
 
 
 

  

 

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
5 กรกฎาคม 2565 

สินค้าแบรนด์จีนครองตลาดรัสเซีย
ทรศัพท์ แท็บเล็ต แล็ปท็อป และเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือนแบรนด์จีนเริ่มเข้ามาแทนที่ผู้ค้ารายใหญ่
เจ้าเดิมที่เลิกทำธุรกิจในรัสเซียไปตามมาตรการ

คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย ส่งผลให้สินค้ากลุ่ม
สมาร์ทโฟนของจีน ได้แก่ Realme, Vivo, Mi, Tecno, 
Infinix, iTel และ Nokia มียอดขายพุ่งสูงสุดในช่วงครึ่ง
ปีแรก นอกจากนั้นผู้ค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มเติม
ความหลากหลายของสินค้าด้วยแบรนด์ใหม่จากจีนด้วย 
เช่น Schaub Lorenz, Korting, Kimtigo, Akimojeba 
และอ่ืนๆ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอีกไม่นานตลาดรัสเซียจะ
ประกอบด้วยแบรนด์จีนถึงร้อยละ 90 

ในช่วงครึ่งปีแรกสมาร์ทโฟนแบรนด์จีน Realme, Vivo, 
Mi, Tecno, Infinix, iTel และ  Nokia (ส ิ ท ธ ิ ์ ใ นกา ร
เปิดตัวสมาร์ทโฟนภายใต้แบรนด์ Nokia เป็นของ HMD 
Global ของจีน) กลายเป็นผู้นำด้านการขายเชิงปริมาณ
ในรัสเซีย ขณะท่ีแบรนด์ Tecno, Infinix, Realme และ 
Xiaomi ก็มีการเติบโตมากกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบเป็นราย
ป ี

ในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมา ยอดขายสมาร์ทโฟนยี่ห้อ 
Realmi มีจำนวน 498,000 เครื่อง เทียบกับในช่วงเวลา
เดียวกันในปีนี้มียอดขายแล้วประมาณ 1.1 ล้านเครื่อง 
ส่วนจำนวนสมาร์ทโฟนของยี ่ห้อ Poco (แบรนด์ย่อย
ของ Xiaomi) เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบเป็นรายปี 
ขณะที่ Nokia ก็ขายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมร้อยละ 40 แต่
ส่วนแบ่งของเจ้าตลาดดั้งเดิมอย่าง Apple หดตัวลงร้อย
ละ 14 เมื่อเทียบเป็นรายปี เช่นเดียวกับส่วนแบ่งของ 
Samsung ก็ลดลงร้อยละ 15 จากจำนวนรวมการขาย
โทรศัพท์มือถือในรัสเซียมากกว่า 10 ล้านเครื่องใน

ช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้วร้อย
ละ 23 

เจ้าของแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ Ozon ยืนยันว่า
ตลาดมีความต้องการอุปกรณ์ใหม่จากจีนเพิ่มขึ้น โดย
ยอดขายสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Tecno ในเดือนพฤษภาคม - 
มิถุนายนเติบโตมากกว่า 20 เท่า ยี่ห้อ Doogee เพ่ิมข้ึน
ห้าเท่า และยี ่ห ้อ Digma electronics เพิ ่มขึ ้นเกือบ
แปดเท่า ขณะที่แพลตฟอร์มค้าปลีก Yandex Market 
รายงานว ่ า ในไตรมาสแรกส ่วนแบ ่ งของแบรนด์
เทคโนโลยีของจีนเพ่ิมข้ึนสองเท่าเม่ือเทียบเป็นรายป ี

Citilink ร้านค้าเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กล่าวว่ายังคงขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องหลังจาก
การถอนตัวของผู้ผลิตต่างประเทศจำนวนหนึ่ง ตอนนี้
ร ้านค้ามีอุปกรณ์จากจีนยี ่ห้อ Schaub Lorenz และ 
Korting และในอนาคตอันใกล้จะมีแบรนด์ใหม่เข้ามา
เพิ ่มเติมอีก เช่น Kimtigo, Akimojeba, Domfy และ 
Chuwi ส่วนร้านค้า M.Video-Eldorado ยืนยันว่าด้วย
สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคมักจะให้ความ
สนใจกับแบรนด์ที่ไม่ค่อยเป็นที ่รู ้จักหรือแบรนด์ใหม่ 
หมายถึงสินค้าของผู้ผลิตในจีน ตุรกี หรือรัสเซีย 

หล ังจากเก ิดเหตุการณ์การส ู ้รบในย ู เครน ผ ู ้ผลิต
ต่างประเทศจำนวนมากได้ประกาศยกเลิกการขายสินค้า
ไปยังรัสเซีย รวมท้ัง Apple, Samsung, Dell และอ่ืนๆ 

นอกจากการขาดแคลนสินค้าสำเร็จรูปแล้วยังมีการขาด
แคลนอะไหล่ในตลาดอีกด้วย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
ประธานาธิบดีรัสเซียได้ลงนามในกฎหมายว่าด้วยการ
นำเข้าแบบคู่ขนานในประเทศ (อนุญาตให้นำเข้าสินค้า
อย่างเป็นทางการในรัสเซียได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับ

โ 
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ความย ินยอมจากผ ู ้ ถ ือล ิขส ิทธ ิ ์ )  โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้าได้อนุมัติรายการสินค้าดังกล่าว
เมื ่อว ันที ่ 6 พฤษภาคม ซึ ่งรวมถึงสมาร์ทโฟนและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้อ Apple, Asus, HP, GoPro, 
Samsung, Dell, LG, Toshiba แ ล ะ เ ค ร ื ่ อ ง ใ ช ้ ใ น
ครัวเรือนยี่ห้ออย่าง Electrolux, Dyson, Philips เป็น
ต้น 

ขณะนี้ได้เริ่มการส่งมอบสมาร์ทโฟนภายใต้โมเดลนำเข้า
คู่ขนานแล้ว ตัวอย่างเช่น ร้านค้าปลีกแบรนด์ Samsung 
(ด ำ เ น ิ น ก า ร โ ด ย  Inventive Retail Group, IRG) 
จำหน่ายสินค้าที ่ม ีเป ้าหมายเจาะจงตลาดสหภาพ
เศรษฐก ิจย ู เร เช ีย (ร ัสเซ ีย คาซัคสถาน เบลารุส 
อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน) อย่างไรก็ตามการนำเข้า
แบบคู่ขนานจะไม่สามารถทดแทนปริมาณความต้องการ
ทั้งหมดของตลาดเทคโนโลยีรัสเซียได้เนื่องจากการขาด
แคลนแบรนด์สินค้ารุ ่นราคาแพง ด้วยเหตุนี ้จ ึงเป็น
โอกาสของผู้ผลิตสินค้าจีน 

Alexander Surkov หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์ GS Group 
เชื่อว่าแบรนด์จีนที่มีชื ่อเสียงในรัสเซียอย่าง Xiaomi, 
Honor และ Realme จะเข้ามาแทนที่แบรนด์ผู้นำเดิม 
ได้แก่ Apple และ Samsung ในไม่ช้า และแบรนด์ใหม่
จากจีนก็กำลังทะยอยตามกันมาเพ่ิมเติม 

ผู้เชี ่ยวชาญมั่นใจว่าหากไม่มีผู ้ผลิตรายอื่นเข้ามาเป็น
คู่แข่ง เครือข่ายค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่จะถูก
บังคับให้ทำสัญญาระยะยาวกับบริษัทจีนท่ียังไม่เป็นท่ี
รู้จัก  ซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับสินค้าจีนใน
ตลาดมากข้ึน 

ที ่มา: Chinese brands capture the Russian market, by 
Timofey Kornev & Nikita Korolyov, kommersant.ru 

ด้วยมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียอย่าง
เข้มข้น ทำให้ผู้ผลิตสินค้าจากประเทศตะวันตกรวมท้ัง
จากญี่ปุ ่นและเกาหลีใต้หยุดการผลิตในรัสเซียรวมท้ัง
ระงับการขายให้รัสเซีย 

จึงเป็นโอกาสของประเทศจีนท่ีเป็นแหล่งผลิตสินค้าแทบ
ทุกประเภทของโลกได้เข ้ามาขยายตลาดในรัสเซีย
เพิ่มขึ้น ซึ่งจีนถือว่าเป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญที่สุด
ประเทศหนึ่งของรัสเซีย นอกจากจะไม่ร่วมประนามการ
ทำสงครามในยูเครนและไม่ร่วมคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
ต่อรัสเซียแล้ว กลับยังเพิ่มความสัมพันธ์กันให้แน่นแฟ้น
ขึ้นรวมทั้งขยายการค้าระหว่างกัน อีกทั้งยังมีพรมแดน
เชื่อมต่อกันสามารถจัดส่งสินค้าระหว่างกันได้สะดวก
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ระบบการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศของรัสเซียถูกขัดขวางทุกช่องทางจากโลก
ตะวันตก 

ด้วยเหตุนีส้ินค้าจีนจึงสามารถเข้ามายึดครองพ้ืนท่ีตลาด
จากเจ้าตลาดเดิมที่ถอนตัวออกจากรัสเซียไปได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าราคาสูงอย่างเช่นรถยนต์ 
ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

สินค้าส่งออกของไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้มักจะ
เป็นการผลิตให้กับบริษัทของญี่ปุ ่นโดยเฉพาะหมวด
สินค้ารถยนต์ซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายของบริษัท
แม่ที่ร่วมคว่ำบาตรต่อรัสเซียและการขาดแคลนชิ้นส่วน  
ส่วนสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบรนด์ดัง
ของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็ได้ย้ายฐานการผลิตจากไทยไป
ท่ีเวียดนามก่อนหน้านีแ้ล้ว �

 


