สาธารณรัฐอินเดีย – Republic of India
 ดำเนินนโยบำย Neighbourhood Diplomacy / Look East Policy / Look
West Policy ไปพร้ อม ๆ กัน โดยขยำยบทบำททังด้
้ ำนเศรษฐกิจและ
กำรเมืองในเวทีระหว่ำงประเทศ และเป็ นประเทศคูเ่ จรจำกับอำเซียน เข้ ำ
ร่วมใน EAS รวมทังเสนอจั
้
ดตัง้ Asian Economic Community
 มีขนำดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ ๓ ของเอเชีย รองจำกจีน และญี่ปนุ่
 ไทย-อินเดียมีกรอบ คตล. เขตกำรค้ ำเสรี โดยมีสินค้ ำเร่งลดภำษี ๘๒
รำยกำร ซึง่ มีผลบังคับใช้ แล้ วเมื่อ ๑ กันยำยน ๒๕๔๗ ล่ำสุด ตังแต่
้ ๘
มิถนุ ำยน ๒๕๕๕ มีสินค้ ำเร่งลดภำษี เพิ่มอีก ๑ รำยกำร และกำรซื ้อขำย
ผ่ำนประเทศที่สำมมีผลใช้ บงั คับ ขณะนี ้ สองฝ่ ำยอยูร่ ะหว่ำงกำรจัดทำ
คตล. เขตกำรค้ ำเสรี ซงึ่ จะครอบคลุมกำรค้ ำสินค้ ำ กำรค้ ำบริกำร กำรลงทุน
และควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
 ควำมตกลง FTA อำเซียน-อินเดีย ข้ อบทกำรค้ ำสินค้ ำมีผลบังคับใช้ ตังแต่
้
๑ มกรำคม ๒๕๕๓ ขณะนี ้ กำลังเจรจำข้ อบทกำรค้ ำบริกำรและกำรลงทุน
กรอบ BIMSTEC คำดว่ำ จะลงนำมได้ ในอนำคตอันใกล้
 เป้ำหมำยมูลค่ำกำรค้ ำ ๑๖ พันล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐ ภำยในปี ๒๕๕๗
 นรม. อภิสทิ ธิ์ เวชชำชีวะ เดินทำงเยือน อินเดียอย่ำงเป็ นทำงกำร ระหว่ำง
๔-๕ เม.ย. ๒๕๕๔ และ นรม. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยือน อินเดียอย่ำงเป็ น
ทำงกำร และเป็ นแขกเกียติยศในงำนวันชำติ ระหว่ำง ๒๔-๒๖ ม.ค. ๒๕๕๕
ข้ อมูลทั่วไป
พืน้ ที่
เมืองหลวง

๓.๒๘ ล้ ำน ตำรำงกิโลเมตร
กรุงนิวเดลี

ประชากร
ภาษาราชการ

๑.๒๑ พันล้ ำนคน (๒๕๕๕) (อันดับ ๒ ของโลก)

ศาสนา

ฮินดู (๘๑.๓%) มุสลิม (๑๒%) อื่น ๆ (๔.๒%)

ประธานาธิบดี

นำย Pranab Mukherjee

นายกรั ฐมนตรี

นำย Manmohan Singh

รมว.กต.

นำย Salman Khurshid
Republic Day ๒๖ มกรำคม/ Independence day ๑๕ สิงหำคม

วันชาติ
วันสถาปนา คสพ. กับไทย

ฮินดี/ อังกฤษ

๑ สิงหำคม ๒๔๙๐
ข้ อมูลเศรษฐกิจ

GDP

๑.๗๗๙ ล้ ำนล้ ำน USD (ปี ๒๕๕๕)

สกุลเงิน
GDP per Capita

รูปี (๑ รูปี ประมำณ ๐.๕๓๓ บำท) (๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖)

เงินทุนสารอง
GDP Growth

๒๙๐,๙๑๒ ล้ ำน USD (ก.พ. ๒๕๕๕)

ทรั พยากรสาคัญ
อุตสาหกรรมหลัก

ถ่ำนหิน เหล็ก แมงกำนีส

อัตราเงินเฟ้อ

ร้ อยละ ๑๒.๖ (กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖)

๑๔๕๔.๖๕ USD (เม.ย. ๒๕๕๕)
ร้ อยละ ๔.๕ (ไตรมำส ๔ ปี ๒๕๕๕)
สิ่งทอ เคมีภณ
ั ฑ์ แปรรูปอำหำรเหล็ก

สินค้ าส่ งออก

เคมีภณ
ั ฑ์ เม็ดพลำสติก อัญมณีและเครื่ องประดับ

ตลาดส่ งออก
สินค้ านาเข้ า

สหรัฐฯ จีน UAE สหรำชอำณำจักร

ตลาดนาเข้ า

จีน สหรัฐฯ เยอรมนี สิงคโปร์

น ้ำมันดิบ เครื่ องจักร อัญมณี ปุ๋ย เคมีภณ
ั ฑ์

สถิตทิ ่ ีสาคัญ
มูลค่ าการค้ าไทย-อินเดีย

อินเดียเป็ นคูค่ ้ ำอันดับ ๑ ของไทยในภูมิภำคเอเชียใต้ ในช่วงปี ๒๕๕๕ โดยมีมลู ค่ำ
ระหว่ำงกัน ๘, ๖๗๔.๘๗ ล้ ำน USD เพิ่มขึ ้นจำกปี ๒๕๕๔ คิดเป็ นร้ อยละ ๕.๗๗ ไทย
ได้ เปรี ยบดุลกำรค้ ำ ๒,๒๗๘.๕๕ ล้ ำนดอล USD เพิ่มขึ ้นจำกปี ๒๕๕๔ คิดเป็ นร้ อยละ
๕.๔๒

สินค้ าส่ งออกของไทย

อินเดียเป็ นตลำดส่งออกอันดับที่ ๑๐ ของไทย และเป็ นอันดับที่ ๑ ของไทยในเอเชียใต้
ในปี ๒๕๕๕ ในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ กำรส่งออกมีมลู ค่ำเฉลี่ยปี ละ ๓,๗๖๑.๓๗ ล้ ำน
USD ขยำยตัวเฉลีย่ ร้ อยละ ๒๔.๖๖ ต่อปี คิดเป็ นสัดส่วนกำรค้ ำเฉลี่ยต่อปี
ร้ อยละ ๒.๐๔ ของมูลค่ำกำรส่งออกทังหมดของไทย
้
ทังนี
้ ้ ในปี ๒๕๕๕ ไทยส่งออกเป็ น
มูลค่ำ ๕, ๔๗๖.๗๑ ล้ ำน USD เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๕.๗๐ จำกปี ๒๕๕๔ สินค้ ำส่งออกที่
สำคัญ ได้ แก่ ๑) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ ำ ๒) เคมีภณ
ั ฑ์ ๓) เม็ดพลำสติก ๔)
อัญมณีและเครื่ องประดับ ๕) เครื่ องยนต์สนั ดำบภำยในแบบลูกสูบ ๖) ชิ ้นส่วนยำน
ยนต์ ๗) เครื่ องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่ อง ๘) เครื่ องปรับอำกำศและ
ส่วนประกอบ ๙) ยำงพำรำ ๑๐) อุปกรณ์และชิ ้นส่วนคอมพิวเตอร์

สินค้ านาเข้ าจากอินเดีย

อินเดียเป็ นตลำดนำเข้ ำอันดับที่ ๑๖ ของไทย และเป็ นอันดับที่ ๑ ของไทยในเอเชียใต้
ในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ กำรนำเข้ ำมีมลู ค่ำเฉลี่ยปี ละ ๒,๓๓๗.๗๖ ล้ ำน USD
ขยำยตัวเฉลี่ยร้ อยละ ๑๖.๙๖ ต่อปี ทังนี
้ ้ในปี ๒๕๕๕ ไทยนำเข้ ำมูลค่ำ ๓,๑๙๘.๑๖
ล้ ำน USD เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๕.๙๐ จำกปี ๒๕๕๔ สินค้ ำนำเข้ ำที่สำคัญ ได้ แก่ ๑) เครื่ อง
เพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ๒) พืชและผลิตภัณฑ์จำกพืช ๓)
เครื่ องจักรกลและส่วนประกอบ ๔) เคมีภณ
ั ฑ์ ๕) ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ยำนยนต์
๖) เหล็ก เหล็กกล้ ำ และผลิตภัณฑ์ ๗) ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ๘) ด้ ำยและ
เส้ นใย ๙) สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ ๑๐) สัตว์น ้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง
และแปรรูป

มูลค่ าการลงทุน

ในปี ๒๕๕๔ กำรลงทุนจำกอินเดียมีมลู ค่ำ ๑,๖๙๓ ล้ ำน USD นับเป็ นอันดับที่ ๑๓ ใน
ไทย โดยมูลค่ำลดลงจำกปี ๒๕๕๓ แต่จำนวนโครงกำรมำกขึ ้น ในช่วงปี ๒๕๔๙-๒๕๕๓
BOI ให้ กำรส่งเสริ มกำรลงทุนของอินเดียรวม ๒๕,๐๘๑ ล้ ำนบำท โดยเป็ นกำรลงทุนใน
โครงกำรขนำดกลำงและขนำดใหญ่เพิ่มขึ ้น รวมทังลงทุ
้ นในหลำกหลำยสำขำมำกขึ ้น
เช่น เคมีภณ
ั ฑ์ กระดำษ พลำสติก ยำนยนต์ โลหะพื ้นฐำน (เหล็ก อะลูมิเนียม)
อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ เหมืองแร่ และเซรำมิกส์
บริษัทอินเดียที่เข้ ำลงทุนในไทย ได้ แก่ บริษัทอินโดรำมำ (ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ พลำสติก)
กลุม่ อทิตยำเบอร์ ลำ (ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ เส้ นใยสังเครำะห์) บริษัททำทำมอเตอร์ (ผลิตรถปิ ค
อัพรุ่นซีนอน) บริษัทบำห์รัตโฮเต็ล (กิจกำรโรงแรม) และบริษัททำทำคอนซัลแทนซี
เซอร์ วิสเซส (บริกำรทำงบัญชีและกำรเงิน) ส่วนกำรลงทุนของไทยในอินเดียยังมีมลู ค่ำ
น้ อย ในช่วงตัง่ แต่เมษำยน ๒๕๕๓- สิงหำคม ๒๕๕๔ ไทยเป็ นนักลงทุนอันดับ ๔ จำก
กลุม่ อำเซียนรองจำกสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมำเลเซีย นับเป็ นประเทศอันดับที่ ๓๗ ที่
เข้ ำไปลงทุนโดยตรงในอินเดีย โดย ๕ อันดับแรก ได้ แก่ มอริเชียส สิงค์โปร์ สหรำช

อำณำจักร ญี่ปนุ่ และสหรัฐอเมริกำ
โดยมีมลู ค่ำลงทุนสะสมในรอบ ๑๐ ปี ที่ผ่ำนมำ (๒๕๔๓-๒๕๕๓) รวม ๘๑.๗๗ ล้ ำน
USD บริษัทไทยที่ลงทุนในอินเดีย อำทิ กลุม่ เจริญโภคภัณฑ์ที่เมืองเจนไน (เลี ้ยงกุ้ง และ
ผลิตอำหำรสัตว์) บริษเดลตำอิเล็กทริคส์ (ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เครื่ องสำรอง
ไฟฟ้ำ) ธนำคำรกรุงไทยจำกัด บริษัทอิตลั ไทย (ก่อสร้ ำงทำงหลวง ทำงรถไฟ เขื่อน)
บริษัทเอสซีที (ธุรกิจจัดจำหน่ำย) บริษัทไทยซัมมิท (ชิ ้นส่วนยำนยนต์) บริษัทไทยยูเนียน
โฟรเซ่นโปรดักส์จำกัด (ผลิตและส่งออกอำหำรกุ้งและกุ้งแช่แข็ง) บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
กรุ๊ป (ธุรกิจโบว์ลิง) และบริษัทพฤกษำเรี ยลเอสเตท (หมูบ่ ้ ำนจัดสรร) สำหรับกำรลงทุน
ของนักธุรกิจอินเดียในไทย ในปี ๒๕๕๔ มีนกั ธุรกิจอินเดียได้ รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน
ไทย ๑๕ โครงกำร มูลค่ำกำรลงทุนรวม ๑,๖๙๓ ล้ ำนบำท ขณะที่กำรลงทุนในช่วงเดือน
มกรำคม – กันยำยนของปี ๒๕๕๕ มี ๑๘ โครงกำร มูลค่ำรวม ๔,๗๖๙ ล้ ำนบำท
การท่ องเที่ยว

ปี ๒๕๕๕ นักท่องเที่ยวอินเดียเดินทำงมำไทยเป็ นลำดับที่ ๖ จำนวน ๑, ๐๑๕,๘๖๕ คน
เพิ่มขึ ้น ๑๑% จำกปี ๒๕๕๔ (๙๑๔,๙๗๑ คน) ในปี ๒๕๕๔ นักท่องเที่ยวไทยไปอินเดีย
๙๒, ๔๐๔ คน เพิ่มขึ ้น ๒๐.๘ % จำกปี ๒๕๕๓ (๗๖, ๖๑๗ คน)

การจัดงานแต่ งงานในไทย

ปี ๒๕๕๔ ประมำณ ๘๐ คู่ แต่ละคูม่ ีแขกมำร่วมงำนเฉลี่ย ๒๐๐ คน

การถ่ ายทาภาพยนตร์

จำนวนภำพยนตร์ ของอินเดียที่มำถ่ำยทำในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ มี
จำนวนทังสิ
้ ้น ๕๖๙ เรื่ อง โดยในปี ๒๕๕๕ มีจำนวน ๑๐๓ เรื่ อง

คนไทยในอินเดีย

ประมำณ ๓, ๗๑๕ คน (นร./นศ.ประมำณ ๑,๘๐๐ คน นักธุรกิจและแรงงำนประมำณ
๑,๐๐๐ คน พระสงฆ์ ประมำณ ๓๐๐ รูป และคนไทยที่ถกู จับกุมมี ๑๕ คน)

การตรวจลงตรา

มี คตล.ยกเว้ นกำรตรวจลงตรำหนังสือเดินทำงทูตและรำชกำรระหว่ำงกัน (พำนักได้ ๙๐
วัน )

สานักงานของไทยในอินเดีย

กรุงนิวเดลี (สอท.) เมืองกัลกัตตำ / เมืองมุมไบ / เมืองเจนไน (สกญ.)

สานักงานของอินเดียในไทย

กรุงเทพฯ (สถำนเอกอัครรำชทูต) เมืองเชียงใหม่ / เมืองสงขลำ (สถำนกงสุล)
กองเอเชียใต้ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

