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1. คณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบายดานการสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ือดึงดูดการลงทุนมูลคา 100 

พันลานเหรียญสหรัฐ สรางงาน 4 ลานตําแหนง 

Cabinet approves telecom policy to draw $100 bn investment, create 4 

mn jobs  

 

ก รุ ง นิ ว เ ด ลี  : เ ม่ื อ วั น พุ ธ ท่ี ผ า น ม า 

คณะกรรมาธิการสหภาพไดอนุมัตินโยบาย

ดานโทรคมนาคมใหมเพ่ือดึงดูดเงินลงทุน

จํานวน 100 พันลานเหรียญสหรัฐในอินเดีย

ภายในปพ.ศ. 2565 และสรางงานถึง 4 ลาน

ตําแหนง  

“เทคโนโลยีท่ีกําลังเปนท่ีรูจักอยาง 

5G และ internet of things ทําใหตองใช

นโยบายใหมสําหรับผูบริโภคเปนศูนยกลางและเปนศูนยกลางในการใชแอพพลิเคชั่น” Manoj Sinha 

สํานักงานสงเสรมิการคาในตางประเทศ ณ กรุงนิวเดล ี

สรุปขาวเดนรายสัปดาห 

22 - 28 กันยายน 2561 (อินเดีย) 

Source: LIVEMINT.COM 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมกลาวกับผูส่ือขาวหลังการปประชุมคณะรัฐมนตรี “เราตองการให 

telecom ไมเปนเพียงแคภาคสวนท่ีสรางรายไดแตยังเปนสวนท่ีเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอีก

ดวย”  

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของอินเดียจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองดึงดูดเงินทุนโดยเฉพาะอยางย่ิง

จากตางประเทศเพ่ือผลักดันการลงทุนในเทคโนโลยีใหมๆ เชน 5G และขยายเครือขาย เนื่องจาก

สงครามราคาท่ีเกิดจากการเขามาของ Reliance Jio Infocomm Ltd ในเดือนกันยายนเมื่อปพ.ศ. 

2559 ทําใหบริษัทโทรคมนาคมคูแขงยํ่าแย 

“อุตสาหกรรมปจจุบันนี้กําลังเผชิญกับชวงท่ียากลําบากท่ีสุดและการจัดหาเงินทุนราคาต่ําคือ

ความตองการของผูใหบริการรายใหญท่ีสุดท่ีตองเผชิญกับภาวะหนี้สินและการสูญเสียท่ีไมเคยเกิด

ขึ้นมากอน” Harsh Walia หุนสวนบริษัท Khaitan and Co. กลาว “นโยบายใหมนี้จะไมเพียงชวย

การแพรกระจายการบริการทางโทรคมนาคม แตยังอํานวยความสะดวกในการจัดหาเงินทุนราคาต่ํา” 

นโยบายนี้ จะสอดคลองกับโครงสร าง

พ้ืนฐานดานโทรคมนาคม สถานะของ “วิกฤติและ

โครงสร า ง พ้ืนฐาน สํ าคัญ”ซึ่ ง จะช วย ให ก าร

ดําเนินการในระดับรัฐและเขตเทศบาลเปนไปอยาง

ร า บ ร่ื น แ ล ะ ย อ ม รั บ ส า ย  optic fibre เ ป น 

“สาธารณูปโภค” 

กรมการโทรคมนาคม (DoT) เมื่อวันท่ี 1 

พฤษภาคมไดรางแบบรางคําปรึกษาสาธารณะโดย

ระบุถึงเปาหมายท่ีรัฐบาลตองการจะบรรลุในปพ.ศ. 

2565 รวมถึงการใหบริการครอบคลุม broadband 
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สําหรับทุกคนและสรางงานอีก 4 ลานตําแหนงในภาคการส่ือสารดิจิทัล นอกเหนือจากการสงเสริมการ

แจกจายของภาคสวนท่ีรอยละ 8 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของอินเดียจากท่ีนอยกวารอย

ละ 6 ในปพ.ศ. 2560 

ผลกระทบตอกระแสรายไดเนื่องจากสงครามภาษีในภาคธุรกิจไดบังคับใหผูประกอบการตอง

ปดรานหรือซื้อกิจการโดยบริษัทโทรคมนาคมท่ีใหญกวาเหลือเพียง 3 บริษัทเอกชนมีสวนแบงทาง

การตลาดคือ Vodafone Idea Ltd, Bharti Airtel Ltd และ Reliance Jio  

เราหวังวารัฐบาลจะติดตามการใชนโยบายนี้อยางใกลชิดเพ่ือใหอุตสาหกรรมสามารถฟนตัว

จากความเครียดทางการเงินเชิงลึกได" Rajan Mathews ผู อํานวยการสมาคมผูประกอบการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีของอินเดียกลาว "ดังน้ันความตองการท่ีสําคัญท่ีสุดและเรงดวนคือการฟนฟูสภาพ

ทางการเงินของภาคสวนซึ่งเอกสารนโยบายนี้จะชวยลดการจัดเก็บภาษีและอํานวยความสะดวกใน

การทําธุรกิจ 

 เพ่ือดึงดูดการลงทุนและเพ่ิมการกระจายมูลคาเครือขายไปท่ัวโลกของอินเดีย รัฐบาลจะ

ทบทวนการจัดเก็บภาษีตาง ๆ และคาธรรมเนียมท่ีบริษัทจะตองชําระรวมท้ังคาธรรมเนียมใบอนุญาต

และภาษีคาสัญญาผูกมัดการบริการสากล รางรัฐ นอกเหนือจาก spectrum usage charges อยาง

เปนเหตุเปนผล  

  ปจจุบันผูใหบริการโทรคมนาคมจายรอยละ 3-6 และรอยละ 8 ของรายไดรวมท่ีปรับแลว

เปนคาใชจายใน spectrum usage charges และคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามลําดับ 

 นโยบายนี้ชื่อวา National Digital Communications Policy 2018 จะถูกเสนอในรัฐสภา 

"เรามุงมั่นท่ีจะเร่ิมตนการใชงานบนพ้ืนดินในอีกหนึ่งปขางหนาและจะบรรลุวัตถุประสงคโดยรวม

ภายในหาป" Mr. Sinha กลาว 
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 นโยบายดังกลาวยังไดประกาศเปาหมายเชน การใชจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตไรสายสาธารณะ 

5 ลานจุดในปพ.ศ.2565 และ 10 ลานคนภายในป 2565 ผานภารกิจ National Broadband Mission 

นอกเหนือจากการใช "Fiber First Initiative" เพื่อนําเสนใยไปท่ีบาน 

 รัฐบาลยังมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดการรวมโครงสรางพ้ืนฐานดานไอที การกระจายสัญญาณ

โทรคมนาคมและการกระจายเสียงโดยการแกไขกฎหมายโทรเลขอินเดียปพ. ศ. 2428 และกฎหมายท่ี

เกี่ยวของอื่น ๆ นอกเหนือจากการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการเขารหัสและการเก็บรักษาขอมูล 

 ในนโยบายกอนหนานี้รัฐบาลไดทําใหการยายคายหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีเปนผลและ

การเปดเสรีคล่ืนความถี่ 

 

Source : Livemint.com. September 26, 2018. 

☑ นโยบายภาครัฐ  ◻เศรษฐกิจการลงทุน  ◻ แนวโนมการตลาด  ◻ รายงานสินคาและบริการ  ◻อ่ืนๆ 
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2. รัฐบาล Modi ประกาศตัดเงิน 700,000 ลานรูปในการกูยืมเงินงบประมาณเพ่ือบรรเทา

ปญหาการขาดดลุ 

Modi govt announces Rs 70,000 crore cut in borrowing target to ease cash 

squeeze  

 

กรุงนิวเดลี : รัฐบาลไดลดการกูเงินเพื่อนํามาใชจาย

ในงบประมาณประจําปจํานวน 700,000 ลานรูป

และยังคงไวซึ่งระดับแผนการกูยืมเงินท่ีวางแผนไว

ในปงบประมาณนี้โดยเปนการสงสัญญาณโดยมี

เจตนาเพื่อท่ีจะใหสมดุลกับการขาดดุลงบประมาณ

ในปนี้ การลดเงินกูยืมเงินจากตลาดการเงินและ

ตราสารหนี้ในชั้นตน โดยสวนหนึ่งจะมาจากการ

จายอัตราดอกเบ้ียออมทรัพยท่ีลดลง และการลด

โครงการซื้อหนี้คืนตางๆ ซึ่งจะชวยลดแรงกดดันตอตลาดพันธบัตรและลดอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาล 

 “สถานการณดานงบประมาณของอินเดียยังอยูในสภาพท่ีดี เราไมคาดหวังการลดลงของ

สถานการณทางการคลังใด ๆ รายไดจะเปนไปตามประมาณการงบประมาณ มีการใชจายของรัฐบาล

ตามท่ีวางแผนไวและไมจําเปนตองแกไขเปาหมายการขาดดุลงบประมาณซึ่งอยูท่ีรอยละ 3.3 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ”  Subhash C Garg (Economic Affairs Secretary) กลาว 

 “เราตัดสินใจท่ีจะลดความตองการกูยืมจากตลาดจํานวน 700,000 ลานรูป” Mr. Garg 

กลาวกับผูส่ือขาวหลังการประชุมรวมกับเจาหนาท่ี Reserve Bank of India เพื่อสรุปปฏิบัติแผนการ

กูยืนเงินมาใชจายในระบบงบประมาณในชวงคร่ึงหลังของปงบประมาณ 

Source: THE ECONOMIC TIMES 
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ตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้คาดวา

จะลดการเบิกเงินกูขั้นตนตามการปรับขึ้น

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากขนาดเล็กท่ีคาดวาจะ

เพ่ิมกระแสเงินสดท่ีรัฐบาลสามารถใชเพ่ือ

รองรับการขาดดุลงบประมาณ 

 รัฐบาลคาดวาจะกูยืมเงินจํานวน 2.47 

ลานลานรูป เ ม่ือเทียบกับจํานวนการกู ยืม

จํานวน 2.88 ลานลานรูป ในชวงเดือนเมษายน

ถึงกันยายนของปงบประมาณ 2561-2562 

 Aditi Nayar, นักเศรษฐศาสตรหลักของ 

ICRA กลาววาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 

10 ปคาดวาจะอยูระหวาง รอยละ 8.0-8.1 ใน

ตลาดตราสารหนี้ระยะส้ัน 

 “ดวยความไมแนนอนเกี่ยวกับปริมาณของการกูยืมเงินของตลาดในชวงคร่ึงหลังของ

ปงบประมาณนี้ แนวโนมของความเส่ียงดานอัตราเงินเฟอจากราคาน้ํามันดิบและคาเงินรูปอินเดีย 

ระบบตลาดเงินอินเดีย รวมท้ังขอมูลท่ีเกิดขึ้นใหมเกี่ยวเนื่องกับความเส่ียงในระบบงบประมาณตาง ๆ 

จะทําใหผลตอบแทนพันธบัตรมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น” เธอกลาวเสริม 

 รัฐบาลยังมีนโยบายเกี่ยวกับ inflation-indexed bonds ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟอคา

ปลีกในชวงคร่ึงปหลังของปงบประมาณนี้ Mr. Garg กลาว 

 คาใชจายในการสนับสนุนสินคาเกษตรขั้นต่ํา หรือ Ayushman Bharat จะไมสงผลตอ

คาใชจายโดยรวม โดยรัฐบาลจะกู ยืมเงินจํานวน 110,000 ลานรูปตอสัปดาหจนถึงตนเดือน
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พฤศจิกายน 2561 และหลังจากนั้นก็จะเพ่ิมขึ้นเปน 120,000 ลานรูปตอสัปดาหเชนเดียวกับในชวง

คร่ึงปแรก ท้ังนี้รัฐบาลมักจะไมกูยืมเงินในชวงเดือนมีนาคมของทุกป 

 “โครงการกูยืมเงินในปนี้จะส้ินสุดลงในวันท่ี 8 มีนาคม 2562 โดยมีจํานวนท้ังส้ิน 21 

auctions” และสําหรับการออก Treasury Bills นั้นคณะกรรมการตัดสินใจท่ีจะคงระดับไว ท่ี 

170,000 ลานรูปตอไป 

 

Source : THE ECONOMIC TIMES. September 29, 2018. 

☑ นโยบายภาครัฐ  ◻เศรษฐกิจการลงทุน  ◻ แนวโนมการตลาด  ◻ รายงานสินคาและบริการ  ◻อ่ืนๆ 
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