
 
 

 

 

 

 

 

1. บริษัทเหล็กอินเดียตัดราคาลงเพ่ือใหแขงขันไดกับเหล็กนําเขา 

Steel firms cut prices a s imports pour in  

 

 ราคาเหล็กรีดรอนในประเทศลดราคาลง 3,000 

– 4,000 รูปตอตันในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 

เพ่ือใหสามารถแขงขันไดกับเหล็กท่ีนําเขาราคาถูกจากจีน 

เกาหลีใต และญี่ปุน  

ท้ังน้ีผูบริหารของบริษัทผลิตเหล็กของอินเดีย 

น า ย  Vikram Amin, Executive Director ข อ ง  Essar 

Steel India ไดเปดเผยถึงการปรับราคาดังกลาว  

สําหรับขอมูลจาก Joint Plant Committee 

(JPC) ของอินเดียพบวาในวันท่ี 1 กรกฎาคม ท่ีผานมา

ราคาเหล็กรีดรอนไดมีราคาเฉลี่ยอยูท่ี 36,100 รูปตอตัน 

ซึ่งเปนราคาท่ีลดระยะหางระหวางราคาเหล็กนําเขาและราคาเหล็กท่ีผลติใน

ประเทศ โดยบริษัทผลิตเหล็กมุงจะขายเหล็กในปริมาณท่ีมากแทนท่ีการตั้ง

ราคาท่ีมีสวนตางกําไรจํานวนมาก   

สําหรับในชวงเดือนมีนาคม-เมษายนท่ีผานมาบริษัทผลิตเหล็กของอินเดียเริ่มลดราคาลงสูกับราคาเหล็กจาก

ตางประเทศจนมีชวงราคาท่ีตางกันเพียง 1,000 รูปตอตันในปจจุบัน หรือคิดเปนรอยละ 5-15 ข้ึนอยูกับประเภทของเหล็ก  

อยางไรก็ตามจากแนวโนมราคาเหล็กในตลาดโลกท่ีลดลงอยางตอเน่ือง สงผลตอการประกอบธุรกิจของผูผลิตเหล็ก

ของอินเดียเปนอยางมาก เน่ืองจากถึงแมราคาเหล็กนําเขาจะมีมาตรการปองกันการทุมตลาดท่ีทางการอินเดียนํามาใชเพ่ิม

อัตราภาษีศุลกากรนําเขาแลว แตก็ยังมีราคาเหล็กนําเขาท่ีต่ํากวาราคาเหล็กในประเทศอยู ดังน้ันผูผลิตเหล็กของอินเดียจึงตอง

ดิ้นรนตัดราคาเหล็กของตนเองเพ่ือสามารถใหแขงขันไดกับเหล็กนําเขาจากตางประเทศ โดยเห็นไดจากปริมาณการผลิตเหลก็ท่ี

เพ่ิมมากข้ึนของบริษัทเหล็กอินเดียในชวงท่ีผานมา 
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2.  ผูเชี่ยวชาญเตือนการผลเจรจาการคาทวิภาคีกับอินเดีย อาจจะไมทําใหนักลงทุนตางชาติไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกับ

นักลงทุนของอินเดีย 

Bilateral trade agreement: Foreign investors may not be treated on a par with locals 

รัฐบาลอินเดียมีแนวโนมท่ีจะหยุดการปฏิบัติอยางเทาเทียม

สําหรับนักลงทุนจากตางชาติกับนักลงทุนอินเดีย จนกวาธุรกิจ

ของอินเดียจะสามารถมีความม่ันคงในเชิงการประกอบธุรกิจ

ภายในประเทศ ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะเริ่มมีการ

ปรับเปลี่ยนมากข้ึนในทาทีการเจรจาการคาการลงทุนของ

อินเดียในอนาคต เพ่ือทําใหอินเดียไดรับผลประโยชนท่ีมากข้ึน 

 ในเชิงเทคนิค พูดไดวารัฐบาลอินเดียจะไมอนุญาตใหมี

เกิดการตกลงในเจรจาการคาการลงทุนในรูปแบบการประติบัติ

เยี่ยงคนชาติในระยะกอนการลงทุนในอินเดีย หรือ  

 pre-establishment national treatment แตจะเนนการปรับปรุง

ยุทธศาสตรการเจรจาท่ีทําใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในอินเดีย หรือ 

ดําเนินธุรกิจกับนักลงทุนอินเดียจะไดรับประโยชนเทาเทียมกับนักลงทุนอินเดียก็ตอเม่ือมีการลงทุนในอินเดีย

อยางเต็มตัวเทานั้น  

 ท้ังนี้ Biswajit Dhar ผูเชี่ยวชาญดานการคาและนักวิชาการของ Jawahar Lal Nehru University ให

ความเห็นวา การให pre-establishment national treatment สําหรับนักลงทุนตางชาติจะทําใหนักลงทุน

ตางชาติไดเปรียบนักลงทุนอินเดีย เนื่องจากจะทําใหนักลงทุนตางชาติมีสิทธิ์ฟองรองหรือไมจําเปนตองปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของอินเดียในขณะท่ีนักลงทุนอินเดียตองปฏิบัติตาม สําหรับเรื่องดังกลาวยังเปนประเด็นท่ีมี

การโตแยงระหวางหนวยงานรัฐของอินเดีย รวมท้ังกับผูประกอบการของอินเดียท่ีตองมีการชั่งผลดีผลเสียท่ี

ชัดเจนมากข้ึน 

อนึ่ง รัฐบาลอินเดียกําลังอยูระหวางจัดการศึกษาผลการปฏิบัติตามความตกลงทางการคาการลงทุนระหวาง

อินเดียและประเทศคูคาในหลายความตกลงท่ีไดลงนามแลว โดยเปรียบเทียบผลประโยชนท่ีอินเดียไดรับและ

ความจําเปนในการปรับปรุงความตกลงในอนาคต 
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3. อินเดียยืนยันรูปแบบการติดฉลากราคาและประเภทของสินคานําเขาจากสหรัฐท่ีวางขายในอินเดีย 

Food packaging norms to stay, India tells US  

 

 อินเดียยืนยันใหสินคาอาหารนําเขาจากสหรัฐจะตอง

มีรายละเ อียดราคาขายปลีก  (Maximum retail 

price, MRP) และประเภทของสินคาแบบพริ้นทบน

ฉลากสินคาแทนการติดเปนฉลากสติ๊กเกอรเม่ือนําเขา

มาในอินเดีย  

 ในระหวางการประชุมหารือดานการคาระหวาง 

Deputy US Trade Representative แ ล ะ

ปลัดกระทรวงพาณิชยของอินเดียเม่ือสัปดาหท่ีแลว 

โดยอินเดียไดแจงใหฝายสหรัฐทราบถึงความจําเปนท่ี

สินคาอาหารจากสหรัฐจะตองปฏิบัติตามขอบังคับการวางสินคาจําหนายใน

อินเดียท่ีถูกบังคับใชสําหรับสินคานําเขาจากท่ัวโลกท่ีนํามาวางจําหนายใน

อินเดีย ท้ังนี้ เปนมาตรฐานท่ีสอดคลองกับมาตรฐานดานอาหารสากลจาก FAO เพ่ือปกปองสุขภาพของ

ผูบริโภคและทําใหเกิดการคาท่ีเปนธรรม  โดยคณะกรรมการดานความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารของ

อินเดียยืนยันท่ีจะใหมีการระบุประเภทอาหารแบบ vegetarian หรือ non-vegetarian แบบพริ้นทบนฉลาก

สินคาแทนการติดสติ๊กเกอร 

  อยางไรก็ตาม ฝายสหรัฐฯ แยงวามาตรการดังกลาวของอินเดียแตกตางจากหลักปฏิบัติมาตรฐานของ

สินคานําเขาท่ีท่ัวโลกใชดําเนินการ  

 ผูเชี่ยวชาญของอินเดียไดกลาวใหความเห็นในเรื่องนี้ ประเด็นการติดฉลากดังกลาวจะเปนปญหา

สําหรับผูสงออกจากสหรัฐท่ีเปนรายขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนื่องจากมีตนทุนท่ีสูงข้ึน  รวมท้ังมีบริษัท

ตางชาติหลายบริษัทเลือกท่ีจะนําสินคาของตนเขามาติดฉลากในอินเดียแตก็จะทําใหมีตนทุนคาแรงและการติด

ฉลากท่ีสูงมาก 

 อนึ่งใน ชวงป 2014-15 สหรัฐฯ เปนประเทศคูคาอันดับสองของอินเดียรองจากจีน โดยอินเดียสงออก

สินคาไปสหรัฐ 42.5 พันลานเหรียญสหรัฐ ในขณะท่ีนําเขาจากสหรัฐ 21.8 พันลานเหรียญสหรัฐ  ซ่ึงถือวามี

อัตราการเติบโตดานสงออกรอยละ 8.45 และนําเขาลดลงรอยละ 3 เม่ือเทียบกับปกอนหนา 
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4.  ศาลสูงนครมุมไบขอใหมีการตรวจสอบบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป Maggi อีกครั้ง 

Bombay High Court asks Nestle, FSSAI to retest Maggi noodles: Report  

ศาลสูงของอินเดียขอให FSSAI และ Nestle India รวมกัน

ทดสอบบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปรวมกันอีกครั้ง  

ภายหลังจากท่ี FSSAI ไดมีคําสั่งไมใหมีการวางจําหนาย

สินคาบะหม่ี ก่ึงสําเร็จรูปยี่หอ Maggi ซ่ึงผลิตและวาง

จําหนายโดยบริษัท Nestle India ตั้งแตวันท่ี 5 มิถุนายนท่ี

ผานมา  

 ท้ังนี้ ถือไดวาเปนกรณีท่ีรายแรงท่ีสุดดานอาหารของ

บริษัท Nestle ในชวงทศวรรษท่ีผานมา ภายหลังจาก

คณะกรรมการดานอาหารของอินเดียพิสูจนพบวามีสาร

ตะก่ัวปนเปอนในบะหม่ีฯ เกินกวาปริมาณท่ีกําหนดใน

เดือนพฤษภาคม 2558 โดยศาลสูงมุมไบมีกําหนดนัดรับฟงผลจากคูกรณี

ครั้งตอไปในวันท่ี 3 สิงหาคม  
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