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 ในปี 2564  ธุรกิจการซื้อขายยานยนต์มีสถานการณ์ในภาพรวมที่ดีขึ้นจากปริมาณความ
ต้องการสินเช่ือท้ัง 2 ประเภทคือ สินเช่ือจากการซื้อยานยนต์ภายในประเทศ ท่ีมีจ านวนรถ
จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.23% และสินเช่ือจากประเภททะเบียนยานยนต์ จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระบาดอย่างหนัก ที่ประชาชนต้องการเงินสด
หมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในชีวิติประจ าวัน และหมุนเวียนธุรกิจ
 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ที่ผ่านมา มีความกังวลถึงสถานการณ์
ยอดคงค้างเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (NPL) รวมทุกประเภท ที่อาจจะเพิ่มขึ้นสูงได้เนื่องจาก
ประชาชนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมาก แต่ทว่ายอดคงค้างเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ 
(NPL) ของสินเช่ือประเภททะเบียนยานยนต์ มีอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2563
มีการลดลง 21.02% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีสัดส่วนเพียง 3.41%
จากยอดคงค้างเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (NPL) รวมทุกประเภท สะท้อนว่าธุรกิจประเภทนี้
ยังมีความแข็งแกร่งอยู่
 ผลประกอบการธุรกิจสินเช่ือจากยานยนต์ในปี 2560–2562 ธุรกิจขนาดเล็ก (S) และ
ธุรกิจขนาดกลาง (M) มีรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ธุรกิจขนาดเล็ก (S)        
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 4.5% และธุรกิจขนาดกลาง (M) มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561
คิดเป็น 40%

3,093,791 3,038,943
2,638,466

1,100,098 1,223,733

2561 2562 2563

ธุรกิจสินเชื่อจากยานยนต์
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19
ในปัจจุบัน ธุรกิจสินเชื่อจากยานยนต์มีสัญญาณที่ดีในการฟ้ืนตัวได้
อย่างดีโดยเฉพาะความต้องการสินเชื่อทั้ง 2 ประเภทคือ 

1. สินเชื่อจากการซ้ือยานยนต์ภายในประเทศ โดยในช่วงเดือน 
ม.ค. - พ.ค. 2564 มีจ านวนรถจดทะเบียนใหม่ในประเทศรวมแล้ว 
1,223,733 คันเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 11.23% 
(ม.ค. - พ.ค. 2563)

2. สินเชื่อจากประเภททะเบียนยานยนต์ เป็นสินเช่ือที่มีรูปแบบ
สัญญาเป็นสัญญากู้ยืมเงิน โดยใช้เล่มทะเบียนรถยนต์เป็นประกัน 
โดยผู้ขอสินเช่ือยังคงครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยใน
ปี 2563 มียอดคงค้างให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือ
ประเภททะเบียนยานยนต์ที่ 16,965 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
ที่ 21,479 ล้านบาทคิดเป็น 21.02% และมีสัดส่วนเพียง 3.41% 
จากยอดคงค้างเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (NPL) รวมทุกประเภท
สะท้อนว่าธุรกิจมีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการแข็งขันที่ดี เพื่อ
รองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดส าหรับการช่วยเหลือธุรกิจ และ
การบริโภคในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังไม่จบลง

นอกจากนั้นแล้วรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้มี
การเปลี่ยนแปลงยานยนต์สันดาปไปเป็นยานยนต์ไฟฟ้าให้ส าเร็จ
ภายในปี 2568 ที่จะมีจ านวนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศประมาณ 
1 ล้ านคัน  ส่ งผลให้ จ านวนความต้ องการใ ช้ยานยนต์ ไฟฟ้ า
ภายในประเทศมีความต้องการสูงขึ้น โดยในเดือนพฤษภาคม 2564     
มีจ านวนการจดทะเบียนใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้าแล้วกว่า 15,506 คัน 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 9.55% 

ท่ีมา :  กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมขนส่งทางบก

กราฟที่ 1 สถิติจ านวนรถจดทะเบียนใหม่ในประเทศ
หน่วย : คัน 

ท่ีมา : ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

+11.23 %

กราฟที่ 3 สถิติการจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าใน
หน่วย : คัน 

+9.55 %

15,215
17,750

21,479
16,965

2560 2561 2562 2563

กราฟที่ 2 สถิติยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) 
ของสินเชื่อประเภททะเบียนยานยนต์ 

หน่วย : ล้านบาท

ที่มา :  ธนาคารแห่งประเทศไทย

-21.02%

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล

64911 : สัญญาเช่าทางการเงินส าหรับยานยนต์ 
(Financial leasing for motor vehicles)
การท าสัญญาเช่าที่มีลักษณะเดียวกับการให้
สินเชื่อทางการเงินเพื่อซื้อยานยนต์ ทั้งชนิดส่วน
บุคคลและเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถยนต์ รถตู้ 
รถบรรทุก รถพ่วง รวมถึงจักรยานยนต์

2564

(ม.ค.- พ.ค.)

2563

2564

(ม.ค.- พ.ค.)

2563



ธุรกิจสินเชื่อจากรถยนต์
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564

การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 31 พฤษภาคม 2564

ธุรกิจสินเชื่อจากรถยนต์ที่ด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 418 ราย 
คิดเป็น 0.05% ของธุรกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่ท้ังสิ้น และมูลค่าทุน 
180 ,134 .43 ล้านบาท คิดเป็น 0.92% ของธุ รกิจทั้ งหมด
ที่ด าเนินการอยู่

ธุรกิจส่วนใหญ่ด าเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจ ากัด จ านวน 353
ราย คิดเป็น 84.45% มีมูลค่าทุน 127,367.97 ล้านบาท คิดเป็น 
70.71% โดยธุรกิจนี้ส่วนใหญ่มีมูลค่าทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท จ านวน 
268 ราย คิดเป็น 64.11%

การเพิ่มทุนของธุรกิจในปี 2564 (ม.ค.-พ.ค) เพิ่มขึ้น 51.58 เท่า 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 (ม.ค.-พ.ค.) โดยในปี 2562 มีการ
เพิ่มทุนสูงถึง 6,469.93 ล้านบาท

การจัดต้ังธุรกิจสินเชื่อจากรถยนต์ในปี 2564 (ม.ค.-พ.ค.)  
มีจ านวน 9 ราย ลดลง 35.71% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2563 (ม.ค.-พ.ค.) และทุน จดทะเบียนในปี 2564 (ม.ค.-พ.ค.)        
มีจ านวน 36.50 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 13.35% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2563 (ม.ค.-พ.ค.) 

จากข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจตั้งแต่ปี 2561 - 2564 พบว่ามีอัตรา   
ผันผวนในการจัดตั้งธุรกิจ โดยในปี 2563 - 2564 มีจ านวนการ        
จดทะเบียนจัดตั้งลดลง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส
โควิด-19 ซึ่งระบาด ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในทุกภาคส่วน

ธุรกิจสินเ ช่ือจากรถยนต์มีแนวโน้มชะลอตัวจากก าลังซื้อ
ของผู้บริโภคที่ชะลอตามภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้การเข้ามาก ากับ
ดูแลสินเช่ือรายย่อยของภาครัฐท่ีเข้มงวดขึ้น ก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่
เป็นกลุ่มลีสซิ่งของคายรถยนต เข้ามาแข่งขันและมีบทบาทภายในกลุ่ม
ธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้ธุรกิจดังกล่าวต้องสร้างกลยุทธ์เพื่อขยาย
ตลาด และให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงเป้า

การกระจายตัวของธุรกิจ
ที่ต้ังของ
นิติบุคคล

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กทม. 144 34.45 174,159.40 96.68

กลาง 55 13.16 2,708.90 1.51

ตะวันออก 37 8.85 436.30 0.24

ตะวันออกเฉียงเหนือ 49 11.72 721.70 0.40

เหนือ 93 22.25 1,409.00 0.78

ใต้ 19 4.55 532.00 0.30

ตะวันตก 21 5.02 167.13 0.09

รวม 418 180,134.40

ตารางที่ 2 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค

ธุรกิจสินเชื่อจากรถยนต์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 144 ราย คิดเป็น 34.45% รองลงมาภาคกลาง 55 ราย     
คิดเป็น 13.16%

หากพิจารณาในส่วนของจังหวัดจะพบว่ามีการกระจายตัวอยู่ใน 
จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ 29 ราย ชลบุรี 16 ราย และ
นครสวรรค์ 14 ราย ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของพ้ืนท่ี ท่ีมี
ประชากรหนาแน่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ า            
ในการเข้าถึงแหล่งเงินสินเชื่อได้ง่ายขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการ
ใช้รถยนต์เชิงพาณิชย์ส าหรับขนส่งสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจโลจิสติกส์

2

24

37

17 14

9

2561 2562 2563

กราฟที่ 3 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)

124.50

820.80

83.21 32.20 36.50

2561 2562 2563

กราฟที่ 4 จ านวนทุนจดทะเบยีนตั้งใหม่ (ล้านบาท)

+ 13.35 %

- 35.71 %

2,359.18

6,469.93

93.52 18.00
946.61

2561 2562 2563

กราฟที่ 5 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

บจ. หจ./หสน.353 ราย 50 ราย

จ านวน 418 ราย

127,367.97 ลบ. 121.25 ลบ.  

มูลค่าทุน 180,134.43 ลบ.

กราฟที่ 6 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)

11.96%

84.45%
70.71%

0.07%

+ 51.58 เท่า

3.59%
29.22%

บมจ. 15 ราย

52,645.21 ลบ.  

2563          2564
(ม.ค. – พ.ค.)

2563          2564
(ม.ค. – พ.ค.)

2563          2564
(ม.ค. – พ.ค.)
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ธุรกิจสินเชื่อจากรถยนต์
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564

78,361.53

72,602.16
74,312.26

72,612.44

78,662.98

2561 2562 2563

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
จากรถยนต์ ซ่ึงธุรกิจดังกล่าวมีการลงทุนต่อเนื่องจากธุรกิจรถยนต์ 
และบางส่วนเป็นธุรกิจที่ขยายมาจากธุรกิจธนาคาร จ าเป็นต้องใช้
เงินทุนหมุนเวียนสูง ในการออกสินเชื่อจ านวนมาก จึงส่งผลให้มีการ
มีมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติ 78,662.98 ล้านบาท คิดเป็น 
43.67% ของภาพรวมธุรกิจนี้ 

โดยสัญชาติที่ลงทุนในธุรกิจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น
70,587.18 ล้านบาท คิดเป็น 39.19% สิงคโปร์ 4,290.14 ล้านบาท 
คิดเป็น 2.38% และมาเลเซีย 1,001.02 ล้านบาท  คิดเป็น 0.55%

ธุรกิจสินเช่ือจากยานยนต์มีแนวโน้มการลงทุนจากต่างชาติ
เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2564 (ม.ค.-พ.ค.) เพิ่มขึ้น 8.33% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ได้แก่ 
การลดดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ า ความต้องการรถยนต์เชิงพาณิชย์ท่ีเพ่ิม
มากขึ้น และแนวโน้มความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุน
การการเติบโตของธุรกิจได้ในอนาคต ส่งผลให้ต่างชาติมีความเช่ือมั่น
และลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเพิ่มขึ้น

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

ตารางที่ 3 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 101,471.45 56.33 

ญ่ีปุ่น 70,587.18 39.19 

สิงคโปร์ 4,290.14 2.38 

มาเลเซีย 1,001.02 0.55

สัญชาติอ่ืนๆ 2,784.63 1.55 

รวม 6,334.62 100

กราฟที่ 7 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

+ 8.33 %

2563          2564
(ม.ค. – พ.ค.)

ธุรกิจสินเช่ือจากยานยนต์ ในปี 2562 มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก 
โดยในปี 2560 มีรายได้จ านวน 86,560.40 ล้านบาท ปี 2561 
มีรายได้จ านวน 86,080.98 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยลดลง
เพียง 0.55% และในปี 2562 มีรายได้ถึง 96,622.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
12.25% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งนิติบุคคลที่ส่งงบการเงินในปี 2562 
ทั้งสิ้น 370 ราย ส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก (S) ถึง 92% 

รายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจมาจากกลุ่มนิติบุคคลขนาดกลาง (M)
โดยในปี 2562 กลุ่มนิติบุคคลขนาดกลาง (M) มีรายได้จ านวน 
67,910.25 ล้านบาท ครองสัดส่วนของรายได้ 70% รองลงมาคือ
กลุ่มนิติบุคคลขนาดเล็ก (S) ที่มีสัดส่วนรายได้ คิดเป็น 18% 

และเมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของรายได้ นอกจากอัตราการ
เติบโตในภาพรวมของธุรกิจในปี  2562 จะเพิ่มขึ้นแล้ว พบว่า 
กลุ่มนิติบุคคลขนาดเล็ก (S) และกลุ่มนิติบุคคลขนาดกลาง (M)
สามารถท ารายได้เติบโตขึน้มากกว่าปีก่อนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มนิติบุคคล
ขนาดกลาง (M) มีอัตราการเติบโตของรายได้ในปี 2562 คิดเป็น 41%

ในภาพรวมของก าไร/ขาดทุน (สุทธิ) ของธุรกิจ ธุรกิจมีผลก าไร
ในปี 2562 จ านวน 25,758.06 ล้านบาท มีก าไรเพิ่มขึ้นจากปี 2561
คิดเป็น 16% โดยกลุ่ มนิติบุคคลขนาดกลาง (M) เพิ่ มขึ้น 45%
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีสินทรัพย์ หนี้สิน และค่าใช้จ่าย
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีการลงทุนใน
สินทรัพย์ในปี 2562 เพื่อรองรับกับความต้องการเงินสดที่มากขึ้น เพื่อใช้
เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของประชาชน ในช่วงที่เศรษฐกิจเผชิญ
ความท้าทายต่อการเติบโต

-0.03%

2.04%

-0.06%

ปีงบการเงิน 2560 2561 2562

นิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน                              หน่วย:ราย

ขนาดเล็ก (S) 340 355 341

ขนาดกลาง (M) 16 13 20

ขนาดใหญ่ (L) 8 11 9

รวมทุกขนาด 364 379 370

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 15,076.87 16,244.36 16,987.83

ขนาดกลาง (M) 60,520.83 48,185.97 67,910.25

ขนาดใหญ่ (L) 10,962.70 21,650.64 11,724.06

รวมทุกขนาด 86,560.40 86,080.98 96,622.14

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 2,015.67 2,306.50 2,571.46

ขนาดกลาง (M) 14,391.98 14,098.31 20,489.81

ขนาดใหญ่ (L) 1,177.66 5,740.24 2,696.78

รวมทุกขนาด 17,585.32 22,145.06 25,758.06

กราฟที่ 9 ผลประกอบการ (ปี 2560-2562)

86,560.40 86,080.98

96,622.14

0.94% -0.55%

12.25%

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

2560 2561 2562

รายได้รวม อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้รวม

ตารางที่ 3 ผลประกอบการแยกตามขนาดของธุรกิจ

ผลประกอบการธุรกิจ (ปี 2560-2562)
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ธุรกิจสินเช่ือจากยานยนต์มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในปี 2562 
อยู่ที่  4.92% เพิ่มขึ้นจากปี 2560 และปี 2561 อย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับสินทรัพย์รวมของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้า โดย
ในปัจจุบัน ทั้งประเทศไทยและทั่วโลกเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัว ท าให้ธุรกิจสินเ ช่ือจากยานยนต์ ซึ่ งเป็นธุรกิจด้านสินเ ช่ือ
ที่ให้บริการต่อประชาชนในการน าสินทรัพย์มาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
อย่างรวดเร็ว กลายเป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนสูงขึ้นตามไปด้วย

ความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจ ในภาพรวมสามารถ
บริหารจัดการธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจเพื่อต่อยอดท าให้มีอัตรา
ก าไรสุทธิมากขึ้น ซึ่งในปี 2562 ธุรกิจมีอัตราก าไรสุทธิอยู่ที่ 34.84%
โดยเฉพาะกลุ่มนิติบุคคลขนาดใหญ่ (L) มีอัตราก าไรสุทธิถึง 79.61%
ดังนั้น จึงคาดว่าธุรกิจสามารถมีอัตราก าไรเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องด้วย
สภาวะเศรษฐกิจท่ียังคงรอการฟื้นฟูจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้มี
แนวโน้มที่ประชาชนยังคงต้องการเปลี่ยนยานยนต์เป็นเงินสดอยู่

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในการด าเนินธุรกิจในภาพรวมของปี 
2562 มีค่าอยู่ที่ 1.43 เท่า ลดลงจากจากปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับ
รายการสินทรัพย์รวมท่ีเพ่ิมขึ้นมากกว่าหนี้สินท่ีเพ่ิมขึ้น โดยจาก
สัดส่วนหนี้สินที่ลดลงของธุรกิจ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีภาระหนี้ที่
ลดลง และธุรกิจมีโนวโน้มเติบโตในทิศทางที่ดี

88.66%

ปีงบการเงิน 2560 2561 2562

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ขนาดเล็ก (S) 3.18 4.69 4.66

ขนาดกลาง (M) 2.48 3.55 4.56

ขนาดใหญ่ (L) 2.11 6.70 16.66

รวมทุกขนาด 2.51 4.16 4.92

อัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 24.72 16.69 15.43

ขนาดกลาง (M) 40.81 35.94 38.03

ขนาดใหญ่ (L) 22.85 85.39 79.61

รวมทุกขนาด 36.20 37.05 34.84

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

ขนาดเล็ก (S) 1.18 1.18 1.16

ขนาดกลาง (M) 1.04 0.68 1.64

ขนาดใหญ่ (L) 1.25 1.30 0.40

รวมทุกขนาด 1.08 0.85 1.47

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 1.97 1.33 1.20

ขนาดกลาง (M) 2.30 2.37 1.45

ขนาดใหญ่ (L) 1.39 0.82 1.61

รวมทุกขนาด 2.15 1.72 1.43

ตารางที่ 4 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจสินเชื่อยานยนต์

ธุรกิจสินเชื่อจากยานยนต์

บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564



แนวโน้มธุรกิจและบทสรุป

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น นโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และ
การบริหารจัดการ การให้บริการด้านสินเช่ือประเภททะเบียนยานยนต์ ธุรกิจยานยนต์มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
และมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินที่ดี นอกจากนั้นแล้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รัฐบาลได้ก าหนด
มาตรการช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนด้านสินเช่ือจากยานยนต์ เช่น การลดค่างวด หรือการพักช าระ
ค่างวดและการรวมหนี้สินเช่ือ ท าให้ธุรกิจสินเช่ือจากยานยนต์ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก 

อย่างไรก็ตามธุรกิจสินเช่ือจากยานยนต์ ที่มีบริษัทในเครือของบริษัทยานยนต์ และบริษัทในเครือของธนาคาร
เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจ มีความท้าทายที่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากผู้แข่งขันรายใหม่ เช่น บริษัทสินเช่ือ หรือ
ธนาคารจากต่างประเทศ ท่ีเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้ารายใหม่ของตลาดยานยนต์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
ยานยนต์สันดาปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าในผู้บริโภค รวมทั้งเทคโนโลยีการให้บริการสินเช่ือดิจิตอลที่เป็นตัวเลือกส าหรับผู้บริโภค
ในการเข้าถึงสินเช่ือประเภทต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ถือเป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ธุรกิจสินเช่ือจากยานยนต์
ที่จะน าเข้าเทคโนโลยีมาแข่งขันทั้งในด้านของการออกสินเช่ือส าหรับการซื้อยานยนต์ภายในประเทศ ท่ีผู้คนต้องการจะเปลี่ยนมาใช้
ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น และสินเช่ือประเภททะเบียนยานยนต์ ท่ีประชาชนต้องการกระแสเงินสดในการด ารงชีพ และการหมุนเวียน
ทางธุรกิจ 

ทั้งนี้ ธุรกิจสินเช่ือจากยานยนต์ เมื่อพิจารณาจ านวนการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ตั้งแต่ปี 2560 มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2562 มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 54% เมื่อเทียบกับปี 2561 แต่มีจ านวนลดลงในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามรายได้รวมของธุรกิจตั้งแต่ปี 2560 - 2562 ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2562 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นคิดเป็น 12% เพิ่มเทียบกับปี 2561 เช่นเดียวกันกับ ก าไรสุทธิรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นั บตั้ ง แต่ ปี  2560–2562  โ ดย ร าย ไ ด้ ร วม  และก า ไ ร สุ ท ธิ ร วม  มี สั ดส่ วนม ากจาก  ธุ ร กิ จขนาด เ ล็ ก  (S)  และ
ธุรกิจขนาดกลาง (M) คิดเป็น 87% และ 89% ตามล าดับ นอกจากนั้นคาดว่าธุรกิจสินเช่ือจากยานยนต์ยังมีความแข็งแกร่ง
อย่างต่อเนื่อง จากการมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น และยอดคงค้างเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือประเภท
ทะเบียนยานยนต์ที่สามารถควบคุมได้ในระดับที่ต่ า

ธุรกิจสินเชื่อจากยานยนต์
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564
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