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เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนกอน โดยอุป
สงคตางประเทศหดตัวทั้ง การสงออกสินคาและจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ
ดานอุปสงคในประเทศ เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว ตามการใชจาย
ในหมวดสินคาไมคงทนที่หดตัว ขณะที่การใชจายในหมวดอื่นยังขยายตัวดี การ
ใชจายภาครัฐหดตัวเล็กนอย จากรายจายประจาที่เรงเบิกจายไปในชวงกอนหนา
และเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากทั้งการลงทุนในหมวดกอสรางและ
หมวดเครื่องจักรและอุปกรณการบริโภค
ภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอน โดยการใชจายในหมวดสินคา

ไมคงทน หดตัวตามปริมาณการใชนามันเชื้อเพลิงที่หดตัวเนื่องจากผลของฐานสูงจาก
ระยะเดียวกั นปกอน ประกอบกั บราคาน้ํามัน ขายปลีกในประเทศปรั บเรงขึ้นตาม
ราคาน้ํ ามั น ดิ บ ในตลาดโลก ขณะที่ การใช จ ายในหมวดอื่ น ๆ ยั งขยายตั ว ต อเนื่อ ง
สําหรับปจจัยสนับสนุนกาลังซื้อโดยรวมทรงตัว แมรายไดลูกจางนอกภาคเกษตรกรรม
เพิ่มขึ้นตอเนื่ อง แตรายได ในภาคเกษตรกรรมกลับมาหดตัวจากทั้งด านราคาและ
ผลผลิต ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคปรับลดลงครั้งแรก ในรอบ 3 เดือน ทั้งนี้
การบริโ ภคภาคเอกชนที่ ช ะลอลงและการสงออกสิน คาที่หดตัว สงผลให การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม หดตัวสอดคลองกัน
การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 4.2 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคํา
หดตัวใกลเ คียงกันที่ รอยละ 4.3 เนื่องจากอุปสงค ในตลาดโลกชะลอลงตามภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศคูคา ผลของมาตรการกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน
และวัฏจักรสินคาอิเล็กทรอนิกสที่ยังชะลอลงตอเนื่อง ประกอบกับผลของฐานสูงใน
บางสินคา โดยการสงออกในหลายหมวดสินคายังคงหดตัว ไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกส
สิ น ค า ที่ มู ล ค า เคลื่ อ นไหวตามราคาน้ํ า มั น ที่ ห ดตั ว ทั้ ง ราคาและปริ ม าณ และ
เครื่องใชไฟฟา อยางไรก็ดี การสงออกในบางหมวดสินคายังขยายตัวได อาทิ ยานยนต
และชิ้นสวน สินคาเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑยางสังเคราะห นอกจากนี้ สินค า
เกษตรกลับมาขยายตัวตามการสงออกผลไมและยางพาราเปนสําคัญ โดยยางพารา
ขยายตัวไดเปนครั้งแรกในรอบ 16 เดือน ตามปริมาณการสงออกจากผลของฐานต่ําใน
ปกอน และอุปสงคจากจีนที่มีทิศทางดีขึ้นบาง

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyze by ISIT

ตั ว ชี้ วั ด ทางเ ศรษฐ กิ จ ที่ ส ง
สั ญ ญาณลบต อ อุ ต สาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ไดแก
การบริ โ ภคภาคเอกชน ขยายตั ว
ชะลอลงจากระยะเดี ย วกั น ป ก อ น
โดยการใช จ า ยในหมวดสิ น ค า ไม
คงทน หดตัวตามปริมาณการใชนา
มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ห ดตั ว เนื่ อ งจากผล
ของฐานสูงจากระยะเดียวกันปกอน
รายไดเกษตรกร กลับมาหดตัวจาก
ระยะเดี ย วกั น ป ก อ นจากทั้ ง ด า น
ราคาและดานผลผลิต
การใชจายภาครัฐ ที่ไมรวมเงินโอน
หดตัวเล็กนอยจากระยะเดียวกันป
กอน ตามรายจายประจําที่หดตัว
การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 4.2
จากระยะเดียวกันปกอน และหาก
หักทองคําหดตัวใกลเคียงกันที่ รอย
ล ะ 4 . 3 เ นื่ อ ง จ า ก อุ ป ส ง ค ใ น
ต ล า ด โ ล ก ชะ ล อ ล ง ต า ม ภ า ว ะ
เศรษฐกิจของประเทศคูคา
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การนําเขาสินคา หดตัวที่รอยละ 5.8 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคําหดตัว

เล็กนอยที่รอยละ 0.4 โดยหดตัวในทุกหมวดหลัก โดยเฉพาะหมวดวัตถุดิบและสินคาขั้น
กลางที่ห ดตั ว ตามการนาเข า ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส สอดคลอ งกับ การสง ออกในหมวด
ดังกลาว และหมวดสินคาอุปโภคบริโภคที่หดตัวตามการนําเขาสินคาไมคงทน โดยเฉพาะ
ปลาและเนื้อสัตวอื่นๆ อยางไรก็ดี การนําเขาหมวดสินคาทุนที่ไมรวมเครื่องบินและแทนขุด
เจาะ ขยายตัวตามการนาเขา ในหลายหมวด โดยเฉพาะโทรศัพทมือถือ และเครื่องจักรที่ใช
ในอุตสาหกรรมตางๆ นอกจากนี้ การนาเขาหมวดยานยนต และชิ้นสวนขยายตัว สอดคลอง
กับยอดขายรถยนตในประเทศที่ขยายตัวดี
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวจากระยะเดียวกันปกอน ทั้งจากเครื่องชี้การลงทุนในหมวด
กอสรางที่หดตัว โดยพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางทั่วประเทศยังหดตัวตอเนื่องในเกือบทุก
หมวดยกเวนพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม ขณะที่ ยอดจําหนายวัสดุกอสรางหดตัวหลังจากที่
เรงไปมากในชวงกอนหนา สอดคลองกับทิศทางอุปทานอสังหาริมทรัพย เปดขายใหมที่
ชะลอลง และเครื่องชี้การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณที่หดตัวตามยอดจําหนาย
เครื่องจักรในประเทศเปนสําคัญ อยางไรก็ดี การนําเขาสินคาทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัว
ในหลายหมวดสินคา

รายไดเกษตรกร กลับมาหดตัวจากระยะเดียวกันปกอนจากทั้งดานราคาและดาน
ผลผลิต โดยราคาสินคาเกษตรหดตัวในหลายหมวดสินคา โดยเฉพาะออยที่ราคาหดตัว
ตามราคาน้าํ ตาลในตลาดโลก และมังคุดตามปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดมาก ขณะที่
ราคาขาวหอมมะลิยังขยายตัวจากปริมาณผลผลิตที่มีจํากัด และราคาสุกรขยายตัว
ตอเนื่องสวนหนึ่งเปนผลจากฐานต่ําในระยะเดียวกันปกอนที่มีปญหาอุปทานสุกรลน
ตลาด ดานผลผลิตสินคาเกษตรหดตัวจากผลผลิตออยเปนสําคัญ สวนหนึ่งเปนผลของ
ฐานสูงในปกอนที่มีผลผลิตออกสูตลาดมาก
การใชจายภาครัฐ ที่ไมรวมเงินโอนหดตัวเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน ตามรายจาย

ตัว ชี้วั ดทางเศรษฐกิ จ ที่ส ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
การผลิตภาคอุตสาหกรรม
หดตั ว สอดคล อ งกั น กั บ
การบริโภคภาคเอกชน
การนําเขาสินคา หดตัว ที่
ร อ ยละ 5.8 จากระยะ
เดี ย วกั น ป ก อ น และหาก
หักทองคําหดตัวเล็กนอยที่
ร อ ยละ 0.4 โดยหดตั ว ใน
ทุกหมวดหลัก
การลงทุนภาคเอกชน หด
ตัวจากระยะเดียวกันปกอน
ทั้ ง จากเครื่ อ งชี้ ก ารลงทุ น
ในหมวดกอสรางที่หดตัว

ประจําที่หดตัว จากการเหลื่อมเดือนในการเบิกจายคาตอบแทนบุคลากรไปในชวงกอนหนา
ขณะที่รายจายเพื่อซื้อสินคาและบริการยังขยายตัวตอเนื่อง ดานรายจายลงทุนขยายตัวตาม
การเบิกจายของกรมทางหลวง กรมชลประทาน และสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนสําคัญ
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ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213

ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล เดือนมีนาคม ปี 2562
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

42,089
40,721

32,927
34,889

32,215
37,046

2561
2562

20,072
18,888

20,368
18,898

23,887
22,821

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

34,464

Jun
Import
38,917 39,738

37,935

40,559

35,253

37,883

42,489

37,789

19,120

Export
21,877 22,546

21,771

23,913

22,231

23,084

20,928

20,898

ในเดือนมีนาคม ป 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยการ
นํา เข า เพิ่ มขึ้ น รอ ยละ 6.4 เมื่อ เทีย บกับ เดือ นกอ นหน า และ
ขยายตัวรอยละ 15.0 YoY ดานการสงออก ขยายตัวรอยละ
20.8เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 4.5 YoY
การนํ าเข า มูล คาการนํา เขา อยูที่ 37,046 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 2,600
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 8.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
หดตั ว ร อ ยละ 8.7 YoY ด า นหมวดเครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรมมี
มูลคาการนําเขาอยูที่ 28,257 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 6.0 เมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 15.8 YoY ในขณะ
ที่ หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 5,942 ลานบาท
ขยายตัวรอยละ 7.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว
รอยละ 19.7 YoY
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 22,821 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูที่ 3,220
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 19.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
ขยายตัวรอยละ 5.0 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี
มูลคาการสงออกอยูที่ 16,697 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 17.2
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 7.1 YoY ในขณะ
ที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการสงออกอยูที่ 2,904 ลานบาท
ขยายตัวรอยละ 48.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว
รอยละ 1.6 YoY
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 13,977 ลานบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
Analyze by ISIT
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนมีนาคม ปี 2562
Agricultural M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

3,353
3,054

2,712
2,399

2,848
2,600

2561
2562

2,512
2,772

3,026
2,704

3,065
3,220

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2,519

May
Jun
Import
2,700
2,828

2,918

3,166

3,183

3,332

3,586

2,556

2,376

Export
2,879
2,671

2,769

3,491

3,270

4,516

2,981

2,636

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนมีนาคม ป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 2,600 ลานบาท ขยายตัวรอยละ
8.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 8.7
YoY โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การนํ า เข า สู ง สุ ด ได แ ก เครื่ อ ง
บํ า รุ ง รั ก ษา และส ว นประกอบ อยู ที่ 1,449.2 ล า นบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 3,220 ลานบาท ขยายตัวรอยละ
19.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 5.0
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร
และสวนประกอบ อยูที่ 1,582.7 ลานบาท
ดุ ล การค า เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรของไทยในเดื อ นนี้
ดุลการคาเกินดุลอยูที่ 620 ลานบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนมีนาคม ปี 2562
Industrial M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

32,761
31,544

25,099
26,666

24,403
28,257

2561
2562

15,315
14,117

14,882
14,243

17,965
16,697

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

26,628

Jun
Import
30,198 29,968

28,553

30,546

26,638

28,113

32,192

28,702

14,728

Export
16,294 16,694

16,470

17,695

16,530

16,068

15,385

16,032

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนมีนาคม ป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 28,257 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 6.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย
ละ 15.8 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก
เครื่องกังหันไอพนและสวนประกอบ (เครื่องจักรที่ใชงาน
เปนเอกเทศ และสวนประกอบ) อยูที่ 4,428.0 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 16,697 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 17.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
7.1 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่อง
สู บ ลม/อั ด ลมและส ว นประกอบ(เครื่ อ งจั ก รใช ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 2,680.3 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 11,559 ลานบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนมีนาคม ปี 2562
Machine Tools

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

5,975
6,122

5,116
5,511

4,964
5,942

2561
2562

2,245
1,999

2,460
1,951

2,857
2,904

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

5,317

Jun
Import
6,019
6,942

6,464

6,847

5,431

6,438

6,711

6,530

2,016

Export
2,705
3,182

2,532

2,726

2,431

2,499

2,562

2,230

มูลคาการคาเครื่องมือกล
เดือนมีนาคม ป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 5,942 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 7.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ
19.7 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุม
หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูที่ 1,555.4
ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,904 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 48.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ
1.6 YoY โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออกสู ง สุ ด ได แ ก
สวนประกอบเครื่องมือกล 788.8 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 3,038 ลานบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม
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ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213

Article Title Machine learning CICY threefolds
Kieran Bull, Yang-Hui He, Vishnu Jejjala, Challenger Mishra
Author
Year
Abstract

Source

2019
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.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269318306117
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‟

Zoomlion
เผยกําไรปี
61 พุ่งเกือบ
52% หลัง
เศรษฐกิจฟื้ น
ตัวและการ
ดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

บริ ษทั Zoomlion Heavy Industry Science and
Technology จํากัด (SZSE:000157) ผูผ้ ลิต
เครื่ องจักรกลทางวิศวกรรมชั้นนําของจีน มีกาํ ไร
เพิ่มขึ้น 51.65% ในปี 2561 เนื่ องจากกลยุทธ์การให้
ความสําคัญกับระบบอัจฉริ ยะ รวมถึงการควบคุม
ต้นทุนอย่างเข้มงวด ช่วยเพิ่มกําไรและสร้างความ
แข็งแกร่ งทางการเงินให้กบั บริ ษทั
คุณจ้าน ชุนซิน ประธานบริ ษทั ระบุในรายงาน
ประจําปี ซึ่ งเผยแพร่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคมว่า "Zoomlion
ใช้แนวทางใหม่ๆ และปลดปล่อยศักยภาพในการ
พัฒนา จนพลิกฟื้ นจากจุดตํ่าสุ ดของการเติบโตใน
ลักษณะตัว U และเข้าสู่ ระยะใหม่ของการเติบโตอย่าง
อย่างเต็มที่และมีคุณภาพ"

06/05/2019

„

ที่มา : อาร์ วาย ที ไนน์
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‟
Zoomlion เปิ ดเผยว่า กําไรสุทธิ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทะยานขึ้น 51.65% สู่ ระดับ 2.02
พันล้านหยวนในปี 2561 ขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้น 23.3% สู่ระดับ 2.8697 หมื่นล้านหยวน
ส่ วนกําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเกือบ 6 จุดเปอร์เซ็นต์ แตะที่ 27.09% โดยได้รับแรงหนุนจาก
การลดต้นทุน การบริ หารจัดการ และการตลาด ด้านกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงาน
พุ่งขึ้น 77.63% แตะระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ที่ 5.064 พันล้านหยวน นับเป็ นการ
กรุ ยทางไปสู่การเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ในปี 2561 อุตสาหกรรมเครื่ องจักรก่อสร้างของจีนได้รับอานิสงส์จากตลาดในประเทศ
ที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความต้องการเครื่ องจักรใหม่ๆที่เพิ่มขึ้น อันเป็ นผลมา
จากนโยบายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งแวดล้อมของรัฐบาลจีน เพื่อคว้า
โอกาสจากสถานการณ์ที่เอื้ออํานวยเช่นนี้ Zoomlion ได้ผสานธุรกิจหลักอย่างการผลิต
เข้ากับกลยุทธ์ดิจิทลั เพื่อเร่ งเปลี่ยนองค์กรให้เป็ น "ผูผ้ ลิตอัจฉริ ยะ" ที่เพียบพร้อมด้วย
"ผลิตภัณฑ์อจั ฉริ ยะ"

„

Zoomlion ครองส่ วนแบ่งในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายภาคส่ วนของ
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง นอกจากนั้นยังรุ กเข้าสู่ ภาคส่ วนใหม่ๆ รวมถึงมีการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์เด่นๆ ทั้งในแง่ของปริ มาณและคุณภาพ
06/05/2019

ที่มา : อาร์ วาย ที ไนน์
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‟

Zoomlion ยังคงครองส่ วนแบ่งมากที่สุด
ในตลาดรถเครนก่อสร้างและรถปั๊ม
คอนกรี ตแขนยาว นอกจากนั้นยังเปิ ดตัว
รถขุดดินรุ่ นใหม่ G-series และรุ กเข้าสู่
ตลาดรถกระเช้าด้วยการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
อัจฉริ ยะระดับไฮเอนด์ 3 ประเภท รวม 8
รุ่ น เมื่อเดือนตุลาคมปี ที่แล้ว

นอกจากนี้ Zoomlion ยังบุกตลาดอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมด้วยการก่อตั้งบริ ษทั
ZValley Company และผลักดันทั้งสองบริ ษทั ให้เป็ นผูผ้ ลิตอุปกรณ์ AI
ขณะเดียวกัน Zoomlion ยังเร่ งพัฒนาฐานการผลิตในต่างประเทศ โดยมีการจัดตั้งกลุ่ม
ความร่ วมมือด้านการผลิตในประเทศต่างๆตามแนวเส้นทางสายไหม รวมถึงขยายการ
ดําเนินงานในหลายประเทศ ดังนี้
- อัปเกรดบริ ษทั CIFA ในอิตาลี จากบริ ษทั ระดับภูมิภาคเป็ นบริ ษทั ระดับโลก
- ส่งเสริ มการจัดตั้งบริ ษทั m-tec ในประเทศจีน เพื่อนํามาตรฐานการผลิตและการบริ การ
ระดับไฮเอนด์จากเยอรมนี มาใช้ในประเทศ
- เร่ งก่อสร้างนิ คมอุตสาหกรรมจีน-เบลารุ ส
Zoomlion จะเดินหน้าเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการบริ หารจัดการ พร้อมก้าวสู่
อนาคตที่เครื่ องจักรกลทางวิศวกรรมมีการบูรณาการเทคโนโลยีเต็มรู ปแบบ
สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ http://en.zoomlion.com/

10/04/2019

„

ที่มา : อาร์ วาย ที ไนน์
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‟

EXIM
BANK
อัดฉีด
เอสเอ็มอี
ปล่อยกู ้
ครบวงจร
หนุน
ส่งออกไป
CLMV

นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒั นา กรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและ
นําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิ ดเผยว่าการส่ งออกของไทย
ปี 2562 ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้อาจจะชะลอลงจากปี ก่อนซึ่ง
มีมูลค่ากว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรื อขยายตัว 6.7% ท่ามกลาง
สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการค้าและการเมืองระหว่างประเทศ
ตลอดจนราคานํ้ามันและค่าเงินบาทยังผันผวนสูง แต่โอกาสส่ งออกไป
ยังตลาดประเทศเกิดใหม่ รวมทั้ง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
และเวียดนาม) ยังมีอยูม่ าก
EXIM BANK จึงพัฒนาบริ การสิ นเชื่อระยะสั้นครบวงจรสําหรับใช้
หมุนเวียนช่วงก่อนและหลังการส่งออก รวมถึงการนําเข้า พร้อมบริ การ
ประกันการส่ งออกสําหรับ SMEs ที่ตอ้ งการ
เริ่ มต้นหรื อขยายการส่ งออก โดยให้สิทธิ พิเศษสําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการ
ส่ งออกไปยัง CLMV

03/05/2019

„

ที่มา:แนวหน้ า

‟
บริ การด้านเงินทุนหมุนเวียนสําหรับ SMEs ที่ตอ้ งการเริ่ มต้นส่ งออกไปยัง CLMV ได้แก่
“สิ นเชื่อเอ็กซิ มเชื่อม SMEs ไทยสู่ CLMV (EXIM CLMV SMEs Credit)” เป็ นสิ นเชื่อ
หมุนเวียนก่อนและหลังการส่ งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาทต่อ
ราย อัตราดอกเบี้ย Prime Rate -1.75% ต่อปี หรื อ 4.50% ต่อปี (จากอัตรา Prime Rate
ปัจจุบนั 6.25% ต่อปี ) และลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% ต่อปี สําหรับลูกค้าประกันการ
ส่ งออกของ EXIM BANK ซึ่ งจะได้รับทั้งเงินทุนหมุนเวียนและความคุม้ ครองความเสี่ ยง
จากการไม่ได้รับชําระเงินค่าสิ นค้าจากผูซ้ ้ื อในต่างประเทศ รวมถึงวงเงินสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สูงสุดเท่ากับวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับอนุมตั ิ ใช้หนังสื อคํ้า
ประกันของบรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบุคคลคํ้าประกัน
ได้ ระยะเวลาอนุมตั ิต้ งั แต่บดั นี้ ถึงสิ้ นเดือนธันวาคม 2563
พร้อมทั้งพัฒนาบริ การ “ประกันส่งออก SMEs Easy” เหมาะสําหรับผูท้ ี่มีแผนจะส่ งออก
หรื อกําลังจะส่งออกในมูลค่าไม่สูงนักแต่ละครั้ง หรื อกําลังจะไปเจรจาการค้าที่งานแสดง
สิ นค้าในต่างประเทศ และต้องการความคุม้ ครองความเสี่ ยงจากการทําการค้ากับผูซ้ ้ือใน
ต่างประเทศ บริ การนี้ ให้ความคุม้ ครองกว่า 140 ประเทศทัว่ โลก ครอบคลุมกลุ่มประเทศ
CLMV วงเงินรับประกันสูงถึง 2 ล้านบาท โดยคุม้ ครอง 85% ของมูลค่าความเสี ยหายที่
เกิดขึ้น
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ผลการดําเนินงานในช่วง 3 เดือนแรกของปี
2562 มีเงินให้สินเชื่อคงค้าง 106,342 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 16,653 ล้านบาท หรื อ 18.57% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อน แบ่งเป็ นสิ นเชื่อ
เพื่อการค้า 35,394 ล้านบาท และสิ นเชื่อเพื่อ
การลงทุน 70,948 ล้านบาท ทําให้เกิดปริ มาณ
ธุรกิจ 46,735 ล้านบาท ในจํานวนนี้ เป็ นของ
SMEs เท่ากับ 25,834 ล้านบาท และ ณ สิ้ น
เดือนมีนาคม 2562 มีเงินให้สินเชื่อคงค้างแก่
SMEs เท่ากับ 40,978 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,529
ล้านบาท หรื อ 12.42% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน
ส่ งผลให้ไตรมาสแรกปี 2562 มีกาํ ไรสุทธิ 334
ล้านบาท อัตราส่ วนสิ นเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs
Ratio) ณ สิ้ นเดือนมีนาคม 2562 อยูท่ ี่ 4.26%
โดยมี NPLs จํานวน 4,534 ล้านบาท และเงิน
สํารองหนี้ สงสัยจะสู ญจํานวน 9,631 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 1,285 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นสํารองหนี้ พึงกัน
ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)
จํานวน 5,293 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนเงิน
สํารองที่กนั ไว้แล้วต่อสํารองหนี้ พงึ กัน
181.97% ทําให้ยงั คงดํารงฐานะการเงินที่มน่ั คง
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