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Introductie 
 

De voedingsindustrie is in Thailand door de jaren heen snel gegroeid, dit ingevolge de toenemende 
nationale en internationale vraag van de consumenten. Deze industrietak is de op twee na 
grootste industrie van het land en draagt 23 procent bij aan het bruto binnenlands product.  

Om aan de groeiende vraag naar verwerkte voedingsmiddelen te voldoen, heeft de Thaise 
overheid beslist om Thailand om te vormen tot het grootste handels- en distributiecentrum van 
voedingsproducten in Azië. Er wordt een grotere nadruk gelegd op kwaliteit, hygiëne, sanitaire 
voorzieningen, voedselveiligheid en gezondheid, en op een hogere toegevoegde waarde en 
naleving van milieuvoorschriften als antwoord op de stijgende internationale vraag en 
concurrentie.  

In het kader van Thailand 4.0 (zie uitgebreidere info ter zake in de landenfiche), het nieuwe 
economische model, zullen sleutelbegrippen meer evolueren van massaproductie naar innovatieve 
producten d.m.v. technologie, creativiteit en nieuwe methoden, en zal een productie-gebaseerde 
economie naar een dienstverlenende economie evolueren, o.a. gebruik makend van digitale 
systemen als onderdeel van die transformatie. 

Het plan omvat tien belangrijke industrieën, waaronder voeding, landbouw en biotechnologie. 
Het doel van Thailand 4.0 is om de verschillende industrietakken beter te integreren in het aanbod 
van de productieketen van voedingsmiddelen, upstream landbouwactiviteiten, verpakking, opslag 
en afzet, logistiek en distributie. 

De voedselverwerkende industrie levert een belangrijke bijdrage aan de economie van Thailand 
en heeft zich het afgelopen decennium dankzij technologische verbeteringen en het 
doorzettingsvermogen van de privésector zeer snel ontwikkeld. Thailand is een belangrijke 
wereldleverancier geworden van rijst, tapioca, van verwerkt vers en diepvriesfruit, tonijn in blik 
en suiker. 

Rangschikking van Thailand in de export van voedingsproducten                                                                      
(Bron: National Food Institute - 2017)  

1e Cassave-producten (67% van de werelduitvoer)  

1e ingeblikte tonijn (44% van de werelduitvoer)  

1e ingeblikte ananas (41% van de werelduitvoer)  

2e rijst (23% van de werelduitvoer)  

2e suiker (16% van de werelduitvoer) 

 
  

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/thailand/cijfers
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Vandaag, is Thailand een van 's werelds top tien producenten en exporteurs van bewerkte 
voedingsmiddelen. De vraag naar aangepaste verpakkingen die de voedselveiligheid, versheid en 
makkelijk te gebruiken-producten moeten waarborgen, heeft er mee voor gezorgd dat de sector 
zich transformeerde en op die wijze een nieuwe bron van inkomsten voor het land heeft 
gecreëerd. 

De voedingsindustrie draagt meer dan 23% bij tot het BBP. De sector is sterk exportgericht met 
meer dan 50% van de productie die in het buitenland wordt verkocht. Volgens het National Food 
Institute zal de Thaise export in 2018 met 8,7% groeien tot een totaal van 36 miljard dollar in 2018. 

De natuurlijke hulpbronnen van het land, een klimaat zonder echte seizoenen die de groei van 
landbouwgewassen kunnen belemmeren en de relatief lage arbeidskosten, geven Thailand een 
concurrentieel voordeel in de globale voedselverwerkende industrie.  

Bovendien heeft het land de mogelijkheid om voeding en dranken van hoge kwaliteit te 
produceren in voldoende grote hoeveelheden om aan de wereldvraag te kunnen voldoen. De 
overvloed aan natuurlijke grondstoffen, geoptimaliseerd door de introductie van technologie en 
de strikte uitvoering van internationale normen voor voedselveiligheid en -hygiëne laat Thailand 
toe om zijn leidersrol volop uit te spelen in de voedselverwerkende industrie.  

De sector wordt bovendien sterk ondersteund door de regering in een poging om Thailand als 
"The Kitchen of The World" te promoten.  

Door middel van overheidssteun en jaarlijkse promotieprogramma's zoals Thailand Food Valley 
en de Thailand International Food Exhibition wordt de aandacht blijvend gestimuleerd. De 
overheid onderneemt ook talrijke initiatieven om de technologie en procedures in de industrie te 
verbeteren, waardoor vandaag al kan vastgesteld worden dat de uitvoer van verwerkt voedsel nu 
groter is dan de export van primaire landbouwproducten (Food Innopolis – zie achteraan). 

De binnenlandse consumptie blijft door het groeiend levenspeil en de veranderingen in de 
levensstijl van de Thaise maatschappij toenemen. Thailand blijft daardoor een aantrekkelijke 
bestemming voor investeerders en exporteurs. 
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Verkoop van binnenlandse voedingsmiddelen – 2017  

(Bron: Office of Industrial Economics) 

Product Eenheid 2016 2017 

Sojasaus Liter 72 670 578 71 403 517 

Vissaus Ton 72 806 764 71 279 102 

Suiker Ton 2 806 135 2 835 410 

Gepasteuriseerde melk Ton 781 807 794 387 

Diepvries en gekoeld kippenvlees Ton 689 136 727 156 

Yoghurt dranken Ton 355 974 357 138 

Fruitsappen Ton 238 680 256 549 

Instant noedels Ton 206 968 208 895 

IJscrème Ton 114 263 114 939 

Sardines in blik Ton 57 295 54 530 

Cake Ton 35 095 34 526 

Tonijn in blik Ton 34 239 34 024 

Worstjes Ton 27 429 21 133 

Wafels Ton 17 468 18 137 

Ananas in blik Ton 9 125 15 141 

Bevroren garnalen Ton 8 241 9 760 

Koekjes Ton 7 087 6 798 

Gedroogd fruit en groenten Ton 3 199 3 684 

Ham Ton 1 798 1 419 

We proberen in deze korte marktstudie een overzicht te geven van het potentieel voor exporteurs 
vanuit Vlaanderen en de investeringsmogelijkheden, waarbij Thailand ook kan dienen als 
springplank voor de export naar de buurlanden. 
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1 VERWERKINGSINDUSTRIE IN DE VOEDINGSSECTOR 

Thailand telt iets meer dan 10.000 bedrijven voor verwerking van voeding en dranken. De meeste 
voedselverwerkende bedrijven zijn klein tot middelgroot en bedienen overwegend de 
binnenlandse markt. De grote Thaise en multinationale bedrijven zijn onder meer Nestle, Saha 
Pathana Inter Holding, Patum Rice Mill & Granary, Royal Friesland Foods NV, Unilever Group, Thai 
Union, Dole Thailand, Charoen Pokphand Group, Betagro, Saha Farms, Thai Beverage, Kellogg’s, 
Kraft, PepsiCo, Del Monte, Procter & Gamble, Ajinomoto and Effem Foods. 

Er zijn echter ook veel middelgrote tot grote voedselverwerkers die producten met een hogere 
toegevoegde waarde produceren voor binnenlandse en exportmarkten. De belangrijkste 
producten zijn bevroren garnalen, suiker, gevogelte, ingeblikte tonijn, zoetwaren, snacks, 
ingeblikte ananas en tapioca. De belangrijkste Thaise exportmarkten voor verwerkte 
voedingsmiddelen zijn Japan, de Verenigde Staten en de EU. De Thaise vissector is de op twee na 
grootste ter wereld, na China en Noorwegen, maar waarbij 90 procent van de productie 
gefragmenteerd is, terwijl de top tien bedrijven ongeveer een derde van de verkoopwaarde 
beheersen. 

1.1 MINIMAAL VERWERKTE VOEDINGSPRODUCTEN 

Als een van 's werelds toonaangevende producenten van agrarische grondstoffen is de 
voedselvoorziening van Thailand groot genoeg om de wereldmarkt te bedienen. Grondstoffen 
worden verwerkt om de houdbaarheid en kwaliteit van de producten te vergroten. Thailand 
produceerde in 2016 meer dan 2,4 miljoen ton kip en kippenvlees, en meer dan 200.000 ton 
garnalen, waarmee het land wereldwijd tot de top vijf behoorde, zowel als exporteur van kip en 
garnalen. Ongeveer 70% van de productie van pluimvee wordt lokaal geconsumeerd. Verwacht 
wordt dat dit aantal in 2017 met 4 á 5% zal stijgen, komende van ongeveer 1,7 miljoen ton in 2016 
(bron: Nationaal Voedingsinstituut).  

Thailand levert ook diverse diepgevroren visproducten zoals bevroren inktvis en visvlees om 
consumenten over de hele wereld van dienst te zijn. 

Enkele van de belangrijkste bedrijven in Thailand: 
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1.2 MATIG VERWERKTE VOEDINGSPRODUCTEN 

Om de houdbaarheid van voedingsproducten verder te verlengen en meer waarde toe te voegen 
aan lokale landbouw- en visserijproducten, heeft Thailand de conservenindustrie, 
hoogtechnologisch vriesdrogen en andere conserveringsprocessen gestimuleerd. Het land wordt 
erkend als de belangrijkste exporteur van veel conserven zoals ingeblikte ananas en tonijn. Het 
land exporteerde in 2016 meer dan USD 2 miljard in tonijnconserven en USD 611 miljoen in 
ingeblikte ananas en is daarmee de grootste wereldwijde exporteur van beide producten (bron: 
National Food Institute - NFI). 

 

Enkele van de belangrijkste bedrijven in Thailand: 

 

  

Bron: NFI 

1,2 miljoen ton 
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1.3 HOOGWAARDIGE VERWERKTE VOEDINGSPRODUCTEN 

Met steun van de overheid investeren Thaise fabrikanten aanzienlijke middelen in onderzoek en 
ontwikkeling om hun productiviteit en efficiëntie te verhogen. Veel bedrijven gebruiken 
geautomatiseerde systemen om hun productieprocessen te beheersen. Gecombineerd met de 
veranderende levensstijl van consumenten groeit de inkoop van verwerkt voedsel snel. Kant-en-
klaarmaaltijden, handige vlees- en vleesproducten hebben zowel een sterke binnenlandse als 
exportvraag getoond. 

1.4 KLAARGEMAAKTE MAALTIJDEN 

Verstedelijking en een steeds drukker wordende levensstijl zijn de belangrijkste aanjagers van de 
dubbele groeicijfers van kant-en-klaarmaaltijden in Thailand. Naast de opkomende lokale vraag, 
is Thailand ook een uitstekende productiebasis voor bereide maaltijden voor export. De 
binnenlandse verkoopwaarde bereikte een totaal van 51.000 Ton, goed voor 245 miljoen US Dollar. 
CP All is marktleider met een marktaandeel van 42%. Het bedrijf slaagt erin om zijn klaargemaakte 
maaltijden te verkopen via de 7-Eleven convenience stores (8.500 winkels) en CP Fresh Marts (700 
winkels), die het belangrijkste verkoopkanaal zijn voor dit soort producten. Charoen Pokphand 
Foods is ook verkoopleider via zijn andere verkoopkanalen via het CP-merk, gevolgd door de S&P-
groep met zijn merk Quick Meal-diepvriesmaaltijden. Het groeicijfer in het marktsegment van 
kant-en-klaar maaltijden bedroeg in 2017 ruim 10%. 

De exportwaarde zal naar verwachting in 2017 USD 167 miljoen bereiken, wat een jaargroei met 
12,4% vertegenwoordigt. Het land is momenteel de 9e grootste bereide maaltijd exporteur in de 
wereld, goed voor een marktaandeel van 3,7% in 2016. De lokale consumptie waarde zal naar 
verwachting in 2017 270 miljoen bereiken (bron: National Food Institute - NFI). 
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Enkele van de belangrijkste bedrijven in Thailand:   

 

1.5 VERWERKTE HALAL VOEDING 

De vraag naar halal voedsel heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Verwacht 
wordt dat de mondiale halal-voedingsmarkt in 2018 1,6 biljoen USD waard zal zijn, goed voor naar 
schatting 16 procent van de totale voedselindustrie in de wereld. Thailand staat momenteel op de 
13e plaats van 's werelds grootste halal-voedselproducenten. 

Thailand wordt beschouwd als een ideale investeringsbestemming omdat het omringd wordt 
door landen met grote moslimpopulaties. De belangrijkste exportmarkten van het land zijn 
Singapore, Maleisië, Indonesië, Brunei, de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië en Egypte. 
In 2016 bereikte de waarde van de halal voedselexport in Thailand een totaal van USD 5,8 miljard 
met een jaarlijks groeipercentage van 8%. De halal-certificeringsnormen in Thailand zijn in de 
afgelopen 68 jaar verder ontwikkeld. Momenteel zijn er meer dan 8.000 fabrieken en meer dan 
150.000 producten die halal-certificering ontvangen. Verder heeft de Thaise overheid voorrang 
gegeven aan halal voedsel door het formuleren van een vijfjarenplan (2016-2020) om Thailand tot 
de top vijf van exporteurs van halal-producten in de wereld te laten behoren. Meer dan USD 11,5 
miljoen werd toegewezen om de halal-activiteiten in Thailand te verbeteren. Certificering gebeurt 
door de Central Islamic Council of Thailand. 

(Bron: World Islamic Economic Forum, National Food Institute, Halal Voedsel Informatie Centrum, 
Het Halal Science Center, Chulalongkorn University) 

Enkele van de belangrijkste bedrijven in Thailand: 
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1.6 KRUIDEN  

De sterke punten van Thailand in de voedselverwerking hebben het land ook wereldwijd 
bekendheid gegeven in de specerijen- en ingrediëntenindustrie. De waarde van Thailands export 
van voedselingrediënten bereikte in 2016 USD 616 miljoen. Met meer dan 550 fabrikanten is 
Thailand de zesde grootste exporteur van specerijen ter wereld, goed voor een marktaandeel van 
ongeveer 5,4%. In Zuidoost Azië is het de grootste exporteur. De belangrijkste 
exportbestemmingen zijn Australië, de Filippijnen, Indonesië, Japan en Maleisië. Daarnaast is de 
lokale vraag naar voedselkruiden ook aanzienlijk met een verkoopwaarde van meer dan 1,1 miljard 
USD in 2016. (Bron: National Food Institute). 
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1.6.1 Hoogtechnologische voedingsingrediënten  

Als 's werelds grootste exporteur van cassaveproducten, exporteerde het land meer dan 11 miljoen 
ton in 2016 voor een totale waarde van USD 3 miljard. Cassavezetmeel wordt gebruikt als een 
ingrediënt in veel producten zoals brood, diepvriesproducten en zoetwaren.  

Door prioriteit te geven aan onderzoek en ontwikkeling, wordt het land een belangrijke productie 
hub voor geavanceerde voedselingrediënten zoals kunstmatige zoetstoffen, zoals bijvoorbeeld 
maltitol, kristallijn, sorbitol en hoogwaardig mononatriumglutamaat (MSG). Met een 
verscheidenheid aan grondstoffen produceren toonaangevende internationale bedrijven hun 
voedselingrediënten in Thailand voor export naar hun thuisland en voor de wereldmarkt.  
(Bron: Thai Tapioca Starch Association). 

Een aantal van de belangrijkste bedrijven in Thailand: 

 

1.7 DRANKEN  

Dranken worden ook erkend als een enorme industrie in Thailand. De non-alcoholische 
drankenmarkt van het land was in 2016 ongeveer USD 7,9 miljard waard, met een samengestelde 
jaarlijkse groeisnelheid van 5,2% en een exportwaarde van USD 1,1 miljard. De grootste 
exportbestemmingen zijn de ASEAN-landen, waaronder Vietnam, Cambodja en Myanmar. 

1.7.1 Functionele drankjes  

Met de groeiende vraag naar premiumproducten zijn Thaise consumenten op zoek naar meer 
verfijnde smaken en maken ze zich in toenemende mate zorgen over hun voedingsinname. Ze zijn 
daarom meer bereid om te betalen voor producten met een betere functionaliteit. Als gevolg 
hiervan genieten functionele drankjes van een toenemende populariteit onder Thaise 
consumenten. Deze markt had een waarde van USD 1,6 miljard in 2016 en zal naar verwachting 
groeien naarmate de consument zich op zijn welzijn concentreert. Zo zijn bijvoorbeeld collageen 
en hyaluronzuur ingrediënten die aan dranken worden toegevoegd voor functies zoals het 
verbeteren van de gladheid van de huid en het vertragen van het verouderingsproces (Bron: 
Euromonitor, Thaise douane). 
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Belangrijkste producten/bedrijven in Thailand: 

 

1.7.2 Fruitsappen  

Veranderingen in het consumentengedrag en de toenemende aandacht voor gezondheid zijn de 
drijvende factoren in de groeiende vraag naar vruchtensappen in Thailand. In 2016 werd de lokale 
consumptie van vruchtensappen geraamd op meer dan USD 500 miljoen, wat een gemiddelde 
groei met 6,6% voor de periode 2011-2016 betekent. Met een groeipercentage van 25,9% is 
kokoswater het snelst groeiende vruchtensapproduct. Thailand heeft als land van tropische en 
citrusvruchten ongeveer 100 fruitsapfabrikanten en is leverancier van verschillende hoogwaardige 
vruchtensappen aan de wereldmarkt, zoals kokosnoot, ananas, sinaasappel, tomaat en guave, 
naast andere hoogwaardige fruitsappen. (Bron: Ministry of Industry) 
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Enkele van de belangrijkste bedrijven in Thailand: 
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2 KANSEN  

Door geavanceerde technologieën en voedselstandaarden te implementeren streeft Thailand 
ernaar om de beste kwaliteit van voedingsmiddelen voor de wereldmarkt te garanderen. 
Daarnaast promoot de overheid een campagne met de focus op gezond leven en het verzekeren 
van een optimaal niveau van fysieke en mentale gezondheid. 

2.1 GEZONDE VOEDING 

Gelijklopend met de wereldwijde trends is gezonde voeding mainstream geworden bij veel Thais. 
De lokale consumptiewaarde voor gezond voedsel in Thailand bereikte in 2016 USD 5,3 miljard bij 
een groeipercentage van 6,7 %. De regering blijft deze snelgroeiende sector ondersteunen, door 
een mix van fiscale stimuli en steun voor onderzoek aan te bieden, om ervoor te zorgen dat de 
voedselfabrikanten van het land, producten produceren van de hoogste kwaliteit die zowel de 
gezondheid van de consument als het milieu ten goede komen.  
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2.2 ORGANISCHE PRODUCTEN  

Biologische producten zijn een opkomende en steeds belangrijker wordende voedingscategorie in 
Thailand. Consumenten worden vooruitstrevender en zijn zich bewust van de voordelen van 
biologisch voedsel. Bijna 300.000 rai (48.000 hectare) in Thailand worden gebruikt voor 
biologische landbouw. Het organisch voedselverbruik in Thailand werd in 2016 geschat op USD 15 
miljoen. Organische rijst is het belangrijkste product, goed voor 65% van de totale markt van 
biologisch voedsel. Biologische koffie en groene thee kenden de hoogste groei onder dranken met 
respectievelijk 8,9% en 7,3% (periode 2010-2016). Biologische producten uit Thailand worden 
wereldwijd geëxporteerd en verkocht in supermarktketens zoals Wal-Mart en op organisch 
gerichte retailers zoals Whole Foods Market. 

 

Enkele van de meest gekende bedrijven in Thailand: 
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2.3 DIEETSUPPLEMENTEN EN MEDISCHE VOEDINGSMIDDELEN  

De verkoop van voedingssupplementen en vitamines in Thailand steeg in 2016 tot meer dan USD 
1,6 miljard, wat een toename met 11% betekende. Meer en meer verkiezen de Thais voor een 
gezonde levensstijl en steeds meer consumenten denken al op jongere leeftijd aan hun 
gezondheid. De snel verouderende bevolking genereert ook een substantiële groei in deze markt. 
Naar verwachting zal het aantal 65-plussers in 2050 wereldwijd bijna 1,5 miljard bedragen. Op 
basis van een rapport, gepubliceerd door de Verenigde Naties, zal de vergrijzing in 2030 20% 
uitmaken van de totale bevolking van Thailand.  

Supplementen functioneren als preventieve geneeskunde en medische voedingsmiddelen zijn 
geformuleerd voor de behandeling van ziekten en aandoeningen, variërend van astma tot 
diabetes. We mogen stellen dat de medische voedselindustrie in Thailand bloeit.  

Veel vooraanstaande internationale fabrikanten hebben hun faciliteiten in Thailand, waaronder 
Mead Johnson Nutrition, Abbott, Novartis en Thai Otsuka, of Redoxon (Bayer) en Scott’s (GSK) uit 
Singapore. De sector profiteert rechtstreeks van de reputatie van wereldklasse van Thailands 
medische dienstensector (weet dat Thailand ieder jaar meer dan twee miljoen buitenlandse 
patiënten aantrekt). Sommige bedrijven, zoals Thai Otsuka, hebben in 2016 een 10-voudige 
omzetgroei gerealiseerd. (bron: WHO, UN, Thaimed) 

Enkele van de belangrijkste bedrijven in Thailand: 

 

2.4 GEZONDE VETTEN EN OLIE  

Met overvloedig beschikbare hoogwaardige grondstoffen worden verschillende premium oliën 
ontwikkeld om de markt te bevoorraden, zoals rijstzemelen, zonnebloemolie en kokosolie. Met 
overheidssteun voor onderzoek en ontwikkeling is Thailand gepositioneerd als een van de 
wereldleiders op de markt voor rijstzemelenolie. Thailand produceert jaarlijks 54.500 miljoen ton. 
Rijstzemelen biedt belangrijke voordelen vanwege zijn hoge niveaus van omega-vetzuren die de 
cardiovasculaire gezondheid bevorderen. Belangrijke exportbestemmingen zijn onder meer Zuid-
Korea, Australië en de VSA.  

Ter info: Een kennisgeving van het Ministerie van Volksgezondheid gepubliceerd op 13 juli 2017 in 
de Royal Gazette verbiedt vanaf 09 januari 2019 de productie, import en verkoop van gedeeltelijk 
gehydrogeneerde oliën (met trans-fat acids), evenals voedsel dat ze bevat. Als reden wordt 
aangehaald dat er een "duidelijk wetenschappelijk bewijs bestaat dat transvetzuur in dergelijke 
oliën het risico op coronaire hartziekte verhoogt". 
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Belangrijkste bedrijven in Thailand: 

 

2.5 ONDERSTEUNENDE INDUSTRIEËN  

2.5.1 Machines en apparatuur voor verwerking van voeding  

Als een van de grootste voedselproducenten in Azië ontwikkelt Thailand nieuwe technologieën 
om aan de steeds groter wordende wereldwijde vraag te voldoen.  

In Thailand geïmporteerde machines bestemd voor voedselverwerking hadden in 2016 een 
importwaarde van meer dan USD 201,2 miljoen (Bron: Iron & Steel Institute of Thailand).  

Het land heeft zijn capaciteit en veiligheidsnormen uitgebreid voor voedselmachines en -
apparatuur die alle processen in de voedselproductie omvatten. 

Belangrijkste bedrijven in Thailand: 

 

2.5.2 Verpakkingen met hoge toegevoegde waarde  

Met steun van de overheid heeft Thailand proactief het beleid aangepast en geavanceerde 
technologieën gestimuleerd om de veiligheid en de kwaliteit te garanderen in de 
voedingsindustrie. 

Met meer dan 2000 fabrikanten van voedselverpakkingen is Thailand de thuisbasis van vele 
toonaangevende Japanse, Amerikaanse en Europese voedselverpakkingsbedrijven, waaronder 
Amcor, Huhtamaki, Majend Makcs en Sealed Air. Om zijn positie als wereldleider in de 
voedselverwerkende industrie te behouden en zich aan te passen aan de veranderende levensstijl 
van consumenten, zal de prioriteit blijvend gegeven worden aan gemakkelijke, veilige, vrij van 
onzuiverheden, functionele en milieuvriendelijk ontworpen voedselverpakking in Thailand (bron: 
Packaging Intelligence Unit). 
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Belangrijkste bedrijven in Thailand: 

 

2.6 GEDIGITALISEERDE LEVERINGSDIENSTEN VAN VOEDING  

Om de Thaise cultuur te begrijpen is het nuttig om de eetcultuur bestuderen. Thais zijn erg open 
in het accepteren en integreren van verschillende soorten voedsel. Met deze eigenschappen, samen 
met de groei van slimme technologieën, hebben technisch onderlegde ondernemers manieren 
gevonden om technologie te laten samensmelten met voeding, innovatieve 
restaurantaanbevelingen en apps om bestellingen aan huis af te leveren. Verschillende startups 
zijn erkend voor hun innoverende manieren om foodservices aan te bieden, variërend van 
restaurantreserveringsapps, focus op gezonde maaltijden, leveringsdiensten tot dagelijkse scherp 
geprijsde deals in restaurants. De markt voor online voedselbezorging zal naar verwachting in 
2017 USD 791 miljoen bereiken, een groei met 11% ten opzichte van het voorgaande jaar (bron: 
Kasikorn research). 

Een gevolg hiervan is dat de wereldbekende streetfood-stalletjes uitgedaagd worden door de 
levering aan huis van deze kant-en-klare maaltijd gerechten, zelfs voor hun traditionele smaken 
en gerechten zoals de populaire basilicakip, rode curry en vissaus. Marketing op maat wordt een 
steeds belangrijkere factor in de strijd om die kant-en-klare maaltijden te leveren. De enorm 
populaire Line-internettoepassing, die 30 miljoen gebruikers telt op een bevolking van 68 miljoen 
is daarvan een goed voorbeeld. Er wordt zelfs gebruik gemaakt van “brand-ambassadeurs”, zoals 
de Japanse chef Yasujiro Kazumi voor het Singha Corporation's Star Chefs ready-to-eat merk. 

Belangrijkste bedrijven in Thailand: 
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3 WAAROM THAILAND?  

3.1 VOORDELEN 

Thailand heeft een relatief goed ontwikkelde voedselverwerkende sector.  

Het land is een belangrijke producent en exporteur van verwerkte voedingsmiddelen.  

De voedselverwerkende sector ontwikkelt en introduceert actief nieuwe producten die de vraag 
naar nieuwe voedselingrediënten creëren.  

Europese producten worden gezien als premiumproducten met constante kwaliteit.  

Toenemende Thaise export van voedingsproducten en het groeiende aantal bedrijven dat 
aandacht besteedt aan kwaliteit stimuleert de vraag naar voedselingrediënten.  

De internationale foodservice-industrie breidt zich uit met nieuwe bedrijven die op de markt 
komen. De snelle groei van de fastfoodsector stimuleerde de verkoop van bakkerijproducten, 
zuivelproducten, vlees en gevogelte, enz.  

Consumptie van bakkerijproducten in Thailand groeit als gevolg van een veranderend 
consumentengedrag. 

3.2 UITDAGINGEN  

Thailand is een land met overvloedige grondstoffen, waardoor het moeilijk is om traditionele 
grondstoffen in te voeren.  

Veel leveranciers van voedselingrediënten in Thailand zijn in staat om producten in eigen land te 
produceren die aan internationale normen voldoen en de hoge importtarieven helpen nationale 
leveranciers beschermen tegen buitenlandse leveranciers.  

Sterke concurrentie op de lokale markt van binnenlandse producenten en toenemende invoer uit 
de EU en goedkopere invoer door de afgesloten vrijhandelsakkoorden van Thailand (FTA) met 
landen zoals Australië, China, Korea en Japan.  

Lokale productie vervangt in toenemende mate de traditionele invoer van voedingsmiddelen. 
Snackvoeding, saladedressing, sauzen, jam en andere bewerkte voedingsmiddelen die relatief 
goedkoop zijn, maar hoge vrachtkosten hebben, worden steeds vaker lokaal geproduceerd. 
Goedkope voedselingrediënten uit China. 
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4 FOOD INNOPOLIS  

Food Innopolis is in 2016 opgericht en gevestigd in het Science Park in Thailand. Het telt een 
oppervlakte van 124.000 m² en is uitgerust met twee natte en droge laboratoria en een scala aan 
beschikbare middelen, waaronder meer dan 3000 hoogopgeleide voedingsonderzoekers, 10.000 
studenten voedingswetenschappen, 150 laboratoria voor voedingsonderzoek, 20 proeffabrieken 
en 11 fabrieken met betrekking tot voedsel en landbouw bij grote instellingen. 

Food Innopolis is opgericht om de Thaise voedingsmiddelenindustrie te versterken door de 
waardeketen en de groei van startups en KMO’s tot grote bedrijven te versterken, om resultaten 
met toegevoegde waarde te ontwikkelen en een innovatie-ecosysteem van wereldklasse te 
bouwen dat aan wereldwijde behoeften voldoet.  

Bijna 40 bedrijven hebben hun laboratoria al opgezet bij Food Innopolis en ongeveer 30 procent 
van deze groep is een vooraanstaand internationaal bedrijf. Sommige van de vertegenwoordigde 
bedrijven zijn onder meer CP, Betagro, SCG, Malee, Thai Oil, Thai Otsuka, Ou-waa Soft, Lion, Taisei 
Kogyo en Mitr Phol (Bron: Ministry of Science and Technology). 

Meer info kan gevonden worden op de website (zie ondersteunende organisaties). 

5 CONTACTGEGEVENS ORGANISATIES 

Naam: National Food Institute  
Contactpersoon: Mr. Yongvut Saovapruk - President 
Adres: 2008 Soi Arun Amarin 36, Arun Amarin Rd., Bangyeekhan, Bangplad, Bangkok 10700 
Tel: +66 2 422 8688 
Fax: +66 2 422 8558 
Email: suthathip@nfi.or.th  
Websit: www.nfi.or.th 

Naam: Food Innopolis  
Contactpersoon: Dr. Akkharawit Kanjana-Opas – CEO 
Adres: Innovation Cluster 2 Building (INC2),  Thailand Science Park (TSP), 144 Phahonyothin Rd., 
Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120  
Mob: +66 94 341 7111, 249 7333, 340 4333  
Email: bd@foodinnopolis.or.th 
Websit: http://foodinnopolis.or.th/en/home/ 

Naam: Food Processing Industry Club, Federation of Thai Industries 
Contactpersoon: Mr. Wisit Limluecha – Head 
Contactpersoon: Ms. Sirporn Hongthong – Coordinator 
Adres: Promotion and Support Department, Federation of Thai Industries, Zone C, 4th Flr.,    QSNCC, 
60 Ratchadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 
Tel: +66 2 345 1000 ext. 1167 
Fax: +66 2 345 1281-3 
Email: siripornh@off.fti.or.th  
Website: www.foodfti.com 

Naam: Thai Food Processors' Association  
Contactpersoon: Ms. Pitchaporn Achawawongtip - Executive Director 
Adres: 9th Flr., OceanTower 1 Bldg., 170/21-22 New Ratchadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110  
Tel: +66 2 261 2684-6  
Fax: +66 2 261 2996-7  
Email: thaifood@thaifood.org  
Websit: www.thaifood.org  

mailto:suthathip@nfi.or.th
http://www.nfi.or.th/
mailto:bd@foodinnopolis.or.th
http://foodinnopolis.or.th/en/home/
mailto:siripornh@off.fti.or.th
http://www.foodfti.com/
mailto:thaifood@thaifood.org
http://www.thaifood.org/
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Naam: The Halal Standard Institute of Thailand 
Contactpersoon: Assoc. Prof Dr. Winai Dahlan - President 
Adres: The Halal Science Center, Chulalongkorn University, Lock 28-34, Suanluang Square,  30 Soi 
Chulalongkorn 12, Bantadthong Rd., Patumwan, Bangkok 10330  
Tel: +66 2 214 4401 
Email: halal.stdthai@gmail.com  
Website: www.halal.or.th/en/ 

Naam: The Halal Science Center 
Contactpersoon: Assoc. Prof Dr. Winai Dahlan - President 
Adres: 11th-12th Flr., Chulalongkorn University, 254 Phayathai Rd., Wangmai, Patumwan  Bangkok 
10330 
Tel  : +66 2 218 1053-4  
Fax  : +66 2 218 1105 
Email  : info.hsc.cu@gmail.com  
Website : www.halalscience.org  

 

De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in 
staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de 
grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van 
de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor 
uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of 
ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 
verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of 
onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het 
gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie 
naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die 
voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: oktober / 2018 

mailto:halal.stdthai@gmail.com
http://www.halal.or.th/en/
mailto:info.hsc.cu@gmail.com
http://www.halalscience.org/
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