เปดประตู
สูตลาดใหม

มีนาคม 2562

เติมเต็ม Supply Chain ยานยนต#ในอินเดีย
โอกาสทองของธุรกิจไทย
รูหรือไม ?
•

อินเดียตั้งเปาขึ้นเปนผูผลิตรายใหญอันดับ 3 ของโลกในอุตสาหกรรมยานยนต#ภายในป% 2569

•

ไทยเปนหนึ่งใน Supply Chain สําคัญของคายรถยนต#ญี่ปุ:น ซึ่งครองสวนแบงกวาครึ่งหนึ่งในตลาดยานยนต#อินเดีย

•

ไทยเปน 1 ใน 5 แหลงนําเขาสําคัญของชิ้นสวนยานยนต#ของอินเดีย

Highlights อุตสาหกรรมยานยนต!
ในอินเดีย

#4 ตลาดยานยนต#

ใหญที่สุดในโลก

ความนาสนใจของอุตสาหกรรมยานยนตอินเดีย

“อินเดียเปนหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการครอบครองยานยนตต่ําที่สุดในโลก”
อัตราการครอบครองยานยนตตอประชากร 1,000 คน
อินเดีย

22

เคนยา

30

ศรีลังกา

#1 ผูผลิตรถจักรยานยนต#

และรถสามลอใหญที่ สุ ด
ในโลก

68
87

อินโดนีเซีย

118

จีน

228

ไทย
0

7% ของ GDP

รวมทั้งประเทศ มาจาก
อุตสาหกรรมยานยนต#

ป% 2558 อิ นเดี ย มี อั ต ราการครอบครองยานยนต
เฉลี่ยเพียง 22 คันตอประชากร 1,000 คน คอนขางต่ํา
เมื่อเทียบกับศักยภาพของประเทศที่มีประชากรมากเปน
อันดับ 2 ของโลก และเศรษฐกิจมีแนวโนมขยายตัวสูง
เฉลี่ย 7% ตอป%

หนวย : คัน

50

100

150

200

ที่มา : OICA ป% 2558

250

สะทอนใหเห็ นถึ งความต: องการ
ยานยนตที่ จะเพิ่ มขึ้ นอี กมากใน
ระยะถัดไป

“รัฐบาลอินเดียมีนโยบายสนับสนุน FDI อุตสาหกรรมยานยนตอยางชัดเจน”
นั กลงทุ นตางชาติ สามารถถื อหุ นไดสู งสุ ด 100% ผานชองทาง
Automatic Route (ไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง)

FDI ในอุตสาหกรรมยานยนต#
ขยายตัวเฉลี่ยป%ละ 17%
(ป% 2557-2560)

ผูผลิตและผูนําเขาชิ้นสวนยานยนต#ไมจําเปนตองขอใบอนุญาตจากภาครัฐ
ไมกําหนดเงินลงทุนขั้นต่ําในอุตสาหกรรมยานยนต#
No Min

1 ในประเทศที่มีอัตรา

การครอบครองยานยนต#
ต่ําที่สุดในโลก จึงยังมี
ชองวางในการทําตลาด

“คายรถยนตระดับโลกตั้งเป8าเพิ่มกําลังการผลิตในอินเดียมากขึ้น”
วางแผนสรางโรงงานแหงที่ 3
ในอินเดียมูลคา 1.31 Bil.USD
วางแผนลงทุน 1 Bil.USD
ในป% 2563

วางแผนเพิ่ ม การลงทุ น ในอี ก 5 ป%
ขางหนา คิดเปนมูลคาราว 2.5 Bil.USD
เพิ่มขึ้นจากปhจจุบัน 2 เทา
วางแผนตั้งโรงงานผลิตชิ้นสวนฯ
5 แหงในเมือง Sanand รัฐ Gujarat

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีปรากฏ เป็ นข้อมูลทีได้จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลแก่ผูท้ สนใจเท่
ี
านัน3
โดยธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีอาจเกิดขึน3 จากการทีมีบุคคลนําข้อมูลนี3ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

ตลาดยานยนตอินเดีย : กวาครึ่งหนึ่งเปนบริษัทญี่ปุHน
สัดสวนยอดขายยานยนตในอินเดีย ปQ 2560*
Toyota Kirloskar 4 %
Honda Cars India 5%
Tata Motors 6%

บริษัทญี่ปุ:นมีสวนแบงตลาดมากทีส่ ุด นําโดย Maruti Suzuki ดวยยอดขายสูงถึง
1.6 ลานคัน ในป% 2560*

อื่นๆ
11%

Mahindra & 8%
16%
Mahindra
Hyundai

ยอดจําหนายยานยนต#ในอินเดียขยายตัวเฉลี่ย 7% ในชวง 5 ป%ที่ผานมา
(ป% 2556-2560) โดยเฉพาะรถจักรยานยนต# เนื่องจากชาวอินเดียกวา 80% นิยมใช

Maruti
Suzuki
50%

ไทยเปน 1 ใน Supply Chain สําคัญของบริษัทญี่ปุ:นในอินเดีย เชน Suzuki,
Honda และ Toyota รวมถึงผูประกอบการทองถิ่นรายใหญอยาง TATA Motors
หมายเหตุ : * เปนป%งบประมาณ (เม.ย. 60 - มี.ค. 61)

ที่มา : The Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) ป% 2560*

Clusters ยานยนตอินเดีย : 3 Clusters สําคัญ ใน 3 ภูมิภาค
North Clusters (สวนใหญเปนบริษัทญี่ปุHน)
Key Players
รถจักรยานยนต# เชน Hero Motocorp และ Suzuki
Motorcycles
รถยนต# เชน Maruti Suzuki และ Swaraj Mazda
ชิ้นสวนฯ เชน DENSO และ Aisin Seiki Company

Haryana

Delhi

Gujarat
Maharashtra

West Clusters (สวนใหญเปนบริษัทท:องถิ่นและยุโรป)
Key Players
รถสามลอ เชน Bajaj Auto และ Piaggio
รถยนต# เชน Ford, Volkswagen, Mercedes Benz,
Tata Motors และ Mahindra & Mahindra
ชิ้นสวนฯ เชน ZF Friedrichshafen, Bharat Forge
และ Bosch

Karnataka
Tamil Nadu

South Clusters
(คอนข:างหลากหลาย เชน ญี่ปุHน เกาหลีใต: ยุโรป อินเดีย)
Key Players
รถยนต# เชน Mitsubishi, Isuzu, Nissan, BMW,
Volvo, Ashok Leyland และ Hyundai
ชิ้นสวนฯ เชน Bosch, MRF และ Magneti Marelli

ที่มา : IBEF, Invest India และ BOI

โอกาสการค:า-การลงทุนของไทย : เชื่อมโยง Supply Chain ทั้งในระดับ National Champion และ SMEs
New Opportunities
ตลาดขนาดใหญ โตเร็ว

- อัตราการครอบครองยานยนต#ต่ํา
- ตลาดมีแนวโนมเติบโตสูงจากการเพิ่มกําลัง
การผลิตของคายรถยนต#ระดับโลก

มีความตองการอีกมาก

ตลาดรถยนตยังขาดแคลนชิ้นสวนฯ
1 ใน 4 ของตลาดชิ้นสวนฯ ในอินเดียตองพึ่งพาการนําเขา
(ขอมูลจาก The Swedish Trade & Invest Council)

ไทยมีความเชี่ยวชาญ
- ไทยเปนหนึ่งใน Supply Chain สําคัญของคายรถยนต#ที่สําคัญ
ของภูมิภาค
- ไทยเปนผูสงออกชิ้นสวนฯ #4 ของเอเชีย
- ไทยเปน Top5 แหลงนําเขาชิ้นสวนฯ ของอินเดียตั้งแตป% 2555
จนถึงปhจจุบัน

“เติมเต็ม Supply Chain
ยานยนตของอินเดีย”

National Champion ของไทย
(ผู:ประกอบการรายใหญ)
เขาไปตั้งฐานการผลิตชิ้นสวนฯ โดยเฉพาะ
ชิ้นสวนฯ ที่ปอนใหกับโรงงานประกอบยานยนต#
โอกาสของ
ผู:ประกอบการไทย เนื่องจากมีความพรอมดานเงินทุน+เทคโนโลยี

SMEs ไทย
สงออกชิ้นสวนฯ ที่อินเดียยังขาดแคลนเพื่อเชื่อม
Supply Chain และเติมเต็มความตองการ อาทิ
เบาะรถ พรม และเข็มขัดนิรภัย เปนตน

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีปรากฏ เป็ นข้อมูลทีได้จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูล
แก่ผทู้ สนใจเท่
ี
านัน3 โดยธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีอาจเกิดขึ3นจากการทีมีบุคคล
นําข้อมูลนี3ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
ภาพประกอบทั้งหมดจาก : www.google.com

