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เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน 2563 ปรับดีขึ้นจากเดือนกอน จากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่กลับมาเกือบเปนปกติในหลายภาคสวน และอีกสวนหนึ่งจาก
ปจจัยชั่วคราววันหยุดยาวพิเศษ ประกอบกับการใชจายภาครัฐยังคงเปน แรง
ขับเคลื่อนสําคัญ โดยขยายตัวสูงขึ้นจากทั้งรายจายประจําและรายจายลงทุน
ขณะที่เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน กลับมาทรงตัว หลังจากหดตัวตอเนื่อง
ในชวงกอนหนา ดานมูลคาการสงออกสินคาที่ไมรวมทองคําและเครื่องชี้การ
ลงทุนภาคเอกชนหดตัวนอยลง สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับดี
ขึ้น อยางไรก็ดี ภาคการทองเที่ยวยังหดตัวสูง จากมาตรการจํากัดการเดินทาง
ระหวางประเทศที่ยังมีตอเนื่อง
ภาคเอกชน กลับมาทรงตัวไดเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน หลังจากหดตัว
ตอเนื่อง 6 เดือนติดตอกัน โดยไดรับ ผลดีจากการประกาศวันหยุด ยาวพิเศษ
ชดเชยวันสงกรานตที่เลื่อนมาจากเดือนเมษายน และปจจัยสนับสนุนกําลังซื้อที่
ทยอยปรับดีขึ้นตามรายไดของครัวเรือนทั้งในและนอกภาคการเกษตร โดยใน
เดือนนี้การใชจายในหมวดสินคา ไมคงทนกลับมาขยายตัวได ขณะที่การใชจาย
ในหมวดอื่นๆ หดตัวนอยลง โดยเฉพาะสินคาคงทนที่สวนหนึ่งมีผลของฐานต่ํา
ในระยะเดียวกันปกอน
การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 4.2 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการ
สงออกทองคํา มูลคาการสงออกหดตัวที่รอยละ 3.7 ปรับดีขึ้นมากจากที่หดตัวถึง
รอยละ 13.6 ในเดือนกอน ตามการสงออกในเกือบทุกหมวดสินคา สอดคลองกับ
อุปสงคของประเทศคูคาที่ฟนตัว โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาที่ขยายตัวไดตอเนื่อง
อิเล็กทรอนิกส และเครื่องจักรและอุปกรณ ที่กลับมาขยายตัวได ขณะที่ยานยนต
และชิ้นสวนหดตัวนอยลง ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลงตามการ
ผลิต ที่ปรับดีขึ้นในเกือบทุกหมวดสินคา สอดคลองกับทิศทางการสงออกและ
การใชจายภายในประเทศ และมีผลของฐานต่ํา ในปกอนในหมวดการผลิตยาน
ยนตและปโตรเลียม

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณ
บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
ภาคเอกชน กลับมาทรงตัวไดเมื่อ
เทียบกับระยะเดียวกันปกอน
หลังจากหดตัวตอเนื่อง 6 เดือน
ติดตอกัน
การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 4.2
จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวม
การสงออกทองคํา มูลคาการสงออก
หดตัวที่รอยละ 3.7 ปรับดีขึ้นมาก
จากที่หดตัวถึงรอยละ 13.6 ใน
เดือนกอน
การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 8.1
จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวม
การนําเขาทองคํา มูลคาการนําเขา
หดตัวที่รอยละ 6.7 โดยเปนการหด
ตัวนอยลงจากเดือนกอนในทุก
หมวดสินคา
การลงทุนภาคเอกชน หดตัว
นอยลงจากเดือนกอน ตามการ
ลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ
เปนสําคัญ
การลงทุนภาคเอกชน หดตัว
นอยลงจากเดือนกอน ตามการ
ลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ
ที่ปรับดีขึ้น
รายไดเ กษตรกร รายไดเ กษตรกร
ข ย า ย ตั ว สู ง ขึ้ น ม า ก จ า ก ร ะ ย ะ
เดี ย วกั น ป ก อ นตามราคาสิ น ค า
เกษตรเป น สํ า คั ญ ด า นการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลง
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การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 8.1 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการนําเขาทองคํา

มูลคาการนําเขา หดตัวที่รอยละ 6.7 โดยเปนการหดตัวนอยลงจากเดือนกอนในทุกหมวด
สิน คา โดยเฉพาะวั ต ถุ ดิ บ และสิ น ค า ขั้ น กลาง และ สิ น คาอุป โภคบริโ ภค สอดคลองกั บ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่มีทิศทางปรับดีขึ้น
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวนอยลงจากเดือนกอน ตามการลงทุนหมวดเครื่องจักรและ
อุป กรณที่ป รั บ ดี ขึ้น สอดคล อ งกั บ อุ ป สงค ทั้ง ในและต า งประเทศที่ทยอยฟน ตัว รวมทั้ ง
ทิศทางความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ปรับดีขึ้นตอเนื่อง อยางไรก็ดี การลงทุนหมวดกอสราง
ขยายตัวในอัตราที่ลดลงตามยอดจําหนายวัสดุกอสราง
รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกรขยายตัวสูงขึ้นมากจากระยะเดียวกันปกอนตามราคา
สิน คาเกษตรเปน สํ าคั ญ ด านการผลิ ตภาคอุตสาหกรรมหดตัว นอยลง สอดคลองกับ ทิศ
ทางการสงออกและการใชจายภายในประเทศที่ปรับดีขึ้น สําหรับภาคบริการหดตัวนอยลง
สวนหนึ่งจากปจจัยชั่วคราวที่มีการประกาศวันหยุดยาวพิเศษชดเชยวันสงกรานต

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สง
สัญญาณลบตอ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก -
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ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213

ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล เดือนกันยายน ปี 2563
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

40,721
46,500

34,889
27,665

37,046
34,113

39,565
33,252

2562
2563

18,888
18,735

18,898
17,761

22,821
18,869

16,621
14,968

May

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

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

40,228
29,321

35,798
32,694

37,363
34,006

38,359

38,287

36,874

17,964
15,589

21,914
16,618

19,070
18,150

18,075

16,986

18,434

ในเดือนกันยายนป 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลคาการคาเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย
การนําเขา ขยายตัวรอยละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
หดตัวรอยละ 9.0 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานการสงออก
ขยายตัวรอยละ 9.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอย
ละ 4.8 เมื่อเทียบกับปกอนหนา
การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูที่ 34,006 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 3,038
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หด
ตัวรอยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปก อนหนา ดานหมวดเครื่องจัก ร
อุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 25,999 ลานบาทขยายตัว
รอยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 7.2
เมื่อเทียบกับปกอนหนา ในขณะที่ หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยู
ที่ 4,969 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 11.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอน
หนา และหดตัวรอยละ 14.3 เมื่อเทียบกับปกอนหนา
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 18,150 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูที่ 3,190 ลานบาท
ขยายตัวรอยละ 4.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว
ร อ ย 15.2 เมื่ อ เที ย บกั บ ป ก อ นหน า ด า นหมวดเครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรม มีมูลคาอยูที่ 13,527 ลานบาท ขยายตัวรอยละ
12.4 เมื่อ เทีย บกับเดือนกอนหนา และหดตั วรอยละ 6.2 เมื่ อ
เทียบกับปกอนหนา ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูที่
1,434 ลานบาท หดตัวรอยละ 6.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา
และหดตัวรอยละ 24.0 เมื่อเทียบกับปกอนหนา
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 15,830 ลานบาท

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

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

3,054
3,276

2,399
2,060

2,600
2,425

2,993
2,577

2562
2563

2,772
2,897

2,704
2,780

3,220
2,850

2,717
2,037

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

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

3,286
2,651

3,460
3,012

3,554
3,038

3,052

4,140

3,010

2,574
2,832

2,996
3,051

2,769
3,190

3,159

2,773

2,520

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนกันยายน ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 3,038 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัวรอยละ 4.6 เมื่อ
เทียบกับ ปกอนหนา โดยสินคาที่ มีมูลคาการนําเขาสูงสุ ด
ไดแก เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูที่ 1,862.0
ลานบาท จากประเทศจีน
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 3,190 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 4.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย
ละ 15.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาที่มีมูลคาการ
สงออกสูงสุด ไดแกแทรกเตอรและสวนประกอบ อยูที่
1,350.9 ลานบาท ไปประเทศสหรัฐอเมริกา
ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาเกินดุลอยูที่ 178 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนกันยายน ปี 2563
Industrial M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

31,544
37,492

26,666
21,009

28,257
26,778

31,018
26,031

2562
2563

14,117
14,083

14,243
13,106

16,697
14,343

11,709
11,326

May

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

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

31,095
22,456

27,122
25,218

28,013
25,999

29,347

28,102

28,847

13,260
11,302

16,881
12,032

14,415
13,527

13,003

12,228

14,078

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนกันยายน ป 2563
การนําเขา มีมูลค าอยูที่ 25,999 ลานบาท ขยายตั ว
รอยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
7.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขา
สู ง สุ ด ได แ ก เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช ง านเป น เอกเทศ และ
สวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่
2,918.7 ลานบาท จากประเทศจีน
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 13,527 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 12.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
6.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออก
สู ง สุ ด ได แ ก เครื่ อ งสู บ ลม/อั ด ลมและส ว นประกอบ
(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 2,020.8 ลาน
บาทประเทศจีน
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 12,473 ลานบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม

9

มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนกันยายน ปี 2563
Machine Tools

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

6,122
5,732

5,511
4,596

5,942
4,909

6,027
4,645

2562
2563

1,999
1,756

1,951
1,875

2,904
1,675

2,195
1,606

May

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

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

5,847
4,214

5,216
4,464

5,796
4,969

5,960

6,045

5,017

2,131
1,455

2,037
1,535

1,886
1,434

1,913

1,984

1,836

มูลคาการคาเครื่องมือกล
เดือนกันยายน ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 4,969 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 11.3 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อนก อ นหน า และหดตั ว รอ ยละ
14.3 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขา
สูงสุ ด ไดแก หีบ แบบหลอ แกว โลหะ ยาง และพลาสติ ก
(เครื่องมือกล) อยูที่ 1,300.3 ลานบาท จากประเทศจีน
การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 1,434 ลานบาท หดตัวรอย
ละ6.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 24.0
เมื่ อ เที ย บกั บ ป ก อ นหน า โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออก
สูงสุด ไดแก หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก
(เครื่ อ งมื อ กล) อยู ที่ 384.0 ล า นบาท ไปประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 3,535 ลานบาท
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Article Title Service design for climate-smart agriculture
Michael O'Grady , David Langton , Francesca Salinari , Peter Daly , Gregory O'Hare
Author
Year
Abstract

Source

2020
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 hyperlocalized 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.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317320301906

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

จับตา
แนวโน้ม
อุตฯ
ในยุครัฐบาล
ไบเดน

การเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้รบั ความสนใจจากจากทั่วโลก
ซึง่ ชัยชนะของนายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ย่อมนํามาซึง่ แนวทางการบริหารที่ตา่ งไป
จากสมัยรัฐบาลทรัมป์ เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะนโยบายด้านสิง่ แวดล้อม การแก้ปัญหาโควิด
และสงครามการค้า ซึง่ ภาคอุตสาหกรรมได้แสดงความเห็นและคาดการณ์ตอ่ แนวโน้ม
อุตสาหกรรมไว้ ดังนี ้

„
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‟

อุตสาหกรรมยานยนต์

รถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มเติบโตสูงในยุคไบเดน
อุตสาหกรรมยานยนต์ ถูกคาดการณ์วา่ หลังนายไบเดนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดี รัฐบาลสหรัฐฯ จะมี
การทบทวนนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมใหม่ โดยเฉพาะประเด็นการถอนตัวจากความตกลงปารีสในสมัยรัฐบาลทรัมป์ ซึง่ เป็ นไป
ได้อย่างยิ่งว่าจะมีการกลับเข้าร่วมความตกลงฯ ซึง่ อุตสาหกรรมที่จะได้รบั ผลกระทบที่สดุ ก็คือยานยนต์ อย่างไรก็ตาม เมื่อ
คํานวณจากระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการพัฒนายานยนต์แล้ว นักวิเคราะห์คาดการณ์วา่ อุตสาหกรรมยานยนต์จะมีการ
เปลีย่ นแปลงด้านนโยบายได้อย่างเห็นชัดหลังปี 2026 เป็ นต้นไป
สํานักวิเคราะห์ตลาดยานยนต์ MarkLines รายงานว่า ในสมัยรัฐบาลทรัมป์ สหรัฐฯ ได้ผลักดันนโยบาย
ต่าง ๆ จนราคานํา้ มันมีความคงที่ ส่งผลให้เกิดความต้องการยานยนต์ขนาดใหญ่จาํ นวนมาก ซึง่ ในปี 2019 รถกระบะ และ
รถปิ คอัพมีสดั ส่วนยอดขายคิดเป็ น 72% ในตลาดสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ จากปี 2016 มากถึง 12% ซึง่ หากเกิดการเปลีย่ นแปลงด้าน
นโยบายสิง่ แวดล้อมขึน้ บริษัทที่มงุ่ เน้นเทคโนโลยีรถยนต์ไฮบริด (Hybrid Vehicles: HV) ย่อมได้รบั ผลประโยชน์ในช่วงต้น
อย่างแน่นอน
ส่วนในระยะยาว ผูผ้ ลิตยานยนต์ที่มงุ่ เน้นเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EV) จะได้รบั
ผลกระทบ เนื่องจากนายไบเดนมีแนวทางด้านสิง่ แวดล้อม และการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าที่ชดั เจนสวนทางกับรัฐบาลทรัมป์
ด้วยการประกาศสร้างสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้า 500,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อจูงใจผูผ้ ลิตและซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรม
รถยนต์ไฟฟ้า

„

คาดการณ์วา่ ผูผ้ ลิตที่จะได้รบั ผลประโยชน์จากการบริหารของนายไบเดนในระยะยาวคือ Tesla, General
Motors, และ Nissan ซึง่ เป็ นไปได้วา่ หากสามารถดําเนินนโยบายได้ตามเป้าแล้ว นอกจากค่ายรถผูผ้ ลิตรายย่อยใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าก็จะได้รบั ผลประโยชน์จากความเปลีย่ นแปลงนีเ้ ช่นเดียวกัน
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อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์

สิง่ ที่ภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์จบั ตามอง คือ รัฐบาลในสมัยไบเดนจะมีแนวทาง
อย่างไรต่อกรณีการแบนหัวเว่ย (Huawei) ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน ซึง่ ส่งผลให้ผผู้ ลิตหลายรายไม่สามารถซัพพลายเทคโนโลยี
ให้กบั หัวเว่ยได้
แน่นอนว่าหากมีการผ่อนปรน หรือยกเลิกนโยบายแบนหัวเว่ยแล้ว บริษัทที่ได้รบั ผลประโยชน์ยอ่ มเป็ น
ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ เช่น Sony ซึง่ เชี่ยวชาญด้านเซนเซอร์รูปภาพ (Image Sensor), ผูผ้ ลิต Flash Memory
อย่าง Kioxia, และอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม ทัง้ สองบริษัทมีลกู ค้ารายใหญ่ที่สดุ คือ Apple ซึง่ หากรัฐบาลผ่อนปรนการซัพพลายชิน้ ส่วน
ให้กบั หัวเว่ยได้ Apple ย่อมต้องประสบกับการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนที่รุนแรงยิ่งขึน้ จึงคาดการณ์ได้ยากว่ารัฐบาลสหรัฐฯ
จะยกเลิกการแบนหัวเว่ยได้หรือไม่
นอกจากนี ้ Sony ยังรายงานว่า แม้จะสูญเสียยอดออร์เดอร์จากหัวเว่ยไป แต่ก็เริม่ ได้รบั ออร์เดอร์ใหม่จาก
บริษัทอื่นเข้ามาทดแทน และมีกาํ หนดเปิ ดโรงงานใหม่ในประเทศญี่ปนภายในปี
ุ่
2021 และเป็ นไปได้มากว่า หากมีการยกเลิก
การแบนหัวเว่ย Sony อาจไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทนั ความต้องการ

„
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อุตสาหกรรมเหล็ก และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

อุตสาหกรรมเหล็ก และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก คาดหวังการพิจารณานโยบายภาษีใหม่
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะนอกลุม่ เหล็ก (Ferrous and Nonferrous metals) อยูร่ ะหว่างการ
เรียกร้องให้รฐั บาลสหรัฐฯ ทบทวนมาตรา 232 ภายใต้รฐั ธรรมนูญ ซึง่ นายทรัมป์ นํามาบังคับใช้เก็บภาษี โดยตัง้ แต่ปี 2018
รัฐบาลทรัมป์ ได้มีการจัดเก็บภาษี เหล็กและอะลูมิเนียม 25% และ 10% ตามลําดับ ทําให้การส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ ได้รบั
ผลกระทบเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการผลิตชิน้ งานโลหะหลายชนิดซึง่ ไม่สามารถใช้วสั ดุในสหรัฐฯ ทดแทนได้ Mr. Eiji
Hashimoto ประธานสหพันธ์เหล็กและเหล็กกล้าแห่งญี่ปนุ่ แสดงความคาดหวังถึงแนวทางทีส่ หรัฐฯ จะให้ความสําคัญกับ
ประเทศอื่น ๆ มากขึน้ จากรัฐบาลยุคไบเดน
อย่างไรก็ตาม มีผเู้ กี่ยวข้องในอุตสาหกรรมที่แสดงความเห็นว่านโยบายของไบเดนอาจคาดการณ์ได้ยาก
กว่าทรัมป์ แต่ก็เชื่อมั่นว่าจะมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้มากกว่า ซึง่ เป็ นผลดีตอ่ ผูผ้ ลิตนอกสหรัฐฯ เป็ นอย่างยิ่ง แต่ก็
ยอมรับว่า หากมีการลดหย่อนภาษี จริง ผูเ้ สียผลประโยชน์ก็ยอ่ มเป็ นบริษัทสหรัฐฯ เอง

„
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อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรกลจับตามองการฟื ้นตัวของตลาดจีน
อุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล (Machine Tools) สิง่ ที่ถกู เฝ้าจับตามองมากที่สดุ ก็คือสงครามการค้าจีนสหรัฐฯ เนื่องจากในปั จจุบนั สิง่ ที่ขบั เคลือ่ นให้อตุ สาหกรรมเครือ่ งจักรกลเดินหน้าต่อไปได้มาจากการฟื ้ นตัวหลังโควิดของจีน ซึง่
นายไบเดนมีแนวทางให้ความสําคัญกับสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับทรัมป์ นัน้ ทําให้การคาดการณ์อนาคตในอุตสาหกรรมนี ้
เป็ นไปได้ยาก และมีแนวโน้มว่าสงครามการค้าจะยังคงเป็ นปั จจัยเสีย่ งต่อไป
Mr. Shinichi Inoue ประธานบริษัท Makino แสดงความเห็นว่า หากสหรัฐฯ ยังมีแนวทางยึดถือประเทศตน
เป็ นหลักต่อไป เศรษฐกิจก็ยอ่ มได้รบั ผลกระทบมากขึน้ และคาดหวังเป็ นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลยุคไบเดนจะให้ความสําคัญกับการ
บริหารที่เน้นถึงส่วนรวม และความมั่นคงในระดับสากลเป็ นหลัก
ในทางกลับกัน Mr. Yoshiharu Inaba รองประธาน Japan Machine Tool Builder’s Association และ
ประธานบริษัท Fanuc แสดงความเห็นว่า หลังจากนีจ้ ีนจะมีการฟื ้ นตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะไม่ทาํ
ให้ความต้องการในภูมิภาคเอเชียเปลีย่ นแปลงมากนัก และมองว่าในภาพรวมแล้ว เอเชียจะยังคงเป็ นตลาดสําคัญของผูผ้ ลิต
เครือ่ งจักรกลไม่ตา่ งจากสมัยทรัมป์

„

ผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรกลอีกหลายรายได้แสดงความเห็นใกล้เคียงกัน และไม่มีแนวโน้มเปลีย่ นแปลงนโยบาย
จากที่ผา่ นมาแต่อย่างใด โดย Mitsubishi Heavy Industry ได้ยืนยันแผนธุรกิจเดิม และเสริมว่านโยบายด้านสิง่ แวดล้อมของ
รัฐบาลยุคไบเดน อาจนํามาซึง่ โอกาสทางธุรกิจของสินค้า และเทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้
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กกร.แนะ
ลูกหนี้ SME
ติดต่อ
ธนาคาร
เจ้าหนี้
พร้อมดูแล
อย่างทัว่ ถึง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับมาตรการพักชําระหนี ้ ซึ่งสิน้ สุดในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นี ้ เป็ น
มาตรการช่วยเหลือลูกหนีเ้ ชิงรุกและตรงจุดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกหนีแ้ ต่ละราย พร้อมเปิ ดเว็บไซด์
“ทางด่วนแก้หนี”้ ตลอด 24 ชม. สําหรับประสานงานกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารเจ้าหนี ้
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) โดย นายก
ลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และ นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย ร่วมแถลงข่าวโครงการพักชําระหนีท้ ่ีโรงแรม
คอนราด เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไรวัสโคโรนา (COVID-19) ทั่วโลก รวมทัง้ ในประเทศไทย
ภาครัฐโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้ผปู้ ระกอบการและประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หนึ่งในมาตราการที่ออกคือ
มาตรการพักชําระหนีเ้ งินต้นและดอกเบีย้ 6 เดือน โดยลูกหนีต้ อ้ งมีคณ
ุ สมบัตคิ ือ
1) เป็ นหนีท้ ่ียงั ชําระปกติ หรือ ค้างไม่เกิน 90 วัน ณ 31 ธันวาคม 2562
2) วงเงินของทุกบริษัทในกลุม่ ที่มีกบั สถาบันการเงินเดียวกัน ไม่เกิน 100 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
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ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจเอสเอ็มอี สามารถปรับตัวจากผลกระทบและก้าว
ผ่านวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ นีไ้ ปได้ โดยมาตรการดังกล่าวจะสิน้ สุดลงในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นี ้

ตามข้อมูลที่ได้รบั จากธนาคารแห่งประเทศไทย มาตรการพักชําระหนีน้ ี ้ ช่วยให้ผปู้ ระกอบการ
ที่ได้รบั ผลกระทบและสมัครใจเข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ 1.05 ล้านบัญชี เป็ นยอดหนีป้ ระมาณ 1.35 ล้านล้านบาท
ซึ่งทําให้ผปู้ ระกอบการได้เตรียมพร้อมและปรับตัว เป็ นการให้เวลากับธุรกิจของลูกหนี ้ ธนาคารเจ้าหนีไ้ ด้มีเวลา
ในการศึกษาผลกระทบของลูกหนีแ้ ต่ละรายและกําหนดแผนการชําระหนีใ้ ห้เหมาะสอดคล้องกับแผนธุรกิจ
กระแสเงินสดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนั นอกจากนี ้ ยังเป็ นการสร้างความเชื่อมั่นให้กบั ระบบเศรษฐกิจที่จะ
สามารถข้ามผ่านผลกระทบดังกล่าวไปได้

จากข้อมูลล่าสุดที่ได้รบั จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ลูกหนีท้ ่ีเข้าข่ายในการเข้าร่วม
โครงการสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 กลุม่ คือ
1) กลุม่ ที่สามารถกลับมาชําระหนีไ้ ด้ตามปกติหลังหมดมาตรการ ซึ่งธนาคารประเทศไทย
ประมาณว่ามีถึงร้อยละ 60 กว่า ของยอดหนีท้ ่ีเข้าข่ายในการเข้าร่วมโครงการ
2) กลุม่ ที่สามารถกลับมาดําเนินธุรกิจแต่ยงั ไม่ฟื้นตัว ซึ่งหลังหมดโครงการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จะให้สถาบันการเงินเจ้าหนีด้ าํ เนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีต้ ามความสามารถในการชําระหนี ้ ซึ่ง
ธนาคารประเทศไทย ประมาณว่ามี ร้อยละ 20 กว่า ของยอดหนีท้ ่ีเข้าข่ายในการเข้าร่วมโครงการ
3) กลุม่ ที่ยงั ไม่สามารถกลับมาชําระหนีไ้ ด้ ซึ่งหลังหมดโครงการ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
ให้สถาบันการเงินเจ้าหนีพ้ ิจารณาขยายระยะเวลาการชําระหนีเ้ ป็ นรายกรณี ได้อีกไม่เกิน 6 เดือน นับจากสิน้ ปี
2563 ซึ่งธนาคารประเทศไทย ประมาณว่ามี ร้อยละ 10 ของยอดหนีท้ ่ีเข้าข่ายในการเข้าร่วมโครงการ
4) กลุม่ ที่ขาดการติดต่อกับสถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่ามีประมาณร้อยละ 6 ของยอดหนีท้ ่ีเข้า
ข่ายที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
จากข้อมูลข้างต้นประกอบกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศให้สถาบันการเงินคง
สถานการณ์จดั ชัน้ ลูกหนีถ้ ึงสิน้ ปี 2563 สําหรับลูกหนีท้ ่ีอยูร่ ะหว่างการเจรจาปรับเงื่อนไขการชําระหนี ้ เพื่อช่วย
ไม่ให้ลกู หนีก้ ลายเป็ น NPL ซึ่งเป็ นการเพิ่มแรงจูงใจให้สถาบันการเงินเร่งดําเนินการปรับเงื่อนไขการชําระหนี ้
ให้กบั ลูกหนี ้ ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงปรับมาตรการจากการขยายการพักชําระหนีซ้ ่งึ สิน้ สุดลงในวันที่ 22
ตุลาคม 2563 นี ้ เป็ นมาตรการช่วยเหลือลูกหนีเ้ ชิงรุกและตรงจุดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกหนีแ้ ต่ละ
ราย
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เพื่อให้ทราบว่ามีภาคธุรกิจไหนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ พร้อมเปิ ดช่องทางให้
ลูกหนีท้ ่ีมีปัญหาในการติดต่อสถาบันการเงินหรือยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันกับสถาบันการเงินได้
สามารถแจ้งความต้องการที่จะปรับโครงสร้างหนี ้ ไปยังสถาบันการเงินผ่านเว็บไซด์ “ทางด่วนแก้หนี”้ ตลอด 24
ชม หรือที่ศนู ย์ประสานงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (หมายเลขโทรศัพท์ 023451000) หรือ ศูนย์
ประสานงานของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (หมายเลขโทรศัพท์ 020186888 ต่อ 3520,3540) ตามที่
ผูป้ ระกอบการเป็ นสมาชิกอยู่ เพื่อประสานงานกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารเจ้าหนีต้ อ่ ไป
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