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เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2563 หดตัวในอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการหด
ตัวในเดือนกอน จากปจจัยชั่วคราว ที่หมดลง และอีกสวนหนึ่งเปนผลจากฐานที่
สูงในปกอน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนกลับมาหดตัวจากที่ขยายตัว ได
เล็กนอยในเดือนกอน หลังปจจัยชั่วคราววันหยุดยาวพิเศษหมดลง มูลคาการ
สงออกสินคาที่ไมรวมทองคํายังเพิ่มขึ้น จากเดือนกอน แตหดตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับระยะเดียวกันปกอน เชนเดียวกับเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวสูงขึ้น
โดยสวนหนึ่งจากผลของฐานสูงในปกอน ขณะที่การใชจายภาครัฐกลับมาหดตัว
จากการเบิกจายรายจายประจาทีล่ าชา สวนภาคการทองเที่ยวยังหดตัวสูงจากผล
ของมาตรการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศ
ภาคเอกชน กลับมาหดตัวจากที่ขยายตัวไดเล็กนอยในเดือนกอน ตามการใชจาย
ที่ปรับตัวลดลง ในเกือบทุกหมวด เนื่องจากปจจัยชั่วคราววันหยุดยาวพิเศษใน
เดือนกอนหมดลง ซึ่งสงผลใหการใชจายในหมวดสินคาไมคงทนกลับมาหดตัว
และหมวดบริการหดตัวสูงขึ้น ประกอบกับมีผลของฐานสูงในปกอนจากผลของ
มาตรการกระตุน การใชจาย ของภาครัฐ อยางไรก็ดี การบริโ ภคภาคเอกชน
โดยรวมยังอยูในทิศทางของการฟนตัว สอดคลองกับปจจัยสนับสนุนกาลังซื้อ ที่
ทยอยปรั บ ดี ขึ้ น ทั้ ง การจ า งงาน รายได ข องครั ว เรื อ นทั้ ง ในและนอกภาค
เกษตรกรรม และความเชื่อมั่น ผูบริโ ภค ประกอบกับไดรับแรงสนับสนุน จาก
มาตรการภาครัฐตอเนื่อง
การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 5.6 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการ
สงออกทองคํา มูลคาการสง ออกหดตัวรอยละ 5.0 โดยเปน การหดตัว สูงขึ้น
เล็กนอยเทียบกับเดือนกอนตามการสงออกในบางหมวดสินคา โดยเฉพาะสินคา
ที่มูลคาเคลื่อนไหวตามราคาน้ํามัน สินคาเกษตร และสินคาเกษตรแปรรูปที่มีผล
ของฐานสูงในปกอน อยางไรก็ดี การสงออก บางหมวดสินคายังมีทิศทางปรับดี
ขึ้นตอเนื่อง อาทิ เครื่องใชไฟฟา เครื่องจักรและอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส และยาน
ยนต อยางไรก็ดี การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลงจากการผลิตหมวดยาน
ยนตและหมวดปโตรเลียมเปนสําคัญ ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลของฐานที่ต่ําในปกอน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณ
บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
รายไดเกษตรกร ขยายตัวสูงขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอนตามราคาสินคา
เกษตรเปนสําคัญ
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การนํา เขาสินคา หดตัว รอยละ 12.1 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการนําเขา

ทองคํา มูลคาการนําเขา หดตัวรอยละ 9.9 โดยเปนการหดตัวสูงขึ้นจากเดือนกอนในเกือบ
ทุกหมวดสินคา ทั้งการนําเขาเชื้อเพลิง สินคาอุปโภคบริโภค และสินคาทุน สอดคลองกับ
การใชจายภายในประเทศที่หดตัว
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวสูงขึ้นจากเดือนกอน ตามการลงทุนทั้งหมวดเครื่องจักรและ
อุปกรณ และ หมวดกอสราง โดยการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณหดตัวสูงขึ้นตาม
การนําเขาสินคาทุนเปนสําคัญ ขณะที่การลงทุนหมวดกอสรางกลับมาหดตัวเล็กนอยตาม
พื้นที่ไดรับอนุญาตกอสราง สอดคลองกับกิจกรรมการกอสรางที่อยูอาศัยที่ลดลง
รายไดเกษตรกร ขยายตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนตามราคาสินคาเกษตรเปนสําคัญ
ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลงจากหมวดยานยนตและปโตรเลียมที่มีผลของ
ฐานต่ํา สําหรับภาคบริการหดตัวนอยลงตามภาคการคาเปนสําคัญ

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สง
สัญญาณลบ ตอ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
ภาคเอกชน กลับมาหดตัว
จากที่ขยายตัวไดเล็กนอย
ในเดือนกอน ตามการใช
จายที่ปรับตัวลดลง ใน
เกือบทุกหมวด
การสงออกสินคา หดตัว
รอยละ 5.6 จากระยะ
เดียวกันปกอน
การนําเขาสินคา หดตัว
รอยละ 12.1 จากระยะ
เดียวกันปกอน
การลงทุนภาคเอกชน หด
ตัวสูงขึ้นจากเดือนกอน
ตามการลงทุนทั้งหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณ
และ หมวดกอสราง
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รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพื่อสรางประโยชนของขอมูลตอการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th

ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล เดือนตุลาคม 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
30,846

38,287

36,874

17,964
15,589

21,914
16,618

19,070
18,150

18,075
18,669

16,986

18,434

ในเดือนตุลาคมป 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย
การนําเขา หดตัวรอยละ 9.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
หดตัวรอยละ 19.6 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานการสงออก
ขยายตัวรอยละ 2.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว
รอยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปกอนหนา
การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูที่ 30,846 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 2,853
ลานบาท หดตัวรอยละ 6.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัว
ร อ ยละ 14.1 เมื่ อ เที ย บกั บ ป ก อ นหน า ด า นหมวดเครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 23,270 ลานบาทหดตัวรอย
ละ 10.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 20.7
เมื่อเทียบกับปกอนหนา ในขณะที่ หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยู
ที่ 4,723 ลานบาท หดตัวรอยละ 4.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอน
หนา และหดตัวรอยละ 20.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 18,669 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูที่ 3,985 ลานบาท
ขยายตัวรอยละ 24.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว
ร อ ย 26.2 เมื่ อ เที ย บกั บ ป ก อ นหน า ด า นหมวดเครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรม มีมูลคาอยูที่ 12,749 ลานบาท หดตัวรอยละ 5.7
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 2.0 เมื่อเทียบกับ
ปกอนหนา ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูที่ 1,935 ลาน
บาท ขยายตั วรอ ยละ 35.0 เมื่อ เทีย บกับ เดื อนก อนหนา และ
ขยายตัวรอยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 12,362 ลานบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนตุลาคม 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
2,853

4,140

3,010

2,574
2,832

2,996
3,051

2,769
3,190

3,159
3,985

2,773

2,520

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนตุลาคม ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 2,853 ลานบาท หดตัวรอยละ
6.1 เมื่อเทียบกับเดื อนกอนหนา หดตัวรอยละ 14.4 เมื่ อ
เทียบกับ ปกอนหนา โดยสินคาที่ มีมูลคาการนําเขาสูงสุ ด
ไดแก เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูที่ 1,727.3
ลานบาท จากประเทศจีน
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 3,985 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 24.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย
ละ 26.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาที่มีมูลคาการ
ส ง ออกสู ง สุ ด ได แ ก แ ทรกเตอร แ ละส ว นประกอบอยู ที่
1,621.5 ลานบาท ไปประเทศฟลิปปนส
ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาเกินดุลอยูที่ 947 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนตุลาคม 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
23,270

28,102

28,847

13,260
11,302

16,881
12,032

14,415
13,527

13,003
12,749

12,228

14,078

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนตุลาคม ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 23,270 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 10.5 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อนก อ นหน า และหดตั ว รอ ยละ
20.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขา
สูงสุด ไดแก 2,625.1 (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมทั่วไป)
อยูที่ 2,625.1 ลานบาท จากประเทศญี่ปุน
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 12,749 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 2.0
เมื่ อ เที ย บกั บ ป ก อ นหน า โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออก
สู ง สุ ด ได แ ก เครื่ อ งสู บ ลม/อั ด ลมและส ว นประกอบ
(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 2,051.3 ลาน
บาทประเทศจีน
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 10,521 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนตุลาคม 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
4,723

6,045

5,017

2,131
1,455

2,037
1,535

1,886
1,434

1,913
1,935

1,984

1,836

มูลคาการคาเครื่องมือกล
เดือนตุลาคม ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 4,723 ลานบาท หดตัวรอยละ
4.9 เมื่ อเที ยบกับเดือนกอ นหน า และหดตั วร อยละ 20.7
เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด
ได แ ก หี บ แบบหล อ แก ว โลหะ ยาง และพลาสติ ก
(เครื่องมือกล) อยูที่ 1,509.2 ลานบาท จากประเทศจีน
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 1,935 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 35 เมื่อเทีย บกับเดือนกอ นหนา และขยายตัว รอยละ
1.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออก
สูงสุด ไดแก หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก
(เครื่องมือกล) อยูที่ 519.1 ลานบาท ไปประเทศญี่ปุน
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 2,788 ลานบาท
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Conservation Agriculture (CA) is advocated as an agricultural innovation that will improve smallholder famer
resilience to future climate change. Under the conditions presented by the El Niño event of 2015/16, the
implementation of CA was examined in southern Malawi at household, district and national institutional levels.
Agricultural system constraints experienced by farming households are identified, and in response the
technologies, structures and agency associated with CA are evaluated. The most significant constraints were
linked to household health, with associated labour and monetary impacts, in addition to the availability of external
inputs of fertiliser and improved seed varieties. Our findings show that such constraints are not adequately
addressed through current agricultural system support structures, with the institutions surrounding CA (in both
Government extension services and NGO agricultural projects) focusing attention predominantly at field level
practice, rather than on broader system constraints such as education and health support systems. Limited
capacity within local institutions undermines long term efforts to implement new technologies such as CA. It is
vitally important that the flexibility of farmers to adapt new technologies in a locally-appropriate manner is not
closed down through national and institutional aims to build consensus around narrow technical definitions of a
climate-smart technology such as CA. To enable farmers to fully utilise CA programmes, interventions must take a
more holistic, cross-sectoral approach, understanding and adapting to address locally experienced constraints.
Building capacity within households to adopt new agricultural practices is critical, and integrating healthcare
support into agricultural policy is a vital step towards increasing smallholder resilience to future climate change.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837718310561
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แนวโน้ม
อุตสาหกรรม
2564 ยาอาหารโต
ต่อเนื่อง อุตฯ
หลักเริม่ ฟื้ น
ตัว ก.อุตฯ ชี้
เอกชนต้อง
ปรับตัวให้ทนั
ความต้องการ
ยุค New
Normal

นายสุริยะ จึงรุ ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิ ดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สง่ ผลกระทบต่อพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคที่เปลีย่ นแปลงสูช่ ีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่เน้นสินค้าจําเป็ นมากขึน้ เช่น สินค้า
กลุม่ อุปโภคและบริโภค โดยผลการศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้
ประมาณการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเป็ นอุตสาหกรรมเด่นที่ขยายตัวต่อเนื่องใน
ปี 2564 ซึง่ มาจากปั จจัยด้านความต้องการในการรักษาโรค และความกังวลจากสถานการณ์
โควิด-19 ได้แก่ อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และอุตสาหกรรมอาหาร คาดว่าทัง้ ปี 2563 จะ
ขยายตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบจากปี ก่อน เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมถุงมือยางที่
คาดว่าในปี 2563 จะขยายตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 23.2 เมื่อเทียบจากปี ก่อน จากความต้องการใช้
ทางการแพทย์ที่เพิ่มขึน้ ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปนุ่ ในขณะที่อตุ สาหกรรมอาหาร (ไม่รวมนํา้ ตาล)
คาดว่าทัง้ ปี 2563 จะขยายตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบจากปี ก่อน โดยได้รบั อานิสงส์จาก
การสํารองสินค้าทัง้ ตลาดในประเทศและส่งออก นอกจากนีย้ งั มีอตุ สาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ชนิดที่ใช้ในครัวเรือน คาดว่าในปี 2563 จะขยายตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบจากปี ก่อน
จากความต้องการใช้สนิ ค้าประเภทตูเ้ ย็น เตาอบไมโครเวฟและกระติกนํา้ ร้อน เนื่องจาก
ผูบ้ ริโภคยังมีความต้องการสํารองอาหารสดไว้ทีบ่ า้ นเพิ่มขึน้ ประกอบกับผูป้ ระกอบการมีการ
ลดราคาสินค้า ส่วนเครือ่ งซักผ้ามีการส่งออกไปตลาดอาเซียนเพิ่มขึน้
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ในขณะที่อตุ สาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และยางล้อ อุตสาหกรรมปิ โตรเลียมอุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้าเริม่ ฟื ้ นตัวตามปั จจัยการฟื ้ นตัวของการบริโภคของภาคเอกชนหรือครัวเรือน และการจ้างงานเริม่ กลับเข้าสู่
ภาวะใกล้เคียงปกติแล้ว ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ ที่เริม่ กลับมาดีขนึ ้ รวมถึงมาตรการภาครัฐที่มี
โครงการฟื ้ นฟูและกระตุน้ เศรษฐกิจภายในประเทศ ทัง้ นี ้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งขยายการพัฒนาและการส่งเสริมการ
ลงทุนมุง่ ยกระดับอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึน้
ในอนาคต

“อุตสาหกรรมอาหารและเภสัชภัณฑ์จะเป็ นอุตสาหกรรมดาวรุง่ ในปี 2564 เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการ
บริโภคที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วได้ แต่ในภาพรวมภาคอุตสาหกรรมผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องปรับตัว โดยเฉพาะการใช้
เทคโนโลยีในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปรับเปลีย่ นรูปแบบการ
จัดการห่วงโซ่การผลิต มุง่ ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าลดการปล่อยมลภาวะและสร้างเศรษฐกิจสีเขียว สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการสินค้าที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมที่กาํ ลังขยายตัวอยูท่ ่วั โลก เพื่อรักษาฐานการผลิตทีส่ าํ คัญของโลกและพัฒนา
สินค้าที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน” นายสุรยิ ะ กล่าวปิ ดท้าย
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิ ดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ได้สง่ ผลให้ผบู้ ริโภคต้องเปลีย่ นแปลงรูปแบบการบริโภคและต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีมากขึน้ ดังนัน้
ผูป้ ระกอบการไทยจําเป็ นต้องปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของผูบ้ ริโภคในยุคนิวนอร์มอล โดยการนําเทคโนโลยีมาปรับ
ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค ปรับรูปแบบการจัดการตลอด
ห่วงโซ่การผลิต รวมถึงต้องตระหนักในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมมากขึน้ โดยผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับเรือ่ งดังต่อไปนี ้
1. การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ที่ทาํ ให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง เช่น เทคโนโลยีดิจิทลั ที่ทาํ ให้การซือ้ ของและการทําธุรกรรม
ทางการเงินมาอยูบ่ นสมาร์ทโฟน เทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่เป็ นสือ่ กลางระหว่างผูซ้ อื ้ และผูข้ ายทําให้เกิดเศรษฐกิจเชิงแบ่งปั น
โดยไม่ผา่ นตัวแทนจําหน่าย ซึง่ ผูข้ ายสามารถขายสินค้ากับผูซ้ อื ้ ได้โดยตรง
2. ห่วงโซ่การผลิต เมื่อระบบอัตโนมัติและหุน่ ยนต์สามารถทํางานแทนคนได้เกือบทัง้ หมด ทําให้หลายธุรกิจซึง่ เดิมกระจาย
ขัน้ ตอนการผลิตไปหลายๆ ที่ท่วั โลก ย้ายกลับมาผลิตในภูมิภาคมากขึน้ หรือดึงขัน้ ตอนการผลิตกลับไปผลิตภายในประเทศ
ปลายทางเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้เร็วขึน้ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็ นเศรษฐกิจที่พงึ่ พา
การส่งออกและภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
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3. สิง่ แวดล้อม ผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจและการใช้ชีวติ ของ
ประชากรโลก โดยคาดว่าในอนาคตนํา้ สะอาดจะเป็ นสิง่ ที่ขาดแคลน ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชากร
โลก อีกทัง้ ยังมีความเสีย่ งด้านกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานในการทําธุรกิจที่ตอ้ งคํานึงถึงสิง่ แวดล้อมเป็ นสําคัญและให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึน้
4. แรงงาน จากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตอีก 15-20 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยกําลังเป็ นประเทศที่กา้ วเข้าสู่
สังคมสูงวัย มีจาํ นวนผูส้ งู อายุมากขึน้ และคนวัยทํางานน้อยลง ส่งผลต่อโครงสร้างแรงงานที่เปลีย่ นไปทําให้การทําธุรกิจในรูป
แบบเดิมที่ตอ้ งใช้แรงงานจํานวนมากอาจไม่เหมาะสม ภาคธุรกิจจึงต้องปรับรูปแบบการผลิตจากการเน้นความได้เปรียบจาก
ต้นทุนค่าแรงหรือใช้แรงงานจํานวนมากเปลีย่ นเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม นายทองชัย กล่าวปิ ดท้าย
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สินเชื่อ
“SMEs One”
รอบ 3 วงเงิน
2,000 ล้าน
เปิ ดให้ยน่ื ขอกู ้
ได้ตงั้ แต่ 15
ธ.ค.63 นี้
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อาํ นวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) กล่าวในงานแถลงข่าวการเปิ ดรับคําขอกูโ้ ครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย หรือสินเชื่อ “SMEs
One” รอบ 3 ว่า ปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้ผปู้ ระกอบการไม่สามารถเข้าโครงการสินเชื่อ “SMEs One” ของ สสว. ได้
เนื่องจากมีปัจจัยหลักมาจากผูย้ ่ืนกูข้ าดคุณสมบัตติ ามกําหนดของโครงการนี ้ เช่น รายได้ไม่เป็ นไปตามนิยาม
ไม่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ ธุรกิจไม่เข้าข่าย และได้รบั สินเชื่อไปแล้วจากกองทุนอื่นไปแล้ว เป็ นต้น
ผอ.สสว. เผยต่อว่า จากปั จจัยเหล่านี ้ ส่งผลให้สถานะของโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย หรือโครงการ
สินเชื่อ “SMEs One” วงเงิน 4,890 ล้านบาท ซึ่ง สสว. ได้มอบให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็ นหน่วยร่วมดําเนินการในการปล่อยสินเชื่อ รอบที่ 1 เมื่อ
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 และรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่ผา่ นมา ซึ่งเดิมมีผยู้ ่ืนคําขอสินเชื่อครบตาม
จํานวนแล้ว แต่เมื่อตรวจสอบคัดกรองพบว่า ผูย้ ่ืนขอกูส้ ว่ นใหญ่ขาดคุณสมบัติ ทําให้ยงั มีวงเงินเหลือ
ด้วยเหตุนี ้ สสว. จะดําเนินการเปิ ดรับคําขอกูส้ ินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3 วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ซึ่งการ
เปิ ดรอบนี ้ สสว. จะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ 1.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2.สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย 3.สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 4.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ 5.สภา
เกษตรกรแห่งชาติ โดยจะเปิ ดให้แจ้งความประสงค์ย่ืนกูผ้ า่ นหน่วยงานพันธมิตร 5 แห่งดังกล่าว ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็ นต้นไป โดยจะปิ ดรับคําขอ เมื่อวงเงินยื่นกูเ้ ต็มจํานวน

„

ที่มา : M Report

‟

นายสมานพงษ์ เกลีย้ งลํายอง รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในฐานะหน่วยงานร่วมดําเนินการ กล่าวว่า กระบวนการ
ยื่นขอสินเชื่อ SMEs One รอบ 3 ได้รบั ความร่วมมืออย่างดีย่งิ จากหน่วยงานพันธมิตร 5 แห่ง ช่วยทําหน้าที่คดั
กรองคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นของสมาชิกที่ตอ้ งการยื่นขอสินเชื่อ จากนัน้ จะรวบรวมคําขอกูแ้ ละเอกสารประกอบยื่น
กู้ ส่งต่อให้ SME D Bank เพื่อพิจารณาอํานวยสินเชื่อต่อไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ช่วยคัดกรองกลุม่ ผิด
คุณสมบัตอิ อกไปตัง้ แต่แรก ทําให้ประหยัดเวลาในการทํางานพร้อมช่วยให้พบผูป้ ระกอบการเป้าหมายตัวจริงที่
ยังดําเนินธุรกิจอยูต่ อ่ เนื่องและสามารถพาถึงแหล่งทุนได้รวดเร็ว
ทัง้ นี ้ ผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการยื่นขอสินเชื่อ SMEs One สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ยงั หน่วยงานที่เป็ น
สมาชิกอยู่ หรือติดต่อไปยังหน่วยงานที่ได้รบั การสนับสนุนจาก 5 หน่วยงานพันธมิตร

สําหรับสินเชื่อ “SMEs One” เป็ นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ SME D Bank สนับสนุน
ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีท่ วั ไป เอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบีย้
ตํ่า เพื่อนําไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยายกิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม ยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการ คิดอัตราดอกเบีย้ 1% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชําระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
กําหนดวงเงินยื่นกู้ สําหรับบุคคลธรรมดา วงเงินกูไ้ ม่เกิน 5 แสนบาท นิตบิ คุ คลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (VAT) วงเงินกูไ้ ม่เกิน 3 ล้านบาท กําหนดหลักประกัน กรณีบคุ คลธรรมดา ต้องมีบคุ คลที่
น่าเชื่อถือคํา้ ประกัน ตามเกณฑ์ สสว. กรณีนิตบิ คุ คลให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามคํา้ ประกัน
ด้านคุณสมบัตติ อ้ งเป็ นสมาชิก สสว. อีกทัง้ ไม่เคยได้รบั ความช่วยเหลือจากสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตาม
แนวประชารัฐ โครงการเงินทุนพลิกฟื ้ นวิสาหกิจขนาดย่อม และโครงการฟื ้ นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม อีกทัง้ ผูข้ ออนุมตั สิ ินเชื่อต้องไม่เป็ นหนี ้ NPLs ไม่ถกู ดําเนินคดี ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
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