ภำวะเศรษฐกิจและกำรเงินภำคใต้ ไตรมำส 2 ปี 2564 และ
สรุปภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยและลูกหนี้ภำคธุรกิจ

โสภี สงวนดีกุล
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
ธนำคำรแห่งประเทศไทย สำนักงำนภำคใต้
5 สิงหำคม 2564
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01

ภำพรวมเศรษฐกิจภำคใต้
ไตรมำส 2 ปี 2564 และแนวโน้ม

02

สรุปภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยและ
ลูกหนีภ้ ำคธุรกิจ

2 / 22

01

ภำพรวมเศรษฐกิจภำคใต้
ไตรมำส 2 ปี 2564 และแนวโน้ม

02

สรุปภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยและ
ลูกหนีภ้ ำคธุรกิจ
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เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2564

ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม

การอุปโภคบริโภค
ปรับลดลง แม้มาตรการภาครัฐ
ช่วยพยุงกาลังซื้อได้บางส่วน

การส่งออก
ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ช่วยพยุง
- การผลิตภาคอุตสาหกรรม
- การลงทุนภาคเอกชน

เสถียรภาพ
ภายในประเทศ

การท่องเทีย่ ว
ยังคงอ่อนแอจากมาตรการจากัด
การเดินทางระหว่างประเทศ

การใช้จ่ายภาครัฐ

ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน
สะท้อนถึงบทบาทในการพยุง
เศรษฐกิจของภาครัฐ

อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป กลับมาเป็นบวก ตามอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นสาคัญ
ตลาดแรงงาน เปราะบางมากขึ้น
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ประเด็นเด่นเศรษฐกิจภาคใต้
ไตรมาส 2 ปี 2564

การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกสามที่รนุ แรงขึน้
และ ปัญหาการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์

จำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ในภำคใต้
เพิ่มสูงต่อเนือ่ ง

ปัญหำขำดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์

จานวนผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่ในแต่ละเดือน
20,000

15,225

It's composed
15,000 mostly of
hydrogen and helium

10,000

3,246

5,000
0

44

10

It's composed mostly of
hydrogen and helium

Q2/64

5,523

65

ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

o ไตรมาส 2 ปี 64 จานวนผู้ติดเชื้อในภาคใต้เพิ่มขึ้นสูงตั้งแต่เดือน
เม.ย. 64 ทาให้หลายจังหวัดมีมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออก
ที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

o ไตรมาส 2 ปี 64 ค่าขนส่งทางเรือเร่งตัวอีกครัง้ หลังพบการระบาดที่
ท่าเรือตอนใต้ของจีน ทาให้มีตู้ตกค้างมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการส่งออก
และการผลิตอุตสาหกรรมภาคใต้
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เศรษฐกิจภาคใต้ ไตรมาส 2 ปี 2564
การอุปโภคบริโภค *

หดตัวจากไตรมาสก่อน ผลกระทบจากการระบาด COVID-19
ระลอกสาม กระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวและการอุปโภคบริโภค

ปรับลดลง จากกาลังซื้อที่เปราะบาง หดตัวสูงต่อเนือ่ ง จากทั้งมาตรการ
รวมถึงเม็ดเงินจากมาตรการภาครัฐ จากัดการเดินทางระหว่างประเทศ
และการระบาดระลอกสามที่กระทบ
ลดลงจากไตรมาสก่อน
ต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ

รายได้เกษตรกร
ขยายตัวมากขึน้ จากด้านราคาเป็น
สาคัญ ซึ่งช่วยพยุงกาลังซื้อ
ได้บางส่วน

การผลิตอุตสาหกรรม

การท่องเทีย่ ว

ชะลอลง ผลกระทบจากทั้งปัญหา
ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึง
การระบาดในพื้นที่ทรี่ ุนแรงขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน

การลงทุนภาครัฐ
ขยายตัวในเกณฑ์ดี แม้ชะลอลง
เล็กน้อยจากไตรมาสก่อน

การส่งออก
ขยายตัวต่อเนือ่ ง ตามปัจจัย
ราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น

เสถียรภาพเศรษฐกิจ
• อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป กลับมาเป็นบวก
จากที่ติดลบในไตรมาสก่อน ตาม
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงที่เร่งตัว

กลับมาขยายตัว โดยปรับดีขึ้นใน
เกือบทุกหมวด แต่เริ่มเห็นสัญญาณ
• ตลาดแรงงาน ยังคงเปราะบางและน่า
ชะลอลงช่วงปลายไตรมาส
กังวล จากทั้งจานวนผู้ประกันตน ม.
33 และรายได้แรงงานทีล่ ดลงต่อเนื่อง

หมำยเหตุ : ขจัดปัจจัยฤดูกำล (ซึ่งรวมถึงผลของฐำนต่ำในระยะเดียวกันปีก่อนที่มีมำตรกำรปิดเมือง) (seasonal adjusted)
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การบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยวหดตัวมากขึน้
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม

ภาคเศรษฐกิจทีห่ ดตัวจากไตรมาสก่อน
กำรบริโภคภำคเอกชนปรับลดลง

กำรท่องเทีย่ วยังหดตัวสูง

ผลจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม แม้มีมาตรการ
ภาครัฐและรายได้เกษตรกรพยุงกาลังซื้อไว้บางส่วน โดยการใช้จ่าย
ปรับลดลงหลายหมวด ทั้งสินค้าในชีวิตประจาวัน ยานยนต์ และ
ค่าใช้จ่ายหมวดบริการ
ดัชนีอุปโภคบริโภคภำคเอกชน
Index SA (Q4/63 = 100)

สินค้าในชีวิตประจาวัน

-6.1%

ยานยนต์

-4.0%

120

นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงหดตัวสูงจากมาตรการจากัดการ
เดิ น ทางระหว่า งประเทศที่ ยั ง คงมีอ ยู่ ขณะที่ นั กท่ อ งเที่ย วไทย
ลดลงจากไตรมาสก่ อ น จากการแพร่ ร ะบาดของ COVID-19
ระลอกสาม
จำนวนผูย้ ยี่ มเยือนชำวไทย

80
40

60

0

Q1/63

Q2/63

Q3/63

Q4/63

Q1/64

Q1/64 9.2%

120

80

Q4/63

Q2/64 5.6%

Index SA (Q4/63 = 100)

- 6.3%

100

อัตรำกำรเข้ำพัก 2564

Q2/64

- 61.3%
Q4/63

Q1/63

Q2/63

Q3/63

Q4/63

Q1/64

Q2/64

* % แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเมือ่ เทียบกับไตรมำสก่อน โดยตัดผลของฐำนต่ำในระยะเดียวกันปีก่อนที่มมี ำตรกำรปิดเมืองออกไป (seasonal adjusted)
ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำ
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การผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวชะลอลง ส่วนหนึ่งจากปัญหา
ขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ และการระบาดในพืน้ ทีร่ นุ แรงขึ้น

ภาคเศรษฐกิจทีม่ สี ัญญาณชะลอลง
MPI*

ยำงพำรำ
แปรรูป

อำหำรทะเล
แช่เย็นฯ

อำหำรทะเล
กระป๋อง

ถุงมือยำง
19.8

10.1

1.5

0.6

3.7

0.4
-3.8

- ยางพาราแปรรูป กลับมาขยายตัวเล็กน้อย ตาม
ความต้องการยางแท่งจากตลาดคู่ค้าที่เพิ่มขึ้น
- อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป กลับมาขยายตัว
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดในประเทศคู่ค้า
คลี่คลาย
- อาหารทะเลกระป๋องและถุงมือยาง กลับมาหดตัว
ผลจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และ
การระบาดในพื้นที่ที่รุนแรงขึ้น

-10.3

-18.3
Q1-64

-15.3

Q2-64

หน่วย : % การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
* ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index)
ที่มำ : กรมศุลกำกร คำนวณโดย ธปท.

8 / 22

มูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสก่อน
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากด้านราคา

ภาคเศรษฐกิจทีข่ ยายตัว
มูลค่ำส่งออกสินค้ำผ่ำนด่ำนภำคใต้
150
100
50

0
-50

ผลิตภัณฑ์
ยาง
140.6

ยางพารา
แปรรูป

67.0
26.8

ส่งออก
รวม
ผลิตภัณฑ์
จากไม้

60.1

ทะเล
กระป๋อง

51.7
23.5

Index (Q4-62=100)

225
39.8

56.4

สหรัฐฯ

175

ยุโรป
ญี่ปุ่น

มาเลเซีย ส่งออกรวม

125

จีน

75

-0.5

-26.6
Q1-64

ดัชนีมลู ค่ำส่งออกไปประเทศคูค่ ำ้ สำคัญของภำคใต้

Q2-64

25
Q4-62

ตะวันออกกลาง

Q1-63

Q2-63

Q3-63

Q4-63

Q1-64

Q2-64

หน่วย : % การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน

- มูลค่าการส่งออก ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน จากด้านราคาเป็นสาคัญ เนื่องจากราคายางพาราอยู่ในระดับสูงกว่าปีก่อน
- อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง หดตัวมากขึ้น
- เมื่อแยกตามประเทศคู่ค้า มูลค่าส่งออกขยายตัวในตลาดจีนและมาเลเซียเป็นสาคัญ
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รายได้เกษตรกรขยายตั
วมากขึน้
รำยได้เกษตรกร

ภาคเศรษฐกิจที่ขยายตัว
รำยได้เกษตรกรขยำยตัวมำกขึน้

+59.3%

(Q1/64 + 34.1%)
จำกด้ำนรำคำที่ขยำยตัวมำกขึ้น
ส่วนผลผลิตชะลอลง

ยำงพำรำ
รำคำ

ปริมำณ

+59.0% +6.7%
(+ 42.7%)

(+ 4.5%)

ราคาขยายตัวมากขึน้ จากฐานต่าที่มีการระบาดของ COVID-19
ผลผลิตขยายตัวมากขึน้ จากฐานต่าที่มีภัยแล้งและเปิดกรีดช้า

ปำล์มน้ำมัน
รำคำ

ปริมำณ

+76.7% -2.1%
(+ 17.5%)

(+ 8.7%)

ราคาขยายตัวมากขึน้ จากสต็อกที่อยู่ในระดับต่า
ผลผลิตกลับมาหดตัว จากการเหลื่อมฤดูกาล

กุ้งขำว

ราคาขยายตัวมากขึน้ จากฐานต่าที่มีการระบาดของ COVID-19
+4.4% +2.7% ผลผลิตกลับมาขยายตัว จากการลงลูกกุ้งเพิ่ม ผลจากความมั่นใจ
(-7.7%)
(+ 1.3%)
หลังตลาดเริ่มฟื้นตัว
รำคำ

ปริมำณ

* % แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน, ( ) คือ % ใน Q1/64
ที่มำ : สำนักงำนสถิติกำรเกษตรกร คำนวณโดย ธปท.
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ภาคเศรษฐกิจที่ขยายตัว

การลงทุนยังขยายตัวดี ทั้งการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน

กำรลงทุนภำครัฐยังขยำยตัวดี

กำรลงทุนภำคเอกชนกลับมำขยำยตัว

+60.5%

+1.5%

(Q1/64 + 69.7%)
ยังเบิกจ่ำยได้ในเกณฑ์ดี
• แม้ชะลอลงเล็กน้อยตำมกำรเบิกจ่ำยในหมวดเงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจและหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
จำกปัจจัยฐำนสูงในปีก่อน
• อย่ำงไรก็ตำม หำกเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยปีปกติ
กำรลงทุนภำครัฐยังเบิกจ่ำยได้ในเกณฑ์ดี

ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำ

(Q1/64 -1.2%)
ปรับดีขึ้นในเกือบทุกหมวด
ยอดจำหน่ำยปูนซีเมนต์
มูลค่ำจำหน่ำยเครื่องจักรในประเทศ
ยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพำณิชย์
มูลค่ำนำเข้ำสินค้ำทุน
ยกเว้น พื้นที่ขอรับอนุญำตก่อสร้ำง
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ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

ตลาดแรงงานภาคใต้ยงั คงเปราะบางมากขึน้ และน่ากังวล

ตลำดแรงงำนเปรำะบำงมำกขึน้ และน่ำกังวล
สะท้อนจากจานวนผู้ประกันตนในมาตรา 33
ที่ปรับลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน
จำนวนผู้ประกันตนมำตรำ 33

7.19

แรงงานส่วนใหญ่มีรายได้ลดลง หลายธุรกิจยังคงจ้างงาน
เท่าทีจ่ าเป็น และปรับรูปแบบการทางาน
ธุรกิจโรงแรม : จ้างเฉพาะพนักงานที่มีอายุงานสูงและมีทักษะสาคัญ โดยลด
จานวนวันทางานหลือ 5-10 วัน/เดือน
ธุรกิจห้างสรรพสินค้า : ปรับลดจานวนวันทางานและหมุนเวียนพนักงานไป
ด้านงานขายออนไลน์เป็นหลัก

แสนคน

7.14

กำรระบำดของ COVID-19 ต่อกำรจ้ำงงำน

แสนคน

ธุรกิจร้านอาหาร : ปรับให้สลับกันมาทางาน
ธุรกิจการผลิต : บางรายลดกาลังแรงงานในสายการผลิตลง

Q1/64
ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคม คำนวณโดย ธปท.

Q2/64

ธุรกิจก่อสร้าง : เพิ่มมาตรการเข้มงวดกับแรงงาน เช่น ห้ามเดินทางหรือพบปะ
เพื่อนนอกแคมป์
ที่มำ : กำรสำรวจโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย
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ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตรำกำรขยำยตัวของสินเชือ่ ธุรกิจ* +3.2%

เงินฝำกรวม

1.29

ล้านล้านบาท

+3.1%
(+ 7.4%)

ค้าปลีกค้าส่ง
6

1.38

ล้านล้านบาท

+4.3%
(+ 4.5%)

ที่พักแรม
4.9%

18

4

12

2

6

0

0

Q3/63

เงินให้สนิ เชือ่ รวม

เงินฝากและเงินให้สินเชื่อยังขยายตัว

Q4/63

Q1/64

Q2/64

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

ผลิต

อสังหาริมทรัพย์

0.00

16

-5
-10

8.3%

-6.4%

-15

10.9%

8
0

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

หน่วย : %การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน

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

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

อัตรำกำรขยำยตัวของสินเชือ่ ส่วนบุคคล**
+3.0%
เช่าซือ้ รถยนต์
6
4
2
0

1.7% 0.9%
Q3/63

Q4/63

Q1/64

Q2/64

ที่อยู่อาศัย

2.0

0.9% 1.0%

1.0
0.0
Q3/63

Q4/63

Q1/64

Q2/64

ส่วนบุคคล
7.2% 8.0%

15
10
5
0
Q3/63

Q4/63

Q1/64

Q2/64

**ข้อมูลเฉพาะสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ล่าสุด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.64
หมายเหตุ สัดส่วนสินเชื่ออุปโภคบริโภค ธพ. 40% ของผู้ให้บริการทั้งหมด
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แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้

การระบาดที่รนุ แรงขึ้นในทุกภูมภิ าค และยกระดับมาตรการควบคุมในบางพื้นที่
ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง

จานวนผูต้ ดิ เชื้อสะสม

จานวนผูต้ ดิ เชื้อสะสมรายวันตั้งแต่ 1 เม.ย. – 31 ก.ค.2564
1–31 ก.ค.64
19 ก.ค. 64 ประกาศยกระดับกาควบคุม
13 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึง สงขลา ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส
28 มิ.ย. 64 ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง
ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

มิถุนำยน 2564
ภาคอีสาน
51,050

ภาคใต้

48,949
ภาคเหนือ
29,985

กรกฎำคม 2564

-25%

-15%
-16%

-17%
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ที่มำ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข และ Facebook Movement Range Maps (ข้อมูลล่ำสุด ณ 18 ก.ค. 64)

-26%

-13%
-29%

-24%

หน่วย: % การเปลีย่ นแปลงเทียบกับ Baseline (ก.พ. 63)
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แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำ
ที่ฟื้นตัวมำกขึ้น

มีแนวโน้มฟื้นตัวช้า ทั้งนี้ การเปลีย่ นแปลงขึน้ กับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นสาคัญ

มำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจของภำครัฐ

ประมำณกำรเศรษฐกิ
ประมำณกำรเศรษฐกิ
จไทยจไทย

ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยเสีย่ ง

กำรระบำดของ COVID-19 รำยได้เกษตรกร กำรขำดแคลน
ที่รุนแรงขึ้น
ที่มีแนวโน้มชะลอลง ตู้คอนเทนเนอร์

ที่มำ : กำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน ครั้งที่ 5/2564 (4 ส.ค. 64)
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เศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 2 ปี 2564

Key takeaway

• ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 2 ปี 2564 หดตัวจากไตรมาสก่อน ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก
สาม ที่ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับลดลง

• การท่องเทีย่ วของคนไทยและเครือ่ งชีก้ ารอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับลดลงจากไตรมาสก่อน แม้มีปัจจัยด้านรายได้
เกษตรกรที่ยังขยายตัวมาช่วยพยุงกาลังซื้อบางส่วน
• ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลงจากไตรมาสก่อน จากผลกระทบของค่าขนส่งทางเรือที่ปรับสูงขึ้นมาก ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่รุนแรงขึ้น
• อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกยังขยายตัวต่อเนื่องตามปัจจัยราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น ด้านการลงทุนภาครัฐชะลอลงเล็กน้อย
ขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน
• ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับมาเป็นบวกอยู่ที่ร้อยละ 2.72 จากที่ติดลบในไตรมาสก่อน ตามราคา
น้ามันเชื้อเพลิงที่เร่งตัวขึ้นเป็นสาคัญ ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบางและน่ากังวล สะท้อนจากจานวนผูป้ ระกันตนในระบบ
ประกันสังคมในมาตรา 33 ที่ยังคงลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน
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01

ภำพรวมเศรษฐกิจภำคใต้
ไตรมำส 2 ปี 2564 และแนวโน้ม

02

สรุปภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยและ
ลูกหนีภ้ ำคธุรกิจ
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สรุปภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อย
มำตรกำร / โครงกำร
มำตรกำรช่วยเหลือลูกหนีร้ ำยย่อย ระยะที่ 3
(ยื่นขอรับควำมช่วยเหลือจำก สง. ถึง 31 ธ.ค. 64)

คลินิกแก้หนี้

“ แก้ปัญหำหนี้สำรพัดบัตร
และหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มหี ลักประกัน ”

มหกรรมไกล่เกลีย่ สินเชือ่ เช่ำซือ้ รถยนต์ออนไลน์
พักชำระหนี้ 2 เดือน

สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทำงตรง
และทำงอ้อมจำกมำตรกำรของภำครัฐ

หมอหนี้เพือ่ ประชำชน

สำหรับลูกหนี้ที่ต้องกำร
เรียนรู้วิธีกำรแก้ไขหนี้

ช่องทำงติดต่อ

สถำนะลูกหนี้
ไม่เป็น NPL
ณ 1 มี.ค. 63
เป็น NPL
ก่อน 1 ก.พ. 64
หนี้ทุกสถำนะ
หนี้ทุกสถำนะ
ทุกประเภทสินเชื่อ

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
ลงทะเบียนผ่ำนเว็บไซต์ www.1213.or.th/App/DMed/V1

ได้ถึง 31 ส.ค. 64

ติดต่อเจ้ำหนี้เพื่อขอรับควำมช่วยเหลือโดยตรงจำกธนำคำร
เจ้ำหนี้ ตั้งแต่ 19 ก.ค.-15 ส.ค.64
www.bot.or.th/app/doctordebt สมัครที่ DrdebtBOT-SRO@bot.or.th
หรือ Add LINE@ พิมพ์ “@dr1213”
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ข่าวดี

มหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์

31 ส.ค. 64
ครอบคลุมลูกหนี้บุคคลธรรมดำ ทุกกลุ่ม ทุกสถำนะ และมีค่ำธรรมเนียมที่เหมำะสม
(1) รถยังไม่ถกู ยึดทุกสถำนะ
(2) รถถูกยึดแล้วแต่ยังไม่ถูกขำยทอดตลำด
(3) รถถูกขำยทอดตลำดแล้ว แต่ยังมีหนี้เช่ำซื้อส่วนขำด
“ลงทะเบียนผ่ำนเว็บไซต์ www.1213.or.th/App/DMed/V1”
แจ้งขอความช่วยเหลือด้านการชาระหนี้
Call Center : 1213
Facebook : Hotline1213
Email : fcc@bot.or.th Website : www.1213.or.th
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2

สรุปภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ภำคธุรกิจ

มำตรกำร / โครงกำร

สินเชื่อฟื้นฟู

ลูกหนี้เดิม
วงเงิน < 500 ลบ.
ระยะ 5 ปี + ดอกเบี้ย < 5%
(ดอกเบี้ย 2% ใน 2 ปีแรก
และรัฐชดเชยดอกเบี้ย 6 เดือนแรก)

ลูกหนี้ใหม่

สถำนะลูกหนี้

ขอกู้ < 30% ของวงเงิน

(31 ธ.ค. 62 หรือ 28 ก.พ. 64
แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่ำ แต่ต้อง < 150 ลบ.)

ขอกู้ < 20 ลบ.

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

ไม่เป็น NPL
ณ 31 ธ.ค. 62

ติดต่อขอสินเชื่อกับ
ธนำคำรเจ้ำหนี้โดยตรง

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Call center 02 283 6112

ไม่เป็น NPL
ณ 31 ธ.ค. 62

พักชำระหนี้ 2 เดือน
สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
จำกมำตรกำรของภำครัฐ เริ่มตั้งแต่งวดกำรชำระหนี้ ก.ค. 64 เป็นต้นไป

ช่องทำงติดต่อ

หนี้ทุกสถำนะ

ติดต่อกับธนำคำร
เจ้ำหนี้โดยตรง

E-mail : FinRehab@bot.or.th

ติดต่อเจ้ำหนี้เพื่อขอรับควำมช่วยเหลือ
โดยตรงจำกธนำคำรเจ้ำหนี้ ตั้งแต่ 19 ก.ค.-15 ส.ค.64
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Q&A
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แบบประเมินผลงำนแถลงข่ำวภำวะเศรษฐกิจและกำรเงินภำคใต้ ไตรมำส 2 ปี 2564
และ สรุปภำพรวมมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยและลูกหนี้ภำคธุรกิจ
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