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กนง.คงดอกเบี้ย1.50% ช่วยเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง 

 
นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุมกนง.วันท่ี 

16 พฤษภาคม 2561ว่า คณะกรรมการฯมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ี 1.50% ต่อปีโดยคณะ
กรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องด้วยแรงส่งจากการส่งออกสินค้าและการ
ท่องเท่ียว ท่ีปรับดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลกแม้ว่าการจ้างงานมีสัญญาณปรับดีขึ้นแต่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนหนึ่งเพราะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังไม่ได้ส่งผลดีต่อรายได้ครัวเรือนและการจ้างงาน
อย่างท่ัวถึงอีกท้ังหนี้ภาคครัวเรอืนยังอยู่ในระดับสูง ส่วนการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นโดยได้รับแรงสนับสนุนจาก
โครงการภาครัฐ ขณะท่ีการใช้จ่ายภาครัฐจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังมีความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายท่ีอาจ
ล่าช้ากว่าท่ีประเมินไว้ 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความเสี่ยงภายนอกท่ีต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง อาทิ ผลกระทบ
จากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐมาตรการตอบโต้จากประเทศคู่ค้าของสหรัฐ 
รวมถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปปรับสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามท่ีประเมินไว้ โดยเป็น
ผลจากการขยายตัวของอุปสงคใ์นประเทศและราคาน้้ามันท่ีปรับสูงขึ้น ภาวะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับผ่อนคลาย
และเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ สภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับ
ต่้าท้าให้ภาคเอกชนยังสามารถระดมทุนได้ต่อเนื่อง โดยสินเชื่อ SMEs และสินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐ ปรับอ่อนค่าลง อย่างไรก็ดี เงินบาทเทียบสกุลเงินของ
ประเทศคู่ค้าคู่แข่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยในช่วงท่ีผ่านมา ในระยะข้างหน้าอัตราแลกเปลี่ยนยังมีแนวโน้มผัน
ผวน สาเหตุหลักจากความไม่แน่นอนของนโยบายการเงิน การคลังและการค้าระหว่างประเทศของประเทศ
อุตสาหกรรมหลัก คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ชิดต่อไป 

ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงในบางจุดท่ีอาจจะสร้างความเปราะบาง
ให้กับเสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นในภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยต่้าเป็นเวลานานอาจน้าไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่้ากว่าท่ีควร นอกจากนี้ยังต้องติดตามความสามารถใน
การช้าระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะครัวเรือนกลุ่มรายได้ต่้าและธุรกิจ SMEs ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเชิงโครงสร้างและรูปแบบการท้าธุรกิจ 

ท้ังนี้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากปัจจัยด้านต่างประเทศ แต่
ต้องติดตามความเข้มแข็งของอุปสงค์ในประเทศและพัฒนาการของเงินเฟ้อในระยะต่อไป คณะกรรมการฯ จึงเห็น
ว่านโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อไป โดยพร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายท่ีมีอยู่เพื่อสนับสนุนให้
เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ต้องรอติดตามตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือจีดีพีไตรมาส 1/2561 ท่ีส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะประกาศในวันท่ี 21 พฤษภาคมนี้หากออกมาดีกว่าท่ี
คาดไว้ ก็มีแนวโน้มท่ี กนง.จะปรับจีดีพีปีนี้ขึ้นจากท่ีเคยคาดการณ์ว่าจะโตที่ 4.1% 
 
 



คอลัมน์แตกใบอ่อน : ชี้ขาดสารพิษ 
 

ในท่ีสุดก็น่าจะมีความชัดเจนเสียทีส้าหรับอนาคตของ “วัตถุอันตราย” 3 ชนิด ประกอบด้วย พาราควอต, 
คลอร์ไพริฟอส และ ไกลโฟเซต จะลงเอยแบบไหนในประเทศไทย โดยในวันท่ี 23 พฤษภาคม หรือวันพุธของ
สัปดาห์หน้า จะมีการประชุมกันของ “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” เพื่อชี้ขาดว่าจะประกาศแบน “พาราควอต” 
และ “คลอร์ไพริฟอส” รวมท้ังให้มีการจ้ากัดการใช้สาร “ไกลโฟเซต” หรือไม่ ส้าหรับท่านผู้อ่านท่ีติดตาม
สถานการณ์เรื่องการใช้สารเคมีทางการเกษตร คงทราบดีว่า กรณีสารเคมีเจ้าปัญหาท้ัง 3 ตัว เป็นกรณีท่ีกลุ่ม
ผู้สนับสนุนและคัดค้านต่อสู้กันมานานหลายปี หรือหากจะนับเอาเฉพาะตั้งแต่ “คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหา
การใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืชท่ีมีความเสี่ยงสูง” ท่ีมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เป็น
ประธาน มีมติขอให้ “กรมวิชาการเกษตร” ไปพิจารณาออกประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช 2 ชนิด 
ได้แก่ พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส ภายในวันท่ี 1 ธันวาคม 2562 และภายในวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 ต้องยุติ
การน้าเข้าสารเคมีท้ัง 2 ตัว รวมท้ังขอให้ก้าหนดโซนการใช้ “ไกลโฟเซต” ซึ่งเป็นยาฆ่าหญ้าอย่างเข้มงวด 
โดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก พื้นท่ีต้นน้้า แม่น้้า และล้าคลอง เพราะถูก 
“องค์การอนามัยโลก” (WHO) ก้าหนดให้เป็นสารท่ีอาจก่อมะเร็ง และมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลายโรค 
เช่น โรคไต โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ เป็นต้น ถ้าตั้งต้นจากตรงนี้ ก็ไม่มากไม่มาย ยื้อกันไป ยื้อกันมา แค่ปีกว่าๆ 
เท่านั้น ไล่มาตั้งแต่เหตุการณ์ท่ี กรมวิชาการเกษตร ซึ่ งเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี “ก้ากับดูแล” สารเคมีทาง
การเกษตร ตัดสินใจ “เตะออก” ด้วยการโยนข้อมูลไปให้ “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” เป็นผู้ชี้ขาดการแบน 
“พาราควอต”และ “ควอร์ไพริฟอส” แทน โดยอ้างว่าตัวเองไม่มีความเชี่ยวชาญท่ีจะน้าข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย
มาวินิจฉัยได้อย่างชัดแจ้งว่า สารดังกล่าวมีอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตามท่ีมีการกล่าวอ้างหรือไม่ 

ส่วนเจ้าสาร “ไกลโฟเซต” นั้น ก็ไม่มีแนวทางอะไรท่ีเป็นรูปธรรมตามข้อเสนอ โดยลงมือท้าเพียงแค่ให้
ผู้ประกอบการรายงานการน้าเข้า การผลิต การส่งออก การจ้าหน่าย พื้นท่ีการใช้ และปริมาณคงเหลื อ และต้อง
ระบุพื้นท่ีห้ามใช้ในฉลากวัตถุอันตรายควบคุมการโฆษณาเท่านั้น 

ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทสารเคมีและฝ่ายคัดค้านการยกเลิกการใช้สารเคมี ก็พยายามเคลื่อนไหวและงัด
ข้อมูลขึ้นมาต่อสู้ กระท่ังท้ายสุดก็ต้องให้นายกฯตู่ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ออกโรงสั่งให้ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยตัวแทนภาคส่วน ท่ีเกี่ยวข้องกลับไปคุยกัน
ใหม่เพื่อหาข้อสรุปให้ชัดเจน โดยผลท่ีออกมาก็อย่างท่ีทราบกันดี คือ ท่ีประชุมมีมติให้ยืนยันตามความเห็น 
“คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชท่ีมีความเสี่ยงสูง” หรือง่ายๆ คือให้แบนสาร “พา
ราควอต” กับ “ควอร์ไพริฟอส” และจ้ากัดการใช้ “ไกลโฟเซต” นั่นเอง 

ขณะท่ี “หมอสกล” รมว.สาธารณสุข ยังให้ข้อมูลพกท้ายมาด้วยว่า กรณีกลุ่มบริษัทสารเคมีและผู้คัดค้าน
การท้าหมันสารอันตราย โดยเฉพาะ “พาราควอต” อ้างผลงานวิจัยว่าสารดังกล่าวไม่ได้ท้าให้เกิดผลกระทบ หากมี
การใช้ตามข้อก้าหนดนั้น แท้จริงเป็นงานวิจัยเก่าตั้งแต่ปี 2540 หรือ 20 ปีท่ีแล้ว ซึ่งแย้งกับงานวิจัยปัจจุบันท่ีชี้ชัด
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมื่อมีมติระงับก็ต้องด้าเนินการ ท่ีส้าคัญหากจะมาบอกว่า 
การใช้สารทดแทนแพงกว่า ก็ต้องเลือกเอาว่า ระหว่างราคาท่ีแพงกว่าเดิม กับสุขภาพประชาชนจะเลือกแบบใด 

อย่างไรก็ดี การท่ี “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” นัดประชุมวันพุธหน้า ก็ยังต้องจับตากันต่อว่า ผลท่ี
ออกมาจะเป็นไปตามมติของ 3 กระทรวงหรือไม่ เพราะในกรรมการวัตถุอันตายท้ัง 29 คนนั้น ก็ใช่ว่าจะมีแต่
ผู้สนับสนุนให้ยกเลิก ตรงกันข้ามน่าจะมีอยู่จ้านวนไม่น้อยท่ีมีความโน้มเอียงอยากให้ใช้ต่อไป ดังนั้นจึงต้องจับตา
กันให้ดีครับ เกมนี้อาจไม่ง่ายอย่างท่ีคิดกันไว้แน่ 

มะลิลา 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

 
คอลัมน์แตกใบอ่อน : ระวังด้วงเต่าแตงแดง 

 
ธรรมชาติปรวนแปร ท้าเอาคน สัตว์ พืช เป็นงงหลงฤดู

ไปตามๆกัน มีท้ังร้อนสลับฝนปนลมหนาว สภาพอากาศเช่นนี้ 
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลแตง 
แตงกวา แตงโม แคนตาลูป เมลอน แตงไทย แตงร้าน ฟัก แฟง 
ฟักแม้ว ฟักทอง บวบ น้้าเต้า มะระ ต้าลึง...ให้ระวังด้วงเต่าแตง
แดง 

แม้จะมีชื่อด้วงเต่า แต่รูปทรงองค์เอวไม่เหมือนกัน ไม่
อ้วนสั้นกลมบ๊อกแบบเต่าทอง...หุ่นทรงออกไปทางยาวรี รูปไข่ เป็นแมลงศัตรูพืชท่ีชื่นชอบกัดท้าลายพืชตระกูล
แตงเป็นย่ิงนัก รู้จักกัดกินท้าลายพืชตระกูลตั้งแต่เยาว์วัย เพิ่งฟักออกจากไข่...ตัวแม่บินวางไข่ในดินใกล้โคนต้น ฟัก
มาเป็นตัวหนอนสีขาวอาศัยอยู่ในดิน คอยกัดกินรากพืชเป็นอาหาร...เมื่อเติบโตเป็นแมลงปีกแข็ง เป็นด้วงเต่าแตง
แดง จะขยับฐานะบินขึ้นมาท้าลายแทะกัดกินใบยอด หากระบาดรุนแรง ต้นพืชจะชะงักการทอดยอด พบการ
ระบาดได้ทุกฤดู โดยเฉพาะในช่วงท่ีพืชเริ่มแตกใบจริง และมักพบการระบาดในสวนแตงท่ีมีวัชพืชขึ้นหนาแน่น 
เนื่องจากมีรากพืชให้ตัวอ่อนได้กัดกินอย่างอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นปัญหาในแหล่งปลูกใหม่ ท่ีบริเวณโดยรอบไม่มีการ
ไถพรวนดิน และไม่มีการปราบวัชพืชท่ีเพียงพอ 

กรณีพบการเข้าท้าลาย เกษตรกรควรหมั่นส้ารวจตรวจดูสวนในเวลาเช้าท่ีแดดยังไม่จัด โดยใช้วิธีกล จับตัว
ด้วงเต่าแตงแดงมาท้าลายด้วยมือ จะสามารถช่วยลดการระบาดลงได้มาก ภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อย 
ให้ถอนท้าลายต้นท้ิง เก็บเศษซากพืชท่ีหลงเหลือ และหมั่นก้าจัดวัชพืชในแปลงไปเผาท้าลายนอกแปลงปลูกทันที 
เพื่อท้าลายแหล่งอาศัย และไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของด้วงเต่าแตงแดงต่อไป แต่ระบาดมาก จนเอาไม่อยู่ ให้ฉีดพ่น
ด้วย อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 
มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% ดับเบ้ิลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 

สะ–เล–เต 
 

ร่างแผนปฏิรูปเศรษฐกิจไทย "สมคิด" ผนึกเวิลด์แบงก์ก้าวข้ามจุดตีบตัน 
 

 “สมคิด” จับมือเวิลด์แบงก์ท้าแผนปฏิรูปเศรษฐกิจไทย 
หวังก้าวข้ามจุดตีบตันโตทะลุมากกว่า 4–5% แต่ห่วงกฎหมาย
หลัก ประกันธุรกิจไม่ช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน มั่นใจมี
ข่าวดี สศช.แถลงจีดีพีสัปดาห์หน้า พาณิชย์ลุ้นอันดับความยาก
ง่ายธุรกิจไทยขึ้นแท่นติด 1 ใน 20 ประเทศแรกของโลก 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 
ได้หารือกับนายอูลริค ซาเกา ผู้อ้านวยการธนาคารโลก (เวิลด์

แบงก์) ประจ้าประเทศไทย มาเลเซีย และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และคณะวิจัยการ
จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ โดยได้ขอให้เวิลด์แบงก์กลับไปพิจารณาการจัดอันดับความยาก-ง่าย



ในการประกอบธุรกิจของไทยเพิ่มเติม หลังจากปิดรับข้อมูลไปเมื่อเดือน เม.ย.ท่ีผ่านมา เนื่องจากไทยได้ด้าเนินการ
เรื่องการจองชื่อนิติบุคคลพร้อมจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) และการก้าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนฯ เป็นอัตราคงท่ี (Flat Rate) มีผลทางปฏิบัติเมื่อปลายเดือน เม.ย.ท่ีผ่านมา ส่วนนี้มี
ผลต่อ คะแนนการจัดอันดับ โดยทางเวิลด์แบงก์รับท่ีจะไปพิจารณาให้ 

นอกจากนี้ เวิลด์แบงก์และไทยยังมีความเห็นร่วมกันว่าการจะให้เศรษฐกิจเติบโตก้าวข้ามจุดตีบตันได้ หรือ
การขยายตัวมากกว่า 4-5% ท้าได้ยาก เพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่เอื้ออ้านวย ดังนั้น ไทยจะร่วมมือกับทาง
เวิลด์แบงก์ท้าแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศร่วมกัน หรือคันทรีโปรแกรม โดยฝ่ายไทยมีส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ ซึ่งเวิลด์แบงก์จะให้
ความเห็นว่า ไทยควรจะปฏิรูปเศรษฐกิจในด้านใดบ้าง ส่วนเรื่องท่ีเวิลด์แบงก์มีความเห็นว่ากฎหมายหลักประกัน
ทางธุรกิจ ไม่เอื้อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นั้น จะรับข้อเสนอไป
เจรจากับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต่อไปเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 

“ในสัปดาห์หน้า สศช.จะแถลงตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2561 และในวันท่ี 24 พ.ค.นี้ สถาบันจัด
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน International Institute for Management Development (IMD) 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะประกาศผลการจัดอันดับความสามารถการแข่งขันของประเทศต่างๆ ผมมั่นใจว่าสิ่งท่ี
ท้ามาท้ังหมดจะส่งผลดีอย่างแน่นอน เพียงแต่จะเร็วหรือช้า เรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนั้น ถ้าไม่โชคร้าย
เกินไปจะได้รับการปรับขึ้นเพราะส่วนหนึ่งมีเรื่องความยาก-ง่ายในการท้าธุรกิจอยู่ด้วย ซึ่งไทยเคยได้รับการปรับขึ้น
ถึง 20 อันดับ” 

ขณะเดียวกัน นายอูลริค ซาเกา ได้เข้าหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ภายหลังการหารือ
นายวิษณุกล่าวว่า ผู้อ้านวยการธนาคารโลก ได้แสดงความพอใจในภาพรวมการด้าเนินงานของรัฐบาลไทย และได้
ใชโ้อกาสนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินการปรับปรุง และพัฒนากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่ง
เวิลด์แบงก์ยังมีความกังวลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันทางธุรกิจท่ีร่างกฎหมายออกมาแล้วอยู่
ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็น เนื่องจากมีความครอบคลุมเรื่องหลักประกันทางธุรกิจน้อยเกินไป ท้าให้เอสเอ็มอี
เข้าถึงสินเชื่อได้ยาก ส้าหรับแนวทางการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจมี 2 แนวทางคือ การแก้ไขฉบับ
เดิม หรือการยกร่างใหม่ท้ังฉบับ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเสนอกฎหมายให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
พิจารณาได้ทันภายในปีนี ้

ด้านนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า เวิลด์แบงก์น่าจะปรับอันดับความยาก -ง่าย
ในการประกอบธุรกิจของไทยดีขึ้น หลังจากได้ชี้แจงเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจและการได้รับสินเชื่อแล้ว คาดว่าอันดับท่ี
ได้รับจะไม่เกินท่ี 20 ของโลก จากปี 2561 ในภาพรวมไทยอยู่ในอันดับท่ี 26 จากปี 2560 ท่ีอยู่ในอันดับ 46 โดย
ในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ไทยอยู่ในอันดับท่ี 36 จากปี 2560 ท่ีอันดับ 78 

ท้ังนี้ ในท่ีประชุมฯได้ชี้แจงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขตามค้าแนะน้าของธนาคารโลก เพื่ออ้านวย
ความสะดวกให้กับภาคธุรกิจมากขึ้นได้แก่ การลดขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ, การก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียม, การ
จดทะเบียนท่ีเป็นอัตราคงท่ีและลดอัตราค่าธรรมเนียมส้าหรับการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ลง 30% 
เป็นต้น ส่งผลให้ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการเริ่มต้นธุรกิจจาก 5 ขั้นตอน 4.5 วัน เหลือเพียง 3 ขั้นตอน 2 
วัน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจอีกด้วย ส่วนในด้านการได้รับสินเชื่อปี 2560 ไทยอยู่อันดับ 82 และปี 
2561 อยู่อันดับท่ี 42 จาก 190 ประเทศ และในการประเมินผลปี 2562 ได้ด้าเนินมาตรการต่างๆ เช่น ลงนาม
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์กับ 5 หน่วยงานภาครัฐ
ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์มีทะเบียนเป็นต้น 


