
 
 
 

  

 

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
11 พฤษภาคม 2565 

ยอดขายรถยนต์ในรัสเซียดิ่ง 78.5%
ลาดรถยนต์ของสหพันธรัฐรัสเซียในเดือน
เมษายนลดลงรุนแรงเป็นประวัติการณ์ โดย
มียอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมด 32,700 คัน 

เลวร้ายยิ่งกว่าเดือนเมษายนหฤโหดเม่ือปี พ.ศ. 2563 ท่ี
เป็นช่วงล็อกดาวน์ทั้งประเทศเนื่องจากการแพร่ระบาด
ของ coronavirus และตัวแทนจำหน่ายต้องปิดกิจการ
ชั่วคราว แต่ปัญหาสำคัญของปัจจุบันนี้คือยังไม่สามารถ
นำเข้ารถยนต์ใหม่ของแบรนด์ต่างประเทศออกสู่ตลาด
ได้ รวมทั้งเกิดภาวะวิกฤตด้านการขนส่งส่วนประกอบ
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปฏิบัติพิเศษการทางทหารของ
รัสเซียในยูเครน ตลอดจนความต้องการในประเทศได้
หดตัวลง ทั้งนี้ มีเพียงแบรนด์ Chery Exeed จากจีน
เท่านั้นท่ีมีการเติบโตของยอดขาย  

จากแหล่งข้อมูล Association of European Business 
พบว่ายอดขายรถยนต์นั่งและรถเพื่อการพาณิชย์ขนาด
เล็กในเดือนเมษายนมีเพียง 32,700 คัน ลดลงร้อยละ -
78.5 ซึ ่งต่ำกว่าผลประกอบการในเดือนมีนาคมที่มี
ยอดขาย 55 ,100 ค ัน  หดต ั วลงร ้ อยละ -62 .9 
เช่นเดียวกับผลประกอบการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 
2563 ที่ประเทศถูกล็อกดาวน์เนื่องจากโควิด-19 โดยมี
ยอดขายเพียง 38,900 คัน จากผลการสำรวจในช่วง 4 
เดือนแรกของปีนี้ตลาดรถยนต์ลดลงร้อยละ -43 มาอยู่ท่ี 
293,800 คัน ทั ้งน ี ้ไม ่รวมยอดขายของ BMW และ 
Mercedes-Benz ซึ่งรายงานยอดขายเป็นรายไตรมาส 

ยอดขายของผู้นำตลาดอย่าง AvtoVAZ ซึ่งได้ปิดโรงงาน
ชั่วคราวในเดือนเมษายน มียอดขายเพียง 8,500 คัน 
ลดลงร้อยละ -78 ต่ำกว่าช่วงเดือนเมษายนของปี พ.ศ. 
2563 เสียอีก สถานการณ์ไม่แตกต่างกับแบรนด์ขายดี
ในหมู่รถยนต์ต่างประเทศอย่าง Kia (4,600 คัน ลดลง

ร้อยละ -76) และ Hyundai  (4,100 คัน ลดลงร้อยละ -
73) โฟล์คสวาเกน (825 คัน) และโตโยต้า (786 คัน) ท่ี
หลุดจากการจัดอันดับยอดขายสูงสุด 10 อันดับแรก 
โดยมียอดขายลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ -91 ส่วน UAZ 
แบรนด์ดั้งเดิมของรัสเซีย (1,600 คัน ลดลงร้อยละ -36 
และ Mitsubishi (867 คัน ลดลงร้อยละ -58) ท้ังนี้ ยี่ห้อ
ของญี่ปุ่นได้ระงับการผลิตในสหพันธรัฐรัสเซียตั้งแตช่่วง
ต้นเดือนเมษายน ในขณะที่สำหรับแบรนด์ส่วนใหญ่ 
หยุดการผลิตไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมเนื ่องจากปัญหา
ด้านโลจิสติกส์และมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อ
รัสเซีย 

จากสาเหตุที่ไม่มีรถยนต์ใหม่ออกสู ่ตลาดของแบรนด์
ต่างประเทศทั้งหมด ยกเว้น Hyundai และ Kia ของ
เกาหลี (จากโรงงานประกอบรถยนต์ Avtotor ในคา
ลินินกราด) ส่งผลให้แบรนด์รถยนต์จากจีนมียอดขาย
สูงสุดอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบดังกล่าว
ได้แสดงให้เห็นว่าความต้องการรถยนต์ในตลาดได้ลดลง
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อย่างเห็นได้ชัดและมีลูกค้าเข้าโชว์รูมน้อยลงตั้งแต่ช่วง
ครึ่งหลังของเดือนมีนาคม 

ความต้องการเริ ่มฟื ้นตัวบ้างเล็กน้อยเมื่อปลายเดือน
เมษายน ที ่ต้นทุนของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มีการ
ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคม 
อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ไม่คาดหวังว่าอุตสาหกรรม
รถยนต์จะกลับมาฟ้ืนตัวได้ในเร็ววัน 

ยอดขายของกลุ่มธุรกิจยานยนต์ GAZ ในเดือนเมษายน 
มีเพียง 1,900 คัน ลดลงร้อยละ -61 เป็นแบรนด์ 
Renault 2,200 คัน ลดลงร้อยละ -84 และจากทุก    
แบรนด์ที่แสดงในสถิติของ Association of European 
Business ม ี เ พ ี ย ง  Exeed ท ี ่ เ ป ็ น แ บ ร น ด ์ ย ่ อ ย
ระดับพรีเมียมของ Chery จากจีนเท่านั้นที่มียอดขาย
เป็นบวก คือ 403 คัน เพ่ิมข้ึนสองเท่าตัว 

ท ี ่มา :  Auto sales fall below lockdown levels, by Olga 
Nikitina, kommersant.ru 

รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เป็นหมวดสินค้า
ส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซียที่มีสัดส่วนมูลค่าสูง

ท ี ่ส ุด โดยได ้ร ับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้ง 
รัสเซีย-ยูเครน อย่างรุนแรง เนื่องจากเป็นธุรกิจประกอบ
รถยนต์ของไทยเป็นของบริษัทญี่ปุ่นที่ร่วมคว่ำบาตรทาง
เศรษฐกิจกับประเทศตะวันตกอย่างเต็มตัวและได้ระงับ
การจัดส่งรถยนต์และชิ้นส่วนไปยังรัสเซียตั้งแต่เดือน
มีนาคมเป็นต้นมา ซึ ่งเป็นที ่น่าเสียดายที ่ Isuzu ของ
รัสเซียมีแผนจะเปิดตัวรถยนต์รุ่น Mu X ที่ประกอบจาก
ประเทศไทยในชว่งเดือนมีนาคมพอด ี

นอกจากมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียแล้ว ยังมีปัจจัย
ลบเกี่ยวกับการขาดแคลนเซไมคอนดัคเตอร์ในระบบ
ห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์
ทั ่วโลก อีกทั ้งการขนส่งสินค้าเข้า-ออกรัสเซียที ่ถูก
มาตรการคว่ำบาตรจนไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ 
จึงคาดว่าการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 
รวมไปถึงสินค้าเกี ่ยวเนื่อง เช่น เครื่องยนต์ และยาง
รถยนต์ของไทยไปยังตลาดรัสเซียจะหดตัวลงอย่าง
รุนแรง 

ทั ้งน ี ้ ภาวะวิกฤตครั ้งน ี ้คาดว่าจะไม่ส ิ ้นสุดลงใน
ระยะเวลาอันสั้น �

 


