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วีเอน็ยู เอเชีย แปซิฟิค - เผยผลงานตลอดปี  2563 และ แผนงานของปี 2564 
10 กุมภาพันธ์ 2564 (กรุงเทพ, ประเทศไทย) 
ปี 2563 นบัเป็นปีท่ีทา้ทายส าหรับอุตสาหกรรมงานแสดงสินคา้ทัว่โลก ซ่ึงบริษทั วีเอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค ไดก้า้วผา่นช่วงเวลาน้ีอยา่งเขม้แขง็
ดว้ยการลงทุนเพ่ิมมูลค่าในแบรนดแ์ละน าประสบการณ์ท่ีเรียนรู้ระหว่างปีท่ีผา่นมาปรับใชใ้นการวางแผนงานในปี 2564 ทั้งน้ี บริษทัมีการ
แสดงจุดยนืใหมด่ว้ยการพฒันาการจดังานผา่นโลกดิจิทลัดว้ยการจดังานบนแพลตฟอร์มออนไลนค์วบคู่ไปกบัการจดังานแสดงสินคา้ใน
รูปแบบปกติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมการลงทุน และ การเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยา่งทัว่ถึง แมใ้นช่วงสถานการณ์ปัจจุบนัท่ียงัคงมี
ขอ้จ ากดัดา้นการเดินทางนอกจากน้ี บริษทั วีเอน็ย ู เอเชีย แปซิฟิค ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างงานแสดงสินคา้และแพลตฟอร์มใหม่เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 
การลงทุนคร้ังใหญ่ส าหรับการย้ายส านักงานและการปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ในปี 2563 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 วีเอน็ยฯูไดต้ดัสินใจยา้ยส านกังานมาสู่ใจกลางเมืองอยา่งอาคารเดอะปาร์ค (The PARQ) ซ่ึงเป็นหน่ึงในโปรเจค็ 
อสังหาริมทรัพยสุ์ดทนัสมยัของกลุ่มบริษทั ทีทีซี (TCC Group) ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูถื้อหุ้นของบริษทั วีเอน็ย ู เอเชีย แปซิฟิค การขยบัขยาย
ส านกังานคร้ังน้ีนบัเป็นอีกหน่ึงสินทรัพยห์ลกัของบริษทัท่ีมีความส าคญัและส่งผลต่อการเติบโตและขยบัขยายโครงสร้างของบริษทัเพ่ือ
สอดคลอ้งกบัการเติบโตในอนาคต 
 
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 วีเอน็ยฯู ไดเ้ปิดตวัภาพลกัษณ์ใหม่ของบริษทัดว้ยโลโกสี้แดงอนัทรงพลงั เพื่อแสดงถึงความเขม้แขง็ของแบรนด์
และความเป็นหน่ึงเดียวกนัระหว่างส านกังานใหญ่ท่ีเมืองอูเทรกต์ ส านกังานท่ีเซ่ียงไฮ ้ และส านกังานท่ีกรุงเทพฯ ส่วนในระดบัโปรเจ็คนั้น
แบรนดห์ลกัอยา่ง VIV Worldwide ไดป้รับภาพลกัษณ์โดยรวมของแบรนดด์ว้ยรูปแบบใหม่ ซ่ึงมีการน างานแสดงสินคา้อยา่ง ILDEX เขา้
มาเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายงาน VIV Worldwide เพ่ือส่งเสริมให้โปรไฟลก์ารจดังานครอบคลุมหลากหลายประเทศและทุกภูมิภาคทัว่โลก  
 
นอกเหนือจากธุรกิจหลกั วีเอน็ยฯูไดริ้เร่ิมในการท า CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อคืนความสุขสู่สังคม โดยเร่ิมโครงการเป็น
คร้ังแรกในปี 2563 ท่ีผา่นมา โดยมุ่งเนน้การช่วยเหลือเยาวชนไทยท่ีขาดแคลนทนุทรัพยด์า้นการศึกษาเพ่ือปูทางสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
ในอนาคต 
 
การเปิดตัวงานแสดงสินค้าในโปรไฟล์ที่หลากหลาย ร่วมกับ พนัธมติรระดับโลก   
แมว่้าจะประสบกบัความผนัผวนและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในปีท่ีผา่นมา แต ่ วีเอน็ยฯูยงัคงเดินหนา้อยา่งมัน่คงดว้ยการประกาศ
ความร่วมมือคร้ังใหม่กบัการจดังานแสดงสินคา้นานาชาติร่วมกบัพนัธมิตรการจดังานระดบัโลก เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดตวังานแสดง
สินคา้ใหค้รอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชีย  
 
เร่ิมกนัท่ีงาน Free From Food Asia ท่ีจดัร่วมกบั EBC Expo ผูจ้ดังานแสดงสินคา้จากยโุรปท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจอาหารสุขภาพ และ 
โปรตีนทางเลือก งานคร้ังน้ีมีก าหนดจดังานพร้อมกบังานวิฟ เอเชีย เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าคญัและแนวโนม้ทางธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งมี
นยัส าคญัในภูมิภาคเอเชีย โดยโปรไฟลธุ์รกิจหลกัของงานจะมุ่งไปที่ อาหารเกษตรอินทรีย ์ (Organic), อาหารปราศจากสารปรุงแตง่ (Free 
From), อาหารฟังกช์นั (Functional food) ครอบคลุมทั้งผูผ้ลิตและผูค้า้ปลีก   
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ส าหรับในสายอุตสาหกรรมปศุสัตว ์ งาน Meat Pro Asia ไดเ้ร่ิมเปิดตวัเป็นคร้ังแรกในปี 2564 เช่นกนั ภายในงานมีการครอบคลมุธุรกิจ
อาหารแปรรูปและบรรจุภณัฑ ์ส าหรับไข่ สัตวปี์ก สัตวเ์น้ือแดง อาหารทะเล ผลิตภณัฑน์ม และอาหารแปรรูป ซ่ึงงาน Meat Pro Asia เกิดขึ้น
จากการร่วมมือกนัระหว่างสองผูจ้ดังานใหญ่ระดบัโลกอยา่ง งาน IFFA โดย Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd. และผูจ้ดังาน 
VIV Asia ซ่ึงจดัโดยกลุ่มบริษทั วีเอน็ยฯู 
 
ส าหรับอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า วีเอน็ยฯู ร่วมกบั บริษทั PT Global Permata Perkasa (ประเทศอินโดนีเซีย) เปิดตวัความร่วมมือกนัในงาน 
Aquatica Asia ซ่ึงมุ่งเนน้โปรไฟลธุ์รกิจการประมง อุตสาหกรรมสัตวน์ ้า การเพาะเล้ียง อาหารสัตว ์และการน าเทคโนโลยีมาส่งเสริมการท า
ธุรกิจในตลาดอินโดนีเซีย ซ่ึงแมว่้าจะเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีความทบัซอ้นกบังาน ILDEX Indonesia แต่วีเอน็ยฯู ก็มองเห็นถึงโอกาสในการ
ร่วมกนัพฒันา ต่อยอดผลกัดนัใหภ้าคธุรกิจน้ีเติบโตย่ิงขึ้น 
 
ส าหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีีวภาพ วีเอน็ยฯูร่วมกบั ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร์ องคก์ารมหาชน (TCELS) เปิดตวัความ
ร่วมมือคร้ังใหม่ในการจดังาน Bio Asia Pacific ซ่ึงเป็นงานแสดงนวตักรรมและงานประชุมนานาชาติท่ีมุ่งเนน้กลุ่มภาคธุรกิจ ชีววิทยา
ศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทยแ์ละสาธารณสุขในยคุดิจิตลั ฯลฯ ซ่ึงจดัพร้อมกบังาน Thailand LAB INTERNATIONAL ซ่ึงเป็นงาน
แสดงเทคโนโลยีและนวตักรรมส าหรับห้องปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ โดยทั้งสองงานน้ีจะเป็นเวทีเช่ือมโยงอุตสาหกรรมทาง
ห้องปฏิบติัการไปสู่นวตักรรมและเทคโนโลยีดา้นชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 
ส าหรับอุตสาหกรรมในภาคเทคโนโลยี วีเอน็ยฯู ร่วมกบัพนัธมิตรการจดังานอยา่ง EJ Krause ผูจ้ดังานแสดงสินคา้และงานประชุมสัมมนาท่ี
เช่ียวชาญในภาคธุรกิจน้ี เปิดตวังาน Byond Mobile เพื่อสร้างแพลตฟอร์มใหม่ให้กบัภาคธุรกิจอนัเก่ียวขอ้งกบัระบบเทคโนโลยี 5G ครบ
วงจรท่ีจะเป็นธุรกิจท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและเช่ือมโยงตลาดโลกมาสู่เอเชีย ภายในงานจะมีการน าเสนอเทคโนโลยีต่างๆ ท่ี
สามารถน าไปใชใ้นภาคเกษตรกรรม สุขภาพ การผลิต การส่ือสาร และยานยนต ์ผูเ้ช่ียวชาญในเทคโนโลยีต่าง ๆ  อาทิ อินเตอร์เนตส่ือสารไร้
สาย และ IT จะถูกเชิญมาท่ีงานคร้ังน้ีเพ่ือแบง่ปันและถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งดึงดูดบริษทั blue-chip ชั้นน าระดบัโลก และ
กลุ่มบริษทั start-ups จากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยมีาร่วมจดัแสดง โดยมุ่งเนน้การน าเสนอเทคโนโลยีไร้สาย เครือข่าย
เคล่ือนท่ี คลาวดโ์ซลูชนั ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ และ หุ่นยนต ์ ตลอดจนเทคโนโลยี AR/VR ใหม่ล่าสุด machine learning และ 
ปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) 
 
ความส าเร็จของการจัดงานแสดงสินค้ารูปแบบปกติ ออนไลน์ และแบบผสมผสาน (Hybrid) กับการสร้างตัวตนทางดิจิทัลท่ีเข้มแขง็ 
ในสถานการณ์ท่ียากจะคาดเดาในขณะน้ี วีเอน็ยฯูยงัคงไม่หยดุย ั้งท่ีจะพฒันาและพยายามผลกัดนัให้เกิดการสร้างงานแสดงสินคา้ให้
เหมาะสมกบัอุตสาหกรรมและสถานการณ์ โดยในปี 2563 ทางบริษทัไดเ้ปิดตวัแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีหลากหลาย พร้อมไปกบัการจดังาน
แสดงสินคา้ในรูปแบบปกติ และพร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ให้กบัผูเ้ขา้ชมงานในรูปแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้ขา้ชมงานไดรั้บ
ประโยชน์สูงสุด 
 
ความส าเร็จแรกคือการจดังาน Pet Fair SEA PreConnect ซ่ึงนบัเป็นการเปิดตวัอีเวน้ทใ์นรูปแบบออนไลน์งานแรกของวีเอน็ยูฯ  เม่ือเดือน
ตุลาคม 2563 โดยไดน้ าเสนอเวทีเจรจาการคา้ผา่นระบบออนไลน์ พร้อมกบัการน าบริษทัชั้นน าระดบัโลก มาจบัคู่และเจรจาธุรกิจกบัผูซ้ื้อ
ชาวเอเชียในระยะเวลาการจดังานหน่ึงวนัเตม็ ซ่ึงเปรียบเสมือนกิจกรรมทางการตลาดล่วงหนา้เพื่อปูทางสู่การจดังานแสดงสินคา้ในรูปแบบ
ปกติในปี 2564 โดยการจดังาน Pet Fair SEA PreConnect ประสบความส าเร็จอยา่งงดงามดว้ยจ านวน 152 บริษทัชั้นน า พร้อมกบัผูเ้ขา้ร่วม
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งาน 430 ราย น ามาสู่การประชุมและเจรจาธุรกิจมากกว่า 588 คร้ัง ในระยะเวลาเพียง 12 ชัว่โมง ซ่ึงนบัว่าประสบความส าเร็จเกินความ
คาดหมาย  
 
พร้อมกนัน้ี ยงัมีการเปิดตวัแพลตฟอร์มใหม่ส าหรับภาคเกษตร โดยริเร่ิมจากการจดัสัมมนาออนไลน์ AGRITECHNICA ASIA & HORTI 
ASIA “digital talks” และเรียนเชิญผูเ้ช่ียวชาญจากองคก์รชั้นน าระดบัโลก ไดแ้ก่ องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
สถาบนัวิจยัขา้วระหว่างประเทศ (IRRI) และศูนยพ์ืชผกัโลก (World Vegetable Center) โดยมีผูล้งทะเบียนฟังเสวนาจาก 30 ประเทศ เพื่อ
อพัเดทแนวทางการผลิตพืชท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดต่อกบัผูเ้ช่ียวชาญกว่า 572 ท่าน ท่ีลงช่ือเขา้ใช ้และนดัหมายธุรกิจกบัผูป้ระกอบการ
ผา่นระบบออนไลน์ "digital connect" 
 
นอกจากน้ีงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และ BIO Asia Pacific เม่ือตุลาคมท่ีผา่นมา ไดป้รับรูปแบบการจดังานเป็นแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) ขึ้นเป็นคร้ังแรก ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีบริษทัชั้นน าร่วมออกแสดงงานทั้งหมด 109 บริษทั 
และตอ้นรับผูเ้ขา้ชมงานมากถึง 8,067 ราย โดยเป็นสัดส่วนผูเ้ขา้ชมงาน แบบปกติ 67% และ แบบออนไลน์ 35% ภายในงานมีการจดังาน
ประชุมสัมมนามากกกว่า 130 หวัขอ้ ทั้งแบบปกติและออนไลน ์โดยมีการถ่ายทอดสดไปยงัช่องทางออนไลน์ ทั้งทาง Facebook Live และ 
YouTube Live เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมงานเขา้ร่วมไดจ้ากทุกท่ี 
 
ในส่วนของงานปศุสัตวอ์ยา่ง ILDEX ก็มีการเปิดตวัการจดังานแบบดิจิทลัภายใตโ้ครงการ I-Match & Pitching ซ่ึงเป็นงานอเีวน้ทอ์อนไลน์
เพื่อการจบัคู่ทางธุรกิจและเวทีส าหรับการน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ของบรรดาผูป้ระกอบการโดยจดัขึ้นในเดือนพฤศจิกายนท่ีผา่นมา เป็น
ระยะเวลาสองวนัต่อเน่ือง ภายในงานมีตวัแทนจ าหน่ายจากนานาประเทศกว่า 26 ราย 8 ประเทศ รวมถ่ายทอดและน าเสนอสินคา้และบริการ
ใหม่ล่าสุดให้กบับรรดาผูซ้ื้อ ในรูปแบบการ Pitching ออนไลน์และเกิดการจบัคูท่างธุรกิจมากกว่า 150 คร้ังจากผูซ้ื้อรายส าคญัและแขกผูมี้
เกียรติท่ีเราไดเ้ชิญมาจากทัว่ภูมิภาคเอเชีย 
 
นอกเหนือไปจากงานแสดงสินคา้ทัว่ไป วีเอน็ยฯู ยงัมีฝ่ายการจดังานประชุมนานาชาติมืออาชีพ (PCO) ท่ีไดช้นะการประมูลการจดังานจากผู ้
จดัจา้งภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจดังานประชุมออนไลน์ ส าเร็จไปมากกว่า 31 คร้ัง ให้กบัทั้งพนัธมิตรของภาครัฐและเอกชน อาทิ  
การประชุมคณะกรรมการจดัประชุมวิชาการนานาชาติประจ าปีรางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference: PMAC), 
สมาคมการแสดงสินคา้ไทย, และสมาพนัธ์สมาคมสัตวแพทยแ์ห่งเอเชีย (FAVA) และ สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมนี เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 P a g e  | 4 

 

 

 

ปี 2564 กับอีกหนึง่ความท้าทายส าหรับตลาดอาเซียน  
เน่ืองจากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลโดยตรงต่อการเดินทางระหว่างประเทศ และความไม่แน่นอนของ
ภาคเศรษฐกิจทัว่โลก วีเอน็ย ู กรุ๊ปจึงมีการปรับเปล่ียนตารางการจดังานแสดงสินคา้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2564 โดยมีงานแสดงสินคา้ท่ี
น่าสนใจ ดงัน้ี 
 

AGRITECHNICA ASIA อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลทาง
การเกษตร 

27-29 พฤษภาคม 2564 BITEC, กรุงเทพ 

HORTI ASIA อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีส าหรับ
พืชสวน 

27-29 พฤษภาคม 2564 BITEC, กรุงเทพ 

ILDEX VIETNAM อุตสาหกรรมปศุสัตว ์ 21-23 กรกฎาคม 2564 SECC, กรุงโฮจิมินห์  

Thailand LAB INTERNA-
TIONAL 

อุตสาหกรรมดา้นห้องปฏิบติัการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

1-3 กนัยายน 2564 BITEC, กรุงเทพ 

Bio Asia Pacific อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์
สมยัใหม่  

1-3 กนัยายน 2564 BITEC, กรุงเทพ 

VIV Asia อุตสาหกรรมปศุสัตว ์ตั้งแต่อาหาร
สัตวสู่์อาหารเพื่อการบริโภค 

22-24 กนัยายน 2564 IMPACT, กรุงเทพ 

Meat Pro Asia อุตสาหกรรมการแปรรูปเน้ือสัตว ์
และบรรจุภณัฑ ์

22-24 กนัยายน 2564 IMPACT, กรุงเทพ 

Free From Food Asia อุตสาหกรรมอาหารสุขภาพและ
โปรตีนทางเลือก 

22-24 กนัยายน 2564 IMPACT, กรุงเทพ 

Pet Fair SEA  อุตสาหกรรมสัตวเ์ล้ียง ส าหรับธุรกิจ 6-8 ตุลาคม 2564 BITEC, กรุงเทพ 

ILDEX Indonesia อุตสาหกรรมปศุสัตว ์ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ICE, กรุงจาการ์ตา 

Aquatica Asia อุตสาหกรรมสัตวน์ ้า 24-26 พฤศจิกายน 2564 ICE, กรุงจาการ์ตา 

VICTAM and Animal Health 
and Nutrition Asia 

อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพสัตว์
และโภชนาการส าหรับธุรกิจปศสัุตว ์

18-20 มกราคม 2565 
** (งานแสดงปี 2565) 

BITEC, กรุงเทพ 

Byond Mobile เทคโนโลยีขั้นสูงส าหรับอนาคต อยูร่ะหว่างด าเนินการ อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
 

– www.vnuasiapacific.com – 

http://www.vnuasiapacific.com/
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เกี่ยวกับบริษัท วีเอ็นยูฯ 
 
วีเอน็ย ู เอเชีย แปซิฟิค หน่ึงในกลุ่มบริษทัเครือ วีเอน็ยฯู ด าเนินกิจการดา้นการจดังานแสดงสินคา้ในประเทศต่างๆทัว่โลก มีส านกังานใหญ่
อยูท่ี่ เมืองอูเทร็คท-์ประเทศเนเธอร์แลนด ์ นอกจากนั้นมีสาขาในเมืองเซ่ียงไฮ-้ประเทศจีน และ กรุงเทพ-ประเทศไทย เป็นส่วนหน่ึงของ

ธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของกลุ่มบริษทั Royal Dutch Jaarbeurs ส าหรับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ บริษทั 

Royal Dutch Jaarbeurs  ไดร่้วมทุนกบั บริษทั TCC Assets ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัชั้นแนวหนา้ท่ีมีการเติบโตอยา่งกา้วกระโดดในภูมิภาค ท า
ให้บริษทั วีเอน็ย ู เอเชีย แปซิฟิค ด าเนินกิจการครอบคลุมตลาดเอเชียแปซิฟิกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยมีความเช่ียวชาญการจดังานแสดงสินคา้
ส าหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว ์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สัตวเ์ล้ียง อาหาร เทคโนโลยีห้องปฏิบติัการและชีววิทยา 
  


