
 
 

                                                                                                                                      
 

This document is issued by ttb analytics, a division of TMBThanachart Bank PCL. All analyses are based on information available 
to the public. Although the information contained herein is believed to be gathered from reliable sources, TMBThanachart makes 
no guarantee to its accuracy and completeness. TMBThanachart may have issued, and may in the future issue, other reports that 
are inconsistent with, and reach different conclusions from, the information presented in this report. Opinions or predictions 
expressed herein reflect the authors’ views, not that of TMBThanachart, as of date of the analysis and are subject to change 
without notice. TMBThanachart shall not be responsible for the use of contents and its implication.  
 

ttb analytics  
is a division of TMBThanachart Bank PCL. 

ttbanalytics@ttbbank.com 

 
 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 

ttb analytics ชีเ้ทรนดย์านยนตไ์ฟฟ้าแรงต่อเน่ืองกดดันรถเก่าตกรุ่นเร็วขึน้ แนะธุรกิจเต็นทร์ถ
เร่งปรับตัวรับอุปทานรถยนตน่ั์งมือสองทะลัก   
 
ศูนยวิ์เคราะหเ์ศรษฐกิจทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินว่า อุตสาหกรรมยานยนตท์ั่วโลกจะเติบโตอย่างกา้วกระโดด
ตามการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใชร้ถยนตน์ั่งไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว หลงัค่ายผูผ้ลิตเร่งปรบั
แผนธุรกิจครัง้ใหญ่เพื่อมุ่งสู่ยานยนตพ์ลังงานสะอาด (Zero Emission Vehicle : ZEV) เร็วกว่าที่คาดไว้มาก ท าให้
ตวัเลือกรถยนตน์ั่งไฟฟ้าทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยมีแนวโนม้เพิ่มขึน้เกือบเท่าตวัเมื่อเทียบกบัปัจจบุนั สง่ผลใหป้รมิาณ
รถยนตน์ั่งมือสองถูกผลกัออกสู่ตลาดเพิ่มขึน้อย่างมากตามวฏัจกัรการใชร้ถที่สัน้ลงจากอตัราการยอมรบัของผูบ้ริโภค
ต่อรถยนตไ์ฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ และมีผลต่อราคาขายต่อที่ตกลงอย่างรวดเร็ว เหลา่นีจ้ึงสง่ผลกระทบต่อธุรกิจเต็นทร์ถยนตน์ั่ง
มือสองที่ถือสต็อกรถในมือสงู สวนทางกับตน้ทุนการถือครองรถที่เพิ่มขึน้ในแต่ละปี โดยเฉพาะรถยนตน์ั่งเครื่องยนต์
สนัดาปและไฮบรดิที่จะถกูลดบทบาทลงในไม่ชา้ 
 
ผู้ผลิตรุกคืบ-มาตรการรัฐอุดหนุน ปลุกตลาดรถยนตน่ั์งไฟฟ้าในประเทศคึกคัก  

ปัจจุบนั ตลาดรถยนตน่ั์ง EV ท่ัวโลกเติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่วนหน่ึงได้แรงขับเคลื่อนจากดีมานดข์องฝ่ัง

ผู้บริโภค (Demand-Driven) ตามกระแสความกังวลต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เด่นชัดขึ้น ซึ่งแตกต่างจาก
พฒันาการยานยนตโ์ลกในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาที่ไดแ้รงขบัเคลื่อนจากกลยุทธข์องฝ่ังผูผ้ลิต (Supply-Driven) เป็น
หลกั ท าใหอุ้ตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าทั่วโลกมีแนวโนม้เปลี่ยนผ่านจากระยะบุกเบิก (Introduction Stage) ไปสู่ระยะ
ขยายตวั (Expansion Stage) อย่างรวดเรว็ จึงท าใหเ้ราน่าจะเห็นความเคลื่อนไหวจากฝ่ังของผูผ้ลิตอย่างมากนบัจากนี ้
และมองว่าในอนาคตจ านวนรุ่นยานยนตไ์ฟฟ้าที่จะออกสู่ทอ้งตลาดอาจมากถึง 500 รุ่น  เมื่อเทียบกับปัจจุบนัอยู่ที่ราว 
300 รุน่ สง่ผลใหส้ว่นแบ่งยอดขายรถยนตน์ั่งไฟฟ้าทั่วโลกในปี 2578 คาดว่าจะสงูถึงเกือบ 60% ของยอดขายรถยนตน์ั่ง
ทัง้หมด   

เช่นเดียวกบัตลาดรถยนตน์ั่งไฟฟ้าในไทยที่เติบโตสงู หลงัค่ายผูผ้ลิตรถยนตย์กัษใ์หญ่ระดบัโลกจากทัง้สญัชาติจีน ยโุรป 
และญ่ีปุ่ นต่างเปิดตวัรถยนตน์ั่งไฟฟ้าในไทยพรอ้มแผนเดินหนา้ลงทุนผลิตในประเทศเพื่อขานรบัมาตรการส่งเสรมิการ
ลงทุนของภาครฐั ส่งผลใหร้ถยนตน์ั่งไฟฟ้าในประเทศมีใหเ้ลือกหลากรุ่นหลายยี่หอ้ โดยเฉพาะกลุ่ม SUV ที่แข่งขนักัน
อย่างดเุดือด และดว้ยสมรรถนะของรถที่สามารถว่ิงดว้ยไฟฟ้าไดไ้กลขึน้ การใสเ่ทคโนโลยีความปลอดภยัเชิงรุก (Active 
Safety) และออปชันเสริมที่สดใหม่กว่า ท าใหย้อดขายรถยนตไ์ฟฟ้าในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึน้อย่างกา้วกระโดด ดังตัวเลข
ยอดจดทะเบียนรถยนตน์ั่งไฟฟ้าป้ายแดงทัง้ปี 2565 ที่สงูถึง 9,678 คนั หรือเพิ่มขึน้ 400.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2564  (YoY) ใกลเ้คียงกับ ttb analytics ไดป้ระเมินไว ้ขณะที่ยอดจองรถยนตน์ั่งไฟฟ้าในงานมหกรรมมอเตอร์
เอ็กซโ์ปที่เพิ่งสิน้สดุไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็สงูถึง 5,800 คนั เช่นเดียวกับยอดจองโดยตรงผ่านค่ายรถทางฝ่ังจีน
และสหรฐัอเมรกิาที่หนัมาบกุท าตลาดเองอีกไม่ต ่ากว่า 1.5 หมื่นคนั   
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ค่าครองชีพเพิ่ม-ดอกเบีย้ขาขึน้ กดดันลิสซิ่งปล่อยสินเช่ือเช่าซือ้ยากขึน้ 

แมค้วามตอ้งการรถยนตน์ั่งโดยรวมจะเพิ่มขึน้ตามเทรนดโ์ลกและไลฟ์สไตลท์ี่เปลี่ยนไป แต่การปล่อยสินเชื่อเช่าซือ้รถ
อาจไม่ไดง้่ายอย่างที่คิด โดย ttb analytics ประเมินสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) กลุ่มสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนตใ์นระบบธนาคารพาณิชยปี์ 2566 จะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น ภายหลังจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

ทยอยสิน้สุดลง (ขอ้มลู ณ ไตรมาส 3/2565 สดัสว่น NPLs ของกลุม่นีอ้ยู่ที่ 1.7% ของยอดสินเชื่อรวม หรือราว 2 หมื่น
ลา้นบาท) โดยเฉพาะกลุ่มลกูหนีท้ี่คา้งช าระค่างวด 1-2 เดือน ที่อาจเปลี่ยนมาเป็นหนีเ้สียเพิ่มเติม ท่ามกลางแรงกดดนั
จากหนีค้รวัเรือนที่อยู่ในระดบัสงู ภาระค่าครองชีพที่เพิ่มขึน้ สวนทางกบัการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคส่วนที่ไม่
เท่ากนั (Uneven Recovery)  
 

ยิ่งไปกว่านัน้ อัตราดอกเบีย้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนตท์ี่จะทยอยปรับขึน้ ท าให้ลิสซิ่งต้องเพิ่มความเข้มงวดในการ
ปล่อยสินเช่ือเช่าซือ้กลุ่มสัญญาใหม่ ซึ่งโดยปกติแลว้ อตัราดอกเบีย้สินเชื่อเช่าซือ้จะเป็นอตัราคงที่ตลอดอายุสญัญา 
(Flat Rate) สง่ผลใหผู้ป้ลอ่ยกู ้(Leasing) จ าเป็นตอ้งทบทวนเกณฑก์ารปล่อยสินเชื่อเช่าซือ้ใหม้ีความรดักมุขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็นการเนน้ปรบัลดพอรต์ความเสี่ยงในกลุ่มรถแบรนดร์องที่ไม่เป็นที่นิยมหรือรถมือสองที่มีอายุมาก การเรียกวงเงิน
ดาวนเ์พิ่มขึน้เป็น 10-30% จากตน้ทุนทางการเงินที่เพิ่มขึน้ตามแนวโนม้การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย โดยเฉพาะ
กลุม่ที่ไม่ใช่สถาบนัการเงิน (Non-Bank) ที่มีตน้ทนุทางการเงินสงูกว่าธนาคารพาณิชย ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามก าหนดเพดาน
ดอกเบีย้ใหม่ที่ไม่เกิน 10% ส าหรบัรถยนตใ์หม่ และไม่เกิน 15% ต่อปี ส  าหรบัรถยนตม์ือสอง  
 
ชีต้ลาดรถยนตไ์ฟฟ้าบูม-ดันอุปทานรถมือสองบวม  

ttb analytics มองว่าการเร่งปรับตัวของบริษัทผู้ผลิตจะดันตลาดรถยนตไ์ฟฟ้าท่ัวโลกใหเ้ติบโตเต็มทีใ่นปี 2573 
หรือในอีก 7 ปีข้างหน้า หลงัจากที่การผลกัดนัมาตรการภาครฐัเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มเศรษฐกิจ
หลกัเดินหนา้บงัคบัใชไ้ปบา้งแลว้ตัง้แต่ปี 2558 ท าใหใ้นปัจจบุนัจะเห็นในหลายประเทศต่างออกมาตรการสนบัสนนุการ
ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า ซึ่งกระตุน้ใหค้่ายผูผ้ลิตดัง้เดิมต่างเร่งปรบัแผนธุรกิจครัง้ใหญ่เพื่อมุ่งสู่ยานยนต ์ZEV ไดเ้ร็วขึน้กว่าที่
คาดไว ้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรา้งของห่วงโซ่การผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าสัน้ลงมาก เม่ือเทียบกบัการผลิตยาน
ยนตเ์ครื่องยนตส์นัดาป โดยชิน้ส่วนการผลิตรถยนตน์ั่งไฟฟ้าหลกัจะเก่ียวขอ้งกับระบบส่งก าลงัที่มีเพียงงานผลิตและ
ประกอบแบตเตอรี่ ท าใหร้ถยนตน์ั่งไฟฟ้าพึ่งพาชิน้สว่นเฉลี่ยเพียง 2,000 ชิน้ เมื่อเทียบกบัรถยนตท์ี่ใชเ้ครื่องยนตส์นัดาป
ที่อาจตอ้งใชม้ากถึง 30,000 ชิน้ จึงท าใหผู้ผ้ลิตสามารถควบคมุสายพานการผลิตในระดบั Mass Production ไดไ้ม่ยาก
นกั เหล่านีเ้ลยท าใหบ้ริษัทผูผ้ลิตนอ้งใหม่มีอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาด (Barrier to Entry) นอ้ยลงกว่าในอดีตมาก และ
ท าใหเ้กิดการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าจากผูผ้ลิตรายใหมห่รือรถไฟฟ้ารุน่ใหม ่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง 
 

ฉะนัน้แลว้ การทยอยเปิดตัวรถยนตน่ั์งไฟฟ้ารุ่นใหม่ ๆ จะยิ่งท าให้รถยนตน่ั์งรุ่นเก่ามีโอกาสตกรุ่นเร็วขึน้ โดย
รถยนตน์ั่งไฟฟ้ารุ่นใหม่มักจะน าเสนอสมรรถนะและความปลอดภัยที่ดีกว่า ที่ส  าคัญราคามือหนึ่งยังมีแนวโนม้ถูกลง
ตามพฒันาการของแบตเตอรี่ไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็นตน้ทุนเกิน 50% ของราคารถ จนอาจท าใหร้ถยนตไ์ฟฟ้าบางรุน่ใกลเ้คียง
กับรถยนตเ์ครื่องยนตส์นัดาปหรือไฮบรดิรุ่นใหม่ใน Segment ระดบับน ซึ่งจะกดดนัใหค้วามตอ้งการซือ้รถยนตม์ือสอง
ชะลอตวั โดยเฉพาะรถยนตน์ั่งหรูมือสองจากฝ่ังยโุรปที่ราคาตกลงมากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่แลว้  
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นอกจากนี ้ต้นทุนการถือครองรถยนต์เคร่ืองยนตส์ันดาปและไฮบริดที่สูงกว่ารถยนตไ์ฟฟ้ากว่าเท่าตัวก็เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคหันมาพิจารณาใช้รถยนตไ์ฟฟ้าเร็วขึน้ เนื่องจากตน้ทุนการถือครองรถ (Total Cost 
of Ownership) ซึ่งหมายรวมถึงราคารถ ค่าเชือ้เพลิง และค่าบ ารุงรักษาระบบเครื่องยนต์สันดาปที่สูงกว่าระบบ
แบตเตอรี่ไฟฟ้าลว้นถึง 2-3 เท่า สวนทางกับราคาขายต่อ (Resale) ที่อาจลดลงเฉลี่ยสงูถึงปีละ 10-15% อย่างไรก็ดี 
แมว่้าปัจจุบนั ผูบ้ริโภคส่วนหนึ่งอาจมองว่ารถยนตไ์ฟฟ้ายงัเป็นเพียงตวัเลือกล าดบัรอง เนื่องจากความกังวลเรื่องระยะ
ในการว่ิง (Range Anxiety) และความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานในประเทศ แต่หากตลาดรถยนตน์ั่งไฟฟ้าในประเทศ
เขา้สู่ช่วงที่เติบโตเต็มที่ (Maturity Stage) ก็จะท าใหก้ารยอมรบั (Adoption) ของผูบ้ริโภคต่อการพิจารณาใชร้ถยนตน์ั่ง
ไฟฟ้าเรว็ขึน้ และจะท าใหย้านยนตเ์ครื่องยนตส์นัดาปและไฮบรดิถกูลดบทบาทลงในที่สดุ 
 

แนะผู้ประกอบการเต็นทร์ถมือสองลดสต็อก-ท าตลาดออนไลน ์เพื่อสร้างการรับรู้และเสริมสภาพคล่อง  
เมื่ออุตสาหกรรมรถยนตน์ั่งไฟฟ้าทั่วโลกยงัมีแนวโนม้เติบโตไดอ้ีกมาก แน่นอนว่าในระยะต่อไป ปริมาณรถยนตม์ือสอง
ในตลาดจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลใหธุ้รกิจซือ้ขายรถยนตม์ือสอง (เต็นทร์ถ) ที่สต็อกรถไวเ้ป็น
จ านวนมากไดร้บัผลกระทบจากอปุทานรถที่เพิ่มสงูขึน้และจะกดราคา Resale ใหต้กเรว็ขึน้   
 

ยิ่งกว่านัน้ ผู้ประกอบการเต็นทร์ถมือสองยังเจอคู่แข่งจากค่ายผู้ผลิตเองทีผ่ันตัวไปเป็นดีลเลอรซ์ือ้ขายรถยนต์
มือสอง ตลอดจนการเข้ามาของธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ที่น าเสนอบริการแบบ Subscription ซึ่งเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบนั ท าใหค้วามตอ้งการซือ้รถยนตน์ั่งมือสองจากเต็นทร์ถลดลง โดยเฉพาะการใหบ้ริการแบบ Subscription หรือ 
“การเช่าใชร้ถ” ที่ครอบคลมุไปถึงการบ ารุงรกัษา การประกนัภยั บรกิารรถทดแทนระหว่างซ่อม และหากตอ้งการเปลี่ยน
รุน่รถ หรือแมแ้ต่เปลี่ยนจากสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าซือ้ก็สามารถท าไดเ้ช่นกนั ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถทดลองขบัรถได้
อย่างอิสระจนกว่าจะพอใจในยคุที่มีรถยนตน์ั่งรุน่ใหม่ ๆ เขา้มาในตลาดอย่างไม่ขาดสาย   
 

ดว้ยเหตนุีเ้อง ผู้ประกอบการเต็นทร์ถในประเทศจึงต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับอุปทานรถยนตน่ั์งมือสองที่จะเข้า
มาในตลาดมากขึน้ด้วยการทยอยลดการสต็อกรถยนตจ์ านวนมาก โดยเฉพาะรถยนตน์ั่งมือสองที่ผ่านการใชง้าน
หนัก รวมไปถึงแบรนดร์ถหรือรุ่นนอกกระแสที่ราคาตกเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงที่จะขาดสภาพคล่องของผูป้ระกอบการ 
นอกเหนือจากนัน้ การหันมาขายรถบนช่องทางออนไลน์ที่ไดม้าตรฐานก็ถือเป็นกลยุทธท์ี่น่าสนใจ ซึ่งแมว่้าการท า
ตลาดบนแพลตฟอรม์ออนไลนข์องเต็นทร์ถมือสองจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่ดว้ยภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนัที่รุนแรง
ขึน้จากการรุกคืบของแพลตฟอรม์ซือ้ขายรถมือสองออนไลน์จากต่างประเทศ เช่น CAR24 (อินเดีย) CARSOME 
(มาเลเซีย) และ Carro (สิงคโปร)์ ฉะนัน้แลว้ การเพิ่มช่องทางขายบนสื่อสงัคมออนไลนห์รือการฝากขายบนแพลตฟอรม์
ออนไลนซ์ือ้ขายรถมือสองจะช่วยเพิ่มการเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้ที่มีความตอ้งการรถ และสรา้งความน่าเชื่อถือใหก้บัสินคา้ ซึ่ง
ช่วยลดช่องโหว่จากการรบัรูข้อ้มลูที่ไม่เท่าเทียมกนั (Asymmetric Information) ระหว่างสองฝ่ายไดอ้ีกดว้ย 
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