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เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2563 หดตัวในอัตราสูงขึ้นเม่ือเทียบกับการหด

ตัวในเดือนกอน จากปจจัยชั่วคราว ที่หมดลง และอีกสวนหนึ่งเปนผลจากฐานที่

สูงในปกอน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนกลับมาหดตัวจากท่ีขยายตัว ได

เล็กนอยในเดือนกอน หลังปจจัยชั่วคราววันหยุดยาวพิเศษหมดลง มูลคาการ

สงออกสินคาท่ีไมรวมทองคํายังเพ่ิมขึ้น จากเดือนกอน แตหดตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบ

กับระยะเดียวกันปกอน เชนเดียวกับเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวสูงขึ้น 

โดยสวนหนึ่งจากผลของฐานสูงในปกอน ขณะท่ีการใชจายภาครัฐกลับมาหดตัว

จากการเบิกจายรายจายประจาท่ีลาชา สวนภาคการทองเท่ียวยังหดตวัสูงจากผล

ของมาตรการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศ

ภาคเอกชน กลับมาหดตัวจากท่ีขยายตัวไดเล็กนอยในเดือนกอน ตามการใชจาย

ท่ีปรับตัวลดลง ในเกือบทุกหมวด เนื่องจากปจจัยชั่วคราววันหยุดยาวพิเศษใน

เดือนกอนหมดลง ซึ่งสงผลใหการใชจายในหมวดสินคาไมคงทนกลับมาหดตัว 

และหมวดบริการหดตัวสูงขึ้น ประกอบกับมีผลของฐานสูงในปกอนจากผลของ

มาตรการกระตุนการใชจาย ของภาครัฐ อยางไรก็ดี การบริโภคภาคเอกชน

โดยรวมยังอยูในทิศทางของการฟนตัว สอดคลองกับปจจัยสนับสนุนกาลังซื้อ ท่ี

ทยอยปรับดีขึ้น ท้ังการจางงาน รายไดของครัวเรือนท้ังในและนอกภาค

เกษตรกรรม และความเชื่อมั่นผูบริโภค ประกอบกับไดรับแรงสนับสนุนจาก

มาตรการภาครัฐตอเนื่อง

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 5.6 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการ

สงออกทองคํา มูลคาการสงออกหดตัวรอยละ 5.0 โดยเปนการหดตัวสูงขึ้น

เล็กนอยเทียบกับเดือนกอนตามการสงออกในบางหมวดสินคา โดยเฉพาะสินคา 

ท่ีมูลคาเคล่ือนไหวตามราคาน้ํามัน สินคาเกษตร และสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีผล

ของฐานสูงในปกอน อยางไรก็ดี การสงออก บางหมวดสินคายังมีทิศทางปรับดี

ขึ้นตอเนื่อง อาทิ เครื่องใชไฟฟา เครื่องจักรและอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส และยาน

ยนต อยางไรก็ดี การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตวันอยลงจากการผลิตหมวดยาน

ยนตและหมวดปโตรเลียมเปนสําคัญ ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลของฐานท่ีต่ําในปกอน

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณ

บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

รายไดเกษตรกร ขยายตัวสูงข้ึนจาก

ระยะเดียวกันปกอนตามราคาสินคา

เกษตรเปนสําคัญ 
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สัญญาณลบ ตอ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก 

ภาคเอกชน กลับมาหดตัว

จากท่ีขยายตัวไดเล็กนอย

ในเดือนกอน ตามการใช

จายท่ีปรับตัวลดลง ใน

เกือบทุกหมวด 

การสงออกสินคา หดตัว

รอยละ 5.6 จากระยะ

เดียวกันปกอน

การนําเขาสินคา หดตัว

รอยละ 12.1 จากระยะ

เดียวกันปกอน

การลงทุนภาคเอกชน หด

ตัวสูงข้ึนจากเดือนกอน 

ตามการลงทุนท้ังหมวด

เครื่องจักรและอุปกรณ 

และ หมวดกอสราง

การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 12.1 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการนําเขา

ทองคํา มูลคาการนําเขา หดตัวรอยละ 9.9 โดยเปนการหดตัวสูงข้ึนจากเดือนกอนในเกือบ

ทุกหมวดสินคา ท้ังการนําเขาเชื้อเพลิง สินคาอุปโภคบริโภค และสินคาทุน สอดคลองกับ

การใชจายภายในประเทศท่ีหดตัว

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวสูงข้ึนจากเดือนกอน ตามการลงทุนท้ังหมวดเครื่องจักรและ

อุปกรณ และ หมวดกอสราง โดยการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณหดตัวสูงข้ึนตาม

การนําเขาสินคาทุนเปนสําคัญ ขณะท่ีการลงทุนหมวดกอสรางกลับมาหดตัวเล็กนอยตาม

พ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสราง สอดคลองกับกิจกรรมการกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีลดลง

รายไดเกษตรกร ขยายตัวสูงข้ึนจากระยะเดียวกันปกอนตามราคาสินคาเกษตรเปนสําคัญ 

ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลงจากหมวดยานยนตและปโตรเลียมท่ีมีผลของ

ฐานต่ํา สําหรับภาคบริการหดตัวนอยลงตามภาคการคาเปนสําคัญ





รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพ่ือสรางประโยชนของขอมูลตอการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 

ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-712-4402-7
http://miu.isit.or.th
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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 34,113 33,252 26,113 29,088 29,321 32,694 34,006 30,846

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 18,869 14,968 13,376 11,742 15,589 16,618 18,150 18,669

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนตุลาคม ปี 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนตุลาคมป 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดอืนกอนหนา โดย 

การนําเขา หดตัวรอยละ 9.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

หดตัวรอยละ 19.6 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานการสงออก 

ขยายตัวรอยละ 2.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว

รอยละ  3.3 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 30,846 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 2,853

ลานบาท หดตัวรอยละ 6.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัว

รอยละ 14.1 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานหมวดเครื่องจักร

อุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 23,270 ลานบาทหดตัวรอย

ละ 10.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 20.7

เมื่อเทียบกับปกอนหนา ในขณะท่ี หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยู

ท่ี 4,723 ลานบาท หดตัวรอยละ 4.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอน

หนา และหดตัวรอยละ 20.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 18,669 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูท่ี 3,985 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 24.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว

รอย 26.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานหมวดเครื่องจักร

อุตสาหกรรม มีมูลคาอยูท่ี 12,749 ลานบาท หดตัวรอยละ 5.7

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 2.0 เมื่อเทียบกับ

ปกอนหนา ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 1,935 ลาน

บาท ขยายตัวรอยละ 35.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ  1.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดุล

อยูท่ี 12,362 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนตุลาคม 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 2,425 2,577 2,611 2,536 2,651 3,012 3,038 2,853

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 2,850 2,037 2,045 1,940 2,832 3,051 3,190 3,985

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 2,853 ลานบาท หดตัวรอยละ 

6.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัวรอยละ 14.4 เมื่อ

เทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด 

ไดแก เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,727.3

ลานบาท จากประเทศจีน

การสงออก  มีมูลคาอยูท่ี 3,985 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 24.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย

ละ 26.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการ

สงออกสูงสุด ไดแกแทรกเตอรและสวนประกอบอยู ท่ี 

1,621.5 ลานบาท ไปประเทศฟลิปปนส

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาเกินดุลอยูท่ี  947 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนตุลาคม ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนตุลาคม 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 26,778 26,031 19,278 22,533 22,456 25,218 25,999 23,270

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 14,343 11,326 9,824 8,560 11,302 12,032 13,527 12,749

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 23,270 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 10.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

20.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขา

สูงสุด ไดแก  2,625.1 (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) 

อยูท่ี 2,625.1 ลานบาท จากประเทศญี่ปุน

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 12,749 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 2.0

เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออก

สูงสุด ไดแก  เครื่องสูบลม/ อัดลมและสวนประกอบ

(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 2,051.3 ลาน

บาทประเทศจีน

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 10,521 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนตุลาคม ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนตุลาคม 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 4,909 4,645 4,224 4,019 4,214 4,464 4,969 4,723

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 1,675 1,606 1,507 1,242 1,455 1,535 1,434 1,935

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนตุลาคม ป 2563

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 4,723 ลานบาท หดตัวรอยละ 

4.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 20.7

เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด 

ได แก  หีบแบบหลอแก ว  โลหะ ยาง และพลาสติก  

(เครื่องมือกล)  อยูท่ี 1,509.2 ลานบาท จากประเทศจีน 

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 1,935 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 35 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 

1.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออก

สูงสุด ไดแก  หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก 

(เครื่องมือกล) อยูท่ี  519.1 ลานบาท ไปประเทศญี่ปุน   

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 2,788 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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Article Title Farming systems and Conservation Agriculture: Technology, structures and agency in Malawi

Author Eleanor K.K.Jew , Stephen Whitfield , Andrew J.Dougill , David D.Mkwambisi , Peter Steward

Year 2020

Abstract Conservation Agriculture (CA) is advocated as an agricultural innovation that will improve smallholder famer 

resilience to future climate change. Under the conditions presented by the El Niño event of 2015/16, the 

implementation of CA was examined in southern Malawi at household, district and national institutional levels. 

Agricultural system constraints experienced by farming households are identified, and in response the 

technologies, structures and agency associated with CA are evaluated. The most significant constraints were 

linked to household health, with associated labour and monetary impacts, in addition to the availability of external 

inputs of fertiliser and improved seed varieties. Our findings show that such constraints are not adequately 

addressed through current agricultural system support structures, with the institutions surrounding CA (in both 

Government extension services and NGO agricultural projects) focusing attention predominantly at field level 

practice, rather than on broader system constraints such as education and health support systems. Limited 

capacity within local institutions undermines long term efforts to implement new technologies such as CA. It is 

vitally important that the flexibility of farmers to adapt new technologies in a locally-appropriate manner is not 

closed down through national and institutional aims to build consensus around narrow technical definitions of a 

climate-smart technology such as CA. To enable farmers to fully utilise CA programmes, interventions must take a 

more holistic, cross-sectoral approach, understanding and adapting to address locally experienced constraints. 

Building capacity within households to adopt new agricultural practices is critical, and integrating healthcare 

support into agricultural policy is a vital step towards increasing smallholder resilience to future climate change.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837718310561
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แนวโนม้
อตุสาหกรรม 
2564 ยา-
อาหารโต

ต่อเนื่อง อตุฯ 
หลกัเริม่ฟ้ืน
ตวั ก.อตุฯ ชี้
เอกชนตอ้ง

ปรบัตวัใหท้นั
ความตอ้งการ

ยุค New 
Normal
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นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เปิดเผยวา่ สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ไดส้ง่ผลกระทบตอ่พฤติกรรม

ผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นแปลงสูชี่วิตวิถีใหม ่(New Normal) ท่ีเนน้สนิคา้จาํเป็นมากขึน้ เช่น สนิคา้

กลุม่อปุโภคและบรโิภค โดยผลการศกึษาของสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (สศอ.) ได้

ประมาณการขยายตวัของอตุสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้เป็นอตุสาหกรรมเดน่ท่ีขยายตวัตอ่เน่ืองใน

ปี 2564 ซึง่มาจากปัจจยัดา้นความตอ้งการในการรกัษาโรค และความกงัวลจากสถานการณ์

โควิด-19 ไดแ้ก่ อตุสาหกรรมเภสชัภณัฑแ์ละอตุสาหกรรมอาหาร คาดวา่ทัง้ปี 2563 จะ

ขยายตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 17.5 เมื่อเทียบจากปีก่อน เช่นเดียวกนักบัอตุสาหกรรมถงุมือยางท่ี

คาดวา่ในปี 2563 จะขยายตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 23.2 เมื่อเทียบจากปีก่อน จากความตอ้งการใช้

ทางการแพทยท่ี์เพ่ิมขึน้ทัง้ในและตา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในตลาดประเทศ

สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร และญ่ีปุ่ น ในขณะท่ีอตุสาหกรรมอาหาร (ไมร่วมนํา้ตาล) 

คาดวา่ทัง้ปี 2563 จะขยายตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.2 เมื่อเทียบจากปีก่อน โดยไดร้บัอานิสงสจ์าก

การสาํรองสนิคา้ทัง้ตลาดในประเทศและสง่ออก นอกจากนีย้งัมีอตุสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟา้

ชนิดท่ีใชใ้นครวัเรอืน คาดวา่ในปี 2563 จะขยายตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.0 เมื่อเทียบจากปีก่อน 

จากความตอ้งการใชส้นิคา้ประเภทตูเ้ย็น เตาอบไมโครเวฟและกระติกนํา้รอ้น เน่ืองจาก

ผูบ้รโิภคยงัมีความตอ้งการสาํรองอาหารสดไวท่ี้บา้นเพ่ิมขึน้ ประกอบกบัผูป้ระกอบการมีการ

ลดราคาสนิคา้ สว่นเครือ่งซกัผา้มีการสง่ออกไปตลาดอาเซียนเพ่ิมขึน้



‟

„
ท่ีมา : M Report

ในขณะท่ีอตุสาหกรรมหลกั เช่น อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละยางลอ้ อตุสาหกรรมปิโตรเลยีมอตุสาหกรรม

เหลก็และเหลก็กลา้เริม่ฟ้ืนตวัตามปัจจยัการฟ้ืนตวัของการบรโิภคของภาคเอกชนหรอืครวัเรอืน และการจา้งงานเริม่กลบัเขา้สู่

ภาวะใกลเ้คียงปกติแลว้ ประกอบกบัสถานการณเ์ศรษฐกิจของประเทศคูค่า้ท่ีเริม่กลบัมาดีขึน้ รวมถึงมาตรการภาครฐัท่ีมี

โครงการฟ้ืนฟแูละกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ ทัง้นี ้กระทรวงอตุสาหกรรมไดเ้รง่ขยายการพฒันาและการสง่เสรมิการ

ลงทนุมุง่ยกระดบัอตุสาหกรรมหลกัและอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศไทยใหข้ยายตวัเพ่ิมขึน้

ในอนาคต

“อตุสาหกรรมอาหารและเภสชัภณัฑจ์ะเป็นอตุสาหกรรมดาวรุง่ในปี 2564 เน่ืองจากสามารถตอบสนองตอ่พฤติกรรมการ

บรโิภคท่ีเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ได ้แตใ่นภาพรวมภาคอตุสาหกรรมผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งปรบัตวั โดยเฉพาะการใช้

เทคโนโลยีในการยกระดบัภาคอตุสาหกรรมเพ่ือลดตน้ทนุและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนั ปรบัเปลีย่นรูปแบบการ

จดัการหว่งโซก่ารผลติ มุง่ใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ลดการปลอ่ยมลภาวะและสรา้งเศรษฐกิจสเีขียว สามารถตอบสนองตอ่

ความตอ้งการสนิคา้ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มท่ีกาํลงัขยายตวัอยูท่ั่วโลก เพ่ือรกัษาฐานการผลติท่ีสาํคญัของโลกและพฒันา

สนิคา้ท่ีมีเทคโนโลยีและนวตักรรมใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดโลกไดอ้ยา่งยั่งยืน” นายสรุยิะ กลา่วปิดทา้ย

นายทองชยั ชวลติพิเชฐ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยวา่ สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ

ไวรสัโควิด-19 ไดส้ง่ผลใหผู้บ้รโิภคตอ้งเปลีย่นแปลงรูปแบบการบรโิภคและตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยีมากขึน้ ดงันัน้ 

ผูป้ระกอบการไทยจาํเป็นตอ้งปรบัตวัใหส้อดรบักบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในยคุนิวนอรม์อล โดยการนาํเทคโนโลยีมาปรบั

ใชใ้นภาคอตุสาหกรรมและสรา้งนวตักรรมท่ีสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ปรบัรูปแบบการจดัการตลอด

หว่งโซก่ารผลติ รวมถึงตอ้งตระหนกัในเรือ่งสิง่แวดลอ้มมากขึน้ โดยผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

1. การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี ท่ีทาํใหต้น้ทนุการผลติลดลง เช่น เทคโนโลยีดิจิทลัท่ีทาํใหก้ารซือ้ของและการทาํธุรกรรม

ทางการเงินมาอยูบ่นสมารท์โฟน เทคโนโลยีแพลตฟอรม์ท่ีเป็นสือ่กลางระหวา่งผูซ้ือ้และผูข้ายทาํใหเ้กิดเศรษฐกิจเชิงแบง่ปัน

โดยไมผ่า่นตวัแทนจาํหนา่ย ซึง่ผูข้ายสามารถขายสนิคา้กบัผูซ้ือ้ไดโ้ดยตรง

2. หว่งโซก่ารผลติ เมื่อระบบอตัโนมตัิและหุน่ยนตส์ามารถทาํงานแทนคนไดเ้กือบทัง้หมด ทาํใหห้ลายธุรกิจซึง่เดิมกระจาย

ขัน้ตอนการผลติไปหลายๆ ท่ีทั่วโลก ยา้ยกลบัมาผลติในภมูิภาคมากขึน้ หรอืดงึขัน้ตอนการผลติกลบัไปผลติภายในประเทศ

ปลายทางเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดเ้รว็ขึน้ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ประเทศไทยเน่ืองจากเป็นเศรษฐกิจท่ีพึง่พา

การสง่ออกและภาคอตุสาหกรรมสว่นใหญ่
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3. สิง่แวดลอ้ม ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่สง่ผลตอ่การดาํเนินธุรกิจและการใชชี้วติของ

ประชากรโลก โดยคาดวา่ในอนาคตนํา้สะอาดจะเป็นสิง่ท่ีขาดแคลน สง่ผลตอ่การดาํเนินธุรกิจและการใชชี้วิตของประชากร

โลก อีกทัง้ยงัมคีวามเสีย่งดา้นกฎเกณฑห์รอืมาตรฐานในการทาํธรุกิจท่ีตอ้งคาํนงึถึงสิง่แวดลอ้มเป็นสาํคญัและใหค้วามสาํคญั

กบัการพฒันาอยา่งยั่งยืนมากขึน้

4. แรงงาน จากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรในอนาคตอีก 15-20 ปี ขา้งหนา้ ประเทศไทยกาํลงัเป็นประเทศท่ีกา้วเขา้สู่

สงัคมสงูวยั มีจาํนวนผูส้งูอายมุากขึน้และคนวยัทาํงานนอ้ยลง สง่ผลตอ่โครงสรา้งแรงงานท่ีเปลีย่นไปทาํใหก้ารทาํธุรกิจในรูป

แบบเดิมท่ีตอ้งใชแ้รงงานจาํนวนมากอาจไมเ่หมาะสม ภาคธุรกิจจึงตอ้งปรบัรูปแบบการผลติจากการเนน้ความไดเ้ปรยีบจาก

ตน้ทนุคา่แรงหรอืใชแ้รงงานจาํนวนมากเปลีย่นเป็นการสรา้งมลูคา่เพ่ิมของอตุสาหกรรม  นายทองชยั กลา่วปิดทา้ย
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สนิเชื่อ 
“SMEs One” 
รอบ 3 วงเงนิ 
2,000 ลา้น 

เปิดใหย้ืน่ขอกู ้
ไดต้ ัง้แต่ 15 
ธ.ค.63 นี้

นายวีระพงศ ์มาลัย ผู้อาํนวยการสาํนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (สสว.) กลา่วในงานแถลงขา่วการเปิดรบัคาํขอกูโ้ครงการสนบัสนนุ SMEs รายยอ่ย หรือสินเช่ือ “SMEs 

One” รอบ 3 วา่ ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหผู้ป้ระกอบการไมส่ามารถเขา้โครงการสินเช่ือ “SMEs One” ของ สสว. ได ้

เน่ืองจากมีปัจจยัหลกัมาจากผูย่ื้นกูข้าดคณุสมบตัติามกาํหนดของโครงการนี ้เชน่ รายไดไ้มเ่ป็นไปตามนิยาม 

ไมมี่การจดทะเบียนพาณิชย ์ธุรกิจไมเ่ขา้ขา่ย และไดร้บัสินเช่ือไปแลว้จากกองทนุอ่ืนไปแลว้ เป็นตน้

ผอ.สสว. เผยตอ่วา่ จากปัจจยัเหลา่นี ้สง่ผลใหส้ถานะของโครงการสนบัสนนุ SMEs รายยอ่ย หรือโครงการ

สินเช่ือ “SMEs One” วงเงิน 4,890 ลา้นบาท ซึ่ง สสว. ไดม้อบใหธ้นาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มแหง่ประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นหนว่ยรว่มดาํเนินการในการปลอ่ยสินเช่ือ รอบท่ี 1 เม่ือ

วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 และรอบท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 ท่ีผา่นมา ซึ่งเดมิมีผูย่ื้นคาํขอสินเช่ือครบตาม

จาํนวนแลว้ แตเ่ม่ือตรวจสอบคดักรองพบวา่ ผูย่ื้นขอกูส้ว่นใหญ่ขาดคณุสมบตั ิทาํใหย้งัมีวงเงินเหลือ

ดว้ยเหตนีุ ้สสว. จะดาํเนินการเปิดรบัคาํขอกูส้ินเช่ือ “SMEs One” รอบ 3  วงเงินรวม 2,000 ลา้นบาท  ซึ่งการ

เปิดรอบนี ้สสว. จะดาํเนินการรว่มกบัหนว่ยงานพนัธมิตร ไดแ้ก่ 1.สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 2.สภา

หอการคา้แหง่ประเทศไทย 3.สมาพนัธเ์อสเอ็มอีไทย 4.สภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย และ 5.สภา

เกษตรกรแหง่ชาต ิโดยจะเปิดใหแ้จง้ความประสงคย่ื์นกูผ้า่นหนว่ยงานพนัธมิตร 5 แหง่ดงักลา่ว ตัง้แตเ่วลา 

9.00 น. ของวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป โดยจะปิดรบัคาํขอ เม่ือวงเงินย่ืนกูเ้ตม็จาํนวน



„

‟ นายสมานพงษ์ เกลีย้งลาํยอง รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในฐานะหนว่ยงานรว่มดาํเนินการ กลา่ววา่ กระบวนการ

ย่ืนขอสินเช่ือ SMEs One รอบ 3 ไดร้บัความรว่มมืออยา่งดีย่ิงจากหนว่ยงานพนัธมิตร 5 แหง่ ชว่ยทาํหนา้ท่ีคดั

กรองคณุสมบตัเิบือ้งตน้ของสมาชิกท่ีตอ้งการย่ืนขอสินเช่ือ จากนัน้ จะรวบรวมคาํขอกูแ้ละเอกสารประกอบย่ืน

กู ้สง่ตอ่ให ้SME D Bank เพ่ือพิจารณาอาํนวยสินเช่ือตอ่ไป ซึ่งกระบวนการดงักลา่ว ชว่ยคดักรองกลุม่ผิด

คณุสมบตัอิอกไปตัง้แตแ่รก ทาํใหป้ระหยดัเวลาในการทาํงานพรอ้มชว่ยใหพ้บผูป้ระกอบการเปา้หมายตวัจรงิท่ี

ยงัดาํเนินธุรกิจอยูต่อ่เน่ืองและสามารถพาถึงแหลง่ทนุไดร้วดเรว็ 

ทัง้นี ้ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการย่ืนขอสินเช่ือ SMEs One สามารถตดิตอ่แจง้ความประสงคไ์ดย้งัหนว่ยงานท่ีเป็น

สมาชิกอยู ่หรือตดิตอ่ไปยงัหนว่ยงานท่ีไดร้บัการสนบัสนนุจาก 5 หนว่ยงานพนัธมิตร 

สาํหรบัสินเช่ือ “SMEs One”  เป็นโครงการความรว่มมือระหวา่ง สสว. กบั SME D Bank  สนบัสนนุ

ผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีทั่วไป เอสเอ็มอีธุรกิจทอ่งเท่ียวและบรกิาร และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ถึงแหลง่ทนุดอกเบีย้

ต ํ่า เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน เสรมิสภาพคลอ่ง ลงทนุ ขยายกิจกรรม ปรบัปรุง ซอ่มแซม ยกระดบั

มาตรฐานการใหบ้รกิาร คดิอตัราดอกเบีย้ 1% ตอ่ปี ผอ่นนานสงูสดุ 7 ปี ปลอดชาํระคืนเงินตน้สงูสดุไมเ่กิน 1 ปี 

กาํหนดวงเงินย่ืนกู ้สาํหรบับคุคลธรรมดา วงเงินกูไ้มเ่กิน 5 แสนบาท นิตบิคุคลหรือบคุคลธรรมดาท่ีจดทะเบียน

ภาษีมลูคา่เพิ่ม (VAT) วงเงินกูไ้มเ่กิน 3 ลา้นบาท กาํหนดหลกัประกนั กรณีบคุคลธรรมดา ตอ้งมีบคุคลท่ี

นา่เช่ือถือคํา้ประกนั ตามเกณฑ ์สสว. กรณีนิตบิคุคลใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามคํา้ประกนั 

ดา้นคณุสมบตัติอ้งเป็นสมาชิก สสว. อีกทัง้ไมเ่คยไดร้บัความชว่ยเหลือจากสินเช่ือกองทนุพฒันาเอสเอ็มอีตาม

แนวประชารฐั โครงการเงินทนุพลิกฟ้ืนวิสาหกิจขนาดยอ่ม และโครงการฟ้ืนฟกิูจการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม  อีกทัง้ ผูข้ออนมุตัสิินเช่ือตอ้งไมเ่ป็นหนี ้NPLs ไมถ่กูดาํเนินคดี ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย

ท่ีมา : M Report



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอมูลและวิเคราะหอุตสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ตอ 211-213

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ติดตอทีมงาน MIU ไดท่ี โทร 02-712-4402-7 ตอ 213
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