ตลาดรถยนตจีนป 2556 ... เติบโตเกินคาดหมาย
-------------------------------------------หนังสือพิมพไชนา เดลี (China Daily) ฉบับวันที่ 9 มกราคม 2557 ตีพิมพขาว “China
vehicles sales race ahead” นําเสนอขอมูลยอดจําหนายยานยนตของจีนในป 2556 และแนวโนมใน
อนาคต สรุปไดดังนี้
1. สถานการณในป 2556 ... พลิกฟนกลับมาเติบโต นับแตเปดประเทศครั้งใหม อุปสงค
ยานยนตของจีนไดพุงทะยานคูขนานไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ จนกาวขึ้นเปนตลาดที่มีขนาดใหญเปน
อันดับ 1 ของโลกเมื่อไมกี่ปที่ผานมา อยางไรก็ดี การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนและความพยายามในการ
ลดปญหามลพิษผานหลายมาตรการในระยะหลังก็ไดสงผลใหตลาดรถยนตในจีนเติบโตในอัตราที่ลดลงมาสองป
ตอเนื่องกันกอนหนานี้ ซึ่งสรางความกังวลใจใหกับผูผลิตยานยนตและชิ้นสวนในจีนอยูพอควร
ยอดขาย ... พุงอีกครั้ง ในป 2556 ตลาด
รถยนตจีนพลิกกลับมาเติบโตอีกครั้งในอัตราถึงรอยละ 17 เมื่อ
เทียบกับของปที่ผานมา ซึ่งสูงกวาการคาดการณของผูเชี่ยวชาญใน
วงการรถยนตจีนอยางมาก แมวารัฐบาลกลางจะกําหนดหลาย
มาตรการลดปญหามลพิษและปญหาการจราจร ซึ่งสวนหนึ่ง
เกี่ยวของกับการควบคุมการจําหนายรถยนตใหมก็ตาม ทั้งนี้ หนึ่ง
ในกฎระเบียบใหมมุงเปาไปที่การลดการปลดปลอยมลพิษ ไดแก การจํากัดปริมาณการจดทะเบียนรถยนตใหม
และการกําหนดอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตผูโดยสารใหต่ํากวา 6.9 ลิตรตอระยะทาง 100
กิโลเมตรภายในป 2558 และลดลงเหลือ 5 ลิตรตอ 100 กิโลเมตรภายในป 2563
จากขอมูลของสมาคมรถยนตผูโดยสารแหงชาติจีน (China Passenger Car
Association) ระบุวา ยอดจําหนายรถยนตของจีนในป 2556 อยูที่ 17.18 ลานคัน (รวมรถเอสยูวี
เอนกประสงค และมินิแวน) ทั้งนี้ ยอดจําหนายรถยนตในชวงไตรมาสสุดทายของปที่เติบโตในอัตราที่สูง สงผล
ใหยอดจําหนายรถยนตในเดือนธันวาคมพุงขึ้นถึง 1.67 ลานคัน ขยายตัวรอยละ 16.2 เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของปกอน ซึ่งนับวาเปนอัตรายอดขายรายเดือนที่สูงที่สุดใน
ป 2556 ทั้งนี้ เนื่องจากผูบริโภคจีนเกรงวาจะประสบปญหา
เกี่ยวกับการซื้อหารถยนตใหมในป 2557 หากรัฐบาลจีนจะออก
มาตรการควบคุมปริมาณรถยนตใหมเพิ่มเติมในเมืองใหญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในแถบปกกิ่ง-เทียนจิน-เหอเปย (BeijingTianjin-Hebei) บริเวณปากแมน้ําแยงซีเกียง (Yangtze River
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Delta) และบริเวณปากแมน้ําไขมุก (Pearl River Delta) ซึ่งลาสุดเมื่อตนเดือนมกราคม 2557 นครเทียนจิน
ก็ประกาศเริ่มใชมาตรการควบคุมดังกลาว หลังจากที่กรุงปกกิ่ง นครเซี่ยงไฮ (Shanghai) กุยหยาง (Guiyang)
สือเจียจวง (Shijiazhuang) และกวางโจว (Guangzhou) เริ่มใชไปกอนหนานี้
รถยนตตางชาติ ... ครองตลาด รถยนตตางชาติคายตะวันตกนับวายังไดรับความนิยมใน
หมูชาวจีนเปนอันดับตน ๆ โดยมี Volkswagen AG ซึ่งเปนผูผลิตรถยนตรายใหญสุดในยุโรปและเปนรายแรก
ที่เขาสูตลาดจีน ครองตําแหนงอยูดวยยอดขายรวม 3.27 ลานคัน เติบโตรอยละ 16.2 เมื่อเทียบกับของปที่
ผานมา ตามมาดวย General Motors จากสหรัฐฯ ซึ่งเปนผูผลิต
รถยนตรายใหญสุดของจีนนับแตป 2548 ที่มียอดจําหนาย 3.16
ลานคัน ขณะเดียวกันผูผลิตคายเกาหลี 2 แบรนดหลักไดแก
Hyundai และ Kia ก็มียอดจําหนายรวม 1.62 ลานคัน ขยายตัว
รอยละ 16 เมื่อเทียบกับของปกอน
ขณะที่รถยนตญี่ปุนก็ฟนตัวอยางมากภายหลังจากการเกิดกรณีพิพาทหมูเกาะเตี้ยวหยู
(Diaoyu Islands) ระหวางจีนและญี่ปุนที่สงผลใหยอดขายลดฮวบลงในป 2555 โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาง
เดือนสิงหาคม-ธันวาคม โดยบริษัทรถยนตญี่ปุนที่มียอดขายสูง 3 อันดับแรกในตลาดจีนไดแก Nissan,
Toyota และ Honda ดวยยอดขายรวมในป 2556 เกือบ 3 ลานคัน
รถยนตจีน ... ไลตาม ขณะเดียวกัน การพัฒนาดานการออกแบบและเทคโนโลยี และ
การกวางซื้อแบรนดรถยนตตางชาติของผูประกอบการจีนทําใหรถยนตคายแดนมังกรก็ดูเหมือนจะขยับเขาใกล
รถยนตตางชาติและไดรับความนิยมจากตลาดจีนมากขึ้น นอกจากนี้ ลาสุดรถยนตทองถิ่นยังไดรับสัญญาณเชิง
บวกจากรัฐบาลจีนเมื่อประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (Xi Jinping) กลาวสนับสนุนใหหนวยงานราชการของจีน เชน
หนวยงานทางการทหารจัดซื้อรถยนตทองถิ่นมาเปนรถประจําตําแหนง
หากจําแนกยอดจําหนายรถยนตรายบริษัทก็พบวา Shanghai Volkswagen มาเปน
อันดับ 1 ดวยยอดจําหนาย 1.53 ลานคัน ตามมาดวย FAW-Volkswagen, Shanghai GM, SGMW, Beijing
Hyundai, Dongfeng-Nissan, Changan, Changan Ford, Great Wall Motor และ Dongfeng Yueda
Kia โดยแตละบริษัทใน 5 อันดับแรกลวนมียอดจําหนายในป 2556 มากกวา 1 ลานคัน
2. ตลาดป 2557 และอนาคต ... เติบโตอยางมีคุณภาพ ตลาดรถยนตในชวงตนป 2557
นาจะคงขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตราที่สูงถึงรอยละ 20
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตตลาดรถยนต
โดยรวมในป 2557 อาจจะไมสดใสนัก เพราะรัฐบาลจีนสอ
จะออกมาตรการควบคุมปริมาณรถยนตใหมในหลายเมือง
ใหญเพื่อลดปญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งจะทําใหตนทุน
คาใชจายในการซื้อหาและใชรถยนตสูงขึ้น โดยคาดวายอด
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จําหนายรถยนตในกรุงปกกิ่งและเทียนจินในป 2557 จะลดลงจากปที่ผานมาประมาณ 90,000 คัน และ
200,000 คัน ตามลําดับ อยางไรก็ดี หากมาตรการควบคุมไมรุนแรงและขยายวงกวางมากนัก เราก็อาจเห็น
ตลาดรถยนตของจีนโดยรวมในป 2557 ขยายตัวในอัตราราวรอยละ 14 เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา
รถรา ... เต็มถนน แมวาตลาดรถยนตในป 2557 จะไมสดใสมากนัก แตผูผลิตรถยนตใน
จีนก็ยังเห็นวา ตลาดรถยนตจีนจะยังมีอนาคตที่สดใสในระยะยาว นายแอนดรูว ธอมสัน (Andrew
Thomson) หัวหนาทีมดานยานยนตและพันธมิตรประจํา
ภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟกและจีนของ KPMG หนึ่งในผูเชี่ยวชาญ
ในวงการยานยนตจีนคาดการณวา การลงทุนจัดตั้ง
โรงงานผลิตยานยนตและชิ้นสวนจากตางประเทศในจีนจะ
ยังคงดําเนินตอไป ขณะที่ตลาดรถยนตของจีนจะเติบโตอีก
มากทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยคาดวายอดจําหนาย
รถยนตใหมตอปจะเพิ่มขึ้นเปนถึงราว 20 ลานคันภายในป 2558 ซึ่งคิดเปน 1 ใน 3 ของยอดจําหนาย
รถยนตใหมโดยรวมของโลก
การเพิ่มขึ้นของจํานวนรถยนตใหมจะสงผลใหจํานวนรถยนตบนทองถนนจีนจะพุงขึ้นเปน
140 ลานคันภายในป 2558 และหากแนวโนมยังเปนเชนนี้ตอไป จํานวนรถยนตบนทองถนนก็คาดวาจะ
ขยับขึ้นเปนถึง 217 ลานคันในป 2563 ประการสําคัญ ทามกลางฐานะความเปนอยูของชาวจีนที่ดีขึ้น หลาย
ฝายก็คาดวาจํานวนรถยนตบนทองถนนจะมีสัดสวนของรถยนตคุณภาพดีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ตางชาติ ... ครองตลาด รถยนตคายตะวันตกจะยังเปนผูเลน “ตัวจริง” ในตลาดจีนอยู
ตอไป โดยมีคายเกาหลีเขามาสอดแทรก และรถยนตจีนเปนผูตามอีกระยะหนึ่ง ขณะที่รถยนตคายแดนอาทิตย
อุทัยยังจะประสบปญหาดานการตลาดอยูตอไปเนื่องจากปญหากรณีพิพาทหมูเกาะเตี้ยวหยูที่ยังไมไดรับการ
ผอนคลาย ทั้งนี้ การลดปญหามลพิษ กระแสชาตินิยม และการพัฒนาดานเทคโนโลยียานยนตนาจะเปนความ
ทาทายสําคัญของอุตสาหกรรมยานยนตจีนในชวง 5 ปขางหนา
หากทานผูอานมาเยือนจีนในคราวหนา ผมแนะนําใหมองหาและถายรูปกับ “รถกระปอง”
ของจีนเอาไวบาง เพราะรถยนตเหลานั้นกําลังจะกลายเปนของหายากในอนาคตไปเสียแลว ...
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