
 
 

วีเอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค ประกาศความส าเรจ็ตลอดปี 2562 

พร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่ในฐานะผู้น าอตุสาหกรรมไมซแ์ห่งภมิูภาค 

กรุงเทพฯ มกราคม 2563 

วีเอน็ยู เอเชีย แปซิฟิค ตัง้เป้าขึ้นเป็นผู้น าอุตสาหกรรมไมซ์แห่งภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อย่างเตม็ตวั หลงัประสบ
ความส าเรจ็อย่างสูงในการจดังานแสดงสินค้าอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2562 พร้อมผนึกก าลงักบัผู้ถือหุ้นท่ีแขง็แกร่งอย่าง 
Royal Jaarbeurs จากเนเธอรแ์ลนดแ์ละ TCC Group จากประเทศไทย พลิกโฉมแบรนดวี์เอน็ยูฯ ทัว่โลก รวมถึงส านักงาน
ในกรงุเทพฯ ให้ใหญ่และทนัสมยัย่ิงกว่าเดิม เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้แสดงสินค้าจากทัว่โลกและรองรบัการเติบโตของ
ธรุกิจการจดัแสดงสินค้าในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 

2562 ปีแห่งความส าเรจ็อนัน่าจดจ า 

วเีอน็ยู เอเชยี แปซฟิิค ประสบความส าเรจ็อย่างสูงในปี 2562 ในการจดังานแสดงสนิค้าส าหรบัอุตสาหกรรมการเกษตร ปศุสตัว์ 
อาหาร วทิยาศาสตรช์วีภาพ และเทคโนโลยหีอ้งปฏบิตักิาร โดยมุ่งเน้นทีต่ลาดเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมกีารจดังานแสดงสนิคา้
ทัง้สิน้ 8 งานตลอดปี 2562 ซึง่ลว้นมกีารเตบิโตดา้นตวัเลขในทุกดา้นเมื่อเปรยีบเทยีบความส าเรจ็แบบงานต่องาน สรา้งปรากฏการณ์
แห่งความส าเรจ็ทีย่ิง่ใหญ่อกีครัง้ในแวดวงการจดัแสดงสนิคา้ในประเทศไทย 

มร.Albert Arp ผู้บรหิารสงูสุด ของ Royal Dutch Jaarbeurs / VNU Group และประธานวเีอน็ยู เอเชยี แปซฟิิค กล่าวว่า   “แมว้่าปี 

2562 จะเป็นปีแรกของการเปลีย่นแปลงส าหรบับรษิทัฯ ดว้ยการทุ่มงบประมาณการลงทุนมหาศาล แต่เมื่อเรามองยอ้นกลบัไปกพ็บวา่

มันประสบความส าเร็จอย่างเกินความคาดหมาย ในแง่ของตัวเลข EBIT เช่นเดียวกับก าไรสุทธิ เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญและ

กระตอืรอืรน้ในการสรา้งผลงานไดอ้ย่างแข็งแกร่ง ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ เกดิการขยายตวัอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป 

โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะกา้วสูก่ารเป็นศนูยก์ลางการจดังานแสดงสนิคา้ชัน้น าในกรุงเทพฯ และ ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้” 

 

ตัง้เป้าเติบโตอย่างแขง็แกรง่ในปี 2563 

มร. Heiko M. Stutzinger กรรมการผูจ้ดัการของ วเีอน็ย ูเอเชยี แปซฟิิค กล่าวถงึแนวโน้มทีข่องบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2563 ว่า “ปี 2563 
จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านของเรา โดยเราจะลงทุนเพิม่ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ส านักงานแห่งใหม่ใน
กรุงเทพฯ รวมถึงลงทุนเพื่อสรรหาบุคลากรทีม่คีวามสามารถอย่างต่อเนื่อง สิง่เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการด าเนินงานภายใน
ระยะเวลา 5 ปีเพื่อกา้วขึน้เป็นผูน้ าในภูมภิาคของวเีอน็ย ูเอเชยี แปซฟิิค เน่ืองจากเรามองเหน็ว่าในอนาคตอนัใกล ้อุตสาหกรรมไมซ์
ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้จะเตบิโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายงัมผีูถ้อืหุน้ที่แขง็แกร่งจากทัง้ไทยและเนเธอรแ์ลนด์ทีเ่ขา้มาช่วย
สนบัสนุนเราในการด าเนินงานเพื่อรองรบัผูแ้สดงสนิคา้จากต่างประเทศทีต่อ้งการเขา้มาบุกเบกิตลาดเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้” 



งานใหญ่ทีจ่ะเกดิขึน้ในปี 2563 ของเรา ไดแ้ก่ งาน Pet Fair SE Asia งานระดบัภูมภิาคของงานแสดงสนิคา้และการประชุมนานาชาติ
ส าหรบัอุตสาหกรรมสตัวเ์ลีย้งทีใ่หญ่ทีส่ดุโลก ซึง่จดัโดย วเีอน็ย ูเซีย่งไฮ ้ดว้ยพืน้ทีจ่ดังาน 9,000 ตร.ม. งาน Pet Fair SE Asia จะจดั
แสดงนวตักรรมส าหรบัอุตสาหกรรมสตัวเ์ลีย้งซึง่เป็นอุตสาหกรรมทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในเอเชยี นอกจากนี้ยงัมงีาน 
VIV Asia ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่สุดของเรา โดยวีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมมือกับ VICTAM จัดงาน VICTAM Animal Health and 
Nutrition Asia ส่วนงานใหญ่อื่นๆ ที่ส าคญัในปีนี้ ได้แก่ งานเป็นที่รู้จกัในอุตสาหกรรมเป็นอย่างดีอย่างงาน ILDEX Vietnam งาน 
AGRITECHNICA ASIA และ งาน Horti Asia ซึ่งจดัขึน้ในรอบ 2 ปีของปฏทินิการจดังานแสดงสนิค้า ร่วมกบัพนัธมติรการจดังาน
ระดบัโลกอย่างองคก์รเกษตรแห่งเยอรมนั (DLG) 

 

การรวมความเป็นเลิศของอตุสาหกรรมไมซใ์นยุโรปและเอเชีย 

วเีอน็ย ูเอเชยี แปซฟิิค เป็นความร่วมมอืทางธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งระดบันานาชาตริะหว่างสองบรษิทัชัน้น าระดบัโลกดา้นการจดังานแสดง
สนิคา้ พนัธมติรในยโุรปของเรา ไดแ้ก่ Royal Jaarbeurs Group จากเมอืงอเูทรค็ท ์ในเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่เป็นผูจ้ดังานแสดงสนิค้าหนึ่ง
ใน 20 อนัดบัแรกของโลกเมื่อวดัจากรายได ้Royal Jaarbeurs Group ประสบความส าเรจ็ในธุรกจิการจดัแสดงสนิคา้มาอย่างยาวนาน
กว่า 100 ปี ด้วยประวตัิอนัน่าภาคภูมใิจและแผนการที่ชดัเจนส าหรบัการเตบิโตในอนาคต เมื่อเรว็ๆ นี้ Jaarbeurs ได้ประกาศถึง
แผนการลงทุนทีม่มีลูค่าสงูถงึ 300 ลา้นยโูรในโครงการศนูยจ์ดัแสดงสนิคา้และการประชุมแห่งใหม่ทีม่คีวามทนัสมยั ณ เมอืงอเูทรค็ท ์
โดยศนูยจ์ดัแสดงสนิคา้และการประชุมแห่งนี้จะใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยัล่าสดุและมมีาตรฐานความยัง่ยนืส าหรบัศตวรรษที ่21 

พนัธมติรในเอเชยีของวเีอน็ย ูเอเชยี แปซฟิิค ไดแ้ก่ TCC Groupซึง่มสี านกังานใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดย TCC Groupเป็นของกลุ่ม
บรษิทัชัน้น าและมชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ดว้ยจ านวนพนักงานกว่า 60,000 คนทัว่โลก TCC Groupมี
บรกิารและโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีด่ าเนินการอยู่จ านวนมาก หนึ่งในโครงการอสงัหารมิทรพัย์ทีก่ าลงัด าเนินการ ไดแ้ก่ ศูนยก์าร
ประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์ซึ่งเป็นสถานทีจ่ดังานแสดงสนิคา้และการประชุมชัน้น าใจกลางกรุงเทพฯ ปัจจุบนั ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สริกิติิก์ าลงัก่อสรา้งใหม่เป็นอาคาร 3 ชัน้ทีม่คีวามทนัสมยั มพีืน้ทีจ่ดัแสดงสนิคา้ 45,000 ตร.ม. และพืน้ทีจ่ดัการประชุมอกี 9,100 ตร.
ม. คาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารในปลายปี 2565  

นอกจากส านกังานใหญ่แห่งใหม่แลว้ ปี 2563 ยงัเป็นปีแห่งการเปลีย่นแปลงดา้นภาพลกัษณ์ของเรา โดยส านกังานวเีอน็ยฯู ทัว่โลกจะ
รวมเป็นหนึ่งภายใตแ้บรนดเ์ดยีว นบัแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป วเีอน็ยฯู จะใชภ้าพลกัษณ์องคก์รใหมซ่ึง่จะรวมส านกังานในอเูทรค็ท ์เซีย่ง
ไฮ ้และกรุงเทพฯ ใหม้าอยู่ภายใต้อตัลกัษณ์ของแบรนดเ์ดยีวกนั ภาพลกัษณ์องคก์รใหม่นี้ไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากสใีหม่ของ Royal 
Jaarbeurs Group ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึพนัธกจิของวเีอน็ยูฯ ในการเชื่อมโยงผูค้น แบรนด ์และตลาด เขา้ดว้ยกนัเพื่อการเจรญิเตบิโต
ของธุรกจิ นอกจากนี้ยงัเป็นเครื่องยนืยนัถงึความร่วมมอืทีก่ าลงัเตบิโตระหว่างภูมภิาคและระหว่างส านกังานในต่างประเทศของวเีอน็
ยฯู เพื่อน าตลาด อุตสาหกรรม และธุรกจิใหม้าอยู่ใกลช้ดิยิง่ขึน้ 

 

ส านักงานใหม่เพื่อรองรบัการเติบโตในอนาคต  

ในเดอืนกุมภาพนัธ ์ปี 2563 วเีอน็ยู เอเชยี แปซฟิิค จะยา้ยไปส านักงานแห่งใหม่ซึง่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ส านักงานแห่งใหม่ทีม่ ี
ความทันสมัยมากแห่งนี้ตัง้อยู่ในโครงการ PARQ ซึ่งเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์แห่งใหม่โดย TCC Group ผู้ถือหุ้นของเรา 



โครงการ PARQ ประกอบไปดว้ยรา้นคา้และพืน้ทีส่ านักงานใหเ้ช่า รองรบับรษิทัชัน้น าจากในประเทศและบรษิทัต่างชาต ิส านักงาน
ใหญ่ประจ าภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกของวเีอน็ยฯู แห่งน้ีใชเ้วลาเดนิจากศนูยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติิเ์พยีง 3 นาทเีท่านัน้ 

เราเชื่อมัน่ว่าส านักงานใหม่แห่งนี้จะรองรบัการเตบิใตในอนาคตของบรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้ยงัจะเป็นฐานทีม่ ัน่ของเราในการกา้ว
ขึน้เป็นผูน้ าตลาดอุตสาหกรรมไมซแ์ห่งเอเชยีแปซฟิิก ในอกี 5 ปีขา้งหน้า 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แจง้อพัเดททีอ่ยู่บรษิทัแห่งใหม่ ตัง้แต่วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์เป็นตน้ไป 

บรษิทั วเีอน็ย ูเอก็ซบิชิัน่ส ์เอเชยี แปซฟิิค จ ากดั  

เดอะปารค์ เลขที ่88 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

 

http://www.vnuasiapacific.com/

