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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>
ยานยนต์เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็น

อย่างมาก ต้ังแต่ต้นน้ำ อย่ำงธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์ ไปยังกลำงน้ำอย่ำงกำรผลิตรถยนต์ 

จนถึงปลำยน้ำ ซึ่งก็คือ ธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์ท่ีเรำโฟกัสในบทวเิครำะห์ชิ้นน้ี

ธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์เป็นธุรกิจในรูปแบบด้ังเดิม หรอืท่ีเรยีกกันวา่ Brick and Mortar 

ท่ีแม้ว่าเทคโนโลยีก้าวไกลไปแค่ไหน การซ้ือขายรถยนต์จากดีลเลอร์รถยนต์ผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ท่ัวโลกก็ยังอยู่ในสัดส่วนท่ีต่ามาก เม่ือเทียบกับธุรกิจประเภท

อ่ืน อย่ำงไรก็ดี กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ท่ีท ำให้พฤติกรรมของผู้บรโิภคต้อง

เปล่ียนไป กำรค ำนึงถึงสุขอนำมัยด้วยกำรลดกำรสัมผัส มำตรกำร Social Distancing 

กลำยเป็น New Normal ท ำให้ผู้ประกอบกำรดีลเลอรร์ถยนต์จ ำเป็นต้องปรบักลยุทธ์

ให้สอดรบัตำมไปด้วย

อีกปัจจัยหน่ึงท่ีดีลเลอรร์ถยนต์ต้องเรง่ปรบักลยุทธ์เรว็ข้ึน ก็คือ ยอดจ ำหน่ำยรถยนต์

ในประเทศท่ีคร ึ่งปีแรกของปี 2020 สำมำรถขำยได้รำว 330,000 คัน ลดลง 37.5% จำก

ปีท่ีผ่ำนมำ ซ่ึง Krungthai COMPASS คาดว่าท้ังปี 2020 ยอดจัดจ าหน่ายรถยนต์

จะอยู่ท่ี 620,000 คัน หดตัว 38.2%YoY จะเป็นแรงกดดันหลักให้จ านวนผู้ประกอบ

ธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์ท่ีมีก าไรสุทธิติดลบ (Loss Ratio) มีสัดส่วนสูงขึ้นจาก 24% 

ในปี 2019 เป็น 36% ในปี 2020 ท้ังน้ี Krungthai COMPASS คำดว่ำกว่ำยอดขำยรถยนต์

ในประเทศจะกลับมำท่ีระดับ 1 ล้ำนคันอีกครัง้อำจต้องใช้เวลำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 2 ปี

Krungthai COMPASS แนะน าให้ดีลเลอรร์ถยนต์ควรปรับแนวทางการท าธุรกิจให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะ การปรับกลยุทธ์ในระยะยาวผ่านการ 

Digitalize ซึ่งข้ันต่ำท่ีดีลเลอรจ์ ำเป็นต้องปรบั ได้แก่ กำรรวีวิ หรอืกำรแสดงรถยนต์ท่ี

ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และมีควำมคมชัดในระดับสูง เพ่ือท่ีลูกค้ำจะสำมำรถเข้ำถึง

รำยละเอียดของรถยนต์ กำร Test Drive at Home ท่ีสำมำรถจัดกำรได้ผ่ำนช่องทำง

ออนไลน์ กำรเพ่ิมช่องทำงกำรขำยผ่ำน Omni-channel กำรรบัรถและกำรส่งรถท่ีบ้ำน

เพ่ือไปบ ำรุงรกัษำและตรวจเช็คตำมระยะทำง เป็นต้น

เผยแพร:่ กรกฎาคม 2020

พชรพจน์ นันทรามาศ มานะ นิมิตรวานิช กณิศ อ่าสกุล
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ท่ีมา: Accenture, Deloitte, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 

เปิดกลยุทธ์ดีลเลอรร์บัมืออย่างไรกับยอดขายท่ีลดลง?

ประมาณการ
ยอดจ าหน่ายรถยนต์
ในประเทศ ปี 2020

620,000 คัน

(-38.2%YoY)

จากผลกระทบของวกิฤติ
โควดิ-19

แนวโน้มธรุกิจดีลเลอรร์ถยนต์ในปี 2020

รายได้

ต้นทุน และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ

อตัราก าไรสุทธิ

สัดส่วนของผู้ประกอบการท่ีขาดทุน
(Loss Ratio)

24%
(2019)

36%
(2020F)

-25%YoY

ตามทิศทางยอดจ าหน่ายรถยนต์
ในประเทศ

-20%YoY

ปรบัลดได้น้อยกวา่รายได้ท่ีหายไป 
เพราะมีภาระต้นทุนคงท่ี เช่น 

เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าสถานท่ี

-4.8%
(2020F)

1.2%
(2019)

ช่วงมาตรการ Lockdown

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว

เศรษฐกิจเริม่กลับสู่ภาวะปกติ 
(โควดิ-19 คล่ีคลาย)

พฤติกรรมของผู้บรโิภค
เริม่เปล่ียนไปจากโควดิ-19

กรณีศึกษา
จาก

ต่างประเทศ

 รกัษาความสัมพันธ์กับฐาน
ลูกค้าเดิม อย่างต่อเน่ือง 

 ปรบัปรุงการให้บรกิารตามจุด
ต่าง ๆ ให้ลดการสัมผัส และ
ถูกต้องตามสุขอนามัย

 ด าเนินการตลาดเชิงรุก
จับ Pent Up Demand ท่ีอาจ
เพ่ิมข้ึนหลังเศรษฐกิจเริม่ปกติ 

 เตรยีมความพรอ้มในการยก
ระบบการขายและให้บรกิาร
เข้าสู่ระบบดิจิทัลในระยะยาว

Digitalize
ปรบัระบบการขายและให้บรกิาร
ด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ

 Virtual Showroom

 บรกิารทดสอบ และส่งรถยนต์
ถึงบ้าน

ดีลเลอรไ์ทยจะ Digitalize ได้จรงิหรอื? กลยุทธ์ิอื่น ๆ ท่ีอาจเป็นไปได้
แต่ต้องขอความรว่มมอืจากบรษัิทแม่

 การลดต้นทุนผ่านการปรบัขนาด
ของ Physical Showroom ลง 

และปรบัมาท า Virtual 
Showroom มากขึน้

 การปรบับางส่วนของ 
Physical Showroom
มาเพ่ิมเป็นพ้ืนท่ีซ่อมบ ารุง
แทน เพ่ือให้เป็นอีกช่องทางหน่ึง
ของการสรา้งรายได้

 ใช้ LINE Official 
Account สามารถ
เลือกซ้ือรถยนต์ 
ติดต่อฝ่ายขาย 
รวมถึงจ่ายเงินจบ
ในท่ีเดียว

ดีลเลอรไ์ทยท่ีไม่ใช่เจ้าตลาด
เริม่ท า Digitalize แล้ว

ธุรกิจดีลเลอรอ์ื่นๆ 
ควรท า Digitalize ในส่วนไหน?

Feature ที่โดดเด่น ควรเริม่จากบรกิารพ้ืนฐาน อาทิ

 การรวีวิ การแสดงรถยนต์ท่ีลูกค้า
สามารถข้าถึงได้ง่าย และมีความ
คมชัดในระดับสูง

 Test Drive at Home ท่ีสามารถ
จัดการได้ผ่านช่องทางออนไลน์

 การส่งรถท่ีซ้ือถึงบ้าน
 การรบัรถและการส่งรถท่ีบ้านเพ่ือ

ไปบ ารุงรกัษา 
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รถยนต์
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โควิด-19 ได้เปล่ียนพฤติกรรมผู้บริโภคไปอย่างส้ินเชิง มำตรกำรกำรป้องกันกำร

แพร่ระบำด Social Distancing จะคงอยู่กับเรำต่อไปแม้ว่ำกำรระบำดจะเร ิ่มลดลง 

คนในสังคมจะลดกำรพบปะหน้ำกันให้น้อยท่ีสุดเท่ำท่ีท ำได้ กำรมีปฏิสัมพันธ์โดยกำร

สัมผัสจะเกิดข้ึนเท่ำท่ีจ ำเป็น ปรำกฎกำรณ์เหล่ำน้ีส่งผลให้กำรท ำธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์

ท่ีเป็นธุรกิจแบบด้ังเดิมท่ีต้องมีกำรสัมผัส ทดลอง ก่อนตัดสินใจซื้อ (Brick and Mortar) 

รวมท้ัง กระบวนกำรขำยท่ีต้องมีกำรจัดกำรเอกสำรต่ำง ๆ มำกมำย และมีจุดท่ีต้อง

สัมผัสมำก สอดคล้องกับผลส ำรวจจำก Google1 ท่ีผู้บริโภคอยากให้ดีลเลอร์รถยนต์

จดัท ากระบวนการขายท้ังการทดลอง การส่งรถ กระบวนการซื้อขาย ด้วยระบบออนไลน์

เพ่ือลดการสัมผัสระหวา่งกันให้น้อยที่สุด

1 https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/auto-industry-impact-during-coronavirus/

https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/auto-industry-impact-during-coronavirus/
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พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป ประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ้าเติมให้

เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยและลดทอนก าลังซื้อของผู้บริโภค เป็นแรงกดดันท าให้

ดีลเลอร์รถยนต์จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทใหม่เพ่ือดึงดูดผู้บริโภค โดย

ในกำรศึกษำครั้งน้ี Krungthai COMPASS ได้วเิครำะห์ถึง ภำพรวมธุรกิจดีลเลอร์

รถยนต์ แนวโน้มธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์ว่ำจะได้รบัผลกระทบทำงกำรเงนิขนำดไหน? 

ธุรกิจน้ีจะฟื้ นตัวได้เม่ือไหร่? รวมท้ังเสนอแนะกลยุทธ์ในกำรปรบัตัวของธุรกิจท้ัง

ระยะส้ัน ปำนกลำง และระยะยำว โดยอ้ำงอิงจำกบทวเิครำะห์ต่ำงประเทศ ประกอบกับ

กำรสัมภำษณ์ธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์ในไทยเพ่ือวเิครำะห์ถึงควำมเป็นไปได้ในกำรปรบั

แนวทำงกำรท ำธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บรโิภคท่ีเปล่ียนไปดังกล่ำว

รปูท่ี 1 ธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์ในไทย มีจ านวนท้ังหมด 1,940 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อมถึง 43.4%

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

>> ธรุกิจดีลเลอรร์ถยนต์มก่ีีราย ขนาดใดบ้าง โครงสรา้งเป็นอย่างไร ?

อ้ำงอิงจำกข้อมูลของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (DBD) Krungthai COMPASS พบว่ำ

ผู้ประกอบกำรท่ีประกอบธุรกิจตัวแทนจ ำหน่ำยรถยนต์มือหน่ึง หรอื ดีลเลอรร์ถยนต์

มือหน่ึงในไทย ณ ส้ินปี 2019 มีจ ำนวนท้ังหมด 1,940 รำย โดยส่วนใหญ่เป็น

ผู้ประกอบกำรขนำดย่อม (รำยได้ต่ำกว่ำ 100 ล้ำนบำทต่อปี) มำกท่ีสุด ท่ี 840 รำย 

(คิดเป็นสัดส่วน 43.4%) รองลงมำได้แก่ ผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ (รำยได้มำกกว่ำ 

500 ล้ำนบำทต่อปี) และขนำดกลำง (รำยได้ 100-500 ล้ำนบำทต่อปี) ท่ี 590 รำย 

(30.4%) และ 510 รำย (26.2%) ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำในเชิงมูลค่ำ

ตลำดของธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์ท่ีมีมูลค่ำสูงถึง 1.07 ล้ำนล้ำนบำทในปี 2019 ท่ีผ่ำนมำ 

เราพบวา่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่เป็นกลุ่มครองส่วนแบ่งตลาดมากสุดท่ี 85.9% โดย

มีผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อมรองลงมาท่ี 12.4% และ 1.7% ตามล าดับ

หน่วย: % ของจ านวนธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์ท้ังหมดในปี 2019

43.4%

30.4%

26.2%

1,940 ราย 
ในปี 2019

ขนาดย่อม          ขนาดกลาง          ขนาดใหญ่
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1.7%
12.4%

85.9%

ส ำหรับกำรแข่งขันของธุรกิจเม่ือพิจำรณำจำกค่ำ HHI (Herfindahl-Hirschman 

Index) พบว่ำธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์ในปี 2019 มีค่ำ HHI เท่ำกับ 43 ซึ่งถือว่ำค่อนข้ำงอยู่

ในระดับต่ำกว่ำค่ำกลำงท่ี 1,500-2,500 (ระดับท่ีสะท้อนว่ำกำรแข่งขันของตลำดอยู่ใน

ระดับปำนกลำง)2 อยู่ค่อนข้ำงมำก แสดงให้เห็นว่ำธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์มือหน่ึงมีกำร

แข่งขันอยู่ในระดับรุนแรง จำกกำรมีจ ำนวนผู้ประกอบกำรท่ีมำกรำย และส่วนแบ่งตลำด

ไม่ได้ถูกครองโดยผู้ประกบอกำรเพียงไม่ก่ีรำย สะท้อนจำกส่วนแบ่งตลำดในปี 2019 ท่ี

ผู้ประกอบธุรกิจดีลเลอรท่ี์มียอดขำยสูงสุด 10 อันดับแรก น้ันครองส่วนแบ่งตลำดเพียง 

12% เท่ำน้ัน

รปูท่ี 3 ค่า HHI ช้ีวา่ธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์มีภาวะการแข่งขันอยู่ในระดับรุนแรง

>> โครงสรา้งรายได้ของธรุกิจดีลเลอร ์และแนวโน้มรายได้ในปี 2020

ในส่วนของรำยได้ เรำพบว่ำในช่วง 10 ปีท่ีผ่ำนมำ รายได้ของธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์นั้น

มีความสัมพันธ์โดยตรงกับยอดจัดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ โดย ผู้ประกอบการ

ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง เป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถในการเพ่ิมยอดขายได้ดีกว่า

ผู้ประกอบการขนาดย่อม สะท้อนจำกอัตรำกำรเติบโตโดยเฉล่ียของรำยได้ในช่วงปี 

2009-2019 ของผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ และกลำงท่ีปีละ 9.2% และ 9.5% สูงกว่ำ

รำยได้ของผู้ประกอบกำรขนำดย่อมท่ีขยำยตัวปีละ 3.1% ถึงกว่ำ 3 เท่ำตัว 

รปูท่ี 2 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาด้านมูลค่าตลาดพบวา่ ธุรกิจขนาดใหญ่มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 85.9%

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

หน่วย: % ของจ านวนธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์ท้ังหมดในปี 2019

1.07 ล้านล้านบาท 
ในปี 2019

ขนาดย่อม          ขนาดกลาง          ขนาดใหญ่

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

2 อ้างอิงเกณฑ์การอ่านค่า HHI จาก Horizontal Merger Guidelines (2010) หน้าท่ี 19 ของ U.S. Department of 
Justice and the Federal Trade Commission 

< 1,500 > 2,500 ดัชนี HHI

แข่งขันสูง    แข่งขันปานกลาง   แข่งขันต่า

ธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์  มีค่า HHI เท่ากับ 43

https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/804291/100819hmg.pdf
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รปูท่ี 4 ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และกลาง มีอัตราการเติบโตของยอดขายท่ีสูงกวา่

ผู้ประกอบการขนาดย่อมถึงกวา่ปีละ 3 เท่าตัว

ที่มา: CEIC และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

อย่ำงไรก็ดี เน่ืองจากรายได้หลักของธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์ คือ การขายรถยนต์ และ

อุปกรณ์ตกแต่งซึง่คิดเป็นสัดส่วนถึงเกือบ 85% ของรายได้ท้ังหมด3 ดีลเลอรร์ถยนต์

จึงเป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสภาพเศรษฐกิจไทยท่ีมีแนวโน้ม

หดตัวอย่างรุนแรง (Deep Recession) ท่ีติดลบ 8.8% ในปี 2020 จำกกำรแพรร่ะบำด

ของไวรัสโควดิ-19 เพรำะเม่ือกิจกรรมต่ำง ๆ ทำงเศรษฐกิจหยุดชะงักลง โดยเฉพำะ

กำรปิดกิจกำรห้ำงรำ้นต่ำง ๆ เป็นกำรชั่วครำว รำยได้ของผู้บรโิภคท่ีลดลง ก็จะส่งผล

ต่อเน่ืองให้ควำมสำมำรถในกำรซื้ อสินค้ำท่ีมีมูลค่ำสูงอย่ำงรถยนต์น้ันหดตัวลง

ตำมไปด้วย

Krungthai COMPASS ประเมินว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศมีแนวโน้มจะหดตัว

จาก 1,007,500 คันในปีท่ีผ่านมา เหลือ 620,000 คันในปี 2020 ติดลบ 38.2%YoY 

ส่งผลให้รำยได้ของธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับยอดขำยรถยนต์ใน

ประเทศอย่ำงมีนัยส ำคัญ (correlation +98%) มีแนวโน้มท่ีจะหดตัวตำมไปด้วยท่ี 

25%YoY ท้ังน้ี กำรท่ีรำยได้ของธุรกิจดีลเลอรมี์แนวโน้มติดลบไม่รุนแรงเท่ำยอดขำย

รถยนต์น้ันส่วนหน่ึงเป็นเพรำะตัวดีลเลอรไ์ม่ได้พ่ึงพำรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยรถยนต์

ใหม่เพียงอย่ำงเดียว แต่ประมำณ 12-15%3 ของรำยได้ยังมำจำกกำรให้บรกิำรซ่อม

บ ำรุง และจ ำหน่ำยอะไหล่ ซึ่งเป็นกำรบรกิำรท่ีได้รบัผลกระทบจำกโควดิ-19 ในระดับ

ท่ีต่ำกว่ำกำรจ ำหน่ำยรถยนต์ใหม่

หน่วย: ดัชนี
(ปี 2009 = 100)

ยอดจ าหน่ายรถยนต์          ใหญ่          กลาง          ย่อม           %CAGR (2009-2019)

0

100

200

300

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

+3.1%

+9.5%

+9.2%

+6.3%

3 อ้างอิงจากโครงสรา้งรายได้ของ บรษัิท ออโตคอรป์ โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) หรอื “ACG” ในปี 2019
https://www.set.or.th/dat/news/202002/20018514.pdf

https://www.set.or.th/dat/news/202002/20018514.pdf
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รปูท่ี 5 สัดส่วนรายได้ของธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์ (อ้างอิงจากรายได้ของ ACG ในปี 2019)

ที่มา: Autocorp Holding PCL (ACG)

รปูท่ี 6 รายได้ของธุรกิจดีลเลอรมี์แนวโน้มหดตัว 25% ในปี 2020 ตามทิศทางยอดขายรถยนต์ในประเทศ

ท่ีได้รบัผลจากโควดิ-19

ที่มา: CEIC และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

หน่วย: % ของรายได้ท้ังหมด

ขายรถยนต์        ซ่อมบ ารุง            อื่นๆ

84% 12%

4%

หน่วย: %yoy

ยอดขายรถยนต์        รายได้ธุรกิจดีลเลอร์

-38%

-25%

-50%

0%

50%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020F
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ต้นทุนซ้ืออะไหล่ 
และวสัดุส้ินเปลือง
(ส าหรบับรกิารซ่อมบ ารงุ)

 เงินเดือนพนักงาน

 ค่าเช่าสถานท่ี

>> รายได้ท่ีมแีนวโน้มติดลบถึง 25%YoY จะก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมา?

เพ่ือท่ีจะรกัษำกำรท ำก ำไรให้ได้ไม่ต่ำไปกว่ำเดิม ค าถามท่ีน่าสนใจคือธุรกิจดีลเลอร์มี

ความสามารถในการควบคุมต้นทุนให้เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของยอดขายรถยนต์

ท่ีลดลงหรือไม่? จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำร และกำรรวบรวมข้อมูลของ 

Krungthai COMPASS พบว่ำ 80% ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดของธุรกิจดีลเลอร ์

เช่น ต้นทุนในกำรซื้อรถยนต์ (ส ำหรบัจัดจ ำหน่ำยรถยนต์ใหม่) และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

เช่น ส่วนลดต่ำง ๆ กำรท ำโปรโมชั่น และค่ำ Commission ของพนักงำนขำยน้ัน

สำมำรถปรบัลดได้ตำมยอดขำยรถยนต์ท่ีลดลง อย่ำงไรก็ดี อีก 20% ของต้นทุนและ

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเหลือ เช่น ต้นทุนซื้ออะไหล่ และวัสดุส้ินเปลือง (ส ำหรบับรกิำรซ่อมบ ำรุง) 

เงนิเดือนคงท่ีของพนักงำน และค่ำเช่ำสถำนท่ี (กรณีท่ีผู้ประกอบกำรไม่ได้ด ำเนิน

ธุรกิจในอำคำรของตนเอง) จะมีลักษณะเป็นต้นทุนคงซึ่งไม่สำมำรถปรบัลงได้ตำม

ทิศทำงของยอดขำยรถยนต์

รปูท่ี 7 คาดการณ์ลักษณะการเปล่ียนแปลงของต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ต่อยอดขายท่ีเปล่ียนไปของธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

เพ่ิมข้ึน / ลดลง ตามยอดขายรถยนต์ (Variable)          ไม่เปล่ียนแปลงตามยอดขายรถยนต์ (Fixed)

 ต้นทุนซ้ือรถยนต์
(ส าหรบับรกิารขายรถยนต์)

 ค่าใช้จ่ายในการขาย
(e.g. ส่วนลด และ Commission)

Fixed 
Cost

Variable 
Cost

อัตราการเติบโต
ของรายได้ (2020F)

อัตราการเติบโต ของต้นทนุ
และค่าใช้จา่ยท้ังหมด (2020F)

-25% -20%
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ภำยใต้สมมติฐำนว่ำรำยได้ของผู้ประกอบธุรกิจดีลเลอรมี์โอกำสปรบัตัวลงประมำณ 

25% ในปี 2020 และผู้ประกอบกำรสำมำรถปรบัลด 8 ใน 10 ของต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย

ท้ังหมดได้ตำมยอดขำยรถยนต์ท่ีลดลง เรำประเมินว่ำต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด

ของผู้ประกอบกำรจะปรับตัวลงรำว 20% ในปี 2020 ซึ่งถือว่ำปรับลดได้น้อยกว่ำ

รำยได้ท่ีลดลง จะส่งผลให้อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) โดยรวมของธุรกิจ

ดีลเลอรร์ถยนต์มีแนวโน้มพลิกจากก าไรท่ีปีละ 1-1.2% ในช่วงปี 2017-2019 เป็นติดลบ

ท่ีราว -4.8% ในปี 2020

รปูท่ี 8 รายได้ท่ีลดลงมากกวา่ต้นทุนจะส่งผลให้อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์ใน
ภาพรวมแย่ลง โดยมีโอกาสพลิกมาติดลบท่ี -4.8% ในปี 2020

หมายเหตุ: การเติบโตของรายได้รวม ต้นทุนและคา่ใชจ้า่ย ในระหวา่งป ี2017-2019 คือ ค่า Median
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

สัดส่วนของผู้ประกอบธรุกิจดีลเลอรท่ี์มี Net Profit Margin ติดลบ หรอื “Loss Ratio” 

มีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึ้นจาก 24% ในปี 2019 เป็น 36% ในปี 2020 โดย Loss Ratio ของ

ผู้ประกอบกำรขนำดย่อมมีโอกำสมำกถึง 50% สูงกว่ำผู้ประกอบกำรขนำดกลำง และ

ขนำดใหญ่ ท่ีมี Loss Ratio ในระดับต่ำกว่ำท่ี 32% และ 18% ตำมล ำดับ

Net Profit Margin (แกนขวา)          รายได้รวม           ต้นทุน และค่าใช้จ่าย
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หน่วย: ดัชนี (2017 = 100)
หน่วย: %

โควดิ-19
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รปูท่ี 9 วกิฤติโควดิ-19 อาจส่งผลให้สัดส่วนของผู้ประกอบธุรกิจดีลเลอรข์นาดย่อมท่ีมี Net Profit Margin 
ติดลบ (Loss Ratio) อยู่ในระดับสูงถึง 50% ในปี 2020

หมายเหต:ุ ก าหนดให้ผู้ประกอบการในแต่ละขนาดต้องเผชญิกับสมมติฐานเดียวกันคอืรายได ้-25%YoY ต้นทุนและค่าใชจ้า่ยท้ังหมด -20%YoY 
โดย Loss Ratio นั้นค านวณจากการขาดทุนสุทธิ หรอื Net Profit Margin ติดลบ

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

2019               2020F

หน่วย: Loss Ratio
(% ของจ านวนผู้ประกอบการท้ังหมด)

0%

20%

40%

60%

ผู้ประกอบการท้ังหมด ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม

Loss Ratio โดยรวมในปี 2020 = 36%

50% ของดีลเลอรข์นาดย่อมมีแนวโน้มจะขาดทุนสุทธิในปี 2020
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>> อกีนานไหมกวา่ยอดจ าหน่ายรถยนต์จะฟื้ นตัวกลับมาอยู่ในจดุเดียวกับช่วงก่อน
วกิฤติโควดิ-19 ?

ยอดขำยรถยนต์ในประเทศกับภำวะเศรษฐกิจมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงสูง อย่ำงไรก็ตำม 

ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโควดิ-19 ท่ียำกจะคำดกำรณ์ว่ำจะส้ินสุดเม่ือไหร ่

Krungthai COMPASS จึงได้ต้ังสมมติฐำนในกำรเติบโตเศรษฐกิจเพ่ือน ำมำประเมิน

ยอดขำยรถยนต์ในประเทศ ดังน้ี 

Economic Condition Assumption Implication

Best

เศรษฐกิจโลกและไทยเริ่มกลับมา

ฟื้ นตัวในครึง่หลังของปี 2020

เศรษฐกิจโลกและไทยฟื้ นตัวได้ดีใน

ปี 2021

Potential GDP เรง่สูงข้ึนกวา่ช่วง

ก่อนโควดิ-19

การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่ม

คล่ีคลายท่ัวโลก กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

กลับมาเกือบปกติในช่วงครึง่ปีหลัง

สหรัฐฯ เปล่ียนนโยบายการค้า โดย

ลดการกีดกัทางการค้ากับประเทศต่างๆ

การลงทุนภาครฐัเป็นไปตามแผน

ภาคการท่องเท่ียวกลับมาฟื้ นตัว

ในช่วงไตรมาส 4/2019

ภาคการส่งออกได้รับผลกระทบ

จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอยในปี 

2019 แต่ระยะต่อไปได้รับปัจจัยบวก

จากสงครามการค้าท่ีคล่ีคลาย

ภาคเอกชนเริ่มมีความเช่ือม่ันท าให้

การบรโิภคและการลงทุนค่อยๆ ฟื้ นตัว

Baseline

เศรษฐกิจโลกและไทยปี 2020 ได้รับ

ผลกระทบจากโควิดและฟื้ นตัวช้าๆ ใน

ครึง่ปีหลัง

เศรษฐกิจโลกและไทยฟื้ นตัวได้ในปี 

2021 แต่ต่ากวา่ Best Scenario

Potential GDP ชะลอลงจากช่วง

ก่อนโควดิ

การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ชะลอลง

ท่ัวโลก เริม่มีการผ่อนคลายมาตรการ

บางส่วน 

สหรฐัฯ ยังคงท าสงครามการค้ากับ

จีนต่อเน่ือง 

การลงทุนภาครฐัช้ากว่าแผนแต่ยัง

ด าเนินต่อ

ภาคการท่องเท่ียวในปี 2019 ได้รบั

ผลกระทบหนัก จากจ านวนนักท่องเท่ียว

ลดลงมาก ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองท้ังทางตรง

และทางอ้อมได้รบัผลกระทบเป็นวงกวา้ง 

ก่อนจะค่อยๆ ฟื้ นตัวในปี 2021

ภาคการส่งออกได้รับผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย ท าให้

ประเทศคู่ค้าลดความต้องการสินค้า

ไทยลง ก่อนท่ีจะฟื้ นตัวช้าๆ ในปี 2021

ภาคเอกชนขาดความเช่ือม่ันท าให้

การบรโิภคและการลงทุนหดตัว

Worst

เศรษฐกิจโลกและไทยปี 2020 ถดถอย

รุนแรง

เศรษฐกิจโลกและไทยกลับมาขยายตัว

ในระดับท่ีต่าในปี 2021

Potential GDP ลดลงมากจากช่วง

ก่อนโควดิ

การแพรร่ะบาดของโควิด-19 รุนแรง

ต่อเน่ืองรวมถึงไทยท่ีมีการระบาดใหม่

ระลอก 2

ทรัมป์ชนะการเลือกต้ังและขยาย

ขอบเขตสงครามการค้ าให้ ลึกและ

กวา้งข้ึน

เกิด Fiscal Mistake เก็บภาษีสูง

เกินไปเพ่ือชดเชยการขาดดุล

การลงทุนภาครัฐช้ากว่าแผนมาก 

การลงทุนบางโครงการถูกยกเลิก

สงครามการค้าท่ีรุนแรงซ้าเติมภาค

การส่งออก

ภาคเอกชนขาดความเช่ือม่ันท าให้

การบรโิภคและการลงทุนหดตัวแรง

Fiscal Mistake ท าให้การบรโิภค

และการลงทุนภาคเอกชนลดลง

เกิด Balance sheet recession 

ท่ีท า ให้ภาคธุรกิจและครัวเรือนน า

รายได้มาจ่ายหน้ี แทนท่ีจะไปบริโภค

หรอืลงทุน
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Krungthai COMPASS ประเมินวา่ การกลับมาของยอดขายรถยนต์ระดับ 1 ล้านคัน 

จะใช้เวลาไม่ต่ากวา่ 2 ปี จำกสมมติฐำนเศรษฐกิจดังกล่ำว เรำประเมินยอดขำยรถยนต์

ในประเทศในกรณีดีสุดจะกลับมำใกล้เคียงกับระดับในปี 2019 หรอืประมำณ 1 ล้ำนคัน

ภำยใน ปี 2021 แต่ในกรณีแย่สุด อำจต้องใช้เวลำถึง 5 ปี โดยยอดขำยรถยนต์จะ

กลับมำท่ีระดับประมำณ 1 ล้ำนคันในปี 2024 (รูปท่ี 10)

รปูท่ี 10 ยอดขายรถยนต์ในประเทศจะกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2019 (ประมาณ 1 ล้านคัน) ได้ภายในปี 2021
ในกรณีดีสุด หรอืปี 2024 ในกรณีแย่สุด

จำกท่ีกล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำกว่ำท่ียอดจ ำหน่ำยรถยนต์จะกลับมำอยู่ในระดับเดียวกับ

ช่วงก่อนเกิดวกิฤติโควดิ-19 ท่ีระดับ 1 ล้ำนคัน ก็ต้องใช้เวลำไม่ต่ำกว่ำ 2 ปี ผู้ประกอบ

ธุรกิจดีลเลอรท่ี์ไม่ปรบักลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป

อำจต้องประสบปัญหำทำงกำรเงนิอย่ำงท่ีเรำได้ยกตัวอย่ำงไป ดังน้ัน ในส่วนถัดไป 

Krungthai COMPASS จึงจะน ำเสนอกลยุทธ์ หรอืแนวทำงในกำรปรบัตัวของธุรกิจ

ดีลเลอรใ์นยุค New Normal เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรด ำเนินธุรกิจต่อไปได้

ที่มา: FTI, วเิคราะห์และประมาณการด้วยวธิีสมการถดถอยโดย Krungthai COMPASS

หน่วย: ล้านคัน
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ระดับยอดขายรถยนต์ท่ี 1 ล้านคัน

กรณีดีสุด
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Section2

เปิดกลยุทธ์
ดีลเลอรร์ถยนต์ 

รบัมืออย่างไรกับยอดขาย
ท่ีลดลงจากโควดิ-19

กรณีศึกษาจาก
ต่างประเทศ
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นอกเหนือจำกภำวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงท่ีฉุดก ำลังซื้อของผู้บรโิภคและส่งผลกระทบ

ต่อยอดขำยรถยนต์ในประเทศดังท่ีกล่ำวมำแล้วน้ัน  ธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์ท่ัวโลกซึ่ง

เป็นธรุกิจแบบด้ังเดิม (Brick and Mortar Retail) ท่ีผู้คนต้องเข้าไปดูสินค้าก่อนซื้อ 

ต่างก็ต้องเผชิญกับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

กำรล็อกดำวน์ในหลำย ๆ ประเทศ รวมท้ัง Social Distancing ท่ีจะอยู่กับเรำต่อไป

อีกระยะหน่ึง จะท ำให้ธุรกิจแบบด้ังเดิมอย่ำงดีลเลอรร์ถยนต์ได้รบัผลกระทบรุนแรง 

กำรเดินทำงไปยังโชว์รูมรถยนต์ส ำหรบัลูกค้ำเป้ำหมำยมีแนวโน้มลดลง และแน่นอน

ท ำให้กำรปิดยอดขำยท่ีเกือบท้ังหมดจะเกิดข้ึนท่ีโชว์รูมลดลงไปด้วย กำรแพรร่ะบำด

ของโควดิ-19 ในครั้งน้ี  จึงบีบบังคับให้ธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์ต้องปรับตัวเพ่ือ

ควำมอยู่รอด
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กำรซื้อขำยรถยนต์ออนไลน์และกำร Digitalize กระบวนกำรขำยรถยนต์เป็นส่ิงท่ียัง

ไม่เกิดข้ึนอย่ำงแพรห่ลำย แม้กระท่ังประเทศอย่ำงสหรฐัอเมรกิำท่ีควำมก้ำวหน้ำทำง

เทคโนโลยีสูง กำรซื้ อขำยรถยนต์ส่วนใหญ่ก็ยังคงในรูปแบบด้ังเดิมท่ีผู้บรโิภค

ต้องกำรท่ีจะมีกำรทดลอง สัมผัส สินค้ำก่อนตัดสินใจซื้อขำย อย่ำงไรก็ตำมในช่วง 

ต้นปี 2019 บรษัิท รถไฟฟ้ำชื่อดังอย่ำง Tesla ได้ปรบัเปลี่ยนรปูแบบการขายส่วนใหญ่ใน

สหรฐัอเมรกิาผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้บรโิภคสามารถซื้อรถยนต์ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ

บริษัท รวมท้ังสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ภายในเว็บไซต์ และบรษัิทจะจัดส่ง

รถยนต์ให้ในท่ีจัดไวต้ามรหัสไปรษณีย์ นอกจำกน้ัน ระบบเอกสำรต่ำง ๆ สำมำรถจัดกำร

ได้ผ่ำนแอพพลิเคชั่นของ Tesla โดยเป็น Paperless ท้ังส้ิน ด้ำนกำรทดลองรถ ผู้ซื้อ

อำจทดลองรถได้ในโชว์รูมใกล้ท่ีอยู่ แต่ Tesla เคลมไว้ว่ำ กว่ำ 70% ของผู้ซื้อไม่ได้ท ำ

กำรทดลอง ซึ่งหำกลูกค้ำไม่พอใจในรถยนต์ สำมำรถคืนรถได้ในเวลำท่ีก ำหนด 

อีกหนึ่งในบรษัิทดีลเลอรร์ถยนต์ท่ีน าเทคโนโลยีมาใช้ และประสบความส าเรจ็อย่างมากอีก

บรษัิท คือ Carvana ในสหรฐัอเมรกิา ท่ีแม้จะเป็นด าเนินธรุกิจรถยนต์มือสอง แต่แนวคิด

และรปูแบบเทคโนโลยีท่ีใช้มีความน่าสนใจ และบางส่วนสามารถน ามาใช้กับดีลเลอรร์ถยนต์

ในไทยได้ โดยกำรด ำเนินธุรกิจจะไม่มีโชว์รูมในรูปแบบปกติเพ่ือลดต้นทุน และส่งผ่ำน

ไปยังรำคำท่ีถูกลงให้ลูกค้ำ นอกจำกน้ัน ยังใช้เทคโนโลยีในกำรพัฒนำออนไลน์

แพลตฟอรม์ และกำรด ำเนินกิจกำร โดยมีแนวทำงหลัก ได้แก่ 

1. การซ้ือรถยนต์ รถยนต์ในสต็อกถูก
ค านวณจากระบบอัลกอรทึิม 
เพ่ือให้รถยนต์ในสต็อกสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

2. จ านวนรถยนต์ บรษัิทมีทางเลือกให้
ลูกค้ามากกวา่ดีลเลอรร์ถยนต์ปกติ 
โดย ณ เดือน กันยายน 2019 บรษัิทมี
ลิสต์รถยนต์ในระบบกวา่ 20,000 คัน

3. ลูกค้าสามารถดูรถผ่านระบบออนไลน์ 
360 องศา ท าให้ลูกค้าสามารถเข้า
มาดูรถผ่านออนไลน์ได้เสมือนจรงิ 
ท้ังภายในและภายนอกรถ

4. ซ้ือขายผ่านระบบ E-Commerce 
ระบบการขายเสรจ็ได้ใน 10 นาที 

5. มีบรกิารเช่าซ้ือของตนเอง 6. มีบรกิารส่งรถ และรบัรถผ่าน 
Vending Machine ของบรษัิทและ
ยังจ่ายค่าเดินทางให้ด้วยหากมารบั
ด้วยตนเอง

7. เน้นท าตลาดผ่าน Social Media 
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รปูท่ี 11 ข้ันตอนการซ้ือรถยนต์ผ่านเวบ็ไซต์ของ Carvana

ที่มา: https://visual.ly/community/Infographics/transportation/carvana-car-buying-process?action=likes
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การซื้อขายออนไลน์ของ Tesla และการใช้เทคโนโลยีของ Carvana ส่งผลให้สองบรษัิทนี้

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 น้อยมาก แม้ว่าในช่วงก่อนหน้าน้ี 

ท่ีท้ังสองบริษัทประกาศแผนงานด าเนินธุรกิจต้ังแต่ช่วงก่อนโควิด-19 แพร่ระบาด 

จะได้รบัมุมมองเชิงลบจากหลายๆ ฝ่าย เน่ืองจากมองวา่ธุรกิจรูปแบบด้ังเดิมอย่างธุรกิจ

ดีลเลอรร์ถยนต์ไม่น่าเหมาะกับการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบน้ี แต่หลังจากการแพร่ระบาด

ของโควดิ-19 พบวา่ ผลประกอบการของท้ังสองบรษัิทกลับได้รบัผลกระทบน้อยมากเม่ือ

เทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม โดยยอดขายรถเทสลาในไตรมาส 2/2020 ลดลงเพียง 

5% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะท่ี รถยนต์ค่ายหลักอื่นๆ ในสหรัฐฯ 

อย่าง Ford และ GM ลดลงมากกว่า 30% ในขณะท่ี Carvana มีรายได้ในไตรมาสแรก

ของปี 2020 ท่ีขยายตัวถึง 45% และผู้บริหารยังคาดว่ามาตรการล็อกดาวน์จะช่วยเร่ง

ยอดขายในไตรมาส 2 ให้เพ่ิมข้ึน

ในการปรับกลยุทธ์ดีลเลอร์รถยนต์ บริษัทท่ีปรึกษาธุรกิจชั้นน า ล้วนให้ความส าคัญกับ

การ Digitalize ในระยะยาวตามแนวทางของ Tesla และ Carvana อ้างอิงจากโครงร่าง

ของ Deloitte และ Accenture ท่ีเสนอแนะให้ดีลเลอร์รถยนต์ปรับกลยุทธ์โดยแบ่ง

กลยุทธ์ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะล็อกดาวน์ ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีต้องด าเนินการอย่าง

ทันท่วงทีในช่วงล็อกดาวน์ หลังคลายล็อกดาวน์ การปรบักลยุทธ์ในระยะกลางหลังจากท่ี

โควดิ-19 เริม่คล่ีคลาย และ ระยะยาว ท่ีการ Digitalize เป็นแกนหลักส าคัญ ในการท่ีจะ

เปล่ียนรูปแบบการท าธุรกิจให้เปล่ียนไปจากเดิมอย่างส้ินเชิง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

 ระยะล็อกดาวน์ ในช่วงท่ีเกิดการล็อคดาวน์ (ท่ีอาจเกิดขึ้นอีก) ส่ิงท่ีส าคัญ

ส าหรบัผู้ประกอบการดีลเลอรร์ถยนต์คือควรจะต้องรกัษาระดับความสัมพันธ์

กับลูกค้ารายเดิม และลูกค้าท่ีเป็นเป้าหมายต่อเน่ือง ผ่านท้ังช่องทางออนไลน์

หรือทางสมาร์ทโฟน และในระยะส้ันจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบการขายให้มี

ความถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ลดการสัมผัส เช่น การ Test Drive หรือ

การบรกิารซ่อมบ ารุงท่ีบ้าน

 หลังคลายล็อกดาวน์ ซ่ึงเป็นช่วงหลังคลายล็อกดาวน์ และกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ กลยุทธ์ท่ีส าคัญของดีลเลอร์รถยนต์จะต้อง

ด าเนินการเชิงรุกในการเข้าหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้สอดรับกับ Pent Up 

Demand ท่ีอาจเพ่ิมข้ึนหลังการคลายล็อกดาวน์ เตรียมความพร้อมในการ

ปรบักระบวนการขายผ่าน Omni-channel ศึกษาระบบการขายและการทดลอง

รถเสมือนจรงิ

 ระยะยาว ปรับแนวทางการท าธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคใน

ระยะยาว โดยเฉพาะการ Digitalize โดยในระยะน้ีผู้ประกอบการควรหา

ความร่วมมือกับคู่ค้า เพ่ือปรับระบบการขายและการบริการด้วยระบบดิจิทัล

เต็มรูปแบบ ท้ังการส่งรถ การทดสอบรถท่ีบ้าน การปรับปรุงระบบการขายท่ี

ไม่มีการสัมผัส เป็นต้น 
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Section3

กลยุทธ์ Digitalize
กับดีลเลอรร์ถยนต์ไทย 

จะเป็นได้จรงิหรอื?
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ส่ิงท่ีดีลเลอรร์ถยนต์ในไทยสามารถท าได้ทันที คือ กลยุทธ์ในระยะล็อกดาวน์ เช่น รกัษำ

ระดับควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำรำยเดิม และลูกค้ำท่ีเป็นเป้ำหมำยต่อเน่ือง กับระยะหลัง

คลายล็อกดาวน์ เช่น ท ำกำรตลำดเชิงรุกในกำรเข้ำหำลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งรวมถึง

ลูกค้ำเดิมท่ีจะน ำรถมำซ่อมบ ำรุงด้วย อย่างไรก็ดี กลยุทธ์ในระยะยาวโดยเฉพาะ

การ Digitalize นั้นอาจมีความเหมาะสมกับดีลเลอรร์ถยนต์บางกลุ่มเท่านั้น ในส่วนน้ี 

Krungthai COMPASS จะวเิครำะห์เพ่ิมเติมว่ำกลยุทธ์ Digitalize ส ำหรบัธุรกิจดีลเลอร์

รถยนต์น้ันมีควำมเหมำะสมกับดีลเลอรไ์ทยในกลุ่มใด? และหำกจะเร ิม่ใช้น้ันควรเร ิม่

อย่ำงไร? 
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ดีลเลอร์รถยนต์ในไทยเริ่มมีการใช้ช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นจากผลกระทบของ

โควดิ-19 แต่ส่วนใหญ่ใช้ฟรีแพลตฟอรม์ และยังไม่ได้ลงทุนในส่วนน้ีมากนัก จำกกำร

สัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรดีลเลอร์รถยนต์ท่ีจัดจ ำหน่ำยรถยนต์ Tier1 และเป็น

ผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ พบว่ำ กำรแพรร่ะบำดของโควดิ-19 ท ำให้ผู้ประกอบกำร

ต้องปรบัตัวโดยปรบัปรุงกระบวนกำรขำยเข้ำสู่ออนไลน์มำกข้ึน โดยผ่ำน Social Media 

ท่ีได้รบัควำมนิยม เช่น กำรเพ่ิมโฆษณำใน Facebook กำรให้ตัวแทนขำยรวีวิรถยนต์

ผ่ำน Facebook Live หรอื YouTube เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรเก็บข้อมูลของ

ผู้ประกอบกำรเอง พบว่ำ จ ำนวนผู้เข้ำมำพูดคุยเพ่ือสอบถำมเก่ียวกับรถยนต์เพ่ิมเติม

มีเพียง 5% จำกจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย และจ ำนวนรถยนต์ท่ีสำมำรถปิดกำรขำยได้

ผ่ำนช่องทำงน้ีมีจ ำนวนต่ำมำกท่ีเพียง 1% จำกจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งส่วนหน่ึง

อำจจะเป็นเพรำะกำรใช้ฟรแีพลตฟอรม์ท่ีมีต้นทุนไม่สูงเหล่ำน้ี ยังไม่สำมำรถตีกรอบ

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้ดีเพียงพอ อย่ำงไรก็ดี ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะ

พัฒนำแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับกับพฤติกรรมผู้บรโิภคใน New 

Normal ซึ่งเดิมผู้ประกอบกำรหลำยรำยเตรยีมกำรลงทุนส่วนน้ีในแผนระยะยำว แต่

กำรแพรร่ะบำดของโควดิ-19 ท ำให้ผู้ประกอบกำรรำยหลำยเรง่ลงทุนในส่วนน้ีเรว็ข้ึน

>> โควดิ-19 รน่ระยะเวลาการน าดิจทัิลเขา้มาสู่ธรุกิจดีลเลอรร์ถยนต์ไทย

ดีลเลอรร์ถยนต์ท่ีไม่ใช่เจา้ตลาดหรอืมีกลุ่มฐานลกูค้าเดิมท่ีกวา้งพอ มีการใช้เทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยกว่าดีลเลอร์เจ้าตลาดและมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว สอดคล้องกับควำมเห็นของ

ผู้ประกอบกำรดีลเลอรร์ถยนต์ท่ีจัดจ ำหน่ำยรถยนต์ Tier1 ท่ีมองว่ำ แม้ว่ำในระยะยำว

แพลตฟอรม์ออนไลน์จะเป็นส่ิงจ ำเป็น แต่รถยนต์ยี่ห้อท่ีเป็นเจ้ำตลำด มีแนวโน้ม

เคล่ือนตัวช้ำกว่ำ เน่ืองจำกมองว่ำ ผู้บรโิภคในไทยมีควำมยึดติดแบรนด์สูง โดย

ปัจจุบัน แบรนด์รถยนต์ท่ีมีกำรท ำแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีมี feature ท่ีทันสมัย 

ได้แก่ Peugeot และ Audi ซึ่งเป็นแบรนด์ท่ียังไม่มีฐำนลูกค้ำกว้ำงนัก

Peugeot มีกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มชั้นน ำอย่ำง LINE มำเป็นเคร ื่องมือหลัก โดย

นอกจำกจะใช้ LINE Official Account (LINE OA) เป็นช่องทำงหลัก ยังมีเคร ื่องมือ

ใหม่ล่ำสุดท่ีท ำให้ผู้บรโิภคสำมำรถเลือกซื้อรถยนต์ ติดต่อฝ่ำยขำย รวมถึงจ่ำยเงนิ

ผ่ำนแอพพลิเคชั่น โดยบรกิำรหลักใน LINE OA ประกอบด้วยกำรเลือกซื้อรถผู้บรหิำร

ป้ำยแดงไมล์ต่ำ โดยสำมำรถดูข้อมูลรำยละเอียดรถพร้อมรูป รวมถึงกดจองและ

ส่ังซื้อผ่ำนแอพพลิเคชั่นได้เลย และบรกิำร Test Drive at Home หรอืกำรน ำรถให้

ทดลองขับถึงบ้ำน ในขณะท่ี Audi มีกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม LINE เช่นเดียวกัน

แต่ยังเน้นเฉพำะกำรบรกิำร Test Drive at Home เท่ำน้ัน

>> ดีลเลอรไ์ทยท่ีไมใ่ช่เจา้ตลาดเริม่ท า Digitalization ไปแล้ว
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รปูท่ี 11 ตัวอย่างหน้าจอ LINE Official Account ของ Peugeot

ที่มา: Peugeot LINE Official Account

ในมุมมองของ Krungthai COMPASS  แม้ผู้บรโิภคจะยังมีค่านิยมเรื่องแบรนด์เข้ามา

เก่ียวข้อง แต่แบรนด์ท่ีครองตลาดอาจจะต้องสูญเสียลูกค้าไปบางส่วน หากไม่ปรับ 

Digitalize ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป New Normal ท่ีเกิดจำกกำร

แพรร่ะบำดของโควดิ-19 จะท ำให้พฤติกรรมผู้บรโิภคเปล่ียนแปลงไปอย่ำงส้ินเชิง 

ควำมสะดวก และควำมปลอดภัยในกำรซื้อสินค้ำและบรกิำรจะถือเป็นควำมส ำคัญ

ล ำดับแรกๆ ในกำรตัดสินใจ ดังน้ัน กำรปรบักลยุทธ์ในระยะยำวผ่ำนกำร Digitalize 

ข้ันต่ำท่ีดีลเลอรจ์ ำเป็นต้องปรบั ได้แก่  

 กำรรวีวิ หรอืกำรแสดงรถยนต์ท่ีลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และมีควำม

คมชัดในระดับสูง เพ่ือท่ีลูกค้ำจะสำมำรถเข้ำถึงรำยละเอียดของรถยนต์

ท้ัง Function และอุปกรณ์ต่ำงๆ ของรถท่ีรวีวิ เป็นต้น

 Test Drive at Home ท่ีสำมำรถจัดกำรได้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์

 เพ่ิมช่องทำงกำรขำยผ่ำน Omni-channel

 กำรรบัรถและกำรส่งรถท่ีบ้ำนเพ่ือไปบ ำรุงรกัษำและตรวจเช็คตำมระยะทำง

 กำรส่งรถท่ีซื้อถึงบ้ำน

>> แล้วธรุกิจดีลเลอรอ์ื่นๆ ควรท า Digitalize ในส่วนไหน ?
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เรำคำดว่ำกำร Digitalize ของดีลเลอรร์ถยนต์ จะไม่ท ำให้กำรซื้อขำยรถยนต์ Transform 

ทุกอย่ำงผ่ำนออนไลน์แพลตฟอร์มได้ กำรซื้ อขำยรถยนต์หรอืกำรจัดกำรด้ำน

กระบวนกำรขำยต่ำงๆ บำงส่วนยังจะต้องเกิดข้ึนในโชว์รูมรถยนต์ต่อไป อย่ำงไรก็ดี 

การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 เป็นจดุเริม่ต้นส าคัญของการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ในการ

ด าเนินงานของดีลเลอรร์ถยนต์ ซึ่งกลยุทธ์กลยุทธ์ในระยะส้ันกับระยะกลำงเป็นส่ิงท่ี

ดีลเลอรส์ำมำรถท ำได้เลย เน่ืองจำกไม่ได้มีต้นทุนท่ีสูงนัก แต่กลยุทธ์ระยะยำวท่ีเป็น

กำร Digitalize กระบวนกำรด ำเนินธุรกิจหลำย ๆ อย่ำง มีต้นทุนสูงพอสมควร แต่

ด้วยปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปจาก New Normal การปรบักลยุทธ์ในระยะยาวผ่าน

การ Digitalize ขั้นต่าตามท่ีกล่าวถึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะส่งผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจ

ในระยะยาว

ส าหรับตลาดรถยนต์มือสองสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ขั้นต่าดังท่ีกล่าวมาได้

เช่นเดียวกัน โดยเฉพำะกำรรวีวิ หรอืกำรแสดงรถยนต์ กำร Test Drive at Home และ

กำรเพ่ิมช่องทำงกำรขำยผ่ำน Omni-channel อย่ำงไรก็ตำม กลยุทธ์บำงอย่ำง เช่น 

กำรแสดงรถยนต์ออนไลน์ในตลำดรถยนต์มือสองเร ิ่มมีกำรใช้มำก่อนบ้ำงแล้ว 

เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรรถยนต์มือสองมีควำมคล่องตัวกว่ำ เน่ืองจำกไม่ได้มี

กฎระเบียบและข้อตกลงกับบรษัิทแม่ (บรษัิทผู้ผลิตรถยนต์) 

นอกจากนี้ การ Digitalize ยังสามารถน าไปสู่ความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจดีลเลอร์

รถยนต์ในระยะยาวได้ ผ่ำนกำรปรบัลดพ้ืนท่ีส ำหรบั Physical Showroom ลง ซึ่งสำมำรถ

ช่วยลดต้นทุนในกำรก่อสร้ำงให้กับผู้ประกอบกำรใหม่ ขณะท่ีผู้ประกอบกำรเดิม

สำมำรถปรบัพ้ืนท่ีดังกล่ำวมำใช้เป็นพ้ืนท่ีส ำหรบังำนบรกิำรซ่อมบ ำรุงซึ่งสำมำรถช่วย

สรำ้งรำยได้อีกทำงหน่ึง 

อย่ำงไรก็ดี Krungthai COMPASS มองว่าหนึ่งในความท้าทายส าคัญท่ีจะท าให้การ 

Digitalize ของธุรกิจดีลเลอร์เกิดขึ้นช้า หรือเร็ว ส่วนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับ กฎระเบียบ

และข้อตกลงระหว่างดีลเลอร์ และบริษัทแม่ (บริษัทผู้ผลิตรถยนต์) โดยเฉพำะ

ประเด็นด้ำน 1) พ้ืนท่ีของ Physical Showroom ท่ีบรษัิทแม่จะก ำหนดอย่ำงชัดเจน

ว่ำต้องมีขนำดข้ันต่ำท่ีเท่ำไหร ่กำร Digitalize โชว์รูมข้ึนไปบนแพลตฟอรม์ออนไลน์

จึงอำจไม่ช่วยให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถปรบัลด Physical Showroom ได้จรงิในทำง

ปฏิบัติ รวมถึง 2) กฎระเบียบเร ื่องกำรน ำเสนอรำคำรถยนต์ให้ตรงกันบนแพลตฟอรม์

ออนไลน์ก็ดูจะปฏิบัติได้ยำก เน่ืองจำกดีลเลอรแ์ต่ละรำยก็มีกำรน ำเสนอรำคำให้กับ

ลูกค้ำผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ท่ีไม่เท่ำกันเลยในปัจจุบัน ซึ่งในส่วนน้ี ถือเป็นประเด็นท่ี

ต้องจับตำและติดตำมกันต่อไป
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ท่ีธนำคำรไทยพำณิชย์และเคยท ำงำนด้ำนวชิำกำรเป็น Assistant

Professor of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศ

สหรัฐอเมรกิำ นอกจำกน้ัน ยังเคยฝึกงำนท่ีธนำคำรกลำงของสหรัฐฯ 

(Fed) ดร.พชรพจน์ จบกำรศึกษำระดับปรญิญำเอก ด้ำนเศรษฐศำสตร ์

จำก University of Michigan ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

กณิศ อ่าสกุล

Analyst

กณิศ มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ท ำงำนวจิัยธุรกิจใน

คลัสเตอรโ์ครงสรำ้งพ้ืนฐำน เช่น กลุ่มธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้ง และกลุ่มธุรกิจ

วัสดุก่อสร้ำง กว่ำ  3 ปี  ท่ี ศูนย์ว จิัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic

Intelligence Center) ธนำคำรไทยพำณิชย์

กณิศ จบกำรศึกษำปรญิญำตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สำขำเศรษฐศำสตร ์

จำกมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ และปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกิจ จำก

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย

ดร.มานะ นิมิตรวานิช

ผู้อ านวยการฝ่าย

ดร. มำนะ มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนเศรษฐกิจมหภำค และเศรษฐกิจกำรเงนิ 

ก่อนรว่มงำนกับธนำคำรกรุงไทย ดร. มำนะ เคยเป็นหัวหน้ำนักเศรษฐศำสตร์

ท่ี Tisco Financial Group ผู้บรหิำรงำนวจิัยท่ี บรษัิท ศูนย์วจิัยกสิกรไทย 

และมีประสบกำรณ์ภำครัฐเป็นเศรษฐกรอำวุโส ท่ีส ำนักงำนเศรษฐกิจกำร

คลัง กระทรวงกำรคลัง และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ

ดร.มำนะ จบกำรศึกษำปรญิญำตร ีสำขำรัฐศำสตร์ จำกจุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลัย ปรญิญำโท Economics จำก University of Illinois, Urbana 

Champaign ประเทศสหรัฐอเมรกิำ และปรญิญำเอกด้ำนเศรษฐศำสตร ์

จำก Claremont Graduate University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ภำยใต้ทุน

รฐับำลไทย
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