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1. การค้าระหว่างอินเดีย - สหรัฐอเมริกาจะแตะระดับ 1.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2560: 

รายงานจากการประชุม USISPF 

India-US trade estimated to touch $140 billion in 2017: USISPF 

  การค้าระหว่างอินเดียและสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นแตะระดับ 1.18 แสนล้านเหรียญ

สหรัฐ ในปี 2559 ท้ังนี้การค้าขายระหว่างสองประเทศยังคงมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา การค้าระหว่างสองประเทศพุ่งขึ้นสูงแตะระดับ 1.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ 

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับการเสนอจากกลุ่มผู้สนับสนุนให้เกิดการเจรจาทวิภาคีด้านการค้าระหว่าง

ประเทศของอินเดียและสหรัฐอเมริกา  

 ในปี 2559 อินเดียติดอันดับเก้าของประเทศท่ีเป็นคู่ค้าขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา และ

อิน เดี ยถือ เป็ นหนึ่ งในประเทศ ท่ี

อเมริกาขาดดุลทางการค้ามากกว่า 3 

ห มื่ น ล้ าน ดอลลาร์  ซึ่ งแน ว โน้ ม

ดังกล่าวนี้จะเป็นไปในปี 2560 ท่ีผ่าน

มาด้ วย  ท้ั งนี้ ปั ญ ห าการขาดดุ ล

ทางด้านการค้าของสหรัฐอเมริกาต่อ

อินเดียถือเป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญท่ี

ส านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี 
สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห ์

3 - 9 กมุภาพันธ์ 2561 (อินเดีย) 
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ประธานาธิบดี Donald Trump ให้ความส าคัญ และต้องการปรับอัตราดังกล่าวให้ลดลงมากย่ิงขึ้น 

แน่นอนว่านโยบายนี้ย่อมได้รับผลโดยตรงต่อคู่ค้าอย่างอินเดีย 

 Mukesh Aghi ประธาน US India Strategic and Partnership Forum หรือ USISPF 

ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจากการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลทางการค้าระหว่างอินเดียและ

สหรัฐอเมริกา คาดว่าการค้าของท้ังสองประเทศจะปรับตัวเพิ่มขึ้น จาก 1.18 แสนล้านดอลลาร์ 

เป็น 1.4 แสนล้านดอลลาร์ ท้ังนี้ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นตัวเลขจากการศึกษาวิจัยขององค์การ 

USISPF เท่านั้น ซึ่งคาดว่าตัวเลขที่แท้จริงอย่างเป็นทางการจะออกในไม่ช้านี้ 

 เขายังให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลของนโยบายปกป้องทางการค้าของสหรัฐอเมริกาว่า ปัจจุบัน

อินเดียมีการท างานอย่างหนักเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการกีดกันทางการค้าดังกล่าว โดยหนึ่งใน

แนวทางส าคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบันคือการสั่งซื้อเครื่องบินจ านวน 1 พันล าจากบริษัทใน

สหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสมดุลทางการค้าระหว่างท้ังสองประเทศท่ีเพิ่ม

มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันในช่วงปี 2559 อินเดียยังได้มีการลงทุนและใช้จ่ายเงินกว่า 2 พันล้าน

ดอลลาร์ในการซื้อเชื้อเพลงจากสหรัฐอเมริกา และลงทุนเงินด้านพลังงานอีกกว่า 8 หมื่นล้าน

ดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าเงินจ านวนดังกล่าวจะส่งผ่านไปยังบริษัทต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา 

 ท้ังนี้เขาประมาณการว่าการค้าระหว่างอินเดียและสหรัฐอเมริกาจะมีความสมดุลเพิ่มมาก

ยิ่งขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า ท้ังนี้เขากล่าวเสริมว่าท้ังสองประเทศมีเป้าหมายร่วมกันท่ีจะขยาย

ขอบเขตการค้าให้สูงถึง 5 แสนล้านดอลลาร์ ในไม่กี่ปีข้างหน้านี้  ซึ่งคาดว่านโยบายท่ีรัฐด าเนินการ

อยู่นั้นถือเป็นทิศทางท่ีถูกต้องแล้ว 

  บทวิเคราะห์: ความพยายามของอินเดียในการปรับปรุงนโยบายทางด้านการค้าเพื่อให้

สอดรับต่อความพยายามกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อประเทศท่ีได้ดุลการค้า ดังกล่าว

ช่วยให้เศรษฐกิจการค้าระหว่างอินเดียและสหรัฐอเมริกาด าเนินไปได้อย่างราบรื่น สะท้อนให้เห็น

ความเติบโตทางการค้าระหว่างอินเดียและสหรัฐอเมริกาท่ีจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ: นักลงทุนชาวไทยท่ีต้องการใช้อินเดียเป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไป

ยังสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ แนวโน้มความสัมพันธ์ด้านการค้านี้ถือเป็นสัญญาณบวกท่ีดี

ส าหรับการลงทุนในประเทศอินเดีย 

 

Source: THE ECONOMIC TIMES. 03 Feb, 2018.  
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2. การบ ารุงรักษาทางหลวงและสิ่งอ านวยความสะดวกมีผลต่อการปรับลดค่าผ่านทาง:  

Maintain highways or else toll will be halved: NHAI’s warning to officials 

 นิวเดลี: ภายหลังจากท่ีศาลสูงของมัทดาส ได้มีการออกค าสั่งให้องค์การทางหลวงแห่ง

ประเทศอินเดีย (National Highways Authority of India: NHAI) ให้ด าเนินการปรับลดค่าผ่าน

ทางของถนนหลวงเส้นทาง Madurai – Virudhunagar ลงกว่าครึ่ง อันเป็นผลมาจากการ

บ ารุงรักษาเส้นทางท่ีด้อยประสิทธิภาพ ค าตัดสินและค าสั่งดังกล่าวส่งผลให้องค์การทางหลวงแห่ง

ประเทศอินเดีย ได้มีการออกค าส่ังเร่งด่วนไปยังเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในทางหลวงเส้นต่างๆ ให้ใช้

จ่ายเงินค่าผ่านทางอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างถูกต้อง เพื่อรักษาสภาพของทางหลวงให้พร้อมใช้

งานตลอดเวลา 

  ท้ังนี้ค าตัดสินดังกล่าวเป็นเครื่อง

ยืนยันชัดเจนว่าในอนาคตหากทางหลวงท่ี

ขาดการบ ารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพจะถูก

ปรับลดการเก็บค่าผ่านทางกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่ง

องค์การทางหลวงแห่งประเทศอินเดียได้เตือน

เร่ืองนี้ไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ัวประเทศเป็นท่ี

เรียบร้อย เพ่ือไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้เพ่ิมเติมอีก

ในพื้นท่ีต่างๆ 

ท้ังนี้นาย Yudhvir Singh Malik ปลัดกระทรวงการขนส่งทางบกและทางหลวง ได้ให้

สัมภาษณ์กับส านักข่าว Times of India ว่าพวกเขาน้อมรับค าตัดสินและค าสั่งของศาล และจะ

ปฏิบัติตามอย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริง เขายังได้สั่งการไม่ให้องค์การทางหลวงแห่ง

ประเทศอินเดียไม่ให้ท้าทายต่อค าสั่งดังกล่าวด้วย ท้ังนี้ เขาได้มีการน าเสนอให้มีการส ารวจและ

ประเมินศักยภาพของทางหลวงทุกปี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส่ท่ีเพิ่มมากยิ่งขึ้น และสามารถ

บ ารุงรักษาคุณภาพของทางหลวงให้ดีได้ตลอดทุกปี ท้ังนี้คาดว่าจะมีการออกค าส่ังทางปกครองเพื่อ

ด าเนินการเร่ืองดังกล่าวในไม่ช้า 
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 เจ้าหน้าทีข่ององค์การทางหลวงแห่งประเทศอินเดียยืนยันว่าพวกเขาได้ออกค าสั่งไปยังหน่วยงานต่างๆ 

ที่อยู่ทั่วประเทศ ในระดับรัฐ ให้มีการด าเนินการปรับปรุงรักษาทางหลวงอย่างมีคุณภาพเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด

ปัญหาการปรับลดราคาค่าผ่านทางในอนาคตยังพ้ืนที่ดูแลอ่ืนๆ ของหน่วยงานอีก ทั้งนี้ ข้อมูลจากเจ้าที่ใน

หน่วยงานดังกล่าวได้บอกว่านี่ถือเป็นหนึ่งในสินใจที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนัก ที่องค์การทางหลวงแห่งประเทศ

อินเดียตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามค าสั่งของศาลและส่งค าสั่งและข้อความดังกล่าวไปยังผู้รับสัมปทานและ

ผู้ประกอบการด้านทางหลวง โดยระบุอย่างชัดเจนว่าประชาชนจ่ายเงินค่าผ่านทางเพ่ือต้องการได้รับการบริการ

ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นประชาชนก็มีสิทธิที่จะจ่ายเงินในราคาที่เหมาะสมกับสิ่งอ านวยความสะดวกที่

ด้อยคุณภาพเช่นกัน นี่จึงเป็นครั้งส าคัญที่องค์การตัดสินใจเข้าข้างผู้บริโภคมากกว่าที่จะเอาใจผู้รับเหมาและ

คูส่ัญญา 

 ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ในช่วงปี 2558 องค์การทางหลวงแห่งประเทศอินเดียได้มีการยกเลิกเก็บค่าผ่านทาง

ถนนหลวงสายเดลี-ชัยปุระ อันเป็นผลจากการรายงานข่าวของ Times of India  เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่า

ทางหลวงของช่วงรอยต่อระหว่างเมือง Gurgaon-Jaipur ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนค าสั่งของศาลสูงสุดของอินเดียที่ให้มี

การยกเลิกเก็บเงินค่าผ่านทางดังกล่าว อันเนื่องมาจากปัญหาการบ ารุงรักษาที่ด้อยคุณภาพ ทั้งนี้เมื่อเทียบกับ

ค าสั่งศาลล่าสุดของศาลสูงเมืองมัทราสนั้น ศาลสูงได้เปิดโอกาสองค์การทางหลวงแห่งชาติอินเดียสามารถเรียก

เกบ็เงินเต็มจ านวนได้หากมีการปรับปรุงถนนดังกล่าวได้มีประสิทธิภาพเท่าเดิมแล้ว 

บทวิเคราะห์: จะเห็นได้ว่ากรณีการเรียกร้องเรื่องการขาดประสิทธิภาพของการด าเนินงานในการ

บ ารุงรักษาทางหลวงของอินเดียมีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น น ามาสู่ค าตัดสินของศาลในการปรับลดและยกเลิกการเก็บค่า

ผ่านทาง ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาทางด้านการเงินและการขาดศักยภาพในการดูแล รวมถึงแนวโน้มที่เข้มงวดมาก

ยิ่งขึ้นต่อการด าเนินงานด้านถนนของประเทศอินเดีย 

ข้อเสนอแนะ: นักลงทุนชาวไทยที่ด าเนินธุรกิจด้านการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนใจเข้ามา

ประมูลงานในประเทศอินเดีย ต้องศึกษาความละเอียดต่อประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการ

ด าเนินงานของศาลอินเดียมีความแตกต่างอย่างมากจากระบบศาลของประเทศไทย 
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3. การเคลื่อนตัวของความมั่งคั่ง: บุคคลที่ร่ ารวยมากของอินเดียกว่า 7 พันคน มีการเปลี่ยนที่

พักพิงออกนอกประเทศในปี 2560 

Wealth migration: 7,000 super-rich Indians shifted base in '17 

 รายงานระบุว่าประเทศอินเดียถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ ารวยและมีมหาเศรษฐีมากท่ีสุดติด

อันดับสองของโลกรองจากประเทศจีน ท้ังนี้มีการรายงานเพิ่มเติมว่าในจ านวนมหาเศรษฐีท่ีอินเดีย

มีนั้นจ านวนกว่า 7 พันคนมีการย้ายถิ่นออกจากประเทศในปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 16 จาก

รายงานของปีท่ีแล้ว  

ท้ั งนี้ ต าม ราย งาน ข อ ง 

New World Wealth มหาเศรษฐี

ท่ีร่ ารวยมากๆ ของอินเดีย จ านวน

กว่า 7 พันคนได้ย้ายถิ่นฐานไปยัง

ประเทศพัฒนาแล้วจ านวนมาก

ในช่วงปี 2560 ในขณะท่ีตัวเลข

ของปี 2559 มีจ านวน 6 พันคน 

และปี 2558 มีจ านวน 4 พันคน 

ในขณะท่ีรายงานการย้ายถิ่นฐาน

ของมหาเศรษฐีท่ัวโลกพบว่าในปี 2560 มหาเศรษฐีชาวจีนมีการย้ายถิ่นฐานถึง 1 หมื่นคน ในขณะ

เดียวข้อมูลยังสะท้อนให้เห็นการเคลื่อนย้ายของเหล่ามหาเศรษฐีออกนอกประเทศซึ่งมีจ านวนมาก

ในหลากประเทศเช่น มหาเศรษฐีจากตุรกีจ านวน 6 พันคน จากสหราชอาณาจักรา 4 พันคน 

ฝร่ังเศส 4 พันคน และรัสเซีย 3 พันคน 

ท้ังนี้จากรายละเอียดของรายงานพบว่ากลุ่มมหาเศรษฐีชาวอินเดียท่ีร่ ารวยท่ีสุดของอินเดีย

ท่ีมีการบย้ายถิ่นฐานไปยังต่างประเทศนั้น ส่วนใหญ่ย้ายไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในขณะท่ีมหาเศรษฐีของจีนเลือกย้ายถิ่นฐานไปยัง 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามรายงานฉบับนี้กล่าวว่าการไหลออกของ

Source: THE ECONOMIC TIMES 
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กลุ่มมหาเศรษฐีของประเทศอินเดียและจีนนั้นไม่เป็นน่ากังวลเท่าใดนัก เพราะเป็นท่ีน่าสนใจว่า

ประเทศท้ังสองสามารถผลิตมหาเศรษฐีรุ่นใหม่ท่ีรวดเร็วและมากเกินกว่ากลุ่มมหาเศรษฐีท่ีไหล

ออกจากประเทศ 

ท้ังนี้รายงานมีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นท่ีน่าสนใจว่า ในอนาคตหากท้ังประเทศจีน

และอินเดียมีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการอ านวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน 

และเศรษฐกิจ กลุ่มมหาเศรษฐีเหล่านั้นท่ีย้ายออกไป อาจมีการย้ายถิ่นฐานกลับมายังประเทศต้น

ก าเนิด ตัวเลขการย้ายถิ่นมีความหน้าสนใจว่าปัจจุบันประเทศออสเตรเลียกลายเป็นประเทศ

ปลายทางส าคัญท่ีกลุ่มมหาเศรษฐีจากท่ัวโลก เลือกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ โดยในปี 2560 มีมหาเศรษฐี

ย้ายถิ่นไปยังออสเตรเลียจ านวนกว่า 1 หมื่นคน ซึ่งมีสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นแซงหน้าสหรัฐอเมริกา 

ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาความมั่งคั่งของประเทศออสเตรเลียมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อย

ละ 83 ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกามีการขยายตัวของความมั่งคั่งเพียงร้อยละ 20 การเติบโตของความ

มั่งคั่งดังกล่าวส่งผลให้ค่าครองชีพและความเป็นอยู่ของออสเตรเลียปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแซงหน้าความ

เป็นอยู่ของชาวสหรัฐอเมริกา ซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับในช่วง 10 ปีก่อน สหรัฐอเมริกาเป็น

ประเทศท่ีได้รับความนิยมเป็นอันดับสองส าหรับการย้ายถิ่นฐานของกลุ่มมหาเศรษฐี โดยในปี 

2560 มีจ านวนท้ังสิ้น 9 พันคน ตามด้วยแคนาดา 5 พันคน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 พันคน 

ตามรายงานระบุว่าอินเดียได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับท่ีหกในรายชื่อประเทศที่มั่งคั่งท่ีสุด

โดยมีมูลค่ารวมท้ังสิ้น 8.230 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้อินเดียยังเป็นประเทศท่ีมีมหา

เศรษฐีอาศัยอยู่มากถึง 3.304 แสนคน (บุคคลท่ีมีสินทรัพย์มากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ

มากกว่านั้นในเชิงอสังหาริมทรัพย์) ซึ่งอินเดียถูกจัดให้อยู่อันดับท่ี 9 จากการส ารวจโดยใช้มาตรวัด

ดังกล่าว ในขณะท่ีมหาเศรษฐีพันล้านของอินเดียมีจ านวนมากกว่า 20730 คน ซึ่งในจ านวนนี้มหา

เศรษฐีอันดับ 7 ของโลกรวมอยู่ด้วย และหากเทียบข้อมูลท้ังหมดจะพบว่ามหาเศรษฐีชั้นน าของ

โลกมีชาวอินเดียมากถึง 119 คน ซึ่งเป็นรองเพียงสหรัฐอเมริกาและจีนเท่านั้น ส่ิงเหล่านี้สะท้อนให้

เห็นว่าความมั่งคั่งท่ัวโลกก าลังมีการเคลื่อนย้ายตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นได้ว่าในปี 2560 เศรษฐีกว่า 

9.5 หมื่นคน มีการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากตัวเลขของปีก่อนๆ 
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บทวิเคราะห์: ข้อมูลข่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงการย้ายตัวของความมั่งคั่งในประเทศอินเดียมี

การเติบโตเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสะท้อนได้สองมุมคืออินเดียมีปัญหาทางด้านการอ านวยความสะดวกท่ี

ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นของเศรษฐี แต่ในอีกมุมหนึ่งยังสะท้อนให้เห็นว่าอินเดียเป็นประเทศท่ี

สามารถสร้างความมั่ งคั่ งจ านวนมากให้กับนักธุรกิจและนักลงทุน ท่ี เข้ ามาด าเนินงาน

ภายในประเทศแห่งนี้ 

ข้อเสนอแนะ: นักลงทุนชาวไทยท่ีคาดหวังเข้ามาด าเนินธุรกิจภายในประเทศอินเดีย

จ าเป็นต้องศึกษาผลได้ผลเสียอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความคุ้มค่าและไม่เป็นผลลบต่อการลงทุน เพราะ

อินเดียเป็นเสมือนท้ังโอกาสทางด้านการลงทุน ในขณะเดียวก็สามารถสร้างภัยได้เช่นกัน 
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4. CBEC จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น CBIC ภายในเดือนเมษายน 2561  

CBEC to be renamed CBIC by April 

นิวเดลี: มีแนวโน้มว่าหน่วยงานวางแผนนโยบายภาษีทางอ้อมอย่าง CBEC จะถูกตั้งชื่อใหม่เป็น 

CBIC (Central Board of Indirect Taxes and 

Customs) ภายในเดือนเมษายนนี้ หลังจากได้รับการ

ตอบรับจากรัฐสภา 

จากการท่ีภาษีสรรพสามิต ภาษีบริการ และ

ภาษีอื่นๆ ท่ีจัดเก็บโดยรัฐบาลกลางและรัฐท้องถิ่นต้อง

ถูกจัดอยู่ภายใต้ระบบภาษีสินค้าและบริการ (GST) 

ตั้งแต่เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคมปีท่ีผ่านมา ท าให้งานของ 

CBEC (the Central Board of Excise and Customs) จึงขยายวงกว้างมากขึ้น 

Arun Jaitley รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวในปาฐกถาส าหรับงบประมาณ 

2018-2019 ว่า หลังจากท่ีมีการประกาศใช้ภาษี GST แล้ว ท าให้ CBEC จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น 

CBIC 

ข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องกล่าวว่า “ในร่างกฎหมายการเงินปี 2018 เราก าลังแก้ไขกฎหมาย 

the Central Board of Revenue (CBR) ปี  1963 และกฎหมาย the Central Good and 

Services Tax ปี 2017 ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยน CBEC เป็น CBIC” 

ข้าราชการดังกล่าวยังบอกต่ออีกว่า เนื่องจากกฎหมาย CBR ให้ช่องว่างในการจัดตั้ง

คณะกรรมการเฉพาะในการเก็บภาษีทางตรง ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร ดังนั้น ใน

กฎหมายดังกล่าว CBEC จะถูกแทนท่ีด้วย CBIC  

นอกจากนี้ กฎหมาย the Central GST Act ท่ีได้ระบุถึง CBEC แต่ IGST และ UTGST 

ระบุแค่ค าว่า “คณะกรรมการ” แต่ไม่มีการอธิบายเพ่ิมเติม 

Source: THE ECONOMIC TIMES 
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มีแนวโน้มว่าร่างกฎหมายการเงินจะได้รับอนุมัติจากสภาในช่วงผลัด ท่ีสองของ

ปีงบประมาณ ซึ่งจะเร่ิมในช่วงวันท่ี 5 มีนาคม และจะสิ้นสุดในวันท่ี 6 เมษายน 

การจัดโครงสร้างใหม่ของ CBEC เพื่อให้สอดรับกับการประกาศใช้ภาษี GST และการ

เปลี่ยนชื่อเป็น CBIC ได้รับการอนุมัติจาก Jaitley เมื่อเดือนมีนาคมปีท่ีผ่านมา 

จากแผนการปรับโครงสร้างใหม่นี้ จะท าให้ CBIC สามารถควบคุมงานต่างๆ ตลอดจน

อ านวยการและช่วยเหลือรัฐบาลในการวางนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับภาษี GST ขณะเดียวกันก็ท า

หน้าท่ีจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส่วนกลางและภาษีศุลกากร 

บทวิเคราะห์: การเปลี่ยนจาก CBEC เป็น CBIC ไม่เพียงการเปลี่ยนชื่อเท่านั้น แต่ยังเป็น

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรท่ีมีผลในทางกฎหมายอีกด้วย อันจะเป็นการตอบสนองต่อการ

ด าเนินงานของระบบภาษี GST ให้เป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น อันจะช่วยท าให้ภาษี GST เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
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5. การน าเข้าทองค าของอินเดียในเดือนมกราคมลดลงมากที่สุดในรอบ 17 เดือน จากอุปสงค์ที่

ต่ าลง 

India Jan gold imports plunge to 17-month low on subdued demand: GFMS 

 

มุมไบ: GFMS ซึ่งให้ค าปรึกษาด้านโลหะชื่อดังได้

น าเสนอข้อมูลว่า อัตราการน าเข้าทองของอินเดียในเดือน

มกราคมลดลงมากท่ีสุดในรอบ 17 เดือน เนื่องจากราคา

ทองท่ีดีดสูงขึ้นและผู้ซื้อชะลดการซื้อจากความคาดหวังว่า

จะมีการตัดภาษีน าเข้า 

ตัวเลขการซื้อทองท่ีลดลงของอินเดีย (ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีการบริโภคทองมากท่ีสุดเป็นอันดับสอง

ของโลกรองจากจีน) มาจากการประเมินราคาทองในตลาดโลกท่ีเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 7 ภายใน 

8 สัปดาห ์

อย่างไรก็ตาม อัตราการน าเข้าทองท่ีลดลงอาจช่วยให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง

สามารถลดการขาดดุลการค้าท่ีมักเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าสามปีในเดือนธันวาคม 

Sudheesh Nambiath นักวิเคราะห์อาวุโสของ GFMS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Thomson 

Reuters การน าเข้าทองในอินเดียลดลงเหลือ 30 ตัน ในเดือนมกราคม ซึ่งถือว่าลดลงร้อยละ 37 

จากที่น าเข้าถึง 47.9 ตันเมื่อปีท่ีผ่านมา 

ความคาดหวังว่าจะมีการลดภาษีน าเข้าในเดือนมกราคมกระตุ้นให้ผู้ค้าเสนอลดราคามาก

ท่ีสุดในรอบสี่เดือน 

อย่างไรก็ตาม Arun Jaitley รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังคงอัตราภาษีน าเข้าไว้

อย่างเดิมในปีงบประมาณนี้ท่ีได้เสนอไปเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา 
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นอกจากนี้ ราคาทองค าในตลาดโลกท่ีดีดขึ้นยังคงเป็นปัจจัยท่ีท าให้ผู้ซื้อยังคงนิ่งต่อไป 

หลังจากท่ีราคาทองค าลดลงมากท่ีสุดในรอบห้าเดือนเมื่อเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา แต่เมื่อ

เดือนมกราคมท่ีผ่านมา ราคาทองค ากลับพุ่งสูงขึ้นมากท่ีสุดในรอบ 17 เดือน 

อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าการน าเข้าทองค าจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 50 ตัน ในเดือน

กุมภาพันธ์นี ้

บทวิเคราะห์: อัตราการน าเข้าทองค าท่ีลดลงในอินเดียเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล จากสอง

ปัจจัยท่ีได้แก่ราคาทองค าในตลาดโลกท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และการท่ีผู้ซื้อรอจังหวะให้รัฐบาลลดอัตราภาษี

น าเข้าท่ีจะช่วยให้ราคาทองค าลดลง อย่างไรก็ตาม การท่ีรัฐบาลยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

น าเข้าอาจจะท าให้การน าเข้าทองค าในอินเดียยังไม่กระเตื้องขึ้นมากนัก 

Source: THE ECONOMIC TIMES. Feb 05, 2018. 
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6. Auto Expo 2018: เร็ว ๆ นี้ชาวอินเดียจะมีรถไฮบริดไฮบริดแบบไฮบริด 50 รุ่นใหเ้ลือก 

Auto Expo 2 0 1 8 : Indians could soon have 5 0  affordable hybrid, e-cars to 

choose from 

นิวเดลี: จะมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดเกือบ 50 คัน ในงาน Auto Expo 2018 

ซึ่งจะเร่ิมขึ้นท่ี Greater Noida ในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของผู้ผลิตรถยนต์ท่ี

มีเป้าหมายท่ีท้าทายความสามารถของอินเดียในด้านการเคลื่อนย้ายไฟฟ้า 

ยานพาหนะส่วนใหญ่เหล่านี้จะเป็นแบบจ าลอง

ก่อนจะถูกใช้งานจริงบนท้องถนนในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่ง

แตกต่างจากการแสดงรถยนต์แบบอื่น ๆ ท่ียานพาหนะ

ไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบของแนวคิด โดยผลิตภัณฑ์

เหล่านี้จะเจาะตลาดกลุ่มคนอินเดีย 

ในขณะท่ีพวกเขายังคงกังขาอยู่ในตอนต้น อุตสาหกรรมรถยนต์ได้ด าเนินการอย่างจริงจัง 

โดยรัฐบาลมีการสนับสนุนให้ในปี 2573 บนท้องถนนของอินเดียควรจะขับเคลื่อนด้วยยานพาหนะ

ไฟฟ้า เพ่ือลดมลพิษทางรถยนต์และลดการน าเข้าน้ ามันดิบ 

ผู้ ผ ลิ ต รถ ยน ต์ จ าก  Maruti Suzuki BSE -1 .05% , Hyundai Motor, Mahindra & 

Mahindra, Tata Motors, Toyota Motor, Renault, BMW และ Mercedes-Benz ก าลังจัด

แสดงเทคโนโลยียานยนต์ในงาน Auto Expo โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายไฟฟ้าของสวีเดน

อย่าง Uniti และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์อย่าง Honda Motorcycle & Scooter จะน าผลิตภัณฑ์

ของตนไปจัดแสดงด้วยเช่นกัน 

Maruti Suzuki ซึ่งก าลังด าเนินการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดครั้งแรกในปี 2563 

จะจัดแสดงแนวคิด e-Survivor ในวงการบันเทิงในอนาคต นอกจากนี้ยังจะแสดงรูปแบบการ

ท างานของเทคโนโลยีไฮบริดรุ่นใหม่ซึ่งเป็นสิทธิ์ของ Suzuki Solio ในญี่ปุ่น 
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Ayukawa กรรมการผู้จัดการ Maruti Suzuki Kenichi กล่าวว่า"เราต้องปรับปรุงการใช้

พลังงานไฟฟ้าของยานพาหนะไม่ใช่แค่ยานพาหนะไฟฟ้าท่ีบริสุทธิ์เท่านั้น แต่เราต้องพยายาม

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์และลดมลภาวะ โดยสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดคือมันต้อง

เป็นท่ียอมรับของลูกค้า และบริษัท ได้เริ่มส ารวจตลาดและมีส่วนร่วมกับคู่ค้าในการจัดตั้งระบบ

ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าในอินเดีย" 

Hyundai Motor จะแสดงยานพาหนะ Ioniq ซึ่งเป็นรถยนต์ไฮบริดและไฟฟ้าบริสุทธิ์ โดย

บริษัทเกาหลีมีแนวโน้มท่ีจะน ารถยนต์ไฟฟ้ามาในอินเดียในปี 2562 

Home-grown Mahindra & Mahindra และ Tata Motors ได้ประกาศแผนงานในการ

จัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้า6 รุ่น ในงานนี้ Toyota Kirloskar Motors จะแสดงรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 

two hybrids และ plug-in-hybrid ในขณะท่ี Kia จะน ายานพาหนะไฟฟ้าบริสุทธิ์และรถ two 

plug-in hybrid และบริษัท Renault ของฝรั่งเศสจะเปิดตัว Zoe e-Sport ในขณะท่ี BMW จะมี 

i8 และ i3s และ Mercedes-Benz ซึ่งเป็นแนวคิด EQ 

โดย Mahindra ได้เปิดตัว EVs ในรุ่นก่อนหน้าของการแสดงในปี 2560 แต่ส าหรับในปีนี้

เกือบทุกค่ายจะน ายานบยนต์ดังกล่าวมาแสดง โดยสิ่งท่ีท้าทายส าหรับการขายรถยนต์ไฟฟ้าใน

อินเดียนั้นคือ ราคา  

บทวิเคราะห์: ถือเป็นเร่ืองท้าทายส าหรับตลาดรถยนต์ท่ีพยายามน าเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง

รถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาน าเสนอให้กับตลาดใหญ่อย่างอินเดีย เนื่องจากปัจจุบันจ านวนรถยนต์ใน

อินเดียยังคงใช้น้ ามันอยู่ในสัดส่วนท่ีสูง จึงเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวเกิดขึ้น 
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7. GDP growth to slip to 7 per cent in H2 of FY19: Report 

การเติบโตของจีดีพีจะลดลงเหลือร้อยละ 7 ในช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2562 : 

รายงาน 

MUMBAI: เศรษฐกิจครึ่งปีแรกจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นท่ีร้อยละ 7.5 แต่จะลดลงเหลือร้อยละ 7 

ในช่วงครึ่งปีงบประมาณหลังของป ี

นักวิเคราะห์จากธนาคารแห่งอเมริกา Merrill Lynch กล่าวว่า แม้จะมีการปรับตัวขึ้น

อย่างรวดเร็วก็ตามก็จะยังคงมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 1 จากจุดต่ าสุดของการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แม้ว่าในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน จะมีอัตรา

การเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.5 ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปธนบัตรและกฎหมายภาษี GST แต่ก็

จะลดลงเหลือร้อยละ 7 ในช่วงคร่ึงปีหลังของปีงบประมาณ  

รัฐบาลคาดว่าอัตราการเติบโตจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับร้อยละ 7 -7.5 ในปีงบประมาณถัดไป 

โดยท่ัวไปการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถือเป็นมาตรการเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ แต่

มาตรการดังกล่าวยังคงมีความเสี่ยงท่ีจะเพ่ิมอัตราเงินเฟ้อให้เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ผู้สังเกตการณ์หลาย

รายตั้งข้อสังเกตว่าธนาคารกลางจะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้หรือไม่ ในขณะท่ีมีเป้าหมายอัตรา

เงินเฟ้อในระยะปานกลางท่ีร้อยละ 4 

เมื่อเดือนธันวาคมท่ีผ่านมาตัวเลขเงินเฟ้อ

พุ่งแตะระดับสูงสุดท่ีร้อยละ 5.2 ในขณะท่ีเดือน

มกราคมตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือร้อยละ 5  โดย

การประกาศราคาค่าเช่าขั้นต่ าส าหรับสินค้าธัญพืช

จะมีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อโดยในวงจ ากัด 

เนื่องจากราคาท่ีปรับใหม่มีราคาต่ ากว่าราคาตลาด

ของสินค้าโภคภัณฑ์ Source: THE ECONOMIC TIMES 
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กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการน าขอ้มูลนี้ไปใช้ 

บทวิเคราะห์: เศรษฐกิจอินเดียก าลังเจริญเติบโตไปในทิศทางบวก แต่รัฐบาลจ าเป็นท่ี

จะต้องระวังในการใช้มาตรการต่างๆเข้ามาใช้ เนื่องจากจะมีผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะการ

เพ่ิมหรือลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะเงินเฟ้อ  

Source: THE ECONOMIC TIMES. Feb 05, 2018. 

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด   รายงานสินค้าและบริการ  อ่ืนๆ 

 

 

 


