ตลาดอาหารสัตว์ในประเทศอินเดีย

[Author name]

สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ ณ เมืองมุมไบ
สำธำรณรัฐอินเดีย
30 เมษำยน 2557

1

อาหารสัตว์เลี้ยงในอินเดีย: ตลาดที่กาลังเติบโต
แนวโน้มตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศอินเดีย
โดยพื้ น ฐำนแล้ว ชำวอิ น เดี ย เป็ น คนที่ มี ค วำมเมตตำและรัก สัต ว์ เนื่ องจำกควำมเชื่อ ทำงศำสนำที่ ไม่
เบียดเบียนสัตว์โลกไม่ว่ำจะขนำดเล็กหรือใหญ่หรือแม้กระทั่งกำรขุดพืชบำงชนิดมำรั บประทำนเพรำะเชื่อว่ำกำร
กระทำดังกล่ำวอำจทำร้ำยสัตว์ที่อำศัยอยู่ใต้ดินโดยไม่เจตนำ ปัจจุบันจำนวนประชำกรสัตว์เลี้ยงในประเทศอินเดีย
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ โดยในปี 2013 ประชำกรสัตว์เลี้ยงในประเทศอินเดียมีจำนวนทั้งหมด
12,979,500 ตัว แบ่ง เป็น สุ นั ข 11,157,700 ตัว แมว 1,121,300 ตัว นก 139,800 ตัว ปลำ 489,200 ตัว สัต ว์
เลี้ยงลูกด้วยนมขนำดเล็ก 59,500 ตัว และสัตว์เลื้อยคลำน 12,000 ตัว
1.1) จำนวนประชำกรสัตว์เลี้ยงในประเทศอินเดีย

จ ำนวนประชำกรสัตว์เลี้ย ง
ในประเทศอินเดียมีแนวโน้มว่ำจะ
เพิ่มสูงขึ้นอีกในอนำคต เนื่องจำก
รำยได้ที่ สูงขึ้น อย่ำงต่อเนื่ องและ
ก ำ ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ลั ก ษ ณ ะ
โครงสร้ำงครอบครัวจำกครอบครัว
ขยำยเป็ นครอบครั ว เดี่ ย ว จึ ง
11.9
12.0 ต้อ งกำรเลี้ ยงสัต ว์เลี้ ยงเป็น เพื่ อ น
(หน่วย: พันตัว) แก้เหงำ

2008 2009 2010 2011
2012
2013
สุนัข
6,824.4 7,296.8 8,026.4 9,030.1 10,244.9 11,157.7
แมว
777.7 824.2 881.9 952.5 1,033.4 1,121.3
ปลา
367.3 385.7 405.0 429.3
457.2
489.2
นก
120.4 124.6 128.9 135.4
137.1
139.8
สัต ว์เลี้ย งลู กด้ ว ย
56.2
56.5
57.0
58.0
59.0
59.5
นมขนาดเล็กอื่นๆ

สัตว์เลื้อยคลาน
11.4
11.6
11.7
11.8
ที่มา: Euromonitor International, March 2014

นอกจำกนี้ชำวอินเดียยังเริ่มปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมกำรเลี้ยงสัตว์เลี้ ยงโดยจะปฏิบัติกับสัตว์เลี้ยงอย่ำงมี
มนุษยธรรมมำกขึ้น กล่ำวคือพวกเขำจะปฏิบัติกับสัตว์เลี้ยงรำวกับว่ำเป็นสมำชิกคนหนึ่งของครอบครัว ตัวอย่ำงเช่น
1. แต่เดิมชำวอินเดียส่วนใหญ่นิยมให้อำหำรที่ตนรับประทำนเหลือแก่สัตว์เลี้ยง แต่ในปัจจุบันชำวอินเดีย
เริ่มหันมำซื้ออำหำรสัตว์มำกขึ้น หรือในกลุ่มผู้ที่ให้อำหำรสัตว์อยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนตรำสินค้ำของอำหำร
สัตว์ไปเป็นตรำสินค้ำที่มีคุณภำพมำกขึ้น
2. โดยปกติแล้ว เจ้ำของสัตว์เลี้ยงนิยมตัดแต่งขนของสัตว์เลี้ยงด้วยตนเอง แต่ในปัจจุบัน ชำวอินเดียมี
แนวโน้มที่จะพำสัตว์เลี้ยงไปตัดแต่งขนที่ร้ำนเสริมสวยของสัตว์เลี้ยงมำกขึ้น
พฤติกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ที่ เปลี่ยนไปส่งผลให้อุตสำหกรรมร้ำนเสริมสวยของสัตว์เลี้ยงและอุตสำหกรรม
อำหำรสัตว์เลี้ยง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในตลำดสินค้ำคุณภำพ เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่ำจะเติบโตขึ้ น
อีกมำกในอนำคต
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แนวโน้มของสินค้าและบริการสาหรับสัตว์เลี้ยงในอินเดีย
ในส่วนของสินค้ำและบริกำรสำหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศอินเดีย ด้วยประชำกรสัตว์เลี้ยงที่มีจำนวนมำกขึ้น
และควำมต้องกำรด้ำนกำรดูแลสัตว์เลีย้ งของผู้เลีย้ งสัตว์ที่เพิ่มมำกขึ้น ทำให้ตลำดอำหำรสัตว์เติบโตอย่ำงต่อเนื่องใน
ปี 2013 อีกทั้งควำมต้องกำรของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง ภำชนะอำหำรสัตว์เลีย้ ง แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์
สำหรับดูแลสัตว์เลี้ยงต่ำงๆ มีปริมำณสูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยคำดว่ำจะส่งผลให้ยอดขำยเพิ่มขึ้นอีก 20% ในปี 2013
ซึ่งจะทำให้ตลำดนี้มีมูลค่ำสูงถึง 1.2 พันล้ำนรูปี
นอกจำกนี้ ผู้เลี้ยงสัตว์เริ่มให้ควำมสนใจเกี่ยวกับควำมเป็นอยู่และสุขภำพของสัตว์เลี้ยงมำกขึ้น ส่งผลให้มี
ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์เฉพำะด้ำนเพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดหูสัตว์เลี้ยง ยำรักษำโรคภูมิแพ้ ยำกำจัด
เห็บ ฯลฯ และยินดีที่จะใช้จ่ำยสำหรับสิ่งเหล่ำนี้มำกขึ้นเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำสัตว์เลี้ยงของพวกเขำจะมีสุภำพที่ดี
ดังนั้น ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์และบริกำรเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มมำกขึ้นจะก่อให้เกิดโอกำสทำงธุรกิจมำกมำย
เช่น บริษัท Glenands Group ซึ่งเป็นบริษัทค้ำปลีกเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพำะได้เปิดร้ำนเสริมสวยสำหรับสัตว์
เลี้ยงแห่งใหม่ที่พร้อมไปด้วยบริกำรครบวงจร ตั้งแต่กำรให้บริกำรอำบน้ำ ตัดขน ออกแบบทรงขน และให้บริกำร
เสริมสวยสัตว์เลี้ยง
มีกำรคำดกำรณ์ยอดขำยของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภำพสัตว์เลี้ยงในอินเดียว่ำจะเติบโตถึง 16% ในปี 2013 ซึ่ง
อัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวเป็นผลมำจำกกำรที่ผู้เลี้ยงสัตว์ให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลสุขภำพสัตว์เลี้ยงของตนมำกขึ้น
ทั้งนี้ คลินิกสัตวแพทย์จำนวนมำกเริ่ม นำเสนอสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น ธนำคำรเลือด ทันตกรรมสุนัข
บริกำรฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หรือบริกำรรถพยำบำลฉุกเฉิน ให้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ นอกจำกนี้ ยังมีผู้เลี้ยงสัตว์จำนวน
ไม่น้อยที่ต้องกำรใช้จ่ำยกับผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรสำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งส่งผลให้ตลำดผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรสำหรับ
สัตว์เลี้ยงมี อัตรำกำรเติบ โตสูง ถึง 24 % ในปี 2013 อย่ำงไรก็ ตำม ชำวอินเดีย ส่วนใหญ่ยังนิยมให้อำหำรสั ตว์
ระดับ พรีเมี่ยมที่ อุดมไปด้วยสำรอำหำรต่ำงๆมำกกว่ำที่จะให้ ผลิตภัณฑ์ เสริมอำหำรเป็นประจำ โดยจะเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรเฉพำะตำมที่สัตวแพทย์สั่งเท่ำนั้น

ช่องทางการจัดจาหน่ายที่น่าสนใจ

กำรขำยผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลีย้ งผ่ำนร้ำนขำยของสัตว์เลีย้ ง (Pet Shop) ยังคงเป็นช่องทำงกำรค้ำปลีกที่
ได้รับควำมนิยมสูงสุดในปี 2013 โดยร้ำนขำยของสัตว์เลี้ยงจะนำเสนอสินค้ำหลำยประเภทเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรที่ หลำกหลำยของผู้เลี้ยงสัตว์ที่ แตกต่ำงกั น ทั้งนี้ ร้ำนค้ำปลีกเหล่ำนี้มัก มีกำรส่งเสริมกำรขำยโดยเสนอ
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ส่ว นลดให้ กั บ ลู ก ค้ ำ ส่ ว นกำรขำยผ่ ำนซู เ ปอร์ ม ำร์ เก็ ต และไฮเปอร์ ม ำร์เ ก็ ต ยั ง คงมี สั ด ส่ ว นน้ อ ย แต่ ปั จ จุ บั น
ซูเปอร์มำร์เก็ตหลำยแห่งเริ่มให้ควำมสำคัญกับกำรจำหน่ำยสินค้ำสำหรับสัตว์เลี้ยงมำกขึ้นเช่นกัน

อาหารสัตว์เลี้ยง
จำกแนวโน้มควำมนิยมเลี้ยงสัตว์มำกขึ้นในตลำดอินเดีย ส่งผลให้ตลำดอำหำรสัตว์เลี้ ยงเป็นตลำดที่ มี
ศักยภำพและยังสำมำรถเติบโตได้อีกมำก โดยประเภทอำหำรสัตว์เลี้ยงที่สำคัญในตลำดอินเดียได้แก่ อำหำรสุนัข
อำหำรแมว อำหำรปลำ และอำหำรนก ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของชำวอินเดีย

ตลาดอาหารสุนัขในประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดียมีประชำกรสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยงทั้งหมด 10,244,900 ตัว แต่มีสุนัขเพียง 1.5% เท่ำนั้นที่ผู้
เลี้ยงซื้ออำหำรสุนัขสำเร็จรูปมำเลี้ยง ในขณะที่สุนัขที่เหลือเกื อบทั้งหมดจะถูกเลี้ยงด้วยอำหำรที่เหลือจำกกำร
บริโภคของเจ้ำของ อย่ำงไรก็ตำม ตลำดอำหำรสุนัขในประเทศอินเดียก็ยังเป็นตลำดที่มีขนำดใหญ่ที่ สุ ดในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทั้งหมด โดยในปี 2013 ตลำดอำหำรสุนัขมีมูลค่ำตลำดอยู่ที่ 4,263.1 ล้ำนรูปี และคำด
ว่ำจะมี อัต รำกำรเติบ โตเฉลี่ ยระหว่ำงปี 2013 – 2018 อยู่ที่ ปี ล ะ 13.7% โดยอำหำรสุ นัขในประเทศอิน เดี ย
ประกอบไปด้วย 3 ประเภท ดังนี้
1) อำหำรสุนัขชนิดแห้ง (Dry Dog Food)
2) อำหำรสุนัขชนิดเปียก (Wet Dog Food)
3) ขนมขบเคีย้ วและส่วนผสมอำหำรสุนัข (Dog Treats and Mixers)
อำหำรสุนัขที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุดในประเทศอินเดีย คือ อำหำรสุนัขชนิดแห้ง เนื่องจำกสำมำรถเก็บ
รักษำได้ง่ำยและมีอำยุนำนกว่ำอำหำรสุนัขชนิดอื่นๆ รวมทั้งยังมีรำคำที่ค่อนข้ำงต่ำ โดยชำวอินเดียส่วนมำกนิยมซื้อ
อำหำรสุนัขจำกร้ำนขำยของสัตว์เลี้ยงเพรำะมีประเภทและตรำสินค้ำให้เลือกซื้อมำกกว่ำ ทั้งยังได้รับคำแนะนำใน
กำรเลือกซื้อสินค้ำจำกพนักงำนขำยอีกด้วย
1.2) ตำรำงแสดงมูลค่ำตลำดอำหำรสุนัขปี 2013-2018 (คำดกำรณ์) แบ่งตำมประเภทของอำหำร
ล้านรูปี
ขนมสาหรับสุนัข
อาหารสุนัขแบบแห้ง
อาหารสุนัขแบบเปียก
รวม

2013 2014 2015
775.3 863.1 951.0
3,463.5 4,017.7 4,620.0
24.4
25.5
26.5
4,263.1 4,906.3 5,597.5

2016
1,042.6
5,300.9
27.4
6,371.0

2017
1,142.2
6,034.6
28.2
7,205.0

2018
1,249.1
6,830.0
29.0
8,108.2
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แนวโน้มและโอกาสในตลาดอาหารสุนัขในอินเดีย
ปัจจุบันประเทศอินเดียมีครอบครัวเดี่ยวเป็นจำนวนมำกและมีแนวโน้วที่จะเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพำะในเขต
เมือง นอกจำกนี้ จำนวนครอบครัวที่สำมีและภรรยำต้องทำงำนนอกบ้ำนก็มีจำนวนมำกขึ้น ครอบครัวเหล่ำนี้มี
แนวโน้มที่จะรับสุนัขมำเลี้ยงเพื่อเฝ้ำบ้ำนและเป็นเพื่อนแก้เหงำสูงกว่ำครอบครัวทั่วไป ดังนั้น ประชำกรสุนัขใน
ประเทศอินเดียจะยัง คงเพิ่ ม ขึ้นอี ก ประกอบกั บ รำยได้ ที่
เพิ่มขึ้นและเวลำว่ำงที่ลดลงของชำวอินเดีย ยังส่งผลให้เกิ ด
ควำมต้ องกำรสิ นค้ ำที่ อ ำนวยควำมสะดวกสบำยมำกขึ้ น
แม้ ว่ำจะต้ องจ่ ำยเงิน เพิ่ ม อี ก เล็ ก น้ อ ยก็ ต ำม อำหำรสุ นั ข
สำเร็จรูปจึงเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรนี้ได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้น อุตสำหกรรมอำหำรสุนัขใน
อินเดียจึงมีโอกำสที่จะขยำยตัวขึ้นอีกมำก
ชำวอินเดียในปัจจุบันจะปฏิบัติกับสัตว์เลี้ยงอย่ำงมีมนุษยธรรมมำกกว่ำแต่ก่อน สำหรับผู้ที่ปรุงอำหำรให้
สุนัขเองที่บ้ำนก็จ ะเริ่มซื้ออำหำรสุนัข ส ำเร็จรูปให้สุนัขบ้ำงอย่ำงน้อยสัปดำห์ละหนึ่งครั้ง หรืออำจเปลี่ยนมำซื้อ
อำหำรสุนัขสำเร็จรูปอย่ำงถำวร สำหรับผู้ที่ให้อำหำรสุนัขสำเร็จรูปอยูแ่ ล้วก็จะสนใจส่วนผสมของอำหำรมำกขึ้น
โดยจะใส่ใจอำหำรสุนัขที่ไม่มีส่วนผสมของสำรกันบูด ไม่เจือสีสังเครำะห์ และมีสำรอำหำรที่ดีต่อสุขภำพของสุนัข
เป็นพิเศษ รวมทั้งยังต้องกำรซื้ออำหำรสุนัข สำเร็จรูป ที่มีควำมเฉพำะเจำะจงมำกขึ้น เช่น อำหำรสุนัขสำหรับลูก
สุนัข อำหำรสุนัขสำหรับสุนัขสำยพันธุ์ลำบำดอร์ หรืออำหำรสุนัขสำหรับสุนัขขนำดเล็ก เป็นต้น นอกจำกนี้ ขนมขบ
เคี้ยวของสุนัขและส่วนผสมอำหำรสุนัขก็เริ่มได้รับควำมนิยมจำกชำวอินเดียมำกขึ้นเช่นกัน และยังมีแนวโน้มว่ำจะ
ได้รับควำมนิยมเพิ่มขึ้นอีกในอนำคต ในส่วนของอำหำรสุนัขเพื่อกำรรักษำโรคจะยังไม่ค่อยได้รับควำมนิยมเท่ ำใด
นักเพรำะชำวอินเดียจะซื้ออำหำรประเภทนี้ก็ต่อเมื่อได้รับคำแนะนำจำกสัตวแพทย์เท่ำนั้น
ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยหลักของอำหำรสุนัข สำเร็จรูปยังคงเป็นร้ำนขำยของสัตว์เลี้ยงเนื่องจำกมีควำม
หลำกหลำยของสินค้ำมำกกว่ำ ส่งผลให้จำนวนร้ำนขำยของสัตว์เลี้ยงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่
ผ่ำนมำ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกเพื่อรองรับ ควำมต้องกำรอำหำรสุนัข
ส ำเร็จ รูป ที่ เ พิ่ม ขึ้นของชำวอิน เดีย ในขณะเดี ยวกั น ยอดขำยอำหำรสุนั ข
สำเร็จ รูป ในร้ำนค้ำปลีกและไฮเปอร์ม ำร์เก็ ตก็ มีก ำรเติบ โตอย่ำงเห็นได้ชัด
เนื่ อ งจำกผู้ ที่ เริ่ ม ซื้อ อำหำรสุ นั ข ส ำเร็ จ รู ป ครั้ง แรกมั ก จะซื้ อ อำหำรสุนั ข
สำเร็จ รูป จำกร้ำนค้ำปลีก หรือ ไฮเปอร์ม ำร์เก็ ตในละแวกบ้ำน นอกจำกนี้
ร้ำนค้ำปลีกและไฮเปอร์มำร์เก็ตยังมีแผนที่จะเพิ่มควำมหลำกหลำยของสินค้ำ
ทั้งประเภทของสินค้ำและจำนวนตรำสินค้ำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำให้มำกยิ่งขึ้นอีกด้วย
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การแข่งขันในตลาดอาหารสุนัขสาเร็จรูปในประเทศอินเดีย
ผู้นำตลำดอำหำรสุนัขส ำเร็จ รูป ในประเทศอินเดีย คือ บริษัท Mars International India เจ้ำของตรำ
สินค้ำ Pedigree มี ส่วนแบ่ งตลำด 44.3% รองลงมำคือ บริษัท Royal Canin India เจ้ำของตรำสินค้ำ Royal
Canin มีส่วนแบ่งตลำด 13.1% อันดับที่สำมคือ บริษัท Cargill India เจ้ำของตรำสินค้ำ Nutripet และ Nutribix
มีส่วนแบ่งตลำด 7.3% อันดับที่สี่คือ บริษัท Indian Broiler Group เจ้ำของตรำสินค้ำ Drools มีส่วนแบ่งตลำด
6.9% อันดับที่ห้ำคือ บริษัท Procter & Gamble เจ้ำของตรำสินค้ำ Eukanuba มีส่วนแบ่งตลำด 3.9% อันดับที่
หกคือ บริษัท Asian Diet Products เจ้ำของตรำสินค้ำ Stylam Choostix มีส่วนแบ่งตลำด 3.6% และลำดับ ที่
เจ็ ด คื อ บริ ษั ท Venky's India เจ้ ำ ของตรำสิ น ค้ ำ Regale Meal และ Regale Pup และ บริ ษั ท Charoen
Pokphand Food PCL เจ้ำของตรำสินค้ำ Jerhigh โดยมีส่วนแบ่งตลำดเท่ำกันคือ 1.8%
1.3) กรำฟแสดงส่วนแบ่งตลำดของตลำดอำหำรสุนัขสำเร็จรูปในประเทศอินเดีย ปี 2012

Mars International India
บริษัท Mars International India ได้นำตรำสินค้ำ Pedigree เข้ำมำท ำตลำดอำหำรสุนัข ส ำเร็จรูป ใน
ประเทศอินเดียเป็นรำยแรกๆ จึงได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภคชำวอินเดียเป็นอย่ำงดี โดยมีจุดแข็งคือกำรนำเสนอ
สินค้ำหลำกหลำยประเภท ไม่ว่ำจะเป็นอำหำรสุนัขชนิดแห้ง อำหำรสุนัขชนิดเปียก ขนมขบเคี้ยวหรือ ส่วนผสม
อำหำรสุนัข รวมไปถึงอำหำรสำหรับสุนัขวัยต่ำงๆ อีกทั้งยังมีอำหำรหลำกหลำยขนำดและรสชำติให้เลือกซื้อและยัง
ครอบคลุมทุกระดับรำคำอีกด้วย จุดแข็งประกำรที่สอง คือ บริษัท Mars International India มีช่องทำงกำรจัด
จำหน่ำยที่ครอบคลุมมำกที่สุด ไม่ว่ำจะเป็นร้ำน ร้ำนขำยของสัตว์เลี้ยง ซูเปอร์มำร์เก็ต ไฮเปอร์มำร์เก็ต หรือร้ำนค้ำ
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ปลีก จุดแข็งประกำรที่สำม คือ อำหำรสุนัข Pedigree มีฐำนกำรผลิตอยู่
ที่อินเดียทำให้ได้เปรียบในด้ำนต้นทุนและมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ด้ำนรำคำ
กลยุทธ์หลักของบริษัท Mars International India ในปัจจุบัน
คือ กำรส่งเสริมให้ชำวอินเดียที่ไม่เคยซื้ออำหำรสุนัข สำเร็จรูปหันมำซื้อ
อำหำรสุนัข สำเร็จ รูป มำกขึ้ น โดยเชื่อว่ำตลำดอำหำรสุนัข ส ำเร็จ รูป ใน
ประเทศอินเดียมีศักยภำพที่จะเติบโตได้อีกมำก และบริษัทฯ มีแผนที่จะ
ขยำยช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยไปยังเมืองเล็กๆของอินเดีย เพื่อให้สำมำรถ
เข้ำถึงผู้บริโภคได้อย่ำงทั่วถึง
จำกกำรส ำรวจตลำดของส ำนั ก งำนส่ ง เสริ ม กำรค้ ำ ระหว่ ำ ง
ประเทศ ณ เมืองมุมไบ ล่ำสุดพบว่ำอำหำรสุนัขสำเร็จรูป Pedigree มีรสมังสวิรัติด้วย เนื่องจำกชำวอินเดียที่เป็น
มังสวิรัติบำงรำยโดยเฉพำะที่เคร่งศำสนำมำกๆ จะไม่ต้องกำรสัมผัสกั บอำหำรที่ไม่ใช่มังสวิรัติ แต่ผู้บริโภคกลุ่มนี้มี
จำนวนไม่มำกนักและมีแนวโน้มว่ำจะลดลงทำให้ยอดขำยอำหำรสุนัขสำเร็จรูปรสมังสวิรัติไม่ค่อยมีกำรเติบโตมำก
เท่ ำใด นอกจำกนี้ ยั งพบว่ำสัตวแพทย์บำงรำยไม่แนะนำให้ผู้เลี้ยงสุนัขซื้ออำหำรสุนัขตรำ Pedigree เนื่องจำก
อำหำรตรำนีเ้ น้นไปที่กำรแต่งรสชำติมำกเกินไปและมีสำรอำหำรไม่ครบถ้วน
Indian Broiler Group
บริษัท Indian Broiler Group ซึ่งเป็นเจ้ำของตรำสินค้ำ Drools เป็นบริษัทท้องถิ่นของอินเดียที่เพิ่งเริ่ม
ดำเนินกิจกำรเมื่อปี 2010 แต่กลับมีอัตรำกำรเติบโตที่น่ำสนใจมำก โดยในปีแรกมีส่วนแบ่งตลำดเพียง 2.8% ปี
ต่อมำส่วนแบ่งตลำดได้เพิ่มขึ้นเป็น 5.8% และในปี 2012 ก็มีส่วนแบ่งตลำดสูงถึง 6.9% ทั้งนี้ จุดแข็งของตรำสินค้ำ
Drools คือกำรนำเสนอสินค้ำหลำกหลำยประเภท ไม่ว่ำจะเป็นอำหำรสุนัขสำเร็จรูปชนิดแห้ง อำหำรสุนัขสำเร็จรูป
ชนิดเปียก หรือขนมขบเคี้ยว รวมไปถึงอำหำรสำเร็จรูปสำหรับสุนัขวัยต่ำงๆ อีกทั้งยังเป็นสินค้ำที่มี คุณภำพและมี
รำคำย่อมเยำ เนื่องจำกบริษัท Indian Broiler Group เป็นบริษัทท้องถิ่นจึงมีข้อได้เปรียบในด้ำนต้นทุนเพรำะไม่
ต้องเสียภำษีนำเข้ำ โดยกลยุทธ์ของบริษัท Indian Broiler Group ปัจจุบัน คือ กำรขยำยช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
ให้สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้ในทุกพื้นที่ ซึ่งจำกกำรสำรวจตลำดของสำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ
เมืองมุ ม ไบ พบว่ำอำหำรสุนัข สำเร็จรูป ตรำ Drools มี ร สมั ง สวิรัติด้วยเช่นกั น ทั้ งนี้ อำหำรสุนัข สำเร็จรูป ตรำ
Drools กำลังได้รับควำมนิยมเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย
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Royal Canin India
บริ ษั ท Royal Canin India ซึ่ ง เป็ น ผู้ น ำเข้ ำ ตรำ
สิน ค้ ำ Royal Canin ก ำลัง เติ บ โตอย่ ำงต่ อ เนื่ อง โดยในปี
2009 บริษัท ฯ มี ส่วนแบ่ งตลำดเพี ยง 4.4% แต่ในปี 2012
กลับ มี ส่วนแบ่ง ตลำดเพิ่ ม สูง ขึ้นเป็น 13.1% สืบ เนื่อ งจำก
ตำแหน่งทำงกำรตลำดของตรำสินค้ำ Royal Canin ซึ่งเป็น
อำหำรสุนัขสำเร็จรูปที่อุดมไปด้วยสำรอำหำรที่ดีต่อ สุขภำพ
ของสุนัข สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปที่หัน
มำใส่ใจกั บ สำรอำหำรที่ มี อ ยู่ในอำหำรสุนัข ส ำเร็จ รูป มำก
ยิ่งขึ้น แม้ว่ำอำหำรสุนัขสำเร็จรูปของ Royal Canin จะมีรำคำค่อนข้ำงสูงกว่ำตรำสินค้ำอื่นเนื่องจำกนำเข้ำสินค้ำ
จำกประเทศฝรั่งเศสแต่ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจะทำให้ บริษัท Royal Canin India กลำยเป็นผู้เล่นรำย
ใหม่ที่น่ำจับตำมอง ทั้งนี้ จำกกำรสำรวจตลำดของสำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ เมืองมุมไบ พบว่ำ
อำหำรสุนัข สำเร็จรูป ตรำ Royal Canin เป็นตรำสินค้ำที่ สัตวแพทย์แนะนำเนื่องจำกมีส ำรอำหำรครบถ้วนกว่ำ
อำหำรสุนัขสำเร็จรูปตรำอื่น
ปัจจุบัน สถำนกำรณ์กำรแข่งขันในตลำดอำหำรสุนัขสำเร็จรูปในประเทศอินเดียโดยทั่วไป คือ ทุกๆบริษัท
พยำยำมขยำยช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยให้สำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำ ได้อย่ำงทั่วถึง โดยบำงบริษัทจะเน้นไปที่ร้ำนค้ำปลีก
มำกกว่ำช่องทำงอื่ นๆ นอกจำกนี้ ทุก บริษัทจะพยำยำมสร้ำงควำมหลำกหลำยของสินค้ำเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคให้มำกยิ่งขึ้นอีกด้วย
ระดับราคา
อำหำรสุนัขชนิดเปียกแบบประหยัด (Economy) จะมีรำคำประมำณกิโลกรัมละไม่เกิน 250 รูปี ถ้ำเป็น
แบบทั่วไป (Standard) จะมีรำคำประมำณกิโลกรัมละ 250 – 500 รูปี แต่ถ้ำเป็นแบบคุณภำพสูง (Premium) ก็
จะมีรำคำประมำณกิโลกรัม 500 รูปีขึ้นไป ส่วนอำหำรสุนัขชนิดแห้งแบบประหยัดจะมีรำคำประมำณกิโลกรัมละไม่
เกิน 150 รูปี ถ้ำเป็นแบบทั่วไปจะมีรำคำประมำณกิ โลกรัมละ 150 – 250 รูปี แต่ถ้ำเป็นแบบคุณภำพสูง ก็จะมี
รำคำประมำณกิโลกรัม 250 รูปีขึ้นไป
* อำหำรสุนัขจำกประเทศไทยจะต้องเสียภำษีนำเข้ำ 30% ของมูลค่ำสินค้ำ เมื่อส่งสินค้ำเข้ำมำจำหน่ำยในประเทศอินเดีย
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ตลาดอาหารแมวในประเทศอินเดีย
วิถีชีวิตของชำวอิ นเดียได้เปลี่ยนไปโดยชำวอินเดียใช้เวลำในที่ท ำงำนมำกขึ้น และมีผู้คนที่อำศัยอยู่ในอ
พำร์ตเม้ นท์ ในเขตเมื อ งซึ่ง มีพื้ นที่ น้อ ย จึงได้ เริ่ม มองหำสัตว์เลี้ยงที่ เลี้ยงสะดวกไม่ ต้องดูแลมำก แมวจึง เป็นอีก
ทำงเลือกหนึ่งทีช่ ำวอินเดียนิยมเลีย้ งเป็นสัตว์เลี้ยง ดังนั้น ประชำกรแมวในอินเดียจึงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและส่งผล
ต่อยอดขำยอำหำรแมวสำเร็จรูปด้วยเช่นกัน
ยอดขำยของอำหำรแมวสำเร็จรูป คำดว่ำจะเติบโตขึ้นอีก 20% ในปี 2013 ตำมจำนวนประชำกรแมวที่
เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จำกกำรคำดกำรณ์ ประชำกรแมวจะเพิ่มเป็น 1.1 ล้ำนตัวภำยในปี 2013 จำก 953,000 ตัวใน
ปี 2012 นอกจำกนี้ เจ้ำของแมวได้เริ่มให้อำหำรแมวสำเร็จรูปอย่ำงน้อยวันละ 1 มื้อ เพื่อให้สำรอำหำรให้ครบถ้วน
ตำมที่แมวสมควรได้รับ
ยอดขำยปลีก อำหำรแมวส ำเร็จ รูป ในประเทศ
อินเดียในปี 2012 ส่วนใหญ่จะเป็นอำหำรแมวชนิด แห้ง
เพรำะอำหำรชนิดนี้มีรูปแบบที่เก็บรักษำง่ำยและสะดวก
แก่กำรเลี้ยง ประกอบกับอำหำรแมวชนิดเปียก เช่น ของ
ตรำ Whiskas แบบบรรจุซ องมี รำคำที่ ค่อ นข้ำงแพงเมื่ อ
เปรียบเทียบกับอำหำรแมวประเภทแห้งของตรำ Royal
Canin และยิ่งไปกว่ำนั้น อำหำรชนิดเปียกแบบบรรจุซอง
หรือกระป๋องจะเก็บรักษำยำกกว่ำเมื่อเปิดแล้ว อีกทั้งอำหำรชนิดนี้จะเหมำะสำหรับลูกแมวมำกกว่ำแมวโตเต็มวัย
และอำหำรชนิดเปียกจะมี ขำยแค่ตำมร้ำนค้ำ ผลิตภัณฑ์ สำหรับสัตว์เ ลี้ยงเฉพำะทำงและร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ ซึ่ง
ปัจจุบันยังมีจำนวนไม่มำก
โดยภำพรวมแล้วอำหำรแมวสำเร็จรูปชนิดแห้งจะเป็น
ที่นิยมมำกที่ สุดในอินเดีย โดยจะมี กำรวำงจำหน่ำยแยกตำม
ช่วงอำยุของแมว ด้วยกำรระบุอำยุไว้บนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งอำหำร
แมวสำเร็จรูปชนิดแห้งสำหรับแมวโตเต็มวัยจะมีส่วนแบ่งตลำด
มำกที่สุดถึง 61% ของยอดขำยกปลีกอำหำรแมวสำเร็จรูปชนิด
แห้ง ในปี 2012
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ในปี 2013 เจ้ำของสัตว์เลี้ยงในอิ นเดียเริ่มให้อำหำรแมวสำเร็จรูปมำกขึ้น แต่ชนิดที่ เป็นขนมขบเคี้ยว
สำหรับแมวยังคงมียอดขำยน้อย เนื่องจำกเจ้ำของสัตว์เลี้ยงมองว่ำอำหำร
แมวสำเร็จรูปเป็นขนมสำหรับเอำใจสัตว์เลี้ยงของตนชนิดหนึ่ง
ในเรื่องช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย อำหำรแมวสำเร็จรูปยังคงขำยใน
ช่องทำงค้ำปลีก ผ่ำนร้ำนขำยของสัตว์เลี้ยง ซึ่งจำกกำรส ำรวจตลำดของ
สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ เมืองมุมไบ พบว่ำร้ำนขำยของ
สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ตงั้ อยู่ในบริเวณที่อยู่อำศัยโดยมีลักษณะกระจำยอยู่ทั่วไป
โดยร้ำนขำยของสัตว์เลี้ยงถือเป็นช่องทำงจัดจำหน่ำยที่สำคัญที่สุดเนื่องจำก
มียอดขำยปลีกเป็นสัด ส่วนถึง 87% ของมูลค่ำค้ำปลีกอำหำรสัตว์ทั้งหมด
ทั้งนี้ กำรขำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีก สมัยใหม่ ได้เริ่มมี บทบำทมำกขึ้นหลังจำกที่
ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ในอินเดียมีกำรพัฒนำมำกขึ้น
แนวโน้มและโอกาสในตลาดอาหารแมวในประเทศอินเดีย
เจ้ำของสัตว์เลี้ยงชำวอินเดียเริ่มตระหนักถึงสุขภำพของสัตว์เลี้ยงมำกขึ้น ประกอบกับในปัจจุบัน ชำว
อินเดียมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบมำกขึ้นทำให้มีเวลำน้อยลง ส่งผลให้ตลำดอำหำรแมวสำเร็จรูปมีแนวโน้มที่จะเติบโตเฉลี่ย
ระหว่ำงปี 2013 - 2018 ในอัตรำ 8.6% ต่อปี โดยขึ้นอยู่กับจำนวนประชำกรแมวที่เพิ่มขึ้นและจำนวนชำวอินเดียที่
ต้องกำรเลี้ยงแมว
ปัจจุบันตลำดอำหำรแมวสำเร็จรูปในอินเดียยังไม่มีอุปสรรคใดๆที่จะมำชะลอกำรเติบโตได้ แต่สิ่งที่ต้อง
ระวังคือรำคำต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เจ้ำของสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนใจไม่ซื้ออำหำรสัตว์สำเร็จรูป
แต่กลับไปปรุงอำหำรให้แก่สัตว์เลี้ยงแทน
อำหำรแมวชนิดแห้งรำคำปำนกลำง เช่น ตรำ Me-o หรือ Top Cat มีอัตรำเติบโตเฉลี่ยต่อปี ระหว่ำงปี
2013 – 2018 อยู่ที่ 14% เนื่องจำกอำหำรแมวชนิดแห้งรำคำปำนกลำงมีแนวโน้มที่จะได้รับควำมนิยมเพรำะเป็น
รำคำที่เจ้ำของสัตว์เลี้ยงสำมำรถจ่ำยได้ ส่วนกำรแบ่งประเภทอำหำรแมวสำเร็จรูปโดยระบุช่วงอำยุของแมวและ
สำยพันธุ์ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับควำมนิยมตำมควำมต้องกำรที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นของผู้เลี้ยงสัตว์ชำวอินเดีย
โดยรวมแล้ว แม้ว่ำชำวอินเดียจะยังคงนิยมอำหำรแมวชนิดแห้งมำกกว่ำชนิดเปียก เพรำะอำหำรชนิดแห้ง
เก็บรักษำง่ำยกว่ำและมีรำคำที่ต่ำกว่ำ แต่ชำวอินเดียบำงส่วนก็เลือกซื้ออำหำรแมวชนิดแห้งระดับ พรีเมี่ยมตำมที่
สัตวแพทย์แนะนำ และค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมกำรให้อำหำรแมวโดยให้อำหำรแมวสำเร็จรูปอย่ำงน้อยวันละ 1 มื้อ
เพื่อให้สำรอำหำรสำหรับบำรุงแมวของตน นอกจำกนั้น วิธีกำรดูแลสัตว์เลี้ยงของชำวอินเดียก็เปลี่ยนไปด้วย โดย
ชำวอินเดียจะปฏิบัติกับแมวเหมือนสมำชิกคนหนึ่งในครอบครัว ซึ่งจะส่งผลต่อควำมต้องกำรอำหำรแมวสำเร็จรูป
และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวกับ แมวในตลำดอินเดียมำกขึ้น ทำให้ผู้ประกอบกำรริเริ่มพัฒนำผลิตภัณฑ์ และบริกำร
ใหม่ๆเพื่อรองรับควำมต้องกำรดังกล่ำว
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การแข่งขันในตลาดอาหารแมว
ผู้ประกอบธุรกิจอำหำรแมวในประเทศอินเดียปัจจุบันประกอบไปด้ วยทั้งรำยเล็กและรำยใหญ่หลำยรำยรวมถึงผู้
เล่นใหม่ที่มองเห็นโอกำส แต่ถ้ำหำกพิจำรณำจำกขนำดของบริษัทจะพบว่ำมีรำยใหญ่อยู่เพียงรำยเดียวที่มีส่วนแบ่ง
ตลำดถึง 53.3% คือ บริษัท Mars international India ซึ่งเป็นเจ้ำของสินค้ำตรำ Whiskas โดยในประเทศอินเดีย
Whiskas เป็นเสมือนคำที่บ่งบอกถึงอำหำรแมวเป็นกำรเฉพำะ คือ เมื่อพูดคำว่ำ Whiskas ชำวอินเดียจะนึกถึง
อำหำรแมวทันที อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีเครือข่ำยกำรจัดจำหน่ำยที่หลำกหลำย รองลงมำได้แก่ บริษัท Royal Canin
India 10.5%, บริษัท Procter & Gamble 7%, บริษัท Petsmart Pet Products 3%, ฯลฯ ตำมลำดับ
1.4) กรำฟแสดงส่วนแบ่งตลำดของตลำดอำหำรแมว ปี 2012
others
24.38%
Midwestern Pet
Foods Inc 0.30%
Venky's India Ltd
0.70%
Perfect
Companion Co
Ltd
1.90%
Petsmart Pet
Products Pvt Ltd
2.50%
Procter & Gamble Royal Canin India
Co, The
Pvt Ltd
6.49%
10.49%

Mars
International
India Pvt Ltd
53.25%

Mars international India
อำหำรแมวของ Whiskas มี 2 ประเภท คือ
1. อำหำรประเภทแห้ง (Dry Cat food)
2. อำหำรประเภทเปียก (Wet Cat food)
อำหำรแห้งจะนำเสนอในรูปแบบถุงและกล่อง ส่วนอำหำรประเภทเปียกจะนำเสนอในรูปแบบซองและกระป๋อง
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จุดเด่ นของตรำ Whiskas คือ ควำมหลำกหลำยของสิ นค้ ำที่
มำกกว่ำคู่แข่งรำยอื่นๆ โดย อำหำรแมวทั้งชนิดแห้งและชนิดเปียกของ
Whiskas สำหรับลูกแมวจะมี 2 รสชำติให้เลือก คือ รสปลำแมคเคอเรล
และรสปลำทู น่ ำ ในขณะที่ สิ น ค้ ำ ของคู่ แ ข่ ง จะมี เ พี ย งรสชำติ เดี ย ว
นอกจำกนั้น อำหำรสำหรับแมวโตเต็มวัยก็มีรสชำติที่หลำกหลำยให้เลือก
ซื้อมำกกว่ำเช่นกัน
Royal Canin India
ผู้นำตลำดอันดับ 2 คือ บริษัท Royal Canin india ซึ่งเป็นผู้นำเข้ำสินค้ำตรำ Royal Canin ซึ่งถึงแม้จะ
เป็นผู้นำอันดับสอง แต่ตรำสินค้ำ
Royal Canin มี ส่ ว นแบ่ ง ตลำด
อยู่เพียง 10.5% ในปี 2012 สิ่งที่
น่ ำ สนใจ คื อ อั ต รำกำรเติ บ โต
ของตรำสิ น ค้ ำ ที่ พุ่ ง สู ง ขึ้ น อย่ ำ ง
รวดเร็ ว จำกปี 2008 ที่ มี ส่ ว น
แบ่งตลำดเพียง 1.3% และสำมำรถก้ำวขึ้นมำเป็นอันดับสองได้ภำยในเวลำ 5 ปีเท่ำนั้น นอกจำกนี้ Royal Canin
ได้อ้ำงว่ำอำหำรแมวของตนนั้นมีคุณค่ำทำงอำหำรมำกที่สุด และเป็นอำหำรที่สัตวแพทย์แนะนำอีกด้วย สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ Royal Canin จะแบ่งออกตำมช่วงอำยุของแมวและแบ่งตำมสำยพันธุ์ของแมว เช่น อำหำรสำหรับแมว
เปอร์เซียร์ แบ่งตำมลักษณะกำรเลี้ยงดู เช่น เลี้ยงในบ้ำน เลี้ยงนอกบ้ำน และแบ่งตำมคุณสมบัติที่ เจ้ำของแมว
ต้องกำร เช่ น บ ำรุงขน บำรุงแมวตั้งท้ อง หรือควบคุมน้ำหนัก เป็นต้น ซึ่ง เงื่อนไขเหล่ำนี้ระบุไว้บนบรรจุภัณ ฑ์
เช่นกัน

ผู้นำตลำดทั้ง 2 บริษัทมีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยที่กว้ำงขวำง ทั้งร้ำนค้ำปลีกทั่วไป คลินิกสัตวแพทย์ ร้ำน
ขำยของสัตว์เลี้ยง หรือไฮเปอร์มำร์เก็ต ในส่วนของตรำสินค้ำอำหำรแมวรำยอื่นๆ ได้ใช้วิธีติดโฆษณำตำมงำนโชว์
หรืออีเว้นท์สัตว์เลี้ยง เช่น งำน Global Pet Expo 2013 เพื่อให้ผู้คนรู้จักและสนใจตรำสินค้ำของตน แม้ว่ำมีผู้
เลี้ยงสัตว์จำนวนไม่น้อยที่รับรู้ถึงกำรมีอยู่ของตรำสินค้ำรำคำประหยัดหรือรำคำระดับกลำง แต่ตรำสินค้ำอำหำร
แมวพรีเมี่ยมก็ยังคงได้รับควำมนิยมสูงสุดเช่นเดิม
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อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรสำรวจตลำดของสำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ เมืองมุมไบ เฉพำะ
พื้นที่เมืองมุมไบ โดยกำรสอบถำมถึงตรำสินค้ำที่รับควำมนิยมสูงสุดจำกเจ้ำของร้ำนขำยของสัตว์เลี้ยงบริเวณเขต
Bandra และตลำด Crawford พบว่ำตรำ Me-o ของบริษัท Perfect Companion ก ำลังได้รับ ควำมนิยมอย่ ำง
มำก แม้ว่ำจำกรำยงำนของ Euro Monitors จะเปิดเผยว่ำส่วนแบ่งตลำดของบริษัท Perfect Companion จะมี
อยู่เพียง 2% ก็ตำม จึงนับเป็นอีกตรำสินค้ำหนึ่งที่ น่ำจับตำมองต่อไปในอนำคตในตลำดอำหำรแมวสำเร็จรูปใน
ประเทศอินเดีย
นอกจำกนี้ ยังพบว่ำผลิตภัณฑ์ อำหำรแมวระดับ พรี
เมี่ยมอย่ำง Whiskas และระดับกลำงอย่ำง Me-o ซึ่งเป็นตรำ
สินค้ำของบริษัทต่ำงชำติ ล้วนนำเข้ำมำจำกประเทศไทยทั้งสิ้น
เนื่องจำกบริษัทเหล่ำนี้ได้ตั้งฐำนกำรผลิตอยู่ที่ประเทศไทย

(สินค้าภายในร้านขายของสัตว์เลี้ยง ณ เมืองมุมไบ)

ระดับราคา
อำหำรแมวชนิดเปียกแบบประหยัด (Economy) จะมีรำคำประมำณกิโลกรัมละไม่เกิ น 200 รูปี ชนิด
เปียกแบบทั่วไป (Standard) จะมีรำคำประมำณกิโลกรัมละ 200 – 250 รูปี แต่ถ้ำเป็นแบบคุณภำพดี (Premium)
ก็จะมีรำคำประมำณกิโลกรัม 250 รูปีขึ้นไป ส่วนอำหำรแมวชนิดแห้งแบบประหยัดจะมีรำคำประมำณกิโลกรัมละ
ไม่เกิน 225 รูปี ถ้ำเป็นแบบทั่วไปจะมีรำคำประมำณกิโลกรัมละ 225 – 425 รูปี และชนิดแห้งแบบคุณภำพดีก็จะ
มีรำคำประมำณกิโลกรัม 425 รูปีขึ้นไป
* อำหำรแมวจำกประเทศไทยจะต้องเสียภำษีนำเข้ำ 30% ของมูลค่ำสินค้ำ เมื่อส่งสินค้ำเข้ำมำจำหน่ำยในประเทศอินเดีย
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ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
สัตว์เลี้ยงที่ได้รับควำมนิยมจำกชำวอินเดียรองลงมำจำกสุนัขและแมว คือ ปลำ เนื่องจำกกำรเลี้ยงปลำใช้
พื้นที่ น้อยและไม่ต้องเสี ยค่ำดูแลรักษำมำก ซึ่งนอกจำกปลำแล้ว ชำวอินเดียบำงส่วนก็นิยมเลี้ยงนกด้วยเหตุผ ล
เดียวกัน ดังนั้น ตลำดอำหำรสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ในประเทศอินเดียจึงมีอำหำรปลำและอำหำรนกเป็นองค์ประกอบหลัก
โดยปกติแล้วชำวอินเดียนิยมซื้ออำหำรปลำจำกร้ำนขำยของชำทั่วไปซึ่งเป็นอำหำรปลำที่ไม่มีตรำสิ นค้ำ ส่วนอำหำร
นกจะไม่นิยมซื้อแต่จะเลี้ยงด้วยผลไม้หรือเมล็ดข้ำวแทน ส่งผลให้ตลำดอำหำรสัตว์เลี้ยงอื่นๆ มีขนำดที่ค่อนข้ำงเล็ก
โดยมี มู ลค่ำตลำดอยู่เพียง 11.7 ล้ำนรูปี และคำดว่ำจะมี อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยระหว่ำง ปี 2013 – 2018 อยู่ที่
ประมำณ 11.9% ต่อปี

แนวโน้มและโอกาสตลาดอาหารสัตว์อื่นๆในอินเดีย
ปัจ จุบัน คนอิ นเดี ยเริ่ม นิยมเลี้ยงปลำมำกขึ้น นอกจำกจะซื้อไปเลี้ยงที่ บ้ ำนแล้ว ยังนิ ยมซื้อไปเลี้ยงที่
สำนัก งำนโดยทำกำรตกแต่งบ่อปลำที่ ส ำนัก งำนอีกด้วย ส่ง ผลให้จ ำนวนประชำกรปลำมี แนวโน้มที่ จ ะเพิ่ม ขึ้น
นอกจำกนั้น ชำวอินเดียบำงส่วนโดยเฉพำะกลุ่มที่เลี้ยงปลำสวยงำมบำงสำยพันธุ์ก็ได้เริ่มเปลี่ยนมำซื้ออำหำรปลำที่
มีตรำสินค้ำ รวมไปถึงชำวอินเดียที่เลี้ยงนกก็เริ่มหันมำซื้ออำหำรนกแทนกำรให้เมล็ดข้ำวและผลไม้ เนื่องจำกไม่
ค่อยมีเวลำในกำรเตรียมอำหำรจึงทำให้ตลำดอำหำรสัตว์เลี้ยงอื่นๆยังมีโอกำสเติบโตได้อีกมำก
ช่องทำงกำรซื้ออำหำรสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุดยั งคงเป็นร้ำนขำยของสัตว์เลี้ยง ทั้งยังมี
แนวโน้มที่จะขยำยตัวไปยังร้ำนค้ำปลีก Supermarket และ Hypermarket เช่นเดียวกับอำหำรสุนัขและอำหำร
แมวอีกด้วย
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การแข่งขัน
ในตลำดอำหำรปลำมีผู้นำตลำด คือ บริษัท Tropical Industry เจ้ำของตรำสินค้ำ Taiyo โดยในปี 2012
มีส่วนแบ่งตลำด 17.1% ลำดับที่สอง คือ บริษัท Pacific Blue Taiwan เจ้ำของตรำสินค้ำ Toto มีส่วนแบ่งตลำด
15% ลำดับ ที่สำม คือ บริษัท Far East Freeze & Drying Mfg เจ้ำของตรำสินค้ำ Today's Freeze มี ส่วนแบ่ง
ตลำด 14.2% ลำดับที่สี่ คือ บริษัท Spectrum Brands เจ้ำของตรำสินค้ำ Tetra มีส่วนแบ่งตลำด 9% และลำดับ
สุดท้ำย คือ บริษัท CVM Products & Co เจ้ำของตรำสินค้ำ Hello Fish มีส่วนแบ่งตลำด 6.5% โดยเจ้ำของตรำ
สินค้ำส่วนใหญ่จะตั้งรำคำสินค้ำอยู่ในระดับต่ำไปจนถึงระดับกลำงเพื่อให้ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อน้อยสำมำรถซื้อได้
1.5) กรา แสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดอาหารปลาป 012
Tropical industry
17.1%
Others
38.2%

Pacific Blue Taiwan
15%

CVM product & Co
6.5%

Spectrum Brands
9%

Far East Freeze and
Drying Mfg
14.2%
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ในตลำดอำหำรนกมีผู้นำตลำด คือ ตรำสินค้ำ Sun Seed ซึ่งจำหน่ำยสินค้ำผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยเป็นหลัก
มี ส่วนแบ่งตลำด 36% อั น ดับ ที่ ส อง คือ ตรำสินค้ำ KayTee ซึ่งจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนตั วแทนจ ำหน่ำยเป็นหลั ก
เช่ น เดี ย วกั น มี ส่ ว นแบ่ ง ตลำด 25.1% อั น ดั บ ที่ ส ำม คื อ ตรำสิ น ค้ ำ Versele-Laga (บริ ษั ท Bento Kronen
Products) มี ส่วนแบ่งตลำด 15% โดยตรำสินค้ำส่วนใหญ่จะตั้งรำคำสินค้ำตั้ง แต่ระดับ ต่ำไปจนถึงระดับ กลำง
เช่นเดียวกับอำหำรปลำเพื่อให้ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อน้อยสำมำรถซื้อได้นั้นเอง
1.6) กรา แสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดอาหารนกป 012
Others
24%

Sun Seed
36%

Versele-Laga
15%

KayTee
25%

สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ ณ เมืองมุมไบ
30 เมษำยน 2557
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นำยกิตติพร โตเจริญโชค นักศึกษำฝึ กงำน คณะพำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
นำงสำวปนิดำ มำสุภำพ นักศึกษำฝึ กงำน คณะพำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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ตัวอย่างร้านขายของสัตว์เลีย้ งในประเทศอินเดีย
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