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Motorcycle Sector         

ยามาฮา่คาดตลาดรถจักรยานยนต์จะทรงตัวท่ีระดับ 1.8 ล้านคันในป ี2566

ใหม่ New Yamaha Square เพ่ิมเป็น 170 แห่ง รวมท้ังใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมแต่ละ segment 
ตามความต้องการโดยกลุ่มลูกค้าสปอร์ตเน้นการเจาะกลุ่มในแต่ละพ้ืนท่ี พร้อมเสริมด้วยสินค้า
อะไหล่ตกแต่ง ส่วนกลุ่มออโตเมติก เน้นการขยายตลาดแนวกว้างครอบคลุมทุกจังหวัด โดย
เฉพาะตัวเมืองใหญ(่ท่ีมา : กรุงเทพธุรกิจ วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566)

วิจัยธุรกิจรายสาขาคาดว่ายอดขายรถจักรยานยนต์ในปี 2566 มีแนวโน้มทรง
ตัวถึงขยายตัวเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1-3 หรืออยู่ท่ีระดับประมาณ  1.80 – 1.85 ล้านคัน 
ตามการขยายตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจไทย การปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานของประเทศ  
การค้าและการลงทุน การเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ อย่างไรก็ตามความ
ต้องการรถจักรยานยนต์จะถูกกดดันจากปัญหาหนี้ครัวเรือน ค่าครองชีพท่ีอยู่ในระดับสูง 
ภาระดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมขึ้น ท าให้ผู้บริโภคยังมีความกังวลและระมัดระวังการใช้จ่ายอย่าง
ต่อเนื่อง ส าหรับตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์(ยี่ห้อ ฮอนด้าและยามาฮ่า) จะได้เปรียบใน
การแข่งขันเมื่อเทียบกับยี่ห้ออ่ืนๆ  เนื่องจากผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่ายมีความหลากหลาย และ 
ผู้บริโภคมีความเช่ือม่ันในแบรนด์ของสินค้า ท าให้กลุ่มลูกค้ากว้างขวาง

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยา
มาฮ่ามอเตอร์ จ ากัด เปิดเผยว่า ในปี 2565 
ยามาฮ่ามีแผนยกระดับธุรกิจเพ่ือเพ่ิมส่วน
แบ่งตลาดจากร้อยละ 15.8 ในปีท่ีผ่านมา
เป็นร้อยละ 16.5 หรือประมาณ 2.95 แสน
คัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 ในสถานการณ์ท่ีคาดว่า
ตลาดรวมจะทรงตัวท่ีระดับ 1.8 ล้านคัน 
เท่ากับปี 2565 ท้ังน้ีบริษัทมีแนวทางเพ่ิม
ส่วนแบ่งตลาดโดยการเสริมความแข็งแกร่ง
เครือข่ายผู้จ าหน่าย ขยายโชว์รูมรูปแบบ Source: MOC

New Motorcycle Sales



Agricultural Sector       

KTIS ล่ันป ี2566 รายได้เติบโตต่อเนื่อง เหตุปรมิาณอ้อยเพิม่-ราคาน้าตาลดี

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม บริษัท 
เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (KTIS) เปิดเผยว่า 
ในปี 2566 บริษัทจะมีผลประกอบการดีขึ้น
กว่าปีก่อน โดยเฉพาะธุรกิจน้าตาลท่ีเป็น
รายได้หลัก คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบ
เพ่ิมขึ้นจากปี 2565 ไม่ต่ากว่า 10% ขณะท่ี
คุณภาพอ้อยดีกว่าปีก่อนมาก ท าให้สามารถ
ผลิตเป็นน้าตาลได้ในปริมาณมากขึ้นกว่าปี
ก่อนไม่น้อยกว่า 8% ขณะท่ีราคาน้าตาลก็
ปรับตัวสูงขึ้นท้ังในและต่างประเทศ โดยราคา
น้าตาลตลาดโลกอยู่ท่ีกว่า 20 เซ็นต์ต่อปอนด์ 
ในส่วนของธุรกิจเอทานอล ราคาก็ปรับ
เพ่ิมขึ้นจากปี 2565 อยู่ท่ี 24 บาทต่อลิตร 
ปัจจุบันอยู่ท่ี 28 - 29 บาทต่อลิตร และก็มี
แนวโน้มดีต่อเนื่องจากปริมาณนักท่องเท่ียวท่ี
คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในปีน้ี ท าให้มีความต้องการ

ใช้เอทานอลเพ่ิมขึ้น (ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์ วันท่ี 16 ก.พ. 2566)

วิจัยธุรกิจรายสาขา คาดว่าราคาน้าตาลในตลาดโลกในปี 2566 ยังทรงตัวอยู่ใน
ระดับสูง หรือ เฉล่ียประมาณ 18 – 20 เซนต์/ปอนด์ เน่ืองจากความต้องการยังสูง โดยเฉพาะ
ในส่วนของการใช้อ้อยไปผลิตเอทานอล หลังจากราคาน้ามันในตลาดโลกยังทรงตัวอยู่ใน
ระดับสูง แม้จะปรับลดลงจากปีก่อน จากการท่ีกลุ่ม OPEC+ ยังลดก าลังการผลิตลง ขณะท่ี 
Supply น้าตาลในตลาดโลก ยังมีปัญหา ท้ังบราซิล และอินเดีย และต้นทุนการผลิตยังสูง  ส่วน
ความต้องการน้าตาลในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นชัดเจน ตามการฟ้ืนตัวของการบริโภคและ
การท่องเท่ียวในประเทศ หลังจากจีนเปิดประเทศเร็วกว่าท่ีคาด ส าหรับผู้ประกอบการโรงงาน
น้าตาลในประเทศและผู้ส่งออกน้าตาลไทยจะได้ประโยชน์ จากผลผลิตอ้อยในประเทศท่ี
เพ่ิมขึ้น รายได้จากการจ าหน่ายน้าตาลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตามราคาน้าตาลในตลาดโลก และ
การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน รวมถึงอินเดียลดโควต้า
การส่งออกน้าตาล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกน้าตาลไทย โดยคาดว่าปริมาณการส่งออก
น้าตาลของไทยปี 2566 อาจจะสูงถึง 7.0 – 8.0 ล้านตัน จากระดับ 6.5 ล้านตันในปี 2565 



Real Estate Sector

สมาคมอสงัหารมิทรพัยส์งขลา คาดตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นป ี2566 มีแนวโนม้เติบโตได้ดี

สูงขึ้น อีกท้ังค่าจ้างแรงงานก็ปรับสูงขึ้นเช่นกัน แต่ถึงอย่างน้ัน ต้ังแต่ในช่วงต้นปี 2566 เร่ิม
เห็นการเคล่ือนไหวของนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ท้องถ่ิน ท่ีเตรียมจะลงทุนในโครงการ
แนวราบ เช่น ทาวน์เฮาส์ และมีโครงการเปิดขายใหม่หลายโครงการ โดยเฉพาะการเติบโต
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพ้ืนท่ีอ าเภอหาดใหญ่จะกระจุกอยู่ในท าเลย่านถนนกาญจนว
นิช  ต้ังแต่ อ.เมือง ไปตลอดสายถึง อ.หาดใหญ่ โดยระดับราคาท่ีอยู่อาศัยในจังหวัดสงขลาท่ี
ขายได้เฉล่ียประมาณ 3-5 ล้านบาท (ท่ีมา: ประชาชาติธุรกิจ 13 กุมภาพันธ์ 2566)

วิจัยธุรกิจรายสาขา มีความเห็นว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดหลักใน
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต, สุราษฎ์ธานี และสงขลามีแนวโน้มเติบโตได้ดีขึ้นในปี 2566 
เน่ืองจากการฟ้ืนตัวของภาพรวมเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียว ซึ่งจังหวัดหลัก
ท่ีกล่าวไปข้างต้นจะได้รับประโยชน์โดยตรง เนื่องจากเป็นเป้าหมายในการเดินทางท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ท าให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นในจังหวัดดังกล่าว รวมถึงกลุ่ม
เรียลดีมานด์ในพ้ืนท่ี ได้แก่ ผู้มีรายได้ประจ า, กลุ่มข้าราชการ, กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์, 
นักเรียนนักศึกษา ยังเป็นกลุ่มท่ีเป็นก าลังซื้อส าคัญ โดยในปี 2566 กลุ่มนี้จะยังมีความ
ต้องการซื้ออย่างต่อเนื่องต่อไป ส่วนท าเลท่ีคาดว่าจะเติบโตได้ดีคือ ท าเลใกล้แหล่งงาน, 
สถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญ, สนามบิน, สถานศึกษา, ศูนย์ราชการ และเขตเส้นทางคมนาคม
หลัก แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดหลักในภาคใต้ยังคงต้องเผชิญกับ
ปัจจัยลบจ านวนไม่น้อย เช่น ปัญหาเงินเฟ้อสูง, ดอกเบ้ียขาขึ้น, ความเข้มงวดในการปล่อย
สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และต้นทุนค่าก่อสร้างท่ียังอยู่ในระดับสูง

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา 
เปิดเผยว่า ภาวะอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัด
สงขลาในปี 2566 ค่อนข้างมีตัวแปรส าคัญ
ท่ีส่งผลกระทบต่อยอดขาย เช่น อัตรา
ดอกเ บ้ีย ท่ีป รับ ตัว สู งขึ้ น ,  เกณฑ์การ
พิจารณาสินเชื่ อของธนาคารพาณิชย์ ท่ี
เข้มข้นขึ้น ท าให้ปล่อยกู้ยาก, สินค้าทุกตัว
ปรับราคาสูงขึ้นจากต้นทุนต่าง ๆ ท่ีปรับตัว

Housing Transfer Units in Song Kla

Source: REIC

2020 2021 %YoY 11M2021 11M2022 %YoY

Detached house 2,501    2,523    0.9% 2,216    2,629    18.6%

Townhouse 1,823    1,877    3.0% 1,675    1,851    10.5%

Condominium 794       674       -15.1% 611       440       -28.0%

   - Thai Buyers 793       672       -15.3% 609       432       -29.1%

   - Foreign Buyers 1           2           100.0% 2            8            100.0%



Financial Sector     

UOB เปดิตัวผลิตภัณฑ์สนิเชื่อทะเบยีนรถยนต์ UOB Car2Cash

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Head of Card 
Payments and Unsecured Products 
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “จาก
รายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย สินเชื่อ
ส่วนบุคคลแบบท่ีมีหลักประกันมีจ านวน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี 2564 และ
ปัจจุบันอยู่ท่ี 5 ล้านบัญชี จากท่ีค่าใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคเพ่ิมสูงขึ้น ทาง UOB Car2Cash จึงได้
ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่ อทะเบียนรถยนต์ เพ่ือ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าท่ีเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์อยู่แล้ว และต้องการ

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์อย่างรวดเร็ว UOB Car2Cash ซึ่งจะช่วยเติมเต็มผลิตภัณฑ์สินเช่ือของ
ธนาคารให้ครบถ้วนย่ิงขึ้น ด้วยอัตราดอกเบ้ียต่าเร่ิมต้นท่ีร้อยละ 0.45 ต่อเดือน และผ่อนนาน
สูงสุด 72 เดือน (ท่ีมา : Infoquest วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2566)

วิจัยธุรกิจรายสาขายังคงความเห็นว่า ยอดสินเชื่อคงค้างสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน หรือสินเชื่อจ าน าทะเบียนรถโดยรวมใน
ปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ การฟ้ืนตัวของภาคการท่องเท่ียว ความต้องการสินเช่ือเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องท้ังด้าน
การใช้จ่ายครัวเรือน รวมท้ังความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือด าเนินธุรกิจหรือเสริมสภาพ
คล่อง ประกอบกับประชากรไทยบางส่วนยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบ   ขณะท่ีคาดว่า
ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้บางส่วนในปี 2566 ยังมีแนวโน้มได้รับผลกระทบ
จากปัญหาหน้ีครัวเรือนและค่าครองชีพท่ีสูง อัตราดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะระดับล่างท่ี
ยังคงเปราะบาง ส่วนทางด้านการแข่งขันมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จากการเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่องของผู้เล่นรายใหม่

Source: BOT

NPL under Supervision in category of Loans for Hire 
Purchases and Leasing of Automobiles and Motorcycles
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