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การผลิตปรับตวัดีข้ึนหลงัจากคลาย lockdown แต่การฟ้ืนตวัชา้กวา่เพื่อนบา้น
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การผลิตเส้ือผา้และเคร่ืองหนงัน่าเป็นห่วงหลงัคลาย lockdown
         4.1                                                           
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     :                                  (e-index)  downloaded 30           2563 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

10 การผลติผลติภณัฑอ์าหาร -1.42 -3.80 -2.50 -9.55 6.97 -3.93 -3.23 -4.53 -4.83 1.05 -2.06

11 การผลติเครือ่งดืม่ 11.22 -2.84 -0.55 -8.76 -37.10 -17.65 -5.87 9.08 5.98 6.53 -4.56

12 การผลติผลติภณัฑย์าสบู -6.69 -13.67 -20.46 -7.50 -16.24 -20.51 53.10 -9.65 12.88 1.07 4.98

13 การผลติส ิง่ทอ -9.31 -7.77 -1.33 -7.20 -35.07 -45.21 -33.21 -29.61 -30.28 -18.68 -13.33

14 การผลติเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย -14.32 19.39 7.12 -14.99 -21.52 -37.67 -37.77 -42.69 -34.48 -14.54 -38.94

15 การผลติเครือ่งหนงัและผลติภณัฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 2.56 3.61 -13.57 -0.42 -14.03 -38.39 -35.92 -44.16 -30.65 -23.68 -33.59

17 การผลติกระดาษและผลติภณัฑก์ระดาษ -0.83 6.68 5.69 2.29 1.02 -10.68 -9.51 -8.20 -4.23 -2.47 1.94

19 การผลติถา่นโคก้และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการกล ัน่ปิโตรเลยีม -5.70 -3.47 -0.44 -8.72 -19.27 -16.83 -10.00 -5.18 -8.36 -9.05 8.45

20 การผลติเคมภีณัฑแ์ละผลติภณัฑเ์คมี -2.16 1.93 -0.51 -2.52 -0.33 -4.66 -9.59 -5.93 4.02 -2.30 -10.45

21 การผลติเภสชัภณัฑ ์ เคมภีณัฑท์ีใ่ชร้กัษาโรค 6.81 -4.63 41.89 17.23 34.42 9.28 6.83 14.42 3.60 19.31 10.55

22 การผลติผลติภณัฑย์างและพลาสตกิ -7.07 -6.39 -3.50 -6.59 -7.93 -23.88 -20.31 -15.86 -10.65 -6.46 -4.24

23 การผลติผลติภณัฑอ์ ืน่ๆ ทีท่ าจากแรอ่โลหะ -3.35 -21.21 -9.00 -15.59 -8.52 -9.76 4.46 8.19 15.28 1.72 -2.78

24 การผลติโลหะข ัน้มลูฐาน -10.23 1.30 -3.67 -15.97 -11.19 -25.21 -21.29 -9.90 -13.01 4.94 9.19

25 การผลติผลติภณัฑโ์ลหะประดษิฐ ์ (ยกเวน้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์) -6.93 -4.01 -2.51 -11.31 -7.48 -22.28 -12.35 -17.90 1.50 16.19 2.12

26 การผลติผลติภณัฑค์อมพวิเตอร ์ อเิล็กทรอนกิส ์ -5.52 4.83 1.72 9.48 -2.91 -9.54 -4.61 -3.98 -15.03 2.15 2.78

27 การผลติอปุกรณ์ไฟฟ้า -6.22 -1.75 3.20 -2.94 -14.10 -23.66 0.16 7.29 9.21 16.83 8.02

28 การผลติเครือ่งจกัรและเครือ่งมอื  ซึง่มไิดจ้ดัประเภทไวใ้นทีอ่ ืน่ -2.90 -14.17 -3.94 -12.83 -29.26 -45.18 -14.77 -13.74 -20.97 -15.40 -15.21

29 การผลติยานยนต ์ รถพว่ง  และรถกึง่พว่ง -4.36 -18.71 -17.74 -21.92 -69.01 -72.32 -55.56 -45.74 -21.49 -5.25 4.90

30 การผลติอปุกรณ์ขนสง่อืน่ๆ -1.85 -4.18 -3.43 -30.35 -50.45 -62.25 -58.69 -27.95 -15.50 -1.68 -4.85

31 การผลติเฟอรน์เิจอร ์ -2.73 -8.87 -3.11 -9.39 5.85 -14.27 -19.68 -2.59 10.95 12.97 6.94

32 การผลติผลติภณัฑอ์ ืน่ๆ -4.92 -4.58 -6.91 -19.88 -28.92 -43.69 -46.16 -30.66 -21.82 -17.23 -12.07

ภาพรวมดัชนอีตุสาหกรรม -3.63 -3.99 -4.24 -10.48 -18.22 -23.80 -17.80 -12.93 -9.05 -2.15 -0.54

อตุสาหกรรม
2019

2020



การส่งออกปรับตัวดขีึน้ แต่น้อยกว่าบางประเทศ  (ศักยภาพยงัสูง share ในตลาดโลกเพิม่ขขึน้)
       4.4 
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     :                   Trading Economics, downloaded 30           2563 



Q1 Q2 Q3

สหรัฐฯ 3.0 2.2 0.6 -0.9 -2.8

ยโูรโซน 1.9 1.3 -3.3 -14.8 -4.4

สหราชอาณาจักร 1.3 1.3 -2.1 -21.5 -9.6

ออสเตรเลยี 2.9 1.8 1.5 -6.4  -

ญีปุ่่ น 0.3 0.7 -1.8 -10.2 -5.8

จนี 8.8 6.1 -6.8 3.2 4.9

อนิเดยี 6.8 4.9 3.1 -23.9  -

เกาหลใีต ้ 2.9 2.0 1.4 -2.7 -1.3

ไตห้วัน 2.7 2.7 2.2 -0.6 3.3

ฮอ่งกง 2.8 -1.2 -9.1 -9.0 -3.5

สงิคโปรฺ 3.4 0.7 -0.3 -13.3 -7.0

อนิโดนเีซยี 5.2 5.0 3.0 -5.3 -3.5

มาเลเซยี 4.8 4.3 0.7 -17.1 -2.7

ฟิลปิปินส์ 6.3 6.0 -0.7 -16.9 -11.5

เวยีดนาม 7.1 7.0 2.7 0.4 2.6

ไทย 4.2 2.4 -2.0 -12.1 -6.4

ประเทศ

GDP (%YoY)

2561 2562
2563

GDP ไทยปรับตัวดีขึน้ใน Q3 แต่ยังน้อยกว่าเพื่อนบ้าน



สิงคโปร์ ไทย

Agriculture Industrial Manu- Services Construction

2019 -0.2 0 -0.7 4 1.9

2020p1

Q1 -9.8 -1.9 -2.6 -0.9 -9.9

Q2r -3.3 -14.2 -14.6 -12.2 7.4

Q3 -0.9 -5.8 -5.3 -7.3 10.5



สถานการณ์แรงงานน่าเป็นห่วง
         4.8                                

 
     :                                      

2018 2019 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

การบรรจงุานทัง้ประเทศ 266,763       296,550       18,530         20,787         23,396         12,091         17,613         25,174         25,611         27,933         20,258         15,066         

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารของผูป้ระกนัตน กรณีวา่งงาน 152,464       170,445       161,984       151,802       170,144       215,652       332,060       395,693       410,061       487,980       491,662       

ผูว้า่งงาน 404,280       373,400       405,510       419,500       391,770       n.a. n.a. n.a. 830,950       723,900       693,000       810,190       

การเปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกบัเดอืนกอ่นหนา้ (% mom change)

การบรรจงุานทัง้ประเทศ 0.59 12.18 12.55 -48.32 45.67 42.93 1.74 9.07 -27.48 -25.63

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารของผูป้ระกนัตน กรณีวา่งงาน -4.96 -6.29 12.08 26.75 53.98 19.16 3.63 19.00 0.75

การเปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกบัเดอืนปีกอ่นหนา้ (% yoy change)

การบรรจงุานทัง้ประเทศ -14.92 11.17 -18.37 -17.94 -26.18 -65.01 -45.87 3.55 5.67 -0.90 8.04 -11.30

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารของผูป้ระกนัตน กรณีวา่งงาน 8.69 11.79 7.80 2.83 3.09 24.08 87.68 120.42 113.96 164.79 185.17

2020



วิเคราะหน้ี์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลงบการเงินและงบก าไรขาดทุนของผู้ประกอบการท่ีไมไ่ด้อยู่ในภาคเกษตร (ตัง้แต่ TSIC 10111 เป็นต้นไป) ที่น าส่งต่อกรม
พัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ 

ผู้ประกอบการเปราะบางสูง 8% การประมาณการนีใ้กล้เคียงกับผู้ขอใช้สิทธิการง่างงานตาม ม.33   
[มีโอกาสที่มีการปิดตัวเพิ่มมากขึน้]



การหดตวัอยา่งหนกัในช่วง lockdown และการฟ้ืนตวัชา้กวา่เพ่ือนบา้นส่วน
หน่ึงน่าจะมาจากนโยบายท่ีนอ้ยกวา่ โดยเฉพาะในช่วงก่อนคลาย lockdown

•          ษ  
•                       
•                     ษ    
•                                                  
                                      COVID-19 



หลงัคลาย lockdown ทัง้หมด [หลงั มิ.ย. 63] มีการพยายามผลักดันนโยบายในการช่วย
ผู้ประกอบการมากขึน้ และให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักมากขึน้

1 ขยายเวลาการพักช าระหนี ้และการปรับโครงสร้างหนี ้ [หมด ก.ย. 63]  มีการแบง่กลุม่
• ลกูหนีแ้บง่ได้เป็น 4 กลุม่ คือ 1. กลุม่ท่ีกลบัมาช าระหนีไ้ด้ตามปกติหลงัหมดมาตรการ (ต.ค. 63) 

2. กลุม่ท่ีกลบัมาด าเนินธุรกิจแตย่งัไมฟื่น้ตวั ให้สถาบนัการเงินด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีต้ามความสามารถ
ลกูหนี ้ 

3. กลุม่ท่ียงัไมส่ามารถกลบัมาช าระหนีไ้ด้ ขยายเวลาพกัหนีเ้ป็นรายกรณีได้อีกไมเ่กิน 6 เดือน นบัตัง้แต ่1 ม.ค. 
2564 หรือภายใน 30 มิ.ย. 2564 
- กลุม่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว อยา่งโรงแรม ธปทพิจารณาที่จะขยายการพกัช าระหนีเ้ป็นราย
กลุม่ธุรกิจ เช่น ออกไปอีกจนถงึสิน้ปี 2564

4. กลุม่ท่ีขาดการติดตอ่กบัสถาบนัการเงิน 

ประเทศอ่ืน ขยายไปจนถึสิน้ปี 63



2 การมีโครงการเกี่ยวกับสินเช่ือเพิ่มมากขึน้ (แตส่ินเช่ือใหญ่อยา่ง softloan ยงัไมส่ามารถปลอ่ย
ได้) เช่น 

• ธ. ออมสิน ผู้ประกอบการ  SMEs  ประกอบธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวและ  Supply Chain ระยะเวลาการกู้
สงูสดุไม่เกิน  5  ปี  โดยสามารถปลอดช าระเงินต้นได้สงูสดุ  1  ปี  จนถึงวนัท่ี  30  ธนัวาคม  2563  วงเงนิรวม  5,000  
ล้านบาท ไม่เกินรายละ  500,000  บาท  ร้อยละ  3.99  ต่อปี

• จัดสรรเงนิ 10,000 ล้านบาท ให้ออมสินปลอ่ยกู้ เสริมพลงัฐาน รากแก่ผู้ประกอบการรายย่อย อาชีพอิสระ ผู้ มีรายได้ประจ า 
และบคุคลในครอบครัว สว่นเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์เป็นไปตามเดิมเช่น ให้กู้ รายละไม่เกิน 50,000 บาท แตเ่พ่ิมระยะปลอด
ต้น-ดอก 6 เดือน

• ธ.ออมสิน ให้เอสเอ็มอีธุรกจิท่องเที่ยว 10,000 ล้านบาท และแบง่เงิน 3,000 ล้านบาทให้ออมสินปลอ่ยกู้ตรงแก่เอสเอ็มอี
โดยปรับวงเงินค า้เป็นไม่เกิน 20 ล้านบาทตอ่ราย

• EXIM สินเช่ือเสริมธรุกิจขนาดกลาง วงเงินหมนุเวียนสงูสดุ 80 ล้านบาทตอ่ราย อตัราดอกเบีย้ 3.75% ต่อปี
• สินเช่ือเอ็กซิมเสริมไทยเก่ง เงินทนุหมนุเวียนส าหรับผู้ประกอบการใน 3 อตุสาหกรรม ได้แก่ กลุม่เกษตร กลุม่อาหาร และกลุม่
เคร่ืองส าอางค์  วงเงินกู้สงูสดุ 3 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ 4.75% ต่อปี และลดอตัราดอกเบีย้ให้เหลือ 4% ต่อปีส าหรับการ
สง่ออกไป CLMV

• บสย. เข้ามามีบทบาทค า้ประกันมากขึน้



24% ของงบประมาณ

โดยให้บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) ค า้ประกนัสนิเช่ือวงเงินรวม 57,000 ล้านบาท 
ในปีท่ี 3-10 



• ทกุประเทศท่ีศกึษาเพิ่มมาตรการการปลอ่ยสินเช่ือดอกเบีย้ต ่าให้แก่ผู้ประกอบการ  และพยายามเพิ่มวงเงิน
ค า้ประกนั เช่น  

เกาหลีใต้   
- ธนาคารกลางเกาหลีเพิ่มวงเงนิงบประมาณอีก 8 ล้านล้านวอน รวมเป็น 43 ล้านล้านวอน เพ่ือปลอ่ยกู้ ให้ธนาคารพาณิชย์และให้
ธนาคารพาณิชย์ปลอ่ยกู้ ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยวงเงิน 6 ล้านล้านวอนจะปลอ่ยกู้ ให้แก่บริษัทท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โควิด-19 และอีก 2 ล้านสอนท่ีเหลือจะปล่อยกู้ ให้ startup เพ่ือเป็นการกระตุ้นการลงทนุ

- จดัเตรียมวงเงินเพ่ิมอีก 2.5 ล้านล้านวอนเพ่ือใช้ในการค า้ประกนัเงินกู้ของ SMEs [จากการจดัตัง้วงเงินค า้ประกนัขนาด 5.5 ล้านล้าน
วอนผ่านโครงการ Korea Credit Guarantee (24 มีนาคม) และวงเงินค า้ประกนัเงินกู้ขนาด 2.2 ล้านล้านวอน ค่าธรรมเนียมระดบั
ต ่าให้กบัธรุกิจ SMEs และ Startups ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน ผ่านธนาคารอตุสาหกรรมเกาหลี และขยายระยะเวลาค า้ประกนัส าหรับ
วงเงินเดิม]

จดัตัง้งบประมาณมลูค่า 10 ล้านล้านวอน (8.6 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในการเข้าซือ้หุ้นกู้  ตราสารทางการเงินท่ีออกโดยบริษัทท่ีได้รับการประเมิน
ในระดบัต ่า (ก.ค)

สิงคโปร์
เช่น The Temporary Bridging Loan Programme (TBLP)
5 ล้านดอลลร์่สิงคโปร์/ราย 5 ปีดอกเบีย้พิเศษ 90% ค า้ประกนั
เม.ย. 63 - ก.ย. 64 (จากแค ่มี.ค. 64)



3  มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึน้  แต่งบประมาณยังจ ากัด  และการเบกิจ่ายจริง?  

- Job expo (ก.ย. 63)  [มีการจบัคู่ระหวา่งต าแหน่งงานและผูส้มคัรงาน 57,226 อตัรา]

- การลดหย่อนตามาตรา 33 โดยให้ส่งเงนิสมทบร้อยละ 2 ประจ างวดเดือนกันยายน ถงึ 
พฤศจกิายน 2563

- กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการจ้างงานระยะสัน้ 230 คน ค่าจ้าง 10,500 บาท
เดือนสงิหาคม-กันยายน รวมเป็นงบประมาณ 4.83 ล้านบาท

- โครงการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ (ต.ค. 63) จบใหม่ประมาณ 260,000 ต าแหน่ง ระยะเวลา 12 
เดือน (co-payment)  งบประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาท

- โครงการ  1 ต าบล 1 มหาวทิยาลัย กระตุ้นจ้างงานประชาชน-บัณฑติจบใหม่ รวม 6 หมื่นราย
(ต.ค. 63)  งบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

ยงัไมไ่ด้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบและต้องการ maintain แรงงานอยา่งชดัเจน





โครงการที่จะกระทบระยะปานกลาง ( 4 แสนล้าน)  ซึ่งช่วยการจ้างงานยังน้อย กระจุกใน 3 อุต  การเบกิจ่ายจริง
ยังต ่ามาก

ตารางท่ี 3.5 กรอบวงเงินงบประมา และการเบิกจ่ายจริง  

 
        :  *                                         "                " (   20,000        )          '        ' 
(2,400        )                    (30,000        )  "           " (11,000        )   
     :                      Thaime, https://www.           .com/static 

โครงการทัง้หมด โครงการกระทบระยะกลาง (ยาว)*

1.  วัตถปุระสงคเ์พือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ* 400,000 109,184                      67,412                                               2,671.43                              

สดัสว่นตอ่กรอบวงเงนิ (รอ้ยละ) 27.30 16.85 0.67

สดัสว่นตอ่วงเงนิอนมุตั ิ(รอ้ยละ) 2.45

2.   วัตถปุระสงคเ์พือ่การเยยีวยา 555,000 303,627.64

สัดส่วนต่อกรอบวงเงนิ (รอ้ยละ) 54.71

สัดส่วนต่อวงเงนิอนุมตั ิ(รอ้ยละ) 83.04

วงเงนิอนุมตั ิ(ลา้นบาท)
กรอบวงเงนิ (ลา้นบาท)

ผลเบกิจา่ย (ลา้นบาท)

365,657.72



4  มีมาตรการเฉพาะให้อุตสาหกรรมที่ถูกกระทบมากขึน้   
ลดคา่ใช้จ่าย
มาตรการภาษีเพ่ือสนบัสนนุการปรับปรุงกิจการโนงแรม เป็นจ านวน 1.5 เท่าของรายจ่ายตามท่ีจ่ายจริง [ธ.ค. 63] ไฟฟ้า/น า้ประปา [หมด มิ.ย.]
ลดภาษีน า้มนัเคร่ืองบินภายในประเทศ 0.2 บาทตอ่ลิตร จาก 4.67 [หมด ก.ย. 63 ขยาย เม.ย. 64]

จดัการหนีเ้ดิม
ขยายเวลาระยะเวลาการช าระหนีใ้ห้ 2 เท่าของระยะเวลาคงเหลือตามสญัญา [หมด ธ.ค. 63]

สินเช่ือดอกเบีย้ต ่า
ธอส. งบ 15,000 ล้านบาท  ช่วยอตุสาหกรรมท่องเท่ียวและอตุ เก่ียวเน่ือง 
ธปท.  พยายามจดัสรรงบจาก softloan ให้อตุ ท่องเท่ียว

สร้าง demand

มาตรการภาษีเพ่ือสนบัสนนุการจดัอบรมสมัมนาภายในประเทศหกัภาษีได้เป็นจ านวน 2 เท่า 
โครงการ "เราเที่ยวด้วยกนั" (งบ 20,000 ล้านบาท)  
โครงการ 'ก าลงัใจ' (2,400 ล้านบาท) ให้ราชการหยดุเพ่ิม 2 วนัไม่นบัเป็นวนัลา
"ชีอปดีมีคืน" (11,000 ล้านบาท)
เปิด STV



• อตุ ทอ่งเท่ียว  สายการบิน ถกูช่วยเหลือในประเทศอ่ืนอยา่งตอ่เน่ือง  ตวัอยา่งเช่น

เวียดนาม
ลดราคาค่าเข้าชม  จดัการโปรโมทท่องเที่ยว   ยกเว้นการจดัเก็บค่าธรรมเนีมการบริการส าหรับตัว๋เคร่ืองบนิ  ปรับ
ลดอตัราภาษีมลูค่าเหลือ 0% ส าหรับโรงแรม

สายการบนิ ลดค่าธรรมเนียมการขึน้ลงของสายการบนิระหว่างเดือนมีนาคมถึงกนัยายน 50%
ลดอตัราภาษีสิง่แวดล้อมลง 30% ส าหรับน า้มนัเคร่ืองบนิ ระหว่างเดือนสงิหาคมถึงธนัวาคม 

เกาหล่ีใต้
ตัง้วงเงินกู้อตุ ท่องเท่ียว 50 ล้านล้านวอน (ดอกเบีย้ 1%)  เพิ่มอีก 300 ล้านล้านวอน พ.ค.  ตัง้ 10,000 ล้านวอน
ให้ร้านอาหาร

สายการบนิ ยกเว้นค่าธรรมเนียมภาษีน า้มนั  (ลดธรรมเนียม landing)

ตัง้วงเงินกู้  3 แสนล้านวอนห็ธุรกิจสายการบนิต่พกู้ฉกุเฉิน   Korean Air  --- อดัฉีด 1.2 ล้านล้านวอน, หุ้นกู้  
20 ล้านล้านวอน

จีน มีมาตรการการแจกคปูองท่องเท่ียวของแต่ละมณฑล

ขยายระยะเวลาการน าผลการขาดทนุมาคิดภาษีจาก 5 ปี เป็น 8 ปี ส าหรับการขาดทนุที่เกิดขึน้ในปี 2020 ใน
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 

• จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ ไมเ่พียงพอ แหลง่เงินทนุ  มาตรการลดต้นทนุ  (สายการบิน)



เดินหน้า: ประคองเศรษฐกจิคงต้องท า โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว แต่ภายใต้การเร่ิมขมขีความขชัดเจนของ
วคัซีน มขาตรการควรต้องให้ความขส าคญักบัมขาตรการระยะปานกลาง (ยาว) เพิม่ขมขากขึน้
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โครงสร้าง: สัดส่วนการลงทุนใน GDP ต า่ทีสุ่ดตั้งแต่ปี 2003


