ส่ องโอกาสอุตสาหกรรมรถยนต์ และชิน้ ส่ วนในตลาดแอฟริกา
พิศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
ปั จจุบนั นี ้คงต้ องยอมรับครับว่าทวีปแอฟริ กากาลังเนื ้อหอม ที่ผมกล่าวเช่นนี ้เพราะมีสญ
ั ญาณที่สื่อให้ เห็นชัดเจน
ว่าภาครัฐของหลายประเทศกาลังพยายามหาทางนาผู้ประกอบการเข้ าสู่ตลาดแอฟริ กา เห็นได้ จากจานวนสถานทูตตังใหม่
้
ในทวีปแอฟริ กาที่ เพิ่ มขึน้ กว่า 320 แห่งในช่วง 5-6 ปี ที่ผ่านมา โดยมีแม่เหล็กดึงดูดสาคัญ จากความอุดมสมบูรณ์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะแร่ ธาตุซงึ่ มีอยู่หลายชนิดและมีมลู ค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นมากในปั จจุบนั อาทิ สาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยคองโกเป็ นแหล่งผลิตแร่ โคบอลต์ ซึ่งเป็ นส่วนประกอบสาคัญของแบตเตอรี่ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบกับ
แนวโน้ มจานวนประชากรของทวีปแอฟริ กาที่คาดว่าจะแซงหน้ าจีนภายในปี 2568 หรื ออีกเพียง 6 ปี ข้างหน้ า ดังนัน้ ผมคิดว่า
อีกไม่นานนี ้ คงจะได้ เห็นมูลค่าการค้ าและการลงทุนจากประเทศต่างๆ เข้ าไปในทวีปแอฟริ กาเพิ่มขึ ้น และทาให้ เศรษฐกิจ
ของทวีปแอฟริ กามีโอกาสเติบโตอย่างโดดเด่นตามศักยภาพของแต่ละประเทศ จึงไม่น่าแปลกใจเลยหากจะเห็นว่าตัวเลข
คาดการณ์ประเทศที่มอี ตั ราขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุด 25 อันดับแรกของโลกในช่วงระหว่างปี 2562-2566 จะมีประเทศ
ในทวีปแอฟริ กาติดอันดับถึง 14 ประเทศ อาทิ เยเมน เอธิโอเปี ย รวันดา แทนซาเนีย และเคนยา ทังนี
้ ้ เศรษฐกิจที่เติบโต
ย่อมก่อให้ เกิดการจ้ างงาน ส่งผลให้ ชาวแอฟริ กนั มีกาลังซื ้อสูงขึ ้น รวมถึงกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการบริ โภคสินค้ าเพิ่มขึ ้น
ตามไปด้ วย ภาพทวีปแอฟริ กาในอนาคตจึงเป็ นตลาดที่ สดใสสาหรั บหลายอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมรถยนต์ ก็ เป็ น
อุตสาหกรรมแรกๆ ที่ผมนึกถึง เพราะรถยนต์เป็ นทังเครื
้ ่ องมือในการดาเนินธุรกิจ และสิ่งอานวยความสะดวกในการดารงชีวิต
ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาทวี ป แอฟริ กาเป็ นหนึ่ ง ในภู มิ ภ าคที่ มี ก ารลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานและระบบ
สาธารณู ปโภค รวมถึงถนน จานวนมาก อย่างไรก็ตาม พบว่ายอดจาหน่ายรถยนต์ ใหม่ทงั ้ ทวีปแอฟริ กากลับมีเพียง
1 ล้ านคันต่อปี ใกล้ เคียงกับยอดจาหน่ายในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว ทังๆ
้ ที่ประชากรในทวีปแอฟริ กามีมากกว่าไทย
ถึง 17 เท่ า อั ตราการครอบครองรถยนต์ ของชาวแอฟริ กันจึง ยั ง อยู่ ใ นระดั บ ต่ า มาก โดย The International
Organization of Motor Vehicle Manufacturers ประเมินว่าแม้ อตั ราการครอบครองรถยนต์ในทวีปแอฟริ กาปี 2558
จะเพิ่ มขึน้ ถึง 35% จากปี 2548 มาอยู่ที่ 42 คันต่อประชากร 1,000 คน แต่ก็ยังนับว่าน้ อยเมื่อเที ยบกับอัตราการ
ครอบครองรถยนต์เฉลี่ยของทวีปอเมริ กาเหนือที่ 670 คัน EU 851 คัน หรื อแม้ แต่ไทยที่ 228 คัน ทาให้ ผมมองว่าตลาด
รถยนต์และชิ ้นส่วนในทวีปแอฟริ กายังมีโอกาสในการเติบโตได้ อีกมาก โดยเฉพาะเมื่อจานวนชนชัน้ กลางชาวแอฟริ กัน
มีแนวโน้ ม เพิ่มขึน้ ต่ อเนื่ อง ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทัง้ นี ้ Harvard Business Review คาดว่าในปี 2568
ค่าใช้ จ่ายภาคเอกชนของทวีปแอฟริ กาจะเพิ่มขึ ้นกว่าเท่าตัว นอกจากนี ้ แอฟริ กายังมีแต้ มต่ อในการเป็ นฐานผลิตและ
ส่ งออกรถยนต์ จากการได้ รับสิทธิ พิเศษทางภาษี (GSP) จากสหรั ฐฯ และ EU รวมถึงหลายประเทศยังมีการจัดทา
ข้ อตกลงทางการค้ า อาทิ ข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี ระหว่างประเทศแอฟริ กาใต้ กบั EU และเขตการค้ าเสรี และความร่ วมมือ
ด้ านการค้ าระหว่างประเทศโมร็ อกโกกับ EU (European Union Association Agreement) อีกด้ วย

แม้ อตุ สาหกรรมรถยนต์ในทวีปแอฟริ กายังมีขนาดเล็กด้ วยกาลังการผลิตเพียงปี ละ 1 ล้ านคัน แต่หลายท่านอาจ
ยังไม่ทราบว่าทวีปแอฟริ กาเป็ นที่ตงั ้ ฐานการผลิตของค่ ายรถยนต์ กว่ า 10 ค่ าย จากทัง้ ยุโรป ญี่ปุ่น และสหรั ฐฯ โดย
ประเทศในทวีปแอฟริ กาที่คา่ ยรถยนต์เข้ าไปลงทุนมากที่สดุ คือ แอฟริ กาใต้ ซงึ่ ปั จจุบนั เป็ นที่ตงของโรงงานผลิ
ั้
ตรถยนต์แบ
รนด์ BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Toyota, Nissan และ Isuzu ตามมาด้ วยโมร็ อกโกที่มีปริ มาณ
การผลิตรถยนต์ในปี 2560 ราว 3.7 แสนคัน โดยโมร็ อกโกอาศัยข้ อได้ เปรี ยบด้ านที่ตงที
ั ้ ่อยู่ตอนบนของทวีปใกล้ กบั ยุโรปจึง
มีส่วนช่วยดึงดูดให้ ผ้ ผู ลิตรถยนต์ค่ายยุโรป คือ Renault และ Peugeot เข้ ามาตังโรงงานเพื
้
่อผลิตและส่งออกรถยนต์ ไป
จาหน่ายในประเทศฝรั่ งเศส สเปน และอิตาลี การทยอยเข้ าไปตังฐานการผลิ
้
ต และขยายกาลังการผลิตของค่ายรถยนต์
ในช่วงที่ผ่านมาผลักดันให้ ทวีปแอฟริกากลายเป็ นฐานผลิตรถยนต์ ท่ โี ตเร็ วที่สุดในโลก โดยในช่วงระหว่างปี 2556-2560
ปริ มาณการผลิตรถยนต์ในทวีปแอฟริ กาขยายตัวเฉลี่ยถึง 10% ต่อปี สูงกว่าฐานผลิตรถยนต์สาคัญอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ น
เอเชีย ยุโรป สหรัฐฯ และสูงกว่าปริ มาณการผลิตรถยนต์ของทัง้ โลกที่ขยายตัวเฉลี่ย 3% นอกจากนี ้ ในช่วงปี 2560-2561
ค่ายรถยนต์ตา่ งๆ ก็เริ่ มกระจายการลงทุนไปในประเทศอื่นๆ ในทวีปแอฟริ กามากขึ ้น อาทิ PSA Group สร้ างโรงงานผลิต
รถยนต์ที่แอลจีเรี ยและคาดว่าจะเริ่ มผลิตในปี 2562 ขณะที่ Volkswagen เพิ่มการลงทุนผลิตรถยนต์ในเคนยา
จากศัก ยภาพของอุตสาหกรรมรถยนต์ แ ละชิ น้ ส่วนในทวี ปแอฟริ กาที่ ผ มกล่าวมาข้ างต้ น เมื่อประกอบกับ ที่
แอฟริ กายังผลิตชิ ้นส่วนได้ ไม่เพียงพอกับความต้ องการ อีกทังค่
้ ายรถยนต์ที่ลงทุนในทวีปแอฟริ กาส่วนใหญ่เป็ นค่ายรถยนต์
ที่มีฐานการผลิตในไทยเช่นกัน ทาให้ ผมมองว่าผู้ประกอบการของไทยที่สนใจส่งออกชิ ้นส่วนรถยนต์ควรหาทางเร่ งทาตลาด
แอฟริ กาในช่วงที่อตุ สาหกรรมกาลังเติบโตอย่างรวดเร็ วครั บ สาหรับผู้ประกอบการชิน้ ส่วนรถยนต์ที่สนใจเข้ าไปลงทุนใน
ทวีปแอฟริ กา ผมคิดว่า ก็เป็ นทางเลือกที่ น่าสนใจในระยะยาว เพราะนอกจากทวีปแอฟริ กาจะมีแรงงานจานวนมากซึ่ง
McKensy ประเมินว่าจะมีจานวนแซงหน้ าจีนและอินเดียในอีก 15 ปี ข้างหน้ าแล้ ว ประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริ กายังให้
ความสาคัญกับการขจัดอุปสรรคทางการค้ าและการลงทุนระหว่างกัน เพื่อเพิ่มปริ มาณการค้ าภายในกลุ่มซึง่ ปั จจุบันอยู่
ในระดับต่าที่สดุ ในโลกเพียง 18% เมื่อเทียบกับยุโรปที่สูงถึง 70% และเอเชียที่ราว 45% เราจึงเห็นข่าวการจัดตังกลุ
้ ่ม
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ ้นในแอฟริ กา อาทิ การจัดตังประชาคมเขตการค้
้
าเสรี แห่งทวีปแอฟริ กา (Tripartite Free Trade
Area : TFTA) ซึง่ ปร ะกอบด้ วยสมาชิก 26 ประเทศ และความพยายามจัดตังเขตการค้
้
าเสรี ทวีปแอฟริ กา (The African
Continental Free Trade Area : CFTA) ซึง่ มีเป้าหมายจะรวบรวมสมาชิกให้ ได้ ครบทุกประเทศในทวีปแอฟริ กา ทังนี
้ ้
ยิ่งข้ อตกลงทางการค้ าต่างๆ ภายในภูมิภาคนีข้ ยายใหญ่ขึน้ การเข้ าไปลงทุนในทวีปแอฟริ กาก็ยิ่งน่าสนใจมากขึน้ ครั บ
เพราะเมื่อผู้ประกอบการเข้ าไปตังฐานการผลิ
้
ตในประเทศใดประเทศหนึง่ แล้ วก็สามารถจาหน่ายสินค้ าไปยังประเทศอื่นใน
กลุ่มได้ สะดวกกว่าการนาสินค้ าจากประเทศนอกกลุ่ม เข้ ามาจาหน่าย อย่ างไรก็ตาม การที่ แรงงานส่วนใหญ่ ในทวี ป
แอฟริ กายังต้ องได้ รับการพัฒนาคุณภาพและทักษะ อีกทังทวี
้ ปแอฟริ กาเป็ นทวีปขนาดใหญ่ ประกอบด้ วย 54 ประเทศที่มี
ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาก ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการที่จะรุ กตลาดดังกล่าวจาเป็ นต้ องศึกษาข้ อมูล ให้ รอบด้ านก่อน
ตัดสินใจเข้ าไปลงทุน ซึง่ ทาง EXIM BANK พร้ อมที่จะเป็ นพี่เลี ้ยงในการสนับสนุนเงินทุนและเครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ
เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยออกไปคว้ าโอกาสในทวีปแอฟริ กาได้ อย่างมัน่ ใจมากขึ ้นครับ
Disclaimer : คอลัมน์นีเ้ ป็ นข้อคิ ดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิ ดเห็นของ EXIM BANK
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