
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2014-15 ของรัฐบาลอินเดียและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ 

 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของประเทศอินเดียเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งในแง่กระบวนการ
จัดท างบประมาณและผลกระทบของงบประมาณที่จะส่งผลต่อภาคส่วนต่างๆของอินเดียทั้งประเทศ ซึ่งโดย
ปกติแล้วปีงบประมาณของประเทศอินเดียจะแตกต่างไปจากของไทย คือ จะเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน และ
สิ้นสุดปีงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป การเรียกปีงบประมาณของอินเดียจึงต้องระบุปีทั้งปี
เริ่มต้นงบประมาณและปีสิ้นสุดงบประมาณเช่น ปีงบประมาณปัจจุบันของอินเดียคือ ปีงบประมาณ 2014-15 
นั่นคือ ปีงบประมาณนี้จะเริ่มต้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2014 และสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2015 

 ในแง่กระบวนการการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอินเดีย จะเริ่มต้นที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังต้องน าเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี (Union Budget) ให้รัฐสภาพิจารณาในวันท างาน
วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปี โดยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะประกอบไปด้วย 1) รายได้และ
ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอินเดียในปีงบประมาณที่ผ่านมา และ 2) ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของรัฐบาล
อินเดียในปีงบประมาณที่ก าลังจะมาถึง รวมทั้งยังต้องชี้แจงวิธีการที่ได้มาของรายได้และจะต้องแจกแจงว่าจะ
น ารายได้ดังกล่าวไปใช้จ่ายในด้านใดด้วย ทั้งนี้ หากในปีใดเป็นปีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (General Election) อย่างเช่นในปีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ต้องเสนอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแก่รัฐสภาแต่จะต้องเสนองบประมาณรายจ่ายชั่วคราว (Interim Budget หรือ 
Vote on Account: VOA) ให้รัฐสภาพิจารณาอนุมติในเดือนกุมภาพันธ์แทน โดยงบประมาณชั่วคราวจะ
ประกอบไปด้วย 1) รายได้และค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอินเดียในปีงบประมาณที่ผ่านมา และ 2) ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอินเดียตั้งวันที่ 1 เมษายน – วันที่ 31 กรกฎาคมในปีงบประมาณที่ก าลังจะมาถึง (น าเงิน
จากกองทุนรวมมาใช้จ่าย) หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เสร็จสิ้น (การเลือกตั้งทั่วไป
ของประเทศอินเดียจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน-พฤษภาคม) รัฐบาลชุดใหม่จะต้องน าเสนอแผนงบประมาณ
ประจ าปีให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ 31 กรกฎาคม เพ่ือบังคับใช้แทนแผนงบประมาณชั่วคราวที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัฐบาลชุดก่อนวางเอาไว้ 

 เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2014 นาย Palaniappan Chidambaram รัฐมนตรีกว่าการ
กระทรวงการคลังคนก่อนได้เสนองบประมาณรายจ่ายชั่วคราวประจ าปี 2015 ให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติ ซึ่งจะ
มีผลบังคับใช้ตั้งวันที่ 1 เมษายนจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป และเมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา นาย Arun Jaitley รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่หรือคนปัจจุบันของ
ประเทศอินเดียได้เสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2015 ให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
บัดนี้จนถึงเดือนมีนาคม 2015 ซึ่งในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวสามารถสรุปนโยบายส าคัญและผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมต่างๆได้ ดังตารางในหน้าถัดไป  
 

 



อุตสาหกรรมการเกษตร 

นโยบาย ผลกระทบ 

- จัดสรรงบประมาณ 10 พันล้านรูปีส าหรับการ
พัฒนาระบบชลประทาน 
- เพ่ิมเงินอุดหนุนให้กับผู้ผลิตปุ๋ยจาก 679 พันล้านรูปี
ในงบประมาณชั่วคราวเป็น 730 พันล้านรูปี 
- เพ่ิมปริมาณสินเชื่อเพ่ือการเกษตรเป็น 8,000 
พันล้านรูปี 
- ด าเนินโครงการให้เงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรเพ่ือใช้
ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ต่อ 
- คงราคาค้าปลีกสูงสุด (Maximum Retail Price: 
MRP) ของสารยูเรียไว้ที่ราคาเดิม 
- ออกอากาศรายการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ 
- สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรให้ดีขึ้น 
รวมไปถึงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับ
การเกษตรให้ทันสมัยมากขึ้นด้วย 
- จัดตั้งกองทุน National Adaptation for Climate 
Change 
- ด าเนินการปฏิวัติเขียวที่สองโดยเน้นไปที่การเพ่ิม
ผลิตภาพ 
- จัดตั้งกองทุน Price Stabilization ด้วยเงินลงทุน 5 
พันล้านรูปี 
- ปรับปรุงและพัฒนา พ.ร.บ. ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตลาดเพื่อผลิตผลการเกษตร (Agricultural Produce 
Market Committee Act) สร้างตลาดของเอกชน 
และพัฒนาตลาดเกษตรกร 

- ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการเกษตรโดยรวม  
 
- ช่วยให้ราคาปุ๋ยลดลง 
 

- ช่วยเพิ่มความต้องการสินค้าที่เก่ียวข้องกับ
การเกษตร เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และสารเคมีที่ใช้ใน

การเกษตร เป็นต้น 
 

- ส่งผลเสียต่อผู้ผลิตสารยูเรียและผู้ผลิตปุ๋ย 
 
- ช่วยให้เกษตรกรท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
มากขึ้น 
 
 
 
 
 

           
 

 

 

 

- ส่งผลดีต่อภาคการเกษตรโดยรวม 



อุตสาหกรรมยานยนต์ 

นโยบาย ผลกระทบ 

- เพ่ิมวงเงินได้ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาจาก 2 แสนรูปีเป็น 2.5 แสนรูปี 
- จัดสรรงบประมาณ 8,000 ล้านรูปีส าหรับสินเชื่อ
เพ่ือการเกษตรและ 250,000 ล้านรูปีส าหรับการ
พัฒนาพื้นที่จัดเก็บผลผลิต 
- ลดอัตราภาษีศุลกากรส าหรับขยะแบตเตอรี่และ
ทรากแบตเตอรี่จาก 10% เป็น 5% 
- ลดอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับรถยนต์ทุกประเภท
ต่อไปจนถึงสิ้นปีนี้ (ปีปฏิทิน) 
 
- เพ่ิมอัตราภาษีศุลกากรส าหรับการน าเข้าเหล็กแผ่น
จาก 5% เป็น 7.5%  
 

- ช่วยเพ่ิมความต้องการรถยนต์ส่วนบุคคล เนื่องจาก
ประชากรมีรายได้ท่ีใช้จ่ายได้เพ่ิมมากข้ึน 
- ช่วยเพ่ิมความต้องการรถแทรกเตอร์ เนื่องจาก
งบประมาณจ านวนมากถูกจัดสรรเพ่ือปฏิรูปภาค
การเกษตร 
- ส่งผลดีต่อบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ 
 
- ช่วยเพิ่มความต้องการรถยนต์ทุกประเภท เนื่องจาก
ราคารถยนต์จะลดลงซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนทางด้าน
ภาษีท่ีลดลง 
- ส่งผลเสียต่อบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ เนื่องจากต้นทุนใน
การผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อุตสาหกรรมการธนาคาร 

นโยบาย ผลกระทบ 

-อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ระดมเงินทุนระยะยาว
เพ่ือปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจในภาคโครงสร้างพ้ืนฐาน
โดยผ่อนผันกฏระเบียบต่างๆ เช่น อัตราเงินสดส ารอง
ของธนาคารพาณิชย์ (Cash-Reserve Ratio – CRR), 
สัดส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Statutory  
Liquidity Ratio – SLR) และการก าหนดความส าคัญ
ของแต่ละภาคส่วนที่ต้องการสินเชื่อ 
- อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัท
ประกันภัยได้เพ่ิมมากข้ึนจาก 26% เป็น 49% 
 
- จัดสรรงบประมาณ 120,000 ล้านรูปีให้กับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (National Housing Bank) โดย
แบ่งเป็น 80,000 ล้านรูปีส าหรับช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ
ซื้อที่อยู่อาศัยในชนบทและ 40,000 ล้านรูปีส าหรับ
ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในเมือง 
- เพ่ิมอัตราภาษีเงินได้ของก าไรจาก Debt Mutual 
Fund จาก 10% เป็น 20% และขยายระยะเวลาของ
การถือครองสินทรัพย์ประเภททุนท่ีจะให้ผลตอบแทน
ระยะยาวได้ถึง 3 ปี (Long Term Capital Gain) 
- เพ่ิมดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือซื้อบ้านอยู่อาศัยจาก 1.5 แสน
รูปีเป็น 2 แสนรูปี 
 

- ส่งผลดีในทางบวกต่อภาคการธนาคารของอินเดีย 
โดยเฉพาะ IDFC ซึ่งเป็นสถาบันการเงินด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานจะได้ประโยชน์มากท่ีสุด นอกจากนั้นการผ่อน
คลายกฏเกี่ยวกับ CRR และ SLR จะส่งผลให้ IDFC 
ซึ่งขณะนี้ก าลังจะได้รับใบอนุญาตให้มีสภาพเป็น
ธนาคารพาณิชย์มีก าไร 
 
- ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการประกันภัยโดยรวม 
เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะได้รับเงินทุนจากต่างชาติ
เพ่ิมมากข้ึน 
- ส่งผลดีต่อบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินเพ่ือการซื้อ
ที่อยู่อาศัย 
 
 
 
- ช่วยลดปัญหาการหลีกเลี่ยงการช าระภาษีของบริษัท
ที่มีกิจการอยู่ในต่างประเทศ 
 
 
- ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการธนาคารโดยรวม 
 

 

 

 

 

 

 



อุตสาหกรรมสินค้าทุน 

นโยบาย ผลกระทบ 

- อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัท
ผลิตอาวุธได้เพ่ิมมากข้ึนจาก 26% เป็น 49% 
 
 
 
- จัดสรรงบประมาณ 10,000 ล้านรูปีส าหรับการ
พัฒนาระบบรางรถไฟในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- จัดสรรงบประมาณ 70,600 ล้านรูปีส าหรับการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ 100 เมือง 
- เพ่ิมอัตราภาษีท้องถิ่นส าหรับถ่านหินจาก 50 รูปีต่อ
ตันเป็น 100 รูปีต่อตัน 
- ยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับแผงวงจรโทรทัศน์ LCD 
และ LED บางประเภท 
- ยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับหลอดภาพโทรทัศน์สี 
- ยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับสินค้าที่ใช้ในการผลิต 
EVA Sheets และ Black Sheets 
- ยกเว้นภาษีศุลการกรส าหรับ Flat Copper Wire 
ซึ่งใช้ในการผลิต PV Ribbons 
- ยกเว้นภาษีศุลกากรพิเศษเพ่ิมเติม 4% ส าหรับ
ชิ้นส่วนและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องปั่นไฟพลังลม 
- ลดภาษีศุลกากรส าหรับ Forged Steel Ring ซึ่ง
เป็นชิ้นส่วนในการผลิต Bearing ที่ใช้ส าหรับเครื่อง
ปั่นไฟพลังลม 
 
- ขยายเวลาการลดภาษีศุลกากรส าหรับเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตั้ง Compassed Biogas 
Plants 

- ช่วยเพ่ิมความต้องการสินค้าประเภทอุปกรณ์และ
เครือ่งจักรที่ใช้ในการผลิตอาวุธ เนื่องจากการอนุญาต
ให้นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทผลิตอาวุธ
ได้เพ่ิมมากขึ้นจะท าให้อุตสาหกรรมการผลิตอาวุธ
เติบโตขึ้น 
- ส่งผลดีต่อบริษัทผู้ผลิตสัญญาณไฟ หัวรถไฟ และ
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
- เพ่ิมความต้องการสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น 
ซีเมนต ์เป็นต้น 
- ส่งผลเสียต่อบริษัทผู้ผลิตซีเมนต์ เนื่องจากต้นทุนใน
การผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 

 
- ช่วยให้ราคาโทรทัศน์ในประเทศอินเดียลดลง 
  

- ช่วยลดต้นทุนในการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
 
 
 
 
-ช่วยลดต้นทุนในการผลิตเครื่องปั่นไฟพลังลม 
 
 
 

 
- ช่วยลดต้นทุนในการผลิต Compassed Biogas 
Plants 

 

 



อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 

นโยบาย ผลกระทบ 

- เพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับบุหรี่ 11-72% 
(ขึ้นอยู่กับประเภทของบุหรี่) 
- ลดภาษีสรรพสามิตส าหรับรองเท้าที่ราคาตั้งแต่ 
500-1,000 รูปีเหลือ 6% จาก 12% 
- ยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับกรดไขมัน ไขปาล์มดิบ 
ไขปาล์มบริสุทธิ์ ไขปาล์มอ่ืนๆ และน้ ามันดิบที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมบางชนิด 
- เพ่ิมยอดเงินได้ทีจ่ะได้รับการงดเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาจาก 2 แสนรูปีเป็น 2.5 แสนรูปี 
- ลดอัตราภาษีส าหรับสินค้าแปรรูปบางประเภทและ
เครื่องจักรที่ใช้ส าหรับบรรจุสินค้าจาก 10% เหลือ 
6% 
 

- ส่งผลเสียต่อบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ 
 
- ส่งผลตดีต่อบริษัทผู้ผลิตรองเท้า 
 
- ส่งผลดีต่อบริษัทผู้ผลิตสบู่และบริษัทแปรรูปไขมัน
จากพืช 
 
- เพ่ิมความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวม 
เนื่องจากประชาชนมีรายได้ท่ีใช้จ่ายได้จริงเพ่ิมมากข้ึน 
- ส่งผลดีต่อบริษัทผู้ผลิตอาหารแปรรูป เนื่องจาก
ต้นทุนในการผลิตลดลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อุตสาหกรรมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

นโยบาย ผลกระทบ 

- จัดสรรงบประมาณ 143,890 ล้านรูปีให้กับโครงการ 
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (โครงการ
พัฒนาถนน) 
 
- จัดสรรงบประมาณ 378,800 ล้านรูปีส าหรับการ
พัฒนาถนนและทางด่วน 
- จัดสรรงบประมาณ 5,000 ล้านรูปีส าหรับการ
พัฒนาทางด่วนเพ่ือให้รองรับกับโครงการระเบียง
เศรษฐกิจ 
- จัดสรรงบประมาณ 360,00 ล้านรูปส าหรับการ
พัฒนาโรงงานผลิตน้ าประปาส าหรับชุมชน  
- อนุญาตให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โคร งสร้ า ง พ้ืนฐ านผ่ านคว ามร่ วมมื อภาครั ฐ -
ภาคเอกชน (Public-Private Partnership)  
- สร้างสนามบินแห่งใหมใ่นกลุ่มเมืองรอง 1 และ 2  
- จัดสรรงบประมาณ 50,000 ล้านรูปีส าหรับกองทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

- ส่งผลดีต่อบริษัท National Building 
Construction Corporation เนื่องจากเป็น
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับงานโดยตรงจากรัฐบาลอินเดีย 
 
- ส่งผลดีต่อบริษัทรับเหมาก่อสร้างถนน 
 
- ส่งผลดีต่อบริษัทรับเหมาก่อสร้างถนน 
 
 
- ส่งผลดีต่อบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานและบริษัท
ซ่อมบ ารุงโรงงาน 
- ช่วยให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานราบรื่นมากข้ึน 
 
 
- ช่วยพัฒนาการคมนาคมพ้ืนฐานภายในประเทศ 
- ช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชนบทให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อุตสาหกรรมเหมืองและโลหะ 

นโยบาย ผลกระทบ 

- พิจารณาทบทวนค่าธรรมเนียมส าหรับการขุดแร่  
 
- เพ่ิมอัตราภาษีศุลกากรส าหรับการน าเข้าเหล็กกล้า
แผ่นไร้สนิม (Flat-Rolled Stainless Steel) จาก 
5% เป็น 7.5%  
 
- เพ่ิมอัตราภาษีศุลกากรส าหรับการส่งออกบ็อกไซต์ 
(หินแร่ส าคัญที่อยู่ในอะลูมิเนียม) จาก 10% เป็น 
20% 
- เพ่ิมอัตราภาษีศุลกากรส าหรับถ่านหินที่ใช้ในการ
ถลุงเหล็กจาก 0% เป็น 2.5% 

- ส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรม เนื่องจากต้นทุนในการ
จัดหาวัตถุดิบเพ่ิมสูงขึ้น 
- ส่งผลดีต่อบริษัทผู้ผลิตเหล็กภายในประเทศ 
เนื่องจากการขึ้นอัตราภาษีน าเข้าเหล็กกล้าแผ่นไร้
สนิมจะท าให้ความต้องการเหล็กกล้าแผ่นไร้สนิมที่
ผลิตภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
- ส่งผลดีต่อบริษัทผู้ผลิตอะลูมิเนียมในประเทศ 
เนื่องจากการเพ่ิมอัตราภาษีส าหรับการส่งออกบ็อก
ไซต์จะท าให้ราคาบ็อกไซต์ภายในประเทศลดลง 
- ส่งผลเสียต่อบริษัทผู้ผลิตเหล็ก  

 

อุตสาหกรรมน้ ามันและแก๊ส 

นโยบาย ผลกระทบ 

- พัฒนาท่อส่งแก๊สความยาว 15,000 กิโลเมตร - เพ่ิมการใช้แก๊สในยานพาหนะมากขึ้นและลดการ
พ่ึงพาน้ ามันที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ 

นโยบาย ผลกระทบ 

- ส่งเสริมการลงทุนด้วยการคืนภาษีให้ในอัตรา 15% 
ส าหรับบริษัทที่ลงทุนตั้งโรงงานใหม่และซื้อเครื่องจักร
ใหม่มูลค่ามากกว่า 250 ล้านรูปีขึ้นไป โดยมาตรการนี้
มีระยะเวลา 3 ปีจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2017 เพ่ือ
ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ของอินเดียเติบโต 

- มีผลกระทบเชิงบวกส าหรับอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์
ของอินเดียโดยเฉพาะส าหรับบริษัทขนาดเล็ก 
 

 

อุตสาหกรรมพลังงาน 

นโยบาย ผลกระทบ 

- ยกเว้นภาษีต่อไปอีก 10 ปีส าหรับผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมพลังงาน 
- - ยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับ Flat Copper Wire 
ซึ่งใช้ในการผลิต PV Ribbons 
- ยกเว้นภาษีศุลกากรพิเศษเพ่ิมเติม 4% ส าหรับ
ชิ้นส่วนและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องปั่นไฟพลังลม  
- ลดภาษีศุลกากรส าหรับ Forged Steel Ring ซึ่ง
เป็นชิ้นส่วนในการผลิต Bearing ส าหรับเครื่องปั่นไฟ
พลังลม 
 

- ส่งผลดีต่อบริษัทท่ีเกีย่วข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน 
 
 
 
 
 - ช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งเครื่องปั่นไฟพลังลม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

นโยบาย ผลกระทบ 

- มีมาตรการด้านภาษีที่จูงใจส าหรับทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
- จัดสรรงบประมาณ 120,000 ล้านรูปีให้แก่ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 

- กระตุ้นให้มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่า
เพ่ิมมากข้ึน 
- ส่งผลดีต่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย 

 

 

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

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ 
11 สิงหาคม 2014 


