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เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน 2562 ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยการ
ส่งออกสินค้าหดตัวต่อเนื่องตาม การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเป็น
ส าคัญ ส่งผลให้การน าเข้าสินค้า การผลิตภาคอุตสาหกรรม และเครื่องชี้ การ
ลงทุนภาคเอกชนหดตัวสอดคล้องกัน ส าหรับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากทั้ง
รายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน ด้านเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนยังอยู่ใน
ทิศทางชะลอตัว โดยมาตรการภาครัฐมีส่วนช่วยพยุงก าลังซื้อบางส่วน ขณะที่
ภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
ภาคเอกชน ขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน แต่ยังคงอยู่ใน
ทิศทางชะลอตัว เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี ตามปัจจัยด้านรายได้ของลูกจา้ง
นอกภาคเกษตรกรรมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังแผ่วอยู่ รวมทั้งสถาบัน
การเงินที่ยังระมัดระวังในการให้สินเชื่อรถยนต์ตามคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลง 
อย่างไรก็ดี มาตรการภาครัฐยังคงมีส่วนช่วยพยุงก าลังซื้อได้บางส่วน ในเดือนนี้
เครื่องชี้การใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการชะลอลง หลังจากเร่ง
ขึ้นในเดือนก่อน ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ขณะที่การใช้จ่ายใน
หมวดสินค้ากึ่งคงทนและหมวดสินค้าคงทนหดตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะยอดขาย
รถยนต์
การส่งออกสินค้า หดตัวร้อยละ 7.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน ใกล้เคียงกับมูลค่า
การส่งออกที่ไม่รวมทองค า โดยเป็นการหดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า จาก 1) 
ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว 2) วัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยังฟ้ืน
ตัวไม่ชัดเจน และ 3) ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่ยังหดตัวเมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกันปีก่อน ประกอบกับ มีปัจจัยชั่วคราวจากการปิดซ่อมบ ารุงโรงกลั่นน้ ามัน
บางแห่ง ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าในหมวดที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมหดตัวทั้งด้านราคาและปริมาณ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างการผลิตและการค้าโลก จากสภาวะกีดกันทางการค้าที่ผ่านมา ยังท า
ให้สินค้าไทยบางส่วนถูกทดแทนด้วยสินค้าจากจีนในตลาดอาเซียน อย่างไรก็ดี 
การส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัวได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าใน
ภาพรวมที่หดตัวส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวสอดคล้องกัน

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณ
บวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่

ภาคเอกชน ขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อย
จากระยะเดียวกันปีก่อน แต่ยังคง
อยู่ในทิศทางชะลอตัว
รายได้เกษตรกร รายได้เกษตรกร
ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน
จากด้านราคาที่ขยายตัวเร่งขึ้น ด้าน
การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว
ต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน 
โดยเป็นการหดตัวในหลายหมวด
สินค้า 
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า หดตัว
ร้ อยละ 7 .7 จากระยะ
เดียวกันปีก่อน ใกล้เคียง
กับมูลค่าการส่งออกที่ไม่
รวมทองค า โดยเป็นการ
หดตัวในเกือบทุกหมวด
สินค้า 

การน าเข้าสินค้า หดตัว
ร้อยละ 13.9 จากระยะ
เดียวกันปีก่อน หากไม่รวม
การน าเข้าทองค าหดตัว
ร้อยละ 15.4

การลงทุนภาคเอกชน หด
ตั ว ต่ อ เ นื่ อ ง จ า ก ร ะ ย ะ
เดียวกันปีก่อน จากอุปสงค์
ทั้งในและต่างประเทศ ที่
ชะลอตัวต่อเนื่อง ประกอบ
กับอัตราการใช้กาลังการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมที่อยู่
ในระดับต่ า 

การน าเข้าสินค้า หดตัวร้อยละ 13.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน หากไม่รวมการน าเข้า
ทองค าหดตัวร้อยละ 15.4 โดยเป็นการหดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดย 1) การน าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางหดตัวต่อเนื่อง ตาม
การน าเข้าน้ ามันดิบเป็นหลัก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปิดซ่อมบ ารุงโรงกลั่นน้ ามันบางแห่ง 
2) การน าเข้าสินค้าทุนหดตัว ตามการน าเข้าเครื่องกังหันไอพ่นและอุปกรณ์ด้าน
โทรคมนาคมเป็นส าคัญ และ 3) การน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงหดตัว ตามการน าเข้า
อาหารทะเลเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นผลของฐานสูงในปีก่อน
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน จากอุปสงค์ทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ประกอบกับอัตราการใช้กาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่
อยู่ในระดับต่ า ส่งผลให้ภาคธุรกิจยังคง ชะลอการลงทุน โดยเครื่องชี้การลงทุนหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวต่อเนื่องทั้งการน าเข้าสินค้าทุน ยอดขายเครื่องจักร ใน
ประเทศ และยอดจดทะเบียนรถยนต์ ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนหมวดก่อสร้างหดตัวต่อเนื่อง
ตามพ้ืนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างเพ่ือที่อยู่อาศัยเป็นส าคัญ สอดคล้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์
ที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี พ้ืนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างเพ่ืออุตสาหกรรมขยายตัวดีขึ้น รวมทั้ง
พ้ืนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างเพ่ือการพาณิชย์และอ่ืนๆ กลับมาขยายตัวได้ในเดือนนี้
รายได้เกษตรกร รายได้เกษตรกรขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนจากด้านราคาที่
ขยายตัวเร่งขึ้น ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่องจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวในหลายหมวดสินค้า สอดคล้องกับอุปสงค์ทั้ง
ในและต่างประเทศที่ชะลอตัว ส าหรับภาคบริการขยายตัว
ชะลอลงจากระยะเดียวกันปีก่อน





ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213
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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 39,565 39,326 34,909 40,228 35,798 37,363 38,359 38,287

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 16,621 20,475 19,773 17,964 21,914 19,070 18,075 16,986

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนพฤศจกิายน ปี 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ใน เ ดือนพฤศจิ กายนปี  2562 ภาวะอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า โดย การน าเข้า หดตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 9.9 YoY ด้านการส่งออก หด
ตัวร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ  
18.8 YoY

การน าเข้า มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 38,287 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 4,140
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 35.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
ขยายตัวร้อยละ 15.4 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 28,102 ล้านบาทหดตัวร้อยละ 4.2 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 12.7 YoY ในขณะท่ี 
หมวดเครื่องมือกล มีมูลค่าอยู่ที่ 6,045 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 9.9 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 16,986 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าอยู่ท่ี 2,773 ล้านบาท หด
ตัวร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
7.0 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลค่าอยู่ที่ 
12,228 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
และหดตัวร้อยละ 20.5 YoY ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มี
มูลค่าอยู่ที่ 1,984 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 22.6 YoY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาดดุล
อยู่ท่ี 21,301 ล้านบาท 
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนพฤศจกิายน 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 2,993 2,919 3,038 3,286 3,460 3,554 3,052 4,140

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 2,717 2,744 2,451 2,574 2,996 2,769 3,159 2,773

การน าเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 4,140 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ  35.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
15.4 YoY โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่อง
บ ารุงรักษา และส่วนประกอบ อยู่ที่ 2,247.5 ล้านบาท                                 

การส่งออก  มีมูลค่าอยู่ที่ 2,773 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 12.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 7.0 
YoY โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์
และส่วนประกอบ อยู่ที่ 1,163.8 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ 
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่  1,366 ล้านบาท

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนพฤศจิกายน ปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม 8
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนพฤศจกิายน 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 31,018 30,422 26,224 31,095 27,122 28,013 29,347 28,102

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 11,709 15,298 14,914 13,260 16,881 14,415 13,003 12,228

การน าเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 28,102 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 12.7 
YoY โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องกังหัน
ไอพ่น และส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม
ทั่วไป) อยู่ท่ี 4,425.7 ล้านบาท

การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 12,228 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 6.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 20.5 
YoY  โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องสูบ
ลม/อัดลมและส่วนประกอบ(เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม
ท่ัวไป) อยู่ที่ 2,116.2 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ 
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ท่ี 15,874 ล้านบาท

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนพฤศจิกายน ปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนพฤศจกิายน 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 6,027 5,985 5,647 5,847 5,216 5,796 5,960 6,045

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 2,195 2,433 2,408 2,131 2,037 1,886 1,913 1,984 

มูลค่าการค้าเครื่องมือกล
เดือนพฤศจิกายน ปี 2562

การน าเข้า มีมูลค่าอยู่ท่ี 6,045 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
9.9 YoY โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ กลุ่มหีบ
แบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก อยู่ที่ 1,728.1
ล้านบาท

การส่งออก มีมูลค่าอยู่ท่ี 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
ดุลอยู่ท่ี 4,061 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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Article Title Using Cloud IOT for disease prevention in precision agriculture
Author Karim Foughali , Karim Fathallah ,Ali Frihida

Year 2018
Abstract 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.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705091830468X



ที่มา : บา้นเมือง 1310/01/2020

ธ.ก.ส. จบั

มือ"คูโบตา้-

ยนัม่าร"์ 

หนุนสนิเชือ่

นวตักรรม

เครือ่งจกัร

เครือ่งยนต์

ทาง

การเกษตร 

วงเงนิ 

15,000 ลบ.

‟

„

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.)  ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ“โครงการสินเช่ือ
นวตักรรมเคร่ืองจกัรเคร่ืองยนต”์ระหวา่งนายอภิรมย์ สุข
ประเสริฐ ผูจ้ดัการ ธ.ก.ส. กบั นายสมศกัด์ิ มาอุทธรณ์
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บริษทัสยามคูโบตา้คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั -นางวราภรณ์โอสถาพนัธ์ุ กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั สยามคูโบตา้ ลีสซ่ิง จ ากดัและนายชินจิ สุเอนางะ
ประธานบริหารบริษทั ยนัม่าร์เอส พี จ ากดั - นายทาคาชิ โยชิ
ดะ ประธานบริษทั ยนัม่าร์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดัเพื่อ
สนบัสนุนใหเ้กษตรกร ประชาชนทัว่ไป ผูป้ระกอบการ มี
โอกาสในการเลือกใชเ้คร่ืองจกัรเคร่ืองยนตท์ดแทนแรงงานเพื่อ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรสู่ความยัง่ยนื โดย
การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุน และสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บั
ผลผลิตการเกษตร



ที่มา : บา้นเมือง 1410/01/2020

‟

„

นายอภิรมย ์สุขประเสริฐ ผูจ้ดัการ ธ.ก.ส.กล่าววา่ ธ.ก.ส. มีนโยบายส่งเสริมการ
ปฏิรูปภาคเกษตรไทยสู่ความยัง่ยนืภายใตห้ลกัปรับเปล่ียนพฒันา โดยเฉพาะการปรับ
การผลิต โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
โดยยกระดบัการท าเกษตรกรรมในทุกรูปแบบท่ีสามารถลดตน้ทุนการผลิต เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ธ.ก.ส. จึงไดท้ าโครงการสินเช่ือ
นวตักรรมเคร่ืองจกัรเคร่ืองยนตโ์ดยร่วมกบัเครือบริษทัคูโบตา้และยนัม่าร์ในการ
สนบัสนุนเกษตรกรใหม้าเลือกใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการเกษตรเพื่อลดตน้ทุน
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (Agri-Tech) แกปั้ญหาขาดแคลนแรงงานในภาค
เกษตร และการท าการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ี หรือการปลูกพืชตามแผนท่ี
เกษตร (Agri-Map)  เพ่ือการบริหารจดัการเชิงรุกในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมรวมทั้งเปล่ียน
การผลิตการเกษตรใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมสินคา้
เกษตร (Value Added) ช่วยยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัภาค
การเกษตรใหมี้ความยัง่ยนื โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรลูกคา้หรือผูท่ี้มีความสนใจ
โดยสามารถขอรับการสนบัสนุนสินเช่ือตามโครงการดงักล่าวน าไปเป็นเงินทุนจดัซ้ือ
เคร่ืองจกัรเคร่ืองยนตใ์นภาคเกษตรกรรม  ตลอดจนเป็นค่าอุปกรณ์ ค่าบ ารุงซ่อมแซม 
และการจดัหาอุปกรณ์พ่วงหรือเสริมใหเ้คร่ืองจกัรนั้นสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  วงเงินสินเช่ือรวม 15,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียMRR-1 (ปัจจุบนั 
MRR เท่ากบัร้อยละ 6.875 ต่อปี) ระยะเวลาโครงการตั้งแต่บดัน้ีถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 
2566
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‟

„

นอกจากน้ี ธ.ก.ส.ไดส้นบัสนุนการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน
ภายใตโ้ครงการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย  วงเงินรวม 50,000 ลา้นบาท อตัรา
ดอกเบ้ียเพียง ร้อยละ 0.01 ต่อปี ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร
ท่ีสนใจการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเคร่ืองจกัรกลการเกษตรทั้งน้ีหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขตอ้งเป็นไปตามท่ีธนาคารก าหนด



ที่มา  : บา้นเมือง 1610/01/2020

‟

„

นายสมศกัด์ิ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บริษทัสยามคูโบตา้คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดักล่าววา่โครงการน้ีเกิดจากเจตนารมยร่์วมกนัของ ธ.ก.ส. และสยามคู
โบตา้ ท่ีเลง็เห็นความส าคญัในการสนบัสนุนใหเ้กษตรกรสามารถเป็นเจา้ของ
นวตักรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตรไดง่้ายข้ึน  ดว้ยเง่ือนไขการใหสิ้นเช่ือท่ีเหมาะสม
กบัรายไดข้องเกษตรกร เพ่ือลดตน้ทุนและเพ่ิมผลผลิตบริษทัฯมุ่งมัน่พฒันาสินคา้ท่ี
ตอบสนองต่อยคุนวตักรรมการเกษตรมากข้ึน ดว้ยระบบนวตักรรมอจัฉริยะ 
KUBOTA Intelligence System(KIS)ท่ีช่วยใหบ้ริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลไดง่้ายและ
สะดวกสบายยิง่ข้ึน รวมถึงจดัตั้ง คูโบตา้ ฟาร์ม เพ่ือเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์
เกษตรสมยัใหม่ของอาเซียน มุ่งหวงัใหเ้กษตรกรไดเ้ขา้ถึงทุกนวตักรรมเกษตรท่ีใชไ้ด้
จริง ทั้งน้ีเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูข่องเกษตรกรใหดี้ยิง่ข้ึน



„

‟

16/01/2020 ที่มา :ประชาชาติธุรกิจ

ออีซีคีวบ

คลงั-บี

โอไอ-

ปตท. ดงึ

บรษิทั

ระดบัโลก

ลงทุนดนั

เศรษฐกจิ

ฐานราก

เมด็เงินลงทุนภาครัฐ คือดชันีส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยปี 
2563 การปักหมุดโครงการขนาดใหญ่ ทั้งในรูปแบบท่ีรัฐบาลลงทุนเอง 
และการร่วมลงทุนกบัเอกชนทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นมาตรการหวั
หอก-ด่านหนา้ น านโยบายลงสู่การปฏิบติัจริง แต่ไม่ใช่เพียงตวัเลข
ลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน-ดนัตวัเลขจีดีพีเศรษฐกิจส่วนบนอูฟู่้ ท่ีมากกวา่นั้น
รัฐบาลตอ้งการใหเ้มด็เงินลงทุนมหาศาลผา่นลงสู่รายไดร้ะดบัชุมชน
ดว้ย



„

‟“สมคิด จาตุศรีพิทกัษ”์ รองนายกรัฐมนตรี ก ากบักระทรวงการคลงั, รัฐวสิาหกิจ และ
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ หน่วยงานท่ีก าเมด็เงินลงทุน-สางงานใหม่ใหต้อบ
โจทยเ์กิดการเช่ือมโยงเศรษฐกิจ กระจายลงสู่ฐานรากใหเ้ป็นรูปธรรม

ดนัออีซีีจบัมือ ปตท.-บีโอไอ เคล่ือนลงทุนสู่ฐานราก

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก หรืออีอีซี คือหน่ึงใน
เป้าหมายท่ี “สมคิด” ตอ้งการดนัเงินลงทุนจากปี 2562 ท่ีลงทุนจริงไปแลว้ 404,982
ลา้นบาท จาก 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

“แนวทางการด าเนินงานอีอีซี 2563 ตอ้งเนน้ขยายการลงทุนสู่ชุมชนเพ่ือสร้างรายได้
และพฒันาคุณภาพชีวิตใหค้นในพ้ืนท่ีภายใตค้ณะกรรมการพิเศษ นายอุตตม สาว
นายน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เป็นหวัหอกในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์
เศรษฐกิจเชิงพ้ืนท่ี เช่ือมกบัเศรษฐกิจระดบัเอสเอม็อี และเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกบั
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และจะใชเ้คร่ืองมือของบีโอ
ไอจูงใจใหเ้อกชนเขา้ไปลงทุนอีกทาง”

“นอกจากน้ี จะใหบ้ริษทั ปตท.ก าหนดแผนงาน-งบประมาณในการท างานเชิง
ยทุธศาสตร์ดา้น CSR ใหเ้ห็นชดัเจนในการลงทุนตอบโจทยชุ์มชน จะบอกใหบ้ริษทั 
ปตท.เลิกพูดเร่ือง CSR จดังบประมาณเพียงแค่การสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร แต่ตอ้ง
ก าหนดเป้าหมายเร่ืองช่วยเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือสามารถใหสิ้ทธิประโยชน์พิเศษทาง
ภาษีจากบีโอไอได”้

16/01/2020 ที่มา :ประชาชาติธุรกิจ



„

‟ผู้มีรายได้น้อยในออีซีี 3.5 ล้านคนจะหมดไปใน 3 ปี

ทั้งน้ี ตวัเลขเป้าหมายการพฒันาคนท่ี “ดร.คณิศ แสงสุพรรณ” เลขาธิการอีอีซี รายงาน
ต่อรองนายกรัฐมนตรี คือ “กลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยในพ้ืนท่ี 350,000 คน จะลดจ านวนลง
และหมดไปภายใน 3 ปีดว้ยการพฒันา SMEs OTOP แหล่งท่องเท่ียวเช่ือมกบั
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ e-Commerce ขยายการท่องเท่ียวเมืองรอง

บีโอไอรับลูกชงแพก็เกจให้ “พล.อ.ประยุทธ์” อนุมัติ

เพ่ือใหส้อดรับกบันโยบายในการช่วยฐานรากดงักล่าว “นางสาวดวงใจ อศัวจินตจิตร์” 
เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) รับขอ้เสนอของ 
“สมคิด” ปฏิบติัทนัทีดว้ยการปรับปรุงหลกัเกณฑสิ์ทธิพิเศษทางภาษีส าหรับมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนในเศรษฐกิจฐานรากใหม่ใหจู้งใจเอกชนมากข้ึน เพราะท่ีผา่นมามี
เอกชนสนใจยืน่ลงทุนนอ้ยจึงจะเขา้หารือกบั ธ.ก.ส.เพื่อรับโจทยค์วามตอ้งการของ
ชุมชนไปจดัท าแพก็เกจใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการมากข้ึน และเสนอต่อบอร์ดบีโอ
ไอซ่ึงมี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคร้ัง
ต่อไปเดือนกมุภาพนัธ์ 2563
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‟เร่งรัดดงึลงทุน “รายมณฑล”

“ดร.คณิศ” กล่าววา่ อีอีซีไดเ้ดินหนา้มาถึงระยะท่ี 4 แลว้ ต่อจากน้ีจะเร่ง 3 โครงการให้
เสร็จภายในไตรมาส 3 ใหไ้ดผู้ช้นะการประมูลโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภายในไตรมาส 1 และลงนามในสญัญาใหจ้บภายในไตรมาส 3 และมีการลงทุนใน
ไตรมาส 4 ใหไ้ดต้ามแผนการลงทุน 650,000 ลา้นบาท ภายใน 5 ปี (2562-2566) เฉล่ีย
การลงทุนจากโครงสร้างพ้ืนฐานปีละกวา่ 130,000 ลา้นบาท และเป็นการลงทุนรวม
จากภาคอุตสาหกรรมตามเป้าอยูท่ี่ 300,000 ลา้นบาท/ปี

“ปีน้ีจะตอ้งเร่งรัดขบัเคล่ือนการลงทุนรายประเทศ รายมณฑล เป้าหมายคือ มณฑล
กวางตุง้ ท่ีจะมีความร่วมมือในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ ดิจิทลั ยานยนต์
ไฟฟ้า (EV) อุตสาหกรรมการแพทย ์ซ่ึงเดิมมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกนั
แลว้ เจาะรายบริษทัในกวา่งโจว เส่ินเจ้ิน จูไห่ ดึงบริษทัเป้าหมายและเทคโนโลยจีาก
หวัเวย่ ลงทุน 5G และหวัเวย่ อะคาเดมี, BYD รถไฟฟ้า, BGI การแพทยจี์โนมิกส์, 
Mindray”

เป้าหมาย “ฮ่องกง” ร่วมมือในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ ดิจิทลั startup มีลง
นามความร่วมมือกบัองคก์ารพฒันาการคา้ฮ่องกง (HKTDC) และสมาพนัธ์
อุตสาหกรรมฮ่องกง (FHKI) มีบริษทัเป้าหมาย เช่น King Wai Group, Hong Kong 
Science, Technology Parks Corporation

มณฑลเจอ้เจียง (หางโจว) เนน้อุตสาหกรรมเทคโนโลยรีะดบัสูง และ e-Commerce 
เป้าหมายหลกัดึงบริษทัในเครือฟู่ ทง กรุ๊ป, กองทุนเกาเผงิ, Funs (Beijing) Group เขา้
มาลงทุน
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‟
มณฑลเหอหนาน มีความร่วมมือในอุตสาหกรรมเมืองการบิน Aerotropolis และโลจิ
สติกส์ทางอากาศ โดยจะไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลและประสบการณ์กบัส านกังาน
คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจ้ิงโจว (ZAEZ) ดา้นมหานครการ
บิน

อมตะเตรียมที่ 600 ไร่ให้ไต้หวนั

“ไตห้วนั” คืออีกหน่ึงนกัลงทุนกลุ่มหน่ึงท่ีใหค้วามสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวกบัเทคโนโลยกีารเกษตรอจัฉริยะ เศรษฐกิจสีเขียว การแพทยแ์ละเภสชักรรม
อจัฉริยะ ในปีน้ีเตรียมเดินทางพบปะกบับริษทัเทคโนโลยรีะดบัสูงของไตห้วนัช่วง
ไตรมาส 2/2563 ขณะท่ีบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) จดัตั้งพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรมเฉพาะนกัลงทุนไตห้วนั 600 ไร่ไวร้องรับท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี

โดยมีเป้าหมายดึงบริษทั TCI ผูผ้ลิตอาหารและเกษตรครบวงจร มุ่งเนน้น าผลผลิตมา
แปรรูปกลุ่มอาหาร antiaging และกลุ่ม probiotics, OBI pharma มีความเช่ียวชาญใน
การผลิตยากลุ่มโรคมะเร็ง โรคติดเช้ือ ผลิตยาท่ีใชเ้ทคโนโลย ีpassive glycan ในการ
รักษาโรคมะเร็ง ซ่ึงมีศูนยว์ิจยัในอเมริกาและจีน, Pharma Essentia ผูผ้ลิตยารักษาโรค
ทางโลหิตวิทยา โรคติดเช้ือ เน้ืองอก โดยมีส านกังานศูนยวิ์จยัหลกัท่ีญ่ีปุ่นและอเมริกา 
และอีกหน่ึงเป้าหมาย คือ Solomon Technology
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‟ขยายผลเขตเศรษฐกจิพเิศษเหนือ-ใต้

ภายใตก้ารท างานร่วมกนัคร้ังน้ี ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
(สศช.) จะจดัท ายทุธศาสตร์เชิงพ้ืนท่ี “นายทศพร ศิริสมัพนัธ์” เลขาธิการสภาพฒัน์ จะ
เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหพิ้จารณายทุธศาสตร์การพฒันาพ้ืนท่ีเฉพาะในรูปแบบ
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งภาคเหนือ (NEC) และภาคใต ้(SEC) ภายใตรู้ปแบบการ
บริหารและสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบัอีอีซี
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