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งานแสดงเทคโนโลยธุีรกจิ 5G แห่งอนาคต เร่ิมอย่างเป็นทางการแล้ววนันี้!! 

เปิดประสบการณ์สู่โลกของธุรกจิเทคโนโลยไีร้สายความเร็วสูง 28-29 กนัยายน ณ สามย่านมิตรทาว์นฮอลล์ ช้ัน 5                  

สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ  

วนัพธุท่ี 28 กนัยายน 2565 กรุงเทพฯ ประเทศไทย – วเีอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค  ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติในเอเชีย เปิดตวั

งานแสดงสินคา้ใหม่ล่าสุดในสายธุรกิจเทคโนโลยี ภายใตช่ื้องาน ‘BYOND MOBILE’ (บิยอน โมบาย) ซ่ึงเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและ

นวตักรรมส าหรับธุรกิจ 5G เครือข่ายความเร็วสูง อนัจะเป็นจุดนบัพบท่ีส าคญัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศของอุตสาหกรรม 5G ต่อยอด

สู่โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส าคญัท่ีจะเช่ือมโยงผูใ้หบ้ริการและสตาร์ทอพัไดม้าพบปะเจรจาธุรกิจเพ่ือการต่อยอดในอนาคต โดยงาน BYOND 

MOBILE มีก าหนดการจดังานระหวา่งวนัท่ี 28-29 กนัยายน 2565 ณ สามยา่นมิตรทาวน์ฮอลล ์ชั้น 5 สามยา่นมิตรทาวน์ ตั้งแต่เวลา 10:00-

18:00 น. นับเป็นอีกงานท่ีผลกัดันให้กรุงเทพฯ เป็นศูนยร์วมของธุรกิจ 5G แห่งอนาคต ตลอด 2 วนัของการจัดงาน มีการน าเสนอ

เทคโนโลยสุีดล ้าส าหรับธุรกิจชีววทิยาศาสตร์ การแพทยด์ว้ยระบบดิจิทลั เทคโนโลยเีพ่ือการเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยเีพื่อการ

เรียนรู้ กระบวนการผลิตและวิทยาการหุ่นยนต ์สมาร์ทซิต้ี เมืองแห่งเทคโนโลยี และยานยนตแ์ห่งอนาคต ดว้ยความร่วมมือจากบรรดา

ผูป้ระกอบการและเจา้ของกิจการดา้นเครือข่ายความเร็วสูง อินเตอร์เน็ต เครือข่ายการส่ือสารผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และระบบไอที

อจัฉริยะมากกว่า 50 แบรนด์ พร้อมดว้ยตารางงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการท่ีอดัแน่นส าหรับผูท่ี้สนใจ ร่วมรับฟังการแบ่งปันข่าวสาร

ความรู้ แนวโนม้ของธุรกิจ น าเสนอเทคโนโลยใีหม่ การสาธิตผลิตภณัฑโ์ดย CEO แบรนดช์ั้นน ามากกวา่ 40 วทิยากรรับเชิญ ตลอดจนการ
แข่งขนั Start-up ของธุรกิจสายเทคโนโลยซ่ึีงไดรั้บความสนใจอยา่งคบัคัง่ 

พิธีเปิดงานอยา่งเป็นทางการ น าโดย มร.อิกอร์ เพากา้ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วีเอ็นย ูเอเชีย แปซิฟิค ผูจ้ดังาน พร้อมดว้ย คุณ     

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอ้  านวยการ ส านักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และ ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย ์รอง

ผูอ้  านวยการ ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวสนบัสนุนการจดังาน และเปิดงานอยา่งเป็นทางการ

ดว้ยปาฐกถาจาก คุณเนวินธ์ุ ช่อชยัทิพฐ์ ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเยี่ยมชมบูธผูป้ระกอบการ
และพดูคุยกบัผูบ้ริหารจากแบรนดช์ั้นน าภายในงาน  

“BYOND MOBILE เป็นอีกงานแสดงเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่ออุตสาหกรรม 5G และการรวมตวัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบ

นิเวศของเทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วสูงทุกภาคส่วนเขา้ดว้ยกนั เพ่ือวางรากฐานเศรษฐกิจเครือข่ายแห่งอนาคต ภายในงานจะมีการ

น าเสนอบริษทัชั้นน าของ blue-chip ตลอดจนสตาร์ทอพัท่ีมาจากสายเทคโนโลยทีั้งหมด บนพ้ืนท่ีกวา่ 3,000 ตร.ม. จดัแสดงผลิตภณัฑแ์ละ
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โซลูชัน่ 5G จากแบรนด์ชั้นน ากวา่ 50 แบรนด ์และพาวิลเลียนนานาชาติจากประเทศสหราชอาณาจกัร พร้อมน าเสนอเทคโนโลยเีครือข่าย

มือถือและโซลูชนัระบบคลาวด ์การรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์และหุ่นยนต ์ตลอดจน AR/VR แมชชีนเลิร์นนิง และ ปัญญาประดิษฐ์ 

(AI) เราเช่ือมัน่วา่การจดังานคร้ังน้ีจะเป็นเวทีเจรจาการคา้ใหม่ท่ีช่วยกระตุน้ความต่ืนตวัของอุตสาหกรรม 5G ระดบัประเทศต่อไป” กล่าว
โดย มร.อิกอร์ เพากา้ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วเีอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค ผูจ้ดังาน 

คุณจิรุตถ ์อิศรางกูร ณ อยธุยา ผูอ้  านวยการ ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กล่าวสนบัสนุนการจดั

งาน “เหตุผลท่ีส าคญัส าหรับการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ต่างๆ โดยเฉพาะงาน BYOND MOBILE ท่ีเปิดงานอย่างเป็นทางการวนัน้ี คือ 

ผูเ้ขา้ร่วมงานทุกท่านจะสามารถศึกษาแนวโนม้ของตลาด เรียนรู้ถึงแนวทางการพฒันาแบรนดแ์ละธุรกิจให้สอดคลอ้งกนัเพ่ือรองรับความ

ตอ้งการของตลาดในปัจจุบนั ตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการพบปะพูดคุยโดยตรงจากผูป้ระกอบการจากแบรนด์ชั้นน าใน

อุตสาหกรรมนั้นๆ เพ่ือคน้หาพนัธมิตรทางธุรกิจใหม่จากการเลือกและเปรียบเทียบคุณสมบติัผลิตภณัฑต์่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน และแมว้า่คุณ

อาจสามารถคน้หาขอ้มูลต่างๆ ไดจ้ากโลกอินเตอร์เน็ต แต่การมาร่วมงานแสดงสินคา้แบบพบปะกนัตวัต่อตวั จะท าให้คุณไดแ้ลกเปล่ียน

ความรู้ พดูคุยแนวทางแกไ้ขปัญหา ตลอดจนเป็นเวทีเจรจาการคา้ท่ีรวมหลากหลายแบรนดช์ั้นน า เจา้ของกิจการ ผูซ้ื้อ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก

ภาคส่วนไดท่ี้เดียวกนั ซ่ึงทางสสปน. เช่ือมัน่วา่ทุกงานแสดงสินคา้น ามาซ่ึงประโยชน์มากมายต่อภาคอุตสาหกรรมและเป็นกลไกท่ีส าคญั
ประการหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ นัน่คือเหตุผลส าคญัท่ีทางเราสนบัสนุนการจดัแสดงสินคา้มาโดยตลอด”  

“เทคโนโลย ี5G ก าลงัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในหลายมุมมองและท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนคือ การรวมกนัของเทคโนโลยี 5G ใน

ภาคธุรกิจ ไม่วา่จะเป็น ระบบการผลิตอตัโนมติัและหุ่นยนต ์การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาศาสตร์และการดูแลสุขภาพดว้ย

ระบบดิจิทลั และอีกมากมาย เราเช่ือมัน่วา่ ในอนาคตอนัใกลน้ี้ เทคโนโลย ี5G จะเขา้มาเป็นส่วนส าคญัและเพ่ิมขอบข่ายของธุรกิจท่ีไดรั้บ

ประโยชน์จากเทคโนโลยน้ีีมากยิง่ข้ึน” ดร.พนิตา พงษไ์พบูลย ์รองผูอ้  านวยการ ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(เนคเทค) กล่าว “ทางศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ตระหนกัถึงความส าคญัของเทคโนโลยน้ีีมาโดยตลอด เรา

พร้อมท่ีจะสนบัสนุนทุกงานวิจยัอนัจะน ามาซ่ึงการพฒันาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อผลกัดนัและเสริมสร้างการ

เปล่ียนแปลงของประเทศไทยให้ทันเทียมกบัแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของตลาดโลก ซ่ึงในขณะน้ีเราก าลงัอยู่ในช่วงตั้งค่าเครือข่าย

ความเร็วสูง และทดสอบเสถียรภาพของเครือข่าย 5G ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการอ านวยความสะดวกในอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีการจดัตั้งเขต

นวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หรือ EECi เป็นศูนยก์ลาง นวตักรรมแห่งใหม่บนพ้ืนท่ี EEC มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูใ่นวงั

จนัทร์วลัเลย ์จ.ระยอง โดยมีเป้าหมายส าคญัในการช่วยยกระดบัและพฒันาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ควบคู่กบั

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรม ตลอดจนน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงการจดัแสดงงาน 
BYOND MOBILE ในคร้ังน้ีมอบโอกาสท่ีดีในเชิงธุรกิจ และกระตุน้ใหทุ้กภาคส่วนต่ืนตวัมากข้ึน” ดร.พนิตา พงษไ์พบูลย ์กล่าว 
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“BYOND MOBILE เป็นโอกาสอนัดีส าหรับพวกเราทุกคนในการรับฟัง-เรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญและน าขอ้มูลข่าวสารใหม่ไปต่อ

ยอดธุรกิจท่ีน าเสนอโดยเจา้ของแบรนด์ ผูป้ฏิบติังาน ผูใ้ห้บริการ หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ตลอดจนในมุมของผูใ้ชบ้ริการเอง ในนามของ 

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทย ผมยนิดีตอ้นรับทุกเทคโนโลย ีทุกผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีจะมีส่วนส าคญัในการ

พฒันารูปแบบของธุรกิจด้วยเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุด และส่งผลต่อการพฒันาเครือข่ายเศรษฐกิจของประเทศไทย” คุณเนวินธ์ุ ช่อชัยทิพฐ์             
ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม กล่าว 

“5G เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีส่งผลต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน อนัจะน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

กระทรวงดิจิทลัฯ ไดด้ าเนินการพฒันาการบริการและผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีน าเทคโนโลยี 5G เขา้มาใช ้เพ่ือขบัเคล่ือนสังคมดว้ยนวตักรรม ไม่

ว่าจะเป็นการพฒันาแอปพลิเคชนัใหม่ การสร้างระบบนิเวศท่ีครบครันดว้ยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดว้ย

นวตักรรม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะผลกัดนัใหป้ระเทศไทยกา้วสู่ศูนยก์ลางของเมืองอจัฉริยะในภูมิภาคอาเซียน” คุณเนวินธ์ุ ช่อชยั
ทิพฐ ์กล่าวเสริม 

BYOND MOBILE (บิยอน โมบาย) เป็นเวทีเจรจาการคา้ผา่นงานแสดงสินคา้อนัเป็นสะพานท่ีเช่ือมระดบัโลกสู่เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้ดว้ยผูเ้ช่ียวชาญระดบันานาชาติท่ีใหบ้ริการกลุ่มประเทศ 11 ประเทศเพ่ือเช่ือมต่อกบัตวัแทนจ าหน่ายทัว่โลก แลว้พบกนั ระหวา่ง

วนัท่ี 28 - 29 กนัยายน 2565 ณ ฮอลล ์1-2 สามยา่นมิตรทาวน์ฮอลล ์ชั้น 5 สามยา่นมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ เปิดโลกการเรียนรู้ทุกอยา่งเก่ียวกบั
เครือข่ายไร้สายแห่งอนาคต!  

 

ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม สามารถเยีย่มชมไดท้าง https://byondmobile.asia/ 

ลงทะเบียนล่วงหนา้ไดท่ี้ https://eventpassinsight.co/el/to/Q87OY [ไม่มีค่าใชจ่้าย] 

###### 

 

ฝ่ายส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ วเีอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค อีเมล communications@vnuasiapacific.com  โทร 02-1116611 ต่อ 330, 335 
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