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ว ันร ับสม ัคร:

Exhibiting Product:

*สามารถยืน
่ เสนอเบิกค่าบูทได้จาก

โครงการ SMEs Pro-Active สน ับสนุน

18 – 20 July 2017
โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre
้ น
้ึ อยูก
(ทงนี
ั้ ข
่ ับการพิจารณาของกรมฯ)
Global Food & Hospitality Events
www.speciality-asia.com
งานแสดงสินค ้าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ นานาชาติ และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร เพือ
่ เจรจาธุรกิจการค ้าเท่านัน
้
Premium Package:
SGD 5,670 /9 sqm.
(Included in the package: walls, carpet, 3 spotlights, 1 bamp single phase power point, 1 white round
table, 3 white folding chairs, wastepaper basket, daily stand cleaning)
เปิ ดรับสมัครตัง้ แต่วันนีเ้ ป็ นต ้นไป
สาหร ับบริษ ัททีต
่ อ
้ งการสม ัครโครงการ SMEs Pro-Active สามารถยืน
่ เอกสารได้
ภายในว ันที่ 17 ก.พ. 59 นีเ้ ท่านน
ั้
ข้อมูลงานแสดงสินค้า
Bakery & confectionery ,Beers, ciders, ales, wines & spirits, Beverages–non-alcoholic,
Branded & Licensed goods, Cheese & dairy, Chocolate, Confectionery, Deserts, Healthy /
functional foods, Fish & Seafood, Free-from products, Fresh produce, Gluten free foods,
Halal certified, Healthy or premium convenience meals, Ingredients, Jams & preserves,
Meat & meat products, Olives & antipasti, Olive oils & vinegars, Organic food & drink,
Snacks, Speciality packaging & additional services, Tea & coffee, Terrines, pates, pies &
charcuterie, Vinegars & dressings

ข้อ มู ล ทางการตลาดที่เ กี่ย วข้อ ง
ในปี 2557 สิงคโปร์เป็ นตลาดส่งออกอันดับที่ 2 ของไทยในอาเซียนรองจากมาเลเซียและเป็ นตลาดส่งออกอันดับที่ 6 ของไทยในโลก ใน
ระยะ 5 ปี ทผ
ี่ า่ นมา (2553-2557 ไทยมีการส่งออกไปสิงคโปร์เฉลีย
่ ประมาณปี ละ 10,588 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราขยายตัวเฉลีย
่ ร ้อยละ
4.06 ต่อปี ทีม
่ า:ส่วนบริหารงานทวิภาคี สานักอาเซียน กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ มีนาคม 2558
แม ้ว่าสิงคโปร์มโี รงงานสินค ้าผลิตภัณฑ์ทท
ี่ าจากข ้าว เช่น เส ้นหมีอ
่ บแห ้ง เส ้นหมีส
่ ด เป็ นต ้น แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
จึงต ้องนาเข ้า ประเทศคูค
่ ้านาเข ้าสาคัญ อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย ไทย ฮ่องกง จีน และไต ้หวัน สาหรับสินค ้าผลิตภัณฑ์ทท
ี่ าจากข ้าวที่
้นหมี
้นเล็
สิงคโปร์นาเข ้าจากไทย อาทิ เส
อ
่ บแห ้ง เส
กอบแห ้ง โจ๊กซอง/คัพ หมีโ่ คราช แป้ งข ้าวเจ ้า ข ้าวแต๋น Rice Cracker ทองม ้วน เป็ น
ต ้น โดยสินค ้าเหล่านี้ เป็ นทีน
่ ย
ิ มของผู ้บริโภคชาวสิงคโปร์และชาวไทยทีพ
่ านักในสิงคโปร์ ทีม
่ า: สานักงานส่งเสริมการค ้าในต่างประเทศ ณ

กรุงสิงคโปร์ กรกฎาคม 2559
สิงคโปร์มก
ี ารจากัดพืน
้ ทีใ่ ห ้ทางการเกษตรเพียงร ้อยละ 20 ของประเทศ จึงทาให ้สิงคโปร์เป็ นหนึง่ ในผู ้นาเข ้าอาหารสุทธิ โดยทั่วไป
สิงคโปร์นาเข ้าสินค ้าเกษตร อาหารแปรรูป และเครือ
่ งดืม
่ มูลค่าประมาณ ปี ละ 12 พันล ้านเหรียญสหรัฐฯ ทาให ้สิงคโปร์เป็ นประเทศทีม
่ ก
ี าร
บริโภคอาหารต่อหัวสูงทีส
่ ด
ุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
สิงคโปร์เป็ นประเทศทีพ
่ งึ่ พาการนาเข ้าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ จากต่างประเทศ
มากกว่าร ้อยละ 90 อาหารทีส
่ งิ คโปร์ผลิตได ้ ได ้แก่ ผลิตผักได ้ร ้อยละ 9 ของปริมาณการบริโภคของประเทศ ผลิตปลาได ้ร ้อยละ 8 ของ
ปริมาณการบริโภคของประเทศ และผลิตไข่ไก่ได ้ร ้อยละ 26 ของปริมาณการบริโภคของประเทศ
้ เพือ
สินค ้าอาหารกระป๋ องจะมียอดการจาหน่ายเพิม
่ ขึน
้ ในช่วงเทศกาลเดือน 7 ซึง่ ทุกบริษัทและครัวเรือนชาวจีนจะจัดซือ
่ การเซ่นไหว ้ สินค ้า
ทีไ่ ทยทีไ่ ด ้รับความนิยมมากได ้แก่ ข ้าวหอม, ผลไม ้กระป๋ อง (ลาไย/ลิน
้ จี/่ เงาะ/เงาะใส ้สับปะรด), ซอสปรุงรสต่างๆ, เส ้นหมี/่ บะหมีก
่ งึ่
สาเร็จรูป เป็ นต ้น
สินค ้าอาหารจากไทยมีโอกาสขยายตลาดในสิงคโปร์ได ้เพิม
่ ขึน
้ อีก
โดยเฉพาะสินค ้าเนือ
้ สุกรและผลิตภัณฑ์ซงึ่ ผู ้บริโภคในสิงคโปร์สว่ น
ใหญ่คอ
ื ชาวจีน ร ้อยละ 77 ของประชากรจานวน 5.0 ล ้านคน รวมถึงผู ้บริโภคอืน
่ ๆ ได ้แก่ ชาวต่างชาติทพ
ี่ านักในสิงคโปร์ เช่น ไทย
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ เวียดนาม เป็ นต ้น โดยสินค ้าทีเ่ ป็ นทีน
่ ย
ิ มของทัง้ ชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ ได ้แก่ หมูแผ่น หมูหยอง และหมูเชียง

ติดต่อ บริษ ัท บีแอลไอ (ประเทศไทย) จาก ัด
คุณนุสรี, คุณธัญลักษณ์ , โทร. 02 204 2580-5 Ext 106, 109
Email: nusaree@blithailand.com, ann@blithailand.com
We would like to
Exhibit
Visit
Company Name: _________________________________________________________________________________________
Address: ________________________________________________________________________________________________
Contact Person: _____________________________________ Position: _____________________________________________
Tel: _______________________________________________ Mobile: ______________________________________________
Fax: _______________________________________________ Email: ______________________________________________
Website: ___________________________________________ Product: _____________________________________________

