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จากโครงการรถยนต์คันแรกที่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2011 และได้ครบ
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2016 เป็นต้นมา ซึง่เงื่อนไขส าคญัที่
ผูกพันผู้ใช้สิทธิโ์ครงการรถยนต์คันแรก คือ ต้องครอบครองรถยนต์และห้ามโอนเปลี่ยนมือใน
ระยะเวลาดงักล่าวโดยทีผู่บ้รโิภคมกัใชร้ะยะเวลาในการผ่อนช าระประมาณ 5-6 ปี อย่างไรกด็ ีตวัเลข
ผู้จองใช้สทิธิเ์กือบ 1.3 ล้านคนั แต่ใช้สทิธิจ์ริงประมาณ 1.1 ล้านคนั ทัง้นี้ อีไอซีจึงได้จดัท าการ
ส ารวจความคดิเหน็ผู้บริโภคส าหรบัการจบัจ่ายใช้สอยในระยะเวลา 1-2 ปีขา้งหน้า เพื่อศกึษา
แนวโน้มของผู้บรโิภคทีก่ าลงัซือ้จะฟ้ืนคนืกลบัมาภายหลงัหมดภาระการผ่อนช าระภายใต้โครงการ
ดงักล่าว โดยมจี านวนผลส ารวจทัว่ประเทศรวมทัง้สิน้ 7,249 คน 

Analysis  การสิ้นสุดเงื่อนไขรถยนต์คันแรกคาดว่าจะมีผลเพียงเล็กน้อยต่อยอดขายรถยนต์
ในประเทศ จากผลส ารวจพบว่าจ านวนผู้ใช้สทิธิโ์ครงการฯ ที่ต้องการขายรถคนัเก่าแล้วซื้อใหม่
โดยรวมประมาณ 7.2% แบ่งเป็นอุปสงคท์ีม่แีนวโน้มจะกลบัมาในปี 2017 ประมาณ 2.6% คดิเป็น
ประมาณ 30,000 คนั เนื่องจากผูบ้รโิภคบางสว่นจะยงัชะลอการใชจ้่ายออกไปก่อน อกีทัง้ในช่วงต้น
ปีถงึกลางปีจะยงัไม่มกีารเปิดตวัรถยนตร์ุ่นใหม่ โดยอุปสงคอ์กีสว่นประมาณ 3.2% คาดว่าจะกลบัมา
ในปี 2018 ซึง่เป็นปีทีจ่ะมกีารเปิดตวัรถยนต์นัง่อเนกประสงคร์ุ่นใหม่หลายรุ่น สอดคลอ้งกบัผลการ
ส ารวจทีว่่าผูใ้ชส้ทิธิโ์ครงการฯ กว่าครึง่มคีวามตอ้งการซือ้รถคนัใหม่ในกลุ่มรถยนต์นัง่อเนกประสงค ์
ในขณะทีอุ่ปสงคท์ีเ่หลอื 1.4% จะกลบัมาในปี 2019 

  ผู้ท าแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคมากกว่าการซื้อหา
สินทรัพย์ โดยผลการส ารวจสะทอ้นถงึมุมมองของผูบ้รโิภคทีต่อ้งการใชจ้่ายในดา้นอุปโภคบรโิภค 
โดย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 1) การท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศคดิเป็น 24% 2) ของใช้บรโิภค
ประจ าวนัคดิเป็น 15% และ 3) การตกแต่ง-ต่อเตมิ-ซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยัคดิเป็น 13%  

  ตลาดอสังหาฯ มีแนวโน้มได้อานิสงส์ โดย 22% ของผู้ใช้สิทธิ์โครงการฯ สนใจที่จะ
ซื้อที่อยู่อาศัยเป็นล าดับถัดไป จากผลส ารวจพบว่าส่วนใหญ่เป็นพนักงานบรษิทัทีม่รีายไดไ้ม่
เกนิ 30,000 บาทต่อเดอืนและมากกว่าครึง่ตอ้งการแยกจากครอบครวัหรอืเปลีย่นจากเช่ามาเป็นซือ้
ทีอ่ยู่อาศยัเป็นของตนเองในระดบัราคาไม่เกนิ 3 ลา้นบาท โดยท าเลทีอ่ยู่อาศยัส าหรบัผูซ้ือ้ในเขต
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล สว่นใหญ่เลอืกใกลส้ถานทีท่ างานและรถไฟฟ้า ในขณะทีผู่ซ้ือ้ในต่างจงัหวดั 
จะเลอืกท าเลทีอ่ยู่ใกลส้ถานศกึษา หา้งสรรพสนิคา้และโรงพยาบาล นอกจากนี้ ทีน่่าสนใจอกีอย่างคอื
กลุ่มผูใ้ชส้ทิธิโ์ครงการฯ สว่นใหญ่สนใจทีอ่ยู่อาศยัในแนวราบมากกว่าแนวสงู 

เล็งธุรกิจมาแรงหลังปลดล็อค 5 ปี รถคันแรก  
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Implication  อีไอซีมองว่าธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมีแนวโน้มที่จะได้อานิสงส์จาก
การหมดภาระผ่อนจ่ายรถยนต์ โดยภาระการผ่อนรถยนต์ที่ลดลงจะเป็นการผ่อนคลายแรง
กดดนัดา้นก าลงัซือ้ของครวัเรอืนไทยทีย่งัมขีอ้จ ากดัในการฟ้ืนตวัทัง้จากค่าจา้งทีเ่พิม่ขึน้ชา้ลงและหนี้
ครวัเรอืนทีย่งัทรงตวัในระดบัสงู ทัง้นี้ กลุ่มทีห่มดภาระดงักล่าวส่วนมากจะเป็นกลุ่มชนชัน้กลางที่มี
รายไดต้ัง้แต่ 15,000-50,000 บาทต่อเดอืน ทัง้นี้ อไีอซคีาดว่าเมด็เงนิจ านวนราว 3-3.3 หมื่นลา้น
บาทจะเขา้สูร่ะบบเศรษฐกจิตัง้แต่ในช่วงปลายปี 2016 ไปจนถงึปี 2018  
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