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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมิถนุายน ปี 2560

ในเดือนมิถุนายน 2560 ขยายตวัตอ่เน่ือง โดยการสง่ออกขยายตวัดีในหลายหมวดสินค้า 
เช่นเดียวกบัภาคการท่องเท่ียวท่ีเติบโตดี สอดคล้องกบัอปุสงค์ต่างประเทศท่ีดีขึน้ตอ่เน่ือง 
ด้านการใช้จ่ายในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัจากการใช้จ่ายในหมวดบริการ
และสินค้าคงทน อย่างไรก็ดี การลงทนุภาคเอกชนยงัคงหดตวัตามการลงทนุภาคก่อสร้าง 
การใช้จ่ายภาครัฐหดตวัตามรายจ่ายลงทุน ขณะท่ีการผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัว ตาม
การผลิตเพ่ือขายในประเทศท่ียงัไมดี่ และการระบายสินค้าคงคลงัของบางอตุสาหกรรม

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเน่ือง จากการใช้จ่ายหมวดบริการตามจ านวน
นกัทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ และการใช้จา่ยในหมวดสินค้าคงทนท่ีขยายตวัตามการซือ้รถยนต์นัง่
ส่วนบคุคล อย่างไรก็ดี ปัจจยัสนบัสนนุ ก าลงัซือ้โดยรวมยงัไม่เข้มแข็งมาก โดยแม้รายได้
ของผู้บริโภคปรับดีขึน้ทัง้ในและนอกภาคเกษตรกรรม แตค่วามเช่ือมัน่ผู้บ ริโภคปรับลดลง
จากความกงัวลด้านแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร และด้านโอกาสในการหางานท าในอนาคต 
ส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนยังระมดัระวังการใช้จ่าย ส่งผลให้ดชันีการอุปโภคบริโภคของ
ภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 0.2 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 
3.0 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 19.8 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 7.6 YoY และ
หากหักทองค า ขยายตวั ร้อยละ 9.9 ตามการขยายตัวในหลายหมวด ได้แก่ 1) สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์และทัศนูปกรณ์ โดยเฉพาะหมวดโทรคมนาคม ตามการส่งออก
โทรศพัท์มือถือไปญ่ีปุ่ นและกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง หมวดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ท่ี
ได้รับผลดีจากการย้ายฐานการผลิตมายงัไทยในปีก่อน และหมวดแผงวงจรรวมเพ่ือใช้เป็น
ชิน้ส่วนในการผลิตอุปกรณ์ท่ีรองรับ Internet of Things (IoT) ชิน้ส่วนในรถยนต์ และ
โทรศพัท์มือถือรุ่นใหม ่2) สินค้าท่ีมลูคา่การสง่ออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มนัดิบ ขยายตวั
ตามปริมาณการส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จากอุปสงค์จีนและอาเซียนท่ี
เพิ่มขึน้ 3) สินค้าเกษตรแปรรูป ขยายตวัตอ่เน่ืองตามการสง่ออกผลิตภณัฑ์ยางและน า้ตาล 
และ 4) สินค้าเกษตร ขยายตวัตามการสง่ออกข้าว ยางพารา และผลไม้ การส่งออกสินค้าท่ี
ขยายตวัดีสง่ผลให้การผลิตเพ่ือการส่งออกขยายตวัสงูในหลายหมวด อย่างไรก็ดี การผลิต
เพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศยงัไม่ดีนกั ประกอบกับมีการระบายสินค้าคงคลงั
ในบางอุตสาหกรรม ส่งผลให้โดยรวมการผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวจากระยะ
เดียวกนัปีก่อน

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัในหลายหมวด ได้แก่
1) สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์และ
ทศันปูกรณ์ 2) สนิค้าที่มลูคา่
การสง่ออก 3) สนิค้าเกษตร
แปรรูป 4) สนิค้าเกษตร

การน าเข้าสินค้า
ขยายตวัในหลายหมวด ได้แก่
1) หมวดวตัถดุิบและสนิค้าขัน้
กลางที่ไมร่วม 2) หมวดสนิค้า
ทนุท่ีไมร่วมเคร่ืองบิน และ
แทน่ขดุเจาะ ตามการน าเข้า
อปุกรณ์สือ่สารและ
โทรคมนาคม และ 3) หมวด
เชือ้เพลงิ

รายได้เกษตรกร 
ขยายตวัจากด้านผลผลติ 
โดยเฉพาะผลผลติข้าวนาปรัง 
ยางพารา และผลไม้เนื่องจาก
สภาพอากาศที่เอือ้อ านวย
กวา่ปีก่อน 
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การน าเข้าสินค้า มีมลูค่า 16.9 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 12.8 และหากหกั
ทองค า ขยายตวัร้อยละ 9.0 ตามการขยายตวัในหลายหมวด ได้แก่ 1) หมวดวตัถุดิบและ
สินค้าขัน้กลางท่ีไม่รวมเชือ้เพลิง จากการน าเข้าชิน้ส่วน อิเล็กทรอนิกส์  สอดคล้องกับการ
สง่ออกในหมวดดงักลา่วท่ีขยายตวัดี 2) หมวดสินค้าทนุท่ีไม่รวมเคร่ืองบิน และแท่นขดุเจาะ 
ตามการน าเข้าอปุกรณ์ส่ือสารและโทรคมนาคม และ 3) หมวดเชือ้เพลิง ขยายตวัในเกือบทกุ
หมวดสินค้า ยกเว้นน า้มนัดิบท่ีหดตวัหลงัจากเร่งน าเข้าไปมากในเดือนก่อน ประกอบกับมี
การปิดซอ่มบารุงโรงกลัน่น า้มนับางแหง่

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวในระดับต ่า โดยการลงทุนในภาคก่อสร้างยังคงลดลง
ตอ่เน่ือง ตามพืน้ท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างและยอดจ าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง สอดคล้องกับการ
เปิดขายโครงการใหม่ท่ีลดลงจากท่ีอยู่อาศัยแนวราบ อย่างไรก็ดี การลงทุนในหมวด
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ปรับดีขึน้ ตามการน าเข้าสินค้าทนุโดยเฉพาะหมวดโทรคมนาคม และ
หมวดพลงังานหลงัชะลอตวัมาตัง้แต่ต้นปี ส่งผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) หดตวั
ร้อยละ 0.2 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 4.8 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัต่อเน่ืองจากระยะเดียวกันปีก่อนจากด้านผลผลิต โดยเฉพาะ
ผลผลิตข้าวนาปรัง ยางพารา และผลไม้เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเอือ้อ านวยกว่าปีก่อน 
อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรหดตวัจากราคาข้าวซึ่งเป็นผลจากผลผลิตท่ีออกสู่ตลาด
มากในปีนีแ้ละผลของฐานสงูในปีก่อนจากปัญหาภยัแล้ง ขณะท่ีราคายางพาราแม้ว่าจะยงั 
ขยายตวัแตมี่ทิศทางชะลอลงจากเดือนก่อนจากอปุทานท่ีออกมาสงูกว่าคาด และการชะลอ
การรับซือ้เน่ืองจากสต็อกผู้ประกอบการในประเทศท่ีอยู่ในระดบัสูง ทัง้นี ผ้ลผลิตท่ีขยายตวั
สงูชว่ยชดเชยราคาท่ีหดตวัได้ สง่ผลให้รายได้เกษตรกรโดยรวมขยายตวัเร่งขึน้จากเดือนก่อน
โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 6.2 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตวัท่ีร้อยละ 
12.4 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 5.5 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนหดตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน ตามรายจ่ายลงทนุของ
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ท่ี
มีการเร่งเบิกจ่ายไปมากในช่วงคร่ึงแรกของปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม รายจ่ายประจ ายงั
ขยายตวัได้ตามรายจา่ยคา่ตอบแทนบคุลากร

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน
ทรงตัวในระดับต ่า โดยการ
ลงทุนในภาคก่อสร้างยังคง
ลดลงตอ่เนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ
ที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน ตาม
รายจ่ายลงทุนของกรมทาง
หลวง  และกรมทางหลวง
ชนบทในโครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง
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รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชงิลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย

ในเดือนมิถุนายน ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าลดลง โดยการน าเข้า หดตวัร้อยละ 15.2 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.5 YoY ด้านการ
สง่ออก หดตวัร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 0.6 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 36,519 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,098 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 2.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการ
น าเข้าเป็น 27,681 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 17.9 มื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 7.1 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,740 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 9.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 5.8 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 22,029 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,840 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 3.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการสง่ออกเป็น 16,441 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 9.6 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 3.8 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,748 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 17.5 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
14,490 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 40,090 34,920 35,986 37,613 37,963 39,069 38,518 39,473 38,382 34,986 37,946 40,813

2560 31,591 34,625 37,331 32,943 43,088 36,519

Export

2559 21,062 20,561 28,973 18,995 18,967 22,163 19,457 20,257 22,739 21,629 25,808 20,456

2560 19,658 19,715 23,639 17,751 23,484 22,029

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนมิถนุายนปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
มิถุนายน ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,098 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.8 YoY โดยสินค้าที่
มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองบ ารุง รักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,877 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,840 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 3.9 YoY โดยสนิค้าที่มีมลูคา่
การสง่ออกสงูสดุได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ ซึ่งมี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,185 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 259 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนมิถนุายน ปี 2560
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 3,119 2,763 3,131 3,033 2,481 3,013 2,857 3,436 3,240 3,254 3,865 3,214

2560 2,946 2,682 3,355 2,644 3,026 3,098

Export

2559 2,461 2,887 2,846 2,405 2,482 2,734 2,690 2,880 3,431 3,211 3,303 2,764

2560 3,170 2,429 3,641 2,252 3,007 2,840



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
มิถุนายน ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้า 
27,681 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 17.9 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 7.1 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การน า เ ข้ า สูงสุด ไ ด้ แก่  เ ค ร่ื อ งกั งหัน ไอพ่น  และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 2,834 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 16,441 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 3.8 โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การส่งออกสูงสุดได้แก่  เค ร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,559 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 11,240 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนมิถนุายน ปี 2560
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 31,056 26,973 27,655 28,731 30,333 29,783 29,102 30,340 29,837 26,935 27,652 32,284

2560 24,480 27,342 28,573 25,570 33,734 27,681

Export

2559 16,457 15,573 23,657 14,500 14,609 17,090 14,497 15,053 17,195 16,545 20,446 15,818

2560 14,535 15,173 17,481 13,516 18,184 16,441



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนมิถุนายน
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,740 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 5.8 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,656 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,748 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 17.5 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 517 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,992 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนมิถนุายน ปี 2560
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 5,915 5,184 5,200 5,849 5,150 6,274 6,558 5,697 5,306 4,796 6,429 5,315

2560 4,165 4,601 5,403 4,729 6,328 5,740

Export

2559 2,144 2,101 2,469 2,089 1,875 2,339 2,270 2,324 2,114 1,873 2,059 1,874

2560 1,953 2,113 2,517 1,983 2,293 2,748
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Article Title High-performance coatings for cutting tools
Author Kirsten Bobzin

Surface Engineering Institute, RWTH Aachen University, Aachen, Germany
Year 2016
Abstract Cutting tools with hard coatings have been successfully employed in the industry for almost 50 

years.Nowadays, 85% of all cemented carbide tools are coated. There is an increasing demand for 
ever more efficient tools driven by the use of new workpiece materials as well as the demand for 
increased productivity of manufacturing processes. A historical review of the development of CVD 
and PVD processes shows a continuous improvement of successful coating materials through 
adjustments of the chemical composition and the coating architecture. Especially nanostructured 
PVD coatings managed to establish themselves on the market surprisingly quickly. Cutting tools are 
an excellent example for how the development of coated products is traced methodologically by 
means of a holistic view over the application. The demand for innovative tooling concepts will 
continue to exist in the future, as will the high potential for this aim to be achieved through high-
performance coatings on improved cutting materials with adjusted tool design.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755581716300827
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Fig. Diamond tool coatings.



ที่มา : บ้านเมือง 1308/18/2017

บริษทัสยามคโูบตา้คอรป์อเรชัน่ จ ากัด ประกาศความเป็นผูน้  าตลาดรถขดุใหม่ขนาดเล็ก ดว้ยส่วน

แบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในประเทศ ชจูดุเด่นแกร่งรอบตัว ทั้งในดา้นคณุภาพสินค้าและ

อปุกรณ์ต่อพ่วง พรอ้มบริการหลังการขายท่ีดแูลลกูคา้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการเติบโตของ

ธรุกิจกอ่สรา้ง และการตอบสนองนโยบายการลงทนุโครงสรา้งพื้นฐานขนาดใหญ่ ของรฐับาล

นายโอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผูจ้ัดการใหญ่อาวโุส บริษัทสยามคโูบตา้คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 

เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดรถขดุขนาดเล็กในปีท่ีผ่านมาของประเทศไทย มียอดขายประมาณ 6,000 

คนั แบ่งสัดส่วนเป็นรถขดุใหม่ 40% และรถขดุมือสอง 60% และคาดว่าในปีนี้ ตลาดรถขดุขนาด

เล็ก จะเตบิโต 20% ส าหรับคโูบตา้ยังคงเป็นผูน้  าอันดบัหนึ่งในตลาดรถขดุขนาดเล็ก โดยครองส่วน

แบ่งการตลาดอยู่ท่ี 70% และรถขดุย่ีหอ้อ่ืนๆ อีก 30% โดยในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายอยู่

ประมาณ 2,000 คนั หรือเตบิโตจากปี 2559 ประมาณ 25%

ส าหรับปัจจัยท่ีมีแนวโนม้ตอ่การเติบโตมาจากเงินลงทนุของภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาครัฐยังมี

การเติบโตอย่างต่อเนื่องจากนโยบายเกี่ยวกับแผนการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานของประเทศ ด้าน

การคมนาคมขนส่ง ทั้งการก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรงุเทพมหานคร  การ

กอ่สรา้งถนนและสะพานตา่งๆ เพ่ือเป็นเสน้ทางหลกัในการเดินทางเชื่อมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบา้น และ

รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่วนภาคเอกชนก็มีการเติบโตเช่นกนั โดยหลักๆ 

มาจากการเติบโตตามหัวเมืองใหญ่หลักๆ ของประเทศตามเสน้ทางการพัฒนาโครงสรา้งของ

ภาครฐั” นายโอภาศ กลา่วเพ่ิมเตมิ

สยามคโูบตา้ ครองแชมป์ตลาดรถขดุขนาดเล็ก ‟

„



นายสมบรูณ ์จินตนาผล ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานขายและบริการ  บริษทั

สยามคโูบตา้คอรป์อเรชัน่ กลา่วเสริมว่า ปัจจบุันรถขดุขนาดเล็ก ไดม้ีความส าคญัในภาคอตุสาหกรรม

ก่อสรา้งในเขตพ้ืนท่ีชมุชนเมือง เราจึงไดม้ีการน ารถขดุคโูบตา้ ร ุ่น U15-3 ขนาด 1.6 ตนั เขา้มาท า

ตลาดในเมืองไทย เพ่ือตอบโจทยก์ารท างานในเขตชมุชนเมือง ดว้ยขนาดกระทัดรัด ความคล่องตัวสงู 

เหมาะส าหรับการท างานในพ้ืนท่ีจ ากัด ซ่ึงถือเป็นรถขดุขนาดเล็กท่ีสดุของคโูบตา้และเป็นเจา้เดียวใน

ตลาด นอกจากนี ้รถขดุขนาดเล็กคโูบตา้ ยังมีจดุเด่นในเร่ืองแกร่งรอบตวั ท่ีน าเทคโนโลยีเฉพาะของรถ

ขดุคโูบตา้ ท่ีเรียกว่า “SYNC POWER TECH” มาผสาน 3 พลงัความแกร่ง ท าใหร้ถขดุ   คโูบตา้ท างาน

ไดอ้ย่างคล่องตวั และเหมาะสมกับสภาพงานท่ีหลากหลายย่ิงขึ้น ในส่วนของการท าตลาดรถขุดขนาด

เล็กคโูบตา้นัน้ บริษทัฯ ไดมุ้่งพัฒนาสินคา้ใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้อย่างตอ่เนื่อง และออก

อปุกรณต์อ่พ่วงใหม่ๆ เช่น หัวเจาะไฮดรอลิก (Hydraulic Breaker) เคร่ืองบดอัดดิน (Compactor) ขอ้ตอ่

เปลี่ยนอปุกรณ์ (Quick Coupler) และ หัวเจาะสว่าน (Auger) เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในการใชง้าน 

รวมถึงใหค้วามส าคญักบังานบริการหลงัการขายท่ีพรอ้มดแูลลกูคา้อย่างใกลช้ิดจากศูนยบ์ริการท่ีมี

สาขาครอบคลมุทัว่ประเทศ มีความพรอ้มในเร่ืองของอะไหล่แทท่ี้ครบครัน หาซ้ืองา่ย เนื่องจากสยามคู

โบตา้ มีศนูยก์ระจายอะไหล่สยามคโูบตา้ เพ่ือรองรับการบริการหลังการขาย และจัดส่งอะไหล่ใหแ้ก่

ลกูคา้ไดอ้ย่างครบถว้นและรวดเร็ว

นอกจากนี้ คโูบตา้ยังเป็นแบรนดส์ินคา้แรกท่ีไดม้ีการพัฒนาเคร่ืองฝึกขบัรถขดุคโูบตา้ โดยนกัวิจัยใน

ประเทศ 100% ร่วมมือกบัศนูยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ (NECTEC)  แห่ง 

สวทช. เพ่ือเขา้มาช่วยใหก้ารฝึกขบัและใชง้านรถขดุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยแก่  ผูฝึ้ก

ขบั และสามารถประหยัดค่าใชจ้่ายในการเตรียมเคร่ืองจักร สถานท่ี และอปุกรณ์ในการฝึกขับไดอี้ก

ดว้ย

“กลยทุธท่ี์ส าคญัในการท าตลาดของสยามคโูบตา้ คือ การสรา้งโอกาสการขายกบัลกูคา้กลุ่มใหม่ๆ ซ่ึง

นอกจากกลุม่กอ่สรา้งที่เป็นลกูคา้หลกัแลว้ กลุ่มลกูคา้ท่ีส าคญัรองลงมา คือ กลุ่มเกษตรกร ท่ีปัจจบุัน

มีลกูคา้บางส่วนน ารถขดุคโูบตา้ไปใชใ้นงานสวน เช่น การปรับพ้ืนท่ี ขดุร่องน า้ วางระบบท่อในสวน   

เป็นตน้ และการรักษาฐานลกูคา้ โดยเนน้เร่ืองของการบริการหลังการขายท่ีดแูลลกูคา้ ทั้ งท่ียังอยู่ใน

ระยะรับประกนั ดว้ยโครงการ Beyond Service Checking และนอกระยะรับประกนั ดว้ยโครงการคโูบตา้ 

เซอรวิ์ส แคร ์พรอ้มสิทธิพิเศษสว่นลดอะไหล่” นายสมบรูณ ์กลา่ว

ทัง้นี ้ในปี 2551 สยามคโูบตา้ไดเ้ร่ิมน าเขา้รถขดุใหม่ขนาดเล็กมาจัดจ าหนา่ยอย่างเป็นทางการ จนถึง

ปัจจบุนันบัเป็นเวลากว่า 10 ปี ซ่ึงมียอดขายเตบิโตอย่างตอ่เนือ่ง โดยรถขดุคโูบตา้ท่ีน าเขา้มามีฐานการ

ผลิตรถขดุขนาดเล็กอยู่ท่ีเมืองฮิระกะตะ ประเทศญ่ีปุ่น 

‟

„



04/08/2017 ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ 

'พาณิชย'์ เผย เจรจาเอฟทีเออาเซียน-ฮ่องกงส าเรจ็

มัน่ใจไดป้ระโยชน ์2 ฝ่าย‟

„

พาณิชย ์เผยขา่วด ีเจรจาเอฟทีเออาเซียน-ฮ่องกง เสร็จส้ินแลว้ เตรียมประกาศผล

ความส าเร็จเดือนก.ย.นี้ และลงนามความตกลงในการประชมุสดุยอดผูน้  าอาเซียน 

เดอืนพ.ย.นี ้ท่ีฟิลิปปินส ์ยนัไดป้ระโยชนท์ัง้ 2 ฝ่าย

นายรณรงค ์พลูพิพัฒน ์รองอธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เปิดเผยถึง

ความคืบหนา้การเจรจาจดัท าความตกลงการคา้เสรี (เอฟทีเอ) อาเซียน-ฮ่องกงว่า 

ในการประชมุคณะกรรมการเจรจาทางการคา้ส าหรับการจัดท าเอฟทีเอเซียน-

ฮ่องกง เมื่อวันที่ 30-31 ก.ค.ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ฝ่ายไดข้อ้สรปุการเจรจาในทกุ

ประเด็นแลว้ โดยจะประกาศความส าเร็จของเอฟทีเอดงักลา่วในการประชมุรัฐมนตรี

เศรษฐกิจอาเซียน-ฮ่องกง ครั้งที่ 2 ในเดือนก.ย.นี้ และมีการลงนามความตกลง

ร่วมกันในช่วงการประชมุสดุยอดอาเซียน (อาเซียน ซัมมิต) ครั้งที่ 31 ในเดือน 

พ.ย.นี ้ท่ีประเทศฟิลิปปินส์



‟

„

ส าหรบัเอฟทีเออาเซียน – ฮ่องกง เป็นความตกลงฉบบัที่ 6 ระหว่างอาเซียนกบัประเทศคู่คา้ หลงัจาก

การลงนามเอฟทีเออาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ์เมื่อปี 52 โดยเอฟทีเออาเซียน-ฮ่องกง จะ

ก่อใหเ้กิดประโยชนก์ับทั้ง 2 ฝ่าย โดยอาเซียนสามารถใชฮ้่องกงเป็นศนูย์กลางการกระจายสินคา้ 

โดยเฉพาะการเป็นประตสู ู่ตลาดใหญ่อย่างจีน เพราะฮ่องกงมีความตกลงการคา้เสรีกบัจีน โดยสินคา้

จ านวน 1,819 รายการจากฮ่องกงสามารถสง่ออกไปจีนในอตัราภาษี 0%

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสการยกมาตรฐานภาคบริการโดยผูเ้ชี่ยวชาญจากฮ่องกง โดยเฉพาะดา้น

การเงิน โลจิสติกส์ และการใหบ้ริการทางกฎหมาย การเขา้สู่แหล่งทนุในฮ่องกง เพราะฮ่องกงมี

ศักยภาพในการลงทนุดา้นการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ตามแผนแมบ่ทดา้นความเชื่อมโยงอาเซีย

ขณะท่ีฮ่องกงจะไดป้ระโยชนด์า้นภาษี โดยสามารถส่งออกสินคา้มายังอาเซียนโดยไม่ตอ้งเสี ยภาษี

น าเขา้ หรือเสียภาษีในอตัราต า่ สว่นอาเซียนจะไดป้ระโยชนใ์นดา้นตน้ทนุและราคาสินคา้ในส่วนท่ีน าเขา้

จากฮ่องกงท่ีลดลง เพราะฮ่องกงตกลงท่ีจะลดภาษีสินคา้ทกุรายการภายใตเ้อฟทีเออาเซียน-ฮ่องกง 

ท่ี 0% จากปัจจบุันฮ่องกงไม่ไดผ้กูพันสินคา้ทกุรายการในองคก์ารการคา้โลก (ดบับลิวทีโอ) ท่ี 0% 

ซ่ึงอาจมีการปรบัขึน้ภาษีไดใ้นอนาคต

นอกจากนี้ ฮ่องกงยังใหเ้งินสนับสนนุ 25 ลา้นเหรียญฮ่องกง ส าหรับโครงการความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ และวิชาการแก่อาเซียน ในระยะเวลา 5 ปี หลังความตกลงมีผลบังคับใช ้ซ่ึงครอบคลมุ

ความร่วมมือดา้นศลุกากร การอ านวยความสะดวกทางการคา้โลจิสติกส ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

เป็นตน้

ทั้งนี้ ในปี 59 ฮ่องกงเป็นคู่คา้อันดับ 9 ของไทย และเป็นประตสู ู่จีนแผ่นดินใหญ่ โดยมลูค่าการคา้ 

13,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ สินคา้ส่งออกส าคัญของไทย ไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร ์อปุกรณ์และ

ส่วนประกอบ อัญมณีและเคร่ืองประดับ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขา้ว ผลไมส้ด สินคา้น าเขา้จากฮ่องกง ไดแ้ก ่

เคร่ืองเพชรพลอย อญัมณี เงนิแท่งและทองค า เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและสว่นประกอบ เคร่ืองคอมพิวเตอร ์

อญัมณีและเคร่ืองประดบั และผา้ผืน

ส าหรับ การลงทนุนั้น ปี 59 ฮ่องกงไดร้ับการส่งเสริมการลงทนุจากส านักงานคณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทนุ (บีโอไอ) เป็นอนัดบัที่ 7 จ านวน 32 โครงการ มลูคา่ 8,600 ลา้นบาท ลดลงจากปี

ท่ีผา่นมา 68.9
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