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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564
เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปรับตัวดีขึ้น หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง โดยเครื่องชี้วัด
การบริโภคภาคเอกชนทยอยฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นและได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ
การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่องส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานที่ต่าในปีก่อน อย่างไรก็ดีภาคการท่องเที่ยวยังหดตัวสูงจาก
มาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่

การบริโ ภคภาคเอกชน หดตั ว น้ อ ยลงจากระยะเดี ย วกั น ปี ก่อ น ตามการฟื้ น ตัว ในทุก หมวดการใช้ จ่ า ย
โดยเฉพาะหมวดสินค้าไม่คงทน เนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคตามสถานการณ์แพร่ระบาดที่คลี่คลาย
ประกอบกับภาคครัวเรือนได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ ส่งผลให้การบริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยรวม ทยอยปรับดีขึ้น
การลงทุนภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สูงขึ้น
จากการนาเข้าสินค้าทุน สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ดีขึ้นและการส่งออกที่อยู่ในทิศทางของการฟื้นตัว
อย่างไรก็ดี การลงทุนหมวดก่อสร้างยังคงหดตัวลงตามยอดจาหน่ายวัสดุก่อสร้างที่กลับมาหดตัว สะท้อนกิจกรรมใน
ภาคก่อสร้างที่ยัง่ไม่กลับมาดีเช่นเดิม
มูลค่าการส่งออกสินค้า อยู่ในระดับใกล้เคียงกับระยะเดียวกันปีก่อน โดยหากไม่รวมหมวดทองคาซึ่งยังหดตัว
สูงจากผลของฐานสูงในปีก่อน มูลค่าการส่งออกจะขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.0 ตามการส่งออกในหลายหมวด
สินค้าที่ฟื้น ตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับอุปสงค์ประเทศคู่ค้า นอกจากนี้ การส่งออกสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังได้รับผลดี
จากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกที่อยู่ในช่วงขาขึ้น ขณะที่การส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเคลื่อนไหวตามราคาน้ามันกลับมา
ขยายตัวได้จากทั้งด้านราคาและปริมาณ ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลงตามการผลิตหมวดชิ้นส่วนและ
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับหมวดยานยนต์กลับมาขยายตัวจาก
ผลของฐานที่ต่าในปีก่อน
มูลค่าการนาเข้าสินค้า ขยายตัวสูงที่ร้อยละ 23.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากที่หดตัวร้อยละ 6.9 ในเดือน
ก่อน โดยเป็นการขยายตัวสูงในทุกหมวด จาก 1) ผลของฐานต่าในช่วงเดียวกันปีก่อนที่การนาเข้าลดลงมาก เพราะ
ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองของจีน และ 2) การนาข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยเฉพาะ
หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง
รายได้ เ กษตรกร ขยายตัว ต่อเนื่ องจากระยะเดียวกันปีก่อนตามราคาสิ นค้าเกษตร โดยเฉพาะ 1) ราคา
ยางพาราที่สูงขึ้นตามอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตถุงมือยาง 2) ราคาอ้อยที่ขยายตัวสูง เนื่องจาก
ผลผลิตมีน้อยจากผลของภัยแล้งในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับมีการเร่งรับซื้อผลผลิตจากโรงงานในช่วงใกล้การปิดหีบ
และ 3) ราคาผลไม้ที่ขยายตัวต่อเนื่ อง โดยเฉพาะทุเรียนที่ยังมีอุปสงค์จากจีนอยู่ต่อเนื่อง สาหรับปริมาณผลผลิ ต
โดยรวมกลับมาหดตัวเล็กน้อยตามผลผลิตอ้อยและข้าวเปลือกเป็นสาคัญ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกและต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการลงทุนหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณ์
มูลค่าการนาเข้าสินค้า ขยายตัวสูงที่ร้อยละ 23.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็น
การขยายตัวสูงในทุกหมวด
มูลค่าการส่งออกสินค้า มูลค่าการส่งออกจะขยายตัวได้ต่อเนื่อง ตามการส่งออกใน
หลายหมวดสินค้าที่ฟื้นตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับอุปสงค์ประเทศคู่ค้า
รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อนตามราคาสินค้าเกษตร
การบริโภคภาคเอกชน หดตัวน้อยลงจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการฟื้นตัวในทุก
หมวดการใช้จ่าย โดยเฉพาะหมวดสินค้าไม่คงทน

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกและต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกและต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://miu.isit.or.th
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564
Mill Baht

Jan

2563
2564

46,500
33,018

2563
2564

18,735
17,935

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Import
27,665 34,113 33,252 26,113 29,088 29,321 32,694 34,006 30,846 33,480 37,698
31,998
Export
17,761 18,869 14,968 13,376 11,742 15,589 16,618 18,150 18,669 17,975 19,810
19,862

ใน เ ดื อ น กุ ม ภ าพั น ธ์ ปี 2 5 64 ภ า วะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เครื่ อ งจั ก รกลของไทยมี มู ล ค่ า การค้ า อยู่ ที่ 51,860 ล้ า นบาท
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าร้อยละ 1.8 และเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกับปีก่อน มูลค่าการค้าขยายตัวร้อยละ 14.2
การนาเข้า มูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 31,998 ล้านบาท
โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 2,813
ล้านบาท หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าร้อยละ 1.9 และเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกับปีก่อน ขยายตัวร้อยละ 36.6
ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 25,233
ล้านบาท หดตัวเมืตั่อวเทีชีย้วบกั
บเดือนก่อนหน้จาร้ทีอ่สยละ
และเมื่อ
ัดทางเศรษฐกิ
่งสัญ2.6ญาณบวกและต่
ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
เทียบกับช่วงเดียวกับปีก่อน ขยายตัวร้อยละ 20.1
ในขณะที่ หมวดเครื่องมือกล มีมูลค่าอยู่ที่ 3,952 ล้านบาท หดตัว
เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก่ อนหน้ า ร้ อ ยละ 6.8 และเมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว ง
เดียวกับปีก่อน หดตัวร้อยละ 14.0
การส่ ง ออก มี มู ล ค่ า การส่ งออกอยู่ ที่ 19,862 ล้ า นบาท
โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าอยู่ที่ 3,210 ล้านบาท
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าร้อยละ 14.2 และขยายตัวเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกับปีก่อน ร้อยละ 15.5 ด้านหมวดเครื่องจักร
อุตสาหกรรม มีมูลค่าอยู่ที่ 14,588 ล้านบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้าร้อยละ 17.8 และขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับ
ปี ก่ อ น ร้ อ ยละ 11.3 ในขณะที่ ห มวดเครื่ อ งมื อ กล มี มู ล ค่ า อยู่ ที่
2,063 ล้านบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ร้อยละ 13.7
และขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับปีก่อนร้อยละ 10.1
ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาด
ดุลอยู่ที่ 12,137 ล้านบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564
Agricultural M.

Jan

2563
2564

3,276
2,868

2563
2564

2,897
3,740

Feb

Mar

Apr

May Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Import
2,060 2,425 2,577 2,611 2,536 2,651 3,012 3,038 2,853 2,819 2,975
2,813
Export
2,780 2,850 2,037 2,045 1,940 2,832 3,051 3,190 3,985 3,892 3,395
3,210

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตร
การนาเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 2,813 ล้านบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดื อ นก่ อ นหน้ า ร้ อ ยละ 1.9 แต่ เ มื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั บ ปี ก่ อ น
ขยายตัวร้อยละ 36.6 โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงสุด ได้แก่
เครื่องบารุงรักษา และส่วนประกอบ อยู่ที่ 1,650 ล้านบาท
การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 3,210 ล้านบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้าร้อยละ 14.2 แต่เมื่อ เทียบกับ ช่วงเดีย วกับปีก่อ น
ขยายตัวร้อยละ 15.5 โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่
แทรกเตอร์และส่วนประกอบ อยู่ที่ 1,398.6 ล้านบาท
ดุ ล การค้ าตัวเครื
ก รกลการเกษตรของไทยในเดื
อ นนี้
ชี้ว่ อัดงจัทางเศรษฐกิ
จที่ส่งสัญญาณบวกและต่
ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
ดุลการค้าเกินดุลอยู่ที่ 396 ล้านบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564
Industrial M.

Jan

2563
2564

37,492
25,911

2563
2564

14,083
12,380

Feb

Mar

Apr

May Jun
Jul
Aug Sep Oct Nov Dec
Import
21,009 26,778 26,031 19,278 22,533 22,456 25,218 25,999 23,270 25,902 30,003
25,233
Export
13,106 14,343 11,326 9,824 8,560 11,302 12,032 13,527 12,749 12,116 14,390
14,588

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
การนาเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 25,233 ล้านบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้าร้อยละ 2.6 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ร้อยละ 20.1 โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องจักร
ที่ ใ ช้ ง านเป็ น เอกเทศ และส่ ว นประกอบ (เครื่ อ งจั ก รใช้ ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยู่ที่ 14,079.41 ล้านบาท
การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 14,588 ล้านบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า ร้อยละ 17.8 และขยายเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ตัวร้อยละ 11.3 โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่เครื่อง
กรองของเหลว ตัหรืวอชีก๊้วาซัด(เครื
่องจักรใช้ในอุจตทีสาหกรรมทั
่วไป) อยู่ที่
ทางเศรษฐกิ
่ส่งสัญญาณบวกและต่
ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
2,355.7 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้า
ขาดดุลอยู่ที่ 10,645 ล้านบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องมือกล เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564
Machine
Tools

Jan

2563
2564

5,732
4,239

2563
2564

1,756
1,814

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Import
4,596 4,909 4,645 4,224 4,019 4,214 4,464 4,969 4,723 4,759 4,720
3,952
Export
1,875 1,675 1,606 1,507 1,242 1,455 1,535 1,434 1,935 1,967 2,026
2,063

มูลค่าการค้าเครื่องมือกล
การนาเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 3,952 ล้านบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้าร้อยละ 6.8 และหดตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าร้อย
ละ 14.0 โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อ
แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) อยู่ที่ 1,419.9 ล้าน
บาท
การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 2,063 ล้านบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า ร้อยละ 13.7 และขยายเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ตัวชีนค้้วาัดทีทางเศรษฐกิ
จที่สงสุ่งดสัญ
ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
ร้อยละ 10.1 โดยสิ
่มีมูลค่าการส่งออกสู
ได้แญาณบวกและต่
ก่ หีบแบบ
หล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติ ก (เครื่องมือกล) อยู่ ที่ 484.3
ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาดดุลอยู่
ที่ 1,888 ล้านบาท
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โครงการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจานวน 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ

1

2

บริษัท

นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จากัด
NIDEC PRECISION (THAI LAND)
COMPANY LIMITED
ไทยหมิง ออโต้ พาร์ทส์ จากัด
THAIMING AUTO PARTS COMPANY
LIMITED

3

แอล เค บอยเลอร์ อินดัสตรี จากัด
(ไม่ระบุชื่อภาษาอังกฤษ)

4

นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
NACHI TECHNOLOGY (THAILAND)
COMPANY LIMITED

ที่ตั้งโครงการ/สถานที่ติดต่อ

29 หมู่ 2 ถ.อุทยั -ภาชี
ต.บ้านช้าง อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา
7/517 หมู่ 6
ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
95 หมู่ 15 ถ.กิ่งแก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
5/5 หมู่ 2 ต.หนองบัว
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ผลิตภัณฑ์/ประเภทกิจการ

ผลิตอุปกรณ์อัตโนมัติ (4.5.3)
ผลิต ELECTRIC WINCH
และชิ้นส่วนยานพาหนะ
(4.5.2 / 4.8.17)
ผลิต HOT OIL BOILER
และ/หรือ STEAM BOILER
(4.5.2)
ผลิต BALL BEARING
(4.5.3 / 4.8.16)

สัญชาติ/
การร่วมทุน

ญี่ปุ่น

จีน

ไทย

ญี่ปุ่น

วันอนุมัติ

ประชุมคณะทางานพิจารณาโครงการ
ครั้งที่ 4
วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมคณะทางานพิจารณาโครงการ
ครั้งที่ 7
วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมคณะทางานพิจารณาโครงการ
ครั้งที่ 7
วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 7
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกและต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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Research and Technology
Article
Title
Author

Role of environmental friendly machining on machinability

Year
Abstract

2021
The present for supporting in market any industries need to bring the balance among ecological,
social viewpoints and efficient. Environmental friendly machining e.g. high pressure cooling, MQL
machining, cryogenic machining, dry machining is one of the latest approach which is economical and
also eco-friendly that improve machinability. In present article main focus on understanding of
environmental friendly machining techniques and investigate various experiences from the past writing
which can help the better appropriation of ecological friendly machining approach. For study and
examination of environmental friendly machining approach, roughly 100 papers are chosen. They
chose articles are ordered dependent on climate of machining, year, diaries, distributor, and ecological
friendly machining approach measurements. After the literature survey it was observed that in metal
cutting operation heat are generated in the cutting zone due to tool chip interface so quality of
surface finish are poor and tool wear. In any manufacturing industries two factors play important role
in term of quality e.g. surface roughness and tool wear so in this situation some techniques are need
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกและต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
which is environmental friendly and also improve machinability. So finally, it was observed that
environmental friendly machining techniques are cost effective and eco-friendly machining compared
to other convention machining approach. The main motives of this paper that studies and encourage
environmental friendly machining approach.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785321027474

Source

Rajeev Sharma, Binit Kumar Jha, Vipin Pahuja, Sagar Sharma
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ข่าวสารอุตสาหกรรม
ธุรกิจเครื่องจักรกลหนักฟื้น ‘อิตัลไทย’ดันรายได้ปีนี้โต30%

การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจ ในขณะที่ปี 2564 หลายธุรกิจเริ่มฟื้นตัวเมื่อมีการฉีดวัคซีน รวมถึง
ธุรกิจเครื่องจักรกลหนักที่ได้รับปัจจัยหนุนจากการเร่งลงทุนภาครัฐ เพื่อให้งบลงทุนรัฐฟื้นเศรษฐกิจ
ยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอิตัลไทย เปิดเผยว่า ปี 2563 และปี 2564 ธุรกิจของอิตัลไทยได้รับผลกระทบ
จากโควิด -19 พอสมควร โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมและไลฟ์สไตล์ แต่ในกลุ่มเครื่องจักรหนัก รับเหมางานวิศวกรรมก่อสร้าง และการ
ก่อสร้างครบวงจร ยังเติบโตได้ดีจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ และการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ คาดว่าปี 2564 รายได้รวมของอิตัลไทยจะอยู่ที่ 13,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30% เป็นรายได้จากกลุ่มธุรกิจ
เครื่องจักรหนักและงานวิศวกรรมสัดส่วน 65% และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและไลฟ์สไตล์ 35%
สาหรับแนวโน้มตลาดธุรกิจของกลุ่มวิศวกรรมและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปี 2564 จะขยายตัว 4.5-5.0% และปี 2565-2566
ขยายตัว 5.0-5.5% ซึ่งมีทิศทางเติบโตขึ้นเพราะมีปัจจัยด้านการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการในเขตพัฒนาพิเศษ
ที่อ่สง่งซึสั่งญ
ออุตเป็สาหกรรมเครื
่องจักรกลไทย
ภาคตะวันออก (อีตัอวีซชีี) ที้ว่หัดนุทางเศรษฐกิ
นงานก่อสร้างต่อจเนื
ส่วญาณบวกและต่
นใหญ่จะเริ่มสร้างปี 2564
นต้นไป เช่น โครงการด้
านการคมนาคม โครงการ
ระบบสาธาณูปโภค โครงการนิคมอุสาหกรรม หรืออาคารเพื่อการพาณิชย์
ส่วนธุรกิจวิศวกรรมในปี 2564 จะหาโอกาสจากโครงการลงทุนใหม่มากขึ้น ทั้งรูปแบบเข้าดาเนินการเองและร่วมกับพันธมิตร
ซึ่งช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา อิตัลไทยวิศวกรรม เน้นตลาด Mixed–use มากขึ้น เช่น One Bangkok และ The Forestias รวมทั้งมี
ความสามารถในการดาเนินงานก่อสร้างในอาคารสูงที่เป็นระบบมาตรฐานอาคารใหม่ LEED หรือ WELL
ส่วนกลุ่มตลาดอื่น เช่น งานระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ,คลังสินค้าอัตโนมัติ ,สถานีไฟฟ้าย่อยแบบ
อัตโนมัติ รวมทั้งพลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่ทั้ง Solar Floating , Solar Carpark และ Solar Rooftop บนโรงงานขนาดใหญ่ ยัง
ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เช่น โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (IOC) ในวังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง , โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา , โรงงาน Lenzing T3 โรงงานผลิตเส้นใยผ้าที่ใหญ่สุดในโลกจากออสเตรีย , Solar Carpark ตลาดสาม
ย่าน และ Solar Floating เครือสหพัฒน์
ด้านแนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักปี 2564 ขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ด้วยงบจากภาครัฐในส่วนของโครงการเมกะ
โปรเจคที่เริ่มหลายโครงการ โดยส่วนหนึ่งมีปัจจัยจากสินค้าจีนเข้ามาทาการตลาดทาให้กระตุ้นตลาดเติบโตขึ้น
อย่างไรก็ตาม การที่จีนมาบุกตลาดเครื่องจักรกลหนักในไทยได้กระตุ้นให้แข่งขันสูงขึ้น กดราคาถูกกว่า 30-40% จึงวางกลยุทธ์
รับมือ 3 แนวทาง ได้แก่
1.กาหนดกลุ่มเป้าหมายการทาตลาดเครื่องจักรกลหนักให้ชัดเจน และเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ รวมถึงการจัดโซลูชันตอบ
โจทย์ลูกค้าให้มากกว่าราคาสินค้า โดยเฉพาะบริการหลังการขาย
2.วางแผนการบริหารต้นทุนร่วมกับพันธมิตรแต่ละแบรนด์ที่อิตัลไทยเป็นตัวแทนจาหน่าย เช่น Volvo , CE , Yutong ,
Tadano เพื่อให้แข่งขันได้ดีขึ้น
3.ปรับกลยุทธ์การบริการหลังการขายและการบริหารอะไหล่คงคลังให้บริการลูกค้าได้เร็วขึ้น
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
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THAILAND MACHINERY OUTLOOK

แผนกข้อมูลและวิเคราะห์อุตสาหกรรม
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

http://miu.isit.or.th

