
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 ยอดจ ำหน่ำยรถยนต์ในสหรัฐฯเดือนเมษำยน ๒๕๕๗ มีจ ำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๘๗,๖๕๕ คัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘.๐ 
เมือ่เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ (๑,๒๘๔,๖๕๒ คัน) โดยแบ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐฯ ๖๔๓,๐๘๓ คัน 
(สัดส่วนร้อยละ ๔๖) และบริษัทผู้ผลิตและน ำเข้ำรถยนต์จำกต่ำงประเทศ จ ำนวน ๗๔๔,๕๗๒ คัน (สัดส่วนร้อยละ ๕๔) 
 
 

 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ๓ รำยใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ได้แก่ บริษัท GM, FORD และ CHRYSLER LLC. มียอดกำร 
จ ำหน่ำย ๖๔๓,๐๘๓ คัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๑ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ  โดยล ำดับตำมจ ำนวนยอด 
ขำยดังนี้ (๑.) บริษัท GM มียอดขำย ๒๕๔,๐๗๖ คัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๙  (๒.) บริษัท FORD มียอดขำย ๒๑๐,๓๕๕ คัน 
ลดลงร้อยละ๐.๘ และ (๓.) บริษัท CHRYSLER LLC. มียอดขำย ๑๗๘,๖๕๒ คัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๔.๐ 
 
 

 ยอดขำยของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จำกประเทศญี่ปุ่น มีจ ำนวนทั้งสิ้น ๕๐๕,๑๐๙ คัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๑.๗ เมื่อ 
เปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ (๔๕๒,๓๐๔ คัน)  โดยบริษัทฯทีม่ียอดขำยสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก ่ (๑.) 
บริษัท TOYOTA Motors มียอดขำย ๑๙๙,๖๖๐ คัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๓.๓ (๒.) บริษัท HONDA Motors มียอดขำย 
๑๓๒,๔๕๖ คัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑.๑ และ (๓.) บริษัท NISSAN Motors มียอดขำย ๑๐๓,๙๓๔ คัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๘.๓  
 
 

 บริษัทน ำเข้ำรถยนต์ยุโรปมียอดขำยรวมจ ำนวน ๑๑๙,๖๘๐ คัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๙ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน 
เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ (๑๑๕,๑๔๙ คัน) โดยรถยนต์ยุโรปทีม่ียอดขำยสูงสุด ๓ อันดับแรกได้แก่ ๑. VOLKSWAGEN มี
ยอดขำย ๓๐,๘๓๑ คัน (ลดลงร้อยละ ๘.๔)  ๒. MERCEDES /MAYBACH มียอดขำยจ ำนวน ๒๙,๓๒๙ คัน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๑๒.๑) และ ๓. BMW มียอดขำยจ ำนวน ๒๕,๒๐๒ คัน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘.๕)   
 
 

 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จำกประเทศเกำหลี ๒ บริษัท มียอดขำยรวม ๑๑๙,๗๘๓ คัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘.๐ เทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ (๑๑๐,๘๗๑ คัน) โดยบริษัท HYUNDAI มียอดขำยจ ำนวน ๖๖,๑๐๗ คัน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔.๔) 
และ บริษัท KIA มียอดขำย จ ำนวน ๕๓,๖๗๖ คัน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๒.๙)  
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US. Total Sales1,387,655 คัน 
ท่ีมา : Morgan & Company, Inc. 

สรุปภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐฯ ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๗ 



 
 
 
 
 

 ๕ อันดับรถยนต์ที่มียอดขำยสูงที่สุดในสหรัฐฯ ประจ ำเดือนเมษำยน ๒๕๕๗ ได้แก่  
 

ยี่ห้อ และรุ่น รถยนต์ ยอดขาย (คัน) 
 

อัตราการขยายตัว (%) 
เทียบกับเดือนเดียวกัน ปี 2556 

ยอดขายรวม (คัน) 
ปี 2557  

1. Ford F-Series (Pick Up) 63,387 7.4 236,745 
2. Chevrolet Silverado (Pick Up)  42,755 8.5 150,512 

3. Toyota Camry  38,009 19.9 132,292 
4. Dodge Ram (Pick Up) 36,674 16.8 133,580 

5. Honda Accord 32,682 -2.6 109,089 
ท่ีมา : The Wall Street Journal 
 

 ส ำหรับกำรน ำเข้ำจำกประเทศไทยเดือนล่ำสุด (มีนำคม ๒๕๕๗) สหรัฐฯมียอดกำรน ำเข้ำรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
จำกไทย อยู่ที่ ๑๔ ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ รถบรรทุก รถโดยสำร รถยนต์ชนิดพิเศษอ่ืนๆจำกไทย ๑ ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และ
ยอดน ำเข้ำอะไหล่รถยนต์ อยู่ที่ ๑๙๖ ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ๑) 
 

ยอดน าเข้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล เดือนล่าสุด เดือนก่อนหน้า ยอดน าเข้ารวมปี 2557 
Thailand 14 8 17 

Total 12,888 11,424 22,216 
ยอดน าเข้ารถบรรทุก รถโดยสาร และอื่นๆ เดือนล่าสุด เดือนก่อนหน้า ยอดน าเข้ารวมปี 2557 

Thailand 1 - 1 
Total 2,610 2,330 6,955 

ยอดน าเข้าอะไหล่รถยนต์ เดือนล่าสุด เดือนก่อนหน้า ยอดน าเข้ารวมปี 2557 
Thailand  196 132 304 

Total 12,411 10,826 21,469 
ท่ีมา : U.S Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce 
 

 ข้อสังเกต : หลังจำกภำวะตกต่ ำในสองเดือนแรกของปี ๒๕๕๗ ตลำดรถยนต์ของสหรัฐฯเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ 
เดือนมีนำคม และเดือนเมษำยน ทั้งนี้เนื่องจำกกำรระดมทุ่มงบประมำณส่งเสริมกำรขำยของผู้จัดจ ำหน่ำยเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจ
ให้กับผู้บริโภค และอัตรำดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถยนต์ที่ต่ ำ รวมถึงก ำลังซื้อของผู้บริโภคท่ีมีมำกข้ึนหลังจำกได้รับเงินคืนภำษี
จำกรัฐบำลสหรัฐฯในเดือนที่ผ่ำนมำ ท ำให้แนวโน้มตลำดรถยนต์ในสหรัฐฯ ปรับตัวเข้ำสู่สภำวะปกติและคำดกำรณ์ว่ำจะดี
ขึ้นในครึ่งปีแรกนี้ ในส่วนของประเทศไทย ยังคงมียอดที่เพ่ิมข้ึนจำกไทยในทุกๆประเภท ทั้งในประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
และอะไหล่รถยนต์ อีกท้ังเดือนนี้นับเป็นเดือนแรกที่มยีอดกำรน ำเข้ำรถยนต์ในประเภทรถบรรทุก รถโดยสำร และรถยต์
ชนิดพิเศษอ่ืนๆจำกไทยอีกด้วย  
 

 
 

ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 
                            ประจ ำสถำนเอกอัครำชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรฐัอเมริกำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


