
 
 

 

Pet Fair South East Asia เปลีย่นกรุงเทพฯ เป็นสถานท่ีนัดพบแห่งใหม่ของอุตสาหกรรมสัตว์เลีย้งในเอเชีย 
 

Pet Fair South East Asia เฉลิมฉลองการเปิดตวัการจดังานคร้ังแรกในวนัท่ี 26-28 ตุลาคม 2565 ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพฯ หลงัจากเตรียมความพร้อมมานานสามปี เน่ืองจากผลกระทบต่อวิกฤตการระบาดของโรคในขณะนั้น แต่วิกฤตนั้นกลบัสร้าง
โอกาสใหท้างผูจ้ดังานไดจ้ดังานในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริงในงาน “PreConnect” ถึง 3 คร้ังเพื่อเช่ือมโยงผูท่ี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัภาคธุรกิจ
สัตวเ์ล้ียงทั้งในและต่างประเทศเขา้ดว้ยกนัเพื่อปูทางสู่การจดังานแสดงสินคา้อยา่งเต็มรูปแบบในคร้ังน้ี โดยงาน Pet Fair South East Asia 
ประสบความส าเร็จอยา่งลน้หลามดว้ยการตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมชมงานกวา่ 6,000 รายจาก 61 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงมากกวา่ 50% เป็นผูช้มงานและ
นกัลงทุนจากต่างประเทศ นบัเป็นการพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ อุตสาหกรรมสัตวเ์ล้ียงมีโอกาสทางธุรกิจท่ีเติบโตอีกยาวไกลในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงผูจ้ดังาน (วีเอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค) พึงพอใจมากกบัผลลพัธ์ของการจดังานคร้ังแรกน้ี และเช่ือมัน่อยา่งยิ่งวา่จะเป็นการ
สร้างพื้นฐานท่ีมัน่คงในปีต่อๆ ไป 

ภายใตส้โลแกน  “ศูนยก์ลางการคา้แห่งใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมสัตวเ์ล้ียงในภูมิภาคเอเชีย” การจดังานคร้ังแรกของ Pet Fair South East 
Asia ไดเ้ปิดตวัอยา่งเป็นทางการโดย คุณจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ ์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์ เป็นประธานเปิด
งานในพิธี พร้อมดว้ย ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ ์นายกสมาคมการคา้อาหารสัตวเ์ล้ียงไทย กล่าวแนะน าและเปิดตวัสมาคมการคา้อาหารสัตว์
เล้ียงไทยอยา่งเป็นทางการ คุณนิชาภา ยศวีร์ รองผูอ้  านวยการ สายงานธุรกิจ ส านกังานส่งเสริมการจดั ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) 
กล่าวสนบัสนุนการจดังานในผูแ้ทนของภาคอุตสาหกรรมงานแสดงสินคา้ไทย ก่อนเยีย่มชมงานแสดงสินคา้ร่วมกนั เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 
2565 ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  

ภายในงานมีการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีหลากหลายจากบริษทัผูป้ระกอบการชั้นน า ทั้งในและต่างประเทศกวา่ 165 บริษทั จาก 
30 ประเทศทัว่โลก จดัแสดงผลิตภณัฑอ์าหารสัตวเ์ล้ียง ส่วนผสม อุปกรณ์เสริม เคร่ืองจกัรเพื่อการผลิต และผลิตภณัฑโ์ซลูชัน่ส าหรับสัตว
แพทยใ์หม่ล่าสุด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของงานในการเป็นศูนยก์ลางความร่วมมือในอุตสาหกรรมสัตวเ์ล้ียงแบบ B2B ส าหรับการ
จดัจ าหน่าย คา้ปลีก และการจดัหา ซ่ึงผูเ้ยีย่มชมงานมากกวา่ 6,000 ราย ประกอบดว้ย ผูน้ าเขา้ ผูจ้ดัจ าหน่าย ผูค้า้ส่ง ร้านขายสตัวเ์ล้ียง ร้านคา้
ปลีกออนไลน์ ผูผ้ลิตแบบ OEM และ Private Label ตลอดจนสัตวแพทยเ์ขา้เยีย่มชมงานแสดงสินคา้ตลอดสามวนัท่ีผา่นมา 

“Pet Fair South East Asia ประสบความส าเร็จอยา่งมากส าหรับบริษทัเกาหลีท่ีเน้นการส่งออก” Mr. Suh Jung Ho ประธานสมาคมการ
ส่งออกผลิตภณัฑส์ัตวเ์ล้ียงของเกาหลี (AKPPE) กล่าว "เราไดรั้บการตอบผลตอบรับเชิงบวกมาโดยตลอด และเรารอคอยท่ีจะไดร่้วมงาน
กบั Pet Fair South East Asia 2023 อีกคร้ัง"  

นอกจากน้ีภายในงานแสดงสินคา้ มีการจดัโปรแกรมการประชุมสัมมนานานาชาติส าหรับอุตสาหกรรมสัตวเ์ล้ียง โดยครอบคุลมทั้งเวที
หลกัภายในงานและห้องสัมมนาส่วนตวั โดยมีหวัขอ้สัมมนาท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหารสัตวเ์ล้ียงของไทย: ถึงเวลาสู่การเป็น
ผูน้ าตลาดอาหารสัตวเ์ล้ียงระดบัโลก จดัโดย กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / ทิศทางเชิงกลยทุธ์ของผูค้า้ปลีกสัตวเ์ล้ียงรายใหญ่
ท่ีสุดของยโุรป บรรยายโดย Fressnapf / Maxizoo และ ธุรกิจผลิตภณัฑส์ัตวเ์ล้ียงในประเทศไทย จดัโดย สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์



 
 

 

สัตวเ์ล้ียงไทย (TPIA) นอกเหนือจากงานประชุมสัมมนาทางกรมปศุสัตว ์ยงัมีบริการใหค้ าปรึกษาฟรีเก่ียวกบัขั้นตอนการลงทะเบียนอาหาร
สัตวเ์ล้ียงในประเทศไทยแก่ผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีสนใจอีกดว้ย 

ตลอดงานแสดงสินคา้ทั้งสามวนั ผูจ้ดัมีการจดักิจกรรม Networking Night อีก 2 คร้ังเพื่อกระตุน้การเจรจาธุรกิจและเช่ือมโยงทุกภาคส่วน
เขา้ดว้ยกนัอยา่งลงตวั ซ่ึงในวนัแรกของการจดังาน Pet Fair South East Asia (26 ตุลาคม 2565) มีการจดังาน Networking Night ภายใน
บริเวณเลาจน์พิเศษเพื่อรับรองแขกในงาน ซ่ึงไดรั้บการตอบรับอยา่งดีจากผูเ้ขา้ร่วมงานเพื่อต่อยอดการเจรจาธุรกิจในรูปแบบท่ีเป็นท่ีผอ่น
คลายมากขึ้น ไฮไลทต่์อเน่ืองมายงัการจดังาน Networking Night ในวนัท่ีสองของการจดังานซ่ึงเป็นการจดังานนอกสถานท่ี ภายใตธี้มงาน 
‘One Night in Bangkok’ ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเป็นทางการจากบริษทั Absolute Nutrition Co. Ltd. โดยมีผูเ้ขา้ร่วมมากกวา่ 300 ราย
ในอุตสาหกรรมสัตวเ์ล้ียงนานาประเทศเขา้ร่วมงานเพื่อเช่ือมโยงโอกาสทางธุรกิจในบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย สนุกสนาน และอ่ิมเอมกบั
ความสวยงามวิวมุมสูงของกรุงเทพฯในยามค ่าคืน  

 “การเปิดตวังานแสดงสินคา้ใหม่ในช่วงเวลาน้ีเป็นการเตรียมการจดังานท่ีหนกัมาก” กล่าวโดย คุณ Johannes C. Kraus ผูจ้ดัการโครงการ 
Pet Fair South East Asia “ผมอยากจะใชโ้อกาสน้ีขอบคุณผูแ้สดงสินคา้ทุกคนท่ีมุ่งมัน่ในวิสัยทศัน์ของงาน แมจ้ะผา่นช่วยวิกฤตโรคระบาท
ในปีท่ีผา่นมา จากมุมมองของผูจ้ดังาน เราพอใจกบัผลลพัธ์ของการเปิดตวังานคร้ังแรกน้ี และเห็นวา่เป็นพื้นฐานท่ีมัน่คงในการเติบโตและ
สร้างสรรคเ์วทีเจรจาการคา้ท่ีมีประสิทธิภาคต่อไปในอนาคต” 

งาน Pet Fair South East Asia คร้ังท่ี 2 จะจดัขึ้นระหวา่งวนัท่ี 25-27 ตุลาคม 2566 ท่ีศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค ภายในพื้นท่ีการ
จดัแสดงนิทรรศการกวา่ 2,200 ตร.ม. ท่ีถูกจบัจองล่วงหนา้แลว้ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาจดังาน ส าหรับผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมแสดงงานในปีต่อไป 
งาน Pet Fair South East Asia 2023 จะเปิดขึ้นใหจ้องพื้นท่ีอยา่งเป็นทางการในวนัจนัทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 ทางผูจ้ดังาน (วีเอน็ย ูเอเชีย 
แปซิฟิค) มีความมัน่ใจท่ีจะขยายงานรูปแบบการจดังานอยา่งมีนยัส าคญัทั้งในพื้นท่ีจดัแสดงและจ านวนผูเ้ขา้ชมงานในปี 2566 | สอบถาม
ขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ www.petfair-sea.com  อีเมล petfairsea@vnuasiapacific.com | ส าหรับบรรณาธิการและส่ือมวลชน กรุณาติดต่อ ฝ่าย
ส่ือสารการตลาดและประชาสมัพนัธ์ ไดท่ี้ communications@vnuasiapacific.com หรือโทร 02-111-6611 (วีเอ็นย ูเอเชีย แปซิฟิค) 

----------- ส้ินสุดข่าวประชาสัมพนัธ์ ----------- 
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