
ชื่องาน  :  SmartHeart presents Thailand 
  International Dog Show 2023
วันที่จัดงาน  :  6-9 กรกฏาคม 2566
สถานที่จัดงาน  :  อาคาร 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เวลาจัดแสดงงาน  :  10.00 - 20.00 น.
พ�้นที่จัดงาน  :  10,000 ตารางเมตร
เว็บไซต�  :  www.thailand-dogshow.com
รูปแบบการจัดงาน  :  มหกรรมคนรักสุนัขอันดับ 1 ของเมืองไทย
ผู�จัดแสดงงาน  :  มากกว�า 200 บูธ ทั้งในและต�างประเทศ
ผู�เข�าร�วมชมงาน  :  มากกว�า 150,000 คน ทั้งในและต�างประเทศ

ข�อมูลการจัดงาน
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• เพ�่อให�ความรู�และส�งเสร�มการเลี้ยงดูสุนัขอย�างถูกว�ธี
• เพ�่อเป�นเวทีสำคัญในการจัดการประกวดสุนัขระดับนานาชาติในประเทศไทย
• เพ�่อเป�นศูนย�กลางการซื้อขายสินค�าและบร�การเกี่ยวกับสุนัขแบบครบวงจร
• เพ�่อสร�างความบันเทิง และเป�นสื่อกลางในการสร�างความสัมพันธ�ระหว�างสุนัขและเจ�าของ 
• เพ�่อเป�นเวทีให�ผู�ประกอบการได�ขยายโอกาสทางธุรกิจและแสดงนวัตกรรมสู�เป�าหมายได�โดยตรง

เป�าหมายการจัดแสดงงาน

ธุรกิจและตัวเลขการตลาดเกี่ยวกับสัตว�เลี้ยงในประเทศไทย

ป� 2566-2569

มูลค�าตลาดสัตว�เลี้ยงไทยคาดว�าจะขยายตัวในอัตราเฉลี่ยต�อป�
ที่ 8.4% เป�น 66,700 ล�านบาทในป� 2569 ตามข�อมูล

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย�
และมูลค�าตลาดสัตว�เลี้ยงโลก

จะมีมูลค�าสูงถึง 217,615 ล�านเหร�ยญสหรัฐ
หร�อเติบโตเฉลี่ยป�ละ 7.2% ในป� 2569

ตั้งแต�ป� 2560 อัตราการข�้นทะเบียนสุนัขและแมวมีจำนวน
เพ��มมากข�้น ซึ่งสวนทางกับอัตราการเกิดของเด็ก 

จ�งสะท�อนให�เห็นว�า 
คนในยุคป�จจ�บันหันมาเลี้ยงสัตว�เลี้ยงแทนการมีลูก

การสื่อสารการตลาดถึงกลุ�มคนเลี้ยงสัตว�เลี้ยง(Pet Marketing)
มีการเลือกใช�สัตว�เลี้ยงเข�ามาเป�นอัตลักษณ�ส�วนหนึ่งของแบรนด�

เพ�่อช�วยในการสื่อสารและสร�างภาพจำ 
หร�อเพ�่อผลประโยชน�ทางการตลาด

กลุ�มคนในช�วง Generation Y ช�วงอายุ 24-41 ป� มักเลี้ยงสัตว�เลี้ยง
เป�นลูก (Pet Parents) เลี้ยงเพ�่อสถานะทางสังคม (Pet Prestige) 
และเลี้ยงเพ�่อช�วยเหลือและบำบัดรักษา (Pet Healing) ตามลำดับ 

โดยค�าใช�จ�ายเฉลี่ยในการดูแลสัตว�เลี้ยงต�อ 1 ตัว 
มากถึง 10,000-20,000 บาทต�อป�
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• ผลิตภัณฑ�อาหารและของขบเคี้ยวสำหรับสุนัข
• สินค�าสำหรับสุนัข เช�น เสื้อผ�า กรง ของเล�น 
 ถาดใส�อาหาร ปลอกคอ สายจ�ง
• เวชภัณฑ� ยา วัคซีน อาหารเสร�ม
• ฟาร�มจำหน�ายและเพาะพันธุ�สุนัข (มีใบ Pedigree)
• โรงพยาบาล คลีนิครักษาสุนัข บร�การฝ�กและออกกำลัง
• สปาสุนัข ร�านตัดแต�งขนสุนัข และอุปกรณ�สำหรับ
 การตัดแต�งขนของสุนัข
• โรงแรม ร�สอร�ท คาเฟ� และร�านอาหารที่ต�อนรับสุนัข
• สถานที่รับฝากสุนัข
• บร�การขนส�งสุนัข
• สวนสาธารณะ ห�างสรรพสินค�า 
 และศูนย�การค�าที่ต�อนรับสุนัข
• ประกันสุนัข
• องค�กรเพ�่อการกุศลที่ช�วยเหลือสุนัข
• บร�การและผลิตภัณฑ�อื่นๆ ที่เกี่ยวกับสุนัข

ประเภทของผู�เข�าร�วมแสดงงาน

จ�ดประสงค�ของผู�เข�าชมงาน

85%  เพ�่อซื้อสินค�าและบร�การที่เกี่ยวข�องกับสุนัข
70%  เพ�่อเข�าร�วมกิจกรรม และเกมส�ที่
 สร�างความสัมพันธ�ระหว�างสุนัขและเจ�าของ
60%  เพ�่อเข�าชมการประกวดสุนัขสวยงาม
20%  เพ�่อเข�าร�วมการแข�งขันสุนัข
5%  เพ�่อจ�ดประสงค�อื่นๆ
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• สร�างเสร�มยอดการขาย
• โอกาสในการขยายธุรกิจของคุณให�เติบโตข�้น
• ขยายส�วนแบ�งการตลาด
• โอกาสในการเป�ดตัวผลิตภัณฑ�
• ได�พบปะกับกลุ�มลูกค�าทั้งเก�าและใหม�
• โอกาสในการออกโปรโมชั่นใหม�ๆ
• สร�างคู�ค�าใหม�ๆ 
• เพ��มการรับรู�เกี่ยวกับแบรนด�
• ขยายฐานข�อมูลกลุ�มลูกค�า
• ได�เก็บข�อเสนอแนะจากตลาด

เหตุผลที่ควรเข�าร�วมแสดงงาน

ประเภทของผู�เข�าชมงาน

• เจ�าของสัตว�เลี้ยงและคนรักสุนัข
• ผู�เพาะพันธุ�สุนัข
• ผู�ค�าส�งและผู�ค�าปลีก
• ธุรกิจตัดแต�งขนสุนัข
• ผู�ผลิตผลิตภัณฑ�และอุปกรณ�สุนัข
• ผู�นำเข�าและส�งออกอุปกรณ�สำหรับสุนัข
• สัตวแพทย� โรงพยาบาล และคลินิครักษาสุนัข



ผลสำเร็จจากงาน 
Dog Show 2022

การประชาสัมพันธ� และสื่อโฆษณา

6-9 กรกฏาคม 2566 อาคาร 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

95% 90% 95%

ความพ�งพอใจ
ของผู�เข�าร�วมแสดงงาน

แนะนำงานต�อ
ให�กับคนรู�จัก

มีความประสงค�
ที่จะเข�าร�วมแสดงงาน

ในป�ถัดไป

โทรทัศน�โทรทัศน� ว�ทยุ นิตยสารหนังสือพ�มพ� ใบปลิว
โปสเตอร�

เว็บไซต�
ของงาน

Facebook
แฟนเพจ

บิลบอร�ด 
/ จอ LED 

YouTube
Channel

Instagram Tiktok Influencer
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กิจกรรมไฮไลท�
• การประกวดสุนัขสวยงามนานาชาติ
 ทุกสายพันธุ� ชิงแชมป�ประเทศไทย
• การแข�งขันสุนัขพ�ทบูลลากน้ำหนัก 
 ชิงแชมป�ประเทศไทย
• การสอบวัดระดับช�างตัดแต�งขนระดับนานาชาติ 
 F.C.I. THAILAND INTERNATIONAL 
 GROOMING EXAMINATION ครั้งที่ 3
• การแข�งขัน Dog Agility
• เกมส�&กิจกรรมสำหรับเจ�าของและสุนัข
• ตรวจสุขภาพสุนัขฟร�
• ลุ�นรับของขวัญมากมาย ฟร�! ได�ที่บูธ Dog I.T.
• ช�อปสินค�าภายในงานตามเง�่อนไข 
 รับฟร�บัตรประจำตัวพลเมืองสุนัข
• โซนสัตว�หาบ�าน และอื่นๆ อีกมากมาย!

NEW ZONE 
โซนใหม� สำหรับธุรกิจที่ให�บร�การสำหรับสัตว�เลี้ยงอย�างครบวงจร ครบจบ ในที่เดียว!

โซนที่รวบรวมสถานที่และบร�การ ในประเทศไทยที่ยินดีต�อนรับสุนัข 
อาทิเช�น โรงแรม และร�สอร�ท คาเฟ� และร�านอาหาร สถานที่รับฝากสัตว�เลี้ยง 
สวนสาธารณะ ศูนย�การค�า สปาสำหรับสุนัข บร�การขนส�งสุนัข อื่นๆ 
อีกมากมายและห�างสรรพสินค�า ร�านตัดขนสุนัข

โซนพ�เศษ สำหรับบร�ษัทประกันที่มีบร�การเพ�่อสุนัขโดยเฉพาะ 
พร�อมให�ความรู� และคำปร�กษา

DOG-FRIENDLY HOTEL/CAFÉ ZONE DOG HEALTH INSURANCE ZONE

โอกาสพ�เศษสำหรับผู�ให�บร�การด�านสุขภาพสุนัขที่จะได�เข�าถึงผู�ชมงาน และสุนัขจำนวนมาก

DOG VETERINARY HOSPITAL & CLINICS ZONE



6-9 กรกฏาคม 2566 อาคาร 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

MEDIA PARTNER 

SPONSORSHIP

• Pet Friendly Thailand
• Pet Hipster
• Day Dee Dern

• Hooray!
• Grab
• PetPaw

• Title Sponsor : SmartHeart
• Gold Sponsor : เป�ดรับ!
• Silver Sponsor : เป�ดรับ!
• Official Pet Hotel : เป�ดรับ!
• Official Pet Healthcare Provider : เป�ดรับ!
• Official Insurance Provider : เป�ดรับ!
• Official Bank : เป�ดรับ!
• Official Mobile Network : เป�ดรับ!

02-833-5329 

สอบถามข�อมูลเพ��มเติม

คุณชญานิศ โปร�งจ�ตร
ผู�จัดการโครงการ


