รายงานการเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า
Upper Crust Food and Wine Show
1. ความเป็นมาของงาน
งาน Upper Crust เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะ B2C จัดเป็นประจาทุกปี จัดครั้ง
แรกเมื่อปี 2546 และหมุนเวียนไปในหลายเมืองของอินเดีย เช่น มุมไบ บังกาลอร์ ไฮเดอราบัด ปูเน่และครั้งนี้จัด
ที่ World Trade Center, Mumbaiเมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2561 ผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้ผลิตและนาเข้าอาหาร
ส่วนผู้เข้าชมงานเป็นทั้งผู้บริโภคทั่วไป ( end consumers) ผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหาร เชฟ ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจรับจัดเลี้ยง และภาคอุตสาหกรรม มีจานวนผู้เข้าร่วมงาน 145 ราย และผู้เข้าชมงาน
100,000 รายภายในงานมีการสาธิตการทาอาหาร แจกชิมอาหารและเครื่องดื่ม ควบคู่กับการขายปลีก
2. ผลการเยี่ยมชมงาน
2.1 งาน Upper Crust เหมาะกับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการขยายตลาด ในขณะเดียวกันก็เป็นเวที
ให้ผู้ประกอบการได้นาสินค้าใหม่มาทดสอบตลาดเช่นกัน

-22.2 สินค้าที่มาจาหน่ายในงาน เช่น เครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ น้าผลไม้ ไวน์ อาหารพร้อมรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพ เบเกอรี่ ไอศครีม เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ชีส ผลไม้ เครื่องปรุง เครื่องเทศ ตารา
อาหาร เครื่องครัว เป็นต้น โดยแยกเป็นสินค้าแบรนด์อินเดียร้อยละ 60 และต่างชาติร้อยละ 40
2.3 จากการสังเกตพบว่า สินค้าที่ได้รับความสนใจสูงสุด คือ
2.3.1 ของขบเคี้ยว เช่น corn chip, potato chip, nut เป็นต้น

2.3.2 เครื่องดื่มเช่น
- น้าผลไม้
- กาแฟพร้อมชงในรส/กลิ่นต่างๆ อาทิ วานิลลา ชอคโคแลต hazelnut Mint ในหีบห่อที่
ดูทันสมัย สวยงาม และสะดวกในการใช้งาน

-

-3- เครื่องดื่มเย็น อาทิ กาแฟ ชาผลไม้ Mojito บรรจุในขวดแก้วและกล่องกระดาษ ขนาด
ประมาณ 230มล. ราคา 195 รูปี แต่ช่วงแนะนาสินค้าขายลดราคาเหลือ 100 รูปีซึ่งส่วนใหญ่นาเข้าจาก
ประเทศอังกฤษ

- น้าปรุงกลิ่นสาหรับหยดในกาแฟ (Spice drop) เช่น
วานิลลา กุหลาบ สะระแหน่ ชอคโคแลต เป็นต้น

-42.3.3 เครื่องปรุง
- สินค้านาเข้าจากไทย เช่น น้าปลา ซีอิ้ว พริกแกง กระทิ ซอสปรุงรสต่างๆ อาทิ ผัดไทย
ต้มยา แกงเขียวหวาน น้ามะขาม

- ซอสต่างๆ เช่น ซอสทาข้าวผัด ซอสพาสต้า

2.3.4 บะหมี่สาเร็จรูป และอาหารพร้อมรับประทาน
2.4 สคต. มุมไบได้เข้าเยี่ยม 3 บริษัทที่นาเข้าสินค้าไทย ประกอบด้วย
2.4.1 Rama Vision Limited เป็นหนึ่งในบริษัทนาเข้าสินค้า
อาหารรายใหญ่ของอินเดีย ได้นาผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Real Thai
มาจัดจาหน่าย บริษัทฯ นาเข้าสินค้าไทยร้อยละ 60 ของการ
นาเข้าสินค้าทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ 40 นาเข้าจาก
เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน โดยมีลูกค้าหลักคือห้าง Food Hall,

Nature Basket, Big Bazaar และ Crawford Market จาก
-5การพูดคุยได้รับทราบว่าสินค้าอาหารของไทยได้รับความนิยมและ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง และในงานนี้บริษัทได้นาสินค้าใหม่นาเข้าจาก
ไทยภายใต้แบรนด์Lady Anna เป็นผงทาซุปบรรจุในถ้วยรสต่างๆ
เช่น เห็ด ผัก ไก่ มิโซ ข้าวโพด ต้มยา ต้มขาไก่ มาทดลองตลาด
โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

2.4.2 บริษัท Gadre Marine Export PVT. LTD. ขายอาหาร
แช่แข็งทั้งสินค้าปรุงสาเร็จรูปประเภท Finger Food อาทิ
ซาโมซาเนื้อปู/ปลาชุปแป้งทอด ปูอัด และอาหารทะเลแช่
แข็งทั้งนี้ บริษัทนาเข้าถั่วแระแช่แข็งจากไทยเป็นถุงบรรจุ
ขนาด 500 กรัม จาหน่ายในงานถุงละ 400 รูปี จาก
ราคาปกติ 500 รูปี
2.4.3 บริษัท iStoreDirect Trading LLP นาเข้าสินค้าภายใต้แบรนด์ urban platter และ
จาหน่ายให้กับ Amazon บริษัทฯ มีคลังสินค้าเป็นของตนเอง โดยปัจจุบันได้นาเข้าข้าวหอม
มะลิและแป้งข้าวเหนียวจากไทย โดยจาหน่ายข้าวหอมมะลิขนาดถุง 400 กรัมในราคา
300 รูปี ซึ่งเป็นราคาเดียวกับข้าวญี่ปุ่น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความต้องการนาเข้าข้าวหอมมะลิ
และข้าวเหนียวจากไทยมากขึ้น แต่ติดปัญหาตรงอัตราภาษีนาเข้าสูงมากถึงร้อยละ 85.85
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3. แนวโน้มของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
3.1 อุตสาหกรรมอาหารของอินเดียมีการเติบโตที่สูงมากและเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพิ่มส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกทุกปี เป็นภาคส่วนที่มีการเติบโตและสร้างกาไรสูง รัฐบาลอินเดีย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมอาหารแปร
รูป (Ministry of Food Processing Industries กาลังพยายามทุ่มพละกาลังเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาใน
อินเดียทั้งในรูปแบบร่วมทุน ความร่วมมือกับต่างประเทศ การอนุญาตตั้งโรงงานและการส่งออก
3.2 ตลาดอาหารและของชาของอินเดียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก โดยอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารมีส่วนแบ่งร้อยละ 32 ของตลาดอาหารรวมทั้งประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นอับดับ 5 ของ
อินเดียในมิติของการผลิต การบริโภค และการส่งออก ตลาดกรูเมต์ของอินเดียมีมูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
เติบโตร้อยละ 20 และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอาหารได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการค้าอย่างรุนแรงไปสู่
การสั่งซื้อออนไลน์ ในภาคการค้าออนไลน์มีการเติบโตถึงร้อยละ 150 ต่อปี มูลค่าประมาณ 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐโดยมีFoodPanda, Zomato, TinyOwl, และ Zwiggyเป็นผู้ค้าออนไลน์หลัก
3.3 อินเดียเริ่มมีผู้หญิงออกไปทางานนอกบ้านมากขึ้น ผู้บริโภคมีกาลังซื้อมากขึ้น และมีความนิยมสินค้า
นาเข้ามากขึ้น สินค้าประเภทของขบเคี้ยวและเครื่องดื่มจากต่างประเทศจึงได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอินเดียมาก
4. โอกาสของไทย
4.1 การลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในอินเดีย ทั้งนี้ ในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา (เมษายน 2543มีนาคม 2560) อินเดียมีการลงทุนจากต่างชาติ 7.54 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะสูงถึง 33 พันล้าน
เหรียญสหรัฐในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งแต่ละรัฐของอินเดียได้มีการสนับสนุนและต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติ และ

แข่งขันกันในการยื่นข้อเสนอ สิทธิประโยชน์ให้กับนักลงทุน จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการอินเดียและต่างชาติตั้งเป้า
เพิ่มการลงทุนขยายโรงงานการผลิต ร้านค้า และยอดขาย
4.2 สินค้าอาหารแปรรูปของไทยทั้งที่เป็นอาหารพร้อมทาน อาหารพร้อมปรุง อาหารแห้งและเครื่องปรุง
ต่างๆ ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกในตลาดอินเดีย นอกจากนี้ผลไม้สด เช่น ลาไย ฝรั่ง มะขามหวาน ยังสามารถพบเห็น
ได้ง่ายในตลาดทั้งที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตและตลาดขายผลไม้ริมทางในเมืองใหญ่ๆ ส่วนผลไม้ที่มีแนวโน้มอนาคต
สดใส แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนัก เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน อาจจาเป็นต้องสร้างการรับรู้ให้กับชาวอินเดีย
มากขึ้น
4.3 เครื่องดื่มให้พลังงาน (Energy Drink) ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกสูงมาก ถึงแม้จะมีรายยักษ์ใหญ่ๆ เช่น
Red Bull, PepsiCo, Coca-Cola, Goldwin ฯลฯเข้ามาตลาดแล้วก็ตาม แต่ตลาด Energy Drink ของอินเดียยัง
ถือว่าอยู่ในระยะเริ่มต้น และจะขยายตัวอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ชาวอินเดียนิยมดื่มในระหว่างการทางาน
การพบปะสังสรร ใช้ผสมค็อกเทล และหลังการออกกาลังกาย
4.4 อาหารไทยนับวันจะเป็นที่นิยมของชาวอินเดียมากขึ้น จากการสารวจพบว่า ความนิยมอาหารไทยได้
แซงหน้าอาหารจีนแล้วแต่ร้านอาหารไทยยังมีน้อยและไม่พอเพียงต่อความต้องการ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ยังมี
ช่องว่างให้กับการทาธุรกิจร้านอาหารไทย
4.5 ข้าวไทยยังคงมีความต้องการในตลาดอินเดีย แต่ติดปัญหาภาษีนาเข้าสูง ทาให้ความสามารถในการ
แข่งขันต่าร้านอาหารไทยบางร้านยังใช้ข้าวอินเดียแทนข้าวไทย ดังนั้น อาจจะต้องแปรรูปเป็นของขบเคี้ยว ของ
ทานเล่น เช่น คุกกี้ แครกเกอร์ผสมมาสซาลาตามแบบนิยมอินเดีย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้นาเข้ายังคงมีการนาเข้าข้าว
อย่างต่อเนื่อง โดยจับกลุ่ม niche market และยังสนใจที่จะนาเข้าข้าวพันธุ์ใหม่จากไทย เช่น ไรซ์เบอร์รี่ กข 43
เป็นต้น
--------------------------------------------------สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ
12 ธันวาคม 2561

