โทรทัศน์ LED เครื่องปรับอากาศ โตเร็วแน่ในอินเดีย
ผลแห่งการกระจายพนักงาน มาตรการทางานที่บ้าน
บริ ษัท Sharp India Ltd ผู้เ ล่ นรายใหญ่ด้านเครื่องปรับอากาศและโทรทัศน์ในอินเดีย เปิด เผยว่ามาตรการ
ทางานที่บ้านและการกระจายพนักงานทาให้อุปสงค์ในเครื่องปรับอากาศสู งขึ้นมาก รวมไปถึงโทรทัศน์จอ LED ที่คาดว่า
จะเติบโตอย่างรวดเร็วไปอีกหลายปีต่อจากนี้
สาหรับตลาดโทรทัศน์ LED นั้น ชาวอินเดียมองหาโทรทัศน์ที่มีค วามละเอียดภาพสู ง (full high definition)
เสี ยงคมชัด และสี สันชัดเจน โดยความต้องการโทรทัศน์ที่เพิ่ มสู งขึ้นเป็นผลมาจากครอบครัวเดี่ยวที่เพิ่ มขึ้น การพัฒนา
ของเทคโนโลยี ช่องโทรทัศน์เพิ่ มขึ้น และช่องทางด้านความบันเทิงที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ การแจกจ่ายไฟฟ้ าที่
ครอบคลุมเขตชนบทมากขึ้นก็มีส่วนทาให้โทรทัศน์เป็นที่ต้องการสูงเช่นกัน
ส่ วนตลาดเครื่องปรับอากาศนั้น Sharp India พบว่ามีอุปสงค์มาจากทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ซึ่งมาจาก
มาตรการทางานที่บ้านและการกระจายพนักงาน รายได้สุทธิสูงขึ้น ตัวเลือกทางการเงินที่สะดวกสบายขึ้น และผู้บริโภค
ยอมรั บว่าเครื่ องปรับอากาศเป็นสิ นค้าจาเป็น ไม่ใช่ข องฟุ่ มเฟื อยเช่นแต่ก่ อน รวมไปถึง ปั จจัย ด้านการขยายตัวของ
ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าปลีก โรงแรม และเขตอุตสาหกรรมใหม่ๆ
นอกจากนี้ อีคอมเมิร์ซก็มีส่วนทาให้ผู้บริโภคอินเดียมีความต้องการเครื่องปรับอากาศและโทรทัศน์ รวมไปถึง
สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน ด้วยมีตัวเลือกที่หลากหลาย การเปรียบเทียบสินค้าทาได้โดยง่าย ความสะดวก
ด้านโลจิสติกส์ และมีข้อเสนอในการผ่อนจ่ายต่อเดือนที่ทาให้ผู้บริโภค
ด้ านบริ ษัท Voltas Ltd ผู้ผลิ ตเครื่องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรือนรายใหญ่ข องอินเดีย และผู้ ค รองส่ วนแบ่ง ตลาด
เครื่ องปรั บอากาศอันดับ 1 ในอินเดีย มั่ นใจว่ า ยอดขายเครื่ องปรั บอากาศจะฟื้ นตั ว ต่ อเนื่ องหลั ง จากที่ อินเดี ย คลาย
มาตรการล็อคดาวน์เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังคาดว่าตู้เย็น เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ และเครื่องล้าง
จาน ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการไทย
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศเป็นหนึ่งในสาขาการผลิตที่อิน เดี ยผลักดั นให้ เป็น อุต สาหกรรมครบวงจรและเป็ น
ศู นย์ ก ลางผลิ ต รายใหญ่ ข องโลกตามนโยบาย Make in India และนโยบายอิ น เดี ยพึ่ ง พาตนเอง (Atmanirbhar Bharat
Abhiyan) โดยอินเดียจัดให้เครื่องปรับอากาศเป็นสิ นค้าไม่จาเป็นและเฝ้ าระวังการนาเข้า รวมทั้งออกมาตรการที่มิใช่ภาษี เพื่อ
ลดการนาเข้าทั้งส่ วนประกอบและสิ นค้าสาเร็จรูป อาทิ ในเดือนตุลาคม 2563 อินเดียได้แก้ไขนโยบายนาเข้าเครื่องปรับอากาศ
แบบติดหน้าต่างหรือติดผนังที่มีสารทาความเย็น จากเดิมที่สามารถนาเข้าได้โดยเสรีเป็นการจากัด การนาเข้า เป็นต้น ทั้งนี้
อินเดียเก็บภาษี นาเข้าทั่วไปสาหรับเครื่องปรับอากาศในอัตราร้อยละ 20 และลดภาษี นาเข้าภายใต้ FTA เหลือร้อยละ 5 ให้แก่
ไทยและอาเซียน

ในปีง บประมาณ 2563-64 อิ นเดี ยนาเข้าเครื่องปรับอากาศ (พิ กั ดศุ ลกากร 841510) เป็ น มู ล ค่า 244.91 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ หดตัว 51.5% จากปีก่อนหน้า โดยนาเข้าจากไทยมากที่สุด คือ 120.61 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือจีน
(116.54 ล้านเหรียญสหรัฐ) สิ งคโปร์ (3.26 ล้านเหรียญสหรัฐ) และบังกลาเทศ (1.97 ล้านเหรียญสหรัฐ) และใน 3 เดือน
แรกของปีงบประมาณ 2564-65 อินเดียนาเข้าเครื่องปรับอากาศแล้ว 72.40 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยนาเข้าจากไทยมากที่สุด
เช่นกัน คือ 54.61 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือจีน (13.08 ล้านเหรียญสหรัฐ) ฮ่ องกง (2.69 ล้านเหรียญสหรัฐ) และ
สิ งคโปร์ (0.94 ล้านเหรียญสหรัฐ) แสดงให้เห็นว่าไทยได้ข้ น
ึ แซงจีนและกลายมาเป็นตลาดนาเข้าเครื่องปรับอากาศที่สาคัญ
ของอินเดีย อย่างไรก็ดี ด้วยการที่อินเดียตั้งเป้ าสนับสนุนการผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศ ผู้ประกอบการไทยจึงต้อง
ระมัดระวังถึงมาตรการลดการนาเข้าที่ อาจจะมีผลโดยทันที ทาให้ผู้ประกอบการต้องประสบปั ญหาความล่าช้าและภาระด้าน
ต้นทุนที่ตามมา
สาหรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของอินเดียมีมูลค่าราว 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีการลงทุนประกอบโทรทัศน์สีและ
ผลิตส่ วนประกอบในประเทศเพื่อรองรับนโยบายผลิตในอินเดียและนโยบายอินเดียพึ่งพาตนเองเช่นกัน โดยอินเดียเก็บภาษี
นาเข้าทั่วไปสาหรับเครื่องรับโทรทัศน์สีในอัตราร้อยละ 20 และยกเว้นภาษี นาเข้าภายใต้ FTA ให้แก่ไทยและอาเซียน แต่ใน
เดือนกรกฎาคม 2563 อินเดียได้แก้ไขนโยบายนาเข้าเครื่องรับโทรทั ศน์สีข องอิ นเดีย พิ กัดศุ ลกากร 852872 จานวน 9
รายการ ครอบคลุมเครื่องรับโทรทัศน์สีทุกขนาด จากเดิมนาเข้าได้โดยเสรีเป็นการจากัดการนาเข้า โดยมีผลทันที ซึ่งทาให้ผู้นา
เข้ า ต้ องยื่ นขออนุญ าตนาเข้ า จากกรมการค้า ต่ า งประเทศ (Directorate General of Foreign Trade หรื อ DGFT) จึ ง จะ
สามารถนาเข้าได้ ซึ่งตั้งแต่มีการออกนโยบายดังกล่าวอินเดียได้อนุมัติใบอนุญาตให้แก่ผู้นาเข้าโทรทัศน์สีไม่กี่แบรนด์เท่านั้น
ในปีงบประมาณ 2563-64 อินเดียนาเข้าเครื่องรับโทรทัศน์สี (พิกัดศุ ลกากร 852872) เป็นมูลค่า 232.47 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หดตัว 70.23% จากปีก่อนหน้า โดยนาเข้าจากเวียดนามมากที่สุด คือ 119.04 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามด้วยจีน
(101.29 ล้านเหรียญสหรัฐ) มาเลเซีย (3.08 ล้านเหรียญสหรัฐ) และเกาหลีใต้ (3.04 ล้านเหรียญสหรัฐ) ส่ วนไทยอินเดีย
นาเข้าเป็นลาดับที่ 10 ด้วยมูลค่า 0.33 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวจากปีก่อนหน้าถึงเกือบ 90% และยังไม่มีข้อมูลว่ามีการนาเข้า
เครื่องรับโทรทัศน์สีจากไทยในปีงบประมาณ 2564-65 อันเป็นผลมาจากนโยบายจากัดการนาเข้าดังกล่าวข้างต้น
อินเดียเป็นตลาดที่กาลังเติบโต อุตสาหกรรมอสั งหาริมทรัพย์ขยายตัวสู ง และมีความต้องการบริโภคสิ นค้าโทรทัศ น์
LED และเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง ทาให้เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในสิ นค้าดังกล่าว อย่างไรก็ดี จากการที่
อินเดียออกมาตรการกีดกันการนาเข้าสิ นค้าดังกล่าว ผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายตลาดมายังอินเดียจึงต้องปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ให้สอดรับกับมาตรการ เช่น การส่ งออกชิ้นส่ วนเพื่ อป้ อนเข้าสู่ ระบบการผลิตในอินเดีย หรือการเข้าไปร่วมลงทุนผลิต
โทรทัศน์ในอินเดียแทน เป็นต้น
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