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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจัดเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญของอินเดีย โดยในป
2560 ที่ผานมาการสงออกสินคาในอุตสาหกรรมดังกลาวมีสัดสวนราว 7% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(GDP) รวมทั้งสามารถสรางงานใหแกชาวอินเดียไดกวา 2.5 ลานตําแหนง ในดานการนําเขานั้น อินเดียเปนผูนําเขา
ทองคํามูลคาสูงเปนอันดับสองของโลกดวยมูลคา 36,253.80 ลานเหรียญสหรัฐ รองจากสวิตเซอรแลนดที่มูลคา
70,068.48 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ 80% ของการนําเขาทองคําของอินเดียเปนการนําเขาเพื่อผลิตเปนเครื่องประดับ
ทอง โดยปจจุบันอินเดียมีการเก็บภาษีนําเขาทองคําที่สูงถึง 10%
อยางไรก็ตาม ชวงปลายป 2560 ไดเกิดประเด็นเรื่องการปรับลดภาษีนําเขาทองคําของอินเดีย ดังนั้นเพื่อ
ชวยใหผูอานเขาใจเรื่องภาษีนี้ไดอยางตรงประเด็น ทางศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับจึงจัดทําบทความ
ดังกลาวในรูปแบบของคําถาม เพื่อเลาถึงอดีตความเปนมาของภาษีดังกลาว สถานการณปจจุบันของอินเดีย และ
ผลกระทบกับผูประกอบการไทยหากการลดภาษีนาํ เขาทองคําของอินเดียเกิดขึ้นจริง ในบทความ 3 คําถามเกี่ยวกับ
ภาษีทองคําของอินเดีย

มูลคาการนําเขาทองคําของอินเดียลดลง 25% เมื่อรัฐบาลปรับภาษีนําเขาในป 2556 ที่ 10%
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*เริ่มทยอยปรับภาษีนําเขาทองคําจาก 2% ในป 2555 เปน 4%, 6%, 8% จนหยุดอยูที่ 10% ในเดือนสิงหาคม 2556
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ที่มา: Global Trade Atlas, ประมวลผลโดยสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)

#1 เมื่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของอินเดีย แลวทําไม

ภาษีนําเขาทองคําตองสูงถึง 10%

สืบเนื่องจากในปงบประมาณ 2555 อินเดียขาดดุลบัญชีเดินสะพัดถึง 4.7% ของ GDP ซึ่งมีสาเหตุหลัก
จากมูลคาการนําเขาที่สูงกวาการสงออก โดยทองคําเปนหนึ่งในสินคานําเขาที่ทําใหอินเดียขาดดุลอยางมหาศาล จึง
ทําใหรัฐบาลอินเดียตองใชยาแรงอยางมาตรการทางภาษีเพื่อจํากัดการนําเขาสินคาดังกลาว โดยในป 2555 ได
ทยอยปรับภาษีขาเขาจาก 2% เปน 4%, 6%, 8% จนหยุดอยูที่ 10% ในเดือนสิงหาคม 2556 รวมทั้งธนาคารกลาง
ของอินเดียไดกําหนดสัดสวนการนําเขาทองคําเปน 80:20 นั่นคือ การนําเขาทองคํารอยละ 80 จะตองถูกนําเขามา
เพื่อใชภายในประเทศ และอีกรอยละ 20 จะตองนําเขามาเพื่อผลิตเปนเครื่องประดับเพื่อการสงออกเทานั้น
ผลจากนโยบายดังกลาวทําใหในป 2556 อินเดียขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงเหลือเพียง 1.7% ของ GDP
รวมทั้งการนําเขาทองคําก็ลดลงทันทีถึง 25% แตมาตรการดังกลาวก็ทําใหเกิดผลขางเคียงไมนอย เพราะสงผลให
เครื่องประดับทองของอินเดียมีความสามารถในการแขงขันลดลงในตลาดโลก เนื่องจากตนทุนการผลิตสูงขึ้นจาก
ราคาวัตถุดิบโดยเปรียบเทียบ นอกจากนั้นผลที่ตามมาอีกประการคือทําใหเกิดการลักลอบนําเขาทองคําอยาง
มหาศาลถึง 120 ตันในป 2559 (ขอมูลจาก World Gold Council)
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#2 นอกจากภาษีนําเขาทองคํา 10% แลว ยังมีอะไรเปนอุปสรรคตออุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดับของอินเดีย

ในป 2559 การสงออกเครื่องประดับทองของอินเดียมีมูลคา 9,046.74 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัว
19.09% ขณะที่ป 2560 มูลคาดังกลาวหดตัวลงถึง 9.06% เมื่อเทียบกับปกอนหนา อันเปนผลจากเศรษฐกิจภายใน
ของคู คา รายใหญ อย า งสหรั ฐอาหรับ เอมิเรตส ที่ยั งไมฟ นตั วนั ก อี กทั้ งยั งมี ปจ จัย กดดัน เพิ่ม เติ มจากการจั ดเก็ บ
ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 5% ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสที่ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อมกราคม 2561 และการจัดเก็บภาษี
สินคาและบริการ (GST) 3% สําหรับทองคําและเครื่องประดับทองภายในประเทศอินเดียเอง ที่ประกาศเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2560 ลวนจะยิ่งทําใหมูลคาการสงออกและการบริโภคทองคําภายในประเทศอินเดียลดลง จึงทําให
ประธานสภาสงเสริมการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับอินเดีย (Gem and Jewellery Export Promotion
Council: GJEPC) ออกมาเรียกรองใหรัฐบาลลดภาษีการนําเขาทองคําลงจาก 10% เหลือเพียง 4% เพื่อผอนคลาย
สถานการณ ดั ง กล า ว รวมทั้ ง ยั ง เป น การกระตุ น การส ง ออก และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ให แ ก
อุตสาหกรรมในประเทศได

#3 หากอินเดียลดภาษีนําเขาทองคําลงจริงจาก 10% เหลือเพียง 4% จะเกิดผลกระทบตอผู

สงออกของไทยอยางไร

ประเด็นดังกลาวคุณเบญจมา มาอินทร ผูอํานวยการฝายวิเคราะหบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด ใหเกียรติตอบขอสงสัย วาหากอินเดียลดภาษีการนําเขาทองคําลงจริงจะสงผลกระทบกับไทย
แนนอนแตจะมากหรือนอยนั้น ขอแบงเปนผลกระทบตอผูประกอบการคาทองคํา และผลกระทบตอการลงทุนของ
ไทยในภาพรวม กลาวคือ ในดานผลกระทบตอผูสงออกทองคําของไทยนั้นเกิดขึ้นอยางแนนอนแตคงไมมาก เพราะ
หากดูสถิติการคาจะพบวาอินเดียเปนตลาดสงออกทองคําของไทยในลําดับที่ 9 มีสัดสวนการสงออก 0.79% เทานั้น
คิดเปนมูลคาเพียง 45.04 ลานเหรียญสหรัฐ ขณะที่ตลาดสงออกทองคําหลักของไทยคือสวิตเซอรแลนดนั้นมีมูลคา
ถึง 3,280.70 ลานเหรียญสหรัฐ สวนผลกระทบตอการลงทุนของไทยในภาพรวม จะพบวานักลงทุนจะไดประโยชน
จากเหตุการณดังกลาว เพราะหากมีการลดภาษีนําเขาทองคําจริง จะทําใหราคาทองคําในตลาดอินเดียลดลง ซึ่งเปน
การกระตุนใหเกิดอุปสงคตอทองคําในประเทศมากขึ้น และจะทําใหราคาทองคําในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นในที่สุด
ดังนั้นจะสงผลบวกตอภาพรวมการลงทุนของไทย แตอยางไรก็ตามสถานการณดังกลาวก็ทําใหราคาวัตถุดิบทองคํา
เพิ่มขึ้นและกลับมาสงผลกระทบตอตนทุนของผูผลิตเครื่องประดับทองเชนกัน
ทั้งนี้ยังไมเปนที่แนชัดวาการลดภาษีนําเขาทองคําของอินเดียจะเกิดขึ้นเมื่อใด เพราะหากดูบริบทของบัญชี
เดินสะพัดของอินเดียแลวจะพบวาป 2560 ที่ผานมาอินเดียขาดดุลมหาศาลจากการนําเขาที่สูงกวาการสงออก
ดังนั้นหากอินเดียผอนคลายมาตรการจํากัดการนําเขาทองคําลงจริง จะยิ่งทําใหนําเขาทองคํามากขึ้น และจะยิ่ง
ซ้ําเติมใหเกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากขึ้น แมกระทั่งสํานักขาว Economictimes ของอินเดียเองก็ยังมองวา
การลดภาษีดังกลาวเปนเรื่องยาก หรือหากเกิดขึ้นจริงก็คงลดลงเหลือเพียง 8% จากเดิม 10% ก็เปนได
ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
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