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เศรษฐกิ จ ไทยในเดื อนเมษายน 2563 หดตั ว สู ง ขึ้ น จากผลของมาตรการ
ควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ที่เขมงวดทั้งในและตางประเทศที่ทําให
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในหลายภาคส ว นต อ งหยุ ด ลงชั่ ว คราว โดยภาคการ
ทองเที่ยว หดตัวสูงจากการหามเดินทางเขาประเทศไทย การสงออกสินคาไมรวม
ทองคํ า หดตั ว สู ง ขึ้ น มากตามอุ ป สงค ข องประเทศคู ค า เครื่ อ งชี้ ก ารบริ โ ภค
ภาคเอกชนหดตัว สูง ตามกําลัง ซื้อที่ออนแอลงมากและมาตรการควบคุม โรค
ระบาด ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว
สูงตอเนื่องตามภาวะอุปสงคและความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม
การใช จ า ยภาครั ฐ ขยายตัว ได ต อ เนื่ อ งทั้ ง รายจ า ยประจํ า และรายจ า ยลงทุ น
ขณะที่ในเดือนนี้ภาครัฐเริ่มมีการทยอยจายเงินเยียวยาใหผูไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของ COVID-19 ซึ่งจะชวยพยุงเศรษฐกิจในระยะตอไป
ภาคเอกชน หดตัวสูงจากระยะเดียวกันปกอน ตามการใชจายในทุกหมวดจาก
ปจจัยสนับสนุน ดานกําลังซื้อภาคครัวเรือนที่ออนแอลงมาก ทั้งดานการจางงาน
รายได และความเชื่อมั่น ประกอบกับเปนผลจาก การเลื่อนวันหยุดชวงเทศกาล
สงกรานตและมาตรการปดเมืองของไทยเพื่อควบคุมการระบาดของโรค COVID19 เนื่องจากสถานการณการแพรร ะบาดของโรครุนแรงและขยายวงกวางไป
เกือบทั่วประเทศ แมในเดือนนี้ภาครัฐมีการทยอยจายเงินเยียวยาใหผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของ COVID-19 ทั้ ง นี้ การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม หดตัวสูงขึ้น สอดคลองกับอุปสงคทั้งในและตางประเทศที่
ออนแอลง
การสงออกสินคาหด หดตัวรอยละ 3.3 จากระยะเดียวกันปกอ น หากไมรวมการ
สงออกทองคํา ที่มีมูลคาสูง เปนประวัติการณในเดือนนี้ มูลคาการสงออกหดตัว
สูงที่รอยละ 15.9 โดยเปนการหดตัวสูงในหมวดยานยนตและชิ้นสวน สินคากลุม
ที่ มู ล ค า เคลื่ อ นไหวตามราคาน้ํ า มั น ดิ บ เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และเครื่ อ งจั ก รและ
อุปกรณ จากอุปสงคของประเทศคูค า และราคานามันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลง
มาก อยางไรก็ดีการสงออกบางหมวดสินคายังขยายตัวได อาทิ อิเล็กทรอนิกส
สินคาเกษตรแปรรูป และสินคาเกษตร เนื่องจากเปนกลุมสินคาที่ไดรับผลดีจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณ
บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก -
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การนําเขาสินคา หดตัวสูงที่รอยละ 17.0 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการนําเขา

ทองคํา มูลคา การนําเขาหดตัวที่รอยละ 13.8 โดยเปนการหดตัวในทุกหมวดสินคาสําคัญ
ทั้งหมวดวัต ถุ ดิบ และสิ นค า ขั้น กลาง สิ น คา ทุ น และสิ นคาอุป โภคบริโ ภค สอดคลองกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวสูงตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอน ตามการลงทุนในหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณที่หดตัวสูงในทุกองคประกอบ โดยอุปสงคทั้งในและตางประเทศที่
ออนแอลงสงผลใหผลประกอบการและ ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจลดลงมาก ประกอบกับ
ภาคธุรกิจมีกาลังการผลิตสวนเกินเหลืออยูมากจึงชะลอการลงทุนออกไป

รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกรหดตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน ตามปริมาณ
ผลผลิตที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง และราคาสินคาเกษตรที่ขยายตัวชะลอลง ดาน
การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวสูงขึ้น ตามอุปสงคทั้งในและตางประเทศที่ออนแอ
สําหรับภาคบริการหดตัวแรงขึ้น โดยเปน ผลจากการแพรร ะบาดของ COVID-19ที่
รุนแรงขึ้นและมาตรการควบคุมการแพรระบาดของ COIVD-19

ตัว ชี้วั ดทางเศรษฐกิ จ ที่ส ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไ ท ย ไ ด แ ก
ภาคเอกชน หดตัวสูงจาก
ระยะเดีย วกั น ปกอน ตาม
การใชจายในทุกหมวดจาก
ปจจัยสนับสนุน ดานกําลัง
ซื้อภาคครัวเรือนที่ออนแอ
ลงมาก
การส ง ออกสิ น ค า หดตั ว
ร อ ยละ 3.3 จากระยะ
เดียวกันปกอน หากไมรวม
การส ง ออกทองคํ า ที่ มี
มูลคาสูง เปนประวัติการณ
ในเดือนนี้
การลงทุนภาคเอกชน หด
ตั ว สู ง ต อ เนื่ อ งจากระยะ
เดี ย วกั น ป ก อ น ตามการ
ลงทุ น ในหมวดเครื่ องจั ก ร
และอุป กรณ ที่ห ดตัว สูงใน
ทุกองคประกอบ
รายได เ กษตรกร รายได
เกษตรกรหดตัวสูงขึ้นจาก
ระยะเดีย วกั น ปกอน ตาม
ปริ ม าณผลผลิ ต ที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากภัยแลง และ
ร า ค า สิ น ค า เ ก ษ ต ร ที่
ขยายตัวชะลอลง
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ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล เดือนเมษายน ปี 2563
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

40,721
46,500

34,889
27,665

37,046
34,113

39,565
33,252

2562
2563

18,888
18,735

18,898
17,761

22,821
18,869

16,621
14,968

May

Jun
Import
39,326 34,909

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

40,228

35,798

37,363

38,359

38,287

36,874

Export
20,475 19,773

17,964

21,914

19,070

18,075

16,986

18,434

ในเดือนเมษายนป 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย
การนําเขา หดตัวรอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
หดตัวรอยละ 16.9 YoY ดานการสงออก หดตัวรอยละ 20.7
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 9.9 YoY
การนํ าเข า มูล คาการนํา เขา อยูที่ 33,252 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 2,577
ล า นบาท ขยายตั ว ร อ ยละ 6.2 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก อ นหน า
ขยายตัวรอยละ 2.3 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลคาการนําเขาอยูที่ 26,031 ลานบาทหดตัวรอยละ 2.8 เมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 16.1 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูที่ 4,645 ลานบาท หดตัวรอยละ
5.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 22.9 YoY
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 14,968 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูที่ 2,037 ลานบาท หด
ตัว ร อ ยละ 28.5 เมื่ อ เทีย บกั บเดื อ นก อ นหน า และหดตั ว ร อ ย
25.0 YoY ด า นหมวดเครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรม มี มู ล ค า อยู ที่
11,326 ลานบาท หดตัวรอยละ 21.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอน
หนา และหดตัวรอยละ 3.3 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มี
มูลคาอยูที่ 1,606 ลานบาท หดตัวรอยละ 4.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 26.9 YoY
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 18,132 ลานบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนเมษายน ปี 2563
Agricultural M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

3,054
3,276

2,399
2,060

2,600
2,425

2,993
2,577

2562
2563

2,772
2,897

2,704
2,780

3,220
2,850

2,717
2,037

May
Jun
Import
2,919
3,038

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

3,286

3,460

3,554

3,052

4,140

3,010

Export
2,744
2,451

2,574

2,996

2,769

3,159

2,773

2,520

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนเมษายน ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 2,577 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 6.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ขยายตัวรอยละ 2.3
YoY โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การนํ า เข า สู ง สุ ด ได แ ก เครื่ อ ง
บํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,913.1 ลานบาทจาก
ประเทศจีน
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,037 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 28.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
25.0 YoY โดยสิ น คา ที่มี มูล ค าการส งออกสูง สุ ด ได แ ก
แทรกเตอรและสวนประกอบ อยูที่ 1,436.2 ลานบาทไป
ประเทศกัมพูชา
ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 389 ลานบาท

Analyze by ISIT
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนเมษายน ปี 2563
Industrial M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

31,544
37,492

26,666
21,009

28,257
26,778

31,018
26,031

2562
2563

14,117
14,083

14,243
13,106

16,697
14,343

11,709
11,326

May

Jun
Import
30,422 26,224

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

31,095

27,122

28,013

29,347

28,102

28,847

Export
15,298 14,914

13,260

16,881

14,415

13,003

12,228

14,078

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนเมษายน ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 26,031 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ16.1
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่องกังหัน
ไอพ น และส วนประกอบ (เครื่ อ งจัก รใช ในอุ ต สาหกรรม
ทั่วไป) อยูที่ 4,560.1 ลานบาท จากประเทศสหรัฐอเมริกา
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 11,326 ลานบาทหดตัวรอย
ละ 21.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 3.3
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องสูบ
ลม/อัดลมและสวนประกอบ(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม
ทั่วไป) อยูที่ 1,608.8 ลานบาท ไปประเทศจีน
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 14,704 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนเมษายน ปี 2563
Machine Tools

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

6,122
5,732

5,511
4,596

5,942
4,909

6,027
4,645

2562
2563

1,999
1,756

1,951
1,875

2,904
1,675

2,195
1,606

May

Jun
Import
5,985
5,647

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

5,847

5,216

5,796

5,960

6,045

5,017

Export
2,433
2,408

2,131

2,037

1,886

1,913

1,984

1,836

มูลคาการคาเครื่องมือกล
เดือนเมษายน ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 4,645 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 5.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
22.9 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุม
หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติกอยูที่ 1,997.0
ลานบาท จากประเทศจีน
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 1,606 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 26.9
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก หีบแบบ
หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) 401.4
ลานบาท ไปประเทศญี่ปุน
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาด
ดุลอยูที่ 3,039 ลานบาท
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Article Title Business models of SMEs as a mechanism for scaling climate smart technologies: The case of Punjab, India
A.E.Groot , J.S.Bolt , H.S.Jat , M.L.Jat , M.Kumar , T.Agarwal , V.Blok
Author
Year
Abstract

Source

2018
Many Climate Smart Agricultural (CSA) technologies fail to achieve their full potential impact due to low levels of
adoption by smallholder farmers and difficulties in scaling CSA. This paper presents how small and medium-sized
enterprises (SMEs) can act as change agents for the uptake of CSA technologies where their business models
may be seen as adoption and scaling mechanisms. Drawing upon our fieldwork in Punjab (India) during which
over 100 respondents have been interviewed, critical issues and enabling factors for the business model of two
types of SMEs, i.e. farmer cooperatives and individual service providers of climate smart technologies have been
identified. Enabling factors supporting adoption are driven by scientific and practical evidence of CSA
technologies, good partnership between SMEs and research institutes, good customer relationships and effective
channels through farmers' field trials. Critical issues consist of distortive government subsidies on energy and the
lack of market intelligence affecting the profitability of the business model. Scaling is enhanced through market
intelligence and a favouring regulatory landscape. However, difficult socio-economic circumstances and distortive
government subsidies limit the role of SMEs business model as mechanism for scaling.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618334541

Fig. 1. Critical issues of SME's business models for the adoption of CSA (Boons and LüdekeFreund, 2013, Long et al., 2016, Long et al., 2017, Osterwalder, 2004).
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ก.เกษตรฯ
ยุค 4.0 ลุย
เต็มสูบ
เตรียมคิก
ออฟศูนย์
AIC จัด
ตัง้ บิก๊ เดต้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิ ดศูนย์ AIC วันที่ 1 มิ.ย.นี ้ พร้อมจับมือ
อาลีบาบา -แกร็บ จัดหลักสูตรตลาดออนไลน์ หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มี
แผนจัดตัง้ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทัง้
เครื่องจักรกลเกษตร
อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร สนับสนุน Smart Farmer รวมถึง
Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด และผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการ
วิจยั การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ มีความเชื่อมโยง
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 อันประกอบด้วยคณะอนุกรรมการอีก 4
คณะ ได้แก่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech, คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce, และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) ซึง่ สอดคล้องตามนโยบายของ
รมว.กษ. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
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ล่าสุ ดทางศูนย์ฯได้มีการลงนามบันทึกตกลงความความร่ วมมือการ
จัดตั้งศูนย์ AIC ในสถาบันการศึกษาไปแล้ว จํานวนทั้งสิ้ น 69 สถาบัน 83 แห่ง 77
จังหวัด และในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นี้ จะมีการประชุมเพื่อคิกออฟศูนย์ AIC
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิ ดเผยว่า ขณะนี้ ได้เร่ งจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ AIC ให้มีความ
ชัดเจนขึ้น ซึ่งในวันจันทร์ท่ี 1 มิถุนายน จะประชุมเพื่อเริ่ มเปิ ดศูนย์ AIC โดยจะ
หยิบยกประเด็นสําคัญขึ้นมาหารื อ ประกอบไปด้วย การอบรมบ่มเพาะ เรื่ อง ตลาด
เกษตร โลจิสติกส์เกษตร เกษตรอนาคตทางเลือกใหม่ , การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม เช่น ระบบสูบนํ้าส่ งนํ้าด้วยพลังงานทางเลือก ,จัดทําวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และเป้าหมาย
จัดทํา Action plan ,จัดตั้งโครงสร้างขับเคลื่อน ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยีเกษตร คณะกรรมการส่ งเสริ มนวัตกรรมและเครื่ องจักรกลเกษตร
คณะกรรมการพัฒนาตลาดเกษตร (ออนไลน์และออฟไลน์) คณะกรรมการโลจิ
สติกส์เกษตร คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร เป็ นต้น
นอกจากนั้นแล้ว ยังมีความก้าวหน้าการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 4 คณะ ที่เชื่อมโยงกับศูนย์ AIC อาทิ คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน Big Data และ GovTech โดยมี นายระพีภทั ร์ จันทรศรี วงศ์ เลขาธิ การ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็ นประธานมีการจัดทําฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) โดยให้บูรณาการข้อมูลให้ครอบคลุมในทุกมิติและเป็ นปัจจุบนั เพื่อใช้ในการ
บริ หารราชการแผ่นดิน มีการจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลเกษตรแห่ งชาติ (National
Agricultural Big Data Center : NABC) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 และวางแผน
ขับเคลื่อนการจัดทํา Big Data ในช่วง 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2563) อย่างเป็ น
ระบบ
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คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริ ยะ โดยมี ดร.วราภรณ์
พรหมพจน์ เป็ นประธาน มีการปรับแผนการดําเนิ นงานด้านเกษตรอัจฉริ ยะ จํานวน
9 โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนิ นงานแปลงเรี ยนรู ้เกษตรอัจฉริ ยะ แปลงเรี ยนรู ้
เกษตรอัจฉริ ยะมันสําปะหลัง แปลงเรี ยนรู ้เกษตรอัจฉริ ยะผักสลัดในโรงเรื อน
แปลงเรี ยนรู ้เกษตรอัจฉริ ยะกุง้ ขาวแวนนาไม และการสร้างการรับรู ้ดา้ นเกษตร
อัจฉริ ยะ ร่ วมกับ AIC
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce โดยมี นายศตพล จันทร์
ณรงค์ เป็ นประธาน มีการจัดทําโครงการคอร์ส Cloud Kitchen ซึ่งเป็ นการร่ วมมือ
กับ Grab และได้มีการแถลงข่าวเปิ ดโครงการ Cloud Kitchen ซึ่ งขณะนี้โครงการ
Cloud Kitchen ได้ข้ ึนระบบการเรี ยนรู ้ผา่ นเฟซบุ๊ค ของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน E-Commerce เรี ยบร้อยแล้ว
อีกทั้งยังทําความร่ วมมือร่ วมกับผูแ้ ทน Alibaba เพื่อเปิ ดคอรส์สอน
ขายสิ นค้าเกษตร มุ่งเน้นเรื่ องการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการนําสิ นค้าเกษตรขึ้นบน
Platform ของ Alibaba โดยแนวทางการทํางานร่ วมกับ Alibaba จะเป็ นการอบรม
ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom เป็ นการสอนในเรื่ องของการนําสิ นค้าเกษตรขึ้น
บน Platform ของ Alibaba โดยมีกลุ่มเป้าหมายรุ่ นใหม่ที่มีความรู ้พ้ืนฐานด้าน
อินเทอร์เน็ต
นอกจากนั้นแล้วยังมี คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร
AgriBusiness โดยมี นายปริ ญญ์ พานิ ชภักดิ์ เป็ นประธานได้จดั ทํามาตรการบรรเทา
ผลกระทบการระบาดของโควิด 19 เป็ น 2 มาตรการ ประกอบด้วย
- มาตรการเร่ งด่วน ได้แก่ 1) รวบรวมข้อมูลสิ นค้าเกษตรที่มีปัญหา 2) ใช้ช่องทาง
การตลาดออนไลน์ หรื อ Platform หน่วยงานราชการ 3) รับ Pre-Order สิ นค้าเกษตร
4) การกระจายสิ นค้าเกษตรผ่านสหกรณ์การเกษตร 5) การเชื่อมโยงเกษตรกรสู่
Platform ของ StartUP ด้านการตลาด
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- มาตรการระยะกลางและระยะยาว ได้แก่ 1) การแปรรู ปสิ นค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
เช่น สิ นค้าประเภทอาหาร สิ นค้าประเภทของใช้ 2) ส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร โดยเสนอโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร โดย
ได้ลงพื้นที่สาํ รวจสิ นค้าเกษตร จ.จันทบุรี หารื อร่ วมกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด เกษตร
จังหวัด พาณิ ชย์จงั หวัด และบริ ษทั เอกชนในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาสิ นค้าเกษตรล้น
ตลาด และราคาตกตํ่า ตลอดกระจายผลไม้ช่วยเกษตรกร โดยการจัดทํา “โครงการ
เราทําได้ We can do it” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด จ.จันทบุรี ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 อีกด้วย
นายอลงกรณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ยังได้ร่วมมือกับสํานักงานส่งเสริ ม
เศรษฐกิจดิจทัล (ดีป้า) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพิ่มช่องทางลงทุนภาคเกษตรด้วยคราวด์ฟันดิ้งก์ (crowd
funding) เพื่อให้ ผูป้ ระกอบการระดมทุนจากผูล้ งทุนในจํานวนเงินคนละเล็กคนละ
น้อย ผ่านตัวกลาง “Funding Portal” เพื่อนําเงินมาใช้ตามวัตถุประสงค์ โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย Young Smart armer, Start up และ SMEs
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อัดฉีด
เอสเอ็มอี
4หมื่นล.
ช่วยต่อ
สายป่ าน
24,000
กิจการ
นายสุริยะ จึงรุ่ งเรื องกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิ ดเผยว่าการ
แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโควิด-19 ส่ งผลกระทบต่อ
ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีอย่างรุ นแรงกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ
หน่วยงานกํากับดูแลธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
แห่ งประเทศไทย (ธพว.) หรื อ SME D Bank จึงได้มอบหมายให้ ธพว.
เร่ งช่วยเหลือฟื้ นฟูธุรกิจให้แก่เอสเอ็มอี
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เพิ่มเติมโดยเติมทุนสิ นเชื่อเงื่อนไขพิเศษ เพื่อให้เอสเอ็มอีทุกกลุ่มธุรกิจทัว่
ประเทศ มีเงินทุนไปหมุนเวียน เสริ มสภาพคล่อง จ้างงาน และฟื้ นฟูธุรกิจให้กลับคืนมาอีก
ครั้ง คาดจะอนุมตั ิสินเชื่อได้กว่า 40,000 ล้านบาท ช่วยเอสเอ็มอีได้ประมาณ 24,000
กิจการ ส่ งผลดีต่อไปยังระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้
สู่ทอ้ งถิ่น ช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 120,000 ราย สร้างมูลค่าหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
ประมาณ 90,000 ล้านบาท
พร้อมกันนี้คณะกรรมการ ธพว. ได้มีมติอนุมตั ิผอ่ นปรนเงื่อนไขการลดเงิน
ต้นและดอกเบี้ยให้กบั ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย2 ปี จากเดิมตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะอยูท่ ี่ 6 เดือนรวมทั้งสัญญาที่ลูกค้าทําข้อตกลงไว้
กับธนาคารก็จะยืดระยะเวลาออกไปให้นานขึ้น 5-10 ปี จากเดิมส่วนใหญ่ประมาณ 5 ปี
เพื่อลดภาระการผ่อนชําระให้กบั เอสเอ็มอี โดยทั้ง 2 มาตรการนี้ ลูกค้าต้องยืน่ เจตจํานงที่จะ
เข้าร่ วมโครงการด้วยตนเอง
“การพักชําระหนี้ เงินต้นและขยายการคืนเงินกูจ้ ะทําให้เอสเอ็มอีประคอง
ตัวเองอยูไ่ ด้ก่อนเบื้องต้น จากนั้นก็จะเติมเงินอัดฉี ดเสริ มสภาพคล่องที่ ธพว.มีโครงการ
ต่างๆ ออกมา ขณะที่หนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรื อ NPL มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่ อง
ปัจจุบนั อยูท่ ี่ประมาณ 5.22%จึงมองว่าการปรับหลักเกณฑ์ดงั กล่าวนี้ จึงไม่น่าห่ วง โดยได้
เน้นยํ้าเสมอว่า ธพว. จะแตกต่างจากธนาคารพาณิ ชย์ทว่ั ไป เพราะ ธพว. เมื่อปล่อยสิ นเชื่อ
ไปแล้วสามารถทําให้บริ ษทั ทําธุรกิจต่อไปได้ และมีผลกําไรรัฐก็จะมีภาษีเงินได้เข้ามา
ด้วย”นายสุริยะกล่าว
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผูจ้ ดั การ ธพว.กล่าวว่าการยืดระยะเวลา
ผ่อนชําระหนี้ ออกไปเป็ น 10 ปี นั้น โดยหลักจะมุ่งเน้นที่ลูกค้าเก่าของธนาคาร ส่ วนราย
ใหม่กจ็ ะต้องเริ่ มต้นใหม่ทาํ สัญญา แล้วแต่วา่ จะสัญญากี่ปีไม่วา่ จะเป็ น 5 หรื อ 7 ปี เป็ นต้น
ซึ่งในส่ วนของรายใหม่เองเวลาที่ได้รับการอนุมตั ิสินเชื่อ ในช่วง 1 ปี แรก ก็จะจ่ายชําระแค่
ดอกเบี้ย ซึ่งทําให้ไม่มีภาระอยูแ่ ล้ว
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นายกอบชัย สังสิ ทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธาน
กรรมการ ธพว. กล่าวว่า ธนาคารจะกระจายการสนับสนุนเอสเอ็มอีทวั่ ประเทศครอบคลุม
ทุกกลุ่มธุรกิจ ด้วยการใช้ออฟไลน์ควบคู่ออนไลน์ จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อผลักดันเอสเอ็มอีทว่ั
ประเทศให้เข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินของ ธพว. มากที่สุด
ที่ผา่ นมา ธพว. ดําเนินมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ภายใต้ชื่อมาตรการ “ลด-พัก-ขยาย-ผ่อน-เพิ่ม” โดย ณ วันที่ 22 พฤษภาคม
2563 มีเอสเอ็มอีไทยเข้าสู่มาตรการแล้ว9,458 ราย คิดเป็ นมูลค่ารวม 14,924.63ล้านบาท
อีกทั้ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม-15 พฤษภาคม 2563 ธพว. ได้เติมทุนช่วยเอสเอ็มอีที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ไปแล้ว 3,329 ราย วงเงินรวม 6,231.31 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือลูกค้าลดภาระค่าใช้จ่ายตามนโยบายธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (ธปท.) โดยชะลอการชําระหนี้ ท้ งั เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ สูงสุด 6
เดือน ให้ลูกค้าทุกรายที่มีวงเงินสิ นเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยมีลูกค้า ธพว. ได้รับการ
ชะลอการชําระหนี้ ท้งั เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ43,215 ราย คิดเป็ นมูลค่ารวม 66,479
ล้านบาทซึ่งแม้มาตรการนี้ จะส่ งผลให้ ธพว. สูญเสี ยรายได้เดือนละกว่า 2,100 ล้านบาท
เป็ นเวลา 6 เดือน แต่ธนาคารก็ยนิ ดี เพราะได้มีส่วนช่วยเหลือลูกค้าและส่ งเงินกลับคืนเข้า
หมุนเวียนสู่ ระบบเศรษฐกิจกว่า 12,600 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ธพว. ได้ดาํ เนินมาตรการพักชําระหนี้ เงินต้น สูงสุ ด 12 เดือน
ให้แก่ผปู ้ ระกอบการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กลุ่มเป้าหมายประมาณ
10,000 ราย ภาระหนี้ รวม 11,800 ล้านบาทนับตั้งแต่เปิ ดรับคําขอเข้าร่ วมโครงการ20
เมษายน-26 พฤษภาคม 2563 มีลูกค้ากองทุนประชารัฐเข้าร่ วมโครงการแล้ว 2,961 ราย
วงเงินประมาณ 5,516 ล้านบาท
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