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บทความและรูปภาพทั้งหมดใน Automotive 
Navigator Magazine นี้ สงวนสิทธิ์ 
ตามกฎหมาย หากตองการ นำไปเผยแพรซ้ำ 
ไมวาจะเปนบางสวน หรือทั้งหมด ตองอางอิง 
และระบุแหลงท่ีมาในเอกสารเผยแพรของทานดวย 
ทั้งนี้ ทานสามารถดาวนโหลด  Automotive 
Navigator Magazineไดทางเว็บไซต 
www.thaiauto.or.th
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เมือ่ช่วงเดอืนกันยายนทีผ่่าน ผมได้มโีอกาสเข้าร่วมการประชมุสุดยอดสถาบนัยานยนต์
แห่งเอเชีย คร้ังที่ 4 (The 4th ASIA Automobile Institute Summit) ณ นครฉงช่ิง 
สาธารณรัฐประชาชนจนี มปีระเดน็ทีน่่าสนใจก็คือประเทศต่างๆ ได้น�าเสนอนโยบายยานยนต์
เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี ความปลอดภัย การส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 
พร้อมส่งเสริมให้ภาครัฐสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นที่มี
การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างกว้างขวาง ซ่ึงสถาบนัยานยนต์เองกไ็ด้ขานรบันโยบาย
โดยการเป็นที่ปรึกษาของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยซึ่งจะเปิดตัวเร็วๆ นี้

และมีเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (22 กันยายน 2558) 
มมีติเหน็ชอบ มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผดิชอบการขับเคลือ่น
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรม และมีการก�าหนด
สิทธปิระโยชน์เพ่ิมแก่กลุ่มอตุสาหกรรมซเูปอร์คลัสเตอร์ (Super Cluster) ท่ีจะเป็นตวัช่วยให้
สินค้าไทยแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น โดยยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับสิทธิประโยชน์ 
อาทิ การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี และจ่าย 
50% อีก 5 ปี ยกเว้นภาษีน�าเข้าเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ครับ

สุดท้ายนี้ผมขอฝาก Automotive Navigator Magazine ฉบับนี้กับบทความดีมี
ประโยชน์ให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามกันเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานยานยนต์ในกลุ่ม
ประเทศ ASEAN เรื่อง Digital Economy กับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ก�าลังเป็นท่ีนิยม
ในตอนนี้ และการสร้างคน พัฒนาองค์กร พร้อมทั้งภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งติดตามกันได้ภายในเล่มครับ

During this September, I attended the 4th ASIA Automobile Institute Summit 

at Chongqing, China. There were interesting topics from many countries that presented 

and discussed in technology development, safety, driving electric vehicle promotion 

and encouragement their governments to promote them, intensively. For example, 

Japan promotes publics to use electric vehicle, extensively. Thus, Thailand Automotive 

Institute (TAI) responses to this promotion policy by getting involve in Electric Vehicle 

Association of Thailand (EVAT), as a consultant, which will be launched soon. 

On September 22nd, 2015, there was a resolution from the cabinet which 

assigned Ministry of Industry to play a major role for moving forward and reification the 

special economic development district policy in form of cluster as well as defining 

additional privileges to Super Cluster industry. These will promote Thailand’s 

competitiveness. In this regard, vehicles and electronics would receive such benefits; 

i.e., corporate income tax reduction, corporate income tax exempt for 8 years and 

50% payment for 5 years or import tax exempt for machines. For more details, please 

contact The Board of Investment of Thailand (BOI). 

Incidentally, this issue of Automotive Navigator Magazine presents you 

informative articles such as ASEAN and the Implementation of Single Automotive 

Standard, Digital Economy and Automotive Industry, CUDBAS – Building Man to 

Organization Development and Overview of Thailand Automotive Industry as 

of 2015 (Jan-Jun 2015). See you next time. 

President Talk
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 มีปริมาณการผลิตรถยนต์รวม 
935,251 คัน ลดลงร้อยละ 2 ส�าหรับปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศรวม 369,109 คัน ลดลงร้อยละ 16 โดยตลาดรถยนต์นั่ง มีส่วนแบ่งมากที่สุด 
ร้อยละ 47 ส�าหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ มีการผลิตรถจักรยานยนต์ส�าเร็จรูป (CBU) จ�านวน 969,500 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 และมีปริมาณจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต์ในประเทศรวม 902,720 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในด้านการส่งออก เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 มีปริมาณการส่งออกรถยนต์รวม 
576,073 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ (CBU และ CKD) มีจ�านวน 498,281 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 โดยจ�าแนกเป็น 
CBU จ�านวน 198,957 คัน และ CKD จ�านวน 299,324 ชุด

Overview of Thailand automotive industry as of Jan-Jun shows that the total automotive production number is 935,251 units or decreasing 2% 

while the total number of sale is 369,109 units or decreasing 16%. Passenger car takes the largest market share at 47%. The total production num-

ber of motorcycle for CBU is 969,500 units, 1% increased, and the total number of sale is 902,720 units, 3% increased. For export, the total automo-

tive export number is 576,073 units, 3% increased. The total export number of motorcycle (CBU and CKD) is 498,281 units or increasing 14% (CBU 

is 198,957 units and CKD 299,324 sets).

Overview of Thailand 
Automotive Industry 

as of 2015 (Jan - Jun 2015)
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สถานการณ์ดุลการค้าสินค้ายานยนต์ (ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ) เดอืนมกราคม-มิถนุายน 2558 มีมูลค่าการส่งออกยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้งสิ้น 17,292 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1 
จากช่วงเดียวกันของปี 2557 จ�าแนกเป็นการส่งออกรถยนต์ 8,202 ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ 1 รถจักรยานยนต์มูลค่า 720 ล้านเหรียญสหรฐัฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และชิ้นส่วนยานยนต์ มูลค่า 8,370 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 2 โดยจ�าแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
8,096 และ 274 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�าดับ 

ส�าหรับการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ ที่เป็นการส่งออกโดยผู้ผลิตและ
ประกอบรถยนต์ มีมลูค่า 122,697 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เม่ือเปรียบเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยจ�าแนกเป็นชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 95,698 
ล้านบาท เครื่องยนต์ 14,132 ล้านบาท ชิ้นส่วนอะไหล่ 10,849 ล้านบาท 
แม่พิมพ์และอุปกรณ์ยึดจับชิ้นงาน 1,664 ล้านบาท และชิ้นส่วนอื่นๆ 353 
ล้านบาท 

ด้านการน�าเข้า มีมูลค่าน�าเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 7,512 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยน�าเข้า
รถยนต์ 722 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 23 รถจักรยานยนต์ 101 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 53 และชิ้นส่วนยานยนต์มูลค่า 6,689 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4 โดยจ�าแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 6,409 และ 280 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�าดับ

ดังนั้น ดุลการค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.) 
มีมูลค่าส่งออกมากกว่าน�าเข้า 9,781 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557

For the trade balance of automotive products (based on the report 

of Department of Trade Negotiations) during Jan-Jun 2015, the total 

export value of automotive and auto parts is 17,292 MUSD which is 

decreased 1% from the previous year. This is categorized as motor 

vehicle for 8,202 MUSD or 1% decreased, motorcycle for 720 MUSD or 

18% increased and auto parts for 8,370 MUSD or 2% decreased 

(automotive parts is 8,096 MUSD and motorcycle parts is 274 MUSD). 

The total export value of auto parts is 122,697 MTHB or decreasing 

4% (referring to the record of manufacturer and assembler). This is 

categorized as OEM & Part for 95,698 MTHB, Engine for 14,132 MTHB, 

Spare part for 10,849 MTHB, JIG & DIE for 1,664 MTHB and Others for 

353 MTHB.

The total import value of automotive and auto parts is 7,512 

MUSD or 6% decreased which the import value of motor vehicle is 722 

MUSD or 23% decreased, while the value of motorcycle is 101 MUSD or 

53% increased and the value of auto parts is 6,689 MUSD or 4% decreased 

(as for motor vehicle and motorcycle at 6,409 MUSD and 280 MUSD, 

respectively). 

Thus, the automotive trade balance as of 2015 (Jan-Jun) is surplus 

which export value is greater than import value at 9,781 MUSD or 

increasing 3% from last year at the same period.
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สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์

เดือนมกราคม-มิถุนายน 

2558

1. รถยนต์

ในปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.) มีปริมาณการผลติ
รถยนต์ทั้งสิ้น 935,251 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 2 โดย
จ�าแนกเป็น รถยนต์น่ัง จ�านวน 391,929 คัน 
รถกระบะ 1 ตัน จ�านวน 524,636 คัน และ
รถยนต์เพือ่การพาณชิย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตนั) 
จ�านวน 18,686 คัน โดยการผลิตรถยนต์เพื่อ
การพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) มีอัตรา
เพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ร้อยละ 101

ด ้านปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศ มีจ�านวน 369,109 คัน ลดลงร้อยละ 
16 โดยรถยนต์นั่ง มีปริมาณการจ�าหน่ายมาก
ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47 รถกระบะ 1 ตัน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47 และรถยนต์เพื่อ
การพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6 โดยที่ปริมาณจ�าหน่ายรถยนต์

ในแต่ละประเภทมกีารเปล่ียนแปลงดงันี ้ (ตารางที่ 
2-4 และภาพที่ 1)

ตลาดรถยนต์นัง่ มปีรมิาณจ�าหน่ายท้ังส้ิน 
173,755 คัน ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัช่วงเดยีวกันของปี 2557 จะเหน็ได้ว่า รถยนต์
นัง่ทกุประเภท มปีริมาณจ�าหน่ายลดลงทกุประเภท 
โดยรถยนต์นั่งขนาด มากกว่า 3,001 cc มี
ปริมาณจ�าหน่ายลดลงมากทีสุ่ด ลดลงร้อยละ 43 
รองลงมาเป็นรถยนต์นั่งขนาด 2,001-2,500 cc 
มปีรมิาณจ�าหน่ายลดลง ร้อยละ 27 และรถยนต์นัง่
ขนาด 2,501-3,000 cc มีปริมาณจ�าหน่ายลดลง 
ร้อยละ 26 ทั้งนี้ รถยนต์นั่งที่มีปริมาณจ�าหน่าย
สูงสุดคือ รถยนต์นั่งขนาดไม่เกิน 1,500 cc ซึ่ง
มีสัดส่วนร้อยละ 61 ของตลาดในกลุ่มนี้

Automotive Industry 

Condition as of Jan-Jun 

2015

1. Motor Vehicle

In 2015 (Jan-Jun) , the total automotive 

production is 935,251 units which is decreased 

2% from last yea r in the same per iod : 

391,929 units for Passenger car, 524,636 units 

for 1 Ton pick-up truck and 18,686 units for 

Commercial vehicle (excluded 1 Ton pick-up 

truck) that has the highest production growth 

rate at 101%. 

For domestic sale, there are 369,109 

units sold which is decreased 16%. The highest 

number of sale is passenger car or 47% of 

total sale followed by 1 ton pick-up truck at 

47% and commercial vehicle (excluded 1 ton 

pick-up truck) at 6% (as shown in Table 2-4 

and Figure 1).

Passenger car has total number of sale 

at 173,755 units or decreasing 16% and all types 

are also decreased. The most decreasing 

rate is vehicle with capacity over 3,001 cc at 

43% followed by capacity of 2,001-2,500 cc 

at 27% and capacity of 2,501-3,000 cc at 

26%. The highest number of sale is vehicle 

with capacity not over 1,500 cc that has 61% 

of market share in this market segment.

Table 1 Total Number of Thailand Automotive Production as of 2009-2015 by Type
Unit (S)

Items 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Jun

2015
Jan-Jun % Change

Passenger car  313,442  554,387  537,987  957,623  1,071,076  742,678  371,578  391,929 5.48%

1 Ton pick-up truck  670,734  1,066,759  899,200  1,452,252  1,332,913  1,114,778  571,237  524,636 -8.16%

Com. Vehicle (excld. 1 Ton 
pick-up truck)  15,202  24,158  20,608  43,842  53,068  22,551  9,290  18,686 101.14%

Total  999,378 1,645,304 1,457,795 2,453,717 2,457,057  ,880,007  952,105  935,251 -1.77%

Change (%) -28.31% 64.63% -11.40% 68.32% 0.14% -23.49%

Source: Automotive Intelligence Unit
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ตลาดรถกระบะ 1 ตัน มีปริมาณจ�าหน่ายทั้งสิ้น 171,851 คัน ลดลง
ร้อยละ 19 เมือ่เปรยีบเทยีบกับช่วงเดยีวกนัของปี 2557 จะเหน็ได้ว่า รถกระบะ 
1 ตัน ทุกประเภทมปีรมิาณจ�าหน่ายลดลง โดยกระบะ 1 ตนั ประเภท 2 ประตู 
มีปริมาณจ�าหน่าย 104,254 คัน ลดลงร้อยละ 19 รถกระบะ 1 ตัน ประเภท 
4 ประตู มีปริมาณจ�าหน่าย 52,243 คัน ลดลงร้อยละ 8 และรถกระบะกึ่ง
บรรทุก (PPV) มีปริมาณจ�าหน่าย 15,354 คัน ลดลงร้อยละ 41

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) ได้แก่ รถบรรทุก
ขนาดต่างๆ ประกอบด้วย รถบรรทุก น้อยกว่า 1 ตัน รถบรรทุกขนาด
น้อยกว่า 5 ตัน รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถตู้ และรถโดยสาร มีปริมาณ
จ�าหน่าย จ�านวน 23,419 คัน มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปี 2557 ร้อยละ 3 โดยรถบรรทุก 5-10 ตัน มีปริมาณจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด ร้อยละ 32 รองลงมา รถตู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยรถโดยสาร มีอัตรา
ลดลงมากที่สุด ร้อยละ 22

1 Ton pick-up truck has total number of sale at 171,851 units 

which is 19% reduction. Apparently, all types of 1 ton pick-up truck have 

decreasing number of sale. 2-door type has sale volume at 104,254 

units, 19% decreased, while 4-door type is sold for 52,243 units, 8% 

decreased, and PPV has sale volume at 15,354 units or decreasing 41%.

Commercial vehicle (excluded 1 ton pick-up truck) is referred to 

less than 1 ton truck, truck with less than 5 tonnes, large truck, van and 

bus. There are 23,419 units have been sold or increasing 3%. 5-10 

tonnes truck has the highest growth rate of sale at 32% followed by van 

at 7%. On the other hand, the most decreasing rate of sale is bus at 22%.

Table 2 Total Number of Thailand Automotive Domestic Sale as of 2009-2015 by Type
Unit (S)

Items 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Jun

2015
Jan-Jun % Change

Passenger car  238,773  362,561  377,664  694,234  663,746  411,402  205,620  173,755 -15.50%

Com. Vehicle (excld. 1 Ton 
pick-up truck) 34,206 50,003 52,611 74,132 77,102 48,561 22,715 23,419 3.10%

1 Ton pick-up truck 275,892 387,793 365,848  667,532  589,338  421,498 212,423  171,851 -19.10%

Others  -  -  -  437  486  371  153  84 -45.10%

Total 548,871 800,357 796,123 1,436,335 1,330,672 881,832 440,911 369,109 -16.28%

Change (%) -10.79% 45.82% -0.53% 80.42% -7.36% -33.73%

Source: AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI

Table 3 Comparison the Proportion of Thailand Automotive Domestic Sale by Type
Unit (S)

Items
Jan-Jun 2014 Jan-Jun 2015

% Change
Volume Sales Proportion Volume Sales Proportion

Passenger car  205,620 46.64%  173,755 47.07% -15.50%

Com. Vehicle (excld. 1 Ton pick-
up truck) 22,715 5.15% 23,419 6.34% 3.10%

1 Ton pick-up truck, PPV 212,423 48.18% 171,851 46.56% -19.10%

Others  153 0.03%  84 0.02% -45.10%

 Total 440,911 100.00% 369,109 100.00%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI
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Table 4 Comparison Total Number of Domestic Sale by Automotive Market Segment
Unit (S)

Number of Vehicle Sale by Type

Jan-Jun 2014 Jan-Jun 2015 % Change

Passenger car

650-1,500 CC. 130,283 105,910 -18.71%

1,501-1,800 CC. 39,463 33,232 -15.79%

1,801-2,000 CC. 19,296 18,592 -3.65%

2,001-2,500 CC. 8,207 5,984 -27.09%

2,501-3,000 CC. 124 92 -25.81%

3,001 CC. UP 104 59 -43.27%

Others 8,143 9,886 21.40%

Total 205,620 173,755 -15.50%

1 Ton
pick-up truck

2-door 129,419 104,254 -19.44%

4-door 56,820 52,243 -8.06%

PPV 26,184 15,354 -41.36%

Total 212,423 171,851 -19.10%

Other
commercial
vehicle

Van 7,425 7,944 6.99%

Bus 170 136 -20.00%

Pick-up < 1 Tonnes 2,801 2,464 -12.03%

Truck < 5 Tonnes 4,446 4,637 4.30%

Truck 5-10 Tonnes 1,566 2,068 32.06%

 Truck > 10 Tonnes 5,771 5,577 -3.36%

Others 536 593 10.63%

Total 22,715 23,419 3.10%
Others Total 153 84 -45.10%

Total Grand Sales 440,911 369,109 -16.28%
Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI

Figure 1 The Proportion of Automotive Domestic Sales as of 2014 - 2015

1 Ton pick up
truck

48.18%

Passenger car
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Com. Vehicle
(excld. 1 Ton pick-up truck)
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as of Jan-June 2015

1 Top pick-up
truck

45.56%

Passenger car
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(excld. 1 Ton pick-up truck)

6.34%

Source : Automotive Intelligence Unit
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การส่งออกรถยนต์ จากข้อมูลของผู้ผลิต
และประกอบรถยนต์ (ตารางที่ 5) พบว่ามี
ปริมาณส่งออก จ�านวน 576,073 คัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปี 2557 คิดเป็น
มูลค่าการส่งออก 264,686 ล้านบาท มีมูลค่า
เพิม่ข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี 2557 ร้อยละ 0.03

ส่วนการส่งออกรถยนต์ จากข้อมูลกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) มี
มลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 8,202 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 1 
โดยรถยนต์ที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ 
รถโดยสาร รถบรรทุก และกระบะ 1 ตัน มูลค่า 
4,804 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงจากช่วงเดยีวกนั
ของปี 2557 ร้อยละ 6 รองลงมาคือ รถยนต์นั่ง 
มีมูลค่าการส่งออก 3,182 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 8

ในด้านการน�าเข้ารถยนต์ปี 2558 (ม.ค.-
ม.ิย.) จากข้อมลูกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
พบว่ามมีลูค่าการน�าเข้า 722 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
มีอัตราการน�าเข้าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 
2557 ร้อยละ 23 โดยรถยนต์ที่น�าเข้ามากที่สุด
ได้แก่ รถยนต์นัง่มมีลูค่า 485 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 33 
ส่วนรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกมีมูลค่า 237 
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปี 
2557 ร้อยละ 11

2. รถจักรยานยนต์

ในปี 2558 (ม.ค.-ม.ิย.) มีปริมาณการผลติ
รถจักรยานยนต์ จ�านวนทั้งสิ้น 969,500 คัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2557 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาการผลิตรถจกัรยานยนต์
จ�าแนกรายประเภท พบว ่า มีการผลิตรถ
จักรยานยนต์แบบครอบครัว จ�านวน 767,045 คัน 
ลดลงร้อยละ 1 และรถจกัรยานยนต์แบบสปอร์ต 
จ�านวน 202,455 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11

ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศปี 2558 
(ม.ค.-มิ.ย.) มีปริมาณจ�าหน่าย 902,720 คัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2557 โดยผูน้�าตลาดรถจกัรยานยนต์ยงัเป็นฮอนด้า 
มีสดัส่วนตลาดร้อยละ 83 รองลงมาคือ ยามาฮ่า 
ร้อยละ 11 และซูซูกิ ร้อยละ 2 ตามล�าดับ 

For automotive export, based on the 

report of manufacturer and assembler (Table 

5), the total export number of motor vehicle is 

576,073 units or increasing 3% with value at 

264,686 MTHB, 0.03% increased.

According to data from Department of 

Trade Negotiations (Table 11) , the total export 

value of motor vehicle is 8,202 MUSD which is 

decreased for 1%. The highest export value is 

from bus, truck and 1 ton pick-up truck with 

value at 4,804 MUSD or 6% decreased 

followed by passenger car with 3,182 MUSD 

in value or increasing 8% from last year in the 

same period.

As of the report from Department of 

Trade Negotiations during Jan-Jun 2015, it 

shows that the import value is 722 MSUD or 

23% decreased. The highest import value is 

passenger ca r for 485 MUSD which is 

decreased 33%. On the other hand, the import 

value of bus and truck is 237 MUSD or 11% 

increase from last year. 

2. Motorcycle

In 2015 (Jan-Jun) , the total production 

number of motorcycle is 969,500 units which 

is increased 1% from last year. It is categorized 

by type as family for 767,045 units, 1% reduction, 

and sport for 202,455, 11% increased.

In 2015 (Jan-Jun) , motorcycle is sold 

for 902,720 units which is increased 3% from 

last year in the same period. Honda is still the 

leader of this market segment by taking 83% 

of the market share followed by Yamaha and 

Suzuki for 11% and 2%, respectively.

Table 5 Total Export Number of Thailand Automotive Vehicle as of 2009-2015
Unit (s) and MB

Items 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Jun

2015
Jan-Jun % Change

Volume (Unit)  535,563  895,855  735,627  1,026,671  1,128,152  1,128,102  560,047  576,073 2.86%

 Value (MB)  251,342.99  404,659.37  343,383.92  490,134.74  512,186.40  527,423.43  264,620.21  264,686.49 0.03%

% Change (Unit) -31.01% 67.27% -17.89% 39.56% 9.88% 0.00%

% Change (MB) -28.52% 61.00% -15.14% 42.74% 4.50% 2.97%

Source : Automotive Intelligence Unit

Table 6 Total Production Number of Thailand Motorcycle as of 2009-2015
Unit (s)

Types 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Jun

2015
Jan-Jun % Change

Family 1,511,238 1,921,880 1,871,296 2,348,642 1,872,174 1,483,993 774,998 767,045 -1.03%

Sport 124,011 105,038 174,872 257,519 346,451 358,715 182,987 202,455 10.64%

Total 1,635,249 2,026,918 2,046,168 2,606,161 2,218,625 1,842,708 957,985 969,500 1.20%

% Change -15.02% 23.95% 0.95% 27.37% -14.87% -16.94%

Source : Automotive Intelligence Unit
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จากข้อมลูของผูผ้ลิตและประกอบรถจักรยานยนต์ (ตารางที ่9) 
มีปริมาณการส่งออก (รวม CBU และ CKD) จ�านวน 498,281 คัน 
โดยจ�าแนกเป็นการส่งออก CBU จ�านวน 198,957 คัน และการส่งออก 
CKD จ�านวน 299,324 ชุด คิดเป็นมูลค่า 25,307 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปี 2557 ปริมาณส่งออกเพิม่ข้ึน ร้อยละ 14 
และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7 ทั้งนี้จากข้อมูลการส่งออกของกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.) (ตารางที่ 11) 
มีมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ 720 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Based on data from manufacturer and assembler (Table 9) , 

the total export number of motorcycle; including CBU and CKD, is 

498,281 units or increasing 14% by CBU for 198,957 units and 

CKD for 299,324 sets and the total value is 25,307 MTHB or 

increasing 7%. Additionally, data from Department of Trade 

Negotiations, the export value of motorcycle in 2015 (Jan-Jun) 

(Table 11) is 720 MUSD, 15% increased. 

Table 7 Total Number of Thailand Motorcycle Domestic Sale as of 2011-2015 by Type
Unit (s)

Types 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Jun

2015
Jan-Jun

%
Y-T-D

Family 962,888 989,114 961,707 861,781 441,675 454,699 2.95%

Scooter 974,244 1,062,456 889,036 650,705 342,968 323,939 -5.55%

Sport 70,252 78,497 153,755 189,049 93,103 124,082 33.27%

Total 2,007,384 2,130,067 2,004,498 1,701,535 877,720 902,720 2.85%

% Y-O-Y 8.74% 6.11% -5.89% -15.11%

Source : Automotive Intelligence Unit 

Table 8 Total Number of Thailand
Motorcycle Domestic Sale as of 2015 by Brand

Rank Brand Volume (Units) Market Share (%)

1 Honda 747,559 82.81%

2 Yamaha 103,539 11.47%

3 Suzuki 15,079 1.67%

4 Kawasaki 14,789 1.64%

5 Tiger 62 0.01%

6 Platinum 105 0.01%

7 JRD 2 0.00%

8 Other brand 21,585 2.39%

รวม 902,720 100.00%

Source : Automotive Intelligence Unit

Table 9 Total Export Number of Thailand Motorcycle as of 2009-2015
Unit (s)

Types 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Jun

2015
Jan-Jun % Change

 CBU&CKD (คัน)  588,398  816,427  1,213,002  856,935  935,747  887,980  437,159  498,281 13.98%

 CBU  115,280  155,688  221,164  313,991  333,780  288,527  145,816  198,957 36.44%

 CKD  473,118  660,739  991,838  542,944  601,967  599,453  291,343  299,324 2.74%

 CBU&CKD (MB)  19,331.31  25,013.18  24,351.92  29,659.88  57,859.77  51,662.45  23,578.98  25,307.47 7.33%

Source : Automotive Intelligence Unit
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3. ชิ้นส่วนยานยนต์

การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์รวมของไทย
ในปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.) จากข้อมูลกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) มีมูลค่า
การส่งออกรวมทั้งสิ้น 8,370 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 2 
โดยจ�าแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 8,096 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการส่งออกชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์ มูลค่า 274 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยชิ้นส่วนที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด คือ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ มูลค่า 3,635 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ทั้งนี้การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์โดย
ผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ (ตารางที่ 10) มี
มูลค่าทั้งสิ้น 122,697 ล้านบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 4 ชิ้นส่วนยานยนต์
เกือบทุกประเภท มีมูลค่าการส่งออกลดลง 
ยกเว้นชิน้ส่วนอะไหล่ มมีลูค่าการส่งออก 10,849 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 และแม่พิมพ์และ

อุปกรณ์ยึดจับชิ้นงาน มีมูลค่าการส่งออก 1,664 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 โดยชิ้นส่วนอื่นๆ 
มีมูลค่าการส่งออก 353 ล้านบาท ลดลงมาก
ที่สุด ร้อยละ 66

ในด้านการน�าเข้าช้ินส่วนยานยนต์รวม
ของไทยในปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.) จากข้อมูลกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) 
มีมูลค่า 6,689 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 4 โดยจ�าแนก
เป็นชิน้ส่วนรถยนต์มลูค่า 6,409 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์มูลค่า 280 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยชิ้นส่วนรถยนต์น�าเข้าท่ีมี
มูลค่ามากที่สุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถยนต์ รวมทั้งโครงรถและตัวถังมูลค่า 3,700 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

3. Auto Parts

The total export value of auto parts, 

based on Department of Trade Negotiations, 

is 8,370 MUSD which is decreased 2%. It is 

categorized by motor vehicle parts for 8,096 

MUSD and motorcycle parts for 274 MUSD. 

The highest export value is other parts and 

accessories for motor vehicle at 3,635 MUSD. 

As the report of manufacturer and 

assembler, the total export value is 122,697 

MTHB, decreasing 4% (Table 10). All auto 

parts export value is decreased; except, spare 

part with value at 10,849 MTHB or increasing 

3% and JIG & DIE with value at 1,664 MTHB or 

increasing 27%. The most decreasing export 

value is others with value at 353 MTHB or 

decreasing 66%.

Department of Trade Negotiations reveals 

that the total import value of auto parts as of 

Jan-Jun 2015 is 6,689 MUSD or 4% decreased 

(Table 11). It is categorized by the import value 

of motor vehicle parts is 6,409 MUSD and the 

value motorcycle parts is 280 MUSD. The 

highest import value of auto parts is 3,700 

MUSD for parts and accessories; including, 

chassis and bodies.

Table 10 Total Export Value of Auto Parts as of 2009-2015 by Type
Unit (s): MB

Types 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Jun

2015
Jan-Jun % Change

Engine  13,266.37  21,610.40  26,669.68  26,991.95  28,353.85  31,590.48  15,622.50  14,131.75 -9.54%

Spare part  12,531.85  14,451.09  16,438.75  20,116.53  19,715.26  22,134.71  10,561.88  10,849.11 2.72%

JIG & DIE  994.10  1,304.38  1,682.21  1,720.91  2,636.44  2,433.29  1,314.45  1,664.01 26.59%

OEM and Part  86,225.42  141,422.74  136,450.30  168,541.97  190,386.45  195,863.84  99,689.17  95,698.24 -4.00%

Others  390.65  561.64  2,439.42  2,310.29  947.49  1,642.76  1,046.90  353.46 -66.24%

Total  113,408.39  179,350.25 183,680.36 219,681.65 242,039.49 253,665.08 128,234.90 122,696.57 -4.32%

 Source : Automotive Intelligence Unit
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4. ดุลการค้าต่างประเทศ

ดุลการส่งออกและน�าเข้ายานยนต์และ
ชิน้ส่วนยานยนต์ในปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า
ทั้งสิ้น 9,781 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งมีมูลค่า 9,511 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

แนวโน้มอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไทย

จากข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรม สภา
อุตสาหกรรม ประมาณว่าในช่วง 3 เดอืนข้างหน้า 
(ก.ค.-ก.ย. 58) จะมีปริมาณการผลิตจ�านวน 
444,904 คัน เฉลี่ยเดือนละ 148,301 คัน 
จ�าแนกเป็นการผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ 
จ�านวน 199,871 คัน คิดเป็นร้อยละ 45 และ
การผลิตเพ่ือส่งออก จ�านวน 245,033 คัน 
คิดเป็นร้อยละ 55 ทั้งนี้ การผลิตรถยนต์ส่วน
ใหญ่ยังคงเป็นรถยนต์ประเภทกระบะ 1 ตัน 
และอนุพันธ์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54 ส่วน
รถยนต์น่ังขนาดเล็กขนาดเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 

1,500 cc ซึ่งรวมถึงรถยนต์อีโคคาร์นั้น มี
สัดส่วนการผลิตร้อยละ 31

4. Trade Balance

The export-import trade balance of 

automotive and auto parts as of 2015 (Jan-

Jun) is 9,781 MUSD which is increased 3% 

from the same period of last year with value 

at 9,511 MUSD.

The Tendency of Thailand 

Automotive Industry

Industrial sector - the Federation of 

Thai Industries forecasts that within the next 

3 months the total automotive production will 

be 444,904 units (148,301 units per month). 

The production is categorized by 199,871 

units for domestic sale and 245,033 units for 

export or 45:55. Most of the production will 

for 1 ton pick-up truck and PPV which is 54% 

of total production while small car with capacity 

not over 1,500 cc; including Eco car, is 31% of 

total production.
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Table 11 Total Export-Import Value of Thailand Automotive and Auto Parts as of 2012-2015
Value : MUSD % of Growth rate

Code Items 2012 2013 2014 2014
Jan-Jun

2015
Jan-Jun 2014 2015

Jan-Jun

Export: Automotive & Auto Parts (1-3) 32,708.73 34,943.11 35,042.67 17,504.50 17,292.79 0.28 -1.21

321010100 (1.1) Passenger car 4,961.48 6,028.67 6,001.72 2,949.38 3,182.44 -0.45 7.90

321010200 (1.2) Bus, Truck and 1 Top pick-up truck 10,460.16 10,525.70 10,294.57 5,126.96 4,804.37 -2.20 -6.29

321010300 (1.3) Van 585.28 488.37 402.62 224.61 215.65 -17.56 -3.99

(1) Total No. of Export Vehicle 16,006.92 17,042.74 16,698.91 8,300.95 8,202.46 -2.02 -1.19

321020100 (2.1) Motorcycle 980.02 1,247.73 1,063.14 575.34 672.05 -14.79 16.81

321020201 (2.2) CKD for Motorcycle 169.68 181.84 118.89 52.40 47.85 -34.61 -8.68

(2) Total No. of Export Motorcycle 1,149.70 1,429.57 1,182.03 627.74 719.91 -17.32 14.68

321040000 (3.1) Spark-ignition reciprocating internal
combustion piston engines and parts thereof 3,204.94 3,347.60 3,386.63 1,775.66 1,615.59 1.17 -9.01

343100000 (3.2) Transmission shafts and cranks 324.40 321.05 328.56 162.87 157.24 2.34 -3.46

321050000 (3.3) Electrical equipment for spark-ignition
internal combustion engines and parts thereof 378.90 400.95 400.26 201.54 172.84 -0.17 -14.24

321010404 (3.4) Ignition wiring sets used in vehicles 471.56 434.29 435.70 206.14 243.62 0.32 18.18

303160000 (3.5) Electric accumulators and parts thereof 709.83 782.63 913.65 460.31 350.48 16.74 -23.86

317010000 (3.6) Pneumatic tyres and innertubes of rubber 3,482.98 3,625.36 3,697.75 1,842.98 1,839.67 2.00 -0.18

336030000 (3.7) Safety glass and glass mirrors 174.70 188.40 191.50 92.93 82.70 1.64 -11.00

321010405 (3.8) Other parts and accessories for motor vehicles 6,207.18 6,726.12 7,208.20 3,530.56 3,634.77 7.17 2.95

321020202 (3.9) Other parts and accessories for motorcycles 597.63 644.39 599.48 302.82 273.50 -6.97 -9.68

(3) Total Number of Export Auto Parts 15,552.11 16,470.80 17,161.73 8,575.81 8,370.43 4.19 -2.39

Code Item 2012 2013 2014 2014
Jan-Jun

2015
Jan-Jun 2014 2015

Jan-Jun

Import: Automotive & Auto Parts (1-3) 21,157.82 20,010.12 15,792.97 7,993.77 7,512.13 -21.08 -6.03

501000000 (1.1) Passenger car 1,400.92 1,268.38 1,209.45 723.27 484.66 -4.65 -32.99

502010000 (1.2) Bus & Truck 940.61 634.82 493.36 213.70 236.98 -22.28 10.90

(1) Total No. of Import Vehicle 2,341.53 1,903.20 1,702.80 936.97 721.64 -10.53 -22.98

505000000 (2) Motorcycle 128.40 168.54 148.65 65.68 101.39 -11.80 54.37

204030100 (3.1) Engine, Transmission shafts and Other parts 5,560.29 5,435.53 4,355.42 2,209.30 1,941.99 -19.87 -12.10

504020000 (3.2) Parts and accessories incld.
Chassis and bodies 10,476.58 9,942.88 7,515.62 3,770.74 3,699.99 -24.41 -1.88

504010000 (3.3) Tyes 490.83 463.89 407.34 195.90 207.88 -12.19 6.12

504030000 (3.4) Other parts and accessories 1,610.88 1,505.71 1,138.65 561.04 559.07 -24.38 -0.35

507000000 (3.5) Parts and accessories of motorcycles
and bicycles 549.30 590.37 524.49 254.14 280.16 -11.16 10.24

(3) Total Number of Import Auto Parts 18,687.89 17,938.38 13,941.51 6,991.13 6,689.10 -22.28 -4.32

Export-Import 11,550.91 14,932.99 19,249.71 9,510.73 9,780.65 29.28 2.84

Source : Cooperative of Department of Trade Negotiations and the Customs Department
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ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในภาวะชะลอตัว
สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในไตรมาสที่ 2/2558 ชะลอตัว
การผลิต การจ�าหน่าย และการส่งออกรถยนต์ลดลง

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2557 การผลิตรถยนต์ในไตรมาสที่ 2/2558 ลดลงร้อยละ 5 โดยมีการผลิต จ�านวน 410,711 คัน การจ�าหน่ายภายใน
ประเทศ ลดลงร้อยละ 21 ที่จ�านวน  171,322 คัน  และการส่งออก มีจ�านวน 247,841 คัน ลดลงร้อยละ 8

The Thailand industry condition in Q2/2015 is slowdown.
In overall, the industry condition is slowdown.
The total number of automotive production, sale and export is all decreased.

The total number of automotive production in Q2/2015 is decreased 5% or 410,711 units from last year in the same period. Both total number 

of domestic sale and export are decreased as well; 21% or 171,322 units for sale and 8% or 247,841 units for export.
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การผลิต และการจ�าหน่ายรถจกัรยานยนต์ลดลง 

แต่การส่งออกรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2557 การผลิตรถจักรยานยนต์ในไตรมาส
ที่ 2/2558 ลดลงร้อยละ 8 โดยมีการผลิตจ�านวน 432,597 คัน การจ�าหน่าย
ในประเทศ ลดลงร้อยละ 5 ที่จ�านวน 423,777 คัน และการส่งออก เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8 ที่จ�านวน 234,005 คัน 

A total number of motorcycle production 

and sale are decreased while the 

total number of export is increased. 

In Q2/2015, the total number of motorcycle production is decreased 

8% or 432,597 units and the total number of domestic sale is also 

decreased for 5% or 423,777 units. On the other hand, the total number 

of export is increased 8% or 234,005 units.
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8,547.71 8,805.73 8,716.65 9,172.86

8,119.93
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มูลค่าการส่งออก และน�าเข้า มีอัตราลดลง

มูลค่าการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในไตรมาสที่ 2/2558 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5 โดยมีมูลค่าการส่งออก  8,120 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ด้านการน�าเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ยังคงลดลง เนื่องจาก
การลดลงของการน�าเข้าชิน้ส่วนยานยนต์ ซึง่สอดคล้องกบัปริมาณการผลติ
รถยนต์ที่ลดลง ท�าให้การน�าเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในไตรมาสที่ 
2/2558 มีมูลค่า ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7 โดยมีมูลค่า
การน�าเข้า 3,570 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดุลการค้าของยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีสภาวะเกินดุลใน
ไตรมาสที่ 2/2558 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4 โดยมีมูลค่า
การเกินดุล จ�านวน 4,550 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Both Export and Import Values are 

Decreased.

The export value of automotive and auto parts in Q2/2015 is 

decreased 5% from the last year in same period with value at 8,120 

MUSD.

The import value of automotive and auto parts is still decline; 

according to, the reduction of automotive production. As a result, the 

import value is decreased 7% or 3,570 MUSD.

The trade balance of automotive and auto parts is surplus in 

Q2/2015 which is reduced from last year 4% with value at 4,550 MUSD. 

Export 2014 2015 Growth

Q1 8,960.70    9,172.86 2%

Q2 8,547.71 8,119.93 -5%

Import 2014 2015 Growth
Q1    4,173.36  3,942.62 -6%

Q2 3,820.84 3,569.51 -7%

Total Export Value

of Automotive & Auto Parts

Total Import Value

of Automotive & Auto Parts
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คุณรัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับ
เกยีรติจาก บรษิทั เทคซอร์ส ซสิเตม็ส์ ไทยแลนด์ กล่าวบรรยายพเิศษในงาน 
MATLAB & SIMULINK: Automotive Seminar 2015 ในหัวข้อ การลงทุนใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย Automotive Investment focus in Thailand) 
ซึง่การจดังานสมัมนาในครัง้นีเ้ป็นการให้ความรูด้้านซอฟแวร์ในอุสาหกรรม
ยานยนต์ แก่กลุ่มลูกค้า และผู้ประกอบการ ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ 
พอยต์ เทอมินัล 21 เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

On Wednesday 8th July, 2015 at Grand Center Point Terminal 21 

Hotel, Ms. Rachanida Nitipathanapirak, Deputy Director, Academic 

Department was invited from TechSource Systems (Thailand) Co., Ltd. 

as the guest speaker to give a special keynote “Automotive Investment 

Focus in Thailand” in MATLAB & SIMULINK: Automotive Seminar 2015, 

which attendees from group of client and operator were acknowledged 

in automotive industry’s software.

นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติเชิญ
เข้าร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั พร้อมร่วมหารอืกบั Hon Lan Macfarlane 
MP รัฐมนตรีประจ�าประเทศออสเตรเลีย ในเรื่องของอุตสาหกรรม และ 
วทิยาศาสตร์ และผูป้ระกอบการ Automotive Supply Chain ชาวออสเตรเลีย
ในประเทศไทย ณ ดิ ออสเตรเลียน แอมบาสเดอร์ส เรสซิเดนซ์ เมื่อวันที่ 
28 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

On July 28th, 2015, Mr. Vichai Jirathiyut, President-Thailand 

Automotive Institute (TAI) was invited for the working lunch with 

Australia’s Minister for Industry and Science, Hon Lan Macfarlane MP 

and The Australian Automotive Supply Chain Companies in Thailand at 

The Australian Ambassador’s Residence.

THE SPECIAL KEYNOTE BY TAI IN MATLAB & SIMULINK: 
AUTOMOTIVE SEMINAR 2015
สถาบันยานยนต์บรรยายพิเศษในงาน MATLAB & SIMULINK: AUTOMOTIVE SEMINAR 2015

THE WORKING LUNCH WITH AUSTRALIA’S MINISTER 
FOR INDUSTRY AND SCIENCE
ผอ. สถาบันยานยนต์ เข้าพบรัฐมนตรีประจ�าประเทศออสเตรเลีย
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นายวชิยั จิราธยิตุ ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติเข้าร่วม
ประชุม APEC Follow-up Peer Review on Energy Efficiency “Realising 
Energy Efficiency Potentials in Thailand’s Transport Sector” จัดโดย
กระทรวงพลงังาน พร้อมด้วยผู้เชีย่วชาญด้านการจดัการพลงังานจากหลายประเทศ 
และร่วมบรรยายพเิศษ ในหวัข้อ Successes and/or Challenges of Transport-
related energy fuel and energy efficiency in transportation Sector 
ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ้นเซส เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

On August 3rd, 2015, at Pathumwan Princess Hotel, Mr. Vichai 

Jirathiyut, President-Thailand Automotive Institute (TAI) attended the 

seminar of APEC Follow-up Peer Review on Energy Efficiency “Realising 

Energy Efficiency Potentials in Thailand’s Transport Sector” organized 

by Ministry of Energy (MOE). In this regard, there were also specialists 

from many countries who participated in the special panel discussion: 

Successes and/or Challenges of Transport-related energy fuel and 

energy efficiency in transportation Sector.

สถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติจาก คณะกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนรุกัษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ คณะผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปก 
(APERC-IEE Japan) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ ส�านักงาน
บางปู เพื่อศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประชุม APEC Follow-up 
Peer on Energy Efficiency (Pree-Phase5) เม่ือวนัที ่6 สงิหาคม 2558 ทีผ่่านมา

On August 6th, 2015, a group of Department of Alternative Energy 

Development and Efficiency, Ministry of Energy (DEDE) and representatives 

of APERC-IEE Japan visited and observed the operation of Thailand 

Automotive Institute (TAI) at Testing Center, Bangpu, which was a part 

of APEC Follow-up Peer on Energy Efficiency (Pree-Phase5) meeting.

APEC FOLLOW-UP PEER REVIEW ON ENERGY EFFICIENCY 
“REALISING ENERGY EFFICIENCY POTENTIALS IN THAILAND’S 
TRANSPORT SECTOR”

DEDE AND APERC-IEE JAPAN 
VISITED THAILAND 
AUTOMOTIVE INSTITUTE
คณะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน และ คณะผู้แทนเขตเศรษฐกิจ
เอเปกเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์
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สถาบันยานยนต์ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในงาน Thailand Quality 
Conference & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
หวัข้อ อุปกรณ์ป้องกนัการถ่ายเทอุณหภูมิ ซ่ึงเป็นผลงานของกลุม่งานในส่วน
งานศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ ที่ก�าหนดให้แต่ละกลุ ่มงานต้องมี
การด�าเนินการพัฒนาปรบัปรุงการท�างานโดยเสนอเป็น Kaizen suggestion 
project เพือ่เพ่ิมประสทิธิภาพการท�างาน การลดการสญูเสียของกระบวนการ 
เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายส่งเสริมความปลอดภัยในการท�างาน และการพัฒนา
กระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมรอยัล เบญจา, กรุงเทพ 
เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการทดสอบมาตรฐานต่างๆ ติดต่อ 
ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ โทรศัพท์ 02-324 0710

On August 19th-20th, 2015 at Royal Benja Hotel, Bangkok, Thailand 

Automotive Institute (TAI) participated in Thailand Quality Conference & 

the 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand by submitting 

the temperature insulating resistant tool from the testing center section 

for competition. It allocates each working group to enhance efficiency 

by applying Kaizen suggestion project which will reduce loss of 

procedure, and cost as well as increase working safety along with 

working process development.

For more information of testing standards, please contact 

Testing Center, TAI at 02-324 0710.

Thailand Quality Conference & The 16th Symposium 
on TQM-Best Practices in Thailand

นายชัยศิริ วิชัยลักษณ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันยานยนต์ 
ร่วมเปิดศนูย์เอม็จ ีไดรฟ์วิง่ เอก็ซ์พเีรยีนซ์ เซน็เตอร์ (MG Driving Experience 
Centre) ศนูย์สร้างประสบการณ์ขบัขีแ่ละความปลอดภยัครัง้แรกในประเทศไทย 
ของเอ็มจ ีโดยบรษิทั เอสเอไอซ ีมอเตอร์-ซพีี จ�ากดั ศนูย์นีเ้ปิดขึน้เพ่ือสอน
ทักษะการใช้รถยนต์ถกูต้อง พร้อมสนบัสนนุให้ผูใ้ช้รถมคีวามเข้าใจและช�านาญ
ในการขับขี่ เรียนรู้เทคโนโลยียุคใหม่ในรถยนต์ โดยมีการฝึกภาคสนามกับ
ทีมครฝึูกมอือาชพี พร้อมเทคนคิการขับขีเ่พือ่ความปลอดภยัทัง้ในสถานการณ์
ปกติและฉุกเฉิน ศูนย์แห่งนี้เปิดโอกาสให้ลูกค้าและผู้สนใจได้รู้จักและได้ใช้
เทคโนโลยขีองรถให้เป็นท�าให้ลกูค้าม่ันใจและรู้สกึสนกุในการขบัขี ่ เมือ่วนัที่ 
21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ลาน Seacon Square ถนนศรีนครินทร์ 

On August 21st, 2015, at Season Square, Mr. Chaisiri Vichailak, 

Adminstrative, Department Director – Thailand Automotive Institute (TAI) 

attended the opening of MG Driving Experience Center, the 1st safety 

driving center in Thailand, found by SAIC Motor-CP Co., Ltd. The objective 

is to acknowledge publics the right skill of driving along with new technology 

of modern vehicle. There are trainings from professional drivers who will 

give lessons by actual drive and safety driving technique in both normal 

and emergency situations. This center is opened for customers and 

publics with reliable technology of vehicle that give fun driving.

The Opening of the 1st Safety Driving Center in Thailand
เปิดศูนย์ขับขี่ปลอดภัยครั้งแรกในไทย
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เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2558 สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ บริษัท 
โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซฟิิค เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ�ากัด 
(TMAP-EM) จดังานสัมมนาพเิศษในหวัข้อ “มุ่งสร้างผลก�าไร โดยการบรหิาร
งานผลิตสูค่วามเป็นเลศิด้วยระบบการผลติแบบโตโยต้า (TPS)” ภายใต้โครงการ
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ (AHRDIP) ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 
ห้อง 314 ศูนย์ทดสอบสถาบันยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับสากลด้วยระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota 
Production System: TPS) โดยมุง่เน้นการลดต้นทนุ (Cost Reduction) และเพิม่
ผลิตภาพในกระบวนการผลิต (Productivity) ให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใน
ประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรมีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนา
ต่อไปอย่างยั่งยืน

ทัง้นีไ้ด้รบัเกยีรตจิากคณุมนต์ไท ไทยเลศิ  Deputy General Manager 
จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟค
เจอริ่ง จ�ากัด (TMAP-EM) เป็นวิทยากรกล่าวบรรยาย พร้อมผู้บริหารจาก
บริษัทยานภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) กล่าวถึงความส�าเร็จจากการเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว

On Friday 21st August, 2015, Thailand Automotive Institute (TAI) 

co-organized with Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing 

Co., Ltd. (TMAP-EM) for special seminar in the topic of “Retrieving 

profits by excellent production management with Toyota Production 

System (TPS)” under Automotive Human Resource Development Institute 

Project (AHRDIP) at room 314, 3rd floor, Testing center, TAI Bangpu office.

The objective of this seminar is to enhance competitiveness of 

operator for international market by applying TPS which emphasizes on 

cost reduction and increasing productivity to auto parts manufacturer 

in Thailand as well as human resource development for further enhancement. 

In this regard, Mr. Monthai Thailerd, Deputy General Manager, 

TMAP-EM and management from Yarnapund Public Company Limited 

delivered speeches for the accomplishment from participation in this 

project.

Successful Production 
Management by TPS 
บริหารงานผลิตสู่ความเป็นเลิศด้วย TPS

คณุวชิยั จริาธยิตุ ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ร่วมมือกบั ส�านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดการประชุมเร่ือง "ชิ้นส่วนยานยนต์ อะไรอยู่ 
อะไรจะไป" โฟกัสกรุ๊ป คร้ังท่ี2 ภายใต้โครงการ สารสนเทศยานยนต์ 
สถาบนัยานยนต์ ปีงบประมาณ 2558 โดยได้รับเกยีรตจิาก คณุกมล ชติุพงศ์นาวนิ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กมลแมชชีน แฟกทอรี่ จ�ากัด และ คุณสามารถ 
มหาพล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็น
วทิยากรพิเศษแบ่งปันประสบการณ์ รวมถงึแนะน�าแนวทางการท�างานฝ่าวกิฤต
เศรษฐกจิแก่ผูป้ระกอบการในการประชมุ ณ โรงแรมจสัมนิ แกรนด์ เรสซิเดนช์, 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

On September 3rd, 2015, Jastmine Grand Residence, Mr. Vichai 

Jirathiyut, President – Thailand Automotive Institute (TAI) attended the 

2nd Focus Group meeting in the topic of “Auto Parts – What will be 

lasted and what will be gone”, the co-organizing of TAI and the Office 

of Industrial Economics (OIE) which is a part of Automotive Intelligence of 

TAI under the fiscal budget 2015. In this regard, Mr. Kamol Chutipongnavin, 

President – KMF Co., Ltd. and Mr. Samart Mahaphol, General Manager 

of Purchasing Department – Isuzu Motor (Thailand) Co., Ltd. were 

speakers who shared valuable experiences and suggested the guideline 

to operators for business operation during the economic recession.

FOCUS GROUP MEETING IN THE TOPIC 
OF WHAT WILL BE LASTED AND WHAT 
WILL BE GONE
ชิ้นส่วนยานยนต์ อะไรอยู่ อะไรจะไป" โฟกัสกรุ๊ป ครั้งที่ 2
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เมื่อวันจันทร์ท่ี 14 กันยายน  2558 นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการ
สถาบันยานยนต์ เป็นประธาน น�าคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมสักการะ
ศาลพระภมู ิพร้อมทัง้ท�าบุญถวายภตัตาหารเพลและสงัฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ 
เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันยานยนต์ ครบรอบ 17 ปี 
ณ อาคารศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ ส�านักงานบางปู

On Monday 14th September, 2015, Mr. Vichai Jirathiyut, President 

– Thailand Automotive Institute (TAI), presided and leaded management 

and TAI staffs to pay respect to the shrine of household god and offer 

dedicated to Buddhist monks in the occasion of the 17th establishment 

of TAI at Testing Center – TAI, Bangpu office.

คุณวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติจาก
ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย 
เชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาเรื่อง “ก้าวต่อไปกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
หลงัเข้าสู ่AEC” เพือ่ให้ผู้ประกอบการผลติชิน้ส่วน ได้รับทราบการสนับสนนุ
ของภาครัฐ และมุมมองทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกจิของภูมิภาคและของโลก ให้ทนัต่อการรองรบั
สถานการณ์ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศต่อไป ณ โรงแรมเมเปิ้ล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2558 ที่ผ่านมา

On September 10th, 2015 at Maple Hotel, Mr. Vichai Jirathiyut, 

President, Thailand Automotive Institute (TAI), was invited from the 

association in collaboration of auto parts manufacturer-Mitsubishi 

Motors Thailand as a guest speaker in the topic of “the Further Step of 

Thai Automotive Industry After AEC” to acknowledge auto parts 

manufacturers for the support from the government and Thai automotive 

industry development direction under regional and the world economy 

conditions. This would keep pace with current situation and enhance 

competitiveness of operators in both domestic and international markets.

“The Further Step of
Thai Automotive Industry
After AEC”
การสัมมนาเรื่อง “ก้าวต่อไปกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
หลังเข้าสู่ AEC”
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สถาบันยานยนต์ ผู้ร่วมสนับสนนุอย่างเป็นทางการ เข้าร่วมการแถลง
ข่าวเปิดตัวงาน Thailand International Truck Show 2015 หรือ มหกรรม
รถบรรทุกนานาชาติประเทศไทย 2558 และการจัดประชุม AEC Logistics 
Summit ครั้งแรกในอาเซี่ยน ภายใต้แนวคิด Buyers Meet Sellers, TRUCK 
Day! ระหว่างวนัที ่17-19 กนัยายน 2558 ฮอลล์ 7-8 อิมแพค็ เมอืงทองธานี 
โดย บริษัท พาราบ๊อกซ์ จ�ากัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบ
ขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ของภูมิภาคอาเซียน ณ ห้องกรุงเทพ 2 
เซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

On August 20th, 2015, representative from Thailand Automotive 

Institute (TAI) attended the press conference of Thailand International 

Truck Show 2015 at Bangkok 2, Centara Grand at Central Plaza Ladprao-

Bangkok. TAI is also the official supporter for this show and it is organized 

by organized by Parabox Co., Ltd. with the objective to develop commercial 

truck transportation in ASEAN region. There is also the AEC Logistics 

Summit as a part of the show. It is the 1st in ASEAN under the concept 

of Buyers Meet Sellers, TRUCK Day!. This show will be held on September 

17th-19th, 2015 at Hall 7-8, Impact Muangthong Thani.

The Opening of Thailand 
International Truck Show 2015  
and AEC Logistics Summit
เปิดตัวมหกรรมรถบรรทุกนานาชาติประเทศไทย 2558 
และการจัดประชุม AEC Logistics Summit
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คุณวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติเป็น
วิทยากร การสมัมนาเรือ่ง “ทิศทางอุตสาหกรรมรถบรรทกุของประเทศไทย” 
ภายในงานมหกรรมรถบรรทุกนานาชาติประเทศไทย 2558 (Thailand 
International Truck Show 2015) ณ ห้องโฟนกิซ์6 ฮอลล์8 อมิแพก็ เมืองทองธานี 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

On September 18th, 2015, Mr. Vichai Jirathiyut, President, Thailand 

Automotive Institute (TAI) was a guest speaker of Thailand International 

Truck Show 2015 in the topic “the Direction of Thai Truck Industry” at 

Pheonix 6, Hall 8, Impact Muang Thong Thani.

คุณวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติเป็น
ประธาน ในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “ปรับวิธีคิด พิชิตก�าไร” โดยธนาคาร
กรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วยผูส้นับสนนุโครงการชิน้ส่วนยายนต์สีเขยีว 
สถาบันยานยนต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชมรมบัวหลวง เอสเอ็มอี 
เพื่อแนะน�าถึงแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ก่อให้เกิดก�าไรอย่างย่ังยืน จากทีม
ผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทนผู้ประกอบการ ที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วม
อบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซต์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 
ที่ผ่านมา

Mr. Vichai Jirathiyut, President, Thailand Automotive Institute 

(TAI) presided over the opening of “New Thought for More Profits” 

seminar, organized by Bangkok Bank PLC which was supported by 

Greening Supply Chain in the Thai Auto and Automotive Parts Industries 

Project, TAI, Kasetsart University and Bualuang Club (BLCSME) to introduce 

concept and practice of producing sustainable profits. In this regard, 

there were specialists and representative from operators shared their 

experiences at Chatrium Riverside Bangkok Hotel on September 21st, 

2015.

“THE DIRECTION OF THAI TRUCK INDUSTRY”
“ทิศทางอุตสาหกรรมรถบรรทุกของประเทศไทย”

“New Thought for More Profits” 
Seminar
การสัมมนาเรื่อง “ปรับวิธีคิด พิชิตก�าไร”
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นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
เปิดงาน Thailand Industry Expo 2015 หรือมหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี 
อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม พร้อมด้วย นางอรรชกา 
สบีญุเรอืง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายอาทิตย์ วุฒิคะโร 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ภายในงานสามารถพบกับสินค้าดีมีคุณภาพ
และสดุยอดนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยท้ัง SMEs, OTOP การเวร์ิคช้อป 
การสัมมนา และให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจ และกิจกรรมมากมายภายในงาน

ทัง้น้ีสถาบนัยานยนต์ ได้ร่วมเปิดคลินกิอุตสาหกรรม เพ่ือให้ค�าปรกึษา
ผูป้ระการและผูท่ี้สนใจธรุกจิยานยนต์ โดยผู้เชีย่วชาญ จากโครงการสถาบนั
พฒันาบคุลากรยานยนต์ สถาบนัยานยนต์ (Automotive Human Resource 
Development Institute Project. AHRDIP) ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 22-27 กันยายน 2558

Mr. Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister of Thailand, presided 

over the opening of Thailand Industry Expo 2015, accompanied by 

Dr. Atchaka Sribunruang, Minister of Industry - Ministry of Industry, and 

Mr. Athit Wuthikaro, Permanent Secretary – Ministry of Industry. There 

were quality and innovative products from SMEs sold in this event along 

with OTOP products, workshop, seminar, business consultation and 

many activities. 

In this regard, Thailand Automotive Institute (TAI) provided 

consultation in the sector of Industrial Clinique by a specialist from 

Automotive Human Resource Development Institute Project (AHRDIP) 

at Challenger hall 1-3, Impact Muang Thong Thani, during September 

22nd-27th, 2015.

Thailand Industry Expo 2015
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นายธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ ในฐานะ
กรรมการ สถาบนัยานยนต์ เป็นผูแ้ทนรบัมอบรถตูแ้มค็ซสั วี 80 จ�านวน 2 คนั 
จากนายนพดล เจยีรวนนท์  ประธานกรรมการบอร์ดบริหาร บริษัท แมค็ซัส 
มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากดั ในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ เพือ่สนบัสนุนการประชมุ 
OICA General Assembly 2015 ซึง่จะจดัขึน้ระหว่างวนัที ่21-23 ตลุาคม 2558 
ณ โรงแรมอนันตรากรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทแอนสปา

โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 24 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้
เพือ่เป็นการส่งเสรมิ สนบัสนุนความร่วมมือและพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์
ท่ัวโลกให้มคีวามก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เสรมิสร้างคุณภาพชวิีต มกีารสร้างสรรค์
นวตักรรมทางเทคโนโลย ีความปลอดภยั สิง่แวดล้อม ทีส่�าคญัการจดังานคร้ังนี้  
จะเป็นการส่งเสรมิบทบาทของอตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในภมูภิาค
อาเซียนและเวทีโลก ตลอดจนส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม

Mr. Thanawat Koomsin, President of the Thai Automotive Industry 

Association and Board of Director of Thailand Automotive Institute, was 

a representative to accept 2 MAXUS V80 vans from Mr. Noppadon 

Chearavanont, Chairman of Maxus Motor (Thailand) Co., Ltd. (affiliated 

company of CP Group) as the contribution of OICA General Assembly 

2015 which was held on October 21st - 23rd , 2015 at Anantara Reverside 

Resort and Spa Bangkok.

In this regard, there were attendees from more over 24 countries. 

The event would promote and support the collaboration and development 

of worldwide automotive industry for economy enhancement, quality of 

life, innovation technology, safety and environmentally-friendly. 

Additionally, this would facilitate Thailand’s automotive industry role in 

ASEAN and International markets which would benefit to Thailand’s 

tourism and economy.

OICA General
Assembly 2015
สุดยอดการประชุมความร่วมมือ
ยานยนต์ทั่วโลก

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ประธานในพธิ ีพร้อมด้วย นายอาทิตย์ วฒิุคะโร ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
และ นายอดุม วงศ์ววิฒัน์ไชย ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
ร่วมเปิดการประชุมวิชาการ OIE Forum 2015 ในหัวข้อ Challenge for The 
Future : ทศิทางอตุสาหกรรมไทยกบัความท้าทายในอนาคต ร่วมกบัวิทยากร
ด้านเศรษฐกิจชั้นน�าของประเทศ ทั้งนี้สถาบันยานยนต์ ได้ร่วมออกบูธให้
ค�าแนะน�า และน�าเสนอผลงานการวิจัยด้านยานยนต์ ภายในงาน ณ ห้อง
แกรนด์ ไดมอน บอลรมู อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธาน ีเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 
2558 สอบถามเพิ่มเติมเรื่องข้อมูลงานวิจัยด้านยานยนต์ ศูนย์สารสนเทศ
ยานยนต์ เว็บไซต์ : http://data.thaiauto.or.th/iu3/

On September 24th, 2015, Dr. Atchaka Sribunruang, Minister of 

Industry - Ministry of Industry, presided over the opening of OIE Forum 

2015 in the topic of Challenge for The Future: Thai Industry Direction and 

the Future Challenge, accompanied by Mr. Athit Wuthikaro, Permanent 

Secretary - Ministry of Industry. In this regard, economic specialists 

were respected speakers in this forum. TAI also had booth for consultation 

and presented automotive researches. The event was held at Grand 

Diamond Ballroom, Impact Muang Thong Thani. For more information, 

please visit http://data.thaiauto.or.th/iu3/.

OIE FORUM 2015
การประชุมวิชาการ OIE FORUM 2015
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ยิ่งนับวันการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศก็จะมีความส�าคัญ
มากขึ้นเรื่อยๆ การที่จะท�าการค้าขาย การลงทุนนั้น Economy of Scale 
หรือขนาดของตลาดที่มีความใหญ่ขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญ โดย
จะเห็นว่าปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มของประเทศเพื่อเพิ่มอ�านาจการต่อรอง
ทางการค้าหรือเพื่อเพิ่ม Economy of Scale ในหลายกลุ่มประเทศทั่วโลก 
ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ BRICS 
(มีสมาชิกคือ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้) เป็นต้น ส�าหรับกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีนโยบายการรวมกลุ่มเช่นกันโดยเรียก
ว่ากลุ่มประเทศ ASEAN โดย มีสมาชิกประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ 
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และเวียดนาม โดยมีเป้าหมายในการรวมกลุ่ม เพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้น อาทิ 
ท�าให้มีตลาดใหญ่ขึ้นโดยมีประชากรรวมกันประมาณ 650 ล้านคน นับได้
ว่าเป็นกึง่หนึง่ของประชากรจีนเลยทเีดยีว การรวมกลุม่กจ็ะท�าให้มีการค้าขาย
ระหว่างกันมากขึ้น และเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนจากต่างประเทศ 
โดยเมื่อรวมกลุ่มกันแล้วก็จะต้องมีมาตรการท่ีท�าให้มีการค้าขายกันอย่าง

เสรีมากขึ้น โดยเร่ืองใดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างกันก็จะต้องลดลง
หรือหมดไป ซึ่งในเชิงมาตรฐานโดยเฉพาะมาตรฐานยานยนต์น้ันปัจจุบัน
แต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐานที่ต่างกันท�าให้เป็นอุปสรรคการค้า โดยเม่ือ
รวมกลุ่มกันแล้วการใช้มาตรฐานเดียวกันเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้า
ระหว่างประเทศในอาเซียนจึงมีความจ�าเป็น

As recognition, international trade and investment are now important. 

Economy of Scale or the expansion of market size is also a factor to 

play a major role in trade and investment. At present, there are many 

groups of country to earn more negotiation power or increasing the 

Economy of Scale such as EU and BRICS – the new born market (Brazil, 

Russia, India, China and South Africa), etc. For Southeast Asia, there is 

ASEAN which consists of 10 country members: Brunei, Cambodia, Indo-

nesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and 

Vietnam with the objective to retrieve mutual benefits; for example, 

market expansion with total population around 650 million persons (half 

of China’s population) , more trades among members and foreign investment 

attraction. By this group forming, there must be measures to promote 

more trades and eliminate or at least reduce those trade obstacles. 

At present, in term of standard, there are different automotive standards 

in each member countries which are obstacles for trade; therefore, the 

single standard to use in ASEAN is needed.

Auto Smart

By Audit and Assessment Division 
Thailand Automotive Institute (TAI)

การรวมกลุ่มประเทศ ASEAN
กับการใช้มาตรฐานยานยนต์เดียวกัน 

ASEAN and the Implementation of 
Single Automotive Standard
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ในปัจจุบันได้มีคณะท�างานด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์(Automotive 
Product Working Group-APWG) ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative 
Committee for Standards and Quality-) ACCSQ ครั้งที่ 24 เมื่อเดือน
สงิหาคม 2547 โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่ด�าเนนิการตามมาตรการด้านมาตรฐาน
และการรบัรอง ขจดัอุปสรรคทางเทคนคิต่อการค้าส�าหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์
ตามที่กล่าวข้างต้น โดยคณะท�างานดังกล่าวมีกิจกรรมหลักที่พิจารณา คือ

• การแลกเปลี่ยนมาตรฐานและกฎระเบียบ
• การพิจารณาและวเิคราะห์ข้อมลูระบบระเบียบ (regulatory regime)
• การปรับมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิคให้สอดคล้องกัน 

โดยใช้ UN ECE Regulation เป็นพื้นฐาน ในเรื่อง safety, environment, 
vehicle type approval (VTA) และ conformity of production (COP)

• การจัดท�าความตกลงยอมรับร่วม (MRA)
• การเตรียมความพร้อมด้าน technical infrastructure และการสร้าง

ความเชื่อมั่นในเรื่องการตรวจสอบและรับรอง
• การส่งเสรมิสนับสนนุ และการพฒันาความร่วมมือระหว่างประเทศ

สมาชิกในเรื่องมาตรฐาน กฏระเบียบ และความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

At present, there is the Automotive Product Working Group 

(APWG) that is formed by the resolution of the 24th meeting of ASEAN 

Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) in August 

2004 with the objective to operate as stated standard measures and 

certification. It eliminates technical obstacles from automotive product 

trade as mention above. This working group considers following major 

activities as:

• Exchange standard and regulation

• Consideration and Analysis the Regulatory regime

• Adjust conformity of technique standard and regulation by applying 

UN ECE Regulation as a fundamental of safety, environment, vehicle 

type approval (VTA) and conformity of production (COP)

• Prepare Mutual Recognition Agreement (MRA)

• Prepare technical infrastructure and assure in test and certification

• Promote, support and develop the collaboration among country 

members in standard, regulation and technical assistance
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คณะท�างานประกอบด้วย ประธาน ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง
ประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นประธานร่วม และประเทศสมาชิกอาเซียน

โดยในปัจจุบันได้มีความคืบหน้าในการท�ากรอบ ASEAN MRA fort 
Automotive Product ดังนี้

• เป้าหมายในการท�า MRA Step แรกคือการยอมรับมาตรฐานร่วม
กันจ�านวน 19 มาตรฐาน

• จะใช้แนวทางของ UN ECE มาเป็นมาตรฐานกลาง

• ขอบข่ายการท�า MRA ครอบคลุมการยอมรับร่วมกันในเรื่องของ 
Test Report และ/หรือConformity assessment results (ผลการประเมิน
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ) ที่ออกโดยหน่วยงาน Technical 
Service ที่ได้รับการแต่งตั้ง

• หน่วยงาน Technical Service ที่ได้รับการแต่งตั้งก็ต้องมีความ
สามารถเป็นไปตามข้อก�าหนดของISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020 เป็นต้น

มาตรฐานที่มีแนวโน้มในการทำา 
ASEAN MRA มีดังนี้

The working group consists of Indonesia, Thailand and ASEAN 

country members, which Indonesia and Thailand are co-president.

Nowadays, the progress of ASEAN MRA fort Automotive Product is

• The preliminary objective of MRA Step is to accept all 19 

mutual standards 

• Applying the concept of UN ECE as a single standard

• MRA is included the assent in Test Report and/or Conformity 

assessment results issued by Technical Service 

• The appointed Technical Service must have capability as stated 

in ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, etc.

Potential standards for 
ASEAN MRA are as below:

No. Title UN ECE
Regulation

1 Braking System R13

2 Braking for Passenger Car R13H

3. Seat belt anchorage R14

4. Seat belt R16

5 Seat R17

6 Head Restraint R25

7 Pneumatic tyre – passenger R30

8 Speedometer R39

9 Exhaust Emission (Motorcycle) R40

10 Noise for Motorcycle R41

11 Safety glass R43

12 Rear View Mirror R46

13 Heavy Diesel Emission R49

14 Noise emission R51

15 Pneumatic tyre - commercial R54

16 Driver Operated Control R60

17 Tyre (Motorcycle) R75

18 Steering Equipment R79

19 Emission for Light Vehicle R83
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ประโยชน์/ผลกระทบจากการทำา 
ASEAN MRA

1. ในการท�า ASEAN MRA ก็เป็นเสมือนการเพิ่มช่องทางในการลด
อุปสรรคทางการค้าระหว่างกันส�าหรับประเทศในอาเซียน เช่น กรณีของ
เข็มขัดนิรภัยถ้ามีการท�า ASEAN MRA ระหว่างกันโดยใช้ UN ECE 16 
เป็นมาตรฐานกลางแล้วถ้าผ่านการทดสอบโดย Technical Service 
ในประเทศใดก็สามารถส่งออกไปได้ทุกประเทศในอาเซียนที่มีมาตรฐาน
บังคับโดยไม่ต้องทดสอบเพิ่ม

2. ผู้ผลิตในประเทศต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับมาตรฐาน 
UN ECE ที่จะมีการท�า MRA

3. ส่งเสริมให้ผลิตยานยนต์และช้ินส่วนในประเทศ ASEAN มี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Benefits/Effects from 
ASEAN MRA

1. ASEAN MRA is another channel to eliminate the trade 

obstacles among country members in ASEAN. For example, safety belt 

with ASEAN MRA and uses UN ECE 16 as a single standard, if it is 

approved by Technical Service in any country members, it can be 

exported to those members without additional test.

2. Local manufacturers need to develop their products in order 

to conform to UN ECE standard. 

3. To promote the production of more safety automotive and 

auto parts in ASEAN.

Dynamic test as UN ECE 17 Seats
Source: www.anec.eu/attachments/tr005-03(pictures).pdf

Testing tool for ECE R14 Seat belt anchorage
Source: www.anec.eu/attachments/tr005-03(pictures).pdf

BRAD GRANZOW/VIA BLOOMBERG NEWS
Source: http://www.nydailynews.com/news/national/

crash-test-dummies-fatter-americans-article-1.1995635#

Sample of dummy used in standard testing as UN ECE
Source: http://images.thetruthaboutcars.com/2010/03/crashtestdummy.jpg
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4. ผู ้ประกอบยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนบางรายเท่านั้นที่มีห้อง
ปฏิบัติการทดสอบท่ีรองรับมาตรฐาน UN ECE ภายในบริษัท ส่วนห้อง
ปฏิบัติการทดสอบท่ีเป็นหน่วยงานกลางในประเทศยังไม่รองรับมาตรฐาน 
UN ECE ที่จะมีการท�า ASEAN MRAโดยปัจจุบันสามารถรองรับการทดสอบ
เพียงบางรายการเท่านั้นดังนี้

4. Only some automotive and auto parts manufacturers have 

their own testing laboratories for UN ECE standard. On the other hand, 

the center testing laboratory of nation does not support UN ECE standard 

and validates only some items.

ECE. No. Title Testing Facility

R40 Exhaust Emission (Motorcycle) 1. สถาบันยานยนต์ (TAI)
2. กรมควบคุมมลพิษ (PCD)

R49 Emission for Diesel Heavy Duty สถาบันยานยนต์ (TAI))

R83 Emission for Light Vehicle 1. สถาบันยานยนต์ (TAI)
2. กรมควบคุมมลพิษ (PCD)

R43 Safety Glass สถาบันยานยนต์ (TAI)

R30 Pneumatic tyre – passenger สถาบันยานยนต์ (TAI)

R54 Pneumatic tyre – commercial สถาบันยานยนต์ (TAI)

R75 Tyre (Motorcycle) สถาบันยานยนต์ (TAI)

โดยการท�า ASEAN MRA ส�าหรับมาตรฐานยานยนต์นี้จะเป็นส่วน
ส�าคัญที่ท�าให้มีการขจัดอุปสรรคทางการค้าและส่งเสริมการค้าในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการมีความสามารถ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่มีมาตรฐานในระดับสากล โดยจะเป็นส่วน
ส�าคัญให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการใช้ยานยนต์ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ขึ้นด้วย

This ASEAN MRA for automotive standard is a key to eliminate 

trade obstacles and promote trade among ASEAN country members as 

well as boost manufacturers to enhance their capabilities in automotive 

production with international standard which play a major role for con-

sumers to drive in more safety and environmentally-friendly vehicles.
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นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital 
Economy) ของภาครัฐเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมาก
ยิ่งขึ้น พร้อมกระแสตอบรับอย่างดี ย่ิงจาก
ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมไอที และ
อตุสาหกรรมต่างๆ โดยคาดว่าการแก้ไขเพิม่เตมิ
ตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งกระทรวง
ดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะเริ่มปรากฎ
ผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 
สอดรับกับการก้าวเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน
อย่างเต็มรูปแบบพอดี

เน้ือหาในบทความน้ี จะน�าเสนอถงึประโยชน์
และสิง่ท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วนยานยนต์จะได้รบัจากนโยบาย Digital 
Economy และข้อเสนอแนะในการน�าไอซทีีดจิติอล
เทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมนั้นๆ ทั้งนี ้
จากผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยส�านักงานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม (สศอ.) พบว่า อตุสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่มี
มูลค่าสูงและมีศักยภาพของประเทศไทย โดย

ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ อันดบั 1 ของอาเซยีน 
และเป็นผู้ส่งออกยานยนต์รายใหญ่ระดบั 1 ใน 10 
ของโลก (ได้แก่ จนี อินเดยี สหรฐัอเมริกา บราซลิ 
ไทย เยอรมนี ญี่ปุ ่น ฝรั่งเศส เม็กซิโก และ
อินโดนีเซีย) ไทยมีศักยภาพในการผลิตรถยนต์
ทีมี่ความเฉพาะใน 3 ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ รถปิกอพั 
1 ตัน รถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco-car) และ
รถยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสูง ซึ่งในส่วนของรถ
จักรยานยนต์ไทยมกีารผลิตเป็นอนัดบั 3 รองจาก
อินโดนีเซีย และเวียดนาม ดังนั้น หากเปิด AEC 
ไทยควรจะรักษาฐานการผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก
ที่มีคุณภาพสูง ฐานการผลิตรถจักรยานยนต์
ขนาดใหญ่ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
ออกไปตั้งฐานการผลิตยานยนต์ และชิ้นส่วน
ในอาเซียน

The Digital Economy policy of the 

government has become visible and is welcomed 

from operators in IT and other industries. The 

revision of laws and regulations for establishing 

the Ministry of Digital for Economy and Society 

is expected to be reified during the beginning 

of 2015, which is the year of entering AEC. 

This article will present the benefits to 

operators in automotive and auto parts industry 

from the Digital Economy policy along with 

implementation of ICT digital technology in 

this industry. According to the research result 

of Thai automotive industry after AEC by The 

Office of Industrial Economics indicates that 

automotive and auto parts industry has high 

value and potential industry. Thailand is 

ranked as the top of ASEAN for automotive 

manufacturing base and is the top 10 of largest 

automotive export in the world (China, India, 

the U.S., Brazil, Thailand, Germany, Japan, 

France, Mexico and Indonesia). Thailand is 

able to produce 3 specific types of vehicle: 

1-ton pick-up truck, Eco car and high capacity 

small car. Additionally, for motorcycle production, 

Thailand is ranked as the 3rd followed by 

Indonesia and Vietnam. Thus, after the AEC, 

Thailand will maintain the production base of 

high capacity small car and super bike along 

with supporting Thai operator to invest and 

establish their manufacturing bases of automotive 

and auto parts in ASEAN country members.

Techno focus

Digital Economy
and Automotive Industry
Digital Economy กับอุตสาหกรรมยานยนต์
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ส�าหรับมูลค่าการส่งออกรถยนต์ของ
ประเทศไทยในปี 2556 ปริมาณการส่งออก
รถยนต์มีมูลค่าการส่งออก 512,186.39 ล้านบาท 
รถจักรยานยนต์ มีมูลค่า 50,149.91 ล้านบาท 
และการส่งออกอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
มีมูลค่า 754,225.90 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่า
ส่งออกรถยนต์ 512,186.40 ล้านบาท เครื่องยนต์
มูลค่า 28,353.85 ล้านบาท ชิ้นส่วนและอะไหล่
มูลค่า 19,715.26 ล้านบาท อุปกรณ์ยึดจับและ
แม่พิมพ์มูลค่า 2,636.44 ล้านบาท และชิ้นส่วน
ส�าหรับโรงงานประกอบรถยนต์ (OEM Parts) 
190,386.45 ล้านบาท และอ่ืนๆ 947.49 ล้านบาท 
ท้ังน้ี ตลาดส�าคัญในการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์
ของไทย คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น และ
สหรัฐอเมริกา ตามล�าดับ (ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.
nstda.or.th/industry/autoparts-industry)

ความสัมพันธ์กับ

Digital Economy

บทบาทของ Digital Economy ต ่อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ก็คือ การน�าไอซีที และ
ดิจิตอลเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ เข้ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การตลาด 
การท�าธุระกรรมต่างๆ ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว 
ซึ่งจะช่วยให้มูลค่าของอุตสาหกรรมดังกล่าว
เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากรายจ่ายที่ลดได้ และรายได้
จากผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการท�าการตลาด
ผ่านสือ่ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ซึง่จะส่งผลให้สามารถ
แข่งขันในเวทีอาเซียนและเวทีโลกได้

In 2013, the total export value of Thai 

mo to r  veh i c l e  a nd  mo to rcyc l e  we re 

512,186.39 MTHB and 50,149.91 MTHB, 

respectively, while total export value of auto 

parts was 754,225.90 MTHB; including, motor 

vehicle for 512,186.40 MTHB, engine for 

28,353.85 MTHB, spare part for 19,715.26 MTHB, 

JIG & DIE for 2,636.44 MTHB, OEM Parts for 

190,386.45 MTHB and others for 947.49 MTHB. 

The major export markets for Thai auto parts 

are Indonesia, Malaysia, Japan and the U.S., 

consecutively (for more information, please visit 

www.nstda.or.th/industry/autoparts-

industry). 

Relationship with

Digital Economy

The role of Digital Economy to automotive 

industry is the implementation of ICT and digital 

technology and innovation to enhance efficiency 

in production, marketing and quicken related 

activities. As a result, these will increase value 

of this industry by expense reduction, growth 

of productivity and marketing through different 

channels that will promote competitiveness in 

both ASEAN and international markets. 

39



สอดคล้องกับที่ นายพรชัย รุจิประภา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที) ได้กล่าวไว้ว่า หาก 
Digital Economy เกิดขึ้น เชื่อว่าอย่างน้อยๆ 
จะสามารถเพิ่มรายได้ให้ได้ประมาณร้อยละ 30 
ในแต่ละธุรกิจ จากการช่วยลดค่าใช้จ่าย ผ่าน
การซื้อขายวัตถุดิบได้ในราคายุติธรรมไปจนถึง
สามารถต่อยอดธุรกิจได้ และ ดร.วรากรณ์ 
สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหารส�านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) ได้กล่าวว่า Digital 
Economy จะช่วยผู้ผลิต เพราะ Supply ของ
ผู้ผลิตจะสามารถหาได้ง่ายขึ้น และหาได้โดยที่
ไม่ต้องมีการผูกขาดเพราะว่ามีแหล่งที่สามารถ
ค้นได้จากอินเทอร์เน็ต ผู้ผลิตสามารถเลือกหา 
Supply ท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูกได้จากแหล่ง
ก่อนที่จะน�ามาสู่การผลิต

ปัจจัยบวกจากสถานการณ์

และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

สู่ Digital Economy

บริบทของโลกเปล่ียนไปสู่เทคโนโลยีที่มี
การปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วท�าให้ธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจ และการสื่อสารเป็นระบบดิจิตอลและ
เชื่ อ ม โ ย งด ้ ว ย เค รื อ ข ่ า ย ไ ร ้ ส ายมากขึ้ น 
กระบวนการทางเศรษฐกจิเปล่ียนจาก “Physical 
Economy” เป็น “Digital Economy” เกดิรปูแบบ
ธรุกจิใหม่ท่ีใช้อนิเทอร์เน็ตเป็นพืน้ฐาน (Internet 
of Things) คนติดต่อสื่อสาร และสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์และการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่าน

สื่อออนไลน์มากขึ้น การเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่
มีจ�ากัด เป็นไปได้ง่ายขึ้น ส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่ดีขึ้น

Digital Economy จะช่วย

เพิ่มขีดความสามารถของ   

ผู้ประกอบการได้อย่างไร

เม่ือพิจารณาถึงโครงสร้างอุตสาหกรรม
ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ จะพบว่า โครงสร้าง
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ประกอบด้วยผู ้
ประกอบการ 2 กลุ่มใหญ่ คือ

กลุม่กิจกรรมหลกั (Core activities) 
ซึ่งเป ็น กลุ ่มอุตสาหกรรมปลายน�้า ได ้แก ่ 
ผูป้ระกอบการ ยานยนต์และผูผ้ลิตชิน้ส่วนยานยนต์ 
ซึง่ผู้ประกอบการยานยนต์ ทีส่่วนใหญ่เป็นบรษิทั
ต่างชาติ และบริษัทท่ีร่วมทุนกับต่างชาติ ซึ่ง
กลุม่น้ีจะเป็น กลุ่มท่ีส�าคัญในการก�าหนดบทบาท
ทิศทางในการผลิตของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ทั้งหมดของไทย

In accordance with Mr. Pornchai Rujiprapa, 

Minister of Information and Communications 

Technology (ICT) stated that the entering of 

Digital Economy would increase revenue for 

30% in each business. It would also decrease 

expense from fair price of material trading and 

increase ability of business expansion. Additionally, 

Dr. Varakorn Samakoses, Chairman of Executive 

Board, Electronic Government Agency (EGA), 

indicated that Digital Economy would assist 

manufacturer because their supply would be 

found, easily, and without the monopoly, as 

they were able to seek from searching through 

Internet. They would also choose supply with good 

quality and inexpensive from sources before 

brought them to the production. 

Supporting Factor from 

Condition and Changing 

of Tendency to Digital 

Economy 

The world context has been changed 

to technology with fast pace. As a consequence, 

economic activities and communication are 

into more digital system and wireless network 

connection. Economy process has transformed 

from “Physical Economy” to “Digital Economy” 

and caused the new type of business that uses 

Internet as fundamental (Internet of Things). 

Human beings communicate and build relation 

together with more movement through social 

media. Transferring limited resources is much 

easier and simple which lead to better quality 

of living.

How Digital Economy 

would increase

capability of operator?

As consideration to the structure of 

automotive and auto parts industry, it shows 

that there are 2 groups of operator:

Core activities are the downstream 

industry group which includes automotive and 

auto parts manufacturers. Most of them are 

foreign or joint venture companies. They play 

a major role for tendency in production of all 

Thai auto parts manufacturers.
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กลุ่มกิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ประกอบด้วย 
กลุม่อุตสาหกรรมต้นน�า้ กลุม่อุตสาหกรรมบริการ และกลุม่นโยบายสนบัสนนุ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ซึ่งกลุ่มนโยบายและสนับสนุน ประกอบด้วย 3 กลุ่มย่อย ได้แก่

• กลุม่ภาครฐั ท�าหน้าทีใ่นการวางแผนและก�าหนดนโยบายระดบัชาติ

• กลุ ่มสถาบันยานยนต์และสมาคมผู ้ประกอบการที่มีบทบาท
ส�าคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และ
ระหว่างเอกชนด้วยกันเอง เช่น สถาบันยานยนต์ สมาคมอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เป็นต้น

• กลุ่มสถาบันการศึกษา สถาบันเทคนิคและสถาบันวิจัยต่างๆ

Support activities consist of upstream industry, service industry 

and the group of supporting policy as following as:

There are 3 subgroups:

• Government agency responses for planning and specification 

the national policy

• Automotive institute and operator associations take responsibilities 

for the government and private sectors and among each organization in 

private sector to have collaboration amongst them; for example, Thailand 

Automotive Institute (TAI) , The Thai Automotive Industry Association 

(TAIA) , Thai Auto-Parts Manufacturers Association (TAPMA) , etc.

• Academic, technology and research institutes 
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ที่มา : แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574

สรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

จากโครงสร้างเครอืข่ายวสิาหกจิอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ 
เหน็ได้ว่าอตุสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มีความเชื่อมโยงกับหลายส่วนใน
ห่วงโซ่อุปทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อพิจารณาถึงแนวทางใน
การพัฒนาให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นฐานการผลิตแห่งเอเชยี 
ซ่ึงประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งกับผู้ประกอบการ
รายใหญ่และรายย่อย ตามแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
พ.ศ. 2555-2574 ดังนี้

From the structure of automotive and auto parts industry enterprise, 

there is connection with many parts in supply chain and related parties. 

By considering the development model of Thailand as the manufacturing 

base of Asia, it consists of 4 models that include large and small 

operators as stated in National Industry Development Master Plan 

2012-2031.
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Pick-up truck 
less than 1 ton 

and PPV

Small
high quality 
passenger car

Motorcycle

Spare parts 
and

accessories

Enhance skill of 
labor to 
develop 

efficiency of 
production and 

support 
technology

in the future. Develop skilled 
labor standard:

Develop skill and 
number of labor: 

Product 
development:

Enhance 
production 
process:

Connecting 
upstream raw 

material industry:

Building up 
confidence to 

publics:

Setting up 
investment 

promotion policy, 
clearly and justly:

1. Networking the collaboration between academic and industry sectors 
to develop curriculum that meets the requirement of industry sector.

2. Accelerating skill of product designer and researcher, Mechatronics 
and Embedded Software to support technology in the future. 

1. Forming the standard of skill certification and Career path, clearly.

1. Supporting the development of machine and tool industry in order 
to substitute those imported devices and fulfill the inadequate labor.

1. Supporting to establish raw material upstream industry and 
strengthen raw material for automotive and auto parts industry. 

2. Supporting the raw material import tax that is sensitive to 
automotive and auto parts industry until it is able to connect to 
the upstream industry and strengthen. 

1. Providing knowledge and comprehension of raw material upstream 
industry to publics. 

2. Setting up standard and strict testing standard of raw material 
upstream industry to build confidence to community that lives nearby. 

1. Allocating investment promotion policy in overall of industry for 
supporting domestic industry, continuously. 

1. Allocating the investment promotion direction of automotive 
technology and energy policy, clearly.

2. Establishing the one stop service of Testing and Proving Ground 
Center to support R&D of product and production process along 
with building up the distinctness in auto parts and testing standards. 

3. Networking of R&D with collaboration among academic institutes 
and industry.

4. Promoting investment from leading manufactures and passing on technology 
knowledge as well as developing R&D center for auto parts in Thailand. 

Develop product 
and production 
process to 
increase 

competitiveness 
and

dependability  
of local 

technology.

Connect 
industries and 
strengthen 

upstream raw 
material to 
support the 
expansion of 

automotive and 
auto parts 
industry.

Enhance 
facilities and 

fundamental to 
develop 

competitiveness.

1

2

3

4

Source: National Industry Development Master Plan 2012-2031

The Summary Model of Automotive and Auto Parts Industry Development

การน�าไอทีมาเพิ่มประสิทธิภาพของ

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

1) ยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาประสทิธภิาพการผลติและรองรบั
เทคโนโลยยีานยนต์ในอนาคตท่ีจะมเีทคโนโลยรีะดบัสงูเพ่ิมขึน้ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น e-Learning, m-Learning เป็นต้น โดยเชื่อมโยงกับสถาบัน
การศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและออกใบรับรองคุณวุฒิแก่ผู้ทีเ่รียนผ่าน
ระบบดงักล่าวจนส�าเรจ็การศกึษา

The Implementation of IT to Enhance 

the Efficiency of Automotive and 

Auto Parts Industry

1) Increase skill of labor to develop efficiency of production and 

support more advanced technology by using information technology 

such as e-Learning, m-Learning, as well as cooperation with academic 

institute in curriculum development and certifying to whom completes 

required courses. 
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2) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์เพื่อสร ้างมูลค่า 
(Value Creation) ให้เป็นเทคโนโลยีที่ขั้นสูงใน
ระบบดิจิตอล รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ในยคุ Internet of Things โดยให้มคีวามสอดคล้อง
กับแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี พ.ศ. 
2555-2559 (www.thaiauto.or.th/2012/th/about-
us/download/Master_Plan_Final_2555-2559.
pdf) เช่น

• เทคโนโลยีรักษ์โลก ซึ่งประกอบด้วย
เทคโนโลยีสะอาด ประหยัด ปลอดภัย โดยมี
ความร่วมมือทางวิชาการจากศูนย์เครือข่ายงาน
วิจัย ทั้งในและต่างประเทศ

• การผลิตและส่งออกรถยนต์ไฮบริด
และรถไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วนและโครงสร้างพื้น
ฐานท่ีเกีย่วข้อง เช่น แบตเตอร์รี ่ระบบชาร์จไฟฟ้า 
ระบบเปลีย่นแบตเตอร์รี ่สถานีชาร์จไฟฟ้า เป็นต้น

• ดึงดูดความสนใจบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ชั้นน�าของโลก เพื่อให้เกิดฐานการผลิต
ชิ้นส่วนเทคโนโลยีระดับสูง และส่งเสริมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการไทย และ
พัฒนาให้เกิดฐานการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วน
ในประเทศไทย

• สร้างมาตรฐานความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเทียบเท่ากับกลุ ่ม
ประเทศยโุรป เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์สนิค้ายานยนต์

คุณภาพสูง มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

• เตรียมความพร้อมในการพัฒนารถ 
Fuel Cell ใน 20 ข้างหน้า ทั้งนี้ Fuel Cell หรือ
เซลล์เชื้อเพลิง เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีอย่างหนึ่ง
คล้ายกบัแบตเตอร่ี แต่แตกต่างกันทีเ่ซลล์เชือ้เพลิง
นัน้ออกแบบมาให้มกีารเติมสารต้ังต้น (ไฮโดรเจน
และออกซิเจน) เข้าสู่ระบบตลอดเวลา เซลล์เชื้อ
เพลงิจึงเป็นตวัเลือกทีดี่ส�าหรบัการใช้พลังงานทีม่ี
ประสิทธิภาพสูงและปราศจากมลพิษ

• สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
เครือ่งจกัรการผลติภายในประเทศ ลดการสญูเสยี
ดุลการค้าจากการน�าเข้าเครื่องจักร โดยมุ่งเน้น
ไปที่เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีไม่สูงมากนัก แต่
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยไีอซีท ี และดจิติอล
ได้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบ Automation 
ในคลังสินค้า แขนกลยกสินค้า รถขนสินค้าเดิน
ตามสาย เป็นต้น

2)  Promote and support R&D in automotive 

technology to build Value Creation for more 

advanced technology in digital system along 

with providing Internet connection in the era 

of Internet of Things that conforms to Master 

plan for automotive industry 2012-2016 

(www.thaiauto.or.th/2012/th/about-us/

download/Master_Plan_Final_2555-2559.

pdf) ; for example, 

• Green technology consists of clean, 

economical and safe technologies by collaboration 

of both local and international research centers.

• Production and Export Hybrid and 

EV vehicle; including auto parts and related 

fundamental such as battery, electric charging 

system, changing battery system, charging 

station, etc.

• Attract the world leading auto parts 

manufacturers to open their auto parts 

manufacturing base with advanced technology 

in Thailand and promote the passing on 

technology knowledge to Thai operators as well 

as development for R&D hub of auto parts 

in Thailand. 

• Develop safety and environmental 

standards in Thailand which meets the standard 

of EU for high quality product image which is 

modern technology and environmentally-friendly. 

• Readiness for Fuel Cell vehicle 

development in the next 20 years. This Fuel Cell 

is an electric chemical cell similar to battery, 

except, it is designed for continuous refilling 

the initial substance (Hydrogen and Oxygen). 

Thus, Fuel Cell is the right choice for high efficient 

energy and provides without pollution.

• Promote technology development of 

local production machine, reduce the deficit 

from imported machine, focus more on machine 

with less high technology but can be applied 

with ICT technology and digital, properly, such 

as Automation system in warehouse, mechanical 

hand lift for cargo, trolley, etc.

44



3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสร้างความมั่นคงทาง
วัตถุดิบต้นน�้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพือ่สนับสนุนการขยายตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะ เหลก็และโลหะ
ขั้นกลาง ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน�้าที่ส�าคัญของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

4) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ เช่น 

• ก�าหนดนโยบายส่งเสริมการน�าไอซีที
และดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการยกระดับ
อุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
โดยอาจใช้มาตรการจูงใจทางภาษี

• การวางโครงข่ายอินเทอร์เนต็ความเรว็สูง
ที่มีเสถียรภาพ

• การแก ้ ไขเพิ่ม เติมกฎหมายให ้ผู ้
ประกอบการสามารถท�าธุระกรรมต่างๆ ผ่านทาง
ระบบออนไลน์กับหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้องได้ 
เพื่อลดเวลาและขั้นตอน สร้างความโปร่งใสใน
กระบวนการด�าเนินงานของภาครัฐ

• พัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถ
เชื่อมโยงการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์อย่างครบวงจร เช่น การประสานงาน
ระหว่างส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมและ
กรมขนส่งทางบกในการทดสอบชิน้ส่วนยานยนต์
เพื่อรับรองมาตรฐาน เป็นต้น

• ผลกัดันให้ National Single Windows 
สามารถใช้งานได้จริงในอาเซียนโดยเร็ว เพื่อให้
พิธีการศุลกากรมีความรวดเร็ว สามารถบ่งชี้
ประเภทสินค้าได้ชัดเจน

• จัดตั้ง “ศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนา
ยานยนต์” เพือ่ส�ารวจข้อมลูการจดัท�าศนูย์ทดสอบ
และวจิยัพฒันายานยนต์และมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง
ให้สอดคล้องกบัทิศทางของการพฒันาเทคโนโลยี
รกัษ์โลก การจัดตัง้ศนูย์ทดสอบ วจิยัและพฒันา
ยานยนต์ เพ่ือให้บริการด้านการทดสอบ วิจัย
และพัฒนาอตุสาหกรรมยานยนต์อย่างเป็นระบบ 
สร้างเครือข่ายงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
วจิยัและพัฒนาเทคโนโลยทีัง้ในและต่างประเทศ 
การมศีนูย์ทดสอบและสนามทดสอบมคีวามจ�าเป็น
อย่างมาก เนือ่งจากมาตรฐานด้านความปลอดภยั
และสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น 
สินค้ายานยนต์จึงจ�าเป็นต้องผ่านการตรวจสอบ
มาตรฐานและคุณภาพอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะ
การส่งออกสินค้าไปยังประเทศพัฒนาแล้ว
ในอนาคต

• จัดตั้ง “ศูนย์สารสนเทศยานยนต์” 
เพื่อจัดท�าและพัฒนาฐานข ้อมูลที่ เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ตลอดจนจัดท�ารายงาน
ศึกษาด้านยานยนต์เพื่อสนับสนุนการก�าหนด
นโยบายของภาครัฐ และการปรับแผนธุรกิจของ
ภาคเอกชน โดยเน้นฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อการ
วเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนั เปรียบเทยีบ
กับคู่แข่ง สถานภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้ง
ในระดับโลก ภูมิภาค ในประเทศ และประเทศ
คู่แข่ง ตลอดจนนโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐาน 
มาตรการทางการค้าของแต่ละประเทศ โดย
ต่อยอดจากโครงการสารสนเทศยานยนต์ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ยกระดับสู่การเป็นศูนย์
ข้อมูลอตุสาหกรรมยานยนต์ท่ีมข้ีอมลูครอบคลุม
ประเดน็ส�าคญั มกีารปรบัปรงุข้อมลูอย่างต่อเน่ือง 
มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

3) Support information technology to 

connect industries and strengthen upstream 

raw mater ia ls both from domest ic and 

international in order to promote automotive 

and auto parts industry expansion; especially, 

steel and semi-finished metal - the key 

upstream raw material for automotive and 

auto parts industry. 

4) Enhance infrastructure to develop 

competitiveness of operators such as

• Allocate promotion policy for ICT 

and Digital Technology implementation in order 

to enhance automotive and auto parts industry, 

which may be done by presenting attractive 

tax offer.

• Facilitate high speed and stable 

Internet network.

• Revise laws and regulations for operators 

to perform their activities with related government 

agencies through online system which reduce 

time consumption and process as well as 

accountability in the government operation. 

• Develop information technology system 

that connects the collaboration among related 

parties in automotive and auto parts industry, 

completely; for example, coordination between 

Thai Industrial Standards Institute (TISI) and 

Department of Land Transport (DLT) for auto 

parts testing and certification.

• Promote National Single Windows and 

make it capable to use in ASEAN in order to 

quicken the customs process and able to 

identify type of cargo, clearly.

• Establish the “Automotive Testing and 

R&D Center” for data survey in order to establish 

the automotive testing and R&D center that 

conforms to the direction of environmentally-

friendly technology development. This center 

will provide testing service and R&D, system-

atically, as well as collaboration networking 

for technology R&D from both local and 

international. This testing and proving ground 

is needed because more intensive of safety and 

environmentally-friendly standards; therefore, 

automotive products must meet standards 

and quality; especially, the export products to 

developed countries in the future. 

• Found “Automotive Information 

Technology Center” to gather and develop 

automotive industry related database and 

prepare automotive report for supporting the 

government policy and revising business plan 

of private sector. It emphasizes database for 

analyzing the competitiveness and competitor 

comparison, overview of world automotive 

industry; including, region, domestic and other 

countries, together with policy, laws, regulations, 

standard and trading measure of each country. 

These are expanded from automotive information 

technology project of Ministry of Industry. 

The center will be enhanced as the versatile 

automotive industry data center which provides 

significant data and maintains continuous 

improvement with correct and reliable data. 
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แนวโน้มอตุสาหกรรมยานยนต์

และชิ้นส่วนยานยนต์

ภายใต้ Digital Economy

หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนได้ร่วมกนั
ก�าหนดวิสัยทัศน ์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทยในปี พ.ศ. 2564 สูก่ารที ่“ประเทศไทย
เป็นฐานการผลติยานยนต์โลก พร้อมด้วยห่วงโซ่
อุปทานที่สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ภายใต้นโยบาย Digital Economy หาก
รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนได้จริง เชื่อมั่นว่าจะมี
ส่วนช่วยหนุนเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่
เอื้ออ�านวยให้ผู ้ประกอบการสามารถด�าเนิน
ธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมแบบออนไลน์ได้
มากขึน้ ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ท�าธุระกรรม ซึ่งจะท�าให้อุตสาหกรรมนี้มีมูลค่า
เพิ่มมากขึ้น และจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หากสามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบตลอดห่วง
โซ่อุปทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย Digital Economy จะมส่ีวนช่วย
หนุนเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน
ยานยนต์ มมูีลค่าเพ่ิมข้ึน สามารถแข่งขนัในเวที
อาเซียนและเวทีโลกได้ แม้ในขณะนี้จะยังไม่
สามารถประเมินหรือคาดการณ์มูลค่าเพิ่มท่ีจะ
เกิดขึ้นได้ เนื่องจากนโยบาย Digital Economy 
ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และคาดว่าจะมีการจัดตั้ง
กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ใน
ต้นปี 2558 รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม หรือตรา
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่อย่างน้อยก็จะช่วยให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานของดิจิตอลมากขึ้น ในขณะที่การขับ
เคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมนั้น 
ผู้ที่เก่ียวข้องในแต่ละอุตสาหกรรมก็ต้องช่วยกัน
ผลักดันต่อไป

อ้างอิงที่มา : http://www.eworldmag.com

Tendency of Automotive 

and Auto Parts Industry 

under the Digital Economy

Organizations from both the government 

and private sectors wil l collaborate and 

co-allocate vision for Thai automotive industry 

development in 2021 as “Thailand is a global 

green automotive production base with 

strong domestic supply chains which create 

high value added for the country”1

By the Digital Economy policy, if this is 

applied, it will promote automotive and auto 

parts industry as it benefits to operator for 

more operation through online environment 

which reduces time and operation expense. 

As a result, this will increase value added and 

efficiency to the industry, if there is connection 

among related information systems in automotive 

and auto parts industry, systematically, along 

with supply chains and related parties. 

Digital Economy will support automotive 

and auto parts industry to have more value 

and increase competitiveness in ASEAN and 

the world markets, though this is unable to 

evaluate or forecast this value added. As the 

Digital Economy policy is in the initial stage 

and the establishment of Ministry of Digital for 

Economy and Society will start at the beginning 

of 2015. Additionally, there is also revising or 

legislating related laws and regulations. 

These, at least, promote the environment that 

facilitates the operation on more digital based, 

while driving the policy into the reification. 

Thus, all in related industries have to collaborate 

and urge this for enhancing the industry. 

Referenced from http://www.eworldmag.com

1 From Master Plan for Automotive Industry 2012-2016: Thailand Automotive Institute (TAI)
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ทรัพยากรมนุษย์มีความส�าคัญยิ่งต่อความก้าวหน้าขององค์กร
ในการพัฒนาให้ก้าวไกล แต่การที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า
ต่อหน่วยงานนั้น จ�าเป็นต้องมีทักษะ ผ่านการฝึกฝนและความสามารถ
ท่ีเหมาะสมกับต�าแหน่งงานและการท�างานในสาขาอาชีพนัน้ๆ เพือ่ลดขัน้ตอน
การท�างานและความเสียหายจากการท�างานไม่เป็นไปตามเป้าของแรงงาน
ท่ีขาดทักษะฝีมือ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเสริมสร้างทักษะที่ตรงตาม
ความต้องการฝึกอบรมให้แก่แรงงานจึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง โดยมีวิธี
การพัฒนาหลักสูตรได้ 4 วิธี ดังนี้ 1

Human resource is a key to develop and further enhancement 

of organization. Skill, training and competency of a person in each 

position and field are required to reduce procedure and loss from 

unsuccessful job of unskilled worker. As a result, the development of 

curriculum to increase the proper skill and meet requirement is needed. 

There are 4 curriculum developments as following as1

By Mr. Chaisamorn Yongyai
Skill Development Technical Officer Professional
Samutprakan Regional Institute for Skill Development

1 “ทฤษฎีการสง่เสริมการพฒันาบคุลากร” มร.มรุะคะมิ โทะโมะฮิโระ Polytechnic University ,Japan 2014 
1 “The Theory of Human Resource Development Promotion”, Mr. Marakami Tomohiro, Polytechnic University, Japan 2014

CUDBAS – Building Man 
to Organization Development

CUDBAS

สร้างคน

พัฒนาองค์กร
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1. การพฒันาหลักสูตรโดยใช้แนวคดิ การอิงมาตรฐาน (Curriculum 
Standard) เป็นการพฒันาหลกัสตูรด้วยการใช้มาตรฐานในการท�าหลักสูตร 

2. การพัฒนาหลกัสตูรด้วยวธิกีารตดัแปะ (Paste and scissors Method) 
เป็นการน�าเอาสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อหลักสูตรมารวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน 
ซึ่งเราเรียกว่าการตัดแปะ และน�ามาสร้างพัฒนาเป็นหลักสูตร

3. การพัฒนาหลกัสตูรด้วยวธิกีารวเิคราะห์วตัถปุระสงค์หรอืจดุมุง่หมาย 
(Object Analysis Method) เป็นวธิกีารวเิคราะห์วตัถปุระสงค์หรอืจุดมุง่หมาย 
และพัฒนาเป็นหลักสูตรขึ้นมา

4. การพัฒนาหลกัสตูรด้วยวธิกีารวเิคราะห์งาน (Job Analysis Method) 
เป็นวธิกีารวเิคราะห์งาน โดยแยกหน้าทีข่องงานในแต่ละหน้าทีม่าท�าการวเิคราะห์
และพัฒนาเป็นหลักสูตรขึ้นมา

1. Curriculum Standard is a curriculum development by based 

on standard

2. Paste and Scissors Method is gathering and combining all 

good and useful things to develop a curriculum 

3. Object Analysis Method is a curriculum development by ana-

lyzing the objective or goal

4. Job Analysis Method is to categorize a job in each function 

and analyze it before developing a curriculum
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ทัง้ 4 กระบวนวิธทีีไ่ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
ล ้วนแต ่ เป ็น วิ ธีการพัฒนาหลักสูตรทั้ งสิ้น 
โดยจะน�ากระบวนวิธีต่างๆ มาใช้นั้น จะขึ้นอยู่
กับปัจจัยและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลัก
สูตรน้ันๆ เพ่ือให้ตรงตามความต้องการและ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ซึ่ง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้สังกัดกระทรวง
แรงงาน ที่มีภารกิจในการพัฒนาก�าลังแรงงาน
ไทยให้มสีมรรถนะได้มาตรฐานสากล (Workforce 
with world class competency) ได้มุ่งเน้นการ
พัฒนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อการต่อยอดการ
ด�าเนนิงานให้สมัฤทธิผ์ลด้วยวธิกีารวเิคราะห์งาน 
(อาชีพ) หรือ Job Analysis Method เป็นหลัก 
และได้ผนวกหลกัการของ “ดาคมั” DEVELOPING 
A CURRICULUM (DACUM) โดยหลักการวเิคราะห์
ดังกล่าว เป็นการวิเคราะห์งานโดยวิเคราะห์
ออกมาเป็นกระบวนการ ทีจ่�าเป็นต้องให้ผูช้�านาญ
และเชีย่วชาญเฉพาะสาขาน้ันๆ อธบิายงานย่อย

และเรียงล�าดับหน้าที่ของงาน ซึ่งในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่ของสถานประกอบ
กิจการในการพัฒนาแรงงาน ตามหลักสูตรการ
พัฒนาของหน่วยงานให้การฝึกอบรมมีอยู่ ซึ่ง
แรงงานบุคลากรบางคน อาจมีทักษะช�านาญอยู่
แล้วในบางรายกิจกรรมของการฝึกอบรม ท�าให้
บุคลากรดังกล่าวไม่อาจสามารถพัฒนาทักษะ
ฝีมือในรายกิจกรรมท่ียังไม่มีความคล่องตัว
ในการด�าเนนิการ ซึง่เป็นการส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะแรงงาน
ฝีมือ หากลดขัน้ตอนการฝึกอบรมได้จะท�าให้แรงงาน
มีเวลาในการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพด้าน
ที่ยังต้องพัฒนาต่อไปได้

All of above are the course developments. 

To apply them, it must depend on factors and 

objectives of each curriculum development. 

Department of Skill Development (DSD) – Ministry 

of Labour (MOL) with the mission for Workforce 

with world class competency has focused on 

curriculum developments in order to extend to 

achievement by applying Job Analysis Method, 

mainly, and adding DEVELOPING A CURRICULUM 

(DACUM). The principle of DACUM is job analysis 

that analyzes job into process which needs 

expert and specialist in each field to identify 

and explain sub-jobs as well as arrange priority 

of them. Most organizations with Human resource 

development and have skill development as in 

curriculum provides trainings. However some 

employees may already have some skills that 

are listed in those curriculums, while lack off 

some required skills that are unlisted. This is 

loss in training. Thus, if they reduce some 

processes of trainings, employees will have 

time for required training and develop their 

competency.
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ทัง้นีย้งัอกีหนึง่กลวิธใีนการพฒันาแรงงาน 
เพื่อให้ตรงตามเป้าประสงค์โดยการวิเคราะห์
งานเช่นกัน แต่ลดขั้นตอน รวมถึงมีวิธีการที่
อาจจะแตกต่างไปจากหลักการของ “ดาคัม” 
(DACUM) บ้างเล็กน้อย ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรเรียกว่า “คูดบัส” CUDBAS

CUDBAS มาจากค�าว ่า Curriculum 
Development Based on Ability Structure 
ท่ีคิดค้นและพัฒนาขึ้นจากการพัฒนาบุคลากร
ในสาขาอาชพีต่างๆ โดยชาวญีปุ่่นคอื Dr. Kazuo 
MORI ดร.โมะริได้ให้ความหมายของ CUDBAS 
ว่าเป็นวธิกีารพฒันาหลกัสูตรโดยอ้างอิงโครงสร้าง
ความสามารถด้านอาชพี ทีทุ่กคนมคีวามสามารถ
ในการท�างานต่างๆ อยู่แล้ว เพียงแต่ต้องได้รับ
การพัฒนาเพ่ือดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในนั้น
ออกมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ (รูปที่ 1) วิธีการ 
CUDBAS จะเป็นการเขียนถึงความสามารถใน

การท�างานออกเป็นชาร์ต (Ability Structure 
Chart) และท�าการเรียบเรียงล�าดับความส�าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการท�างานนั้นๆ
ออกมา เพื่อรวบรวมความส�าคัญต่างๆ ของ
การท�างานในสาขาต่างๆ และท�าการพัฒนาให้
เป็นหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งต่อองค์กรขนาด
เล็กหรือหน่วยงานย่อยขององค์กรใหญ่

วิธีการ CUDBAS เป็นการจัดเรียงความ
ส�าคัญของงานหรือเรียบเรียงความคิด วิธีคิด 
แนวคิดที่ไม่ชัดเจน จากการปฏิบัติหน้าที่ โดย
ท�าการจัดเรียบเรียงให้อยู่ในรูปของโครงสร้างที่
เข้าใจได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากแนวคิด
ลักษณะนี้ท�าให้ CUDBAS เหมาะส�าหรับการ
พัฒนาหลักสูตรการอบรมระยะสั้นๆ หรือแม้แต่
หลักสูตรระยะยาวต่างๆ เพื่อเน้นทักษะแรงงาน
ขั้นสูง ก็สามารถด�าเนินการได้ เช่นกัน และ
นอกจากน้ียงัสามารถน�าหลักการ CUDBAS ไปใช้
ในการประเมนิผลต่างๆ ได้ดอีีกด้วย เช่น ประเมนิ
การคดัเลือกพนกังานเพ่ือเข้าท�างาน การประเมนิ
การเลื่อนต�าแหน่ง การประเมินความสามารถ
ขององค์กร เป็นต้น

Additionally, there is another strategy 

for skill development to conform to the expected 

objective by job analyze, as well. However, 

this reduces processes and has a few different 

from the principle of “DACUM” in the curriculum 

development. This is as known as “CUDBAS”.

CUDBAS or Curriculum Development 

Based on Ability Structure is originated and 

developed from human resource development 

in many career fields and it is invented by 

Dr. Kazuo Mori2. He defines the meaning of 

CUDBAS that it is the curriculum development 

based on the structure of vocational abilities 

and everyone already has them; however, 

these abilities need to be retrieved and enhanced 

in order to further full capability (Picture 1). 

CUDBAS describes abilities to work in Ability 

Structure Chart and arranges priority related 

to abilities of those jobs in order to gather 

significance of each job field and develop the 

curriculum more efficient and up to date, 

which optimizes for a small organization or 

sub-unit of a large organization.

CUDBAS is an arrangement of priority 

based on the significance of a job, thought, 

thinking method or unclear concept from job 

performing into a simple structure for under-

standing, clearly. Thus, CUDBAS is right for a 

short-term course or even long-term course 

that emphasizes on advance skilled worker. 

Additionally, the concept of CUDBAS is also 

used for evaluation such as selecting job 

appl icants, evaluating for promotion or 

competency of organization, etc.

ความสามารถๆ ทั่วไป
(General ability)

การรวมความสามารถไวดวยกัน
(Combine all abilities)

ความสามารถในการทำงาน
(Ability to work)

ประกอบอาชีพ
(Career)

..

Picture 1 The Components of Ability of Person
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ก่อนที่จะเริ่มถึงขั้นตอนการท�าวิธีการ 
CUDBAS ต้องท�าความเข้าใจเกีย่วกบัความสามารถ
ในการท�างานหรือความสามารถทางอาชีพก่อน
โดยสามารถอธิบายได้ ดังนี้

ความสามารถทางอาชีพ (Vocational 
Abilities) เป็นความสามารถที่จ�าเป็นต่อความ
ส�าเร็จในการประกอบหน้าท่ีของอาชีพนั้นๆ 
ซึ่งความสามารถทางอาชีพนี้จะมีส่วนประกอบ
หลักๆ ด้วยกันอยู่ 3 ปัจจัย คือ ทักษะ (Skill) 
ความรู ้(Knowledge) ทศันคต ิ(Attitude) โดยผูท้ี่
จะท�าหน้าทีต่ามอาชพีน้ันๆ ได้ต้องมีปัจจัยทัง้ 3 
เป็นองค์ประกอบหลักถึงจะสามารถปฏิบัติงาน
นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทาง
อาชีพ (Vocational Abilities) กับการฝึกอบรม 
(Training)

จากรูปที่ 2 เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถทางอาชพีกับการฝึกอบรม กล่าวคือ 
ทุกคนล้วนมีความสามารถติดตัวมาเพียงแต่ใน
ความสามารถทีม่อียูน่ัน้ อาจจะมส่ีวนท่ีเก่ียวข้อง
กับงานที่ท�าและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อ
ให้บุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ 
เรามีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างความ
สามารถใหม่ เพื่อให้ช่วยในการปฏิบัติงานได้ 
โดยการแยกความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิตังิานออกมาจากความสามารถทีไ่ม่เก่ียวข้อง 
หลงัจากนัน้ให้ท�าการเพิม่ความสามารถทีจ่�าเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงานเข้าไป ซึ่งจะเป็นความ

สามารถใหม่ที่ต้องเรียนรู้ หลังจากน้ันเราก็จะ
รวมการปรับโครงสร้างความสามารถกับความ
สามารถที่ต้องเรียนรู้ โดยการ บูรณาการเข้า
ด้วยกัน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานนั้นๆ ได ้
เราจะน�ากระบวนการทัง้ 3 กระบวนการ มารวม
ไว้ด้วยกัน แล้วเรียกว่า “การฝึกอบรม” นั้นเอง 
หรืออาจจะกล่าวง่ายๆ ก็คือ การฝึกอบรมอาจ
หมายรวมถึง การปรับโครงสร้างทักษะและ
ความสามารถใหม่ โดยเพ่ิมความสามารถท่ีจ�าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานเข้าไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
งานนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

“ทฤษฎีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร” 
มร.มรุะคะม ิโทะโมะฮิโระ Polytechnic University, 
Japan 2014 “Vocational Ability” Dr. Kazuo 
Mori Laboratory of Skill Technology Education, 
Japan 2005

We need to understand the job abilities 

or vocational abilities before starting the process 

of CUDBAS as below:

Vocational Abilities is the needed ability 

for success in such career. There are major 

parts of these abilities: Skill, Knowledge and 

Attitude, which are all necessary for work in 

each career and one will able to perform that 

work, efficiently.

From the Picture 2, it shows the 

relationship of Vocational Abilities and Training, 

which everyone has these abilities but may or 

may not related to his job. Thus, arranging the 

new ability structure is needed by retrieving 

those related abilities from the non-related 

ones and adding new necessary abilities 

which learning is required. Then, the new ability 

structure and those adding ones will be 

combined and integrated in order to perform 

that job. All these 3 processes are as known 

as “Training” that also includes adjusting new 

skill and ability structure by adding required 

abilities to perform that job, efficiently.
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ความสามารถที่ไมเกี่ยวกับการทำงาน
(Unrelated ability to work)

ความสามารถที่มีอยูปจจุบัน
(Existing ability)

ความสามารถใหมที่ตองเรียนรู
(New ability that needs to learn)

การปรับโครงสรางใหม
(Restructuring)1

การเพิ่มเติม
(Adding)2 3

การบูรณาการรวมกัน
(Integration) 

ปฏิบัติงาน

ความสามารถของผูท่ีปฏิบัติงานได
(Ability of person who is
able to work)

การฝกอบรม
(Training)

2

การรวม     กับ     เขาดวยกันเพื่อใหปฏิบัติงานได

(Combine     and     for working)

1 2

1 2
3

1

Picture 2 The Relationship of Vocational Abilities and Training

การรวบรวมความสามารถท่ีชวยในการปฏิบัติงาน
(Combining all abilities to assist
job performance)

Job
performing
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“The pride of O.E.I Group of Companies is doing business 
with true friend, performing job with skill, determination, 
technology, modern management and implementation of 
good governance in management as well as being honest to 
customer. As a result, we have been trusted 
from customer and reliable in the business 
for over 20 years until present”.

ตามติดสถานการณ์ผู้ผลิต 

ชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

จากการศึกษาโครงสร ้างของผู ้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในโครงการสารสนเทศ
ยานยนต์ ปีงบประมาณ 2557 พบว่า

(1) ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่าน โครงสร้างของ
ผูผ้ลิตชิน้ส่วนยานยนต์ไทยได้มีการเปล่ียนแปลง
อย่างมนียัส�าคญั กล่าวคอืมกิีจการทีเ่ลกิการผลติ 
ควบรวม หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น 
ประกอบมีกิจการที่จัดตั้งใหม่ ท�าให้สัดส่วนของ
กิจการท่ีจ�าแนกตามความเป็นเจ้าของต่างไป
จากเดิมมาก โดยมีกิจการที่เป็นของต่างชาติ 

และต่างชาติล้วนเพิ่มมากขึ้น แม้จ�านวนกิจการ
ที่เป็นไทยและไทยล้วนยังคงมีสัดส่วนมากกว่า
ครึง่ แต่สดัส่วนในรายได้ของผู้ประกอบการ “ไทย” 
มีเพียงหนึ่งในสามของรายได้รวม รวมทั้งยังมี
อัตราก�าไรที่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 
ไม่ว่าจะวิเคราะห์ในมิติใด

Thai Auto Parts

Manufacturer Condition

Based on the study of Thai auto parts 

manufacture structure as a part of Automotive 

Intelligence project as of fiscal year 2014 

shows that

(1)  From the past 5 years, the structure 

of Thai auto parts manufacture has been 

changed, significantly. There are closing down, 

merger & acquisition, changing shareholder 

structure and new startup company which 

change the proportion of business by ownership, 

considerably. A number of both foreign owned 

and 100% foreign owned companies are 

increased. Although the proportion number of 

Thai owned and 100% Thai owned companies 

is greater than a half, the income ratio of Thai 

operator is only one-thirds of total income and 

profit margin is less than the average of industry 

in many aspects of analysis. 

By Ms. Anusara Jankasem
Sr. Specialist of Industrial Research Division
Thailand Automotive Institute (TAI)

ความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ. คือ ดำาเนินงานท่ามกลางกัลยาณมิตร ทำางานด้วยฝีมือ ความตั้งใจ 
พร้อมกับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสมัยใหม่ ใช้ธรรมภิบาลในการบริหารงาน มีความซื่อสัตย์ต่อ
ลูกค้า ทำาให้เป็นที่ไว้ใจและเชื่อใจในวงการมากกว่า 20 ปี จนถึงปัจจุบัน
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(2) โครงสร้างผู้ประกอบการที่เป็น 1st Tier 
มีสัดส่วนจ�านวน ร้อยละ 29 แต่มีสัดส่วนในราย
ได้ของทั้งอุตสาหกรรมมากกว่าร้อยละ 60 โดย
มีจ�านวนท่ีเป็นผู้ประกอบการ “ต่างชาติ” ใน
สัดส่วนที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเป็นกิจการ
ต่างชาติล้วนหรือไทยล้วนมากขึ้น นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการ 1st Tier มิได้มีอัตราก�าไรสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรมมากนัก

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

(1) ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม จะต้องได้รับการพัฒนา
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ไม่เพียงเพ่ือการแข่งขันภายในประเทศ แต่ยัง
ต้องเตรียมความพร้อมส�าหรับการแข่งขันใน
ระดบัสากล เพราะปัจจุบนัการค้าและการลงทนุ
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ในระดับที่ไร้
พรมแดน ท�าให้มีผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามา
ลงทุนในประเทศมากขึน้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ท่ีไม่สามารถแข่งขันได้ต้องเลิกกิจการในที่สุด 
ความสามารถในการแข ่งขันจะเกิดข้ึนได ้ 
ผู ้ประกอบการจะต้องมีความสามารถในการ
ผลติผลติภณัฑ์ตามท่ีลกูค้าต้องการ ซึง่หมายถงึ
คณุภาพ ต้นทุน และความสามารถในการส่งมอบ 
(Quality, Cost, Delivery: QCD) ได้โดยเร็ว

(2) ควรมีการส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนใน
กลุม่ท่ีมมีลูค่าสงูและมอัีตราก�าไรสูง ซึง่นอกจาก
เป็นการผลติเพือ่ใช้ในประเทศแล้ว ยังมีศกัยภาพ
ในการส่งออก เช่น กลุ่ม Steering System 

(พวงมาลัยและแกนพวงมาลัย) กระปกุเกียร์และ
ส่วนประกอบ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่มนี้ผู้ผลิตต้องมีศักยภาพ
ทางเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนที่ต้องการ
คุณภาพและมาตรฐานสูง

ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้ไทย
กลายเป็นฐานการผลิตยานยนต์ของโลก คือ ผูผ้ลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศที่มีความแข็งแกร่ง 
ดังนั้นการศึกษาโครงสร้างการผลิตชิ้นส่วนของ
อตุสาหกรรมยานยนต์ไทย ภายใต้สภาวะแวดล้อม
ในการด�าเนนิธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทีมสารสนเทศ
ยานยนต์ สถาบนัยานยนต์ จงึเข้าพบผู้ประกอบการ
เพื่อสัมภาษณ์ คุณประสาทศิลป์ อ่อนอรรถ 
ต�าแหน่งประธานกลุ่มบริษัท โออีไอ ซึ่งอยู่ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นเวลา 20 กว่าปีได้
ผ่านวิกฤตต่างๆ จนถึงมาถึงปัจจุบัน เพื่อเก็บ
ข ้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
พัฒนากลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีศักยภาพต่อไป

คุณประสาทศิลป์ อ่อนอรรถ ประธาน
กลุม่บริษทั โอ.อ.ีไอ และอดีตนายกสมาคมผูผ้ลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ไทย หรือที่เรารู้จักกันในนาม 
Thai Auto-Parts Manufacturers Association 
(TAPMA) ช่วงปีพ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554 ได้
กล่าวกับเราในการเริ่มต้นของบทสัมภาษณ์ 
ว่ากลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ ได้จัดตั้งขึ้นมาท่ามกลาง
กัลยาณมิตร ด้วยความพร้อมในการท�างาน 
และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

คุณประสาทศิลป์ ให้ข้อมูลกับเราว่า 
กลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ ไม่มีความกังวลในการที่ไม่

ได้เป็น 1st Tier เพราะบริษัทคนไทย หรือบริษัท
ต่างชาติที่เป็น 1st Tier ต้องใช้จ�านวนเงินทุน
มหาศาล และต้องมีขนาดใหญ่ถงึจะยืนหยดัอยูไ่ด้ 
กลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็น 2nd Tier 
ที่มีคุณภาพสูง และให้ 1st Tier ซึ่งเป็นลูกค้าของ
กลุ่มบริษัท เป็นลูกพี่ใหญ่ช่วยประสานและต่อ
รองระหว่างกลุ่มบริษัท กับผู้ผลิตรถอีกทีหนึ่ง 

(2) The 1st Tier operator structure is 29% 

and the proportion of income is greater than 

60% of the whole industry as well as the ratio 

of “Foreign” operator is increased. There is 

possibility to have more 100% foreign owned 

or 100% Thai owned companies. However, 

the 1st Tier operator receives only an average 

profit margin compared to the whole industry. 

Suggestion

(1) SMEs operators need to enhance 

competitiveness in both local and international 

markets since trading and investment in ASEAN 

are boundless. As a result, there are more 

investment from foreigners and closing down 

of noncompetitive operators. The existence 

of operator needs the capability to fulfil l 

customer’s requirements; including, Quality, 

Cost and Delivery (QCD).

(2) The promotion of auto parts production 

with high valued and profit margin is also 

required. This production is for both domestic 

and export markets; for example, Steering 

System, Gear Box and parts, etc. Nevertheless, 

the potential technology plays a major role for 

this production since these products must 

meet high quality standard. 

A key factor that leads Thailand to the 

world automotive manufacturing hub is the 

strength of auto part manufacturer. Thus, 

Thailand Automotive Institute (TAI) pays a 

visit and has an interview with Khun Prasartsilp 

On-Aht, President – O.E.I Group of Companies 

who is in the automotive industry for over 20 

years, to study the structure of auto parts 

production in Thai automotive industry under 

environmental changing in order to collect 

data and policy advice for auto parts industry 

development. 

Khun Prasartsilp On-Aht, the former 

President of Thai Auto-Parts Manufacturers 

Association or TAPMA during 2007-2011, 

revealed that the O.E.I Group of Companies 

was established from true friendship, readiness 

and implementation of good governance in 

management.

Khun Prasartsilp added that, O.E.I Group 

of Companies is worriless for not being the 1st 

Tier since either Thai owned or international 

firm needs tremendous investment and large 

size and steady company. Thus, we determine 

to be the high quality 2nd Tier and appreciate 

our customers in the 1 Tier to coordinate and 

negotiate among their companies in the 1st 

Tier and car makers for us. 
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สถานการณ์ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป
ทีเ่ป็น High Technology ล้วนแต่เป็นลิขสทิธ์ิของ 
1st Tier ของต่างชาติทั้งสิ้น เช่น ชุดท�าความเย็น
ของน�้ามันเครื่อง ชุดกรองน�้ามันเครื่อง เป็นต้น 
ดังนั้น ผู ้ผลิตชิ้นส่วนของไทยจึงต้องผลิต
ชิ้นส่วนย่อยส่งให้กับ 1st Tier ต่างๆ เหล่านี้ 
นอกจากนัน้ 1st Tier ส่วนใหญ่ในไทย จะเป็นบริษัท
ต่างชาติท่ีย้ายฐานการผลิตมาไว้ในประเทศไทย 
1st Tier ที่เป็นผู้ประกอบการไทย จึงดูเหมือนว่า
จะถูกลดระดับลงมาเป็น 2nd Tier ไปโดยปริยาย 
และที่ส�าคัญ คือ เมื่อบริษัทชิ้นส่วนที่เป็นบริษัท
แม่ที่ญ่ีปุ่นย้ายเข้ามาตั้งในเมืองไทยได้ชักชวน
บริษัทลูกเข้ามาด้วย ดังนั้นบริษัทชิ้นส่วนในไทย
ที่เคยเป็น 1st Tier ส่งตรงให้กับโรงงานประกอบ
รถยนต์ จึงต้องขยับลงมาเป็น 2nd Tier ตัวอย่าง
เช่น บริษัทขนาดใหญ่ของไทยรายหนึ่งเคยผลิต
แชสซีส�าเร็จรูปของรถกระบะส่งให้บริษัทผู้ผลิต
รถกระบะในไทย ต่อมามีบริษัทร่วมทุนของ
ผู้ผลิตรถกระบะเข้ามาลงทุนในไทย ได้รับงาน
ผลิตแชสซีโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตรถกระบะ 
บริษัทขนาดใหญ่ของไทยที่ เคยเป ็นผู ้ผลิต
ท้ังหมดเลยได้รับงานเพียงบางส่วนจากบริษัท
ทีเ่ข้ามาใหม่และกลายเป็น 2nd Tier ไปโดยปริยาย 
ผู้ประกอบรถยนต์บางรายก็มีการจัดตั้งบริษัท
ตัวกลางขึ้นมาเป็นผู ้จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและ
วัตถุดิบป้อนให้กับตัวเอง เลยเกิดเป็น 0.5 Tier 
ขึน้มา และผูป้ระกอบรถยนต์บางรายกมี็นโยบาย
ว่าจะส่ังซ้ือโดยตรงจาก 1st Tier ที่เป็นบริษัท
ที่ร่วมทุนหรืออยู่ในเครือกันเท่านั้น

กับค�าถามที่ว่า “เราอยู่ได้อย่างไร” คุณ
ประสาทศิลป์ตอบว่า เราได้เปรียบตรงที่ เรารู้
ธรรมเนียมญีปุ่น่ เราพูดภาษาญีปุ่่นได้ ส่งผลให้มี
ประสิทธภิาพในการสือ่สาร เพราะคณุประสาทศลิป์
เคยมีประสบการณ์ท�างานกับบริษัทผู้ประกอบ
รถยนต์ญี่ปุ่นในประเทศไทย รับผิดชอบในด้าน
ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ มีความช�านาญ ด้าน 
เจาะ กลึง กัด ซึ่งต้องมีการสื่อสารกับบริษัทแม่
ที่ญ่ีปุ ่นตลอดการท�างานเป็นระยะเวลา 17 ปี 
ก่อนจะลาออกมาท�าธุรกิจของตัวเอง และเป็น
ประธานกรรมการของกลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ ใน
วันนี้

At present, all High Technology products 

are the copyright of the foreign 1st Tier 

operators; for example, coolant system set of 

engine oil, oil filter set, etc. Thus, Thai auto 

part manufacture has to produce sub-parts 

for those 1st Tier operators. Moreover, most of 

them are foreign owned companies that move 

their manufacturing bases to Thai land; 

therefore, the Thai 1st Tier operators, figuratively, 

become the 2nd Tier. Additionally, parent 

companies in Japan bring their subsidiary 

companies to Thailand. As a result, the Thai 

1st Tier operators that supply parts to car 

makers have to be degraded down to the 2nd 

Tier; for instance, a leading Thai manufacturer 

used to produce chassis of pick-up truck for 

a car marker in Thailand and became the 2nd 

Tier with receiving only partial order, implicitly, 

since the car maker induced its joint venture 

company to Thailand and took the order from 

the car maker, directly. Some car makers also 

set up intermediary companies to procure 

parts and raw material for them; therefore, 

they become 0.5 Tier. Furthermore, several 

car makers also strict with the policy to order 

parts from the 1st Tier operators which are 

their joint venture or affiliated companies, 

only. 

By the question how O.E.I Group of 

Companies survives this situation, Khun 

Prasartsilp revealed that O.E.I Group of 

Companies had advantages from familiarity 

with Japanese culture and ability to communicate 

in Japanese. Khun Prasartsilp used to work 

with a Japanese automotive manufacturer in 

Thailand and was in charge for designing and 

molding. He was an expert in drilling, turning 

with a lathe and gouging. Communication in 

Japanese had been requi red for work 

throughout those 17 years before he resigned 

and started his own business and became 

the President – O.E.I Group of Companies.
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ในปี พ.ศ. 2533 คุณประสาทศิลป์ได้ออก
มาตั้งบริษัทท�าแม่พิมพ์และงานปั้มโลหะแผ่น
กับเพ่ือน ซึ่งต่อมาลูกค้าต้องการชิ้นส่วนงาน
กลงึท่ีมคีวามเท่ียงตรงสงู เพ่ือทดแทนการน�าเข้า
จากญ่ีปุน่ ดงันัน้ใน พ.ศ. 2536 คณุประสาทศลิป์
จงึตัง้ บรษิทั โอ.อ.ีไอ พาร์ท จ�ากดั ข้ึนมารองรับ
ความต้องการของลกูค้าโดยเริม่ต้นจากมพีนกังาน 
10 คน และเครื่องกลึง CNC จ�านวน 4 เครื่อง 
ทุนจดทะเบียน หนึ่งล้านบาท ณ เวลานั้นด้วย
ความพร้อม ความช�านาญ ประสบการณ์ ประกอบกบั
จังหวะและโอกาสที่อุตสาหกรรมยานยนต์ก�าลัง
เติบโต ท�าให้บริษัทมีก�าไรเจริญเติบโตมาถึง
ปัจจุบัน

ส่วนคุณศิรพรรณ อ่อนอรรถ ทายาทธรุกิจ
รุ่นหนึ่ง ก็เป็นลูกไม้หล่นใต้ต้น จบปริญญาตรี
วศิวกรรมอตุสาหการจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาโท International Business จาก Sophia 
University ประเทศญี่ปุ่น สามารถพูดทั้งภาษา
ญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่ว

เราใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการเจรจาติดต่อกับ
ลูกค้าที่เป็นญี่ปุ่น เนื่องจากคนญี่ปุ่นชอบที่จะ
พูดภาษาญ่ีปุ ่นในการท�างานมากกว่าการใช้
ภาษาอ่ืน เราจงึมคีวามสัมพันธ์อนัดแีละยาวนาน
กับลูกค้า คุณประสาทศิลป์กล่าว

In 1990, Khun Prasartsilp formed a mold 

and sheet metal stamp company with friends. 

Later on customers needed the high precision 

turning piece for substitution the imported one 

from Japan. Thus in 1993, O.E.I part Co., Ltd. was 

established to fulfill customers’ requirements. 

Initially, there were only 10 employees and 4 

CNC lathes with capital registration for 1 million 

baht. Due to the growing of automotive industry 

along with readiness, expertise, experience, 

right timing and opportunity caused profits 

and growth of the company until present. 

Khun Siraphan On-Aht is the business 

successor who graduated from Kasetsart 

University in Industrial Engineering and earned 

a Master degree in International Business 

from Sophia University in Japan. She is able to 

communicate in both Japanese and English, 

fluently. 

Japanese is used for business commu-

nicat ion since our customers prefer to 

communicate in Japanese. Thus, we have the 

good relationship with our customer for a long 

period of time, Khun Prasartsilp added. 

“We are still here because 
we have never stopped 
throughout these years. 
We have developed our 
human resource in both 
skill and moral and realize 
that without these, 
problem would occur”.

"เท่าที่เรามองตนเอง การที่กลุ่ม
บริษัท ไอ.อี.ไอ ก้าวมาได้อย่าง
มั่นคงนั้น เป็นเพราะว่า เราไม่เคย
หยุดนิ่งอยู่กับที่ เราให้ความ
สำาคัญกับการพัฒนาบุคลาการทั้ง
ในด้านฝีมือและจริยธรรมในการ
ทำางาน ถ้าไม่สนใจสองอย่างนี้จะมี
ปัญหาตามมา
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กลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ มีชื่อเสียงที่มาเป็น
อันดับ 1 คือ ความซื่อสัตย์ และ ค�ามั่นสัญญา 
ท�าให้มีการแนะน�าปากต่อปากกันเอง เพราะ
บริษัทผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นทุกบริษัทที่ดูเหมือนว่า 
จะเป็นคู่แข่งกันนั้น แท้ที่จริงแล้ว พวกเขาล้วน
มสีมัพนัธภาพท่ีดต่ีอกนั เพราะฉะนัน้ ถ้ามีอะไรดี 
ไม่ดี อย่างไร รู้ถึงกันหมด

ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ และ
ค�ามั่นสัญญา เป็นที่มาของการก�าหนดวิสัยทัศน์
ของกลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ ที่ว่า “เราจะเป็นผู้น�า
ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะในประเทศไทย และ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ เป็น 2nd 
Tier ที่ส่งงาน Single Part ให้กับหลายๆ แบรนด์ 
โดยยึดคุณภาพและความตรงต่อเวลาในการ
ส่งมอบ มากกว่าเรื่องของราคา ที่บริษัทไม่มี
ฝ่ายขายส�าหรบัวิง่ออกไปตดิต่อลกูค้า เพราะลกูค้า
จะมาหาเราเองโดยได้รับการแนะน�าจากลูกค้า
เดิมของเรา บริษัทไปออกงานแสดงสินค้าที่บาง
ประเทศในยุโรป เพ่ือให้ได้ลกูค้าจากทางยโุรปบ้าง 
แม้ว่าจะประสบความส�าเร็จแต่เราก็ยังคงให้
ความส�าคัญกับการดูแลลูกค้าเก่าของเราอย่าง
สม�่าเสมอ

กับค�าถามที่ว่า “กลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ ยัง
คงยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง ได้อย่างไร” ทั้งๆ 
ทีจ่ากงานวิจัยของสถาบันยานยนต์พบว่า บริษัท
ผูผ้ลติชิน้ส่วนท่ีเป็นไทยแท้ๆ จะลดจ�านวนลงไป 
ส่วนหนึ่งน้ัน คุณประสาทศิลป์ตอบว่า คงจะ
เป็นเพราะว่าคนไทยมักไม่ค่อยมองไปข้างหน้า
ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะที่ผมกลับ
คิดว่า ตั้งแต่เราได้มาเริ่มงานกลึง ใช้ CNC เป็น
รุน่แรกๆ ในไทย เราถอืว่าเราได้เกบ็ก�าไรไปแล้ว 
จนต่อมามีโรงกลึงจ�านวนเป็นร้อยเป็นพันใน
ปัจจุบัน และมาถึง ณ วันนี้ เรากล่าวได้อย่าง
มัน่ใจว่า “งานง่ายๆ มาไม่ถึงเราและเราไม่สูร้าคา 
เราของาน high end high precision เท่านั้น” 
เราต้องอัพเกรดตัวเองขึ้นมา นอกจากความ 
เท่ียงตรงของขนาดชิ้นงานแล้ว งานบางชิ้นยัง
ต้องการความสวยงามด้วยซึง่เรากส็ามารถท�าได้

ปัจจบุนัเรากยั็งมโีรงงานป้ัมอยู่ แต่เม่ือป้ัม 
ออกมาแล้ว เราต้องมาเชื่อมมาทดสอบความ
แข็งแรง งานปั ้มที่เราท�าเป็นงานที่ต้องการ
ความเท่ียงตรงสูงมาก คุณประสาทศิลป์เล่า
ให้ฟังว่า ลูกค้าท่านหนึ่ง สั่งของจากอินเดียเป็น 
Safety Part แต่มีปัญหาด้านคุณภาพ จึงเปลี่ยน
มาสั่งจากเราแทน ลูกค้าเข้ามาพบเรา เราบอก
อย่างมัน่ใจว่า “เราท�าได้” งานนีเ้ป็นงานทีล่กูค้า
ไปเร่ถามมาหมดแล้วไม่มีใครอยากจะท�า ลูกค้า
เข้ามาตรวจประเมนิระบบบริหารคณุภาพ ระบบ
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างเข้มข้น 
ในที่สุดเราก็ผ่านการประเมินได้รับการบรรจุ

เข้าไปอยู่ใน Approved Supplier List ดังนั้น 
งานที่เราท�าส่วนมากมักจะเป็นงานยากๆ ที่หา
ที่อื่นท�าไม่ค่อยได้ ส่งผลให้เมื่อลูกค้ามาสั่งท�า
กับเรา ชิ้นส่วนรุ่นต่อไปหรือรุ่นใกล้เคียง เราจะ
ได้รับการจัดอันดับเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆ 
ในการเป็นผู้รับจ้างสินค้ารุ่นนี้ เราปลูกฝังความ
คิดให้กับทีมงานทุกคนว่า “เราพร้อมท�างานที่
คนอ่ืนท�าไม่ได้หรอืไม่อยากจะท�า” แม้ว่าบางงาน
มรีะยะเวลาเตรยีมการและสร้างแม่พมิพ์สัน้มาก
แต่เราก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพ่ือให้งานเสร็จตาม
ก�าหนด นอกจากคุณภาพที่ดีของช้ินงานแล้ว 
ความรวดเร็วในการท�างานก็เป็นส่วนส�าคัญ
ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

กับค�าถามเรื่องการเป ็น 1st T ier ใน
อนาคต คุณประสาทศิลป์ กล่าวว่า การเป็น 
1st Tier นั้นยากมากๆ ทุกคนอยากเป็น แต่เรา
ไม่อยากจะเป็นเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของ
ต่างชาติย้ายฐานเข้ามา ดังนั้นขอเป็น 2nd Tier 
ที่ดีที่สุดก็พอแล้ว 

เนือ่งจากในปัจจบุนั ชิน้ส่วนในโรงงานของ 
กลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ มากกว่า 85% เป็นชิ้นส่วน
ยานยนต์ เราจึงต้องหางานจากอุตสาหกรรมอื่น
เข้ามาด้วย เช่น การผลิตเครื่องมือการเกษตร
ส่งออกไปทางยโุรป เป็นต้น ต่อจากนีไ้ปเรามองว่า 
SME ไทยแท้น่าจะอยูไ่ด้ยากขึน้ ดงันัน้ กิจการใหม่
ที่เราขยายเพิ่มขึ้นเราจะพยายามให้เป็นกิจการ
ร่วมทุนกบัต่างชาติ เพ่ือพ่ึงพาทางด้านการตลาด
และเทคโนโลยี

O.E.I Group of Companies is recognized 

as the no. 1 of honesty and promising which is 

spread by word of mouth. Although, Japanese 

car makers seem to be competitors, eventually, 

they are all have good relationship and share 

information to one another.

According to the determination policy 

in honesty and promising, it becomes the vision 

of O.E.I Group of Companies as “We will be 

the leader of metal parts production in Thailand 

and recognized in international”.

Nowadays, O.E.I Group of Companies 

is the 2nd Tier and sells Single Part to many 

brands with quality and on time bases over 

the price. Customer comes to us by the 

recommendation from our existing customers; 

therefore, there is no need for sale department. 

We have showcases in some countries in 

Europe for European customers. With good 

response and success, nevertheless; we still 

always focus on our existing customers.

As the question of how O.E.I Group of 

Companies still stands firm, though some 

researches of Thailand Automotive Institute 

(TAI) indicate that a number of Thai auto parts 

manufacturers are decreasing, Khun Prasartsilp 

revealed that the reason was Thai rarely foresaw 

the future, while he thought that he collected 

profits from pioneering with his 4 CNC lathes 

and able to expand them to thousands. He 

told with confidence that, “Simple job is not, 

we prefer high end high precision job”. O.E.I 

Group of Companies must upgrade and enhance 

capability. Other than precision, some work 

pieces that need art of beauty, we are able to 

handle them, as well. 

At present, the stamping plant still 

opens for operation and it needs to be tested 

for strength, regularly, because precision of 

work pieces is required. Khun Prasartsilp told 

that a customer ordered a Safety Part from 

India but it lacked of quality; therefore, he decided 

to order from us with the confidence that 

O.E.I Group of Companies were able to do it. 

This customer had sought for many suppliers 

but was not able to find the right one. He also 

came to evaluate the quality management, 

planning and production control, intensively, 

which O.E.I Group of Companies was qualified 

and enlisted in his Approved Supplier List. 

Most of O.E.I Group of Companies orders are 

complicated and difficult to produce; therefore, 

customers will consider O.E.I Group of Companies 

as their priority to produce their next or other 

similar models. At O.E.I Group of Companies, 

employees are taught that “we are ready to 

do the job that other is unable or not willing to do”. 

Although sometimes, there is only a short period 

of preparation and building a mold, everyone 

devotes to finish the job in time because everyone 

realizes that not only the quality but also finishing 

fast are keys to enhance competitiveness. 

Khun Prasartsilp added that, the path 

way to the 1st Tier is difficult because this 

business belongs to foreigners that transfer 

their manufacturing bases to Thailand; therefore, 

he prefers to be the best of 2nd Tier. 

Since over 85% of product are auto parts, 

we have to seek order from other industries 

as well; for example, agricultural tools for 

exporting to Europe market. From now on, we 

foresee Thai owned SME will face difficult 

time. Thus, our new expansion will rather be 

the joint venture with foreigner for better 

market and technology. 
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ประธานของกลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ ตอบ
ค�าถามเก่ียวกับการตั้งยอดขาย และเป้าหมาย
ของก�าไรในแต่ละปีว่า เนื่องจากสินค้าของเรา
เป็น OEM ชิ้นส่วนยานยนต์ ถ้าอุตสาหกรรม
ยานยนต์ขยายเพิ่ม ชิ้นส่วนก็จะเพิ่มตามไปโดย
อตัโนมตั ิ ท�าให้เราต้ังเป้ายอดขายได้ยาก ดงันัน้ 
เราจึงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายว่า “เราจะท�างานส่ง
ลกูค้าทุกราย ให้ได้ตามจ�านวนและก�าหนดเวลา
ในการการส่งมอบ” บริษัทใหญ่ๆ อาจจะตั้ง
เป้าหมายยอดขายได้เพราะทราบแนวโน้ม และ
จ�านวนที่แน่นอน กลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ จะไม่ตั้ง
เป้ายอดขายและก�าไร แต่เราจะตั้งเป้าหมายให้
มีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

ความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ 
คือ ด�าเนินงานท่ามกลางกัลยามิตร ท�างานด้วย
ฝีมือ ความตั้งใจ พร้อมกับเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการสมัยใหม่ ใช้ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ท�าให้เป็น
ท่ีไว้วางใจและเชื่อใจในวงการมากว่า 20 ปี
จนถึงปัจจุบัน 

สิง่ทีค่ณุประสาทศลิป์ให้ความส�าคญั ต่อมา
คือ การพัฒนาบุคลากรภายในอย่างมีระบบ 
แบบแผน และสม�่าเสมอ ตั้งแต่ปี 2000 บริษัท 
โอ.อี.ไอ พาร์ทเริ่มมีระบบคุณภาพ QS9000 
ซึง่เป็นระบบการควบคมุคณุภาพทีไ่ด้รบัการจดัตัง้
โดย 3 ค่ายยักษ์ใหญ่ของวงการยานยนต์ ได้แก่ 
GM, FORD และ DaimlerChrysler เราเป็น
องค์กรแรกๆ ของอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์
ท่ีได้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน QS9000 พวกเรา
ร่วมมอืกนัท�าอยูส่บิเดอืน เป็นบรษิทัในประเทศไทย
อนัดบัที ่14 ทีไ่ด้รบัการรบัรองระบบบรหิารคณุภาพ 
QS9000 ต่อมาก็ได้รับการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพ ISO/TS16949 ซึ่งเป็นระบบบริหาร
จัดการคุณภาพส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์

มาถึงวันนี้ สิ่งที่คุณประสาทศิลป์ อยาก
จะฝากไว้กับ SME ของไทย คือ “เท่าที่เรามอง
ตนเอง การท่ีกลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ ก้าวมาได้
อย่างมั่นคงน่ันเป็นเพราะว่า เราไม่เคยหยุดนิ่ง
อยูก่บัที ่ เราให้ความส�าคญักบัการพฒันาบคุลากร
ทั้งในด้านฝีมือและจริยธรรมในการท�างาน 
ถ้าไม่สนใจสองอย่างน้ีจะมีปัญหาตามมา จะเหน็
ได้ว่าจ�านวนผู้ประกอบการท่ีเป็นเถ้าแก่ SME 
ที่ไม่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมี
จ�านวนลดลง เขาเคยท�าอย่างไร ก็ยังคงท�า
อย่างนั้น หากไม่สนใจกับการปรับปรุงตัวเองให้
ทันสมัย ไม่ให้ความส�าคัญกับการบริหารแบบ
ใหม่ๆ  จะล�าบาก และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทรัพยากร
บุคคลเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก คนไม่มีประสิทธิภาพ
ท�าอะไรก็ไม่ส�าเร็จ กองทัพท่ีมีทหารไม่ดีขาด
ระเบียบวินัยรบท่ีไหนก็แพ้” สุดยอดของ MD 
จาก กลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ กล่าวฝากไว้ในที่สุด

Since products of O.E.I Group of Companies 

are OEM of auto parts, it is quite difficult to 

set the sale target because it depends on the 

automotive industry direction. Thus, O.E.I 

Group of Companies will set up a goal to “deliver 

all orders of all customers in time” instead. 

Many leading companies may set their sale 

targets in figures because they know direction 

and exact amount, but O.E.I Group of Companies 

will not set either sale volume or profit but will 

set a goal by adding more new products and 

increasing more new customers. 

The pride of O.E.I Group of Companies 

is doing business among true friends, performing 

job with skill, determination, technology, modern 

management and implementation of good 

governance in management as well as being 

honest to customer. As a result, we have 

been trusted from customer and reliable in the 

business for over 20 years until present.

The next most concern of Khun 

Prasartsilp is human resource development, 

systematically and sustainably. Since 2000, 

O.E.I Group of Companies has begun to apply 

QS9000 which is a quality control system 

created by 3 major automotive manufacturers: 

GM, FORD and DaimlerChrysler. O.E.I Group 

of Companies is the initial organization of auto 

parts industry that is certified by QS9000; 

the 14th organization in Thailand. It took 10 

months to receive this certification. Later on 

O.E.I Group of Companies is also certified by 

ISO/TS16949; the quality management system 

for automotive and auto parts industry. 

At the end, Khun Prasartsilp would like 

to share with Thai SME that, “O.E.I Group of 

Companies is able to be here because we 

have never stopped moving. We realize that 

human resource development both in skill and 

moral are signif icant. A number of SME 

entrepreneurs who does not have adjustment 

have been decreased. Without adjustment or 

neglect new management they will find the 

difficulty to do their business; especially, 

human resource. Efficient human resource is 

the key to success, as if; an army would not 

able to conquer the war, if there is no discipline 

soldier”, stated by the President of O.E.I 

Group of Companies. 

รายชื่อบริษัทในกลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ

O.E.I Part Co., Ltd.

Seven Seas Innovation Co., Ltd.

K.I Precision Co., Ltd.

O.E.I Property Development Co., Ltd.

O.E.I Yamanaka Co., Ltd.

ISEL (Thailand) Co., Ltd.

"ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำาคัญมาก คนไม่มีประสิทธิภาพทำาอะไรก็ไม่
สำาเร็จ กองทัพที่มีทหารไม่ดี ขาดระเบียบวินัย รบที่ไหนก็แพ้"
สุดยอดของ MD จากกลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ กล่าวฝากไว้ในที่สุด

“Efficient human resource is the key to success, as if; 
an army would not able to conquer the war, if there is no 
discipline soldier”, stated by the President of O.E.I 
Group of Companies. 
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Comau’s new operational philosophy optimizes the layout 
of the work areas with a modular approach that increases 
productivity, lowers operating costs and streamlines the 
introduction of future models.

ComauFlex: Rethinking the concept of the manufacturing plant.

www.comau.com

The Flexible
Factory








