อินเดียปรับขึ้นภาษีนาเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
รัฐบาลอินเดียได้ปรับขึ้นภาษีนาเข้า สินค้าจานวน 19 รายการ ซึ่งรวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับ อัน
ได้แก่ เพชรที่ผ่านการตัด โกลน และเจียระไน เพชรสังเคราะห์ (Lab Grown Diamonds) รวมถึง พลอยสี
เจียระไน ถูกปรับขึ้นภาษีจากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้ อยละ 7.5 เครื่องประดับทองและชิ้นส่วนเครื่องประดับที่ทา
ด้ วยทองคา มี ภาษี นาเข้ า ใหม่เ ป็ นร้อยละ 20 จากเดิ มร้อยละ 15 โดยมี ผ ลบั ง คับใช้ แล้ว ตั้ งแต่ เมื่ อ วั นที่ 27
กันยายน 2561 สาหรับสาเหตุของการปรับขึ้นภาษีนาเข้า สินค้า ในครั้งนี้ รัฐบาลให้เหตุผลว่าสินค้า ดังกล่าวเป็น
สินค้าที่มีการขาดดุลการค้า จึงต้องปรับขึ้นภาษีนาเข้าเพื่อจะได้ลดการนาเข้า ซึ่งจะทาให้ขาดดุล การค้าลดลง อีกทั้ง
ยังจะช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิต เครื่องประดับในอินเดียมีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่งออกเครื่องประดับได้เพิ่มขึ้น
และนาไปสู่การสร้างแบรนด์เครื่องประดับอินเดียต่อไป
ทั้งนี้ ไทยอาจได้รับผลกระทบจากการที่อินเดียปรับขึ้นภาษีนาเข้า เนื่องจากอินเดียเป็นคู่ค้าสาคัญของไทย
โดยล่าสุดในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2561 ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไปยังอินเดียรวมเป็นมูลค่าราว
260.18 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสินค้าส่งออกหลักกว่าครึ่งหนึ่ง เป็นเพชรเจียระไน รองลงมาเป็นเครื่องประดับทอง
(สัดส่วนร้อยละ 9) และพลอยเนื้อแข็งเจียระไน (สัดส่วนร้อยละ 7)
เนื่องจากภายใต้กรอบอาเซียน-อินเดีย เพชรเจียระไนและ
พลอยเนื้อแข็งเจียระไน ได้รับการยกเว้นภาษีนาเข้าหากสินค้าที่ส่งออก
ไปยั ง อิ น เดี ย ได้ แ หล่ ง ก าเนิ ด สิ น ค้ า แต่ ห ากสิ น ค้ า ไม่ ไ ด้ ต ามกฎ
แหล่งกาเนิดสินค้า ไทยก็จะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีนาเข้า
ของอินเดียในครั้งนี้ โดยเฉพาะเพชรเจียระไน สินค้าหลักของไทยใน
ตลาดอิ น เดี ย เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมเพชรเจี ย ระไนของอิ น เดี ย มี
ศักยภาพมาก นับเป็นแหล่งเจียระไนเพชรที่สาคัญเป็นอันดับต้นๆ ของ ภาพจาก The Diamond Loupe
โลก โดยแรงงานชาวอินเดียสามารถเจียระไนเพชรได้ทุกขนาด ฉะนั้น
อินเดียก็ไม่จาเป็นต้องนาเข้าจากไทย จึงอาจลดการนาเข้าเพชรเจียระไนจากไทยลง
ส่ ว นพลอยเนื้ อ แข็ ง เจี ย ระไนก็ น่ า จะได้ รั บ ผลกระทบเช่ น เดี ย วกั น เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
เครื่องประดับตกแต่งพลอยสีของอินเดียมีสัดส่วนน้อยมาก โดยอุตสาหกรรมหลักของอินเดียคือ อุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องประดับทองที่มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 80 รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพชร อีกทั้งชาวอินเดีย
ก็สามารถเจียระไนพลอยสีได้ เองทั้งพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อน ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับพลอยสี อินเดียจึงอาจลดการนาเข้าพลอยเนื้อแข็งเจียระไนจากไทยลง ซึ่งความ
ไม่จาเป็นต้องนาเข้าพลอยเนื้อแข็งเจียระไนจากไทยนั้น สะท้อนให้เห็นจากสถิติส่งออกของไทยในช่วงเดือนมกราคม
– สิงหาคม 2561 ที่ไทยส่งออกพลอยเนื้อแข็งเจียระไนไปยังอินเดียด้วยมูลค่าลดลงร้อยละ 22.63
สาหรับเครื่องประดับทอง อินเดียระงับการใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีภายใต้กรอบความตกลงอาเซียน-อินเดียเป็น
การชั่วคราว และด้วยอินเดียมีศักยภาพการผลิตเครื่องประดับทอง จึงไม่จาเป็นต้องนาเข้าเครื่องประดับทองจาก
ไทย ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารปรั บ ขึ้ น ภาษี น าเข้ า ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ร าคาสิ น ค้ า น าเข้ า สู ง ขึ้ น อิ น เดี ย จึ ง อาจลดการน าเข้ า
เครื่องประดับทองจากไทยลง
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ทั้งนี้ อินเดียปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง ผู้ประกอบการไทยจึงควรติดตาม
ข่าวสารอย่างใกล้ชิด และเตรียมกลยุทธ์รับมือ เพื่อลดทอนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการค้าขายกับอินเดียได้ใน
อนาคต

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
25 ตุลาคม 2561
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