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งานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ – ข่าวประชาสมัพนัธ ์ 

[1 มิถนุายน 2565 | อเูทรค็ท,์ เนเธอรแ์ลนด]์  

 

งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวแ์ละสุขภาพสัตวท์ั้งหมดก าลังจะ
เริ่มขึน้ทีก่รุงเทพฯ ระหว่างวันที ่7- 9 กันยายน 2565 

 
วันนีง้านแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ VICTAM Asia (วิคแทม เอเชีย)) และ Health & Nutrition Asia (เฮลท์ แอนด์ 

นิวทริชนั เอเชีย) ได้จัดขึน้ทีเ่มืองอูเทร็คท์ เนเธอร์แลนด์ พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าส าหรับผู้เข้าชมงานผ่านระบบ
ออนไลน์แล้ว 
 

โดยงาน VICTAM Asia ร่วมกับ Health & Nutrition Asia มีก าหนดการจดังานระหว่างวันที ่7-9 กันยายน 2565 ซึ่งจะจดัขึน้ที่อิม

แพ็ค ฮอลล ์9 และ 10 เมืองทองธานี ประเทศไทย 
 

หลงัจากที่ไดม้ีการเลื่อนการจดังานออกไป ในท่ีสดุทัง้สองผูจ้ดังานแสดงสินคา้นานาชาติ VICTAM และ VIV worldwide พรอ้มแลว้ที่

จะจดังานรว่มกนัเพื่อจดัแสดงงานแสดงสินคา้และเทคโนโลยีการผลิตอาหารสตัวแ์ละสขุภาพสตัวส์ าหรบัเอเชีย  
 

ภายในงานแถลงข่าววนันี ้ณ เมืองอเูทรค็ท ์ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ไดม้ีการชีแ้จงถึงความคืบหนา้ของการจดังานภายในงานแถลงขา่ว

อย่างเป็นทางการ ซึ่งผูจ้ัดงานทั้งสองเป็นเจา้ภาพในการร่วมเป็นพันธมิตรครัง้แรก โดยมีสถานที่ตัง้ร่วมกันของ VIV Europe และ 

VICTAM International  
 

ประเทศไทย: มาตรการผ่อนคลายส าหรับผู้เดินทางและการขยายตลาดสารเติมแต่งอาหารและสุขภาพ
สัตว ์

 

งานแถลงข่าวนีไ้ดร้บัเกียรติจาก ฯพณฯ ชาตรี อรรจนานันท ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์กล่าวใหก้าร

สนบัสนนุต่อการจดังานอนัเก่ียวขอ้งกบัดา้นสขุภาพและอาหารสตัว ์ซึ่งจะเป็นการจดังานแสดงสินคา้เต็มรูปแบบและเป็นการจดังาน

ตามรูปแบบปกติร่วมกันระหว่างสองผูจ้ดังานและปรารถนาใหง้านนีด้  าเนินไปอย่างราบรื่นและมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ 

(MICE) ในประเทศไทยต่อไป 
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ฯพณฯ ชาตรี อรรจนานนัท ์ไดใ้หค้วามมั่นใจในมาตรการผ่อนคลายโควิด-19 ของประเทศไทยส าหรบันกัเดินทาง โดยผูเ้ดินทางที่

ไดร้บัการฉีดวคัซีนครบถว้นแลว้ไม่ตอ้งท าการจองโรงแรมเพื่อกกัตวัหรือแสดงการทดสอบ PCR ก่อนออกเดินทางอีกต่อไป ส าหรบัผู้

เดินทางที่ไม่ไดฉี้ดวคัซีนนัน้จ าเป็นจะตอ้งท าการทดสอบ PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง แต่ไม่ตอ้งกกัตวั 
 

นอกจากนี ้ฯพณฯ ชาตรี ยงัไดเ้นน้ขอ้มลูเชิงลกึที่ส  าคญัของอตุสาหกรรมและชีถ้ึงสถิติในเรื่องนีข้องประเทศไทย ซึ่งในส่วนของตลาด

สารเติมแต่งอาหารสตัวน์ัน้คาดว่าจะขยบัสงูขึน้ถึง 2.56 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัภายในปี 2568 โดยมีตลาดสตัวปี์กและอตุสาหกรรม

อาหารผสมเป็นตวัขบัเคล่ือนการเติบโตที่ส  าคญั ฯพณฯ ชาตรี กล่าวว่า “มีบริษัทต่างประเทศและบริษัททอ้งถิ่นหลายแห่งในตลาด

สารเติมแต่งอาหารสตัวข์องไทยที่ก าลงัน ากลยทุธท์ี่หลากหลายมาใช ้เช่น การขยายกิจการและการเป็นหุน้ส่วนเพื่อเพิ่มสถานะทาง

การตลาดของบริษัทเหล่านี”้ ในทา้ยสดุ ฯพณฯ ชาตรี ไดก้ล่าวแก่ผูจ้ดังานทัง้สองและกล่าวเสริมว่า “โดยสรุป ท่านตดัสินใจถกูตอ้ง

แลว้ที่ไดเ้ลือกประเทศไทยใหเ้ป็นเจา้ภาพของงานนี”้ 
 

ประตูสู่ทางออกด้านสุขภาพและอาหารสัตวแ์บบครบวงจรส าหรับอาเซียน 
 

ในการอภิปรายแบบเปิดซึ่งด าเนินรายการโดยคุณปนัดดา ก๋งม้า ผูอ้  านวยการ สายงานธุรกิจเกษตร-ปศุสตัวแ์ละฝ่ายปฏิบตัิการ

ของบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ตลอดจนตวัแทนส่ือมวลชนและผูเ้ขา้ร่วมงานกว่า 50 รายที่เขา้ร่วมการประชุมไดร้บัขอ้มลูเชิงลกึ

ล่าสุดเก่ียวกับงานแสดงและก าหนดการจากผู้ร่วมอภิปรายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มร. Heiko M. Stutzinger ผู้อ  านวยการ VIV 

Worldwide และ กรรมการผู้อ  านวยการฝ่ายปฏิบัติการ Royal Dutch Jaarbeurs, มร. Sebas van den Ende ผู้จัดการทั่วไป 

VICTAM International, มร, Anuj Arora จาก บรษิัท AMORVET, มร. Jérôme Dubuc จาก บรษิัท AMANDUS KAHL, มร, Greg 

Liu จาก FAMSUN และ มร, Roger Gilbert จากบรษิัท Perendale Publishers Limited   
 

โดย มร. Sebas van den Ende กล่าวว่า “ในที่สดุเราก็พรอ้มที่จะน าเสนองานแสดงสินคา้และเทคโนโลยีการผลิตอาหารสตัวแ์ละ

สขุภาพสตัวท์ี่สมบรูณซ์ึ่งไดด้  าเนินการมาตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาต่อตลาดเอเชีย การยืนยนัจองพืน้ท่ีงานแสดงสินคา้เพื่อจดั

แสดงงานด าเนินไปดว้ยดี โดยเราสามารถรว่มกนัน าเสนอผูแ้สดงสินคา้มากถึง 300 ราย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สถานท่ีจดังานที่

ทนัสมยัในกรุงเทพฯ โดยคาดการณว์่าจะมีผูเ้ขา้ร่วมงานจากทั่วทัง้ภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ในเอเชียมาเขา้ชมงานในครัง้นี ้

และผูท้ี่เขา้ร่วมงานเป้าหมายหลักจะเป็นระดับ CEO, ผูก้  าหนดสูตรอาหารสัตว,์ ผูจ้ัดการโรงสี, นักโภชนาการ, ผูอ้  านวยการฝ่าย

ปฏิบตัิการ, ผูจ้ดัการดา้นการขนส่ง และ สตัวแพทย”์  
 

นอกจากนี ้มร. Heiko M. Stutzinger ไดก้ล่าวว่า “VIV (วิฟ) และ VICTAM (วิคแทม) มุ่งมั่นที่จะใหบ้ริการดา้นอุตสาหกรรมอาหาร

สตัวแ์ละโปรตีนจากสตัวข์องเอเชียผ่านการจดังานแสดงสินคา้ โดยรว่มกนัพฒันาโอกาสทางธุรกิจภายในกลุ่มส่วนผสมและสารเติม

แต่งส าหรบัอาหารสตัว ์ซึ่งเป็นภาคส่วนที่เติบโตเรว็ที่สดุของห่วงโซ่อปุทานอาหารสตัวส์ู่อาหาร ทัง้นี ้หลงัจากที่กว่า 2 ปีไม่ไดม้ีการจดั

งานแสดงสินคา้ดา้นปศุสตัวใ์นภูมิภาค ตลาดจึงจ าเป็นตอ้งมีการจดังานแสดงสินคา้ในรูปแบบปกติ มีการเขา้รว่มงานไดจ้รงิเพื่อต่อ

ยอดสู่การปฏิบตัิในล าดบัต่อไป”  
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ความเจ็บป่วยที่เก่ียวขอ้งกบัโภชนาการท่ีส่งผลกระทบต่อปศสุตัวค์ือสิ่งที่อตุสาหกรรมตอ้งดิน้รนต่อสูท้กุวนั ความบกพรอ่งและภาวะ

ทุพโภชนาการไดส่้งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเจริญเติบโต การพัฒนา และผลิตผลของสัตว ์ทั้งนี ้สภาพแวดลอ้มเขตรอ้นของ

หลายภมูิภาคในเอเชียนัน้เป็นองคป์ระกอบที่มีความเส่ียงสงูต่อการเจริญเติบโตของเชือ้โรคในปศุสตัว ์และขณะเดียวกนัสารตกคา้ง

ของยาและการดือ้แบคทีเรียในสตัวย์งัเป็นปัญหาที่ตอ้งใหค้วามสนใจ ดงันัน้ ทัง้สองงาน จึงมีความตอ้งการที่จะท าหนา้ที่เป็นเวที

เจรจาทางธุรกิจเพื่อน าเสนอถึงทางออกส าหรบัตวัแทนจดัจ าหน่ายชัน้น า นวตักรรม และความรูจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญสู่ตลาดที่เฟ่ืองฟแูละ

เติบโตนี ้ 
 

ทัง้นีไ้ดม้ีการจดัการประชมุและงานสมัมนาทางเทคนิคเชิงลึกควบคู่ไปกับงานแสดงสินคา้ โดยจะมีการหารือในหวัขอ้ที่หลากหลาย 

รวมถึงโรงสีอาหารสตัวแ์ละการก าหนดสตูรอาหารสตัว ์ความปลอดภยัของอาหารสตัว ์อาหารสตัวน์ า้ อาหารสตัวเ์ลีย้ง การสีเมล็ด

พืชและขา้ว เทคโนโลยีขัน้สงูดา้นสขุภาพสตัว ์พนัธุศาสตร ์ทางออกดา้นยาส าหรบัเอเชีย      อปุกรณเ์ก่ียวกบัสตัวแพทย ์สารเติมแตง่

อาหารสตัว ์พลงังานชีวภาพและเทคโนโลยีชีวมวลอดัเม็ด และอื่นๆ อีกมากมาย  
 

ในฐานะที่เป็นหน่ึงในพนัธมิตรหลกัของ FAVA หรือ สหพนัธส์มาคมสตัวแพทยแ์ห่งเอเชีย จะจดัใหม้ีการมอบรางวลั Asian Animal 

Health Award 2022 ขึน้ในงานซึ่งมีรางวลัสองประเภท โดยเป็นรางวลัที่จะมอบใหแ้ก่สตัวแพทยผ์ูท้รงคณุวฒุิ อาทิ ผูป้ฏิบตัิ งาน

ภาคสนามและนกัวิชาการ/นกัวจิยั เพื่อใหเ้ป็นท่ีประจกัษ์ถึงการมส่ีวนรว่มและความมุง่มั่นท างานในดา้นสขุภาพสตัวข์องบคุลากร

เหล่านัน้ โดยผูส้มคัรสามารถสมคัรไดจ้นถึงวนัท่ี 5 สิงหาคม ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มลูการสมคัร FAVA ทัง้หมดได้

ในส่วนของ NEWS ที่เว็บไซต ์www.vivhealthandnutrition.nl 
 

VICTAM Corporation และ VIV worldwide มั่นใจวา่การจดังานแสดงสินคา้รว่มกนัในครัง้นีจ้ะเป็นอีกกา้วที่ส  าคญัของความรว่มมือ

ที่จะไดร้บัประโยชนท์ัง้สองฝ่าย และผูท้ี่สนใจเยี่ยมชมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหนา้เพื่อวางแผนมาเจรจาธุรกิจ พบปะผูซ้ือ้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญ และผูป้ระกอบการภายในงาน ลงทะเบียนล่วงหนา้ทางเว็บไซตอ์ยา่งเป็นทางการที่ www.victamasia.com และ
www.vivhealthandnutrition.nl 
 

พบกนัท่ีกรุงเทพฯ ระหว่างวนัท่ี 7-9 กนัยายน 2565 ที่ VICTAM Asia และ Health & Nutrition Asia จดัโดย VICTAM และ VIV 
 

                            

------------------------------------------------------ สิน้สุดการแถลงข่าว------------------------------------------------------- 

 

ส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดตอ่:  

▪ Ms. Catelijne de Gooijer, catelijnedegooijer@victam.com, ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด VICTAM 

▪ แสงทิพ เตชะปฏิภาณดี, saengtip@vnuasiapacific.com, รกัษาการผูจ้ดัการ ฝ่ายสื่อสารการตลาด วีเอ็นย ูเอเชยี แปซิฟิค 

▪ Ms. Elena Geremia, elena@vnueurope.com, ผูจ้ดัการอาวโุส Marcom VIV Worldwide 
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