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ประเดน็เดน่เศรษฐกจิและอตุสาหกรรม (Hot Issue)  
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ttb analytics คาดยอดขายรถยนตปี์ 2564 หดตัวต่อจากปีก่อน เหตุโควิดเดลต้ากระทบก าลังซือ้ 
 

ศูนย์วเิคราะห์เศรษฐกจิ ททีบีี หรือ ttb analytics ประเมินยอดขายรถยนตใ์นประเทศอยู่ที ่7.35 แสนคนัในปี 2564 ลดลง 7.1% จากปี
ก่อน โดยปัจจยัฉดุรัง้จากการระบาดของโรคโควดิ-19 และก าลงัซือ้ทีเ่ปราะบาง แมจ้ะไดร้บัอานสิงสจ์ากการฟ้ืนตวัการส่งออกและราคา
สนิคา้เกษตรทีเ่พิ่มขึน้มาชว่ย ลุน้ปี 2565 ยอดขายจะทยอยกลบัมาสู่ระดบัปกตทิี ่8.6 แสนคนั หลงัประชากรไดร้บัวคัซีนอย่างทั่วถงึ 
แนะภาคเอกชนกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้ส่วนรว่มมือกนัควบคมุการแพร่ระบาดดว้ยการท า Bubble and Seal (มาตรการสกดั
เชือ้โควดิ ป้องกนัลามสู่ภาคการผลิต) อยา่งเป็นระบบ เพือ่รกัษาซพัพลายเชนการผลิตไม่ใหห้ยดุชะงกั 
  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ไดแ้พร่กระจายนับตั้งแต่เดือนเมษายน  2564 ที่ผ่านมา ท าให้
จ านวนผูต้ิดเชือ้สะสมรวมกว่า 6.64 แสนคน (ขอ้มูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564) ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ประเทศใหช้ะลอตวัลง ส  าหรบัยอดขายรถยนตใ์นประเทศ แมว่้าครึ่งแรกของปี 2564 จะสามารถท ายอดขายได ้373,191 คนั 
หรือ ขยายตวั 13.6% จากช่วงเดียวกนัของปี 2563  แตเ่ป็นการเพิ่มขึน้ที่มาจากฐานที่ต ่าในปี 2563 ที่หดตวั 37.3% ซึ่งเป็นผล
มาจากก าลงัซือ้ที่หายไปจากการล็อกดาวนต์ิดต่อกนั 3 เดือน (เมษายน - มิถนุายน 2563) เพื่อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดโควิด-19 
ในระลอกแรก  
 

ศูนยว์ิเคราะหเ์ศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินปี 2564 ยอดขายรถยนตใ์นประเทศจะอยู่ที่ 7.35 แสนคัน 
หรือ หดตัว 7.1% จากปีก่อน อันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยยอดขายลดลงอย่างมีนัยส าคัญ
ในช่วงไตรมาส 3 เป็นผลมาจากมาตรการล็อกดาวน ์และก าลงัซือ้ในประเทศที่เปราะบาง ก่อนที่ในไตรมาสที่ 4 ยอดขาย
จะเริ่มทยอยฟ้ืน โดยไดร้บัอานิสงสจ์ากการฉีดวคัซีนที่ครอบคลุมกว่า 70% ของประชากรรวมในประเทศตามแผนของภาครฐั 
ผนวกกบัไดแ้รงพยงุจากการสง่ออกที่ฟ้ืนตวั และรายไดเ้กษตรกรที่ดีขึน้จากราคาและผลผลิตที่ดีขึน้ 
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ท่ีมา: ส าอุตสาหกรรมแห งประเทศ ท  และ ttb analytics   หมา เหตุ: ร  นต น่ัง (PC)  ด แก ร เก ง ร  นต เอส  วี ร  นต     า  และ ร  นต เ ิงพา ิ    (CV)  ด แก ร ป คอัพ ร พีพีวี ร  รรทุก
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 อด า ร  นต  หม 
(คัน)

▪ การแพร ระ าด อง รค ควิด 19
▪ เศรษฐกิจ นประเทศ ะลอตัว
▪ ความเ  มงวดการปล อ สินเ  ่อ องส า ัน

การเงิน
▪ หนี  าคครัวเร อนอ    นระดั ส ง
▪ การ าดแคลน ิปส  ส ง ลต อการ ลิต อง
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น   า ร คันแรก และ ปร ม ั่น
กระตุ น อด า  องค า ร  นต 

         

        

 อด า เ ล่ี 27,000 คันต อเด อน

ร  นต เ งิพา  ิ  (CV)

ร  นต นัง่ (PC)

 อด า เ ล่ี  36,800 คันต อเด อน

▪ การส งออก   นตัว
▪ รา  ด เกษตรกรเพิ่ม   นอันเน ่องมาจากราคา

พ   ลการเกษตร
▪ ดอกเ ี  อ    นระดั ต่ า และ ปร ม ั่นกระตุ น

 อด า 
▪ อา ุเ ล่ี ร  นต  นท อง นนส ง   นกว า

ค าเ ล่ี  นอดีต (ร  นต นั่ง = 9.7 ป  , 
ร  นต เ ิงพา ิ    = 12.3 ป )

▪ ความน าสน จ องเทค น ล ีร  นต  หม 

 อด า รวม

2565F2564F2563

ก าลัง   อ ะลอลง ลจากกระตุ น
 อด   อ น ครงการร คันแรก ปแล ว

การแพร ระ าด รค ควิด 19

343,494
(-26.7%)

448,652
(-16.7%)

305,533
(-11.1%)

430,112
(-4.1%)

490,607
(+14.1%)

369,709
(+21.0%)ร  นต น่ัง

ร  นต เ ิงพา ิ   

                      2564-65 (    

792,146  
(-21.4%)

735,645
(-7.1%)

860,316
(+16.9%)

COVID-19
(ระ าดระลอกท่ี 1)

COVID-19
(ระ าดระลอกท่ี 2)

COVID-19
(ระ าดระลอกท่ี 3)
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ปี 2564 รถยนตน่ั์งส่วนบุคคลจะได้รับผลกระทบหนักกว่ารถยนตเ์ชิงพาณิชย ์โดยคาดว่ารถยนตน่ั์งส่วนบุคคลจะ
หดตัว 11.1% ในขณะทีร่ถยนตเ์ชิงพาณิชยจ์ะหดตัว 4.1% เนื่องจากการแพรร่ะบาดจะบั่นทอนก าลงัซือ้และความเชื่อมั่น
ใหล้ดลง โดยเฉพาะพืน้ที่กรุงเทพและปรมิณฑล และจงัหวดัท่องเที่ยว ซึ่งความตอ้งการรถยนตน์ั่งสว่นบคุคลสงูกว่ารถยนตเ์ชิง
พาณิชย ์ทัง้นี ้จากสถิติกรมขนส่งทางบกพบว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ขยายตัว 
4.2% จากช่วงเดียวกันของปี2563 ที่หดตัว 24.1% โดยพืน้ที่กรุงเทพและปริมณฑลยังหดตัวต่อเนื่องที่  1.9% ขณะที่พืน้ที่
เศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคธุรกิจการส่งออกและภาคเกษตร ไดแ้ก่ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง และภาคใต้ เริ่มกลบัมาขยายตัวได ้
12.2%  12.1% และ 11.8% ตามล าดับ ดังนั้น หากการแพร่ระบาดบรรเทาลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 นี ้พืน้ที่
เศรษฐกิจที่พึ่งพิงภาคธุรกิจการสง่ออกและภาคเกษตรคาดว่าจะสามารถกลบัมาฟ้ืนตวัไดเ้รว็กว่า ซึ่งในพืน้ที่ดงักลา่วผูบ้รโิภค
สว่นใหญ่มีความตอ้งการรถยนตเ์ชิงพาณิชยม์ากกว่าท าใหย้อดขายจะกลบัมาฟ้ืนไดก้่อนรถยนตน์ั่งสว่นบคุคล 
 

 
 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ได้แก่ (1) การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งหากไม่คลี่คลายภายในไตรมาส 3 จะส่งผลต่อให้
ยอดขายลดลงไดอ้ีก (2) ก าลงัซือ้ที่เปราะบางและความเชื่อมั่นดา้นสถานะการเงินของผูบ้รโิภค (3) ความเขม้งวดในการปล่อย
สินเชื่อของสถาบนัการเงิน (4) หนีภ้าคครวัเรือนที่อยู่ในระดบัสงูกว่า 93% ต่อจีดีพี และ (5) ปัญหาชิปขาดแคลน สง่ผลต่อการ
ผลิตรถยนต ์ซึ่งคาดกว่าจะเริ่มผ่อนคลายลงในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2565 ตามอตัราการฉีดวคัซีนทั่วโลกที่ครอบคลมุประชากร
มากขึน้ ส่งผลใหผู้ผ้ลิตชิปทั่วโลกกลบัมาผลิตไดป้กติอีกครัง้ ประกอบกับความตอ้งการชิปส าหรบัอุปกรณก์ารท างานที่บา้น 
(Work from home) ทัง้คอมพิวเตอร ์ระบบคลาวดล์ดลง ท าใหผู้ผ้ลิตรถยนตม์ีชิปส าหรบัผลิตรถยนตไ์ดเ้พียงพอ 
 
แม้ว่ายอดขายรถยนตจ์ะลดลงอย่างมีนัยส าคัญในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 นี้ โดยได้รับผลจากการระบาดของโรค
โควิด-19  อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยบวกข้ันพื้นฐานที่ยังสนับสนุนเป็นแรงส่งให้ยอดขายรถยนตก์ลับมาฟ้ืนตัวได้

              2564                                               4.2%

2564 (ม.ค.- ม.ิ .) 
ร จดทะเ  ีนป า แดง (คัน)

   3 (ม.ค.  ม.ิ .)
%YoY

     (ม.ค.  ม.ิ .)
%YoY

 กรุงเทพ และปริม  ล 201,827 -23.0 -1.9
  าคตะวันออก 70,703 -24.0 +12.2
  าคกลาง 56,326 -23.8 +12.1
  าค ต 51,758 -25.5 +11.8
  าคเหน อ 35,592 -26.2 +3.6
  าคอีสาน 15,478 -31.5 +5.4

รวม 431,684 -24.1 +4.2

 อดจดทะเ ี นร  นต ป า แดง คร ่งแรก องป  2564
(อัตราการ  า ตัว %YoY)

ท่ีมา: กรม นส งทาง ก และ ttb analytics หมา เหต:ุ  ส ิติร  นต ป า แดง เป นประเ ทร  นต ที่จดทะเ ี นตามก หมา ร  นต   ด แก  ร . 1  ร . 2 และ ร . 3

                อดจดทะเ ี นร  หม ป า แดงเริ่มดี   น  นพ  นที่  าคตะวันออก 
 าคกลาง และ าค ต  เน ่องจาก ด แรง ลักดันจาก าคส งออก และ าคเกษตร
แต  ังต องติดตาม ลการระ าด รค ควิดอ  าง กล  ิด               

ร  นต ป า แดง

+ -
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ในช่วงปลายปี ได้แก่ (1) การส่งออกฟ้ืนตวั (2) รายไดเ้กษตรกรที่ดีขึน้ (3) การท าโปรโมชั่นสง่เสรมิการขายจากดีลเลอร ์(3) 
ดอกเบีย้อยู่ในระดบัต ่า (4) อายุรถยนตเ์ฉลี่ยบนทอ้งถนนที่มากขึน้ (รถยนตน์ั่งสว่นบคุคลอายเุฉลี่ย 9.7 ปี รถยนตเ์ชิงพาณิชย์
อายุเฉลี่ย 12.3 ปี) ท าใหเ้กิดความตอ้งการเปลี่ยนรถใหม่ และ (5) เทคโนโลยีใหม่ของรถยนตท์ี่จูงใจผูซ้ือ้ ปัจจยัเหล่านีจ้ะช่วย
ประคองใหย้อดขายรถยนตฟ้ื์นตวัไดใ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เป็นตน้ไป 
 

ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้ส่วน ควรเตรียมพรอ้มดว้ยการเร่งฉีดวคัซีนให้
แรงงาน และร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาดดว้ยการรท า Bubble and Seal อย่างเป็นระบบ เพื่อรกัษาซัพพลายเชนการ
ผลิตไม่ใหห้ยุดชะงัก ซึ่งหากสามารถจัดการได ้ผนวกกับปัจจัยบวกพืน้ฐานของก าลังซือ้รถยนตใ์นประเทศ คาดว่ามี
โอกาสทีย่อดขายรถยนตจ์ะสามารถกลับเข้าสู่ระดับปกติ 8.6 แสนคันได้ในปี 2565  


