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Industrial IoT
เมกะเทรนด์โลกท่ีก าลังเติบโต

ส่องทิศทาง IIoT 
ในภาคอตุสาหกรรมไทย
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Industrial IoT มีกลไกการท างานอย่างไร?

Connectivity Data Collection

ติดต้ัง Sensor ท่ี

เครื่องจักร แล้วเชื่อมต่อ

กับอุปกรณ์ควบคุม 

เครอืข่าย Internet และ

ระบบ Cloud Storage

รวบรวมข้อมูลต่างๆ จาก

Sensor เช่น Status การ

ท างาน ระยะเวลาในแต่ละ

ข้ันตอน และสมรรถนะของ

เครื่องจักร โดยอัตโนมัติ 

แล้วส่งไปยัง Cloud หรอื 

Edge computing

บูรณาการและวเิคราะห์ข้อมูล 

เช่น วเิคราะห์ค่าประสิทธิผล

โดยรวมของเครื่องจักร 

(OEE) วเิคราะห์หาสาเหตุ

ของปัญหา (Diagnostic 

Analytics) และการ

คาดการณ์อนาคต 

(Predictive Analytics)

แสดงผลข้อมูล ดัชนีชี้วดั 

และค่า Parameter ต่างๆ 

ผ่านแอปพลิเคชันใน

ลักษณะของ Dashboard 

แบบ Real-time เพ่ือ

น าไปสู่การตัดสินใจในการ

บรหิารจัดการ Line การ

ผลิตและอื่นๆ

Data Integration 
& Analytics 

Visualization & 
Actions

1 2 3 4

ท่ีมา: Amazon Web Services (AWS), NECTEC รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: ข้อมูลบางประเภท เช่น การเปิดปิดเครื่องจักร เวลาท่ีเครื่องจักรท างาน และพารามิเตอรต่์างๆ สามารถน าออกมาได้จากอุปกรณ์เฉพาะของเครื่ องจักรโดยตรง 

ผ่านทางกล่องควบคุม เช่น Programmable Logic Controller (PLC) แต่ยังมีข้อมูลบางประเภทท่ีจ าเป็นต้องใช้ Sensor เพ่ือน าสภาวะต่างๆ มาเปล่ียนเป็น
ข้อมูล เช่น Sensor วดัค่าความรอ้น ความดัน และอัตราการไหลของของเหลวในท่อ เป็นต้น 
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IIoT มีประโยชน์ต่อภาคอตุสาหกรรมอย่างไรบ้าง?

ท่ีมา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ บางอุตสาหกรรมสามารถน าหลักการของ IoT ไปต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิารใหม่ๆ หรอื Consumer IoT เช่น เครื่องใช้ไฟฟา้อัจฉรยิะ 

ซึ่งจะสรา้ง New revenue stream ได้

IIoT จะช่วยลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ และยกระดับประสิทธิภาพของภาคอตุสาหกรรม

ติดตามสภาพสินทรพัย์ เครื่องจกัร 
(Asset Condition Monitoring) 
แบบ Real time

วเิคราะห์การบ ารุงรกัษาเชิงคาดการณ์ 
(Predictive Maintenance) 

ยกระดับการควบคุมคุณภาพสินค้าและ
ประสิทธิภาพการผลิต เช่น จากการ
วเิคราะห์คุณภาพเชิงคาดการณ์ 
(Predictive Quality) 

● ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ตรงจดุและทันท่วงที

● เพ่ิมความปลอดภัยของแรงงาน

● เพ่ิมความคล่องตัว (Agility) เน่ืองจากสามารถ 
Remote working ได้

● ลดปัญหา Downtime

● ยืดอายกุารใช้งานของเครื่องจักร

● ลดต้นทุน/ประหยัดค่าใช้จ่าย

● เพ่ิมรายได้จาก Speed to market ท่ีเรว็ข้ึน และการ
ผลิตในลักษณะ Customization

● ปรบัปรุงคุณภาพและลดการเรยีกคืนผลิตภัณฑ์

● เพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า

● ตอบโจทย์ความยั่งยืน (Sustainability)

IIoT
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IIoT คุ้มค่ากับการลงทนุหรอืไม่?

IIoT จะช่วยลดต้นทุนบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร ซึ่งคิดเป็น 206 พันล้านบาทต่อปี

ท่ีมา: ส ามะโนอุตสาหกรรม 2017 โดยส านักงานสถิตแห่งชาติ, IBM, AWS, WEF, McKinsey & Company, NETTEC รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ส ามะโนอุตสาหกรรมจะมีการจดัท าขึ้นทุกๆ 5 ปี ซึ่งรอบถัดไปจะเผยแพรใ่นปี 2022

ค่าใช้จา่ยท้ังส้ินของสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิตไทย

206 
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ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ค่าใช้จา่ยในการบรหิารและด าเนินงาน

ค่าใช้จา่ยในการขาย ค่าธรรมเนียมท่ีจา่ยส าหรบัลูกจา้งเช่า

ค่าจา้งเหมาจา่ยให้สถานประกอบการอื่นผลิตสินค้าให้ ค่าซื้อสินค้าท่ีซื้อมาจ าหน่ายในสภาพเดิม

ค่าติดต้ังซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร เครื่องมือ ค่าติดต้ังซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาสินค้าท่ีจ าหน่ายให้ลูกค้า

ค่าไฟฟ้า ค่าเช้ือเพลิง

ค่าวตัถุดิบ

พันล้านบาท

2%

ของค่าใช้จ่าย
รวม

8%
ของค่าใช้จ่าย
ท่ีนอกเหนือจาก

วตัถุดิบ

ค่าติดต้ัง 
ซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษา
เครื่องจักร 
เครื่องมือ

ตัวอย่าง Use case และประโยชน์ท่ีได้รบัจากการน า IIoT 
มาใช้งาน
บรษัิทท่ีน า IIoT มาใช้ ส่วนใหญ่ต้นทุนจะลดลง 7-30%

• เพ่ิม productivity 30%

• ลดต้นทุนโรงงาน 30%

• ต้ังเป้าประหยัดเงนิ 1 พันล้าน USD

Company Impact

• ลดต้นทุนไม่ต่ากวา่ 30%

• ลดเวลาในการ monitor silos ลง 5%

• ลดความเส่ียงจากการเกิดอบุัติเหตุของ

แรงงานควบคุมดูแล Silos

• ต้นทุนพลังงานลดลง 26%

• ก๊าซคารบ์อนฯ ลดลง 78%

• การใช้น้าในโรงงานลดลง 20%

• คืนทุนได้ภายในเวลา 6 เดือน

• ลดการสูญเสียวตัถุดิบจากกระบวนการผลิต
ได้ 50%

• ลดต้นทุนทางออ้มได้ 9.7% และลดค่าใช้จ่าย

ได้ 7.4%

(เยอรมนี)

(บราซิล)

(ฝรัง่เศส)

(ไทย)
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IIoT มีแนวโน้มเติบโตมากน้อยแค่ไหน?

IIoT spending ท่ัวโลก ปี 2020-2025

ที่มา: McKinsey & Company (February 2021) รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ Incl. construction, manufacturing, resource industries, and transportation

คาดวา่มูลค่าเงนิลงทุนใน IIoT ท่ัวโลกจะเติบโตสูงเฉล่ียปีละ 12%

290
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2020 2025f

USD billion

12% 
p.a.

ต้นทุนถูกลง เช่น ราคา 
Sensor และ Data storage 

Connectivity ดีข้ึน 
โดยเฉพาะจากสัญญาณ
เครอืข่าย 5G 

การใช้งานระบบ IIoT งา่ยข้ึน 
หลังจากผู้ให้บรกิารต่างพัฒนา
แพลตฟอรม์ ท่ี User Friendly 
มากข้ึน

เห็นประโยชน์ชัดเจนขึ้น 
ส่วนหน่ึงจาก Use case ท่ี
เพ่ิมข้ึน และ Covid-19 ท าให้
ต้องปรบัตัว

Key growth drivers

Barriers to 
IIoT are 
coming 
down 

Benefits of 
IIoT are 
significant
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ผู้ประกอบการไทยมีความพรอ้มต่อ Industry 4.0 และ IIoT มากน้อยแค่ไหน?

Smart Industry Readiness Index (SIRI) 
ส าหรบัประเทศไทย

ท่ีมา: ข้อมูล SIRI จาก EECi (September 2020), ข้อมูลผลการประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตของไทย จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กันยายน 2018) 

ยังมีหลายด้านท่ีเรายังไม่พรอ้ม เช่น ด้าน Shop Floor Connectivity
Low High

การเช่ือมต่อระหวา่งอุปกรณ์ เครื่องจักร และระบบคอมพิวเตอร ์ภายใน
โรงงาน เพ่ือให้สามารถส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูลได้อย่างราบรื่น

ผลการประเมินศักยภาพอตุสาหกรรมการผลิตของไทย
ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่กวา่ 61% ยังอยู่ในระดับ Industry 2.0

Industry 1.0

Industry 2.0

Industry 3.0

Industry 4.0

61%

28%

2%

Mechanization, 
steam power, 
weaving loom

Mass 
production, 

assembly line, 
electrical 
energy

Automation, 
computers and 

electronics

Cyber Physical 
Systems, IoT, 

networks

9%
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อนัดับความสามารถในการแขง่ขนัของภาคอตุสาหกรรมไทยเทียบประเทศเพ่ือนบา้น

ท่ีมา: Competitive Industrial Performance Index 2020, UNIDO และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ Competitive Industrial Performance พิจารณาจากตัวชี้วดั 3 ด้าน ได้แก่ 

1) มูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรมต่อหัวประชากร (Capacity) 
2) สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของสาขาอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีเข้มข้น (Technology Deepening) 
3) สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรมเทียบกับโลก (World Impact) 

เวยีดนามมีอันดับความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด

26
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อนัดับ

ไทยต้องเรง่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ซึง่ IIoT เป็นหน่ึงในปัจจยัสนับสนุนท่ีส าคัญ
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ความเคล่ือนไหวด้าน IIoT ของภาคอตุสาหกรรมไทยเป็นอย่างไรบ้าง?

ผู้ประกอบการรายใหญ่และบรษัิทข้ามชาติในไทย
ต่างเริม่ใช้ IIoT มากขึ้นแล้ว

Real-time Cement Silo Monitoring 

จับมือ บจ. ระยองวศิวกรรมและซ่อมบ ารุง เพ่ือ

พัฒนาโซลูชันเชิงอตุสาหกรรมด้าน IoT แก่ลูกค้า

กลุ่มโรงงานผลิตไฟฟ้า โรงกล่ันน้ามัน อตุสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ และอตุสาหกรรมอื่นๆ

ปักธงเปิดโรงงานผลิตอจัฉรยิะท่ีได้น า AI IoT และ 
Big data เข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการ

ลดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิต ท่ีนิคม

อตุสาหกรรมป่ินทอง ศรรีาชา ปลายปี 2564

น า IoT มาลดขั้นตอนและเพ่ิมความสามารถในการ

ตรวจสอบระบบ Cathodic Protection เพ่ือให้งาน

บ ารุงรกัษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Company ตัวอย่างการใช้ IIoT

เงินทุนและคนงานเฉล่ียต่อโรงงาน จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

แต่โรงงานขนาด SMEs ซึ่งมีสัดส่วนราว 98% อาจมี
ความพรอ้มในการน า IIoT มาใช้งานน้อยกวา่โรงงาน
ขนาดใหญ่ เน่ืองจากข้อ จ ากัดด้านเงนิทุนและบุคลากร

 -
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Large factory = 2% ของจ านวนโรงงานท้ังหมด

คนงานเฉล่ียต่อโรงงาน (คน)

Medium factory = 29% 
Small factory = 69%

เงนิทุนเฉล่ียต่อโรงงาน (ล้านบาท)

ค่า Median

ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ - เพ่ือการน าเสนอท่ีเห็นภาพรวมชัดเจน จงึไม่น าเสนอข้อมูลของอุตสาหกรรมการท าบุหรีซ่ิกาแรต บุหรีซ่ิการ ์หรอืบุหรีอ่ื่น และโรงงานกล่ันน้ามันปิโตรเลียม 

เน่ืองจากมีลักษณะ Outlier แต่ตัวเลขในการค านวณสัดส่วนโรงงานในแต่ละขนาดได้รวมท้ัง 2 อุตสาหกรรมน้ีแล้ว
- สัดส่วนโรงงานในแต่ละขนาดท่ีน าเสนอในรูปน้ีเป็นเพียงการค านวณเบื้องต้น ซึ่งอาจแตกต่างกับการนับขนาดโรงงานจากข้อมูลในระดับแต่ละโรงงาน
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แนวโน้ม IIoT ในไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร?

คาดการณ์มูลค่าตลาด IoT ในประเทศไทย

ท่ีมา: Thailand Digital Technology Foresight 2035 ซึ่งจดัท าโดย Frost & Sullivan และ ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทัิล (2018) รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ Overall, the country’s IoT market share will be dominated by consumer segment, followed by manufacturing industry, and transport and 

logistics sector respectively.

มูลค่า IoT รวมท้ังด้าน Consumer และ Business จะโตเฉล่ียปีละ 30%
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พันล้านบาท

30% 
CAGR

ในระยะยาว เราคาดวา่ IIoT ในไทยจะเติบโต
ในทิศทางเดียวกับกระแสโลก 

Krungthai COMPASS มองวา่มี 2 Enablers ส าคัญ
ท่ีจะท าให้การใช ้IIoT ในไทยเติบโต

มาตรการส่งเสรมิจากรฐั เพ่ือผลักดัน Industry 4.0

1
ความพรอ้มของ Digital infrastructure 
โดยเฉพาะสัญญาณ 5G

เครอืข่าย 5G ครอบคลุม 

>95% ของ EEC

ณ สิงหาคม 2021

2
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ธุรกิจท่ีมีความพรอ้ม เช่น ธุรกิจท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมท่ีองิกับการส่งออก ควรน า IIoT มาประยุกต์ใช้

อตุสาหกรรม

Export
(%yoy)

โรงงาน
(แห่ง)

ค่าใช้จ่ายบ ารุง
เครื่องจักรต่อปี

ล้านบาท สัดส่วนต่อ
ค่าใช้จ่ายรวม*

สินค้าอาหาร

ผัก ผลไม้สด 
แช่เย็น แช่แข็ง 
กระป๋องและแปรรูป

675 2,637 6%

ไก่สดแช่เย็น 
แช่แข็งและแปรรูป

526 1,993 6%

สินค้าท่ีองิกับ
การฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลก

รถยนต์ อปุกรณ์
และส่วนประกอบ

2,071 35,108 10%

เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบของ
เครื่องจักรกล

2,593 6,898 10%

2020
H1/2021

6%

6%

10%

10%

7 

30 

-1 

3 

-22 

56 

-11 

26 

อตุสาหกรรม

Export
(%yoy)

โรงงาน
(แห่ง)

ค่าใช้จ่ายบ ารุง
เครื่องจักรต่อปี

ล้านบาท สัดส่วนต่อ
ค่าใช้จ่ายรวม*

สินค้าท่ีได้
อานิสงส์จาก
มาตรการ
ป้องกัน
โควดิ-19

ผลิตภัณฑ์ยาง 
(ไม่รวมยาง
ยานพาหนะ)

651 4,229 8%

อเิล็กทรอนิกส์ 
และเครื่องใช้ไฟฟ้า

2,111 37,016 10%

สินค้า
เก่ียวข้องกับ

น้ามัน

เม็ดและผลิตภัณฑ์
พลาสติก

5,816 17,522 8%

เคมีภัณฑ์ 2,847 6,746 5%

8%

10%

5%

8%

22 
45 

0.3 

23 

-10 

32 

-11 

40 

จ านวนโรงงาน 24.6%

17,290 แห่ง 1.12 แสนล้านบาท/ปี

ค่าดูแลเครื่องจักร

ของจ านวนโรงงานท้ังหมด

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ - * ไม่รวมต้นทุนวตัถุดิบ

- จ านวนโรงงาน ณ ส้ินปี 2020, ข้อมูลค่าใช้จา่ยในการติดต้ังซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาเครื่องจักร เป็นข้อมูลปี 2016, ข้อมูลจ านวนโรงงานไก่สดฯ เป็นข้อมูลจ านวน
โรงงานรวบรวมและแปรรูปสัตวท้ั์งหมด 



Section

3
ปลดล็อค SMEs ไทย...
ยกระดับประสิทธิภาพด้วย IIoT 
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SMEs ต้องรูจ้กักับใครบา้ง หากสนใจน า IIoT มาผนวกในโรงงาน

IIoT & Smart Factory value chain และ 
Stakeholder Landscape 

ท่ีมา: EECi, NECTEC, สมาคม Thai IoT, การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจาก NECTEC (ดร.พรพรหม อธตีนันท์) และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ตัวอย่าง Stakeholders

R&D
Tech 

vendor

System 
integrator Factory

Education/
HRD Promoters Regulators

IIot & Smart Factory value chain 

Network 
provider
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ความท้าทายในการน า IIoT มาประยุกต์ใช้งานคืออะไร? 

ผลส ารวจความท้าทาย 3 ประการท่ีบรษัิทต่างๆ ท่ัวโลกเผชิญในการก้าวสู่ Industry 4.0

ท่ีมา: McKinsey & Company (January 2021)

“เงินทุน ความรู ้และบุคลากร” คือ 3 ความท้าทายหลักท่ีผู้ประกอบการเผชิญ 

38

32

30

ขาดแคลนบุคลากรท่ี

มีทักษะความรูท่ี้

เหมาะสม

ความกังวลต่อความ

ปลอดภัยของข้อมูล

ปัญหาด้านเงินทุน

35

34

33

ปัญหาด้านเงินทุน จาก

ผลกระทบของโควดิ-19

ข้อจ ากัดด้านความรู้

ความเข้าใจใน

เทคโนโลยีและ 

Vendor Landscape

ขาดแคลนบุคลากรท่ีมี

ทักษะความรูท่ี้เหมาะสม

% of total respondents

2019 2020
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มาตรการจากภาครฐัท่ีจะช่วยคลายล็อกด้านเงนิทนุ และช่วยสนับสนุนความรูแ้ละเทคโนโลยี

โครงการ Digital Transformation Fund 

มาตรการส่งเสรมิการลงทนุเพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

โครงการ IDA: Industrial IoT and Data Analytics Platform 

โครงการ NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) 

สนับสนุนเงินทุน 60% ของมูลค่าโครงการ แต่สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท 

ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วน 50% ของเงินลงทุน โดย SMEs ต้องมีขนาดลงทุน
ไม่น้อยกวา่ 500,000 บาท 

แพลตฟอรม์ IoT และระบบวเิคราะห์ข้อมูลส าหรบัใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิต

Cloud Platform ส าหรบัให้บรกิารเชื่อมต่อการส่ือสาร IoT โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

ท่ีมา: depa, BOI, NECTEC รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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เม็ดเงนิเพ่ือฟื้ นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจจากวกิฤตโควดิ-19 ควรกระจายสู่มาตรการสนับสนุนให้ SMEs ประยุกต์ใช้ IIoT

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครฐั

ตัวอย่างรูปแบบการสนับสนุนเงินทุนแก่ SMEs ในการน า IIoT มาใช้งาน

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS ซึ่งประยุกต์จาก WEF

รูปแบบการสนับสนุนเงินทุน

Grants       Vouchers       Soft Loan 
เม็ดเงนิลงทุน

Step ในการ
ลงทุน IIoT

น้อย

มาก

Prototype

เงนิทุนเพ่ือเริม่ศึกษา ประเมิน และ
ทดลองน า IIoT มาประยุกต์ใช้ 
(Proof-of-concept or Pilots) 

Develop Implement

เงนิทุนส าหรบัการวา่จ้างผู้เชี่ยวชาญหรอืท่ีปรกึษาด้าน IIoT

เงนิทุนเพ่ือฝึกอบรมบุคลากร

เงนิทุนในการ 

implement หรอื

ขยายระบบ IIoT ให้

ครอบคลุมมากขึ้น









ตัวอย่าง: “มาตรการเงนิทุนคนละครึง่ (Co-financing)” 

• ภาครฐัอาจสนับสนุนเงินทุนครึง่หน่ึงแต่รายละไม่เกิน 
150,000 บาท 

• ควรใช้รูปแบบของ Platform ในการกระจายเงิน 
ตรวจสอบข้อมูลและเพ่ิมความโปรง่ใส 

• ต้องมีเงื่อนไขส าคัญคือในส่วนของเงินสนับสนุนจาก
ภาครฐัน้ัน SMEs ไม่จ าเป็นต้องส ารองจ่ายเงินก่อน

• โดยในระยะแรกอาจเริม่ท่ี SMEs ท่ีเป็นนิติบุคคลใน
ภาคการผลิตจ านวน 30,000 รายก่อน (30% ของ 
SMEs ท่ีเป็นนิติบุคคลในภาคการผลิต และ 6% ของ 
SMEs ท้ังหมดในภาคการผลิต) คิดเป็นวงเงิน
สนับสนุนรวม 4.5 พันล้านบาท
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1. หน่ึงในเมกะเทรนด์โลกท่ีก าลังเข้ามา
ปฏิวัติภาคอุตสาหกรรม คือ Industrial
Internet of Things (IIoT) โดยจะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน เช่น ต้นทุนการ
ดูแลเครื่องจักร ซ่ึงในกรณีของไทยคิดเป็นเงิน 
2.06 แสนล้านบาทต่อปี

2. IIoT ท่ัวโลกมีแนวโน้มเติบโตเฉล่ีย
ปีละ 12% ภายในช่วงปี 2020-2025
โดยเฉพาะจากโควดิ-19 ท่ีเผยให้เห็นวา่ 
IIoT จะเข้ามาตอบโจทย์การผลิตมาก
ย่ิงข้ึน

3. ภาคอุตสาหกรรมไทย
ควรเรง่ผนวก IIoT ใน
โรงงานมากขึ้น หลัง
พบว่าปัจจุบันส่วนใหญ่
ยังอยู่ในระดับ Industry
2.0 โดยควรใช้ประโยชน์
จาก 5G และชูมาตรการ
ส่งเสริม Industry 4.0
จากภาครฐัให้เป็น Enabler
ส าคัญ 

4. ธรุกิจท่ีองิกับการส่งออก ซึ่งมีความพรอ้ม
เพราะฟื้ นตัวจากโควิด-19 ค่อนข้างเร็ว 
ควรเริ่มน า IIoT มาประยุกต์ใช้ เช่น ธุรกิจ
ผักผลไม้และไก่แปรรูป รถยนต์ เครื่องจักรกล 
ผลิตภัณฑ์ยาง E&E เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
และเคมีภัณฑ์ ซ่ึงมีโรงงานรวมกันกว่า 17,290 
แห่ง และมีค่าดูแลเครื่องจักรราว 1.12 แสนล้าน
บาทต่อปี

5. Krungthai COMPASS มองว่า
เม็ดเงินเพ่ือฟื้ นฟูและกระตุ้น
เศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 
ควรกระจายสู่มาตรการสนับสนุน 
SMEs เพ่ือใช้ IIoT มากขึ้น เช่น
อาจอยู่ในรูปแบบ “โครงการเงินทุน
คนละครึง่”

สรุป key takeaways
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This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial 
instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not 
guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be 
regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no 
representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting 
advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular 
needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own 
financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies 
discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been 
produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation 
as to its accuracy or completeness. 

Disclosures 




