FTA ไทย – อินเดีย: วิกฤตหรือโอกาสของซอฟตแวรไทย
การเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยและอินเดียในสาขาการคาบริการนั้น เปน
การเจรจาภายใตกรอบความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการของ WTO (GATS) ซึ่งเนนความ
รวมมือในสาขาธุรกิจที่เปนประโยชนตอทั้งสองฝาย เชน การทองเที่ยว การกอสราง การเงินและ
ธนาคาร สาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เปนตน ซึ่งลาสุดนั้นการเปดเสรีภาคบริการยัง
ไมไดถูกบรรจุลงในขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางทั้งสองประเทศแตอยางใด
กระนั้น ก็ ดีเ ป นที่ท ราบกัน โดยทั่วไปวา อุตสาหกรรมซอฟตแวรเ ป นหนึ่ งในสาขาธุรกิ จ
การคาบริการที่อินเดียมีศักยภาพสูง และไทยเองก็เปนประเทศที่มีการใชจายดาน IT คอนขางสูง
โดยคาดกันวาในป 2551 นี้ ไทยจะมีมูลคาการใชจายดาน IT สูงถึง 4,360 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ขยายตัวจากปกอนรอยละ 9.3 ซึ่งจะทําใหไทยกลายเปนตลาด IT ที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของ
เอเชีย รองจากอินเดีย จีน และเวียดนาม1 เพราะฉะนั้น ทางอินเดียยอมจะสนใจและผลักดันใหมี
การเปดเสรีในภาคอุตสาหกรรมนี้ อยางแนนอน และถ าหากลองเปรียบเทียบศักยภาพในการ
สงออกของไทยและอินเดีย (ตารางที่ 1) จะเห็นไดอยางชัดเจนวา อินเดียมีการสงออกซอฟตแวรไป
ทั่วโลกมากกวาไทยมากและมีมูลคาการสงออกเปนสัดสวนตอ GDP ถึงรอยละ 2.11 ในป 2550
ตารางที่ 1: มูลคาการสงออกซอฟตแวรของไทยและอินเดีย ป 2549 – 2550
มูลคาการสงออก

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐฯ
สัดสวนตอ GDP (Current Prices)
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หมายเหตุ: 1. มูลคาการสงออกเดิม มีคาเปนสกุลเงินบาท จึงทําการแปลงสกุลเงินเปนดอลลารสหรัฐฯ โดย
ใชอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 ที่ 1 บาท = 0.02883 ดอลลารสหรัฐฯ
ที่มา:
1. มูลคาการสงออกของไทย จากการสํารวจมูลคาตลาดคอมพิวเตอรซอฟตแวรป 2549 และป 2550
2. มูลคาการสงออกของอินเดีย จาก Institute for Development Policy and Management,
The University of Manchester

1 เปนการคาดการณเมื่อตนป 2551 ซึ่งคาดวารัฐบาลจะเริ่มลงทุนในโครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญภายในปนี้
ที่มา: “Thai IT spending seen up 9.3 pct in 2008 – IDC”, Jan 22, 2008, Reuters
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นอกจากนี้ หากมองในแงของภาคการบริการที่เกี่ยวกับ IT (IT-Enable Services: ITES)
ซึ่งประกอบดวยสามภาคการบริการ อันไดแก การบริการดานธุรกิจ (Business Services) การ
พัฒนาซอฟตแวร (Software Development) และการบริการลูกคาสัมพันธ (Call Centers) ซึ่งมี
ความเกี่ยวโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของอินเดีย พบวา มีบริษัทชั้นนําของโลก
สัญชาติอินเดีย 9 บริษัทจากทั้งสามภาคบริการ (ตารางที่ 2) ซึ่งขอเท็จจริงเหลานี้แสดงใหเห็นวา
อุ ต สาหกรรมซอฟต แ วร ข องอิ น เดี ย มี ศั ก ยภาพสู ง กว า ไทยอย า งเห็ น ได ชั ด หากบริ ษั ท ใน
อุตสาหกรรมซอฟตแวรของอินเดียสามารถเอาชนะอุปสรรคทางดานภาษา และรูวิธีการเจาะตลาด
ไทยแลว ผูประกอบการซอฟตแวรของไทยอาจตองเผชิญกับสภาวการณการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้น
อยางรุนแรงได หากไมมีการเตรียมพรอมและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันอยางทันทวงที
ตารางที่ 2: รายชื่อบริษัทชัน้ นําของโลกภาคการบริการทีเ่ กี่ยวกับ IT (IT-Enable Services: ITES)
การบริการดานธุรกิจ
การพัฒนาซอฟตแวร
การบริการลูกคาสัมพันธ
1. Hewitt Associates (สหรัฐฯ)
1. Tata Consultancies Services (อินเดีย)
1. Convergys (สหรัฐฯ)
2. ACS (สหรัฐฯ)
2. Infosys Technologies (อินเดีย)
2. Wipro (อินเดีย)
3. Accenture (สหรัฐฯ)
3. Wipro (อินเดีย)
3. ICICI OneSource (อินเดีย)
4. IBM (สหรัฐฯ)
4. Accenture (สหรัฐฯ)
4. ClientLogic (สหรัฐฯ)
5. EDS (สหรัฐฯ)
5. IBM (สหรัฐฯ)
5. 24/7 Customer (อินเดีย)
6. Hewlett-Packard (สหรัฐฯ)
6. Cognizant Technology Solutions (สหรัฐฯ) 6. SR. Teleperformance (ฝรั่งเศส)
7. Wipro (อินเดีย)
7. Satyam (อินเดีย)
7. eTelecare International (สหรัฐฯ)
8. HCL Technologies (อินเดีย)
8. Patni Computer Systems (อินเดีย)
8. SITEL (สหรัฐฯ)
9. Tata Consultancies Services (อินเดีย)
9. EDS (สหรัฐฯ)
9. Teletech (สหรัฐฯ)
10. WNS Global Services (อินเดีย)
10. SC (สหรัฐฯ)
10. Customer Corp. (สหรัฐฯ)
หมายเหตุ: เรียงตามลําดับจากผลการสํารวจลูกคา 10,000 ราย ของบริษัท Gartner
ที่มา: “The Future of Outsourcing”, 2006 อางใน “Towards a Knowledge Economy in Thailand”, 2008

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการซอฟตแวรไทยสามารถที่จะพลิกวิกฤตนี้ใหเปนโอกาส โดย
การนํ า จุ ด แข็ ง ของอิ น เดี ย เข า มาเสริ ม จุ ด อ อ นของไทย ทั้ ง นี้ สิ่ ง ที่ ส ร า งความแข็ ง แกร ง ให กั บ
อุตสาหกรรมซอฟตแวรอินเดียมาไดจนถึงขณะนี้ คือ การมีบุคลากรที่พูดภาษาอังกฤษได ที่มีความ
เชี่ยญชาญดาน IT สูงและมีคาแรงที่ไมสูงมากนัก ประกอบกับอินเดียสามารถผลิตบุคลากรดาน IT
ไดมากถึง 150,000 – 180,000 คนตอป หากมีการเปดเสรีภาคบริการ Mode 4 ซึ่งวาดวยการ
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เคลื่ อ นย า ยแรงงาน ก็ ช ว ยลดป ญ หาการขาดแคลนแรงงานทั้ ง ในแง ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพใน
อุตสาหกรรมนี้ของไทยไปไดในระดับหนึ่ง
ยิ่งกวานั้น การที่มีบริษัทซอฟตแวรชั้นนําของโลกสัญชาติอินเดียหลายบริษัทดวยกัน เปน
จุดแข็งอีกประการหนึ่ง ซึ่งหากมีการเปดเสรีใน Mode 3 เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจในตางประเทศ2
ผูประกอบการซอฟตแวรไทยอาจใชโอกาสนี้ในการเปนพันธมิตรรวมทุนกับบริษัทอินเดีย โดย
จุ ด เด น ของบริ ษั ท ไทย คื อ การที่รู จั ก ตลาดในประเทศมากกว า และมี บ ริก ารหลัง การขายที่ ดี
ในขณะที่ บริษัทอินเดี ยมีเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการที่ดีก วา บุคลากรที่มีความรูความ
เชี่ ย วชาญมากกว า และสามารถผลิ ต ซอฟต แ วร ที่ มี ม าตรฐานเป น ที่ ย อมรั บ ในตลาดโลกได
นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทซอฟตแวรอินเดียไดสงออกซอฟตแวรสูตลาดโลกเปนเวลานาน จึงยอมรู
ถึงชองทางในการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆเปนอยางดี เพราะฉะนั้น การรวมทุนระหวาง
ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ จะชวยสรางชองทางและความมั่นใจใหกับผูประกอบการไทยใน
การสงออกซอฟตแวรสูตลาดโลก
ในสวนของการสนับสนุนจากทางภาครัฐนั้น ในขณะนี้ทางสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) กําลังดําเนินงานโครงการหลักแหงชาติ 4 โครงการ3 ซึ่งเปนโครงการที่
จะมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบุคลากรดานไอที รวมไปถึงการใหสิทธิพิเศษทางภาษี ซึ่งจะ
เปนอีกแรงหนึ่งที่ชวยกระตุนการลงทุนจากตางชาติ และการรวมทุนระหวางบริษัททั้งสองประเทศ
มากยิ่งขึ้น
โดยสรุป ความสามารถดานการแขงขันของบริษัทซอฟตแวรอินเดียซึ่งสูงกวาไทยอยางเห็น
ไดชัด อาจเปนอันตรายตอความอยูรอดของบริษัทซอฟตแวรไทยได หากอินเดียประสบความสําเร็จ
ในการขยายตลาดมายังไทยหลังการเปดเสรีสาขาการคาบริการระหวางไทยและอินเดีย อยางไรก็ดี
บริษัทซอฟตแวรไทยควรพลิกวิกฤตนี้ใหเปนโอกาส โดยการนําจุดแข็งของอินเดียเขามาเสริม
จุดออนของไทย ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและยกระดับบริษัทซอฟตแวรไทยใหเปน
สวนหนึ่งของหวงโซมูลคาโลก (Global Value Chain)
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ตามพรบ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 สําหรับธุรกิจซอฟตแวรนั้น ตางชาติสามารถเขามาถือหุนในบริษัทไทยได
ไมเกินรอยละ 49
3
4 โครงการหลักแหงชาติประกอบดวย 1. โครงการศูนยวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนัวตกรรมแหงชาติ ที่ภูเก็ต
2. โครงการศูนยกลางผลิตดิจิทัลคอนเทนต ที่กรุงเทพฯ
3. โครงการศูนยบมเพาะและพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมซอฟตแวร ที่ขอนแกน
4. โครงการศูนยกลางรับจางพัฒนาซอฟตแวรของโลก ที่เชียงใหม
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