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ธุรกิจจาหน่ ายรถยนต์
สรุปแนวโน้ มธุรกิจ
ISIC: 56451010 กำรขำยยำนยนต์ใ หม่ ช นิ ด รถยนต์นั่ ง ส่ ว นบุ ค คล รถ
กระบะ รถตู ้ และรถขนำดเล็กที่คล้ำยกัน และ ISIC: 56451020 กำรขำย
ยำนยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยำนยนต์หนักอื่นๆ
ในระยะ 1 ปี ข้ำ งหน้ำ คำดว่ ำ ธุ ร กิ จ จ ำหน่ ำ ยรถยนต์ มี แ นวโน้ ม
“Neutral (+)” ผลจำกฐำนต่ ำ ในปี 2563 และจำกภำวะเศรษฐกิ จ ที่ อ ยู่
ในช่วงฟื้ นตัว แม้ว่ำอัตรำกำรเติบโตอำจต่ำกว่ำประมำณกำรเดิ ม จำกผล
ของกำรแพร่ ระบำดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่ งคำดว่ำผลกระทบ
จะไม่รุนแรงเท่ำกับกำรระบำดระลอกแรก ขณะที่ค่ำยรถยนต์ต่ำงๆ ยังคง
น ำรถยนต์ รุ่ นใหม่ อ อกสู่ ต ลำด มี ก ำรจัด กิ จ กรรมทำงกำรตลำดและ
ส่งเสริ มกำรขำยอย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ งจะช่วยสนับสนุนให้ยอดจำหน่ำยรถยนต์
ในประเทศเติบโตได้ในระดับหนึ่ง
อย่ำงไรก็ดี กำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จไทยในระยะถัดไปยังมีควำม
ไม่แน่ นอนสู งจำกหลำยปั จจัยที่ คอยกดดัน ทั้งจำกกำรแพร่ ระบำดของ
ไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ประสิ ทธิผลและกำรกระจำยวัคซี น ฐำนะทำง
กำรเงิ น ของภำคครั ว เรื อนและภำคธุ ร กิ จ โดยเฉพำะ SMEs ที่ มี ค วำม
เปรำะบำง อี ก ทั้งภำระหนี้ ภำคครั วเรื อนที่ มี แ นวโน้มสู งขึ้ น ส่ งผลให้
สถำบันกำรเงินยังมีควำมระมัดระวังในกำรปล่อยสิ นเชื่อ
ภาพรวมของธุรกิจ
จำกกำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 และกำรดำเนินมำตรกำร
ควบคุมกำรแพร่ ระบำดที่เข้มงวดโดยเฉพำะในช่วงไตรมำส 2 ของปี 2563
ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิ จเป็ นวงกว้ำง กำรดำเนิ น กิ จกรรมทำง
เศรษฐกิจหลำยภำคส่ วนต้องหยุดชะงัก กระทบต่อกำรจ้ำงงำน ควำมเชื่ อมัน่
และรำยได้ของภำคธุ รกิ จและภำคครัวเรื อน ทำให้กำรจับจ่ำยใช้สอยของ
ผูบ้ ริ โภคหดตัวตำมกำลังซื้ อที่อ่อนแอลง รวมถึงกำรใช้จ่ำยในหมวดสิ นค้ำ
คงทนอย่ำงรถยนต์ ซึ่ งส่ งผลให้ใ นปี 2563 มี ยอดจำหน่ ำยรถยนต์ใ หม่ใน
ประเทศรวมทั้งสิ้น 792,146 คัน ลดลงถึง 21.4% จำกปี ก่อน
รูปที่ 1 ยอดจำหน่ำยรถยนต์ภำยในประเทศ
ยอดจำหน่ำย
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หำกพิจำรณำยอดจำหน่ ำยรถยนต์ภำยในประเทศโดยจำแนกตำม
ประเภทรถ พบว่ำ รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล (รวมรถยนต์ในกลุ่ม SUV) ลดลง
26.7%YoY ด้วยยอดจำหน่ ำย 343,494 คัน โดยรถยนต์ในกลุ่ม SUV หดตัว
เล็กน้อยเพียง 2.2%YoY จำกควำมนิ ยมของตลำดที่ยงั มีอยู่ ส่ วนรถยนต์เพื่อ
กำรพำณิ ชย์ลดลง 16.7%YoY มียอดจำหน่ ำยทั้งสิ้ น 448,652 คัน ตำมยอด
จำหน่ำยรถกระบะ 1 ตัน ที่หดตัว 19.5%YoY
อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำยอดจำหน่ ำยรถยนต์โดยรวมในช่ วง 4
เดื อนล่ ำสุ ดของปี พบว่ำเริ่ มมี สัญญำณปรั บตัวดี ข้ ึ นหลังจำกที่ ภำครัฐเริ่ มมี
มำตรกำรผ่อนปรนในด้ำนต่ำงๆ มำกขึ้น โดยเฉพำะในเดือนธันวำคมที่ได้รับ
ผลดีจำกกำรจัดงำนมอเตอร์ เอ็กซ์โปในช่วงสิ้ นปี ที่ค่ำยรถยนต์ต่ำงๆ แข่งขัน
กันออกโปรโมชัน่ ลดรำคำและของแถมที่มำกขึ้นเพื่อเร่ งยอดจำหน่ำย ส่ งผล
ให้ในเดือนธันวำคมมียอดจำหน่ำยรถยนต์รวมทั้งสิ้ น 104,089 คัน เพิ่มขึ้นถึง
16.6%YoY
ตารางที่ 1 ยอดจำหน่ำยรถยนต์ภำยในประเทศ จำแนกตำมประเภทรถยนต์
ยอดจำหน่ำย (คัน)
สัดส่ วน (%) เปลี่ยนแปลง (%)
ประเภทรถยนต์
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563
รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล
468,638 343,494 46.5 43.4 -2.7 -26.7
- รถ SUV
70,252 68,705
7.0
8.7 -14.3 -2.2
- รถยนต์นงั่ ฯ อื่น
398,386 274,789 39.5 34.7 -0.3 -31.0
รถยนต์เพื่อกำรพำณิ ชย์ 538,914 448,652 53.5 56.6 -3.8 -16.7
- รถกระบะ 1 ตัน
492,129 396,115 48.8 50.0 -3.8 -19.5
- รถยนต์พำณิ ชย์อื่น
46,785 52,537
4.6
6.6 -3.4 12.3
รวมทุกประเภท 1,007,552 792,146 100.0 100.0 -3.3 -21.4
ที่มำ : บริ ษทั โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

หำกพิจำรณำจำกยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (ป้ ำยแดง) ในปี 2563
โดยจำแนกตำมพื้นที่ พบว่ำ กรุ งเทพฯ และปริ มณฑลยังคงมีสัดส่ วนยอดจด
ทะเบี ย นรถยนต์ นั่ ง ส่ วนบุ ค คลสู งสุ ดที่ 53.4% รองลงมำเป็ นภำค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภำคเหนื อ ภำคใต้ ภำคตะวันออก ภำคกลำง และภำค
ตะวัน ตก ตำมล ำดับ และหำกพิ จ ำรณำจำกอัตรำกำรเติ บ โตของยอดจด
ทะเบียน พบว่ำ ทุกพื้นที่ลว้ นมียอดจดทะเบียนลดลงทั้งสิ้น โดยพื้นที่ที่มียอด
จดทะเบี ยนลดลงสู งสุ ดคื อ ภำคกลำง ลดลง 34.1%YoY ตำมมำด้วย ภำค
ตะวันออก ภำคใต้ ภำคเหนื อ ภำคตะวันตก กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล และ
ภำคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตำมล ำดับ ส ำหรั บ พื้ น ที่ ที่ มี สั ด ส่ ว นยอดจด
ทะเบี ย นรถยนต์เ พื่ อ กำรพำณิ ช ย์สู ง สุ ด คื อ กรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล มี
สัดส่ วนเท่ำกับ 37.5% รองลงมำเป็ นภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภำคเหนื อ
ภำคใต้ ภำคตะวันออก ภำคกลำง และภำคตะวันตก ตำมลำดับ ทั้งนี้ยงั พบว่ำ
ทุกพื้นที่ต่ำงมียอดจดทะเบียนลดลงจำกปี ก่อนเช่ นกัน โดยเฉพำะพื้นที่ภำค
กลำงลดลงสู ง สุ ดที่ 26.0%YoY ตำมมำด้วย พื้ น ที่ ภำคใต้ ภำคตะวัน ออก
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภำคเหนือ ตำมลำดับ

ข้อมูล บทวิเครำะห์ และกำรแสดงควำมคิดเห็ นต่ำงๆที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนฉบับนี้ ได้จดั ทำขึ้นบนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมำจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ภำวะ
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมซึ่ งเป็ นเอกสำรภำยในของธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น ทั้งนี้ธนำคำรฯ จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจำกกำรนำข้อมูล บท
วิเครำะห์ กำรคำดหมำย และควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ โดยผูท้ ี่ประสงค์จะนำไปใช้ตอ้ งยอมรับควำมเสี่ ยง และควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

สำนักวิจยั ธุ รกิจ สำยงำนกำกับดูแลและวิเครำะห์ขอ้ มูล
ผูว้ เิ ครำะห์: วัชรพันธ์ นิยม
วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564

59,279
44,638
33,943
27,698
รูปที่ 2 ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (ป้ำยแดง) จำแนกตำมพื้นที่
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ที่มำ: กรมกำรขนส่ งทำงบก

ส่ วนแบ่ งตลาดรถยนต์
ค่ำยรถที่ ค รองส่ วนแบ่ งตลำดรถยนต์สูงสุ ด ในปี 25 3 ยังคงเป็ น
Toyota ด้วยสัดส่ วน 30.8% ของยอดจำหน่ ำยรถยนต์ทุกประเภท ลดลงจำก
32.9% ในปี ก่ อน รองลงมำเป็ น Isuzu Honda Mitsubishi และ Nissan มีส่วน
แบ่งตลำด 22.9% 11.7% 7.2% และ 5.6% ตำมลำดับ และหำกพิจำรณำจำก
อัตรำกำรเติบโตของยอดจำหน่ ำยรถยนต์รวมทุกประเภทของค่ำยรถยนต์ที่มี
ยอดจำหน่ ำยสู งสุ ด 10 อันดับแรก พบว่ำ มี ยอดจำหน่ ำยหดตัวลงเกื อบทุก
ค่ำย มีเพียงรถยนต์จำกค่ำย Isuzu ที่ยงั เติบโตได้ 7.7%YoY รวมถึ งรถยนต์
จำกค่ำย MG และ Suzuki เติบโตเท่ำกันที่ 6.8%YoY
ตารางที่ 2 ค่ำยรถยนต์ที่มียอดจำหน่ำยรถยนต์ รวมทุกประเภทสู งสุ ด 10 อันดับแรก
ยอดจำหน่ำย (คัน) ส่ วนแบ่งตลำด (%) เปลี่ยนแปลง (%)
ค่ำยรถยนต์
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563
1. Toyota
331,878 243,763 32.9
30.8
5.5 -26.6
2. Isuzu
168,215 181,194 16.7
22.9
-5.4
7.7
3. Honda
125,833
93,041 12.5
11.7
-1.9 -26.1
4. Mitsubishi
88,244
57,409
8.8
7.2
4.4 -34.9
5. Nissan
64,414
44,558
6.4
5.6 -11.0 -30.8
6. Mazda
58,129
39,266
5.8
5.0 -17.5 -32.5
7. Ford
50,006
29,900
5.0
3.8 -24.3 -40.2
8. MG
26,516
28,316
2.6
3.6
11.7
6.8
9. Suzuki
23,908
25,528
2.4
3.2 -16.1
6.8
10. B.M.W.
12,528
12,426
1.2
1.6
-4.3
-0.8
อื่นๆ
57,881
36,745
5.7
4.6
-7.0 -36.5
Total
1,007,552 792,146 100.0 100.0
-3.3 -21.4
ที่มำ: บริ ษทั โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สำหรับตลำดรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล (รวมรถยนต์ในกลุ่ม SUV) ในปี
2563 พบว่ำ มียอดจำหน่ ำยรวมทั้งสิ้ น 343,494 คัน ลดลง 26.7%YoY โดย
ค่ำยรถยนต์ที่ เ ป็ นผูน้ ำตลำด เป็ นรถยนต์จำกค่ำย Honda มี ส่วนแบ่ งตลำด
สู งสุ ดที่ 27.1% เพิ่มขึ้นจำก 26.9% ในปี 2562 ด้วยยอดจำหน่ ำย 93,041 คัน

ใต้
8.2
หดตัว 26.1%YoY ขณะที่อนั ดับ 2 เป็ นรถยนต์จำกค่ำย Toyota ปรับลงจำกที่
เหนื อ
เคยอยูอ่ นั ดับ 1 ในปี ที่ผำ่ นมำ โดยมีส่วนแบ่งตลำด 24.5% หดตัว 34.9%YoY
9.6%
รองลงมำเป็ น Mazda Nissan และ Suzuki มีส่วนแบ่งตลำด 10.6% 8.6% และ
6.7% ตำมลำดับ โดยรถยนต์จำกค่ำย Toyota เป็ นค่ำยที่มียอดจำหน่ ำยหดตัว
มำกที่ สุด ใน 5 ล ำดับ รองลงมำเป็ น Mazda Honda และ Nissan ตำมล ำดับ
ทั้งนี้ มีเพียงรถยนต์จำกค่ำย Suzuki ที่ยงั เติบโตได้จำกยอดจำหน่ำยรถยนต์รุ่น
Celerio และรุ่ น XL7 ที่เพิ่มขึ้นมำ
ตารางที่ 3 ค่ำยรถยนต์ที่มียอดจำหน่ำยรถยนต์ นั่งส่ วนบุคคลสู งสุ ด 5 อันดับแรก
ยอดจำหน่ำย (คัน) ส่ วนแบ่งตลำด (%) เปลี่ยนแปลง (%)
ค่ำยรถยนต์
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563
1. Honda
125,833
93,041
26.9
27.1
-1.9
-26.1
2. Toyota
129,358
84,174
27.6
24.5
0.9
-34.9
3. Mazda
52,465
36,555
11.2
10.6
-16.7
-30.3
4. Nissan
37,027
29,384
7.9
8.6
-18.8
-20.6
5. Suzuki
21,655
23,095
4.6
6.7
-13.8
6.6
อื่นๆ
102,300
77,245
21.8
22.5
11.9
-24.5
Total
468,638 343,494 100.0 100.0
-2.7
-26.7
ที่มำ: บริ ษทั โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ตลำดรถยนต์เ พื่ อ กำรพำณิ ช ย์ใ นปี 2563 มี ย อดจ ำหน่ ำ ยลดลง
16.7%YoY ด้วยยอดจำหน่ ำยทั้งสิ้ น 448,652 คัน และหำกพิจำรณำจำก 5
อันดับแรกพบว่ำมียอดจำหน่ำยลดลงเกือบทุกค่ำย โดยมีเพียงรถยนต์จำกค่ำย
Isuzu ที่ มียอดจำหน่ ำยเติ บ โตได้พร้ อมกับ มี สัดส่ วนเพิ่ มขึ้ นมำอยู่ที่ 40.4%
ครองควำมเป็ นผูน้ ำตลำดด้วยยอดจำหน่ำยที่ 181,194 คัน ซึ่งเป็ นผลจำกยอด
จำหน่ ำยรถยนต์รุ่น D-Max ที่เพิ่มขึ้นเป็ นสำคัญ ขณะที่อนั ดับ 2 เป็ นรถยนต์
จำกค่ ำย Toyota จำกที่ เ คยครองอันดับ 1 ในปี 2562 ด้วยสัด ส่ วนที่ 35.6%
ลดลงจำก 37.6% ในปี ก่อน รองลงมำเป็ นรถยนต์จำกค่ำย Mitsubishi Ford
และ Nissan มีสัดส่ วน 7.8% 6.7% และ 3.4% ตำมลำดับ โดยค่ำยรถยนต์ที่มี
ยอดจำหน่ ำยลดลงมำกที่สุด ได้แก่ Nissan ตำมมำด้วย Ford Mitsubishi และ
Toyota ตำมลำดับ
ตารางที่ 4 ค่ำยรถยนต์ที่มียอดจำหน่ำยรถยนต์ เพื่อการพาณิชย์ สูงสุ ด 5 อันดับแรก
ยอดจำหน่ำย (คัน) ส่ วนแบ่งตลำด (%) เปลี่ยนแปลง (%)
ค่ำยรถยนต์
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563
1. Isuzu
168,215 181,194
31.2
40.4
-5.4
7.7
2. Toyota
202,520 159,589
37.6
35.6
8.7 -21.2
3. Mitsubishi
49,365
35,046
9.2
7.8
-6.8 -29.0
4. Ford
49,841
29,851
9.2
6.7 -23.5 -40.1
5. Nissan
27,387
15,174
5.1
3.4
2.2 -44.6
อื่นๆ
41,586
27,798
7.7
6.2 -18.5 -33.2
Total
538,914 448,652 100.0 100.0
-3.8 -16.7
ที่มำ: บริ ษทั โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ข้อมูล บทวิเครำะห์ และกำรแสดงควำมคิดเห็ นต่ำงๆที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนฉบับนี้ ได้จดั ทำขึ้นบนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมำจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ภำวะ
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมซึ่ งเป็ นเอกสำรภำยในของธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น ทั้งนี้ธนำคำรฯ จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจำกกำรนำข้อมูล บท
วิเครำะห์ กำรคำดหมำย และควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ โดยผูท้ ี่ประสงค์จะนำไปใช้ตอ้ งยอมรับควำมเสี่ ยง และควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

สำนักวิจยั ธุ รกิจ สำยงำนกำกับดูแลและวิเครำะห์ขอ้ มูล
ผูว้ เิ ครำะห์: วัชรพันธ์ นิยม
วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564

แนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจ
ในปี 2564 คำดว่ำยอดจำหน่ ำยรถยนต์ภำยในประเทศจะปรับตัวดี
ขึ้นด้วยผลจำกฐำนที่ต่ำในปี 2563 และจำกภำวะเศรษฐกิจที่มีทิศทำงฟื้ นตัว
แม้ว่ำอัตรำกำรขยำยตัวอำจต่ ำ กว่ำที่ ประมำณไว้เ ดิ ม จำกผลของกำรแพร่
ระบำดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่ งคำดว่ำจะส่ งผลกระทบน้อยกว่ำ
กำรระบำดระลอกแรก เนื่ องจำกมำตรกำรควบคุ มกำรระบำดที่ไม่เข้มงวด
เท่ ำ ครั้ งก่ อ น จำกควำมพร้ อ มด้ำ นสำธำรณสุ ข ที่ มี ม ำกขึ้ น และแผนกำร
กระจำยวัค ซี น ที่ เ ริ่ มมี ค วำมชัด เจน รวมถึ ง มำตรกำรกระตุ้น และฟื้ นฟู
เศรษฐกิจของภำครัฐที่มีออกมำอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่ในส่ วนของค่ำยรถยนต์
ต่ำงๆ ก็ยงั คงทยอยส่ งรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ ตลำดผนวกกับกำรออกแคมเปญ
เพื่อกระตุน้ ควำมต้องกำรซื้ อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภคอย่ำงต่อเนื่ องเช่นกัน โดย
ค่ ำ ยรถยนต์อ ย่ ำ ง MG และ Suzuki ยัง มี แ ผนที่ จ ะขยำยเครื อข่ ำ ยผู ้แ ทน
จำหน่ ำยเพื่อดูแลลูกค้ำให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้ น นอกจำกนี้ กำรเข้ำมำแข่งขัน
จำกคู่แข่งรำยใหม่จำกประเทศจีนอย่ำง Great Wall Motor ก็คำดว่ำน่ำจะมีผล
ต่อทิศทำงยอดจำหน่ ำยรถยนต์ในประเทศให้เติบโต้ได้ในระดับหนึ่ ง ทั้งนี้
บริ ษทั โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้คำดกำรณ์แนวโน้มตลำด
รถยนต์ใ นประเทศปี 2564 จะมี ย อดจ ำหน่ ำ ยเพิ่ ม ขึ้ น มำอยู่ที่ 850, –
,000 คัน

อย่ำงไรก็ดี กำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในปี 2564 ยังมีควำมไม่แน่ นอน
สู ง จำกหลำยปั จจัยที่ค อยกดดัน และอำจส่ งผลต่ อยอดจำหน่ ำยรถยนต์ใ ห้
เติบโตต่ำกว่ำที่คำดไว้ ทั้งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของไวรัสโควิต-19
ระลอกใหม่ รวมถึงประสิ ทธิผลและกำรกระจำยวัคซีนที่อำจไม่เป็ นไปตำมที่
คำดกำรณ์ ขณะที่ฐำนะกำรเงิ นของภำคครัวเรื อนและภำคธุ รกิ จโดยเฉพำะ
SMEs มีควำมเปรำะบำงมำกขึ้น จำนวนผูว้ ำ่ งงำนและภำระหนี้ ภำคครัวเรื อน
ที่มีแนวโน้มสู งขึ้น ส่ งผลทำให้สถำบันกำรเงินมีควำมเข้มงวดในกำรปล่อย
สิ นเชื่ อรถยนต์มำกขึ้น รวมถึงกำรชะลอโครงกำรที่จะมำกระตุน้ ตลำดอย่ำง
“รถเก่ำแลกใหม่” ออกไปอย่ำงไม่มีกำหนดเนื่ องจำกยังไม่มีควำมพร้ อมใน
หลำยด้ำน แต่ท้ งั นี้ หำกมำตรกำรดังกล่ำวมีควำมชัดเจนและสำมำรถนำมำใช้
ได้ก็คำดว่ำจะช่วยเร่ งให้ตลำดรถยนต์ในกลุ่ม EV เติบโตได้เร็ วขึ้น

ข้อมูล บทวิเครำะห์ และกำรแสดงควำมคิดเห็ นต่ำงๆที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนฉบับนี้ ได้จดั ทำขึ้นบนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมำจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ภำวะ
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมซึ่ งเป็ นเอกสำรภำยในของธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น ทั้งนี้ธนำคำรฯ จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจำกกำรนำข้อมูล บท
วิเครำะห์ กำรคำดหมำย และควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ โดยผูท้ ี่ประสงค์จะนำไปใช้ตอ้ งยอมรับควำมเสี่ ยง และควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

