ตลาดรถยนต์ปี 63 คาดดีที่สุดคือระดับทรงตัวจากปี 62...
ขณะทีย่ อดขายรถอีโคคาร์และรถยนต์ไฟฟ้ าคาดว่าจะเติบโตได้
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ประเด็นสาคัญ
 ตลาดรถยนต์ ในปี 2562 นี ้ ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยมองว่ า ยอดขายรถยนต์ โดยรวมตลอดทัง้ ปี น่ าจะหด
ตัวลงประมาณร้ อยละ 2.5 จากปี 2561 หรื อคิดเป็ นจานวนรถยนต์ 1,015,000 คัน โดยมีปัจจัยกดดัน
ที่สาคัญจากการเข้ าควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทยตังแต่
้ ช่วงกลางปี
 ส าหรั บ ปี 2563 ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทยยั ง คงมองว่ า ตลาดน่ า จ ายั ง ได้ รั บ ปั จ จัย กดดัน จากหลายทาง
โดยเฉพาะความเข้ มงวดในการปล่อยสินเชื่ อที่ ดาเนิ นต่อมาจากปี 2562 ส่งผลให้ ยอดขายรถยนต์ ใน
ประเทศปี 2563 มีโอกาสทรงตัวหรื ออาจหดตัวได้ ถงึ ร้ อยละ 5 คิดเป็ นตัวเลขยอดขาย 960,000 ถึง
1,015,000 คัน
 อย่างไรก็ดี ท่ามกลางการหดตัวลงของรถยนต์ในหลายประเภท ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยคาดว่า รถยนต์อีโค
คาร์ ซึง่ มีการเปิ ดตัวรุ่ นใหม่ที่น่าสนใจออกมาหลายรุ่ น โดยเฉพาะการวางกลยุทธ์นาตัวถังรถรุ่ น B-Segment
มาใส่เครื่ องยนต์ที่เล็กลงน่าจะทาให้ ตลาดอีโคคาร์ กลับมาขยายตัวได้ ในปี 2563 ส่วนรถยนต์ ไฟฟ้ า
ยังคงขยายตัวต่ อเนื่องท่ามกลางกระแสการตอบรับที่ดีตอ่ รถยนต์ที่ทยอยออกมาหลายรุ่ นอย่างต่อเนื่อง
ปี 2562 นับว่าเป็ นปี แห่งความผันผวนและคาดเดาได้ ค่อนข้ างลาบากทีเดียวสาหรับตลาดรถยนต์ในประเทศ โดย
ในช่วงครึ่งแรกของปี ยอดขายรถยนต์ได้ รับปั จจัยบวกจากการเร่งปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่ดาเนินต่อเนือ่ งมาตังแต่
้
ปี 2561 ทาให้ ยอดขายช่วงครึ่ งแรกของปี 2562 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันในปี ก่อนกว่าร้ อยละ 7.1 ทว่าพอผ่านเข้ าสู่ช่วง
ครึ่ งหลังของปี สถาบันการเงินเริ่ มมีความเข้ มงวดกับการปล่อยสินเชื่ออย่างชัดเจนมากขึ ้น ยังผลให้ ยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยคาดว่ าสุดท้ ายแล้ วยอดขายรถยนต์ ในประเทศทัง้ ปี 2562 อาจ
หดตัวลงประมาณร้ อยละ 2.5 จากปี 2561 และปิ ดที่ตัวเลขประมาณ 1,015,000 คัน
สาหรับปี 2563 ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยยังคงมีมมุ มองเชิงลบต่อตลาดรถยนต์ โดยเฉพาะจากแรงกดดันของความ
เข้ มงวดของการปล่อยสินเชื่อที่น่าจะยังคงปกคลุมตลาดรถยนต์ในประเทศต่อไปอี กปี ประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศที่
ยังคงมีทิศทางชะลอตัวจากแรงกดดันของสงครามการค้ าโลก ทาให้ มีโอกาสที่ยอดขายรถยนต์ ในประเทศปี 2563 จะ
ปิ ดตลาดที่ 960,000 ถึง 1,015,000 คัน ทรงตัวจากปี 2562 ถึงหดตัวกว่ าร้ อยละ 5 อย่างไรก็ดี ตลาดยังได้ รับปั จจัย
บวกจากการเปิ ดตัวรถยนต์อีโคคาร์ หลายรุ่นที่น่าสนใจในช่วงปลายปี 2562 รวมถึงมีโอกาสที่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่ นใหม่น่าจะมี
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การเปิ ดตัวเพิ่มอีกในตลาดปี หน้ านี ้ด้ วย ซึง่ น่าจะช่วยพยุงให้ บรรยากาศของตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2563 คึกคักขึ ้นมา
ได้ บ้างในบางกลุม่ รถยนต์

อีโคคาร์ และรถยนต์ ไฟฟ้ า...มีโอกาสเติบโตได้ ดีท่ามกลางภาวะตลาดรถยนต์ ไทยโดยรวมที่ซบเซา
แม้ สถานการณ์โดยรวมของตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2563 จะไม่เอื ้อต่อการเติบโตของตลาดนัก เนื่องจากมีปัจจัย
ลบหลากหลายด้ านที่เข้ ามา โดยเฉพาะความเข้ มงวดของการปล่อยสินเชื่อที่คาดว่าจะดาเนินต่อเนื่องไปจากช่วงครึ่ งหลัง
ของปี 2562 แต่ถึงกระนัน้ ค่ายรถต่างก็พยายามใช้ กลยุทธ์ ต่างๆในการกระตุ้นตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คาดว่าจะได้ รับการตอบรับที่ดีออกสูต่ ลาด เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการซื ้อรถยนต์เพิ่มขึ ้น ซึง่ ในปี 2563 นี ้ คาด
ว่ าประเภทรถยนต์ ท่ นี ่ าสนใจและน่ าจะได้ รับการตอบรั บที่ดีจากตลาดมีอยู่ 2 กลุ่มด้ วยกัน คือ รถยนต์ อีโคคาร์
และรถยนต์ ไฟฟ้ า โดยมีประเด็นที่นา่ สนใจในแต่ละกลุม่ ดังนี ้
 รถยนต์ อีโคคาร์ ค่ายรถต่างเร่งนาเสนอรุ่นใหม่ออกมาพร้ อมกันหลายค่ายในช่วงปลายปี 2562 โดยได้ มีการปรับโฉม
ทังไมเนอร์
้
เชนจ์ และเมเจอร์ เชนจ์ ซึ่งลูกเล่นใหม่ที่คาดว่าอาจจะเป็ นตัวแปรดึงตลาดรถยนต์อีโคคาร์ ที่หดตัวในปี
2562 ให้ พลิกกลับมาเป็ นบวกได้ ในปี 2563 คือ การที่ค่ายรถเลือกใช้ วิธีลดขนาดเครื่ องยนต์ให้ เล็กลงแต่ เสริ มแรง
สมรรถนะเครื่ องยนต์ให้ ดีขึ ้น เพื่อให้ สามารถคงประสิทธิภาพการใช้ งานและประหยัดน ้ามันได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานอี
โคคาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนามาใช้ กบั รถยนต์ที่มีขนาดตัวถังใหญ่ขึ ้น ซึ่งบางค่ายนารถยนต์กลุม่ B-Segment ที่
ขายดีในตลาดปั จจุบนั มาลงเครื่ องใหม่ในขนาดที่เล็กลงแล้ วขายในรูปแบบของอีโคคาร์ โดยคาดว่ากลยุทธ์ ดงั กล่าวมี
แนวโน้ มที่จะทาให้ คนหันมาซื ้ออีโคคาร์ มากขึ ้น เนื่องจากผู้บริโภคส่ วนใหญ่ ตัดสินใจเลือกซือ้ รถโดยเปรียบเทียบ
ราคากับอรรถประโยชน์ ท่ ีจะได้ รับ ไม่ ว่าจะเป็ นขนาดรถและรู ปลักษณ์ ภายนอก ความเหมาะสมต่ อการใช้
งาน รวมถึงความสามารถในการประหยัดนา้ มันเป็ นหลัก
จากทิศทางดังกล่าว ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยคาดว่ า ยอดขายรถยนต์ อีโคคาร์ ในปี 2563 น่ าจะทาตัวเลขได้
ประมาณ 200,000 ถึง 210,000 คัน หรื อขยายตัวกว่ าร้ อยละ 3 ถึง 8 หลังจากที่คาดว่ าจะขายได้ 195,000
คัน หรื อหดตัวกว่ าร้ อยละ 6.8 ในปี 2562 แต่เนื่องจากลูกเล่นการทาตลาดของรถยนต์อีโคคาร์ รุ่นใหม่นี ้ได้ ไปดึง
ส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์นงั่ ขนาดเล็กกลุม่ B-Segment เดิมมา ส่งผลให้ ยอดขายรถยนต์ในกลุม่ นี ้มีแนวโน้ มที่จะ
ลดลง สอดคล้ องกับที่ตลาดรถยนต์ขณะนี ้กาลังเร่งนาเสนอรถยนต์นงั่ ในกลุม่ อีโคคาร์ และอเนกประสงค์เป็ นหลัก
 รถยนต์ ไฟฟ้ า ในไทยปี 2563 คาดว่าจะมีสีสนั มากขึ ้นจากการเปิ ดตัว รถยนต์รุ่นใหม่ ๆ เข้ าสูต่ ลาดอีกหลายรุ่ นจาก
หลากหลายค่ายที่ได้ รับการอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุนจากบีโอไอไปเรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ แก่
- รถยนต์ไฮบริ ดรุ่ นใหม่ที่คาดว่าจะลงมาเล่นในตลาดรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็กมากขึ ้น ซึ่งน่าจะได้ รับการ
ตอบรับที่ดีจากตลาด เนื่องจากรถยนต์อเนกประสงค์อยูใ่ นกระแสความนิยมของตลาดปั จจุบนั อยูแ่ ล้ ว นอกจากนี ้
อาจมีรถยนต์นงั่ ขนาดเล็กในกลุม่ ไฮบริ ดเข้ ามาทาตลาดเช่นกัน เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความทันสมัย
ในงบที่เข้ าถึงได้ มากขึ ้น
- รถยนต์ปลัก๊ อินไฮบริ ดคาดมีหลากรุ่นที่จะเข้ ามาทาตลาดมากขึ ้น หลังค่ายรถยุโรปย้ ายฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
บางรุ่นมาไทยเพื่อผลิตส่งออกไปจีน
- รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ คาดว่าจะเริ่ มเป็ นที่รับรู้ ของผู้บริ โภคมากขึ ้น หลังในปี 2562 ค่ายรถจีนได้ เข้ ามาทา
ตลาดด้ วยระดับราคาที่ไม่สงู เกินไปนัก เนื่องจากได้ สทิ ธิประโยชน์ ทไี่ ม่ต้องเสียภาษี นาเข้ าผ่านข้ อตกลงการค้ าเสรี
ระหว่างจี น กับไทย ส่งผลให้ ทายอดจองรถได้ สงู เกินคาด ซึ่งในปี 2563 นี ้ ค่ายรถมีโอกาสที่จะทาตลาดได้ ดี
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ต่อเนื่ อง ประกอบกับ ในปี นีอ้ าจมีรถยนต์ ไฟฟ้า แบบแบตเตอรี่ จ ากค่า ยอื่น ที่น่าจะออกมาสู่ตลาดได้ เ พิ่มขึน้
โดยเฉพาะค่ายที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากบีโอไอเรี ยบร้ อยแล้ ว
จากทิศทางดังกล่าว ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยคาดว่ า ยอดขายรถยนต์ ไฟฟ้ าในปี 2563 น่ าจะทาตัวเลขได้
ประมาณ 58,500 ถึง 65,000 คัน หรื อขยายตัวกว่ าร้ อยละ 96 ถึง 118 หลังจากที่คาดว่ าจะขายได้ 29,800
คัน หรือขยายตัวกว่ าร้ อยละ 50 ในปี 2562 โดยมีรายละเอียดยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภทดังตารางสรุ ป
ตัวเลขคาดการณ์ตอ่ ไปนี ้
คาดการณ์ ยอดขายรถยนต์ ในประเทศของไทยแยกตามประเภทรถยนต์ ปี 2562
ประเภทรถ
รถยนต์ ท่ใี ช้ พลังงานไฟฟ้ า
- HEV & PHEV
- BEV
รถยนต์ อีโคคาร์
รถยนต์ ประเภทอื่น
รวม
ที่มา : ศูนย์วิจยั กสิกรไทย

2562f
ยอดขายรถยนต์ (คัน) %YoY
29,800
50.0%
28,000
41.0%
1,800
2,238.0%
195,000
-6.8%
790,200
-2.8%
1,015,000
-2.5%

2563f
ยอดขายรถยนต์ (คัน)
58,500 – 65,000
55,000 – 60,000
3,500 – 5,000
200,000 – 210,000
701,500 – 740,000
960,000 - 1,015,000

%YoY
96.0% - 118.0%
96.0% - 114.0%
94.0% - 178.0%
3.0% - 8.0%
-11.0% ถึง -6.0%
-5.0% ถึง 0.0%

โดยสรุ ป ตลาดรถยนต์ในประเทศของไทยช่วงปี 2563 นี ้ คาดว่านอกจากจะเผชิญกับปั จจัยลบสาคัญจากความ
เข้ มงวดของการปล่อยสินเชื่อ ที่ต่อเนื่องมาจากปี 2562 ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ยงั อยู่ในภาวะชะลอตัว
โดยเฉพาะประเด็นเรื่ องการมีงานทาของผู้บริ โภคแล้ ว ยังคงต้ องติดตามมาตรการของภาครัฐด้ วยว่าจะมีออกมาช่วย
กระตุ้นกาลังซื ้อในส่วนนี ้หรื อไม่ ซึ่งหากไม่มีแรงกระตุ้นสาคัญอะไรออกมา จากบรรยากาศตลาดในปั จจุบนั ก็ดูจะเป็ น
ความท้ าทายมากที่จะผลักดันให้ ตลาดเติบโตขึ ้นมาปิ ดบวก ยกเว้ นแต่ตลาดรถยนต์อีโคคาร์ กับรถยนต์ไฟฟ้าที่อาจจะ
ขยายตัวเป็ นบวกได้ โดยเฉพาะรถยนต์ ไฟฟ้าที่ ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยมองว่าหากภาคส่วนต่างๆมีการส่งเสริ มการรั บรู้
เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ภาคเอกชนมีการวางแนวทางการจัดการที่ชดั เจนเกี่ยวกับตลาดรถยนต์มือสองและแบตเตอรี่ พร้ อม
ไว้ สาหรับผู้ซื ้อ ขณะที่สถานีบริ การชาร์ จไฟฟ้า ก็มีการขยายจานวนให้ ทวั่ ถึงมากขึ ้น ก็น่าจะช่วยส่งเสริ มความเชื่อมัน่ ของ
ผู้บริ โภค และทาให้ ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตเร็ วกว่าที่คาดได้

----------------------------------------Disclaimer
รายงานวิจยั ฉบับนี ้จัดทาเพื่อเผยแพร่ทวั่ ไป โดยจัดทาขึ ้นจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริ ษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถือ หรื อความ
สมบูรณ์เพื่อใช้ ในทางการค้ าหรื อประโยชน์อื่นใด บริ ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งข้ อมูลได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ผู้ใช้ ข้อมูลต้ องใช้ ความ
ระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลต่างๆ ด้ วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทังสิ
้ ้น บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้ หรื อบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้ อมูลดังกล่าว ข้ อมูลในรายงานฉบับนี ้จึงไม่ถือว่าเป็ นการให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
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