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ท�ำธุรกิจในอิน
ตอนนี้เรามีแรงขับเคลื่อนไหม่ที่มีชีวติ ชีวาเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย เราเปิ ดรับการลงทุนจากต่างประเทศ
ในภาคส่ วนที่สำ� คัญ และถือว่าเป็ นเศรษฐกิจที่เปิ ดรับการลงทุนจากต่างชาติมากที่สุดในโลกในทุกภาค
ส่ วน ยกเว้นธุรกิจร้านขายปลีกแบบขายหลายผลิตภัณฑ์ในที่เดียว ตอนนี้เราได้เปิ ดรับการลงทุนใหม่
ๆ แล้ว การลงทุน 100% แทบในทุกภาคส่ วนที่เข้ามา มาจากนโยบายขับเคลื่อนโครงสร้างการค้า เพื่อ
แผนการส่ งออก (TIES) ท�ำให้ในเดือนพฤศจิกายน 2016 ภาคการผลิตของประเทศอินเดียมีเงินทุนจาก
ต่างประเทศไหลเข้ามาเพิ่มขึ้น คิดเป็ น 82% ที่เพิ่มขึ้นมาในส่ วนของการลงทุนจากต่างประเทศ ท�ำให้
ภาพลักษณ์ของอินเดียเปลี่ยนไปอย่างสิ้ นเชิง
อินเดียพร้อมแล้วที่จะเป็ นศูนย์กลางการออกแบบ นวัตกรรม และการผลิต โดยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการต่าง ๆ ของ
รัฐบาล เราจะเห็นได้วา่ ประเทศอินเดียเป็ นประเทศของนักสร้างนวัตกรรมรุ่ นเยาว์ ผมเชื่อว่าประเทศอินเดียจะมีผเู ้ ริ่ มธุรกิจจ�ำนวน
มากมาย ทั้งในภาคดิจิตลั และภาคการผลิตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และประเทศอินเดียจะเป็ นประเทศของผูส้ ร้างงาน มากกว่าผูห้ า
งาน งบประมาณในปี 2017 มุ่งเน้นการสร้างชนชั้นกลางที่เข้มแข็งขึ้น และกระตุน้ การบริ โภคภายในประเทศ โดยการลดภาษีให้
ส�ำหรับธุรกิจขนาดเล็กของชนชั้นกลาง รวมถึงผูม้ ีรายได้ระดับกลางและระดับต�่ำ นี่เป็ นการขับเคลื่อนทั้งสองทางเพื่อให้เกิดการ
บริ โภคเพิ่มขึ้น ซึ่งจะน�ำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจที่รวดเร็ ว เพื่อชดเชยที่เศรษฐกิจเติบโตล่าช้าในช่วงการปฏิรูปต่าง ๆ เช่นการ
ปฏิรูปภาษีสินค้าและบริ การ และการยกเลิกการใช้ธนบัตร
อัตราเงินเฟ้ อที่ 3.17% ซึ่งถือว่ายังอยูใ่ นระดับควบคุม มีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่ 0.6% ของจ�ำนวนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ ส่ วนผลการประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีการส่ งสัญญาณว่าจะตื่นตัวอีกครั้ง ด้วยการเติบโตของภาคการส่ งออกที่
4.32% และการส่ งออกผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมที่ 12.4% และได้มีการด�ำเนินมาตรการเสริ มสร้างเสถียรภาพทางการเงินในอินเดีย
ซึ่งน่าจะด�ำเนินการได้ตามเป้ าหมาย ซึ่งก็คือการขาดดุลที่ 3.2% ในปี 2017 - 2018
อีอีพีซี อินเดีย ให้ความส�ำคัญภาควิศวกรรมของอินเดียในต่างประเทศ ด้วยการเสนอบทสรุ ปข้อเท็จจริ งของประเทศอินเดีย
รายงานฉบับนี้จะน�ำเสนอรายละเอียดที่โดดเด่น เกี่ยวกับโครงสร้างภาษีในปั จจุบนั ของประเทศอินเดีย นโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ นโยบายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การค้า ฯลฯ และจะรวมถึงรายละเอียดอุตสาหกรรมวิศวการด้วย
ข้าพเจ้าเชื่อว่ารายงานฉบับนี้จะเป็ นแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่มีคุณค่า ส�ำหรับธุรกิจต่าง ๆ และนักลงทุนทัว่ โลก ที่กำ� ลังท�ำธุรกิจกับ
ประเทศอินเดีย
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คำ�นิยม

การใช้เทคโนโลยี การด�ำเนินการที่โปร่ งใส
และความสะดวกสบายในการท�ำธุรกิจ จะช่วย
ให้อินเดียมีเศรษฐกิจที่เติบโต 8 เปอร์เซ็นต์ได้
ในอีกสองทศวรรษหน้า รัฐบาลก�ำลังท�ำงาน
อยูใ่ นสามส่ วน ได้แก่ ภาษีสินค้าและบริ การ
นโยบายเจเอเอ็ม (บัญชีจณ
ั ฑาล บัตรประชาชน
หมายเลขมือถือ) และความสะดวกสบายในการ
ท�ำธุรกิจ เพื่อส่ งเสริ มการเติบโตของการลงทุน
ภาคธุรกิจซึ่งได้ยา้ ยไปอยูใ่ น โครงการ
อุตสาหกรรม 4.0 – วิศวกรรมที่ชาญฉลาด และรัฐบาลมุ่งเพิ่มส่ วนแบ่งตลาด
การผลิตสิ นค้าทางวิศวกรรม จาก 17 เปอร์เซ็นต์ให้เป็ น 25 เปอร์เซ็นต์ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เราจะรับภาษีสินค้าและบริ การในจ�ำนวนมาก
จากการขับเคลื่อนของรัฐบาลของเรา !วิศวกรรมที่ชาญฉลาดคือเวทย์มนต์
ใหม่ของเรา ผมแน่ใจว่าคู่มือที่ได้รับการปรับปรุ งข้อมูลนี้จะให้เนื้อหาในทุก
ด้านส�ำหรับผูท้ ี่สนใจมา ลงทุนในประเทศอินเดีย
ภาควิศวกรรมมีส่วนแบ่งที่ดีเยีย่ มในตลาดการส่ งออกสิ นค้าของประเทศ
อินเดีย ซึ่งมีจำ� นวนมากกว่า 23.9% ของมูลในตลาดส่ งออกทั้งหมด โดยคิด
เป็ นอัตราเติบโต 4.3% ส่ วนแบ่งในตลาดการส่ งออกโลกที่อยูใ่ นอัตรา 2.2
เปอร์เซ็นต์ในปี 2015 ซึ่งในนั้นประกอบด้วยส่ วนแบ่งการส่ งออกสิ นค้า
1.6 เปอร์เซ็นต์ และการให้บริ การทางการค้า 3.3 เปอร์เซ็นต์ การส่ งเสริ ม

การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หาภูมิภาคใหม่ๆ ให้ตลาดเข้าถึง และใช้แผนการ
ส่ งเสริ มการพัฒนาตลาด การพัฒนาบรรจุภณั ฑ์และภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
ของประเทศอินเดีย รวมถึงการให้ความสะดวกสบายในการน�ำเข้าสิ นค้า
วัตถุดิบหรื อเครื่ องจักรแบบปลอดภาษี ที่ตอ้ งใช้ในการผลิตเพื่อการส่ งออก
เป็ นส่ วนหนึ่งที่เราด�ำเนินการเพื่อพัฒนาการส่ งออก การลงทุนจากต่างชาติ
เติบโตเพิม่ ขึ้น 195.5%.อุตสาหกรรมวิศวการในประเทศอินเดีย ระหว่างปี
2010 – 2016 ซึ่งเป็ นตัวบ่งชี้ความรุ่ งเรื องของภาคส่ วนนี้ อินเดียได้สร้างการ
พัฒนาที่สำ� คัญ ด้วยการพัฒนา

ภาสคาร์ ซาร์ คาร์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายบริ หาร และ เลขานุการ
คณะกรรมการส่ งเสริ มการส่ งออกภาควิศวกรรม (อีอีพีซี) อินเดีย
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อินเดียก�ำลังมุ่งให้ ความส� ำคัญในเศรษฐกิจมหภาค

01
02
03
04

อินเดียประสบความส�ำเร็ จในการรักษาอัตรางบขาดดุลไว้ที่ 0.6% ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของชาติ ซึ่งมีจำ� นวน 3.4 พันล้านเหรี ยญสหรัฐในช่วงสามไตรมาสแรกของปี
หลังจากเศรษฐกิจหดตัวลงมาที่ 25.6 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ จาก 37 พันล้านเหรี ยญ
สหรัฐ ซึ่งเป็ นผลจากราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ที่ต่ำ� ลง จึงท�ำให้ปริ มาณการค้าในตลาด
โลกต�่ำลง และการส่ งออกของอินเดียก็ต่ำ� ลงด้วยเช่นกัน
รัฐบาลได้ต้ งั เป้ าการขาดดุลไว้ที่ 3.2 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติ
ในปี 2017 –2018 เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
นักเศรษฐศาสตร์ได้ทำ� นายว่าอินเดียจะขาดดุล 3.3 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของชาติในปี 2017 – 2018 ซึ่งถึงแม้วา่ สูงกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ แต่กต็ ่ำ� กว่า 3.5
เปอร์เซ็นต์ตามที่ต้ งั งบประมาณประจ�ำปี ซึ่งจะสิ้ นสุ ดในเดือนมีนาคม
ในการทบทวนภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคในปี 2016 – 2017 มูดดีย ์ ได้กล่าวในเดือน
พฤษภาคมว่า การเติบโตของอินเดียจะเพิ่มขึ้นทีละน้อย จนไปถึง 7.5 เปอร์เซ็นต์ในปี
2016 และ 2017 เทียบกับ 7.3 เปอร์เซ็นต์ในปี 2015
ธนาคารเพื่อการลงทุนของโลกยังคงสนับสนุนตลาดอินเดียและรักษาเป้ าดัชนีซนั
เซ็กซ์ไว้ที่ 30,000 จุด ซึ่งหมายความว่าจะตลาดจะเติบโตอีก 7 เปอร์เซ็นต์ การขาด
ดุลเป็ นผลให้เกิดการบริ โภคที่เพิ่มขึ้นในภาคส่ วนต่าง ๆ ของตลาด ไม่มีการได้ภาษี
จากการลงทุนระยะยาวในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และรัฐบาลยังรักษาสมดุลเพื่อด�ำเนินการ
โครงการที่สำ� คัญต่าง ๆ เช่น การกระตุน้ การบริ โภค / พัฒนาชนบท/ โครงสร้างพื้น
ฐาน ในขณะเดียวกันก็ยงั มุ่งสู่เป้ าหมายทางเศรษฐกิจภาพรวม ซึ่งช่วยท�ำให้ดชั นีทะลุ
แนวรับของดัชนีที่สำ� คัญ
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รัฐบาลชุดปั จจุบนั ก�ำหนดมาตรการการเริ่ มต้นธุรกิจใน
ประเทศอินเดีย เพื่อกระตุน้ ภาคการผลิตให้ถึง 1 ล้านล้าน
เหรี ยญสหรัฐภายในปี 2025 ท�ำให้เกิดงานในประเทศ 90 ล้าน
ต�ำแหน่งและมีส่วนแบ่ง 25% ผลผลิตมวลรวมของชาติ

ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคประเทศอินเดียในเดือนมกราคมได้เพิ่ม
ขึ้น 3.17 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้น3.41
เปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม และต�่ำกว่าการคาดการณ์ของ
ตลาด ที่ 3.22 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็ นอัตราภาวะเงินเฟ้ อที่ต่ำ� ที่สุด
ตั้งแต่เคยมีการท�ำบทความนี้ข้ ึน เนื่องจากภาวะซบเซาของ
ดัชนีราคาอาหาร และอัตราเงินเฟ้ อในประเทศอินเดียเฉลี่ยที่
7.31 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปี 2017 ซึ่งเคยขึ้นสูงสุ ด
ในเดือนพฤศจิกายน 2013 ที่ 12.17 เปอร์เซ็นต์ และต�่ำที่สุด
ในเดือนมกราคม 2017 ที่ 3.17 เปอร์เซ็นต์

ธนาคารทุนส�ำรองของประเทศอินเดียได้กำ� หนดอัตรา
ธุรกรรมซื้อคืนไว้ที่ 6.25 เปอร์เซ็นต์ เป็ นครั้งที่สองในการ
ประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 เมื่อเปรี ยบเทียบกับหน่วย
ย่อยของอัตราผลตอบแทนที่ลดลง 25 บีพีเอส หน่วยงานที่
ก�ำหนดนโยบายตัดสิ นใจเปลี่ยนแนวนโยบายจากช่วยเหลือ
เป็ นการปล่อยให้เศรษฐกิจด�ำเนินไปเอง และวัดผลกระทบที่
เกิดจากการยกเลิกการใช้ธนบัตรที่มีต่ออัตราเงินเฟ้ อและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราธุรกรรมการซื้อคืนยังอยูท่ ี่ 5.75
เปอร์เซ็นต์ และอัตราหน้าต่างตั้งรับอยูท่ ี่ 6.75 เปอร์เซ็นต์
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ศรีนาการ์

ชัมมูและ
แคชเมียร์
ชัมมู
รัฐหิมาจัล
ประเทศ
ปัญจาบ ชิมลา
จันดิการ์ ฮ

บทน�ำ

อิ

นเดียเป็ นหนึ่งในประเทศที่มีอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีความ
ร�่ำรวยทางวัฒนธรรมหลากหลายรู ปแบบ เป็ นประเทศที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดเป็ นล�ำดับที่เจ็ด เป็ นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็ นล�ำดับที่สอง
กล่าวคือ ประมาณกว่า 1.2 พันล้านคน และเป็ นประเทศที่เป็ นประชาธิปไตย
ที่สุดแห่งหนึ่งใน โลก ปั จจุบนั นี้เศรษฐกิจของประเทศอินเดียมีกำ� ลังซื้อ
(PPP) ขนาดใหญ่เป็ นล�ำดับที่สามของโลก และมีผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศ (GDP) มากที่สุดเป็ นล�ำดับที่สามของโลก
อินเดียเปลี่ยนแปลงจากประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบปิ ดตัวเองเป็ นประเทศ
ที่เปิ ดรับทางเศรษฐกิจอย่างเป็ นระบบ นับตั้งแต่การปฏิรูปประเทศในปี
2000 การปรับเปลี่ยนนี้ทำ� ให้เกิดผลกระทบที่สำ� คัญและท�ำให้อินเดียได้เผย
ศักยภาพในการท�ำให้เศรษฐกิจเจริ ญเติบโตได้สูงมาก
ในปัจจุบนั นี้อินเดียเป็ นประเทศที่มีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุ ด
ประเทศหนึ่งในโลก และเป็ นเป้ าหมายของนักลงทุนต่างชาติเมื่อไม่กี่ปีที่
ผ่านมานี้ ตามรายงานการส�ำรวจการลงทุนในตลาดโลกขององค์การเพื่อการ
ค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ (UNCTAD) ในช่วงปี 2013 – 2014
ประเทศอินเดียติดอันดับที่สามของประเทศที่มีความน่าสนใจในการลงทุน
ของนักลงทุนต่างชาติของโลก (ถัดจากจีนและอเมริ กา)
ผลผลิตมวลรวมของประเทศเติบโตขึ้นประมาณ 7.9 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงปี
2003 – 2012แนวโน้มดังกล่าว ตามกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ได้คาดการณ์วา่ อีกห้าปี ข้างหน้าอัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศจะอยูท่ ี่ประมาณ 7.7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี จนถึงปี 2017 ผลผลิตมวล
รวมของประเทศในปี 2017 ซึ่งมีมูลค่า 9.585 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นจะ
จ�ำนวนที่สูงเป็ นอันดับสามของผลผลิตมวลรวมของประเทศต่าง ๆ ในโลก
(การประเมินส�ำหรับปี 2017)

จันดิการ์ ฮ
รัฐหรยาณา

นิวเดลี
รัฐราชสถาน

โภปาล

คานธีนคร

มัธยประเทศ

รัฐคุชราต

Chhattisga
Raipur

ดามันและดีอู

Dadra and Nagar
Haveli

มุมไบ

มหาราษฎ
พรรคเตลัง
ไฮเดอรา

ปานาจิ

กัว
เบงกาลูรู
กวรัตติ

ลักษทวีป
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ชัยปุระ

พูดุชเชอรี่

เกรละ ทมิฬนาฑู

Thiruvananthapuram

เจนไน
พูดุชเชอรี่
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อินเดีย – ภาพรวมโดยสรุป
อรุณาจัลประเทศ

สิ กขิม

กังต็อก
ดิสปูร์
ชิลลอง

บิฮาร์

อิฏานคร

อัสสั ม โคฮิมา นาคาแลนด์

ปัฎนา
อาการ์ ทาลา

ฌารขัณฑ์
รันจี

arh

กัลกัตตา

ตริปุระ
เบงกัลตะวันตก

อิมฟาล มณีปุระ
ไอซอล รัฐมิโซรัม

โอริสสา

ภุพเนศวร

เมืองหลวง
นิวเดลี
ทีต่ ้งั
ประเทศอินเดียตั้งอยูใ่ นตอน
ใต้เอเชีย มีพรมแดนติดกับ
ประเทศปากีสถานทางตะวัน
ตก ประเทศจีนและเนปาลทาง
ตอนเหนือถึงตะวันออกเฉี ยง
เหนือ ภูฏาน ทางตะวันออก
เฉี ยงเหนือ และประเทศพม่า
ทางตะวันตก
รัฐและอาณาเขตสหภาพ
ประเทศอินเดียมี 29 รัฐ และ 7
อาณาเขตสหภาพ
เป็นแหล่งถ่านหิน(ทีใ่ หญ่เป็น
อันดับสีข่ องโลก) แมงกานีสต์
โบไซต์ เหล็ก แร่ โครไมต์
เพชร หินปูน ไททาเนียม แก๊ส
ธรรมชาติ ปิโตรเลียม และ พืน้ ที่
เพาะปลูก ทีพ่ น้ื ทีข่ องแหล่งแร่
ธรรมชาติ

พูดุชเชอรี่

พอร์ ตแบลร์

แนวชายฝัง่
Coastline
แนวชายฝั
ง่ ของอินเดียยาว
The coastline comประมาณof7000
กิโลเมตรในฝั
prises
7000
km en-ง่
circling
mainland,
แผ่นดินใหญ่ เป็นทะเลอันthe
ดามัน
Andaman, Nicobar and
รวมทั
ง
้
มี
เกาะนิ
โ
คบาร์
แ
ละ
Lakshadweep islands.
เกาะลักษทวีป

ภาษา
อังกฤษ, ฮินดี
(ทางการ)
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ
(GDP)
(อัตราการแลกเปลี่ยนเงินที่
เป็ นทางการ) 9.585 ล้านล้าน
เหรี ยญสหรัฐ (อัตราประเมิน
2017) 8.721 ล้านล้านเหรี ยญ
สหรัฐ (อัตราประเมิน 2016)
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ
– ต่ อหัว (PPP) 6,700 เหรี ยญ
สหรัฐ (อัตราประเมิน 2016)
อุตสาหกรรม
เสื้ อผ้า เคมี ผลิตอาหาร เหล็ก
อุปกรณ์การขนส่ ง ซีเมนต์
เหมือง ปิ โตรเลียม เครื่ องจักร
ซอฟต์แวร์ เภสัชกรรม
การส่ งออก
271.6 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ
(อัตราประเมิน 2016)
การส่งออก –
โภคภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม อัญมณี เครือ่ งจักร
เหล็ก เคมี ยานพาหนะ
อุปกรณ์

ประเทศทีอ่ นิ เดียส่ งออก
สหรัฐ 15.2% สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 11.4% ฮ่องกง 4.6%
2015)
การน�ำเข้ า
402.4 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ
(อัตราประเมิน 2016)
การน�ำเข้ า
โภคภัณฑ์ น�้ำมันดิบ น�้ำมัน
อัญมณี เครื่ องจักร เคมี ปุ๋ ย
พลาสติก เหล็ก
ประเทศทีอ่ นิ เดียน�ำเข้ า (%)
ประเทศจีน 15.5% สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ 5.5% ซาอุดิ
อารเบีย 5.4% สวิตเซอร์แลนด์
5.3% สหรัฐอเมริ กา 5.2%
(2015)
อัตราแลกเปลีย่ น
รู ปีอินเดีย (INR) ต่อเหรี ยญ
สหรัฐ: 66.83 ( ณ วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2017, ธนาคาร
ทุนส�ำรองอินเดีย)
แหล่งข้อมูล: กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF)

อันดามันและหมู่เกาะนิโคบ์
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การขยายโครงสร้ างพืน้ ฐานในประเทศอินเดีย

ภา

คโครงสร้ า งพื้ น ฐานเป็ นแรงขับ เคลื่ อ นส�ำ คัญ ของเศรษฐกิ จ
ประเทศอินเดียภาคส่ วนนี้เป็ นแรงผลักดันของการพัฒนาโดยรวม
ของเศรษฐกิจ และเป็ นส่ วนที่รัฐบาลให้ความสนใจ และเป็ นส่ วนที่รัฐบาล
ให้ความสนใจ เพราะมีการก�ำหนดนโยบายซึ่งท�ำให้ภาคส่ วนนี้สร้างระบบ
โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกที่ทนั สมัยในประเทศ รัฐบาลตั้งการลงทุนไว้ที่
25 ล้านล้านรู ปี (376.53 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำหรับระยะเวลาสามปี และยังมีเงินจ�ำนวน 8 ล้านล้านรู ปี (120.49 พันล้าน

เหรี ยญสหรัฐ) จะจัดสรรไว้สำ� หรับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งงบ
ประมาณอีก 5 ล้านล้านรู ปี (75.30 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) ส�ำหรับการสร้าง
ถนน รางรถไฟ และโครงการเชื่อมท่าเรื อ
ภาคโครงสร้างพื้นฐาน หมายรวมถึง ไฟฟ้ า สะพาน เขื่อน ถนน และการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท ในเดือนสิ งหาคม 2015 ประเทศอินเดีย
มีดชั นีประสิ ทธิภาพด้านการขนส่ งสิ นค้า (LPI) ขยับขึ้นมาถึง 19 ล�ำดับ จาก
การจัดล�ำดับโดยธนาคารโลก เป็ นล�ำดับที่ w35 จาก 160 ประเทศ

12 | บทความชุด เรื่ องการท�ำธุ รกิจ ของคณะกรรมการส่ งเสริ มการส่ งออกภาควิศวกรรม (อีอีพีซี) ประเทศอินเดีย

ท�ำธุรกิจในอิน
ขนาดตลาด

อินเดียต้องการเงินจ�ำนวน 31 ล้านล้านรู ปี (454.83 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ)
เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในอีกห้าปี ข้างหน้า โดย 70
เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณจะใช้สำ� หรับการสร้างระบบไฟฟ้ า ถนน และ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานในชนบท
ในส่ วนของการไฟฟ้ าในประเทศอินเดีย มีแนวโน้มว่า จะมีการลงทุน
จ�ำนวน 250 พันล้านเหรี ยญสหรัฐในอีก 4-5 ปี ท�ำให้การจ่ายไฟ การส่ งไฟ
และอุปกรณ์การจ่ายไฟดีข้ ึนกว่าเดิมมาก ตามที่ นายปิ ยุช โกยาล รัฐมนตรี
กระทรวงถ่านหิ น ไฟฟ้ า และพลังงานทางเลือก ได้กล่าวไว้ อุตสาหกรรม
อุปกรณ์การก่อสร้ างของอินเดี ยกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่ ซบเซาไป
เป็ นเวลาสี่ ปี และคาดว่าจะเติบโตขึ้นอีก 5 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ภายในปี
การเงิน 2019-20 จาก 2.8 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ตามรายงานที่ของสมาคมผู ้
ผลิตอุปกรณ์การก่อสร้างของอินเดีย (ICEMA)
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มาจากภาคการพัฒนาการ
ก่อสร้างจากเดือนเมษายน 2000 ถึง เดือนมีนาคม 2016 ซึ่งมีจำ� นวน
24.19 พันล้านสหรัฐ ตามข้อมูลจากกรมส่ งเสริ มและการก�ำหนดนโยบาย
อุตสาหกรรม (DIPP)

การลงทุน

ประเทศอินเดียได้รับผลประโยชน์สำ� คัญจากนักลงทุนต่างประเทศในภาค
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีบริ ษทั จากประเทศสเปนสนใจร่ วม
งานกับอินเดียในระบบโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟความเร็ วสูง พลังงานทาง
เลือก และการสร้างเมืองอัจริ ยะเช่นกัน
• ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ได้อนุมตั ิเงินกูจ้ ำ� นวน 631 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเลียบชายฝั่ง ชื่อ อุตสาหกรรมเลียบชายฝั่งวิสาขา
พัทนา – เจนไน ซึ่งคาดว่าจะน�ำอุตสาหกรรมการผลิตและการส่ งออกมายัง
ชายฝั่งตะวันออก
• กองทุนเฮดจ์ฟันด์ฮ่องกง ซิลเวอร์ สปริ ง แคปิ ตอล เมเนจเมนท์ วางแผน
ลงทุนมากกว่า 2,000 สิ บล้านรู ปี (306 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) กับบริ ษทั ทรานส์
ทรอย อินเดีย จ�ำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ต้ งั อยูท่ ี่
ไฮเดอราบัด เพื่อการก่อสร้างทางด่วนไปสู่ชนบท
• อัลติโก แคปปิ ตัล เป็ นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFC) ของเคลียร์

วอเตอร์ แคปปิ ตัล พาร์ทเนอร์ แอลแอลซี วางแผนที่จะ ลงทุนประมาณ 150
ล้านเหรี ยญสหรั ฐในอสังหาริ มทรั พย์ที่ทำ� เป็ นส�ำนักงานเพื่อการพาณิ ชย์
และในส่ วนของระบบโครงสร้างพื้นฐานในอีก 12-18 เดือนข้างหน้า
• กองทุนโซเวอเรนจ์ เวลธ์ ฟันด์ และกองทุนโกลบอล เพ็นชัน่ วางแผนที่
จะลงทุนถึง 50 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ในภาคระบบโครงสร้างพื้นฐานของ
อินเดีย ในอีกห้าปี ข้างหน้า
• หน่วยงานท่าอากาศยานของประเทศอินเดีย (AAI) วางแผนที่จะพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานรอบเมือง ใน 13 เขตของประเทศอินเดีย ซึ่งมีภาคเอกชน
มาช่วยสร้างโรงแรม ที่จอดรถ และสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกอื่น ๆ และท�ำให้
รายได้ที่ไม่ใช่รายได้จากการบินเพิ่มขึ้น
• ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) และรัฐบาลอินเดียได้ลงนามใน
สัญญากูเ้ งิน 80 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่งเป็ นเงินกูง้ วดที่สามจากเงินจ�ำนวน
200 ล้านเหรี ยญสหรัฐจากโปรแกรมการลงทุนการพัฒนาเมืองใหญ่ของเขต
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่งจะน�ำมาใช้พฒั นาระบบประปา การจัดการขยะ
ของแข็ง และสุ ขาภิบาลในเมืองอการ์ตาลา และ ไอซวาล ซึ่งเป็ นเมืองหลวง
ของตรี ปุระ และ มิโซรัม ตามล�ำดับ
• หน่ วยงานปกครองของรัฐมหารัชตะวางแผนด�ำเนิ นโครงการวางระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน มีมูลค่า 73,367 สิ บล้าน รู ปี (10.78 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ)
ในมุมไบ และพื้นที่โดยรอบในปี 2016 ซึ่งรวมถึงโครงการสร้างถนนเลียบ
ชายฝั่ง การขนส่ งเชื่อมท่าเรื อ รางรถไฟใต้ดิน ท่าอากาศยาน และถนน
• รัฐบาลอินเดียได้ต้ งั งบประมาณไว้ที่ 50,000 สิ บล้านรู ปี (7.34 พันล้าน
เหรี ยญสหรัฐ) เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริ ยะ 100 เมือง ทัว่ ประเทศ และรัฐบาลได้
ออกรายนาม 98 เมืองเพื่อพัฒนาให้เป็ นเมืองอัจฉริ ยะในเดือนสิ งหาคม 2015
• บีเอ็นพี ปารี บาส์ ลีส กรุ๊ ป เป็ นบริ ษทั ในเครื อของบีเอ็นพี ปารี สบาส์ กรุ๊ ป
ได้ซ้ือหุน้ 5 เปอร์เซ็นต์ ใน บริ ษทั สเรย์ อินฟราสตรัคเจอร์ไฟแนนซ์ จ�ำกัด
(SEFL) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ สเรย์ มากกว่าเดิมในธุรกิจการเงินเพื่อ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
• ไพรเวท อิควิต้ ี ไจแอนท์ คาร์ลายล์ กรุ๊ ป ได้วางแผนลงทุน 500 สิ บล้าน
รู ปี (73.36 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) ใน ฟี ดแบค อินฟรา ซึ่งท�ำให้บริ ษทั จาก
สหรัฐอเมริ กา เป็ นผูถ้ ือหุน้ หลักในบริ ษทั ที่ให้บริ การระบบโครงสร้างพื้น
ฐานคูร์เคาน์
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ท�ำธุรกิจในอิน
• บริ ษทั พีทีซี อินเดีย ไฟแนนเชียล เซอร์วสิ เซส (PFS) และบริ ษทั อินเดีย
อินฟราสตรัคเจอร์ ไฟแนนซ์ (IIFCL) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ
(MoU) เพื่อร่ วมลงทุนโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานในอินเดีย โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ภาคพลังงาน
• ประเทศฝรั่งเศสประกาศว่าจะลงทุน 2 พันล้านยูโร (2.17 พันล้านเหรี ยญ
สหรัฐ) เพื่อพัฒนาเมืองจันดิกาห์ นาคปูร์ และ ปูดูเชร์รี ให้เป็ นเมืองอัจฉริ ยะ
• คณะกรรมการการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (CIDB) ของประเทศ
มาเลเซียได้เสนอว่าจะลงทุนเป็ นเงิน 30 พันล้านเหรี ยญสหรัฐเพื่อการพัฒนา
ชนบน และโครงการก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยในอินเดีย เช่น เมืองอัจฉริ ยะขนาด
เล็ก ที่ลอ้ มรอบทางรถไฟของนิว เดลี เป็ นโครงการสี เขียวที่ คารห์มุกเทศว ร์
ในอุตรประเทศ และ โครงการท�ำความสะอาดแม่น้ ำ� คงคา
• รัฐบาลอินเดียได้เริ่ มลงทุน 137 พันล้านเหรี ยญสหรัฐเพื่อสร้างเครื อข่าย
ในระยะเวลาห้าปี ข้างหน้า ซึ่งประกาศโดยนายกรัฐมนตรี นาเร็ นดรา โมดี
มุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตเร็ วขึ้น
• รัฐบาลอินเดียได้ประกาศโครงการก่อสร้างทางด่วนมูลค่า 93 พันล้าน
เหรี ยญสหรัฐ ซึ่งมีโครงการทางด่วนแห่งชาติ (NHDP) พร้อมด้วยมูลค่าการ
ลงทุนทั้งหมด 45 พันล้านในสามปี ข้างหน้า

การริเริ่มของรัฐบาล

รัฐบาลอินเดี ยได้ทำ� การริ เริ่ มหลายโครงการเพื่อพัฒนาภาคโครงสร้ างพื้น
ฐาน ขั้นตอนบางขั้นตอนในอดีตจะท�ำการเจรจาภายหลัง
รัฐบาลอินเดียวางแผนพัฒนาการเชื่ อมต่อระหว่างภูมิภาคโดยการสร้าง
ท่าอากาศยาน 50 แห่งภายในสามปี ข้างหน้า ซึ่งจะมีท่าอากาศยาน 10 แห่งที่
พร้อมด�ำเนินการในปี หน้า
• รัฐบาลวางแผนลงทุนกว่า 7,000 สิ บล้านรู ปี (1.04 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ)
ในปี การเงิน 2016-17 เพื่อพัฒนาเครื อข่ายการขนส่ งในภูมิภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือให้มีการเชื่อมต่อที่ดีข้ ึน
• ธนาคารทุนส�ำรองของประเทศอินเดีย (RBI) ได้ให้บริ ษทั ในภาค
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อที่จะกูเ้ งินจากบริ ษทั ต่างประเทศ (ECB) ซึ่งมีวาระ
การช�ำระหนี้ภายในห้าปี ซึ่งมีวงเงินกู้ 750 ล้านเหรี ยญสหรัฐต่อการกูห้ นึ่ง
ครั้งโดยไม่ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิ
• คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินเดีย (SEBI) ได้ให้นกั ลงทุน

จากต่างประเทศ (FPI) เพื่อมาลงทุนในการด�ำเนินการก่อสร้างระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของบริ ษทั ทรัสต์อสังหาริ มทรัพย์ (REITs) บริ ษทั ทรัสต์
เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (InvITs) กองทุนการลงทุนทางเลือก
ประเภทที่3 (AIFs) และอนุญาตให้องค์กรเหล่านี้ออกหุน้ กูภ้ ายใต้กฎหมาย
• เอ็นไอทีไอ อายอก ได้ให้หน่วยงานภาครัฐช�ำระเงิน 75 เปอร์เซนต์ของ
จ�ำ นวนเงิ น ที่ ถึ ง ก�ำ หนดจ่ า ยให้กับ ผูร้ ั บ เหมาก่ อ สร้ า งและผูร้ ั บ สั ม ปทาน
โครงการของรัฐบาล ซึ่งคาดว่าหน่วยงานของรัฐจะช�ำระเงินเป็ นจ�ำนวน
40,000 สิ บล้าน รู ปี (6.02 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) ส�ำหรับโครงการที่ยงั อยูใ่ น
ระหว่างพิพาท
• รัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านองค์กรนานาชาติของญ่ปุ่น (JICA) จะให้เงินกูแ้ บบผ่อน
ปรน จ�ำนวน 19.064 พันล้านเยน(161.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) ให้กบั รัฐบาล
อินเดีย โดยมีดอกเบี้ย 0.3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เพื่อโครงการลดมลพิษในแม่น้ ำ� มุ
ลา-มุธาในเมืองปูเน่ มหารัชตะภายใต้แผนอนุรักษ์แม่น้ ำ� แห่งชาติ
• รั ฐ บาลอิ น เดี ย วางแผนยกระดับ โครงสร้ า งพื้น ฐานของท่ า อากาศยาน
อินเดียภายในระยะเวลาหกปี โดยเริ่ มจากการส�ำรวจท่าอากาศยานทางเลือก
เช่น จูฮู เพื่อลดความคับคัง่ ของท่าอากาศยานประจ�ำเมืองที่ดำ� เนินการอยูใ่ น
ตอนนี้
• รัฐบาลอินเดียวางแผนใช้โมเดลการให้เงินประจ�ำปี แบบผสมเพื่อจัดสรร
งบให้สญ
ั ญาที่ทำ� รวมกับภาคเอกชน (PPP) ในโครงการก่อสร้างทางด่วน
นามามี คงคา และรางรถไฟ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ของผูก้ ่อสร้างภาค
เอกชน ในส่ วนของการก่อสร้าง-ด�ำเนินการ-ส่ งมอบงาน (BOT) ทางด่วน
และการช�ำระเงินเพื่อการด�ำเนินการBOT ดังกล่าว
• การจัดสรรงบประมาณส�ำหรับถนนและทางรถไฟในงบประมาณรัฐปี
2016 เพิ่มขึ้นจาก 218,000 สิ บล้าน รู ปี (31.98 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) โดยมี
จุดประสงค์เพิ่มปริ มาณการลงทุนในส่ วนของเอกชน
• กระทรวงการขนส่ งทางบกและทางด่วน วางแผนก่อสร้างทางด่วนสี เขียว
อีกห้าสายในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดเวลาเดินทางและท�ำให้เศรษฐกิจ
เติบโตขึ้น
• กระทรวงการพัฒนาชนบทได้อนุมตั ิการลงทุนจ�ำนวน 495 สิ บล้านรู ปี
(72 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) ภายใต้เป้ าหมาย อตาล เพื่อท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในชนบท (AMRUT) ในอปี การเงิน 2015-16 ซึ่งจะน�ำไปใช้เพื่อวางระบบ
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ประปา การก�ำจัดขยะและของเสี ย การระบายน�้ำกรณี เกิดพายุ ข้อก�ำหนด
เรื่ องการขนส่ งในชนบทบริ เวณพื้นที่สีเขียว ใน13 เมือง ที่อยูใ่ น 6 รัฐ
• นายกรัฐมนตรี อินเดีย นายเนรันดรา มูดี ได้ช้ ีวา่ รัฐบาลได้สานต่อ
โครงการที่หยุดชะงักไว้เป็ นมูลค่า 4แสน สิ บล้านรู ปี (58.69 พันล้านเหรี ยญ
สหรัฐ) ในหกเดือน (สิ้ นสุ ดเดือนพฤศจิกายน 2015) และกล่าวว่าการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็ นงานที่มีความส�ำคัญที่สุดของรัฐบาล เพื่อที่จะ
พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ
• คณะรัฐมนตรี ได้อนุมตั ิการปฏิรูปหลายประการเช่นการอนุญาตให้หน่วย
งานทาด่วนแห่งชาติของอินเดีย (NHAI) ขยายระยะเวลาการมอบงานส�ำคัญ
โครงการ ปัจจุบนั ที่ยงั ไม่สำ� เร็ จ ซึ่งยังอยูใ่ นช่วงการสร้าง-ด�ำเนินการ-ส่ ง
มอบงาน (BOT)
• รัฐบาลอินเดียวางแผนตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แห่งชาติ (NIFF) โดยมีทุนเริ่ มต้นที่ 4 แสน สิ บล้านรู ปี (5.87 พันล้านเหรี ยญ
สหรัฐ)
• กระทรวงการพัฒนาชนบทได้อนุมตั ิเงินลงทุนจ�ำนวน 19,170 สิ บล้านรู ปี
(2.81 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในชนบท
ใน 474 เมือง ใน 18 รัฐ และ พรมแดนในสหภาพ (UTs) ภายใต้เป้ าหมายอ
ตาล เพื่อคืนชีวติ และเปลี่ยนภูมิภาคชนบท (AMRUT) ปี 2015-2016
• กรมส่ งเสริ มและก�ำหนดนโยบายอุตสาหกกรม (DIPP) ได้ต้ งั ระบบตรวจ
สอบออนไลน์สำ� หรับโครงการที่ยงั ด�ำเนินงานอยู่ ภายใต้แผนการปรับปรุ ง
โครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรม (IIUS)
• กระทรวงการพัฒนาชนบทได้อนุญาตให้ใช้เศษวัสดุจากการก่อสร้างและ
การท�ำลายสิ่ งปลูกสร้างถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของปริ มาณวัสดุที่ตอ้ งรับน�้ำหนัก
และ 100 เปอร์เซ็นต์สำ� หรับวัสดุที่ไม่ตอ้ งรับน�้ำหนัก ข้อก�ำหนดนี้ต้ งั ขึ้นเพื่อ
ช่วยให้มีการน�ำวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ สวา
ชห์ บารัต มิชชัน่ (SBM) ที่ดำ� เนินการอยูใ่ นตอนนี้
• รัฐบาลได้อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงร่ างกฎหมายทางน�้ำ 2015 ซึ่งท�ำให้เกิด
การออกกฎหมายกลางซึ่งได้ประกาศเพิ่มทางน�้ำอีก 106 สาย ใ ห้เป็ นทางน�้ำ
แห่งชาติ
• รัฐบาลอินเดียวางแผนที่จะเปิ ดประมูลโครงการทางด่วนอีก 100 โครงการ
โดยร่ วมมือกับภาคเอกชน (PPP) ในปี 2016 ซึ่งคาดว่าการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายล่าสุ ดนี้ จะท�ำให้ผลู ้ งทุนในภาคเอกชนสนใจร่ วมงานกับรัฐบาล
กับโครงการ PPP อีกครั้ง
• ธนาคารทุนส�ำรองอินเดีย (RBI) ได้แจ้งว่า การลงทุนจากต่างประเทศ
โดยตรง (FDI) ในส่ วนของการก่อสร้าง สามารถลงทุนได้เลยโดยอัตโนมัติ
ข้อก�ำหนดใหม่น้ ีมีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2014
• รัฐบาลอินเดียได้ลดหย่อนระเบียบเรื่ องการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ
• ในส่ วนของการก่อสร้างโดยการลดจ�ำนวนเนื้อที่ในการก่อสร้างให้หน่อย
ลง รวมทั้งข้อก�ำหนดเรื่ องเงินลงทุน และไม่กำ� หนดระเบียบเรื่ องการถอน
การลงทุน ที่จริ งแล้ว คณะรัฐมนตรี ได้อนุมตั ิการเสนอให้เปลี่ยนนโยบาย
การลงทุนโดยตรงโดยนักลงทุนต่างชาติ
• งบประมาณปี 2015-16 เงินทุนส�ำหรับสร้างถนนและรางรถไฟ เพิ่มขึ้น
ประมาณ 140.3 พันล้านรู ปี ( 2.05 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) และ 100.5 พันล้าน
รู ปี ( 1.47 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) ตามล�ำดับ
• นาย นิทิน กัดการี รัฐมนตรี กระทรวงการขนส่ งทางบก ทางด่วน และการ
ขนส่ งทางเรื อ ได้จดั ท�ำกระบวนงานออนไลน์ใหม่ ชื่อ ePACE (เพื่อเป็ นช่อง
ทางรับเอกสารเพื่อการประเมินโครงการ)และ INAM PRO (การยืน่ ขอเป็ นผู ้
จัดหาวัตถุดิบและสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเว็บไซต์) และเชิญชวน
ให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในภาคโครงสร้างพื้นฐาน มาใช้ระบบที่ดีที่สุดในโลก
ในเชิงปฏิบตั ิสำ� หรับการประมูลงานสร้างถนน
• คณะกรรมการหลักทรัพย์ในประเทศอินเดีย (SEBI) ได้ประกาศระเบียบ
ในการออกหน่วยการลงทุนทรัสต์เพื่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน (InviTs) เพื่อช่วยให้ผสู ้ ร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานได้ระดมทุนจากนักลงทุน
ทัว่ ไป

หนทางข้ างหน้ า

รัฐบาลอินเดียได้กำ� หนดการจัดสรรเงิน 4 ล้านล้านรู ปี (59.90 พันล้าน
เหรี ยญสหรัฐ) เพื่อโครงการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ใน
งบประมาณปี 2017-2018 ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ภาคระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ของอินเดียพัฒนาขึ้น ในส่ วนของท่าเรื อจะมีแนวโน้มดีที่ข้ ึนในปี ที่จะมาถึง
มีการคาดการว่า ปลายปี 2017 ปริ มาณการสัญจรของสิ นค้าที่ท่าเรื อหลักจะ
เพิ่มขึ้น 943.06 ล้านตัน และ 815.20 ล้านตันที่ท่าเรื อเล็ก
ตลาดอุตสาหกรรมการบินของอินเดียก็มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน และ
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คาดว่าจะมีขนาดใหญ่เป็ นล�ำดับที่สามของโลกในปี 2020 จากการประเมิน
ทางอุตสาหกรรม ในภาคส่ วนนี้ มีการคาดการณ์วา่ อุตสาหกรรมการบินจะ
มีผโู ้ ดยสารในประเทศ 336 ล้านคน และผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ 85 ล้าน
คน โดยคาดการณ์วา่ จะมีการลงทุนประมาณ 120 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ
อุตสาหกรรมการบินของอินเดีย ซึ่งในปั จจุบนั นี้มีสดั ส่ วน 1.5 เปอร์เซ็นต์
ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศโดยรวมเสมอมา เนื่องจากศักยภาพของอุตสาหกรรมการบิน เมื่อ
เทียบกับสภาพปัจจุบนั แล้ว ยังพัฒนาได้อีกมาก จึงมีความเป็ นไปได้ที่ตลาด
อุตสาหกรรมการบินจะขยายใหญ่ข้ ึนมาก
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การขยา

เ

มื่อสิ บห้าปี ที่แล้ว ประเทศอินเดียมีส่วนในตลาดการค้าโลกเพียงเล็กน้อย
เนื่องจากภาคส่ วนต่าง ๆ ในเศรษฐกิจอินเดียเริ่ มมีการแข่งขันมากขึ้น การ
ส่ งออกเริ่ มโตขึ้นอย่างเด่นชัด การส่ งออกสิ นค้าอินเดียที่บนั ทึกไว้ในอัตรา
การเติบโตรายปี โดยรวม (CAGR) อยูท่ ี่ 11.6 เปอร์เซ็นต์ จาก 179 พันล้าน
เหรี ยญสหรัฐในระหว่างปี การเงิน 2010 ถึง 310 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ใน

ปี การเงิน 2015 ซึ่งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น รวมการน�ำเข้าก็
เติบโตขึ้นด้วย จาก 111.5 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ในระหว่างปี 2004-05 เป็ น
447.5พันล้านในระหว่างปี 2014-15ประเทศอินเดี ยเป็ นสมาชิ กดั้งเดิ มของ
องค์การการค้าโลกและได้รับการปฏิบตั ิต่อประเทศสมาชิกทุกประเทศ และ
คู่คา้ ต่างๆ เยีย่ งชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยง่ิ (MFN) อินเดียตกลงปฏิบตั ิ
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ตาราง2: ยอดการค้ าของอินเดียในห้ าปี ทีผ่ ่ านมา (พันล้ านเหรียญสหรัฐ
แนวโน้ ม
การค้ า

2012-13

2013-14 2014-15

2015-16

2016-17

(เม.ย. –
ม.ค.)

การส่ งออก 300.4
ทั้งหมดของ
อินเดีย

313.5

310.34

การน�ำเข้า 490.7
ทั้งหมดของ
อินเดีย

450.6

447.964

ยอดคงเหลือ -190.3
จากการค้า

-137.1

-137.625 -118.716 -86.4

764.1

758.301

รวม

791.1

220.9

381.006

490.206

307.3

528.2

แหล่งข้อมูล: DGCI&S รัฐบาลอินเดีย

ตามระเบียบที่สี่และห้าของ GATS ประเทศอินเดียมีระบบการขายที่หลาก
หลายและเข้มแข็ง และเป็ นคู่คา้ ในสัญญาระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตามถึง
แม้วา่ อินเดียจะมีขอ้ จ�ำกัดต่าง ๆ และมีปัญหาเรื่ องการเข้าถึงภูมิภาค แต่กม็ ี
การก�ำหนดนโยบายการค้าเพื่อเอื้อให้เกิดการเข้าถึงภูมิภาคเหล่านั้นมากขึ้น
โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการส่ งออก ซึ่งมีหลักฐานยืนยันด้วยสัญญา 15
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ และการเข้าร่ วมเจรจาในสัญญาฉบับอื่น ๆ
นโยบายการค้าของอินเดีย ที่เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ (FTP) ซึ่งออก
ทุกห้าปี ซึ่งจะได้รับการปรับเปลีย่ นเป็ นครั้งคราวไปตามปัจจัยภายในและ
ภายนอก นโยบายการค้าต่างประเทศในปี 2015 -20 ซึ่งออกบังคับ ณ วันที่ 1
เมษายน 2015 มีจดุ ประสงค์ให้อนิ เดียเป็ นสมาชิกที่มคี วามส�ำคัญในการค้า

ภาพ 1: แนวโน้ มการค้ าของอินเดียระหว่ างปี 2012 – 2016-17
(เม.ย. – ม.ค.)
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การส่ งออกของอินเดียทั้งหมด

การน�ำเข้าของอินเดียทั้งหมด

ยอดคงเหลือจากการค้า

ยอดการค้าทั้งหมด

แหล่งข้อมูล: DGCI&S รัฐบาลอินเดีย

ระหว่างประเทศ และเพิ่มส่ วนแบ่งในการส่ งออกของโลกให้ถึง 3.5% ใน
ปี 2020 เป้ าหมายดังกล่าวจะส�ำเร็ จได้โดยก�ำหนดนโยบายส่ งเสริ มที่เพียง
พอและมีเสถียรภาพ ส�ำหรับการค้าสิ นค้าและบริ การจากต่างประเทศ รวม
ถึงระเบียบและกระบวนที่เกี่ยวข้อง และผลประโยชน์จากการค้า พร้อมทั้ง
โครงการที่เริ่ มด�ำเนินการเมื่อไม่นานมานี้เช่น “เมค อิน อินเดีย” “ดิจิตลั
อินเดีย” และ “สกิลส์ อินเดีย” ซึ่งส่ งเสริ มความหลากหลายของสิ นค้าส่ งออก
ของอินเดีย โดยการช่วยภาคส่ วนที่สำ� คัญให้มีความสามารถในการแข่งขัน
มากขึ้น และสร้างโครงสร้างการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคทางการค้า
ที่สำ� คัญ

การค้าสินค้า

ในปี 2015-16, อินเดียประสบภาวะการค้าซบเซาต�่ำสุด ในช่วงห้าปี ที่ผา่ นมา
ผลิตภัณฑ์มสี ่วนแบ่งสูงสุดในการส่งออก ถึง 74.1% ซึ่งเป็ นสินค้าเคมี สินค้า
ทางวิศวกรรม และ สินค้าเบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ เพือ่ การผลิต ในปี 2015-16 สินค้าส่ง
ออกนอกเหนือจากสินค้าเคมีและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งเสื้อผ้าส�ำเร็จรู ป
ในตลาดภายในประเทศมีการเติบโตมากขึ้น การส่งออกปิ โตรเลียมและน�้ำมัน
ดิบลดลงไปเหลือ 49.4% สินค้าที่ผลิตซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดลดลงไปจาก
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ท�ำธุรกิจในอิน
ภาพ 2: ทิศทางการส่ งออกสิ นค้ าทางเรือของอินเดียในช่ วงปี 2015-2016
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เดิม 8.0% การตกต�่ำลงนี้มสี าเหตุหลักมาจากการส่งออกเหล็กที่ต่ำ� ลง ซึ่งได้
รับการบันทึกว่าตกต�่ำลงไปที่ 36.5% ในปี 2015-2016 การส่งออกผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ลดลงไป 18% อุตสาหกรรมพลอย
และอัญมณี มีส่วนแบ่ง 15% ในสินค้าส่งออก ตกลงไป 6.21%
นอกจากนี้ พบว่า 43% ของผลิตภัณฑ์ส่งออกไปยังทวีปเอเชีย ตามมาด้วย
ทวีปยุโรป และอเมริ กา ตลาดส่งออกหลักคือสหรัฐอเมริ กา (USA) สาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ฮ่องกง และ ประเทศจีน
ได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือของภูมิภาค (SAARC) ใน
วันที่ 8 ธันวาคม 1985 เพื่อทำ�ให้การร่วมงานของภูมิภาคมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ในเดือนเมษายน 2007 ที่ประชุมสูงสุดของ SAARC ครั้งที่ 14 มีประเทศ
อัฟกานิสถานเป็นสมาชิกประเทศที่ 8

สั ญญาการค้ า

ในหลายปี ที่ผา่ นมา อินเดียได้เข้าท�ำสนธิสญ
ั ญาทวิภาคี และสัญญาการค้า
กับภูมิภาคที่สำ� คัญ ซึ่งเป็ นเครื่ องมือของกรมพาณิ ชย์ในการพัฒนาให้อินเดีย
มีบทบาทส�ำคัญในวงการการค้าโลกภายในปี 2020 นอกจากการให้ความ
ช่วยเหลือของอัตราภาษีในการค้าสิ นค้ากับประเทศสมาชิกอื่น ๆ และสัญญา
ฉบับนี้ยงั ท�ำให้ทรัพย์สินทางปั ญญาเชิงเศรษฐศาสตร์มีจำ� นวนเพิ่มขึ้น และ
ท�ำให้การค้ามีการเปิ ดเสรี มากขึ้น
อินเดียได้เข้าร่ วมเขตการค้าเสรี ครั้งแรกในปี 1975 ซึ่ งรัฐบาล
อินเดียได้ลงนามในสนธิ สัญญากรุ งเทพ ในช่วงแรกเป็ นการเริ่ มความร่ วม
มือกันระหว่างประเทศที่กำ� ลังพัฒนาในเขตเอเชีย-แปซิ ฟิก ซึ่ งขอบเขตการ
ประสานงานยังแคบอยู่ ต่อมาในปี 2005 เริ่ มมีความร่ วมมืออีกครั้ง ด้วย
ข้อตกลงกาการค้าในเขตเอเชีย-แปซิ ฟิก (APTA) และการเปิ ดการค้าเสรี
เริ่ มมีการด�ำเนิ นการจริ งจังขึ้นระหว่างประเทศสมาชิก (บังกลาเทศ จีน
อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ลาว สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนศรี
ลังกา นอกจากนี้ มีความร่ วมมือกันในภูมิภาคเอเชียใต้ (SAARC)1 ซึ่ งได้
ตั้ง PTA (SAPTA) ในปี 1995 ซึ่ งเป็ นความร่ วมมือกันในภูมิภาคเอเชียใต้
อีกอันหนึ่ ง ซึ่ งต่อมาได้พฒั นาเป็ นการค้าเสรี FTA ( SAFTA) ในปี 2006
และจะใช้สัญญา SAPTA แทนในปี 2016 เพื่อเปิ ดเสรี ทางการค้า เนื่ องจาก
ระบบการยกเว้นธรรมเนี ยมศุลกากรสมบูรณ์แล้ว นอกจากนี้ อินเดียได้ทำ�
ข้อตกลงทวิภาคีการค้าเสรี เป็ นครั้งแรกกับศรี ลงั กา ชื่อว่า ข้อตกลงการค้า
เสรี อินเดีย-ศรี ลงั กา (ISFTA) ซึ่ งมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2000 และ
หลังจากนั้นมีการลงนามในสัญญาการค้าเสรี ดงั นี้
ข้อตกลงการค้าเสรี ที่สำ� คัญบางฉบับที่อินเดียเข้าร่ วมลงนาม มีดงั นี้
• ข้อตกลงการเป็ นคู่คา้ เศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ (CEPA) กับประเทศญี่ปุ่น
และสาธารณรัฐเกาหลี
• ข้อตกลงการเป็ นคู่คา้ เศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ (CEPA) กับประเทศ
มาเลเซี ย
• ข้อตกลงการเป็ นคู่คา้ เศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ (CEPA) กับประเทศเกาหลี
• ข้อตกลงการค้าอินเดีย-อาเซี ยน
• ข้อตกลงการค้าเสรี กบั ประเทศศรี ลงั กา (การค้าสิ นค้า) ในเขตการค้าเสรี
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ท�ำธุรกิจในอิน
เอเชียใต้ ซึ่ งจัดท�ำโดยประเทศอินเดีย
บังกลาเทศ ภูฎาน มัลดีฟส์ เนปาล ปากีสถาน และศรี ลงั กา
• ข้อตกลงกรอบการค้ากับประเทศไทย
• ข้อตกลงการค้าเอเชียแปซิ ฟิกกับบังกลาเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศ
จีน และศรี ลงั กา
• ข้อตกลงทางการค้าพิเศษกับอัฟกานิ สถาน
• เข้าระบบสิ ทธิ พิเศษทางการค้าระดับโลกกับ 46 ประเทศ
• สนธิ สัญญามิตรภาพกับภูฎาน
• สนธิ สัญญาการค้ากับเนปาล
• ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศฟิ นแลนด์

ข้ อตกลงทางการค้ าที่ยังอยู่ในระหว่ างการเจรจา

ข้อ ตกลงทางการค้า ที่ ส�ำ คัญ ในอนาคตของอิ น เดี ย บางฉบับ ที่ ย งั อยู่ใ น
ระหว่างการเจรจามีดงั นี้
• อินเดีย-สหภาพยุโรป (สัญญาการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ)
• ข้อตกลงความร่ วมมือทางเศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ อินเดีย-ไทย
• ข้อตกลงเขตการค้าเสรี และข้อตกลงการเป็ นคู่คา้ เศรษฐกิจแบบสมบูรณ์
อินเดีย-นิ วซี แลนด์
• ข้อตกลงการเป็ นคู่คา้ เศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ อินเดีย-สิ งคโปร์
• ข้อตกลงความร่ วมมือการค้าเสรี และสัญญาการลงทุนและการค้า
ระหว่างประเทศ อินเดีย และสหภาพยุโรป(ไอซ์แลนด์, นอร์ เวย์, ลิกเตนส
ไตน์ และสวิตเซอร์ แลนด์)
• ข้อตกลงเขตการค้าเสรี อินเดีย แคนาดา
• ข้อตกลงการเป็ นคู่คา้ เศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ อินเดีย มอริ เชียส
• ข้อตกลงความร่ วมมือทางการค้าพิเศษระหว่าง อินเดีย สหภาพศุลกากร
แอฟริ กาใต้ (แอฟริ กาใต้, บาสวานา,เลโซโธ, สวาซิ แลนด์ และนามิเบีย)
ข้อตกลงการเป็ นคู่คา้ แบบสมบูรณ์ อินเดีย – ศรี ลงั กา (ซึ่ งจะขยายไปใน
ส่ วนของบริ การและการลงทุน)
•การร่ วมมือทางเศรษฐกิ จและเทคนิ คในหลายภาคส่ วนของกลุ่มประเทศ
อ่าวเบงกอล (อินเดีย, บังกลาเทศ, ภูฎาน ศรี ลงั กา เมียนมาร์ ไทย และ
เนปาล)

• ข้อตกลงกรอบความร่ วมมือของสภากลุ่มประเทศในอ่าวอินเดีย (ซาอุดิ
อารเบีย, โอมาน, คูเวต, บาห์เรน, กาตาร์ และเยเมน)
• ข้อตกลงความร่ วมมือทางเศรษฐกิจแบบสมบูรณ์และการค้าเสรี อินเดียออสเตรเลีย
• ข้อตกลงเขตการค้าเสรี อินเดีย อิสราเอล
• ข้อตกลงการค้าพิเศษ อินเดีย – ตลาดร่ วมอเมริ กาใต้ตอนล่าง
• ข้อตกลงการค้าพิเศษ อินเดีย – ชิลี
• การประชุมรัฐมนตรี เพื่อการค้าระหว่างอินเดีย – อินโดนิ เซี ย ซึ่ งมีวาระ
ประชุมทุกสองปี (BTMF) การหารื อเพื่อท�ำข้อตกลงความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ (CECA) ระหว่างอินเดีย – อินโดนิ เซี ย
• ข้อตกลงการเป็ นคู่คา้ เศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ (RCEP) กับกลุ่มประเทศ
อาเซี ยน + 6 ประเทศคู่คา้ เสรี

การเป็ นคู่ค้าทางเศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ ในภูมิภาค (RCEP)

การเป็ นคู่คา้ ทางเศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ในภูมิภาค (RCEP) เป็ นการ
เสนอข้อตกลงการค้าเสรี ระหว่างสิ บหกประเทศ โดยมีสิบประเทศจาก
กลุ่มอาเซี ยน (บรู ไน, กัมพูชา, อินโดนิ เซี ย, ลาว, มาเลเซี ย, เมียนมาร์ ,
ฟิ ลิปปิ นส์, สิ งึคโปร์ , ประเทศไทย และเวียดนาม) และประเทศคู่คา้ อีก 6
ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี และนิ วซี แลนด์
RCEP เป็ นโอกาสเข้าร่ วมการค้าเสรี ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย ซึ่ งมีขนาด
ตลาดขนาด 3.4 พันล้านเหรี ยญสหรัฐหรื อ 49% ของประชากรโลก และ
ขนาดเศรษฐกิจ (GDP) จ�ำนวน 22.5 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อ 29%ของ
ส่ วนแบ่งตลาดโลก
กรอบความร่ วมมือ RCEP มีจุดประสงค์เพื่อให้โซ่ อุปทานของภูมิภาค
มีบทบาทในตลาดโลก RCEPจะช่วยให้เกิดผลประโยชน์เจากสิ นค้าแล
ะบริ การของอินเดียจะเข้าตลาดที่ใหญ่กว่าเดิม และเป็ นประโยชน์ต่อโซ่
อุปทานของภูมิภาคและของโลก นอกจากนี้ กรอบความร่ วมมือ RCEP
จะช่วยให้สนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน ซึ่ งเป็ น
พื้นฐานของข้อตกลงการค้าเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ าย ท�ำให้ประเทศ
สมาชิกสามารถพัฒนาเศรษฐกิจไปได้อีกหลายระดับ
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เขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดีย
อินเดียเป็ นประเทศแรกในอินเดียที่จดั ตั้งและประชาสัมพันธ์แนวคิดรู ปแบบเขตส่ งออก (EPZ- Export Processing Zone) ตั้งแต่ปี 1968 ปั จจุบนั นี้ มีเขต
เศรษฐกิจพิเศษอินเดีย 206 เขต ซึ่งด�ำเนินการส่ งออก ในขณะที่อีก 411 เขตได้รับการอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการ เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รายได้จากการลงทุน
60.94 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ และมีมูลค่าการส่ งออก 35.3 พันล้านรู ปี ในระหว่างสองไตรมาสแรกของปี 2016-17
ภาพ 3: เขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดีย แบ่ งตามประเภทการด�ำเนินการการด�ำเนินการ
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การลงทุน

กิ

จกรรมทางเศรษฐกิ จ ในธุ ร กิ จ ที่ ก้า วหน้า แล้ว และที่ ก ำ� ลัง พัฒ นาและ
ขยายตลาด และ (EMDEs) ได้รับการคาดการณ์วา่ จะเติบโตเร็ วขึ้นในปี
2017-18 ซึ่งน่าจะเติบโตประมาณ 3.4% และ 3.6% ตามล�ำดับ การเติบโตใน
ประเทศอินเดียปี 2017 คาดว่าจะอยูท่ ี่ 7.2% และ 7.7% ในปี 2018 ตามข้อมูล
อัพเดทของรายงานเศรษฐกิจโลก
ตอนนี้ อินเดี ยก�ำลังพยายามปฏิ รูปเพื่อปลดล็อกศักยภาพการลงทุ นใน
ประเทศ เพื่อพัฒนาธุรกิจ เปิ ดเสรี การลงทุนจากต่างประเทศ ให้ทางแก้
ปั ญหากับข้อพิพาทขององค์กร ท�ำให้โครงสร้างภาษีไม่ซบั ซ้อน และการก
ระตุน้ ให้เกิดค่าใช้จ่ายทั้งในภาครัฐและเอกชน

มูลค่าการลงทุนในปี การเงิน 2016-17 (จนถึงเดือนธันวาคม 2016) พุง่ ขึ้น
21.74% ไปที่ 35.8 พันล้านเหรี ยญสหรัฐจาก 29.4 พันล้านเหรี ยญสหรัฐซึ่ง
เป็ นมูลค่าของปี ที่แล้ว
ข้อมูลของปี การเงิน 2016 ชี้วา่ การเพิ่มอัตราการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศ เป็ นของการลงทุนในภาคการบริ การ ตามมาด้วยการสื่ อสาร ใน
ภาคโครงสร้างพื้นฐาน น�้ำมัน เหมือง และโทรคมนาคม มีการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศสูงขึ้น ในขณะที่บริ การและการค้าสิ นค้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ขายส่ ง และขายปลีกเงินสด) ท�ำให้เศรษฐกิจในส่ วนนี้เติบโต
ขึ้นในปี การเงิน 2016 มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จากประเทศ
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ต้นทุนการผลิตลดลงเพราะ
ค่าแรงลดลง
ที่ต้ งั ของอินเดียอยู่
ใกล้เอเชียอาคเนย์
ตะวันออกกลาง และ
ยุโรป

มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์

ภาษาอังกฤษเป็ นหนึ่ง
ในภาษาหลักทางธุรกิจ

มีแรงงานที่มีทกั ษะ

ทีม่ มี ูลค่ าเฉลีย่ 80.4 ล้ านเหรียญสหรัฐ
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

การสื่ อสาร

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์

อุตสาหกรรมยานยนต์

การค้า

เคมี ที่ไม่ใช่ปุ๋ย

ไฟฟ้ า

อุตสาหกรรมการผลิต

%

การก่อสร้าง เขตชุมชน
ระบบโครงสร้างพื้น
ฐานของ

มอริ เชียสสูงที่สุด ที่ 12.819 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ตามมาด้วย สิ งคโปร์
(7.115 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) ญี่ปุ่น (4.24 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) สหราช
อาณาจักร (1.27 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ และสหรัฐอเมริ กา (1.94 พันล้าน
เหรี ยญสหรัฐ) การที่มีเงินลงทุนหลัง่ ไหลเข้ามาในประเทศท�ำให้สถานการณ์
การใช้จ่ายของประเทศอินเดีย (BoP) ดีข้ ึนและท�ำให้ค่าเงินรู ปีมีเสถียรภาพ
“ประเทศอินเดี ยเริ่ มมีอิทธิ พลในตลาดซึ่ งมีการควบรวมหรื อการก่อตั้ง
กิจการ ถือเป็ น 8.8 เปอร์เซ็นต์ของเขตเอเชียแปซิฟิก ซึ่งนับว่าสูงสุ ดนับตั้งแต่
ปี 2007 (9.4 เปอร์เซ็นต์) และมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าปี 2015 ถึง 3.6%” จาก
เมิร์จมาร์เก็ต มูลค่าขนาดธุรกิจเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 166.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
ซึ่งนับเป็ นสองเท่าจากปี 2015
อินเดียมีนโยบายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่เสรี และ
โปร่ งใสที่สุดในบรรดาเศรษฐกิจที่สำ� คัญของโลก
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นจากต่ างประเทศยกเลิ กข้อเสนอทาง

บริ การ

รัฐบาลออกนโยบายที่เป็ น
มิตรกับผูล้ งทุนเพิ่มขึ้น

ชื่อแกน

มีการเติบโตของประชากรระดับ
กลางสูงและรวดเร็ วขึ้น และ
ประชากรที่เปลี่ยนแปลงจาก
ระดับยากจนสู่ ระดับกลางสูงและ
รวดเร็ วขึ้น ท�ำให้เกิดการบริ โภค
ในประเทศสูงขึ้น

รัฐบาลมุ่งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

18

8

7

7

5

4

4

4

4

3
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ธุรกิจมากกว่า 90 เปอร์เซนต์ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพื่อ
ท�ำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศชัดเจนขึ้นและวางแผนว่าจะมีการ
ลงทุนมากกว่า5,000 สิ บล้าน รู ปี รัฐบาลจะประกาศมาตรการเพิ่มเติมในการ
ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ด้วยการปฏิรูปกฎหมายแรงงาน
และส่ งเสริ มให้มีการช�ำระเงินทางดิจิตอล
• 100% ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้รับอนุญาตให้ดำ� เนินการ
ได้โดยอัตโนมัติ ในธุรกิจและบริ การทุกแขนง ยกเว้นบางแขนงซึ่งรัฐบาล
ต้องอนุมตั ิก่อน ในการด�ำเนินการแบบไม่ตอ้ งรออนุมตั ิ นกลงทุนจะต้องส่ ง
หนังสื อแจ้งธนาคารทุนส�ำรองอินเดียภายใน30 วันหลังจากได้รับเงินโอน
จากต่างประเทศ

(แหล่งข้อมูล: ธนาคารทุนส�ำรองอินเดีย)
1. ธุ รกิจสลากกินแบ่งทั้งของรัฐบาลและเอกชน
สลากกินแบ่งออนไลน์ ฯลฯ
2. การพนัน รวมถึงคาสิ โน ฯลฯ
3. กองทุนการออมระยะสั้นเพื่อซื้ อที่อยูอ่ าศัย
4. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
5. การขายสิ ทธิ์ การพัฒนาพื้นที่(TDRs)
6. ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์หรื อการก่อสร้างอาคารเพื่อท�ำเป็ นฟาร์ ม
7. ผลิตบุหรี่ ขี้โย บุหรี่ มวนเล็ก บุหรี่ ที่มียาสู บหรื อใช้วสั ดุแทนยาสู บ
8. กิจกรรมหรื อแขนงธุ รกิจอื่น ๆ ที่ไม่อนุ ญาตให้ภาคเอกสารชนทุน เช่น
(1) พลังงานปรมาณู (2) ก่อสร้างทางรถไฟ
(นอกเหนื อจากกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต ซึ่งระบุไว้ในข้อ
18 ของภาคผนวก บี)

แขนงธุรกิจทีไ่ ม่ อนุญาตให้ มกี ารลงทุนจากต่ างประเทศโดยตรง
ไม่อนุญาตให้มีการลงทุนจากต่างประเทศในแขนงธุรกิจดังต่อไปนี้
การลงทุนโดยตรงในอินเดียแบบแยกประเภทธุรกิจ
โครงการการลงทุนโดยตรงจากต่ าง
ประเทศ(ส่ วนแบ่ ง)
6.6

6.0

7.9

12.7

24.3

23.8

4.2
12.7

เงินลงทุนโดยตรง (หุ้น)
(ส่ วนแบ่ ง)
2.7

13.5

2.8

23.1

2.6
15.1

ต�ำแหน่ งงานจากการลงทุน
โดยตรง
3.1

3.5

13.2

18.1

44.3

39.4

2.1
11.6

12.7
45.5

37.0

45.5

46.4

กลยุทธ์
ขายปลีก
การผลิต

61.2

2012

23.8

2013

12.7

2014

36.3

37.1

36.8

39.4

39.0

39.9

2012

2013

2014

2012

2013

2014

บริ การ

การค้าปลีกรวมถึงการค้าปลีกทัว่ ไป การก่อสร้าง การน�ำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ และการสกัด กลยุทธ์จะรวมถึงการตั้งส�ำนักงานใหญ่ ศูนย์การศึกษาและการอบรม รวมทั้งศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
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ตาราง 4: ส่ วนแบ่ งโดยรวมของประเทศทีเ่ ข้ ามาลงทุนสู งสุ ด ตามปริมาณการลงทุนจากต่ างประเทศ
จ�ำนวนเงินหน่วยสิ บล้านรู ปี (หน่วยเงินล้านเหรี ยญสหรัฐ)
อันดับ

2015-16
2014-15
เมษายน-มีนาคม เมษายน-มีนาคม

ประเทศ

2016-17
เมษายน 16–
ธันวาคม 16

การลงทุนสะสม
(เมษายน ’00 –
ธันวาคม
‘16)

% ของการลงทุน
ทั้งหมด
(เป็ นเหรียญสหรัฐ

1

มอริ เชียส

55,174
(9,030)

54,706
(8,355)

86,033
(12,819)

566,396
(108,729)

2

สิ งคโปร์

41,350
(6,742)

89,510
(13,692)

47,659
(7,115)

304,325
(52,994)

3

ญี่ปุ่น

12,752
(2,084)

12,275
(2,614)

28,522
(4,249)

139,193
(25,215)

8%

4

สหราชอาณาจักร

8,769
(1,447)

5,938
(898)

8,480
(1,266)

124,071
(24,374)

8%

5

สหรัฐอเมริ กา

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

ฝรั่งเศส

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%

189,107
(30,931)

262,322
(40,001)

240,385
(35,844)

1,736,244
(324,478

รวมเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ของทุกประเทศ

34%
16%

แหล่งข้อมูล: DIPP รัฐบาลอินเดีย
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ตาราง5: ภาคธุรกิจ ปริมาณจ�ำกัดการลงทุนจากต่ างประเทศ และวิธีการลงทุน (ณ วันที่ 08.07.2016)
ล�ำดับ

ภาคธุรกิจ/กิจกรรม

1.

ภาคการเกษตร

100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

2.

ภาคการเพาะปลูก

100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

3.

การทำ�เหมืองแร่โลหะและแร่ที่ไม่ใช่โลหะ

100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

4.

เหมืองถ่านหินและลิกไนต์

100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

5.

การผลิต

100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

6.

บริการกระจายเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ต (เทเลพอร์ต, ดีทเี อช, เครือข่ายเคเบิล, ทีวบี นมือถือ, เอชไอทีเอส)

100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

7.

บริการเผยแพร่ข้อมูลผ่านวิดีโอ - การเชื่อมโยงช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่ช่อง "ข่าวและเหตุการณ์
ปัจจุบัน" / การเชื่อมช่องทีวี

100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

8.

ท่าอากาศยาน – ยังไม่ดำ�เนินการ

100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

9.

ท่าอากาศยาน – ดำ�เนินการแล้ว

100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

10.

บริการขนส่งทางอากาศ - ไม่กำ�หนดตารางเวลา

100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

11.

บริการขนส่งทางอากาศ - บริการเฮลิคอปเตอร์ / บริการเครื่องบินทะเล

100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

12.

บริการจัดการภาคพื้นดิน

100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

13.

องค์กรเพื่อ การบำ�รุงรักษาและการซ่อมแซม 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

26 | บทความชุด เรื่ องการท�ำธุ รกิจ ของคณะกรรมการส่ งเสริ มการส่ งออกภาควิศวกรรม (อีอีพีซี) ประเทศอินเดีย

ปริมาณจ�ำกัด
การลงทุน

ท�ำธุรกิจในอิน

ล�ำดับ

ภาคธุรกิจ/กิจกรรม

21

บริษัทข้อมูลเครดิต

100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

22

ตู้เอทีเอ็มที่ไม่มีสังกัดธนาคาร

100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

23

บริษัทการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

24.

เภสัชกรรม – ที่ยังไม่ดำ�เนินการ

100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

25.

ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ - กิจกรรมสำ�รวจปิโตรเลียมของแหล่งน้ำ�มันและก๊าซธรรมชาติ

100% - ไม่ต้องรออนุมัติ

26

การกลั่นปิโตรเลียมโดภาคเอกชน

49% - จำ�กัดการลงทุน – ไม่ต้องรออนุมัติ

27

บริษัท โครงสร้างพื้นฐานในตลาดหลักทรัพย์

49% -จำ�กัดการลงทุน – ไม่ต้องรออนุมัติ

28

การแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์

49% -จำ�กัดการลงทุน – ไม่ต้องรออนุมัติ

29.

ประกันภัย

49% -จำ�กัดการลงทุน – ไม่ต้องรออนุมัติ

30.

เงินบำ�นาญ

49% -จำ�กัดการลงทุน – ไม่ต้องรออนุมัติ

31.

แลกเปลี่ยนพลังงาน

49% -จำ�กัดการลงทุน – ไม่ต้องรออนุมัติ

32

อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศตามใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยอุตสาหกรรม
(การพัฒนาและกฎระเบียบ) 1951

49%- ไม่ต้องรออนุมัติหากสูงกว่า 49%

33.

3. เอ. ภาคการธนาคาร (ภาคเอกชน) ปริมาณจำ�กัดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 74%

ไม่ตอ้ งอนุมตั จิ นถึง 49% หากเกิน 49% ให้
เป็นไปตามทีร่ ฐั บาลกำ�หนด และจำ�กัดที่ 74%

34.

3. บี. ภาคการธนาคาร (ภาครัฐบาล) ปริมาณจำ�กัดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 20%

ปริมาณจำ�กัดการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศ 20% โดยรัฐบาล

35.

ดาวเทียม – การจัดตั้งและการดำ�เนินงานภายใต้แนวทางของกรมอวกาศ/ไอเอสอาร์โอ

100%- รัฐบาล

36

สื่อสิ่งพิมพ์
เอ. การเผยแพร่หนังสือพิมพ์และวารสารเกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันและนิตยสารต่าง เอ. 26% - จำ�กัดการลงทุนโดยตรง
ประเทศของอินเดีย
บี. 100% - โดยรัฐบาล (ทั้งสองข้อ)
บี. การเผยแพร่วารสารวิทยาศาสตร์ / วารสารพิเศษ / วารสารที่ออกเป็นช่วงเวลา

37.

บริการโทรคมนาคม (รวมถึงการสื่อสาร )

ปริมาณจำ�กัด
การลงทุน

– ตามแต่ที่รัฐบาลจะกำ�หนดเป็นกรณีไป

ไม่ต้องอนุมัติจนถึง 49% หากเกิน 49%
ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำ�หนด
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ท�ำธุรกิจในอิน

ล�ำดับ

ภาคธุรกิจ/กิจกรรม

38.

เอ. การค้าปลีกยี่ห้อเดียว

ไม่ต้องอนุมัติจนถึง 49% หากเกิน 49% ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำ�หนด

39.

บี. การค้าปลีกหลายยี่ห้อ

51% - ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำ�หนดทั้งหมด

40

บริการหลักทรัพย์ภาคเอกชน

49% - ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำ�หนดทั้งหมด

ปริมาณจำ�กัด
การลงทุน

* ข้อเสนอเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในกรณี ที่เกิน 49% ในแขนงธุรกิจที่มีความอ่อนไหว ให้รัฐมนตรี การรถไฟน�ำมาพิจารณาในสภารัฐมนตรี เพิ่อความมัน่ คง เพื่อ
พิจารณาเป็ นกรณี ไป

หมายเหตุ : ความร่ ว มมื อ ทางเทคโนโลยี กับ ต่ า งประเทศไม่ ว่ า เป็ นในร
แบบใดรวมถึ ง การให้ ใ บอนุ ญ าตให้ ป ระกอบการโดยใช้น ามของตน
เครื่ องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ สัญญาการจัดการ จะไม่ได้รับอนุญาต หาก
เป็ นธุรกิจเกี่ยวกับสลากกินแบ่งหรื อการพนันใด ๆ

วิธีการช� ำระเงินที่อนุ ญาตให้ ผู้ ลงทุ นโดยตรงจากต่ างประเทศ
สามารถกระท�ำได้ เมือ่ ลงทุนกับบริษทั อินเดีย

(แหล่งข้อมูล: ธนาคารทุนส�ำรองอินเดีย)
บริ ษทั อินเดียที่ออกหุน้ หรื อหุน้ กูท้ ี่แปลงสภาพได้ ให้กบั บุคคลที่ไม่ได้
อาศัยอยูใ่ นประเทศอินเดีย จะมีการพิจารณาจ�ำนวนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
เอ. การโอนเงินผ่านธนาคารตามปกติ
บี. เดบิตบัญชี NRE/ FCNR (B) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีบญั ชี AD กับ
ธนาคารประเภท 1
ซี .เดบิตบัญชี ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาซึ่ งไม่มีดอกเบี้ยเป็ นหน่ วยรู ปี
อินเดีย ซึ่งเปิ ดบัญชีเป็ นประเภท AD ประเภท 1 แทนพลเมืองอินเดีย หรื อ
พลเมืองที่ไม่ใช่พลเมืองอินเดียหลังจากได้รับการอนุมตั ิ เพื่อช�ำระเงินซื้อหุน้
ดี. การแปลงค่าสัมปทาน/ เงินทั้งหมด/ ค่าความรู ้เชิงเทคนิค ให้เป็ นมูลค่าเงิน
หรื อการแปลงมูลค่าของธนาคารกลางยุโรป
อี.การแปลงค่าก่อนการรวมกิจการ ค่าใช้จ่ายก่อนด�ำเนินการที่เกิดขึ้นโดย
องค์กรที่ไม่มีสญ
ั ชาติอินเดียห้า มูลค่าประเมินสู งสุ ดที่หา้ เปอร์เซ็นต์ของทุน
จดทะเบียนหรื อ 500,000 เหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ว่าจ�ำนวนใดน้อยกว่า
กัน

เอฟ. การแปลงหนี้เจ้าหนี้การค้าน�ำเข้า/ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้ง/
สามารถใช้พิจารณาเพื่อออกหุน้ ซึ่ งจะต้องได้รับอนุมตั ิจาก FIPB
จี.การช�ำระเงินให้กบั กองทุนใด เพื่อช�ำระเงินให้กบั คนที่อยูน่ อกประเทศ
อินเดีย การช�ำระเงินที่ไม่ตอ้ งให้ธนาคารส�ำรองหรื อรัฐบาลอินเดียอนุมตั ิ
ก่อน และ
เอช. การแลกเปลี่ยนตราสารทุน หากบริ ษทั ที่ได้รับการลงทุนของอินเดียเข้า
ร่ วมแนวทางของรัฐบาลต้องได้รับการอนุมตั ิจากรัฐบาลก่อน
หากหุน้ หรื อหุน้ กูแ้ ปลงสภาพไม่ได้ออกภายใน 180 วันนับจากวันที่ได้
รับเงินโอนเข้าหรื อวันที่มีเดบิตไปยังบัญชี NRE / FCNR (B) / บัญชีผดู ้ ูแล
ผลประโยชน์ เงินจ�ำนวนนั้นจะถูกคืน นอกจากนี้ธนาคารส�ำรองอินเดียอาจ
จะยืน่ ค�ำขอ หากมีเหตุผลที่เพียงพอ จะอนุญาตให้ บริ ษทั ของอินเดียท�ำการ
คืนเงินดังกล่าว /หรื อจัดสรรหุน้ ตามจ�ำนวนเงินที่ชำ� ระ หากมียอดค้างช�ำระ
เกินกว่า 180 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน

ความน่ าสนใจของอินเดียในช่ วงหลายปี ที่ผ่านมาและการคาด
การณ์ ในอนาคต: ข้ อสั งเกตบางประการ

ถึงแม้วา่ การปฏิรูปทางเศรษฐกิจของอินเดียอาจเร็ วบ้างช้าบ้าง แต่ทิศทาง
การด�ำเนินงานจะมุ่งสู่การเติบโตของเศรษฐกิจที่มนั่ คง มีโครงการใหม่ใน
อินเดียซึ่งเป็ นพลังงานใหม่ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ เราได้เปิ ดเสรี ให้มีการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในแขนงธุรกิจส�ำคัญ ๆ ทุกภาคยกเว้นร้านขายปลีก
ที่มีสินค้าหลายแบรนด์ ก�ำลังเปิ ดรับการลงทุนอยู่ ซึ่งส่ งผลให้เงินลงทุน
โดยตรงในปี นี้มีจำ� นวนเพิม่ ขึ้น 48% เมือ่ คิดเป็ นสกุลเงินดอลลาร์
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ท�ำธุรกิจในอิน
เมืองทีม่ กี ารลงทุนโดยตรงจากต่ างประเทศสู งสุ ดของอินเดีย

เบงกาลูรู

9.4%

$ $ $ $ $ $ $$

2.4b

ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของอินเดียดึงดูดการลงทุนมากกว่า45 เปอร์เซนต์ ในธุรกิจ TMT (ชิ้นส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์และบริ การ FT)เนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุนเงินทุน 50% แก่หน่วยวิจยั
และพัฒนา ภาคอุตสาหกรรม (ต่างๆ) มากขึ้น: นักลงทุนต่างชาติได้ริเริ่ มด�ำเนินโครงการอุตสาหกรรม 6
ประเภท มูลค่า 236 ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2014 เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้วเพียงแค่หนึ่งปี
• นโยบายอุตสาหกรรมฉบับใหม่ (2014-19) พร้อมแล้วที่จะดึงดูดเงินลงทุน 5 ล้านล้านรู ปี ( 83
พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) และสร้างงานกว่า 1.5 ล้านต�ำแหน่งในภาคการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาค
อุตสาหกรรม

มุมไบ

67%

8.6%

28%

3%

$ $ $ $ $ $ $$

2%

2.1b

เมืองหลวงทางการเงินของอินเดียได้รับความสนใจมากที่สุดในภาคบริ การทางการเงิน โดยมีโครงการ 14
โครงการมูลค่า 734 ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2014 โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่ในภาค
บริ การทางการเงิน ในขณะที่สหรัฐฯลงทุนในภาค TMT
• เกิดการสร้างเมืองแบบเร่ งรัดที่บริ เวณชานเมืองใกล้เคียงมุมไบ(นาวี มุมไบ, ธานี เป็ นต้น)
เนื่องจาก เมืองมีตน้ ทุนและทรัพยากรจ�ำกัด ซึ่งการสร้างเมืองดังกล่าวจะเปิ ดโอกาสทางธุรกิจบริ การ
ด้านการเงินเทคโนโลยีและโครงสร้าง

เดลี-เอ็นซีอาร์

68%

6%

8%

11%

13%

$ $ $ $ $ $ $$

1.5b

ในปี 2014 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเขต เดลี-เอ็นซีอาร์ ลดลงเหลือ 15 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ
โดยลดจาก 23 พันล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2013 สภาพการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคส่ วน
ใหญ่จะเป็ นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากในเขตเอ็นซีอาร์ (เขตรอบเมืองหลวง) ก�ำลังจะกลาย
เป็ นเมือง และเนื่องจากเขตนี้มีแรงงานที่มีทกั ษะหลากหลาย จึงเป็ นศูนย์กลางของบริ ษทั พหุสญ
ั ชาติหลาย
แบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคธุรกิจ
• เขตเดลี-เอ็นซีอาร์ ได้พฒั นาเป็ นศูนย์กลางธุรกิจที่แข็งแกร่ งเนื่องจากแรงงานในเขตนี้มีทกั ษะสูง
และเขตนี้ยงั เป็ นเมืองหลวงของประเทศ เนื่องจากอัตราการสร้างสังคมเมือง และการที่เขตเอ็นซีอาร์น้ ี
ยังขยายต่อไปเรื่ อย ๆ จึงคาดการณ์วา่ เขตนี้จะดึงดูดให้คนเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง

45%

30%

18%

7%
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ไฮเดอราบัต

5.4%

$ $ $ $ $ $ $$

1.4b

10%

11%

$ $ $ $ $ $ $$

1.3b

เมืองที่ได้มีโครงการจ�ำนวนมากที่สุดในช่วงห้าปี ที่ผา่ นมา ซึ่งมีมูลค่า 1.4 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ การลงทุน
ส่ วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ภาคบริ การทางการเงินและสิ นค้าอุปโภคบริ โภค โดยมีสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ
หลังจากเทลันกาแยกออกจากจากรัฐอานธรประเทศ
ไฮเดอราบัตกลายเป็ นเมืองหลวงร่ วมของทั้งสองรัฐและได้รับความสนใจเป็ นพิเศษ
• นโยบายอุตสาหกรรมฉบับใหม่เปิ ดตัวในปี 2015 ซึ่งเน้นการส่ งเสริ มการผลิตและเพิ่มความ
สะดวกในการด�ำเนินธุรกิจ หน่วยงานปกครองแห่งรัฐได้สร้างสิ่ งปลูกสร้างขึ้นกว่า 150,000 เอเคอร์
เพื่อการอุตสาหกรรม

ปูเน

43%

5.3%

36%

ปูเนดึงดูดโครงการขนาดเล็ก ส่ วนใหญ่อยูใ่ นภาค TMT ในแง่ของเงินทุนจากการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศ ภาคยานยนต์เป็ นภาคที่น่าสนใจที่สุด
• มีนิคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่เช่น ฮินจาวาทีและ มาการ์พตั ตา และ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษสามแห่งในปูเน ได้เอื้อให้บริ ษทั ด้านไอทีและซอฟต์แวร์มีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ ง เพื่อ
ให้การด�ำเนินงานมีตน้ ทุนที่เหมาะสม

เจนไน

30%

4.5%

63%

7%

$ $ $ $ $ $ $$

1.1b

TWIT และภาคยานยนต์ เป็ นภาคที่นิยมมากที่สุดในเจนไน เจนไนมีท่าเทียบเรื อเฉพาะส�ำหรับการส่ งออก
ยานยนต์ นอกจากนี้พอร์ตเจนไนที่ทนั สมัยยังท�ำหน้าที่เป็ นประตูสำ� หรับการส่ งออกและน�ำเข้า
• มีนโยบายอภิมหึ มาของรัฐบาล คือ การลงทุนด้วยเงิน 15-40 พันล้านรู ปี (250 - 670ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ) และ มีนโยบายอภิมหามหึ มาของรัฐบาล คือการลงทุน ด้วยเงิน 15-40 พันล้านรู ปี (250 670ล้านเหรี ยญสหรัฐ) ส�ำหรับโครงการผลิตยานยนต์แบบครบวงจรจะสามารถดึงดูดนักลงทุนได้

30 | บทความชุด เรื่ องการท�ำธุ รกิจ ของคณะกรรมการส่ งเสริ มการส่ งออกภาควิศวกรรม (อีอีพีซี) ประเทศอินเดีย

29%

40%

29%

2%

ท�ำธุรกิจในอิน

ภาควิศวกรรมของอินเดีย

ภา

ควิศวกรรมอิ นเดี ยเติ บโตอย่างโดดเด่ นในช่ วงไม่กี่ปีที่ ผ่านมา
โดยได้แรงหนุ นจากการลงทุนด้านโครงสร้ างพื้นฐานและการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ภาควิศวกรรมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้
ชิ ดกับภาคการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานมี ซึ่ งมีความส�ำคัญเชิ งกลยุทธ์
ต่อเศรษฐกิ จของอินเดีย อินเดียมุ่งเป็ นมหาอ�ำนาจระดับโลกในการพัฒนา
ภาควิศวกรร วิศวกรรม การพัฒนาด้านต่าง ๆ ในภาควิศวกรรมนี้ เช่น
โครงสร้างพื้นฐาน, พลังงาน, เหมืองแร่ , น�้ำมันและก๊าซ, โรงกลัน่ , เหล็ก,
ยานยนต์ และสิ นค้าอุปโภคบริ โภคส�ำหรับผูบ้ ริ โภค เป็ นตัวขับเคลื่อนให้
เกิ ดอุปสงค์ในภาควิศวกรรม

การส่ งออกผลิตภัณฑ์ ด้านวิศวกรรมของอินเดีย

การส่ งออกผลิตภัณฑ์ดา้ นวิศวกรรมจากอินเดี ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
และประสิ ท ธิ ภ าพการด�ำ เนิ น การสู ง กว่า คาดหมายนับ ตั้ง แต่ เ กิ ด สภาส่ ง
เสริ มการส่ งออกสิ นค้าภาควิศวกรรมของอินเดีย นอกเหนื อจากการเป็ น
หนึ่ งในผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยรายใหญ่ที่สุด ที่มีส่วนแบ่งกว่า 20% ของ
การส่ งออกสิ นค้าทั้งหมด ผูส้ ่ งออกด้านวิศวกรรมเป็ นผูม้ ีรายได้จากการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ส�ำคัญที่สุดในประเทศ การส่ งออกด้าน
วิศวกรรมของอินเดียลดลง 16.9% เมื่อเทียบกับปี ที่แล้วเป็ น 58.8 พันล้าน
ดอลลาร์ ในช่วงปี 2015-16 เทียบกับ 71 พันล้านเหรี ยญสหรัฐในปี งบการ
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ภาพ 1: แนวโน้ มภาพรวมการส่ งออกสิ นค้ าและการส่ งออกทางวิศวกรรมของอินเดีย
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การส่ งออกทั้งหมดของอินเดีย
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แหล่งข้อมูล: DGI&S, รัฐบาลของอินเดีย

เงินที่ผ่านมา ตัวเลขดังต่อไปนี้ แสดงแนวโน้มการส่ งออกด้านวิศวกรรม
ของอินเดียในช่วงสองสามปี ที่ผ่านมา

ข้ อมูลส� ำคัญเกี่ยวกับภาคธุรกิจ

• อินเดียส่ งออกสิ นค้าวิศวกรรมไปยังประเทศอื่นประมาณ 221 ประเทศ
• สหรัฐอเมริ กายังคงเป็ นประเทศปลายทางที่ตอ้ งการมากที่สุดส�ำหรับผู ้
ส่ งออกวิศวกรรมของอินเดีย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดด้านวิศวกรรมรวม
11.73% ในช่วงปี 2015-16 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็ นประเทศที่รองจาก
สหรัฐฯโดยมีส่วนแบ่งการตลาด 7.18% และศรี ลงั กามีส่วนแบ่ง 4.7%

• เมื่อพิจารณาเป็ นรายภูมิภาค สหภาพยุโรป ยังครองต�ำแหน่ งผูน้ ำ� เข้า
ผลิตภัณฑ์ดา้ นวิศวกรรมของอินเดียสู งสุ ด โดยส่ วนแบ่ง 18.54% ในปี
• 2015-16 ตามมาด้วยอเมริ กาเหนื อ (ส่ วนแบ่ง 15.76%) และ
ตะวันออกกลางและเอเชี ยตะวันตก (ส่ วนแบ่ง 14.3%).

แนวโน้ มล่ าสุ ดในการส่ งออกด้ านวิศวกรรมของอินเดีย
(เมษายน – มกราคม 2016-17)

• การเติบโตของการส่ งออกด้านวิศวกรรมของอินเดี ยสู งกว่าการส่ งออก
โดยรวมของสิ นค้าโดยมีการเติบโตสู งถึง 12.4% ในช่วงเดือนมกราคม
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ท�ำธุรกิจในอิน
2017 เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว
• การส่ งออกในช่วงเดือนเมษายน - มกราคม 2017 มีอตั ราการเติบโตที่
ลดลงมาก 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ว เนื่ องจาก
• การส่ งออกเหล็กและเหล็กกล้าเพิ่มขึ้นกว่า 171 เปอร์ เซ็นต์ในช่วงเดือน
มกราคม 2017 โดยมีการส่ งออกไปในต่างประเทศเป็ นจ�ำนวนเงิน 956.55
ล้านเหรี ยญสหรัฐจาก 352.01 ล้านดอลลาร์ ในเดือนเดียวกันของปี ที่แล้ว
• อุปกรณ์ไฟฟ้ าชิ้นส่ วนยานยนต์
และชิ้นส่ วนยานยนต์เรื อและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการลอยตัวบนน�้ำ
อุปกรณ์การแพทย์และเครื่ องมือทาง
วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางรถไฟและอุปกรณ์การขนส่ ง อุปกรณ์ส�ำนักงาน
เครื่ องสะสมพลังงานและแบตเตอรี่ และเครนยกและลิฟต์ ยังมีการเติบโต
ที่เป็ นบวกในช่วงเดือนเมษายน - มกราคม 2017 ในช่วงเดียวกันของปี ที่
แล้ว
• สหภาพยุโ รปได้รั บ การจัด อัน ดับ ให้เ ป็ นภู มิ ภ าคที่ มี ก ารขนส่ ง สิ น ค้า
วิศวกรรมจากประเทศอินเดียทางเรื อสู งสุ ดในช่วงมกราคม 2017 โดย
มีสัดส่ วนการส่ งออกสิ นค้าทางวิศวกรรมมากกว่า 21% ของสิ นค้า
วิศวกรรมที่ส่งออกทั้งหมด
• การส่ งออกสิ นค้าทางวิศวกรรมของอินเดีย ให้กบั กลุ่มประเทศอาเซี ยน
+2 และ ประเทศ ซี ไอเอส มีการเติบโตสู งสุ ดในเดือนเมษายน – มกราคม
2016- 17

ภาวะตกต�่ ำ ทางเศรษฐกิ จ ในช่ วงเดื อ นเมษายนและ
กรกฎาคม 2016
• ในภาคธุ รกิ จย่อยของภาควิศวกรรมทั้งหมด 33 ภาค มี 15 ภาคธุ รกิ จ
ย่อยที่มีการเติบโตขึ้นในเดือนมกราคม 2017 วิศวกรรมเพิ่มขึ้น 28.22 พัน
ล้านเหรี ยญสหรัฐ ในปี การเงิน 16 จาก 8.9 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 10
• การเน้นการดึ งดูดนักลงทุนรายย่อยในด้านการผลิตและโครงสร้ างพื้น
ฐานของรั ฐบาลดูเหมื อนว่าจะกระตุน้ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในภาคส่ วนนี้
แหล่งข้อมูล: กรมนโยบายและส่งเสริมอุตสาหกรรม,วิจัยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี บันทึกข้อมูลที่รวบรวมตั้งแต่เมษายน 2000 ถึงมีนาคม 2016

ภาพ 2: ประสิ ทธิภาพการส่ งออกสิ นค้ าวิศวกรรมหลักๆ (2015-16)
อืน่ ๆ, 10.5%
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
และผลิตภัณฑ์ที่ทำ� จาก
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก,

อื่นๆ, 10.5%

ส่ วนประกอบรถยนต์และ
รถยนต์ รวมทั้งเครื่ องบิน
และเรื อล�ำเลียงผูโ้ ดยสาร,
33.2%

11.7%

เครื่ องจักรอุตสาหกรรม
รวมทั้งเครื่ องจักรไฟฟ้ า
24.8%

เหล็ก ผลิตภัณฑ์เหล็ก
และเหล็กกล้า, 19.8%

ภาพ 4 : การส่ งออกด้ านวิศวกรรมของอินเดียในช่ วงเดือนเมษายนถึงเดือน
มกราคม 2016-17 แบ่ งตามภูมภิ าค
ประเทศอื่นๆ ในยุโรป 3%

ซีไอเอส 1% อื่น ๆ1%

ละตินอเมริ กา 4%

สหภาพยุโรป
21%

เอเชียตะวันออก
เฉี ยงเหนือ
8%

แอฟริ กา

อเมริ กาเหนือ

9%

16%

เอเชียใต้ 10%
ตะวันออกกลางและเชียตะวันตก

อาเซียน + 2
15%

(MEWA) 12%

แหล่งข้อมูล: บทวิเคราะห์ของ อีอีพีซี อินเดีย

บทความชุด เรื่ องการท�ำธุรกิจ ของคณะกรรมการส่ งเสริ มการส่ งออกภาควิศวกรรม (อีอีพีซี) ประเทศอินเดีย | 33

ท�ำธุรกิจในอิน
การลงทุนในภาควิศวกรรมของอินเดีย

• ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่สำ� คัญ ๆ ในภาค
วิศวกรรมและการออกแบบของอินเดียดังนี้
• เท็กซ์มาโค เรล & เอ็นจิเนียรริ่ ง ของอินเดียได้ลงนาม ในบันทึกความเข้าใจ
(MoU) กับ ROSOBORONEXPORT (ROE) ของรัสเซียเพื่อปรับปรุ งยาน
พาหนะหุม้ เกราะที่ดำ� เนินการโดยกองทัพอินเดีย
• บริ ษทั โตชิบา ทรานส์มิชชัน่ แอนด์ ดิสทริ บิวชัน่ ซิสเต็ม (อินเดีย) จ�ำกัด ได้
เงินลงทุน 226 สิ บล้านรู ปี (33.46 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) จาก บริ ษทั สัญญากับ
เคนยา พาวเวอร์ แอนด์ ไลท์ ติ้ง ในการส่ งหม้อแปลงไฟฟ้ า 8,000 ลูก
• โครงการเอสซาร์ บริ ษทั การวิศวกรรม การจัดหาวัสดุ และการก่อสร้าง
(EPC) ซึ่งเป็ นเครื อของเอสซาร์ กรุ๊ ป ได้ร่วมลงทุนกับ ไซเป็ มของอิตาลี เป็ น
ผูช้ นะประมูลของบริ ษทั ปิ โตรเลียมแห่งชาติคูเวต (KNPC) ในการก่อสร้าง
โรงกลัน่ น�้ำมันอัลซูร์-ในคูเวต
• บริ ษทั วิศวกรรมและการก่อสร้างรายใหญ่ของอินเดีย ปั ญจ์ลอยด์ ได้รับค�ำ
สัง่ ซื้อ ซึ่งมีมูลค่า 477 สิ บล้านรู ปี (71.87 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เพื่อด�ำเนิน
โครงการสร้างถังเอ็นนอร์ แอนเอ็นจี จากมิตซูบิชิ เฮวี่ อินดัสตรี ส์ ของญี่ปุ่น
• วิสตารา เป็ นบริ ษทั ลูกของทาทา และสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เจวี ได้ลงนามให้
บริ การช่วยเหลือด้านวิศวกรรมให้เครื่ องบินแอร์บสั รวมทั้งการจัดหาวัสดุ
และบ�ำรุ งบริ เวณล�ำตัวเครื่ องบิน
• บริ ษทั เอ็นจิเนียร์อินเดีย จ�ำกัด (EIL) ได้รับเงินลงทุน 139 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
เพื่อให้บริ การให้คำ� ปรึ กษาส�ำหรับการสร้างโรงกลัน่ น�้ำมันขนาด 20 ล้านตัน
และโรงงานโพลีพร๊ อบพีลีน ซึ่งก�ำลังก่อสร้างในไนจีเรี ย โดย ราสตรัคเจอร์
ซึ่งบริ ษทั เป็ นผูก้ ่อสร้างเรื อ และอุตสาหกรรมหนักที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย
• บริ ษทั พิพาพวัฟ ดีเฟนซ์ แอนด์ ออฟชอร์ เอ็นจิเนียร์ร่ิ ง จ�ำกัด ซึ่งช่วยรี ไล
แอนซ์ อินฟราสตรัคเจอร์สร้างเรื อด�ำน�้ำและเครื่ องบินขนส่ ง ด้วยความร่ วม
มือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีบริ ษทั สวิดิช ดีเฟนซ์ จ�ำกัด เอสเอเอบี
• รอยัล เอ็นฟิ ลด์ เป็ นบริ ษทั ผลิตยานยนต์สองล้อของบริ ษทั เอชเชอร์
การไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และเครื่องกลอื่น ๆ เครื่องจักร
อุตสาหกรรม อุปกรณ์เครื่องจักรกล เครื่องจักรการเกษตร เครื่องจักรขนดิน

Fig 4: ยอดสะสมเงินลงทุนโดยตรงจากต่ างประเทศในภาค
วิศวกรรม (พันล้ านเหรียญสหรัฐ)
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มอเตอร์ ได้ซ้ือกิจการบริ ษทั ที่ให้บริ การการออกแบบและวิศวกรรม ซึ่งตั้ง
อยูท่ ี่สหราชอาณาจักร ชื่อ บริ ษทั แฮร์ริส เพอร์ฟอร์มานซ์ โปรดักส์ จ�ำกัด ซึ่ง
มีความช�ำนาญ ความรู ้ และความเข้าใจในจักรยานยนต์ จะช่วยให้เอชเชอร์
มอเตอร์กลายเป็ นผูน้ ำ� ในธุรกิจภาคยานยนต์สองล้อขนาดกลางของโลก
• บารัต ฟอร์จ ได้ซ้ือกิจการจาก แมคคานิก เจเนอเรท แลนกรัวซ์ (MGL)
ซึ่งเป็ นบริ ษทั อุปกรณ์น้ ำ� มันและแก๊ส ได้ให้บริ ษทั สาขาของตนในเยอรมนี
บริ ษทั ซีดีพี บารัต ฟอร์จ จีเอ็มบีเอช จากความเชี่ยวชาญของเอ็มจีแอล ใน
เรื่ องเครื่ องจักรที่ตอ้ งใช้ความแม่นย�ำสูง และการท�ำงานที่มีมูลค่า เช่นการบุ
วัสดุฉนวนในอุปกรณ์ซ่ ึงมีความส�ำคัญในอุตสาหกรรมน�้ำมันและแก๊ส
• บริ ษทั แอร์ บสั ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ชั้นน�ำด้านเครื่ องบินได้เริ่ มหาวัสดุเพื่อเครื่ อง
บินเจ็ทจากอินเดีย และจะมียอดซื้อวัตถุดิบสะสมในอินเดียถึง 2 พันล้าน
เหรี ยญสหรัฐ ในปี 2020

การริ เริ่ มของรั ฐบาลเพื่อสนั บสนุ นภาควิศวกรรมเมื่อ
ไม่ นานมานี้

ภาควิศวกรรมของอินเดียมีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ เศรษฐกิ จเนื่ องจาก
ภาคธุรกิจนี้มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมส่ วนอื่น ภาคส่ วนนี้ได้ยกเลิก
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การขอใบอนุญาตการลงทุนออกไป ท�ำให้เกิดการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศได้ 100 เปอร์เซ็นต์
• โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มภาคการผลิต รัฐบาลได้ลดภาษีสรรพสามิตใน
ส่ วนของภาษีหน้าโรงงานสิ นค้า ทุนสิ นค้า สิ นค้าอุปโภคบริ โภคและยานพา
หน
• รัฐบาลได้ลดภาษีศุลกากรพื้นฐานจากเดิม 10 เปอร์ เซ็นต์เป็ น 5
เปอร์ เซ็นต์
ส�ำหรับแหวนเหล็กที่ใช้ในการผลิตแบริ่ งของเครื่ องก�ำเนิ ด
ไฟฟ้ าพลังงานลม
• รัฐบาลของประเทศอินเดียได้ประกาศว่า
ในงบประมาณสหภาพ
2016-17 จะมีโครงการคืนภาษีอากรซึ่ งมีขอบเขตที่กว้างและลึกขึ้นเพื่อ
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และประเทศที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
• รั ฐ บาลได้ด ำ� เนิ น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้า นเทคนิ ค ในภาค
วิศวกรรม ด้วยการจัดสรรเงินจ�ำนวน 500 สิ บล้านรู ปี (75.33 ล้านเหรี ยญ

สหรัฐ) ส�ำหรับการตั้งสถาบันเทคโนโลยีของอินเดียอีก 5 แห่ งในรัฐชัมมู
ชัตติการ์ โกอา อานธรประเทศและ เกรละ
• รัฐบาลได้สานต่อการสนับสนุ นบริ ษทั ให้ดำ� เนิ นการและเติบโตมากขึ้น
ในขณะนี้ บริ ษทั เอ็นจิเนียร์ อินเดีย จ�ำกัด (EIL) ได้อนุมตั ิ สถานะของบริ ษทั
นวรัตน์ หลังจากที่ได้ผา่ นเกณฑ์ที่กำ� หนดโดยกรมรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
อุตสาหกรรมหนักและรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลอินเดีย สถานะที่ได้รับนี้จะ
ท�ำให้บริ ษทั รัฐวิสาหกิจมีบริ หารการเงินและการด�ำเนินงานได้คล่องตัวขึ้น
• รัฐบาลอินเดียได้เริ่ มให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการประมูลงานของ
รัฐบาลในภาคการป้ องกันประเทศ รัฐบาลได้ยกเลิกภาษีสรรพสามิตและ
ศุลภากร ให้กบั อาวุธที่ผลิตเพื่อการป้ องกันประเทศ ซึ่งส่ งให้กบั กระทรวง
กลาโหม โดยบริ ษทั รัฐวิสาหกิจ การด�ำเนินการนี้จะสนับสนุนให้ผผู ้ ลิต
อุปกรณ์จากต่างประเทศมีส่วนร่ วมในธุรกิจมากขึ้น เช่น บริ ษทั โบอิ้ง, แอร์
บัส, ล็อกฮีด มาร์ติน, บีเออีซิสเต็ม ฯลฯ ที่อยูใ่ นภาคส่ วนดังกล่าว
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ท�ำธุรกิจในอิน

มาตรการทางภาษีและ
ระเบียบอืน่ ๆ
ภาษีคือการเรี ยกเก็บเงินกับบุคคลหรื อบริ ษทั โดยรัฐบาลกลางหรื อหน่วยงาน
ปกครองของรัฐ

ระบบภาษีในอินเดีย

ระบบภาษี ใ นสาธารณรั ฐ อิ น เดี ย มี โ ครงสร้ า งที่ ดี ก รรมสรรพากรและ
กระทรวงการคลังของรัฐบาลอินเดียมีความรับผิดชอบต่อการค�ำนวณภาษี
อากร รวมถึงการเก็บภาษีต่าง ๆ ในประเทศ อย่างไรก็ตาม ภาษีอาจเรี ยกเก็บ
โดยหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐ หรื อรัฐบาลตามแต่เขตปกครองแต่ละเขต

การเปลีย่ นแปลงระบบภาษีของอินเดีย

ในช่วงเวลา 10 ปี ถึง 15 ปี ระบบภาษีของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่สำ� คัญ
ระบบทั้งหมดได้รับการปฏิรูป
การเรี ยกเก็บภาษีได้รับการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ อัตราภาษีเฉพาะอย่างที่เรี ยกเก็บได้รับการปรับปรุ งโครงสร้าง
ใหม่ รวมถึงมีกฎหมายหลายฉบับที่ควบคุมการเรี ยกเก็บภาษีเหล่านั้น และ
ท�ำให้เข้าใจเรื่ องภาษีได้ง่ายขึ้น การปฏิรูปด้านภาษีทำ� ให้เกิด
• การปฏิบตั ิตามที่ดีข้ ึน
• การบังคับใช้ที่ดีข้ ึน
• การช�ำระค่าภาษีที่ง่ายขึ้น

สิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี

รั ฐ บาลอิ น เดี ย เสนอสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ซ่ ึ งอยู่ภ ายใต้เ งื่ อ นไขบาง
ประกาศ สิ ทธิ์ประโยชน์ดงั กล่าวจะมอบให้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
• ส่ วนลดค่าเสื่ อมราคาอัตราเร่ ง
• ก�ำไรบริ ษทั
• หักค่าใช้จ่ายบางอย่างบนพื้นฐานของเงื่อนไขบางอย่าง
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• สิ ทธิประโยชน์ดา้ นภาษีจะให้กบั ภาคธุรกิจดังต่อไปนี้
• บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องในการวิจยั และพัฒนา
• การพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร
• การพัฒนาตามหน้าที่
• อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร
• โครงสร้างพื้นฐาน
• การผลิตและการกลัน่ น�้ำมัน
• สถานที่ปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมการจัดการธัญพืช
• การกระจายไฟฟ้ า
• โรงพยาบาลที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ชนบท
อัตราภาษี เงิ นได้เป็ นส่ วนส�ำคัญของภาษี เงิ นได้ที่เรี ยกเก็บจากรั ฐบาล
อินเดีย ค�ำนวณตามรายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีของบุคคล บริ ษทั สหกรณ์
ส�ำนักงาน ผูล้ งทุนและนิติบุคคลอื่น ๆ
ภาษีเงินได้ ซึ่งค�ำนวณตามอัตราภาษีเงินได้ของอินเดีย จะเรี ยกเก็บจากผู ้
เสี ยภาษีแต่ละคน และอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งกฎหมายภาษีเงินได้ของอินเดีย
1961โดยกระทรวงการคลังพร้ อมกับรั ฐบาลของอิ นเดี ยจะเป็ นผูก้ ำ� หนด
อัตราภาษีเงินได้ของอินเดีย

อัตราภาษีเงินได้ (2017-18) ส� ำหรับ
บุคคลทีม่ อี ายุตำ�่ กว่ า 60 ปี หรือครอบครัวฮินดูทไี่ ม่ มกี าร
แยกครอบครัว

อัตราภาษีเงินได้น้ ีเกี่ยวข้องกับพลเมืองส่ วนใหญ่ ในประเภทนี้ผเู ้ สี ยภาษี
ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่ได้รับเงินเดือน อัตราภาษีตามฐานรายได้ปี 2017-18 นี้ใช้
ระดับภาษีเงินได้ ในปี

2017-18

อัตราภาษี

รายได้ที่ต้องเสียภาษีน้อยกว่า 2,50,000 รูปี

ไม่ตอ้ งช�ำระภาษี

รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีมากกว่า 2,50,000 รู ปี
แต่นอ้ ยกว่า 5,00,000 รู ปี

5% ของจ�ำนวนที่เกิน2,50,000.

รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีมากกว่า 10,00,000 รู ปี

1,12,500 รู ปี
+ 30% ขอรายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษี
ที่เกิน.10,00,000

ส�ำหรับผูท้ ี่เกิดในหรื อหลังวันที่ 1 เมษายน 1957
ระดับภาษีรายได้น้ ี สามารถใช้ได้กบั ครอบครัวชาวอินเดี ยเชื้ อสายฮิ นดู
(HUF) สมาคม กลุ่มบุคคล และนิติบุคคล เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้ไม่
สามารถเป็ นผูอ้ าวุโสได้

ภาษีเรียกเก็บเพิม่ เติม

นอกเหนือจากอัตราภาษีที่กล่าวมาแล้วยังมีการเรี ยกเก็บเงินภาษีเพิ่มเติมจาก
ผูเ้ สี ยภาษี ภาษีเพิ่มเติมนี้เป็ นภาษีที่เรี ยกเก็บจากจ�ำนวนภาษีอีกทอดหนึ่ง
ส�ำหรับบุคคลทัว่ ไปคือ 3% เนื่องจากภาษีดงั กล่าวท�ำให้อตั ราภาษีที่ตอ้ ง
ช�ำระจริ งคิดเป็ น 5.15%, 20.6% และ 30.9% ตามระดับอัตราภาษี
อัตราภาษีทใี่ ช้
ระดับรายได้

อัตราภาษี ภาษีเพิม่ เติม

รวมอัตราภาษี

0 – 2.5 แสน

ไม่ตอ้ ง
ช�ำระ

ไม่ตอ้ งช�ำระ

ไม่ตอ้ งช�ำระ

2.5 – 5.0 แสน

5.00%

3.00%

5.15%

5.0 – 10.0 แสน

20.00%

3.00%

20.60%

มากกว่า 10 แสน

30.00%

3.00%

30.90%

ภาษีส�ำหรับระดับรายได้ ทแี่ ตกต่ างกัน
ของบุคคล (ต�ำ่ กว่ า 60 ปี )

รายได้ ทตี่ ้ องเสี ยภาษี
ประจ�ำปี

ภาษีท้งั หมด

ภาษีหลังจากหักภาษี
80C เต็มจ�ำนวนแล้ ว

ต�่ำกว่า 2.5 แสน

ไม่ตอ้ งช�ำระ

ไม่ตอ้ งช�ำระ

3.0 แสน

ไม่ตอ้ งช�ำระ

ไม่ตอ้ งช�ำระ

3.5 แสน

ไม่ตอ้ งช�ำระ

ไม่ตอ้ งช�ำระ

4.0 แสน

7,725

ไม่ตอ้ งช�ำระ

4.5 แสน

10,300

ไม่ตอ้ งช�ำระ
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ท�ำธุรกิจในอิน
ต้องเกิด ณ วันที่ หรื อหลังวันที่ 1 เมษายน 1937 แต่ก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
1957 วันเหล่านี้ใช้บงั คับส�ำหรับอัตราภาษีเงินได้ของปี งบประมาณ 2017-18

รายได้ ทตี่ ้ องเสี ยภาษี
ประจ�ำปี

ภาษีท้งั หมด

ภาษีหลังจากหักภาษี
80C เต็มจ�ำนวนแล้ ว

5.0 แสน

12,875

5,150

ระดับรายได้

อัตราภาษี

6.0 แสน

33,475

10,300

รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีนอ้ ยกว่า 3,00,000 รู ปี

ไม่ตอ้ งช�ำระ

7.แสน

54,075

23,175

8.0 แสน

74,675

43,775

รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีมากกว่า 3,00,000 รู ปี แต่ 5% ของจ�ำนวนที่เกินจาก
น้อยกว่า 5,00,000 รู ปี
3,00,000

9.0 แสน

95,275

64,375

10.0 แสน

1,15,875

84,975

15.0 แสน

2,70,375

2,24,025

โปรดทราบว่าหลังจากหักเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นและการลดเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
สุ ทธิของคุณ แล้วจ�ำวนเงินได้ที่เหลือต�่ำกว่า 5 แสนรู ปี แล้วคุณยังสามารถลดภาระภาษี
ของคุณได้อีก 5000 รู ปี ให้คำ� นวณจ�ำนวนเงินที่ลดนี้ก่อนบวกภาษีพิเศษ

ระดับอัตราภาษีเงินได้ ของผู้หญิงปี 2017-18

ระดับอัตราภาษีเงินได้สำ� หรับเพศหญิงเป็ นเช่นเดียวกับชาย นับตั้งแต่ช่วง
หลายปี ที่ผา่ นมา รัฐบาลได้ยตุ ิการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั เพศ
ตอนนี้ไม่มีความแตกต่างดังกล่าว ดังนั้นผูห้ ญิงควรดูที่แผ่นภาษีของบุคคลที่
ระบุไว้ขา้ งต้น

อัตราภาษีเงินได้ ส�ำหรับผู้สูงอายุ

ผูอ้ าวุโสจะได้รับการรักษาที่ดีกว่าจากรัฐบาล พวกเขามีอตั ราภาษีที่ต่างจาก
ที่กล่าวมาข้างต้น อัตราภาษีของผูส้ ูงอายุผอ่ นปรนมากกว่า และรายได้ที่
ปลอดภาษีของผูอ้ าวุโสมากกว่าบุคคลที่อยูต่ ่ำ� กว่า 60
เนื่องจากการได้รับการยกเว้นขั้นพื้นฐานที่มากขึ้น ผูอ้ าวุโสจึง เสี ยภาษี
เงินได้ในอัตราที่ต่ำ� กว่าเมื่อเทียบกับอัตราภาษีของพลเมืองปกติ ในหมู่ผสู ้ ูง
อายุ มีกลุ่มผูอ้ าวุโสมากแยกย่อยออกไปอีกด้วย โดยพวกเขาได้รับประโยชน์
จาก
ภาษีอีกเยอะมาก เราจะพูดถึงเรื่ องนี้ในภายหลัง
เพื่อรับประโยชน์จากภาษีรายได้ของผูอ้ าวุโสในปี 2017-18 พลเมืองจะ

รู ปี + 20 % ของ
รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีมากกว่า 5,00,000 รู ปี แต่ 20,000
จ�
ำ
นวนรายได้
ที่ตอ้ งเสี ยภาษีที่
น้อยกว่า 10,00,000 รู ปี
เกิน 5,00,000 รู ปี
รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีมากกว่า 10,00,000 รู ปี

1,20,000 รู ปี + 30% ของ
จ�ำนวนรายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีที่
เกิน 10,00,000 รู ปี

ภาษีเรียกเก็บเพิม่ เติม

ผูอ้ าวุโสจะต้องจ่ายเงินภาษีเพิ่มเติมซึ่งคล้ายกับบุคคลอื่น จะมีการเรี ยกเก็บ
เงินภาษีเพิ่มเติมอีก 3% จากภาษีเงินได้ของผูส้ ูงอายุ เนื่องจากมีการบังคับใช้
อัตราภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น

อัตราภาษีทบี่ ังคับใช้ กบั ผู้สูงอายุ
ระดับรายได้

อัตราภาษี ภาษีเพิม่ เติม

อัตราภาษีรวม

0 – 3.0 แสน

ไม่ตอ้ ง
ช�ำระ

ไม่ตอ้ งช�ำระ

ไม่ตอ้ งช�ำระ

3.0 – 5.0 แสน

5.00%

3.00%

5.15%

5.0 – 10.0 แสน

20.00%

3.00%

20.60%

มากกว่า 10 แสน

30.00%

3.00%

30.90%

จะเห็นได้วา่ ผูส้ ูงอายุมีรายได้ที่ปลอดภาษีถึง 3 แสนล้านรู ปี พวกเขาได้รับ
เงินคืนพิเศษจากรายได้ 50,000 รู ปี การผ่อนปรนภาษีจำ� นวน 50,000 นี้ช่วย
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ท�ำธุรกิจในอิน
รับประโยชน์น้ ีเนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพสูงขึ้น
เพือ่ ได้รบั ประโยชน์จากอัตราภาษีน้ ี ผูอ้ าวุโสจะต้องเกิดก่อน 1 เมษายน 1937

ลดภาษีได้ 15450 ส�ำหรับผูส้ ูงอายุที่ตกจ่ายภาษีในอัตรา 30%

ภาษีรายได้ ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ (60-80 ปี )
รายได้ ทตี่ ้ องเสี ย
ภาษีประจ�ำปี

ภาษีท้งั หมด

ภาษีหลังจากหักภาษี
80ซี เต็มจ�ำนวนแล้ ว

น้อยกว่าจนถึง 2.5
แสน

ไม่ตอ้ งช�ำระ

ไม่ตอ้ งช�ำระ

3.0 แสน

ไม่ตอ้ งช�ำระ

ไม่ตอ้ งช�ำระ

3.5 แสน

ไม่ตอ้ งช�ำระ

ไม่ตอ้ งช�ำระ

4.0 แสน

ไม่ตอ้ งช�ำระ

ไม่ตอ้ งช�ำระ

4.5 แสน

2,575

ไม่ตอ้ งช�ำระ

5.0 แสน

5,150

ไม่ตอ้ งช�ำระ

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

อัตราภาษีเงินได้ 2017- 18

อัตราภาษี

รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีนอ้ ยกว่า 5,00,000 รู ปี

ไม่ตอ้ งช�ำระ

รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีมากกว่า 5,00,000 รู ปี แต่นอ้ ย
กว่า 10,00,000 รู ปี

20% ของจ�ำนวนราย
ได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีที่เกิน
5,00,000 รู ปี

รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีมากกว่า 10,00,000 รู ปี

1,00,000 รู ปี
+ 30% ของจ�ำนวนราย
ได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีที่เกิน
10,00,000 รู ปี

รายได้ปลอดภาษี 5 แสนรู ปี เป็ นการลดหย่อนภาษีที่สูงมากเมื่อเทียบกับ
บุคคลทัว่ ไป อย่างไรก็ตาม รายได้ที่มากกว่า 5 แสนรู ปี จะต้องช�ำระภาษี
20% ดังนั้น จึงหมายความว่าไม่มีอตั ราภาษี 5%

ภาษีเรียกเก็บเพิม่ เติม

ผูอ้ าวุโสพิเศษจะต้องเสี ยภาษีเพิ่ม 3% จากภาษีที่ตอ้ งเสี ย

อัตราภาษีทบี่ ังคับใช้ กบั ส� ำหรับผู้สูงอายุพเิ ศษ (2017-18)

ตามอัตรารายได้ภาษีสำ� หรับผูอ้ าวุโสได้รับการยกเว้นภาษีข้นั พื้นฐานได้ถึง 3
แสนรู ปี แต่เนื่องจากการคืนภาษีรายได้ ผูท้ ี่มีรายได้ไม่ถึง 3.5 แสนรู ปี จะไม่
ต้องเสี ยภาษี

อัตราภาษีเงินได้ของผู้อาวุโสพิเศษ (อายุ 80 ปี ขึน้ ไป)

ผูส้ ูงอายุที่อายุมากกว่า 80 ปี จะได้รับส่วนลดภาษีสูงสุดจากรัฐบาล พวกเขาได้

ระดับรายได้

อัตราภาษี ภาษีเพิม่ เติม

อัตราภาษีรวม

0 – 5.0 แสน

ไม่ตอ้ ง
ช�ำระ

ไม่ตอ้ งช�ำระ

ไม่ตอ้ งช�ำระ

5.0 – 10.0 แสน

20.00%

3.00%

20.60%

สูงกว่า 10 แสน

30.00%

3.00%

30.90%
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ท�ำธุรกิจในอิน

ภาษีเงินได้ ระดับต่ างของผู้อาวุโสพิเศษ
(มีอายุมากกว่ า 80 ปี )
รายได้ ทตี่ ้ องเสี ยภาษี ภาษีท้งั หมด
ประจ�ำปี

ภาษีหลังจากหักภาษี
80ซี เต็มจ�ำนวนแล้ ว

น้อยกว่าจนถึง 5.0แสน ไม่ตอ้ งช�ำระ

ไม่ตอ้ งช�ำระ

6.0 แสน

20,600

ไม่ตอ้ งช�ำระ

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

ระดับภาษีเงินได้ และอัตราภาษีส�ำหรับธุรกิจ

สหกรณ์
จะไม่มีการยกเว้นภาษีให้สหกรณ์ จะต้องจ่ายภาษีเงินได้ ตั้งแต่เงินได้รูปีแรก
ไม่เหมือนกับของบุคคลทัว่ ไป
สหกรณ์จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมเหมือนบุคคลทัว่ ไป
สหกรณ์มีอตั ราภาษีสำ� หรับช่วงรายได้ที่ต่างกัน เหมือนกับบุคคลทัว่ ไป
ในประเภทธุรกิจต่าง ๆ ทั้งหมด เฉพาะสหกรณ์ จะมีช่วงรายได้ เพือ่ ค�ำนวณ
ภาษีในอัตราต่ าง ๆ ธุรกิจอื่น ๆ จะช�ำระเงินตามอัตราภาษีมาตรฐาน
ระดับภาษีเงินได้

อัตราภาษี

รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีนอ้ ยกว่า 10,000 รู ปี

10% ของรายได้ท้ งั หมด

รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีมากกว่า 10,000 รู ปี

1,000 รู ปี + 20% ในจ�ำนวนที่
น้อยกว่า 20,001 ในจ�ำนวนเงิน
ที่เกิน 10,000 รู ปี

รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีมากกว่า 20,000 รู ปี

3,000 รู ปี + 20% ในจ�ำนวนเงิน
ที่เกิน 20,000 รู ปี

ระดับอัตราภาษีเงินได้ ส�ำหรับส� ำนักงานธุรกิจ

รายได้ของบริ ษทั จะน�ำมาค�ำนวณเสี ยภาษีต้ งั แต่แรก นอกจากนี้ บริ ษทั มี
อัตราภาษีที่สูงที่สุด มีอตั ราอยูส่ องแบบตามรายได้ของบริ ษทั ประจ�ำปี
บริ ษทั ที่มีรายได้ประจ�ำปี สูงถึง 50 สิ บล้านรู ปีจะต้องช�ำระภาษีเงินได้ใน
อัตรา 25%
หากบริ ษทั มีรายได้มากกว่า 50 สิ บล้านจะต้องช�ำระภาษีในอัตราสูงกว่า
เดิม อัตราภาษีของบริ ษทั เหล่านี้คือ 30%
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารเก็ บ ภาษี เ พิ่ ม เติ ม ด้ว ยอัต ราภาษี ร วมของบริ ษ ทั คื อ
30.9%

หน่ วยงานท้ องถิน่

เหมือนกับส�ำนักงาน หน่วยงานท้องถิ่นจะต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอัตรา 30%
เมื่อรวมการเก็บภาษีเพิ่มเติม อัตราภาษีรวมของบริ ษทั คือ 30.9%

บริษทั ในประเทศ

• หากบริ ษทั ในประเทศที่มียอดขายไม่เกิน 50 สิ บล้านบาทจะต้องเสี ยภาษี
เงินได้ในอัตราร้อยละ 25%
• หากบริ ษทั ในประเทศที่มียอดขายเกิน 50 สิ บล้านบาทจะต้องเสี ยภาษีเงิน
ได้ในอัตราร้อยละ 30%
• บริ ษทั ในประเทศจะได้รับการลดหย่อนภาษี หากรายได้เกิน 1 สิ บล้านรู ปี
จะลดหย่อนภาษี 7% ก่อนหน้านี้คือ 5%
• หากรายได้เกิน 10 สิ บล้านรู ปี จะได้รับลดหย่อน 12% ก่อนหน้านี้คือ 10%
• มีการคิดค่าภาษีเงินได้เพิ่มเติม 3%

บริษทั ต่ างประเทศ

บริ ษทั ต่างประเทศหมายถึ งบริ ษทั ที่ มีส�ำนักงานควบคุ มและจัดการตั้งอยู่
นอกประเทศทั้งหมด นอกจากนี้ รวมถึงบริ ษทั ที่ไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปั นผล
ในประเทศอินเดีย
• บริ ษทั ต่างประเทศจะต้องช�ำระภาษีเงินได้ 40% และภาษีเพิ่มเติมอีก 3%
• มีการเรี ยกเก็บภาษีเพิ่มอีก 2% หากรายได้เกินกว่า 1 สิ บล้านรู ปี แต่ไม่เกิน
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ท�ำธุรกิจในอิน
10 สิ บล้านรู ปี
• อัตราภาษีเพิ่มจะเป็ น 5% หากรายได้ที่ตอ้ งค�ำนวณภาษีเกิน 10 สิ บล้านรู ปี

ภาษีทางอ้ อม

การลดหย่อนกรณี การเก็บภาษีซ้ ำ� ซ้อน
• อินเดียได้เข้าท�ำสัญญาการหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้ ำ� ซ้อน(DTAA)กับ 88
ประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว 85 ประเทศ (กรุ ณาดูรายชื่อประเทศที่หน้าถัด
ไป) โดยปกติแล้ว ข้อบังคับในสัญญาหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้ ำ� ซ้อน (DTTA)
จะมีผลบังคับเหนือข้อก�ำหนดเรื่ องภาษีในประเทศ อย่างไรก็ตาม ข้อยังคับ
เรื่ องภาษีในประเทศจะน�ำมาใช้ในกรณี ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ สี ยภาษี ผล
ประโยชน์จากสัญญา DTTA จะไม่เกิดขึ้นหากผูเ้ สี ยภาษีไม่ได้รับ TRC จาก
รัฐบาลของประเทศมาตุภมู ิ

บริษทั ร่ วมลงทุน/ กองทุนร่ วม

รายได้จากบริ ษทั ร่ วมลงทุน / กองทุนร่ วม จากหน่วยลงทุนร่ วม จะไม่ตอ้ ง
เสี ยภาษี หากผ่านเงื่อนไขบางประกาศ ข้อก�ำหนดเรื่ องภาษีหกั ณ ที่จ่าย และ
DDT จะไม่นำ� มาใช้กบั เงินได้ที่ บริ ษทั ร่ วมลงทุน/ กองทุนร่ วมจ่ายให้นกั
ลงทุน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประโยชน์ และสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกทีม่ ใี นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประโยชน์และสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อดึงดูดการ
ลงทุนในเขตดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยการลงทุนจากต่างประเทศด้วย โดย
ประโยชน์และความสะดวกต่าง ๆ มีดงั นี้
• ไม่เก็บภาษีสินค้าน�ำเข้า สิ นค้าในประเทศ เพื่อการพัฒนาและการด�ำเนิน
การในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• ยกเว้นภาษีเงิน 100% จากรายได้ในการส่ งออก จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาม
มาตรา 10เอเอ ของพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ใน 5 ปี แรก 50% ส�ำหรับ 5 ปี
ถัดไป และคืนภาษีกำ� ไรจากการส่ งออกในอีก 5 ปี ถัดไป
• ยกเว้นภาษีข้นั ต�่ำแบบทางเลือก ตามมาตรา 115เจบี แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้

• บริ ษทั ในเขตเศรษฐกิ จพิเศษสามารถกูเ้ งิ นเพื่อด�ำเนิ นการจากภายนอก
ในวงเงิน 500 ล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี โดยไม่มีกำ� หนดการช�ำระเงินคืน กับ
ธนาคารที่ได้รับการรับรอง
• ช่องทางการพิธีศุลกากรกลางช่องทางเดียว กรณี การอนุมตั ิจากส่ วนกลาง
และระดับรัฐ
• ได้รับยกเว้นภาษีขายของรัฐ และภาษีอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานปกครองของ
รัฐนั้นจะเรี ยกเก็บ

ประโยชน์ และความสะดวกหลัก ๆ ส� ำหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจในเขตธุรกิจพิเศษมีดงั นี้

• การยกเว้นภาษีศุลกากร สรรพสามิต ในกิจการที่ได้รับอนุมตั ิโดย BOA ให้
กระท�ำในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• การยกเว้นภาษีเงินได้ ที่ได้จากการด�ำเนินธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน
ช่วงเวลา 10 หรื อ 15 ปี ตามมาตรา 80-ไอเอบี แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
• การยกเว้นภาษีข้ นั ต�่ำแบบทางเลือก 155เจบี ของพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
• การยกเว้นภาษีการปั นผลก�ำไรตามมาตรา 115โอ ของพระราชบัญญัติภาษี
เงินได้

ค่ าลดหย่ อนการลงทุน

ค่าลดหย่อนการลงทุนก�ำหนดไว้ที่ 15 เปอร์เซ็นต์ ส�ำหรับการลงทุนของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิตในการก่อสร้างโรงงานและเครื่ องจักรใหม่ ซึ่งซื้อมาและติดตั้ง
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2013 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2015 หากเกินกว่า 18.4
ล้านเหรี ยญสหรัฐ
ปั จจุบนั ข้อก�ำหนดเรื่ องการก�ำหนดราคาในการโอนภายในประเทศ มีผล
บังคับใช้กบั ธุรกรรมระหว่างคู่สญ
ั ญาในประเทศ ซึ่งคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากการหักเงินในส่ วนของก�ำไร
ส�ำหรับนักลงทุนต่างชาติ (FPIs) ที่ลงทุนในอินเดีย จะได้รับการยกเว้น
แบบครอบคลุมเฉพาะนักลงทุนต่างชาติประเภทที่1 และ 2 และหมวดที่ 2
จากข้อบังคับการโอนทางอ้อม การแก้ไขที่เสนอไว้คาดว่าจะมีผลย้อนหลัง
และจะช่วยบรรเทาความวิตกของนักลงทุนต่างชาติ กรณี การเก็บภาษีทาง
อ้อมซ�้ำซ้อน
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ท�ำธุรกิจในอิน
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

อาร์เมเนีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรี ย
บังคลาเทศ
เบลารุ ส
เบลเยียม
บอตสวานา
บราซิล
บัลแกเรี ย
แคนาดา
จีน
ไซปรัส
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
อียปิ ต์
เอสโตเนีย
สาธารณรัฐเอธิโอเปี ย
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส
จอร์เจีย
เยอรมัน
กรี ซ
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
ฮังการี
ไอซ์แลนด์
อินโดนีเซีย
ไอร์แลนด์
อิสราเอล
อิตาลี
ญี่ปุ่น
คาซัคสถาน

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

เคนย่า
เกาหลี
คูเวต
สาธารณรัฐคีร์กีซ
ราศีตุล
ลิธวั เนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาเลเซีย
เกาะมอลตา
มอริ เชียส
มองโกเลีย
มอนเตเนโก
โมร็ อกโก
โมซัมบิก
พม่า
นามิเบีย
เนปาล
เนเธอร์แลนด์
นิวซีแลนด์
นอร์เวย์
โอมาน
ฟิ ลิปปิ นส์
โปแลนด์
สาธารณรัฐโปรตุเกส
กาตาร์
โรมาเนีย
รัสเซีย
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

ซาอุดิอาราเบีย
เซอร์เบีย
สิ งคโปร์
สโลวีเนีย
แอฟริ กาใต้
สเปน
ศรี ลงั กา
ซูดาน
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
สาธารณรัฐอาหรับซีเรี ย
ทาจิกิสถาน
ประเทศแทนซาเนีย
ประเทศไทย
ตริ นิแดดและยาสูบ
ตุรกี
เติร์กเมนิสถาน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหสาธารณรัฐอาหรับ(อียปิ ต์)
ยูกนั ดา
อังกฤษ
ยูเครน
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริ กา
อุซเบกิสถาน
เวียดนาม
แซมเบีย

ท�ำธุรกิจในอิน
ส�ำหรับนักลงทุนต่างชาติ (FPIs) ประเภท 1 และ 2 ที่ลงทุนในอินเดีย จะ
ได้รับการยกเว้นจากข้อบังคับการโอนเงินทางอ้อม การแก้ไขที่เสนอไว้ คาด
ว่าจะมีผลย้อนหลังและจะช่วยบรรเทาความวิตกของนักลงทุนต่างชาติ

ข้ อตกลงการก�ำหนดราคาล่ วงหน้ า

เมื่อไม่นานมานี้ มีขอ้ ตกลงการก�ำหนดราคาล่วงหน้า (APA) ในพระราช
บัญญัติ โดยข้อก�ำหนดที่เด่น ๆ มีดงั นี้
• มีการประกาศใช้บทบัญญัติของข้อตกลงการก�ำหนดราคาล่วงหน้าตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม2012 เป็ นต้นไป ก�ำหนดให้มีการเลือกข้อตกลงการ
ก�ำหนดราคาล่วงหน้าแบบเอกภาคี / ทวิภาคี
• ซึ่งจะมีอายุไม่เกินระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลง
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติที่ มีผลกระทบต่อการท�ำธุรกรรมระหว่าง

ประเทศ
• มีการปรึ กษาหารื อล่วงหน้าก่อนการยืน่ ค�ำร้อง (สามารถเลือกยืน่ แบบไม่
ระบุชื่อได้)
• ในกรณี ที่ได้รับข้อตกลงการก�ำหนดราคาล่วงหน้าของปี ใดปี หนึ่ งหลัง
จากที่ยนื่ แบบแสดงรายการเงินได้
ผลตอบแทนที่ได้รับการแก้ไขจะใช้
ข้อมูลอ้างอิงกับข้อตกลงการก�ำหนดราคาล่วงหน้า และการประเมินหรื อ
การประเมินซ�้ำจะต้องด�ำเนินการตามผลตอบแทนที่ได้รับการแก้ไขดังกล่าว
• ข้อตกลงการก�ำหนดราคาล่วงหน้าจะถูกพิจารณาว่าเป็ นโมฆะตั้งแต่เริ่ ม
บังคับใช้ หากมีขอ้ มูลที่เป็ นเท็จหรื อไม่ถกู ต้อง
• ไม่มีการตรวจสอบบัญชีของกิจการข้ามชาติ จะมีเพียงการสอบบัญชีราย
ปี เท่านั้น ผูช้ ำ� ระภาษีสามารถถอนค�ำขอก�ำหนดการก�ำหนดราคาในขั้นตอน
ใดก็ได้
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ท�ำธุรกิจในอิน

ภาษีทางอ้ อม 2017-18

1.: ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในภาษีอากร / ภาษี: ภาษีศุลกากร
สิ นค้ าโภคภัณฑ์
I.

เอ.

เป็ น

ประโยชน์ จากการเพิม่ มูลค่ าในประเทศ จากโครงการ “เมคอินอินเดีย”
การลดอากรศุลกากรของวัตถุสำ� หรับการผลิตและวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุน
การลดอากรศุลกา
ก๊าซธรรมชาติเหลว
เคมีภณั ฑ์และปิ โตรเคมี
กรดเทอร์พาเลทที่มีคุณภาพปานกลาง (MTA) & กรดเทอร์พาเลทที่มีคุณภาพ (QTA)
โลหะ

ฐานภาษีศุลกากร – 5%

ฐานภาษีศุลกากร – 2.5%

ฐานภาษีศุลกากร – 7.5%

ฐานภาษีศุลกากร – 5%

นิกเกิล

ฐานภาษีศุลกากร – 2.5%

ฐานภาษีศุลกากร – ไม่
ต้องช�ำระ

ฐานภาษีศุลกากร – 7.5%

ฐานภาษีศุลกากร – 2.5%

บอลสกรู รางสไลด์: ฐานภาษี
ศุลกากร – 7.5%
ระบบซีเอ็นซี: ฐานภาษีศุลกากร –
10%

ฐานภาษีศุลกากร – 2.5%

หนังส� ำเร็จรู ป
สารสกัดฟอกหนังจากพืช ได้แก่ สารสกัดจากหนังสัตว์ และสารสกัดจากสมอพิเภก
สิ นค้าทุน
บอลสกรู รางสไลด์ และระบบซีเอ็นซี เพื่อใช้ในการสร้างอุปกรณ์สำ� หรับเครื่ อง ซีเอ็นซี ขึ้นอยูก่ บั การใช้
จริ งของผูใ้ ช้

บี.

จากเดิม

อัตราภาษีศุลกากร

พลังงานหมุนเวียน
อุปกรณ์ท้ งั หมดที่จำ� เป็ นส�ำหรับระบบการผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์เชื้อเพลิงที่ต้ งั ในประเทศ หรื อเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการสาธิต ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ
อุปกรณ์ท้ งั หมดที่จำ� เป็ นส�ำหรับความสมดุลของระบบที่ใช้ก๊าซชีวภาพ / ไบโอมีเธน/ ไฮโดรเจนที่ได้จาก
กระบวนการผลิต ภายใต้ เงื่อนไขเฉพาะ
เบ็ดเตล็ด
ชิ้นส่ วนทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตหลอดไฟ LED หรื ออุปกรณ์ติดตั้ง รวมทั้งโคมไฟ LED ตามการใช้งานจริ ง
ของผูใ้ ช้
วัตถุดิบส�ำหรับการผลิตไดร์ฟเวอร์หลอดไฟ LED และ MCPCB ส�ำหรับหลอดไฟ LED หรื ออุปกรณ์ติดตั้ง
รวมถึงไฟ LED ตามการใช้งานจริ งของผูใ้ ช้
การเปลีย่ นแปลงภาษีศุลกากรและสรรพสามิต
เคมีภณ
ั ฑ์ และปิ โตรเคมี
ออโธ-ไซลีน

ฐานภาษีศุลกากร – 10% /7.5% ภาษี ฐานภาษีศุลกากร – 5%
ตอบโต้การอุดหนุน – 12.5%
ฐานภาษีศุลกากร – 10% /7.5% ภาษี ฐานภาษีศุลกากร – 5%
ตอบโต้การอุดหนุน – 12.5%
ฐานภาษีศุลกากรที่บงั คับใช้ , ภาษี
ตอบโต้การอุดหนุน

ฐานภาษีศุลกากร – 5%

ฐานภาษีศุลกากรที่บงั คับใช้

5%

ฐานภาษีศุลกากร – 2.5%

ฐานภาษีศุลกากร – ไม่
ต้องช�ำระ
ฐานภาษีศุลกากร – 2.5%
ฐานภาษีศุลกากร – 7.5%

2- เอธิล แอนธราควินอน [2914 69 90] เพื่อใช้ในการผลิตไฮโดรเจน เพอร์ร็อกไซด์ ตามการใช้จริ งของผูใ้ ช้ ฐานภาษีศุลกากร – 7.5%
ไวนิล โพลิเอทิลีน ไกลคอล(VPEG) เพื่อใช้ในการผลิต โพลี คาร์บอกซิเลต อีเธอร์, ตามการใช้จริ งของผูใ้ ช้ ฐานภาษีศุลกากร – 10%
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ท�ำธุรกิจในอิน

สิ นค้ าโภคภัณฑ์

สิ นค้ าโภคภัณฑ์
จากเดิม

เป็ น

สิ่ งทอ
เส้นเอ็น เส้นใยไนลอนเดี่ยว ส�ำหรับใช้ในระบบเส้นยาวเส้นเดียว ส�ำหรับการตกปลาทูน่าภายใต้
เงื่อนไขเฉพาะ

ฐานภาษีศุลกากร – 7.5% ฐานภาษีศุลกากร – 5%

โลหะ
เทปเอ็มเอสเคลือบโค-โพลิเมอร์ / สเตนเลสสตีลเทปส�ำหรับผลิต เส้นใยแก้วน�ำแสงหรื อสายไฟเบอร์ออ ฐานภาษีศุลกากร – ไม่
ปติคอลเพื่อการสื่ อสาร ตามเงื่อนไขการใช้งานจริ งของผูใ้ ช้
ต้องช�ำระ

ฐานภาษีศุลกากร – 10%

คอยล์เหล็กเคลือบเย็นแมกนีเซียมออกไซด์ [7225 19 90] ส�ำหรับใช้ในการผลิตเหล็ก CRGO ตามการ
ใช้งานจริ งของผูใ้ ช้

ฐานภาษีศุลกากร – 10% ฐานภาษีศุลกากร – 5%

คอยล์มว้ นร้อน [7208] ส�ำหรับใช้ในการผลิตท่อเชื่อมและท่อที่อยูใ่ นประเภท 7305 หรื อ 7306, ตาม
เงื่อนไขการใช้งานจริ งของผูใ้ ช้

ฐานภาษีศุลกากร –
12.5%

ฐานภาษีศุลกากร – 10%

รถยนต์
เคลย์ 2 พาวเดอร์ (อะลูแมกซ์) ส�ำหรับใช้เป็ นตัวเคลือบเครื่ องฟอกอากาศ ละลายเซรามิค ตามการใช้
งานจริ งของผูใ้ ช้

ฐานภาษีศุลกากร – 7.5%

ฐานภาษีศุลกากร – 5%

พลังงานหมุนเวียน
กระจกรับแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ / แผงอาทิตย์ / โมดูลอาทิตย์
ชิ้นส่ วน / วัตถุดิบส�ำหรับใช้ในการผลิตกระจกรับแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในเซลล์สุริยะ / โมดูลเซลล์สุริยะ
อุปกรณ์หรื อระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ แผงเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบแบน แผงพลังงานแสง
อาทิตย์ และอุปกรณ์สูบน�้ำ และการใช้งานอื่น ๆ ตามการใช้งานจริ งของผูใ้ ช้
เรซิ่นและตัวเร่ งปฏิกิริยาส�ำหรับใช้ในการผลิตชิ้นส่ วนหล่อส�ำหรับเครื่ องก�ำเนิดไฟฟ้ าพลังงานลม
[WOEG] ตามการใช้งานจริ งของผูใ้ ช้

แผ่นเมมเบรน และไตรคอต หรื อ สเปซเซอร์ ส�ำหรับใช้ในการผลิตชิ้นส่ วน เม็มเบรนแบบอาร์โอ
ส�ำหรับเครื่ องกรองชนิดที่ใช้ในครัวเรื อน ตามการใช้งานจริ งของผูใ้ ช้

ฐานภาษีศุลกากร – 5%

ฐานภาษีศุลกากร – ไม่
ต้องช�ำระ

ภาษีตอบโต้การอุดหนุน

– 12.5%

ฐานภาษีศุลกากร – 7.5% ฐานภาษีศุลกากร – 5%
ภาษีตอบโต้การอุดหนุน
– 12.5%
ภาษีศุลกากรเพิ่มเติม
– 4%
ภาษีตอบโต้การอุดหนุน

– 12.5%
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ท�ำธุรกิจในอิน

สิ นค้ าโภคภัณฑ์

สิ นค้ าโภคภัณฑ์
จากเดิม

ซี.

เป็ น

การเปลีย่ นแปลงของภาษีศุลกากร เพือ่ ท�ำให้ เกิดการคุ้มครองทีเ่ พียงพอต่ ออุตสาหกรรมภายในประเทศ
การแปรรู ปอาหาร

ดี.

II.

เม็ดมะม่วงหิ มพานต์คว่ั , เค็ม, หรื อคัว่ เค็ม

ฐานภาษีศุลกากร – 30% ฐานภาษีศุลกากร – 45%

อิเล็กทรอนิกส์ / ฮาร์ดแวร์
แผงวงจรพิมพ์แบบติดตั้งภายใน (PCBs) ส�ำหรับใช้ในการผลิตโทรศัพท์มือถือตามการใช้งานจริ งของ
ผูใ้ ช้

ภาษีศุลกากรเพิม่ เติม –
ไม่ตอ้ งช�ำระ

เงื่อนไข
เบ็ดเตล็ด
เม็มเบรนแบบอาร์โอ ส�ำหรับเครื่ องกรองชนิดที่ใช้ในครัวเรื อน

ฐานภาษีศุลกากร – 7.5% ฐานภาษีศุลกากร

การส่ งเสริ มการท�ำธุรกรรมแบบไม่ใช่เงินสด และการส่ งเสริ มการผลิตอุปกรณ์ในประเทศเพื่อการด�ำเนินงานดังกล่าว
เอ) เครื่ องอ่านบัตร ณ จุดขาย ส�ำหรับ การรู ดบัตรผ่านโทรศัพท์มือถือ (ไม่รวมโทรศัพท์มือถือหรื อ
คอมพิวเตอร์แทบเบล็ต)
บี) เอทีเอ็มขนาดเล็กตามมาตรฐาน 1.5.1
ซี) เครื่ องอ่านลายนิ้วมือ /สแกนเนอร์ และ
ดี) สแกนเนอร์ม่านตา

ฐานภาษีศุลกากร , ภาษี
ตอบโต้การอุดหนุน
ภาษีศุลกากรเพิ่มเติม ที่
บังคับใช้

ฐานภาษีศุลกากร – ไม่
ต้องช�ำระ

ชิ้นส่ วนและส่ วนประกอบส�ำหรับการผลิตของ
เอ) เครื่ องอ่านบัตร ณ จุดขาย ส�ำหรับ การรู ดบัตรผ่านโทรศัพท์มือถือ (ไม่รวมโทรศัพท์มือถือหรื อ
คอมพิวเตอร์แทบเบล็ต)
บี) เอทีเอ็มขนาดเล็กตามมาตรฐาน 1.5.1
ซี) เครื่ องอ่านลายนิ้วมือ /สแกนเนอร์ และ
a) ดี) สแกนเนอร์ม่านตา

ฐานภาษีศุลกากร , ภาษี
ตอบโต้การอุดหนุน
ภาษีศุลกากรเพิ่มเติม ที่
บังคับใช้

ฐานภาษีศุลกากร – ไม่
ต้องช�ำระ

ไม่ชำ� ระ

15%

3% ของมูลค่า FOB ของ
สิ นค้าที่ส่งออกของปี
ก่อนหน้า

5% ของมูลค่า FOB ของ
สิ นค้าที่ส่งออกของปี
ก่อนหน้า

การเก็บภาษีการส่ งออกส�ำหรับทรัพยากรในประเทศที่อยูใ่ นการอนุรักษ์
แร่ อลูมิเนียมอื่น ๆ รวมทั้งดินลูกรัง

III.

– 10%

การเพิม่ ความสะดวกในการท�ำธุรกิจและการส่ งเสริ มการส่ งออก
ข้อจ�ำกัดการน�ำเข้าปลอดภาษีของสิ นค้าส�ำหรับการผลิตรองเท้าหนังแท้ หรื อหนังสังเคราะห์ หรื อ
ผลิตภัณฑ์จากหนังอย่างอื่น เพื่อใช้ในการผลิตสิ นค้าดังกล่าวเพื่อการส่ งออก

หมายเหตุ: (เอ) “อัตราภาษีศุลกากรพื้นฐาน” หมายถึง อัตราภาษีศุลกากรที่เรี ยกเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีศุลกากร 1962
(บี) “อากรการส่ งออก” หมายถึง อัตราอากรที่เรี ยกเก็บตามสิ นค้าที่ระบุไว้ในเอกสารแนบฉบับที่สองของพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมศุลกากร, 1975
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ท�ำธุรกิจในอิน
ภาษีสินค้ าและบริการ

การเริ่ มน�ำภาษีสินค้าและบริ การ (GST) มาใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2017 ใน
อิ นเดี ยเป็ นขั้นตอนที่ ส�ำคัญมากในด้านการปฏิ รูปภาษีทางอ้อมในอิ นเดี ย
ด้วยการรวมภาษีจำ� นวนมากจากส่ วนกลางและภาษีของรัฐเป็ นภาษีเดียว ซึ่ง
จะช่วยลดการเก็บภาษีซ้ ำ� ซ้อนเพื่อปูทางสู่ ตลาดของชาติ
จากมุมมองของผูบ้ ริ โภค ข้อได้เปรี ยบที่สุดคือการลดภาระภาษีโดยรวม
ของสิ นค้า ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะอยูท่ ี่ประมาณ 25%-30% การเริ่ มน�ำภาษีสินค้า
และบริ การ (GST)
มาใช้จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของอินเดียมีความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
ตลาดภายในและระหว่างประเทศ มีงานศึกษาแสดงว่าภาษีน้ ีจะส่ งผลให้เกิด
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
กฎหมายห้าประการ ได้แก่ กฎหมายภาษีสินค้าและบริ การกลาง(CGST)
กฎหมายภาษีสินค้าและบริ การในเขตสหภาพ (UTGST) กฎหมายภาษีสินค้า
และบริ การฉบับสมบูรณ์ (IGST) ภาษีสินค้าและบริ การของรัฐ (SGST)
กฎหมายชดเชยภาษีสินค้าและบริ การ (GST) จะน�ำมาบังคับใช้ในการ
บริ หารกิจการ แต่ยงั ไม่หมดเพียงเท่านี้ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวจัดท�ำเพื่อ
ความโปร่ งใสและเพื่อให้ควบคุมและตรวจสอบได้ จึงท�ำให้บริ หารจัดการ
ง่ายขึ้น

คุณสมบัตทิ โี่ ดดเด่ นของภาษีสินค้ าและบริการ

คุณสมบัตทิ โี่ ดดเด่ นของภาษีสินค้ าและบริการมีดงั ต่ อไปนี้
(i) ภาษีสินค้าและบริ การจะน�ำไปยังคับใช้กบั การ “จัดหา” สิ นค้าหรื อบริ การ
ซึ่งไม่เหมือนกับวิธีการเก็บภาษีสำ� หรับการผลิตสิ นค้า หรื อการขายสิ นค้า
หรื อให้บริ การ
(ii) ภาษีสินค้าและบริ การจะยึดตามการบริ โภคปลายทาง ซึ่งไม่เหมือนกับ
หลักการเก็บภาษีปัจจุบนั ที่ยดึ ตามต้นทาง
(iii) จะเป็ นการเก็บภาษีสินค้าและบริ การร่ วมกันระหว่างส่ วนกลางและรัฐ
โดยใช้อตั ราเดียวกัน ภาษีที่เรี ยกเก็บโดยส่ วนกลางจะเรี ยกว่า CGST และที่
เรี ยกเก็บจากภาครัฐ (รวมถึงเขตสหภาพต่าง ๆ ที่กฎหมายบังคับ) จะเรี ยกว่า
SGST เขตสหภาพอื่น ๆที่กฎหมายไม่บงั คับจะเรี ยกเก็บโดยหน่วยงานภาษี
สิ นค้าและบริ การหรื อ GST ของเขตสหภาพ (UTGST)

(iv) ภาษีสินค้าและบริ การรวม (IGST) จะเรี ยกเก็บจากการจัดหาสิ นค้าหรื อ
บริ การวัสดุดิบระหว่างรัฐ (รวมถึงการโอนหุน้ ซึ่งจะรวบรวมโดยศูนย์กลาง
เพื่อให้ห่วงโซ่เครดิตไม่หยุดชะงัก
(v)การนํา เข้า สิ น ค้า จะได้รั บ การพิ จ ารณาว่า เป็ นการจัด หาสิ น ค้า เพื่ อ ส่ ง
ระหว่างรัฐและจะเป็ นไปตามข้อก�ำหนดภาษีสินค้าและบริ การรวม (IGST)
นอกเหนือไปจากระเบียบศุลกากรที่บงั คับใช้
(vi) การน�ำเข้าการบริ การจะถือว่าเป็ นการจัดหาสิ นค้า เพื่อส่ งระหว่างรัฐและ
จะเป็ นไปตามข้อก�ำหนดภาษีสินค้าและบริ การรวม (IGST) นอกเหนือไป
จากระเบียบศุลกากรที่บงั คับใช้
(vii) CGST, SGST /UTGST& IGST จะเรี ยกเก็บโดยตามอัตราที่หน่วยงาน
กลางและหน่วยงานรัฐตกลงร่ วมกัน โดยมีคณะกรรมการภาษีสินค้าและ
บริ การ (GSTC) ให้ความช่วยเหลือ
(viii) จะใช้ภาษีเหล่านี้แทนที่อตั ราภาษีที่เรี ยกเก็บโดยหน่วยงานกลาง (GST)
a) ภาษีสรรพสามิตกลาง;
b) อากรสรรพสามิต (การจัดหายาและห้องน�้ำ);
c) อาการสรรพสามิตเพิ่มเติม (สิ นค้าที่มีความส�ำคัญ เป็ นพิเศษ);
d) ภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติม (สิ่ งทอและผลิตภัณฑ์ส่ิ งทอ)
e) อากรเพิ่มเติมของศุลกากร (หรื อเรี ยกว่า CVD)
f) อากรพิเศษเพิ่มเติมของศุลกากร (SAD);
g) ภาษีบริ การ;
h) ภาษีและค่าใช้จ่ายเรี ยกเก็บเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการจัดหาสิ นค้าและบริ การ
(ix) ภาษีของรัฐที่จะรวมอยูใ่ นกลุ่มภาษีสินค้าและบริ การคือ
a) ภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐ ;
b) ภาษีการขายส่ วนกลาง;
c) ภาษีซ้ือ;
d) ภาษีสินค้าฟุ่ มเฟื อย;
e) ภาษีเข้าเมือง (ทุกประเภท);
f) ภาษีสิ่งบันเทิง (ยกเว้นภาษีที่เรี ยกเก็บจากหน่วยงานท้องถิ่น);
g) ภาษีโฆษณา
h) ภาษีสลากกินแบ่ง และการพนัน
i) ภาษีเพิ่มเติมของรัฐ ในขอบเขตที่เกี่ยวกับการจัดหาสิ นค้าและบริ การ
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ท�ำธุรกิจในอิน
(x) ภาษีสินค้าและบริ การจะน�ำไปบังคับใช้กบั สิ นค้าและบริ การทั้งหมด
ยกเว้นแอลกอฮลล์หรื อสิ นค้าโภคภัณฑ์ของมนุษย์
(xi) ภาษีสินค้าและบริ การ ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมห้าชนิด (น�้ำมันดิบ,
ปิ โตรเลียม, ดีเซล, AFT, แก๊สธรรมชาติ) จะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่คณะ
กรรมการภาษีสินค้าและบริ การแจ้ง
(xii) ยาสูบและผลิตภัณฑ์จากยาสูบ จะอยูใ่ นกลุ่มภาษีสินค้าและบริ การด้วย
นอกจากนี้ หน่วยงานภาษีกลางจะยังคงเรี ยกเก็บอากรสรรพสามิตกลาง
(xiii) เกณฑ์การยกเว้นทัว่ ไปจะน�ำไปใช้กบั ภาษีสินค้าและบริ การส่ วนกลาง
และของรัฐ ผูเ้ สี ยภาษีที่มีรายได้ท้ งั ปี จ�ำนวน 20 แสน (10 แสนรู ปีส�ำหรับ
ประเภทสิ นค้าพิเศษ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 279เอ ของรัฐธรรมนูญ) จะ ได้
รับการยกเว้นภาษีสินค้าและบริ การ จะมีการให้ทางเลือกแบบผสมผสานกับ
ผูเ้ สี ยภาษี (กล่าวคือ ช�ำระภาษีอตั ราคงที่โดยไม่มีเครดิต) ให้ผเู ้ สี ยภาษีราย
ย่อยได้เลือกช�ำระได้ (รวมถึงประเภทผูผ้ ลิตที่ระบุไว้) ซึ่งมีเงินได้ประจ�ำปี ไม่
เกิน 75 แสนรู ปี เกณฑ์การยกเว้นภาษีน้ ี และแผนทางเลือกแบบผสมผสาน
ดังกล่าวเป็ นทางเลือกให้กบั ผูเ้ สี ยภาษี
(xiv) รายการสิ นค้าและบริ การที่ได้รับการยกเว้นจะถูกคงไว้ให้มีนอ้ ยที่สุด
และจะสอดคล้องกับมาตรการของส่ วนกลางและรัฐ และระหว่างรัฐเท่าที่จะ
เป็ นไปได้
(xv) ไม่เก็บภาษีกรณี การส่ งออก

ประโยชน์ ของภาษีสินค้ าและบริการ GST
(A) เมค อิน อินเดีย

(i) จะช่วยสร้างความเป็ นหนึ่งเดียวกันของตลาดในประเทศอินเดียซึ่งจะช่วย
เพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศและส่ งเสริ มการรณรงค์โครงการ “เมค อิน
อินเดีย”
(ii) จะป้ องกันการเก็บภาษีซอ้ น เพราะข้อมูลเครดิตภาษีสินค้าและบริ การจะ
ปรากฏอยูใ่ นทุกขั้นตอนของการจัดหาสิ นค้าและบริ การ
(iii) จะท�ำให้กฎหมาย มาตรการ และข้อก�ำหนดเรื่ องอัตราภาษี สอดคล้อง
กัน;
(iv) จะช่วยเพิ่มการส่ งออก และกิจกรรมการผลิต ท�ำให้มีการจ้างงานเพิ่ม
ขึ้น และท�ำให้ ผลผลิตมวลรวมของประเทศเพิ่มขึ้น ไปพร้อมกับการจ้างงาน

เป็ นผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก
(v) ในท้ายที่สุด จะช่วยก�ำจัดความยากจน เพราะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น และมี
แหล่งการเงินเพิ่มขึ้น
(vi) ท�ำให้มาตรการทางภาษีเป็ นกลาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่ งออก ซึ่งจะ
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถแข่งขันได้ในตลาดระหว่างประเทศ และเพิ่ม
การส่ งออกของอินเดียมีมากขึ้น
(vii) ปรับปรุ งบรรยากาศการลงทุนโดยรวมในประเทศ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาในรัฐต่าง ๆ
(viii) การใช้อตั ราภาษีสินค้าและบริ การของรัฐและภาษีรวมแบบเดียวกัน
จะช่วยลดการเลี่ยงภาษี ด้วยการก�ำจัดการเก็งผลประโยชน์จากนโยบายภาษี
ระหว่างรัฐที่ต่างกัน และการขายภายในรัฐ หรื อระหว่างรัฐ
(ix) คาดาดว่าภาระภาษีของบริ ษทั ต่าง ๆ จะลดลง และการที่สินค้าราคาลด
ลง จะน�ำไปสู่การบริ โภคที่มากขึ้น และการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นตาม ช่วยให้
อุตสาหกรรมเติบโตขึ้น สิ่ งนี้จะท�ำให้อินเดียเป็ น “ศูนย์กลางการผลิต”

(B) ความสะดวกในการท�ำธุรกิจ

(i) ระบบภาษีที่ไม่ซบั ซ้อน มีขอ้ ยกเว้นน้อยลง
(ii) ลดการเก็บภาษีซ้ ำ� ซึ่งปั จจุบนั ก�ำลังด�ำเนินการกับระบบการเก็บภาษีทาง
อ้อม ซึ่งจะน�ำไปสู่ ความไม่ซบั ซ้อนและสอดคล้องกัน
(iii) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิบตั ิตามระเบียบภาษี ไม่มีการบันทึกเอกสารซ�้ำซ้อน
ส�ำหรับภาษีประเภทต่าง ๆ ดังนั้นจึงเป็ นผลให้ใช้เงินลงทุนทรัพยากร และ
แรงงานในการรักษาบันทึกเหล่านั้น
(iv) กระบวนการที่ง่ายและอัตโนมัติสำ� หรับการด�ำเนินการต่างๆเช่น การจด
ทะเบียน ผลตอบแทน การคืนเงิน การจ่ายภาษี ฯลฯ
(v)การส่ ง ข้อ มู ล จะต้อ งผ่ า นพอร์ ต ทัล เครื อข่ า ยภาษี สิ น ค้า และบริ การ
(GSTN) ดังนั้นหน่วยงานภาษีของรัฐจะไม่พบกับผูเ้ สี ยภาษีบ่อยเหมือนเดิม
(vi) จะช่วยปรับปรุ งการท�ำตามกฎหมาย ให้รายได้ของกิจการได้รับการ
รายงานออนไลน์
ข้อมูลสิ นเชื่อที่ป้อนเข้าระบบจะได้รับการตรวจสอบ
ออนไลน์ ท�ำให้มีการท�ำธุรกรรมมากขึ้น
(vii) มีกระบวนการในการลงทะเบียนผูช้ ำ� ระภาษีที่เหมือนกัน การขอภาษี
คืน การรวมระบบคืนภาษีคืนให้เป็ นระบบเดียวกัน ฐานภาษีที่เหมือนกัน มี
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ระบบแยกประเภทสิ นค้าและบริ การที่เหมือนกัน ท�ำให้ระบบจัดเก็บภาษีมี
ความแม่นย�ำมากขึ้น
(viii) มีการจัดล�ำดับเวลาเพื่อให้ดำ� เนินการส�ำคัญ ๆ ได้ เช่น การจดทะเบียน
การขอเงินคืน ฯลฯ
(ix)
การจับคู่ขอ้ มูลเครดิตภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ในอินเดีย
ท�ำให้
กระบวนการนี้มีความโปร่ งใสและน่าเชื่อถือมากขึ้น

(C) ประโยชน์ กบั ผู้บริโภค

(i) คาดว่าราคาสิ นค้าปลายทางจะต�่ำลงเพราะ ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ปลีก และผูจ้ ดั หา
สิ นค้า จะได้เครดิตภาษีซ้ือที่สมบูรณ์
(ii) คาดว่ากลุ่มผูค้ า้ รายย่อยจ�ำนวนมากที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรื อเสี ยภาษี
ต�่ำตามแผนการช�ำระภาษีแบบผสมผสาน จะซื้อสิ นค้าจากบุคคลเหล่านี้ และ
จะท�ำให้ราคาสิ นค้าส�ำหรับผูบ้ ริ โภคถูกลง
(iii) ภาระภาษีเฉลี่ยของบริ ษทั มีแนวโน้มว่าจะลดลง ซึ่งเป็ นผลให้ราคา
สิ นค้าถูกลง น�ำไปสู่การบริ โภคที่เพิ่มขึ้น

กฎหมายอืน่ ๆ

พระราชบัญญัตบิ ริษทั 2013 – คุณสมบัตทิ โี่ ดดเด่ น

• พระราชบัญญัติบริ ษทั 2013
• บริ ษทั บางแห่งจะต้องจ่ายอย่างน้อย 2% ของก�ำไรสุ ทธิเพื่อช่วยเหลือ
สังคม
• เพิ่มจ�ำนวนผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั เอกชนจ�ำกัด ให้เป็ น 200 คน
• ก�ำหนดให้ปีการเงินเริ่ มเดือนเมษายนถึงมีนาคม
• กรรมการบริ ษทั จะต้องเป็ นคนอินเดียอย่างน้อยหนึ่งคน (กล่าวคือ อยู่
อินเดียเกิน 182 วันหรื อมากกว่านั้น)
• จัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและคุณภาพในการให้
บริ การของผูป้ ระกอบอาชีพ
• ไม่จำ� เป็ นต้องโอนเงินเข้ากองทุนส�ำรองก่อนการประกาศเงินปั นผล
• งบการเงิ นรวมของบริ ษทั จะต้องประกอบด้วยบัญชี กระแสรายวันและ
กองทุนรวม
• อนุญาตให้มีการรวมบริ ษทั อินเดียกับบริ ษทั ต่างประเทศ
(จัดตั้งใน

ประเทศที่ระบุ)

Types of companies ประเภทของบริษทั

พระราชบัญญัติบริ ษทั ระบุการจัดตั้งบริ ษทั ในรู ปแบบต่าง ๆ รู ปแบบที่เป็ น
ที่นิยมคือบริ ษทั จ�ำกัด และบริ ษทั มหาชนจ�ำกัด (จ�ำกัดความรับผิดของผูถ้ ือ
หุน้ ตามสัดส่ วนหุน้ ที่ถือ)

บริษทั เอกชน

บริ ษทั เอกชนจะต้องจัดตั้งด้วยเงินทุนที่ชำ� ระแล้วอย่างน้อย 1838 เหรี ยญ
สหรัฐ และมีผถู ้ ือหุน้ สองคน ทั้งนี้ ในพระราชบัญญัติบริ ษทั 2013 ได้ยกเลิก
เงื่อนไขเกี่ยวกับการไม่รับเงินจากคนทัว่ ไป และเพิ่มจ�ำนวนของสมาชิก
บริ ษทั (ผูถ้ ือหุน้ ) ให้เป็ น 200 คน

บริษทั มหาชน

บริ ษทั มหาชนเป็ นบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั เอกชน บริ ษทั มหาชนต้องจัดตั้งด้วย
เงินทุนที่ชำ� ระแล้วอย่างน้อย 9191 เหรี ยญสหรัฐ และมีผถู ้ ือหุน้ เจ็ดคน จะ
ต้องส่ งงบก�ำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมด้วยรายงานของกรรมการและผู ้
สอบบัญชี ของบริ ษทั มหาชน ให้กบั ส�ำนักงานทะเบียนบริ ษทั และต้องให้
คนทัว่ ไปตรวจสอบได้ โดยปกติแล้ว บริ ษทั ต่างประเทศที่มีบริ ษทั ในเครื อ
เป็ นบริ ษทั เอกชน บริ ษทั เอกชนได้รับความนิยมมากกว่า เพราะมีความยุง่
ยากน้อยกว่าในการจัดตั้ง และมีเงื่อนไขที่เข้มงวดน้อยกว่า

บริษทั ทีม่ กี รรมการคนเดียว

พระราชบัญญัติบริ ษทั 2013 ได้เพิ่มรู ปแบบ “บริ ษทั ที่มีกรรมการคนเดียว”
ถือหุน้ คนเดียว และต้องมีกรรมการคนเดียว
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กฎหมายแรงงานในประเทศ อินเดีย

ก

ฏหมายแรงงานในอิ น เดี ย เป็ นความท้า ทายอย่า งหนึ่ ง ของชาวต่ า ง
ประเทศที่ มาเริ่ มธุ รกิ จในประเทศอิ นเดี ยเป็ นครั้ งแรก เคล็ดลับใน
การหลี กเลี่ ยงความยุ่งยากเกี่ ยวกับแรกงานสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
a) อย่าจ้างงานพนักงานที่ มีเงิ นเดื อนต�่ำว่า 10,000 รู ปี หากสามารถจ้าง
ด้วยเงิ นเดื อนที่ สูงกว่า 15,000 รู ปีได้ จะเป็ นการดี กว่า
b) รั กษาจ�ำนวนพนักงานให้อยู่ในจ�ำนวนขึ้ นต�่ำ โดยอาจท�ำการจ้างเหมา
ช่ วง งานที่ ไม่ส�ำคัญหรื อไม่เป็ นงานเฉพาะทางในธุ รกิ จ
c) หากเป็ นไปได้ให้จา้ งงานน้อยกว่า 20 คน
หากแน่ ใจว่าพนักงานทุ กคนมี เงิ นเดื อนมากกว่า 10,000 รู ปีต่ อเดื อน
กฎหมายแรงงาน (ที่ มกั จะ) เกี่ ยวข้องเหล่านี้ จะน�ำมี ผลบังคับใช้กบั
บริ ษทั

พระราชบัญญัติการประกันของรั ฐส� ำหรั บพนักงาน 1948
จะใช้บงั คับเมื่ อมี พนักงานสิ บคนขึ้ นไป และพนักงานได้รับเงิ นเดื อน
น้อยกว่า 15,000 รู ปี ในบางรั ฐของประเทศ
พระราชบัญญัติเงินตอบแทน 1972
จะใช้บงั คับเมื่ อมี พนักงานสิ บคนขึ้ นไป
พระราชบัญญัติกองทุนส� ำรองเลี้ยงชี พ และ ข้ อก�ำหนดเบ็ดเตล็ด 1952
จะใช้บ ัง คับ เมื่ อ มี พ นัก งานยี่ สิ บ คนขึ้ น ไปขอให้ พิ จ ารณากฎหมายสาม
ประการนี้ โดยคร่ าว

พระราชบัญญัตเิ งินตอบแทน 1972
ภายใต้พระราชบัญญัติน้ ี นายจ้างจะต้องจ่ายเงินให้กบั พนักงาน เมื่อพนักงาน
ออกจากงาน ไม่วา่ จะเป็ นการลาออก หรื อการเกษียณ หรื อการเสี ยชีวติ ของ
พนักงาน
หากพนักงานท�ำงานให้กบั บริ ษทั ติดต่อกันเป็ นเวลาห้าปี หรื อ
มากกว่านั้น เมื่อท�ำงานครบปี แต่ละปี หรื อหากมีเศษของปี เหลือเกินหก
เดือนก็จะนับเป็ นปี เงินชดเชยต่อปี ที่จะจ่ายให้จะเท่ากับค่าจ้าง สิ บห้าวันของ
อัตราค่าจ้างล่าสุ ดของพนักงาน

พระราชบัญญัตกิ องทุนส� ำรองเลีย้ งชีพ และ ข้ อก�ำหนดเบ็ดเตล็ด 1952
ผูว้ า่ จ้างจะต้องหักเงิน 10% ของเงินเดือนพนักงาน และสมทบเงินในจ�ำนวน
เดียวกันให้กบั กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสามารถถอนชื่อออกจาก
กองทุนเมื่อตนไม่มีงาน หรื อเมื่อเกษียณหรื อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ นต่าง ๆ
นอกจากนี้ โดยไม่คำ� นึงว่าจะมีพนักงานกี่คน หากองค์กรของคุณไม่ใช่
โรงงาน คุณจะต้องลงทะเบียนกับกรมแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติร้าน
ค้าและองค์กรของรัฐ แต่รัฐก็จะมีระเบียบร้านค้าและองค์กรแตกต่างกันไป
อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ไปแล้ว พระราชบัญญัติจะระบุ ชัว่ โมงการท�ำงาน
วันหยุด และการลาของพนักงาน หากธุรกิจของคุณจะต้องจ้างงานคนเป็ น
จ�ำนวนมาก และพนักงานส่ วนใหญ่มีเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 รู ปี คุณควร
จะต้องเตรี ยมท�ำการเจรจาตกลงเรื่ องแรงงานกับสหภาพ ในกรณี น้ ี คุณจะ
ต้องร่ วมกับองค์กรอินเดียที่เข้าใจแรงงานละกฎหมายของอินเดีย หรื อคุณ
ควรจะหาผูจ้ ดั การมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในเรื่ องดังกล่าว

พระราชบัญญัติการประกันของรั ฐส� ำหรั บพนักงาน 1948
นายจ้างจะต้องหักเงิ น 1.75% จากเงิ นเดื อนของพนักงาน และสมทบ
อี ก 4.75% ดดด้วยตนเอง เงิ นสมทบทั้งหมดจะคิ ดเป็ น 6.5% ขขของ
พนักงานทุ กคนที่ มีรายได้ต่ ำ� กว่า 15,000 รู ปีต่อเดื อน พนักงานที่ ได้
รั บการคุ ม้ ครองโดยประกัน จะได้รับประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึ ง
ประโยชน์จากประกันอื่ นๆ ทั้งหมด
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ข้ อมูลส� ำคัญ
สิ นค้ าโภคภัณฑ์
กรมพาณิ ชย์และอุตสาหกรรม

www.commerce.nic.in

กองก�ำกับกิจการพาณิ ชย์และสถิติ
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รัฐบาลอินเดีย
ธนาคารแห่งประเทศไทย - สถิติการค้าต่างประเทศ
กระทรวงสถิติ และการด�ำเนินโครงการ อินเดีย

http://www.dgciskol.nic.in

กรมนโยบายอุตสาหกรรม

http://dipp.nic.in/

กรมอุตสาหกรรมหนัก

http://dhi.nic.in

สิ นค้ าโภคภัณฑ์

คณะกรรมการส่ งเสริ มการส่ งออกสิ นค้าทางวิศวกรรมของอินเดีย
สมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย (CII)
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย (FICCI)
สภาองค์กรการส่ งออกของอินเดีย (FIEO)
หอการค้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของอินเดีย (ASSOCHAM)
สมาคมผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ของอินเดีย (ACMA)
สมาคมวิศวกรผูใ้ ห้คำ� ปรึ กษาแห่งอินเดีย
สมาคมผูผ้ ลิตยาแห่งอินเดีย (IDMA)
สภาส่ งเสริ มการส่ งออกผลิตภัณฑ์เคมีและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึง (CAPEXIL)
สภาส่ งเสริ มการส่ งออกการอัญมณี และเครื่ องประดับ (GJEPC)
สมาคมผูผ้ ลิตไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ของอินเดีย
สมาคมผูผ้ ลิตอุปกรณ์เครื่ องจักรแห่งอินเดีย
สมาคมผูผ้ ลิตรถยนต์อินเดีย (SIAM)
สมาคมผูผ้ ลิตเหล็กพรุ น
สมาคมผูผ้ ลิตแห่งอินเดีย
สมาคมอุตสาหกรรมตีเหล็กของอินเดีย

http://dgft.gov.in/
www.rbi.org.in, dbie.rbi.org.in
http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/home.aspx

www.eepcindia.org
www.cii.in
www.ficci.com
www.fieo.org
www.assocham.org
www.acma.in
www.ceaindia.com
www.idma-assn.org
www.capexil.com
www.gjepc.org
www.ieema.org
www.imtma.in
www.siamindia.com
www.spongeironindia.in
www.aicma.org
www.indianforging.org
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ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับ ภาษี

CBDT (คณะกรรมการกลางภาษีโดยตรง) – www.incometaxindia.gov.in
CBEC (คณะกรรมการกลางภาษีสรรพสามิตและศุลกากร) –www.cbec.gov.inอดแพะเ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในอินเดีย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซีปส์

ซีปส์, อันดารี (ตะวันออก) มุมไบ-400096
อีเมล: dc@seepz.com
เว็บไซต์: www.seepz.com

เขตเศรษฐกิจพิเศษ กานดลา

เคเอสอีแซด, คณฐิกรรม, คุช
อีเมล: dc@kasez.com
เว็บไซต์: www.kasez.com

เขตเศรษฐกิจพิเศษ โคชิน

ซีเอสอีแซด, คัคนาด
อีเมล: dc@csez.gov.in เว็บไซต์:
www.csez.com

เขตเศรษฐกิจพิเศษ มาดราส

เขตเศรษฐกิจพิเศษ เอ็มพีอีแซด
ทางหลวง 45 ทัมบาราม, เจนไน-600045
เอ็มพีอีแซด เจนไน อีเมล dc@mepz.gov.in
เว็บไซต์: www.mepz.gov.in

เขตเศรษฐกิจพิเศษ วิสาขาพัตนาม

วีเอสอีแซด, ดุฟวดา, วิสาขาพัตนาม530046
อีเมล: dc@vsez.com
เว็บไซต์: http://vsez.gov.in

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฟัลตา

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

เขตส่ งออก นอยดา

เอ็นเอสอีแซด, ถ. นอยดา ดาดรี , เฟส 2
อ�ำเภอนอยดา, กุทมั พุช นาการ์-201305 (อุตตรประเทศ)
อีเมล: dcnepz@nda.vsnl.net.in
เว็บไซต์: http://www.nsez.gov.in
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วีซ่า
วีซ่าธุรกิจ
ประเทศ

ค่ าธรรมเนียมกงสุ ล

จากเดิม

ค่ ากองทุน ค่ าอ้ างอิง

ค่ าบริการ

รวมค่ าใช้ จ่าย

กรมอุตสาหกรรมหนัก

10 ปี (120 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$240.00

$3.00

$0.00

$4.70

$247.70

พลเมืองสหรัฐ

5 ปี (60 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$240.00

$3.00

$0.00

$4.70

$247.70

พลเมืองสหรัฐ

1 ปี (12 เดือน)เข้าประเทศหลายครั้ง

$160.00

$3.00

$0.00

$4.70

$167.70

พลเมืองออสเตรเลีย

5 ปี (60 เดือน)เข้าประเทศหลายครั้ง

$295.00

$3.00

$0.00

$4.70

$302.70

พลเมืองออสเตรเลีย

1 ปี (12 เดือน)เข้าประเทศหลายครั้ง

$215.00

$3.00

$0.00

$4.70

$222.70

พลเมืองเช็ครี พบั ลิก

5 ปี (60 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$270.00

$3.00

$0.00

$4.70

$277.70

พลเมืองเช็ครี พบั ลิก

1 ปี (12 เดือน)เข้าประเทศหลายครั้ง

$190.00

$3.00

$0.00

$4.70

$197.70

พลเมืองเอกวาดอร์

5 ปี (60 เดือน)เข้าประเทศหลายครั้ง

$320.00

$3.00

$0.00

$4.70

$327.70

พลเมืองเอกวาดอร์

1 ปี (12 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$240.00

$3.00

$0.00

$4.70

$247.70

พลเมืองฝรั่งเศส

5 ปี (60 เดือน)เข้าประเทศหลายครั้ง

$245.00

$3.00

$0.00

$4.70

$252.70

พลเมืองฝรั่งเศส

1 ปี (12 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$165.00

$3.00

$0.00

$4.70

$172.70

พลเมืองอิหร่ าน

5 ปี (60 เดือน)เข้าประเทศหลายครั้ง

$355.00

$3.00

$0.00

$4.70

$362.70

พลเมืองอิหร่ าน

1 ปี (12 เดือน)เข้าประเทศหลายครั้ง

$275.00

$3.00

$0.00

$4.70

$282.70

พลเมืองไอร์แลนด์

5 ปี (60 เดือน)เข้าประเทศหลายครั้ง

$280.00

$3.00

$0.00

$4.70

$287.70

พลเมืองไอร์แลนด์

1 ปี (12 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$200.00

$3.00

$0.00

$4.70

$207.70

พลเมืองนิวซีแลนด์

5 ปี (60 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$210.00

$3.00

$0.00

$4.70

$217.70

พลเมืองนิวซีแลนด์

1 ปี (12 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$130.00

$3.00

$0.00

$4.70

$137.70

พลเมืองไนจีเรี ย

5 ปี (60 เดือน)เข้าประเทศหลายครั้ง

$370.00

$3.00

$0.00

$4.70

$377.70

พลเมืองไนจีเรี ย

1 ปี (12 เดือน)เข้าประเทศหลายครั้ง

$290.00

$3.00

$0.00

$4.70

$297.70
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วีซ่า
วีซ่าธุรกิจ
ประเทศ

ค่ าธรรมเนียมกงสุ ล

จากเดิม

ค่ ากองทุน ค่ าอ้ างอิง

ค่ าบริการ

รวมค่ าใช้ จ่าย

พลเมืองฟิ ลิปปิ นส์

5 ปี (60 เดือน)เข้าประเทศหลายครั้ง

$300.00

$3.00

$0.00

$4.70

$307.70

พลเมืองฟิ ลิปปิ นส์

1 ปี (12 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$220.00

$3.00

$0.00

$4.70

$227.70

พลเมืองโปแลนด์

5 ปี (60 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$225.00

$3.00

$0.00

$4.70

$232.70

พลเมืองโปแลนด์

1 ปี (12 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$145.00

$3.00

$0.00

$4.70

$152.70

พลเมืองซาอุดิ อารเบีย

5 ปี (60 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$295.00

$3.00

$0.00

$4.70

$302.70

พลเมืองซาอุดิ อารเบีย

1 ปี (12 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$215.00

$3.00

$0.00

$4.70

$222.70

พลเมืองศรี ลงั กา

3 เดือน เข้าประเทศครั้งเดียว

$27.00

$3.00

$20.00

$4.70

$54.70

พลเมืองศรี ลงั กา

5 ปี (60 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$120.00

$3.00

$20.00

$4.70

$147.70

พลเมืองศรี ลงั กา

1 ปี (12 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$80.00

$3.00

$20.00

$4.70

$107.70

พลเมืองศรี ลงั กา

6 เดือน เข้าประเทศหลายครั้ง

$80.00

$3.00

$20.00

$4.70

$107.70

พลเมืองศรี ลงั กา

3 เดือน เข้าประเทศหลายครั้ง

$40.00

$3.00

$20.00

$4.70

$67.70

พลเมืองศรี ลงั กา

1 เดือน เข้าประเทศหลายครั้ง

$25.00

$3.00

$20.00

$4.70

$52.70

พลเมืองไทย

5 ปี (60 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$280.00

$3.00

$0.00

$4.70

$287.70

พลเมืองไทย

1 ปี (12 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$200.00

$3.00

$0.00

$4.70

$207.70

พลเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 ปี (60 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$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

พลเมืองยูเครน

5 ปี (60 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$280.00

$3.00

$0.00

$4.70

$287.70

พลเมืองยูเครน

1 ปี (12 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$200.00

$3.00

$0.00

$4.70

$207.70

พลเมืองสหราชอาณาจักร

5 ปี (60 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$815.00

$3.00

$0.00

$4.70

$822.70

พลเมืองสหราชอาณาจักร

1 ปี (12 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$444.00

$3.00

$0.00

$4.70

$451.70
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วีซ่าธุรกิจ
ประเทศ

ค่ าธรรมเนียมกงสุ ล

จากเดิม

ICWF Fee

Reference Fee

Service Fee

Total Fee

พลเมืองประเทศอื่น

5 ปี (60 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$200.00

$3.00

$0.00

$4.70

$207.70

พลเมืองประเทศอื่น

1 ปี (12 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$120.00

$3.00

$0.00

$4.70

$127.70

พลเมืองสหรัฐ

10 ปี (120 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$150.00

$3.00

$0.00

$4.70

$157.70

พลเมืองสหรัฐ

5 ปี (60 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$150.00

$3.00

$0.00

$4.70

$157.70

พลเมืองสหรัฐ

6 เดือน เข้าประเทศหลายครั้ง

$60.00

$3.00

$0.00

$4.70

$67.70

พลเมืองประเทศอื่น

6 เดือน เข้าประเทศหลายครั้ง

$40.00

$3.00

$0.00

$4.70

$47.70

พลเมืองสิ งคโปร์

6 เดือน เข้าประเทศหลายครั้ง

$25.00

$3.00

$0.00

$4.70

$32.70

พลเมืองศรี ลงั กา

3 เดือน เข้าประเทศครั้งเดียว

$15.00

$3.00

$20.00

$4.70

$42.70

พลเมืองศรี ลงั กา

6 เดือน เข้าประเทศหลายครั้ง

$25.00

$3.00

$20.00

$4.70

$52.70

พลเมืองศรี ลงั กา

3 เดือน เข้าประเทศสองครั้ง

$25.00

$3.00

$20.00

$4.70

$52.70

พลเมืองศรี ลงั กา

1 เดือน เข้าประเทศสองครั้ง

$15.00

$3.00

$20.00

$4.70

$42.70

พลเมืองสหราชอาณาจักร

5 ปี (60 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$815.00

$3.00

$0.00

$4.70

$822.70

พลเมืองสหราชอาณาจักร

1 ปี (12 เดือน) เข้าประเทศหลายครั้ง

$444.00

$3.00

$0.00

$4.70

$451.70

พลเมืองสหราชอาณาจักร

6 เดือน เข้าประเทศหลายครั้ง

$129.00

$3.00

$0.00

$4.70

$136.70
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รายละเอียดทีต่ ดิ ต่ อทีม่ ปี ระโยชน์
กรมพาณิ ช ย์ , กระทรวงพาณิ ช ย์ แ ละ
อุ ต สาหกรรม
อุ ด ยก ภวั น ,
นิ ว เดลี 110 107, อิ น เดี ย
โทรศั พ ท์ : 91-11-23062261
แฟกซ์ : 91-11-23063418
เว็ บ ไซต์ : www.commerce.nic.in
กระทรวงการคลั ง ฝั ่ ง เหนื อ
นิ ว เดลี - 110001(อิ น เดี ย )
โทรศั พ ท์ : 91-11-23748747
แฟกซ์ : 91-11-23344605
เว็ บ ไซต์ : www.finmin.nic.in
กระทรวงวิ ส าหกิ จ ขนาดเล็ ก มาก
ขนาดเล็ ก และขนาดกลาง
อุ ด ยก ภวั น
นิ ว เดลี – 110011
อี เ มล: ds.sme@nic.in

คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย
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
คณะกรรมการส่งเสริมการส่งออกสินค้า
วิศวกรรมอินเดีย
สำ�นักงานใหญ่
“วานิชยภวัน” ชั้น 1
ศูนย์อำ�นวยความสะดวกทางการค้าระหว่าง
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� ำนักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการส่ งออกผลิตภัณฑ์ วศิ วกรรมอินเดีย
ส� ำนักงานกรรมการบริหารและเลขานุการ

ส� ำนักงานเขต

ส� ำนักงานสาขาย่ อย

ส� ำนักงานใหญ่ จดทะเบียน

กัลกัตตา

บังกาลอร์

ภัสการ์ ซาร์ การ์
กรรมการบริ หารและเลขานุการ
ส�ำนักงานเขต, นิวเดลี
วันทนา (ชั้น 4)
11 โทลสตอย์, นิวเดลี 110 001
โทร:: 91-11-23353353, 23711124/25
แฟกซ์: 91-11-23310920
อีเมล: EEPCTO@EEPCINDIA.NET

สุ รันจัน คุปตา
กรรมการบริ หารเพิ่มเติม
วานิชยภวัน(ชั้น 1) ศูนย์อำ� นวยความสะดวก
ทางการค้าระหว่างประเทศ 1/1 ถนนวูด้ , กัลกัตตา
700 016
โทร: 91-33-22890651/52/53
แฟกซ์: 91-33-22890654
อีเมล: EEPCHO@EEPCINDIA.NET

เจนไน
ซี เอช นาดิเจอร์, ผูอ้ ำ� นวยการเขต
กรี มส์ ดูการ์ (ชั้น 3)
149 ถ. กรี มส์, เจนไน 600 006
โทร: 91-44-28295501, 28295502
แฟกซ์: 91-44-28290495
อีเมล: EEPCROCHEN@EEPCINDIA.NET
อนิมา แพนเดย์ , ผูอ้ ำ� นวยการเขต
วานิชยภวัน(ชั้น 2) ศูนย์อำ� นวยความสะดวก
ทางการค้าระหว่างประเทศ 1/1 ถนนวูด้ , กัลกัตตา
700 016
โทร: 91-33-22890673/74
แฟกซ์: 91-33-22890687
อีเมล: EEPCROKOL@EEPCINDIA.NET

มุมไบ

ราชัต ศรีวสั ตวา ผู้อำ� นวยการเขต
บี-202 และ 220, ออรัส แชมเบอร์ ส่ วน 2,
ชั้น 2 (หลังมหิ นดรา) เอส เอส อัมรัตวาร์ มาร์ก
วอร์ลี มุมไบ 400 013
โทร: 91-22-42125555 FAX: 91-22-42125555
อีเมล: EEPCROMUM@EEPCINDIA.NET

วเดลี

ราเกช สุ ราจ, ผู้อำ� นวยการเขต
อาคารวันทนา (ชั้น 7)
11 โทลสตอยส์ มาร์ก, นิวเดลี 110 001
โทร: 91-11-23314171/74
แฟกซ์: 91-11-23317795

อีเมล: eepcrodel@eepcindia.net
e-mail: eepcrodel@eepcindia.net

58 | บทความชุด เรื่ องการท�ำธุ รกิจ ของคณะกรรมการส่ งเสริ มการส่ งออกภาควิศวกรรม (อีอีพีซี) ประเทศอินเดีย

อาห์ เมดาบัต
สุ ดาการัน ซี เค แนร์
ผูช้ ่วยผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส
อีเอฟ-313/เอ (ชั้น 3)
เอทีเอ็มเอ เฮาส์, ถนนอัชราม
อารห์เมดาบัด 380 009
โทร: 91-79-26588720
อีเมล: EEPCSROAHD@EEPCINDIA.NET
เจ วี ราชา โกปัล ราโอ
รองผูอ้ ำ� นวยการ
จตุรัสเอ็มบาสซี่, 103, ชั้นหนึ่ง เลขที่
148, ถ. อินแฟนทรี ย ์ เบงกัลลูรู 560 001
โทร: 91-80-22261396, 22268669
แฟกซ์: 91-80-22266914
อีเมล: EEPCSROBLR@EEPCINDIA.NET

ไฮเดอร์ ราบัด

ศรีนิวาส จักรวาธี, ผูช้ ่วยผูอ้ ำ� นวยการ
‘โซแฮม แมนชัน่ ’ (ชั้น 1)
เลขที่ 5-4-187/3 และ 4/4, ถ.เอ็มจี
เซคุนเดราบัต 500 003
โทร: 91-40-27536704
แฟกซ์: 91-40-27536705
อีเมล: EEPCSROHYD@EEPCINDIA.NET

จาลันฑา

โอพินเดอร์ ซิงห์ , ผูช้ ่วยผูอ้ ำ� นวยการ
พลอต คอมม์ 1, โฟกัลป์ พอยท์ จาลันฑา
144 012
โทร 91-181-2602264
แฟกซ์ 91-181-2601124
อีเมล: EEPCSROJLD@EEPCINDIA.NET
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วานิชยะ ภวัน
ศูนย์อำ�นวยความสะดวกการค้าระหว่างประเทศ
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

