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2.2.5 แรมีคา (Precious Minerals/Metals) : 
− เพชร : พบเกิดอยูในรัฐอันธราประเทศ มัธยะประเทศ ออริสสา และราชาสถาน เปนตน 

สํานักงาน GSI คนพบแหลงสํารองแรเพชรในรัฐมัธยะประเทศ   ในขณะเดียวกันก็สํารวจแหลงหินขนาดใหญ 
Host Kimberlites และไดพบแหลงหิน Kimberlites 12 แหงในรัฐอันธราประเทศ และคารนัทคา ปริมาณสํารองเพชร
เม่ือเดือนเมษายน 2543 มีท้ังหมดประมาณ 1.2 ลานกะรัต 

− ทองคํา : พบอยูในภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก  เชน รัฐคารนัทคา ศีระลา  
ออริสสา และเบงกอลตะวันตก สํานักงาน GSI คนพบแหลงสํารองทองคําในหลายพื้นท่ีไดแก ในรัฐคารนัทคา 
(Karnataka) มัธยะประเทศ และราชาสถาน ปริมาณสํารองทองคําเม่ือเดือนเมษายน 2543 มีท้ังหมดประมาณ 22.4 
ลานตัน  
 
2.2.6 แรอโลหะที่สําคัญ (Important Non-Metallic Minerals) : 

− แรแกรไฟต : แหลงแรแกรไฟตท่ีสามารถใชงานไดพบในรัฐออริสสา อันธราประเทศ คีระลา 
(Kerala) และทมิฬนาดู 

− แรยิปซั่ม : แหลงแรยิปซั่มสวนใหญพบในรัฐราชาสถาน 
− หินปูน : แหลงหินปูนแผกระจายในทั่วอินเดีย สํานักงาน GSI คนพบแหลงสํารองเพิ่มเติม 

หินปูนโดโลไมต (Lime Dolomite) หินปูนเกรดเคมีเพิ่มเติมจากที่ใชในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต และหินปูนเกรดต่ํา
ในรัฐเมขกัลยา (Meghalaya) 

− แรไมกา (Mica) : แหลงแรไมกาพบในรัฐอันธราประเทศ ราชาสถาน และบิหาร 
− หินฟอสเฟต (Rock Phosphate) : แหลงแรหินฟอสเฟตพบในรัฐมัธยะประเทศ อุตระประเทศ 

และราชาสถาน 
 
 3. การลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร 
 
3.1 การคาระหวางประเทศ 
 
3.1.1 ภาวะการคากับประเทศไทย 
 แมมูลคาการคาไทย-อินเดีย (สงออกและนําเขา) คอนขางนอยโดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 1 ของ
การคาระหวางประเทศของไทยทั้งหมด แตมูลคาการคาก็เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจาก 800.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 
2542 ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.7 ของการคาระหวางประเทศของไทย เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 156 หรือ 2,049 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ ในป 2547 และไทยทําการคากับอินเดียมากที่สุดในเอเชียใต คิดเปนสัดสวนราวรอยละ 70 ของ
มูลคาการคาท้ังหมดของไทยกับเอเชียใต 
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3.1.2 สิทธิพิเศษทางการคา 
สิทธิพิเศษในการคากับอินเดีย มีรายละเอียดดังน้ี 
(1) ความตกลงทางการคา ป 2511 
(2) ความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอน ป 2528 
(3) ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กับ Foreign 

Investment Promotion Board ของอินเดีย ป 2540 
(4) ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน ป 2543 
(5) กรอบความตกลงวาดวยการจัดต้ังเขตการคาเสรี ไทย-อินเดีย   

 
3.2 การลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) 
3.2.1 นโยบายการลงทุนตางจากประเทศ 
 นโยบายเศรษฐกิจของอินเดียดึงดูดใหเมืองสําคัญเขามาลงทุนบนพื้นฐานความยั่งยืนและสนับสนุน
การชวยเหลือทางเทคโนโลยีระหวางอินเดียและตางประเทศ อินเดียตอนรับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใน
ทุกสาขายกเวนสาขาท่ีเกี่ยวของกับยุทธศาสตรของประเทศ เชน สาขาการปองกัน การรถไฟ พลังงานปรมาณู และ
สาขาอื่นๆ ซึ่งประกาศไวในนโยบายที่ไมสามารถขออนุมัติ FDI ได 

• การอนุมัติการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
ภายใตนโยบาย FDI มี 2 แนวทางเพื่ออนุมัติ FDI ท้ังน้ีขึ้นกับประเภทอุตสาหกรรมและระดับการ

ลงทุน ดังน้ี 
(1)  การอนุมัติโดยอัตโนมัติ : กิจการที่เขาขายน้ีจะไมถูกพิจารณาโดยรัฐบาล  โดยตองจัดเตรียม

เอกสารที่จําเปนยื่นตอธนาคารกลาง (Reserve Bank of India : RBI) ภายใน 30 วัน นับจากวันขอรับเงินทุน การ
พิจารณาเพื่ออนุมัติโดยอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรอยูภายใตเงื่อนไขดังน้ี 

(ก) การลงทุนจากตางประเทศที่รวมทุนกับบริษัทอินเดียในสัดสวนรอยละ 50, 51, 74 หรือ 
100 จะอยูในรายการอุตสาหกรรมที่มีสิทธิไดรับการอนุมัติสูง  

(ข) กิจการที่ไมตองการขอใบอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมและไมตองสํารองไวสําหรับ
กิจการขนาดเล็ก 
 หากการเพิ่มสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนตางประเทศเปนสวนหนึ่งของแผนการขยายของบริษัท  
อุตสาหกรรมนั้นจะตองอยูในรายการอุตสาหกรรมที่มีสิทธิไดรับการอนุมัติสูงตามรายการขางตน  
 (2) การอนุมัติโดยรัฐบาล : คําขอ FDI ท่ีนอกเหนือจากการไดรับอนุมัติในขางตนแลว จะพิจารณา
โดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Foreign Investment Promotion Board : FIPB) เชน คําขออนุญาตดาน
อุตสาหกรรมที่มีลักษณะคลายการขออนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรม การรวมมือดานเทคนิค เปนตน 
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 ** ทุกคําขอท่ีเพิ่มสัดสวนการถือหุนจากตางประเทศหรือมีหุนสวนใหมจากตางประเทศในบริษัทที่
ดําเนินการอยูแลว จะตองสงเอกสารมาพรอมกับมติคณะกรรมการบริษัทและจดหมายยินยอมจากหุนสวนชาว
อินเดียหรือผูรวมมือตางประเทศ 
 
3.2.2 รูปแบบการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) 
 อินเดียมีนโยบายเศรษฐกิจที่ดึงดูดทุนตางประเทศ และสนับสนุนความรวมมือทางดานเทคโนโลยี
ระหวางบริษัทอินเดียและตางประเทศ อินเดียสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศในเกือบทุกภาคธุรกิจ ยกเวน
ธุรกิจที่มีความสําคัญทางดานยุทธศาสตร เชน อุตสาหกรรมผลิตอาวุธปองกันประเทศ (แตเปดเสรีบางแลวเม่ือ   
เร็ว ๆ น้ี) การรถไฟ และพลังงานปรมาณู สินคา Software การลงทุนท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมขนาดยอม
และอุตสาหกรรม Consumer Goods รวมทั้งการลงทุนในภาคที่นโยบายที่ใชอยูในปจจุบันจํากัดไว 
 เพื่อใหเปนไปตามความมุงม่ันท่ีจะเรงดําเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจในระยะที่ 2 รัฐบาลไดอนุญาต 
ใหการลงทุนโดยตรงของตางประเทศผานการอนุมัติแบบอัตโนมัติยกเวนในบางธุรกิจ 
  
3.3 การจัดตั้งบริษัท 
 การจัดต้ังบริษัทตางประเทศในอินเดีย จะตองไดรับอนุญาตจากธนาคารชาติของอินเดีย (Reserve 
Bank of India : RBI) กอน เพื่อทําการอนุญาตในการทําธุรกรรม วัตถุประสงคของธุรกิจที่ทําธุรกรรมในอินเดีย
ประกอบดวย 

(1) ธุรกิจตัวแทนของบริษัทแม 
(2) ธุรกิจควบคุมงานดานวิจัย 
(3) ธุรกิจสงออกและนําเขา 
(4) ธุรกิจสงเสริมความรวมมือทางเทคนิคและการลงทุน 

 ท้ังน้ี ธุรกิจที่มีความประสงคในการจัดต้ังสาขาในอินเดียจะตองทําการยื่นใบสมัครผานฝายการลงทุน
ตางประเทศและการถายโอนเทคโนโลยี ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัด RBI  นอกจากน้ี นักลงทุนชาวตางประเทศไม
จําเปนท่ีจะตองมีผูรวมลงทุนทองถิ่น เน่ืองจากนับตั้งแตป 2536 เปนตนมา รัฐบาลอินเดียออกกฏระระเบียบที่เอื้อ
ตอการลงทุนของธุรกิจตางประเทศมากขึ้น สงผลใหนักลงทุนตางประเทศสามารถลงทุนไดรอยละ 100 

• รูปแบบของบริษัท 
บริษัทอาจมีรูปแบบเปนนิติบุคคลเอกชนหรือมหาชน และมีความรับผิดชอบแบบจํากัดและไมจํากัด 

โดยบริษัทที่ดทะเบียนในอินเดียและสาขาของบริษัทตางประเทศ จะตองอยูภายใตกฎหมายจัดต้ังบริษัท ป 2499 
(1) บริษัทเอกชนตองมีทุนจดทะเบียนอยางนอย 0.1 ลานรูป และมีลักษณะดังน้ี 

- จํากัดสิทธิในการโอนหุน 
- จํานวนหุนสวนตองไมเกิน 50 ราย (ไมนับรวมพนักงาน) 
- หามออกหุนหรือหุนกูใหประชาชนจอง 
- หามชักจูงหรือรับฝากเงินจากบุคคลที่ไมใชสมาชิกกรรมการหรือญาติ 



คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 

 

ASD/JSS/ENV49047/P0749/manual_india.doc  - 25 -                   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

(2) บริษัทมหาชน คือ บริษัทที่ไมใชบริษัทจํากัด แมแตบริษัทในเครือของบริษัทมหาชนก็มีฐานะเปน
บริษัทมหาชน ตองมีทุนจดทะเบียนอยางนอย 0.5 ลานรูป 

(3) บริษัทตางประเทศ บริษัทที่จดทะเบียนในตางประเทศ แตมาทําธุรกิจในอินเดีย และตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายบางฉบับของอินเดีย ดังน้ัน สํานักงานประสานงาน สํานักงานโครงการหรือสํานักงานสาขาของบริษัท
ตางประเทศจึงตองอยูภายใตกฎหมายของอินเดียดวย บริษัทเหลาน้ีตองจดทะเบียนกับ ROC ท่ีนิวเดลีภายใน 30 
วัน หลังจากเขามาตั้งสํานักงานในอินเดีย 

(4) บริษัทตัวแทนจําหนายสินคา บริษัทตางประเทศสามารถลงทุนในบริษัทตัวแทนจําหนายสินคาท่ี
ดําเนินธุรกิจดานสงออกโดยเฉพาะ โดยถือวามีฐานะเทาเทียมกับบริษัทตัวแทนจําหนายสินคาภายในประเทศตาม
นโยบายทางการคาของประเทศ แตบริษัทใหมตองจดทะเบียนกับอธิบดีกรมการคาตางประเทศ และขอใบรับรอง
ภายใตนโยบายดานการนําเขาและสงออกที่ใชอยูในปจจุบัน 

(5) สํานักงานสาขา บริษัทตางประเทศที่ดําเนินธุรกิจทางดานการผลิตหรือตัวแทนจําหนายสินคา 
อาจขอตั้งสํานักงานสาขาเพื่อจุดประสงคตอไปนี้ 

- สงออก และนําเขาสินคา 
- ใหบริการดานวิชาชีพและที่ปรึกษา 
- ดําเนินการวิจัยในสาขาธุรกิจที่บริษัทแมดําเนินอยู 
- สนับสนุนความรวมมือทางดานเทคนิค และการเงินระหวางบริษัทอินเดียกับบริษัทแม หรือ

กลุมบริษัทตางประเทศ 
- เปนตัวแทนของบริษัทแมในการซื้อขายสินคาในอินเดีย 
- ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาซอฟตแวรในอินเดีย 
- ใหบริการสนับสนุนแกผูซื้อสินคาของบริษัทแม หรือกลุมบริษัทที่เปนตัวแทนสายการบิน

ตางประเทศ และบริษัทเดินเรือ 
 
3.4 สิทธิประโยชนและหลักเกณฑดานการลงทุนของอินเดีย 
 
3.4.1 หลักเกณฑเกี่ยวกับการลงทุนของตางประเทศในอินเดีย 

(1) ปจจุบันกิจการที่มีการสงเสริมในอันดับแรก 35 ประเภท ถูกกําหนดใหนักลงทุนตางประเทศ
สามารถเขามาลงทุนไดโดยกําหนดเพดานสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 51 ท้ังน้ีโดยไมตองผานการอนุมัติ
จากหนวยงานสงเสริมการลงทุนของอินเดีย (Foreign Investment Promotion Board : FIPB) เชน 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เครื่องจักร และอุปกรณท่ีใชในอุตสาหกรรมและการเกษตร อุปกรณ  ขนสง 
เคมีภัณฑ ปูนซีเมนต  อุตสาหกรรมการทองเที่ยว อุตสาหกรรมอาหาร เปนตน 

(2) เงื่อนไขการขยายสัดสวนความเปนเจาของเปนรอยละ 51 น้ียังรวมถึงบริษัทการคาท่ีมีการสง
สินคาออกนอกอินเดียดวยเชนกัน 
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(3) กิจการที่ไมไดอยูประเภทกิจการทั้ง 35 สาขาขางตน หรือกรณีท่ีชาวตางประเทศมีสัดสวนความ
เปนเจาของมากกวารอยละ 51 จะตองผานการพิจารณาตามขั้นตอนการพิจารณาจากรัฐบาลกอน 

(4) ปลายป 2539 รัฐบาลอินเดียไดอนุมัติใหบริษัทตางประเทศสามารถเขาถือหุนไดเพิ่มเปนรอยละ 
74 ใน อุตสาหกรรม 9 ประเภท อาทิ อุตสาหกรรมโครงสรางพื้นฐาน การผลิตพลังงานในรูปแบบพิเศษ ซอฟตแวร
อิเล็กทรอนิกส เปนตน นอกจากนั้น ยังใหตางประเทศสามารถถือหุนไดรอยละ 51 ในอุตสาหกรรมตาง ๆ เพิ่มขึ้น
จาก 35 ประเภทเดิม ในอีก 16 ประเภทอุตสาหกรรม เชน เหมืองแร  อุตสาหกรรมบันเทิง การผลิตอาหาร โลหะ 
และภาคบริการ เปนตน 

(5) การลงทุนโดยตางประเทศรอยละ 100 ในอุตสาหกรรมที่กําหนดความสําคัญอันดับแรกทั้ง 51 
กิจการ ธนาคารกลางอินเดีย (The Reserve Bank of India : RBI) สามารถใหการอนุมัติไดทันที 

(6) การลงทุนโดยตางประเทศรอยละ 100 ท่ีไมไดเขาตามประเภทใหการอนุมัติไดทันที จะตองผาน
ขั้นตอนการขออนุมัติจากรัฐบาล 

(7) การลงทุนโดยตางประเทศรอยละ 100 ใน Export Processing Zones (EPZs) และใน
โครงการที่มีการสงออกทั้งหมด (Export Oriented Units : EOUs) ไมตองผานการขออนุมัติการลงทุน 
จากรัฐบาล และใหสามารถขยายผลิตภัณฑในตลาดในประเทศรอยละ 25 ท้ังน้ีตองผานการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดทั้งทางดานการผลิตและการสงออกเสียกอน ดังเชน ตองเปนการผลิตเพื่อสงออกที่มีมูลคาเพิ่ม
มากกวารอยละ 35 เครื่องจักรที่ใชในการผลิตตองไมใชเครื่องจักรมือสอง เปนตน 

(8) การลงทุนในกิจการขนาดเล็ก ตางประเทศสามารถเขาถือหุนไดไมเกินรอยละ 24 หรือมิฉะน้ัน
ตองเปนโครงการที่มีการสงออกมากกวารอยละ 75  

(9) สรุปการอนุมัติการลงทุนโดยอัตโนมัติสําหรับการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนตางประเทศ เปน
อํานาจของธนาคารกลางอินเดีย (Reserve Bank of India : RBI)  

(10) ประเภทของอุตสาหกรรมที่รัฐอินเดียไดเปลี่ยนแปลงนโยบายในการลงทุน แบงออกเปน 3 
ประเภท 
  (ก) อุตสาหกรรมที่นักลงทุนตางประเทศถือหุนไดรอยละ 50 มี 3 ประเภท คือ กิจการ
เหมืองแรเหล็ก กิจการเหมืองแรอื่น (ยกเวนเหมืองแรยูเรเนียม)  เชน แรแมงกานีส โครไมต บอกซไซด ทองแดง 
ดีบุก และสังกะสี เปนตน และการลงทุนในกิจการเหมืองแรอโลหะ เชน แรท่ีจะนํามาผลิตปุยและเคมี เปนตน 
  (ข) อุตสาหกรรมที่นักลงทุนตางประเทศถือหุนไดรอยละ 51 ประกอบดวย กิจการ
อุตสาหกรรม 13 ประเภท เชน โรงงานผลิตภัณฑอาหาร (Manufacture of Food Product) โรงงานอุตสาหกรรม
สิ่งทอ (Manufacture of Cotton Textile, Wool Silk&Man-made Fiber Textile) โรงงานอุตสาหกรรมเคมี
พื้นฐานและผลิตภัณฑเคมี (Manufacture of Basic Chemicals & Chemicals Products) โรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตยางพารา พลาสติก ปโตรเลียมและถานหิน (Manufacture of Rubber Plastic Petroleum 
and Coal Products) เปนตน 
  (ค) อุตสาหกรรมที่นักลงทุนตางประเทศถือหุนไดรอยละ 74 ประกอบดวยกิจการ
อุตสาหกรรม 9 ประเภท ไดแก อุตสาหกรรมบริการเหมืองแร (Mining Service) เชน การสํารวจแร 
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อุตสาหกรรมโลหะพื้นฐาน และอัลลอย (Basic Metals & Alloys Industries) อุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน 
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยและศัลยกรรม การผลิตกระแสไฟฟา การผลิตและจําหนายพลังงานอื่น ๆ การ
กอสรางและการบํารุงรักษาถนน สะพาน เปนตน อุตสาหกรรมขนสงทางบก ทางนํ้า และกิจการคลังสินคา 
 
3.4.2 สิทธิประโยชนของการลงทุนในอินเดีย 
 นักลงทุนตางประเทศจะไดรับสิทธิประโยชนท้ังจากรัฐบาลกลางอินเดียและรัฐบาลแตละรัฐที่เขาไป
ลงทุน สิทธิประโยชนท่ีสําคัญมีดังน้ี 
 (1) ลดหยอนภาษีเงินไดเปนเวลา 10 ป 
 (2) ยกเวนภาษีเงินได (Tax Holiday) เปนเวลา 5 ป สําหรับกิจการ โครงการอุตสาหกรรมขั้น
พื้นฐาน โครงการสาขาพลังงาน และ โครงการอิเล็กทรอนิกสท้ังฮารดแวรและซอฟตแวร เปนตน 
 (3) การลงทุนโครงการใน Export Processing Zones (EPZs) และมีการสงออกรอยละ 100 
ไดรับสิทธิประโยชนในระยะ 8 ป แรกของการลงทุน โดยเวนภาษีเงินไดจากการสงออกสินคาออก ยกเวนบางสวน
สําหรับเงินไดที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนของการสงออกสินคา บางประเภท  ไดแก คอมพิวเตอร และ
ซอฟตแวร เปนตน และยกเวนภาษีขาเขาสินคาทุนและวัตถุดิบที่นําเขามาเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออกที่
นอยกวารอยละ 100 
 (4)  สิทธิพิเศษดานภาษีพลังงาน เชน การยกเวนภาษีคาไฟฟา การรับประกันวากระแสไฟฟาท่ีจายไป
ยังโรงงานจะไมหยุดชะงัก การคิดคาไฟฟาในอัตราพิเศษ เปนตน 
 (5) นักลงทุนตางประเทศไมจําเปนตองขออนุญาตประกอบกิจการลงทุนโดยตรงเกือบทุกประเภท 
ยกเวนบางประเภทที่รัฐประกาศสงวนไว 
 (6) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่มีมูลคาสูงถึงขีดกําหนด จะไดรับสิทธิพิเศษภายใตนโยบาย
การอนุมัติโดยอัตโนมัติ ยกเวนบางประเภทเทาน้ัน 
 (7) นักลงทุนสามารถนําเงินลงทุนหรือผลกําไรออกนอกประเทศไดอยางเสรี ถาเงินตราที่ใชในการ
ลงทุนเริ่มแรกเปนเงินตราที่แลกเปลี่ยนได 
 (8) อนุญาตใหใชชื่อสินคาหรือเครื่องหมายสินคาเพื่อจําหนายสินคาในอินเดียได 
 (9) หลายรัฐไดกําหนดมาตรการที่ชวยใหกระบวนการขออนุญาตตั้งธุรกิจใหมเสร็จสิ้นโดยเร็ว เชน 
การจัดต้ังศูนยบริการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานแบบจุดเดียว และการตั้งบุคลากรไวอํานวยความสะดวกแกนัก
ลงทุน  
 
3.5 ระบบภาษี 
 รัฐบาลอินเดียไดปรับลดระดับอัตราภาษีศุลกากร (Basic Duty) ลงมาระดับหนึ่งจาก 5 อัตราเหลือ
เพียง 4 อัตรา คือ รอยละ 5, 15, 25 และ 35 สําหรับสินคานําเขาทุกชนิด ยกเวนสินคาประเภทผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม ทองคํา และสินคาเงิน รวมทั้งยังกําหนดเก็บภาษีตอบโต (CVD) และยังคงอัตราภาษีศุลกากรใน
ระดับสูงกับสินคาบริโภค (Consumer Goods) และสินคาสําเร็จรูปอื่น ๆ (Finished Products)  โดยรัฐบาล
อินเดียไดประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป 2542 – 2543 (1999 – 2000) ต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 
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2542 ในพระราชบัญญัติดังกลาวไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและการจัดเก็บภาษีนําเขาสินคา (Custom Duty) 
โดยในงบประมาณป 2542–2543 อินเดียไดยกเลิกการจัดเก็บภาษีศุลกากรพิเศษ (Special Custom Duty) ท่ีได
กําหนดไวรอยละ 2 – 5 ในปกอนหนา (ยกเลิกการจัดเก็บตั้งแต 28 กุมภาพันธ 2542 เปนตนไป) ยกเวนสินคา
บางรายการเทาน้ันท่ียังคงการจัดเก็บภาษีศุลกากรพิเศษ แตรัฐบาลอินเดียไดกําหนดจัดเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มพิเศษ 
(Surcharge) สําหรับสินคานําเขาทุกชนิด รอยละ 10 ของอัตราภาษีศุลกากรพื้นฐาน (Basic Custom Duty) 
ยกเวนนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมที่เคยจัดเก็บ Surcharge รอยละ 40 รวมทั้งสินคาตามขอตกลง GATT   
 นอกจากน้ียังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการจัดเก็บอัตราภาษีศุลกากรโดยแบงอัตราภาษีศุลกากร
พื้นฐาน (Basic Customs Duty) จาก 7 อัตราเหลือเพียง 5 อัตรา ไดแก อัตราภาษี รอยละ 5, 15, 25, 35 และ 40 
           นโยบายปกปองอุตสาหกรรมภายในของอินเดีย สงผลตอการเพิ่มการใชมาตรการ Safeguard และ  
Anti Dumping  ตอสินคาไทยดังน้ี 
 (1) มาตรการ  Safe Guard ท่ีใชกับสินคาของไทย ไดแก Carbon Black ซึ่งสินคาท่ีสงออกจาก
ไทยตองชําระภาษี  Safeguard Duty เพิ่มอีก ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2541 ในระยะ 2 ป ปแรก รอยละ 16 ของ
มูลคา CIF  ปท่ี 2 รอยละ 5 ของมูลคา CIF 
 (2) มาตรการ Anti Dumping ท่ีใชกับสินคาไทยไดแก 

− Acrylic Fibre สินคาท่ีสงออกของไทยถูกเรียกเก็บ Anti Dumping Duty                    
กิโลกรัมละ 9.73 รูป 

− PTA : Purified Terephthalic Acid ถูกเรียกเก็บ Anti Dumping Duty  ตันละ 
1,939 รูป 

− Nylon Tyre Cord Fibre  ยังไมปรากฎผลการไตสวน 
− Polyester Staple Fabric  ยังไมปรากฎผลการไตสวน 
− Polystyrene ยังไมปรากฏผลการไตสวน 
 

3.6 ปญหาและอุปสรรคในการลงทนุจากตางประเทศ 
(1) ธนาคารกลางอินเดีย หรือ RBI จะไมอนุมัติโครงการลงทุนโดยอัตโนมัติในประเภทอุตสาหกรรม

ขนาดยอยท่ีสงวนไวสําหรับนักลงทุนในประเทศ 
(2) อุตสาหกรรม Hardware Electronic Technology Park Schemes (HETPs) และ 

Software Technology Park Schemes (STPs) ยังคงจํากัดการลงทุนจากตางประเทศ 
(3) อินเดียยังคงไมเปดเสรีทางดานการลงทุน โดยเฉพาะที่จะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมขนาด

ยอยและอุตสาหกรรม Consumer Goods และยังคงใชนโยบายปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมทั้งการ
จํากัดการถือหุนของตางประเทศที่เขาไปลงทุนในอินเดียมากประเภทอุตสาหกรรม และการจํากัดการถือหุน
ตางประเทศ เน่ืองจากเกรงวาผูประกอบการภายในประเทศจะแขงขันกับตางประเทศไมได 
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(4) อินเดียเปนประเทศหนึ่งที่ผลักดันใหมีปฏิญญา ขอตกลงการเปดเสรีสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) อยางไรก็ตาม อินเดียยังคงจํากัดการลงทุนของตางประเทศในโครงการที่เกี่ยวกับ Software เน่ืองจากสินคา
ประเภท Software เปนสินคาสงออกที่สําคัญของอินเดีย 

(5) นักลงทุนไทยควรใหความสนใจในการลงทุนในสาขาการผลิตวัตถุดิบใหแกอุตสาหกรรมภายใน 
และในสาขาการผลิตเพื่อการสงออก เชน ในอุตสาหกรรม Agro-Industry อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม 
อัญมณี รวมทั้งสินคาสงออกที่อินเดียไดรับสิทธิพิเศษทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว 
 
3.7 อุตสาหกรรมที่รฐับาลใหความสาํคัญเปนพิเศษ 
 รัฐบาลไดอนุญาตใหการลงทุนโดยตรงของตางประเทศผานการอนุมัติแบบอัตโนมัติยกเวนในบาง
ธุรกิจตอไปนี้ 

• การลงทุนในธุรกิจที่จําเปนตองเสนอขออนุญาต 
- การทําธุรกิจที่ตองขอใบอนุญาตตามกฎหมายอุตสาหกรรม (การพัฒนาและกฎระเบียบ) ป 

2494 
- การลงทุนตางประเทศที่มีมูลคาหุนมากกวารอยละ 24 ในอุตสาหกรรมการผลิตสินคา 

ท่ีสงวนไวสําหรับอุตสาหกรรมขนาดยอม 
- กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีจําเปนตองไดรับใบอนุญาตดวยเหตุผลทางดานที่ต้ังตามประกาศของรัฐบาล

ในแถลงการณเรื่องนโยบายอุตสาหกรรมป 2534 
- การเสนอขออนุญาตที่มีผูเกี่ยวของเปนผูลงทุนตางประเทศที่เคยประกอบการหรือมี

หุนสวนธุรกิจเดียวกันหรือคลาย ๆ กันในอินเดีย ยกเวนในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและการลงทุนของสถาบัน
การเงินระหวางประเทศตาง ๆ เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย บรรษัทเงินทุนระหวางประเทศ บรรษัทเพื่อ
การพัฒนาแหงราชอาณาจักร และ Deutsche Entwicklungs Gescelschaft 

- ขอเสนอขออนุญาตซื้อหุนเดิมในบริษัทอินเดียโดยชาวตางประเทศ 
- ขอเสนออนุญาตอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดในนโยบาย Sectoral Policy / Caps หรือท่ีอยู

ในภาคอุตสาหกรรมที่ไมไดรับสิทธิพิเศษการอนุมัติโดยอัตโนมัติ หรือการเสนอขออนุมัติท้ังหมดที่ชาวตางประเทศ 
แสดงความจํานงตอ FIPB วาจะไมขอรับการอนุมัติโดยอัตโนมัติ  
 
3.8 กิจการที่รัฐบาลควบคุมหรือไมอนุญาตใหตางประเทศลงทุน 
 อินเดียสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศในเกือบทุกภาคธุรกิจ ยกเวนธุรกิจที่มีความสําคัญทาง
ยุทธศาสตร เชน อุตสาหกรรมผลิตอาวุธปองกันประเทศ เครื่องบินรบ และเรือรบ เปนตน การขนสงทางรถไฟ 
และพลังงานปรมาณู 
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3.9 หนวยงานที่รับผิดชอบเกีย่วกบัการลงทุนของตางประเทศ 
 
3.9.1 Foreign Investment Promotion Council (FIPC)  
 ทําหนาท่ีสนับสนุน ประชาสัมพันธ และติดตอกับนักลงทุนท่ีมีศักยภาพในตางประเทศเพื่อชักชวน 
เขามาลงทุน โดยมีกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การจัดสัมมนาและการประชุม เพื่อใหขอมูลขาวสารทั้งในแงภาพรวมและ
ศักยภาพในแตละสาขาอุตสาหกรรมและแตละรัฐของอินเดีย 
 
3.9.2 Foreign Investment Promotion Board (FIPB)  
 ทําหนาท่ีใหการสงเสริมและอนุมัติการลงทุนจากตางประเทศที่ไมเขาตามประเภทที่ไดรับการอนุมัติ 
โดยอัตโนมัติ FIPB มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนท่ีมีเงินลงทุนนอยกวา 600 ลานรูป หรือประมาณ 
170 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับโครงการที่มีเงินลงทุนมากกวาปริมาณดังกลาว จะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจาก 
The Cabinet Committee on Foreign Investment (CCF) นอกจากน้ี FIPB ยังทําหนาท่ีจัดกิจกรรมสงเสริม
การลงทุนท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพื่อชักจูงนักลงทุนจากตางประเทศ 
 สํานักงานเลขานุการของ FIPB ต้ังอยูท่ีกรมสงเสริมและนโยบายอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
(Department of Industry Policy and Promotion, Ministry of Industry) ซึ่งทําหนาท่ีรับและดําเนินการตาม
กระบวนการขอรับการสงเสริมตอไป ระยะเวลาในการดําเนินเรื่องโดยเฉลี่ย 6 สัปดาห โดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ 

ท่ีต้ัง :  Ministry of Industry 
    North Block, New Delhi – 110 001, India 
Tel : +91 (11) 2309 3135 
Fax : +91 (11) 2309 4084 

 
3.9.3 สํานักงานการลงทุนของตางประเทศ (FIIA)  
 รัฐบาลไดกอต้ัง FIIA ขึ้นเปนหนวยงานหนึ่งของกระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม เพื่อทําหนาท่ี
ดําเนินการตามอนุมัติของ FDI ใหบริการแบบจุดเดียวแกนักลงทุนตางประเทศ เชน ใหการชวยเหลือใหไดรับ
อนุมัติตามท่ีตองการ ชวยแกปญหา พบปะหนวยงานตางๆ ของรัฐเพื่อหาทางแกไขปญหา ชวยเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางนักลงทุนตางประเทศกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประสานงานกับสํานักงานทูตอินเดีย 
ในตางประเทศใหรับทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานดานโครงการลงทุนหลังจากไดรับอนุมัติ  
   
  3.10 ปจจัยสนับสนนุการลงทุนจากตางประเทศ 
 ไทยลงทุนในอินเดียเปนอันดับ 3 ของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน รองจากมาเลเซียและสิงคโปร และ
ลงทุนเปนอันดับที่ 18 จากนักลงทุนตางประเทศทั้งหมดในชวง 10 ป ท่ีผานมา โครงการลงทุนของไทยในอินเดียมี
ท้ังสิ้น 110 โครงการ มูลคา 23,379 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.01 ของการลงทุนจากตางประเทศในอินเดีย
ท้ังหมด นักลงทุนไทยสวนใหญสนใจลงทุนในสาขาอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟามากเปนอันดับ 1 รองลงมา 
คือสาขาผลิตผลทางการเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเบา และสิ่งทอ ตามลําดับ 
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3.11 โอกาสและลูทางการลงทุนของไทย 
 จากความเห็นของนักลงทุนไทยที่ลงทุนในอินเดีย พบวามีนักลงทุนไทยมีโอกาสการลงทุนในหลาย
สาขา ดังน้ี  

(1) สาขาพลังงานและไฟฟา 
(2) สาขาโครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบถนน 
(3) สาขาสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งแยกใหสัปทานตามรัฐตาง ๆ  
(4) อสังหาริมทรัพย แมทางตลาดจะไมดีนัก แตทางเทคโนโลยีการผลิตยังมีชองทางอีกมาก 
(5) อุตสาหกรรมเกษตรและปศุสัตว มีโอกาสสูงมากแตถูกควบคุมจากรัฐบาลมาก 
(6) เทคโนโลยีการจัดการ เชน การจัดการทาเรือ 
(7) สาขาสิ่งทอ มีตลาดภายในประเทศที่ใหญ และไทยออกแบบไดดีกวา 
(8) การทํานิคมอุตสาหกรรม เน่ืองจากมีการจัดการทางสิ่งแวดลอมดี 
(9) สาขาอัญมณี โดยเฉพาะที่บอมเวย 
(10) ธุรกิจประมง เชน โรงงานปลาปน  

 
3.12 ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
3.12.1 ระบบการขนสง 
 (1) ทาเรือ เปนสวนสําคัญของการขนสงของประเทศ ทาเรือท่ีสําคัญของอินเดียมีท้ังหมด 12 แหง 
(ขอมูลป 2548) ไดแก Chennai (Madras), Cochin, Ennore, Jawaharal Nehru (Mumbai), Kandla, 
Kolkata (Culcutta), Mormugao, Mumbai (Bombay), New Mangalore, Paradip, Tuticorin และ 
Vishakhapatnam การขนสงทางเรือเติบโตขึ้นจากรอยละ 9.9 ในป 2547 เปนรอยละ 10.9 ในป 2548 และมี
แนวโนมจะเติบโตขึ้นเน่ืองจากอินเดียพัฒนาการขนถายสินคาขึ้นลงเรือโดยลดระยะเวลาการขนถายลง ทําใหเรือ
สินคาไมเสียเวลาในการจอดเทียบทานาน   สินคาหลายประเภทที่ขนสงผานทาเรือเหลาน้ี เชน แรเหล็ก ปุยและ
วัตถุดิบ ถานหิน สินคาบรรจุคอนเทนเนอร เปนตน  
 (2) ทาอากาศยาน อินเดียมีทาอากาศยานระหวางประเทศ 11 แหง ในประเทศ 89 แหง และ Civil 
Enclave 26 แหง  
 (3) ทางรถไฟ  โครงขายทางรถไฟในอินเดียมีความยาวกวา 63,221 เสนทางกิโลเมตร แบงเปน
รถไฟรางรอยละ 72 และรถไฟฟารอยละ 28 อินเดียใชรถไฟทําการขนสงสินคาตางๆ ซึ่งประสบปญหาคาใชจายใน
การเดินทาง-ขนสง ดังน้ันกระทรวงการรถไฟ (Ministry of Railway) จึงไดทบทวนเพื่อปรับลดคาใชจายใหม อีก
ท้ังไดรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อซอมแซม พัฒนา และกอสรางทางรถไฟเพิ่มเติม  
 



คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 

 

ASD/JSS/ENV49047/P0749/manual_india.doc  - 32 -                   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

 (4) การขนสงทางบก ถนนในอินเดียมีความยาวกวา 3.3 ลานกิโลเมตร ประกอบดวย ทางหลวง
ระดับชาติ ทางหลวงระดับรัฐ ถนนตําบล ถนนชนบท และถนนเพื่อวัตถุประสงคพิเศษ (ใชในทางทหาร ทาเรือ เปนตน) 
ทางหลวงระดับชาติเปนทางหลวงที่ถือไดวาใหญท่ีสุดในโลก มีความยาวถึง 58,112 กิโลเมตรทั่วประเทศ ซึ่งใชเปน
เสนทางขนสงถึงรอยละ 45 สภาพการจราจรในอินเดียไมคลองตัวเน่ืองจากพื้นผิวของถนนมีสภาพไมคอยดี 
ประกอบกับจํานวนยานพาหนะที่มีจํานวนมาก ทําใหไมสามารถขับขี่ไดอยางรวดเร็ว  
 
3.12.2 ระบบการสือ่สารโทรคมนาคม   
 การขยายตวัของภาคการสื่อสารโทรคมนาคมของอินเดียเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 35-40 ในชวงป 2545-
2546 ปจจุบันอินเดียมีเครื่อขายการสื่อสารมากถึง 95 ลานคูสาย ถือเปนอันดับหนึ่งของโลก จํานวนโทรศัพท
ท้ังหมดมีกวา 929 แสนเลขหมายในเดือนธันวาคม 2547 ประกอบดวยโทรศัพทบาน 449 แสนเลขหมาย และ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 480 แสนเลขหมาย ซึ่งกระจายอยูในเขตเมืองรอยละ 86 และเขตชนบทรอยละ 14  ความหนาแนน
ของคูสายเพิ่มขึน้จากรอยละ 7.02 ในเดือนมีนาคม 2547 เปนรอยละ 8.6 ในเดือนธันวาคม 2547  
 
3.12.3 เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
 รัฐบาลอินเดียไดเสนอสิ่งจูงใจพิเศษใหนักลงทุนจัดต้ังโรงงานผลิตสินคาสําหรับการสงออกในเขต
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเพ่ือสงออก (EPZs) เขตอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออก (EOUs) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(SEZs) การลงทุนของชาวตางประเทศในเขตการสงออกเหลาน้ีจะไดรับการอนุมัติโดยอัตโนมัติ  
 (1) เขตอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเพ่ือการสงออก (Export Processing Zones : EPZs) ต้ังขึ้นเพื่อ
เปนเขตผลิตสินคาสงออกภายใตสภาพท่ีปลอดภาษีและตนทุนการผลิตต่ํา ในแตละเขตจะมีสิง่อํานวยความสะดวก
พื้นฐาน เชน ท่ีดินท่ีพัฒนาแลว โรงงานที่ออกแบบไดมาตรฐาน ถนน ระบบไฟฟา ระบบระบายน้ําเสีย เปนตน  
อินเดียมี EPZs อยู 7 แหงกระจายตามภูมิภาคตางๆ ดังน้ี Kandla (รัฐ Gujarat) Santacruz (รัฐ Maharashtra) 
Cochin (รัฐ Kerala) Chennai (รัฐ Tamil Nadu) Noida (รัฐ U.P.) Falta (รัฐ West Bengal) และ 
Visakhapatnam (รัฐ A.P.) นอกจากนี้รัฐบาลมีมติใหจัดต้ัง EPZs ของเอกชนที่เมือง Mumbai, Surat, 
Tirunelveli และ Kancheepuram รวมถึงทีเ่มือง Greater Noida โดยการดูแลของรัฐบาลรัฐ Uttar Pradesh 
 (2) เขตอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออก (Export Oriented Units : EOUs) ต้ังขึ้นภายใต
กฎเกณฑคลายกับ EPZs แตใหทางเลือกท่ีกวางกวาในแงของที่ต้ังโรงงานที่เหมาะสมกับแหลงวัตถุดิบ ทาเรือ
สงออก พื้นฐานทางดานอุตสาหกรรม และขนาดพื้นท่ีท่ีกวางกวาสําหรับดําเนินโครงการ 
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 (3) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones : SEZs) เปนพื้นท่ีท่ีกําหนดใหเปนเขตปลอด
ภาษีและถือเสมือนวาเปนอาณาเขตตางประเทศสําหรับการประกอบกิจการทางดานธุรกิจและดานภาษีอากรโดยมี
คณะกรรมการพิเศษคอยกํากับดูแล กิจการที่อนุญาตในเขตนี้ เชน การผลิตสินคาประเภทอาหาร ธุรกิจบริการ การ
แปรรูปผลิตภัณฑ การประกอบชิ้นสวน การบรรจุหีบหอ เปนตน 
 
3.13  การลงทุนดานเหมืองแร 
 การพิจารณาอนุมัติการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศดานทรัพยากรแร  มีรายละเอียดดังน้ี 
 (1) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในภาคการสํารวจน้ํามันท้ังขนาดเล็กและขนาดกลาง 
ในสัดสวนรอยละ 100 จะไดรับการอนุมัติโดยอัตโนมัติภายใตนโยบายของรัฐบาลตอการมีสวนรวมของภาคเอกชน 
ในการสํารวจน้ํามันและบริษัทคนหาแหลงนํ้ามันธรรมชาติ 

(2) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในภาคผลิตภัณฑปโตรเลียมในสัดสวนรอยละ 100 จะไดรับ 
การอนุมัติโดยอัตโนมัติภายใตนโยบายและกรอบขอกําหนดในสาขาตลาดน้ํามัน 

(3) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในภาคผลิตภัณฑปโตรเลียมระบบทอในสัดสวนรอยละ 100 
จะไดรับการอนุมัติโดยอัตโนมัติภายใตนโยบายรัฐบาลและขอกําหนดที่เกี่ยวของ 

(4) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในภาคกาซธรรมชาติหรือ LNG ระบบทอในสัดสวนรอยละ 
100 ขึ้นกับลําดับการพิจารณาอนุมัติของรัฐบาล 

(5) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในการทําเหมืองเพชรและรัตนชาติถูกจํากัดสัดสวนที่รอยละ 
74 จะไดรับการอนุมัติโดยอัตโนมัติ 

(6) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในการสํารวจและทําเหมืองโลหะ การผลิตทองคํา เงิน และแรอื่นๆ 
ในสัดสวนรอยละ 100 จะไดรับการอนุมัติโดยอัตโนมัติ 

• ข้ันตอนการขออนุญาตลงทุนดานเหมืองแร 
 (1) กรมเหมืองแร (India Bureau of Mines) เปนผูพิจารณาคําขออนุญาตสํารวจและขอสัมปทาน
เหมืองแรในบางกรณี และทุกกรณีท่ีอยูภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติแรและเหมืองแร (ระเบียบการพัฒนา) 
ป 2500 และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
 (2) พื้นท่ีในคําขออนุญาตหากอยูใน Charagah หรือพื้นท่ีท่ียอมใหมีการทําเหมืองตองไดรับความ
เห็นชอบจากกรมสรรพากร (Revenue Authority) กอนไดรับอนุญาต 
 (3) ยื่นจดหมายแสดงสถานะที่ชัดเจนของพื้นท่ีท่ีระบุในคําขออนุญาตตอกรมปาไมเพื่อยืนยันวา
พื้นท่ีน้ันไมอยูในเขตปาไม 
 (4) ผูสมัครขอความชัดเจนของพื้นท่ีไดจากกระทรวงสิ่งแวดลอมและปาไม เพื่อใชเปนขอแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษของรัฐภายหลังจากทําประชาพิจารณสําหรับพื้นท่ีท่ีมีขนาด 500 เฮกแตรหรือมากกวา 
 (5) ภายใตพระราชบัญญัติปองกันสิ่งแวดลอมและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ กําหนดใหการดําเนินการ
ดานการสํารวจแรท่ีมีความสําคัญจะตองมีความชัดเจนดานสิ่งแวดลอม ดังน้ันทุกคําขออนุญาตจะตองมีรายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และแผนการจัดการสิ่งแวดลอม (EMP) ประกอบดวย 




