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ตอนน้ีเรามีแรงขบัเคล่ือนไหม่ท่ีมีชีวติชีวาเกิดข้ึนท่ีประเทศอินเดีย เราเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ

ในภาคส่วนท่ีส�าคญั และถือวา่เป็นเศรษฐกิจท่ีเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติมากท่ีสุดในโลกในทุกภาค

ส่วน ยกเวน้ธุรกิจร้านขายปลีกแบบขายหลายผลิตภณัฑใ์นท่ีเดียว ตอนน้ีเราไดเ้ปิดรับการลงทุนใหม่ 

ๆ แลว้ การลงทุน 100% แทบในทุกภาคส่วนท่ีเขา้มา มาจากนโยบายขบัเคล่ือนโครงสร้างการคา้ เพื่อ

แผนการส่งออก (TIES) ท�าใหใ้นเดือนพฤศจิกายน  2016 ภาคการผลิตของประเทศอินเดียมีเงินทุนจาก

ต่างประเทศไหลเขา้มาเพิ่มข้ึน คิดเป็น 82% ท่ีเพิ่มข้ึนมาในส่วนของการลงทุนจากต่างประเทศ  ท�าให้

ภาพลกัษณ์ของอินเดียเปล่ียนไปอยา่งส้ินเชิง

อินเดียพร้อมแลว้ท่ีจะเป็นศนูยก์ลางการออกแบบ นวตักรรม และการผลิต โดยไดรั้บความช่วยเหลือจากมาตรการต่าง ๆ ของ

รัฐบาล เราจะเห็นไดว้า่ประเทศอินเดียเป็นประเทศของนกัสร้างนวตักรรมรุ่นเยาว ์ผมเช่ือวา่ประเทศอินเดียจะมีผูเ้ร่ิมธุรกิจจ�านวน

มากมาย ทั้งในภาคดิจิตลัและภาคการผลิตในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ และประเทศอินเดียจะเป็นประเทศของผูส้ร้างงาน มากกวา่ผูห้า

งาน งบประมาณในปี  2017 มุ่งเนน้การสร้างชนชั้นกลางท่ีเขม้แขง็ข้ึน และกระตุน้การบริโภคภายในประเทศ โดยการลดภาษีให้

ส�าหรับธุรกิจขนาดเลก็ของชนชั้นกลาง รวมถึงผูมี้รายไดร้ะดบักลางและระดบัต�่า น่ีเป็นการขบัเคล่ือนทั้งสองทางเพ่ือใหเ้กิดการ

บริโภคเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะน�าไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจท่ีรวดเร็ว เพื่อชดเชยท่ีเศรษฐกิจเติบโตล่าชา้ในช่วงการปฏิรูปต่าง ๆ เช่นการ

ปฏิรูปภาษีสินคา้และบริการ และการยกเลิกการใชธ้นบตัร

อตัราเงินเฟ้อท่ี 3.17% ซ่ึงถือวา่ยงัอยูใ่นระดบัควบคุม มีการขาดดุลบญัชีเดินสะพดัท่ี 0.6% ของจ�านวนผลิตภณัฑม์วลรวมของ

ประเทศ  ส่วนผลการประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีการส่งสญัญาณวา่จะต่ืนตวัอีกคร้ัง ดว้ยการเติบโตของภาคการส่งออกท่ี 

4.32% และการส่งออกผลิตภณัฑท์างวศิวกรรมท่ี 12.4% และไดมี้การด�าเนินมาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินในอินเดีย 

ซ่ึงน่าจะด�าเนินการไดต้ามเป้าหมาย ซ่ึงกคื็อการขาดดุลท่ี 3.2% ในปี  2017 - 2018

อีอีพีซี อินเดีย ใหค้วามส�าคญัภาควศิวกรรมของอินเดียในต่างประเทศ ดว้ยการเสนอบทสรุปขอ้เทจ็จริงของประเทศอินเดีย

 รายงานฉบบัน้ีจะน�าเสนอรายละเอียดท่ีโดดเด่น เก่ียวกบัโครงสร้างภาษีในปัจจุบนัของประเทศอินเดีย นโยบายเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ นโยบายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การคา้ ฯลฯ และจะรวมถึงรายละเอียดอุตสาหกรรมวศิวการดว้ย 

ขา้พเจา้เช่ือวา่รายงานฉบบัน้ีจะเป็นแหล่งอา้งอิงขอ้มูลท่ีมีคุณค่า ส�าหรับธุรกิจต่าง ๆ และนกัลงทุนทัว่โลก ท่ีก�าลงัท�าธุรกิจกบั

ประเทศอินเดีย

ท ีเอส บำซิน

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการส่งออกภาควศิวกรรม (อีอีพีซี) ประเทศอินเดีย
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ค�ำนิยม
 การใชเ้ทคโนโลย ีการด�าเนินการท่ีโปร่งใส 
และความสะดวกสบายในการท�าธุรกิจ จะช่วย
ใหอิ้นเดียมีเศรษฐกิจท่ีเติบโต 8 เปอร์เซ็นตไ์ด้
ในอีกสองทศวรรษหนา้ รัฐบาลก�าลงัท�างาน
อยูใ่นสามส่วน ไดแ้ก่ ภาษีสินคา้และบริการ 
นโยบายเจเอเอม็ (บญัชีจณัฑาล บตัรประชาชน 
หมายเลขมือถือ) และความสะดวกสบายในการ
ท�าธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของการลงทุน   
  ภาคธุรกิจซ่ึงไดย้า้ยไปอยูใ่น โครงการ

อุตสาหกรรม 4.0 – วศิวกรรมท่ีชาญฉลาด และรัฐบาลมุ่งเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
การผลิตสินคา้ทางวศิวกรรม จาก 17 เปอร์เซ็นตใ์หเ้ป็น 25 เปอร์เซ็นตข์อง
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ เราจะรับภาษีสินคา้และบริการในจ�านวนมาก 
จากการขบัเคล่ือนของรัฐบาลของเรา !วศิวกรรมท่ีชาญฉลาดคือเวทยม์นต์
ใหม่ของเรา ผมแน่ใจวา่คู่มือท่ีไดรั้บการปรับปรุงขอ้มูลน้ีจะใหเ้น้ือหาในทุก
ดา้นส�าหรับผูท่ี้สนใจมา ลงทุนในประเทศอินเดีย 
   ภาควศิวกรรมมีส่วนแบ่งท่ีดีเยีย่มในตลาดการส่งออกสินคา้ของประเทศ
อินเดีย ซ่ึงมีจ�านวนมากกวา่ 23.9% ของมูลในตลาดส่งออกทั้งหมด โดยคิด
เป็นอตัราเติบโต 4.3%  ส่วนแบ่งในตลาดการส่งออกโลกท่ีอยูใ่นอตัรา 2.2 
เปอร์เซ็นตใ์นปี  2015  ซ่ึงในนั้นประกอบดว้ยส่วนแบ่งการส่งออกสินคา้ 
1.6 เปอร์เซ็นต ์และการใหบ้ริการทางการคา้ 3.3 เปอร์เซ็นต ์การส่งเสริม

การเขา้ถึงผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ หาภมิูภาคใหม่ๆ ใหต้ลาดเขา้ถึง และใชแ้ผนการ
ส่งเสริมการพฒันาตลาด การพฒันาบรรจุภณัฑแ์ละภาพลกัษณ์ตราสินคา้
ของประเทศอินเดีย รวมถึงการใหค้วามสะดวกสบายในการน�าเขา้สินคา้
วตัถุดิบหรือเคร่ืองจกัรแบบปลอดภาษี ท่ีตอ้งใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออก 
เป็นส่วนหน่ึงท่ีเราด�าเนินการเพื่อพฒันาการส่งออก การลงทุนจากต่างชาติ
เติบโตเพิ่มข้ึน 195.5%.อุตสาหกรรมวศิวการในประเทศอินเดีย ระหวา่งปี  
2010 – 2016 ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีความรุ่งเรืองของภาคส่วนน้ี อินเดียไดส้ร้างการ
พฒันาท่ีส�าคญั ดว้ยการพฒันา 
 

 ภำสคำร์ ซำร์คำร์ 
ผูอ้ �านวยการฝ่ายบริหาร และ เลขานุการ 
คณะกรรมการส่งเสริมการส่งออกภาควศิวกรรม (อีอีพีซี) อินเดีย 
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อินเดียประสบความส�าเร็จในการรักษาอตัรางบขาดดุลไวท่ี้ 0.6% ของผลิตภณัฑม์วล

รวมของชาติ ซ่ึงมีจ�านวน 3.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 

หลงัจากเศรษฐกิจหดตวัลงมาท่ี 25.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ จาก 37 พนัลา้นเหรียญ

สหรัฐ ซ่ึงเป็นผลจากราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ต�่าลง จึงท�าใหป้ริมาณการคา้ในตลาด

โลกต�่าลง และการส่งออกของอินเดียกต็ �่าลงดว้ยเช่นกนั

01

รัฐบาลไดต้ั้งเป้าการขาดดุลไวท่ี้ 3.2 เปอร์เซ็นตข์องผลิตภณัฑม์วลรวมของชาติ

ในปี  2017 –2018 เพื่อใหแ้น่ใจวา่ประชาชนจะใชจ่้ายเพิ่มข้ึนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 

นกัเศรษฐศาสตร์ไดท้�านายวา่อินเดียจะขาดดุล 3.3 เปอร์เซ็นตข์องผลิตภณัฑม์วล

รวมของชาติในปี  2017 – 2018 ซ่ึงถึงแมว้า่สูงกวา่ 3 เปอร์เซ็นต ์ แต่กต็ �่ากวา่ 3.5 

เปอร์เซ็นตต์ามท่ีตั้งงบประมาณประจ�าปีซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนมีนาคม

02

ในการทบทวนภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคในปี  2016 – 2017 มูดดีย ์ไดก้ล่าวในเดือน

พฤษภาคมวา่ การเติบโตของอินเดียจะเพิ่มข้ึนทีละนอ้ย จนไปถึง 7.5 เปอร์เซ็นตใ์นปี  

2016 และ 2017 เทียบกบั 7.3 เปอร์เซ็นตใ์นปี  2015
03

ธนาคารเพ่ือการลงทุนของโลกยงัคงสนบัสนุนตลาดอินเดียและรักษาเป้าดชันีซนั

เซ็กซ์ไวท่ี้ 30,000 จุด ซ่ึงหมายความวา่จะตลาดจะเติบโตอีก 7 เปอร์เซ็นต ์การขาด

ดุลเป็นผลใหเ้กิดการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึนในภาคส่วนต่าง ๆ ของตลาด ไม่มีการไดภ้าษี

จากการลงทุนระยะยาวในส่วนของผูถื้อหุน้ และรัฐบาลยงัรักษาสมดุลเพื่อด�าเนินการ

โครงการท่ีส�าคญัต่าง ๆ เช่น การกระตุน้การบริโภค / พฒันาชนบท/ โครงสร้างพื้น

ฐาน ในขณะเดียวกนักย็งัมุ่งสู่เป้าหมายทางเศรษฐกิจภาพรวม ซ่ึงช่วยท�าใหด้ชันีทะลุ

แนวรับของดชันีท่ีส�าคญั

04

อนิเดยีก�ำลงัมุ่งให้ควำมส�ำคญัในเศรษฐกจิมหภำค
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รัฐบาลชุดปัจจุบนัก�าหนดมาตรการการเร่ิมตน้ธุรกิจใน

ประเทศอินเดีย เพื่อกระตุน้ภาคการผลิตใหถึ้ง 1 ลา้นลา้น

เหรียญสหรัฐภายในปี  2025 ท�าใหเ้กิดงานในประเทศ 90 ลา้น

ต�าแหน่งและมีส่วนแบ่ง 25% ผลผลิตมวลรวมของชาติ

05

ดชันีราคาผูบ้ริโภคประเทศอินเดียในเดือนมกราคมไดเ้พิ่ม

ข้ึน 3.17 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ซ่ึงถือวา่เพิ่มข้ึน3.41 

เปอร์เซ็นตใ์นเดือนธนัวาคม และต�่ากวา่การคาดการณ์ของ

ตลาด ท่ี 3.22 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงเป็นอตัราภาวะเงินเฟ้อท่ีต�่าท่ีสุด

ตั้งแต่เคยมีการท�าบทความน้ีข้ึน เน่ืองจากภาวะซบเซาของ

ดชันีราคาอาหาร และอตัราเงินเฟ้อในประเทศอินเดียเฉล่ียท่ี 

7.31 เปอร์เซ็นต ์ตั้งแต่ปี  2012 จนถึงปี  2017 ซ่ึงเคยข้ึนสูงสุด

ในเดือนพฤศจิกายน  2013 ท่ี 12.17 เปอร์เซ็นต ์และต�่าท่ีสุด 

ในเดือนมกราคม  2017 ท่ี 3.17 เปอร์เซ็นต์

06

ธนาคารทุนส�ารองของประเทศอินเดียไดก้�าหนดอตัรา

ธุรกรรมซ้ือคืนไวท่ี้ 6.25 เปอร์เซ็นต ์เป็นคร้ังท่ีสองในการ

ประชุมในเดือนกมุภาพนัธ์  2017 เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วย

ยอ่ยของอตัราผลตอบแทนท่ีลดลง 25 บีพีเอส หน่วยงานท่ี

ก�าหนดนโยบายตดัสินใจเปล่ียนแนวนโยบายจากช่วยเหลือ

เป็นการปล่อยใหเ้ศรษฐกิจด�าเนินไปเอง และวดัผลกระทบท่ี

เกิดจากการยกเลิกการใชธ้นบตัรท่ีมีต่ออตัราเงินเฟ้อและการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ  อตัราธุรกรรมการซ้ือคืนยงัอยูท่ี่ 5.75 

เปอร์เซ็นต ์และอตัราหนา้ต่างตั้งรับอยูท่ี่ 6.75 เปอร์เซ็นต์

07
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อ ินเดียเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีอารยธรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีความ

ร�่ ารวยทางวฒันธรรมหลากหลายรูปแบบ เป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดเป็นล�าดบัท่ีเจด็ เป็นประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดเป็นล�าดบัท่ีสอง 

กล่าวคือ ประมาณกวา่ 1.2 พนัลา้นคน และเป็นประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตย

ท่ีสุดแห่งหน่ึงใน โลก ปัจจุบนัน้ีเศรษฐกิจของประเทศอินเดียมีก�าลงัซ้ือ 

(PPP) ขนาดใหญ่เป็นล�าดบัท่ีสามของโลก และมีผลผลิตมวลรวมของ

ประเทศ (GDP) มากท่ีสุดเป็นล�าดบัท่ีสามของโลก 

อินเดียเปล่ียนแปลงจากประเทศท่ีมีเศรษฐกิจแบบปิดตวัเองเป็นประเทศ

ท่ีเปิดรับทางเศรษฐกิจอยา่งเป็นระบบ นบัตั้งแต่การปฏิรูปประเทศในปี 

2000  การปรับเปล่ียนน้ีท�าใหเ้กิดผลกระทบท่ีส�าคญัและท�าใหอิ้นเดียไดเ้ผย

ศกัยภาพในการท�าใหเ้ศรษฐกิจเจริญเติบโตไดสู้งมาก 

ในปัจจุบนัน้ีอินเดียเป็นประเทศท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด

ประเทศหน่ึงในโลก และเป็นเป้าหมายของนกัลงทุนต่างชาติเม่ือไม่ก่ีปีท่ี

ผา่นมาน้ี ตามรายงานการส�ารวจการลงทุนในตลาดโลกขององคก์ารเพื่อการ

คา้และการพฒันาของสหประชาชาติ (UNCTAD) ในช่วงปี  2013 – 2014 

ประเทศอินเดียติดอนัดบัท่ีสามของประเทศท่ีมีความน่าสนใจในการลงทุน

ของนกัลงทุนต่างชาติของโลก (ถดัจากจีนและอเมริกา) 

ผลผลิตมวลรวมของประเทศเติบโตข้ึนประมาณ 7.9 เปอร์เซ็นต ์ในช่วงปี  

2003 – 2012แนวโนม้ดงักล่าว ตามกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) 

ไดค้าดการณ์วา่อีกหา้ปีขา้งหนา้อตัราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมของ

ประเทศจะอยูท่ี่ประมาณ 7.7 เปอร์เซ็นตต่์อปี จนถึงปี  2017 ผลผลิตมวล

รวมของประเทศในปี  2017 ซ่ึงมีมูลค่า 9.585 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นจะ

จ�านวนท่ีสูงเป็นอนัดบัสามของผลผลิตมวลรวมของประเทศต่าง ๆ ในโลก 

(การประเมินส�าหรับปี  2017) 

บทน�ำ

ไฮเดอรำ

ดำมนัและดอูี

เบงกำลูรู

ปำนำจิ

เจนไน

กวรัตติ
พูดุชเชอร่ี

พูดุชเชอร่ี

มุมไบ

Thiruvananthapuram

โภปำล

รัฐหรยำณำ

จนัดกิำร์ฮ

จนัดกิำร์ฮ

ชิมลำ

ชัยปุระ

ศรีนำกำร์

ชัมมู

คำนธีนคร

Raipur

ลกัษทวปี

กวั

รัฐคุชรำต

พรรคเตลงั

ทมฬินำฑูเกรละ

มหำรำษฎ

รัฐหิมำจลั
ประเทศ

ชัมมูและ
แคชเมยีร์

รัฐรำชสถำน

ปัญจำบ

มธัยประเทศ

นิวเดลี

Chhattisgarh

Dadra and Nagar 
Haveli
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Coastline
The coastline com-
prises of 7000 km en-
circling mainland, the 
Andaman, Nicobar and 
Lakshadweep islands.

อนิเดยี – ภำพรวมโดยสรุป
เมอืงหลวง

นิวเดลี

แนวชำยฝ่ัง

แนวชายฝ่ังของอินเดียยาว

ประมาณ 7000 กิโลเมตรในฝ่ัง

แผ่นดินใหญ่ เป็นทะเลอันดามัน 

รวมท้ังมี เกาะนิโคบาร์และ  

เกาะลักษทวีป 

ทีต่ั้ง

ประเทศอินเดียตั้งอยูใ่นตอน

ใตเ้อเชีย มีพรมแดนติดกบั

ประเทศปากีสถานทางตะวนั

ตก ประเทศจีนและเนปาลทาง

ตอนเหนือถึงตะวนัออกเฉียง

เหนือ ภฏูาน ทางตะวนัออก

เฉียงเหนือ และประเทศพม่า

ทางตะวนัตก

ภำษำ
องักฤษ, ฮินดี 
(ทางการ) 

ประเทศทีอ่นิเดยีส่งออก

สหรัฐ 15.2% สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ 11.4% ฮ่องกง 4.6% 

2015)

กำรน�ำเข้ำ 

โภคภณัฑ ์น�้ามนัดิบ น�้ามนั 

อญัมณี เคร่ืองจกัร เคมี ปุ๋ย 

พลาสติก เหลก็ 

ประเทศทีอ่นิเดยีน�ำเข้ำ (%)

ประเทศจีน 15.5% สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ 5.5% ซาอุดิ 

อารเบีย 5.4% สวติเซอร์แลนด ์

5.3% สหรัฐอเมริกา 5.2% 

(2015) 

อตัรำแลกเปลีย่น 

รูปีอินเดีย (INR) ต่อเหรียญ

สหรัฐ: 66.83 ( ณ วนัท่ี 23 

กมุภาพนัธ์  2017, ธนาคาร

ทุนส�ารองอินเดีย) 

แหล่งขอ้มูล: กองทุนการเงินระหวา่ง

ประเทศ (IMF)

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) 

(อตัราการแลกเปล่ียนเงินท่ี

เป็นทางการ) 9.585 ลา้นลา้น

เหรียญสหรัฐ (อตัราประเมิน  

2017) 8.721 ลา้นลา้นเหรียญ

สหรัฐ (อตัราประเมิน  2016)

อุตสำหกรรม

เส้ือผา้ เคมี ผลิตอาหาร เหลก็ 

อุปกรณ์การขนส่ง ซีเมนต ์

เหมือง ปิโตรเลียม เคร่ืองจกัร 

ซอฟตแ์วร์ เภสชักรรม 

กำรส่งออก

271.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ

(อตัราประเมิน  2016) 

กำรส่งออก – 

โภคภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม อัญมณี เคร่ืองจักร 

เหล็ก  เคมี ยานพาหนะ 

อุปกรณ์ 

กำรน�ำเข้ำ 

402.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 

(อตัราประเมิน 2016) 

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

– ต่อหัว (PPP) 6,700 เหรียญ

สหรัฐ (อตัราประเมิน  2016) 
รัฐและอำณำเขตสหภำพ
ประเทศอินเดียมี 29 รัฐ และ 7 
อาณาเขตสหภาพ

เป็นแหล่งถ่านหิน(ท่ีใหญ่เป็น

อันดับส่ีของโลก) แมงกานีสต์ 

โบไซต์ เหล็ก แร่ โครไมต์ 

เพชร หินปูน ไททาเนียม แก๊ส

ธรรมชาติ ปิโตรเลียม และ พ้ืนท่ี

เพาะปลูก ท่ีพ้ืนท่ีของแหล่งแร่

ธรรมชาติ  

อรุณำจลัประเทศ

อฏิำนคร

อมิฟำล

ไอซอล

กลักตัตำรันจี

ปัฎนำ

ภุพเนศวร

พูดุชเชอร่ี

พอร์ตแบลร์

อำกำร์ทำลำ

ชิลลอง

ดสิปูร์

กงัตอ็ก

โคฮิมำ นำคำแลนด์

มณปุีระ

รัฐมโิซรัม

อนัดำมนัและหมู่เกำะนิโคบ์

เบงกลัตะวนัตก

โอริสสำ

Chhattisgarh

ฌำรขณัฑ์

บิฮำร์

ตริปุระ

สิกขมิ

อสัสัม
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ภำคโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นแรงขับเคล่ือนส�าคัญของเศรษฐกิจ

ประเทศอินเดียภาคส่วนน้ีเป็นแรงผลกัดนัของการพฒันาโดยรวม

ของเศรษฐกิจ และเป็นส่วนท่ีรัฐบาลใหค้วามสนใจ และเป็นส่วนท่ีรัฐบาล

ใหค้วามสนใจ เพราะมีการก�าหนดนโยบายซ่ึงท�าใหภ้าคส่วนน้ีสร้างระบบ

โครงสร้างพื้นฐานระดบัโลกท่ีทนัสมยัในประเทศ รัฐบาลตั้งการลงทุนไวท่ี้ 

25 ลา้นลา้นรูปี (376.53 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ส�าหรับระยะเวลาสามปี และยงัมีเงินจ�านวน 8 ลา้นลา้นรูปี (120.49 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐ) จะจดัสรรไวส้�าหรับการพฒันากลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งงบ

ประมาณอีก 5 ลา้นลา้นรูปี (75.30 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ส�าหรับการสร้าง

ถนน รางรถไฟ และโครงการเช่ือมท่าเรือ 

ภาคโครงสร้างพื้นฐาน หมายรวมถึง ไฟฟ้า สะพาน เข่ือน ถนน และการ

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท ในเดือนสิงหาคม 2015 ประเทศอินเดีย

มีดชันีประสิทธิภาพดา้นการขนส่งสินคา้ (LPI) ขยบัข้ึนมาถึง 19 ล�าดบั จาก

การจดัล�าดบัโดยธนาคารโลก เป็นล�าดบัท่ี w35 จาก 160 ประเทศ 

กำรขยำยโครงสร้ำงพืน้ฐำนในประเทศอนิเดยี
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ขนำดตลำด 
อินเดียตอ้งการเงินจ�านวน 31 ลา้นลา้นรูปี (454.83 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) 

เพื่อใชใ้นการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานในอีกหา้ปีขา้งหนา้ โดย 70 

เปอร์เซ็นตข์องงบประมาณจะใชส้�าหรับการสร้างระบบไฟฟ้า ถนน และ

ระบบโครงสร้างพื้นฐานในชนบท

ในส่วนของการไฟฟ้าในประเทศอินเดีย มีแนวโนม้วา่ จะมีการลงทุน

จ�านวน 250 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในอีก 4-5 ปี ท�าใหก้ารจ่ายไฟ การส่งไฟ 

และอุปกรณ์การจ่ายไฟดีข้ึนกวา่เดิมมาก ตามท่ี นายปิยชุ โกยาล รัฐมนตรี

กระทรวงถ่านหิน ไฟฟ้า และพลงังานทางเลือก ไดก้ล่าวไว ้ อุตสาหกรรม

อุปกรณ์การก่อสร้างของอินเดียกลบัมาคึกคกัอีกคร้ังหลงัจากท่ีซบเซาไป

เป็นเวลาส่ีปี และคาดวา่จะเติบโตข้ึนอีก 5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ภายในปี

การเงิน 2019-20 จาก 2.8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ตามรายงานท่ีของสมาคมผู ้

ผลิตอุปกรณ์การก่อสร้างของอินเดีย (ICEMA)

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มาจากภาคการพฒันาการ

ก่อสร้างจากเดือนเมษายน 2000 ถึง เดือนมีนาคม 2016 ซ่ึงมีจ�านวน 

24.19 พนัลา้นสหรัฐ ตามขอ้มูลจากกรมส่งเสริมและการก�าหนดนโยบาย

อุตสาหกรรม (DIPP)

กำรลงทุน
ประเทศอินเดียไดรั้บผลประโยชน์ส�าคญัจากนกัลงทุนต่างประเทศในภาค

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากน้ี ยงัมีบริษทัจากประเทศสเปนสนใจร่วม

งานกบัอินเดียในระบบโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟความเร็วสูง พลงังานทาง

เลือก และการสร้างเมืองอจัริยะเช่นกนั 

• ธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชีย ไดอ้นุมติัเงินกูจ้ �านวน 631 ลา้นเหรียญ

สหรัฐเพื่อพฒันาเศรษฐกิจเลียบชายฝ่ัง ช่ือ อุตสาหกรรมเลียบชายฝ่ังวสิาขา

พทันา – เจนไน ซ่ึงคาดวา่จะน�าอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออกมายงั

ชายฝ่ังตะวนัออก 

• กองทุนเฮดจฟั์นดฮ่์องกง ซิลเวอร์ สปริง แคปิตอล เมเนจเมนท ์ วางแผน

ลงทุนมากกวา่ 2,000 สิบลา้นรูปี (306 ลา้นเหรียญสหรัฐ)  กบับริษทั ทรานส์

ทรอย อินเดีย จ�ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีตั้งอยูท่ี่

ไฮเดอราบดั เพื่อการก่อสร้างทางด่วนไปสู่ชนบท

• อลัติโก แคปปิตลั เป็นสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร (NBFC) ของเคลียร์

วอเตอร์ แคปปิตลั พาร์ทเนอร์ แอลแอลซี วางแผนท่ีจะ ลงทุนประมาณ 150 

ลา้นเหรียญสหรัฐในอสังหาริมทรัพยท่ี์ท�าเป็นส�านักงานเพ่ือการพาณิชย ์

และในส่วนของระบบโครงสร้างพื้นฐานในอีก 12-18 เดือนขา้งหนา้

• กองทุนโซเวอเรนจ ์ เวลธ์ ฟันด ์ และกองทุนโกลบอล เพน็ชัน่ วางแผนท่ี

จะลงทุนถึง 50 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ในภาคระบบโครงสร้างพื้นฐานของ

อินเดีย ในอีกหา้ปีขา้งหนา้ 

• หน่วยงานท่าอากาศยานของประเทศอินเดีย (AAI) วางแผนท่ีจะพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานรอบเมือง ใน 13 เขตของประเทศอินเดีย ซ่ึงมีภาคเอกชน

มาช่วยสร้างโรงแรม ท่ีจอดรถ และส่ิงอ�านวยความสะดวกอ่ืน ๆ และท�าให้

รายไดท่ี้ไม่ใช่รายไดจ้ากการบินเพิ่มข้ึน

• ธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชีย (ADB) และรัฐบาลอินเดียไดล้งนามใน

สญัญากูเ้งิน 80 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นเงินกูง้วดท่ีสามจากเงินจ�านวน 

200 ลา้นเหรียญสหรัฐจากโปรแกรมการลงทุนการพฒันาเมืองใหญ่ของเขต

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงจะน�ามาใชพ้ฒันาระบบประปา การจดัการขยะ

ของแขง็ และสุขาภิบาลในเมืองอการ์ตาลา และ ไอซวาล ซ่ึงเป็นเมืองหลวง

ของตรีปุระ และ มิโซรัม ตามล�าดบั 

• หน่วยงานปกครองของรัฐมหารัชตะวางแผนด�าเนินโครงการวางระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน มีมูลค่า 73,367 สิบลา้น รูปี (10.78 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) 

ในมุมไบ และพื้นท่ีโดยรอบในปี 2016 ซ่ึงรวมถึงโครงการสร้างถนนเลียบ

ชายฝ่ัง การขนส่งเช่ือมท่าเรือ รางรถไฟใตดิ้น ท่าอากาศยาน และถนน

• รัฐบาลอินเดียไดต้ั้งงบประมาณไวท่ี้ 50,000 สิบลา้นรูปี (7.34 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐ) เพื่อพฒันาเมืองอจัฉริยะ 100 เมือง ทัว่ประเทศ และรัฐบาลได้

ออกรายนาม 98 เมืองเพื่อพฒันาใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะในเดือนสิงหาคม 2015

• บีเอน็พี ปารีบาส์ ลีส กรุ๊ป เป็นบริษทัในเครือของบีเอน็พี ปารีสบาส์ กรุ๊ป 

ไดซ้ื้อหุน้ 5 เปอร์เซ็นต ์ใน บริษทั สเรย ์ อินฟราสตรัคเจอร์ไฟแนนซ์ จ�ากดั 

(SEFL) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ สเรย ์ มากกวา่เดิมในธุรกิจการเงินเพื่อ

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

• ไพรเวท อิควต้ีิ ไจแอนท ์ คาร์ลายล ์ กรุ๊ป ไดว้างแผนลงทุน 500 สิบลา้น

รูปี (73.36 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ใน ฟีดแบค อินฟรา ซ่ึงท�าใหบ้ริษทัจาก

สหรัฐอเมริกา เป็นผูถื้อหุน้หลกัในบริษทัท่ีใหบ้ริการระบบโครงสร้างพื้น

ฐานคูร์เคาน ์
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• บริษทัพีทีซี อินเดีย ไฟแนนเชียล เซอร์วสิเซส (PFS) และบริษทั อินเดีย 

อินฟราสตรัคเจอร์ ไฟแนนซ์ (IIFCL) ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ 

(MoU) เพื่อร่วมลงทุนโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานในอินเดีย โดย

เฉพาะอยา่งยิง่ภาคพลงังาน 

• ประเทศฝร่ังเศสประกาศวา่จะลงทุน 2 พนัลา้นยโูร (2.17 พนัลา้นเหรียญ

สหรัฐ) เพ่ือพฒันาเมืองจนัดิกาห์ นาคปูร์ และ ปูดูเชร์รี ใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ 

• คณะกรรมการการพฒันาอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (CIDB) ของประเทศ

มาเลเซียไดเ้สนอวา่จะลงทุนเป็นเงิน 30 พนัลา้นเหรียญสหรัฐเพื่อการพฒันา

ชนบน และโครงการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัในอินเดีย เช่น เมืองอจัฉริยะขนาด

เลก็ ท่ีลอ้มรอบทางรถไฟของนิว เดลี เป็นโครงการสีเขียวท่ี คารห์มุกเทศว ร์ 

ในอุตรประเทศ และ โครงการท�าความสะอาดแม่น�้าคงคา 

• รัฐบาลอินเดียไดเ้ร่ิมลงทุน 137 พนัลา้นเหรียญสหรัฐเพื่อสร้างเครือข่าย

ในระยะเวลาหา้ปีขา้งหนา้ ซ่ึงประกาศโดยนายกรัฐมนตรี นาเร็นดรา โมดี 

มุ่งพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยใหเ้ศรษฐกิจเติบโตเร็วข้ึน 

• รัฐบาลอินเดียไดป้ระกาศโครงการก่อสร้างทางด่วนมูลค่า 93 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐ ซ่ึงมีโครงการทางด่วนแห่งชาติ (NHDP) พร้อมดว้ยมูลค่าการ

ลงทุนทั้งหมด 45 พนัลา้นในสามปีขา้งหนา้ 

กำรริเร่ิมของรัฐบำล
รัฐบาลอินเดียไดท้�าการริเร่ิมหลายโครงการเพ่ือพฒันาภาคโครงสร้างพ้ืน

ฐาน ขั้นตอนบางขั้นตอนในอดีตจะท�าการเจรจาภายหลงั 

รัฐบาลอินเดียวางแผนพฒันาการเช่ือมต่อระหว่างภูมิภาคโดยการสร้าง

ท่าอากาศยาน 50 แห่งภายในสามปีขา้งหนา้ ซ่ึงจะมีท่าอากาศยาน 10 แห่งท่ี

พร้อมด�าเนินการในปีหนา้ 

• รัฐบาลวางแผนลงทุนกวา่ 7,000 สิบลา้นรูปี (1.04 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) 

ในปีการเงิน 2016-17 เพื่อพฒันาเครือข่ายการขนส่งในภมิูภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือใหมี้การเช่ือมต่อท่ีดีข้ึน 

• ธนาคารทุนส�ารองของประเทศอินเดีย (RBI) ไดใ้หบ้ริษทัในภาค

โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อท่ีจะกูเ้งินจากบริษทัต่างประเทศ (ECB) ซ่ึงมีวาระ

การช�าระหน้ีภายในหา้ปี ซ่ึงมีวงเงินกู ้ 750 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อการกูห้น่ึง

คร้ังโดยไม่ตอ้งผา่นการอนุมติั 

• คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอินเดีย (SEBI) ไดใ้หน้กัลงทุน

จากต่างประเทศ (FPI) เพื่อมาลงทุนในการด�าเนินการก่อสร้างระบบ

โครงสร้างพื้นฐานของบริษทัทรัสตอ์สงัหาริมทรัพย ์ (REITs) บริษทัทรัสต์

เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (InvITs) กองทุนการลงทุนทางเลือก

ประเภทท่ี3 (AIFs) และอนุญาตใหอ้งคก์รเหล่าน้ีออกหุน้กูภ้ายใตก้ฎหมาย 

• เอน็ไอทีไอ อายอก ไดใ้หห้น่วยงานภาครัฐช�าระเงิน 75 เปอร์เซนตข์อง

จ�านวนเงินท่ีถึงก�าหนดจ่ายให้กับผูรั้บเหมาก่อสร้างและผูรั้บสัมปทาน

โครงการของรัฐบาล ซ่ึงคาดวา่หน่วยงานของรัฐจะช�าระเงินเป็นจ�านวน 

40,000 สิบลา้น รูปี (6.02 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ส�าหรับโครงการท่ียงัอยูใ่น

ระหวา่งพิพาท

• รัฐบาลญ่ีปุ่น ผา่นองคก์รนานาชาติของญ่ปุ่น (JICA) จะใหเ้งินกูแ้บบผอ่น

ปรน จ�านวน 19.064 พนัลา้นเยน(161.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ใหก้บัรัฐบาล

อินเดีย โดยมีดอกเบ้ีย 0.3 เปอร์เซ็นตต่์อปี เพื่อโครงการลดมลพิษในแม่น�้ามุ

ลา-มุธาในเมืองปูเน่ มหารัชตะภายใตแ้ผนอนุรักษแ์ม่น�้าแห่งชาติ 

• รัฐบาลอินเดียวางแผนยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของท่าอากาศยาน

อินเดียภายในระยะเวลาหกปี โดยเร่ิมจากการส�ารวจท่าอากาศยานทางเลือก 

เช่น จูฮู เพื่อลดความคบัคัง่ของท่าอากาศยานประจ�าเมืองท่ีด�าเนินการอยูใ่น

ตอนน้ี

• รัฐบาลอินเดียวางแผนใชโ้มเดลการใหเ้งินประจ�าปีแบบผสมเพ่ือจดัสรร

งบใหส้ญัญาท่ีท�ารวมกบัภาคเอกชน (PPP)   ในโครงการก่อสร้างทางด่วน

นามามี คงคา และรางรถไฟ ซ่ึงจะช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ของผูก่้อสร้างภาค

เอกชน ในส่วนของการก่อสร้าง-ด�าเนินการ-ส่งมอบงาน (BOT) ทางด่วน 

และการช�าระเงินเพื่อการด�าเนินการBOT ดงักล่าว 

• การจดัสรรงบประมาณส�าหรับถนนและทางรถไฟในงบประมาณรัฐปี 

2016 เพิ่มข้ึนจาก 218,000 สิบลา้น รูปี (31.98 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) โดยมี

จุดประสงคเ์พิ่มปริมาณการลงทุนในส่วนของเอกชน 

• กระทรวงการขนส่งทางบกและทางด่วน วางแผนก่อสร้างทางด่วนสีเขียว

อีกหา้สายในประเทศ ซ่ึงคาดวา่จะช่วยลดเวลาเดินทางและท�าใหเ้ศรษฐกิจ

เติบโตข้ึน

• กระทรวงการพฒันาชนบทไดอ้นุมติัการลงทุนจ�านวน 495 สิบลา้นรูปี 

(72 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ภายใตเ้ป้าหมาย อตาล เพื่อท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

ในชนบท (AMRUT) ในอปีการเงิน 2015-16 ซ่ึงจะน�าไปใชเ้พื่อวางระบบ
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ประปา การก�าจดัขยะและของเสีย การระบายน�้ากรณีเกิดพาย ุ ขอ้ก�าหนด

เร่ืองการขนส่งในชนบทบริเวณพื้นท่ีสีเขียว ใน13 เมือง ท่ีอยูใ่น 6 รัฐ 

• นายกรัฐมนตรีอินเดีย นายเนรันดรา มูดี ไดช้ี้วา่รัฐบาลไดส้านต่อ

โครงการท่ีหยดุชะงกัไวเ้ป็นมูลค่า 4แสน สิบลา้นรูปี (58.69 พนัลา้นเหรียญ

สหรัฐ) ในหกเดือน (ส้ินสุดเดือนพฤศจิกายน 2015) และกล่าววา่การ

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเป็นงานท่ีมีความส�าคญัท่ีสุดของรัฐบาล เพื่อท่ีจะ

พฒันาการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

• คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัการปฏิรูปหลายประการเช่นการอนุญาตใหห้น่วย

งานทาด่วนแห่งชาติของอินเดีย (NHAI) ขยายระยะเวลาการมอบงานส�าคญั

โครงการ ปัจจุบนัท่ียงัไม่ส�าเร็จ ซ่ึงยงัอยูใ่นช่วงการสร้าง-ด�าเนินการ-ส่ง

มอบงาน (BOT)

• รัฐบาลอินเดียวางแผนตั้งกองทุนเพ่ือการลงทุนระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

แห่งชาติ (NIFF) โดยมีทุนเร่ิมตน้ท่ี 4 แสน สิบลา้นรูปี (5.87 พนัลา้นเหรียญ

สหรัฐ) 

• กระทรวงการพฒันาชนบทไดอ้นุมติัเงินลงทุนจ�านวน 19,170 สิบลา้นรูปี 

(2.81 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) เพื่อพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานในชนบท

ใน 474 เมือง ใน 18 รัฐ และ พรมแดนในสหภาพ (UTs) ภายใตเ้ป้าหมายอ

ตาล เพื่อคืนชีวติและเปล่ียนภมิูภาคชนบท (AMRUT) ปี 2015-2016

• กรมส่งเสริมและก�าหนดนโยบายอุตสาหกกรม (DIPP) ไดต้ั้งระบบตรวจ

สอบออนไลนส์�าหรับโครงการท่ียงัด�าเนินงานอยู ่ ภายใตแ้ผนการปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรม (IIUS)

• กระทรวงการพฒันาชนบทไดอ้นุญาตใหใ้ชเ้ศษวสัดุจากการก่อสร้างและ

การท�าลายส่ิงปลกูสร้างถึง 20 เปอร์เซ็นตข์องปริมาณวสัดุท่ีตอ้งรับน�้าหนกั 

และ 100 เปอร์เซ็นตส์�าหรับวสัดุท่ีไม่ตอ้งรับน�้าหนกั ขอ้ก�าหนดน้ีตั้งข้ึนเพื่อ

ช่วยใหมี้การน�าวสัดุเหลือท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโครงการ สวา

ชห์ บารัต มิชชัน่ (SBM) ท่ีด�าเนินการอยูใ่นตอนน้ี

• รัฐบาลไดอ้นุมติัการเปล่ียนแปลงร่างกฎหมายทางน�้า 2015 ซ่ึงท�าใหเ้กิด

การออกกฎหมายกลางซ่ึงไดป้ระกาศเพ่ิมทางน�้าอีก 106 สาย ใ หเ้ป็นทางน�้า

แห่งชาติ 

• รัฐบาลอินเดียวางแผนท่ีจะเปิดประมูลโครงการทางด่วนอีก 100 โครงการ 

โดยร่วมมือกบัภาคเอกชน (PPP) ในปี 2016 ซ่ึงคาดวา่การเปล่ียนแปลง

กฎหมายล่าสุดน้ี จะท�าใหผู้ล้งทุนในภาคเอกชนสนใจร่วมงานกบัรัฐบาล 

กบัโครงการ PPP อีกคร้ัง 

• ธนาคารทุนส�ารองอินเดีย (RBI) ไดแ้จง้วา่ การลงทุนจากต่างประเทศ

โดยตรง (FDI) ในส่วนของการก่อสร้าง สามารถลงทุนไดเ้ลยโดยอตัโนมติั 

ขอ้ก�าหนดใหม่น้ีมีผลตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2014 

• รัฐบาลอินเดียไดล้ดหยอ่นระเบียบเร่ืองการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ 

• ในส่วนของการก่อสร้างโดยการลดจ�านวนเน้ือท่ีในการก่อสร้างใหห้น่อย

ลง รวมทั้งขอ้ก�าหนดเร่ืองเงินลงทุน และไม่ก�าหนดระเบียบเร่ืองการถอน

การลงทุน ท่ีจริงแลว้ คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัการเสนอใหเ้ปล่ียนนโยบาย

การลงทุนโดยตรงโดยนกัลงทุนต่างชาติ 

• งบประมาณปี 2015-16 เงินทุนส�าหรับสร้างถนนและรางรถไฟ เพิ่มข้ึน

ประมาณ 140.3 พนัลา้นรูปี ( 2.05 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) และ 100.5 พนัลา้น

รูปี ( 1.47 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ)  ตามล�าดบั 

• นาย นิทิน กดัการี รัฐมนตรีกระทรวงการขนส่งทางบก ทางด่วน และการ

ขนส่งทางเรือ ไดจ้ดัท�ากระบวนงานออนไลนใ์หม่ ช่ือ ePACE (เพ่ือเป็นช่อง

ทางรับเอกสารเพื่อการประเมินโครงการ)และ INAM PRO (การยืน่ขอเป็นผู ้

จดัหาวตัถุดิบและสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเวบ็ไซต)์ และเชิญชวน

ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียในภาคโครงสร้างพื้นฐาน มาใชร้ะบบท่ีดีท่ีสุดในโลก

ในเชิงปฏิบติัส�าหรับการประมูลงานสร้างถนน 

• คณะกรรมการหลกัทรัพยใ์นประเทศอินเดีย (SEBI)   ไดป้ระกาศระเบียบ

ในการออกหน่วยการลงทุนทรัสตเ์พื่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน (In-

viTs) เพื่อช่วยใหผู้ส้ร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานไดร้ะดมทุนจากนกัลงทุน

ทัว่ไป 

หนทำงข้ำงหน้ำ 
รัฐบาลอินเดียไดก้�าหนดการจดัสรรเงิน 4 ลา้นลา้นรูปี (59.90 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐ) เพื่อโครงการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ใน

งบประมาณปี 2017-2018 ซ่ึงคาดวา่จะช่วยใหภ้าคระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ของอินเดียพฒันาข้ึน ในส่วนของท่าเรือจะมีแนวโนม้ดีท่ีข้ึนในปีท่ีจะมาถึง 

มีการคาดการวา่ ปลายปี 2017 ปริมาณการสญัจรของสินคา้ท่ีท่าเรือหลกัจะ

เพิ่มข้ึน 943.06 ลา้นตนั และ 815.20 ลา้นตนัท่ีท่าเรือเลก็

ตลาดอุตสาหกรรมการบินของอินเดียกมี็แนวโนม้ไปในทางเดียวกนั และ
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คาดวา่จะมีขนาดใหญ่เป็นล�าดบัท่ีสามของโลกในปี 2020 จากการประเมิน

ทางอุตสาหกรรม ในภาคส่วนน้ี มีการคาดการณ์วา่อุตสาหกรรมการบินจะ

มีผูโ้ดยสารในประเทศ 336 ลา้นคน และผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 85 ลา้น

คน โดยคาดการณ์วา่จะมีการลงทุนประมาณ 120 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 

อุตสาหกรรมการบินของอินเดีย ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีมีสดัส่วน 1.5 เปอร์เซ็นต์

ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) ซ่ึงเป็นประโยชนต่์อการพฒันา

ประเทศโดยรวมเสมอมา เน่ืองจากศกัยภาพของอุตสาหกรรมการบิน เม่ือ

เทียบกบัสภาพปัจจุบนัแลว้ ยงัพฒันาไดอี้กมาก จึงมีความเป็นไปไดท่ี้ตลาด

อุตสาหกรรมการบินจะขยายใหญ่ข้ึนมาก
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กำรขยำ

เ ม่ือสิบหา้ปีท่ีแลว้ ประเทศอินเดียมีส่วนในตลาดการคา้โลกเพียงเลก็นอ้ย 

เน่ืองจากภาคส่วนต่าง ๆ ในเศรษฐกิจอินเดียเร่ิมมีการแข่งขนัมากข้ึน การ

ส่งออกเร่ิมโตข้ึนอยา่งเด่นชดั การส่งออกสินคา้อินเดียท่ีบนัทึกไวใ้นอตัรา

การเติบโตรายปีโดยรวม (CAGR) อยูท่ี่ 11.6 เปอร์เซ็นต ์ จาก 179 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐในระหวา่งปีการเงิน 2010 ถึง 310 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ใน

ปีการเงิน 2015 ซ่ึงอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงข้ึน รวมการน�าเขา้ก็

เติบโตข้ึนดว้ย จาก 111.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ในระหวา่งปี 2004-05 เป็น 

447.5พนัลา้นในระหว่างปี2014-15ประเทศอินเดียเป็นสมาชิกดั้งเดิมของ

องคก์ารการคา้โลกและไดรั้บการปฏิบติัต่อประเทศสมาชิกทุกประเทศ และ

คู่คา้ต่างๆ เยีย่งชาติท่ีไดรั้บการอนุเคราะห์ยิง่ (MFN) อินเดียตกลงปฏิบติั
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ตำรำง2: ยอดกำรค้ำของอนิเดยีในห้ำปีทีผ่่ำนมำ (พนัล้ำนเหรียญสหรัฐ

แนวโน้ม
กำรค้ำ

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
(เม.ย. – 
ม.ค.)

การส่งออก
ทั้งหมดของ
อินเดีย

300.4 313.5 310.34 220.9

การน�าเขา้
ทั้งหมดของ
อินเดีย

490.7 450.6 447.964 381.006 307.3

ยอดคงเหลือ
จากการคา้

-190.3 -137.1 -137.625 -118.716 -86.4

รวม 791.1 764.1 758.301 490.206 528.2

แหล่งขอ้มูล: DGCI&S รัฐบาลอินเดีย

ตามระเบียบท่ีส่ีและหา้ของ GATS ประเทศอินเดียมีระบบการขายท่ีหลาก

หลายและเขม้แขง็ และเป็นคู่คา้ในสญัญาระดบัภมิูภาค อยา่งไรกต็ามถึง

แมว้า่อินเดียจะมีขอ้จ�ากดัต่าง ๆ และมีปัญหาเร่ืองการเขา้ถึงภมิูภาค แต่กมี็

การก�าหนดนโยบายการคา้เพ่ือเอ้ือใหเ้กิดการเขา้ถึงภูมิภาคเหล่านั้นมากข้ึน

โดยมีจุดประสงคเ์พื่อส่งเสริมการส่งออก ซ่ึงมีหลกัฐานยนืยนัดว้ยสญัญา 15 

ฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช ้และการเขา้ร่วมเจรจาในสญัญาฉบบัอ่ืน ๆ 

นโยบายการคา้ของอินเดีย ท่ีเก่ียวกบัการคา้ต่างประเทศ (FTP) ซ่ึงออก

ทุกหา้ปี ซ่ึงจะไดรั้บการปรับเปล่ียนเป็นคร้ังคราวไปตามปัจจยัภายในและ

ภายนอก นโยบายการคา้ต่างประเทศในปี 2015 -20 ซ่ึงออกบงัคบั ณ วนัท่ี 1 

เมษายน 2015 มีจุดประสงคใ์หอิ้นเดียเป็นสมาชิกท่ีมีความส�าคญัในการคา้

ระหวา่งประเทศ และเพิ่มส่วนแบ่งในการส่งออกของโลกใหถึ้ง 3.5% ใน

ปี 2020 เป้าหมายดงักล่าวจะส�าเร็จไดโ้ดยก�าหนดนโยบายส่งเสริมท่ีเพียง

พอและมีเสถียรภาพ ส�าหรับการคา้สินคา้และบริการจากต่างประเทศ รวม

ถึงระเบียบและกระบวนท่ีเก่ียวขอ้ง และผลประโยชนจ์ากการคา้ พร้อมทั้ง

โครงการท่ีเร่ิมด�าเนินการเม่ือไม่นานมาน้ีเช่น “เมค อิน อินเดีย” “ดิจิตลั 

อินเดีย” และ “สกิลส์ อินเดีย” ซ่ึงส่งเสริมความหลากหลายของสินคา้ส่งออก

ของอินเดีย โดยการช่วยภาคส่วนท่ีส�าคญัใหมี้ความสามารถในการแข่งขนั

มากข้ึน และสร้างโครงสร้างการด�าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัภมิูภาคทางการคา้

ท่ีส�าคญั

กำรค้ำสินค้ำ 
ในปี 2015-16, อินเดียประสบภาวะการคา้ซบเซาต�่าสุด ในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมา 

ผลิตภณัฑมี์ส่วนแบ่งสูงสุดในการส่งออก ถึง 74.1% ซ่ึงเป็นสินคา้เคมี สินคา้

ทางวศิวกรรม และ สินคา้เบด็เตลด็อ่ืน ๆ เพ่ือการผลิต ในปี 2015-16 สินคา้ส่ง

ออกนอกเหนือจากสินคา้เคมีและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง รวมทั้งเส้ือผา้ส�าเร็จรูป

ในตลาดภายในประเทศมีการเติบโตมากข้ึน การส่งออกปิโตรเลียมและน�้ามนั

ดิบลดลงไปเหลือ 49.4% สินคา้ท่ีผลิตซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดลดลงไปจาก
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ภำพ 1: แนวโน้มกำรค้ำของอนิเดยีระหว่ำงปี 2012 – 2016-17

(เม.ย. – ม.ค.)

แหล่งขอ้มูล: DGCI&S รัฐบาลอินเดีย
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ได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือของภูมิภาค (SAARC) ใน

วันที่ 8 ธันวาคม 1985 เพื่อท�าให้การร่วมงานของภูมิภาคมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น ในเดือนเมษายน 2007 ที่ประชุมสูงสุดของ SAARC ครั้งที่ 14 มีประเทศ

อัฟกานิสถานเป็นสมาชิกประเทศที่ 8  

เดิม 8.0% การตกต�่าลงน้ีมีสาเหตุหลกัมาจากการส่งออกเหลก็ท่ีต�่าลง ซ่ึงได้

รับการบนัทึกวา่ตกต�่าลงไปท่ี 36.5% ในปี 2015-2016 การส่งออกผลิตภณัฑ์

ทางการเกษตรและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ลดลงไป 18% อุตสาหกรรมพลอย

และอญัมณี มีส่วนแบ่ง 15%   ในสินคา้ส่งออก ตกลงไป 6.21% 

นอกจากน้ี พบวา่ 43% ของผลิตภณัฑส่์งออกไปยงัทวปีเอเชีย ตามมาดว้ย 

ทวปียโุรป และอเมริกา ตลาดส่งออกหลกัคือสหรัฐอเมริกา (USA) สาธารณรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ฮ่องกง และ ประเทศจีน

สัญญำกำรค้ำ 
ในหลายปีท่ีผา่นมา อินเดียไดเ้ขา้ท�าสนธิสญัญาทวภิาคี และสญัญาการคา้

กบัภมิูภาคท่ีส�าคญั ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของกรมพาณิชยใ์นการพฒันาใหอิ้นเดีย

มีบทบาทส�าคญัในวงการการคา้โลกภายในปี 2020 นอกจากการใหค้วาม

ช่วยเหลือของอตัราภาษีในการคา้สินคา้กบัประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ และสญัญา

ฉบบัน้ียงั   ท�าใหท้รัพยสิ์นทางปัญญาเชิงเศรษฐศาสตร์มีจ�านวนเพิ่มข้ึน และ

ท�าใหก้ารคา้มีการเปิดเสรีมากข้ึน 

 อินเดียไดเ้ขา้ร่วมเขตการคา้เสรีคร้ังแรกในปี 1975  ซ่ึงรัฐบาล

อินเดียไดล้งนามในสนธิสัญญากรุงเทพ  ในช่วงแรกเป็นการเร่ิมความร่วม

มือกนัระหว่างประเทศท่ีก�าลงัพฒันาในเขตเอเชีย-แปซิฟิก ซ่ึงขอบเขตการ

ประสานงานยงัแคบอยู ่ ต่อมาในปี 2005 เร่ิมมีความร่วมมืออีกคร้ัง ดว้ย

ขอ้ตกลงกาการคา้ในเขตเอเชีย-แปซิฟิก (APTA) และการเปิดการคา้เสรี

เร่ิมมีการด�าเนินการจริงจงัข้ึนระหว่างประเทศสมาชิก (บงักลาเทศ จีน 

อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนศรี

ลงักา   นอกจากน้ีมีความร่วมมือกนัในภูมิภาคเอเชียใต ้(SAARC)1 ซ่ึงได้

ตั้ง PTA (SAPTA) ในปี 1995 ซ่ึงเป็นความร่วมมือกนัในภูมิภาคเอเชียใต้

อีกอนัหน่ึง ซ่ึงต่อมาไดพ้ฒันาเป็นการคา้เสรี FTA ( SAFTA) ในปี 2006 

และจะใชส้ัญญา SAPTA แทนในปี 2016 เพ่ือเปิดเสรีทางการคา้ เน่ืองจาก

ระบบการยกเวน้ธรรมเนียมศุลกากรสมบูรณ์แลว้ นอกจากน้ี อินเดียไดท้�า

ขอ้ตกลงทวิภาคีการคา้เสรีเป็นคร้ังแรกกบัศรีลงักา ช่ือว่า ขอ้ตกลงการคา้

เสรี อินเดีย-ศรีลงักา (ISFTA) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นเดือนมีนาคม 2000 และ

หลงัจากนั้นมีการลงนามในสัญญาการคา้เสรีดงัน้ี 

ขอ้ตกลงการคา้เสรีท่ีส�าคญับางฉบบัท่ีอินเดียเขา้ร่วมลงนาม มีดงัน้ี 

• ขอ้ตกลงการเป็นคู่คา้เศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ (CEPA) กบัประเทศญ่ีปุ่น

และสาธารณรัฐเกาหลี 

• ขอ้ตกลงการเป็นคู่คา้เศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ (CEPA) กบัประเทศ

มาเลเซีย

• ขอ้ตกลงการเป็นคู่คา้เศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ (CEPA) กบัประเทศเกาหลี 

• ขอ้ตกลงการคา้อินเดีย-อาเซียน

• ขอ้ตกลงการคา้เสรีกบัประเทศศรีลงักา (การคา้สินคา้) ในเขตการคา้เสรี

1%
1%

47%

20%

21%

10%

เอเชีย

อเมริกา

ยโุรป

แอฟริกา

โอเชียเนีย

อ่ืน ๆ

ภำพ 2: ทศิทำงกำรส่งออกสินค้ำทำงเรือของอนิเดยีในช่วงปี 2015-2016

แหล่งชอ้มูล : DGFT
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เอเชียใต ้ซ่ึงจดัท�าโดยประเทศอินเดีย

บงักลาเทศ ภูฎาน มลัดีฟส์ เนปาล ปากีสถาน และศรีลงักา 

• ขอ้ตกลงกรอบการคา้กบัประเทศไทย 

• ขอ้ตกลงการคา้เอเชียแปซิฟิกกบับงักลาเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศ

จีน และศรีลงักา 

• ขอ้ตกลงทางการคา้พิเศษกบัอฟักานิสถาน 

• เขา้ระบบสิทธิพิเศษทางการคา้ระดบัโลกกบั 46 ประเทศ 

• สนธิสัญญามิตรภาพกบัภูฎาน 

• สนธิสัญญาการคา้กบัเนปาล

• ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศฟินแลนด ์

ข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ยังอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำ 
ข้อตกลงทางการค้าท่ีส�าคัญในอนาคตของอินเดียบางฉบับท่ียงัอยู่ใน

ระหว่างการเจรจามีดงัน้ี

• อินเดีย-สหภาพยโุรป (สัญญาการลงทุนและการคา้ระหว่างประเทศ)

• ขอ้ตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ อินเดีย-ไทย

• ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี และขอ้ตกลงการเป็นคู่คา้เศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ 

อินเดีย-นิวซีแลนด ์

• ขอ้ตกลงการเป็นคู่คา้เศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ อินเดีย-สิงคโปร์

• ขอ้ตกลงความร่วมมือการคา้เสรี และสัญญาการลงทุนและการคา้

ระหว่างประเทศ อินเดีย และสหภาพยโุรป(ไอซ์แลนด,์ นอร์เวย,์ ลิกเตนส

ไตน์ และสวิตเซอร์แลนด)์

• ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี อินเดีย แคนาดา

• ขอ้ตกลงการเป็นคู่คา้เศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ อินเดีย มอริเชียส

• ขอ้ตกลงความร่วมมือทางการคา้พิเศษระหว่าง อินเดีย สหภาพศุลกากร

แอฟริกาใต ้ (แอฟริกาใต,้ บาสวานา,เลโซโธ, สวาซิแลนด ์ และนามิเบีย) 

ขอ้ตกลงการเป็นคู่คา้แบบสมบูรณ์ อินเดีย – ศรีลงักา (ซ่ึงจะขยายไปใน

ส่วนของบริการและการลงทุน) 

•การร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคนิคในหลายภาคส่วนของกลุ่มประเทศ

อ่าวเบงกอล (อินเดีย, บงักลาเทศ, ภูฎาน ศรีลงักา เมียนมาร์ ไทย และ

เนปาล) 

• ขอ้ตกลงกรอบความร่วมมือของสภากลุ่มประเทศในอ่าวอินเดีย (ซาอุดิ 

อารเบีย, โอมาน, คูเวต, บาห์เรน, กาตาร์ และเยเมน) 

• ขอ้ตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบสมบูรณ์และการคา้เสรี อินเดีย-

ออสเตรเลีย

• ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอินเดีย อิสราเอล 

• ขอ้ตกลงการคา้พิเศษ อินเดีย – ตลาดร่วมอเมริกาใตต้อนล่าง

• ขอ้ตกลงการคา้พิเศษ อินเดีย – ชิลี

• การประชุมรัฐมนตรีเพ่ือการคา้ระหว่างอินเดีย – อินโดนิเซีย ซ่ึงมีวาระ

ประชุมทุกสองปี (BTMF) การหารือเพ่ือท�าขอ้ตกลงความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ (CECA) ระหว่างอินเดีย – อินโดนิเซีย

• ขอ้ตกลงการเป็นคู่คา้เศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ (RCEP) กบักลุ่มประเทศ

อาเซียน + 6 ประเทศคู่คา้เสรี

กำรเป็นคู่ค้ำทำงเศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ในภูมิภำค (RCEP)
การเป็นคู่คา้ทางเศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ในภูมิภาค (RCEP) เป็นการ

เสนอขอ้ตกลงการคา้เสรีระหว่างสิบหกประเทศ โดยมีสิบประเทศจาก

กลุ่มอาเซียน (บรูไน, กมัพูชา, อินโดนิเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, 

ฟิลิปปินส์, สิงึคโปร์, ประเทศไทย และเวียดนาม) และประเทศคู่คา้อีก 6 

ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ประเทศจีน อินเดีย ญ่ีปุ่น เกาหลี และนิวซีแลนด ์

RCEP เป็นโอกาสเขา้ร่วมการคา้เสรีท่ีใหญ่ท่ีสุดของอินเดีย ซ่ึงมีขนาด

ตลาดขนาด 3.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐหรือ 49% ของประชากรโลก และ

ขนาดเศรษฐกิจ (GDP) จ�านวน 22.5 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ 29%ของ

ส่วนแบ่งตลาดโลก 

กรอบความร่วมมือ RCEP มีจุดประสงคเ์พ่ือให้โซ่อุปทานของภูมิภาค

มีบทบาทในตลาดโลก RCEPจะช่วยให้เกิดผลประโยชน์เจากสินคา้แล

ะบริการของอินเดียจะเขา้ตลาดท่ีใหญ่กว่าเดิม และเป็นประโยชน์ต่อโซ่

อุปทานของภูมิภาคและของโลก นอกจากน้ี กรอบความร่วมมือ RCEP 

จะช่วยให้สนบัสนุนให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกนั ซ่ึงเป็น

พ้ืนฐานของขอ้ตกลงการคา้เพ่ือประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ท�าให้ประเทศ

สมาชิกสามารถพฒันาเศรษฐกิจไปไดอี้กหลายระดบั 
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เขตเศรษฐกจิพเิศษในอนิเดยี

อินเดียเป็นประเทศแรกในอินเดียท่ีจดัตั้งและประชาสมัพนัธ์แนวคิดรูปแบบเขตส่งออก (EPZ- Export Processing Zone) ตั้งแต่ปี 1968 ปัจจุบนัน้ี มีเขต

เศรษฐกิจพิเศษอินเดีย 206 เขต ซ่ึงด�าเนินการส่งออก ในขณะท่ีอีก 411 เขตไดรั้บการอนุมติัอยา่งเป็นทางการ เขตเศรษฐกิจพิเศษไดร้ายไดจ้ากการลงทุน 

60.94 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าการส่งออก 35.3 พนัลา้นรูปี ในระหวา่งสองไตรมาสแรกของปี 2016-17 
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แหล่งขอ้มูล : DGFT

ภำพ 3: เขตเศรษฐกจิพเิศษในอนิเดยี แบ่งตำมประเภทกำรด�ำเนินกำรกำรด�ำเนินกำร

เลขท่ี
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กำรลงทุน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในธุรกิจท่ีก้าวหน้าแลว้และท่ีก�าลงัพฒันาและ

ขยายตลาด และ (EMDEs) ไดรั้บการคาดการณ์วา่จะเติบโตเร็วข้ึนในปี 

2017-18 ซ่ึงน่าจะเติบโตประมาณ 3.4% และ 3.6% ตามล�าดบั การเติบโตใน

ประเทศอินเดียปี 2017 คาดวา่จะอยูท่ี่ 7.2% และ 7.7%   ในปี 2018 ตามขอ้มูล

อพัเดทของรายงานเศรษฐกิจโลก 

ตอนน้ีอินเดียก�าลงัพยายามปฏิรูปเพ่ือปลดล็อกศกัยภาพการลงทุนใน

ประเทศ เพื่อพฒันาธุรกิจ เปิดเสรีการลงทุนจากต่างประเทศ  ใหท้างแก้

ปัญหากบัขอ้พิพาทขององคก์ร ท�าใหโ้ครงสร้างภาษีไม่ซบัซอ้น และการก

ระตุน้ใหเ้กิดค่าใชจ่้ายทั้งในภาครัฐและเอกชน

มูลค่าการลงทุนในปีการเงิน 2016-17 (จนถึงเดือนธนัวาคม 2016) พุง่ข้ึน 

21.74% ไปท่ี 35.8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐจาก 29.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐซ่ึง

เป็นมูลค่าของปีท่ีแลว้ 

ขอ้มูลของปีการเงิน 2016 ช้ีวา่การเพิ่มอตัราการลงทุนโดยตรงจากต่าง

ประเทศ เป็นของการลงทุนในภาคการบริการ ตามมาดว้ยการส่ือสาร ใน

ภาคโครงสร้างพื้นฐาน น�้ามนั เหมือง และโทรคมนาคม มีการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศสูงข้ึน ในขณะท่ีบริการและการคา้สินคา้ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ขายส่ง และขายปลีกเงินสด) ท�าใหเ้ศรษฐกิจในส่วนน้ีเติบโต

ข้ึนในปีการเงิน 2016 มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จากประเทศ
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มอริเชียสสูงท่ีสุด ท่ี 12.819 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ตามมาดว้ย สิงคโปร์ 

(7.115 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ญ่ีปุ่น (4.24 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) สหราช

อาณาจกัร (1.27 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ และสหรัฐอเมริกา (1.94 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐ) การท่ีมีเงินลงทุนหลัง่ไหลเขา้มาในประเทศท�าใหส้ถานการณ์

การใชจ่้ายของประเทศอินเดีย (BoP) ดีข้ึนและท�าใหค่้าเงินรูปีมีเสถียรภาพ 

“ประเทศอินเดียเร่ิมมีอิทธิพลในตลาดซ่ึงมีการควบรวมหรือการก่อตั้ง

กิจการ ถือเป็น 8.8 เปอร์เซ็นตข์องเขตเอเชียแปซิฟิก ซ่ึงนบัวา่สูงสุดนบัตั้งแต่

ปี 2007 (9.4 เปอร์เซ็นต)์ และมีส่วนแบ่งตลาดมากกวา่ปี 2015 ถึง 3.6%” จาก

เมิร์จมาร์เกต็ มูลค่าขนาดธุรกิจเฉล่ียเพิ่มข้ึนจ�านวน 166.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ซ่ึงนบัเป็นสองเท่าจากปี 2015  

อินเดียมีนโยบายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ท่ีเสรีและ

โปร่งใสท่ีสุดในบรรดาเศรษฐกิจท่ีส�าคญัของโลก

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศยกเลิกขอ้เสนอทาง

ชื่อ
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ตน้ทุนการผลิตลดลงเพราะ
ค่าแรงลดลง

มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์
ท่ีตั้งของอินเดียอยู่
ใกลเ้อเชียอาคเนย ์
ตะวนัออกกลาง และ
ยโุรป

รัฐบาลมุ่งพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

ภาษาองักฤษเป็นหน่ึง
ในภาษาหลกัทางธุรกิจ

มีแรงงานท่ีมีทกัษะ

รัฐบาลออกนโยบายท่ีเป็น
มิตรกบัผูล้งทุนเพิ่มข้ึน

มีการเติบโตของประชากรระดบั
กลางสูงและรวดเร็วข้ึน และ
ประชากรท่ีเปล่ียนแปลงจาก
ระดบัยากจนสู่ระดบักลางสูงและ
รวดเร็วข้ึน ท�าใหเ้กิดการบริโภค
ในประเทศสูงข้ึน
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โครงกำรกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำง
ประเทศ(ส่วนแบ่ง)

กำรลงทุนโดยตรงในอนิเดยีแบบแยกประเภทธุรกจิ

เงนิลงทุนโดยตรง (หุ้น) 
(ส่วนแบ่ง)

ต�ำแหน่งงำนจำกกำรลงทุน
โดยตรง   

6.6 6.0

2012 20122013 20132014 2014 2012 2013 2014

กลยทุธ์

ขายปลีก

การผลิต

บริการ

4.2 2.7 2.8 2.6 3.1 3.5 2.1

7.9

24.3
23.8

23.8

12.7
12.7 13.5

23.1

39.9

15.1 11.613.2

12.7

45.5 45.5
46.439.4

18.1

39.4 39.0

44.3
37.0

12.7

36.3 37.1 36.8

61.2

การคา้ปลีกรวมถึงการคา้ปลีกทัว่ไป การก่อสร้าง การน�าวสัดุกลบัมาใชใ้หม่ และการสกดั  กลยทุธ์จะรวมถึงการตั้งส�านกังานใหญ่ ศนูยก์ารศึกษาและการอบรม รวมทั้งศนูยว์จิยัและพฒันา 

ธุรกิจมากกวา่ 90 เปอร์เซนตข์องการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพื่อ

ท�าให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศชดัเจนข้ึนและวางแผนว่าจะมีการ

ลงทุนมากกวา่5,000 สิบลา้น รูปี รัฐบาลจะประกาศมาตรการเพ่ิมเติมในการ

ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ดว้ยการปฏิรูปกฎหมายแรงงาน

และส่งเสริมใหมี้การช�าระเงินทางดิจิตอล

• 100% ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไดรั้บอนุญาตใหด้�าเนินการ

ไดโ้ดยอตัโนมติั ในธุรกิจและบริการทุกแขนง ยกเวน้บางแขนงซ่ึงรัฐบาล

ตอ้งอนุมติัก่อน ในการด�าเนินการแบบไม่ตอ้งรออนุมติั นกลงทุนจะตอ้งส่ง

หนงัสือแจง้ธนาคารทุนส�ารองอินเดียภายใน30 วนัหลงัจากไดรั้บเงินโอน

จากต่างประเทศ   

แขนงธุรกจิทีไ่ม่อนุญำตให้มกีำรลงทุนจำกต่ำงประเทศโดยตรง
ไม่อนุญาตใหมี้การลงทุนจากต่างประเทศในแขนงธุรกิจดงัต่อไปน้ี

(แหล่งขอ้มูล: ธนาคารทุนส�ารองอินเดีย) 

1. ธุรกิจสลากกินแบ่งทั้งของรัฐบาลและเอกชน 

สลากกินแบ่งออนไลน์ ฯลฯ 

2. การพนนั รวมถึงคาสิโน ฯลฯ 

3. กองทุนการออมระยะสั้นเพ่ือซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 

4. สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร 

5. การขายสิทธ์ิการพฒันาพ้ืนท่ี(TDRs)

6. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยห์รือการก่อสร้างอาคารเพ่ือท�าเป็นฟาร์ม 

7. ผลิตบุหร่ี ข้ีโย บุหร่ีมวนเลก็ บุหร่ีท่ีมียาสูบหรือใชว้สัดุแทนยาสูบ 

8. กิจกรรมหรือแขนงธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ภาคเอกสารชนทุน เช่น 

(1) พลงังานปรมาณู (2) ก่อสร้างทางรถไฟ 

(นอกเหนือจากกิจกรรมท่ีไดรั้บอนุญาต ซ่ึงระบุไวใ้นขอ้ 

18 ของภาคผนวก บี) 
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ตำรำง 4: ส่วนแบ่งโดยรวมของประเทศทีเ่ข้ำมำลงทุนสูงสุด ตำมปริมำณกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ 

จ�านวนเงินหน่วยสิบลา้นรูปี (หน่วยเงินลา้นเหรียญสหรัฐ)

อนัดบั ประเทศ
2014-15
เมษำยน-มนีำคม

2015-16
เมษำยน-มนีำคม

2016-17
เมษำยน 16–
ธันวำคม 16

กำรลงทุนสะสม
(เมษำยน ’00 –
ธันวำคม
‘16)

% ของกำรลงทุน
ทั้งหมด
(เป็นเหรียญสหรัฐ

1 มอริเชียส
55,174
(9,030)

54,706
(8,355)

86,033
(12,819)

566,396
(108,729) 34%

2 สิงคโปร์ 
41,350
(6,742)

89,510
(13,692)

47,659
(7,115)

304,325
(52,994)

16%

3 ญ่ีปุ่น
12,752
(2,084)

12,275
(2,614)

28,522
(4,249)

139,193
(25,215) 8%

4 สหราชอาณาจกัร
8,769
(1,447)

5,938
(898)

8,480
(1,266)

124,071
(24,374) 8%

5 สหรัฐอเมริกา
11,150
(1,824)

27,695
(4,192)

13,010
(1,940)

107,585
(19,884) 6%

6 เนเธอร์แลนด์
20,960
(3,436)

17,275
(2,643)

16,749
(2,500)

111,283
(19,814) 6%

7 เยอรมนี
6,904
(1,125)

6,361
(986)

6,091
(907)

50,961
(9,537) 3%

8 ไซปรัส
3,634
(598)

3,317
(508)

3,752
(559)

46,433
(9,111) 3%

9 ฝร่ังเศส
3,881
(635)

3,937
(598)

2,812
(419)

29,337
(5,531) 2%

10 UAE 2,251
(367)

6,528
(985)

4,128
(613)

25,776
(4,643) 1%

รวมเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ของทุกประเทศ 

189,107
(30,931)

262,322
(40,001)

240,385
(35,844)

1,736,244 
(324,478

แหล่งขอ้มูล: DIPP รัฐบาลอินเดีย
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ตำรำง5: ภำคธุรกจิ ปริมำณจ�ำกดักำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ และวธีิกำรลงทุน (ณ วนัที ่08.07.2016)

ล�ำดบั ภำคธุรกจิ/กจิกรรม ปริมำณจ�ำกดั
กำรลงทุน 

1. ภาคการเกษตร 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

2. ภาคการเพาะปลูก 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

3. การท�าเหมืองแร่โลหะและแร่ที่ไม่ใช่โลหะ 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

4. เหมืองถ่านหินและลิกไนต์ 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

5. การผลิต 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

6. บริการกระจายเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ต (เทเลพอร์ต, ดีทีเอช, เครือข่ายเคเบิล, ทีวีบนมือถือ, เอชไอทีเอส) 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

7. บริการเผยแพร่ข้อมูลผ่านวิดีโอ - การเชื่อมโยงช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่ช่อง "ข่าวและเหตุการณ์

ปัจจุบัน" / การเชื่อมช่องทีวี
100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

8. ท่าอากาศยาน – ยังไม่ด�าเนินการ 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

9. ท่าอากาศยาน – ด�าเนินการแล้ว 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

10. บริการขนส่งทางอากาศ - ไม่ก�าหนดตารางเวลา 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

11. บริการขนส่งทางอากาศ - บริการเฮลิคอปเตอร์ / บริการเครื่องบินทะเล 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

12. บริการจัดการภาคพื้นดิน 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

13. องค์กรเพื่อ การบ�ารุงรักษาและการซ่อมแซม สถาบันฝึกบิน และสถาบันฝึกอบรมด้านเทคนิค 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

14. บริษัทก่อสร้าง 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

15. นิคมอุตสาหกรรม แห่งใหม่และแห่งที่มีอยู่แล้ว 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

16. การค้า – ขายส่ง 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

17. การค้า – การค้าระหว่างธุรกิจ 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

18. ร้านปลอดภาษี 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

19. โครงสร้างทางรถไฟ* 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

20. บริษัทฟื้นฟูสินทรัพย์ 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ
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ล�ำดบั ภำคธุรกจิ/กจิกรรม
ปริมำณจ�ำกัด
กำรลงทุน  

21 บริษัทข้อมูลเครดิต 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

22 ตู้เอทีเอ็มที่ไม่มีสังกัดธนาคาร 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

23 บริษัทการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

24. เภสัชกรรม – ที่ยังไม่ด�าเนินการ 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

25. ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ - กิจกรรมส�ารวจปิโตรเลียมของแหล่งน้�ามันและก๊าซธรรมชาติ 100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

26 การกลั่นปิโตรเลียมโดภาคเอกชน 49% - จ�ากัดการลงทุน – ไม่ต้องรออนุมัติ

27 บริษัท โครงสร้างพื้นฐานในตลาดหลักทรัพย์ 49% -จ�ากัดการลงทุน – ไม่ต้องรออนุมัติ

28 การแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ 49% -จ�ากัดการลงทุน – ไม่ต้องรออนุมัติ

29. ประกันภัย 49% -จ�ากัดการลงทุน – ไม่ต้องรออนุมัติ

30. เงินบ�านาญ 49% -จ�ากัดการลงทุน – ไม่ต้องรออนุมัติ

31. แลกเปลี่ยนพลังงาน 49% -จ�ากัดการลงทุน – ไม่ต้องรออนุมัติ

32  อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศตามใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยอุตสาหกรรม 

(การพัฒนาและกฎระเบียบ) 1951 

49%- ไม่ต้องรออนุมัติหากสูงกว่า 49%

– ตามแต่ที่รัฐบาลจะก�าหนดเป็นกรณีไป

33. 3. เอ. ภาคการธนาคาร (ภาคเอกชน) ปริมาณจ�ากัดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  74%
ไม่ต้องอนุมัติจนถึง 49% หากเกิน 49% ให้

เป็นไปตามท่ีรัฐบาลก�าหนด และจ�ากัดท่ี 74%

34. 3. บี. ภาคการธนาคาร (ภาครัฐบาล) ปริมาณจ�ากัดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  20%
ปริมาณจ�ากัดการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศ  20% โดยรัฐบาล

35. ดาวเทียม – การจัดตั้งและการด�าเนินงานภายใต้แนวทางของกรมอวกาศ/ไอเอสอาร์โอ 100%- รัฐบาล

36

สื่อสิ่งพิมพ์
เอ. การเผยแพร่หนังสือพิมพ์และวารสารเกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันและนิตยสารต่าง
ประเทศของอินเดีย
บี. การเผยแพร่วารสารวิทยาศาสตร์ / วารสารพิเศษ / วารสารที่ออกเป็นช่วงเวลา

เอ. 26% - จ�ากัดการลงทุนโดยตรง 

บี.  100% - โดยรัฐบาล (ทั้งสองข้อ)

37. บริการโทรคมนาคม (รวมถึงการสื่อสาร )
ไม่ต้องอนุมัติจนถึง 49% หากเกิน 49% 

ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลก�าหนด 
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หมายเหตุ:ความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับต่างประเทศไม่ว่าเป็นในร

แบบใดรวมถึงการให้ใบอนุญาตให้ประกอบการโดยใช้นามของตน 

เคร่ืองหมายการคา้ ช่ือผลิตภณัฑ ์สญัญาการจดัการ จะไม่ไดรั้บอนุญาต หาก

เป็นธุรกิจเก่ียวกบัสลากกินแบ่งหรือการพนนัใด ๆ 

วิธีกำรช�ำระเงินที่อนุญำตให้ผู้ลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ
สำมำรถกระท�ำได้เมือ่ลงทุนกบับริษทัอนิเดยี
(แหล่งขอ้มูล: ธนาคารทุนส�ารองอินเดีย) 

บริษทัอินเดียท่ีออกหุน้ หรือหุน้กูท่ี้แปลงสภาพได ้ ใหก้บับุคคลท่ีไม่ได้

อาศยัอยูใ่นประเทศอินเดีย จะมีการพิจารณาจ�านวนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

เอ. การโอนเงินผา่นธนาคารตามปกติ

บี. เดบิตบญัชี NRE/ FCNR (B) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีบญัชี AD กบั

ธนาคารประเภท 1

ซี.เดบิตบญัชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาซ่ึงไม่มีดอกเบ้ียเป็นหน่วยรูปี

อินเดีย ซ่ึงเปิดบญัชีเป็นประเภท AD ประเภท 1 แทนพลเมืองอินเดีย หรือ 

พลเมืองท่ีไม่ใช่พลเมืองอินเดียหลงัจากไดรั้บการอนุมติั เพื่อช�าระเงินซ้ือหุน้

ดี. การแปลงค่าสมัปทาน/ เงินทั้งหมด/ ค่าความรู้เชิงเทคนิค ใหเ้ป็นมูลค่าเงิน 

หรือการแปลงมูลค่าของธนาคารกลางยโุรป

อี.การแปลงค่าก่อนการรวมกิจการ ค่าใชจ่้ายก่อนด�าเนินการท่ีเกิดข้ึนโดย

องคก์รท่ีไม่มีสญัชาติอินเดียหา้ มูลค่าประเมินสูงสุดท่ีหา้เปอร์เซ็นตข์องทุน

จดทะเบียนหรือ 500,000 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวา่จ�านวนใดนอ้ยกวา่

กนั 

เอฟ. การแปลงหน้ีเจา้หน้ีการคา้น�าเขา้/ ค่าใชจ่้ายในการจดทะเบียนจดัตั้ง/ 

สามารถใชพิ้จารณาเพ่ือออกหุน้ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก FIPB

จี.การช�าระเงินใหก้บักองทุนใด เพ่ือช�าระเงินใหก้บัคนท่ีอยูน่อกประเทศ

อินเดีย การช�าระเงินท่ีไม่ตอ้งใหธ้นาคารส�ารองหรือรัฐบาลอินเดียอนุมติั

ก่อน และ 

เอช. การแลกเปล่ียนตราสารทุน หากบริษทัท่ีไดรั้บการลงทุนของอินเดียเขา้

ร่วมแนวทางของรัฐบาลตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากรัฐบาลก่อน

หากหุน้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ไดอ้อกภายใน 180 วนันบัจากวนัท่ีได้

รับเงินโอนเขา้หรือวนัท่ีมีเดบิตไปยงับญัชี NRE / FCNR (B) / บญัชีผูดู้แล

ผลประโยชน ์ เงินจ�านวนนั้นจะถูกคืน นอกจากน้ีธนาคารส�ารองอินเดียอาจ

จะยืน่ค �าขอ หากมีเหตุผลท่ีเพียงพอ จะอนุญาตให ้ บริษทัของอินเดียท�าการ

คืนเงินดงักล่าว /หรือจดัสรรหุน้ตามจ�านวนเงินท่ีช�าระ หากมียอดคา้งช�าระ

เกินกวา่ 180 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บเงิน

 

ควำมน่ำสนใจของอินเดียในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำและกำรคำด
กำรณ์ในอนำคต: ข้อสังเกตบำงประกำร
ถึงแมว้า่การปฏิรูปทางเศรษฐกิจของอินเดียอาจเร็วบา้งชา้บา้ง แต่ทิศทาง

การด�าเนินงานจะมุ่งสู่การเติบโตของเศรษฐกิจท่ีมัน่คง มีโครงการใหม่ใน

อินเดียซ่ึงเป็นพลงังานใหม่ท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจ เราไดเ้ปิดเสรีใหมี้การลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศในแขนงธุรกิจส�าคญั ๆ ทุกภาคยกเวน้ร้านขายปลีก

ท่ีมีสินคา้หลายแบรนด ์ ก�าลงัเปิดรับการลงทุนอยู ่ ซ่ึงส่งผลใหเ้งินลงทุน

โดยตรงในปีน้ีมีจ�านวนเพิม่ข้ึน 48% เม่ือคิดเป็นสกลุเงินดอลลาร์

ล�ำดบั ภำคธุรกจิ/กจิกรรม
ปริมำณจ�ำกัด
กำรลงทุน  

38. เอ. การค้าปลีกยี่ห้อเดียว ไม่ต้องอนุมัติจนถึง 49% หากเกิน 49% ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลก�าหนด 

39. บี. การค้าปลีกหลายยี่ห้อ 51% - ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลก�าหนดทั้งหมด

40 บริการหลักทรัพย์ภาคเอกชน 49% - ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลก�าหนดทั้งหมด

* ขอ้เสนอเก่ียวกบัการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในกรณีท่ีเกิน 49% ในแขนงธุรกิจท่ีมีความอ่อนไหว ใหรั้ฐมนตรีการรถไฟน�ามาพิจารณาในสภารัฐมนตรีเพิ่อความมัน่คง เพื่อ

พิจารณาเป็นกรณีไป
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เมอืงทีม่กีำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศสูงสุดของอนิเดยี

เบงกำลูรู

มุมไบ

เดล-ีเอน็ซีอำร์

2.4b$ $ $ $ $ $ $ $

2.1b$ $ $ $ $ $ $ $

1.5b$ $ $ $ $ $ $ $

9.4%

8.6%

6%

ในปี 2014 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเขต เดลี-เอน็ซีอาร์ ลดลงเหลือ 15 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 

โดยลดจาก 23 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2013 สภาพการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภมิูภาคส่วน

ใหญ่จะเป็นการลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เน่ืองจากในเขตเอน็ซีอาร์ (เขตรอบเมืองหลวง) ก�าลงัจะกลาย

เป็นเมือง และเน่ืองจากเขตน้ีมีแรงงานท่ีมีทกัษะหลากหลาย จึงเป็นศนูยก์ลางของบริษทัพหุสญัชาติหลาย

แบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคธุรกิจ 

ศนูยก์ลางดา้นเทคโนโลยขีองอินเดียดึงดูดการลงทุนมากกวา่45 เปอร์เซนต ์ในธุรกิจ TMT  (ช้ินส่วน

อิเลก็ทรอนิกส์ซอฟตแ์วร์และบริการ FT)เน่ืองจากรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนเงินทุน 50% แก่หน่วยวจิยั

และพฒันา ภาคอุตสาหกรรม (ต่างๆ) มากข้ึน: นกัลงทุนต่างชาติไดริ้เร่ิมด�าเนินโครงการอุตสาหกรรม 6 

ประเภท มูลค่า 236 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2014 เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้เพียงแค่หน่ึงปี 

• นโยบายอุตสาหกรรมฉบบัใหม่ (2014-19) พร้อมแลว้ท่ีจะดึงดูดเงินลงทุน 5 ลา้นลา้นรูปี ( 83 

พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) และสร้างงานกวา่ 1.5 ลา้นต�าแหน่งในภาคการผลิต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาค

อุตสาหกรรม 

เมืองหลวงทางการเงินของอินเดียไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดในภาคบริการทางการเงิน โดยมีโครงการ 14 

โครงการมูลค่า 734 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2014 โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นผูล้งทุนรายใหญ่ในภาค

บริการทางการเงิน ในขณะท่ีสหรัฐฯลงทุนในภาค TMT

• เกิดการสร้างเมืองแบบเร่งรัดท่ีบริเวณชานเมืองใกลเ้คียงมุมไบ(นาว ีมุมไบ, ธานี เป็นตน้) 

เน่ืองจาก  เมืองมีตน้ทุนและทรัพยากรจ�ากดั ซ่ึงการสร้างเมืองดงักล่าวจะเปิดโอกาสทางธุรกิจบริการ

ดา้นการเงินเทคโนโลยแีละโครงสร้าง    

• เขตเดลี-เอน็ซีอาร์ ไดพ้ฒันาเป็นศนูยก์ลางธุรกิจท่ีแขง็แกร่งเน่ืองจากแรงงานในเขตน้ีมีทกัษะสูง 

และเขตน้ียงัเป็นเมืองหลวงของประเทศ เน่ืองจากอตัราการสร้างสงัคมเมือง และการท่ีเขตเอน็ซีอาร์น้ี

ยงัขยายต่อไปเร่ือย ๆ จึงคาดการณ์วา่เขตน้ีจะดึงดูดใหค้นเขา้มาลงทุนอยา่งต่อเน่ือง 

67% 28% 3% 2%

68% 8% 11% 13%

45% 30% 18% 7%
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1.4b$ $ $ $ $ $ $ $

1.1b$ $ $ $ $ $ $ $

5.4%

4.5%

TWIT และภาคยานยนต ์เป็นภาคท่ีนิยมมากท่ีสุดในเจนไน เจนไนมีท่าเทียบเรือเฉพาะส�าหรับการส่งออก

ยานยนต ์นอกจากน้ีพอร์ตเจนไนท่ีทนัสมยัยงัท�าหนา้ท่ีเป็นประตูส�าหรับการส่งออกและน�าเขา้

เมืองท่ีไดมี้โครงการจ�านวนมากท่ีสุดในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงมีมูลค่า 1.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ การลงทุน

ส่วนใหญ่มุ่งเนน้ไปท่ีภาคบริการทางการเงินและสินคา้อุปโภคบริโภค โดยมีสาขาวทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ 

หลงัจากเทลนักาแยกออกจากจากรัฐอานธรประเทศ

ไฮเดอราบตักลายเป็นเมืองหลวงร่วมของทั้งสองรัฐและไดรั้บความสนใจเป็นพิเศษ

• นโยบายอุตสาหกรรมฉบบัใหม่เปิดตวัในปี 2015 ซ่ึงเนน้การส่งเสริมการผลิตและเพิ่มความ

สะดวกในการด�าเนินธุรกิจ หน่วยงานปกครองแห่งรัฐไดส้ร้างส่ิงปลกูสร้างข้ึนกวา่ 150,000 เอเคอร์

เพื่อการอุตสาหกรรม

• มีนโยบายอภิมหึมาของรัฐบาล คือ การลงทุนดว้ยเงิน 15-40 พนัลา้นรูปี (250 - 670ลา้นเหรียญ

สหรัฐ) และ มีนโยบายอภิมหามหึมาของรัฐบาล คือการลงทุน ดว้ยเงิน 15-40 พนัลา้นรูปี (250 - 

670ลา้นเหรียญสหรัฐ) ส�าหรับโครงการผลิตยานยนตแ์บบครบวงจรจะสามารถดึงดูดนกัลงทุนได้

43% 36% 10% 11%

1.3b$ $ $ $ $ $ $ $5.3%

ปูเนดึงดูดโครงการขนาดเลก็  ส่วนใหญ่อยูใ่นภาค TMT ในแง่ของเงินทุนจากการลงทุนโดยตรงจากต่าง

ประเทศ ภาคยานยนตเ์ป็นภาคท่ีน่าสนใจท่ีสุด

• มีนิคมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศขนาดใหญ่เช่น ฮินจาวาทีและ มาการ์พตัตา และ เขตเศรษฐกิจ

พิเศษสามแห่งในปูเน ไดเ้อ้ือใหบ้ริษทัดา้นไอทีและซอฟตแ์วร์มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีแขง็แกร่ง เพื่อ

ใหก้ารด�าเนินงานมีตน้ทุนท่ีเหมาะสม 30%
63% 7%

29% 40% 29% 2%

ไฮเดอรำบัต

ปูเน

เจนไน
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ภำควศิวกรรมของอนิเดยี

ภำควิศวกรรมอินเดียเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา

โดยไดแ้รงหนุนจากการลงทุนดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและการ

ผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มข้ึน ภาควิศวกรรมมีความสัมพนัธ์อย่างใกล้

ชิดกบัภาคการผลิตและโครงสร้างพ้ืนฐานมี ซ่ึงมีความส�าคญัเชิงกลยุทธ์

ต่อเศรษฐกิจของอินเดีย อินเดียมุ่งเป็นมหาอ�านาจระดบัโลกในการพฒันา

ภาควิศวกรร วิศวกรรม การพฒันาดา้นต่าง ๆ ในภาควิศวกรรมน้ีเช่น 

โครงสร้างพ้ืนฐาน, พลงังาน, เหมืองแร่, น�้ ามนัและก๊าซ, โรงกลัน่, เหล็ก, 

ยานยนต ์ และสินคา้อุปโภคบริโภคส�าหรับผูบ้ริโภค เป็นตวัขบัเคล่ือนให้

เกิดอุปสงคใ์นภาควิศวกรรม 

กำรส่งออกผลิตภัณฑ์ด้ำนวิศวกรรมของอินเดีย
การส่งออกผลิตภณัฑ์ดา้นวิศวกรรมจากอินเดียมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

และประสิทธิภาพการด�าเนินการสูงกว่าคาดหมายนับตั้ งแต่เกิดสภาส่ง

เสริมการส่งออกสินคา้ภาควิศวกรรมของอินเดีย นอกเหนือจากการเป็น

หน่ึงในผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรายใหญ่ท่ีสุด ท่ีมีส่วนแบ่งกว่า 20% ของ

การส่งออกสินคา้ทั้งหมด ผูส่้งออกดา้นวิศวกรรมเป็นผูมี้รายไดจ้ากการ

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีส�าคญัท่ีสุดในประเทศ การส่งออกดา้น

วิศวกรรมของอินเดียลดลง 16.9% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้เป็น 58.8 พนัลา้น

ดอลลาร์ในช่วงปี 2015-16 เทียบกบั 71 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปีงบการ
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แหล่งขอ้มูล: DGI&S, รัฐบาลของอินเดีย

ภำพ 1:  แนวโน้มภำพรวมกำรส่งออกสินค้ำและกำรส่งออกทำงวศิวกรรมของอนิเดยี

เงินท่ีผ่านมา ตวัเลขดงัต่อไปน้ีแสดงแนวโนม้การส่งออกดา้นวิศวกรรม

ของอินเดียในช่วงสองสามปีท่ีผ่านมา    

ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับภำคธุรกิจ
• อินเดียส่งออกสินคา้วิศวกรรมไปยงัประเทศอ่ืนประมาณ 221 ประเทศ

• สหรัฐอเมริกายงัคงเป็นประเทศปลายทางท่ีตอ้งการมากท่ีสุดส�าหรับผู ้

ส่งออกวิศวกรรมของอินเดีย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดดา้นวิศวกรรมรวม 

11.73% ในช่วงปี 2015-16 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศท่ีรองจาก

สหรัฐฯโดยมีส่วนแบ่งการตลาด 7.18% และศรีลงักามีส่วนแบ่ง 4.7%

• เม่ือพิจารณาเป็นรายภูมิภาค สหภาพยุโรป ยงัครองต�าแหน่งผูน้�าเขา้

ผลิตภณัฑด์า้นวิศวกรรมของอินเดียสูงสุด โดยส่วนแบ่ง 18.54% ในปี 

• 2015-16 ตามมาดว้ยอเมริกาเหนือ (ส่วนแบ่ง 15.76%) และ  

ตะวนัออกกลางและเอเชียตะวนัตก (ส่วนแบ่ง 14.3%).

แนวโน้มล่ำสุดในกำรส่งออกด้ำนวิศวกรรมของอินเดีย 
(เมษำยน – มกรำคม 2016-17)
• การเติบโตของการส่งออกดา้นวิศวกรรมของอินเดียสูงกว่าการส่งออก

โดยรวมของสินคา้โดยมีการเติบโตสูงถึง 12.4% ในช่วงเดือนมกราคม 
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สหภาพยโุรป
21%

อ่ืน ๆ1%
ซีไอเอส 1%

อเมริกาเหนือ 
16%

อาเซียน + 2
15%

ตะวนัออกกลางและเชียตะวนัตก 
(MEWA) 12%

เอเชียใต้ 10%

แอฟริกา 
9%

เอเชียตะวนัออก
เฉียงเหนือ 

8%

ละตินอเมริกา 4%

ประเทศอ่ืนๆ ในยโุรป 3%

ภำพ 4 : กำรส่งออกด้ำนวศิวกรรมของอนิเดยีในช่วงเดอืนเมษำยนถงึเดอืน
มกรำคม 2016-17 แบ่งตำมภูมภิำค

แหล่งขอ้มูล: บทวเิคราะห์ของ อีอีพีซี อินเดีย

2017 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้

• การส่งออกในช่วงเดือนเมษายน - มกราคม 2017 มีอตัราการเติบโตท่ี

ลดลงมาก 3.7% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ เน่ืองจาก 

• การส่งออกเหล็กและเหล็กกลา้เพ่ิมข้ึนกว่า 171 เปอร์เซ็นตใ์นช่วงเดือน

มกราคม 2017 โดยมีการส่งออกไปในต่างประเทศเป็นจ�านวนเงิน 956.55 

ลา้นเหรียญสหรัฐจาก 352.01 ลา้นดอลลาร์ในเดือนเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

• อุปกรณ์ไฟฟ้าช้ินส่วนยานยนต ์ และช้ินส่วนยานยนตเ์รือและ

ผลิตภณัฑเ์พ่ือการลอยตวับนน�้ า อุปกรณ์การแพทยแ์ละเคร่ืองมือทาง

วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางรถไฟและอุปกรณ์การขนส่ง อุปกรณ์ส�านกังาน

เคร่ืองสะสมพลงังานและแบตเตอร่ี และเครนยกและลิฟต ์ยงัมีการเติบโต

ท่ีเป็นบวกในช่วงเดือนเมษายน - มกราคม 2017 ในช่วงเดียวกนัของปีท่ี

แลว้ 

• สหภาพยุโรปได้รับการจัดอันดับให้เป็นภูมิภาคท่ีมีการขนส่งสินค้า

วิศวกรรมจากประเทศอินเดียทางเรือสูงสุดในช่วงมกราคม 2017 โดย

มีสัดส่วนการส่งออกสินคา้ทางวิศวกรรมมากกว่า 21% ของสินคา้

วิศวกรรมท่ีส่งออกทั้งหมด 

• การส่งออกสินคา้ทางวิศวกรรมของอินเดีย ให้กบักลุ่มประเทศอาเซียน 

+2 และ ประเทศ ซีไอเอส มีการเติบโตสูงสุดในเดือนเมษายน – มกราคม 

2016- 17

ภำวะตกต�่ำทำงเศรษฐกิจในช่วงเดือนเมษำยนและ
กรกฎำคม 2016
• ในภาคธุรกิจย่อยของภาควิศวกรรมทั้งหมด 33 ภาค มี 15 ภาคธุรกิจ

ย่อยท่ีมีการเติบโตข้ึนในเดือนมกราคม 2017 วิศวกรรมเพ่ิมข้ึน 28.22 พนั

ลา้นเหรียญสหรัฐ ในปีการเงิน 16 จาก 8.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี 10

• การเน้นการดึงดูดนักลงทุนรายย่อยในดา้นการผลิตและโครงสร้างพ้ืน

ฐานของรัฐบาลดูเหมือนว่าจะกระตุน้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ในภาคส่วนน้ี  

แหล่งข้อมูล: กรมนโยบายและส่งเสริมอุตสาหกรรม,วิจัยวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี บันทึกข้อมูลที่รวบรวมตั้งแต่เมษายน 2000 ถึงมีนาคม 2016

ส่วนประกอบรถยนตแ์ละ
รถยนต ์รวมทั้งเคร่ืองบิน
และเรือล�าเลียงผูโ้ดยสาร,  
33.2%

เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม 
รวมทั้งเคร่ืองจกัรไฟฟ้า 
24.8%

เหลก็ ผลิตภณัฑเ์หลก็ 
และเหลก็กลา้, 19.8%

อ่ืนๆ, 10.5%
โลหะท่ีไม่ใช่เหลก็ 
และผลิตภณัฑท่ี์ท�าจาก
โลหะท่ีไม่ใช่เหลก็,

ภำพ 2: ประสิทธิภำพกำรส่งออกสินค้ำวศิวกรรมหลกัๆ (2015-16)

อืน่ๆ, 10.5% 

11.7%
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กำรลงทุนในภำควิศวกรรมของอินเดีย
• ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา มีการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส�าคญั ๆ ในภาค

วศิวกรรมและการออกแบบของอินเดียดงัน้ี

• เทก็ซ์มาโค เรล & เอน็จิเนียรร่ิง ของอินเดียไดล้งนาม ในบนัทึกความเขา้ใจ 

(MoU) กบั ROSOBORONEXPORT (ROE) ของรัสเซียเพื่อปรับปรุงยาน

พาหนะหุม้เกราะท่ีด�าเนินการโดยกองทพัอินเดีย     

• บริษทั โตชิบา ทรานส์มิชชัน่ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ซิสเตม็ (อินเดีย) จ�ากดั ได้

เงินลงทุน 226 สิบลา้นรูปี (33.46 ลา้นเหรียญสหรัฐ) จาก บริษทั สญัญากบั

เคนยา พาวเวอร์ แอนด ์ไลท ์ ต้ิง ในการส่งหมอ้แปลงไฟฟ้า 8,000 ลกู

• โครงการเอสซาร์ บริษทั การวศิวกรรม การจดัหาวสัดุ และการก่อสร้าง 

(EPC) ซ่ึงเป็นเครือของเอสซาร์ กรุ๊ป ไดร่้วมลงทุนกบั ไซเป็มของอิตาลี เป็น

ผูช้นะประมูลของบริษทัปิโตรเลียมแห่งชาติคูเวต (KNPC) ในการก่อสร้าง

โรงกลัน่น�้ามนัอลัซูร์-ในคูเวต

• บริษทัวศิวกรรมและการก่อสร้างรายใหญ่ของอินเดีย ปัญจล์อยด ์ไดรั้บค�า

สัง่ซ้ือ ซ่ึงมีมูลค่า 477 สิบลา้นรูปี (71.87 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพื่อด�าเนิน

โครงการสร้างถงัเอน็นอร์ แอนเอน็จี จากมิตซูบิชิ เฮวี ่อินดสัตรีส์ ของญ่ีปุ่น 

• วสิตารา เป็นบริษทัลูกของทาทา และสิงคโปร์แอร์ไลน ์ เจว ี ไดล้งนามให้

บริการช่วยเหลือดา้นวศิวกรรมใหเ้คร่ืองบินแอร์บสั รวมทั้งการจดัหาวสัดุ

และบ�ารุงบริเวณล�าตวัเคร่ืองบิน 

• บริษทัเอน็จิเนียร์อินเดีย จ�ากดั (EIL) ไดรั้บเงินลงทุน 139 ลา้นเหรียญสหรัฐ

เพื่อใหบ้ริการใหค้ �าปรึกษาส�าหรับการสร้างโรงกลัน่น�้ามนัขนาด 20 ลา้นตนั 

และโรงงานโพลีพร๊อบพีลีน ซ่ึงก�าลงัก่อสร้างในไนจีเรีย โดย ราสตรัคเจอร์ 

ซ่ึงบริษทัเป็นผูก่้อสร้างเรือ และอุตสาหกรรมหนกัท่ีใหญ่ท่ีสุดของอินเดีย 

• บริษทั พิพาพวฟั ดีเฟนซ์ แอนด ์ออฟชอร์ เอน็จิเนียร์ร่ิง จ�ากดั ซ่ึงช่วยรีไล

แอนซ์ อินฟราสตรัคเจอร์สร้างเรือด�าน�้าและเคร่ืองบินขนส่ง ดว้ยความร่วม

มือกบัพนัธมิตรดา้นเทคโนโลยบีริษทั สวดิิช ดีเฟนซ์ จ�ากดั เอสเอเอบี 

• รอยลั เอน็ฟิลด ์ เป็นบริษทัผลิตยานยนตส์องลอ้ของบริษทั เอชเชอร์ 

มอเตอร์ ไดซ้ื้อกิจการบริษทัท่ีใหบ้ริการการออกแบบและวศิวกรรม ซ่ึงตั้ง

อยูท่ี่สหราชอาณาจกัร ช่ือ บริษทัแฮร์ริส เพอร์ฟอร์มานซ์ โปรดกัส์ จ�ากดั ซ่ึง

มีความช�านาญ ความรู้ และความเขา้ใจในจกัรยานยนต ์ จะช่วยใหเ้อชเชอร์ 

มอเตอร์กลายเป็นผูน้�าในธุรกิจภาคยานยนตส์องลอ้ขนาดกลางของโลก 

• บารัต ฟอร์จ ไดซ้ื้อกิจการจาก แมคคานิก เจเนอเรท แลนกรัวซ์ (MGL) 

ซ่ึงเป็นบริษทัอุปกรณ์น�้ามนัและแก๊ส ไดใ้หบ้ริษทัสาขาของตนในเยอรมนี 

บริษทั ซีดีพี บารัต ฟอร์จ จีเอม็บีเอช จากความเช่ียวชาญของเอม็จีแอล ใน

เร่ืองเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งใชค้วามแม่นย �าสูง และการท�างานท่ีมีมูลค่า เช่นการบุ

วสัดุฉนวนในอุปกรณ์ซ่ึงมีความส�าคญัในอุตสาหกรรมน�้ามนัและแก๊ส 

• บริษทัแอร์บสัซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน�าดา้นเคร่ืองบินไดเ้ร่ิมหาวสัดุเพ่ือเคร่ือง

บินเจท็จากอินเดีย และจะมียอดซ้ือวตัถุดิบสะสมในอินเดียถึง 2 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐ ในปี 2020

กำรริเร่ิมของรัฐบำลเพื่อสนับสนุนภำควิศวกรรมเมื่อ
ไม่นำนมำนี ้
ภาควิศวกรรมของอินเดียมีความส�าคญัทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเน่ืองจาก

ภาคธุรกิจน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมส่วนอ่ืน ภาคส่วนน้ีไดย้กเลิก

การไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และเครื่องกลอื่น ๆ เครื่องจักร

อุตสาหกรรม อุปกรณ์เครื่องจักรกล เครื่องจักรการเกษตร เครื่องจักรขนดิน 
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Fig 4: ยอดสะสมเงนิลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในภำค
วศิวกรรม (พนัล้ำนเหรียญสหรัฐ)
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การขอใบอนุญาตการลงทุนออกไป ท�าใหเ้กิดการลงทุนโดยตรงจากต่าง

ประเทศได ้100 เปอร์เซ็นต์

• โดยมีจุดประสงคเ์พื่อเพิ่มภาคการผลิต รัฐบาลไดล้ดภาษีสรรพสามิตใน

ส่วนของภาษีหนา้โรงงานสินคา้ ทุนสินคา้ สินคา้อุปโภคบริโภคและยานพา

หน

• รัฐบาลไดล้ดภาษีศุลกากรพ้ืนฐานจากเดิม 10 เปอร์เซ็นตเ์ป็น 5 

เปอร์เซ็นต ์ ส�าหรับแหวนเหลก็ท่ีใชใ้นการผลิตแบร่ิงของเคร่ืองก�าเนิด

ไฟฟ้าพลงังานลม 

• รัฐบาลของประเทศอินเดียไดป้ระกาศวา่ ในงบประมาณสหภาพ 

2016-17 จะมีโครงการคืนภาษีอากรซ่ึงมีขอบเขตท่ีกวา้งและลึกข้ึนเพ่ือ

ครอบคลุมผลิตภณัฑแ์ละประเทศท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม

• รัฐบาลได้ด�าเนินการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาด้านเทคนิคในภาค

วิศวกรรม ดว้ยการจดัสรรเงินจ�านวน 500 สิบลา้นรูปี (75.33 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ) ส�าหรับการตั้งสถาบนัเทคโนโลยขีองอินเดียอีก 5 แห่งในรัฐชมัมู 

ชตัติการ์ โกอา อานธรประเทศและ เกรละ

• รัฐบาลไดส้านต่อการสนบัสนุนบริษทัให้ด�าเนินการและเติบโตมากข้ึน 

ในขณะน้ี บริษทัเอน็จิเนียร์ อินเดีย จ�ากดั (EIL) ไดอ้นุมติั สถานะของบริษทั

นวรัตน ์ หลงัจากท่ีไดผ้า่นเกณฑท่ี์ก�าหนดโดยกรมรัฐวสิาหกิจ กระทรวง

อุตสาหกรรมหนกัและรัฐวสิาหกิจของรัฐบาลอินเดีย สถานะท่ีไดรั้บน้ีจะ

ท�าใหบ้ริษทัรัฐวสิาหกิจมีบริหารการเงินและการด�าเนินงานไดค้ล่องตวัข้ึน 

• รัฐบาลอินเดียไดเ้ร่ิมใหภ้าคเอกชนเขา้มามีบทบาทในการประมูลงานของ

รัฐบาลในภาคการป้องกนัประเทศ รัฐบาลไดย้กเลิกภาษีสรรพสามิตและ

ศุลภากร ใหก้บัอาวธุท่ีผลิตเพื่อการป้องกนัประเทศ ซ่ึงส่งใหก้บักระทรวง

กลาโหม โดยบริษทัรัฐวสิาหกิจ การด�าเนินการน้ีจะสนบัสนุนใหผู้ผ้ลิต

อุปกรณ์จากต่างประเทศมีส่วนร่วมในธุรกิจมากข้ึน เช่น บริษทั โบอ้ิง, แอร์

บสั, ลอ็กฮีด มาร์ติน, บีเออีซิสเตม็ ฯลฯ ท่ีอยูใ่นภาคส่วนดงักล่าว 
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มำตรกำรทำงภำษแีละ

ระเบียบอืน่ ๆ 
ภาษีคือการเรียกเกบ็เงินกบับุคคลหรือบริษทัโดยรัฐบาลกลางหรือหน่วยงาน

ปกครองของรัฐ 

ระบบภำษใีนอนิเดยี 
ระบบภาษีในสาธารณรัฐอินเดียมีโครงสร้างท่ีดีกรรมสรรพากรและ

กระทรวงการคลงัของรัฐบาลอินเดียมีความรับผิดชอบต่อการค�านวณภาษี 

อากร รวมถึงการเกบ็ภาษีต่าง ๆ ในประเทศ อยา่งไรกต็าม ภาษีอาจเรียกเกบ็

โดยหน่วยงานทอ้งถ่ินของรัฐ หรือรัฐบาลตามแต่เขตปกครองแต่ละเขต 

กำรเปลีย่นแปลงระบบภำษขีองอนิเดยี  
ในช่วงเวลา 10 ปีถึง 15 ปี ระบบภาษีของประเทศมีการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคญั 

ระบบทั้งหมดไดรั้บการปฏิรูป การเรียกเกบ็ภาษีไดรั้บการเปล่ียนแปลง 

นอกจากน้ี อตัราภาษีเฉพาะอยา่งท่ีเรียกเกบ็ไดรั้บการปรับปรุงโครงสร้าง

ใหม่ รวมถึงมีกฎหมายหลายฉบบัท่ีควบคุมการเรียกเกบ็ภาษีเหล่านั้น และ

ท�าใหเ้ขา้ใจเร่ืองภาษีไดง่้ายข้ึน การปฏิรูปดา้นภาษีท�าใหเ้กิด

• การปฏิบติัตามท่ีดีข้ึน

• การบงัคบัใชท่ี้ดีข้ึน 

• การช�าระค่าภาษีท่ีง่ายข้ึน 

สิทธิประโยชน์ทำงภำษ ี
รัฐบาลอินเดียเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีซ่ึงอยู่ภายใต้เ ง่ือนไขบาง

ประกาศ สิทธ์ิประโยชนด์งักล่าวจะมอบใหใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

• ส่วนลดค่าเส่ือมราคาอตัราเร่ง 

• ก�าไรบริษทั

• หกัค่าใชจ่้ายบางอยา่งบนพื้นฐานของเง่ือนไขบางอยา่ง
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ระดบัภำษเีงนิได้ในปี  2017-18 อตัรำภำษี

รายได้ที่ต้องเสียภาษีน้อยกว่า  2,50,000 รูปี ไม่ตอ้งช�าระภาษี

รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีมากกวา่  2,50,000 รูปี 
แต่นอ้ยกวา่ 5,00,000 รูปี

5% ของจ�านวนท่ีเกิน2,50,000.

รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีมากกวา่ 10,00,000 รูปี
1,12,500 รูปี
+ 30% ขอรายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี
ท่ีเกิน.10,00,000

อตัรำภำษทีีใ่ช้

ระดบัรำยได้ อตัรำภำษี ภำษเีพิม่เตมิ รวมอตัรำภำษี

0 – 2.5 แสน
ไม่ตอ้ง
ช�าระ

ไม่ตอ้งช�าระ ไม่ตอ้งช�าระ

2.5 – 5.0 แสน 5.00% 3.00% 5.15%

5.0 – 10.0 แสน 20.00% 3.00% 20.60%

มากกวา่ 10 แสน 30.00% 3.00% 30.90%

• สิทธิประโยชนด์า้นภาษีจะใหก้บัภาคธุรกิจดงัต่อไปน้ี

• บริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งในการวจิยัและพฒันา

• การพฒันาโครงการบา้นจดัสรร

• การพฒันาตามหนา้ท่ี 

• อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

• โครงสร้างพื้นฐาน

• การผลิตและการกลัน่น�้ามนั

• สถานท่ีปฏิบติังานอุตสาหกรรมการจดัการธญัพืช

• การกระจายไฟฟ้า

• โรงพยาบาลท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีชนบท

อตัราภาษีเงินไดเ้ป็นส่วนส�าคญัของภาษีเงินไดท่ี้เรียกเก็บจากรัฐบาล

อินเดีย ค�านวณตามรายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีของบุคคล บริษทั สหกรณ์ 

ส�านกังาน ผูล้งทุนและนิติบุคคลอ่ืน ๆ

ภาษีเงินได ้ ซ่ึงค�านวณตามอตัราภาษีเงินไดข้องอินเดีย จะเรียกเกบ็จากผู ้

เสียภาษีแต่ละคน และอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายภาษีเงินไดข้องอินเดีย 

1961โดยกระทรวงการคลงัพร้อมกบัรัฐบาลของอินเดียจะเป็นผูก้ �าหนด

อตัราภาษีเงินไดข้องอินเดีย

อตัรำภำษเีงนิได้ (2017-18) ส�ำหรับ
บุคคลทีม่อีำยุต�ำ่กว่ำ 60 ปีหรือครอบครัวฮินดูทีไ่ม่มกีำร
แยกครอบครัว
อตัราภาษีเงินไดน้ี้เก่ียวขอ้งกบัพลเมืองส่วนใหญ่ ในประเภทน้ีผูเ้สียภาษี

ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ไดรั้บเงินเดือน อตัราภาษีตามฐานรายไดปี้ 2017-18 น้ีใช้

ส�าหรับผูท่ี้เกิดในหรือหลงัวนัท่ี 1 เมษายน 1957

ระดบัภาษีรายไดน้ี้สามารถใชไ้ดก้บัครอบครัวชาวอินเดียเช้ือสายฮินดู 

(HUF) สมาคม กลุ่มบุคคล และนิติบุคคล เน่ืองจากหน่วยงานเหล่าน้ีไม่

สามารถเป็นผูอ้าวโุสได้

ภำษเีรียกเกบ็เพิม่เตมิ
นอกเหนือจากอตัราภาษีท่ีกล่าวมาแลว้ยงัมีการเรียกเกบ็เงินภาษีเพ่ิมเติมจาก

ผูเ้สียภาษี ภาษีเพิ่มเติมน้ีเป็นภาษีท่ีเรียกเกบ็จากจ�านวนภาษีอีกทอดหน่ึง 

ส�าหรับบุคคลทัว่ไปคือ 3% เน่ืองจากภาษีดงักล่าวท�าใหอ้ตัราภาษีท่ีตอ้ง

ช�าระจริงคิดเป็น 5.15%, 20.6% และ 30.9% ตามระดบัอตัราภาษี

ภำษสี�ำหรับระดบัรำยได้ทีแ่ตกต่ำงกนั

ของบุคคล (ต�ำ่กว่ำ 60 ปี)

รำยได้ทีต้่องเสียภำษี
ประจ�ำปี ภำษทีั้งหมด ภำษหีลงัจำกหักภำษ ี

80C เตม็จ�ำนวนแล้ว

ต�่ากวา่ 2.5 แสน ไม่ตอ้งช�าระ ไม่ตอ้งช�าระ

3.0 แสน ไม่ตอ้งช�าระ ไม่ตอ้งช�าระ

3.5 แสน ไม่ตอ้งช�าระ ไม่ตอ้งช�าระ

4.0 แสน 7,725 ไม่ตอ้งช�าระ

4.5 แสน 10,300 ไม่ตอ้งช�าระ
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ระดบัอตัรำภำษเีงนิได้ของผู้หญงิปี 2017-18
ระดบัอตัราภาษีเงินไดส้�าหรับเพศหญิงเป็นเช่นเดียวกบัชาย นบัตั้งแต่ช่วง

หลายปีท่ีผา่นมา รัฐบาลไดย้ติุการจดัเกบ็ภาษีท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัเพศ 

ตอนน้ีไม่มีความแตกต่างดงักล่าว ดงันั้นผูห้ญิงควรดูท่ีแผน่ภาษีของบุคคลท่ี

ระบุไวข้า้งตน้ 

อตัรำภำษเีงนิได้ส�ำหรับผู้สูงอำยุ
ผูอ้าวโุสจะไดรั้บการรักษาท่ีดีกวา่จากรัฐบาล พวกเขามีอตัราภาษีท่ีต่างจาก

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อตัราภาษีของผูสู้งอายผุอ่นปรนมากกวา่ และรายไดท่ี้

ปลอดภาษีของผูอ้าวโุสมากกวา่บุคคลท่ีอยูต่ �่ากวา่ 60

เน่ืองจากการไดรั้บการยกเวน้ขั้นพื้นฐานท่ีมากข้ึน ผูอ้าวโุสจึง เสียภาษี

เงินไดใ้นอตัราท่ีต�่ากวา่เม่ือเทียบกบัอตัราภาษีของพลเมืองปกติ ในหมู่ผูสู้ง

อาย ุมีกลุ่มผูอ้าวโุสมากแยกยอ่ยออกไปอีกดว้ย โดยพวกเขาไดรั้บประโยชน์

จาก

ภาษีอีกเยอะมาก เราจะพดูถึงเร่ืองน้ีในภายหลงั

 เพื่อรับประโยชนจ์ากภาษีรายไดข้องผูอ้าวโุสในปี 2017-18 พลเมืองจะ

ตอ้งเกิด ณ วนัท่ี หรือหลงัวนัท่ี 1 เมษายน 1937 แต่ก่อนวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 

1957 วนัเหล่าน้ีใชบ้งัคบัส�าหรับอตัราภาษีเงินไดข้องปีงบประมาณ 2017-18

ภำษเีรียกเกบ็เพิม่เตมิ
ผูอ้าวโุสจะตอ้งจ่ายเงินภาษีเพิ่มเติมซ่ึงคลา้ยกบับุคคลอ่ืน จะมีการเรียกเกบ็

เงินภาษีเพิ่มเติมอีก 3% จากภาษีเงินไดข้องผูสู้งอาย ุ เน่ืองจากมีการบงัคบัใช้

อตัราภาษีเงินไดท่ี้เพิ่มข้ึน 

อตัรำภำษทีีบ่ังคบัใช้กบัผู้สูงอำยุ

จะเห็นไดว้า่ผูสู้งอายมีุรายไดท่ี้ปลอดภาษีถึง 3 แสนลา้นรูปี พวกเขาไดรั้บ

เงินคืนพิเศษจากรายได ้50,000 รูปี การผอ่นปรนภาษีจ�านวน 50,000 น้ีช่วย

รำยได้ทีต้่องเสียภำษี
ประจ�ำปี ภำษทีั้งหมด ภำษหีลงัจำกหักภำษ ี

80C เตม็จ�ำนวนแล้ว

5.0 แสน 12,875 5,150

6.0 แสน 33,475 10,300

7.แสน 54,075 23,175

8.0 แสน 74,675 43,775

9.0 แสน 95,275 64,375

10.0 แสน 1,15,875 84,975

15.0 แสน 2,70,375 2,24,025

โปรดทราบวา่หลงัจากหกัเงินไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้และการลดเงินท่ีตอ้งเสียภาษีเงินได้
สุทธิของคุณ แลว้จ�าวนเงินไดท่ี้เหลือต�่ากวา่ 5 แสนรูปี  แลว้คุณยงัสามารถลดภาระภาษี
ของคุณไดอี้ก 5000 รูปี ใหค้ �านวณจ�านวนเงินท่ีลดน้ีก่อนบวกภาษีพิเศษ

ระดบัรำยได้ อตัรำภำษี

รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีนอ้ยกวา่ 3,00,000 รูปี ไม่ตอ้งช�าระ

รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีมากกวา่ 3,00,000 รูปี แต่
นอ้ยกวา่ 5,00,000 รูปี

5% ของจ�านวนท่ีเกินจาก 
3,00,000

รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีมากกวา่ 5,00,000 รูปี แต่
นอ้ยกวา่ 10,00,000 รูปี 

20,000 รูปี + 20 %   ของ
จ�านวนรายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีท่ี
เกิน 5,00,000 รูปี

รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีมากกวา่ 10,00,000 รูปี
1,20,000 รูปี + 30% ของ
จ�านวนรายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีท่ี
เกิน 10,00,000 รูปี

ระดบัรำยได้ อตัรำภำษี ภำษเีพิม่เตมิ อตัรำภำษรีวม

0 – 3.0 แสน
ไม่ตอ้ง
ช�าระ

ไม่ตอ้งช�าระ ไม่ตอ้งช�าระ

3.0 – 5.0 แสน 5.00% 3.00% 5.15%

5.0 – 10.0 แสน 20.00% 3.00% 20.60%

มากกวา่ 10 แสน 30.00% 3.00% 30.90%
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ลดภาษีได ้15450 ส�าหรับผูสู้งอายท่ีุตกจ่ายภาษีในอตัรา 30%

ภำษรีำยได้ต่ำง ๆ ของผู้สูงอำยุ (60-80 ปี)

ตามอตัรารายไดภ้าษีส�าหรับผูอ้าวโุสไดรั้บการยกเวน้ภาษีขั้นพ้ืนฐานไดถึ้ง  3 

แสนรูปี แต่เน่ืองจากการคืนภาษีรายได ้ผูท่ี้มีรายไดไ้ม่ถึง  3.5 แสนรูปี จะไม่

ตอ้งเสียภาษี

อตัรำภำษเีงนิได้ของผู้อำวุโสพเิศษ (อำยุ 80 ปีขึน้ไป)
ผูสู้งอายท่ีุอายมุากกวา่ 80 ปีจะไดรั้บส่วนลดภาษีสูงสุดจากรัฐบาล พวกเขาได้

รับประโยชนน้ี์เน่ืองจากค่าใชจ่้ายทางการแพทยแ์ละการดูแลสุขภาพสูงข้ึน 

เพ่ือไดรั้บประโยชนจ์ากอตัราภาษีน้ี ผูอ้าวโุสจะตอ้งเกิดก่อน 1 เมษายน 1937

รายไดป้ลอดภาษี 5 แสนรูปี เป็นการลดหยอ่นภาษีท่ีสูงมากเม่ือเทียบกบั

บุคคลทัว่ไป อยา่งไรกต็าม รายไดท่ี้มากกวา่ 5 แสนรูปี จะตอ้งช�าระภาษี 

20% ดงันั้น จึงหมายความวา่ไม่มีอตัราภาษี 5% 

ภำษเีรียกเกบ็เพิม่เตมิ
ผูอ้าวโุสพิเศษจะตอ้งเสียภาษีเพิ่ม 3% จากภาษีท่ีตอ้งเสีย

อตัรำภำษทีีบ่ังคบัใช้กบัส�ำหรับผู้สูงอำยุพเิศษ  (2017-18)

รำยได้ทีต้่องเสีย
ภำษปีระจ�ำปี ภำษทีั้งหมด ภำษหีลงัจำกหักภำษ ี

80ซี เตม็จ�ำนวนแล้ว

นอ้ยกวา่จนถึง 2.5 
แสน

ไม่ตอ้งช�าระ ไม่ตอ้งช�าระ

3.0 แสน ไม่ตอ้งช�าระ ไม่ตอ้งช�าระ

3.5 แสน ไม่ตอ้งช�าระ ไม่ตอ้งช�าระ

4.0 แสน ไม่ตอ้งช�าระ ไม่ตอ้งช�าระ

4.5 แสน 2,575 ไม่ตอ้งช�าระ

5.0 แสน 5,150 ไม่ตอ้งช�าระ

6.0 แสน 30,900 5,150

7.0 แสน 51,500 20,600

8.0 แสน 72,100 41,200

9.0 แสน 92,700 61,800

10.0 แสน 1,13,300 82,400

15.0 แสน 2,67,800 2,21,450

อตัรำภำษเีงนิได้ 2017- 18 อตัรำภำษี

รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีนอ้ยกวา่ 5,00,000 รูปี ไม่ตอ้งช�าระ

รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีมากกวา่ 5,00,000 รูปี แต่นอ้ย
กวา่ 10,00,000 รูปี

20% ของจ�านวนราย
ไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีท่ีเกิน 
5,00,000 รูปี

รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีมากกวา่ 10,00,000 รูปี

1,00,000 รูปี
+ 30% ของจ�านวนราย
ไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีท่ีเกิน 
10,00,000 รูปี

ระดบัรำยได้ อตัรำภำษี ภำษเีพิม่เตมิ อตัรำภำษรีวม

0 – 5.0 แสน
ไม่ตอ้ง
ช�าระ

ไม่ตอ้งช�าระ ไม่ตอ้งช�าระ

5.0 – 10.0 แสน 20.00% 3.00% 20.60%

สูงกวา่ 10 แสน 30.00% 3.00% 30.90%
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ภำษเีงนิได้ระดบัต่ำงของผู้อำวุโสพเิศษ 
(มอีำยุมำกกว่ำ 80 ปี)

ระดบัภำษเีงนิได้และอตัรำภำษสี�ำหรับธุรกจิ
สหกรณ์

จะไม่มีการยกเวน้ภาษีใหส้หกรณ์ จะตอ้งจ่ายภาษีเงินได ้ตั้งแต่เงินไดรู้ปีแรก  

ไม่เหมือนกบัของบุคคลทัว่ไป

สหกรณ์จะตอ้งจ่ายภาษีเพิ่มเติมเหมือนบุคคลทัว่ไป 

สหกรณ์มีอตัราภาษีส�าหรับช่วงรายไดท่ี้ต่างกนั เหมือนกบับุคคลทัว่ไป 

ในประเภทธุรกิจต่าง ๆ ทั้งหมด  เฉพำะสหกรณ์จะมช่ีวงรำยได้เพือ่ค�ำนวณ

ภำษใีนอตัรำต่ำง ๆ ธุรกิจอ่ืน ๆ จะช�าระเงินตามอตัราภาษีมาตรฐาน 

ระดบัอตัรำภำษเีงนิได้ส�ำหรับส�ำนักงำนธุรกจิ
รายไดข้องบริษทัจะน�ามาค�านวณเสียภาษีตั้งแต่แรก นอกจากน้ี บริษทัมี

อตัราภาษีท่ีสูงท่ีสุด มีอตัราอยูส่องแบบตามรายไดข้องบริษทัประจ�าปี

บริษทัท่ีมีรายไดป้ระจ�าปีสูงถึง 50 สิบลา้นรูปีจะตอ้งช�าระภาษีเงินไดใ้น

อตัรา 25%

หากบริษทัมีรายไดม้ากกวา่ 50 สิบลา้นจะตอ้งช�าระภาษีในอตัราสูงกวา่

เดิม อตัราภาษีของบริษทัเหล่าน้ีคือ 30%

นอกจากน้ียงัมีการเก็บภาษีเพิ่มเติมด้วยอตัราภาษีรวมของบริษทัคือ 

30.9%

หน่วยงำนท้องถิน่
เหมือนกบัส�านกังาน หน่วยงานทอ้งถ่ินจะตอ้งจ่ายภาษีเงินไดใ้นอตัรา 30%

เม่ือรวมการเกบ็ภาษีเพิ่มเติม  อตัราภาษีรวมของบริษทัคือ 30.9% 

บริษทัในประเทศ 
• หากบริษทัในประเทศท่ีมียอดขายไม่เกิน 50 สิบลา้นบาทจะตอ้งเสียภาษี

เงินไดใ้นอตัราร้อยละ 25%

• หากบริษทัในประเทศท่ีมียอดขายเกิน 50 สิบลา้นบาทจะตอ้งเสียภาษีเงิน

ไดใ้นอตัราร้อยละ 30%

• บริษทัในประเทศจะไดรั้บการลดหยอ่นภาษี หากรายไดเ้กิน 1 สิบลา้นรูปี 

จะลดหยอ่นภาษี  7% ก่อนหนา้น้ีคือ 5%

• หากรายไดเ้กิน 10 สิบลา้นรูปี จะไดรั้บลดหยอ่น 12% ก่อนหนา้น้ีคือ 10%

• มีการคิดค่าภาษีเงินไดเ้พิ่มเติม 3% 

บริษทัต่ำงประเทศ 
บริษทัต่างประเทศหมายถึงบริษทัท่ีมีส�านักงานควบคุมและจดัการตั้งอยู่

นอกประเทศทั้งหมด นอกจากน้ี รวมถึงบริษทัท่ีไม่ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล

ในประเทศอินเดีย

• บริษทัต่างประเทศจะตอ้งช�าระภาษีเงินได ้40% และภาษีเพิ่มเติมอีก 3% 

• มีการเรียกเกบ็ภาษีเพิ่มอีก 2% หากรายไดเ้กินกวา่ 1 สิบลา้นรูปี แต่ไม่เกิน 

รำยได้ทีต้่องเสียภำษี
ประจ�ำปี

ภำษทีั้งหมด ภำษหีลงัจำกหักภำษ ี
80ซี เตม็จ�ำนวนแล้ว

นอ้ยกวา่จนถึง 5.0แสน ไม่ตอ้งช�าระ ไม่ตอ้งช�าระ

6.0 แสน 20,600 ไม่ตอ้งช�าระ

7.0 แสน 41,200 10,300

8.0 แสน 61,800 30,900

9.0 แสน 82,400 51,500

10.0 แสน 1,03,00 72,100

15.0 แสน 2,57,500 2,11,150

ระดบัภำษเีงนิได้ อตัรำภำษ ี

รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีนอ้ยกวา่ 10,000 รูปี 10% ของรายไดท้ั้งหมด

รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีมากกวา่ 10,000 รูปี
1,000 รูปี + 20% ในจ�านวนท่ี
นอ้ยกวา่ 20,001 ในจ�านวนเงิน
ท่ีเกิน 10,000 รูปี

รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีมากกวา่ 20,000 รูปี
3,000 รูปี + 20% ในจ�านวนเงิน
ท่ีเกิน 20,000 รูปี
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10 สิบลา้นรูปี 

• อตัราภาษีเพิ่มจะเป็น 5%  หากรายไดท่ี้ตอ้งค�านวณภาษีเกิน 10 สิบลา้นรูปี

ภำษทีำงอ้อม
 การลดหยอ่นกรณีการเกบ็ภาษีซ�้ าซอ้น 

• อินเดียไดเ้ขา้ท�าสญัญาการหลีกเล่ียงการเกบ็ภาษีซ�้ าซอ้น(DTAA)กบั 88 

ประเทศ  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ 85 ประเทศ (กรุณาดูรายช่ือประเทศท่ีหนา้ถดั

ไป) โดยปกติแลว้ ขอ้บงัคบัในสญัญาหลีกเล่ียงการเกบ็ภาษีซ�้ าซอ้น (DTTA) 

จะมีผลบงัคบัเหนือขอ้ก�าหนดเร่ืองภาษีในประเทศ อยา่งไรกต็าม ขอ้ยงัคบั

เร่ืองภาษีในประเทศจะน�ามาใชใ้นกรณีท่ีเป็นประโยชนต่์อผูเ้สียภาษี ผล

ประโยชนจ์ากสญัญา DTTA จะไม่เกิดข้ึนหากผูเ้สียภาษีไม่ไดรั้บ TRC จาก

รัฐบาลของประเทศมาตุภมิู 

  

บริษทัร่วมลงทุน/ กองทุนร่วม
รายไดจ้ากบริษทัร่วมลงทุน / กองทุนร่วม จากหน่วยลงทุนร่วม จะไม่ตอ้ง

เสียภาษี หากผา่นเง่ือนไขบางประกาศ ขอ้ก�าหนดเร่ืองภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และ 

DDT จะไม่น�ามาใชก้บัเงินไดท่ี้ บริษทัร่วมลงทุน/ กองทุนร่วมจ่ายใหน้กั

ลงทุน 

เขตเศรษฐกจิพเิศษ 
ประโยชน์และส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกทีม่ใีนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

ประโยชนแ์ละส่ิงอ�านวยความสะดวกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อดึงดูดการ

ลงทุนในเขตดงักล่าว ซ่ึงประกอบดว้ยการลงทุนจากต่างประเทศดว้ย โดย

ประโยชนแ์ละความสะดวกต่าง ๆ มีดงัน้ี 

• ไม่เกบ็ภาษีสินคา้น�าเขา้ สินคา้ในประเทศ เพื่อการพฒันาและการด�าเนิน

การในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

• ยกเวน้ภาษีเงิน 100% จากรายไดใ้นการส่งออก จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาม

มาตรา 10เอเอ ของพระราชบญัญติัภาษีเงินได ้ใน 5 ปีแรก 50% ส�าหรับ 5 ปี

ถดัไป และคืนภาษีก�าไรจากการส่งออกในอีก 5 ปีถดัไป 

• ยกเวน้ภาษีขั้นต�่าแบบทางเลือก ตามมาตรา 115เจบี แห่งพระราชบญัญติั

ภาษีเงินได ้

• บริษทัในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถกูเ้งินเพ่ือด�าเนินการจากภายนอก

ในวงเงิน 500 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปีโดยไม่มีก�าหนดการช�าระเงินคืน กบั

ธนาคารท่ีไดรั้บการรับรอง

• ช่องทางการพิธีศุลกากรกลางช่องทางเดียว กรณีการอนุมติัจากส่วนกลาง

และระดบัรัฐ 

• ไดรั้บยกเวน้ภาษีขายของรัฐ และภาษีอ่ืน ๆ ตามท่ีหน่วยงานปกครองของ

รัฐนั้นจะเรียกเกบ็ 

ประโยชน์และควำมสะดวกหลกั ๆ ส�ำหรับผู้ประกอบ
ธุรกจิในเขตธุรกจิพเิศษมดีงันี้
• การยกเวน้ภาษีศุลกากร สรรพสามิต ในกิจการท่ีไดรั้บอนุมติัโดย BOA ให้

กระท�าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

• การยกเวน้ภาษีเงินได ้ ท่ีไดจ้ากการด�าเนินธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน

ช่วงเวลา 10 หรือ 15 ปี ตามมาตรา 80-ไอเอบี แห่งพระราชบญัญติัภาษีเงินได ้

• การยกเวน้ภาษีขั้นต�่าแบบทางเลือก 155เจบี ของพระราชบญัญติัภาษีเงินได ้

• การยกเวน้ภาษีการปันผลก�าไรตามมาตรา 115โอ ของพระราชบญัญติัภาษี

เงินได ้

ค่ำลดหย่อนกำรลงทุน
ค่าลดหยอ่นการลงทุนก�าหนดไวท่ี้ 15 เปอร์เซ็นต ์ ส�าหรับการลงทุนของ 

บริษทัผูผ้ลิตในการก่อสร้างโรงงานและเคร่ืองจกัรใหม่ ซ่ึงซ้ือมาและติดตั้ง

ระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2013 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2015 หากเกินกวา่ 18.4 

ลา้นเหรียญสหรัฐ

ปัจจุบนัขอ้ก�าหนดเร่ืองการก�าหนดราคาในการโอนภายในประเทศ มีผล

บงัคบัใชก้บัธุรกรรมระหวา่งคู่สญัญาในประเทศ ซ่ึงคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง

มีสิทธ์ิไดรั้บเงินชดเชยจากการหกัเงินในส่วนของก�าไร

ส�าหรับนกัลงทุนต่างชาติ (FPIs) ท่ีลงทุนในอินเดีย จะไดรั้บการยกเวน้

แบบครอบคลุมเฉพาะนกัลงทุนต่างชาติประเภทท่ี1 และ 2 และหมวดท่ี 2 

จากขอ้บงัคบัการโอนทางออ้ม การแกไ้ขท่ีเสนอไวค้าดวา่จะมีผลยอ้นหลงั

และจะช่วยบรรเทาความวติกของนกัลงทุนต่างชาติ กรณีการเกบ็ภาษีทาง

ออ้มซ�้ าซอ้น
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1. อาร์เมเนีย
2. ออสเตรเลีย
3. ออสเตรีย
4. บงัคลาเทศ
5. เบลารุส
6. เบลเยยีม
7. บอตสวานา
8. บราซิล
9. บลัแกเรีย
10. แคนาดา

11. จีน

12. ไซปรัส
13. สาธารณรัฐเช็ก
14. เดนมาร์ก
15. อียปิต์
16. เอสโตเนีย
17. สาธารณรัฐเอธิโอเปีย
18. ฟินแลนด์
19. ฝร่ังเศส
20. จอร์เจีย

21. เยอรมนั

22. กรีซ
23. ราชอาณาจกัรฮชัไมตจ์อร์แดน
24. ฮงัการี
25. ไอซ์แลนด์

26. อินโดนีเซีย

27. ไอร์แลนด์

28. อิสราเอล

29. อิตาลี
30. ญ่ีปุ่น

31. คาซคัสถาน

32. เคนยา่

33. เกาหลี

34. คูเวต

35. สาธารณรัฐคีร์กีซ

36. ราศีตุล

37. ลิธวัเนีย

38. ลักเซมเบิร์ก

39. มาเลเซีย

40. เกาะมอลตา

41. มอริเชียส

42. มองโกเลีย

43. มอนเตเนโก

44. โมร็อกโก

45. โมซมับิก

46. พม่า

47. นามิเบีย

48. เนปาล

49. เนเธอร์แลนด์

50. นิวซีแลนด์

51. นอร์เวย์

52. โอมาน

53. ฟิลิปปินส์

54. โปแลนด์

55. สาธารณรัฐโปรตุเกส

56. กาตาร์

57. โรมาเนีย

58. รัสเซีย

59. ซาอุดิอาราเบีย

60. เซอร์เบีย

61. สิงคโปร์

62. สโลวเีนีย

63. แอฟริกาใต้

64. สเปน

65. ศรีลงักา

66. ซูดาน

67. สวเีดน

68. สวติเซอร์แลนด์

69. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

70. ทาจิกิสถาน

71. ประเทศแทนซาเนีย

72. ประเทศไทย

73. ตรินิแดดและยาสูบ

74. ตุรกี

75. เติร์กเมนิสถาน

76. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

77. สหสาธารณรัฐอาหรับ(อียปิต)์

78. ยกูนัดา

79. องักฤษ

80. ยเูครน

81. เมก็ซิโก

82. สหรัฐอเมริกา

83. อุซเบกิสถาน

84.  เวยีดนาม

85.  แซมเบีย

รำยช่ือ
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 ส�าหรับนกัลงทุนต่างชาติ (FPIs) ประเภท 1 และ 2 ท่ีลงทุนในอินเดีย จะ

ไดรั้บการยกเวน้จากขอ้บงัคบัการโอนเงินทางออ้ม การแกไ้ขท่ีเสนอไว ้คาด

วา่จะมีผลยอ้นหลงัและจะช่วยบรรเทาความวติกของนกัลงทุนต่างชาติ

ข้อตกลงกำรก�ำหนดรำคำล่วงหน้ำ
เม่ือไม่นานมาน้ี มีขอ้ตกลงการก�าหนดราคาล่วงหนา้ (APA) ในพระราช

บญัญติั โดยขอ้ก�าหนดท่ีเด่น ๆ มีดงัน้ี 

• มีการประกาศใชบ้ทบญัญติัของขอ้ตกลงการก�าหนดราคาล่วงหนา้ตั้งแต่

วนัท่ี 1 กรกฎาคม2012  เป็นตน้ไป ก�าหนดใหมี้การเลือกขอ้ตกลงการ

ก�าหนดราคาล่วงหนา้แบบเอกภาคี / ทวภิาคี

• ซ่ึงจะมีอายไุม่เกินระยะเวลา 5 ปีติดต่อกนั เวน้แต่มีการเปล่ียนแปลง

บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัท่ี มีผลกระทบต่อการท�าธุรกรรมระหวา่ง

ประเทศ

• มีการปรึกษาหารือล่วงหนา้ก่อนการยืน่ค �าร้อง (สามารถเลือกยืน่แบบไม่

ระบุช่ือได)้

• ในกรณีท่ีไดรั้บขอ้ตกลงการก�าหนดราคาล่วงหน้าของปีใดปีหน่ึงหลงั

จากท่ียืน่แบบแสดงรายการเงินได ้ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บการแกไ้ขจะใช้

ขอ้มูลอา้งอิงกบัขอ้ตกลงการก�าหนดราคาล่วงหนา้ และการประเมินหรือ

การประเมินซ�้ าจะตอ้งด�าเนินการตามผลตอบแทนท่ีไดรั้บการแกไ้ขดงักล่าว

• ขอ้ตกลงการก�าหนดราคาล่วงหนา้จะถูกพิจารณาว่าเป็นโมฆะตั้งแต่เร่ิม

บงัคบัใช ้หากมีขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็หรือไม่ถกูตอ้ง   

• ไม่มีการตรวจสอบบญัชีของกิจการขา้มชาติ จะมีเพียงการสอบบญัชีราย

ปีเท่านั้น ผูช้ �าระภาษีสามารถถอนค�าขอก�าหนดการก�าหนดราคาในขั้นตอน

ใดกไ็ด ้
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สินค้ำโภคภณัฑ์ อตัรำภำษศุีลกำกร

จำกเดมิ เป็น
I. ประโยชน์จำกกำรเพิม่มูลค่ำในประเทศ จำกโครงกำร “เมคอนิอนิเดยี”

เอ. การลดอากรศุลกากรของวตัถุส�าหรับการผลิตและวตัถุดิบเพื่อลดตน้ทุน

การลดอากรศุลกา

ก๊าซธรรมชาติเหลว ฐานภาษีศุลกากร – 5% ฐานภาษีศุลกากร  – 2.5%

เคมีภณัฑแ์ละปิโตรเคมี

กรดเทอร์พาเลทท่ีมีคุณภาพปานกลาง (MTA) & กรดเทอร์พาเลทท่ีมีคุณภาพ (QTA) ฐานภาษีศุลกากร  – 7.5% ฐานภาษีศุลกากร  – 5%
โลหะ

นิกเกิล ฐานภาษีศุลกากร  – 2.5%
ฐานภาษีศุลกากร  – ไม่
ตอ้งช�าระ

หนังส�ำเร็จรูป
สารสกดัฟอกหนงัจากพืช  ไดแ้ก่ สารสกดัจากหนงัสตัว ์และสารสกดัจากสมอพิเภก ฐานภาษีศุลกากร  – 7.5% ฐานภาษีศุลกากร  – 2.5%

สินคา้ทุน

บอลสกรู รางสไลด ์และระบบซีเอน็ซี เพื่อใชใ้นการสร้างอุปกรณ์ส�าหรับเคร่ือง ซีเอน็ซี ข้ึนอยูก่บัการใช้
จริงของผูใ้ช ้

บอลสกรู รางสไลด:์ ฐานภาษี
ศุลกากร  – 7.5%
ระบบซีเอน็ซี: ฐานภาษีศุลกากร  – 
10%

ฐานภาษีศุลกากร  – 2.5%

พลงังานหมุนเวยีน

อุปกรณ์ทั้งหมดท่ีจ�าเป็นส�าหรับระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลลเ์ช้ือเพลิงท่ีตั้งในประเทศ หรือเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการสาธิต ภายใตเ้ง่ือนไขเฉพาะ

ฐานภาษีศุลกากร  – 10% /7.5% ภาษี
ตอบโตก้ารอุดหนุน – 12.5%

ฐานภาษีศุลกากร  – 5%

อุปกรณ์ทั้งหมดท่ีจ�าเป็นส�าหรับความสมดุลของระบบท่ีใชก๊้าซชีวภาพ / ไบโอมีเธน/ ไฮโดรเจนท่ีไดจ้าก
กระบวนการผลิต  ภายใต ้เง่ือนไขเฉพาะ

ฐานภาษีศุลกากร  – 10% /7.5% ภาษี
ตอบโตก้ารอุดหนุน  – 12.5%

ฐานภาษีศุลกากร  – 5%

เบ็ดเตลด็

ช้ินส่วนทั้งหมดท่ีใชใ้นการผลิตหลอดไฟ LED หรืออุปกรณ์ติดตั้ง รวมทั้งโคมไฟ LED ตามการใชง้านจริง
ของผูใ้ช ้

ฐานภาษีศุลกากรท่ีบงัคบัใช ้, ภาษี
ตอบโตก้ารอุดหนุน 

ฐานภาษีศุลกากร  – 5%

วตัถุดิบส�าหรับการผลิตไดร์ฟเวอร์หลอดไฟ LED และ MCPCB ส�าหรับหลอดไฟ LED หรืออุปกรณ์ติดตั้ง 
รวมถึงไฟ LED ตามการใชง้านจริงของผูใ้ช ้

ฐานภาษีศุลกากรท่ีบงัคบัใช้ 5%

บี. กำรเปลีย่นแปลงภำษศุีลกำกรและสรรพสำมติ
เคมภีณัฑ์และปิโตรเคมี

ออโธ-ไซลีน ฐานภาษีศุลกากร  – 2.5%
ฐานภาษีศุลกากร  – ไม่
ตอ้งช�าระ

2- เอธิล แอนธราควนิอน [2914 69 90] เพื่อใชใ้นการผลิตไฮโดรเจน เพอร์ร็อกไซด ์ตามการใชจ้ริงของผูใ้ช ้ ฐานภาษีศุลกากร  – 7.5% ฐานภาษีศุลกากร  – 2.5%

ไวนิล โพลิเอทิลีน ไกลคอล(VPEG) เพ่ือใชใ้นการผลิต โพลี คาร์บอกซิเลต อีเธอร์, ตามการใชจ้ริงของผูใ้ช ้  ฐานภาษีศุลกากร  – 10% ฐานภาษีศุลกากร  – 7.5%

ภำษทีำงอ้อม 2017-18
1.: ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในภำษีอำกร / ภำษี: ภำษีศุลกำกร
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สินค้ำโภคภณัฑ์ สินค้ำโภคภณัฑ์

จำกเดมิ เป็น

ส่ิงทอ

เสน้เอน็ เสน้ใยไนลอนเด่ียว ส�าหรับใชใ้นระบบเสน้ยาวเสน้เดียว  ส�าหรับการตกปลาทูน่าภายใต้
เง่ือนไขเฉพาะ

ฐานภาษีศุลกากร  – 7.5% ฐานภาษีศุลกากร  – 5%

โลหะ

เทปเอม็เอสเคลือบโค-โพลิเมอร์ / สเตนเลสสตีลเทปส�าหรับผลิต เสน้ใยแกว้น�าแสงหรือสายไฟเบอร์ออ
ปติคอลเพื่อการส่ือสาร ตามเง่ือนไขการใชง้านจริงของผูใ้ช้

ฐานภาษีศุลกากร  – ไม่
ตอ้งช�าระ

ฐานภาษีศุลกากร  – 10%

คอยลเ์หลก็เคลือบเยน็แมกนีเซียมออกไซด ์[7225 19 90] ส�าหรับใชใ้นการผลิตเหลก็ CRGO ตามการ
ใชง้านจริงของผูใ้ช้

ฐานภาษีศุลกากร  – 10% ฐานภาษีศุลกากร  – 5%

คอยลม์ว้นร้อน [7208] ส�าหรับใชใ้นการผลิตท่อเช่ือมและท่อท่ีอยูใ่นประเภท 7305 หรือ 7306,  ตาม
เง่ือนไขการใชง้านจริงของผูใ้ช้

ฐานภาษีศุลกากร  – 
12.5%

ฐานภาษีศุลกากร  – 10%

รถยนต์

 เคลย ์2 พาวเดอร์ (อะลแูมกซ์) ส�าหรับใชเ้ป็นตวัเคลือบเคร่ืองฟอกอากาศ  ละลายเซรามิค  ตามการใช้
งานจริงของผูใ้ช้

ฐานภาษีศุลกากร  – 7.5%
ฐานภาษีศุลกากร  – 5%

พลงังำนหมุนเวยีน

กระจกรับแสงอาทิตยเ์พื่อใชใ้นการผลิตเซลลแ์สงอาทิตย ์/ แผงอาทิตย ์/ โมดูลอาทิตย์ ฐานภาษีศุลกากร  – 5%
ฐานภาษีศุลกากร  – ไม่
ตอ้งช�าระ

ช้ินส่วน / วตัถุดิบส�าหรับใชใ้นการผลิตกระจกรับแสงอาทิตยเ์พื่อใชใ้นเซลลสุ์ริยะ / โมดูลเซลลสุ์ริยะ  
อุปกรณ์หรือระบบผลิตพลงังานแสงอาทิตย ์แผงเกบ็พลงังานแสงอาทิตยแ์บบแบน แผงพลงังานแสง
อาทิตย ์และอุปกรณ์สูบน�้า และการใชง้านอ่ืน ๆ  ตามการใชง้านจริงของผูใ้ช้

ภาษีตอบโตก้ารอุดหนุน 
– 12.5%

เรซ่ินและตวัเร่งปฏิกิริยาส�าหรับใชใ้นการผลิตช้ินส่วนหล่อส�าหรับเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าพลงังานลม 
[WOEG] ตามการใชง้านจริงของผูใ้ช้

ฐานภาษีศุลกากร  – 7.5%
ภาษีตอบโตก้ารอุดหนุน  
– 12.5%
ภาษีศุลกากรเพิ่มเติม 
– 4%

ฐานภาษีศุลกากร  – 5%

แผน่เมมเบรน และไตรคอต หรือ สเปซเซอร์ ส�าหรับใชใ้นการผลิตช้ินส่วน เมม็เบรนแบบอาร์โอ 
ส�าหรับเคร่ืองกรองชนิดท่ีใชใ้นครัวเรือน ตามการใชง้านจริงของผูใ้ช้

ภาษีตอบโตก้ารอุดหนุน  
– 12.5%
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สินค้ำโภคภณัฑ์ สินค้ำโภคภณัฑ์

จำกเดมิ เป็น

ซี. กำรเปลีย่นแปลงของภำษศุีลกำกร เพือ่ท�ำให้เกดิกำรคุ้มครองทีเ่พยีงพอต่ออุตสำหกรรมภำยในประเทศ

การแปรรูปอาหาร

เมด็มะม่วงหิมพานตค์ัว่, เคม็, หรือคัว่เคม็ ฐานภาษีศุลกากร  – 30% ฐานภาษีศุลกากร  – 45%

อิเลก็ทรอนิกส์ / ฮาร์ดแวร์
แผงวงจรพิมพแ์บบติดตั้งภายใน (PCBs) ส�าหรับใชใ้นการผลิตโทรศพัทมื์อถือตามการใชง้านจริงของ
ผูใ้ช้

ภาษีศุลกากรเพิ่มเติม – 
ไม่ตอ้งช�าระ

เง่ือนไข
เบด็เตลด็
เมม็เบรนแบบอาร์โอ ส�าหรับเคร่ืองกรองชนิดท่ีใชใ้นครัวเรือน

ฐานภาษีศุลกากร  – 7.5% ฐานภาษีศุลกากร  – 10%

ด.ี การส่งเสริมการท�าธุรกรรมแบบไม่ใช่เงินสด และการส่งเสริมการผลิตอุปกรณ์ในประเทศเพ่ือการด�าเนินงานดงักล่าว 

เอ) เคร่ืองอ่านบตัร ณ จุดขาย ส�าหรับ การรูดบตัรผา่นโทรศพัทมื์อถือ (ไม่รวมโทรศพัทมื์อถือหรือ
คอมพิวเตอร์แทบเบลต็)
บี) เอทีเอม็ขนาดเลก็ตามมาตรฐาน 1.5.1 
ซี) เคร่ืองอ่านลายน้ิวมือ /สแกนเนอร์ และ
ดี) สแกนเนอร์ม่านตา

ฐานภาษีศุลกากร , ภาษี
ตอบโตก้ารอุดหนุน  
ภาษีศุลกากรเพิ่มเติม ท่ี
บงัคบัใช้

ฐานภาษีศุลกากร  – ไม่
ตอ้งช�าระ

ช้ินส่วนและส่วนประกอบส�าหรับการผลิตของ
เอ) เคร่ืองอ่านบตัร ณ จุดขาย ส�าหรับ การรูดบตัรผา่นโทรศพัทมื์อถือ (ไม่รวมโทรศพัทมื์อถือหรือ
คอมพิวเตอร์แทบเบลต็)
บี) เอทีเอม็ขนาดเลก็ตามมาตรฐาน 1.5.1 
ซี) เคร่ืองอ่านลายน้ิวมือ /สแกนเนอร์ และ
a) ดี) สแกนเนอร์ม่านตา

ฐานภาษีศุลกากร , ภาษี
ตอบโตก้ารอุดหนุน  
ภาษีศุลกากรเพิ่มเติม ท่ี
บงัคบัใช้

ฐานภาษีศุลกากร  – ไม่
ตอ้งช�าระ

II. การเกบ็ภาษีการส่งออกส�าหรับทรัพยากรในประเทศท่ีอยูใ่นการอนุรักษ ์ 

แร่อลูมิเนียมอ่ืน ๆ รวมทั้งดินลกูรัง ไม่ช�าระ 15%

III. การเพิ่มความสะดวกในการท�าธุรกิจและการส่งเสริมการส่งออก

ขอ้จ�ากดัการน�าเขา้ปลอดภาษีของสินคา้ส�าหรับการผลิตรองเทา้หนงัแท ้หรือหนงัสงัเคราะห์ หรือ
ผลิตภณัฑจ์ากหนงัอยา่งอ่ืน เพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้ดงักล่าวเพื่อการส่งออก 

3% ของมูลค่า FOB ของ
สินคา้ท่ีส่งออกของปี
ก่อนหนา้

5% ของมูลค่า FOB ของ
สินคา้ท่ีส่งออกของปี
ก่อนหนา้

หมายเหตุ: (เอ) “อตัราภาษีศุลกากรพื้นฐาน” หมายถึง อตัราภาษีศุลกากรท่ีเรียกเกบ็ตามพระราชบญัญติัภาษีศุลกากร 1962

(บี) “อากรการส่งออก” หมายถึง  อตัราอากรท่ีเรียกเกบ็ตามสินคา้ท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบฉบบัท่ีสองของพระราชบญัญติัค่าธรรมเนียมศุลกากร, 1975 
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ภำษสิีนค้ำและบริกำร 
การเร่ิมน�าภาษีสินคา้และบริการ (GST) มาใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2017 ใน

อินเดียเป็นขั้นตอนท่ีส�าคญัมากในดา้นการปฏิรูปภาษีทางออ้มในอินเดีย 

ดว้ยการรวมภาษีจ�านวนมากจากส่วนกลางและภาษีของรัฐเป็นภาษีเดียว ซ่ึง

จะช่วยลดการเกบ็ภาษีซ�้ าซอ้นเพื่อปูทางสู่ตลาดของชาติ

จากมุมมองของผูบ้ริโภค ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีสุดคือการลดภาระภาษีโดยรวม

ของสินคา้ ซ่ึงขณะน้ีคาดวา่จะอยูท่ี่ประมาณ 25%-30% การเร่ิมน�าภาษีสินคา้

และบริการ (GST)

มาใชจ้ะท�าให้ผลิตภณัฑข์องอินเดียมีความสามารถในการแข่งขนัทั้งใน

ตลาดภายในและระหวา่งประเทศ มีงานศึกษาแสดงวา่ภาษีน้ีจะส่งผลใหเ้กิด

การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

กฎหมายหา้ประการ ไดแ้ก่ กฎหมายภาษีสินคา้และบริการกลาง(CGST) 

กฎหมายภาษีสินคา้และบริการในเขตสหภาพ (UTGST) กฎหมายภาษีสินคา้

และบริการฉบบัสมบูรณ์ (IGST) ภาษีสินคา้และบริการของรัฐ (SGST) 

กฎหมายชดเชยภาษีสินคา้และบริการ (GST) จะน�ามาบงัคบัใชใ้นการ

บริหารกิจการ แต่ยงัไม่หมดเพียงเท่าน้ี เน่ืองจากกฎหมายดงักล่าวจดัท�าเพื่อ

ความโปร่งใสและเพ่ือใหค้วบคุมและตรวจสอบได ้  จึงท�าใหบ้ริหารจดัการ

ง่ายข้ึน 

คุณสมบัตทิีโ่ดดเด่นของภำษสิีนค้ำและบริกำร 
คุณสมบัตทิีโ่ดดเด่นของภำษสิีนค้ำและบริกำรมดีงัต่อไปนี้

(i) ภาษีสินคา้และบริการจะน�าไปยงัคบัใชก้บัการ “จดัหา” สินคา้หรือบริการ 

ซ่ึงไม่เหมือนกบัวธีิการเกบ็ภาษีส�าหรับการผลิตสินคา้ หรือการขายสินคา้

หรือใหบ้ริการ 

(ii) ภาษีสินคา้และบริการจะยดึตามการบริโภคปลายทาง ซ่ึงไม่เหมือนกบั

หลกัการเกบ็ภาษีปัจจุบนัท่ียดึตามตน้ทาง   

(iii) จะเป็นการเกบ็ภาษีสินคา้และบริการร่วมกนัระหวา่งส่วนกลางและรัฐ 

โดยใชอ้ตัราเดียวกนั ภาษีท่ีเรียกเกบ็โดยส่วนกลางจะเรียกวา่ CGST  และท่ี

เรียกเกบ็จากภาครัฐ (รวมถึงเขตสหภาพต่าง ๆ ท่ีกฎหมายบงัคบั) จะเรียกวา่ 

SGST เขตสหภาพอ่ืน ๆท่ีกฎหมายไม่บงัคบัจะเรียกเกบ็โดยหน่วยงานภาษี

สินคา้และบริการหรือ GST ของเขตสหภาพ (UTGST)

(iv) ภาษีสินคา้และบริการรวม (IGST) จะเรียกเกบ็จากการจดัหาสินคา้หรือ

บริการวสัดุดิบระหวา่งรัฐ (รวมถึงการโอนหุน้ซ่ึงจะรวบรวมโดยศนูยก์ลาง

เพื่อใหห่้วงโซ่เครดิตไม่หยดุชะงกั

(v)การน�าเขา้สินคา้จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นการจัดหาสินคา้เพ่ือส่ง

ระหวา่งรัฐและจะเป็นไปตามขอ้ก�าหนดภาษีสินคา้และบริการรวม (IGST) 

นอกเหนือไปจากระเบียบศุลกากรท่ีบงัคบัใช ้

(vi) การน�าเขา้การบริการจะถือวา่เป็นการจดัหาสินคา้ เพื่อส่งระหวา่งรัฐและ

จะเป็นไปตามขอ้ก�าหนดภาษีสินคา้และบริการรวม (IGST) นอกเหนือไป

จากระเบียบศุลกากรท่ีบงัคบัใช ้

(vii) CGST, SGST /UTGST& IGST จะเรียกเกบ็โดยตามอตัราท่ีหน่วยงาน

กลางและหน่วยงานรัฐตกลงร่วมกนั โดยมีคณะกรรมการภาษีสินคา้และ

บริการ (GSTC) ใหค้วามช่วยเหลือ  

(viii) จะใชภ้าษีเหล่าน้ีแทนท่ีอตัราภาษีท่ีเรียกเกบ็โดยหน่วยงานกลาง (GST) 

a) ภาษีสรรพสามิตกลาง;

b) อากรสรรพสามิต (การจดัหายาและหอ้งน�้า);

c) อาการสรรพสามิตเพิ่มเติม (สินคา้ท่ีมีความส�าคญั เป็นพิเศษ);

d) ภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติม (ส่ิงทอและผลิตภณัฑส่ิ์งทอ)

e) อากรเพิ่มเติมของศุลกากร (หรือเรียกวา่ CVD)

f) อากรพิเศษเพิ่มเติมของศุลกากร (SAD);

g) ภาษีบริการ;

h) ภาษีและค่าใชจ่้ายเรียกเกบ็เพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัการจดัหาสินคา้และบริการ

(ix) ภาษีของรัฐท่ีจะรวมอยูใ่นกลุ่มภาษีสินคา้และบริการคือ 

a) ภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐ ;

b) ภาษีการขายส่วนกลาง;

c) ภาษีซ้ือ;

d) ภาษีสินคา้ฟุ่ มเฟือย;

e) ภาษีเขา้เมือง (ทุกประเภท);

f) ภาษีส่ิงบนัเทิง (ยกเวน้ภาษีท่ีเรียกเกบ็จากหน่วยงานทอ้งถ่ิน);

g) ภาษีโฆษณา

h) ภาษีสลากกินแบ่ง และการพนนั

i) ภาษีเพิ่มเติมของรัฐ ในขอบเขตท่ีเก่ียวกบัการจดัหาสินคา้และบริการ 
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(x) ภาษีสินคา้และบริการจะน�าไปบงัคบัใชก้บัสินคา้และบริการทั้งหมด

ยกเวน้แอลกอฮลลห์รือสินคา้โภคภณัฑข์องมนุษย ์

(xi) ภาษีสินคา้และบริการ ของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมหา้ชนิด (น�้ามนัดิบ, 

ปิโตรเลียม, ดีเซล, AFT, แก๊สธรรมชาติ) จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีคณะ

กรรมการภาษีสินคา้และบริการแจง้

(xii) ยาสูบและผลิตภณัฑจ์ากยาสูบ จะอยูใ่นกลุ่มภาษีสินคา้และบริการดว้ย 

นอกจากน้ี หน่วยงานภาษีกลางจะยงัคงเรียกเกบ็อากรสรรพสามิตกลาง

(xiii) เกณฑก์ารยกเวน้ทัว่ไปจะน�าไปใชก้บัภาษีสินคา้และบริการส่วนกลาง

และของรัฐ ผูเ้สียภาษีท่ีมีรายไดท้ั้งปีจ�านวน 20 แสน (10 แสนรูปีส�าหรับ

ประเภทสินคา้พิเศษ ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 279เอ ของรัฐธรรมนูญ) จะ ได้

รับการยกเวน้ภาษีสินคา้และบริการ จะมีการใหท้างเลือกแบบผสมผสานกบั

ผูเ้สียภาษี (กล่าวคือ ช�าระภาษีอตัราคงท่ีโดยไม่มีเครดิต) ใหผู้เ้สียภาษีราย

ยอ่ยไดเ้ลือกช�าระได ้(รวมถึงประเภทผูผ้ลิตท่ีระบุไว)้ ซ่ึงมีเงินไดป้ระจ�าปีไม่

เกิน 75 แสนรูปี เกณฑก์ารยกเวน้ภาษีน้ี และแผนทางเลือกแบบผสมผสาน

ดงักล่าวเป็นทางเลือกใหก้บัผูเ้สียภาษี    

(xiv) รายการสินคา้และบริการท่ีไดรั้บการยกเวน้จะถกูคงไวใ้หมี้นอ้ยท่ีสุด

และจะสอดคลอ้งกบัมาตรการของส่วนกลางและรัฐ และระหวา่งรัฐเท่าท่ีจะ

เป็นไปได้

(xv) ไม่เกบ็ภาษีกรณีการส่งออก

ประโยชน์ของภำษสิีนค้ำและบริกำร GST
(A) เมค อนิ อนิเดยี
(i) จะช่วยสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนัของตลาดในประเทศอินเดียซ่ึงจะช่วย

เพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมการรณรงคโ์ครงการ “เมค อิน 

อินเดีย” 

(ii) จะป้องกนัการเกบ็ภาษีซอ้น เพราะขอ้มูลเครดิตภาษีสินคา้และบริการจะ

ปรากฏอยูใ่นทุกขั้นตอนของการจดัหาสินคา้และบริการ 

(iii) จะท�าใหก้ฎหมาย มาตรการ และขอ้ก�าหนดเร่ืองอตัราภาษี สอดคลอ้ง

กนั;

(iv) จะช่วยเพิ่มการส่งออก และกิจกรรมการผลิต ท�าใหมี้การจา้งงานเพ่ิม

ข้ึน และท�าให ้ผลผลิตมวลรวมของประเทศเพ่ิมข้ึน ไปพร้อมกบัการจา้งงาน 

เป็นผลใหเ้กิดการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก

(v) ในทา้ยท่ีสุด จะช่วยก�าจดัความยากจน เพราะมีการจา้งงานเพ่ิมข้ึน และมี

แหล่งการเงินเพิ่มข้ึน 

(vi) ท�าใหม้าตรการทางภาษีเป็นกลาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การส่งออก ซ่ึงจะ

ท�าใหผ้ลิตภณัฑข์องเราสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดระหวา่งประเทศ และเพิ่ม

การส่งออกของอินเดียมีมากข้ึน

(vii) ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนโดยรวมในประเทศ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

ต่อการพฒันาในรัฐต่าง ๆ

(viii) การใชอ้ตัราภาษีสินคา้และบริการของรัฐและภาษีรวมแบบเดียวกนั

จะช่วยลดการเล่ียงภาษี ดว้ยการก�าจดัการเกง็ผลประโยชนจ์ากนโยบายภาษี

ระหวา่งรัฐท่ีต่างกนั และการขายภายในรัฐ หรือระหวา่งรัฐ 

(ix) คาดาดวา่ภาระภาษีของบริษทัต่าง ๆ จะลดลง และการท่ีสินคา้ราคาลด

ลง จะน�าไปสู่การบริโภคท่ีมากข้ึน และการผลิตกจ็ะเพิ่มข้ึนตาม ช่วยให้

อุตสาหกรรมเติบโตข้ึน ส่ิงน้ีจะท�าใหอิ้นเดียเป็น “ศนูยก์ลางการผลิต” 

(B) ควำมสะดวกในกำรท�ำธุรกจิ
(i) ระบบภาษีท่ีไม่ซบัซอ้น มีขอ้ยกเวน้นอ้ยลง

(ii) ลดการเกบ็ภาษีซ�้ าซ่ึงปัจจุบนัก�าลงัด�าเนินการกบัระบบการเกบ็ภาษีทาง

ออ้ม ซ่ึงจะน�าไปสู่ความไม่ซบัซอ้นและสอดคลอ้งกนั 

(iii) ค่าใชจ่้ายเพื่อการปฏิบติัตามระเบียบภาษี ไม่มีการบนัทึกเอกสารซ�้ าซอ้น

ส�าหรับภาษีประเภทต่าง ๆ ดงันั้นจึงเป็นผลใหใ้ชเ้งินลงทุนทรัพยากร และ

แรงงานในการรักษาบนัทึกเหล่านั้น 

(iv) กระบวนการท่ีง่ายและอตัโนมติัส�าหรับการด�าเนินการต่างๆเช่น การจด

ทะเบียน ผลตอบแทน การคืนเงิน การจ่ายภาษี ฯลฯ

(v)การส่งข้อมูลจะต้องผ่านพอร์ตทัลเครือข่ายภาษีสินค้าและบริการ 

(GSTN) ดงันั้นหน่วยงานภาษีของรัฐจะไม่พบกบัผูเ้สียภาษีบ่อยเหมือนเดิม 

(vi) จะช่วยปรับปรุงการท�าตามกฎหมาย ใหร้ายไดข้องกิจการไดรั้บการ

รายงานออนไลน ์  ขอ้มูลสินเช่ือท่ีป้อนเขา้ระบบจะไดรั้บการตรวจสอบ

ออนไลน ์ท�าใหมี้การท�าธุรกรรมมากข้ึน

(vii) มีกระบวนการในการลงทะเบียนผูช้ �าระภาษีท่ีเหมือนกนั การขอภาษี

คืน การรวมระบบคืนภาษีคืนใหเ้ป็นระบบเดียวกนั ฐานภาษีท่ีเหมือนกนั มี
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ระบบแยกประเภทสินคา้และบริการท่ีเหมือนกนั ท�าใหร้ะบบจดัเกบ็ภาษีมี

ความแม่นย �ามากข้ึน

(viii) มีการจดัล�าดบัเวลาเพื่อใหด้�าเนินการส�าคญั ๆ ได ้เช่น การจดทะเบียน 

การขอเงินคืน ฯลฯ 

(ix) การจบัคู่ขอ้มูลเครดิตภาษีทางอิเลก็ทรอนิกส์ในอินเดีย ท�าให้

กระบวนการน้ีมีความโปร่งใสและน่าเช่ือถือมากข้ึน  

(C) ประโยชน์กบัผู้บริโภค 
(i) คาดวา่ราคาสินคา้ปลายทางจะต�่าลงเพราะ ผูผ้ลิต ผูค้า้ปลีก และผูจ้ดัหา

สินคา้ จะไดเ้ครดิตภาษีซ้ือท่ีสมบูรณ์

(ii) คาดวา่กลุ่มผูค้า้รายยอ่ยจ�านวนมากท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรือเสียภาษี

ต�่าตามแผนการช�าระภาษีแบบผสมผสาน จะซ้ือสินคา้จากบุคคลเหล่าน้ี และ

จะท�าใหร้าคาสินคา้ส�าหรับผูบ้ริโภคถกูลง 

(iii) ภาระภาษีเฉล่ียของบริษทัมีแนวโนม้วา่จะลดลง ซ่ึงเป็นผลใหร้าคา

สินคา้ถกูลง น�าไปสู่การบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน

กฎหมำยอืน่ ๆ 
พระรำชบัญญตับิริษทั 2013 – คุณสมบัตทิีโ่ดดเด่น 
• พระราชบญัญติับริษทั 2013

• บริษทับางแห่งจะตอ้งจ่ายอยา่งนอ้ย 2% ของก�าไรสุทธิเพื่อช่วยเหลือ

สงัคม 

• เพิ่มจ�านวนผูถื้อหุน้ในบริษทัเอกชนจ�ากดั ใหเ้ป็น 200 คน 

• ก�าหนดใหปี้การเงินเร่ิมเดือนเมษายนถึงมีนาคม 

• กรรมการบริษทัจะตอ้งเป็นคนอินเดียอยา่งนอ้ยหน่ึงคน (กล่าวคือ อยู่

อินเดียเกิน 182 วนัหรือมากกวา่นั้น) 

• จดัตั้งข้ึนเพ่ือตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและคุณภาพในการให้

บริการของผูป้ระกอบอาชีพ

• ไม่จ�าเป็นตอ้งโอนเงินเขา้กองทุนส�ารองก่อนการประกาศเงินปันผล 

• งบการเงินรวมของบริษทัจะตอ้งประกอบดว้ยบญัชีกระแสรายวนัและ

กองทุนรวม 

• อนุญาตใหมี้การรวมบริษทัอินเดียกบับริษทัต่างประเทศ (จดัตั้งใน

ประเทศท่ีระบุ)

Types of companies ประเภทของบริษทั 
พระราชบญัญติับริษทั ระบุการจดัตั้งบริษทัในรูปแบบต่าง ๆ รูปแบบท่ีเป็น

ท่ีนิยมคือบริษทัจ�ากดั และบริษทัมหาชนจ�ากดั (จ�ากดัความรับผดิของผูถื้อ

หุน้ตามสดัส่วนหุน้ท่ีถือ) 

บริษทัเอกชน
บริษทัเอกชนจะตอ้งจดัตั้งดว้ยเงินทุนท่ีช�าระแลว้อยา่งนอ้ย 1838 เหรียญ

สหรัฐ และมีผูถื้อหุน้สองคน ทั้งน้ี ในพระราชบญัญติับริษทั 2013 ไดย้กเลิก

เง่ือนไขเก่ียวกบัการไม่รับเงินจากคนทัว่ไป และเพิ่มจ�านวนของสมาชิก

บริษทั (ผูถื้อหุน้) ใหเ้ป็น 200 คน 

บริษทัมหำชน
บริษทัมหาชนเป็นบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัเอกชน บริษทัมหาชนตอ้งจดัตั้งดว้ย

เงินทุนท่ีช�าระแลว้อยา่งนอ้ย 9191 เหรียญสหรัฐ และมีผูถื้อหุน้เจด็คน จะ

ตอ้งส่งงบก�าไรขาดทุน และงบดุล พร้อมดว้ยรายงานของกรรมการและผู ้

สอบบญัชี ของบริษทัมหาชน ใหก้บัส�านกังานทะเบียนบริษทั และตอ้งให้

คนทัว่ไปตรวจสอบได ้ โดยปกติแลว้ บริษทัต่างประเทศท่ีมีบริษทัในเครือ

เป็นบริษทัเอกชน บริษทัเอกชนไดรั้บความนิยมมากกวา่ เพราะมีความยุง่

ยากนอ้ยกวา่ในการจดัตั้ง และมีเง่ือนไขท่ีเขม้งวดนอ้ยกวา่

บริษทัทีม่กีรรมกำรคนเดยีว 
พระราชบญัญติับริษทั 2013 ไดเ้พิ่มรูปแบบ “บริษทัท่ีมีกรรมการคนเดียว” 

ถือหุน้คนเดียว และตอ้งมีกรรมการคนเดียว  
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กฎหมำยแรงงำนในประเทศ อนิเดยี

กฏหมายแรงงานในอินเดียเป็นความท้าทายอย่างหน่ึงของชาวต่าง

ประเทศท่ีมาเร่ิมธุรกิจในประเทศอินเดียเป็นคร้ังแรก เคล็ดลบัใน

การหลีกเล่ียงความยุ่งยากเก่ียวกบัแรกงานสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

a) อย่าจา้งงานพนักงานท่ีมีเงินเดือนต�่าว่า 10,000 รูปี หากสามารถจา้ง

ดว้ยเงินเดือนท่ีสูงกว่า 15,000 รูปีได ้จะเป็นการดีกว่า

b) รักษาจ�านวนพนักงานให้อยู่ในจ�านวนข้ึนต�่า โดยอาจท�าการจา้งเหมา

ช่วง งานท่ีไม่ส�าคญัหรือไม่เป็นงานเฉพาะทางในธุรกิจ

c) หากเป็นไปไดใ้ห้จา้งงานน้อยกว่า 20 คน 

หากแน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีเงินเดือนมากกว่า 10,000 รูปีต่อเดือน 

กฎหมายแรงงาน (ท่ีมกัจะ) เก่ียวขอ้งเหล่าน้ีจะน�ามีผลบงัคบัใช้กบั

บริษทั 

พระรำชบัญญัติกำรประกันของรัฐส�ำหรับพนักงำน 1948  

จะใช้บงัคบัเม่ือมีพนักงานสิบคนข้ึนไป และพนักงานไดรั้บเงินเดือน

น้อยกว่า 15,000 รูปี ในบางรัฐของประเทศ 

พระรำชบัญญัติเงินตอบแทน 1972

จะใช้บงัคบัเม่ือมีพนักงานสิบคนข้ึนไป

พระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และ ข้อก�ำหนดเบ็ดเตล็ด 1952 

จะใช้บังคับเม่ือมีพนักงานยี่สิบคนข้ึนไปขอให้พิจารณากฎหมายสาม

ประการน้ีโดยคร่าว

พระรำชบัญญัติกำรประกันของรัฐส�ำหรับพนักงำน 1948  

นายจา้งจะตอ้งหักเงิน 1.75% จากเงินเดือนของพนักงาน และสมทบ

อีก 4.75%   ดดดว้ยตนเอง เงินสมทบทั้งหมดจะคิดเป็น 6.5%   ขขของ

พนักงานทุกคนท่ีมีรายไดต้ �่ากว่า 15,000 รูปีต่อเดือน พนักงานท่ีได้

รับการคุม้ครองโดยประกนั จะไดรั้บประโยชน์ทางการแพทย ์ รวมถึง

ประโยชน์จากประกนัอ่ืนๆ ทั้งหมด 

พระรำชบัญญตัเิงนิตอบแทน 1972

ภายใตพ้ระราชบญัญติัน้ี นายจา้งจะตอ้งจ่ายเงินใหก้บัพนกังาน เม่ือพนกังาน

ออกจากงาน ไม่วา่จะเป็นการลาออก หรือการเกษียณ หรือการเสียชีวติของ

พนกังาน หากพนกังานท�างานใหก้บับริษทัติดต่อกนัเป็นเวลาหา้ปีหรือ

มากกวา่นั้น เม่ือท�างานครบปีแต่ละปี หรือหากมีเศษของปีเหลือเกินหก

เดือนกจ็ะนบัเป็นปี เงินชดเชยต่อปีท่ีจะจ่ายใหจ้ะเท่ากบัค่าจา้ง สิบหา้วนัของ

อตัราค่าจา้งล่าสุดของพนกังาน

พระรำชบัญญตักิองทุนส�ำรองเลีย้งชีพ และ ข้อก�ำหนดเบ็ดเตลด็ 1952 

ผูว้า่จา้งจะตอ้งหกัเงิน 10% ของเงินเดือนพนกังาน และสมทบเงินในจ�านวน

เดียวกนัใหก้บักองทุนส�ารองเล้ียงชีพ พนกังานสามารถถอนช่ือออกจาก

กองทุนเม่ือตนไม่มีงาน หรือเม่ือเกษียณหรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ 

นอกจากน้ี โดยไม่ค�านึงวา่จะมีพนกังานก่ีคน หากองคก์รของคุณไม่ใช่

โรงงาน คุณจะตอ้งลงทะเบียนกบักรมแรงงาน ภายใตพ้ระราชบญัญติัร้าน

คา้และองคก์รของรัฐ แต่รัฐกจ็ะมีระเบียบร้านคา้และองคก์รแตกต่างกนัไป 

อยา่งไรกต็าม โดยทัว่ไปแลว้ พระราชบญัญติัจะระบุ ชัว่โมงการท�างาน 

วนัหยดุ และการลาของพนกังาน หากธุรกิจของคุณจะตอ้งจา้งงานคนเป็น

จ�านวนมาก และพนกังานส่วนใหญ่มีเงินเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 รูปี คุณควร

จะตอ้งเตรียมท�าการเจรจาตกลงเร่ืองแรงงานกบัสหภาพ ในกรณีน้ี คุณจะ

ตอ้งร่วมกบัองคก์รอินเดียท่ีเขา้ใจแรงงานละกฎหมายของอินเดีย หรือคุณ

ควรจะหาผูจ้ดัการมืออาชีพท่ีเช่ียวชาญในเร่ืองดงักล่าว 
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สินค้ำโภคภณัฑ์

กรมพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม www.commerce.nic.in

กองก�ากบักิจการพาณิชยแ์ละสถิติ http://www.dgciskol.nic.in

อธิบดีกรมการคา้ต่างประเทศ รัฐบาลอินเดีย http://dgft.gov.in/

ธนาคารแห่งประเทศไทย - สถิติการคา้ต่างประเทศ www.rbi.org.in, dbie.rbi.org.in

กระทรวงสถิติ และการด�าเนินโครงการ อินเดีย http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/home.aspx

กรมนโยบายอุตสาหกรรม http://dipp.nic.in/

กรมอุตสาหกรรมหนกั http://dhi.nic.in

สินค้ำโภคภณัฑ์

คณะกรรมการส่งเสริมการส่งออกสินคา้ทางวศิวกรรมของอินเดีย www.eepcindia.org

สมาพนัธ์อุตสาหกรรมอินเดีย (CII) www.cii.in

สภาหอการคา้และอุตสาหกรรมอินเดีย (FICCI) www.ficci.com

สภาองคก์รการส่งออกของอินเดีย (FIEO) www.fieo.org

หอการคา้และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งของอินเดีย (ASSOCHAM) www.assocham.org

สมาคมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตข์องอินเดีย (ACMA) www.acma.in

สมาคมวศิวกรผูใ้หค้ �าปรึกษาแห่งอินเดีย www.ceaindia.com

สมาคมผูผ้ลิตยาแห่งอินเดีย (IDMA) www.idma-assn.org

สภาส่งเสริมการส่งออกผลิตภณัฑเ์คมีและผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยคลึง (CAPEXIL) www.capexil.com

สภาส่งเสริมการส่งออกการอญัมณีและเคร่ืองประดบั (GJEPC) www.gjepc.org

สมาคมผูผ้ลิตไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ของอินเดีย www.ieema.org

สมาคมผูผ้ลิตอุปกรณ์เคร่ืองจกัรแห่งอินเดีย www.imtma.in

สมาคมผูผ้ลิตรถยนตอิ์นเดีย (SIAM) www.siamindia.com

สมาคมผูผ้ลิตเหลก็พรุน www.spongeironindia.in

สมาคมผูผ้ลิตแห่งอินเดีย www.aicma.org

สมาคมอุตสาหกรรมตีเหลก็ของอินเดีย www.indianforging.org

ข้อมูลส�ำคญั



ท�ำธุรกิจในอิน

บทความชุด เร่ืองการท�าธุรกิจ ของคณะกรรมการส่งเสริมการส่งออกภาควศิวกรรม (อีอีพีซี) ประเทศอินเดีย | 53

เขตเศรษฐกจิพเิศษ ในอนิเดยี

 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซีปส์ 
ซีปส์, อนัดารี (ตะวนัออก) มุมไบ-400096
 อีเมล: dc@seepz.com
เวบ็ไซต:์ www.seepz.com

เขตเศรษฐกิจพิเศษ กานดลา
เคเอสอีแซด, คณฐิกรรม, คุช 
อีเมล: dc@kasez.com 
เวบ็ไซต:์ www.kasez.com

เขตเศรษฐกิจพิเศษ โคชิน
ซีเอสอีแซด, คคันาด
อีเมล: dc@csez.gov.in เวบ็ไซต:์ 
www.csez.com

เขตเศรษฐกิจพิเศษ มาดราส

เขตเศรษฐกิจพิเศษ เอม็พีอีแซด 
ทางหลวง 45  ทมับาราม, เจนไน-600045 
เอม็พีอีแซด เจนไน อีเมล dc@mepz.gov.in
เวบ็ไซต:์ www.mepz.gov.in

เขตเศรษฐกิจพิเศษ วสิาขาพตันาม
วเีอสอีแซด, ดุฟวดา, วสิาขาพตันาม530046 
อีเมล: dc@vsez.com 
เวบ็ไซต:์ http://vsez.gov.in

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฟัลตา

เอฟเอสอีแซด, อาคาร เอม็.เอส.โอ. , ชั้น 4, นิซาม พาเลส, 
กลักตัตา-700020
อีเมล: fepz@wb.nic.in
Website: http://www.fsez.gov.in

เขตส่งออก นอยดา

เอน็เอสอีแซด, ถ. นอยดา ดาดรี, เฟส 2   
อ �าเภอนอยดา, กทุมัพชุ นาการ์-201305 (อุตตรประเทศ) 
อีเมล: dcnepz@nda.vsnl.net.in
เวบ็ไซต:์ http://www.nsez.gov.in

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบั ภำษี
CBDT (คณะกรรมการกลางภาษีโดยตรง) – www.incometaxindia.gov.in 

CBEC (คณะกรรมการกลางภาษีสรรพสามิตและศุลกากร) –www.cbec.gov.inอดแพะเ 
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วซ่ีำ

วซ่ีำธุรกจิ

ประเทศ ค่ำธรรมเนียมกงสุล จำกเดมิ ค่ำกองทุน ค่ำอ้ำงองิ ค่ำบริกำร รวมค่ำใช้จ่ำย

กรมอุตสาหกรรมหนกั 10 ปี (120 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $240.00 $3.00 $0.00 $4.70 $247.70

พลเมืองสหรัฐ 5 ปี (60 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $240.00 $3.00 $0.00 $4.70 $247.70

พลเมืองสหรัฐ 1 ปี (12 เดือน)เขา้ประเทศหลายคร้ัง $160.00 $3.00 $0.00 $4.70 $167.70

พลเมืองออสเตรเลีย 5 ปี (60 เดือน)เขา้ประเทศหลายคร้ัง $295.00 $3.00 $0.00 $4.70 $302.70

พลเมืองออสเตรเลีย 1 ปี (12 เดือน)เขา้ประเทศหลายคร้ัง $215.00 $3.00 $0.00 $4.70 $222.70

พลเมืองเช็ครีพบัลิก 5 ปี (60 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $270.00 $3.00 $0.00 $4.70 $277.70

พลเมืองเช็ครีพบัลิก 1 ปี (12 เดือน)เขา้ประเทศหลายคร้ัง $190.00 $3.00 $0.00 $4.70 $197.70

พลเมืองเอกวาดอร์ 5 ปี (60 เดือน)เขา้ประเทศหลายคร้ัง $320.00 $3.00 $0.00 $4.70 $327.70

พลเมืองเอกวาดอร์ 1 ปี (12 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $240.00 $3.00 $0.00 $4.70 $247.70

พลเมืองฝร่ังเศส 5 ปี (60 เดือน)เขา้ประเทศหลายคร้ัง $245.00 $3.00 $0.00 $4.70 $252.70

พลเมืองฝร่ังเศส 1 ปี (12 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $165.00 $3.00 $0.00 $4.70 $172.70

พลเมืองอิหร่าน 5 ปี (60 เดือน)เขา้ประเทศหลายคร้ัง $355.00 $3.00 $0.00 $4.70 $362.70

พลเมืองอิหร่าน 1 ปี (12 เดือน)เขา้ประเทศหลายคร้ัง $275.00 $3.00 $0.00 $4.70 $282.70

พลเมืองไอร์แลนด์ 5 ปี (60 เดือน)เขา้ประเทศหลายคร้ัง $280.00 $3.00 $0.00 $4.70 $287.70

พลเมืองไอร์แลนด์ 1 ปี (12 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $200.00 $3.00 $0.00 $4.70 $207.70

พลเมืองนิวซีแลนด์ 5 ปี (60 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $210.00 $3.00 $0.00 $4.70 $217.70

พลเมืองนิวซีแลนด์ 1 ปี (12 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $130.00 $3.00 $0.00 $4.70 $137.70

พลเมืองไนจีเรีย 5 ปี (60 เดือน)เขา้ประเทศหลายคร้ัง $370.00 $3.00 $0.00 $4.70 $377.70

พลเมืองไนจีเรีย 1 ปี (12 เดือน)เขา้ประเทศหลายคร้ัง $290.00 $3.00 $0.00 $4.70 $297.70
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วซ่ีำ

วซ่ีำธุรกจิ

ประเทศ ค่ำธรรมเนียมกงสุล จำกเดมิ ค่ำกองทุน ค่ำอ้ำงองิ ค่ำบริกำร รวมค่ำใช้จ่ำย

พลเมืองฟิลิปปินส์ 5 ปี (60 เดือน)เขา้ประเทศหลายคร้ัง $300.00 $3.00 $0.00 $4.70 $307.70

พลเมืองฟิลิปปินส์ 1 ปี (12 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $220.00 $3.00 $0.00 $4.70 $227.70

พลเมืองโปแลนด์ 5 ปี (60 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $225.00 $3.00 $0.00 $4.70 $232.70

พลเมืองโปแลนด์ 1 ปี (12 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $145.00 $3.00 $0.00 $4.70 $152.70

พลเมืองซาอุดิ อารเบีย 5 ปี (60 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $295.00 $3.00 $0.00 $4.70 $302.70

พลเมืองซาอุดิ อารเบีย 1 ปี (12 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $215.00 $3.00 $0.00 $4.70 $222.70

พลเมืองศรีลงักา 3 เดือน เขา้ประเทศคร้ังเดียว $27.00 $3.00 $20.00 $4.70 $54.70

พลเมืองศรีลงักา 5 ปี (60 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $120.00 $3.00 $20.00 $4.70 $147.70

พลเมืองศรีลงักา 1 ปี (12 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $80.00 $3.00 $20.00 $4.70 $107.70

พลเมืองศรีลงักา 6 เดือน เขา้ประเทศหลายคร้ัง $80.00 $3.00 $20.00 $4.70 $107.70

พลเมืองศรีลงักา 3 เดือน เขา้ประเทศหลายคร้ัง $40.00 $3.00 $20.00 $4.70 $67.70

พลเมืองศรีลงักา 1 เดือน เขา้ประเทศหลายคร้ัง $25.00 $3.00 $20.00 $4.70 $52.70

พลเมืองไทย 5 ปี (60 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $280.00 $3.00 $0.00 $4.70 $287.70

พลเมืองไทย 1 ปี (12 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $200.00 $3.00 $0.00 $4.70 $207.70

พลเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 ปี (60 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $495.00 $3.00 $0.00 $4.70 $502.70

พลเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ปี (12 เดือน) $415.00 $3.00 $0.00 $4.70 $422.70

พลเมืองยเูครน 5 ปี (60 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $280.00 $3.00 $0.00 $4.70 $287.70

พลเมืองยเูครน 1 ปี (12 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $200.00 $3.00 $0.00 $4.70 $207.70

พลเมืองสหราชอาณาจกัร 5 ปี (60 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $815.00 $3.00 $0.00 $4.70 $822.70

พลเมืองสหราชอาณาจกัร 1 ปี (12 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $444.00 $3.00 $0.00 $4.70 $451.70
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วซ่ีำธุรกจิ

ประเทศ ค่ำธรรมเนียมกงสุล จำกเดมิ ICWF Fee Reference Fee Service Fee Total Fee

พลเมืองประเทศอ่ืน 5 ปี (60 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $200.00 $3.00 $0.00 $4.70 $207.70

พลเมืองประเทศอ่ืน 1 ปี (12 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $120.00 $3.00 $0.00 $4.70 $127.70

พลเมืองสหรัฐ 10 ปี (120 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $150.00 $3.00 $0.00 $4.70 $157.70

พลเมืองสหรัฐ 5 ปี (60 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $150.00 $3.00 $0.00 $4.70 $157.70

พลเมืองสหรัฐ 6 เดือน เขา้ประเทศหลายคร้ัง $60.00 $3.00 $0.00 $4.70 $67.70

พลเมืองประเทศอ่ืน 6 เดือน เขา้ประเทศหลายคร้ัง $40.00 $3.00 $0.00 $4.70 $47.70

พลเมืองสิงคโปร์ 6 เดือน เขา้ประเทศหลายคร้ัง $25.00 $3.00 $0.00 $4.70 $32.70

พลเมืองศรีลงักา 3 เดือน เขา้ประเทศคร้ังเดียว $15.00 $3.00 $20.00 $4.70 $42.70

พลเมืองศรีลงักา 6 เดือน เขา้ประเทศหลายคร้ัง $25.00 $3.00 $20.00 $4.70 $52.70

พลเมืองศรีลงักา 3 เดือน เขา้ประเทศสองคร้ัง $25.00 $3.00 $20.00 $4.70 $52.70

พลเมืองศรีลงักา 1 เดือน เขา้ประเทศสองคร้ัง $15.00 $3.00 $20.00 $4.70 $42.70

พลเมืองสหราชอาณาจกัร 5 ปี (60 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $815.00 $3.00 $0.00 $4.70 $822.70

พลเมืองสหราชอาณาจกัร 1 ปี (12 เดือน) เขา้ประเทศหลายคร้ัง $444.00 $3.00 $0.00 $4.70 $451.70

พลเมืองสหราชอาณาจกัร 6 เดือน เขา้ประเทศหลายคร้ัง $129.00 $3.00 $0.00 $4.70 $136.70
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รำยละเอยีดทีต่ดิต่อทีม่ปีระโยชน์ 

กรมพำณิชย์, กระทรวงพำณิชย์และ
อุตสำหกรรม   
อุดยก ภวัน,
นิวเดลี 110 107, อินเดีย
โทรศัพท์: 91-11-23062261
แฟกซ์: 91-11-23063418
เว็บไซต์: www.commerce.nic.in

กระทรวงกำรคลัง ฝั ่งเหนือ   
นิวเดลี - 110001(อินเดีย) 
โทรศัพท์: 91-11-23748747
แฟกซ์: 91-11-23344605
เว็บไซต์: www.finmin.nic.in

กระทรวงวิสำหกิจขนำดเล็กมำก 
ขนำดเล็ก และขนำดกลำง
อุดยก ภวัน
นิวเดลี – 110011
อีเมล: ds.sme@nic.in

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ของอินเดีย
อาคารเลขที่ .C4-A, บล็อก ’G’ 
บันดรา เคอร์ลา, บันดรา (ตะวันออก)
มุมใบ 400051
โทรศัพท์: +91-22-26449000 / 40459000
แฟกซ์: +91-22-26449019-22 / 40459019-22
อีเมล: sebi@sebi.gov.in

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรส่งออกสินค้ำ
วิศวกรรมอินเดีย
ส�านักงานใหญ่ 
“วานิชยภวัน” ชั้น 1 
ศูนย์อ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่าง
ประเทศ 1/1,  ถนน วู้ด
กัลกัตตา 700016
โทรศัพท์: (+91 33) 22890651/52
แฟกซ์: (+91 33) 22890654
อีเมล: eepcho@eepcindia.net
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ส�ำนักงำนกรรมกำรบริหำรและเลขำนุกำร
ภสักำร์ ซำร์กำร์
กรรมการบริหารและเลขานุการ
ส�านกังานเขต, นิวเดลี
วนัทนา (ชั้น 4)   
11 โทลสตอย,์ นิวเดลี 110 001
โทร:: 91-11-23353353, 23711124/25
แฟกซ์: 91-11-23310920
อีเมล: EEPCTO@EEPCINDIA.NET

ส�ำนักงำนใหญ่จดทะเบียน
สุรันจนั คุปตำ
กรรมการบริหารเพิ่มเติม
วานิชยภวนั(ชั้น 1) ศนูยอ์ �านวยความสะดวก
ทางการคา้ระหวา่งประเทศ 1/1 ถนนวูด้, กลักตัตา 
700 016
โทร: 91-33-22890651/52/53 
แฟกซ์: 91-33-22890654
อีเมล: EEPCHO@EEPCINDIA.NET

ส�ำนักงำนเขต
เจนไน
ซี เอช นาดิเจอร์,  ผูอ้ �านวยการเขต
กรีมส์ ดูการ์ (ชั้น 3)
149 ถ. กรีมส์, เจนไน 600 006
โทร: 91-44-28295501, 28295502
แฟกซ์: 91-44-28290495
อีเมล: EEPCROCHEN@EEPCINDIA.NET

กลักตัตำ
อนิมำ แพนเดย์, ผูอ้ �านวยการเขต 
วานิชยภวนั(ชั้น 2) ศนูยอ์ �านวยความสะดวก
ทางการคา้ระหวา่งประเทศ 1/1 ถนนวูด้, กลักตัตา 
700 016
โทร: 91-33-22890673/74 
แฟกซ์: 91-33-22890687
อีเมล: EEPCROKOL@EEPCINDIA.NET

มุมไบ
รำชัต ศรีวสัตวำ ผู้อ�ำนวยกำรเขต
บี-202 และ 220, ออรัส แชมเบอร์ ส่วน 2, 
ชั้น 2 (หลงัมหินดรา) เอส เอส อมัรัตวาร์ มาร์ก
 วอร์ลี มุมไบ 400 013
โทร: 91-22-42125555 FAX: 91-22-42125555
อีเมล: EEPCROMUM@EEPCINDIA.NET

วเดลี
รำเกช สุรำจ, ผู้อ�ำนวยกำรเขต
อาคารวนัทนา (ชั้น 7)
11 โทลสตอยส์ มาร์ก, นิวเดลี 110 001 
โทร: 91-11-23314171/74
แฟกซ์: 91-11-23317795
อออออ: eepcrodel@eepcindia.net
e-mail: eepcrodel@eepcindia.net

ส�ำนักงำนสำขำย่อย
อำห์เมดำบัต
สุดาการัน ซี เค แนร์
ผูช่้วยผูอ้ �านวยการอาวโุส
อีเอฟ-313/เอ (ชั้น 3)
เอทีเอม็เอ เฮาส์, ถนนอชัราม
อารห์เมดาบดั 380 009
โทร: 91-79-26588720
อีเมล: EEPCSROAHD@EEPCINDIA.NET

บังกำลอร์
เจ ว ีรำชำ โกปัล รำโอ
รองผูอ้ �านวยการ
จตุรัสเอม็บาสซ่ี, 103, ชั้นหน่ึง เลขท่ี
148,  ถ. อินแฟนทรีย ์เบงกลัลรูู 560 001
โทร: 91-80-22261396, 22268669
แฟกซ์: 91-80-22266914
อีเมล: EEPCSROBLR@EEPCINDIA.NET

ไฮเดอร์รำบัด
ศรีนิวำส จกัรวำธี, ผูช่้วยผูอ้ �านวยการ
‘โซแฮม แมนชัน่’ (ชั้น 1)
เลขท่ี 5-4-187/3 และ 4/4, ถ.เอม็จี
เซคุนเดราบตั 500 003
โทร: 91-40-27536704
แฟกซ์: 91-40-27536705
อีเมล: EEPCSROHYD@EEPCINDIA.NET

จำลนัฑำ
โอพนิเดอร์ ซิงห์, ผูช่้วยผูอ้ �านวยการ 
พลอต คอมม ์1, โฟกลัป์พอยท ์จาลนัฑา
144 012
โทร 91-181-2602264
แฟกซ์ 91-181-2601124
อีเมล: EEPCSROJLD@EEPCINDIA.NET

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรส่งออกผลติภณัฑ์วศิวกรรมอนิเดยี





วานิชยะ ภวัน
ศูนย์อ�านวยความสะดวกการค้าระหว่างประเทศ
1/1 ถนน วู้ด, กัลกัตตา 700 016, อินเดีย
โทร: 91 33 2289 0651/52/53 แฟกซ์: 91 33 2289 0654
อีเมล: eepcho@eepcindia.net เว็บไซต์: www.eepcindia.org
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