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1. นายกรัฐมนตรีของอินเดียได้ให้สัมภาษณ์ว่าภายใต้การน าของพันธมิตรกลุ่ม NDA ในรัฐสภา

อินเดียส่งผลให้อินเดียรุ่งเรืองมากขึ้น  

Narendra Modi interview: PM says under NDA, turnaround for India is from part 

of ‘fragile 5’ to being a ‘bright spot’ 

 การให้สัมภาษณ์ของ Narendra Modi: นายกรัฐมนตรี Narendra Modi เดินทางไปเมือง 

Davos ในวันท่ี 23 มกราคมปี 2561 เพื่อเข้าร่วม World Economic Forum (WEF) เขาได้

ปรากฏตัวในการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ของ Times Now ในวันอาทิตย์ท่ีผ่านมา หลังจากชัยชนะ

ของพรรค Bharatiya Janata 

(BJP) ในรัฐคุชราต และการ

เลือกตั้งของรัฐหิมาจัลประเทศ

นายกรั ฐมนตรี ได้ กล่ าวถึ ง

มุมมองของเขาในหัวข้อต่าง ๆ 

รวมท้ังวิกฤตการณ์ทางศาลใน

ประเทศ ผู้หญิงมุสลิม และการ

เรียกเก็บเงิน talaq รวมถึง

ราวของพรรค Congress ด้วย 

Modi กล่ า ว ว่ า คน ท่ั ว ไ ป มี

ความคาดหวังมากมายจากเขาและเสริมด้วยว่ารัฐบาลของเขาได้ผ่านความแตกต่าง ท่ีหลากหลาย

มาได้  

ส านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี 
สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห ์

20 - 26 มกราคม 2561 (อินเดีย) 

Source: Financial Express 
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 Modi กล่าวในขณะท่ีพูดถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียในช่วงสามปีครึ่งท่ีผ่านมา 

ว่า ภายในสามปีครึ่งท่ีผ่านมาการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม

ท าลาย ความเปราะบางท้ังห้าเพื่อให้เป็นไปสู่จุดสว่าง ดังนั้น นี่เป็นผลมาจากความพยายามของ

ชาวอินเดีย 1.25 พันล้านคน เขากล่าวเสริมอีกว่า ทุกๆครั้งท่ีมีการพูดคุยกันมักมีถามมากมายว่า

เราสามารถด าเนินการไปได้รึยัง มากน้อยแค่ไหน อะไรก าลังจะมาปรับเปลี่ยนอินเดียอีกบ้าง สิ่ง

เหล่านี้เป็นความพยายามแสดงให้เห็นเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งของอินเดียต่อชาวโลก และแน่นอน

ประชาคมโลกต้องการรู้จักอินเดีย และต้องการรู้จักเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 

 นายกรัฐมนตรีระบุว่างบประมาณท่ีจะเกิดขึ้นจะไม่เป็นประชานิยม และจะไม่เป็น

งบประมาณท่ีมุ่งเน้นแสวงหาผลประโยชน์แก่พรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้งในปี 2562 ฉะนั้นเขา

จึงพยายามบอกว่าว่างบประมาณท่ีจะมาถึงนี้อยู่ในขอบเขตอ านาจกระทรวงการคลัง และเขาจะไม่

เข้าไปแทรกแซงนโยบายดังกล่าว ส าหรับในส่วนของ GST นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า กฎหมายและ

นโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภาซึ่งมีการถกเถียงกันมามากกว่า 7 ปี ฉะนั้นภาษี GST 

จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างมากส าหรับเรื่องท่ีมีการถกเถียงกันยาวนานขนาดนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า

พรรคการเมืองท้ังหมดได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และ GST เป็นผลงานท่ีได้รับการอนุมัติ

จากทุกคน เขากล่าวอีกว่ามุขมนตรีของพรรคฝ่ายตรงข้ามเองก็มีส่วนร่วมในการถกเถียงและ

ตัดสินใจในคร้ังนี้ ซึ่งถือเป็นฉันทามติร่วมกันตามแนวทางรัฐสภา 

 อีกหนึ่งประเด็นท่ีผู้คนให้ความสนใจและนายกรัฐมนตรีอินเดียได้พูดถึงประเด็นการลดลง

ของค่าเงินอินเดียจากการยกเลิกธนบัตรราคา 500 และ 1,000รูปี นาย Modi กล่าวว่าเรื่อง

ดังกล่าวไม่ใช่เพียงการตรวจทานว่ามีเงินออกและเงินเข้ามากน้อยแค่ไหน แต่เป็นความส าเร็จครั้ง

ใหญ่ของอินเดีย ท่ีจะขับเคลื่อนระบบธนาคารกลาง การบริหารปกครองท่ีดีของภาครัฐ และการ

เปลี่ยนโครงสร้างระดับรัฐของอินเดีย ท่ีจะส่งให้ต่างฝ่ายต่างเคารพกันมากขึ้น 

 เมื่อไม่กี่วันก่อนในการให้สัมภาษณ์กับ Zee News นายกรัฐมนตรี Modi ได้สร้างสนามรบ

ท่ีเข้มแข็งส าหรับการเลือกตั้งระดับรัฐสภาและระดับรัฐ ถึงแม้ว่าเขาจะถูกประณามอย่างมาก
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เกี่ยวกับประเด็นการกดขี่ทางชนชั้น การสูญเสียสมดุลทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการส่งเสริมพลังทาง

สังคมนิยมฮินดู 

 ก่อนหน้านี้ Modi กล่าวว่าเขาจะแบ่งปันวิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับการอนาคตของอินเดีย

กับประชาคมระหว่างประเทศในระหว่างการเดินทางครั้งส าคัญของเขาไปท่ีเมือง Davos เขากล่าว

ว่า อินเดียต้องการความสนใจจากท่ัวโลกให้มากยิ่งขึ้นจากผู้น าระดับโลก เพ่ือแก้ไขปัญหาความท้า

ทายใหม่ๆ และระบบโลกในปัจจุบัน ท้ังนี้ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีอินเดียจะไปร่วมงานประชุมระดับ

นานาชาติดังกล่าว เขาได้พูดถึงบทบาทของอินเดียท่ีเชื่อมโยงกับโลกมายิ่งขึ้นผ่านช่องทางทาง

การเมือง เศรษฐกิจ ประชาชน ความมั่นคง และภาคส่วนอื่นๆ 

บทวิเคราะห์: นายกรัฐมนตรี Modi ถือเป็นหนึ่งในนายกรัฐมนตรีของอินเดียท่ีมีวิสัยทัศน์

ทางด้านเศรษฐกิจท่ีเป็นบวกอย่างมากต่อการลงทุนในประเทศอินเดีย บทสัมภาษณ์จ านวนมาก

ของเขามุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจ รวมถึงบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ด้วย อย่างไรก็ตามหลายประเด็น

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายใต้นโยบายของเขายังคงขาดค าตอบท่ีชัดเจน เช่นนโยบายการยกเลิกใช้ธนบัตร

บางราคา แต่โดยภาพรวมยังคงกล่าวได้ว่าเขาได้เปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจอินเดียอย่างท่ีจะไม่มีวัน

กลับไปเป็นเช่นเดิมอีกครั้ง 

 ข้อเสนอแนะ: นักลงทุนไทยหรือผู้ท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศอินเดียควร

จับตาการเลือกตั้งในปี 2562 ท่ีจะมาถึงนี้อย่างใกล้ชิดเพราะจะเป็นสัญญาณส าคัญด้านการลงทุน

ภายในประเทศ เนื่องจากหากพรรค BJP มีชัยชนะและนาย Modi ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง 

จะหมายถึงสัญญาณบวกในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศที่มีความต่อเนื่องมากย่ิงขึ้นด้วย 

 

Source: Financial Express. 21 JAN, 2018.  

 นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน   แนวโน้มการตลาด   รายงานสินค้าและบริการ  อ่ืนๆ 
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2. อินเดียจะยกเลิกการเหนี่ยวรั้งการลงทุนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อห้างค้าปลีกต่างชาติกว่า 10 

แห่ง 

India ending curbs will benefit 10 foreign retailers 

 Shruti Srivastava and Archana Chaudhary: อินเดียก าลังจะด าเนินการอนุมัติให้ 

10 ร้านค้าปลีกชั้นน าจากต่างประเทศให้สามารถเข้ามาด าเนินการในอินเดีย ได้ ภายหลังจากท่ี

นายกรัฐมนตรี ลดและยกเลิกแนวทางการลงทุนท่ีต้องผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาลกลาง บริษัท ท่ี

ขออนุญาตจากรัฐบาลในการจัดตั้งสถานประกอบการแบรนด์เดียว ได้แก่ Uniqlo ซึ่งเป็นร้านค้า

ปลีกด้านเสื้อผ้าจากญี่ปุ่น ซึ่งมีการยื่นค าร้องในเดือนพฤศจิกายนปีท่ีแล้ว และ บริษัท Tesla ก าลัง

เจรจากับรัฐบาลในการเข้าสู่อินเดียผ่านทางเส้นทางค้าปลีกแบรนด์เดียว 

 Suresh Prabhu 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมและพาณิชย์กล่าว

กับ Bloomberg News ในการ

สัมภาษณ์ทางอีเมลโดยไม่ได้ให้

รายละเอียดใด ๆ มากนักว่า 

ปัจจุบันมีค าร้องอยู่ประมาณ 10 

ค าขอภายใต้การค้าปลีกรายย่อย 

ซึ่งจะได้รับผลกระทบเชิงบวก

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การลงทุนโดยตรง  

 จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ าและเติบโตช้าในปี 2557 รัฐบาล Modi ได้มีการน าเสนอ

อินเดียต่อนักลงทุนต่างชาติรวมถึงในงาน World Economic Forum เมื่อวันอังคารท่ี 23 

มกราคม 2561 ท่ีผ่านมาด้วย โดยเขากล่าวว่าอินเดียคาดว่าจะมีเศรษฐกิจเติบโตถึง 5 ล้านล้าน

เหรียญดอลลาร์ในปี 2568 โดยรัฐบาลของเขามีความพยายามอย่างมากในการลดอุปสรรคด้าน

Source: Economic Times Retail 
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การลงทุนในหลากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และการแลกเปลี่ยน

ทางด้านพลังงาน นอกจากนี้เขายังอนุญาตให้สายการบินต่างชาติลงทุนในสายการบินระดับชาติ

อย่าง Air India ด้วย 

 นอกจากท่ีอินเดียจะเริ่มยกเลิกข้อจ ากัดมากมายในการอนุมัติโครงการและการลงทุนแล้ว 

ยังได้มีการปรับเรื่องการใช้ทรัพยากรท่ีต้องเป็นของท้องถิ่นถึงร้อยละ 30 โดยจะยืดหยุ่นให้ในช่วง 

5 ปีแรกของการลงทุนภายใต้ช่องทางการลงทุนการค้าปลีกแบบแบรนด์เดี่ยว. 

กฎที่ง่ายกว่าเดิม 

 จากรายงานของกระทรวงการพาณิชย์ระบุว่ากฎระเบียบท่ีมีการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นส่งผล

ให้เงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศไหลเข้ามายังอินเดียในช่วงเดือนเมษายน-กันยายนปี 2560 

คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐหรือเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 17 ซึ่งเป็นความมุ่งมั่น

ของรัฐบาลในการส่งเสริมนโยบาย Make in India ซึ่งตั้งเป้าให้ภาคอุตสาหกรรมท ารายได้สูงขึ้น

เป็นมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อภาพรวม GDP ท้ังหมด 

 ท้ังนี้อินเดียก าลังเข้าสู่สภาวะการเปลี่ยนผ่านในหลากหลายเรื่องด้วยกันเช่น การแสวงหา

การจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม การส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ หุ่นยนต์ อันจะ

ยังผลให้เกิดความมั่นคงในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตของประเทศอินเดีย ท้ังนี้หนึ่งในข้อเสนอ

ส าคัญคือของ Apple Inc ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณานั้นคาดว่าจะเป็นจุดส าคัญทางด้านการ

ลงทุนของอินเดีย เนื่องจากข้อเสนอนี้อยู่นอกเหนือกฎระเบียบจ านวนมากของอินเดีย 

บทวิเคราะห์: เนื้อข่าวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของรัฐบาลอินเดียในการ

ส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะจากต่างประเทศ ในแบรนด์สินค้าปลีกแบบเดี่ยวท่ีก าลังเข้ามาเจาะ

ตลาดของอินเดียเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นสัญญาณบวกส าคัญทางด้านการลงทุน ท่ีจะ

ส่งเสริมให้อินเดียติดต่อและเชื่อมโยงกับประชาคมระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ 

และเป็นแหล่งการลงทุนท่ีส าคัญในอนาคต 



Disclaimer:การเผยแพร่ขอ้มูลใน “สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์” มวีัตถุประสงค์เพื่อเป็นการใหข้้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุง
นิวเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้ 

 ข้อเสนอแนะ: นักลงทุนไทยหรือผู้ท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศอินเดีย 

ช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก อินเดียก าลังให้สิทธิประโยชน์จ านวน

มากทางด้านการลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตั้งต้นการด าเนินการผลิตและจัดจ าหน่ าย

ภายในประเทศอินเดีย 

Source: Economic Times Retail. 25 JAN, 2018.  
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Disclaimer:การเผยแพร่ขอ้มูลใน “สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์” มวีัตถุประสงค์เพื่อเป็นการใหข้้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุง
นิวเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้ 

3. Paytm จะลงทุนกว่า 5 พันล้านรูปี เพื่อสร้างความตระหนักต่อการใช้เงินในระบบดิจิทัล 

Paytm to invest Rs 500 crore to create digital awareness 

 

บริษัทท่ีให้บริการกระเป๋าเงินเคลื่อนท่ี

อย่าง Paytm จะท าการลงทุนกว่า 5 พันล้าน

รูปี ในปี 2018 เพื่อจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ค้า

และริเริ่มการเพิ่มความตระหันกในด้านการใช้

กระเป๋าเงินในระบบดิจิทัล อันจะเป็นการขยาย

การใช้งานให้ท่ัวท้ังประเทศ 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ีผ่านมา Paytm ออกมากประกาศว่า บริษัทคาดหวังว่าผู้ค้าท่ีร่วมมือกับ

ระบบการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน QR  code จ านวน 10 ล้านคนจากท่ีมีอยู่ท้ังหมด 60 คน 

จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนนี้ในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้า 

Amit Veer รองประธานบริษัท Paytm กล่าวว่า “ในช่วงหนึ่งปีครึ่งท่ีผ่านมาเราสามารถ

สร้างความร่วมมือกับผู้ค้ากว่า 6 ล้านคน และเราต้องการสร้างความร่วมมือกับผู้ค้าให้ได้ 10 ล้าน

คน ภายในหนึ่งไตรมาส” 

เขากล่าวว่า อัตราการการใช้งานกระเป๋าเงินเคลื่อนท่ี/ดิจิทัล  จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก

ปัจจุบันผู้ค้ามากมายสามารถรองรับการท าธุรกรรมทางการเงินจาก Paytm, UPI หรือบัตรต่างๆ ท่ี

ไม่ต้องมีต้นทุน 

Veer กล่าวว่า ระบบการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน QR code ของ Paytm สนับสนุน

รูปแบบการท าธุรกรรมทุกรูปแบบรวมถึง บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต, อินเตอร์เนทแบงค์กิ้ง, 

Paytm-BHIM UPI และกระเป๋าเงินเคล่ือนท่ี Paytm 

Source: THE ECONOMIC TIMES 



Disclaimer:การเผยแพร่ขอ้มูลใน “สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์” มวีัตถุประสงค์เพื่อเป็นการใหข้้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุง
นิวเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้ 

เขายังกล่าวอีกว่า เขาคาดหวังว่าค่าเฉลี่ยของการท าธุรกรรมทางเงินผ่านแพลตฟอร์มของ 

Paytm จะเพิ่มขึ้นมากด้วยเช่นกัน 

บทวิเคราะห์: การใช้เงินผ่านระบบดิจิทัลในอินเดียเป็นไปอย่างแพร่หลาย เนื่องจากท้ัง

ภาครัฐและเอกชนพยายามลงทุนและสนับสนุนให้การใช้เงินผ่านระบบดิจิทัลเป็นไปอย่างสะดวก 

ปลอดภัย และใช้ต้นทุนต่ า การลงทุนครั้งนี้ของ Paytm ก็เช่นกันท่ีจะท าให้บริษัทสามารถขยาย

ฐานการใช้งานให้ผู้คนเข้าถึงได้ทั่งท้ังประเทศ 

Source: THE ECONOMIC TIMES. JAN 25, 2018. 

 

◻ นโยบายภาครัฐ ☑ เศรษฐกิจการลงทุน ◻ แนวโน้มการตลาด ◻ รายงานสินค้าและบริการ ◻ อ่ืนๆ 

 

 


