ความสัมพันธทางการคาไทย-ปากีสถาน
1. ความสัมพันธทางการคา
1.1 ภาครัฐบาล:

1.2 ภาคเอกชน:

- ขอตกลงทางการคา ลงนามเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2527 (1984)
- คณะกรรมาธิก ารรวมทางเศรษฐกิจ (Joint Economic Committee: JEC)
ลงนามเมื่อ 1 กันยายน 2540 (1997) ประชุม ไปแลว 2 ครั้ง ลาสุดในป 2545
(2002)
- อนุสัญ ญาระหวางรัฐ บาลแหง ประเทศไทยกับ รัฐ บาลแหง สาธารณรัฐ อิส ลาม
ปากีสถาน เพื่อการยกเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงรัษฎากรในสวน
ที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได
- ลงนามบันทึก ความเขาใจรวม (MOU) วาดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวม
ทางการคา (joint Trade Committee: JTC) ไทย-ปากีส ถาน เมื่อ วันที่ 20
สิงหาคม 2556 และประชุม JTC ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
2556 ณ กรุงอิสลามาบัด ปากีสถาน
- ลงนามในความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสภาหอการคาแหงประเทศไทย
กับสหพันธสภาหอการคาและอุตสาหกรรมแหงปากีสถาน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2543 (2000)
- ลงนามบันทึกความเขาใจรวม (MOU) วาดวยการจัดตั้ง สภาธุรกิจรวม (Joint
Business Council: JBC) ไทยและปากีสถาน

2. การคาระหวางไทย-ปากีสถาน
2.1 การคารวม
ปากีสถานเปนคูคาอันดับที่ 46 ของไทย และเปนคูคาอันดับที่ 2 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต รองจากอินเดีย ใน
ระยะ 5 ปที่ผานมา (2552-2556) การคาระหวางไทยกับปากีสถานมีมูลคาเฉลี่ย 889.24 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
เฉลี่ยปละรอยละ 7.32
ในป 2556 (ม.ค.-ธ.ค.) การคารวมไทย-ปากีสถานมีมูลคา 1039.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปกอน
หนารอยละ 5.83 ไทยเปนฝายไดดุลการคา 841.12 ลานเหรียญสหรัฐฯ
2.2 การสงออก
ปากีสถานเปนตลาดสงออกอันดับที่ 37 ของไทย และเปนตลาดสงออกอันดับ 2 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต
รองจากอินเดีย ในระยะ 5 ปที่ผานมา (2552-2556) การสงออกมีมูลคาเฉลี่ยปละ 787.63 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ในป 2556 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยสงออกไปปากีสถานมูลคา 940.53 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา
รอยละ 7.13 สินคาสงออกสําคัญ ไดแก รถยนตอุปกรณและสวนประกอบ เคมีภัณฑ เม็ดพลาสติก เสนใยประดิษฐ
ผลิตภัณฑยาง รองเทาและชิ้นสวน ผาผืน เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบเหล็ก
เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เปนตน
2.3 การนําเขา ปากีสถานเปนแหลงนําเขาอันดับที่ 63 ของไทย และเปนแหลงนําเขาอันดับที่ 2 จากกลุม
ประเทศเอเชียใต รองจากอินเดีย ในระยะ 5 ปที่ผานมา (2551-2555) การนําเขามีมูลคาเฉลี่ยปละ 101.61 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ
ในป 2556 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยนําเขาจากปากีสถานมูลคา 78.16 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปกอนหนา
รอยละ 0.47 สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก สัตวน้ําสด/แชเย็น/แชแข็ง/แปรรูปและกึ่งสําเร็จรูป ดายและเสนใย สินแร
โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ พืชและผลิตภัณฑจากพืช ผาผืน สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว เครื่องดนตรี/ของ

เลน/เครื่องกีฬาและเครื่องเลนเกมส เสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เครื่องดื่มประเภทน้ําแร
น้ําอัดลม เปนตน
3. สินคาที่มีศักยภาพในการสงออกและนําเขา
สินคาสงออกของไทย เสนใยประดิษฐ ผาผืน รถยนตอุปกรณและสวนประกอบ เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ
เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ เปนตน
สินคานําเขาจากปากีสถาน เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องดนตรีของเลนเครื่องกีฬาและเครื่องเลนเกมส สัตว
น้ําสดแชเย็นแชแข็งแปรรูปและกึ่งสําเร็จรูป สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว เสื้อผาสําเร็จรูป สินแรโลหะอื่นๆเศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ พืชและผลิตภัณฑจากพืช เปนตน
4. การลงทุนไทย-ปากีสถาน
4.1 บริษัทไทยที่เขาไปลงทุนในปากีสถาน ไดแก บริษัทสยามซีเมนต บริษัทไทยยูรีเทน เคมีคัลอินดัสเตรียล
สวนบริษัทที่เขาไปศึกษาลูทางการดําเนินธุรกิจในปากีสถานแลว ไดแก ซีพีฟูด บริษัทเนาวรัตนพัฒนาการ
4.2 ในชวง 10 ปที่ผานมา (2544-2554) มีนักลงทุนปากีสถานที่ไดรับการสงเสริมจาก BOI เพียง 4 ราย ใน
สาขาการผลิต เสนใยประดิษฐ ผลิตภัณฑซอฟแวร และพรม เปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 182.1 ลานบาท
5. ปญหาอุปสรรคทางการคา
5.1 ปากีสถานและประเทศอิสลามอื่น ๆ มีความรวมมือทางการคาระหวางกันอยางใกลชิด ทําใหราคาสินคา
ของประเทศอิสลามที่สงไปจําหนายในปากีสถานมีราคาที่ไดเปรียบกวาสินคาไทย
5.2 ทั้งสองประเทศยังขาดขอมูลดานการคาและการลงทุนของระหวางกัน หากไทยมีความตองการที่จะขยาย
การคาและการลงทุนไปปากีสถาน ควรใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลการคาและการทําธุรกิจระหวางกันเพื่อสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับตลาดระหวางกัน
5.3 ปากีสถานมีปญหาดานการเมืองและความมั่นคง ทําใหเอกชนขาดความมั่นใจในการทําธุรกิจการคากับ
ปากีสถาน ซึ่งรัฐบาลทั้งสองฝายจําเปนตองรวมมือในการกิจกรรมสงเสริมและอํานวยความสะดวก ตลอดจนติดตาม
แกไขปญ หาอุป สรรคตางๆ ทั้ง นี้ การจัดตั้ง คณะกรรมาธิการรวมทางการคา (Joint Trade Committee: JTC)
ไทย-ปากีสถาน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 จะเปนเวทีในการสนับสนุนความรวมมือดานการคาของทั้งสองประเทศให
มากยิ่งขึ้น
5.4 ปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญา เนื่องจากที่ผานมามีสินคาของไทยที่จําหนายในปากีสถานประสบ
ปญหาการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ เชน ในกรณีของน้ําผลไมมาลี เปนตน
6. เรื่องอื่นๆ
6.1 ปากีสถานมีการเรียกเก็บภาษีตางๆ มากกวา 20 ประเภท แตปจจุบันมีนโยบายใหลดลงเหลือเพียง 3
ประเภทคือ Sales tax, Income tax และ Custom duties นอกจากนั้นในระดับจังหวัด ยังลดภาษีที่มีมากถึง 29
ประเภทใหเหลือเพียง 8 ประเภท อัตราภาษีโดยเฉลี่ย (average applied MFN) ในป 2550 อยูที่รอยละ 14.1 (สินคา
เกษตรเฉลี่ยรอยละ 15.8 สินคาอุตสาหกรรมเฉลี่ยรอยละ 13.8)
6.2 ปากีสถานยังคงหามนําเขาสินคา 30 รายการ โดยสวนใหญดวยเหตุผลทางศาสนา สิ่งแวดลอม ความ
มั่นคง และสุขภาพ
6.3 สินคารถยนตยังถูกเรียกเก็บภาษีสูง โดยอัตราภาษีปจจุบันอยูระหวางรอยละ 75 ถึง 100
6.4 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 หนวยงาน Pakistan Standards and Quality Control Authority
(PSQCA) ไดกําหนดมาตรฐานสินคามากกวา 21,000 รายการ (ครอบคลุมสินคาที่มีมาตรฐาน ISO 15,500 รายการ)
สําหรับสินคาเกษตร อาหาร เคมีภัณฑ วิศวกรรมโยธาและชางกล อิเล็กทรอนิกส เครื่องตวง ชั่งน้ําหนัก และผลิตภัณฑ
สิ่งทอ แตอุปกรณและเครื่องมือการทดสอบสินคาเกษตรของปากีสถานไมเพียงพอและมาตรฐานไมแนนอน

6.5 ปจจุบัน (เมษายน 2557) รัฐบาลปากีสถานมีนโยบายสงเสริมการลงทุน ดังนี้ (1) อนุญาตใหนักลงทุน
ตางชาติถือ หุนบริษัท ไดรอ ยละ 100 ในสาขาโครงสรางพื้นฐานและสาขาสัง คม อาทิ ดานการศึก ษา การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย โรงพยาบาล ธุรกิจ บริการรวมทั้ง IT และโทรคมนาคม อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing
sector) ยกเวนที่เกี่ยวของกับความมั่นคง เงินตรา เหรียญกษาปณ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีแอลกอฮอล (2) นัก
ลงทุนตางชาติถือหุนบริษัทไดรอยละ 60 ในสาขาการเกษตร ยกเวน Corporate Agricultural Farming ที่นักลงทุน
ตางชาติสามารถถือครองหุนไดรอยละ 100 (3) นักลงทุนตางชาติสามารถลงทุนในปากีสถานไดทุกสาขา ยกเวนสาขาที่
เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ (4) ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในสาขาตางๆ อาทิ ธุรกิจการบิน โดยมีนโยบาย
แปรรูปรัฐวิสาหกิจสายการบินแหงชาติปากีสถาน (Pakistan International Airline: PIA) (5) ใหนักลงทุนตางชาติ
สามารถนําผลกําไรหรือเงินปนผลในสกุลดอลลารสหรัฐฯ กลับประเทศได
6.6 ปากีสถานมีนโยบายมอบสิทธิประโยชนใหกับนักลงทุน อาทิ (1) หากเปนการนําเขาวัตถุดิบเพื่อใช
ในกระบวนการผลิตในปากีสถานจะไดรับสิทธิประโยชนสวนหนึ่ง โดยจะเสียภาษีนําเขาไมเกินรอยละ 5 (2)
นักลงทุนตางชาติสามารถเชาซื้อและซื้อที่ดินในปากีสถานได โดยการเชาซื้อจะมีระยะเวลา ตั้งแต 30-99 ป
และสามารถตออายุไดทุกกรณี (3) ปากีสถานสนับ สนุนใหตางชาติม าจัดตั้ง โรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณ รัฐซินด ปญจาบ และไคเบอรปกตุงคัว ซึ่งรัฐบาลไดมอบสิทธิประโยชนภายใตเขตฯ นี้เปนเวลา 10 ป
อาทิ การยกเวนภาษีเพื่อนําเขาเครื่องจักรการผลิต
6.7 สาขาที่ไทยมีศักยภาพและนาสนใจสําหรับการลงทุนในปากีสถาน ไดแก (1) โรงไฟฟาถานหิน ซึ่ง
ปากีสถานมีมากในรัฐซินดและบาโลจิสถาน (2) การสํารวจกาซธรรมชาติ ซึ่งบริษัทตางชาติสามารถรวมทุนกับ
บริษัทปากีสถานหรือจะดําเนินงานเองทั้งหมดก็ได (3) ดานการสื่อสารโทรคมนาคม รัฐบาลปากีสถานเปดขาย
ใบอนุญาตชองบริการระบบ 3G ซึ่งภาคเอกชนไทยสามารถซื้อใบอนุญาตดังกลาวจากรัฐบาลปากีสถานได
(4) การธนาคาร เฟอรนิเจอร การทองเที่ยว (5) ฟารมเลี้ยงปลา โดยสามารถใชบริเวณรอบๆ ทะเลอาหรับทํา
ฟารมเลี้ยงปลาโดยใชน้ําทะเลจากทะเลอาหรับ นอกจากนี้ รัฐซินดจะใหสิทธิประโยชนพิเศษกับนักลงทุนใน
สาขานี้
6.8 ขั้นตอนการเริ่มตนทําธุรกิจในปากีสถาน ขั้นแรก นักลงทุนตองไดรับ การตรวจลงตราประเภท
ธุรกิจและสามารถตออายุไดที่ปากีสถาน สําหรับบริษัทที่ตั้งขึ้นในลักษณะ Public Limited และ Private
จะตองจดทะเบียนบริษัทกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยปากีสถาน (Security and
Exchange Commission of Pakistan) นอกจากนี้ จะตองยื่นจดทะเบียนขอรับหมายเลขผูเสียภาษี ซึ่ง
ขั้นตอนเหลานี้ใชเวลาเพียงหนึ่งวัน ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถติดตอผาน BOI ปากีสถาน สวนหนวยงานอื่นๆ ที่
นักลงทุนตองติดตอ ไดแก สํานักงาน BOI ประจําทองถิ่นแตละรัฐ สํานักงานที่ดิน สํานักงานสรรพากร เปนตน
ทั้งนี้ การลงทุนในแตละพื้นที่ของปากีสถานมีความแตกตางกันตามความเหมาะสม เชน อุตสาหกรรมยาและ
การธนาคารควรตั้งอยูที่เมืองการาจี อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคควรตั้งที่เมืองละฮอร การาจี
และไฟซาลาบัด เปนตน
---------------------------------สํานักทวิภาคี
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
พฤษภาคม 2557

