ภำวะเศรษฐกิจและกำรเงินภำคใต้ ไตรมำส 3 ปี 2564 และ
สรุปภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยและลูกหนี้ภำคธุรกิจ

โสภี สงวนดีกุล
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
ธนำคำรแห่งประเทศไทย สำนักงำนภำคใต้
3 พฤศจิกำยน 2564
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01

ภำพรวมเศรษฐกิจภำคใต้
ไตรมำส 3 ปี 2564 และแนวโน้ม

02

สรุปภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนีร้ ำยย่อยและ
ลูกหนีภ้ ำคธุรกิจ

03

เตือนภัยทำงกำรเงิน
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01

ภำพรวมเศรษฐกิจภำคใต้
ไตรมำส 3 ปี 2564 และแนวโน้ม

02

สรุปภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนีร้ ำยย่อยและ
ลูกหนีภ้ ำคธุรกิจ

03

เตือนภัยทำงกำรเงิน
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เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 2564

ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรง
และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด

การอุปโภคบริโภค

การท่องเทีย่ ว

ปรับลดลง
แม้มาตรการภาครัฐช่วยพยุงกาลังซื้อได้บางส่วน

นักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิม่ ขึน้ บ้าง
หลังมีการเปิด Sandbox

การส่งออก

การใช้จ่ายภาครัฐ

ปรับลดลง จากอุปสงค์ที่ลดลง

ขยายตัว จากระยะเดียวกันปีก่อน

ส่งผลต่อการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรม

สะท้อนถึงบทบาทในการพยุงเศรษฐกิจของภาครัฐ

เสถียรภาพ
ภายในประเทศ

อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป ลดลง ผลของฐานจากราคาพลังงานที่ต่าในปีก่อนหมดลงเป็นสาคัญ
ตลาดแรงงาน เปราะบางมากขึ้น
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ประเด็นเด่นเศรษฐกิจภาคใต้
ไตรมาส 3 ปี 2564

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสามที่รนุ แรง และยืดเยือ้

จานวนผูต้ ดิ เชื้อรายวัน

จานวนผูต้ ดิ เชือ้ สะสมรายวัน1
ตั้งแต่ 1 เม.ย.–19 ต.ค. 2564

เครื่องชีเ้ ร็ว Facebook Movement Range
สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

28 มิ.ย. 64 ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง
ในพืน้ ที่ กทม.และปริมณฑล

ภาคใต้ 3,875

กทม. 1,087
ภาคอีสาน 988
ภาคเหนือ 882
ไตรมาส 3 ปี 64

1–19
ต.ค. 64

วันที่ประกาศ
1 จานวนผู้ติดเชื้อสะสมรายวัน 7 วันเฉลี่ยย้อนหลัง

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

หน่วย: % การเปลี่ยนแปลงเทียบกับ Baseline (ก.พ. 63)
ที่มา : Facebook Movement Range Maps (ณ เดือนกันยายน 2564)
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หดตัวจากไตรมาสก่อน
ผลจากการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกสาม ที่รุนแรงและยืดเยือ้

เศรษฐกิจภาคใต้ ไตรมาส 3 ปี 2564

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจยังลดลง ผลจำกกำรแพร่ระบำด COVID-19 ระลอกสำมที่รุนแรงและยืดเยื้อ กระทบต่อควำมเชื่อมั่นของประชำชน อีกทั้งกำลังซื้อยังอ่อนแอ ทำให้
กำรใช้จ่ำย กำรท่องเที่ยวในประเทศ ตลอดจนกำรลงทุนปรับลดลง แต่เริ่มมีสัญญำณฟื้นตัวช่วงปลำยไตรมำส จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุม COVID-19

การอุปโภคบริโภค
หดตัว

การท่องเที่ยว
หดตัว

รายได้เกษตรกร
ชะลอลง

ทั้งยานยนต์ สินค้าในชีวิตประจาวัน
และหมวดบริการ ตามกิจกรรมที่ลดลง

นักท่องเที่ยวไทยหดตัวสูง ขณะที่นักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก Phuket Sandbox

จากด้านราคาเป็นสาคัญ โดยเฉพาะยางและ
ทุเรียน อย่างไรก็ดี ระดับราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี

การใช้จ่ายภาครัฐ

มูลค่าการส่งออก

ภาคอุตสาหกรรม

ชะลอลง

ชะลอลง

ขยายตัวมากขึ้น

จากปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
และค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น

ในหมวดแปรรูปยาง ไม้ยาง และอาหารทะเล
ตามความต้องการคู่ค้าที่มีต่อเนื่อง

การเงิน
เงินฝาก ขยายตัวมากขึ้น
สินเชื่อ ชะลอลง

อัตราเงินเฟ้อ
1.43% ลดลง

ตามรายจ่ายลงทุนที่หดตัว
จากการเร่งเบิกจ่ายสูงในระยะเดียวกันปีก่อน

การลงทุนภาคเอกชน
ชะลอลง
จากหมวดรถยนต์เชิงพาณิชย์
และก่อสร้างที่ถูกกระทบจาก COVID-19

การจ้างงาน
ยังไม่ฟ้ืนตัว
ตามจานวนแรงงานในระบบประกันสังคม
(มาตรา 33) ที่ลดลงต่อเนื่อง

ผลของฐานราคาพลังงานที่ต่าในปีก่อนทยอยหมดลง
มาตรการลดค่าน้า-ค่าไฟ และราคาอาหารสดลดลง
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การบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยวหดตัวสูง
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม

ภาคเศรษฐกิจทีห่ ดตัว
กำรบริโภคภำคเอกชนหดตัว

กำรท่องเทีย่ วยังหดตัวสูง

ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง จากมาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เข้มงวด แม้มี
มาตรการภาครัฐพยุงกาลังซื้อบางส่วน โดยการใช้จ่ายปรับลดลง
หลายหมวด ทั้งสินค้าในชีวิตประจาวัน ยานยนต์ และหมวดบริการ

นักท่องเที่ยวไทยยังหดตัวสูง ผลจากการระบาดของ COVID-19
ที่รุนแรง ทาให้ต้องมีมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ และการยกเลิกเที่ยวบิน
ในประเทศ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก Phuket
Sandbox

ดัชนีอุปโภคบริโภคภำคเอกชน

จำนวนผูเ้ ยีย่ มเยือนชำวไทย

Index SA (Q4/62 = 100)

ดัชนีสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าในชีวิตประจาวัน

-13.0%

120

(Q2 +3.4%)

100

-11.4%
ยานยนต์

-18.9%

* % แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน

อัตรำกำรเข้ำพัก 2564

Q3/64 2.8%

Index SA (Q4/62 = 100)

Q2/64 6.1%

100
80
60
40

80

นักท่องเที่ยวไทย

20
60

Q4/62

Q1/63

Q2/63

ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำ

Q3/63

Q4/63

Q1/64

Q2/64

Q3/64

0
Q4/62

Q1/63

Q2/63

Q3/63

Q4/63

Q1/64

Q2/64

นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ

Q3/64
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ภาคเกษตร
รำยได้เกษตรกรขยำยตัวชะลอลง

+22.3%

(Q2/64 +59.3%)
จำกด้ำนรำคำที่ชะลอตัว
ขณะที่ผลผลิตขยำยตัวมำกขึ้น

รายได้เกษตรกรขยายตัวชะลอลง จากด้านราคา โดยเฉพาะยางพารา
รายได้
เ
กษตรกร
ผลจากฐานสูงในปีกอ่ นเป็นสาคัญ ขณะที่ผลผลิตขยายตัวมากขึน้
ยำงพำรำ

ราคาขยายตัวชะลอลง โดยเฉพาะช่วงต้นไตรมาสที่ผู้ประกอบการ
+13.7% +4.4% ชะลอซื้อวัตถุดิบ ประกอบกับฐานสูงปีก่อน
(+6.7%)
(+59.0%)
ผลผลิตยังคงขยายตัว ตามพื้นที่กรีดที่เพิ่มขึ้น
รำคำ

ปริมำณ

ปำล์มน้ำมัน

ราคาขยายตัวมากขึน้ ตามราคาตลาดโลกที่เพิ่มสูง
+84.7% +4.9% ผลผลิตกลับมาขยายตัว จากสภาพอากาศเอื้ออานวย โดยปริมาณ
(+76.7%)
น้าฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 64
(-2.1%)
รำคำ

ปริมำณ

ผลไม้

ราคากลับมาหดตัว จากข่าวการพบเชื้อที่บรรจุภัณฑ์ทุเรียนจากไทย
-22.5% +22.2% ในตลาดจีน เมื่อเดือน ส.ค. 64 ทาให้กดดันราคารับซื้อ
(+51.3%)
(+7.2%)
ผลผลิตขยายตัวมากขึน้ ตามพื้นที่ปลูกทุเรียนที่เพิ่มขึ้น
รำคำ

ปริมำณ

* % แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน, ( ) คือ % ใน Q2/64
ที่มำ : สำนักงำนสถิติกำรเกษตร คำนวณโดย ธปท.
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การลงทุนภาครัฐกลับมาหดตัว
ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนชะลอลง

ภาคเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

การเบิกจ่ายรวมของภาครัฐ ชะลอลง
การลงทุนภาครัฐกลับมาหดตัว

-13.2%

(Q2/64 + 60.5%)
• โดยเฉพำะในหมวดเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
จำกฐำนสูงในปีก่อนที่เร่งเบิกจ่ำย จำก พ.ร.บ.งบประมำณ 2563 ที่ล่ำช้ำ
• อย่ำงไรก็ดี ยังเบิกจ่ำยได้ในเกณฑ์ดีหำกเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยปีปกติ

+32.6%

การเบิกจ่ายรายจ่ายประจาของภาครัฐ

(Q2/64 +3.5%)
ที่มำ : กรมบัญชีกลำง กรมศุลกำกร และกรมขนส่งทำงบก , คำนวณโดย ธปท.

ขยำยตัวเพิ่มขึ้น

การลงทุนภาคเอกชนชะลอลง

+1.1%
(Q2/64 +2.1%)
ปรับลดลงในเกือบทุกหมวด
ยอดจำหน่ำยปูนซีเมนต์
มูลค่ำจำหน่ำยเครื่องจักรในประเทศ
ยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพำณิชย์

ยกเว้น

พื้นที่ขอรับอนุญำตก่อสร้ำง
มูลค่ำกำรนำเข้ำสินค้ำทุน
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มูลค่าการส่งออกขยายตัวชะลอลง
ส่วนหนึง่ ได้รบั ผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

ภาคเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว
มูลค่าส่งออกสินค้าผ่านด่านภาคใต้
100

ผลิตภัณฑ์
ยาง

ยางพารา
แปรรูป

60.1

51.7

ทะเลกระป๋อง
และแปรรูป

-36.6

Q2-64

สหรัฐฯ
ยุโรป

200

150
-10.2

-26.6

56.4

Index (Q4-62=100)
250

ญี่ปุ่น

25.1

0
-50

ส่งออก
รวม

84.6

67.0 63.5

50

ผลิตภัณฑ์
จากไม้

ดัชนีมลู ค่าส่งออกไปประเทศคูค่ า้ สาคัญของภาคใต้

Q3-64

มาเลเซีย

ตะวันออกกลาง

ส่งออกรวม
จีน

100
50
Q4-62

Q1-63

Q2-63

Q3-63

Q4-63

Q1-64

Q2-64

Q3-64

หน่วย : % การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน

- มูลค่าการส่งออก ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน จากสินค้าอาหารทะเลกระป๋อง ในหมวดอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และ
สินค้าถุงมือยางในหมวดผลิตภัณฑ์ยาง เป็นสาคัญ
- อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้และน้ามันปาล์มดิบขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อน
- เมื่อแยกตามประเทศคู่ค้า มูลค่าส่งออกชะลอลงในทุกตลาดสาคัญ ยกเว้น ตะวันออกกลาง
ที่มำ : กรมศุลกำกร, คำนวณโดย ธปท. และสำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
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การผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวมากขึ้น ตามความต้องการจากต่างประเทศ
ทั้งยางพาราแปรรูป ไม้ยางและผลิตภัณฑ์ รวมถึงอาหารทะเลแปรรูป

ภาคเศรษฐกิจทีข่ ยายตัว
MPI*

ยางพารา
แปรรูป

16.9
7.5
0.6

ไม้ยางและ
ผลิตภัณฑ์
11.9

อาหารทะเล
แช่แข็งฯ

ถุงมือยาง

อาหารทะเล
กระป๋อง

16.9
3.7

0.4

8.8

-6.6
-15.3

Q2-64

Q3-64

-18.3

-28.5

• ยางพาราแปรรูป ขยายตัวมากขึ้น ตามความต้องการ
ยางแท่งและยางแผ่นรมควัน ผลจากอุตสาหกรรม
ยานยนต์ทั้งในสหรัฐฯ และยุโรปที่ฟื้นตัวดี
• ไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ขยายตัวดี ตามการผลิตไม้ยาง
แปรรูปและไฟเบอร์บอร์ด
• อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ขยายตัวดี ตาม
ความต้องการในกลุ่มบริการด้านอาหาร (food
services) ในประเทศคู่ค้าที่เพิ่มขึ้น
• อาหารทะเลกระป๋องและถุงมือยาง ได้รับผลกระทบจาก
การระบาด COVID-19 ในโรงงาน ทาให้ดาเนินการผลิต
ได้ไม่เต็มที่ อย่างไรก็ดี ความต้องการถุงมือยางเริ่มปรับ
ดีขึ้นบ้างในช่วงปลายไตรมาส

หน่วย : % การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
* ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index)
ที่มำ : กรมศุลกำกร คำนวณโดย ธปท.
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ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ตลำดแรงงำนยังคงเปรำะบำงและน่ำกังวล
สะท้อนจากจานวนผู้ประกันตนในมาตรา 33
ที่ปรับลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน

ตลาดแรงงานภาคใต้ยงั คงเปราะบางและน่ากังวล
กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ต่อกำรจ้ำงงำนในไตรมำส 3
หลายธุรกิจยังคงจ้างงานเท่าทีจ่ าเป็น และชะลอการรับพนักงานใหม่
ธุรกิจการผลิต : บางรายขาดแคลนแรงงาน แต่ยังไม่รับพนักงาน

จำนวนผู้ประกันตนมำตรำ 33

7.14

เพิ่มเนื่องจากกังวลการแพร่ระบาดในโรงงานและการทา Bubble
and Seal

แสนคน

7.10

Q2/64
ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคม คำนวณโดย ธปท.

Q3/64

ธุรกิจการค้าและโรงแรม : คงชั่วโมงทางานในระดับต่า และให้

แสนคน

พนักงานสลับวันทางาน เพื่อให้สอดคล้องกับจานวนผู้ใช้บริการ

อย่างไรก็ดี เริ่มมีสัญญาณที่ปรับดีขึ้นบ้างเล็กน้อยในช่วงปลายไตรมาส
โดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมือง
ที่มำ : กำรสำรวจโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย
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ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

เงินฝากและเงินให้สินเชื่อยังขยายตัว
อัตรำกำรขยำยตัวของสินเชือ่ ธุรกิจ* +4.8%

เงินฝากรวม

1.33

ล้านล้านบาท

+5.2%
(+ 3.0%)

ค้าส่งค้าปลีก
5.3%

6

1.39

ล้านล้านบาท

+3.0%
(+ 3.9%)

18

4

12

2

6

0

0

Q4/63

เงินให้สนิ เชือ่ รวม

ที่พักแรม

Q1/64

Q2/64

ผลิต
10.00
5.00
0.00
-5
-10
-15

Q3/64

7.4%

9.3%

Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64

อสังหาริมทรัพย์
-2.1%

0

0.9% -1.5%
Q4/63

Q1/64

Q2/64

Q3/64

ที่อยู่อาศัย

2

1.0%

1
0
Q4/63

Q1/64

Q2/64

ส่วนบุคคล
8.0%

10.0
5.0

0.2%
Q3/64

6.0%

0.0

-8
Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64

6
4
2
0
-2

16
8

หน่วย : %การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน

อัตรำกำรขยำยตัวของสินเชือ่ อุปโภคบริโภค**
+1.5%
เช่าซือ้ รถยนต์

Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64

*ข้อมูลสินเชื่อรวมทั้งธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ล่าสุดถึงเดือน ส.ค. 64
หมายเหตุ สัดส่วนสินเชื่อธุรกิจ ธพ. 76% SFIs 24%

Q4/63

Q1/64

Q2/64

Q3/64

**ข้อมูลเฉพาะสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ล่าสุด ณ สิ้นเดือน ก.ย.64
หมายเหตุ สัดส่วนสินเชื่ออุปโภคบริโภค ธพ. 41% ของผู้ให้บริการทั้งหมด
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การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ตั้งแต่ ก.ย. 64 ส่งผลดีตอ่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับภาคการท่องเทีย่ วทีม่ แี นวโน้มปรับตัวดีขนึ้

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้
กันยายน 2564

1-15 ตุลาคม 2564

อัตราการจองห้องพักรายวันในพืน้ ที่ จ.ภูเก็ต
และ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

%

-16%

-20%

-21%

120.0

-22%

-16%

เข้มมาตรการ
ควบคุมจังหวัด
สีแดงเข้ม
(28/06/2021)
มาตรการกึ่ง
ล็อคดาวน์
จังหวัดสีแดงเข้ม
(12/07/2021)

100.0

-17%

โควิดระลอก
เดือน เม.ย.64
80.0 (6/04/202)

60.0

ลดเวลากักตัวบินเข้า
พื้นที่ท่องเที่ยว
นาร่องเหลือ 7 วัน
(1/10/2021)
ผ่อนคลายมาตรการ
และอนุญาตเดินทาง
(1/09/2021)

40.0
20.0

-19%

-17%

0.0
4/1/2021

5/1/2021

5/31/2021

6/30/2021

ภูเก็ต

7/30/2021

8/29/2021

9/28/2021

เกาะสมุย

ที่มา: SiteMinder.com
หมายเหตุ สัดส่วนจานวน Bookings รายวันเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2562

หน่วย: % การเปลี่ยนแปลงเทียบกับ Baseline (ก.พ. 63)
ที่มา : Facebook Movement Range Maps (ณ เดือนกันยายน 2564)
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แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภำครัฐ
• คนละครึ่งเฟส 3 / ยิ่งใช้ยิ่งได้
• เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 /
ทัวร์เที่ยวไทย
• มาตรการผ่อนปรนเกณฑ์
LTV /
บ้านล้านหลังระยะที่ 2

ปัจจัยสนับสนุน

แผนกำรเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ
การเปิดรับนักท่องเที่ยวในประเทศ
กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่า โดยไม่ต้อง
กักตัว

คาดว่าปรับดีขนึ้ จากไตรมาส 3 ตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หลังมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19
กำรระบำดของ COVID-19

ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดที่ยังยืดเยื้อ
โดยเฉพาะในภาคใต้ที่ผู้ติดเชื้อยังสูงต่อเนื่อง

ประมำณกำรเศรษฐกิจไทย

+3.9%

ปัจจัยเสี่ยง
ควำมไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำ
• การกลับมาระบาดของ COVID-19
ในต่างประเทศ
• ปัญหาวิกฤตพลังงานในจีน
• ค่าระวางเรือที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นใน
ช่วงปลายปี

+0.7%
ปี 2564

ปี 2565

ที่มำ : กำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน ครั้งที่ 6/2564 (29 ก.ย. 64)
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01

ภำพรวมเศรษฐกิจภำคใต้
ไตรมำส 3 ปี 2564 และแนวโน้ม

02

สรุปภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนีร้ ำยย่อยและ
ลูกหนีภ้ ำคธุรกิจ

03

เตือนภัยทำงกำรเงิน
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สรุปภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนีร้ ำยย่อย
มำตรกำร / โครงกำร

สถำนะลูกหนี้

มำตรกำรช่วยเหลือลูกหนีร้ ำยย่อย ระยะที่ 3

หนี้ดีแต่เริ่มฝืดเคือง
(หรือ ไม่เป็น NPL
ณ 1 มี.ค. 63)

(ยื่นขอรับควำมช่วยเหลือจำก สง. ถึง 31 ธ.ค. 64)

คลินิกแก้หนี้

“ แก้ปัญหำหนี้สำรพัดบัตร
และหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มี
หลักประกัน ”

เป็น NPL
ก่อน 1 ก.พ. 64

ช่องทำงติดต่อ
1 Call Center &
Mobile application
ของผู้ให้บริกำรทำงกำรเงิน

2 ทำงด่วนแก้หนี้

3 โทร. 1213

www.1213.or.th/App/DebtCase ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริกำร

หรือ www.bot.or.th

ทำงกำรเงิน (ศคง.)

www.debtclinicbysam.com
โทร. 02 610 2266
ลงทะเบียนได้ตลอด ไม่มีหมดเขต
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2

สรุปภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ภำคธุรกิจ

มำตรกำร / โครงกำร

สินเชื่อฟื้นฟู

ลูกหนี้เดิม

ระยะ 5 ปี + ดอกเบี้ย < 5% วงเงิน < 500 ลบ.
(ดอกเบี้ย 2% ใน 2 ปีแรก

และรัฐชดเชยดอกเบี้ย 6 เดือนแรก)

ลูกหนี้ใหม่

สถำนะลูกหนี้

ขอกู้ < 30% ของวงเงิน
(31 ธ.ค. 62 หรือ 28 ก.พ. 64 แล้วแต่
ยอดใดจะสูงกว่ำ แต่ต้อง < 150 ลบ.)

หรือ < 50 ลบ. กรณี 30% ของ
วงเงินเดิมไม่ถึง 50 ลบ.

ไม่เป็น NPL
ณ 31 ธ.ค. 62

ช่องทำงติดต่อ
ติดต่อขอสินเชื่อกับ
ธนำคำรเจ้ำหนี้
โดยตรง

ขอกู้ < 50 ลบ.

พักทรัพย์ พักหนี้
ลูกหนีท้ ี่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
ก่อน 1 มี.ค. 64 โดยมีสิทธิ์ซื้อคืนทรัพย์ภำยใน 3-5 ปีนับแต่วันรับโอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Call center 02 283 6112

ไม่เป็น NPL
ณ 31 ธ.ค. 62

ติดต่อกับธนำคำร
เจ้ำหนี้โดยตรง

E-mail : FinRehab@bot.or.th
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www.bot.or.th/app/doctordebt/
สมำคมหรือองค์กร สำมำรถแนะนำให้สมำชิก
ที่ต้องกำรแก้ไขหนีม้ ำรับคำปรึกษำได้
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01

ภำพรวมเศรษฐกิจภำคใต้
ไตรมำส 3 ปี 2564 และแนวโน้ม

02

สรุปภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนีร้ ำยย่อยและ
ลูกหนีภ้ ำคธุรกิจ

03

เตือนภัยทำงกำรเงิน
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เตือนภัยทำงกำรเงิน
โจรออนไลน์

เมือ่ บัตรเดบิต / เครดิต
ถูกคนอื่ นใช้ ต้องทำอย่ำงไร
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Q&A
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แบบประเมินผลงำนแถลงข่ำวภำวะเศรษฐกิจและกำรเงินภำคใต้ ไตรมำส 3 ปี 2564
และสรุปภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยและลูกหนี้ภำคธุรกิจ
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