แถลงข่าว
ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน (นัดพิเศษ)
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. ได้มีการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนัดพิเศษ
โดยมีภาคประชาสังคมเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุม โดยมีภาคเอกชน 5 สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย รวมทั้งภาคประชาสังคม เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สํานักงานกองทุน สสส. และมูลนิธิสัมมาชีพ เป็นต้น เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่อง
มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ โดยเฉพาะการติ ด ตามความคืบ หน้ า ของมาตรการส่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รวมทั้งมาตรการ
การเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในระยะเร่งด่วน สรุปสาระสําคัญของผลการประชุมได้ดังนี้
1. ภาพรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI การดําเนินมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ในระยะเร่งด่วน และการดําเนินมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเกษตรกรและความยากจนในการ
เสริมสร้างความยั่งยืน
2. งบกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเร่งด่วนในปี 2558 รัฐบาลได้ดําเนินการ ดังนี้
2.1 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อวงเงิน
6 หมื่นล้านบาท โดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้
อนุมัติสินเชื่อให้กองทุนหมู่บ้านแล้ว 2.5 หมื่นล้านบาท ให้กับกองทุนหมู่บ้านกว่า 3,800 แห่ง
แบ่ ง เป็ น ธนาคารออมสิ น 1.7 หมื่ น ล้ า นบาท และธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 8 พันล้านบาท ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยกว่า 8.7 แสนราย ทั้งนี้ ภาครัฐได้ให้
ความสําคัญกับการอบรมวิชาชีพและการสร้างตลาดชุมชนรองรับผลผลิตของพื้นที่
2.2 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล วงเงิน 3.9 หมื่นล้านบาท กระทรวงมหาดไทยได้
ประสานให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ โดยคณะกรรมการ
บูรณาการกลั่นกรองในระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการแล้วเสร็จเมื่อวันที่
30 กันยายน 2558 และได้เสนอคําขอและรายละเอียดโครงการต่อสํานักจัดทํางบประมาณ
เขตพื้นที่ 1-18 แล้ว 1.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงบประมาณ
2.3 มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นได้ส่งคําขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายฯ มายังสํานักงบประมาณแล้ว 3.7 หมื่นล้านบาท โดยคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นดําเนินการตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจฯ สําหรับโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 2.29 หมื่นล้านบาท
3. มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของ
การดําเนินมาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในระยะเร่งด่วน ดังนี้
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3.1 โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว
จํานวน 7 พันล้านบาท ให้กับ SMEs จํานวน 1,793 ราย
3.2 โครงการค้ําประกันสินเชื่อ PGS 5 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ได้จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้
สินเชื่อแก่ SMEs จํานวน 19 แห่ง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 โดยปัจจุบันมียอดอนุมัติ
ค้ําประกันสินเชื่อจํานวน 2.2 พันล้านบาท ให้กับ SMEs จํานวน 401 ราย
3.3 มาตรการสนับสนุน SMEs ผ่านการร่วมลงทุน ธนาคารออมสิน คณะกรรมการกํากับ
การจัดตั้งกองทุน ได้พิจารณาแผนงานโครงการและร่าง TOR การคัดเลือก Trustee และ
Trust Manager ในเบื้องต้นแล้ว โดยในส่วนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมอยู่ระหว่างดําเนินการจัดตั้งกองทุน ในขณะที่ธนาคารกรุงไทยอยู่ระหว่างขออนุมัติ
แนวทางการดําเนินการจัดตั้ง/ลงทุนจากคณะกรรมการธนาคาร
3.4 มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ SMEs ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีกําไรสุทธิตั้งแต่ 300,001 บาทขึ้นไป จากเดิมร้อยละ 15
และ 20 ของกําไรสุ ท ธิ เป็ นร้อยละ 10 ของกําไรสุท ธิ เป็ นเวลา 2 รอบระยะเวลาบัญ ชี
ต่ อเนื่อ งกั น สํ าหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชีที่ เริ่ม ในหรือ หลังวั นที่ 1 มกราคม 2558 จนถึ ง
รอบระยะเวลาบั ญ ชีวันที่ 31 ธั นวาคม 2558 ปั จจุบันกระทรวงการคลั ง อยู่ ระหว่างการ
นําเสนอร่างกฎหมายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
3.5 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ใหม่ เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ระหว่างวั นที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญ ชี
ต่อเนื่องกัน ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์และ
มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
แบ่ ง ออกเป็น 3 กลุ่ ม ใหญ่ ได้ แ ก่ (1) กลุ่ม สิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป (2) กลุ่ม เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม และ (3) อุตสาหกรรมฐานการวิ จัยและพัฒนา ปัจจุบันกระทรวงการคลังอยู่
ระหว่างการดําเนินการเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
4. กลไกการขับ เคลื่อนเศรษฐกิ จ ที่ประชุมได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจในรายละเอียด และ
แนวทางปฎิบัติกับคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ และเร่งรัดการดําเนินการของ กรอ.
จังหวัด โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมใน
พื้นที่ รวมทั้งให้มีกลไกการติดตามและประเมินผลเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
5. การจัดทําระบบบัญชีเดียวของ SMEs ภาครัฐได้ขอให้ภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการจัดทําระบบ
บัญชีเดียวและจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษี โดยที่ระบบบัญชีที่ถูกต้องจะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ และภาครัฐจะสามารถเข้าไปช่วยสนับสนุนได้อย่างตรงจุด
ตรงประเด็น ซึ่งสมาคมธุรกิจภาคเอกชนตอบรับความร่วมมือดังกล่าว รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชน
จัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อวางแผนในการพัฒนาตนเองและเข้าสู่ความช่วยเหลือของภาครัฐได้
6. การประชาสัมพันธ์การดําเนินมาตรการของรัฐบาล สถาบันภาคเอกชนหลักที่เข้าร่วมประชุมยินดีให้
ความร่วมมือในการแจ้งข่าวสารการดําเนินมาตรการของรัฐบาลที่มุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ
เกษตรกร และประชาชน ไปยังสมาชิกและเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมให้มากขึ้น
-------------------------------------------------

