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ข่าวประชาสัมพันธ์                                                            
เปิดงาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 วันแรกคึกคัก เดินเคร่ืองสู่งานสัปดาหแ์ห่งนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

และการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่อนาคต 

 
กรุงเทพฯ (24 พฤษภาคม 2565) Bangkok (24 May 2022) - งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 งานแสดงสินคา้อาหาร
และเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรที่สุดแห่งเอเชีย เปิดตอ้นรบัผูจ้ดัแสดงสินคา้และผูเ้ขา้ร่วมงาน ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
อย่างเป็นทางการ พรอ้มตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและผูพ้ฒันาผลิตภณัฑ ์
เชื่อมต่อธุรกิจอย่างครบครนั ระหว่างวนัที่ 24-28 พฤษภาคม 2565 รวบรวมผูเ้ล่นระดบัแนวหนา้ในการสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑท์ี่
น  าทัพสู่การพฒันาในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ครอบคลุมกลุ่มสินคา้ชา กาแฟ เครื่องดื่ม อาหารรสเลิศ บริการดา้น
อาหาร เทคโนโลยีอาหาร อาหารแช่แข็ง ผกัและผลไม ้เนือ้สตัว ์ขา้ว อาหารทะเล และขนมและของหวาน จดัแสดงเทคโนโลยี
และการพัฒนาล า้สมัยในการออกแบบและผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ ภาคธุรกิจและ
อตุสาหกรรมอาหารก าลงักา้วสูย่คุแห่งโอกาสเชิงบวกและการเติบโตดว้ยนวตักรรมในการพฒันาที่ไรข้ีดจ ากดั! 
 
“การเริ่มตน้ใหม่” ในปี 2565 ที่เป็นการจดัแสดงแบบครบวงจรทัง้การจดัแสดงในรูปแบบปกติและออนไลน์ รวบรวมผูเ้ขา้ร่วม
แสดงสินคา้ทัง้หมด 1,603 ราย เพิ่มขึน้กว่าเท่าตวัเมื่อเทียบกับงานที่จดัในรูปแบบปกติที่จดัครัง้ลา่สดุเมื่อปี 2563 และแมจ้ะมี
กฎระเบียบดา้นการเดินทางที่เขม้งวดส าหรบับางประเทศ   แต่จ านวนผูร้ว่มแสดงสินคา้จากต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ โดยมีผูแ้สดง
สินคา้จากต่างประเทศมากถึง 881 รายในปีนี ้ก็เป็นการตอกย า้ถึงความส าคญัของงาน THAIFEX - Anuga Asia ที่ช่วยผลกัดนั
การฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมอาหารในภมูิภาคภายหลงัจากการระบาดใหญ่ 
 
ทัง้นี ้จากจ านวนผูร้่วมจัดแสดงสินคา้จากต่างประเทศ 881 รายจาก 36 ประเทศ มี 27 รายเป็นตัวแทนจากประเทศและกลุ่ม
ประเทศ โดยประเทศที่มีบริษัทเขา้ร่วมมากที่สดุ ไดแ้ก่ เกาหลีใต ้เวียดนาม มาเลเซีย ตรุกี และอิตาลีตามล าดบั ส  าหรบัผูแ้สดง
สินคา้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มงานในพืน้ที่จรงิได ้เช่น จีน ผูจ้ดัแสดงสินคา้ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีเพื่อ เขา้ถึงโอกาสในการเขา้ร่วมจดัแสดง
งานในครัง้นีผ้่านระบบ บธูทางไกลเพื่อเขา้รว่มงานแบบเสมือนจรงิ สิ่งนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าธุรกิจต่างตอ้งการเขา้รว่มงานนี ้และพวก
เขาไดท้ าทกุอย่างเพื่อเอาชนะขอ้จ ากดัดา้นการเดินทาง โดยในขณะที่ผูเ้ลน่ในอุตสาหกรรมแข่งขนักนั และเดินหนา้สูก่ารเติบโต 
งานนีก้็ไดม้ีบทบาทส าคัญมากขึน้เรื่อยๆ ในการผลกัดันธุรกิจสู่การเป็นผูน้  าดา้นอาหาร งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 
น าเสนอแพลตฟอรม์เชื่อมต่อผูใ้หบ้รกิารตลอดห่วงโซ่ธุรกิจเพื่ออ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและการซือ้ขายที่มี
ประสิทธิภาพสงู และทนัท่วงที 
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ทางดา้น นายแมธเธียส คเูปอร ์กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท โคโลญเมสเซ่ จ ากัด กล่าวว่า “อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาและความทา้ทายอย่างมากจากผลกระทบของโควิด-19 โดยที่ภาคธุรกิจและผูบ้รโิภคต่างก็ไดร้บัผลกระทบจาก
ตน้ทุนอาหารที่สงู การขาดแคลนอาหาร ขยะจากเศษอาหาร ห่วงโซ่อุปทาน และปัญหาดา้นการผลิต งาน THAIFEX – Anuga 
Asia 2022 ถือเป็นแพลตฟอรม์ที่เราจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาและความทา้ทายเหล่านี ้พรอ้มทั้งผลักดันเพิ่มมูลค่าใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยใหธุ้รกิจอาหารและเครื่องดื่มสามารถท างานร่วมกันและสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่  ๆ ไดใ้นช่วง
เวลาสัน้ ๆ ได ้สง่ผลใหเ้กิดความหลากหลาย สรา้งโอกาสในการเติบโตใหม่ และนวตักรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
และการสรา้งมลูค่าใหก้บัผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียในทกุภาคสว่น” 
 
ในงานปีนี ้มีการจัดประชุมสัมมนาในธีม Future Food Experience+ (FFE+) หรือประสบการณ์อาหารแห่งอนาคต โดยมี
เปา้หมายเพื่อปิดช่องว่างในอตุสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมโดยน าขอ้มลูเชิงลกึที่น  าไปปฏิบตัิไดจ้รงิมาสูช่มุชน การสมัมนาชดุ
นีค้รอบคลมุหวัขอ้ที่หลากหลาย อาทิ เทคโนโลยีอาหาร (FoodTech) บรกิารดา้นอาหาร (Foodservice) อาหารจากพืข (Plant-

based) และ ความยั่งยืน (Sustainability) เวทีสัมมนานีร้วบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหลัก ผู้น  าทางความคิดระดับ
ภูมิภาคและระดบัโลก และผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเชื่อมโยงสูโ่อกาสใหม่ ๆ  ทัง้ยงัเป็นแพลตฟอรม์ในการ
ขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางความคิด โดยใหผู้เ้ลน่ "กา้วล า้หนา้" และบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสใหผู้้
แสดงสินคา้ไดแ้สดงเทคโนโลยี ผลิตภณัฑ ์และบริการล่าสดุของพวกเขาบนเวที FFE+ เสริมใหผู้ป้ระกอบการมีบทบาทที่โดด
เด่น ช่วยใหพ้วกเขาสามารถบรรลวุัตถุประสงคท์างธุรกิจและดึงดดูความสนใจจากผู้สนใจเขา้ร่วมชมงานและเขา้ร่วมสมัมนา 
และผูท้ี่อยู่ในอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้ง 
 
การจดัประชมุสมัมนาในธีม Future Food Experience+ (FFE+) ในวนัองัคารที่ 24 พฤษภาคม (วนัแรกของการจดังาน) พรอ้ม
น าเสนอในหวัขอ้ที่น่าสนใจมากมาย  โดยในช่วงเชา้ทาง Innova Market Insights พนัธมิตรดา้นขอ้มลูของ THAIFEX – Anuga 

Asia จะน าเสนอเรื่องการควบรวม แนวโนม้อุตสาหกรรมและขอ้มลูเชิงลึกที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ พรอ้มดว้ยมุมมอง
เก่ียวกับบรรจุภัณฑ ์เทคโนโลยี และสิ่งกระตุน้สู่รสชาติใหม่ ๆ ในอาหาร ผู้เข้าร่วมงานจะไดร้บัความรูจ้ากผู้เชี่ยวชาญของ 
Innova Market Insights และสัมผัสกับผลิตภัณฑซ์ึ่งก าลังอยู่ในความสนใจได้ภายในงาน นอกจากนีย้ังมีการถ่ายทอดการ
สมัมนาในหวัขอ้ Innova's Top Ten Trends for 2022  เทรนด ์10 อนัดบัแรก โดยการจดัอนัดบัของ Innova ส าหรบัปี 2565 ซึ่ง
จะเป็นการเปิดฉาก Future Food Experience+ เชื่อมโยงแนวคิด นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น  าไปสู่การเติบโตของ
อาหารและเครื่องด่ืมแห่งอนาคต 
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โดยในช่วงช่วงบ่ายของวนัเปิดงาน จะมีการสมัมนาหลกัในหวัขอ้ “SOS Presents: The Road to Zero Food Waste” ขบัเคลื่อน
การเดินหนา้สูก่ารจดัการเรื่องความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมนุเวียนในอตุสาหกรรมอาหารระดบัภมูิภาค งาน THAIFEX – Anuga 
Asia ร่วมมือกับ มลูนิธิ สโกลารส ์ออฟ ซสัทีแนนซ ์(Scholars of Sustenance :SOS) เพื่อจดัการใหแ้น่ใจว่าจะไม่มีเศษอาหาร
เหลือทิง้จากการจัดงานในครัง้นี ้โดยในช่วงทา้ยของการจดังาน มูลนิธิ SOS จะรวบรวมอาหารส่วนเกินทัง้หมดของผูร้่วมจดั
แสดงสินคา้ แจกจ่ายอาหารเหล่านัน้ใหก้ับผูท้ี่ตอ้งการ ไปสู่ชุมชนที่มีรายไดน้อ้ย สถานเลีย้งเด็กก าพรา้ และที่พกั อาศยัต่าง ๆ 
ครอบคลุมกลุ่มเปราะบางในสงัคม ซึ่งภายใตห้ัวขอ้นีจ้ะช่วยใหข้้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับวิธีการที่อุตสาหกรรมสามารถน าเสนอ
โซลชูั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม มีประสิทธิภาพ และน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ซึ่งน าไปสู่การฟ้ืนฟูของภาคอุตสาหกรรม ทัง้ยงัตรง
ตามพนัธกิจในการดแูลและปกปอ้งโลกและบรรเทาความหิวโหยใหก้บัผูค้นทั่วโลก 

 
ในสว่นของงานในช่วงเย็น น าเสนอในหวัขอ้ Start-up Showcase โดยมผีูป้ระกอบการชัน้แนวหนา้ระดบัภมูิภาค ผูค้ว ่าหวอดใน
แวดวงอุตสาหกรรมและเครื่องดื่มอาหารและเครื่องดื่มที่ก าลังเติบโตเข้าร่วมเสวนาในเวที ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ เพื่อ
ผูป้ระกอบการ นวตักรรมผลิตภณัฑ ์และแนวโนม้ของอุตสาหกรรมอาหารสูอ่นาคต นอกจากนีก้ารสมัมนายงัเป็นแพลตฟอรม์ที่
ทรงคุณค่า เชื่อมต่อผูเ้ล่นในอุตสาหกรรมกับโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูซ้ือ้ไดโ้ดยตรง 
โดยในปีนี ้มีการเปิดตวัแนะน าบรษิัทสตารท์อพัที่ไดร้บัการคดัเลือกมาเป็นพิเศษประมาณ 25 แห่งภายในงาน ซึ่งบริษัทเหลา่นี ้
ไดเ้ขา้จดัแสดงและน าเสนอผลิตภณัฑข์องตนแก่ผูเ้ขา้ชมงาน น าสู่โอกาสในการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ ผูร้่วมทุน และนกัลงทนุ 
ทัง้นีผู้ท้ี่อยู่ในอตุสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมจะไดร้บัขอ้มลูเชิงลกึโดยตรงเก่ียวกบันวตักรรมลา่สดุ มุ่งสูก่ารเติบโตในอนาคตที่
โซน Start-up Showcase  
 
งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 เริ่มจัดตั้งแต่วันอังคารที่  24 ถึงวันเสารท์ี่ 28 พฤษภาคม คณะผู้จัดงานพรอ้มใหก้าร
ตอ้นรบัผูเ้ขา้ชมงานเขา้ร่วมกิจกรรมตลอดทัง้สปัดาห์ของการจัดงาน ซึ่งจะช่วงส่งเสริมการเรียนรู ้นวัตกรรมและพบกับโอกาส
พิเศษทางธุรกิจอีกมากมาย โดยในวนัที่สองของการจดังาน จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางโดย พณฯ จุรินทร ์ลกัษณวิศิษฏ ์รอง
นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์พรอ้มดว้ยอธิบดีกรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ประธานหอการคา้ไทย 
และกรรมการผูจ้ดัการบริษัท โคโลญเมสเซ่ จ ากดั นายแมธเธียส คเูปอร ์เขา้รว่มงานดว้ย งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 

พรอ้มตอ้นรับผูเ้ข้าร่วมงานทุกท่านในทุกวันของการจัดงาน  เพื่อการมีส่วนร่วมในการเดินทางครัง้ส  าคัญของอุตสาหกรรม
อาหารสูอ่นาคต! 
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งาน THAIFEX-Anuga Asia  2022  ร่วมจดัโดย กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์หอการคา้ไทย 

และโคโลญเมสเซ่ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของงานและขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่  https://thaifex-anuga.com/en/ และรบัชม

การถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานไดท้ี่ https://www.facebook.com/thaifexanugaasia/ 

 
เก่ียวกับ โคโลญเมสเซ่ (Koelnmesse) ผู้เช่ียวชาญด้านอาหารและเทคโนโลยีด้านอาหารระดับโลก 

โคโลญเมสเซ่ (Koelnmesse) เป็นผูน้  าในการจดังานแฟรด์า้นอาหาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบอาหารและ

เครื่องดื่มชัน้น าของโลก เช่น Anuga, ISM และ Anuga FoodTec ซึ่งลว้นเป็นงานที่ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล โคโลญเมส

เซ่ไม่เพียงแต่จะจัดงานเทรดแฟรด์า้นอาหารในเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนีเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในตลาดต่างๆ ที่ก าลงั

ขยายตวัทั่วโลก อาทิ ในบราซิล จีน โคลอมเบีย อินเดีย อิตาลี ญ่ีปุ่ น ไทย สหรฐัอเมริกา และสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ ซึ่งมีความ

หลากหลายทัง้ดา้นจุดเด่นและบรบิทของตลาด  กิจกรรมที่จดัขึน้ทั่วโลกเป็นการสรา้งเครือข่ายส าหรบัธุ รกิจระดบันานาชาติ ซึ่ง

จะท าใหเ้ขา้ถึงตลาดต่างๆ ได ้และสรา้งพืน้ฐานส าหรบัธุรกิจระหว่างประเทศที่ยั่งยืนและมั่นคง ขอ้มลูเพิ่มเติมสามารถติดตาม

ไดท้ี่ http://www.global-competence.net/food/ 

เก่ียวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ 

กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศมุ่งมั่นที่จะใหบ้ริการที่เป็นเลิศแก่ผูป้ระกอบการไทยในธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงช่วย

อ านวยความสะดวกทางการคา้ ลดตน้ทุน สรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้และบริการ ใหค้ าปรกึษาในการเขา้ถึงตลาดต่างประเทศ

และดแูลธุรกิจ ตลอดจนใหค้วามร่วมมืออย่างใกลช้ิดกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศของไทยและมุ่งใหไ้ทย

เป็นประตทูางการคา้ส าคญัแห่งภมูิภาคเอเชีย ขอ้มลูเพิ่มเติมสามารถติดตามไดท้ี่ http://www.ditp.go.th/ 

เก่ียวกับหอการค้าไทย 

หอการค้าไทยมีบทบาทเชิ ง รุกในการสนับสนุน  ดูแล  ส่ง เสริมธุ รกิจ ไทย ข้อมูล เพิ่ ม เติมสาม ารถติดตามได้ที่  

https://www.thaichamber.org/ 

ขอบพระคณุที่กรุณาเผยแพรข่่าวประชาสมัพนัธ ์

หมายเหตุส  าหรับกองบรรณาธิการ: สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมไดท้ี่ https://www.thaifex-anuga.com/en/for-

media/media และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับงานได้ที่  www.thaifex-anuga.com Facebook: THAIFEX-Anuga Asia 

Instagram: @thaifexanugaasia LinkedIn: THAIFEX-Anuga Asia 

http://www.thaifex-anuga.com/
https://thaifex-anuga.com/en/
https://www.facebook.com/thaifexanugaasia/

