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ภาวะตลาดธุรกิจบริการ ในดานการตกแตง ซอมบํารุงสินคายานยนต
ในประเทศเยอรมนี

***********************************
ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมยานยนตโลก มีแนวโนมการปรับตัวที่ดีขึ้น คาดวาในป 2012 ตลาดสินคายานยนตจะมีอัตราการ
ขยายตัวรอยละ 4 มีการเติบโตอยางตอเนื่องคงที่ไปจนถึงป 2013 โดยในป 2015 มีการผลิตรถยนตที่เปนรถสวน
บุคคลและใชทางพาณิชยประมาณ 83.3 ลานคัน และคาดวาจะมีการผลิตยานยนตประมาณ 87 ลานคันในป2013
โดยมีประเทศจีน และอินเดีย เปนประเทศผูผลิตหลัก
สําหรับในป 2012 นี้ ตลาดในทวีปยุโรปยังคงซบเซา อันเปนผลจากปญหาวิกฤตหนี้ยูโรโซนและการผลิตเกิน
ตัวของกลุมประเทศในยุโรป ซึ่งคาดการณวา ตลาดสินคายานยนตในทวีปยุโรปจะหดตัวถึงรอยละ 6 (ยกเวน ประเทศ
เยอรมนี ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.6) ในสวนชองตลาดสินคายานยนตในสหรัฐฯ นั้น มีการปรับตัวดีขึ้นโดยมี
อัตราการขยายตัวรอยละ 12 สําหรับตลาดในประเทศญี่ปุนมีอัตราการขยายตัวลดลง เพราะประสบกับปญหาอัตรา
คาเงินเยนที่แข็งตัวขึ้น
ประเทศที่มีการผลิตยานยนตในอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ไดแก
- ประเทศจีน ขยายตัวแบบกาวกระโดด อัตราขยายตัวรอยละ 107.4
- ประเทศอินเดีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 74.7
- ประเทศเม็กซิโก ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 27.9
- ประเทศบราซิล ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 14.4
- ประเทศเกาหลีใต ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 14
- ประเทศสหรัฐอเมริกา ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 12
- ประเทศเยอรมนี ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.6
ตลาดดั้งเดิมในทวีปยุโรป ยกตัวอยางเชน ประเทศฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เช็คและโปแลนด เปนตน จัดเปน
ตลาดดั้งเดิมที่เปนผูผลิตรถยนตรายสําคัญ แตมีจํานวนการผลิตในปจจุบันลดลง เนื่องจากตองประสบกับปญหาวิกฤต
เศรษฐกิ จ ยุ โ รป รวมถึ ง การผลิ ต เกิ น กํ า ลั ง และการที่มี ผู ผ ลิ ต รายอื่ น ๆเขา มาแข งขั น ในตลาดยุ โ รปเพิ่ ม มากขึ้ น
คาดการณวา ภายในป 2012 ภาคการผลิตยานยนตของสหภาพยุโรปจะลดลง คิดเปนอัตราสวน ลดลงรอยละ 6
และคาดการณวาจะมีการขยายตัวลดลงอยางตอเนื่องประมาณรอยละ 3 ในป 2013 สําหรับปริมาณการผลิตในถูมิ
ภาคยุโรปมีอัตราผลิตลดลง 3.5 ลานคัน ซึ่งหลายๆประเทศจะตองทบทวนและหาทางแกไขโดยดวน เชน ประเทศ
อังกฤษ มีอัตราการขยายตัวลดลงรอยละ 16.4 สเปน ลดลงรอยละ 18.5 ฝรั่งเศส ลดลงรอยละ 23.9 อิตาลี ลดลง
รอยละ 38.5 เปนตน
สําหรับประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนประเทศอุตสาหกรรมและ
เปนผูผลิตสินคายานยนต อุปกรณ และสวนประกอบ อันดับหนึ่งของ
โลก มีแบรนดสินคารถยนตที่สรางชื่อเสียงแพรหลายระดับโลก เปน
ที่รูจักยอมรับและนิยมใชจากผูบริโภคทั่วโลก
ตัวอยางเชน
Mercedes Benz, BMW, Audi, Volkswagen เปนตน แมวา
สถานการณทางดานเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปมีทีทาไมคอยแจมใส
นัก รวมถึงมีแนวโนมที่ถดถอยลง แตประเทศเยอรมนียังคงเปน
ประเทศที่ฟนตัวจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยไดรวดเร็วและดีที่สุดของสหภาพยุโรป มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมยานยนตของเยอรมนี ยังคงเปนภาคอุตสหากรรมที่นํารายไดเขาประเทศเปน
อันดับหนึ่ง ชวยทําใหภาคอุตสาหกรรมดานอื่นๆ ของเยอรมนีฟนตัวอยางรวดเร็ว แมผูผลิตเยอรมนีจะไดยายการตั้ง
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ฐานการผลิตสินคาบางสวนไปไปยังประเทศผูผลิตใหม มากกวา 60 ประเทศทั่วโลก เชน จีน อินเดีย เม็กซิโก เพื่อลด
ตนทุนการผลิต แตรายไดจากสินคายานยนตยังคงเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งในป 2012 คาดวา มูลคาการสงออก
รถยนตของประเทศเยอรมนี รวมทั้งสิ้นมากกวา 255,000 ลานเหรียญสหรัฐ
ภาพรวมของธุรกิจบริการ ในดานการตกแตง ซอมบํารุงสินคายานยนตโลก
ภาพรวมตลาดธุรกิจบริการ ในดานการตกแตงและซอมบํารุงสินคายานยนตในตลาดโลกนั้น ยังมีแนวโนม
สดใส เชนเดียวกับตลาดสินคายานยนต ยอดมูลคาธุรกิจบริการมีอัตราการขยายตัวในป 2012 มากกวารอยละ 5.5
โดยคาดวาธุรกิจการรับซื้อขายและซอมบํารุงในกลุมตัวแทนจําหนายรถยนต Dealers จะสามารถสรางมูลคายอดขาย
ในป 2015 ไดมากกวา 5,130,000 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 5.5 ในสวนของอูซอม
บริการ Workshops ทั่วโลก คาดวาในป 2015 จะมียอดขาย (บริการ) รวมทั้งสิ้นประมาณ 360,000 ลานเหรียญ
สหรัฐ โดยกลุมประเทศเอเชียยังคงใชบริการในดานนี้มากที่สุด
นอกจากนี้แนวโนมการใชบริการลางรถยนตใน
ตลาดโลก คาดการณวา ในป 2017 จะมีมูลคายอดการใชบริการมากกวา 27,500 ลานเหรียญสหรัฐ
ในทวีปยุโรป คาดการณวาในป 2013 จะมีมูลคายอดขาย (บริการ) รวมทั้งสิ้นประมาณ 7,000 ลานเหรียญ
สหรัฐ ปริมาณการเชารถยนตเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหมูลคาการตกแตง ซอมบํารุงรถยนตเพิ่มขึ้นตามลําดับ
ภาวะตลาดธุรกิจบริการ ในดานการตกแตง ซอมบํารุงสินคายานยนตในประเทศเยอรมนี
ปจจุบัน รถยนตนั่งสวนบุคคลกลายเปนปจจัยสําคัญในชีวิตปจจัยหนึ่งของคนเยอรมัน โดยประชากรสวน
ใหญจะมีใบขับขี่และมีรถยนตนั่งขนาดเล็ก สําหรับในป 2554 ที่ผานมา ไดมีการจดทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลใหม
เพิ่มขึ้นจํานวนประมาณทั้งสิ้น 3.17 ลานคัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.80 ทําใหธุรกิจบริการในดานการตกแตง ซอมบํารุง
สินคายานยนตยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ธุรกิจบริการในดานการตกแตง ซอมบํารุงสินคายานยนตในประเทศเยอรมนี
จะแยกประเภทธุรกิจออกเปน 4 ชนิด ไดแก
1. Dealerships ตัวแทนจําหนายรถยนต ซึ่งจะเนนการซื้อขายสินคารถยนต โดยรับซื้อสินคารถยนตเกา
และนํามาซอมแซม พรอมกับเสนอขายใหแกลูกคารายใหมตอไป
2. Tyre Specialists คือผูเชี่ยวชาญ ชํานาญเกี่ยวกับเรื่องยางลอรถยนต ผูบริโภคสามารถซื้อสินคาลอ
รถยนต รวมถึงการบริการเปลี่ยนยางรถยนต ซึ่งในประเทศเยอรมนี มีกฎหมายบังคับใหเปลี่ยนยางรถยนตสําหรับฤดู
หนาว หากใชยางรถยนตสําหรับฤดูรอนมาใชในฤดูหนาว อาจตองเสียเงินคาปรับ พรอมการตัดคะแนน หรือ ในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุรายแรง อาจถูกยึดใบขับขี่ได แตโดยสวนใหญ ธุรกิจประเภทนี้มักเปดใหบริการควบคูไปกับบริการอูซอม
รถยนต
3. Workshops หรืออูซอมรถยนต จะเนนการใหบริการในเรื่องของการซอมแซม ตรวจสอบเครื่องยนต
อุปกรณรถยนต ชํารุดเสียหายและการบํารุงรักษา รวมถึงบริการดานอื่นๆ เชน บริการการลางรถยนต เปนตน
นอกจากนี้ อูซอมรถยนตนี้อาจเนนการใหบริการแกกลุมลูกคาเปาหมายสําคัญ แยกการใหบริการพิเศษออกเปน 4
ชนิด ไดแก
3.1 การใหบริการแกโรงงานผูผลิต Service Factory ไดแกการเสนอการดูแล รักษาซอมบํารุงและ
จัดสงชิ้นสวนอุปกรณตางๆ ใหแกโรงงาน แตในภาวะปจจุบัน โรงงานผลิตมักจะสั่งซื้อสินคาโดยตรงจากผูผลิตชิ้นสวน
อะไหลตางๆ โดยตรง หรือการตรวจสอบ ซอมบํารุงเอง ทําใหแนวโนมลูกคาในสวนนี้ มีจํานวนนอยลง
3.2 การใหบริการซอมแซม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องยนต ชิ้นสวนและอุปกรณประกอบตางๆ โดยเปด
บริการเปน Service Shop เนนการใหบริการในดาน Repair and reconditioning
3.3 การใหบริการแบบ Mass Service ไดแกการใหบริการทั้งหมด โดยมองในภาพรวม แตจะเนนให
ความสําคัญในเรื่องการวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาเครื่องยนต อะไหล ชิ้นสวนตางๆ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถ
ของเครื่องยนต การออกตัวเคลื่อนตัวที่ดีขึ้น ระบบเบรค คันเรง ยางรถยนต ทอไอเสีย เปนตน
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3.4 การใหบริการแบบ Professional Service โดยรวมบริการหลังการขาย เนนใหบริการเรื่องความรู
ตางๆ คําแนะนํา พรอมเปนที่ปรึกษาในเรื่องการดัดแปลงรถยนตใหเปนไปตามความตองการของลูกคา

ที่มา - Instiltut für Mobilität und Verkehr , Recklinghausen

4. Body and Paint บริษัทจะเนนการบริการในเรื่องการตกแตงรถยนต ใหบริการการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม ตกแตงยานยนต ใหมีความแปลกใหม ทันสมัยและตรงตามความตองการของลูกคาเปนอยางดี
ในปจจุบัน ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป ยังคงเปนปญหาหลัก ผูประกอบการในดานนี้ รวมถึงอูซอมบํารุง
รถยนตสวนใหญในประเทศเยอรมนี ตองใชมาตรการพิเศษตางๆ รวมถึงการเพิ่มกลยุทธการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น โดย
บริษัทเยอรมันตางๆ ไดเพิ่มนโยบายและกลยุทธเกี่ยวกับการใหบริการและการขายเพิ่มเติมดังนี้
การรวมสินคา โดยการเพิ่มและจัดสินคาเปนหมวดหมู พรอมการเสนอขายเปน Package เพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อกระตุนและเพิ่มดึงดูดใจใหลูกคาใชบริการและสินคาควบคูกัน ชาวเยอรมันนิยมใชวิธีการนี้แกปญหาคิด
ประมาณรอยละ 22 ของผูประกอบการในดานนี้ของชาวเยอรมันทั้งหมด
การลดราคาพิเศษ ผูประกอบการเยอรมันใชวิธีการลดราคาสินคานี้ ประมาณรอยละ 11 ของ
ผูประกอบการดานนี้ทั้งหมด
การเพิ่มการโฆษณาและประชาสัมพันธ ชาวเยอรมันใชวิธีนี้เพื่อแกปญหาธุรกิจ ในชวงภาวะ
เศรษฐกิจซบเซา เปนจํานวนมากที่สุด คิดเปนอัตราสวนรอยละ 45
การลดปริมาณชั่วโมงการทํางานของพนักงานใหนอยลง โดยสวนใหญ มักจะลดชั่วโมงการทํางาน
จาก 42 ชั่วโมงตอสัปดาห ลดลงเหลือประมาณ 37 ชั่วโมงตอสัปดาห หากสถานการณภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ผูจางชาว
เยอรมันจะจางพนักงานตามชั่วโมงการทํางานเทาเดิม สําหรับการใชวิธีการนี้เพื่อแกปญหาคิดเปนสัดสวนประมาณรอย
ละ 11
การปลดพนักงาน ไดแก การยกเลิกจางงานหรือการใหออกจากงาน เพื่อลดตนทุนบริษัท คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 11 (ป 2012 นี้ ประเทศเยอรมนีมีคนตกงานรวมทั้งสิ้นประมาณรอยละ 7.2 ของประชากร
ทั้งประเทศ)
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แนวโนมการใหบริการเรื่องการตกแตง ซอมบํารุงสินคายานยนตของประเทศเยอรมนี
จากขอมูลของสถาบันวิจัย Instiltut für Mobilität und Verkehr ที่เมือง Recklinghausen ไดคาดการณ
แนวโนมการใหบริการซอมบํารุง สินคายานยนตชองธุรกิจภายในประเทศเยอรมันจนถึงป 2015 ยังคงมีแนวโนมสดใส
โดยระบุวา ธุรกิจบริการเหลานี้จะเนนใหความสําคัญเรื่องการซอมแซมออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ
1. การซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหายเทานั้น
2. การซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหายและชิ้นสวน อุปกรณที่เกี่ยวของ
3. การซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหายและเพิ่มการบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ
จากการวิจัย พบวาอัตราการซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหายและเพิ่มการบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ไดเพิ่มขึ้น
สูงอยางตอเนื่อง คิดเปนสัดสวนมากถึงรอยละ 42 แสดงใหเห็นวาผูบริโภคเยอรมันสวนใหญใหความสนใจและนิยมใช
บริการ ใหความใสใจ ศึกษาและบํารุงรักษารถยนตเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ผูประกอบธุรกิจจะตองสามารถใหความรูและ
แนะนําสินคา พรอมกับการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนาใชในบริการแกผูบริโภคควบคูก ันไปอยางสม่ําเสมอ ซึ่งมี
บริษัทเยอรมันหลายบริษัทไดเริ่มใหบริการในรูปแบบ CARe-PACKAGE เพิ่มมากขึ้น โดยการเสนอบริการหลังการ
ขาย ควบคูไปกับการขายสินคารถยนต
สําหรับแผนการตลาดในตางประเทศ เยอรมนียังคงเจาะตลาดใน
ประเทศจีนและทวีปอเมริกาใตเปนหลัก เนื่องจากความตองการในประเทศจีน
และกลุมประเทศลาตินอเมริกายังเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยบริษัทรับ
ตกแตงรถยนตเยอรมันจะตองคิดคนและเสนอสินคา
เทคโนโลยีสมัยใหม
สําหรับการประดับ ตกแตงรถยนต รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของ
รถยนต โดยเฉพาะสินคาในเรื่องเครื่องยนต ระบบทอไอเสีย ระบบเบรค เปนตน ซึ่งเปนที่ยอมรับของชาวตางชาติ
อยางตอเนื่องมาโดยตลอด
อัตราภาษีนําเขา ปจจุบันเยอรมนีเรียกเก็บภาษีนําเขาสินคายานยนต อุปกรณและสวนประกอบ ดังนี้
รายการสินคา

ภาษีปกติ

รถที่มีเครื่องขนาดเกิน 2500 ซีซี (พิกัด H.S. 8702 10 11)
รถบัส รถโดยสารเครื่องยนตดีเซล (พิกัด H.S. 8703 10 11)
รถยนตนั่งเครื่องยนตไมเกิน 2500 ซีซี (พิกัด H.S. 8703 23 19)
ตัวถังเปลายานพาหนะ (พิกัด H.S. 8707 10 10)
กันชน (พิกัด H.S. 8708 10 10)
เข็มขัดนิรภัย (พิกัด H.S. 8708 21 90)
เบรค (พิกัด H.S. 8708 30 10)
ลออลูมิเนียม (ลอแมกซ) (พิกัด H.S. 8708 70 50)

16
5
10
4.5
0
4.5
0
0

ภาษีภายใต GSP (ไทย
จะได สิ ท ธิ พิ เ ศษ ถึ ง
วันที่ 31.12.2013)
11.20
1.5
6.5
0
0
0
0
0

ทั้งนี้ เมื่อจําหนายในประเทศเยอรมนี จะตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) รอยละ 19
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แนวทางในการขยายตลาดสงออกและขอเสนอแนะ
1. สินคาอุปกรณยานยนต และสวนประกอบที่สําคัญๆ ของไทย เชน สวนประกอบโคมไฟ หมอน้ํา และที่ปด
น้ําฝน เปนตน ยังคงมีคุณภาพปานกลาง มีภาวะการแขงขันสูงกับสินคาที่ผลิตในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะจากประเทศ
ยุโรปกลางเดิม (เช็ค โปแลนด และฮังการี) ที่ไดเปนสมาชิกใหมของสหภาพยุโรป และไดเปรียบดานภาษี
นอกเหนือจากระยะทางการขนสงที่อยูใกลกวาประเทศไทย
ทําใหโอกาสการขยายตัวของการสงออกสินคาไทยไป
ตลาดเยอรมันคอนขางจํากัด อยางไรก็ตามจากความหลากหลายของยี่หอรถยนตกวา 40 ยี่หอในตลาดเยอรมันที่
ปจจุบันมีจํานวนกวา 200 แบบ (Model) ยังคงจะเปนโอกาสที่ดีสําหรับการสงออกสินคาไทยไปสูตลาดเยอรมนี
2. ถึงแมวาธุรกิจบริการในดานนี้ของประเทศเยอรมนียังคงสดใส หากแตโดยภาพรวมของสินคายานยนตใน
สหภาพยุโรปและภาวะวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปในปจจุบัน ผูประกอบการไทย ควรพิจารณาหาแนวทางการแกไข โดยเพิ่ม
ความมั่นใจในเรื่องคุณภาพสินคาไทย และควรจะนําเอามาตรฐานตางๆ ของสหภาพยุโรป ที่เกี่ยวของมาพัฒนาระบบ
การผลิต โดยรัฐบาลอาจชวยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและวิจัยการผลิตชิ้นสวนและอุปกรณยานยนต อาจนํา
เทคโนโลยีการผลิตยานยนตที่ประหยัดพลังงาน เนนเรื่องคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญของ
ผูบริโภคชาวยุโรปในอนาคตตอไป
3. การแขงขันในสินคาที่มีราคาถูกเนื่องมาจากการรับจางผลิต สินคาจากประเทศไทยยังไมสามารถสูกับสินคา
กับคูแขงในเอเชียได เชน จีน และไตหวันเปนตน เนื่องจากคาเงินบาทที่แข็งตัวเพิ่มมากขึ้น ผูประกอบการไทย
จําเปนตองพัฒนาผลิตภัณฑทั้งดานวัตถุดิบการผลิต เทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบ
4. มูลคายอดขายบริการในดานการตกแตงรถยนตในยุโรป ยังมีมูลคานอยเมื่อเทียบกับตลาดเอเชียหรือตลาด
สหรัฐอเมริกา แตผูประกอบการไทยยังคงตองใหความสนใจ พรอมพัฒนาสินคาและพรอมจะแขงขันในตลาดยุโรป
เพื่อแยงชิงและรักษาสวนแบงตลาดธุรกิจบริการในทวีปยุโรปไวอยางตอเนื่องถาวร
โดยเฉพาะสินคาในเรื่องการ
Tuning การตกแตงรถกระบะ กันชนรถยนต เปนตน
5. ปญหาทางดานโลจิสติกส ผูผลิต/ผูประกอบการไทยยังไมมีศูนยกระจายสินคาในตางประเทศที่จะคอยชวย
อํานวยความสะดวก ความปลอดภัยและความรวดเร็วในการจัดสงสินคา รวมถึงปญหาเรื่องอัตราการขนสงทางเรือที่
เพิ่มสูงขึ้นและมีเรือขนสงสินคาไมเพียงพอตอความตองการ ผูประกอบการไทยควรพิจารณารวมตัวกันเปน Cluster
เพื่อจะไดมีอํานาจตอรองทางการคาเพิ่มมากขึ้นและลดตนทุนการผลิต
6. ผูประกอบการไทยควรเพิ่ม R & D (Reseach & Development) - การวิจัย คนควา เรียนรูเทคโนโลยี
ใหมๆ รวมกับองคกร/ธุรกิจจากประเทศอุตสาหกรรมยานยนตชั้นนําเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศเยอรมนี เพื่อ
นําไปประยุกต พัฒนาการผลิตสินคา ชิ้นสวนและอุปกรณของไทย ใหมีคุณภาพ ทันสมัยและเปนที่รองรับการผลิต
ชิ้นสวน/อุปกรณยานยนตของประเทศผูผลิตรถยนตไดเปนอยางดีในอนาคต
**********************************************************************************
จัดทําโดย นายอาทิตย กองเกตุ ผูชวยดําเนินการฯ คนที่ 1
สคร.แฟรงกเฟรต
พฤศจิกายน 2555
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