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Garment Sector         

ประเทศคูค้่าชะลอการสั่งซ้ือสนิค้าเครื่องนุง่หม่ 

ติดลบ และรอลุ้นในคร่ึงปีหลังสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าจะปรับตัวดีขึ้น สต๊อก
สินค้าลดลง และมีการน าเข้าเพ่ิมขึ้น ซึ่งคาดว่าท้ังปีน้ีการส่งออกเคร่ืองนุ่งห่มจะขยายตัวได้ไม่
เกินร้อยละ 5 (ท่ีมา : ประชาชาติธุรกิจ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2566)

วิจัยธุรกิจรายสาขามีความเห็นว่าการส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปในปี 2566 มี
แนวโน้มขยายตัวเล็กน้อยจากปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 
19 คล่ีคลายขึ้น ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และสินค้าของไทยได้รับ
การยอมรับด้านคุณภาพและมาตรฐาน อย่างไรก็ตามจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกท่ี
มีแนวโน้มถดถอย โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป การแข็งค่าของเงิน
บาท  เงินเฟ้อท่ียังคงอยู่ในระดับสูงในหลายประเทศ รวมท้ังการแข่งขันท่ีรุนแรงต่อเน่ือง ซึ่ง
คู่แข่งขันส าคัญของไทย  ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย และบังคลาเทศ ท่ีได้เปรียบด้าน
ต้นทุนการผลิต ขณะท่ีตลาดเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศมีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ ตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  แต่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้ครัวเรือน ค่าครอง
ชีพท่ีสูง ท าให้ผู้บริโภคในประเทศยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย

นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 
เปิดเผยว่า ประเทศคู่ค้าส าคัญได้ชะลอการ
ส่ังซื้อสินค้าเคร่ืองนุ่งห่ม(การ์เมนต์) รวมถึง
ชะลอการรับมอบสินค้าต้ังแต่ไตรมาสท่ี 4 
ของปีท่ีแล้ว ต่อเนื่ องถึงต้นปีนี้  ตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว ขณะท่ีคู่ค้ายังมีส
ต๊อกเดิมเหลืออยู่เพ่ือรอการจ าหน่าย ท าให้
เวลาน้ีเกือบทุกโรงงานไม่มีการเพ่ิมก าลังการ
ผลิต ไม่มีโอทีให้กับพนักงาน โดยคร่ึงแรก
ของปีนี้คงท าได้แค่ประคองการส่งออกไม่ให้ Source: MOC

Export value of Thai’s garment



Automobile Sector       

ยอดผลิตรถยนต์ ม.ค. 2566 โต 4.02% รถยนต์ไฟฟา้ปา้ยแดงมาแรงโตทะล ุ1,000%

รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.
อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดการผลิตรถยนต์เดือน 
ม.ค. 2566 มีท้ังส้ิน 157,844 คัน เพ่ิมขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.02% เป็นการผลิต
เพ่ือส่งออก 91,532 คัน เพ่ิมขึ้น 7.43% ผลิต
เพ่ือจ าหน่ายในประเทศ 66,312 คัน ลดลง 
0.35% โดยมียอดขายภายในประเทศ 65,579 
คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 5.58% และ
ลดลงจาก ธ.ค. 2565 คิดเป็น 20.8% เนื่อง

จากการขาดช้ินส่วนเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) ในรถยนต์บางรุ่น จึงผลิตรถยนต์บางรุ่นได้น้อยไม่
พอส่งมอบให้ลูกค้า ขณะท่ีรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) เดือน ม.ค. 2566 อยู่ท่ี 
2,929 คัน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 1,022.2% ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีมีบริษัท
รถยนต์ไฟฟ้าช้ันน าของจีนเข้ามาจ าหน่ายด้วย ดังน้ันปีน้ีต้ังเป้าหมายไว้ราว 35,000-40,000 
คันมีโอกาสจะเกินนี้ได้เช่นกัน (ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์ วันท่ี 23 ก.พ. 2566)

วิจัยธุรกิจรายสาขามีความเห็นว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศในปี 2566  มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองจากปีก่อน หรืออยู่ท่ีระดับประมาณ 9.0-9.5 แสนคัน ได้แรงหนุนจาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศ  สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คล่ีคลายขึ้น การฟ้ืน
ตัวของภาคการท่องเท่ียวจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ การเลือกต้ังท่ัวไป การปรับตัวดีขึ้น
ของการลงทุนภาคเอกชน ก าลังซื้อของผู้บริโภคระดับบนยังแข็งแกร่ง และกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ  อย่างไรก็ตามยังถูกกดดันจากปัญหาหนี้ครัวเรือน เงินเฟ้อ
ท่ีสูง อัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นและผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายต่อเน่ือง ท้ังน้ีผู้ประกอบการ
ในธุรกิจ Dealer รถยนต์ โดยเฉพาะ non leading brands จะยังคงเผชิญกับความยากล าบาก
ในการท าธุรกิจ ขณะท่ียอดขายรถยนต์ไฟฟ้า BEV ในปี 2566 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในระดับสูง
ต่อเนื่องจากปีก่อน หรืออยู่ท่ีระดับประมาณ 25,000 – 30,000 คัน เพ่ิมขึ้นถึง 260 – 310% 
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากความหลากหลายของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า การ
ส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจากภาครัฐ และ
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานีชาร์จไฟฟ้าในประเทศ 

Source: FTI

Car Production of Thailand



Steel Sector

การยุติมาตรการการตอบโต้การทุม่ตลาด(AD)จะสง่ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการเหล็กในไทย

ภาพรวมของไทย โดย บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ผู้ผลิตเหล็กรายหลักของไทย กล่าวว่า
หากมีการยุติมาตรการ AD จะเกิดช่องว่างให้สินค้าทุ่มตลาดไหลทะลักเข้ามาสร้างความ
เสียหายให้กับอุตสาหกรรมภายในและหากสินค้าจาก 5 ประเทศ คือ จีน ตุรกี บราซิล 
อิหร่าน และมาเลเซียกลับมาทุ่มตลาดไทยจะสร้างความเสียหายจนท าให้อุตสาหกรรมใน
ประเทศต้องปิดกิจการ (ท่ีมา: ฐานเศรษฐกิจ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2566)

วิจัยธุรกิจรายสาขามีความเห็นว่า อุตสาหกรรมเหล็กในไทยมีแนวโน้มทรงตัว
หรืออาจชะลอตัวลงเล็กน้อยจากการท่ีผู้ผลิตในประเทศต้องเผชิญกับปัญหาอุปทาน
ส่วนเกินจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาเหล็กในประเทศมีแนวโน้ม
ลดลง และอัตราการใช้ก าลังการผลิตในประเทศอยู่ในระดับต่า ประกอบกับมาตรการการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดในเหล็กแผ่นรีดร้อนจากบราซิล อิหร่าน และตุรกีของกรมการค้า
ต่างประเทศท่ีอาจจะยุติลง จะหนุนให้เกิดก าลังการผลิตส่วนเกินสูง และอาจท าให้ความ
เช่ือม่ันของนักลงทุนต่างชาติท่ีต้องการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
หลักของประเทศลดลงได้ นอกจากน้ีความต้องการใช้เหล็กท่ัวโลกยังอยู่ในระดับท่ีไม่สูงนัก
จากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มความ
ต้องการใช้เหล็กในไทยเร่ิมมีสูงขึ้นตามการฟ้ืนตัวของการก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่ีอยู่อาศัย รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคและการ
เปิดประเทศของจีน จะท าให้ความต้องการเหล็กและการบริโภคเหล็กในจีนสูงขึ้นด้วย
เช่นกัน

กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาขั้นต้นให้
ยุติเวลาการบังคับใช้มาตรการการตอบโต้
การทุ่มตลาด (AD) สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
จากบราซิล, อิหร่าน และตุรกี น ามาซึ่ง
ความไม่ เห็น ด้ วยของผู้ ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศท่ีระบุว่าท้ัง 3 
ประเทศยังมีก าลังการผลิตส่วนเกินอีกกว่า 
13 ล้านตัน ซึ่งผลดังกล่าวจะกลับมาสร้าง
ความเสียหายให้กับผู้ผลิตในประเทศและ
อาจสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจใน

Capacity Utilization Rate of Steel

Source: OIE



Healthcare Sector     

TM เผยก าไรสทุธปิ ี2565 อยูท่ี่ 11.08 ล้านบาท

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) แจ้งผลด าเนินงานของบริษัท ฯ งวดปี 
2565 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 649.72 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ ท่ี 11.08 ล้านบาท 
นอกจากนี้มองภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง 
เฉล่ียประมาณร้อยละ 5-8 ต่อปี ประกอบกับปัจจัยการใช้บริการห้องผ่าตัดกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ การเปิดประเทศ ย่ิงส่งผลเชิงบวกในการด าเนินธุรกิจของ TM ในปี 2566 เป็นอย่าง
มาก ส่งผลให้ปีน้ีบริษัทฯ  ต้ังเป้ารายได้รวมท่ี 650-680 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนรายได้
จากกลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์ประมาณร้อยละ 95 และอีกร้อยละ 5 มาจาก The Parents 
Nursing Home (ท่ีมา : ข่าวหุ้น วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2566)

วิจัยธุรกิจรายสาขาคาดว่าตลาดเครื่ องมือแพทย์ในประเทศในปี 2566 มี
แนวโน้มเติบโตเล็กน้อยตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การฟ้ืนตัวของผู้ป่วยชาวต่างชาติ 
การกลับมาใช้บริการของผู้ป่วยท่ัวไป รวมถึงการขยายการให้บริการอย่างต่อเน่ืองของ
โรงพยาบาลต่าง ๆ จ านวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นทุกปี การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วและต่อเนื่องของเครื่องมือแพทย์ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวเนื่องกับการป้องกันโควิด 19 โดยเฉพาะวัสดุส้ินเปลืองมีแนวโน้มชะลอตัวลง ตามการ
ปรับตัวของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากนี้ในช่วงท่ีผ่านมาผู้ประกอบการในธุรกิจอ่ืน ๆ 
หันมาลงทุนในการผลิต/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัสดุ
ส้ินเปลือง ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจท้ังในประเทศ และต่างประเทศมีแนวโน้มรุนแรง
ต่อเนื่อง

Source : กรมศุลกากร วิเคราะห์โดยสถาบันพลาสติก, กุมภาพันธ์ 2566
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