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บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
(Executive Summary)

สำำ �นั ั ก งานส่่ ง เสริิ ม การจัั ดป ระชุุ ม และนิิ ท รรศการ
(องค์์การมหาชน) หรืือ สสปน. เป็็นหน่่วยงานของรััฐที่่�ก่่อตั้้�ง
โดยพระราชกฤษฎีีกาตามประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา  เมื่่�อ
วัันที่่� 28 กัันยายน พ.ศ. 2545 และเริ่่�มดำำ�เนิินงานมาตั้้�งแต่่ปีี
พ.ศ. 2547 โดยมีีวััตถุุประสงค์์สำำ�คััญเพื่่�อให้้การส่่งเสริิมและ
ประสานงานการจััดประชุุมองค์์กร  การเดิินทางเพื่่�อเป็็นรางวััล
การจััดประชุุมนานาชาติิ การจััดงานแสดงสิินค้้านานาชาติิ รวม
ถึึงงานเมกะอีีเวนท์์ (Mega Event) และเทศกาลนานาชาติิ โดย
ทั้้�งหมดเรีียกโดยรวมว่่า  “อุุตสาหกรรมไมซ์์ (MICE Industry:
Meeting (M), Incentive (I), Convention (C) and Exhibition
(E))” นอกจากนี้้� อุุตสาหกรรมไมซ์์เป็็นส่่วนหนึ่่�งของธุุรกิิจการ
ให้้บริิการ เป็็นอุุตสาหกรรมที่่�มีศัี ักยภาพ (Potential Industry)
อัันมีีความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศไทย รััฐบาล
จึึงระบุุให้้อุุตสาหกรรมไมซ์์เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของร่่างยุุทธศาสตร์์ชาติิ
20 ปีี รวมถึึงปรากฎในแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� 12 ที่่�ระบุุความสำำ�คััญของอุุตสาหกรรมไมซ์์ไว้้ในหลายมิิติิ
ที่่�ผ่่านมา  สสปน. ประสบความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินบทบาท
ดัังกล่่าวมาอย่่างต่่อเนื่่�องจนเป็็นที่่�รู้้�จัักและยอมรัับของทั่่�วโลก
6

เช่่ น ในปีี พ .ศ. 2562 ประเทศไทยมีี ย อดพื้้� น ที่่� จั ั ด งาน
แสดงสิินค้้านานาชาติิอัันดัับ 1 ของอาเซีียน มีีจำำ�นวนการจััด
ประชุุมนานาชาติิอัันดัับ 27 ของโลก และอัันดัับ 5 ของเอเชีีย
นอกจากนี้้� สสปน. ยัั ง ได้้รัั บ การยอมรัั บ ในระดัั บ นานา
ชาติิ โดยถูู ก จัั ดอั ั น ดัั บ จาก Global Destination
Sustainability (GDS) Index 2019 ให้้เป็็นสำำ�นัักงาน
ส่่งเสริิมการจััดประชุุมนานาชาติิ (Convention and Visitors
Bureau - CVB) ที่่�ได้้คะแนนสููงสุุดอัันดัับ 1 ด้้านการ
บริิหารจััดการจุุดหมายปลายทางอย่่างยั่่ง� ยืืน (Destination
Management Performance) ของเอเชีีย เป็็นต้้น
ในช่่วงครึ่่ง� ปีีแรกของปีีงบประมาณ 2563 (ตุุลาคม 2562 – มีีนาคม
2563) สสปน. ยัังคงสานต่่อการดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบัติั ราช
ิ การ
ระยะ 3 ปีี (พ.ศ. 2563 - 2565) ทั้้�งภารกิิจสนัับสนุุนการจััดงาน
ให้้เพิ่่�มมากขึ้้น� การยกระดัับงานไมซ์์ให้้มีีมาตรฐานในระดัับสากล
ส่่งเสริิมการจััดงานไมซ์์ภายในประเทศให้้กระจายไปยัังภููมิิภาค
ต่่าง ๆ มากขึ้้�น โดยเฉพาะเมืืองแห่่งไมซ์์ (MICE City) นอกจากนี้้�
สสปน. ยัังคงเดิินหน้้าให้้ความสำำ�คััญกัับประเด็็นของการสร้้าง
นวััตกรรมและการใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีสำ�ำ หรัับการพััฒนา
รายงานผลการดำำ�เนิินงานครึ่่�งปีีงบประมาณ 2563 (ตุุลาคม 2562 ถึึง มีีนาคม 2563)

อุุตสาหกรรมไมซ์์ ที่่เ� น้้นการฝึึกอบรมให้้ความรู้้� การพััฒนาระบบ
Thai MICE Connect เพื่่�อเชื่่�อมโยงการเข้้าถึึงข้้อมููล และ
กิิจกรรมของ สสปน. ผ่่านทางระบบออนไลน์์ รวมถึึงการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานขององค์์กร  เพื่่�อให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์
ในการสร้้างให้้เป็็นองค์์กรหลััก ในการผลัักดัันอุุตสาหกรรมไมซ์์
ให้้เป็็ น เครื่่� อ งมืื อ ในการพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ ของประเทศด้้วย
นวััตกรรม เพื่่�อสร้้างความเจริิญ และกระจายรายได้้ไปสู่่�ทุุกภาค
ส่่วนอย่่างยั่่�งยืืน โดยเฉพาะการดำำ�เนิินงานที่่�ยึึดหลัักธรรมา
ภิิ บ าลมาโดยตลอด ซึ่่ � ง ยืื น ยัั น ได้้จากผลการประเมิิ น
คุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วย
งานภาครััฐ (ITA) จากสำำ�นักั งานคณะกรรมการป้้องกัันและ
ปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ ในปีี พ.ศ. 2562 ที่่� สสปน.
ได้้คะแนนสููงถึึง 93.35 อยู่่�ในระดัับดีีเลิิศ (Excellence)
อย่่างไรก็็ตาม เดืือนธัันวาคม 2562 เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของเหตุุการณ์์
การระบาดของโควิิด-19 ที่่�กระจายไปหลายประเทศทั่่�วโลก
และยัังคงเกิิดขึ้้�นต่่อเนื่่�องมาจนถึึงปััจจุุบััน รวมทั้้�งยัังไม่่รู้้�จุุด
สิ้้�นสุุดที่่�แน่่นอนของการระบาด ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจของประเทศ
ต่่าง ๆ ทั่่�วโลกได้้รัับผลกระทบในทางลบ เช่่นเดีียวกัับการเติิบโต
ของอุุตสาหกรรมไมซ์์ ที่่�ต้้องหยุุดชะงัักลงจากข้้อจำำ�กััดทางด้้าน
การเดิินทาง ที่่�เป็็นมาตรการเข้้มงวดสููงสุุดถึึงขั้้�น Lockdown
เพื่่�อควบคุุมการเดิินทางเคลื่่�อนย้้ายของประชากรทั้้�งในประเทศ
และการเดิิ น ทางระหว่่ า งประเทศ สำำ � หรัั บ ประเทศไทย
ผลกระทบจากโควิิด-19 ทำำ�ให้้ในช่่วงครึ่่ง� ปีีแรกของปีีงบประมาณ
2563 (ตุุลาคม 2562-มีีนาคม 2563) อุุตสาหกรรมไมซ์์โดย
รวมของไทยมีีรายได้้จากผู้้�เข้้าร่่วมงานทั้้�งสิ้้�น 60,890 ล้้านบาท
ลดลง 36,407 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 37.42 จากช่่วงเวลา
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา  โดยอุุตสาหกรรมไมซ์์นานาชาติิมีีผู้้�เข้้า

ร่่วมงานลดลงร้้อยละ 19.83 จากช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่าน
มา  และทำำ�ให้้รายได้้ลดลงร้้อยละ 33.34 จากช่่วงเวลาเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่า่ นมา เช่่นเดีียวกัันกัับอุุตสาหกรรมไมซ์์ภายในประเทศ
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19 ค่่อนข้้างมาก โดยจำำ�นวนผู้้�เข้้า
ร่่วมงานลดลงร้้อยละ 34.33 จากช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่าน
มา และรายได้้ลดลงร้้อยละ 40.89 จากช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีี
ที่่�ผ่่านมา 
ในช่่วงเวลาวิิกฤติิดัังกล่่าว สสปน. ได้้พลิิกบทบาทจากหน่่วย
งานให้้การสนัั บ สนุุ น เป็็ น การให้้ความช่่ ว ยเหลืื อ  เพื่่ � อ ให้้
ผู้้ � ป ระกอบการในอุุ ต สาหกรรมไมซ์์ ข องไทยสามารถรัั บ มืื อ
กัับวิิกฤติิในครั้้�งนี้้�ที่่�ส่่งผลกระทบอย่่างกว้้างขวางและรุุนแรง เช่่น
การจััดตั้้�ง TCEB COVID-19 CENTER เพื่่�อให้้เป็็นศููนย์์กลาง
ข้้อมููลข่่าวสารในช่่วงภาวะวิิกฤติิสถานการณ์์โรคติิดเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 สื่่�อสารข้้อมููลไปยัังภาคธุุรกิจิ ไมซ์์ทั้้ง� ในและต่่างประเทศ
ให้้ทุุกภาคส่่วนได้้รัับทราบ เข้้าใจ และรัับรู้้�ข้้อมููลไปในทิิศทาง
เดีียวกััน การจััดทำำ�โครงการ  “จััดประชุุมอย่่างไร  ปลอดภััยไร้้ 
COVID-19” โดยสนัับสนุุนการนำำ�แนวปฏิิบััติิเพื่่�อควบคุุมและ
ป้้องกัันไวรััส COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุุข มาเป็็น
แนวปฏิิบััติิในสถานที่่�จััดงานและสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้้�มา
ใช้้บริิการ ทั้้�งผู้้�จััดงานและผู้้�เข้้าร่่วมงาน การรัักษาสถานะทาง
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การตลาดของไทยในเวทีีไมซ์์โลก รวมถึึงการพััฒนา  Virtual
Meeting Space หรืือ  VMS ซึ่่�งเป็็นนวััตกรรมเพื่่�อสนัับสนุุนให้้
ผู้้�ประกอบการใช้้เทคโนโลยีีส่่งเสริิมการจััดงานสััมมนาและงาน
แสดงสิินค้้า รวมถึึงการเพิ่่�มทัักษะองค์์ความรู้้�ผ่่านแพลตฟอร์์ม
การเรีียนออนไลน์์ให้้ผู้้ป� ระกอบการไมซ์์ในภาวะวิิกฤติิ นอกจากนี้้�
สสปน. ยัั ง ได้้รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง จากรัั ฐ มนตรีี ว่ ่ า การกระทรวง
สาธารณสุุข นายอนุุทิิน ชาญวีีรกููล ให้้เป็็นหนึ่่�งในคณะกรรมการ 
เข้้าร่่วมประชุุมกัับศบค. เพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมพิิจารณาแนวทาง
ในการเปิิดกิิจการ หรืือ  การจััดกิิจกรรมด้้านการท่่องเที่่�ยว กีีฬา 
และไมซ์์ ในสถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19 ตลอดจนการ
แลกเปลี่่� ย นข้้อมููลข่่ า วสาร  และจัั ดทำ ำ � แนวทางปฏิิ บั ั ติ ิ ด้้า น
สุุขอนามััยสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมไมซ์์ เพื่่�อผลัักดัันให้้ได้้รัับการ
ผ่่อนคลายในระยะต่่าง ๆ
สำำ � หรัั บ ในช่่ ว งครึ่่� ง ปีี ห ลัั ง ของปีี ง บประมาณ 2563 คาดว่่ า 
สถานการณ์์ของอุุตสาหกรรมไมซ์์ภายในประเทศจะฟื้้�นตััวอย่่าง
ชััดเจนและรวดเร็็วกว่่าอุุตสาหกรรมไมซ์์นานาชาติิ โดยมีีปััจจััย
บวกที่่�สำ�ำ คััญ อาทิิ การไม่่พบผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� ในประเทศไทยติิดต่่อกันั มา
เกืือบ 50 วััน การดำำ�เนิินมาตรการคลาย Lockdown ของรััฐบาล
ระยะที่่� 5 ที่่�ผ่่อนคลายให้้มีีการจััดประชุุม การจััดนิิทรรศการ 
การจััดงานแสดงสิินค้้า ที่่�ยัังคงยึึดมาตรการป้้องกัันการแออััด 
การจำำ�กััดจำ�ำ นวนคน เว้้นระยะห่่าง และการลงทะเบีียนโดยใช้้แอพ
ไทยชนะตามปกติิ ประกอบกัับ สสปน. ได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมใน
การส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการสถานที่่�จััดประชุุมต่่างยกระดัับ
มาตรฐานด้้านสุุขอนามััย เพื่อ�่ ให้้มีีความพร้้อมรองรัับกัับมาตรการ
ผ่่อนคลายดัังกล่่าว ตลอดจนความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�หยุุด
ชะงัักในช่่วง Lockdown ที่่�ผ่า่ นมา อย่่างไรก็็ตาม ยัังคงมีีปัจั จััยลบ
8

ที่่�คาดว่่าจะฉุุดรั้้�งการเติิบโตของอุุตสาหกรรมไมซ์์ในช่่วงครึ่่�งหลััง
ของปีี พ.ศ. 2563 เช่่น ภาวะเศรษฐกิิจโลกและในประเทศที่่�ยััง
คงชะลอตััว การเลื่่อ� นกำำ�หนดการจััดงานของหลายกิิจกรรมไปยััง
ไตรมาสแรกของปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ความพร้้อมของ
ผู้้�ประกอบการในการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้ผสมผสานกัับ
ลัักษณะการดำำ�เนิินงานในรููปแบบเดิิม ๆ ที่่�เกิิดจาก Digital
Disruption ในช่่วงโควิิด-19 เป็็นต้้น
สำำ�หรัับแนวทางการดำำ�เนิินการในระยะต่่อไป อุุตสาหกรรม
ไมซ์์ยัังจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการเยีียวยาจากภาครััฐเพื่่�อสร้้าง
ความพร้้อมรองรัับระยะฟื้้�นตััวที่่�จะเกิิดขึ้้�น ควบคู่่�กัับการ
เดิินหน้้าส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เกิิดกิจิ กรรมการจััดประชุุม
และงานแสดงสิินค้้าในรููปแบบที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับ
สถานการณ์์ โดยในระยะแรกควรให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับแนวทาง
การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการจััดงานไมซ์์ภายในประเทศ
เป็็นหลััก การเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ให้้กัับผู้้�ประกอบการไมซ์์
และบุุคลากรเข้้าใจถึึง “New Normal” แนวทางปกติิใหม่่
ที่่�เน้้นเรื่่�องของสุุขอนามััย ความปลอดภััย และการใช้้
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมไมซ์์แต่่ละประเภท
การสนัับสนุุนความช่่วยเหลืือทางด้้านการเงิินในรููปแบบของ
สิินเชื่่�อพิิเศษ เพื่่�อใช้้ในการฟื้้�นฟููกิิจการให้้สามารถเดิินหน้้า
ต่่อไปได้้ โดยเฉพาะกัับผู้้�ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่่อม (SME) รวมถึึงการเตรีียมความพร้้อมในการต้้อนรัับ
นัักเดิินทางธุุรกิิจและไมซ์์ ตลอดจนการสื่่�อสารแบรนด์์และ
แคมเปญส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ประเทศไทย เพื่่�อเรีียกฟื้้�น
ความเชื่่�อมั่่�นกลัับมาอีีกครั้้�ง

รายงานผลการดำำ�เนิินงานครึ่่�งปีีงบประมาณ 2563 (ตุุลาคม 2562 ถึึง มีีนาคม 2563)

ผลกระทบการระบาดของโควิิด-19
ต่่อเศรษฐกิิจโลก และอุุตสาหกรรมไมซ์์

“

โควิิด-19 โรคระบาดใหญ่่
ที่่�มีีผู้้�ติิดเชื้้�อทั่่�วโลก
จำำ�นวนมาก และประเทศไทย
ประสบความสำำ�เร็็จ
ในการควบคุุมการระบาด
ในอัันดัับต้้น ๆ ของโลก

”

ไวรััสโคโรน่่า  หรืือ  โควิิด-19 (COVID-19) เป็็นโรคระบาดใหญ่่
(Pandemic) ที่่�ทำำ�ให้้ประชากรโลกติิดเชื้้�อโควิิด-19 แล้้วกว่่า 12
ล้้านคน ใน 213 ประเทศและเขตเศรษฐกิิจทั่่�วโลก ประเทศต่่าง ๆ
จึึงใช้้มาตรการปิิดพื้้�นที่่� (Lockdown) เพื่่�อควบคุุมการระบาด 
ซึ่่� ง ส่่ ง ผลกระทบต่่ อร ะบบเศรษฐกิิ จ ในวงกว้้างและรุุ น แรง
สำำ�หรัับประเทศไทย เป็็นหนึ่่�งในกลุ่่�มประเทศแรก ๆ ที่่�ให้้ความ
สำำ�คััญต่่อการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 โดยเริ่่�ม
ดำำ�เนิินมาตรการคััดกรองนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิตั้้�งแต่่ต้้น
เดืือนมกราคม 2563 และต่่อมาได้้ประกาศ พรก.ฉุุกเฉิิน เพื่่�อ
รัับมืือกัับสถานการณ์์ โดยรััฐบาลได้้ดำำ�เนิินมาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อ
ให้้สามารถควบคุุมการระบาดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น การปิิด
ด่่านตรวจคนเข้้าเมืืองทั่่�วประเทศ การปิิดสถานที่่�จััดการประชุุม
สััมมนา และนิิทรรศการ การปิิดแหล่่งท่่องเที่่ย� ว และสถานบริิการ
ต่่าง ๆ ส่่งผลให้้ประเทศไทยสามารถควบคุุมการระบาดได้้อย่่างมีี

ประสิิทธิิภาพ โดยจนถึึงวัันที่่� 8 กรกฎาคม 2563 มีีผู้ติ้� ิดเชื้้�อรวม
3,197 คน เสีียชีีวิต 
ิ 58 คน และไม่่มีีผู้้�ติิดเชื้้�อภายในประเทศแล้้ว
กว่่า  40 วััน ความสำำ�เร็็จของรััฐบาล และโดยเฉพาะกระทรวง
สาธารณสุุขในการควบคุุมการระบาด ส่่งผลให้้ประเทศไทย
ติิดอัันดัับ 2 ของประเทศที่่�ดีีที่่�สุุดในการฟื้้�นตััวจากโควิิด-19
จากทั้้�งหมด 184 ประเทศ (Global Covid-19 Index)
ผลกระทบจากการระบาดของโควิิด-19 และมาตรการควบคุุม
การระบาดโดยเฉพาะมาตรการ  Lockdown ส่่งผลระทบต่่อ
เศรษฐกิิจให้้ชะลอตััวอย่่างรุุนแรง และกว้้างขวาง กองทุุนการเงิิน
ระหว่่างประเทศ (IMF) จึึงออกมาเตืือนเมื่่�อเดืือนมิิถุนุ ายน 2563
ว่่า  เศรษฐกิิจโลกในปีีนี้้�จะได้้รัับผลกระทบรุุนแรง โดยคาดว่่า 
เศรษฐกิิจโลกจะหดตััวลงกว่่าร้้อยละ 4.9 ซึ่่�งเลวร้้ายที่่�สุุดนัับ
จากยุุคเศรษฐกิิจตกต่ำำ��ครั้้�งใหญ่่ในปีี ค.ศ. 1930 โดยเศรษฐกิิจ
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”

5.9%
โควิิด-19 ส่่งผลให้้
3.7%
อุุตสาหกรรมไมซ์์หดตััว

การระบาดของโควิิด-19 อย่่างรวดเร็็วจากการติิดต่่อทางเดิิน
หายใจ ส่่-3.0%
งผลให้้ประเทศต่่าง ๆ ใช้้มาตรการ  Lockdown เพื่่�อ
ควบคุุมการเดิินทางเคลื่่�อนย้้ายของประชากร รวมถึึงการใช้้
2019
2020
มาตรการเว้้
นระยะทางสัั2021
งคม Physical distancing ซึ่่ง� เป็็นอุุปสรรค
ต่่อการเดิินทางระหว่่างประเทศ และการประกอบกิิจกรรม
เพื่่�อการพบปะเพื่่�อเจรจา ติิดต่่อธุุรกิิจ และการจััดประชุุม จึึงทำำ�
ให้้อุุตสาหกรรมไมซ์์ได้้รัับผลรุุนแรงจากการระบาด ตััวอย่่างเช่่น
ในกรณีีของสหรััฐอเมริิกา  จากการสำำ�รวจของ Center for
exhibition industry research (CEIR) รายงานว่่า  งานแสดง
สิินค้้า (Exhibition) ที่่�มีกำี ำ�หนดการจััดในช่่วงครึ่่�งหลัังของเดืือน
มีีนาคม 2563 ร้้อยละ 72.6 ถููกยกเลิิก และอีีกร้้อยละ 27.4
ถููกเลื่่�อนออก ผลจากการระบาดยัังส่่งผลให้้รายได้้จากงานแสดง
สิินค้้า  (Real revenues) ในช่่วงไตรมาสที่่� 1 ของปีี 2563
ลดลงร้้อยละ 14.2 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของ
ปีีที่่�ผ่่านมา1  
สำำ�หรัับประเทศไทยเดิิม สสปน. คาดว่่าในปีีงบประมาณ 2563
อุุ ต สาหกรรมไมซ์์ น านาชาติิ ข องไทยจะขยายตัั ว ร้้อยละ 5
จากปีีที่่�ผ่า่ น แต่่ผลกระทบจากการระบาดของโควิิด-19 ส่่งผลให้้
ในช่่วงครึ่่�งแรกของปีีงบประมาณ 2563 หรืือในระหว่่างเดืือน

https://www.ceir.org/news/ceir-announces-2020-first-quarter-results/
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5.9%

ของกลุ่่�มประเทศพััฒ4.8%
นาแล้้วจะหดตััวรุุนแรงถึึ3.7%
งร้้อยละ 8.0 โดย
เฉพาะยููโรโซนจะหดตััวสููงถึึงร้้อยละ 10.2 สหรััฐอเมริิกา  และ
1.7%
ญี่่�ปุ่่น� จะหดตััวร้้อยละ 8.0 และร้้อยละ 5.8 ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับกลุ่่�ม
ประเทศตลาดเกิิ
3.0
-8.0%ดใหม่่และกำำ�ลัังพััฒนา  จะหดตััวร้้อยละ-3.0%
โดยอิินเดีียจะหดตััวร้้อยละ 4.5 และอาเซีียนหดตััวร้้อยละ 2.0
2019 2020 2021
2019 2020 2021
ยกเว้้นจีีนที่่�จะขยายตััวร้้อยละ 1.0 อย่่างไรก็็ตาม กองทุุนการเงิิน
ระหว่่างประเทศ คาดว่่าเศรษฐกิิจจะฟื้้�นตััวในปีี 2564 โดย
คาดว่่าจะขยายตััวที่่�ร้้อยละ 5.4

ADVANCED ECONOMIES
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โควิิด-19 ฉุุดเศรษฐกิิจ
โลกให้้เลวร้้ายกว่่า
Great Depression และ
คาดว่่าจะฟื้้�นตััวในปีี 2564

GLOBAL ECONOMY
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WORLD ECONOMIC OUTLOOK
UPDATE JUNE 2020

รายงานผลการดำำ�เนิินงานครึ่่�งปีีงบประมาณ 2563 (ตุุลาคม 2562 ถึึง มีีนาคม 2563)

% การเปลี่่�ยนแปลงของข้้อมููลภาพรวมอุุตสาหกรรมงานแสดงสิินค้้าของ
สหรััฐอเมริิกา ไตรมาสที่่� 1 ปีี ค.ศ. 2020

Net
Square Feet

Exhibitions

Attendees

Real
Revernues

CBR
Total Index

-14.9% -16.3% -15.2% -14.2% -15.1%

ที่่�มา : https://www.ceir.org/news/ceir-announces-2020-first-quarter-results/

ตุุลาคม 2562 - มีีนาคม 2563 อุุตสาหกรรมไมซ์์โดยรวมมีีรายได้้
จากการใช้้จ่่ายของผู้้เ� ข้้าร่่วมงาน 60,890 ล้้านบาท ลดลง 36,407
ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 37.42 จากช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีี
ที่่�ผ่่านมา โดยอุุตสาหกรรมไมซ์์ภายในประเทศ ได้้รัับผลกระทบ
ที่่รุ� นุ แรงกว่่า โดยมีีรายได้้ลดลง 21,492 ล้้านบาท และอุุตสาหกรรม
ไมซ์์นานาชาติิมีีรายได้้ลดลง 14,915 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
การระบาดของโควิิด-19 ส่่งผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมไมซ์์
ของไทยในระดัับที่่�แตกต่่างกััน โดยอุุตสาหกรรมไมซ์์นานาชาติิ
มีีผู้้�เข้้าร่่วมงานไมซ์์จำำ�นวน 4.76 แสนคน ลดลงร้้อยละ 19.83
จากช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา  และผู้้�เข้้าร่่วมงานไมซ์์

นานาชาติิก่่อให้้เกิิดรายได้้จาการใช้้จ่่าย 29,819 ล้้านบาท
ลดลง 14,915 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 33.34 จาก
ช่่ ว งเวลาเดีี ย วกัั น ของปีี ที่่ � ผ่ ่ า นมา สำำ � หรัั บ ประเภทของงาน
ที่่�ได้้รัับผลกระทบมากที่่�สุุด คืือการเดิินทางเพื่่ �อเป็็นรางวััล
ที่่�รายได้้ลดลงถึึงร้้อยละ 46.12 เนื่่�องจากข้้อจำำ�กััดของการ
เดิินทางระหว่่างประเทศที่่�ประเทศต่่าง ๆ เข้้มงวดมากขึ้้�น
ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมไมซ์์ภายในประเทศ พบว่่ามีผู้ี เ�้ ข้้า
ร่่วมงานจำำ�นวน 9.30 ล้้านคน ลดลงร้้อยละ 34.33 จากช่่วงเวลา
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา  และอุุตสาหกรรมไมซ์์ภายในประเทศ
สร้้างรายได้้  31,071 ล้้านบาท ลดลง 21,492 ล้้านบาท
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 40.89 จากช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา 

รายได้้รวมจากนัักเดิินทางไมซ์์ทั้้�งหมด
99,337
+ 25.58%

97,299

- 2.05%

60,890

รายได้้จากนัักเดิินทางไมซ์์ (ล้้านบาท)
% การเปลี่่�ยนแปลง (Y-o-Y)

- 37.42%
ครึ่่�งแรก
ปีีงบประมาณ 2561

ครึ่่�งแรก
ปีีงบประมาณ 2562

ครึ่่�งแรก
ปีีงบประมาณ 2563

11

จำำ�นวนนัักเดิินทางไมซ์์นานาชาติิ

รายได้้จากนัักเดิินทางไมซ์์นานาชาติิ

(เปรีียบเทีียบครึ่่�งปีีแรกของปีีงบประมาณ 2561-2563)

(เปรีียบเทีียบครึ่่�งปีีแรกของปีีงบประมาณ 2561-2563)

594,663

547,623

+ 8.59%

+ 13.14%

42,854

476,719

44,734

+ 5.73%

+ 4.39%

- 19.83%
ครึ่่�งแรก
ปีีงบประมาณ 2561

ครึ่่�งแรก
ปีีงบประมาณ 2562

จำำ�นวนผู้้�เดิินทางไมซ์์ (คน)

29,819

- 33.34%

ครึ่่�งแรก
ปีีงบประมาณ 2563

ครึ่่�งแรก
ปีีงบประมาณ 2561

% การเปลี่่�ยนแปลง (Y-o-Y)

ครึ่่�งแรก
ปีีงบประมาณ 2562

รายได้้จากนัักเดิินทางไมซ์์ (ล้้านบาท)

ครึ่่�งแรก
ปีีงบประมาณ 2563
% การเปลี่่�ยนแปลง (Y-o-Y)

จำำ�นวนนัักเดิินทางไมซ์์นานาชาติิ
จำำ�แนกตามรายอุุตสาหกรรม M/I/C/E
(จำำ�นวนคน)

ต.ค. 2561 - มีี.ค. 2562

185,089

163,556

ต.ค. 2562 - มีี.ค. 2563

149,638
- 8.51%

153,734
116,268

122,102
- 34.03%

- 24.37%

92,284
88,711
- 3.87%

Meetings

Incentives

Conventions

Exhibitions

รายได้้จากนัักเดิินทางไมซ์์นานาชาติิ
จำำ�แนกตามรายอุุตสาหกรรม M/I/C/E
(ล้้านบาท)

15,289

9,413
- 38.43%

ต.ค. 2561 - มีี.ค. 2562
ต.ค. 2562 - มีี.ค. 2563

11,977

10,438

8,318
5,624

7,030
6,464

- 30.55%
- 8.05%

- 46.12%
Meetings
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Incentives

Conventions

Exhibitions

รายงานผลการดำำ�เนิินงานครึ่่�งปีีงบประมาณ 2563 (ตุุลาคม 2562 ถึึง มีีนาคม 2563)

จำำ�นวนนัักเดิินทางไมซ์์ภายในประเทศ

รายได้้จากนัักเดิินทางไมซ์์ภายในประเทศ

(เปรีียบเทีียบครึ่่�งปีีแรกของปีีงบประมาณ 2561-2563)

15,920,538

(เปรีียบเทีียบครึ่่�งปีีแรกของปีีงบประมาณ 2561-2563)

56,483

14,164,981

52,563

+ 46.45%

- 0.44%

9,302,774
- 11.03%

31,071

- 6.94%
- 34.33%

ครึ่่�งแรก
ปีีงบประมาณ 2561

ครึ่่�งแรก
ปีีงบประมาณ 2562

จำำ�นวนผู้้�เดิินทางไมซ์์ (คน)

ครึ่่�งแรก
ปีีงบประมาณ 2563

- 40.89%
ครึ่่�งแรก
ปีีงบประมาณ 2561

% การเปลี่่�ยนแปลง (Y-o-Y)

ครึ่่�งแรก
ปีีงบประมาณ 2562

ครึ่่�งแรก
ปีีงบประมาณ 2563

รายได้้จากนัักเดิินทางไมซ์์ (ล้้านบาท)

จำำ�นวนนัักเดิินทางไมซ์์ภายในประเทศ
จำำ�แนกตามรายอุุตสาหกรรม M/I/C/E
(จำำ�นวนคน)

% การเปลี่่�ยนแปลง (Y-o-Y)

11,348,286

ต.ค. 2561 - มีี.ค. 2562

7,387,663

ต.ค. 2562 - มีี.ค. 2563

- 34.90%

833,815
576,899

1,867,740
1,237,731

115,140
100,481

Meetings

- 33.73%

- 12.73%

- 30.81%
Incentives

Conventions

Exhibitions

รายได้้จากนัักเดิินทางไมซ์์ภายในประเทศ
จำำ�แนกตามรายอุุตสาหกรรม M/I/C/E
(ล้้านบาท)

46,573

ต.ค. 2561 - มีี.ค. 2562
ต.ค. 2562 - มีี.ค. 2563

26,080
- 44.00%

1,757
1,481

683
- 15.75%

Meetings

527

Incentives

3,550
2,983
- 15.97%

- 22.84%
Conventions

Exhibitions
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สรุุปผลการดำำ�เนิินงานตามยุุทธศาสตร์์
การดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการ
ประจำำ�ไตรมาส 1 และ 2 ปีีงบประมาณ 2563 สรุุป ได้้ดัังนี้้�

1. การสนัับสนุุนเพื่่�อผลัักดัันการเพิ่่�มปริิมาณนัักเดิินทาง

สนัับสนุุนการจััดงาน
ในประเทศไทย
(Event Support/Subsidy)
มีีจำำ�นวน 181 งาน
มีีจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมงานจาก
ต่่างชาติิรวม 149,125 คน
ประมาณการรายได้้เข้้าประเทศรวม

10,999,758,250 บาท

ธุุรกิิจจากต่่างประเทศ มีีจำ�ำ นวน 95 งานและมีีจำ�ำ นวนผู้้�เข้้าร่่วม
งานรวม 76,777 คน โดยมีีงานที่่�มีีขนาดใหญ่่เป็็น Mega
event จำำ�นวน 6 งาน ได้้แก่่
• Freedom เป็็นงานของประเทศ United Arab Emirates
มีีผู้้�เข้้าร่่วมงานกว่่า 8,000 คน
• The ZIB Thailand Meeting Event เป็็นงานของประเทศจีีน  
มีีผู้้�เข้้าร่่วมงานกว่่า 6,000 คน
• MAGIC QSP Bangkok เป็็นงานของประเทศอิินเดีีย  
มีีผู้้�เข้้าร่่วมงานกว่่า 11,000 คน
• Bansbao Bansiang 2019 Star Ceremony เป็็นงานของ
ประเทศอิินเดีีย  มีีผู้้�เข้้าร่่วมงานกว่่า 7,000 คน
• The Res-Green Meeting on China Healthy Living
Products เป็็นงานของประเทศจีีน มีีผู้้�เข้้าร่่วมงานกว่่า 
4,000 คน
• Leadership Retreat & Future President Team Retreat
เป็็นงานของประเทศอิินเดีีย  มีีผู้เ�้ ข้้าร่่วมงานกว่่า 3,800 คน

(Leadership Retreat & Future President Team Retreat)
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รายงานผลการดำำ�เนิินงานครึ่่�งปีีงบประมาณ 2563 (ตุุลาคม 2562 ถึึง มีีนาคม 2563)

เป้้าหมายที่่� 1

สร้้างรายได้้และพััฒนาเศรษฐกิิจ
บเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 ขััด้้วยอุุ
ตสาหกรรมไมซ์์
2. การสนัับสนุุนการจััดประชุุมนานาชาติิ มีีจำ�ำ นวน 77 งาน 3. การสนัับสนุุนงานเดิิม (Existing shows) สำำ�หรัับ

มีีจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมงานรวม 60,299 คน ประมาณการรายได้้
เข้้าประเทศรวม 3,452,487,050 บาท โดยมีีงานที่่�สำำ�คััญ
อาทิิเช่่น
• Asia Fitness Conference 2019 ประมาณการผู้้เ� ข้้าร่่วมงาน
1,200 คน
• Breakthrough: A Global Summit for Oncology
Innovators ประมาณการผู้้�เข้้าร่่วมงาน 1,500 คน
• Affiliate World Asia 2019 ประมาณการผู้้�เข้้าร่่วมงาน
3,322 คน
• The 28th Annual Meeting of the Asian Society
for Cardiovascular and Thoracic Surgery
(ASCVTS2020) ประมาณการผู้้�เข้้าร่่วมงาน 1,200 คน
• The 24th Regional Conference of Dermatology
(Asian-Australasian) ประมาณการผู้้เ� ข้้าร่่วมงาน 800 คน
• The 12th Asia Pacific Heart Rhythm Society
Scientific Session (APHRS 2019) ประมาณการ
ผู้้�เข้้าร่่วมงาน 2,000 คน

(The 12th Asia Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session
(APHRS 2019))

การจััดงานแสดงสิินค้้านานาชาติิในประเทศไทย รวม 9 งาน
ประมาณการผู้้�เข้้าร่่วมงานจากต่่างชาติิ 12,049 คน ประมาณ
การรายได้้เข้้าประเทศ 897,844,396 บาท ได้้แก่่
• Worldidac Asia 2019
• Smart Energy Transformation Asia 2019
(SETA 2019)
• in-cosmetics Asia 2019
• CEBIT ASEAN Thailand 2019
• Defense and Security 2019
• Asia Cold Chain Show 2019
• Thailand Yacht Show & Rendezvous 2020
• Future Energy Asia 2020
• Thailand Coffee, Tea & Drinks 2020 and Thailand
Bakery & Ice Cream 2020

(CEBIT ASEAN Thailand 2019)
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เป้้าหมายที่่� 1

สร้้างรายได้้และพััฒนาเศรษฐกิิจ
4. สนัับสนุุนการยื่่�นประมููลสิิทธิ์์�งานประชุุมนานาชาติิ

สนัับสนุุนการประมููลสิิทธิ์์�
การจััดงาน
และการสร้้างงานใหม่่
รวมทั้้�งสิ้้�น 21 งาน
มีีจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมงานจาก
ต่่างชาติิรวม 24,072 คน
ประมาณการรายได้้เข้้าประเทศรวม

71,135,482,704 บาท

ยกระดัับการจััดงาน
ให้้มีีความเป็็นสากล
และนานาชาติิ รวม 14

16

งาน

จำำ�นวน 18 งาน
• The 11th Asian Neuro-Ophtalmology Society
Congress 2021 (ASNOS 2021)
• The 16th Asian Conference on Computer Aided
Surgery 2020 (ACCAS 2020)
• 60th Symposium of the International Society for
Clinical Electrophysiology of Vision 2022
• World Congress on Leishmaniasis 2021
• Comprehensive Cataract Conference (CCC2020)
• IEEE International Smart Cities Conference
(ISCC2021)
• 11th International Prader-Willi Syndrome
Conference 2022
• Asian Chemical Conference (ACC 2023)
• Asia Pacific AIDS & Co-infections Conference
(APACC) 2022
• International Conference on Information Systems
2023 (ICIS 2023)
• Orient and Southeast Asia Lions Forum 2022
(OSEAL 2022)
• Spine Week 2024
• The Asia Pacific Association of Cataract and
Refractive Surgeons (APACRS 2025)
• International Hepato-Pancreato-Biliary Congress
(IHPBA) 2026
• ASEAN 2021
• SERRA’s 80th International Convention 2022
• The 28th International Pig Veterinary Society
Congress 2024 (IPVS 2024)
• World Conference of World Federation Medical
Education (WFME) 2022

รายงานผลการดำำ�เนิินงานครึ่่�งปีีงบประมาณ 2563 (ตุุลาคม 2562 ถึึง มีีนาคม 2563)

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1

ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศ
ด้้วยอุุตสาหกรรมไมซ์์

5. สนัับสนุุนการจััดงานแสดงสิินค้้าใหม่่ (New show) 7. พััฒนาศัักยภาพงานอีีเว้้นท์์ของไทยให้้เป็็นเมกะอีีเว้้นท์์
จำำ�นวน 3 งาน โดยประมาณการผู้้�เข้้าร่่วมงานจากต่่างชาติิรวม
1,592 คน ประมาณการรายได้้เข้้าประเทศ 117,429,104 บาท
ได้้แก่่
• Thailand Marine & Offshore Expo 2019
• ASEANBIKE powered by EUROBIKE
• Maintenance & Resilience Asia 2019

6. สนัับสนุุนและยกระดัับการจััดงานแสดงสิินค้้านานาชาติิ

ในประเทศไทย (Existing and upgrade show) จำำ�นวน 7 งาน
ได้้แก่่
• Medical Devices ASEAN 2019
• Thailand Franchise & Business Opportunities 2019
(TFBO 2019)
• ASEAN Ceramics 2019
• Food Ingredients Asia 2019
• Intermat ASEAN 2019
• Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2019
• Thailand Lab International 2019

ระดัับนานาชาติิ และยกระดัับงานให้้เป็็นสากล (Homegrown
development) จำำ�นวน 7 งาน ประมาณการผู้้�เข้้าร่่วมงานรวม
1,018,108 คน ประมาณการรายได้้ที่่�เกิิดจากการใช้้จ่่าย
10,487,626,443 บาท
• Bangkok Music City 2019
• Awakening Bangkok 2019 Lighting Festival
• Chiang Mai Design Week 2019
• Bangkok Motorbike Festival 2020
• Bangkok Design Week 2020
• UnKonscious Festival 2020
• Wonderfruit 2019

(Wonderfruit 2019)
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เป้้าหมายที่่� 1

สร้้างรายได้้และพััฒนาเศรษฐกิิจ
8. จััดตั้้�งตััวแทนการตลาดในต่่างประเทศ สำำ�หรัับตลาด

จััดตั้้�งตััวแทนการตลาด
ในต่่างประเทศ
และการดำำ�เนิินกิิจกรรมการตลาด
ของตััวแทน (Overseas
Marketing Representatives)

ทำำ�การตลาดและ
ประชาสััมพัันธ์์
เพื่่�อกระตุ้้�นให้้มีีนัักเดิินทางไมซ์์
มาเข้้าร่่วมงาน
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ด้้านการประชุุมและการเดิินทางเพื่่�อเป็็นรางวััลใน 7 ประเทศ
ได้้แก่่ ญี่่�ปุ่่น� อิินเดีีย สิิงคโปร์์ อเมริิกา จีีน โอเชีียเนีีย และยุุโรป
โดยสามารถจััดหา MICE visitors จำำ�นวน 104,343 คน และ
กลุ่่�ม Mega และ Premium จำำ�นวน 27 กรุ๊๊ป� เพื่่อ� เข้้ามาร่่วมงาน
ในประเทศไทย

9. จััดตั้้�งตััวแทนการตลาดในต่่างประเทศ สำำ�หรัับตลาด

การประชุุมนานาชาติิ สามารถจััดหางานที่่�มีีศัักยภาพ (Long
haul) ทั้้ง� ในตลาดยุุโรป และในตลาดอเมริิกา รวม 16 งานสำำ�คัญ
ั
ได้้แก่่
• The World Congress for Neuro Rehabilitation
(WCNR) 2024
• Asia Pacific AIDS & Co-infections Conference
(APACC) 2020
• 18th Annual SCN International Conference 2020
• 12th Vaccine Congress 2019
• 2028 International Conference on Coordination
Chemistry
• 2024 International Coral Reef Symposium
• 2023 International Society for Behavioral Nutrition
and Physical Activity Annual Meeting
• Spine Week World Congress 2024
• World Hepatitis Alliance
• World Sailing
• ICCO PR/SEA – Asia Pacific Congress
• International Congress on Neuromuscular Diseases
• The International Congress on Neuromuscular
Diseases (ICNMD) 2024
• 2020 Engineering Sustainable Development
Conference
• 2024 World Congress on Endourology
• 2020 International Association of Amusement Parks
and Attractions
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ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศ
ด้้วยอุุตสาหกรรมไมซ์์

10. จััดตั้้ง� ตััวแทนการตลาดในต่่างประเทศ สำำ�หรัับตลาด 12. จััดกิิจกรรมการตลาด Exhibiz in Market ให้้กัับ

ด้้านการจััดงานแสดงสิินค้้านานาชาติิในประเทศไทย โดย
สามารถจััดหาจำำ�นวนงานที่่�คาดหมายหมายว่่าจะมาจััดงานใน
ประเทศไทยในอนาคต (Leads) = 10 งาน

งาน in-cosmetics Asia 2019 และงาน Defense and
Security 2019 ก่่อให้้เกิิดการใช้้พื้้�นที่่�จััดงานแสดงสิินค้้า
ในประเทศไทย รวม 493 ตร.ม.

11. เป็็นเจ้้าภาพจััดงาน UFI Global Congress 2019 13. จััดกิิจกรรมเข้้าร่่วมเทรดโชว์์ งาน AIME 2020

ผู้้�เข้้าร่่วมงานโดยมากเป็็นผู้้�ที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรม จำำ�นวน
550 คน ผลการดำำ�เนิินงาน คืือ
• เพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจ และสร้้างรายได้้ให้้กัับประเทศไทย
โดยประมาณการจำำ � นวนงานใหม่่ ที่่ � ค าดว่่ า จะมาจัั ดที่่ �
ประเทศไทย 20 งาน ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมสำำ�คััญ อาทิิ
Automotive, Security, Medical, Health and Wellness,
Smart Devices, Construction และ Education
• สร้้างความมั่่�นใจในการทำำ�ธุุรกิิจในประเทศไทย และแสดง
ถึึงความพร้้อมของกรุุงเทพมหานคร  ในการเป็็นเจ้้าภาพ
การจััดงานระดัับโลก

ระหว่่างวัันที่่� 17-19 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ณ นครเมลเบิิร์์น
เครืือรััฐออสเตรเลีีย โดยมีีวััตถุุประสงค์์เ พื่่�อให้้เกิิดการ
เข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้า (ผู้้�ซื้้อ� ) ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และสร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ประเทศไทย ในฐานะจุุดหมายปลายทางไมซ์์
ผลที่่�ได้้คืือ จำำ�นวนงานที่่�คาดหมายหมายว่่าจะมาจััดงานใน
ประเทศไทยในอนาคต (Leads) = 34 งาน และประมาณการ
จำำ�นวนนัักเดิินทาง (MI Visitors) = 7,345 ราย

14. จััดกิจิ กรรม TCEB’s Roadshow in Japan ระหว่่าง

วัันที่่� 18 – 22 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ณ กรุุงโตเกีียว ประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจ ให้้แก่่
ผู้้�จัดั งานแสดงสิินค้้าในประเทศไทย ในการดึึงงานแสดงสิินค้้า
ของประเทศญี่่�ปุ่่น� มาจััดงานในประเทศไทย ผลที่่ไ� ด้้คืือ มีีจำ�ำ นวน
ผู้้�เข้้าร่่วมงาน 71 คน และจำำ�นวนการจัับคู่่�ธุุรกิิจ 41 คู่่�ธุุรกิิจ

(UFI Global Congress 2019
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สร้้างรายได้้และพััฒนาเศรษฐกิิจ
มภาพลัักษณ์์ของไมซ์์ไทย
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ส่่และงเสริิสสปน.

การดำำ�เนิินงานส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์องค์์กรในประเทศและต่่างประเทศ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
สร้้างความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับองค์์กร และเผยแพร่่ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับบทบาท พัันธกิิจ และกิิจกรรม
ขององค์์กรแก่่กลุ่่�มเป้้าหมายในวงกว้้าง อัันได้้แก่่ หน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชน ผู้้ป� ระกอบการ
และประชาชนทั่่�วไป ดัังนี้้�

1. ประชาสััมพัันธ์์องค์์กรผ่่านกิิจกรรมประกวดจััดงาน 5. สร้้างการรัับรู้้� โครงการประชุุมเมืืองไทยภููมิิใจช่่วยชาติิ
อย่่างไร ลดการใช้้พลาสติิก ณ จัังหวััดขอนแก่่น

2. สร้้างการรัับรู้้�องค์์กรผ่่านสื่่�อโทรทััศน์์ สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์

สื่่อ� วิิทยุุ สื่่อ� ออนไลน์์ และสื่่อ� กลางแจ้้ง จำำ�นวน 2 ชิ้้น� งาน ได้้แก่่
• จััดทำำ� Advertorial สััมภาษณ์์ผู้้�บริิหารสำำ�หรัับนิิตยสาร 
BrandAge
• จััดทำ�ำ Advertorial สััมภาษณ์์ผู้บ�้ ริิหารเผยแพร่่ทางช่่องทาง
ออนไลน์์

ตามมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจการท่่องเที่่ย� ว ปีี 2562 โดยการ
นำำ�สื่่�อมวลชน ตััวแทนจากภาคธุุรกิิจ และตััวแทนจากสภา
หอการค้้า เดิินทางไปทำำ�กิจิ กรรมที่่�ชุมุ ชนตะเคีียนเตี้้�ย จ.ชลบุุรีี
และแถลงข่่าวที่่�โรงแรมอมารีี พััทยา วัันที่่� 26 ก.พ. 2563

6. สร้้างการรัับรู้้ใ� ห้้แก่่กลุ่่�มเป้้าหมายที่่เ� ป็็นบริิษัทั องค์์กร กลุ่่�ม

ผู้้�ประกอบการไมซ์์ หน่่วยงานภาครััฐและเอกชน ประชาชน และ
บุุคคลทั่่�วไป ผ่่านการจััดงานรููปแบบต่่างๆ (CEO FAM Trip)

3. สร้้างการรัับรู้้�องค์์กรผ่่านการสนัับสนุุนการจััดงาน
เทิิดพระเกีียรติิ กษััตริิย์์มหาราชในดวงใจไทยนิิรัันดร์์

4. จััดงาน Thailand MICE Forum 2019 มีีจำำ�นวน

ผู้้�เข้้าร่่วม 637 คน มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
• เพื่่�อเป็็นเวทีีในการสร้้างการรัับรู้้� และการประชาสััมพัันธ์์
• นำำ�เสนอแผนส่่งเสริิมธุุรกิจิ ไมซ์์ในปีีต่อ่ ไปขององค์์กร รวมถึึง
ข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันในธุุรกิิจไมซ์์
• สร้้างการรัับรู้้� และความเข้้าใจของอุุตสาหกรรมไมซ์์ต่่อ
หน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน สื่่อ� มวลชนในอุุตสาหกรรมไมซ์์
• นำำ�เสนอนวััตกรรมประยุุกต์์ที่่เ� ป็็นประโยชน์์กับั อุุตสาหกรรม
ไมซ์์ ให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับอุุตสาหกรรมไมซ์์ได้้รัับความรู้้� และ
ประสบการณ์์ และสามารถนำำ�เทคโนโลยีีที่่เ� ป็็นประโยชน์์ไป
ปรัับใช้้ 
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กระจายรายได้้และความเจริิญ
นเศรษฐกิิจ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 กระจายรายได้้และกระตุ้้�
ของภููมิิภาคผ่่านอุุตสาหกรรมไมซ์์
ไตรมาสที่่� 1-2 ประจำำ�ปีี 2563 มีีการดำำ�เนิินงานที่่�เน้้นการกระจายรายได้้ และความเจริิญสู่่�
ภููมิิภาค ผ่่านกิิจกรรมการหลัักที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�

(ไมซ์์เพื่่�อชุุมชน)

เสริิมสร้้างการจััดงานไมซ์์ภายในประเทศ
สนัับสนุุนการสร้้างงานแสดงสิินค้้าใหม่่ (New) ได้้แก่่
1. ส่่งเสริิมไมซ์์เพื่่�อชุุมชนรวมถึึงการประชาสััมพัันธ์์ต่่าง ๆ 3.
สนัับสนุุนการจััดงาน Agri – Inno Asia 2019 ประมาณการ

จำำ�นวนชุุมชนสหกรณ์์ 50 ชุุมชน ใน 5 ภููมิภิ าค ได้้แก่่ ภาคเหนืือ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคกลาง ภาคตะวัันออก และ
ภาคใต้้

2. สนัับสนุุนการยกระดัับงานแสดงสิินค้้าภายในประเทศ

(Upgrade) ได้้แก่่ งานหอการค้้าแฟร์์ ณ จ.เชีี ย งใหม่่
ประมาณการผู้้�เข้้าร่่วมงาน 100,000 คน โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อเป็็นการร่่วมกัันแสดงศัักยภาพของประเทศไทย ในการ
ประชาสััมพัันธ์์สินิ ค้้า การท่่องเที่่ย� ว และบริิการ การเพิ่่�มโอกาส
และช่่องทางการตลาด ตลอดจนสร้้างความร่่วมมืือเชื่่�อมโยง
เครืือข่่ายให้้เกิิดความเข้้มแข็็งในระดัับภาครััฐและเอกชน

ผู้้�เข้้าร่่วมงาน 3,000 คน โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิม
ภาคอุุตสาหกรรมการเกษตรและปศุุสัตว์
ั ์ โดยการเพิ่่�มช่่องทาง
การตลาด ต่่อยอดธุุรกิิจ ส่่งเสริิมให้้เกิิดการนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ
มาใช้้เพื่่อ� เพิ่่�มกำำ�ลังั การผลิิต ลดต้้นทุุน และสร้้างความเข้้มแข็็ง
ให้้กัับเกษตรกร

4. สนัับสนุุนการจััดประชุุมสััมมนา และศึึกษาดููงานใน
โครงการพระราชดำำ�ริิ (Royal Project) จำำ�นวน 4 กลุ่่�มลููกค้้า
ใน 4 ภููมิิภาค ได้้แก่่ จัังหวััดเพชรบุุรีี ประจวบคีีรีีขัันธ์์ จัันทบุุรีี
และ ชลบุุรีี
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กระจายรายได้้และความเจริิญ
นเศรษฐกิิจ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 กระจายรายได้้และกระตุ้้�
ของภููมิิภาคผ่่านอุุตสาหกรรมไมซ์์
5. ยกระดัับและพััฒนาการจััดงานในภููมิิภาค โดยยกระดัับ 9. ส่่งเสริิมและให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับการพััฒนา

งานเด่่นในไมซ์์ซิิตี้้� (Flagship Events) จำำ�นวน 1 งาน ได้้แก่่
งานเทศกาลไหมนานาชาติิ จัังหวััดขอนแก่่น นอกจากนั้้�นยััง
ส่่งเสริิม และให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่ย� วกัับการพััฒนาอุุตสาหกรรมไมซ์์
ในภููมิิภาคผ่่านกิิจกรรมการประชุุมเครืือข่่ายไมซ์์ในภููมิิภาค
จำำ�นวน 6 ครั้้ง�

6. ส่่งเสริิมตลาดไมซ์์ในประเทศและขยายตลาดกลุ่่�มประเทศ

CLMV โดยส่่งเสริิมการตลาด ASEAN Privilege (Visitor
Promotion) โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพทางการ
แข่่งขััน รวมถึึงกระจายรายได้้ในประเทศ โดยการสนัับสนุุน
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�พััก ของผู้้�เข้้าร่่วมงานจาก Cambodia Investor
Association ที่่�มางาน CEBIT ASEAN Thailand 2019
จำำ�นวน 20 คน ก่่อให้้เกิิดจำำ�นวนจัับคู่่�ธุุรกิิจ 60 คู่่�

7. ยกระดัับงานเด่่นในไมซ์์ซิิตี้้� (Flagship Events) และ

เมืืองที่่มี� ศัี กั ยภาพ จำำ�นวน 2 งาน ได้้แก่่ (1) งานเชีียงใหม่่เบิิกบาน
และมหกรรมไม้้ดอกไม้้ประดัับ จัังหวััดเชีียงใหม่่ และ (2) งาน
เทศกาลไหมนานาชาติิ จัังหวััดขอนแก่่น

8. สร้้างเวทีีแลกเปลี่่�ยนผ่่านกิิจกรรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารระหว่่าง

เมืือง MICE City (MICE City Summit) มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อสะท้้อนให้้เห็็นถึึงการพััฒนาไมซ์์ในจัังหวััด โดยมีีผู้้�แทน
จากหน่่วยงานภาครััฐ และเอกชน ตอบรัับการเข้้าร่่วมกิิจกรรม
ทั้้�งสิ้้�นรวม 41 ท่่าน จาก 17 จัังหวััด
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อุุตสาหกรรมไมซ์์ในภููมิิภาค จำำ�นวน 15 ครั้้�ง

10. จััดแคมเปญ ประชุุมเมืืองไทยภููมิิใจช่่วยชาติิ กระตุ้้�น

บริิษััท (Corporate) ผ่่านการให้้ Voucher สนัับสนุุนการ
จััดประชุุมองค์์กร และการเดิินทางเพื่่�อเป็็นรางวััลในประเทศ
ไทย โดยมีี 11 บริิษััทเอกชนเข้้าร่่วมโครงการ

11. ส่่งเสริิมและประชาสััมพัันธ์์การประชุุมเมืืองไทยภููมิใิ จ

ช่่วยชาติิ มาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจการท่่องเที่่�ยว ณ จัังหวััด
เชีียงใหม่่

12. ส่่งเสริิมตลาดไมซ์์ในประเทศและขยายตลาดกลุ่่�ม

ประเทศ CLMV ผ่่านกิิจกรรมส่่งเสริิมการตลาด ASEAN + 6
Privilege for Thailand Coffee, Tea & Drinks 2020 and
Thailand Bakery & Ice Cream 2020 ก่่อให้้เกิิดจำำ�นวน
คู่่�ธุุรกิิจ 250 คู่่�ธุุรกิิจ
• Cambodia Business Association 105 คู่่�ธุุรกิิจ
• Cambodian Business and Franchise Association
85 คู่่�ธุุรกิิจ
• Development of Franchising Association จำำ�นวน
60 คู่่�ธุุรกิิจ

รายงานผลการดำำ�เนิินงานครึ่่�งปีีงบประมาณ 2563 (ตุุลาคม 2562 ถึึง มีีนาคม 2563)

เป้้าหมายที่่� 3

พััฒนาอุุตสาหกรรมไมซ์์ด้้วยนวััตกรรม
มสร้้างขีีดความสามารถใน
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 เสริิ
การแข่่งขัันของอุุตสาหกรรมไมซ์์

และยกระดัับไมซ์์ให้้เป็็นวาระแห่่งชาติิ

ไตรมาสที่่� 1-2 ประจำำ�ปีี 2563 มีีการดำำ�เนิินงานที่่�เน้้นการพััฒนาอุุตสาหกรรมไมซ์์ด้้วย
นวััตกรรม รวมถึึงการประชาสััมพัันธ์์ประเทศไทยในฐานะจุุดหมายปลายทางด้้านการจััดงาน
อย่่างยั่่�งยืืน ผ่่านกิิจกรรมการหลัักที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�

(MICE Standards Day 2020)

1. พััฒนาผู้้�ประกอบการไมซ์์ด้้านการจััดงานอย่่างยั่่�งยืืน 3. พััฒนาและสร้้างสรรค์์นวััตกรรมไมซ์์ (MICE

โดยให้้การสนัับสนุุนด้้านการเงิินและพััฒนาผู้้�ประกอบการ
โรงแรมฮอลิิเดย์์อินิ เชีียงใหม่่ ในการดำำ�เนิินโครงการลดของเสีีย
จากการให้้บริิการอาหาร (Food Waste Prevention) และ
ส่่งเสริิมหน่่วยงานภาครััฐและเอกชนให้้ใช้้สิินค้้าและบริิการ
ด้้านไมซ์์อย่่างยั่่�งยืืน ผ่่านกิิจกรรมสนัับสนุุน (Sponsorship)
งาน ASEAN B-Sustainability 2019

2. ประสานงานภาครััฐเพื่่�อการอำำ�นวยความสะดวกทาง

ด้้านการค้้าและบริิการอุุตสาหกรรมไมซ์์ ผ่่านการจััดประชุุม
ร่่วมภาครััฐและเอกชน โดยจััดกิิจกรรมหลัักสููตรพััฒนา
องค์์ความรู้้ไ� มซ์์ สำำ�หรัับผู้้�บริิหารภาครััฐ รุ่่�น 1 มีีผู้้แ� ทนหน่่วยงาน
ภาครััฐ และภาคเอกชนเข้้าร่่วมเป็็นจำำ�นวน 35 คน

Intelligence & Innovation) ผ่่านการสนัับสนุุนงานด้้าน
นวััตกรรมที่่�สามารถผลัักดัันอุุตสาหกรรมไมซ์์ ได้้แก่่งาน
Digital Thailand Big Bang 2019

4. เผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์โครงการ Thailand MICE

Venue Standard ในรููปแบบการจััดงาน MICE Standards
Day 2020 มีีผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งสิ้้�น 527 คน

5. จััดอบรมหลัักสููตร Sustainable Event Professional

Certificate (SEPC) and Food Waste Prevention
มีีผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งสิ้้�น 66 คน
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พััฒนาอุุตสาหกรรมไมซ์์ด้้วยนวััตกรรม
มสร้้างขีีดความสามารถใน
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 เสริิ
การแข่่งขัันของอุุตสาหกรรมไมซ์์

และยกระดัับไมซ์์ให้้เป็็นวาระแห่่งชาติิ

6. จััดอบรมหลัักสููตร มืืออาชีีพด้้านการจััดงานอย่่างยั่่�งยืืน 10. จััดทำำ�รายงานการศึึกษาความต้้องการต่่อเนื้้�อหาที่่�

ณ จัังหวััดเพชรบุุรีี มีีผู้้�เข้้าอบรมที่่�โรงแรมดุุสิิตธานีี หััวหิิน
จำำ�นวน 9 คน และผู้้�เข้้าอบรมทางวีีดีีโอ (ออนไลน์์) จำำ�นวน
14 คน รวมแล้้วมีีผู้้�เข้้าอบรมจำำ�นวน 23 คน

7. จััดกิิจกรรมอบรมหลัักสููตร Certified in Exhibition
Management มีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรม 23 คน

เกี่่�ยวข้้องกัับอุุตสาหกรรมไมซ์์ ที่่�เป็็นประโยชน์์ในการยกระดัับ
อุุตสาหกรรมจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในอุุตสาหกรรม

11. จััดทำำ�รายงานข้้อมููลมููลค่่าตลาด และการวิิเคราะห์์

แนวโน้้มการเติิบโตของผู้้�จััดงานในอุุตสาหกรรมไมซ์์ (MICE)
จำำ�แนกตามประเภทของกลุ่่�มนัักเดิินทางไมซ์์

8. เข้้าร่่วมงาน PCMA Convening Leaders 2020 12. พััฒนา ออกแบบและพััฒนาเว็็บไซต์์ ต่่อยอดระบบ
เพื่่อ� หารืือกัับ PCMA ในการร่่วมมืือนำำ�เข้้าหลัักสููตรนานาชาติิ
หรืือการให้้การรัับรองผู้้�ประกอบการไมซ์์ในระดัับนานาชาติิ

9. จััดกิิจกรรมพััฒนาวิิชาชีีพด้้านการจััดงานนิิทรรศการ

ผ่่ า นการเรีี ย นรู้้� แ บบใช้้โครงงานเป็็ น ฐาน (Career
Development in Exhibition through Project-based
Learning) ในวัันที่่� 7-8 มีีนาคม 2563 ณ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์
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Thai MICE Connect เพื่่อ� ใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือในการลงทะเบีียน
เข้้าร่่วมโครงการในช่่องทางออนไลน์์ ทั้้�งด้้านผู้้�ประกอบการ
(Seller/Supply Side) และ ด้้านนิิติบุิ คุ คลเจ้้าของงานประชุุม
สััมมนา (Buyer/Demand Side) รวมถึึงระบบการบริิหาร
จััดการที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น การจัับคู่่�ธุุรกิิจ การตรวจสอบเกณฑ์์
และการอนุุมััติิ พร้้อมทั้้�งพััฒนา Dash Board การแสดงผล
ข้้อมููลของโครงการ

รายงานผลการดำำ�เนิินงานครึ่่�งปีีงบประมาณ 2563 (ตุุลาคม 2562 ถึึง มีีนาคม 2563)
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พััฒนาอุุตสาหกรรมไมซ์์ด้้วยนวััตกรรม
ฒนาประสิิทธิิภาพ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 พััการปฏิิ
บััติิงานภายในขององค์์กร
พััฒนาองค์์กร
พััฒนาศัักยภาพบุุคลากร (ฝึึกอบรม) โดยดำำ�เนิินการ
1. พััฒนาศัักยภาพบุุคลากร (ฝึึกอบรม) โดยดำำ�เนิินการให้้ 3.
ให้้พนัั ก งานได้้รัั บ การอบรมหลัั ก สูู ต รการพัั ฒ นาความรู้้�
พนัักงานได้้รัับการอบรมหลัักสููตรการพััฒนาความรู้้� จำำ�นวน
54 ครั้้�ง

ผ่่านโปรแกรม Your Next U

ปรัับปรุุงและพััฒนารููปแบบรายงานการมาปฏิิบััติิงาน
2. ปรัับและบำำ�รุุงรัักษาระบบสารสนเทศกลางและจััดหา 4.
และการลาของพนัักงานเพิ่่�มเติิม (ระบบ HRIS) โดยสามารถ
อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ทดแทน รวมถึึงพััฒนาและปรัับปรุุง
ระบบติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน (Evaluation
Planning System (EPS))

นำำ�ข้้อมููลที่่� ได้้จากการบัันทึึกเวลาการปฏิิบััติิงาน และการลา
ผ่่านระบบมาวิิเคราะห์์และจััดทำ�ำ รายงานรููปแบบต่่างๆ เชิิงสถิิติิ
เพื่่อ� นำำ�มาใช้้ในการบริิหารจััดการได้้อย่่างครบถ้้วนและแม่่นยำำ�
ยิ่่�งขี้้�น
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บทบาทของ สสปน. ในการช่่วยเหลืือ
และสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการ
ที่่� ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19

สสปน. พร้้อมเผชิิญทุุกวิิกฤติิด้้วยแผนบริิหาร
ความเสี่่�ยง และสามารถรัับมืือกัับโควิิด-19 ได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โควิิด-19 เป็็นโรคอุุบัติั ใิ หม่่ที่่ถูู� กพบครั้้ง� แรกในปลายเดืือนธัันวาคม
2562 สามารถแพร่่กระจายได้้อย่่างรวดเร็็ว จึึงทำำ�ให้้ประเทศต่่าง ๆ
ดำำ�เนิินมาตรการควบคุุมการระบาดในระดัับต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่การ
รณรงค์์ให้้เว้้นระยะห่่างทางสัังคม (Social Distancing) จนถึึงการ
ปิิดกั้้�นพื้้�นที่่� (Lockdown) ในระดัับต่่าง ๆ ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดความเสีีย
หายรุุนแรง และกว้้างขวางต่่อระบบเศรษฐกิิจ และอุุตสาหกรรม
ไมซ์์ อย่่างที่่�ไม่่เคยมีีใครคาดคิิดมาก่่อน
สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการจััดประชุุมและนิิทรรศการ (องค์์การมหาชน)
หรืือ สสปน. ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงจากปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�อาจส่่งผล
กระทบต่่ออุุตสาหกรรมไมซ์์ จึึงได้้จััดทำำ�แผนบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่�อให้้มีีความพร้้อมในการเผชิิญกัับสถานการณ์์ต่่าง ๆ ได้้อย่่าง
ทัันท่่วงทีี รวมถึึงการระบาดของโควิิด-19 ที่่� สสปน. สามารถ
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รัับมืือสถานการณ์์วิิกฤติิได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งในด้้านการ
ช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ  และการสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของ
พนัักงานในช่่วง Work from Home เช่่น การจััดตั้้�ง TCEB
COVID-19 CENTER ได้้ตั้้�งแต่่ในช่่วงแรก ๆ เมื่่�อการระบาดมีี
แนวโน้้มขยายตััว การจััดทำ�ำ โครงการจััดประชุุมอย่่างไร ปลอดภััย
ไร้้ COVID-19 ที่่�เป็็นมาตรการเยีียวยาแก่่ผู้้�ประกอบการได้้เกืือบ
จะทัันทีีหลัังรััฐบาลประกาศพรก.ฉุุกเฉิิน รวมถึึงการสนัับสนุุน
การยกระดัับผู้้�ประกอบการให้้สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไปได้้ใน
ช่่วงเวลาที่่�โลกยัังคงเผชิิญกัับโควิิด-19 ด้้วยการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อ
จััดงานสััมมนาและงานแสดงสิินค้้า

ปรัับเปลี่่�ยนบทบาทจากหน่่วยงานส่่งเสริิมด้้าน
การตลาดเป็็นการให้้ความช่่วยเหลืือเพื่่�อฟื้้�นฟูู
อุุตสาหกรรมไมซ์์
ในช่่วงแรกของการระบาดของโควิิด-19 ที่่�จำ�ำ นวนผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� เพิ่่�มขึ้้น�
อย่่างรวดเร็็วกระทบต่่อความเชื่่�อมั่่�นของภาคธุุรกิิจ และองค์์กร
รายงานผลการดำำ�เนิินงานครึ่่�งปีีงบประมาณ 2563 (ตุุลาคม 2562 ถึึง มีีนาคม 2563)

ต่่าง ๆ ในการเดิินทาง การจััดประชุุม การเข้้าร่่วมการสััมมนา และ
นิิทรรศการต่่าง ๆ และต่่อมาเมื่่�อรััฐบาลประกาศ พรก. ฉุุกเฉิิน
เพื่่�อควบคุุมสถานการณ์์ เช่่น การปิิดด่่านตรวจคนเข้้าเมืืองทั่่�ว
ประเทศ การปิิดสถานที่่จั� ดั ประชุุม นิิทรรศการ และงานแสดงสิินค้้า 
เป็็นต้้น ส่่งผลกระทบรุุนแรงต่่ออุุตสาหกรรมไมซ์์ ให้้หยุุดชะงััก
ไม่่สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้
เช่่นเดีียวกัันกัับภาคธุุรกิจิ ที่่ใ� นช่่วงเวลาดัังกล่่าว สสปน. ไม่่สามารถ
ดำำ�เนิินบทบาทด้้านการส่่งเสริิมการจััดประชุุม สััมมนาและ
งานแสดงสิินค้้าได้้ตามปกติิ จึึงทำำ�ให้้ สสปน.ปรัับเปลี่่�ยนบทบาท
จากเดิิมที่่�เน้้นให้้การส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมไมซ์์เป็็นเครื่่�องมืือ
ในการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศ เปลี่่�ยนเป็็นการให้้ความ
ช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19 ทั้้�งใน
ด้้านการเป็็ น ศููนย์์ ก ลางในการเผยแพร่่ข้้อมูู ลข่่ า วสารให้้แก่่
ผู้้ � ป ระกอบการในอุุ ต สาหกรรมไมซ์์ การรัั ก ษาภาพลัั ก ษณ์์
และสถานะขออุุตสาหกรรมไมซ์์ของไทยในเวทีีโลก การเยีียวยา
ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19 รวมถึึงการให้้
ความช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการให้้มีีความพร้้อมในการรัับมืือ
สถานการณ์์ในช่่วงวิิกฤติิ และสามารถกลัับมาดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้
อีีกครั้้�ง
การจััดตั้้ง� ศููนย์์ TCEB COVID-19 CENTER หรืือศููนย์์ข้้อมููล
ข่่าวสาร (COVID-19) เพื่่�อเป็็นศููนย์์กลางรวบรวมข้้อมููลข่่าวสาร
สถานการณ์์ ก ารระบาดของโควิิ ด -19 รวมถึึ ง ข่่ า วสารความ
เคลื่่�อนไหวต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในอุุตสาหกรรมไมซ์์ทั้้�งในประเทศ

และต่่างประเทศ โดยข้้อมููลที่่�รวบรวมได้้จะถููกนำำ�มาตรวจสอบ
วิิเคราะห์์ และเผยแพร่่แก่่ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมไมซ์์ ให้้
ได้้รัับข่่าวสารที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันการณ์์ และเชื่่อถื
� ือได้้ ซึ่่�งเป็็น
ประโยชน์์อย่่างยิ่่�งต่่อผู้้�ประกอบการ ให้้เตรีียมตััวรัับมืือกัับวิิกฤติิ
ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างเหมาะสม รวมถึึงการมีีฐานข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต่่อ
การกำำ�หนดทิิศทาง และกลยุุทธ์์สำำ�หรัับบริิษััทที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ในช่่วงต่่อไป นอกจากนี้้�ศููนย์์ TCEB COVID-19 CENTER ยััง
เผยแพร่่ข้้อมููลด้้านการตลาดต่่าง ๆ เช่่น มาตรการสนัับสนุุน
ส่่งเสริิมของหน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้ผู้้ป� ระกอบการสามารถเข้้าถึึง
มาตรการให้้ความช่่วยเหลืือ  และสิิทธิิประโยชน์์ต่่าง ๆ ได้้อย่่าง
ทัันท่่วงทีี รวมถึึงการเผยแพร่่แคมเปญโปรโมชั่่�น และรายการ
ส่่งเสริิมการขายของผู้้�ประกอบการในภาคธุุรกิิจอีีกด้้วย
การรัักษาสถานะของไทยในเวทีีโลก แม้้ว่่าอุุตสาหกรรมไมซ์์
ของไทย และประเทศอื่่�น ๆ ทั่่�วโลกจะได้้รัับผลกระทบรุุนแรง
และยาวนานจากการระบาดของโควิิด-19 แต่่ความต้้องการจััด
ประชุุมสััมมนา นิิทรรศการ  และการแสดงสิินค้้ายัังคงมีีอยู่่� จึึง
คาดว่่าอุุตสาหกรรมไมซ์์จะเป็็นหนึ่่�งกลุ่่�มที่่�ฟื้้�นตััวได้้อย่่างรวดเร็็ว
การเป็็นศููนย์์กลางเผยแพร่่ข่่าวสารของอุุตสาหกรรมในระดัับ
ภููมิิภาค การเป็็นเจ้้าภาพจััดการประชุุม/สััมมนาออนไลน์์ และ
การมีีกิิจกรรมร่่วมกัันกัับเครืือข่่ายธุุรกิิจไมซ์์ในต่่างประเทศ เป็็น
แนวทางหนึ่่�งที่่�จะช่่วยรัักษาสถานะทางการตลาด  (Market
Positioning) ของอุุตสาหกรรมไมซ์์ของไทยในเวทีีโลก และจะเป็็น
หนึ่่�งในปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะช่่วยกระตุ้้น� ให้้อุุตสาหกรรมไมซ์์ของไทย
ฟื้้�นตััวได้้อย่่างรวดเร็็ว
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ดัังนั้้�นในช่่วงที่่�อุุตสาหกรรมไมซ์์ในประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลกหยุุด
นิ่่�งจากวิิกฤติิโควิิด-19 สสปน. จึึงได้้จััดกิิจกรรมการตลาดเชิิงรุุก
ในลัักษณะต่่าง ๆ ทั้้�งการเป็็นศููนย์์กลางเผยแพร่่ข่่าวสารเกี่่�ยวกัับ
สถานการณ์์โควิิด-19 ในประเทศไทยและในต่่างประเทศ การ
เผยแพร่่ข่่าวสารเกี่่�ยวกัับโปรโมชั่่�น และแพคเกจการจััดประชุุม
ราคาพิิเศษที่่�ผู้ป�้ ระกอบการทั้้�งชาวไทยและชาวต่่างชาติิ สามารถ
นำำ�ไปใช้้ได้้ในอนาคตเมื่่อ� สถานการณ์์การระบาดสิ้้�นสุุด การจััดงาน
สััมมนาออนไลน์์ Meet the TCEB Reps Webinar Series ร่่วมกัับ
ผู้้�แทนการตลาดที่่�ประจำำ�อยู่่�ใน 7 ประเทศ คืือ ออสเตรเลีีย
อัังกฤษและยุุโรป อเมริิกาเหนืือ อิินเดีีย สิิงคโปร์์ ญี่่�ปุ่่�น และจีีน
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลเชิิงลึึกของตลาดการจััดประชุุม/การเดิิน
ทางเพื่่�อเป็็นรางวััล (Meeting & Incentive) รวมถึึงข้้อมููล
ความต้้องการของผู้้�บริิโภคในต่่างประเทศ เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการ
ไทยใช้้เป็็นฐานข้้อมููลในการเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อต้้อนรัับกลุ่่�ม
นัั ก เดิิ น ทางไมซ์์ จ ากทั่่� ว โลกอีี ก ครั้้� ง  รวมถึึ ง การทำำ � กิิ จ กรรม
เพื่่�อสัังคม (CSR) ร่่วมกัับผู้้�ประกอบการต่่างประเทศ ผ่่าน
แพลตฟอร์์มออนไลน์์ การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวจึึงไม่่เพีียงแต่่จะ
รัักษาสถานะทางการตลาดของไทยในเวทีีไมซ์์โลก แต่่มีีผลช่่วย
ยกระดัับภาพลัักษณ์์ของไทยสู่่�การเป็็นผู้้นำ� �ำ ของอุุตสาหกรรมไมซ์์
นานาชาติิอีีกด้้วย
Virtual Meeting Space สสปน. ได้้พััฒนานวััตกรรมเพื่่�อ
สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมไมซ์์ภายในประเทศให้้มีี
ศัักยภาพในการจััดการประชุุมบนระบบออนไลน์์ จึึงได้้พััฒนา
แพลตฟอร์์มออนไลน์์ต่่าง ๆ ภายใต้้โครงการ “Virtual Meeting
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Space หรืือ VMS” ด้้วยการจััดประชุุม/สััมมนาเสมืือนจริิงผ่่าน
Webinar เช่่น การถ่่ายทอดสด  (Live) การเสนอสไลด์์ดิิจิิทััล
และการแลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์ที่่รอ
� งรัับผู้้เ� ข้้าร่่วมประชุุมสููงสุุด
ถึึง 10,000 คน การพััฒนา  O2O (Offline to Online)
สำำ�หรัับการจััดงานแสดงสิินค้้าผ่่านระบบออนไลน์์ ตั้้�งแต่่การ
ถ่่ายทอดสดเพื่่อนำ
� �ำ เสนอสิินค้้า จนถึึงขั้้น� ชำำ�ระเงิินออนไลน์์เมื่่อปิ
� ดิ
การขาย นอกจากนี้้� ยัังพััฒนา E-Learning Platform ซึ่่�งเป็็น
ศููนย์์การเรีียนรู้้�คอร์์สฝึึกอบรมออนไลน์์ เพื่่�อช่่วย Upskills และ
Reskills ผู้้�ประกอบการไมซ์์ของไทยให้้มีีศัักยภาพในการแข่่งขััน
เพิ่่�มขึ้้�นในช่่วงที่่�ไม่่สามารถจััดงานได้้ 
การเป็็นตััวแทนของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมไมซ์์ในการ
แลกเปลี่่�ยนข่่าวสาร และสร้้างความร่่วมมืือกัับภาครััฐ
สสปน. ได้้เป็็นผู้้�แทนเข้้าร่่วมประชุุมกัับ ศบค. หรืือศููนย์์บริิหาร
สถานการณ์์ แ พร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา  2019
ทั้้ง� ในระดัับคณะกรรมการ และคณะอนุุกรรมการ เพื่่อ� แลกเปลี่่ย� น
ข่่าวสาร สถานการณ์์ และผลกระทบต่่ออุตุ สาหกรรมไมซ์์ รวมถึึง
เป็็นสื่่�อกลางประชาสััมพัันธ์์เผยแพร่่ข่่าวสาร  และข้้อมููลต่่าง ๆ
ของภาครััฐสู่่�ผู้ป�้ ระกอบการในอุุตสาหกรรมไมซ์์ นอกจากนี้้� สสปน.
ยัังมีีบทบาทสำำ�คััญในการจััดทำำ�แนวทางด้้านสุุขอนามััยในการ
จััดประชุุม สััมมนา นิิทรรศการ และงานแสดงสิินค้้า ซึ่่�งเป็็นเงื่่อ� นไข
สำำ�คััญที่่ช่� ว่ ยให้้อุุตสาหกรรมไมซ์์ ได้้รัับการผ่่อนปรนมาตรการด้้าน
สาธารณสุุขจาก ศบค. มาโดยลำำ�ดัับ จนถึึงปััจจุุบันั กิิจกรรมต่่าง ๆ
สามารถดำำ�เนิินการได้้ใกล้้เคีียงกัับในช่่วงสถานการณ์์ปกติิ

รายงานผลการดำำ�เนิินงานครึ่่�งปีีงบประมาณ 2563 (ตุุลาคม 2562 ถึึง มีีนาคม 2563)

แนวโน้้มของอุุตสาหกรรมไมซ์์
ในระยะต่่อไป
ในปีีงบประมาณ 2563 สสปน. คาดว่่า อุตุ สาหกรรมไมซ์์ของไทย
จะขยายตััวที่่�ร้้อยละ 5 จากปีีที่่ผ่� า่ นมา แต่่ผลจากการระบาดของ
โควิิด-19 ส่่งผลให้้อุุตสาหกรรมไมซ์์ของไทย หดตััวอย่่างรุุนแรง
โดยจำำ�นวนผู้้เ� ข้้าร่่วมงานไมซ์์ภายในประเทศหดตััวร้้อยละ 34.33
และจำำ�นวนผู้้เ� ข้้าร่่วมงานไมซ์์นานาชาติิหดตััวร้้อยละ 19.83 จาก
ช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับในช่่วงครึ่่�ง
ปีีหลัังของปีีงบประมาณ 2563 คาดว่่าอุุตสาหกรรมไมซ์์ไทย
จะยัังไม่่สดใสเนื่่อ� งจากการประกาศ พรก. ฉุุกเฉิินส่่งผลให้้กิิจกรรม
ไมซ์์โดยรวมหยุุดนิ่่�งในไตรมาสที่่� 3 (เมษายน - มิิถุุนายน 2563)

“

สำำ�หรัับในช่่วงไตรมาสที่่� 4 (กรกฎาคม - กัันยายน 2563) แม้้ว่่า
ภาครััฐจะอนุุญาตให้้นัักธุุรกิิจชาวต่่างชาติิสามารถเดิินทางเข้้า
มาประชุุมและติิดต่่อธุุรกิิจในไทยได้้  แต่่มีีจำำ�นวนน้้อยและจำำ�กััด
เฉพาะผู้้�ที่่�ลงทะเบีียนไว้้ล่่วงหน้้าเท่่านั้้�น นอกจากนี้้� ยัังไม่่มีี
สััญญาณที่่�ชััดเจนของการเปิิดน่่านฟ้้าให้้ชาวต่่างชาติิสามารถ
เดิินทางเข้้ามาได้้ตามปกติิ จึึงคาดว่่ากิิจกรรมไมซ์์นานาชาติิจะ

คาดการณ์์ว่่าอุุตสาหกรรมไมซ์์
จะชะลอตััวต่่อเนื่่�องในช่่วงที่่�เหลืือ
ของปีี โดยกิิจกรรมไมซ์์
ภายในประเทศจะค่่อย ๆ
ฟื้้�นตััวและจะปรัับตััวเข้้าสู่่�
แพลตฟอร์์มออนไลน์์มากขึ้้�น

”

ยัังคงหดตััวในช่่วงนี้้� สำำ�หรัับกิิจกรรมไมซ์์ภายในประเทศ คาดว่่า
จะปรัับตััวดีีขึ้้�น โดยมีีปััจจััยบวกที่่�สำำ�คััญ คืือ การผ่่อนคลายให้้มีี
การจััดประชุุม นิิทรรศการ และงานแสดงสิินค้้าได้้ตามมาตรการ
ป้้องกััน การส่่งเสริิมให้้ผู้้ป� ระกอบการสถานที่่�จัดั ประชุุมยกระดัับ
มาตรฐานด้้านสุุขอนามััยโดย สสปน. ในช่่วงที่่�ผ่่านมา และความ
ต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�ถููกอั้้�นในช่่วง Lockdown

สรุุปผลกระทบของโควิิค-19 ต่่ออุุตสาหกรรมไมซ์์นานาชาติิของไทย
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมไมซ์์

ผลกระทบ

คาดการณ์์ผลกระทบในครึ่่�งปีีหลััง
• รอความชััดเจนของนโยบายผ่่อนปรนการเดิิน
ทางของนัักเดิินทางไมซ์์

International
MICE Market

จำำ�นวนนัักเดิินทางลดลงร้้อยละ 19.83
และรายได้้ลดลงร้้อยละ 33.34

Meeting

จำำ�นวนนัักเดิินทางลดลงร้้อยละ 8.51
และรายได้้ลดลงร้้อยละ 38.43

• ปรัับไปใช้้ Digital Platform ในการประชุุม

Incentive

จำำ�นวนนัักเดิินทางลดลงร้้อยละ 34.03
และรายได้้ลดลงร้้อยละ 46.12

• คาดการณ์์ว่าจ
่ ะหยุุดชะงัักทั้้�งอุุตสาหกรรมในไตรมาส
3 และ 4 และจะเริ่่�มฟื้้�นฟููในไตรมาส 1 ปีี 2564

Convention

จำำ�นวนนัักเดิินทางลดลงร้้อยละ 24.37
และรายได้้ลดลงร้้อยละ 30.55

Exhibition

จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมลดลงร้้อยละ 3.87
และรายได้้ลดลงร้้อยละ 8.05

• การลดลงของผู้้�จัดั แสดงและผู้้�ร่่วมงาน

• คาดการณ์์ว่่าจะหยุุดชะงัักในไตรมาส 3 และ 4 และ
จะฟื้้�นฟููในไตรมาส 1 ปีี 2564
• ปรัับไปใช้้ Digital Platform ในการประชุุม-เสวนา
• ความไม่่แน่่นอนของจำำ�นวนผู้้เ� ข้้าร่ว่ ม และผู้้�จัดั แสดง
• ผู้้�จััดแสดงต่่างชาติิยัังไม่่สามารถเข้้าประเทศได้้

ที่่�มา: ส่่วนงานวิิเคราะห์์ข้้อมููล ฝ่่ายพััฒนากลยุุทธ์์องค์์กร สสปน.
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สรุุปผลกระทบของโควิิค-19 ต่่ออุุตสาหกรรมไมซ์์ภายในประเทศของไทย
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมไมซ์์

ผลกระทบ

คาดการณ์์ผลกระทบในครึ่่�งปีีหลััง

Domestic
MICE Market

จำำ�นวนนัักเดิินทางลดลงร้้อยละ 34.33
และรายได้้ลดลงร้้อยละ 40.89

คาดว่่าจะมีีผู้้�เข้้าร่่วมงาน 273,226 คน
และสร้้างมููลค่่ากว่่า 1,029 ล้้านบาท

Meeting

จำำ�นวนนัักเดิินทางลดลงร้้อยละ 30.81
และรายได้้ลดลงร้้อยละ 15.75

คาดว่่าจะเริ่่�มฟื้้�นตััวในไตรมาสที่่� 4

Incentive travel

จำำ�นวนนัักเดิินทางลดลงร้้อยละ 12.73
และรายได้้ลดลงร้้อยละ 22.84

คาดว่่าจะเริ่่�มฟื้้�นตััวในไตรมาสที่่� 4

Convention

จำำ�นวนนัักเดิินทางลดลงร้้อยละ 33.73
และรายได้้ลดลงร้้อยละ 15.97

คาดว่่าจะเริ่่�มฟื้้�นตััวในไตรมาสที่่� 4

Exhibition

จำำ�นวนนัักเดิินทางลดลงร้้อยละ 34.90
และรายได้้ลดลงร้้อยละ 44.00

คาดว่่าจะเริ่่�มฟื้้�นตััวในไตรมาสที่่� 4

ที่่�มา: ส่่วนงานวิิเคราะห์์ข้้อมููล ฝ่่ายพััฒนากลยุุทธ์์องค์์กร สสปน.

อย่่างไรก็็ตาม มีีปััจจััยฉุุดรั้้�งที่่�ควรคำำ�นึึงถึึง เช่่น ประเด็็นด้้านการ
บริิหารจััดการของบางกิิจกรรม ที่่�กำำ�หนดการจััดงานได้้ถููกเลื่่�อน
ออกไปล่่วงหน้้า  โดยส่่วนหนึ่่�งคาดว่่าจะจััดขึ้้�นในไตรมาสที่่� 1
ปีีงบประมาณ 2564 รวมถึึงปััจจััยด้้านเศรษฐกิิจในประเทศ ที่่�ยังั
คงมีีแนวโน้้มชะลอตััว และปััจจััยด้้านดิิจิิทััล ดิิสรัับชั่่�น (Digital
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Disruption) ที่่�แพลตฟอร์์มออนไลน์์ถููกนำำ�มาใช้้อย่่างกว้้าง
ขวางในช่่วง Lockdown ทำำ�ให้้ภาคธุุรกิจิ มีีความคุ้้น� เคยกัับระบบ
การประชุุมออนไลน์์ ผ่า่ นโปรแกรมต่่าง ๆ เช่่น Zoom หรืือในกรณีี
ของงาน Convention ที่่�อาจมีีลัักษณะการจััดงานจะเป็็นแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) มากขึ้้�น เป็็นต้้น

รายงานผลการดำำ�เนิินงานครึ่่�งปีีงบประมาณ 2563 (ตุุลาคม 2562 ถึึง มีีนาคม 2563)

ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย

เพื่่�อขัับเคลื่่�อนอุุตสาหกรรมไมซ์์อย่่างยั่่�งยืืน
อุุตสาหกรรมไมซ์์เป็็นอุุตสาหกรรมหนึ่่�ง ที่่�มีีส่่วนช่่วยผลัักดัันให้้
เกิิดการฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจของประเทศในอนาคตอัันใกล้้หลัังจาก
เหตุุการณ์์โควิิด-19 คลี่่�คลายลง ดัังนั้้�นเพื่่�อเป็็นการเยีียวยา
ผู้้ป� ระกอบการไมซ์์ที่่ไ� ด้้รัับผลกระทบจนทำำ�ให้้กิิจกรรมต่่าง ๆ ต้้อง
หยุุดนิ่่�งไปกว่่า 3 เดืือน ในช่่วงครึ่่�งปีีแรกของปีี พ.ศ. 2563 ทำำ�ให้้
ขาดสภาพคล่่องทางการเงิิน และเพื่่�อเป็็นการเตรีียมความพร้้อม
ของอุุตสาหกรรมไมซ์์รองรัับมาตรการผ่่อนคลายของรััฐบาล
ระยะที่่� 5 ที่่�อนุุญาตให้้มีีการจััดประชุุม การอบรมสััมมนา 
การจััดนิทิ รรศการ การจััดงานแสดงสิินค้้า แต่่ยังั ต้้องมีีการป้้องกััน
การแออััดตามมาตรการ มีีการจำำ�กััดจำำ�นวนคน เว้้นระยะห่่าง
รวมทั้้�งหลายประเทศมีีจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อลดลง และเตรีียมพร้้อม
สำำ�หรัับการคลายล๊๊อกดาวน์์ประเทศลง สสปน. จึึงมีีข้้อเสนอแนะ
พร้้อมขอรัับการสนัับสนุุนทั้้�งจากภาครััฐ ภาคเอกชน หน่่วยงาน
ต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง เพื่่อดำ
� �ำ เนิินการสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมไมซ์์ภายใต้้
สถานการณ์์โควิิด-19 ดัังนี้้�
1.	ส่่งเสริิมให้้มีีการจััดงานไมซ์์ภายในประเทศ โดย
1.1 สนัับสนุุนงบประมาณสำำ�หรัับการจััดกิิจกรรมประชุุม
สััมมนาของหน่่วยงานภาครััฐ และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
เพื่่อ� การพััฒนาศัักยภาพขององค์์กรและบุุคลากร และเพื่่อดำ
� �ำ เนิิน
การจััดจ้้างผู้้�ประกอบการไมซ์์ในการจััดนิิทรรศการ รวมทั้้�งงาน
แสดงสิินค้้าต่่าง ๆ โดยผู้้�ประกอบการไมซ์์ สามารถนำำ�ค่่าใช้้จ่่าย
บางส่่วนที่่�ใช้้ในการจััดงานให้้กัับหน่่วยงานภาครััฐมาหัักภาษีี
เงิินได้้ของธุุรกิิจ
1.2 กระตุ้้�นภาคเอกชนในการจััดงานประชุุม สััมมนา  โดย
สามารถนำำ�ค่่าใช้้จ่่ายเป็็นค่่าลดหย่่อนสำำ�หรัับการชำำ�ระภาษีีเงิิน
ได้้ประจำำ�ปีีของธุุรกิิจได้้
1.3 สนัับสนุุนประชาชนให้้ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ในการเข้้าร่่วม
งานแสดงนิิทรรศการ  และงานแสดงสิินค้้าด้้วยการลดหย่่อน
ค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้�อสิินค้้า  และบริิการในงาน และไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย
ในการเข้้าร่่วมงาน
2. เตรีียมความพร้้อมให้้บุุคลากรและผู้้�ประกอบการไมซ์์ ให้้
รองรัับกัับวิิถีี “New Normal” โดย
สสปน. จััดกิิจกรรมเผยแพร่่ความรู้้� และการจััดฝึึกอบรมให้้กัับ
บุุคลากร และผู้้ป� ระกอบการไมซ์์ ได้้เข้้าใจถึึงความสำำ�คััญของการ
ปรัับรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เน้้นเรื่่�องของสุุขอนามััย ความ
ปลอดภััย และการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมไมซ์์
แต่่ละประเภท และข้้อปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้อง

3.	ประชาสััมพัันธ์์ และผลัักดัันให้้ผู้้�ประกอบการใช้้ประโยชน์์
จากแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั ที่่� สสปน. ได้้พััฒนาขึ้้น� เพื่่อ� ยกระดัับ
ขีีดความสามารถในการจััดงานให้้ตอบโจทย์์ความต้้องการของ
ลููกค้้าได้้หลากหลายมากขึ้้น�  รวมถึึงช่่วยเพิ่่�มคุุณค่่าและโอกาสทาง
การตลาดให้้ขยายกว้้างมากขึ้้�น
4.	สนัับสนุุนการขยายระยะเวลาของมาตรการให้้ความ
ช่่วยเหลืือทางด้้านการเงิิน ในรููปแบบของสิินเชื่่อ� เงื่่อ� นไขพิิเศษ
แก่่ผู้้�ประกอบการไมซ์์ เพื่่�อใช้้ในการฟื้้�นฟููกิิจการให้้สามารถ
เดิินหน้้าต่่อไปได้้  โดยเฉพาะกัับผู้้�ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม (SME)
5.	ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ของประเทศไทยในฐานะจุุดหมาย
ปลายทางการจััดงานระดัับโลก โดย
5.1 สานต่่อแนวทางการพััฒนา  MICE City โดยเฉพาะใน
ช่่วงของการฟื้้น� ฟููอุุตสาหกรรมไมซ์์จากโควิิด-19 ให้้มีีความพร้้อม
สำำ�หรัับการเป็็นจุุดหมายปลายทางที่่�ผู้้�จััดงาน และผู้้�เข้้าร่่วมงาน
เชื่่�อมั่่�นในเรื่่�องของความปลอดภััยจากโควิิด-19
5.2 จััดทำำ�แผนการตลาดเชิิงรุุกเพื่่�อดึึงดููดนัักเดิินทางธุุรกิิจ
และชิิงความได้้เปรีียบด้้านภาพลัักษณ์์ของประเทศไทย ในฐานะ
จุุดหมายปลายทางหลัักของการจััดงานไมซ์์แห่่งเอเชีีย  
5.3 ประชาสััมพัันธ์์มาตรฐาน และเครื่่�องหมายรัับรองความ
ปลอดภััยจากเชื้้�อโควิิด-19 และการมีีสุุขอนามััยที่่�ได้้มาตรฐาน
ให้้กัับผู้้�ประกอบการไมซ์์ เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในการเข้้าร่่วม
กิิจกรรมที่่�ประเทศไทยจััดขึ้้�น
ที่่�ผ่่านมา  สสปน. ได้้ดำำ�เนิินการอย่่างเต็็มความสามารถในการ
ส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมไมซ์์ของไทย ให้้มีีการพััฒนาจนเป็็นที่่�ยอมรัับ
ในระดัับโลก ภายใต้้งบประมาณที่่�ได้้รัับการจััดสรร โดยปััจจุุบััน
ประเทศไทยเป็็น 1 ใน 5 จุุดหมายปลายทางของการจััดงาน
นานาชาติิที่่�สำำ�คััญของเอเชีีย

“สสปน. มีีความมุ่่�งมั่่�นอย่่างเต็็มที่่�ในการผลัักดัันให้้
อุุตสาหกรรมไมซ์์ไทย ยัังคงอยู่่�ในอัันดัับต้้น ๆ ของโลก
ต่่ อ ไป รวมถึึ ง เป็็ น กลไกสำำ �คั ั ญ ในการขัั บ เคลื่่� อ น
เศรษฐกิิ จ ของประเทศ และกระจายความเจริิ ญ สู่่�
ภููมิภิ าคต่่าง ๆ และหวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่า รััฐบาลจะให้้การ
สนัับสนุุนเพิ่่�มเติิม เพื่่�อให้้อุุตสาหกรรมไมซ์์ เป็็นหนึ่่�ง
ในกลไกสำำ�คััญที่่�จะขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศ
สู่่�ความมั่่�งคั่่�ง มั่่�นคง และยั่่�งยืืน”
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