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สรุปข่าวเดน่รายสัปดาห์ 
 
 
 

โดยส านกังานสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศ ณ เมอืงมมุไบ ประเทศอนิเดยี 
ประจ าวนัที ่6 – 12 กรกฎาคม 2562 

ผูผ้ลติยางลอ้รอ้งขอรฐั ลดภาษนี าเขา้ยางพารา 

สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์แห่งอินเดีย (Automotive Tyre Manufacturers’ Association: ATMA) ร้องขอให้รัฐบาลใหม ่
ของอินเดียลดอากรน าเข้ายางพาราจาก 25% เหลือไม่เกิน 10% เพ่ือสนับสนุนการน ายางธรรมชาติมาผลิตยางล้อเพ่ือส่งออก 
ตามนโยบาย Export from India โดยโน้มน้าวรัฐบาลว่าอินเดียมีศักยภาพที่จะขยายการส่งออกในช่วง 3-4 ปีนี้หากรัฐบาล
ช่วยลดภาษีและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศท่ีเป็นต้นน้ าและลูกค้าปลายทาง  

จากข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์อินเดีย พบว่าการส่งออกยางรถยนต์ของอินเดียเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2018-19 การ
ส่งออกมีมูลค่า 1.29 แสนล้าน ขยายตัว 15% จากปีก่อนหน้า และคาดว่าจะขยายตัวรองรับการเข้ามาผลิตรถยนต์และรถไฟฟ้า
ในอินเดีย ทั้งนี้ การเพาะปลูกยางพาราของอินเดียในระยะ 3 ปีข้างหน้ายังท าได้จ ากัด โดยรองรับการใช้ภายในประเทศได้
ประมาณ 50-60%   

อย่างไรก็ตาม ภาษีน าเข้ายางธรรมชาติยังมีอัตราสูงถึง 25% ซึ่งสูงกว่าหลายประเทศท่ีน าเข้ายางพารา  นอกจากนี้             
การน าเข้ายังยึดโยงกับเงื่อนด้านการส่งออกยางล้อด้วยโดยต้องน ามาผลิตและส่งออกให้ได้ภายใน 6 เดือน จากเดิมที่ก าลังไว้ที่ 
18 เดือน ในขณะที่ ภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนวัตถุดิบจากการผลิตภายในประเทศท่ีไม่ทันต่อความต้องการ 
และการก าหนดให้ยางธรรมชาติอยู่ในกลุ่มสินค้าค้าไม่ได้รับสิทธิภายใต้ FTA (negative list) สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ฯ จึง
พยายามผลักดันให้ขยายเวลาการน าวัตถุดิบมาผลิตเพ่ือส่งออกเป็น 12 เดือน และปรับลดภาษีให้เอื้อต่อการน าเข้าด้วย 

 
https://www.business-standard.com/article/markets/supply-cut-likely-to-raise-natural-rubber-prices-in-indian-markets-119022300007_1.html 

 ข้อมลูเพิ่มเติมและข้อคดิเหน็ 
อินเดียมีความต้องการใช้ยางธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2 ของโลก การบริโภคในปี 2561 อยู่ที ่1.21 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก

ปีก่อนหน้า 9% โดย 68% ของยางที่ใช้จะน าไปท ายางล้อส าหรับรถประเภทต่างๆ ซ่ึง ICRA คาดว่าความต้องการยางในอินเดีย
จะขยายตัวในช่วง 2019-2023 ที่ประมาณ 7-9% ต่อปี ขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ก าลังเติบโต ซ่ึงมีผู้ผลิตยาง ได้แก ่
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Goodyear, Bridgestone, Apollo, Falcon, CEAT และ MRF นอกเหนือจากนั้น ยางธรรมชาติในอินเดียใช้ท ารองเท้า (10%) 
สายยาง (5%) และอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นต้น 

ในด้านอุปทาน ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ระบุว่าอินเดียมีพ้ืนทีป่ลูกยางประมาณ 4.5 ล้านไร่ 80% 
ปลูกในรัฐภาคใต ้ได้แก่ ทมิฬนาฑูและเกราละ รวมถึงบางส่วนในรัฐกรณาฏกะและรัฐมหาราชฏระ ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ฝนตกชุกและอยู่ใกล้
ของโรงงาน โดยต้นยางส่วนใหญ่ในรัฐทางตอนใต้มีอายุมากแล้ว ประกอบกับอุทักภัยในรัฐเกราละ ท าให้ในปี 2561 ผลิตยางได้
เพียง 6.48 แสนตัน ต่ าว่าปีก่อนหน้า (โดย 81% เป็นการน าเข้ายางแท่ง แหล่งน าเข้าหลัก ได้แก่ อินโดนีเซีย 45.4% เวียดนาม 
17%  ไทย 13.4% และมาเลเซีย 8.2%) ในขณะที่ ค่าเงินรูปีอ่อนตัวและอากรน าเข้ามีอัตราสูงท าให้ต้นทุนการผลิตยางล้อ             
สูงตามไปด้วย และในปี 2019 คณะกรรมการการยางของอินเดีย (Indian Rubber Board) คาดว่าอินเดียจะสามารถผลิตยาง     
ได้เองเพียง 7.50 แสนตัน ท าให้มีช่องว่างประมาณ 45% ทีต่้องน าเข้าจากต่างประเทศอีกไม่ต่ ากว่า 5 แสนตัน 

ในส่วนของไทย อินเดียน าเข้ายางธรรมชาติจากไทยในปี 2561 มูลค่า 172.26 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้น 26.13% จาก
ปีก่อนหน้า ในขณะที่การส่งออกยางไปอินเดียในช่วง ม.ค. – พ.ค. 2562 ลดลง 36.02% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ 
เป็นผลจากต้นทุนและราคายางของไทยที่สูงกว่าคู่แข่งและคุณภาพที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่อินเดียก าหนด อย่างไรก็ดี ภายหลัง
จากการประกาศนโยบายและมาตรการใหม่ของรัฐบาลอินเดียในเดือน ก.ค. 2562 มีความเป็นไปได้ว่าอินเดียอาจลดอากรน าเข้า
วัตถุดิบประเภทยางที่ยังไม่มีการผลิตในอินเดีย อาทิ ยางบิวไทล์ (Butyl Rubber) ยางสไตรีบิวตาไดอีน (Styrene-Butadiene 
Rubber) ยาง EPDM (Ethylene-propylene Diene Rubber) และ Polyester Tyre Cord รวมถึงยางผสมที่ใช้เทคโนโลยี                
ซิลิก้า นอกจากนี้ มีแนวโน้มว่ารัฐบาลอินเดียมีแผนจะน าน้ ายางจ านวนมากไปใช้ในการก่อสร้างถนนในอินเดีย ซึ่งอาจเป็นโอกาส
ที่ต้องมีการเจรจาแลกเปลี่ยนการค้าแบบ G to G รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตไทย-อินเดีย-โลก 
โดยปรับใช้รูปแบบของ ASEAN Industrial Cooperation Scheme (AICO) 

อย่างไรก็ดี ในระยะยาว เมื่ออินเดียสามารถปลูกยางได้เพียงพอต่อการใช้ในประเทศ ไทยอาจต้องใช้อินเดียเป็นแหล่ง
วัตถุดิบในการลงทุนผลิตสินค้าจากยางพารา รวมถึงน าไม้ยางพาราจากไทยไปแปรรูปในอินเดียด้วย รองรับโอกาสในตลาด
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องนอน อุปกรณ์ก่อสร้าง และวัสดุ/บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆ ทั้งนี้ จ าเป็นต้องศึกษาและหา
พันธมิตรที่น่าเชื่อถือในการเข้ามาร่วมลงทุนในรัฐต่างๆ ของอินเดีย (อาทิ Association of Latex Products, All India Rubber 
Industries Association และ Indian Rubber Manufacturers Research Association)  

ทีม่า http://atmaindia.org  
https://commerce.gov.in/writereaddata/uploadedfile/MOC_636871123490373426_National%20Rubber%20Policy%202019.pdf 
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