หนังสือเชิญเข้าร่วมออกร้านแสดงนิทรรศการ
“ASEAN Coffee Festival”
การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
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สาสน์จากประธาน
ในนามของคณะกรรมการจัดงาน ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่
1 ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรม
ส่งเสริมการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ และ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกาแฟในประชาคมอาเซียน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการส่งเสริมความ
ยั่งยืนของอุตสาหกรรมกาแฟในประชาคมอาเซียน ที่นับวันมีแต่จะทวีความสาคัญมากยิ่งขึ้น อีกทั้งประชาคมอาเซียนเอง ยังได้รับการจัดให้เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคกาแฟ
อันดับต้นๆของโลก ซึ่งเวียดนามและอินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตกาแฟได้เป็นอันดับ 2 และ 4 ของโลกตามลาดับ ในขณะที่สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์ก็อยู่กลุ่มในประเทศ 50 อันดับแรกที่มีการบริโภคกาแฟมากที่สุดในโลก
ประเทศไทย ในฐานะประเทศเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้ดาเนินการพัฒนาให้เป็นหนึ่งในประเทศผู้นาด้านการผลิตและค้าขาย
กาแฟที่มีคุณภาพ ทั้งในประชาคมเอเซียน ในภูมิภาคเอเชียและในระดับโลก ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยได้มีนโยบายสนับสนุน การพัฒนาดังกล่าวภายใต้
“แผนยุทธศาสตร์กาแฟ พ.ศ. 2561 - 2564” และในการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการเปิดเวทีเพื่อให้เกิดการนานโยบายนี้ไปปรับใช้ในอนาคตอันใกล้ไม่เพียง
เฉพาะในประเทศเท่ านั้น หากแต่รวมถึงในระดับสากลด้วย ยิ่งไปกว่านั้นการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของชาวสวนกาแฟซึ่งเป็นอุตสาหกรรมระดับต้นน้าและการค้าที่เป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายด้วย
การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟครั้งนี้ ประกอบด้วย การประชุมด้านวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัย การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมกาแฟสาหรับผู้ประกอบการ ผู้ขาย และ ผู้ซื้อที่สนใจจะแสวงหาโอกาส ในการดาเนินธุรกิจของตน นอกจากนี้
ในงานประชุมยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษ คือ การแข่งขันบาริสต้า เพื่อเชิญชวนเหล่ามืออาชีพที่ได้รับการยอมรับเข้ามาร่วมในงาน เนื่องจากหนึ่งใน
วัตถุประสงค์หลักของการจัดการประชุมครั้งนี้ คือ การส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟแบบองค์รวมตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
ผู้ที่ร่วมการประชุมยังได้รับโอกาสในการร่วมศึกษาดูงานเชิงวิชาการและวัฒนธรรมการผลิตกาแฟ ซึ่งจะจัดขึ้นหลังจากการประชุมเพื่อ
เยี่ยมชมศูนย์พัฒนากาแฟ โรงงาน และร้านกาแฟมากมายในจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะเดียวกันผู้ร่วมงานยังจะได้เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมที่งดงาม
และเป็นเอกลักษณ์ มรดกทางวัฒนธรรม และ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าหลงใหลของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมการประชุมจะได้รับโอกาสในการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระทั่งการเจรจาทางธุรกิจกับผู้ร่วมการประชุมจากหน่วยงานต่างๆ
ที่มาร่วมในงาน ดังนั้นการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟทุกภาคส่วนไ ด้เผยแพร่
องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต
กาแฟ และยังช่วยเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการคานึงถึงนโยบายล่าสุดด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อโอกาสและการบริหาร
จัดการธุรกิจที่ยั่งยืน
ผมเชื่อว่าทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ จะสร้างประสบการณ์อันคุ้มค่าในการมาเยือนเชียงใหม่ให้แก่ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้
ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในการประชุมอุตสาหกรรมกาแฟที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
นายอนันต์ ดาโลดม
ประธานคณะกรรมการ
การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน
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ข้อมูลการประชุม:
ชื่อการประชุม:
หัวข้อการประชุม:

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกาแฟในประชาคมอาเซียน

ช่วงเวลาการจัดงาน:

22 - 25 พฤศจิกายน 2561
การประชุมวิชาการและธุรกิจ :

22 - 23 พฤศจิกายน 2561

การท่องเที่ยวศึกษาดูงาน

24 พฤศจิกายน 2561

:

การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า:

22 - 25 พฤศจิกายน 2561

การประกวดบาริสต้า

22 - 25 พฤศจิกายน 2561

:

สถานที่:

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

เจ้าภาพการจัดประชุม:

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

เจ้าภาพร่วม:

สมาคมกาแฟไทย
สมาคมกาแฟและชาไทย
สมาคมชาวสวนกาแฟไทย
มูลนิธิชาวสวนกาแฟไทย
สมาพันธ์กาแฟอาเซียน
สมาคมบาริสต้าไทย

ดาเนินงานโดย:
เว็บไซต์:
เฟซบุ๊ค:

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
www.aseancoffeeconference.com
ACIDthailand

ติดต่อประสานงาน:

สานักงานเลขานุการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
ฝ่ายการจัดการประชุม (PCO)
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
60 อาคารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์:
+662 229 3336, +662 229 3338
โทรสาร:
+662 229 3346
อีเมล์:
contact@aseancoffeeconference.com
หน้า | 3

ภาพรวมเกี่ยวกับการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
1. ความเป็นมา
การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการ
ผลิตและแปรรูปกาแฟระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในอาเซียน และจัดเวทีการประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความรู้และนวัตกรรมสาหรับการ
พัฒนาธุรกิจกาแฟ สารวจช่องทางการทาธุรกิจกาแฟในอาเซียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตกาแฟ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายล่าสุดด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีตั้งแต่หน่วยการผลิตต้นน้าจนถึงปลายน้า รวมถึงสร้างเวทีใน
การส่งเสริม “ยุทธศาสตร์กาแฟ พ.ศ. 2560 - 2564” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
นานาชาติ
2. วัตถุประสงค์การจัดประชุม
ก) ส่ ง เสริ ม การน า “ยุ ท ธศาสตร์ ก าแฟ พ.ศ. 2560 - 2564” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ บรรลุ เป้ าหมายของการ
“เป็นผู้นำกำรผลิตและกำรค้ำกำแฟคุณภำพในภูมิภำคอำเซียน ก้ำวไกลสู่ตลำดโลกภำยใต้ภำพลักษณ์กำแฟไทย” โดยการ
▪ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกาแฟ
▪ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และเกษตรกร เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการพั ฒนา
อุตสาหกรรมกาแฟอย่างรอบด้านโดยครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
▪ เผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อการเพิ่มมูลค่าและผลผลิตกาแฟของประเทศไทย
อย่างยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพ
▪ ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์ของกาแฟไทยสู่มาตรฐานสากล
ข) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจสาหรับอุตสาหกรรมกาแฟในประชาคมอาเซียนตั้งแต่ระดับต้นน้าไปจนถึงระดับปลายน้าในงานวิชาการ
ระดับภูมิภาค
3. หัวข้อการประชุม “ความยั่งยืนทางธุรกิจของอุตสาหกรรมกาแฟในประชาคมอาเซียน”
4. ผู้ร่วมงาน
ผู้ร่วมงานประมาณ 3,000 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ประกอบกิจการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
ซึ่งรวมถึง
สถาบันวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟในประชาคมอาเซียน
5. รูปแบบการจัดประชุม
การประชุมจัดขึ้นในระยะเวลาทั้งหมด 4 วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยภายในงานประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ก) การประชุมภาควิชาการและธุรกิจ (Technical Program) (ระยะเวลา 2 วัน) โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
▪ การบรรยายหัวข้อหลัก (Plenary Session) ประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) และ การเสวนาระดับ
อาเซียน (ASEAN Dialogue)
▪ การประชุมระดับผู้บริหาร (Executive Session)
▪ การนาเสนอผลงานวิจัยเชิงวิชาการ (Research Presentation) ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และ ภาคโปสเตอร์
(Poster Presentation)
ข) นิทรรศการและงานแสดงสินค้า (Exhibition) ได้แก่ นิทรรศการภาควิชาการ และ การแสดงสินค้าภาคเอกชน
ค) การแข่งขันบาริสต้า (Barista Competition) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
การแข่งขันการชงกาแฟด้วยมือ (Brewer Cup Championship) และ การแข่งขันการทาศิลปะลาเต้อาร์ ต
(Latte Art Championship) โดยมีระยะเวลาแข่งขันทั้งหมด 4 วัน
ง) ทัศนศึกษาเชิงวิชาการและวัฒนธรรม (Technical and Cultural Tour)
จัดขึ้นเพื่อเป็นการพาผู้สนใจเข้าร่วมเยี่ยมชมโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟ โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้น
การปลูกกาแฟจากอดีตถึงปัจจุบัน
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6.

ลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.aseancoffeeconference.com
• สาหรับผู้ร่วมงานและผู้ติดตาม
ลงทะเบียนเต็มรูปแบบ
การลงทะเบียนล่วงหน้าสาหรับชาวต่างชาติ
(1 ธันวาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2561)
การลงทะเบียนสาหรับผู้ร่วมงานสัญชาติไทย
(1 ธันวาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2561)
***ผู้ร่วมงำนที่มีสัญชำติไทยต้องระบุหมำยเลขประจำตัวบัตรประชำชน (13 หลัก)

อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนร่วมเฉพาะการสัมมนา
การลงทะเบียนล่วงหน้าสาหรับชาวต่างชาติ
(1 ธันวาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2561)
การลงทะเบียนสาหรับผู้ร่วมงานสัญชาติไทย
(1 ธันวาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2561)
***ผู้ร่วมงำนที่มีสัญชำติไทยต้องระบุหมำยเลขประจำตัวบัตรประชำชน (13 หลัก)

อัตราค่าลงทะเบียน

14,000 บาท
5,000 บาท

10,500 บาท
3,000 บาท

หมำยเหตุ: ระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดระหว่ำงวันที่ 16 - 21 พฤศจิกำยน 2561
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รายละเอียดในการร่วมแสดงสินค้าใน ASEAN Coffee Festival
พื้นที่เปล่า

ขนาดต่อ 1 หน่ วย : 9 ตร.เมตร
ระยะเวลาการจองพื้นที่

อัตราค่าพื้นที่ 1 บูธ

อัตราค่าพื้นที่ 2 บูธ+

ก่อน 30 เมษายน 2561

4,000 บาท/ ตร.ม.

3,000 บาท/ ตร.ม.

1 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561

5,000 บาท/ ตร.ม.

4,000 บาท/ ตร.ม.

1 ตุลาคม 2561 – 15 พฤศจิกายน 2561

6,000 บาท/ ตร.ม.

5,000 บาท/ ตร.ม.
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คูหามาตรฐาน

ขนาดต่อ 1 หน่ วย : บูธสาเร็จขนาดพืน้ ที่ 9 ตร.เมตร (โครงสร้างตามแบบแสดง)
ระยะเวลาการจองบูธสาเร็จ

อัตราค่าจัดแสดง 1 บูธ

อัตราค่าจัดแสดง 2 บูธ+

ก่อน 30 เมษายน 2561

5,500 บาท/ ตร.ม.

4,500 บาท/ ตร.ม.

1 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561

6,500 บาท/ ตร.ม.

5,500 บาท/ ตร.ม.

1 ตุลาคม 2561 – 15 พฤศจิกายน 2561

7,500 บาท/ ตร.ม.

6,500 บาท/ ตร.ม.
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แผนผังบูธ**

พื ้นที่ /บูธ สำหรับกำรขำย ประกอบด้ วย 6 ประเภท ได้ แก่ อุปกรณ์และเทคโนโลยีกำรเกษตร อำทิ ปุ๋ ย รถไถ - อุปกรณ์ประกอบธุรกิจกำแฟ อำทิ เครื่องชง
เครื่องบด – ธุรกิจโรงคัว่ และโรงเก็บ storage - ธุรกิจแฟรนไชส์กำแฟ และธุรกิจร้ ำนกำแฟ – ธุรกิจส่วนประกอบที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ อำหำรและเครื่องดื่ม
ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจร้ ำนคำเฟ่ อำทิ นม ครีม ไซรัป โซดำ แอลกอฮอล์ มิกเซอร์ เบเกอรี่ – ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์และนำเข้ ำ/ส่งออก – ธุรกิจนวัตกรรมจำกกำแฟ
และผลพลอยได้ จำกกำแฟ อำทิ ขนม สบู่ เส้ นใย
** ผังบูธอาจมี การปรับเปลี ่ยนตามความเหมาะสม ทัง้ นี ้ พืน้ ที ่ในส่วนผูส้ นับสนุนหลักยังคงเป็ นพืน้ ที ่ที่จะมี ความสาคัญและโดดเด่นภายในงาน **
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แบบฟอร์มยืนยัน เป็นผู้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ/ออกร้านใน ASEAN Coffee Festival งานประชุมการพัฒนา
อุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1
บริษัท ________________________________ สนใจเป็นผู้จัดนิทรรศการ/ออกร้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(เลือกรายการ และกรอกรายละเอียดขนาดตามความต้องการ)

พืน้ ทีเ่ ปล่าเริ่มต้นทีช่ นาด 9 ตร.ม. (ไม่รวม พรม, วัสดุปูพื้น, ฉากกั้น/กาแพง, เฟอร์นิเจอร์, ไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง)
โดยต้องการพื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.):

โครงสร้างคูหามาตรฐาน 9 ตร.ม. เริ่มต้นที่จานวน 1 บูธ
(โครงสร้างคูหามาตรฐาน รวม พรม, วัสดุปูพื้น, ฉากกั้น/กาแพง, เฟอร์นิเจอร์, ไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง)
โดยต้องการบูธทั้งหมด (บูธ) :

เงื่อนไขการชาระเงิน:
1. ชาระเงินงวดที่ 1 จานวน 50% ภายใน 30 วัน หลังจากการลงนามยืนยันในเอกสารฉบับนี้
2. ชาระเงินงวดที่ 2 จานวน 50% ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียด และยืนยันการดาเนินการ โดยการลงนามมาพร้อมกัน ไว้ ณ โอกาสนี้

_________________________________
(
)
ตาแหน่ง ____________________บริษัท______________________
วันที่ ___________________________________
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กรุณากรอกรายละเอียด ผู้ประสานงานองค์กร/หน่วยงานของท่าน ที่จะให้ทางคณะกรรมการสามารถติดต่อกลับ
เพื่อดาเนินการตามความจานงที่ท่านได้แจ้งไว้
ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
ชื่อบริษัท:
ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
อีเมล์:

ข้อมูลบริษัท:

สินค้า/ บริการ:

กรุณาจัดส่งข้อมูลตอบรับ ผ่านทาง อีเมลล์ หรือ โทรสาร หรือ ไปรษณีย์ และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้
ตามชื่อ-ที่อยู่ ดังนี้
ฝ่ายขายพื้นที่ ASEAN Coffee Festival ในงานประชุม ACID 2018 : คุณเอกชัย ผลสมบุญ
โทรศัพท์:
+662 229 3350
ฝ่ายประสานงานโครงการประชุม ACID 2018 : คุณธิดารัตน์ ไชยบุบผา
โทรศัพท์:
+662 229 3338
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 อาคารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย โทรสาร: +662 229 3346 อีเมล์: contact@aseancoffeeconference.com
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