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ข่าวประชาสัมพนัธ์กรุณาตีพิมพโ์ดยทนัที 15 พฤษภาคม 2565 

Messe Frankfurt จับมือ วีเอน็ยู เอ็กซิบิช่ันส์ จัดงานใหม่  
บุกตลาดอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเพ่ือตลาดเอเชีย พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางภายใน IFFA 2022 

 

จากกลยุทธ์การขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิตอาหาร Messe Frankfurt และ         วีเอ็นยู เอ็กซิ
บิชั่นส์ จึงประกาศความร่วมมือการจดังาน 'Meat Pro Asia' งานแสดงสินคา้ส าหรับอุตสาหกรรมการแปรรูป
เน้ือสัตวส์ าหรับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พ่ือขยายกลยทุธ์สู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาหารท่ีก าลงัขยายตวั 
งานน้ีจะจดัขึ้นทุก ๆ สองปีในประเทศไทยพร้อมกับงาน VIV Asia งานแสดงสินคา้ในอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารจากโปรตีนสัตวท่ี์ทรงอิทธิพลท่ีสุดในภูมิภาค โดยงาน Meat Pro Asia คร้ังแรกน้ีจะจดัขึ้นในวนัท่ี 10 - 12 
มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซ่ึงในโอกาสท่ีงาน IFFA แฟรงเฟิร์ตได้เวียนกลบัมาจดังานเต็ม
รูปแบบอีกคร้ังทางทีม Meat Pro Asia จากประเทศไทยจึงร่วมน าเสนอขอ้มูลของงาน Meat Pro Asia ภายใน 
IFFA Forum โดยได้รับเกียรติจาก คุณปนัดดา ก๋งมา้ ร่วมให้ขอ้มูลกับบรรดาส่ือมวลชนและผูป้ระกอบการ
ภายในงาน IFFA คร้ังน้ี   
 
Mr. Wolfgang Marzin ประธานและประธานกรรมการบริหาร บริษัท Messe Frankfurt Group กล่าวถึงงาน 
Meat Pro Asia ท่ีก าลงัจะถูกเพ่ิมในปฏิทินการจดังานว่า “แมเ้ราตอ้งพบกบัความทา้ทายในช่วงคร่ึงปีแรก แต่เรายงั
มองเห็นโอกาสทางธุรกิจในการสร้างงานแสดงสินคา้ใหม่ในช่วงเวลาน้ี ตลาดใหม่เกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งตลาด
เดิมก็เกิดการพฒันาอยา่งชดัเจนเน่ืองดว้ยจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้นถึง 600 ลา้นคน จึงท าให้อาเซียนถูกจบัตา
มองมากเป็นพิเศษในฐานะภูมิภาคท่ีมีศกัยภาพและการเติบโตสูงในภาคธุรกิจ เช่นเดียวกบั อุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปเน้ือสัตว ์ซ่ึงเราจะแสดงให้เห็นผา่นงานแสดงสินคา้ใหม่น้ี” 
 
“น่ีคือการเพ่ิมเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างประเทศของการจดังานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
Meat Pro Asia จะเป็นการก้าวเขา้สู่ตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้อง Messe Frankfurt” Mr.Stephan Buurma 
คณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท Messe Frankfurt Group และ กรรมการผู้จัดการส านักงานใหญ่ประจ าภูมิภาค
เอเชีย กล่าว “เรามองเห็นศกัยภาพในการใชป้ระสบการณ์และความเช่ียวชาญในส่วนธุรกิจนจากการจดังาน IFFA 
ใน แฟรงคเ์ฟิร์ตเพ่ือน าเสนองานแสดงสินคา้แปรรูปเน้ือสัตวช์ั้นน าของโลกมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ 
 
ความร่วมมือในอุตสาหกรรม 
 
“การท างานอย่างใกลชิ้ดกบั Messe Frankfurt เรามุ่งมัน่ท่ีจะน าส่ิงท่ีดีท่ีสุดของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารมา
น าเสนอในงาน Meat Pro Asia เพื่อสร้างแรงผลกัดนัให้ Meat Pro Asia ให้เป็นเวทีท่ีไดรั้บความเช่ือมัน่ในภูมิภาค
อาเซียนดา้นธุรกิจการแปรรูปเน้ือสัตว”์ Mr. Igor Palka กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอก็ซิบิช่ันส์ เอเชีย แป
ซิฟิค กล่าว “เราไดม้ีการติดตามการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจการแปรรูปอาหารภายในงานของเราบางส่วน 
ดงันั้นการจดังาน Meat Pro Asia ควบคู่ไปพร้อมกบั VIV Asia จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง ดว้ยความเช่ียวชาญใน
อุตสาหกรรมน้ีของ Messe Frankfurt พนัธมิตรการจดังานร่วมกนัในคร้ังน้ี เราเช่ือมัน่ว่างานจะประสบความส าเร็จ
อยา่งย่ิง” Mr. Palka กล่าว 
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ความเป็นสากลเป็นองค์ประกอบส าคัญของงาน VIV Asia และงาน Meat Pro Asia”  
 
คุณ ปนดัดา ก๋งมา้ ผูอ้  านวยการสายงานธุรกิจเกษตร-ปศุสัตว ์และฝ่ายปฏิบติัการ วีเอน็ย ูเอก็ซิบิชัน่ส์ เอเชีย แป
ซิฟิค กล่าวว่า “ก าหนดการจดังานใหม่ในปี 2566 จะเป็นประโยชนก์บัทุกฝ่าย อาทิ การดึงดูดผูซ้ื้อจาก
ต่างประเทศและผูม้ีช่ือเสียงในอุตสาหกรรม โดยเดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาดั้งเดิมของ VIV Asia และเป็น
ช่วงเวลาการจดัหาท่ีมัน่คงและเหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรม โดยทั้งสองงานน้ีจะมีก าหนดการจดังานขึ้นใน
เดือนมีนาคม ในทุก ๆ 2 ปี ซ่ึงเรายินดีเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะไดจ้ดังาน Meat Pro Asia ในช่วงเวลาท่ีส าคญัน้ีในปี 2566” 
  
ตลาดที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและน่าจับตามอง 
 
ตลาดอาหารแปรรูปในอาเซียนถูกผลกัดันโดยความต้องการของชนชั้นกลางท่ีเพ่ิมขึ้น มีการคาดการณ์ว่าจะ
เติบโตถึง 5% ต่อปีไปจนถึงปี พ.ศ. 2565  
 
อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีเป็นแรงผลกัดนัส าคญัในการเติบโตของอุตสาหกรรมน้ีคือ นโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเปลี่ยน
ประเทศไทยให้เป็นหน่ึงในผูส่้งออกอาหาร 5 อนัดบัแรกของโลกภายในปี พ.ศ.2579 ดงันั้นจึงมีการการส่งเสริม
สภาพแวดลอ้มทางการคา้และกฎหมายท่ีเอ้ือต่อผูเ้ขา้ร่วมและนักลงทุน  Meat Pro Asia จะอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมจากทั้งอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน ๆ ให้เขา้ถึงตลาดท่ีมีศกัยภาพสูงย่ิงขึ้น  
 
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร 
 
Meat Pro Asia พร้อมมอบทุกโซลูชัน่ตั้งแต่ตน้น ้าจนปลายน ้า ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่ฟาร์ม การ
ผลิตเน้ือสัตว ์ตลอดจนสู่โต๊ะอาหาร หรือ Farm to Table ซ่ึงรวมถึงกระบวนการฆ่าสัตว ์ห่วงโซ่การประมวลผล
เต็มรูปแบบ บรรจุภณัฑ ์การติดฉลาก ระบบการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมคุณภาพ สุขอนามยั IoT 
และระบบอตัโนมติั รวมถึงการบ าบดัน ้ าเสีย และอ่ืน ๆ 
 
Meat Pro Asia จะถกูจดัขึ้นเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 8 - 10 มีนาคม พ.ศ .2566 ณ อิมแพค็ ชาเลนเจอร์ ฮอลล ์1-3 
กรุงเทพ ฯ ร่วมกนักบังาน VIV Asia โดยทั้งสองงานจะดึงดูดผูแ้สดงสินคา้กว่า 1, 500 ราย รวมถึงผูผ้ลิตอุปกรณ์

เขา้ชมงานมืออาชีพ ผูเ้ช่ียวชาญและผูจ้ดัจ าหน่าย ตลอดจนผู ้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรวมถึงผูซ้ื้อประมาณ 50, 000 ราย จาก
ทัว่โลก 
 
งาน Meat Pro Asia จดัโดย Messe Frankfurt (HK) Ltd และ VNU Asia Pacific  
ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม www.meatpro-asia.com อีเมล ์meatproasia@china.messefrankfurt.com  / 
meatproasia@vnuasiapacific.com  
 
------------------------------------- สิน้สดุข่าวประชาสมัพนัธ ์---------------------------------------  
 
 
ส่ือมวลชน กรณุาติดต่อ 
คุณแสงทพิ เตชะปฏภิาณด ีผูจ้ดัการฝ่ายสื่อสารการตลาด วเีอน็ย ูเอเชยี แปซฟิิค 
อเีมล ์saengtip@vnuasiapacific.com โทร. 02 111 6611 ต่อ 330 
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