ตลาดยานยนต์อินเดียโตผงาด…โอกาสทองของห่วงโซ่การผลิ ตไทย
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ในช่วงไม่กป่ี ี ทผ่ี ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ในอินเดียเติบโตอย่างก้าวกระโดด จนอินเดียกลายเป็ น
ฐานการผลิต รถยนต์ข นาดใหญ่ ท่ีสุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก จากข้อมูล ขององค์การผู้ผ ลิต ยานยนต์ น านาชาติ
(Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles : OICA) พบว่า ในปี 2560 อินเดียมีปริมาณ
การผลิตรถยนต์ ทัง้ รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์รวมกันราว 4.8 ล้านคัน เพิม่ ขึน้ 22% จากปี 2554
ทีม่ ปี ริมาณการผลิตรวม 3.9 ล้านคัน ส่งผลให้อนิ เดียก้าวขึน้ มาเป็ นฐานการผลิตยานยนต์อนั ดับ 5 ของโลกจาก
ทีเ่ คยอยูอ่ นั ดับ 10 ในปี 2550 แซงหน้าทัง้ เกาหลีใต้ สเปน และบราซิลซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตยานยนต์ชนั ้ นําของโลก ขณะที่
ปริมาณการส่งออกรถยนต์ของอินเดียก็เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องจากประมาณ 5 แสนคันในปี 2554 เป็ น 9 แสนคัน
ในปี 2560 หรือคิดเป็ นอัตราการขยายตัวเฉลีย่ ราว 10% ต่อปี
นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียได้เร่งผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผน Automotive
Mission Plan 2569 (AMP 2026’s) ทีต่ อ้ งการยกระดับให้อนิ เดียเป็ นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ของโลกผ่าน
การให้ส ิทธิประโยชน์ ต่ างๆ ทัง้ ด้านภาษีแ ละมิใ ช่ภ าษี อาทิ ให้นักลงทุน ต่า งชาติใ นอุตสาหกรรมยานยนต์
สามารถถือหุน้ ได้ 100% และยกเว้นภาษีนําเข้าชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาตัง้ ฐาน
การผลิตยานยนต์ในอินเดียมากขึน้ รวมทัง้ การจัดตัง้ ศูนย์ทดสอบและการวิจยั และพัฒนาแห่งชาติ (National
Automotive Testing and R&D Infrastructure Project : NATRiP) ซึง่ ถือเป็ นโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
ขนาดใหญ่สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์อนิ เดีย นอกจากนี้
รัฐบาลอินเดียยังได้กําหนดแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ าระดับชาติปี 2563 (National Electric
Mobility Mission Plan 2020) ด้วยการให้สทิ ธิประโยชน์ดา้ นภาษีแก่ผผู้ ลิตยานยนต์ไฟฟ้ าและยานยนต์ไฮบริด
พร้อมตัง้ เป้ าสร้างสถานีชาร์จประจุไฟฟ้ า (EV Station) 4,500 แห่งภายในปี 2563
จากนโยบายดังกล่าวทําให้ปัจจุบนั มีบริษทั รถยนต์ชนั ้ นํ าของโลกหลายแห่งเข้ามาตัง้ ฐานการผลิตใน
อินเดีย ไม่ว่าจะเป็ น Suzuki Toyota Honda Hyundai BMW และ Ford ตลอดจนบริษทั ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ า
รายใหญ่อย่าง Tesla จากสหรัฐฯ Mercedes-Benz จากเยอรมนี และ Nissan จากญีป่ ่ ุน ทัง้ นี้สมาคมผูผ้ ลิต
รถยนต์แห่งอินเดีย (Society of India Automobile Manufactures : SIAM) คาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์
อินเดียจะก้าวขึน้ มาเป็ นผูผ้ ลิตยานยนต์รายใหญ่อนั ดับ 3 ของโลกภายในปี 2563 และทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์
อินเดียมีสดั ส่วนต่อ GDP เพิม่ ขึน้ เป็ น 10% จากปั จจุบนั ซึง่ อยูท่ ร่ี าว 7%
การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอินเดียนับเป็ นโอกาสสําคัญของผูป้ ระกอบการไทย
ทัง้ ในมิตดิ า้ นการค้าและการลงทุน เนื่องจากไทยถือเป็ นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานทีส่ าํ คัญของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก
ขณะทีผ่ ูป้ ระกอบการไทยหลายรายมีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูง โดยในมิตดิ า้ นการค้า การเติบโตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในอินเดียดังกล่าวถือเป็ นโอกาสสําหรับผูส้ ง่ ออกชิน้ ส่วนยานยนต์และสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องของไทย
ในการขยายตลาดส่งออกไปยังอินเดีย ทัง้ นี้ในช่วงปี 2558-2560 มูลค่าส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์
ของไทยไปอินเดียขยายตัวเฉลีย่ ราว 12% ต่อปี เช่นเดียวกับมูลค่าส่งออกยางยานพาหนะไปอินเดียขยายตัวเฉลีย่
ราว 15% ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะทีล่ ่าสุด การส่งออกสินค้าทัง้ สองหมวดไปอินเดียในช่วง 4 เดือนแรก
ปี 2561 ขยายตัวถึง 30% สําหรับมิตดิ ้านการลงทุน จากการทีอ่ ุตสาหกรรมยานยนต์ของอินเดียเติบโตอย่าง
รวดเร็วประกอบกับอินเดียมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่นกั ลงทุนต่างชาติ พร้อมด้วยศักยภาพของโครงสร้าง
พื้ น ฐานในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ อิ น เดี ย ถื อ เป็ นโอกาสสํ า หรับ ผู้ ป ระกอบการไทยที่ ม ี ศ ัก ยภาพใน
การเข้าไปลงทุนผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อป้ อนให้กบั ค่ายรถยนต์ในอินเดียหรือใช้อนิ เดียเป็ นฐานการผลิต
เพือ่ ส่งออกไปยังประเทศทีส่ าม ซึง่ จะช่วยขยายตลาดและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป
Disclaimer : คอลัมน์น้ เี ป็ นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาํ เป็ นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของ EXIM BANK
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