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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนมิถุนายนปี 2565
เศรษฐกิจไทยในเดื อนมิถุนายน 2565 ปรับ ดีข้ึนจากเดือนกอน ตามภาคบริ การที่ ปรับตัว ดีขึ้นต อเนื่อง
สอดคลองกับจํานวนนักทองเที่ยว ตางชาติที่เพิ่มขึ้นหลังการผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและมาตรการจํากัด
การเดิ น ทางระหว า งประเทศ รวมทั้ ง การลงทุ น ภาคเอกชนที่ ป รับ เพิ่ ม ขึ้น สอดคล อ งกั บ การฟ น ตั ว ของการผลิ ต
ภาคอุ ตสาหกรรม สํ าหรั บ การใช จ า ยภาครั ฐ ขยายตั ว จากรายจ ายประจํ าเปน สํา คัญ อยา งไรก็ ตาม การบริโ ภค
ภาคเอกชนและการสงออกสินคาปรับลดลงบางหลังจากที่เรงไป ในชวงกอนหนา
การบริโภคภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวทรงตัวใกลเคียงกับเดือนกอน โดยปรับดีขึ้นในแทบทุก หมวด
ยกเวนการใชจายในหมวดสินคาคงทน เปนผลจากปญหาการขาดแคลนชิ้นสวนการผลิตทําใหไมสามารถสงมอบรถยนต
ได ขณะที่ความเชื่อมั่นผูบริโภคทยอยปรับดีขึ้นตามการสถานการณการระบาดของ COVID-19 ที่มีแนวโนมดีขึ้น
ตอเนื่อง และ การเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติที่มากขึ้น
การลงทุนภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอน จากทั้งการลงทุนดาน
เครื่องจักรและอุปกรณ และการลงทุนดานการกอสราง สอดคลองกับการฟนตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจ โดยรวม
มู ล ค า การส ง ออกสิ น ค า ที่ ข จั ด ป จ จั ย ฤดู ก าลแล ว ปรั บ ลดลงเล็ ก น อ ยจากเดื อ นก อ น ตามการส ง ออก
เครื่องใชไฟฟาที่ปรับลดลงหลังจากที่เรงไปในชวงกอนหนา นอกจากนี้ การสงออกชิ้นสวนและยานยนตปรับลดลงจาก
การ ขาดแคลนชิ้นสวนการผลิตของรถยนตนั่ง อยางไรก็ดี การสงออกสินคาในหลายหมวด อาทิ สินคาเกษตร โลหะ
ผลิตภัณฑ ปโตรเลียม เพิ่มขึ้นตามอุปสงคประเทศคูคาที่ยังขยายตัว
รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนอยางตอเนื่อง โดยราคาสินคาเกษตรขยายตัวจาก 1) ราคา
ปศุสัตว โดยเฉพาะราคาสุกรและไกเนื้อตามตนทุนการผลิตที่สูงเปนสําคัญ และ 2) ราคาปาลมน้ํามัน สอดคลองกับ
ราคาน้ํามันปาลมในตลาดโลกที่อยูในระดับสูง ประกอบกับอุปทานคงคางในประเทศอยูในระดับต่ํา ดานปริมาณผลผลิต
สินคาเกษตรขยายตัว จากผลไมและขาวเปลือกเปนสําคัญ เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูก

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนมิถุนายนปี 2565
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
การบริโภคภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวทรงตัวใกลเคียงกับเดือนกอน โดยปรับดีขึ้นใน
แทบทุก
รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนอยางตอเนื่อง
การลงทุนภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอน

มูลคาการสงออกสินคา ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลงเล็กนอยจากเดือนกอน

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนมิถุนายนปี 2565

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพื่อสรางประโยชนของขอมูลตอการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://miu.isit.or.th
โทรศัพท : 02-712-4402-7

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เดือนมิถุนายนปี 2565
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

Apr

2564
2565

33,018 31,998 36,344 36,339
42,957 36,988 39,252 36,945

2564
2565

17,935 19,862 21,521 19,359
21,254 22,972 26,760 20,615

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Import
37,893 37,940 37,217 44,035 40,599 36,468 40,128 43,224
37,573 43,849
Export
19,608 22,625 20,017 21,569 27,449 23,436 21,704 23,520
24,704 26,081

มูลคาการคาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูที่ 43,849 ลานบาท
โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 4,266
ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 14.6 และ
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน ขยายตัวรอยละ 4.4 ดานหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 34,749 ลานบาท
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 18.4 และเมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกับปกอน ขยายตัวรอยละ 20.4 ในขณะที่ หมวดเครื่องมือ
กล มีมูลคาอยูที่ 4,835 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอน
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
หนา รอยละ 7.4 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน หดตัวรอยละ
3.0
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 26,081 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูที่ 3,135 ลานบาท หดตัว
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 0.4 และเทียบกับชวงเดียวกับป
กอ น หดตั ว รอ ยละ 21.4 ด า นหมวดเครื่ อ งจั ก รอุ ตสาหกรรม มี
มูลคาอยูที่ 19,934 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา
รอยละ 6.0 และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน รอยละ
27.0 ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูที่ 3,012 ลานบาท
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา รอยละ 9.6 และขยายตัวเมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกับปกอนรอยละ2.6
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 17,768 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เดือนมิถุนายนปี 2565
Agricultural M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2564
2565

2,868 2,814 3,363 3,818
4,278 3,396 3,432 4,237

2564
2565

3,740 3,210 3,692 3,215
3,866 3,851 3,776 3,289

May Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Import
3,937 4,088 3,443 4,129 4,272 4,008 4,519 3,564
3,721 4,266
Export
3,791 3,991 3,652 3,632 4,250 3,721 3,881 3,094
3,147 3,135

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 4,266 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนารอยละ 14.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอ น
ขยายตัว รอ ยละ 4.4 โดยสินค าที่ มีมูล คาการนําเขาสู งสุ ด ไดแ ก
เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูที่ 2,186 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 3,135 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนารอยละ 0.4 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน หด
ตั ว ร อ ยละ 21.4 โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออกสู ง สุ ด ได แ ก
วชีว้วนประกอบ
ัดทางเศรษฐกิ
จที่สลางนบาท
สัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
แทรกเตอรแตัละส
อยูที่ 1,199
ดุ ล การค า เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรของไทยในเดื อ นนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 1,131 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายนปี 2565
Industrial M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2564
2565

25,911 25,234 28,583 27,991
33,192 28,757 30,504 28,167

2564
2565

12,380 14,589 14,611 13,910
14,768 16,573 19,858 14,590

May Jun
Jul
Aug Sep Oct Nov Dec
Import
29,399 28,866 29,024 34,483 30,613 27,573 30,280 34,546
29,350 34,749
Export
13,277 15,698 13,867 15,553 20,121 17,123 15,250 17,712
18,808 19,934

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 34,749 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนารอยละ 18.4 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอน
หนารอยละ 20.4 โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง
สูบลม/อั ดลม และสวนประกอบ (เครื่องจักรใช ในอุ ตสาหกรรม
ทั่วไป) อยูที่ 4,401 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 19,934 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กั บ เดื อ นก อ นหน า ร อ ยละ 6.0 และขยายตั ว เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว ง
เดียวกับปกอน รอยละ 27.0 โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด
ตัวกชีรงานดิ
้วัดทางเศรษฐกิ
่สงสัญญาณบวกและต
ไดแก เครื่องจั
น (เครื่องจักรอุจตทีสาหกรรมก
อสราง) อยูที่ ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
3,272 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 14,815 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องมือกล เดือนมิถุนายนปี 2565
Machine
Tools

Jan

Feb

Mar

Apr

2564
2565

4,239 3,952 4,399 4,530
5,487 4,835 5,316 4,540

2564
2565

1,814 2,064 3,219 2,235
2,620 2,548 3,127 2,736

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Import
4,558 4,986 4,750 5,423 5,714 4,888 5,329 5,115
4,503 4,835
Export
2,539 2,936 2,497 2,385 3,078 2,591 2,574 2,713
2,749 3,012

มูลคาการคาเครื่องมือกล
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 4,835 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนารอยละ 7.4 และหดตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา
รอยละ 3.0 โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบแบบหลอ
แกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) อยูที่ 1,463 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 3,012 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนา รอยละ 9.6 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา
รอยละ 2.6 โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องมือ
วชี่อ้วงมืัดอทางเศรษฐกิ
่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
กล กลึงโลหะ ตั(เครื
กล) อยูที่ 592 ลจาที
นบาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุลอยู
ที่ 1,754 ลานบาท
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โครงการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เดือนมิถุนายน ปี 2565
โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 6 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ

บริษัท

1

วี.ซี.เอส. (ไทยแลนด)
จํากัด V.C.S. (THAILAND)
COMPANY LIMITED

2

3

4

5

6

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดตอ

ผลิตภัณฑ/ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การรวม
ทุน

วันอนุมัติ

(จ.ฉะเชิงเทรา) 8 หมู
ผลการประชุมคณะทํางาน
วี.ซี.เอส. (ไทยแลนด) จํากัด V.C.S.
3 ต.หนองจอก อ.
พิจารณาโครงการ ครั้งที่
ไทย
บางปะกง จ.
22/2565 วันจันทรที่ 6
(THAILAND) COMPANY LIMITED
ฉะเชิงเทรา
มิถุนายน 2565
(จ.
นิตโต โคกิ อินดัสทรีย พระนครศรีอยุธยา)
ผลการประชุมคณะทํางาน
64,64/1 หมู 9 สวน ผลิตขอตอสําหรับทอจายแกส และของเหลว
(ประเทศไทย) จํากัด
พิจารณาโครงการ ครั้งที่
NITTO KOHKI
อุตสาหกรรม โรจนะ เครื่องอัดอากาศ หรือกาซ และอุปกรณ ของ ไทย ญี่ปุน
23/2565 วันจันทรที่ 13
เครื่องอัดอากาศหรือกาซ (4.5.2 / 4.5.3)
INDUSTRY (THAILAND) ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.
มิถุนายน 2565
อุทัย จ.
COMPANY LIMITED
พระนครศรีอยุธยา
(จ.ขอนแกน) 64/1
ผลการประชุมคณะทํางาน
เค.เอส โมลด พารท จํากัด
หมู 2 ถ.สุวินทวงศ เค.เอส โมลด พารท จํากัด K.S. MOULD
พิจารณาโครงการ ครั้งที่
ญี่ปุน ไทย
K.S. MOULD PART
ต.คลองนครเนื่องเขต
23/2565 วันจันทรที่ 13
PART COMPANY LIMITED
COMPANY LIMITED
อ.เมืองจจ.ฉะเชิ
มิถุนายน 2565
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิ
ที่สงสังเทรา
ญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
(จ.สมุทรสาคร)
ที.เอ.โอ.บางกอก คอร
ผลการประชุมคณะทํางาน
30/11 นิคม
ปอเรชั่น จํากัด
อุตสาหกรรม-สิน
พิจารณาโครงการ ครั้งที่
ผลิตอุปกรณสําหรับเครื่องพิมพแพด (4.5.2)
ไทย
T.A.O.BANGKOK
24/2565 วันจันทรที่ 20
สาคร หมู 1 ต.โคก
CORPORATION
ขาม อ.เมือง จ.
มิถุนายน 2565
COMPANY LIMITED
สมุทรสาคร
(จ.สมุทรปราการ)
ผลการประชุมคณะทํางาน
โนดะ (ไทยแลนด) จํากัด
โนดะ (ไทยแลนด) จํากัด NODA
55/53 หมู 15 ต.
พิจารณาโครงการ ครั้งที่
ญี่ปุน
NODA (THAILAND)
บางเสาธง อ.บางเสา
25/2565 วันจันทรที่ 27
(THAILAND) COMPANY LIMITED
COMPANY LIMITED
ธง จ.สมุทรปราการ
มิถุนายน 2565
(จ.สมุทรปราการ)
ผลการประชุม
อาบาเทก (เอเชีย) จํากัด
ผลิตชิ้นสวน ELECTRONIC CONTROL
ไทย
946 หมู 4 ถ.นิคม
คณะอนุกรรมการพิจารณา
(มหาชน) ABATEK (ASIA)
อุตสาหกรรม-บางปู AND MEASUREMENT สําหรับยานพาหนะ สวิตเซอรแ โครงการ ครั้งที่ 21/2565
PUBLIB COMPANY
และแมพิมพ (5.4.4 / 4.5.2)
ลนด
ต.แพรกษา อ.เมือง
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน
LIMITED
จ.สมุทรปราการ
2565

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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Research and Technology
Article Title
Author

Research Review in IOT Based Smart Tractor for Field Monitoring and Ploughing
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 scopeตัofวชี
difficulties.
้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
Internet of Things (IOT) เปนคําศัพทที่อธิบายการเชื่อมตอระหวางกิจวัตรประจําวันในชีวิตประจําวันผาน
อินเทอรเน็ต ในแนวคิด IOT อุปกรณเชื่อมตอกัน การเติบโตอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีนี้ซึ่งยายอุตสาหกรรมจากวิธีการทางสถิติไปสูเชิง
ปริมาณ IOT ยังใชสําหรับการเกษตรอัจฉริยะ เรารวม IOT เขากับรถแทรกเตอรอัจฉริยะ มันทําใหทั้งระบบฉลาด สมารทแทรคเตอรเปน
ยานยนตไรคนขับซึ่งเปนการรวมสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ควบคุมอยางชาญฉลาด รับรองความ
ปลอดภัยทางการเกษตรและเหมาะสมกับมนุษย ตอนนี้เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ความตองการก็เพิ่มขึ้นเชนกัน จําเปนตองใช
รถแทรกเตอรอัจฉริยะในดานการเกษตรเพื่อใหไดผลผลิตสูงสุดสําหรับเกษตรกร เราใชสมารทแทรคเตอรในการตรวจจับสีดินและ
ดําเนินการไถพรวน ที่นี่จะใชเครื่องมือไถสําหรับการไถพรวน เปนยานพาหนะที่ขับเคลื่อนอัตโนมัตโิ ดยสมบูรณ ดังนั้นการกระทําหลาย
อยางจะดําเนินการโดยอัตโนมัติดวยคําสั่งเสียง กิจกรรมจะถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) หรือโทรศัพทมือถือที่เกี่ยวของ
กับสิ่งอํานวยความสะดวกทางอินเทอรเน็ต และการดําเนินการจะดําเนินการโดยสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส เชน เซ็นเซอรสี,
nodemcu, เซอรโวมอเตอร
Source
10.9790/9622-1102013238
Keywords
Smart Agriculture, Autonomous Vehicle, Internet of Things.
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ข่าวสารอุตสาหกรรม
เอสเคเอฟ เปดศูนยบริการปรับปรุงสภาพตลับลูกปนรถไฟแหงแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เอสเคเอฟ มาเลเซีย (SKF Malaysia Sdn. Bhd.) ประกาศเปดศูนยบริการปรับปรุงสภาพตลับลูกปนรถไฟแหงแรก เพื่อตอบสนองความ
ตองการดานการบํารุงรักษาและการบริการของอุตสาหกรรมรถไฟที่กําลังเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และใชประโยชนจาก
เศรษฐกิจหมุนเวียนอยางเต็มที่ ศูนยบริการแหงนี้ตั้งอยูที่โรงงานของเอสเคเอฟในเมืองนิไล รัฐเนเกรีเซมบิลัน ประเทศมาเลเซีย โดย
ใหบริการปรับปรุงสภาพตลับลูกปนเม็ดเรียว (TBU) และตลับลูกปนเม็ดทรงกระบอก (CRU) ของรถไฟโดยสารและรถไฟบรรทุกสินคา

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

คุณมานิช บัตนาการ (Manish Bhatnagar) ประธานเอสเคเอฟประจําอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลาววา "ผูประกอบกิจการ
รถไฟกําลังมองหาโซลูชันที่ยั่งยืนในการใชงาน การบํารุงรักษา และการซอมแซมชิ้นสวนรถไฟ ความเชี่ยวชาญของเราในการปรับปรุง
สภาพตลับลูกปนตามมาตรฐานเอสเคเอฟ พรอมขอไดเปรียบดานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตนทุน และการประหยัดเวลา ทําใหเรา
อยูในสถานะที่แข็งแกรงในการตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมรถไฟที่กําลังเติบโตอยางตอเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต“
คุณเอรนัน บูรบอตต (Hern?n Bourbotte) ผูจัดการเอสเคเอฟประจําประเทศมาเลเซีย กลาววา "ศูนยบริการปรับปรุงสภาพตลับลูกปน
รถไฟแหงใหมนี้ตอกย้ําถึงความมุงมั่นของเราในการขยายธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย โดยชวยใหเรามี
บทบาทเชิงรุกในการเรงพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟอยางยั่งยืน และมีสวนในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนและระบบนิเวศการขนสงของ
ประเทศ ซึ่งเปนหนึ่งในวาระสําคัญของรัฐบาลตามที่ระบุไวในแผนพัฒนามาเลเซีย (Malaysia Plan) ฉบับที่ 12 ป 2564-2568 เราตั้งตา
รอที่จะรวมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมรถไฟเพื่อเดินหนาเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียนตอไป"
อานตอไดที่ : https://www.ryt9.com/s/anpi/3341149

ที่มา : RYT9
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