
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

ปี 2562 นบัวา่เป็นปีแหง่ความผนัผวนและคาดเดาได้ค่อนข้างล าบากทีเดียวส าหรับตลาดรถยนต์ในประเทศ โดย
ในช่วงคร่ึงแรกของปียอดขายรถยนต์ได้รับปัจจยับวกจากการเร่งปลอ่ยสนิเช่ือของสถาบนัการเงินที่ด าเนินตอ่เนือ่งมาตัง้แต่
ปี 2561 ท าให้ยอดขายช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 ขยายตวัจากช่วงเดียวกนัในปีก่อนกว่าร้อยละ 7.1 ทว่าพอผ่านเข้าสู่ช่วง
คร่ึงหลงัของปี สถาบนัการเงินเร่ิมมีความเข้มงวดกับการปล่อยสินเช่ืออย่างชัดเจนมากขึน้ ยงัผลให้ยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศหดตวัลงอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าสุดท้ายแล้วยอดขายรถยนต์ในประเทศทัง้ปี 2562 อาจ
หดตัวลงประมาณร้อยละ 2.5 จากปี 2561 และปิดที่ตัวเลขประมาณ 1,015,000 คัน 

ส าหรับปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยงัคงมีมมุมองเชิงลบต่อตลาดรถยนต์ โดยเฉพาะจากแรงกดดนัของความ
เข้มงวดของการปลอ่ยสนิเช่ือที่น่าจะยงัคงปกคลมุตลาดรถยนต์ในประเทศต่อไปอีกปี ประกอบกบัเศรษฐกิจในประเทศที่
ยงัคงมีทิศทางชะลอตวัจากแรงกดดนัของสงครามการค้าโลก ท าให้มีโอกาสที่ยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2563 จะ
ปิดตลาดที่ 960,000 ถงึ 1,015,000 คัน ทรงตัวจากปี 2562 ถงึหดตัวกว่าร้อยละ 5 อย่างไรก็ดี ตลาดยงัได้รับปัจจยั
บวกจากการเปิดตวัรถยนต์อีโคคาร์หลายรุ่นท่ีน่าสนใจในช่วงปลายปี 2562 รวมถึงมีโอกาสที่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่น่าจะมี

 
 ตลาดรถยนต์ในปี 2562 นี ้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ยอดขายรถยนต์โดยรวมตลอดทัง้ปีน่าจะหด

ตัวลงประมาณร้อยละ 2.5 จากปี 2561 หรือคดิเป็นจ านวนรถยนต์ 1,015,000 คัน โดยมีปัจจยักดดนั
ท่ีส าคญัจากการเข้าควบคมุการปลอ่ยสินเช่ือของธนาคารแห่งประเทศไทยตัง้แตช่่วงกลางปี 

 ส าหรับปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมองว่าตลาดน่าจ ายังได้รับปัจจัยกดดันจากหลายทาง 
โดยเฉพาะความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือท่ีด าเนินต่อมาจากปี 2562 ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศปี 2563 มีโอกาสทรงตัวหรืออาจหดตัวได้ถงึร้อยละ 5 คดิเป็นตัวเลขยอดขาย 960,000 ถึง 
1,015,000 คัน  

 อย่างไรก็ดี ท่ามกลางการหดตวัลงของรถยนต์ในหลายประเภท ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า รถยนต์อีโค
คาร์ ซึง่มีการเปิดตวัรุ่นใหมท่ี่น่าสนใจออกมาหลายรุ่น โดยเฉพาะการวางกลยทุธ์น าตวัถงัรถรุ่น B-Segment 
มาใส่เคร่ืองยนต์ท่ีเล็กลงน่าจะท าให้ตลาดอีโคคาร์กลับมาขยายตัวได้ในปี 2563 ส่วนรถยนต์ไฟฟ้า
ยังคงขยายตัวต่อเน่ืองท่ามกลางกระแสการตอบรับท่ีดีตอ่รถยนต์ท่ีทยอยออกมาหลายรุ่นอย่างตอ่เน่ือง 
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ตลาดรถยนตปี์ 63 คาดดีท่ีสุดคือระดบัทรงตวัจากปี 62... 

ขณะทีย่อดขายรถอีโคคารแ์ละรถยนตไ์ฟฟ้าคาดว่าจะเติบโตได ้
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การเปิดตวัเพิ่มอีกในตลาดปีหน้านีด้้วย ซึง่นา่จะช่วยพยงุให้บรรยากาศของตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2563 คึกคกัขึน้มา
ได้บ้างในบางกลุม่รถยนต์      

 

อีโคคาร์และรถยนต์ไฟฟ้า...มีโอกาสเตบิโตได้ดีท่ามกลางภาวะตลาดรถยนต์ไทยโดยรวมที่ซบเซา 
 

แม้สถานการณ์โดยรวมของตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2563 จะไมเ่อือ้ตอ่การเติบโตของตลาดนกั เนื่องจากมีปัจจยั
ลบหลากหลายด้านท่ีเข้ามา โดยเฉพาะความเข้มงวดของการปลอ่ยสินเช่ือที่คาดว่าจะด าเนินต่อเนื่องไปจากช่วงคร่ึงหลงั
ของปี 2562 แต่ถึงกระนัน้ ค่ายรถต่างก็พยายามใช้กลยุทธ์ต่างๆในการกระตุ้นตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเสนอ
ผลติภณัฑ์ใหมท่ี่คาดวา่จะได้รับการตอบรับท่ีดีออกสูต่ลาด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซือ้รถยนต์เพิ่มขึน้ ซึง่ในปี 2563 นี ้คาด
ว่าประเภทรถยนต์ที่น่าสนใจและน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดมีอยู่  2 กลุ่มด้วยกัน คือ รถยนต์อีโคคาร์ 
และรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีประเด็นท่ีนา่สนใจในแตล่ะกลุม่ดงันี ้

 รถยนต์อีโคคาร์ คา่ยรถตา่งเร่งน าเสนอรุ่นใหมอ่อกมาพร้อมกนัหลายคา่ยในช่วงปลายปี 2562 โดยได้มีการปรับโฉม
ทัง้ไมเนอร์เชนจ์ และเมเจอร์เชนจ์ ซึ่งลกูเล่นใหม่ที่คาดว่าอาจจะเป็นตวัแปรดึงตลาดรถยนต์อีโคคาร์ที่หดตวัในปี 
2562 ให้พลิกกลบัมาเป็นบวกได้ในปี 2563 คือ การที่ค่ายรถเลือกใช้วิธีลดขนาดเคร่ืองยนต์ให้เล็กลงแต่เสริมแรง
สมรรถนะเคร่ืองยนต์ให้ดีขึน้ เพื่อให้สามารถคงประสทิธิภาพการใช้งานและประหยดัน า้มนัได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอี
โคคาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน ามาใช้กบัรถยนต์ที่มีขนาดตวัถงัใหญ่ขึน้ ซึ่งบางค่ายน ารถยนต์กลุม่ B-Segment ที่
ขายดีในตลาดปัจจบุนัมาลงเคร่ืองใหม่ในขนาดที่เลก็ลงแล้วขายในรูปแบบของอีโคคาร์ โดยคาดว่ากลยทุธ์ดงักลา่วมี
แนวโน้มที่จะท าให้คนหนัมาซือ้อีโคคาร์มากขึน้ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกซือ้รถโดยเปรียบเทียบ
ราคากับอรรถประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นขนาดรถและรูปลักษณ์ภายนอก ความเหมาะสมต่อการใช้
งาน รวมถงึความสามารถในการประหยดัน า้มันเป็นหลัก  

จากทิศทางดงักล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ยอดขายรถยนต์อีโคคาร์ในปี 2563 น่าจะท าตัวเลขได้
ประมาณ 200,000 ถึง 210,000 คัน หรือขยายตัวกว่าร้อยละ 3 ถึง 8 หลังจากที่คาดว่าจะขายได้ 195,000 
คัน หรือหดตัวกว่าร้อยละ 6.8 ในปี 2562 แต่เนื่องจากลกูเลน่การท าตลาดของรถยนต์อีโคคาร์รุ่นใหม่นีไ้ด้ไปดึง
สว่นแบง่การตลาดของรถยนต์นัง่ขนาดเลก็กลุม่ B-Segment เดิมมา สง่ผลให้ยอดขายรถยนต์ในกลุม่นีม้ีแนวโน้มที่จะ
ลดลง สอดคล้องกบัท่ีตลาดรถยนต์ขณะนีก้ าลงัเร่งน าเสนอรถยนต์นัง่ในกลุม่อีโคคาร์และอเนกประสงค์เป็นหลกั  

 รถยนต์ไฟฟ้า ในไทยปี 2563 คาดว่าจะมีสีสนัมากขึน้จากการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ เข้าสูต่ลาดอีกหลายรุ่นจาก
หลากหลายคา่ยที่ได้รับการอนมุตัิสง่เสริมการลงทนุจากบีโอไอไปเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 
- รถยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะลงมาเลน่ในตลาดรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็กมากขึน้ ซึ่งน่าจะได้รับการ

ตอบรับที่ดีจากตลาด เนื่องจากรถยนต์อเนกประสงค์อยูใ่นกระแสความนิยมของตลาดปัจจบุนัอยูแ่ล้ว นอกจากนี ้
อาจมีรถยนต์นัง่ขนาดเลก็ในกลุม่ไฮบริดเข้ามาท าตลาดเช่นกนั เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหมท่ี่ต้องการความทนัสมยั
ในงบที่เข้าถึงได้มากขึน้  

- รถยนต์ปลัก๊อินไฮบริดคาดมีหลากรุ่นที่จะเข้ามาท าตลาดมากขึน้ หลงัคา่ยรถยโุรปย้ายฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟา้
บางรุ่นมาไทยเพื่อผลติสง่ออกไปจีน  

- รถยนต์ไฟฟา้แบบแบตเตอร่ี คาดว่าจะเร่ิมเป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคมากขึน้ หลงัในปี 2562 ค่ายรถจีนได้เข้ามาท า
ตลาดด้วยระดบัราคาที่ไมส่งูเกินไปนกั เนื่องจากได้สทิธิประโยชน์ทีไ่มต้่องเสยีภาษีน าเข้าผา่นข้อตกลงการค้าเสรี
ระหว่างจีนกับไทย ส่งผลให้ท ายอดจองรถได้สงูเกินคาด ซึ่งในปี 2563 นี ้ค่ายรถมีโอกาสที่จะท าตลาดได้ดี
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ต่อเนื่อง ประกอบกับในปีนีอ้าจมีรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ีจากค่ายอื่นที่น่าจะออกมาสู่ตลาดได้เพิ่มขึน้ 
โดยเฉพาะคา่ยที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากบีโอไอเรียบร้อยแล้ว   
จากทิศทางดงักล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2563 น่าจะท าตัวเลขได้

ประมาณ 58,500 ถึง 65,000 คัน หรือขยายตัวกว่าร้อยละ 96 ถึง 118 หลังจากที่คาดว่าจะขายได้ 29,800 
คัน หรือขยายตัวกว่าร้อยละ 50 ในปี 2562 โดยมีรายละเอียดยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภทดงัตารางสรุป
ตวัเลขคาดการณ์ตอ่ไปนี ้

 

คาดการณ์ยอดขายรถยนต์ในประเทศของไทยแยกตามประเภทรถยนต์ปี 2562 
ประเภทรถ 2562f 2563f 

ยอดขายรถยนต์ (คัน) %YoY ยอดขายรถยนต์ (คัน) %YoY 
รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 
     - HEV & PHEV 
     - BEV 

29,800 
28,000 
1,800 

50.0% 
41.0% 

2,238.0% 

58,500 – 65,000 
55,000 – 60,000 
3,500 – 5,000 

96.0% - 118.0% 
96.0% - 114.0% 
94.0% - 178.0% 

รถยนต์อีโคคาร์ 195,000 -6.8% 200,000 – 210,000 3.0% - 8.0% 
รถยนต์ประเภทอื่น 790,200 -2.8% 701,500 – 740,000 -11.0% ถึง -6.0% 
รวม 1,015,000 -2.5% 960,000 - 1,015,000 -5.0% ถึง 0.0% 

ที่มา : ศนูย์วิจยักสิกรไทย 
 

 โดยสรุป ตลาดรถยนต์ในประเทศของไทยช่วงปี 2563 นี ้คาดวา่นอกจากจะเผชิญกบัปัจจยัลบส าคญัจากความ
เข้มงวดของการปลอ่ยสินเช่ือที่ต่อเนื่องมาจากปี 2562 ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ยงัอยู่ในภาวะชะลอตวั 
โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองการมีงานท าของผู้บริโภคแล้ว ยงัคงต้องติดตามมาตรการของภาครัฐด้วยว่าจะมีออกมาช่วย
กระตุ้นก าลงัซือ้ในส่วนนีห้รือไม่ ซึ่งหากไม่มีแรงกระตุ้นส าคญัอะไรออกมา จากบรรยากาศตลาดในปัจจุบนัก็ดูจะเป็น
ความท้าทายมากที่จะผลกัดนัให้ตลาดเติบโตขึน้มาปิดบวก ยกเว้นแต่ตลาดรถยนต์อีโคคาร์กับรถยนต์ไฟฟ้าที่อาจจะ
ขยายตัวเป็นบวกได้ โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าหากภาคส่วนต่างๆมีการส่งเสริมการรับรู้
เก่ียวกบัรถยนต์ไฟฟา้ ภาคเอกชนมีการวางแนวทางการจดัการที่ชดัเจนเก่ียวกับตลาดรถยนต์มือสองและแบตเตอร่ีพร้อม
ไว้ส าหรับผู้ซือ้ ขณะที่สถานีบริการชาร์จไฟฟ้าก็มีการขยายจ านวนให้ทัว่ถึงมากขึน้ ก็น่าจะช่วยสง่เสริมความเช่ือมัน่ของ
ผู้บริโภค และท าให้ตลาดรถยนต์ไฟฟา้เติบโตเร็วกวา่ที่คาดได้ 

 
 
 
 

 
 
 

 
----------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความ
สมบรูณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดตอ่ผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อว่าเป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 


