
  

 

- ข่าวประชาสมัพนัธ์ กรุณาประชาสมัพนัธ์ทนัที - 
 

ไทยคลายลอ็คดาวน์ระยะที ่3 วเีอน็ยูฯ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกจิอาเซียน 

 

2 มิถนุายน พ.ศ. 2563 – กรุงเทพฯ : สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของทุกอุตสาหกรรมทัว่โลก

ไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากการลอ็คดาวน์ของภาครัฐและมาตรการการป้องกนัการระบาดระหวา่งประเทศ ล่าสุดตามประกาศของ

รัฐบาลเร่ืองมาตรการผ่อนปรนระยะท่ี 3 คณะรัฐมนตรีไทยมีมติขยายเวลาการบงัคบัใชพ้ระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ิมอีก 1 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพ่ือให้มัน่ใจวา่สถานการณ์การระบาด COVID-19 อยู่

ภายใตก้ารป้องกนัและควบคุมอย่างรัดกุมเพื่อป้องกนัการระบาดในระลอกท่ีสอง อย่างไรก็ตามมาตรการผ่อนปรนระยะท่ี 3 ได้

อนุญาตใหศู้นยแ์สดงสินคา้ ศูนยป์ระชุม หรือ สถานท่ีจดันิทรรศการ กลบัมาเปิดด าเนินการจดัประชุม การแสดงสินคา้ หรือการจดั

นิทรรศการได ้โดยเป็นกิจกรรมซ่ึงจ ากดัพ้ืนท่ีรวมในการจดังานขนาดพ้ืนท่ีไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร นบัเป็นสญัญาณท่ีดีส าหรับ

อุตสาหกรรมงานแสดงสินคา้ท่ีกลบัมากระตุน้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียอีกคร้ัง 
 

วีเอ็นย ูเอเชีย แปซิฟิค ประกาศความพร้อมในการจดันิทรรศการเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรม

สตัวเ์ล้ียง เทคโนโลยกีารเกษตรและพืชสวน ธุรกิจเทคโนโลยหีอ้งปฏิบติัการและชีววทิยา รวมถึงธุรกิจปศุสตัวแ์ละอาหาร ตลอดจน

การเตรียมความพร้อมส าหรับการจดัเมกะเอ็กซิบิชัน่ส์ หรืองานแสดงสินคา้ขนาดใหญ่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2021 โดยเช่ือมัน่

วา่ งานแสดงสินคา้จะยงัคงเป็นแพลตฟอร์มหลกัในการกลบัมากระตุน้เศรษฐกิจในอาเซียนไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ 

 

Mr.Heiko M.Stutzinger กรรมการผูจ้ดัการบริษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาการประกาศล็อคดาวน์ใน

ประเทศไทยและทัว่โลกท่ีผา่นมา แมว้า่หลายงานแสดงสินคา้จ าเป็นตอ้งเล่ือนวนัจดังานออกไปยงัไตรมาสหลงัของปี แต่วเีอน็ยฯู ทั้ง

ในประเทศไทย จีน และเนเธอร์แลนด์ เองก็ไดใ้ชช่้วงเวลาดงักล่าวในการพฒันาและเตรียมความพร้อมในการจดังานท่ีก าลงัจะ

เกิดข้ึนในปลายปีน้ีอยา่งเต็มท่ีในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 และ 2564 ตลอดจนมีการน าเอาส่ือดิจิตลัต่างๆ เขา้มาเป็นเคร่ืองมือ

ในการเช่ือมโยงกลุ่มลูกคา้และผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเขา้ดว้ยกนั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุนของบรรดาผูป้ระกอบการ

ให้ไดป้ระชาสัมพนัธ์ธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง เราเช่ือมัน่วา่ การผ่อนปรนระยะท่ี 3 ของภาครัฐบาลไทย เป็นสัญญานท่ีดีท่ีการันตีไดว้่า 

การจัดงานแสดงสินคา้ในช่วงปลายปีของเราทั้งในประเทศไทย และ ประเทศเวียดนาม จะกลบัมาด าเนินการจดังานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพอีกคร้ัง” 
 

ตารางการจดังานของปี 2563 ของทางวีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จะเร่ิมตน้ตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นตน้ไป โดยมีก าหนดการจดังาน Pet 

Fair Southeast Asia 2020 (งานแสดงสินคา้ส าหรับอุตสาหกรรมสัตวเ์ล้ียง) พร้อมกนักบังาน AGRITECHNICA ASIA และ 

Horti ASIA 2020 (งานแสดงปัจจยัการผลิตทางการเกษตรและเคร่ืองจกัรกลการเกษตร) ระหวา่งวนัท่ี 14-16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ณ ไบเทค กรุงเทพฯ และในช่วงปลายเดือนมีก าหนดจดังาน Thailand LAB INTERNATIONAL และ BIO Asia Pacific 2020 

(งานแสดงเทคโนโลยีเคร่ืองมือห้องปฏิบติัการและชีววิทยา) ระหว่างวนัท่ี 28-30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ และ

ในช่วงปลายปีจะมีก าหนดการจดังาน ILDEX Vietnam 2020 (งานแสดงสินคา้ส าหรับอุตสาหกรรมปศุสตัวแ์ละสตัวน์ ้ า) ระหวา่ง

วนัท่ี 9-11 ธนัวาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนยก์ารแสดงสินคา้และการประชุมแห่งเมืองไซง่อน (SECC) กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวยีดนาม  



  

 

 

ในส่วนของตารางการจดังานของปี 2564 จะมีการจดังานเมกะเอ็กซิบิชัน่ส์ โดยมีก าหนดการจดังาน VIV Asia 2021 (งานแสดง

สินคา้และเทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรมปสุสัตวท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย) ก าหนดจดังานระหวา่งวนัท่ี 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ 

อิมแพค เมืองทองธานี พร้อมกบัเปิดตวังานใหม่อยา่ง Free From Food Asia 2021 (งานแสดงสินคา้ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ทางเลือกและอาหารเพื่อสุขภาพ) ซ่ึงส่งตรงมาจากยโุรปสู่ตลาดเอเชียเป็นคร้ังแรก  

ทุกงานแสดงสินคา้ของวีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค พร้อมด าเนินการภายใตม้าตรการการรักษาความปลอดภยัใหก้บัผูป้ระกอบการ และ

ผูเ้ขา้ร่วมงานอยา่งรัดกมุตามขอ้ก าหนดของกระทรวงสาธารณสุขไทย 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปฏิทินการจดังานของวเีอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค เยีย่มชมไดท่ี้ www.vnuasiapacific.com  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือสนใจแสดงงาน โทร. 02-111-6611 อีเมล ์info@vnuasiapacific.com  

ฝ่ายส่ือสารการตลาด กรุณาติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี saengtip@vnuasiapacific.com โทร. 02-1116611 ต่อ 330 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
 

เกีย่วกบับริษทั วเีอน็ยูฯ 

 

วีเอ็นย ูเอเชีย แปซิฟิค หน่ึงในกลุ่มบริษทัเครือ วีเอ็นยฯู ด าเนินกิจการดา้นการจดังานแสดงสินคา้ในประเทศต่างๆทัว่โลก มีส านกังานใหญ่อยูท่ี่ เมืองอู

เทร็คท-์ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนั้นมีสาขาในเมืองเซ่ียงไฮ-้ประเทศจีน และ กรุงเทพ-ประเทศไทย เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้

ระดบันานาชาติของกลุ่มบริษทั Royal Dutch Jaarbeurs ส าหรับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษทั Royal Dutch Jaarbeurs ไดร่้วม

ทุนกบั บริษทั TCC Assets ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัชั้นแนวหน้าท่ีมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาค ท าให้บริษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ด าเนิน

กิจการครอบคลุมตลาดเอเชียแปซิฟิกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยมีความเช่ียวชาญการจดังานแสดงสินคา้ส าหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว ์เทคโนโลยเีพื่อการเกษตร 

สตัวเ์ล้ียง อาหาร เทคโนโลยหี้องปฏิบติัการและชีววิทยา  

 

Royal Dutch Jaarbeurs เป็นหน่ึงใน 20 ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ระดบัโลก ให้บริการดา้นพ้ืนท่ีจดัแสดงสินคา้และให้บริการด้านการจดังานแสดง

สินคา้ครอบวงจร บนพ้ืนท่ีมากถึง 100,000 ตารางเมตร ใจกลางเมืองอูเทร็คท ์ประเทศเนเธอร์แลนด ์ในส่วนของทางผูถื้อหุ้นไทย บริษทั TCC Assets 

มีช่ือเสียงอยา่งยิ่งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ด าเนินกิจการดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละสินทรัพยอ่ื์นๆ ตลอดจนให้บริการธุรกิจครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม 

ทั้งดา้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจโรงแรม การให้บริการด้านวิศวกรรม และการให้บริการด้านอ่ืนๆ  ภายใตโ้ครงสร้างธุรกิจน้ีทาง TCC Assets 

ด าเนินกิจการและบริหารศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีจดังานแสดงสินคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากถึง 280,000 ตารางเมตร 

นบัเป็นศูนยจ์ดังานแสดงสินคา้และงานประชุมส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 

ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดเยีย่มชม www.vnuasiapacific.com  

 

 

 

 

 

ขอ้มูลอา้งอิง จาก  https://www.businesseventsthailand.com/en/press-media/news-press-release/detail/1019-tceb-situation-update-

travel-advisory-covid-19-virus-on-31-may-2020-br-one-month-extension-of-emergency-decree-and-third-phase-easing-of-lock-

down-measures-green-light-for-convention-and-exhibition-centers/situation  
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