เปดประตู
สูตลาดใหม

กรกฎาคม 2562

วิเคราะห" 7 รัฐใหญแดนภารตะ ... สองโอกาสธุรกิจในอินเดีย
ตัวชี้วัดศักยภาพรายรัฐ
มิติ

ตัวชี้วัด

ขนาดตลาด (Market Size)

จํานวนประชากร

กําลังซื้อ (Purchasing Power)

รายไดNประชากร/คน/ปd

การดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ
(FDI Attractiveness)

มูลคา FDI

ความยากงายในการดําเนินธุรกิจ
(Ease of Doing Business)

อันดับของ Ease of Doing
Business

ความพรNอมดNานโครงสรNางพื้นฐาน
(Infrastructure Readiness)

อันดับของ Logistics Ease
Across Different States
Index

อินเดีย เปนประเทศที่ มีพื้น ที่ใ หญอั นดั บ 7 ของโลก แบงเปน 29 รั ฐ (States) และ
7 ดินแดนสหภาพ (Union Territory) อีกทั้งมีประชากรมากเปนอันดับ 2 ของโลก จึงมี
ความหลากหลายทั้ ง ภู มิ ป ระเทศ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และวั ฒ นธรรม ดั ง นั้ น
การเขAาใจ Location จึงถือเป;นหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจในอินเดีย บทความ
ฉบับนี้จึงคัดเลือก 7 รัฐใหญที่สุดของอินเดีย (วัดตาม GDP) มาวิเคราะหGใน 5 มิติสําคัญ
ไดAแก Market Size, Purchasing Power, FDI Attractiveness, Ease of Doing
Business, Infrastructure Readiness เพื่อสะทAอนโอกาสทางธุรกิจในแตละรัฐ

ที่มา : IBEF และ Department for Promotion of Industry and Internal Trade

Market Size

“State Highlights”
Maharashtra
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FDI
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Ease of Doing
Business
Market Size

• Financial Hub of India
• มีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจอินเดียมากที่สุด
โอกาสสําหรับไทย : “เชื่อมโยง Supply Chain เจาะตลาด Middle Class”
มีความพรNอมของโครงสรNางพื้นฐาน โดยเมืองปูเนเป;น Hub ยานยนต"ใหญ
อันดับตNนๆ ของประเทศ และมี MNCs เขNาไปตั้งฐานการผลิต จึงเป;นโอกาส
สงออกชิ้นสวนยานยนต" เพื่อเชื่อมโยง Supply Chain นอกจากนี้ ดNวย
ตลาดขนาดใหญและกําลังซื้อสูง โดยเฉพาะเมืองมุมไบ จึงเป;นโอกาสสงออก
สินคNาเจาะตลาดกลุม Middle Class

Tamil Nadu
Infrastructure
Readiness

Purchasing
Power

Ease of Doing
Business

FDI
Attractiveness
Market Size

Infrastructure
Readiness

เมืองหลวง : เจนไน
ประชากร : 72 ลNานคน
GDP per Capita : 2,876 USD

• Manufacturing Hub of India
โอกาสสําหรับไทย : “โอกาสลงทุนหลากหลายจากความพรNอมรอบดNาน”
เหมาะกับการเขNาไปลงทุนในหลายอุตสาหกรรม เชน สิ่งทอ อาหารแปรรูป
ยานยนต" และ IT สะทNอนจากบริษัทตางชาติสวนใหญเลือกรัฐนี้เป;นพื้นที่
แรกในการเขN า ไปลงทุ น ปq จ จุ บั น มี SEZs 40 แหงมากที่ สุ ด ในประเทศ
ประกอบกับมีแรงงานทักษะ โดยเฉพาะวิศวกรมากที่สุดในประเทศ

Karnataka
Purchasing
Power

เมืองหลวง : มุมไบ
ประชากร : 112 ลNานคน
GDP per Capita : 3,189 USD

เมืองหลวง : เบงกาลูรู
ประชากร : 61 ลNานคน
GDP per Capita : 3,258 USD

• IT Hub of India
• มี Technology Cluster ใหญเป;นอันดับ 4 ของโลก
โอกาสสําหรับไทย : “เจาะตลาดกําลังซื้อสูง”
ปqจจัยแวดลNอมทางธุรกิจมีความพรNอมทุกดNาน เอื้อทั้งการเขNาไปลงทุนและ
สงออกสิ นคNา ซึ่ งสามารถทําตลาดสินคNาราคาแพงไดN เนื่อ งจากเศรษฐกิ จ
ขยายตัวดีและประชากรมีกําลังซื้อสูง แมNตลาดจะคอนขNางเล็กเมื่อเทียบกับ
7 รัฐใหญ (แตประชากรเกือบเทาไทยทั้งประเทศ)

Ease of Doing
FDI
Business
Attractiveness
Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีปรากฏ เป็ นข้อมูลทีได้จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลแก่ผูท้ สนใจเท่
ี
านัน3
โดยธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีอาจเกิดขึน3 จากการทีมีบุคคลนําข้อมูลนี3ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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โอกาสสําหรับไทย : “ยังไมใชพื้นที่แรกๆ สําหรับผูNประกอบการไทย”
แมNเป;นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศแตกําลังซื้อไมสูง อีกทั้งยังเป;นรัฐ
ที่ไมติด ทะเล ทํ าใหNตNนทุ นขนสงสินคNาคอนขNางสู งและใชN เวลาขนสงนาน
ดังนั้น อาจไมใชพื้นที่ลําดับตNนๆ ที่ผูNประกอบการไทยจะเลือกเขNาไปเจาะ
ตลาดหรือทําธุรกิจ

Gujarat

เมืองหลวง : คานธีนาการ"
ประชากร : 60 ลNานคน
• New Engine of Growth
GDP per Capita : 2,654 USD
โอกาสสําหรับไทย : “เหมาะกับตั้งฐานการผลิตเพื่อขายในประเทศและสงออก”

เป;นรัฐที่เติบโตเร็ว โดยมีเมือ งเศรษฐกิจสําคัญอยาง Ahmedabad เป;น
ศูนย"กลางอุตสาหกรรม จึงมีความพรNอมดNานคลัสเตอร" โครงสรNางพื้นฐาน
และกฎระเบียบที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันมีทาเรือขนาดใหญ
เป; น อั น ดั บ ตN น ๆ ของประเทศ เมื่ อ ผนวกกั บ แรงงานทั ก ษะจํ า นวนมาก
สะทNอนโอกาสในการเขNาไปตั้งฐานการผลิต โดยเฉพาะเพื่อการสงออก

West Bengal

Purchasing
Power

Ease of Doing
Business

• ตลาดขนาดใหญที่สุดในประเทศ

เมืองหลวง : ลัคนาว
ประชากร : 199 ลNานคน
GDP per Capita : 953 USD

FDI
Attractiveness

เมืองหลวง : กัลกัตตา
ประชากร : 91 ลNานคน
• แหลงเพาะปลูกสินคNาเกษตรหลักของอินเดีย GDP per Capita : 1,681 USD

โอกาสสําหรับไทย : “เนNนสินคNาที่ราคาแขงขันไดN”
เป; น ตลาดขนาดใหญที่ อ ยู ใกลN ไ ทยที่ สุ ด แตกํ า ลั ง ซื้ อ ไมสู ง จึ ง อาจตN อ งใชN
กลยุทธ"ดNานราคาที่แขงขันไดNในการเจาะตลาด โดยเฉพาะสินคNากลุมอุปโภค
บริโภค ขณะเดียวกันมีโอกาสสงออกเครื่องจักรกลการเกษตร สอดรับกับการ
เติบโตของภาคเกษตรกรรม

Rajasthan

เมืองหลวง : จัยปูร"
ประชากร : 69 ลNานคน
GDP per Capita : 1,676 USD

• อยูใจกลางของ DMIC*
โอกาสสําหรับไทย : “สงออกวัสดุกอสรNาง ป€อนโครงการ DMIC”
รัฐมีนโยบายดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทองเที่ยว
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ และเกษตรแปรรู ป อยางไรก็ ต าม ความพรN อ มของ
อุตสาหกรรมสนับสนุนยังมีขNอจํากัด จึงอาจเป;นอุปสรรคในการเขNาไปลงทุน
เป;นที่นาสังเกตวา Rajasthan อยูในเสNนทาง DMIC สะทNอนความตNองการ
วั ส ดุ ก อสรN า งและสิ น คN า ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาโครงสรN า ง
พื้นฐานและการขยายตัวของสังคมเมือง
*Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) คือ โครงการพัฒนาโครงสรAางพืน้ ฐาน
และนิคมอุตสาหกรรมเชือ่ มโยงกรุงเดลีกับเมืองมุมไบ

สรุป

Rajasthan

Gujarat
Maharashtra

Uttar Pradesh

West Bengal

Karnataka
Tamil Nadu

รัฐที่มีศักยภาพลําดับตNนๆ ของอินเดียสวนใหญอยูบริเวณฝq}งตะวันตกและตอนใตNของ
ประเทศ ซึ่งแตละรัฐมีความโดดเดนและมีปqจจัยแวดลNอมทางธุรกิจที่แตกตางกัน อาทิ
ความพรNอมดNานโครงสรNางพื้นฐาน คลัสเตอร"อุตสาหกรรม กฎระเบียบ และขนาดตลาด
เป;นตNน ดังนั้น ผูNประกอบการไทยควรมองอินเดียในลักษณะ 1 รัฐ เทากับ 1 ประเทศ เพื่อ
ศึกษาขNอมูลและทําความเขNาใจลักษณะเฉพาะของแตละรัฐกอนจะรุกเขNาไปทําธุรกิจ
Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีปรากฏ เป็ นข้อมูลทีได้จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ
วัต ถุป ระสงค์ใ นการให้ข้อมูล แก่ ผู้ทสนใจเท่
ี
า นัน3 โดยธนาคารเพือการส่ งออกและนํ า เข้า แห่ง ประเทศไทยจะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีอาจเกิดขึน3 จากการทีมีบุคคลนําข้อมูลนี3ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
ภาพประกอบทั้งหมดจาก : www.google.com

