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ยอดขายรถยนต์ในฟิลิปปินส์เดือน พ.ค.64 โตขึ้นกว่า 4 เท่า 

 
 หอการค้าผู้ผลิตยานยนต์แห่งฟิลิปปินส์ (Chamber of Automotive Manufacturers of the 
Philippines, Inc: CAMPI) และสมาคมผู้ผลิตรถบรรทุก (Truck Manufacturers Association: TMA) ได้รายงาน
ยอดจำหน่ายรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม 2564 มีจำนวน 22,062 คัน โตขึน้กว่าร้อยละ 360.8 จากเดือนพฤษภาคม 
2563 ที่มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 4,788 คัน หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 เท่า โดยในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของ          
โควิด-19 ในปี 2563 รัฐบาลได้บังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์และมีการกำหนดข้อจำกัดต่างๆ ส่งผลให้กิจกรรม          
ต่างๆ ทั้งของภาคธุรกิจและผู้บริโภคลดลง และต่อมารัฐบาลก็ได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลง ทำให้โรงงานผลิต
รถยนต์และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ 
สำหรับสถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม 2564 แบ่งตามประเภทรถมีรายละเอียด ดังนี้ 

• ยอดจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ (Commercial Vehicle) มีจำนวน 14,463 คัน เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 325.5 จากจำนวน 3,399 คัน ในเดือนพฤษภาคม 2563 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.8 จากเดือนเมษายน 2564 

• ยอดจำหน ่ ายรถยนต ์น ั ่ งส ่ วนบ ุคคล 
(Passenger Car) มีจำนวน 7,599 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 447.1 
จากจำนวน 1,389 คัน ในเดือนพฤษภาคม 2563 และเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 36.43 จากจำนวน 5,570 คัน ในเดือนเมษายน 2564 

• โดยบริษัท Toyota Motors Philippines 
Corp. (TMP) ยังคงครองส ่วนแบ่งตลาดมากที ่ส ุดในเด ือน
พฤษภาคม 2564 ที่ร้อยละ 48.46 ของยอดจำหน่ายทั้งหมด 
โดยมียอดจำหน่ายอยู ่ที ่ 10,799 คัน รองลงมาได้แก่ บริษัท 
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Mitsubishi Motors Corp. มียอดจำหน่ายอยู่ที ่ 3,229 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.64 และบริษัท 
Suzuki Philippines, Inc. มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 1,802 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 8.17 

อย่างไรก็ตาม ยอดจำหน่ายรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม 2564 ที่เติบโตขึ้นมากเมื่อเทียบกับเดือน
พฤษภาคมของปีก่อนดังกล่าว แต่เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2564 พบว่า มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 
23.6 เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้กลับมาบังคับใช้มาตรการกักกันชุมชนที่เข้มงวดขึ้น 
เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดระลอกใหม่จากเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมโทรมะนิลาและจังหวัด
ใกล้เคียงส่งผลให้เกิดข้อจำกัดของการขยายตัวของยอดจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม 2564 สำหรับยอดจำหน่าย
รถยนต์รวมในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564) พบว่า มีจำนวนอยู่ที่ 110,217 คัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 69,463 คัน แบ่งเป็นยอดจำหน่ายรถยนต์
เชิงพาณิชย์ (Commercial Vehicle) มีจำนวน 75,193 คัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 49.6 ในขณะที่ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล (Passenger Car) มีจำนวน 35,024 คัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 82.4 

นายรอมเมล อาร์ กูเตียร์เรซ ประธานหอการค้าผู ้ผลิตยานยนต์แห่งฟิลิปปินส์ กล่าวว่า 
ผู้ประกอบการยังคงมองโลกในแง่ดีต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ในฟิลิปปินส์ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้อง
เฝ้าระวังความเสี่ยงด้านลบของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์
อีกครั้งในพื้นที่เขตเมโทรมะนิลาและจังหวัดใกล้เคียง (NCR Plus) และในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค ทั้งนี้ ได้คาดว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในฟิลิปปินส์จะสามารถฟ้ืนตัวสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ 
ได้ภายในปี 2566 โดยการฟื้นตัวจะเกิดขึ้นด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ความแน่นอนในตลาด นโยบายของรัฐบาลที่
สม่ำเสมอ และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวงกว้าง นอกจากนี้ ได้คาดการณ์ว่ากรณีที่ดีที ่สุดสำหรับ
อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2564 คือ ยอดจำหน่ายจะสามารถเติบโตได้ร้อยละ 30 – 35 เมื ่อเทียบกับปีก่อน  
แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการปกป้องชั่วคราว (Provisional Safeguard) ภายใต้การไต่สวน
เพ่ือใช้มาตรการ Safeguard สินค้ายานยนต์ อาจจะส่งผลให้ยอดจำหน่ายลดลงเหลือร้อยละ 20 – 25  

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World  
บทวิเคราะห์/ข้อคิดเห็น 

• ในปีที ่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19           
ซึ่งเป็นผลจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์และมาตรการกักกันชุมชนที่เข้มงวด ทำให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ตกต่ำ       
ลงอย่างมาก โดยในปี 2563 พบว่ายอดจำหน่ายรถยนต์ในฟิลิปปินส์อยู่ที่ 223,793 คัน ลดลงร้อยละ 39.5 จาก      
ปี 2562 ที่มียอดจำหน่าย 369,941 คัน ซึ่งเป็นยอดจำหน่ายต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2556 โดยยอดขายรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลลดลงร้อยละ 36 อยู่ที ่ 69,638 คัน ในขณะที่รถยนต์เชิงพาณิชย์ลดลงร้อยละ 41 อยู่ที ่ 154,155 คัน      
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยอดจำหน่ายรถยนต์ในตลาดฟิลิปปินส์มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ ทำให้อุตสาหกรรม
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ยานยนต์เริ่มมีความหวัง โดยหอการค้าผู้ผลิตยานยนต์แห่งฟิลิปปินส์ก็ได้คาดการณ์การฟื้นตัวของอุตสาหกรรม 
ยานยนต์น่าจะต้องใช้เวลาประมาณสองปีนับจากนี้ที่ยอดขายจะสามารถฟ้ืนตัวกลับสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ 
ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทค่ายรถยนต์ต่างๆ ก็พยายามปรับตัวและปรับแผนธุรกิจ รวมถึงแผนการ
ดำเนินงานทีจ่ำเป็นต้องหยุดดำเนินการไปสู่งานที่คิดว่าสามารถทำต่อไปได้เพ่ือความอยู่รอดในช่วงที่ผ่านมา 
• ฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกรถยนต์สำคัญอันดับ 2 ของไทยรองจากประเทศออสเตรเลีย  โดยผลกระทบจาก       
โควิด-19 ต่อตลาดรถยนต์ฟิลิปปินส์ก็ได้ส่งผลกระทบต่อเนื ่องมายังยอดส่งออกสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบของไทยมายังฟิลิปปินส์ โดยในปี 2563 มีมูลค่าลดลงอยู่ที่ 1,163.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากมูลค่า
ส่งออก 2,201.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 หรือลดลงถึงร้อยละ 47.15 สำหรับในปี 2564 (เดือนมกราคม -
เมษายน) พบว่ามูลค่าส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบมายังฟิลิปปินส์เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 
518.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีมูลค่า 511.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ     
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42  ทั้งนี้ ด้วยสัญญาณแนวโน้มการฟื้นตัวของยอดจำหน่ายรถยนต์ที่เติบโตขึ ้นในตลาด
ฟิลิปปินส์ดังกล่าวข้างต้น คาดว่าจะช่วยหนุนให้การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยมายัง
ฟิลิปปินส์จะยังคงสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาวะเศรษฐกิจที่จะทยอย
ฟื ้นตัว และคาดว่าจะทำให้ความต้องการซื ้อรถยนต์ใหม่ทั ้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์            
น่าจะขยายตัวมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยหนุนอื่นๆ เพิ่มเติมโดยเฉพาะอานิสงค์จากการเร่งการใช้จ่าย         
ในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศผ่านโครงการก่อสร้างจำนวนมากทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งธุรกิจ         
โลจิสติกส์ที่กำลังเติบโตอย่างมากจะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความต้องการรถยนต์เชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของยอดจำหน่ายรถยนต์ในฟิลิปปินส์ก็ยังมีแนวโน้มจำกัดเช่นกัน เนื่องจากกำลังซื้อของ
ผู้บริโภคทีย่ังไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ทันที แต่จะเป็นการฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากภาวะรายได้
ครัวเรือนที่ลดลงและหนี้สิ้นอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ที่ไม่แน่นอนในขณะนี้ของ
ฟิลิปปินส์ซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องกลับมาใช้มาตการกักกัน
ชุมชนที่เข้มงวดอีกครั้งเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดฯ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจต้องล่าช้า
ออกไปอีก ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิ ด และควรร่วมกับคู่ค้าในฟิลิปปินส์ 
ปรับกลยุทธ์และเตรียมแผนการรองรับที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอต่อไป 
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 
29 มิถุนายน 2564 

 
 


