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เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2562 ชะลอลงจากเดือนกอนจากอุปสงคทั้งใน
และตางประเทศ โดย เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงในเกือบ
ทุกหมวด ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัว และการใชจาย ภาครัฐหด
ตัวทั้งรายจายประจาและรายจายลงทุน ดานการสงออกสินคา การนาเขาสินคา
และการผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวตอเนื่อง สาหรับภาคการทองเที่ยวกลับมา
ขยายตัวเล็กนอยจากนักทองเที่ยวอินเดียเปนสําคัญ ขณะที่นักทองเที่ยวจีน ยัง
หดตัวตอเนื่อง
ภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอนในเกือบทุกหมวดการใช
จาย โดยเฉพาะ ในหมวดสินคาคงทนที่หดตัวตามยอดขายยานยนตในประเทศ
และยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต สาหรับปจจัยสนับสนุน กาลังซื้อโดยรวมมี
ทิศทางชะลอลง ตามรายไดรวมลูกจางนอกภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวชะลอลง
สวนรายไดเกษตรกร ในเดือนนี้ขยายตัวเรงขึ้นจากราคายางและสับปะรดเปน
สําคัญ ขณะที่ราคาสินคาเกษตรหลักอื่นๆ ยังหดตัว สะทอนผลดี ของการปรับดี
ขึ้นของรายไดภาคเกษตรกรรมที่กระจายตัวไมทั่วถึง สอดคลองกับดัชนีความ
เชื่อมั่นผูบริโภคที่ปรับลดลงตอเนื่อง
การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 2.1 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคํา

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณ
บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
การบริ โ ภคภาคเอกชน ขยายตั ว
ชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอนใน
เ กื อ บ ทุ ก ห ม ว ด ก า ร ใ ช จ า ย
โดยเฉพาะ ในหมวดสิ นคาคงทนที่
หดตั ว ตามยอดขายยานยนต ใ น
ประเ ทศแ ละย อดจ ดทะ เบี ย น
รถจั ก รยานยนต สาหรั บ ป จ จั ย
สนับสนุน
รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะ
เดียวกันปกอนซึ่งเปนการขยายตัว
จากดานราคาเปนสําคัญ

หดตัวสูงที่รอยละ 9.1 เนื่องจากอุปสงคในตลาดโลกชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศคูคา ผลของมาตรการกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน วัฏจักรสินคา
อิเล็กทรอนิ กสที่ยั งชะลอลงต อเนื่ อง และราคาน า มั นดิบ ในตลาดโลกที่ป รับ ลดลง
สงผลใหการสงออก ในหลายหมวดสินคายังคงหดตัว ไดแก สินคาที่มูลคาเคลื่อนไหว
ตามราคาน า มั น ดิ บ ที่ ห ดตั ว ทั้ ง ราคาและปริ ม าณสิ น ค า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โ ดยเฉพาะ
ฮารดดิสกไดรฟและแผงวงจรรวม สินคาเกษตรโดยเฉพาะขาว และสินคาเกษตรแปร
รูปโดยเฉพาะผลิตภัณฑยางและนาตาล อยางไรก็ดี การสงออกในบางหมวดสินคายัง
ขยายตัวได อาทิ ยานยนตและชิ้นสวนตามการสงออกรถยนตเชิงพาณิชยและยางลอ
เปนสําคัญ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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การนําเขาสินคา หดตัวสูงที่รอยละ 9.6 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคําหด

ตัวที่รอยละ 10.5 ตามการนําเขาที่หดตัวในทุกหมวดสินคาสําคัญ โดย 1) หมวดวัตถุดิบ
และสินคาขั้นกลางหดตัวตามการนําเขาเชื้อเพลิงที่หดตัวทั้งดานราคาและดานปริมาณ สวน
หนึ่ ง เป น ผลจากการป ด ซ อ มบํ า รุ ง โรงกลั่ น บางรายในเดื อ นนี้ และการนาเข า ชิ้ น ส ว น
อิเล็กทรอนิกส สอดคลองกับภาคการสงออกที่หดตัว 2) หมวดสินคาทุนที่ไมรวมเครื่องบิน
และแทนขุดเจาะหดตัวตามการนาเขาอุปกรณในหมวดโทรคมนาคม และเครื่องจักรและ
อุปกรณ สอดคลองกับการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัว 3) หมวดสินคาอุปโภคบริโภคหดตัว
โดยเฉพาะการนาเขาสิน คาไมคงทน ตามการนาเขาปลาทูนาที่ราคาหดตัว เมื่อเทียบกั บ
ระยะเดียวกันปกอน และ 4) หมวดยานยนตและชิ้นสวนหดตัวตามการนาเขาชิ้นสวนยาน
ยนตเปนสําคัญ สอดคลองกับ การผลิตและยอดจําหนายรถยนตในประเทศที่หดตัว ทั้งนี้
มูลคาการนําเขาสินคาลดลงมากเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา สงผลใหดุลการคาเกินดุลสูงขึ้น
ในเดือนนี้
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวจากระยะเดียวกันปกอน จากทั้งเครื่องชี้การลงทุนในหมวด
กอสรางที่หดตัว โดยพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางทั่วประเทศหดตัวตอเนื่องยกเวนพื้นที่เพื่อ
การอุตสาหกรรม ขณะที่ยอดจําหนายวัสดุกอสรางขยายตัวได และเครื่องชี้การลงทุนใน
หมวดเครื่องจักรและอุปกรณหดตัวในทุกหมวด เมื่อขจัดผลของฤดูกาลแลว เครื่องชี้การ
ลงทุนภาคเอกชนลดลงเล็กนอยจากเดือนกอนจากทั้งเครื่องชี้การลงทุนในหมวดกอสราง
และหมวดเครื่องจักรและอุปกรณการใชจายภาครัฐที่ไมรวมเงินโอนหดตัวจากระยะเดียวกัน
ปกอน จากทั้งรายจายประจําที่หดตัวตามรายจาย เพื่อซื้อสินคาและบริการ ขณะที่รายจาย
คาตอบแทนบุคลากรขยายตัวไดเล็กนอย และรายจายลงทุนที่หดตัวตามกรอบงบประมาณ
จังหวัดและกลุมจังหวัดที่ปรับลดลง ประกอบกับการเบิกจายงบลงทุนหดตัวจากขอจากัด
ดานประสิทธิภาพ การลงทุนหลังทบทวนโครงการลงทุนใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนซึ่งเปนการขยายตัวจากดานราคา
เปนสําคัญ โดยราคาสินคาเกษตรขยายตัวสูงจากราคาผลไมที่ขยายตัวดีโดยเฉพาะ
สับปะรด เนื่องจากอุปทานออกสูตลาดนอย และราคายางพาราขยายตัวจากมุมมอง
ของนักลงทุนในตลาดลวงหนาตอราคายางพาราที่ปรับดีขึ้นจาก (1) ปญหาโรคระบาด
ยางในอินโดนีเซียที่สงผลใหผลผลิตลดลง (2) ปญหาภัยแลงในพื้นที่กรีดยางหลักของ
จีน และ (3) มาตรการจํ า กั ด การส ง ออกยางของอิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย และไทย
นอกจากนี้ ราคาสุกรขยายตัวตอเนื่อง สวนหนึ่งจากผลของฐานต่ําในระยะเดียวกันป
กอนที่มีปญหาอุปทานสุกรลนตลาด ประกอบกับราคาในปนี้ไดรับผลกระทบจากโรค
ระบาดสุกรในจีนเวียดนาม กัมพูชา และลาว ทําใหอุปทานลดลงและสงผลใหราคาใน

ตัว ชี้วั ดทางเศรษฐกิ จ ที่ส ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
การส ง ออกสิ น ค า หดตั ว
ร อ ยละ 2.1 จากระยะ
เดี ย วกั น ป ก อ น และหาก
หั ก ทองคํ า หดตั ว สู ง ที่ ร อ ย
ละ 9.1 เนื่ อ งจากอุ ป สงค
ในตลาดโลกชะลอลงตาม
ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง
ประเทศคูคา
การนําเขาสินคา หดตัวสูง
ที่ ร อ ยละ 9.6 จากระยะ
เดี ย วกั น ป ก อ น และหาก
หัก ทองคํ าหดตัว ที่ รอ ยละ
10.5 ตามการนําเขาที่ห ด
ตัวในทุกหมวดสินคาสําคัญ
การลงทุนภาคเอกชน หด
ตัวจากระยะเดียวกันปกอน
จากทั้ ง เครื่ อ งชี้ ก ารลงทุ น
ในหมวดกอสรางที่หดตัว
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ประเทศปรับเพิ่มขึ้นตาม อยางไรก็ตาม ราคาสินคาเกษตรหลักอื่นๆ ยังคงหดตัว อาทิ
มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน ดานผลผลิตสินคาเกษตรขยายตัวเล็กนอยจากผลผลิต
ยางพาราเปนสําคัญ ตามอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกในชวงกอน
หนา

4

ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213

ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล เดือนมิถุนายน ปี 2562
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

42,089
40,721

32,927
34,889

32,215
37,046

34,464
39,565

2561
2562

20,072
18,888

20,368
18,898

23,887
22,821

19,120
16,621

May

Jun
Import
38,917 39,738
39,326 34,909
Export
21,877 22,546
20,475 19,773

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

37,935

40,559

35,253

37,883

42,489

37,789

21,771

23,913

22,231

23,084

20,928

20,898

ในเดือนมิถุนายน ป 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย
การนําเขา หดตัวรอยละ 11.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
หดตัวรอยละ 12.2 YoY ดานการสงออก หดตัวรอยละ 3.4 เมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 12.3 YoY
การนํ าเข า มูล คาการนํา เขา อยูที่ 34,909 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 3,038
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 4.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
ขยายตัวรอยละ 7.4 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลคาการนําเขาอยูที่ 26,224 ลานบาท หดตัวรอยละ 13.8 เมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 12.5 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 5,647 ลานบาท หด
ตัวรอยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
18.7% YoY
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 19,773 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูที่ 2,451
ลานบาท หดตัวรอยละ 10.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
หดตัวรอยละ 8.2 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี
มูลคาการสงออกอยูที่ 14,914 ลานบาท หดตัวรอยละ 2.5
เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก อ นหน า และหดตั ว ร อ ยละ 10.7 YoY
ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการสงออกอยูที่ 2,408
ลานบาท หดตัวรอยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหด
ตัวรอยละ 24.3 YoY
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 15,135 ลานบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนมิถุนายน ปี 2562
Agricultural M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

3,353
3,054

2,712
2,399

2,848
2,600

2,519
2,993

2561
2562

2,512
2,772

3,026
2,704

3,065
3,220

2,376
2,717

May
Jun
Import
2,700
2,828
2,919
3,038
Export
2,879
2,671
2,744
2,451

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2,918

3,166

3,183

3,332

3,586

2,556

2,769

3,491

3,270

4,516

2,981

2,636

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนมิถุนายน ป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 3,038 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 4.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ
7.4 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง
บํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูที่ 1,686.6 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,451 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 10.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
8.2YoYโดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออกสู ง สุ ด ได แ ก
แทรกเตอร และสวนประกอบ อยูที่ 1,030.5 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 587 ลานบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนมิถุนายน ปี 2562
Industrial M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

32,761
31,544

25,099
26,666

24,403
28,257

26,628
31,018

2561
2562

15,315
14,117

14,882
14,243

17,965
16,697

14,728
11,709

May

Jun
Import
30,198 29,968
30,422 26,224
Export
16,294 16,694
15,298 14,914

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

28,553

30,546

26,638

28,113

32,192

28,702

16,470

17,695

16,530

16,068

15,385

16,032

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนมิถุนายน ป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 26,224 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 13.8% เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
12.5 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง
กังหันไอพนและสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม
ทั่วไป) อยูที่ 2,706.3 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 14,914 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 10.7
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องสูบ
ลม/อัดลมและสวนประกอบ(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม
ทั่วไป) อยูที่ 2,294.3 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 11,310 ลานบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนมิถุนายน ปี 2562
Machine Tools

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

5,975
6,122

5,116
5,511

4,964
5,942

5,317
6,027

2561
2562

2,245
1,999

2,460
1,951

2,857
2,904

2,016
2,195

May

Jun
Import
6,019
6,942
5,985
5,647
Export
2,705
3,182
2,433
2,408

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

6,464

6,847

5,431

6,438

6,711

6,530

2,532

2,726

2,431

2,499

2,562

2,230

มูลคาการคาเครื่องมือกล
เดือนมิถุนายน ป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 5,647 ลานบาท หดตัวรอยละ
5.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 18.7
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุมหีบ
แบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูที่ 1,459.1 ลาน
บาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,408 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 24.3
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องมือ
กล กลึงโลหะ (เครื่องมือกล) 503.4 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 3,239 ลานบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม

10

ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213

Article Title Wage Growth, Landholding, and Mechanization in Chinese Agriculture
Xiaobing Wang , FutoshiYamauchi , KeijiroOtsuka , JikunHuang
Author
Year
Abstract

Source

2016
This paper aims to examine the dynamics of land transactions, machine investments, and the demand for machine services
using farm panel data from China. Recently, China’s agriculture has experienced a large expansion of machine rentals and
machine services provided by specialized agents, which has contributed to mechanization of agricultural production. On the
other hand, the empirical results show that an increase in non-agricultural wage rates leads to expansion of self-cultivated land
size. A rise in the proportion of non-agricultural income or the migration rate also increases the size of self-cultivated land.
Interestingly, however, relatively educated farm households decrease the size of self-cultivated land, which suggests that
relatively less educated farmers tend to specialize in farming. The demand for machine services has also increased if
agricultural wage and migration rate increased over time, especially among relatively large farms. The results on crop income
also support complementarities between rented-in land and machine services (demanded), which implies that scale
economies are arising in Chinese agriculture with mechanization and active land rental markets.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15301935

Figure 1. The evolution of mechanical farm operations in China’s agriculture.
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‟

จีนเผย
อุตสาหกรรม
เครือ่ งจักร
ขยายตัว
ต่อเนือ่ งใน
H1/62

สหพันธ์อุตสาหกรรมเครื่ องจักรของจีน (CMIF) เปิ ดเผยว่า
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรของจีนยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องในช่วงครึ่ งปี แรก แม้
มีแรงกดดันขาลงก็ตาม CMIF เปิ ดเผยว่า รายได้ของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรอยูท่ ี่
10.53 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงครึ่ งปี แรก
เพิ่มขึ้น 1.29% เมื่อเทียบเป็ นรายปี ขณะที่ผลกําไรรวมอยูท่ ี่ 6.195 แสนล้านหยวน
ลดลง 8.58% จากปี ก่อนหน้า
สํานักข่าวซินหัวรายงานว่า ปัจจัยที่ผลักดันการเติบโตในอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรยังคงมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่ อง โดยรถยนต์พลังงานใหม่เติบโตอย่าง
รวดเร็วในช่วงครึ่ งปี แรก ทั้งผลผลิตและยอดขาย ซึ่ งเพิ่มขึ้น 48.5% และ 49.6% เมื่อ
เทียบเป็ นรายปี ตามลําดับ

09/08/2019

„

ที่มา : อาร์ วาย ที ไนน์
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‟

‘สุรยิ ะ’
อุม้ เอส
เอ็มอี ชง
ครม.โยก
เงินกองทุ
น3พันล.
ช่วย

13/08/2019

นายสุริยะ จึงรุ่ งเรื องกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิ ดเผยถึงความคืบหน้าการ
ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) หนึ่งใน
นโยบายเร่ งด่วนทําได้ใน 100 วัน ว่า ได้รับรายงานว่า ปัจจุบนั กองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็ น
10,000 ล้านบาท เป็ นกองทุนสําหรับเอสเอ็มอีที่ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง
แต่ตอ้ งการเพิ่มศักยภาพ เสริ มเทคโนโลยี และเพิ่มผลผลิต วงเงินกู้
สูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท ล่าสุ ดมีเงินเหลือค้างรวมกับเงินที่
ลูกหนี้ จะชําระคืน ประมาณ 2,500-3,000 ล้านบาทส่ วน 8,000 ล้านบาท
สําหรับเอสเอ็มอี-คนตัวเล็ก(ไมโครเอสเอ็มอี) เป็ นกองทุนที่ตอ้ งการ
ฟื้ นฟูและเสริ มศักยภาพธุรกิจ วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย เริ่ มปล่อย
กูม้ าตั้งแต่ตน้ ปี 2560 ล่าสุ ดวงเงินใกล้เต็มแล้ว กระทรวงจึงเตรี ยมโยก
เงินกองแรกที่มีอยูม่ าใส่ใน กองทุนเอสเอ็มอี-คนตัวเล็ก โดยจะเสนอ
คณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาอนุมตั ิช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 นี้
คาดว่าจะช่วยเหลือเอสเอ็มอีประมาณ 5,000 ราย

„

ที่มา : แนวหน้า

‟
“นโยบายเร่ งด่วนขณะนี้ คือการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ดังนั้น ต้องพยายามทะลวงเงินของ
กองทุนฯออกมาหลังติดขัดจากขั้นตอนปฏิบตั ิต่างๆ เพราะจากการศึกษาสถานการณ์เอส
เอ็มอีล่าสุ ดพบว่าประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว”นายสุริยะกล่าว
มีรายงานข่าวจาก คณะกรรมการบริ หารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ
(กอป.) กล่าวว่า กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท
ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เป็ นกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติ
การบริ หารทุนหมุนเวียน 2558 คิดดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อปี ปลอดเงินต้น 3 ปี ระยะเวลา
ผ่อนชําระ 7 ปี วงเงินกูส้ ูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท แบ่งการช่วยเหลือเอสเอ็มอีเป็ น 3
ส่วน คือ
1.กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 10,000 ล้านบาท สําหรับเอสเอ็มอี
ที่ไม่มีปัญหาสภาพคล่องจึงต้องการเพิ่มศักยภาพ เสริ มเทคโนโลยี และเพิ่มผลผลิต วงเงิน
กูส้ ูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท ปัจจุบนั อนุมตั ิสินเชื่อแล้ว 7,372 ล้านบาท จํานวน
1,768 ราย อยูร่ ะหว่างการพิจารณา 3,420 ล้านบาท จํานวน 543 ราย เบิกจ่ายแล้ว 5,981
ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 81% จํานวน 1,648 ราย
2.กองทุนฟื้ นฟูและเสริ มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สําหรับไมโครเอส
เอ็มอี วงเงิน 8,000 ล้านบาท วงเงินกูส้ ูงสุ ดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท อนุมตั ิสินเชื่อแล้ว
7,998 ล้านบาท จํานวน 8,725 ราย อยูร่ ะหว่างการพิจารณา 38 ล้านบาท จํานวน 38 ราย
และเบิกจ่ายแล้ว 7,930 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 99% จํานวน 8,693 ราย
13/08/2019

„

ที่มา : แนวหน้า
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3.งบประมาณเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาเอสเอ็มอี วงเงิน
1,000 ล้านบาท สําหรับดําเนิ นกิจกรรมเพื่อการส่ งเสริ ม
และพัฒนาเอสเอ็มอีผา่ นโครงการต่างๆ อาทิ การพัฒนา
เอสเอ็มอีสู่อี-คอมเมิร์ซ เบิกจ่ายแล้ว 272 ล้านบาท วงเงิน
คงเหลือ 729 ล้านบาท เป้าหมายช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
3,196 ล้านบาท ดําเนิ นการแล้ว 2,502 กิจการ และ 4.
งบประมาณเพื่อบริ หารกองทุน จํานวน 1,000 ล้านบาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารเงินกูย้ มื ให้ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ธพว.) หรื อเอสเอ็มอี
แบงก์ อัตรา 0.5-1% ของวงเงินกูย้ มื และใช้สาํ หรับจ้าง
บุคลากร ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริ หารงานของ
สํานักงานกองทุน คาดว่ามีการใช้จ่ายไปไม่เกิน 500 ล้าน
บาท
“จากสถานะการปล่อยกูจ้ ะพบว่าตัวกองทุนฯวงเงิน
10,000 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายเพียง 81% หากผูย้ นื่ กูไ้ ม่มีการ
เบิกวงเงินภายในเวลาที่กาํ หนดควรระงับการปล่อยกูแ้ ละ
นําเงินที่เหลือมาปล่อยกูใ้ ห้กบั ไมโครเอสเอ็มอีแทน
เพราะจะเข้าถึงรากหญ้ามากกว่าเอสเอ็มอีรายใหญ่ เพราะ
จากสถิติกเ็ ห็นชัดเจนว่าไมโครเอสเอ็มอีมีการเบิกเงินกู้
รวดเร็วจนเต็มวงเงิน 8,000 ล้านบาท ซึ่งแนวทางนี้ นาย
สุริยะเห็นด้วย และเตรี ยมเสนอครม. จึงต้องติดตามว่าจะ
ได้รับความเห็นชอบหรื อไม่”รายงานข่าวระบุ

13/08/2019

„

ที่มา : แนวหน้า
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