทศม�กขึ้นกว่�เดิม

• อุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวออสเตรเลียค�ดก�รณ์ว่�อ�จมีคน

ตกง�นอีกกว่� 100,000 ตำ�แหน่งและภ�คธุรกิจก�รท่องเท่ียว

อ�จล่มสล�ยโดยสิ้นเชิง ห�กรัฐบ�ลไม่พิจ�รณ�ขย�ยโครงก�ร

เงินชว่ยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจ�กโควิด-19 ต่อไปอีกหกเดือน

โดย Tourism and Transport Forum (TTF) ได้สง่เรื่องถึงประธ�น

คณะกรรม�ธิก�รแห่งช�ติหน่วยง�นท่ีกำ�กับดูแลเหตุวิกฤต

โควิด-19 ในประเทศ ร้องขอให้ภ�ครัฐพิจ�รณ�ขย�ยก�รให้เงิน

เยียวย�ผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวไปจนถึงเดือน

มนี�คม 2564 เป็นอย�่งนอ้ย เพือ่เยยีวย�บุคคล�กรในอุตส�หกรรม

• รัฐบ�ลออสเตรเลียประก�ศให้คว�มชว่ยเหลือแก่ผู้ประกอบก�ร

ในธุรกิจไมซ์ ผ�่นแคมเปญ Export Market Development Grant

(EMDG) โดยก�รประก�ศใหค้ว�มชว่ยเหลือในครัง้นีร้ฐับ�ลจะอัดฉดี

เงินจำ�นวน 49.8 ล้�นเหรียญสหรัฐ เพื่ อเยียวย�ธุรกิจในช่วงปี 

2563-2564 นอกเหนือจ�กเงินสนับสนุนท่ีรัฐบ�ลอัดฉีดครั้งก่อน

ร�ว 60 ล้�นเหรียญสหรัฐ ทำ�ให้ยอดเงินชว่ยเหลือท้ังหมดพุง่สูงสุด

ในรอบ 20 ปี

• New Zealand Events Association (NZEA) ได้มีก�รจัดทำ�

แบบสำ�รวจคว�มคิดเห็นของผู้จัดง�น เจ้�ของสถ�นท่ีจัดง�น และ

ผู้ท่ีประกอบธุรกิจอยู่ในอุตส�หกรรมไมซ์ในประเทศนิวซีแลนด์ 

ถึงผลกระทบของธุรกิจจ�กสถ�นก�รณ์โควิด ผลก�รสำ�รวจระบุ

ว่�ง�นอีเว้นท์กว่� 5,000 ง�นถูกยกเลิก อีก 3,393 ง�น ถูกเล่ือน

ออกไปอย�่งไมม่ีกำ�หนด ซึ่งค�ดก�รณ์ว่�ภ�ยในไมก่ี่เดือนข้�งหน้�

ง�นอีเว้นท์ต่�ง ๆ จะห�ยไปจ�กประเทศท้ังหมด เนื่ องจ�ก

ไม่ส�ม�รถจัดได้ ทำ�ให้มีร�ยง�นคว�มสูญเสียน่�จะม�กกว่�

100 ล้�นเหรียญนิวซีแลนด์

• หลังจ�กท่ีสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้ อโควิด-19 ใน

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์คล่ีคล�ย ท้ัง 2 ประเทศเตรียมแผนเปิด

พรหมแดนข้�มไปม�ระหว่�งกัน หรือท่ีเรียกว่� ‘Trans-Tasman 

bubble’ เพ่ือหวังฟ้ืนฟูสภ�พเศรษฐกิจของท้ังสองประเทศ ท้ังนี้

ในช่วงเวล�ท่ีออกข่�วดังกล่�ว ผู้นำ�จ�กท้ังประเทศยังไม่ได้ห�รือ

ลงในร�ยละเอียดถึงขั้นตอนก�รปฏิบัติ รวมถึงระยะเวล�ว่�จะ

เป็นอย�่งไร แต่เบื้องต้นจะเป็นก�รเปิดพรมแดนให้ท้ัง 2 ประเทศ

เดินท�งไปม�ห�สูกั่นได้ และจะยังไมเ่ปิดให้ประเทศอ่ืน ๆ เดินท�ง

เข้�ม�

สรุปข่าวตลาดออสเตรเลียโดยภาพรวม
สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
• น�ยกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย น�ยสก็อต มอริสสัน กล่�วว่� ธุรกิจก�รจัดประชุมและนิทรรศก�รในประเทศออสเตรเลียค�ดก�รณ์ว่�

จะเริ่มกลับม�จัดง�นได้อีกครั้งต้ังแต่เดือนกรกฎ�คมนี้เป็นต้นไป สืบเนื่องจ�กแผนก�รฟื้ นฟูอุตส�หกรรมท่ีแบง่เป็น 3 ชว่ง (COVID Safe 

Australia) คือ 

ช่วงที ่ 1 ธุรกิจและสถ�นศึกษ�กลับม�เปิดให้บริก�รเป็นบ�งสว่น และอนุญ�ตให้มีก�รรวมกลุ่มบุคคลได้ไมเ่กิน 10 คน รวมถึงส�ม�รถ

เดินท�งภ�ยในประเทศได้ 

ช่วงที ่2 สถ�นบันเทิงบ�งประเภท เชน่ แกลเลอรี่ และโรงภ�พยนตร์ อนุญ�ตให้เปิดได้ในเดือนมิถุน�ยนและส�ม�รถรวมกลุ่มบุคคลได้

ไมเ่กิน 20 คน 

ช่วงที ่3 เป็นชว่งของคว�มปกติใหมอ่นุญ�ตให้รวมกลุ่มบุคคลได้ถึง 100 คน ต้ังแต่เดือนกรกฎ�คม เป็นต้นไป แต่ยังไมส่�ม�รถเดินท�ง

ต่�งประเทศได้

• The Business Events Council of Australia (BECA) แหง่ออสเตรเลียได้ออกประก�ศถึงแนวท�งปฏิบัติด้�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัย

และสุขอน�มัยเพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รกลับม�จัดง�นประชุมและนิทรรศก�ร สร้�งคว�มมั่นใจให้กับหนว่ยง�นภ�ครัฐในก�รผอ่น

ปรนม�ตรก�รคว�มปลอดภัยของก�รจัดง�น โดยแนวท�งปฏิบัติดังกล่�วจะเน้นไปท่ี 5 เรื่องหลักคือ 

1. สร้�งคว�มเชื่อมั่นในด้�นคว�มปลอดภัยสว่นบุคคล เชน่ จัดให้มีอุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ดภ�ยในง�น และให้ผู้รว่มง�นทุกคนสวม

หน้�ก�กอน�มัย 

2. รักษ�ระยะห�่งระหว่�งบุคคล 

3. เพิ่มม�ตรก�รตรวจเช็คอุณหภูมิผู้เข้�รว่มง�น 

4. เพิ่มระบบบริห�รจัดก�รจำ�นวนผู้เข้�รว่มง�นไมใ่ห้ม�กเกินท่ีกำ�หนด 

5. สง่เสริมและบังคับใช้ม�ตรก�รอย�่งเข้มงวด และจะต้องมีผู้รับผิดชอบแต่ละสว่นง�นอย�่งชัดเจน พร้อมให้คำ�แนะนำ�ด้�นม�ตรก�ร

ต่�งๆ ต้ังแต่ขั้นตอนก�รเตรียมง�น ระหว่�งก�รจัดง�น และหลังจ�กจบง�น
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• Meetings & Events Australia (MEA) รว่มกับพันธมิตร Sustainable Event Alliance (SEA) 

โปรโมทก�รจัดง�น Re-Imagine hack-a-thon ในอีก 6 เดือนข้�งหน้� เพ่ือรวมพลังคนใน

อุตส�หกรรมชว่ยกันระดมสมองและรว่มกันมองอน�คตของธุรกิจไมซ์ว่�ควรจะเปน็ไปในทิศท�งใด

โดยก�รระดมสมองครั้ งนี้จะจัดขึ้นเป็นเวล� 2 ชั่ วโมง ผู้ เข้�ร่วมง�นจะได้พบเจอกับคนใน

อุตส�หกรรมม�กม�ยจ�กท่ัวโลก

• Global Meetings Industry Day (GMID) หรื อวั นง�นประชุ มโลกได้ ถู กจั ดต้ั งขึ้นม�

เ พ่ื อ เ ป็ น ก � ร ส ร้ � ง ก � ร รั บ รู้ แ ล ะ เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง อุ ต ส � ห ก ร ร ม ก � ร ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อี เ ว้ น ท์

ซึ่งในทุกปีก�รจัดง�นเฉลิมฉลองนี้จะเป็นก�รรวมตัวของคนในอุตส�หกรรม แต่ในปีนี้ก�รจัดง�น

มีกำ�หนดวันท่ี 14-15 เมษ�ยน จะมีรูปแบบท่ีปรับเปล่ียนไปจ�กเดิม โดยปรับเป็นผู้ประกอบก�ร

หล�ยพันคนจะม�พบเจอกันผ่�นแพลตฟอร์มออนไลน์ค�ดว่�จะมีผู้ เข้ �ร่ วมง�นออนไลน์ น้ี

กว่� 15,000 คนจ�กท่ัวโลกและจะมีก�รบันทึกสถิติกินเนสบุ๊คด้วยก�รมีผู้เข้�รว่มง�นออนไลน์

ท่ีเยอะท่ีสุดในโลกอีกด้วย

• Melbourne Convention Bureau (MCB) ในประเทศออสเตรเลียได้เพิ่มบริก�รแพลตฟอร์ม

ท�งก�รตล�ด ชื่อว่� ‘Delegate Destination Site’ เพื่อหวังเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดง�นไมซ์

และเพิ่มก�รมีสว่นรว่มระหว่�งเมืองเมลเบิร์นและผู้เข้�ชมง�น โดยในแพลตฟอร์มจะนำ�เสนอ

ข้อมูลแบบ Virtual Reality ประกอบด้วยข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีน�่สนใจ ทริปก�รเดินท�งแบบ

สุดพิเศษ รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษจ�ก MCB และมลรัฐวิกทอเรีย ซึ่งแพลตฟอร์มนี้ส�ม�รถนำ�ไป

เชื่อมต่อเข้�กับเว็บไซต์ของแต่ละง�นได้ ในปัจจุบันก�รจัดง�นแบบ Face-to-Face ยังมีข้อจำ�กัด

ท�ง MCB หวังว่�ก�รให้บริก�รดังกล่�วจะช่วยให้ผู้ประกอบก�รยังคงโปรโมทก�รจัดง�นและ

เมืองจุดหม�ยปล�ยท�งเพ่ือสร้�งก�รจดจำ�แก่ลูกค้�จนกว่�จะส�ม�รถกลับม�จัดง�นแบบ

ปกติได้อีกครั้ง

• ศูนยก์�รประชุมน�น�ช�ติซดินีย ์(ICC Sydney) ได้ออกกรอบก�รดำ�เนินง�น เรียกว่� ICC Sydney 

EventSafe Operating Framework เพ่ือเป็นแนวท�งปฎิบัติด้�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัย

ของสถ�นท่ีจัดง�น รวมถึงแนวท�งปฎิบัติสำ�หรับก�รจัดง�นท่ีต้องคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญ

เมื่อส�ม�รถกลับม�จัดง�นได้อย�่งปกติ โดยกรอบก�รดำ�เนินง�นจะครอบคลุม 16 ด้�นท่ีสำ�คัญ

ของก�รจัดง�น อ�ทิเชน่ ก�รจัดเส้นท�งก�รเดินของลูกค้�ภ�ยในสถ�นท่ี ก�รจัดก�รสุขอน�มัย

และสิ่งแวดล้อม ด้�นก�รบริก�รอ�ห�ร เทคโนโลยีและอุปกรณ์ พนักง�นและก�รสร้�งรับรู้แก่

ภ�คประช�ชน เพื่อให้ลูกค้�มีคว�มมั่นใจในก�รกลับม�รว่มง�นในอน�คต

• สถ�นท่ีจัดง�นในออสเตรเลียต่�งกำ�ลังพลิกโฉมธุรกิจด้วยเคร่ืองมือดิจิทัล พรอ้มกับเนน้ก�รทำ�ก�รตล�ด

ม�ยังประเทศต่�ง ๆ ในทวีปเอเชีย อ�ทิ สิงคโปร์ เก�หลีใต้ และฮ่องกง โดยเชื่อมั่นว่�จะเป็น

ตล�ดท่ีฟื้ นตัวเร็วท่ีสุดเมื่อพรมแดนระหว่�งประเทศเปิดขึ้นอีกครั้ง ตัวอย�่งของสถ�นท่ีจัดง�นท่ี

ดำ�เนินก�รฟื้ นฟูแผนธุรกิจในชว่งท่ียังไมส่�ม�รถมีก�รจัดง�นได้ เชน่ Melbourne Convention 

and Exhibition Centre (MCEC) ใชเ้วล�ในชว่งท่ีปดิใหบ้รกิ�รในก�รปรับเปล่ียนแผนธุรกิจท้ังหมด

สรรห�พันธมิตรใหม่ ๆ ท้ังในและต่�งประเทศ อีกท้ังเพิ่มก�รให้บริก�รจัดง�นสัมมน�แบบ

Virtual และแบบ Hybrid อีกด้วย เชน่เดียวกันกับ Business Events Sydney (BESydney) ท่ี

กำ �ลั งเร่ งสร้ �งแผนกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดใหม่ เน้นแคมเปญดึงดูดลูกค้ �ประเทศในกลุ่ม

เอเชียม�กขึ้น อีกท้ังมีแนวโน้มเพิ่มก�รใช้เทคโนโลยีม�กขึ้น เชน่ ก�รจัดสัมมน�บนเว็บบิน�ร์ 

และบริก�ร Site Inspection ผ�่นเทคโนโลยี Virtual Reality
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• ประเทศออสเตรเลียประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งม�กในก�รยับย้ังก�รแพร่กระจ�ยของเช้ือไวรัสโควิด-19 แต่ได้มีก�รค�ดก�รณ์ว่�

จะส�ม�รถเปิดพรมแดนให้นักเดินท�งต่�งประเทศเดินท�งเข้�ม�ได้ในปี 2564 อย�่งไรก็ต�มท�งก�รได้มีม�ตรก�รผอ่นปรนก�รเข้�

ประเทศสำ�หรับนักเรียนและผู้พำ�นักระยะย�ว แต่จะต้องได้รับก�รกักตัวหลังจ�กเดินท�งเข้�ประเทศต�มท่ีรัฐกำ�หนด

• รัฐบ�ลแห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก (WA) ระบุว่�สถ�นก�รณ์ของรัฐขณะน้ีกำ�ลังอยู่ในแผนก�รฟ้ืนฟูระยะท่ี 4 ประก�ศ ณ วันท่ี

27 มิถุน�ยน 2563 ระบุว่�ห้�มก�รชุมนุมเกิน 100 คนในพื้นท่ีโล่ง และห้�มมีก�รชุมนุมเกิน 300 คนในสถ�นท่ีโดยรวมท้ังหมด รวมถึง

ก�รรักษ�ระยะห่�งระหว่�งบุคคล 2 เมตร หลังจ�กนี้ท�งรัฐ ฯ มีแผนยกเลิกก�รจำ�กัดจำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�นรวมถึงก�รรักษ�ระยะห่�ง 

โดยจะเริ่มม�ตรก�รผอ่นปรนนี้ต้ังแต่วันท่ี 18 กรกฎ�คม 2563 เป็นต้นไป เมื่อรัฐเข้�สูแ่ผนก�รฟื้ นฟูระยะท่ี 5 สืบเนื่องจ�กสถ�นก�รณ์

โควิด-19 คล่ีคล�ยไปในท�งท่ีดีขึ้น

• ง�นแสดงอ�ก�ศย�น CAPA Australia Pacific Aviation Summit ปรับเปล่ียนรูปแบบก�รจัดง�นเป็นแบบไฮบริดเป็นคร้ังแรก ณ 

กรุงอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย โดยภ�ยในสถ�นท่ีจัดง�นหลักจะประกอบด้วยส่วนแสดงชิ้นส่วนหลักของอ�ก�ศย�น และส่วนของ

ก�รจัดสัมมน�บรรย�ยแบบ Virtual ท่ีนำ�เสนอเนื้อห�โดยวิทย�กรท้ังในและต่�งประเทศท่ัวโลก สำ�หรับผู้เข้�รว่มง�น ณ สถ�นท่ีจัดง�น

ส�ม�รถเลือกได้ว่�จะเข้�ฟังก�รบรรย�ยแบบเห็นหน้�หรือแบบ Virtual

• New Zealand Business Events Industry Association (CINZ) มีแผนจัดง�น BE Reconnected ในชว่งเดือนธันว�คม 2563 โดยใน

ง�นน้ีจะเน้นไปท่ีก�รเสริมสร้�งเครือข่�ยในอุตส�หกรรมให้แข็งแกร่งเตรียมพร้อมก�รทำ�ธุรกิจอีกครั้งเมื่อสถ�นก�รณ์คล่ีคล�ย ง�นจะ

จัดขึ้นวันท่ี 1 ธันว�คม 2563 ณ Vodafone Events Centre ในเมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งผู้บริห�รของ CINZ ได้ค�ดก�รณ์ไว้

ว่�ธุรกิจอีเว้นต์โดยรวมในปีนี้จะได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์โควิด ไมต่่ำ�กว่� 500 ล้�นเหรียญนิวซีแลนด์

• ก�รจัดแสดงง�นโปรโมตจุดหม�ยปล�ยท�ง ‘Destination Rotorua’ ในประเทศนิวซีแลนด์ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รจัดแสดงง�น

แบบเสมือนจริง (Virtual) ท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งแรก มุง่หวังในก�รรักษ�คว�มสัมพันธ์กับลูกค้�ในระหว่�งท่ียังไมส่�ม�รถจัดง�นจริงได้ โดย

ก่อนวันจัดง�น ผู้เข้�รว่มง�นจะได้รับกล่องของขวัญท่ีรวบรวมผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อต่�ง ๆ ของเมือง เชน่ ไวน์ และวัตถุดิบในก�รทำ�อ�ห�ร

พื้นเมือง และเมื่อถึงเวล�ถ่�ยทอดก�รจัดง�นผู้ดำ�เนินร�ยก�รจะนำ�วัตถุดิบดังกล่�วม�ส�ธิตใช้ในก�รทำ�อ�ห�รท้องถ่ิน ซึ่งผู้ชมส�ม�รถ

ทำ�ต�มไปด้วยได้โดยใช้วัตถุดิบท่ีอยูใ่นกล่อง ก�รจัดง�นดังกล่�วถือเป็นง�นต้นแบบให้ง�นอ่ืนๆ เริ่มหันม�ใช้เทคโนโลยีชว่ยในก�รจัด

ง�นและเพิ่มคว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รรักษ�คว�มสัมพันธ์และเพิ่มก�รมีสว่นรว่มกับลูกค้�

• ก�รท่องเท่ียวนิวซีแลนด์จัดทำ�แบบสำ�รวจผู้จัดง�นไมซ์ในประเทศนิวซีแลนด์กว่� 230 หนว่ยง�น ถึงเรื่องคว�มมั่นใจของผู้เข้�รว่มง�น

ในก�รกลับม�ประชุมแบบปกติ ผลก�รสำ�รวจระบุว่�กว่� 90% ค�ดว่�จะส�ม�รถจัดง�นไมซ์ได้ในอีก 18 เดือนข้�งหน้� อีก 29% มีแผน

จะจัดง�นไมซ์ในเดือนธันว�คม 2563 ในขณะท่ีสว่นใหญข่องผู้ตอบว�งแผนจะจัดง�นภ�ยในปีหน้� 
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1. หลังจ�กก�รจัดง�นโอลิมปิก 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศ

ญี่ปุ่น ต้องเล่ือนก�รจัดง�นออกไปเป็นเวล�หนึ่งปี ขณะนี้ได้มี

ข้อสรุปจ�กคณะกรรมก�รโอลิมปิกส�กลและคณะกรรมก�ร

โอลิมปิกโตเกียวว่�จะดำ�เนินก�รจัดง�นในฤดูร้อนปี 2564

และจะเป็นก�รจัดง�นแบบเรียบง่�ย ลดขน�ดลงจ�กแผนท่ีว�งไว้

เนื่องจ�กสภ�พท�งเศรษฐกิจท่ีถดถอยของญี่ปุ่นหลังช่วงก�ร

แพรร่ะบ�ดของโควิด-19

2. สถ�นก�รณ์ก�รแพรร่ะบ�ดของเชื้อโควิด-19 ในญี่ปุ่นเริ่ม

คล่ีคล�ยลงในช่วงเดือนพฤษภ�คม-มิถุน�ยน รัฐบ�ลญี่ ปุ่น

จึงพย�ย�มส่งเสริมให้ประช�ชนเดินท�งท่องเท่ียวภ�ยใน

ประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภ�ยในประเทศภ�ยใต้แคมเปญ

‘Go To Travel’ โดยรัฐบ�ลจะสนับสนุนค่�ใช้ จ่�ยในก�ร

ท่องเท่ียววันละ 20,000 ต่อวัน และจูงใจพนักง�นประจำ�ให้ใช้

วันล�เพื่อออกไปท่องเท่ียวม�กขึ้น

3. ในช่วงระหว่�งท่ีแต่ละประเทศปิดพรมแดนเพื่ อป้องกัน

ก�รระบ�ดของโรค Japan National Tourism Organization 

(JNTO) ได้ริเริ่มโครงก�รเพื่ อสนับสนุนผู้ประกอบก�รก�ร

ท่องเท่ียว เช่น ก�รสร้�งแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์เสริม

ข้อมูลใหม ่ๆ  ในด้�นต่�ง ๆ  ของประเทศญี่ปุ่นเพื่อผู้ให้ประกอบ

ก�รนำ�ไปต่อยอดพัฒน�ก�รบริก�รให้ตอบโจทย์นักท่องเท่ียว

แต่ละกลุ่มเมื่อนักท่องเท่ียวกลับเข้�ม�เดินท�งได้อีกครั้ง 

อีกท้ังจัดแคมเปญก�รประกวด ‘The Dream Japan Journey’ 

โดยเชิ ญชวนผู้ ประกอบก�รโรงแรม ส�ยก�รบิ น และ

ผูป้ระกอบก�รต่�งๆ รว่มกันเสนอแผนฟื้ นฟูก�รท่องเท่ียวญีปุ่น่

เพื่อให้ญี่ปุ่นยังคงเป็นจุดหม�ยปล�ยท�ง Top of Mind ของนัก

เดินท�ง

4. รัฐบ�ลญ่ีปุ่นเตรียมเปิดประเทศให้นักท่องเท่ียวจ�กกลุ่ม

ประเทศท่ีมีคว�มเสี่ยงก�รติดเชื้อต่ำ�เดินท�งเข้�ประเทศได้

ต้ังแต่ฤดูร้อนในปีนี้ ได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เวียดน�ม

และไทย

5. องค์กรใหญห่ล�ยแหง่ในญี่ปุ่นหันม�ใช้เทคโนโลยีในก�รจัด

ประชุม ก�รเปิดตัวสินค้� ม�กขึ้น หลังจ�กท่ีก่อนหน้�นี้ผู้บริห�ร

ระดับสูงส่วนใหญ่จะไม่คุ้นชินกับก�รใช้เทคโนโลยีม�กนัก 

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์ในญี่ปุ่น
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• เมื่อต้นเดือนเมษ�ยนท่ีผ่�นม�น�ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประก�ศ

สถ�นก�รณ์ฉุกเฉินใน 7 เมืองหลัก อ�ทิ โตเกียว ชิบะ ก�นะก�ว่�

ซ�เอตะ และโอซ�ก้� เพื่อป้องกันก�รพุง่ทย�นของยอดผู้ติดเชื้อ

เนื่องจ�กเป็นเมืองท่ีมียอดก�รติดเชื้อโควิด-19 สูงท่ีสุดในญี่ปุ่น

มีก�รประก�ศแนวท�งป้องกันโดยให้ประช�ชนอยู่ในท่ีพักอ�ศัย

ของตัวเองเป็นหลัก ลดก�รติดต่อระหว่�งบุคคล ยกเลิกก�รเดิน

ท�งท่ีไมจ่ำ�เป็น และให้ยกเลิกง�นอีเว้นท์ต่�ง ๆ ท้ังหมด

• รัฐบ�ลญี่ปุ่นยังคงต้องก�รให้ประช�ชนจำ�กัดก�รเดินท�งภ�ยใน

ประเทศแม้ว่�ก�รประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินในประเทศจะ

ผ่อนคล�ยลง โดยเน้นท่ี ก�รเดินท�งไปยั งสถ�นท่ี ท่ี ยั งคงมี

คว�มเสี่ยงก�รระบ�ดของเชื้ อไวรัส ซ่ึงก�รออกประก�ศจำ�กัด

ก�รเดินท�งนี้จะถูกบรรจุอยู่ในนโยบ�ยก�รรับมือโควิด-19

ของประเทศ

• คณะกรรมก�รโอลิมปิกส�กล (IOC) และคณะกรรมก�รโอลิมปิก

โตเกียว (TOC) ได้มีข้อตกลงท่ีจะจัดง�นโอลิมปิกโตเกียวในปีหน้�

2564 ในรูปแบบท่ีเล็กลงจ�กท่ีว�งแผนไว้ในตอนแรก สืบเนื่อง

ม�จ�กสถ�นะท�งก�รเงินของประเทศญี่ปุ่นประสบปัญห�จ�ก

ก�รต้องเล่ือนก�รจัดง�นไปเป็นเวล�หนึ่งปี

สรุปข่าวตลาดญี่ปุ่นโดยรวม
สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
• องค์กรใหญใ่นญี่ปุ่นต่�งพ�กันย้�ยก�รจัดง�นแบบออฟไลน์ม�สูก่�รจัดง�นแบบออนไลน์ม�กขึ้ น เพื่ อรักษ�คว�มสัมพันธ์ อันดีกับ

ลูกค้�ในช่วงสถ�นก�รณ์ ท่ี ไม่ส�ม�รถพบปะกันได้แบบปกติ แม้ก่อนหน้�นี้ธุรกิจสว่นใหญจ่ะไมคุ่้นเคยกับก�รใช้เครื่องมือออนไลน์ใน

ก�รจัดง�น ก�รจัดง�นท่ีองค์กรสว่นใหญป่รับรูปแบบม�เป็นออนไลน์ เชน่ ก�รจัดสัมมน�ขน�ดใหญ ่ก�รประช�สัมพันธ์สินค้�ใหม ่หรือ

ก�รฝึกอบรมต่�ง ๆ ทำ�ให้ธุรกิจให้บริก�รแพลตฟอร์มก�รจัดง�นออนไลน์ต่�ง ๆ ในญี่ปุ่นเติบโตขึ้นเป็นอย�่งม�ก

• หล�ยธุรกิจในประเทศญีปุ่่นได้เริม่เล็งเหน็คว�มสำ�คัญกับก�รทำ�ธุรกิจแบบย่ังยนืม�กยิง่ขึน้ หลังจ�กสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ดของเชื้อ

โควิด-19 สืบเนื่องจ�กผู้คนในประเทศต่�งให้คว�มสนใจในประเด็นคว�มยั่งยืน ซึ่งหลังจ�กก�รปิดประเทศเพื่อป้องกันก�รแพรก่ระจ�ย

ของเชื้อก่อนหน้�นี้ ทำ�ให้คุณภ�พของอ�ก�ศและน้ำ�หล�ยแหง่ท่ัวโลกมีคุณภ�พดีขึ้น รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวท�งธรรมช�ติ ทำ�ให้ผู้คน

ตระหนักถึงก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมให้ยังคงสมบูรณ์ต่อไปหลังจ�กก�รแพรร่ะบ�ดของโรคจบลง

• Japan National Tourism Organization (JNTO) ได้พัฒน�แพลตฟอร์มก�รเรียนรู้แบบออนไลน์ขึ้นเพื่ อให้ผู้ประกอบก�ร

ในธุรกิจท่องเท่ียวได้เข�้ม�ฝึกฝนและพฒัน�ทักษะ สร�้งเสรมิคว�มรูใ้หม่ๆ  ผ�่นข้อมลูก�รท่องเท่ียวในเมอืงต่�งๆของญีปุ่น่ ในแต่ละคอร์สผูเ้รยีนจะได้

รูจั้กสถ�นท่ีท่องเท่ียวและประสบก�รณ์ใหม ่ๆ ท่ีแสดงถึงคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรมของญีปุ่น่ เชน่ ด้�นอ�ห�ร วิถีชีวิต  วัฒนธรรมท้องถ่ิน

สถ�นท่ีท่องเท่ียว และมุมมองก�รท่องเท่ียวแบบใหม ่ๆ หรือเพื่อให้รู้จักเส้นท�งท่องเท่ียวท่ีนักเดินท�งประเทศต่�ง ๆ ชื่นชอบ เพื่อนำ�ไป

ต่อยอด ธุรกิจก�รท่องเท่ียวเมื่อสถ�นก�รณ์คล่ีคล�ยลง

• Japan National Tourism Organization (JNTO) แต่งต้ัง Mr. Hatsume Nagai ขึ้นเป็นผู้อำ�นวยก�รบริห�รประจำ�ตล�ดสิงคโปร์ มี

ผลต้ังแต่วันท่ี 1 เมษ�ยน 2563 โดยหน้�ท่ีหลักคือก�รสร้�งกลยุทธ์เพื่อพัฒน�ให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งอันดับต้น ๆ ของ

นักท่องเท่ียวและนักธุรกิจท่ีต้องก�รเดินท�งเพื่อพักผอ่นและทำ�ธุรกิจ

• Japan National Tourism Organization (JNTO) ได้ริเริ่มก�รประกวด ‘The Dream Japan Journey’ เชิญชวนผู้ประกอบ

ก�รท่องเท่ียวเข้�รว่มเสนอแผนฟื้ นฟธุูรกิจท่องเท่ียวระหว่�งประเทศสงิคโปรแ์ละญีปุ่่น จัดทำ�แผนก�รท่องเท่ียวท่ีสร�้งสรรค์และสะท้อนถึง

วัฒธรรมด้ังเดิมของญี่ปุ่น เพื่อให้ประเทศญี่ปุ่นครองอันดับสถ�นท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของช�วสิงคโปร์ ผู้ท่ีสง่แผนเข้�ประกวดโครงก�ร

จะต้องส่งร�ยละเอียดก�รเดินท�งซ่ึงอ�จเป็นแพคเกจทัวร์แบบกลุ่ม แบบกำ�หนดเองหรือ FIT โดยแผนท่ีส่งประกวดจะต้องสะท้อน

ถึงหนึ่งในส�มรูปแบบก�รเดินท�งต่อไปนี้ ทริปทัศนศึกษ�สำ�หรับครอบครัว ทริปก�รเดินท�งสุดหรู หรือทริปก�รเดินท�งท่ีน่�สนใจ

สำ�หรับก�รถ่�ยรูปเพื่อโพสต์ในอินสต�แกรม

• สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและก�รท่องเท่ียวแห่งเมืองโอซ�ก้�ได้ออกแนวท�งปฏิบัติสำ�หรับผู้ จัดง�นไมซ์เพื่ อร่วมควบคุม

ก�รแพรร่ะบ�ดของเชื้อโรค โดยแนวท�งปฏิบัติดังกล่�วได้นำ�เสนอคำ�แนะนำ�ในก�รจัดง�น รวมถึงรวมรวมร�ยก�รสิ่งท่ีต้องปฏิบัติต้ังแต่

ก่อนจัดง�นและระหว่�งก�รจัดง�น รวมไปถึงแผนก�รสนบัสนุนผู้จัดง�นเพ่ือใหม่ั้นใจว่�ผูเ้ข้�รว่มง�นจะได้รบัประสบก�รณ์ท่ีดีท่ีสดุในก�รเข�้รว่มง�น

• ผู้ประกอบก�รก�รท่องเท่ียวในญี่ปุ่นต่�งพ�กันปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์เตรียมพร้อมแผนดึงดูดนักเดินท�งท่ีจะกลับม�หลังจ�กวิกฤต

สิ้นสุดลง โดยจะมีก�รปรับเปล่ียนในหล�กหล�ยด้�น เชน่ ก�รนำ�ผลิตภัณฑ์ต่�งๆ ขึ้นม�โปรโมทในชอ่งท�งออนไลน์ม�กขึ้นเพื่อสร้�ง

ก�รรับรู้ให้แก่ลูกค้� หรือแม้แต่ก�รเพิ่มคว�มสะดวกสบ�ยในขั้นตอนก�รจอง ตัวอย�่งท่ีเห็นได้ชัดเจนคือโรงแรมแชงกรีล� ท่ีกรุงโตเกียว

ได้เปิดตัวเว็บไซต์ท่ีชื่อว่� The Boutique ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อ�ห�ร ผลิตภัณฑ์คว�มง�ม ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน ท้ังหมดจะอยูภ่�ยใต้

แบรนด์ของแชงกรลี� เพื่อใหลู้กค้�ยงัคงจดจำ�แบรนด์ของโรงแรมและเม่ือสถ�นก�รณดี์ขึน้ลกูค้�จะมีคว�มม่ันใจในก�รกลับม�พกัท่ีโรงแรม
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• ประเทศญี่ปุ่นเตรียมอนุญ�ตให้นักเดินท�งต่�งประเทศเดินท�งเข้�ประเทศได้ในจำ�นวน 250 คนต่อวัน เพื่อจำ�กัดก�รแพรร่ะบ�ดของ

เชื้อโควิด-19 ซึ่งจะเริ่มให้นักเดินท�งจ�กบ�งประเทศท่ีมีก�รควบคุมก�รติดเชื้อได้ดี รวมถึงประเทศท่ีมีตัวเลขผู้ติดเชื้อต่ำ�เดินท�งเข้�

ประเทศญี่ปุ่นได้ก่อนต้ังแต่ฤดูร้อนในปีนี้ ได้แก่ประเทศ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เวียดน�ม และไทย โดยจะให้คว�มสำ�คัญกับกลุ่ม

นักธุรกิจเป็นอันดับแรก วิศวกรและนักเรียนในลำ�ดับต่อไป

• ภ�ยหลังจ�กท่ีสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดครั้งใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่นเริ่มดีข้ึน รัฐบ�ลญี่ปุ่นจะเริ่มผ่อนคล�ยม�ตรก�รและอนุญ�ตให้

ประช�ชนกลับไปทำ�ง�นได้ รวมถึงร้�นอ�ห�รท่ีกลับม�เปิดให้บริก�รได้อีกครั้ง น�ยกรัฐมนตรี Shinzo Abe ได้ออกม�เรียกร้อง

ให้ผู้คนออกเดินท�งท่องเท่ียวในประเทศเพื่อเท่ียวชมสถ�นท่ีหรอืเข�้รว่มคอนเสริต์และกิจกรรมอ่ืน ๆ  เพ่ือชว่ยใหเ้ศรษฐกิจของประเทศฟื้ นตัว

จ�กภ�วะเศรษฐกิจถดถอยอันเกิดม�จ�กก�รแพรก่ระจ�ยของเชือ้โควิด-19 นอกจ�กนี ้ ญ่ีปุ่นยังได้อนุญ�ตใหม้กี�รชุมนมุได้ จนถึง 1,000 คน

เพื่อชว่ยกระตุ้นให้ผู้คนออกม�เดินท�งข้�งนอกม�กขึ้น

• ภ�ยหลังจ�กท่ีสถ�นก�รณ์ก�รแพรร่ะบ�ดเริ่มคล่ีคล�ย รัฐบ�ลญี่ปุ่นกำ�ลังมองห�หนท�งท่ีจะฟื้ นฟูอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวซึ่งเป็น

ตัวขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจ�กก�รระบ�ดใหญ่ โดยมีแผนสนับสนุนด้�นก�รเงินจูงใจให้ผู้คนไปเท่ียวพักผ่อน

ในประเทศ ภ�ยใต้โครงก�ร ‘Go To Travel’ รัฐบ�ลจะให้เงินสนับสนุนมูลค่�สูงถึง 20,000 เยนต่อวันสำ�หรับผู้ ท่ีเดินท�งท่องเท่ียว

เงินอุดหนุนจะครอบคลุมครึ่ งหนึ่งของค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งผ่�นก�รให้ส่วนลดและบัตรกำ�นัลเพ่ือใช้ในร้�นอ�ห�รและร้�นค้�

ก�รสนับสนุนน้ี ค�ดว่�จะเริ่ มในช่วงปล�ยเดือนกรกฎ�คมโดยต้องใช้ กับก�รจองผ่�นตัวแทนก�รท่องเท่ี ยวของญี่ ปุ่ น หรือ

จองโดยตรงกับโรงแรมท่ัวไปหรือโรงแรมแบบญี่ปุ่นด้ังเดิมท่ีเรียกว่� "เรียวกัง" ท้ังนี้ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งเข้�ม�ในประเทศญี่ปุ่นจะ

ไมร่วมอยูก่�รสนับสนุนครั้งนี้

• ก�รท่องเท่ียวภ�ยในประเทศญี่ปุ่นเริ่มสง่สัญญ�ณดีขึ้นหลังจ�กท่ีรัฐบ�ลเริ่มผอ่นปรนม�ตรก�ร โดยบริษัทขนสง่ท�งร�ง JR East เริ่ม

เห็นตัวเลขนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนม�กในสถ�นีรถไฟโตเกียว รวมถึงโรงแรมท่ีพักและสถ�นท่ีท่องเท่ียวสำ�คัญ เชน่ สวนสัตว์

โตเกียว Universal Studio ในโอซ�ก้� รวมถึงก�รเข้�ชมก�รแสดงดนตรีสดต่�งๆ เริ่มมีนักท่องเท่ียวภ�ยในประเทศเดินท�งม�เท่ียวชม

เป็นจำ�นวนม�กขึ้น นอกจ�กนี้รัฐบ�ลญี่ปุ่นยังมีนโยบ�ยสง่เสริมให้พนักง�นประจำ�เดินท�งท่องเท่ียวม�กขึ้นและอนุญ�ตให้ทำ�ง�นแบบ

ออนไลน์จ�กสถ�นท่ีท่องเท่ียวในชว่งวันหยุดได้
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1. เก�หลี ใต้ ได้ ออกม�ตรก�รส่ งเสริ มอุ ตส�หกรรมไมซ์

ให้ ส�ม�รถฟื้ นฟูและเปิดรับนักเดินท�งได้เร็วกว่�ประเทศ

อ่ืน ๆ โดยท่ีหนว่ยง�นต่�ง ๆ ท่ีกำ�กับดูแลอุตส�หกรรมไมซ์ได้

เปิดตัวแคมเปญในก�รสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่ อส่งเสริมและ

ฟื้ นฟูอุตส�หกรรมไมซ์ในท้องถ่ิน อ�ทิ กองทุนเพื่อชว่ยเหลือ

ง�นท่ียกเลิก ก�รปรับลดเกณฑ์ในก�รสนับสนุนท้ังจำ�นวนคน

และจำ�นวนวันในก�รจัดง�น

2. Korea MICE Bureau (KMB) ได้ออกม�ตรก�รสนับสนุน

ก�รประชุมน�น�ช�ติ โดยขย�ยขอบเขตของร�ยก�รสนบัสนุน

ใหค้รอบคลมุอุปกรณต่์�ง ๆ  อ�ทิ หน�้ก�ก เจลทำ�คว�มสะอ�ดมือ

กล้องถ่�ยภ�พคว�มร้อน เป็นต้น เพื่ อสร้�งคว�มเชื่ อม่ันใน

ด้�นคว�มปลอดภัยของผู้เข้�รว่มประชุม

3. องค์ก�รก�รท่องเท่ียวแหง่เก�หลี (KTO) ได้ว�งกลยุทธ์เชิง

ปฏิบัติก�รเพ่ือระดมทรัพย�กรท่ีมีอยู่ท้ังหมดและช่วยให้ธุรกิจ

ไมซ์ในกรุงโซลฟ้ืนตัวจ�กคว�มเสียห�ยท่ีเกิดจ�กก�รระบ�ด

ใหญ ่ ภ�ยใต้สโลแกน "วิกฤตสูโ่อก�ส" ศูนย์ไมซ์ทำ�หน้�ท่ีเป็น

ศูนย์ตอบโต้ฉุกเฉิน ชั่ วคร�ว เพื่ อให้บริก�รต้ั งแต่ก�รระบุ

ปัญห�ไปจนถึงก�รออกแบบโซลูชั่น

4. นอกจ�กก�รต้ั งรับกับสถ�นก�รณ์โควิด–19 เก�หลีใต้

ยังเล็งเห็นคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�ศูนย์ก�รประชุมศูนย์

แสดงสินค้� รวมท้ังสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกท่ีเป็นโครงสร้�ง

พื้นฐ�น เพื่อขย�ยเมืองต่�ง ๆ ในเก�หลีใต้ให้เป็นเมืองไมซ์ท่ี

ได้ม�ตรฐ�น ครบวงจร และส�ม�รถแขง่ขันได้ในระดับภูมิภ�ค

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์ในเกาหลีใต้
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• ถึงแม้ว่�ก�รจัดใหม้กี�รเว้นระยะห�่งท�งสงัคมเปน็สิง่ท่ีตรงกันข�้ม

กับก�รจัดกิจกรรมในอุตส�หกรรมไมซ์ สำ�นักง�นก�รประชุม

กรุงโซลไ ด้ จั ด ทำ � แ น ว ท � ง สำ � ห รั บ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ใ น

อุตส�หกรรมไมซ์ของกรุงโซล เน้นก�รใช้เทคโนโลยีม�กขึ้นและมี

ก�รรณรงค์ประช�สัมพันธ์ผ�่นกลุ่มพันธมิตรไมซ์ในกรุงโซล ภ�ย

ใต้สโลแกนของ #Stand_Strong_Together และยังมีหลักสูตร

ก�รเรียนออนไลน์สำ�หรับบุคล�กรในอุตส�หกรรมไมซ์เพื่ อ

ยกระดับคว�มรู้และคว�มส�ม�รถผ�่นหลักสูตรต่�ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับวิช�ชีพถึง 100 ชั่วโมง

 

• สำ�นักง�นก�รประชุมกรุงโซลยังให้ก�รสนับสนุนท�งก�รเงิน

โดยตรงแก่ภ�คเอกชนของธุรกิจไมซ์ในกรุงโซล เพื่ อเตรียม

คว�มพร้อมเมื่อสถ�นก�รณโ์ควิด-19 ดีขึน้ เป็นจำ�นวน 2.5 พนัล้�น

วอนซ่ึงงบประม�ณน้ีได้จัดสรรให้แก่อุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียว

และอุตส�หกรรมไมซ์ในกรุงโซลโดยเฉพ�ะ

 

• องค์ ก�รก�รท่ องเท่ี ยวกรุ งโซล (The Seoul Tourism 

Organization) ได้จัดต้ังศูนย์ตอบโต้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ

ไมซ์ท่ีได้รับผลกระทบอย่�งรุนแรงจ�กโควิด-19 ชั่วคร�วเพ่ือให้

บริก�รต้ังแต่ก�รระบุปัญห�ไปจนถึงก�รออกแบบโซลูชั่น

ซึ่งศูนย์ตอบโต้ฉุกเฉินดำ�เนินก�รโดยศูนย์ไมซ์โซลท่ีให้คำ�ปรึกษ�

ด้�นกฎหม�ยฟรีสำ�หรับธุรกิจไมซ์ กว่� 1,000 แหง่ในกรุงโซล

จับคู่ ธุรกิจกับผู้เชี่ยวช�ญด้�นกฎหม�ย ให้คำ�แนะนำ�เก่ียวกับ

ก�รจัดก�รและกฎหม�ย ทรัพย�กรบุคคลและแรงง�น รวมท้ัง

ปญัห�ก�รบญัช ีและภ�ษี ศนูย์ไมซโ์ซลเปิดในเดือนมิถุน�ยน 2562

เพ่ื อให้ บริ ก�รคำ �ปรึ กษ�แก่ ผู้ ประกอบก�ร SMEs ในภ�ค

ก�รท่องเท่ียว และไมซ ์ก�รใหค้ำ�ปรึกษ�แบบตัวต่อตัวกับผูเ้ชีย่วช�ญ

มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ก�รระบุปัญห� ก�รนำ�เสนอคว�มคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวช�ญและกรณีศึกษ�ท่ีคล้�ยกัน และก�รห�แนวท�งแก้ไข

ปัญห�

• รฐับ�ลเก�หลีและหนว่ยง�นท่ีกำ�กับดูแลเก่ียวกับอุตส�หกรรไมซ์

ในท้องถ่ินได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รสนับสนุนธุรกิจก�รประชุม

และก�รท่องเท่ียวเพื่อเป็นร�งวัล ในชว่งก�รระบ�ดของโควิด-19 

KTO และ KMB ทำ�ง�นอย�่งหนักเพื่อสนับสนุนอุตส�หกรรมไมซ์

สถ�นท่ีจัดง�นทุกแห่งได้จัดทำ�ม�ตรก�รป้องกันสำ�หรับผู้เข้�ร่วม

ง�นและผู้จัดง�น โดยมีกระบวนก�รฆ�่เชื้อ ก�รจัดให้มีเจ้�หน้�ท่ี

ท�งก�รแพทย์ และอุปกรณ์ตรวจจับภ�ยในง�น

สรุปข่าวตลาดเกาหลีใต้โดยรวม
สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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• KMB ได้ออกแคมเปญสนับสนุนท�งก�รเงินเพื่ อให้เกิดก�รจัดง�น อ�ทิ กรุงโซลได้ลดจำ�นวนผู้เข้�ร่วมกิจกรรมลงเพ่ือให้ได้รับ

ก�รสนับสนุน สำ�หรับกลุ่มขน�ดกล�ง (ตัวแทนจ�กต่�งประเทศ 500 ถึง 1,000 คน) จะได้รับเงินช่วยเหลือเพ่ิมเติมจำ�นวน 10 ล้�นวอน

สำ�หรับกลุ่มใหญ ่(1,000 ถึง 2,000 คนจ�กต่�งประเทศ) เงินชว่ยเหลือเพิ่มเติมจำ�นวน 25 ล้�นวอน และ 40 ล้�นวอน สำ�หรับกลุ่มใหญ่

พิเศษ (ม�กกว่� 2,000 คนจ�กต่�งประเทศ)

• ในขณะท่ีปูซ�นได้นำ�เสนอกองทุนเพื่อชว่ยเหลือค่�ปรับสำ�หรับก�รยกเลิกง�น สูงถึง 1.5 ล้�นวอนสำ�หรับกลุ่มท่ีต้องยกเลิกกิจกรรม

เนื่องจ�กก�รระบ�ดของโควิด-19 รวมถึงค่�ธรรมเนียมประกันท่ีชำ�ระล่วงหน้� ในกรณีท่ีมีก�รจัดง�นในปูซ�น สำ�นักง�นไมซ์ปูซ�นจะ

มอบชุดดูแลสุขอน�มัยสำ�หรับผู้เข้�ร่วมง�น และอุปกรณ์คว�มปลอดภัย เช่น ม�สก์ และเจลล้�งมือสูงถึง 2 ล้�นวอน นอกจ�กนี้

เมืองปูซ�นยังให้ก�รสนับสนุนบริษัทท่ีใช้เทคโนโลยีในก�รประชุม อ�ทิ ก�รประชุม VR ด้วยเงินสนับสนุนสูงสุด 5 ล้�นวอนต่อง�น 

รวม 50 ล้�นวอน 

• ปูซ�นได้จัดก�รกับวิกฤตในฐ�นะเมืองไมซ์ท่ีส�ม�รถรองรับนักเดินท�งไมซ์ โดยองค์ก�รก�รท่องเท่ียวปูซ�นยังใช้กลยุทธ์ 3 ประก�ร

เพื่อฟื้ นฟูอุตส�หกรรมในท้องถ่ิน 1) สนับสนุน 10% ของค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รประชุม ให้กับตัวแทนก�รท่องเท่ียวในปูซ�น และเกณฑ์ใน

ก�รสนับสนุนจะลดลงเหลือ 2 คืนต่อ 10 คน และได้รับของท่ีระลึกเพิ่มเติม 2) สง่เสริมก�รสร้�งเครือข�่ยในอุตส�หกรรม MICE เงินสนัน

สนุนก�รจัดง�นจะเพิ่มขึ้น 50% สำ�หรับก�รจัดง�นท่ีมีบริษัทท่ีเป็นสม�ชิก MICE Alliance 3 บริษัทขึ้นไป 3) มีก�รจัดต้ังกองทุนสำ�หรับ

ก�รประชุมและก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยบริษัทในประเทศ

• เก�ะเชจูมีโปรแกรมสนับสนุนสำ�หรับก�รประชุมน�น�ช�ติ ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล และก�รประชุมองค์กรท่ีจัดขึ้นโปรแกรมนี้จะ

สนับสนุนค่�ใช้จ่�ยบ�งสว่นในก�รจัดกิจกรรม เชน่ ค่�สถ�นท่ี ค่�อ�ห�รเย็น และของท่ีระลึก ก�รสนับสนุนนี้ส�ม�รถใช้ได้จนถึงเดือน

มิถุน�ยน 2563 
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สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
• เก�หลีมแีผนในก�รดำ�เนนิก�รสร้�งศนูยก์�รประชุมแหง่ใหมเ่ป็นพ้ืนท่ีแหง่แรกของจังหวัดชุงนมัโด โดยระบุว่�จะเปน็ศนูยป์ระชุมน�น�ช�ติ

แหง่แรกของจังหวัด สร้�งขึ้นใกล้กับสถ�นี KTX Cheonan-Asan ในเมือง Cheonan โดยค�ดว่�จะสร้�งเสร็จในปี 2566 จังหวัดชุงนัมต้ังอยู่

ท�งใต้ของจังหวัด Gyeonggi เป็นศูนย์กล�งก�รคมน�คมขนสง่และเศรษฐกิจ อุตส�หกรรมหลักของภูมิภ�คนี้ ได้แก่ เหล็ก ปิโตรเคมี และ

ย�นยนต์ ทำ�ให้เป็นสถ�นท่ีจัดประชุมท่ีน่�สนใจสำ�หรับอุตส�หกรรมท่ีเก่ียวข้อง ค�ดว่�ก�รจัดต้ังศูนย์ก�รประชุมแห่งใหม่ในชุงนัมโด

จะทำ�ให้จังหวัดได้รับประโยชน์ท�งเศรษฐกิจ เพิ่มโอก�สในก�รจ้�งง�นให้กับชุมชนท้องถ่ิน และปรับปรุงภ�พลักษณ์ระดับภูมิภ�คจ�ก

ก�รดึงดูดกิจกรรมระดับน�น�ช�ติขน�ดใหญ่

• ภ�คเอกชนได้ลงทุนในก�รก่อสร�้ง Jamsil MICE Complex ครอบคลมุพ้ืนท่ี 334,605 ต�ร�งเมตร ประกอบด้วยสิง่อำ�นวยคว�มสะดวก

ด้�นก�รประชุม ศูนย์แสดงสินค้� โรงแรม และสน�มกีฬ� ศูนย์ก�รประชุมนิทรรศก�รแหง่ใหมจ่ะมีพื้นท่ีท้ังหมด 120,000 ต�ร�งเมตร

หรือเกือบ 3 เท่�ของศูนย์ก�รประชุมและแสดงนิทรรศก�ร COEX โดยท่ีศูนย์ประชุมนิทรรศก�รแหง่ใหมไ่ด้ถูกสร้�งขึ้นบริเวณโดยรอบ

Jamsil Sports Complex ค�ดว่�จะก่อสร้�งแล้วเสร็จในปี 2568 Jamsil ต้ังอยู่ท�งตะวันออกของกรุงโซลเป็นท่ีต้ังของสถ�นท่ี

ท่องเท่ียวสำ�คัญหล�ยแหง่ รวมถึงลอตเต้เวิร์ลด์ Seokchon Lake และศูนย์กีฬ� Jamsil และส�ม�รถเข้�ถึงได้โดยรถไฟใต้ดินจ�ก COEX 

Convention & Exhibition Centre

• Daegu Convention Bureau, Daegu City ได้รับเลือกให้เป็นสถ�นท่ีในก�รจัดประชุมวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติ International 

Fuzzy Systems Association World Congress (IFSA 2023)  จ�กคว�มพย�ย�มในก�รนำ�เสนอก�รส่งเสริมก�รข�ยอย่�งเข้มข้น

เน้นจุดหม�ยปล�ยท�งท่ีน่�ดึงดูด อ�ทิ แหล่งมรดกโลกของยูเนสโกสของเมือง รวมท้ังสถ�บันต่�ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบข้อมูล เช่น

ก�รสง่เสรมิอุตส�หกรรมเทคโนโลยีส�รสนเทศเก�หลี และสำ�นกัง�นสง่เสรมิอุตส�หกรรมหุน่ยนต์เก�หลี ซ่ึงผูเ้ข�้รว่มง�นจะได้ประโยชน์

จ�กก�รเยี่ยมชม และแลกเปล่ียนคว�มคิดเห็นกับสถ�บันดังกล่�ว



3333

1. สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ยังคง

สง่ผลกระทบต่ออุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียว และอุตส�หกรรมไมซ์

ในประเทศจีนอย�่งต่อเนื่อง ต้ังแต่ชว่งไตรม�สท่ีผ�่นม� และ

ด้วยสถ�นก�รณ์ก�รแพรร่ะบ�ดนี้ สง่ผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ ซ่ึงสะท้อนจ�กตัวเลขก�รส่งออกท่ีลดลง และ

ตัวเลขก�รใช้จ่�ยภ�ยในประเทศท่ีลดเชน่กัน 

2. จ�กม�ตรก�รห้�มนักท่องเท่ียวต่�งช�ติเดินท�งเข้�ประเทศ

ท่ีประก�ศใช้ต่อเนื่องต้ังแต่ไตรม�สท่ีผ่�นม� ตัวเลขด้�นก�ร

ท่องเท่ียวยังคงอยูใ่นระดับท่ีน�่เป็นหว่ง รวมถึงก�รท่องเท่ียว

ในประเทศท่ีรัฐบ�ลค�ดหวังไว้ก็ไมเ่ป็นผลดีเท่�ท่ีควร ท้ังนี้ ม�

จ�กเรื่องคว�มเชื่อมั่นด้�นคว�มปลอดภัย และคว�มรู้สึกไม่

มั่นคงอันเกิดม�จ�กสภ�พท�งเศรษฐกิจท่ีย่ำ�แยใ่นชว่งนี้ ผู้คน

จึงเก็บเงิน และไมย่อมใช้จ่�ยไปกับกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีอ�จดู

เป็นสิ่งฟุ่มเฟือย 

3. รัฐบ�ลจีนประก�ศนโยบ�ยท�งก�รเงินและก�รคลังต่�ง ๆ 

ออกม�เพื่ อกระตุ้นเศรษฐกิจท้ังในระยะสั้น และระยะย�ว

โดยจุดประสงค์หลักคือก�รให้คว�มช่วยเหลือภ�คเอกชนให้

ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้ รวมไปถึงรักษ�อัตรก�รว่�งง�น

ให้อยูใ่นระดับท่ีต่ำ�ต่อไป   

4. กิจกรรมก�รจัดง�นไมซ์ยังคงถูกจำ�กัดอยู ่ สง่ผลให้เกิดก�ร

ยกเลิกก�รจัดง�น หรือไม่ก็เล่ือนออกไปอย่�งไม่มีกำ�หนดซ่ึง

ในจำ�นวนน้ีรวมไปถึงง�นใหญ่ระดับโลกหล�ยง�น อย่�งไร

ก็ต�ม ผู้จัดง�นบ�งร�ยได้มีก�รเปล่ียนรูปแบบไปเป็นลักษณะ

ออนไลน์ หรือไมก็่เป็นรูปแบบ Hybrid 

5. อย่�งไรก็ต�ม รัฐบ�ลจีนเริ่มมีม�ตรก�รผ่อนปรนในช่วง

เดือนพฤษภ�คมเม่ือมีสัญญ�ณว่�รัฐบ�ลส�ม�รถควบคุม

ก�รแพร่ระบ�ดได้ในระดับหนึ่ง และอนุญ�ตให้ส�ม�รถทำ�

กิจกรรมบ�งอย�่งได้ รวมถึงเปิดสถ�นท่ีท่องเท่ียวและสถ�นท่ี

จัดประชุมในบ�งเมืองด้วย ซึ่งรัฐบ�ลก็ได้ถือโอก�สประก�ศ

นโยบ�ยในก�รอัดฉีดเงินแก่ผู้บริโภคในประเทศ เพ่ือกระตุ้น

ก�รใช้จ่�ยภ�ยในประเทศด้วย  

6. ท�งรัฐบ�ลเริ่มนโยบ�ย Travel Bubble กับกลุ่มประเทศท่ีมี

คว�มเสี่ยงต่ำ� โดยมีคว�มค�ดหวังในก�รกระตุ้นกิจกรรมด้�น

ก�รท่องเท่ียวให้ฟื้ นกลับม�อีกครั้ง โดยเริ่มท่ีประเทศสิงคโปร์

กับบ�งเมืองของจีน และมีแนวโน้มในก�รพิจ�รณ�คว�ม

รว่มมือกับประเทศอ่ืน ๆ ในทวีปเอเชีย รวมถึงไทยด้วย

7. สถ�นก�รณ์ด้�นก�รท่องเท่ียวและเศรษฐกิจโดยรวมของ

ม�เก๊�เข้�ขั้นวิกฤตเนื่องจ�กม�ตรก�รควบคุมต่�ง ๆ ท่ีดำ�เนิน

ต่อเนื่องม�ต้ังแต่ไตรม�สท่ีผ�่นม� และก�รระบ�ดของไวรัส

โควิด-19 ในรอบท่ีสอง รวมไปถึงตัวเลขนกัเดินท�งท่ีเข้�ประเทศ

ลดลง โดยเฉพ�ะกลุ่มนักท่องเท่ียวจ�กประเทศจีนท่ีปกติจะ

เป็นแหล่งร�ยได้ของม�เก๊�ท้ังในเรื่องก�รใช้จ่�ย และก�รเล่น

พนัน  โดยร�ยได้หลักของม�เก๊�จะพ่ึงพงิกิจกรรมก�รท่องเท่ียว  

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์ในจีนและมาเก๊า
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8. ชว่งเดือนมิถุน�ยน ภ�คเอกชนโดยเฉพ�ะอุตส�หกรรม

ก�รท่องเท่ียวของม�เก๊�เรียกร้องให้รัฐบ�ลผ่อนปรน

ม�ตรก�รควบคุมเพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้หลัง

จ�กประสบปัญห�ด้�นก�รเงินอย�่งหนัก ซึ่งก�รชว่ยเหลือ

จ�กท�งรัฐบ�ลในรูปแบบเงินสนับสนุนอ�จจะไม่เพียงพอ

ในระยะย�ว ดังนั้น ก�รแก้ไขและชว่ยเหลือในระยะย�ว

คือก�รผ่อนปรนม�ตรก�รบ�งส่วนเพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนิน

กิจกรรมได้ภ�ยใต้แนวท�งก�รควบคุม 

9. รัฐบ�ลม�เก๊�ประก�ศท่ีจะดำ�เนินก�รศึกษ�คว�มเป็น

ไปได้ ต่อม�ตรก�ร “Travel Bubble” หรือระเบียง

ก�รท่องเท่ียว ว่�จะส�ม�รถทำ�ได้ในเร็ววันหรือไม ่ ซึ่งใน

ช่วงแรกอ�จจะเป็นก�รจับคู่กับบ�งเมืองของประเทศจีน
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• ผลจ�กสถ�นก�รณ์โควิด-19 ยังสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวง

กว้�ง และครอบคลุมกับทุกอุตส�หกรรม ซึ่งอุตส�กรรมท่ีได้รับ

ก�รสนับสนุนจ�กท�งภ�ครัฐดูเหมือนว่�จะเน้นอยู่เพียงแค่ภ�ค

บริก�รและท่องเท่ียว โดยนักวิเคร�ะห์มองว่�ยังคงมีส่วนของ

อุตส�หกรรมก�รผลิตท่ีได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่�กัน ซ่ึงยังคง

ไม่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กท�งภ�ครัฐเท่�ท่ีควร ส่งผลต่ออัตร�

ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของจีนในระยะนี้ ภ�ยหลังจ�กท่ีมีม�ตร

ก�รผอ่นปรนแล้ว

• ตัวเลขก�รส่งออกของจีนในช่วงเดือนท่ีผ่�นม�ลดลงกว่� 3.3%

เมื่ อเทียบกับเดือนเมษ�ยน ซึ่ งเป็นผลม�จ�กก�รหดตัวของ

เศรษฐกิจโลกในช่วงของสถ�นก�รณ์โควิด-19 นอกจ�กนั้ น

คว�มขัดแย้งระหว่�งจีน และอเมรกิ�ยังเป็นอีกตัวแปรสำ�คัญท่ีทำ�ให้

ตัวเลขก�รสง่ออกยังอยูใ่นระดับท่ีต่ำ� อย�่งไรก็ต�ม ในสว่นของ

สินค้�ท�งก�รแพทย์กลับมีมูลค่�ก�รส่งออกท่ีเพ่ิมขึ้นอย่�งก้�ว

กระโดด ท้ังนี้ ก�รฟื้ นตัวของตัวเลขก�รสง่ออก หรือตัวเลขท�ง

เศรษฐกิจต่�ง ๆ จะข้ึนอยู่กับก�รฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก และ

ก�รรับมือกับสภ�วะแพรร่ะบ�ดของไวรัส 

• รัฐบ�ลจีนประก�ศเงินอัดฉีดสำ�หรับก�รกระตุ้นเศรษฐกิจกว่�

559 หมื่ นล้�นเหรียญสหรัฐ ซึ่ งถือว่�สูงท่ีสุดเป็นประวัติก�รณ์

โดยจะม�ในรูปแบบของก�รลดภ�ษี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� และเงิน

สนับสนุนในรูปแบบต่�ง ๆ ซึ่งท�งก�รจีนค�ดก�รณ์ว่�จะส�ม�รถ

ชว่ยเหลือภ�คเอกชนในทุกอุตส�หกรรมในชว่งนีไ้ด้ รวมถึงก�รเพิม่

ตัวเลขก�รจ้�งง�นในประเทศด้วย

• ท�งรัฐบ�ลจีนประก�ศนโยบ�ยอัดฉีดด้�นก�รเงินเพิ่มเติม โดย

ค�ดก�รณ์ว่�นโยบ�ยท่ีได้ประก�ศไปก่อนหน้�นี้อ�จจะไม่เพียง

พอกับสถ�นก�รณ์ก�รแพรร่ะบ�ดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งท�งก�ร

จีนได้ใช้งบประม�ณกว่� 113 หมื่นล้�นเหรียญสหรัฐ ท้ังนี้ ยังไมไ่ด้

มีก�รประก�ศตัวเลขท่ีแน่ชัดสำ�หรับนโยบ�ยท่ีจะมีก�รประก�ศ

เพิม่เติม แต่ค�ดว่�จะมสูีงถึง 324 หมืน่ล้�นเหรยีญสหรฐั นอกจ�กนัน้

ยังจะมีก�รออกพันธบัตรรัฐบ�ลเพิ่มเติมอีกในอน�คตสำ�หรับ

โครงก�รของท�งภ�ครัฐ ซึ่งหล�ยคนมองว่�จะต้องมีคว�มรัดกุม

สำ�หรับก�รใช้จ่�ย เพื่อไมใ่ห้เกิดคว�มไมโ่ปรง่ใส และถูกใช้จ่�ยไป

อย�่งไมถู่กต้อง อย�่งไรก็ต�ม มีคว�มกังวลจ�กหล�ยภ�คสว่นถึง

ปริม�ณเงินท่ีภ�ครัฐอัดฉีดเข้�ม�ว่�จะทำ�ให้เกิดสภ�วะเงินเฟ้อขึ้น

ในอน�คต  

• ธน�ค�รกล�งของจีนประก�ศว่�จะยังคงนโนย�ยต่�ง ๆ ท่ีออกม�

ในช่วงของก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสไปอีกระยะหน่ึง แม้ว่�จะมี

สัญญ�ณท่ีดีขึ้นก็ต�ม โดยกล่�วย้ำ�ว่�ปัญห�ของก�รแพร่ระบ�ด

อ�จจะเปน็เรื่องในระยะสัน้ แต่เร่ืองของเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบ

จะยังคงมผีลไปอีกในระยะย�ว ก�รรักษ�คว�มสมดลุของม�ตรก�ร

ด้�นก�รแพร่ระบ�ดกับเร่ืองของเศรษฐกิจยังคงเป็นเร่ืองสำ�คัญ

ห�กเร�ค�ดหวังเรือ่งก�รเติบโตอย�่งยัง่ยนื รวมถึงยงัได้ออกประก�ศ

ม�ตรก�รผอ่นปรนสำ�หรับธน�ค�รต่�ง ๆ ในประเทศ โดยเฉพ�ะ

เรื่ องของสัดส่วนเงินสำ�รอง เพื่ อท่ีส�ม�รถให้ธน�ค�รเหล่�นั้น

ปล่อยเงินกู้ให้กับภ�คเอกชนได้ ภ�ยหลังจ�กได้รับผลกระทบ

อย�่งรุนแรงจ�กวิกฤตโควิด-19 ซึ่งค�ดว่�จะส�ม�รถนำ�เงินเข้�สู่

ในระบบเศรษฐกิจได้ม�กกว่� 57 พันล้�นเหรียญ นอกจ�กนั้น ยัง

ประก�ศฐ�นของดอกเบี้ยเงินกู้ลงไปเป็น 0.35% 

• จีนได้มีก�รประก�ศอย�่งชดัเจนว่�จะนำ�พ�เศรษฐกิจของตนเอง

ให้ส�ม�รถฟ้ืนตัวกลับข้ึนม�ให้เร็วท่ีสุด ซ่ึงท�งประธ�น�ธิบดีสี่

จ้ินผิงออกม�ประก�ศว่�นโยบ�ยหลังจ�กนี้จะเป็นเร่ืองของ

ก�รผลักดันเศรษฐกิจของจีนให้กลับม�ยิง่ใหญอี่กครัง้ พร้อมไปกับ

ก�รควบคุมจำ�นวนผู้ติดเชื้อให้มีระดับต่ำ� 

• อย�่งไรก็ต�ม อุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวในจีนยงัคงอยูใ่นสภ�วะ

ท่ีน�่กังวล โดยตัวเลขชว่งครึ่งปีแรก ร�ยได้จ�กก�รท่องเท่ียวลดลง

กว่� 70% และจำ �นวนก�รท่องเท่ี ยวในประเทศลดลงกว่�

ครึง่หนึง่ ท้ังนี ้รวมไปถึงชว่งวัดหยุดย�วของจีนหรอื China's Dragon

Boat Festival ซึ่งในตอนแรกรัฐบ�ลค�ดว่�จะเกิดก�รท่องเท่ียว

กันในประเทศ โดยส�เหตุหลักม�จ�กก�รระบ�ดของโควิด-19 

และเหตุก�รณ์น้ำ�ท่วมท�งตอนเหนือของจีนด้วย ประกอบกับ

สัญญ�ณก�รระบ�ดในรอบท่ี 2 บริเวณปักก่ิงท่ีทำ�ให้ประช�ชน

ข�ดคว�มเชื่อมั่นในก�รเดินท�ง และก�รใช้จ่�ยเงิน

• รัฐบ�ลจีนประก�ศนโยบ�ย Travel Bubble กับท�งประเทศ

สิงคโปร์ โดยเริ่มกับ 6 เมืองหลักก่อน ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน ฉงชิ่ง 

กว�งตุ้ง เจียงซู และเจ้อเจียง ซึ่งจะเป็นก�รเปิดเฉพ�ะนักเดินท�ง

ท่ีมีจุดประสงค์ท�งธุรกิจ และท�งร�ชก�รเท่�นั้น โดยจะได้รับ

ก�รลดระยะเวล�ในก�รกักตัวลงจ�กเดิม 14 วัน เหลือเพียง 1-2 วัน 

อย�่งไรก็ต�ม จะต้องเข้�รับก�รตรวจห�เชื้อไวรัส และถูกติดต�ม

ผ่�นแอปพลิเคชั่นของท�งภ�ครัฐอย่�งใกล้ชิด ท้ังนี้  รัฐบ�ล

กำ�ลังอยู่ระหว่�งก�รเจรจ�เพ่ือขย�ยประเทศให้ครอบคลุมอีก 

เชน่ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 

สรุปข่าวตลาดจีนและมาเก๊าโดยภาพรวม
สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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• ง�นแสดงสินค้�ท่ีใหญท่ี่สุดในโลกอย�่ง Canton Fair ในจีนประก�ศยกเลิกก�รจัดง�น และจะเปล่ียนเป็นรูปแบบของ Virtual Event 

แทน ท้ังนี้ ก�รเปล่ียนม�เป็นรูปแบบ Virtual สร้�งคว�มกังวลม�กม�ยให้กับหล�ยฝ่�ย โดยเฉพ�ะก�รนำ�เสนอรูปภ�พท่ีมีคว�มกังวลว่�

จะไมห่มือนจริง และข�ดก�รมีปฎิสัมพันธ์กันอย�่งจริงจัง อย�่งไรก็ต�ม บ�งคนก็ออกม�ชื่นชมถึงคว�มพย�ย�ม

• ง�นแสดงนวัตกรรมด้�นก�รสื่อส�รระดับโลกอย�่ง MWC (Mobile World Congress) ท่ีจะจัดขึ้นท่ีเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือว่�เป็นง�นท่ีมือถือ

แบรนด์ดังต่�ง ๆ ใช้เป็นเวทีในก�รเปิดตัวสินค้�หลักของตัวเองได้ประก�ศยกเลิกก�รจัดง�น ภ�ยหลังจ�กท่ีได้ยกเลิกก�รจัดง�นหลัก

ของบนเองท่ี Barcelona ประเทศสเปนไปเมื่อชว่งต้นปีท่ีผ�่นม� โดยผู้จัดง�นกล่�วว่�ก�รตัดสินใจ นั้น ม�จ�กคว�มกังวลในเรื่องของ

ก�รแพรร่ะบ�ดของไวรัสเป็นหลัก รวมถึงม�ตรก�รก�รเดินท�งต่�ง ๆ ท่ีเป็นปัญห� ท้ังนี้ ง�นด้�นนวัตกรรมระดับโลกท่ีมีแผนจะจัดขึ้น

ในประเทศจีนอย�่ง F8 ของ Facebook Google I/O Developer รวมถึงของ Apple และ Huawei ก็ประก�ศยกเลิกไปต�ม ๆ กัน

• อย�่งไรก็ต�ม ในชว่งปล�ยเดือนมิถุน�ยน อุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวในจีนกลับเข้�สูช่ว่งตกต่ำ�อีกครั้งภ�ยหลังจ�กสถ�นก�รณ์โควิด

กลับม�ระบ�ดในรอบ 2 ท่ีเกิดขึ้นในปักก่ิง ซึ่งสง่ผลให้รัฐบ�ลประก�ศนโยบ�ยควบคุมก�รเดินท�งอีกครั้ง สง่ผลต่อตัวเลขก�รขย�ยตัว

ในอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวท่ีหดตัวสะสมม�ต้ังแต่ก�รระบ�ดครั้งแรก นอกจ�กนั้น เรื่องของม�ตก�รควบคุมก�รเดินท�งของคนจีน

ไปยังต่�งประเทศก็เริ่มสง่ผลกระทบต่ออุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวของโลกด้วย เนื่องจ�กตล�ดนักท่องเท่ียวของจีนถือว่�มีสัดสว่นม�ก

เป็นอันดับ 1 ของโลก รวมถึงมีอัตร�ก�รขย�ยตัวเมื่อปีท่ีผ�่นม�กว่� 3.3% ท้ังนี้ ค�ดก�รณ์ว่�จ�กม�ตรก�รควบคุมต่�ง ๆ สง่ผลให้เกิด

คว�มสูญเสียในอุตส�หกรรมท่องเท่ียวกว่� 1 แสนล้�นหยวน

• รัฐบ�ลม�เก๊�ประก�ศว่�สถ�นก�รณ์ของเศรษฐกิจเข้�ข้ันวิกฤติหลังจ�กท่ีสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดท่ีดูเหมือนยังน่�กังวล โดย

เศรษฐกิจของม�เก๊�ขึ้นอยู่กับก�รท่องเท่ียวและก�รพนัน ซ่ึงถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่� 2 ทศวรรษ ท่ีทำ�ให้อุตส�หกรรมก�รพนันใน

ม�เก๊�หดตัวลงกว่� 60% และตัวเลขของนักท่องเท่ียวลดลงกว่� 50% ชว่ง 2 เดือนแรกของปี ท้ังนี้ ภ�ครัฐได้อัดฉีดเงินไปแล้วม�กกว่� 

6.27 พันล้�นเหรียญ คิดเป็น 12% ของ GDP สำ�หรับม�ตรก�รเยียวย�ต่�ง ๆ ซึ่งก็ดูเหมือนจะไมไ่ด้ผลเป็นท่ีน�่พอใจ
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สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
• สถ�นก�รณ์ก�รท่องเท่ียวในประเทศของจีนฟื้ นตัวกลับม�อย�่งม�ก โดยได้รับอ�นิสงค์จ�กเทศก�ลก�ร Labor Holiday ในชว่งเดือน

ท่ีผ่�นม� แสดงให้เห็นถึงคว�มเชื่อมั่นของประช�ชนต่อก�รท่องเท่ียวในประเทศและม�ตรก�รจ�กท�งภ�ครัฐ ซ่ึงมีตัวเลขก�รใช้จ่�ย

ภ�ยในประเทศเฉล่ีย 1.53 หมื่นล้�นเหรียญต่อวัน สง่ผลให้ท�งรัฐบ�ลขย�ยวันหยุดเพิ่มเติมไปอีก เพื่อเป็นก�รกระตุ้นก�รใช้จ่�ยภ�ยใน

ประเทศ 

• จ�กก�รค�ดก�รณ์ว่�อู่ฮ่ัน รวมถึงมณฑลฮูเปย่ของจีนจะเปน็เมอืงท่ีส�ม�รถเรยีกคืนแนวโนม้ของอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวกลับม�ได้ก่อน

เป็นเมืองแรกของประเทศ โดยค�ดว่�จะมีก�รเติบโตจ�กนักท่องเท่ียวในประเทศท่ีจะกลับม�ใช้จ่�ยม�กขึ้นภ�ยหลังจ�กท่ีถูกม�ตรก�ร

บังคับในชว่งท่ีผ�่นม� แต่ในคว�มเป็นจริงกลับไมเ่ป็นเชน่นั้น ซึ่งเมื่อเดือนท่ีผ�่นม�ตัวเลขก�รท่องเท่ียวไมต่รงกับท่ีค�ดก�รณ์ไว้ ลดลง

กว่� 95% เมื่อเทียบกับชว่งท่ีผ�่น โดยค�ดก�รณ์ว่�อ�จจะม�จ�กคว�มกังวลของผู้บริโภคในก�รใช้จ่�ยเงินชว่งนี้

• เทศก�ลหยุดย�วในชว่ง "Young May Day" ท่ีผ�่นม� โดยมีตัวเลขก�รเดินท�งม�กกกว่� 115 ล้�นครั้งในชว่งวันหยุด 5 วัน แต่ยัง

คงต่ำ�กว่�ในปีท่ีผ่�นม�ท่ีสูงถึง 195 ล้�นครั้ง อย่�งไรก็ต�ม ถือว่�สูงกว่�ท่ีค�ดก�รณ์ไว้ค่อนข้�งม�ก แสดงให้เห็นถึงคว�มเชื่อมั่นของ

ประช�ชนต่อภ�ครัฐในก�รควบคุมสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด รวมถึงสวนสนุกดิสนีย์ในเซี่ยงไฮ้กลับม�เปิดให้บริก�รอีกครั้งภ�ยหลัง

จ�กท่ีหยุดไปในชว่งของสถ�นก�รณ์ไวรัสโควิด-19 โดยถือได้ว่�เป็นสถ�นท่ีแรก ๆ ในจีนท่ีกลับม�เปิดให้บริก�รภ�ยหลังจ�กท�งภ�ครัฐ

มีนโยบ�ยผอ่นปรน อย�่งไรก็ต�ม ยังคงมีม�ตร�ก�รต่�ง ๆ ท่ีเข้มงวด เชน่ ก�รจำ�กัดปริม�ณผู้เข้�ชมในแต่ละวัน และก�รบังคับให้สวม

ใสห่น้�ก�กด้วย

• ส�ยก�รบินในประเทศจีนเข้�สู่สภ�วะท่ีดีข้ึนต�มลำ�ดับ ภ�ยหลังจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดท่ีดีขึ้น ประกอบกับก�รเข้�สู่ช่วง

วันหยุดย�วท่ีช�วจีนสว่นใหญม่ีคว�มต้องก�รเดินท�งกลับบ้�นเกิด ซึ่งยอดของก�รข�ยต๋ัวท่ัวประเทศเพิ่มขึ้นกว่� 40% กว่�ชว่งเดือน

ท่ีผ�่นม� ท้ังนี้ ชว่งท่ีผ�่นม�อุตส�หกรรมก�รบินในจีนได้รับผลกระทบอย�่งม�ก ตัวเลขก�รสูญเสียสูงกว่� 5.6 พันล้�นเหรียญสหรัฐใน

ช่วงไตรม�สแรก สัญญ�ณดังกล่�วถือเป็นสิ่งท่ีดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงก�รฟ้ืนตัวในระยะแรกภ�ยหลังจ�กเหตุก�รณ์แพร่ระบ�ดท่ีดีขึ้น 

รวมถึงก�รผอ่นปรนของภ�ครฐั อย�่งไรก็ต�ม ในสว่นของเท่ียวบนิจ�กต่�งประเทศยังคงต้องรอกันต่อไป ภ�ยหลังท่ีภ�ครฐัยังไมม่ทีีท่�ผอ่นปรน

• นอกจ�กนั้น รัฐบ�ลจีนได้ประก�ศนโยบ�ยในก�รแจก Voucher ให้แก่ประช�ชนท่ีอยูใ่น 30 เมืองหลัก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบ�ย

กระตุ้นก�รใช้จ่�ยภ�ยในประเทศ โดยมีจำ�นวนเม็ดเงินลงทุนกว่� 704 ล้�นเหรียญสหรัฐ ซึ่งท�งก�รจีนมองว่�ก�รแจก Voucher นี้จะ

มีประสิทธิภ�พม�กกว่�ก�รแจกเงินสด เพร�ะคนจีนสว่นใหญจ่ะนำ�ไปฝ�กธน�ค�รม�กกว่�ก�รใช้จ่�ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เมืองท่ีเริ่ม

นโยบ�ยนี้คือหน�นจิง ในมณฑลเจียงซู ท่ีแจกในลักษณะ Online Voucher จำ�นวน 50 -  100 หยวน

• รฐับ�ลของม�เก๊�ประก�ศว่�จะเร่ิมผอ่นคล�ยม�ตรก�รต่�ง ๆ ประม�ณชว่งส้ินเดือนกรกฎ�คมนี ้ และขอคว�มรว่มมอืใหผู้ป้ระกอบก�ร

ยังคงอัตร�ก�รจ้�งง�นไว้ต�มเดิมสำ�หรับก�รกลับม�ของกิจกรรมด้�นก�รท่องเท่ียว ท้ังนี้  ยังได้มีก�รประก�ศว่�จะนำ�ร่องนโยบ�ย

Quarantine-free travel กับเมืองจูไฮ่ และกว�งตงของจีนในลำ�ดับแรกก่อน โดยท่ีจะต้องมีม�ตรก�รคัดกรองอย่�งเคร่งครัด

แต่อย�่งไรก็ต�ม มีร�ยง�นว่�ม�เก๊�อ�จจะไมไ่ด้เป็นหนึ่งในเมืองท่ีอยูใ่นม�ตรก�ร Travel Bubble ของฮ่องกงในชว่งแรก
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1. สถ�นก�รณ์ ของอุ ตส�หกรรมก�รท่ องเท่ี ยว รวมถึ ง

อุตส�หกรรมไมซใ์นฮ่องกงอยูช่ว่งข�ลงอย�่งต่อเนือ่ง จ�กไตรม�ส

ท่ีผ�่นม� ซ่ึงเป็นผลม�จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพรร่ะบ�ดของไวรสั

โควิด-19 ประกอบกับสถ�นก�รณ์ก�รชุมนุมประท้วงท่ีกลับม�

อีกครัง้ภ�ยหลังจ�กรฐับ�ลจีนมคีว�มพย�ย�มผลักดันกฎหม�ย

ด้�นคว�มมัน่คงอีกคร้ังหนึง่

2. กิจกรรมก�รจัดง�นไมซ์ในประเทศยังคงได้รับผลกระทบ

อย่�งต่อเนื่ อง โดยง�นประชุมและง�นเทศก�ลต่�ง ๆ ใน

ฮ่องกงประก�ศยกเลิก หรือไมก็่เล่ือนออกไปอย�่งไมม่ีกำ�หนด

ซึ่งสร้�งคว�มเสียห�ยต่อภ�คธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม

เป็นอย่�งม�ก อย่�งไรก็ต�ม ในช่วงท้�ยของไตรม�สนี้มี

ก�รประก�ศผอ่นปรนบ�งอย�่ง เพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนนิกิจกรรม

บ�งประเภทได้ สง่ผลใหส้ถ�นท่ีท่องเท่ียว และสถ�นท่ีก�รจัดง�น

กลับม�เปิดให้บริก�รอีกครัง้ ภ�ยใต้ม�ตรก�รควบคมุท่ีเครง่ครดั

3. รัฐบ�ลยังคงมีม�ตรก�รกระตุ้นท�งเศรษฐกิจออกม�อย่�ง

ต่อเน่ื องต้ั งแต่ช่วงไตรม�สท่ี ผ่�นม� รวมถึงในไตรม�สนี้

ท�งภ�คเอกชนในอุตส�หกรรมท่องเท่ียวได้ร่วมมือกันออก

โปรโมชั่นต่�ง ๆ เพื่อกระตุ้นก�รใช้จ่�ยของคนในประเทศด้วย

4. กระแส New Normal กล�ยม�เปน็ส่ิงท่ีภ�ครฐัใหค้ว�มสนใจ

และผลักดันให้เป็นว�ระแห่งช�ติ  โดยเฉพ�ะอุตส�หกรรม

ก�รท่องเท่ียว ซึ่งประก�ศให้ผู้ประกอบก�รเตรียมคว�มพร้อม

รับมือสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอน�คต

5. รัฐบ�ลมีให้คว�มสนใจและเร่งท่ีจะทำ�คว�มร่วมมือกับ

ประเทศต่ �ง ๆ  ในทวี ปเอเชี ยสำ �หรั บก�รออกม�ตรก�ร

“Travel Bubble” เพ่ือผ่อนคล�ยและส�ม�รถให้ผู้ประกอบ

ก�รโดยเฉพ�ะด้�นก�รท่องเท่ียวให้ส�ม�รถฟื้ นตัวกลับม�ได้ 

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์ในฮ่องกง
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• ภ�คอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวในฮ่องกงยังน่�เป็นห่วง โดยผู้ประกอบก�รค�ดหวังให้รัฐบ�ลมีคว�มชัดเจนสำ�หรับก�รผ่อนปรน

ม�ตรก�รต่�ง ๆ สำ�หรับก�รเดินท�ง ท้ังนี้ ม�ตรก�ร Travel Bubble เป็นสว่นสำ�คัญท่ีผู้ประกอบก�รค�ดหวัง ซึ่งอ�จจะเริ่มด้วยม�เก๊�

และเมืองในมณฑลกว�งตุ้งของจีนก่อนก็ได้ แล้วค่อยขย�ยไปยังประเทศอ่ืน ๆ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น และฮ่องกง ต�มลำ�ดับ โดยค�ดก�รณ์

ว่�ม�ตรก�รดังกล่�วจะส�ม�รถกระตุ้นเศรษฐกิจฮ่องกงให้ฟื้ นกลับม�ได้ อย�่งไรก็ต�ม รัฐบ�ลยังคงมีม�ตรก�รควบคุมไว้จนถึง วันท่ี 7 

กรกฎ�คม และยังไมม่ีทีท่�ว่�จะมีม�ต�รก�รผอ่นคล�ยแต่อย�่งใด

• ผลจ�กสถ�นก�รณ์ไวรัสสง่ผลให้ผู้ประกอบก�รด้�นก�รท่องเท่ียวของฮ่องกงปรับเปล่ียนรูปแบบก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยหันไปข�ยสินค้�

ออนไลน์แทน ท้ังนี้ เพื่อท่ีจะชดเชยกับร�ยได้ท่ีข�ดห�ยไปในชว่งนี้ และถือเป็นก�รรักษ�พนักง�นในบริษัทให้ส�ม�รถดำ�รงอยูไ่ด้ต่อไป

ซึ่งมีผู้ประกอบก�รด้�นก�รท่องเท่ียวจำ�นวนม�กในฮ่องกงท่ีได้ปรับเปล่ียนโมเดลในรูปแบบนี้ม�กข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับท�งรัฐบ�ลท่ี

ประก�ศให้คว�มสำ�คัญกับคำ�ว่� New Normal และยอมรับว่�กระแสดังกล่�วจะเข้�ม�มีบทบ�ทกับก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยเฉพ�ะอย�่งยิ่ง

ในอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวและอุตส�หกรรมไมซ์ด้วยเชน่กัน

สรุปข่าวตลาดฮ่องกงโดยภาพรวม
สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
• คณะกรรมก�รด้�นก�รท่องเท่ียวของฮ่องกงออกม�ปักหมุดว่�อุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวของฮ่องกงจะฟื้ นตัวกลับม�ในชว่งเดือน

พฤษภ�คม โดยจะเน้นไปท่ีก�รท่องเท่ียวในประเทศ และก�รรุกตล�ดต่�งประเทศใหม ่ ๆ เชน่ อินเดีย เวียดน�ม รวมถึงประเทศกลุ่ม

มุสลิม ซึ่งหลังจ�กนั้นไม่น�น ท�งรัฐบ�ลฮ่องกงได้ประก�ศม�ตรก�รอัดฉีดเงินเพ่ิมเติมกว่� 17.7 พันล้�นเหรียญ สำ�หรับภ�คธุรกิจ

ท้ังนี้อุตส�หกรรมก�รจัดประชุมในฮ่องกงถือได้ว่�เป็นตัวแปรสำ�คัญสำ�หรับก�รฟ้ืนตัวท�งเศรษฐกิจของประเทศ โดยท�งรัฐบ�ลได้มี

ก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นนโยบ�ยสำ�หรับก�รกระตุ้นภ�ยหลังจ�กท่ีสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ  คล่ีคล�ยไปในท�งท่ีดี ซึ่งไมเ่พียงแต่สถ�นก�รณ์

ก�รระบ�ดของไวรัส แต่ยังรวมถึงคว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองด้วยอย่�งไรก็ต�ม ม�ตรก�รผ่อนคล�ยด้�นก�รจัดง�นจะเป็นไปอย่�ง

รอบคอบและรัดกุม สว่นเรื่องของก�รประท้วงก็ยังส�ม�รถเกิดขึ้นได้ แต่จะต้องเป็นลักษณะท่ีไมใ่ห้เกิดคว�มรุนแรง ท้ังนี้ ภ�คเอกชนก็จะ

ต้องพย�ย�มให้ง�นเกิดขึน้ได้ด้วย เพือ่เรยีกคว�มเชือ่มัน่กลับคืนม�

• มีกระแสตอบรับจ�กท�งผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�รในฮ่องกง โดยต่�งพ�กันลดร�ค�เพื่อกระตุ้นก�รใช้จ่�ยในประเทศ ซึ่งสอดรับกับ

ม�ตรก�รของรัฐท่ีมีแนวโน้มจะผ่อนคล�ยลงในช่วงต้นเดือนกรกฎ�คม รวมถึงรัฐบ�ลยังประก�ศอัดฉีดเงินเพื่อให้ช�วฮ่องกงไปใช้จ่�ย

กว่�คนละ 10,000 เหรียญฮ่องกง โดยค�ดหวังว่�จะส�ม�รถกระจ�ยร�ยได้ไปสูภ่�คสว่นอ่ืน ๆ ได้ ท้ังนี้ มีร้�นอ�ห�รและห้�งสรรพสินค้�

กว่� 12,000 แหง่ท่ีเข้�รว่มครั้งนี้ ซึ่งรัฐบ�ลค�ดว่�จะใช้งบประม�ณในก�รอัดฉีดเงินครั้งนี้รวมกว่� 71 หมื่นล้�นเหรียญฮ่องกง รวม

ถึงสวนสนุกยักษ์ใหญ ่ 2 แหง่ในฮ่องกงอย�่ง Disneyland และ Ocean Park ประก�ศท่ีจะเปิดกลับม�ให้บริก�รอีกครั้งในชว่งต้นเดือน

กรกฎ�คม หลังจ�กท่ีปิดไปน�นกว่� 3 เดือน ซึ่งได้รับผลกระทบอย�่งหนัก โดยรัฐบ�ลได้อัดฉีดเงินไปแล้วกว่� 697 ล้�นเหรียญสหรัฐ 

อย�่งไรก็ต�ม ท�งรัฐบ�ลยังประก�ศถึงม�ตรก�รผอ่นคล�ยสำ�หรับกิจกรรมไมซ์ท่ีค�ดว่�จะกลับม�อีกครั้งในชว่งครึ่งปีหลังอีกด้วย 
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1. รัฐบ�ลสิงคโปร์ได้ออกม�ตรก�รสนับสนุนอุตส�หกรรม

ก�รท่องเท่ียว เน้นใหค้ว�มชว่ยเหลือธุรกิจท่ีดำ�เนนิง�นในกลุม่ไมซ ์

โครงก�ร Marketing Partnership Programme นี้ มี

งบประม�ณ 20 ล้�นดอลล�ร์สิ งคโปร์  เพื่ อช่วยให้ ธุรกิจ

ก�รท่องเท่ียว และไมซ์ รักษ�ตำ�แหน่งในก�รเป็นจุดหม�ย

ปล�ยท�งสำ�หรับนักเดินท�งช�วต่�งช�ติ รวมถึงกระตุ้นให้

เกิดก�รเดินท�งม�สิงคโปร์เมื่อตล�ดฟื้ นตัว

2. นอกจ�กม�ตรก�รสนับสนุนด้�นก�รตล�ด รัฐบ�ลสิงคโปร์

ยั งให้ก�รสนับสนุนท�งก�รเงิน เพื่ อช่วยเหลือธุรกิจและ

พนักง�นท่ี ปิดสถ�นประกอบก�ร โดยธุรกิจก�รบินและ

ก�รท่องเท่ียวจะได้รบัเงินอุดหนุนค่�แรงม�กกว่�ธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ   

3. ในขณะท่ีก�รรวมตัวของคนเป็นจำ�นวนม�กไม่ส�ม�รถ

ทำ�ได้ในชว่งสถ�นก�รณ์นี้ Singapore Tourism Board (STB) 

รว่มกับ Zouk สถ�นบันเทิงท่ีดีท่ีสุดของสิงคโปร์ มุง่มั่นท่ีจะ

นำ�แนวคิดของก�รจัดง�นเสมือนจริง ผสมผส�นเนื้ อห�กับ

เทคโนโลยี และสร้�งก�รมีส่วนร่วมของผู้ชมท่ัวโลกท่ีเข้�

ร่วมรับประสบก�รณ์ท่ีแปลกใหม่ไม่เหมือนใครผ่�นช่องท�ง

ออนไลน์ เพื่อเป็นก�รยกระดับธุรกิจบันเทิงในสิงคโปร์

4. อุตส�หกรรมก�รบริก�รโดยเฉพ�ะธุรกิจโรงแรมต่�งเร่ง

ว�งแผนเพือ่ให้ธุรกิจของตนเองอยูร่อด รวมท้ังเตรยีมคว�มพร้อม

เพ่ือให้ธุรกิจส�ม�รถดำ�เนินก�รต่อไปได้หลังจ�กท่ีก�รแพร่

ระบ�ดของโควิด-19 สิ้นสุดลง และก�รเดินท�งกลับม�สูภ่�วะ

ปกติ 

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์ในสิงคโปร์
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• รัฐบ�ลสิงคโปร์ให้ก�รสนับสนุนท�งก�รเงินเพิ่มเติมรอบท่ี 3  

มูลค่� 5.1 พันล้�นดอลล�ร์สิงคโปร์ เพื่ อช่วยเหลือธุรกิจและ

พนักง�นท่ีปิดสถ�นประกอบก�ร งบประม�ณนี้เป็นเงินสนับสนุน

ค่�จ้�งให้พนักง�นในอัตร�สูงสุดร้อยละ 75 ของค่�จ้�งร�ยเดือน

ขั้นต้น ซึ่งภ�คก�รบินและก�รท่องเท่ียวได้รับเงินอุดหนุนค่�แรง

สูงสุด

• STB ได้เปิดตัวโครงก�ร Marketing Partnership Programme 

มูลค่� 20 ล้�นดอลล�ร์สิงคโปร์ ภ�ยใต้โครงก�รนี้  STB จะ

สนับสนุนค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รตล�ดบ�งส่วนและมอบเงินทุน

สนับสนุนเพิ่มเติมแก่บริษัทท่ีร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียด้�นก�ร

ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ เพื่อสร้�งประสบก�รณ์ท่ีเพิ่มคุณค่�ให้กับนักท่อง

เท่ียวม�กขึ้น โครงก�รระยะท่ี 1 เปิดตัวสำ�หรับโรงแรมในเดือน

เมษ�ยน 2563 โดย STB จะเพิ่มก�รสนับสนุนจ�กร้อยละ 50 เป็น

ร้อยละ 70 ของค่�ใช้จ่�ยท�งก�รตล�ดท่ีตรงคุณสมบัติท่ีกำ�หนด

และจะขย�ยโปรแกรมไปยังสถ�นท่ีท่องเท่ียว ตัวแทนท่องเท่ียว

และธุรกิจไมซ์ในระยะท่ี 2 

• STB ยังได้เปิดตัว SG Stories Content Fund สนับสนุนผู้ท่ี

ส�ม�รถนำ�เสนอเนื้อห�และเรื่องร�วท่ีน�่สนใจ โดยมีงบประม�ณ

สำ�หรับโครงก�รน้ี  2 ล้�นดอลล�ร์สิงคโปร์  ซ่ึ งจะสนับสนุน

ค่ �ใช้ จ่ �ยท่ี มี คุ ณสมบั ติ ต�มท่ี กำ �หนด 90% กำ �หนดไว้ ท่ี  

150,000 ดอลล�ร์ สิ งคโปร์ ต่ อโครงก�ร โดยพิ จ�รณ�จ�ก

คว�มคิดสร้�งสรรค์ของเนื้อห�วิดีโอท่ีเน้นก�รประช�สัมพันธ์

ประเทศให้เป็นจุดหม�ยปล�ยท�งก�รท่องเท่ียว

• STB รว่มมือกับไนท์คลับชื่อดังของเอเชีย Zouk สิงคโปร์ เพื่อ

จัด Zouk Phuturescapes ป�ร์ต้ีเสมือนจริงสำ�หรับผู้ชมท่ัวโลก

ในเดือนพฤษภ�คม STB และ Zouk ยกระดับป�ร์ต้ีเสมือนจริง

ขึ้นไปสู่อีกระดับด้วยก�รสร้�งสรรค์ก�รนำ�เสนอคว�มบันเทิงให้

ผู้ชมท่ีบ้�นมีสว่นรว่มในทุกองค์ประกอบของง�น อ�ทิ ดีเจ และ

นกัดนตรท้ัีงในและต่�งประเทศ รวมถึงองค์ประกอบด้�นเทคโนโลยี

นวัตกรรมต่�ง ๆ  ก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�ง STB และ Zouk

เกิดขึ้นเนื่ องจ�กท้ังสอง     แบรนด์ต้องก�รท่ีจะปรับตัวให้เข้�กับ

ก�รเปล่ียนแปลงของก�รบริโภคคว�มบันเทิง ท้ังสองหน่วยง�น

ช่วยกันผลักดันแนวคว�มคิดใหม่เพ่ือบุกเบิกก�รนำ�เสนอง�นนี้

ซึ่งเป็นโอก�สอันดีท่ีจะสนับสนุนง�นลักษณะนี้ไปสู่ง�นระดับโลก 

นอกจ�กนี้ STB และ Zouk ยังทำ�ง�นรว่มกับ VICE เพื่อสร้�ง

Augmented Reality (AR) บน Instagram เพื่อคว�มสนุกสน�น

และโพสต์บน Instagram ท่ีมีภ�พเสมือนจรงิของสถ�นท่ีท่องเท่ียว

ท่ี สำ �คัญต่�ง ๆ ของสิ งคโปร์   เพ่ื อให้คนท่ี เข้ �ร่ วมง�นรู้ จัก

ประเทศสิงคโปร์ม�กยิ่งขึ้น และผู้ดำ�เนินร�ยก�รจะใช้ฟังก์ชั่นซูม 

มีก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นเพื่อแจกของร�งวัลต่�ง ๆ

• นักเดินท�งช�วจีนและสิงคโปร์ ท่ีอ�ศัยอยู่ ใน 2 ประเทศนี้

ส�ม�รถเดินท�งระหว่�งจีนและสงิคโปรไ์ด้โดยไมต้่องกักตัว 14 วัน

โดยผู้ท่ีเดินท�งต้องผ�่นก�รทดสอบโควิด-19 ท้ังก่อนออกเดินท�ง

และหลังจ�กลงเครื่อง และปฏิบัติต�มกฎระเบียบอ่ืน ๆ  และผูโ้ดยส�ร

จะต้องได้รับก�รสนับสนุนจ�กหน่วยง�นรัฐบ�ล หรือบริ ษัท

เพ่ือท่ีจะส�ม�รถสมัครใช้ “ช่องท�งด่วน”  ในเบ้ืองต้นเท่ียวบิน

ระหว่�งสิงคโปร์และจีน จะเปิดให้เฉพ�ะ 6 เมืองในประเทศจีน

ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ กว�งตุ้ง เทียนจิน ฉงชิ่ง เจียงซู และเจ้อเจียงท่ี

ส�ม�รถช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกท�งธุรกิจให้กับบริษัทต่�ง ๆ

เชน่ LabMed ซึ่งผลิตอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ในประเทศจีน และ

สง่ไปยังสิงคโปร์เพื่อกระจ�ยไปยังประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก นอกจ�ก

จีนแล้ว สงิคโปรก์ำ�ลังทำ�ง�นรว่มกับเก�หลีใต้และแคน�ด�เพ่ือเปิด

ก�รเดินท�งต่อไป

• STB ทำ�ง�นอย�่งใกล้ชิดกับหนว่ยง�นภ�ครัฐ ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย

ของไมซ์ท้ังในและต่�งประเทศ เพื่อกำ�หนดม�ตรก�รและแนวท�ง

ก�รจัดก�รง�นท่ีปลอดภัย เพื่ อให้มั่นใจว่�ก�รเร่ิมต้นใหม่ของ

กิจกรรมไมซ์จะได้รับก�รจัดก�รอย่�งรอบคอบและปลอดภัย

หนึ่ งในเครือ่งหม�ยท่ีสิงคโปร์จะสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับนักเดิน

ท�งไมซ์ คือ ก�รรับรอง SG Clean ของธุรกิจโรงแรมและสถ�นท่ี

จัดประชุมเพ่ือรบัรองสถ�นท่ีท่ีได้ปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นระดับสงูด้�น

คว�มสะอ�ดสุขอน�มัย และก�รควบคุมก�รติดเชื้ อ ซ่ึงจะเพิ่ม

คว�มอุ่นใจให้กับผู้ม�เยือนเม่ือสิงคโปร์พร้อมท่ีจะเปิดประเทศ

อีกครั้ง

สรุปข่าวตลาดสิงคโปร์โดยรวม
สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
• ฮิลตันกรุ๊ปและ OUE Limited รว่มมือกันในก�รเปล่ียนโฉมโรงแรมแมนด�รินออร์ช�ร์ดสิงคโปร์ เป็นฮิลตันสิงคโปร ออร์ช�ร์ด โดยมี

กำ�หนดจะแล้วเสร็จปล�ยปี 2564  ก�รรีแบรนด์ของโรงแรมครั้งนี้จะสร้�งคว�มพร้อมให้กับธุรกิจ เน้นก�รเพิ่มฟังก์ชั่นก�รประชุม เพิ่ม

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกด้�นอ�ห�รและเครื่องด่ืม เพื่อชว่ยเพิ่มสถ�นะของโรงแรมให้ส�ม�รถรองรับนักเดินท�งไมซ์ได้

• STB ได้รว่มมือกับผู้เล่นดิจิทัลสำ�คัญเชน่ Facebook, Google และ LinkedIn เพื่อพัฒน�ก�รฝึกอบรมผ�่นเว็บสำ�หรับอุตส�หกรรม

ก�รท่องเท่ียว และยังได้รับก�รสนับสนุนจ�ก Google และ UOB ในก�รออกแบบโครงก�ร SME Leadership Academy เพื่อมุง่เน้น

ธุรกิจขน�ดเล็กและขน�ดกล�งในธุรกิจค้�ปลีกและธุรกิจท่องเท่ียว โปรแกรมออนไลน์จะครอบคลุมหัวข้อต่�ง ๆ รวมถึงก�รตล�ดดิจิทัล 

เครื่องมือก�รทำ�ง�นออนไลน์เพื่อสง่เสริมให้เกิดก�รขย�ยตล�ดในต่�งประเทศ 

• IBTM ได้ออกม�ประก�ศกำ�หนดก�รใหม่สำ�หรับ IBTM เอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่�งวันท่ี 13 - 14 เมษ�ยน 2564 ณ ศูนย์

ก�รประชุมม�ริน�่เบย์แซนด์ โดยเนื้อห�จะเน้นเรื่อง 'Inventing the Future' ในง�นจะมีแพลตฟอร์มและเครื่องมือในก�รปรับโฉม

สำ�หรับอุตส�หกรรมไมซ์ เพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจแก่บุคล�กรในอุตส�หกรรมได้เรียนรู้และว�งแผนก�รดำ�เนินง�นในสำ�หรับอน�คต 
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1. ในชว่งเดือนมิถุน�ยน ประเทศไต้หวันได้ออกประก�ศถึงสถ�นก�รณ์ก�รแพรร่ะบ�ดของเชื้อโควิด-19 ท่ีเริ่มคล่ีคล�ยไปในท�ง

ท่ีดีข้ึน รัฐบ�ลจึงออกม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่� 3.9 พันล้�นเหรียญไต้หวัน หรือประม�ณ 130 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ เพื่อ

สนับสนุนภ�คประช�ชนให้ท่องเท่ียวภ�ยในประเทศ 

2. ประเทศไต้หวันอนุญ�ตให้ผู้เดินท�งต่�งช�ติท่ีเดินท�งม�จ�กประเทศท่ีมีคว�มเสี่ยงต่ำ�เดินท�งเข้�ประเทศ พร้อมกับอนุโลม

ระยะเวล�ก�รกักตัวเหลือเพียง 7 วัน ท้ังนี้ ผู้ท่ีไดัรับก�รอนุโลมจะมีคุณสมบัติท่ีตรงต�มท�งรัฐบ�ลกำ�หนด

3. TAITRA ค�ดก�รณ์ว่�หลังจ�กท่ีสถ�นก�รณ์มีทิศท�งท่ีดีขึ้นแล้ว ภ�คเอกชนว�งแผนจะกลับม�จัดกิจกรรมไมซ์กว่� 50 ง�น

ต้ังแต่เดือนมิถุน�ยนจนถึงเดือนสิงห�คมนี้ ซึ่งถือเป็นสัญญ�ณท่ีดีสำ�หรับธุรกิจไมซ์ในก�รกลับม�ดำ�เนินก�รได้ต�มปกติ

ประเด็นความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไต้หวัน
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• MEET TAIWAN กลุ่มง�นท่ีดูแลอุตส�หกรรมไมซ์ ภ�ยใต้

กระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวัน ได้ออกแถลงก�รณ์ช่วยเหลือ

ผู้ประกอบก�รไมซ์ในประเทศ ระบุว่�ช่วงเวล�เหล่�นี้ เป็นช่วง

เวล�ท่ีย�กลำ�บ�ก ประเทศไต้หวันจึงได้ให้ก�รสนับสนุนและร่วม

ทำ�ง�นกับภ�คส่วนต่�ง ๆ เพื่ อช่วยลดผลกระทบเชิงลบของ

ก�รแพรร่ะบ�ดของโควิด-19 ท่ัวโลก เชน่ ก�รให้คว�มชว่ยเหลือ

ส่งออกหน้�ก�กอน�มัยม�ตรฐ�นโรงพย�บ�ลกว่�ล้�นชิ้นไปยัง

ประเทศต่�งๆ อ�ทิ สหรัฐอเมริก� แคน�ด� ออสเตรเลีย ยุโรป

ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และอ่ืนๆ จึงทำ�ให้ประเทศต่�งๆ ท่ีได้รับ

คว�มช่วยเหลือต่�งออกม�ประก�ศคว�มขอบคุณต่อประเทศ

ไต้หวันสำ�หรับก�รชว่ยเหลือในครั้งนี้

• ในชว่งต้นเดือนเมษ�ยน 2563 ศนูยบ์ญัช�ก�รเหตกุ�รณก์�รระบ�ด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน� 2019 ระบุว่� พรมแดนประเทศ

ไต้หวันยังไม่อนุญ�ตให้นักเดินท�งต่�งช�ติเดินท�งเข้�ประเทศ

ท้ังน้ีช�วต่�งช�ติท่ีได้รบัวีซ�่ก�รพำ�นกัระยะย�วจะได้รบัก�รยกเว้น

อย่�งไรก็ต�มเมื่อเดินท�งเข้�ม�ในประเทศแล้วทุกคนยังจำ�เป็น

จะต้องได้รับก�รกักกันเป็นเวล� 14 วันเพื่อลดก�รแพรร่ะบ�ดของ

เชื้อไวรัสเข้�ม�ในประเทศ รวมถึงก�รจำ�กัดจำ�นวนเท่ียวบินยังคง

ดำ�เนินต่อไป

• ในช่วงต้นเดือนมิถุน�ยน 2563 ศูนย์บัญช�ก�รเหตุก�รณ์

ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 ของไต้หวันได้กล่�ว

ว่�สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดภ�ยในประเทศได้คล่ีคล�ยลงและ

ส�ม�รถควบคุมสถ�นก�รณ์ได้แล้ว สำ�หรับนักธุรกิจช�วต่�งช�ติ

ท่ีเดินท�งม�จ�กประเทศท่ีมีคว�มเสี่ยงต่ำ� ส�ม�รถเดินท�งเข้�

ออกประเทศและพำ�นักในไต้หวันในระยะสั้นได้ อีกท้ังจะได้รับ

ก�รอนุโลมลดระยะเวล�ก�รกักตัวเหลือเพียง 7 วัน อย�่งไรก็ต�ม

ผู้ท่ีจะได้รับก�รอนุโลมจะต้องมีปฏิบัติต�มระเบียบ ดังนี้ 

1)  ผู้ท่ีจะได้รับก�รอนุโลมจะต้องแจ้งคว�มจำ�นงค์ก�รเดินท�งเข้�

ประเทศม�ยังศูนย์บัญช�ก�ร

2)  จะต้องพำ�นักอยูใ่นประเทศไต้หวันไมเ่กิน 3 เดือน 

3) ผู้ท่ีจะเดินท�งเข้�ม�จะต้องเป็นก�รเดินท�งเพื่อวัตถุประสงค์

ดังนี้ ก�รตรวจสอบ ก�รบริก�รหลังก�รข�ย ผู้เชี่ยวช�ญก�รฝึก

อบรม หรือผู้ท่ีจะเดินท�งม�ทำ�สัญญ�ในประเทศ 

4) จะต้องเป็นผูท่ี้ม�จ�กประเทศท่ีมคีว�มเสีย่งของก�รแพรร่ะบ�ด

ของเช้ือต่ำ� และจะต้องไมเ่ดินท�งเข�้ประเทศอ่ืนในระยะเวล� 14 วัน

ก่อนเข�้ไต้หวัน

สรุปข่าวตลาดไต้หวันโดยภาพรวม
สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป

• กระทรวงคมน�คมและก�รสื่ อส�รของไต้หวันได้ออกประก�ศ

ม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่� 3.9 พันล้�นเหรียญไต้หวันหรือ

ประม�ณ 130 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนก�รท่องเท่ียว

ภ�ยในประเทศ ซึง่รวมถึงเงินอุดหนนุก�รท่องเท่ียวสำ�หรับประช�ชน

ภ�ยในประเทศ หลังจ�กท่ีสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้ อ

โควิด-19 เริ่ มคล่ีคล�ยไปในท�งท่ี ดีขึ้ นและจะเริ่ มส่งเสริมให้

ประช�ชนออกเดินท�งท่องเท่ียวในประเทศม�กขึ้น

• สำ�นักก�รค้�ต่�งประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจและสภ�พัฒน�

ก�รค้�ต่�งประเทศของไต้หวัน (TAITRA) รว่มกันแถลงข�่วเมื่อ

วันท่ี 10 มถินุ�ยน เพื่อประก�ศว่�ไต้หวันได้เริม่ผอ่นคล�ยม�ตรก�ร

ป้องกันก�รระบ�ดของโควิด-19 ซึ่งจะทำ�ให้ก�รท่องเท่ียวภ�ยใน

ประเทศซึ่งจะรวมไปถึงกิจกรรมต่�ง ๆ  ในอุตส�หกรรมไมซ์กลับม�

จัดได้ต�มปกติ โดยต้ั งแต่เดือนมิถุน�ยนถึงสิงห�คม 2563 

มี กำ �หนดจะจั ดง�นไมซ์ ม�กกว่ � 50 ง�นในหล�กหล�ย

อุตส�หกรรม อ�ทิ ก�รแสดงคอนเสิร์ต อ�ห�รและเคร่ืองด่ืม

สัตว์เล้ียง และกิจกรรมกล�งแจ้ง เป็นต้น ถือเป็นก�รข�นรับ

นโยบ�ยภ�ครัฐท่ีต้องก�รกระตุ้นให้เกิดก�รเดินท�งในประเทศ

จัดทำ�โดย 
ดร.วร�งคณ� อดิศรประเสริฐ

ชัญญรักษ์ ฉิน
ภูมินทร์ มีถ�วรกุล 
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