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ดังกล่าวท้าให้เศรษฐกิจโลกขับเคลื่อนไปอย่างช้าๆ และติดชะงักบ้างในบ้างครั ง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น

และพฤติกรรมของนักลงทุนทั่วโลก 

 อย่างไรก็ตาม แม้สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกในภาพรวมจะยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ประเทศ

อินเดียกลับสร้างความตกตะลึงให้กับประชาคมโลก ด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สวนกระแส นับตั งแต่ปี 

2014 ตัวเลขทางเศรษฐกิจ ทั งการน้าเข้า ส่งออก อัตราแลกเปลี่ยนของอินเดียปรับตัวสูงขึ นทั งหมด รวมถึง

อัตราการผลิตและการบริโภคภายในประเทศด้วย โดยในปีงบประมาณ 2014 – 2015 ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ (GDP) ของอินเดีย สูงถึงร้อยละ 7.2 และในปีงบประมาณ 2015 – 2016 ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติของอินเดียไต่ระดับสูงขึ นไปที่ร้อยละ 7.6 ท้าให้อินเดียกลายเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) พบว่าในปี 2015 

การเติบโตของเศรษฐกิจทั งโลกอยู่ที่ร้อยละ 3.1 ซึ่งตกลงจากปีท่ีแล้วที่มีมูลค่าถึงร้อยละ 3.41 

 ทั งนี จากตัวเลข GDP ของอินเดียที่เทียบในสัดส่วนของ ภาวะเสมอภาคของอ้านาจการซื อ (purchasing 

power parity: PPP) หรือ ประสิทธิผลของเงิน ซึ่งเป็นค่าค่าหนึ่งที่เกิดจากการประมาณทางเทคนิคโดยใช้

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพ่ือค้านวณหาระดับการบริโภคสินค้าและบริการในแต่ละประเทศ โดยใช้ราคาสินค้าและ

บริการในสหรัฐอเมริกาเป็นฐานในการค้านวณ และแสดงผลในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จากข้อมูลในปี 2014 

พบว่าอินเดียได้สร้างการเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจโลกคิดเป็นร้อยละ 14.4 ซึ่งสูงกว่าในช่วงปี 2001-2007 ที่มี

ค่าอยู่ที่ร้อยละ 8.3 โดยนับตั งแต่ปี 2013 อินเดียสามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกแซงหน้า

สหรัฐอเมริกา 

 ในภาพรวมของเศรษฐกิจโลกประเทศจีนยังถือเป็นประเทศที่มีการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด

ถึงแม้ตัวเลข GDP จะไม่ได้พุ่งสูงขึ นเทียบเท่าอินเดีย แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียก้าลังเข้าไปรักษาส้า

ดุลที่สูญเสียไปหลังจากการถดถอยของเศรษฐกิจทั งในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น เป็นที่น่าจับตาว่าในช่วงในช่วงปี  

2001-2007 เศรษฐกิจของอินเดียมีส่วนแบ่งในตลาดโลกและคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.8 ของ GDP โลก แต่

นับตั งแต่ปี 2008-2013 อินเดียเพ่ิมสัดส่วนของ GDP โลก เป็นร้อยละ 6.1 และในช่วงปี 2014-2015 สัดส่วน

เพ่ิมเป็นร้อยละ 7.0 ตัวเลขเหล่านี แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง พัฒนาการและศักยภาพทางเศรษฐกิจของ

อินเดียที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง 

                                                 

1 State of the Economy: An Overview ที่มา: Economic Survey 2015-2016, volume 2, page 1-9 
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 เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับ GDP ของอินเดียตามรายการต่างๆ 

อาทิ การบริโภคของภาคเอกชนและภาครัฐ การเพ่ิมขึ นของสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นโดยเปรียบเทียบ และ

การส่งออกสุทธิของประเทศ พบว่าการบริโภคของภาคเอกชนมีสัดส่วนที่เพ่ิมสูงขึ น เช่นเดียวกับการบริโภคของ

ภาครัฐที่มีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ นเช่นเดียวกัน โดยจากตัวเลขส่วนแบ่งของ GDP พบว่า สัดส่วนการบริโภคในปี 

2011-2012 มีค่าร้อยละ 56.2 ในขณะที่ในปีล่าสุดเพ่ิมขึ นถึงร้อยละ 59.8 ในขณะที่การสะสมทุนถาวรและการ

ลงทุนมีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ นไม่มากนัก โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างต่างๆ ในทางเดียวกันการส่งออกสุทธิของ

อินเดียในช่วงปีปัจจุบัน (2015-2016) ยังคงติดลบ แต่ถือว่าสถานการณ์ดีขึ นกว่าในอดีต ทั งมีเป็นผลมาจาก

ความเติบโตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ ท้าให้มีการน้าเข้าลดลง และเริ่มมีการส่งออกมากยิ่งขึ น  

ตัวเลขเหล่านี สะท้อนให้เห็นว่าการเติบโตของอินเดียในปัจจุบันมีปัจจัยหลักมาจากการบริโภคของทั ง

ภาครัฐและภาคเอกชนที่ก้าลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกปัจจัยส้าคัญคือภาคการส่งออกท่ีก้าลังค่อยๆ เจริญเติบโต

อย่างช้าๆ จากที่ในอดีตมีสัดส่วนการน้าเข้าและส่งออกติดลบตลอดเวลามีไม่กี่ช่วงเท่านั นที่สัดส่วนการน้าเข้า

ส่งออกเป็นบวก จากสถิติตัวเลขปีล่าสุดแสดงให้เห็นถึงตัวเลขการส่งออกที่มากขึ นและการน้าเข้าที่เริ่มลดลงท้า

ให้การติดลบน้อยลงมากยิ่งขึ น ปัจจัยต่างๆเหล่านี  ส่งผลให้ตัวเลข GDP ของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วสวน

กระแสเศรษฐกิจโลก 

ในขณะที่การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี 2015-

2016 ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมมากยิ่งขึ น โดยบริษัทเอกชนมีส่วนอยู่ใน

ภาคอุตสาหกรรมสูงถึงร้อยละ 61 มีบริษัทจดทะเบียนเพ่ิมยิ่งขึ นถึงร้อยละ 9.9 ในช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคม

ของปี 2015-2016 และดัชนีการชี วัดผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรม (The Index of Industrial Production: 

IIP) ชี ให้เห็นว่าการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 3.1 เช่นกัน ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีที่

แล้วเติบโตเพียงร้อยละ 1.8 การฟ้ืนตัวของภาคอุตสาหกรรมในปีนี เป็นผลส้าคัญมาจากการเติบโตที่แข็งแกร่ง

ของอุตสาหกรรมการกลั่นน ้ามัน อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมเคมี 

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเครื่องไม้และเครื่องเรือน โดยนอกเหนือจากภาคส่วนอุตสาหกรรม

ดังกล่าว การผลิตอยู่ในสภาพการชะลอตัวทั งสิ น 

ปัจจุบันอินเดียได้มีการปรับปรุงรายได้ประชาชาติโดยอิงจากฐานข้อมูลใหม่ ซึ่งพบว่า ตัวเลข GDP ของ

ทั งประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั งแต่ปีงบประมาณ 2012-2013 เช่นเดียวกับตัวเลข GVA ที่เพ่ิมขึ นอย่าง

ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวของภาคเกษตรกรรม ภาคออุตสาหกรรมและภาคบริการ  ผล

ส้าคัญของการเจริญเติบโตของตัวเลข GDP ของประเทศอินเดียมาจากการเติบโตของขนาดการบริโภคและการ
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ลงทุนภายในประเทศที่เพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี  

จากรายงานของดัชนีความสามารถในการแข่งขันรวม (the Global Competitiveness Index) ของ 

the World Economic Forum2 ระบุว่า อินเดียได้กลายเป็นประเทศที่มีการแข่งขันสูงเป็นอันดับสองในกลุ่ม

ประเทศ BRICS และจะมีเศรษฐกิจที่เติบโตกว่าจีนในปี 2016 

รายงานดังกล่าวยังชี ให้เห็นว่าความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจพัฒนารวดเร็วที่สุดในช่วงปี 

2015-2016 ท้าให้อันดับของประเทศอินเดียขยับสูงขึ นถึง 16 ล้าดับ โดยมาอยู่ที่อันดับที่ 39 จาก 138 ประเทศ 

ด้วยการพัฒนาองค์กรของรัฐ และเพ่ิมความโปรงใสในระบบการเงิน 

รายงานดังกล่าวยังระบุว่า “ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอินเดียได้พัฒนามากขึ น 

โดยเฉพาะในประสิทธิภาพของตลาดสินค้า ธุรกิจที่ช่้าชอง และนวัตกรรมต่างๆ ต้องขอบคุณนโยบายการเงิน

และการคลัง รวมถึงราคาน ้ามันที่ลดลง ปัจจัยเหล่านี ส่งผลให้เศรษฐกิจของอินเดียมีความมั่นคงและมีการเติบโต

รวดเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศ G20”  

นักวิเคราะหก์ล่าวว่าอินเดียเป็นประเทศท่ีมีสมรรถนะทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในประเทศภูมิภาคเอเชียใต้ 

และมีการขับเคลื่อนการเติบโตภายในภูมิภาคจากความพยายามในการปฏิรูปองค์กรของรัฐ เปิดการลงทุนทาง

เศรษฐกิจและการค้าจากต่างประเทศ และเพ่ิมความโปร่งใสในระบบการเงิน นักวิเคราะห์ยังกล่าวอีกว่าหากมี

การปรับใช้นโยบายภาษีสินค้าและบริการ จะเป็นจุดเปลี่ยนส้าคัญของเศรษฐกิจอินเดีย 

ในขณะที่แนวโน้มที่ลดลงของการเปิดเสรีทางการค้าถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความสามารถในการ

แข่งขัน แต่อินเดียมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการเปิดเสรีทางการค้าที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามจนเป็น

ความได้เปรียบในการพัฒนา นอกจากนั น รายงานดังกล่าวยังระบถุึงการรวมกันของความสามารถในการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ีมีตลาดขนาดใหญ่ โดยที่ “จีนยังคงเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศ BRICS แม้ว่า

อินเดียก้าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว นั่นหมายถึงการมีช่องว่างที่แคบลงระหว่างแต่ละประเทศ ซึ่งรัสเซียและ

แอฟริกาใต้ก็พัฒนามาอยู่อันดับที่สูงขึ น ยกเว้นบราซิลที่ก้าลังถดถอย” 

 

 

                                                 
2  หนังสือพมิพ์ THE ECONOMIC TIMES. Sep 28, 2016 
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สถานการณ์การผลิต การค้าและการบริโภคสินค้าออนไลน์และอาหารแปรรูปของอินเดีย 

 ส าหรับในช่วงปี 2016 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบริโภคสินค้าออนไลน์ของคนอินเดียมีการเติบโต

อย่างก้าวกระโดดและมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการคาดการณ์ว่าอาจจะกลายมาเป็นช่องทาง

การค้าหลักของอินเดียในอนาคต โดยเฉพาะการส่งเสริม Cashless society ของรัฐบาลอินเดีย 

1. พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนอินเดีย 

 อินเดียถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตลาดการค้าปลีกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างรวดเร็วแห่ง

หนึ่งของโลก โดยในปี 2015 มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 129.5 การเติบโตของตัวเลขผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีส่วน

อย่างส้าคัญที่ท้าให้การเครือข่ายของพ่อค้าขยายตัวมากยิ่งขึ น เพ่ือตอบสนองต่อค้าสั่งซื อสินค้าออนไลน์ ซึ่ง

ภายในบทความชิ นนี จะอธิบายเกี่ยวกับความน่าสนใจของภาคการค้าขายสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใน

ประเทศอินเดีย 

 ใ น ปั จ จุ บั น มี ช า ว

อิ น เ ดี ย ที่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง

อินเตอร์เน็ตเพียง 300 ล้านคน 

จากจ้านวนประชากรทั งหมด

กว่า 1.3 พันล้านคน อย่างไรก็

ตามไม่ได้หมายความว่าจ้านวน

เหล่านี จะมีปริมาณน้อยหรือ

ความต้องการซื อ เพราะจาก

ข้ อ มู ล พ บ ว่ า อั ต ร า ก า ร

เจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate - CAGR) ของตลาดการค้าขายผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในปีนี อยู่ที่ร้อยละ 30 คิดเป็นมูลค่า ราว 1.26 ล้านล้านรูปี หรือราว 6.3 แสน

ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการลดราคาการเข้าถึงบริการ 4G ในอินเดีย รวมถึงตัวแปรอ่ืนๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนให้

การค้าขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศอินเดียเพ่ิมสูงขึ น  
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 สิ นค้ าที่ มี ก า ร

ค้าขายมีทั งเครื่องเรือน 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สื อ ผ้ า 

อุปกรณ์ตกแต่ งต่ า งๆ 

เ ค รื่ อ ง ส้ า อ า ง แ ล ะ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บ้ า รุ ง ผิ ว 

เครื่องประดับ หรือแม้แต่

การจองตั๋วภาพยนตร์

หรือตั๋วรถไฟ การค้าขาย

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพ่ิมช่องทางและเสริมสร้างความสะดวกให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ น โดยในอีก 15 ปี

ข้างหน้า อินเดียถูกจับตาว่าจะกลายเป็นประเทศที่ผู้คนเข้าสู่ระบบออนไลน์มากที่สุดในโลก อุตสาหกรรม

ชิ นส่วนดิจิตอล เครือข่ายสังคมออนไลน์ การขายสินค้าออนไลน์มีโอกาสสูงมากในการเจริญเติบโต และเป็นสิ่งที่

ก้าลังดึงดูดนักลงทุนทั งในและต่างประเทศ  

 แม้ในปัจจุบันการค้าปลีกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีสัดส่วนไม่มากนัก จากข้อมูลในปี 2015 พบว่า 

มีสัดส่วนร้อยละ 1.7 ของการค้าปลีกทั งหมดในประเทศอินเดีย แต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการค้าปลีกผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์จะมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ นเรื่อยๆทุกปี โดยคาดว่าจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 4.8 ของการค้าปลีก

ทั งหมดในปี 2019 

  ป ร ะ เ ด็ น ส้ า คั ญที่ น่ า ส น ใ จ

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการค้าขาย

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ

การซื อขายหรือจับจ่ายใช้สอย

ผ่านระบบออนไลน์ส่วนใหญ่เป็น

การซื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

และเครื่องใช้ ไฟฟ้า ปัจจุบัน

การค้าขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก้าลังเป็นที่สนใจของเหล่านักลงทุน  โดยเฉพาะการส่งอาหารจานด่วน 

หรือการค้าปลีกออนไลน์ในกลุ่มธุรกิจเครื่องประดับและแฟชั่น การค้าปลีกออนไลน์เติบโตสูงถึงร้อยละ 57 

นับตั งแต่เดือนธันวาคมของปี 2014 โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และแฟชั่นมีมูลค่าส่วนแบ่งถึงร้อยละ 49 ของ

การค้าปลีกออนไลน์ทั งหมด โดยเหตุผลส้าคัญที่ท้าให้ตลาดเติมโตคือลักษณะแนวนอนที่ขาดการผูกขาด และผู้
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ซื อสามารถเลือกสินค้าได้ตามท่ีตนชอบจากหลากหลายร้านค้า หลากหลายราคา  

ในปี  2015 มี เ งิ น

ล ง ทุ น เ ข้ า ไ ป ใ น อิ น เ ดี ย

เกี่ ย วกับการค้ าปลี กผ่ าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สูงถึง 

9 พันล้านดอลลาร์ โดยสี่กลุ่ม

ธุ ร กิ จ ยั กษ์ ใหญ่ ด้ านนี คื อ 

S h o p C l u e s  F l i p k a r t 

Snapdeal และPaytm โดย 

Flipkart สามารถท้าก้าไร

ได้มากที่สุดจากการค้าขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แต่ส้าหรับในการค้าปลีกผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หมวดสินค้าแฟชั่นจะมีลักษณะแนวตั ง เพราะ Flipkart ถือเป็นผู้เล่นรายเดียวที่ผูกขาด

ตลาดไว้ผ่านการเป็นเจ้าของ Jabong และ Myntra ซึ่งเป็นเว็ปไซด์ขายสินค้าแฟชั่นรายใหญ่ของอินเดีย 

 อี ก ส่ ว น ข อ ง ก า ร ซื อ ข า ย

ออนไลน์ที่กินสัดส่วนของกิจกรรมนี ถึง

ร้อยละ 61 คิดเป็นมูลค่าราว 7.64 แสน

ล้านรูปี หรือราว 3.82 แสนล้านบาท คือ

กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว 

การจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 

และการจองตั๋วรถไฟถือเป็นสัดส่วนที่สูง

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70 ของการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ 

การค้าปลีกออนไลน์ยั งคง

พยายามที่เพ่ิมสัดส่วนให้มากยิ่งขึ นใน

การใช้จ่ายของสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยว (non-traveling)  ในช่วง

ระหว่างปี 2014-2015 การค้าปลีก

ออนไลน์ถือว่ามีศักยภาพที่ค่อนข้างสูง 
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มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 57 โดยสินค้าคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ เป็นสินค้า

ที่มีการขายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49 ของการค้าปลีกออนไลน์ทั งหมด ทั งนี โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม 

ยังคงรักษาจ้านวนการขายที่สูงที่สุดผ่านระบบออนไลน์ สอดรับกับความต้องการสมาร์ทโฟนที่เพ่ิมมากขึ นใน

ประเทศอินเดีย ทั งนี การค้าปลีกโทรศัพท์มือถือออนไลน์ในอินเดียมีปริมาณเกือบร้อยละ 50 ของการค้าขาย ซึ่ง

เมื่อเปรียบกับจีนและสหรัฐอเมริกาที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 48 และ 34 ตามล้าดับ  

มีการคาดการณ์ว่าในปี 2020 มูลค่าการซื อขายโทรศัพท์มือถือในอินเดียจะแซงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

และมีมูลค่าสูงถึงราว 51 พันล้านดอลลาร์ ในทางเดียวกันมูลค่าการซื อขายรองเท้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็

เพ่ิมขึ นเช่นเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 52 ในปี 2014 มีมูลค่าอยู่ที่ 4.7 หมื่นล้านรูปี และเพ่ิมขึ นเป็น 7.14 หมื่นล้าน

รูปีในปีถัดมา  

 เมื่อส้ารวจตัวเลขการซื อขายสินค้าออนไลน์เกี่ยวกับลักษณะการดูข้อมูล (Look Information) ในผู้ซื อ 

8 เมืองใหญ่และเมืองขนาดย่อยๆ มีผู้ซื อเพียงร้อยละ 29 อยู่อาศัยในเมืองขนาดเล็ก โดยผู้ซื อส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม

ผู้มีการศึกษาและท้างานประจ้า (ชนชั นกลางและชนชั นสูง) โดยสัดส่วนผู้ซื อทั งชายและหญิงเท่าๆกัน  เสื อผ้า

เครื่องนุ่งห่มเป็นหมดที่ผู้ซื อเข้าไปหาข้อมูลมากที่สุด ทั งนี  ร้อยละ 48 ของผู้ซื อที่เข้าไปหาข้อมูลผ่านระบบ

ออนไลน์ ในจ้านวนนั นร้อยละ 18 จะออกไปซื อตามสถานที่ต่างๆ มากกว่าสั่งซื อผ่านระบบออนไลน์ รองเท้า 

โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริมต่างๆ ตั๋วโดยสารออนไลน์ รวมถึงสินค้ายอดนิยมต่างๆ มีการหาข้อมูลในระบบ

ออนไลน์จริง แต่เมื่อมีการซื อขายจริงกลับท้าผ่านออฟไลน์มากกว่า 
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จากข้อมูลจากบริษัทค้าปลีกออนไลน์ยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon India พบข้อมูลที่น่าแปลกใจ กล่าวคือ

มากกว่าครึ่งของผู้ซื อสินค้าอาศัยอยู่นอกพื นที่เมือง  เหตุผลส้าคัญคือการไม่มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือ

ร้านค้าของสินค้าแบรนดัง ส่งผลให้ผู้ซื อเลือกใช้งานระบบออนไลน์เพ่ือแสวงหาทางเลือกที่ดีกว่า งานวิจัยชิ นนี 

แสดงให้เห็นว่าชาวอินเดียที่ซื อของออนไลน์ส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ใน 8 เมืองใหญ่ของประเทศและเมืองขนาด

ย่อยๆ โดยผู้ซื อส่วนใหญ่มีอายุอยู่ที่ 16-34 ปี มากกว่าร้อยละ 64 เป็นผู้ชาย และเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะและ

รายได้ระดับปานกลาง 

ส้าหรับปี 2016 ที่ผ่านมารัฐบาลได้วางนโยบายต้องให้อินเดียเป็นประเทศดิจิทัลภายใต้แคมเปญใหญ่

อย่าง Digital India โดยพยายามประชาชนเข้าถึงระบบดิจิทัลมากขึ น ผ่านนโยบายต่างๆทั ง Cashless และการ

ยกเลิกการใช้พันธบัตร 500 และ 1000 รูปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา นอกจากนี รัฐบาลก็ได้รองรับ

นโยบายดังกล่าว โดยการจัดท้าแอพลิเคชัน ‘Aadhaar Payment’ ซึ่งแอพลิเคชันดังกล่าวจะเป็นการหลีกเลี่ยง

การใช้บัตร (เครดิต/เดบิต) ต่างๆ และเครื่องรูดบัตรตามร้านค้าที่ถือเป็นปัจจัยส้าคัญในสังคมที่ไม่ใช้เงินสดใน

การช้าระเงิน จะช่วยลดค่าบริการจากการช้าระเงินผ่านระบบบัตรจากบริษัทระหว่างประเทศ อย่าง 

Mastercard หรือ Visa ซึ่งเป็นอุปสรรคของผู้ประกอบการค้าที่ต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินไปสู่ระบบ

ดิจิทัล ทั งนี  แอพลิเคชัน Aadhaar Payment จะช่วยลดอุปสรรคทางค่าใช้จ่ายซึ่งจะจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการ

แม้กระท่ังในชนบท โดยอุปกรณ์ที่จ้าเป็นมีเพียงโทรศัพท์มือถือในระบบ android เท่านั น 

นอกจากนี ในส่วนของภาคเอกชนก็ได้มีการแข่งขันกันมากขึ นทั ง Amazon บริษัทการค้าปลีกสินค้าผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานส้าคัญในอินเดีย สูญเสียเงินกว่า 35,720 ล้านรูปี ในปีงบประมาณ 2016 หลังจาก
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เดือนมีนาคมที่ผ่านมา  ซึ่งมากเป็น 2 เท่าจากปีก่อน  ภายหลังพยายามจะขึ นเป็นที่หนึ่งของตลาดการค้าขาย

ดังกล่าวซึ่งมีผู้น้าอย่างบริษัท Flipkart รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื นฐานหลายๆอย่าง แต่ตัวเลขการเข้า

ระบบของผู้ค้าก็เพ่ิมขึ นเช่นเดียวกัน สะท้อนให้เห็นว่าคนอินเดียเริ่มใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ น ซึ่งมี

ความเป็นไปได้ว่าการค้าขายของสินค้าไทยอาจท้าผ่านระบบออนไลน์ในอินเดียได้ในอนาคต 

ร้านค้าปลีกในสนามบินอย่าง Delhi International Airport Ltd (DIAL) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลสนามบิน

เดลี ได้ประกาศว่ามีการเปิดบริการร้านค้าออนไลน์ของสนามบินเป็นแห่งแรกในอินเดียส้าหรับผู้โดยสาร

ภายในประเทศ โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า www.shopflydelhi.in โดยผู้โดยสารสามารถสั่งสินค้าล่วงหน้ามากมาย

จากร้านค้าปลีกในสนามบินผ่านระบบออนไลน์ ด้วยกับระบบดังกล่าว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงสินค้ากว่า 20 

ประเภท เช่น เครื่องส้าอาง ขนมขบเคี ยว แฟชั่น ของที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งจ้าหน่ายที่ร้านค้าสินค้าจากโรงงาน 

(outlet)ที่อาคารผู้โดยสาร 3 และ 1 ของสนามบิน โดยนักท่องเที่ยวสามารถรับสินค้าที่ได้สั่งไว้ล่วงหน้าที่ร้านค้า

สินค้าจากโรงงานที่ได้ระบุไว้และสามารถช้าระเงินด้วยเงินสดหรือบัตรเดบิต/เครดิต 

นอกจากนี ร้านสะดวกซื อรายใหญ่อย่าง Godrej Nature’s Basket ประกาศปิดร้านขายปลีก 8 สาขา

ในเมืองเมืองหลวง โดยการเปิดและปิดร้านค้าเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง โดยเปลี่ยนจากการให้บริการ

ในรูปแบบของร้านค้าปลีกแบบดั งเดิมเป็นช่องทางตลาดออนไลน์  แม้จะมีการปิดร้านค้าในหลายสาขา แต่ 

Godrej nature’s Basket ได้วางแผนธุรกิจไว้ว่าจะท้ารายได้ในมูลค่า 10,000 ล้านรูปีในปีงบประมาณ 2021 

สินค้าประเภทอาหารสดคุณภาพดีจากร้านค้าปลีกของกลุ่ม Godrej จะถูกน้าเสนอในตลาดของเมืองเด

ลีและพื นที่ใกล้เคียงผ่านรูปแบบออนไลน์ เช่น Snapdeal, Amazon และ Ekstop.com 

เห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในอินเดียนั นเกิดขึ นในหลายภาคส่วนทั งในภาครัฐ และภาคเอกชนซึ่งเป็นสิ่ง

ที่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าอินเดียในอนาคตมากยิ่งขึ น ดังนั นตลาดออนไลน์ถือเป็นตลาดใหญ่และ

ตลาดส้าคัญอย่างหนึ่งของอินเดียที่ผู้ประกอบการต่างๆไม่ควรพลาด ซึ่งอาจเป็นโอกาสที่ส้าคัญส้าหรับนักลงทุน

ชาวไทยที่มีความสนใจเกี่ยวกับการค้าปลีกออนไลน์ เพราะในปัจจุบันตามนโยบาย Make in India ของรัฐบาล

ชุดปัจจุบัน ได้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศอินเดียได้สูงถึง ร้อยละ 100 ใน

หลากหลายสาขา หรือแม้จะเป็นการลงทุนในด้านอ่ืนๆ ช่องทางการปล่อยสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะ

กลายเป็นทางเลือกที่ส้าคัญของนักลงทุนชาวไทยในการกระจายสินค้าในประเทศอินเดียในอนาคตได้เช่นกัน 

 

 

http://www.shopflydelhi.in/
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2. การผลักดันอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของอินเดีย 

ปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียในหลายปีที่ผ่านมาคือภาคอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป ส้าหรับในปี 2016 ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ต่างๆ มากมายเกิดขึ นในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของ

อินเดีย โดยสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเป็นไปได้ว่าปีที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม

เกิดขึ นมากที่สุด เช่น การประชุม การสัมมนา  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพบปะทางการค้า การจัดแสดง

สินค้า การเยี่ยมชมของตัวแทนการค้าจากต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งเราไม่เคยเห็นกิจกรรมเหล่านี ในปีที่ผ่านๆ มา 

และโดยเฉลี่ยปีที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมในรูปแบบดังกล่าวอย่างน้อยสองกิจกรรมต่อเดือน ทั งนี  องค์กรต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องอย่าง FICCI, CII, ASSOCHEM, PHD Chambers of Commerce, AIFPA, AFSTI, NPC และ

ผู้ประกอบการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างก็กระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลประโยชน์ต่อ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จึงท้าให้เกิดความรู้สึกในทางบวกและความคาดหวังโดยทั่วกันถึงโอกาสดีในการ

ลงทุนและการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่จะเกิดขึ นร่วมกับศักยภาพของตลาดโลก ต้องขอบคุณ

กระทรวงอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (MOFPI) ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความคาดหวังเหล่านี  

ในปีที่ผ่านมา องค์กร FSSAI ได้พยายามมีส่วนร่วมมากขึ น และอย่างน้อยได้พยายามแสดงถึงความ

กระตือรือร้นมากขึ น ทั งนี  ได้มีการปรับเปลี่ยนต้าแหน่งทั งในระดับผู้มีอ้านาจในการออกกฎระเบียบและผู้

ก้าหนดนโยบาย ในกระทรวงอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปได้มีการปรับต้าแหน่งเลขานุก ารถึงสองครั ง 

เช่นเดียวกับการปรับต้าแหน่งประธานและผู้บริหารของ FSSAI จากการปรับเปลี่ยนต้าแหน่งดังกล่าวส่งผลให้

เกิดความพยายามในการพัฒนาการจัดกิจกรรมซึ่งส่งได้ส่งผลต่อความรู้สึกในทางบวกมากขึ น แม้กระทั่ง

กระทรวงเกษตรกรรมก็มีความกระตือรือร้นอย่างมากจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากมายที่จัดขึ น ตลอดจน

องค์กรอิสระของรัฐบาลอินเดียอย่าง  National Centre for Cold Chain Development (NCCD)  

เช่นเดียวกัน และมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงผลของกิจกรรมเริ่มต้นของสองกิจกรรมใหญ่ คือ 

‘Food Park’ และ ‘Cold Chain’ ที่เกิดขึ นจากความกระตือรือร้นและความทุ่มเทขององค์กรต่างๆ  

อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของอินเดียคือการน้าเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
เข้ามาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารแปรรูปมากขึ น ดังกรณีที่เห็นได้ชัดคือ Nestle India ที่ต้องเผชิญกับ
ปัญหาใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาจากกรณีบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป Maggi มีปัญหาระดับผงชูรสผ่านการตรวจสอบทาง
วิทยาศาสตร์โดย Gorakhpur Laboratory โดยที่ผู้ตรวจสอบคุณภาพอาหารได้แสดงให้ผู้น้าอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปเห็นถึงความส้าคัญของคุณภาพอาหารจากกรณีของ Maggi ที่ท้าให้เสียชื่อเสียงและส่งผลเสียหาย
ต่อธุรกิจ อีกกรณีหนึ่งคือการกล่าวหาและร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Patanjali และถูกปรับกว่า 1.1 ล้านรูปี 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์มากมายที่ผลิตจากโรงงานที่อยู่ภายใต้สัญญาของ Patanjali แต่ไม่ถูกระบุสถานที่ผลิตไว้ใน
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ฉลากของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี  ผลิตภัณฑ์ของ Patanjali ไม่ได้ดีในแง่คุณภาพอย่างที่โฆษณาไว้ เหตุการณ์
เหล่านี สะท้อนให้เห็นถึงการเพ่ิมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและยกระดับคุณภาพการตรวจสอบ
มาตรฐานด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพ

และโภชนาการ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี ส่วนใหญ่แล้วน้าเข้าจากต่างประเทศหรือไม่ก็มีลักษณะที่เหมือนผลิตภัณฑ์ที่

ถูกน้าเข้าจากต่างประเทศ โดยปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ชั นน้าส่วนใหญ่สามารถมองหาได้ในตลาดระหว่างประเทศใน

อินเดียจากนโยบายการเปิดเสรีทางการค้า ในปีที่ผ่านพบว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ใน

อุตสาหกรรมอาหารมีอัตราลดลง ธุรกิจ start-up ก็เป็นไปไม่ค่อยดี อีกทั งบางแห่งต้องถูกปิดตัวลง และมี

แนวโน้มของการลงทุนที่ลดลง ส่วนธุรกิจบริการด้านอาหารต้องพบกับความยากล้าบากอย่างมากหลังจากการ

ประกาศใช้นโยบายยกเลิกธนบัตร 500 และ 1,000 รูปี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

 ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของอินเดียในช่วงปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความ

กระตือรือร้นของทั งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้บริโภค ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปในทิศทางที่

ก้าวหน้ามากขึ น แม้จะต้องพบกับอุปสรรคในช่วงปลายจากนโยบายการยกเลิกธนบัตร ตลอดจนเศรษฐกิจโลกที่

ซบเซา แต่แนวโน้มทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ นแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปใน

อินเดียสามารถดึงดูดการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง จากการที่อินเดียมีตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่และมี

ผู้บริโภคมากกว่าพันล้านคนจึงเป็นปัจจัยที่ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

3. ระบบการตรวจผ่านผลิตภัณฑ์อาหารน าเข้าของอินเดีย 

การเข้ามาลงทุนในอินเดียสิ่งส้าคัญต้องตระหนักและท้าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและรูปแบบการ

ลงทุนอย่างละเอียด เพราะบางครั งอาจมีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเผชิญจ้านวนมาก แต่หากนักลงทุนสามารถ

ทนต่อแรงกดดันนี ไปได้ รับรองว่าตลาดการค้าในประเทศอินเดียถือเป็นแหล่งท้าก้าไรและการค้าที่ส้าคัญได้

อย่างแน่นอน 

การน้าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสู่ประเทศอินเดียในปัจจุบัน ถูกควบคุมโดยหน่วยงานก้ากับดูแลความ

ปลอดภัยด้านอาหารของประเทศอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India: FSSAI ) ซึ่ง

ก้าหนดระเบียบและประกาศให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เมื่อมีการน้าเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนั น 

ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งออกอาหารมายังประเทศอินเดียจ้าเป็นต้องปฏิบัติตามขั นตอนและระเบียบของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการน้าเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร 
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โดยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพอาหารแห่งอินเดียประจ้าปี 2006 ซึ่งก้าหนด

กรอบมาตรฐานทางด้านอาหาร อันวางอยู่บนพื นฐานของวิทยาศาสตร์ ส้าหรับการควบคุมดูแลการผลิต ของ

โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า การกระจายสินค้า ผู้ขายและผู้น้าเข้า ให้ได้รับความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มี

มาตรฐาน และมนุษย์สามารถบริโภคได้ โดยมาตรา 4 (1) ของพระราชบัญญัติดังกล่าวก้าหนดให้มีองค์กร

มาตรฐานและคุณภาพอาหารแห่งอินเดีย ที่มีอ้านาจในการตรวจสอบและบริหารจัดการเรื่องคุณภาพอาหาร 

ภายใต้อ้านาจที่พระราชบัญญัติก้าหนด 

โดยองค์กรมาตรฐานและคุณภาพอาหารแห่งอินเดียและองค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่ง

อินเดีย จะมีหน้าส้าคัญอีกประการคือการให้ข้อมูลเบื องต้น การให้การสนับสนุน และแนะน้า ส้าหรับผู้ค้าที่

ต้องการน้าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานอาหารของอินเดีย 

 ภายใต้ระบบดังกล่าวนักธุรกิจไทยที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอินเดียจ้าเป็นต้องหาหุ้นส่วนใน

อินเดีย ในฐานะผู้น้าเข้า หรือตัวแทนการจัดจ้าหน่าย (Customs House Agent) ซึ่งตามกฎหมายของอินเดีย 

ผู้น้าเข้าจ้าเป็นต้องมีใบอนุญาตส้าหรับการน้าเข้าสินค้า ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของรัฐบาล (Central 

Licensing Authority) นอกจากนี ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนจ้าหน่ายยังจ้าเป็นต้องมีใบอนุญาตจาก FBO ส้าหรับการ

น้าเข้าของอาหาร ทั งนี ผู้น้าเข้าอาหารยังต้องลงทะเบียนกับ Directorate General of Foreign Trade (DGFT) 

ซึ่งจะออกเลขรหัสส้าหรับการเป็นผู้น้าเข้า-ส่งออกที่ถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาลอินเดีย สิ่งเหล่าจ้าเป็น

ส้าหรับนักธุรกิจชาวไทยที่จะร่วมทุนหรือส่งออกสินค้ามายังอินเดีย ที่จะหาหุ้นส่วนคนน้าเข้าที่ถู กต้องตาม

กฎหมาย  

ทั งนี เมื่อหาหุ้นส่วนในการน้าเข้าสินค้าได้แล้ว หุ้นส่วนดังกล่าวต้องด้าเนินการท้าเรื่องขอใบอนุญาต ที่

เรียกว่า No Objection Certificate (NOC) จาก FSSAI เพ่ือขออนุญาตในการน้าเข้าสินค้าประเภทต่างๆ โดย

เอกสาร NOC เป็นเอกสารส้าคัญที่ด้าเนินการออกให้โดย FSSAI แก่ผู้น้าเข้า หรือตัวแทนการจัดจ้าหน่าย เพ่ือให้

สามารถน้าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส้าหรับปัจจุบัน FSSAI อนุญาตให้ ผู้น้าเข้า หรือ

ตัวแทนการจัดจ้าหน่าย สามารถจดทะเบียนเพ่ือขอรับเอกสารดังกล่าวได้ผ่านทางออนไลน์เพ่ือใช้ส้าหรับพิธีการ

ศุลกากรตรวจสอบสินค้าน้าเข้า ส้าหรับการเข้าถึงระบบออนไลน์ เพ่ือลงทะเบียนขอรับเอกสาร NOC สามารถ

เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซด์ http://ics.fssai.gov.in โดยเว็บไซด์นี เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
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 อีกกระบวนการส้าคัญคือการที่ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนการจัดจ้าหน่ายที่ร่วมลงทุนในการน้าเข้าสินค้าจาก

ไทยจะต้องด้าเนินการแจ้งยืนยันไปยังเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท้างานในการตรวจเข้าสินค้า เกี่ยวกับความพร้อมใน

การส่งสินค้าตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ และขอการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐานดังกล่าว ทั งนี 

กระบวนการนี จะต้องท้าควบคู่กับการขอใบอนุญาต NOC 

 ส้าหรับขั นตอนต่อมาคือการเตรียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งตัวอย่างสินค้าให้กับห้องทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ของหน่วยงานก้ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศอินเดีย เพ่ือตรวจคุณภาพตัวอย่าง

สินค้า ซึ่งผู้น้าเข้า หรือ ตัวแทนการจัดจ้าหน่าย ต้องการน้ามาวางจ้าหน่ายภายในประเทศอินเดีย โดยปัจจุบัน

หน่วยงานก้ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศอินเดียได้มีการก้าหนดขนาดตัวอย่างสินค้าที่ใช้ใน

การทดสอบภายในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ดังนี  นมสด 500 มิลลิลิตร นม UHT 500 มิลลิลิตร โยเกิร์ต 

500 กรัม ไอศกรีม 300 กรัม น ้าตาล 200 กรัม น ้าผลไม้ 1 ลิตร ซอสชนิดต่างๆ 300 กรัม อาหารกระป๋อง 6 

กระป๋องที่มีการปิดผนึก อาหารประเภทอ่ืนๆ ที่ไม่มีระบุ 500 กรัม เป็นต้น โดยตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงส่วน

หนึ่งขอตัวอย่างสินค้าที่จ้าเป็นต้องส่งให้ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานก้ากับดูแลความปลอดภัย

ด้านอาหารของประเทศอินเดีย หากผู้ส่งออกชาวไทยต้องการส่งออกสินค้ามายังอินเดียจ้าเป็นต้องส่งตัวอย่าง

ภำพที ่1 หน้ำเว็บไซด์  http://ics.fssai.gov.in 
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ปริมาณดังกล่าวให้กับหุ้นส่วนชาวอินเดีย เพ่ือส่งต่อให้กับห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานสินค้า 

 ทั งนี ในการส่งตัวอย่างมายังอินเดียเพ่ือตรวจสอบที่ประเทศอินเดียนั น ตัวแทนผู้น้าเข้าหรือตัวแทน

จ้าหน่ายต้องไปรอรับของ ณ ด่านตรวจศุลกากร ในช่วงที่มีการนัดหมายกันกับเจ้าหน้าที่ เพ่ือการอ้านวยความ

สะดวกในการตรวจสอบ การให้ความช่วยเหลือในการอธิบายคุณลักษณะของสินค้า เป็นพยานในการปิดผนึก

สินค้าของเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานก้ากับดูแลความปลอดภัยด้าน

อาหารของประเทศอินเดีย และลงลายมือชื่อในสินค้าตัวอย่างที่มีการปิดผนึกดังกล่าว ทั งนี สินค้าที่จะส่งออก

มายังอินเดียต้องมีอายุเมื่อถึงระบบตรวจผ่านศุลกากรของอินเดียไม่ต่้ากว่าร้อยละ 60 ของอายุเฉลี่ยของสินค้า

ประเภทนั น  

 เมื่อห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานก้ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศ

อินเดียได้รับตัวอย่างของอาหาร จากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจ ในเบื องต้นห้องปฏิบัติการจะส่งต่อตัวอย่างดังกล่าวไป

ด้าเนินการตรวจสอบทันที เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลในการตรวจสอบ รวมถึงตัวอย่างทั งหมดที่จ้าเป็น มีความ

เพียงพอส้าหรับการทดสอบ สามารถใช้ได้ หรือปริมาณสินค้าตัวอย่างที่ส่งมามีปริมาณที่เพียงพอต่อการทดสอบ 

ซึ่งหากค้นพบข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องใด ๆ ทางห้องทดลองปฏิบัติจะแจ้งไปอย่างเจ้าหน้าประจ้าหน่วยงาน

ก้ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศอินเดียทันที 

 โดยระเบียบการทดสอบอาหารตัวอย่างของห้องปฏิบัติการจะต้องเป็นไปตามหลักการที่หน่วยงาน

ก้ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศอินเดียได้หลักเกณฑ์ไว้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท

ภำพที ่2 ตัวอย่ำงฉลำกปิดผนึกสินค้ำตัวอย่ำง 
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ของชนิดอาหาร โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะด้าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากาลของ 3 องค์การหลักคือ Codex 

Alimentarius Commission International Organisation for Standardization (ISO)  และDirector 

General Health Services (DGHS) , Ministry of Health and Family Welfare, Government of India 

 ทั งนี เมื่อมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าภายในห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ทางห้องปฏิบัติการจะมีการ

ออกรายงานการวิเคราะห์คุณภาพสินค้า ซึ่งจะถูกลงลายมือชื่อโดยนักวิเคราะห์ทางด้ านคุณภาพอาหารของ

อินเดีย ซึ่งตามพระราชบัญญัติก้าหนดให้รายงานการวิเคราะห์ดังกล่าวต้องออกภายใน 5 วันนับแต่วันที่ทาง

ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก้ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศ

อินเดีย 

 หากตัวอย่างดังกล่าวมีปัญหา หรือผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการออกมาว่าไม่ผ่านมาตรฐาน

ทางด้านคุณภาพและมาตรฐานของอาหารของทางการอินเดีย ผู้น้าเข้าสามารถอุทธรณ์ต่อผลการวิเคราะห์

ดังกล่าวได้ภายใน 15 วันภายหลังจากที่ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ลงนามด้วยนักวิเคราะห์ทางด้าน

คุณภาพอาหารออกมา โดยเรียกร้องผ่านหน่วยงานก้ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศอินเดีย 

ทั งนี เมื่อมีการอุทธรณ์ดังกล่าวเกิดขึ นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก้ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศ

อินเดีย จ้าเป็นต้องส่งตัวอย่างของสินค้าอาหารดังกล่าวชุดที่ 2 ให้กับห้องปฏิบัติการส้าหรับใช้วิเคราะห์ใหม่  

 ท้ายนี ตามกฎหมายของรัฐบาลอินเดียหากห้องปฏิบัติทดสอบทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานก้ากับดูแล

ความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศอินเดีย ตรวจพบว่าในตัวอย่างสินค้าที่ส่งมามีสารปนเปื้อนหรือสิ่งชีวิต

ขนาดเล็กที่อาจส่งผลกระทบ และสร้างอันตรายร้ายแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงความ

ปลอดภัยและสุขภาพของมนุษย์ นักวิเคราะห์สามารถแจ้งเรื่องเร่งด่วนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก้ากับ

ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศอินเดียให้ท้าลาย หรือกักสินค้าดังกล่าวได้ทันที 

 โดยสรุปแล้ว การส่งออกสินค้าอาหารจากประเทศไทยมายังประเทศอินเดีย ปัจจุบันจ้าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้ประกอบการภายในของอินเดียซึ่งเป็นผู้น้าเข้า หรือตัวแทนจ้าหน่ายที่มีความหน้าเชื่อถือ ซึ่งผู้
ส่งออกชาวไทยจ้าเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้น้าเข้าหรือตัวแทนจ้าหน่ายดังกล่าวเป็นผู้มีเอกสารส้าคัญที่
สามารถน้าเข้าสินค้าเข้าประเทศอินเดียได้อย่างแท้จริง เพ่ือให้การค้าขายไม่เกิดความติดขัดและผิดกฎหมาย 
ในขณะที่ปัจจุบันหน่วยงานอินเดียมีการก้าหนดมาตรฐานคุณภาพของสินค้าอาหารที่น้าเข้าจากต่างประเทศ 
การส่งออกสินค้ามายังประเทศอินเดียในปัจจุบันจึงมีความจ้าเป็นต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามที่
หน่วยงานก้ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศอินเดีย (FSSAI) ก้าหนด ทั งนี ขั นตอนดังกล่าว
ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรในการตรวจสอบ รวมถึงการเตรียมเอกสารของผู้น้าเข้าก็มีความจ้าเป็นอย่างมากใน
การด้าเนินงานน้าเข้าสินค้า ฉะนั นในปัจจุบันการส่งออกสินค้าจากไทยมายังประเทศอินเดียจึงจ้าเป็นต้องรักษา
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มาตรฐานของสินค้าให้เป็นไปตามท่ีทางการอินเดียก้าหนดด้วย ตามแต่ประเภทสินค้าที่ก้าหนดไว้ 

4. ตัวอย่างสินค้าไทยที่มีศักยภาพแข่งขันในตลาดอาหารแปรรูปของอินเดีย 

เมื่อพิจารณาจากความกระตือรือร้นในการผลักดันอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของอินเดีย การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื อสินค้าของชาวอินเดีย และแนวทางในการด้าเนินธุรกิจอาหารในอินเดีย ทั งสาม
ปัจจัยเหล่านี เป็นดั่งโอกาสส้าหรับนักธุรกิจที่ต้องการลงทุนในอินเดีย ซึ่งผลิตภัณฑ์จากไทยที่มีศักยภาพแข่งขัน
ในตลาดอินเดียได้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี  

4.1 เครื่องปรุงรส 

จากการที่คนไทยยังคงสืบทอดรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยไว้อย่างเหนียวแน่น ท้าให้
อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสของไทยในเชิงการค้ายังคงเติบโตและมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง จากอุตสาหกรรม
ที่มีลักษณะเป็นธุรกิจภายในครอบครัวในช่วงเริ่มต้น ปัจจุบันกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ขึ น มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสให้มีความหลากหลายเพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคภายใต้วิถีการด้ารงชีวิต
ที่ถูกบีบรัดด้วยเวลา โดยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ นส่วนใหญ่อยู่ในรูปกึ่งส้าเร็จรูป ชนิดผง ของเหลวและกึ่งของเหลว 
ซึ่งสามารถปรุงแต่งอาหารได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาจัดเตรียมส่วนประกอบ ส่วนในด้านการแข่งขันนั นพบว่า ตลาด
เครื่องปรุงรสในระดับกลางและระดับล่างประกอบด้วยผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางจ้านวนมากโดยเฉพาะ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP การเข้าสู่อุตสาหกรรมท้าได้ไม่ยากนัก เพราะไม่จ้าเป็นต้อง
ใช้เงินทุนจ้านวนมากและเทคโนโลยีขั นสูงแต่อย่างใด ขณะที่ตลาดบนมีผู้ผลิตรายใหญ่เพียงไม่กี่รายซึ่งครองส่วน
แบ่งตลาดในระดับสูง แม้การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่อาจมีอุปสรรคบ้างเนื่อ งจากต้องใช้เงินลงทุนสูง 
จ้าเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และผู้บริโภคยังคงจดจ้ายี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจ้าของตลาดรายเดิม แต่ปัจจุบัน
แนวโน้มการบริโภคที่เน้นสะดวกสบายและประหยัดเวลามากขึ น ท้าให้ตลาดเครื่องปรุงรสของไทยเติบโตขึ น
มาก และได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มมากขึ น 

โดยในช่วงที่ผ่านมา ตลาดเครื่องปรุงรสในไทยมีอัตราขยายตัวต่อเนื่อง อย่างในปี 2557 มีมูลค่า 
31,290 ล้านบาท เติบโตขึ นร้อยละ 3 จากปี 2556  ต่อมาเมื่อถึงสิ นปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 33,400 ล้าน
บาท เติบโตขึ นร้อยละ 4.6 จากปี 2557  เนื่องจากผู้ประกอบการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสใหม่ๆ เข้าสู่
ตลาดเพ่ิมมากขึ น อีกทั งปรับเปลี่ยนรสชาติให้ถูกปากถูกคอ สอดคล้องกับอาหารไทยที่มีการพัฒนาเมนูใหม่ๆ 
หรือดัดแปลงเมนูให้หลากหลายมากขึ น เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคชาวไทยและต่างชาติ 

 ส้าหรับตลาดปรุงรสที่ผ่านมาของไทยนั นจะส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้านต่างๆในภูมิภาค กลุ่ม
ประเทศยุโรป และอเมริกา ส้าหรับประเทศอินเดียนั นถือเป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจส้าหรับผู้ประกอบการไทย
ด้วยเหตุผลที่อินเดียมีประชากรกว่าพันล้านคนถือเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก นอกจากนี ตลาด
เครื่องปรุงรสของอินเดียในปัจจุบันนั นยังไม่หลากหลายเท่าที่ควร จึงเป็นโอกาสดีส้าหรับผู้ประกอบการไทยใน
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การลงทุนหรือส่งออกเครื่องปรุงรสต่างๆ มายังอินเดีย โดยในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของอินเดีย
ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากทั งจากการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน จึงท้าให้เกิดความรู้สึกใน
ทางบวกและความคาดหวังโดยทั่วกันถึงโอกาสดีในการลงทุนและการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่จะ
เกิดขึ นร่วมกับศักยภาพของตลาดโลก ซึ่งถือเป็นโอกาสดีส้าหรับผู้ประกอบการไทยที่เข้ามาลงทุน หรือส่งออก
สินค้าท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว  

นอกจากนี ตลาดสินค้าต่างๆ จากต่างประเทศได้ขยายลงไปสู่ระดับชุมชนห่างไกลของอินเดียมากขึ น ซึ่ง
แตกต่างจากอดีตที่จะมีอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่เท่านั น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การบริโภคของคนอินเดียที่หันมาใช้ระบบอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ น ท้าให้ตลาดสินค้าออนไลน์ได้ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การกระจายตัวของสินค้าต่างๆมีมากขึ น โดยในพื นที่ห่างไกลได้มีการปรับตัวการสั่งซื อสินค้า
ออนไลน์มากยิ่งขึ น ถือเป็นผลดีส้าหรับสินค้าต่างประเทศมีจะมีโอกาสขยายฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ น หากสามารถ
น้าสินค้าเข้าตลาดสินค้าออนไลน์ได้ 

สิ่งส้าคัญประการหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องพึงระวังส้าหรับการมาลงทุนในอินเดีย คือ ประเภทของ
อาหาร โดยวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของอินเดียค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ โดยชาวอินเดียส่วนใหญ่
ค่อนข้างเคร่งครัดในการเลือกอาหารที่จะรับประทานอาหาร และพิจารณาจากวัตถุที่น้ามาผลิต เนื่องจากชาว
ฮินดูที่เคร่งครัดจะไม่รับประทานอาหารที่มาจากเนื อสัตว์ ซึ่งถือเป็นเรื่องโจทย์ใหญ่ที่ผู้ประกอบการจะต้อง
พิจารณาเป็นอันดับแรก นอกจากนี สิ่งที่พึงระวังส้าหรับการมาลงทุนด้านอาหารในอินเดียคือ รสชาติที่คนส่วน
ใหญ่ค่อนข้างที่จะชอบในเครื่องเทศแบบอินเดีย ส้าหรับผู้ประกอบการที่จะมาลงทุนนั นจ้าเป็นที่ ต้องศึกษาใน
ประเด็นดังกล่าวและปรับปรุงให้สอดรับรสชาติของเครื่องเทศอินเดีย จึงจะท้าให้สินค้ามีโอกาสขยายตัวได้มาก
ยิ่งขึ น 

4.2 ผลไม้กระป๋อง 

ด้วยภาพรวมของศักยภาพตลาดสินค้าในอินเดียที่กล่าวมาข้างต้น ทั งในส่วนของขนาดเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ การเติบโตของภาพรวมทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค มาตรการการส่งเสริม
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ปริมาณความต้องการสินค้าที่เพ่ิมมากยิ่งขึ น การเพ่ิมช่องทางใหม่ๆ  ในการ
เข้าถึงสินค้าของผู้บริโภค และการเติบโตอย่างรวดเร็วของชนชั นกลางภายในสังคมอินเดีย ส่งผลให้เกิดการ
บริโภคสินค้าแปรรูปมากยิ่งขึ น เพ่ือตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่อาศัยความเร่งรีบ และต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ น สินค้าอาหารแปรรูปจึงมี
ความเติบโตมากยิ่งขึ นภายในตลาดสินค้าของอินเดีย 

 ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าแปรรูปประเภทต่างๆ ทั งอาหาร 
ผลไม้ และวัตถุดิบประกอบอาหารต่างๆ ซึ่งตลาดอินเดียถือว่ามีศักยภาพในการรองรับและบริโภคอาหารแปรรูป
ดังกล่าว แต่สิ่งส้าคัญคือด้วยขนาดประชากรขนาดใหญ่ของอินเดีย และค่านิยมทางศาสนาส่งผลให้สินค้าอาหาร
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แปรรูปบางชนิดอาจประสบปัญหาในการเข้ามาท้าการตลาดในประเทศอินเดียได้ เช่น อาหารจ้าพวกเนื อสัตว์
ต่างๆ เพราะตามวัฒนธรรมฮินดู ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศ จะนิยมบริโภคอาหารมังสวิรัติ ท้าให้กรอบ
ของสินค้าแปรรูปที่จะส่งออกมายังประเทศอินเดียมีข้อจ้ากัดมากยิ่งขึ น  

 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาข้อมูลการบริโภคของคนอินเดียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้า พบว่าสินค้าของ
ไทยจ้าพวกผลไม้ ถือได้ว่าเป็นที่นิยมในประเทศอินเดียอย่างมาก โดยเฉพาะมังคุด และเงาะ จึ งถือเป็นโอกาส
ส้าคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันให้ผลไม้เข้ามาตีตลาดผลไม้ในประเทศอินเดีย ที่ส้าคัญคือควรมุ่งการท้าการตลาด
ไปที่ผลไม้กระป๋อง ซึ่งไทยมีศักยภาพสูงมากในการส่งออกสินค้าประเภทดังกล่าว เพราะผลไม้ของไทยมีจุดแข็ง
ในเรื่องรสชาติเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ผลผลิตหลากหลายและต่อเนื่องตลอดปี อีกทั งไทยมีการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตผักผลไม้ที่มีประสิทธิภาพ โรงงานผลิตได้ตามมาตรฐานสากล อันเป็นสิ่งที่อินเดียประสบปัญหา กล่าวคือแม้
ผลไม้หลายชนิดอินเดียจะมีคล้ายคลึงกับไทย แต่ไม่สามารถสร้างผลผลิตได้ตลอดทั งปี ส่งผลให้เกิดช่องว่างของ
การบริโภค ซึ่งผลไม้แปรรูปของไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวของตลาดภายในประเทศอินเดียได้ 
ในขณะเดียวกันผลไม้กระป๋องหรือผลไม้แปรรูปที่ปัจจุบันวางจ้าหน่ายในประเทศอินเดีย มีราคาที่ค่อนข้างสูง 
เมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ แตกต่างจากผลไม้กระป๋องหรือผลไม้แปรรูปที่ผลิตจากประเทศไทย ที่มีคุณภาพสูง 
ในขณะเดียวกันก็มีราคาท่ีสมเหตุสมผล 

จากตัวเลขการส่งออกสินค้าผลไม้กระป๋องของส้านักพัฒนาการค้าและธุ รกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พบว่ามูลค่าการส่งออกของผลไม้กระป๋องของไทยในปี 2558
เพ่ิมสูงถึง 2,209.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งในจ้านวนนี ตลาดหลักของประเทศไทยยังคงจ้ากัดอยู่เพียงไม่กี่
ประเทศเท่านั น อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา สหราชอาณาจักร จีน เกาหลีใต้ 
เยอรมนี และไต้หวัน เป็นต้น จึงถือได้ว่าโดยภาพรวม ศักยภาพของประเทศไทยในการส่งออกสินค้าจ้าพวก
ผลไม้กระป๋องมีศักยภาพสูงอยู่แล้ว หากแต่จ้าเป็นต้องเพ่ิมความสามารถมากยิ่งขึ นในการเข้ามาท้าการตลาดใน
ประเทศอินเดีย  

เหตุผลส้าคัญท่ีผลไม้กระป๋องมีศักยภาพในการส่งออกมายังประเทศอินเดีย อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้า
นี แล้วว่าคนอินเดียมีวัฒนธรรมที่นิยมการบริโภคผลไม้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสินค้าพื นฐานของชีวิตประจ้าวันหากแต่ 
ผลไม้แต่ละชนิดจะมีฤดูกาลในการออกผลผลิต ส่งผลให้เกิดช่องว่างในการบริ โภคสินค้าภายในประเทศอินเดีย 
ซึ่งผลไม้กระป๋องสามารถตอบสนองโจทย์ดังกล่าวได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลา
ยาวนาน ไม่ขึ นอยู่กับฤดูกาล จึงสามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวได้ ในขณะที่ผลผลิตของผลไม้
ภายในประเทศไทยก็มีตลอดทั งมี ท้าให้สายการผลิตผลไม้กระป๋องมีอุปสรรคน้อยในการส่งออกมายัง
ต่างประเทศ  
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นอกจากนี  ผลไม้กระป๋องของไทยสามารถเข้าสู่ตลาดของอินเดียผ่านส่งทางการค้าออนไลน์ได้ 
เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่สินค้าสดที่จ้าเป็นต้องขายอย่างเร่งด่วน ซึ่งจากข้อมูลตลาดสินค้าออนไลน์
ของอินเดียที่อธิบายมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าตลาดสินค้าออนไลน์ในประเทศอินเดียมีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และเริ่มกลายเป็นช่องทางส้าคัญของคนอินเดียในการจับจ่ายใช้สอย ซื อหาสินค้าที่ตนต้องการ โดย
ปัจจุบันช่องทางดังกล่าวได้เพ่ิมเติบขยายถึงสินค้าบริโภคต่างๆ มากยิ่งขึ น จึงถือเป็นอีกโอกาสส้าคัญที่ผลไม้
กระป๋องของไทยจะเข้ามาท้าการตลาดภายในประเทศอินเดียผ่านช่องทางดังกล่าว 

ที่ส้าคัญคุณภาพของสินค้าไทยมีคุณภาพในสายตาของคนอินเดีย จึงเป็นอีกผลกระทบเชิงบวกที่จะ
ส่งเสริมให้ผลไม้กระป๋องของไทยส่งออกมายังอินเดียได้มากยิ่งขึ น เพราะจากสถิติการเติบโตที่เพ่ิมขึ นของชนชั น
กลางในประเทศอินเดีย ซึ่งประชากรกลุ่มดังกล่าวมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้า รวมถึงคุณประโยชน์ที่ได้จาก
สินค้าเป็นหลัก มากกว่าราคา ในขณะเดียวกันประชากรกลุ่มนี ก็เป็นก้าลังซื อหลักภายในประเทศอินเดีย ซึ่ง
ผลไม้ไทยหลายชนิดถือได้ว่าติดตลาดและถูกซื อหาโดยประชากรกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อจึงเป็นอีกสัญญาณบวกท่ี
จะช่วยให้ตลาดผลไม้กระป๋องของประเทศไทย ภายในอินเดียมีความสดใสมากยิ่งขึ น 

การมีคู่แข่งจ้านวนน้อยและราคาที่ยังสูงภายในประเทศอินเดียถือเป็นสัญญาณบวกที่ส่งผลให้การ
ส่งออกสินค้าผลไม้กระป๋องมายังประเทศอินเดียประสบความส้าเร็จ  กล่าวคือผู้ผลิตผลไม้กระป๋อง
ภายในประเทศอินเดียยังคงมีปริมาณที่น้อย เป็นผลส้าคัญจากปัญหาเรื่องเทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงวัตถุดิบที่
ไม่สามารถหาได้ตลอดเวลา ส่งผลให้ประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพในเรื่องดังกล่าว และมีความช้านาญในการขนส่ง
ผลไม้กระป๋องสามารถเข้ามาท้าตลาดในประเทศอินเดียได้ เนื่องจากคู่แข่งที่มีอยู่อย่างจ้ากัด 

ภำพที่ 3 ช่องทำงค้ำสินค้ำออนไลน์ภำยในประเทศอินเดีย 
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กล่าวได้ว่าผลไม้กระป๋องของไทยถือเป็นสินค้าเด่นที่น่าสนใจที่สามารถส่งออกมายังประเทศอินเดีย 
ด้วยเหตุผลเรื่องคุณภาพสินค้า การตอบสนองต่อช่องของตลาด ราคาที่มีความสมเหตุสมผล คู่แข่งที่มีปริมาณ 
รวมถึงช่องทางในการจ้าหน่ายที่เพ่ิมมากยิ่งขึ น อย่างไรก็ตามการลงทุนทุกอย่างจ้าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติม
มากยิ่งขึ น ในขณะเดียวกันผู้ส่งออกก็จ้าเป็นต้องท้าการศึกษาข้อปฏิบัติต่างๆ ที่รัฐบาลอินเดียก้าหนดส้าหรับการ
น้าเข้าส่งออกสินค้า ทั งนี ตลาดสินค้าของอินเดียยังคงเป็นที่จับตามอง เพราะหากสามารถยึดพื นที่ดังกล่าว
ภายในประเทศอินเดียได้แล้ว แน่นอนว่าผลตอบแทนที่ได้รับจะมีปริมาณสูง และมีความยั่งยืน 

4.3 ขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย 

จากความเปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดียทั งรูปแบบเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ น กระบวนการกลายเป็น
เมืองที่เพ่ิมสูงขึ นในพื นที่ต่างๆ ก้าลังการซื อที่มีมากขึ น ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในหมู่คนเมือง
ของอินเดียโดยเฉพาะรูปแบบของอาหารการกิน อาหารแปรรูปประเภทขนมขบเคี ยวได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ้าวันของชาวอินเดียอย่างส้าคัญ เห็นได้จากการคาดการณ์ว่าตลาดขนมขบเคี ยวจะมีมูลค่ากว่า 3.58 
แสนล้านรูปี ในปี 2020 จากที่มีมูลค่าในปี 2015 อยู่ที่ 1.91 แสนล้านรูปี3 ดังนั นการลงทุน/น้าเข้าอาหารแปร
รูปประเภทขนมขบเคี ยวเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจในการเจาะตลาดอาหารอินเดีย 

เช่นเดียวกันกับในประเทศที่ขนมขบเคี ยวก้าลังเป็นที่นิยมอย่างมาก และในบรรดาขนมขบเคี ยว
มากมายที่เป็นที่ก้าลังมาแรงในประเทศไทย แน่นอนว่าต้องมีสาหร่ายเป็นหนึ่งในนั น โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา 
ขนมประเภทสาหร่ายมีการเติบโตร้อยละ 24 ซึ่งมีมูลค่า 2,523 ล้านบาท4 ด้วยรสชาติและคุณประโยชน์ทาง
โภชนาการ และการท้าการตลาดที่ดี ขนมขบเคี ยวประเภทสาหร่ายจึงสามารถติดตลาดในประเทศไทยโดยใช้
เวลาไม่นานนัก ทั งนี  จากการที่อินเดียซึ่งก้าลังมีพลวัตรทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับประเทศไทย 
ตลอดจนมีขนาดตลาดขนาดใหญ่จากจ้านวนประชากรผู้บริโภคในระดับพันล้าน การที่ขนมขบเคี ยวประเภท
สาหร่ายจะสามารถเจาะตลาดอินเดียได้จึงไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื อมเช่นกัน 

สิ่งที่ท้าให้ขนมขบเคี ยวประเภทสาหร่ายได้เปรียบกว่าขนมขบเคี ยวประเภทอ่ืนๆ คือการที่สาหร่ายถือ
เป็นอาหารมังสวิรัติซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมการกินของคนอินเดียส่วนใหญ่ โดยก่อนหน้านี ขนมขบเคี ยวของ
อินเดียส่วนมากมักจะเป็นมันฝรั่งทอดกรอบ ถั่ว และข้าวโพด ซึ่งเป็นขนมขบเคี ยวที่ผลิตจากวัตถุดิบประเภท
พืชผลทางการเกษตร สาหร่ายเองก็เป็นผลิตผลประเภทพืชเช่นเดียวกัน ท้าให้การแนะน้าขนมขบเคี ยวประเภท
สาหร่ายสู่ตลาดขนมขบเคี ยวของอินเดียอาจไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนกับขนมขบเคี ยวประเภทอ่ืนๆ ที่ไม่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมการกินของคนอินเดีย 

นอกจากนี  พฤติกรรมการบริโภคของคนอินเดียที่สนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ น ผ่านการเลือกซื ออาหาร
แปรรูปที่มีคุณภาพดี และมีคุณค่าทางโภชนาการจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจท้าให้ขนมขบเคี ยวประเภทสาหร่าย

                                                 
3 หนงัสือพมิพ ์THE ECONOMIC TIMES. Dec 20, 2016. 
4 http://marketeer.co.th/archives/74556 
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เป็นที่ดึงดูดผู้บริโภคในอินเดีย เนื่องจากสาหร่ายเองก็เป็นพืชที่มีคุณประโยชน์มากมายในตัวอยู่แล้ว และจาก
การที่มีเทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี ยวประเภทสาหร่ายในรูปแบบที่ลดคอเลสเตอรอลจึงยิ่งสามารถตอบสนอง
ต่อผู้บริโภคในกลุ่มที่รักสุขภาพได้อีกด้วย เช่นเดียวกับการเป็นอาหารแปรรูป ขนมขบเคี ยวประเภทสาหร่ายยัง
สามารถวางขายในระบบร้านค้าออนไลน์ได้ไม่ยากนัก ด้วยการที่สามารถเก็บรักษาได้นาน และมีรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีความทันสมัย ท้าให้ขนมขบเคี ยวประเภทสาหร่ายยังสอดรับกับแนวโน้มของรูปแบบการขายสินค้าใน
อินเดียที่ก้าลังเคลื่อนไปสู่ระบบออนไลน์ได้อีกเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม หากขนมขบเคี ยวประเภทสาหร่ายต้องการเจาะตลาดของอินเดียแล้ว อาจจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบรสชาติที่สอดคล้องกับลิ นของชาวอินเดีย ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าวัฒนธรรมการกินของคน
อินเดียค่อนข้างเข้มแข็ง กล่าวคือยังคงรสชาติดั งเดิมที่ต้องผสมเครื่องเทศของอินเดียไว้ในอาหารเกือบทุกชนิด 
ดังนั น อาจจะต้องมีการปรุงแต่งรสชาติใหม่ๆ ส้าหรับชาวอินเดียโดยเฉพาะ ตลอดจนในเรื่องของราคาสินค้าที่
อาจต้องมีการแยกราคาตามตลาดมวลชน และตลาดเฉพาะ ซึ่งตลาดมวลชนส่วนใหญ่ของอินเดียยังเป็น
ประชากรที่มีรายได้น้อยอยู่จึงต้องแยกออกจากตลาดเฉพาะที่เป็นคนชั นกลางซึ่งก็ก้าลังเพ่ิมจ้านวนมากขึ น
เรื่อยๆ เช่นเดียวกัน 

สรุป 

 ปัจจัยส้าคัญที่มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สินค้าไทยสามารถท้าการส่งออกมายัง
ประเทศอินเดียได้คือ การส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าประเภทใหม่ๆ 
จ้าเป็นต้องมีการส่งเสริมการตลาดที่ให้ผู้บริโภคชาวอินเดียได้ทดลองใช้ เช่นเครื่องปรุงรส หรือผลไม้กระป๋อง 
เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ น นอกจากนี  ยังควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อมูล
ด้านการน้าเข้าสินค้าของอินเดีย ส้าหรับผู้สนใจส่งออกทีต่้องการส่งออกสินค้ามายังประเทศอินเดียให้เป็นที่รับรู้
มากยิ่งขึ น โดยเฉพาะกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการน้าเข้าสินค้าในแต่ละประเภทที่มีรายละเอียดและความ
สลับซับซ้อนมากขึ น ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง  ทั งนี  ผู้ส่งออกและผู้สนใจการส่งสินค้ามายัง
อินเดียจะพบได้ว่า จากระดับความเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียที่สูงขึ นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อก้าลังซื อที่เพ่ิม
มากยิ่งขึ นของชาวอินเดีย ท้าให้ตลาดสินค้าและบริการของอินเดียมีความน่าสนใจต่อนักลงทุน และผู้ผลิตสินค้า
จากต่างประเทศเป็นจ้านวนมาก  

          สคต.กรุงนิวเดลีได้จัดท้ารายชื่อผู้น้าเข้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีความน่าเชื่อถือ และมีศักยภาพใน
การน้าเข้าสินค้า เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่า การน้าเข้าสินค้าของอินเดียจ้าเป็นต้องผ่านพิธีการ
ศุลกากร รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพสินค้าควบคู่ไปด้วย ซึ่งผู้ส่งออกชาวไทยจ้าเป็นต้องมีหุ้ นส่วนการน้าเข้า
ของอินเดียที่มคีุณภาพ เชื่อถือได้ จึงจะเป็นปัจจัยส้าคัญอย่างยิ่งยวดในการสร้างความยั่งยืนของการด้าเนินธุรกิจ
การค้ากับอินเดีย 
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IMPORTERS OF FOODSTUFF & BEVERAGES 

 

 

Suresh Kumar & Company (Impex) Pvt. Ltd 

(Mr. Nikhil S Asrani, Director) 
Khasra No. 1092, Bhalaswa Village, Opp. Chawla Dharam Kanta, Near Azadpur Bypass Delhi 

Tel : 91 11 4343 4848, 2700 4000  Fax : 91 11 4343 4849 

E-mail : nikhil@skco.in   Web : www.skco.inn 

 

Peaches 

(Mr. Akshat Asrani, Vice President) 
R-18, Lower Ground Floor, Greater Kailash Part 1, New Delhi – 110 048 

Tel : 91 11 6565 2934  Mob : 91 96540 20100  

E-mail : akshat@peaches.in    Web : www.peaches.in 

 

Dugar Overseas (Mr. Manoj Dugar - Director) 

D – 56, First Floor, Chatterpur Encalve, New Delhi – 110 074 

Tel : 91 11 2630 3123  Mob :91 – 98116 22887  Fax : 91 11 2630 3126 

E-mail : dugaroverseas@gmail.com  Web : www.dugaroverseas.com 

 

L-Comps & Impex Pvt. Ltd (Mr. Puneet Gupta) 

182/63, Industrial Area, Phase I, Chandigarh – 160 002 

Tel : 91 172 2650026  Mob : 91 93160 30904 Fax : 91 172 2653861 

E-mail : puneet@lcomps.com 

 

Rama Vision Limited 

Rama House, Najafgarh Road Industrial Area, Shivaji Marg, New Delhi – 110 015 

Tel : 91 11 4534 9999  Mob : +91 98716 00007  E-mail : udit@ramavisionltd.com 

Mr. Rajesh Kalra – Proprietor 

Satkar International 

15A/24, WEA, Karol Bagh, New Delhi – 110 005 

Tel : 91 11 25765401  Mob : +91 9899919175 

E-mail : satkar_international@yahoo.com   Web : www.satkarint.com 

 

Om Sai Ram Sales 

(Mr. Basant Arora – Director) 
341-342, Bhim Nagar, Near Ram Lila Ground, Opp. Lala Ram Chandra Taneja Park 

Railway Road, Gurgaon – 122 001 (Haryana) 

Tel : 91 124 4370225  Mob : +91 93111 30222/24 

E-mail : osrs.ggn@gmail.com 

 

Holyland Marketing Pvt. Ltd (Mr. Kapil Budhraja) 

D-154, New Rajinder Nagar, New Delhi – 110 060. 

Tel : 91 98333 07501           Fax : (91 11) 27203971 

E-mail : kapil@holylandgroup.com                 Web : www.holylandmktg.com 

mailto:nikhil@skco.in
mailto:akshat@peaches.in
mailto:puneet@lcomps.com
mailto:satkar_international@yahoo.com
http://www.satkarint.com/
mailto:holyland@vsnl.net
http://www.holylandmktg.com/
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Rodaa Ji Company (Mr. Lalit Asrani) 

IInd Floor, GI – 30, Main G. T Karnal Road Industrial Area, Delhi – 110 033 

Tel : (91 11) 46988888 (30 Lines) Mob :  98100 16425 Fax : 91 – 98181 42101 / 

27111906 

E-mail : rodaajicompany@yahoo.co.in 

 

Royal Import & Export 

(Mr. Jaspreet Singh Brar, Director) 
E 23, Phase 7 Industrial Area, Mohali 

Tel : 91 172 4416813  Mob : 91 9592600002  Fax : 91 172 4659723 

E-mail : jaspreet@royalimports.in 

 

Best Products & Solutions 

(Mr. Sanjay Nayyar – Director) 
312 DDA L S C E Block, Vikas Puri, New Delhi – 110 018 

Tel : 91 11 4558 1674  Fax : 91 11 2853 5483 

E-mail : sanjay.nayyar@bestproductsmail.com 

 

Geekay Sales Corporation (Mr. R L Nayyar) 

C-15, Hari Nagar, New Delhi – 110 064 

Tel : 91 11 25496264  Mob : 91 99103 25252, 98681 03833  Fax  : 91 11 25127292 

E-mail : rlnayyar2007@yahoo.co.in  geekaygourmet@gmail.com 

 

Max Foods Corporation (Mr. Amit Lohana) 

B 226 Ashok Vihar, Phase I, New Delhi 

Tel : 91 11 4228 3223  Mob : 91 98111 58889 Fax : 91 11 2743 6345 

E-mail : amit@maxfoods.in max@maxfoodz.com maxfoods@gmail.com 

 

PJS Overseas (Mr. Ajay Gupta) 

501, 5th Floor, D Mall, Pitampura, Netaji Subhash Place, District Centre, Wazirpur, New Delhi 

Tel : 91 11 4742 1100  Fax : 91 11 4587 0780 E-mail : ajay@pjsoverseas.com 

 

Chenab Impex Pvt. Ltd  (Mr. Anil Chandok) 

J1A, Ansa Industrial Estate, Saki Vihar Road, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai – 400 072 

Tel : 91 22 2847 8880  Fax : 91 22 2847 0859 

E-mail : anil@chenabimpex.com  Web: www.chenabimpex.com 

 

Maple Leaf Distribution Pvt. Ltd (Mr. Brij Mohan Gupta) 

45/2233 Samadhan Building, Gandhi Nagar, Bandra East, Mumbai - 400 051, India. 

Tel: +91 22 6411 8822 / 33, 4014 3666, 4014 8666 Fax: +91 22 2645 1755. 

E-mail: admin@mapleleaf.in / north@mapleleaf.in 

Sunbeam Mercantile Ventures Pvt. Ltd (Mr. Vikash Kumar Singhal) 

7/838, Darussalam Road, Jew Town, Cochin – 682 002 

Tel : 91 484 2226422  Mob : +91 9447124752 

E-mail : singhalbros@eth.net   Web : www.sunbeamventures.com 

mailto:rodaajicompany@yahoo.co.in
mailto:jaspreet@royalimports.in
mailto:sanjay.nayyar@bestproductsmail.com
mailto:rlnayyar2007@yahoo.co.in
mailto:amit@maxfoods.in
mailto:max@maxfoodz.com
mailto:maxfoods@gmail.com
mailto:anil@chenabimpex.com
mailto:admin@mapleleaf.in
mailto:north@mapleleaf.in
mailto:singhalbros@eth.net
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Vighnesh Tradelinks 

S-401, Kumar Sophronia, Kalyani Nagar, Pune – 411 014 

Mob : +91 96375 00898 

E-mail : info@vighneshtradelinks.com  Web : www.vighneshtralinks.com 

 

Agrim Sales (Mr. Rakesh Sharma) 

Shop No. 18, C.S.C – VIII, Sector – 8, Rohini, Delhi – 110 085 

Tel : (91 11) 27944993, 98105 42799 Fax : (91 11) 27942164 

E-mail : agrim@agrimsales.com 

 

Vijaya Enterprises (Mr. Vijay Dhawan, CEO) 

10123, Liberty Road, Azad Market, Delhi – 110 006 

Tel : 91 11 2362 4472  Mob : 91 98101 98472 Fax : 91 11 23544472  

E-mail ; vijayaenterprises1975@bol.net.in 

 

Ashokasha Exim Pvt. Ltd (Mr. Amit Agarwal) 

1703/B-2, Rosemary, Runwal Garden City, Balkum, Thane (W) – 400 608 

Tel : 91 22 2543 7440   Mob : 91 98109 64310 

E-mail : amit.a@aepl.biz / info@aepl.biz 

 

R P C Foods (Mr. Sonu Asrani) 

M 212, Lado Sarai, Near DDA Park, Delhi – 110 030 

Tel : 91 11 2952 3031 – 32 Mob : 91 98918 98915 Fax : 91 11 4610 3230 

E-mail : chetan@rpcfoods.com / info@rpcfoods.com 

 

Saksham Impex Pvt. Ltd 

(Mr. Ashish Dubey, Managing Director) 
321 – S, Ground Floor, Chirag Dilli Village, New Delhi – 110 017 

Tel : 91 11 4163 0336  Mob : 91 98101 17387 Fax : 91 11 4166 4819 

E-mail : ashish@sakshamimpex.com   Web :  www.sakshamimpex.com 

 

Midas Foods India Pvt. Ltd 

(Dr. Sumeet Naroola, CEO) 
R – 3, Nehru Enclave, New Delhi  

Mob : 91 98110 11812 

E-mail ; sumeet@midasfoods.in 

 

AKG Imports 

(Mr. Rajat Gupta, Director) 
B 108, LGF, Malviya Nagar 

New Delhi – 110 17 

Tel : 91 11 6551 5564  Mob : 91 98118 11053 Fax : 91 11 46014564 

E-mail : akgimports@gmail.com 
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Disclaimer: การเผยแพร่ข้อมูลใน “รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าอินเดีย” มวีัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเทา่นั้น 
ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้ 

 

 

A T Eximfoods Pvt. Ltd ( Mr. Vijay Arora, Director) 
, 337-B, D D A Flats,Gazipur, Delhi – 110 096 

Tel : 91 11 2277 7227 Mob : +91 98102 66257  Fax : 91 11 2273 1839 

E-mail : eximfoods@yahoo.co.in 

 

D C Johar & Sons (P) Ltd  (Mr. Rahul Johar) 

No. 1013/E, 17th Ë”Cross Indira Nagar 2nd Stage, Bangalore – 560 038 

Tel : 91 80 420 420 69 ob : +91 97399 98121  Fax : 91 80 2528 1648 

E-mail : rahul@joharsgroup.com  Web: www.joharsgroup.com 

 

Tan Business Ventures Pvt. Ltd (Mr. Nicholas Paul) 

11/1 Mahalinga Chetty Street, Mahalingapuram, Chennai – 600 034 

Tel : 91 44 2817 1424, 2817 3965 Mob : +91 98410 15422 Fax : 91 44 2817 2804 

E-mail : tbvtbv@gmail.com 

 

Star N Foods International 

(Mr. Raju Jiandani, Proprietor) 
B-405, Morning Glory Building, Vakola, Santacruz East, Mumbai – 400 055 

Tel : 91 22 26674300  Mob : +91 98207 44282 

E-mail : starnfoodsintl@gmail.com 

 

 

R R Universal Private Limited 

(Mr. Rajesh Poddar – Director) 
108, Jolly Bhavan No. 1, New Marine Lines, Mumbai – 400 020 

Tel : 91 22 2200 7387  Fax : 91 22 22007359 

E-mail : admin@rruniversal.in    / rajesh@rruniversal.in  Web : www.rruniversal.in 

 

Spencers Retail Limited 

(Mr. Saurabh Maheshwari – Deputy General Manager – Processed Food) 
Duncan House, 3rd Floor, 31, N S Road, Dalhousie, Kolkata – 700 001 

Tel : 91 33 66257640  Mob : +91 9874432300 Fax : +91 33 22318761 

E-mail : saurabh.maheshwari@rp-sg.in 

 

 

Resources International Pvt. Ltd 

(Ms. Amal Dev – CEO) 
75 Link Road, Lajpat Nagar – 3, New Delhi – 110 024 

Tel : 91 11 41550394  Mob : +91 9810831509 Fax : +91 11 29848826 

E-mail : amal@marketsindia.com    Web : www.freshnfrozen.com 

 

Kravour Foods Pvt. Ltd 

(Mr. Prasan Surana – Managing Director) 
103 – B, Vasna Chacharwali, Temple Road, Sarkhaj Barla Road, Sanad (Gujarat) 

Mob : +91 98209 68939 

E-mail : prasan@kravourfoods.com 
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Disclaimer: การเผยแพร่ข้อมูลใน “รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าอินเดีย” มวีัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเทา่นั้น 
ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้ 

 

 

 

A K International 

40, Nanak Pura Market, New Delhi – 110 021 

Tel : +91 11 24106245 

E-mail : info@akinternational.net.in  Web : www.akinternational.net.in 

 

 

 

Tree of Life Pvt. Ltd 

Quantum Towers, Office NO. 304, 3rd Floor, Rambaug, SV Road, Malad (W), Mumbai 

Tel : 91 22 2883 1425 – 6 

E-mail : info@tolindia.com    Web : www.tolindia.com 

 

Empire Foods 

Empire Complex, 414, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013 

Tel : 91 22 66555435 

E-mail : sales@empirefoods.co.in   Web : www.empirefoods.co.in 

 

 

 

---------------------------------------- 

 

 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี  

กุมภาพันธ์ 2560 
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