
 

 

 

โทรทัศน ์LED เครื่องปรับอากาศ โตเรว็แนใ่นอินเดีย 

ผลแห่งการกระจายพนักงาน มาตรการท างานที่บ้าน 

 

บริษัท Sharp India Ltd ผู้เล่นรายใหญ่ด้านเคร่ืองปรับอากาศและโทรทัศน์ในอินเดีย เปิดเผยว่ามาตรการ

ท างานท่ีบ้านและการกระจายพนักงานท าให้อุปสงค์ในเคร่ืองปรับอากาศสูงขึ้นมาก รวมไปถึงโทรทัศน์จอ LED ท่ีคาดว่า

จะเติบโตอย่างรวดเร็วไปอีกหลายปีต่อจากน้ี 

ส าหรับตลาดโทรทัศน์ LED น้ัน ชาวอินเดียมองหาโทรทัศน์ท่ีมีความละเอียดภาพสูง (full high definition) 

เสียงคมชัด และสีสันชัดเจน โดยความต้องการโทรทัศน์ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเป็นผลมาจากครอบครัวเดี่ยวท่ีเพ่ิมขึ้น การพัฒนา

ของเทคโนโลยี ช่องโทรทัศน์เพ่ิมขึ้น และช่องทางด้านความบันเทิงท่ีหลากหลายมากขึ้น นอกจากน้ี การแจกจ่ายไฟฟ้าท่ี

ครอบคลุมเขตชนบทมากขึ้นก็มีส่วนท าให้โทรทัศน์เป็นท่ีต้องการสูงเช่นกัน 

ส่วนตลาดเคร่ืองปรับอากาศน้ัน Sharp India พบว่ามีอุปสงค์มาจากท้ังภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ซึ่งมาจาก

มาตรการท างานท่ีบ้านและการกระจายพนักงาน รายได้สุทธิสูงขึ้น ตัวเลือกทางการเงินท่ีสะดวกสบายขึ้น และผู้บริโภค

ยอมรับว่าเคร่ืองปรับอากาศเป็นสินค้าจ าเป็น ไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยเช่นแต่ก่อน รวมไปถึงปัจจัยด้านการขยายตัวของ

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก โรงแรม และเขตอุตสาหกรรมใหม่ๆ 

นอกจากน้ี อีคอมเมิร์ซก็มีส่วนท าให้ผู้บริโภคอินเดียมีความต้องการเคร่ืองปรับอากาศและโทรทัศน์ รวมไปถึง

สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ด้วยมีตัวเลือกท่ีหลากหลาย การเปรียบเทียบสินค้าท าได้โดยง่าย ความสะดวก

ด้านโลจิสติกส์ และมีข้อเสนอในการผ่อนจ่ายต่อเดือนท่ีท าให้ผู้บริโภค 

ด้านบริษัท Voltas Ltd ผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนรายใหญ่ของอินเดีย และผู้ครองส่วนแบ่งตลาด

เคร่ืองปรับอากาศอันดับ 1 ในอินเดีย ม่ันใจว่ายอดขายเคร่ืองปรับอากาศจะฟื้ นตัวต่อเน่ืองหลังจากท่ีอินเดียคลาย

มาตรการล็อคดาวน์เม่ือเดือนมิถุนายน 2564 ท่ีผ่านมา อีกท้ังยังคาดว่าตู้เย็น เคร่ืองซักผ้า ไมโครเวฟ และเคร่ืองล้าง

จาน ก็มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการไทย 

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศเป็นหน่ึงในสาขาการผลิตท่ีอินเดียผลักดันให้เป็นอุตสาหกรรมครบวงจรและเป็น

ศูนย์กลางผลิตรายใหญ่ของโลกตามนโยบาย Make in India และนโยบายอินเดียพ่ึงพาตนเอง (Atmanirbhar Bharat 

Abhiyan) โดยอินเดียจัดให้เครื่องปรับอากาศเป็นสินค้าไม่จ าเป็นและเฝ้าระวังการน าเข้า รวมท้ังออกมาตรการท่ีมิใช่ภาษีเพ่ือ

ลดการน าเข้าท้ังส่วนประกอบและสินค้าส าเร็จรปู อาท ิในเดือนตุลาคม 2563 อินเดียได้แก้ไขนโยบายน าเข้าเครื่องปรับอากาศ

แบบติดหน้าต่างหรือติดผนังที่มีสารท าความเย็น จากเดิมที่สามารถน าเข้าได้โดยเสรีเป็นการจ ากัดการน าเข้า เป็นต้น ท้ังน้ี 

อินเดียเก็บภาษีน าเข้าท่ัวไปส าหรับเครื่องปรับอากาศในอัตราร้อยละ 20 และลดภาษีน าเข้าภายใต้ FTA เหลือร้อยละ 5 ให้แก่

ไทยและอาเซียน  



 

 ในปีงบประมาณ 2563-64 อินเดียน าเข้าเครื่องปรับอากาศ (พิกัดศุลกากร 841510) เป็นมูลค่า 244.91 ล้าน

เหรียญสหรัฐ หดตัว 51.5% จากปีก่อนหน้า โดยน าเข้าจากไทยมากที่สุด คือ 120.61 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือจีน 

(116.54 ล้านเหรียญสหรัฐ) สิงคโปร์ (3.26 ล้านเหรียญสหรัฐ) และบังกลาเทศ (1.97 ล้านเหรียญสหรัฐ) และใน 3 เดือน

แรกของปีงบประมาณ 2564-65 อินเดียน าเข้าเครื่องปรับอากาศแล้ว 72.40 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าจากไทยมากที่สุด

เช่นกัน คือ 54.61 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือจีน (13.08 ล้านเหรียญสหรัฐ) ฮ่องกง (2.69 ล้านเหรียญสหรัฐ) และ

สิงคโปร์ (0.94 ล้านเหรียญสหรัฐ) แสดงให้เห็นว่าไทยได้ขึ้นแซงจีนและกลายมาเป็นตลาดน าเข้าเครื่องปรับอากาศท่ีส าคัญ

ของอินเดีย อย่างไรก็ดี ด้วยการท่ีอินเดียต้ังเป้าสนับสนุนการผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศ ผู้ประกอบการไทยจึงต้อง

ระมัดระวังถึงมาตรการลดการน าเข้าที่อาจจะมีผลโดยทันที ท าให้ผู้ประกอบการต้องประสบปัญหาความล่าช้าและภาระด้าน

ต้นทุนท่ีตามมา  

 ส าหรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของอินเดียมีมูลค่าราว 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงมีการลงทุนประกอบโทรทัศน์สีและ

ผลิตส่วนประกอบในประเทศเพ่ือรองรับนโยบายผลิตในอินเดียและนโยบายอินเดียพ่ึงพาตนเองเช่นกัน โดยอินเดียเก็บภาษี

น าเข้าท่ัวไปส าหรับเครื่องรับโทรทัศน์สีในอัตราร้อยละ 20 และยกเว้นภาษีน าเข้าภายใต้ FTA ให้แก่ไทยและอาเซียน แต่ใน

เดือนกรกฎาคม 2563 อินเดียได้แก้ไขนโยบายน าเข้าเครื่องรับโทรทัศน์สีของอินเดีย พิกัดศุลกากร 852872 จ านวน 9 

รายการ ครอบคลุมเครื่องรับโทรทัศน์สีทุกขนาด จากเดิมน าเข้าได้โดยเสรีเป็นการจ ากัดการน าเข้า โดยมีผลทันท ีซ่ึงท าให้ผู้น า

เข้าต้องย่ืนขออนุญาตน าเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ (Directorate General of Foreign Trade หรือ DGFT) จึงจะ

สามารถน าเข้าได้ ซ่ึงต้ังแต่มีการออกนโยบายดังกล่าวอินเดียได้อนุมัติใบอนุญาตให้แก่ผู้น าเข้าโทรทัศน์สีไม่กี่แบรนด์เท่าน้ัน 

 ในปีงบประมาณ 2563-64 อินเดียน าเข้าเครื่องรับโทรทัศน์สี (พิกัดศุลกากร 852872) เป็นมูลค่า 232.47 ล้าน

เหรียญสหรัฐ หดตัว 70.23% จากปีก่อนหน้า โดยน าเข้าจากเวียดนามมากที่สุด คือ 119.04 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามด้วยจีน 

(101.29 ล้านเหรียญสหรัฐ) มาเลเซีย (3.08 ล้านเหรียญสหรัฐ) และเกาหลีใต้ (3.04 ล้านเหรียญสหรัฐ) ส่วนไทยอินเดีย

น าเข้าเป็นล าดับท่ี 10 ด้วยมูลค่า 0.33 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวจากปีก่อนหน้าถึงเกือบ 90% และยังไม่มีข้อมูลว่ามีการน าเขา้

เครื่องรับโทรทัศน์สีจากไทยในปีงบประมาณ 2564-65 อันเป็นผลมาจากนโยบายจ ากัดการน าเข้าดังกล่าวข้างต้น  

 อินเดียเป็นตลาดที่ก าลังเติบโต อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวสูง และมีความต้องการบริโภคสินค้าโทรทัศน์ 

LED และเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง ท าให้เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในสินค้าดังกล่าว อย่างไรก็ดี จากการที่

อินเดียออกมาตรการกีดกันการน าเข้าสินค้าดังกล่าว ผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายตลาดมายังอินเดียจึงต้องปรับเปลี่ยนกล

ยุทธ์ให้สอดรับกับมาตรการ เช่น การส่งออกชิ้นส่วนเพ่ือป้อนเข้าสู่ระบบการผลิตในอินเดีย หรือการเข้าไปร่วมลงทุนผลิต

โทรทัศน์ในอินเดียแทน เป็นต้น 
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