
 
 
 
  

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
4 มีนาคม 2564 

เศรษฐกจิเริ่มฟืน้แตก่ารผลิตรถยนตส์ะดุด
นักข ่าว Kommersant พบว ่ายอดขาย
รถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์กลับมาสู่การ
เปล ี ่ยนแปลงในเช ิงบวก โดยตัวแทน

จำหน่ายกล่าวว่ามีจำนวนลูกค้าเข้าชมรถที ่โชว์รูม
เพิ่มขึ้นตลอด ซึ่งเกี่ยวพันกับจำนวนแบรนด์รถยนต์ใน
ตลาดที่ลดลงในช่วงที่มีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งความต้องการรถใหม่ที ่ได้รับแรง
กระตุ้นจากมาตรการเรียกเก็บภาษีกำจัดของเสียที ่จะ
ประกาศใช้บังคับ ส่วนนักวิเคราะห์เห็นว่าพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคอาจได้รับแรงหนุนจากความกลัวว่าแผนการ
ผลิตรถยนต์จะลดลงเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิป
ประมวลผลที ่เป ็นส่วนประกอบสำคัญทำให้ไม่ม ีรถ
จำหน่ายเพียงพอ 

จากข้อมูลเบื้องต้นตลาดรถยนต์นั่งและรถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์ขนาดเล็กในเดือนกุมภาพันธ์มีการเติบโตร้อยละ 
1 ดีกว่าผลของเดือนมกราคมที่มียอดขายลดลงร้อยละ 
4.2 โดยผลกระทบส่วนหนึ่งก็มาจากฐานเดิมที่ค่อนข้าง
ส ูงในปีท ี ่ผ ่านมาท ี ่ม ียอดขายเพ ิ ่มข ึ ้นร ้อยละ 1.8 
เนื่องจากมีรถยนต์ค้างสต็อคในราคาเก่าจำนวนมากแต่มี
การปรับเพิ่มราคาใหม่จากการเพิ่มขึ้นของการเรียกเก็บ
ภาษีกำจัดของเสีย ขณะท่ีฐานเดือนกุมภาพันธ์ยิ่งต่ำกว่า
โดยปีท่ีแล้วตลาดลดลงร้อยละ 2.2 

ในเวลาเดียวกันบริษัทรถยนต์ที่มียอดขายมากที่สุดของ
ตลาดรถยนต์รัสเซียคือ AvtoVAZ ได้ประกาศยอดขาย
รถยนต ์แบรนด ์ Lada ในเด ือนก ุมภาพันธ ์จำนวน 
28,300 คัน เพ่ิมข้ึนร้อย 13.1  

สำหรับรถยนต์ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในกลุ่มรถยนต์
ต ่างประเทศได ้แก ่  Kia ในเด ือนก ุมภาพ ันธ ์ม ีผล
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามด้วยยอดขาย 16,500 

คัน ลดลงร้อยละ 3.5 และ Hyundai เป็นอีกแบรนด์
ของเกาหลีก็ติดลบเช่นกัน มียอดขาย 13,800 คัน ลดลง
ร้อยละ 3.6 

Vladimir Bespalov จากสถาบันการเงิน VTB Capital 
กล่าวว่าโดยปกติแล้วเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงเวลาท่ี
คึกคักสำหรับตลาดรถยนต์ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 ยอดขายรวมของบริษัท AvtoVAZ กลับลดลงร้อย
ละ 7 ในขณะที่ฐานของแบรนด์อื่น ๆ ใน 10 อันดับแรก
ทำได้ดีกว่า ซึ่งตามความคาดหวังของเขาเชื่อว่าตลาดจะ
สามารถเติบโตได้ร้อยละ 1-2 จากโครงการสินเชื่อพิเศษ
ที่สนับสนุนโดยรัฐบาลซึ่งได้หมดอายุลงอย่างสมบูรณ์
แล้วซึ่งมีอิทธิพลต่อยอดขาย 

Andrey Pavlovich ประธานคณะกรรมการ Avilon 
กล่าวว่าการขาดแคลนรถยนต์เพื่อจำหน่ายยังคงมีอยู่ใน
ระดับที่แตกต่างกันสำหรับแบรนด์ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง Hyundai, Volkswagen, Audi, Jaguar Land 
Rover, Cadillac 

ในเดือนมีนาคมสถานการณ์ความขาดแคลนของปริมาณ
รถยนต์จะไม่เปลี่ยนแปลงมาก โดย Andrei Pavlovich 
คาดว่าจะมีการเปลี ่ยนแปลงใกล้เคียงกับช่วงฤดูร้อน 
แหลง่ข่าวในกลุ่มตัวแทนจำหน่ายกล่าวว่าปัญหาหลักคือ
รถประเภท crossover ราคาประหยัดที่มีไม่มากพอกับ
ความต้องการ ส่วน Denis Reshetnikov จาก Fresh 
Auto ก็พูดถึงการขาดแคลนรถยนต์ของแบรนด์ Kia 
และ Skoda 

Andrey Olkhovsky หัวหน้า Avtodom กล่าวเสริมว่า
ในเดือนกุมภาพันธ์ล ูกค้าส่วนใหญ่ตระหนักว่าไม่มี
รถยนต์ส่วนเกินและราคายังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่ง
นำไปสู่ภาวะขาดแคลนสินค้า ซึ่งทำให้ตัวแทนจำหน่าย
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สามารถทำยอดขายได ้อย ่างสบาย ส ่วน Vladimir 
Miroshnikov จาก Rolf เชื ่อว่าสถานการณ์การขาด
แคลนรถยนต์เพื่อการจำหน่ายในขณะนี้ยังดีกว่าในฤดู
ใบไม้ร่วงปีที่ผ่านมา แต่ยังมีปัญหาขาดแคลนเฉพาะบาง
รุ่น ทั้งนี้ความต้องการรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นทำให้คาดได้ว่า
ราคาจะปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัจจัยท่ี
จะมีการเก็บภาษีการกำจัดของเสียเพ่ิมข้ึน 

Vladimir Bespalov กล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วไม่มีปัจจัย
ใดเป็นพิเศษที่จะกระตุ้นการเติบโตของความต้องการใน
ตลาดรถยนตป์ัจจุบันรวมท้ังเดือนหน้า อย่างไรก็ตามเขา
ตั ้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์ที ่ด ูด ีขึ ้นนั ้นเป็นไปได้ว่า
เกิดขึ ้นจากความกลัวว่าจะขาดแคลนชิปเซมิคอนดัก
เตอร์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ ่งซัพพลายเออร์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เผชิญปัญหามาสักระยะหนึ่ง
แล้ว 

ท่ีมา:   Дефицитные машины хорошо пошли, 

หนังสือพิมพ์ Kommersant No.37 วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 
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ในปี พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบ
ค่อนข้างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้
มูลค่าการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ
จากประเทศไทยไปยังรัสเซียหดตัวลงร้อยละ 38 ซึ่งเป็น

หมวดสินค้าหลักของประเทศไทยที่ครองสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 30 – 40 ของการส่งออกท้ังหมด 

ในช่วงสองปีที่ผ่านมารัฐบาลรัสเซียได้ให้การสนับสนุน
อุตสาหกรรมยานยนต์โดยการให้เงินอุดหนุนเป็นสินเชื่อ
พ ิ เศษแก ่ผ ู ้บร ิ โภค ซ ึ ่ ง เป ็นป ัจจ ัยสำค ัญท ี ่ ช ่ วย
ประคับประคองอุตสาหกรรมนี้มาโดยตลอดในช่วงภาวะ
เศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย บวกกับค่าเงินรูเบิลอ่อนตัวลง
มากจนทำให้รถมีราคาแพงขึ้นก็ช่วยเร่งให้ผู้บริโภครีบ
ตัดสินใจซื้อ เมื่อข้ามมาปี พ.ศ. 2564 ความต้องการซื้อ
รถยนต์ที่ชะลอตัวไปก็มีทีท่าว่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาอีก
ครั้ง แต่ก็ยังเป็นที่สงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะมาตรการ
เรียกเก็บภาษีกำจัดของเสียท่ีจะทำให้ราคารถยนต์แพง
ขึ้นเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคต้องรีบตัดสินใจซื้ออีกครั้ง
เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ท่ัว
โลกกำลังขาดแคลนชิป (เซมิคอนดักเตอร์) ที ่ เป็น
ส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ติดตั้งในรถยนต์ รวมทั้งประเทศไทยที่เป็นฐานประกอบ
รถยนต์ที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่งก็กำลังได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกัน ก็ได้แต่หวงัว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขให้
ลุล่วงไปได้โดยเร็วในช่วงที่เศรษฐกิจทั่วโลกกำลังจะฟ้ืน
ตัว �

 


