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เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดย
การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวง
กว้างชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่หดตัวสูง นอกจากนี้ การส่งออก
และการน าเข้าสินค้าได้รับผลกระทบเพ่ิมเติมจากมาตรการปิดเมืองของจีน ส่วน
การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่อง มีเพียง การบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้
จากการเร่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น ทั้งนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หดตัว
ท าให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวสอดคล้องกัน
ภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่
คงทนที่มี การเร่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นจากความกังวลต่อสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดี  การใช้จ่าย ในหมวดอื่นๆ หดตัว 
โดยเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดบริการ ทั้งหมวดโรงแรมและภัตตาคาร และหมวด
ขนส่ง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้าน 
นอกจากนี้ การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนหดตัวสูงขึ้นตามยอดขายรถยนต์ ทุก
ประเภท สอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุนกาลังซื้อภาคครัวเรือนที่อ่อนแอลง ทั้งใน
มิติด้านรายได้ การจ้างงาน และความเชื่อมั่น ขณะที่ภาระหนี้ยังอยู่ในระดับสูง
การส่งออกสินค้า ขยายตัวร้อยละ 3.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน หากไม่รวมการ
ส่งออกทองค า มูลค่า การส่งออกหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.3 เนื่องจากอุปสงค์
ต่างประเทศยังคงชะลอตัว นอกจากนี้ การระบาดของ COVID-19 และมาตรการ
ปิดเมืองของจีน ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในจีนลดลงมาก ทั้งการบริโภคใน
ประเทศ การผลิต และการขนส่งสินค้า ทาให้การส่งออกสินค้าของไทยไปจีนหด
ตัวสูงโดยเฉพาะสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ และปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
รวมทั้งการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไปฮ่องกงที่คาสั่งซื้อลดลงมาก 
อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและฮาร์ดดิสก์ไดร ฟ์ขยายตัวได้ 
เนื่องจากได้รับผลดีจากการย้ายฐานการผลิตมาไทยในช่วงก่อนหน้า

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณ
บวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า ขยายตัวร้อยละ 
3.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน



4

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่

การน าเข้าสินค้า หดตัว
ร้ อยละ 7 . 8 จากระยะ
เดียวกันปีก่อน โดยเป็น
กา รห ด ตั ว ใ น เ กื อบ ทุ ก
หมวดสินค้า 

การลงทุนภาคเอกชน
หดตั ว สู ง ขึ้ น จ าก ร ะย ะ
เดียวกันปีก่อน ตามการ
น าเข้าสินค้าทุนจากจีนเป็น
ส าคัญ

การน าเข้าสินค้า หดตัวร้อยละ 7.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวในเกือบ
ทุกหมวดสินค้า ทั้งการน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง สินค้าทุน และสินค้าอุปโภค
บริโภค โดยเฉพาะการน าเข้าจากจีน ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองของจีนเป็น
ส าคัญ ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับอุปสงค์ ที่อ่อนแอ 
อย่างไรก็ดี ยังไม่เห็นผลกระทบชัดเจนจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตของจีนต่อการ
ผลิตของไทย ส่วนหนึ่งเนื่องจากธุรกิจยังมีสินค้าคงคลังที่เป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนเพียงพอ
ส าหรับการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการน าเข้าสินค้าทุนจาก
จีนเป็นส าคัญ สาหรับเครื่องชี้การลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์และหมวดก่อสร้างตัว
อ่ืนๆ หดตัวในทุกองค์ประกอบ สอดคล้องกับ อุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่อ่อนแอ 
รวมท้ังความเชื่อม่ันของภาคธุรกิจที่แย่ลงจากการระบาดของ COVID-19
รายได้เกษตรกร รายได้เกษตรกรขยายตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปีก่อนตาม
ปริมาณผลผลิตที่ไดร้ับผลกระทบจากภัยแล้งเป็นส าคญั การผลิต ภาคอุตสาหกรรมหด
ตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน สอดคล้องกับอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่
อ่อนแอ ส าหรับภาคบริการหดตัวสูงจากระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจท่องเที่ยวหดตัวสูง





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

2562 40,721 34,889 37,046 39,565 39,326 34,909 40,228 35,798 37,363 38,359 38,287 36,874
2563 46,500 27,665

Export
2562 18,888 18,898 22,821 16,621 20,475 19,773 17,964 21,914 19,070 18,075 16,986 18,434
2563 18,735 17,761

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนกุมภาพนัธ์ ปี 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ใน เ ดื อนกุ มภ า พันธ์ ปี  2 563 ภาวะ อุ ต ส า หกร ร ม
เครื่องจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า โดย การน าเข้า ลดลงร้อยละ 40.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า และลดลงร้อยละ 20.0 YoY ด้านการส่งออก หดตัวร้อยละ 
5.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ  6.0 YoY

การน าเข้า มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 27,665ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 2,060
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 37.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หดตัว
ร้อยละ 24.0 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่ 21,009 ล้านบาทหดตัวร้อยละ 44.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 21.2 YoY ในขณะที่ หมวด
เครื่องมือกล มีมูลค่าอยู่ท่ี 4,596 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 19.8 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 16.6 YoY 

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 17,761 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าอยู่ท่ี 2,780 ล้านบาท หด
ตัวร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
2.8  YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลค่าอยู่ที่ 
13,106 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
และหดตัวร้อยละ 8.0 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลค่า
อยู่ท่ี 1,875 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 3.9 YoY 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาดดุล
อยู่ท่ี 9,904 ล้านบาท 
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนกุมภาพนัธ์ ปี 2563

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

2562 3,054 2,399 2,600 2,993 2,919 3,038 3,286 3,460 3,554 3,052 4,140 3,010
2563 3,276 2,060

Export
2562 2,772 2,704 3,220 2,717 2,744 2,451 2,574 2,996 2,769 3,159 2,773 2,520
2563 2,897 2,780

การน าเข้า มีมูลค่าอยู่ท่ี 2,060 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 
37.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หดตัวร้อยละ 24.0 YoY
โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องบ ารุงรักษา 
และส่วนประกอบ อยู่ที่ 1,152.8 ล้านบาท 

การส่งออก  มีมูลค่าอยู่ที่ 2,780 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
2.8  YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ 
แทรกเตอร์และส่วนประกอบ อยู่ที่ 1,293.0 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ 
ดุลการค้าเกินดุลอยู่ที่  720 ล้านบาท

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม 8
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนกุมภาพนัธ์ ปี 2563

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

2562 31,544 26,666 28,257 31,018 30,422 26,224 31,095 27,122 28,013 29,347 28,102 28,847
2563 37,492 21,009

Export
2562 14,117 14,243 16,697 11,709 15,298 14,914 13,260 16,881 14,415 13,003 12,228 14,078
2563 14,083 13,106

การน าเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 21,009 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 44 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 21.2 
YoY โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องกังหัน
ไอพ่น และส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม
ทั่วไป) อยู่ท่ี 3,283.3 ล้านบาท

การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 13,106 ล้านบาทหดตัวร้อย
ละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 8.0 
YoY  โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องสูบ
ลม/อัดลมและส่วนประกอบ(เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม
ท่ัวไป) อยู่ที่  1,793.2  ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ 
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ท่ี 7,902 ล้านบาท

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนกุมภาพนัธ์ ปี 2563

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

2562 6,122 5,511 5,942 6,027 5,985 5,647 5,847 5,216 5,796 5,960 6,045 5,017 
2563 5,732 4,596

Export
2562 1,999 1,951 2,904 2,195 2,433 2,408 2,131 2,037 1,886 1,913 1,984 1,836 
2563 1,756 1,875

มูลค่าการค้าเครื่องมือกล
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

การน าเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 4,596 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 19.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
16.6 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ กลุ่ม
เครื่องมือกล ตี ทุบ อัด ดัด อยู่ที่ 1,504.9 ล้านบาท

การส่งออก มีมูลค่าอยู่ท่ี 1,875 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 6.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 3.9 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่  หีบแบบ
หล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) 457.7
ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการค้าขาด
ดุลอยู่ท่ี 2,722 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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Article Title Machine learning in infection management using routine electronic health records: tools, techniques, and 
reporting of future technologies

Author C.F.Luz , M.Vollmer , J.Decruyenaere , M.W.Nijsten , C.Glasner , B.Sinha

Year 2020
Abstract Background

Machine learning (ML) is increasingly being used in many areas of health care. Its use in infection management is 
catching up as identified in a recent review in this journal. We present here a complementary review to this work.
Objectives
To support clinicians and researchers in navigating through the methodological aspects of ML approaches in the 
field of infection management.
Sources

A Medline search was performed with the keywords artificial intelligence, machine learning, infection∗, and 
infectious disease∗ for the years 2014–2019. Studies using routinely available electronic hospital record data from 
an inpatient setting with a focus on bacterial and fungal infections were included.
Content
Fifty-two studies were included and divided into six groups based on their focus. These studies covered 
detection/prediction of sepsis (n = 19), hospital-acquired infections (n = 11), surgical site infections and other 
postoperative infections (n = 11), microbiological test results (n = 4), infections in general (n = 2), musculoskeletal 
infections (n = 2), and other topics (urinary tract infections, deep fungal infections, antimicrobial prescriptions; n = 
1 each). In total, 35 different ML techniques were used. Logistic regression was applied in 18 studies followed by 
random forest, support vector machines, and artificial neural networks in 18, 12, and seven studies, respectively. 
Overall, the studies were very heterogeneous in their approach and their reporting. Detailed information on data 
handling and software code was often missing. Validation on new datasets and/or in other institutions was rarely 
done. Clinical studies on the impact of ML in infection management were lacking.
Implications
Promising approaches for ML use in infectious diseases were identified. But building trust in these new 
technologies will require improved reporting. Explainability and interpretability of the models used were rarely 
addressed and should be further explored. Independent model validation and clinical studies evaluating the 
added value of ML approaches are needed.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X20300823
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“กสอ.”พลกิ

วิกฤติเป็น

โอกาส แปลง 

7 บรษิทัสิง่

ทอผลติ

หนา้กากผา้

ป้ันรายไดสู้ ้

โควิด-19

‟

„

นายณฐัพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม(กสอ.)เปิดเผยวา่ ไดผ้ลกัดนั 7 บริษทัส่ิงทอ
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตสินคา้ มาผลิตหนา้กากผา้ รับ
ความตอ้งการของประชาชนหนุนเอสเอม็อีสร้างรายได้
ขบัเคล่ือนธุรกิจแบบเร่งด่วนสูโ้ควิด-19 ภายใต ้โครงการ“สร้าง
มูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรมสร้างสรรค”์ไดแ้ก่ 1.บริษทั ยงสง่า 
จ ากดั 2.บริษทัมณีอินเนอร์แวร์ จ ากดั 3.บริษทั ยเูน่ียน ไทย 
กรุ๊ป จ ากดั 4.บริษทั เคน็เน็ตเทก็ไทล ์จ ากดั 5.บริษทั เวิลดนิ์
ตต้ิง แอพพาเรล จ ากดั 6.บริษทั ไฮยค์อวลิ์ต้ีการ์เมนท ์จ ากดั 7.
บริษทั แอพพาเรล ครีเอชัน่ จ ากดั พร้อมชูโมเดล“มณีอินเนอร์
แวร์” ประเดิมผลิตหนา้กากผา้สะทอ้นน ้ า นวตักรรมใหม่
ป้องกนัสารคดัหลัง่และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ขานรับวิกฤติ
หนา้กากอนามยัขาดตลาด
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‟

„

ทั้งน้ีนายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายใหก้ระทรวง
อุตสาหกรรมภายใตก้ารน าของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรมเร่งหา
แนวทางการส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการใชอ้งคค์วามรู้ ความคิดสร้างสรรคส์ร้าง
มูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดงันั้น กสอ.มีแผนช่วยเหลือผูป้ระกอบการ
เพ่ิมศกัยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภณัฑใ์หส้ามารถต่อยอดสู่เชิง
พาณิชยไ์ดอ้ยา่งย ัง่ยนื ภายใตโ้ครงการ “สร้างมูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรมสร้างสรรค”์ 
ผา่นการใหค้  าปรึกษาแนะน าผูป้ระกอบการเอสเอม็อีและวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการ
พฒันาผลิตภณัฑแ์ละธุรกิจใหมี้ศกัยภาพยิง่ข้ึน

โดย กสอ.ไดด้ าเนินการถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์
พร้อมแนะส่ิงทอ 7 บริษทัซ่ึงครอบคลุม ผลิตภณัฑชุ์ดกีฬา เส้ือผา้แฟชัน่ ฯลฯ 
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตสินคา้เดิมหนัมาผลิตหนา้กากผา้เพื่อรองรับความ
ตอ้งการของประชาชน พร้อมทั้งสนบัสนุนการสร้างรายไดเ้พ่ือใหข้บัเคล่ือนธุรกิจ
แบบเร่งด่วน โดยทั้งหมดไดเ้ร่ิมผลิตหนา้กากผา้จ าหน่ายสู่ตลาดเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
อยา่งไรกต็ามปัจจุบนัภาพรวมของผูป้ระกอบการส่ิงทอไทยมีก าลงัการผลิต
หนา้กากผา้ไดม้ากกวา่ 187,000 ช้ินต่อวนั(ขอ้มูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม)

06/04/2020 ที่มา : สยามรฐัออนไลน์
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‟

„

นายณฐัพล กล่าวอีกวา่ บริษทั มณีอินเนอร์แวร์ จ ากดั โรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้ส าเร็จรูป
กวา่ 19 ปี ถือเป็นโมเดลตน้แบบของผูป้ระกอบการในการปรับกระบวนการผลิตโดย
เป็นผูพ้ฒันานวตักรรม “หนา้กากผา้สะทอ้นน ้ า” ป้องกนัละอองฝอยท่ีเกิดจากการ 
ไอ จามและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพราะปราศจากสารประกอบฟูลออโรคาร์บอนท่ี
เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัดงักล่าวทาง กสอ.ไดใ้หค้  าปรึกษาและส่งเสริม 
ดา้นการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑน์บัตั้งแต่การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากชุดชั้นใน
สตรีสู่ชุดชั้นในระดบัพรีเมียมท่ีมีก าลงัการผลิต 30,000 ตวัต่อเดือนตามดว้ยการ
พฒันาสู่ชุดกีฬา และล่าสุดกบัการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ “หนา้กากผา้”ท่ีสามารถผลิต
รองรับความตอ้งการไดสู้งถึง 40,000 ช้ินต่อเดือน ซ่ึงบริษทัฯมีแผนผลกัดนัใหเ้ป็น
หน่ึงในผลิตภณัฑห์ลกั เพ่ือวางจ าหน่ายและสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัในอนาคต

นางมณีเจนจรรยา กรรมการ บริษทั มณีอินเนอร์แวร์ จ ากดักล่าววา่บริษทั ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑห์นา้กากผา้กบั กสอ.และน าไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงบริษทัผลิตหนา้กากผา้
หลากหลายชนิด ทั้งหนา้กากผา้ท่ีผลิตจากผา้คอตตอนส าหรับจ าหน่ายประชาชน
ทัว่ไป และผลิตหนา้กากผา้สะทอ้นน ้ า ป้องกนัสารคดัหลัง่จากการไอจาม เสมหะ
ส าหรับบุคลากรทางการแพทยโ์ดยมีดีไซน์ท่ีสวยงามสอดคลอ้งกบัประโยชน์การใช้
งาน ซ่ึงท่ีผา่นมาทางกรมฯใหก้ารพฒันาผูป้ระกอบการสามารถขยายฐานการตลาด
และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพเพ่ือสร้างงานและ
สร้างรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื

06/04/2020 ที่มา : สยามรฐัออนไลน์
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08/04/2020 ที่มา :แนวหนา้

กกร.นดั

ประเมิน

ภาพรวม

ศก. หลงั

ครม.อดั

1.9ลา้น

ลา้นบาท

กูวิ้กฤติ

นายสุพนัธ์ุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(สอท.) เปิดเผยวา่ ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 
สถาบนั(กกร.) ประกอบดว้ย สอท. สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย ในวนัท่ี8 เมษายน 2563 น้ี กกร.จะร่วมกนัพิจารณา 
มาตรการแกไ้ขปัญหา และบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ชุดท่ี 3 วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นบาท ตามท่ี
ครม.เห็นชอบ วา่ จะเป็นอยา่งไร จะช่วยประคองภาพรวมเศรษฐกิจ
ไดม้ากนอ้ยแค่ไหน จะช่วยเยยีวยาผูป้ระกอบการ รวมถึงประชาชนท่ีรับ
ผลกระทบเพียงพอหรือไม่ รวมถึงจะหารือภาพรวมเศรษฐกิจร่วมกนั 
และอาจเสนอมาตรการเพ่ิมเติมกบัภาครัฐ



„

‟นอกจากน้ี จะพิจารณาปรับตวัเลขการประเมินการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศไทย (จีดีพี) และการส่งออกปี 2563 จะลดลงเท่าไร จากการประชุมเดือน
มีนาคมท่ีผา่นมา ไดล้ดเป้าหมายจีดีพี เหลือ 1.5-2% และคงตวัเลขการส่งออกท่ีติดลบ 2 
ถึง 0% ซ่ึงการปรับตวัเลขคร้ังน้ี ถือเป็นเป็นเดือนท่ี 4 ติดต่อกนัตั้งแต่เดือนมกราคม ท่ีผา่น
มา จากปกติจะพิจารณาตวัเลขเศรษฐกิจทุก 3 เดือน เน่ืองจากการแพร่ระบาดโรคโควดิ-19
ทัว่โลก ยงัมีผูติ้ดเช้ือโดยรวม
ท่ีเพ่ิมข้ึนทัว่โลก รวมถึงไทยดว้ย
“เอกชนมีความกงัวลวา่ การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น อาจไม่จบโดยเร็ว และล่าสุด
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เอง ไดค้าดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2563 ติดลบ 5.3% 
ส่วนตวัมองวา่ทั้งจีดีพี ส่งออก คาดวา่ จะติดลบ ส่วนกกร.จะปรับลดตวัเลขจีดีพี และ
ส่งออกอยา่งไร จะตอ้งหารือในท่ีประชุมร่วมกนัอีกคร้ัง” นายสุพนัธ์ุ กล่าว
นายสงกรานต ์อิสสระ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ชาญอิส
สระ ดีเวลอ็ปเมนท ์หรือ CI เปิดเผยถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ท่ีก าลงัแพร่ระบาดวา่ 
ส่งผลต่อภาคธุรกิจต่างๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะธุรกิจท่องเท่ียว-โรงแรมท่ีไดรั้บผลกระทบ
โดยตรงจนโรงแรมหลายแห่งไดป้ระกาศหยดุด าเนินการไปบา้งแลว้ ส่วนโรงแรมในเครือ
ของบริษทั ทั้งโรงแรมศรีพนัวา ภูเกต็ โรงแรม บาบาบีช คลบัภูเกต็ และโรงแรมบาบาบีช 
คลบั หวัหิน ต่างไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวเช่นกนั

08/04/2020 ที่มา :แนวหนา้
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‟“ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทุกธุรกิจตอ้งปรับแผนการด าเนินการใหรั้บมือ 
ส าหรับโรงแรมในกลุ่มไดเ้จรจาตกลงกบัลูกคา้โรงแรมท่ีไดจ่้ายค่าท่ีพกัล่วงหนา้มาแลว้ให้
เล่ือนเวลาเขา้พกัจนกวา่สถานการณ์จะอ านวย และไดใ้ชช่้วงระยะเวลาน้ี ติดต่อรักษา
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และตวัแทนขาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งน้ีเช่ือมัน่วา่เม่ือ
สถานการณ์คล่ีคลาย ภาครัฐและภาคเอกชน จะตอ้งปรับมาตรการต่างๆ เพ่ือเร่งฟ้ืนฟูการ
ท่องเท่ียว ในระยะแรกจะมุ่งเนน้ท่ีลูกคา้ชาวไทยแบบไทยเท่ียวไทยก่อนการกลบัมาของ
ลูกคา้ต่างชาติ”นายสงกรานต ์กล่าว

ในส่วนของความพร้อมดา้นการเงิน บริษทัไดรั้บเงินทุนจากสถาบนัการเงินสนบัสนุน
โครงการทั้งท่ีศรีพนัวา และชะอ าหวัหิน ตั้งแต่ปีท่ีแลว้ ซ่ึงการก่อสร้างจะด าเนินต่อไป

08/04/2020 ที่มา :แนวหนา้
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