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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกนัยายน ปี 2560

ในเดือนกันยายน 2560 ขยายตัวต่อเน่ือง จากการส่งออกสินค้าและภาคการ
ท่องเท่ียว ท่ีขยายตวัดี สอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึงการบริโภค
ภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนท่ีขยายตวั ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตวัตาม ขณะท่ีการใช้จา่ยภาครัฐหดตวัจากรายจ่ายประจ าจากผลของฐานสูงในปี
ก่อน

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัต่อเน่ืองและกระจายตวัมากขึน้ โดยการใช้จ่ายใน
หมวดสินค้าคงทนขยายตวัตามปริมาณจ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถยนต์นัง่ส่วน
บคุคล และหมวดสินค้าไม่คงทนตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าอปุโภคบริโภค ส าหรับ
ปัจจยัสนบัสนุนก าลงัซือ้โดยรวมปรับดีขึน้แต่ยงัคงไม่เข้มแข็งและทั่วถึง โดยรายได้ใน
ภาคเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวัเล็กน้อย ขณะท่ีรายได้นอกภาคเกษตรกรรมคอ่นข้าง
ทรงตัว การบริโภคภาคเอกชนและ การส่งออกสินค้าท่ีขยายตัว ส่งผลให้การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกันทัง้การผลิตหมวดยานยนต์ การผลิต
ผลิตภณัฑ์ยาง การผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม และการผลิตสินค้าในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ 
สง่ผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 2.8 เม่ือเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.1 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 21.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 13.4 YoY 
และหากหักทองค า ขยายตวัร้อยละ 12.7 โดยเป็นการขยายตัวต่อเน่ืองในเกือบทุก
หมวดสินค้า ได้แก่ 1) สินค้าท่ีมลูคา่การส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มนัดิบ ขยายตวั
จากทัง้ด้านราคาและปริมาณ 2) สินค้าเกษตรแปรรูป ขยายตัวตามการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ยางและน า้ตาล 3) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตวัตามการส่งออกอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ อปุกรณ์ควบคมุไฟฟ้า สายเคเบิล้ใยแก้ว และเคร่ืองรับส่งสญัญาณ
ภาพและเสียง และ 4) สินค้าเกษตร ขยายตวัตามการสง่ออกข้าว ยางพารา 

การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 16.5 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 6.5 จากระยะ
เดียวกันปีก่อน และหากหักทองค าขยายตัวร้อยละ 5.3 ชะลอลงตามการนาเข้า
น า้มันดิบท่ีลดลง หลังจากเร่งน าเข้าไปในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี การน าเข้าสินค้า
หมวดวตัถดุบิและสินค้าขัน้กลางท่ีไมร่วมเชือ้เพลิงขยายตวัตอ่เน่ืองตามการน าเข้าโลหะ 
เคมีภัณฑ์ ชิน้ส่วนคอมพิวเตอร์ และแผงวงจรรวม สอดคล้องกับการส่งออกสิ นค้า
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีขยายตัวได้ต่อเน่ือง ขณะท่ีการน าเข้าสินค้าในหมวดสินค้าอุปโภค
บริโภคและสินค้าทนุท่ีไมร่วมเคร่ืองบนิขยายตวัชะลอลงเล็กน้อย

ตั ว ชี ้วั ด ท า ง เ ศ รษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตวัตอ่เนื่องและกระจายตวั
มากขึน้ โดยการใช้จ่ายในหมวด
สนิค้าคงทนขยายตวัตาม
ปริมาณจ าหนา่ยรถยนต์เชิง
พาณิชย์และรถยนต์นัง่สว่น
บคุคล และหมวดสนิค้าไมค่งทน
ตามการใช้จ่ายในหมวดสนิค้า
อปุโภคบริโภค

การส่งออก ขยายตวัตอ่เนื่องใน
เกือบทกุหมวดสนิค้า ได้แก่ 1) 
สนิค้าที่มลูคา่การสง่ออก
เคลือ่นไหวตามราคาน า้มนัดิบ 2) 
สนิค้าเกษตรแปรรูป ขยายตวั
ตามการสง่ออกผลติภณัฑ์ยาง
และน า้ตาล 3) สนิค้า
อิเลก็ทรอนิกส์ และ 4) สนิค้า
เกษตร ขยายตวัตามการสง่ออก
ข้าว ยางพารา และผลไม้

การลงทุนภาคเอกชน ปรับดี
ขึน้จากเดือนก่อน จากเคร่ืองชี ้
การลงทนุในหมวดเคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ตามการน าเข้าสนิค้าทนุ 
ยอดจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรใน
ประเทศ และยอดจ าหนา่ย
รถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ปรับดีขึน้ 
ขณะที่การลงทนุในหมวด
ก่อสร้างเพิ่มขึน้ตอ่เนื่องตามยอด
จ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้าง 
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การลงทุนภาคเอกชน ปรับดีขึน้จากเดือนก่อน จากเคร่ืองชีก้ารลงทนุในหมวดเคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ตามการน าเข้าสินค้าทนุ ยอดจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศ และยอดจ าหน่าย
รถยนต์เชิงพาณิชย์ท่ีปรับดีขึน้ ขณะท่ีการลงทนุในหมวดก่อสร้างเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองตามยอด
จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง สอดคล้องกับจ านวนท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม่ท่ีเพิ่ มขึน้โดยเฉพาะ
อาคารชดุ ส่งผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) ขยายตวัร้อยละ 0.9 YoY การจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรในประเทศหดตวัร้อยละ 2.8 YoY

รายได้เกษตรกร โดยรวมกลบัมาขยายตวัเล็กน้อยเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนตามการ
เพิ่มขึน้ของผลผลิตสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว ยางพารา และปศสุตัว์ เน่ืองจากสภาพอากาศ
เอือ้อ านวยกว่าปีก่อน ซึ่งช่วยชดเชยผลลบจากราคาสินค้าเกษตร อาทิ ผลไม้ ข้ าว และ
ปาล์มน า้มนัท่ีหดตวัได้บางส่วน ขณะท่ีราคายางพาราปรับขึน้เล็กน้อยจากเดือนก่อน ตาม
อุปสงค์จากต่างประเทศท่ียงัมีอยู่ โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 0.5 YoY ผลผลิต
สินค้าเกษตรกรรมขยายตวัท่ีร้อยละ 7.0 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 6.1 
YoY 

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนหดตวัจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายประจ าหด
ตัวจากผลของฐานสูงในปีก่อนจากทัง้รายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และรายจ่ายเพ่ือซือ้สินค้าและบริการท่ีมีการช าระ
เงินทุนเพ่ือจดัตัง้ธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานเอเชีย โดยหากหักผลของฐาน
สงูออก รายจ่ายประจ าจะขยายตวัเล็กน้อย ขณะท่ีรายจ่ายลงทุนขยายตวัจากการเบิกจ่าย
โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคม และการเบกิจา่ยงบกลุม่จงัหวดัของงบเพิ่มเตมิประจ าปี 2560

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ ที่ไม่รวม
เ งิ น โอนหดตัว จ าก ระย ะ
เดียวกันปีก่อน โดยรายจ่าย
ประจ าหดตวัจากผลของฐาน
สงูในปีก่อน

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกนัยายน ปี 2560





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

ในเดือนกันยายน ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าลดลง โดยการน าเข้า หดตวัร้อยละ 13.5 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.5 YoY ด้านการ
ส่งออก ขยายตัวร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 2.8 YoY 

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 35,876 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,078 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
5.0 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้า
เป็น 27,889 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 13.8 มื่อเทียบกบัเดือนก่อน
หน้า และหดตวัร้อยละ 6.5 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมี
มลูค่าการน าเข้าเป็น 4,909 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 14.8 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 7.5 YoY 

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 23,366 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,037 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 1.5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมมีมูลค่า
การส่งออกเป็น 17,455 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.6 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.5 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,874 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 36.0 YoY 

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
12,509 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 36,336 41,466 35,876

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 29,155 21,310 23,366

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนกนัยายน ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
กันยายน ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,078 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 5.0 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
กา รน า เ ข้ าสูงสุด  ไ ด้ แก่  เ ค ร่ื อ งบ า รุ ง รั กษา  และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,567 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,037 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 1.5 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ ซึง่มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,100 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 40 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนกนัยายน ปี 2560

8Analyst by ISIT

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 3,362 3,345 3,078

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 2,593 3,155 3,037



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
กันยายน ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
27,889 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 13.8 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.5 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การน า เ ข้ าสูงสุด  ไ ด้แก่  เ ค ร่ื องกังหันไอพ่น  แล ะ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,958 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 17,455 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.5 YoY โดยสินค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองจักรงานดิน 
(เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมก่อสร้าง) มีมลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 
2,931 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 10,434 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนกนัยายน ปี 2560

9Analyst by ISIT

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 27,566 32,358 27,889

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 24,111 15,643 17,455



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนกันยายน ปี 
2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 4,909 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 14.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 7.5 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด 
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,495 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,874 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 36.0 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุ ได้แก่ กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 557 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,035 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนกนัยายน ปี 2560

Analyst by ISIT
10

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 5,408 5,763 4,909

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 2,451 2,512 2,874
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Article Title Drilling of Hybrid Titanium Composite Laminate (HTCL) with Electrical Discharge 
Machining

Author M. Ramulu * and Mathew Spaulding
Department of Mechanical Engineering, University of Washington, Seattle, WA 98195, USA

Year 2016
Abstract An experimental investigation was conducted to determine the application of die sinker electrical 

discharge machining (EDM) as it applies to a hybrid titanium thermoplastic composite laminate 
material. Holes were drilled using a die sinker EDM. The effects of peak current, pulse time, and 
percent on-time on machinability of hybrid titanium composite material were evaluated in terms of 
material removal rate (MRR), tool wear rate, and cut quality. Experimental models relating each 
process response to the input parameters were developed and optimum operating conditions with a 
short cutting time, achieving the highest workpiece MRR, with very little tool wear were determined to 
occur at a peak current value of 8.60 A, a percent on-time of 36.12%, and a pulse time of 258 
microseconds. After observing data acquired from experimentation, it was determined that while use 
of EDM is possible, for desirable quality it is not fast enough for industrial application.

Source http://www.mdpi.com/1996-1944/9/9/746/htm
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Fig. 1.  This is an open access article distributed under the Creative Commons 
Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in 

any medium, provided the original work is properly cited. (CC BY 4.0).



ที่มา : เดลนิิวส์ 139/11/2017

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการติดตามการด าเนินงานใน

โครงการสง่เสริมการใหบ้ริการเคร่ือง จักรกลทางการเกษตรและอปุกรณก์ารตลาดเพ่ือ

ลดตน้ทนุและช่วยเหลือเกษตรกรทดแทนแรงงานภาคการเกษตรที่มีแนวโนม้ลดลง และ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการในการใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลของสหกรณ์

ซ่ึงการด าเนินการของโครงการ มี 2 ระยะ คือ ระยะน าร่องซ่ึงด าเนินการในปี 2558 ที่

ผ่านมา ไดส้นบัสนนุเคร่ืองจักรกลแบบใหเ้ปล่าหรือครอบคลมุมลูค่าของเคร่ืองจักรกล

เกือบทั้งหมด และในระยะขยายผลด าเนินการตั้งแต่ปี 2559 ที่ผ่านมาไปจนถึงปี พ.ศ. 

2562 ซ่ึงจะส่งเสริมใหส้หกรณ์ที่ประสงค์เขา้ร่วมโครงการฯ กูเ้งินจากธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยทางโครงการฯ จะชดเชยอัตราดอกเบ้ีย

ใหร้อ้ยละ 2 ตอ่ปี เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี

สง่เสรมิเครือ่งจกัรกลเกษตร ทางเลือกลดตน้ทนุ‟

„



‟และในรอบ 9 เดอืนตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2559 ถึงเดอืนมิถนุายน 2560 พบว่า เกษตรกรให้

ความสนใจใชบ้ริการเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรที่ไดร้ับการสนบัสนนุจากโครงการฯ เพ่ิม

มากขึน้โดยเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการสามารถลดตน้ทนุค่าบริการเกี่ยวนวดขา้วและการสี

ขา้วโพดไดเ้ป็นอย่างดที าใหม้ีก าไรจากการขายเพ่ิมขึน้

ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าบริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรที่สหกรณคิ์ดกับสมาชิก 

รวมทัง้ความสนใจในการใชบ้ริการของสมาชิก แบบก่อนและหลงัสหกรณเ์ขา้ร่วมโครงการ 

ใน ปี พ.ศ. 2558/2559 และ 2559/2560 พบว่าสหกรณผ์ูป้ลกูขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ โดย 

สหกรณ์ฯ นิคมสงูเนิน จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรสมาชิกหันมาใชบ้ริการเคร่ื อง 

จกัรกลจากสห กรณเ์พ่ิมขึน้รอ้ยละ 13 เมื่อเทียบกบัปีกอ่นหนา้ท่ีผา่นมา

ดา้นสหกรณ์ผูป้ลกูขา้ว สหกรณ์ฯ เกษตรวิสัย จังหวัดรอ้ยเอ็ด และสหกรณ์ฯ ห้วยเม็ก 

จังหวัดกาฬสินธุ์ แมอ้ัตราค่าบริการรถเกี่ยวนวดขา้วยังคงเท่าเดิม แต่สมาชิกหันมาใช ้

บริการจากสหกรณเ์พ่ิมขึน้รอ้ยละ 78 และรอ้ยละ 100 ตามล าดบั

อย่างไรก็ตาม ค่าบริการของสหกรณท์ั้ง 2 กลุ่ม คือกลุ่มปลกูขา้ว และกลุ่มปลกูขา้วโพด

เลี้ยงสตัว ์จะเก็บค่าบริการสมาชกิต า่กว่าค่าบริการของผูป้ระกอบการภาคเอกชนอ่ืน ๆ 

ทัง้นี ้ในการตดิตามการด าเนินงานตลอดมาของเจา้หนา้ที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พบเพ่ิมเติมดว้ยว่ามีเกษตรกรจ านวนมากมาใชบ้ริการ ท าใหเ้คร่ืองจักรกลที่ ไดร้ับการ

สนบัสนนุยงัไมเ่พียงพอตอ่การใหบ้ริการ และการก าหนดหลกัเกณฑต์ลอดถึงเงื่อนไขในการ

กูเ้งนิจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ค่อนขา้งเขม้งวดจึงท าให้

มีเฉพาะสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีเงินทนุหมนุเวียนสงูและท าธรุกิจหลายประเภทเท่ านั้นที่

สามารถผา่นเงือ่นไขในการเขา้ร่วมโครงการได ้

ดงันัน้ หากมีการทบทวนและพิจารณาเงื่อนไขในการเขา้ร่วมโครงการใหเ้หมาะสมและผ่อน

ปรนมากกว่าที่เป็นอยู่จะเป็นการเปิดโอกาสใหส้หกรณ์อ่ืน ๆ มีโอกาสมากย่ิงขึ้น แต่ทั้งนี้

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่ส่วนงานที่ เกี่ยวขอ้งสามารถตรวจสอบ ไดอ้ย่างต่ อเนื่อง

ตลอดเวลา. „



‟

27/11/2017 ที่มา:แนวหน้า

แสนล.จ่อลงทนุEEC BOI งดัมาตรการภาษีจงูใจเพียบ 

„

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (บีโอไอ) 

เปิดเผยว่า ที่ประชมุคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (บอร์ดบีโอไอ) ที่มีพลเอก

ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รับทราบรายงานยอดค าขอรับ

ส่งเสริมการลงทนุตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 2560 มีมลูค่าทั้งส้ิน 376,570 

ลา้นบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนักลงทนุจากประเทศ

ญ่ีปุ่นยังเป็นผูท้ี่ย่ืนค าขอมากสดุ ขณะที่เป็นค าขอในกิจการที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาล 

46% โดยบีโอไอยังคงเป้าหมายยอดขอรับการส่งเสริมการลงทนุไวท้ี่ 600,000 ลา้น

บาท

ในสว่นค าขอรบัการส่งเสริมการลงทนุในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อี

อีซี) ตัง้แตม่กราคมถึงกนัยายน มีมลูค่ารวมทัง้ส้ิน 104,000 แสนลา้นบาท ซ่ึงแนวโนม้

จะมีการขยายตวัเพ่ิมขึ้นเนื่องจากภาครัฐเร่งสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวมทั้งการไดร้ับ

สิทธิประโยชนจ์ากบีโอไอ และพ้ืนที่อีอีซีมีศกัยภาพดงึดดูการลงทนุอยู่แลว้



‟

„

ทั้งนี้ท่ีประชมุไดพิ้จารณานโยบายส่งเสริมการลงทนุเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

และการด าเนินธรุกิจของภาคเอกชนในอนาคต ซ่ึงท่ีประชมุไดม้ีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ือผลักดันให้

เกิดการลงทนุในกิจการเป้าหมายเพ่ิมมากขึ้น โดยคณะกรรมการไดเ้ห็นชอบใหม้าตรการส าหรับพ้ืนท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต ่1 มกราคม 2561 ถึง 30 ธนัวาคม 

2562

ทั้งนี้ไดก้ าหนดกิจการเป้าหมายในพ้ืนท่ีพิเศษของอีอีซีใน 3 ระดับ ไดแ้ก่ 1.กรณีลงทนุในเขตส่งเสริม

เพ่ือกิจการพิเศษ เช่น เมืองการบินภาคตะวันออก (สนามบินอู่ตะเภา) ซ่ึงจะพัฒนาใหเ้ป็นศนูยก์ลาง

ดา้นการบิน อากาศยานและอวกาศในภมูิภาค เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor of Innovation หรือ EECI) ซ่ึงจะพัฒนาใหเ้ป็นศนูยก์ลางดา้นการวิจัยและ

พัฒนา นวัตกรรมระดับสากล และเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park 

Thailand หรือ EECD) ซ่ึงจะพฒันาใหเ้ป็นศนูยก์ลางดา้นการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดา้นดิจิทัล 

เป็นตน้ โดยจะไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลเพ่ิมเติม 2 ปี จากเกณฑป์กติ (รวมสิทธิประโยชนเ์ดิม

เกิน 8 ปีได)้ และลดหย่อนอีกรอ้ยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี

2. กรณีลงทนุในเขตสง่เสริมเพื่อกิจการอตุสาหกรรมเป้าหมายซ่ึงหมายถึงนิคมอตุสาหกรรมตา่งๆท่ี

พฒันาขึ้นเพ่ือรองรับอตุสาหกรรมเป้าหมายเป็นการเฉพาะจะไดร้ับการลดหย่อนภาษีเงินได ้นิติบคุคล

รอ้ยละ 50 เพ่ิมเติมอีก 5 ปีหลังสิ้นสดุระยะเวลายกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลตามเกณฑ์ปกติ และ 3.

กรณีลงทนุในนิคมอตุสาหกรรมหรือเขตอตุสาหกรรมทัว่ไปท่ีไดร้ับการส่งเสริมในพ้ืนท่ี อีอีซีจะไดร้ับ

การลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบคุคลรอ้ยละ 50 เพ่ิมเติมอีก 3 ปีหลังสิ้นสดุระยะเวลายกเวน้ภาษีเงินได ้

นติบิคุคลตามเกณฑป์กติ

นางสาวดวงใจกล่าวว่า เพ่ือสนบัสนนุใหเ้อสเอ็มอีไทยพัฒนาศักยภาพและเติบโตอย่างยัง่ยืน รวมทั้ง

เขา้ถึงแหลง่เงนิทนุเพ่ือกา้วสูร่ะดบัสากล บอรด์บีโอไอยังมีมาตรการส่งเสริมใหเ้อสเอ็มอีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยใหไ้ดร้ับวงเงินภาษีท่ีไดร้ับยกเวน้เพ่ิมอีกรอ้ยละ 100 โดย

มาตรการสง่เสริมเอสเอ็มอีดงักลา่วนี้จะมีผลบังคบัใชต้ัง้แตว่ันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 ธนัวาคม 
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นอกจากนี้ท่ีประชมุไดเ้ห็นชอบใหก้ารส่งเสริมกิจการขนส่งทางอากาศ แก่บริษัท สายการบินนกสกู๊ต 

จ ากัด ซ่ึงเป็นสายการบินราคาประหยัด ใหบ้ริการขนส่งเสน้ทางระหว่างประเทศ เงินลงทนุทั้งสิ้น 

6,578 ลา้นบาท เพื่อเป็นทางเลือกใหแ้กน่กัท่องเท่ียว และการขนสง่สินคา้ทางอากาศ
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