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1. รัฐบาล Narendra Modi ต้องการบริษัทจากมิตรประเทศมาสร้างถนนไฮเวย์ในอินเดีย 
Cos from friendly Nations Likely to Build Highways 

รัฐบาลอินเดียเผยท่าทีท่ีต้องการให้บริษัทข้ามชาติเข้ามาประมูลงานสร้างถนนในประเทศ โดย
อาจขอให้บริษัทก่อสร้างจากประเทศมาเลเซียและญี่ปุ่นเข้าร่วมการประมูลในโครงการต่างๆ ในอนาคต  
อย่างไรก็ตาม The Road Ministry แย้มว่าการก่อสร้างดังกล่าวอาจจะไม่ต้องผ่านแนวทางการเสนอราคา
และประมูลงานเผ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมความสะดวกในการด าเนินการ    

ท้ังนี้   ผู้บริหารระดับสูงของอินเดียเห็นว่า EXIM Bank ของประเทศเหล่านั้นอาจจะไม่สามารถให้
สินเชื่อเงินทุนส าหรับบริษัทของตนเองเพื่อด าเนินการก่อสร้างถนนในอินเดียได้ แต่ยังคาดหวังว่าจะได้รับ
การยกเว้นเพื่อเริ่มต้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของอินเดีย   

 
 
 
 

 

 ในเรื่องนี้ทางกระทรวง Road Ministry คาดหวัง
ว่าจะมีบริษัทท่ีได้รับคัดเลือกและสามารถด าเนินการ
ก่อสร้างได้ภายใต้เงินงบประมาณ 3.5 lakh crore 

rupee (3.5 ล้านล้านรูปี) ภายในปีงบประมาณนี้ ( 1 
เมษายน 58 – 31 มีนาคม 2559) 
 รัฐบาลอินเดียมีแผนท่ีจะเริ่มโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานทางถนนจ านวน 1 ,231 โครงการ คิดเป็น
ระยะทางกว่า 37,000 กิโลเมตรภายในสองปีข้างหน้า  
และได้มีการเริ่มโครงการไปแล้วมากกว่า 5 โครงการ
ภายใต้ ระบบ Build-Operate-Transfer (BOT)  รั ฐบาล
อินเดียยังคงความมุ่งมั่นท่ีจะใช้รูปแบบ Public Private 

Partnership (PPP) อย่างไรก็ตาม โครงการส่วนใหญ่
ยังคงอยู่ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐและได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินการก่อสร้างภายใต้กระบวนการ

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี 
สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์                             

30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558   (อินเดีย)      

รูปจาก The Times of India 

รูปจาก The Economic Times 
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วิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และก่อสร้าง  
  

ในเรื่องนี้เหล่าผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยในการด าเนินรูปแบบ G2G เพื่อระดมทุนใหม่ส าหรับก่อสร้าง
ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นด้วยกับความคุ้มค่าในแง่มุมของการลงทุนจากหน่วยงานของรัฐบาลประเทศ
อื่นๆ  โดยในช่วงเดือนเมษายนท่ีผ่านมาเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของอินเดียได้เดินทางไปเยือนมาเลเซียเพื่อ
น าเสนอ 20 โครงการสร้างถนนต่อ The Construction and Industrial Development Board (CIDB) ของมาเลเซีย   

จนท าให้ทางการมาเลเซียมีแผนท่ีจะมาเยือนอินเดียในเร็ววันนี้เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการร่วม
ระหว่างท้ังสองประเทศ 

 ภายใต้รูปแบบการร่วมทุนระหว่างกันนี้ ร้อยละ 60 ของต้นทุนการก่อสร้างจะถูกแบ่งให้กับนัก
ลงทุนเอกชน ในส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 40 National Highways Authority ของอินเดียจะเป็นผู้รับผิดชอบเงิน
ลงทุน  ซึ่งในปี 2015 นี้รัฐบาลอินเดียวางแผนท่ีจะด าเนินโครงการสร้างถนนภายใต้รูปแบบการร่วมทุน
ดังกล่าวเป็นระยะทางกว่า 5,000 กิโลเมตรหรือคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 1 ล้านล้านรูปี  
 
 
  

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

Source: The Economic Times, June 1, 2015 
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2.  RCEP talks: Australia to bat for e-commerce chapter 

 

ในการเจรจา Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) รอบท่ี 8 ท่ีเมือง
เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น สัปดาห์นี้ เริ่มตึงเครียดมากขึ้น เมื่อออสเตรเลียได้เตรียมรุกในการเจรจาเพิ่มเติม
ในด้าน e-commerce  นอกเหนือจากท่ีญี่ปุ่นเคยแสดงความต้องการของตนเองมาก่อนหน้านี้ ท่ีจะให้มี
การเพ่ิมการเจรจาในเรื่องดังกล่าว 

 

ท้ังนี้ RCEP เป็นการเจรจาภายใต้
กลุ่มประเทศอาเซียน+6 ท่ีมีอินเดีย
รวมอยู่ด้วย ซึ่งในประเด็น e-commerce 
เป็นสิ่งท่ีญี่ปุ่นผลักดันในการเจรจาตั้งแต่
ต้นปี ท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ภายใต้
กฎหมายของอินเดียท่ียังไม่อนุญาตให้มี
การลงทุนจากต่างประเทศ ในรูปแบบ 
Business-to-consumer ส า ห รั บ  e-
commerce โดยตรง แต่อนุญาตให้มีการ 

ลงทุนในรูปแบบ Business-to-business ได้    
ยกตัวอย่างเช่น  Amazon และ eBay เลือกท่ีจะจับคู่

กับบริษัทอื่นในอินเดียเผ่ือขายของผ่านบริษัทเหล่านั้น  

 

ในมุมของอินเดียแล้ว ยังเห็นว่าการเจรจาภายใต้กรอบ RCEP จะไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยน
กฎระเบียบในเรื่องดังกล่าวของอินเดียเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศเอาไว้  ส าหรับการเจรจาใน
รอบต่อไปจะมีขึ้น ในวันท่ี 7 มิถุนายนนี้และมีความพยายามท่ีจะให้การเจรจาสิ้นสุดภายในสิ้นปีนี้ 

  

ส าหรับท่าทีของออสเตรเลียยังคงเห็นว่าถึงแม้อินเดียจะคงมีความคืบหน้าอย่างช้าๆ ในเรื่อง e-
commerce แต่การเพิ่ม Chapter e-commerce จะช่วยให้เป็นสิ่งรับประกันในการเปิดการเจรจาใน
อนาคตได ้

 
Source: The Business Line, New Delhi, June 1, 2015 

รูปจาก www.amazon.in 
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3. อุตสาหกรรมยางรถยนต์ของอินเดียวอนรัฐบาลเร่งใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด  

    Tyre manufacturers want action against dumping of radials 

     

อุตสาหกรรมยางของอินเดียซึ่งมีมูลค่าการลงทุนกว่า 20,000 Crore rupee หรือ 200,000 ล้าน
รูปี (ประมาณ 112,000 ล้านบาท) ในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีท่ีผ่านมา ก าลังประสบปัญหาการน าเข้ายาง
ราคาถูกจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ ยางส าหรับรถยนต์ ท าให้สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ของอินเดีย 
(Automotive Tyre Manufacturers Association, ATMA) เรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ของอินเดีย
ท าการปกป้องอุตสาหกรรมยางในประเทศ ด้วยการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าจาก
ต่างประเทศเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมยางรถยนต์ภายในประเทศท่ีมีแนวโน้มได้รับความเสียหายจากการ
ทุ่มตลาด  

 ท่ีมา : ภาพจาก www.atmaindia.org 

จากตัวเลขในปี 2014 มีการน าเข้ายางส าหรับรถบรรทุกและรถบัสเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 60 จาก 
4.9 แสนเส้นในป ีFY 2013-14 เป็น 7.8 แสนเส้นในป ีFY 2013-14  

ท้ังนี้ปริมาณการใช้รถยนต์ท่ีเพิ่มขึ้นท าให้มีปริมาณความต้องการยางในประเทศท่ีมากขึ้นตามไป
ด้วย โดยเฉพาะยางท่ีช่วยประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง แต่การน าเข้ายางราคาถูกจากต่างประเทศท าให้ผู้ผลิต
ยางรถยนต์ในประเทศเสียโอกาสดังกล่าวไป ซึ่งยางราคาถูกส่วนมากน าเข้าจากจีน และมีการมองว่าเป็น
การน าเข้ายางท่ีมีราคาต่ ากว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งส่งผลเสียหายอย่างยิ่งให้กับอุตสาหกรรมยางในประเทศ
อินเดีย 

 
Source: The Business Line, New Delhi, June 1, 2015 
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 4. องค์การการค้าโลกเตือนอินเดียยกเคร่ืองระบบภาษ ีเพ่ิมกลไก FDI ที่มีความเสรีมากขึ้น 
             WTO urges India greater tax reform, FDI liberalisation. 
 

ในวันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนายน 2558 สมาชิกองค์การ
การค้าโลก (WTO) จาก 161 ประเทศได้เตือนให้อินเดีย
เร่งการปฏิรูปแก้ไขระบบภาษีของตนและเปิดเสรีใน
เรื่องนโยบายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 
ให้มากขึ้น 

การประชุ ม  Trade Policy Review ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดย
องค์การการค้าโลกระหว่างวันท่ี 2 – 4 มิถุนายน 2558 

นั้น สมาชิก WTO อยากเห็นอินเดียปรับปรุงกฎระเบียบด้านภาษีเพื่อเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศและชื่นชมความพยายามในการใช้ระบบภาษีสินค้าและบริการแบบใหม่ (GST) ท่ีเป็นก้าว
แห่งการเริ่มต้นท่ีดี 
 ส าหรับการประชุม Trade Policy Review ของอินเดียในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีใน
ประเด็นการเพิ่มมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศในด้านประกันภัยและรถไฟ รวมท้ัง นโยบาย Make in 
India ท่ีมุ่งหวังเปลี่ยนประเทศไปสู่ระบบ Manufacturing Hub และเพ่ิมขยายช่องทางการเข้าถึง
ส าหรับการด าเนินธุรกิจในอินเดีย 
 ท้ังนี้ องค์การการค้าโลกยังได้กล่าวถึงการขยับของอินเดียภายใต้ความตกลงการอ านวยความ
สะดวกทางการค้า Trade Facilitation Agreement (TFA) ท่ีลงนามไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีท่ี
ผ่านมา  ซึ่งเป็นไปในทิศทางท่ีเพิ่มความโปร่งใสและสามารถคาดการณ์ได้มากขึ้นทั้งในเร่ืองการค้าและ
นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง แต่ยังคงห่วงในเรื่องการใช้เวลาในการร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท่ีนาน และควรให้
อินเดียส่ง notification ตอ่องค์การการค้าโลกอย่างสม่ าเสมอ  
 อย่างไรก็ตาม องค์การการค้าโลกยังคงห่วงในประเทศความซับซ้อนและความไม่แน่นอนในการ
บังคับใช้ระบบภาษีของอินเดีย และสมาชิกองค์การฯ บางส่วนยังคงไม่เห็นด้วนกับวิธีการประเมินภาษี
ศุลกากรของอินเดียและกฎระเบียบด้าน import licensing ในบางสินค้าอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็
ยอมรับว่าอินเดียไม่ได้ใช้วิธีการกีดกันทางการค้าใหม่ๆ ในสินค้าภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมากขึ้น 
 

 Source: The Business Standard, New Delhi, June 5, 2015 

 
 
 

รูปจาก www.business-standard.com 

http://www.business/
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 ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการน าขอ้มูลน้ีไปใช ้
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5. อินเดียแพ้สหรัฐในการฟ้องร้องเร่ืองไก่ในเวทีองค์การการค้าโลก  
India losses poultry imports case against US at World Trade Organization 

 
 

 
องค์การการค้ า โลกได้ตั ดสิน เมื่ อ วัน

พฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนายน 2558 ว่าอินเดียละเมิด
กฎการค้าระหว่างประเทศ ท่ีห้ามการน าเข้าไก่
และไข่จากสหรัฐฯ  ซึ่ งกฎระเบียบท่ีอินเดีย
น ามาใช้ได้แก่ข้ออ้างเรื่องความหวั่นเกรงไข้หวัด
นกจากสหรัฐฯ ซึ่งยังไม่มีน้ าหนักเพียงพอ 

  

  

 
           ในท่ีประชุมการไต่สวนขององค์กรอุทธรณ์ขององค์การการค้าโลก (WTO Appellate Body) 
คณะผูพิ้จารณามีเสยีงส่วนใหญ่มีค าวินิจฉัยยนืตามค าตัดสินของคณะผูพิ้จารณาคดี (Panel Ruling) เมื่อ
เดือนตุลาคม 2014 ท่ีผ่านมา ซึ่งชี้ว่าการห้ามน าเข้าดังกล่าว ไม่อยู่บนพื้นฐานหลักสากลด้าน
วิทยาศาสตรอ์นามัยสตัว์ (Animal Health) และถือเป็นการเลือกปฏิบัติ (Discriminatory)  ท าให้เร่ืองนี้
จะสง่ผลดีต่อการส่งออกไก่ของสหรฐัไปยังอินเดียเพราะมีการกีดกันทางการค้าลดลงและเพ่ิมตลาดใหม่ๆ 
ใหก้ับเกษตรกรสหรฐัฯ   

 ส าหรับประเด็นการไต่สวนในเรื่องนี้ เริ่มต้นจากสหรัฐฯ ฟ้องร้องใน WTO เมื่อเดือนมีนาคม 
2012 เนื่องจากอินเดียห้ามการน าเข้าไก่จากสหรัฐฯ เนื่องจากเกรงการติดเชื้อโรค Avian flu ท่ีเคย
ระบาดในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2004 ในขณะท่ีผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ กล่าวอ้างว่าอินเดียเองก็มีโรคระบาด
แพร่กระจายในลักษณะเดียวกนักว่า 90 ครัง้เช่นกัน   

 
Source: The Economic Times, June 5, 2015. 
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