
ความเคลื่อนไหวของ

ไตรมาสที่ 2/2563 ( มกราคม-มีนาคม 2563)

ตลาดต่างประเทศ



	 หลังจากท่ีองค์การอนามัยโลก	 (World	 Health	 Organization)	 ประกาศให้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหมห่รือโควิด-19	 เป็นการ

ระบาดใหญท่ั่วโลก	แต่ละประเทศต่างออกมาตรการรับมือกับการแพรร่ะบาดของโควิด-19	รัฐบาลหลายประเทศเพิม่มาตรการท่ีเข้มข้น

ขึ้นในการควบคุมการเดินทางออกนอกประเทศของประชาชน	และการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติจากพื้นท่ีเสี่ยง	บางประเทศ

ออกมาตรการปิดเฉพาะเมืองตลอดจนการปิดประเทศโดยระงับการเข้าออกของนักท่องเท่ียวต่างชาติเป็นการชั่วคราว	 เพื่อควบคุมการ

แพรร่ะบาดในประเทศ

	 ข้อมูลล่าสุดประจำาไตรมาสนี้	(มกราคม	–	มีนาคม	2563)	มีจำานวนผู้ติดเชื้อสะสมและจำานวนผู้ท่ีกำาลังรักษาของประเทศต่าง	ๆ

	ในรายงานฉบับบนี้	พบว่า	ประเทศจีน	เป็นประเทศท่ีมีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด	ในขณะท่ีเกาหลีใต้	และออสเตรเลีย	เป็นประเทศท่ีมีจำานวน

ผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดป็นอันดับท่ี	2	และ	3	ตามลำาดับ	โดยท่ีกลุ่ม	CLMV	เป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

อ่ืน	ๆ

ประเทศ จำานวนผู้ติดเชื้อสะสม จำานวนผู้ที่กำาลังรักษา

จีน 81,554 2,004

เกาหลีใต้ 9,786 4,216

ออสเตรเลีย 4,763 4,398

มาเลเซีย 2,766 2,186

ญี่ปุ่น 2,178 1,697

ฟิลิปปินส์ 2,084 1,947

ไทย 1,651 1,299

อินโดนีเซีย 1,528 1,311

สิงคโปร์ 926 683

ฮ่องกง 715 583

นิวซีแลนด์ 647 572

ไต้หวัน 322 278

เวียดนาม 212 154

กัมพูชา 109 86

มาเก๊า 41 31

เมียนมา 15 14

ลาว 9 9

ท่ีมา:	https://www.worldometers.info/coronavirus/
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	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไปท่ัวโลกของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19	 ทำาให้เกิดการชะงักของภาคอุตสาหกรรมต่าง	 ๆ

ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำาของโลก	อาทิ	จีน	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น

เยอรมัน	 และเกาหลีใต้	 กำาลังได้รับผลกระทบอยา่งหนักจากการ

แพรร่ะบาดของโควิด-19	 โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีเป็นศูนย์กลาง

ของอุตสาหกรรมการผลิตท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกต้องหยุดชะงักจาก

มาตรการควบคุมโรคระบาด	ด้วยการปิดเมืองหลายแห่ง	รวมถึง	

“อู่ฮ่ัน”	ท่ีเป็นเมืองอุตสาหกรรมยานยนต์

	 นอกจากนี้สถานการณ์ท่องเท่ียวระหว่างเดือนมกราคม

ถึงมีนาคม	 2563	 พบว่า	 จำานวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมี

จำานวนลดลงอยา่งเห็นได้ชัด	 ธุรกิจจำานวนมากในอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว	 ไมว่่าจะเป็นสายการบิน	 ธุรกิจโรงแรม	 และธุรกิจท่ี

เชื่อมโยงกับการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนต่างได้รับผลกระทบ

ท้ังสิ้น	 เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นแหล่งรายได้หลักของ

หลายประเทศในอาเซียน	 ทำาให้บางธุรกิจถึงขั้นต้องปิดกิจการ

อุตสาหกรรมไมซ์หน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบทางตรง

เนื่องจากการจัดงานประชุม	 สัมมนา	 นิทรรศการการจัดแสดง

สินค้า	และมหกรรมนั้น	 เป็นกิจกรรมท่ีมีคนจำานวนมากมาอยูร่วม

กัน	 การแพรร่ะบาดของโควิด-19	 เป็นอุปสรรคท่ีทำาให้งานไมซ์

ต่าง	ๆ	ต้องเล่ือนการจัดงาน	หรือจะต้องยกเลิกไป	

	 รัฐบาลหลายประเทศได้ออกมาตรการหลากหลายเพื่อ

ชว่ยเหลือผู้ประกอบการทุกภาคสว่นและประชาชน	 พร้อมท้ัง

มาตรการเยียวยาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว	อาทิ	การยกเว้นภาษี

ให้กับธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19	 มาตรการผอ่น

ปรนเง่ือนไขการชำาระเงินกู้	 การระงับค่าธรรมเนียมชำาระล่าช้า	

การให้เงินสดกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ	 การชว่ยเหลือและพัฒนา

ขีดความสามารถทางการแขง่ขันของผู้ประกอบการโดยสนับสนุน

งบประมาณในการพัฒาทักษะ	 รวมถึงมาตรการกระตุ้นการเดิน

ทางท่องเท่ียวหลังจากท่ีสถานการณ์ฟ้ืนตัว

	 ความเคล่ือนไหวของตลาดต่างประเทศ	 จะแบง่เป็น	 2	

กลุ่ม	 โดยแบง่จากเขตพื้นท่ีต้ังและศักยภาพในการรองรับการจัด

งานระดับนานาชาติ	ได้แก่	1)	กลุ่มประเทศท่ีจัดอยูใ่นการแขง่ขัน

ระดับภูมิภาคอาเซียนและเป็นประเทศท่ีกำาลังพัฒนา	 ได้แก่	

ประเทศมาเลเซีย	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	เวียดนาม	เมียนมา

กัมพูชา	 และลาว	 	 2)	 กลุ่มประเทศท่ีมีบุคลากรและโครงสร้าง

พื้นฐานโรงแรม	 ศูนย์ประชุม	 และศูนย์แสดงสินค้าท่ีมีมาตรฐาน

ระดับโลก	 พร้อมท่ีจะรองรับการจัดงานระดับนานาชาติและ

นักเดินทางไมซ์	 ได้แก่	 ประเทศออสเตรเลีย	 ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 จีน

ฮ่องกง	 มาเก๊า	 สิงคโปร์	 และไต้หวัน	 ความเคล่ือนไหวของตลาด

ต่างประเทศในไตรมาสท่ี	2	(มกราคม	–	มีนาคม	2563)	ประกอบ

ไปด้วย	 สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด

-19	และความเคล่ือนไหวในอุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละประเทศ
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ความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศกลุ่มที่ 1: 

มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ 
และกลุ่มประเทศ CLMV
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มาเลเซียเริม่เคล่ือนไหวในไตรมาสแรกของปี	2563	โดยการเข้ารว่มในงาน	AIME	และได้ออกแคมเปญ	

Visit	 Malaysia	 2020	 มุง่เน้น	 3	 กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่	 การดูแลสุขภาพ	 โทรคมนาคม	 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 แต่หลังจากมีการแพรร่ะบาดอยา่งหนักของโควิด-19	 มาเลเซียได้ประกาศยกเลิกแคมเปญการ

ท่องเท่ียว	Visit	Malaysia	2020	และให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องใช้โลโก้	Malaysia	Truly	Asia	แทน

รัฐบาลมาเลเซียได้ดำาเนินมาตรการต่าง	ๆ	 ในการแสดงให้เห็นว่ามาเลเซียมีความพร้อมในรับมือกับโควิด-19	

อาทิ	การให้คำาปรึกษาด้านการท่องเท่ียวและการให้คำาแนะนำาด้านสุขภาพแก่ประชาชน	ซึ่งคำาแนะนำาต่าง	ๆ

ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก	(WHO)	และอีกหนึ่งมาตรการท่ีออกมาเพื่อลดการแพรเ่ชื้อของ

โควิด-19	คือ	ห้ามไมใ่ห้เรือสำาราญทุกลำาเดินทางเข้ามาในประเทศ	และห้ามการรับจอดเรือสำาราญ

รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือช่วยเหลือภาคการท่องเท่ียวและอ่ืนๆท่ีได้รับ

ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19	 มาตรการหลักๆอาทิการเล่ือนเวลาของการเสียภาษีเงินได้	 สว่นลดค่าไฟฟ้า	

กองทุนสนับสนุนการหยุดชะงักของพนักงาน	และยกเว้นภาษีบริการสำาหรับสถานประกอบการโรงแรม

ในสว่นของสำานักงานการประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย	(MyCEB)	ซีอีโอคนใหมม่ีความต้ังใจท่ีจะทำาให้

MyCEB	 เป็นศูนย์รวมข้อมูลท่ีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ใช้อ้างอิง	 มุง่เน้นการแบง่ปันข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องและถูกต้องในเวลาท่ีเหมาะสมให้กับผู้มีสว่นได้เสีย	และได้ขยายโปรแกรมการตลาด	

“Malaysia	Twin	Deal”	เพื่อดึงดูดกลุ่มนักเดินทางไมซ์หลังจากท่ีทุกอยา่งเข้าสูภ่าวะปกติ

ในขณะเดียวกันสำานักงานการประชุมและนิทรรศการปีนัง	(PCEB)	ได้แนะนำาให้พิจารณาจัดกิจกรรมทาง

ธุรกิจผา่นทางออนไลน์	และยังได้ออกแคมเปญการสื่อสาร	“Penang	Fight	COVID-19”	เพื่อเปิดโอกาส

ให้ทุกภาคสว่นได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง	

รัฐบาลมาเลเซียมุง่เน้นในการพัฒนาเมือง	ILOILO	รว่มกับภาคเอกชนในการผลักดันให้เป็น	MICE	City	

จุดหมายปลายทางของไมซ์	โดยมีจุดเด่นในด้านการผลิตอาหารสำาหรับตลาดฮาลาล	และมุง่เน้นจับกลุ่ม

นักเดินทางท่ีเป็นตลาดฮาลาล

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในมาเลเซีย
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สรุปข่าวตลาดมาเลเซียโดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
จากการประกาศ	 แคมเปญการท่องเท่ียว	 Visit	 Malaysia	

2020	 (VM	 2020)	 เมื่อต้นปีท่ีผา่นมา	 แต่หลังจากท่ีมีการ

แพรร่ะบาดของโควิด-19	 กระทรวงการท่องเท่ียว	 ศิลปะ

และวัฒนธรรม	 (MOTAC)	ประเทศมาเลเซีย	ประกาศยกเลิก

แคมเปญการท่องเท่ียว	VM2020	โดยมีผลทันที	ดังนั้น

MyCEB	 จึงได้ดำาเนินการแจ้งให้พันธมิตรในอุตสาหกรรม

ทุกหนว่ยงานตรวจสอบสื่อการตลาดและใช้โลโก้	 Malaysia	

Truly	Asia	แทน	VM	2020	

จากวิกฤตโควิด-19	 รัฐบาลมาเลเซียได้ดำาเนินมาตรการ

ต่างๆ	 เชน่การให้คำาปรึกษาด้านการท่องเท่ียวและการให้คำา

แนะนำาด้านสุขภาพแก่ประชาชน	 เพื่อท่ีจะสามารถดำาเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจในประเทศมาเลเซียต่อไป	 ซึ่งคำาแนะนำา

ต่าง	ๆ	 ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก	 (WHO)	ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่ามาเลเซียมีความพร้อมในรับมือกับโควิด-19	

และในระหว่างนี้รัฐบาลมาเลเซียจะกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน

ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปฏิบัติตามแนวทางและข้ันตอน

ของกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย	 เพื่อจะเป็นจุดหมาย

ปลายทางการเดินทางท่ีดีท่ีสุด	 และพร้อมรับการกลับมานัก

เดินทางไมซ์

ตามคำาแนะนำาจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง

คมนาคม	 มาเลเซียได้ออกกฎหมายห้ามไมใ่ห้เรือสำาราญทุก

ลำาเดินทางเข้ามาในประเทศเนื่องจากมีผู้ป่วยท่ีเพิม่ขึ้น	โควิด

-19	 ทำาให้เกิดความตึงเครียดต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

ถึงแม้ว่าปีนังมีผู้โดยสารเรือสำาราญเพิม่ขึ้นอยา่งมาก	ในปี

2561	 มีผู้โดยสาร	 354,507	 คน	 และเพิม่ขึ้นเป็น	 449,885	

ในปี	 2562	 โดยจำานวนเรือท่ีเดินทางมาถึงเพิม่ขึ้นจาก	 185	

เป็น	 198	 ในปี	 2562	 แต่การตัดสินใจห้ามการรับจอดเรือ

สำาราญนี้	 จะเป็นหนึ่งในมาตรการท่ีจะสามารถลดการแพร่

เชื้อของ	โควิด-19

สำานักงานการประชุมและนิทรรศการปีนัง	 (PCEB)	 ประกาศ

การเล่ือนและยกเลิกการจัดงาน	 อยา่งน้อย	 20	 งานเพื่อ

ป้องกันการแพรก่ระจายของ	 โควิด-19	 แต่สว่นใหญจ่ะ

เป็นการเล่ือนมากกว่าการยกเลิก	 หากผู้จัดงานธุรกิจขนาด

เล็ก	 เชน่	 การสัมมนา	 การฝึกอบรมและการประชุมต้องการ

ดำาเนินงาน

สำานักงานการประชุมและนิทรรศการปีนังแนะนำาให้

พิจารณาจัดกิจกรรมผา่นทางออนไลน์	 ปีนังหนึ่งเป็นหนึ่ง

ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำาหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อ

งกับไมซ์	 ทาง	 PCEB	 เองได้ประกาศแคมเปญการสื่อสาร

“Penang	 Fight	 โควิด-19	 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้

รับข้อมูลท่ีถูกต้องเก่ียวกับการระบาดโดยไม่สร้างความต่ืน

ตระหนกท่ีไมจ่ำาเป็นจากขา่วปลอม

สมาคมผู้ จัดงานการจัดประชุมและนิทรรศการของ

มาเลเซียMalaysian	 Association	 of	 Convention	 and	 Ex-

hibition	Organisers	and	Suppliers	(MACEOS)	ได้ประกาศ

ตัวเลขความสูญเสียจากการระบาดของโควิด-19	 ประมาณ					

กว่า	1.5	พันล้านริงกิต	ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน

ท่ัวประเทศมีจำานวนงานท้ังสิ้น	47	งานท่ีถูกยกเลิก	และ

62	 ได้ถูกเล่ือนออกไป	 MACEOS	 ซึ่งจัดต้ังทีมทำางานพิเศษท่ี

เก่ียวข้องกับโควิด-19	 เพื่อจัดการกับปัญหาต่าง	 ๆ	 ท่ีสง่ผลก

ระทบต่ออุตสาหกรรม	 พร้อมท้ังกำาชับให้ผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมปฏิบัติตามคำาสั่งของรัฐบาล	 เพื่อชว่ยป้องกัน

การแพรร่ะบาดของโรค	 เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก

การระบาดของโรคให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท้อง

ถ่ินและเศรษฐกิจโดยรวม	 MACEOS	 ได้เสนอโครงการต่างๆ

เชน่	 การยกเว้นภาษีการขายและบริการสำาหรับศูนย์การ

ประชุม	รวมถึงภาษีธุรกิจ	และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	เพื่อ

ชว่ยเหลือทางด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ

รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า

4.7	 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อชว่ยเหลือภาคการท่องเท่ียว

และอ่ืน	 ๆ	 ท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤต	 โควิด-19	 มาตรการ

หลัก	ๆ 	คือ	การเล่ือนเวลาของภาษีเงินได้	สว่นลด15%	สำาหรับ

ค่าไฟฟ้า	 กองทุนสนับสนุนการหยุดชะงักของพนักงานและ

ยกเว้นภาษีบริการ	 6%	 สำาหรับโรงแรม	 ในขณะเดียวกัน

ศูนย์แสดงสินค้าและการค้านานาชาติมาเลเซีย	 (MITEC)	 ได้

ดำาเนินการการตอบสนองต่อการระบาดของโรค	 โดย	MITEC	

ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกประตูทางเข้า-ออก	สำาหรับผู้เข้า

มาในศูนย์ประชุม	บุคคลใดก็ตามท่ีแสดงอาการ	จะถูกนำาไปท่ี

ห้องตรวจและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ	MITEC	

เป็นสถานท่ีจัดงานแห่งเดียวในมาเลเซียท่ีมีคลินิกในตัวเอง	

และมีรถพยาบาลประจำาท่ีพร้อมใช้งาน
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สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป

MyCEB	 ได้ขยายโปรแกรมการตลาด	 ท่ีเรียกว่า	 “Malaysia	

Twin	Deal”	(MTD)	เพื่อนำาเสนอข้อเสนอ	2	รูปแบบ	เพื่อเป็น

แรงจูงใจ	โดยข้อเสนอท่ี	1	ข้อเสนอสำาหรับการประชุมองค์กร

ระหว่างประเทศและกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลโดยต้อง

มีผู้เข้ารว่มอยา่งน้อย	 30	 คน	 มาเลเซียจะให้การสนับสนุน

ท่ีเพิม่มูลค่าหลายอยา่ง	 ยิง่มีจำานวนกลุ่มใหญม่ากขึ้น	 ก็จะ

ได้รับผลตอบแทนมากขึ้น	 อาทิ	 การแสดงทางวัฒนธรรม

ฟรีบูธภาพถ่าย	 ป้ายต้อนรับ	 ข้อเสนอท่ี	 2	 เสนอรางวัลจูงใจ

โดยบริษัทท่ีจัดต้องมีจำานวนผู้เข้าร่วมสะสมของการประชุม

องค์กร	

จำานวนนักเดินทางท่ีเข้ามาในรูปแบบของการท่องเท่ียว

เพื่อเป็นรางวัล	 จะได้รับโอกาสในการลุ้นรางวัล	 iPad	 หรือ

แพ็คเกจ	 2	 วัน	 ในกัวลาลัมเปอร์	 หรือสามารถเลือก	 2	 จุด

หมายปลายทางท่ีต้องการในมาเลเซีย	 นอกจากนี้ยังมีรางวัล

พิเศษสำาหรับบริษัทท่ีมีผู้เข้ารว่มสะสมอยา่งน้อย	 3,000	 คน

สำาหรับการศึกษาดูงานท่ีประเทศมาเลเซียสำาหรับลูกค้า

องค์กร	โปรแกรม	MTD	มีผลบังคับใช้สำาหรับการจองต้ังแต่	1	

เมษายน	2562	-	30	พฤศจิกายน	2563	และกลุ่มจะต้องมาถึง

ภายในวันท่ี	31	ธันวาคม	2563	

ชว่ง	 10	 ปีท่ีผา่นมา	 MyCEB	 ได้เสริมความแข็งแกรง่ให้กับมาเลเซียในฐานะศูนย์กลางธุรกิจของเอเชีย	 และทำาให้มาเลเซียเป็น

ประเทศท่ีติดอันดับ	35	อันดับแรกของการประชุมท่ัวโลก	ในขณะท่ีกัวลาลัมเปอร์ติด	10	อันดับสูงสุดสำาหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ปัจจุบันมาเลเซียมีศูนย์การประชุมท่ีสำาคัญ	 11	 แหง่	 MyCEB	 มีบทบาทอยา่งมากในการสร้างงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ

พร้อมประกาศความสำาเร็จของประเทศมาเลเซียในการท่ีมีงานยืนยันถึง	 155	 กิจกรรมทางธุรกิจ	 ระหว่างปี	 2563	 ถึง	 2569	 ซึ่ง

จำานวนงานนี้เป็นหลักประกันว่าจะมีผู้เข้ารว่มประชุมประมาณ	 368,000	 คน	 และสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ

	2.95	หมื่นล้านริงกิต	

MyCEB	 ได้ประกาศแต่งต้ัง	 Abdul	 Khani	 Daud	 ให้เป็นซีอีโอคนใหม	่ ซึ่งภาระกิจแรกท่ีต้องเรง่ดำาเนินการ	 คือ	 มาตรการชว่ยเหลือ

ผู้มีสว่นได้เสียของอุตสาหกรรมไมซ์	 และจัดการผลกระทบของโควิด-19	 ซึ่งคาดว่ามาเลเซียจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออก

โดยกระทรวงการคลังของมาเลเซีย	 เพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบดังกล่าว	 ในขณะเดียวกัน	 Abdul	 Khani	 Daud	 ต้ังใจท่ีจะ

ทำาให้	 MyCEB	 เป็นศูนย์รวมข้อมูลท่ีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ใช้อ้างอิง	 มุง่เน้นการแบง่ปันข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและถูกต้อง

ในเวลาท่ีเหมาะสมให้กับผู้มีสว่นได้เสีย	 พร้อมท้ังตรวจสอบให้แนใ่จว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ได้ใช้มาตรการท่ีกำาหนด

โดยรัฐบาล	หรือไม	่MyCEB	 ได้ทำาการสื่อสารข้อความไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีจะมาจัดงานว่ามาเลเซียกำาลังดำาเนินมาตรการทุก

อยา่งท่ีเป็นไปได้เพื่อให้มั่นใจว่ามาเลเซียยังคงเป็นจุดหมายปลายทางท่ีปลอดภัย	และในระยะยาว	Daud	 ต้ังเป้าไว้ว่า	MyCEB	จะมี

เข้าไปมีบทบาทมากขึ้นเพื่ออำานวยความสะดวกในการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์	 มุง่เน้นกลยุทธ์ท่ีทำางานกับภาคเอกชน	 สมาคม

และอุตสาหกรรม	รวมท้ังหนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง	เพื่อสร้างความแข็งแกรง่ให้กับมาเลเซียในการเป็นแบรนด์ท่ีเน้นกิจกรรมทาง

ธุรกิจ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผา่นมา	 MyCEB	 ได้เข้ารว่มในงาน	 AIME	 เป็นปีท่ี	 10	 ติดต่อกัน	 MyCEB	 ยังคงมาเข้ารว่มงานและนำาเสนอ

ประเทศมาเลเซียในฐานะศูนย์กลางธุรกิจของเอเชียในภูมิภาค	 งาน	 AIME	 เป็นเวทีท่ีเหมาะสมในการแนะนำาแคมเปญใหม่ๆ ของ

ประเทศ	 ซึ่งมาเลเซียได้ออกแคมเปญ	 Visit	 Malaysia	 2020	 ท่ีจะใช้ดึงดูดนักท่องเท่ียวตลอดท้ังปี	 โดยมีแผนท่ีจะมุง่เน้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ	 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ซึ่งต้ังเป้าต้อนรับนักท่องเท่ียว

ต่างชาติ	30	ล้านคน	อีกหนึ่งในแคมเปญ	คือ	Malaysia	Never	Like	Before	(MNLB)	ท่ีได้รับความนิยมสูง	มีจุดมุง่หมายใหม	่ๆ	มา

นำาเสนอเพื่อมอบเป็นตัวเลือก	และแนวคิดใหมท่ี่นา่สนใจสำาหรับนักวางแผน	แคมเปญนี้เน้นประสบการณ์ท่ีไมเ่หมือนใครและแปลก

ใหมใ่น	5	จุดหมายปลายทางสำาคัญของมาเลเซีย	ได้แก่	 กัวลาลัมเปอร์	จอร์จทาวน์	 ลังกาวี	ซาบาห์	และซาราวัค	โดยเฉพาะสำาหรับ

การประชุมองค์กรและการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล	
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ภาคธุรกิจของเมือง	 ILOILO	 เริม่สนใจท่ีจะพัฒนาสถานประกอบการท่ีเป็นมิตรกับฮาลาล	 และมุง่เน้นการผลิตอาหารเพื่อสนับสนุน

การเข้าสู	่ MICE	 City	 เมือง	 ILOILO	 ต้องการวางตำาแหนง่เมืองให้เป็นจุดหมายปลายทางของไมซ์และการเข้าสูต่ลาดฮาลาล	 ซึ่ง

สามารถนำามาเป็นจุดขายหากเมืองต้องการท่ีจะเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีจริงจังในเอเชีย	ปัจจุบันในเมือง	ILOILO	ยังไมม่ีธุรกิจ

ท่ีได้รับการรับรองฮาลาล	และสถานประกอบการท่ีจัดงานท่ีมีผู้เข้ารว่มหลากหลายทางวัฒนธรรมยังต้องสั่งและนำาเข้าผลิตภัณฑ์

ท่ีจำาเป็นสำาหรับการจัดเล้ียงมาใช้ในงาน	 เมือง	 ILOILO	 เป็นเมืองแรก	 ๆ	 ท่ีรัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพและจะผลักดันเรื่องนี้	 เนื่องจาก

เมือง	ILOILO	เป็นหนึ่งใน		เมืองท่ีได้รับการพัฒนามากท่ีสุดใน	Western	Visayas	โดยรัฐบาลคาดหวังว่า	ผู้ประกอบการขนาดเล็กและ

ขนาด		กลางต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าฮาลาลและเข้าใจความต้องการท่ีแท้จริงของตลาดฮาลาล

Le	 Méridien	 Putrajaya	 ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นสถานท่ีในการรองรับนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเท่ียวท่ีมองหาความ

สะดวกสบาย	Le	Méridien	Putrajaya	อยูห่า่งจากสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เพียง	30	นาที	และหา่งจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์

เพียง	25	นาที	โรงแรมยังต้ังอยูใ่กล้กับจุดต่าง	ๆ	 เชน่	Cyberjaya,	Puchong,	Sunway	and	Shah	Alam	ซึ่งเป็นท่ีต้ังของกลุ่มธุรกิจ

ท้องถ่ินหลายแหง่	ภายในโรงแรมมีพื้นท่ีสามารถรองรับการจัดงานท้ังขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ	่มีห้องประชุม	19	ห้อง	ในรูปแบบ

ห้องแกรนด์บอลรูมสำาหรับกลุ่มใหญ	่ ไปจนถึง	 Atelier	 Hall	 สำาหรับการสังสรรค์เล็ก	 ๆ	 พร้อมสิง่อำานวยความสะดวกท่ีหลากหลาย

นอกจากนั้นโรงแรมยังมีบริการผู้ชว่ย	 โดยท่ีจะมีนักวางแผนชว่ยออกแบบงานฟังคชั่นงานรวมถึงการดูแลการทำางานของระบบ

เทคโนโลยีภายในงาน
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สถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-19	ในประเทศอินโดนีเซีย

ยังน่าเป็นห่วงโดยหากเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงอยู่ในอันดับต้นๆทั้งนี้มาจากการมี

จำานวนของประชากรท่ีมากรวมถึงคุณภาพของสาธารณสุขยังอยู่ในระดับท่ีตำ่าอย่างไรก็ตามในส่วนของ

อุตสาหกรรมไมซ์แนน่อนว่าได้รับผลกระทบซึ่งหลังจากเกิดการแพรร่ะบาดทางรัฐบาลอินโดนีเซียได้ออก

มาประกาศให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมทุกประเภท	หรือไมก็่ให้เล่ือนออกไปก่อน	

ในสว่นของมาตรการความชว่ยเหลือจากทางรัฐบาล	 ได้มีการประกาศแนวทางด้านภาษีออกมาเพื่อชว่ย

ผู้ประกอบการ	รวมไปถึงการลดข้อกำาหนดในการ

นำาเข้าสินค้าต่าง	ๆ	ท้ังนี้	ก็เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ	

สว่นของมาตรการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมไมซ์	ทางรัฐบาลได้ประกาศเงินอัดฉีดกว่า	717.87	ล้าน

เหรียญ	 เพื่อกระตุ้นด้านการท่องเท่ียว	 แต่ยังไมไ่ด้ออกมากล่าวว่าจะเป็นลักษณะใด	 หรือผา่นชอ่งทาง

ไหน	สว่นในอุตสาหกรรมไมซ์ทางภาครัฐออกนโนบายชว่ยเหลือแก่ผู้จัดงานท่ีต้องยกเลิกไป	

รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศให้กิจกรรมไมซ์ทุกประเภทยกเลิกหรือเล่ือนการจัดงานออกไป	 ท้ังนี้เพื่อป้องกันการแพรร่ะบาด

ท่ีอาจจะเกิดขึ้น	 โดยจากสถานการณ์ดังกล่าวสง่ผลให้ตัวเลขนักเดินทางลดลงมากท่ีสุดเป็นประวัติการ	 รวมถึงตัวเลขทาง

เศรษฐกิจท่ีหายไปกว่า	1.5	หมื่นล้านเหรียญจากอุตสาหกรรมไมซ์

รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศมาตรการชว่ยเหลือผา่นการลดภาษีต่าง	 ๆ	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในภาคอุตสาหกรรม	 รวม

ถึงอุตสาหกรรมการบริการและไมซ์ด้วย	นอกจากนั้น	ยังผอ่นคลายประเภทสินค้าบางอยา่งในการนำาเข้าด้วย	ท้ังนี้	ในสว่นของ

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล	ได้มีการอัดฉีดเม็ดเงินกว่า	717.8	ล้านเรียญสำาหรับการสนับสนุนการท่องเท่ียว	และการ

ใช้จ่ายในประเทศ	

ด้านมาตรการสำาหรับอุตสาหกรรมไมซ์	ทางรัฐบาลได้ประกาศให้ความชว่ยเหลือผู้จัดงานท่ีได้รับผลกระทบ	สง่ผลให้

การจัดงานยกเลิกไป	โดยจะเป็นการประกันเงินมัดจำาให้แก่ผู้จัดงาน	เชน่	มัดจำาค่าเชา่สถานท่ี	เป็นต้น	ซึ่งจะครอบคลุมเฉพาะ

การจัดงานท่ีเกิดขึ้นระหว่างชว่งเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป	

1.

2.

3.

ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในอินโดนีเซีย

สรุปข่าวตลาดอินโดนีเซียโดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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ภาคการท่องเท่ียวของฟิลิปปินส์นั้นได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรงจากแพรร่ะบาดโควิด-19	เนื่องจากประเทศพึ่งพารายได้

การท่องเท่ียวจากจีนเป็นสว่นมาก	หลังจากท่ีมีการแพรร่ะบาดในประเทศจีนและได้มีนโยบายปิดประเทศก่อนหน้านี้	ทำาให้

การท่องเท่ียวของฟิลิปปินส์ซบเซาลงในทันที	

การแถลงการณ์จากทางภาครัฐของแต่ละหนว่ยงาน	 ในเรื่องการรับมือต่อสถานการณ์โควิด-19	 ในฟิลิปปินส์สร้างความสับสน

ใหกั้บประชาชนพอสมควรเชน่	 กรมอนามยัได้ออกประกาศเตือนประชาชนใหห้ลีกเล่ียงการเขา้รว่มงานชุมนุมท่ีมคีนจำานวนมาก

แต่สัปดาห์ต่อมาหนว่ยงานท่ีกำากับดูแลด้านการท่องเท่ียวออกประกาศในทางตรงกันข้ามว่างานเทศกาลขนาดใหญย่ังคง

จัดต่อไปได้และประชาชนสามารถเข้ารว่มได้โดยจะมีมาตรการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ	 เนื่องจากไมต้่องการให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

ได้รบัผลกระทบ	ท้ังนีไ้มไ่ด้มกีารระบุในรายละเอียดว่ามีขัน้ตอนการคัดกรองอยา่งไรและมีประสทิธิภาพเพียงใด

รัฐบาลฟิลิปปินส์ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการออกแคมเปญส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศโดยให้ผู้ประกอบ

การต่างๆ	อาทิ	โรงแรม	ร้านอาหาร	สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ	ลดราคากว่าครึ่งเพื่อหวังดึงดูดนักท่องเท่ียวภายในประเทศ	

แต่ผลการตอบรับท้ังจากนักท่องเท่ียวและผู้ประกอบการเองก็ไมไ่ด้สำาเร็จตามท่ีทางการคาดหวัง	เนื่องจากประชาชน

มีความหวาดกลัวการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัส	ซึ่งยอดผู้ติดเชื้อในฟิลิปปินส์พุง่กระโดดในกว่า	40	แหล่งท่องเท่ียวท่ัวฟิลิปปินส์

ภายหลังจากการแพรร่ะบาดของไวรัสเป็นไปในวงกว้างแล้ว	 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเท่ียวท่ัวประเทศได้รับผลกระทบ

อยา่งหนัก	 เนื่องจากรัฐบาลไมม่ีประกาศมาตรการชว่ยเหลืออยา่งเป็นทางการ	 มีเพียงเงินอัดฉีดในแคมเปญโครงการกระตุ้น

เศรษฐกิจซึ่งไม่ตรงกับความเดือดร้อนของผู้ประกอบการทำาให้ผู้ประกอบการต้องออกมาเรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐบาล

เพื่อให้บุคคลากรสามารถประคองตัวให้รอดจากวิกฤติครั้งนี้

1.

2.

3.

4.

ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในฟิลิปปินส์
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จากสถานการณ์วิกฤติไวรัสโคโรนาในปัจจุบัน	 ทำาให้บรรดา

บริษัทนำาเท่ี ยวกำาลังพยายามปรับกลยุทธ์ เพื่ อให้ ธุรกิจ

อยู่ รอด	เช่ น	การลดราคาค่ าบริ การให้ ถู กลงและเพิ่ ม

รายละเอียดอ่ืนๆ	 เพื่อให้คุ้มค่าแก่นักเดินทางมากขึ้น	 หรือ

การมุ่งเน้นทำาประชาสัมพันธ์และการตลาดภายในประเทศ

ทดแทนตลาดต่างประเทศท่ีซบเซา	 รวมไปถึงใช้ผู้มีชื่อเสียง

เซเลบบริต้ีมาช่วยในการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่น

ท้ังนี้ตัวแทนด้านการท่องเท่ียวกล่าวว่าความหวาดกลัวของ

คนท่ีมีต่อโควิด-19	 นั้นมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวมากกว่า

โรคซาร์สและ	H1N1	ท่ีเคยเกิดขึ้นสว่นหนึ่งเนื่องจากอิทธิพล

ของโซเชียลมี เดีย	รวมถึงข้อเท็จจริ งท่ี ว่ าจีนเป็นกลุ่ ม

นักเดินทางท่ีใหญเ่ป็นอันดับสองของฟิลิปปินส์

จากการท่ีกรมอนามัยออกเตือนประชาชนว่าให้หลีกเล่ียง

การเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตหรืองานอีเว้นท์ขนาดใหญ่ท่ีผู้คน

เบี ยดเสี ยดเน่ื องจากเกรงการแพร่ กระจายของเชื้ อ

โควิด-19	จนทำ าให้ งานจำ านวนมากยกเลิกการจัดหรื อ

เล่ือนวันจัดงานออกไป	 ซึ่งในสัปดาห์ถัดมาสามหนว่ยงาน

รัฐบาลของฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ระบุว่า

ประชาชนสามารถเข้ารว่มงานอีเว้นท์ต่างๆ	 ได้ตามปกติ

	ตราบใดงานนั้ นๆ	มีการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ขั้ นตอน	

การรักษาความปลอดภัยท่ีได้มาตราฐาน	 อยา่งไรก็ตามยังคง

มีรายงานตัวเลขจำานวนงานอีเว้นท์ท่ีถูกยกเลิกยังคงเพิ่มขึ้น

อยา่งต่อเนื่อง

ประเทศฟิลิปปินส์ใช้	 2	 วิธีในการรับมือกับภาวะตกตำ่าของ

การท่องเท่ียวอันเนื่องมาจากวิกฤตโควิด-19	 หนึ่งคือการลด

ราคาสำาหรับการท่องเท่ียวภายในประเทศ	 เชน่	 ค่าโรงแรม

และต๋ัวเครื่องบิน	 ถึงแม้การลดราคาดังกล่าวจะไมส่ามารถ

ชดเชยความสูญเสียจากรายได้ของนักเดินทางจีน	 ท่ีคาดว่า

ประเทศจะสูญรายได้จากการท่องเท่ียวในชว่งเดือน

กุมภาพันธ์ถึงเมษายนกว่า	 785	 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ	 แต่ก็ถือ

เป็นมาตรการท่ีจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการสูญเสียดัง

กล่าว	สองคือจัดให้มีเทศกาลจับจ่ายใช้สอย	ซึ่งร้านค้า

ท่ัวประเทศจะรว่มใจลดราคาสินค้ากว่า	70%	ท่ัวประเทศ

สถานการณ์ช่วงต้นเดือนมีนาคมของอุตสาหกรรมการท่อง

เท่ียวฟิลิปปินส์เข้าข่ายยำ่าแย่เช่นเดียวกันกับการแพร่ระบาด

ของเชื้อโควิด-19	 ในประเทศ	 ทำาให้รัฐบาลต้องออกประกาศ

เงินชว่ยเหลือจำานวนกว่า	 1	 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อใช้ในการ

ให้ความรู้และพัฒนาทักษะบุคคลากรในอุตสาหกรรมเพื่อ

เตรียมรับมือกับการแพรร่ะบาด	และเงินอีกจำานวน	8.2	 ล้าน

เหรียญสหรัฐอัดฉีดในแคมเปญการท่องเท่ียวภายในประเทศ

‘Domestic	Fun’ท่ี ก่อนหน้านี้ เคยคาดการณ์ไว้ ว่าจะมี

โรงแรมและบริ การต่ างๆเข้ าร่ วมโครงการมากมาย	

แต่ขณะนี้ตัวเลขสถานบริการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ได้

ตามท่ีต้ังเป้าไว้

ผู้ประกอบการการท่องเท่ียวในฟิลิปปินส์ส่งหนังสือขอความ

ช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลเพ่ือให้ช่วยเหลือบรรเทา

ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19	 โดยข้อความ

ในหนังสือดังกล่าวระบุถึงความช่วยเหลือท่ีผู้ประกอบการ

ต้องการอยา่งเรง่ด่วน	 เชน่	 เสนอให้ลดพนักงานชั่วคราว

เป็นเวลาหกเดือนรวมถึงการเก็บเงินสมทบประกันสังคม

โครงการท่ีอยู่อาศัยและประกันสุขภาพขอให้จ่ายสามารถ

แบง่จ่ายได้ภายในหกเดือนแทนท่ีจะจ่ายเงินก้อน	อีกท้ังเสนอ

เรื่องการปล่อยสินเชื่อสำาหรับภาธุรกิจในอัตราดอกเบ้ียตำ่า

เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาความชว่ยเหลือต่อไป

เมืองหลวงกรุงมะนิลาประกาศปิดเมืองทันทีหนึ่งเดือนหลัง

จากทางการประกาศยอดผู้ติดเชื้อแบบพุง่กระโดดใน	 41	

แหล่งท่องเท่ียวท่ัวฟิลิปปินส์	 ท้ังนี้ใน	 41	 แหล่งท่องเท่ียวดัง

กล่าวได้มีนโยบายให้ประชาชนกักตัวอยูใ่นบ้าน	 ระยะเวลา

ของการกักตัวแต่ละพ้ืนท่ีจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อ

ไวรัสท่ีพบในแต่ละพื้นท่ี

เลขานุการกระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์มีคำาสั่ง

Blacklist	 โรงแรมหรือรีสอร์ทท่ีปฏิเสธให้นักท่องเท่ียวเข้า

พักหรือหากพบว่ามีการคิดราคาสูงเกินจริง	 ท้ังนี้	 กระทรวง

การต่างประเทศยังระบุอีกว่าหากเจ้าของธุรกิจโรงแรมใดท่ี

กระทำาดังกล่าวท้ังการปฏิเสธการเข้าพักและคิดค่าใช้จ่าย

เกินจริง	จะถูกปฏิเสธวีซา่เข้าทวีปยุโรปเชน่กัน

สรุปข่าวตลาดฟิลิปปินส์โดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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ถึงแม้ภาคธุรกิจการท่องเท่ียวจะเป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-19	 มากท่ีสุดของฟิลิปปินส์	

แต่ได้มีโรงแรมขนาดเล็กมากมายกลางกรุงมะนิลายินดีเปิดห้องพักของตนบริการให้กับบุคคลากรทางการแพทย์จากหลากหลายโรง

พยาบาลได้เข้าพักโดยไมม่ีค่าใช้จ่ายจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

The	Tourism	Promotions	Board	(TPB)	ซึ่งเป็นหนว่ยงานท่ี

สนับสนุนงานด้านการตลาดและสง่เสริมการขายของ

Department	 of	 Tourism	 (DOT)	 ของฟิลิปปินส์ได้พยายาม

รักษาตำาแหน่งให้ประเทศฟิลิปปินส์เป็นจุดหมายปลายทางท่ี

สำาคัญสำาหรับนักเดินทางท่ัวโลก	ทำาให้ในปีท่ีผา่นมามีนักเดิน

ทางต่างชาติเดินทงเข้าประเทศท้ังสิ้นเป็นจำานวน	6,800,052	

คน	 นับต้ังแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม	 ซึ่งเพิม่ขึ้น	 15%	 จาก

ชว่งเดียวกันของปีก่อน	 จากตัวเลขดังกล่าวเป็นผลจากการ

ท่ี	 TPB	 ปรับวิธีการทำาการตลาด	 โดยมุง่ศึกษาและทำาความ

เข้าใจในพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักเดินทางก่อน	 โดย

แบง่ข้อมูลตามรายสัญชาติ	อายุ	รายได้	จากนั้นจึงทำาให้	TPB	

สามารถสร้างแคมเปญการตลาดท่ีตอบโจทย์ความต้องการ

ของนักเดินทางแต่ละกลุ่มได้อยา่งตรงใจ	 จากก่อนหน้านี้ท่ี

มักออกแคมเปญการตลาดและสื่อการขายท่ีตรงไปตรงมา

โดยไมไ่ด้คำานึงถึงสิง่ท่ีนักเดินทางต้องการ

Philippine	 Department	 of	 Tourism	 (DOT)	 ได้รว่มมือกับ

สถาบัน	 iACADEMY	 รว่มกันพัฒนาและเปิดตัวแอปพลิเคชั่น	

‘Exper ience	Phi l ipp ines’ 	 ท่ี มี การใ ช้ เทคโนโลยี 	

Augmented	 Reality	 (AR)	 คอยทำาหน้าท่ีฉายภาพเสมือน

จริงพร้อมให้ข้อมูลประวัติศาสตร์ของกรุงมะนิลาแก่ผู้ท่ีสนใจ	

โดยมีความหวังท่ีจะขยายเทคโนโลยีนี้ไปยังสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืน	ๆ	ท่ัวประเทศ

การท่องเท่ียวของฟิลิปปินส์กำาลังอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่าน

แนวคิดการทำาธุรกิจจากเดิม	 ไปสูก่ารทำาธุรกิจโดยเน้นให้

ความสำาคัญในเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้น	 โดยแนวคิดการ

ท่องเท่ียวแบบยั่งยืนนี้รัฐบาลจะเริ่มต้นพัฒนานำาร่องในเมือง	

Boracay	และขยายไปยังจุดหมายปลายทางอ่ืน	ๆ	เชน่

Luzon	และ	Mindanao	โดยเลขาธิการของ	Philippine	

Department	 of	 Tourism	 (DOT)	 ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า

สิ่งท่ีคนรุ่นปัจจุบันหลงเหลือไว้ให้คนรุ่นต่อไปนั้นบ่งบอกถึง

ความรับผิดชอบท่ีเรามีในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและมรดก

ทางธรรมชาติ

The	Philippine	Department	of	Tourism	(DOT)	ได้ลงนาม

ความรว่มมือกับ	 Turkish	 Airlines	 เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของประเทศด้วยการดึงนักท่องเท่ียวเข้ามาในประเทศให้มาก

ขึ้นโดยเฉพาะจากยุโรป	 เมดิเตอเรเนียน	และประเทศอ่ืนๆ	 ท่ี

สายการบินนี้ทีเส้นทางบิน	 ภายหลังจากการลงนามในบันทึก

ความร่วมมือดังกล่าวท้ังสองฝ่ายมีแผนโปรโมตการท่องเท่ียว

ฟิลิปปินส์ในหลากหลายโปรเจค	 รวมถึงการประชาสัมพันธ์

โปรโมตแคมเปญต่างๆ	รว่มกันอีกด้วย

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
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จากสถานการณ์ โควิด-19	เวียดนามหน่ึ งในประเทศท่ี ได้รับผลกระทบ

ต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในชว่งไตรมาสแรกของปี	2563	

เนื่ องจากมากกว่า30%	ของนักท่องเท่ียวต่างชาติเป็นนักท่องเท่ียชาวจีน	

สง่ผลให้สูญเสียรายได้จากการท่องเท่ียว	1.8-2	พันล้านเหรียญสหรัฐ

รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศระงับการยกเว้นการขอวีซ่าสำาหรับพลเมืองของ	

8	ประเทศในยุโรปได้แก่	เดนมาร์ก	นอร์เวย์	ฟินแลนด์	สวีเดน	สหราชอาณาจักร

เยอรมนี	ฝรั่ งเศส	และสเปน	และยังได้ระงับการออกวีซ่าชั่ วคราวสำาหรับ

ชาวต่างชาติท้ังหมดเป็นเวลา	30	วันนับจากวันท่ี	25	มีนาคม	2563

อยา่งไรก็ตาม	 เวียดนามยังคงเดินหน้าต่อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว

โดยใช้แม่นำ้ า	Hau	เมือง	Can	Tho	มาเป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ิน	ซึ่ งเป็นอีกหน่ึง

จุดขายสำาหรับนักท่องเท่ียวท่ีสนใจการท่องเท่ียวโดยเรือ	 นักท่องเท่ียวสามารถ

ร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	อาทิ	เรียนทำาอาหาร	ชมการแสดงของเขมรและดนตรี

พื้นบ้านของสามเหล่ียมปากแมน่ำ้าโขง	

แม้ว่าจำานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19	 ของประเทศเมียนมาและกัมพูชาจะมีปริมาณ

น้อย	แต่การระบาดนี้ก็สง่ผลกระทบต่อการท่องเท่ียวของท้ัง	2	ประเทศ	 ดังนั้น

รั ฐบาลได้ ออกมาให้ ความช่ วยเหลื อทางการเ งิ นแก่ ธุ ร กิ จโรงแรม	

บริษัทท่องเท่ียว	 ไมว่่าจะเป็นการยกเว้นภาษี	 หรือขยายระยะเวลาชำาระภาษี	

รวมถึงจ่ายเงินค่าจ้างขั้นต่ำาให้สำาหรับลูกจ้างท่ีตกงาน

1.

2.

3.

4.

ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในCLMV
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ภาคการท่องเท่ียวของเวียดนามคาดว่าจะมีนักท่องเท่ียว

ชาวจีนลดลง	 2	 ล้านคน	 เนื่องจากเชื้อไวรัสซึ่งอาจสง่ผลให้

สูญเสียรายได้จากการท่องเท่ียว	1.8-2	พันล้านเหรียญสหรัฐ

โดยเวียดนามได้อออกมาตรการหยุดการออกวีซ่าให้กับนัก

ท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศจีน	 เจ้าหน้าท่ีการท่อง

เท่ียวของเวียดนามกำาลังคาดการณ์ว่าโควิด-19	 จะทำาให้เกิด

ความสูญเสียต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของเวียดนามใน

ชว่งเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน	6	ถึง	7	พันล้านเหรียญสหรัฐ

เนื่องจากนักท่องเท่ียวต่างชาติเล่ือนการเดินทางมาเยือน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 นักท่องเท่ียชาวจีนเป็นตลาดการ

ท่องเท่ียวท่ีใหญเ่ป็นอันดับ3	 ของเวียดนาม	 คิดเป็นสัดสว่น

มากกว่า	30%	ของนักท่องเท่ียวต่างชาติท้ังหมด

18	 ล้านคนท่ีมาเยือนประเทศในปี	 2562	 ในขณะท่ีนักเดิน

ทางชาวจีนส่วนใหญ่มีอัตราการใช้จ่ายต่อรายค่อนข้างตำ่า

เมื่อเปรียบเทียบกับนักท่องเท่ียวชาติอ่ืน	 ๆ	 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชี้ให้เห็นว่าการสูญเสียตลาดการ

ท่องเท่ียวกลุ่มจีนทำาให้เจ้าหน้าท่ีการท่องเท่ียวของเวียดนาม

มุง่เน้นการตลาดในตลาดอ่ืน	 ๆ	 ซึ่งสร้างรายได้ต่อคนสูง

นักท่องเท่ียวจากออสเตรเลีย	 ยุโรป	 ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 และ

สหรัฐอเมริกา	

โรงแรมท่ัวเวียดนามได้รับผลกระทบจาก	 โควิด-19	 ทาง

โรงแรมได้รับคำาขอยกเลิกจำานวนมากในช่วงเดือนมีนาคม

โดยไมเ่พียงแต่นักเดินทางไมซ์เท่านั้น	 แต่ยังเป็นนักเดินทาง

อิสระ(FIT)	 ด้วยเชน่กัน	 การเกิดขึ้นของ	 โควิด-19	 ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการท่องเท่ียวของเวียดนาม	 ผลกระทบแรก

และท่ีชัดเจนท่ีสุด	 คือ	 การลดลงของนักเดินทางชาวจีน	 ซึ่ง

คิดเป็นสัดส่วนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม

ในปี	2562	หรือคิดเป็นสัดสว่นมากกว่า	30%	ผลกระทบท่ี

2	 คือ	 ความต้องการเดินทางของนักเดินทางท่ัวโลกท่ีลดลง

อยา่งมีนัยสำาคัญต่อประเทศในภูมิภาคเอเชีย	 เนื่องจากเป็น

ภูมิภาคท่ีนา่จะมีความเสี่ยงสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืน	ๆ	

ผลกระทบประการท่ี	3	คือ	อุปสงค์ในประเทศ	เนื่องจากผู้คน

ลังเลท่ีจะเดินทางไปยังสถานท่ีแออัด	 เชน่	 สนามบิน	 สถานี

รถไฟ	 และสถานีขนสง่	 รวมถึงร้านอาหารและสถานบันเทิง

เพื่อหลีกเล่ียงการติดเชื้อ

รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศระงับการยกเว้นการขอวีซ่า

สำาหรับพลเมืองของ	 8	 ประเทศในยุโรปได้แก่	 เดนมาร์ก	

นอร์เวย์	ฟินแลนด์	สวีเดน	สหราชอาณาจักรเยอรมนี	ฝรั่งเศส

และสเปน	 เนื่องจากปัจจุบันยุโรปเป็นหนึ่งในพื้นท่ีท่ีมีการ

แพรร่ะบาดของ	 โควิด-19	 ท่ีเพิม่ขึ้น	 นอกจากนั้นเวียดนาม

ได้ระงับการออกวีซ่าชั่วคราวสำาหรับชาวต่างชาติท้ังหมดเป็น

เวลา	30	 วันนับจากวันท่ี	25	มีนาคม	 โดยมีข้อยกเว้นสำาหรับ

ผู้เข้าเมืองเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทูต	 หรือการทำางาน

เพื่อพยายามท่ีจะควบคุมการแพรร่ะบาดของโควิด-19	 ใน

ประเทศเวียดนาม

รัฐบาลเวียดนามเตรียมมาตรการวงเงิน	 27	 ล้านล้านด่อง

หรือ	 1.16	 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ	 เพื่อเยียวยาผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจ	 จากการระบาดของไวรัสโควิด-19	 และยังขยาย

ระยะเวลาการชำาระภาษีเงินได้นิติบุคคลออกไป	 5	 เดือน

สำาหรับธุรกิจในภาคเกษตร	ผลิตรองเท้า	รถยนต์	สิ่ งทอ

อิเล็กทรอนิกส์	แปรรูปอาหาร	การบิน	และการท่องเท่ียว

รัฐบาลกัมพูชาได้ออกประกาศชว่ยเหลือธุรกิจ	 ไมเ่ฉพาะ

ธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19	

แต่ช่วยธุรกิจท่ี ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิทางภาษี

จากสหภาพยุโรปด้วย	 โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ในเสียมเรียบ

จะได้รับการยกเว้นภาษีเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม	 2563	

ธุรกิจท่องเท่ียวในพนมเปญ	เสียมเรียบ	กำาปอต	ปอยเปต

แกบ	บาเว็ด	 สีหนุวิลล์	 จะได้รับการยกเว้นภาษีถึงพฤษภาคม	

2563	รัฐบาลจะจ่ายเงินค่าจ้างขั้นตำ่าให้	20%	สำาหรับลูกจ้าง

ท่ีตกงานในธุรกิจท่องเท่ียวท้ัง	โรงแรม	เกสต์เฮ้าส์	ร้านอาหาร

และบริษัทท่องเท่ียว

รัฐบาลเมียนมาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจ

โรงแรม	 บริษัทท่องเท่ียว	 และธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มท่ีจะจัดอยูใ่นภาคธุรกิจสำาคัญ	โดยจัดต้ังกองทุน	72	ล้าน

ดอลลาร์	 เพื่อปล่อยกู้ให้บริษัทในอัตราดอกเบี้ย	 1%	 ระยะ

เวลาชำาระคืน	 1	 ปี	 	 ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาชำาระ

ภาษีไตรมาส	1	สิ้นสุด	31	มีนาคม	2563	และไตรมาส	2	สิ้นสุด

30	มิถุนายน	2563	ไปถึงวันท่ี	30	กันยายน	2563	ขยายเวลา

จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของท้ังนายจ้างและ

ลูกจ้างออกไป	15	วันนับจากวันสิ้นเดือนเป็นเวลา	3	เดือน

สรุปข่าวตลาดCLMVโดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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Luxperia	 หนึ่งในบริษัทนำาเท่ียวจากเวียดนามต้ังเป้าท่ีจะ

นำาเสนอแพลตฟอร์มสำาหรับผู้ประกอบการ	 SME	 ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 บริษัทมีสำานักงานใหญใ่นโฮจิมินห์ซิต้ี

วางแผนการทำาแพลตฟอร์มมานานถึง	 14	 เดือน	 รวบรวม

กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมบูติกจากท่ัวเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้	 เพื่อดูแลแผนการท่องเท่ียวท่ีเป็นนวัตกรรม	 ซึ่งบริษัทไม่

ต้องการสร้างรูปแบบ	DMC	อีกรูปแบบ	แต่ต้องการสร้างเครือ

ขา่ย	 DMCs	 ท่ีมีขนาดเล็ก	 ให้มาชว่ยกันทำางานเป็นหนึ่งเดียว	

นอกจากนี้	Luxperia	ได้รวมเครือขา่ยผู้เชี่ยวชาญในการท่อง

เท่ียวแบบผจญภัย	และการทำาอาหารท่ัวท้ังภูมิภาค	เพื่อสร้าง

เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีนำาเสนอประสบการณ์

ท้องถ่ินท่ีแท้จริงและไมเ่หมือนใคร	 ทำาให้	 DMC	 สามารถ

จัดการการท่องเท่ียวท่ีหรูหราและหลากหลาย	เป้าหมาย	คือ

การให้เกิด	 Win-Win	 ต้องการให้เกิดการแบง่ปันแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด	 เรียนรู้จากกันและกัน	 ก็จะมีประโยชน์อยา่ง

มากสำาหรับผู้ประกอบการ	 SME	 ท่ีมาทำางานรว่มมือกัน	 การ

พัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นอีกปัจจัยสำาคัญในปรัชญาการทำางาน

ของ	Luxperia	กลุ่มผู้ประกอบการและเครือขา่ยท้องถ่ิน	ต้อง

ได้รับความมั่นใจว่าชุมชนท้องถ่ินจะได้รับประโยชน์จากการ

ท่องเท่ียว

เวียดนามได้พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวโดยใช้แมน่ำ้า	Hau	

เมือง	Can	Tho	มาเป็นสินค้าท้องถ่ินมีความยาว	55	กม.	เมือง

Can	 Tho	 ต้ังอยูใ่จกลางสามเหล่ียมปากแมน่ำ้าโขงเป็นท่ีรู้จัก

กันในนาม	“เมืองแหง่แมน่ำ้า”	โดยท่ัวไปในอดีตท่ีผา่นมาเมือง

Can	 Tho	 มีการลงทุนอยา่งมากในผลิตภัณฑ์ท่ัวไปเพื่อแยก

ตัวเองจากท้องถ่ินในภูมิภาคอ่ืน	 ๆ	 หนึ่งในผลิตภัณฑ์	 คือการ

ท่องเท่ียวทางแมน่ำ้าท่ีมีชื่อโด่งดังเชน่	 Ninh	 Kieu,	 ตลาดนำ้า-

Cai	 Rang	 และตลาดน้ำา	 Phong	 Dien	 ตามแมน่ำ้ามีสวนเชิง

นิเวศมากมาย	เช่น	หมู่บ้านการท่องเท่ียว	My	Khanh,	เกาะ

Islet	 และคลอง	 Chuoi	 ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเยี่ยมชมและ

เพลิดเพลินกับผลไม้สดนานาชนิด	 ซึ่งจะเป็นการสร้างความ

แตกต่างสำาหรับเมือง	 Can	 Tho	 เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวด้วย

คุณลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์	ระหว่างการเดินทางบนเรือ	

นักท่องเ ท่ียวสามารถเข้าร่วมช้ันเรียนทำาอาหารและ

เพลิดเพลินกับการแสดงของเขมรและดนตรีพื้นบ้านของ

สามเหล่ียมปากแมน่ำ้าโขง	 และยังสามารถเยี่ยมชมสถานท่ีท่ี

มีชื่อเสียง	เชน่	หมูบ่้านหัตถกรรมด้ังเดิมบนเกาะ	Ong	Ho

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
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ความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศกลุ่มที่ 2: 

ออสเตรเลีย  ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้
จีน  มาเก๊า  ฮ่องกง  สิงคโปร์  และไต้หวัน
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ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งท่ีต้องต่อสูกั่บภัยธรรมชาติมาอยา่งต่อเนื่องยาวนาน	 นับต้ังแต่

สถานการณ์ไฟป่าท่ีกินระยะเวลายาวนานเมื่อปี	2562	สง่ผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อการท่องเท่ียวออสเตรเลีย

และทำาให้อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศซบเซาเป็นอยา่งมาก	 จนรัฐบาลต้องออกมารณรงค์ให้เกิดการประชุม

สัมมนาภายในประเทศแทน	ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี	2563	เมื่อสถานการณ์ไฟป่าคล่ีคลายลง	ออสเตรเลียกลับ

ต้องเจอภัยธรรมชาติอีกครั้งกับการระบาดของไวรัส	ซึ่งยังไมม่ีใครทราบว่าสถานการณ์นี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด

ก่อนท่ีจะมีการประกาศมาตรการควบคุมการแพรก่ระจายของเชื้อโควิด-19	 จากทางภาครัฐเมื่อเดือนมีนาคม

	2563		Business	Events	Council	of	Australia	(BECA)	ได้เคยประกาศประมาณการรายได้ท่ีประเทศจะต้อง

สูญเสียไปถึงกว่า	 1.4	 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน	 นับต้ังแต่ต้นปีท่ีเริม่มีขา่วการแพรร่ะบาดของไวรัสใน

ประเทศอ่ืน	 ๆ	 และตัวเลขความสูญเสียนี้จะพุง่สูงกว่านี้อีกแนน่อนหากสถาณการณ์ยังไมส่ามารถคล่ีคลายได้

ในเร็ววัน	

งานเทศกาลและงานสัมมนาขนาดใหญข่องออสเตรเลียเกือบท้ังหมดต้องถูกเล่ือนออกไป	 หลังจากรัฐบาล

ออกประกาศมาตรการควบคุมการแพรก่ระจายของเชื้อโควิด-19	ท่ีมีการสั่งห้ามการชุมนุมหรือประชุม	ทำาให้

งานอีเว้นต์ในรูปแบบปกติท่ีต้องเห็นหน้ากันถูกเล่ือนออกไปเป็นชว่งปลายปี	2563	อยา่งไรก็ตาม	บัตรเข้างาน

ท่ีได้จำาหนา่ยไปแล้วสามารถนำามาใช้เข้างานในครั้งหน้าท่ีมีการจัดได้	 อีกท้ังสามารถขอคืนเป็นเงินสดได้เชน่

กัน	 สว่นสถานท่ีจัดงานบางแหง่ตัดสินใจปรับเปล่ียนสถานท่ีให้เป็นสถานพยาบาลชั่วคราวเพื่อรักษาผู้ติดเชื้อ

ในชว่งท่ีไมส่ามารถจัดงานได้

ท้ังรัฐบาลของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไมไ่ด้นิง่นอนใจกับสถานการณ์	 ท้ังยังประกาศให้การชว่ยเหลือเป็น

เงินอุดหนุนแก่บุคคลากรท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมไมซ์เพ่ือช่วยให้พนักงานหลายพันคนยังคงมีรายได้ตลอดช่วง

วิกฤตนี้

ในขณะท่ีการจัดงานในรูปแบบปกติหรือ	 Face	 to	 Face	 ต้องงดไปชั่วคราว	 บริษัทผู้จัดงานในเมืองบริสเบน

จึงตัดสินใจใช้โอกาสนี้รว่มมือกับบริษัทเทคโนโลยีด้านการจัดสัมมนาออนไลน์	 และ	 YouTube	 เพื่อถ่ายทอด

งานสัมมนาแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก	โดยภายในงานยังใช้เทคโนโลยี	Virtual	Reality	ควบคู่กันในการแสดง

สินค้า	 โดยผลตอบรับจากผู้ออกงานแสดงสินค้าแบบออนไลน์ค่อนข้างพอใจเนื่องจากได้รับข้อมูลเชิงลึกของ

ผู้เข้าเยี่ยมชมบูธ	ทำาให้ท้ังประเทศเริม่ต่ืนตัวในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาชว่ยในการจัดงานไมซ์

1.

2.

3.

4.

5.

ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในออสเตรเลีย
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ตามประกาศล่าสุดจากรัฐวิกเทอเรียประกาศให้เล่ือนการ

จัดงานชุมนุมใหญ่ออกไปเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด

ของโควิ ด-19	 ท้ั งนี้ ผู้ จั ดงาน	 ‘2020	Melbourne	

I n t e r n a t i o n a l 	 C o f f e e 	 E x p o 	 ( M I C E ) ’	

โดย	Prime	Creative	Media	ได้ตัดสินใจเปล่ียนกำาหนดการ

จัดงานใหมเ่ป็นวันท่ี	3-6	พฤศจิกายน	2563

งานสัมมนาอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเม้นท์คร้ังใหญ่ของ

ออสเตรเลีย	 ‘The	 Business	 of	 Event’	 ต้องเล่ือนการจัด

งานออกไปอยา่งไมม่ีกำาหนด	 จากเดิมงานจะจัดขึ้นวันท่ี	 19	

มีนาคม	2563	ณ	สวนสนุก	 Luna	Park	 เมืองซิดนีย์	 ท้ังนี้ผู้

ท่ีซื้อบัตรเข้างานไปแล้วสามารถนำาไปใช้เพ่ือเข้างานในครั้ง

หน้าได้	หากไมส่ะดวกสามารถรับเป็นเงินคืน

ภาคธุรกิจของออสเตรเลียกำาลังเผชิญกับวิกฤตเน่ืองจาก

สูญเสียรายรับจากธุรกิจไมซ์หลายพันล้านดอลลาร์	 หลัง

จากรัฐบาลออกประกาศมาตรการควบคุมการแพร่กระจาย

ของเชื้อโควิด-19	 มีการสั่งห้ามการชุมนุมประชุม	 และให้

เล่ือนงานอีเว้นต์ท่ีต้องเห็นหน้ากันออกไป	 โดยก่อนหน้าท่ี

จะมี การประกาศมาตรการควบคุ มจากทางภาครั ฐ	

Business	 Events	 Council	 of	 Australia	 (BECA)	 ได้เคย

ประกาศจำานวนรายได้ท่ีประเทศจะต้องสูญเสียไปถึงกว่า

	2.5	พันล้านเหรียญออสเตรเลีย	 (หรือ	1.4	พันล้านเหรียญ

สหรัฐฯ)	 ต่อเดือนต้ังแต่ต้นปีท่ีผา่นมา	 ทำาให้หลังจากมีการ

ออกมาตรการดังกล่าวแล้ว	 คาดว่าตัวเลขความสูญเสีย

จากธุรกิจไมซ์จะเพิ่มขึ้นอีกกว่านี้แน่นอนเยี่ยมชมบูธแสดง

สินค้าได้ผา่นเทคโนโลยี	 Virtual	 Reality	 และสามารถพูด

คุยกันได้อยา่งทันทีเหมือนการเจอกันต่อหน้า	 ซึ่งผลตอบรับ

จากการจัดงานแบบออนไลน์นี้ทำาให้ผู้แสดงสินค้าได้ทราบ

ข้อมูลเชิงลึกของคนท่ีเข้ามาเยี่ยมชมบูธออนไลน์	 มากกว่า

การจัดงานในรูปแบบปกติ

อุตสาหกรรมโรงแรมในออสเตรเลียได้รับผลกระทบอย่าง

หนักจากมาตรการปิดเมืองท่ีประกาศโดยรัฐบาลเมื่อวันท่ี

23	 มีนาคม	 2563	 ท่ีผา่นมา	 ถือเป็นชว่งเวลาท่ียากลำาบาก

ของภาคธุรกิจในออสเตรเลียท่ีเพิ่งผ่านพ้นภัยพิบัติไฟป่า

ท่ีกินระยะเวลายาวนานในการแก้ไข	 ไปจนถึงการปิดล็อค

ชายแดนและปิดเมืองเพื่อยับยั้งการระบาดของโควิด-19	ใน

ปัจจุบัน	 ทำาให้โรงแรมท่ัวออสเตรเลียมีความจำาเป็นจะต้อง

หยุดให้บริการชั่วคราวในเร็วๆนี้

เมื่อเร็ว	ๆ	นี้	บริษัทผู้จัดงาน	QODE	Brisbane	รว่มกับบริษัท

เทคโนโลยี การจัดสั มมนาออนไลน์ 	ร่ วมกันจับมือกับ	

YouTube	 ในการถ่ายทอดงานสัมมนา	 โดยมีวิทยากรเข้า

รว่มจากหลากหลายประเทศท่ัวโลกรว่มพูดในงาน	นอกจาก

นี้ภายในงานยังมีการออกบูธแสดงสินค้ารวมอยูด้่วย	 โดย

ระหว่างการถ่ายทอดนั้นผู้เข้าร่วมงานออนไลน์สามารถเข้า

เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าได้ผา่นเทคโนโลยี	 Virtual	 Reality	

และสามารถพูดคุยกันได้อย่างทันทีเหมือนการเจอกันต่อ

หน้า	 ซึ่งผลตอบรับจากการจัดงานแบบออนไลน์นี้ทำาให้ผู้

แสดงสินค้าได้ทราบข้อมูลเชิงลึกของคนท่ีเข้ามาเยี่ยมชม

บูธออนไลน์	มากกว่าการจัดงานในรูปแบบปกติ

สรุปข่าวตลาดออสเตรเลียโดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

18



ในขณะท่ีสถานการณ์การแพรร่ะบาดโควิด-19	 ยังคงแพร่

ระบาดในประเทศทำาให้อุตสาหกรรมการประชุมและแสดง

สินค้าต้องหยุดชะงัก	ศูนย์จัดประชุมและแสดงสินค้าในเมือง

บริสเบน	 ‘The	 Royal	 International	 Convention	 Centre	

(Royal	ICC)’	ท่ีมีพื้นท่ีกว่า	4,000	ตรม.	ตัดสินใจปรับเปล่ียน

สถานท่ีจัดงานแห่งนี้ให้เป็นสถานพยาบาลชั่วคราวเพื่ อ

รักษาผู้ติดเชื้อ

หนว่ยงานผู้ดูแลอุตสาหกรรมแหง่ออสเตรเลียประกอบด้วย

Tou r i sm 	 and 	 T r an spo r t 	 F o r um 	 ( TTF ) , 	 t h e	

Accommodation	Association	(AA),	Cruise	Lines	

International	Association	(CLIA),	the	Australian	

Federation	of	Travel	Agents	(AFTA)	the	Restaurant	and	

Catering	Australia	(RCA)	และ	Business	Events	Council	

of	 Australia	 (BECA)	 ประกาศยินดีรับเงินอุดหนุนค่าจ้าง

จากรัฐบาลกลาง	 จำานวน	 1,500	 ดอลลาร์ต่อคนต่อไตรมาส

เพื่อช่วยให้พนักงานหลายพันคนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมยังคง

มีรายได้ตลอดชว่งวิกฤตนี้

ผู้ บริ หารระดั บสู งของ	Tourism	Accommodation	

Australia’s	 กล่าวว่าภาคธุรกิจของออสเตรเลียเริม่ได้รับ

ผลกระทบจากการแพรก่ระจายของเชื้อโควิด-19	 เป็นผล

ทำาให้สายการบินจำานวนมากหยุดให้บริการ	 การประชุม

สัมมนาขนาดใหญจ่ำาเป็นต้องเล่ือนออกไป	 ทำาให้มียอด

การยกเลิกห้องพักโรงแรมในออสเตรเลียเป็นจำานวนมาก

	สง่ผลกระทบกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในภาพรวมของ

ออสเตรเลียท้ังนี้สถานการณ์ในฝ่ัง	Gold	Coast	 ค่อนข้างนา่

กังวลโดยผู้บริหารรัฐ	 Annaliese	 Battista	 กล่าวว่าธุรกิจ

ท่องเท่ียวในฝ่ัง	Gold	 Coast	 ได้รับผลกระทบจากธุรกิจท่อง

เท่ียวท่ีหยุดชะงักเป็นตัวเลขความเสียหายไมต่่ำากว่า	27	ล้าน

ดอลล่ าร์ สหรั ฐ	หากสถานการณ์ การแพร่ กระจายของ

โควิด-19	 ยังคงดำาเนินต่อไปคาดว่าตัวเลขความเสียหายจะ

เพิม่สูงขึ้นเรื่อยๆ

รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศอัดฉีดเม็ดเงินกว่า	 12.1	 พันล้าน

เหรียญนิวซีแลนด์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ธุรกิจท่ีได้

รับผลกระทบจากโควิด-19	 ซึ่งกว่าครึ่งของงบประมาณจะ

จัดสรรไปช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมการบินท่ีได้รับผลกระ

ทบอยา่งหนัก	 รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณเยียวยาภาค

ธุรกิจ	 ด้วยการชว่ยเหลือด้านภาษีสำาหรับธุรกิจ	 และชว่ย

เหลือดูแลค่าครองชีพของประชาชน

19



มี การประกาศอย่ างเป็ นทางการแล้ วว่ างาน	‘2020	

Australian	 Festival	 Industry	 Conference	 (AFIC)’	 ท่ี

เป็นการประชุมบุคลากรด้านการจัดงานเทศกาล	 หนึ่งเดียว

ข อ งป ร ะ เ ทศออส เ ต ร เ ลี ย ท่ี จ ะ จั ด ขึ้ น 	ณ 	 เ มื อ ง	

Coffs	 Harbour	 ทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์	 โดย

โปรแกรมการประชุมอยู่ระหว่างการเตรียมการและจะเปิด

เผยข้อมูลเร็วๆ	นี้เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจสามารถซื้อบัตร	early	bird	

ได้ในราคาถูก	 โดยความนา่สนใจของงานในปีนี้คือการนำา

เสนอข้อมูลในรูปแบบใหม่ๆ 	ท่ีมีความหลากหลาย	เสริมสร้าง

บรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสพูดคุยสร้างเครือข่าย

ทางธุรกิจมากขึ้น

ผู้ประกอบการท่องเท่ียวในออสเตรเลียกำาลังประสบปัญหา

ในการดำาเนินธุรกิจ	จากเหตุการณ์ไฟป่า	ซึ่งทำาให้ภาพลักษณ์

ของประเทศท่ีมีต่อสายตาของนักท่องเท่ียวถูกมองว่าเป็น

ประเทศท่ีไม่ปลอดภัยและภูมิทัศน์ของประเทศส่วนใหญ่ได้

ถูกทำาลายโดยความเป็นจริงแล้วสถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญๆ

นั้นไมไ่ด้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้	 แต่การนำาเสนอขา่ว

ท่ีบิดเบือนของสื่อนานาชาติได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ

การท่องเท่ียวออสเตรเลียทำาให้ตัวเลขเศรษฐกิจท่ีมาจากการ

ท่องเท่ียวหดตัวไปท่ัวประเทศ

Australian	 Tourism	 Export	 Council	 (ATEC)	 เปิดเผยว่า

จากเหตุการณ์ไฟป่าครั้งรุนแรงส่งผลให้จำานวนนักท่องเท่ียว

ต่างชาติลดลงกว่า	10%	เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว	(2562)	

ทำาให้ประเทศสูญเสียรายได้จากการท่องเท่ียวกว่า	 4.5	 พัน

ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

สืบเนื่องจากแคมเปญ	“A	Career	 for	Life”	 ท่ีเปิดตัวไปเมื่อ

สองปีก่อนโดย	 The	 Exhibition	 and	 Event	 Association	

of	 Australasia	 (EEAA)	 วัตถุประสงค์เพื่อต้องการดึงดูด

นักศึกษาให้เข้ามาทำางานในสายงานด้านไมซ์	 โดยปัจจุบัน

สมาคมฯ	 ยังคงดำาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการอยา่งต่อ

เนื่อง	 เน้นสื่อสารผา่นสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักมุง่เป้าไปท่ี

นั กศึกษาท่ี เพิ่ งจบการศึ กษาชั้ นมั ธยมปลาย	โดยทาง

สมาคมฯ	 ได้มีหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพท่ีจำาเป็นใน

การทำางาน	 ผลักดันให้คนรุน่ใหมคิ่ดสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อ

ต่อยอดในการทำางาน	 โดยได้รับความรว่มมือจากพันธมิตร

มากมายในการรว่มสร้างหลักสูตร

การท่องเท่ี ยวและการประชุมระดับภู มิภาคของเมื อง	

Ballarat	 มลรัฐวิคตอเรียประกาศว่าเมือง	 Ballarat	 จะเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุม	Australian	Regional	Tourism	

Convention	(ARTC)	จะจัดขึ้นในวันท่ี	26-28	ตุลาคม	2563	

ซึ่งเมื่อเร็ว	 ๆ	 นี้เมืองได้รับการยกยอ่งให้เป็นเมืองแหง่ความ

คิดสร้างสรรค์ของ	 UNESCO	 (UNESCO	 Creative	 City)	

เป็นเมืองตัวอยา่งด้านความรว่มมือของหลายภาคสว่น	 เชน่	

รัฐบาลท้องถ่ิน	 ธุรกิจชา่งฝีมือ	และองค์กรการท่องเท่ียว	รว่ม

กันสร้างอัตลักษณ์ให้เมืองในดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทาง

เข้ามากขึ้น

ภายในงาน	Asia-Pacific	 Incentives	 and	Meetings	Event	

(AIME)	 จัดขึ้นท่ีเมืองเมลเบิร์น	 ได้ประกาศเปิดตัวสถานท่ี

จัดงานไมซ์แหง่ใหมข่องเมืองเวลลิงตัน	 ประเทศนิวซีแลนด์	

Wellington	Conference	and	Exhibition	Centre	(WCEC)	มี

กำาหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี	2565	หากการก่อสร้าง

เสร็จแล้วจะทำาให้เมืองมีความพร้อมต้อนรับการจัดงาน

สัมมนาขนาดใหญ	่ พรั่งพร้อมด้วยสิง่อำานวยความสะดวก

ระดับมาตราฐานโลก

ศูนย์การประชุม	 Sydney	 Masonic	 Centre	 (SMC)	 ในเมือง

ซิดนีย์พร้อมเปิดใช้งานแล้ว	 หลังจากปิดปรับปรุงศูนย์ด้วย

งบประมาณจำานวนหลายล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย	 โดย

ศูนย์ประชุมแหง่นี้จะถูกแบง่ออกเป็นท้ังหมด	 7	 โซน	 โดยใน

แต่ละโซนจะมีลักษณะการออกแบบเแตกต่างกัน	 แต่ท้ังหมด

สามารถปรับเปล่ียนให้เป็นสถานท่ีจัดงานในหลากหลายรูป

แบบ	ยืดหยุน่ตามความต้องการของผู้จัดงาน

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
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เป็นครั้งแรกของการจัดงานกีฬาโอลิมปิกในรอบ	 124	 ปี	 ท่ีต้องประกาศเล่ือน

การจัดงานออกไปจากกำาหนดการเดิมวันท่ี	 24	 กรกฎาคม	 -	 9	 สิงหาคม	 2563	

เป็นชว่งฤดูร้อนของปี	2564	แทน

จังหวัดฮอกไกโดถือว่าเป็นจังหวัดท่ีมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19สูงท่ีสุดของ

ประเทศญี่ปุ่น	 โดยทางการให้ข้อมูลว่าผู้ติดเชื้อสว่นใหญไ่ด้รับเชื้อหลังจากการ

เข้ารว่มงานแสดงสินค้างานหนึ่งในเมือง	ทางการจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยทันที

เมืองเกียวโตและซัปโปโรถือเป็นเมืองต้นแบบการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนของ

ประเทศญี่ปุ่นโดยสำานักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศญี่ปุ่นจะนำาเกณฑ์

มาตรฐาน	Global	Sustainable	Tourism	Council	 (GSTC)	มาใช้เป็นสว่นหนึ่ง

ในการออกนโยบายขับเคล่ือนสร้างการเติบโตอยา่งยั่งยืนให้กับเมือง

แคมเปญส่งเสริมการท่องเท่ียวของญี่ปุ่นท่ีออกมาก่อนจะมีการระบาดของ

ไวรัสโควิด-19	อาทิเชน่	องค์การสง่เสริมการท่องเท่ียวแหง่ประเทศญี่ปุ่นได้ออก

แคมเปญ	“Your	 Japan,	Your	2020,	Your	Events”	 โดยได้รว่มกับสำานักงาน

สง่เสริมการจัดประชุมท่ัวประเทศรว่มกันสร้าง	 content	 ใหม	่ ๆ	 ของแต่ละ

จังหวัดเพื่อดึงดูดกลุ่มธุรกิจไมซ์ท้ังในและต่างประเทศให้ได้สัมผัสบรรยากาศ

การจัดงานด้วยประสบการณ์ท่ีแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเมืองและ

บริษัทขนสง่ทางรางของญี่ปุ่นจะเปิดตัวสมาร์ทการ์ด	 “Welcome	 Suica”	 ซึ่ง

ผู้ใช้งานสามารถใช้บัตรนี้ในการเดินทางท่ัวประเทศญี่ปุ่นอีกท้ังยังเชื่อมโยง

ข้อมูลสิทธิประโยชน์ในการเข้าชมสถานท่ี	 ร้านค้าต่างๆ	 ท่ัวประเทศ	 คาดว่า

หากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควิด-19	 เบาบางลง	 รัฐบาลจะผลักดัน

สร้างการรับรู้ท้ังสองโครงการดังกล่าวในระดับนานาชาติเพื่อเร่งการพลิกฟ้ืน

อุตสาหกรรมภาคการท่องเท่ียวของญี่ปุ่น

1.

2.

3.

4.

ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในญี่ปุ่น
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เมื่อต้นเดือนมีนาคมท่ีผ่านมาจังหวัดฮอกไกโดได้ประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินในวันท่ี	28	กุมภาพันธ์	2563	หลังจากการ

เพิม่ขึ้นของจำานวนผู้ป่วยโควิด-19	 โดยในชว่งเวลาดังกล่าว

มียอดผู้ติดเชื้อในเมืองจำานวน	 66	 คน	 ถือว่าสูงท่ีสุดในญี่ปุ่น

ซึ่งในจำานวนน้ีคาดว่าได้รับเชื้อมาจากการเข้าร่วมงานแสดง

สินค้างานหนึ่งในจังหวัดฮอกไกโด

ข้อมูลมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของไวรัส	 โควิด-19	

ของรัฐบาลญี่ปุ่น

1.มีคำาสั่งห้ามชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาจากประเทศกลุ่ม

เสี่ยงภายในชว่งเวลา	14	วันเข้าประเทศญี่ปุ่น	เว้นแต่เป็นการ

เดินทางในกรณีพิเศษ

2.หากมีการเดินทางเข้ามาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงภายใน	 14	

วันจะต้องดำาเนินการตรวจหาเชื้อ	PCR	tests	ทุกกรณี

3.สนามบินนานาชาติโตเกียวนาริตะและโอซาก้าคันไซจะ

เริ่มจำากัดเท่ียวบินท่ีเดินทางมาจากประเทศจีนหรือเกาหลีใต้

รวมถึงการเดินทางทางเรือท่ีมาจากสองประเทศนี้จะถูก

ระงับ

4.ระงับการออกวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับผู้เดินทางทุก

ประเทศ	อยา่งไรก็ตามได้มีข้อยกเว้นสำาหรับบางประเทศ	เชน่	

ประเทศไต้หวัน	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	และแคนาดา	เป็นต้น

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การจัดงานกีฬาโอลิมปิก

ในรอบ124ปีท่ีต้องมีการประกาศเล่ือนการจัดงานโดยนายก

รัฐมนตรีญี่ปุ่นได้หารือกับกรรมการแข่งขันโอลิมปิกได้มีมติ

เล่ือนการจัดงานออกไปจากกำาหนดการเดิมคือ	24	กรกฎาคม

-	 9	 สิงหาคม	 2563	 เป็นฤดูร้อนของปี	 2564	 ท่ีคาดการณ์ว่า

สถานการณ์วิกฤตนี้จะกลับเข้าสูภ่าวะปกติแล้ว

สรุปข่าวตลาดญี่ปุ่นโดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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สำานักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศญ่ีปุ่นจะนำาเกณฑ์

มาตรฐานการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนท่ัวโลก	(Global	Sustain-

able	 Tourism	 Council	 (GSTC)	 มาใช้เป็นสว่นหนึ่งของการ

ออกนโยบายการท่องเท่ียวของประเทศ	โดยจะเริม่ขับเคล่ือน

จากเมืองท่ีมีชื่ อเสียงในการจัดประชุมสัมมนา	เช่น	เมือง

เกียวโตและซัปโปโร	 เพื่อต้องการบรรลุเป้าหมายตามหลัก

การพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ	 (SDGs)	 ทำาให้เห็น

ถึงความมุ่งมั่นของประเทศญี่ปุ่นท่ีต้องการสร้างการเติบโต

อยา่งยั่งยืน	ท่ีไมเ่พียงแต่ในมิติของการท่องเท่ียวแต่ยังรวมถึง

มิติของอุตสาหกรรมไมซ์จะต้องเติบโตอยา่งยั่งยืนด้วย

องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศญ่ีปุ่นได้ออก

แคมเปญพิเศษปี	2563	เรียกว่า	“Your	Japan,	Your	2020,	

Your	 Events”	 โดยได้รว่มกับสำานักงานสง่เสริมการจัด

ประชุมท่ัวประเทศรว่มกันสร้าง	 content	 ใหม่ๆ 	 ของแต่ละ

จังหวัดเพ่ือดึงดูดกลุ่มธุรกิจไมซ์ซึ่งแต่ละแห่งจะสร้างสรรค์

ไปด้วยกิจกรรมรูปแบบใหม่หรือแม้กระท่ังสถานท่ีจัดงานท่ี

พิเศษไมซ่้ำาใคร	 อาทิเชน่	 เมืองชิบะเสนอสถานท่ีจัดงานเล้ียง

ต้อนรับบนรถไฟโมโนเรลเพื่อให้นักเดินทางสัมผัสเมืองในรูป

แบบ์ท่ีไมเ่หมือนใคร	 หรือเมืองคาโตริจะมอบสิทธิ์การเข้าพัก

ท่ี	NIPPONIA	 เมืองประวัติศาสตร์ท่ีถูกปรับให้เป็นโรงแรมใน

บรรยากาศญี่ปุ่นแบบด้ังเดิม	ฟรี	1	คืนหากนักเดินทางจะต้อง

เดินทางมารว่มงานและเข้าพักเป็นเวลา	3	คืน

ในวันท่ี	1	กันยายนของปีนี้	East	Japan	Railway	Company	

จะเปิดตัวสมาร์ทการ์ดท่ีมีชื่อว่า	 “Welcome	 Suica”	 หวัง

เพื่อให้นักเดินทางต่างชาติเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น	 โดยแสดงบัตรนี้เมื่อต้องการเดินทางท้ังทางรถไฟ

และรถสาธารณะท้ังในโตเกียวและเมืองใกล้เคียง	 อีกท้ังยัง

เป็นสว่นลดสำาหรับการเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว	 แหล่งช็อป

ป้ิงต่างๆ	 ท้ังนี้นักเดินทางสามารถเชื่อมข้อมูลจากบัตรสว่น

ลดอ่ืนๆ	ของ	 JR	East	 เพื่อความสะดวกในการใช้งานในบัตร

เดียว

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
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อุตสาหกรรมไมซ์เปิดตัวในชว่งสองเดือนแรกของปี	2563	ด้วยจำานวนนักเดินทางชาวจีนสูงถึง	10,000	คน	ท่ี

เดินทางมาสำาหรับการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล	กลุ่มนักเดินทางดังกล่าวได้เยี่ยมชม	กรุงโซล	อินชอน	พร้อม

ท้ังได้รับประสบการณ์ใหม	่ๆ	จากการเข้ารว่มกิจกรรมพิเศษท่ีได้จัดขึ้นสำาหรับพวกเขา	

รั ฐบาลเกาหลี ใต้ เ ดิ นหน้ าในการแนะนำ าแบรนด์ 	MICE	“Korea	Unique	Venues”		 	ในงาน

AIME	โดยมุง่เน้นประชาสัมพันธ์จุดหมายปลายทางและสถานท่ีในการจัดประชุม	MICE	ใหม	่ๆ	ท่ีนา่สนใจใน

รูปแบบต่าง	ๆ	เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของกลุ่มนักเดินทางไมซ์	

เกาหลีใต้มุง่มั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมไมซ์	โดยเปิดตัว	Suwon	MICE	Complex	มี

ท้ังศูนย์การประชุมแหง่ใหม	่ โรงแรม	 และห้างสรรพสินค้า	 ซึ่งจะทำาให้Suwon	 กลายเป็นสถานท่ีจัดงานไมซ์

แห่ งใหม่ ของเกาหลี ใ ต้ 	นอกจากนั้ นยั ง มี ขยายพ้ื น ท่ี จั ดแสดงสิ นค้ าของศู นย์ การประชุ ม

Korean	International	Exhibition	Center	(KINTEX)	ท่ี	Gyeonggi	ซึ่งจะทำาให้				KINTEX						กลายเป็นพื้นท่ี

จัดแสดงนิทรรศการท่ีใหญเ่ป็นอันดับ5	ของภูมิภาคเอเซีย	และใหญเ่ป็นอันดับท่ี	22	ของโลก	ซึ่งจะสามารถ

เปิดใช้บริการสว่นขยายได้ในปี	2567	

อยา่งไรก็ตาม	 เนื่องด้วยการแพรร่ะบาดของ	 โควิด-19	 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและไมซ์ในเกาหลีใต้ได้รับ

ผลกระทบจากจำานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีลดลงอยา่งมาก	ทำาให้หนว่ยงานต่าง	ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องเรง่วางแผน

และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์	โดย	Korea	MICE	Bureau	(KMB)	วางแผนในการจัดโรดโชว์ประชาสัมพันธ์

ท่ัวเอเชียเพื่อตอกย้ำาเกาหลีในฐานะจุดหมายปลายทางท่ีสามารถรองรับการประชุมและการท่องเท่ียวเพื่อ

เป็นรางวัล	และ	SCB	Convention	Bureau	(SCB)	ได้เปิดตัวโปรแกรม	PLUS	SEOUL	ลดจำานวนขั้นต่ำาเกณฑ์

การสนับสนุน	และเพิม่สิทธิประโยชน์ให้กับองค์กรท่ีมาจัดประชุม	

นอกจากนี้เพื่อตอกย้ำาในการเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นหนึ่งในผู้นำาของอุตสาหกรรมไมซ์ในเอเซีย

เกาหลีใต้มีการจัดประชุม	VR	ครั้งแรกของโลก“	V²EC”	ในเดือนมีนาคม2020	โดยมีผู้เข้ารว่ม	2,000	คนจาก

55	ประเทศ	เพื่อเป็นการลดการเดินทางทำาให้มั่นใจได้ว่า	“ปลอดภัย”	จาก	โควิด-19	ซึ่งเทคโนโลยี	VR	นี้จะ

เป็นอีกทางเลือกสำาหรับการประชุม	สัมมนาในอนาคต

1.

2.

3.

4.

5.

ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในเกาหลีใต้

24



เกาหลีใต้มีจำานวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง

ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาในฐานะท่ีเป็นจุดหมายปลายทางสำาหรับการ

ประชุม		จำานวนนักเดินทางไมซ์จากต่างประเทศมีจำานวน

671,046	 คนในปี	 2560	 และในปี	 2562	 มีจำานวนนักท่อง

เท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางไปเกาหลีท่ี	 17.5	 ล้านคน	 เมื่อต้นปี	

2563	จำานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติลดลงอยา่งมาก	เนื่องจาก

การระบาดของ	โควิด-19	ดังนั้น	สำานักงานไมซ์เกาหลี	Korea	

MICE	Bureau	 (KMB)	 ได้เตรียมความพร้อมท่ีจะสูภ่าวะปกติ

ในชว่งปลายปี	 โดยการจัดโรดโชว์ประชาสัมพันธ์ท่ัวเอเชีย

เพื่ อตอกย้ำาเกาหลีในฐานะจุดหมายปลายทางท่ีสามารถ

รองรับการประชุมและการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล	 หลัง

จากวิกฤต	 โควิด-19	 	 ตัวแทนหนว่ยงานท่ีเข้ารว่มโรดโชว์

จะประกอบด้วย	 เจ้าหน้าท่ีจากสำานักงาน	 MICE	 ของเกาหลี

ผู้แทนสำานักงานการประชุมระดับภูมิภาค	 และโรงแรม

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 เชน่การจัดนิทรรศการ	 กาล่าดินเนอร์	 และ

เสนอโอกาสในการสร้างพันธมิตรท่ีมีศักยภาพและสร้างเครือ

ขา่ยท่ีกว้างขึ้น

สำานักงานการประชุมกรุงโซล	 SCB	 Convention	 Bureau	

(SCB)	ได้ เปิ ดตั วโปรแกรม	PLUS	SEOUL	เพื่ อช่ วยให้

อุตสาหกรรมไมซใ์นกรุงโซลฟ้ืนตัวข้ึนเม่ือสถานการณ์	

โควิด-19	 ดีขึ้น	 SCB	 ได้ลดจำานวนขั้นต่ำาของผู้เข้ารว่มจาก

ต่างประเทศในการสมัครโปรแกรมจาก	 500	 เป็น	 200	 คน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรมากขึ้น	สำาหรับการประชุม

ท่ีเล่ือนออกไปซึ่งจะยังคงจัดขึ้นในปี	 2563	 จะได้รับการ

สนับสนุนทางการเงินท่ี ได้รับการอนุมั ติล่วงหน้าเพิ่ มขึ้ น

10%	การประชุมองค์กรและการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลนั้น	

เกณฑ์การสนับสนุนมีจำ านวนข้ันต่ำ าท่ี ลดลงจาก	50	เป็น

20	 คน	 และจะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์เพิม่เติมอีก

หนึ่งรายการ	 จากท่ีได้รับไปแล้วการท่ีผู้จัดสามารถกำาหนด

โปรแกรมเองยั งคง เ ป็ นส่ วนสำ า คั ญของโปรแกรม

PLUS	SEOUL	แต่	SCB	จะมีตัวเลือกเพิม่ใหม	่ เชน่	 เครื่องด่ืม

ต้อนรับบูธถ่ายภาพ	รถบรรทุกอาหาร	(Food	Truck)	บริการ

เชา่หุน่ยนต์	 AI	 และบริการพัฒนาแอปพิเคชั่นของงาน

โปรแกรมนี้ยังขยายเพิ่มไปถึงผู้ติดตามของนักเดินทางไมซ์

ด้วยทัวร์หนึ่งวันและบัตรรับประทานอาหาร

การประชุม	VR	ครั้งแรกของโลก“	V²EC”	จัดขึ้นเมื่อวันท่ี	19	

มีนาคม	2563	มี ผู้ เข้ าร่ วม	2,000	คนจาก	55	ประเทศ

ซึ่ งข้อมูลการประชุมท้ั งหมดถูกบันทึกไว้ทำาให้สามารถ	

“เล่นซำ้า”	 ได้ทุกท่ีทุกเวลา	 เพื่อเป็นการลดการเดินทางทำาให้

มั่นใจได้ว่า	“ปลอดภัย”	และลดต้นทุนเวลาเชน่กัน	ท่ามกลาง

การแพรก่ระจายของ	 โควิด-19	 มีการจัดประชุมนานาชาติ

หลายงานจัดผา่นการประชุมทางวิดีโอ	 เชน่	 การประชุมเพื่อ

ตัดสินใจเล่ือนการแขง่ขันกีฬาโอลิมปิกท่ีโตเกียวปี	 2563	 ซึ่ง

การประชุมทางวิดีโอกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว	 อยา่งไร

ก็ตามการประชุมขนาดใหญ่ท่ีจัดขึ้นในพื้นท่ีเสมือนจริงได้

เข้าร่วมแบบเรียลไทม์โดยผู้เข้าร่วมนับพันโดยใช้อวตาร	ใน

V²EC	 ยังเป็นสิง่ท่ีใหมแ่ละยังไมคุ่้นเคยในอุตสาหกรรมไมซ์

ผู้เข้าร่วมจากท่ัวโลกสามารถเข้ามายังพื้นท่ีเสมือนจริงด้วย

การใช้งานง่ายเพียงไมก่ี่ปุ่ม	พวกเขาขัดจังหวะในระหว่างการ

พูดคุย	 สามารถถามคำาถาม	 หรือมีสว่นรว่มในการอภิปราย

ผู้พูดสามารถเชิญผู้เข้าร่วมประชุมขึ้นเวทีและถามคำาถาม

ทุกอยา่งดำาเนินการผา่นอวตารไมใ่ชค่นจริงจริงๆ	 แม้กระท่ัง

รูปแบบพื้นท่ีก็เหมือนกับการประชุมออฟไลน์	 ถึงแม้ว่าการ

ประชุมออนไลน์จะมีข้อจำากัด	 เชน่	 การสบตากับผู้พูดและ

การอ่านภาษากาย	โทนสี	และอารมณ์	เพื่อทำาความเข้าใจกับ

ข้อความท่ีผู้พูดพยายามสื่อสาร	 แต่การประชุมเสมือนมีข้อดี

ในแง่ของต้นทุนท่ีผู้เข้าร่วมประชุมสามารถได้รับฟังเนื้อหา

จากการประชุมท่ีถูกบันทึกไว้ทุกประชุมยอ่ย	 ซึ่งในความ

เป็นจริงผู้เข้าร่วมประชุมอาจจะพลาดเน่ืองจากตารางเวลา

ประชุมห้องยอ่ยจัดขึ้นพร้อมกัน	 เทคโนโลยี	 VR	 จะชว่ยให้

ผู้คนเพลิดเพลินกับงานจากความสะดวกสบายจากท่ีบ้าน	ซึ่ง

เทคโนโลยีนี้เป็นอีกทางเลือกสำาหรับการประชุม	 สัมมนา	 ใน

อนาคต

สรุปข่าวตลาดเกาหลีใต้โดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

25



จากการควำ่าบาตรการท่องเท่ียวเกาหลีใต้ท่ีจีนบังคับใช้	 กลุ่ม

ชาวจีนท่ีเดินทางไปยังประเทศเกาหลีมีจำานวนลดลงอย่าง

มาก		ในปี	2559	จำานวนผู้มาเยือนชาวจีนท่ีเป็นกลุ่มท่องเท่ียว

เพื่อเป็นรางวัลทำาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ี	 123,410	

และลดลงมาอยูท่ี่	 17,293	 ในปี	 2560	 อยา่งไรก็ตามจำานวน

ผู้มาเยือนชาวจีนก็เริ่ มท่ีจะเพิ่ มขึ้ นอย่างช้าๆ	โดยตัวเลข

ในปี	2562	เพิม่ขึ้นเป็น	90,000	ราย	และกลุ่มนักเดินทางชาว

จีนเพิม่ขึ้นอยา่งฉับพลันในชว่งสองเดือนแรกของปี	 2563	

จากกลุ่มชาวจีนขนาดใหญ	่2	กลุ่ม	มีพนักงานกว่า	5,000	คน

ของบริษัทอาหารเพื่อสุขภาพจีนเดินทางมา	 6	 วัน	 เพื่อเท่ียว

ชมสถานท่ีท่องเท่ียวในกรุงโซลและอินชอน	 และจากกลุ่ม

นักเรียนกว่า	3,500	คนจากจีน	ท่ีจะมาเท่ียวเกาหลีในชว่งวัน

หยุดฤดูหนาวซ่ึงเป็นกลุ่มทัศนศึกษาท่ีใหญ่ท่ีสุดในการเยี่ยม

ชมเกาหลีในชว่ง	3	ปีท่ีผา่นมา	กลุ่มนักเรียนจะแบง่ออกเป็น

7	 กลุ่มต้ังแต่เดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์	 นักเรียน

จะได้เยี่ยมชมกรุงโซล	 อินชอน	 และแทกู	 เป็นจำานวน	 5	 วัน	

พร้อมโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเกาหลีและเข้าร่วม

รับประสบการณ์ของฮันซิก	 (อาหารเกาหลีด้ังเดิม)	 เรียนสกี	

และเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี	 ซึ่งการท่องเท่ียวเพื่อเป็น

รางวัลจะมีบทบาทสำาคัญในการบรรลุเป้าหมายของประเทศ

ในการดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ	20	ล้านคนในปี	2563

เกาหลีใต้ได้ เข้าร่วมงาน	Asia-Pacific	Incentives	and	

Meetings	 EXPO	 (AIME)	 ท่ีจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์	 ผู้ท่ี

เยี่ยมชมบูธของเกาหลีใต้ในปีนี้	 ได้เรียนรู้เก่ียวกับข้อเสนอ

ใหมล่่าสุดของเกาหลีสำาหรับงานธุรกิจ	 รวมถึงสถานท่ีจัดงาน

ท่ีแปลกใหม	่ (Unique	 Venue)	 จากข้อมูลของ	 UIA	 Global	

Statistics	 เกาหลีใต้เป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้น	ๆ	ของ

ธุรกิจท่ีมีการประชุมนานาชาติ		ถึง	 	 	890		 	ครั้งในปี		 	2561			

เมื่อเร็ว	ๆนี้ 	 เกาหลี ใต้ ได้ เปิ ดตั วแบรนด์ 	MICE“	Korea	

Unique	 Venues”	 ท่ีได้รับการปรับปรุงล่าสุด	 สถานท่ีเหล่า

นี้ได้รับการคัดเลือกตามลักษณะการใช้งานและความเต็มใจ

ท่ีจะเปิดสถานท่ีสำาหรับกิจกรรมทางธุรกิจ	 นอกจากนี้	 ผู้เข้า

รว่มประชุม	 AIME	 ยังมีโอกาสท่ีจะได้รู้จักจุดหมายปลายทาง	

MICE	ใหม่ๆ 	ท่ีนา่สนใจ	และรูปแบบต่าง	ๆ

ท่ีจุดหมายปลายทางแต่ละท่ีมีนำาเสนอให้นักเดินทางไมซ์

ยิ่งไปกว่าน้ันผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสัมผัสประสบการณ์

ทางวัฒนธรรมด้ังเดิมของเกาหลีได้ได้ท่ีบูธ	 เพื่อใช้ในการ

พิจารณา	และนำาเสนอแพ็กเกจให้กับลูกค้า	

เกาหลีใต้ได้มีการแนะนำาสถานท่ีในการจัดงานท่ีไม่เหมือน

ใครในการจัดประชุมอีกหนึ่งแหง่	 ได้แก่	 หมูบ่้านพื้นเมือง

เกาหลี	 (Korean	 Folk	 Village)	 โดยในสถานท่ีจะมีการนำา

เสนอ	Taste	of	Joseon	Life	 ท่ีเป็นเอกลักษณ์และได้รับการ

ปรับปรุงสถานท่ี	 สามารถใช้เป็นสถานท่ีสำาหรับกิจกรรมทาง

ธุรกิจและการประชุม	 ผสมผสานกับการนำาเสนอวัฒนธรรม

พื้นเมือง	 ต้ังแต่ก้าวเข้าไปในหมูบ่้านพื้นเมืองเกาหลีใต้และผู้

เข้าร่วมประชุมจะรู้สึกราวกับว่าพวกเขาได้ย้อนเวลากลับไป

สูยุ่คโชซอนตอนปลาย	 ซึ่งสถานท่ีแหง่นี้เป็นสถานท่ีถ่ายทำา

ภาพยนตร์และละครทางประวัติศาสตร์	 รวมถึงซีรีส์	 Netflix	

Kingdom	และละคร	My	Love	from	the	Star

ศูนย์การประชุม	 KINTEX	 ปัจจุบันเป็นศูนย์แสดงสินค้าและ

การประชุมระดับนานาชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีได้ประกาศ

แผนการพัฒนาพื้นท่ีในการจัดแสดงแหง่ท่ี	3	แผนการสำาหรับ

การก่อสร้างพื้นท่ีในการจัดแสดง	 KINTEX	 3	 เพิง่ผา่นการ

ศึกษาความเป็นไปได้เบ้ืองต้นและการก่อสร้างจะเริ่มขึ้นใน

เดือนกันยายน	 2564	 โดยมีกำาหนดเปิดตัวอยา่งไมแ่นน่อน

ในปี	2567	KINTEX	3	แหง่ใหมเ่ป็นการลงทุนรว่มกันระหว่าง

KOTRA	 (Korea	 Trade-Investment	 Promotion	 Agency)	

จังหวัด	Gyeonggi	 และ	 เมือง	Goyang	พื้นท่ีในการจัดแสดง

แหง่ท่ี	 3	 จะถูกสร้างเป็นอาคารสองหลังแยกกันโดยมีพื้นท่ี

รวม	 70,000	 ตารางเมตร	 ปัจจุบัน	 KINTEX	 เป็นศูนย์การ

ประชุมท่ีใหญท่ี่สุดเป็นอันดับท่ี	10	ของเอเชียและท่ี	48	ของ

โลก	มีพื้นท่ีจัดแสดงรวม	107,910	ตารางเมตร	ด้วยการขยาย

ตัวใหมพ่ื้นท่ีจัดแสดงท้ังหมดจะเพิม่ขึ้นเป็น	 178,000	 ตาราง

เมตร	 ทำาให้	 KINTEX	 กลายเป็น	 พื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการท่ี

ใหญเ่ป็นอันดับ	 5	 ของภูมิภาคเอเซีย	 และใหญเ่ป็นอันดับท่ี

	22	ของโลก	ในปี	2567	เมื่อ	KINTEX	Exhibition	Hall	3	เปิด

ตัวขึ้น	 Goyang	 จะสามารถเติบโตและยกระดับเป็นเมืองไมซ์

ระดับโลก	 และเป็นเมืองท่ีพึ่งพาตนเองได้มากท่ีสุดในภาค

เหนือของ	Gyeonggi-do

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
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Marriott	 International	 ได้เปิดตัว	Courtyard	by	Marriott	

Hotel	แหง่แรกใน	Suwon	ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของ	MICE	Com-

plex	 แหง่ใหมใ่นเมืองใหมข่อง	 Suwon	 Gwanggyo	 โรงแรม

เปิดทำาการโดยมีพิธีเปิดเมื่อวันท่ี	 3	 มกราคม	 2563	 โรงแรม

นี้เป็นสว่นสำาคัญในการพัฒนา	 MICE	 Complex	 ซึ่งปัจจุบัน

ประกอบด้วยศูนย์การประชุมซูวอนและGwanggyo	 Lake	

Park	 	 โดยโรงแรมแหง่ใหมน่ี้มีพื้นท่ีอเนกประสงค์สำาหรับการ

ประชุมทางธุรกิจและการจัดกิจกรรมพิเศษ	 ซึ่งการเปิดตัว

โรงแรมเป็นก้าวแรกในการเปล่ียนศูนย์การประชุมซูวอนให้

กลายเป็นอาคารไมซ์ท่ีแท้จริง	

ด้ ว ยกา ร เ ปิ ดศู นย์ ก า รประ ชุ ม ใหม่ 	โ ร งแ รม 	และ

ห้างสรรพสินค้าสุดหรู	 ซูวอนจะกลายเป็นสถานท่ีจัดงานไมซ์

แหง่ใหมข่องเกาหลีใต้	 สถานท่ีต้ังทำาให้ผู้เข้ารว่มงานสามารถ

เดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับได้	 ผู้มาเยือนซูวอนสามารถได้

รับประสบการณ์ท้ังแบบเก่าและใหม	่ มีธรรมชาติท่ีสามารถ

สัมผัสได้ในเมือง	 มีกำาแพงป้อมปราการโบราณผา่นใจกลาง

เมือง	 และอาคารสูงท่ีทันสมัย	 อีกหนึ่งจุดขายท่ีสำาคัญของ

เมือง	 คือ	 ป้อมปราการซูวอนฮวาซองซึ่งเป็นมรดกโลกของ

ยูเนสโก	 และซูวอนมีอาหารท้องถ่ินท่ีมีชื่อเสียงสองอยา่งคือ

ไก่ทอด	 และซี่โครงยา่ง	 นักเดินทางสามารถเดินท่ี	 Suwan	

Chicken	 Street	 ซึ่งเป็นถนนท่ีเต็มไปด้วยร้านค้าท่ีขายไก่

ทอด

กลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนการเดินทางของนักเดิน

ทางไมซ์	 เริม่ตระหนักว่าทุกวันนี้กิจกรรมทางธุรกิจไมไ่ด้ถูก

จำากัดอยูใ่นห้องสี่เหล่ียม	 หรือแค่สถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง	 เป็น

เรื่องสำาคัญผู้จัดงานจะต้องดูแลและเสนอกิจกรรมท่ีแปลก

ใหม	่ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและการสร้างประสบการณ์

ให้ผู้เข้าประชุมได้สัมผัสถึงแนวดนตรี	 K-Pop	 เข้ามาผสม

ผสานชว่งพักของการประชุม	 ทำาให้ผู้เข้ารว่มงานรู้สึกผอ่น

คลาย	 และยังได้มีโอกาสเข้าถึงความเป็นเกาหลีใต้อีกด้วย

นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมงานยังสามารถด่ืมดำ่าวัฒนธรรมแบบ

ด้ังเดิมท่ีหลากหลายของเกาหลีใต้	 โดยสามารถจัดงานตาม

แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์	 เชน่	 บ้าน	 Arumjigi	 และ

หมูบ่้าน	 Namsangol	 Hanok	 หรือเกาะลอยนำ้า	 ท่ีแมน่ำ้าฮัน

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเพลิดเพลินบรรยากาศยามเย็นท่ี

สวยงามบนเรือ	Eland	Cruise	และยังสามารถสร้างเครือขา่ย

ทางธุรกิจในขณะเดียวกัน

หรือการให้ผู้เข้าร่วมงานทำางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อทำาแก้

โจทย์บางอย่ างให้ เสร็ จสิ้ นท่ั วกรุ งโซล	โปรแกรมเช่ น	

Running	 Man,	 K-Wave	 Racing,	 Seoul	 Free	 Fun	 Pass	

เหมาะสำาหรับผู้เข้าร่วมงานช่วยกันแก้ไขปริศนาเป็นทีม

และในเวลาเดียวกันก็สามารถด่ืมด่ำากับวัฒนธรรมท้องถ่ิน

และสัมผัสกรุงโซล	 Seoul	MICE	 Alliance	 (SMA)	พันธมิตร

ระหว่างรัฐบาลโซล	องค์การการท่องเท่ียวแห่งกรุงโซล	และ

ผู้ให้ บริ การท่ั วท้ั งอุ ตสาหกรรมไมซ์ โดยมี จุ ดประสงค์

ร่ วมกันเพ่ื อส่ งเสริมโครงสร้างพ้ื นฐานการประชุมของ

กรุงโซล	สมาชิกของ	SMA	จำ านวน	305	ราย	ครอบคลุม	

10	ประเภทธุรกิจ	ประกอบด้วย	ผู้มีสว่นได้สว่นเสียจากสถาน

ท่ีใหม	่ ๆ	 โรงแรม	 PCO	 การขนสง่ตัวแทนการท่องเท่ียวและ

	ธุรกิจบันเทิง	ในฐานะพันธมิตรของสำานักงานการประชุม

กรุงโซล	 SMA	 ได้รับการสนับสนุนในการให้บริการท่ีดีท่ีสุด

และสร้างประสบการณ์ท่ีน่าจดจำาท่ีสุดแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

ไมซ์ตลอดระยะเวลาท่ีอยูใ่นกรุงโซล
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จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	สง่ผลกระทบอยา่งมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว	และ

อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศจีน	แม้ว่าในชว่งต้นปีท่ีผา่นมาจะมีสัญญาณการเริม่ต้นท่ีดีของอุตสาหกรรม	

เริม่ต้นจากการพบจำานวนผู้ติดเชื้อท่ีเพิม่ขึ้นและขยายไปยังภูมิภาคอ่ืน	 ๆ	 มากขึ้น	 แต่เดิมท่ีกระจุกตัวอยูแ่ค่

มณฑล	ฮูเป่ย	สง่ผลให้รัฐบาลเริม่ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	และประกาศปิดสถานท่ีการจัดงานใน

ทุกพื้นท่ี	ซึ่งรวมไปถึงงานท่ีจะจัดขึ้นในชว่งเทศกาลตรุษจีนด้วย

รัฐบาลจีนเริม่ยกระดับมาตรการต่าง	 ๆ	 สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ท่ีลุกลามเพิม่มากขึ้นมาตรการยกเลิก

การเดินทางระหว่างเมืองจึงถูกนำามาใช้เพื่อป้องกันการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อ	 รวมไปถึงการจัดงานหรือ

มหกรรมต่าง	ๆ	ในระดับชาติก็ต้องเล่ือนหรือไมก็่ถูกยกเลิกไป

ในท่ีสุดทางรัฐบาลจีนประกาศนโยบายห้ามการเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมไมซ์ในจีน

ต้องหยุดลงอยา่งเต็มรูปแบบ	 แม้แต่ในชว่งระยะหลังท่ีสถานการณ์ในประเทศเริม่ท่ีจะดีขึ้นรัฐบาลจีนยังคง

มีมาตรการในการกักตัวผู้ท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศจีนเป็นเวลา14วัน	 สง่ผลให้การดำาเนินธุรกิจโดยเฉพาะ

ในอุตสาหกรรมไมซ์เป็นไปอย่างยากลำาบากโดยมีเพียงการจัดงานขนาดเล็กเท่านั้นท่ีทางรัฐบาลอนุญาตให้

สามารถทำาได้	สง่ผลให้อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศจีนตอนนี้ยังคงอยูใ่นระดับนา่เป็นหว่ง

ในส่วนมาตรการท่ีทางรัฐบาลจีนออกมาช่วยเหลือผู้ ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	รวมไปถึง

อุตสาหกรรมไมซ์	คือ	การออกมาตรการเงินกู้สำาหรับเจ้าของกิจการในวงเงินกว่า57	พันล้านเหรียญ	

สว่นของมาเก๊าจะมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับจีน	 เนื่องจากมีนโยบายท่ีมีผลมาจากรัฐบาลจีนเชน่กัน	 โดย

สัญญาณการแพร่ระบาดของเชื้อเริ่มต้นข้ึนประมาณช่วงกลางเดือนมกราคมผลท่ีตามมาคือมาตรการในการ

ควบคุมการจัดงาน	ส่งผลให้กิจกรรมต่าง	ๆ	ท่ีคาดว่าจะจัดข้ึนช่วงไตรมาสแรกของปีต้องยกเลิกออกไป	

สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของมาเก๊าอยา่งมาก	 เนื่องจากเศรษฐกิจของมาเก๊าสว่นหนึ่งมาจากรายได้ของการ

จัดงาน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ งช่วงของเทศกาลตรุษจีนท่ี สร้างรายได้มหาศาล	และส่งผลต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมไมซ์ในมาเก๊าท่ีต้องการยกระดับประเทศให้เป็นศูนย์กลางการจัดงานไมซ์ของเอเชีย

มาตรการหลักท่ีทางรัฐบาลของมาเก๊าให้การช่วยเหลือจะเป็นเรื่องของการจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้กับ

ประชาชน	 มาตรการทางด้านภาษี	 รวมไปถึงการจัดคอร์สอบรมให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมระหว่าง

ท่ีมีการห้ามจัดกิจกรรมหรือดำาเนินธุรกิจใด	ๆ		

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในจีนและมาเก๊า
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เนื่องจากสภาวะการแพรร่ะบาดของโควิด-19	 สง่ผลให้การ

ดำาเนินธุรกิจต่าง	ๆ	ต้องหยุดชะงัก	ซึ่งก็รวมไปถึงธุรกิจในภาค

บริการด้วย	 โดยทางรัฐบาลจีนได้ประกาศยกเลิกการจัดงาน

ในเมืองต่าง	 ๆ	 รวมถึงประกาศปิดสถานท่ีจัดงานท่ัวประเทศ

อย่างไม่มีกำาหนดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของ

ไวรัสโควิด-19	 รวมถึงการเดินทางระหว่างเมืองถูกห้าม

ท้ังหมด	 สถานท่ีท่องเท่ียวทุกเมืองถูกปิดชั่วคราว	 ซึ่งรวมไป

ถึง	Disney	Resort	ในเมืองเซี่ยงไฮ้ด้วย	

งานกีฬาในจีนทุกงานถูกยกเลิกหรือไม่ก็เล่ือนไปอย่างไม่มี

กำ าหนด	เริ่ มต้ั งแต่งานฟุตบอลใหญ่หลายงาน	ไปจนถึง	

Tournament	ระดับโลกต่าง	ๆ	LPGA	หลายรายการ	ไปจนถึง

รายการ	Motorsport	ระดับโลกอยา่ง	Chinese	Grand	Prix	ท่ี

จะจัดขึ้นในเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย	 รวมไปถึงงานวอลเลย์บอลท่ี

ใหญ่ ท่ี สุ ดในจี นได้ ประกาศเล่ื อนออกไปหลั ง	Tokyo	

Olympic	 2020	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในงานกีฬาท่ียิง่ใหญใ่น

จีนท่ีได้ทยอยพากันยกเลิกกันไปภายหลังสถาณการณ์ระบาด

ของโควิด-19

Shenzhen	 World	 เจ้าของศูนย์การประชุมขนาดใหญไ่ด้

ประกาศว่างานหลายงานท่ีคาดว่าจะจัดข้ึนช่วงนี้ประกาศ

เล่ือนออกไปอยา่งไมม่ีกำาหนด	สว่น	VNU	ผู้จัดงานรายใหญก็่

ประกาศเล่ือนงาน	TCT	Asia	ซึ่งเป็นงานสำาหรับอุตสาหกรรม	

3D	Printing	ท่ีใหญท่ี่สุดในเอเชียออกไปด้วย

งานประจำาปีของวงการยานยนต์ในจีนอยา่ง	 The	 Beijing	

International	Automotive	Exhibition	ประกาศยกเลิกการ

จัดงาน	 โดยถือเป็นฝันร้ายของผู้ประกอบการรถยนต์ในจีน

โดยงานดังกล่าวถือเป็นการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ๆ 	 ของค่าย

รถยนต์ในจีน	

จากการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19	 จำานวน	 2	 ราย	 สง่ผลให้

รัฐบาลมาเก๊าประกาศยกเลิกงานต่าง	 ๆ	 ท่ีจะจัดขึ้นในชว่ง

เทศกาลตรุษจีน	 ซึ่งถือเป็นงานใหญข่องมาเก๊าในทุก	 ๆ	 ปี

สถานท่ีจัดงานต่าง	ๆ	ในเขตมาเก๊าถูกประกาศปิดชั่วคราว	

ซี่งเป็นคำาสั่งจากรัฐบาลท่ีป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสในประเทศ	 หลังจากท่ีมีจำานวนผู้ติดเชื้อเพิม่ขึ้นเป็น	 7	

คน	สง่ผลให้งานแสดงต่าง	ๆ	ถูกยกเลิกตามไปด้วย	รวมไปถึง

งานประชุม	UFI	Asia	Pacific	Conference	ท่ีจัดขึ้นในชว่งวัน

ท่ี	5	-	6	มีนาคม	ประกาศเล่ือนออกไปอยา่งไมม่ีกำาหนด	โดย

สาเหตุสำาคัญมาจากความกังวลของการแพรร่ะบาดของไวรัส

ในชว่งนี้

รัฐบาลจีนประกาศการสนับสนุนด้านการเงินในรูปแบบของ

เงินกู้ดอกเบี้ยตำ่าแก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจำานวน

เงินกว่า	 57	 พันล้านเหรียญ	 รวมถึงการผอ่นคลายเกณฑ์

สัดสว่นเงินสำารองของธนาคารในประเทศจีนให้ตำ่าลง	 ท้ังนี้

เพื่อให้สามารถมีสภาพคล่องในการปล่อยเงินกู้ให้กับภาค

ธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบ

ส่วนของรัฐบาลมาเก๊าได้มีการประกาศนโยบายผ่อนปรน

ทางภาษีให้แก่ภาคธุรกิจรวมถึงการจัดทำาศูนย์ข้อมูลของ

ไวรัสโควิด-19	 เพื่อสร้างความเข้าใจและอัพเดทสถานการณ์

ต่าง	 ๆ	 ให้กับประชาชน	 รวมไปถึงการจัดหาชอ่งทางให้กับ

ภาคธุรกิจสำาหรับเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมระหว่างช่วงของการ

ประกาศหยุดการดำาเนินกิจการต่าง	ๆ

ปลายเดือนมีนาคมรัฐบาลจีนประกาศเปิดสถานท่ีการจัดงาน

ให้สามารถดำาเนินการได้ตามปกติ	ภายหลังจากท่ีประกาศปิด

มารว่ม	2	เดือนกว่า	รวมไปถึงการประกาศนโยบายให้นักเดิน

ทางท่ีเดินทางเข้ามาในช่วงเวลานี้จะต้องมีมาตรการกักตัว

เป็นเวลา	 14	 วัน	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไมน่ำาไวรัสมา	 เนื่องจาก

ตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศจีนลดลงอยา่งต่อเนื่อง	 ซึ่ง

ทางภาครัฐมีความกังวลว่านักเดินทางจะนำาไวรัสกลับเข้ามา

อีกครั้ง

สรุปข่าวตลาดจีนและมาเก๊าโดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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ITB	ประเทศจี นประกาศความร่ วมมื อกั บ	The	China	

Business	 Exhibition	 Federation	 (CBEF)	 ซึ่งจุดประสงค์

หลักคือการยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศให้มีความ

แข็งแกรง่ผา่นการทำางานรว่มกันของสองหนว่ยงาน	 โดยเชื่อ

ว่าจะสามารถทำาให้อุตสาหกรรมไมซ์ของจีนเติบโตได้อย่าง

ยั่งยืน

การเดินสายหาพันธมิตรของงาน	The	China	 International	

Import	 Expo	 ของประเทศจีนประสบความสำาเร็จเป็นอยา่ง

มาก	โดยล่าสุดทางประเทศฝรั่งเศสจะรับหน้าท่ีในการจัดงาน

นี้บนพื้นท่ีกว่า	15,000	ตารางเมตรในเมือง	Marseille	คาดว่า

จะมีเงินสะพัดกว่า	2.4	หมื่นล้านเหรียญ

Galaxy	Entertainment	ได้ประกาศหยุดการก่อสร้างสว่นต่อ

ขยายบางส่วนซ่ึงแต่เดิมคาดว่าจะเริ่มดำาเนินการได้ช่วงครึ่งปี

แรกของปี	2564			โดยสว่นต่อขยายนี้ประกอบไปด้วยห้องพัก

1,500	 ห้อง	 คาสิโน	 และโรงละครขนาด	 16,000	 ท่ีนั่ง	 และ

พื้นท่ีการแสดงสินค้ากว่า	37,161	ตารางเมตร

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
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สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว	 รวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ในฮ่องกงอยูใ่นขั้น

วิกฤติ	 อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองท่ียืดเยื้อมาต้ังแต่ปีท่ีผา่นมา

ประกอบกับสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัส	 โควิด-19	 ท่ีเริม่ต้นและทวีความรุนแรง

ขึ้นเรื่อย	ๆ	โดยตัวเลขนักเดินทางลดลงกว่าเกือบ	80%	เทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของปีท่ี

ผา่นมา	

อุตสาหกรรมไมซ์ในฮ่องกงท่ีในตอนแรกดูเหมือนว่าจะสามารถเรียกความเชื่ อมั่นจาก

นักเดินทางกลับมาได้	 แต่ก็ต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากรัฐบาลประกาศให้การดำาเนินธุรกิจ

และการกิจกรรมต่าง	ๆ	ต้องหยุดไป	อันเป็นผลมาจากมาตรการการควบคุมการ

แพรร่ะบาด	

งานประชุมและการเทศกาลต่าง	 ๆ	 ในฮ่องกงประกาศยกเลิก	 หรือไมก็่เล่ือนออกไปอยา่ง

ไมม่ีกำาหนด	ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาคธุรกิจ	และเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอยา่งมาก

รั ฐบาลประกาศมาตรการช่ วยเหลือผู้ ประกอบการในธุ รกิ จต่ าง	ๆ	รวมไปถึ งใน

อุตสาหกรรมไมซ์ ด้วย	ท้ั งในส่ วนของผู้ จัดงาน	โรงแรม	และศูนย์ประชุม	เป็นต้น		

โดยมาตรการมีต้ังแต่การชว่ยเหลือทางด้านการเงินสนับสนุน	 หรือเยียวยาผู้ประกอบการ

การสร้างเพลตฟอร์มการจัดประชุมออนไลน์ไปจนถึงเพลตฟอร์มสำาหรับให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการในชว่งท่ีการประกอบธุรกิจต้องหยุดไป

รัฐบาลได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยมีความพยายามในการสร้างความม่ันใจให้

กับผู้เดินทางมารว่มงานประชุม	 ผา่นการอัพเดทขา่วสาร	 และการให้ความรู้เก่ียวกับโรค

ระบาดนี้อยา่งต่อเนื่อง	คาดหวังว่าสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้นชว่งปลายปีนี้ 

1.

2.

3.

4.

5.

ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในฮ่องกง

31



จากสถานการณ์โควิด-19	 ท่ีเกิดขึ้นสง่ผลกระทบในแง่ลบต่อ

อุตสาหกรรมไมซ์	 โดยเฉพาะหลายต่อหลายงานในฮ่องกง

ต่างพากันยกเลิกไป	 หรือไมก็่ประกาศเล่ือนออกไปอยา่งไมม่ี

กำาหนด	 ตัวเลขของนักเดินทางของฮ่องกงตกลงมากท่ีสุด

เป็นประวัติการณ์	 ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ท่ีต่อเนื่องกันจากการ

ประท้วง	 โดยชว่งเดือนมกราคมท่ีผา่นมาดูเหมือนว่าจะปรับ

ตัวกลับขึ้นมาได้	 แต่พอมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผา่นมากลับ

ปรับตัวลดลงกว่า	75%	เหลือไมถึ่ง	3,000	คนต่อวัน

งาน	 Ruby	 ท่ีถือว่าเป็นงานท่ีใหญท่ี่สุดในเอเชียอยา่ง	 The	

HSBC	World	Rugby	Sevens	Series	2020	ได้ประกาศเล่ือน

การจัดงานออกไปอยา่งไมม่ีกำาหนด	 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกใน

รอบ	45	ปี	รวมถึงงาน	Vine	Expo	ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้า

ของอุตสาหกรรมไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียประกาศเล่ือนการ

จัดงานออกไปประมาณชว่งเดือนพฤษภาคม	 โดยให้เหตุผล

เรื่องความปลอดภัยของผู้เข้ารว่มงาน

ตัวเลขการท่องเท่ียวในฮ่องกงช่วงท่ีผ่านมายังคงอยู่ในขั้น

วิกฤต	 โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 ยอดผู้เดินทางเข้ามายัง

ฮ่องกงลดลงกว่า	 96%	 เทียบกับเมื่อปีท่ีผา่นมา	 สง่ผลให้ทาง

ภาครัฐต้องออกมาตรการกระตุ้นผ่านการอัดฉีดงบประมาณ

จำานวนกว่า	 400	 ล้านเหรียญฮ่องกง	 โดยเฉพาะในสว่นของ

ไมซ์	 ได้ออก	 Campaign	 “MeetON@HongKong	 ท่ีเน้น

การนำาเสนอ	Meeting	Package	ฟรี	 แก่กลุ่มนักเดินทางไมซ์

เป็นต้น

รัฐบาลฮ่องกงประกาศนโยบายอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบของ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว	 รวมถึงอุตสากหกรรมไมซ์ด้วย

โดยมีวงเงินกว่า	 51	 ล้านเหรียญ	 ซึ่งหลัก	 ๆ	 จะเป็นเรื่อง

ความชว่ยเหลือผู้ประกอบการ	 และการสร้างโปรโมชั่นต่างๆ

สำาหรับกลุ่มนักเดินทางไมซ์จากต่างประเทศ	 นอกจากนั้น

ยังเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมไมซ์มากกว่า	 130	 ล้านเหรียญ	 เชน่	 การจ่ายค่า

ใช้จ่ายสำาหรับสถานท่ีให้กับผู้จัดงาน	 โดยงานดังกล่าวจะต้อง

มีจำานวนผู้เข้ารว่มมากกว่า	 400	 คน	 และ	 50%	 จะต้องเป็น

ชาวต่างชาติ	รวมถึงการชว่ยเหลือเงินคืนค่าบัตรเข้าชมงานท่ี

ได้ยกเลิกไป	ไมเ่กิน	50%	ของค่าเข้าชม	และไมเ่กิน	10,000	

เหรียญฮ่องกงต่องาน	 ท้ังหมดนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อ

มั่นต่ออุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ

ภาคธุรกิจเริม่ปรับตัวผา่นการจัดประชุมในลักษณะ	 Virtual	

Meeting	 มากขึ้น	 โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ	 เริม่ต้นโดย	

The	Hong	Kong	Trade	Development	Council	 (HKTDC)	

ท่ีมีนโยบายในการสนับสนุนให้ธุรกิจหันมาสนใจเร่ืองการจัด

ประชุมในลักษณะออนไลน์มากขึ้ น	เช่น	Webinar	หรือ	

Virtual	Exhibitions	or	Online-to-Offline	(O2O)	โดย

นำาเสนอเพลตฟอร์มให้ภาคเอกชนสามารถใช้ได้โดยไม่มี

ค่าใช้จ่ายรวมถึงการจัดงานแสดงสินค้าแบบออนไลน์ท่ีให้ผู้

ประกอบการในฮ่องกงท่ีสนใจสามารถเข้าร่วมได้แบบไม่มี

ค่าใช้จ่าย

ภาคเอกชนได้เริ่มหันมาใช้เพลตฟอร์มออนไลน์สำาหรับการ

จัดงานคือ	งาน	Art	Basel	Hong	Kong	ท่ีผู้จัดงานได้นำาเสนอ

แนวทางการจัดงานผา่นรูปแบบ	 Online	 ซึ่งผู้เข้ารว่มงาน

สามารถเข้ าชมงานได้ ผ่ านระบบ	Virtual 	Viewing	

Experiences	 ของผลงานกว่า	 2,000	 ชิ้นงาน	 รวมถึงยัง

สามารถทำาการซื้อขายได้ด้วย

สรุปข่าวตลาดฮ่องกงโดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในฮ่องกงยังคงส่ง

ผลกระทบอยา่งยืดเยื้อ	 โดยต้ังแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม	 2562	

ไปจนถึงสิงหาคม	 2563	 มีงานมากกว่า	 8	 งานได้ประกาศ

ยกเลิก	 ซึ่งมีต้ังแต่งานประชุมสัมมนา	 คอนเสิร์ต	 การแขง่ขัน

กีฬาต่าง	ๆ	ท้ังนี้	รวมไปถึงงานประชุมประจำาปีของบริษัทต่าง

ชาติท่ีแต่เดิมฮ่องกงจะเป็นจุดหมายปลายทางท่ีสำาคัญ	 โดย

ประเทศท่ีได้รับอานิสงค์จากเหตุการนี้คือ	 สิงคโปร์ท่ีกลาย

เป็นจุดหมายปลายทางใหมข่องงานเหล่านี้	 มีรายงานว่าใน

ไตรมาสท่ีผ่านมาว่ามีจำานวนผู้เดินทางมายังสิงคโปร์มาก

ท่ีสุดเป็นประวัติการณ์อีกด้วย

การเติ บโตของกระแสเทคโนโลยี 	Blockchain	และ	

Cyptocurrency	 ในชว่งท่ีผา่นมา	 สง่ผลให้หลายประเทศให้

ความสนใจ	 จนนำาไปสูก่ารจัดงานสัมมนาทางวิชาเก่ียวกับ

เรื่องนี้อยา่งแพรห่ลาย	 จนในท่ีสุดงาน	 Blockchain	 ท่ีใหญ่

ท่ีสุดงานหน่ึงของโลกได้ปักหมุดการจัดงานท่ีฮ่องกงเป็นครั้ง

แรกในเอเชีย	ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้กว่า	10,000	

คนท่ัวโลกเข้ารว่มงาน

งาน	 International	 Travel	 Expo	Hong	Kong	 (ITE)	 2020	

ท่ีผ่านมาถือได้ว่าเป็นงานท่ีเรียกความเชื่อมั่นของอุตสาหกร

รมไมซ์ในฮ่องกงให้กลับคืนมาหลังจากสถานการณ์ทางการ

เมืองท่ียืดเยื้อ	โดยมีผู้เข้ารว่มออกบูธรว่มกันกว่า	675	บูธจาก	

56	ประเทศท่ัวโลก	ผู้เข้ารว่มงานมากกว่า	90,000	คน	ซึ่งงาน

สามารถจัดได้อยา่งราบรื่น	 ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ

ฮ่องกงอีกครั้งหนึ่ง

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
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ชว่งต้นปี	 2563	 ก่อนท่ีจะเกิดการแพรร่ะบาดของ	 โควิด-19	 Singapore	 EXPO	 &	 MAX	 Atria	 ศูนย์การประชุมและ

นิทรรศการเปิดตัวพื้นท่ีนวัตกรรมสำาหรับไมซ์	 ประกอบด้วย	 ApeX	 ซึ่งเป็นห้องประชุมแบบครบวงจรท่ีมีเทคโนโลยีแบบ	

Plug-and-Play	และมีห้องประชุมยอ่ย	FleX	ท่ีสามารถรองรับงานได้หลายรูปแบบ	พร้อมท้ัง	Xpert	บริการวางแผนสำาหรับ

ผู้จัดงาน

เชน่เดียวกับทุกประเทศ	 สิงคโปร์ได้รับผลกระทบจากจำานวนนักเดินทางจีนท่ีลดลงสัดสว่นของนักเดินทางจีน	 คิดเป็น

	 20%	 ของนักเดินทางท้ังหมด	 การค้าปลีก	 ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์	 โควิด-19	

รวมไปถึงธุรกิจไมซ์ขนาดเล็กและกลาง				

รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความชว่ยเหลือกับภาคการท่องเท่ียวในเรื่องของการลดหยอ่นภาษีในปี2563	 โดยภาคเอกชนจะได้รับ

การลดหยอ่นภาษีทรัพย์สิน	โรงแรมท่ีได้รับอนุญาตในการรองรับกลุ่มนักเดินทางไมซ์	ได้รับสว่นลดภาษี	และร้านค้าต่าง	ๆ	

รวมถึงธุรกิจขนสง่สินค้าจะได้รับสว่นลดค่าเชา่	

Singapore	Tourism	Board,	SkillsFuture	Singapore	(SSG)	และ	Workforce	Singapore	(WSG)	รว่มกับสมาคมโรงแรม

สิงคโปร์	 (SHA)	 และกลุ่มอาหารเครื่องด่ืมและพันธมิตร(FDAWU)	 ได้รว่มกันประกาศมาตรการสนับสนุนต่าง	 ๆ	 สำาหรับ

ภาคการท่องเท่ียว	 อาทิสนับสนุนเงินทุนด้านการฝึกอบรม	 เพื่อยกระดับทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรสนับสนุน

ค่าแรงให้กับมัคคุเทศก์อิสระ	 ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการทำาความสะอาดของโรงแรมหากพบว่ามีผู้ป่วยท่ีได้รับการยืนยันและผู้

สงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19	เข้าพัก	โดยจะชดเชยค่าธรรมเนียมการทำาความสะอาดให้กับบริษัททำาความสะอาด	

1.

2.

3.

4.

ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในสิงคโปร์

34



กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเปิดเผยเก่ียวกับเศรษฐกิจ

ของสิงคโปร์	 และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและธุรกิจหลัง

จากได้รับผลกระทบของการท่องเท่ียว	 ซึ่งผลกระทบจะเริม่

ปรากฏขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการ

หยุดเดินทางของนักท่องเท่ียวจีนท้ังในประเทศและต่าง

ประเทศ	 ซึ่งอัตราสว่นของนักท่องเท่ียวชาวจีนในสิงคโปร์

เท่ากับหนึ่งในห้าของจำานวนนักท่องเท่ียวท้ังหมด	 จากการ

ลดลงของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์	กลุ่มธุรกิจ

แนวหน้าอ่ืน	 ๆ	 เชน่	 การค้าปลีก	 อาหารและเครื่องด่ืม	 ต่าง

ได้รับผลกระทบของการลดลงของนักท่องเท่ียวชาวจีนเช่น

เดียวกัน	

ปริมาณของการเล่ือนหรือการยกเลิกกิจกรรมองค์กรมีเพิ่ม

ขึ้นอยา่งต่อเนื่องจากการระบาดของ	 โควิด-19	 โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับประเทศจีน	 หรือมีผู้เข้ารว่ม

งานมาจากจีน	กิจกรรมขององค์กรบางอย่ างยั งดำ าเนิน

ต่อไปตามกำาหนดรวมถึงการประชุมการลงทุน	 Mining	 Asia	

ประจำาปีคร้ั งท่ี 	6	ซ่ึ งจัดโดย	Spire	Events	ระหว่างวันท่ี  

17-20	มีนาคม	2563	ส่วนงาน	CAREhab	ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 

14	และ	15	กุมภาพันธ์ท่ี	MAX	Atria	ถูกเล่ือนออกไปเป็นวันท่ี 

10	และ	11	กรกฎาคม	2563

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดว่าอุตสาหกรรมไมซ์ของสิงคโปร์

จะกลับมาอีกครั้งในครึ่งปีหลังของปี	 2563	 หลังจากการ

แพรก่ระจายของโควิด-19	 การประชุมและกิจกรรมระดับ

นานาชาตินา่จะเริม่เข้าสูภ่าวะปกติ	 อยา่งไรก็ตามการระบาด

ของ	โควิด-19	ท่ีเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม

ท่ีผ่านมาส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจไมซ์ขนาดเล็กและ

กลางในสิงคโปร์	 กิจกรรมระดับโลกและระดับภูมิภาคจำานวน

มาก	 เชน่	 การประชุมสุดยอดธุรกิจระหว่างสวีเดน	 -	 เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 	การประชุมสมาคมหนังสือพิมพ์และ

ขา่วโลก	ซึ่งเป็นครั้งแรกของการประชุมสุดยอดผู้นำาสื่อเอเชีย

ได้ถูกระงับไว้	 เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง	 (SARS)	 2546	 ครั้ง

นี้ผลกระทบค่อนข้างท่ีจะรุนแรงกว่า	อยา่งไรก็ตามภาคธุรกิจ

ในอุตสาหกรรมไมซ์ต่างรวมตัวกันเพื่ อทำางานให้ ธุรกิจ

กลับมาฟ้ืนตัวอยา่งรวดเร็ว	 SACEOS	 ทำางานรว่มกับผูจั้ดงาน

เพื่ อหาแนวทางในการบริ หารจั ดการการยกเลิ กและ

การเล่ือนให้ดี ท่ีสุด	แต่ธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์บางราย

ยังมีความเข้าใจและการเตรียมพร้อมสำาหรับวิกฤตท่ีแตกต่าง

กั น	สิ่ ง ท่ี ต้ องเร่ งทำ า	คื อ	การยกระดั บของสิ่ งพื้ นฐาน

เพื่ อให้ แน่ ใจว่ ามาตรการ	การป้ องกั นดี และถู กต้ อง	

นอกจากน้ั น	SACEOS	ยั งมี การเตรี ยมการพร้ อมกั บ

ผู้ ประกอกบการในการรองรับงานประชุม	สัมมนาต่าง	ๆ

ท่ีจะเริม่เข้ามาหากการระบาดได้หมดไป	 ซึ่งคาดว่าอาจจะมี

กิจกรรมเข้ามาจนรับมือไมทั่น	

บริษัท	ต่าง	ๆ	ในภาคการท่องเท่ียวจะได้รับการลดหยอ่นภาษี

ในปี	2563	จากผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากการระบาด

ของ	โควิ ด-19	กระทรวงการคลั งกล่ าวในการแถลง

งบประมาณปี	 2563	 เรื่องการได้รับการลดหยอ่นภาษี

ทรัพย์สิน	 30%	 สำาหรับห้องพักและห้องอเนกประสงค์ของ

โรงแรมท่ีได้รับอนุญาตในการรองรับกลุ่มนักเดินทางไมซ์

ธุรกิจล่องเรือระหว่างประเทศและท่าเรือข้ามฟากในภูมิภาค

จะได้รับสว่นลดภาษี	 15%	 ในขณะท่ีรีสอร์ทขนาดใหญจ่ะได้

รับการลดหยอ่นภาษี	 10%	 ภายใต้ภาคการบินจะมีสว่นลด

สำ าหรั บการลงจอดเครื่ อง บิ น 	และค่ าจอดรถ 	และ

การช่ วยเหลือตัวแทนการจัดการภาคพื้ นดิน	สนามบิน	

Changi	จะได้รับสว่นลดภาษีทรัพย์สิน	15%	และร้านค้าและ

ธุรกิจขนสง่สินค้าจะได้รับสว่นลดค่าเชา่

คณะกรรมการการท่องเท่ียวสิงคโปร์	 Singapore	 Tourism	

Board	(STB)	ประกาศมาตรการชุดแรกท่ี ช่วยธุรกิจการ

ท่องเท่ียว	 เพื่อลดผลกระทบทันทีของ	 โควิด-19	 โดยจะ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำาหรับโรงแรม	ตัวแทน

ท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์	 รวมถึงชว่ยเรื่องค่าใช้จ่ายของ

โรงแรมท่ีได้รับการยืนยันว่ามีลูกค้าติดเชื้อ	 โควิด-19	 เข้าพัก

เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาด

ของ	 โควิด-19	 โดยท่ี	 STB,	 SkillsFuture	 Singapore	 (SSG)	

และ	 Workforce	 Singapore	 (WSG)	 รว่มกับสมาคมโรงแรม

สิงคโปร์	 (SHA)	 และกลุ่มอาหารเครื่องด่ืมและพันธมิตร

(FDAWU)ได้ร่วมกันประกาศมาตรการสนับสนุนต่างๆ	

สำาหรับภาคการท่องเท่ียว	

สรุปข่าวตลาดสิงคโปร์โดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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STB	จะยกระดับทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรใน

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดยการสนับสนุนเงินทุนด้านการ

ฝึกอบรมให้เงินทุนสูงถึง	 90%	 ของค่าธรรมเนียมหลักสูตร

นายจ้างในภาคการท่องเท่ียวท่ีส่งพนักงานไปเข้าโปรแกรม

การฝึกอบรมในชว่งสามเดือนต่อจากนี	้(มนีาคม	-	พฤษภาคม)	

จะได้รับการสนับสนุน	“Absentee	Payroll	(AP)”	ท่ี	90%	ของ

เงินเดือนขั้นพื้นฐาน	 สูงสุดไมเ่กิน	 $10	 ต่อชั่วโมง	 โปรแกรม

การฝึกอบรม	อาทิ	หลักสูตรการตลาดดิจิตอล	และ	ทักษะใน

อนาคตสำาหรับการทำางานในสถานท่ีทำางานยุคดิจิตอล	

โปรแกรม	Hotel	Job	Redesign	Initiative	และ	Lean	

Enterprise	Development	Scheme	อีกหนึ่งมาตรการท่ีชว่ย

ให้ธุรกิจโรงแรมลดต้นทุนท่ีจำาเป็นสำาหรับการออกแบบงาน

และการเปล่ียนแปลงองค์กร	 โรงแรมจะได้รับการสนับสนุน

มากกว่า	5	 ล้านเหรียญสิงคโปร์	สำาหรับโครงการ	Place	and	

Train	และ	Job	Redesign	Program	และ	Digital	Marketing	

Place	 and	 Train	 Program	 โรงแรมจะได้รับการสนับสนุน

เงินเดือนสูงถึง	 70%	 (2,000	 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนต่อ

พนักงาน)	 ในชว่งระยะเวลาการฝึกอบรมเพื่อลดค่าใช้จ่าย

สำาหรับการพัฒนาทักษะใหม	่ ๆ	 การสนับสนุนเงินเดือนนี้ได้

ขยายเวลาไปถึง	6	เดือน

แม้จะมีสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีไม่แน่นอนท่ีเกิดจากความ

ตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ	 -	 จีน	 Brexit	 และการ

พัฒนาทางการเมืองอ่ืน	 ๆ	 แต่อุตสาหกรรมไมซ์ยังเสริมความ

แข็งแกร่งของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางธุรกิจระดับโลกและ

จุดหมายปลายทางท่ี สำ าคัญในเอเชี ย	การประชุม	การ

ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล	 และการจัดนิทรรศการของสิงคโปร์

นั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ประมาณ	 3.8	 พันล้านเหรียญ

สิงคโปร์	หรือร้อยละ	0.8	ของ	GDP	ของสิงคโปร์	 ในปี	2561	

มีนักเดินทางธุรกิจ	 3	 ล้านคนเดินทางมาประเทศสิงคโปร์ซึ่ง

เพิม่ขึ้นประมาณ	 12%	 จากปี	 2560	 นอกเหนือจากการเพิม่

มูลค่าให้กับเศรษฐกิจในท้องถ่ินแล้ว	อุตสาหกรรมไมซ์ยัง

ช่วยให้สิงคโปร์สามารถดึงดูดโอกาสการลงทุนและสร้าง

ความเป็นผู้นำาทางความคิดเพื่อเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก

ของประเทศได้ด้วย

Singapore	 EXPO	 &	 MAX	 Atria	 ศูนย์การประชุมและ

นิทรรศการดำาเนินการโดย	 SingEx	 Venues	 สร้างมาตรฐาน

ใหมข่องไมซ์	ด้วยการเปิดตัวพื้นท่ีนวัตกรรมสำาหรับไมซ์	ด้วย

ApeX	 ซึ่งเป็นห้องประชุมแบบครบวงจรท่ีมีเทคโนโลยีขั้นสูง

แบบ	 Plug-and-Play	 ท่ีรวมองค์ประกอบท้ังหมดท่ีเก่ียวข้อง

กับดิจิตอล	 และมีห้องประชุมยอ่ย	 FleX	 ได้รับการออกแบบ

มาเพ่ือรองรับการเติบโตของกิจกรรมไฮบริดท่ีต้องการพ้ืนท่ี

การประชุมและสัมมนาท่ีหลากหลาย	 รวมถึงพื้นท่ีสำาหรับ

ความบันเทิงควบคู่ไปกับนิทรรศการ	 Xpert	 บริการวางแผน

ส่วนบุคคลเพื่อสร้างประสบการณ์แบบองค์รวมท่ีไร้รอยต่อ

สำาหรับผู้จัดงานผู้เข้ารว่มงาน	 และผู้เข้าชมในงาน	 โดยเปิด

ตัว	EXPO	2.0	ในเดือน	มกราคม	2563	ท่ีผา่นมา

โปรแกรมการฝึกอบรมด้านการตลาดดิจิทัล	 จะชว่ยให้ธุรกิจ

ไมซ์	 สถานท่ีท่องเท่ียว	 และธุรกิจการท่องเท่ียวและการเดิน

ทาง	 นำาไปใช้กับการทำาการตลาดออนไลน์	 และทำาตลาด

ดิจิทัลในระยะยาว	 ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนค่า

ธรรมเนียมสำาหรับการฝึกอบรม	

มัคคุเทศก์อิสระท่ีมีใบอนุญาตผู้พำานักในสิงคโปร์อย่างเป็น

ทางการจะได้รับการสนับสนุนค่าแรง	 1,000	 เหรียญสิงคโปร์

ในชว่ง	 3	 เดือน	 เพื่อชว่ยเหลือค่าครองชีพพื้นฐานบางสว่น

และได้รับโอกาสพัฒนาทักษะ	 โดยจะได้รับสิทธิค่าฝึกอบรม	

600	เหรียญสิงคโปร์เมื่อสำาเร็จหลักสูตร	80	ชั่วโมง	

STB	 ประกาศว่าจะยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำาหรับ

โรงแรมตัวแทนการท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์และชดใช้ค่าใช้

จ่ายในการทำาความสะอาดท่ีเพิ่มขึ้นของโรงแรมท่ีมีผู้ป่วยท่ี

ได้รับการยืนยันและผู้สงสัยว่าติดเชื้อ	โควิด-19	เข้าพัก

STB	จะชดเชยสูงสุดถึง	50%	ของค่าธรรมเนียมการทำาความ

สะอาด	 ให้กับบริษัททำาความสะอาด	 สูงสุด	 20,000	 เหรียญ

สิงคโปร์	 ต่อสถานประกอบโรงแรมท่ียืนยันในการให้บริการ

ท่ีพักท่ีมีผู้ติดเชื้อ	 และ	 สูงสุด	 10,000	 เหรียญสิงคโปร์	 ต่อ

สถานประกอบการโรงแรมท่ีมีผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ	 ค่า

ชดเชยนี้ให้ย้อนหลังถึง	23	มกราคม	2563

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์โดยทั่วไป
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ทางการไต้หวันแถลงต่อ	WHO	ถึงความไมพ่อใจท่ีระบุว่าประเทศไต้หวันเป็นสว่นหนึ่งของ

จีนแผน่ดินใหญ	่ ทำาให้ท่ัวโลกต่างหวาดระแวงว่าสถานการณ์ในไต้หวันจะรุนแรงเหมือนท่ี

เกิดข้ึนในประเทศจีน	ท้ังนี้ทางการไต้หวันเองได้ออกมาตรการท่ีเข้มข้นเพ่ือสะกัดการ

แพรร่ะบาดของโควิด-19	ก่อนหน้านี้แล้ว

รัฐบาลไต้หวันเร่งหามาตรการช่วยเหลือแก่อุตสาหกรรมภาคบริการท่ีสำาคัญของประเทศ

ท่ี ได้รับผลกระทบอย่างหนักของการแพร่ระบาด	ท้ั งในรูปแบบของการให้สินเชื่ อ

อัตราพิเศษหรือแม้กระท่ังการให้โอกาสบุคลากรพัฒนาทักษะความรู้ท่ีจำาเป็นในยุคหลัง

วิกฤติ	อาทิเชน่	การตลาดออนไลน์	หรือการทำาธุรกิจอยา่งยั่งยืน	เป็นต้น

ในชว่ง	3	เดือนท่ีผา่นมานับต้ังแต่ต้นปี	2563	รัฐบาลไต้หวันได้ประกาศมาตรการชว่ยเหลือ

ธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19	ถึง	2	ครั้งนับต้ังแต่เกิดวิกฤติ	โดยเน้นชว่ยเหลือธุรกิจ

ขนาดกลางถึงเล็กเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤติครั้งนี้

1.

2.

3.

ประเด็นความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในไต้หวัน
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ไต้หวันได้เรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ยกเลิกมาตรการห้ามมิให้ชาว

ไต้หวันเดินทางเข้าฟิลิปปินส์	 ภายหลังจากทางการฟิลิปปินส์

เพิ่มชื่อประเทศไต้หวันเข้าไปเป็นหน่ึงในประเทศต้องห้าม

เนื่ องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	ซึ่ งทำาให้

ส ายการบิ นแห่ งชา ติ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ 	และสายการบิ น	

Cebu	Pacific	ระงั บเท่ี ยวบิ นไปและกลับจากไต้ หวั น	

นอกจากน้ีตัวแทนทางการของไต้หวันแสดงความไม่พอใจต่อ

องค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ท่ีได้ระบุว่าประเทศไต้หวันเป็น

สว่นหนึ่งของประเทศจีน	 ทำาให้ประเทศต่าง	 ๆ	 เข้าใจผิดว่า

ไต้หวันเองก็อยูใ่นประเทศกลุ่มเสี่ยงเชน่เดียวกับจีน

รัฐบาลไต้หวันกำาลังหารือเก่ียวกับมาตรการเพ่ือสนับสนุน

เศรษฐกิจของประเทศและช่วยบรรเทาผลกระทบจากไวรัส

โควิด-19	ชว่ยเหลือการให้สินเชื่ออัตราพิเศษแก่อุตสาหกรรม

ภาคบริการท้ังห้าท่ีสำาคัญของประเทศ	 เชน่	 ร้านอาหาร	 ร้าน

ค้าปลีก	อุตสาหกรรมไมซ์	ยา่นการค้าภาคธุรกิจ	รวมถึงตลาด

กลางคืนท่ีเป็นแหล่งสร้างรายได้สำาคัญของไต้หวัน	นอกเหนือ

จากการให้สินเชื่อดังกล่าวแล้วรัฐบาลยังมีมาตรการเยียวยา

ธุรกิจเพิ่มเติมสำาหรับธุรกิจท่ีต้องการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

จากด้ังเดิมไปสูก่ารทำาตลาดแบบดิจิทัล	 หรือธุรกิจท่ีต้องการ

จะลงทุนเพิม่ปรับให้ธุรกิจเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมมากขึ้น

ไต้หวันสั่งห้ามผู้เดินทางจากทุกประเทศเข้าไต้หวัน	 ยกเว้นผู้

ท่ีได้รับอนุญาตให้พำานักระยะยาวและผู้ท่ีถือหนังสือเดินทาง

ทูต	 หลังจากท่ีพบผู้ติดเชื้อท่ีป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ

ท้ังนี้ ทุกคนท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศจะต้องกักตัวอยู่

ในบ้านเป็นเวลา	 14	 วัน	 และรัฐบาลได้ออกประกาศเตือน

ประชาชนให้งดเว้นการเดินทางท่ีไมจ่ำาเป็น	 เนื่องจากใน

จำานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อท่ีพุ่งสูงขึ้นส่วนใหญ่มาจากผู้ท่ีเพิ่งเดิน

ทางกลับจากทวีปยุโรป

ไต้หวันจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า	40,000	ล้าน

เหรียญไต้หวัน	 (1.3	 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)	 เพื่อชว่ยเหลือ

ธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งใหญข่องโควิด-19	

โดยมาตรการดังกล่าวได้รับการอนุมัติเมื่อวันท่ี	 24	 มีนาคม

โดยนายกรัฐมนตรีซู่เฉิงต้องการช่วยเหลือธุรกิจในระดับเล็ก

ถึงกลางท่ีได้รับผลกระทบอยา่งหนักจากวิกฤต	 เชน่	 บริษัท

สายการบินและธุรกิจท่องเท่ียว	 โดยจะได้รับสิทธิเป็นเงิน

สนับสนุน	 ลดการเก็บภาษี	 ดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราพิเศษ	 รวม

ถึงการลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	 นับเป็นมาตรการชว่ย

เหลือครั้งท่ี	 2	 ต้ังแต่เกิดวิกฤติ	 โดยครั้งแรกรัฐบาลได้ออก

มาตรการชว่ยเหลือธุรกิจไปแล้วกว่า	 60,000	 ล้านเหรียญ

ไต้หวัน	เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผา่นมา	

สรุปข่าวตลาดไต้หวันโดยภาพรวม

สถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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