
This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained 
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Our View

รถยนต์เชฟโรเลตตัดสินใจปิดโรงงานในไทย พรอ้มลดราคารถยนต์หลายรุน่
อย่างมหาศาล ท าให้ผู้ประกอบการเต็นท์รถต้องลดราคารถเชฟโรเลตมือสอง
ลงตามไปด้วย
Krungthai COMPASS คาดวา่เหตุการณ์น้ีจะท าให้ผู้ประกอบการเต็นท์รถ
อกี 2.5% ประสบภาวะขาดทุน ท าให้เต็นท์รถย่ิงระมัดระวงัในการรบัซ้ือรถมาก
ข้ึน และย่ิงกดราคารถมือสองแบรนด์ท่ีไม่ได้รับความนิยม ซ่ึงท าให้ผู้บริโภค
ลังเลเพ่ิมข้ึนท่ีจะซ้ือรถยนต์บางแบรนด์
ภายใต้ความกังวลท่ีเพ่ิมข้ึน ผู้ผลิตรถยนต์ควรเร่งสร้างความมั่นใจให้
ผู้บรโิภควา่แบรนด์ของตนจะยังอยู่กับผู้บรโิภคอีกนาน ส าหรบัผู้บรโิภค การ
พิจารณายอดขายของผู้ผลิตประกอบการตัดสินใจซื้อ ก็เป็นแนวทางหน่ึงช่วย
ลดความเส่ียงในการเลือกแบรนด์ท่ีมีโอกาสเลิกผลิตได้ 

Key Highlights: 

แล้วเราเรยีนรูอ้ะไรจากเรื่องน้ีบ้าง
หลังปิดเชฟโรเลต เต็นท์รถเจ็บแค่ไหน 

บทความน้ีเผยแพรใ่นเวบ็ไซต์ Thaipublica เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2563

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
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แม้วา่ยอดขายรถในช่วงปีท่ีผ่านมา จะไม่ค่อยดีนัก โดยหดตัว 
3% ในปี 2019 และในปีน้ี Krungthai COMPASS ก็คาดว่าจะ
หดตัวอีก 2.5% แต่การปิดตัวของโรงงานเชฟโรเลตในไทยอย่าง
กะทันหัน พรอ้มการลดราคารถยนต์มือหน่ึงแบบล้างสต๊อกก็นับวา่
เป็นเรื่องท่ีเหนือความคาดหมายของหลายคน แนวโน้มของราคา
รถยนต์มือสองท่ีจะขายไม่ได้ราคาเท่าเดิม นอกจากจะกระทบธุรกิจ
เต็นท์รถแล้ว ยังอาจกระทบกับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือหน่ึงของ
ผู้บริโภค เน่ืองจากผู้บริโภคกว่า 65% ให้ความส าคัญกับ “ราคา
ขายต่อ” ในบทความน้ีเราจึงได้ท าการวิเคราะห์ว่าการท่ีเชฟโรเลต
ปิดโรงงานในไทยส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในตลาดรถ และ
ผู้บริโภคอย่างไรบ้าง และไม่ว่าจะเป็นผู้ขายรถยนต์ หรือผู้บริโภค
อย่างเราสามารถเรยีนรูอ้ะไรจากเหตุการณ์น้ีได้บ้าง
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เชฟโรเลตปิดโรงงานในไทย ลดล้างสต๊อกรถหลายรุน่

ในวันท่ี 17 ก.พ. 2020 General Motors (GM) บริษัทเจ้าของแบรนด์
เชฟโรเลตตัดสินใจปิดโรงงานในไทย หลังจากท าธุรกิจในไทยมานานถึง 27 ปี โดย
ทาง GM สัญญาว่าจะยังให้บริการหลังการขายต่อไปอีก 10 ปี อย่างไรก็ตาม 
ภายหลังการประกาศปิดตัว รถยนต์เชฟโรเลตหลายรุ่นถูกลดราคาอย่างหนักเพ่ือ
ระบายสต๊อกออก ยกตัวอย่างเช่น รุ่น Captiva ถูกลดราคาเกือบ 50% ขณะท่ีรุ่น 
Trailblazer  และ Colorado มีการปรบัราคาลงเฉล่ีย 11% และ 22% ตามล าดับ (รูปท่ี 1)

นอกจากไทยแล้ว GM ยังประกาศยกเลิกการผลิตในออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์อีกด้วย เน่ืองจากกลุ่มประเทศดังกล่าวรวมถึงไทยมีศักยภาพในการท า
ก าไรได้น้อย โดยหากพิจารณายอดขายเชฟโรเลตในไทยท่ีแม้จะมีปริมาณการขาย
รวมกันกว่า 8.6 หม่ืนคันในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา แต่กลับมีส่วนแบ่งตลาดท่ีไม่สูงและมี
ทิศทางลดลงต่อเน่ืองจาก 2.2% ในปี 2015 เหลือ 1.5% ในปี 2019 (รูปท่ี 2) ท้ังน้ี 
หากดูตัวเลขก าไรของ GM ในไทย ประกอบกัน ก็จะพบวา่ GM มีก าไรลดลง โดยมีผล
ประกอบการขาดทุนถึง 11,500 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา (รูปท่ี 3)

ราคาเชฟโรเลตเปรยีบเทียบระหวา่งราคาก่อนและหลังการลดราคา

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

GM ปรบัลดราคารถยนต์เชฟโรเลตมือหนึ่ง 3 โมเดล ถึง 11%-46%
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ยอดขายรถยนต์ในไทยชว่งป ี2015-2019

ที่มา: Toyota Motor Thailand Co., Ltd. 
และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ก าไร (ขาดทนุ) ของ General Motors (GM) ในปี 2014-2018

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 

หมายเหต:ุ * การขาดทุนสุทธิถึง 10,430 ล้านบาท 
ของบรษัิทGeneral Motors (Thailand) 
ในป ี2017 เปน็ผลมาจากการบนัทึกรายการ
ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ที่ 10,027 ล้านบาท

เชฟโรเลตมียอดขายรวมกันกวา่ 86,000 คัน ในระยะเวลา 5 ปี แต่กลับมีส่วนแบ่งตลาดลดลงต่อเนื่อง
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ราคาเชฟโรเลตมอืหน่ึงตก กระทบเต็นท์รถอยา่งไร 
และมากขนาดไหน แล้วเต็นท์รถจะปรบัตัวอยา่งไรต่อไป?

การปรบัลดราคาอย่างมหาศาลในครัง้น้ีกระทบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอย่างธุรกิจซื้อ

ขายรถมือสอง หรอืว่าธุรกิจเต็นท์รถอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เน่ืองจากเต็นท์รถจ านวน

ไม่น้อยรับซื้ อรถยนต์เชฟโรเลตมือสองไว้ก่อนแล้ว การท่ีราคามือหน่ึงลดลง 

ประกอบกับบริษัทไฟแนนซ์หลายแห่งไม่รับจัดไฟแนนซ์ให้รถเชฟโรเลตก็ย่ิงท าให้

เต็นท์รถอาจต้องลดราคาเพ่ิมเติมเพ่ือระบายของออกให้ได้

กระทบก าไรของเต็นท์รถขนาดไหน?

การท่ีราคารถเชฟโรเลตลดลงมากจะกระทบเต็นท์รถมากหรอืน้อยขนาดไหน 

ขึ้นอยู่กับว่าเต็นท์รถมีสต๊อกของรถยนต์เชฟโรเลตมากหรือไม่ ซึ่งจากข้อมูล

สต๊อกรถยนต์มือสองในเว็บไซต์ซื้อขายรถออนไลน์เบ้ืองต้น ท าให้เราพอทราบว่า

สัดส่วนของรถยนต์เชฟโรเลตมือสองในตลาดมือสองมีไม่สูงนัก โดยมีสัดส่วนท่ี

ประมาณ 3% เท่าน้ัน และเม่ือพิจารณามูลค่าของรถเชฟโรเลตต่อมูลค่ารถมือสองใน

เต็นท์ท้ังหมดจะมีสัดส่วนมูลค่าท่ีประมาณ 2%

ส าหรับรถยนต์เชฟโรเลตในตลาดมือสอง เราพบว่ารุ่น Colorado มีสัดส่วน

มากท่ีสุดท่ี 37% ส าหรบัรุน่อื่นๆ ท่ียังมีจ าหน่ายอยู่อย่าง Captiva และ Trailblazer 

มีสัดส่วนท่ี 20% และ 10% ตามล าดับ (รูปท่ี 4) แม้ว่าการลดราคามือหน่ึงจะท าแค่ใน

รุน่ Colorado, Captiva และ Trailblazer  แต่ราคาขายต่อของรถเชฟโรเลตรุน่ท่ี

ไม่ได้มีการจ าหน่ายแล้วอย่าง Cruze, Sonic และรุน่อื่นๆ (ไม่ได้แสดงในกราฟ) ก็มี

โอกาสอย่างมากท่ีจะถูกกดดันจากการท่ี GM ปิดโรงงานในไทยด้วยเช่นกัน
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ประเมนิสัดส่วนของโมเดลรถยนต์เชฟโรเลตท่ีมมีากสุด 5 รุน่ในตลาดมอืสองเทียบกับ
รถยนต์เชฟโรเลตในตลาดมอืสองท้ังหมด

ที่มา: เวบ็ไซต์ one2car 
และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

อย่างไรก็ดี แม้ว่าสัดส่วนรถเชฟโรเลตในธุรกิจเต็นท์รถจะมีน้อย แต่การท่ี

มูลค่ารถตกค่อนข้างมาก และผู้ประกอบการอาจต้องปรับลดราคาเพ่ิมเติมเพ่ือเร่ง

ขายให้ได้ ก็อาจกระทบก าไรของผู้ประกอบการหลายราย และท าให้ผู้ประกอบการ

จ านวนหน่ึงประสบปัญหาขาดทุนได้ 

จากการสัมภาษณ์ เจ้าของเต็นท์รถยนต์ย่าน ถ.กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ ได้

ให้ความคิดเห็นวา่

“เต็นท์รถคงต้องรบีระบายสต๊อกเชฟโรเลตออกไปให้เรว็ท่ีสุด เพราะย่ิงขายได้

ช้าราคาจะย่ิงตก และบางเต็นท์อาจต้องจ่ายต้นทุนดอกเบ้ียด้วย ซ่ึงในกรณีท่ีไม่แย่

มาก เต็นท์รถแค่ปรับราคาเชฟโรเลตมือสองลงมา เท่าท่ีราคามือหน่ึงปรับลดลง 

ก็อาจขายได้ แต่ก็มีความเป็นไปได้วา่ เต็นท์รถอาจต้องปรบัลดราคาลงมามากกว่าน้ัน 

เพ่ือเรง่ระบายของ ในชั่วโมงท่ีรถย่ีห้อน้ีค่อนข้างหาบรษัิทรบัจัดไฟแนนซ์ได้ยาก”

จาก 3% ของรถยนต์เชฟโรเลตในตลาดมือสอง ส่วนใหญ่เป็นรุน่ Colorado และ Captiva
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Research Note
จากแนวทางการปรับตัวข้างต้น การลดราคารถเชฟโรเลตมือสอง จะท าให้

อัตราส่วนก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)1 ของผู้ประกอบการเต็นท์รถหดตัว

ลง จากข้อมูลงบการเงินในปี 2018 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เราได้สร้างกราฟ

แสดงความหนาแน่น และการกระจายตัวของผู้ประกอบการเต็นท์รถท่ีได้ก าไรขั้นต้นใน

อัตราต่างๆ ในรูปท่ี 5 แบ่งเป็น 3 กรณี คือ กรณี Baseline ท่ีรถยนต์เชฟโรเลต

มือสองราคาไม่ตก กรณีท่ี 1 ราคาตกเท่าราคามือหน่ึงท่ีตก และกรณีท่ี 2 ราคาตก

มากกวา่ราคามือหน่ึงท่ีลดลง

รูปท่ี 5 แสดงให้เห็นวา่ ในสถานการณ์ท่ัวไปท่ีรถเชฟโรเลตราคาไม่ตก ค่ากลาง 

(Median) ของก าไรขั้นต้นของธุรกิจเต็นท์รถอยู่ท่ี 10.5% และมีผู้ประกอบการท่ี

ขาดทุนอยู่ 1.8% เราประเมินวา่ หากเต็นท์รถต้องปรบัลดราคารถเชฟโรเลตตามราคา

มือหน่ึงท่ีลดลง จะท าให้ก าไรอยู่ท่ี 9.8% ลดลงเล็กน้อย และท าให้มีผู้ประกอบการท่ี

ขาดทุนเพ่ิมเป็น 2.9% อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบการต้องลดราคาลงมากขึ้นไปอีก จะ

ท าให้ก าไรขั้นต้นอยู่ท่ี 9.3% และมีผู้ประกอบการขาดทุนเพ่ิมเป็น 4.3% (สัดส่วนของ

เต็นท์รถท่ีขาดทุน ดูได้จากพ้ืนท่ีใต้กราฟในฝั่ งท่ีก าไรน้อยกวา่ 0%) 

ท้ังน้ี แม้ตัวเลขก าไรอาจดูพอใช้ได้ ขณะท่ีสัดส่วนของผู้ประกอบการท่ีขาดทุนก็

เหมือนไม่มากนัก แต่ต้องไม่ลืมวา่ตัวเลขก าไรท่ีเราวเิคราะห์น้ันเป็นเพียงก าไรขั้นต้นท่ี

ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีผู้ประกอบการเต็นท์รถทุกรายต้องมี

เหมือนๆ กัน เช่น ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และเงนิเดือนพนักงาน เป็นต้น

ก าไรขัน้ต้น และสัดส่วนผู้ประกอบการเต็นท์รถท่ีขาดทุน หากต้องขายรถเชฟโรเลตราคาตา่ลง ในกรณีต่างๆ

ที่มา: ขอ้มูลจากกรมพัฒนาธรุกิจการค้า และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: Scenario 1 คือราคารถเชฟฯมือสองตกเฉล่ียเท่ากับ 32% ในขณะที่ Scenario 2 คือราคารถเชฟฯมือสองตกเฉล่ียเท่ากับ 64%

1 สาเหตุท่ีผู้เขียนเลือกใช้ Gross Profit Margin แทนท่ี EBITDA margin เพราะมีความเป็นไปได้ท่ีผู้ประกอบการเต็นท์รถแต่ละราย จะมี
วธิีการลงบัญชี หรอืค านวณต้นทุนท่ีไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การเปรยีบเทียบด้วย EBITDA margin จึงอาจให้ภาพท่ีคาดเคล่ือนได้ 

Density Plot แสดงความหนาแน่นและการกระจายตัวของผู้ประกอบการเต็นท์รถท่ีได้ก าไรข้ันต้นในอัตราต่างๆ

Baseline:
รถเชฟฯราคาไม่ตก

Scenario 1:
รถเชฟฯราคาตกเท่า
ราคามือหน่ึงท่ีตก

Scenario 2:
รถเชฟฯราคาตกมาก
กว่าราคามือหนึ่ง ท่ี
ตกอีกเท่าตัว

-10% 0% 10% 20% 30%

สัดส่วนของ
เต็นท์รถท่ีขาดทุน

(%)

2.9%

1.8%

4.3%

10.5%
เหลือ

ค่ากลางของ ก าไรขั้นต้น ของเต็นท์รถ
จะปรบัตัวลดลงจาก (Baseline) ท่ี

9.3%
หากเต็นท์รถต้องลดราคาขาย
เชฟโลเรตมากกวา่ราคามือหน่ิงท่ีลดลง
(Scenario 2)

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
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ผลสุดท้าย...รถบางย่ีห้ออาจย่ิงขายต่อไม่ได้ราคามากขึ้น 
ซึ่งกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภค

แม้เราประเมินว่าผลกระทบจากปรบัตัวลงอย่างหนักของรถยนต์เชฟโรเลตมือ

หน่ึง ต่อก าไรของผู้ประกอบการเต็นท์รถจะไม่สูงนัก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า กระทบ

ผู้ประกอบการทุกรายท่ีมีรถเชฟโรเลตอยู่ และท าให้ผู้ประกอบการบางรายประสบ

ปัญหาขาดทุนได้ ซึ่งบทเรยีนในครัง้น้ีอาจกลายมาเป็นค าถามส าคัญต่อนโยบายการ

รบัซื้อรถในอนาคตของเต็นท์รถวา่จะยังรบัซื้อรถท่ีไม่ได้รบัความนิยมอีกหรอืไม่?

เจ้าของเต็นท์รถรายเดิมให้ค าตอบว่า “เต็นท์รถท่ัวไปอาจยังรับซื้อรถท่ีไม่ใช่

ย่ีห้อหลักอยู่บ้าง แต่คงต้อง กดราคาให้มากกว่าเดิม แต่หากเป็นเต็นท์รถท่ีมีความ

ระมัดระวังในการด าเนินงาน หรือเป็นประเภท Conservative ค าตอบท่ีได้อาจ

เปล่ียนเป็นไม่รบัซื้อเลย ท้ังน้ี ไม่วา่ค าตอบจะออกมาในรูปแบบไหน ราคารถมือสองใน

รุน่ท่ีไม่ได้รบัความนิยมอาจถูกกดดันให้ย่ิงขายไม่ได้ราคามากข้ึนกวา่ปัจจุบัน”

ท้ังน้ี Krungthai COMPASS ประเมินว่าการท่ีรถยนต์มือสองในรุน่ท่ีไม่ได้รบั

ความนิยมมีโอกาสท่ีจะขายไม่ได้ราคามากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อเน่ืองต่อการตัดสินใจ

ซื้อรถยนต์ของผู้บรโิภค เพราะนอกจากผู้บรโิภคจะพิจารณา รูปลักษณ์และสมรรถนะ

ของรถยนต์ ราคารถยนต์มือหน่ึง หรือคุณภาพของศูนย์บริการแล้ว ผู้บริโภคกว่า 

65%2 ยังระบุว่า “ราคาขายต่อในอนาคต” เป็นปัจจัยหน่ึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือรถยนต์ในระดับมากถึงมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยช้ินอื่ นๆ3 ท่ีให้ผล

การศึกษาตรงกันว่า “ราคาขายต่อในอนาคต” มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อ

รถยนต์ของผู้บรโิภค

อ้างอิงจาก “ปจัจยัที่มีอิทธพิลตอ่การตัดสินใจซื้อรถยนต์อโีคคาร(์Eco-Cars) ของผู้บรโิภคในกรงุเทพมหานคร” ธีรพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2558)
อ้างอิงจาก “พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยีห้่อโตโยต้า รุน่พรอีุส ของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร” ภาณุวฒัน์ ชุม่ชื่น (2555) “ปจัจยัที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต ์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซซี”ี จารพัุนธ์ ยาชมภ (2559) และ“ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ 
ยี่ห้อโตโยต้า รุน่โคโรล่า อัลติส ของผู้ที่อาศัยในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล” ธนาภรณ์ ยศไพบูลย์ (2559)

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
http://econ.eco.ku.ac.th/2016/is/IS%205714.pdf
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Mark/Panuwat_C.pdf
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5802030121_5812_4250.pdf
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5802030451_5825_4243.pdf
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เราเรยีนรูอ้ะไรจากเรื่องน้ีบา้ง?

ส าหรบัผู้บรโิภค ผู้บรโิภคแทบทุกคนเมื่อซ้ือรถ ก็คงหวงัวา่จะได้รบั

บริการท่ีดีหลังการขาย ตลอดจนสามารถขายรถต่อได้ในราคาท่ี

เหมาะสมเมื่อต้องการซ้ือรถใหม่ ดังน้ัน การเลือกซ้ือรถย่ีห้อท่ีจะอยู่ใน

ตลาดไปตลอดก็ดูจะเป็นทางเลือกท่ีดีกว่า การพิจารณายอดขายของ

ผู้ผลิตก็เป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางได้ว่าบริษัทรถยังอยู่

ในภาวะท่ีดีอยู่ 

ส าหรับผู้ผลิตรถยนต์ ในช่วงท่ีผู้บริโภคเกิดความรู้สึกถึงความไม่

แน่นอน ประกอบกับยอดขายรถยนต์ก็อยู่ในช่วงชะลอตัว การสร้าง

ความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภคจึงย่ิงทวีความส าคัญย่ิงขึ้น การเร่งท า

การตลาด การสรา้งยอดขายท่ีแข็งแรงก็เป็นแนวทางหน่ึง แต่ในระยะส้ัน 

การประชาสัมพันธ์แนวทางของบริษัท เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าบริษัทจะ

อยู่กับผู้บรโิภคอีกนานก็เป็นเรื่องส าคัญเช่นกัน อย่างเช่น บรษัิทฟอร์ด

ท่ีมีการออกค าชี้แจงหลังเชฟโรเลตยุติการผลิต วา่ฟอรด์จะยังคงลงทุน

ในภูมิภาคน้ีเพ่ิม และท าการตลาดในไทยอย่างต่อเน่ือง หรอืในกรณีของ

โตโยต้าท่ีได้น าเสนอโปรแกรม Guaranteed Future Value (GFV) 

ท่ีรบัประกันเรื่อง “ราคาขายต่อในอนาคต” ของรถยนต์ Hybrid ให้ไม่

ต่าไปกวา่รถยนต์เครื่องสันดาป เป็นต้น
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