
THAILAND   MACHINERY   OUTLOOK
May 2019



ที่ปรึกษา

วิกรม วัชระคุปต

ณัฐพล รัตนมาลี

ทีมงาน

ศิริศักดิ์ อาจแยมสรวล

สําเร็จ เกษยา

วรดา แจงบางสะแก

ฟาใหม กุมาทร 

ติดตอโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ศิริศักดิ์ อาจแยมสรวล

02-712-4402-7

ตอ 213

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
May, 2019

ภาวะเศรษฐกิจไทย

 ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคมป 2562 3

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

 มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเคร่ืองจักรกลของไทย

เดือนมีนาคมป 2562 7

 มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

ของไทยเดือนมีนาคมป 2562 8

 มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม

ของไทยเดือนมีนาคมป 2562 9

 มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเคร่ืองมือกลของไทย

เดือนมีนาคมป 2562 10

ความรู และขาวสาร

 Research and Technology 12

 ขาวสารอุตสาหกรรม 13

Contents



ตั ว ชี้ วั ดทา ง เ ศรษฐ กิจ ท่ี ส ง

สัญญาณลบตออุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลไทย ไดแก

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว

ชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอน 

โดยการใชจายในหมวดสินคาไม

คงทน หดตัวตามปริมาณการใชนา

มันเช้ือเพลิงท่ีหดตัวเน่ืองจากผล

ของฐานสูงจากระยะเดียวกันปกอน

รายไดเกษตรกร กลับมาหดตัวจาก

ระยะเดียวกันปกอนจากท้ังดาน

ราคาและดานผลผลิต 

การใชจายภาครัฐ ท่ีไมรวมเงินโอน

หดตัวเล็กนอยจากระยะเดียวกันป

กอน ตามรายจายประจําท่ีหดตัว 

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 4.2 

จากระยะเดียวกันปกอน และหาก

หักทองคําหดตัวใกลเคียงกันท่ี รอย

ล ะ  4 . 3  เ น่ื อ ง จ า ก อุ ป ส งค ใ น

ตล าด โ ลก ชะล อล งต าม ภาว ะ

เศรษฐกิจของประเทศคูคา 
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เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนกอน โดยอุป

สงคตางประเทศหดตัวทั้ง การสงออกสินคาและจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ 

ดานอุปสงคในประเทศ เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว ตามการใชจาย

ในหมวดสินคาไมคงทนท่ีหดตัว ขณะท่ีการใชจายในหมวดอื่นยังขยายตัวดี การ

ใชจายภาครัฐหดตัวเล็กนอย จากรายจายประจาท่ีเรงเบิกจายไปในชวงกอนหนา 

และเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากท้ังการลงทุนในหมวดกอสรางและ

หมวดเครื่องจักรและอุปกรณการบริโภค

ภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอน โดยการใชจายในหมวดสินคา

ไมคงทน หดตัวตามปริมาณการใชนามันเชื้อเพลิงท่ีหดตัวเนื่องจากผลของฐานสูงจาก

ระยะเดียวกันปกอน ประกอบกับราคาน้ํามัน ขายปลีกในประเทศปรับเรงข้ึนตาม

ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ขณะท่ีการใชจายในหมวดอ่ืนๆ ยังขยายตัวตอเนื่อง 

สําหรับปจจัยสนับสนุนกาลังซ้ือโดยรวมทรงตัว แมรายไดลูกจางนอกภาคเกษตรกรรม

เพ่ิมข้ึนตอเนื่อง แตรายได ในภาคเกษตรกรรมกลับมาหดตัวจากท้ังดานราคาและ

ผลผลิต ขณะท่ีดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคปรับลดลงครั้งแรก ในรอบ 3 เดือน ท้ังนี้ 

การบริโภคภาคเอกชนท่ีชะลอลงและการสงออกสินคาท่ีหดตัวสงผลใหการผลิต

ภาคอุตสาหกรรม หดตัวสอดคลองกัน

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 4.2 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคํา

หดตัวใกลเคียงกันท่ี รอยละ 4.3 เนื่องจากอุปสงคในตลาดโลกชะลอลงตามภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศคูคา ผลของมาตรการกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน 

และวัฏจักรสินคาอิเล็กทรอนิกสท่ียังชะลอลงตอเนื่อง ประกอบกับผลของฐานสูงใน

บางสินคา โดยการสงออกในหลายหมวดสินคายังคงหดตัว ไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกส 

สินคาท่ีมูลคาเคลื่อนไหวตามราคาน้ํามันท่ีหดตัว ท้ังราคาและปริมาณ และ

เครื่องใชไฟฟา อยางไรก็ดี การสงออกในบางหมวดสินคายังขยายตัวได อาทิ ยานยนต

และชิ้นสวน สินคาเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑยางสังเคราะห นอกจากนี้ สินคา

เกษตรกลับมาขยายตัวตามการสงออกผลไมและยางพาราเปนสําคัญ โดยยางพารา

ขยายตัวไดเปนครั้งแรกในรอบ 16 เดือน ตามปริมาณการสงออกจากผลของฐานต่ําใน

ปกอน และอุปสงคจากจีนท่ีมีทิศทางดีข้ึนบาง 

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

การผลิตภาคอุตสาหกรรม 

หดตัวสอดคลองกัน กับ

การบริโภคภาคเอกชน

การนําเขาสินคา หดตัวท่ี

ร อยละ 5 .8 จากระยะ

เดียวกันปกอน และหาก

หักทองคําหดตัวเล็กนอยท่ี

รอยละ 0.4 โดยหดตัวใน

ทุกหมวดหลัก 

การลงทุนภาคเอกชน หด

ตัวจากระยะเดียวกันปกอน 

ท้ังจากเครื่องชี้การลงทุน

ในหมวดกอสรางท่ีหดตัว

การนําเขาสินคา หดตัวท่ีรอยละ 5.8 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคําหดตัว

เล็กนอยท่ีรอยละ 0.4 โดยหดตัวในทุกหมวดหลัก โดยเฉพาะหมวดวัตถุดิบและสินคาข้ัน

กลางท่ีหดตัวตามการนาเขาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส สอดคลองกับการสงออกในหมวด

ดังกลาว และหมวดสินคาอุปโภคบริโภคท่ีหดตัวตามการนําเขาสินคาไมคงทน โดยเฉพาะ 

ปลาและเนื้อสัตวอ่ืนๆ อยางไรก็ดี การนําเขาหมวดสินคาทุนท่ีไมรวมเครื่องบินและแทนขุด

เจาะ ขยายตัวตามการนาเขา ในหลายหมวด โดยเฉพาะโทรศัพทมือถือ และเครื่องจักรท่ีใช

ในอุตสาหกรรมตางๆ นอกจากนี้ การนาเขาหมวดยานยนต และชิ้นสวนขยายตัว สอดคลอง

กับยอดขายรถยนตในประเทศท่ีขยายตัวดี 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวจากระยะเดียวกันปกอน ท้ังจากเครื่องชี้การลงทุนในหมวด

กอสรางท่ีหดตัว โดยพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสรางท่ัวประเทศยังหดตัวตอเนื่องในเกือบทุก

หมวดยกเวนพ้ืนท่ีเพ่ือการอุตสาหกรรม ขณะท่ี ยอดจําหนายวัสดุกอสรางหดตัวหลังจากท่ี

เรงไปมากในชวงกอนหนา สอดคลองกับทิศทางอุปทานอสังหาริมทรัพย เปดขายใหมท่ี

ชะลอลง และเครื่องชี้การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณท่ีหดตัวตามยอดจําหนาย

เครื่องจักรในประเทศเปนสําคัญ อยางไรก็ดี การนําเขาสินคาทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัว

ในหลายหมวดสินคา 

รายไดเกษตรกร กลับมาหดตัวจากระยะเดียวกันปกอนจากท้ังดานราคาและดาน

ผลผลิต โดยราคาสินคาเกษตรหดตัวในหลายหมวดสินคา โดยเฉพาะออยท่ีราคาหดตัว

ตามราคาน้าํตาลในตลาดโลก และมังคุดตามปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดมาก ขณะที่

ราคาขาวหอมมะลิยังขยายตัวจากปริมาณผลผลิตท่ีมีจํากัด และราคาสุกรขยายตัว

ตอเนื่องสวนหนึ่งเปนผลจากฐานต่ําในระยะเดียวกันปกอนท่ีมีปญหาอุปทานสุกรลน

ตลาด ดานผลผลิตสินคาเกษตรหดตัวจากผลผลิตออยเปนสําคัญ สวนหนึ่งเปนผลของ

ฐานสูงในปกอนท่ีมีผลผลิตออกสูตลาดมาก

การใชจายภาครัฐ ท่ีไมรวมเงินโอนหดตัวเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน ตามรายจาย

ประจําท่ีหดตัว จากการเหลื่อมเดือนในการเบิกจายคาตอบแทนบุคลากรไปในชวงกอนหนา 

ขณะท่ีรายจายเพ่ือซ้ือสินคาและบริการยังขยายตัวตอเนื่อง ดานรายจายลงทุนขยายตัวตาม

การเบิกจายของกรมทางหลวง กรมชลประทาน และสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนสําคัญ 







ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213



Analyze by ISIT 7

Mill Baht Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2561 42,089 32,927 32,215 34,464 38,917 39,738 37,935 40,559 35,253 37,883 42,489 37,789

2562 40,721 34,889 37,046

Export

2561 20,072 20,368 23,887 19,120 21,877 22,546 21,771 23,913 22,231 23,084 20,928 20,898

2562 18,888 18,898 22,821

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนมีนาคม ปี 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนมีนาคม ป 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยการ

นําเขา เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 15.0 YoY ดานการสงออก ขยายตัวรอยละ 

20.8เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 4.5 YoY

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 37,046 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 2,600

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 8.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

หดตัวรอยละ 8.7 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี

มูลคาการนําเขาอยูท่ี 28,257 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 6.0 เมื่อ

เทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 15.8 YoY ในขณะ

ท่ี หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 5,942 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 7.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว

รอยละ 19.7 YoY

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 22,821 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 3,220

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 19.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 5.0 YoY  ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี

มูลคาการสงออกอยูท่ี 16,697 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 17.2

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 7.1 YoY ในขณะ

ท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 2,904 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 48.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว

รอยละ 1.6 YoY  

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดลุ

อยูท่ี 13,977 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนมีนาคม ปี 2562

Agricultural M. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2561 3,353 2,712 2,848 2,519 2,700 2,828 2,918 3,166 3,183 3,332 3,586 2,556

2562 3,054 2,399 2,600

Export

2561 2,512 3,026 3,065 2,376 2,879 2,671 2,769 3,491 3,270 4,516 2,981 2,636

2562 2,772 2,704 3,220

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 2,600 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 

8.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 8.7

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

บํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,449.2 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 3,220 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 

19.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 5.0 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร 

และสวนประกอบ อยูท่ี 1,582.7 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาเกินดุลอยูท่ี 620 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนมีนาคม ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนมีนาคม ปี 2562

Industrial M. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2561 32,761 25,099 24,403 26,628 30,198 29,968 28,553 30,546 26,638 28,113 32,192 28,702

2562 31,544 26,666 28,257

Export

2561 15,315 14,882 17,965 14,728 16,294 16,694 16,470 17,695 16,530 16,068 15,385 16,032

2562 14,117 14,243 16,697

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 28,257 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 6.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย

ละ 15.8 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก 

เครื่องกังหันไอพนและสวนประกอบ (เครื่องจักรท่ีใชงาน

เปนเอกเทศ และสวนประกอบ) อยูท่ี 4,428.0 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 16,697 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 17.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

7.1 YoY โดยสนิคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่อง

สูบลม / อั ดลมและส วนประกอบ ( เ ค รื่ อ งจั ก ร ใช ใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 2,680.3 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 11,559 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนมีนาคม ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนมีนาคม ปี 2562

Machine Tools Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2561 5,975 5,116 4,964 5,317 6,019 6,942 6,464 6,847 5,431 6,438 6,711 6,530

2562 6,122 5,511 5,942

Export

2561 2,245 2,460 2,857 2,016 2,705 3,182 2,532 2,726 2,431 2,499 2,562 2,230

2562 1,999 1,951 2,904

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนมีนาคม ป 2562

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 5,942 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 7.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 

19.7 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุม

หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูท่ี 1,555.4 

ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 2,904 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 48.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 

1.6 YoY โดยสินคา ท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก  

สวนประกอบเครื่องมือกล 788.8 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 3,038 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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Article Title Machine learning CICY threefolds

Author Kieran Bull, Yang-Hui He, Vishnu Jejjala, Challenger Mishra

Year 2019

Abstract The latest techniques from Neural Networks and Support Vector Machines (SVM) are used to investigate geometric properties 

of Complete Intersection Calabi–Yau (CICY) threefolds, a class of manifolds that facilitate string model building. An advanced 

neural network classifier and SVM are employed to (1) learn Hodge numbers and report a remarkable improvement over 

previous efforts, (2) query for favourability, and (3) predict discrete symmetries, a highly imbalanced problem to which both 

Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE) and permutations of the CICY matrix are used to decrease the class 

imbalance and improve performance. In each case study, we employ a genetic algorithm to optimise the hyperparameters of 

the neural network. We demonstrate that our approach provides quick diagnostic tools capable of shortlisting quasi-realistic 

string models based on compactification over smooth CICYs and further supports the paradigm that classes of problems in 

algebraic geometry can be machine learned.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269318306117
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Zoomlion
เผยกาํไรปี 
61 พุ่งเกอืบ 
52% หลงั

เศรษฐกจิฟ้ืน
ตวัและการ
ดาํเนนิงานมี
ประสทิธิภาพ

มากขึ้น

‟

„

บริษทั Zoomlion Heavy Industry Science and 

Technology จาํกดั (SZSE:000157) ผูผ้ลิต

เคร่ืองจกัรกลทางวิศวกรรมชั้นนาํของจีน มีกาํไร

เพ่ิมข้ึน 51.65% ในปี 2561 เน่ืองจากกลยทุธ์การให้

ความสาํคญักบัระบบอจัฉริยะ รวมถึงการควบคุม

ตน้ทุนอยา่งเขม้งวด ช่วยเพ่ิมกาํไรและสร้างความ

แขง็แกร่งทางการเงินใหก้บับริษทั

คุณจา้น ชุนซิน ประธานบริษทั ระบุในรายงาน

ประจาํปีซ่ึงเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคมวา่ "Zoomlion

ใชแ้นวทางใหม่ๆ และปลดปล่อยศกัยภาพในการ

พฒันา จนพลิกฟ้ืนจากจุดตํ่าสุดของการเติบโตใน

ลกัษณะตวั U และเขา้สู่ระยะใหม่ของการเติบโตอยา่ง

อยา่งเตม็ท่ีและมีคุณภาพ"
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‟

„

Zoomlion เปิดเผยวา่ กาํไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุน้ทะยานข้ึน 51.65% สู่ระดบั 2.02 

พนัลา้นหยวนในปี 2561 ขณะท่ียอดขายเพ่ิมข้ึน 23.3% สู่ระดบั 2.8697 หม่ืนลา้นหยวน 

ส่วนกาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนเกือบ 6 จุดเปอร์เซ็นต ์แตะท่ี 27.09% โดยไดรั้บแรงหนุนจาก

การลดตน้ทุน การบริหารจดัการ และการตลาด ดา้นกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน

พุ่งข้ึน 77.63% แตะระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 5.064 พนัลา้นหยวน นบัเป็นการ

กรุยทางไปสู่การเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื

ในปี 2561 อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรก่อสร้างของจีนไดรั้บอานิสงส์จากตลาดในประเทศ

ท่ีมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความตอ้งการเคร่ืองจกัรใหม่ๆท่ีเพ่ิมข้ึน อนัเป็นผลมา

จากนโยบายการลงทุนดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอ้มของรัฐบาลจีน เพ่ือควา้

โอกาสจากสถานการณ์ท่ีเอ้ืออาํนวยเช่นน้ี Zoomlion ไดผ้สานธุรกิจหลกัอยา่งการผลิต

เขา้กบักลยทุธ์ดิจิทลั เพ่ือเร่งเปล่ียนองคก์รใหเ้ป็น "ผูผ้ลิตอจัฉริยะ" ท่ีเพียบพร้อมดว้ย 

"ผลิตภณัฑอ์จัฉริยะ"

Zoomlion ครองส่วนแบ่งในตลาดเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในหลายภาคส่วนของ

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง นอกจากนั้นยงัรุกเขา้สู่ภาคส่วนใหม่ๆ รวมถึงมีการยกระดบั

ผลิตภณัฑเ์ด่นๆ ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ
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‟

„

Zoomlion ยงัคงครองส่วนแบ่งมากท่ีสุด

ในตลาดรถเครนก่อสร้างและรถป๊ัม

คอนกรีตแขนยาว นอกจากนั้นยงัเปิดตวั

รถขดุดินรุ่นใหม่ G-series และรุกเขา้สู่

ตลาดรถกระเชา้ดว้ยการเปิดตวัผลิตภณัฑ์

อจัฉริยะระดบัไฮเอนด์ 3 ประเภท รวม 8

รุ่น เม่ือเดือนตุลาคมปีท่ีแลว้

นอกจากน้ี Zoomlion ยงับุกตลาดอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมดว้ยการก่อตั้งบริษทั 

ZValley Company และผลกัดนัทั้งสองบริษทัใหเ้ป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์ AI

ขณะเดียวกนั Zoomlion ยงัเร่งพฒันาฐานการผลิตในต่างประเทศ โดยมีการจดัตั้งกลุ่ม

ความร่วมมือดา้นการผลิตในประเทศต่างๆตามแนวเสน้ทางสายไหม รวมถึงขยายการ

ดาํเนินงานในหลายประเทศ ดงัน้ี

- อปัเกรดบริษทั CIFA ในอิตาลี จากบริษทัระดบัภูมิภาคเป็นบริษทัระดบัโลก

- ส่งเสริมการจดัตั้งบริษทั m-tec ในประเทศจีน เพ่ือนาํมาตรฐานการผลิตและการบริการ

ระดบัไฮเอนดจ์ากเยอรมนีมาใชใ้นประเทศ

- เร่งก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจีน-เบลารุส

Zoomlion จะเดินหนา้เพ่ิมศกัยภาพดา้นเทคโนโลยแีละการบริหารจดัการ พร้อมกา้วสู่

อนาคตท่ีเคร่ืองจกัรกลทางวิศวกรรมมีการบูรณาการเทคโนโลยเีตม็รูปแบบ

สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ http://en.zoomlion.com/
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EXIM 
BANK 
อดัฉดี

เอสเอม็อี
ปล่อยกู ้

ครบวงจร
หนุน

ส่งออกไป
CLMV 

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวฒันา กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและ

นาํเขา้แห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยวา่การส่งออกของไทย

ปี 2562 ยงัมีแนวโนม้ขยายตวัต่อเน่ือง แมอ้าจจะชะลอลงจากปีก่อนซ่ึง

มีมูลค่ากวา่ 2.5 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตวั 6.7% ท่ามกลาง

สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการคา้และการเมืองระหวา่งประเทศ 

ตลอดจนราคานํ้ ามนัและค่าเงินบาทยงัผนัผวนสูง แต่โอกาสส่งออกไป

ยงัตลาดประเทศเกิดใหม่ รวมทั้ง CLMV (กมัพูชา สปป.ลาว เมียนมา

และเวียดนาม) ยงัมีอยูม่าก

EXIM BANK จึงพฒันาบริการสินเช่ือระยะสั้นครบวงจรสาํหรับใช้

หมุนเวียนช่วงก่อนและหลงัการส่งออก รวมถึงการนาํเขา้ พร้อมบริการ

ประกนัการส่งออกสาํหรับ SMEs ท่ีตอ้งการ

เร่ิมตน้หรือขยายการส่งออก โดยใหสิ้ทธิพิเศษสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการ

ส่งออกไปยงั CLMV
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บริการดา้นเงินทุนหมุนเวียนสาํหรับ SMEs ท่ีตอ้งการเร่ิมตน้ส่งออกไปยงั CLMV ไดแ้ก่ 

“สินเช่ือเอก็ซิมเช่ือม SMEs ไทยสู่ CLMV (EXIM CLMV SMEs Credit)” เป็นสินเช่ือ

หมุนเวียนก่อนและหลงัการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ CLMV วงเงินสูงสุด 2 ลา้นบาทต่อ

ราย อตัราดอกเบ้ีย Prime Rate -1.75% ต่อปี หรือ 4.50% ต่อปี (จากอตัรา Prime Rate

ปัจจุบนั 6.25% ต่อปี) และลดอตัราดอกเบ้ียอีก 0.50% ต่อปีสาํหรับลูกคา้ประกนัการ

ส่งออกของ EXIM BANK ซ่ึงจะไดรั้บทั้งเงินทุนหมุนเวียนและความคุม้ครองความเส่ียง

จากการไม่ไดรั้บชาํระเงินค่าสินคา้จากผูซ้ื้อในต่างประเทศ รวมถึงวงเงินสญัญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สูงสุดเท่ากบัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บอนุมติั ใชห้นงัสือคํ้า

ประกนัของบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) และบุคคลคํ้าประกนั

ได ้ระยะเวลาอนุมติัตั้งแต่บดัน้ีถึงส้ินเดือนธนัวาคม 2563

พร้อมทั้งพฒันาบริการ “ประกนัส่งออก SMEs Easy” เหมาะสาํหรับผูท่ี้มีแผนจะส่งออก

หรือกาํลงัจะส่งออกในมูลค่าไม่สูงนกัแต่ละคร้ัง หรือกาํลงัจะไปเจรจาการคา้ท่ีงานแสดง

สินคา้ในต่างประเทศ และตอ้งการความคุม้ครองความเส่ียงจากการทาํการคา้กบัผูซ้ื้อใน

ต่างประเทศ บริการน้ีใหค้วามคุม้ครองกวา่ 140 ประเทศทัว่โลก ครอบคลุมกลุ่มประเทศ 

CLMV วงเงินรับประกนัสูงถึง 2 ลา้นบาท โดยคุม้ครอง 85% ของมูลค่าความเสียหายท่ี

เกิดข้ึน
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ผลการดาํเนินงานในช่วง 3 เดือนแรกของปี 

2562 มีเงินใหสิ้นเช่ือคงคา้ง 106,342 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 16,653 ลา้นบาท หรือ 18.57% เม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อน แบ่งเป็นสินเช่ือ

เพ่ือการคา้ 35,394 ลา้นบาท และสินเช่ือเพ่ือ

การลงทุน 70,948 ลา้นบาท ทาํใหเ้กิดปริมาณ

ธุรกิจ 46,735 ลา้นบาท ในจาํนวนน้ีเป็นของ 

SMEs เท่ากบั 25,834 ลา้นบาท และ ณ ส้ิน

เดือนมีนาคม 2562 มีเงินใหสิ้นเช่ือคงคา้งแก่ 

SMEs เท่ากบั 40,978 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4,529

ลา้นบาท หรือ 12.42% เม่ือเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน

ส่งผลใหไ้ตรมาสแรกปี 2562 มีกาํไรสุทธิ 334 

ลา้นบาท อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPLs 

Ratio) ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2562 อยูท่ี่ 4.26% 

โดยมี NPLs จาํนวน 4,534 ลา้นบาท และเงิน

สาํรองหน้ีสงสยัจะสูญจาํนวน 9,631 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 1,285 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นสาํรองหน้ีพึงกนั

ตามเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)

จาํนวน 5,293 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนเงิน

สาํรองท่ีกนัไวแ้ลว้ต่อสาํรองหน้ีพึงกนั 

181.97% ทาํใหย้งัคงดาํรงฐานะการเงินท่ีมัน่คง



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอมูลและวิเคราะหอุตสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ตอ 211-213

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ติดตอทีมงาน MIU ไดท่ี โทร 02-712-4402-7 ตอ 213

mailto:miu@isit.or.th
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