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ข่าวเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 

  

ผนึกก ำลงัควำมร่วมมือระหว่ำง  วเีอน็ยู เอก็ซิบิช่ันส์ เอเชีย แปซิฟิค และ ดแีอลจ ี(DLG – German Agricultural Society) เปิดตวั 
งำนเกษตรกรรมระดบัโลก “อะกริเทคนิก้ำ เอเชีย 2017” (AGRITECHNICA ASIA 2017) 

งำนแสดงเทคโนโลย ีนวตักรรม ด้ำนเคร่ืองจกัรกลกำรเกษตรและปศุสัตว์ครบวงจร คร้ังแรกในประเทศไทยและภูมภิำคเอเชีย 

  
 

กรุงเทพฯ / แฟรงค์เฟิร์ต - 22 เมษายน 2559 

นบัเป็นความร่วมมือคร้ังยิง่ใหญ่ส าหรับวงการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย เม่ือทาง สมาคมเกษตรแห่งประเทศเยอรมนี หรือ ดีแอลจี (DLG – 

German Agricultural Society) และ บริษทั วเีอน็ย ู เอก็ซิบิชัน่ส์ เอเชีย แปซิฟิค จ ากดั (VNU Exhibitions Asia Pacific) 

ประกาศสญัญาความร่วมมือในการเปิดตวังานแสดงสินคา้และเทคโนโลยใีหม่ล่าสุดดา้นเกษตรกรรม “อะกริเทคนิกา้ เอเชีย 2017” 

(AGRITICHNICA ASIA 2017) อยา่งยิง่ใหญ่ ซ่ึงก าหนดจดัข้ึน พร้อมกบังาน วฟิ เอเชีย 2017 งานนิทรรศการปศุสตัวท่ี์ใหญ่ท่ีสุด
ในเอเชีย ระหวา่งวนัท่ี 15-17 มีนาคม 2560 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ซ่ึงถือเป็นการน างานนิทรรศการระดบัโลกซ่ึงจดัข้ึนในเมืองฮนัโนเวอร์ 
ประเทศเยอรมนี เขา้มาในภูมิภาคเอเชียเป็นคร้ังแรก โดยการจดังานในคร้ังน้ีจะเป็นงานนิทรรศการท่ีรวบรวมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
การเกษตรครบวงจร ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการซ้ือขาย และการเช่ืองโยงความร่วมมือทางธุรกิจระหวา่งภูมิภาคเอเชียและยโุรป ภายใตเ้ง่ือนไขของ
การร่วมทุนในคร้ังน้ี ทางผูจ้ดัจะร่วมมือกนัผลกัดนัใหง้านอะกริเทคนิกา้ เอเชีย 2017 (AGRITICHNICA ASIA 2017) เป็นงาน
นิทรรศการท่ีมีประสิทธิภาพและยิง่ใหญ่ท่ีสุดงานหน่ึงในวงการเกษตรระดบัเอเชียเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้ขา้ชมงานทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศในการพบปะเจรจาธุรกิจอยา่งครบสมบูรณ์  
  

งานอะกริเทคนิกา้ เอเชีย 2017  เป็นงานท่ีน าตน้แบบการจดัแสดงเทคโนโลยกีารเกษตรในยโุรปมาต่อยอดและปรับใหเ้หมาะสมการท า
การเกษตรในประเทศไทยซ่ึงจะขยายขอบข่ายงานครอบคลุมไปถึงการแกไ้ขปัญหาของการท าการเกษตรในทอ้งถ่ินส าหรับการเพาะปลูก
ขา้ว มนัส าปะหลงัและออ้ย ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของไทยและเอเชีย ภายในงานจะเนน้การแสดงเทคโนโลยท่ีีหลากหลายจาก
ผูป้ระกอบการจากชั้นน าทั้งในและต่างประเทศรวมถึงผูเ้ช่ียวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานและสมาคมท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมส่งเสริม
การแกไ้ขปัญหาดา้นวศิวกรรมการเกษตรซ่ึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย ใหก้า้วหนา้ ใน
การเพ่ิมผลผลิต ลดตน้ทุน ปรับปรุงคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรซ่ึงจะน าไปสู่การเติบโตของธุรกิจในภาพรวม 

  

“นอกจากเศรษฐกิจท่ีเติบโตและแขง็แกร่งมากข้ึนในแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ลว้ ปัจจุบนัมีการพฒันาโดยรวม
กลุ่มสมาชิกในอาเซียนเพ่ือผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจการพฒันาธุรกิจอาหาร และเทคโนโลยกีารผลิตผลทางการเกษตร
ส าหรับการผลิตอาหารอยา่งย ัง่ยนื” ดร. อาชิมป์ สชอร์เนอร์ หวัหนา้ฝ่ายเศรษฐศาสตร์ดา้นการเกษตร ของทาง ดีแอลจี กล่าว ถือไดว้า่
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคา้เคร่ืองจกัรท่ีส าคญัยิง่ในภูมิภาคน้ี ดว้ยเหตุน้ีกรุงเทพมหานคร จึงถูกเลือกใหเ้ป็นสถานท่ีส าหรับจดั
งานอะกริเทคนิกา้ เอเชีย 2017 (AGRITICHNICA ASIA 2017) ในคร้ังน้ี 
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“เอเชียเป็นภูมิภาคส าคญัของห่วงโซ่อาหารโลกท่ีมีพร้อมทั้งดินและทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ การเกษตรจึงมีบททางส าคญัมาก
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศโซนเอเชีย ผูป้ระการและบริษทัชั้นน ามากมายตั้งอยูใ่นภูมิภาคน้ี ในตอนน้ีงานระดบัโลกอยา่ง งานอะกริ
เทคนิกา้ ก็เขา้มาจดังานท่ีเอเชียแลว้! ผมเช่ือมัน่วา่งานน้ีจะน ามาซ่ึงแพลนฟอร์มธุรกิจใหม่ และโอกาสในการพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรใน
เอเชีย 
  

Lovol Group มีความยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดร่้วมกบั ดีแอลจี –สมาคมเกษตรแห่งเยอรมนี (DLG – German Agricultural Society) 

ท่ีจะน าเสนอแบรนด ์ ผลิตภณัฑ ์ เทคโนโลย ี และการบริการของเราใหก้บัลูกคา้จากทัว่โลกผา่นทางงานอะกริเทคนิกา้ เอเชีย 2017 

(AGRITICHNICA ASIA 2017)” กล่าวโดย นายหวงั กยุมิน, ประธานคณะกรรมการบริษทั Lovol China (Mr. Wang 

Guimin, Chairman of the Board, LOVOL, China) 
  

นอกจากน้ีเพ่ือความประทบัใจในการเปิดตวังานอะกริเทคนิกา้ เอเชีย 2017 (AGRITICHNICA ASIA 2017) ทางผูจ้ดังานได้
น าเสนอแคมเปญพิเศษส าหรับผูซ้ื้อรายส าคญัจากต่างประเทศ ภายใตกิ้จกรรม International Hosted Buyer Program เพ่ือเพ่ิม
โอกาสทางธุรกิจใหก้บั ผูซ้ื้อรายส าคญัมากกวา่ 150 รายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

  

“ทางเราพิจารณาแลว้วา่ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นหน่ึงในภูมิภาคท่ีมีอตัราการเติบโตทางการเกษตรสูง พบอตัราการเพ่ิมท่ีสูงโดดเด่นใน
อุตสาหกรรมการบริโภคนม ซ่ึงมาจากกลไกการจกัการทุ่งหญา้โดยใชเ้คร่ืองจกัรประสิทธิภาพสูงของทาง Pottinger ซ่ึงเราเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นน้ี เรามีแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมกบัทุกโครงสร้างการเกษตรทั้งฟาร์มเลก็จนถึงใหญ่ นบัเป็นการลงทุนในการ
เพาะปลูกเกษตรกรรมท่ีคุม้ค่าอยา่งยิง่” กล่าวโดย นายไฮนซ โพรทินเกอร์, กรรมการผูจ้ดัการบริษทั โพรทินเกอร์ แลนซเทคนิก จีเอมบีเอช 
ออนเตรีย (Mr. Heinz Pöttinger, Managing Director PÖTTINGER Landtechnik GmbH, Austria) 

  

การจดังานอะกริเทคนิกา้ เอเชีย 2017 (AGRITICHNICA ASIA 2017) คร้ังแรกน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากพนัธมิตรทางธุรกิจชั้นน า
อาทิเช่น บริษทั Lemken, LOVOL, Pottinger และบริษทัผูผ้ลิตทางการเกษตรชั้นน าอ่ืนๆ ทั้งในยโุรปและเอเชีย 
  

คร้ังน้ีเราจะเนน้เป็นพิเศษในส่วนของการพฒันากิจกรรมต่างๆ ภายในงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการสนบัสนุนจากผูเ้ช่ียวชาญใน
อุตสาหกรรมการเกษตรท่ีจะมาร่วมถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองเทคโนโลยนีวตักรรมส าหรับการท าการเกษตรในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชีย พร้อมน าเครือข่ายเกษตรกรท่ีส าคญัเขา้มาเพ่ือก่อใหเ้กิดการรับรู้ถึงกลยทุธ์และการพฒันาเทคโนโลยทีางเกษตรใหเ้ป็นนวตักรรม
ใหม่ในเอเชียท่ีไดรั้บรางวลัจากงานอะกริเทคนิกา้   
 

“เป้าหมายส าคญัคือการพฒันาตลาดใหม่ร่วมกนักบัอุตสหกรรมเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร เราจะน าผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจจากอาเซียน, จีน
, อินเดีย, ญ่ีปุ่น, เกาหลี และตะวนัออกกลางมาร่วมกนัอยูภ่ายในงาน” นายแบร์น คอ็ด, กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ดีแอลจี อินเตอร์เนชัน่
แนล จีเอมจีเอช (Mr.Bernd Koch, Managing Director DLG International GmbH) กล่าว 
  

“เลม๊เคน (LEMKEN) บริษทัผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการเพาะปลกูเกษตรกรรมมืออาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับมานานหลายปีจากตลาดในจีน
และอินเดีย ผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายของเรามีความเหมาะสมในหลาย ๆ ดา้นการเกษตรยานยนตใ์นประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน
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อนาคต เราตั้งใจอยา่งยิง่ท่ีจะมาเป็นส่วนหน่ึงในงานอะกริเทคนิกา้ เอเชีย 2017 (AGRITICHNICA ASIA 2017) ท่ีกรุงเทพ ประเทศ
ไทย ซ่ึงเป็นงานส าคญัท่ีจะต่อยอดและพฒันาธุรกิจไดใ้นอนาคต” กล่าวโดย นาย แอนโธนีฟานเดอร์ เลยซี์อีโอ, บริษทัเลม๊เคน จีเอมบีเอช 
เคจี เยอรมนี (Mr. Anthony van der Ley, CEO LEMKEN GmbH & Co. KG, Germany) 

  

ดีแอลจี – สมาคมเกษตรแห่งประเทศเยอรมนี (DLG – German Agricultural Society) เป็นองคก์รอิสระและไม่เก่ียวขอ้งกบั
การเมือง มีเครือข่ายขนาดใหญ่ทัว่โลก ด าเนินกิจกรรมท่ีไม่แสวงหาก าไรในประเทศกลุ่มเกษตรท่ีส าคญั องคก์รจะท าหนา้ท่ีในฐานะ
หุน้ส่วนเพ่ือช่วยพฒันาส่งเสริมกิจกรรมใหป้ระสบความส าเร็จและส่งเสริมการขยายตวัของธุรกิจระหวา่งประเทศส าหรับบริษทั
ต่างประเทศท่ีพร้อมมาลงทุนโดยผา่นทางงานนิทรรศการเชิงธุรกิจ สนบัสนุนการหาตลาดใหม่ท่ีเหมาะสมโดยความร่วมมือกนัของ
พนัธมิตรในระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงในปี 2558 ท่ีผา่นมา ไดมี้การจดังานอะกริเทคนิกา้ (AGRITECHNICA) ซ่ึงเป็นหน่ึงในจ านวน 25 งาน
นิทรรศการใน จาก 15 ประเทศทัว่โลก โดยก่อใหเ้กิดประโยชน์มากมายทั้งการท าธุรกิจกบัลูกคา้รายใหม่และการท าสญัญาซ้ือขาย 
ตลอดจนเปิดโอกาสใหบ้ริษทัและผลิตภณัฑไ์ดเ้ปิดตวัสู่ตลาดใหม่มากข้ึนดว้ย 
  

บริษทั ดีแอลจี อินเตอร์เนชัน่แนล จีเอมจีเอช (DLG International GmbH) ก่อตั้งมาตั้งแตปี่ 1987 เป็นบริษทัท่ีปรึกษาช านาญการใน
ดา้นการใหค้  าแนะน าส าหรับองคก์รธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีกวา่ 8 สาขาทัว่โลก ไดแ้ก่ รัสเซีย, อิตาลี, เนเธอร์แลนด,์ 

โปแลนด,์ โรมาเนีย, ตุรกี, จีน และเยอรมนี 

  

การร่วมมือกนัในคร้ังน้ีจะเป็นผนวกความช านาญของทั้งทาง ดีแอลจี (DLG) และ วเีอน็ย ู เอก็ซิบิชัน่ส์ เอเชีย แปซิฟิค                                          
(VNU Exhibitions Asia Pacific) “ในบริษทั วเีอน็ย ู เอก็ซิบิชัน่ส์ เอเชีย แปซิฟิค (VNU Exhibitions Asia Pacific) เรามี
ความส าเร็จจากการพฒันางานร่วมกนักบัทางเยอรมนัอยูบ่า้งในอดีต การท างานร่วมกบั ดีแอลจี (DLG) จะท าใหเ้กิดเวทีทางธุรกิจท่ี
น่าเช่ือถือส าหรับภูมิภาคเอเชีย ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เราสามารถร่วมอุตสาหกรรมต่างๆ เขา้มาร่วมกนัภายในงานเดียว จากจุดเร่ิมตน้ของตลาด
ไปสู่ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการไดอ้ยา่งสมบูรณ์” นายนิโน กรุตตเ์ก กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วเีอน็ย ูเอก็ซิบิชัน่ส์ เอเชีย แปซิฟิค จ ากดั  
(Mr. Nino Gruettke, Managing Director of VNU Exhibitions Asia Pacific) กล่าว 
  

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบังานอะกริเทคนิกา้ เอเชีย 2017 (AGRITICHNICA ASIA 2017) กรุณาติดต่อ 

คุณ มารี เซอร์เวย ์  ผูจ้ดังานโครงการ บริษทั ดีแอลจี (DLG)  (M.Servais@DLG-International.com) หรือ                
คุณเอกชยั ผลสมบุญ ผูจ้ดัการโครงการ บริษทั วเีอน็ย ูเอก็ซิบิชัน่ส์ เอเชีย แปซิฟิก  

(akachai.pon@vnuexhibitionsap.com) 

  

ส่ือมวลชนไทย กรุณาติดต่อ  
คุณปนดัดา อรรถโกวทิ โทร.02-670-0900 ต่อ 204 (panadda@vnuexhibitionsap.com)  

คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี  โทร. 02-670-0900 ต่อ 122  (saengtip.won@vnuexhibitionsap.com)  

  
www.AGRITECHNICA-ASIA.com 

http://www.agritechnica-asia.com/
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