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เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน 2562 ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยการ
ส่งออกสินค้าหดตัวต่อเนื่องตาม การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเป็น
สาคัญ ส่งผลให้การนาเข้าสินค้า การผลิตภาคอุตสาหกรรม และเครื่องชี้ การ
ลงทุนภาคเอกชนหดตัวสอดคล้องกัน สาหรับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากทั้ง
รายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน ด้านเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนยังอยู่ใน
ทิศทางชะลอตัว โดยมาตรการภาครัฐมีส่วนช่วยพยุงกาลังซื้อบางส่วน ขณะที่
ภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
ภาคเอกชน ขยายตั ว ดี ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยจากระยะเดี ย วกั นปี ก่ อ น แต่ยั ง คงอยู่ ใ น
ทิศทางชะลอตัว เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี ตามปัจจัยด้านรายได้ของลูกจ้าง
นอกภาคเกษตรกรรมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังแผ่วอยู่ รวมทั้งสถาบัน
การเงิน ที่ยังระมัดระวังในการให้ สิน เชื่อรถยนต์ต ามคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลง
อย่างไรก็ดี มาตรการภาครัฐยังคงมีส่วนช่วยพยุงกาลังซื้อได้บางส่วน ในเดือนนี้
เครื่องชี้การใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการชะลอลง หลังจากเร่ง
ขึ้นในเดือนก่อน ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ขณะที่การใช้จ่ายใน
หมวดสินค้ากึ่งคงทนและหมวดสินค้าคงทนหดตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะยอดขาย
รถยนต์
การส่งออกสินค้า หดตัวร้อยละ 7.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน ใกล้เคียงกับมูลค่า
การส่งออกที่ไม่รวมทองคา โดยเป็นการหดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า จาก 1)
ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว 2) วัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยังฟื้น
ตัวไม่ชัดเจน และ 3) ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่ยังหดตัวเมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกันปีก่อน ประกอบกับ มีปัจจัยชั่วคราวจากการปิดซ่อมบารุงโรงกลั่นน้ามัน
บางแห่ ง ส่ งผลให้ มูล ค่าการส่ง ออกสิ น ค้าในหมวดที่เ กี่ยวข้ องกั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิโตรเลียมหดตัวทั้งด้านราคาและปริมาณ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างการผลิตและการค้าโลก จากสภาวะกีดกันทางการค้าที่ผ่านมา ยังทา
ให้สินค้าไทยบางส่วนถูกทดแทนด้วยสินค้าจากจีนในตลาดอาเซียน อย่างไรก็ดี
การส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัวได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าใน
ภาพรวมที่หดตัวส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวสอดคล้องกัน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง สัญญาณ
บวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่
ภาคเอกชน ขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อย
จากระยะเดีย วกั นปี ก่อน แต่ยั งคง
อยู่ในทิศทางชะลอตัว
รายได้เ กษตรกร รายได้เ กษตรกร
ขยายตั ว จากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น
จากด้านราคาที่ขยายตัวเร่งขึ้น ด้าน
การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมหดตั ว
ต่ อ เนื่ อ งจากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น
โดยเป็ น การหดตั ว ในหลายหมวด
สินค้า
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การนาเข้าสินค้า หดตัวร้อยละ 13.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน หากไม่รวมการนาเข้า
ทองคาหดตัวร้อยละ 15.4 โดยเป็นการหดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดย 1) การนาเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางหดตัวต่อเนื่อง ตาม
การนาเข้าน้ามันดิบเป็นหลัก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปิดซ่อมบารุงโรงกลั่นน้ามันบางแห่ง
2) การน าเข้ า สิ น ค้ า ทุ น หดตั ว ตามการน าเข้ า เครื่ อ งกั ง หั น ไอพ่ น และอุ ป กรณ์ ด้ า น
โทรคมนาคมเป็นสาคัญ และ 3) การนาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงหดตัว ตามการนาเข้า
อาหารทะเลเป็นสาคัญ ซึ่งเป็นผลของฐานสูงในปีก่อน
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน จากอุปสงค์ทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ประกอบกับอัตราการใช้กาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่
อยู่ในระดับ ต่ า ส่ ง ผลให้ ภ าคธุร กิจ ยั ง คง ชะลอการลงทุ น โดยเครื่อ งชี้การลงทุ นหมวด
เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ห ดตั ว ต่ อ เนื่ อ งทั้ ง การน าเข้ า สิ น ค้ า ทุ น ยอดขายเครื่อ งจั ก ร ใน
ประเทศ และยอดจดทะเบียนรถยนต์ ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนหมวดก่อสร้างหดตัวต่อเนื่อง
ตามพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสาคัญ สอดคล้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์
ที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างเพื่ออุตสาหกรรมขยายตัวดีขึ้น รวมทั้ง
พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์และอื่นๆ กลับมาขยายตัวได้ในเดือนนี้

รายได้เกษตรกร รายได้เกษตรกรขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนจากด้านราคาที่
ขยายตัวเร่งขึ้น ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่องจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวในหลายหมวดสินค้า สอดคล้องกับอุปสงค์ทั้ง
ในและต่างประเทศที่ชะลอตัว สาหรับภาคบริการขยายตัว
ชะลอลงจากระยะเดียวกันปีก่อน

ตัว ชี้วั ดทางเศรษฐกิ จที่ส่ ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่
การส่ ง ออกสิ น ค้ า หดตั ว
ร้ อ ยละ 7.7 จากระยะ
เดี ย วกั น ปี ก่ อ น ใกล้ เ คี ย ง
กั บ มู ล ค่ า การส่ ง ออกที่ ไ ม่
รวมทองค า โดยเป็ น การ
หดตั ว ในเกื อ บทุ ก หมวด
สินค้า
การน าเข้ า สิ น ค้ า หดตั ว
ร้ อ ยละ 13.9 จากระยะ
เดียวกันปีก่อน หากไม่รวม
การน าเข้ า ทองค าหดตั ว
ร้อยละ 15.4
การลงทุนภาคเอกชน หด
ตั ว ต่ อ เ นื่ อ ง จ า ก ร ะ ย ะ
เดียวกันปีก่อน จากอุปสงค์
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ที่
ชะลอตัวต่อเนื่อง ประกอบ
กั บ อั ต ราการใช้ ก าลั ง การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมที่อยู่
ในระดับต่า
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ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213

ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล เดือนพฤศจิกายน 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
35,798

35,253
37,363

37,883
38,359

42,489
38,287

37,789

21,771
17,964

23,913
21,914

22,231
19,070

23,084
18,075

20,928
16,986

20,898

ในเดื อ นพฤศจิ ก ายนปี 2562 ภาวะอุ ต สาหกรรม
เครื่องจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า โดย การนาเข้า หดตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 9.9 YoY ด้านการส่งออก หด
ตัวร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ
18.8 YoY
การน าเข้ า มูล ค่าการนาเข้า อยู่ที่ 38,287 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่อ งจั กรกลการเกษตรมีมู ลค่ าการนาเข้ าอยู่ที่ 4,140
ล้า นบาท ขยายตั ว ร้ อยละ 35.6 เมื่ อ เทีย บกับ เดื อนก่ อนหน้ า
ขยายตัวร้อยละ 15.4 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 28,102 ล้านบาทหดตัวร้อยละ 4.2 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 12.7 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่องมือกล มีมูลค่าอยู่ที่ 6,045 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 9.9 YoY
การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 16,986 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าอยู่ที่ 2,773 ล้านบาท หด
ตัวร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ
7.0 YoY ด้ า นหมวดเครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรม มี มู ล ค่ า อยู่ ที่
12,228 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
และหดตั ว ร้ อ ยละ 20.5 YoY ในขณะที่ ห มวดเครื่ องมื อกล มี
มูลค่าอยู่ที่ 1,984 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 22.6 YoY
ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาดดุล
อยู่ที่ 21,301 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนพฤศจิกายน 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
3,460

3,183
3,554

3,332
3,052

3,586
4,140

2,556

2,769
2,574

3,491
2,996

3,270
2,769

4,516
3,159

2,981
2,773

2,636

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนพฤศจิกายน ปี 2562
การนาเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 4,140 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 35.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ
15.4 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่อง
บารุงรักษา และส่วนประกอบ อยู่ที่ 2,247.5 ล้านบาท
การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 2,773 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 12.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 7.0
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์
และส่วนประกอบ อยู่ที่ 1,163.8 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่ 1,366 ล้านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนพฤศจิกายน 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
27,122

26,638
28,013

28,113
29,347

32,192
28,102

28,702

16,470
13,260

17,695
16,881

16,530
14,415

16,068
13,003

15,385
12,228

16,032

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนพฤศจิกายน ปี 2562
การนาเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 28,102 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 12.7
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องกังหัน
ไอพ่ น และส่ วนประกอบ (เครื่ อ งจัก รใช้ ในอุ ต สาหกรรม
ทั่วไป) อยู่ที่ 4,425.7 ล้านบาท
การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 12,228 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 6.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 20.5
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องสูบ
ลม/อัดลมและส่วนประกอบ(เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม
ทั่วไป) อยู่ที่ 2,116.2 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่ 15,874 ล้านบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม

9

มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนพฤศจิกายน 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
5,216

5,431
5,796

6,438
5,960

6,711
6,045

6,530

2,532
2,131

2,726
2,037

2,431
1,886

2,499
1,913

2,562
1,984

2,230

มูลค่าการค้าเครื่องมือกล
เดือนพฤศจิกายน ปี 2562
การนาเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 6,045 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ
9.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงสุด ได้แก่ กลุ่มหีบ
แบบหล่ อ แก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติ ก อยู่ ที่ 1,728.1
ล้านบาท
การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 1,984 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 3.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 22.6
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ หีบแบบ
หล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) 500.6
ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาด
ดุลอยู่ที่ 4,061 ล้านบาท
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Article Title Using Cloud IOT for disease prevention in precision agriculture
Karim Foughali , Karim Fathallah ,Ali Frihida
Author
Year
Abstract

Source

2018
The application of decision support system (DSS) for potato late blight disease prevention has proven its benefit.
In fact the DSS permits efficiency, minimizes cost and environment impact by estimating the exact requirement
fungicide quantity to apply. This prediction using weather condition based late blight forecast model. The required
weather information is collected from costly weather station or imprecise historical data. However, with the
emergence of the IOT, huge number of low cost and low power sensors nodes can easily be deployed in
farmlands in order to gather a precise climate data. Moreover, the collected data can be forwarded by Internet
connection to the so called cloud IOT framework. In this paper we present a new prototype of late blight
prevention decision support system based on sensor network and cloud IOT.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705091830468X
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‟

ธ.ก.ส. จับ
มือ"คูโบต้ายันม่าร์"
หนุนสินเชือ่
นวัตกรรม
เครือ่ งจักร
เครือ่ งยนต์
ทาง
การเกษตร
วงเงิน
15,000 ลบ.

10/01/2020

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ“โครงการสิ นเชื่อ
นวัตกรรมเครื่ องจักรเครื่ องยนต์”ระหว่างนายอภิรมย์ สุข
ประเสริ ฐ ผูจ้ ดั การ ธ.ก.ส. กับ นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส บริ ษทั สยามคูโบต้าคอร์
ปอเรชัน่ จากัด -นางวราภรณ์โอสถาพันธุ์ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จากัดและนายชินจิ สุ เอนางะ
ประธานบริ หารบริ ษทั ยันม่าร์เอส พี จากัด - นายทาคาชิ โยชิ
ดะ ประธานบริ ษทั ยันม่าร์แคบปิ ตอล (ไทยแลนด์) จากัดเพื่อ
สนับสนุนให้เกษตรกร ประชาชนทัว่ ไป ผูป้ ระกอบการ มี
โอกาสในการเลือกใช้เครื่ องจักรเครื่ องยนต์ทดแทนแรงงานเพื่อ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรสู่ความยัง่ ยืน โดย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
ผลผลิตการเกษตร
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‟

นายอภิรมย์ สุขประเสริ ฐ ผูจ้ ดั การ ธ.ก.ส.กล่าวว่า ธ.ก.ส. มีนโยบายส่งเสริ มการ
ปฏิรูปภาคเกษตรไทยสู่ความยัง่ ยืนภายใต้หลักปรับเปลี่ยนพัฒนา โดยเฉพาะการปรับ
การผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยยกระดับการทาเกษตรกรรมในทุกรู ปแบบที่สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการผลิต และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ธ.ก.ส. จึงได้ทาโครงการสิ นเชื่อ
นวัตกรรมเครื่ องจักรเครื่ องยนต์โดยร่ วมกับเครื อบริ ษทั คูโบต้าและยันม่าร์ในการ
สนับสนุนเกษตรกรให้มาเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อลดต้นทุน
และเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต (Agri-Tech) แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาค
เกษตร และการทาการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ หรื อการปลูกพืชตามแผนที่
เกษตร (Agri-Map) เพื่อการบริ หารจัดการเชิงรุ กในพื้นที่ที่เหมาะสมรวมทั้งเปลี่ยน
การผลิตการเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสิ นค้า
เกษตร (Value Added) ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กบั ภาค
การเกษตรให้มีความยัง่ ยืน โดยมีเป้าหมายเป็ นเกษตรกรลูกค้าหรื อผูท้ ี่มีความสนใจ
โดยสามารถขอรับการสนับสนุนสิ นเชื่อตามโครงการดังกล่าวนาไปเป็ นเงินทุนจัดซื้อ
เครื่ องจักรเครื่ องยนต์ในภาคเกษตรกรรม ตลอดจนเป็ นค่าอุปกรณ์ ค่าบารุ งซ่อมแซม
และการจัดหาอุปกรณ์พ่วงหรื อเสริ มให้เครื่ องจักรนั้นสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ วงเงินสิ นเชื่อรวม 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยMRR-1 (ปัจจุบนั
MRR เท่ากับร้อยละ 6.875 ต่อปี ) ระยะเวลาโครงการตั้งแต่บดั นี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2566

10/01/2020
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นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน
ภายใต้โครงการสิ นเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยเพียง ร้อยละ 0.01 ต่อปี สาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร
ที่สนใจการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต โดยเครื่ องจักรกลการเกษตรทั้งนี้ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต้องเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด

10/01/2020
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‟
นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส บริ ษทั สยามคูโบต้าคอร์
ปอเรชัน่ จากัดกล่าวว่าโครงการนี้เกิดจากเจตนารมย์ร่วมกันของ ธ.ก.ส. และสยามคู
โบต้า ที่เล็งเห็นความสาคัญในการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเป็ นเจ้าของ
นวัตกรรมเครื่ องจักรกลการเกษตรได้ง่ายขึ้น ด้วยเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่เหมาะสม
กับรายได้ของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตบริ ษทั ฯมุ่งมัน่ พัฒนาสิ นค้าที่
ตอบสนองต่อยุคนวัตกรรมการเกษตรมากขึ้น ด้วยระบบนวัตกรรมอัจฉริ ยะ
KUBOTA Intelligence System(KIS)ที่ช่วยให้บริ หารจัดการเครื่ องจักรกลได้ง่ายและ
สะดวกสบายยิง่ ขึ้น รวมถึงจัดตั้ง คูโบต้า ฟาร์ม เพื่อเป็ นฟาร์มสร้างประสบการณ์
เกษตรสมัยใหม่ของอาเซียน มุ่งหวังให้เกษตรกรได้เข้าถึงทุกนวัตกรรมเกษตรที่ใช้ได้
จริ ง ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็ นอยูข่ องเกษตรกรให้ดียงิ่ ขึ้น

10/01/2020
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อีอซี คี วบ
คลัง-บี
โอไอปตท. ดึง
บริษทั
ระดับโลก
ลงทุนดัน
เศรษฐกิจ
ฐานราก

เม็ดเงินลงทุนภาครัฐ คือดัชนีสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี
2563 การปักหมุดโครงการขนาดใหญ่ ทั้งในรู ปแบบที่รัฐบาลลงทุนเอง
และการร่ วมลงทุนกับเอกชนทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็ นมาตรการหัว
หอก-ด่านหน้า นานโยบายลงสู่การปฏิบตั ิจริ ง แต่ไม่ใช่เพียงตัวเลข
ลงทุนที่เพิ่มขึ้น-ดันตัวเลขจีดีพีเศรษฐกิจส่วนบนอูฟ้ ู่ ที่มากกว่านั้น
รัฐบาลต้องการให้เม็ดเงินลงทุนมหาศาลผ่านลงสู่รายได้ระดับชุมชน
ด้วย

„

16/01/2020

ที่มา :ประชาชาติธุรกิจ

‟

“สมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์” รองนายกรัฐมนตรี กากับกระทรวงการคลัง, รัฐวิสาหกิจ และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ หน่วยงานที่กาเม็ดเงินลงทุน-สางงานใหม่ให้ตอบ
โจทย์เกิดการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ กระจายลงสู่ฐานรากให้เป็ นรู ปธรรม
ดันอีอซี ีจบั มือ ปตท.-บีโอไอ เคลื่อนลงทุนสู่ ฐานราก

สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรื ออีอีซี คือหนึ่งใน
เป้าหมายที่ “สมคิด” ต้องการดันเงินลงทุนจากปี 2562 ที่ลงทุนจริ งไปแล้ว 404,982
ล้านบาท จาก 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
“แนวทางการดาเนินงานอีอีซี 2563 ต้องเน้นขยายการลงทุนสู่ชุมชนเพื่อสร้างรายได้
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในพื้นที่ภายใต้คณะกรรมการพิเศษ นายอุตตม สาว
นายน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง เป็ นหัวหอกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ เชื่อมกับเศรษฐกิจระดับเอสเอ็มอี และเศรษฐกิจฐานราก ร่ วมกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และจะใช้เครื่ องมือของบีโอ
ไอจูงใจให้เอกชนเข้าไปลงทุนอีกทาง”

“นอกจากนี้ จะให้บริ ษทั ปตท.กาหนดแผนงาน-งบประมาณในการทางานเชิง
ยุทธศาสตร์ดา้ น CSR ให้เห็นชัดเจนในการลงทุนตอบโจทย์ชุมชน จะบอกให้บริ ษทั
ปตท.เลิกพูดเรื่ อง CSR จัดงบประมาณเพียงแค่การสร้างภาพลักษณ์องค์กร แต่ตอ้ ง
กาหนดเป้าหมายเรื่ องช่วยเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสามารถให้สิทธิประโยชน์พิเศษทาง
ภาษีจากบีโอไอได้”
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ผู้มีรายได้ น้อยในอีอซี ี 3.5 ล้านคนจะหมดไปใน 3 ปี
ทั้งนี้ ตัวเลขเป้าหมายการพัฒนาคนที่ “ดร.คณิ ศ แสงสุพรรณ” เลขาธิการอีอีซี รายงาน
ต่อรองนายกรัฐมนตรี คือ “กลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ยในพื้นที่ 350,000 คน จะลดจานวนลง
และหมดไปภายใน 3 ปี ด้วยการพัฒนา SMEs OTOP แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ e-Commerce ขยายการท่องเที่ยวเมืองรอง
บีโอไอรับลูกชงแพ็กเกจให้ “พล.อ.ประยุทธ์ ” อนุมัติ
เพื่อให้สอดรับกับนโยบายในการช่วยฐานรากดังกล่าว “นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์”
เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) รับข้อเสนอของ
“สมคิด” ปฏิบตั ิทนั ทีดว้ ยการปรับปรุ งหลักเกณฑ์สิทธิพิเศษทางภาษีสาหรับมาตรการ
ส่งเสริ มการลงทุนในเศรษฐกิจฐานรากใหม่ให้จูงใจเอกชนมากขึ้น เพราะที่ผา่ นมามี
เอกชนสนใจยืน่ ลงทุนน้อยจึงจะเข้าหารื อกับ ธ.ก.ส.เพื่อรับโจทย์ความต้องการของ
ชุมชนไปจัดทาแพ็กเกจให้สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น และเสนอต่อบอร์ดบีโอ
ไอซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานในการประชุมครั้ง
ต่อไปเดือนกุมภาพันธ์ 2563
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เร่ งรัดดึงลงทุน “รายมณฑล”
“ดร.คณิ ศ” กล่าวว่า อีอีซีได้เดินหน้ามาถึงระยะที่ 4 แล้ว ต่อจากนี้จะเร่ ง 3 โครงการให้
เสร็จภายในไตรมาส 3 ให้ได้ผชู ้ นะการประมูลโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในไตรมาส 1 และลงนามในสัญญาให้จบภายในไตรมาส 3 และมีการลงทุนใน
ไตรมาส 4 ให้ได้ตามแผนการลงทุน 650,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี (2562-2566) เฉลี่ย
การลงทุนจากโครงสร้างพื้นฐานปี ละกว่า 130,000 ล้านบาท และเป็ นการลงทุนรวม
จากภาคอุตสาหกรรมตามเป้าอยูท่ ี่ 300,000 ล้านบาท/ปี
“ปี นี้จะต้องเร่ งรัดขับเคลื่อนการลงทุนรายประเทศ รายมณฑล เป้าหมายคือ มณฑล
กวางตุง้ ที่จะมีความร่ วมมือในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ ดิจิทลั ยานยนต์
ไฟฟ้า (EV) อุตสาหกรรมการแพทย์ ซึ่งเดิมมีการลงนามความร่ วมมือ (MOU) ร่ วมกัน
แล้ว เจาะรายบริ ษทั ในกว่างโจว เสิ่ นเจิ้น จูไห่ ดึงบริ ษทั เป้าหมายและเทคโนโลยีจาก
หัวเว่ย ลงทุน 5G และหัวเว่ย อะคาเดมี, BYD รถไฟฟ้า, BGI การแพทย์จีโนมิกส์,
Mindray”
เป้าหมาย “ฮ่องกง” ร่ วมมือในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ ดิจิทลั startup มีลง
นามความร่ วมมือกับองค์การพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) และสมาพันธ์
อุตสาหกรรมฮ่องกง (FHKI) มีบริ ษทั เป้าหมาย เช่น King Wai Group, Hong Kong
Science, Technology Parks Corporation
มณฑลเจ้อเจียง (หางโจว) เน้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง และ e-Commerce
เป้าหมายหลักดึงบริ ษทั ในเครื อฟู่ ทง กรุ๊ ป, กองทุนเกาเผิง, Funs (Beijing) Group เข้า
มาลงทุน
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มณฑลเหอหนาน มีความร่ วมมือในอุตสาหกรรมเมืองการบิน Aerotropolis และโลจิ
สติกส์ทางอากาศ โดยจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์กบั สานักงาน
คณะกรรมการบริ หารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว (ZAEZ) ด้านมหานครการ
บิน

อมตะเตรียมที่ 600 ไร่ ให้ ไต้ หวัน
“ไต้หวัน” คืออีกหนึ่งนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่ให้ความสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริ ยะ เศรษฐกิจสี เขียว การแพทย์และเภสัชกรรม
อัจฉริ ยะ ในปี นี้เตรี ยมเดินทางพบปะกับบริ ษทั เทคโนโลยีระดับสูงของไต้หวันช่วง
ไตรมาส 2/2563 ขณะที่บริ ษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) จัดตั้งพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมเฉพาะนักลงทุนไต้หวัน 600 ไร่ ไว้รองรับที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ ี
โดยมีเป้าหมายดึงบริ ษทั TCI ผูผ้ ลิตอาหารและเกษตรครบวงจร มุ่งเน้นนาผลผลิตมา
แปรรู ปกลุ่มอาหาร antiaging และกลุ่ม probiotics, OBI pharma มีความเชี่ยวชาญใน
การผลิตยากลุ่มโรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ ผลิตยาที่ใช้เทคโนโลยี passive glycan ในการ
รักษาโรคมะเร็ง ซึ่งมีศูนย์วิจยั ในอเมริ กาและจีน, Pharma Essentia ผูผ้ ลิตยารักษาโรค
ทางโลหิ ตวิทยา โรคติดเชื้อ เนื้องอก โดยมีสานักงานศูนย์วิจยั หลักที่ญี่ปุ่นและอเมริ กา
และอีกหนึ่งเป้าหมาย คือ Solomon Technology
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ขยายผลเขตเศรษฐกิจพิเศษเหนือ-ใต้
ภายใต้การทางานร่ วมกันครั้งนี้ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) จะจัดทายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ “นายทศพร ศิริสมั พันธ์” เลขาธิการสภาพัฒน์ จะ
เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เฉพาะในรู ปแบบ
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งภาคเหนือ (NEC) และภาคใต้ (SEC) ภายใต้รูปแบบการ
บริ หารและสิ ทธิประโยชน์เช่นเดียวกับอีอีซี
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