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ความคืบหนา้เปิดเสรีคา้ปลีกอินเดีย 

  หลังจากที�รัฐบาลอินเดีย โดยกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียได้ประกาศเปิด
เสรีค้าปลีกสาํหรับธุรกจิต่างชาติประเภท Single Brand โดยมีประกาศอนุญาตให้บริษัทค้าปลีกต่างชาติ
สามารถถือหุ้นได้ถึง 100% ตั=งแต่วันที� 10 มกราคม 2555 ที�ผ่านมา ด้วยการออกหนังสือเวียนฉบับที� 
1/2012 (Circular 1/2012) แก้ไขกฎระเบียบเกี�ยวกับการลงทุนจากต่างชาติในธุรกิจค้าปลีกประเภท 
Single Brand ในหนังสอืเวียนฉบับที� 2/2011 (Circular 2/2011) อนุญาตให้บริษัทค้าปลีกต่างชาติ
สามารถเข้าไปลงทุนถือหุ้นในธุรกจิค้าปลีกประเภท Single Brand ในประเทศอนิเดียได้ 100% แต่บริษัทฯ 
จะต้องได้รับการอนุมัตโิดยผ่านช่องทางรัฐบาลเท่านั=น โดยมีเงื�อนไข ดังนี=  

1. การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ในธุรกจิค้าปลีกประเภท Single Brand ในประเทศ 
อนิเดียจะต้องมุ่งเน้นในด้านการผลิตและการตลาด การพัฒนาให้สนิค้ามีเพียงพอสาํหรับผู้บริโภค กระตุ้น
ให้มีการจัดซื= อจัดหาสินค้าจากในประเทศอินเดีย รวมทั=งเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท
อินเดียโดยช่วยให้บริษัทอินเดียเหล่านี= สามารถเข้าถึงการออกแบบระดับโลก เทคโนโลยี และการบริหาร
จัดการ 

2. การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ในธุรกจิค้าปลีกประเภท Single Brand ในประเทศ 
อนิเดียจะต้องเป็นไปตามเงื�อนไขต่อไปนี=  

2.1 สนิค้าที�จะจาํหน่ายจะต้องเป็นสนิค้าที�เป็นตรายี�ห้อเดียว (Single Brand) เท่านั=น 
2.2 สินค้าที�จะจําหน่ายจะต้องเป็นตรายี�ห้อเดียวกันทั�วโลก นั�นคือ สนิค้าดังกล่าวที�

วางจาํหน่ายในประเทศอนิเดยีจะต้องเป็นตรายี�ห้อเดียวกบัที�วางจาํหน่ายในประเทศอื�นๆด้วย 
2.3 สนิค้าที�จะจาํหน่ายครอบคลุมเฉพาะสนิค้าที�ผลิตขึ=นสาํหรับตรายี�ห้อนั=นๆเท่านั=น 
2.4 บริษัทค้าปลีกต่างชาติจะต้องเป็นเจ้าของตรายี�ห้อนั=นเอง 
2.5 บริษัทค้าปลีกต่างชาติที�ลงทุนถอืหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 51 จะต้องจัดซื=อ/จัดหา 

สินค้าจากอุตสาหกรรมขนาดย่อม/อุตสาหกรรมครอบครัว/อุตสาหกรรมพื= นบ้านของอินเดียอย่างน้อย 
ร้อยละ 30 ของมูลค่าสนิค้าที�จาํหน่าย ทั=งนี=  อุตสาหกรรมขนาดย่อมหมายถึงอุตสาหกรรมที�มีเงินลงทุนใน
โรงงานและเครื�องจักรไม่เกนิ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยคิดจากมูลค่าเมื�อทาํการติดตั=งในครั=งแรกและไม่
หักค่าเสื�อมราคา อย่างไรกต็าม เมื�อใดที�มูลค่าการลงทุนเกนิ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ บริษัทนั=นๆ จะต้องพ้น
จากสถานะของอุตสาหกรรมขนาดย่อมไป กระบวนการดังกล่าวจะเป็นกระบวนการรับรองตนเอง (Self 
Certification) ของอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยจะมีการสุ่มตรวจโดยหน่วยงานตรวจสอบเป็นระยะๆ 

3. บริษัทค้าปลีกต่างชาติที�ประสงคจ์ะเปิดธุรกิจค้าปลีกประเภท Single Brand ใน 
ประเทศอนิเดยีโดยถือหุ้น 100% จะต้องยื�นคาํขอผ่าน Secretariat for Industrial Assistance สงักัดกรม
นโยบายและส่งเสริมอตุสาหกรรม (Department of Industrial Policy and Promotion) โดยในการยื�นคาํ
ขออนุญาตจะต้องระบุสนิค้าและประเภทสนิค้าที�จะจาํหน่ายภายใต้ Single Brand ให้ชัดเจนเพื�อให้รัฐบาล
อนุมัตต่ิอไป 
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4. กระบวนการพิจารณาคาํขออนุญาตจะดาํเนินการโดยกรมนโยบายและส่งเสริม 
อุตสาหกรรม (Department of Industrial Policy and Promotion) เพื�อพิจารณาว่าสนิค้าที�ขออนุญาต
จาํหน่ายนั=นเป็นไปตามแนวทางในประกาศของรัฐบาลหรือไม่ ก่อนที�จะส่งต่อให้คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศ (FIPB: Foreign Investment Promotion Board) พิจารณาต่อไป 

บริษทัคา้ปลีกประเภทอาหารและเครื%องดื%มเริ%มทะยอยเขา้ตลาด 

  นโยบายเปิดเสรีค้าปลีกประเภท Single Brand ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากบริษัทค้า
ปลีกต่างชาติเป็นอย่างมากเนื�องจากอินเดียเป็นตลาดใหญ่และมีศักยภาพ อย่างไรกต็าม ตั=งแต่รัฐบาล
อินเดียประกาศอนุญาตให้บริษัทต่างชาติสามารถถือหุ้นในธุรกิจค้าปลีกประเภท Single Brand ได้ถึง 
100% มาตั=งแต่เดอืนมกราคม 2555 เป็นต้นมา ปรากฏว่าเริ�มมีบริษัทค้าปลีกต่างชาตทิะยอยกันเข้าตลาด
อินเดียแล้ว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทค้าปลีกประเภทอาหารและเครื�องดื�มที�เป็น Chain ระดับโลก ได้แก่ 
Starbuck Coffee, Dunkin’ Donuts และ Krispy Kreme ซึ�งที�คึกคักมากจะเป็นร้านโดนัท เนื�องจาก
ผู้บริโภคอินเดียนิยมบริโภคอาหารประเภทแป้งและนํ=าตาลอยู่แล้ว ประกอบกับอินเดียเป็นประเทศที�มี
อัตราการเจริญเติบโตของผู้บริโภควัยเดก็สงู ด้วยปัจจัยสาํคัญเหล่านี= ทาํให้บริษัทค้าปลีกประเภทอาหาร
และเครื�องดื�ม โดยเฉพาะร้านโดนัททะยอยเข้าตลาดอินเดยีกันอย่างคึกคกั 

1) Dunkin’ Donuts เริ�มเข้าตลาดอนิเดียเป็นเจ้าแรกโดยร่วมมือกับบริษัท Jubilant  
FoodWorks ซึ�งเป็น Franchisee ของ Domino’s Pizza ในอินเดียอยู่แล้ว ได้ลงทุนเบื= องต้นเป็นเงิน 120 
ล้านรูปี (ประมาณ 76 ล้านบาท) เพื�อเปิดร้าน Dunkin’ Donuts อย่างน้อย 10 สาขา สาํหรับในปี 2555-
2556 โดยในระยะแรกจะเน้นเปิดสาขาเฉพาะในเขตกรุงนิวเดลีและปริมณฑล (NCR: National Capital 
Region) ทั= งนี=  ได้เปิดให้บริการไปแล้ว 3 สาขา รวมทั= งยังลงทุนอีก 90 ล้านรูปี 
(ประมาณ 54 ล้านบาท) สาํหรับการวิจัยและพัฒนา และสร้างโรงงานที� เมือง Noida    
หลังจากนั=นจึงจะขยายการเปิดสาขาไปยังภูมิภาคอื�นๆของประเทศ ซึ�งบริษัทฯ มีแผนที�
จะขยายสาขาให้ได้จาํนวน 100 สาขาทั�วประเทศอนิเดยีภายในปี 2560  

2) Krispy Kreme โดนัทชื�อดังของอเมริกากเ็ริ�มเข้าตลาดอนิเดยีแล้ว 
เช่นกนั โดยได้ร่วมทุนกบับริษัท Bedrock Food Company ซึ�งเป็น Franchisee ของร้านแซนดวิ์ช Subway 
จาํนวน 185 สาขา ในเขตทางเหนือ ตะวันตก และใต้ของอนิเดยีอยู่แล้ว มีสาํนักงานใหญ่อยู่ที�กรุงนิวเดลี  
มีแผนจะเปิดร้าน Krispy Kreme สาขาแรกภายในปีนี=  และคาดว่าจะสามารถขยายสาขาเป็น 35 สาขา 

ภายในปี 2560 โดยบริษัท Bedrock Food Company ได้รับสิทธิในการเปิดร้าน 
Krispy Kreme เฉพาะในเขตทางเหนือของอินเดียเท่านั=น ส่วนเขตพื=นที�ทางใต้และ
ตะวันตกของอินเดีย บริษัท Krispy Kreme ได้ร่วมมือกบัอีกบริษัทหนึ�ง คือ บริษัท 
City Max Hotels ซึ�งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทค้าปลีกที�ใหญ่ที�สดุกลุ่มหนึ�ง
จากดูไบ คือ กลุ่มบริษัท Landmark Group ได้ตกลงที�จะเปิดร้าน Krispy Kreme 

จาํนวน 80 สาขาในเขตพื=นที�ทางใต้และตะวันตกของอนิเดียภายในปี 2560    
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3) Starbucks ตัดสนิใจหวนคืนเข้ามาร่วมทุนอกีครั=งกบับริษัทใหญ่ของอนิเดยีรายใหม่  
คือ กลุ่มบริษัท Tata โดยถือหุ้นเท่ากันในสดัส่วน 50:50 หลังจากที�เคยพยายามจับมือกับบริษัทแฟรนไชส์
ของอินโดนีเซียและกลุ่มบริษัท Future Group ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกของอินเดียมาแล้วครั=งหนึ�งแต่ไม่ประสบ
ผลสาํเร็จ เนื�องจากความล่าช้าและการทุจริตในระบบราชการของอินเดีย เลยยกเลิกโครงการไปเมื�อปี 
2550 แต่หลังจากที�รัฐบาลอนิเดียประกาศเปิดเสรีค้าปลีกสาํหรับบริษัทต่างชาติประเภท Single Brand ให้
สามารถถือหุ้นได้ถึง 100% ตั=งแต่วันที� 10 มกราคม 2555 ที�ผ่านมา 
จากที�เคยอนุญาตให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 บริษัท Starbucks ก็
ตัดสนิใจกลับเข้ามาตลาดอินเดียอีกครั=งหนึ�ง โดยหวังอาศัยความยิ�งใหญ่
และความเป็นเจ้าถิ�นของกลุ่มบริษัท Tata เป็นปัจจัยสู่ความสาํเร็จใน
ตลาดอนิเดีย  
  การร่วมทุนครั=งนี=  บริษัท Starbucks กับกลุ่มบริษัท Tata เริ�มต้นด้วยเงินลงทุนประมาณ 
1,000-1,500 ล้านรูปี (ประมาณ 600-900 ล้านบาท) ในปีแรก และเตรียมพร้อมที�จะขยายการลงทุน
ในอินเดียเป็นเงินอกีประมาณ 5,500 ล้านรูปี (ประมาณ 3,300 ล้านบาท) ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ทั=งนี=  
Starbucks มีแผนที�จะเปิดร้านจาํนวน 40 สาขาภายในเดือนธันวาคม 2555 นี=  โดยครึ�งหนึ�งจะเปิดใน
โรงแรมหรูและที�เหลือจะเปิดในศูนย์การค้าที�ทันสมัยและถนนสายหรูในเมืองสาํคัญของอินเดีย ซึ�งน่าจะ
เริ�มทะยอยเปิดได้ตั=งแต่เดือนกนัยายนเป็นต้นไป อนึ�ง ขณะนี=กลุ่มบริษัท Tata ซึ�งดาํเนินธุรกิจหลายอย่าง
ได้เตรียมสถานที�เปิดร้านกาแฟ Starbucks ไว้แล้วตามเมืองสาํคัญของอินเดีย คือ นิวเดลีและปริมณฑล 
มุมไบ บังคาลอร์ และเจนไน โดยคาดว่าจะเปิดร้านกาแฟประมาณเมืองละ 3-4 สาขาก่อน เริ�มจากมุมไบ 
แล้วจึงขยายไปนิวเดลีและปริมณฑล ตามด้วยบังกาลอร์และเจนไน ตามลําดับ ซึ�งร้านกาแฟที�จะเปิดใน
โรงแรมกจ็ะเปิดในโรงแรมของกลุ่มบริษัท Tata คือ เครือโรงแรม Taj Mahal 

ยกัษใ์หญ่เฟอรนิ์เจอรจ์ากสวีเดนยงัคงต่อรอง 

  สาํหรับบริษัท IKEA ยักษ์ใหญ่เฟอร์นิเจอร์จากสวีเดน ซึ�งเป็นธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์
ประเภท Single Brand ที�สนใจจะเข้าไปลงทุนในตลาดอินเดียมาหลายปีแล้ว เนื�องจากตลาดเฟอร์นิเจอร์
และของตกแต่งบ้านในอินเดียมีมูลค่ามหาศาลถึง 925,000 ล้านรูปีต่อปี (ประมาณกว่า 600,000 ล้าน
บาท) โดยสดัส่วนของธุรกิจค้าปลีกที�เป็นระบบ (Organized Retails) ในอินเดียยังมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ตํ�า
กว่าร้อยละ 5 โดยที�เหลือจะเป็นมูลค่าการจาํหน่ายปลีกในธุรกิจค้าปลีกที�ยังไม่เป็นระบบ (Unorganized 
Retails) หรือที�เรียกว่า Kirana Shops ซึ�งเป็นร้านค้าปลีกขนาดเลก็แบบดั=งเดิมของอินเดีย โดย IKEA 
หวังว่า หากเข้าตลาดอนิเดียได้จะสามารถช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากธุรกจิค้าปลีกที�ยังไม่เป็นระบบเหล่านี= ได้
อกีมหาศาล ทั=งนี=  ในอดีตที�ผ่านมา IKEA ได้ใช้ความพยายามอย่างมากที�จะเรียกร้องให้รัฐบาลอนิเดียผ่อน
คลายกฎระเบียบการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ= น แต่ดูเหมือนว่าความ
พยายามต่างๆจะไร้ผล และความล่าช้าในการทาํงานเพื�อแก้ไขปัญหาของรัฐบาลอนิเดียกท็าํให้ IKEA ต้อง
ประกาศยกเลิกการลงทุนมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทไปในเดือนมิถุนายน 2552 
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  หลังจากที�รัฐบาลอนิเดียประกาศเปิดเสรีค้าปลีกครั=งใหม่เมื�อเดือนมกราคม 2555 ที�ผ่าน
มา  IKEA กไ็ด้กลับเข้าตลาดอินเดียอีกครั=ง โดยครั=งนี= มีเป้าหมายที�จะลงทุนเป็นเงินจาํนวนมหาศาลถึง 
105,000 ล้านรูปี (ประมาณ 63,000 ล้านบาท) แต่ IKEA ในฐานะยักษ์ใหญ่ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ของ
โลกกยั็งต่อรองกบัรัฐบาลอนิเดยีขอให้ผ่อนคลายหลักเกณฑข้์อบังคบับางข้อ ซึ�งประเดน็หลกั กคื็อ  

  “บริษทัคา้ปลีกต่างชาติที�ลงทุนถือหุน้เกินกว่า รอ้ยละ 51 จะตอ้งจดัซื$อ/จดัหา สินคา้จาก
อุตสาหกรรมขนาดย่อม/อุตสาหกรรมครอบครวั/อุตสาหกรรมพื$นบา้นของอินเดียอย่างนอ้ย รอ้ยละ 30
ของมูลค่าสินคา้ที�จาํหน่าย ทั$งนี$  อุตสาหกรรมขนาดย่อมหมายถึงอุตสาหกรรมที�มีเงินลงทุนในโรงงานและ
เครื�องจกัรไม่เกิน 1 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ โดยคิดจากมูลค่าเมื�อทําการติดตั$งในครั$งแรกและไม่หักค่าเสื�อม
ราคา อย่างไรกต็าม เมื�อใดที�มูลค่าการลงทุนเกิน 1 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ บริษัทนั$นๆ จะตอ้งพน้จากสถานะ
ของอุตสาหกรรมขนาดย่อมไป”  

  แม้ว่าบริษัท IKEA จะทําการจัดซื= อสินค้าจากอุตสาหกรรมขนาดย่อม/อุตสาหกรรม
ครอบครัว/ อุตสาหกรรมพื= นบ้านของอินเดียอยู่แล้ว แต่กไ็ด้ขอต่อรองกับรัฐบาลอินเดีย ในเรื�องสัดส่วน
อย่างน้อยร้อยละ 30 ที� ต้องจัดซื= อ/จัดหาจากอุตสาหกรรมขนาดย่อม/อุตสาหกรรมครอบครัว/
อุตสาหกรรมพื= นบ้านของอินเดียที�มีเงินลงทุนไม่เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามที�รัฐบาลอินเดียกาํหนด 
โดยขอให้พิจารณาจากยอดจัดซื= อ/จัดหามูลค่าสะสมเป็นเวลา 10 ปีเริ�มจากวันที�ได้รับการอนุมัติจาก
รัฐบาลอินเดีย นอกจากนั=น สาํหรับบริษัทที� เป็นอุตสาหกรรมขนาด
ย่อม/อุตสาหกรรมครอบครัว/อุตสาหกรรมพื= นบ้านของอินเดียที�มี
มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นี=  เมื�อบริษัท IKEA 
ได้จัดซื= อ/จัดหาสนิค้าจากบริษัทเหล่านี= ไประยะหนึ�ง บริษัทฯ เหล่านี= ก็
อาจจะขยายตัวใหญ่ขึ= นทาํให้มีเงินลงทุนเกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ�ง
บริษัท IKEA ได้เสนอว่าขอให้นาํมูลค่าการจัดซื= อ/จัดหาจากบริษัทฯ 
เหล่านี= รวมอยู่ในสดัส่วนร้อยละ 30 ต่อไปด้วย ซึ�งประเดน็ข้อเรียกร้อง
ของบริษัท IKEA ดังกล่าว รัฐบาลอินเดียโดยกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ยังไม่มีท่าที
สนองตอบ เพียงแต่ระบุว่าจะมีการกาํหนดแนวทางปฏิบัติ (Guideline) ที�ชัดเจนต่อไปเท่านั=น 

ความคิดเห็นสาํนกังานฯ  

  การเปิดเสรีค้าปลีกสําหรับธุรกิจค้าปลีกต่างชาติโดยรัฐบาลอินเดีย จนถึงขณะนี= มีผล
เฉพาะธุรกิจค้าปลีกประเภท Single Brand เท่านั=น ที�รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้บริษัทต่างชาติถือหุ้นได้ถึง 
100%  ส่วนธุรกิจค้าปลีกประเภท Multi Brand รัฐบาลอินเดียยังไม่อนุญาตให้บริษัทต่างชาติเข้าไปทาํ
ธุรกิจในประเทศอินเดีย ทาํให้ธุรกิจค้าปลีกต่างชาติประเภท Multi Brand อย่างเช่น Wal-Mart, 
Carefour, Tesco ฯลฯ ใช้วิธีหลีกเลี�ยงด้วยการเข้าตลาดอนิเดียโดยการร่วมทุนกับบริษัทค้าปลีกท้องถิ�น
ของอินเดียเปิดธุรกิจค้าส่งประเภท Cash and Carry แทน ซึ�งรัฐบาลอนิเดียอนุญาตให้บริษัทต่างชาติถือ
หุ้นได้ถึง 100% เช่นกนั อย่างไรกต็าม สาํนักงานฯ มีข้อสงัเกต ดงันี=  
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- แม้ว่ารัฐบาลอนิเดียจะอนุญาตให้บริษัทค้าปลีกต่างชาติสามารถถอืหุ้นได้ถึง 100%  
ในธุรกจิค้าปลีกประเภท Single Brand และธุรกจิค้าส่งประเภท Cash and Carry แต่บริษัทต่างชาติที�เข้าไป
ลงทุนในประเทศอนิเดียกยั็งเลือกที�จะถือหุ้นในสดัส่วนน้อยกว่า 100% โดยยอมร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ�น 
เพื�ออาศัยความเชี�ยวชาญของบริษัทท้องถิ�นในการดาํเนินธุรกจิและการติดต่อกบัภาคราชการของอินเดียซึ�ง
ยังล้าหลังอยู่มากเป็นปัญหาอย่างมากในการติดต่อขออนุญาตต่างๆ    

- สาํหรับธุรกจิค้าปลีกประเภท Single Brand จากต่างประเทศที�กาํลังเข้าตลาดอนิเดีย 
กนัอย่างคึกคักจะเป็นธุรกจิประเภทร้านอาหารและเครื�องดื�มที�เป็น Chain Stores เป็นหลัก โดยเฉพาะร้าน
กาแฟ ร้านอาหารฟาสต์ฟูด และร้านจาํหน่ายโดนัท ซึ�งน่าจะเป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างรวดเรว็ของชน
ชั=นกลางและผู้บริโภครุ่นเยาว์และวัยรุ่น ซึ�งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอนิเดยีในขณะนี=  

- นอกจากนี=  บริษัทค้าปลีกต่างชาติ เช่น Starbucks กเ็ลือกที�จะถือหุ้นเพียงร้อยละ 50  
เพื�อจะได้ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเสรีค้าปลีกใหม่ ที�กาํหนดเงื�อนไขให้บริษัทต่างชาติที�ถือหุ้น
เกินกว่าร้อยละ 51 ขึ= นไปต้องจัดซื= อ/จัดหาสินค้าจากอุตสาหกรรมขนาดย่อม/อุตสาหกรรมครอบครัว/
อุตสาหกรรมพื=นบ้านของอนิเดยีอย่างน้อยร้อยละ 30 ของมูลค่าสนิค้าที�จาํหน่าย และสามารถใช้ประโยชน์
จากหุ้นส่วนในแง่การตลาด ความสมัพันธก์บัภาครัฐ รวมไปถงึทาํเลในการเปิดร้านอกีด้วย 

---------------------------------------------------- 

สํานกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมอืงมุมไบ 
10 กนัยายน 2555 

 

   

 

   


