3 คำถำมเกี่ยวกับภำษีทองคำของอินเดีย
อุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จัดเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของอินเดีย โดยในปี
2560 ที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าวมีสัดส่วนราว 7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) รวมทั้งสามารถสร้างงานให้แก่ชาวอินเดียได้กว่า 2.5 ล้านตาแหน่ง ในด้านการนาเข้านั้น อินเดียเป็นผู้นาเข้า
ทองคามูลค่าสูงเป็นอันดับสองของโลกด้วยมูลค่า 36,253.80 ล้านเหรียญสหรัฐ รองจากสวิตเซอร์แลนด์ที่มูลค่า
70,068.48 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ 80% ของการนาเข้าทองคาของอินเดียเป็นการนาเข้าเพื่อผลิตเป็นเครื่องประดับ
ทอง โดยปัจจุบันอินเดียมีการเก็บภาษีนาเข้าทองคาที่สูงถึง 10%
อย่างไรก็ตาม ช่วงปลายปี 2560 ได้เกิดประเด็นเรื่องการปรับลดภาษีนาเข้าทองคาของอินเดีย ดังนั้น เพื่อ
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องภาษีนี้ได้อย่างตรงประเด็น ทางศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับจึงจัด ทาบทความ
ดังกล่าวในรูปแบบของคาถาม เพื่อเล่าถึงอดีตความเป็นมาของภาษีดังกล่าว สถานการณ์ปัจจุบันของอินเดีย และ
ผลกระทบกับผู้ประกอบการไทยหากการลดภาษีนาเข้าทองคาของอินเดียเกิดขึ้นจริง ในบทความ 3 คาถามเกี่ยวกับ
ภาษีทองคาของอินเดีย

มูลค่ำกำรนำเข้ำทองคำของอินเดียลดลง 25% เมื่อรัฐบำลปรับภำษีนำเข้ำในปี 2556 ที่ 10%
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ที่มา: Global Trade Atlas, ประมวลผลโดยสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

#1 เมื่ออุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีควำมสำคัญต่อเศรษฐกิจของอินเดีย แล้วทำไม
ภำษีนำเข้ำทองคำต้องสูงถึง 10%
สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2555 อินเดียขาดดุลบัญชีเดินสะพัดถึง 4.7% ของ GDP ซึ่งมีสาเหตุหลัก
จากมูลค่าการนาเข้าที่สูงกว่าการส่งออก โดยทองคาเป็นหนึ่งในสินค้านาเข้าที่ทาให้อินเดียขาดดุลอย่างมหาศาล จึง
ทาให้รัฐบาลอินเดียต้องใช้ยาแรงอย่างมาตรการทางภาษี เพื่อจากัดการนาเข้า สินค้าดังกล่าว โดยในปี 2555 ได้
ทยอยปรับภาษีขาเข้าจาก 2% เป็น 4%, 6%, 8% จนหยุดอยู่ที่ 10% ในเดือนสิงหาคม 2556 รวมทั้งธนาคารกลาง
ของอินเดียได้กาหนดสัดส่วนการนาเข้าทองคาเป็น 80:20 นั่นคือ การนาเข้าทองคาร้อยละ 80 จะต้องถูกนาเข้ามา
เพื่อใช้ภายในประเทศ และอีกร้อยละ 20 จะต้องนาเข้ามาเพื่อผลิตเป็นเครื่องประดับเพื่อการส่งออกเท่านั้น
ผลจากนโยบายดังกล่าวทาให้ในปี 2556 อินเดียขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงเหลือเพียง 1.7% ของ GDP
รวมทั้งการนาเข้าทองคาก็ลดลงทันทีถึง 25% แต่มาตรการดังกล่าวก็ทาให้เกิดผลข้างเคียงไม่น้อย เพราะส่งผลให้
เครื่องประดับทองของอินเดียมีความสามารถในการแข่งขันลดลงในตลาดโลก เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจาก
ราคาวัตถุดิบโดยเปรียบเทียบ นอกจากนั้นผลที่ตามมาอีกประการคือทาให้เกิดการลักลอบนาเข้าทองคาอย่าง
มหาศาลถึง 120 ตันในปี 2559 (ข้อมูลจาก World Gold Council)
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#2 นอกจำกภำษีนำเข้ำทองคำ 10% แล้ว ยังมีอะไรเป็นอุปสรรคต่ออุตสำหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของอินเดีย
ในปี 2559 การส่ ง ออกเครื่องประดั บ ทองของอิ น เดี ย มี มู ลค่า 9,046.74 ล้ า นเหรีย ญสหรัฐ ขยายตัว
19.09% ขณะที่ปี 2560 มูลค่าดังกล่าวหดตัวลงถึง 9.06% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากเศรษฐกิจภายใน
ของคู่ ค้ า รายใหญ่อย่ างสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ที่ยั งไม่ ฟื้นตั วนัก อี กทั้ ง ยั ง มี ปัจจั ยกดดั นเพิ่ม เติม จาก การจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5% ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อมกราคม 2561 และการจัดเก็บภาษี
สินค้าและบริการ (GST) 3% สาหรับทองคาและเครื่องประดับทองภายในประเทศอินเดียเอง ที่ประกาศเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2560 ล้วนจะยิ่งทาให้มูลค่าการส่งออกและการบริโภคทองคาภายในประเทศอินเดียลดลง จึงทาให้
ประธานสภาส่งเสริม การส่ง ออกอั ญ มณี และเครื่องประดับอิ นเดีย (Gem and Jewellery Export Promotion
Council: GJEPC) ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลลดภาษีการนาเข้าทองคาลงจาก 10% เหลือเพียง 4% เพื่อผ่อนคลาย
สถานการณ์ ดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง ยั ง เป็ น การกระตุ้ น การส่ ง ออก และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ แ ก่
อุตสาหกรรมในประเทศได้

#3 หำกอินเดียลดภำษีนำเข้ำทองคำลงจริงจำก 10% เหลือเพียง 4% จะเกิดผลกระทบต่อผู้
ส่งออกของไทยอย่ำงไร
ประเด็นดังกล่าวคุณเบญจมา มาอินทร์ ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด ให้เกียรติตอบข้อสงสัย ว่าหากอินเดียลดภาษีการนาเข้าทองคาลงจริง จะส่งผลกระทบกับไทย
แน่นอนแต่จะมากหรือน้อยนั้น ขอแบ่งเป็นผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้าทองคา และผลกระทบต่อการลงทุนของ
ไทยในภาพรวม กล่าวคือ ในด้านผลกระทบต่อผู้ส่งออกทองคาของไทยนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่คงไม่มาก เพราะ
หากดูสถิติการค้าจะพบว่าอินเดียเป็นตลาดส่งออกทองคาของไทยในลาดับที่ 9 มีสัดส่วนการส่งออก 0.79% เท่านัน้
คิดเป็นมูลค่าเพียง 45.04 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ตลาดส่งออกทองคาหลักของไทยคือสวิตเซอร์แลนด์ นั้นมีมูลค่า
ถึง 3,280.70 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนผลกระทบต่อการลงทุนของไทยในภาพรวม จะพบว่า นักลงทุนจะได้ประโยชน์
จากเหตุการณ์ดังกล่าว เพราะหากมีการลดภาษีนาเข้าทองคาจริง จะทาให้ราคาทองคาในตลาดอินเดียลดลง ซึ่งเป็น
การกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ต่อทองคาในประเทศมากขึ้น และจะทาให้ราคาทองคาในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น ในที่สุด
ดังนั้นจะส่งผลบวกต่อภาพรวมการลงทุนของไทย แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวก็ทาให้ราคาวัตถุดิบทองคา
เพิ่มขึ้นและกลับมาส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ผลิตเครื่องประดับทองเช่นกัน
ทั้งนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการลดภาษีนาเข้าทองคาของอินเดียจะเกิดขึ้นเมื่อใด เพราะหากดูบริบทของบัญชี
เดินสะพัดของอินเดียแล้วจะพบว่าปี 2560 ที่ผ่านมาอินเดียขาดดุลมหาศาลจากการนาเข้าที่สูงกว่าการส่งออก
ดังนั้นหากอินเดียผ่อนคลายมาตรการจากัดการนาเข้าทองคาลงจริง จะยิ่งทาให้นาเข้าทองคามากขึ้น และจะยิ่ง
ซ้าเติมให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากขึ้น แม้กระทั่งสานักข่าว Economictimes ของอินเดียเองก็ยังมองว่า
การลดภาษีดังกล่าวเป็นเรื่องยาก หรือหากเกิดขึ้นจริงก็คงลดลงเหลือเพียง 8% จากเดิม 10% ก็เป็นได้
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