บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบตอประเทศไทยจากความตกลงการคาบริการและการลงทุน
ในกรอบความตกลงการคาเสรี อาเซียน-อินเดีย
อินเดียเปนหนึง่ ในประเทศทีม่ ีขนาดใหญและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สูง โดยเฉพาะในอนาคตที่
บทบาทของประเทศเอเชียจะทวีความสําคัญ
จนกลายมาเปนขัว้ อํานาจทางเศรษฐกิจที่ทําหนาที่เปนตัว
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเทียบเทากับขั้วอํานาจเดิม เชน สหรัฐอเมริกา และสหภาพ
ยุโรป
ดวยจํานวนประชากรกวา 1.1 พันลานคน และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของอินเดียที่มมี ูลคา
สูงกวา 2.7 ลานลานเหรียญสหรัฐ อินเดียถือเปนตลาดที่ประเทศตาง ๆ ไมสามารถมองขามได รวมถึงไทย
และสมาชิกอาเซียนซึ่งไดริเริม่ การเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศอินเดียเปนลําดับแรก ๆ โดย
ที่อาเซียนและอินเดียไดมีการลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียนอินเดีย มาตั้งแตป 2003
อาเซียนและอินเดียไดเริ่มตนการจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางกันดวยการเจรจาเปดตลาด
สินคาระหวางกันเปนอันดับแรก โดยหลังจากการเจรจามาอยางยาวนาน อาเซียน-อินเดียก็บรรลุความตกลง
ในเรื่องดังกลาว และพรอมจะลงนามในความตกลงวาดวยการคาสินคาภายในป 2009
นอกจากการคาสินคาระหวางกัน
อินเดียยังถือเปนประเทศที่มีความนาสนใจในดานการเขาไป
ลงทุนทําธุรกิจดวย เนื่องจากอินเดียเปนประเทศที่พึ่งเริ่มเปดประเทศตอนรับการลงทุนจากตางชาติในชวง 10
กวาปที่ผานมาเทานั้น ในการเจรจาเปดตลาดดานการลงทุนและการคาบริการกับอินเดียนัน้ จึงถือเปนโอกาส
ที่ดีที่ทําใหไทยและอาเซียนจะไดรวมมือกันเปดตลาดดวย และขยายการลงทุนและการประกอบธุรกิจบริการ
เขาไปในอินเดียเปนกลุมแรก ๆ จะนํามาซึ่งความไดเปรียบในการขยายธุรกิจในตลาดอินเดีย
เพื่อใหการเจรจาเปดตลาดดานการคาบริการ
และการลงทุนภายใตกรอบความตกลงการคาเสรี
อาเซียน–อินเดีย นํามาซึ่งประโยชนตอประเทศไทยใหมากที่สุด กรมเจรจาการคาระหวางประเทศไดวาจาง
บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จํากัด ใหทําการศึกษาผลกระทบทั้งดานบวกและลบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
จัดทําความตกลงการคาเสรีดานการคาบริการและการลงทุนในกรอบอาเซียน-อินเดีย
โดยวิเคราะห
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอม ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว รวมทั้งศึกษาแนวทางการเจรจาการคาของอินเดียภายใตความตกลงการคาเสรีที่อินเดียไดจดั ทํากับคูคา
อื่น เพื่อนํามาประกอบการเตรียมการเจรจาของไทย และเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับการ
จัดทําความตกลงการคาเสรีดงั กลาว เพื่อเปนขอมูลประกอบการกําหนดทาทีการเจรจาของภาครัฐที่มีหนาที่
รับผิดชอบการเจรจา นอกจากนี้ ยังมุงหมายใหภาคเอกชน ผูประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่มีความ
สนใจ ไดรับทราบผลดีผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเจรจาดังกลาว
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อาเซียนและอินเดียมีการขยายตัวของการสงออกภาคบริการในระดับสูง
ผลการศึกษาเบื้องตน พบวาทั้งอาเซียนและอินเดียเปนประเทศที่มีศักยภาพดานการทําธุรกิจบริการ
ในระดับสูง โดยดูไดจากอัตราการขยายตัวของการสงออกภาคบริการในระดับสูงของทั้งอาเซียน และอินเดีย
โดยเฉพาะสิงคโปร และอินเดียถือเปนสองประเทศที่มีสัดสวนการสงออกภาคบริการตอการสงออกทั้งหมด
สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ดังแสดงในภาพขางลาง
มูลคาการสงออกภาคบริการ India และประเทศใน ASEAN
มูลคาการสงออกภาคบริการของประเทศอินเดีย และประเทศกลุม ASEAN ป ค.ศ.
1980-2007 (ลานดอลลารสหรัฐฯ)
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Note: Other ASEAN Countries ประกอบดวย Brunei, Cambodia, Myanmar, and Vietnam
ที่มา: UNCTAD

ภาคบริการที่มีมูลคาและสัดสวนการสงออกสูงสุด 3 อันดับแรก ในกลุมประเทศอาเซียน ไดแก
หมวดบริการทองเที่ยว หมวดบริการทางธุรกิจอื่น ๆ และหมวดบริการคมนาคมขนสง ตามลําดับ
การสงออกในหมวดบริการคอมพิวเตอรและระบบขอมูลเปนสาขาการบริการที่มีสัดสวนการ
สงออกสูงที่สุดที่ประมาณรอยละ 38.73 ของมูลคาการสงออกภาคบริการทั้งหมด ซึ่งในสาขานี้ อาเซียนมี
สัดสวนการนําเขาที่คอนขางต่ํา คือเพียงรอยละ 1.08 ของมูลคาการนําเขาภาคบริการทั้งหมดเทานั้น
หมวดบริการที่อินเดียมีมูลคาการสงออกสูงกวามูลคานําเขา ไดแก หมวดบริการธุรกิจอื่น ๆ หมวด
การทองเที่ยว หมวดบริการทางการเงิน และ หมวดบริการสวนบุคคล/บริการทางวัฒนธรรมและกิจกรรม
นันทนาการ สวนหมวดบริการที่อินเดียมีมูลคาการนําเขาสูงกวามูลคาสงออก ไดแกหมวดการคมนาคมขนสง
หมวดการสื่อสาร หมวดบริการประกันภัย หมวดบริการกอสราง หมวดบริการภาครัฐ และหมวดบริการที่
เกี่ยวของกับการขอใบอนุญาตตางๆ
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ในดานการลงทุนโดยตรง
อินเดียเปนประเทศที่สามารถดึงดูดเงินลงทุนทางตรงเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วในระยะ 5 ปที่ผานมา โดย ในป 2005 - 2006 อินเดียไดรับเงินลงทุนโดยตรงเพิ่มขั้นถึงเกือบ 3 เทาตัว
และ จากป 2003 ถึงป 2008 พบวา อินเดียไดรับเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเกือบ 10 เทาตัว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ดานคอมพิวเตอรทั้งซอฟตแวรและฮารดแวร ที่มีเงินทุนไหลเขาในสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 12 ของมูลคาเงิน
ลงทุนไหลเขาทั้งหมด (ตัวเลขเม.ย. 2000 - ต.ค. 2008)
มูลคาการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ (FDI) India และประเทศใน ASEAN
10 อันดับแรกของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มี
มูลคา FDI Inflows มากที่สุด ป ค.ศ. 2006 และ 2007 (พันลานดอลลารสหรัฐฯ)

ที่มา: UNCTAD FDI/TNC Database (www.unctad.org/distatistics)

จากการวิเคราะหเชิงปริมาณ ในภาพรวม ไทยจะไดประโยชนจากการเปดตลาดภาคบริการระหวางอาเซียน
และอินเดีย
ในการศึกษานี้ ไดมีการวิเคราะหผลกระทบเชิงปริมาณของการตกลงการคาบริการและการลงทุน
ในกรอบความตกลงการคาเสรี อาเซียน – อินเดีย โดยในการประมวลผลแบบจําลอง (Simulation) ในครั้งนี้
ผูวิจัยไดใชขอมูลจากแบบจําลอง GTAP 7 และใชแบบจําลอง runGTAP 5 เปน
หลัก แลวทําการประมวลผลออกเปน 4 สถานการณดังนี้


สถานการณที่ 1 (Scenario A): ระดับการเปดตลาดสินคาเทากับ 100 เปอรเซ็นต แตไมมีการลด
อุปสรรคทางการคาบริการใดๆ ทั้งสิ้น Scenario A นี้จะใชเปนกลุมการทดลองควบคุม เพื่อพิจารณาให
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางเศรษฐกิจตาง ๆ ในกรณีที่ประเทศอาเซียนและประเทศอินเดีย
ไมไดมีการเปดเสรีการคาบริการ แตเปดเสรีเฉพาะการคาสินคา ถาผลการประมวลผลแบบจําลองพบวา
ระดับสวัสดิการสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากการทําเขตการคาเสรีใน Scenario A นี้ปรับตัวสูงขึ้นมากกวาใน
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สถานการณอื่นๆ นั่นก็หมายความวา ประเทศไทยและประเทศคูคาอื่นๆ ก็ไมมีความจําเปนที่จะตอง
เจรจาการคาเพื่อเปดเสรีการคาบริการแตอยางใด


สถานการณที่ 2 (Scenario B): เปดเสรีการคาอยางเต็มที่ทั้งในการคาสินคาและการคาบริการ นั่นคือ
ระดับการเปดตลาดสินคา 100 เปอรเซ็นต และลดอุปสรรคทางการคาบริการ 100 เปอรเซ็นตถาผลการ
ประมวลผลแบบจําลองพบวา ระดับสวัสดิการสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากการทําเขตการคาเสรีใน Scenario
B นี้ปรับตัวสูงขึ้นมากกวาในสถานการณอื่นๆ นั่นก็หมายความวา ประเทศไทยและประเทศคูคาอื่นๆ ก็
สมควรอยางยิ่งที่จะทําการเจรจาการคาเพื่อใหการเปดเสรีการคาอยางเต็มที่ทั้งในภาคการคาสินคาและ
การคาบริการ



สถานการณที่ 3 (Scenario C): ระดับการเปดตลาดสินคา 100 เปอรเซ็นต และลดอุปสรรคทางการคา
บริการ 20 เปอรเซ็นต



สถานการณที่ 4 (Scenario D): ระดับการเปดตลาดสินคา 100 เปอรเซ็นต และลดอุปสรรคทางการคา
บริการ 40 เปอรเซ็นต

สถานการณที่ 3 และ 4 ถูกนํามาประมวลผลในแบบจําลอง GTAP เพื่อใหเห็นถึงการปรับตัววาเมื่อ
มีการเปดเสรีเพิ่มมากขึ้นในภาคการคาบริการ แมวาจะยังไมถึงระดับ 100 เปอรเซ็นต แตเมื่อเปดเสรีเพิ่มขึ้น
แลว ตัวแปรทางเศรษฐศาสตรตาง ๆ ที่สําคัญจะมีการปรับตัวไปในทิศทางเชนไร
จากผลการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชแบบจําลอง GTAP พบวาการเปดเสรีทางการคาการบริการ
หรือสินคา โดยเฉพาะการลดขอกีดกันการคาบริการระหวางประเทศอาเซียนและอินเดีย จะสงผลกระทบ
ทางดานบวกตอประเทศไทยทั้งในแงระดับสวัสดิการสังคม (Social Welfare Level) ที่ปรับตัวสูงขึ้น อัน
แสดงใหเห็นวาหลังการเปดเสรีการคาทั้งการคาสินคาและการคาบริการแลว ในภาพรวม ประชาชนชาวไทย
สวนใหญนาจะมีความพึงพอใจและมีชวี ิตความเปนอยูทดี่ ีขึ้น
และยังสงสัญญาณที่ดีตอตัวแปรทาง
เศรษฐศาสตรมหภาคหลาย ๆ ตัวแปร ไมวาจะเปนการขยายตัวในมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
และอัตราการคาระหวางประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น
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ผลตอระดับสวัสดิการรสังคม (US$M
Million)
Country
India
Indonesiaa
Malaysiaa
Philippinnes
Singaporre
Thailandd
Cambodiia
Laos
Myanmar
Vietnam
Brunei
The Restt of The Worldd
Total

Uniit: US$ Millionn
Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D
3,140..00 14,281..90 3,228.992 3,317.800
986..30 9,375..00
972.557
958.800
774..70 23,889..80
802.339
830.100
217..90 5,231..00
222.999
228.100
945..20 29,986..50 1,260.556 1,575.900
786..10 18,221..50
871.662
957.100
51..50
385..00
54.339
57.300
9..90
69..90
10.993
12.000
53..50 1,627..00
55.441
57.300
46..20 1,965..10
57.008
68.000
54..00 1,085..20
53.008
52.100
-4,017..00 -114,893..40 -4,510.005 -5,003.100
3,048..30 -8,775..50 3,079.889 3,111.400

ที่มา: บริษัท ไบรอัน เคฟ (ปรระเทศไทย) จํากัด

แมวาประเททศไทยอาจจะะมิใชผูที่ไดรับประโยชนสูสงู ที่สุดจากการเปดเสรีการรคา อาเซียน - อินเดีย
ก
(Scenario A ถึง Scenarioo D) ไดบงชี้วาประเทศไทยมักติดอยูใน
ใ 3–4
แตผลการศึกษาในทุกสถานการณ
ผ
นมากที่สุดจากกการเปดเสรีการค
ก าในกรออบนี้ โดยผลการศึกษา
อันดับแรรกของประเททศที่จะไดรับผลประโยชน
ดังกลาวสสามารถนํามาาสรุปเปนขอเสนอแนะทาง
เ
งนโยบายและะขอพึงระวังได
ไ ดังตอไปนี้




การรลดขอกีดกันการค
น าบริการรระหวางประะเทศอาเซียน และอินเดีย จะสงผลกกระทบทางดานบวกต
า
อ
ประเทศไทยในแแงระดับสวัสดิ
ส การสังคม (social
(
welfarre level) ที่ปรับตัวสูงขึ้น อันแสดงใหเห็นวาหลัง
การรเปดเสรีการคคาทั้งการคาสินคาและการคาบริการแลว ในภาพรวมม ประชาชนชชาวไทยสวนใใหญนา จะ
มีความพึงพอใจและมีชวี ิตคววามเปนอยูที่ดีดีขนึ้
การรลดขอกีดกันการค
น าบริการรระหวางประะเทศอาเซียน และอินเดีดีย สงสัญญ
ญาณที่ดีตอตัวแปรทาง
ว
เศรรษฐศาสตรมหภาคหลาย
ห
ๆ ตัวแปร
แ
ไมววาจะเปนการขขยายตัวในมูลลคาผลิตภัณฑ
ฑมวลรวม
ภายยในประเทศ และอัตราการรคาระหวางปประเทศที่ปรับตั
บ วสูงขึ้น
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แมวาประเทศไทยอาจจะมิใชผูที่ไดรับประโยชนสูงที่สดุ จากการเปดเสรีการคาอินเดีย-อาเซียน
แต
ประเทศไทยก็มักจะติดอยูใ น 3-4 อันดับแรกของประเทศที่จะไดรับผลประโยชนมากที่สุดจากการเปด
เสรีการคาในกรอบนี้
ผลกระทบทางบวกทั้งหลายเหลานี้จะยิ่งขยายตัว และสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของไทยมากยิ่งขึ้น ก็
ตอเมื่อระดับการเปดเสรีการคาบริการมีการเปดกวางมากขึ้นและเกิดการลดการกีดกันทางการคาอยาง
เปนรูปธรรม ดังนั้นในการเจรจาการคาระหวางประเทศ ประเทศไทยจึงนาจะสามารถสนับสนุนการ
เปดเสรีทางการคาในกรอบนีไ้ ดอยางเต็มที่ ไมวาจะเปนการลดขอกีดกันทางการคาบริการในระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกันเอง หรือกับอินเดีย
แมวามูลคาการสงออกจะปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะการขยายตัวของตลาดสงออกของไทยไปยังหลาย ๆ
ประเทศ อาทิ ฟลิปปนส และอินเดีย แตก็เปนการขยายตัวในดานการคาสินคา แตสําหรับการคาบริการ
นั้น การสงออกบริการของประเทศไทยมีแนวโนมที่จะลดลงในเกือบจะทุกสาขา
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีแนวโนมทีจ่ ะพึ่งพิงการนําเขาบริการจากตางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในบริการสาธารณูปโภคดานพลังงาน แตก็เปนการนําเขาเพื่อไปสนับสนุนภาคเศรษฐกิจอืน่ ๆ สิ่งที่
ภาครัฐพึงระวัง คือ การสนับสนุนใหการสงออกการบริการในสาขาทีส่ ําคัญ ๆ ของไทยยังคงขยายตัว
ไดอยางตอเนือ่ งผานมาตรการสงเสริมตาง ๆ เชน การสงเสริมการทองเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อปองกันไมให
เกิดผลกระทบในทางลบตอดุลการคาของไทย
ภาคการบริการของไทยที่อาจจะเกิดการหดตัวภายหลังจากการเปดเสรีการคาบริการภายใตกรอบ
อินเดีย-อาเซียน คือ ภาคขนสงทางอากาศและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ภาครัฐจึงควรหาแนวทางในการ
วางมาตรการรองรับ โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในธุรกิจนี้
ในทางทฤษฎี ภาคบริการที่ไดประโยชนจากการเปดเสรีเปนมูลคาสูง ควรเปนผูทตี่ องรวมรับภาระใน
การรองรับหรือเยียวยาภาคบริการที่ไดรับผลกระทบในทางลบ โดยจากแบบจําลองเราพบวา ภาค
การคาสินคา และภาคบริการ เชน การกอสรางและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนผูรับประโยชน
ในแงของการขยายตัวของอุตสาหกรรม ควรมีสวนรวมในการสนับสนุนมาตรการการรองรับตาง ๆ
โดยอาจใชมาตรการทางภาษีเปนมาตรการสนับสนุน

จากการวิเคราะหเชิงคุณภาพในเบื้องตน ผลกระทบตอไทยในดานสิง่ แวดลอมอยูในระดับที่ต่ํา
สําหรับการประเมินผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมนั้น ไดมีการประเมินผลกระทบขั้นตน
โดยผานการหารือกับผูเชี่ยวชาญ และมีการระบุกลุมตัวแปรและตัวชี้วัดทางสิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อใช
เปนกรอบในการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสาขาการบริการและการลงทุนที่สนใจ อันไดแก สาขาการ
กอสราง การจัดจําหนาย การขนสง โสตทัศน การทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง บริการธุรกิจ บริการ
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สิ่งแวดลอม บริการจัดงานนิทรรศการ นันทนาการ การเกษตรและเกษตรแปรรูป ประมง อิเล็กทรอนิกส และ
การผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็ง
ทั้งนี้ ผลการศึกษา ชี้วาในสาขาบริการและการลงทุนดังกลาวขางตน ไทยจะไดรับผลกระทบในทาง
สิ่งแวดลอมทั้งตอทรัพยากรทางดานกายภาพและชีวภาพในระดับต่ําในหลายสาขาเนื่องจาก การผลิตในสาขา
บริการที่เพิ่มขึ้นมีผลตอสิ่งแวดลอมนอยกวา การผลิตสินคา และการเปดตลาดในบางสาขา เชน บริการ
สิ่งแวดลอม อาจสงผลใหคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติทางดานกายภาพและชีวภาพดีขึ้นดวย
นโยบายกฏระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวของ
นโยบายเศรษฐกิจของอินเดียมีลักษณะเปนระบบเปดเสรีทางการคา (Liberalization and Open
Door Policy) ซึ่งเปนระบบที่เริ่มตนใชเมื่อป 1991 โดยมีลักษณะแบบคอยๆ เปดทีละนอย ชวงแรกของ
นโยบายการเปดเสรีคือชวงภายหลังจากไดรับเอกราช ซึ่งเปนนโยบายที่คอนขางระมัดระวัง (Cautious
Welcome Policy 1948 -1966 ) และเริ่มผอนคลายมากขึ้นในชวง 1969-1971 (Selective and Restrictive
Policy) จนถึงชวงการเปดเสรีเพิ่มมากขึ้นในชวง 1980-1990 (Partial Liberalization Policy) ปจจุบัน
นโยบายการคาของประเทศอินเดียอยูในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (2008-2013) เปนแผนตอเนื่องและ
เปนไปในแนวทางเดียวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (2002-2007) ซึ่งยังคงเนนความเติบโตทางเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับการคาระหวางประเทศและพันธกรณีในฐานะสมาชิกขององคการการคาโลก (World Trade
Organization: WTO) แตไดเพิ่มเติมในสวนของความรวมมือทางการคาแบบพหุภาคี และทวิภาคีมากขึ้น ตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รัฐบาลไดเนนไปที่โครงการลงทุนภาครัฐ โดยไดกําหนดงบประมาณการลงทุนดาน
สาธารณูปโภคไวที่ 4.2 ลานลานรูป (ประมาณ 1 แสนลานเหรียญสหรัฐ) อีกทั้งยังไดริเริ่มโครงการประกัน
การจัดหางานใหกับคนยากจน โดยรัฐบาลไดรับประกันการวาจางงานจํานวน 100 วันตอป
จากนโยบายดังกลาวและปจจัยอื่น ๆ เปนที่คาดหมายไดวาเศรษฐกิจของอินเดียจะยังมีการขยายตัว
ในระดับที่ดี แมจะไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว แตการลงทุน
การใชจาย และการบริโภคภายในประเทศจะชวยพยุงเศรษฐกิจได ประกอบกับนักลงทุนตางชาติยังมีความ
เชื่อมั่นในเศรษฐกิจของอินเดีย และตลาดหุนอินเดียก็ยังเปนที่ดึงดูดของตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งคาดวาจะสงผล
ใหมีเงินทุนไหลเขาประเทศอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงมีแนวโนมวา มูลคาการลงทุนจากตางชาติ การสงออก
และเงินทุนสํารองตางประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น และอินเดียยังคงมีตลาดเงินทุนที่แข็งแกรง จึงคาดวาอัตราการ
เติบโตของ GDP ในปนี้จะยังอยูในระดับรอยละ 8
รายงานฉบับนี้ ไดมีการรวบรวม ขอมูลทั่วไป ขอมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของอินเดีย
ขอมูลเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายดานการลงทุน นโยบายดานการคาบริการ
งบประมาณ ระบบภาษี รูปแบบการลงทุนตางชาติกิจการที่หามตางชาติลงทุน และขอจํากัดในการลงทุนจาก
ตางชาติ
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โดยอินเดียเปดใหมีการลงทุนตางชาติในอุตสาหกรรมและบริการทุกประเภท เวนแตธุรกิจการคา
ปลี กและอุตสาหกรรมและบริการที่ เ กี่ ยวกั บความมั่นคงและพลังงานปรมาณู ธุรกิจ ดานการพนัน และ
ลอตเตอรี่ (Lottery Business, Gambling & Betting)
การลงทุนในอินเดียสามารถทําไดสองชองทางคือ (1) การลงทุนผานชองทางอัตโนมัติ และ (2)
การลงทุนที่ตองขออนุมัติจากรัฐบาล
(1) การลงทุนโดยผานชองทางอัตโนมัติ (Automatic route) การลงทุนในชองทางนี้อนุญาตใหนักลงทุน
ตางชาติลงทุนอินเดียโดยไมตองผานการอนุมัติจากรัฐบาล ทั้งนี้ นักลงทุนตางชาติตองแจงใหธนาคารกลาง
(Reserve Bank of India: RBI) ทราบถึงการลงทุนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกนําเงินมาลงทุนและวันที่
ออกหุนของบริษัท
ในปจจุบัน อินเดียมีการเปดเสรีดานการลงทุนเพิ่มขึ้นมาก จึงทําใหการลงทุนในสาขาสวนใหญ
สามารถดําเนินการผานชองทางนี้ได ซึ่งถือเปนการอํานวยความสะดวกและผอนคลายขอจํากัดดานการลงทุน
ในแงของสัดสวนการถือหุนของชาวตางชาติไดเปนอยางมาก เพราะการลงทุนผาน Automatic Route สวน
ใหญ จะอนุญาตใหตางชาติถือหุนไดถึงรอยละ 100 ทั้งนี้ การลงทุนในบางสาขาผานชองทางนี้ ก็ยังคงมีการ
กําหนดเพดานการถือหุนของคนตางชาติอยู
กิจการที่ไมสามารถลงทุนผานชองทางอัตโนมัติ มีหลายกรณีไดแก
 เปนกิจการที่อยูในรายการทีส่ งวนไวสําหรับอุตสาหกรรมขนาดยอม (Small Scale Sector)
 เปนกิจการของบริษัทใหม (New Ventures) ซึ่งเคยไดรว มลงทุนในอินเดียมากอนแลว
 เปนโครงการที่ไดเขาถือครองหุนของบริษัทภายในประเทศ
 เปนโครงการที่อยูในประเภทกิจการที่หามคนตางชาติลงทุน
 เปนกิจการที่เคยไดยื่นขอสงเสริมการลงทุนจาก FIPB แลวไมไดรับการอนุมัติ
(2) การลงทุนที่ตองไดรับอนุมัติจากรัฐบาล ตามความเห็นชอบของ Foreign Investment Policy Board:
FIPB) เปนการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการบางอยางที่กฎหมายกําหนดไว กลาวคือ
 เปนสาขาที่ตองไดรับใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรม (Industrial Licenses)
 อุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติอุตสาหกรรม (การพัฒนาและกฎระเบียบ), 1951
 มีทุนเรือนหุนตางชาติเกินกวารอยละ 24 ของอุตสาหกรรมที่สงวนไวสําหรับอุตสาหกรรม
ขนาดยอม แมหนวยธุรกิจนัน้ ๆจะถูกใหจดั เปนวิสาหกิจขนาดยอมก็ตาม
 เปนโครงการที่ไมอาจไดรับอนุญาตโดยผานชองทางอัตโนมัติของ RBI
 อุตสาหกรรมที่สงวนไวเฉพาะภาครัฐเทานัน้ คือ พลังงานปรมาณู และการรถไฟ

8







อุตสาหกรรมที่ประกาศใหตองมีการขอใบอนุญาตการผลิตตามกฎหมาย Development and
Regulation Act, 1951 คือ (a) การกลั่นและผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล (b) ซิการและบุหรี่ซึ่ง
ผลิตจากยาสูบ (c) อิเล็กทรอนิกสเกีย่ วกับอากาศยาน และอุปกรณดานการทหารทุกประเภท
(d) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัตถุระเบิด (e) เคมีภัณฑอันตราย (f) กรด Hydrocyanic และ
ผลิตภัณฑ (g) Isocyanate, Di-isocyanates of Hydrocarbon และ (h) ยาและเวชภัณฑ
สาขาที่อยูในรายการที่สงวนไวโดยเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมขนาดยอม (Small Sector
Industry) โดยวิสาหกิจขนาดยอม (Small Sector Unit) จะตองมีขนาดของทรัพยสินถาวร
มูลคาไมเกิน 10 ลานรูป
ธุรกิจที่มีทุนเรือนหุนตางชาติเกินกวารอยละ 24
ของอุตสาหกรรมที่สงวนไวสําหรับ
อุตสาหกรรมขนาดยอม แมหนวยธุรกิจนัน้ ๆจะถูกใหจดั เปนวิสาหกิจขนาดยอมก็ตาม

สําหรับภาคบริการนั้น อินเดียมีนโยบายสนับสนุนการบริการหลายเรื่อง ไดแก
(1) ผูใหบริการที่มีเงินไดเปนเงินตราตางประเทศเกินกวา 1 ลานรูป ในปที่ผานมาหรือปปจจุบัน
มีสิทธิที่จะไดรับเครดิตภาษี รวมทั้งบุคคลธรรมดาก็ใหมีสิทธิไดรับเครดิตภาษีเชนกันหากวา
มีรายไดในปที่ผานมาเกินกวา 5 แสนรูป โดยบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาว (ยกเวนโรงแรม
หรือภัตตาคาร) มีสิทธิไดเครดิตภาษี รอยละ 10 ของเงินตราตางประเทศที่ไดรับในปที่ผานมา
(2) กิจการดานโรงแรม/ภัตตาคารที่มีระดับตั้งแตหนึ่งดาวขึ้นไป ซึ่งไดรับอนุมัติจาก Department
of Tourism และผูใหบริการอื่นๆ ในสาขาการทองเที่ยวที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับ Department of
Tourism จะไดรับเครดิตภาษี รอยละ 5 ของของเงินตราตางประเทศที่ไดรับในปที่ผานมา
(3) ภัตตาคารที่ไมมีเครือขาย (Stand-alone) มีสิทธิไดรับเครดิตภาษี รอยละ 20 ของเงินตรา
ตางประเทศที่ไดรับในปที่ผานมา
(4) โรงแรมระดับ 1 และ 2 ดาว และภัตตาคารที่ไมมีเครือขาย จะนําเงินที่ไดรับเปนเงินตรา
ตางประเทศ ผานบัตรเครดิตนานาชาติ มาคํานวณเครดิตภาษีไดก็ตอเมื่อเงินนั้นไดรับชําระ
เสร็จสิ้นแลว
(5) เครดิตภาษีอาจนําไปใชไดเฉพาะกับการนําเขาสินคาทุน หรืออะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง หรือ
อุปกรณ สําหรับการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเฟอรนิ เจอร และสิน ค าที่ใ ช หมดไปในธุรกิจ
ประเภทนั้น แตสําหรับโรงแรมและภัตตาคารที่ไมมีเครือขาย อาจนํา เครดิตภาษีไปใชในการ
นํา เขาอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล อยางไรก็ดี หามมิใหโอนสิทธิในการนําเขาสินคา
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ในการเขาไปประกอบธุรกิจในอินเดีย นอกจากกฎระเบียบที่ซับซอนในแตละสาขาแลว ผูประกอบการยังตอง
ทําความรูจักกับตลาดอินเดียในแงมุม ดานสังคม วัฒนธรรม และผูคนดวย
นอกจากการศึกษาผลกระทบจากการเปดตลาดภาคบริการและการลงทุนระหวางอาเซียนและ
อินเดียในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังที่ไดกลาวขางตนแลว บริษัทที่ปรึกษาฯ ยังไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ และสิ่งแวดลอมในการประกอบธุรกิจและการลงทุนในอินเดีย รวมทั้งอุปสรรคทางการคาในรูป
มาตรการภาครัฐ (ซึ่งมีความซับซอน และแตกตางกันไปในรายละเอียดสําหรับบริการและการลงทุนในแตละ
สาขา) และไดศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคม และคนอินเดีย ซึ่งถือเปนความรูสําคัญซึ่งอาจไมสามารถ
ศึกษาไดโดยตรงจากการติดตามกฎระเบียบที่เปนลายลักษณอักษร แตตองอาศัยการสังเกต และประสบการณ
ตรง ซึ่งผูที่คุนเคยกับตลาดอินเดียไดใหแงมุมที่นาสนใจในหลายดาน เชน










เศรษฐกิจอินเดียเติบโตอยางรวดเร็ว แตยงั ปรากฏความเหลื่อมล้ําทางรายไดที่ชดั เจนอยู
สินคาจากตางประเทศมักจะถูกสงไปขายในเขตเมืองใหญ ๆ เทานั้น (New Delhi NCR, Mumbai,
Bangalore) อยางไรก็ดี เมืองเล็ก ๆ (พื้นที่นอยแตประชากรจํานวนมาก) ก็ทวีความสําคัญจนเปนที่ดงึ ดูด
ของหลาย ๆ ธุรกิจ (เชน Reebok)
การซื้อขายสินคา/ บริการในอินเดียนิยมใชเงินสดมากกวาบัตรเครดิต (ใชบัตรเครดิตเพียง 10%)
อินเดียไมมีระบบฐานขอมูลความนาเชื่อถือของลูกคาอยางเปนทางการ แตธนาคาร และสถาบันการเงิน
ก็มีการแบงปนขอมูลดังกลาวอยางไมเปนทางการบาง
ระบบกฎหมาย มีรากฐานมาจากระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ
อัตราการทุจริต (Corruption) ในอินเดีย ถูกจัดอันดับใหอยูอันดับที่ 72 (จาก 180 พื้นที่) จากการสํารวจ
ของ Transparency International ที่ทําการสํารวจในป 2007 (อันดับต่ํา Corruption สูง)
อินเดียมีการปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญาอยางเขมงวด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมซอฟทแวร
ธนาคารภาครัฐครองสวนแบงตลาดไวไดมากกวาธนาคารเอกชนโดยธนาคารภาครัฐถือสินทรัพยใน
สัดสวนสูงถึงรอยละ 70 ของสินทรัพยภาคธนาคารทั้งหมด

ความตกลงการคาดานบริการภายใตกรอบอื่นของอินเดียยึดโครงสรางและหลักการตามองคการการคาโลก
และมีการเปดตลาดแบบ positive list
ในสวนของประเด็นการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําความตกลงการคาภาคบริการ และการ
ลงทุน นั้น บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดศึกษาหลักการของกฎเกณฑดานการคาบริการ และการลงทุนภายใตกรอบ
ความตกลงการคาเสรีระหวางอินเดียและสิงคโปร (Singapore-India Comprehensive Economic Cooperation
Agreement: CECA) ซึ่งเปนความตกลงที่อินเดียใชบังคับแลวพบวา บทวาดวยการคาบริการภายใตความตก
ลง CECA มีโครงสรางของขอบทที่ยึดตามความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการภายใตองคการการคาโลก
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หรือ GATS เปนหลัก โดย CECA ครอบคลุมบทบัญญัติวาดวยกฎกติกาดานการคาบริการทุกประเด็นที่ปราฏ
ใน GATS
ยกเว น บทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการมี ส ว นร ว มที่ ม ากขึ้ น ของประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา (Increasing
Particiaption of Developing Countries) บทบัญญัติวาดวยการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ (Economic Integration
และ Labour Markets Integration Agreement) และบทบัญญัติวาดวยสถาบันที่อยูในสวนที่หาของ GATS
(Part V Institutional Provisions) ซึ่งเปนบทบัญญัติที่มีลักษณะเฉพาะสําหรับความตกลงที่มีลักษณะเปนพหุ
ภาคี
อยางไรก็ตาม มีบางบทบัญญัติใน CECA ที่มีเนื้อหาแตกตาง จากที่ปรากฏใน GATS เชน การ
กําหนดนิยามบริษัทที่ไมมีตัวตนชัดเจน หรือ บริษัทกระดาษ หรือที่เรียกวา shell company และกําหนดไมให
ไดรับประโยชนภายใตความตกลง และ การกําหนดวา ถาในอนาคต ฝายใดฝายหนึ่งไปทําความตกลงวาดวย
การคาบริการกับประเทศอื่น ๆ แลว จะตองใหการพิจารณาที่จะใหการปฏิบัติแกอีกฝายในระดับที่ไมดอยไป
กวาที่ระบุไวในความตกลงที่ไดจัดทําขึ้นนั้น
สําหรับการเปดตลาดภายใต CECA นั้น อินเดียยังคงยึดแนวทางการผูกพันการเปดตลาดแบบ
positive list โดย CECA ไดใชตารางขอผูกพันและหลักการในการเขียนขอผูกพันการเปดตลาดในลักษณะ
เดียวกับทีใ่ ชภายใต GATS ทั้งนี้ ขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการภายใต CECA ซึ่งไดขยายจํานวน
กิจกรรมที่เปดเสรีเปน 74 กิจกรรมภายใต CECA เปรียบเทียบกับ ขอผูกพันการเปดเสรีเพียง 23 กิจกรรม
ภายใต GATS และ การมีระดับการผูกพันการเปดเสรีที่ลึกขึ้น โดยบางกิจกรรมเปดโอกาสใหตางชาติถือหุน
ไดถึงรอยละ 74 สะทอนใหเห็นแนวโนมทาทีของอินเดียทีเ่ ปดรับการเปดเสรีการคาบริการมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน ก็มีทาทีเชิงรุกมากขึ้นในการเจรจาดานการคาบริการ โดยเฉพาะการใหบริการผานการ
เคลื่อนยายบุคคลธรรมดา (Mode 4) ที่อินเดียประสบความสําเร็จในการผลักดันใหมีการระบุประเภทอาชีพ
เชี่ยวชาญ 127 ประเภทที่ผูกพันใหสามารถใหบริการระหวางประเภทได โดยมีระยะเวลาพํานักไมเกิน 1 ป
หรือตามสัญญาจาง
สําหรับบทบัญญัติวาดวยการลงทุนภายใต FTA ของอินเดีย สวนใหญเปนบทบัญญัติที่ปรากฏใน
กรอบความตกลงอื่น ๆ อยูแลว เชน ความตกลงวาดวยการคุมครองการลงทุน (Bilateral Investment Treaty)
ซึ่งเปนความตกลงที่ไทยเองก็เปนภาคีอยู ดังนั้น หลักการหลัก ๆ ดานการลงทุนที่อินเดียยอมรับได จึงมีความ
สอดคลองกับหลักการที่ไทยนาจะสามารถยอมรับไดเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ในการผูกพันการเปดเสรีดานการ
ลงทุน การที่อินเดียยึดแนวทางการเปดเสรีการลงทุนโดยใช positive list approach ทั้ง ๆ ที่ สิงคโปรใช
negative list approach ในการเปดเสรีการลงทุนภายใต CECA เปนการสะทอนใหเห็นถึงทาทีที่ระมัดระวัง
ของอินเดียในการผูกพันการเปดเสรีการลงทุน โดยอินเดียผูกพันการเปดเสรีการลงทุนใน 55 กิจกรรมในภาค
การผลิต เชน การผลิตอาหารและเครื่องดืม่ สิ่งทอ เสื้อผากระเปาถือ กระเปาเดินทาง รองเทา ถุงเทา การยอม
และตกแตงหนัง ผลิตภัณฑทําดวยฟาง กระดาษ ผลิตภัณฑปโตรเลียม เคมีภณ
ั ฑ ยางและผลิตภัณฑพลาสติก
เครื่องจักรและอุปกรณ เครื่องใชไฟฟา รถยนต อุปกรณขนสง เฟอรนิเจอร ฯลฯ โดยไมมกี ารผูกพันการเปด
เสรีการลงทุนในสาขา เกษตร ประมง ปาไม และเหมืองแรเลย
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ผลการศึกษาและการวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของไทยและอินเดียในสาขาตาง ๆ เพื่อนํามาใช
ประกอบในการเสนอแนะทาทีการเจรจาที่เหมาะสมของไทย
จากการศึกษา พบวา ในภาพรวม อินเดียมีความไดเปรียบไทยในเรื่องขนาดตลาด ความล้ําหนา
ของตลาดทางการเงิน ความล้ําหนาทางธุรกิจ และนวัตกรรม และประเทศไทยมีความไดเปรียบอินเดียในดาน
สาธารณูปโภค เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม การสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศักยภาพของ
ตลาดแรงงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางประเทศในกลุมอาเซียน ดวยกันแลว พบวาสิงคโปร มี
ความไดเปรียบเหนือประเทศอื่นๆอยูหลายดาน ไมวาจะเปนระบบโครงสราง สาธารณูปโภค สุขภาพและ
ระบบการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การศึก ษาขั้ น สู ง และการฝก อบรม ศั ก ยภาพของตลาดสิน ค า ศัก ยภาพของ
ตลาดแรงงาน ความล้ําหนาของตลาดทางการเงิน ความล้ําหนาทางเทคโนโลยี ความล้ําหนาทางธุรกิจ และ
นวัตกรรม
จากการศึกษาพบวา การทองเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป การประมง สาขาโสต
ทัศน และ การบริการดานนันทนาการ เปนอุตสาหกรรมที่ ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูง
และมีความเปนไปไดสูงในการเปดตลาดมากขึ้น โดยอุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมเกษตรและ
เกษตรแปรรูปถือเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจสูง
ในสวนของอุตสาหกรรมดานอิเล็กทรอนิกสนั้น นับเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง
และมีนักลงทุนไทยไปลงทุนในอินเดียอยูแลว อีกทั้งประเทศอินเดียยังมีปจจัยสนับสนุนที่มีคุณภาพสําหรับ
อุตสาหกรรมนี้ จึงถือเปนอุตสาหกรรมที่ควรใหความสนใจสูงในการไปเจรจา
สาขาบริการกอสราง นับเปนอีกสาขาหนึ่งที่มีผูประกอบการรายใหญของไทยไปลงทุนและสนใจ
ไปให บ ริ ก ารในประเทศอิ น เดี ย จึ ง เป น อี ก สาขาหนึ่ ง ที่ ค วรให ค วามสนใจสู ง ในการไปเจรจารวมทั้ ง มี
มาตรการเชิงรุกเพื่อชวยเหลือผูประกอบการเชน การค้ําประกันทางการเงิน หรือการเจรจาแบบรัฐบาลตอ
รัฐบาล
ในขณะที่ สาขาบริการดานสิ่งแวดลอม การจัดงานนิทรรศการ และ การลงทุนน้ําดื่มและน้ําแข็ง
นั้น จัดเปนสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงถึงแมจะไมใชผูเลนที่มีความสามารถในการแขงขันสูงมากนัก
แตภาครัฐควรมีนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของที่จะทําใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากการคาบริการ
และการลงทุนในสาขาเหลานี้มากขึ้น
ในสวนของภาคจัดจําหนาย และ ภาคขนสง นั้นพบวา ยังมีอุปสรรคทางการคา กฏระเบียบ และ
มาตรการที่เกี่ยวของสูง และยังตองประสบกับสภาพการณแขงขันที่รุนแรงจากผูประกอบการขนาดใหญจาก
ประเทศอื่น หากผูประกอบการไทยมีความสนใจในการเขาไปทําธุรกิจในอินเดียในสาขานี้ ควรมีการศึกษา
อยางรอบคอบ และครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในอินเดียเพิ่มขึ้น เพื่อศึกษากลยุทธในการเขา
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ไปประกอบการในอินเดีย และควรเรียกรองใหประเทศอินเดียผอนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับ Single Brand
Policy นอกจากนี้ไมวาผูประกอบการจากอินเดียจะสนใจเขามาประกอบการในประเทศไทยหรือไม ก็ควรมี
การบังคับใชกฎระเบียบดานมาตรฐานตาง ๆ โดยเฉพาะการคุมครองผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรมี
การใหการสนับสนุนผูประกอบการขนาดเล็ก (SME) ภายในประเทศใหสามารถประกอบธุรกิจไดอยางยั่งยืน
ในสวนของสาขาขนสง จากการกําหนดกลยุทธในการเจรจา พบวา ธุรกิจบริการดานขนสงยังถือวาเปนธุรกิจ
ที่ยังไมพรอมที่จะมีการเปดเสรีอยางกวางขวาง ยังตองอยูใน Transition Period ดังนั้นจึงควรเจรจาไปใน
ทิศทางของการขอความรวมมือดานการขอใหอินเดียกําจัดขอจํากัดดานกระบวนการในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ เชนการผานแดน กระบวนการศุลกากร การยื่นเอกสาร ใหไมเกิดความ
ลําบากในการดําเนินการของผูประกอบการจากตางประเทศมากนัก
สวนสาขาธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ธุรกิจที่ปรึกษา ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับธุรกิจดานสิ่งแวดลอม ฯลฯ
เปนสาขาที่ประเทศไทยยังขาดบุคลากร อีกทั้งยังเปนสาขาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการพัฒนาความรู
ของประเทศ ถึงแมจะยังไมมีความสามารถในการแขงขันก็ควรมีการสนับสนุนใหมีการเคลื่อนยายบุคลากร
อยางเสรี ซึ่งสอดคลองกับความคาดหมายวาสาขาธุรกิจอื่น ๆ เปนสาขาที่อินเดียจะใหความสนใจและมีการ
เคลื่อนยายบุคลากรมายังประเทศไทย
ผลการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันเพื่อกําหนดกลยุทธในการเจรจา
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