ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 2564 และ
สรุปมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้ภาคธุรกิจ
โสภี สงวนดีกลุ
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
ธนำคำรแห่งประเทศไทย สำนักงำนภำคใต้
2 กุมภำพันธ์ 2565

01

ภำพรวมเศรษฐกิจกำรเงินภำคใต้ ไตรมำส 4 ปี 2564 และแนวโน้ม

02

สรุปมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยและลูกหนี้ภำคธุรกิจ

03

เตือนภัยทำงกำรเงิน
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01

ภำพรวมเศรษฐกิจกำรเงินภำคใต้ ไตรมำส 4 ปี 2564 และแนวโน้ม

02

สรุปมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยและลูกหนี้ภำคธุรกิจ

03

เตือนภัยทำงกำรเงิน
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เศรษฐกิจไทย ไตรมำส 4 ปี 2564 ฟื้นตัวจำกไตรมำสก่อน

การบริโภคภาคเอกชน
เพิ่มขึ้น ตำมกำรผ่อนคลำยมำตรกำร
ควบคุมกำรแพร่ระบำดของ COVID-19

การส่งออก

การท่องเที่ยว
จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ เพิ่มขึ้น
หลังมีกำรเปิดรับนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศ

การลงทุนภาคเอกชน

เพิ่มขึ้น จำกทั้งอุปสงค์ประเทศคู่ค้ำที่ฟื้นตัว

เพิ่มขึ้น ตำมภำวะอุปสงค์

และปัญหำ Supply disruption ที่ทยอยคลี่คลำย

และควำมเชื่อมั่นภำคธุรกิจที่ฟื้นตัว

การใช้จ่ายภาครัฐ
ขยำยตัว เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
จำกทั้งรำยจ่ำยประจำและรำยจ่ำยลงทุน

เสถียรภาพภายในประเทศ
• อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป เพิ่มขึน้ ตำมรำคำพลังงำน
และอำหำรสด
• ตลาดแรงงาน ปรับดีขนึ้ ตำมกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ แต่โดยรวมยังคงเปรำะบำง
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สถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ที่ปรับดีขึ้น
เป็นปัจจัยสำคัญที่สง่ ผลต่อเศรษฐกิจภำคใต้ในไตรมำส 4 ปี 2564
จานวนผู้ติดเชื้อรายวัน1ตัง้ แต่ 1 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

เครื่องชี้เร็ว Facebook Movement Range สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กันยำยน 64

ไตรมำส 4/64

ตุลำคม 64

พฤศจิกำยน 64

ธันวำคม 64

28 มิ.ย. 64 ปิดแคมป์คนงำนก่อสร้ำง
ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

ภำคใต้
กทม.
ภำคอีสำน
ภำคเหนือ

ใต้
กทม.
อีสาน
เหนือ

1 จำนวนผู้ติดเชื้อรำยวัน โดยเฉลี่ย 7 วันย้อนหลัง

หน่วย : % กำรเปลี่ยนแปลงเทียบกับ Baseline (ก.พ. 63)

ที่มำ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข และ Facebook Movement Range Maps (ณ เดือนธันวำคม 2564)
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เศรษฐกิจภำคใต้ ไตรมำส 4 ปี 2564 ปรับดีขึ้นจำกไตรมำสก่อน
ภำคกำรท่องเที่ยวและกำรบริโภคภำคเอกชนทยอยฟื้นตัวตำมกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุม COVID-19 และสถำนกำรณ์กำรระบำดที่ปรับดีขึ้น ประกอบกับมี
ปัจจัยบวกจำกกำรเปิดรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ตลอดจนมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวและกำรบริโภค ด้ำนกำรผลิตเพื่อส่งออกและกำรลงทุนขยำยตัวได้ต่อเนื่อง

การอุปโภคบริโภค
หดตัวน้อยลง
โดยปรับดีขึ้นเกือบทุกหมวดกำรใช้จ่ำย ตำม
ควำมเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น หลังจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง

การท่องเที่ยว
หดตัวน้อยลง
นักท่องเที่ยวไทยปรับดีขึ้นจำกโครงกำร
เรำเที่ยวด้วยกัน และนักท่องเที่ยวต่ำงชำติดีขึ้น
จำกกำรเข้ำประเทศโดยไม่ต้องกักตัว

การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวมากขึ้น
ตำมกำรนำเข้ำเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรผลิตใน
ภำคอุตสำหกรรม และภำคก่อสร้ำงที่ปรับดีขึ้น

ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวต่อเนื่อง
ตำมกำรผลิตน้ำมันปำล์มดิบและถุงมือยำงที่ขยำยตัว
ด้ำนกำรผลิตอำหำรทะเลกระป๋องปรับดีขึ้น
ตำมกำรระบำดในโรงงำนที่คลี่คลำย

การเงิน (ข้อมูล ณ พ.ย. 64)

เงินฝาก ขยายตัว
ตำมมำตรกำรกระตุ้น
ของภำครัฐ

*หักหมวดอำกำศยำน เรือ แท่นฯ

สินเชื่อ ชะลอลง

ตำมกำรปล่อยสินเชื่อ
ของธนำคำรพำณิชย์

การใช้จ่ายภาครัฐ
ชะลอลง

การค้าผ่านด่านศุลกากร*
ชะลอลง

จำกรำยจ่ำยประจำที่ขยำยตัวชะลอลง
ขณะที่รำยจ่ำยลงทุนปรับดีขึ้น

ตำมกำรส่งออกยำงพำรำแปรรูปและไม้ยำงพำรำ
ที่ชะลอลง ขณะที่กำรนำเข้ำยังขยำยตัวได้

รายได้เกษตรกร
ชะลอลง

การจ้างงาน

จำกรำคำยำงที่กลับมำหดตัวเป็นสำคัญ
ขณะที่ผลผลิตขยำยตัวมำกขึ้นจำกปำล์มน้ำมัน

ตำมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
แต่ยังมีควำมเปรำะบำง

มีทิศทางดีขึ้น

อัตราเงินเฟ้อ
2.99 % เพิ่มขึ้น
ตำมรำคำพลังงำนและอำหำรสด
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การบริ
โภคภาคเอกชนและการท่
องเทีย่ ว…
กำรท่องเที
่ยวและกำรบริ
โภคภำคเอกชนทยอยฟื
น้ ตัว
ตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ที่ปรับดีขึ้นและมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
กำรท่องเทีย่ วหดตัวน้อยลง

กำรบริโภคภำคเอกชนหดตัวน้อยลง

ตำมนักท่องเที่ยวชำวไทยและต่ำงชำติที่ปรับดีขึ้น โดยนักท่องเที่ยวชำวไทย
ปรับดีขึ้น จำกโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกันเฟส 3 และสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่
เริ่มคลี่คลำย เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่ปรับดีขึ้น จำกกำรผ่อนคลำย
มำตรกำรเข้ำประเทศ และมำตรกำร Test&Go ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64

ตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดที่ปรับดีขึ้น และมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภำครัฐ ส่งผลดีต่อกำรใช้จ่ำยสินค้ำในชีวิตประจำวันและบริกำรจำกภำค
กำรท่องเที่ยว ด้ำนยำนยนต์หดตัวน้อยลงจำกปัญหำขำดแคลนรถส่งมอบที่
ทยอยคลี่คลำย

จำนวนผูเ้ ยีย่ มเยือนชำวไทยและต่ำงชำติ

ดัชนีอปุ โภคบริโภคภำคเอกชน

Index SA (Q4/62 = 100)
100

อัตราการเข้าพัก

Q4/64 14.0%
(Q3/64

80

Index SA (Q4/62 = 100)
120

3.2%)

100

60
40

นักท่องเที่ยวไทย

20

0

นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ

Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64 Q4/64
หมำยเหตุ : อัตรำกำรเข้ำพัก เป็นตัวเลขหลังปรับฤดูกำล
ที่มำ : กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำ และธนำคำรแห่งประเทศไทย

ดัชนีอุปโภคบริโภค

-9.2%
(Q3/64 -11.5%)

สินค้าในชีวิตประจาวัน

-11.8%
ยานยนต์

-2.7%

80
60
Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64 Q4/64
หน่วย : % แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
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การบริโวภคภาคเอกชนและการท่
องเที่ชย่ ะลอลง
ว…
มูลค่ำกำรค้ำผ่ำนด่ำนศุลกำกรขยำยตั
ชะลอลง ตำมกำรส่งออกที
ส่วนหนึง่ จำกปัญหำอัตรำค่ำระวำงเรือทีย่ ังอยู่ในระดับสูง
มูลค่าส่งออกสินค้าผ่านด่านภาคใต้
(%YoY)
100

50

ยำงพำรำ
แปรรูป
63.5
30.0

ผลิตภัณฑ์
จำกไม้
84.6

•
•
•
•

31.5

-44.4

Q3-64

Q4-64

14.4

(%YoY)
150
100

สหรัฐฯ
ยุโรป
มำเลเซีย

50

-10.2

-50
-100

ส่งออกรวม*

37.1

0

มูลค่าส่งออกไปประเทศคู่ค้าสาคัญของภาคใต้

ผลิตภัณฑ์
ยำง

-22.2
-36.6
ทะเลกระป๋อง
และแปรรูป

0
ตะวันออกกลำง

จีน
ส่งออกรวม*
ญี่ปุ่น

-50
Q4-62 Q1-63 Q2-63 Q3-63 Q4-63 Q1-64 Q2-64 Q3-64 Q4-64

มูลค่ำกำรส่งออก* ขยำยตัวชะลอลง จำกไตรมำสก่อน จำกสินค้ำหมวดยำงพำรำแปรรูป ผลิตภัณฑ์จำกไม้ยำง ขณะที่ผลิตภัณฑ์ยำงหดตัวต่อเนื่อง
มูลค่ำกำรส่งออกอำหำรทะเลกระป๋องและแปรรูป ปรับดีขนึ้ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดในโรงงำนที่ปรับดีขึ้น
มูลค่ำส่งออกชะลอลงในทุกตลำดสำคัญ ยกเว้น มำเลเซีย
มูลค่ำกำรนำเข้ำ* ขยำยตัวมำกขึน้ จำกไตรมำสก่อน ตำมกำรนำเข้ำในกลุ่มสินค้ำทุนเป็นสำคัญ

หมำยเหตุ : * หักอำกำศยำน เรือ แท่น
ที่มำ : กรมศุลกำกร, คำนวณโดย ธปท. และสำนักงำนพำณิชย์จังหวัด

หน่วย : % แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
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การบริ
องเทีวย่ เพิว…
กำรผลิโภคภาคเอกชนและการท่
ตภำคอุตสำหกรรมขยำยตั
ม่ ขึ้น
ตำมกำรผลิตน้ำมันปำล์มดิบ และยำงพำรำแปรรูป
MPI*

น้ามัน
ปาล์มดิบ

ยางพารา
แปรรูป

ไม้ยางและ
ผลิตภัณฑ์

ถุงมือยาง

อาหารทะเล
กระป๋อง

• ยำงพำรำแปรรูป ขยำยตัวใกล้เคียงไตรมำสก่อน ตำมควำม
ต้องกำรยำงแท่งและยำงแผ่นที่ยังมีต่อเนื่องเพื่อผลิตยำงล้อใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์

50.8
16.9 15.5

7.5 11.6

• น้ำมันปำล์มดิบ กลับมำขยำยตัว ตำมผลผลิตที่เข้ำโรงงำนสูง
กว่ำปีก่อน และกำรที่ผลผลิตปำล์มเข้ำ low season ช้ำกว่ำปกติ

16.9

4.4

1.3
-2.2

-6.6

Q3-64

• ไม้ยำงและผลิตภัณฑ์ ขยำยตัวชะลอลง จำกกำรขำดแคลน
พลังงำนในจีน ทำให้โรงงำนบำงส่วนถูกจำกัดกำรผลิต

Q4-64

* ดัชนีกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม (Manufacturing Production Index : MPI)
ที่มำ : กรมศุลกำกร, คำนวณโดย ธปท.
หน่วย: % แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีกอ่ น

-12.5
-28.5

• ถุงมือยำง กลับมำขยำยตัว จำกควำมต้องกำรถุงมือยำงที่
เพิ่มขึ้น เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ของ COVID-19
• อำหำรทะเลกระป๋อง ปรับดีขนึ้ จำกไตรมำสก่อน ตำมกำรผลิตที่
เริ่มกลับมำเป็นปกติหลังกำรแพร่ระบำดในโรงงำนเริ่มคลี่คลำย
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กำรลงทุนปรับดีขึ้น ทั้งกำรลงทุนภำคเอกชนและกำรลงทุนภำครัฐ
กำรลงทุนภำครัฐหดตัวน้อยลง

กำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวมำกขึน้
ปรับดีขึ้น ในเกือบทุกหมวด ทั้งยอดจำหน่ำย
ปูนซีเมนต์ มูลค่ำจำหน่ำยเครื่องจักรในประเทศ
พื้นที่ขอรับอนุญำตก่อสร้ำง มูลค่ำกำรนำเข้ำสินค้ำทุน

ยกเว้น ยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพำณิชย์
% YoY

+3.2%
(Q3/64 +1.0%)

ดัชนีกำรลงทุนภำคเอกชน

-7.2%

(Q3/64 -13.2%)
ผลจำกกำรเบิกจ่ำยในหมวดทีด่ ิน
และสิ่งก่อสร้ำงที่กลับมำขยำยตัว

4

กำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยประจำ
ชะลอลง

2

0
Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64 Q4/64
-2
หน่วย : % แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
ที่มำ : กรมบัญชีกลำง กรมศุลกำกร และกรมขนส่งทำงบก , คำนวณโดย ธปท.

กำรเบิกจ่ำยรวมของภำครัฐ
ชะลอลง

+5.8%
(Q3/64 +32.6%)

+0.9%
(Q3/64 +7.1%)
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การบริโภคภาคเอกชนและการท่องเทีย่ ว…
ด้ำนรำยได้เกษตรกรชะลอลง จำกรำคำยำงพำรำที่ปรับลดลงเป็นสำคัญ
รำยได้เกษตรกรขยำยตัวชะลอลง

+0.8%
(Q3/64 +18.7%)
จำกด้ำนรำคำที่กลับมำหดตัวตำมรำคำยำงเป็นสำคัญ
ขณะที่ปริมำณขยำยตัวตำมผลผลิตปำล์มที่เร่งขึ้น

ยำงพำรำ

รำคำกลับมำหดตัว จำกปัจจัยฐำนสูงปีกอ่ นที่ผลผลิตลดลงจำกฝนตกชุก
และน้ำท่วมขังบำงพื้นที่ รวมถึง Sentiment ในตลำดล่วงหน้ำปรับดีขึ้น
-7.2% +0.5% ขยำยตัวใกล้เคียงไตรมำสก่อน จำกปริมำณน้ำที่มเี พียงพอ ทำให้
(+0.5%)
(+13.7%)
ต้นอุดมสมบูรณ์
รำคำ

ปริมำณ

ปำล์มน้ำมัน
รำคำ
ปริมำณ

รำคำขยำยตัวต่อเนือ่ ง ตำมรำคำตลำดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง
+37.0% +53.7% ผลผลิตขยำยตัวเร่งขึน้ ฝนที่ตกเพียงพอ ทำให้ผลผลิตเข้ำสูช่ ว่ ง
(+84.7%)
(+4.9%)
Low-Season ช้ำกว่ำปีก่อน
กุ้งขำว
รำคำ
ปริมำณ

รำคำกลับมำขยำยตัว จำกอุปสงค์ต่ำงประเทศทีม่ มี ำกขึน้ และ
+3.6% -12.7% ผลผลิตที่เริ่มขำดแคลนในช่วงปลำยปี
ผลผลิตหดตัวมำกขึน้ เนื่องจำกเกษตรกรลงลูกกุ้งน้อยใน
(-9.2%)
(-6.9%)
ไตรมำส 3 และโรคระบำดในกุง้ ทีย่ ังรุนแรง
ที่มำ : สำนักงำนสถิติกำรเกษตร คำนวณโดย ธปท.

หน่วย : % แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน, ( ) คือ % Q3/64
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เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ
ตลำดแรงงำนดีขนึ้ เล็กน้อย แต่ยังเปรำะบำง

อัตรำเงินเฟ้อเพิม่ ขึน้

จำนวนผู้ประกันตน ม.33 (แสนคน)
• กำรจ้ำงงำนดีขึ้นเล็กน้อย จำกจำนวนผู้ประกันตน
ในมำตรำ 33 ที่เพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ
• ธุรกิจโรงแรมมีจ้ำงงำนเพิ่มขึ้นบ้ำงแต่ยังระมัดระวัง
ไม่ให้เป็นภำระต้นทุนของธุรกิจ
• ธุรกิจกำรค้ำบำงแห่งเริ่มกลับมำจ้ำงงำนล่วงเวลำ
• อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรผลิต
ยังพบปัญหำขำดแคลนแรงงำน

8.6
8.4 8.33
8.2
8.0
7.8
7.6

ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคม, คำนวณโดย ธปท. และกระทรวงพำณิชย์

7.10

7.15

Q4/64

Q2/64

Q1/64

Q4/63

Q3/63

Q2/63

Q1/63

7.0

Q4/62

7.2

Q3/64

7.4

1.43%

Q3/64

2.99%

Q4/64

• รำคำพลังงำนเร่งขึ้น ตำมควำมต้องกำรใช้
ที่มำกขึ้น ขณะที่กำรผลิตลดลง
• รำคำอำหำรสดปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
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เงินฝำกขยำยตัวต่อเนือ่ ง เงินให้สนิ เชือ่ ชะลอลง
อัตรำกำรขยำยตัวของสินเชื่อธุรกิจ* 0.03%

เงินฝากรวม

1.35

ล้านล้านบาท

+5.8%

(Q3/64 + 5.2%)

เงินให้สนิ เชื่อรวม

1.39

ล้านล้านบาท

+2.5%

(Q3/64 + 3.0%)
หน่วย : %การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
* ข้อมูลล่าสุดถึงเดือน พ.ย. 64

ค้าส่งค้าปลีก
10

20

5.9

5
0

ที่พกั แรม

2.4
Q1/64

Q2/64

Q3/64

พ.ย.-64

8.0

10
0

1.6
Q1/64

ผลิต
10

-10

-0.7
Q1/64

Q2/64

Q3/64

พ.ย.-64

อสังหาริมทรัพย์
0.1

0

Q2/64

Q3/64

พ.ย.-64

16
8
0
-8

0
Q1/64

Q2/64

Q3/64

-1.7

พ.ย.-64

* ข้อมูลสินเชื่อรวมทั้งธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ล่าสุด ณ สิ้นเดือน พ.ย. 64
หมายเหตุ : สัดส่วนสินเชื่อธุรกิจ ธพ. 76% SFIs 24%
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กำรระบำดของ COVID-19 สำยพันธุ์ Omicron
เริ่มส่งผลต่อกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
จานวนผู้ติดเชื้อรายวัน1ตัง้ แต่ 1 มี.ค. 64 – 22 ม.ค. 65

เครื่องชี้เร็ว Facebook Movement Range สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ม.ค. 65

ตุลำคม 64

ไตรมำส 4/64

พฤศจิกำยน 64

ธันวำคม 64

1-21 มกรำคม 65

28 มิ.ย. 64 ปิดแคมป์คนงำนก่อสร้ำง
ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

ภำคใต้
กทม.
ภำคอีสำน
ภำคเหนือ

อีสาน

ใต้
กทม.
เหนือ

1 จำนวนผู้ติดเชื้อรำยวัน โดยเฉลี่ย 7 วันย้อนหลัง

หมำยเหตุ : หน่วย: % กำรเปลี่ยนแปลงเทียบกับ Baseline (ก.พ. 63)

ที่มำ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข และ Facebook Movement Range Maps (ณ เดือนมกรำคม 2565)
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แนวโน้มเศรษฐกิจภำคใต้ในไตรมำส 1 ปี 2565 คำดว่ำทรงตัวเมือ่ เทียบกับไตรมำสก่อน
โดยกำรบริโภคฟืน้ ตัวได้จำกัด ส่วนกำรท่องเที่ยวคำดว่ำปรับดีขึ้นบ้ำง
การบริโภค
แนวโน้ม
ไตรมำส 1/65
ปัจจัยเสี่ยง

การท่องเที่ยว

หดตัวใกล้เคียงไตรมำสก่อน สินค้ำอุปโภคบริโภค
ปรั บ แย่ล งเล็ ก น้ อ ยจำกควำมกั งวลกำรระบำด
ของ Omicron ด้ำนยำนยนต์ดีต่อเนื่อง

หดตัวน้อยลงจำกไตรมำสก่อน จำกจำนวน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ ำ งชำติ ที่ ยั ง เพิ่ ม ขึ้ น ขณะที่
นักท่องเที่ยวไทยคำดว่ำใกล้เคียงไตรมำสก่อน

• ค่ำครองชีพที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
• กำลังซื้อของผู้บริโภคโดยรวมยังเปรำะบำง

• ควำมกังวลเรื่องกำรระบำดของ
COVID-19

ดัชนีกำรจองห้องพัก
Phuket

80

Ko Samui

60

ที่มำ : Siteminder

40

1 ธ.ค. 64

1 ม.ค. 65

1 พ.ย. 64

1 ก.ย. 64

1 ต.ค. 64

1 ส.ค. 64

1 ก.ค. 64

1 มิ.ย. 64

1 พ.ค. 64

0

1 เม.ย. 64

20
1 ม.ค. 64

• โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน เฟส 4
• กำรผ่อนคลำยมำตรกำรเข้ำ
ประเทศของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ

1 ก.พ. 64
1 มี.ค. 64

ปัจจัยสนับสนุน

• มำตรกำรกระตุ้นกำลังซื้อจำกภำครัฐ อำทิ
โครงกำรคนละครึ่งเฟส 4 มำตรกำรช้อปดีมีคืน
โครงกำรเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิกำร
แห่งรัฐ
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กำรผลิตเพือ่ ส่งออก กำรลงทุนและอสังหำริมทรัพย์ มีแนวโน้มชะลอลง
ตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดของ Omicron
การผลิตเพื่อการส่งออก
ขยำยตัวชะลอลงจำกไตรมำสก่อน
แนวโน้ม
ไตรมำส 1/65 จำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำ

และควำมเสี่ยงจำก Supply chain disruption

Global Container Freight Index
12000

ปัจจัย
เสี่ยง

9000
6000

• เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำอำจชะลอลง
• ค่ำระวำงเรือที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
• ต้นทุนวัตถุดบิ เพิ่มขึ้นสูง อำทิ ปำล์มน้ำมัน
และอำหำรทะเล
• ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน

3000

ที่มำ : Freightos data

1 ม.ค. 65

1 ธ.ค. 64

1 พ.ย. 64

1 ก.ย. 64

1 ต.ค. 64

1 ส.ค. 64

1 ก.ค. 64

1 มิ.ย. 64

1 พ.ค. 64

1 เม.ย. 64

1 ม.ค. 64

1 ก.พ. 64
1 มี.ค. 64

0

ปัจจัย • กำรเติบโตของอุตสำหกรรมยำนยนต์โลกที่
สนับสนุน
คำดว่ำมีต่อเนื่อง

การลงทุนและอสังหาฯ
ขยำยตัวชะลอลงจำกไตรมำสก่อน
โดยผู้ประกอบกำรชะลอกำรลงทุน
เพื่อรอดูทิศทำงเศรษฐกิจ
• ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน

• กำรผ่อนปรนเกณฑ์ LTV และ
มำตรกำรลดค่ำจดทะเบียนกำร
โอนและจำนองอสังหำฯ
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รำยได้เกษตรกรมีแนวโน้มขยำยตัว
แนวโน้มรายได้เกษตรกร
ขยำยตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จำกไตรมำสก่อน
จำกด้ำนรำคำเป็นสำคัญ โดยเฉพำะรำคำปำล์มน้ำมัน และกุ้งขำว

•

ปำล์มน้ำมัน รำคำมีแนวโน้มขยำยตัวเพิ่มขึ้น ตำมปริมำณผลผลิตที่ชะลอลงและเข้ำสู่ฤดูกำลขำลง (Low-season)
ขณะที่ควำมต้องกำรบริโภคมีแนวโน้มทรงตัว

•

กุ้งขำว รำคำมีแนวโน้มยังอยู่ในระดับสูง และขยำยตัวเพิ่มขึ้น จำกปริมำณผลผลิตที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ จำกสถำนกำรณ์โรค
ระบำดในกุ้งที่รุนแรงกว่ำปีก่อน

•

ยำงพำรำ รำคำมีแนวโน้มหดตัวน้อยลง ด้ำนผลผลิตคำดว่ำขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปริมำณน้ำฝนที่เพียงพอ
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01

ภำพรวมเศรษฐกิจกำรเงินภำคใต้ ไตรมำส 4 ปี 2564 และแนวโน้ม

02

สรุปมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยและลูกหนี้ภำคธุรกิจ

03

เตือนภัยทำงกำรเงิน
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สรุปมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ ปี 2565

ติดต่อหมอหนีภ้ ำคใต้
02-283-6777
@dr1213
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01

ภำพรวมเศรษฐกิจกำรเงินภำคใต้ ไตรมำส 4 ปี 2564 และแนวโน้ม

02

สรุปมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยและลูกหนี้ภำคธุรกิจ

03

เตือนภัยทำงกำรเงิน
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เตือนภัยทำงกำรเงิน
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Q&A
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แบบประเมินผลงำนแถลงข่ำวภำวะเศรษฐกิจและกำรเงินภำคใต้ ไตรมำส 4 ปี 2564
และสรุปภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยและลูกหนีภ้ ำคธุรกิจ

หน้า 23/23

