
 
 
 

  

 

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
1 มิถุนายน 2565 

นำเข้าคู่ขนานผ่านการค้าปลีกออนไลน์
“การนำเข้าแบบคู่ขนาน” (Parallel Import) คือ การ
นำเข้าสินค้าที ่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำสินค้าเข้ามาจัด
จำหน่ายจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยสินค้านั้นเป็นของ
แท้แต่ไม่มีการตรวจสอบและมักจะนำไปขายในตลาดสี
เทาหรือตลาดมืด 

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ผู ้ผลิตรถยนต์ต่างชาติบาง
รายเริ ่มประกาศระงับการส่งมอบและการดำเนินงาน
ของโรงงานในรัสเซีย กลุ่มแรกได้แก่ German Daimler, 
Swedish Volvo, American General Motors, 
Volkswagen และอื ่น ๆ ซึ ่งเก ือบจะในทันทีป ัญหา
ด้านโลจิสติกส์เกิดขึ้นในตลาดโลก เส้นทางการจัดส่ง
ปกติพังทลายลง เป็นผลให้แม้แต่ชิ้นส่วนที่ใช้แล้วก็ยาก
ที่จะส่งมอบให้ได้ ด้วยเหตุนี้ตัวแทนจำหน่ายในรัสเซีย
เร ิ ่มขาดอะไหล่แท้ อย่างเช ่นสมาคมผู ้จ ัดจำหน่าย
ชิ้นส่วนยานยนต์ (ADAK) ได้แจ้งเรื่องการระงับการส่ง
มอบ 

Roman Timashov ผ ู ้ อำนวยการฝ ่ ายบร ิการของ 
Avtodom Altufyevo เห็นว ่าปัญหาเกี ่ยวก ับสต็อก
สินค้าส่วนประกอบรถยนต์ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
หากการขายปล ีกออนไลน์สามารถจ ัดหาส ินค ้า ท่ี
เหมาะสมได้ก็จะเป็นการตอบโจทย ์

Sergei Burgazliev ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านรถยนต์กล่าว
ว่าแนวคิดในการขายอะไหล่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ไม่ใช่เรื ่องใหม่ ประเด็นสำคัญสำหรับผู ้มีส่วนร่วมใน
ตลาดตอนนี ้ค ือการขนส่ง ข้อกำหนด และเง ื ่อนไข
สำหรับการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ไปยังรัสเซีย ยิ่งไปกว่า
นั้นการหาซัพพลายเออร์รายใหม่สำหรับส่วนประกอบ
ดั้งเดิมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก 

แพลตฟอร์มขายปลีกออนไลน์เปิดตัวการขายชิ้นส่วน
อะไหล่สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถเพื่อการ
พาณิชย์ที่นำเข้ามาในรัสเซียโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากผู ้ถือลิขสิทธิ ์ โดยผ่านการนำเข้าแบบขนานจาก
เอเชีย CIS และยุโรป ผู้เชี ่ยวชาญระบุว่าขณะนี้ยังไม่
ชัดเจนว่าผู้ให้บริการรถยนต์อย่างเป็นทางการจะยอมรับ
ชิ้นส่วนอะไหล่ดังกล่าวเพื่อซ่อมแซมรถให้ลูกค้าหรือไม่ 
ซ ึ ่งตามกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองสิทธ ิผ ู ้บริโภค
กำหนดให้ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา
หลังจากใช้อะไหล่คุณภาพต่ำท่ีผู้บริโภคนำมาเอง 

ในเดือนพฤษภาคม แพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ 
Wildberries ได้เร ิ ่มค้าสินค้าชิ ้นส่วนสำหรับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และรถเพื่อการพาณิชย์ให้กับลูกค้า 
ได้แก่ เคร ื ่องยนต์ ระบบเชื ้อเพล ิง ระบบส่งกำลัง 
อุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่สำหรับระบบการขับเคลื่อน การ
บังคับเลี้ยว และอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้นลูกค้าสามารถสั่งซื้อ
ชิ้นส่วนได้ไม่เพียงแต่ในรัสเซีย แต่ยังครอบคลุมประเทศ
เพื่อนบ้านอย่าง เบลารุส คาซัคสถาน อาร์เมเนีย และ
คีร์กีซสถานด้วย 

นอกเหนือจากการเปิดตัวสินค้าใหม่ข้างต้นแล้ว กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เองก็เพิ่มปริมาณข้ึน
อย่างมากถึง 1 ล้านรายการ ในขณะนี้มีจำนวนรวม
มากกว่า 2.2 รายการแล้ว โดยบริษัทมีแผนจะขยายเพ่ิม
อีก 2 เท่าตัวในปีนี้  

ตั ้งแต่เปิดตัวตลาดการนำเข้า "สีเทา" ปริมาณของ
แพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์และจำนวนผู้ค้าก็เพิ่มข้ึน
อย่างมาก ในช่วงต้นเดือนมีนาคมคณะรัฐมนตรีได้
ประกาศให้การนำเข้าแบบคู่ขนานเป็นสิ่งถูกกฎหมาย
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ภายในสิ ้นปีนี ้ โดยเมื ่อวันที ่ 6 พฤษภาคม ได้มีการ
จัดเตรียมรายการสินค้าที่สามารถนำเข้ารัสเซียได้โดยไม่
ต้องทำข้อตกลงกับผู ้ถ ือลิขสิทธิ์ ซึ ่งรวมทั ้งชิ ้นส่วน
รถยนต์ด้วย 

ในช ่วงเด ือนมีนาคมถึงเมษายน ผ ู ้ค ้ารายใหม่กว่า 
106,000 รายท่ีลงทะเบียนกับ Wildberries ซึ่งเป็นการ
เพิ ่มข ึ ้นมากเป ็นประว ัต ิการณ์ เม ื ่อเท ียบก ับช ่วง
ระยะเวลาเดียวกันในปีที ่ผ่านมามีผู ้ประกอบการแค่
เกือบครึ่งเดียว โดยรวมแล้วขณะนี้มีธุรกิจผู้ค้ามากกว่า 
700,000 รายบนพื ้นที ่การค้า ซึ ่งก ็เป ็นแนวโน้มท่ี
คล้ายกันกับแพลตฟอร์มออนไลน์ Yandex โดยในช่วง
ไตรมาสแรกของปีนี้มีจำนวนผู้ค้าบนเว็บไซต์เพิ่มขึ้นกว่า
สามเท่าเม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว 

ส่วนแพลตฟอร์มออนไลน์ Ozon ได้ขายชิ้นส่วนรถยนต์
หลายรายการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 แต่จะมีการนำเข้า
แบบคู่ขนานหรือไม่ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แค่ไตรมาสแรก
ของปี พ.ศ. 2565 Ozon มียอดขายเพิ่มขึ้นห้าเท่าใน
หมวดนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สินค้าที่เติบโตเร็วที่สุด 
ได้แก่ ยางรถยนต์ ล้อ น้ำมันเครื่อง และวัสดุสิ้นเปลือง
อื่นๆ แต่การนำเข้าสินค้าแบบคู่ขนานไม่ได้หมายความ
ว่าจะปล่อยให้มีสินค้าลอกเลียนแบบจะออกสู่ตลาด โดย
ผู้ค้าต้องยืนยันความเป็นต้นฉบับของผลิตภัณฑ์และสิทธิ์
ในการขาย รวมท้ังยื่นแสดงเอกสารท้ังหมดตลอดห่วงโซ่
อ ุปทาน อีกทั ้งต ้องยืนยันว ่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับปัจจุบัน ทั ้งนี ้กลไกการนำเข้าแบบ
คู ่ขนานยังเป็นเรื ่องใหม่สำหรับตลาดรัสเซีย ดังนั้น
แพลตฟอร์มออนไลน์จะต้องแจ้งให้ผู้ค้าทราบเกี่ยวกับ
กลไกการตรวจสอบสินค้าอย่างชัดเจน 

การนำเข้าแบบคู่ขนานแสดงถึงความเป็นไปได้ของการ
นำเข้าจากประเทศใด ๆ ก็ตามท่ีมีสินค้านำเข้าโดยได้รับ
อนุญาตหรือยินยอมจากผู้ถือลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะใช้เส้นทาง
การขนส่งใดๆ แต่การอนุญาตการนำเข้าแบบคู่ขนาน
ไม่ใช่การทำให้สินค้าลอกเลียนกลายเป็นสิ่งถูกกฎหมาย 
เนื ่องจากสินค้านำเข้าทั ้งหมดยังคงต้องเป็นไปตาม
ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคท่ีกำหนดไว ้

Peter Shelishch ประธานสหภาพผู้บริโภคแห่งรัสเซีย 
กล่าวว่าปัญหาในการเปลี่ยนอะไหล่และส่วนประกอบ
ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญรวมท้ังต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือ
ท่ีเพียงพอด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว เจ้าของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ร้อยละ 80 ใช้บริการอู่ซ่อมรถทั่วไปท่ี
ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ แต่ต่อมาเม่ือยอดขาย
รถยนต์ใหม่เพ่ิมข้ึนและตลาดตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ก่อ
ตัวขึ ้นทำให้ส่วนแบ่งตลาดของพวกเขาก็ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ขณะนี้มีแนวโน้มสูงว่าสัดส่วนจะกลับมาเพ่ิม
จำนวนขึ้นอีกครั้งจนกว่าผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกจะยกเลิก
มาตรการคว่ำบาตร นอกจากนั้นมิใช่ว่าช่างในอู่ซ่อมรถ
ทุกคนพร้อมจะให้บริการด้วยอะไหล่ที่ลูกค้านำมาเอง 
ความจริงก็คือตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
ผู ้บริโภคเป็นผู ้ร ับจ้างเหมาเป็นผู ้ร ับผิดชอบต่อผลท่ี
ตามมาของชิ้นส่วนอะไหล่คุณภาพต่ำท่ีลูกค้านำมาให ้

อย่างไรก็ตาม ศูนย์บริการจำนวนมากที่ไม่ต้องการเสีย
ลูกค้าไปก็พร้อมรับความเสี่ยงดังกล่าว แม้ชิ้นส่วนสำคัญ
ของรถยนต์มักต้องได้รับการรับรองแต่ก็ไม่ได้ครอบคลุม
ชิ้นส่วนทั้งหมด ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคจะเจาะลึก
ค้นคว้าส ิ ่งน ี ้ เองและจะเป็นการง่ายและเช ื ่อถ ือได้
มากกว่าที ่จะไว ้วางใจกับผู ้ ให ้บร ิการที ่ร ับผ ิดชอบ
คุณภาพอย่างเต็มท่ี 

ขณะนี้ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการมีทัศนคติเปิดกว้าง
มากขึ ้นต่อปัญหาการให้บริการลูกค้าที ่มาพร้อมกับ
อะไหล่ของตัวเอง และเป็นไปได้มากว่าอะไหล่ที่สั ่งซื้อ
ทางออนไลน์จะได้รับการยอมรับในการให้บริการเพราะ
ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันที่ไม่มีทางเลือก นอกจากนี้ผู้ซื้อ
สามารถรับสำเนาใบรับรองมาตรฐานจากแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ได้เพ่ือยืนยันคุณภาพของสินค้า  

ท ี ่ ม า :  Sales of auto parts through parallel imports 
began in the Russian Federation, by Evgenia Pertseva 
& Anastasia Lvova, iz.ru 

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งในรัสเซียท่ี
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที ่สุดจากมาตรการคว่ำ
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บาตรทางเศรษฐกิจโดยประเทศตะวันตกและพันธมิตร 
เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ท่ัวโลกหยุดสายการผลิต
ในรัสเซีย รวมทั้งไม่ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปและชิ้นส่วน
ยานยนต์ให้ด้วย ส่งผลให้ยอดจำหน่ายรถยนต์หดตัวลง
อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันศูนย์ให้บริการและอู ่ซ่อม
รถยนต์เริ่มขาดแคลนชิ้นส่วนสำหรับให้บริการแก่ลูกค้า 
อีกทั้งบริษัทประกันภัยก็ปรับเพิ่มเบี้ยประกันขึ้นสูงมาก
จากความไม่แน่นอนของการจัดหาอะไหล่ที ่มีต ้นทุน
สูงข้ึน 

ด้วยเหตุนี ้ร ัฐบาลจึงหาทางออกด้วยการอนุญาตให้
นำเข้าแบบคู่ขนานเพ่ือบรรเทาปัญหาดังกล่าว ซึ่งการใช้
แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางที ่สะดวกที ่ส ุดกับ
ผู้บริโภค แต่ก็จะมีประเด็นปัญหาตามมาเกี่ยวกับการ

รับประกันชิ้นส่วนยานยนต์ที่ลูกค้าซื้อหามาเอง และจะ
เกิดปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบในตลาดมากข้ึน 

นอกจากนั ้นแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ในรัสเซีย
มักจะครอบคลุมตลาดเพื่อนบ้านด้วย จึงสะดวกที่จะ
จัดส่งสินค้ามาจากประเทศเหล่านั้นที่ไม่ได้ถูกคว่ำบาตร
ทางเศรษฐกิจ 

สินค้าส่งออกของไทยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลด้าน
ลิขสิทธิ์ของบริษัทแม่ในต่างประเทศท่ีร่วมคว่ำบาตรทาง
เศรษฐกิจรัสเซีย ทำให้ไม่สามารถส่งออกสินค้าไปยัง
ตลาดรัสเซียได้โดยตรง แต่อาจอาศัยช่องทางการส่งออก
ผ่านไปยังประเทศข้างเคียงท่ีมีสถานะเป ็นสมาชิก
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียด้วยกันและมีระบบการขนส่ง
ระหว่างกันสะดวกก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี้ได้ 
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