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ttb analytics ประเมินปี 2565 รถยนตน่ั์งไฟฟ้ากลุ่ม xEV พุ่ง 48% รับอานิสงสม์าตรการสนับสนุนรถ
พลังงานไฟฟ้าและราคาน ้ามันแพง แนะธุรกิจเกี่ยวข้องเร่งปรับตัวรับการเปล่ียนแปลง 
 
ศนูยวิ์เคราะหเ์ศรษฐกิจทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินยอดขายรถยนตน์ั่งไฟฟ้า (Electric Vehicles : xEV) ของไทยปี 2565 
แตะ 6.36 หมื่นคนั โดยเป็นรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ถึง 1 หมื่นคนั หรือขยายตวั 539.7% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 
2564 ซึ่งสงูสดุเป็นประวตัิการณ ์จากอานิสงสม์าตรการส่งเสริมการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศ ตามกระแสความนิยมยาน
ยนตไ์ฟฟ้าที่ตอบโจทยผ์ู้บริโภคทั่วโลกในดา้นราคาและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ รวมถึงราคาน า้มันดิบที่อยู่ระดับสูงต่อเนื่อง  
เช่นเดียวกับยอดขายรถยนตไ์ฟฟ้าแบบไฮบริด (Hybrid) และไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก (PHEV) ที่คาดว่าจะสูงถึง 5.3 หมื่นคนั 
สวนทางกับกระแสรถยนตน์ั่งเครื่องยนตส์นัดาปภายในที่ใชน้  า้มนัเป็นเชือ้เพลิง (Internal Combustion Engine: ICE) หดตวั
จากปี 2564 ถึง 8.8%  
 

คาดปี 2565 ความต้องการรถยนตไ์ฟฟ้าในไทยพุ่งตามกระแสโลก   
ท่ามกลางแผนการยกเลิกการใช้ยานยนตท์ี่เป็นเครื่องยนตส์นัดาปภายในหลายประเทศ และการตื่นตัวต่อภาวะโลกรอ้นที่
กลายเป็นจุดเปลี่ยนใหร้ถยนตไ์ฟฟ้าเขา้มามีบทบาทมากขึน้ ขณะที่ทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ทยอยฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
และที่ส  าคญั ดว้ยการปรบัปรุงพฒันาดา้นเทคโนโลยีที่ท  าใหค้วามจุของแบตเตอรี่ (Battery Capacity) ดีขึน้กว่าเดิมถึง 3 เท่า
ภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี และส่งผลใหต้น้ทุนราคาแบตเตอรี่มีแนวโนม้ลดลง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความกังวลในการขบัขี่ 
(Range Anxiety) จากขอ้จ ากัดดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานอย่าง สถานีชารจ์ไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอและกระจุกในพืน้ที่เขตเมืองเป็น
หลกัแลว้ ยงัท าใหร้าคารถยนตไ์ฟฟ้าจบัตอ้งไดม้ากขึน้ และกลายเป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญัใหต้ลาดรถยนตไ์ฟฟ้าเติบโตอย่าง
กา้วกระโดดในช่วงที่ผ่านมา 
 

นอกจากนี ้ผลกระทบจากราคาน า้มนัเชือ้เพลิงที่สงูขึน้อย่างรวดเร็ว กลายเป็นปัจจยัส าคญัที่ผูซ้ือ้รถใหม่จะพิจารณามากขึน้ใน
ปีนี ้ โดยที่ผ่านมารถไฟฟ้าจะมีตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ซึ่งผูซ้ือ้รถยนตไ์ฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีก าลงัซือ้สูงและ
ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจค่อนขา้งนอ้ย ไปจนถึงผูท้ี่อาศยัในเขตเมือง แต่ปัจจบุนัผูซ้ือ้รถใหม่เริ่มหนัมาใหค้วามสนใจ
ในการเปลี่ยนมาใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ามากขึน้   ลา่สดุภาครฐัไดอ้อกมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศ ที่เพิ่ง
มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้งินอดุหนนุเพิ่มเติม การลดภาษีสรรพสามิตและภาษีอากร
ขาเขา้ส  าหรบัรถยนต ์BEV รวมถึงมาตรการกระตุน้ยอดขายจากฝ่ังผูผ้ลิตในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตวั ส่งผลใหร้าคาขายปลีก
รถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศจับตอ้งไดม้ากขึน้ ท าใหแ้นวโนม้ความตอ้งการรถยนตไ์ฟฟ้าขยายวงกวา้งมากขึน้ โดยเฉพาะผูใ้ช้
รถยนตท์ี่เป็นกลุม่ Eco Car ซึ่งมียอดขายรถใหม่เฉลี่ยอยู่ประมาณ 2-3 แสนคนัต่อปี และอาจเป็นตลาดที่มีศกัยภาพเติบโตสงู
ในระยะต่อไป 
 
ttb analytics จึงประเมินว่า ยอดขายรถยนต ์BEV ในปี 2565 จะสงูถึง 10,203 คนั ส่วนยอดขายแบบ Hybrid และ PHEV จะ
อยู่ที่ 41,927 คนั และ 11,469 คนั ตามล าดบั เหลา่นีเ้ห็นไดจ้ากตวัเลขยอดจองรถยนต ์xEV ในงานมหกรรมมอเตอรโ์ชวท์ี่ผ่าน
มา (ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2565) ที่สูงเกิน 3.1 พันคัน หรือคิดเป็นกว่า 10% ของยอดจองรถ 33,936 คัน 
ประกอบกบัแรงสง่ในช่วงปลายปีนี ้ที่ผูผ้ลิตรถยนตไ์ฟฟ้าจากประเทศญ่ีปุ่ นจะสง่รถยนต ์BEV เขา้สูต่ลาดเพิ่มขึน้อีก 
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อย่างไรก็ดี ตอ้งจบัตาเรื่องการขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอร ์(ชิป) และชิน้สว่นที่ส  าคญัในอตุสาหกรรมยานยนตท์ี่คาดว่าจะยงัคง
ลากยาวต่อไปจากปัญหา Supply Disruption หลงัความขดัแยง้ระหว่างรสัเซียยเูครนสอ่เคา้ยืดเยือ้ และการคงมาตรการ Zero 
COVID ของจีน ซึ่งอาจกระทบต่อยอดการผลิตรถยนตใ์นหลายประเทศ รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย ท าใหก้ารส่งมอบอาจล่าชา้
ออกไปอย่างนอ้ย 6-12 เดือน   
 
แม้ตลาดรถยนตไ์ฟฟ้าในไทยจะโตเร็ว แต่โอกาสที่จะกลายเป็นฐานผลิตรถยนต ์BEV ของภูมิภาคยังค่อนข้างยาก 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยก าลังเผชิญกับการแข่งขันจากค่ายรถยนตจ์ากจีนมากขึน้ ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน
มา ตลาดรถยนต์ BEV ในไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยยังค่อนข้างเล็ก และ
บริษัทผูผ้ลิตหลกัจากประเทศญ่ีปุ่ นยังไม่เดินหนา้รุกตลาด BEV อย่างเต็มที่ จึงท าใหจ้ีนเร่งรุกตลาดสรา้งฐานลูกคา้ใหม่ได้
อย่างรวดเรว็ สง่ผลใหร้ถยนต ์BEV ที่ว่ิงบนทอ้งถนนในปัจจบุนัเกิน 80% เป็นผูผ้ลิตรถยนตจ์ากประเทศจีนทัง้สิน้  
 

อย่างไรก็ดี การตัง้ฐานผลิตรถยนต ์BEV ของค่ายรถจีนนอกประเทศก็อาจไม่ใช่ตวัเลือกที่คุม้ค่านกั เนื่องจากปรมิาณการผลิต
รถยนต ์BEV ในโรงงานประเทศจีนมีขนาดใหญ่ จึงมีการผลิตสินคา้จ านวนมากในครัง้เดียวจนไดต้น้ทุนที่ต ่า หรือที่เรียกว่า  
การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ท าใหต้น้ทุนการผลิตต่อคันถูกกว่าไทยค่อนขา้งมาก อีกทัง้ผูผ้ลิตยังสามารถ
น าเข้ารถยนตไ์ฟฟ้าจากจีนมาขายในไทยโดยตรงผ่านสิทธิประโยชนด์า้น เขตการคา้เสรีไทย-จีน (FTA) แทนที่จะเข้าร่วม
โครงการสนบัสนนุจากภาครฐัที่ผูผ้ลิตมีภาระผกูพนัที่จะตอ้งผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศอีกดว้ย   
 
แนะธุรกิจติดต้ังอุปกรณช์ารจ์รถยนตไ์ฟฟ้า (Wallbox EV Charger)  รับความต้องการรถยนต ์BEV และ PHEV โต
ต่อเน่ือง ลดการพึ่งพาสถานีชารจ์ไฟฟ้าสาธารณะ  
แน่นอนว่า ในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยจะเจอแรงกระเพื่อมจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค
ของรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าชดัเจนขึน้ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่บรษิัทผูผ้ลิตรถยนต ์ผูผ้ลิตชิน้ส่วนอุปกรณท์ี่เกี่ยวขอ้งกับเครื่องยนต ์
ICE ที่เป็นซพัพลายเชนกลุ่ม Tier 2 และ 3 ในโครงสรา้งอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่อาจรวมถึง ธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง อาทิ 
ธุรกิจใหบ้ริการบ ารุงรกัษาและอะไหล่ซ่อมรถ ธุรกิจประกันภยัรถ ตลอดจนธุรกิจสถานีบริการน า้มนัและก๊าซ ที่จ  าเป็นจะตอ้ง
เร่งปรบัตวัรบัการเปลี่ยนแปลงระลอกใหญ่ที่ก าลงัจะมาถึงนี ้    
 
อย่างไรก็ตาม ttb analytics คาดว่าธุรกิจที่เก่ียวข้องกับห่วงโซ่อุปทานรถยนตไ์ฟฟ้า เช่น แบตเตอร่ี และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส ์รวมไปถึงธุรกิจสถานีชารจ์ไฟฟ้า ธุรกิจติดต้ังแผงโซลารเ์ซลล ์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะ
ในระยะแรก ธุรกิจติดต้ังอุปกรณช์ารจ์รถยนตไ์ฟฟ้า (Wallbox  EV Charger) จะมีแนวโน้มสดใสตามความต้องการ
ของรถยนต ์BEV ที่นับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งยังสามารถรองรับลูกค้ารถยนต ์PHEV ที่มีแนวโน้ม
เติบโตได้ดีตามการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าของไทย ซึ่งในปัจจบุนัมีรถยนต ์BEV และ PHEV สะสม
ทั่วประเทศถึง 3.5 หมื่นคัน ท าใหผู้ผ้ลิตทัง้รายเล็กและรายใหญ่หันมาสนใจธุรกิจใหบ้ริการติดตัง้ Wallbox EV Charger กัน
อย่างคึกคัก โดยจะตอบโจทยท์ัง้ในแง่ของความรวดเร็วในการชารจ์ ความปลอดภัยในการใชง้าน อีกทัง้ยังลดขอ้จ ากัดจาก
สถานีและหวัจ่ายไฟฟ้าที่ยงัมีนอ้ย เนื่องจากไลฟ์สไตลข์องผูใ้ชร้ถยนตไ์ฟฟ้าส่วนใหญ่เองมักเป็นการใชง้านเพื่อเดินทางไป -
กลบัที่พกัเป็นประจ า ท าใหก้ารชารจ์ไฟฟ้าในเวลากลางคืนก่อนออก
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จากบา้นนบัว่าสะดวกมากกว่าที่จะตอ้งไปจอดเพื่อชารจ์ที่สถานี รวมทัง้การชารจ์ที่บา้นยงัมีตน้ทนุค่าไฟฟ้าที่ถูกกว่าการชารจ์
ตามสถานีชารจ์ไฟฟ้าถึงราว 1-3 เท่าอีกดว้ย  

  
 


