ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิ ดงาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 วันแรกคึกคัก เดินเครื่องสู่งานสัปดาห์แห่งนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
และการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่อนาคต
กรุ งเทพฯ (24 พฤษภาคม 2565) Bangkok (24 May 2022) - งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 งานแสดงสินค้าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรที่สุดแห่งเอเชีย เปิ ด ต้อนรับผูจ้ ดั แสดงสินค้าและผูเ้ ข้าร่วมงาน ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
อย่างเป็ นทางการ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและผูพ้ ฒ
ั นาผลิตภัณฑ์
เชื่อมต่อธุรกิจอย่างครบครัน ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2565 รวบรวมผูเ้ ล่นระดับแนวหน้าในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ี
นาทัพสู่การพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ครอบคลุมกลุ่มสินค้า ชา กาแฟ เครื่องดื่ม อาหารรสเลิศ บริการด้าน
อาหาร เทคโนโลยีอาหาร อาหารแช่แข็ง ผักและผลไม้ เนือ้ สัตว์ ข้าว อาหารทะเล และขนมและของหวาน จัดแสดงเทคโนโลยี
และการพัฒ นาล า้ สมัย ในการออกแบบและผลิ ตสิ น ค้าที่ ต อบสนองความต้องการของผู้บ ริโภค ในขณะที่ ภาคธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรมอาหารกาลังก้าวสูย่ คุ แห่งโอกาสเชิงบวกและการเติบโตด้วยนวัตกรรมในการพัฒนาที่ไร้ขีดจากัด!
“การเริ่มต้นใหม่” ในปี 2565 ที่เป็ นการจัดแสดงแบบครบวงจรทัง้ การจัดแสดงในรู ปแบบปกติและออนไลน์ รวบรวมผูเ้ ข้าร่วม
แสดงสินค้าทัง้ หมด 1,603 ราย เพิ่มขึน้ กว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับงานที่จดั ในรู ปแบบปกติท่จี ดั ครัง้ ล่าสุดเมื่อปี 2563 และแม้จะมี
กฎระเบียบด้านการเดินทางที่เข้มงวดสาหรับบางประเทศ แต่จานวนผูร้ ว่ มแสดงสินค้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ โดยมีผแู้ สดง
สินค้าจากต่างประเทศมากถึง 881 รายในปี นี ้ ก็เป็ นการตอกยา้ ถึงความสาคัญของงาน THAIFEX - Anuga Asia ที่ช่วยผลักดัน
การฟื ้ นตัวของอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคภายหลังจากการระบาดใหญ่
ทัง้ นี ้ จากจานวนผูร้ ่วมจัดแสดงสินค้าจากต่างประเทศ 881 รายจาก 36 ประเทศ มี 27 รายเป็ นตัวแทนจากประเทศและกลุ่ม
ประเทศ โดยประเทศที่มีบริษัทเข้าร่วมมากที่สดุ ได้แก่ เกาหลีใต้ เวียดนาม มาเลเซีย ตุรกี และอิตาลี ตามลาดับ สาหรับผูแ้ สดง
สินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานในพืน้ ที่จริงได้ เช่น จีน ผูจ้ ดั แสดงสินค้าได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อ เข้าถึงโอกาสในการเข้าร่วมจัดแสดง
งานในครัง้ นีผ้ ่านระบบ บูธทางไกลเพื่อเข้าร่วมงานแบบเสมือนจริง สิ่งนีแ้ สดงให้เห็นว่าธุรกิจต่างต้องการเข้าร่วมงานนี ้ และพวก
เขาได้ทาทุกอย่างเพื่อเอาชนะข้อจากัดด้านการเดินทาง โดยในขณะที่ผเู้ ล่นในอุตสาหกรรมแข่งขันกัน และเดินหน้าสูก่ ารเติบโต
งานนีก้ ็ได้มีบทบาทสาคัญมากขึน้ เรื่อยๆ ในการผลักดันธุรกิจ สู่การเป็ นผูน้ าด้านอาหาร งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022
นาเสนอแพลตฟอร์มเชื่อมต่อผูใ้ ห้บริการตลอดห่วงโซ่ธุรกิจเพื่ออานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและการซือ้ ขายที่มี
ประสิทธิภาพสูง และทันท่วงที
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ทางด้าน นายแมธเธียส คูเปอร์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท โคโลญเมสเซ่ จากัด กล่าวว่า “อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มต้อง
เผชิญกับปั ญหาและความท้าทายอย่างมากจากผลกระทบของโควิด-19 โดยที่ภาคธุรกิจและผูบ้ ริโภคต่างก็ได้รบั ผลกระทบจาก
ต้นทุนอาหารที่สงู การขาดแคลนอาหาร ขยะจากเศษอาหาร ห่วงโซ่อุปทาน และปั ญหาด้านการผลิต งาน THAIFEX – Anuga
Asia 2022 ถื อเป็ นแพลตฟอร์มที่เราจะสามารถช่วยบรรเทาปั ญหาและความท้าทายเหล่านี ้ พร้อมทั้งผลักดันเพิ่ม มูลค่าใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยให้ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสามารถทางานร่วมกันและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ในช่วง
เวลาสัน้ ๆ ได้ ส่งผลให้เกิดความหลากหลาย สร้างโอกาสในการเติบโตใหม่ และนวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
และการสร้างมูลค่าให้กบั ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน”
ในงานปี นี ้ มีการจัด ประชุมสัมมนาในธี ม Future Food Experience+ (FFE+) หรือประสบการณ์อาหารแห่งอนาคต โดยมี
เป้าหมายเพื่อปิ ดช่องว่างในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยนาข้อมูลเชิงลึกที่นาไปปฏิบตั ิได้จริงมาสูช่ มุ ชน การสัมมนาชุด
นีค้ รอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย อาทิ เทคโนโลยีอาหาร (FoodTech) บริการด้านอาหาร (Foodservice) อาหารจากพืข (Plantbased) และ ความยั่งยืน (Sustainability) เวทีสัมมนานีร้ วบรวมผู้เชี่ ยวชาญในอุตสาหกรรมหลัก ผู้นาทางความคิ ด ระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก และผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเชื่อมโยงสูโ่ อกาสใหม่ ๆ ทัง้ ยังเป็ นแพลตฟอร์มในการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางความคิด โดยให้ผเู้ ล่น "ก้าวลา้ หน้า" และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ นอกจากนีย้ งั เปิ ดโอกาสให้ผู้
แสดงสินค้าได้แสดงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการล่าสุดของพวกเขาบนเวที FFE+ เสริมให้ผปู้ ระกอบการมีบทบาทที่โดด
เด่น ช่วยให้พวกเขาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและดึงดูดความสนใจจากผู้สนใจเข้าร่วมชมงานและเข้าร่วมสัมมนา
และผูท้ ่อี ยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การจัดประชุมสัมมนาในธีม Future Food Experience+ (FFE+) ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม (วันแรกของการจัดงาน) พร้อม
นาเสนอในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย โดยในช่วงเช้าทาง Innova Market Insights พันธมิตรด้านข้อมูลของ THAIFEX – Anuga
Asia จะนาเสนอเรื่องการควบรวม แนวโน้มอุตสาหกรรมและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ พร้อมด้วยมุมมอง
เกี่ ยวกับบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยี และสิ่งกระตุน้ สู่รสชาติใหม่ ๆ ในอาหาร ผู้เข้าร่วมงานจะได้รบั ความรู จ้ ากผู้เชี่ยวชาญของ
Innova Market Insights และสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ซ่ึงกาลังอยู่ในความสนใจได้ภายในงาน นอกจากนีย้ ังมีการถ่ายทอดการ
สัมมนาในหัวข้อ Innova's Top Ten Trends for 2022 เทรนด์ 10 อันดับแรก โดยการจัดอันดับของ Innova สาหรับปี 2565 ซึ่ง
จะเป็ นการเปิ ดฉาก Future Food Experience+ เชื่อมโยงแนวคิด นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นาไปสู่การเติบโตของ
อาหารและเครื่องดื่มแห่งอนาคต
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โดยในช่วงช่วงบ่ายของวันเปิ ดงาน จะมีการสัมมนาหลักในหัวข้อ “SOS Presents: The Road to Zero Food Waste” ขับเคลื่อน
การเดินหน้าสูก่ ารจัดการเรื่องความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมอาหารระดับภูมิภาค งาน THAIFEX – Anuga
Asia ร่วมมือกับ มูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (Scholars of Sustenance :SOS) เพื่อจัดการให้แน่ใจว่าจะไม่มีเศษอาหาร
เหลือทิง้ จากการจัดงานในครัง้ นี ้ โดยในช่วงท้ายของการจัดงาน มูลนิธิ SOS จะรวบรวมอาหารส่วนเกินทัง้ หมดของผูร้ ่วมจัด
แสดงสินค้า แจกจ่ายอาหารเหล่านัน้ ให้กับผูท้ ่ีตอ้ งการ ไปสู่ชุมชนที่มีรายได้นอ้ ย สถานเลีย้ งเด็กกาพร้า และที่พกั อาศัยต่าง ๆ
ครอบคลุมกลุ่มเปราะบางในสังคม ซึ่งภายใต้หัวข้อนีจ้ ะช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ ยวกับวิธีการที่อุตสาหกรรมสามารถนาเสนอ
โซลูช่ นั ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ และนากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งนาไปสู่การฟื ้ นฟูของภาคอุตสาหกรรม ทัง้ ยังตรง
ตามพันธกิจในการดูแลและปกป้องโลกและบรรเทาความหิวโหยให้กบั ผูค้ นทั่วโลก
ในส่วนของงานในช่วงเย็น นาเสนอในหัวข้อ Start-up Showcase โดยมีผปู้ ระกอบการชัน้ แนวหน้าระดับภูมิภาค ผูค้ ว่าหวอดใน
แวดวงอุต สาหกรรมและเครื่ องดื่ม อาหารและเครื่ องดื่มที่กาลังเติบโตเข้า ร่วมเสวนาในเวที ครอบคลุมในเรื่องต่ าง ๆ เพื่ อ
ผูป้ ระกอบการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารสูอ่ นาคต นอกจากนีก้ ารสัมมนายังเป็ นแพลตฟอร์มที่
ทรงคุณค่า เชื่อมต่อผูเ้ ล่นในอุตสาหกรรมกับโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูซ้ ือ้ ได้โดยตรง
โดยในปี นี ้ มีการเปิ ดตัวแนะนาบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รบั การคัดเลือกมาเป็ นพิเศษประมาณ 25 แห่งภายในงาน ซึ่งบริษัทเหล่านี ้
ได้เข้าจัดแสดงและนาเสนอผลิตภัณฑ์ของตนแก่ผเู้ ข้าชมงาน นาสู่โอกาสในการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ ผูร้ ่วมทุน และนักลงทุน
ทัง้ นีผ้ ทู้ ่อี ยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะได้รบั ข้อมูลเชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุด มุ่งสูก่ ารเติบโตในอนาคตที่
โซน Start-up Showcase
งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 เริ่ม จัด ตั้งแต่ วันอังคารที่ 24 ถึ งวัน เสาร์ท่ี 28 พฤษภาคม คณะผู้จัดงานพร้อมให้การ
ต้อนรับผูเ้ ข้าชมงานเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทัง้ สัปดาห์ของการจัดงาน ซึ่งจะช่วงส่งเสริมการเรียนรู ้นวัตกรรมและพบกับโอกาส
พิเศษทางธุรกิจอีกมากมาย โดยในวันที่สองของการจัดงาน จะมีพิธีเปิ ดงานอย่างเป็ นทางโดย พณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประธานหอการค้าไทย
และกรรมการผูจ้ ดั การบริษัท โคโลญเมสเซ่ จากัด นายแมธเธียส คูเปอร์ เข้าร่วมงานด้วย งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022
พร้อมต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมงานทุกท่านในทุกวันของการจัดงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการเดินทางครัง้ สาคัญของอุตสาหกรรม
อาหารสูอ่ นาคต!
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งาน THAIFEX-Anuga Asia 2022 ร่วมจัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย
และโคโลญเมสเซ่ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของงานและข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี https://thaifex-anuga.com/en/ และรับชม
การถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานได้ท่ี https://www.facebook.com/thaifexanugaasia/
เกี่ยวกับ โคโลญเมสเซ่ (Koelnmesse) ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเทคโนโลยีด้านอาหารระดับโลก
โคโลญเมสเซ่ (Koelnmesse) เป็ นผูน้ าในการจัดงานแฟร์ดา้ นอาหาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารและ
เครื่องดื่มชัน้ นาของโลก เช่น Anuga, ISM และ Anuga FoodTec ซึ่งล้วนเป็ นงานที่ได้รบั การยอมรับในระดับสากล โคโลญเมส
เซ่ไม่เพียงแต่จะจัดงานเทรดแฟร์ดา้ นอาหารในเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนีเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในตลาดต่างๆ ที่กาลัง
ขยายตัวทั่วโลก อาทิ ในบราซิล จีน โคลอมเบีย อินเดีย อิตาลี ญี่ปนุ่ ไทย สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีความ
หลากหลายทัง้ ด้านจุดเด่นและบริบทของตลาด กิจกรรมที่จดั ขึน้ ทั่วโลกเป็ นการสร้างเครือข่ายสาหรับธุ รกิจระดับนานาชาติ ซึ่ง
จะทาให้เข้าถึงตลาดต่างๆ ได้ และสร้างพืน้ ฐานสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศที่ย่ งั ยืนและมั่นคง ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตาม
ได้ท่ี http://www.global-competence.net/food/
เกีย่ วกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็ นเลิศแก่ผูป้ ระกอบการไทยในธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงช่วย
อานวยความสะดวกทางการค้า ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สินค้าและบริการ ให้คาปรึกษาในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ
และดูแลธุรกิจ ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยและมุ่งให้ไทย
เป็ นประตูทางการค้าสาคัญแห่งภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ท่ี http://www.ditp.go.th/
เกีย่ วกับหอการค้าไทย
หอการค้ า ไทยมี บ ทบาทเชิ ง รุ กในการสนั บ สนุ น ดู แ ล ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ไทย ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สาม ารถติ ด ตามได้ ท่ี
https://www.thaichamber.org/
ขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
หมายเหตุสาหรับกองบรรณาธิ การ: สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.thaifex-anuga.com/en/formedia/media และติ ด ตามข้อ มูล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ งานได้ท่ี www.thaifex-anuga.com Facebook: THAIFEX-Anuga Asia
Instagram: @thaifexanugaasia LinkedIn: THAIFEX-Anuga Asia
www.thaifex-anuga.com
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