เปิดประตู
สู่ตลาดใหม่

Gujarat
รู้หรือไม่ ?

ธันวาคม 2561

อีกหนึ่งประตู สาหรับธุรกิจไทย
สยายปีกในอินเดีย

• Gujarat เป็นหนึ่งในรัฐที่เปิดรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุดในอินเดีย
- อันดับ 1 State Investment Potential Index ปี 2560
- อันดับ 5 Ease of Doing Business ของอินเดีย ปี 2560
Gujarat เป็ น 1 ใน 29 รั ฐ ของ
Gujarat (INDIA)

ทาไมต้อง Gujarat

?

“Vibrant in Investor-Friendly”

อิ น เดี ย ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกของ
ประเทศ เป็ น หนึ่ ง ในรั ฐ เศรษฐกิ จ
สาคัญและนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
Narendra Modi เคยเป็นมุขมนตรี
ประจารัฐนานที่สุดถึง 12 ปี

 อันดับ 1 State Investment Potential
Index ปี 2560
 อันดับ 5 รัฐที่เข้าไปทาธุรกิจง่ายที่สุด
(Ease of Doing Business)

บรรยากาศการลงทุน

“Vibrant in Logistics”
ที่ตั้ง : ทิศตะวันตกของอินเดีย
เมืองสาคัญ : Gandhinagar (เมืองหลวง)
Ahmedabad (เมืองเศรษฐกิจ)
พื้นที่ : 196,063 ตร.กม.
ประชากร : 63 ล้านคน
ภาษา : ภาษากูจาราติ ภาษาฮินดี และ
ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลเศรษฐกิจสาคัญ
- GDP : 17.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
(ราว 7% ของประเทศ)
- GDP per Capita : 2,329 ดอลลาร์สหรัฐ
- FDI : 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
(ราว 5% ของประเทศ)
สถานเอกอัครราชทูต : ใกล้ที่สุดอยู่ที่กรุงนิวเดลี
สถานกงสุลใหญ่ : ใกล้ที่สุดอยู่ที่เมืองมุมไบ
สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ :
ใกล้ที่สุดอยู่ที่เมืองมุมไบ

 อันดับ 1 Logistics Ease Across Different
States ปี 2561

1 ใน 2 ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งอยู่ในรัฐนี้
 มีจานวนท่าเรือมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

ประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์

 มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สนามบิน
16 แห่ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม
19 แห่ง
182 แห่ง

ความพร้อมด้านการขนส่ง
และเป็นฐานกระจาย
สินค้าไปทั่วประเทศ

“Vibrant in Market Size”
 ประชากร 63 ล้านคน และใกล้เคียงกับ
ประเทศไทยทั้งประเทศ (69 ล้านคน)
 รายได้ประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

ตลาดขนาดใหญ่
1 รัฐ เท่ากับ 1 ประเทศ

“Vibrant Gujarat Global Summit”
 เป็นเจ้าภาพจัดงาน Business Matching
ทีใ่ หญ่ที่สุดของอินเดีย ประจาทุก 2 ปี

โอกาสสาคัญในการ
จับคู่ธุรกิจในอินเดีย

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป่ รากฏ เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลแก่ผู้ ทสี ่ นใจ
เท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการทีม่ บี ุคคลนาข้อมูลนี้ ไปใช้ไม่ว่า
โดยทางใด

ทาธุรกิจอะไรดีใน Gujarat ?

 มูลค่าตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ของอินเดียจะขยายตัวอีกเกือบ 4 เท่า
จาก 51 Bil.USD ในปี 2561 เป็น 180-200 Bil.USD ในปี 2569

ชิ้นส่วนยานยนต์
เช่น

โอกาสส่งออก
ของผู้ประกอบการไทย

(คาดการณ์โดย McKinsey)

 Gujarat เป็นหนึ่งใน Cluster ยานยนต์ใหญ่ที่สุดของอินเดีย
เกียร์
รถยนต์

ถังเชื้อเพลิง
ยานยนต์

เช่น
เม็ดพลาสติก

เคมีภัณฑ์อินทรีย์
 มูลค่าตลาดในธุรกิจก่อสร้างของอินเดียจะขยายตัว 5.6% ต่อปี
ในช่วงปี 2559-2563 (คาดการณ์โดย Invest India)
 มีโครงการก่อสร้างภาครัฐใน Gujarat จานวนมาก
Affordable House 25,873 หลัง
Smart City 6 เมือง

วัสดุก่อสร้างและ
รับงานก่อสร้าง
โอกาสส่งออก
ของผู้ประกอบการไทย

โอกาสธุรกิจบริการ

วัสดุก่อสร้าง ของผู้ประกอบการไทย

ค้าปลีก / ค้าส่ง
โอกาสส่งออก
ของผู้ประกอบการไทย

ออกแบบ ก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า/ประปา Lighting/เฟอร์นิเจอร์

 ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ของอินเดียมีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เฉลี่ย 20% ต่อปี
 Gujarat เป็นหนึ่งในพื้นที่ศักยภาพสาหรับธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง
เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีกาลังซื้อสูง

Consumer Products เช่น
เสื้อผ้า
เครื่องประดับ

โอกาสลงทุน
ของผู้ประกอบการไทย

Ahmedabad
“หนึ่งใน 8 เมือง Tier 1* ของอินเดีย และเป็นศูนย์รวม
Cluster ยานยนต์ของบริษัทอินเดียและญี่ปุ่น”
*เมืองที่มีประชากรมากกว่า 4 ล้านคน

Modern Trade

ทาธุรกิจที่ไหนดีใน
Gujarat
DMIC

Bharuch
“หนึ่งใน Hub สาคัญของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และท่าเรือ
ขนส่งเคมีภัณฑ์ขนาดใหญ่ของอินเดีย”

Gandhinagar

Surat

“เมืองหลวงของ Gujarat”

“เมืองรองที่มีประชากรมากและ
การศึกษาดี”

พื้นที่ตามแนวเส้นทาง

โรงงานผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์

 อินเดียเป็นผู้นาเข้าสุทธิในกลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ มูลค่านาเข้า
เพิ่มขึ้นถึง 20% ภายใน 3 ปี (ปี 2556-2559)
 Gujarat เป็น Hub สาคัญของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โดย
62% ของกาลังการผลิตปิโตรเคมีของอินเดียมาจาก Gujarat

ปิโตรเคมี/
เคมีภัณฑ์ขั้นต้น
โอกาสส่งออก
ของผู้ประกอบการไทย

โอกาสลงทุน
ชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์ ของผู้ประกอบการไทย

Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC)*
เช่น Ahmedabad, Bharuch, Surat, Valsad

Gandhinagar
(เมืองหลวง)

Ahmedabad
Bharuch

Surat

*DMIC คือ เมกะโปรเจกต์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจาก Delhi-Mumbai
Valsad
(โครงการ DMIC : 60% ของเม็ดเงินลงทุนอยู่ใน Gujarat)
Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป่ รากฏ เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูล แก่
ผูท้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการทีม่ ี บุคคล
นาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
ภาพประกอบทั้งหมดจาก : www.google.com

