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วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ttb analytics คาดปี 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศพลิกฟ้ืน 8.7 แสนคัน เหตุเศรษฐกิจปลดล็อก แนะระวัง

โควิดสายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” อาจซ้าเติมได้ 
 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2564 อยู่ที่ 7.65 แสนคัน ลดลง 3.3% จากปี

ก่อน โดยปัจจัยฉุดรั้งมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 และก าลังซื้อที่ชะลอตัว พร้อมคาดว่าในปี 2565 ยอดขายจะทยอยกลับมาสู่

ระดับปกติ 8.7 แสนคัน หลังประชากรได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง และอายุเฉลี่ยรถยนต์บนท้องถนนเพ่ิมข้ึน ช้ีรถยนต์ไฟฟ้าประเภท Hybrid 

เป็นที่ต้องการของตลาดมากข้ึน 
  

ปัจจุบันยอดขายรถยนต์ในประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน

ประเทศชะลอตัวลง และยอดขายรถยนต์ในประเทศสะสมเดือนมกราคม-ตุลาคม 2564 อยู่ที่ 596,325 คัน  หดตัวลง 2.1% เทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยรถยนต์เชิงพาณิชย์หดตัวลง 2.7% อยู่ที่  336,936  คันและรถยนต์นั่งหดตัวลง 1.2% อยู่ที่ 259,389 คนั 

โดย ttb analytics คาดว่าในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2564 นี้ ยอดขายรถยนต์จะเริ่มมีการทยอยฟ้ืนตัวดีข้ึนภายหลังการคลายล็

อกดาวน์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ประกอบกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เริ่มทั่วถึงทั้งประเทศและการกระตุ้นยอดขายจากงานมอเตอร์

เอ็กซ์โปช่วงส้ินป ีท าให้คาดว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2564 จะอยู่ที่ 7.65 แสนคัน ซึ่งหดตัวลง 3.3% 

 

 
 

เมื่อเจาะลึกเชิงพ้ืนที่โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลรถยนต์จดทะเบียนใหม่พบว่า ในช่วง 10 เดือนสะสมของปี 2564 ภูมิภาคที่ยอดจด

ทะเบียนรถใหม่ยังขยายตัว ได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน โดยขยายตัว 3.1% 1.5% และ 0.3% ตามล าดับ ซึ่งการเติบโตมาจาก

รถยนต์เชิงพาณิชย์เป็นหลัก (เครื่องยนต์ดีเซล) เนื่องจากเศรษฐกิจพ่ึงพาภาคเกษตรเป็นหลัก และในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาราคา

สินค้าเกษตรเฉลี่ยปรับตัวดีข้ึน ท าให้ผู้บริโภคในพ้ืนที่มีก าลังซื้อรถยนต์เพ่ือใช้ประกอบกิจการ อย่างไรก็ตาม ส าหรับพ้ืนที่หลักที่มี

ยอดขายรถยนต์ใหม่สูง ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคกลาง พบว่า หดตัว 7.8% 4.7% และ 3.8% ตามล าดับ 

เนื่องจากพ้ืนที่เหล่านี้พ่ึงพิงเศรษฐกิจในภาคการค้า และภาคบริการเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ท าให้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจชะงักงันในช่วงไตรมาส 2-3 ของปี 2564 และท าให้ยอดขายรถยนต์ในพ้ืนที่ลดลงค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี หาก

พิจารณายอดจดทะเบียนรถใหม่ แม้ว่าภาพรวมรถยนต์นั่งและรถยนต์เชิงพาณิชย์จะลดลง แต่ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 10 เดือน

ของปี 2564 มียอดสะสมรวมกว่า 35,501 คัน แบ่งเป็นสัดส่วนรถไฟฟ้าประเภท Hybrid 95% และเป็นรถไฟฟ้าประเภทใช้แบตเตอรี่ 

BEV 5% ขยายตัว 40% จากช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยมีการเติบโตอย่างมากในทุกภูมิภาค  ช้ีให้เห็นถึงความต้องการรถยนต์ที่มี

ความทันสมัยและประหยัดพลังงานซึ่งมาจากก าลังซื้อผู้บริโภคที่อยู่จากตลาดกลางถึงบน 

 

แนวโน้มยอดขายรถยนตใ์นประเทศปี 2564-65
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ช่วงนโยบายโครงการรถคนัแรก 
และการท าโปรโมชั่น 

ของดลีเลอร์

ช่วงผลของ Demand-pull effect 
จากโครงการรถยนตค์ันแรก

ช่วงผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19

ยอดขายรวม

2565F2564E2563

448,652 
(-16.7%)

343,494 
(-26.7%)

433,640
( -3.3%)

332,272
(-3.3%)

509,760
(+17.6%)

361,605
(+8.8%)

คาดการณ์ยอดขายรถยนตใ์นประเทศ

792,146 
(-21.4%)

765,913
(-3.3%)

871,365 
(+13.8%)

รถยนต์เชิงพาณิชย์

รถยนต์น่ัง

ปัจจัยบวก

⚫ เศรษฐกิจในประเทศฟ้ืนตัว 

⚫ การส่งออกฟ้ืนตัว 

⚫ ดอกเบ้ียทรงตัวในระดับต า 

⚫ อายุเฉล่ียรถยนต์บนท้องถนนสูง  

   (รถยนต์เชิงพาณิชย์อายุ 12.3 ปี รถยนต์นั่งอายุ 9.7 ป)ี 

⚫ เทคโนโลยีใหม่ของรถยนต์จูงใจความต้องการซ้ือ

ของผู้บริโภค

⚫ การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19

⚫ ภาคการท่องเที่ยวฟ้ืนตัวไม่เต็มท่ี 

⚫ หนี้ภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง 

⚫ การขาดแคลนชิปส่งผลต่อการผลิตรถยนต์

ในช่วงไตรมาส Q4/2564 ถึง Q2/2565

⚫ ความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อของ

สถาบันการเงิน
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    )

ยอดขายรถยนตใ์นประเทศแต่ละช่วงเวลาปี 2555 - 2564 

ทีม่า:  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ttb analytics   หมายเหต:ุ รถยนตน์ัง่ ไดแ้ก ่ รถเก ง รถ SUV รถไฟฟ้าประเภท HEV, PHEV, BEV รถยนตเ์ชิงพาณิชย์ ไดแ้ก ่รถกระบะ รถ PPV และรถบรรทกุ
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ทั้งนี้ ttb analytics คาดว่าแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2565 จะทยอยฟ้ืนตัวกลับเข้าสู่ระดับปกติอยู่ที่ 8.7 แสนคัน หรือ

ขยายตัว 13.8% แบ่งเป็นรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัว 17.6% และรถยนต์นั่งขยายตัว 8.8% โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การฟ้ืน

ตัวของเศรษฐกิจในประเทศ โดยคาดว่าการบริโภคและการลงทุนเอกชนจะขยายตัว 4.2% และ 5.2% ตามล าดับ  2) การส่งออกคาด

ว่าจะขยายตัว 4.5% ตามเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ืนตัว 3) ดอกเบ้ียในประเทศทรงตัวอยู่ในระดับต าทั้งปี 4) อายุรถยนต์เฉลี่ยบนท้องถนนที่

สูง ท าให้เกิดความต้องการเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ (รถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถยนต์นั่ง อายุเฉลี่ย 12.3 และ 9.7 ปี)  5) เทคโนโลยีรถยนต์

ใหม่ ๆ ที่ค่ายรถยนต์น าเสนอต่อผู้บริโภค เช่น  ระบบประหยัดพลังงาน ระบบการขับข่ีด้วยความปลอดภัย ระบบการถอยจอดอัตโนมัติ 

รวมถึงรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ทั้ง Hybrid และ BEV ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลท าให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศค่อย ๆ ปรับตัวดีข้ึนในปี 2565 

 

ส าหรับแนวโน้มยอดขายปี 2565 เชิงพ้ืนที่ ประเมินว่าในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคกลาง จะทยอยปรับตัวดี

ข้ึนกว่าปี 2564 เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาคการค้า ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรมกลับมาด าเนินกิจการได้ดังเดิม 

จากการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ข้อจ ากัดการเดินทางและการท ากิจกรรมของประชาชน ประกอบกับการเรียนรู้ของผู้ประกอบการ

และประชาชนที่จะอยู่ร่วมกับการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ดี ในปี 2565 มีสัญญาณความเส่ียงด้านราคา

สินค้าเกษตรที่ลดลง โดยเฉพาะข้าว ท าให้คาดว่าในพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน อาจได้รับผลกระทบ

ก าลังซื้อ ท าให้ยอดขายในพ้ืนที่ดังกล่าวลดลงได้ 

 

ด้านความเส่ียงภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2565 ที่ส าคัญ ได้แก่ 1. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โอ

ไมครอน หากเข้ามาระบาดในประเทศ อาจส่งผลท าให้เกิดการล็อกดาวน์อีกครั้ง  2. ภาคท่องเที่ยวฟ้ืนตัวไม่เต็มที่ โดยยังคงพ่ึงพิง

นักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก 3. หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงกว่า 93% ต่อจีดีพี 4. การขาดแคลนชิป เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งจะ

ส่งผลต่อยอดการผลิตรถยนต์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 ได้  5. ความเข้มงวดของการปล่อยสินเช่ือจากสถาบันการเงิน 

เนื่องจากต้องการควบคุมหนี้เสียในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา นับเป็นปัจจัยท้าทายที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด  

ยอดจดทะเบียนรถใหม่ของไทย แยกตามรายภูมิภาคปี 2562- 2564 (ม.ค.-ต.ค.) 

ยอดจดทะเบยีนรถใหม่ (คัน) : รย  1-3 อัตราการขยายตัว แยกตามเครือ่งยนต์ 10M2564 (%YoY) ประเภทของรถยนต์ (10M2564)

475,543
375,111

319,399 296,182
กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาค
ตะวันออก

ภาคใต้

ทีม่า: กรมขนส่งทางบก และ ttb analytics

70,408 51,971 45,322 43,663
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