
 
 

 
 

 

วเีอน็ยูฯ ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ส าหรับธุรกจิค้าปลกีอาหารทางเลอืกเพือ่สุขภาพ 

ตั้งเป้าเจาะตลาดใหม่โดยเน้นอาหารทีป่ราศจากการปรุงแต่ง(Free From) อาหารฟังก์ช่ัน (Functional food) วแีกน 

(Vegan) อาหารเกษตรอนิทรีย์ และส่วนผสมอาหารจากธรรมชาติ ในงาน ‘Free From Food Asia 2021’ 
 

19 กุมภาพันธ์ 2563 – กรุงเทพ, ประเทศไทย: กลุ่มอาหาร Free Form หรือ อาหารท่ีปราศจากสารปรุงแต่ง ไดรั้บความนิยมมากข้ึน

เร่ือย ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ผลการวจิยัของ Mintel ช้ีวา่กลุ่มผูบ้ริโภคชาวเอเชียมีการแพส้ารแลคโตสท่ีอยูใ่นอาหารและผลิตภณัฑจ์ากนม

เพ่ิมมากข้ึน และดว้ยจ านวนผูบ้ริโภคนบัลา้นท่ีใชบ้ริการร้านอาหารและบริการจดัส่งอาหารเป็นประจ า วแีกน (Vagan) จึงกลายมาเป็น

อีกหน่ึงทางเลือกท่ีส าคญัและก าลงัเป็นกระแสท่ีน่าจบัตาอย่างมากในประเทศแถบเอเชียและตะวนัออกกลาง อีกทั้ง สถิติล่าสุดจาก 

Euromonitor ยงัระบุวา่ 31% ของผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มท่ีเลือกรับประทานอาหารท่ีปราศจากการปรุงแต่งวแีกน และอาหารเกษตรอินทรีย ์
 

จากผลวิจัยดังกล่าวจึงน ามาสู่แนวคิดการจัดงาน ‘Free From Food Asia’ ซ่ึงเป็นงานแสดงสินคา้และงานประชุมสัมมนาส าหรับ

อุตสาหกรรมอาหารทางเลือกเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงจะจดัเป็นประจ าทุกปี งานคร้ังน้ีนบัเป็นคร้ังแรกในเอเชีย โดยจะจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 10-

12 มีนาคม 2564 ณ อิมแพค็ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย EBCEXPO ผูจ้ดังานแสดงสินคา้จากประเทศเนเธอร์แลนด ์และ วเีอน็ย ูเอเชีย 

แปซิฟิค จากประเทศไทย ซ่ึงงาน Free From Food Asia 2021 จะถูกจดัข้ึนพร้อมกบังาน วิฟ เอเชีย  2021 ท่ีประกาศเลือกอิมแพค็เป็น

สถานท่ีจดังาน ในปี 2564  

 

‘Free From Food Expo’ นับเป็นอีกหน่ึงงานแสดงสินคา้ท่ีประสบความส าเร็จอย่างมาก โดยถูกจดัข้ึนในหลากหลายเมืองในยโุรป

นับตั้งแต่ปี 2013 โดยมีการเวียนไปจัดในเมืองต่าง ๆ ทั้ ง ไฟรบูร์ก บรัสเซลส์ บาร์เซโลนา สตอกโฮล์ม และก าลงัจะจัดในกรุง

อมัสเตอร์ดมั และบาร์เซโลนาในปี 2020 และ 2021 น้ี 

 

มร.Ronald Holman ผูอ้  านวยการการจดังานแสดงสินคา้ บริษทั EBCEXPO ไดก้ล่าวว่า “ท่ีมาของการใชช่ื้องาน Free From Food มี

แนวคิดมาจากฉลากอาหารท่ีระบุขอ้มูลโภชนาการต่าง ๆ ทั้งอาหารปราศจากส่วนผสมของนม อาหารปราศจากกลูเตน และอาหาร

ปราศจากสารเติมแต่ง  ซ่ึงนบัเป็นกระแสท่ีก าลงัมาแรงในอุตสาหกรรมอาหารระดบัโลกในปัจจุบนั”  

 

Ronald ยงักล่าวเสริมอีกวา่ “การใส่ใจในสุขภาพ การป้องกนัรักษาส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยัต่อชีวิตของผูค้นนั้นส่งผลในการ

เติบโตอยา่งรวดเร็วของตลาดอาหารท่ีปราศจากสารปรุงแต่ง (Free Form) และอาหารเกษตรอินทรีย ์ในภูมิภาคเอเชียและตะวนัออก

กลาง ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้ธุรกิจเก่ียวกบัอาหารประเภทน้ีก าลงัไดรั้บความนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคและร้านคา้ปลีกต่าง ๆ โดยการสร้าง

เวทีเจรจาการคา้อยา่ง Free From Food Asia จะสามารถรวบรวมผูใ้หบ้ริการอาหารทางเลือกเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ขยายโอกาสพบกลุ่มผูซ้ื้อหลกั และเป็นมากกวา่งานอาหารทัว่ไป”  

 

 



 
 

 

 

 

 

ดา้น มร.Heiko M.Stutzinger กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ไดก้ล่าวว่า “ความคิดริเร่ิมของงาน Free From Food 

Asia มาจาก ความสัมพนัธ์อนัยาวนานและความเช่ือมัน่ระหว่าง EBCEXPO และ Jaarbeurs ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มบริษทั วีเอ็นยู 

ในเนเธอร์แลนด”์  

 

“วีเอ็นยฯู ไดด้ าเนินธุรกิจดา้นการจดังานแสดงสินคา้เพ่ือธุรกิจและงานประชุมสมัมนาทัว่โลกเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจ

ในภาคการผลิตอาหารทั้งเกษตรและปศุสัตว ์โดยมีงานหลกัอยา่ง VIV Asia (วิฟ เอเชีย) ท่ีถูกจดัข้ึนท่ีกรุงเทพ ประเทศไทย โดยเป็น

งานท่ีสะทอ้นความตอ้งการของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารโดยเนน้โปรตีนจากสัตวต์ั้งแต่การคดัเมล็ดพนัธ์ุไปจนถึงการแปรรูป

อาหาร (Feed to Food) ส าหรับภูมิภาคเอเชีย และงานใหม่อยา่ง Free From Food Asia จะเป็นการลงทุนเชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญัในการสร้าง

มูลค่าใหก้บัธุรกิจอาหารภาคเกษตรและยงัเป็นการเช่ือมโยงกนัระหวา่งธุรกิจอาหารและธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงงานน้ีจะเป็นเวทีเจรจาการคา้

ท่ีส าคญัของการจดัหาผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพท่ีน่าจบัตามากท่ีสุดงานหน่ึงของผูซ้ื้อทัว่โลก” Heiko กล่าว 

 

งาน Free From Food Asia จะจดัข้ึนตลอด 3 วนั ระหวา่งวนัท่ี 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ณ อิมแพค็ ประเทศไทย ภายใน

งานจะมีการเชิญผูซ้ื้อรายส าคญัจากทัว่โลก ตวัแทนจ าหน่าย ร้านคา้ปลีก โรงแรม โรงพยาบาล และกลุ่มธุรกิจท่ีใหบ้ริการดา้นอาหาร

และเคร่ืองด่ืมทั้งจากภูมิภาคอาเซียนและตะวนัออกกลางมารวมกนัไวใ้นงานเดียว  

 

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในงานแสดงสินคา้ระดบัโลกท่ีจะช่วยเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด ์และสร้าง

โอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ผา่นงาน Free From Food Asia กลุ่มผูซ้ื้อใหม่ ๆ รอท่านอยู ่รายละเอียดเพ่ิมเติม

www.bangkok.freefromfoodexpo.com 

 

เกีย่วกบับริษัท วเีอน็ยูฯ 

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก เป็นหน่ึงในกลุ่มบริษทั วีเอ็นยู ซ่ึงเป็นบริษทัจัดแสดงสินคา้ระดบัโลกท่ีมีส านักงานอยู่ในเมือง อูเทร็คท์ 

ประเทศเนเธอร์แลนด ์เซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน และกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยบริษทั วีเอ็นย ูนั้นรวบรวมจดันิทรรศการระดบันานาชาติ

เพ่ือต่อยอดและผลกัดนัใหมี้การเติบโตข้ึนในภาคธุรกิจต่างๆ ภายใตบ้ริษทั Royal Dutch Jaarbeurs และส าหรับในส่วนภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น Jaarbeurs ไดร่้วมทุนกบักลุ่ม TCC ประเทศไทย ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัชั้นน าในภูมิภาคท่ีมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

และดว้ยสถานท่ีอย่างกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางและเหมาะส าหรับเป็นเวทีการเจรจาธุรกิจจึงท าให้บริษทั วีเอ็นยู เอเชียแปซิฟิก

สามารถครอบคลุมตลาดเป้าหมายไดท้ั้งหมดในส่วนภูมิภาคดงักล่าว บริษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก มีการจดัแสดงสินคา้หลายกลุ่ม

อุตสาหกรรมซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง และปัจจุบนัมีการจดัแสดงงานทั้งหมด 12 งานดว้ยกนั โดยมีเหล่าบริษทัชั้นน า

จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงสินค้า อาทิ AgriTech, การเล้ียงสัตว์, สัตว์เ ล้ียง , อาหาร , วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยชีีวภาพ 
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Royal Jaarbeurs เป็นหน่ึงใน 20 ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก โดยมีการใชพ้ื้นท่ีจดัแสดงงานมากถึง 100,000 ตารางเมตร

ในเมือง อูเทร็คท ์ประเทศเนเธอร์แลนด ์และในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ บริษทัจะลงทุน 300 ลา้นยโูรเพ่ือขยายศูนยแ์สดงสินคา้เพ่ิมเติมเพ่ือ
สนบัสนุนใหก้ารแสดงสินคา้ รวมถึงดา้นเทคโนโลยแีละความยัง่ยนืใหมี้มาตรฐานสูงสุด  

กลุ่ม บริษทั TCC ประเทศไทย เป็นหน่ึงในกลุ่ม บริษทัชั้นน าของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุด  ซ่ึงมีพนักงาน 

60,000 คนและมีบริการท่ีหลากหลาย รวมถึงการจดังานแสดงสินคา้และการประชุมชั้นน า ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงไฮไลท์ในบริการด้าน

อสังหาริมทรัพย ์ปัจจุบนัศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ (QSNCC) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งส านักงาน TCC ประเทศไทยก าลงัถูกสร้างใหม่และมี
ก าหนดการจะเปิดใหบ้ริการอีกคร้ังในปลายปี 2565 

ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมโปรดเยีย่มชม www.vnuasiapacific.com 

เกีย่วกบั Expo Business Communications BV (EBC) 

Expo Business Communications BV (EBC) เป็นบริษทัส่ือมวลชนรูปแบบ Business-to-Business ตั้งอยูท่ี่ประเทศเนเธอร์แลนดแ์ละมี

ประสบการณ์ทางธุรกิจดา้นการพฒันาและการจดังานแสดงทั้งแบบระหว่าง Business-to-Business และ Business-to-Consumer ซ่ึง
มุ่งเนน้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารและสุขภาพในทวปียโุรปมาอยา่งยาวนาน   

Expo Business Communications BV (EBC) เป็นบริษัทส่ือมวลชนท่ีล ้ าสมัยและยงัเป็นผูริ้เร่ิมโครงการ Free Form Functional & 
Health Ingredients Expo และโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ตดิต่อผู้จดังาน  

สนใจแสดงสินคา้ (ภูมิภาคเอเชีย, เกาหลีใต,้ จีน) ติดต่อ  

คุณปนดัดา ก๋งมา้    โทร. 02 111 6611 ต่อ 210   panadda@vnuasiapacific.com 

 

สนใจแสดงสินคา้ (ยโุรป, อเมริกา, เกาหลีใต,้ จีน) ติดต่อ  

Mr. Chris Gottschalk   โทร. +31 76 205 0501  chris@ebcexpo.com  

Mr. Ronald Holman   โทร. +31 76 205 0501   ronald@ebcexpo.com  

 

ฝ่ายส่ือสารการตลาดและพนัธมิตรส่ือมวลชน ติดต่อ 

คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี   โทร. 02 670 0900 ต่อ 122   saengtip@vnuasiapacifc.com   

เวบ็ไซคห์ลกัของงาน https://www.bangkok.freefromfoodexpo.com  
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