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เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2563 ปรับดีขึ้นจากเดือนกอน จากการทยอย
ผอนคลายมาตรการป ด เมือ ง ทั้ง ในและตา งประเทศที่ สง ผลให กิจ กรรมทาง
เศรษฐกิจทยอยกลับมาดาเนินการไดมากขึ้น โดยมูลคาการสงออกสินคา ที่ไม
รวมทองคํ า เครื่ องชี้ก ารบริโ ภคและการลงทุ น ของภาคเอกชนและการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลง ขณะที่การใชจายภาครัฐขยายตัวทั้งรายจายประ
จาและรายจ า ยลงทุ น อยา งไรก็ดี ภาคการท องเที่ย วหดตัว สูง ต อเนื่อ ง จาก
มาตรการจํากัด การเดินทางระหวางประเทศที่ยังคงมีอยู
ภาคเอกชน หดตัวนอยลงจากเดือนกอน โดยการใชจายปรับดีขึ้นในทุกหมวด
เปนผลจาก การผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ทํา
ใหประชาชนออกมาใชจายมากขึ้น ประกอบกับไดรับ แรงสนับสนุนตอเนื่องจาก
มาตรการเยียวยาของภาครัฐ อยางไรก็ดี เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนยังคงหด
ตัวสูง สอดคลองกับปจจัยดานรายไดและความเชื่อมั่นที่ยังคงออนแอ ทั้งนี้ การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลงในเกือบทุกหมวดสินคาสอดคลองกับการ
สงออกและการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น
การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 24.6 จากระยะเดียวกันปกอน หดตัวสูงขึ้น
เล็กนอย เมื่อเทียบกับ เดือนกอนหนา แตหากไมรวมการสงออกทองคํา มูลคา
การสงออกหดตัวลดลงที่รอยละ 18.4 นอยลงมากเมื่อเทียบกับ รอยละ 29.0 ใน
เดือนกอน ตามการสง ออกที่ปรับดีขึ้นในเกือบทุกหมวดสินคา สอดคลองกับ
กิจ กรรมทางเศรษฐกิ จที่ ป รั บดี ขึ้ น ตามการทยอยเป ด เมื องของประเทศคู ค า
อยางไรก็ดี อัตราการหดตัวของมูลคาการสงออกสินคายังอยูในระดับสูง สะทอน
รายไดของประเทศคูคาที่ยังคงออนแอ โดยเฉพาะหมวดยานยนตและชิ้นสวน
หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ หมวดสินคา ที่มูลคาเคลื่อนไหวตามราคานามันดิบ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณ
บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
ภาคเอกชน หดตัวนอยลงจากเดือน
กอน โดยการใชจายปรับดีขึ้นในทุก
หมวดเป น ผลจาก การผ อ นคลาย
มาตรการควบคุมการระบาดของโรค
COVID-19
การนํ า เข า สิ น ค า หดตั ว ร อ ยละ
18.2 จากระยะเดียวกันปกอน โดย
เปนการหดตัวนอยลงเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนในทุกหมวดสินคาสําคัญ
การลงทุ น ภาค เอกชน หดตั ว
น อ ยลงจากเดื อ นก อ น ตามการ
ลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ
ที่ปรับดีขึ้น
รายไดเ กษตรกร รายไดเ กษตรกร
หดตัวนอยลงจากเดือนกอน
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การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 18.2 จากระยะเดียวกันปกอน โดยเปนการหดตัวนอยลง

เมื่อเทียบกับเดือนกอนในทุกหมวดสินคาสําคัญ ทั้งสินคาอุปโภคบริโภค วัตถุดิบและสินคา
ขั้นกลาง และสินคาทุน สวนหนี่งเปนผลของฐานที่ต่ํา ในระยะเดียวกันของปกอน และอีก
สวนหนึ่งเปนผลจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ปรับตัวดีขึ้น
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวนอยลงจากเดือนกอน ตามการลงทุนหมวดเครื่องจักรและ
อุปกรณที่ปรับดีขึ้น ทั้งยอดจําหนายเครื่องจักรในประเทศ ยอดจดทะเบียนรถยนต และการ
นาเขาสินคาทุน ขณะที่การลงทุนหมวดกอสราง หดตัวสูงขึ้นตามยอดจําหนายวัสดุกอสราง
อยางไรก็ตาม เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวสูง สอดคลองกับ อุปสงคทั้งในและ
ตางประเทศที่ออนแอ กาลังการผลิตสวนเกินที่ยังอยูในระดับสูง และความเชื่อมั่นของภาค
ธุรกิจ ที่แมปรับดีขึ้นบางแตยังอยูในระดับต่ํา

รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกรหดตัว นอยลงจากเดือนกอน ตามผลผลิต สิน คา
เกษตรที่กลับมาขยายตัว ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลงสอดคลองกับ
การสงออกและการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีข้ึน สาหรับภาคบริการหดตัวนอยลง
เล็กนอยจากเดือนกอน

ตัว ชี้วั ดทางเศรษฐกิ จ ที่ส ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไ ท ย ไ ด แ ก
การส ง ออกสิ น ค า หดตั ว
ร อ ยละ 24.6 จากระยะ
เ ดี ย ว กั น ป ก อ น ห ด ตั ว
สู ง ขึ้ น เล็ ก น อ ย เมื่ อ เที ย บ
กับ เดือนกอนหนา
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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 เดือนมิถุนายน ปี 2563
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

40,721
46,500

34,889
27,665

37,046
34,113

39,565
33,252

2562
2563

18,888
18,735

18,898
17,761

22,821
18,869

16,621
14,968

May

Jun
Import
39,326 34,909
26,113 29,088
Export
20,475 19,773
13,376 11,742

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

40,228

35,798

37,363

38,359

38,287

36,874

17,964

21,914

19,070

18,075

16,986

18,434

ในเดือนมิถุนายนป 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลคาการคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย
การนํ าเขา ขยายตัว รอ ยละ 11.4เมื่ อเที ยบกับ เดื อนกอ นหน า
และหดตัวรอยละ 16.7 YoY ดานการสงออก หดตัวรอยละ 12.2
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 40.6 YoY
การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูที่ 29,088 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 2,536
ลานบาท หดตัวรอยละ 2.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัว
รอยละ 10.3 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการ
นําเขาอยูที่ 22,533 ลานบาทขยายตัวรอยละ 16.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 14.1 YoY ในขณะที่ หมวด
เครื่องมือกล มีมูลคาอยูที่ 4,019 ลานบาท หดตัวรอยละ 4.9
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 28.8 YoY
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 11,742 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูที่ 1,940 ลานบาท หด
ตัวรอยละ 5.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอย 20.9
YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลคาอยูที่ 8,560 ลาน
บาท หดตัวรอยละ 12.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัว
รอยละ 42.6 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูที่
1,242 ลานบาท หดตัวรอยละ 17.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา
และหดตัวรอยละ 48.4 YoY
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 17,422 ลานบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนมิถุนายน ปี 2563
Agricultural M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

3,054
3,276

2,399
2,060

2,600
2,425

2,993
2,577

2562
2563

2,772
2,897

2,704
2,780

3,220
2,850

2,717
2,037

May
Jun
Import
2,919
3,038
2,611
2,536
Export
2,744
2,451
2,045
1,940

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

3,286

3,460

3,554

3,052

4,140

3,010

2,574

2,996

2,769

3,159

2,773

2,520

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนมิถุนายน ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 2,536 ลานบาท หดตัสรอยละ
2.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัวรอยละ 10.3 YoY
โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่องบํารุงรักษา
และสวนประกอบ อยูที่ 1,901.9 ลานบาทจากประเทศจีน
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 1,940 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 5.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 20.9
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร
และสวนประกอบ อยูที่ 888.8 ลานบาทไปประเทศญี่ปุน
ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 672 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนมิถุนายน ปี 2563
Industrial M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

31,544
37,492

26,666
21,009

28,257
26,778

31,018
26,031

2562
2563

14,117
14,083

14,243
13,106

16,697
14,343

11,709
11,326

May

Jun
Import
30,422 26,224
19,278 22,533
Export
15,298 14,914
9,824
8,560

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

31,095

27,122

28,013

29,347

28,102

28,847

13,260

16,881

14,415

13,003

12,228

14,078

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนมิถุนายน ป 2563
การนําเขา มีมูลค าอยูที่ 22,533 ลานบาท ขยายตั ว
รอยละ 16.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
14.1 YoY โดยสิน ค าที่ มี มู ลค า การนํ าเข า สูง สุ ด ได แ ก
เครื่ อ งกั ง หั น ไอพ น และส ว นประกอบ (เครื่ อ งจั ก รใช ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 3,212.0 ลานบาทจากประเทศ
สวีเดน
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 8,560 ลานบาทหดตัวรอยละ
12.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 42.6
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องสูบ
ลม/อัดลมและสวนประกอบ(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม
ทั่วไป) อยูที่ 1,349.2 ลานบาทไปประเทศจีน
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 13,973 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนมิถุนายน ปี 2563
Machine Tools

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

6,122
5,732

5,511
4,596

5,942
4,909

6,027
4,645

2562
2563

1,999
1,756

1,951
1,875

2,904
1,675

2,195
1,606

May

Jun
Import
5,985
5,647
4,224
4,019
Export
2,433
2,408
1,507
1,242

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

5,847

5,216

5,796

5,960

6,045

5,017

2,131

2,037

1,886

1,913

1,984

1,836

มูลคาการคาเครื่องมือกล
เดือนมิถุนายน ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 4,019 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 4.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 28.8
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบแบบ
หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูที่ 1,344.4 ลานบาท
จากประเทศจีน
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 1,242 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 17.6 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อนก อ นหน า และหดตั ว รอ ยละ
48.4 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก หีบ
แบบหล อ แก ว โลหะ ยาง และพลาสติ ก (เครื่ อ งมื อ กล)
412.7 ลานบาทไปประเทศสหรัฐอเมริกา
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 2,777 ลานบาท
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Article Title Who loses income during the COVID-19 outbreak? Evidence from China
Yue Qiana , Wen Fan
Author
Year
Abstract

Source

2020
The COVID-19 pandemic has transformed every facet of society. In addition to directly affecting population health,
the economic impact of this social shock has begun to be palpable at the individual level. Situated in this context,
this research note draws on data collected from Mainland China in March–April, 2020 to examine the individuallevel economic toll of the COVID-19 outbreak. We investigate how individuals’ income (when surveyed) has
changed relative to before the outbreak, and pay particular attention to the potentially unequal distribution of
economic vulnerability based on structural (dis)advantages and COVID-19 related conditions. We show that
education, family economic status, Communist Party membership, state-sector employment, and urban hukou—all
long-standing status markers in China—mitigate the adverse effects of the COVID-19 outbreak on individuals’
income losses. In addition, people who live in families or regions that were hit harder by COVID-19 are more likely
to experience income losses. Taken together, this study shows that the COVID-19 pandemic not only exacerbates
pre-existing social inequalities but also creates new forms of disparities. Therefore, instead of acting as a great
equalizer, the pandemic may well magnify the social distribution of economic vulnerability. To alleviate inequality
and aid post-pandemic recovery, public policies need to be oriented toward vulnerable and marginalized
populations.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0276562420300585

Fig. 1. Predicted Probabilities of Partial Income Loss Associated with the COVID-19 Outbreak,
by Key Independent Variables.
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DITPเผย
“รถ
แทรกเตอร์เครือ่ งจักร
เกษตร” มี
โอกาส
ส่งออกตลาด
อินเดีย
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ (DITP) เปิ ดเผยว่ากรมฯ ได้รบั รายงานจากสํานักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน อินเดียถึงแนวโน้ม
ความต้องการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพราะขณะนีอ้ ินเดียกําลัง
เข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกผลผลิตในภาคการเกษตรทําให้ตอ้ งการ
เครื่องจักรกลการเกษตร โดยเฉพาะรถแทร็กเตอร์มากขึน้ และยัง
ต้องการรถไถพรวน เครื่องมือปั กกล้า เครื่องเกี่ยวข้าว เครื่องตัดอ้อย
เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตร และอุปกรณ์และชิน้ ส่วนเพิ่มมาก
ขึน้ ด้วย
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“อินเดียเป็ นหนึ่งในประเทศผูน้ าํ ด้านการเกษตรของโลกมีผลผลิตภาคเกษตร
หลากหลายประเภท เช่น ฝ้ายและเส้นใยธรรมชาติ พืชหัว ถั่วเมล็ดแห้งมะพร้าว อ้อย พืชผัก
ต่างๆ และเป็ นผูผ้ ลิตข้าวสาลีและข้าวรายสําคัญของโลก
แต่ในช่วงการปิ ดประเทศช่วงโควิด-19ส่งผลให้ภาคเกษตรของอินเดียได้รบั ความเสียหาย
จากการขาดแคลนแรงงานเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวและผลผลิตยังได้รบั ผลกระทบจากการ
ระงับการขนส่ง และขณะนี ้ เป็ นฤดูการผลิตใหม่จงึ ต้องเร่งเพาะปลูก ทําให้มีความต้องการ
เครื่องไม้เครื่องมือที่จะนําไปใช้เพิ่มขึน้ ”
นางสาวจิตติมา นาคมโนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจน
ไน อินเดีย กล่าวว่ารัฐบาลอินเดียกําลังใช้นโยบายสนับสนุนเกษตรกร ในการซือ้ รถ
แทรกเตอร์และเครื่องจักรทางการเกษตรต่างๆ โดยให้การอุดหนุนร้อยละ 25 ของราคา
เครื่องจักร ทําให้มีความต้องการซือ้ รถแทรกเตอร์และเครื่องจักรทางการเกษตรเพิ่มขึน้ จึง
เป็ นโอกาสของผูป้ ระกอบการไทย ที่จะขยายตลาดรถแทรกเตอร์ เครื่องจักรเกษตรกร
อุปกรณ์และชิน้ ส่วนเครื่องจักรเข้ามาในตลาดอินเดีย
ทัง้ นีแ้ ม้อินเดียจะผลิตเครื่องจักรเกษตรอยู่แล้ว แต่ยงั มีความต้องการนําเข้าจากต่างประเทศ
โดยแหล่งนําเข้าหลักมาจากจีน อิตาลี ญี่ปนุ่ และเยอรมนี ในช่วงปี 2562 มีการนําเข้ารวม
16.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และในช่วง 2 เดือนของปี 2563 (มกราคม – กุมภาพันธ์)ไทยเป็ น
แหล่งนําเข้าเครื่องจักรเกษตรอันดับที่ 5ของอินเดียรองจากจีน เดนมาร์ก อิตาลี และญี่ปนุ่
โดยสินค้าส่งออกสําคัญของไทยยังกระจุกอยู่ในกลุ่มชิน้ ส่วนเครื่องจักรกลเกษตร แต่ผลจาก
ความต้องการที่เพิ่มขึน้ ทําให้ไทยมีโอกาสส่งออกรถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรเกษตรได้
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“ตอนนีอ้ ินเดียนําเข้าเครื่องจักรเกษตรจากจีนเป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจากปั จจัย
ด้านราคาแต่จากกระแสต่อต้านสินค้าจีนในอินเดียที่ขยายวงกว้างมากขึน้ จึงจะเป็ นโอกาส
ให้กบั ประเทศต่างๆ ที่จะนําเสนอทางเลือกใหม่ให้กบั ภาคเกษตรของอินเดียและไทยมี
ศักยภาพในการผลิตเครื่องมือ และเครื่องจักรเกษตรอยู่มากจึงควรพิจารณาขยายการ
ส่งออกมายังอินเดียเพราะรูปแบบการผลิตภาคเกษตรคล้ายคลึงกับไทย ไม่ว่าจะเป็ นการ
ปลูกข้าว อ้อยพืชสวนพืชไร่ต่างๆ” นางสาวจิตติมากล่าว
อย่างไรก็ตามมีรายงานยอดจําหน่ายของบริษัทผูผ้ ลิตเครื่องจักรเกษตร เช่น มหินทราแอนด์
มหินทราโซนาลิกาแทร็กเตอร์ หรือเอสคอร์ต อะกริ แมชชินเนอรี ต่างก็ขยายตัวเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 12 ในเดือนมิถนุ ายน 2563 โดยบริษัทมหินทราแอนด์มหินทรา ผูผ้ ลิตรถแทร็กเตอร์ และ
เครื่องจักรเกษตรอันดับหนึ่งของโลกจากอินเดีย รายงานยอดขายรถแทร็กเตอร์และ
เครื่องจักรเกษตรในช่วงเดือนมิถนุ ายน2563มียอดจําหน่าย 35,844 คัน ขณะที่บริษัท โซนา
ลิกา แท็กเตอร์ขายได้จาํ นวน 13,691 คัน และบริษัท เอสคอร์ต อะกริแมชชินเนอรี มี
ยอดขายในช่วงเดียวกัน จํานวน 12,623 คัน
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กสอ.
เดินเครือ่ ง
อินดัส
ตรีบบั เบิล
จับคู่
อุตสาหกรรม
ไทย-ญีป่ ุ่ น
70 กิจการ

นายณัฐพล รังสิ ตพล อธิ บดีกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม (กสอ.)
เปิ ดเผยว่า จากแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยของ นาย
สุริยะ จึงรุ่ งเรื องกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในการจับคู่ธุรกิจกัน
ระหว่างประเทศด้านอุตสาหกรรมเพื่อการเป็ นคู่การค้าที่ปลอดภัย
จากโควิด-19 หรื ออินดัสตรี บบั เบิล (Industry bubble)กรมส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม (กสอ.) ได้ขานรับและเร่ งดําเนินการ โดยได้หารื อ
กับองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและนวัตกรรม
ภูมิภาคแห่ งญี่ปุ่น(Organization for Small & Medium Enterprises
and Regional Innovation : SMRJ) โดยจับคู่อุตสาหกรรมผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเชื่อมเป็ นอินดัสตรี บบั เบิล ไทย-ญี่ปุ่น
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นายณัฐพลกล่าวเสริ มว่า อินดัสตรี บบั เบิล ไทย-ญี่ปุ่น ดําเนินการผ่าน
แพลตฟอร์มทีก๊ดู เทค (T-GoodTech) แพลตฟอร์มที่มีการซื้ อขาย แลกเปลี่ยนข้อมูล
ตลอดจนจับคู่ธุรกิจ ที่มีผปู ้ ระกอบการไทยเป็ นสมาชิกอยูก่ ว่า 4,000 กิจการ เชื่อมต่อกับ
แพลตฟอร์มเจกู๊ดเทค (J-GoodTech)แพลตฟอร์มเอสเอ็มอีรายใหญ่ที่มีฐานข้อมูลธุรกิจ
กว่า 20,000กิจการ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ อีกมายมายที่เข้ามา
หาคู่คา้
ทั้งนี้ ถือเป็ นโอกาสสําคัญของผูป้ ระกอบการไทยในการจับคู่ทางธุรกิจที่
สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละกิจการ ทั้งยังมีส่วนช่วยในการช่วยประชาสัมพันธ์กิจการ
ให้เป็ นที่รู้จกั ในระดับนานาชาติและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามความต้องการของ
ธุรกิจ ร่ วมทั้งเป็ นการเจรจาทางธุรกิจที่ปลอดภัย ปลอดโรค และมีความน่าเชื่อถือ ทําให้
ธุรกิจเจริ ญเติบโตเป็ นจํานวนมาก ทั้งนี้ ที่ผา่ นมา กสอ. สามารถสนับสนุนและผลักดันให้
เกิดการจับคู่อุตสาหกรรมได้กว่า 70 กิจการ และคิดเป็ นการสร้างรายได้ให้ประเทศผ่าน
การส่งออกถึง 400 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี แนวโน้มการเติบโตของระบบการค้าออนไลน์ในประเทศไทย มี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี พ.ศ. 2562 มีอตั ราการเติบกว่า 8.71% ซึ่งคาดว่าใน
ปี พ.ศ. 2563 จะเติบโตกว่า 35% ดังนั้น การดําเนิ นการอินดัสตรี บบั เบิล ไทย-ญี่ปุ่น จะ
ได้รับความสนใจจากผูป้ ระกอบการในการพัฒนาศักยภาพเพื่อรอบรับรู ปแบบการดําเนิ น
ธุรกิจในยุคปัจจุบนั ทั้งยังสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กบั อุตสาหกรรมไทย เพื่อความ
พร้อมในการก้าวสู่ “ห่ วงโซ่มูลค่าระดับโลก” ได้ในอนาคต นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย
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