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ปิ ดฉากงาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 อย่างสวยงาม ประสบความสาเร็จเกินคาด
ยอดผู้เข้าชมทะลุเป้ า เผยแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทีม่ ีศักยภาพเติบโต
งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มชั้นนาของภูมิภาค เผยยอดผู้เข้าชม
งานประเภทเจรจาธุรกิจ ตลอดห้าวันของการจัดงานตั้งแต่อังคารที่ 24 ถึงวันเสาร์ที่ 28 ทะลุเป้ ากว่า 51,535
ราย พร้อมโชว์ศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่
กาลังมาแรงในอนาคต
กรุงเทพฯ (31 พฤษภาคม 2565) – THAIFEX – Anuga Asia 2022 งานแสดงสินค้าด้านอาหารชัน้ นาของภูมิภาคเอเชีย
รายงานผลความสาเร็จของการจัดงานด้วยจานวนผูเ้ ข้าชมงานมากเกินความคาดหมาย โดยมีผเู้ ข้าชมงานในวันเจรจา
ธุรกิจถึง 51,535 รายจาก 111 ประเทศเข้าร่วมระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
การแพร่ระบาดใหญ่สง่ ผลให้ตลาดอาหารและเครื่องดื่มต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ โดยผูป้ ระกอบการใน
อุต สาหกรรมต้อ งปรับ ตัว อย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ง ตลอดห้า วัน ของการจัด งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 ที่ อิ ม แพ็ ค
เมื อ งทองธานี ได้ใ ห้ก ารต้อ นรับ ผู้เ ข้า ชมงานทั้ง ในและจากต่ า งประเทศอย่ า งคับ คั่ง มี ผู้ป ระกอบการชั้น น าใน
อุตสาหกรรมเข้าร่วมและนาเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท่ี โดดเด่น มี เอกลักษณ์ ทั้ง ยัง ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคในทุกสาขาของกลุม่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างครอบคลุม
นายแมธเธียส คูเปอร์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท โคโลญเมสเซ่ จากัด กล่าวว่า ความท้าทายของโรคโควิด-19 ได้ส่งผล
กระทบอย่างรุ นแรงต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ในฐานะงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่
เป็ นที่ยอมรับทั่วโลก งาน THAIFEX – Anuga Asia ตัง้ ใจแก้ปัญหาความท้าทายเหล่านีด้ ว้ ยการเป็ นผูจ้ ดั ทาแพลตฟอร์ม
สาหรับการเสริมสร้างผูป้ ระกอบการใหม่เพื่อแนะนาสินค้าออกสู่ตลาด ส่งเสริมตราสินค้า ให้เป็ นที่รูจ้ กั และบุกตลาดให้
ผูบ้ ริโภคได้ทาความรูจ้ กั
“ในขณะเดียวกัน ในฐานะผูร้ กั ษามาตรฐานอุตสาหกรรมและผูน้ าในการส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดโอกาสให้แก่ธุรกิจนี ้
ทั่วโลก เราถือเป็ นความรับผิดชอบของเราที่จะสร้างแพลตฟอร์มแห่งการเติบโตในยุคใหม่ดว้ ยการเชื่อมโยงธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่มทัง้ ขนาดย่อมและขนาดใหญ่เข้ากับผูค้ า้ ผูซ้ ือ้ นักลงทุน และทาให้พวกเขาสามารถประสบความสาเร็จทาง
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ธุรกิจในบรรยากาศที่เอือ้ อานวยซึ่งน่าจะส่งผลให้มีการเพิ่มความหลากหลาย สร้างโอกาสในการเติบโตใหม่ ๆ ทางธุรกิจ
นวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน และการสร้างมูลค่าแก่ผมู้ ีสว่ นได้สว่ นเสียอุตสาหกรรมอย่างรอบด้าน"
โดยภายใต้การจัดงานในรูปแบบไฮบริด หรือผสมผสาน ได้เสริมให้การจัดงานนัน้ ประสบความสาเร็จและสมบูรณ์ยิ่งขึน้
มีการเชื่อมต่อระยะไกล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผูเ้ ข้าร่วม ทั้งผูแ้ สดงสินค้า ผูเ้ ข้าชมงาน และผูซ้ ือ้ ต่างก็ยินดีท่ีได้
พบปะกันแบบตัวต่อตัว กันอีกครัง้ ในขณะที่ภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกาลังก้าวไปสู่ยุคแห่งการเติบโตและการ
พัฒนาอย่างไร้ขอ้ จากัดด้วยนวัตกรรม
นาย Norbert Back หัวหน้า ส านักงานด้านการลงทุนและการค้าของโปแลนด์ ประจาส านักงานกรุ ง เทพฯ หนึ่ง ใน
ผูเ้ ข้าร่วมจัดแสดง กล่าวว่า "แม้ในปี ท่ีผ่าน ๆ มาจะค่อนข้างวุ่นวายด้วยสถานการณ์ความท้าทายของ โรคโควิด-19
การค้าระหว่างโปแลนด์และไทยสามารถบรรลุยอดเกิน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ท่ีผ่านมา เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างโปแลนด์และไทย ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพมากมายที่จะส่งเสริมการค้า
และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน หนึ่งในนัน้ คือการจัดให้มี โปแลนด์ พาวิลเลียน ที่งาน THAIFEX – Anuga Asia ซึ่ง
จากความร่วมมือกับศูนย์สนับสนุนการเกษตรแห่งชาติจากโปแลนด์ เราได้เห็นผลลัพธ์ท่ีดีของการเข้าร่วมงานในปี นี ้
และเราก็ตงั้ ตารอการจัดงาน THAIFEX – Anuga Asia ในครัง้ ต่อไป”
ทางด้านของบริษัท กลุ่มผู้ซือ้ เป้าหมาย หรือ Hosted buyer นาย Prajith Moorkoth กรรมการผู้จัดการของ Golden
Praxis (แห่งนครดูไบ) กล่าวว่า "ครัง้ นีเ้ ป็ นครัง้ แรกของผมที่ได้เข้าร่วมงาน THAIFEX – Anuga Asia งานนีเ้ ป็ นงานแสดง
สินค้า ที่มี การจัด การอย่างดี พร้อมนาเสนอผลิ ตภัณฑ์นวัต กรรมหลากหลายภายในงาน ในฐานะ Hosted buyer
ผมพอใจมากกับจานวนผูต้ ิดต่อทางธุรกิจระหว่างประเทศที่ ผมได้รบั การติดต่อ และรวบรวมมาในช่วงของการจัดงาน
ผมเชื่อมั่นว่าผลจากการติดต่อในครัง้ นี ้ จะนาไปสูโ่ อกาสทางธุรกิจ และยอดขายที่เพิ่มขึน้ ของบริษัทในอนาคตอันใกล้"
การกลับ มาจัด งานอี ก ครั้ง ในปี 2565 มี ผู้ป ระกอบการทั้ง ในและต่ า งประเทศ เข้า ร่ว มงาน จ านวน 1,603 บริษั ท
ครอบคลุมพืน้ ที่การจัดงานทัง้ 9 ฮอลล์ของพืน้ ที่จดั แสดงที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเพิ่มขึน้ กว่าสองเท่าของผูเ้ ข้าร่วมจัด
แสดงงานในครัง้ ล่าสุดเมื่อปี 2563 และแม้จะมีกฎระเบียบด้านการเดินทางที่เข้มงวดสาหรับบางประเทศ แต่ก็สามารถ
ดึงดูดผูเ้ ข้าร่วมงานจากต่างประเทศได้มากถึง 6,898 ราย โดยประเทศที่เข้าร่วมมากที่สุด ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม
สิงคโปร์ เกาหลี และอินเดีย ตามลาดับ
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ด้านผูเ้ ข้าชมงาน นาย Qurrata Ayuni จากอินโดนีเซีย กล่าวว่า งาน THAIFEX – Anuga Asia ได้นาพาสู่การเดินทาง
และการเรีย นรู ้ด้า นนวัต กรรมในอุตสาหกรรมอาหารที่ น่ า ค้น หา ทั้ง ยัง ทาให้เ ห็น แนวโน้ม และเทรนด์ต่า ง ๆ ของ
อุตสาหกรรมอาหารที่กาลังจะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยครัง้ นีย้ งั ถือเป็ นโอกาสอันดีท่ีได้มาเข้าร่วมด้วยตนเองอีกครัง้ ทาให้
ได้มีโอกาสพูดคุยกับผูแ้ สดงสินค้าภายในงาน และได้เห็นผลิตภัณฑ์จริงภายในงานด้วยตนเอง"
ทัง้ นี ้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ได้ส่งผลให้ผบู้ ริโภคมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับเรื่องของสุขภาพและความ
ยั่ง ยื น มากขึ น้ งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 ได้เ ปิ ด เผยถึ ง แนวโน้ม หลัก และเทรนด์ท่ี น่ า สนใจบางอย่ า งที่
จะมาแรง จากการจัดงานแสดงในครัง้ นี:้
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล: ทุกภูมิภาคทั่วโลกมีแนวโน้มการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่เพิ่ม สูงขึน้ ในช่วงห้าปี ท่ีผ่านมา
ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้มีการเข้าร่วมงานมากที่สุดในงาน THAIFEX – Anuga Asia โดยมีจานวนผูจ้ ัดแสดง
สินค้ามากถึง 386 ราย
ผลิตภัณฑ์และบรรจุ ภัณ ฑ์ที่ย่ังยื น: ในช่วงห้าปี ท่ีผ่านมาถึงปี 2564 การเปิ ดตัวอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้
ส่วนประกอบและบรรจุภณ
ั ฑ์อพั ไซเคิล มีอตั ราการเติบโตที่ 63% ในส่วนของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วสั ดุรีไซเคิล มีการ
เติบโต 20% ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเคลมว่าสามารถช่วยประหยัดนา้ เติบโต 46% ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเคลมว่า
สามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนเติบโต 30% และสาหรับผลิตภัณฑ์ท่ีปราศจากนา้ มันปาล์ม มีการเติบโต
สูงถึง 35%
ฉลากอาหารสะอาด หรือ Clean Label: ผูบ้ ริโภคประมาณครึ่งหนึ่งทั่วโลกได้ให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ี
ปราศจากสารปรุงแต่งอาหาร และใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติเท่านัน้ ซึ่งเปรียบเหมือนหัวใจหลักของการบริโภค
"อาหารสะอาด" มุ่งสูก่ ารบริโภคอาหารออร์แกนิก และใส่ใจความยั่งยืน
อาหารจากพืช: ในระหว่างปี 2561-2564 มีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่มีการเคลมว่าเป็ น
ผลิ ตภัณ ฑ์จ ากพืช เป็ นสิ นค้า พรีเ มี ยม และไม่ มี การเบียดเบีย นชี วิ ตสัตว์ ซึ่ง มี อัตราการเติบ โตเฉลี่ ย สูง ถึ ง
46% ต่อปี
โปรตีนทางเลือก รวมทั้งแมลงที่กินได้: สองในสามของผูบ้ ริโภคทั่วโลกระบุว่าพวกเขากิน อาหารประเภท
เนือ้ สัตว์ทดแทน ในขณะที่เกือบหนึ่งในสี่ (หรือ 23%) บริโภคโปรตีนทางเลือกอย่างน้อยวันละครัง้
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ทางด้าน นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หนึ่งในผูจ้ ดั งาน THAIFEX – Anuga
Asia กล่าวทิง้ ท้ายว่า "งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 ได้รบั ความสนใจจากทั้งผูซ้ ือ้ ในอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม และนักธุรกิจชาวไทยและต่างประเทศมากกว่าที่คาดการณ์ไ ว้ ผูเ้ ข้าชมงานได้มาเยี่ยมชมงานเพื่อจัด หา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เจรจาธุรกิจกับตัวแทนผูค้ า้ และจับคู่ธุรกิจกับผูส้ ง่ ออกและผูผ้ ลิต ซึ่งจากความสาเร็จดังกล่าวได้พิสจู น์
ให้เห็นแล้วว่าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยได้รบั ความเชื่อมั่นว่าจะเป็ นแหล่งทรัพยากรอาหารที่จาเป็ น
สาหรับโลก โดยเฉพาะการจัดงานในธี ม Future Foods ซึ่งได้รบั ความสนใจเป็ นอย่างมาก ถือเป็ นแนวคิดธุรกิจ และ
โซลูช่ นั แนวใหม่ท่ีทาให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของอาหารปลอดภัย การประกอบอุตสาหกรรมอาหารทัง้ ระบบที่มีความ
ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้และจะเติบได้เป็ นอย่างดีในอนาคต”
งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 ร่วมจัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย
และโคโลญเมสเซ่ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของงานและข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี https://thaifex-anuga.com/en/
และรับชมการถ่ายทอดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาภายในงานได้ท่ี https://www.facebook.com/thaifexanugaasia/
เกี่ยวกับ โคโลญเมสเซ่ (Koelnmesse) ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเทคโนโลยีด้านอาหารระดับโลก
โคโลญเมสเซ่ (Koelnmesse) เป็ นผูน้ าในการจัดงานแฟร์ดา้ นอาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาหารและเครื่องดื่ม ชั้นนาของโลก เช่น Anuga, ISM และ Anuga FoodTec ซึ่งล้วนเป็ นงานที่ได้รบั การยอมรับใน
ระดับสากล โคโลญเมสเซ่ไม่เพียงแต่จะจัดงานเทรดแฟร์ดา้ นอาหารในเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนีเท่านัน้ แต่ยังมี
บทบาทในตลาดต่าง ๆ ที่กาลังขยายตัวทั่วโลก อาทิ ในบราซิล จีน โคลอมเบีย อินเดีย อิตาลี ญี่ปนุ่ ไทย สหรัฐอเมริกา
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีความหลากหลายทัง้ ด้านจุดเด่นและบริบทของตลาด กิจกรรมที่จดั ขึน้ ทั่วโลกเป็ นการ
สร้างเครือข่ายสาหรับธุ รกิจระดับนานาชาติ ซึ่งจะทาให้เข้าถึงตลาดต่าง ๆ ได้ และสร้างพืน้ ฐานสาหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศที่ย่ ัง ยืน และมั่น คง ข้อมูล เพิ่ม เติม สามารถติ ด ตามได้ท่ี https://www.koelnmesse.com/current-dates/alltrade-fairs/
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เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็ นเลิศแก่ผปู้ ระกอบการไทยในธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึง
ช่วยอานวยความสะดวกทางการค้า ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สินค้าและบริการ ให้คาปรึกษาในการเข้าถึงตลาด
ต่างประเทศและดูแลธุรกิจ ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของ
ไทยและมุ่ ง ให้ ไ ทยเป็ นประตู ท างการค้ า ส าคั ญ แห่ ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถติ ด ตามได้ ท่ี
http://www.ditp.go.th/
เกี่ยวกับหอการค้าไทย
หอการค้าไทยมีบทบาทเชิงรุกในการสนับสนุน ดูแล ส่งเสริมธุรกิจไทย ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ท่ี
https://www.thaichamber.org/
ขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ
คณะผูจ้ ดั งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครัง้ นี ้ ทัง้ พันธมิตรผูป้ ระกอบการผลิต
ตลอดจนผูจ้ ัดแสดงสินค้า ตัวแทนจากหน่วยงานพันธมิตรผูค้ า้ มืออาชีพ ผูจ้ ัดแสดงงานจากอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม และประชาชนโดยทั่ ว ไป ทางโคโลญเมสเซ่ ข อใช้ โ อกาสนี ้แ สดงความขอบคุ ณ เป็ นพิ เ ศษ แด่
ฯพณฯ ท่าน จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ประธานหอการค้าไทย พันธมิตรผูจ้ ดั งาน และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้า
ไทย และอิมแพ็ค เมืองทองธานี (กรุงเทพฯ ประเทศไทย)
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.thaifex-anuga.com/en/for-media/media และติดตามข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้ท่ี www.thaifex-anuga.com / Facebook & LinkedIn: THAIFEX-Anuga Asia /
Instagram: @thaifexanugaasia
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