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Automobile Sector  

เพดานอัตราดอกเบีย้ธุรกิจเชา่ซื้อรถจักรยานยนต์ไมเ่กิน 23% ต่อปี

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
เปิด เผยว่า  ผลการประชุมเ ก่ียวกับร่าง
ประกาศคณะกรรมการ ว่ า ด้ วยสัญญา
เ ก่ี ย ว กั บ เ รื่ อ ง เ ช่ า ซื้ อ ร ถ ย น ต์  แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้ มครองผู้ บริ โภค  (สคบ. )  น้ัน  ท่ีมีการ
พิจารณาจะประกอบด้วยประเด็นหลัก คือ 
เพดานอัตราดอกเบี้ยโดยประเด็นอัตรา
ดอกเบ้ียน้ัน ท่ีประชุมมีข้อสรุป คือ อัตรา
ดอกเบี้ยส าหรับรถยนต์ใหม่เพดานไม่เกิน 
10% ต่อปี รถยนต์ใช้แล้ว ไม่เกิน 15% ต่อปี 
และรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 23% ต่อปี  ส่วน
นายกสมาคมธุรกิจเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์
ไทย เปิดเผยว่า การคุมเพดานอัตราดอกเบี้ย
ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
ซึ่งในกรณีเพดานออกมาอยู่ท่ี 23% ต้อง
ยอมรับว่าผู้ประกอบการคงต้องปรับตัว
พอสมควร เพราะอัตราดอกเบี้ยถือเป็นตัว
สะ ท้อนความ เสี่ ย งของลู ก ค้ า  ( ท่ี มา  : 
ประชาชาติธุรกิจ วันท่ี 2-5 ตุลาคม 2565)

วิจัยธุรกิจรายสาขา มีความเห็นว่าธุรกิจเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์ จะได้รับ
ผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่คิดอัตราดอกเบี้ยสูง   
ดังน้ันแนวโน้มรายได้จากดอกเบ้ียจะปรับตัวลง ขณะท่ีธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจ
ท่ีมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มระดับล่าง ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร 
ลูกจ้างร้านอาหาร และไม่มีหลักฐานทางการเงินใด ๆ ดังน้ันผู้ประกอบการในธุรกิจเช่าซื้อ 
อาจมีการปรับตัว โดยเฉพาะแนวทางในการให้กู้ยืม อาทิเช่น มีหลักเกณฑ์ท่ีเข้มงวดในการ
ปล่อยสินเช่ือมากขึ้นส าหรับผู้ขอสินเช่ือ มีการคัดกรองเลือกลูกค้า และก าหนดให้มีการ
จ่ายเงินดาวน์ท่ีสูงขึ้นขณะท่ีตลาดรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มหดตัวลง และยังส่งผลกระทบ
ต่อไปยังอุตสาหกรรม/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 
ประกันภัยรถยนต์ บริษัทช้ินส่วนรถยนต์ เต้นท์รถยนต์มือสอง  เป็นต้น



Metal Sector   

จีนถล่มตลาดอะลมูเินยีมไทย ระบายสต๊อกล้น-สวมสทิธิส์ง่ออกสหรฐั 

ตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ต้ังแต่ไตรมาสน้ีแน่นอน เน่ืองจากไม่
สามารถส่งออกไปยังสหรัฐ และยุโรปได้สะดวก เพราะมาตรการกีดกันทางภาษี 
(AD/CVD)และเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับแจ้งจากทางสหรัฐว่าจะตรวจสอบเพ่ือใช้มาตรการหลบ
เล่ียงการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด หรือ AC (Anti-Circumvention) อะลูมิเนียมแผ่น
บางจากประเทศไทย เพ่ือดูว่ามีสินค้าจากแหล่งผลิตจากประเทศจีนสวมสิทธิส่งออกหรือไม่ 
(ท่ีมา : ประชาชาติธุรกิจ วันท่ี 6 ตุลาคม 2565)

วิจัยธุรกิจรายสาขามองว่า ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมในประเทศ
ในช่วงท่ีเหลือของปี 2565 – 2566 จะถูกกระทบอย่างมาก จากผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมราคาถูก
จากจีนเข้ามาตีตลาดในประเทศมากขึ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของการน าเข้าผลิตภัณฑ์
อะลูมิเนียมท้ังหมดในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 ท้ังน้ีแม้ผู้ประกอบการในประเทศจะได้
ประโยชน์จากราคาอะลูมิเนียมในตลาดโลกท่ีปรับลดลง ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
แต่ก็ไม่สามารถปรับราคาขายลงมาแข่งขันได้มากนัก เพราะต้นทุนการผลิตยังสูงอยู่ 
โดยเฉพาะต้นทุนไฟฟ้าท่ีปรับเพ่ิมขึ้น ตามค่า Ft นอกจากนี้ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะ 
European Green Deal ของสหภาพยุโรป เร่ิมด าเนินการในส่วน CBAM ซึ่งเดิมประกาศจะเร่ิม
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 1 ม.ค. 2566 ส่งให้ผู้ประกอบการในประเทศต้องลงทุนในกิจกรรมท่ีลด
คาร์บอนหรือลงทุนในกิจกรรม ESG มากขึ้น

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า  แ น ว โ น้ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อะลูมิเนียมไตรมาส 4 ก าลังประสบกับ
วิกฤตหนักจากการถล่มตลาดโดยสินค้าจาก
จีน ซึ่ ง ไ ด้กลับมาเ พ่ิมการผลิตอีกค ร้ัง
หลังจากจีนได้ปรับลดการส่งออกในช่วงท่ี
ผ่านมาเพราะปัญหาพลังงานไฟฟ้า แต่ใน
ปัจจุบันความต้องการภายในประเทศเร่ิม
ลดลงด้วย จึงได้มีการส่งออกสินค้าส่วนเกิน
จากการบริโภคภายในประเทศ ไปยังเอเชีย Source: investing.com 



Real Estate Sector 

สมาคมอสงัหารมิทรพัยไ์ทยคาดป ี2566 ภาคอสงัหาฯจะฟื้ นตัวและมแีนวโนม้ราคาปรบัสงูขึน้ 

นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า การฟื้ นตัวของอสังหาริมทรัพย์
ปี 2566 จะเป็น ในรูปแบบ K-Shaped คือมีท้ังกลุ่มท่ีฟ้ืนตัวและยังไม่ฟ้ืนตัว โดยกลุ่มท่ีฟ้ืน
ตัวคือตลาดเซ็กเมนต์กลาง – บน ส่วนกลุ่มท่ียังไม่ฟื้ นตัวคือกลุ่มคอนโดมิเนียมและทาวน์
เฮ้าส์ราคาถูก เพราะได้รับผลกระทบจากการขึ้นดอกเบ้ีย ส่วนนายกสมาคมอาคารชุดไทย 
กล่าวว่า ปัจจุบันมีสัญญาณการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีดีขึ้นและความนิยมของ
คอนโดมิเนียมเร่ิมกลับมา สังเกตได้จากการเปิดตัวคอนโดมิเนียมท่ีมีสัดส่วนถึงร้อยละ 60 
และแนวราบลดลงเหลือร้อยละ 40 โดยคาดว่าปี 2566 ตลาดคอนโดมิเนียมมีโอกาส
กลับไปใกล้เคียงกับปี 2562 หากจีนสามารถเปิดประเทศได้อีกคร้ัง (ท่ีมา: กรุงเทพธุรกิจ 
วันท่ี 6 ตุลาคม 2565)

วิจัยธุรกิจรายสาขา คาดว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยในปี 2566 มี
แนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากก าลังซื้อของผู้บริโภคท่ีกลับมาจับจ่ายใช้สอยมาก
ขึ้น รวมถึงก าลังซื้อของชาวต่างชาติท่ียังคงสนใจในอสังหาริมทรัพย์ไทยอย่างต่อเน่ือง โดย
กลุ่มท่ีจะฟ้ืนตัวได้เร็วคือกลุ่มท่ีอยู่อาศัยระดับกลาง – บน เพราะลูกค้าในระดับราคาน้ียังมี
ก าลังซื้อท่ีแข็งแกร่งและได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจไม่มาก ส่วนกลุ่มท่ี อาจจะ
ฟ้ืนตัวได้ช้ากว่าคือกลุ่มท่ีอยู่อาศัยระดับกลาง-ล่าง เพราะอุปสงค์ในตลาดนี้ยังถูกกระทบ
ด้วยปัญหาหนี้ครัวเรือน, เงินเฟ้อสูง และดอกเบ้ียขาขึ้น ซึ่งรัฐบาลถือเป็นกุญแจส าคัญ
ส าหรับการฟ้ืนตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยรัฐควรขยายนโยบายกระตุ้นภาคอสังหาฯ 
ท่ีก าลังจะหมดลงในส้ินปี 2565 ไปอีกอย่างน้อย 1 ปี รวมถึงออกมาตรการใหม่ๆ ท่ีจะ
สนับสนุนด้านอุปทาน เร่งช่วยผู้ประกอบการให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น
เพ่ือควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาด้านราคาในอนาคต รวมถึงพิจารณาปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ เพ่ือดึงก าลังซื้อต่างชาติเข้ามาให้มากขึ้น

Source: REIC

Housing Transfer Units in BMR

2020 2021 %YoY 7M2021 7M2022 %YoY

Detached house 27,762 27,704 -0.2% 16,254 17,914 10.2%

Townhouse 55,347 53,160 -4.0% 30,768 32,620 6.0%

Condominium 98,703 70,126 -29.0% 38,917 37,573 -3.5%

   - Thai Buyers 93,454 65,342 -30.1% 35,985 35,052 -2.6%

   - Foreign Buyers 5,249   4,784   -8.9% 2,932   2,521   -14.0%
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ททท เผยนกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้ไทย 9 เดือนแรกป ี2565 จ านวน 6.0 ล้านคน

ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จากสถิตินักท่องเท่ียว
ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง 9 เดือนแรกปี 2565 พบว่ามีนักท่องเท่ียวต่างชาติ
สะสมจ านวน 6,018,943 คน ตามท่ี ททท.คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ โดยจ านวนนักท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีเดินทางเข้าไทย สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย ตามด้วยอินเดีย สปป. ลาว  
สิงคโปร์ และกัมพูชา ตามล าดับ รวมท้ังมองว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าประเทศไทยจะมีจ านวน
นักท่องเท่ียวต่างชาติถึงเป้าหมาย 10 ล้านคนในปีนี้ โดยคาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาส 4 ต้ังแต่
เดือน ต.ค.-ธ.ค.นี้ จะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติมาไทยจ านวน 1.5 ล้านคนต่อเดือน (ท่ีมา : 
กรุงเทพธุรกิจ วันท่ี 5 ตุลาคม 2565)

วิจัยธุรกิจรายสาขา คาดว่าจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาไทยในปี 
2565 -2566 อยู่ท่ีระดับประมาณ 10.5 ล้านคน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2,362 (YoY)และประมาณ 
20.9 ล้านคน ตามล าดับ โดยมองว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวในตลาดใกล้โดยเฉพาะอินเดีย มาเลเซีย 
และสิงคโปร์ จะเข้ามาเป็นนักท่องเท่ียวหลัก ขณะท่ีนักท่องเท่ียวตลาดไกลมีแนวโน้มปรับเพ่ิม
สูงขึ้นอีกคร้ังในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2565 ท้ังน้ีมองว่าโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป ในพ้ืนท่ี กทม. 
ภูเก็ต พัทยา มีแนวโน้มฟ้ืนตัวได้เร็วกว่าเมืองอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายท่องเท่ียวส าคัญของไทย 
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังเผชิญกับแรงกดดันจากจ านวนท่ีพักท่ีอยู่ในระดับสูง ท าให้การ
ปรับราคาห้องพักท าได้ค่อนข้างล าบาก นอกจากนี้ภาคธุรกิจยังได้รับผลกระทบจากแนวโน้ม
การปรับเพ่ิมขึ้นของค่าแรงขั้นต่า อัตราดอกเบ้ียอยู่ในทิศทางขาขึ้น ความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจโลกจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ต้นทุนวัตถุดิบอาหารและขนส่งท่ีปรับตัวสูงขึ้น 
รวมท้ังหน้ีครัวเรือนของคนในประเทศท่ีอยู่ในระดับสูง

Source : MOTS, 2019 - 2021 and 2022F and 2023F by CIMBT Research

Market Share of Foreign Tourist Arrivals to Thailand




