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1. บริษัทข้ามชาติของอินเดียก าลังมองหามาตรการรองรับกับระบบภาษีใหม่ของอินเดีย เพ่ือ

หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีที่สูงขึ้น 

India MNCs look to align with new US rules to avoid tax spike 

บริษัทต่างๆ ของอินเดียท่ีมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาก าลังสร้างความเปลี่ยนแปลง

ตามกฎภาษีใหม่ของสหรัฐฯ ท่ีมีผลเมื่อช่วงปลายปีท่ีผ่านมา ซึ่งหากไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วอาจ

ส่งผลกระทบให้กลุ่มบริษัทเหล่านั้นต้องจ่ายภาษีในสหรัฐฯ มากขึ้น 

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า บริษัทเหล่าที่ก าลังเปลี่ยนแปลง ได้แก่ Reliance Industries, Tata Motors, 

Mahindra and Mahindra, Wipro, Tata Consultancy Services, Infosys และ Asian Paints 

ในขณะท่ีระบบภาษีใหม่ของสหรัฐฯ อาจสง่ผลกระทบในหลากหลายทาง ท าให้บริษัทส่วนใหญ่

อาจปรับตัวในรูปแบบการถือหุ้นและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า นอกจากท่ีต้องลดต้นทุนในการจัดการ

ส านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดล ี

สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์ 
13 - 19 มกราคม 2561 (อินเดีย) 

Source: THE ECONOMIC TIMES 
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, ดอกเบี้ยและค่าสิทธ ิ(royalty payment) ต่ออินเดียจากสหรัฐฯ Girish Vanvari หัวหน้าฝ่ายภาษี ของ 

KPMG India กล่าวว่า “บริษัทข้ามชาติของอินเดียท่ีท าธุรกิจในสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบอย่างใหญ่

หลวง จากการท่ีกลุ่มบริษัทดังกล่าวจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมกว่าร้อยละ 10 ในรูปแบบของ Base Erosion 

และ Anti Abuse Tax (BEAT) ซึ่งบริษัทต่างๆ จะไม่ได้รับเครดิตภาษีในอินเดีย” “บริษัทส่วนใหญ่จะต้อง

เปลีย่นแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ และจะต้องมองหากลยุทธ์ต่างๆ ท่ีจะต้องแล้วเสร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ

หน้า” 

ผู้เชี่ยวชายด้านภาษี กล่าวว่า BEAT ท างานเหมือนกับภาษี MAT ของอินเดีย โดยอัตราภาษี BEAT 

ต่อก าไรปกติคือร้อยละ 20 และร้อยละ 10 ส าหรับก าไรหลังการปรับปรุง หลังจากที่ลดค่าใช้จ่ายอย่าง 

ดอกเบี้ย, ค่าการจัดการ และค่าสิทธ ิ ผู้เช่ียวชาญกล่าวว่า ในขณะท่ีระบบภาษีใหม่นี้ได้ลดภาษีนิติบุคคล

ประมาณร้อยละ 20 แต่ก็มีข้อยกเว้นส าหรับก าไรจากบริษัทท่ีส่งสินค้าออกนอกสหรัฐฯ หรือบริษัทท่ีไม่

สร้างการจ้างงานในสหรัฐฯ ภาษี BEAT จึงเป็นความเสี่ยงส าหรับบริษัทท่ีมีรายได้มากมายจากสหรัฐฯ 

บริษัทจากอินเดียส่วนใหญ่ได้ตั้งทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อวางแผนรองรับระบบภาษีใหม่ 

โดย CFOs และผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า “ทุกๆ ไตรมาส หน่วยงานของสหรัฐฯ จ่ายดอกเบ้ียให้กับหน่วยงาน

ของอินเดีย และประเด็นนี้จะกลายเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต” 

ท้ังนี ้ภายใต้ระบอบภาษีของสหรัฐฯ รูปแบบใหม่จะท าให้หน่วยงานของสหรัฐฯ จะต้องจ่ายอัตรา

ดอกเบี้ย, ค่าจัดการ หรือค่าสิทธิให้กับอินเดียไม่เกินร้อยละ 30 ของ Ebitda ซึ่งในหลายกรณีนั้น บริษัท

ข้ามชาติของอินเดียต้องจ่ายค่าการจัดการและค่าสิทธิมีอัตราร้อยละ 80-90 ของ Ebitda  

ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่า โดยธรรมชาติแล้วระบบภาษีของสหรัฐจะมีผลย้อนหลังและดังนั้นจะ

ท าให้การลงทุนหรือหนี้สินท่ีเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงภาษีนี้อาจครอบคลุมภายใต้ระบอบภาษีใหม่นี้

ด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า บริษัทด้านไอทีส่วนใหญ่ของอินเดียจะต้องจ่ายภาษีที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก หาก

บริษัทเหล่านั้นไม่สร้างความเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้าง ซึ่งบริษัทไอทีอาจต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นกว่าสี่เท่า 
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Rajesh H Gandhi คู่ค้าของ Deloitte India กล่าวว่า “บริษัทข้ามชาติของอินเดียหลายแห่งอาจ

มองหาหนทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกฎหมายและรูปแบบสัญญา เพ่ือรองรับกับภาษี BEAT ของ

สหรัฐฯ” 

สถานการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะหน่วยงานด้านภาษีของอินเดียไม่ต้องการพ่ายแพ้ใน

ประเด็นภาษีด้วยเช่นกัน พวกเขาอาจกระตุ้นบทบัญญัติ POEM (Place of Effective Management) ท่ี

เกี่ยวข้องกับภาษีท้องถิ่นและบริษัทข้ามชาติของอินเดีย Gandhi กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

เช่นนี้จะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะข้อจ ากัดทางกฎหมายหรือข้อจ ากัดทางการค้า” 

บทวิเคราะห์: เป็นสถานการณ์ท่ีบีบคั้นส าหรับบริษัทข้ามชาติของอินเดียที่ต้องรองรับกับความ

เปลี่ยนแปลงจากระบบภาษีใหม่ของสหรัฐฯ ซึ่งอาจเป็นโอกาสท่ีบริษัทของอินเดียจะย้ายฐานบริษัทออก

จากสหรัฐฯ ก็เป็นได้ หากไม่สามารถรองรับกับอัตราภาษีที่พุ่งสูงขึ้นเกินไปได้ บริษัทข้ามชาติของไทยจึง

ต้องติดตามปรากฏการณ์นี้อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกัน 

Source: THE ECONOMIC TIMES. Jan 13, 2018. 
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2. กระทรวงพาณิชย์ของอินเดียเตรียมออกมาตรการในการสนับสนุนเกี่ยวกับนโยบายการค้าระหว่าง

ประเทศ 

Commerce Ministry working on new support measures for next FTP 

 นิวเดลี: ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงพาณิชย์ได้มีการพูดถึงการทบทวนและพิจารณามาตรการ

ใหม่ๆส าหรับใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายการค้าระหว่างประเทศตัวใหม่ท่ีคาดว่าจะมีการบังคับใช้ในช่วง

ระหว่างป ี2562-2563 อันถือเป็นเครื่องมือส าคัญของอินเดียในการส่งเสริมและกระตุ้นการส่งออกสินค้า

ไปยังต่างประเทศ 

 กระทรวงพาณิชย์ของอินเดียได้มีการพูดคุย รวมถึงขอความร่วมมือจากคณะกรรมการหรือ

คณะกรรมาธิการท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานและกระทรวง

ต่างๆท่ีด าเนินงานเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ให้ระบุถึงโครงสร้างท่ีต้องการให้เกิดการสนับสนุน ท้ังนี้การ

ให้ความช่วยเหลือหรือการอุดหนุนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศด้วย 

 ในการนี้มาตรการสนับสนุนเหล่านี้อาจเป็นรูปแบบการให้สิ่งจูงใจหรืออาจเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ี

เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าการด าเนินการให้ลักษณะนี้จะเอื้อให้เกิดผลประโยชน์จ านวนมากต่ออุตสาหกรรม

ภายในประเทศอินเดีย 

 ท้ังนี้เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลอินเดียได้มีการออกเอกสารนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น

การทบทวนนโยบายดังกล่าวในรอบครึ่งแผน ซึ่งมักจะจัดท าโดยปกติเมื่อมีการปฏิบัติใช้นโยบายไปใน

ระดับหนึ่ง ในการนี้คาดว่าตัวแบบนโยบายการค้าระหว่างประเทศอันใหม่ก าลังอยู่ในช่วงการจัดท าเพื่อให้

สามารถประกาศใช้ได้ทันช่วงท่ีนโยบายการค้าระหว่างประเทศชุดเดิมหมดอายุ  คาดว่าการด าเนินการ

จัดท านโยบายการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์มีความเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นแล้ว ซึ่งใน

ส่วนสุดท้ายคือการปรึกษาหารือกับกระทรวงการคลัง 

 ปัจจุบันอินเดียมีการจัดท านโยบายการค้าต่างประเทศทุกๆ 5 ปี ซึ่งถือเป็นแนวทางส าคัญของ

ประเทศในการส่งเสริมการค้าและการส่งออก รวมถึงเป็นแผนแม่บทส าคัญในการสร้างการเติบโตของ

เศรษฐกิจ ตลอดจนการจ้างงานของประชาชนภายในประเทศ ภายใต้นโยบายนี้ รัฐบาลจะมีการประกาศ
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ขั้นตอนส าคัญๆ ส าหรับผู้ส่งออกสินค้า โดยส าหรับในนโยบายปัจจุบันรัฐบาลอินเดียมุ่งเน้นการส่งเสริม

และสนับสนุนการส่งออกสินค้าและบริการของอินเดียไปยังต่างประเทศ หากผู้ส่งออกมีการด าเนินธุรกิจท่ี

สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว กระทรวงการคลังของอินเดียได้มีการจัดสรรงบประมาณจ านวนมาก

ในการสนับสนุน 

 โดยเมื่อเดือนธันวาคมปี 2560 ท่ีผ่านมา รัฐบาลอินเดียได้มีการประกาศใช้มาตรการจูงใจส าหรับ

ผู้ส่งออกเป็นมูลค่ากว่า 8.45 หมื่นล้านรูปี เพื่อส่งออกสินค้าและบริการไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะใน

กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้แรงงานเข้มข้น ท้ังนี้จากข้อมูลพบว่าในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึง

พฤศจิกายนปีงบประมาณ 2560-2561 การส่งออกสินค้าของอินเดียมีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 12 คิด

เป็นมูลค่ากว่า 196.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

บทวิเคราะห์: จากเนื้อข่าวจะเห็นได้ว่ารัฐบาลอินเดียก าลังมีการทบทวนแนวนโยบายการค้า

ต่างประเทศของตนเองเพื่อกระตุ้นการส่งออกให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายใต้แนวนโยบายดังกล่าวจะมี

มาตรการและเครื่องมือจ านวนมากในการสนับสนุนและอุดหนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ ให้สามารถ

แข่งขันกับตลาดการส่งออกสินค้าภายนอก ซึ่งประเด็นนี้อาจส่งผลต่อตลาดสินค้าท่ีอินเดียเป็นคู่แข่งกับ

ประเทศไทยได้เช่นกัน 

 ข้อเสนอแนะ: นักลงทุนชาวไทยควรติดตามแนวนโยบายการค้าต่างประเทศของอินเดียฉบับใหม่

อย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะเป็นประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจในการลงทุน เนื่องจากหลายอุตสาหกรรมของ

อินเดียจะได้รับเงินสนับสนุน หรือมาตรการต่างๆเพื่อจูงใจทางด้านการลงทุนอีกด้วย 

Source: THE ECONOMIC TIMES. 14 January, 2018.  

☑ นโยบายภาครัฐ  ◻เศรษฐกิจการลงทุน  ◻ แนวโน้มการตลาด  ◻ รายงานสินค้าและบริการ  ◻อ่ืนๆ 

 

 

 



 

Disclaimer:  การเผยแพร่ข้อมูลใน “สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์” มวีัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงนิ
วเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้ 

3. กระทรวงพาณิชย์ของอินเดียมีการปรับลดภาษีน าเข้าทองค าในงบประมาณ 

Commerce Ministry for slashing gold import duty in Budget 

 นิวเดลี: กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการลดภาษีน าเข้าทองค าในงบประมาณท่ีก าลังจะมีขึ้นโดย

มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการส่งออกอัญมณีทองค า สภาส่งเสริมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (The 

Gems and Jewellery Export Promotion Council: GJEPC) ได้เรียกร้องให้ลดอากรขาเข้าลงเหลือ

ร้อยละ 4 จากเดิมท่ีสูงถึงร้อยละ 10 

  จากข้อมูลทางด้านการส่งออก

สินค้าและบริการของอินเดี ยพบว่ า

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ส่ ง อ อ ก สิ น ค้ า

ประเภทอัญมณีและเครื่องประดับถือเป็น

หนึ่งในภาคส่วนส าคัญท่ีน ารายได้เข้า

ประเทศอินเดียได้เป็นอันดับต้นๆ และมี

ส่วนส าคัญอย่างมากต่อภาคการส่งออก

โดยรวมของอินเดีย ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ี

ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ได้ให้เหตุผลถึงความจ าเป็นท่ีต้องมีการปรับลดอัตราภาษีน าเข้าทองค าซึ่ง

เป็นหนึ่งในเรื่องท่ีกระทรวงพยายามด าเนินการมาโดยตลอดว่า เนื่องจากปัจจุบันเป็นท่ีรับรู้กันว่าอินเดีย

เป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีการใช้ทองค าสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก ฉะนั้นเพื่อทดแทนการขาดดุลดังกล่าว

อินเดียจ าเป็นต้องผลักดันและส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการส่งออกออกอัญมณีและเครื่องประดับท่ีท า

จากทองค าให้เป็นรายใหญ่ท่ีสุดของโลก  

 ปัจจุบันประมาณร้อยละ 80 ของทองค าท่ีน าเข้าถูกบริโภคโดยอุตสาหกรรมอัญมณี และอินเดีย

เป็นหนึ่งในประเทศท่ีด าเนินการด้านการแปรรูปทองค าให้เป็นเคร่ืองประดับและอัญมณีท่ีดีที่สุดแห่งหนึ่ง

ของโลก ฉะนั้นนี่จึงถือเป็นจุดแข็งส าคัญท่ีรัฐบาลจ าเป็นต้องส่งเสริม ในขณะเดียวการลดภาษีน าเข้า

ทองค ายังช่วยให้อุตสาหกรรมนี้สามารถเติบโตได้มากยิ่งขึ้น 
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 เจ้าหน้าท่ีของกระทรวงพาณิชย์ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่ารัฐบาลอินเดียควรเปิดให้มีการน าเข้า

ทองค าอย่างเสรีเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของทองค าดังกล่าวในการส่งออกไปยังต่างประเทศ ท้ังนี้

คาดว่าหากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง การน าเข้าทองค าเฉพาะจากประเทศที่อินเดียด าเนินการท าข้อตกลง

การค้าเสรีด้วยจะต้องหยุดชะงักตามไปด้วย ในขณะเดียวกันยังช่วยลดการขาดดุลทางการค้ากับประเทศ

เหล่านั้นได้อีกด้วย 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม Suresh Prabhu เพิ่งระบุว่ากระทรวงก าลัง

เริ่มด าเนินงานในการปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณี

และเครื่องประดับ เพื่อให้อุตสาหกรรมดังกล่าวเกิดการส่งออกและสร้างงานจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 

เพราะเป็นท่ีทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ถือเป็นหนึ่งในภาคส่วนท่ีมีการจ้างงาน

อย่างเข้มข้น 

 ท้ังนี้ภาคเอกชนท่ีด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ต่างให้ความเห็นท่ี

สอดคล้องกันกับแนวนโยบายในการปรับลดภาษีอากรน าเข้าทองค า เนื่องจากปัจจุบันผู้ด าเนินธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อยก าลังประสบปัญหาในการแสวงหาวัตถุดิบทองค า  เพื่อใช้ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ ์

 ส าหรับในปัจจุบันอินเดียเป็นประเทศท่ีมีการบริโภคทองค าสูงเป็นอันดับท่ีสองของโลกรองจาก

ประเทศจีน ท้ังนี้การน าเข้าทองค าส่วนใหญ่เป้นการน าเข้าเพื่อตอบสนองการผลิตของภาคเครื่องประดับ

และอัญมณีภายในประเทศ 

บทวิเคราะห์: จากเนื้อข่าวจะเห็นได้ว่ารัฐบาลอินเดียก าลังออกมาตรการเพื่อลดภาษีน าเข้า

ทองค า ซึ่งอาจมีผลส าคัญต่อการส่งออกทองค าของประเทศไทยมายังประเทศอินเดีย เนื่องจากการน าเข้า

ทองค าจากไทยของอินเดียเป็นผลส าคัญจากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างท้ังสองประเทศ หากในอนาคต

อินเดียมีการปรับลดภาษีอากรเป็นศูนย์อาจส่งผลโดยตรงต่อภาคส่งออกของไทย 

 ข้อเสนอแนะ: ภาคส่งออกทองค าของไทยท่ีมีเป้าหมายส าคัญมายังประเทศอินเดียควรมีการ

เตรียมตัวต่อมาตรการเกี่ยวกับภาษีการน าเข้าสินค้าทองค าของประเทศอินเดีย ซึ่งอาจสร้างผลกระทบ

อย่างมากในอนาคต 
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4. อินเดียน่าจะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่งขึ้นในปีหน้า 

India could benefit from stronger global growth next fiscal: Crisil 

 มุมไบ: รายงานของ Crisil ได้มีการวิเคราะห์ว่าอินเดียจะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากการ

เติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่เข้มแข็งมากย่ิงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปี 2562 ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการชะลอตัว

ทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดียท่ีเป็นผลมาจากการการปรับใช่นโยบายภาษีสินค้าและบริการตัว

ใหม่(GST) ในขณะเดียวกันยังจะช่วยส่งเสริมให้อินเดียสามารถก้าวผ่านปัญหาจ านวนมากท่ีก าลังส่งผล

โดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังนโยบายทางด้านการเงินของประเทศพัฒนาแล้ว ตลอดจนการ

เพ่ิมขึ้นของราคาน้ ามันดิบ 

 ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงเศรษฐกิจโลกจะมีการฟื้น

ตัวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี  2560 อย่างไรก็ตาม

อินเดียไม่สามารถหยิบฉวยผลประโยชน์จากการ

เติบโตดังกล่าวได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนัก  อัน

เนื่องมาจากการปรับระบบภาษีสินค้าและบริการใหม่ 

รวมถึงการประกาศยกเลิกธนบัตรราคา500 และ 

1000 รูปี ท่ีได้ชื่อว่าเป็นฝันร้ายของเศรษฐกิจอินเดีย

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 

 ภาคการส่งออกของอินเดียเช่น

ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับท่ีก าลังพลิกฟื้นจากความชั่วร้ายในช่วงการ

ยกเลิกธนบัตร ถูกซ้ าเติมอีกครั้งด้วยนโยบายการปรับระบบภาษีสินค้าและบริการตัวใหม่ในเดือน

กรกฎาคม 2560 Crisil กล่าวว่า การเติบโตของการส่งออกของอินเดียในช่วงเดือนเมษายน - ตุลาคม 

2560 ท่ีระดับร้อยละ 9.5 ดูเหมือนจะหดตัวเมื่อเทียบกับร้อยละ 23.8 ของเวียดนาม หรือเกาหลีใต้ท่ี

เติบโตร้อยละ 18.4 และอินโดนีเซียท่ีเติบโตร้อยละ 17.8 

 อย่างไรก็ตามแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกนี้คาดว่าจะด าเนินต่อไปจนกระท่ังถึงปี 

2561 ซึ่งหมายความว่าการส่งออกของประเทศอินเดียอาจจะยังคงมีโอกาสกลับมาขยายตัวได้อย่างเดิม  
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ยกเว้นแต่ว่าเกิดการขัดขวางหรือเกิดปัญหาของระบบนโยบายภายในประเทศ ท้ังนี้จากข้อมูลของ IMF 

คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ัวโลกจะสูงถึงร้อยละ 3.7 ในปี 2561 หลังจากฟื้นตัวขึ้นประมาณ 

50 จุด (bps) เป็นร้อยละ 3.6 ในปี 2560 

 รายงาน Crisil ระบุเพิ่มเติมว่า การเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับความพยายาม

ของรัฐบาลอินเดียในการลดความยุ่งยากท่ีเป็นผลกระทบมาจากการปรับใช้GST ส่งผลให้โอกาสทางการ

ค้าของอินเดียในปี 2561 จะมีเพิ่มสูงขึ้น ภาคการผลิตในส่วนอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้แรงงานเข้มข้นอย่าง

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องหนัง ตลอดจนสิ่งทอ คาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้เพิ่มมาก

ยิ่งขึ้นในปี 2561 อย่างไรก็ตามหากปัญหาการหยุดชะงักภายในประเทศยังคงด าเนินต่อไป อินเดียอาจจะ

พลาดโอกาสการเจริญเติบโตอีกครั้งใน 2561 ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 

 นโยบายการเงินระหว่างประเทศท่ีแตกต่างกัน และความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยท่ีเกิดขึ้น

ระหว่างสหรัฐและยุโรป ส่งผลต่อการไหลเข้าของเงินทุนไปสู่สหรัฐ และกลุ่มประเทศท่ีมีการแข็งค่าของ

เงินดอลลาร์ ซึ่งส่งผลต่อกระแสเงินไหลเข้าสู่อินเดีย Crisil ล่าวถึงรายงานเสถียรภาพทางการเงินของ IMF 

ฉบับล่าสุด (ตุลาคม 2560) โดยบอกว่าเมื่อธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีการก าหนดนโยบายการเงินของ

ตนขึ้นอย่างต่อเนื่องจนช่วยลดกระแสเงินลงทุนภายในกว่า 35 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในอีกสองปี

ข้างหน้า ดังนั้น IMF มีการประเมินผลกระทบสะสมของปัจจัยภายนอกในพอร์ตการลงทุนของอินเดีย

ระหว่าง 2560 - 2562 ท่ีร้อยละ -0.25 ของ GDP เทียบกับ ร้อยละ -1.45 ของแอฟริกาใต้ อย่างไรก็ตาม

การค านวณดังกล่าวคาดว่าอินเดียน่าจะมีสถานการณ์การร่ัวไหลของเงินทุนดีกว่าปี 2556  

 ปัญหาส าคัญท่ีอาจส่งผลให้การเติบโตของอินเดียไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้คือการเพิ่มขึ้นของ

ราคาน้ ามันโลกท่ีส่งผลโดยตรงต่อการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากของรัฐบาลท่ีจะปรับขึ้น

ภาษีเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท้ังนี้มีการประเมินว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามัน 10 เหรียญสหรัฐต่อ

บาร์เรลจะท าให้ภาระทางด้านงบประมาณของอินเดียสูงถึง 1.3 แสนล้านรูปี หรือท าให้เกิดการขาดดุล

งบประมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.08 ต่อ GDP 



 

Disclaimer:  การเผยแพร่ข้อมูลใน “สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์” มวีัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงนิ
วเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้ 

 อย่างไรก็ตามรัฐบาลสามารถลดผลกระทบจากราคาน้ ามันท่ีปรับตัวสูงขึ้นโดยการลดภาษี

สรรพสามิตน้ ามันเบนซินและดีเซล นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมความผันผวนของราคาขายปลีกได้อีกด้วย 

เมื่อราคาน้ ามันมีการปรับตัวลดลง รัฐบาลสามารถปรับเพิ่มภาษีดังกล่าวได้เพื่อรักษาระดับสมดุลทาง

การเงินภายในประเทศ 

บทวิเคราะห์: จากเนื้อข่าวจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของอินเดียมีแนวโน้มท่ีจะกลับมาฟื้นตัวได้ดี

มากย่ิงขึ้นภายหลังจากการเติบโตอย่างแข็งแรงของการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผล

ในแง่บวกต่อการส่งออกสินค้าของอินเดีย อย่างไรก็ตามปัญหานโยบายภายในประเทศ รวมถึงการเพิ่มขึ้น

ของราคาน้ ามันดิบ ยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ส าคัญท่ีรัฐบาลต้องแก้ไขเพื่อให้เศรษฐกิจของอินเดียสามารถ

กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง 

 ข้อเสนอแนะ: ข่าวดังกล่าวถือเป็นเรื่องบวกในรอบปีโดยเฉพาะส าหรับนักลงทุนชาวไทย ท่ีก าลัง

สนใจเข้ามาด าเนินธุรกิจหรือร่วมทุนในการด าเนินกิจการภายในประเทศอินเดีย  ความเป็นไปได้ท่ี

เศรษฐกิจอินเดียจะกลับมาเติบโตอีกครั้งจึงเป็นผลดีอย่างมากต่อการเข้ามาลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว 

Source: THE ECONOMIC TIMES. 16 January, 2018.  

☑ นโยบายภาครัฐ  ◻เศรษฐกิจการลงทุน  ☑ แนวโน้มการตลาด  ◻ รายงานสินค้าและบริการ  ◻อ่ืนๆ 
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วเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้ 

5. อินเดียอาจเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมขนาดย่อมของรัฐมนตรีพาณิชย์ของประเทศสมาชิก

องค์การการค้าโลก 

Thinking of organising mini-ministerial of WTO members: Suresh Prabhu 

 รัฐบาลอินเดียก าลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจัดประชุมขนาดย่อมของรัฐมนตรีพาณิชย์ของ

ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 40 

ประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศ ท้ังนี้รัฐมนตรี

กระทรวงพาณิชย์ของอินเดียนาย Suresh Prabhu คาดว่าการประชุมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริม

ผลประโยชน์ด้านการค้าระหว่างประเทศต่างๆ เพ่ิมมากย่ิงขึ้นในอนาคต 

 ท้ังนี้รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของอินเดีย

กล่าวว่าตอนนี้รัฐบาลก าลังไตรตรองถึง

ผลประโยชน์ ผลได้และผลเสียท่ีอินเดียจะ

ได้รับจากการจัดงานประชุมดังกล่าว ซึ่งเขา

คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปี2560 

ท้ังนี้อินเดียจะเชิญหุ้นส่วนทางด้านการค้า

และมิตรทางด้ านการค้าอย่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มประเทศ

แอฟริกาและละตินอเมริกา ซึ่งมีมากถึง 30-40 ประเทศ การประชุมดังกล่าวมีเป้าประสงค์ส าคัญคือการ

พยายามแสวงหาวิธีในการเพิ่มปริมาณการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ ท้ังนี้ข้อความดังกล่าวเป็น

การกล่าวในท่ีประชุมสัมมนาด้านภูมิรัฐศาสตร์ของอินเดียหรือ Raisina Dialogue 

 Prabhu กล่าวว่าแนวคิดของการประชุมคือการพิจารณาหาวิธีการ  "สร้างตลาดท่ีใหญ่ขึ้น" 

มากกว่าท่ีจะเป็นการพยายามค้นหาประเด็นปัญหาทางด้านการค้าระหว่างประเทศท่ีประภาคีมีต่อกัน

และกัน นอกจากนี้เขายังแจ้งด้วยว่ากระทรวงพาณิชย์ของอินเดียก าลังด าเนินการตามนโยบายการค้าใหม่

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการค้าท่ัวโลก 
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 ส าหรับในส่วนของการส่งเสริมนวัตกรรมภายในประเทศนั้น Prabhu เสนอทัศนะของตัวเองว่า 

ปัจจุบันอินเดียก าลังมีความพยายามส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมประเภทใหม่ๆ ซึ่งคาดว่าจะมีการส่งเสริม

ราว 6-7 ชนิด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ยกตัวอย่าง

เช่นกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต พลังงาน และการจัดการส่ิงแวดล้อม ท้ังนี้เพื่อให้เกิด

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆของอินเดีย 

 ท้ังนี้เขาได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามีความเป็นไปได้ว่าในไม่กี่ปีข้างหน้านี้การเติบโตทางเศรษฐกิจของ

อินเดียจะพุ่งสูงขึ้นไปอยู่ท่ีระดับ 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ท้ังนี้เขาเน้นย้ าว่ามาตรการการกีดกันทาง

การค้าไม่ควรถูกปฏิบัติใช้ในประเทศ เพราะจะส่งผลกระทบต่อระบบการค้าโดยรวมของโลก ท่ีก าลังมี

การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในท่ีประชุมเดียวกันนั้นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศอินเดียได้

กล่าวว่าระบบการศึกษาท่ีดี การจัดการความเสี่ยง การมีตลาดทุนท่ีแข็งแกร่ง รวมถึงการปกปอ้งทรัพย์สิน

ทางปัญญาถือเป็นหัวใจหรือกุญแจส าคัญในการส่งเสริมการเติบโตของนวัตกรรมทางความคิด 

 อย่างไรก็ตามเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศอินเดียได้ระบุถึงแง่ลบของการเติบโต

ของนวัตกรรมท่ีขาดการควบคุมท่ีประสิทธิภาพอาจกลายเป็นภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ท่ีอาจสร้าง

ปัญหาได้เช่นกัน เขาพูดเสริมเกี่ยวกับข้อดีของการเปิดตลาดทางการค้าและมีตลาดเสรีว่าจะช่วยส่งเสริม

การไหลเวียนของสินค้าในระบบการค้าระหว่างประเทศ เพ่ิมการลงทุน ตลอดจนสร้างงานจ านวนมากท่ัว

โลก ท้ังนี้เขาเน้นย้ าว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีนโยบายท่ีจะปกป้องตลาดภายในประเทศ 

บทวิเคราะห์: จากเนื้อข่าวจะเห็นได้ว่ารัฐบาลอินเดียมีความพยายามอย่างมากในการส่งเสริม

และขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศ ไปยังประเทศต่างๆ ท่ียังไม่มีการบุกเบิกเท่าท่ีควรนัก โดยเฉพาะ

ในกลุ่มประเทศแอฟริกาและละตินอเมริกา ซึ่งอินเดียมีการเพ่ิมการลงทุนอย่างมากในภูมิภาคดังกล่าว ใน

ขณะเดียวกันอินเดียยังมีความพยายามอย่างมากในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ ท่ีเป็น

ผลบวกต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 

 ข้อเสนอแนะ: นักลงทุนไทยท่ีก าลังสนใจเข้ามาลงทุนในอินเดีย ช่วงเวลานี้ถือว่าก าลังเป็นช่วงท่ี

เหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะเข้ามาลงทุน เนื่องจากอินเดียก าลังมีการขยายตลาดการค้าไปยังหลากหลาย

ภูมิภาคซึ่งจะกลายเป็นศูนย์การกระจายสินค้าท่ีดีในอนาคตส าหรับแบรนด์ไทย 
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☑ นโยบายภาครัฐ  ◻เศรษฐกิจการลงทุน  ◻ แนวโน้มการตลาด  ◻ รายงานสินค้าและบริการ  ◻อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disclaimer:  การเผยแพร่ข้อมูลใน “สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์” มวีัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงนิ
วเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้ 

6. บริษัทญี่ปุ่นเป็นหัวเรือใหญ่ในโครงการรถไฟหัวกระสุนของอินเดีย 

Blow to Make in India, Japanese companies grab all key contracts of Modi’s bullet 

train 

  นิวเดลี / โตเกียว: บริษัทด้านวิศวกรรม

และเหล็กของญี่ปุ่นรับหน้าท่ีหลักในการรับผิดชอบ

โครงการรถ ไฟหั วกระสุ นของอิ น เดี ย  ซึ่ ง มี

งบประมาณประมาณ 17 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ขั ด แ ย้ ง กั บ โ ค ร ง ก า ร  Make in India ข อ ง

นายกรัฐมนตรีโมดี 

  ญี่ปุ่นจะเป็นผู้ลงทุนหลักของโครงการนี้ 

และบริษัทญี่ปุ่นจะเป็นผู้จัดส่งส่วนประกอบของราง

รถไฟอย่างน้อยร้อยละ 70  

 เจ้าหน้าท่ีกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นกล่าวว่าท้ังสองประเทศก าลังเตรียมกลยุทธ์ ในการส ารอง

ส่วนประกอบหลักของโครงการ และจะเปิดเผยแผนการได้ประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ 

 ในเดือนกันยายน 2560 ข้อตกลงโครงการรถไฟหัวกระสุนระหว่างญี่ปุ่นและอินเดียแบ่งออกเป็น

สองส่วน - การสนับสนุนโครงการ ‘Make in India’ และ ‘Transfer of Technology’ ซึ่งหวังจะริเริ่ม 

โรงงานการผลิตของประเทศ สร้างงานให้แก่ประชาชน และเรียนรู้ของเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น นายโมดีต้อง

หาเสียงในการเลือกตั้งท่ัวไปในปี 2562 และก าลังถูกกดดันให้ต้องสร้างงานให้กับผู้ว่างงานนับล้านใน

อินเดีย จึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าโครงการรถไฟหัวกระสุนเป็นการใช้เงินอย่างสิ้นเปลือง และควรน าเงิน

นั้นไปพัฒนาส่วนอื่นมากกว่า 

 “ฝั่งญี่ปุ่นก็มีความกังวลกับหลายประเด็น เนื่องมาจากความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและระบบ

การท างานระหว่างญี่ปุ่นกับอินเดีย” นาย Achal Khare ผู้บริหารการจัดการจาก National High 

Speed Rail Corp Ltd (NHSRCL) ซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการรถไฟหัวกระสุนได้กล่าวไว้ 
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Disclaimer:  การเผยแพร่ข้อมูลใน “สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์” มวีัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงนิ
วเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้ 

 เจ้าหน้าท่ีการรถไฟของอินเดียก็กล่าวว่าญี่ปุ่นได้ตั้งขอ้สงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริษัท

อินเดียและความสามารถในการท างานให้เสร็จตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

 ธนาคารโลกได้จัดอันดับอินเดียให้อยู่ในล าดับท่ี 100 จากจ านวน 190 ประเทศในเรื่องความง่าย

ในการท าธุรกิจ โดยวัดจากความสะดวกในการเริ่มธุรกิจ การบังคับใช้สัญญา และการจัดการกับข้อ

อนุญาตในการก่อสร้าง 

 นาย Tomoyuki Nakano จากกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่น กล่าวว่า ปัญหาคือการท่ีบริษัทของ

อินเดียไม่มีประสบการณ์หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบรางรถไฟความเร็วสูงมาก่อน 

 “ผมไม่คิดว่าญี่ปุ่นกังวลเรื่องความแตกต่างด้านวัฒนธรรมในการท างาน” นาย Nakano กล่าว 

เขาและเจ้าหน้าท่ีจากญี่ปุ่นกล่าวว่ามีความพยายามในการเติมเต็มข้อตกลงส่วน ‘Make in India’ โดย

การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างบริษัทจากท้ังสองประเทศ 

 อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีจากอินเดียกล่าวว่าบริษัทจากอินเดียจะไม่ได้รับหน้าท่ีหลักในโครงการนี้ 

ญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับหน้าท่ีหลักเพราะรัฐบาลจากญี่ปุ่นจะเงินลงทุนหลักของโครงการจะมาจากรัฐบาลญี่ปุ่น 

 “ในขั้นตอนนี้ การคาดหวังให้บริษัทอินเดียเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในการก่อสร้างยังค่อนข้างยาก” 

นาย NITI Aayog เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลผู้มีส่วนในการเจรจากล่าว 

 โครงการ ‘Make in India’ ของนายโมดีมีจุดประสงค์ในการขยายส่วนแบ่งในการก่อสร้างให้เป็น

ร้อยละ 25 ในระบบธุรกิจมูลค่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และสร้างงานจ านวน 100 ล้านงานภายในปี 

2565 อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างยังคงคิดเป็นร้อยละ 17 ของ GDP ของอินเดียในปีงบประมาณ 

2559/60 จากร้อยละ 15 ในปีก่อนหน้านั้น 

การร่วมทุนเพียงหนึ่งเดียว 

 นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น นาย Shinzo Abe เร่ิมพูดคุยถึงโครงการรถไฟหัวกระสุนในอินเดียเมื่อ

เดือนกันยายนปีท่ีแล้ว โดยรางรถไฟจะเช่ือมต่อเมือง Mumbai และเมือง Ahmedabad สองเมืองใหญ่

ด้านการค้าในรัฐ Gujarat บ้านเกิดของนายโมดี 



 

Disclaimer:  การเผยแพร่ข้อมูลใน “สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์” มวีัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงนิ
วเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้ 

 Nippon Steel and Sumitomo Metal Corp บริษัทเหล็กท่ีใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่น และบริษัทอื่นๆ 

เ ช่ น  JFE Holdings Inc, Kawasaki Heavy Industries Ltd, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, 

Toshiba Corp และ Hitashi Ltd น่าจะเป็นผู้ร่วมการประมูลสัญญาต่างๆ 

 Nippon Steel กล่าวว่าจะไม่กล่าวถึงโครงการเฉพาะใดๆ 

 JFE, Hitashi และ Toshiba กล่าวว่าสนใจในโครงการนี้ แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจแผนการใด รวมถึง

การท างานร่วมกบับริษัทอินเดียด้วย 

 Mitsubishi Heavy กล่าวว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมีส่วนร่วมหรือไม่ 

 มีเพียงความร่วมมือระหว่าง Kawasaki Heavy Industries และ Bharat Heavy Electricals 

Ltd จากอินเดียเท่านั้นท่ีหวังว่าจะชนะการประมูลตู้รถไฟ 

 เจ้าหน้าท่ีจากรัฐบาลญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้มี corridors ส าหรับรถไฟหัวกระสุนในอินเดียมากกว่านี้ 

ก่อนท่ีจะมีการโอนถ่ายเทคโนโลยี เจ้าหน้าท่ีของอินเดียกล่าว 

 แต่รัฐบาลยังไม่มีแนวโน้มที่จะประกาศโครงการใหม่ใดๆ จนกว่าต้นทุนสุดท้ายและความเป็นไปได้

ด้านการค้าของโครงการ Mumbai-Ahmedabad จะเรียบร้อย 

 “สถานการณ์ตอนนี้ก็เหมือนค าถามไก่กับไข่ ญี่ปุ่นต้องการให้ขนาดและธุรกิจมีความประหยัด แต่

อินเดียมองว่าตนเป็นตลาดใหญ่ และเมื่อตลาดได้รับการส ารวจแล้ว ธุรกิจก็จะตามมาเอง” นาย Khare 

จาก NHSRCL กล่าว 

การพลาดโอกาส 

 รัฐบาลพยายามช่วยให้บริษัทเหล็กของอินเดียมีส่วนร่วมในโครงการนี้  โดยเมื่อปีท่ีแล้ว ได้

พยายามให้มีการเจรจากันระหว่าง Nippon Steel และ Jindal Steel และ Power Ltd เพ่ือจัดตั้งความ

ร่วมมือกันในการสร้างรางรถไฟ แต่การเจรจาไม่เป็นผลส าเร็จ เพราะญี่ปุ่นมีความกังวลด้านคุณภาพ 

 Steel Authority of India (SAIL) ซึ่ งเป็นผู้จัดส่งรางรถไฟให้กับ  India Railways มาหลาย

ทศวรรษ ก็ถูกมองข้ามจากบริษัทญี่ปุ่น เนื่องมาจากความกังวลด้านคุณภาพเช่นกัน 



 

Disclaimer:  การเผยแพร่ข้อมูลใน “สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์” มวีัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงนิ
วเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้ 

 เนื่องจากไม่เหลือตัวเลือกมากนัก บริษัทอินเดียจึงได้แค่เป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบ เช่น ซีเมนต์และ

ก าลังคนในการต่อรางรถไฟเท่านั้น 

 UltraTech Cement Ltd, Larsen & Toubro Ltd, Bharat Heavy Electricals Ltd แ ละ 

Ambuja Cements Ltd คือบริษัทของอินเดียที่น่าจะเข้าร่วมการประมูลนี้ 

บทวิเคราะห์: แม้อินเดียอาจจะไม่ได้เป็นหลักในโครงการรถไฟหัวกระสุน แต่โครงการนี้น่าจะเกิด

ประโยชน์ระยะยาวกับอินเดียไม่มากก็น้อย ท้ังยังช่วยสร้างงานตามจุดมุ่งหมายของ Make in India ด้วย 

Source: THE ECONOMIC TIMES. Jan 18, 2018. 
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