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3ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2565 ปรับดีข้ึนจากเดือนกอน ตามภาคบริการท่ีปรับตัวดีข้ึนตอเนื่อง

สอดคลองกับจํานวนนักทองเท่ียว ตางชาติท่ีเพ่ิมข้ึนหลังการผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและมาตรการจํากัด

การเดินทางระหวางประเทศ รวมท้ัง การลงทุนภาคเอกชนท่ีปรับเพ่ิมข้ึนสอดคลองกับการฟนตัวของการผลิต

ภาคอุตสาหกรรม สําหรับการใชจายภาครัฐขยายตัว จากรายจายประจําเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม การบริโภค

ภาคเอกชนและการสงออกสินคาปรับลดลงบางหลังจากท่ีเรงไป ในชวงกอนหนา 

การบริโภคภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวทรงตัวใกลเคียงกับเดือนกอน โดยปรับดีข้ึนในแทบทุก หมวด

ยกเวนการใชจายในหมวดสินคาคงทน เปนผลจากปญหาการขาดแคลนชิ้นสวนการผลิตทําใหไมสามารถสงมอบรถยนต

ได ขณะท่ีความเชื่อม่ันผูบริโภคทยอยปรับดีข้ึนตามการสถานการณการระบาดของ COVID-19 ท่ีมีแนวโนมดีข้ึน

ตอเนื่อง และ การเปดรับนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมากข้ึน

การลงทุนภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับเพ่ิมข้ึนตอเนื่องจากเดือนกอน จากท้ังการลงทุนดาน 

เครื่องจักรและอุปกรณ และการลงทุนดานการกอสราง สอดคลองกับการฟนตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ

เศรษฐกิจ โดยรวม 

มูลคาการสงออกสินคา ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลงเล็กนอยจากเดือนกอน ตามการสงออก 

เครื่องใชไฟฟาท่ีปรับลดลงหลังจากท่ีเรงไปในชวงกอนหนา นอกจากนี้ การสงออกชิ้นสวนและยานยนตปรับลดลงจาก

การ ขาดแคลนชิ้นสวนการผลิตของรถยนตนั่ง อยางไรก็ดี การสงออกสินคาในหลายหมวด อาทิ สินคาเกษตร โลหะ 

ผลิตภัณฑ ปโตรเลียม เพ่ิมข้ึนตามอุปสงคประเทศคูคาท่ียังขยายตัว 

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนอยางตอเนื่อง โดยราคาสินคาเกษตรขยายตัวจาก 1) ราคา

ปศุสัตว โดยเฉพาะราคาสุกรและไกเนื้อตามตนทุนการผลิตท่ีสูงเปนสําคัญ และ  2) ราคาปาลมน้ํามัน สอดคลองกับ

ราคาน้ํามันปาลมในตลาดโลกท่ีอยูในระดับสูง ประกอบกับอุปทานคงคางในประเทศอยูในระดับต่ํา ดานปริมาณผลผลิต

สินคาเกษตรขยายตัว จากผลไมและขาวเปลือกเปนสําคัญ เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออํานวยตอการเพาะปลูก

ภาวะเศรษฐกิจไทย เดอืนมถุินายนปี 2565
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
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ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

การบริโภคภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวทรงตัวใกลเคียงกับเดือนกอน โดยปรับดีข้ึนใน

แทบทุก 

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนอยางตอเนื่อง 

การลงทุนภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับเพ่ิมข้ึนตอเนื่องจากเดือนกอน 

มูลคาการสงออกสินคา ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลงเล็กนอยจากเดือนกอน 
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะเศรษฐกิจไทย เดอืนมถุินายนปี 2565

ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล เดอืนมถุินายนปี 2565
Mill Baht Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2564 33,018 31,998 36,344 36,339 37,893 37,940 37,217 44,035 40,599 36,468 40,128 43,224

2565 42,957 36,988 39,252 36,945 37,573 43,849

Export

2564 17,935 19,862 21,521 19,359 19,608 22,625 20,017 21,569 27,449 23,436 21,704 23,520

2565 21,254 22,972 26,760 20,615 24,704 26,081

มูลคาการคาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 43,849 ลานบาท

โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 4,266

ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 14.6 และ

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน ขยายตัวรอยละ 4.4 ดานหมวด

เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 34,749 ลานบาท 

ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 18.4 และเมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกับปกอน ขยายตัวรอยละ 20.4 ในขณะท่ี หมวดเครื่องมือ

กล มีมูลคาอยูท่ี 4,835 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอน

หนา รอยละ 7.4 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน หดตัวรอยละ 

3.0

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 26,081 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูท่ี 3,135 ลานบาท หดตัว

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 0.4 และเทียบกับชวงเดียวกับป

กอน หดตัวรอยละ 21.4 ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี

มูลคาอยูท่ี 19,934 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา

รอยละ 6.0 และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน รอยละ 

27.0 ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 3,012 ลานบาท 

ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา รอยละ 9.6 และขยายตัวเมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกับปกอนรอยละ2.6

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดุล

อยูท่ี 17,768 ลานบาท 
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 4,266 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนารอยละ 14.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน 

ขยายตัวรอยละ 4.4 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก 

เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 2,186  ลานบาท    

การสงออก  มีมูลคาอยูท่ี 3,135 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนารอยละ 0.4 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน หด

ตัวรอยละ 21.4 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก  

แทรกเตอรและสวนประกอบ อยูท่ี 1,199 ลานบาท     

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 1,131 ลานบาท

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เดอืนมถุินายนปี 2565

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

Import

2564 2,868 2,814 3,363 3,818 3,937 4,088 3,443 4,129 4,272 4,008 4,519 3,564

2565 4,278 3,396 3,432 4,237 3,721 4,266

Export

2564 3,740 3,210 3,692 3,215 3,791 3,991 3,652 3,632 4,250 3,721 3,881 3,094

2565 3,866 3,851 3,776 3,289 3,147 3,135
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 34,749 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนารอยละ 18.4 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอน

หนารอยละ 20.4 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

สูบลม/อัดลม และสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม

ท่ัวไป) อยูท่ี 4,401 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 19,934 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนารอยละ 6.0 และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวง

เดียวกับปกอน รอยละ 27.0 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด 

ไดแก เครื่องจักรงานดิน (เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง) อยูท่ี 

3,272 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 14,815 ลานบาท

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม เดอืนมถุินายนปี 2565

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

Import

2564 25,911 25,234 28,583 27,991 29,399 28,866 29,024 34,483 30,613 27,573 30,280 34,546

2565 33,192 28,757 30,504 28,167 29,350 34,749

Export

2564 12,380 14,589 14,611 13,910 13,277 15,698 13,867 15,553 20,121 17,123 15,250 17,712

2565 14,768 16,573 19,858 14,590 18,808 19,934
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 4,835 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนารอยละ 7.4 และหดตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา

รอยละ 3.0 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสงูสุด ไดแก หีบแบบหลอ

แกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) อยูท่ี 1,463 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 3,012 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนา รอยละ 9.6 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา

รอยละ 2.6 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก  เครื่องมือ

กล กลึงโลหะ (เครื่องมือกล) อยูท่ี 592 ลานบาท 

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดลุอยู

ท่ี 1,754 ลานบาท

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองมอืกล เดอืนมถุินายนปี 2565

Machine 

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

Import

2564 4,239 3,952 4,399 4,530 4,558 4,986 4,750 5,423 5,714 4,888 5,329 5,115

2565 5,487 4,835 5,316 4,540 4,503 4,835

Export

2564 1,814 2,064 3,219 2,235 2,539 2,936 2,497 2,385 3,078 2,591 2,574 2,713

2565 2,620 2,548 3,127 2,736 2,749 3,012
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ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 6 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โครงการที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุนจาก BOI เดอืนมถุินายน ปี 2565

ลําดับ บริษัท
ที่ตั้งโครงการ/

สถานที่ติดตอ
ผลิตภัณฑ/ประเภทกิจการ

สัญชาต/ิ 

การรวม

ทุน

วันอนุมัติ

1

วี.ซี.เอส. (ไทยแลนด) 

จํากัด V.C.S. (THAILAND)  

COMPANY LIMITED

(จ.ฉะเชิงเทรา) 8 หมู 

3 ต.หนองจอก อ.

บางปะกง จ.

ฉะเชิงเทรา

วี.ซี.เอส. (ไทยแลนด) จํากัด V.C.S. 

(THAILAND)  COMPANY LIMITED
ไทย

ผลการประชุมคณะทํางาน

พิจารณาโครงการ คร้ังที่ 

22/2565 วันจันทรที่ 6 

มิถุนายน 2565

2

นิตโต โคกิ อินดัสทรีย 

(ประเทศไทย) จํากัด 

NITTO KOHKI 

INDUSTRY (THAILAND) 

COMPANY LIMITED

(จ.

พระนครศรีอยุธยา)

64,64/1 หมู 9 สวน

อุตสาหกรรม โรจนะ 

ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.

อุทัย จ.

พระนครศรีอยุธยา

ผลิตขอตอสําหรับทอจายแกส และของเหลว 

เคร่ืองอัดอากาศ หรือกาซ และอุปกรณ ของ

เคร่ืองอัดอากาศหรือกาซ (4.5.2 / 4.5.3)

ไทย ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางาน

พิจารณาโครงการ คร้ังที่ 

23/2565 วันจันทรที่ 13 

มิถุนายน 2565

3

เค.เอส โมลด พารท จํากัด 

K.S. MOULD PART 

COMPANY LIMITED

(จ.ขอนแกน) 64/1 

หมู 2 ถ.สุวินทวงศ 

ต.คลองนครเนื่องเขต 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เค.เอส โมลด พารท จํากัด K.S. MOULD 

PART COMPANY LIMITED
ญี่ปุน ไทย

ผลการประชุมคณะทํางาน

พิจารณาโครงการ คร้ังที่ 

23/2565 วันจันทรที่ 13 

มิถุนายน 2565

4

ที.เอ.โอ.บางกอก คอร

ปอเรชั่น จํากัด 

T.A.O.BANGKOK 

CORPORATION 

COMPANY LIMITED

(จ.สมุทรสาคร) 

30/11 นิคม

อุตสาหกรรม-สิน

สาคร หมู 1 ต.โคก

ขาม อ.เมือง จ.

สมุทรสาคร

ผลิตอุปกรณสําหรับเคร่ืองพิมพแพด (4.5.2) ไทย

ผลการประชุมคณะทํางาน

พิจารณาโครงการ คร้ังที่ 

24/2565 วันจันทรที่ 20 

มิถุนายน 2565

5

โนดะ (ไทยแลนด) จํากัด

NODA (THAILAND) 

COMPANY LIMITED

(จ.สมุทรปราการ) 

55/53 หมู 15 ต.

บางเสาธง อ.บางเสา

ธง จ.สมุทรปราการ

โนดะ (ไทยแลนด) จํากัด NODA 

(THAILAND) COMPANY LIMITED
ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางาน

พิจารณาโครงการ คร้ังที่ 

25/2565 วันจันทรที่ 27 

มิถุนายน 2565

6

อาบาเทก (เอเชีย) จํากัด 

(มหาชน) ABATEK (ASIA) 

PUBLIB COMPANY 

LIMITED

(จ.สมุทรปราการ) 

946 หมู 4 ถ.นิคม

อุตสาหกรรม-บางปู 

ต.แพรกษา อ.เมือง

จ.สมุทรปราการ

ผลิตชิ้นสวน ELECTRONIC CONTROL 

AND MEASUREMENT  สําหรับยานพาหนะ 

และแมพิมพ (5.4.4 / 4.5.2)

ไทย 

สวิตเซอรแ

ลนด

ผลการประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณา

โครงการ คร้ังที่ 21/2565 

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 

2565
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Research and Technology

Article Title Research Review in IOT Based Smart Tractor for Field Monitoring and Ploughing

Author S. Tharik Ahamed*, T. Vishnu, M. Arun Avinash, M. Gopi, A. Ranjith Raj, S. Paramaguru, P. Jothi 

Palavesam, R. Rekha, N. Baskar Department of Mechanical Engineering, Saranathan College of 

Engineering, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

Year 2021

Abstract Internet of Things (IOT) is a terminology that describes the interconnections of daily life routine 

through internet. In IOT concept, device and object is connected to each other. The rapid growth of this 

technology which moved the industry from statistical to quantitative approaches. IOT is also used for smart 

agriculture. We integrate IOT with smart tractor. It makes the entire system smart. Smart tractor is an autonomous 

vehicle which is the integration of electronic components. It performs the work efficiently, smartly control, 

ensures the safe agriculture and suitable for human being. Now, due to increase in population, demands are also 

increasing. It is essential to implement the smart tractor in the field of agriculture to obtain a maximum output for 

farmers. We use smart tractor for sensing the soil colour and perform the ploughing process. Here, plough tool 

will be used for ploughing. It is a fully autonomous vehicle thereby several actions are executed automatically by 

voice commands. Activities are controlled by Personal Computer (PC) or mobile phone associated with internet 

facility and the operation will be performed by electronic components such as colour sensor, nodemcu, 

servomotors. These adjustments in farming are shaking the current agrarian strategies and making new chances

along a scope of difficulties.

Internet of Things (IOT) เปนคําศัพทท่ีอธิบายการเช่ือมตอระหวางกิจวัตรประจําวันในชีวิตประจําวันผาน

อินเทอรเน็ต ในแนวคิด IOT อุปกรณเช่ือมตอกัน การเติบโตอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีน้ีซึ่งยายอุตสาหกรรมจากวิธีการทางสถิติไปสูเชิง

ปริมาณ IOT ยังใชสําหรับการเกษตรอัจฉรยิะ เรารวม IOT เขากับรถแทรกเตอรอัจฉริยะ มันทําใหท้ังระบบฉลาด สมารทแทรคเตอรเปน

ยานยนตไรคนขับซึ่งเปนการรวมสวนประกอบอิเลก็ทรอนิกส ทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพ ควบคุมอยางชาญฉลาด รับรองความ

ปลอดภัยทางการเกษตรและเหมาะสมกับมนุษย ตอนน้ีเน่ืองจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน ความตองการก็เพ่ิมข้ึนเชนกัน จําเปนตองใช

รถแทรกเตอรอัจฉรยิะในดานการเกษตรเพ่ือใหไดผลผลิตสงูสุดสําหรบัเกษตรกร เราใชสมารทแทรคเตอรในการตรวจจับสีดินและ

ดําเนินการไถพรวน ท่ีน่ีจะใชเครื่องมือไถสําหรับการไถพรวน เปนยานพาหนะท่ีขับเคลื่อนอัตโนมัตโิดยสมบูรณ ดังน้ันการกระทําหลาย

อยางจะดําเนินการโดยอัตโนมัติดวยคําสั่งเสียง กิจกรรมจะถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) หรือโทรศัพทมือถือท่ีเก่ียวของ

กับสิ่งอํานวยความสะดวกทางอินเทอรเน็ต และการดําเนินการจะดําเนินการโดยสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส เชน เซ็นเซอรสี, 

nodemcu, เซอรโวมอเตอร 

Source 10.9790/9622-1102013238

Keywords Smart Agriculture, Autonomous Vehicle, Internet of Things.
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ท่ีมา : RYT9

ขา่วสารอตุสาหกรรม
เอสเคเอฟ เปดศูนยบริการปรับปรุงสภาพตลับลูกปนรถไฟแหงแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เอสเคเอฟ มาเลเซีย (SKF Malaysia Sdn. Bhd.) ประกาศเปดศูนยบริการปรับปรุงสภาพตลับลูกปนรถไฟแหงแรก เพ่ือตอบสนองความ

ตองการดานการบํารุงรักษาและการบริการของอุตสาหกรรมรถไฟท่ีกําลังเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และใชประโยชนจาก

เศรษฐกิจหมุนเวียนอยางเต็มท่ี ศูนยบริการแหงน้ีตั้งอยูท่ีโรงงานของเอสเคเอฟในเมืองนิไล รัฐเนเกรีเซมบิลัน ประเทศมาเลเซีย โดย

ใหบริการปรับปรุงสภาพตลับลูกปนเม็ดเรียว (TBU) และตลับลูกปนเม็ดทรงกระบอก (CRU) ของรถไฟโดยสารและรถไฟบรรทุกสินคา

คุณมานิช บัตนาการ (Manish Bhatnagar) ประธานเอสเคเอฟประจําอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลาววา "ผูประกอบกิจการ

รถไฟกําลังมองหาโซลูชันท่ียั่งยืนในการใชงาน การบํารุงรักษา และการซอมแซมช้ินสวนรถไฟ ความเช่ียวชาญของเราในการปรับปรุง

สภาพตลับลูกปนตามมาตรฐานเอสเคเอฟ พรอมขอไดเปรียบดานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตนทุน และการประหยัดเวลา ทําใหเรา

อยูในสถานะท่ีแข็งแกรงในการตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมรถไฟท่ีกําลังเติบโตอยางตอเน่ืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต“

คุณเอรนัน บูรบอตต (Hern?n Bourbotte) ผูจัดการเอสเคเอฟประจาํประเทศมาเลเซีย กลาววา "ศูนยบริการปรับปรุงสภาพตลับลูกปน

รถไฟแหงใหมน้ีตอกย้ําถึงความมุงมั่นของเราในการขยายธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย โดยชวยใหเรามี

บทบาทเชิงรุกในการเรงพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟอยางยั่งยืน และมีสวนในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนและระบบนิเวศการขนสงของ

ประเทศ ซึ่งเปนหน่ึงในวาระสําคัญของรัฐบาลตามท่ีระบุไวในแผนพัฒนามาเลเซีย (Malaysia Plan) ฉบับท่ี 12 ป 2564-2568 เราตั้งตา

รอท่ีจะรวมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมรถไฟเพ่ือเดินหนาเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียนตอไป"

อานตอไดท่ี : https://www.ryt9.com/s/anpi/3341149



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอมูลและวิเคราะหอุตสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ตอ 110

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ติดตอทีมงาน MIU ไดท่ี โทร 02-712-4402-7 ตอ 110
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