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1. ปีแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่่าแย่ของรัฐบาลโมดีส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกิจ 

Modi's worst growth year puts pressure on Budget to spur economy 

 โดย Vrishti Beniwal และ Anirban Nag 

 อินเดียคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวในอัตราท่ีลดลงซึ่งถือเป็นครั้งแรก

นั บ ตั้ ง แ ต่ ก า ร ขึ้ น สู่ อ า น า จ ข อ ง

น ายกรัฐมนตรี  Narendra Modi ใน ปี 

2557 ปัญหาดังกล่าวส่งผลอย่างส าคัญต่อ

การแร่งกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการ

ฟื้นตัวอย่างเร่งด่วนของรัฐบาลเนื่องจากใน

ปี 2562 จะมีการเลือกตั้งระดับชาติครั้ง

ต่ อ ไป  ส าห รับ ในส่ วนของ GDP ของ

ปีงบประมาณนี้คาดว่าจะอยู่ ท่ีร้อย 6.5 

จนกระท่ังถึงเดือนมีนาคม 2561 ท้ังนี้เป็นไปตามการประมาณการของส านักงานสถิติแห่งชาติของ

อินเดีย ในขณะท่ีตัวเลขของ Bloomberg ประมาณการไว้ท่ีร้อยละ 6.6 ท้ังนี้ตัวเลขท่ีลดลงเป็นผล

ส าคัญจากระบบภาษีใหม่ท่ีท าลายความต้องการซื้อของประชาชน 

 อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อท่ีเป็นไปตามการคาดการณ์ของธนาคารกลางอินเดีย ส่งผลให้

การปรับอัตราดอกเบ้ียไม่มากนัก อันเป็นผลบวกต่อนักลงทุนจ านวนมากพอสมควร ท้ังนี้นักลงทุน

ส่านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี 
สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห ์

06 - 12 มกราคม 2561 (อินเดีย) 

Source: THE ECONOMIC TIMES 
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ยังคงมีความวิตกกังวลในการลงทุนภายในประเทศอินเดียในหลายประการ โดยเฉพาะมาตรการ

ทางด้านการเงินท่ีแสนจะสับสนวุ่นวายท่ีออกมาล่าสุดของรัฐบาล จึงเป็นท่ีมุ่งหวังว่าการกระตุ้น

เศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายของภาครัฐจะสามารถทดแทนการลงทุนภาคเอกชนท่ีหายไปดังกล่าวได้ 

 Teresa John ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจของ Nirmal Bang Equities Pvt.Ltd. ได้

เสนอทัศนะเกี่ยวกับงบประมาณชิ้นนี้ของรัฐบาลว่า งบประมาณปี 2560 ของรัฐบาลมุ่ งเน้น

นโยบายประชานิยมท่ีส่งตรงสู่มือของเกษตรกรและภาคชนบท ท้ังนี้เขาคาดว่างบประมาณก้อนนี้

จะขาดดุลถึงร้อยละ 3.5 ของตัวเลข GDP 

'ไม่เอื้ออ่านวย' 

 การใช้จ่ายของภาครัฐมีความส าคัญเนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนอ่อนแอ ท้ังนี้จากข้อมูล

ของศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังเศรษฐกิจอินเดีย ซึ่งถือเป็น think tank ด้านเศรษฐกิจท่ีส าคัญของ

อินเดีย ได้ออกข้อมูลท่ีน่าสนใจว่า ข้อเสนอเกี่ยวกับการลงทุนใหม่ในประเทศอินเดียมีระดับท่ีลดมา
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อยู่ท่ีวงเงิน 7.9 แสนล้านรูปี หรือราว 12.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาสสุดท้ายเดือน

ธันวาคม 2560 ซึ่งถือว่าลดต่ าท่ีสุดในประวัติการณ์ ท้ังนี้มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มดังกล่าว

เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนทางด้านนโยบายของรัฐบาลก่อนท่ีจะมีการเลือกตั้งซึ่งส่งผลต่อการ

ระมัดระวังด้านการลงทุนของภาคเอกชน 

  Mahesh Vyas ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ CMIE ได้ให้ความเห็นว่า ปัญหาใหญ่ส าคัญ

คือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เอื้อต่อการลงทุนส่งผลให้ไม่เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่ง

ประเด็นนี้น าไปสู่การหยุดชะงักของแผนการทางด้านการลงทุนของภาคเอกชนจนกว่าท่ี

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะกลับสู่สภาวะปกติ 

 ในขณะท่ีมีการประมาณการณ์กันว่าในปีท่ีผ่านมาอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเพิ่ม (Gross 

value added) ซึ่งเป็นแรงผลักดันส าคัญต่อการเจริญเติบโตของ GDP อยู่ท่ีร้อยละ 6.1 ซึ่งต่ ากว่า

การประมาณการของธนาคารกลางอินเดียท่ีประเมินไว้ท่ีร้อยละ 6.7 ท่ีน่าสนใจคือตัวเลขการเจริญ

เติบของผลผลิตในภาคส่วนต่างๆดูเหมือนจะลดลงทุกภาคส่วนโดยจากข้อมูลพบว่าการเจริญเติบโต

ของสินค้าอุตสาหกรรมอยู่ท่ีร้อยละ 4.9 ในขณะท่ีปีท่ีแล้วอยู่ท่ีร้อยละ 7.9 สินค้าการเกษตรเติบโต

ร้อยละ 2.1 ในขณะท่ีปีก่อนอยู่ท่ีร้อยละ 4.9 สุดท้ายในส่วนของการใช้จ่ายภาครัฐอยู่ท่ีร้อยละ 9.4 

ซึ่งน้อยกว่าปีท่ีแล้วท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 11.3 

 นักเศรษฐศาสตร์จาก Bloomberg Abhishek Gupta กล่าวว่า การชะลอตัวของการ

ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในปีล่าสุด แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการสนับสนุนนโยบายเชิงรุก

เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ เขาเป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์ส่วนน้อยท่ีคาดการณ์ว่า

ธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีงบประมาณถัดไปเร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 

จับตาการเลือกตั้ง 

 คนจ านวนมากคาดว่ารัฐบาล Modi จะมีการปรับเพิ่มเงินงบประมาณเกี่ยวกับการใช้จ่าย

ให้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะมีการเปิดเผยในช่วงการอภิปรายงบประมาณประจ าปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 

2561 ซึ่งจะถือเป็นร่างงบประมาณสุดท้ายของรัฐบาล อันจะเกี่ยวพันกับการเลือกตั้งระดับรัฐ
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จ านวนกว่า 8 รัฐท่ีจะเกิดขึ้นในปี 2561 และก่อนท่ีจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี 2562 ท้ังนี้

รัฐบาลอาจมุ่งเป้าไปท่ีการลดการขาดดุลงบประมาณให้อยู่ท่ีร้อยละ 3.2 ต่อ  GDP ซึ่งมีการปรับ

เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่ก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 3 

 นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ในการส ารวจของ Bloomberg คาดการณ์ว่า Reserve Bank 

of India จะคงอัตราดอกเบ้ียมาตรฐานไว้ที่ร้อยละ 6 ตลอดปี 2561 ในขณะท่ีดัชนีราคาผู้บริโภคท่ี

ดีดตัวไปอยู่ท่ีร้อยละ 4.9 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งถือว่ารวดเร็วท่ีสุดในรอบ 15 เดือน และ

รวดเร็วกว่าการประมาณการณ์ของธนาคารกลางท่ีต้องการให้อยู่ท่ีร้อยละ 4 

บทวิเคราะห์: จากเนื้อข่าวจะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอินเดียยังมีการ

ชะลอตัวและไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดหวังของรัฐบาลและนักลงทุนท้ังในและต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ในปีงบประมาณถัดไปมีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะเพิ่ม

การใช้จ่ายของภาครัฐมากยิ่งขึ้นเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเลือกตั้งท่ีจะมาถึงในปี 2562 

นี้ สถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นท้ังผลดีและผลเสียในตัวเอง 

 ข้อเสนอแนะ: นักลงทุนชาวไทยท่ีก าลังให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศอินเดียใน

ช่วงเวลานี้จ าเป็นต้องติดตามสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและข่าวสารนโยบายของภาครัฐอย่าง

ใกล้ชิด เนื่องจากช่วงเวลานี้รัฐบาลมีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจจ านวนมากเพื่อรองรับการ

เจริญเติบโตในอนาคต ฉะนั้นการลงทุนใดๆจึงต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ ท้ังนี้คาดว่าใน

ปีหน้ารัฐบาลอินเดียจะเพิ่มเม็ดเงินจ านวนมากในการลงทุน บริษัทหรือนักลงทุนไทยท่ีด าเนิน

กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอินเดียจึงถือเป็นข่าวดี 

 

Source: THE ECONOMIC TIMES. 06 Jan, 2018.  

 นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน   แนวโน้มการตลาด   รายงานสินค้าและบริการ  อ่ืนๆ 
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2. อินเดียตั้งเป้าติดตั้งสัญญาณ wi-fi ตามสถานีรถไฟทั้ง 8,500 สถานี 

Indian Railways to equip all 8,500 stations with Wi-Fi 

 

สถานีรถไฟท่ัวประเทศอินเดียเกือบ 8,300 

สถานี ซึ่งรวมถึงสถานีท่ีอยู่ตามพื้นท่ีชนบทและพื้นท่ี

ห่างไกลจะได้รับการติดตั้งสัญญาณ wi-fi โดยจะใช้

ต้นทุนกว่า 7 พันล้านรูปี (110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

จากการริเริ่มนโยบาย Digital India ของ

รัฐบาลท าให้การขนส่งแห่งชาติได้ติดตั้งการบริการ 

wi-fi ในสถานีส าคัญๆ กว่า 216 สถานีแล้ว ซึ่งจะท า

ให้ผู้โดยสารประมาณ 7 ล้านคน สามารถใช้บริการอินเตอร์เนทโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

เจ้าหน้าท่ีอาวุโสของกระทรวงรถไฟแห่งอินเดียกล่าวว่า “การเข้าถึงอินเตอร์เนทได้กลาย

มาเป็นปัจจัยส าคัญในการท างานต่างๆ และเราจะต้องให้บริการติดตั้ง wi-fi ให้กับสถานีรถไฟใน

ทุกสถานีท่ัวประเทศอินเดีย” 

ท้ังนี้ สถานีรถไฟจ านวน 1,200 สถานีจะให้บริการสัญญาณอินเตอร์เนทเพื่อผู้ โดยสาร

รถไฟเป็นหลัก ในขณะท่ีอีกกว่า 7,300 สถานี จะให้บริการอินเตอร์เนทกับท้ังผู้โดยสารรถไฟและ

คนท้องถิ่นในพื้นท่ีชนบทและพื้นท่ีห่างไกล อันจะเป็นการน าเสนอระบบ e-governance ไปในตัว 

สถานีรถไฟในพื้นท่ีชนบทจะศาลาเล็กๆ ไว้ส าหรับเป็นจุดให้บริการทางดิจิทัลต่างๆ เช่น 

ธนาคารดิจิทัล, การสร้าง Aadhaar, การขอใบรับรองต่างๆ จากรัฐบาล เป็นต้น ตลอดจนเป็น

ช่องทางในการส่ังและสินค้าหรือบริการของร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย ซึ่งการให้บริการดังกล่าว

ท้ังหมดนั้นจะเป็นการร่วมมือกับกระทรวงโทรคมนาคม 
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โดยก าหนดการในการติดตั้ง wi-fi คือ ภายในเดือนมีนาคม ปี 2018 จะติดตั้งให้ได้ 600 

สถานี และคาดว่าจะติดตั้งให้เสร็จท้ัง 8,500 สถานีภายในเดือนมีนาคม ปี  2019 

บทวิเคราะห์ : ถือเป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจและเอาเป็นแบบอย่าง เนื่องจากปัจจุบัน     

อินเตอร์เนทได้กลายมาเป็นปัจจัย 5 ในการด ารงชีวิตไปแล้ว การเข้าถึ งอินเตอร์เนทไม่เพียงเป็น

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเท่านั้นท่ีไหลเวียน แต่ยังหมายรวมถึงเงินจากการซื้อ -ขายสินค้า/บริการ

ผ่านระบบออนไลน์ท่ีไหลเวียนด้วยเช่นกัน ดังนั้น กลยุทธ์การติดตั้งอินเตอร์เนทในจุดท่ีผู้คน

มากมายสามารถเข้าถึงได้จึงเป็นกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจกลยุทธ์หนึ่งท่ีควรเอาเป็นแบบอย่าง 

 

Source: THE ECONOMIC TIMES. Jan 07, 2018. 
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Source: THE ECONOMIC TIMES 

3. เศรษฐกิจอินเดียจะประสบกับลางร้ายรับปี 2018 

India’s economy faces an ominous new year in 2018 

คุณอาจจะคิดว่าเศรษฐกิจอินเดียก าลัง

ไปได้ดีหลังจากการฟื้นตัวจากปัญหาต่างๆ 

อย่างนโยบายยกเลิกธนบัตรของนายโมดี ท่ีท า

ให้เงินสดในระบบเศรษฐกิจต้องหายไปกว่าร้อย

ละ 86 อีกท้ังปัญหาการปรับใช้ระบบภาษีสินค้า

และบริการที่ไม่มีความพร้อม เป็นต้น ท าให้การ

ส่งออกจึงไม่หยุดชะงักอีกต่อไป โดยข้อมูลจาก

เดือนท่ีผ่านมาพบว่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 

30 นอกจากนี้ดัชนี PMI (Purchasing Managers’ Index) ก็ขยายเร็วขึ้นในรอบห้าปี อีกท้ัง 

บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศแห่งหนึ่งก็จัดให้อินเดียมีความ

น่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

ส าคัญที่สุดคือการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเมื่อไตรมาสท่ีผ่านมาเป็นครั้งแรกตั้งแต่

ต้นปี 2016 ซึ่งจะเป็นเหตุผลท่ีท าให้เศรษฐกิจอินเดียกลับมาเติบโตในระหว่างร้อยละ 7-7.5 ในอีก

ไม่นาน 

อย่างไรก็ตาม ในอินเดียมักจะมีความยุ่งยากอยู่เสมอ แม้ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจจะไม่

ส่งผลให้เกิดปัญหาอีกต่อไป แต่ก็ยังมีภัยคุกคามท่ีคุ้นเคยของอินเดียเริ่มปรากฏขึ้น ภัยคุกคามดัง

กล่าวคือ ความไม่มั่นคงของตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค 

เมื่อไม่กี่ปีท่ีผ่านมาได้เกิดความผิดปกติขึ้นกับอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีแนวโน้มของภาวะ

เงินเฟ้อค่อนข้างสูง อันเป็นเร่ืองปกติหากมองจากมุมเศรษฐกิจการเมือง เพราะอินเดียเป็นประเทศ

ท่ีไร้ศักยภาพ การพยุงราคาสินค้าเกษตรจึงเป็นหนทางเดียวท่ีเหมาะสมในการกระจายทรัพยากร

เพื่อการด ารงชีพของเกษตรกรหลายล้านราย อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา ราคาสินค้า
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เกษตรมีราคาต่ า ประกอบกับอุปสงค์และราคาน้ ามันท่ีลดลงระหว่างปี 2014 -2017 ท าให้ระดับ

ภาวะเงินเฟ้อจึงต่ ากว่าท่ีธนาคารกลางแห่งอินเดียคาดการณ์ไว้ท่ีร้อยละ 4 

ปัจจุบัน ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติ จากการท่ีราคาน้ ามันเพ่ิมขึ้นเมื่อปีท่ีผ่านมา 

เช่นเดียวกับภาวะเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างท่ีเคยท่ีร้อยละ 4.9  

แม้แต่นาย Narendra Modi ก็ไม่สามารถขัดขืนต่อสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองของ

อินเดียได้ตลอดกาล เขาก าลังเผชิญกับแรงกดดันจากผลการเลือกตั้งท่ีไม่สู้ดีในรัฐ Gujarat อันเป็น

ฐานท่ีมั่นท่ีเข้มแข็งของเขา อันเป็นผลจากความตึงเครียดของการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นท่ี

ชนบท ท าให้นาย Modi ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์เพ่ือรองรับกับการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึง 

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาอื่นๆ อีกท่ีผ่านเข้ามาในช่วงนี้จากปัญหาหนี้สินท่ีล้นทะลัก  และ

รัฐบาลเองก็ท าให้สถานการณ์ย่ าแย่ลงไปอีกด้วยการประกาศเมื่อเดือนธันวาคมท่ีผ่านมาว่า รัฐบาล

จะยืมเงินจากตลาดตราสารหนี้มากขึ้นกว่าท่ีวางแผนไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งผลร้ายท่ีอาจจะตามมาคือ

ความไม่มั่นคงของรายได้ภาครัฐจากระบบภาษีทางอ้อมรูปแบบใหม่ กล่าวได้ว่า ช่วงเวลานี้จึงไม่ใช่

เวลาท่ีดีส าหรับนาย Modi ท่ีจะวางแผนการใช้จ่ายภาครัฐ 

ดังนั้น เราจึงต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์เพื่อท่ีจะรู้ว่านาย Modi จะตัดสินใจท าอะไรต่อไป 

นาย Arun Jaitley รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าลังจะเตรียมการน าเสนอแผนงบประมาณ

ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งหาก Modi ตัดสินใจท่ีจะเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐให้มากขึ้นแล้ว จะท าให้

นาย Jaitley จะต้องประสบกับมาตรการการคลังท่ีรัดกุมมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้นายกรัฐมนตรีต้องการคงมาตรการทางการคลังแบบเดิมเอาไว้

อยู่ เพราะบางทีเขาอาจจะคิดว่าเขามีต้นทุนทางการเมืองเดิมท่ีดีอยู่แล้วในการเอาชนะการเลือกตั้ง

ครัง้ใหม่ โดยไม่จ าเป็นต้องเพิ่มการลงทุนภาครัฐ ซึ่งแน่นอนว่า รัฐบาลของนาย Modi คงไม่เดินกล

ยุทธ์ทางเศรษฐกิจท่ีผิดพลาดจนท าให้เกิดรอยด่างพร้อยต่อนาย Modi 

หากนาย Modi ได้รับความเสียหายจากการใช้จ่ายภาครัฐท่ีฟุ่มเฟือยแล้ว อินเดียจะต้อง

ประสบกับสถานการณ์ความเสียหายที่คุ้นเคย ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีหยุดชะงัก ต้นทุนท่ี
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เพิ่มขึ้น การขาดดุลท่ีขยายตัว และภาวะเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น ธนาคารกลางอินเดียจะถูก

ผลักให้ต้องลดอัตราภาษีลง เนื่องจากนโยบายการเงินท่ัวโลกอาจจะอยู่ในสถานะท่ีต้องด าเนินไป

อย่างรัดกุม ดังนั้น เงินทุนต่างๆ อาจจะไหลออกจากอินเดีย อันเป็นสถานการณ์ท่ีนักวางแผน

นโยบายในเดลีก าลังกังวลอยู่อย่างยิ่ง และส าหรับพวกเขาแล้ว ปี 2018 จึงไม่ใช่ปีท่ีน่าอภิรมย์ใน

การต้อนรับปีใหม ่

บทวิเคราะห์: ในช่วงต้นปี 2018 อาจจะเป็นช่วงท่ีไม่สู้ดีนักส าหรับเศรษฐกิจอินเดีย และ

นักลงทุนต้องติดตามแผนนโยบายและมาตรการต่างๆ ท่ีจะออกมาในช่วงนี้อีกด้วย จากการ

วิเคราะห์ดังกล่าว เห็นได้ว่าผลกระทบจากนโยบายยกเลิกธนบัตรและการปรับใช้ภาษีสินค้าและ

บริการรูปแบบใหม่นี้ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการถดถอยทางเศรษฐกิจในระยะยาว ท าให้

รัฐบาลต้องตามแก้ไขเรื่อยมา และการตามแก้ไขปัญหาเรื่อยๆ ย่อมต้องกระทบกับประเด็น

เศรษฐกิจอื่นๆ เป็นลูกโซ่ต่อไป 

 

Source: THE ECONOMIC TIMES. Jan 08, 2018.  
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4. รัฐบาลอินเดียยกเลิกการลงทุนเงินกว่า 3.2 แสนล้านรูปีเพื่อน่ามาใช้ในการก่อสร้างเรือ

ลาดตระเวนชายฝั่งหรือเรือเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่จะผลิตภายในประเทศอินเดีย 

Govt nixes Rs 32,000 crore ‘Make in India’ minesweepers project 

 นิวเดลี: หนึ่งในโครงการส าคัญภายใต้นโยบาย Make in India ของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้เกิด

คือการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการป้องกันประเทศของอินเดีย รัฐบาลอินเดียจึงตัดสินใจระงับ

เงินลงทุนมูลค่ากว่า 3.2 แสนล้านรูปี เพื่อใช้ในการก่อสร้างเรือลาดตระเวนชายฝั่งหรือเรือต่อต้าน

ทุ่นระเบิดประสิทธิภาพสูงจ านวน 12 ล าท่ีอินเดียได้สร้างความร่วมมือกับประเทศเกาหลีใต้ ณ อู่

ต่อเรือเมือง Goa 

 เรือต่อต้านทุ่นระเบิด

ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ สู งห รื อ เรื อ

ลาดตระเวนชายฝั่ ง (mine 

counter-measure vessels: 

MCMVs) ซึ่ งถื อ เป็ น เรื อ รบ

พิเศษที่มีขนาดโดยประมาณถึง 

900 ตัน มีเทคโนโลยีในการ

ตรวจจับ ติดตาม และท าลาย

ทุ่นระเบิดใต้น้ าท่ีถูกวางไว้ตาม

อ่าวหรือท่าเรือเพื่อก่อกวนการเดินเรือจากฝ่ายศัตรู ท้ังนี้โครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นโดยกองทัพเรือ

ของอินเดียตั้งแต่ราวเดือนกรกฎาคมปี 2548 โดยมีเป้าหมายในการผลิตเรือท้ังสิ้น 24 ล า เพ่ือท า

หน้าท่ีในการปกป้องชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกของอินเดีย เพราะปัจจุบันอินเดียมีเรือตรวจจับ

ทุ่นระเบิดอายุกว่า 30 ปี จ านวน 4 ล าเท่านั้นในการป้องกันประเทศ 

 ประเด็นดังกล่าวส่งผลให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ของอินเดียในการป้องกันประเทศเนื่องจาก

การลุกคืบของเรือด าน้ าพลังงานนิวเคลียร์ของจีน ท่ีสามารถวางทุ่นระเบิดได้จ านวนมาก ใน
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ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของกระแสการเมืองระหว่างประเทศส่งผลให้ปัจจุบัน จีนได้ลุกคืบ

เข้ามามีบทบาทในมหาสมุทรอินเดียมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้แหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงกลาโหมกล่าว

ว่าโครงการนี้ได้รับการผลักดันอย่างเร่งด่วนในช่วงท่ีนาย Manohar Parrikar อดีตมุขมนตรีรัฐ 

Goa เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และได้มีการติดต่อเจรจาทางด้านการค้ากับอู่ต่อเรือ 

Kangnam ท่ีประเทศเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตามการเจรจาดังกล่าวก็ประสบปัญหาในหลากหลาย

ประเด็นโดยเฉพาะการส่งผ่านความรู้และเทคโนโลยี 

 จากรายงานของส านักข่าว Times of India พบว่าโครงการป้องกันประเทศอินเดียไม่ได้

เกิดขึ้นจริงในช่วงสามถึงสี่ปีท่ีผ่านมา อันเนื่องมาจากการขาดแรงผลักดันทางการเมืองท่ีส าคัญและ

การหมกมุ่นกับการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆของระบบราชการท่ียุ่งยาก ซับซ้อน รวมถึงการขาด

ขั้นตอนการถกเถียงกันอย่างกระตือรือร้นในเร่ืองเชิงพาณิชย์และเทคนิค ท้ังนี้มากกว่า 6 โครงการ

ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศของอินเดียต้องติดชะงัก และไม่มีแนวโน้มท่ีก้าวหน้า

เท่าท่ีควร ท้ังโครงการการประกอบสร้างยานยนต์ต่อสู้ระดับภาคพื้น เฮลิคอปเตอร์ การออกแบบ

เรือด าน้ ารุ่นใหม่ การพัฒนาอากาศยานต่อสู้ และเรือลาดตระเวนและก าจัดทุ่นระเบิด 
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 ท้ังนี้ความล่าช้าดังกล่าวส่งผลต่อการจัดท าสัญญาของหลายโครงการซึ่งรวมถึงการต่อเรือ

ด้วยซึ่งต้องด าเนินการใหม่ท้ังหมด ท้ังนี้จากข้อมูลจากพลเรือตรี Shekhar Mital ได้กล่าวว่าเขา

ต้องขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ท่ีตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวในการแก้ไขปัญหา

ติดขัดของโครงการด้านความมั่นคงประเทศทั้งหมด กองทัพเรือจึงมีความพยายามจากหลากหลาย

ช่องทางเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือเอื้ออ านวยต่อการเดินหน้าโครงการต่อเรือในคร้ังนี้ 

 คาดว่าอินเดียจะเปิดให้มีการประมูลโครงการดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัว

เรือจะถูกแจ้งไปยังบริษัทด้านการต่อเรือประเทศต่างๆ เพื่อให้เกิดการแข่งขันในการเข้ายื่น

ข้อเสนอต่อรัฐบาลอินเดียในการสร้างความร่วมมือในการต่อเรือดังกล่าวร่วมกัน ท้ังนี้รัฐบาลตั้งเป้า

ให้ตัวเรือมีเปลือกนอกท่ีไม่ใช่แม่เหล็ก มีระบบโซนาร์ท่ีทันสมัยในการตรวจจับทุ่นระเบิด 

นอกจากนี้เรือยังต้องใช้ระบบควบคุมจากระยะไกลได้ เพื่อให้เกิดระยะห่างในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด 

ท้ังนี้ปัจจุบันอู่ต่อเรือท่ีเมือง Goa ได้ลงทุนเงินกว่า 7 พันล้านรูปีเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

เพ่ือรองรับการก่อสร้างเรือดังกล่าว ซึ่งจะใช้เวลากว่า 1 ทศวรรษในการก่อสร้าง 

บทวิเคราะห์: จากเนื้อข่าวจะเห็นได้ว่าแม้สภาพเศรษฐกิจของอินเดียจะประสบปัญหาใน

ระดับหนึ่งแต่รัฐบาลยังคงมีการขยายวงเงินจ านวนมากในการลงทุนด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ซึ่งเป็นผลส าคัญจากการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียใต้ การลงทุนในด้านการต่อเรือ

ดังกล่าวซึ่งส่งกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยเนื่องจากไทยและอินเดียมีพรมแดนทางทะเลร่วมกัน  
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5. สภารัฐบาลอินเดียเห็นว่ายังไม่ควรขายหุ้น Air India ให้แก่เอกชน 

Don’t privatise Air India, give it years to revive: Parliamentary Panel 

 นิวเดลี: สภารัฐบาลอินเดียเห็นว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่สมควรท่ีจะถอนหุ้นของรัฐบาลจาก Air 

India ซึ่งควรจะให้เวลาอีก 5 ปีในการฟื้นฟูจากสภาพหนี้ให้ได้ 

 สภาฯ ยังเห็นว่า Air India ถือเป็นหน้าตาและความภูมิใจของประเทศ จึงควรหาความ

เป็นไปได้อื่นนอกจากการถอนหุ้นคืน “การจะประเมิน Air India จากมุมมองด้านธุรกิจเพียงอย่าง

เดียวถือว่าไม่เป็นการสมควร” คณะกรรมการการขนส่ง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกล่าว 

 และจากรายงานการประเมินผลการด าเนินการในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2565 Air 

India แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในหลายปัจจัย และทุกตัวบ่งชี้บ่งบอกว่า Air India ก าลังจะพ้นจุด

ขาดทุน 

 นอกจากนี ้ บริษัทย่อยอย่าง Air India Transport Services Limited (AIATSL), Air 

India SATS Airport Services Private Limited (AISATS), Alliance Air and Air India 

Express ก็ก าลังท าก าไรเช่นกัน รัฐบาลจึงไม่ควรถอดหุ้นจากบริษัทเหล่านี้ 

 คณะกรรมการยังกล่าวอีกว่า การถอนหุ้นจาก Air India จะท าให้หลายคนต้องตกงาน 

และขอร้องให้รัฐบาลประเมินการตกงานก่อนท่ีจะตัดสินใจขายหุ้นไป แต่หากว่าการตัดสินใจ

ออกมาว่าต้องขายหุ้นจริง ก็ควรมีการปกป้องผลประโยชน์ของพนักงาน 

 Air India มีหนี้สินอยู่ประมาณ 488,770 ล้านรูปี เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งประมาณ 

173,600 ล้านรูปเีป็นหนี้จากการกู้ซื้อเคร่ืองบิน และ 315,170 ล้านรูปีเป็นหนี้ทุนการด าเนินการ 

 คาดว่าสายการบินจะขาดทุนรวม 35,790 ล้านรูปีในปี 2560-61 และมีก าไรจากการ

ด าเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 5,310 ล้านรูปีในปีเดียวกัน 



Disclaimer:การเผยแพร่ขอ้มูลใน “สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์” มีวัตถปุระสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น ส านกังานส่งเสริมการค้าฯ ณ 
กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการน าขอ้มูลนี้ไปใช้ 

บทวิเคราะห์: จากข่าวมีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลจะยังไม่ถอนหุ้นจาก Air India และรอ

ให้ธุรกิจฟื้นตัวตามค าแนะน าของสภาฯ แต่หากรัฐบาลจะถอนหุ้นจริง ก็ต้องติดตามว่า

ผลประโยชน์ของพนักงานจะได้รับการปกป้องอย่างไรบ้าง 
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6. รัฐบาลอินเดียก่าลังมีการด่าเนินการพิจารณาเกี่ยวกับการปกป้องอุตสาหกรรมผลิตเซลล์

แสงอาทิตย์ภายในประเทศโดยการตั้งภาษีร้อยละ 70 ส่าหรับการน่าเข้า 

India mulls 70 per cent safeguard duty on solar equipment imports 

 นิวเดลี: คณะกรรมการคุ้มครอง (The Directorate General of Safeguards: DGS) มี

การเสนอมาตรการในการคุ้มครองอุตสาหกรรมผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศอินเดียด้วยการ

ก าหนดอัตราภาษีน าเข้าอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวท่ีร้อยละ 70 โดยเฉพาะจาก

ประเทศจีนและมาเลเซีย ท้ังนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุตสาหกรรมการผลิต

ภายในประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าดังกล่าว 

 DGS ก ล่ า ว ใ น

รายงานเบื้องต้นของ การ

ตรวจสอบการน าเข้าเซลล์

แ ส งอ า ทิ ต ย์ ว่ า  ได้ มี ก าร

แนะน าเกี่ยวกับมาตรการขั้น

สุ ด ท้ าย ท่ี ปั จ จุ บั น อ ยู่ ใน

ระหว่างการพิจารณาซึ่ งมี

ความเกี่ยวข้องกับหลายส่วน 

ท้ังนี้มาตรการนี้ ได้ เกิดจาก

การค านวณจากหลากหลายข้อมูลท้ังราคาการขายและผลิตภายในประเทศ ราคาของสินค้าน าเข้า

ท่ีจะน ามาแข่งขันภายในประเทศ และข้อมูลข้างเคียงอีกมากมายจนน ามาซึ่งผลสรุปเกี่ยวกับการ

วางมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ภายในประเทศด้วยการก าหนดอัตราภาษีท่ี

ร้อยละ 70  

 ความเคลื่อนไหวของหน่วยงานดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากท่ี สมาคมผู้ผลิต เซลล์

แสงอาทิตย์แห่งอินเดีย (Indian Solar Manufacturers Association หรือ ISMA) ได้มีการยื่น
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เร่ืองร้องเรียนในกรณีท่ีเกิดการน าเข้าเซลล์แสงอาทิตย์รวมถึงอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องจ านวนมากจาก

ต่างประเทศส่งผลให้ระบบการผลิตภายในประเทศไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางการผลิตได้ 

ตลอดจนราคาขายของสินค้าท่ีไม่สามารถแข่งขันกับราคาของสินค้าน าเข้าได้ ส่งผลให้เกิดความ

เสียหายอย่างมากต่อระบบการผลิตสินค้าภายในประเทศ จึงน ามาสู่ข้อเรียกร้องให้ DGS พิจารณา

ก าหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่ต่อไปได้และ

แข่งขันกับภายนอกได้ 

 ในขณะท่ีบางภาคส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์มองว่ามาตรการดังกล่าว

จะสร้างปัญหาและจะเพิ่มภาระจ านวนมากให้กับผู้บริโภคในท้ายท่ีสุด เนื่องจากต้นทุนทางการ

ผลิตอาจจะพุ่งสูงขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมดังกล่าวจะต้องผลักภาระ

ไปท่ีผู้บริโภค ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะช่วยต่อชีวิตให้ผู้ประกอบการ

ภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น คาดว่ามาตรการนี้จะสร้างผลเสียมากกว่า

ผลดีโดยภาพรวม 

 Mudit Jain ผู้จัดการอาวุโสของ solar consultancy firm Bridge ในอินเดียได้ เสนอ

ทัศนะว่ามาตรการดังกล่าวท่ีก าลังคาดว่าจะน าเอามาปฏิบัติใช้นั้นจะส่งผลให้โครงการพัฒนา

พลังงานทางเลือกโดยเฉพาะพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์มีต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นถึงกว่าร้อยละ 40 อัน

เป็นผลมาจากการปรับตัวของราคาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ มาตรการในการปกป้องอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ รวมถึงการป้องกันการทุ้มตลอดผ่านการใช้เครื่องมือภาษีนั้นถูกมองว่าเป็นการกีด

กันทางการค้าอยู่ แล้ว ซึ่ งแน่นอนมันไม่ได้ช่วยให้ เกิดพัฒนาการท่ีดีขึ้นของอุตสาหกรรม

ภายในประเทศในระยะยาว 

 มาตรการนี้เป็นผลมาจากการท่ี DGS สังเกตว่าการผลิตขนาดใหญ่ของจีน ท่ีส่งผลให้เกิดv

อุปทานส่วนเกินของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคในการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป

และสหรัฐอเมริกา จีนจึงจ าเป็นต้องหาทางออกอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งพวกเขาพบคือการส่งออกมายัง

ประเทศอินเดีย การก าหนดมาตรการป้องกันเซลล์แสงอาทิตย์ ท่ีน าเข้ามาจากประเทศจีนของ

สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้จีนเน้นการส่งออกไปยังอินเดีย 
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 ในขณะท่ีเซลล์แสงอาทิตย์ถูกน าเข้ามาจากจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน ซี่งปริมาณ

การน าเข้าท่ีส าคัญคือการน าเข้าจากจีน โดยปริมาณการน าเข้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ิมขึ้นจาก 1,275 

เมกะวัตต์ในปี 2557-2558 เป็น 9,474 เมกะวัตต์ในปีพ.ศ. 2560-2561 ซึ่งถือเป็นการปรับตัว

เพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 643 โดยตัวเลขยังสะท้อนความน่าสนใจว่าในช่วงครึ่งปีของปี 2560-61 มีการ

น าเข้าคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 74 ของการน าเข้าตลอดท้ังปีในปี 2559 -2560 ตัวเลขของ

รายงานดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่าในช่วงปี 2555 การค้าเซลล์แสงอาทิตย์ระหว่างอินเดียและจีนคิด

เป็นสัดส่วนการค้าสินค้าดังกล่าวท่ัวโลกท่ีร้อยละ 1.52 ในขณะท่ีในปี 2559 มีการปรับตัวไปอยู่ท่ี

ร้อยละ 21.58 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ก้าวกระโดดอย่างมาก 

 ประเด็นและสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นปัญหาร้ายแรงท่ีรัฐบาลอินเดียต้องออกมาตรการ

ชั่วคราวเพื่อป้องกันการไหลเข้าของสินค้าดังกล่าวท่ีเกินขนาดซึ่งอาจส่งผลท่ียากจะแก้ไขในอนาคต 

เพ่ือให้เกิดการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ ท้ังนี้หากมีการออกมาตรการท่ีล่าช้าอาจส่งผล

ให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้อีกในอนาคต 

บทวิเคราะห์: จากเนื้อข่าวจะเห็นได้ว่าอินเดียก าลังมีแนวโน้มท่ีจะออกนโยบายการกีดกัน

ทางด้านการค้าในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมการผลิต

ภายในประเทศ อย่างไรก็ตามเนื้อข่าวยังสะท้อนถึงแนวโน้มความเติบโตของการเลือกใช้พลังงาน

ทางเลือกภายในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกระแสไฟฟ้าภายในประเทศของอินเดีย 

แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนถึงความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศอินเดียอีก

ด้วย  

 ข้อเสนอแนะ: ส าหรับนักลงทุนชาวไทยท่ีมีด าเนินการค้ากับอินเดียเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

เซลล์แสงอาทิตย์จ าเป็นต้องเตรียมมาตรการในการรับมือกับข้อก าหนดดังกล่าวท่ีอาจจะมีการ

ด าเนินการในเร็ววัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้ามายังประเทศอินเดียในอนาคต 

Source: THE ECONOMIC TIMES. 09 Jan, 2018.  
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7. โดนัลด ์ทรัมป์อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่า H-1B อยู่ในประเทศได้ต่อไป 

Donald Trump drops H-1B visa plan that could get 750,000 Indians deported 

 วอชิงตัน: ชาวอินเดียท่ีท างานด้านไอทีอยู่ในสหรัฐอเมริกาจ านวนมากต่างโล่งอกที่นาย

โดนัลด์ ทรัมป์ไม่เปลี่ยนกฎวีซ่า H-1B ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ถือวีซ่านี้ต้องออกนอกประเทศ 

 US Citizenship and Immigration Services (USCIS) ประกาศหลังจากท่ีรัฐบาลสหรัฐ

กล่าวว่าก าลังพิจารณากฎวีซ่า H-1B ซึ่งอาจจะน ามาสู่การสิ้นสุดวีซ่าของชาวอินเดียในสหรัฐท่ีถือวี

ซ่านี้กว่า 750,000 คน และแม้จะเปลี่ยนกฎวีซ่าใน Section 104 C ของ American 

Competitiveness in the 21st Century Act (AC21) ก็ไม่ได้ส่งผลให้ผู้ท่ีถือวีซ่านี้ต้องออกนอก

ประเทศในทันใด เพราะผู้ถือวีซ่าสามารถยืนต่อวีซ่าได้ภายใน 1 ปี ภายใต้ Section 106(a)-(b) 

 USCIS ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎต่างๆให้เป็นไปตามค าสั่งพิเศษของ

ประธานาธิบดี  (Executive Order) คือ Buy American, Hire American ซึ่งเป็นผลให้มีการ

พิจารณาวีซ่าท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างงานดังกล่าว  แต่ข่าวลือว่าจะมีการเปลี่ยนกฎวีซ่า H-1B 

ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด 

 National Association of Software and Services Companies (NASSCOM) ซึ่งเป็น

สมาคมการค้าด้านไอทีของอินเดียกล่าวเตือนว่า การเปลี่ยนแปลงวีซ่าในแง่ลบจะส่งผลเสียต่อท้ัง

อินเดียและสหรัฐอเมริกา 

บทวิเคราะห์: หากมีการเปลี่ยนกฎวีซ่านี้จริงก็ใช่ว่าผู้ท่ีถือวีซ่านี้จะต้องออกจากประเทศใน

ทันใด เพราะยังสามารถยื่นต่อวีซ่าได้ภายใน 1 ปี จึงไม่ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีน่ากังวลนัก 

Source: THE ECONOMIC TIMES. Jan 9, 2018. 
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อ่ืนๆ 
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8. ทรัมพ์ทาวเวอร์เข้าสู่ภาคเหนือของอินเดีย M3M, Tribeca ลงทุน 12,000 ล้านรูปี  

Trump Towers enters North India; M3M, Tribeca to invest Rs 1,200 cr  

นิ ว เด ลี : บ ริ ษั ท  Trump Towers จ ะ

เปิ ด ตั ว ใน อิ น เดี ย  โด ย ร่ ว ม มื อ กั บ บ ริ ษั ท

อสังหาริมทรัพย์อย่าง M3M India และ Tribeca 

Developers  ซึ่งนจะเปิดตัวโครงการท่ีพักอาศัย

หรูท่ี Gurgaon โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 

12,000 ล้านรูปี 

M3M และ Tribeca จะพัฒนาท่ีพักอาศัย

หรูสุดหรู 250 แห่ง ภายใต้ใบอนุญาต The Trump Organization ซึ่งน าโดย Donald Trump Jr 

ซึ่งเป็นบุตรของประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ในช่วงแรกของการขายอพาร์ทเมนท์นั้นจะ

มีตัวเลือกของอพาร์ทเมนท์อยู่ท่ี 3 และ 4 ห้องนอน โดยราคาจะอยู่ท่ี 50 ถึง 100 ล้านรูปี โดยมี

พื้นประมาณ 3,500  ถึง 6,000 ตารางฟุต โดยนี่คือโครงการท่ี 4 ของ Trump Tower ในอินเดีย 

หลังจากด าเนินการท่ี ปูเน่ มุมไบ และโกลกาตา 

Donald Trump Jr รองประธานบริหาร Trump Organization กล่าวในแถลงการณ์ว่า 

ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตัวเลือกภายในท่ีสวยงาม และพื้นท่ีใช้สอยอันหรูหรา เป้าหมายของ

เรา คือ การน าสิ่งท่ีดีท่ีสุดของแบรนด์ Trump และการใช้ชีวิตท่ีหรูหราให้แก่ Gurugram โดย

หอคอย Trump Delhi NCR จะกลายเป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในเมือง ซึ่งมีความสูง

ประมาณ 50 ชั้น หรือมากกว่า 600 ฟุต หันหน้าไปทางสนามกอล์ฟ โดยจะเริ่มก่อสร้างภายใน

เดือนมีนาคมท่ีจะถึงนี้ และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายใน 5 ปี โดยแต่ละห้องจะมีลิฟท์

ส่วนตัวของตนเอง และหนึ่งในสามของโครงการจะมีห้องนั่งเล่นท่ีอยู่สูงประมาณ 22 ฟุต ส าหรับ

มูลค่ารวมของโครงการจะอยู่ท่ี 12,000 ล้านรูปี โดยไม่รวมมูลค่าของท่ีดิน โดย M3M India และ 

Tribeca คาดว่าโครงการนี้จะมียอดขายจะอยู่ท่ี 25,000 ล้านรูปี โดยโครงการดังกล่าวนี้ถือเป็น

โครงการ Trump projectin ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอินเดีย โดยมีการพัฒนาพื้นท่ีกว่าหนึ่งล้านตารางฟุต 
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Tribeca ผู้ก่อตั้ง Kalpesh Mehta กล่าวว่า พวกเขาต้องใช้เวลาถึงสองปีส าหรับการ

ออกแบบโครงการนี ้

โดย M3M India ได้รับผิดชอบจัดหาท่ีดินและพัฒนาโครงการนี้ และมี Tribeca จะท า

การตลาด ในขณะท่ี The Trump Organization ให้ยืมแบรนด์ Trump มาใช้ในการด าเนินการ 

บทวิเคราะห์: การเข้ามาลงทุนดังกล่าวของ Trump Organization นั้นถือเป็นภาวะท่ี

แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของต่างประเทศในตลาดระดับสูงของอินเดีย ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวก

ส าหรับผู้ประกอบการอื่นๆที่ต้องการเข้ามาลงในตลาดนี้ในอนาคต  
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9. Flipkart เพ่ิมผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ลงในแบรนด์ส่วนตัว MarQ  

Flipkart adds more products to its private label MarQ 

Flipkart ยังคงผลักดันแบรนด์ส่วนตัวของ

เขาอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีผู้ค้าปลีกออนไลน์มี

ลักษณะท่ีจะเปิดตัวแบรนด์ในประเทศอีก 2-3 แบ

รนด์ ในปีนี้  และจะมีการเพิ่ มหมวดหมู่ ภายใต้

หมวดหมู่ท่ีมีอยู่ให้มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทอีคอมเมิร์ซ

ได้เปิดตัวธุรกิจแบรนด์ส่วนตัวตั้งแต่ปีท่ีผ่านมา และ

ปัจจุบันนั้นมีแบรนด์ส่วนตัวท้ังหมดอยู่ 8 แบรนด์ 

ประกอบไปด้วย สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ แฟชั่น เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ และ

ลวดเย็บกระดาษ 

Adarsh Menon หัวหน้าแผนกแบรนด์ส่วนตัวของ Flipkart กล่าวว่า เราจะเดินหน้าสร้าง

แบรนด์ส่วนตัว และเปิดตัวแบรนด์ใหม่ ๆ ในปีนี้ โดยเราจะเดินหน้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง MarQ และนอกจากนี้ยังจะเปิดตัว

ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกจ านวนมากภายใต้แบรนด์เดิมที่มีอยู่อีกด้วย 

MarQ ซึ่งเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2560 ท่ีผ่านมา ในปัจจุบันได้มีสินค้าต่างๆมากมายท่ีรวม

ไปถึง สมาร์ททีวี และเครื่องปรับอากาศ โดย Menon กล่าวเสริมว่าภายใต้แบรนด์ Smartbuy 

Flipkart ท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์จะมีการขยายหมวดหมู่ของสินค้าจาก 60 

หมวดหมู่เป็น 100 หมวดหมู่ ในอีก 6 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ MarQ เองก็จะขยายหมวดหมู่

สินค้าจาก 3 หมวดหมู่สินค้าให้กลายเป็น 8 หมวดหมู่ และ Perfect Homes จะเพิ่มหมวดหมู่

สินค้าให้เป็นสองเท่าของปัจจุบันท่ีมีอยู่ 10 หมวดหมู่ภายในเดือนเมษายนนี้ 
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แบรนด์ส่วนตัวก าลังค่อยๆกลายเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญส าหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ 

เนื่องจากมีอัตราก าไรท่ีสูงขึ้น โดย Flipkart กล่าวว่าเขาได้คาดการณ์ว่าแบรนด์ท่ีมีอยู่จะมีมูลค่า

ตลาดจะคิดเป็นร้อยละ 15-20 ของยอดขายท้ังหมดของบริษัทภายใน 3 ปีข้างหน้า 

บทวิเคราะห์: ภายใต้ภาวะการแข่งขันกันสูงของตลาดการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ

อินเดียท าให้แต่ละบริษัทจ าเป็นท่ีจะต้องน ากลยุทธ์ใหม่ๆมาปรับใช้ในการด าเนินการในการ

เอาชนะคู่แข่ง เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการครองตลาดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นผลดีส าหรับประชาชนใน

ฐานะลูกค้าท่ีจะได้ข้อเสนอใหม่ๆมากยิ่งขึ้น 
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