สาธารณรัฐอินเดีย
(Republic of India)

ขอมูลสําคัญ
• ขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับที่ 9 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากจีนและญี่ปุน
• 57% ของ GDP มาจากภาคบริการ ซึ่งขยายตัวเร็วและดึงดูดการลงทุนมากที่สุด
อาทิ IT การเงินและการธนาคาร R&D โทรคมนาคม และการกอสราง เปนตน
• เปดประเทศรับการคาเสรี และเพิ่มบทบาทในดานการเมือง และการคาโลก
• เปนตลาดผูบริโภคที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก (รองจากจีน) โดยมีประชากรกวา
1.2 พันลานคน และเปนตลาดผูบริโภคชั้นกลางมีขนาดใหญ ประมาณ 350 ลานคน
และมีกําลังซื้อและเปนตลาดที่มีศักยภาพของผูผลิตและการคาปลีก
• รายการสินคาเรงลดภาษีภายใต FTA ไทย-อินเดีย จํานวน 83 รายการ (ไดแก ผลไม ขาวสาลี
อาหารทะเลกระปอง อัญมณีเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก TV สี เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตูเย็น
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส) ลดภาษีเปน 0 ตั้งแตเดือนกันยายน 2549
• 1 มกราคม 2560 รายการสินคากวารอยละ 79 ของสินคาทั้งหมด จะปรับลดภาษี เปนศูนย
ใหแกประเทศอาเซียน ภายใต FTA อาเซียน-อินเดีย

เมืองหลวง
พื้นที่
ประชากร
ภาษาทางการ
ศาสนา

กรุงนิวเดลี (New Delhi)
3.28 ลาน ตร.กม.
1,281,935,911 คน (ก.ค. 2560)
ภาษาฮินดี (41%) บังการี (8.1%) อังกฤษ (Official)
ฮินดู (79.8%) มุสลิม (14.2%) คริสต (2.3%)

ขอมูลเศรษฐกิจ1 (ตัวเลขประมาณการ)
GDP (US$ bn.) (Current prices)
GDP per capita (US$)
Real GDP growth (% change yoy)

2559
2,262
1,710
7.1

2560
2,550
1,900
7.1

การคาอินเดีย-โลก 2560 (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
มูลคาการสงออก 260,326
สินคาออก อัญมณีและเครื่องประดับ น้ํามันดิบ ยานยนตและชิ้นสวน
ยานยนต เครื่องจักรและชิ้นสวนเครื่องจักร ผลิตภัณฑยา เคมีภัณฑ สิ่งทอ
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เหล็ก ฝาย เปนตน
ตลาดสงออกสําคัญ USA UAE ฮองกง จีน สหราชอาณาจักร

การปกครอง
ประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา
ประธานาธิบดี H.E. Mr. Ram Nath Kovind (25 ก.ค. 2560)
นายกรัฐมนตรี The Hon Mr. Narendra MODI (26 พ.ค. 2557)
รัฐมนตรีพาณิชย The Hon Mr. Suresh Prabhu (3 ก.ย. 2560)
วันสถาปนาความสัมพันธกับไทย 1 ส.ค. 2490
ทูตพาณิชยไทยประจํากรุงนิวเดลี นายธราดล ทองเรือง
ทรัพยากร ถานหิน (อันดับ 4 ของโลก) เหล็ก แมงกานีส กาซธรรมชาติ
เพชร ปโตรเลียม หินปูน พื้นที่เพาะปลูก
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ กษตร ข า ว ข า วสาลี น้ํ า มั น ที่ ไ ด จ ากพื ช ฝ า ย ปอ ชา
น้ําตาล ถั่วเลนทิล หัวหอม มันฝรั่ง เนื้อแกะ เนื้อแพะ และปลา
อุตสาหกรรม สิ่งทอ เคมีภัณฑ อาหารแปรรูป เหล็ก สวนประกอบ
ยานยนต ซีเมนต เหมืองแร ปโตรเลียม เครื่องจักร ซอฟแวร เวชภัณฑ
มูลคาการนําเขา 356,704
สิ น ค า เข า น้ํ า มั น ดิ บ อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และ
อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เครื่ อ งจั ก รและชิ้ น ส ว น เคมี ภั ณ ฑ พลาสติ ก
น้ํามันพืช ผลิตภัณฑอื่นๆ เหล็กและเหล็กกลา เปนตน
แหลงนําเขาสําคัญ จีน USA UAE ซาอุดิอาระเบีย สวิสเซอรแลนด

การคาไทย-อินเดีย 2560 (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
มูลคาการสงออก
6,486.55
มูลคาการนําเขา
3,899.02
สินคาออก เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ สินคาเขา เคมีภัณฑ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา
เครื่ องปรั บอากาศและส วนประกอบ อั ญมณี และเครื่ องประดั บ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ สวนประกอบและอุปกรณยานยนต
เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล เหล็ก เหล็กกลาและ สัตวน้ําสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูป และกึ่งสําเร็จรูป เครื่องจักรไฟฟา
ผลิตภัณฑ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน และสวนประกอบ เครื่องยนตสันดาป และสวนประกอบ ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม สินแรโลหะอื่น ๆ
ภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ เศษโลหะและผลิตภัณฑ กาแฟ ชา เครื่องเทศ พืชและผลิตภัณฑจากพืช
สวนประกอบ
อันดับแหลงนําเขา 18 อัตราขยายตัว 51.55 %
อันดับตลาดสงออก 11 อัตราขยายตัว 25.83 %
สถิติการคาไทย – อินเดีย3 (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
ป
มูลคาการคา
การสงออก
การนําเขา
ดุลการคา
8,873.77 (+8.20%)
5,473.33 (+5.63%)
3,400.44 (+12.59%)
2,072.88
2555
8,686.16 (-2.11%)
5,181.82 (-5.33%)
3,504.34 (+3.06%)
1,677.48
2556
8,654.33 (-0.37%)
5,614.84 (+8.36%)
3,039.49 (-13.27%)
2,575.35
2557
7,924.25 (-8.44%)
5,295.87 (-5.68%)
2,628.39 (-13.53%)
2,667.48
2558
7,727.88
(-2.46%)
5,155.15
(-2.63%)
2,572.73
(-2.12%)
2,582.43
2559
10,385.57 (34.39%)
6,486.55 (25.83%)
3,899.02 (51.55%)
2,587.52
2560
1

2

3

ที่มา : worldbank.org ; https://www.cia.gov/, www.trademap.org ; กระทรวงพาณิชย www2.ops3.moc.go.th/

ตุลาคม 2560

การลงทุนไทย-อินเดีย
การลงทุนทางตรงของไทยในอินเดีย
ป 2548-2559 มูลคา 7,124.80 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ป 2560 (ม.ค.-ก.ย. 2560) มูลคา 717 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ธุรกิจไทยรายสําคัญที่เขาไปลงทุนในอินเดีย
1. สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป
1.1 บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
1.2 บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุป จํากัด (มหาชน)
1.3 บริษัท ดัชมิลล จํากัด
2. สาขาอุตสาหกรรมเหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นพื้นฐาน
2.1 บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด (เครือซีเมนตไทย)
3. สาขาอุตสาหกรรมเบา
3.1 บริษัท แพรนดา จํากัด (มหาชน) (อัญมณีและเครื่องประดับ)
3.2 บริษัท รอกเวิธ จํากัด (มหาชน) (เฟอรนิเจอรสํานักงาน)
3.3 บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) (เมลามีน)
3.4 บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จํากัด (รถจักรยาน)
4. สาขาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและเครื่องจักร
4.2 บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพารท อินดัสตรี จํากัด
4.2 บริษทั ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน)
4.3 บริษัท ซัมมิท โอโตชีท อินดัสตรี จํากัด
4.4 บริษัท อีสเทิรน โพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน)
4.5 บริษัท ฟอรจูน พารท อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)

การลงทุนทางตรงของอินเดียในไทย
ป 2548-2559 มูลคา 4,235.14 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ป 2560 (ม.ค.-ก.ย. 2560) มูลคา 426 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ธุรกิจอินเดียรายสําคัญที่เขามาลงทุนในไทย
1. Aditya Birla
2. GP
3. Polyplex
4. Tata
5. Innovative Gloves
6. Fresh Produce
7. Infinia Solutions and Services

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (ตารางที่ 74 เงินลงทุนโดยตรงของไทยในตางประเทศ (Outflow) และตารางที่ 79 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Inflow)),
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ความสัมพันธ FTA ของอินเดียภายใตกรอบทวิภาคีและพหุภาคี
1. ทวิภาคี
1.1 มีผลบังคับใชแลว 8 ฉบับ ไดแก
ภูฏาน สิงคโปร ศรีลังกา เกาหลีใต ญี่ปุน มาเลเซีย เนปาล และไทย
1.2 อยูระหวางการเจรจา 6 ฉบับ ไดแก
ออสเตรเลีย แคนาดา อินโดนีเซีย อิสราเอล มอริเชียส และนิวซีแลนด
2. พหุภาคี
2.1 มีผลบังคับใชแลว 4 ฉบับ ไดแก
1) อาเซียน 2) กลุมประเทศความรวมมืออาวอาหรับ 3) กลุมประเทศเอเชียใต และ 4) กลุมประเทศอาเซีย-แปซิฟก (APTA)
2.2 อยูระหวางการเจรจา 5 ฉบับ ไดแก
1) สหภาพยุโรป 2) สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย 3) RCEP 4) สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (EFTA) และ 5) BIMSTEC
ตกลงการคาที่ใหสิทธิพิเศษเฉพาะกลุม (Preferential Trade Agreement: PTA)
1.1 มีผลบังคับใชแลว 3 ฉบับ ไดแก
1) ชิลี 2) อัฟกานิสถาน และ 3) MERCOSUR
1.2 อยูระหวางการเจรจา 2 ฉบับ ไดแก
1) อียิปต และ 2) สหภาพศุลกากรแอฟริกาตอนใต
ที่มา https://aric.adb.org/fta-country

สวนเอเชียใต
สํานักเอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กุมภาพันธ 2018

