อิ นเดีย…ก้าวย่างสู่การเป็ นศูนย์กลาง IT ครบวงจร
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ในช่วงหลายปี ทผ่ี า่ นมา อินเดียได้กลายเป็ นตลาดผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทเ่ี ติบโตเร็วทีส่ ดุ ในโลก โดยในปี 2559
ตลาดผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ของอินเดียมีมลู ค่าราว 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิม่ ขึน้ จาก 69,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2555 หรือขยายตัวเฉลีย่ ราว 11% ต่อปี ขณะทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ของอินเดีย
ได้คาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ในอินเดียจะเพิม่ ขึน้ แตะระดับ 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563
หรือขยายตัวเฉลีย่ ราว 62% ต่อปี ในอีก 3 ปี ขา้ งหน้า ปั จจัยสนับสนุนสําคัญทีท่ าํ ให้ความต้องการผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ในอินเดียเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว นอกจากเป็ นเพราะกําลังซื้อของชาวอินเดียทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามเศรษฐกิจทีข่ ยายตัวดีแล้ว ยังมีสาเหตุ
สําคัญมาจากการทีอ่ นิ เดียเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Hub) ทีส่ าํ คัญของโลก
แม้ความต้องการผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์จะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว แต่หากพิจารณาในภาคการผลิตพบว่าอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของอินเดียยังพัฒนาไปได้ไม่มากนัก โดยในปี 2557 อินเดียผลิตผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์คดิ เป็ นมูลค่า
ราว 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็ นสัดส่วนเพียง 40% ของความต้องการใช้ภายในประเทศเท่านัน้ ทําให้อนิ เดีย
ต้องพึง่ พาการนําเข้าจํานวนมากเพื่อเติมเต็มความต้องการในประเทศ โดยในปี 2559 อินเดียต้องนําเข้าผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นมูลค่ากว่า 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็ นสัดส่วน 10% ของมูลค่านําเข้ารวม ซึง่ ถือเป็ น
สินค้านําเข้าอันดับ 3 ของอินเดีย และเป็ นหนึ่งในสาเหตุหลักทีท่ าํ ให้อนิ เดียประสบปั ญหาขาดดุลการค้าเรือ้ รัง
ภายใต้นโยบาย Make In India ทีถ่ อื กําเนิดขึน้ ในปี 2557 ซึง่ มีเป้ าหมายทีจ่ ะพัฒนาภาคการผลิตในประเทศ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ถกู ยกให้เป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้ าหมายอันดับต้นๆ ทีร่ ฐั บาลอินเดียต้องการดึงดูดการลงทุน
จากต่างชาติให้ยา้ ยฐานการผลิตเข้ามาในอินเดีย เพราะนอกจากจะช่วยสนับสนุ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดีย
และลดการนําเข้าแล้ว ยังช่วยต่อยอดอุตสาหกรรม IT ของอินเดียให้ครอบคลุมตลอดทัง้ ห่วงโซ่อุปทาน ทัง้ ในส่วนของ
ภาคบริการด้าน IT ทีอ่ นิ เดียเชีย่ วชาญอยูแ่ ล้ว และในส่วนของภาคการผลิตสินค้าด้าน IT เพือ่ ยกระดับประเทศไปสู่การเป็ น
ศูนย์กลางด้าน IT อย่างครบวงจร ดังจะเห็นได้ว่ารัฐบาลอินเดียให้สทิ ธิประโยชน์ต่างๆ แก่นกั ลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มที่ อาทิ อนุญาตให้นกั ลงทุนต่างชาติถอื หุน้ ได้ 100% และยกเว้นภาษีนําเข้าวัตถุดบิ เป็ นต้น
นับตัง้ แต่นโยบาย Make in India เริม่ ใช้ในปี 2557 จนถึงปั จจุบนั มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในอินเดียแล้วคิดเป็ นมูลค่าราว 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อิเล็กทรอนิกส์ของอินเดีย คาดว่าเม็ดเงินลงทุนดังกล่าวจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 56,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 ซึง่ จะทํา
ให้อนิ เดียสามารถผลิตผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศจนสามารถส่งออกได้ในปี
2563 เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า ปั จจุบนั มีผผู้ ลิตผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลกหลายรายได้เข้าไป
ลงทุนในอินเดียแล้ว ไม่ว่าจะเป็ น Samsung, Intel, Foxconn และ Huawei เป็ นต้น
การเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของอินเดียในปั จจุบนั ถือเป็ นโอกาสของไทยทัง้ ในด้านการค้าและ
การลงทุน ในด้านการค้า ปั จจุบนั แม้อนิ เดียไม่ใช่ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทส่ี าํ คัญของไทย เพราะไทย
พึง่ พาการส่งออกผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ไปอินเดียคิดเป็ นสัดส่วนเพียงราว 1% ของมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดของไทย แต่พบว่ามูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์หลายชนิดของไทยไปอินเดียขยายตัว
ในระดับสูง อาทิ แผงวงจรไฟฟ้ า วงจรรวม และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งเป็ นสินค้าทีไ่ ทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานสําคัญของ
ภูมภิ าคและของโลก ขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของอินเดียยังอยูใ่ นช่วงเริม่ ต้นของการพัฒนา ทําให้ยงั ต้องพึง่ พา
การนําเข้าวัตถุดบิ และชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็ นหลัก ขณะทีใ่ นมิตดิ า้ นการลงทุน ด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทัง้ ด้าน
ภาษีแ ละมิใ ช่ ภ าษีท่ีร ัฐ บาลอิน เดีย ให้ก ับ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติเ พื่อ ดึง ดู ด เม็ด เงิน ลงทุ น ถือ เป็ นโอกาสสํา คัญ ของ
ผูป้ ระกอบการไทยทีม่ ศี กั ยภาพในการออกไปลงทุนในอินเดียซึง่ กําลังจะก้าวขึน้ เป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์
สําคัญของโลกในอนาคตอันใกล้
Disclaimer : คอลัมน์น้ เี ป็ นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาํ เป็ นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของ EXIM BANK
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