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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ปี 2561

ในเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวต่อเน่ือง จากการส่งออกสินค้าและภาคการ
ท่องเท่ียวท่ีขยายตวัดี สอดคล้องกับการขยายตวัของอุปสงค์ต่างประเทศ ด้านการ
บริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกือบทุกหมวด การใช้จ่าย ส่งผลให้การผลิต
ภาคอตุสาหกรรมขยายตวัสอดคล้องกนั สาหรับการลงทุนภาคเอกชนปรับลดลง ส่วน
หนึ่งจากผลของฐานท่ีสูงในปีก่อน การใช้จ่ายภาครัฐลดลงตามรายจ่ายลงทุนขณะท่ี
รายจา่ยประจ ายงัคงขยายตวั

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัตอ่เน่ืองจากระยะเดียวกนัปีก่อน ตามการใช้จ่ายใน
เกือบทุกหมวด ยกเว้น ในหมวดสินค้ากึ่งคงทนท่ีหดตวัเล็กน้อยหลงัจากท่ีเร่งไปมาก
ในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ปัจจยัสนบัสนนุก าลงัซือ้โดยรวมยงั ไม่เ ข้มแข็งและทัว่ถึง
นกัโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ มีรายได้น้อย สะท้อนจากรายได้ลกูจ้างนอกภาคเกษตรกรรมท่ี
ปรับเพิ่มขึน้ไม่มากนกั ขณะท่ีรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมเร่ิมมีทิศทางปรับดี
ขึน้บ้างแม้ยงัคงหดตวัจาก ระยะเดียวกันปีก่อน ทัง้นี ้การบริโภคภาคเอกชนและการ
ส่งออกสินค้าท่ีขยายตัวส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน
โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต์ ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ ส่งผลให้ดชันีการ
อปุโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 0.2 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า 
แตข่ยายตวัร้อยละ 2.6 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 22.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 6.3 YoY
และหากหกัทองค าขยายตวัร้อยละ 6.7 โดยเป็นการขยายตวัตอ่เน่ืองในเกือบทุกหมวด
สินค้าจาก 1) อปุสงค์ตา่งประเทศท่ีดีตอ่เน่ือง อาทิ การส่งออกเคมีภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ปิ
โตรเคมี ยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศ 
โทรศพัท์มือถือ และแผงวงจรรวม 2) ราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกท่ีเพิ่มขึน้ ส่งผลให้
การสง่ออกสินค้าท่ีราคาเคล่ือนไหวตามราคาน า้มนัดิบขยายตวั โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม และ 3) การขยายก าลงัการผลิตในบางอตุสาหกรรมในช่วงก่อนหน้า ส่งผล
ให้การสง่ออกฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์ขยายตวัดี อยา่งไรก็ดี การสง่ออกสินค้าเกษตรลดลงตาม
การส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ท่ีหดตวัจากทัง้ด้านราคาและปริมาณ โดยเป็นผล
จากฐานราคาท่ีสูงจากเหตุการณ์น า้ท่วมภาคใต้ในปีก่อน และด้านปริมาณจาก
มาตรการจ ากัดปริมาณ การส่งออกภายใต้ข้อตกลงสภาไตรภาคียางพาราระหว่าง
ประเทศ

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

การส่งออก ขยายตวัจาก 1) อปุ
สงค์ตา่งประเทศที่ดีตอ่เนื่อง 2) 
ราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกที่
เพิ่มขึน้ สง่ผลให้การสง่ออก
สนิค้าที่ราคาเคลือ่นไหวตาม
ราคาน า้มนัดิบขยายตวั และ 3) 
การขยายก าลงัการผลติในบาง
อตุสาหกรรมในช่วงก่อนหน้า 
สง่ผลให้การสง่ออกฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ขยายตวั
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ตัวชีว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การลง ทุนภาค เอกชน 
ลดลงจากระยะเดียวกันปี
ก่อนจากเคร่ืองชีก้ารลงทุนใน
หมวดเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
เป็นส าคญั โดยส่วนหนึ่งเป็น
ผลของฐานสูงในปีก่อนของ
ยอดจ าหน่ายเคร่ืองจักรใน
ประเทศ และการน าเข้าสนิค้า
ทนุของภาคเอกชนโดยเฉพาะ
ในหมวดเคร่ืองบิน เรือ และ
แทน่ขดุเจาะเพื่อการพาณิชย์ 

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ปี 2561

การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 19.0 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 6.7 YoY และหาก
หกัทองค าขยายตวัร้อยละ 2.6 โดยเป็นการขยายตวัในอตัราท่ีชะลอลงในหลายหมวดสินค้า 
ได้แก่ 1) หมวดวตัถดุิบและสินค้าขัน้กลางขยายตวัตามการน าเข้าเชือ้เพลิงซึ่งขยายตวัตาม
ราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกท่ีปรับเพิ่มขึน้เป็นส าคญั และการน าเข้าชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
โลหะ และพลาสติก 2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตวัตามการน าเข้าสินค้าไม่คงทน
ตามการน าเข้าเคร่ืองส าอาง ยา และปลาทูน่าท่ีใช้เป็นวัตถุดิบเพ่ือผลิตปลากระป๋องเพ่ือ
ส่งออก และ 3) หมวดยานยนต์ขยายตวัสอดคล้องกบัการผลิตและยอดจ าหน่ายรถยนต์ ท่ี
ขยายตวัดี สาหรับการน าเข้าสินค้าทนุในเดือนนีป้รับลดลงเล็กน้อย

การลงทุนภาคเอกชน ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนจากเคร่ืองชีก้ารลงทุนในหมวด
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์เป็นส าคัญ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานสูงในปีก่อนของยอด
จ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศ และการน าเข้าสินค้าทนุของภาคเอกชนโดยเฉพาะในหมวด
เคร่ืองบิน เรือ และแท่นขุดเจาะเพ่ือการพาณิชย์ ขณะท่ียอดจดทะเบียนรถยนต์ เพ่ือการ
พาณิชย์ยงัขยายตวับ้าง ทัง้นี ้เม่ือปรับฤดกูาลแล้วเคร่ืองชีก้ารลงทุนภาคเอกชนลดลงจาก
เดือนก่อนตามการลงทนุในหมวดเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เป็นส าคญั ส่งผลให้ดัชนีการลงทนุ
ภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 5.0 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศหดตวัร้อยละ 7.3 
YoY

รายได้เกษตรกร มีทิศทางปรับดีขึน้บ้าง แม้ยงัคงหดตวัจากระยะเดียวกันปีก่อนตามการ
ลดลงของราคาสินค้าเกษตรท่ีมากกว่าการขยายตวัของผลผลิต โดยเฉพาะราคายางพารา 
และปาล์มน า้มนั เน่ืองจาก (1) ผลผลิตออกสู่ตลาดมากจากสภาพอากาศท่ีเอือ้อ านวย และ 
(2) ผลของราคาท่ีสูงจากเหตกุารณ์อุทกภัยในภาคใต้ในระยะเดียวกนัปีก่อน และราคาปศุ
สตัว์ท่ีหดตวัสูงจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก อย่างไรก็ดี ราคาข้าวยงัขยายตวัได้ทัง้ข้าวขาว
และข้าวหอมมะลิ ตามอุปสงค์จากต่างประเทศท่ียังดีต่อเน่ือง โดยเฉพาะราคาข้าวขาวท่ี
ได้รับผลดีจากการส่งออกไปอินโดนีเซีย ส าหรับปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตวัตาม
ผลผลิตข้าว ยางพารา และปศสุตัว์เป็นส าคญั โดยรายได้เกษตรกรหดตวัร้อยละ 3.8 YoY
ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตวัท่ีร้อยละ 5.1 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อย
ละ 8.5 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตวัจากรายจ่ายประจ าเป็นส าคญั การลงทุนภาคเอกชนลดลง
เล็กน้อยจากเคร่ืองชีก้ารลงทุนในหมวดก่อสร้าง ขณะท่ีการน าเข้าสินค้าทุนและยอดจด
ทะเบียนรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ยงัคงขยายตวั





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



ในเดือนมีนาคม ปี 2561 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของ
ไทยมีมลูคา่การค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า หดตวัร้อยละ 2.2 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 13.7 YoY ด้านการ
สง่ออก ขยายตวัร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 1.1 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 32,215 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,848 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อย
ละ 15.1 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 24,403 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 14.6 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 4,964 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 3.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 8.1 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 23,895 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,065 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
หดตวัร้อยละ 15.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมี
มลูค่าการส่งออกเป็น 17,972 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 20.7 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 2.8 YoY
ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 2,857 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 13.5 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
8,321 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

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

Import

2560 31,591 34,625 37,331 32,943 43,088 36,519 36,336 41,466 35,876 38,879 39,195 35,796

2561 42,089 32,927 32,215 

Export

2560 19,658 19,715 23,639 17,751 23,484 22,029 29,155 21,310 23,366 20,783 22,110 20,856

2561 20,131 20,372 23,895 

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดือนมีนาคม ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
มีนาคม ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,848 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 15.1 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,396 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,065 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 15.8 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่ าก า รส่ ง ออกสูง สุด  ไ ด้ แก่  แทรก เ ตอ ร์  และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,342 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าเกินดลุอยูท่ี่ 217 ล้านบาท 
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2560 2,946 2,682 3,355 2,644 3,026 3,098 3,362 3,345 3,078 3,801 3,841 3,133

2561 3,353 2,712 2,848 

Export

2560 3,170 2,429 3,641 2,252 3,007 2,840 2,593 3,155 3,037 2,952 3,000 2,600

2561 2,523 3,026 3,065 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดือนมีนาคม ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
มีนาคม ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
24,403 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 14.6 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,182 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 17,972 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.8 YoY โดยสินค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองจักรงานดิน 
(เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ) มีมูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 3,173 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 6,431 ล้านบาท 
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2560 24,480 27,342 28,573 25,570 33,734 27,681 27,566 32,358 27,889 30,172 29,664 27,380

2561 32,761 25,099 24,403 

Export

2560 14,535 15,173 17,481 13,516 18,184 16,441 24,111 15,643 17,455 15,409 16,277 15,804

2561 15,363 14,886 17,972 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดือนมีนาคม ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนมีนาคม ปี 
2561

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 4,964 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 8.1 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด 
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,475 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,857 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 13.5 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองมือกล กลงึโลหะ ซึง่มีมลูค่าการสง่ออกอยู่
ที่ 692 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,107 ล้านบาท

Analyst by ISIT
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2560 4,165 4,601 5,403 4,729 6,328 5,740 5,408 5,763 4,909 4,906 5,690 5,283

2561 5,975 5,116 4,964 

Export

2560 1,953 2,113 2,517 1,983 2,293 2,748 2,451 2,512 2,874 2,422 2,834 2,452

2561 2,245 2,460 2,857 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดือนมีนาคม ปี 2561
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Article Title Big Data in Smart Farming – A review
Author Sjaak Wolfert, Lan Ge, Cor Verdouw, Marc-Jeroen Bogaardt
Year 2017
Abstract Smart Farming is a development that emphasizes the use of information and communication technology in the cyber-physical farm 

management cycle. New technologies such as the Internet of Things and Cloud Computing are expected to leverage this 
development and introduce more robots and artificial intelligence in farming. This is encompassed by the phenomenon of Big Data,
massive volumes of data with a wide variety that can be captured, analysed and used for decision-making. This review aims to gain 
insight into the state-of-the-art of Big Data applications in Smart Farming and identify the related socio-economic challenges to be 
addressed. Following a structured approach, a conceptual framework for analysis was developed that can also be used for future 
studies on this topic. The review shows that the scope of Big Data applications in Smart Farming goes beyond primary production; it 
is influencing the entire food supply chain. Big data are being used to provide predictive insights in farming operations, drive real-
time operational decisions, and redesign business processes for game-changing business models. Several authors therefore 
suggest that Big Data will cause major shifts in roles and power relations among different players in current food supply chain 
networks. The landscape of stakeholders exhibits an interesting game between powerful tech companies, venture capitalists and
often small start-ups and new entrants. At the same time there are several public institutions that publish open data, under the
condition that the privacy of persons must be guaranteed. The future of Smart Farming may unravel in a continuum of two extreme 
scenarios: 1) closed, proprietary systems in which the farmer is part of a highly integrated food supply chain or 2) open, 
collaborative systems in which the farmer and every other stakeholder in the chain network is flexible in choosing business partners 
as well for the technology as for the food production side. The further development of data and application infrastructures (platforms 
and standards) and their institutional embedment will play a crucial role in the battle between these scenarios. From a socio-
economic perspective, the authors propose to give research priority to organizational issues concerning governance issues and
suitable business models for data sharing in different supply chain scenarios.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X16303754

Research and Technology

Fig. 1. The cyber-physical management cycle of Smart Farming enhanced by cloud-based event and data management 
(Wolfert et al., 2014).
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พาณิชย ์เปิดเกมรกุ ‘ปลกุ’ SME - Startup ปลดล็อคความคิด โมดิฟายธรุกิจดว้ยดิจิทลั 

และ New Business Model พรอ้มกา้วส ู่การเป็น Smart Enterprises ตอบโจทยย์ทุธศาสตร ์

Thailand 4.0 ของรฐับาล

นายสกนธ ์วรัญญวูัฒนา ผูช้่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย ์เผยว่า โลกธรุกิจยุคใหม่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญักบัแวดวงธรุกิจมากขึน้ ผูป้ระกอบธรุกิจ

ตอ้งศึกษา ท าความเขา้ใจ และปรับตวัรองรับความเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์

ของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างตรงจดุ ‘นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรา้งสรรค ์จึงเปรียบเสมือนอาวธุ

ชิ้นส าคญัในการสรา้งความแตกตา่ง (Differentiation) ใหธ้รุกิจมีความโดดเดน่เหนอืคูแ่ขง่

การส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการเอสเอ็มอี (SME) และสตารท์อัพ (Startup) มีความเขม้แข็งและเติบโต

อย่างยัง่ยืน เป็นสิ่งท่ีรัฐบาลใหค้วามส าคัญอย่างสงูสดุ ซ่ึงกระทรวงพาณิชย์ไดม้ีการด าเนินการ

สรา้งความแข็งแกร่งใหธ้รุกิจอย่างตอ่เนือ่ง โดยในปีนีจ้ะเนน้การท างานแบบเชิงรกุ และมอบหมายให้

กรมพฒันาธรุกิจการคา้ด าเนนิการดา้นการพฒันาใหผู้ป้ระกอบการ กลุ่มเครือขา่ยนักธรุกิจร ุ่นใหม ่

เชน่ YEC, MOC Biz Club, Young FTI ใหม้ีความพรอ้มในการท าธรุกิจเชิงรกุมากขึ้น ดว้ยการกระตุน้

และเสริมสรา้งแนวคิดใหเ้อสเอ็มอี (SME) 

พาณิชย ์เปิดเกมรกุ 'ปลกุ' SME-STARTUP 

ปลดล็อคความคิด
‟

„
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น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชว่ยลดตน้ทนุและเพ่ิมประสิทธิภาพ ขยายโอกาสทางธรุกิจ ต่อยอดให้

ธรุกิจสามารถอยู่รอดในยคุเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงปรับเปลี่ยนใหธ้รุกิจเป็น New Business Model ท่ี

จะสรา้งความไดเ้ปรียบในทกุดา้นแกธ่รุกิจ

การจัดกิจกรรม “Smart Startup 2018” เป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาเพ่ิมโอกาสทางการตลาดให้

ผูป้ระกอบการเอสเอ็มอี (SME) และสตารท์อัพ (Startup) จ านวน 3 ครั้ง เร่ิมน าร่อง คือ ครั้งท่ี 1 

จงัหวัดภเูก็ต ระหว่างวันท่ี 8-10 มิถนุายน 2561 ครั้งท่ี 2 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 13-15 

กรกฎาคม 2561 และครัง้ท่ี 3 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันท่ี 24-26 สิงหาคม 2561 ภายใน

งานจะมีการแบ่งกิจกรรมเป็น 2 สว่น คือ สว่นที่ 1 โซนนิทรรศการ และส่วนท่ี 2 การน าเสนอธรุกิจ 

ซ่ึงเป็นการน าเสนอบริการของธรุกิจสตารท์อัพ (Startup) ท่ีสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาในการด าเนิน

ธรุกิจในทกุๆ ดา้น เช่น ดา้นการบริหารจัดการ การตลาด การเงินการบัญชี การซ้ือขายสินคา้และ

บริการออนไลน ์การขนส่งและจัดเก็บสินคา้ตามประเภทธรุกิจ (สินคา้ไลฟ์สไตล์ ท่องเท่ียวและ

โรงแรม อสังหาริมทรัพย ์การศึกษา อาหารและการเกษตร บริการดา้นสขุภาพ ) โดยเปิดโอกาสให้

ผูป้ระกอบการสตารท์อพั (Startup) สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเอสเอ็มอี (SME) ไดโ้ดยตรง

โซนสัมมนา New Economy Dialogue ไดร้ับเกียรติจากวิทยากรและผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมากดว้ย

ประสบการณ์ทั้งในและตา่งประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินธรุกิจยคุดิ จิทัล ท่ี

ตอ้งใชท้ัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ในการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรา้งสรรค ์มาผสมผสานเพ่ือ

วางกลยทุธ ์สรา้งจดุขายและมลูค่าเพ่ิมเหนือคู่แข่ง รวมถึงการเลือกใชช้่องทางการตลาดในการ

สื่อสารกบัผูบ้ริโภคไดอ้ย่างตรงจดุ

นายสกนธ ์วรัญญวูัฒนา กล่าวท้ิงทา้ยว่า ‘เทรนดก์ารใชน้วัตกรรมดิจิทัล IoT : Internet of Things 

จะเขา้มามีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวัน สังคม และการด าเนินธรุกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได ้การหาจดุ 

Touch Point ของลกูคา้ใหเ้จอจะพาแบรนด์ใหเ้ขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้ริโภค และเป็นโอกาสท่ี

ผูป้ระกอบการไมค่วรพลาด แตส่ิ่งส าคญัท่ีสดุ คือ ตอ้งไม่ละท้ิงความเป็นตวัเอง เพราะนัน่คือจดุแข็ง

ท่ีใครก็ลอกเลียนแบบไมไ่ด’้

ทั้งนี้ขอเชิญชวนผูป้ระกอบการธรุกิจ และผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว โดยสมัครไดต้ัง้แต่บัดนี้

หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ กองธรุกิจบริการ กรมพัฒนาธรุกิจการคา้ โทรศัพท์

หมายเลข 08 5155 5940 08 2790 2127 E-mail : Smartstartup.creativethailand.net สายด่วน 

1570 และ www.dbd.go.th

‟

„
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“พณ.หาทางช่วยเอสเอ็ม

อีลดผลกระทบ 

มาตรฐานการบญัชี 

TFRS 9

"พาณิชย"์ หารือ 5 หน่วยงานหาแนวทางลดผลกระทบใหแ้กธ่รุกิจเอสเอ็มอี

จากการใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS 9

นางนันทวัลย์ ศกนุตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ก ากับดแูลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ซ่ึงมีอ านาจหนา้ที่ในการใหค้วามเห็นชอบ

มาตรฐานการบัญชี  เ ปิ ด เผยว่ า  “วันนี้  (วันศุกร์ที่  11  พฤษภาคม  2561) 

คณะอนกุรรมการศึกษามาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน-กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินไปปฏิบัติ ซ่ึงแต่งตั้งโดย กกบ . ประกอบดว้ย 

ผูท้รงคณุวฒิุทางบัญชี ผูแ้ทนจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผูแ้ทนคณะกรรมการร่วมสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.) 

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั (สศค.) ผูแ้ทนสภาวิชาชีพบัญชี และผูแ้ทน

กรมพัฒนาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ไดม้ีการประชมุหารือในวาระเร่งด่วน เพ่ือ

พิจารณาแนวทางการลดผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบญัช ีTFRS 9”

“โดยผลการประชมุคณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให ้ธปท . และสภาวิชาชีพบัญช ี

ก าหนดแนวทางปฏิบตัภิายใตก้รอบของ IFRS 9 เพ่ือใหเ้หมาะสมกบับริบทของประเทศไทย 

และผ่อนคลายผลกระทบจากการน าTFRS 9 มาใชบ้ังคับใหแ้ก่สถาบันการเงิน และธรุกิจ

เอสเอ็มอี โดยที่ประชมุจะพิจารณาเร่ืองวันบังคับใช ้ที่เหมาะสมในการประชมุครั้งถัดไป 

ก่อนเสนอให ้กกบ.พิจารณาชี้ขาด และในระหว่างนี้ใหส้ภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานการบัญชีจัดตัง้คลินิกบัญชีเฉพาะกิจส าหรับ TFRS 9 เพ่ือใหค้ าปรึกษา

และ ตอบขอ้ซักถาม”
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“นอกจากนี ้สภาวิชาชีพบญัชี จะรับเป็นเจา้ภาพหลกัในการจัดอบรมใหก้บัผูท้ าบัญชี และนิติบคุคล

ท่ีจะตอ้งปฏิบตัฯิ โดยเนน้รปูแบบการอบรมในลกัษณะ Workshop เพ่ือใหม้ีความเขา้ใจหลักการของ

มาตรฐานการบญัชีใหม้ากขึน้ จะมีการจัดท าตวัอย่างในการสรา้ง Business Model ใหส้อดคลอ้งกบั

การด าเนินธรุกิจ ตลอดจนจะตัง้คลินิกบัญชีเฉพาะกิจเพ่ือตอบค าถามในทกุๆ เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการ

จัดท ารายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี IFRS9 โดยมี ธปท. ก.ล.ต. กรมสรรพากร 

ตลอดจนผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในตลาดทนุร่วมเป็นผูใ้หค้ าปรึกษาดว้ย”

“รายงานทางการเงิน นบัเป็นหัวใจส าคญัในการตดัสินใจลงทนุของนกัลงทนุทัว่โลก ซ่ึงนกัลงทนุ 

ผูบ้ริหาร และผูป้ระกอบการในตลาดทนุลว้นใหค้วามสนใจในบทวิเคราะห์งบการเงิน ผลการ

ด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการท่ีตอ้งการเขา้ร่วมลงทนุ ทั้งนี้ “รายงานทางการเงินที่ดี” 

ตอ้งมีรปูแบบท่ีอ่านและเขา้ใจไดง้า่ย สามารถสะทอ้นรายการธรุกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายการ

ซ้ือ-ขายในแต่ละวัน หรือธรุกรรมท่ีเกิดขึ้นใหม่ มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และต้องมีรปูแบบตรง

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ เพื่อเป็นขอ้มลูใหน้กัลงทนุตดัสินใจลงทนุใน

กิจการนัน้ๆ ซ่ึงประเทศไทยจะสามารถกา้วเขา้สู่ ...มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลอย่าง

เต็มรปูแบบดว้ยความภาคภมูิ”

“มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลอย่างเต็มรปูแบบจะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ หรือ IFRS : International Financial Reporting Standards ท่ีใช ้

เป็นมาตรฐานเดียวกันกว่า 140 ประเทศทัว่โลก ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิและสง่เสริมใหร้ายงานทางการเงนิของประเทศไทยมีความนา่เชื่อถือในสายตาของนกัลงทนุ

มากย่ิงขึน้อนัจะสง่ผลใหไ้ทยเป็นประเทศท่ีนา่เขา้มาลงทนุประกอบธรุกิจท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศ

เติบโตไปขา้งหนา้อย่างมัน่คงรองรับการเปิดการคา้เสรีของโลกท่ีก าลงัเกิดขึ้นในปัจจบุัน”ประธาน 

กกบ.กลา่วทิ้งทา้ย

ทั้งนี้ คณะกรรมการก ากบัดแูลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) มีอ านาจหนา้ที่ตามมาตรา 60 

แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 คือ ก ากับดแูลการด าเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีให้

เป็นไปตามกฎหมายและสอดคลอ้งกับวัตถปุระสงคส์ภาวิชาชีพบัญชี ใหค้วามเห็นชอบมาตรฐาน

การบัญชี รวมถึงอ านาจในการแต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามท่ีอยู่ ในอ านาจหนา้ท่ี

ของ กกบ.
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