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เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน 2563 ปรับดีขึ้นจากเดือนกอน จากกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจท่ีกลับมาเกือบเปนปกติในหลายภาคสวน และอีกสวนหนึ่งจาก

ปจจัยชั่วคราววันหยุดยาวพิเศษ ประกอบกับการใชจายภาครัฐยังคงเปน แรง

ขับเคล่ือนสําคัญ โดยขยายตัวสูงขึ้นจากท้ังรายจายประจําและรายจายลงทุน 

ขณะท่ีเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน กลับมาทรงตัว หลังจากหดตัวตอเนื่อง

ในชวงกอนหนา ดานมูลคาการสงออกสินคาท่ีไมรวมทองคําและเครื่องชี้การ

ลงทุนภาคเอกชนหดตัวนอยลง สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีปรับดี

ขึ้น อยางไรก็ดี ภาคการทองเท่ียวยังหดตัวสูง จากมาตรการจํากัดการเดินทาง

ระหวางประเทศที่ยังมีตอเนื่อง

ภาคเอกชน กลับมาทรงตัวไดเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน หลังจากหดตัว

ตอเนื่อง 6 เดือนติดตอกัน โดยไดรับผลดีจากการประกาศวันหยุดยาวพิเศษ

ชดเชยวันสงกรานตท่ีเล่ือนมาจากเดือนเมษายน และปจจัยสนับสนุนกําลังซื้อท่ี

ทยอยปรับดีขึ้นตามรายไดของครัวเรือนท้ังในและนอกภาคการเกษตร โดยใน

เดือนนี้การใชจายในหมวดสินคา ไมคงทนกลับมาขยายตัวได ขณะท่ีการใชจาย

ในหมวดอื่นๆ หดตัวนอยลง โดยเฉพาะสินคาคงทนท่ีสวนหนึ่งมีผลของฐานต่ํา 

ในระยะเดียวกันปกอน

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 4.2 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการ

สงออกทองคํา มูลคาการสงออกหดตวัที่รอยละ 3.7 ปรับดีขึ้นมากจากที่หดตัวถึง

รอยละ 13.6 ในเดือนกอน ตามการสงออกในเกอืบทกุหมวดสินคา สอดคลองกับ

อุปสงคของประเทศคูคาท่ีฟนตัว โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาท่ีขยายตัวไดตอเนื่อง 

อิเล็กทรอนิกส และเครื่องจักรและอุปกรณ ที่กลับมาขยายตัวได ขณะที่ยานยนต

และชิ้นสวนหดตัวนอยลง ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลงตามการ

ผลิต ท่ีปรับดีขึ้นในเกือบทุกหมวดสินคา สอดคลองกับทิศทางการสงออกและ

การใชจายภายในประเทศ และมีผลของฐานต่ํา ในปกอนในหมวดการผลิตยาน

ยนตและปโตรเลียม

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณ

บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก 

ภาคเอกชน กลับมาทรงตัวไดเมื่อ

เทียบกับระยะเดียวกันปกอน 

หลังจากหดตัวตอเน่ือง 6 เดือน

ติดตอกัน 

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 4.2 

จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวม

การสงออกทองคํา มูลคาการสงออก

หดตัวท่ีรอยละ 3.7 ปรับดีข้ึนมาก

จากท่ีหดตัวถึงรอยละ 13.6 ใน

เดือนกอน 

การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 8.1 

จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวม

การนําเขาทองคํา มูลคาการนําเขา 

หดตัวท่ีรอยละ 6.7 โดยเปนการหด

ตัวนอยลงจากเดือนกอนในทุก

หมวดสินคา

การลงทุนภาคเอกชน  หดตัว

นอยลงจากเดือนกอน ตามการ

ลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ

เปนสําคัญ

การลงทุนภาคเอกชน หดตัว

นอยลงจากเดือนกอน ตามการ

ลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ

ท่ีปรับดีข้ึน 

รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกร

ขย าย ตั ว สู ง ข้ึ นม า กจ าก ร ะย ะ

เดียว กันปกอนตามราคาสินค า

เกษตรเปนสําคัญ ดานการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลง 
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สัญญาณลบตอ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก -

การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 8.1 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการนําเขาทองคํา 

มูลคาการนําเขา หดตัวท่ีรอยละ 6.7 โดยเปนการหดตัวนอยลงจากเดือนกอนในทุกหมวด

สินคา โดยเฉพาะวัตถุดิบและสินคาข้ันกลาง และ สินคาอุปโภคบริโภค สอดคลองกับ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมท่ีมีทิศทางปรับดีข้ึน

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวนอยลงจากเดือนกอน ตามการลงทุนหมวดเครื่องจักรและ

อุปกรณท่ีปรับดีข้ึน สอดคลองกับอุปสงคท้ังในและตางประเทศท่ีทยอยฟนตัว รวมท้ัง

ทิศทางความเชื่อม่ันของภาคธุรกิจท่ีปรับดีข้ึนตอเนื่อง อยางไรก็ดี การลงทุนหมวดกอสราง

ขยายตัวในอัตราท่ีลดลงตามยอดจําหนายวัสดุกอสราง

รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกรขยายตัวสูงข้ึนมากจากระยะเดียวกันปกอนตามราคา

สินคาเกษตรเปนสําคัญ ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลง สอดคลองกับทิศ

ทางการสงออกและการใชจายภายในประเทศท่ีปรับดีข้ึน สําหรับภาคบริการหดตัวนอยลง 

สวนหนึ่งจากปจจัยชั่วคราวท่ีมีการประกาศวันหยุดยาวพิเศษชดเชยวันสงกรานต





ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213
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Mill Baht Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

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

2563 46,500 27,665 34,113 33,252 26,113 29,088 29,321 32,694 34,006

Export

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

2563 18,735 17,761 18,869 14,968 13,376 11,742 15,589 16,618 18,150

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนกนัยายน ปี 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนกันยายนป 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ของไทยมีมูลคาการคาเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย 

การนําเขา ขยายตัวรอยละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

หดตัวรอยละ 9.0 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานการสงออก 

ขยายตัวรอยละ 9.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอย

ละ  4.8 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 34,006 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 3,038

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หด

ตัวรอยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานหมวดเครื่องจักร

อุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 25,999 ลานบาทขยายตัว

รอยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 7.2

เมื่อเทียบกับปกอนหนา ในขณะท่ี หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยู

ท่ี 4,969 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 11.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอน

หนา และหดตัวรอยละ 14.3 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 18,150 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูท่ี 3,190 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 4.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว

รอย 15.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานหมวดเครื่องจักร

อุตสาหกรรม มีมูลคาอยูท่ี 13,527 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 

12.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 6.2 เมื่อ

เทียบกับปกอนหนา ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 

1,434 ลานบาท หดตัวรอยละ 6.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา 

และหดตัวรอยละ  24.0 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดุล

อยูท่ี 15,830 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนกนัยายน ปี 2563

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

Import

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

2563 3,276 2,060 2,425 2,577 2,611 2,536 2,651 3,012 3,038

Export

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

2563 2,897 2,780 2,850 2,037 2,045 1,940 2,832 3,051 3,190

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 3,038 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัวรอยละ 4.6 เมื่อ

เทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด 

ไดแก เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,862.0

ลานบาท จากประเทศจีน

การสงออก  มีมูลคาอยูท่ี 3,190 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 4.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย

ละ 15.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการ

สงออกสูงสุด ไดแกแทรกเตอรและสวนประกอบ อยูท่ี 

1,350.9 ลานบาท ไปประเทศสหรัฐอเมริกา

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาเกินดุลอยูท่ี  178 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนกันยายน ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนกนัยายน ปี 2563

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

Import

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

2563 37,492 21,009 26,778 26,031 19,278 22,533 22,456 25,218 25,999

Export

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

2563 14,083 13,106 14,343 11,326 9,824 8,560 11,302 12,032 13,527

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 25,999 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

7.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขา

สู งสุด ไดแก   เครื่องจักร ท่ีใช งานเปนเอกเทศ และ

สวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 

2,918.7 ลานบาท จากประเทศจีน

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 13,527 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 12.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

6.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออก

สูงสุด ไดแก  เครื่องสูบลม/ อัดลมและสวนประกอบ

(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 2,020.8 ลาน

บาทประเทศจีน

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 12,473 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนกันยายน ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนกนัยายน ปี 2563

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

Import

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

2563 5,732 4,596 4,909 4,645 4,224 4,019 4,214 4,464 4,969

Export

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

2563 1,756 1,875 1,675 1,606 1,507 1,242 1,455 1,535 1,434

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนกันยายน ป 2563

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 4,969 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 11.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

14.3 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขา

สูงสุด ไดแก หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก  

(เครื่องมือกล)  อยูท่ี 1,300.3 ลานบาท จากประเทศจีน 

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 1,434 ลานบาท หดตัวรอย

ละ6.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 24.0

เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออก

สูงสุด ไดแก  หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก 

( เครื่องมือกล)  อยู ท่ี   384.0 ล านบาท ไปประเทศ

สหรัฐอเมริกา   

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 3,535 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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Article Title Service design for climate-smart agriculture

Author Michael O'Grady , David Langton , Francesca Salinari , Peter Daly , Gregory O'Hare

Year 2020

Abstract Holistic information systems for climate-smart agriculture demands the seamless integration of various categories 

of climate, meteorological and weather data. Any actor in the agricultural value chain may harness weather 

forecasts at the short and medium-range, local weather history, and prevailing climatic conditions, to inform 

decision-making. Weather is fundamental to many day-to-day operations, especially at farm-level, influencing 

decision-making at various spatial and temporal scales. Many operational decisions ideally require hyper-

localized service provision. In practice, integrating weather information into decision-support services demands a 

comprehensive understanding of various categories of weather-related data, their genesis, as well as the specific 

standards and data formats used by the meteorological community. This paper considers the weather as a crucial 

context for the delivery of farm-level operational services in smart agriculture, highlighting critical issues for 

reflection by system designers during the service design and implementation phases.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317320301906

Fig. 1. Exploring a NetCDF soil moisture dataset using Panoply data viewer. 
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จบัตา 
แนวโนม้

อตุฯ
ในยุครฐับาล

ไบเดน

‟

„

การเลอืกตัง้ประธานาธิบดีสหรฐัอเมรกิาไดร้บัความสนใจจากจากทั่วโลก 
ซึง่ชยัชนะของนายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ยอ่มนาํมาซึง่แนวทางการบรหิารท่ีตา่งไป

จากสมยัรฐับาลทรมัป์เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม การแกปั้ญหาโควิด 

และสงครามการคา้ ซึง่ภาคอตุสาหกรรมไดแ้สดงความเห็นและคาดการณต์อ่แนวโนม้

อตุสาหกรรมไว ้ดงันี ้
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อุตสาหกรรมยานยนต์
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รถยนตไ์ฟฟา้มีแนวโนม้เตบิโตสูงในยคุไบเดน

อตุสาหกรรมยานยนต ์ถกูคาดการณว์า่หลงันายไบเดนเขา้รบัตาํแหนง่ประธานาธิบดี รฐับาลสหรฐัฯ จะมี

การทบทวนนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มใหม ่โดยเฉพาะประเด็นการถอนตวัจากความตกลงปารสีในสมยัรฐับาลทรมัป์ ซึง่เป็นไป

ไดอ้ยา่งยิ่งวา่จะมีการกลบัเขา้รว่มความตกลงฯ ซึง่อตุสาหกรรมท่ีจะไดร้บัผลกระทบท่ีสดุก็คือยานยนต ์อยา่งไรก็ตาม เมื่อ

คาํนวณจากระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการพฒันายานยนตแ์ลว้ นกัวิเคราะหค์าดการณว์า่ อตุสาหกรรมยานยนตจ์ะมกีาร

เปลีย่นแปลงดา้นนโยบายไดอ้ยา่งเห็นชดัหลงัปี 2026 เป็นตน้ไป

สาํนกัวิเคราะหต์ลาดยานยนต ์MarkLines รายงานวา่ ในสมยัรฐับาลทรมัป์ สหรฐัฯ ไดผ้ลกัดนันโยบาย

ตา่ง ๆ จนราคานํา้มนัมีความคงท่ี สง่ผลใหเ้กิดความตอ้งการยานยนตข์นาดใหญ่จาํนวนมาก ซึง่ในปี 2019 รถกระบะ และ

รถปิคอพัมีสดัสว่นยอดขายคิดเป็น 72% ในตลาดสหรฐัฯ เพ่ิมขึน้จากปี 2016 มากถึง 12% ซึง่หากเกิดการเปลีย่นแปลงดา้น

นโยบายสิง่แวดลอ้มขึน้ บรษัิทท่ีมุง่เนน้เทคโนโลยีรถยนตไ์ฮบรดิ (Hybrid Vehicles: HV) ยอ่มไดร้บัผลประโยชนใ์นช่วงตน้

อยา่งแนน่อน

สว่นในระยะยาว ผูผ้ลติยานยนตท่ี์มุง่เนน้เทคโนโลยีรถยนตไ์ฟฟา้ (Electric Vehicles: EV) จะไดร้บั

ผลกระทบ เน่ืองจากนายไบเดนมีแนวทางดา้นสิง่แวดลอ้ม และการสง่เสรมิรถยนตไ์ฟฟา้ท่ีชดัเจนสวนทางกบัรฐับาลทรมัป์ 

ดว้ยการประกาศสรา้งสถานีชารจ์พลงังานไฟฟา้ 500,000 แหง่ทั่วประเทศเพ่ือจงูใจผูผ้ลติและซพัพลายเออรใ์นอตุสาหกรรม

รถยนตไ์ฟฟา้

คาดการณว์า่ ผูผ้ลติท่ีจะไดร้บัผลประโยชนจ์ากการบรหิารของนายไบเดนในระยะยาวคือ Tesla, General 

Motors, และ Nissan ซึง่เป็นไปไดว้า่ หากสามารถดาํเนินนโยบายไดต้ามเปา้แลว้ นอกจากคา่ยรถผูผ้ลติรายยอ่ยใน

อตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟา้ก็จะไดร้บัผลประโยชนจ์ากความเปลีย่นแปลงนีเ้ช่นเดยีวกนั
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อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร ์และอิเล็กทรอนิกส์
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สิง่ท่ีภาคอตุสาหกรรมเซมิคอนดกัเตอรแ์ละอิเลก็ทรอนิกสจ์บัตามอง คือ รฐับาลในสมยัไบเดนจะมีแนวทาง

อยา่งไรตอ่กรณีการแบนหวัเวย่ (Huawei) ตัง้แตว่นัท่ี 15 กนัยายน ซึง่สง่ผลใหผู้ผ้ลติหลายรายไมส่ามารถซพัพลายเทคโนโลยี

ใหก้บัหวัเวย่ได้

แนน่อนวา่หากมีการผอ่นปรน หรอืยกเลกินโยบายแบนหวัเวย่แลว้ บรษัิทท่ีไดร้บัผลประโยชนย์อ่มเป็น

ผูผ้ลติชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกสร์ายใหญ่ เช่น Sony ซึง่เช่ียวชาญดา้นเซนเซอรรู์ปภาพ (Image Sensor), ผูผ้ลติ Flash Memory 

อยา่ง Kioxia, และอ่ืน ๆ 

อยา่งไรก็ตาม ทัง้สองบรษัิทมีลกูคา้รายใหญ่ท่ีสดุคือ Apple ซึง่หากรฐับาลผอ่นปรนการซพัพลายชิน้สว่น

ใหก้บัหวัเวย่ได ้Apple ยอ่มตอ้งประสบกบัการแขง่ขนัในตลาดสมารท์โฟนท่ีรุนแรงยิ่งขึน้ จึงคาดการณไ์ดย้ากวา่รฐับาลสหรฐัฯ 

จะยกเลกิการแบนหวัเวย่ไดห้รอืไม่

นอกจากนี ้Sony ยงัรายงานวา่ แมจ้ะสญูเสยียอดออรเ์ดอรจ์ากหวัเวย่ไป แตก็่เริม่ไดร้บัออรเ์ดอรใ์หมจ่าก

บรษัิทอ่ืนเขา้มาทดแทน และมีกาํหนดเปิดโรงงานใหมใ่นประเทศญ่ีปุ่ นภายในปี 2021 และเป็นไปไดม้ากวา่ หากมีการยกเลกิ

การแบนหวัเวย่ Sony อาจไมส่ามารถผลติสนิคา้ไดท้นัความตอ้งการ
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อุตสาหกรรมเหล็ก และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
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ปัจจบุนัอตุสาหกรรมเหลก็และโลหะนอกลุม่เหลก็ (Ferrous and Nonferrous metals) อยูร่ะหวา่งการ

เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลสหรฐัฯ ทบทวนมาตรา 232 ภายใตร้ฐัธรรมนญู ซึง่นายทรมัป์นาํมาบงัคบัใชเ้ก็บภาษี โดยตัง้แตปี่ 2018 

รฐับาลทรมัป์ไดม้ีการจดัเก็บภาษีเหลก็และอะลมูิเนียม 25% และ 10% ตามลาํดบั ทาํใหก้ารสง่ออกสนิคา้ไปยงัสหรฐัฯ ไดร้บั

ผลกระทบเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการผลติชิน้งานโลหะหลายชนิดซึง่ไมส่ามารถใชว้สัดใุนสหรฐัฯ ทดแทนได ้Mr. Eiji

Hashimoto ประธานสหพนัธเ์หลก็และเหลก็กลา้แหง่ญ่ีปุ่ น แสดงความคาดหวงัถงึแนวทางท่ีสหรฐัฯ จะใหค้วามสาํคญักบั

ประเทศอ่ืน ๆ มากขึน้จากรฐับาลยคุไบเดน

อยา่งไรก็ตาม มีผูเ้ก่ียวขอ้งในอตุสาหกรรมท่ีแสดงความเห็นวา่นโยบายของไบเดนอาจคาดการณไ์ดย้าก

กวา่ทรมัป์ แตก็่เช่ือมั่นวา่จะมีความโปรง่ใส และตรวจสอบไดม้ากกวา่ ซึง่เป็นผลดีตอ่ผูผ้ลตินอกสหรฐัฯ เป็นอยา่งยิ่ง แตก็่

ยอมรบัวา่ หากมีการลดหยอ่นภาษีจรงิ ผูเ้สยีผลประโยชนก็์ยอ่มเป็นบรษัิทสหรฐัฯ เอง

อตุสาหกรรมเหลก็ และโลหะนอกกลุ่มเหลก็ คาดหวงัการพจิารณานโยบายภาษีใหม่
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อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
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อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล (Machine Tools) สิง่ท่ีถกูเฝา้จบัตามองมากท่ีสดุก็คือสงครามการคา้จีน-

สหรฐัฯ เน่ืองจากในปัจจบุนัสิง่ท่ีขบัเคลือ่นใหอ้ตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดินหนา้ตอ่ไปไดม้าจากการฟ้ืนตวัหลงัโควดิของจีน ซึง่

นายไบเดนมีแนวทางใหค้วามสาํคญักบัสหรฐัอเมรกิาเช่นเดียวกบัทรมัป์นัน้ ทาํใหก้ารคาดการณอ์นาคตในอตุสาหกรรมนี ้

เป็นไปไดย้าก และมีแนวโนม้วา่สงครามการคา้จะยงัคงเป็นปัจจยัเสีย่งตอ่ไป

Mr. Shinichi Inoue ประธานบรษัิท Makino แสดงความเห็นวา่ หากสหรฐัฯ ยงัมีแนวทางยดึถือประเทศตน

เป็นหลกัตอ่ไป เศรษฐกิจก็ยอ่มไดร้บัผลกระทบมากขึน้ และคาดหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่รฐับาลยคุไบเดนจะใหค้วามสาํคญักบัการ

บรหิารท่ีเนน้ถึงสว่นรวม และความมั่นคงในระดบัสากลเป็นหลกั

ในทางกลบักนั Mr. Yoshiharu Inaba รองประธาน Japan Machine Tool Builder’s Association และ

ประธานบรษัิท Fanuc แสดงความเห็นวา่ หลงัจากนีจี้นจะมีการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจและการลงทนุอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่จะไมท่าํ

ใหค้วามตอ้งการในภมูิภาคเอเชียเปลีย่นแปลงมากนกั และมองวา่ในภาพรวมแลว้ เอเชียจะยงัคงเป็นตลาดสาํคญัของผูผ้ลติ

เครือ่งจกัรกลไมต่า่งจากสมยัทรมัป์

ผูผ้ลติเครือ่งจกัรกลอีกหลายรายไดแ้สดงความเห็นใกลเ้คียงกนั และไมม่ีแนวโนม้เปลีย่นแปลงนโยบาย

จากท่ีผา่นมาแตอ่ยา่งใด โดย Mitsubishi Heavy Industry ไดย้ืนยนัแผนธุรกิจเดิม และเสรมิวา่นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มของ

รฐับาลยคุไบเดน อาจนาํมาซึง่โอกาสทางธุรกิจของสนิคา้ และเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มมากขึน้

ผูผ้ลติเครือ่งจกัรกลจบัตามองการฟ้ืนตวัของตลาดจีน
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กกร.แนะ
ลกูหนี้ SME 

ติดต่อ
ธนาคาร
เจา้หนี้

พรอ้มดแูล
อย่างท ัว่ถงึ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย ปรบัมาตรการพกัชาํระหนี ้ซึ่งสิน้สดุในวนัท่ี 22 ตลุาคม 2563 นี ้เป็น

มาตรการชว่ยเหลือลกูหนีเ้ชิงรุกและตรงจดุท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูหนีแ้ตล่ะราย พรอ้มเปิดเว็บไซด์

“ทางดว่นแกห้นี”้ ตลอด 24 ชม. สาํหรบัประสานงานกบัสมาคมธนาคารไทยและธนาคารเจา้หนี ้

วนัองัคารท่ี 20 ตลุาคม 2563 คณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) โดย นายก

ลินท ์สารสิน ประธานสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย, นายสพุนัธุ ์มงคลสธีุ ประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย และ นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย รว่มแถลงขา่วโครงการพกัชาํระหนีท่ี้โรงแรม

คอนราด เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

จากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไรวสัโคโรนา (COVID-19) ทั่วโลก รวมทัง้ในประเทศไทย

ภาครฐัโดยกระทรวงการคลงัและธนาคารแหง่ประเทศไทย ไดอ้อกมาตรการชว่ยเหลือและบรรเทาความ

เดือดรอ้นใหผู้ป้ระกอบการและประชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกิจ หนึ่งในมาตราการท่ีออกคือ 

มาตรการพกัชาํระหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้ 6 เดือน โดยลกูหนีต้อ้งมีคณุสมบตัคืิอ

1) เป็นหนีท่ี้ยงัชาํระปกต ิหรือ คา้งไมเ่กิน 90 วนั ณ 31 ธนัวาคม 2562

2) วงเงินของทกุบรษัิทในกลุม่ท่ีมีกบัสถาบนัการเงินเดียวกนั ไมเ่กิน 100 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562



„

‟ ซึ่งมาตรการดงักลา่วมีเปา้หมายเพ่ือใหธุ้รกิจเอสเอ็มอี สามารถปรบัตวัจากผลกระทบและกา้ว

ผา่นวิกฤตเิศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้นีไ้ปได ้โดยมาตรการดงักลา่วจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 22 ตลุาคม 2563 นี ้

ตามขอ้มลูท่ีไดร้บัจากธนาคารแหง่ประเทศไทย มาตรการพกัชาํระหนีนี้ ้ชว่ยใหผู้ป้ระกอบการ

ท่ีไดร้บัผลกระทบและสมคัรใจเขา้รว่มโครงการทัง้สิน้ 1.05 ลา้นบญัชี เป็นยอดหนีป้ระมาณ 1.35 ลา้นลา้นบาท 

ซึ่งทาํใหผู้ป้ระกอบการไดเ้ตรียมพรอ้มและปรบัตวั เป็นการใหเ้วลากบัธุรกิจของลกูหนี ้ธนาคารเจา้หนีไ้ดมี้เวลา

ในการศกึษาผลกระทบของลกูหนีแ้ตล่ะรายและกาํหนดแผนการชาํระหนีใ้หเ้หมาะสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจ 

กระแสเงินสดภายใตส้ถานการณปั์จจบุนั นอกจากนี ้ยงัเป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัระบบเศรษฐกิจท่ีจะ

สามารถขา้มผา่นผลกระทบดงักลา่วไปได้

จากขอ้มลูลา่สดุท่ีไดร้บัจาก ธนาคารแหง่ประเทศไทย พบวา่ ลกูหนีท่ี้เขา้ขา่ยในการเขา้รว่ม

โครงการสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 4 กลุม่ คือ

1) กลุม่ท่ีสามารถกลบัมาชาํระหนีไ้ดต้ามปกตหิลงัหมดมาตรการ ซึ่งธนาคารประเทศไทย 

ประมาณวา่มีถึงรอ้ยละ 60 กวา่ ของยอดหนีท่ี้เขา้ขา่ยในการเขา้รว่มโครงการ

2) กลุม่ท่ีสามารถกลบัมาดาํเนินธุรกิจแตย่งัไมฟ้ื่นตวั ซึ่งหลงัหมดโครงการธนาคารแหง่

ประเทศไทย จะใหส้ถาบนัการเงินเจา้หนีด้าํเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีต้ามความสามารถในการชาํระหนี ้ซึ่ง

ธนาคารประเทศไทย ประมาณวา่มี รอ้ยละ 20 กวา่ ของยอดหนีท่ี้เขา้ขา่ยในการเขา้รว่มโครงการ

3) กลุม่ท่ียงัไมส่ามารถกลบัมาชาํระหนีไ้ด ้ซึ่งหลงัหมดโครงการ ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะ

ใหส้ถาบนัการเงินเจา้หนีพ้ิจารณาขยายระยะเวลาการชาํระหนีเ้ป็นรายกรณี ไดอี้กไมเ่กิน 6 เดือน นบัจากสิน้ปี 

2563 ซึ่งธนาคารประเทศไทย ประมาณวา่มี รอ้ยละ 10 ของยอดหนีท่ี้เขา้ขา่ยในการเขา้รว่มโครงการ

4) กลุม่ท่ีขาดการตดิตอ่กบัสถาบนัการเงิน ซึ่งคาดวา่มีประมาณรอ้ยละ 6 ของยอดหนีท่ี้เขา้

ขา่ยท่ีสามารถเขา้รว่มโครงการ

จากขอ้มลูขา้งตน้ประกอบกบั ธนาคารแหง่ประเทศไทย ไดอ้อกประกาศใหส้ถาบนัการเงินคง

สถานการณจ์ดัชัน้ลกูหนีถึ้งสิน้ปี 2563 สาํหรบัลกูหนีท่ี้อยูร่ะหวา่งการเจรจาปรบัเง่ือนไขการชาํระหนี ้เพ่ือชว่ย

ไมใ่หล้กูหนีก้ลายเป็น NPL ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงจงูใจใหส้ถาบนัการเงินเรง่ดาํเนินการปรบัเง่ือนไขการชาํระหนี ้

ใหก้บัลกูหนี ้ธนาคารแหง่ประเทศไทย จงึปรบัมาตรการจากการขยายการพกัชาํระหนีซ้ึ่งสิน้สดุลงในวนัท่ี 22 

ตลุาคม 2563 นี ้เป็นมาตรการชว่ยเหลือลกูหนีเ้ชิงรุกและตรงจดุท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูหนีแ้ตล่ะ

ราย 

ท่ีมา : M Report



„

‟ เพ่ือใหท้ราบวา่มีภาคธุรกิจไหนท่ีตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ พรอ้มเปิดชอ่งทางให้

ลกูหนีท่ี้มีปัญหาในการตดิตอ่สถาบนัการเงินหรือยงัไมส่ามารถหาขอ้ตกลงรว่มกนักบัสถาบนัการเงินได ้

สามารถแจง้ความตอ้งการท่ีจะปรบัโครงสรา้งหนี ้ไปยงัสถาบนัการเงินผา่นเว็บไซด์ “ทางดว่นแกห้นี”้ ตลอด 24 

ชม หรือท่ีศนูยป์ระสานงานของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (หมายเลขโทรศพัท ์023451000) หรือ ศนูย์

ประสานงานของสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย (หมายเลขโทรศพัท ์020186888 ตอ่ 3520,3540) ตามท่ี

ผูป้ระกอบการเป็นสมาชิกอยู ่เพ่ือประสานงานกบัสมาคมธนาคารไทยและธนาคารเจา้หนีต้อ่ไป
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THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอมูลและวิเคราะหอุตสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ตอ 211-213

E-mail: miu@isit.or.th

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