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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2564
ในป 2564 ขยายตัวรอยละ 1.6 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงรอยละ 6.2 ในป 2563 โดยมูลคาการสงออกสินคา
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 18.8 รอยละ 0.3และรอยละ 3.4 ตามลาดับ อัตราเงิน
เฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.2และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลรอยละ 2.2 ของ GDP
การลงทุน การลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 3.4 โดยการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นรอยละ 3.2 และ
รอยละ 3.8 ตามลําดับ
การอุ ป โภคบริ โ ภค การอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน
ลดลงรอยละ 1.0 และการใชจายของรัฐบาลขยายตัว
รอยละ 0.8
มู ล ค า การส ง ออกสิ น ค า การส ง ออกสิ น ค า มี มู ล ค า
269,588 ลา นดอลลาร สรอ. ขยายตั ว รอยละ 18.8
โดยปริมาณและราคาสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 15.0 และ
รอยละ 3.3 ตามลาดับ
การผลิตสาขาเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรม การปา
ไม และการประมงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 ปรับตัวดีขึ้นจาก
การลดลงร อ ยละ 3.5 ในป 2563 โดยดั ช นี ผ ลผลิ ต
สินคาเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 และดัชนีราคาสินคา
เกษตรเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 3.0 ส ง ผลให ดั ช นี ร ายได
เกษตรกรเพิ่มขึ้นรอยละ 3.2

การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงรอย
ละ 5.6 ในป 2563 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 5.9 และอัตราการใชกาลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่รอยละ
63.73
แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2564 คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 3.5–4.5 โดยมีปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ ประกอบดวย
(1) การปรับตัวดีขึ้นของอุปสงคภายในประเทศ
(2) การฟนตัวของภาคการทองเที่ยว
(3) การขยายตัวอยางตอเนื่องของการสงออกสินคา
(4) แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐ
ทั้งนี้ คาดวามูลคาการสงออกสินคาในรูปดอลลาร สรอ. จะขยายตัวรอยละ 4.9 การอุปโภคบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 4.5 และรอยละ 3.8 ตามลาดับ สวนการลงทุนภาครัฐคาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.6
อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 1.5 – 2.5 และดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลรอยละ 1.5 ของ GDP
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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2564
แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2565
เศรษฐกิจไทยในป 2565 มีแนวโนมที่จะฟนตัวอยางตอเนื่องจากฐานการขยายตัวที่อยูในเกณฑต่ําในป 2564 โดย
มีแรงขับเคลื่อนจาก การขยายตัวของอุปสงคภายในประเทศ แมจะเผชิญกับการแพรระบาดของสายพันธุโอมิครอน แตมี
แนวโนมที่จะสงผลกระทบตอระบบสาธารณสุขอยางจํากัดในชวงไตรมาสแรกของป 2565 และสงผลใหภาครัฐสามารถ
ผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาดไดตามลาดับ นอกจากนี้ เศรษฐกิจยังจะไดรับแรงสนับสนุนสําคัญจากการฟนตัวของ
ภาคบริการโดยเฉพาะภาคการทองเที่ยวอันเนื่องมาจากการผอนคลายมาตรการเพื่อเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติ และการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องของการสงออกสินคาตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ ปริมาณการคาโลก อยางไรก็ดี ยังมี
ขอจํากัดและปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจในป 2565 ใหขยายตัวไดต่ํากวาที่คาดไวในกรณีฐาน อัน
เปนผลจากความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทามกลางการกลายพันธุของไวรัส แรงกดดัน
ดานเงินเฟอจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก รวมทั้งขอจํากัดจากเงื่อนไขดานฐานะ
ทางการเงินของ ภาคครัวเรือนและธุรกิจ ความยืดเยื้อของปญหาขอจํากัดในหวงโซอุปทานและโลจิสติกสระหวางประเทศ
และความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกทามกลางแรงกดดันของอัตราเงินเฟอและปญหาความ
ขัดแยงในเชิงภูมิรัฐศาสตร
ปจจัยสนับสนุน
1) การฟนตัวของอุปสงคภายในประเทศ เนื่องจากการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดอยางตอเนื่อง25
ภายหลังการแพรระบาดของสายพันธุโอมิครอนมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอระบบสาธารณสุขของประเทศในวงจํากัด26
ประกอบกับความคืบหนาในการกระจายวัคซีน27 และการปรับพฤติกรรมของประชาชนและภาคธุรกิจตอแนวทางในการ
ปฏิบัติตัวเพื่อดูแลและปองกันการระบาดมากขึ้น ภายใตแนวโนมดังกลาวสงผลใหระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
จับจายใชสอยภายในประเทศมีแนวโนมฟนตัวอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของฐาน
รายไดของครัวเรือนและภาคธุรกิจตามการฟนตัวของภาคการสงออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการปรับตัวดี
ขึ้นของตลาดแรงงาน สะทอนจากอัตราการวางงานในไตรมาสที่ 4 อยูที่รอยละ 1.6 ลดลงจากรอยละ 2.3 ในไตรมาสกอน
หนา และเปนระดับที่ต่ําที่สุดนับตั้งแตไตรมาสแรกของป 2563 ประกอบกับแรงสนับสนุนจากการดาเนินมาตรการสงเสริม
และกระตุนการบริโภคภายในประเทศของภาครัฐ ขณะเดียวกัน การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมขยายตัวไดตอเนื่องใน
เกณฑดีตามการขยายตัวของภาคการผลิตและการสงออก ประกอบกับแรงขับเคลื่อนจากความคืบหนาของโครงการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะโครงการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งแนวโนมการเพิ่มขึ้นของการขอรับ
และการอนุมัติการสงเสริมการลงทุนในชวงป 2562 - 2564
2) การฟนตัวของภาคการทองเที่ยว โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการดาเนินมาตรการเปดประเทศโดยอนุญาตให
ชาวตางชาติที่ไดรับวัคซีนครบแลวจากทุกประเทศสามารถเดินทางเขาประเทศไทยไดโดยไมตองเขารับการกักตัวผาน
มาตรการ Test and Go ซึ่งเริ่มดาเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สงผลใหมีจานวนนักทองเที่ยวในชวงพฤศจิกายน
และธันวาคม 2564 รวม 321,752 คน และตอมาภายหลังจากการกลับมาดาเนินมาตรการอีกครั้งนับตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ 2565 เปนตนมา28 สงผลใหจานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทย ในชวงวันที่ 1-9 กุมภาพันธ
2565 รวม 48,181 คน และในระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 มีจานวนนักทองเที่ยวตางชาติสะสม
อยูที่ 151,774 คน เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับ 20,172 คนในชวงไตรมาสแรกของป 2564 ขณะเดียวกัน ยังมีปจจัยสนับสนุน
จากการผอนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางระหวางประเทศของประเทศตนทางของนักทองเที่ยวที่สําคัญอยางตอเนื่อง
สงผลใหนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญโดยเฉพาะในชวงครึ่งหลังของ
ป 2565 สอดคลองกับการคาดการณขององคกรการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ (UNWTO) ที่คาดวาจานวน
นักทองเที่ยวระหวางประเทศจะขยายตัวไดรอยละ 30 ถึงรอยละ 78 ในป 2565
4
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3) การขยายตัวอยางตอเนื่องของการสงออกสินคาตามการฟนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก โดยมี
ปจจัยสนับสนุนสําคัญ จากการขยายตัวตอเนื่องของกลุมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก เนื่องจากความคืบหนาของการ
กระจายวัคซีนและการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดอยางตอเนื่อง ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหเศรษฐกิจในกลุม
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหมและกลุมประเทศอาเซียนรวมทั้งไทยที่พึ่งพิงรายไดจากการสงออกเปนหลักขยายตัวได โดย
สินคาสงออกสําคัญที่คาดวาจะยังคงมีแนวโนมขยายตัวดี อาทิ เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับประโยชน
จากการ Work-from-home ยานยนตและชิ้นสวนตามอุปสงคที่เพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑจากปโตรเลียมที่จะเพิ่มขึ้นตาม
ราคานามัน เชน พลาสติก เคมีภัณฑ เปนตน นอกจากนี้ การสงออกของไทยยังมีปจจัยสนับสนุนจากการเขารวมยื่น
สัตยาบันความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)
ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่คาดวาจะสรางโอกาสทางการคาในการสงออกสินคาสําคัญ ๆ ของไทยมากขึ้น
4) แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐทั้งจากการเบิกจายภายใตกรอบงบประมาณประจาป งบรัฐวิสาหกิจ และ
กรอบการใชจายภายใต พระราชกาหนดเงินกูฯ เพิ่มเติม ประกอบดวย (1) การเบิกจายภายใตกรอบงบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ 2565 ในกรณีฐาน คาดวาจะมีการเบิกจายงบลงทุน ณ สิ้นปงบประมาณ อยูที่รอยละ 75.0 ของ
งบประมาณทั้งหมด สงผลใหคาดวาจะมีการเบิกจายงบลงทุนทั้งสิ้น 4.538 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.0 จาก
ปงบประมาณ 2564 (2) การเบิกจายภายใตงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในปงบประมาณ 2565 โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนใน
โครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ โดยคาดวาจะมีอัตราการเบิกจายรอยละ 70.0 จากวงเงินลงทุนรวม 4.688 แสน
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.3 จากปงบประมาณ 2564 (3) การเบิกจายภายใตพระราชกาหนดเงินกูฯ วงเงิน 1 ลานลาน
บาทคาดวาจะมีการเบิกจาย ในปงบประมาณ 2565 ทั้งสิ้น 1.307 แสนลานบาท (รอยละ 13.07 ของวงเงินกู) สงผลใหมี
การเบิกจายครบวงเงินกูภายในสิ้นปงบประมาณ 2565 และ (4) การใชเงินภายใตพระราชกาหนดเงินกูฯ เพิ่มเติม พ.ศ.
2564 วงเงิน 5 แสนลานบาท ซึ่งมีการเบิกจายสะสม ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 รวม 2.7697 แสนลานบาท คาดวาจะมี
การเบิกจายเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจในปงบประมาณ 2565 รวม 3.902 แสนลานบาท (รอยละ 78.0 ของวงเงินกู)
และเบิกจายในสวนที่เหลือภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2566
ขอจํากัดและปจจัยเสี่ยง
1) ความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทามกลางการกลายพันธุของไวรัสที่ทาใหเชื้อ
สามารถแพรระบาดได รวดเร็วมากขึ้น29 ซึ่งมีแนวโนมที่จะสงผลตอประสิทธิภาพของวัคซีนในการปองกันการติดเชื้อ และ
มีความจาเปนที่ประเทศตาง ๆ ตองกระจายวัคซีนกระตุนภูมิคุมกัน (Booster doses) เพิ่มเติมเพื่อลดอัตราการเจ็บปวย
รุนแรงและการเสียชีวิต จึงถือเปนขอจํากัดมากขึ้น ในหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุมประเทศกาลังพัฒนาและกลุม
ประเทศรายไดนอยที่ยังมีสัดสวนประชากรที่ไดรับวัคซีนในระดับต่ํา เชนเดียวกับสถานการณการแพรระบาด
ภายในประเทศของไทยที่เผชิญกับการกลับมาระบาดของไวรัสสายพันธุโอมิครอน จึงยังจาเปน ตองติดตามและประเมิน
สถานการณอยางใกลชิด โดยเฉพาะภายหลังการผอนคลายมาตรการควบคุมและการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติ ควบคูไป
กับการติดตามความพรอมของการกระจายวัคซีน ยา และเวชภัณฑทางการแพทยใหมีความเพียงพอตอการรับมือกับการ
แพรระบาดในปจจุบันโดยเฉพาะความสามารถในการควบคุมอัตราการปวยที่มีอาการรุนแรงและการเสียชีวิตใหอยูในระดับ
ต่ําและไมเกินศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่จะรองรับได รวมทั้งการติดตามแนวโนมและความเปนไปไดของการกลาย
พันธุของไวรัสสายพันธุใหม ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคต
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2) แรงกดดันดานเงินเฟอที่สูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก ซึ่งอาจ
เปนขอจํากัดตอการฟนตัวของอุปสงคในประเทศ อัตราเงินเฟอในชวงไตรมาสแรกของป 2565 มีแนวโนมสูงขึ้นตอเนื่อง
จากชวงไตรมาสสุดทายของป 2564 โดยเปนการเพิ่มขึ้นตามปจจัยทางดานอุปทานที่สงผลใหราคาสินคาในหมวดพลังงาน
และราคาอาหารสดบางประเภทเรงตัวสูงขึ้น ประกอบกับปจจัยการเพิ่มขึ้นของราคาสินคาโภคภัณฑและภาวะการชะงักงัน
ในหวงโซการผลิตโลกที่ไดสงผลตอแรงกดดันทางดานตนทุนการผลิตมากขึ้น อยางไรก็ดี ในชวงที่ผานมาพบวา การสงผาน
ตนทุนการผลิตไปยังผูบริโภคยังมีจํากัด ดังจะเห็นไดจากเดือนมกราคม 2565 ดัชนีราคาผูผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 8.7 โดยเปน
ผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินคาในหมวดปโตรเลียมดิบและกาซธรรมชาติ (รอยละ 68.7) และหมวดผลิตภัณฑที่ไดจาก
การกลั่นปโตรเลียม (รอยละ 56.2) เปนสําคัญ ขณะที่ดัชนีราคาผูบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 3.2 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินคา
ในหมวดพลังงาน (รอยละ 19.2) และหมวดอาหารสด (รอยละ 3.1) เปนสําคัญ โดยแนวโนมอัตราเงินเฟอในระยะตอไป
คาดวาจะเริ่ม ผอนคลายลงตามแนวโนมราคาพลังงานในตลาดโลกโดยเฉพาะในชวงครึ่งหลังของป 2565 ประกอบกับผล
จากมาตรการของภาครัฐในการดูแลราคาพลังงานและราคาสินคาภายในประเทศ ทั้งนี้ มีปจจัยสําคัญตอแนวโนมอัตราเงิน
เฟอในระยะตอไปที่ยังตองติดตาม อยางใกลชิดโดยเฉพาะประเด็นความขัดแยงในเชิงภูมิรัฐศาสตรที่จะสงผลตอราคา
พลังงานในตลาดโลก และความยืดเยื้อกวาที่คาด ของปญหาการชะงักงันของหวงโซการผลิตที่จะเปนแรงกดดันใหอัตราเงิน
เฟอสูงขึ้น และจะเปนขอจํากัดตอการฟนตัวของการบริโภค ในระยะตอไป
3) เงื่อนไขดานฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจจากการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้สิน ทามกลางตลาดแรงงานที่
ยังไมฟนตัว สะทอนจากสัดสวนหนี้ครัวเรือนตอ GDP ในไตรมาสที่สามของป 2564 อยูที่รอยละ 89.3 เทียบกับรอยละ
78.8 ในไตรมาสเดียวกันของป 2562 ซึ่งเปนชวงการระบาด ขณะที่สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing
Loans: NPLs) และสัดสวนสินเชื่อจัดชั้นกลาวถึงพิเศษ (Special Mention Loans: SMLs) ตอสินเชื่อรวมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในไตรมาสที่สามของป 2564 ยังคงอยูในระดับสูงที่รอยละ 7.3 และรอยละ 12.1 เทียบ
กับรอยละ 4.8 และรอยละ 3.2 ในไตรมาสเดียวกันของป 2562 ตามลาดับ ภาระหนี้สินภาคเอกชนที่อยูในระดับสูงจะเปน
อุปสรรคตอการฟนตัวของอุปสงคภายในประเทศและความสามารถ ในการชาระหนี้ภายใตแนวโนมอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นใน
ระยะตอไป ประกอบกับตลาดแรงงานยังไมฟนตัวเต็มที่เมื่อเทียบกับชวงกอน การระบาด สะทอนจากอัตราการวางงานใน
ไตรมาสสุดทายของป 2564 แมจะลดลงมาอยูที่รอยละ 1.6 เทียบกับรอยละ 2.3 ในไตรมาสกอนหนา แตยังสูงกวารอยละ
1.0 ในชวงเดียวกันของป 2562 นอกจากนี้ พบวาการวางงานยังสูงในสาขาเศรษฐกิจที่ยังมีขอจํากัด ในการฟนตัว ไดแก
กิจกรรมโรงแรม และการบริการดานอาหาร และภาคการกอสราง ขณะเดียวกันจานวนผูทํางานต่ําระดับและ ผูเสมือน
วางงานยังคงอยูในระดับสูง
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4) แรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของภาคการสงออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังมีความเสี่ยงที่จะไดรับ
ผลกระทบจากปญหาขอจํากัดในหวงโซการผลิตและโลจิสติกสระหวางประเทศที่ยังมีแนวโนมยืดเยื้อ รวมทั้งปญหาการขาด
แคลนแรงงานตางดาว ดังนี้ (1) ปญหาชะงักงันของหวงโซการผลิตโลก เนื่องจากการบริหารจัดการตูคอนเทนเนอรที่สงผล
ตอตนทุนคาขนสงสินคาทางทะเล สะทอนจากคาระวางเรือที่ยังคงเพิ่มขึ้นในชวงสองเดือนแรกของป 2565 รวมทั้งปญหา
การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร ซึ่งหากยังคงมีความยืดเยื้อไปจนถึง ชวงครึ่งแรกของป 2565 จะเปนขอจํากัดสําคัญตอหวง
โซการผลิตทั่วโลกและการฟนตัวของภาคการสงออกของไทย รวมทั้งเปนความเสี่ยง ที่จะสรางแรงกดดันตอตนทุนการผลิต
ในระยะตอไป และ (2) การขาดแคลนแรงงานตางดาว พบวาการนาเขาแรงงานตางชาติยังเปนไปอยางลาชา โดยขอมูล
สถานการณการจางแรงงานตางดาวของสานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในเดือน
ธันวาคม 2564 ระบุวามีแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทางานทั่วประเทศอยางถูกกฎหมายจานวนทั้งสิ้น 2,350,677 คน
เทียบกับ 2,512,328 คน และ 3,005,376 คนในเดือนเดียวกันของป 2563 และ 2562 ตามลาดับ ภาวะตึงตัวของ
ตลาดแรงงานดังกลาวจะเปนขอจํากัดสําคัญของการฟนตัวของภาคการผลิตและภาคบริการ
5) ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกที่อาจสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
เสถียรภาพเศรษฐกิจไทย โดยมีเงื่อนไขความเสี่ยงตอเศรษฐกิจโลกที่จะตองติดตามและประเมินสถานการณอยางใกลชิด
ประกอบดวย (1) ความไมแนนอนจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทามกลางการกลายพันธุของไวรัสที่สงผลใหการ
แพรระบาดเปนไปอยางรวดเร็วและอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีในปจจุบัน (2) การเรงตัวขึ้นของแรง
กดดันดานเงินเฟอที่สงผลใหอัตราเงินเฟอในหลายประเทศเศรษฐกิจหลักเพิ่มสูงเกินกวากรอบเปาหมายนโยบายการเงิน
อยางตอเนื่อง อาทิ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และเกาหลีใต สงผลใหธนาคารกลางประเทศสําคัญ ๆ มี
แนวโนมที่จะดาเนินนโยบายทางการเงินที่เขมงวดมากขึ้น ในขณะที่การฟนตัวที่ลาชาของกลุมประเทศเศรษฐกิจตลาดเกิด
ใหมและกลุมประเทศรายไดนอยทาใหธนาคารกลางในหลายประเทศยังจาเปนที่จะตองดาเนินนโยบายการเงินแบบผอน
คลายเพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจตอไป ภายใตสถานการณดังกลาวอาจกอใหเกิดความผันผวนในตลาดเงินตลาด
ทุนและอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งจะสงผลกระทบตอความสามารถในการชาระหนี้ของประเทศกาลังพัฒนาและประเทศ
รายไดนอยที่มีสัดสวนของหนี้ตางประเทศสูงจนอาจสงผลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได (3) ความผันผวนในตลาดการเงิน
โลกและเงินลงทุนระหวางประเทศ เนื่องจากความเสี่ยงตาง ๆ ทั้งความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาดของไวรัส
กลายพันธุที่จะสงผลตอความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนยายเงินทุน รวมทั้งการปฏิรูปการกากับดูแล
ธุรกิจของรัฐบาลจีนและการผิดนัดชาระหนี้ของบริษัทอสังหาริมทรัพยในจีนที่อาจทาใหเศรษฐกิจจีนชะลอตัวกวาที่คาด
และสงผลตอความผันผวนของราคาสินทรัพย (4) ทิศทางการดาเนินนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะนโยบาย
การคาระหวางประเทศของสหรัฐฯ จีน รวมถึงจุดยืนของสหรัฐฯ จีน และไตหวันในการเขารวมความตกลงหุนสวนทาง
เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership: CPTPP)
และ (5) ความเสี่ยงดานภูมิรัฐศาสตรที่สําคัญ ประกอบดวย ความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนและ ชาติพันธมิตร
รวมถึงความขัดแยงในตะวันออกกลางระหวางอิหรานและสหรัฐฯ และระหวางกบฏในเยเมนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่ง
ปญหาดังกลาวอาจสรางความผันผวนใหกับเศรษฐกิจโลกและระดับราคาพลังงาน
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สถานการณการสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทย
การขอรับการสงเสริม ในป 2564 มีการขอรับการสงเสริมการลงทุน 1,674 โครงการ เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 5 และมีมูลคาเงินลงทุน 642,680 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 59
เนื่องจากมีโครงการขนาดใหญ โดยเฉพาะกิจการพลังงานไฟฟายื่นขอรับการสงเสริมจํานวน 518 โครงการ มูลคาเงิน
ลงทุน 164,480 ลานบาท ประกอบกับชวงเดียวกันของป 2563 การขอรับการสงเสริมมีมูลคาต่ําจากผลกระทบของ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การอนุมัติใหการสงเสริม ในป 2564 มีการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน 1,572 โครงการ เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 5 และมีมูลคาเงินลงทุน 511,900 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 42
การขอรั บ การส งเสริ ม การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมเปา หมาย ในป 2564 มี การขอรั บ การส งเสริ ม ใน
อุตสาหกรรมเปาหมาย จํานวน 790 โครงการ คิดเปนรอยละ 47 ของจํานวนโครงการที่ขอรับการสงเสริมทั้งหมด และ
มีมูล คา ทั้ ง สิ้ น 340,490 ล า นบาท คิ ดเป น ร อ ยละ 53 ของมู ล ค าการขอรับ การส งเสริม ทั้ง สิ้น โดยอุต สาหกรรม
การเกษตรและแปรรูปอาหารมีจํานวนโครงการสูงที่สุด และอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีมูลคาเงิน
ลงทุนสูงที่สุด
การสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทย ในป 2564 การอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน
60 โครงการ ลดลงรอยละ 26.83 เมื่อเทียบกับป 2563 มีมูลคาเงินลงทุน 8,509.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2563 รอย
ละ 6.14 เกิดการจางงานจํานวน 3640 ตําแหนง โดยกิจการที่มีการขอการสงเสริมการลงทุนสูงที่สุด คือ กิจการผลิต
เครื่องจักรอุปกรณหรือชิ้นสวนและ/หรือการซอมแซมแมพิมพ รองลงมาคือกิจการผลิตเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ
อัตโนมัติ (Automation) และกิจการประกอเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณเครื่องจักรตามลําดับ

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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สถานการณราคาเหล็ก
สถานการณเหล็กในตลาดโลกชวงป 2021 มีทิศทางแนวโนมปรับขึ้น โดยทิศทางการปรับตัวขึ้นนั้นมีตั้งแตชวง
กลางป 2020 เปนตนมา หลังจากที่สถานการณการระบาดของโควิด 19 ในประเทศจีนและในหลายประเทศสามารถ
ควบคุมได ประกอบกับนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจของแตละประเทศหลังจากมีมาตรการล็อก
ดาวนเพื่อลดการแพรระบาดของไวรัสอยางหนัก โดยเฉพาะนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศจีน ที่มุงเนนการ
ลงทุนโครงสรางพื้นฐานภายในประเทศ สงผลใหมีความตองการเหล็กเพิ่มขึ้นอยางมาก จากการนโยบายการกระตุน
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ในชวงเดือนพฤษภาคม 2021 จีนไดมีการประกาศการยกเลิกการคืนภาษีสําหรับการสงออกเหล็ก
(VAT rebate on steel exports) รวมถึงการที่ประเทศจีนออกมาประกาศความพยายามที่จะลดคารบอน โดยการลด
กําลังการผลิตเหล็กในประเทศลง สงผลใหราคาผลิตภัณฑเหล็กปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก จะกระทั่งในชวงไตรมาสที่
4 ของป 2021 เริ่มมีการระบาดของโควิด สายพันธุโอมิครอน ทําใหเกิดสถานการณความไมแนนอนในหลายประเทศ
ทั่วโลกและรวมถึงในภูมิภาคเอเชีย สงผลการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆชะลอตัวลงสงผลใหความตองการ
เหล็กมีการชะลอตัวลงตาม สงผลใหราคาในชวงปลายป 2021 ปรับตัวลดลง

กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ ตั้งแตป 2020 - 2021
ที่มา : Steel Business Briefing
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สถานการณราคาเหล็ก
ราคาผลิตภัณฑเหล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ป 2021 มีทิศทางปรับขึ้นไดอยางชัดเจน นับ
จากหลายประเทศสามารถควบคุมการระบาดของโควิด 19 โดยจีนซึ่งเปนประเทศผูผลิตและผูบริโภคเหล็กราย
ใหญของโลกไดรับสามารถกลับมาฟนตัวไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งมาตรการการควบคุมการระบาดและมาตรการ
การกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ทําใหความตองการผลิตภัณฑเหล็กเพิ่มสูงขึ้น สงผลตอระดับราคาเหล็กใน
ภูมิภาคเอเชียปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่อง ภาพรวมตลอดป 2021 สําหรับราคาเหล็กแผนรีดรอน (HRC) และราคา
เหล็กเสน(Rebar) มีการปรับตัวขึ้นตามความตองการที่ปรับขึ้นที่ในชวงไตรมาสที่ 1-3 ของป และชะลอตัวในชวง
ไตรมาสที่ 4 โดยราคาเฉลี่ยของเหล็กแผนรีดรอน (HRC) มีราคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 829 ดอลลารสหรัฐตอตัน
ปรับตัวขึ้นรอยละ 69.2 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของป 2020 และราคาเหล็กเสน (Rebar) มีราคาเฉลี่ยอยูที่
ประมาณ 711 ดอลลารสหรัฐตอตัน ปรับขึ้นรอยละ 55.4 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของปกอน
ราคาเหล็กกลับมาเปนขาขึ้นอีกครั้งหลังจากสถานการณระบาดของโควิด 19 คลี่คลาย การฟนตัวของทั้ง
ดานอุปสงคและอุปทานของอุตสาหกรรมเหล็กทําใหราคาวัตถุดิบมีความผันผวนไปดวย โดยราคาเศษเหล็ก
(Scrap) ที่มีทิศทางปรับตัวขึ้นตั้งแตชวงกลางป 2020 และเริ่มมีทิศทางปรับขึ้นตอเนื่อง โดยเศษเหล็กในตลาด
เอเชียเฉลี่ยทั้งป ในป 2021 อยูที่ประมาณ 498 ดอลลารสหรัฐตอตัน ราคาปรับขึ้นประมาณรอยละ 67 เมื่อ
เทียบกับราคาเฉลี่ยของปกอน
ในส วนของราคาถานหินโคก (Coking coal) มีร าคาเฉลี่ยในป 2021 อยูที่ 223 ดอลลารสหรัฐต อตั น
ราคาปรับขึ้น รอยละ 71.5 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของปที่ผานมา และราคาของสินแรเหล็ก (Iron Ore) มีราคา
เฉลี่ยในป 2021 อยูที่ประมาณ 209 ดอลลารสหรัฐตอตัน ราคาปรับขึ้น รอยละ 59 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของ
ปที่ผานมา

กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ ตั้งแตป 2020 - 2021
ที่มา : Steel Business Briefing
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สถานการณภาคอุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในป 2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดวาจะขยายตัว
รอยละ 5.2 ในขณะที่ป 2563 MPI หดตัวรอยละ 9.3
อุ ต สาหกรรมสํ า คั ญ ที่ ข ยายตั ว ในป
2564 อาทิ รถยนตโดยเพิ่มขึ้นในตลาดสงออก
เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา
ขยายตัว จากการคลี่คลายของสถานการณการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสวนของ
ตลาดในประเทศยั ง คงชะลอตั ว ชิ้ น ส ว น
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ป น ผลจากความต อ งการของ
สิ น ค า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โ ลกที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ
รองรั บ ความต อ งการใช Cloud Computing
และ Data Center รวมถึ ง ความต อ งการใช
อุป กรณ ท่ี จํ า เป น ในการทํ า งานและการศึ กษา
ทางไกล ทั้ งนี้ มูลค า การส งออกในตลาดหลั กที่
เ พิ่ ม ขึ้ น ไ ด แ ก อ า เ ซี ย น ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป
สหรัฐอเมริกา และจีน

ที่มา :ธนาคารแหงประเทศไทย

เหล็กและเหล็กกลาเพิ่มขึ้นทั้งผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก
ทรงยาวเพิ่มขึ้นจากโครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐ สําหรับผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน
เพิ่มขึ้นจากการผลิตของอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องปรับอากาศ เปนผลจากฐานต่ําในป
กอน จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกแรกที่สงผลกระทบทั่วโลก และสงผลใหผูผลิตขาดแคลน ชิ้นสวน
สําหรับการผลิตสินคาจากการล็อกดาวนในหลายประเทศ เฟอรนิเจอร เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มดีขึ้นและปญหา
การระบาดของโควิด-19 ในตางประเทศเริ่มคลี่คลาย สงผลใหมียอดคําสั่งซื้อเขามามากขึ้น โดยเฉพาะลูกคารายใหญ
จากตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน รวมถึงตลาดในประเทศก็ไดรับคําสั่งซื้อในสวนของ เครื่องเรือนทํา
ดวยโลหะเพิ่มขึ้น

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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สถานการณดานแรงงาน
สถานการณดานแรงงานของไทย ในป 2564 เฉลี่ยทั้งป อัตราการวางงานอยูที่รอยละ 1.93 เทียบกับรอยละ
1.69 ในป 2563
ผูมีงานทํามีจํานวน อยู ที่ 37.8 ลานคน ปรับ ตัวดี ขึ้นเล็กน อยร อยละ 0.2 โดยผูมีงานทํ าภาคเกษตร ปรั บ
เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 1.8 ในขณะที่ ผู มี ง านทํ า นอกภาคเกษตร ลดลงร อ ยละ 0.6 โดยในป 2564 ผู มี ง านทํ า ใน
ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลงรอยละ 0.9 ผูมีงานทําในสาขาที่พักแรมและบริการดานอาหารหดตัวลงมากที่สุด รอยละ
3.1

ที่มา :สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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สถานการณภาคการเกษตร
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2564 ขยายตัวรอยละ 1.5 เมื่อเทียบกับป 2563 โดยสาขาพืช สาขาบริการทาง
การเกษตร และสาขาปาไม ขยายตัวรอยละ 3.3 3.7 และ 1.5 ตามลําดับ สวนสาขาปศุสัตว และสาขาประมง หดตัว
รอยละ 2.4 และ 3.0 ตามลําดับ
สาขาพืช ในป 2564 ขยายตัวรอยละ 3.3 เมื่อเทียบกับป 2563 โดยพืชสําคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก ขาวนา
ปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ลําไย ทุเรียน และเงาะ
สําหรับผลผลิตพืชที่ลดลง ไดแก ขาวนาป และมังคุด
สาขาบริการทางการเกษตร ในป 2564 ขยายตัวรอยละ 3.7 เมื่อเทียบกับป 2563โดยเกษตรกรมีการจาง
บริการเครื่องจักรกลและอุปกรณทางการเกษตรในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การบํารุงดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา เนื่องจากปริมาณน้ําที่มีเพียงพอ ในการเพาะปลูกพืช การกระจายของฝนดี และสภาพอากาศ
เอื้ออําานวย ทําาใหเกษตรกรขยายเนื้อที่ เพาะปลูกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ปลอยวาง รวมทงมีการดูแลบํารุงรักษาและควบคุม
โรคระบาดในพื้นที่มากขึ้น สงผลใหพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่เพาะปลูกพืชเพิ่มขึ้น ไดแก ขาวนาป ขาว
นาปรัง มันสําปะหลัง และสับปะรดโรงงาน และพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตพืชเพิ่มขึ้น ไดแก ขาวนาปรัง ออยโรงงาน
ขาวโพดเลี้ยงสัตว และสับปะรดโรงงาน
สาขาปาไม ในป 2564 ขยายตัวรอยละ 1.5 เมื่อเทียบกับป 2563 เนื่องจากผลผลิตของไมยูคาลิปตัส รัง
นก และถานไมเพิ่มขึ้นเปนหลัก โดยผลผลิตไมยูคาลิปตัสยังมีความตองการ ของตลาดอยางตอเนื่องเพื่อเปนวัตถุดิบ
สําคัญในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ และแปรรูปเปน เชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pellet) ทั้งจากภายในประเทศและ
ตางประเทศโดยเฉพาะจีนและญี่ปุน โดยดัชนีอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง รวมถึง
ปริมาณและมูลคา การสงออกไปยังประเทศคูคาสําคัญ คือ จีน และญี่ปุน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ดานรังนก
ของไทยยังมีคุณภาพและมีความตองการเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากตลาดสิงคโปรและจีน และ ถานไมมีการสงออก
เพิ่มขึ้นตามความตองการของตลาดจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต สําหรับผลผลิต ไมยางพาราลดลงตามพื้นที่การตัดโคน
สวนยางพาราเกาเพื่อปลูกทดแทนดวยยางพาราพันธุดีและ พืชอื่นที่ลดลง เนื่องจากการปรับลดจํานวนพื้นที่เปาหมาย
ของการยางแหงประเทศไทย (กยท.) ป 2564 เหลือเพียง 200,000 ไร ประกอบกับราคายางพาราปรับตัวดีขึ้น ทําให
เกษตรกรตัดโคน ไมยางพาราลดลง รวมถึงการสั่งปดโรงงานแปรรูปไมยางพาราหลายแหงในภาคใตจากสถานการณ
แพรระบาดของ COVID-19 และผลผลิตครั่งยังคงไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและความตองการของ
ประเทศคูคาสําคัญอยางอินเดียลดลง

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ปี 2564
MIU
(Million Baht)

2561

2562

2563

2564

Import

452,257

453,277

394,811

455,203

Export

260,695

229,919

202,263

258,606

Trade Balance

-191,562

-223,358

-192,548

-196,596

มูลคาการคาเครื่องจักรกลป 2564 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยขยายตั ว เที ย บกั บ ป ก อ นหน า สะท อ นจากมู ล ค า การค า
ระหวางประเทศของเครื่องจักรกลไทยที่เพิ่มขึ้นโดยการนําเขาขยายตัว
รอยละ 15.30 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานการสงออก ขยายตัวรอย
ละ 27.86 เมื่อเทียบกับปกอนหนา
การนําเขา มีมูล คาการนําเขาอยู ที่ 455,203 ลา นบาท โดยหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาเปน 44,821 ลานบาท
ขยายตัวรอยละ 36.5 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานหมวดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาเปน 352,498 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 15.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลคา
การนําเขาเปน 57,883 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 3.4 เมื่อเทียบกับป
กอนหนา
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 258,606 ลานบาท โดยหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการสงออกเปน 43,869 ลานบาท
ขยายตัวรอยละ 25.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานหมวดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลคาการสงออกเปน 184,093 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 24.9 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลคา
การสงออกเปน 30,644 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 53.1 เมื่อเทียบกับ
ปกอนหนา
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในปนี้ ขาดดุลการคาอยูที่ 196,596
ลานบาท

ที่มา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย ปี 2563
AM
(Million Baht)
Import

2561

2562

2563

2564

35,702

37,504

44,821

Export

36,192

33,397

32,832
34,892

490

-4,108

2,059

-952

Trade Balance

43,869

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตรในป 2564
การนําเขา เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาเปน 44,821
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 36.5 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยกลุม
สินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุดในปนี้ ไดแก เครื่องบํารุงรักษาและ
สวนประกอบ ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 23,726.0 ลานบาท ในป
2564ประเทศที่ ไ ทยมี มู ล ค า การนํ า เข า ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งจั ก รกล
การเกษตร สูงสุดไดแก จีน ญี่ปุน และอินเดีย โดยมีมูลคาการนําเขา
คิดเปนรอยละ 32.4 รอยละ 25 และรอยละ 10.4 ของมูลคาการ
นําเขาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยทั้งหมด ตามลําดับ
การส ง ออก เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรมี มู ล ค า การส ง ออกเป น
43,869 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 25.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา
โดยกลุมสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุดในปนี้ ไดแก แทรกเตอร
และสวนประกอบ ซึ่งมีมูลคาการสงออกอยูที่ 17,934.9 ลานบาท
ประเทศที่ไทยมีการสงออกผลิตภัณฑเครื่องจักรกลการเกษตรสูงสุด
ไปยังประเทศ กัมพูชา สหรัฐอเมริกา และอินเดีย โดยมีสัดสวนของ
มูลคาการสงออกอยูที่ รอยละ 19.7 รอยละ 16.7 และรอยละ 10.5
ของมูลคาการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย ตามลําดับ
ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยเกินดุลการคาอยูที่ 952
ลานบาท

ที่มา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออกและดุลการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของไทย ปี 2563
IM
2561
(Million Baht)
Import
343,801
Export
194,056
Trade Balance -149,745

2562

2563

2564

346,657
170,844
-175,813

306,004
147,358
-158,646

352,498
184,093
-168,405

มูลคาการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในป 2564
การนํ า เข า เครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรมมี มู ล ค า การนํ า เข า เป น
352,498 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 15.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา
โดยสิ น ค า ที่ มี มู ลค า การนํ า เข า สูง สุ ด ได แ ก เครื่ อ งกั ง หั น ไอพ น
(เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูที่
35,984.4 ลานบาท ในป 2564 ประเทศที่ไทยมีมูลคาการนําเขา
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรมสู ง สุ ด จาก จี น ญี่ ปุ น และ
สหรัฐอเมริกา โดยมีมูลคาการนําเขาคิดเปนรอยละ 32.1 รอยละ
21.3 และร อ ยละ 7.1 ของมู ล ค า การนํ า เข า เครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรมของไทยทั้งหมด ตามลําดับ
การส ง ออก เครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรมมี มู ล ค า การส ง ออกเป น
184,093 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 24.9 เมื่อเทียบกับปกอนหนา
โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุดไดแก เครื่องสูบลม/อัดลม
(เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลคาการสงออกอยูที่
27,726.4 ลานบาท โดยในป 2564 ประเทศที่ไทยมีการสงออก
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรมสู ง สุ ด ไปยั ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน โดยมีสัดสวนของมูลคาการสงออกอยู
ที่ รอ ยละ 16.5 ร อยละ 10.2 และร อยละ 9.7 ของมูล คา การ
สงออกเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยขาดดุลการคาอยู ที่
168,405 ลานบาท

ที่มา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย ปี 2563
MT
2561
(Million Baht)
Import
72,754
Export
30,448
Trade Balance -42,307

2562

2563

2564

69,116
25,678
-43,437

55,974
20,013
-35,961

57,883
30,644
-27,239

มูลคาการคาเครื่องมือกลในป 2564
การนําเขา เครื่องมือกลมีมูลคาการนําเขาเปน 57,883 ลานบาท
ขยายตัวรอยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยกลุมสินคาที่มี
มูลคานําเขาสูงสุดในปนี้ ไดแก กลุมหีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง
และพลาสติก ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 18,156.0 ลานบาท
ในป 2564 ประเทศที่ไทยมีมูลคาการนําเขาเครื่องมือกลสูงสุด
จาก จีน ญี่ปุน และไตหวัน โดยมีมูลคาการนําเขาคิดเปนรอยละ
41.9 รอยละ 27.6 และรอยละ 9.5ของมูลคาการนําเขาเครื่องจักร
อุตสาหกรรมของไทยทั้งหมด ตามลําดับ
การสงออก เครื่องมือกลมีมูลคาการสงออกเปน 30,644 ลานบาท
ขยายตัวรอยละ 53.1 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ซึ่งโดยกลุมสินคาที่
มีมูลคาการสงออกสูงสุดในปนี้ ไดแก เครื่องมือกล กลึงโลหะ ซึ่งมี
มูลคาการสงออกอยูที่ 7,307.6 ลานบาท ในป 2563 ประเทศที่
ไทยมี ก ารส ง ออกเครื่ อ งมื อ กล สู ง สุ ด ไปยั ง ประเทศ ญี่ ปุ น
สหรัฐอเมริกา และจีนโดยมีสัดสวนของมูลคาการสงออกอยูที่ รอย
ละ 19.7 ร อ ยละ 18.9 และร อ ยละ 13 ของมู ล ค า การส ง ออก
เครื่องมือกลของไทย
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยขาดดุลการคาอยูที่ 27,239 ลาน
บาท

ที่มา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
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สรุปสถานการณ์อตุ สาหกรรมเครื่องจักรกลของไทย ปี 2564
จากรายงานสถานการณของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทย ในป 2564 ที่ผานมาจะ
พบวา การนําเขาและสงออกขยายตัวในทุกกลุมเครื่องจักรกล ไมวาจะเปน กลุมเครื่องจักรกลการเกษตร กลุม
เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และกลุมเครื่องมือกล ซึ่งสวนใหญไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด 19
ที่เริ่มรุนแรงลดลง
จากตัวเลข ดานการลงทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 3.4 โดย
การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นรอยละ 3.2 และรอยละ 3.8 ตามลําดับ
ดานภาวะการเกษตร ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2564 ขยายตัวรอยละ 1.5 เมื่อเทียบกับป 2563 โดย
สาขาพืช สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปาไม ขยายตัวรอยละ 3.3 3.7 และ 1.5 ตามลําดับ สวนสาขา
ปศุสัตว และสาขาประมง หดตัวรอยละ 2.4 และ 3.0 ตามลําดับ จึงทําใหเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการ
นําเขาสูงขึ้น รอยละ 36.5 เมื่อเทียบกับป 2563
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในป 2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวรอย
ละ 5.2 ไดสงผลตอภาวะของเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และกลุมเครื่องมือกล เชนกัน โดยมีมูลคาการนําเขา
ขยายตัวรอยละ 15.2 และรอยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ตามลําดับ

ที่มา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
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สถานการณ์และภาวะการค้าเครื่องจักรกลโลก ปี 2564
ในป 2564 การนําเขาเครื่องจักรกลทั่วโลกมีมูลคาอยูที่ 2,067,623 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงรอยละ
14.96 เมื่อเทียบจากป 2563 ซึ่งมีมูลคาการนําเขาเครื่องจักรกลทั่วโลกอยูที่ อยูที่ 2,431,414 ลานดอลลารสหรัฐ
และในดานของมูลคาการสงออกเครื่องจักรกลจากทั่วโลกในป 2564 ไดปรับลดลงเชนกันกับการนําเขา โดยมูลคา
การส งออกอยูที่ 2,429,619 ลานดอลล ารสหรัฐ ปรับลดลงรอยละ 2.74 เมื่อเทียบกับป 2563 ที่มีมูลค าการ
สงออกอยู 2,497,960 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งจะเห็นไดวาทั้งในดานมูลคาการนําเขาและสงออกเครื่องจักรกลในป
2564 จากทั่วโลกไดปรับตัวลดลง ซึ่งเปนผลมาจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
สถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจทั่วโลกเปนอยางมากทั้งทางดานอุปสงค
และดานอุปทาน เนื่องจากหลากหลายประเทศทั่วโลกไดออกมาตรการล็อคดาวน เพื่อสกัดกั้นการแพรระบาดของ
โควิด 19 เปนผลกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆตองหยุดชะงักลง ความตองการบริโภคผลิตภัณฑตางๆ ปรับลดลง
ตามสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง การขับเคลื่อนหวงโซอุปทานในภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะในภาคการผลิตตอง
หยุดชะงักลง สงผลตอความตองการเครื่องจักรที่ปรับตัวลดลง ซึ่งจะเห็นไดจากตัวเลขมูลคาการนําเขาและสงออก
เครื่องจักรลดลงในป 2564
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สถานการณ์และภาวะการค้าเครื่องจักรกลโลก ปี 2564
ในป 2564 ผูสงออกเครื่องจักรกลรายสําคัญของโลก 4 อันดับแรก ไดแก จีน สหรัฐอเมริกา ฮองกง
และสิงคโปร เปนตน โดยประเทศจีน ในป 2564 มีมูลคาการสงออกเครื่องจักรกลมากเปนอันดับที่ 1 โดยมี
มูลคาการสงออกอยูที่ 600,047 ลานดอลลารสหรัฐ โดยการสงออกของจีนคิดเปนรอยละ 25 ของการสงออก
เครื่องจักรกลจากทั่วโลก ผูสงออกเครื่องจักรอันดับที่ 2 ซึ่งคิดเปนรอยละ 13 ของการสงออกเครื่องจักรกลจาก
ทั่วโลก ในป 2564 คือ สหรัฐอเมริกา มีมูลคาการสงออกอยูที่ 323,702ลานดอลลารสหรัฐ ผูสงออกเครื่องจักร
อันดับ 3 ของโลกอยาง ฮองกง มีมูลคาการสงออกอยูที่ 242,812 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งคิดเปนรอยละ 10
ของการส ง ออกเครื่ องจั ก รกลจากทั่ ว โลก สํ า หรับ การสงออกเครื่ องจักรกลของสิง คโปรที่ อยูที่ 133,422
ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งคิดเปนรอยละ 5 ของการสงออกเครื่องจักรกลจากทั่วโลก
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สถานการณ์และภาวะการค้าเครื่องจักรกลโลก ปี 2564
สําหรับสถานการณของการนําเขาเครื่องจักรกล ในป 2564 ผูนําเขาเครื่องจักรกลรายสําคัญของโลก 4
อันดับแรก ไดแก จีน ฮองกง สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน เปนตน โดยประเทศจีน ในป 2564 มีมูลคาการนําเขา
เครื่องจักรกลมากเปนอันดับที่ 1 โดยมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 412,775 ลานดอลลารสหรัฐ โดยการนําเขาของ
จีนคิดเปนรอยละ 20 ของการนําเขาเครื่องจักรกลจากทั่วโลก ผูนําเขาเครื่องจักรอันดับที่ 2 ซึ่งคิดเปนรอยละ
11 ของการนํ า เข า เครื่ อ งจั ก รกลจากทั่ ว โลก ในป 2564 คื อ ฮ อ งกง ที่ มี มู ล ค า การนํ า เข า อยู ที่ 232,982
ลานดอลลารสหรัฐ ผูสงออกเครื่องจักร อันดับ 3 ของโลกอยาง สหรัฐอเมริกา มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 229,573
ลานดอลลารสหรัฐ การนําเขาเครื่องจักรกลญี่ปุน ที่อยูที่ 183,703 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งคิดเปนรอยละ 9
ของการนําเขาเครื่องจักรกลจากทั่วโลก
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สถานการณ์และภาวะการค้าเครื่องจักรกลโลก ปี 2563
จีนในฐานะผูสงออกเครื่องจักรรายสําคัญของโลกในป 2564 โดยมีมูลคาการสงออกมีมูลคาการสงออกอยู
ที่ 600,047 ล า นดอลล า ร ส หรั ฐ ประเทศคู ค า หลั ก ในการส ง ออกเครื่ อ งจั ก รของประเทศจี น ได แ ก ฮ อ งกง
สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต เปนตน โดยสัดสวนการสงออกของจีนไปยัง ฮองกง สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต
เปนตน คิดเปนรอยละ 28 รอยละ 16 และรอยละ 11 ของการสงออกเครื่องจักรทั้งหมดของจีน ซึ่งมีมูลคาอยูที่
75,133,953,243 ลานดอลลารสหรัฐ 44,217,090,641 ลานดอลลารสหรัฐ 30,108,376,957 ลานดอลลาร
สหรัฐ ตามลําดับ
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สถานการณ์และภาวะการค้าเครื่องจักรกลโลก ปี 2564
นอกจากจีนจะเปนผูสงออกรายหลักของโลก ในป 2564 แลว จีนเองเปนผูนําเขารายหลักเชนกัน โดยมี
มูลคาการนําเขาอยูที่ 412,775 ลานดอลลารสหรัฐ ประเทศคูคาหลักในการนําเขาเครื่องจักรของประเทศจีนไดแก
ไตหวัน เกาหลีใต ญี่ปุน เปนตน โดยสัดสวนการนําเขาของจีนจาก ไตหวัน เกาหลีใต ญี่ปุน คิดเปนรอยละ 30
รอยละ 19 และรอยละ 12 คิดเปนมูลคา 164,520,052,201 ลานดอลลารสหรัฐ 102,320,538,292 ลานดอล
ลารสหรัฐ และ 66,373,727,914 ลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ
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สถานการณ์และภาวะการค้าเครื่องจักรกลโลก ปี 2564
สถานการณและภาวะการคาของโลกในป 2564 ไดรับแรงกดดันและผลกระทบจากการระบาดของโควิด
19 ทําใหรัฐบาลแตละประเทศพยายามใชมาตรการอยางเขมขนเพื่อควบคุมโรคอยางการปดเมืองหรือจํากัดการ
เดินทางเขาประเทศ แมวาการปดเมืองจะทําใหความปลอดภัยของประชาชนสูงขึ้น ซึ่งนั่นเปนผลทําใหเกิดตนทุน
ทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล เศรษฐกิจ โลกที่เกิด การชะงักงันของการผลิ ตและการหดตัว ของการค าระหวาง
ประเทศ จากการขาดตอนของหวงโซมูลคาโลก ดานของการคาเครื่องจักรกลของโลกยอมไดรับผลกระทบเชนกัน
เนื่องจากก็เปนสวนหนึ่งของหวงโซของการผลิต ซึ่งจะเห็นไดจากมูลคาการนําเขาสงออกของเครื่องจักรกลของ
โลกในป 2563 ปรับตัว ลดลง รวมถึงภาวะการคาเครื่องจักรของประเทศตางๆทั่วโลกชะลอตัวลงเชนกันจาก
ผลกระทบของโควิด 19 ยกเวนประเทศจีนที่ถึงแมจะประเทศที่ไดรับผลกระทบจากโควิด 19 เปนประเทศแรกก็
ตาม แต ความสามารถในการควบคุ มการระบาดของโควิด 19 ได อยางรวดเร็ ว ประกอบกั บ นโยบายกระตุ น
เศรษฐกิจที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพอยางมาก ทําใหเศรษฐกิจของจีนสามารถกลับมาฟนตัวไดอยางรวดเร็วและ
เติบโตไดอยางตอเนื่อง ทําใหภาพรวมทั้งปภาวะการคาของเครื่องจักรกลของประเทศจีนสามารถขยายตัวไดเปน
อยางดี แตกตางกับประเทศอื่นที่จะคงประสบกับปญหาการระบาดของโควิด 19 อยูหลายระลอก ซึ่งสงผลให
ภาวะเศรษฐกิจและการคาไมสามารถฟนตัวขึ้นไดอยางเต็มที่
WTO คาดการคาโลกขยายตัวรอยละ 10.8 ในป 2564 และรอยละ 4.7 ในป 2565และมูลคาการคาโลก
กลับขึ้นสูงกวามูลคาการคากอนการแพรระบาดของโรคโควิด-19 แลว จากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทั่วโลกในชวงครึ่งปแรกของ 2564 โดยคาดการณการขยายตัวของ GDP โลกป 2564 ปรับสูงขึ้นไปที่รอยละ 5.3
จากคาคาดการณรอยละ 5.1 ในเดือนมีนาคม และยังมีแรงสงสําคัญจากการที่ทั่วโลกมีการลดการใชมาตรการ
สรางขอจํากัดทางการคา (Trade-restrictive measures) และใชมาตรการอํานวยความสะดวกทางการคา
(Trade-facilitating measures) มากขึ้นในชวงป 2563 ทั้งนี้ จากขอมูลราคาในตลาดซื้อขายลวงหนา ตางแสดง
ใหเห็นวาน้ํามันดิบ ทองแดง และเหล็กกลา มีราคาสูงขึ้นตอเนื่องตั้งแตปลายป 2563 ซึ่งถือเปนสัญญาณการฟน
ตัวของเศรษฐกิจโลก
จากการคาดการณขององคการการคาโลก ทําใหพอเห็นทิศทางภาวะการคาของเครื่องจักรที่มีโอกาสจะ
ขยายตัวตามแนวโนมการคาโดยรวมของโลกดวยเชนกัน ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญอยาง การเขาถึงวัคซีนของประเทศ
ตาง ๆ การผลิตและการกระจายวัคซีน และการระบาดระลอกใหมหรือการมีไวรัสสายพันธุใหมแพรกระจาย เรื่อง
ของนโยบายงบประมาณขาดดุลของหลายประเทศ ที่อาจสงผลกระทบตอการขยายตัวของการคาโลกในชวงตอไป
ได ซึ่งหากมีการผลิตวัคซีนที่เพียงพอ และประเทศตาง ๆ เขาถึงวัคซีนไดเร็ว ก็จะเพิ่มการเติบโตของ GDP โลกได
รวมถึงการคาสินคาโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปดวย ซึ่งแนนอนวาภาวะการคาของเครื่องจักรยอมไดรับอนิสงคตาม
ไปดวย
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Abstract
Precision agriculture involves very accurate farm vehicle control along recorded
paths, which are not necessarily straight lines. In this paper, we investigate the possibility of
achieving this task with a CP-DGPS as the unique sensor. The vehicle heading is derived
according to a Kalman state reconstructor, and a nonlinear velocity independent control law is
designed, relying on chained systems properties. Field experiments, demonstrating the
capabilities of our guidance system, are reported and discussed.
การทําเกษตรกรรมแบบแมนยํานั้นเกี่ยวของกับการควบคุมยานพาหนะที่ถูกบันทึกเสนทางไว ซึ่ง
เสนทางที่ถูกบันทึกไวนั้นบางทีไมใชทางตรง ในงานวิจัยนี้จะเปนการศึกษาถึงความเปนไดในการใช CP-DGPS ใน
การนําทางตามคาของ คาของสมการกําลังสองเชิงเสน (Kalman state reconstructor) และความเร็วไมคงที่เชิง
เสน รวมไปถึงการทดลองในภาคสนาม การสาธิตความสามารถในการทํางานของระบบนํารอง ซึ่งจะนํามารายงาน
และหาขอสรุป
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Figure 1. Experimental platform

Figure 2. Farm tractor description.
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ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอนการ
เอจีอี ไทย จํากัด AGE THAI
244/301 หมู 4 ต.พยอม อ.วัง ออกแบบระบบอัตโนมัติและระบบ
ไทย , อิตาลี
3
COMPANY LIMITED
นอย จ.พระนครศรีอยุธยา ควบคุมการปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง
(4.5.1.1)
ที.เอ.โอ.บางกอก คอรปอเรชั่น จํากัด 30/11 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ผลิตอุปกรณ สําหรับเครื่องพิมพแพด
ไทย
4 T.A.O.BANGKOK CORPORATION หมู 1 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.
(4.5.2)
สมุทรสาคร
COMPANY LIMITED
เดลตา ไฮดรอลิกส (ประเทศไทย)
340 หมู 3 ต.หนองละลอก อ. ผลิตกระบอกสูบไฮดรอลิก และชิ้นสวน
จํากัด DELTA HYDRAULICS
ออสเตรเลีย
5
บานคาย จ.ระยอง
ประกอบ (4.5.2)
(THAILAND) COMPANY LIMITED
ผลิตเครื่องจักร อุตสาหกรรม ที่มีการ
MR. SHINOBU YOSHIKAWA
(จ.สมุทรปราการ) ไมระบุ
ไทย , ญี่ปุน
6
ออกแบบทาง วิศวกรรม (4.5.2)

วันอนุมัติ
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
1 วันจันทรที่ 11 มกราคม 2564
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
1 วันจันทรที่ 11 มกราคม 2564
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
1 วันจันทรที่ 11 มกราคม 2564
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
1 วันจันทรที่ 11 มกราคม 2564
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
1 วันจันทรที่ 11 มกราคม 2564
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
2 วันจันทรที่ 18 มกราคม 2564

7

ฟูจิลอย (ประเทศไทย) จํากัด
700/296 นิคมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนแมพิมพและซอมแซมชิ้นสวน
FUJILLOY (THAILAND) COMPANY อมตะซิตี้ ชลบุรี หมู 1 ต.บานเกา
แมพิมพ (4.5.2)
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
LIMITED

ไทย

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
2 วันจันทรที่ 18 มกราคม 2564

8

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ มีขั้นตอนการ
คิวแอลที ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) 119/239 หมู 18 ถ.พหลโยธิน ต.
ออกแบบ ระบบอัตโนมัติและระบบ
จํากัด QLT AUTOMATION
คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.
ควบคุมการปฏิบัติงานดวย สมองกลเอง
(THAILAND) COMPANY LIMITED
ปทุมธานี
(4.5.1.1)

ญี่ปุน ,
มาเลเซีย

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
3 วันจันทรที่ 25 มกราคม 2564

ผลิตกวานไฟฟา (4.5.3)

ฮองกง

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
3 วันจันทรที่ 25 มกราคม 2564

ผลิตอุปกรณอัตโนมัติ (4.5.3)

ไทย

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ
ครั้งที่ 7 วันจันทรที่ 17 กุมภาพันธ 2563

9

10

MR. CUI QINPENG

(จ.ระยอง) ไมระบุ

นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
29 หมู 2 ถ.อุทัย-ภาชี ต.บานชาง
NIDEC PRECISION (THAI LAND)
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
COMPANY LIMITED

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ป 2564 จํานวน 60 โครงการ (ตอ)
ลําดับ
11
12
13
14
15
16
17

18

19

20

21
22
23
24
25
26

บริษัท

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดตอ

ผลิตภัณฑ/
ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การรวมทุน

ไทยหมิง ออโต พารทส จํากัด
7/517 หมู 6 ต.มาบยางพร อ.
ผลิต ELECTRIC WINCH และชิ้นสวน
THAIMING AUTO PARTS
จีน
ปลวกแดง จ.ระยอง
ยานพาหนะ (4.5.2 / 4.8.17)
COMPANY LIMITED
แอล เค บอยเลอร อินดัสตรี จํากัด 95 หมู 15 ถ.กิ่งแกว ต.ราชาเทวะ ผลิต HOT OIL BOILER และ/หรือ STEAM
ไทย
(ไมระบุชื่อภาษาอังกฤษ)
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
BOILER (4.5.2)
นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
5/5 หมู 2 ต.หนองบัว อ.บานคาย
NACHI TECHNOLOGY
ผลิต BALL BEARING (4.5.3 / 4.8.16)
ญี่ปุน
จ.ระยอง
(THAILAND) COMPANY LIMITED
ซานซีน (ไทยแลนด) จํากัด SAN
7/547 หมู 6 ต.มาบยางพร อ. ผลิตแมพิมพ และการซอมแซมแมพิมพที่ผลิต
CHINE (THAILAND) COMPANY
จีน
ปลวกแดง จ.ระยอง
เอง (4.5.2)
LIMITED
ยันมาร เอส.พี. จํากัด YANMAR S.P. 115 ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงลําปลา
ผลิตเพลา สําหรับรถแทรกเตอร (4.5.2) ไทย ,สิงคโปร
COMPANY LIMITED
ทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ยังไมไดจัดตั้งบริษัท

(จ.สมุทรสาคร)

ผลิตเครื่องจักร (4.5.2)

ไตหวัน

พานาโซนิค ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส
ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอนออกแบบ
เอเชีย แปซิฟค จํากัด PANASONIC 101 หมู 2 ถ.เทพารักษ ต.บางเสา
ระบบควบคุมการปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง ไทย , สิงคโปร
AUTOMOTIVE SYSTEMS ASIA ธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
(4.5.1.2)
PACIFIC COMPANY LIMITED
อุปกรณและเครื่องจักรอุตสาหกรรม เชน
เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
150/54 หมู 9 ต.หนองขาม อ.ศรี INDUCTION HARDENING MACHINE
จํากัด K.D. HEAT TECHNOLOGY
ญี่ปุน
ราชา จ.ชลบุรี
,OSCILLATOR , MACHINE , และ
(THAILAND) COMPANY LIMITED
CURRENT TRANSFORMER (4.5.1.2)
ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอนการ
อารเอสที โรโบติกส จํากัด RST 190/3 หมู 7 ต.แจระแม อ.เมือง
ออกแบบระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม
ไทย
ROBOTICS COMPANY LIMITED
จ.อุบลราชธานี
การ ปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง (4.5.1.1)
ผลิตและซอมแซมเครื่องจักรอัตโนมัติที่มี หมูเกาะ-บริติช
นิว เวฟ ออโตเมชั่น จํากัด NEW
39/3 หมู 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ทา ขั้นตอนออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงาน เวอรจิน ,
WAVE AUTOMATION COMPANY
ทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ดวยสมองกลเองและเครื่องจักรและอุปกรณ สหรัฐอเมริกา ,
LIMITED
จีน
สําหรับอุตสาหกรรม (4.5.1.2 / 4.5.2)
เอ.ไอ. เทคโนโลยี จํากัด A. I.
56 หมู 9 ถ.ลาดหลุมแกว ต.คู
ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอนการ
TECHNOLOGY COMPANY
บางหลวง อ.ลาดหลุมแกว จ. ออกแบบระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม
ไทย
LIMITED
ปทุมธานี
การปฏิบัตงานดวยสมองกลเอง (4.5.1.1)
เอ็น ไอ (ประเทศไทย) จํากัด N I 115 หมู 1 ต.โคกมวง อ.ภาชี จ.
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพและการซอมแซม
ญี่ปุน
(THAILAND) COMPANY LIMITED
พระนครศรีอยุธยา
แมพิมพ (4.5.2)
119 ซ.สีมวงอนุสรณ ถ.สุทธิสาร
ไพรมัส จํากัด PRIMUS COMPANY
วินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
ผลิตอุปกรณเครื่องจักร (4.5.3)
ไทย
LIMITED
กรุงเทพฯ
เนทช (ประเทศไทย) จํากัด
25/22,24 หมู 12 ถ.ลําลูกกา ต.
NETZSCH (THAILAND) COMPANY บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา จ.
ผลิตปมอุตสาหกรรม (4.5.3)
ไทย, เยอรมนี
LIMITED
ปทุมธานี
แดยู โมลด (ประเทศไทย) จํากัด
500/69 หมู 2 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวก ผลิตแมพิมพการซอมแซมแมพิมพที่ผลิตเอง
DAYOU MOLD (THAILAND)
เกาหลีใต
แดง จ.ระยอง
และการซอมแซมแมพิมพ (4.5.2)
COMPANY LIMITED
ผลิตระบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอนการ
เซอรวิสโซลูชั่น จํากัด SERWICE 25/11 หมู 11 ต.บางมวง อ.บาง
ออกแบบระบบอัตโนมัติ และระบบควบคุม
ไทย
SOLUTION COMPANY LIMITED
ใหญ จ.นนทบุรี
การปฏิบัตงานดวยสมองกลเอง (4.5.1.1)

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

วันอนุมัติ
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
7 วันจันทร ที่ 22 กุมภาพันธ 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
7 วันจันทร ที่ 22 กุมภาพันธ 2564
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
8/2564 วันจันทรที่ 1 มีนาคม 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
8/2564 วันจันทรที่ 1 มีนาคม 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
8/2564 วันจันทรที่ 1 มีนาคม 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
9/2564 วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
9/2564 วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
10/2564 วันจันทรที่ 15 มีนาคม 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
12/2564 วันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
14 วันจันทรที่ 19 เมษายน 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
14 วันจันทรที่ 19 เมษายน 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
15 วันจันทรที่ 26 เมษายน 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
16 วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
16 วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
17 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564
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โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ป 2564 จํานวน 60 โครงการ (ตอ)
ลําดับ
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สถานที่ติดตอ

บริษัท

ผลิตภัณฑ/
ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การรวมทุน

โรแลนด ดิจิตอล กรุป (ไทยแลนด) จํากัด 30/122 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรม (4.5.3)
ญี่ปุน
ROLAND DIGITAL GROUP
สินสาคร ต.โคกขาม
วี.พี.เอส.อีควิปเมนท จํากัด V. P. S. 1334/354-356 ซ.พระราม 3
ผลิตเกียรฝาก (4.5.2)
ไทย
28
EQUIPMENT COMPANY LIMITED
ซอย 56 แขวงชองนนทรี
สวิทซ เฟลคซ เพลท-เมคคิ่ง จํากัด
30/119 หมู 1 ต.โคกขาม อ.เมือง
ผลิตชิ้นสวนเครื่องจักร (4.5.2)
ไทย
SWITCH FLEX PLATE-MAKING
29
จ.สมุทรสาคร
COMPANY LIMITED
ซูดอง โมลด (ประเทศไทย) จํากัด
386/4 ถ.ประชาอุทิศ แขวงหวย ผลิตแมพิมพและการซอมแซมแมพิมพที่ ไทย,ฮองกง,จีน
XUDONG MOLD (THAILAND)
30
ขวาง เขตหวยขวาง
ผลิตเอง (4.5.2)
,ญีป่ ุน
COMPANY LIMITED

27

31

โอเทค (ไทยแลนด) จํากัด OTEC
(THAILAND) COMPANY LIMITED

258 หมู 2 ต.คลองจิก อ.บางปะ ผลิตอุปกรณขุดเจาะและซอมแซมอุปกรณที่
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ผลิตเอง (4.5.2)

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอนการ
ฮารุ ซิสเต็ม ดีเวล็อปเมนต (ไทยแลนด)
47/20 หมู 1 ต.คลองประเวศ อ.
ออกแบบระบบอัตโนมัติ และระบบควบคุม
32 จํากัด HARU SYSTEM DEVELOPMENT
บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
(THAILAND) COMPANY LIMITED
การปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง (4.5.1.1)
เอ็มซีเค คอรปอเรชั่น จํากัด MCK 9/8 หมู 2 ต.วัดชลอสุขาภิบาลอ.
ผลิตแมพิมพ (4.5.2)
33
CORPORATION COMPANY LIMITED
บางกรวย จ.นนทบุรี
114 หมู 19 ถ.นวนคร 19 ต.
ซุปเปอรเทป จํากัด SUPER TAPE
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพ แมพิมพ และการ
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
34
COMPANY LIMITED
ซอมแซมแมพิมพ (4.5.2)
ปทุมธานี
300/68 ซ.ฉลองกรุง 2 ถ.ฉลอง
ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอน
เอ็กซเปอรต ออโตเมชั่น จํากัด EXPERT
กรุง แขวงลําปลาทิว เขต
ออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงานดวย
35
AUTO MATION COMPANY LIMITED
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
สมองกลเอง (4.5.1.2)
ไทย เดลิกา จํากัด THAI DELICA 789/190 หมู 1 ต.หนองขาม อ. ผลิตอุปกรณสําหรับตัดวัชพืชทางการเกษตร
36
(4.5.2)
COMPANY LIMITED
ศรีราชา จ.ชลบุรี
บีเคเค ควอลิตี้ บรัช จํากัด BKK
9/579 ซ.ลาดปลาเคา 78 แขวง
ผลิตชิ้นสวนเครื่องจักร (4.5.2)
37
QUALITY BRUSH COMPANY LIMITED อนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอนการ
แมน้ําเมคคานิกา จํากัด MENAM
499 หมู 6 ต.บางเพรียง อ.บาง
ออกแบบระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม
38
MECHANIKA COMPANY LIMITED
บอ จ.สมุทรปราการ
การปฏิบัตงานดวยสมองกลเอง (4.5.1.1)
ไฮไมล (ไทยแลนด) จํากัด HIMILE
7/497 หมู 6 ต.มาบยางพร อ. ผลิตแมพิมพสําหรับยางรถยนต (4.5.2) การ
39
ปฏิบัตงานดวยสมองกลเอง (4.5.1.1)
(THAILAND) COMPANY LIMITED
ปลวกแดง จ.ระยอง
160,163 หมู 5 ถ.ฉะเชิงเทราผลิต ALUMINIUM EXTRUSION
ฟอรมูลาอุตสาหกรรม จํากัด FORMULA
พนมสารคาม ต.เมืองใหม อ.ราช PROFILE, TRUCK REFRIGERATOR และ
40
INDUSTRIES COMPANY LIMITED
RECEIVER DRIER (2.15 / 4.5.2 / 4.8.17)
สาสน จ.ฉะเชิงเทรา
เซอรมา แมซินเนอรี่ (ไทยแลนด) จํากัด
67/28 หมู 8 ต.ทับมา อ.เมือง จ.
ผลิตเครื่องจักร (4.5.2)
41 ZERMA MACHINERY (THAILAND)
ระยอง
COMPANY LIMITED
เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิรค จํากัด
259/83 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระ
(มหาชน) K. W. METAL WORK
ผลิตชิ้นสวนรถทางการเกษตร (4.5.2)
42
โขนงเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

วันอนุมัติ
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 17 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 19 วันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 20 วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 20 วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2565

ญี่ปุน

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 18 วันอังคารที่ 1
มิถุนายน 2564

ไทย , ญี่ปุน

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 22 วันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2564

ไทย

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 22 วันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2564

ไทย

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 22 วันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2564

ไทย

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 22 วันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2564

ญี่ปุน
ไทย

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 23 วันจันทรที่ 21 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 24 วันจันทรที่ 28 มิถุนายน 2564

ไทย

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 28 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

จีน

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 28 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

ไทย

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 28 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

ไทย

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 31 วันจันทรที่ 16 สิงหาคม 2564

ไทย

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ
ครั้งที่ 34 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

Research and Technology

ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง ปี 2564

โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ป 2564 จํานวน 60 โครงการ (ตอ)
ลําดับ

บริษัท

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดตอ

ผลิตภัณฑ/
ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การรวมทุน

วันอนุมัติ

43

ยังไมไดจัดตั้งบริษัท

(จ.พระนครศรีอยุธยา) ไมระบุ

ผลิตชิ้นสวนเครื่องจักร (4.5.2)

สิงคโปร

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 28 วันอังคารที่ 7 กันยายน
2564

44

เวลบอท จํากัด WELBOT COMPANY
LIMITED

81 หมู 9 ต.ดอนขอย อ.
กําแพงแสน จ.นครปฐม

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอนการ
ออกแบบระบบอัตโนมัติและระบบ
ควบคุมการปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง
(4.5.1.1)

ไทย

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 35 วันจันทรที่ 13 กันยายน 2564

45
46
47

48

49
50
51
52

โตยามา (ไทยแลนด) จํากัด TOYAMA
(THAILAND)COMPANY LIMITED
เซจิน พรีซิชั่น จํากัดSEJIN
PRECISIONCOMPANY LIMITED
คูโบตา พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ (ประเทศ
ไทย) จํากัด KUBOTA PRECISION
MACHINERY (THAILAND) COMPANY
LIMITED

อามูนีล (ประเทศไทย) จํากัด AMUNEAL 54/13 หมู 9 ต.บางมวง อ.บาง
(THAILAND) COMPANY LIMITED
ใหญ จ.นนทบุรี
มูราตะ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)
จํากัด MURATA ELECTRONICS
(THAILAND) COMPANY LIMITED

54

ยังไมไดจัดตั้งบริษัท

56

219/24 หมู 6 นิคมอุตสาหกรรม ผลิต HST TRANSMISSIONASSEMBLY
ปนทอง 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ. และชิน้ สวนของ HSTTRANSMISSION
ASSEMBLY (4.5.2)
ชลบุรี

ญี่ปุน

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอนการ
ออกแบบระบบอัตโนมัติ และระบบ
เทอรมาเทค จํากัด THEMATECH
33/40 หมู 10 ต.บางปลา อ.บาง ควบคุมการปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง
ไทย
COMPANY LIMITED
พลี จ.สมุทรปราการ
และเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอน
ออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงาน
ดวยสมองกลเอง (4.5.1.1 / 4.5.1.2)
54/2 หมู 9 ซ.กันตนา ถ.บางใหญซี. ซี. เอส. แอดวานซ เทค จํากัดC.C.S.
บางคูลัด ต.บางมวง อ.บางใหญ จ. ผลิตชิ้นสวนของเครื่องจักร (4.5.2) ไทย ,อินเดีย
ADVANCE TECH COMPANY LIMITED
นนทบุรี
แดยู โมลด (ประเทศไทย) จํากัด DAYOU
500/69 หมู 2 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวก ผลิตแมพิมพ การซอมแซม-แมพิมพที่
MOLD (THAILAND) COMPANY
เกาหลีใต
แดง จ.ระยอง
ผลิตเอง (4.5.2)
LIMITED
60/84 หมู 19 ซอย 19 ถ.
โซดิก (ประเทศไทย) จํากัด SODICK
ผลิตเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรม
พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง
ญี่ปุน
(THAILAND) COMPANY LIMITED
(4.5.2)
หลวง จ.ปทุมธานี

53

55

868 หมู 2 ต.แพรกษาใหม อ.บาง
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ผลิตแมพิมพ (4.5.2)
ไตหวัน
เสาธง จ.สมุทรปราการ
ที่ 35 วันจันทรที่ 13 กันยายน 2564
171 หมู 4 ต.หนองปลาไหลอ.บาง ผลิตแมพิมพ และการซอมแซมแมพิมพ
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ไทย, เกาหลี
ละมุง จ.ชลบุรี
(4.5.2)
ที่ 37 วันจันทรที่ 27 กันยายน 2564

ผลิตชิ้นสวนของเครื่องจักร (4.5.2)

ไทย,สหรัฐอเม
ริกา

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 38 วันจันทรที่ 4 ตุลาคม 2564

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 40 วันจันทรที่ 18 ตุลาคม 2564
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 33 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม
2564
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 41 วันจันทรที่ 25 ตุลาคม 2564
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 41 วันจันทรที่ 25 ตุลาคม 2564
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 34 วันอังคารที่ 2
พฤศจิกายน 2564

63 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ผลิต LARGE LARGE HOLDING PLATE
ญี่ปุน
หมู 4 ทางหลวงหมายเลข 11 ต.
(4.5.2)
ที่ 43 วันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564
บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน
ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอนการ
ออกแบบระบบอัตโนมัติและระบบ
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
(จ.ระยอง)ไมระบุ
ควบคุมการปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง ไตหวัน ,จีน
ที่ 43/2564 วันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564
และซอมแซมเครื่องจักรที่ผลิตเอง
(4.5.1.1 / 4.2.2)

ทีเอส โมลิเมอร จํากัด TS MOLYMER 662 หมู 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม
COMPANY LIMITED
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ผลิตเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรม
(4.5.3)

ญี่ปุน

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 45 วันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
บลู เทค จํากัด BLUE TECH COMPANY 613 หมู 5 ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง ผลิตแมพิมพ การซอมแซมแมพิมพที่ผลิต
ไทย ,เกาหลีใต
จ.ระยอง
เองและชิ้นสวนเครื่องจักร (4.5.2)
ที่ 45 วันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564
LIMITED

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

Research and Technology

ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง ปี 2564

โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ป 2564 จํานวน 60 โครงการ (ตอ)
ลําดับ

บริษัท

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดตอ

ผลิตภัณฑ/
ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การรวมทุน

วันอนุมัติ

เอเชียรับเบอรอิควิพเมนท อินเทลลิเจนทแมนู
แฟคเจอริ่ง จํากัด ASIA RUBBER
888 หมู 2 ต.สํานักทอง อ.เชิง ผลิตเครื่องจักรและชิ้นสวนเครื่องจักร
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ
ไทย
57
EQUIPMENT INTELLIGENT
เนิน จ.ระยอง
สําหรับอุตสาหกรรม (4.5.2)
ครั้งที่ 46 วันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน 2564
MANUFACTURING COMPANY LIMITED
ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอนการ
1 ซ.เจริญรัถ 19 ถ.เจริญรัถ
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ออกแบบระบบอัตโนมัติและระบบ
เอเชีย บอยเลอร จํากัด ASIA BOILER
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
โครงการ ครั้งที่ 39 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม
ไทย
58
ควบคุมการปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง
COMPANY LIMITED
กรุงเทพฯ
2564
(4.5.1.1)
ผลิตระบบระบายความรอนแบบแผง
7/284 หมู 6 นิคม
แอร เรดิเอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด AIR
คอยลขนาดใหญ-แผงระบายความรอน
อุตสาหกรรม -อมตะซิตี้ ต.
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ
RADIATORS (THAILAND) COMPANY
แบบคอยลขนาดใหญ และชิ้นสวนระบบ- ออสเตรเลีย
59
มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.
ครัง้ ที่ 48 วันจันทรที่ 13 ธันวาคม 2564
LIMITED
ระบายความรอนแบบคอยลขนาดใหญ
ระยอง
(4.5.2)
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ
ยังไมไดจัดตั้งบริษัท
(จ.ระยอง) ไมระบุ
ซอมแซมแมพิมพ (4.5.2)
จีน
60
ครั้งที่ 49 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

