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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกันยายน ปี 2559
ในเดือนกันยายน 2559 ขยายตัวดีขึ ้นจากเดือนก่อน ตามการใช้ จ่ายภาครัฐที่ ยงั ขยายตัว
ดีและเป็ นแรงขับเคลื่อนสาคัญของเศรษฐกิจ ประกอบกับ มูลค่าการส่งออกปรับดีขึ ้นพร้ อม
กันหลายสินค้ า จึงช่วยชดเชยภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มได้ รับผลจากการปราบปรามทัวร์ ศนู ย์
เหรี ยญ การลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ ้นบ้ างในบางธุรกิจ สะท้ อนจากการนาเข้ าสิ นค้ าทุนที่
เพิ่มขึ ้นในอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออก ขณะที่การบริ โภคภาคเอกชนยั งขยายตัว แต่
ในอัตราที่ชะลอลงบ้ างเมื่อเทียบกับช่วงที่ผา่ นมาตามการใช้ จา่ ยหมวดสินค้ าไม่คงทน
การบริ โภคภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อนในอัตราที่ ชะลอลงบ้ างเมื่ อ
เทียบกับช่วงที่ผ่านมา ตามการใช้ จ่ายในหมวดสินค้ าอุปโภคบริ โภค สอดคล้ องกับปั จจัย
สนับสนุนการบริ โภคโดยรวมที่ยงั ไม่เข้ มแข็งนัก สะท้ อนจากรายได้ นอกภาคเกษตรกรรมที่
ทรงตัว ประกอบกับความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคปรับลดลงบ้ างจากเดือนก่อนที่ได้ รับผลดีจากผล
ประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญและตัวเลข GDP ในไตรมาสที่สองที่ดีกว่าการคาดการณ์ของ
ตลาด ส่งผลให้ ดัชนีการอุปโภคบริ โภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตัวร้ อยละ 0.1 เมื่ อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 2.5 YoY

การส่ งออกสินค้ า มีมลู ค่า 19.3 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 3.5 YoY ซึ่งหาก
ไม่รวมการส่งออกทองคา มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้ อยละ 3.9 YoY โดยเป็ นการขยายตัว
ในหลายหมวดสินค้ า ส่วนหนึ่งมาจากหมวดสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ รับผลดีจากการผลิต
สมาร์ ทโฟนรุ่นใหม่ รวมทังหมวดเครื
้
่ องใช้ ไฟฟ้าที่ผ้ ผู ลิตขยายกาลังการผลิตเพื่อรองรับอุป
สงค์ที่เพิ่มขึ ้นในหลายตลาดโดยเฉพาะ CLMV ยุโรป และสหรัฐฯ และอีกส่วนหนึ่งเป็ นผล
จากมูลค่าการส่งออกสินค้ าที่หดตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อนในอัตราที่ลดลงตามทิศทาง
ราคาน า้ มั น ดิ บ ทั ง้ นี ้ การส่ ง ออกที่ ท ยอยปรั บ ดี ขึ น้ สอดคล้ องกั บ ดั ช นี ผ ลผลิ ต
ภาคอุ ตสาหกรรมที่ ขยายตัวร้ อยละ 0.6 YoY โดยการผลิ ตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
ขยายตัวเล็กน้ อยแต่กลุม่ ที่ผลิตเพื่อการส่งออกขยายตัวดี

ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกล
ไทย ได้ แก่
การใช้ จ่ายภาครัฐ ขยายตัว
ดีตอ่ เนื่องทังรายจ่
้
ายประจา
และรายจ่ายลงทุน ด้ าน
รายได้ จดั เก็บของรัฐบาล
ขยายตัวจากรายได้ ภาษี เป็ น
สาคัญ
รายได้ เกษตรกร
ขยายตัวจากการขยายตัวของ
ทังผลผลิ
้
ตเนื่องจากปริ มาณ
น ้าฝนที่เพิ่มขึ ้นเอื ้อต่อการ
เพาะปลูก และราคาตามกลุม่
ไม้ ยืนต้ นเป็ นสาคัญ โดยราคา
ยางพารา
การส่ งออกสินค้ า
ขยายตัวในหลายหมวดสินค้ า
ส่วนหนึง่ มาจากหมวดสินค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ รับผลดี
จากการผลิตสมาร์ ทโฟนรุ่น
ใหม่ รวมทังหมวด
้
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า

การลงทุนภาคเอกชน โดยรวมทรงตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปี ก่อน แต่มีทิ ศทางปรับ
ดีขึ ้นบ้ างจากเดือนก่อนตามการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม สะท้ อนจากการนาเข้ าสิ นค้ าทุน
ที่ เพิ่ม ขึน้ ในอุต สาหกรรมที่ ผ ลิ ตเพื่ อการส่ง ออก นอกจากนี ้ การลงทุนในกลุ่ม พลัง งาน
ทดแทนยังคงมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าที่ได้ รับผลดีจากนโยบายสนับ สนุนของ
ภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้ างโดยรวมอยู่ในระดับใกล้ เคียงกับเดือนก่อนเพราะแม้
ภาครัฐบาลมีการลงทุนต่อเนื่อง ซึ่งทาให้ เกิดการก่อสร้ างของภาคเอกชนตามมา แต่ใน
ขณะเดียวกัน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวเนื่องจากอุปสงค์ต่าลงหลังจากหมดมาตรการ
ภาครัฐ ส่งผลให้ ดชั นีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตัวร้ อยละ 0.1 YoY การจาหน่าย
เครื่ องจักรในประเทศขยายตัวร้ อยละ 6.8 YoY
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกันยายน ปี 2559
การนาเข้ าสินค้ า มีมลู ค่า 15.6 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 1.7 YoY ซึ่งหากไม่
รวมการนาเข้ าทองคา มูลค่าการนาเข้ าขยายตัวร้ อยละ 0.3 จากการขยายตัวในหลายหมวด
สิ น ค้ า โดยหมวดสิ น ค้ า ทุน ขยายตัว ตามการน าเข้ า หม้ อ แปลงและเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟ ฟ้ า
สอดคล้ องกับการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนที่ยงั มีอยู่ตอ่ เนื่อง และการนาเข้ าเครื่ องจักร
ในอุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า ที่ ก ารส่ ง ออกมี แ นวโน้ มปรั บ ดี ขึ น้
เช่นเดียวกับมูลค่าการนาเข้ าหมวดวัตถุดิบและสินค้ าขันกลางที
้
่เพิ่มขึ น้ ตามการผลิตสินค้ า
ดังกล่าว
รายได้ เกษตรกร ขยายตัวร้ อยละ 12.4 YoY จากการขยายตัวของทังผลผลิ
้
ตและราคา โดย
ผลผลิตสินค้ าเกษตรกรรมกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 YoY เนื่องจากปริ มาณนา้ ฝนที่
เพิ่มขึ ้นเอื ้อต่อการเพาะปลูก ทาให้ ผลผลิตข้ าวนาปรังและผลไม้ ปรับเพิ่ม ขึ ้น นอกจากนี ้ ยัง
ทาให้ เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวพืชผลบางชนิด อาทิ ข้ าวโพด และมันสาปะหลัง เพื่ อลดโอกาสที่
ผลผลิตอาจเสียหายจากภาวะน ้าท่วมในระยะข้ างหน้ า ด้ านราคาสินค้ าเกษตรกรรมขยายตัว
ร้ อยละ 8.0 YoY เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน ปี ก่อนตามกลุ่มไม้ ยืนต้ นเป็ นสาคัญ โดยราคา
ยางพารามีทิศทางปรับดีขึ ้นตามราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก ขณะที่ราคาผลไม้ ข ยายตัวใน
อัตราที่ชะลอลงเนื่องจากผลผลิตขยายตัวดีขึ ้น หลังภาวะภัยแล้ งคลี่คลาย

ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลไทย ได้ แก่

การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวจากระยะเดียวกันปี
ก่ อ นในอัต ราที่ ช ะลอลงบ้ า ง
เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งที่ ผ่ า นมา
ตามการใช้ จ่ า ยในหมวด
สิ น ค้ า อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
สอดคล้ องกับปั จจัยสนับสนุน
การบริ โ ภคโดยรวมที่ ยัง ไม่
เข้ มแข็งนัก

การใช้ จ่ายภาครั ฐ ขยายตัวดีตอ่ เนื่องทังรายจ่
้
ายประจาและรายจ่ายลงทุน โดยเฉพาะใน
ส่ ว นของค่า ตอบแทนบุค ลากร และรายจ่ า ยโครงการด้ า นคมนาคมและชลประทาน
ตามลาดับ ด้ านรายได้ จดั เก็บของรัฐบาลขยายตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อนตามรายได้ ภาษี
เป็ นสาคัญ ซึง่ ส่วนหนึง่ สะท้ อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ ้น ขณะที่ รายได้ ที่มิใช่ภาษี หด
ตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปี ก่อนจากผลของฐานสูง เนื่องจากรัฐบาลเร่ งจั ดเก็บรายได้
เพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจบางแห่งในช่วงดังกล่าว
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ภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลเดือนกันยายน ปี 2559
ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่องจักรกลของไทย กันยายน ปี 2559
MIU

Jan

Feb

Mar

Apr

2558
2559

36,046
40,090

35,414
34,920

35,419
35,986

40,262
37,613

2558
2559

18,132
21,062

18,366
20,561

21,172
28,973

20,653
18,995

May

Jun
Import
38,230 40,859
37,963 39,069
Export
20,547 25,041
18,967 22,163

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

39,709
38,518

40,127
39,473

36,902
38,382

37,170

38,427

39,559

20,716
19,457

20,385
20,257

19,871
22,739

22,192

19,935

28,461

ในเดือนกันยายน ปี 2559 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ของไทยมีมลู ค่าการค้ าเพิ่มขึ ้น โดยการนาเข้ า หดตัว ร้ อยละ 2.8
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 4.0 YoY ด้ าน
การส่งออก ขยายตัวร้ อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า
และขยายตัวร้ อยละ 14.4 YoY
การนาเข้ า มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 38,182 ล้ านบาท โดยหมวด
เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 3,240 ล้ านบาท
หดตัวร้ อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อย
ละ 15.8 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
นาเข้ าเป็ น 28,837 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 3.4 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 5,306 ล้ านบาท หดตัวร้ อย
ละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 1.0 YoY
การส่ งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 22,739 ล้ า นบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 3,431
ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 25.4 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกเป็ น 17,195 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 14.2
เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นก่ อ นหน้ า และขยายตัว ร้ อยละ 17.2 YoY
ในขณะที่หมวดเครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 2,114 ล้ าน
บาท หดตัวร้ อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัว
ร้ อยละ 14.1 YoY
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่ที่
15,643 ล้ านบาท

สามารถด ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/miux/
Analyst by ISIT

7

มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย
เดือนกันยายน ปี 2559
AM

Jan

Feb

Mar

Apr

2558
2559

3,047
3,119

2,631
2,763

3,069
3,131

3,111
3,033

2558
2559

2,638
2,461

2,433
2,887

2,575
2,846

1,967
2,405

May

Jun
Import
3,180
3,010
2,481
3,013
Export
2,076
2,122
2,482
2,734

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2,613
2,857

3,065
3,436

2,797
3,240

3,101

3,394

2,715

2,311
2,690

2,484
2,880

2,737
3,431

3,199

3,034

2,603

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรในเดือน
กันยายน ปี 2559
การนาเข้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 3,240 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่ อ นหน้ า แต่ข ยายตัว ร้ อยละ 15.8 YoY โดยสิน ค้ า ที่ มี
มูลค่าการนาเข้ าสูงสุดในเดือนนี ้ได้ แก่ เครื่ องบารุ งรักษา
และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 1,926 ล้ าน
บาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 3,431 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 25.4 YoY โดยสินค้ า
ที่ มี มูลค่า การส่ง ออกสูง สุด ได้ แ ก่ เครื่ อ งเก็ บ เกี่ ย ว และ
ส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 1,360 ล้ านบาท
ดุ ลการค้ า เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรของไทยในเดื อนนี ้
ดุลการค้ าเกินดุลอยูท่ ี่ 191 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรอ ุตสาหกรรมของไทย
เดือนกันยายน ปี 2559
IM

Jan

Feb

Mar

Apr

2558
2559

27,026
31,056

27,208
26,973

26,323
27,655

30,971
28,731

2558
2559

13,665
16,457

13,911
15,573

16,162
23,657

16,693
14,500

May

Jun
Import
28,688 31,117
30,333 29,783
Export
16,447 20,545
14,609 17,090

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

29,607
29,102

29,959
30,340

28,852
29,837

28,800

29,060

31,625

16,059
14,497

15,442
15,053

14,673
17,195

16,553

14,839

23,438

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมในเดือน
กันยายน ปี 2559
การนาเข้ า เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น
28,837 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดื อน
ก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 3.4 YoY โดยสิน ค้ าที่ มี
มูล ค่ า การน าเข้ า สูง สุด ได้ แ ก่ เครื่ อ งกัง หัน ไอพ่ น และ
ส่วนประกอบ (เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป) ซึ่งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 4,585 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็ น 17,195 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 14.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 17.2 YoY โดยสินค้ า
ที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุดได้ แก่ เครื่ องสูบลม/อัดลม และ
ส่ว นประกอบ (เครื่ อ งจัก รใช้ ในอุต สาหกรรมทั่ว ไป) มี
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 2,722 ล้ านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งจักรอุต สาหกรรมของไทยในเดื อ นนี ้
ขาดดุลการค้ าอยูท่ ี่ 12,642 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องมือกลของไทย
เดือนกันยายน ปี 2559
MT

Jan

Feb

Mar

Apr

2558
2559

5,974
5,915

5,574
5,184

6,028
5,200

6,181
5,849

2558
2559

1,829
2,144

2,021
2,101

2,434
2,469

1,993
2,089

May

Jun
Import
6,363
6,733
5,150
6,274
Export
2,024
2,374
1,875
2,339

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

7,490
6,558

7,102
5,697

5,253
5,306

5,268

5,974

5,220

2,345
2,270

2,459
2,324

2,461
2,114

2,440

2,062

2,420

มูลค่ าการค้ าเครื่ องมือกลในเดือนกันยายน
ปี 2559
การนาเข้ า เครื่ องมือกลมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 5,306 ล้ าน
บาท หดตัว ร้ อยละ 6.9 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นก่ อ นหน้ า แต่
ขยายตัวร้ อยละ 1.0 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการนาเข้ า
สูงสุดได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก
ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,451 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 2,114 ล้ าน
บาท หดตัวร้ อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหด
ตัวร้ อยละ 14.1 YoY โดยสินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุด
ได้ แก่ หีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี มลู ค่า
การส่งออกอยูท่ ี่ 442 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องมือกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่
ที่ 3,192 ล้ านบาท
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ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
อ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
อาคารสานักพัฒนาอ ุตสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กร ุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213

THAILAND MACHINERY OUTLOOK

แผนกข้อมูลและวิเคราะห์อ ุตสาหกรรม
โทร 02 712 4402-7 ต่อ 211-213
E-mail: miu@isit.or.th
!!! สนใจประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ติดต่อทีมงาน MIU ได้ที่ โทร 02-712-4402-7 ต่อ 212

ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
อ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
อาคารสานักพัฒนาอ ุตสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กร ุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนต ุลาคม ปี 2559
ในเดือนตุลาคม 2559 ขยายตัวในอัตราชะลอลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยการใช้ จ่าย
ภาครัฐยังคงเป็ นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ ยวชะลอ
ตัวทังจากนั
้
กท่องเที่ยวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวไทย ส่งผลให้ การบริ โภคภาคเอกชนใน
หมวดที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวแผ่วลงด้ วย สาหรับมูลค่าการส่งออกในเดือนนี ้
หดตัว แต่การส่งออกไปตลาดหลักและสินค้ าบางกลุ่มยังอยู่ในทิศทางที่ปรั บดีขึ ้น สะท้ อน
จากการผลิตสินค้ าในกลุม่ อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและการนาเข้ าวัตถุดิบและสินค้ าขัน้
กลางที่ขยายตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากการลงทุนเครื่ องจักรและอุ ปกรณ์
และภาคการก่อสร้ างที่หดตัวต่อเนื่อง
ภาคการท่ องเที่ยว ชะลอตัวทังจากจ
้
านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและนักท่ องเที่ยวไทย
ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการปราบปรามทัวร์ ผิดกฎหมายและการปรับขึ ้นค่าธรรมเนีย มการทา
visa on arrival นอกจากนี ้ การเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยที่ลดลงส่งผลให้ การบริโภค
ภาคเอกชนโดยเฉพาะในหมวดที่เกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรมและ
ภัตตาคาร การขนส่งผู้โดยสาร และการใช้ เชื ้อเพลิงชะลอลงด้ วย สาหรับปั จจัย สนับสนุน
การบริโภคโดยรวมยังไม่เข้ มแข็งนัก สะท้ อนจากรายได้ ภาคเกษตรกรรมที่แม้ ขยายตัวได้ แต่
ยังอยู่ในระดับต่า โดยปริ มาณผลผลิตขยายตัวได้ โดยเฉพาะข้ าวโพด ผลไม้ และปศุสตั ว์
ขณะที่ราคาหดตัวตามราคาข้ าวหอมมะลิเป็ นสาคัญ ส่งผลให้ ความเชื่อมัน่ ของครัวเรื อนใน
ภาคเกษตรกรรมลดลง ส่วนรายได้ และการจ้ างงานนอกภาคเกษตรกรรมทรงตัว ส่งผลให้
ดัชนีการอุปโภคบริ โภคของภาคเอกชน (PCI) หดตัวร้ อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 2.1 YoY

ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกล
ไทย ได้ แก่
การใช้ จ่ายภาครัฐ ขยายตัว
ดีตอ่ เนื่องและเป็ นแรง
ขับเคลือ่ นหลักของเศรษฐกิจ
ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นผลของ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
การนาเข้ าสินค้ า
ขยายตัวในหมวดวัตถุดิบและ
สินค้ าขัน้ การนาเข้ าโลหะ
ขยายตัวสอดคล้ องกับการ
ผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์ที่
ขยายตัว รวมถึงการนาเข้ า
แผงวงจรไฟฟ้าและชิ ้นส่วน
และชิ ้นส่วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า

การส่ งออกสินค้ า มีมลู ค่า 17.6 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้ อยละ 4.3 YoY ซึ่งหากไม่
รวมการส่งออกทองคา มูลค่าการส่ง ออกหดตัวร้ อยละ 3.6 โดยเป็ นการหดตัวในหลาย
หมวดสินค้ า ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะอุปสงค์ที่ยงั ฟื น้ ตัวไม่ทวั่ ถึง โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์
ไปกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่ลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมทังการส่
้
งออก
สินค้ าเกษตรแปรรูปที่ได้ รับผลกระทบจากวัตถุดิบขาดแคลนจากปั ญหาภัยแล้ งในช่วงก่อน
หน้ า อย่างไรก็ดี การส่งออกไปตลาดหลักและสินค้ าบางกลุ่มยังอยู่ในทิศทางที่ปรับดีขึน้
สอดคล้ องกับ การผลิ ต ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ ผ ลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออกที่ ข ยายตัว สู ง ขึ น้
โดยเฉพาะหมวดสินค้ าแผงวงจรรวม (IC) และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนต ุลาคม ปี 2559
การนาเข้ า สินค้ า มี มูลค่า 15.8 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 7.4 จากระยะ
เดียวกันปี ก่อน ซึ่งหากไม่รวม การนาเข้ าทองคา มูลค่าการนาเข้ าขยายตัวร้ อยละ 2.6 ตาม
การขยายตัวในหมวดวัตถุดิบและสิ นค้ าขัน้ กลาง โดยการนาเข้ าเชื อ้ เพลิง ขยายตั วตาม
ปริ ม าณน า้ มัน ดิ บ สอดคล้ อ งกับ การผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มที่ เ พิ่ ม ขึ น้ และราคาน า้ มัน ดิ บ ใน
ตลาดโลกที่ กลับมาขยายตัวได้ เ ป็ นครั ง้ แรกตัง้ แต่เ ดือนสิง หาคม 2557 การนาเข้ าโลหะ
ขยายตัวสอดคล้ องกับการผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์ที่ขยายตัว รวมถึงการนาเข้ าแผงวงจร
ไฟฟ้าและชิ ้นส่วน และชิ ้นส่วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า สะท้ อนแนวโน้ มการส่งออกของสินค้ าดังกล่าว
ที่ดีขึ ้น อย่างไรก็ตาม การนาเข้ าสินค้ าทุนหดตัวตามการนาเข้ าหมวดอุปกรณ์โทรคมนาคม
เนื่ องจากผลของฐานสูง ในระยะเดียวกันปี ก่อนที่ มี การนาเข้ าอุปกรณ์ โทรคมนาคมเพื่ อ
เตรี ยมการลงทุน 4G การนาเข้ าสินค้ าทุนที่หดตัว ประกอบกับยอดจาหน่ายรถยนต์เชิง
พาณิชย์ และการก่อสร้ างโดยรวมที่หดตัวต่อเนื่อง สะท้ อนภาวะการลงทุนภาคเอกชน
โดยรวมที่สญ
ั ญาณการฟื น้ ตัวยังไม่ชดั เจน ส่งผลให้ ดชั นีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตัว
ร้ อยละ 1.5 YoY การจาหน่ายเครื่ องจักรในประเทศหดตัวร้ อยละ 0.7 YoY
รายได้ เกษตรกร ขยายตัวร้ อยละ 4.6 YoY ขยายตัวต่อเนื่องแต่ยังอยู่ในระดับต่า โดย
ปริ ม าณผลผลิ ต ขยายตัว ได้ โ ดยเฉพาะข้ า วโพด ผลไม้ และปศุสัต ว์ โดยผลผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรกรรมกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 5.9 YoY ด้ านราคาสินค้ าเกษตรกรรมหดตัวร้ อยละ
1.2 YoY เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน หดตัวจากราคาข้ าวหอมมะลิเป็ นสาคัญ
การใช้ จ่ายภาครัฐ ขยายตัวดีตอ่ เนื่องและเป็ นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิ จ ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็ นผลของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยรายจ่ายประจาขยายตัว
ตามการเพิ่มขึ ้นของรายจ่ายเบี ้ยหวัดบาเหน็จบานาญข้ าราชการ และรายจ่ายซื อ้ สินค้ าและ
บริ ก าร ขณะที่ ร ายจ่า ยลงทุน ขยายตัว จากโครงการก่ อ สร้ างสถานศึก ษาและโครงการ
คมนาคม

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT

ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลไทย ได้ แก่
การบริโภคภาคเอกชน
ชะลอตัวในหมวดที่เกี่ยวข้ อง
กับกิจกรรมการท่องเที่ยว

การส่ งออกสินค้ า
หดตัว ในหลายหมวดสิ น ค้ า
โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์
ไปกลุ่ ม ประเทศตะวั น ออก
กลาง รวมทั ง้ การส่ ง ออก
สิน ค้ า เกษตรแปรรู ป ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากวัต ถุ ดิ บ ขาด
แคลนจากปั ญหาภั ย แล้ ง
ในช่วงก่อนหน้ า
การลงทุนภาคเอกชน
การน าเข้ า สินค้ า ทุนที่ ห ดตัว
ประกอบกั บ ยอดจ าหน่ า ย
รถยนต์เชิงพาณิชย์ และการ
ก่ อ สร้ างโดยรวมที่ ห ดตั ว
ต่อเนื่อง

4

รายงานสภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่ งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th

ภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลเดือนต ุลาคม ปี 2559
ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่องจักรกลของไทย เดือนตุลาคม ปี 2559
MIU

Jan

Feb

Mar

Apr

2558
2559

36,046
40,090

35,414
34,920

35,419
35,986

40,262
37,613

2558
2559

18,132
21,062

18,366
20,561

21,172
28,973

20,653
18,995

May

Jun
Import
38,230 40,859
37,963 39,069
Export
20,547 25,041
18,967 22,163

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

39,709
38,518

40,127
39,473

36,902
38,382

37,170
34,986

38,427

39,559

20,716
19,457

20,385
20,257

19,871
22,739

22,192
21,629

19,935

28,461

ในเดือนตุลาคม ปี 2559 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของ
ไทยมีมลู ค่าการค้ าลดลง โดยการนาเข้ า หดตัวร้ อยละ 8.8 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 5.9 YoY ด้ านการ
ส่งออก หดตัวร้ อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหด
ตัวร้ อยละ 2.5 YoY
การนาเข้ า มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 34,986 ล้ านบาท โดยหมวด
เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 3,254 ล้ านบาท
ขยายตัวร้ อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัว
ร้ อยละ 4.9 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่ าการ
นาเข้ าเป็ น 26,935 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 6.5 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 4,796 ล้ านบาท หดตัวร้ อย
ละ 9.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 9.0 YoY
การส่ งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 21,629 ล้ า นบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 3,211
ล้ า นบาท หดตัว ร้ อยละ 6.4 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นก่ อนหน้ า แต่
ขยายตัวร้ อยละ 0.4 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกเป็ น 16,545 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 3.8 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 0.05 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่ องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 1,873 ล้ านบาท หด
ตัวร้ อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัว ร้ อยละ
23.2 YoY
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่ที่
13,357 ล้ านบาท

สามารถด ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/miux/
Analyst by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย
เดือนต ุลาคม ปี 2559
AM

Jan

Feb

Mar

Apr

2558
2559

3,047
3,119

2,631
2,763

3,069
3,131

3,111
3,033

2558
2559

2,638
2,461

2,433
2,887

2,575
2,846

1,967
2,405

May

Jun
Import
3,180
3,010
2,481
3,013
Export
2,076
2,122
2,482
2,734

Jul

Aug

2,613
2,857

3,065
3,436

2,311
2,690

2,484
2,880

Sep

Oct

Nov

Dec

2,797
3,101
3,240 3,24

3,394

2,715

2,737
3,431

3,034

2,603

3,199
3,211

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรในเดือน
ตุลาคม ปี 2559
การนาเข้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 3,254 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 4.9 YoY โดยสินค้ าที่
มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงสุดในเดือนนี ้ได้ แก่ เครื่ องบารุ งรักษา
และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 1,852 ล้ าน
บาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 3,211 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 0.4 YoY โดยสินค้ าที่มีมลู ค่า
การส่งออกสูงสุดได้ แก่ เครื่ องเก็บเกี่ยว และส่วนประกอบ
ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 1,172 ล้ านบาท
ดุ ลการค้ า เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรของไทยในเดื อนนี ้
ดุลการค้ าขาดดุลอยูท่ ี่ 44 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรอ ุตสาหกรรมของไทย
เดือนต ุลาคม ปี 2559
IM

Jan

Feb

Mar

Apr

2558
2559

27,026
31,056

27,208
26,973

26,323
27,655

30,971
28,731

2558
2559

13,665
16,457

13,911
15,573

16,162
23,657

16,693
14,500

May

Jun
Import
28,688 31,117
30,333 29,783
Export
16,447 20,545
14,609 17,090

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

29,607
29,102

29,959
30,340

28,852
29,837

28,800
26,935

29,060

31,625

16,059
14,497

15,442
15,053

14,673
17,195

16,553
16,545

14,839

23,438

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมในเดือน
ตุลาคม ปี 2559
การนาเข้ า เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น
26,935 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับเดื อน
ก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 6.5 YoY โดยสินค้ าที่มีมลู ค่า
การน าเ ข้ า สู ง สุ ด ได้ แก่ เ ครื่ อ งกั ง หั น ไอ พ่ น และ
ส่วนประกอบ (เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป) ซึ่งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 3,381 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็ น 16,545 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 0.05 YoY โดยสินค้ าที่มี
มูลค่า การส่ง ออกสูง สุด ได้ แ ก่ เครื่ อ งพิ ม พ์ (เครื่ อ งจัก ร
อุตสาหกรรมกระดาษและสิง่ พิมพ์) มีมลู ค่าการส่งออกอยู่
ที่ 2,822 ล้ านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งจักรอุต สาหกรรมของไทยในเดื อ นนี ้
ขาดดุลการค้ าอยูท่ ี่ 10,390 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องมือกลของไทย
เดือนต ุลาคม ปี 2559
MT

Jan

Feb

Mar

Apr

2558
2559

5,974
5,915

5,574
5,184

6,028
5,200

6,181
5,849

2558
2559

1,829
2,144

2,021
2,101

2,434
2,469

1,993
2,089

May

Jun
Import
6,363
6,733
5,150
6,274
Export
2,024
2,374
1,875
2,339

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

7,490
6,558

7,102
5,697

5,253
5,306

5,268
4,796

5,974

5,220

2,345
2,270

2,459
2,324

2,461
2,114

2,440
1,873

2,062

2,420

มูลค่ าการค้ าเครื่ องมือกลในเดือนตุลาคม
ปี 2559
การนาเข้ า เครื่ องมือกลมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 4,796 ล้ าน
บาท หดตัวร้ อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหด
ตัวร้ อยละ 9.0 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการนาเข้ าสูงสุด
ได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่ งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,424 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 1,873 ล้ าน
บาท หดตัวร้ อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหด
ตัวร้ อยละ 23.2 YoY โดยสินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุด
ได้ แก่ เครื่ องมือกล กลึงโลหะ ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยู่ที่ 356
ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องมือกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่
ที่ 2,923 ล้ านบาท
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THAILAND MACHINERY OUTLOOK

แผนกข้อมูลและวิเคราะห์อ ุตสาหกรรม
โทร 02 712 4402-7 ต่อ 211-213
E-mail: miu@isit.or.th
!!! สนใจประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ติดต่อทีมงาน MIU ได้ที่ โทร 02-712-4402-7 ต่อ 213

รายงานสภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่ งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2559
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ขยายตัวดีขึ ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ตามมูลค่าการส่งออก
สินค้ าที่ขยายตัวสูง สอดคล้ องกับการผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและการนาเข้ า
วัตถุดบิ และสินค้ าขันกลางโดยเฉพาะชิ
้
้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้ การใช้ จ่ายอุปโภค
และลงทุน ภาครั ฐ ขยายตัว ดี ต่อ เนื่ อ งและยัง คงเป็ น แรงขับ เคลื่ อ นหลักของเศรษฐกิ จ
อย่างไรก็ ดี ภาคการท่องเที่ ยวได้ รับผลกระทบจากการหดตัวของจ านวนนัก ท่องเที่ ย ว
ต่างประเทศและการชะลอตัวของจานวนนักท่องเที่ยวไทย ขณะที่การบริ โภคภาคเอกชน
ชะลอลง เป็ นเดือนที่สองและการลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัว

ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกล
ไทย ได้ แก่

ภาคการท่ องเที่ยว ต่างประเทศหดตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อน และเมื่อปรับฤดู กาลแล้ ว
ลดลงจากเดือนก่อนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซีย ในขณะที่นกั ท่องเที่ ยวในกลุ่ม
ประเทศยุโรป รัสเซีย และสหรัฐฯ ยังขยายตัวดีตอ่ เนื่อง สาหรับการท่องเที่ย วในประเทศยัง
ชะลอตัว สอดคล้ องกลับ การใช้ จ่ า ยเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค ส่ ง ผล ให้ การบริ โ ภค
ภาคเอกชน การบริ โภคภาคเอกชนโดยรวมชะลอลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่สอง ทังนี
้ ้ ปั จจัย
สนับสนุนการบริ โภคโดยรวมยังไม่เข้ มแข็งนัก สะท้ อนจากกาลังซื ้อของครัวเรื อนนอกภาค
เกษตรกรรมที่ลดลงโดยเฉพาะภาคการค้ า ส่งผลให้ ดชั นีการอุปโภคบริ โภคของภาคเอกชน
(PCI) หดตัวร้ อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 1.6 YoY

การส่ งออกสินค้ า
ขยายตัวจากปั จจัยชัว่ คราว
จากการเร่งนาเข้ าสินค้ า
เกษตรของจีน อุปสงค์
ต่างประเทศในหลายสินค้ า
ปรับดีขึ ้น และสินค้ าที่ราคา
ส่งออกเคลือ่ นไหวตามราคา
น ้ามันดิบกลับมาขยายตัว

การส่ ง ออกสิ น ค้ า มี มูล ค่า 18.9 พันล้ า นดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว ร้ อยละ 10.1 YoY
หลังจากหดตัวร้ อยละ 4.3 ในเดือนก่อน จาก 1) ฐานที่ต่าในปี ก่อนหน้ า 2) ปั จจัยชัว่ คราว
จากการเร่ ง นาเข้ าสิ นค้ าเกษตรของจี น รวมทัง้ มี การส่ง ออกแท่นขุดเจาะนา้ มั นมูลค่า
ค่อ นข้ า งสูง ไปบราซิ ล 3) อุป สงค์ ต่า งประเทศในหลายสิ น ค้ า ปรั บ ดี ขึน้ ต่อ เนื่ อ ง อาทิ
แผงวงจรรวม (IC) สอดคล้ องกับการขยายกาลังการผลิตในช่วงก่อนหน้ า เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ขยายตัว ตามการส่ ง ออกแผงก าเนิ ด ไฟฟ้ า จากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ไ ปสหรั ฐ ฯ หลัง
ผู้ประกอบการจากจีนย้ ายฐานการผลิตมาไทย เครื่ องจักรและอุปกรณ์ขยายตัวตามการ
ส่งออก printer ไปสหรัฐฯ และญี่ ปนุ่ และชิ ้นส่วน compressor ไปจีน และ 4) สินค้ าที่
ราคาส่งออกเคลื่อนไหวตามราคาน ้ามันดิบซึ่งเคยหดตัวอย่างต่อเนื่องกลับ มาขยายตัวได้
ในเดือนนี ้ทังราคาและปริ
้
มาณ ทังนี
้ ้การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวในหลายหมวด
สินค้ าเช่นกันซึง่ สอดคล้ องกับภาคการส่งออก
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การนาเข้ า สินค้ า มี มูลค่า 16.1 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 2.5 จากระยะ
เดียวกันปี ก่อน ตามการขยายตัวในหมวดวัตถุดบิ และสินค้ าขันกลางเป็
้
นหลัก โดยการนาเข้ า
เชื อ้ เพลิงขยายตัวจากทัง้ ปริ มาณเนื่ องจากฐานที่ต่าในระยะเดียวกันปี ก่อ น และราคาที่
ขยายตัวตามราคาน ้ามันดิบ สาหรับการนาเข้ าโลหะขยายตัวสอดคล้ องกับการผลิ ตเหล็ก
แผ่นสาเร็จรูปที่ขยายตัว และการนาเข้ าชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวต่อเนื่องสอดคล้ องกับ
แนวโน้ มการส่งออกของสินค้ าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การนาเข้ าสินค้ าทุนยังคงหดตัวจาก
ผลของฐานที่อยู่ในระดับสูงเนื่องจากระยะเดียวกันปี ก่อนมีการนาเข้ าอุปกรณ์โทรคมนาคม
เพื่อเตรี ยมการลงทุน 4G
การลงทุนภาคเอกชน โดยรวมมีทิศทางปรับดีขึ ้นบ้ าง แต่ยงั คงหดตัวและกระจุก ตัวอยู่ใน
บางธุรกิจ อาทิ พลังงานทดแทน ที่ได้ รับผลดีจากมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ สะท้ อน
จากการนาเข้ าสินค้ าทุนในหมวดพลังงานทดแทนที่เ พิ่มขึน้ และสินเชื่อในภาคดังกล่าวที่
ขยายตัว และธุรกิจภาคบริ การ อาทิ ภาคการค้ าและร้ านอาหาร ตามยอดจาหน่ายเครื่ องทา
ความเย็นและพืน้ ที่ได้ รับอนุญ าตก่อสร้ างภาคบริ การและขนส่งที่ปรับดีขึ น้ อย่างต่อเนื่อง
สาหรับการลงทุนภาคก่อสร้ างปรับดีขึ ้นตามยอดจาหน่ายวัสดุก่อสร้ าง สอดคล้ องกับอุปทาน
อสังหาริ มทรัพย์แนวราบที่ปรับเพิ่มขึ ้นบ้ างส่งผลให้ ดชั นีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตัว
ร้ อยละ 1.3 YoY การจาหน่ายเครื่ องจักรในประเทศขยายตัวร้ อยละ 7.1 YoY

ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลไทย ได้ แก่
การบริโภคภาคเอกชน
ชะลอลงเป็ นเดือนที่สอง ทัง้ นี ้
ปั จ จัย สนับ สนุน การบริ โ ภค
โดยรวมยั ง ไม่ เ ข้ มแข็ ง นั ก
สะท้ อนจากก าลั ง ซื อ้ ของ
ค รั ว เ รื อ น น อ ก ภ า ค
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ที่ ล ด ล ง
โดยเฉพาะภาคการค้ า
รายได้ เกษตรกร
ยั ง ฟื ้ น ตั ว ไม่ ทั่ ว ถึ ง โดยใน
เดื อ นนี ก้ ลั บ มาหดตั ว ตาม
ผลผลิตข้ าวนาปี เป็ นสาคัญ

รายได้ เกษตรกร ยังฟื น้ ตัวไม่ทวั่ ถึง โดยในเดือนนี ้กลับมาหดตัวตามผลผลิต ข้ าวนาปี เป็ น
ส าคัญ ส่ว นหนึ่ง จากการเลื่ อนการเก็ บ เกี่ ยวไปเดือ นหน้ า ในขณะที่ ร าคาสิ น ค้ าเกษตร
ขยายตัว ตามราคายางพารา ส่ ง ผลให้ ค วามเชื่ อ มั่น ภาคครั ว เรื อ นทัง้ ในและนอกภาค
เกษตรกรรมยังอยูใ่ นระดับต่า อย่างไรก็ดี การซื ้อรถจักรยานยนต์ยงั ขยายตัวได้ จากกาลังซื ้อ
ที่ปรับดีขึ ้นของเกษตรกรสวนยางพารา และรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่ได้ รับความนิยม
เพิ่มขึ ้น โดยรายได้ เกษตรกรหดตัวร้ อยละ 0.4 YoY ผลผลิตสินค้ าเกษตรกรรมหดตัวที่ร้อยละ
3.3 YoY ด้ านราคาสินค้ าเกษตรกรรมกลับมาขยายตัวร้ อยละ 3.0 YoY
การใช้ จ่ายภาครั ฐ ไม่รวมเงินโอนขยายตัวทังรายจ่
้
ายประจาและรายจ่ายลงทุน และยังคง
เป็ นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นผลของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณ โดยรายจ่ายประจาขยายตัวตามรายจ่ายเพื่อซือ้ สินค้ าและบริ การ
ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวจากโครงการคมนาคมและค่าชดเชยอสังหาริ มทรัพย์ในการ
เวนคืนที่ดินของกรมทางหลวงเป็ นสาคัญ ด้ านรายได้ จดั เก็บของรัฐบาลหดตัวจากรายได้ ที่
มิใช่ภาษีเป็ นสาคัญ เนื่องจากมีการเลื่อนนาส่งค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมไปแล้ วในเดือนก่อน
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ภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลเดือนพฤศจิกายน ปี 2559
ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่องจักรกลของไทย เดือนพฤศจิกายน ปี 2559
MIU

Jan

Feb

Mar

Apr

2558
2559

36,046
40,090

35,414
34,920

35,419
35,986

40,262
37,613

2558
2559

18,132
21,062

18,366
20,561

21,172
28,973

20,653
18,995

May

Jun
Import
38,230 40,859
37,963 39,069
Export
20,547 25,041
18,967 22,163

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

39,709
38,518

40,127
39,473

36,902
38,382

37,170
34,986

38,427
37,946

39,559

20,716
19,457

20,385
20,257

19,871
22,739

22,192
21,629

19,935
25,808

28,461

ใน เ ดื อ น พ ฤศจิ ก า ยน ปี 2 5 5 9 ภา ว ะ อุ ต สา หก รร ม
เครื่ อ งจัก รกลของไทยมี มูลค่า การค้ า เพิ่ ม ขึน้ โดยการน าเข้ า
ขยายตัวร้ อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัว
ร้ อยละ 1.3 YoY ด้ านการส่งออก ขยายตัวร้ อยละ 19.3 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 29.5 YoY
การนาเข้ า มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 37,946 ล้ านบาท โดยหมวด
เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 3,865 ล้ านบาท
ขยายตัวร้ อยละ 18.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัว
ร้ อยละ 13.9 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการ
นาเข้ าเป็ น 27,652 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับ
เดื อ นก่ อนหน้ า แต่ห ดตัว ร้ อยละ 4.8 YoY ในขณะที่ ห มวด
เครื่ องมือกลมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 6,429 ล้ านบาท ขยายตัว
ร้ อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แลขยายตัวร้ อยละ
37.8 YoY
การส่ งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 25,808 ล้ า นบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 3,303
ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 8.9 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกเป็ น 20,446 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 23.6
เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นก่ อ นหน้ า และขยายตัว ร้ อยละ 37.8 YoY
ในขณะที่หมวดเครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 2,059 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่หดตัว
ร้ อยละ 0.1 YoY
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่ที่
12,138 ล้ านบาท

สามารถด ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/miux/
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย
เดือนพฤศจิกายน ปี 2559
AM

Jan

Feb

Mar

Apr

2558
2559

3,047
3,119

2,631
2,763

3,069
3,131

3,111
3,033

2558
2559

2,638
2,461

2,433
2,887

2,575
2,846

1,967
2,405

May

Jun
Import
3,180
3,010
2,481
3,013
Export
2,076
2,122
2,482
2,734

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2,613
2,857

3,065
3,436

2,797
3,240

3,101
3,254

3,394
3,865

2,715

2,311
2,690

2,484
2,880

2,737
3,431

3,199
3,211

3,034
3,303

2,603

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2559
การนาเข้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 3,865 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 18.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 13.9 YoY โดยสินค้ า
ที่ มี มู ล ค่ า การน าเข้ าสู ง สุ ด ในเดื อ นนี ไ้ ด้ แก่ เครื่ อง
บารุ งรักษา และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการนาเข้ าอยู่ที่
2,013 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 3,303 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 8.9 YoY โดยสินค้ าที่
มี มู ล ค่ า การส่ง ออกสูง สุด ได้ แก่ เครื่ อ งเก็ บ เกี่ ยว และ
ส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 1,426 ล้ านบาท
ดุ ลการค้ า เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรของไทยในเดื อนนี ้
ดุลการค้ าขาดดุลอยูท่ ี่ 562 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรอ ุตสาหกรรมของไทย
เดือนพฤศจิกายน ปี 2559
IM

Jan

Feb

Mar

Apr

2558
2559

27,026
31,056

27,208
26,973

26,323
27,655

30,971
28,731

2558
2559

13,665
16,457

13,911
15,573

16,162
23,657

16,693
14,500

May

Jun
Import
28,688 31,117
30,333 29,783
Export
16,447 20,545
14,609 17,090

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

29,607
29,102

29,959
30,340

28,852
29,837

28,800
26,935

29,060
27,652

31,625

16,059
14,497

15,442
15,053

14,673
17,195

16,553
16,545

14,839
20,446

23,438

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2559
การนาเข้ า เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น
27,652 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 4.8 YoY โดยสินค้ าที่มีมลู ค่า
การน าเข้ าสู ง สุ ด ได้ แก่ เครื่ องสู บ ลม /อั ด ลม และ
ส่วนประกอบ (เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป) ซึ่งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 3,046 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็ น 20,446 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 37.8 YoY โดยสินค้ า
ที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุดได้ แก่ เครื่ องสูบลม/อัดลม และ
ส่ว นประกอบ (เครื่ อ งจัก รใช้ ในอุต สาหกรรมทั่ว ไป) มี
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 7,444 ล้ านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งจักรอุต สาหกรรมของไทยในเดื อ นนี ้
ขาดดุลการค้ าอยูท่ ี่ 7,206 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องมือกลของไทย
เดือนพฤศจิกายน ปี 2559
MT

Jan

Feb

Mar

Apr

2558
2559

5,974
5,915

5,574
5,184

6,028
5,200

6,181
5,849

2558
2559

1,829
2,144

2,021
2,101

2,434
2,469

1,993
2,089

May

Jun
Import
6,363
6,733
5,150
6,274
Export
2,024
2,374
1,875
2,339

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

7,490
6,558

7,102
5,697

5,253
5,306

5,268
4,796

5,974
6,429

5,220

2,345
2,270

2,459
2,324

2,461
2,114

2,440
1,873

2,062
2,059

2,420

มูลค่ าการค้ าเครื่ องมือกลในเดือนพฤศจิกายน
ปี 2559
การนาเข้ า เครื่ องมือกลมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 6,429 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แล
ขยายตัวร้ อยละ 37.8 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการนาเข้ า
สูงสุดได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก
ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,960 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 2,059 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่หด
ตัวร้ อยละ 0.1 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
ได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่ งมี
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 517 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องมือกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่
ที่ 4,369 ล้ านบาท
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ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
อ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
อาคารสานักพัฒนาอ ุตสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กร ุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213

THAILAND MACHINERY OUTLOOK

แผนกข้อมูลและวิเคราะห์อ ุตสาหกรรม
โทร 02 712 4402-7 ต่อ 211-213
E-mail: miu@isit.or.th
!!! สนใจประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ติดต่อทีมงาน MIU ได้ที่ โทร 02-712-4402-7 ต่อ 213

รายงานสภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่ งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธันวาคม ปี 2559
ในเดือนธันวาคม 2559 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากการใช้ จ่ายภาครัฐที่ ขยายตัว
สูงทังรายจ่
้
ายประจาและลงทุน และมูลค่าการส่งออกสินค้ าที่ฟืน้ ตัวชัด เจนขึ ้น สอดคล้ อง
กับการผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและการนาเข้ าวัตถุดิบและสินค้ าขั น้ กลางที่
เพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้ ภาคการท่องเที่ยวกลั บมาขยายตัว
ตามจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ได้ รับผลดีจากมาตรการยกเว้ นและลดค่าธรรมเนียม
วีซ่าชัว่ คราวสาหรับบางประเทศ ประกอบกับการบริ โภคภาคเอกชนโดยรวมปรับดีขึ น้ ตาม
ความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภค และผลของมาตรการกระตุ้นการใช้ จ่ายในช่วงปลายปี สาหรับการ
ลงทุนภาคเอกชนมีทิศทางปรับดีขึ ้นต่อเนื่องแต่ยงั กระจุกตัวอยูใ่ นบางธุรกิจ
การบริ โภคภาคเอกชน โดยรวมปรับดีขึ ้นตามความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคด้ านรายได้ ใน
อนาคต สอดคล้ องกับภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ มปรับดีขึ ้น นอกจากนี ้
ยังได้ รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นการใช้ จ่ายและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี อย่างไรก็
ตาม การใช้ จ่ายในหมวดสินค้ าคงทนหดตัวจากผลของฐานที่สูงในระยะเดียวกันปี ก่อน
จากการเร่ งซื ้อรถยนต์ก่อนมีการปรับขึ ้นภาษี สรรพสามิตในเดือนมกราคม 2559 ส่งผลให้
ดัชนีการอุปโภคบริ โภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตัวร้ อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้ า และขยายตัวร้ อยละ 2.7 YoY
การส่ งออกสินค้ า มีมลู ค่า 18.1 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 5.6 YoY ฟื น้ ตัว
ชัดเจน จาก 1) อุปสงค์ต่างประเทศในหลายสินค้ าปรับดีขึน้ ต่อเนื่อง อาทิ แผงวงจรรวม
(IC) เพื่อผลิตสมาร์ ทโฟน รถยนต์และอุปกรณ์เพื่อรองรับ Internet of Things (IoT)
สอดคล้ องกับการขยายกาลังการผลิตในช่วงก่อนหน้ า เครื่ องใช้ ไฟฟ้าขยายตัวตามการ
ส่งออกเครื่ องปรับอากาศไปยังอินเดีย ประเทศในตะวันออกกลาง และเวียดนาม และการ
ส่งออกแผงกาเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังสหรัฐฯ 2) อุปสงค์ที่เร่ งขึ ้นชัว่ คราว
จากการเร่ งนาเข้ าสินค้ าจากจีน อาทิ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ ผลิต ยางล้ อไป
สหรัฐฯ และ 3) สินค้ าที่ราคาส่งออกเคลื่อนไหวตามราคาน ้ามันดิบขยายตัวต่ อเนื่อง ทัง้
ราคาที่ปรับเพิ่มขึ ้นหลังจากประเทศผู้ผลิตน ้ามันบรรลุข้อตกลงการลดกาลัง การผลิต และ
ปริ มาณที่ขยายตัวจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสินค้ าปิ โตรเคมีไปจีน ทังนี
้ ้ การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเล็กน้ อยตามการผลิตในหลายหมวดสินค้ าสอดคล้ อ งกับ
ภาคการส่งออก อย่างไรก็ตาม การผลิตในกลุ่มยานยนต์หดตัวสูงเนื่องจากผู้ผ ลิตบางราย
หยุดการผลิตเพื่อปรับเปลี่ยนสายการผลิตเป็ นรถยนต์ รุ่นใหม่

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT

ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกล
ไทย ได้ แก่
การบริโภคภาคเอกชน
โดยรวมปรับดีขึ ้นตามความ
เชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคด้ าน
รายได้ ในอนาคต สอดคล้ อง
กับภาคการส่งออกและการ
ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ มปรับดี
ขึ ้น
การส่ งออกสินค้ า
ฟื น้ ตัวชัดเจน จาก 1) อุปสงค์
ต่างประเทศในหลายสินค้ า
ปรับดีขึ ้นต่อเนื่อง 2) อุปสงค์ที่
เร่งขึ ้นชัว่ คราวจากการเร่ ง
นาเข้ าสินค้ าจากจีน 3) สินค้ า
ที่ราคาส่งออกเคลือ่ นไหวตาม
ราคาน ้ามันดิบขยายตัว
ต่อเนื่อง
การนาเข้ าสินค้ า
ขยายตัวในทุกหมวด
โดยเฉพาะหมวดวัตถุดิบและ
สินค้ าขันกลางที
้
่ขยายตัวสูง
ต่อเนื่อง
รายได้ เกษตรกร
ขยายตัวสูงจากระยะเดียวกัน
ปี ก่อน ตามการขยายตัวของ
ราคาสินค้ าเกษตรโดยเฉพาะ
ราคายางพาราที่ปรับสูงขึ ้น
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธันวาคม ปี 2559
การนาเข้ าสินค้ า มี มูล ค่า 16.0 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 10.5 ตามการ
ขยายตัวในทุกหมวด โดยเฉพาะหมวดวัตถุดิบและสินค้ าขันกลางที
้
่ขยายตัวสูงต่ อเนื่อง โดย
การนาเข้ าเชื ้อเพลิงขยายตัว จากทังปริ
้ มาณเนื่องจากฐานที่ต่าในระยะเดีย วกันปี ก่อน และ
ราคาที่สงู ขึ ้นตามราคาน ้ามันดิบ การนาเข้ าโลหะขยายตัวตามการผลิตเหล็กแผ่นสาเร็ จรู ป
เพื่อใช้ ในการผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและเตรี ยมผลิตรถยนต์ และการนาเข้ าชิ ้นส่วนแผงวงจรรวม
พลาสติก และเคมี ภัณ ฑ์ ข ยายตัวต่อ เนื่ อ งสอดคล้ อ งกับ แนวโน้ ม การส่ง ออกของสิ นค้ า
ดังกล่าว
การลงทุนภาคเอกชน มีทิศทางปรับดีขึ ้นต่อเนื่อง ทังการลงทุ
้
นภาคการก่อสร้ างและการ
ลงทุนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ อย่างไรก็ดี ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันปี ก่อนและกระจุกตัวอยู่ในธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจบริ การและขนส่ง และ
ธุรกิจ ที่เกี่ ยวเนื่องกับกับการส่งออกและการก่อสร้ างของภาครัฐ ส่งผลให้ ดั ชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) หดตัวร้ อยละ 0.1 YoY การจาหน่ายเครื่ องจักรในประเทศขยายตัวร้ อยละ
8.5 YoY

ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลไทย ได้ แก่
การบริโภคภาคเอกชน
ชะลอลงเป็ นเดือนที่สอง ทัง้ นี ้
ปั จ จัย สนับ สนุน การบริ โ ภค
โดยรวมยั ง ไม่ เ ข้ มแข็ ง นั ก
สะท้ อนจากก าลั ง ซื อ้ ของ
ค รั ว เ รื อ น น อ ก ภ า ค
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ที่ ล ด ล ง
โดยเฉพาะภาคการค้ า
รายได้ เกษตรกร
ยั ง ฟื ้ น ตั ว ไม่ ทั่ ว ถึ ง โดยใน
เดื อ นนี ก้ ลั บ มาหดตั ว ตาม
ผลผลิตข้ าวนาปี เป็ นสาคัญ

รายได้ เกษตรกร ขยายตัวสูงจากระยะเดียวกันปี ก่อน ตามการขยายตัวของราคาสินค้ า
เกษตรโดยเฉพาะราคายางพาราที่ปรับสูงขึ ้นหลังผลผลิตยางลดลงเนื่องจากได้ รับ ผลกระทบ
จากเหตุอุทกภัยในพื ้นที่ภาคใต้ อุปสงค์ที่เพิ่มขึ ้นจากจีน และราคาน ้ามันดิบที่ปรับเพิ่มขึน้
ด้ านผลผลิตสินค้ าเกษตรกลับมาขยายตัวจากข้ าวเป็ นสาคัญ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการ
เลื่อนการเก็บเกี่ ยวผลผลิตจากเดือนก่อนโดยรายได้ เกษตรกรขยายตัวร้ อยละ 18.6 YoY
ผลผลิตสินค้ าเกษตรกรรมหดตัวที่ร้อยละ 1.2 YoY ด้ านราคาสินค้ าเกษตรกรรมกลับ มา
ขยายตัวร้ อยละ 13.0 YoY
การใช้ จ่ายภาครั ฐ ขยายตัวทังรายจ่
้
ายประจาและลงทุน และยังคงเป็ นแรงขับเคลื่อนหลัก
ของเศรษฐกิจโดยรายจ่ายประจาขยายตัวตามค่าใช้ จ่ายดาเนินงานเพื่อการป้องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัย ขณะที่ ร ายจ่ า ยลงทุน ขยายตัว จากโครงการคมนาคมและระบบ
ชลประทานที่เร่ งเบิกจ่ายได้ มากตามผลของมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กและการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้ านรายได้ จดั เก็บของรัฐบาลหดตัวจากรายได้ ที่
ไม่ใช่ภาษี เป็ นสาคัญเนื่องจากฐานที่สูงในปี ก่อนซึ่งมีการนาส่งรายได้ จ ากการประมูลคลื่น
ความถี่ยา่ น 4G แต่หากหักผลดังกล่าว รายได้ จดั เก็บของรัฐบาลยังขยายตัวได้ ตามภาษี เงิน
ได้ นิตบิ คุ คลที่เพิ่มขึ ้นจากกาไรส่งกลับของบริษัทต่างชาติในไทย

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT
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ภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลเดือนธันวาคม ปี 2559
ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่องจักรกลของไทย เดือนธันวาคม ปี 2559
MIU

Jan

Feb

Mar

Apr

2558
2559

36,046
40,090

35,414
34,920

35,419
35,986

40,262
37,613

2558
2559

18,132
21,062

18,366
20,561

21,172
28,973

20,653
18,995

May

Jun
Import
38,230 40,859
37,963 39,069
Export
20,547 25,041
18,967 22,163

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

39,709
38,518

40,127
39,473

36,902
38,382

37,170
34,986

38,427
37,946

39,559
40,637

20,716
19,457

20,385
20,257

19,871
22,739

22,192
21,629

19,935
25,808

28,461
20,419

ในเดือนธันวาคม ปี 2559 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้ าลดลง โดยการนาเข้ า ขยายตัวร้ อยละ
7.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 2.7 YoY
ด้ านการส่งออก หดตัวร้ อยละ 20.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า
และหดตัวร้ อยละ 28.3 YoY
การนาเข้ า มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 40,637 ล้ านบาท โดยหมวด
เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 3,039 ล้ านบาท
หดตัวร้ อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อย
ละ 11.9 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
นาเข้ าเป็ น 32,284 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 2.1 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 5,315 ล้ านบาท หดตัวร้ อย
ละ 17.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 1.8
YoY
การส่ งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 20,419 ล้ า นบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 2,727
ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่
ขยายตัวร้ อยละ 4.8 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกเป็ น 15,818 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 22.6 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 32.5 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่ องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 1,874 ล้ านบาท หด
ตัวร้ อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ
22.6 YoY
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่ที่
20,218 ล้ านบาท

สามารถด ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/miux/
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย
เดือนธันวาคม ปี 2559
AM

Jan

Feb

Mar

Apr

2558
2559

3,047
3,119

2,631
2,763

3,069
3,131

3,111
3,033

2558
2559

2,638
2,461

2,433
2,887

2,575
2,846

1,967
2,405

May

Jun
Import
3,180
3,010
2,481
3,013
Export
2,076
2,122
2,482
2,734

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2,613
2,857

3,065
3,436

2,797
3,240

3,101
3,254

3,394
3,865

2,715
3,039

2,311
2,690

2,484
2,880

2,737
3,431

3,199
3,211

3,034
3,303

2,603
2,727

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรในเดือน
ธันวาคม ปี 2559
การนาเข้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 3,039 ล้ า นบาท หดตัวร้ อยละ 21.4 เมื่อ เทีย บกับ
เดือนก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 11.9 YoY โดยสินค้ าที่
มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงสุดในเดือนนี ้ได้ แก่ เครื่ องบารุ งรักษา
และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 1,915 ล้ าน
บาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 3,303 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 8.9 YoY โดยสินค้ าที่
มี มู ล ค่ า การส่ง ออกสูง สุด ได้ แก่ เครื่ อ งเก็ บ เกี่ ยว และ
ส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 1,426 ล้ านบาท
ดุ ลการค้ า เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรของไทยในเดื อนนี ้
ดุลการค้ าขาดดุลอยูท่ ี่ 312 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรอ ุตสาหกรรมของไทย
เดือนธันวาคม ปี 2559
IM

Jan

Feb

Mar

Apr

2558
2559

27,026
31,056

27,208
26,973

26,323
27,655

30,971
28,731

2558
2559

13,665
16,457

13,911
15,573

16,162
23,657

16,693
14,500

May

Jun
Import
28,688 31,117
30,333 29,783
Export
16,447 20,545
14,609 17,090

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

29,607
29,102

29,959
30,340

28,852
29,837

28,800
26,935

29,060
27,652

31,625
32,284

16,059
14,497

15,442
15,053

14,673
17,195

16,553
16,545

14,839
20,446

23,438
15,818

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมในเดือน
ธันวาคม ปี 2559
การนาเข้ า เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น
32,284 ล้ า นบาท ขยายตัว ร้ อยละ 16.7 เมื่ อเที ย บกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 2.1 YoY โดยสินค้ าที่
มีมูลค่า การน าเข้ าสูง สุด ได้ แ ก่ เครื่ องกัง หั นไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป) ซึ่งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 4,619 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็ น 15,818 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 22.6 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 32.5 YoY โดยสินค้ าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้ แ ก่ เครื่ องสูบลม/อัดลม และ
ส่ว นประกอบ (เครื่ อ งจัก รใช้ ในอุต สาหกรรมทั่ว ไป) มี
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 2,345 ล้ านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งจักรอุต สาหกรรมของไทยในเดื อ นนี ้
ขาดดุลการค้ าอยูท่ ี่ 16,466 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องมือกลของไทย
เดือนธันวาคม ปี 2559
MT

Jan

Feb

Mar

Apr

2558
2559

5,974
5,915

5,574
5,184

6,028
5,200

6,181
5,849

2558
2559

1,829
2,144

2,021
2,101

2,434
2,469

1,993
2,089

May

Jun
Import
6,363
6,733
5,150
6,274
Export
2,024
2,374
1,875
2,339

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

7,490
6,558

7,102
5,697

5,253
5,306

5,268
4,796

5,974
6,429

5,220
5,315

2,345
2,270

2,459
2,324

2,461
2,114

2,440
1,873

2,062
2,059

2,420
1,874

มูลค่ าการค้ าเครื่ องมือกลในเดือนธันวาคม
ปี 2559
การนาเข้ า เครื่ องมือกลมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 5,315 ล้ าน
บาท หดตัว ร้ อยละ 17.3 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นก่ อ นหน้ า แต่
ขยายตัวร้ อยละ 1.8 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการนาเข้ า
สูงสุดได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก
ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,985 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 1,874 ล้ าน
บาท หดตัวร้ อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหด
ตัวร้ อยละ 22.6 YoY โดยสินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุด
ได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่ งมี
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 503 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องมือกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่
ที่ 3,441 ล้ านบาท
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ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
อ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2560
ในเดือนมกราคม 2560 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจาก
การใช้ จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวดี และมูลค่าการส่งออกสินค้ าที่ฟืน้ ตัวต่อ เนื่อง สอดคล้ องกับ
ทิศทางการส่งออกของภูมิภาค ขณะที่ ภาคการท่องเที่ยวฟื น้ ตัวชัดเจนขึ ้น อย่างไรก็ตาม
การบริ โภคภาคเอกชนชะลอลงบ้ างหลังมาตรการกระตุ้นการใช้ จ่ายของภาครัฐในช่วง
ปลายปี 2559 สิ ้นสุดลง สาหรับการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวใกล้ เคียงกับเดือนก่อน
การบริ โภคภาคเอกชน ชะลอลงหลังจากเร่ งขึน้ ค่อนข้ างมากในเดือนก่อนหน้ าที่ ได้ รับ
ผลดีจากมาตรการกระตุ้น การบริ โภคและการท่องเที่ยวของภาครัฐ สะท้ อนให้ เห็น ว่าการ
บริ โภคที่เร่ งขึน้ ในช่วงดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการเลื่อน การบริ โภคของประชาชน
โดยเฉพาะสินค้ าอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ดี การใช้ จ่ายในหมวดสินค้ าคงทนในกลุ่ มรถยนต์
นัง่ ส่วนบุคคลกลับมาขยายตัวได้ เนื่องจากได้ รับผลดีจากการเปิ ดตัวรถยนต์ รุ่นใหม่ ด้ าน
ปั จจัยพืน้ ฐานที่สนับสนุนกาลังซื ้อของครัวเรื อนโดยรวมอยู่ในทิศทางการฟื ้นตัวแต่ยังไม่
เข้ มแข็งนัก โดยรายได้ เกษตรกรขยายตัวแต่ยงั คงกระจุกตัวอยู่ในบางสินค้ าและ บางพื ้นที่
อาทิ เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่ได้ รับผลดีจากราคาและอุป
สงค์จากจีนที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากมีอปุ ทานเพียงพอรองรับความต้ องการ ขณะที่รายได้ เฉลี่ยที่
แท้ จริงของครัวเรื อนนอกภาคเกษตรกรรมยังไม่ฟืน้ ตัว ส่งผลให้ ดชั นีการอุปโภคบริ โภคของ
ภาคเอกชน (PCI) หดตัวร้ อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 1.3
YoY

การส่ งออกสินค้ า มีมลู ค่า 17.1 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 8.5 YoY ฟื น้ ตัว
ต่อเนื่อง จาก 1) สินค้ าที่อปุ สงค์ตา่ งประเทศดีขึ ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะสิ นค้ าอิเล็กทรอนิกส์
สอดคล้ องกับทิศทางการส่งออกในภูมิภาค 2) สินค้ าที่ราคาส่งออกเคลื่อนไหวตามราคา
น ้ามันดิบขยายตัวต่อเนื่อง จากผลของฐานที่ต่าและทิศทางราคาน ้ามันดิ บในตลาดโลกที่
ปรับเพิ่มขึ ้น รวมทังปริ
้ มาณการส่งออกไปจีนปรับเพิ่มขึ ้นส่วนหนึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ใน
กลุ่มสินค้ าปิ โตรเคมี 3) หมวดที่ได้ รับผลดีจากการย้ ายฐานการผลิตของผู้ผ ลิตต่างชาติมา
ไทย อาทิ ยางล้ อรถยนต์ และแผงกาเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขยายตัวต่อเนื่อง
จากการที่ผ้ ผู ลิตจีนย้ ายฐานการผลิตมาไทยเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ก ารทุ่มตลาด
(Anti-dumping) จากสหรัฐฯ และสมาร์ ทโฟนที่การส่งออกไปญี่ ปนเพิ
ุ่ ่มขึ ้นอย่ างต่อเนื่อง
และ 4) การส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางไปจีนขยายตัวต่อเนื่องจากทังปริ
้ มาณที่ผ้ ู
นาเข้ าจีนเร่งนาเข้ าเพื่อสะสมสินค้ าคงคลังที่ยงั อยูใ่ นระดับต่า และราคาที่เพิ่มขึ ้นตามราคา
นา้ มัน ดิบ รวมทัง้ ได้ รั บผลกระทบจากอุป ทานที่ ล ดลงจากเหตุอุทกภัย ในพื น้ ที่ ภ าคใต้
สอดคล้ อ งกับ การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมที่ ก ารผลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออกในหลายสิ น ค้ า
ขยายตัวต่อเนื่อง
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ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกล
ไทย ได้ แก่
การส่ งออกสินค้ า
จาก 1) สินค้ าที่อปุ สงค์
ต่างประเทศดีขึ ้นต่อเนื่อง 2)
สินค้ าที่ราคาส่งออก
เคลือ่ นไหวตามราคา
น ้ามันดิบขยายตัวต่อเนื่อง 3)
หมวดที่ได้ รับผลดีจากการ
ย้ ายฐานการผลิตของผู้ผลิต
ต่างชาติมาไทย
การนาเข้ าสินค้ า
โดยหมวดวัตถุดิบและสินค้ า
ขันกลางขยายตั
้
วจากสินค้ า
เชื ้อเพลิง เคมีภณ
ั ฑ์ และโลหะ
และสินค้ าชิ ้นส่วนแผงวงจร
รวมขยายตัวตามการส่งออก
สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
แนวโน้ มดีตอ่ เนื่อง
รายได้ เกษตรกร
ราคายางพาราที่สงู ขึ ้นจาก
(1) อุปทานลดลงเนื่องจาก
ได้ รับผลกระทบจากเหตุ
อุทกภัยในพื ้นที่ภาคใต้ (2)
อุปสงค์จากจีนที่เพิ่มขึ ้น และ
(3) การเก็งกาไรในตลาดซื ้อ
ขายล่วงหน้ าตามราคาที่โน้ ม
ขึ ้นตามทิศทางราคาน ้ามันดิบ
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2560
การนาเข้ าสินค้ า มีมลู ค่า 15.2 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 14.0 โดยในเดือนนี ้
มีการนาเข้ าทองคามูลค่า 1,203 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หากไม่รวมทองคามูลค่าการนาเข้ า
ขยายตัวลดลงเหลือร้ อยละ 5.4 โดยหมวดวัตถุดิบและสินค้ าขัน้ กลางขยายตัวจากสินค้ า
เชื ้อเพลิง เคมีภณ
ั ฑ์ และโลหะที่ราคาในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ ้น และสินค้ าชิ น้ ส่วนแผงวงจร
รวมขยายตัวตามการส่งออกสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้ มดีตอ่ เนื่อง
การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อน ทัง้ การลงทุนในภาคการก่อสร้ างและการ
ลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ โดยยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน และภาค
บริการโดยเฉพาะธุรกิจบริ การและขนส่ง สอดคล้ องกับสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ ขยายตัวใน
ธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้ ดชั นีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตัวร้ อยละ 1.4 YoY การจาหน่าย
เครื่ องจักรในประเทศขยายตัวร้ อยละ 3.1 YoY

ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลไทย ได้ แก่
การลงทุนภาคเอกชน
ทรงตัวจากเดือนก่อน ทังการ
้
ลงทุนในภาคการก่อสร้ างและ
การลงทุน ในเครื่ อ งจัก รและ
อุปกรณ์

รายได้ เกษตรกร ขยายตัวสูงจากระยะเดียวกันปี ก่อน ตามราคาสินค้ าเกษตรเป็ นสาคัญ
โดยเฉพาะราคายางพาราที่สูงขึ ้นจาก (1) อุปทานลดลงเนื่องจากได้ รับผลกระทบจากเหตุ
อุทกภัยในพื ้นที่ภาคใต้ (2) อุปสงค์จากจีนที่เพิ่มขึ ้น และ (3) การเก็งกาไรในตลาดซื ้อขาย
ล่วงหน้ าตามราคาที่โน้ มขึ ้นตามทิศทางราคาน ้ามันดิบ ขณะที่ผลผลิตสินค้ าเกษตรขยายตัว
ชะลอลงตามผลผลิตยางพารา โดยรายได้ เกษตรกรขยายตัวร้ อยละ 19.5 YoY ผลผลิตสินค้ า
เกษตรกรรมขยายตัวที่ร้อยละ 3.4 YoY ด้ านราคาสินค้ าเกษตรกรรมกลับมาขยายตัวร้ อยละ
15.6 YoY
การใช้ จ่ า ยภาครั ฐ ยัง ขยายตัว ดี และยัง คงเป็ น แรงขับ เคลื่ อ นหลัก ของเศรษฐกิ จ โดย
รายจ่ายประจาขยายตัวดี ตามค่าใช้ จ่ายด้ านการศึกษาที่ส่วนหนึ่งเลื่อนการเบิกจ่ายมาจาก
เดือนก่อน ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวชะลอลงบ้ างหลังเร่ งไปมากในเดือนก่อน โดยใน
เดือนนี ้ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนด้ านคมนาคม รวมทังการเบิ
้
กจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2559
เพิ่มเติมด้ านการพัฒนาระบบอินเตอร์ เน็ตของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้ าน
รายได้ จดั เก็บของรัฐบาลกลับมาขยายตัว จากรายได้ ที่ไม่ใช่ภาษี เป็ นสาคัญ ส่วนหนึ่งจาก
การเลื่อนนาส่งรายได้ ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมจากเดือนกุมภาพันธ์ มาเป็ นเดือ นมกราคม
สาหรับรายได้ จากภาษีขยายตัวต่อเนื่องสะท้ อนภาวะเศรษฐกิจที่ฟืน้ ตัว
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ภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลเดือนมกราคม ปี 2560
ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่องจักรกลของไทย เดือนมกราคม ปี 2560
MIU

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

40,090
31,591

34,920

35,986

2559
2560

21,062
19,658

20,561

28,973

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

37,613

Jun
Import
37,963 39,069

38,518

39,473

38,382

34,986

37,946

40,813

18,995

Export
18,967 22,163

19,457

20,257

22,739

21,629

25,808

20,456

ในเดือนมกราคม ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ของไทยมีมลู ค่าการค้ าลดลง โดยการนาเข้ า หดตัวร้ อยละ 22.6
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 21.2 YoY ด้ าน
การส่งออก หดตัวร้ อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
หดตัวร้ อยละ 6.7 YoY
การนาเข้ า มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 31,591 ล้ านบาท โดยหมวด
เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 2,946 ล้ านบาท
หดตัวร้ อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ
5.5 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการนาเข้ า
เป็ น 24,480 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 24.2 มื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้ า และหดตัวร้ อยละ 21.2 YoY ในขณะที่หมวดเครื่ องมือกลมี
มูลค่าการนาเข้ าเป็ น 4,165 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 21.6 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 29.6 YoY
การส่ งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 19,658 ล้ า นบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 3,170
ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 28.8 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกเป็ น 14,535 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 8.1 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 11.7 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่ อ งมื อ กลมี มูลค่ า การส่ง ออกเป็ น 1,953 ล้ า นบาท
ขยายตัวร้ อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อย
ละ 8.9 YoY
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่ที่
11,934 ล้ านบาท

สามารถด ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/miux/
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย
เดือนมกราคม ปี 2560
AM

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

3,119
2,946

2,763

3,131

2559
2560

2,461
3,170

2,887

2,846

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

3,033

Jun
Import
2,481
3,013

2,857

3,436

3,240

3,254

3,865

3,214

2,405

2,482

Export
2,734

2,690

2,880

3,431

3,211

3,303

2,764

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรในเดือน
มกราคม ปี 2560
การนาเข้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 2,946 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 5.5 YoY โดยสินค้ าที่มีมลู ค่า
การนาเข้ าสูงสุดในเดือนนี ้ได้ แก่ เครื่ องบารุ งรั กษา และ
ส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,582 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 3,170 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 28.8 YoY โดยสินค้ า
ที่ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกสู ง สุ ด ได้ แก่ แทรกเตอร์ แ ละ
ส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 1,518 ล้ านบาท
ดุ ลการค้ า เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรของไทยในเดื อนนี ้
ดุลการค้ าเกินดุลอยูท่ ี่ 223 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรอ ุตสาหกรรมของไทย
เดือนมกราคม ปี 2560
IM

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

31,056
24,480

26,973

27,655

2559
2560

16,457
14,535

15,573

23,657

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

28,731

Jun
Import
30,333 29,783

29,102

30,340

29,837

26,935

27,652

32,284

14,500

Export
14,609 17,090

14,497

15,053

17,195

16,545

20,446

15,818

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมในเดือน
มกราคม ปี 2559
การนาเข้ า เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น
24,480 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 24.2 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 21.2 YoY โดยสินค้ าที่ มี
มูล ค่ า การน าเข้ า สูง สุด ได้ แ ก่ เครื่ อ งกัง หัน ไอพ่ น และ
ส่วนประกอบ (เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป) ซึ่งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 4,090 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็ น 14,535 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 11.7 YoY โดยสินค้ าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้ แ ก่ เครื่ องสูบลม/อัดลม และ
ส่ว นประกอบ (เครื่ อ งจัก รใช้ ในอุต สาหกรรมทั่ว ไป) มี
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 2,438 ล้ านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งจักรอุต สาหกรรมของไทยในเดื อ นนี ้
ขาดดุลการค้ าอยูท่ ี่ 9,945 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องมือกลของไทย
เดือนมกราคม ปี 2560
MT

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

5,915
4,165

5,184

5,200

2559
2560

2,144
1,953

2,101

2,469

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

5,849

Jun
Import
5,150
6,274

6,558

5,697

5,306

4,796

6,429

5,315

2,089

1,875

Export
2,339

2,270

2,324

2,114

1,873

2,059

1,874

มูลค่ าการค้ าเครื่ องมือกลในเดือนมกราคม
ปี 2560
การนาเข้ า เครื่ องมือกลมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 4,165 ล้ าน
บาท หดตัวร้ อยละ 21.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหด
ตัวร้ อยละ 29.6 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการนาเข้ าสูงสุด
ได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่ งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,373 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 1,953 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่หด
ตัวร้ อยละ 8.9 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
ได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่ งมี
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 421 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องมือกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่
ที่ 2,212 ล้ านบาท
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ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
อ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
อาคารสานักพัฒนาอ ุตสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กร ุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213

THAILAND MACHINERY OUTLOOK

แผนกข้อมูลและวิเคราะห์อ ุตสาหกรรม
โทร 02 712 4402-7 ต่อ 211-213
E-mail: miu@isit.or.th
!!! สนใจประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ติดต่อทีมงาน MIU ได้ที่ โทร 02-712-4402-7 ต่อ 213

รายงานสภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่ งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนก ุมภาพันธ์ ปี 2560
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยการส่งออกสินค้ าขยายตัว
ในเกื อบทุกหมวดสอดคล้ องกับการส่งออกของภูมิภาคที่ฟืน้ ตัวต่อเนื่อง และการบริ โภค
ภาคเอกชนขยายตัวโดยเฉพาะในหมวดสินค้ าคงทน จากผลของการเปิ ดตัวรถรุ่นใหม่และ
รายได้ ครัวเรื อนที่ดีขึ ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตในภาคอุตสาหกรรมลดลงบ้ าง เพราะได้ เร่ ง
ผลิตไปแล้ วในช่วงก่อน ขณะที่การใช้ จา่ ยภาครัฐชะลอลง สาหรับการลงทุนภาคเอกชนทรง
ตัว จากเดื อ นก่ อ น ส่ว นภาคการท่อ งเที่ ย วหดตัว ตามจ านวนนัก ท่อ งเที่ ย วชาวจี นและ
มาเลเซียที่ลดลงหลังพ้ นเทศกาลตรุษจีน
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้ า โดยเฉพาะการใช้ จา่ ยในหมวดสินค้ า
คงทนที่ขยายตัวดีขึน้ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการเปิ ดตัวรถรุ่ นใหม่เพิ่มเติ ม จากเดือนก่อน
ส่งผลให้ ยอดขายรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลและยอดขายรถจักรยานยนต์เติบโตดี สอดคล้ องกับ
สินเชื่อผู้บริ โภคในหมวดยานยนต์ที่เพิ่มขึน้ ด้ านปั จ จัยพื น้ ฐานที่ ส นับสนุนกาลังซือ้ ของ
ครัวเรื อนโดยรวมดีขึ ้น สะท้ อนจากจานวนผู้มีงานทาและรายได้ ที่แท้ จริ งที่ ปรับสูงขึ ้นบ้ าง
ส่ ง ผลให้ ความเชื่ อ มั่น ผู้บ ริ โ ภคโดยรวมดี ขึ น้ เช่ น กัน อย่ า งไรก็ ต าม ก าลั ง ซื อ้ ในภาค
เกษตรกรรมยังค่อนข้ างกระจุกอยู่ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาง ขณะที่กาลัง ซือ้ นอกภาค
เกษตรกรรมปรับดีขึ ้นเล็กน้ อยจากรายได้ ภาคบริ การ ส่งผลให้ ดชั นีการอุปโภคบริ โภคของ
ภาคเอกชน (PCI) ขยายตัวร้ อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ
4.0 YoY

การส่ ง ออกสิ น ค้ า มี มูล ค่า 18.4 พัน ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว ร้ อยละ 0.7 YoY
ขยายตัวในเกื อบทุกหมวด โดยเป็ นการขยายตัวของทัง้ ปริ มาณและราคา จาก 1) การ
ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางที่ขยายตัวดีจากราคาที่ปรับสูงขึ ้นและอุปสงค์จากจีนที่
เพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง เนื่องจากผู้นาเข้ าจีนเร่ งนาเข้ าเพื่อสะสมสินค้ า คงคลังที่ยงั อยู่ในระดับต่า
2) สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์และทัศนูปกรณ์ โดยเฉพาะแผงวงจรรวม (IC) ที่การส่งออกไปยัง
จีน ฮ่องกง ญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้ ขยายตัวดี ตามการนาไปใช้ เป็ นชิ ้นส่วนในการผลิตสมาร์ ท
โฟน อุปกรณ์ที่รองรับ Internet of Things (IoT) และชิ ้นส่วนรถยนต์ 3) สินค้ าที่ราคา
ส่งออกเคลื่อนไหวตามราคาน ้ามันดิบขยายตัวต่อเนื่อง ตามราคาน ้ามันดิบ ในตลาดโลกที่
ปรับสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน และ 4) สินค้ าหมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า โดยเฉพาะแผงกาเนิด
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากการที่ผ้ ผู ลิตจีนย้ ายฐานการผลิตมาไทยเพื่ อหลีกเลี่ยง
มาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาด (Anti-dumping) จากสหรัฐฯ และเครื่ องปรับอากาศที่ก าร
ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ขยายตัวดีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แม้ การส่งออกสินค้ า
ปรับดีขึ ้น แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี ้ปรับลดลงบ้ าง เนื่องจากสินค้ าหมวดยาน
ยนต์ แผงวงจรรวม และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ามีการเร่งผลิตไปในช่วงก่อน และอีกส่วนหนึ่งเป็ นผล
จากปัจจัยชัว่ คราวจากการปิ ดซ่อมบารุงโรงกลัน่ น ้ามันบางแห่ง
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT

ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกล
ไทย ได้ แก่
การบริโภคเอกชน
การใช้ จ่ายในหมวดสินค้ า
คงทนที่ขยายตัวดีขึ ้น ส่วน
หนึง่ เป็ นผลจากการเปิ ดตัวรถ
รุ่นใหม่เพิ่มเติมจากเดือนก่อน
การส่ งออกสินค้ า
ขยายตัวในเกือบทุกหมวด
โดยเป็ นการขยายตัวของทัง้
ปริ มาณและราคา
การนาเข้ าสินค้ า
โดยหมวดวัตถุดิบและสินค้ า
ขันกลางขยายตั
้
วจากสินค้ า
เชื ้อเพลิง เคมีภณ
ั ฑ์ และโลหะ
และสินค้ าชิ ้นส่วนแผงวงจร
รวมขยายตัวตามการส่งออก
สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
แนวโน้ มดีตอ่ เนื่อง
รายได้ เกษตรกร
ตามราคาสินค้ าเกษตรเป็ น
สาคัญโดยเฉพาะราคา
ยางพาราที่สงู ขึ ้นจาก (1)
อุปทานลดลงเนื่องจากได้ รับ
ผลกระทบจากเหตุอทุ กภัยใน
พื ้นที่ภาคใต้ (2) อุปสงค์จาก
จีนที่เพิ่มขึ ้น และ (3) การเก็ง
กาไรในตลาดซื ้อขายล่วงหน้ า
ตามราคาที่โน้ มขึ ้นตาม
ทิศทางราคาน ้ามันดิบ
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนก ุมภาพันธ์ ปี 2560
การนาเข้ าสินค้ า มีมูลค่า 14.4 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 13.4 โดยหมวด
วัตถุดิบและสินค้ าขัน้ กลางขยายตัวจากมูลค่าการนาเข้ าเชื ้อเพลิง โลหะ และเคมีภัณฑ์ ที่
ราคาสูงขึ ้นตามราคาน ้ามัน และการนาเข้ าชิ ้นส่วนแผงวงจรรวมที่เพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับการ
ส่ง ออกสินค้ ากลุ่ม ดัง กล่าวที่ ปรับดีขึน้ นอกจากนี ้ การนาเข้ าหมวดสินค้ าอุปโภคบริ โภค
ขยายตัวตามการนาเข้ าปลาทูน่า ที่ส่วนใหญ่นาไปแปรรู ปเป็ นปลากระป๋ องเพื่ อส่งออก แต่
หากหักปลาทูน่า การนาเข้ าสินค้ าอุปโภคบริ โภคหดตัวร้ อยละ 1.3 ตามการนาเข้ าสินค้ า
คงทนที่ลดลงในหมวดนาฬิกา และเฟอร์ นิเจอร์ และชิ ้นส่วน
การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อน โดยการลงทุนส่วนใหญ่ยงั จากัดอยู่ ในธุรกิจ
พลังงาน ธุรกิจภาคบริการ
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก สอดคล้ องกับพื ้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานที่
ได้ รับอนุญาตเพิ่มขึ ้น และความเชื่อมัน่ ของภาคธุรกิจที่ปรับดีขึ ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ส่งออก
อย่างไรก็ดี แนวโน้ มการลงทุนส่วนอื่นๆ ในระยะสันยั
้ งอ่อนแอสะท้ อนจากการนาเข้ าสินค้ า
ทุนไม่รวมเครื่ องบินและแท่นขุดเจาะที่ยงั หดตัว ส่งผลให้ ดชั นีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หด
ตัวร้ อยละ 0.5 YoY การจาหน่ายเครื่ องจักรในประเทศหดตัวร้ อยละ 2.5 YoY

ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลไทย ได้ แก่
การลงทุนภาคเอกชน
ทรงตัว จากเดื อ นก่ อ น โดย
การลงทุนส่วนใหญ่ ยังจากัด
อยู่ ใ นธุ ร กิ จ พลัง งาน ธุ ร กิ จ
ภ า ค บ ริ ก า ร แ ล ะ ธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก

รายได้ เกษตรกร ขยายตัวสูงจากระยะเดียวกันปี ก่อน ตามราคาสินค้ าเกษตรเป็ นสาคัญ
โดยเฉพาะราคายางพาราที่สงู ขึ ้นจาก (1) อุปสงค์ของจีนที่เพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง และ(2) การเก็ง
กาไรในตลาดซื อ้ ขายล่วงหน้ าตามราคาที่ โน้ ม ขึน้ ตามทิศ ทางราคานา้ มันดิบนอกจากนี ้
ผลผลิตเกษตรกรรมขยายตัวสูงเช่นกัน จากผลของฐานที่ต่าในปี ก่อนเนื่องจากปั ญหาภัย
แล้ ง โดยรายได้ เกษตรกรขยายตัวร้ อยละ 21.8 YoY ผลผลิตสินค้ าเกษตรกรรมขยายตัวที่
ร้ อยละ 8.2 YoY ด้ านราคาสินค้ าเกษตรกรรมกลับมาขยายตัวร้ อยละ 12.7 YoY
การใช้ จ่ า ยภาครั ฐ ชะลอลง แต่ยัง ขยายตัวจากปี ก่อนและเป็ นแรงขับเคลื่ อนหลั กของ
เศรษฐกิจ โดยรายจ่ายประจาที่ไม่รวมเงินโอนยังขยายตัวในหมวดค่าตอบแทนบุคลากรตาม
การปรั บขึน้ เงินเดือนข้ าราชการ และรายจ่ายลงทุนขยายตัวจากการใช้ จ่ายในโครงการ
ก่อสร้ างถนนและระบบชลประทานของ 3 หน่วยงานหลัก ได้ แก่ กรมทางหลวงกรมทางหลวง
ชนบท และกรมชลประทาน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT
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ภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลเดือนก ุมภาพันธ์ ปี 2560
ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่องจักรกลของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560
MIU

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

40,090
31,591

34,920
34,625

35,986

2559
2560

21,062
19,658

20,561
19,715

28,973

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

37,613

Jun
Import
37,963 39,069

38,518

39,473

38,382

34,986

37,946

40,813

18,995

Export
18,967 22,163

19,457

20,257

22,739

21,629

25,808

20,456

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้ าเพิ่มขึ ้น โดยการนาเข้ า ขยายตั วร้ อยละ
9.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 0.8 YoY ด้ าน
การส่งออก ขยายตัวร้ อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่
หดตัวร้ อยละ 4.1 YoY
การนาเข้ า มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 34,625 ล้ านบาท โดยหมวด
เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 2,682 ล้ านบาท
หดตัวร้ อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ
2.9 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการนาเข้ า
เป็ น 27,342 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 11.7 มื่อเทียบกับเดือน
ก่ อ นหน้ า และขยายตัว ร้ อยละ 1.4 YoY ในขณะที่ ห มวด
เครื่ องมือกลมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 4,601 ล้ านบาท ขยายตัว
ร้ อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 11.3
YoY
การส่ งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 19,715 ล้ า นบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 2,429
ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
หดตัวร้ อยละ 15.9 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกเป็ น 15,173 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 8.1 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 11.7 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่ อ งมื อ กลมี มูลค่ า การส่ง ออกเป็ น 2,113 ล้ า นบาท
ขยายตัวร้ อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัว
ร้ อยละ 0.6 YoY
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่ที่
14,910 ล้ านบาท

สามารถด ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/miux/
Analyst by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย
เดือนก ุมภาพันธ์ ปี 2560
AM

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

3,119
2,946

2,763
2,682

3,131

2559
2560

2,461
3,170

2,887
2,429

2,846

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

3,033

Jun
Import
2,481
3,013

2,857

3,436

3,240

3,254

3,865

3,214

2,405

2,482

Export
2,734

2,690

2,880

3,431

3,211

3,303

2,764

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2560
การนาเข้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 2,682 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 2.9 YoY โดยสินค้ าที่มีมลู ค่า
การนาเข้ าสูงสุดในเดือนนี ้ได้ แก่ เครื่ องบารุ งรั กษา และ
ส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,601 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 2,429 ล้ า นบาท หดตัวร้ อยละ 23.4 เมื่อ เทีย บกับ
เดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 15.9 YoY โดยสินค้ าที่มี
มู ล ค่ า ก า ร ส่ ง อ อ ก สู ง สุ ด ได้ แ ก่ แ ทร ก เ ต อ ร์ แ ล ะ
ส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 1,038 ล้ านบาท
ดุ ลการค้ า เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรของไทยในเดื อนนี ้
ดุลการค้ าเกินดุลอยูท่ ี่ 223 ล้ านบาท

Analyst by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรอ ุตสาหกรรมของไทย
เดือนก ุมภาพันธ์ ปี 2560
IM

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

31,056
24,480

26,973
27,342

27,655

2559
2560

16,457
14,535

15,573
15,173

23,657

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

28,731

Jun
Import
30,333 29,783

29,102

30,340

29,837

26,935

27,652

32,284

14,500

Export
14,609 17,090

14,497

15,053

17,195

16,545

20,446

15,818

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2559
การนาเข้ า เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น
27,342 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 11.7 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 1.4 YoY โดยสินค้ าที่ มี
มูล ค่ า การน าเข้ า สูง สุด ได้ แ ก่ เครื่ อ งกัง หัน ไอพ่ น และ
ส่วนประกอบ (เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป) ซึ่งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 4,131 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็ น 15,173 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 11.7 YoY โดยสินค้ าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้ แ ก่ เครื่ องสูบลม/อัดลม และ
ส่ว นประกอบ (เครื่ อ งจัก รใช้ ในอุต สาหกรรมทั่ว ไป) มี
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 2,445 ล้ านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งจักรอุต สาหกรรมของไทยในเดื อ นนี ้
ขาดดุลการค้ าอยูท่ ี่ 12,169 ล้ านบาท

Analyst by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องมือกลของไทย
เดือนก ุมภาพันธ์ ปี 2560
MT

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

5,915
4,165

5,184
4,601

5,200

2559
2560

2,144
1,953

2,101
2,113

2,469

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

5,849

Jun
Import
5,150
6,274

6,558

5,697

5,306

4,796

6,429

5,315

2,089

1,875

Export
2,339

2,270

2,324

2,114

1,873

2,059

1,874

มูลค่ าการค้ าเครื่ องมือกลในเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2560
การนาเข้ า เครื่ องมือกลมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 4,601 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่
หดตัวร้ อยละ 11.3 YoY โดยสินค้ าที่มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงสุด
ได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่ งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,250 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 2,113 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 0.6 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุดได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก
ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 445 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องมือกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่
ที่ 2,488 ล้ านบาท
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ปี 2560
ในเดือนมีนาคม 2560 โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการส่งออก ที่ขยายตัวดีในหลายหมวด
สินค้ า สอดคล้ องกับอุปสงค์ต่างประเทศที่ดีขึ ้นต่อเนื่อง การท่องเที่ยวที่กลับมาขยายตัว
จากเดื อ นก่ อ น การบริ โ ภคภาคเอกชนที่ มี ทิ ศ ทางปรั บ ดี ขึ น้ โดยเฉพาะสิ น ค้ า คงท น
สอดคล้ องกั บ รายได้ ค รั ว เรื อ นและความเชื่ อ มั่น ที่ ป รั บ ดี ขึ น้ และการใช้ จ่ า ยภาครั ฐ
โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน อย่างไรก็ดี การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชน
ยังหดตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อน
การบริโภคภาคเอกชน มีทิศทางปรับดีขึ ้น โดยการใช้ จ่ายในหมวดสินค้ าคงทนปรับดีขึ ้น
ตามการซื ้อรถยนต์ ปัจจัยสนับสนุนมาจากรายได้ ครัวเรื อนโดยเฉพาะรายได้ เกษตรกรที่ฟืน้
ตัวต่อเนื่องตามราคายางและผลผลิตข้ าว และความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคทยอยปรั บดีขึ ้น รวมทัง้
สถาบันการเงินมีมุมมองที่ลดความเข้ มงวดมาตรฐานการให้ สินเชื่อ เช่าซื ้อรถยนต์ลงบ้ าง
ส่วนการใช้ จา่ ยหมวดสินค้ าไม่คงทนเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย จากปริ มาณการใช้ เชื อ้ เพลิงที่เพิ่มขึ ้น
ตามราคา ที่ปรับลดลงเป็ นสาคัญ ส่งผลให้ ดชั นีการอุปโภคบริ โภคของภาคเอกชน (PCI)
ขยายตัวร้ อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 3.0 YoY
การส่ งออกสินค้ า มีมลู ค่า 20.8 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 10.8 YoY และ
หากหักทองคา ขยายตัวร้ อยละ 12.1 ตามการขยายตัวในหลายหมวดสินค้ า ได้ แก่ 1)
สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์และทัศนูปกรณ์ เพื่อใช้ เป็ นชิ ้นส่วนการผลิตอุปกรณ์ที่รองรับ Internet
of Things (IoT) ชิ ้นส่วนรถยนต์ และสมาร์ ทโฟน 2) สินค้ าที่มลู ค่าการส่งออกเคลื่อนไหว
ตามราคาน ้ามันดิบ ขยายตัวทังด้
้ านราคาตามราคาน ้ามันดิบที่สงู กว่าระยะเดียวกันปี ก่อน
และด้ านปริ มาณตามการขยายตัวของการส่งออกยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง ปิ โตรเลียม
ปิ โตรเคมี และเคมีภัณฑ์ จากอุปสงค์จีนและอาเซียนที่เพิ่มขึน้ 3) สินค้ าหมวดยานยนต์
ตามการส่งออกรถยนต์เชิงพาณิชย์ไปออสเตรเลียจากการที่ผ้ ูประกอบการหาตลาดใหม่
เพื่อทดแทนตลาดตะวันออกกลางที่ยงั หดตัวต่อเนื่อง และการส่งออกรถจักรยานยนต์ขนาด
ใหญ่ไปยุโรปและอาเซียน ตามการขยายกาลังการผลิตของผู้ประกอบการรายใหญ่ในช่วง
ก่อนหน้ า และ 4) สินค้ าหมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่ องปรับอากาศและแผงกาเนิด
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากการขยายกาลังการผลิตและการย้ ายฐานการผลิต มา
ไทยในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ ดี การส่งออกสิ นค้ าที่ ปรั บดีขึน้ ส่วนหนึ่ ง เป็ นการระบาย
สินค้ าคงคลังโดยเฉพาะในหมวดยานยนต์ ส่งผลให้ โดยรวม การผลิตภาคอุตสาหกรรม
หดตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อน
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ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกล
ไทย ได้ แก่
การส่ งออกสินค้ า
ขยายตัวในหลายหมวดสินค้ า
ได้ แก่ 1) สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์
และทัศนูปกรณ์ 2) ยางพารา
ผลิตภัณฑ์ยาง ปิ โตรเลียม
ปิ โตรเคมี และเคมีภณ
ั ฑ์ 3)
สินค้ าหมวดยานยนต์ 4)
สินค้ าหมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
การนาเข้ าสินค้ า
ขยายตัวของการนาเข้ า 1)
เชื ้อเพลิงและโลหะ และ 2)
ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
รายได้ เกษตรกร
ขยายตัวสูงจากระยะเดียวกัน
ปี ก่อน ตามปริ มาณผลผลิต
สินค้ าเกษตรเป็ นสาคัญ
โดยเฉพาะผลผลิตข้ าวนาปรัง
ทีเ่ พิ่มขึ ้น
การใช้ จ่ายภาครัฐ
ยังเป็ นแรงขับเคลือ่ นสาคัญ
ของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
รายจ่ายลงทุน
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ปี 2560
การนาเข้ าสินค้ า มีมลู ค่า 17.8 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 22.4 และหากไม่
รวมทองคา ขยายตัวร้ อยละ 21.4 ตามการขยายตัวของการนาเข้ าโดยเฉพาะหมวดวัตถุดิ บ
และสินค้ าขันกลาง
้
ในกลุ่ม 1) เชื ้อเพลิงและโลหะที่ขยายตัวทังด้
้ านราคาจากราคาสูงที่ขึ ้น
ตามราคาน า้ มัน ดิ บ และด้ า นปริ ม าณจากภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ฟื้น ตัว และ 2) ชิ น้ ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า สอดคล้ องกับการส่งออกสินค้ ากลุ่มดังกล่าวที่ปรับดีขึน้
ต่อเนื่อง
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อน ทังการลงทุ
้
นในภาคก่อสร้ า งและ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ หลังจากมีการเร่ งลงทุนในช่วงก่อนหน้ า โดยเฉพาะในธุรกิ จการค้ า
พลังงาน และโทรคมนาคม สะท้ อนว่าการฟื น้ ตัว ของการลงทุนภาคเอกชนยังไม่เข้ มแข็งนัก
อย่างไรก็ตาม การลงทุนซื ้อรถยนต์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ ้นต่อเนื่องเป็ นเดือ นที่ 4 ส่วนหนึ่งได้ รับ
ผลดีจากการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐ และรายได้ เกษตรกรที่ขยายตัวต่อเนื่อง
ส่งผลให้ ดชั นีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตัวร้ อยละ 2.2 YoY การจาหน่ายเครื่ องจักรใน
ประเทศหดตัวร้ อยละ 6.2 YoY

ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลไทย ได้ แก่
การลงทุนภาคเอกชน
หดตั ว จากระยะเดี ย วกั น ปี
ก่ อ น ทั ง้ การลงทุ น ในภาค
ก่ อ สร้ างและเครื่ อ งจัก รและ
อุปกรณ์ สะท้ อนว่าการฟื น้ ตัว
ของการลงทุนภาคเอกชนยัง
ไม่เข้ มแข็งนัก

รายได้ เกษตรกร ขยายตัวสูงจากระยะเดียวกันปี ก่อน ตามปริ มาณผลผลิตสินค้ าเกษตร
เป็ นสาคัญโดยเฉพาะผลผลิตข้ าวนาปรังที่เพิ่มขึ ้นจากปริ มาณน ้าที่เอื อ้ ต่อการเพาะปลูกและ
ผลของฐานต่าในระยะเดียวกันปี ก่อนจากปั ญหาภัยแล้ ง ขณะที่ราคาสินค้ าเกษตรขยายตัว
ชะลอลงตามราคายางพาราหลังจากเร่งขึ ้นไปในช่วงก่อนหน้ าเนื่องจากได้ รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์อทุ กภัยในพื ้นที่ภาคใต้ โดยรายได้ เกษตรกรขยายตัวร้ อยละ 29.9 YoY ผลผลิต
สินค้ าเกษตรกรรมขยายตัวที่ร้อยละ 20.1 YoY ด้ านราคาสินค้ าเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว
ร้ อยละ 8.1 YoY
การใช้ จ่ายภาครั ฐ ที่ไม่รวมเงินโอนยังเป็ นแรงขับเคลื่อนสาคัญของเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะ
รายจ่ายลงทุนที่ขยายตัวร้ อยละ 11.9 จากการใช้ จ่ายในโครงการก่อสร้ างทางหลวงพิ เศษ
ระหว่างเมืองของกรมทางหลวงเป็ นสาคัญ ขณะที่รายจ่ายประจาหดตัวร้ อยละ 3.5 จากฐาน
ที่สงู ในปี ก่อนที่มีการเบิกจ่ายตามมาตรการส่งเสริ มความเป็ นอยูร่ ะดับตาบลเป็ นสาคัญ
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ภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลเดือนมีนาคม ปี 2560
ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่องจักรกลของไทย เดือนมีนาคม ปี 2560
MIU

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

40,090
31,591

34,920
34,625

35,986
37,331

2559
2560

21,062
19,658

20,561
19,715

28,973
23,639

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

37,613

Jun
Import
37,963 39,069

38,518

39,473

38,382

34,986

37,946

40,813

18,995

Export
18,967 22,163

19,457

20,257

22,739

21,629

25,808

20,456

ในเดือนมีนาคม ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของ
ไทยมีมูลค่าการค้ าเพิ่มขึ ้น โดยการนาเข้ า ขยายตัวร้ อยละ 7.8
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 3.7 YoY ด้ าน
การส่งออก ขยายตัวร้ อยละ 19.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า
แต่หดตัวร้ อยละ 18.4 YoY
การนาเข้ า มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 37,331 ล้ านบาท โดยหมวด
เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 3,355 ล้ านบาท
ขยายตัวร้ อยละ 25.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัว
ร้ อยละ 7.1 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่ าการ
นาเข้ าเป็ น 28,573 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 4.5 มื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 3.3 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่ องมือกลมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 5,403 ล้ านบาท ขยายตัว
ร้ อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ
3.9 YoY
การส่ งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 23,639 ล้ า นบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 3,641
ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 49.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 27.9 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกเป็ น 17,481 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 15.2
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 26.1 YoY ในขณะ
ที่หมวดเครื่ องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 2,517 ล้ านบาท
ขยายตัวร้ อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัว
ร้ อยละ 1.9 YoY
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่ที่
13,691 ล้ านบาท

สามารถด ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/miux/
Analyst by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย
เดือนมีนาคม ปี 2560
AM

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

3,119
2,946

2,763
2,682

3,131
3,355

2559
2560

2,461
3,170

2,887
2,429

2,846
3,641

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

3,033

Jun
Import
2,481
3,013

2,857

3,436

3,240

3,254

3,865

3,214

2,405

2,482

Export
2,734

2,690

2,880

3,431

3,211

3,303

2,764

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรในเดือน
มีนาคม ปี 2560
การนาเข้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 3,355 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 25.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 7.1 YoY โดยสินค้ าที่
มี มูล ค่า การน าเข้ า สูง สุด ได้ แ ก่ เครื่ อ งบ ารุ ง รั ก ษา และ
ส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,923 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 3,641 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 49.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 27.9 YoY โดยสินค้ า
ที่ มี มูลค่า การส่ง ออกสูง สุด ได้ แ ก่ เครื่ อ งเก็ บ เกี่ ย ว และ
ส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 1,356 ล้ านบาท
ดุ ลการค้ า เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรของไทยในเดื อนนี ้
ดุลการค้ าเกินดุลอยูท่ ี่ 286 ล้ านบาท

Analyst by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรอ ุตสาหกรรมของไทย
เดือนมีนาคม ปี 2560
IM

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

31,056
24,480

26,973
27,342

27,655
28,573

2559
2560

16,457
14,535

15,573
15,173

23,657
17,481

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

28,731

Jun
Import
30,333 29,783

29,102

30,340

29,837

26,935

27,652

32,284

14,500

Export
14,609 17,090

14,497

15,053

17,195

16,545

20,446

15,818

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมในเดือน
มีนาคม ปี 2559
การนาเข้ า เครื่ อ งจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการนาเข้ า
28,573 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 4.5 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 3.3 YoY โดยสินค้ าที่ มี
มูลค่าการน าเข้ า สูงสุด ได้ แ ก่ เครื่ องสูบลม/อัด ลม และ
ส่วนประกอบ (เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป) ซึ่งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 3,066 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็ น 17,481 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 26.1 YoY โดยสินค้ าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้ แ ก่ เครื่ องสูบลม/อัดลม และ
ส่ว นประกอบ (เครื่ อ งจัก รใช้ ในอุต สาหกรรมทั่ว ไป) มี
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 9,078 ล้ านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งจักรอุต สาหกรรมของไทยในเดื อ นนี ้
ขาดดุลการค้ าอยูท่ ี่ 11,091 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องมือกลของไทย
เดือนมีนาคม ปี 2560
MT

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

5,915
4,165

5,184
4,601

5,200
5,403

2559
2560

2,144
1,953

2,101
2,113

2,469
2,517

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

5,849

Jun
Import
5,150
6,274

6,558

5,697

5,306

4,796

6,429

5,315

2,089

1,875

Export
2,339

2,270

2,324

2,114

1,873

2,059

1,874

มูลค่ าการค้ าเครื่ องมือกลในเดือนมีนาคม
ปี 2560
การนาเข้ า เครื่ องมือกลมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 5,403 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 3.9 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการนาเข้ า
สูงสุดได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก
ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,399 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 2,517 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 1.9 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุดได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก
ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 518 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องมือกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่
ที่ 2,886 ล้ านบาท
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ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
อ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
อาคารสานักพัฒนาอ ุตสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กร ุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213

ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
อ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
อาคารสานักพัฒนาอ ุตสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กร ุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือเมษายน ปี 2560
ในเดือนเมษายน 2560 ขยายตัวต่อเนื่อง โดยการส่งออกยังขยายตัวในหลายหมวด
สินค้ า เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี สอดคล้ องกับอุปสงค์ตา่ งประเทศที่ปรับดีขึ ้น
ต่อเนื่อง ด้ านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากหมวดบริ การเป็ นสาคัญ ขณะที่ การลงทุน
ภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวตามการ
ผลิตหมวดยานยนต์เป็ นสาคัญ ขณะที่การใช้ จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุ นหดตัว
หลังจากเร่งเบิกจ่ายในช่วงที่ผา่ นมา
การบริ โ ภคภาคเอกชน ขยายตัว ต่อ เนื่ อ ง จากการใช้ จ่า ยหมวดบริ ก ารตามจ านวน
นักท่องเที่ ย วทัง้ ไทยและต่างประเทศที่ เ พิ่ ม ขึน้ และการใช้ จ่ายในหมวดสิ น ค้ า คงทนที่
ขยายตัว ต่อ เนื่ อ งตามการซื อ้ รถยนต์ นั่ง โดยมี ปั จ จัย สนับ สนุน จากรายได้ ค รั ว เรื อ น
โดยเฉพาะรายได้ เกษตรกรที่ ขยายตัวดีต่อเนื่ องและกระจายตัวในหลายสินค้ ามากขึน้
ประกอบกับ เป็ น ผลจากฐานต่ า ในระยะเดี ย วกัน ปี ก่ อ น อย่ า งไรก็ ดี เนื่ อ งจากรายได้
ครัวเรื อนนอกภาคเกษตรกรรมยังค่อนข้ างทรงตัว สะท้ อนว่ากาลังซื อ้ ในภาพรวมยังไม่
เข้ มแข็งนัก ส่งผลให้ ดชั นีการอุปโภคบริ โภคของภาคเอกชน (PCI) หดตัวร้ อยละ 0.3 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 3.6 YoY
การส่ งออกสินค้ า มีมูลค่า 16.5 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 5.9 YoY และ
หากหักทองคา ขยายตัว ร้ อยละ 5.5 ชะลอลงบ้ างเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยยัง เป็ นการ
ขยายตัวในหลายหมวดสินค้ า ทังจากด้
้
านราคาที่ขยายตัว ตามราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก
และด้ านปริ มาณที่เพิ่มขึ ้นจากการส่งออก 1) ผลิตภัณฑ์ยาง น ้าตาล และข้ าว ที่ขยายตัว
ตามอุปสงค์จากต่างประเทศที่ปรับดีขึ ้น และ 2) อุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม ตามการ
ส่ง ออกโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ซึ่ง ขยายตัว ต่อเนื่ อ งจากการย้ า ยฐานการผลิ ตจากญี่ ปุ่ นมายัง
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การส่งออกยานยนต์และแผงวงจรรวมหดตัว ส่วนหนึ่งเป็ น ผล
จากการเร่งส่งออกไปในช่วงก่อนหน้ า ทังนี
้ ้ การส่งออกที่ชะลอลง ประกอบกับการระบาย
สิ น ค้ า คงคลัง ในบางอุต สาหกรรม โดยเฉพาะในหมวดยานยนต์ ส่ ง ผลให้ การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมยังคงหดตัว

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT

ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกล
ไทย ได้ แก่
การส่ งออกสินค้ า
ขยายตัวในหลายหมวดสินค้ า
ทังจากด้
้
านราคาที่ขยายตัว
ตามราคาน ้ามันดิบใน
ตลาดโลก และด้ านปริ มาณที่
เพิ่มขึ ้นจากการส่งออก 1)
ผลิตภัณฑ์ยาง น ้าตาล และ
ข้ าว และ 2) อุปกรณ์สอื่ สาร
และโทรคมนาคม
รายได้ เกษตรกร
ปั จจัยสนับสนุนการบริ โภค
ปรับดีขึ ้นโดยเฉพาะจาก
รายได้ เกษตรกรที่ขยายตัว
ต่อเนื่องและกระจายตัวใน
หลายสินค้ า
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2560
การนาเข้ าสินค้ า มีมลู ค่า 15.1 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 10.1 และหากหัก
ทองคา ขยายตัว ร้ อยละ 8.8 ตามการขยายตัวในหมวดวัตถุดิบและสินค้ าขันกลางในกลุ
้
่ม
1) เชื ้อเพลิงที่ขยายตัวจากราคาที่สูงขึ ้นตามราคาน ้ามันดิบ และ 2) ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ที่ปรับดีขึ ้นตามการผลิตในหมวดดังกล่าวที่ขยายตัวดี
การลงทุ นภาคเอกชน ทรงตัว จากเดื อ นก่ อ น ตามการลงทุน ในหมวดเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์เป็ นสาคัญ ขณะที่การลงทุนในภาคก่อสร้ างชะลอลงตามพื ้นที่ได้ รับอนุญาตก่อสร้ าง
ของธุรกิจบริ การและขนส่งที่ลดลงหลังจากเร่ งตัวใน ช่วงก่อน อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการส่งออก และธุรกิจปิ โตรเลียมยังขยายตัวได้ ส่งผลให้ ดชั นีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) หดตัวร้ อยละ 0.2 YoY การจาหน่ายเครื่ องจักรในประเทศขยายตัวร้ อยละ
4.6 YoY

ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลไทย ได้ แก่
การใช้ จ่ายภาครัฐ
ที่ ไ ม่ ร วมเงิ น โอนหดตั ว ทั ง้
รายจ่ายลงทุนและประจา

รายได้ เกษตรกร ขยายตัวสูงต่อเนื่องจากทัง้ ด้ านผลผลิตและราคา โดยปริ มาณผลผลิต
สินค้ าเกษตรขยายตัวสูง โดยเฉพาะผลผลิตข้ าวนาปรังที่เพิ่มขึ ้นจากปริ มาณน ้าที่เอื ้อต่อการ
เพาะปลูก และผลของฐานต่าในระยะเดียวกันปี ก่อนจากปั ญหาภัยแล้ งขณะที่ราคาสินค้ า
เกษตรขยายตัวตามราคายางพาราและอ้ อยที่ปรับดีขึ ้นตามความต้ องการจากต่างประเทศ
โดยรายได้ เกษตรกรขยายตัวร้ อยละ 30.9 YoY ผลผลิตสินค้ าเกษตรกรรมขยายตัวที่ร้ อยละ
27.4 YoY ด้ านราคาสินค้ าเกษตรกรรมกลับมาขยายตัวร้ อยละ 2.8 YoY
การใช้ จ่ายภาครั ฐ ที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวทังรายจ่
้
ายลงทุนและประจา โดยรายจ่ายลงทุน
หดตัวหลัง จากที่ เร่ ง ไปมากในช่วงก่อนหน้ า โดยเฉพาะการลงทุนของกรมทางหลวง ใน
โครงการก่อสร้ างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขณะที่รายจ่ายประจาหดตัวเล็กน้ อยจากฐาน
ที่สงู ในปี ก่อน ที่มีการเบิกจ่ายตามมาตรการส่งเสริมความเป็ นอยูร่ ะดับตาบลเป็ นสาคัญ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT

4

ภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลเดือนเมษายน ปี 2560
ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่องจักรกลของไทย เดือนมีนาคม ปี 2560
MIU

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

40,090
31,591

34,920
34,625

35,986
37,331

37,613
32,943

2559
2560

21,062
19,658

20,561
19,715

28,973
23,639

18,995
17,751

May

Jun
Import
37,963 39,069

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

38,518

39,473

38,382

34,986

37,946

40,813

Export
18,967 22,163

19,457

20,257

22,739

21,629

25,808

20,456

ในเดือนเมษายน ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ของไทยมีมลู ค่าการค้ าลดลง โดยการนาเข้ า หดตัวร้ อยละ 11.8
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 12.4 YoY ด้ าน
การส่งออก หดตัวร้ อยละ 24.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
หดตัวร้ อยละ 6.5 YoY
การนาเข้ า มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 32,943 ล้ านบาท โดยหมวด
เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 2,644 ล้ านบาท
หดตัวร้ อยละ 21.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อย
ละ 12.8 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
นาเข้ าเป็ น 25,570 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 10.5 มื่อเทีย บกับ
เดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 11.0 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 4,729 ล้ านบาท หดตัวร้ อย
ละ 12.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 19.2
YoY
การส่ งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 17,751 ล้ า นบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 2,252
ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 38.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
หดตัวร้ อยละ 6.4 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกเป็ น 13,516 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 22.7 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 6.8 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่ องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 1,983 ล้ านบาท หด
ตัวร้ อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัว ร้ อยละ
5.1 YoY
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่ที่
15,192 ล้ านบาท

สามารถด ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/miux/
Analyst by ISIT

7

มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย
เดือนเมษายน ปี 2560
AM

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

3,119
2,946

2,763
2,682

3,131
3,355

3,033
2,644

2559
2560

2,461
3,170

2,887
2,429

2,846
3,641

2,405
2,252

May

Jun
Import
2,481
3,013

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2,857

3,436

3,240

3,254

3,865

3,214

Export
2,734

2,690

2,880

3,431

3,211

3,303

2,764

2,482

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรในเดือน
เมษายน ปี 2560
การนาเข้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 2,644 ล้ า นบาท หดตัวร้ อยละ 21.2 เมื่อ เทีย บกับ
เดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 12.8 YoY โดยสินค้ าที่มี
มูล ค่ า การน าเข้ าสูง สุด ได้ แก่ เครื่ อ งบ ารุ ง รั ก ษา และ
ส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,671 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 2,252 ล้ า นบาท หดตัวร้ อยละ 38.2 เมื่อ เทีย บกับ
เดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 6.4 YoY โดยสินค้ าที่มี
มู ล ค่ า การส่ ง ออกสู ง สุ ด ได้ แก่ เครื่ อ งเก็ บ เกี่ ย ว และ
ส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 1,356 ล้ านบาท
ดุ ลการค้ า เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรของไทยในเดื อนนี ้
ดุลการค้ าขาดดุลอยูท่ ี่ 985 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรอ ุตสาหกรรมของไทย
เดือนเมษายนปี 2560
IM

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

31,056
24,480

26,973
27,342

27,655
28,573

28,731
25,570

2559
2560

16,457
14,535

15,573
15,173

23,657
17,481

14,500
13,516

May

Jun
Import
30,333 29,783

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

29,102

30,340

29,837

26,935

27,652

32,284

Export
14,609 17,090

14,497

15,053

17,195

16,545

20,446

15,818

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมในเดือน
เมษายนปี 2559
การนาเข้ า เครื่ อ งจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการนาเข้ า
25,570 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 10.5 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 11.0 YoY โดยสินค้ าที่ มี
มูล ค่ า การน าเข้ า สูง สุด ได้ แ ก่ เครื่ อ งกัง หัน ไอพ่ น และ
ส่วนประกอบ (เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป) ซึ่งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 3,504 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็ น 13,516 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 22.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 6.8 YoY โดยสินค้ าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้ แ ก่ เครื่ องสูบลม/อัดลม และ
ส่ว นประกอบ (เครื่ อ งจัก รใช้ ในอุต สาหกรรมทั่ว ไป) มี
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 2,201 ล้ านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งจักรอุต สาหกรรมของไทยในเดื อ นนี ้
ขาดดุลการค้ าอยูท่ ี่ 12,054 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องมือกลของไทย
เดือนเมษายน ปี 2560
MT

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

5,915
4,165

5,184
4,601

5,200
5,403

5,849
4,729

2559
2560

2,144
1,953

2,101
2,113

2,469
2,517

2,089
1,983

May

Jun
Import
5,150
6,274

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

6,558

5,697

5,306

4,796

6,429

5,315

Export
2,339

2,270

2,324

2,114

1,873

2,059

1,874

1,875

มูลค่ าการค้ าเครื่ องมือกลในเดือนเมษายน
ปี 2560
การนาเข้ า เครื่ องมือกลมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 4,729 ล้ าน
บาท หดตัวร้ อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหด
ตัวร้ อยละ 19.2 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการนาเข้ าสูงสุด
ได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่ งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,397 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 1,983 ล้ าน
บาท หดตัวร้ อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหด
ตัวร้ อยละ 5.1 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
ได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่ งมี
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 429 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องมือกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่
ที่ 2,746 ล้ านบาท
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THAILAND MACHINERY OUTLOOK

แผนกข้อมูลและวิเคราะห์อ ุตสาหกรรม
โทร 02 712 4402-7 ต่อ 211-213
E-mail: miu@isit.or.th
!!! สนใจประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ติดต่อทีมงาน MIU ได้ที่ โทร 02-712-4402-7 ต่อ 213

รายงานสภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่ งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560
ในเดือนเมษายน 2560 ขยายตัวต่อเนื่อง โดยการส่งออกขยายตัวดีในหลายหมวดสิ นค้ า
เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตดี สอดคล้ องกับอุปสงค์ต่างประเทศที่ดีขึ ้นต่อเนื่อง
ส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ ้น ด้ านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากหมวด
บริ การเป็ นสาคัญ อย่างไรก็ตาม การใช้ จ่ายภาครัฐชะลอลงต่อเนื่องตามรายจ่ ายลงทุน
ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัวในระดับต่า
การบริ โ ภคภาคเอกชน ขยายตัว ต่อ เนื่ อ ง จากการใช้ จ่า ยหมวดบริ ก ารตามจ านวน
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ม ขึ น้ และการใช้ จ่ า ยในหมวดสิ น ค้ า คงทนที่ ข ยายตัว ต ามการซื อ้
รถจัก รยานยนต์ เ ป็ น ส าคัญ สอดคล้ องกับ รายได้ แ ละความเชื่ อ มั่น ผู้ บริ โ ภคใ นภาค
เกษตรกรรมที่อยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่รายได้ นอกภาคเกษตรกรรมค่อนข้ างทรงตัว ส่ งผลให้
ดัชนีการอุปโภคบริ โภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตัวร้ อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้ า และขยายตัวร้ อยละ 2.4 YoY
การส่ งออกสินค้ า มีมลู ค่า 19.8 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 10.6 YoY และ
หากหักทองคา ขยายตัวร้ อยละ 14.1 ตามการขยายตัวในหลายหมวด ได้ แก่ 1) สินค้ า
อิเล็กทรอนิกส์และทัศนูปกรณ์ โดยเฉพาะหมวดโทรศัพท์มือถือ ที่ขยายตัวต่อเนื่อง จากการ
ย้ า ยฐานการผลิ ต จากญี่ ปุ่ นมายัง ประเทศไทยและการออกสมาร์ ท โฟนรุ่ น ใหม่ และ
แผงวงจรรวม เพื่อใช้ เป็ นชิ ้นส่วนในการผลิตอุปกรณ์ที่รองรับ Internet of Things (IoT) 2)
สินค้ าที่มูลค่าการส่งออกเคลื่อนไหวตามราคานา้ มันดิบ ขยายตัวจากด้ านปริ มาณเป็ น
สาคัญ ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิ โตรเคมี จากอุปสงค์จีนและอาเซียน ที่
เพิ่มขึ ้น 3) สินค้ าเกษตรแปรรูป ขยายตัวต่อเนื่องตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ ยางไปจีน และ
การส่งออกน ้าตาลไปอินโดนีเซีย 4) เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ขยายตัวดีในหลายหมวดสินค้ า
อาทิ คอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้า จากอุปสงค์ที่เพิ่ม ขึ ้นในหลาย
ตลาดส่งออก และ 5) สินค้ าหมวดยานยนต์ ขยายตัวตามการส่งออกรถยนต์เชิงพาณิช ย์
รถจักรยานยนต์ และชิน้ ส่วนยานยนต์ ขณะที่การส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยังหดตัว
ต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ การส่งออกสินค้ าที่ปรับดีขึ ้น ส่วนหนึ่งยังเป็ น การระบายสินค้ าคงคลัง และ
ผลของฐานต่ าในบางหมวดสิน ค้ า กอปรกับการผลิต เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการใน
ประเทศยังหดตัว ส่งผลให้ โดยรวมการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ ้นไม่มากนัก
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ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกล
ไทย ได้ แก่
การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวต่อเนื่องจากการใช้
จ่ายหมวดบริ การตามจานวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ ้น และ
การใช้ จ่ายในหมวดสินค้ า
คงทนที่ขยายตัวตามการซื ้อ
รถจักรยานยนต์เป็ นสาคัญ
การส่ งออกสินค้ า
ขยายตัวในหลายหมวด ได้ แก่
1) สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์และ
ทัศนูปกรณ์ 2) สินค้ าที่มลู ค่า
การส่งออกเคลือ่ นไหวตาม
ราคาน ้ามันดิบ 3) สินค้ า
เกษตรแปรรูป 4) เครื่ องจักร
และอุปกรณ์ และ 5) สินค้ า
หมวดยานยนต์
รายได้ เกษตรกร
ขยายตัวต่อเนื่องจากระยะ
เดียวกันปี ก่อนจากด้ าน
ผลผลิต โดยเฉพาะผลผลิต
ข้ าวนาปรังที่ได้ รับผลดีจาก
ปริ มาณน ้าซึง่ เอื ้อต่อการ
เพาะปลูก
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560
การนาเข้ าสินค้ า มีมลู ค่า 17.6 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 18.2 และหากหัก
ทองคา ขยายตัวร้ อยละ 17.9 ตามการขยายตัวในหลายหมวด ได้ แก่ 1) หมวดวัตถุดิบและ
สินค้ าขันกลาง
้
จากการนาเข้ าชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ ผลิตสมาร์ ท โฟน และชิ ้นส่วนเพื่อ
ผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้า รวมทังการน
้
าเข้ าเชื ้อเพลิงที่ขยายตัวทังด้
้ านราคาจากราคาที่สงู ขึ ้นตาม
ราคาน ้ามันดิบ และด้ านปริ มาณตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟืน้ ตัว และ 2) หมวดสินค้ าทุนที่ไม่
รวมเครื่ องบินและแท่นขุดเจาะ ตามการนาเข้ าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในหมวดโทรคมนาคม
สอดคล้ องกับการลงทุนในหมวดดังกล่าว

ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลไทย ได้ แก่

การลงทุน ภาคเอกชน ทรงตัว ในระดับ ต่ า โดยการลงทุน ในภาคก่ อสร้ างยัง คงลดลง
ต่อเนื่อง ตามพื ้นที่ได้ รับอนุญาตก่อสร้ างและยอดจาหน่ายวัสดุก่อสร้ า ง สอดคล้ องกับการ
เปิ ด ขายโครงการใหม่ที่ ล ดลงจากที่ อ ยู่อ าศัย แนวราบ อย่า งไรก็ ดี การลงทุน ในหม วด
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ปรับดีขึ ้น ตามการนาเข้ าสินค้ าทุนโดยเฉพาะหมวดโทรคมนาคม และ
หมวดพลังงานหลังชะลอตัวมาตังแต่
้ ต้นปี ส่งผลให้ ดชั นีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตัว
ร้ อยละ 0.5 YoY การจาหน่ายเครื่ องจักรในประเทศขยายตัวร้ อยละ 5.2 YoY

การใช้ จ่ายภาครัฐ
ที่ ไ ม่ ร ว ม เ งิ น โ อ น ห ด ตั ว
เล็กน้ อยจากระยะเดียวกัน ปี
ก่อน

การลงทุนภาคเอกชน
ทรงตัว ในระดับ ต่ า โดยการ
ลงทุน ในภาคก่ อ สร้ างยัง คง
ลดลงต่อเนื่อง

รายได้ เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปี ก่อนจากด้ านผลผลิต โดยเฉพาะ
ผลผลิตข้ าวนาปรังที่ได้ รับผลดีจากปริ มาณน ้าซึ่งเอื ้อต่อการเพาะปลูก ประกอบกับผลของ
ฐานต่าจากปัญหาภัยแล้ งในปี ก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้ าเกษตรหดตัวลงบ้ า งจากราคา
ข้ าวซึง่ เป็ นผลของฐานสูงในปี ก่อนจากปั ญหาภัยแล้ งเช่นกัน ขณะที่ราคายางพาราและอ้ อย
ยังขยายตัวดีตามอุปสงค์ตา่ งประเทศทังนี
้ ้ แม้ ราคายางจะโน้ มลงแต่ยงั สูงกว่ าราคาในระยะ
เดียวกันปี ก่อน โดยรายได้ เกษตรกรขยายตัวร้ อยละ 3.8 YoY ผลผลิตสินค้ าเกษตรกรรม
ขยายตัวที่ร้อยละ 6.9 YoY ด้ านราคาสินค้ าเกษตรกรรมหดตัวร้ อยละ 2.8 YoY
การใช้ จ่ายภาครั ฐ ที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวเล็กน้ อยจากระยะเดียวกันปี ก่อน ตามรายจ่าย
ลงทุนที่มีการเร่งเบิกจ่ายไปมากในช่วงก่อนหน้ า โดยเฉพาะการลงทุนของกรมทางหลวงใน
โครงการก่อสร้ างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อย่างไรก็ตาม รายจ่ายประจาขยายตัวได้ ตาม
รายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร
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ภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลเดือนพฤษภาคม ปี 2560
ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่องจักรกลของไทย
MIU

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

40,090
31,591

34,920
34,625

35,986
37,331

37,613
32,943

2559
2560

21,062
19,658

20,561
19,715

28,973
23,639

18,995
17,751

May

Jun
Import
37,963 39,069
43,088
Export
18,967 22,163
23,484

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

38,518

39,473

38,382

34,986

37,946

40,813

19,457

20,257

22,739

21,629

25,808

20,456

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้ าเพิ่มขึ ้น โดยการนาเข้ า ขยายตั วร้ อยละ
30.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 13.5 YoY
ด้ านการส่งออก ขยายตัวร้ อยละ 32.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้ า และขยายตัวร้ อยละ 23.8 YoY
การนาเข้ า มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 43,088 ล้ านบาท โดยหมวด
เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 3,026 ล้ านบาท
ขยายตัวร้ อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัว
ร้ อยละ 22.0 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการ
นาเข้ าเป็ น 33,734 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 31.9 มื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 11.2 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่ องมือกลมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 6,328 ล้ านบาท ขยายตัว
ร้ อยละ 33.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ
22.9 YoY
การส่ งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 23,484 ล้ า นบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 3,007
ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 33.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 21.1 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกเป็ น 18,184 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 34.5
เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นก่ อ นหน้ า และขยายตัว ร้ อยละ 24.5 YoY
ในขณะที่หมวดเครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 2,293 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 15.6 เมื่อเทีย บกับเดือ นก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 22.3 YoY
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่ที่
19,603 ล้ านบาท

สามารถด ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/miux/
Analyst by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย
เดือนพฤษภาคม ปี 2560
AM

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

3,119
2,946

2,763
2,682

3,131
3,355

3,033
2,644

2559
2560

2,461
3,170

2,887
2,429

2,846
3,641

2,405
2,252

May

Jun
Import
2,481
3,013
3,026
Export
2,482
2,734
3,007

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2,857

3,436

3,240

3,254

3,865

3,214

2,690

2,880

3,431

3,211

3,303

2,764

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤษภาคม ปี 2560
การนาเข้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 3,026 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 22.0 YoY โดยสินค้ า
ที่มีมูลค่าการนาเข้ าสูงสุดได้ แก่ เครื่ องบารุ งรั กษา และ
ส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,803 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 3,007 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 33.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 21.1 YoY โดยสินค้ า
ที่ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกสู ง สุ ด ได้ แก่ แทรกเตอร์ แ ละ
ส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 1,439 ล้ านบาท
ดุ ลการค้ า เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรของไทยในเดื อนนี ้
ดุลการค้ าขาดดุลอยูท่ ี่ 19 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องจักรอ ุตสาหกรรมของไทย
เดือนพฤษภาคม ปี 2560
IM

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

31,056
24,480

26,973
27,342

27,655
28,573

28,731
25,570

2559
2560

16,457
14,535

15,573
15,173

23,657
17,481

14,500
13,516

May

Jun
Import
30,333 29,783
33,734
Export
14,609 17,090
18,184

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

29,102

30,340

29,837

26,935

27,652

32,284

14,497

15,053

17,195

16,545

20,446

15,818

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมในเดือน
พฤษภาคม ปี 2560
การนาเข้ า เครื่ อ งจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการนาเข้ า
33,734 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 31.9 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 11.2 YoY โดยสินค้ าที่มี
มูล ค่ า การน าเข้ า สูง สุด ได้ แ ก่ เครื่ อ งกัง หัน ไอพ่ น และ
ส่วนประกอบ (เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป) ซึ่งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 3,818 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็ น 18,184 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 34.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 24.5 YoY โดยสินค้ า
ที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุดได้ แก่ เครื่ องกัง หันไอพ่น และ
ส่ว นประกอบ (เครื่ อ งจัก รใช้ ในอุต สาหกรรมทั่ว ไป) มี
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 3,439 ล้ านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งจักรอุต สาหกรรมของไทยในเดื อ นนี ้
ขาดดุลการค้ าอยูท่ ี่ 15,549 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครื่องมือกลของไทย
เดือนพฤษภาคม ปี 2560
MT

Jan

Feb

Mar

Apr

2559
2560

5,915
4,165

5,184
4,601

5,200
5,403

5,849
4,729

2559
2560

2,144
1,953

2,101
2,113

2,469
2,517

2,089
1,983

May

Jun
Import
5,150
6,274
6,328
Export
1,875
2,339
2,293

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

6,558

5,697

5,306

4,796

6,429

5,315

2,270

2,324

2,114

1,873

2,059

1,874

มูลค่ าการค้ าเครื่ องมือกลในเดือนพฤษภาคม
ปี 2560
การนาเข้ า เครื่ องมือกลมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 6,328 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 33.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 22.9 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการนาเข้ า
สูงสุดได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก
ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,397 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 2,293 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 22.3 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุดได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก
ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 429 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องมือกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่
ที่ 4,035 ล้ านบาท

Analyst by ISIT
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ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
อ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
อาคารสานักพัฒนาอ ุตสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กร ุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานฉบับสมบูรณ์

หน่ วยงานอื่นๆ

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
November 2016

September 2016

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกันยายน ปี 2559
เศรษฐกิจเดือนกันยายน 2559
- ขยายตัวดีขึ ้นจากเดือนก่อน
- ตามการใช้ จ่ายภาครัฐที่ยงั ขยายตัวดีและเป็ นแรงขับเคลือ่ นสาคัญของเศรษฐกิจ
- ประกอบกับมูลค่าการส่งออกปรับดีขึ ้นพร้ อมกันหลายสินค้ า
- ช่วยชดเชยภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มได้ รับผลจากการปราบปรามทัวร์ ศนู ย์เหรี ยญ
- สาหรับการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ ้นบ้ างในบางธุรกิจ
- สะท้ อนจากการนาเข้ าสินค้ าทุนที่เพิ่มขึ ้นในอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออก
- ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัว แต่ในอัตราที่ชะลอลงบ้ างเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาตาม
การใช้ จ่ายหมวดสินค้ าไม่คงทน

September 2016

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกันยายน ปี 2559
MPI
การผลิตภาคอุตสาหกรรม
โดยรวมขยายตัวเล็กน้ อย
แต่กลุม่ ที่ผลิตเพื่อการส่งออก
ขยายตัวดี

September 2016

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่องจักรกลของไทย เดือนกันยายน 2559

การนาเข้ า มูลค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 38,182 ล้ านบาท
ขยายตัว ร้ อยละ 4.0YoY
การส่ งออก มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 22,739 ล้ านบาท
ขยายตัว ร้ อยละ 14.4 YoY
ดุลการค้ า ขาดดุลการค้ าอยู่ที่ 15,643 ล้ านบาท
September 2016

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่องจักรกลของไทย เดือนกันยายน 2559

การนาเข้ า มูลค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 3,240 ล้ านบาท
ขยายตัว ร้ อยละ 15.8 YoY
การส่ งออก มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 3,431 ล้ านบาท
ขยายตัว ร้ อยละ 25.4 YoY
ดุลการค้ า ดุลการค้ าเกินดุลอยู่ที่ 191 ล้ านบาท
September 2016

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่องจักรกลของไทย เดือนกันยายน 2559

การนาเข้ า ขยายตัว ร้ อยละ 15.8 YoY
โดยสินค้ าที่มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงสุดในเดือนนี ้ได้ แก่ เครื่ องบารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึง่
มีมลู ค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 1,926 ล้ านบาท
September 2016

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่องจักรกลของไทย เดือนกันยายน 2559

การส่ งออก ขยายตัว ร้ อยละ 25.4 YoY
โดยสินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนนี ้ได้ แก่ เครื่ องเก็บเกี่ยว และส่วนประกอบ ซึง่ มี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,360 ล้ านบาท
September 2016

http://miu.isit.or.th

September 2016

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
December 2016

December 2016

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ปี 2559
เศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2559
- ขยายตัวในอัตราชะลอลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- โดยการใช้ จ่ายภาครัฐยังคงเป็ นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ
- อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวชะลอตัวทั ้งจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวไทย
- ส่งผลให้ การบริโภคภาคเอกชนในหมวดที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวแผ่วลงด้ วย
- สาหรับมูลค่าการส่งออกในเดือนนี ้หดตัว แต่การส่งออกไปตลาดหลักและสินค้ าบางกลุ่มยังอยู่ใน
ทิศทางที่ปรับดีขึ ้น
- สะท้ อนจากการผลิตสินค้ าในกลุม่ อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและการนาเข้ าวัตถุดิบและสินค้ าขั ้น
กลางที่ขยายตัว
- ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากการลงทุนเครื่ องจักรและอุปกรณ์
- และภาคการก่อสร้ างที่หดตัวต่อเนื่อง

December 2016

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ปี 2559
MPI
การผลิตภาคอุตสาหกรรม
โดยรวมขยายตัวชะลอลง แต่
การผลิตสินค้ าเพื่อการส่งออก
ยังขยายตัวดี

December 2016

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทย เดือนตุลาคม 2559

การนาเข้ า มีมลู ค่า 34,986 ล้ านบาท หดตัว ร้ อยละ 5.9 YoY
การส่ งออก มีมลู ค่า 21,629 ล้ านบาท หดตัว ร้ อยละ 2.5 YoY
ดุลการค้ า ขาดดุล 13,357 ล้ านบาท
December 2016

มูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่ องจักรกล
การเกษตรของไทย เดือนตุลาคม 2559

การนาเข้ า มีมลู ค่า 3,254 ล้ านบาท ขยายตัว ร้ อยละ 4.9 YoY
การส่ งออก มีมลู ค่า 3,211 ล้ านบาท ขยายตัว ร้ อยละ 0.4 YoY
ดุลการค้ า ขาดดุล 44 ล้ านบาท
December 2016

มูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่ องจักรกล
การเกษตรของไทย เดือนตุลาคม 2559

การนาเข้ า สินค้ าที่มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงสุดในเดือนนี ้ ได้ แก่
เครื่ องบารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 1,852 ล้ านบาท
December 2016

มูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่ องจักรกล
การเกษตรของไทย เดือนตุลาคม 2559

การส่ งออก สินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนนี ้ ได้ แก่
เครื่ องเก็บเกี่ยว และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 1,172 ล้ านบาท
December 2016

http://miu.isit.or.th
December 2016

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
January 2017

January 2017

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2559
เศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2559
- ขยายตัวดีขึ ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- ตามมูลค่าการส่งออกสินค้ าที่ขยายตัวสูง
- สอดคล้ องกับการผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
- และการนาเข้ าวัตถุดิบและสินค้ าขั ้นกลางโดยเฉพาะชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- นอกจากนี ้ การใช้ จ่ายอุปโภคและลงทุนภาครัฐขยายตัวดีต่อเนื่องและยังคงเป็ นแรงขับเคลื่อนหลัก
ของเศรษฐกิจ
- อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวได้ รับผลกระทบจากการหดตัวของจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
และการชะลอตัวของจานวนนักท่องเที่ยวไทย
- ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนชะลอลง เป็ นเดือนที่สอ
- และการลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัว

January 2017

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2559
MPI
การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวในหลายหมวดสินค้ า
สอดคล้ องกับการส่งออกที่
ขยายตัวโดยเฉพาะหมวด
อิเล็กทรอนิกส์และชิ นส่วน

January 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทย เดือนพฤศจิกายน 2559

การนาเข้ า มีมลู ค่า 37,946 ล้ านบาท
การส่ งออก มีมลู ค่า 25,808 ล้ านบาท
ดุลการค้ า ขาดดุล 12,138 ล้ านบาท

ขยายตัว ร้ อยละ 1.3 YoY
ขยายตัว ร้ อยละ 29.5 YoY
January 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทย เดือนพฤศจิกายน 2559

การนาเข้ า มีมลู ค่า 3,865 ล้ านบาท
การส่ งออก มีมลู ค่า 3,303 ล้ านบาท
ดุลการค้ า ขาดดุล 562 ล้ านบาท

ขยายตัว ร้ อยละ 13.9 YoY
ขยายตัว ร้ อยละ 8.9 YoY
January 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทย เดือนพฤศจิกายน 2559

การนาเข้ า สินค้ าที่มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงสุดในเดือนนี ้ ได้ แก่
เครื่ องบารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 2,013 ล้ านบาท
January 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทย เดือนพฤศจิกายน 2559

การส่ งออก สินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนนี ้ ได้ แก่
เครื่ องเก็บเกี่ยว และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 1,426 ล้ านบาท
January 2017

การจัดกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม
เพิ่ม

เครื่ องยนต์สนั ดาปภายในแบบลูกสูบเคลือ่ นตรงจุดระเบิดด้ วยประกายไฟ มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8407.32 แต่ไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาหรับแทรกเตอร์
(AM) เครื่ องยนต์สนั ดาปภายในแบบลูกสูบเคลือ่ นตรงจุดระเบิดด้ วยประกายไฟ มีความจุของกระบอกสูบเกิน 110 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาหรับแทรกเตอร์
8407.33 เครื่ องยนต์สนั ดาปภายในแบบลูกสูบเคลือ่ นตรงจุดระเบิดด้ วยประกายไฟ มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์
(AM) เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาหรับแทรกเตอร์
เครื่ องยนต์สนั ดาปภายในแบบลูกสูบเคลือ่ นตรงจุดระเบิดด้ วยประกายไฟ มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ที่ประกอบเข้ าด้ วยกันอย่างสมบูรณ์ สาหรับแทรกเตอร์ ชนิดคนเดินตาม มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,100
ลูกบาศก์เซนติเมตร
เครื่ องยนต์สนั ดาปภายในแบบลูกสูบเคลือ่ นตรงจุดระเบิดด้ วยประกายไฟ มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์
8407.34
เซนติเมตร ที่ประกอบเข้ าด้ วยกันอย่างสมบูรณ์ สาหรับแทรกเตอร์ อื่นๆ
(AM)
เครื่ องยนต์สนั ดาปภายในแบบลูกสูบเคลือ่ นตรงจุดระเบิดด้ วยประกายไฟ มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์
ส่วนประกอบรถ
เซนติเมตร อื่นๆ สาหรับแทรกเตอร์ ชนิดคนเดินตาม มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
แทรกเตอร์
เครื่ องยนต์สนั ดาปภายในแบบลูกสูบเคลือ่ นตรงจุดระเบิดด้ วยประกายไฟ มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตร อื่นๆ สาหรับแทรกเตอร์ อื่นๆ
8408.20 เครื่ องยนต์สนั ดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้ วยการอัด (เครื่ องยนต์ดีเซลหรื อกึ่งดีเซล) ใช้ ขบั ยานบก ที่ประกอบเข้ า
(AM) ด้ วยกันอย่างสมบูรณ์ สาหรับแทรกเตอร์ ชนิดคนเดินตาม
ส่วนประกอบรวมทังล้
้ อเฟื อง ล้ อเฟื องขับโซ่ และ ส่วนอื่น ๆ ของระบบส่งกาลังที่แยกนาเข้ ามา ของเพลาส่งกาลังและข้ อเหวีย่ ง
8483.90 สาหรับแทรกเตอร์ ใช้ ในการเกษตร
(AM) ส่วนประกอบรวมทังล้
้ อเฟื อง ล้ อเฟื องขับโซ่ และ ส่วนอื่น ๆ ของระบบส่งกาลังที่แยกนาเข้ ามา อื่นๆ สาหรับแทรกเตอร์ ใช้ ใน
การเกษตร
8706.00
แชสซีส์ที่มีเครื่ องยนต์ติดตัง้ สาหรับแทรกเตอร์ ใช้ ในการเกษตรชนิดคนเดินตาม และอื่นๆ
(AM)
8707.90
ตัวถัง (รวมถึงแค้ ป) สาหรับแทรกเตอร์
(AM)

8407.32.11
8407.32.21

8407.33.10
8407.34.40
8407.34.50
8407.34.91
8407.34.92
8408.20.10
8483.90.11
8483.90.91
8706.00.11

8707.90.10

January 2017

การจัดกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม
8708.10 (AM)

เพิ่ม

8708.29 (AM)
8708.30 (AM)
8708.40 (AM)

8708.50 (AM)
ส่วนประกอบรถแทรกเตอร์
8708.70 (AM)
8708.80 (AM)
8708.91 (AM)
8708.92 (AM)
8708.93 (AM)
8708.94 (AM)
8708.99 (AM)

กันชน/ส่วนประกอบกันชน สาหรับแทรกเตอร์
ชุดประกอบประตูด้านใน สาหรับแทรกเตอร์
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของตัวถัง อื่นๆ สาหรับแทรกเตอร์
เบรก/ส่วนประกอบเบรก สาหรับแทรกเตอร์
กระปุกเกียร์ ที่ยงั ไม่ได้ ประกอบ สาหรับแทรกเตอร์
กระปุกเกียร์ ที่ประกอบแล้ ว สาหรับแทรกเตอร์
ส่วนประกอบกระปุกเกียร์ สาหรับแทรกเตอร์
ระบบส่งกาลังที่ยงั ไม่ได้ ประกอบ สาหรับแทรกเตอร์
ส่วนประกอบระบบส่งกาลัง สาหรับแทรกเตอร์ เฟื องบายศรี และเฟื องเล็ก
ส่วนประกอบระบบส่งกาลัง สาหรับแทรกเตอร์ อื่นๆ
ฝาครอบดุมล้ อ สาหรับแทรกเตอร์
ล้ อที่ตดิ มากับยางรถ สาหรับแทรกเตอร์
ล้ อที่ไม่ตดิ มากับยางรถ สาหรับแทรกเตอร์
ล้ อและส่วนประกอบอื่นๆ สาหรับแทรกเตอร์
ระบบกันสะเทือน สาหรับแทรกเตอร์
ระบบกันสะเทือนและส่วนประกอบอื่นๆ สาหรับแทรกเตอร์
หม้ อน ้า สาหรับแทรกเตอร์
ส่วนประกอบของหม้ อน ้า สาหรับแทรกเตอร์
ท่อไอเสียและส่วนประกอบ สาหรับแทรกเตอร์
คลัตช์และส่วนประกอบ สาหรับแทรกเตอร์
พวงมาลัยและส่วนประกอบอื่นๆ สาหรับแทรกเตอร์
ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ สาหรับแทรกเตอร์

8708.10.10.
8708.29.11
8708.29.92
8708.30.10
8708.40.14
8708.40.25
8708.40.91
8708.50.15
8708.50.91
8708.50.92
8708.70.15
8708.70.21
8708.70.31
8708.70.95
8708.80.15
8708.80.91
8708.91.15
8708.91.91
8708.92.10
8708.93.50
8708.94.94
8708.99.10

January 2017

การจัดกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม
เพิ่ม

รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่ องขนถ่ายของได้ ในตัวสาหรับ
8716.20.00
ใช้ ในการเกษตร
รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง
(รถอีแต๋น)
รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่น ๆ สาหรับใช้ ในการขนส่งของ ที่ใช้
8716.39 (AM)
8716.39.40
ในการเกษตร
ส่วนประกอบรถพ่วงและ
ส่วนประกอบ สาหรับรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่ องขน
8716.90 (AM)
8716.90.13
รถกึ่งรถพ่วง
ถ่ายของได้ ในตัวสาหรับ ใช้ ในการเกษตร

8716.20

January 2017
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธันวาคม ปี 2559
เศรษฐกิจเดือนธันวาคม2559
- ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน
- จากการใช้ จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวสูงทั ้งรายจ่ายประจาและลงทุน
- และมูลค่าการส่งออกสินค้ าที่ฟืน้ ตัวชัดเจนขึ ้น
- สอดคล้ องกับการผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและการนาเข้ าวัตถุดิบและสินค้ าขั ้นกลางที่
เพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- นอกจากนี ้ ภาคการท่องเที่ยวกลับมาขยายตัวตามจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ได้ รับผลดี
จากมาตรการยกเว้ นและลดค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่ คราวสาหรับบางประเทศ
- ประกอบกับการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมปรับดีขึ ้นตาม ความเชื่อมัน่ ผู้บริโภค
- และผลของมาตรการกระตุ้นการใช้ จา่ ยในช่วงปลายปี
- สาหรับการลงทุนภาคเอกชนมีทิศทางปรับดีขึ ้นต่อเนื่องแต่ยงั กระจุกตัวอยู่ในบางธุรกิจ

February 2017

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธันวาคม ปี 2559
MPI
ปี 2559 อัตราการใช้ กาลังการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 0.4 YoY
เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เล็กน้ อย
โดยเฉพาะการผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่
อุปสงค์ต่างประเทศดีต่อเนื่อง และ
หมวดชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่การ
ผลิตขยายตัวตามอุปสงค์
ต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง

February 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทย ปี 2559

Million Baht

2556

2557

2558

2559

Import

479,221

479,221

458,124

455,760

Export

206,544

245,882

255,470

261,065

February 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทย ปี 2559

February 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทย ปี 2559

ประเทศ

มูลค่า (บาท)

ประเทศ

Share(%)

มูลค่า (บาท)

Share(%)

JAPAN

120,563,189,167

26%

JAPAN

124,462,870,283

27%

CHINA

107,759,954,181

24%

CHINA

106,703,053,176

23%

UNITED STATES

40,305,736,608

9%

UNITED STATES

39,844,456,493

9%

GERMANY

37,015,858,115

8%

GERMANY

36,440,288,347

8%

TAIWAN

19,729,195,153

4%

TAIWAN

18,580,396,110

4%

Others

130,635,751,196

29%

Others

132,092,961,071

29%

Total

456,009,684,420

100%

Total

458,124,025,480

100%

February 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทย ปี 2559

ประเทศ

มูลค่า (บาท)

ประเทศ

Share(%)

มูลค่า (บาท)

Share(%)

JAPAN

27,263,674,637

10%

JAPAN

26,773,141,903

10%

CHINA

20,370,735,013

8%

CHINA

16,973,231,321

6%

UNITED STATES

27,742,660,607

11%

UNITED STATES

28,957,188,115

11%

INDONESIA

15,786,330,680

6%

SINGAPORE

21,295,254,223

8%

NETHERLANDS

14,779,966,479

6%

INDONESIA

14,187,299,974

5%

Others

155,390,020,522

59%

Others

147,283,389,532

56%

Total

261,333,387,938

100%

Total

255,469,505,068

100%

February 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทย เดือนพฤศจิกายน 2559

การนาเข้ า เดือนธันวาคมมีมลู ค่า 3,865 ล้ านบาท ขยายตัว ร้ อยละ 13.9 YoY รวมปี 2559 มีมลู ค่า 37,406 ล้ านบาท
การส่ งออก เดือนธันวาคมมีมลู ค่า 3,303 ล้ านบาท ขยายตัว ร้ อยละ 8.9 YoY รวมปี 2559 มีมลู ค่า 34,039 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เดือนธันวาคมขาดดุล 562 ล้ านบาท ปี 2559 ขาดดุลการค้ า 3,315 ล้ านบาท
February 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทย ปี 2559

ประเทศ

มูลค่า (บาท)

ประเทศ

Share(%)

มูลค่า (บาท)

Share(%)

JAPAN

120,563,189,167

26%

JAPAN

11,773,557,866

31%

CHINA

107,759,954,181

24%

CHINA

9,029,881,846

24%

UNITED STATES

40,305,736,608

9%

UNITED STATES

2,679,094,540

7%

GERMANY

37,015,858,115

8%

GERMANY

1,648,898,299

4%

TAIWAN

19,729,195,153

4%

MALAYSIA

1,541,995,432

4%

Others

130,635,751,196

29%

Others

10,734,051,159

29%

Total

456,009,684,420

100%

Total

37,407,479,142

100%

February 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทย ปี 2559

ประเทศ

มูลค่า (บาท)

ประเทศ

Share(%)

มูลค่า (บาท)

Share(%)

JAPAN

2,219,505,858

7%

MYANMAR

6,672,100,065

20%

UNITED STATES

2,818,926,975

8%

6%

CAMBODIA

6,533,135,075

19%

14,779,966,479

6%

VIETNAM

2,136,123,578

6%

Others

155,390,020,522

59%

Others

13,712,957,249

40%

Total

261,333,387,938

100%

Total

34,092,748,800

100%

JAPAN

27,263,674,637

10%

CHINA

20,370,735,013

8%

UNITED STATES

27,742,660,607

11%

INDONESIA

15,786,330,680

NETHERLANDS

February 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทย ปี 2559

การนาเข้ า สินค้ าที่มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงสุดในเดือนนี ้ ได้ แก่
เครื่ องบารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าอยู่ที่ 1,915 ล้ านบาท
ปี 2559 สินค้ าที่มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงสุด ได้ แก่
เครื่ องบารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าอยู่ที่ 22,649 ล้ านบาท
February 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทย ปี 2559

การส่ งออก สินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนนี ้ ได้ แก่
เครื่ องเก็บเกี่ยว และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าอยู่ที่ 940 ล้ านบาท
ปี 2559 สินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุด ได้ แก่
แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าอยู่ที่ 13,025 ล้ านบาท
February 2017
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2560
เศรษฐกิจเดือนมกราคม 2560
- ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน
- โดยแรงขับเคลือ่ นหลักมาจากการใช้ จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวดี
- และมูลค่าการส่งออกสินค้ าที่ฟืน้ ตัวต่อเนื่อง
- สอดคล้ องกับทิศทางการส่งออกของภูมภิ าค
- ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวฟื น้ ตัวชัดเจนขึ ้น
- อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงบ้ างหลังมาตรการกระตุ้นการใช้ จ่ายของภาครัฐ
ในช่วงปลายปี 2559 สิ ้นสุดลง
- สาหรับการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวใกล้ เคียงกับเดือนก่อน

March 2017

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2560
MPI
การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
ต่อเนื่องตามการผลิตในหลาย
หมวดสินค้ าสอดคล้ องกับภาคการ
ส่งออก

March 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนมกราคม ปี 2560

การนาเข้ า มีมลู ค่า 31,591 ล้ านบาท
การส่ งออก มีมลู ค่า 19,658 ล้ านบาท
ดุลการค้ า ขาดดุล 11,934 ล้ านบาท

หดตัว ร้ อยละ 21.2 YoY
หดตัว ร้ อยละ 6.7 YoY
March 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนมกราคม ปี 2560

การนาเข้ า มีมลู ค่า 2,946 ล้ านบาท
การส่ งออก มีมลู ค่า 3,170 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เกินดุล 223 ล้ านบาท

หดตัว ร้ อยละ 5.5 YoY
ขยายตัว ร้ อยละ 28.8 YoY
March 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนมกราคม ปี 2560

การนาเข้ า สินค้ าที่มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงสุดในเดือนนี ้ ได้ แก่
เครื่ องบารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 1,582 ล้ านบาท
March 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนมกราคม ปี 2560

การส่ งออก สินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนนี ้ ได้ แก่
แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 1,518 ล้ านบาท
March 2017
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March 2017

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
April 2017

March 2017

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560
เศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน
- โดยการส่งออกสินค้ าขยายตัวในเกือบทุกหมวด
- สอดคล้ องกับการส่งออกของภูมภิ าคที่ฟืน้ ตัวต่อเนื่อง
- และการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวโดยเฉพาะในหมวดสินค้ าคงทน จากผลของการเปิ ดตัวรถรุ่น
ใหม่และรายได้ ครัวเรื อนที่ดีขึ ้น
- อย่างไรก็ตาม การผลิตในภาคอุตสาหกรรมลดลงบ้ าง เพราะได้ เร่งผลิตไปแล้ วในช่วงก่อน
- ขณะที่การใช้ จา่ ยภาครัฐชะลอลง แต่ยงั ขยายตัวและเป็ นแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจ
- สาหรับการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อน
- ส่วนภาคการท่องเที่ยวหดตัวตามจานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนและมาเลเซียที่ลดลงหลังพ้ นเทศกาล
ตรุษจีน

March 2017

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560
MPI
การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว
แต่สว่ นหนึ่งเป็ นเพราะหลาย
อุตสาหกรรมได้ เร่งผลิตสินค้ าไป
แล้ วในช่วงก่อน และอีกส่วนหนึ่ง
เป็ นปั จจัยชัว่ คราวจากการปิ ดซ่อม
บ้ ารุงโรงกลัน่ น้ ้ามันบางแห่ง

March 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560

การนาเข้ า มีมลู ค่า 34,625 ล้ านบาท
การส่ งออก มีมลู ค่า 19,715 ล้ านบาท
ดุลการค้ า ขาดดุล 14,910 ล้ านบาท

หดตัว ร้ อยละ 0.8 YoY
หดตัว ร้ อยละ 4.1 YoY
March 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560

การนาเข้ า มีมลู ค่า 2,682 ล้ านบาท หดตัว ร้ อยละ 2.9 YoY
การส่ งออก มีมลู ค่า 2,429 ล้ านบาท
หดตัว ร้ อยละ 15.9 YoY
ดุลการค้ า ขาดดุล 253 ล้ านบาท
March 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560

การนาเข้ า สินค้ าที่มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงสุดในเดือนนี ้ ได้ แก่
เครื่ องบารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 1,601 ล้ านบาท
March 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560

การส่ งออก สินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนนี ้ ได้ แก่
เครื่ องแทรกเตอร์ และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 1,038 ล้ านบาท
March 2017

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
ณ ห้ อง MR ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ภาคเช้ า
1. สิทธิประโยชน์ การลงทุน
- การให้ สทิ ธิประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ สง่ เสริมการลงทุน
2558-2564
- ทิศทางการลงทุนเพื่อก้ าวไปสู่ Thailand 4.0
- มาตรการการส่งเสริมอื่นๆ

2. สแกนงบการเงินก่ อนยื่นภาษี ปี 2559
- เชิญผู้ให้ บริการเกี่ยวกับการวางแผนภาษี การเงิน การลงทุน
มาให้ ความรู้เกี่ยวกับภาษี ดงั นี ้
2.1 รู้จกั กับภาษีที่เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกิจ
2.2 นิติบคุ คลต้ องมีการจัดทาบัญชี ทาความเข้ าใจกับการบัญชี
2.3 มาตรการตรวจสอบทางภาษีของกรมสรรพากร
2.4 ส่องงบฯ ดูอะไรบ้ างว่าผิดปกติ
2.5 วิธีจดั การ รับมือเมื่องบการเงินแสดงความเสี่ยง

ภาคบ่ าย
สถานภาพปั จจุบันของหุ่นยนต์ อัตโนมัติ ความพร้ อม
และการปรั บตัวในภาคอุตสาหกรรมของไทย (ร่ าง)
- สถานภาพปั จจุบนั ของหุ่นยนต์อตั โนมัติในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตของไทย
- ความพร้ อม โอกาสและอุปสรรคของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลไทย
- การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเปลีย่ นแปลงใน
อนาคต
- โดย MTEC

March 2017
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March 2017

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
May 2017

April 2017

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ปี 2560
เศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2560
- โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกที่ขยายตัวดีในหลายหมวดสินค้ า
- สอดคล้ องกับอุปสงค์ต่างประเทศที่ดีขึ ้นต่อเนื่อง
- การท่องเที่ยวที่กลับมาขยายตัวจากเดือนก่อน
- การบริโภคภาคเอกชนที่มีทิศทางปรับดีขึ ้นโดยเฉพาะสินค้ าคงทน
- สอดคล้ องกับรายได้ ครัวเรื อนและความเชื่อมัน่ ที่ปรับดีขึ ้น
- และการใช้ จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน
- อย่างไรก็ดี การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนยังหดตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อน

April 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนมีนาคมปี 2560

การนาเข้ า มีมลู ค่า 37,331 ล้ านบาท
การส่ งออก มีมลู ค่า 23,639 ล้ านบาท
ดุลการค้ า ขาดดุล 13,691 ล้ านบาท

ขยายตัว ร้ อยละ 3.7 YoY
หดตัว ร้ อยละ 18.4 YoY
April 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนมีนาคม ปี 2560

การนาเข้ า มีมลู ค่า 3,355 ล้ านบาท ขยายตัว ร้ อยละ 7.1 YoY
การส่ งออก มีมลู ค่า 3,641 ล้ านบาท ขยายตัว ร้ อยละ 27.9 YoY
ดุลการค้ า เกินดุล 286 ล้ านบาท
April 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนมีนาคม ปี 2560

การนาเข้ า สินค้ าที่มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงสุดในเดือนนี ้ ได้ แก่
เครื่ องบารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 1,923 ล้ านบาท
April 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนมีนาคม ปี 2560

การส่ งออก สินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนนี ้ ได้ แก่
เครื่ องเก็บเกี่ยว และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 1,356 ล้ านบาท
April 2017
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April 2017

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
June 2017

April 2017

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2560
เศรษฐกิจเดือนเมษายน 2560
- ขยายตัวต่อเนื่อง โดยการส่งออกยังขยายตัวในหลายหมวดสินค้ า
- เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี
- สอดคล้ องกับอุปสงค์ต่างประเทศที่ปรับดีขึ ้นต่อเนื่อง
- ด้ านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากหมวดบริการเป็ นสาคัญ
- ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อน
- อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวตามการผลิตหมวดยานยนต์เป็ นสาคัญ
- ขณะที่การใช้ จา่ ยภาครัฐโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนหดตัวหลังจากเร่งเบิกจ่ายในช่วงที่ผ่านมา

April 2017

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2560
MPI
มูลค่าการส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง
จากระยะเดียวกันปี ก่อน จากทั ้งอุป
สงค์ในหลายสินค้ าที่ดีต่อเนื่อง และ
ราคาสินค้ าที่ขยายตัวตามราคา
น ้ามันดิบ

April 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนเมษายน ปี 2560

การนาเข้ า มีมลู ค่า 32,943 ล้ านบาท
การส่ งออก มีมลู ค่า 17,751 ล้ านบาท
ดุลการค้ า ขาดดุล 15,192 ล้ านบาท

หดตัว ร้ อยละ 12.4 YoY
หดตัว ร้ อยละ 6.5 YoY
April 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนเมษายน ปี 2560

การนาเข้ า มีมลู ค่า 2,644 ล้ านบาท
การส่ งออก มีมลู ค่า 2,252 ล้ านบาท
ดุลการค้ า ขาดดุล 393 ล้ านบาท

หดตัว ร้ อยละ 12.8 YoY
หดตัว ร้ อยละ 6.4 YoY
April 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนเมษายน ปี 2560

การนาเข้ า สินค้ าที่มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงสุดในเดือนนี ้ ได้ แก่
เครื่ องบารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 1,671 ล้ านบาท
April 2017

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนเมษายน ปี 2560

การส่ งออก สินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนนี ้ ได้ แก่
แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 985 ล้ านบาท
April 2017
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April 2017

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
July 2017

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560
เศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2560
- ขยายตัวต่อเนื่อง โดยการส่งออกขยายตัวดีในหลายหมวดสินค้ า
- เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตดี
- สอดคล้ องกับอุปสงค์ตา่ งประเทศที่ดีขึ ้นต่อเนื่อง
- ส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ ้น
- ด้ านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากหมวดบริการเป็ นสาคัญ
- อย่างไรก็ตาม การใช้ จ่ายภาครัฐชะลอลงต่อเนื่องตามรายจ่ายลงทุน
- ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัวในระดับต่า

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560
MPI
การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
ปรั บ ดี ขึ น้ ตามการส่ ง ออก ขณะที่
การผลิ ต เพื่ อตอบสนองความ
ต้ องการในประเทศยังโน้ มลดลง

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560

การนาเข้ า มีมลู ค่า 43,088 ล้ านบาท
การส่ งออก มีมลู ค่า 23,484 ล้ านบาท
ดุลการค้ า ขาดดุล 19,603 ล้ านบาท

ขยายตัว ร้ อยละ 13.5 YoY
ขยายตัว ร้ อยละ 23.8 YoY

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560

การนาเข้ า มีมลู ค่า 3,026 ล้ านบาท
การส่ งออก มีมลู ค่า 3,007 ล้ านบาท
ดุลการค้ า ขาดดุล 19 ล้ านบาท

ขยายตัว ร้ อยละ 22.0 YoY
ขยายตัว ร้ อยละ 21.1 YoY

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560

การนาเข้ า สินค้ าที่มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงสุดในเดือนนี ้ ได้ แก่
เครื่ องบารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 1,803 ล้ านบาท

ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ า
เครื่ องจักรกลของไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560

การส่ งออก สินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนนี ้ ได้ แก่
แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 1,439 ล้ านบาท

http://miu.isit.or.th

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานฉบับสมบูรณ์

บริ ษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จากัด

คุณหัทยา ตัวแทนกลุม่ เครื่ องจักรกลและโลหะการ

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานฉบับสมบูรณ์

บริ ษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จากัด

Sasin Management Consulting (SMC)

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

