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	 ในปี	2559	ที่ผ่านมา	คาดว่าประเทศไทยน่าจะสามารถผลิตรถยนต์ได้สูงเป็นล�าดับที่	13	ของโลก	และ
สร้างมูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้ารถยนต์	อุปกรณ์	และส่วนประกอบได้สูงถึงกว่า	9.2	แสนล้านบาท	คิดเป็น
ร้อยละ	12	ของมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยทั้งหมด	ขณะที่ตลาดรถยนต์ในประเทศก็เริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น
หลังยอดขายรถยนต์ปี	2559	ปิดตัวเลขที่	770,423	คัน	หดตัวร้อยละ	3.7	น้อยกว่าที่คาดกันในตลาดค่อนข้างมาก	
ซึง่ปัจจยับวกต่างๆ	ทีเ่ร่ิมเข้ามาหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมากขึน้ตัง้แต่ปี	2560	โดยรวมแล้วน่าจะเป็นโอกาส
อันดีส�าหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมนี้	
	 	ทว่า	โลกยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว	ซึ่งแนวทางล่าสุดคือ	การมุ่งเน้นไป
สู่การใช้นวัตกรรม	และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสิ่งต่างๆ	ที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้น	หลายอุตสาหกรรมของไทยจึงมุ่ง
ไปสู่การพัฒนาในทิศทางน้ัน	 สอดรับกับทิศทางนโยบายไทยแลนด์	 4.0	 ของรัฐบาล	 ท่ีเน้นให้มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนมากขึ้น	 ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์นับว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
น�าร่องของไทย	และเมื่อประกอบกับแนวโน้มความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของตลาดโลกด้วยแล้ว	
ท�าให้การผลติยานยนต์แบบเดมิๆ	อาจไม่สามารถตอบรบักบัการเปล่ียนแปลงดังกล่าว	อุตสาหกรรมยานยนต์ของ
ไทยจงึต้องมีการพฒันาขึน้เป็นยานยนต์สมยัใหม่	ทีต้่องการการออกแบบและคดิค้น	โดยใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี
ข้ันสูงสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนไทย	จึงจ�าเป็นที่ผู้ประกอบการ	SMEs	จะต้องมีการปรับตัว	โดยเฉพาะ	การเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์	ให้
สามารถตอบรบักบัทศิทางดงักล่าว	รวมถงึเพ่ือให้สามารถแข่งขนัได้กบัทัง้คู่แข่งเดมิในประเทศ	และคูแ่ข่งรายใหม่
ที่เข้ามาลงทุนในไทย	หรือคู่แข่งที่อยู่ในต่างประเทศ	ในยุคที่ตลาดเปิดเสรีอย่างเช่นในปัจจุบัน	

SME ไทยก้าวทันกระแสยานยนต์
ยุค 4.0 แล้วหรือยัง
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สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

	 ส�าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย	ศนูย์วิจยักสกิรไทยมองว่า	จากสภาพตลาดรถยนต์ในประเทศของไทย
ปี	 2560	 ที่มีโอกาสจะท�ายอดขายได้สูงขึ้นประมาณร้อยละ	 2	 ถึง	 7	 หรือคิดเป็นจ�านวนรถยนต์	 785,000	 ถึง 
825,000	คัน	ขณะที่ตลาดส่งออกเองก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวร้อยละ	1	ถึง	6	หรือคิดเป็นปริมาณรถยนต์ส่งออก	
1,200,000	ถึง	1,260,000	คัน	นั้น	น่าจะส่งผลท�าให้การผลิตรถยนต์ในประเทศปี	2560	นี้	ขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ	
1,970,000	ถึง	2,040,000	คัน	ซึ่งจากทิศทางดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความต้องการชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศ	และ
บริการจากธุรกิจต่างๆ	ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น	
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	 ทว่า	ในส่วนของการส่งออกชิ้นส่วนจากไทยไปยังต่างประเทศในปี	2560	นี้อาจต้องเผชิญกับภาวะหดตัว
ประมาณร้อยละ	 2	 หรือคิดเป็นมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนประมาณ	 255,000	 ล้านบาท	 ทั้งนี้เนื่องจากการส่งออกที่ 
ลดลงในกลุ่มชิ้นส่วน	OEM	และอาจลดลงในกลุ่มชิ้นส่วน	REM	โดยในส่วนของชิ้นส่วน	OEM	คาดว่าจะต้องเผชิญ
กับการน�าเข้าที่ลดลงจากประเทศผู้น�าเข้าหลักเดิม	 เช่น	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 และแอฟริกาใต้	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	
เน่ืองจากปัจจุบันมีนักลงทุนจากต่างประเทศทยอยเข้าไปลงทุนเพ่ือผลิตชิ้นส่วนในประเทศเหล่านี้เพ่ิมมากขึ้น	
นอกจากนี้เม็กซิโกซึ่งเป็นตลาดน�าเข้าชิ้นส่วนหลักอีกแห่งของไทยอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากก�าลังการผลิต
ที่ลดลงจากผลของนโยบายประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯด้วย	ด้านตลาดชิ้นส่วน	REM	แม้ว่าจะได้ปัจจัยบวก
จากการน�าเข้าช้ินส่วนทีเ่พิม่ขึน้	โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศท่ีน�าเข้ารถยนต์จากไทยมากข้ึน	เช่น	เวียดนาม	เป็นต้น	
ทว่าก็ยังอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงเมื่อการส่งออกไปสหรัฐฯ	ซึ่งเป็นตลาดน�าเข้าชิ้นส่วน	REM	หลักอีกแห่งของ
ไทย	อาจต้องเผชิญกับนโยบายกีดกันการค้าจากสหรัฐฯ	
	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว	 จากศักยภาพของไทยในปัจจุบัน	 อุตสาหกรรมยานยนต์
ของไทย	ยังนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้ในอนาคต
ทว่าจากทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์โลกที่มุ่งไปสู่ยุคที่มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น	 มีการใช้ชิ้นส่วน
อเิลก็ทรอนกิส์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการสือ่สารหรอืควบคมุการท�างานมากขึน้	ดงันัน้หากไทยต้องการรกัษา
ความเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ส�าคัญของโลกดังเช่นปัจจุบัน	ก็ยังมีประเด็นต่างๆ	ที่ผู้ประกอบการ	SMEs	ควรที่
จะต้องค�านึงถึงด้วย	 เช่น	 แนวนโยบายของรัฐ	 ความต้องการใช้ชิ้นส่วน	 และผลกระทบจากการลงทุนจาก 
ต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์	เป็นต้น

แนวโน้มตลาดชิ้นส่วนรถยนต์ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยุคใหม่

	 ปัจจุบันรัฐบาลไทยให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนแบบใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมากขึ้น	 โดยเฉพาะการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมการท�างานของชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆ 
เพิม่ข้ึน	ส�าหรบัรถยนต์ทีมี่เคร่ืองยนต์สันดาปภายในและใช้น�า้มนัเป็นเชือ้เพลงิ	การสนับสนนุให้มกีารใช้เครือ่งจักร
ในการช่วยผลิตมากขึ้น	 ไปจนถึงการสนับสนุนรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า	 ซึ่งรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้มี 
การผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น	ได้แก่	รถยนต์ไฟฟ้า	
BEV	(Battery	Electric	Vehicles:	BEV)	ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียว	และ	
รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด	 (Plug-in	Hybrid	 Electric	Vehicles:	 PHEV)	ที่นอกจากจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
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ผสมระหว่างระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และระบบแบบเดิมท่ีใช้น�้ามัน	 ก็ยังสามารถเสียบปลั๊กชาร์จ
ไฟจากภายนอกได้	อย่างไรกต็าม	รายละเอียดนโยบายสนบัสนนุของภาครฐัยงัอยูใ่นระหว่างกระบวนการพิจารณา	
ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศในอนาคตอันใกล้	 ผู้ประกอบการจึงควรต้องติดตามรายละเอียดต่างๆ	 อย่างใกล้ชิด	 
ทว่า	 ในส่วนที่รัฐบาลมีออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน	 ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน 
มาแล้วนั้น	ได้แก่
 
    • โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
   เพื่อพัฒนาการลงทุนใน 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ซึ่งก็เป็นพื้นที่ลงทุนของ 
   ครัสเตอร์อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนอยู ่แล้ว รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาสร้าง 
   ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม 
   รถยต์และชิ้นส่วนไทย
  • พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 เน้นให้สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ 
   การงดเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 13 ปี ส�าหรับกิจการท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   ขัน้สงู การวจิยัและพฒันา ทีเ่น้นให้มกีารลงทุนเพ่ิมในส่วนของการวิจยัพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
   มากยิ่งขึ้น
  • พ.ร.บ. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
   10 อุตสาหกรรม ที่นอกจากจะมีประเด็นน่าสนใจ คือ การงดเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 
   ไม่เกิน 15 ปีแล้ว ยังมีเรื่องของกองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10,000 ล้านบาท 
   เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ 
   การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต ์
   สมัยใหม่เป็นหนึ่งในอตุสาหกรรมเป้าหมาย กลุม่ First S-Curve ทีจ่ะมุง่เน้นให้มกีารพัฒนา 
   เทคโนโลยมีากยิง่ขึน้ด้วย

	 ซึ่งทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของรัฐบาลไทยดังกล่าว	 นับว่าสอดคล้องกับทิศทาง 
ความต้องการใช้รถยนต์ในอนาคตของตลาดโลกด้วย	 ซึ่งปัจจุบันมุ่งเน้นไปสู่ยานยนต์ท่ีมีเทคโนโลยีสูงขึ้น	 และ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 ดังเช่นจะเห็นได้จากตัวอย่างประเทศต่างๆในกลุ่มสหภาพยุโรป	 มีการให ้
ความส�าคัญกับยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการควบคุมการปล่อยมลพิษ
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ออกสู่สิ่งแวดล้อม	 โดยเร่ิมจากการจ�ากัดไม่ให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้น�้ามันในบางเมือง	 ซึ่งจะเริ่มต้นปี	 2562	
และมีโอกาสที่จะขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ	 อันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันใหม่ได้	 เมื่อผนวกกับ 
การกระตุน้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าทีม่ากขึน้อย่างรวดเรว็ในยโุรป	กอ็าจเป็นอกีประเดน็ทีก่ระทบต่อการส่งออกรถยนต์
และชิ้นส่วนของไทยในอนาคตได้	 โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์นั่งที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเติบโต 
ของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก่อน	ซึ่งนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ส�าคัญ
	 โดยทิศทางความต้องการยานยนต์ยุคใหม่ดังกล่าวก็อาจจะมีผลกระทบต่อทิศทางการผลิตรถยนต์ 
ของไทยในอนาคต	และส่งผลต่อความต้องการใช้ชิ้นส่วนแตกต่างกันดังนี้	
 • ชิ้นส่วนที่ความต้องการใช้จะลดลง	 ได้แก่	 ช้ินส่วนเครื่องยนต์	 (อาทิ	 หม้อน�้า	 ท่อไอเสีย 
ระบบจ่ายน�้ามัน	ถังน�้ามัน	ระบบจุดระเบิด	เกียร์)	และรวมไปถึงการที่รถยนต์ไฟฟ้าใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติซึ่ง
จะช่วยยืดอายุการใช้งานชิ้นส่วนบางประเภท	เช่น	ผ้าเบรค	เป็นต้น	ท�าให้การใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ลดลงด้วย	
 • ชิ้นส่วนที่ความต้องการใช้ยังคงอยู่และอาจเพิ่มมากขึ้น	ซึ่งชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตในไทยส่วนใหญ่กว่า
ร้อยละ	90	เป็นชิ้นส่วนเชิงกล	เช่น	โครงรถและตัวถัง	(Body)	ระบบกันกระเทือนหรือระบบช่วงล่าง	(Suspension)	
ระบบส่องสว่าง	และอุปกรณ์ภายในรถ	เป็นต้น	เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะยังมีความต้องการต่อเนื่องและสามารถเชื่อม
ต่อกับสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า	ได้ดีร่วมกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบเดิม

	 อนึ่ง	 เมื่อหันมาพิจารณากิจการการผลิตของผู้ประกอบการ	 SMEs	 ของไทย	 พบว่า	 มักจะอยู่ใน 
กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับ	Tier	2	และ	Tier	3	โดยมีจ�านวนกว่า	600	ราย	คิดเป็นกว่าร้อยละ	40	ของผู้ผลิตชิ้นส่วน
ทั้งหมดในไทย	 โดยผู้ประกอบการ	 SMEs	 ส่วนใหญ่มักจะผลิตชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์เพียงกลุ่มเดียว	 ซึ่งประมาณ 
ร้อยละ	75	ของผู้ประกอบการ	SMEs	มักจะผลิตชิ้นส่วนประเภทอุปกรณ์ตกแต่ง	และอื่นๆ	รวมถึงชิ้นส่วนประเภท
โครงสร้างตัวถัง	 ที่อาจได้รับผลกระทบน้อยจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยานยนต์ยุคใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยี	 ขณะที่
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อีกกว่าร้อยละ	 25	 จะผลิตชิ้นส่วนในระบบส่งก�าลัง	 ระบบไฟฟ้า	 และระบบช่วงล่าง	 ซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มที่ 
จะได้รับผลกระทบมากกว่าหากเกิดการเปล่ียนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น	 โดยผลกระทบจากการพัฒนา 
ยานยนต์สมัยใหม่นั้น	 จะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันไปตามกลุ่มชิ้นส่วนท่ีสอดคล้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
สมัยใหม่ที่เข้ามา
	 ทั้งนี้	ปัจจุบันประเทศไทยก็ยังนับว่ามีความพร้อมไม่มากเพื่อที่จะรองรับการเกิดของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า	
โดยการลงทุนที่เข้ามาขณะนี้ยังเป็นการลงทุนส�าหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการ
ท�างานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน	แต่ยังไม่มีการลงทุนส�าหรับชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า	และมีเพียงค่ายรถยนต์หรู
บางค่ายได้เริ่มเพิ่มสายการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในไทย	โดยยังคงน�าเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาอยู่	รวมถึง
มีการขยายสถานีชาร์จไฟฟ้า	 เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า	 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากทิศทาง 
ในอนาคตแล้ว	 ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า	 เป็นตลาดที่แต่ละประเทศมุ่งหน้าไป	 ไทยในฐานะประเทศที่ผลิตรถยนต ์
เพื่อส่งออกเป็นหลักก็ไม่อาจที่จะเลี่ยงทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของตลาดโลกได้	
	 จากทิศทางแนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมต่างๆ	ดังกล่าวข้างต้น	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	มองว่า
อาจถึงเวลาแล้วที่	ผู้ประกอบการ	โดยเฉพาะกลุ่ม	SMEs	ในอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน	ควรให้ความส�าคัญ
และติดตามกระแสธุรกิจดังกล่าว	 เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้ง 
ระยะอันใกล้นี้	และในอนาคตอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ไป

กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจท่ามกลางทิศทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยุคใหม่

	 จากทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยุคใหม่ดังกล่าว	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	มองว่าอาจเป็นได้
ทัง้โอกาสและอปุสรรคต่อผูป้ระกอบการไทยทีด่�าเนนิธรุกจิเกีย่วเนือ่งกบัอตุสาหกรรมรถยนต์และชิน้ส่วน	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่ม	SMEs	ซึ่งมีธุรกิจที่ด�าเนินงานอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ครบทั้งระบบ	เริ่มตั้งแต่
ธุรกิจผลิตวัตถุดิบเพื่อน�ามาผลิตเป็นชิ้นส่วนรถยนต์	ก่อนจะน�าไปประกอบเป็นรถยนต์ส�าเร็จรูป	และส่งต่อมายัง
ตัวแทนจัดจ�าหน่าย	 ศูนย์บริการซ่อมบ�ารุง	 รวมถึงผู้จัดจ�าหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	 เป็นล�าดับ 
ถัดไป	ซึ่งอาจต้องมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ	ในการด�าเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	ดังนี้
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ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมรถยนต์

 กลุ่ม 1 กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน:	โดยรถยนต์ประเภทนี้คือ	รถยนต์ที่
วิง่อยูใ่นท้องถนนปัจจบุนั	ไม่มกีารใช้เทคโนโลยกีารขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้ามาเกีย่วข้อง	ซึง่ผู้ประกอบการในยคุพฒันา
อุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่จะต้องเน้นไปที่การปรับปรุงการพัฒนาสินค้าเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของรถยนต์
ในด้านต่างๆ	 ให้ดีขึ้น	 ใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น	 เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดการปล่อย 
ก๊าซมลพิษ	ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	ดังนี้

	 ประเภทธุรกิจ	 	 	 	 	 กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ
  
		ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พยายามศึกษาและใช้นวัตกรรมในการผลิตเพิ่มมากขึ้น	เพื่อสร้างจุดแข็งและ

ความแตกต่างของสินค้า	 เน่ืองจากปัจจุบันผู้ผลิตชิ้นส่วน	 Tier	 1	 มีการใช้
นวัตกรรมชิ้นส่วนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการใช้งาน
ของชิ้นส่วนต่างๆ	มากขึ้น	 โดยเฉพาะในกลุ่มระบบส่งก�าลัง	 และกลุ่มไฟฟ้า	
ซึง่ผูป้ระกอบการใน	Tier	ล่างๆ	ลงมากค็วรท่ีจะต้องติดตามและพัฒนาตวัเอง
ให้ทนักับทศิทางดงักล่าวด้วย	รวมถงึยงัควรทีจ่ะพฒันารปูแบบการผลติสนิค้า
ให้สามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของลูกค้า	 และมีความคิดริเริ่มใน 
การพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเรื่อยๆ

แสวงหาผู้ร่วมทุนในการพัฒนาสินค้า	 โดยการร่วมทุนกับนักลงทุนต่างชาติท่ี
จะเข้ามาลงทุนในไทย	 เพื่ออาศัยความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติกับลูกค้าในการ
ขยายฐานลูกค้า	 รวมถึงเป็นโอกาสในการได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ	 เพื่อน�า 
มาปรับใช้

การกระจายการผลิตไปสู่การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แบบอื่นๆ	ด้วยหากมีโอกาส	
โดยหมั่นศึกษา	 ประยุกต์	 ปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลง	 และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ	 
โดยอาศัยความความเช่ียวชาญเดิมให้เกิดประโยชน์	 เนื่องจากปัจจุบัน 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ผลิตชิ้นส่วนแบบเดิมเพียงแบบเดียวท�าให้ได้รับ 
ผลกระทบจากความเสี่ยงที่เข้ามาง่าย
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การดแูลต้นทนุให้อยูใ่นระดบัทีพ่อเหมาะเพือ่คงความสามารถในการสร้างก�าไร
และแข่งขันได้	ทั้งในส่วนของการตัดลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง	และการเพิ่มผลิต 
ภาพแรงงานให้สูงขึ้น	 ควรที่จะต้องมีการติดตามดูราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใน
ตลาด	รวมถงึอตัราแลกเปลีย่น	และมกีารบรหิารอย่างเหมาะสมเพือ่ให้สามารถ
จัดซื้อวัตถุดิบที่บางครั้งต้องน�าเข้าได้ถูกอยู่เสมอเพื่อช่วยลดต้นทุน

ควรมีการน�าเครื่องจักรการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีระดับสูง	 เข ้ามาใช้ใน 
กระบวนการผลิตมากขึ้น	 เพ่ือลดโอกาสการเกิดของเสีย	 และลดค่าใช้จ่าย 
ที่ไม่จ�าเป็นได้มาก

รักษามาตรฐานการผลิตและส่งมอบสินค้า	 รวมถึงควรให้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นกลุ่มที่มีทักษะที่หลากหลายและความช�านาญ 
สูงขึ้น

พนักงานขาย	 และช่างซ่อมบ�ารุงควรมีการฝึกอบรมอยู่อย่างสม�่าเสมอ	 เม่ือ
เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	 โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องชิ้นส่วนที่มี 
การพัฒนาด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ	 มากขึ้น	 มีความเข้าใจในระบบการท�างาน 
ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมมากข้ึนในรถยนต์	 รวมถึงมีการฝึกอบรม 
ด้านการบริการและการส่ือสาร	 รวมถึงพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานขาย 
และซ่อมบ�ารุงให้ดีขึ้น	รวดเร็วตรงต่อเวลาเสมอ

บริหารจัดการสต็อกรถยนต์และชิ้นส่วนอย่างเหมาะสม	 เพื่อลดต้นทุน 
การบรหิารและดูแลสต็อก	เน่ืองจากทิศทางความต้องการรถยนต์เปล่ียนแปลง 
ได้ตลอด	

ใช้ระบบฐานข้อมลูลกูค้า	รวมถงึการน�าสือ่ออนไลน์มาใช้เพ่ือให้สามารถเข้าถงึ
ผู้บริโภคยุคใหม่มากข้ึน	 และเป็นการเพ่ิมโอกาสในการน�าฐานข้อมูลลูกค้า 
มาใช้ประโยชน์ในการน�าเสนอสนิค้าและบรกิารใหม่ๆ	รวมถงึการตดิตามดแูล
ลูกค้าอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว	 เพื่อเพิ่มความประทับใจของลูกค้าต่อธุรกิจ 

  

	 ผู้ขายและให้บริการ
	 หลังการขาย	เช่น
	 •	ดีลเลอร์รถยนต์
	 •	ศูนย์บริการซ่อมบ�ารุง
	 •	ร้านขายอะไหล่รถยนต์
	 •	ร้านขายอุปรณ์ตกแต่ง	
				 ดูแลรักษารถยนต์
	 •	ฯลฯ

 กลุ่ม 2 กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า (Plug-in	Hybrid/BEV):	ส�าหรับประเทศไทย	การส่งเสริม
และพัฒนาการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าน้ัน	คาดว่าน่าจะเริม่จากรถยนต์ไฟฟ้าประเภท	Plug-in	Hybrid	ก่อน	
เพื่อมุ่งสร้างตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศรวมถึงการผลิตเพื่อส่งออก	 เนื่องจาก 
การใช้งานรถประเภทนี้	 จะมีความเหมาะสมมากกว่าในสภาพปัจจุบันที่โครงข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้า	 รวมถึง 
การผลติไฟฟ้ายังไม่เพียงพอรองรบัการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า	BEV	ในปริมาณมากได	้ซึง่จะเปน็ก้าวต่อไปในอนาคต
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		ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

	 ผูข้ายและให้บริการ
		หลงัการขาย	เช่น
	 •	ดีลเลอร์รถยนต์
	 •	ศูนย์บริการซ่อมบ�ารุง
	 •	ร้านขายอะไหล่รถยนต์
	 •	ร้านขายอุปรณ์ตกแต่ง	 
	 	 ดูแลรักษารถยนต์
	 •	ฯลฯ

รถยนต์ไฟฟ้ามีความจ�าเป ็นต้องใช ้อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส ์ที่ซับซ ้อน 
และใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น	 ซึ่งหากรัฐบาลมีการสนับสนุนการลงทุนท่ีสามารถ
ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในประเทศได ้
คาดว่าจะท�าให้คลัสเตอร์ชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยขยายวงกว้างมากข้ึน 
มีชิ้นส่วนหลากหลายประเภทมากขึ้น	และยังเป็นชิ้นส่วนที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น	
ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรใช้โอกาสนี้ในการเข้าร่วมทุน	 และพัฒนาศักยภาพ
ของตนให้เข้าไปอยู่ในสายการผลิตชิ้นส่วนประเภทที่ใช้เทคโนโลยีสูงนี้ได ้
ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว	 เนื่องจากตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเป็นตลาด 
ที่คาดว่าจะเติบโตในอนาคต	 จึงเป็นโอกาสดีต่อทั้งการผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช ้
ทั้งตลาดในประเทศและส่งออก

ธุรกิจอาจต้องติดตามข้อมูลการเปล่ียนแปลงของนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนในโลก 
อยู่เสมอ	รวมถึงน�านวัตกรรมใหม่ๆ	เหล่านี้มาปรับใช้มากขึ้น	เพื่อให้สามารถ
รองรับกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้	 เช่น	 การปรับใช้วัตถุดิบที่มีน�้าหนักเบาแต่ 
มคีวามแขง็แรงทนทาน	หรอืการผลิตชิน้ส่วนทีม่ขีนาดเลก็ลง	เป็นต้น	เนือ่งจาก
รถยนต์ไฟฟ้าต้องการชิ้นส่วนที่มีน�้าหนักเบามากกว่าทั่วไป	เพื่อให้ใช้พลังงาน
จากแบตเตอรี่น้อยที่สุด	ซึ่งจะช่วยยืดระยะทางการวิ่งและความถี่ในการชาร์จ
ไฟฟ้าลง

ศึกษา	 เข้าใจ	 ระบบและกระบวนการท�างานของรถยนต์ไฟฟ้า	 รวมถึง 
ชิน้ส่วนต่างๆซึง่เป็นเรือ่งใหม่ทีต่ลาดต้องเรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจ	เพือ่จะได้
น�าเสนอสินค้าที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้	

พัฒนาทักษะทางด้านเทคนิคต่างๆ	 เพ่ือรองรับการซ่อมบ�ารุงรถยนต์ไฟฟ้า 
ในอนาคต	 เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ามีการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายชิ้น 
ซึ่งจะมีความซับซ้อนกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน	 ท�าให้ต้องมี 
ผู้ช�านาญการในการซ่อมบ�ารงุ	ซึง่จะเป็นจดุแขง็ของธรุกจิได้	หากตลาดรถยนต์
ไฟฟ้าเติบโตไปในอนาคต	

	 ประเภทธุรกิจ	 	 	 	 	 กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ

ของการพัฒนายานยนต์ยุคใหม่ของไทย	 ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ 
นอกเหนือจากที่กล่าวถึงไปก่อนหน้า	เพื่อตอบสนองต่อตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น	ดังนี้



Analysis10

  โอกาสส�าหรับธรุกจิใหม่	เน่ืองจากตลาดรถยนต์ไฟฟ้า	หรือแม้แต่รถยนต์เครือ่งยนต์สนัดาปภายใน
ยุคใหม่	เป็นรถยนต์ที่มีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	และเทคโนโลยีมากขึ้น	จึงอาจเป็นโอกาสส�าหรับธุรกิจใหม่ๆ	เช่น
	 	 •	ผู้ประกอบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นส�าหรับรถยนต์	 เนื่องจากรถยนต์ยุคใหม่จะมีความเป็น
อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลมากขึ้น	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านความสะดวกสบาย	 และความบันเทิงของ 
ผู้ใช้รถ	ท�าให้ในระยะต่อไปการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ	มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้ามาสู่รถยนต์บนหน้าจอสัมผัส
ต่างๆ	มากขึ้น	นอกเหนือจากที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน	จึงเป็นโอกาสให้แอพพลิเคชั่นต่างๆ	รวมถึง
ธุรกิจออนไลน์มีโอกาสเติบโตได้มากขึ้น	
	 	 •	ผูผ้ลิตและจดัหาอปุกรณ์อ�านวยความสะดวกบนรถยนต์	จากความเป็นยานยนต์ยคุใหม่ดงักล่าว	
ท�าให้ความต้องการใช้อุปกรณ์เพื่อตรวจวัดจับสัญญาณต่างๆ	 มีความต้องการมากข้ึน	 รวมไปถึงอุปกรณ์เพื่อ 
สร้างความบันเทิงให้กับผู้โดยสาร	 หรือเพื่อตรวจวัดสุขภาพและความพร้อมของผู้ขับขี่	 ท่ีอาจมีเกิดขึ้นตามมา 
ในอนาคต	
	 	 •	สถานีชาร์จไฟฟ้า	 เน่ืองจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญหากต้องการให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
เกิดขึ้นในวงกว้างต่อไปในอนาคต	และยังรวมไปถึงอุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าแบบพกพา	 เพื่อความสะดวกหากเกิดเหตุ
พลังงานหมดในที่ๆ	ไม่มีสถานีชาร์จไฟฟ้า	เป็นต้น	
	 จากแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยุคใหม่ดังกล่าวมานี้	 ผู้ประกอบการ	 SMEs	 ท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมจึงควรที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้
มีตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับโครงสร้างการผลิต	 โดยผู้ประกอบการที่มีความพร้อมย่อมมีโอกาสปรับตัว 
รบัประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงต่างๆ	ดงักล่าวได้มากกว่า	จงึจ�าเป็นท่ีผู้ประกอบการควรต้องมกีารติดตามข้อมลู
ข่าวสารในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา


