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Automobile Sector  

บรษัิท ฮอนด้าคาดว่าตลาดรถจักรยานยนต์ป ี2565 เติบโตรอ้ยละ 8

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า 
จ า กั ด  เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า  ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเร่ิมฟ้ืนตัว
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ท าให้ในปีนี้ 
ฮอนด้ายังม่ันใจว่าตลาดรถจักรยานยนต์
โดยรวม น่าจะอยู่ท่ีระดับ 1,740,000 คัน 
เติบโตร้อยละ 8 ในขณะท่ีฮอนด้าต้ังเป้าหมาย
ไว้ท่ี 1,359,000 คัน เติบโตร้อยละ 10 เมื่ อ
เ ที ยบ กับปี ก่ อน  ขณะ ท่ี  รอ งประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยา มาฮ่ามอเตอร์ 

จ ากัด เปิดเผยว่ายามาฮ่าต้ังเป้ายอดขายไว้ท่ี 287,000 คันส าหรับปีน้ี และจะเพ่ิมส่วนแบ่ง
การตลาดเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 17.5 ส่วนยอดรวมตลาดรถจักรยานยนต์คาดการณ์ว่าจะโต
ร้อยละ 2 หรือประมาณ 1.64 ล้านคัน(ท่ีมา : ประชาชาติธุรกิจ วันท่ี 10 ตุลาคม 2565)

วิจัยธุรกิจรายสาขาคาดว่ายอดขายรถจักรยานยนต์ในปี 2565 มีแนวโน้ม
ขยายตัวประมาณร้อยละ 6 – 9  หรืออยู่ท่ีระดับประมาณ 1.70 – 1.75 ล้านคัน ตามการ
ขยายตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจไทย การปรับตัวดีขึ้นของการผลิตและการส่งออก 
ประกอบกับการจ้างงานของประเทศ การเติบโตของธุรกิจ delivery รวมท้ังก าลังซื้อของ
ภาคเกษตรกรรมยังคงอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ แม้จะได้ถูกกดดันจากต้นทุนท่ีสูงขึ้น อย่างไรก็
ตามความต้องการรถจักรยานยนต์จะถูกกดดันจากจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ียังต่า 
ปัญหาหน้ีครัวเรือน ค่าครองชีพท่ีอยู่ในระดับสูง รายได้ของกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะภาค
บริการบางกลุ่ม ยังไม่กลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาดของโควิด19  ท าให้ผู้บริโภคยังมีความ
กังวลและระมัดระวังการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ส าหรับตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์
(ยี่ห้อ ฮอนด้าและยามาฮ่า) จะได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับยี่ห้ออ่ืน ๆ  เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่ายมีความหลากหลาย และ ผู้บริโภคมีความเช่ือม่ันในแบรนด์ของสินค้า 
ท าให้กลุ่มลูกค้ากว้างขวาง

New Motorcycle Sales
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Transport Sector   

สถานการณน้์าท่วม กระทบการขนสง่สนิค้าและรายได้ของผูป้ระกอบการ

ให้แต่เนื่องด้วยสถานการณ์น้าท่วม ส่งผลให้หลายๆ พ้ืนท่ีได้รับผลกระทบ รายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้าจึงอาจปรับลดลง แต่จะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาอันส้ันตามสถานการณ์
อุทกภัยน้าท่วม โดยคาดว่าภายหลังจากน้าลด รายได้น่าจะกลับมาเป็นปกติและยังเติบโตได้
(ท่ีมา : ข้าวหุ้น วันท่ี 10 ตุลาคม 2565)

วิจัยธุรกิจรายสาขา ประเมินว่าประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญกับความเสี่ยงจาก
น้าท่วมเพ่ิมขึ้น จากปริมาณฝนท่ีมากกว่าค่าเฉล่ียปกติเกือบทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะปริมาณน้าในเขื่อนสูง  จากสถานการณ์น้าท่วมท่ีเกิดขึ้นดังกล่าว 
จะส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีการเกษตร และก าลังซื้อของเกษตรกรในพ้ืนท่ีน้าท่วม นอกจากน้ันยัง
กระทบต่อธุรกิจการขนส่งทางบก อาจเกิดความล่าช้าและเสียหายต่อสินค้าได้  ในขณะท่ีธุรกิจ
ค้าปลีกสินค้าคงทน เช่น เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
และตัวแทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์ ได้รับผลกระทบจากก าลังซื้อของผู้บริโภคท่ีอ่อนแอใน
พ้ืนท่ีน้าท่วม อย่างไรก็ตาม ยังมีธุรกิจท่ีได้ประโยชน์จากสถานการณ์น้าท่วม ได้แก่ กลุ่มวัสดุ
ก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งซ่อมแซม จะได้ประโยชน์จากความต้องการท่ีเพ่ิมขึ้นหลัง
สถานการณ์น้าท่วมคล่ีคลาย นอกจากนี้สินค้าอาหารส าเร็จรูป, น้าด่ืม, อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และสินค้าอุปโภคบริโภคจะได้รับประโยชน์จากอุปสงค์ท่ีเพ่ิมขึ้นในช่วงท่ีผู้บริโภคต้องเผชิญ
สถานการณ์น้าท่วม

บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 
จากเหตุการณ์น้าท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมา 
ทางบริษัทฯยังคงได้ด าเนินการเฝ้าระวังและ
ป้องกันอย่างเต็มท่ี แต่เนื่ องจากระดับน้า
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง และกระแสน้าท่ีเช่ียว
มาก ท าให้ มีคันก้ันน้าพังเสียหายในบางจุด 
จึงท าให้น้าไหลซึมเข้าไปบริเวณภายในโซน
ลานจอดรถ และโซนจ าหน่ายสินค้าบนพ้ืน
ท่ี ต้ั งของสาขาบ ริ ษัท  ส่ งผลใ ห้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากอุทกภัยน้าท่วมดังกล่าว ท้ังน้ี
ต้ังแต่ช่วงท่ีเกิดสถานการณ์น้าท่วม ทาง 
DOHOME ยังสามารถจ าหน่ายสินค้าได้ปกติ 
ผ่านช่องทางการโทรส่ังซื้อและบริการจัดส่ง 



Retail Sector 

สมาคมผูค้้าปลีกไทย เล็งใชก้ลยุทธ ์TRA NEXT เพื่อกระตุ้นธุรกิจค้าปลีกในไทย

ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า 
เศรษฐกิจไทยก าลังเผชิญกับราคาพลังงานท่ี
ปรับตัวขึ้นจากสงครามรัสเซีย–ยูเครน ส่งผล
ให้ต้นทุนสินค้าเพ่ิมสูงขึ้น ขณะเดียวกัน
ค่าจ้างแรงงานก็มีการปรับอัตราใหม่ โดย
สมาคมต้ังเป้าจะผลักดันให้เศรษฐกิจไทย
เติบโตอย่างย่ังยืน โดยการเพ่ิมการจ้างงาน, 
เพ่ิมรายได้ และช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ 
SMEs ผ่านภาคีเครือข่ายท้ังในและต่าง
ประเทศ พร้อมยกระดับให้  สามารถแข่งขัน
ได้ในเวลาโลกด้วยกลยุทธ์ TRA NEXT โดย N 
หมายถึงการสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs 
ไทย, E หมายถึงการส่งเสริมให้ SMEs ท า
ธุรกิจท่ีมีการเติบโตแบบย่ังยืน, X ยกระดับ

สมาคมฯสู่ระดับ สากลและ T หมายถึงการกระตุ้นการใช้จ่ายของชาวต่างชาติ (ท่ีมา: ฐาน
เศรษฐกิจ วันท่ี 11 ตุลาคม 2565)

วิจัยธุรกิจรายสาขาคาดว่า ธุรกิจค้าปลีกในช่วงท่ีเหลือของปี 2565 – คร่ึงแรก
ของปี 2566 มีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น ประชาชนกลับมาเดินห้างสรรพสินค้าและจับจ่ายใช้สอยกัน
ได้มากขึ้น รวมถึงมาตรการกระตุ้นการบริโภคต่าง ๆ ของรัฐบาลท่ีพยายามสนับสนุนให้
ประชาชนมีก าลังซื้อท่ีสูงขึ้น นอกจากน้ีภาคการท่องเท่ียวท่ีฟ้ืนตัวไปก่อนหน้าแล้ว ถือเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีช่วยหนุนธุรกิจค้าปลีกด้วย ซึ่งจากการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบ ท าให้
จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเร่ิมฟ้ืนตัว อย่างไรก็ตาม ก าลังซื้อของนักท่องเท่ียวต่างชาติยังคง
กระจุกตัวอยู่เพียงในเมืองท่องเท่ียวหลักเท่าน้ัน ไม่ได้มีการกระจายตัว ท าให้ภาคค้าปลีกยัง
ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย เช่นต้นทุนสินค้าท่ีสูงขึ้น, ต้นทุนขนส่งเพ่ิมขึ้นตามราคา
พลังงาน, การขาดแคลนแรงงานและปัญหาหน้ีครัวเรือน ค่าครองชีพท่ีอยู่ในระดับสูง รวมท้ัง
ปัญหาน้าท่วมในบางพ้ืนท่ี ในขณะท่ีก าลังซื้อระดับกลาง – ล่างยังอ่อนแอ

"TRA NEXT" the new strategy of Thai Retailers 
Association
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Healthcare Sector

THAIMED คาดว่าตลาดเครื่องมอืแพทยข์องไทยเติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 8.1 ต่อป ี(ป ี2562-2570)

มาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย หรือ THAIMED คาดว่าตลาด
เครื่องมือแพทย์ของไทย จะมีมูลค่ากว่า 3.38 พันล้านเหรียญสหรัฐ ฯ ในปี 2570 มีอัตราเติบโต
เฉล่ียร้อยละ 8.1 ต่อปี (ปี 2562-2570) จากแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของสังคมผู้สูงวัย และผู้ป่วย
ต่างชาติเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง โดยในปี 2564 ประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์เติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นอันดับท่ี 19 ของโลก โดยมีอานิสงส์จากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัยสนับสนุน นอกจากนี้ นโยบายการยกระดับอุตสาหกรรม
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย BCG Model ของรัฐบาลยังเป็นปัจจัยท้าทายทาง
ธุรกิจท่ีส าคัญ (ท่ีมา : Ryt9 วันท่ี 11 ตุลาคม 2565)

วิจัยธุรกิจรายสาขาคาดว่าตลาดเครื่องมือแพทย์ในประเทศช่วงท่ีเหลือของปี 
2565 – คร่ึงแรกปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง จากการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ของโรงพยาบาลต่าง ๆ ท้ังโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน การฟ้ืนตัวของภาคการลงทุนเอกชน 
จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นทุกปี คนไทยให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับ
การฟ้ืนตัวของผู้ป่วยต่างชาติ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วและต่อเน่ืองของ
เครื่องมือแพทย์ ตลอดจนการแข่งขันในการให้บริการของธุรกิจโรงพยาบาลท่ีรุนแรง ส่งผลให้
ความต้องการส่ังซื้อเคร่ืองมือแพทย์มีอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ียังคงมีแรงหนุนความต้องการ
อุปกรณ์ส าหรับตรวจ หรือให้บริการเก่ียวกับไวรัสโควิด 19 อย่างไรก็ตามมองว่าความต้องการ
สินค้าท่ีเก่ียวข้องกับโควิด 19 ค่อย ๆ ชะลอตัวลง นอกจากนี้ในช่วงท่ีผ่านมาผู้ประกอบการใน
ธุรกิจอ่ืน ๆ หันมาลงทุนในการผลิต/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
วัสดุส้ินเปลือง ส่งผลให้การแข่งขันโดยเฉพาะทางด้านราคาเพ่ิมขึ้นด้วย
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Thailand’s Medical Devices Import




