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ttb analytics คาดยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2566 ยังโตต่อเน่ือง ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ

น าโดยภาคท่องเท่ียวและภาคเกษตร ช้ีความต้องการรถยนต์ไฟฟ้ายังคงพุ่งแรง ห่วงค่าครองชีพและหน้ีภาค

ครัวเรือนสูง 

 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาดว่า ปี 2566 ยอดขายรถยนต์ในประเทศจะอยู่ที่ 9.3 แสนคัน ปรับ

เพ่ิมขึ้น 8.1% จากปี 2565 ที่ประเมินว่ายอดขายจะอยู่ที่ 8.6 แสนคัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจในประเทศที่ฟ้ืนตัว 

การเปิดประเทศท าให้การท่องเที่ยวกลับมาฟ้ืนตัว ภาคเกษตรยังเติบโตต่อเนื่อง ชี้ราคาน้ามันที่ปรับสูงขึ้นจะกระตุ้นความ

ต้องการด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคพุ่งขึ้น แต่ยังห่วงปัจจัยฉุดร้ัง ค่าครองชีพเพ่ิมขึ้นและหนี้ภาคครัวเรือน

สูง ที่ต้องติดตาม 

 

ทิศทางยอดขายรถยนต์ในประเทศเร่ิมฟ้ืนตัวกลับเข้ามาสู่ระดับปกติอีกคร้ัง ภายหลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงปี 2563-2564 ที่ยอดขายหดตัว -21.4% และ -4.0% ตามล าดับ โดยในช่วงเดือน

มกราคม – ตุลาคม 2565 ยอดขายรถยนต์สะสมอยู่ 698,305 แสนคัน หรือขยายตัวเพ่ิมขึ้น 16.0% โดยรถยนต์พาณิชย์

ขยาย 21.4% ในขณะที่รถยนต์นั่งขยายตัว 9.0% เหตุจากการบริโภคภายในประเทศที่ค่อย ๆ ฟ้ืนตัว ประกอบกับการเปิด

ประเทศ ท าให้ภาคท่องเที่ยวกลับมาเดินหน้าได้อีกคร้ัง ทั้งนี้ ttb analytics คาดว่าในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2565 

ยอดขายรถยนต์จะเร่งข้ึน จากการกระตุ้นยอดขายจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปช่วงส้ินปี ท าให้คาดว่ายอดขายรถยนต์ใน

ประเทศปี 2565 จะอยู่ท่ี 8.6 แสนคัน หรือ ปรับเพ่ิมข้ึน 13.3% 

 

 
 

ปี 2566 คาดยอดขายรถยนต์เติบโตต่อเน่ือง จับตารถยนต์ไฟฟ้า...ยังพุ่งแรง... 

ttb analytics คาดว่าปี 2566 ยอดขายรถยนต์ในประเทศจะอยู่ท่ี 9.3 แสนคัน หรือ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 8.1% โดยได้รับ

ปัจจัยหนุนจาก 

(1) การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศโดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะขยายตัว 3.7% จากที่ขยายตัว 3.2% ในปี 

2565 

(2) ภาคท่องเที่ยวฟ้ืนตัว คาดว่าในปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวไทยจ านวน 18.5 ล้านคน จากปี 

2565 ที่เข้ามาจ านวน 9.5 ล้านคน ในขณะที่แนวโน้มคนไทยเที่ยวไทย คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกคร้ังหลังภาครัฐ
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ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ท าให้กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศสามารถกลับมาด าเนินได้

ตามปกติ 

(3) ภาคเกษตรเติบโตต่อเนื่อง คาดว่าในปี 2566 ราคาสินค้าเกษตรจะทรงตัวในระดับสูงและผลผลิตการเกษตรจะยัง

ขยายตัวได้ดี เนื่องจากมีแหล่งน้าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร 

(4) เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า (xEV) ที่มีความประหยัด ท่ามกลางแนวโน้มราคาน้ามันที่ยังทรงตัวในระดับสูง ประกอบกับ

มาตรการภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า อาทิ การลดอัตราหรือยกเว้นอากรขาเข้า การลด

อัตราภาษีสรรพสามิตและการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อ เพ่ือให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าลดลง ท าให้กระตุ้นความต้องการ

รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคมากขึ้น 

(5) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ืองให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 

พ.ศ. 2565 โดยมีสาระส าคัญในการควบคุมเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อ ซึ่งต้องค านวณตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี 

(Effective  Interest  Rate) ได้แก่ รถยนต์ใหม่ต้องไม่เกินอัตรา 10% ต่อปี  รถยนต์ใช้แล้วต้องไม่เกิน 15% ต่อปี และ

รถจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน 23% ต่อปี จะช่วยสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อกระบวนการปล่อย

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มากขึ้น 

ส าหรับแนวโน้มประเภทรถยนต์ในปี 2566 รถยนต์นั่งและรถยนต์เชิงพาณิชย์ คาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น 9.1% และ 7.4% 

จากปี 2565 ที่ขยายตัว 6.2% และ 18.9% ตามล าดับ โดยรถยนต์เชิงพาณิชย์ คาดว่าจะยังขยายตัวต่อเนื่องโดยได้รับ

อานิสงส์จากภาคท่องเที่ยวที่ฟ้ืนตัวและภาคเกษตรที่ยังเติบโตได้ต่อเนื่อง ในขณะที่รถยนต์นั่ง คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเช่นกันจาก

การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า ประเมินว่าจะขยายตัวสูงขึ้นคิดเป็นสัดส่วน 12% ของยอดขาย

รถยนต์ทั้งหมดในประเทศของปี 2566 จากที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 9.7% ในปี 2565  เนื่องจากตอบโจทย์ผู้บริโภคด้านความ

ประหยัด รวมถึงมาตรการของรัฐในการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ท าให้หลายค่ายรถยนต์ทยอยเปิดตัวรถยนต์

ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ๆ ออกมาจ าหน่ายมากขึ้น นอกจากนี้  การที่ราคารถยนต์ไฟฟ้าลดลงอันเป็นผลมาจากมาตรการของรัฐ ท า

ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่เอ้ือมถึงได้ 

 

เมื่อพิจารณาแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2566 ในเชิงพ้ืนที่ คาดว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และ

ภาคกลาง มีแนวโน้มเติบโตได้ดีจากการฟ้ืนตัวของภาคท่องเที่ยว  และภาคส่งออก ส าหรับภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าจะทรงตัวตามแนวโน้มการเติบโตของภาคเกษตร ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ที่แนวโน้ม

ราคาทรงตัวในระดับสูง และผลผลิตดีขึ้นจากการมีแหล่งน้าเพียงพอ ส าหรับภาคใต้ยังต้องระมัดระวังด้านก าลังซื้อ 

เนื่องจากราคาพืชเกษตรหลักปรับลดลง ได้แก่ ยางพารา โดยมีการปรับลดลงเนื่องจากความต้องการยางพาราที่จะน าไป

ผลิตยางล้อรถยนต์ลดลงตามการชะลอตัวของยอดขายรถยนต์ของโลกอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และมีความ

เส่ียงที่จะเกิดภาวะถดถอย (Recession) นอกจากนี้ยังมีปาล์มน้ามันที่ปรับราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตในประเทศปรับ

เพ่ิมขึ้น และผู้ผลิตรายใหญ่มาเลเซีย และอินโดนีเซีย กลับมาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นปกติ 

 

ปัจจัยเส่ียงค่าครองชีพ และหน้ีภาคครัวเรือนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 

ความเส่ียงของยอดขายรถยนต์ในประเทศในปี 2566 ประกอบด้วย  

(1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่าครองชีพของผู้บริโภคสูงขึ้น โดยดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภค (CPI) ในปี 2566 คาดว่าจะ

ปรับเพ่ิมขึ้น 2.6% จากปี 2565 ที่ปรับเพ่ิมไปแล้ว 6.2% ประกอบกับราคาน้ามันที่คาดว่าจะทรงตัวในระดับสูง จะส่งผล

ท าให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อรถยนต์ใหม่ออกไป นอกจากนี้ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นจะส่งผลท าให้ต้นทุนการขอ

สินเช่ือรถยนต์เพ่ิมขึ้น 

(2) ปัจจัยด้านก าลังซื้อ ได้แก่  ระดับหนี้ภาคครัวเรือนในปี  2565 อยู่ในระดับสูงกว่า 88% ต่อจีดีพี  ส่งผลท าให้

ความสามารถในการขอสินเชื่อของผู้บริโภคภาพรวมของประเทศลดลง และแนวโน้มราคารถมือสองคาดว่าจะปรับ

ลดลงในปี 2566 เนื่องจากมีซัพพลายรถยนต์เคร่ืองยนต์สันดาปและเคร่ืองยนต์ไฮบริดออกมามาก ประกอบกับเทรนด์

ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า (xEV) ที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ผู้บริโภคบางส่วนที่มีรถยนต์อยู่แล้ว แม้ถึงรอบที่ต้องเปลี่ยนรถใหม่ 

ระมัดระวังการเปลี่ยนไปซื้อรถยนต์ใหม่มากขึ้น นับเป็นปัจจัยเส่ียงที่ต้องติดตาม  


