
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BYOND MOBILE ขับเคล่ือนธุรกิจเครือข่ายความเร็วสูง 5G ในภูมิภาคเอเชียไปสู่อีกระดับ ผ่านการจัดงานแสดงสินค้าคร้ังแรก 

 

17 ตลุาคม 2565 – กรุงเทพฯ ประเทศไทย: วีเอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ เปิดตวังานแสดงสินคา้ใหม่ล่าสุดส าหรับอุตสาหกรรมเครือข่ายไร้

สายความเร็วสูง ภายใตช่ื้อ BYOND MOBILE (บิยอน โมบาย) จดัเมื่อวนัท่ี 28 – 29 กนัยายน 2565 ณ สามยา่นมิตรทาวน์ฮอลล ์สามยา่นมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ  

เพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจท่ีขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม พร้อมดว้ยผลิตภณัฑแ์ละโซลูชัน่ 5G ส าหรับอนาคต ภายในงานแสดงสินคา้และงานประชุมสัมมนาทั้งสองวนัได้
รวบรวมผูน้ าธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจ ดา้นสุขภาพ เกษตรกรรม การผลิต เมืองอจัฉริยะและการขบัเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต พร้อมดว้ยผูเ้ช่ียวชาญด้านกลยทุธ์ทางเครือข่ายไร้สาย 

การส่ือสารเคลื่อนท่ีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ในปัจจุบนัเครือข่ายบรอดแบนดข์องโทรศพัทม์ือถือครอบคลุมถึง 96% ของจ านวนประชากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีผูใ้ชง้านกว่า 1.2 พนัลา้นคนท่ีเขา้ถึงการบริการ
อินเทอร์เน็ตบนโทรศพัทม์ือถือ สัดส่วนการใชง้านของระบบ 5G ยงัคงมีโมเมนตมัเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองทัว่ทั้งภูมิภาคดว้ยบริการ 5G เชิงพาณิชย ์ท่ีพร้อมให้บริการใน 14 

ตลาด โดยคาดการณ์ว่าภายในปีพ.ศ. 2568 จะมกีารเช่ือมต่อ 5G มากถึง 400 ลา้นคร้ังทัว่ทั้งภูมิภาค ซ่ึงนบัเป็นเพียง 14% ของประชากรทั้งหมด โดยระบบนิเวศของ

เครือข่ายไร้สายในโทรศพัทเ์คลื่อนท่ียงัคงมีส่วนร่วมอย่างแขง็แกร่งต่อระบบเศรษฐกิจทัว่ทั้งเอเชียแปซิฟิก โดยสร้างจาก 5% ของ GDP ทัว่ทั้งภูมิภาค ซ่ึงเทียบเท่ากบั

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจกว่า 770  พนัลา้นดอลลาร์ และระบบนิเวศน้ียงัรองรับการใชง้านกว่า 8.8 ลา้นต าแหน่งทั้งทางตรงและทางออ้ม1 

 

“มนัน่าต่ืนเตน้มากท่ีในท่ีสุด เราก็ไดเ้ปิดตวังาน BYOND MOBILE หลงัจากผา่นการระบาดของโควิด-19 ซ่ึงการจดังานคร้ังน้ีมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างแพลตฟอร์มใหม่ของ

ภูมิภาค เพื่อเป็นเวทีเจรจาการคา้ส าหรับอุตสาหกรรม 5G เช่ือมโยงผูน้ าในอุตสาหกรรมและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศน้ีจากทัว่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้าร่วมกนั

ภายในงานแสดงสินคา้และงานประชุมสัมมนาของเรา ซ่ึงบรรยากาศภายในงานน่าประทบัใจอยา่งย่ิง ทั้งผูแ้สดงสินคา้และผูร่้วมชมงานต่างรู้สึกยินดีท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

งานในคร้ังน้ี” คุณ Isabelle Springfeld ผูจ้ดัการโครงการของ BYOND MOBILE กล่าว 
 

ผูเ้ยี่ยมชมงานและส่ือมวลชนต่างให้ความสนใจในผลิตภณัฑแ์ละโซลูชัน่ 5G ท่ีหลากหลายจากบริษทัและสมาคมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีร่วมจดัแสดงงานกว่า 36 บริษทั รวมถึง

โอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจท่ียอดเยี่ยมภายในงาน ตลอดระยะเวลา 2 วนันั้น งาน BYOND MOBILE ไดท้ าการตอ้นรับผูเ้ขา้ชมมากกว่า 1,100  ท่าน จาก 14 

ประเทศ ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการเองก็พอใจกบัภาพรวมของการจดังานและคุณภาพของผูเ้ขา้ชมงาน บริษทัชั้นน าต่าง ๆ ลงความเห็นว่าเป็นโอกาสอนัดีท่ีไดพ้บกบั

ลูกคา้ใหมเ่พื่อเจรจาธุรกิจกนัแบบตวัต่อตวัอีกคร้ัง 
 

“ถึงเวลาแลว้ท่ีตอ้งเร่ิมคิดว่าเราจะพฒันาเทคโนโลยี 5G ไดจ้ากท่ีไหน และงานคร้ังน้ีก็มีความน่าสนใจอย่างย่ิงท่ีมีการรวมผูพ้ฒันาระบบนิเวศ 5G หลากหลายแบรนดม์า

รวมกนั พร้อมการน าเสนอโซลูชัน่ใหม่รวมกบัความสามารถของเทคโนโลยี 5G ซ่ึงถือว่าน่ีเป็นงาน BYOND MOBILE อยา่งแทจ้ริง” กล่าวโดย มร. Perry 

Poehlmann, Head of APJ CX Field Marketing, Nokia 

 

“งานแสดงสินคา้ในคร้ังน้ี เปรียบเสมือนถุงมือท่ีเขา้กบัเราไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากบริษทัของเราท าการบูรณาการดา้นเทคโนโลยีส่ือสารเป็นจ านวนมาก เราเห็นว่าผลิตภณัฑ์

มากมายท่ีเราสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบ IoT หรือ Smart City นั้นลว้นมีผลกระทบโดยตรงจากเทคโนโลยี 5G และนัน่เป็นเหตุผลหลกัท่ีผมเช่ือมัน่ว่างานน้ีเหมาะสม

ท่ีสุดส าหรับเรา” คุณธนจกัร วฒันกิจ Vice President of Cybersecurity and Data Analytics จาก RV Connex กล่าว 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานแสดงสินคา้ไดจ้ดัควบคู่ไปพร้อมกบัการจดังานสัมมนาท่ีไดด้ าเนินการไปมากกว่า 46 หวัขอ้การประชุมภายใน 2 วนัของการจดังาน โดยมี Thought Leader 

Arena เป็นเวทีหลกัท่ีน าเสนองานสัมมนาดีดีโดยผูน้ าทางความคิดมากกว่า 40 ท่าน ท่ีมาแบ่งปันประสบการณ์ อปัเดทข่าวสารของอุตสาหกรรม งานเสวนาแบบหมู่คณะ 
และการพูดคุยแบ่งปันไอเดียทางธุรกิจอยา่งเป็นกนัเอง นอกจากนั้นในห้องประชุมท่ี 2 หรือ Deep Dive Hub เป็นห้องแยกยอ่ยท่ีอยูติ่ดกนั โดยผูเ้ขา้ชมจะไดรั้บความรู้

เชิงลึกผา่น Master Classes เชิงปฏิบติัการ และการสาธิตผลิตภณัฑจ์ากบริษทัชั้นน าและสมาคมต่างๆ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมงานสัมมนานั้นต่างช่ืนชมกบัคุณภาพของทั้งวิทยากร

และเน้ือหางานประชุมสัมมนาภายในงาน BYOND MOBILE คร้ังน้ี 

 

“การจดังานแสดงสินคา้คร้ังน้ีนบัเป็นงานท่ีดีมากงานหน่ึง มีส่วนส าคญัในการสนบัสนุนให้ธุรกิจไทยหรือแมแ้ต่คนไทยหนัมาใชเ้ทคโนโลยี 5G และน า 5G มาใช้

ประโยชน์ทั้งในสังคมและเศรษฐกิจดิจิทลัในประเทศไทยมากขึ้น ผมเช่ือจริงๆ ว่างานประเภทน้ีจะช่วยให้ประเทศไทยส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานดว้ยเทคโนโลยี 5G และ

กระตุน้มูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทลัจาก 5G เพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ” คุณนวชยั เกียรติก่อเก้ือ Head of Enterprise Marketing and SME Business, AIS หน่ึงใน

วิทยากรรับเชิญใน Thought Leader Arena กล่าว 

 

“BYOND MOBILE เป็นงานแสดงสินคา้ท่ีรวมเอาผูใ้ห้บริการดา้นเทคโนโลยีและผูข้ายเขา้ดว้ยกนั เราพบพนัธมิตรมากมายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ธนาคาร การผลิต 

หรือโลจิสติกส์ นบัเป็นโอกาสอนัยอดเยี่ยมส าหรับระบบนิเวศในการพูดคุยและหาวิธีการท างานร่วมกนั เพื่อผลกัดนัการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทลัในประเทศไทย” คุณวิศรุต 

กลัยจ์ารึก, Thailand 5G Ecosystem Innovation Center Manager หน่ึงในวิทยากรรับเชิญในห้องประชุม Deep Dive Hub กล่าว 

 

จนกว่าจะถึงก าหนดการจดังานคร้ังใหม่ในเดือนกนัยายน พ.ศ.2566 ทีมงาน BYOND MOBILE พร้อมสร้างเน้ือหาท่ีเขม้ขน้ และกิจกรรมในรูปแบบของการงาน
สัมมนาออนไลน์ พร้อมกบักิจกรรมเพ่ือการพบปะของบรรดาผูน้ าในอุตสาหกรรมและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในตลาด 5G ในกรุงเทพฯ เพื่อหารือเก่ียวกบัข่าวสารแวดวงของ

อุตสาหกรรม 5G ในปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง 

 

BYOND MOBILE (บิยอน โมบาย) เป็นเวทีเจรจาการคา้ผ่านงานแสดงสินคา้อนัเป็นสะพานท่ีเช่ือมระดบัโลกสู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยผูเ้ช่ียวชาญระดบันานาชาติท่ี

ให้บริการกลุ่มประเทศ 11 ประเทศเพ่ือเช่ือมต่อกบัตวัแทนจ าหน่ายทัว่โลก โดยจะให้ขอ้มูลเชิงลึกและกลยทุธ์ส าหรับผูน้ าธุรกิจท่ีตอ้งการส ารวจ พร้อมกบัการประเมนิ
โซลูชัน่ และบริการดา้นเทคโนโลยีล่าสุดท่ีขบัเคลื่อนนวตักรรมท่ีจ าเป็นส าหรับอนาคต 

 

 

ส่ือมวลชนติดต่อ 

ฝ่ายส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ วีเอน็ยเูอเชีย แปซิฟิค  

อีเมล communications@vnuasiapacific.com โทร 02-1116611 ต่อ 330, 335 www.byondmobile.asia 
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