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เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัวดีขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอน
โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้นในหมวดสิน คาคงทนและกึ่ง
คงทน แตโดยรวมยังอยูในทิศทางที่ชะลอลง เมื่อเทียบกับชวงครึ่งปแรก ดานการ
ใชจายภาครัฐกลับมาขยายตัวจากรายจายของรัฐบาลกลาง ขณะที่รายจายลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจยังหดตัวตอเนื่อง สาหรับเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว
การสงออกสินคากลับมาขยายตัวเล็กนอยจากการสง ออกทองคํา ขณะที่การ
สงออกที่ไมรวมทองคํายังหดตัวสอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม สําหรับ
ภาคการทองเที่ยวขยายตัวจากนักทองเที่ยวจีน และอินเดียเปนสําคัญ สวนหนึ่ง
เปนผลจากฐานต่ําจากเหตุการณเรือลมในจังหวัดภูเก็ต
ภาคเอกชน ขยายตัวดีขึ้นจากระยะเดียวกันปกอ น ตามการใชจายในหมวดสินคา
คงทนที่ขยายตัวจากยอดจดทะเบียนจักรยานยนตและยอดจําหนายรถยนตเชิง
พาณิชย และสินคากึ่งคงทนที่ขยายตัวตามยอดขายปลีก สินคากึ่งคงทน และการ
นําเขาเสื้อผาและเครื่องนุงหมขณะที่การใชจายในหมวดสินคาไมคงทนและหมวด
บริการชะลอลง และทรงตัวตามลําดับ ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนโดยรวมยัง
ขยายตัวในระดับต่ําเมื่อเทียบกับชวงครึ่งปแรก สวนหนึ่งจาก ปจจัยสนับสนุน
กําลังซื้อโดยรวมที่แผวลง สอดคลองกับดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคที่ปรับลดลง
ตอเนื่อง โดยรายไดรวม นอกภาคเกษตรกรรมหดตัว ตามจํานวนผูมีงานทําที่
ปรับลดลง สว นรายไดภาคเกษตรกรรมขยายตัวชะลอลงจากดานราคา เปน
สําคัญ โดยเฉพาะราคาผลไม ขณะที่ปริมาณผลผลิตทรงตัว
การส ง ออกสิ น ค า ขยายตั ว ร อ ยละ 3.8 จากระยะเดี ย วกั น ปก อ น โดยเป น การ

ขยายตัวครัง้ แรกในรอบ 8 เดือน อยางไรก็ตาม หากหักทองคํา มูลคาสงออกยังคงหด
ตัวตอเนื่องที่รอยละ 1.7 เนื่องจากอุปสงคในตลาดโลกชะลอลง ตามภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศคูคา ผลของมาตรการกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน วัฏจักร
สินคาอิเล็กทรอนิกส ที่ยังชะลอลงตอเนื่อง และราคานามันดิบในตลาดโลกที่หดตัว
ส ง ผลให ก ารส ง ออกในหลายหมวดสิ น ค า ยั ง คงหดตั ว ได แ ก 1) สิ น ค า ที่ มู ล ค า
เคลื่ อ นไหวตามราคาน้ํ า มั น ดิ บ ที่ ห ดตั ว ทั้ ง ราคาและปริ ม าณ และ 2) สิ น ค า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โ ดยเฉพาะ ฮาร ด ดิ ส ก ไ ดรฟ แผงวงจรรวม แผ น วงจรพิ ม พ และ
โทรศัพทมือถือ แตเริ่มเห็นสัญญาณการฟนตัวของการสงออก ฮารดดิสกไดรฟหลัง
ได รั บ ป จ จั ย สนั บ สนุ น จากการย า ยฐานการผลิ ต มาจากมาเลเซี ย ในช ว งก อ นหน า
อยางไรก็ดี การสงออก ในบางหมวดสินคาขยายตัวได โดยสวนหนึ่งเปนผลจากการ
ทดแทนสินคาจีนในตลาดสหรัฐฯ เชน เครื่องรับโทรทัศน ตูเย็น ยางลอ ปลากระปอง
และเสื้อผาสาเร็จรูป นอกจากนี้ เครื่องปรับอากาศขยายตัวดีตอเนื่อง โดยไดรับผลดี
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณ
บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวดี
ขึ้ น จากระยะเดี ย วกั น ป ก อ น ตาม
การใช จ า ยในหมวดสิ น ค า คงทนที่
ขยา ยตั วจา กย อด จดทะเ บี ย น
จั ก รยานยนต แ ละยอดจํ า หน า ย
รถยนตเชิงพาณิชย
การสงออกสินคา ขยายตัวรอยละ
3.8 จากระยะเดีย วกั นปก อน โดย
เปนการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 8
เดือน
รายไดเกษตรกร ขยายตัวชะลอลง
จากระยะเดี ย วกั น ป ก อ นจากการ
ชะลอตัวดานราคาเปนสําคัญ
การนําเขาสินคา กลับมาขยายตัวที่
ร อ ยละ 0.9 จากระยะเดี ย วกั น ป
กอน หากหักทองคําขยายตัวที่รอย
ละ 4.2
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จากสภาพอากาศ ที่ร อนกว าปกติโ ดยเฉพาะยุโ รป และออสเตรเลีย รวมทั้ ง การ
สงออกผลไมไปจีนยังคงขยายตัวตอเนื่อง แมเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง
การนําเขาสินคา กลับมาขยายตัวที่รอยละ 0.9 จากระยะเดียวกันปกอน หากหักทองคํา

ขยายตัวที่รอยละ 4.2 โดยเปนการขยายตัวใน 3 หมวดสินคาหลัก ไดแก 1) หมวดวัตถุดิบ
และสินคาขั้นกลางไมรวมเชื้อเพลิง ตามการนาเขาเหล็ก และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ขณะที่
การนําเขาเชื้อเพลิงหดตัวทั้งดานราคาและดานปริมาณ สวนหนึ่งเปนผลจากการปดซอม
บํารุงโรงกลั่นบางรายที่ตอเนื่องจากเดือนกอน 2) หมวดสินคาทุนที่ไมรวมเครื่องบินและ
แทนขุดเจาะขยายตัวในหลายสินคา อาทิ เครื่องกังหันไอพน และเครื่องจักรสาหรับผลิต
น้ําตาล และ 3) หมวดสินคาอุปโภคบริโภคตามการนําเขาในหลายสินคา โดยอัตราการ
ขยายตัวของการนาเขาหมวดสินคาอุปโภคบริโภคที่สูงมากในเดือนนี้ สวนหนึ่งเปนผลจาก
ฐานตางๆในบางสินคา อาทิ อัญมณี และเครื่องใชไฟฟา
การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัว จากระยะเดียวกันป กอน โดยเครื่องชี้การลงทุนหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณขยายตัวเล็กนอย ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนในหมวดกอสรางหดตัว
จากทั้งพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางทั่วประเทศที่หดตัวตอเนื่อง ยกเวนพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรม
ที่ยังขยายตัวได และยอดจําหนายวัสดุกอสรางที่หดตัวตามยอดจําหนายเสาเข็มคอนกรีต
เปนสําคัญ สอดคลองกับการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย เมื่อขจัดผลของฤดูกาลแลว
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนกอน

ตัว ชี้วั ดทางเศรษฐกิ จ ที่ส ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก

รายไดเกษตรกร ขยายตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอนจากการชะลอตัวดานราคา
เปนสําคัญ โดยราคาผลไมโดยเฉพาะสัปปะรดที่ผลของฐานต่ําทยอยลดลง และราคา
ยางพาราที่ปรับลดลงตามราคาในตลาดลวงหนา ขณะที่ราคาสุกรยังคงขยายตัวสูง
ตอเนื่อง สวนหนึ่งจากผลของฐานต่ําในระยะเดียวกันปกอนที่มีปญหาอุปทานสุกรลน
ตลาด ประกอบกับราคาในปนี้ไดรับผลกระทบจากโรคระบาดสุกรในจีน เวียดนาม
กัมพูชา และลาว ทาใหราคาในตางประเทศปรับสูงขึ้นและสงผลใหราคาในประเทศ
ปรับเพิ่มขึ้นตาม อยางไรก็ดี ราคาสินคาเกษตรหลักอื่นๆ ยังคงหดตัว อาทิ มันสาปะ
หลัง และปาลมนามัน ดานผลผลิตสินคาทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอน โดยผลผลิต
ยางพาราและปาลมนามันขยายตัวดีตอเนื่อง ตามอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่
เพาะปลูกในชวงกอนหนา ขณะที่ผลผลิต ขาวยังคงหดตัวตอเนื่อง เนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากปญหาภัยแลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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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 เดือนกรกฎาคม ปี 2562
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

42,089
40,721

32,927
34,889

32,215
37,046

34,464
39,565

2561
2562

20,072
18,888

20,368
18,898

23,887
22,821

19,120
16,621

May

Jun
Import
38,917 39,738
39,326 34,909
Export
21,877 22,546
20,475 19,773

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

37,935
40,228

40,559

35,253

37,883

42,489

37,789

21,771
17,964

23,913

22,231

23,084

20,928

20,898

ในเดือนกรกฎาคมป 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
ของไทยมีมูลคาการคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย
การนําเขา ขยายตัวรอยละ 15.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา
และขยายตัวรอยละ 6.0 YoY ดานการสงออก หดตัวรอยละ 9.1
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 17.5 YoY
การนํ าเข า มูล คาการนํา เขา อยูที่ 40,228 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 3,286
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 8.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
ขยายตัวรอยละ 12.6 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลคาการนําเขาอยูที่ 31,095 ลานบาทขยายตัวรอยละ 18.6
เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก อ นหน า และขยายตั ว ร อ ยละ 8.9 YoY
ในขณะที่ หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 5,847 ลาน
บาท ขยายตัวรอยละ 3.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหด
ตัวรอยละ 9.5 YoY
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 17,964 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูที่ 2,574
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 5.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
หดตัวรอยละ 7.1 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี
มูลคาอยูที่ 13,260 ลานบาท หดตัวรอยละ -11.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 19.5 YoY
ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูที่ 2,131 ลานบาท หดตัว
รอยละ 11.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ15.9
YoY
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 22,264 ลานบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกรกฎาคม ปี 2562
Agricultural M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

3,353
3,054

2,712
2,399

2,848
2,600

2,519
2,993

2561
2562

2,512
2,772

3,026
2,704

3,065
3,220

2,376
2,717

May
Jun
Import
2,700
2,828
2,919
3,038
Export
2,879
2,671
2,744
2,451

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2,918
3,286

3,166

3,183

3,332

3,586

2,556

2,769
2,574

3,491

3,270

4,516

2,981

2,636

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนกรกฎาคม ป 2562
การนําเขามีมูลคาอยูที่ 3,286 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 8.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ
12.6 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง
บํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูที่ 1,962.4 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,574 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 5.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
7.1 YoY โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออกสู ง สุ ด ได แ ก
แทรกเตอร และส ว นประกอบ อยู ที่ 1,050.9 ล า นบาท
ดุ ล การค า เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรของไทยในเดื อ นนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 713 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนกรกฎาคม ปี 2562
Industrial M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

32,761
31,544

25,099
26,666

24,403
28,257

26,628
31,018

2561
2562

15,315
14,117

14,882
14,243

17,965
16,697

14,728
11,709

May

Jun
Import
30,198 29,968
30,422 26,224
Export
16,294 16,694
15,298 14,914

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

28,553
31,095

30,546

26,638

28,113

32,192

28,702

16,470
13,260

17,695

16,530

16,068

15,385

16,032

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนกรกฎาคม ป 2562
การนําเขา มีมูลค าอยูที่ 31,095 ลานบาท ขยายตั ว
รอยละ 18.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย
ละ 8.9 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก
เครื่ อ งกั ง หั น ไอพ น และส ว นประกอบ (เครื่ อ งจั ก รใช ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 4,708.6 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 13,260 ลานบาท หดตัวรอย
ละ -11.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
19.5 YoY โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออกสู ง สุ ด ได แ ก
เครื่ อ งสู บ ลม/อั ด ลมและส ว นประกอบ(เครื่ อ งจั ก รใช ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 2,659.2 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 17,835 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนกรกฎาคม ปี 2562
Machine Tools

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

5,975
6,122

5,116
5,511

4,964
5,942

5,317
6,027

2561
2562

2,245
1,999

2,460
1,951

2,857
2,904

2,016
2,195

May

Jun
Import
6,019
6,942
5,985
5,647
Export
2,705
3,182
2,433
2,408

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

6,464
5,847

6,847

5,431

6,438

6,711

6,530

2,532
2,131

2,726

2,431

2,499

2,562

2,230

มูลคาการคาเครื่องมือกล
เดือนกรกฎาคม ป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 5,847 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 3.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 9.5
YoY โดยสิน คา ที่ มีมู ลค าการนํ าเขา สูง สุด ได แก กลุม หี บ
แบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูที่ 1,759.3 ลาน
บาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,131 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 11.5 เมื่อเทีย บกับ เดือ นกอ นหน า และหดตั วรอ ยละ
15.9 YoY โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออกสู ง สุ ด ได แ ก
เครื่องมือกล กลึงโลหะ (เครื่องมือกล) 521.5 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 3,716 ลานบาท
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ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

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

Article Title Repair Cost of Tractors and Agricultural Machines in Family Farms
Edmund Lorencowicz , Jacek Uziak
Author
Year
Abstract

Source

2015
The mechanization cost in agriculture institute between 20% and 30% of the total production cost. The repair cost of
agriculture machines is the second important element of the operation cost of the machines. The paper presents problems
related to the calculation of the repair costs and analysis of selected family farms in Poland. The paper argues that there is no
precise method for the calculation of the repair costs. The variation of factors influencing the costs, such as exploitation
conditions, machines quality or prices relations; causes that the coefficients used in the calculations are not universal and differ
between different countries.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315300103
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“สยามคู
โบต้า” เน้น
นวัตกรรม
ตอบโจทย์
Smart
Farmer ตัง้
เป้า 5 ปี แตะ
แสนล้าน
!!!

03/09/2019

สยามคูโบต้า เปิ ดตัวเลขยอดขายครึ่ งปี แรก
27,000 ล้านบาท มัน่ ใจสามารถปิ ดปี ได้ตามเป้าที่ 60,000 ล้าน
บาท เผยกลยุทธ์ นํานวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเป็ น
โซลูชนั่ สําคัญในการตอบโจทย์ เกษตรกรในยุคดิจิทลั ควบคู่
กับการรุ กจัดกิจกรรมการตลาดต่อเนื่ อง พร้อมเปิ ดตัวแคมเปญ
การตลาดล่าสุด “ช้างศึก” (CHANGSUEK EDITION) เอาใจ
แฟนบอลไทย ตั้งเป้าอีก 5 ปี ข้างหน้ายอดขายทะลุ 100,000
ล้านบาท

„

ที่มา : เทคโนโลยีชาวบ้าน
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นายฮิโรโตะ คิมุระ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั สยามคูโบต้าคอร์
ปอเรชัน่ จํากัด เปิ ดเผยว่า
ผลประกอบการในครึ่ งปี แรกของปี 2562 สยามคู
โบต้ามียอดขายอยูท่ ี่ 27,000 ล้านบาท แบ่งเป็ นในประเทศ 17,000 ล้านบาท และ
ต่างประเทศ 10,000 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วน 60:40 เติบโตขึ้นประมาณ 9 % เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 เนื่ องจากเกษตรกรมีกาํ ลังซื้อเพิ่ม ราคาพืชหลักอยู่
ในเกณฑ์ดี ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายส่ งเสริ มการใช้เครื่ องจักรกลทดแทน
แรงงานคนในภาคการเกษตร อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ในช่วงครึ่ งปี
แรก ได้แก่ แทรกเตอร์ขนาด 57 แรงม้า รุ่ น MU5702 ซึ่ งเจาะกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกพืช
ไร่ ผสม ติดตั้งระบบคูโบต้า นวัตกรรมอัจฉริ ยะ KIS (KUBOTA Intelligence
Solutions) และเครื่ องหยอดข้าว รุ่ น DS10 เพื่อส่ งเสริ มการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ใน
ส่วนของตลาดต่างประเทศ สัดส่ วนการส่ งออกตลาดหลักยังคงเป็ นประเทศกัมพูชา
ลาว และเมียนมาร์

03/09/2019
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‟
ในปี 2562 ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 60,000 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี
2561 ประมาณ 12 % ซึ่งคาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบนั พบว่าเกษตรกรไทยมีรายได้สูงขึ้นจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
ด้วยปัจจัยสภาพอากาศ ระบบการจัดการนํ้า นโยบายด้านการเกษตรที่วางแผนให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนนวัตกรรมการเกษตร
ขณะที่สถานการณ์ในตลาดต่างประเทศ สยามคูโบต้ายังคงเป็ นอันดับ 1
ที่ส่งออกเครื่ องจักรกลการเกษตร พร้อมตั้งเป้านํากลยุทธ์ที่ประสบความสําเร็ จในไทย
ไปปรับใช้ในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะงานขายและบริ การ พร้อมชูประเด็นสิ นค้า
ครบวงจร และอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานในกลุ่มพืชหลัก ทั้งนี้ สยามคูโบต้า
ตั้งเป้าหมายอีก 5 ปี ข้างหน้า จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปี ละประมาณ 10 % โดยใน
ปี 2567 จะมีมูลค่ายอดขายรวมประมาณ 100,000 ล้านบาท และเน้นการทําตลาด
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยตั้งเป้าขยายส่ วนแบ่งตลาดในประเทศและต่างประเทศอยูท่ ี่
50 : 50
03/09/2019
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ขณะที่ภาพรวมของตลาดเครื่ องจักรกลการเกษตรของไทยช่วงครึ่ งปี
แรกมีการเติบโตขึ้น 4-5% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชหลัก
ของประเทศ ส่ งผลทําให้ความต้องการเครื่ องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้น ซึ่ งในส่ วน
ของสยามคูโบต้านั้นก็มียอดขายแทรกเตอร์ที่เพิ่มขึ้นถึง 16% เมื่อเทียบกับปี 2561
สยามคูโบต้าดําเนินธุรกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
เกษตร 4.0 ของรัฐบาล โดยมุ่งมัน่ ในการเป็ นผูน้ าํ นวัตกรรมการเกษตรเพื่ออนาคต
รวมถึงนํา IoT (Internet of Things) มาใช้ในระบบบริ หารจัดการเครื่ องจักรเพื่อสอด
รับยุคดิจิทลั อาทิ ระบบ Kubota Intelligence Solutions (KIS) พร้อมทั้งดําเนิ น
โครงการที่เป็ นประโยชน์แก่เกษตรกรไทย ได้แก่ โครงการเกษตรปลอดการเผา หรื อ
ZERO Burn โดยร่ วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เผยแพร่ การทํา
เกษตรปลอดการเผา โดยตั้งเป้าให้พ้ืนที่ภาคการเกษตรของไทยกว่า 140 ล้านไร่
ปลอดการเผา 100% ภายในระยะเวลา 3 ปี
สําหรับความคืบหน้าการก่อตั้งคูโบต้าฟาร์ม เพื่อเป็ นฟาร์มสร้าง
ประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของภูมิภาคอาเซี ยน บนเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ โดยใช้
นวัตกรรมเกษตรครบวงจร เพื่อยกระดับให้เป็ นเกษตรแม่นยําที่มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น และให้ผลลัพธ์คุม้ ค่าทุกตารางเมตร รวมถึงบริ หารจัดการรายได้อย่างยัง่ ยืน เพื่อ
นําพาภูมิภาคอาเซี ยนไปสู่ เกษตรยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ คูโบต้าฟาร์มตั้งอยูท่ ี่ จ.
ชลบุรี โดยเริ่ มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ขณะนี้ แล้วเสร็จกว่า 40% ใช้งบ
ลงทุนไป 30 ล้านบาท ในการก่อสร้างเฟสแรก ซึ่งได้รับการตอบรับทั้งภาครัฐและ
เอกชนเข้าร่ วมศึกษาดูงานแล้วกว่า 4,000 ราย ทางสยามคูโบต้าคาดว่าจะสามารถเปิ ด
บริ การอย่างเต็มรู ปแบบได้ในปี 2563 โดยมีแผนพัฒนาเฟส 2 และ 3 ให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ภายในปี 2568
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นอกจากนี้ ปีนี้สยามคูโบต้าเป็ นส่ วนหนึ่ งในการรวมพลังเชียร์นกั กีฬา
ไทย โดยร่ วมเป็ นผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการให้กบั ทัพช้างศึก ทีมฟุตบอลทีม
ชาติไทย เปิ ดตัวสิ นค้ารุ่ นพิเศษภายใต้ชื่อ CHANGSUEK EDITION ประกอบด้วย
แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว และรถขุดขนาดเล็ก ชูเอกลักษณ์ความแข็งแกร่ งในทุก
แมตช์ฤดูกาลทําเกษตรของประเทศไทย มาพร้อมดีไซน์โฉบเฉี่ ยว ตกแต่งลวดลาย
ภายใต้ธีม “ทีมช้างศึก” พร้อมเพิ่มจุดเด่นด้วยการมอบความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้า
มากยิง่ ขึ้น อาทิ ไฟส่ องสว่าง LED บังโคลนล้อหลัง ท่อไอเสี ยแนวตั้ง มือจับ ที่วาง
แก้ว เป็ นต้น เจาะกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรยุคใหม่ หรื อ Smart Farmer
ทั้งนี้ สยามคูโบต้าตั้งเป้ายอดขายสิ นค้าพิเศษรุ่ น CHANGSUEK
EDITION ไว้ที่ 1,000 คัน โดยในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้ เราได้ร่วมมือกับ
ผูแ้ ทนจําหน่ายทัว่ ประเทศ จัดกิจกรรมเปิ ดตัวสิ นค้า CHANGSUEK EDITION
สําหรับลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้ารุ่ นพิเศษนี้จะได้รับของ Premium Set ได้แก่ เสื้ อฟุตบอลช้าง
ศึก กระเป๋ าใส่ รองเท้า และหมวก ซึ่ งเป็ นสิ นค้า Limited โดยมีกาํ หนดวางจําหน่ายถึง
ธันวาคม 2562 เท่านั้น
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“สมคิด” เผยการกําหนดอนาคตเศรษฐกิจ ต้องมุ่งเสริ มทักษะ สร้าง
บุคลากรของไทยให้เก่งเรื่ องดิจิทลั และวิศวะ กระตุน้ บีโอไอคิดสูตร
ใหม่รองรับการย้ายฐานลงทุนของต่างชาติ หวัน่ หนีไปเวียดนามหมด
มัน่ ใจเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 เริ่ มฟื้ น พร้อมชี้ธนาคารโลกอยากร่ วม
ปฏิรูปเศรษฐกิจไทยนายสมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าว
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทย เรากําหนดได้” จัดโดย
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ว่า การประชุมคณะกรรมการ
รัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) วันนี้ (6 ก.ย.) สํานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) จะเสนอแนวทางพัฒนา
บุคลากรและการสร้างแรงจูงใจลงทุน เพื่อรองรับการย้ายฐานการลงทุน
ของนักลงทุนต่างชาติ ที่ขณะนี้ไทยไม่สามารถสูก้ บั เวียดนามได้ แม้นกั
ลงทุนต่างชาติจะสนใจและทยอยเข้ามาหารื อเพื่อมาลงทุนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพราะไทยเป็ นศูนย์กลางการลงทุนใน
อาเซียน แต่ไทยไม่มีแรงงานที่มีทกั ษะชั้นสูงเพียงพอ โดยเฉพาะด้าน
ดิจิทลั และวิศวกร

„
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‟
“ถ้าคนของไทยไม่เพียงพอรองรับการย้ายฐานการลงทุน
ไม่ได้ นักลงทุนต่างชาติเขาก็ไม่มา เพราะอุตสาหกรรมต้องใช้คน แม้วา่
จะมีปัญญาประดิษฐ์ หรื อ AI แต่กข็ ้ ึนอยูก่ บั คนทั้งนั้น และถ้า
มหาวิทยาลัยของไทยยังผลิตบุคลากรเหล่านี้ ได้ปีละไม่กี่พนั คนก็จะสู ้
เวียดนามไม่ได้”ดังนั้น ประเทศไทยต้องคิดวิธีการใหม่ๆในการผลิต
บุคลากรที่ไม่จาํ เป็ นต้องมีวฒ
ุ ิปริ ญญา แต่สามารถทํางานได้จริ ง เช่น
สร้างความร่ วมมือของมหาวิทยาลัยกับบริ ษทั เอกชนใหญ่ๆ เช่น จะมี
วิศวกรไฟฟ้าที่ไหนเก่งเท่าคนของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
(กฟผ.) หรื อ จะวิศวกรปิ โตรเลียมที่ไหนที่เก่งเท่าคนของบริ ษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน) หรื อที่ตนเองได้ชวนทั้งบริ ษทั โตโยต้า หัวเหว่ย กูเกิล
ให้มาตั้งสถาบันการศึกษาด้วยการร่ วมมือกับไทยผลิตคนรองรับ
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อุตสาหกรรมใหม่ๆ ถ้าคิดและทําใหม่แบบนี้ ประเทศไทยจะมีบุคลากรที่
มีทกั ษะสู งเพียงพอรองรับการย้ายฐานอุตสาหกรรม ซึ่ งทั้งหมดนี้ ขอให้มหาวิทยาลัย
ช่วยไปคิดว่า อยากผลิตบุคลากรด้านใดร่ วมกับใคร ขณะที่บีโอไอ ต้องเสนอมาตรการ
จูงใจขึ้นมา ถ้าคิดแบบนี้ เราจะกําหนดอนาคตของเราได้
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า สิ่ งสําคัญที่สุดในการบริ หารเศรษฐกิจคือ การสร้าง
ความเชื่อมัน่ เพราะหากประชาชนและนักลงทุนไม่มีความเชื่อมัน่ แล้ว จะไม่มีการ
บริ โภค ไม่มีการค้าขาย ไม่มีการส่ งออกหรื อนําเข้า และไม่มีการลงทุน ดังนั้น ในช่วงที่
ผ่านมา รัฐบาลพยายามทําให้นกั ลงทุน และประชาชนเกิดความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของ
เศรษฐกิจไทย แม้วา่ ภาวะเศรษฐกิจโลกจะไม่ดี หลายประเทศเศรษฐกิจถดถอย
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน แต่เศรษฐกิจไทยแค่ติดลบ
หรื อชะลอตัวเท่านั้นเอง
“ผมเชื่อว่า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะเป็ นไปอย่างนี้ จนกว่า
สหรัฐฯ จะมีการเลือกตั้ง ซึ่งประธานาธิ บดีโดนัล ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ต้องทําให้จีนยอม
อะไรซักอย่าง เพื่อให้เป็ นผลงานนําไปใช้ในการหาเสี ยง และเมื่อการเลือกตั้งจบลง
สถานการณ์ที่ทุกประเทศประสบ ทั้งเรื่ องการค้าและการส่ งออกจะดีข้ ึน”
นอกจากนี้ ประเด็นเศรษฐกิจยุคดิจิทลั ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สังคมต้องหัน
มาพึ่งพาการค้าขายผ่านออนไลน์มากขึ้น รัฐบาลจึงต้องการผลักดันอินเตอร์เน็ตหมู่บา้ น
รองรับชุมชนสื่ อสารทางออนไลน์ในทุกด้าน รวมทั้งการเชื่อมระบบรับ-จ่ายเงินเพื่อดึง
ทุกด้านเข้าสู่ ระบบ และยังต้องการสร้างแรงจูงใจดึงดูดนักลงทุน มาร่ วมพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่ ภายใน 5 ปี ระบบ AI ระบบ 5G ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้น ทุก
คนต้องเตรี ยมพร้อมรับมือ เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่กา้ วลํ้าหน้ามาก ควรดึงมาใช้ใน
การปรับแผนธุรกิจ
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อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผา่ นมา เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการ
เลือกตั้ง ซึ่งใช้เวลานานกว่า 3 เดือน ถึงจะจัดตั้งรัฐบาลได้ ทําให้ช่วงเวลาดังกล่าวเกิด
ภาวะชะงักงัน ทั้งเรื่ องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมถึง
การลงทุนภาคเอกชน ทําให้เศรษฐกิจไตรมาส 2 ขยายตัวเพียง 2.3% และครึ่ งปี แรก
ขยายตัวเพียง 2.6% แต่ขณะนี้ กระทรวงการคลัง มีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจแล้ว
เชื่อมัน่ ว่า ไตรมาส 4 ตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาดี
ส่วนการหารื อกับนางเบอร์กิท ฮานสล์ ผูจ้ ดั การธนาคารโลกประจํา
ประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแปซิ ฟิกนั้น นายสมคิดกล่าวว่า องค์กร
ต่างประเทศมีความเชื่อมัน่ ต่อฐานเศรษฐกิจไทย แม้ในช่วงสั้นจะมีปัญหาชะลอตัว
ดังนั้น จึงต้องการเข้ามาร่ วมกับไทย ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจหลายด้าน เพื่อ
รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการลดปัญหาความเหลื่อมลํ้า ปัญหาความยากจน
โดยมอบหมายให้นายกอบศักดิ์ ภูตะกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสานกับ
กระทรวงคลัง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมผลักดันโครงการกับธนาคารโลกที่คิดว่า จะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่ประเทศไทยได้.
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