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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ปี 2561
ในเดือนมี นาคม 2561 ขยายตัว ต่ อเนื่ อง จากการส่ง ออกสินค้ าและภาคการ
ท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี สอดคล้ องกับการขยายตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ ด้ านการ
บริ โ ภคภาคเอกชนขยายตั ว ในเกื อ บทุ ก หมวด การใช้ จ่ า ย ส่ ง ผลให้ การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้ องกัน สาหรับการลงทุนภาคเอกชนปรับลดลง ส่ว น
หนึ่งจากผลของฐานที่สูงในปี ก่อน การใช้ จ่ายภาครัฐลดลงตามรายจ่ายลงทุ นขณะที่
รายจ่ายประจายังคงขยายตัว
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปี ก่อน ตามการใช้ จ่ายใน
เกือบทุกหมวด ยกเว้ น ในหมวดสินค้ ากึ่งคงทนที่หดตัวเล็กน้ อยหลังจากที่ เร่ งไปมาก
ในช่วงก่อนหน้ า อย่างไรก็ดี ปั จจัยสนับสนุนกาลังซื ้อโดยรวมยัง ไม่เ ข้ มแข็งและทัว่ ถึง
นักโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้ น้อย สะท้ อนจากรายได้ ลกู จ้ างนอกภาคเกษตรกรรมที่
ปรับเพิ่มขึ ้นไม่มากนัก ขณะที่รายได้ ครัวเรื อนในภาคเกษตรกรรมเริ่ มมี ทิศทางปรับดี
ขึ ้นบ้ างแม้ ยงั คงหดตัวจาก ระยะเดียวกันปี ก่อน ทังนี
้ ้ การบริ โภคภาคเอกชนและการ
ส่ง ออกสินค้ าที่ ขยายตัวส่ง ผลให้ การผลิ ตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้ องกัน
โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต์ ปิ โตรเลียม และเคมีภัณฑ์ ส่งผลให้ ดชั นี การ
อุปโภคบริ โภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตัวร้ อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า
แต่ขยายตัวร้ อยละ 2.6 YoY

ตั ว ชี ้วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญ ญาณบวกต่ออุต สาหกรรม
เครื่ องจักรกลไทย ได้ แก่
การส่ งออก ขยายตัวจาก 1) อุป
สงค์ตา่ งประเทศที่ดีตอ่ เนื่อง 2)
ราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกที่
เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ การส่งออก
สินค้ าที่ราคาเคลือ่ นไหวตาม
ราคาน ้ามันดิบขยายตัว และ 3)
การขยายกาลังการผลิตในบาง
อุตสาหกรรมในช่วงก่อนหน้ า
ส่งผลให้ การส่งออกฮาร์ ดดิสก์
ไดรฟ์ ขยายตัว

การส่ งออกสินค้ า มีมูลค่า 22.1 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 6.3 YoY
และหากหักทองคาขยายตัวร้ อยละ 6.7 โดยเป็ นการขยายตัวต่อเนื่องในเกือบทุกหมวด
สินค้ าจาก 1) อุปสงค์ตา่ งประเทศที่ดีตอ่ เนื่อง อาทิ การส่งออกเคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ปิ
โตรเคมี ยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าโดยเฉพาะเครื่ องปรั บอากาศ
โทรศัพท์มือถื อ และแผงวงจรรวม 2) ราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึ น้ ส่งผลให้
การส่งออกสินค้ าที่ราคาเคลื่อนไหวตามราคาน ้ามันดิบขยายตัว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม และ 3) การขยายกาลังการผลิตในบางอุตสาหกรรมในช่วงก่อนหน้ า ส่ งผล
ให้ การส่งออกฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ขยายตัวดี อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้ าเกษตรลดลงตาม
การส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่หดตัวจากทังด้
้ านราคาและปริ มาณ โดยเป็ นผล
จากฐานราคาที่ สูง จากเหตุก ารณ์ น า้ ท่ว มภาคใต้ ใ นปี ก่ อ น และด้ า นปริ ม าณ จาก
มาตรการจากัดปริ มาณ การส่งออกภายใต้ ข้อตกลงสภาไตรภาคียางพาราระหว่าง
ประเทศ
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ปี 2561
การนาเข้ าสินค้ า มีมลู ค่า 19.0 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 6.7 YoY และหาก
หักทองคาขยายตัวร้ อยละ 2.6 โดยเป็ นการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงในหลายหมวดสินค้ า
ได้ แก่ 1) หมวดวัตถุดิบและสินค้ าขันกลางขยายตั
้
วตามการนาเข้ าเชื ้อเพลิงซึ่ งขยายตัวตาม
ราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ ้นเป็ นสาคัญ และการนาเข้ าชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
โลหะ และพลาสติก 2) หมวดสินค้ าอุปโภคบริ โภคขยายตัวตามการนาเข้ าสินค้ าไม่ค งทน
ตามการนาเข้ าเครื่ องสาอาง ยา และปลาทูน่าที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบเพื่อผลิตปลากระป๋ องเพื่อ
ส่งออก และ 3) หมวดยานยนต์ขยายตัวสอดคล้ องกับการผลิตและยอดจาหน่ายรถยนต์ ที่
ขยายตัวดี สาหรับการนาเข้ าสินค้ าทุนในเดือนนี ้ปรับลดลงเล็กน้ อย
การลงทุนภาคเอกชน ลดลงจากระยะเดี ยวกันปี ก่อนจากเครื่ อ งชี ก้ ารลงทุนในหมวด
เครื่ อ งจัก รและอุป กรณ์ เ ป็ น ส าคัญ โดยส่ว นหนึ่ง เป็ น ผลของฐานสูง ในปี ก่ อ นข องยอด
จาหน่ายเครื่ องจักรในประเทศ และการนาเข้ าสินค้ าทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในหมวด
เครื่ องบิน เรื อ และแท่นขุดเจาะเพื่อการพาณิ ชย์ ขณะที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์ เพื่อการ
พาณิชย์ยงั ขยายตัวบ้ าง ทังนี
้ ้ เมื่อปรับฤดูกาลแล้ วเครื่ องชี ้การลงทุน ภาคเอกชนลดลงจาก
เดือนก่อนตามการลงทุนในหมวดเครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ นสาคัญ ส่งผลให้ ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) หดตัวร้ อยละ 5.0 YoY การจาหน่ายเครื่ องจักรในประเทศหดตัวร้ อยละ 7.3
YoY

ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลไทย ได้ แก่
ก า ร ล ง ทุ น ภ า ค เ อ ก ช น
ลดลงจากระยะเดี ย วกั น ปี
ก่อนจากเครื่ องชี ้การลงทุนใน
หมวดเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เป็ นสาคัญ โดยส่วนหนึ่งเป็ น
ผลของฐานสูง ในปี ก่ อ นของ
ยอดจ าหน่ า ยเครื่ อ งจั ก รใน
ประเทศ และการนาเข้ าสินค้ า
ทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะ
ในหมวดเครื่ อ งบิ น เรื อ และ
แท่นขุดเจาะเพื่อการพาณิชย์

รายได้ เกษตรกร มีทิศทางปรับดีขึ ้นบ้ าง แม้ ยงั คงหดตัวจากระยะเดียวกันปี ก่ อนตามการ
ลดลงของราคาสินค้ าเกษตรที่มากกว่าการขยายตัวของผลผลิต โดยเฉพาะราคายางพารา
และปาล์มน ้ามัน เนื่องจาก (1) ผลผลิตออกสู่ตลาดมากจากสภาพอากาศที่เอื ้ออานวย และ
(2) ผลของราคาที่สูงจากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ในระยะเดียวกันปี ก่อน และราคาปศุ
สัตว์ที่หดตัวสูงจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก อย่างไรก็ดี ราคาข้ าวยังขยายตัว ได้ ทงข้
ั ้ าวขาว
และข้ าวหอมมะลิ ตามอุปสงค์จากต่างประเทศที่ยังดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาข้ าวขาวที่
ได้ รับผลดีจากการส่งออกไปอินโดนีเซีย สาหรับปริ มาณผลผลิตสินค้ าเกษตรขยายตัวตาม
ผลผลิตข้ าว ยางพารา และปศุสตั ว์เป็ นสาคัญ โดยรายได้ เกษตรกรหดตัวร้ อยละ 3.8 YoY
ผลผลิตสินค้ าเกษตรกรรมขยายตัวที่ร้อยละ 5.1 YoY ด้ านราคาสินค้ าเกษตรกรรมหดตัวร้ อย
ละ 8.5 YoY
การใช้ จ่ายภาครั ฐ ขยายตัวจากรายจ่ายประจาเป็ นสาคัญ การลงทุนภาคเอกชนลดลง
เล็กน้ อยจากเครื่ องชี ก้ ารลงทุนในหมวดก่อสร้ าง ขณะที่ การนาเข้ าสินค้ าทุน และยอดจด
ทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยงั คงขยายตัว
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รายงานสภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่ งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

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

http://miu.isit.or.th

ภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล เดือนมีนาคม ปี 2561
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ในเดือนมีนาคม ปี 2561 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของ
ไทยมีมลู ค่าการค้ าเพิ่มขึ ้น โดยการนาเข้ า หดตัวร้ อ ยละ 2.2 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 13.7 YoY ด้ านการ
ส่งออก ขยายตัวร้ อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 1.1 YoY
การนาเข้ า มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 32,215 ล้ านบาท โดยหมวด
เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 2,848 ล้ านบาท
ขยายตัวร้ อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อย
ละ 15.1 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
นาเข้ าเป็ น 24,403 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 14.6 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 4,964 ล้ านบาท หดตัวร้ อย
ละ 3.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 8.1 YoY
การส่ งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 23,895 ล้ า นบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 3,065
ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่
หดตัวร้ อยละ 15.8 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกเป็ น 17,972 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 20.7
เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นก่ อ นหน้ า และขยายตัว ร้ อยละ 2.8 YoY
ในขณะที่หมวดเครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 2,857 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 16.1 เมื่อเทีย บกับเดือ นก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 13.5 YoY
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่ที่
8,321 ล้ านบาท

สามารถด ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/
Analyst by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนมีนาคม ปี 2561
AM

Jan

Feb

Mar

Apr

2560
2561

2,946
3,353

2,682
2,712

3,355
2,848

2560
2561

3,170
2,523

2,429
3,026

3,641
3,065

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2,644

Jun
Import
3,026
3,098

3,362

3,345

3,078

3,801

3,841

3,133

2,252

3,007

Export
2,840

2,593

3,155

3,037

2,952

3,000

2,600

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรในเดือน
มีนาคม ปี 2561
การนาเข้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 2,848 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 15.1 YoY โดยสินค้ าที่มี
มูล ค่ า การน าเข้ า สูง สุด ได้ แก่ เครื่ อ งบ ารุ ง รั ก ษา และ
ส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,396 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 3,065 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 15.8 YoY โดยสินค้ าที่มี
มู ล ค่ า ก ารส่ ง ออ กสู ง สุ ด ได้ แ ก่ แทรกเ ตอ ร์ และ
ส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 1,342 ล้ านบาท
ดุ ลการค้ า เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรของไทยในเดื อนนี ้
ดุลการค้ าเกินดุลอยูท่ ี่ 217 ล้ านบาท

Analyst by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลอ ุตสาหกรรมของไทย เดือนมีนาคม ปี 2561
IM

Jan

Feb

Mar

Apr

2560
2561

24,480
32,761

27,342
25,099

28,573
24,403

2560
2561

14,535
15,363

15,173
14,886

17,481
17,972

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

25,570

Jun
Import
33,734 27,681

27,566

32,358

27,889

30,172

29,664

27,380

13,516

Export
18,184 16,441

24,111

15,643

17,455

15,409

16,277

15,804

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมในเดือน
มีนาคม ปี 2561
การนาเข้ า เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น
24,403 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดื อน
ก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 14.6 YoY โดยสินค้ าที่ มี
มูลค่ า การน าเข้ า สูง สุด ได้ แ ก่ เครื่ อ งกัง หัน ไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป) ซึ่งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 3,182 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็ น 17,972 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 20.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 2.8 YoY โดยสินค้ าที่
มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกสู ง สุ ด ได้ แก่ เครื่ อ งจั ก รงา นดิ น
(เครื่ อ งจัก รใช้ ในอุต สาหกรรมก่ อ สร้ าง) มี มู ล ค่ า การ
ส่งออกอยูท่ ี่ 3,173 ล้ านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งจักรอุต สาหกรรมของไทยในเดื อ นนี ้
ขาดดุลการค้ าอยูท่ ี่ 6,431 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนมีนาคม ปี 2561
MT

Jan

Feb

Mar

Apr

2560
2561

4,165
5,975

4,601
5,116

5,403
4,964

2560
2561

1,953
2,245

2,113
2,460

2,517
2,857

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

4,729

Jun
Import
6,328
5,740

5,408

5,763

4,909

4,906

5,690

5,283

1,983

2,293

Export
2,748

2,451

2,512

2,874

2,422

2,834

2,452

มู ล ค่ า การค้ า เครื่ องมื อ กลในเดื อ นมี น าคม ปี
2561
การนาเข้ า เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 4,964 ล้ าน
บาท หดตัวร้ อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหด
ตัวร้ อยละ 8.1 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการนาเข้ าสูงสุด
ได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่ งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,475 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 2,857 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 13.5 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุด ได้ แก่ เครื่ องมือกล กลึงโลหะ ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยู่
ที่ 692 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องมือกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่
ที่ 2,107 ล้ านบาท
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Article Title
Author
Year
Abstract

Big Data in Smart Farming – A review
Sjaak Wolfert, Lan Ge, Cor Verdouw, Marc-Jeroen Bogaardt
2017

Source

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

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 realtime 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 socioeconomic 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.

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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พาณิชย์ เปิดเกมร ุก 'ปล ุก' SME-STARTUP
ปลดล็อคความคิด

พาณิชย์ เปิดเกมร ุก ‘ปล ุก’ SME - Startup ปลดล็อคความคิด โมดิฟายธ ุรกิจด้วยดิจิ ทลั
และ New Business Model พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Enterprises ตอบโจทย์ยทุ ธศาสตร์
Thailand 4.0 ของรัฐบาล
นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงพาณิชย์ เผยว่า โลกธุรกิจยุ คใหม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญกับแวดวงธุรกิจมากขึน้ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ต้องศึกษา ทาความเข้าใจ และปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองไลฟ์ สไตล์
ของผูบ้ ริโภคได้อย่างตรงจุด ‘นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ จึงเปรียบเสมือนอาวุธ
ชิ้นสาคัญในการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ให้ธรุ กิจมีความโดดเด่นเหนือคูแ่ ข่ง

การส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอี (SME) และสตาร์ทอัพ (Startup) มีความเข้มแข็งและเติบโต
อย่างยัง่ ยืน เป็ นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสาคัญอย่างสูงสุด ซึ่งกระทรวงพาณิ ชย์ไ ด้มีการดาเนินการ
สร้างความแข็งแกร่งให้ธรุ กิจอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี นีจ้ ะเน้นการทางานแบบเชิงรุก และมอบหมายให้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดาเนินการด้านการพัฒนาให้ผปู้ ระกอบการ กลุ่มเครือข่ายนั กธุรกิจรุ่นใหม่
เช่น YEC, MOC Biz Club, Young FTI ให้มีความพร้อมในการทาธุรกิจเชิงรุกมากขึ้น ด้วยการกระตุน้
และเสริมสร้างแนวคิดให้เอสเอ็มอี (SME)

10/05/2018

„

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
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นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ขยายโอกาสทางธุรกิจ ต่ อยอดให้
ธุรกิจสามารถอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงปรับเปลี่ยนให้ธรุ กิจเป็ น New Business Model ที่
จะสร้างความได้เปรียบในทุกด้านแก่ธรุ กิจ
การจัดกิจกรรม “Smart Startup 2018” เป็ นหนึ่งในแผนการพัฒนาเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้
ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี (SME) และสตาร์ทอัพ (Startup) จานวน 3 ครั้ง เริ่มนาร่อง คือ ครั้งที่ 1
จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-10 มิถนุ ายน 2561 ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15
กรกฎาคม 2561 และครัง้ ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ภายใน
งานจะมีการแบ่งกิจกรรมเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โซนนิทรรศการ และส่วนที่ 2 การนาเสนอธุรกิจ
ซึ่งเป็ นการนาเสนอบริการของธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ที่สามารถช่วยแก้ไขปั ญหาในการดาเนิน
ธุรกิจในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงินการบัญชี การซื้อขายสิ นค้าและ
บริ การออนไลน์ การขนส่ง และจัด เก็ บ สินค้า ตามประเภทธุรกิจ (สินค้า ไลฟ์ สไตล์ ท่อ งเที่ ยวและ
โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา อาหารและการเกษตร บริการด้านสุขภาพ) โดยเปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ระกอบการสตาร์ทอัพ (Startup) สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเอสเอ็มอี (SME) ได้โดยตรง
โซนสัมมนา New Economy Dialogue ได้รับเกียรติจากวิ ทยากรและผูเ้ ชี่ยวชาญที่ มากด้ว ย
ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนินธุรกิจยุคดิ จิทัล ที่
ต้องใช้ทงั้ ศาสตร์และศิลป์ ในการนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาผสมผสานเพื่อ
วางกลยุทธ์ สร้างจุดขายและมูลค่าเพิ่มเหนือคู่แข่ง รวมถึงการเลือกใช้ช่องทางการตลาดในการ
สื่อสารกับผูบ้ ริโภคได้อย่างตรงจุด
นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา กล่าวทิ้งท้ายว่า ‘เทรนด์การใช้นวัตกรรมดิจิทัล IoT : Internet of Things
จะเข้ามามีอิ ทธิพลต่อชีวิ ตประจาวัน สังคม และการดาเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ การหาจุด
Touch Point ของลูก ค้า ให้เ จอจะพาแบรนด์ใ ห้เ ข้า ไปอยู่ในใจของผูบ้ ริ โภค และเป็ นโอกาสที่
ผูป้ ระกอบการไม่ควรพลาด แต่สิ่งสาคัญที่สดุ คือ ต้องไม่ละทิ้งความเป็ นตัวเอง เพราะนัน่ คือจุดแข็ง
ที่ใครก็ลอกเลียนแบบไม่ได้’

„

ทั้งนี้ขอเชิญชวนผูป้ ระกอบการธุรกิจ และผูส้ นใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสมัค รได้ตงั้ แต่บัดนี้
หรื อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติม ได้ที่ กองธุร กิ จ บริ ก าร กรมพัฒ นาธุร กิ จ การค้า โทร ศั พ ท์
หมายเลข 08 5155 5940 08 2790 2127 E-mail : Smartstartup.creativethailand.net สายด่วน
1570 และ www.dbd.go.th

02/03/2018

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
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‟

“พณ.หาทางช่วยเอสเอ็ม
อีลดผลกระทบ
มาตรฐานการบัญชี
TFRS 9

"พาณิชย์" หารือ 5 หน่วยงานหาแนวทางลดผลกระทบให้แก่ธ ุรกิจเอสเอ็ มอี
จากการใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
กากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ซึ่ งมีอานาจหน้าที่ในการให้ความเห็ นชอบ
มาตรฐาน การ บั ญ ชี เ ปิ ดเ ผ ย ว่ า “ วั น นี้ (วั น ศุ ก ร์ ที่ 1 1 พฤษ ภาคม 2 5 6 1 )
คณะอนุกรรมการศึกษามาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น -กลุ่ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง โดย กกบ . ประกอบด้ว ย
ผูท้ รงคุณวุฒิทางบัญชี ผูแ้ ทนจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) ผูแ้ ทนคณะกรรมการร่วมสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.)
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (สศค.) ผูแ้ ทนสภาวิชาชีพบัญชี และผูแ้ ทน
กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้มีการประชุม หารื อในวาระเร่งด่วนเพื่ อ
พิจารณาแนวทางการลดผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9”
“โดยผลการประชุม คณะอนุกรรมการฯ เห็ น ควรให้ ธปท. และสภาวิ ชาชีพ บัญ ชี
กาหนดแนวทางปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบของ IFRS 9 เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
และผ่อนคลายผลกระทบจากการนาTFRS 9 มาใช้บังคับให้แก่สถาบันการเงิน และธุร กิจ
เอสเอ็ มอี โดยที่ประชุมจะพิจารณาเรื่ องวันบังคับใช้ ที่เหมาะสมในการประชุม ครั้งถัดไป
ก่อนเสนอให้ กกบ.พิจารณาชี้ขาด และในระหว่างนี้ให้สภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะกรรมการ
กาหนดมาตรฐานการบัญชีจัดตัง้ คลินิกบัญชีเฉพาะกิจสาหรับ TFRS 9 เพื่อให้คาปรึกษา
และ ตอบข้อซักถาม”

„

16/05/2018

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

‟

“นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชี จะรับเป็ นเจ้าภาพหลักในการจัดอบรมให้กบั ผูท้ าบัญชี และนิติบคุ คล
ที่จะต้องปฏิบตั ฯิ โดยเน้นรูปแบบการอบรมในลักษณะ Workshop เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการของ
มาตรฐานการบัญชีให้มากขึน้ จะมีการจัดทาตัวอย่างในการสร้าง Business Model ให้สอดคล้องกับ
การดาเนินธุรกิจ ตลอดจนจะตัง้ คลินิกบัญชีเฉพาะกิจเพื่อตอบคาถามในทุกๆ เรื่อ งที่เกี่ยวกับการ
จัดทารายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี IFRS9 โดยมี ธปท. ก.ล.ต. กรมสรรพากร
ตลอดจนผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในตลาดทุนร่วมเป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษาด้วย”
“รายงานทางการเงิน นับเป็ นหัวใจสาคัญในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทัว่ โลก ซึ่ งนักลงทุน
ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ระกอบการในตลาดทุนล้ว นให้ความสนใจในบทวิ เ คราะห์งบการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการที่ตอ้ งการเข้าร่วมลงทุน ทั้งนี้ “รายงานทางการเงินที่ดี”
ต้องมีรปู แบบที่อ่านและเข้าใจได้งา่ ย สามารถสะท้อนรายการธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นรายการ
ซื้อ-ขายในแต่ละวัน หรือธุรกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และต้องมีรปู แบบตรง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อเป็ นข้อมูลให้นกั ลงทุนตัดสินใจลงทุนใน
กิจการนัน้ ๆ ซึ่งประเทศไทยจะสามารถก้าวเข้าสู่...มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลอย่ าง
เต็มรูปแบบด้วยความภาคภูมิ”
“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สากลอย่างเต็มรูปแบบจะเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ หรือ IFRS : International Financial Reporting Standards ที่ใช้
เป็ นมาตรฐานเดียวกันกว่า 140 ประเทศทัว่ โลก ถือเป็ นการยกระดับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและส่งเสริมให้รายงานทางการเงินของประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือในสายตาของนัก ลงทุน
มากยิ่งขึน้ อันจะส่งผลให้ไทยเป็ นประเทศที่นา่ เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจทาให้เศรษฐกิจของประเทศ
เติบโตไปข้างหน้าอย่างมัน่ คงรองรับการเปิ ดการค้าเสรีของโลกที่กาลังเกิดขึ้นในปั จจุบัน”ประธาน
กกบ.กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ คณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 60
แห่ง พ.ร.บ.วิ ชาชีพ บัญชี พ.ศ.2547 คือ ก ากับ ดูแลการด าเนินกิจการของสภาวิ ชาชีพ บั ญชีให้
เป็ นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สภาวิชาชีพบัญชี ให้ความเห็ นชอบมาตรฐาน
การบัญชี รวมถึงอานาจในการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่อยู่ในอานาจหน้าที่
ของ กกบ.

„

05/04/2018

ที่มา: MGR Online
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