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เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดย
การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวง
กว้างชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่หดตัวสูง นอกจากนี้ การส่งออก
และการนาเข้าสินค้าได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากมาตรการปิดเมืองของจีน ส่วน
การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่อง มีเพียง การบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้
จากการเร่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น ทั้งนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หดตัว
ทาให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวสอดคล้องกัน
ภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่
คงทนที่มี การเร่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นจากความกังวลต่อสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 อย่ า งไรก็ ดี การใช้ จ่ า ย ในหมวดอื่ น ๆ หดตั ว
โดยเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดบริการ ทั้งหมวดโรงแรมและภัตตาคาร และหมวด
ขนส่ ง ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เพราะประชาชนหลี ก เลี่ ย งการเดิ น ทางออกนอกบ้ า น
นอกจากนี้ การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนหดตัวสูงขึ้นตามยอดขายรถยนต์ ทุก
ประเภท สอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุนกาลังซื้อภาคครัวเรือนที่อ่อนแอลง ทั้งใน
มิติด้านรายได้ การจ้างงาน และความเชื่อมั่น ขณะที่ภาระหนี้ยังอยู่ในระดับสูง
การส่งออกสินค้า ขยายตัวร้อยละ 3.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน หากไม่รวมการ
ส่งออกทองคา มูลค่า การส่งออกหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.3 เนื่องจากอุปสงค์
ต่างประเทศยังคงชะลอตัว นอกจากนี้ การระบาดของ COVID-19 และมาตรการ
ปิดเมืองของจีน ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในจีนลดลงมาก ทั้งการบริโภคใน
ประเทศ การผลิต และการขนส่งสินค้า ทาให้การส่งออกสินค้าของไทยไปจีนหด
ตัว สู ง โดยเฉพาะสิ น ค้ า เกษตรโดยเฉพาะผลไม้ และปิ โ ตรเคมีแ ละเคมี ภั ณ ฑ์
รวมทั้ ง การส่ ง ออกอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไปฮ่ อ งกงที่ ค าสั่ ง ซื้ อ ลดลงมาก
อย่างไรก็ดี การส่งออกสิ น ค้าเครื่อ งใช้ไ ฟฟ้า และฮาร์ด ดิสก์ไ ดรฟ์ ขยายตัวได้
เนื่องจากได้รับผลดีจากการย้ายฐานการผลิตมาไทยในช่วงก่อนหน้า

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง สัญญาณ
บวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่
การส่งออกสินค้า ขยายตัวร้อยละ
3.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน
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การนาเข้าสินค้า หดตัวร้อยละ 7.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวในเกือบ
ทุกหมวดสินค้า ทั้งการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง สินค้าทุน และสินค้าอุปโภค
บริโภค โดยเฉพาะการนาเข้าจากจีน ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองของจีนเป็น
ส าคัญ ทั้งนี้ การผลิ ต ภาคอุตสาหกรรมหดตัว ต่อเนื่อง สอดคล้ อ งกับอุปสงค์ ที่อ่อนแอ
อย่างไรก็ดี ยังไม่เห็นผลกระทบชัดเจนจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตของจีนต่อการ
ผลิตของไทย ส่วนหนึ่งเนื่องจากธุรกิจยังมีสินค้าคงคลังที่เป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนเพียงพอ
สาหรับการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการนาเข้าสินค้าทุนจาก
จีนเป็นสาคัญ สาหรับเครื่องชี้การลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์และหมวดก่อสร้างตัว
อื่นๆ หดตัว ในทุกองค์ป ระกอบ สอดคล้ องกับ อุป สงค์ทั้งในและต่างประเทศที่อ่อนแอ
รวมทั้งความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่แย่ลงจากการระบาดของ COVID-19

รายได้เ กษตรกร รายได้เกษตรกรขยายตัว ชะลอลงจากระยะเดียวกันปีก่อนตาม
ปริมาณผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเป็นสาคัญ การผลิต ภาคอุตสาหกรรมหด
ตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน สอดคล้องกับอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่
อ่ อ นแอ ส าหรั บ ภาคบริ ก ารหดตั ว สู ง จากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น เนื่ อ งจากได้ รั บ
ผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจท่องเที่ยวหดตัวสูง

ตัว ชี้วั ดทางเศรษฐกิ จที่ส่ ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่
การน าเข้ า สิ น ค้ า หดตั ว
ร้ อ ยละ 7.8 จากระยะ
เดี ย วกั น ปี ก่ อ น โดยเป็ น
ก า ร ห ด ตั ว ใ น เ กื อ บ ทุ ก
หมวดสินค้า
การลงทุนภาคเอกชน
ห ด ตั ว สู ง ขึ้ น จ า ก ร ะ ย ะ
เดี ย วกั น ปี ก่ อ น ตามการ
นาเข้าสินค้าทุนจากจีนเป็น
สาคัญ
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ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

40,721
46,500

34,889
27,665

37,046

2562
2563

18,888
18,735

18,898
17,761

22,821

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

39,565

Jun
Import
39,326 34,909

40,228

35,798

37,363

38,359

38,287

36,874

16,621

Export
20,475 19,773

17,964

21,914

19,070

18,075

16,986

18,434

ใน เดื อ น กุ ม ภ าพั น ธ์ ปี 2 5 63 ภ า วะ อุ ต ส า ห กร ร ม
เครื่องจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า โดย การนาเข้า ลดลงร้อยละ 40.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า และลดลงร้อยละ 20.0 YoY ด้านการส่งออก หดตัวร้อยละ
5.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.0 YoY
การน าเข้ า มู ล ค่ า การน าเข้ า อยู่ ที่ 27,665ล้ า นบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 2,060
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 37.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หดตัว
ร้อยละ 24.0 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
นาเข้าอยู่ที่ 21,009 ล้านบาทหดตัวร้อยละ 44.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 21.2 YoY ในขณะที่ หมวด
เครื่องมือกล มีมูลค่าอยู่ที่ 4,596 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 19.8
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 16.6 YoY
การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 17,761 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าอยู่ที่ 2,780 ล้านบาท หด
ตัวร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ
2.8 YoY ด้ า นหมวดเครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรม มี มู ล ค่ า อยู่ ที่
13,106 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
และหดตัวร้อยละ 8.0 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลค่า
อยู่ที่ 1,875 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 3.9 YoY
ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาดดุล
อยู่ที่ 9,904 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
Agricultural M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

3,054
3,276

2,399
2,060

2,600

2562
2563

2,772
2,897

2,704
2,780

3,220

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2,993

May
Jun
Import
2,919
3,038

3,286

3,460

3,554

3,052

4,140

3,010

2,717

Export
2,744
2,451

2,574

2,996

2,769

3,159

2,773

2,520

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
การนาเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 2,060 ล้านบาท หดตัวร้อยละ
37.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หดตัวร้อยละ 24.0 YoY
โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องบารุงรักษา
และส่วนประกอบ อยู่ที่ 1,152.8 ล้านบาท
การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 2,780 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ
2.8 YoY โดยสิ น ค้ า ที่ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกสู ง สุ ด ได้ แ ก่
แทรกเตอร์และส่วนประกอบ อยู่ที่ 1,293.0 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้
ดุลการค้าเกินดุลอยู่ที่ 720 ล้านบาท

Analyze by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
Industrial M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

31,544
37,492

26,666
21,009

28,257

2562
2563

14,117
14,083

14,243
13,106

16,697

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

31,018

Jun
Import
30,422 26,224

31,095

27,122

28,013

29,347

28,102

28,847

11,709

Export
15,298 14,914

13,260

16,881

14,415

13,003

12,228

14,078

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
การนาเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 21,009 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 44 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 21.2
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องกังหัน
ไอพ่ น และส่ วนประกอบ (เครื่ อ งจัก รใช้ ในอุ ต สาหกรรม
ทั่วไป) อยู่ที่ 3,283.3 ล้านบาท
การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 13,106 ล้านบาทหดตัวร้อย
ละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 8.0
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องสูบ
ลม/อัดลมและส่วนประกอบ(เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม
ทั่วไป) อยู่ที่ 1,793.2 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่ 7,902 ล้านบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
Machine Tools

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

6,122
5,732

5,511
4,596

5,942

2562
2563

1,999
1,756

1,951
1,875

2,904

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

6,027

Jun
Import
5,985
5,647

5,847

5,216

5,796

5,960

6,045

5,017

2,195

Export
2,433
2,408

2,131

2,037

1,886

1,913

1,984

1,836

มูลค่าการค้าเครื่องมือกล
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
การนาเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 4,596 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 19.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ
16.6 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงสุด ได้แก่ กลุ่ม
เครื่องมือกล ตี ทุบ อัด ดัด อยู่ที่ 1,504.9 ล้านบาท
การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 1,875 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 6.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 3.9
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ หีบแบบ
หล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) 457.7
ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาด
ดุลอยู่ที่ 2,722 ล้านบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม
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Article Title Machine learning in infection management using routine electronic health records: tools, techniques, and
reporting of future technologies
C.F.Luz , M.Vollmer , J.Decruyenaere , M.W.Nijsten , C.Glasner , B.Sinha
Author
Year
Abstract

Source

2020
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.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X20300823
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“กสอ.”พลิก
วิกฤติเป็ น
โอกาส แปลง
7 บริษทั สิง่
ทอผลิต
หน้ากากผ้า
ปั้ นรายได้สู ้
โควิด-19

06/04/2020

นายณัฐพล รังสิ ตพล อธิบดีกรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม(กสอ.)เปิ ดเผยว่า ได้ผลักดัน 7 บริ ษทั สิ่ งทอ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสิ นค้า มาผลิตหน้ากากผ้า รับ
ความต้องการของประชาชนหนุนเอสเอ็มอีสร้างรายได้
ขับเคลื่อนธุรกิจแบบเร่ งด่วนสูโ้ ควิด-19 ภายใต้ โครงการ“สร้าง
มูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์”ได้แก่ 1.บริ ษทั ยงสง่า
จากัด 2.บริ ษทั มณี อินเนอร์ แวร์ จากัด 3.บริ ษทั ยูเนี่ยน ไทย
กรุ๊ ป จากัด 4.บริ ษทั เค็นเน็ตเท็กไทล์ จากัด 5.บริ ษทั เวิลด์นิ
ตติ้ง แอพพาเรล จากัด 6.บริ ษทั ไฮย์คอว์ลิต้ ีการ์เมนท์ จากัด 7.
บริ ษทั แอพพาเรล ครี เอชัน่ จากัด พร้อมชูโมเดล“มณี อินเนอร์
แวร์” ประเดิมผลิตหน้ากากผ้าสะท้อนน้ า นวัตกรรมใหม่
ป้องกันสารคัดหลัง่ และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ขานรับวิกฤติ
หน้ากากอนามัยขาดตลาด

„

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
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ทั้งนี้นายสมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวง
อุตสาหกรรมภายใต้การนาของนายสุริยะ จึงรุ่ งเรื องกิจ รมว.อุตสาหกรรมเร่ งหา
แนวทางการส่งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการใช้องค์ความรู ้ ความคิดสร้างสรรค์สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์และบริ การ ดังนั้น กสอ.มีแผนช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ให้สามารถต่อยอดสู่เชิง
พาณิ ชย์ได้อย่างยัง่ ยืน ภายใต้โครงการ “สร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์”
ผ่านการให้คาปรึ กษาแนะนาผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจให้มีศกั ยภาพยิง่ ขึ้น

โดย กสอ.ได้ดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
พร้อมแนะสิ่ งทอ 7 บริ ษทั ซึ่งครอบคลุม ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา เสื้ อผ้าแฟชัน่ ฯลฯ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสิ นค้าเดิมหันมาผลิตหน้ากากผ้าเพื่อรองรับความ
ต้องการของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างรายได้เพื่อให้ขบั เคลื่อนธุรกิจ
แบบเร่ งด่วน โดยทั้งหมดได้เริ่ มผลิตหน้ากากผ้าจาหน่ายสู่ตลาดเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตามปัจจุบนั ภาพรวมของผูป้ ระกอบการสิ่ งทอไทยมีกาลังการผลิต
หน้ากากผ้าได้มากกว่า 187,000 ชิ้นต่อวัน(ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม)

06/04/2020

„

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
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นายณัฐพล กล่าวอีกว่า บริ ษทั มณี อินเนอร์แวร์ จากัด โรงงานตัดเย็บเสื้ อผ้าสาเร็จรู ป
กว่า 19 ปี ถือเป็ นโมเดลต้นแบบของผูป้ ระกอบการในการปรับกระบวนการผลิตโดย
เป็ นผูพ้ ฒั นานวัตกรรม “หน้ากากผ้าสะท้อนน้ า” ป้องกันละอองฝอยที่เกิดจากการ
ไอ จามและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเพราะปราศจากสารประกอบฟูลออโรคาร์บอนที่
เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม โดยบริ ษทั ดังกล่าวทาง กสอ.ได้ให้คาปรึ กษาและส่งเสริ ม
ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นบั ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุดชั้นใน
สตรี สู่ชุดชั้นในระดับพรี เมียมที่มีกาลังการผลิต 30,000 ตัวต่อเดือนตามด้วยการ
พัฒนาสู่ชุดกีฬา และล่าสุดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “หน้ากากผ้า”ที่สามารถผลิต
รองรับความต้องการได้สูงถึง 40,000 ชิ้นต่อเดือน ซึ่งบริ ษทั ฯมีแผนผลักดันให้เป็ น
หนึ่งในผลิตภัณฑ์หลัก เพื่อวางจาหน่ายและสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั ในอนาคต

นางมณี เจนจรรยา กรรมการ บริ ษทั มณี อินเนอร์ แวร์ จากัดกล่าวว่าบริ ษทั ได้เข้าร่ วม
กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้ากับ กสอ.และนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีศกั ยภาพ ซึ่งบริ ษทั ผลิตหน้ากากผ้า
หลากหลายชนิด ทั้งหน้ากากผ้าที่ผลิตจากผ้าคอตตอนสาหรับจาหน่ายประชาชน
ทัว่ ไป และผลิตหน้ากากผ้าสะท้อนน้ า ป้องกันสารคัดหลัง่ จากการไอจาม เสมหะ
สาหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยมีดีไซน์ที่สวยงามสอดคล้องกับประโยชน์การใช้
งาน ซึ่งที่ผา่ นมาทางกรมฯให้การพัฒนาผูป้ ระกอบการสามารถขยายฐานการตลาด
และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพเพื่อสร้างงานและ
สร้างรายได้อย่างยัง่ ยืน
06/04/2020

„

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
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กกร.นัด
ประเมิน
ภาพรวม
ศก. หลัง
ครม.อัด
1.9ล้าน
ล้านบาท
กูว้ ิกฤติ
นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(สอท.) เปิ ดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3
สถาบัน(กกร.) ประกอบด้วย สอท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย ในวันที่8 เมษายน 2563 นี้ กกร.จะร่ วมกันพิจารณา
มาตรการแก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ชุดที่ 3 วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ตามที่
ครม.เห็นชอบ ว่า จะเป็ นอย่างไร จะช่วยประคองภาพรวมเศรษฐกิจ
ได้มากน้อยแค่ไหน จะช่วยเยียวยาผูป้ ระกอบการ รวมถึงประชาชนที่รับ
ผลกระทบเพียงพอหรื อไม่ รวมถึงจะหารื อภาพรวมเศรษฐกิจร่ วมกัน
และอาจเสนอมาตรการเพิ่มเติมกับภาครัฐ

„

08/04/2020

ที่มา :แนวหน้า
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นอกจากนี้ จะพิจารณาปรับตัวเลขการประเมินการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศไทย (จีดีพี) และการส่งออกปี 2563 จะลดลงเท่าไร จากการประชุมเดือน
มีนาคมที่ผา่ นมา ได้ลดเป้าหมายจีดีพี เหลือ 1.5-2% และคงตัวเลขการส่งออกที่ติดลบ 2
ถึง 0% ซึ่งการปรับตัวเลขครั้งนี้ ถือเป็ นเป็ นเดือนที่ 4 ติดต่อกันตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผา่ น
มา จากปกติจะพิจารณาตัวเลขเศรษฐกิจทุก 3 เดือน เนื่องจากการแพร่ ระบาดโรคโควิด-19
ทัว่ โลก ยังมีผตู ้ ิดเชื้อโดยรวม
ที่เพิ่มขึ้นทัว่ โลก รวมถึงไทยด้วย
“เอกชนมีความกังวลว่า การแพร่ ระบาดของโควิด-19 นั้น อาจไม่จบโดยเร็ว และล่าสุด
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เอง ได้คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2563 ติดลบ 5.3%
ส่วนตัวมองว่าทั้งจีดีพี ส่งออก คาดว่า จะติดลบ ส่วนกกร.จะปรับลดตัวเลขจีดีพี และ
ส่งออกอย่างไร จะต้องหารื อในที่ประชุมร่ วมกันอีกครั้ง” นายสุพนั ธุ์ กล่าว
นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ชาญอิส
สระ ดีเวล็อปเมนท์ หรื อ CI เปิ ดเผยถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่กาลังแพร่ ระบาดว่า
ส่งผลต่อภาคธุรกิจต่างๆ ทัว่ โลก โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรมที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจนโรงแรมหลายแห่งได้ประกาศหยุดดาเนินการไปบ้างแล้ว ส่วนโรงแรมในเครื อ
ของบริ ษทั ทั้งโรงแรมศรี พนั วา ภูเก็ต โรงแรม บาบาบีช คลับภูเก็ต และโรงแรมบาบาบีช
คลับ หัวหิ น ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวเช่นกัน

„
08/04/2020

ที่มา :แนวหน้า
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“ช่วงการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทุกธุรกิจต้องปรับแผนการดาเนินการให้รับมือ
สาหรับโรงแรมในกลุ่มได้เจรจาตกลงกับลูกค้าโรงแรมที่ได้จ่ายค่าที่พกั ล่วงหน้ามาแล้วให้
เลื่อนเวลาเข้าพักจนกว่าสถานการณ์จะอานวย และได้ใช้ช่วงระยะเวลานี้ ติดต่อรักษา
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและตัวแทนขาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ เชื่อมัน่ ว่าเมื่อ
สถานการณ์คลี่คลาย ภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องปรับมาตรการต่างๆ เพื่อเร่ งฟื้ นฟูการ
ท่องเที่ยว ในระยะแรกจะมุ่งเน้นที่ลูกค้าชาวไทยแบบไทยเที่ยวไทยก่อนการกลับมาของ
ลูกค้าต่างชาติ”นายสงกรานต์ กล่าว

ในส่วนของความพร้อมด้านการเงิน บริ ษทั ได้รับเงินทุนจากสถาบันการเงินสนับสนุน
โครงการทั้งที่ศรี พนั วา และชะอาหัวหิ น ตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งการก่อสร้างจะดาเนินต่อไป
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