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เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2562 ชะลอลงจากเดือนกอนจากอุปสงคทั้งใน

และตางประเทศ โดย เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงในเกือบ

ทุกหมวด ขณะท่ีเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัว และการใชจาย ภาครัฐหด

ตัวท้ังรายจายประจาและรายจายลงทุน ดานการสงออกสินคา การนาเขาสินคา 

และการผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวตอเนื่อง สาหรับภาคการทองเท่ียวกลับมา

ขยายตัวเล็กนอยจากนักทองเท่ียวอินเดียเปนสําคัญ ขณะท่ีนักทองเท่ียวจีน ยัง

หดตัวตอเนื่อง

ภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอนในเกือบทุกหมวดการใช

จาย โดยเฉพาะ ในหมวดสินคาคงทนท่ีหดตัวตามยอดขายยานยนตในประเทศ

และยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต สาหรับปจจัยสนับสนุน กาลังซื้อโดยรวมมี

ทิศทางชะลอลง ตามรายไดรวมลูกจางนอกภาคเกษตรกรรมท่ีขยายตัวชะลอลง 

สวนรายไดเกษตรกร ในเดือนนี้ขยายตัวเรงขึ้นจากราคายางและสับปะรดเปน

สําคัญ ขณะท่ีราคาสินคาเกษตรหลักอื่นๆ ยังหดตัว สะทอนผลดี ของการปรับดี

ขึ้นของรายไดภาคเกษตรกรรมท่ีกระจายตัวไมท่ัวถึง สอดคลองกับดัชนีความ

เชื่อมั่นผูบริโภคที่ปรับลดลงตอเนื่อง

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 2.1 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคํา

หดตัวสูงท่ีรอยละ 9.1 เนื่องจากอุปสงคในตลาดโลกชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศคูคา ผลของมาตรการกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน วัฏจักรสินคา

อิเล็กทรอนิกสท่ียังชะลอลงตอเนื่อง และราคานามันดิบในตลาดโลกท่ีปรับลดลง 

สงผลใหการสงออก ในหลายหมวดสินคายังคงหดตัว ไดแก สินคาท่ีมูลคาเคลื่อนไหว

ตามราคานามันดิบท่ีหดตัวท้ังราคาและปริมาณสินคาอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ

ฮารดดิสกไดรฟและแผงวงจรรวม สินคาเกษตรโดยเฉพาะขาว และสินคาเกษตรแปร

รูปโดยเฉพาะผลิตภัณฑยางและนาตาล อยางไรก็ดี การสงออกในบางหมวดสินคายัง

ขยายตัวได อาทิ ยานยนตและชิ้นสวนตามการสงออกรถยนตเชิงพาณิชยและยางลอ

เปนสําคัญ

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณ

บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว

ชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอนใน

เ กื อ บ ทุ ก ห ม ว ด ก า ร ใ ช จ า ย 

โดยเฉพาะ ในหมวดสินคาคงทนท่ี

หดตัวตามยอดขายยานยนต ใน

ประ เทศและยอดจดทะ เ บียน

รถจักรยานยนต  สาหรับปจจัย

สนับสนุน 

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะ

เดียวกันปกอนซึ่งเปนการขยายตัว

จากดานราคาเปนสําคัญ 
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

การสงออกสินคา หดตัว

ร อยละ 2 .1 จากระยะ

เดียวกันปกอน และหาก

หักทองคําหดตัวสูงท่ีรอย

ละ 9.1 เนื่องจากอุปสงค

ในตลาดโลกชะลอลงตาม

ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง

ประเทศคูคา 

การนําเขาสินคา หดตัวสูง

ท่ีรอยละ 9.6 จากระยะ

เดียวกันปกอน และหาก

หักทองคําหดตัวท่ีรอยละ 

10.5 ตามการนําเขาท่ีหด

ตัวในทุกหมวดสินคาสําคัญ 

การลงทุนภาคเอกชน หด

ตัวจากระยะเดียวกันปกอน 

จากท้ังเครื่องชี้การลงทุน

ในหมวดกอสรางท่ีหดตัว

การนําเขาสินคา หดตัวสูงท่ีรอยละ 9.6 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคําหด

ตัวท่ีรอยละ 10.5 ตามการนําเขาท่ีหดตัวในทุกหมวดสินคาสําคัญ โดย 1) หมวดวัตถุดิบ

และสินคาข้ันกลางหดตัวตามการนําเขาเชื้อเพลิงท่ีหดตัวท้ังดานราคาและดานปริมาณ สวน

หนึ่งเปนผลจากการปดซอมบํารุงโรงกลั่นบางรายในเดือนนี้ และการนาเขา ชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส สอดคลองกับภาคการสงออกท่ีหดตัว 2) หมวดสินคาทุนท่ีไมรวมเครื่องบิน

และแทนขุดเจาะหดตัวตามการนาเขาอุปกรณในหมวดโทรคมนาคม และเครื่องจักรและ

อุปกรณ สอดคลองกับการลงทุนภาคเอกชนท่ีหดตัว 3) หมวดสินคาอุปโภคบริโภคหดตัว

โดยเฉพาะการนาเขาสินคาไมคงทน ตามการนาเขาปลาทูนาท่ีราคาหดตัวเม่ือเทียบกับ 

ระยะเดียวกันปกอน และ 4) หมวดยานยนตและชิ้นสวนหดตัวตามการนาเขาชิ้นสวนยาน

ยนตเปนสําคัญ สอดคลองกับ การผลิตและยอดจําหนายรถยนตในประเทศท่ีหดตัว ท้ังนี้ 

มูลคาการนําเขาสินคาลดลงมากเม่ือเทียบกับเดือนกอนหนา สงผลใหดุลการคาเกินดุลสูงข้ึน

ในเดือนนี้

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวจากระยะเดียวกันปกอน จากท้ังเครื่องชี้การลงทุนในหมวด

กอสรางท่ีหดตัว โดยพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสรางท่ัวประเทศหดตัวตอเนื่องยกเวนพ้ืนท่ีเพ่ือ

การอุตสาหกรรม ขณะท่ียอดจําหนายวัสดุกอสรางขยายตัวได และเครื่องชี้การลงทุนใน

หมวดเครื่องจักรและอุปกรณหดตัวในทุกหมวด เม่ือขจัดผลของฤดูกาลแลว เครื่องชี้การ

ลงทุนภาคเอกชนลดลงเล็กนอยจากเดือนกอนจากท้ังเครื่องชี้การลงทุนในหมวดกอสราง

และหมวดเครื่องจักรและอุปกรณการใชจายภาครัฐท่ีไมรวมเงินโอนหดตัวจากระยะเดียวกัน

ปกอน จากท้ังรายจายประจําท่ีหดตัวตามรายจาย เพ่ือซ้ือสินคาและบริการ ขณะท่ีรายจาย

คาตอบแทนบุคลากรขยายตัวไดเล็กนอย และรายจายลงทุนท่ีหดตัวตามกรอบงบประมาณ

จังหวัดและกลุมจังหวัดท่ีปรับลดลง ประกอบกับการเบิกจายงบลงทุนหดตัวจากขอจากัด

ดานประสิทธิภาพ การลงทุนหลังทบทวนโครงการลงทุนใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนซึ่งเปนการขยายตัวจากดานราคา

เปนสําคัญ โดยราคาสินคาเกษตรขยายตัวสูงจากราคาผลไมท่ีขยายตัวดีโดยเฉพาะ

สับปะรด เนื่องจากอุปทานออกสูตลาดนอย และราคายางพาราขยายตัวจากมุมมอง

ของนักลงทุนในตลาดลวงหนาตอราคายางพาราที่ปรับดีขึ้นจาก (1) ปญหาโรคระบาด

ยางในอินโดนีเซียท่ีสงผลใหผลผลิตลดลง (2) ปญหาภัยแลงในพ้ืนท่ีกรีดยางหลักของ

จีน และ (3) มาตรการจํากัดการสงออกยางของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 

นอกจากนี้ ราคาสุกรขยายตัวตอเนื่อง สวนหนึ่งจากผลของฐานต่ําในระยะเดียวกันป

กอนท่ีมีปญหาอุปทานสุกรลนตลาด ประกอบกับราคาในปนี้ไดรับผลกระทบจากโรค

ระบาดสุกรในจีนเวยีดนาม กัมพูชา และลาว ทําใหอุปทานลดลงและสงผลใหราคาใน
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ประเทศปรับเพ่ิมขึ้นตาม อยางไรก็ตาม ราคาสินคาเกษตรหลักอื่นๆ ยังคงหดตัว อาทิ

มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน ดานผลผลิตสินคาเกษตรขยายตัวเล็กนอยจากผลผลิต

ยางพาราเปนสําคัญ ตามอุปทานที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกในชวงกอน

หนา







ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213
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Mill Baht Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2561 42,089 32,927 32,215 34,464 38,917 39,738 37,935 40,559 35,253 37,883 42,489 37,789

2562 40,721 34,889 37,046 39,565 39,326 34,909

Export

2561 20,072 20,368 23,887 19,120 21,877 22,546 21,771 23,913 22,231 23,084 20,928 20,898

2562 18,888 18,898 22,821 16,621 20,475 19,773

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนมิถุนายน ปี 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม

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

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 34,909 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 3,038

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 4.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 7.4 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี

มูลคาการนําเขาอยูท่ี 26,224 ลานบาท หดตัวรอยละ 13.8 เมื่อ

เทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 12.5 YoY ในขณะท่ี 

หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 5,647 ลานบาท หด

ตัวรอยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

18.7% YoY 

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 19,773 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 2,451

ลานบาท หดตัวรอยละ 10.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

หดตัวรอยละ 8.2 YoY  ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี

มูลคาการสงออกอยูท่ี 14,914 ลานบาท หดตัวรอยละ 2.5

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 10.7 YoY 

ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 2,408

ลานบาท หดตัวรอยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหด

ตัวรอยละ 24.3 YoY  

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดลุ

อยูท่ี 15,135 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนมิถุนายน ปี 2562

Agricultural M. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2561 3,353 2,712 2,848 2,519 2,700 2,828 2,918 3,166 3,183 3,332 3,586 2,556

2562 3,054 2,399 2,600 2,993 2,919 3,038

Export

2561 2,512 3,026 3,065 2,376 2,879 2,671 2,769 3,491 3,270 4,516 2,981 2,636

2562 2,772 2,704 3,220 2,717 2,744 2,451

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 3,038 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 4.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 

7.4 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

บํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,686.6 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 2,451 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 10.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

8.2YoYโดยสินค า ท่ีมีมูลค าการส งออกสู งสุด  ไดแก 

แทรกเตอร และสวนประกอบ อยูท่ี 1,030.5 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 587 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนมิถุนายน ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนมิถุนายน ปี 2562

Industrial M. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2561 32,761 25,099 24,403 26,628 30,198 29,968 28,553 30,546 26,638 28,113 32,192 28,702

2562 31,544 26,666 28,257 31,018 30,422 26,224

Export

2561 15,315 14,882 17,965 14,728 16,294 16,694 16,470 17,695 16,530 16,068 15,385 16,032

2562 14,117 14,243 16,697 11,709 15,298 14,914

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 26,224 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 13.8% เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

12.5 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

กังหันไอพนและสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม

ท่ัวไป) อยูท่ี 2,706.3 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 14,914 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 10.7 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องสูบ

ลม/อัดลมและสวนประกอบ(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม

ท่ัวไป) อยูท่ี 2,294.3 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 11,310 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนมิถุนายน ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนมิถุนายน ปี 2562

Machine Tools Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2561 5,975 5,116 4,964 5,317 6,019 6,942 6,464 6,847 5,431 6,438 6,711 6,530

2562 6,122 5,511 5,942 6,027 5,985 5,647

Export

2561 2,245 2,460 2,857 2,016 2,705 3,182 2,532 2,726 2,431 2,499 2,562 2,230

2562 1,999 1,951 2,904 2,195 2,433 2,408

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนมิถุนายน ป 2562

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 5,647 ลานบาท หดตัวรอยละ 

5.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 18.7 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุมหีบ

แบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูท่ี 1,459.1 ลาน

บาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 2,408 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 24.3 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก   เครื่องมือ

กล กลึงโลหะ (เครื่องมือกล)  503.4 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 3,239 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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Article Title Wage Growth, Landholding, and Mechanization in Chinese Agriculture

Author Xiaobing Wang , FutoshiYamauchi , KeijiroOtsuka , JikunHuang

Year 2016

Abstract 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.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15301935

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



ท่ีมา : อาร์ วาย ที ไนน์ 1309/08/2019 

จนีเผย
อุตสาหกรรม
เครือ่งจกัร
ขยายตวั

ต่อเนือ่งใน
H1/62

‟

„

สหพนัธ์อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรของจีน (CMIF) เปิดเผยวา่ 

อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรของจีนยงัคงมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในช่วงคร่ึงปีแรก แม้

มีแรงกดดนัขาลงกต็าม CMIF เปิดเผยวา่ รายไดข้องอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรอยูท่ี่ 

10.53 ลา้นลา้นหยวน (ประมาณ 1.5 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงคร่ึงปีแรก

เพ่ิมข้ึน 1.29% เม่ือเทียบเป็นรายปี ขณะท่ีผลกาํไรรวมอยูท่ี่ 6.195 แสนลา้นหยวน 

ลดลง 8.58% จากปีก่อนหนา้

สาํนกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ปัจจยัท่ีผลกัดนัการเติบโตในอุตสาหกรรม

เคร่ืองจกัรยงัคงมีการเปล่ียนแปลงต่อเน่ือง โดยรถยนตพ์ลงังานใหม่เติบโตอยา่ง

รวดเร็วในช่วงคร่ึงปีแรก ทั้งผลผลิตและยอดขาย ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 48.5% และ 49.6% เม่ือ

เทียบเป็นรายปีตามลาํดบั
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‘สรุยิะ’
อุม้เอส

เอม็อ ีชง
ครม.โยก
เงนิกองทุ
น3พนัล.

ช่วย 
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหนา้การ

ช่วยเหลือผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม(เอสเอม็อี) หน่ึงใน

นโยบายเร่งด่วนทาํไดใ้น 100 วนั วา่ ไดรั้บรายงานวา่ ปัจจุบนักองทุน

พฒันาเอสเอม็อีตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 20,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

10,000 ลา้นบาท เป็นกองทุนสาํหรับเอสเอม็อีท่ีไม่มีปัญหาสภาพคล่อง 

แต่ตอ้งการเพ่ิมศกัยภาพ เสริมเทคโนโลย ีและเพ่ิมผลผลิต วงเงินกู้

สูงสุดรายละไม่เกิน 10 ลา้นบาท ล่าสุดมีเงินเหลือคา้งรวมกบัเงินท่ี

ลูกหน้ีจะชาํระคืน ประมาณ 2,500-3,000 ลา้นบาทส่วน 8,000 ลา้นบาท 

สาํหรับเอสเอม็อี-คนตวัเลก็(ไมโครเอสเอม็อี) เป็นกองทุนท่ีตอ้งการ

ฟ้ืนฟูและเสริมศกัยภาพธุรกิจ วงเงินไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อราย เร่ิมปล่อย

กูม้าตั้งแต่ตน้ปี 2560 ล่าสุดวงเงินใกลเ้ตม็แลว้ กระทรวงจึงเตรียมโยก

เงินกองแรกท่ีมีอยูม่าใส่ใน กองทุนเอสเอม็อี-คนตวัเลก็ โดยจะเสนอ

คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาอนุมติัช่วงเดือนกนัยายน-ตุลาคม 2562 น้ี 

คาดวา่จะช่วยเหลือเอสเอม็อีประมาณ 5,000 ราย
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“นโยบายเร่งด่วนขณะน้ีคือการช่วยเหลือเอสเอม็อี ดงันั้น ตอ้งพยายามทะลวงเงินของ

กองทุนฯออกมาหลงัติดขดัจากขั้นตอนปฏิบติัต่างๆ เพราะจากการศึกษาสถานการณ์เอส

เอม็อีล่าสุดพบวา่ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตวั”นายสุริยะกล่าว

มีรายงานข่าวจาก คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาเอสเอม็อีตามแนวทางประชารัฐ

(กอป.) กล่าววา่ กองทุนพฒันาเอสเอม็อีตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 20,000 ลา้นบาท 

ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2560 เป็นกองทุนภายใตพ้ระราชบญัญติั

การบริหารทุนหมุนเวียน 2558 คิดดอกเบ้ียในอตัรา 1% ต่อปี ปลอดเงินตน้ 3 ปี ระยะเวลา

ผอ่นชาํระ 7 ปี วงเงินกูสู้งสุดรายละไม่เกิน 10 ลา้นบาท แบ่งการช่วยเหลือเอสเอม็อีเป็น 3

ส่วน คือ

1.กองทุนพฒันาเอสเอม็อีตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 10,000 ลา้นบาท สาํหรับเอสเอม็อี

ท่ีไม่มีปัญหาสภาพคล่องจึงตอ้งการเพ่ิมศกัยภาพ เสริมเทคโนโลย ีและเพ่ิมผลผลิต วงเงิน

กูสู้งสุดรายละไม่เกิน 10 ลา้นบาท ปัจจุบนัอนุมติัสินเช่ือแลว้ 7,372 ลา้นบาท จาํนวน 

1,768 ราย อยูร่ะหวา่งการพิจารณา 3,420 ลา้นบาท จาํนวน 543 ราย เบิกจ่ายแลว้ 5,981 

ลา้นบาท หรือคิดเป็น 81% จาํนวน 1,648 ราย

2.กองทุนฟ้ืนฟูและเสริมศกัยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สาํหรับไมโครเอส

เอม็อี วงเงิน 8,000 ลา้นบาท วงเงินกูสู้งสุดรายละไม่เกิน 1 ลา้นบาท อนุมติัสินเช่ือแลว้ 

7,998 ลา้นบาท จาํนวน 8,725 ราย อยูร่ะหวา่งการพิจารณา 38 ลา้นบาท จาํนวน 38 ราย

และเบิกจ่ายแลว้ 7,930 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 99% จาํนวน 8,693 ราย



„

‟

13/08/2019  ท่ีมา : แนวหนา้

3.งบประมาณเพ่ือส่งเสริมการพฒันาเอสเอม็อี วงเงิน 

1,000 ลา้นบาท สาํหรับดาํเนินกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริม

และพฒันาเอสเอม็อีผา่นโครงการต่างๆ อาทิ การพฒันา

เอสเอม็อีสู่อี-คอมเมิร์ซ เบิกจ่ายแลว้ 272 ลา้นบาท วงเงิน

คงเหลือ 729 ลา้นบาท เป้าหมายช่วยเหลือผูป้ระกอบการ 

3,196 ลา้นบาท ดาํเนินการแลว้ 2,502 กิจการ และ 4.

งบประมาณเพ่ือบริหารกองทุน จาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินกูย้มืใหธ้นาคารพฒันา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(ธพว.) หรือเอสเอม็อี

แบงก ์อตัรา 0.5-1% ของวงเงินกูย้มื และใชส้าํหรับจา้ง

บุคลากร ประชาสมัพนัธ์ ตลอดจนการบริหารงานของ

สาํนกังานกองทุน คาดวา่มีการใชจ่้ายไปไม่เกิน 500 ลา้น

บาท

“จากสถานะการปล่อยกูจ้ะพบวา่ตวักองทุนฯวงเงิน 

10,000 ลา้นบาท ท่ีเบิกจ่ายเพียง 81% หากผูย้ืน่กูไ้ม่มีการ

เบิกวงเงินภายในเวลาท่ีกาํหนดควรระงบัการปล่อยกูแ้ละ

นาํเงินท่ีเหลือมาปล่อยกูใ้หก้บัไมโครเอสเอม็อีแทน 

เพราะจะเขา้ถึงรากหญา้มากกวา่เอสเอม็อีรายใหญ่ เพราะ

จากสถิติกเ็ห็นชดัเจนวา่ไมโครเอสเอม็อีมีการเบิกเงินกู้

รวดเร็วจนเตม็วงเงิน 8,000 ลา้นบาท ซ่ึงแนวทางน้ีนาย

สุริยะเห็นดว้ย และเตรียมเสนอครม. จึงตอ้งติดตามวา่จะ

ไดรั้บความเห็นชอบหรือไม่”รายงานข่าวระบุ
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