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กลยุทธ์ Digitalize

กับดีลเลอรร์ถยนต์ไทย 
จะเป็นได้จรงิหรอื?

เปิดกลยุทธ์
ดีลเลอรร์ถยนต์ 

รบัมืออย่างไรกับยอดขายท่ีลดลง
จากโควดิ-19

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ

ภาพรวมธุรกิจ

ตัวแทนจดัจ าหน่ายรถยนต์
จ ำนวนผู้ประกอบกำร, โครงสรำ้งรำยได้, ผลกระทบจำกโควดิ-19
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ภาพรวมธุรกิจ
ตัวแทนจดัจ าหน่ายรถยนต์
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ขนาดย่อม (S) 

1.7%
ขนาดกลาง (M)

12.4%

ขนาดใหญ่ (L)

85.9%

ท่ีมำ: กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (DBD), วเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS

ธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์มือ 1 ในไทย มีจ านวนท้ังหมด 1,940 ราย 
โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อมถึง 43.4%

ด้านมูลค่าตลาดพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่มีส่วนแบ่งถึง 85.9% 
จากมูลค่าตลาดท้ังหมดท่ี 1.07 ล้านล้านบาท ในปี 2019

ขนาดย่อม (S)

43.4%

ขนาดกลาง (M)

30.4%

ขนาดใหญ่ (L)

26.3%

1,940 ราย

ในปี 2019

หน่วย: % ของจ ำนวนธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์ท้ังหมดในปี 2019

1.07 ล้านล้านบาท

ในปี 2019

หน่วย: % ของจ ำนวนธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์ท้ังหมดในปี 2019

ธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์มือ 1 ในไทยมีจ านวน 1,940 ราย คิดเป็นมูลค่าตลาด 1.07 ล้านล้านบาท ในปี 2019
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ท่ีมำ: Autocorp Holding PCL (ACG), CEIC และกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (DBD), วเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS

สัดส่วนรายได้ของธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์ 
(อำ้งองิจำกรำยได้ของ ACG ในปี 2019)

หน่วย: % ของรำยได้ท้ังหมด หน่วย: %YoY

ขายรถยนต์

84%

ซ่อมบ ารุง

12%

อื่น ๆ

4%

-50%

0%

50%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ยอดขายรถยนต์        รายได้ธุรกิจดีลเลอร์

รายได้ของธุรกิจดีลเลอรมี์อัตราการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน
การขยายตัวของยอดขายรถยนต์ในประเทศอย่างเห็นได้ชัด

โครงสรา้ง
รายได้

โครงสรา้งรายได้ของธรุกิจดีลเลอรพ่ึ์งพารายได้จากการขายรถยนต์ถึง 84% ของรายได้ท้ังหมด
รายได้ของดีลเลอรใ์นภาพรวมจงึมีความสัมพันธ์โดยตรงกับยอดขายรถยนต์ในประเทศ
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ท่ีมำ: FTI, วเิครำะห์และประมำณกำรด้วยวธิีสมกำรถดถอยโดย Krungthai COMPASS

ยอดขายรถยนต์ในประเทศในกรณีต่าง ๆ โดยในกรณีฐาน (Base) ยอดขายรถยนต์ในปี 2020 จะมีจ านวน 620,000 คัน ติดลบ 38.2%YoY
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โควดิ-19

ระดับยอดขายรถยนต์ท่ี 1 ล้านคัน

กรณีดีสุด
(Best)

กรณีฐาน
(Base)

กรณีแย่สุด
(Worst)

หน่วย: ล้ำนคัน
Economic 
Condition Assumption Implication

ศก. โลกและไทย
กลับมาฟ้ืนตัว
ใน 2H-2020
และฟ้ืนตัวได้ดี
ในปี 2021

ศก. โลกและไทย
ฟ้ืนตัวได้ค่อนข้างช้า
ใน 2H-2020
และทยอยฟ้ืนตัวในปี 
2021 แต่ต่ากวา่ 
Best Scenario

ศก. โลกและไทย
ถดถอยอย่างรุนแรง
ในปี 2020
และกลับมาขยายตัว
ในระดับต่าในปี 2021

การแพรร่ะบาดของ
โควดิ-19 เริม่
คล่ีคลายท่ัวโลก

ภาคท่องเท่ียว
กลับมาฟ้ืนตัวใน 
4Q/2020

การแพรร่ะบาดของ
โควดิ-19 เริม่ชะลอ
ลง และเริม่มีการ
ผ่อนคลายมาตรการ
Lockdown บางส่วน 

ภาคการท่องเท่ียวใน
ปี 2020 ได้รบั
ผลกระทบหนัก

การลงทุน และ
บรโิภคภาคเอกชน
ค่อย ๆ ฟ้ืนตัว

การแพรร่ะบาดของ
โควดิ-19 รุนแรง และ
มีการระบาดใหม่
ระลอก 2

ภาคเอกชนขาดความ
เช่ือมั่น การบรโิภค
และการลงทุนหดตัว

สงครามการค้าท่ี
รุนแรงซ้าเติมภาค
การส่งออก

เอกชนขาดความ
เช่ือมั่น การบรโิภค
และลงทุนหดตัวแรง

Krungthai COMPASS คาดวา่ยอดขายรถยนต์ในปี 2020 จะอยู่ท่ี 620,000 คัน ติดลบ 38.2%YoY
โดย ยอดขายรถยนต์จะกลับแตะ 1 ล้านคันได้เรว็สุดในปี 2021 ขณะท่ีในกรณีแย่สุด (Worst) อาจต้องรอนานถึงปี 2024

750,000

620,000

570,000

1,005,000

1,020,000

960,000

1,007,500
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ท่ีมำ: ข้อมูลจำก CEIC และ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (DBD), วเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS

ซึง่จะส่งผลต่อเน่ืองให้รายได้โดยรวมของดีลเลอรม์โีอกาสหดตัว 25%YoY ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขณะท่ี ต้นทุนและค่าใช้จา่ยมีโอกาสปรบัลงได้ไม่มากเท่า เพราะบางส่วนมีลักษณะเป็นต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost)

คาดการณ์การเปล่ียนแปลงของรายได้ ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายของธุรกิจดีลเลอร ์ต่อยอดขายรถยนต์ในประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป

อตัราการเติบโต
ของรายได้ (2020F)

อตัราการเติบโต ของ
ต้นทุนและค่าใช้จา่ย (2020F)

-25% -20%

ยอดขายรถยนต์
ในประเทศ (2020F)

-38%

เพ่ิมขึ้น / ลดลง ตามยอดขายรถยนต์ ไม่เปล่ียนแปลงตามยอดขายรถยนต์

 ต้นทุนอะไหล่ 
และวสัดุส้ินเปลือง

 เงนิเดือนพนักงาน

 ค่าเช่าสถานท่ี

 ต้นทุนซื้อรถยนต์

 ค่าใช้จ่ายในการขาย
(ส่วนลด และ Commission)

Fixed 
Cost

Variable 
Cost
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ท่ีมำ: กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (DBD), วเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS

รายได้ท่ีลดลงมากกว่าต้นทุนจะท าให้ Net Profit Margin ใน
ภาพรวมแย่ลง และมีโอกาสพลิกมาติดลบท่ี -4.8% ในปี 2020

สัดส่วนของดีลเลอร์ท่ีมี Net Profit Margin ติดลบ มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนจาก 24% ในปี 2019 เป็น 36% ในปี 2020
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หน่วย: ดัชนี 2017=100 (แกนซ้ำย), % ของรำยได้รวม (แกนขวำ)

Net Profit Margin (แกนขวา)          รายได้รวม           ต้นทุน และค่าใช้จ่าย

หน่วย: % ของจ ำนวนผู้ประกอบกำรท้ังหมด (Loss Ratio)

หมำยเหตุ: ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรในแต่ละขนำดต้องเผชิญกับสมมติฐำนเดียวกันคือรำยได้ -25%YoY ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
ท้ังหมด -20%YoY โดย Loss Ratio น้ันค ำนวณจำกกำรขำดทุนสุทธิ หรอื Net Profit Margin ติดลบ

ท่ีมำ: กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (DBD), วเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS
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60%

ผู้ประกอบการท้ังหมด ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม

Loss Ratio โดยรวมในปี 2020 = 36%

50% ของดีลเลอรข์นาดย่อมมีแนวโน้มจะขาดทุนสุทธิในปี 2020

รายได้ท่ีลดลงมากกวา่ต้นทนุอาจท าให้ Net Profit Margin ของดีลเลอรพ์ลิกมาติดลบท่ี -4.8% 
โดย กวา่ 1 ใน 3 ของผู้ประกอบการอาจต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนสุทธิ

2019 2020F

+1% +1.2% +1.2%

-4.8%
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เปิดกลยุทธ์
ดีลเลอรร์ถยนต์
รบัมืออย่างไรกับยอดขายท่ีลดลงจากโควดิ-19

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
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Tesla ท า E Commerce เต็มรูปในสหรฐัฯ และรว่มมือกับ Alibaba ในจนี
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Carvana ในสหรฐัฯ ด าเนินธุรกิจรถยนต์มือสอง 
แต่แนวคิดและรูปแบบเทคโนโลยีท่ีใชม้ีความน่าสนใจ และอาจน ามาใชกั้บไทยได้

1. ใช้อลักอรทึิมค านวณการ
สต็อกรถยนต์ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 

2. มีรถยนต์ให้ลูกค้าเลือก
มากกวา่ดีลเลอรร์ถยนต์ปกติ 
(ณ ก.ย. 2019 มีลิสต์รถยนต์ใน

ระบบกวา่ 20,000 คัน)

3. ลูกค้าสามารถดูรถท้ังภายใน
และภายนอกรถแบบเสมือน
จรงิ 360 องศา ผ่านออนไลน์

4. ซื้อขายผ่าน E-Commerce 5. มีบรกิารเช่าซื้อ
ของตนเอง

6. มีบรกิารรบั-ส่งรถผ่าน 
Vending Machine/จ่ายค่า
เดินทางให้หากมารบัเอง

7. เน้นท าตลาดผ่าน 
Social Media 
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ผลประกอบการของท้ังสองบรษัิทดีกวา่บรษัิทรถอื่นเป็นอย่างมาก

+13% -5% -50%

ไตรมาส 2
/2020

รำยได้ (YoY)
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กลยุทธ์ Digitalize
กับดีลเลอรร์ถยนต์ไทย

จะเป็นได้จรงิหรอื?
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รถยนต์ท่ีไม่ใช่เจา้ตลาดมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยกวา่ดีลเลอรเ์จา้ตลาดและมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว 

ตัวอย่างหน้าจอ LINE Official Account ของ Peugeot
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แล้วธรุกิจดีลเลอรร์ถยนต์ควรท า Digitalize ในส่วนไหน ?

การรวีวิ หรอืกำรแสดง
รถยนต์ท่ีลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงได้
งำ่ย และมีควำมคมชัดใน
ระดับสูง เพ่ือท่ีลูกค้ำจะสำมำรถ
เข้ำถึงรำยละเอียดของรถยนต์
ท้ัง Function และอุปกรณ์
ต่ำงๆ ของรถท่ีรวีวิ เป็นต้น

Test Drive at Home 
ท่ีสำมำรถจดักำรได้ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์

เพ่ิมช่องทางการขาย
ผ่ำน Omni-channel

การรบัรถและการส่งรถ
ท่ีบ้านเพ่ือไปบ ำรุงรกัษำและ
ตรวจเช็คตำมระยะทำง

การส่งรถท่ีซื้อถึงบ้าน
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การ Digitalize ยังสามารถน าไปสู่ความย่ังยืนในการด าเนินธุรกิจดีลเลอรร์ถยนต์ในระยะยาวได้ 

ลดขนาด Physical Showroom ลง 
สามารถช่วยลดต้นทุน

อปุสรรคจากบรษัิทแม่ 
ระเบียบ ข้อตกลง
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This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial 
instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not 
guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be 
regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no 
representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting 
advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular 
needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own 
financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies 
discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been 
produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation 
as to its accuracy or completeness. 

Disclosures 




