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โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย 

ใชโ้ควดิเปน็โอกาส อนิเดยีดงึดดูทนุตา่งชาต ิดว้ยมาตรการ PLI 

 ธนาคารกลางของอินเดีย (Reserve Bank of India) ได้ท าการศึกษาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign 
Direct Investment: FDI) ของอินเดีย พบว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ช่วงเดือน เม.ย. 2563 - มี.ค. 2564) มีเงินลงทุนจาก
ต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาจ านวน 81.97 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีแรงจูงใจ  
จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ขนาดของตลาดและก าลงัซือ้ของคนวัยท างาน ต้นทุนและทักษะของแรงงาน การเจรจาเปิดเสรีทางการค้า 
(FTA) กับหลายประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งมาตรการสนับสนุนจากนโยบาย               
‘อินเดียพึ่งตนเอง’ (Self-Reliant India / Atmanirbhar Bharat) ที่อินเดียใช้กระตุ้นเศรษฐกิจโดยหันกลับมาผลิตสินค้าเอง
แทนการน าเข้าเพื่อสร้างงานสร้างรายได้รองรับภาวะเศรษฐกิจในช่วงโรคระบาด 

โดยในปีที่ผ่านมา FDI ส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการด้านการสื่อสาร/โทรคมนาคม และบริการทาง
การเงิน ซึ่งมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 50% ของ FDI ทั้งหมด ประเทศทีเ่ข้ามาลงทุนในอินเดียมากทีสุ่ดสามอันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ 
(29%) สหรัฐอเมริกา (23%) และมอริเชียส (9%) ตามด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น อังกฤษ และ เยอรมนี 
โดยในปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนจากซาอุดิอาระเบียเข้ามาลงทุนในอินเดียเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน ทั้งนี้ พบว่ารูปแบบการลงทุน           
ส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะของการควบรวมกิจการ (Cross-border Mergers and Acquisitions: M&A) ระหว่างกิจการของ
อินเดียและต่างชาต ิ

รายงานการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับการศึกษาของ UNCTAD’s World Investment Report 2021 ที่ระบุว่า
อินเดียมีการลงทุนจากต่างประเทศจ านวนมากในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม (ICT) อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ บริการก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน และ รวมทั้งบริการค้าปลกี และก าลังให้ความส าคัญ
กับการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (Agro-processing: Food & Non-Food) อาทิ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา  

ส าหรับปี 2565 ธนาคารกลางของอินเดียมองว่าการดึงดูด FDI จะให้ความส าคัญกับบริการด้านโลจิสติกส์สินค้า
เกษตรและอาหารมากขึ้น รวมทั้งอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Bain & Company ที่พบว่า
อินเดียมีความต้องการที่จะส่งเสริมการลงทุนในสาขาที่มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป และยัง
ส่งเสริมการร่วมลงทุนกับ Tech Start-up ในอินเดียด้วย 

โดยอินเดียได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนอย่างหลากหลาย ได้แก่ การลดภาษีรายได้นิติบุคคล การอ านวยความ
สะดวกในการท าธุรกิจ (Ease of Doing Business) ด้วยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Window Portal) 
โดยบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกัน รวมทั้งการลดข้ันตอนและกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็น และมาตรการอื่นๆ เช่น การลดค่า
ไฟฟ้า การยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ และขอคืนภาษีสินค้าและบริการ (GST) เป็นต้น 
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ทั้งนี้ มาตรการที่มีผลอย่างมากต่อการดึงดูด FDI ในปีที่ผ่านมาก็ คือมาตรการสนับสนุนเพื่อเช่ือมโยงการผลิต 
(Production- Linked Incentive Scheme: PLI) ซึ่งเป็นมาตรการจูงใจให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่จากต่างประเทศ พร้อมๆ กับ
สนับสนุนผู้ผลิตในประเทศในห่วงโซ่อุปทานให้เติบโตไปด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้อินเดียสามารถยกระดับการผลิตสินค้าจ าเป็น
และสร้างงานได้เป็นจ านวนมาก โดยใช้วิกฤติโรคระบาดเป็นโอกาสในการพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพิงการน าเข้าที่ไม่จ าเป็น 
โดยครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อาหาร สิ่งทอ สารตั้งต้นส าหรับการผลิตยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ช้ินส่วน
โซลาเซลล์ ช้ินส่วนยานยานต์ และ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ในการด าเนินมาตรการนี้รัฐบาลอินเดียจะพิจารณา
ให้แรงจูงใจแก่ผู้ลงทุนทั้งกิจการของคนอินเดียเองและต่างชาติ ด้วยการจ่ายเงินคืนกลับไปให้กับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมใน
อัตราสูงสุดถึง 20% ของยอดขายที่ได้ภายหลังจากที่รับการส่งเสริมการลงทุน ( Incremental Sale) โดยมีระยะเวลาการ 
สิทธิประโยชน์อยู่ระหว่าง 4 - 6 ป ีข้ึนอยู่กับสาขาอุตสาหกรรม ดังปรากฏในตารางด้านล่าง 

ที่มา: economictimes.indiatimes.com 18 มกราคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
ข้อมูลเพิ่มเตมิและข้อคิดเห็น 

1. การด าเนินนโยบายอินเดียพึ่งตนเองและการใช้มาตราการดึงดูดการลงทุนที่ค านึงถึงการยกระดับอุตสาหกรรม 
ภายในประเทศควบคู่กันไปของอินเดียดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้จังหวะเวลาที่การขนส่งระหว่างประเทศ
และการที่ห่วงโซ่การผลิตมีการสะดุดหยุดชะงัก (disruption) เป็นโอกาสในการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนรองรับ

https://www.india-briefing.com/news/wp-content/uploads/2021/09/Production-Linked-Incentive-Schemes-in-India_Target-Sectors-and-Incentives-Update-September-2021.jpg
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ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงโรคระบาด ซึ่งไทยอาจเรียนรู้และปรับใช้ประสบการณ์ของอินเดียในเรื่องนี้ โดยเฉพาะการ
ออกมาตรการสนับสนุนเพื่อเช่ือมโยงการผลิต (Production- Linked Incentive Scheme: PLI) ด้วย 

ทั้งนี้ รัฐบาลอินเดียได้ต้ังเงื่อนไขว่า ธุรกิจต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมด้วยมาตรการ PLI จะต้องมีการลงทุนข้ันต่ า   
100 ล้านรูปี หรือประมาณ 45 ล้านบาท โดยมีการลงทุนเพิ่มเติมทุกปี มีข้อเสนอ (proposal) ที่มีความเป็นไปได้สูงและระบุ
ชัดเจนถึงการช่วยยกระดับการผลิตสินค้าในอินเดียให้มีต้นทุนที่ต่ าลง ลดการสูญเสียและลดการน าเข้าที่ไม่จ าเป็น ตลอดจนมี
แผนเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มที่ตรงความต้องการของคนอินเดีย/ตลาดโลกด้วย โดยใน
แต่ละสาขาอุตสาหรรมจะมุง่เน้นเฉพาะบางกลุม่สนิค้าที่เปน็ยุทธศาสตร์เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหาร จะให้การ
ส่งเสริมใน 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหารพรอ้มปรุง/พร้อมรับประทาน ผักและผลไม้แปรรูป อาหารทะเลแปรรูป และผลิตภัณฑ์นม 
โดยเฉพาะสินค้าที่มีการใช้นวัตกรรม หรือมีห่วงโซ่การผลิตแบบอินทรีย์ นอกจากนี้ ข้อเสนอควรแสดงถึงความพร้อมด้านการ
จับมือกับพันธมิตรหรือเครือข่ายความร่วมมือในท้องถ่ิน และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสินค้าเกษตรและการสร้างงาน
ของรัฐนั้นๆ ด้วย ดังปรากฏในแผนที่ของอุตสหกรรมเป้าหมาย (PLI Target Sectors) ที่จะมุ่งเน้นในแต่ละรัฐของอินเดีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
2. จากนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนแบบ PLI ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่จากไทยที่มีความพร้อม

ควรพิจารณาเข้าไปลงทุนท าโรงงานอุตสาหกรรมในอินเดีย โดยเฉพาะสาขาที่อินเดียก าลังให้ความส าคัญในปีนี้คือ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยอาจเข้ามาจัดต้ังธุรกิจและท าการยื่นขอรับการสง่เสรมิตามมาตรการ PLI ผ่านกระทรวงอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร (Ministry of Food Processing Industries: MoFPI)  

โดย MoFPI ได้เตรียมงบประมาณไว้ 1.46 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นแรงจูงใจภายใต้มาตรการ PLI พร้อมกับมี
มาตรการที่ช่วยยกระดับความสามารถของผู้ผลิตขนาดย่อมในห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศด้วย ได้แก่ มาตรการ Pradhan 
Mantri (PM) Formalization of Micro Food-Processing Enterprises Scheme ที่ให้การสนับสนุนเงินทุน ยกระดับ

https://www.india-briefing.com/news/wp-content/uploads/2021/07/Investing-in-PLI-Target-Sectors-Major-States-and-Union-Territories-Offering-Industrial-Setup.jpg
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เทคโนโลยีและการบริหารจัดการของหน่วยการผลิตระดับท้องถ่ินที่มีศักยภาพและเป็นผู้ผลิตสินค้าเฉพาะถ่ิน  (Product 
Champion) ของพื้นที่นั้นๆ หรือที่รัฐบาลอินเดียเรียกว่า One District One Product (ODOP) รวมทั้งมาตรการ Pradhan 
Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและทักษะความพร้อมของเกษตรกรให้
มีการใช้เทคโนโลยีและลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ MoFPI ยังได้สร้างนิคมอุตสาหกรรมด้านอาหาร หรือ Food 
Parks เป็นการเฉพาะไว้แล้วกว่า 20 แห่ง โดยวางแผนให้เช่ือมโยงกับศักยภาพและสถานศึกษาในท้องถ่ินด้วย (Cluster Planning) 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการต่างชาติที่ได้รบัประโยชน์จากมาตรการนี้แลว้หลายราย อาทิ Nestlé India และ Britannia ซึ่ง
เข้ามาลงทุนเพื่อผลิตและจ าหน่ายอาหารรองรับการบริโภคในประเทศและการส่งออกจากอินเดีย ในขณะเดียวกัน บริษัท
เหล่านี้ก็มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องและมีการผลิตสินค้าที่ใช้นวัตกรรม เช่น Plant-based Protein เป็นต้น                  
ในด้านโลจิสติกส์และการค้าส่ง/ค้าปลีก มีบริษัท Lulu Group ที่ก าลังเข้ามาสร้างศูนย์จัดเก็บและขนส่งสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ 
เพื่อรองรับการผลิตอาหารและการส่งออก ซึ่ง Lulu Group มีห้างสรรพสินค้าอยู่ในอินเดียและประเทศมุสลิมอีกหลายแห่ง 
อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อียิปต์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  

นอกจากนี้ เกาหลีใต้ได้แสดงความสนใจที่จะมาลงทุนผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
อินเดีย โดยหน่วยงานภาคเอกชนของเกาหลีใต้หลายแห่งได้เข้ามาศึกษาและเริ่มเข้ามาหารือกับทางอินเดียแล้ว อาทิ India-
Korea Business Cooperation Center, Korea Chamber of Commerce and Industry in India (KOCHAM) และ 
India-Korea Startup Center ผ่านการประสานงานของ Korean Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) 
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