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68.0
ลาน

638
ลาน

 97%
เปอรเซ็นต   

300
บาท/วัน

สามารถทำเกษตรกรรมไดทั้งปี

มีเจาของและผูผลิตสำคัญที่ดำเนินงานดาน

อุตสาหกรรมอาหารที่มีประสบการณกวา 60 ปี

มีแรงงานคุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผล

มีฝายวิจัยและพัฒนาที่คอยควบคุมคุณภาพใหไดตาม

มาตรฐานที่ไดรับการยอมรับไปทั่วโลก

มีระบบขนสงทางอากาศ  ทางภาคพื้นดิน 

และทางทะเลระดับโลก  

และยังมีขอไดเปรียบของตำแหนงที่ตั้งในการเชื่อมตอ

ระหวางเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก

มีแรงจูงใจในการลงทุนสำหรับทั้งธุรกิจทองถิ่น

และบริษัทขามชาติในประเทศไทย**Source from Thailand Board of Investment

*ที่มา: NESDB

*ที่มา: องคการสหประชาชาติ
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เกษตรกรรม

2015 2016
PROJECTED

2015 2016
PROJECTED

GDP ตามอุตสาหกรรม 2558 GDP/CAPITA
PROJECTED (2016)

อัตราการเพิ่มของ GDP
(% YOY)

การลงทุนรวมทั้งหมด
(% YOY)

อุตสาหกรรม

$ 395.2
billion

การบริการ

2.8% 

3.0%
-

3.5% 

9%

33%

58%

$ 5,779.30

4.7% 4.2%

ดวยประชากรมากกวา 68 ลานคน (2559) 

ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 41% 

ของพื้นที่ทั้งหมด จนไดรับสมญานามวา "ครัวโลก" 

อุตสาหกรรมอาหารไทยมีขนาดใหญมาก หรือคิดเป็น 23% 

ของ GDP ในปี 2558 

ในฐานะผูสงออกอาหารรายใหญที่สุดในเอเชีย 

สินคาที่มีการสงออกสูงสุด 5 อันดับแรกไดแก ขาว น้าตาล 

ไก ปลาทูนา และกุง  ซึ่งคิดเป็น 50% 

ของการสงออกทั้งหมด ในไตรมาสแรกของปี 2559 

การสงออกอาหารมีมูลคามากถึง 239 ลานบาท (6.8 

ลานดอลลารสหรัฐ) ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่ดี 

โดยเพิ่มขึ้นถึง 9.5%เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2558 



ทำไมตองหาดใหญ?

หาดใหญเป็นสวนหนึ่งของจังหวัดสงขลา 
อยูใกลกับชายแดนของมาเลเซีย 

รัฐบาลไทยใหสงขลาเป็นเสนทางการคาหลักกับมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และสิงคโปร การคาระหวางไทยและมาเลเซีย 

มีมูลคาประมาณ 5 แสนลานบาทในแตละปี 
และคาดวาจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากอุตสาหกรรม 

และการเป็นประตูสู North-South Economic Corridor 
(NSEC)

ดวยความใกลชิดกับประเทศมุสลิมถึงสองประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (อินโดนีเซีย และมาเลเซีย) 

อาหารสงออกของจังหวัดคืออาหารฮาลาล 
ผลิตจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล โดยปัจจุบัน 

ประเทศไทยสงออกอาหารฮาลาลเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน 
ดวยยอดสงออกผลิตภัณฑอาหารฮาลาลไทย

และบริการฮาลาลมากกวา 120,000 ชนิด

* ขอมูลจาก 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและหนังสือพิมพเดอะเนช่ัน

ทำไมตองเชียงใหม?
จังหวัดที่ใหญที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ 

รัฐบาลไทยไดมุงมั่นที่จะสรางเมืองเชียงใหมใหเป็นมหานคร
ตอจากกรุงเทพฯ ดวยการพัฒนาเศรษฐกิจ 

เชียงใหมอยูติดกับเชียงรายซึ่งเป็นจังหวัดที่อยูเหนือสุดของ
ประเทศไทย และเป็นเหมือนประตูสูการคาขาย  

และการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบาน – จีน ลาว 
และเมียนมาร 

สินคาเกษตรกรรมทางภาคเหนือเฟื่องฟูเพราะอุณหภูมิของ
อากาศที่เหมาะสมในแตละชวงเวลาของปี

ในปี 2558 การคาแบบทวิภาคีมีมูลคากวา 4.8 หมื่นลานใน 
3 ประเทศที่ไดกลาวไปขางตน  เพิ่มขึ้นจากปี 2557

ถึง 14% เชียงรายเองก็อยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 
ภายใตการนำของรัฐบาลในการกระตุนการคาและการลงทุน

ตามเขตชายแดน มีการขนสงเชื่อมตอระหวาง 3 
ประเทศผาน เชียงของ แมสาย และเชียงแสน

* ขอมูลจาก 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและหนังสือพิมพเดอะเนช่ัน

งานแสดงกระบวนการผลิต แปรรูปอาหาร

& บรรจุภัณฑ – เชียงใหม

วันที่: 27 – 29 กรกฎาคม 2560
สถานที่: เชียงใหมฮอลล 

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต

หาดใหญ
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งานแสดงกระบวนการผลิต แปรรูปอาหาร
& บรรจุภัณฑ – หาดใหญ

วันที่: 23 – 25 พฤศจิกายน 2560
สถานที่: ICC หาดใหญ

150 บูธ

ผูรวมงานกวา 5,000 คน

ผูเขารวมงาน
จากนานาประเทศ ทั้ง
กัมพูชา จีน
อินโดนีเซีย ญี่ปุน
ลาว มาเลเซีย
เมียนมาร สิงคโปร
เกาหลีใต เวียดนาม
และอื่นๆ

เชียงใหม



Sphere Exhibits (Thailand) Co., Ltd 

503 อาคาร KSL ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา
แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 

ทำตามเปาหมายของ

รัฐบาลไทยในการพัฒนา

อุตสาหกรรมการเกษตร

แสดงเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการผลิต

แปรรูปอาหารและ

บรรจุภัณฑ

อำนวยความสะดวกและ

อุปถัมภธุรกิจผานหวง

โซอุปทานดานอาหารและ

เครื่องดื่มทั่วประเทศ

ขยายตลาดและโอกาส

ทั้งในและตางประเทศ
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6,500 บาทตอตารางเมตร
(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%)

ขั้นต่า 18 ตารางเมตร

60,500 บาทตอบูธ (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%)

บูธมาตรฐาน: 3x3 เมตร (9 ตารางเมตร)

รวมไปถึง: ปายชื่อ หลอดฟลูออเรสเซนต 36 วัตต 1 หลอด
เกาอี้ 2 ตัว โตะ 1 ตัว ถังขยะ 1 ถัง และ ปลั๊กไฟ ขนาด 5 แอมป

standard
shell
scheme

ตัวแทน

ผูกระจายสินคา

HORECA / อุตสาหกรรมอาหาร

ผูนำเขาและสงออก

ผูผลิตและแปรรูป

สื่อ สมาคม 
และหนวยงานราชการ
ผูคาปลีก
ผูคาสง / นักธุรกิจ

bare
space

+662 045 0200-2

fppe@sphereexhibits.com.my

www.thaifppe.com

Ms. Warisara Naiyachit

Industrial Service/Processing
and Technology Equipment

เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคนิคการเพาะปลูก
การกระจายตัวของอีคอมเมิรซ
เครื่องจักรโรงงาน
เครื่องจักรบรรจุภัณฑ
การถนอมอาหาร การจัดเก็บ และการขนสง
อุปกรณและเครื่องจักรผลิต แปรรูปอาหาร

agro-based products
ดอกไมทานได
ผลไมสด
อาหารทะเลสด
ผักสด
ธัญพืชและซีเรียล
อาหารฮาลาล
อาหารแปรรูป (ในรูปแบบอาหารกระปอง 
บรรจุขวด ของหมักดอง และอื่นๆ)
ผักผลไมแปรรูป
อาหารทะเลแปรรูป
ขาวและผลิตภัณฑจากขาว


