
เศรษฐกจิภาคใต้ตอนลา่งและผลกระทบจากโควดิ-19

ธีระพร ศรีรัตน์
ผู้อ านวยการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคใต้
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563
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ภาคใต้          1.40 ล้านล้านบาท
7 จังหวัด   0.52 ล้านลา้นบาท 

(36.8% ของภาคใต)้

ท่ีมา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เศรษฐกจิของภาคใตต้อนลา่งพึง่พาภาคเกษตร โดยเฉพาะยางพารา 
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเปน็หลกั

โครงสรา้งเศรษฐกจิ 7 จังหวดั
ปี 2561
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คือ สัดส่วนจ านวนแรงงานปี 2562
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โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิภาคใต้ตอนล่างในวงกว้าง

ภาคเกษตร
ได้รับผลกระทบทางอ้อม 
ตามราคายางพาราที่ลดลงเป็นส าคัญ 

ภาคการคา้ปลกีคา้สง่
ได้รับผลกระทบมากตามก าลังซื้อ
ของประชาชน และแรงงานในพื้นที่ซึ่งมี
รายได้ลดลง

ภาคอุตสาหกรรม
ได้รับผลกระทบจากค าสั่งซื้อ

ต่างประเทศที่ลดลง
อย่างไรก็ดี บางอุตสาหกรรม
ได้รับอานิสงส์จากโควิด-19 

อาทิ ถุงมือยาง 

ภาคการทอ่งเที่ยว
ได้รับผลกระทบสูง โดยเฉพาะรายได้จากนักท่องเที่ยว
มาเลเซีย เนื่องจากยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้

3 / 9



แนวโนม้เศรษฐกจิภาคใต้ตอนลา่งในระยะถดัไป

ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยสนับสนุน
แยกรายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(เทียบกับไตรมาส 2 ที่ผ่านมา)

ก าลังซือ้ภายในประเทศทีย่งัออ่นแอ

สงครามการคา้และเทคโนโลยรีะหวา่ง
สหรฐัฯ และจนี

ภาคทอ่งเทีย่วอาจฟืน้ตวัลา่ชา้กวา่คาด

ความเสี่ยงหากมกีารระบาดระลอกใหมใ่นไทย

นโยบายการคลงัชว่ยกระตุน้กจิกรรม
ทางเศรษฐกิจ

นโยบายการเงนิชว่ยเสรมิสภาพคล่อง
ของธรุกจิ

การผอ่นคลายมาตรการปดิเมอืงใน
ต่างประเทศ

การเกษตร

การผลติ

การคา้ปลกีค้าสง่

การทอ่งเทีย่ว

จากรายได้และการจ้างงานลดลง ส่งผลต่อเนื่อง
ถึงการผิดนัดช าระหนี้ภาคธุรกิจและครัวเรือน

เสี่ยงต่อการผลิตและการส่งออกสินค้าไปยังจีน

โดยเฉพาะรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในหลายประเทศยัง
มีความรุนแรง

อาจส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องชะลอตัว
อีกครั้ง

อาทิ โครงการภายใต้พ.ร.บ. เงินกู้ 4 แสน ลบ.

อาทิ การลดดอกเบี้ยนโยบาย การออก
มาตรการ soft loan ธปท.

กระตุ้นให้เกิดค าสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

แนวโน้มปรับดีขึ้นเล็กน้อย จากการผ่อนคลาย
มาตรการ Lockdown ของหลายประเทศทั่วโลก
โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลัก

แนวโน้มปรับดีขึ้น ตามการผ่อนคลายมาตรการ 
Lockdown ในประเทศ เริ่มมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น

คาดว่าจ านวน นทท. ยังคงหดตัวสูง จากมาตรการ
จ ากัดการเดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ

แนวโน้มปรับดีขึ้นเล็กน้อย จากปัจจัยด้านราคายางพารา
ที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน เนื่องจากผลผลิตลดลงทั้งของ
โลกและของไทย 
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ระยะที ่1 : โควิด-19 ระบาด
ระยะที ่2 : คุมการระบาดได้

ระยะที่ 3 : โลกทีเ่ปลีย่นไปหลังโควิด-19
เยียวยาแรงงาน ทั้งในและ
นอกระบบทีไ่ดร้บัผลกระทบ ฟื้นฟูและกระตุน้เศรษฐกจิ 

พัฒนาแรงงาน 
อุดหนุนภาคธรุกิจ
ให้รักษาการจา้งงาน

ปรับโครงสรา้งเศรษฐกจิ และยกระดบั potential 
growth ให้สอดคลอ้งกบัภมูทิศันใ์หม่

เพื่อให้ประชาชนสามารถด ารงชีพได้

ประชาชนมีงานท าในภาคธุรกิจที่ฟื้นตัว 
สร้างโครงสร้างพื้นฐานตามความ

ต้องการชุมชน

• เศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) เต็มรูปแบบ เช่น 
smart farmer / SMEs

• เศรษฐกิจจากที่บ้าน เช่น Work From Home / Shopping / 
Food Delivery / ออกก าลังกาย

• โครงสร้างพื้นฐานรองรับสังคมสูงวัย
• ยกระดับการผลิต การค้า และการบริการที่ส าคัญของประเทศ 

(S-Curve / modern services)

ภูมิทศันใ์หม ่(new normal)

ระบบเศรษฐกิจใหม่ทีเ่ปลี่ยนไปหลงัโควดิ-19
เศรษฐกจิดจิิทลัและภาคบรกิารยคุใหม ่มีความส าคัญมากยิ่งขึน้
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“ อย่างไรกต็าม โควิด-19 จะยังคงอยูก่บัพวกเราไปอีกพกัใหญ ่
และในอนาคต ยังมีความเสีย่งที่จะเผชิญกบัวกิฤตดงักลา่วไดอ้กี ”
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มาตรการชว่ยเหลอืลกูหนี้รายยอ่ยระยะที่ 1 และระยะที่ 2

• ลดอัตราผ่อนช าระขั้นต่ า (เดิม 10% เป็น 5% 
ในปี 63-64 / 8% ในปี 65 / 10% ในปี 66)

• เปลี่ยนเป็น term loan ท่ีอัตราดอกเบ้ียต่ าลง

• สง. : พักช าระเงินต้นและดอกเบ้ีย 3 เดือน
• Nonbank : พักช าระเงินต้นและดอกเบ้ีย 3 เดือน 
หรือ ลดค่างวดอย่างน้อย 30% 6 เดือน

• พักช าระเงินต้นและดอกเบ้ีย 3 เดือน หรือ
• พักช าระเงินต้น 6 เดือน

• พักช าระเงินต้น 3 เดือนและลดดอกเบ้ีย

• คงอัตราผ่อนช าระขั้นต่ าเหมือนระยะท่ี 1
• เปลี่ยนเป็น term loan ระยะเวลา 48 งวด (หรือพิจารณา
ตามความเหมาะสม) และคิดอัตราดอกเบ้ียไม่เกิน 12%

• ลดค่างวดอย่างน้อย 30% โดยคิดอัตราดอกเบ้ีย
ไม่เกิน 22%

• พักช าระเงินต้นและดอกเบ้ีย 3 เดือน หรือ 
• ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลา

• พักช าระเงินต้นและดอกเบ้ีย 3 เดือน หรือ
• พักช าระเงินต้น 3 เดือน และลดดอกเบ้ีย หรือ
• ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลา

• ลดอัตราผ่อนช าระขั้นต่ า
• เปลี่ยนเป็น term loan ระยะเวลา 48 งวด (หรือพิจารณา
ตามความเหมาะสม) และคิดอัตราดอกเบ้ียไม่เกิน 22%

เข้าคลินิกแก้หน้ี
ปรับโครงสร้างหน้ี

ปรับโครงสร้างหน้ี

ประเภทสินเชื่อ มาตรการระยะท่ี 1 
(เริ่ม เม.ย. 63)

• ลดเพดานดอกเบีย้
เป็น 16%

• ลดเพดานดอกเบีย้
เป็น 25%

• ลดเพดานดอกเบี้ย
เป็น 25% (ploan 
installment) และ 24% 
(จ าน าทะเบยีนรถ)

ลดเพดานถาวร
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 63 มาตรการขั้นต่ า : สมัครเข้าร่วมระหวา่ง 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 63

ขยายวงเงิน : บัตรเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคลที่มีวงเงินหมุนเวียนและผ่อนช าระเป็นงวด 
สามารถขยายวงเงินเป็น 2 เท่าของรายได้ ส าหรับลูกหนี้ที่มรีายได้เฉลีย่ต่ ากว่า 30,000 บาทต่อเดือน 

ที่ช าระหนี้ดีต่อเนื่องและมีความจ าเป็น  ระหว่าง 1 ส.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64

มาตรการระยะท่ี 2 
(เริ่ม ก.ค. 63)
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มาตรการชว่ยเหลอื SMEs

• ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR MOR MRR ลง เป็นผลจาก
- กนง. ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลายครั้ง 
- ลด FIDF Fee เป็นวลา 2 ปี

• ปรับวิธีการคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ช าระหนี้

• SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท (ส าหรับแต่ละสถาบันการเงิน) 
ท่านอาจได้รับสิทธิ์เลื่อนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน โดยดอกเบี้ย

ที่พักช าระไว้อาจทยอยจ่ายใน
งวดที่เหลือหรือขึ้นกับข้อตกลง
ระหว่างลูกหนี้กับสถาบันการเงิน

• โครงการแก้หนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้
หลายราย “DR BIZ การเงินร่วมใจ 
ธุรกิจไทยมั่นคง”

ข้อมูล ณ 24 สิงหาคม 2563



ภัย...ทางการเงิน มีมากขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซา 
โดยเฉพาะการหลอกลวงแบบแชรล์กูโซ่เพือ่ใหล้งทุนตอ่ 

การหลอกลวงผา่นสือ่ Social Media

บัตรอเิลก็ทรอนกิส์

หลอกลวงใหล้งทุนซือ้ขายสนิทรัพย์

แก๊งคอลเซน็เตอร์

สวมรอยปลอมแปลงเอกสาร/บตัร

1.

2.

3.

4.

5.

คาถากนัภยั

มีสติ อย่าโลภ

สงสัย 
ให้ถาม 

ติดตาม 
ข่าวสาร 
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Q&A
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ขอบคุณครับ
www.bot.or.th


