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Highlight 

  ในช่วงปี 2012-2016 การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเตบิโตที่ 4% โดยเฉพาะการส่งออก
ไปยงัประเทศผูผ้ลติรถยนตร์ายใหมอ่ยา่งอนิโดนีเซยี เมก็ซโิก อนิเดยี แอฟรกิาใต ้ฟิลปิปินส ์
และเวยีดนาม ซึ่งในปี 2016 การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่ม powertrain มกีารเตบิโต
สงูสุดที่ 15% จากปีก่อนหน้า รองลงมาคอื ชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่ม electronics และ body 
ทีเ่ตบิโต 6% เท่ากนั 

 อไีอซแีนะผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทยพจิารณาการลงทุนในประเทศทีก่ารผลติรถยนตเ์ตบิโต
แตม่สีดัสว่นผูผ้ลติชิน้สว่นฯ ต่อคา่ยรถยนตต์ ่า เพือ่ควา้โอกาสทางธุรกจิ รวมถงึพฒันาสนิคา้
เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดเดมิและเพิม่โอกาสในการท าตลาดกบัคา่ยรถยนตร์ายอื่นๆ 

 

 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมีอัตราการเติบโตสูงถึง 4% ซึ่งสูงกว่าความ
ต้องการรถยนต์ของโลกที่ขยายตัวขึ้นกว่า 3% โดยเฉพาะในครึง่ปีแรก 2017 ไทยมกีารสง่ออกชิน้สว่นยานยนตเ์ป็น
มลูค่ากว่า 7 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ เตบิโตจากครึง่ปีแรก 2016 ถงึ 12% ซึง่ประเทศคู่คา้ส าคญัของไทย ประกอบไปดว้ย กลุ่ม
ผูผ้ลติรถยนต์รายใหญ่ของโลกอยา่งญี่ปุ่น, สหรฐัฯ และกลุ่มตลาดใหม่อย่างอนิโดนีเซยี เมก็ซโิก อนิเดยี แอฟรกิาใต ้ฟิลปิปินส ์
และเวยีดนาม ทีก่ารขยายตวัของการผลติรถยนตใ์นประเทศสงูแต่ยงัไมส่ามารถผลติชิน้สว่นส าคญับางประเภทได้ จงึจ าเป็นตอ้ง
พึง่พาการน าเขา้จากไทย  

ในปี 2016 การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่ม powertrain ที่มีสัดส่วนมากกว่า 40% มีการเติบโตสูง
ถึง 15% จากปีก่อนหน้า ส่วนในกลุ่ม electronics และ body มีการเติบโตอยู่ที่ 6% เท่ากัน และกลุ่ม 
suspension มีการเติบโตอยู่ที่ 4% เมื่อพจิารณาการสง่ออกชิน้สว่นยานยนต์ตามประเภทสนิคา้พบวา่ชิน้สว่นยานยนต์ใน
กลุ่ม powertrain อย่างชุดเกียร์มกีารส่งออกในช่วงปี 2012-2016 เพิม่ขึ้นกว่า 60% โดยเฉลี่ยต่อปี รองลงมาเป็นการส่งออก
เครื่องยนต์ดเีซลทีม่กีารเตบิโตกว่า 13% โดยเฉพาะในปี 2016 การสง่ออกชุดเกยีรแ์ละเครื่องยนต์ดเีซลมมีลูค่าการสง่ออกกว่า 
2.3 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ นอกจากน้ี ชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่ม electronics, suspension และ body ที่มกีารส่งออกเพิม่ขึ้น 
ไดแ้ก่ ชุดจอ LCD, ชุดเบรก และชุดแต่งตวัถงัรถยนต์ ที่เตบิโตกว่า 15%, 12% และ 5% ตามล าดบั ทัง้น้ี จะเหน็ไดว้่าชิ้นส่วน
ยานยนตท์ีม่กีารสง่ออกเพิม่ขึน้ทัง้หมดเป็นกลุ่มชิน้สว่นทีม่มีลูค่าเพิม่สงู ซึง่สะทอ้นถงึความสามารถในการผลติชิน้สว่นยานยนต์
ของไทยทีม่บีทบาทส าคญัต่ออุตสาหกรรมการผลติรถยนตใ์นภมูภิาค 

ค่ายรถยนต์มีแนวโน้มให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมากขึ้นด้วยการจัดตั้งศูนย์
จัดหาชิ้นส่วนและกระจายชิ้นส่วนยานยนต์ไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการจดัตัง้ศูนย์จดัหาชิ้นส่วนและอะไหล่ของ 
TOYOTA ในปี 2007 ตามมาดว้ยการจดัตัง้ศนูยก์ระจายชิน้สว่นของ MAZDA ในปี 2015 และศนูยจ์ดัหาชิน้สว่นของ BMW ในปี 

9 สิงหาคม 2017 
  ยกระดับชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ก้าวไกลสู่อุตสาหกรรมยานยนต์โลก 
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2016 โดยการเขา้มาลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาน้ีถอืไดว้่าเป็นการสนับสนุนใหอุ้ตสาหกรรมยานยนต์ไทยมกีารพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง ดว้ยขนาดของห่วงโซ่อุปทานทีม่ที ัง้ผูผ้ลติรถยนต์และผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต์มากกว่า 2,000 ราย ซึ่งการขยายตวัของ
อุตสาหกรรมมสี่วนช่วยผลกัดนัให้ไทยก้าวมาเป็นผูส้่งออกชิ้นส่วนยานยนต์อนัดบัที่ 15 ของโลก และเป็นผูส้่งออกฯ รายใหญ่
ทีส่ดุของภูมภิาคอาเซยีนมานานกวา่ 10 ปี  

อีไอซีมองการขยายตัวในตลาดรถยนต์ของประเทศคู่ค้าเป็นโอกาสที่ดีส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย โดยเฉพาะกลุ่มคู่คา้ที่เป็นผูผ้ลติรถยนต์รายใหม่อย่าง เมก็ซโิก อนิเดยี อนิโดนีเซยี แอฟรกิาใต ้
และฟิลปิปินส์ ซึ่งเป็นประเทศทีม่อีตัราการเตบิโตของการผลติรถยนต์โดยเฉลี่ยสงูกว่าการเตบิโตของการผลติรถยนต์ของโลก 
อกีทัง้ยงัมสีดัสว่นของผูผ้ลติชิน้สว่นต่อคา่ยรถเฉลีย่ต ่ากวา่ 50 รายต่อค่ายรถยนต ์ในขณะทีไ่ทยมสีดัสว่นผูผ้ลติชิน้สว่นประมาณ 
95 รายต่อค่ายรถยนต์ ท าให้ประเทศผู้ผลติเหล่าน้ียงัมแีนวโน้มน าเข้าชิ้นส่วนจากประเทศผู้ผลติอื่นๆ เช่น  ไทย ญี่ปุ่น และ
เยอรมนี เป็นตน้ อยา่งไรกด็ ีแมป้ระเทศคู่คา้จะมอีตัราการเตบิโตต ่ากวา่ แต่ดว้ยสดัสว่นการสง่ออกรวมกนักวา่ 30% หากมกีาร
ขยายตวัของอุตสาหกรรมการผลติรถยนตข์องทัง้ 3 ประเทศจะสง่ผลใหก้ารสง่ออกชิน้สว่นยานยนตข์องไทยโตตามดว้ย 

Implication   
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อีไอซีแนะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยพิจารณาการลงทุนในประเทศที่การผลิต
รถยนต์เติบโต แต่มีสัดส่วนผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่อค่ายรถยนต์ต่ า เพื่อคว้า
โอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศทีม่กีารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานจนมคีวามพรอ้มใน
ระดบัหน่ึง และมแีผนสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ทีช่ดัเจนอย่าง เมก็ซโิก อนิเดยี อนิโดนีเซยี 
แอฟริกาใต้ และฟิลิปปินส์ เพราะมีแนวโน้มที่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน  (feasibility of 
investment) สรา้งโรงงานผลติชิน้สว่นจากการขยายตวัของการผลติรถยนตข์องประเทศเหล่าน้ีใน
อนาคต ทัง้น้ี ผู้ผลติชิ้นส่วนยานยนต์จะต้องศึกษาเงื่อนไขการลงทุนให้ครบถ้วน เน่ืองจากบาง
ประเทศมขีอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศทีเ่อือ้ต่อการสง่ออกสนิคา้มากกวา่การเขา้ไปลงทุน 

นอกจากนี้ ผู้ผลิตชิ้นส่วนควรเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
สินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษายอดสั่งซื้อและขยายโอกาสใหม่ๆ จากค่ายรถยนต์
หรือประเทศคู่ค้า ซึ่งผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต์ควรใชป้ระโยชน์จากการตัง้ศูนยจ์ดัหาชิน้สว่นของ
ค่ายรถยนต์ต่างๆ เป็นโอกาสในการขยายการส่งออกสนิค้าของตนผ่านค่ายรถยนต์  และการ
พฒันาสนิค้าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการน าเสนอสนิค้าแก่บรษิัทคู่ค้าหรอืค่ายรถยนต์ใหม่ๆ ซึ่ง
น าไปสูย่อดสัง่ซือ้สนิคา้และรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 
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รปูที ่1: สดัสว่นของกลุ่มชิน้สว่นยานยนตใ์นรถยนต ์1 คนั 
หน่วย : % 
   

 
 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ OIE และ Bank of America Merrill Lynch 

 

รปูที ่2: มลูคา่การสง่ออกชิน้สว่นยานยนตข์องไทย 
หน่วย : พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 
  
 

 
 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Trademap 
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รปูที ่3: มลูคา่การสง่ออกชิน้สว่นยานยนตไ์ทยไปประเทศคูค่า้ส าคญัของไทย (เปรยีบเทยีบปี 2012 กบั 2016) 
หน่วย : ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: *ประเทศทีน่่าสนใจในการลงทุนคดัเลอืกจาก 1) อตัราเตบิโตของการผลติรถยนตใ์นประเทศ 2) สดัสว่นผูผ้ลติชิน้สว่นฯ ต่อคา่ยรถยนต ์ 
3) นโยบายสนบัสนุนการลงทุนของรฐับาลและสนธสิญัญาการคา้ระหวา่งประเทศ 
** อนิโดนีเซยี และอนิเดยี แมจ้ะมมีลูคา่การสง่ออกทีล่ดลง แต่เนื่องจากเป็นประเทศทีม่อีตัราเตบิโตของการผลติรถยนตส์งู จงึมโีอกาสทางธุรกจิจากการ
ลงทุนสรา้งโรงงานผลติชิน้สว่นฯ ภายในประเทศ 
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