ยอดขายรถยนต์คนั ใหม่ของสหราชอาณาจักร
ในปี 2561 ลดต่าสุดตั้งแต่วกิ ฤติเศรษฐกิจ

ข้อเท็จจริงข่าว นาย Mike Hawes หัวหน้าผู้บ ริห ารของ The Society of Motor Manufacturers and
Traders (SMMT) เปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์คันใหม่ของสหราชอาณาจักร ในปี 2561 ลดลงร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยรถยนต์คันใหม่ที่จดทะเบียนในปี 2561 อยู่ที่ 2.36 ล้านคัน ซึ่งถือว่าลดลงต่่าสุด
ตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2551 ที่ร้อยละ 11 โดยปัจจัยส่าคัญที่ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ลดลง ได้แก่ ความต้องการ
รถยนต์ดีเซลที่ ล ดลง กฎระเบี ยบการปล่อ ยก๊ าซคาร์บ อนไดออกไซด์ที่ เ ข้ม งวดขึ้น รวมถึง ความไม่ แน่น อนของ
สถานการณ์ Brexit ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันใหม่
ในปี 2561 ยอดขายรถยนต์ ดี เซลลดลงร้อ ยละ 30 (สั ด ส่ วนตลาดร้อ ยละ 31.7 ของรถยนต์ ทั้ ง หมด
ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ประเภทที่ใช้น้่ามันเบนซินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 (สัดส่วนร้อยละ 62.3) และยอดขายรถยนต์ใน
ลัก ษณะไฮบริด เพิ่ ม ขึ้น ร้อ ยละ 21 (สัด ส่วนร้อยละ 6) โดยแบรนด์ร ถยนต์ ที่ มี ยอดขายสูง สุด ในปี 2561 ได้แ ก่
(1) Ford Fiesta ( 2 ) Volkswagen Golf ( 3 ) Vauxhall Corsa ( 4 ) Nissan Qashqai ( 5 ) Ford Focus
(6) Volkswagen Polo (7) MINI (8) Mecedes-Benz A-Class (9) Ford Kuga และ (10) Kia Sportage
นาย Mike Hawes ได้กล่าวว่า ยอดขายรถยนต์คันใหม่ ที่ ล ดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปีนั้น สร้าง
ความกัง วลต่อ อุ ตสาหกรรมรถยนต์เป็นอย่างมาก เนื่องจากความเชื่อมั่ นของผู้บริโภคที่ ล ดลง การเปลี่ยนแปลง
นโยบายและกฎระเบียบที่ เข้ม งวดขึ้น กอปรกั บ นโยบายของรัฐบาลที่ มุ่ งมั่ นในการแก้ ไขปัญ หาด้ านสิ่งแวดล้อม
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการเมืองและเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมรถยนต์และความต้องการ
รถยนต์ในตลาดสหราชอาณาจัก ร โดยได้เ รียกร้องให้ รัฐ บาลมี ม าตรการสนับ สนุน เพื่ อ กระตุ้ น การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี แม้ว่าในภาพรวม ยอดขายรถยนต์ในปี 2018 จะลดลง แต่ความ
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ต้องการรถยนต์คันใหม่ในสหราชอาณาจักรยังคงแข็งแกร่ง และเป็นตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่อันดับ 2 ในสหภาพยุโรป
รองจากเยอรมนี รวมถึงยังคงเป็นตลาดที่มีความหลากหลายของรุ่นรถยนต์ ซึ่งมีให้เลือกกว่า 350 รุ่ น เพื่อรองรับ
ความต้องการของผู้ขับขี่ที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ นาย Mike Hawes กล่าวว่า หากไม่มีข้อตกลง Brexit อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์
เป็ น อย่ างมาก เนื่ อ งจากผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ มี ค วามต้อ งการชิ้ น ส่ วนประกอบรถยนต์ต ามเวลาที่ ต้ อ งการ โดยการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการเคลื่อนย้ายสินค้า อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ ดังกล่ าว และการจ้างงาน
มากกว่า 850,000 คน ในสหราชอาณาจักร
ที่มา: BBC news, skynews, reuters และ https://www.smmt.co.uk/
ข้อคิดเห็นของ สคต.
การผลิตรถยนต์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส่าคัญของสหราชอาณาจักร ซึ่งสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและ
การจ้างงานในประเทศ โดยเป็นสินค้าส่งออกส่าคัญอันดับ 2 ของสหราชอาณาจักร โดยความไม่แน่นอนของผลการ
เจรจา Brexit ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป ได้สร้างความกังวลต่อภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ของสหราช
อาณาจัก ร เนื่ อ งจากอาจส่ง ผลกระทบต่อ การลงทุ น การจ้ างงาน ตลอดจนความสามารถในการแข่ง ขั นของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ของสหราชอาณาจักร
นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจัก รมีนโยบายที่มุ่ งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (effectively
zero emission) ภายในปี 2583 (2040) เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้รับแรงกดดันให้เร่ง
พิจารณาการด่าเนินการดังกล่าวและยกเลิกการจ่าหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้่ามันเบนซินและดีเซลภายในปี 2575 (2032)
แม้ว่ารถยนต์ที่ใช้ประเภทน้่ามันดีเซลจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในระดับที่ต่ากว่ารถยนต์ที่ใช้น้่ามันเบนซิน
แต่มี การปล่อ ยก๊าซไนโตรเจนในระดับ ที่สูงกว่า นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 รัฐบาลได้มีม าตรการภาษี
รถยนต์ในปีแรก โดยผู้ใช้รถยนต์ประเภทเครื่องยนต์ดีเซลต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับอยู่ที่ระหว่าง 15 - 520
ปอนด์ ซึ่งสูงกว่าภาษีของรถยนต์ประเภทเครื่องยนต์เบนซิน และค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์ของบริษัทได้เพิ่มจาก 3%
เป็น 4% ส่งผลต่อความนิยมในการเลือกซื้อรถยนต์ประเภทเครื่องยนต์ดีเซล
สหราชอาณาจักรถือเป็นตลาดส่งออกสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ส่าคัญของไทยในยุโรป โดย
เป็นสินค้าส่งออกอันดับ 2 ของไทยในตลาดสหราชอาณาจักร โดย ในปี 2561 (ม.ค.- พ.ย.) ไทยส่งออกสินค้ารถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบมายังสหราชอาณาจักรมีมูลค่า 533.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.17 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สู่ Brexit และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสหราชอาณาจักร
สรุปโดย สคต. ลอนดอน

