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ค าม �าคัญและบทบาทของอุต า กรรมยานยนต์และชิ้น ่ นต่อเ ร ฐกิจไทย
ภาพร มอุต า กรรมยานยนต์ระดับโลก ภูมิภาค และประเท
- ภาพร มอุต า กรรมยานยนต์และชิ้น ่ นยานยนต์โลก
- ภาพร มอุต า กรรมยานยนต์และชิ้น ่ นยานยนต์อาเซียน
- ภาพร มอุต า กรรมยานยนต์และชิ้น ่ นยานยนต์ไทย
20 นโยบายพัฒนาอุต า กรรมยานยนต์ของไทย
24 แน โน้มและทิ ทางอุต า กรรมยานยนต์โลกและของไทย
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บทบาทของอุต า กรรมไมซ์ที่มีต่ออุต า กรรมยานยนต์ในประเด็นที่น่า นใจ
ค าม �าคัญของอุต า กรรมยานยนต์ต่ออุต า กรรมไมซ์
ักยภาพของประเท ไทยในการจัดกิจกรรมไมซ์ขนาดใ ญ่ที่เกี่ย เนื่องกับอุต า กรรมยานยนต์
กิจกรรมไมซ์ในประเท ไทยที่เกี่ย เนื่องกับอุต า กรรมยานยนต์ในปี 2559
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The importance of the automotive industry to MICE industry
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42 ภาพร มและทิ ทางของน ัตกรรมในอุต า กรรมยานยนต์ของโลก
44 กรณี กึ าอุต า กรรมไมซ์ด้านยานยนต์และชิ้น ่ น

42 The Overall State and Direction of Innovation in Automotive Industry in Thailand
44 A case study on MICE industry concerning automotive and auto parts industry

48 บท ัมภา ณ์ : คุณรัชนิดา นิติพัฒนาภิรัก ์ รองผู้อ�าน ยการฝ่าย ิชาการ ถาบันยานยนต์

48 The Interview with Ms. Ratchnida Nitipattanapirtak, Deputy Director, Academic Affairs,

54 การขับเคลื่อนอุต า กรรมไมซ์ไทย เพื่อ ่งเ ริมภาคอุต า กรรมยานยนต์และชิ้น ่ นของประเท

- แน โน้มอุต า กรรมยานยนต์และทิ ทางการเปลี่ยนแปลง ู่เครือข่ายการผลิตในภูมิภาค
- ค ามโดดเด่นและ ักยภาพของอุต า กรรมไมซ์ไทยในการจัดงานแ ดง ินค้าด้านยานยนต์
และชิ้น ่ นในระดับภูมิภาค
- มุมมองและข้อเ นอแนะของภาคเอกชนต่อการพัฒนาอุต า กรรมไมซ์ไทย
เพื่อ ่งเ ริมภาคอุต า กรรมยานยนต์และชิ้น ่ นของประเท
- มุมมองและข้อเ นอแนะของภาครัฐต่อการพัฒนาอุต า กรรมไมซ์ไทย
เพื่อ ่งเ ริมภาคอุต า กรรมยานยนต์และชิ้น ่ นของประเท
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The Importance and the Roles of the Automotive and Auto Parts Industry to the Thai Economy
Overall state of global, regional and national automotive industry
- Overall state of global automotive and auto parts industry
- The automotive and auto parts industry in ASEAN
- The overview of the automotive industry in Thailand
20 Thailand’s Automotive Industry Development Policy
24 Trends and Directions for the World’s and Thailand’s Automotive Industry
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the Automotive Institute

54 Thailand MICE Industry to Promote the Automotive and Auto Parts Industry

- Trends for the automotive industry and the new direction towards regional network
- The distinct potential of Thailand’s MICE industry in organizing regional automotive
and auto parts fairs and exhibitions
- Private sector’s views and recommendations on the development of the MICE
industry to support and promote the automotive and auto parts industry in Thailand
- The government sector’s views and recommendations on the development of the MICE
industry to support and promote the automotive and auto parts industry in Thailand
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ความส�าคัญและบทบาท
ของอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนต่อเศรษฐกิจไทย
“อุต า กรรมยานยนต์และชิ้น ่ น” เป็น าขาอุต า กรรมที่มี ่ น �าคัญ
อย่างยิ่งต่อระบบเ ร ฐกิจของประเท ไทย ทั้งในด้านมูลค่าเพิ่มในประเท การผลิต
การ ่งออก การลงทุน การจ้างงาน และมีค ามเชื่อมโยงกับอุต า กรรมต่อเนื่อง
จ�าน นมาก ซึ่งประเท ไทยได้รับการยอมรับในระดับ ากล ่าเป็นฐานการผลิตระดับ
โลกของรถยนต์ที่มีค ามเฉพาะ (Global Niche Product) 3 ผลิตภัณฑ์ ลัก ได้แก่
รถปิคอัพ 1 ตัน รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กคุณภาพ ูง และรถยนต์ประ ยัดพลังงาน
มาตรฐาน ากล (Eco Car) และผู้ผลิตชิ้น ่ นยานยนต์ไทยยัง ามารถ ่งออกไปขาย
ยังตลาดที่เข้มง ดในเรื่องมาตรฐาน ินค้า เช่น ประเท ญี่ปุ่น ภาพยุโรป และ
อเมริกาได้ด้ ย
The automotive and auto parts industry is a branch of the
industry that is important to the Thai economy. It has impacts on the
domestic added value, manufacturing, exports, investment, employment
as well as linkages with so many connected industries. Thailand is
internationally recognized as the world’s automotive manufacturing
base in 3 global niche products, namely one-ton pick-up trucks, small
high performance motorcycles, and international standard eco cars. Thai
automotive parts manufacturers can export their products to many
markets where strict standards apply such as Japan, EU and US.
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โครง ร้ า งของอุ ต า กรรมยานยนต์ นั้ น จะ
ประกอบด้ ยผู้ประกอบการ 2 ประเภทใ ญ่ๆ คือ (1)
กลุ่มกิจกรรม ลัก (Core activities) ได้แก่ กลุ่มผู้
ประกอบยานยนต์และผูผ้ ลิตชิน้ ่ นยานยนต์ ที่ ามารถ
จ�าแนกตามโครง ร้างการผลิตและล�าดับขั้น ประกอบ
ด้ ย ผู้จัด า ัตถุดิบล�าดับที่ 1 รือผู้ผลิตชิ้น ่ นล�าดับ
ที่ 1 (First tier, Tier I) คือ ผู้ผลิตชิ้น ่ นประเภท
อุปกรณ์และจัด ง่ ใ แ้ ก่โรงงานประกอบยานยนต์โดยตรง
ซึง่ จะมีขดี ค าม ามารถทางเทคโนโลยีการผลิตชิน้ ่ นที่
ได้ ม าตรฐานตามที่ โ รงงานประกอบก� า นด ผู ้ จั ด า
ตั ถุดบิ ล�าดับที่ 2 รือผูผ้ ลิตชิน้ ่ นล�าดับที่ 2 (Second
tier, Tier II) คือ ผู้ผลิตชิ้น ่ นย่อย (Individual part)
เพือ่ จัด ง่ ใ แ้ ก่ผผู้ ลิตชิน้ ่ นล�าดับที่ 1 ซึง่ อาจได้รบั การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลิตชิน้ ่ นล�าดับที่ 1 และผูผ้ ลิต
ชิ้น ่ นล�าดับที่ 3 (Third tier, Tier III) คือ ผู้ผลิต
ตั ถุดบิ รือชิน้ ่ นเพือ่ จัด ง่ ใ แ้ ก่ผผู้ ลิตชิน้ ่ นล�าดับที่
1 และ 2 (2) กลุม่ กิจกรรม นับ นุน (Support activities)
ได้แก่ กลุม่ อุต า กรรมต้นน�า้ (Upstream industrial)
ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต ัตถุดิบ เช่น เ ล็ก กระจก นัง ผ้า
พลา ติก เป็นต้น โดยมีการผลิตตามค ามต้องการของผู้
ผลิตชิน้ ่ น นอกจากนีย้ งั มีกลุม่ ของผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรกล
แม่พิมพ์ อุปกรณ์ยึดจับชิ้นงานและเครื่องมือต่างๆ กลุ่ม
อุต า กรรมบริการ (Service industrial) เช่น ผู้ใ ้
บริการกระจาย นิ ค้า บริการด้านการเงิน การตร จ อบ
และทด อบ กลุ่มนโยบายและ นับ นุน เป็นต้น

The structure of the automotive industry
consists of two major categories of manufacturers.
First, the core activities: these are those
manufacturers of automobiles and parts that
can be divided in accordance with the structure
of manufacturing processes and tiers. The First
Tier or Tier I is raw material suppliers. These
suppliers make equipment parts to supply to the
assembly plants with auto part-producing
technology of acceptable standard to the car
assembly plants. The Second Tier or Tier II is
individual parts manufacturers who supply parts
for the Tier I factories. They may get
technology transfers from Tier I. The Third
Tier of Tier III is manufacturers of raw
materials to supply to Tier I and Tier II. Second,
the support activities: these are upstream
industries such as those who produce raw
materials such as steel, glass, leather, plastics,
etc. They produce these materials in
accordance with the orders of the parts
manufacturers. In addition, there are those
manufacturers of machineries, molds, fixing
equipment and other tools. Apart from this,
there is also the service industry such as goods
distribution, financial services, tests and checks
and policy and support units.
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ปัจจุบนั อุต า กรรมยานยนต์และชิน้ ่ นยานยนต์นนั้
มี ่ นช่ ยในการขยายตั ทางเ ร ฐกิจมากถึงร้อยละ 8 ของ
ผลิตภัณฑ์ม ลร มทัง้ ประเท ก่อใ เ้ กิดการจ้างงานมากก า่ 5
แ นคนทั่ ประเท และ ร้างรายได้จากการ ่งออกมากเป็น
อันดับ นึ่งของประเท คิดเป็น ัด ่ นเท่ากับร้อยละ 10 ของ
มูลค่าการ ง่ ออกร ม ทัง้ นีอ้ ตุ า กรรมยานยนต์และชิน้ ่ นยัง
เป็น นึง่ ใน 10 ของอุต า กรรมเป้า มายทีถ่ กู างไ เ้ ป็นกลไก
ลัก (New Growth Engine) ในการขับเคลื่อนเ ร ฐกิจของ
ประเท ใ ้ก้า ไปข้าง น้า โดยเป็น ูนย์ร มกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
กั ยภาพ และการลงทุนของประเท ร มถึง ร้างค าม ามารถ
ในการแข่งขันของประเท ใน 10 ปีข้าง น้า

At present, the automotive and auto parts
industry contributes to 8% of GDP and involves
500,000 employments. It is the number one export
revenue earner for the Thai economy, accounting for
about 10% of total export value. The automotive and
auto parts industry is also considered one of the ten
industries that are earmarked as new growth engines
for the Thai economy. It will play a role of a center
for activities that add up more potential and
investments for the country. It will help building a
strong competitiveness for Thailand in the next 10
years.

GDP of Automotive Industry 2005 -2014
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GDP of each Industry by Manufacturing Branch, 2014
Industrial chain for the automotive and auto parts industry in Thailand.
Main Activities

Upstream
Steel
Plastic
Rubber
Electronics
Glass
Fabric and Leather
Machinery
Tools and Machine
Mold
Clamp tools

Motorcycle
Makers

Car Makers

Pick-up Truck
and Commercial
Vehical Makers

Components and Module Makers (1sttier)
Engines, Drive Trains, Steering,
Suspension, Brake, Wheel, Tire, Bodyworks,
Interiors, Electronics and Electrical Systems
(2nd& lower tiers)Stamping, Plastics,
Rubber, Machining, Casting, Forging,
Function, Electrical, Trimming

Institute
and Trade
Association

Academie
and Technical
Insitution

Downstream Industry

Finance

Testing

Special Advice

Other Service
Goverment

Policy and Support

Source: Data bank on automobile and auto part industry, Office of National Science and Technology Development. “The State of the Automobile and Auto
Industry”. [Online] Retrieved from http://www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=automotive-industry:newstart-status [Feb 20, 2016]

6

THAILAND MICE INDUSTRY REPORT AUTOMOTIVE

4%

Downstream

Non-metal Products

23%
Food and Beverage

23%

4%

Other

Radio TV and
Communication
Device

5%

Furniture and
Other Industries

6% 5%
Machening

Ofﬁce Equipment Accounting
machine and Calculator

8%
7%
6%

9%
Chemical

Automotive

Petroleum

Rubber and Plastic

Source : Office of the National Income 2014” [Online] Retrieved from http://www.nesdb.go.th [Feb 20, 2016]
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ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์โลก

อุต า กรรมการผลิตยานยนต์และชิน้ ่ นของ
2
โลกในช่ งระยะเ ลา 10 ปีทผี่ า่ นมา (ปี 2548 - 2557)
นั้นมีแน โน้มเพิ่ม ูงขึ้นมาเป็นล�าดับ แม้ ่ายอดการผลิต
ยานยนต์โลกในช่ งปี 2551 - 2552 จะลดลงมากก ่า
ร้ อ ยละ 12 อั น เป็ น ผล ื บ เนื่ อ งมาจาก ิ ก ฤตการณ์
ทางการเงินของ รัฐอเมริกาที่ท�าใ ้เ ร ฐกิจโลกเข้า ู่
ภา ะถดถอยก็ตาม เพราะแม้ตลาดยานยนต์ในกลุ่ม
ประเท ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ จะชะลอตั ลง แต่ตลาดยานยนต์ใน
ประเท ก�าลังพัฒนากลับขยายตั เพิม่ ขึน้ ได้อย่างร ดเร็
่งผลใ ้อุต า กรรมยานยนต์ของโลกยังคง ามารถ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อย
ละ 3.77 ต่อปี ทั้งนี้ ถานการณ์การผลิตยานยนต์ของ
โลกในปีที่ผ่านมา (เดือน ม.ค. - ก.ย. ปี 2558) พบ ่า
ปริ ม าณการผลิ ต ยานยนต์ ข องโลกมี จ� า น นทั้ ง ิ้ น
46,042,668 คั น ปรั บ ตั เพิ่ ม ขึ้ น มากก ่ า ช่ งเ ลา
เดีย กันของปีที่แล้ อยู่ร้อยละ 0.5 แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง
่ นบุคคลจ�าน น 34,798,123 คัน และรถยนต์เชิง
พาณิชย์ จ�าน น 11,176,135 คัน คิดเป็น ัด ่ น
เท่ากับร้อยละ 75.69 และร้อยละ 24.31ของปริมาณการ
ผลิตยานยนต์ทั้ง มดตามล�าดับ
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The automotive and auto parts industry
in the world during the past 10 years (20052
2014) has been on the upward trend despite
the decline of more than 12% of the total
manufactured numbers during 2008-2009 US
financial crisis that led to global economic
recession. However, as the automotive market
in the developed countries declined, the market
in the developing world expanded very rapidly,
resulting in the continued overall upward trend
of the global automotive industry at the average
of 3.77 % per annum. Between January and
September 2015, the overall global figure of
the automotive industry was 46,042,668 units,
an increase of 0.5% compared with the same
period in the previous year. Of these units,
34,793,123 are passenger cars and 11,176,135
are commercial vehicles or 75.69 and 24.31 %
of total manufactured units.
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ประเท ที่มีการผลิตยานยนต์มากที่ ุด ในปี 2558
(ม.ค. - ก.ย.) ได้แก่ าธารณรัฐประชาชนจีน มีปริมาณการ
ผลิ ต ยานยนต์ ทั้ ง ิ้ น 12,095,000 คั น รองลงมา ได้ แ ก่
รัฐอเมริกา 6,120,593 คัน และญีป่ นุ่ 4,650,968 คัน ตาม
ล�าดับ �า รับประเท ไทย ามารถผลิตยานยนต์ได้มากเป็น
อันดับที่ 12 ของโลก มีการผลิตอยู่ที่ 935,251 คัน แบ่งเป็น
รถยนต์นั่ง ่ นบุคคลจ�าน น 395,854 คัน และรถยนต์เชิง
พาณิชย์ จ�าน น 539,397 คัน คิดเป็น ัด ่ นเท่ากับร้อยละ
42.33 และร้อยละ 57.67 ของปริมาณการผลิตทั้ง มดตาม
ล�าดับ

Between January and September 2015, China
was the biggest automotive manufacturer of the
world with 12,095,000 units, followed by the US
making 6,120,593 cars, and Japan 4,650,968 cars
respectively. Thailand ranked 12th as the world
biggest automotive manufacturer, making 935,251
cars, 395,854 of which are passenger cars and
539,397 are commercial vehicles or 42.33 and 57.67 %
of the total Thailand’s production.

Number of vehicles produced in the world (in millions)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (JAN-SEP)
Number of Vehicles Produced in the World
66,719,519 69,222,975 73,266,061 70,729,696 61,762,324 77,583,519 79,880,920 84,236,171 87,507,027 89,734,228 46,042,668

Source: Data bank on automobile and auto part industry, Office of National Science and Technology Development. “The State of the Automobile and Auto
Industry”. [Online] Retrieved from http://www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=automotive-industry:newstart-status [Feb 20, 2016]
1 Adapted and summarized from Data bank on automobile and auto part industry, Office of National Science and Technology Development.
“The State of the Automobile and Auto Industry”. [Online] Retrieved from http://www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=automotive-industry:newstart-status [Feb 20,2016]
2 Calculated from OICA’s data on the manufacturing and sale of world’s motorcars

THAILAND MICE INDUSTRY REPORT AUTOMOTIVE

9

Top ten automotive manufacturing countries

ประเท ทีม่ มี ลู ค่า ง่ ออกชิน้ ่ นจักรยานยนต์มากที่ ดุ
ในปี 2557 ได้แก่ ประเท จีน คิดเป็นมูลค่า 6,135.54 ล้าน
เ รียญ รัฐฯ รองลงมาได้แก่ ไต้ นั 2,430.62 ล้านเ รียญ
รัฐฯ และ ประเท ญี่ปุ่น 1,621.75 ล้านเ รียญ รัฐฯ
ตามล�าดับ �า รับประเท ไทยมีการ ่งออกอยู่ในอันดับที่ 8
ของโลก ในปี 2557 ไทยมีมูลค่า ่งออกคิดเป็น 646.97 ล้าน
เ รียญ รัฐฯ

12
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8
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4
2
0

China

USA

Japan

Germany

Korea Rep.

India

Mexico

Spain

Brazil

Canada

Thailand

Passenger Car

10,327,754

2,166,636

3,910,535

2,919,548

2,107,395

1,681,599

1,029,244

1,185,712

1,033,838

467,009

395,854

Commercial Car

1,767,246

3,953,957

740,433

165,232

214,446

367,438

783,127

271,991

242,800

631,706

539,397

automotive parts which was valued at US$ 6,789.48
million.
In 2014, the largest export country of parts
for motorcycles was China which exported US$
6,135.54 million, followed by Taiwan and Japan
exporting US$ 2,430.62 million and 1,621.75 million
respectively. Thailand was ranked 8th in the world
and exported US$646.97 million in 2014.

Trade in auto parts in the world
Million US Dollar

Source: Data bank on automobile and auto part industry, Office of National Science and Technology Development. “The State of the Automobile and Auto
Industry”. [Online] Retrieved from http://www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=automotive-industry:newstart-status [Feb 20, 2016]

450,000
400,000

า� รับ ถานการณ์อตุ า กรรมชิน้ ่ นยานยนต์โลก
3
จาก ถิ ติ ก ารค้ า ชิ้ น ่ นยานยนต์ ระ ่ า งประเท ของ
International Trade Centre (ITC) พบ ่า การค้าชิ้น ่ น
ยานยนต์ของโลกในปี 2557 มีมลู ค่า 391,650.39 ล้านเ รียญ
รัฐฯ มีการเติบโตเฉลีย่ ในช่ ง 5 ปีทผี่ า่ นมา (ปี 2553-2557)
ร้อยละ 6.64 ต่อปี ประกอบด้ ยการค้าชิ้น ่ นยานยนต์
371,693.42 ล้ านเ รียญ รัฐฯ และเป็นการค้าชิ้น ่ น
จักรยานยนต์ 19,956.96 ล้านเ รียญ รัฐฯ
ประเท ที่มีการ ่งออกชิ้น ่ นรถยนต์มากที่ ุดในปี
2557 ได้แก่ ประเท เยอรมนี คิดเป็นมูลค่า 60,162.03 ล้าน
เ รี ย ญ รั ฐ ฯ รองลงมาได้ แ ก่ ประเท รั ฐ อเมริ ก า
42,741.29 ล้านเ รียญ รัฐฯ และประเท ญีป่ นุ่ 32,538,61
ล้านเ รียญ รัฐฯ ตามล�าดับ �า รับประเท ไทยมีการ ่ง
ออกอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก คิดเป็นมูลค่า 6,789.48 ล้าน
เ รียญ รัฐฯ
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As for the state of global automotive parts
and accessories manufacturing, according to the data
on trade in automotive parts from the International
Trade Centre (ITC), the trade in automotive parts in
2014 accounted for US$ 391,650.39 million. The
value of trade in automotive parts increased by an
average of 6.64% a year in the 5 years’ period
between 2010-2014. Of the total value of trade in
2014, the trade in parts and accessories for motor
vehicles accounted for US$ 371,693.42 million and
US$ 19,956.96 million went to trade in parts and
accessories for motorcycles.
In 2014, the biggest export country for auto
parts was Germany which exported US$ 60,162.03
million, followed by US and Japan exporting US$
42,741.29 million and 32,538.61 million respectively.
Thailand was ranked 13th in the world in trade in

THAILAND MICE INDUSTRY REPORT AUTOMOTIVE

350,000
300,000
250,000
200,000

2010

2011

2012

2013

2014

362,136.04

379,721.65

391,650.39

Trade in auto parts in the World

304,985.49

358,379.82

Source: Data bank on automobile and auto part industry, Office of National Science and Technology Development. “The State of the Automobile and Auto
Industry”. [Online] Retrieved from http://www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=automotive-industry:newstart-status [Feb 20, 2016]
3 Consisting of parts and accessories of motor vehicles according to HS Code 8708 and parts and accessories of motorcycles
and cycles according to HS Code 8714
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ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ในอาเซียน

Auto parts Exports
(In Million US Dollar)
Thailand

Motorcycles parts Exports
(In Million US Dollar)
Netherlands

6,789.48

Canada

Indonesia

10,756.74

Czech Republic

22,820.32

Korea

24,265.27

China

32,538.61

USA

42,741.29
60,162.03

Germany
0

726.82

USA

807.70

Singapore

28,443.91

Japan

646.97

Germany

16,771.95

Mexico

564.10

Thailand

14,557.71

France

448.74

Malaysia

13,176.05

Italy

433.36

20,000 40,000 60,000 80,000

1,094.64

Italy

1,193.15

Japan

1,621.75

Taiwan

2,430.62

China
0

2,000

4,000

6,135.54
6,000

8,000

Source: Data bank on automobile and auto part industry, Office of National Science and Technology Development. “The State of the Automobile and Auto
Industry”. [Online] Retrieved from http://www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=automotive-industry:newstart-status [Feb 20, 2016]
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ถานการณ์การผลิตยานยนต์ของอาเซียนในปี 2557 นัน้ มีการ
ผลิตร ม 3,876,850 คัน มีอัตราการขยายตั ลดลงถึงร้อยละ
11.04 ชะลอตั ลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี 2556 ทั้งนี้
เนื่องจากการชะลอตั ทางเ ร ฐกิจ ค ามผันผ นของภา ะ
เ ร ฐกิจโลก และปริมาณการผลิตยานยนต์ของไทยที่ปรับตั
ลดอย่างมากในปีดังกล่า ประเท ที่มีบทบาทในการเป็นฐาน
การผลิตรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนมีอยู่ 5 ประเท ประกอบ
ด้ ย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปิน ์ และเ ียดนาม
ประเท เ ล่ า นี้ มี ค าม ามารถในการผลิ ต รถยนต์ รื อ
จักรยานยนต์ได้ในประเท ของตนเอง ประเท ไทยเป็นประเท
ที่มีปริมาณการผลิตยานยนต์มากที่ ุด ในปี 2557 มีปริมาณ
การผลิตร ม 1,880,007 คัน รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซียมี
จ�าน น 1,298,523 คัน มาเลเซีย 596,600 คัน ฟิลิปปิน ์
60,220 คัน และเ ียดนาม 41,500 คัน ตามล�าดับ อนึ่งทุก
ประเท ยกเ ้ น ประเท ไทยนั้ น มี ป ริ ม าณการจ� า น่ า ยใน
ประเท งู ก า่ ปริมาณการผลิต ซึง่ มายค าม า่ ประเท เ ล่า
นี้ ยังมีการผลิตรถยนต์ทไี่ ม่ ามารถตอบ นองค ามต้องการใน
ประเท ได้อย่างเพียงพอ ต่างจากประเท ไทยที่ผลิตเพื่อทั้ง
จ�า น่ายในประเท และ ่งออก

In 2014, ASEAN manufactured 3,876,850 vehicles.
The growth rate in the industry has declined by
11.04%, representing a considerable drop when
compared with the 2013 figure. Such a drop was
due to the overall economic slowdown, the global
economic uncertainty and the lower number of
vehicles manufactured in Thailand. The five major
automotive manufacturing countries in ASEAN are
Thailand, Indonesia, Malaysia, the Philippines and
Vietnam. All of them manufacture and assemble
automotive vehicles within their respective country.
Thailand, however, has been the largest manufacturer,
making 1,880,007 vehicles in 2014, followed by
Indonesia with 1,298,523 vehicles, 596,600 vehicles
made in Malaysia, 60,220 in the Philippines and
41,500 in Vietnam. All of them, except Thailand,
have their respective domestic demands for
automotive vehicles greater than their production
capacity. Their domestic demands for automotive
vehicles exceed the number manufactured in their
respective country. Thailand, on the hand, can
manufacture adequately to meet its domestic
demand as well as to export.
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ASEAN number of Vehicles Manufactured

ASEAN auto parts exports

Thousand
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
300

Million US Dollar

2553

2554

2555

2556

2557

Total

3,022,647

2,914,983

4,147,487

4,358,012

3,876,850

Thailand

1,644,513

1,457,798

2,429,142

2,457,057

1,880,007

Indonesia

702,508

838,388

1,052,895

1,206,368

1,298,523

Malaysia

567,715

533,695

569,620

601,407

Philippines

65,625

53,921

55,360

Vietnam

42,286

31,181

40,470

2010

2011

2012

2013

2014

Automobile parts

10,627.17

11,805.94

13,162.76

13,154.07

13,675.69

596,600

Motorcycle parts

2,281.67

2,621.26

3,453.65

3,059.78

3,472.63

52,260

60,220

Auto parts

12,908.84

14,427.21

16,616.40

16,213.85

17,148.32

40,920

41,500

Source: Data bank on automobile and auto part industry, Office of National Science and Technology Development. “The State of the Automobile and Auto
Industry”. [Online] Retrieved from http://www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=automotive-industry:newstart-status [Feb 20, 2016]

ถานการณ์การค้าชิ้น ่ นยานยนต์ในอาเซียน จาก
ข้อมูลของ International Trade Centre แ ดงใ เ้ น็ า่ การ
่งออกชิ้น ่ นยานยนต์ของอาเซียน ในปี 2557 มีมูลค่า
17,148.32 ล้านเ รียญ รัฐฯ เพิ่มจากปี 2553 เป็นเงิน
4,239.48 ล้านเ รียญ รัฐฯ มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.57
ต่ อ ปี ทั้ ง นี้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อุ ต า กรรมชิ้ น ่ นยานยนต์ ข อง
อาเซียน ่งออกมากที่ ุดได้แก่ ชิ้น ่ นรถยนต์ มีมูลค่า ่งออก
13,675.69 ล้านเ รียญ รัฐ �า รับชิ้น ่ นรถจักรยานยนต์
มีมลู ค่า ง่ ออก 3,472.63 ล้านเ รียญ รัฐฯ โดยประเท ไทย
เป็ น ประเท ที่ ่ ง ออก ชิ้ น ่ นยานยนต์ มากที่ ุ ด ในกลุ ่ ม
อาเซียน คิดเป็นมูลค่า 6,789.48 ล้านเ รียญ รัฐฯ ในขณะ
ที่ ิ ง คโปร์ มี ก าร ่งออก ชิ้น ่ นรถจักรยานยนต์ มากก ่า
ประเท อื่นๆ ในอาเซียน คิดเป็นมูลค่า 1,093.88 ล้านเ รียญ
รัฐฯ
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As for the trade in auto parts in ASEAN, the
ITC data shows that the value of the auto parts
export from ASEAN in 2014 was US$ 17.14832
billion, an increase of US$ 4.23948 billion compared
with 2010. The average growth is about 7.57 %
annually. Auto car parts comprise the largest
proportion of auto parts export from ASEAN, totaling
US$13.67569 billion, while the motorcycle parts only
totaled US$ 3.47263 billion. Thailand was the largest
exporter of auto car parts in ASEAN totaling US$
6.78948 billion. Singapore was the largest exporter
of motorcycle parts in ASEAN totaling US$ 1.09388
billion.
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Source: Data bank on automobile and auto part industry, Office of National Science and Technology Development. “The State of the Automobile and Auto
Industry”. [Online] Retrieved from http://www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=automotive-industry:newstart-status [Feb 20, 2016]

Export of Motorcycle parts
(In Million US Dollar)

Export of Auto parts
(In Million US Dollar)
Laos

0.02

Cambodia

0.52

Myanmar

0.54

Brunei Darussalam

1.35

Malaysia
Vietnam

Cambodia

0.73

830.10

Philippines

905.01

Indonesia

1,472.26

Indonesia

1,619.94
6,789.48
4,000

394.20
448.74
564.36

Thailand

Thailand
2,000

323.63

Malaysia
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0

0.12

Vietnam

Philippines
Singapore

Myanmar

6,000

8,000

646.97

Singapore

1,093.88
0

200

400

600

800 10,00 12,00

Source: Data bank on automobile and auto part industry, Office of National Science and Technology Development. “The State of the Automobile and Auto
Industry”. [Online] Retrieved from http://www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=automotive-industry:newstart-status [Feb 20, 2016]
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Automotive manufacturing in Thailand 2011 – 2015 (Jan-Oct)
Unit : Per Car

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ในช่ ง ลายปีที่ผ่านมา ถานการณ์การผลิตยานยนต์
และชิ้น ่ นอะไ ล่ยานยนต์ของไทยมีแน โน้มเติบโตมาโดย
ตลอด ประกอบกับแรงผลักดันจากนโยบายการ ่งเ ริมการ
ลงทุ น จากภาครั ฐ ่ ง ผลใ ้ อุ ต า กรรมยานยนต์ ข องไทย
ามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับในระดับ
ากล ่าเป็นฐานการผลิตระดับโลกของรถยนต์ที่มีค ามเฉพาะ
(Global Niche Product) 3 ผลิตภัณฑ์ ลัก ได้แก่ รถปิคอัพ
1 ตั น รถจั ก รยานยนต์ ข นาดเล็ ก คุ ณ ภาพ ู ง และรถยนต์
ประ ยัดพลังงานมาตรฐาน ากล (Eco Car) ทัง้ นีก้ ารผลิตยาน
ยนต์ของประเท ไทยในปี 2558 (ม.ค.- ต.ค) มีปริมาณการผลิต
รถยนต์ร ม 1,597,140 คัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับ ช่ งเดีย กันของปี 2557 ่ นใ ญ่เป็นรถปิคอัพขนาด 1
ตัน มีจา� น น 923,431 คัน รองลงมาคือ รถยนต์นงั่ ่ นบุคคล
(Passenger Car) 645,825 คัน และรถยนต์เชิงพาณิชย์ไม่ร ม
รถปิคอัพขนาด 1 ตัน (Commercial Car) 27,398 คัน ทั้งนี้
ในช่ งปี 2554-2558 จะ ังเกตได้ ่า ยอดขายรถยนต์ภายใน
ประเท ูงก ่าปริมาณการ ่งออก แต่ในปี 2556 ยอดขายรถ
ในประเท กลับเริ่มลดปริมาณลง ในขณะเดีย กันปริมาณการ
ง่ ออกในปี 2557 เพิม่ งู ขึน้ มากก า่ ยอดขายในประเท เนือ่ ง
มาจากอุป งค์ภายในประเท ทีช่ ะลอตั ลง ง่ ผลใ ผ้ ผู้ ลิตปรับ
ตั เน้นการผลิตเพือ่ การ ง่ ออกมากขึน้ ในปี 2558 (ม.ค.-ต.ค.)
ประเท ไทยมียอดขายรถในประเท จ�าน น 621,746 คัน เมือ่
เปรียบเทียบกับ ช่ งเดีย กันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 14
โดยตลาดรถกระบะ 1 ตัน มี ่ นแบ่งมากที่ ุด ร้อยละ 49
ขณะทีป่ ริมาณการ ง่ ออกมีจา� น น 1,016,595 คัน ปรับตั เพิม่
ร้อยละ 9 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่ งเดีย กันของปี 2558
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The automotive and auto parts industry in
Thailand has remained on the upward trend for the
last several years. With the continued support from
the Government investment policy, the automotive
industry in Thailand has been able to grow
consistently and steadily. It has been recognized
as the world’s manufacturing base for the global
niche products in 3 categories, namely the one-ton
pick-up trucks, the high efficient small size motorcycles,
and the international standard eco cars. Between
January to October 2015 Thailand manufactured
1,597,140 vehicles, a 2% increase from the same
period of 2014. The total production comprised
923,431 one-ton pick-up trucks, 645,825 passenger
cars and 27,398 commercial cars. Between 20112015, generally, the domestic sales of motor vehicles in
Thailand exceeded exports. But in 2013 the domestic
sales declined and the 2014 export demands
became greater than Thailand domestic sales due
to the slowdown of the domestic market demands
in general. This resulted in manufacturing adjustment
to serve the greater export demands. Between
January and October 2015, the total domestic sales
are 621,746 vehicles, a drop by 14% when compared
with the same period in the previous year. The one-ton
pick-up truck demand was hardest hit. It was
reduced by 49%. The export figure, however,
represented a 9 % increase compared with the
same period in the previous year, totaling 1,016,595
vehicles.
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2015

2011

2012

2013

2014

(Jan-Oct)

One-ton Truck

899,200

1,452,254

1,332,913

1,114,778

923,431

Passenger Car

537,987

964,344

1,066,647

742,748

645,825

Commercial Vehicles

20,611

43,816

55,440

23,695

27,398

Total

899,200

1,452,254

1,332,913

1,114,778

1,596,654

Source: Data bank on automobile and auto part industry, Office of National Science and Technology Development. “The State of the Automobile and Auto
Industry”. [Online] Retrieved from http://www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=automotive-industry:newstart-status [Feb 20, 2016]

Domestic sales and exports of Auto cars for Thailand
Thousand
2,000
1,500
1,000
500
2011

2012

2013

2014

2015

Domestic Sale

796,123

1,436,144

1,331,572

881,883

621,746

Exports

735,627

1,020,059

1,119,205

1,128,102

1,016,595

Source: Data bank on automobile and auto part industry, Office of National Science and Technology Development. “The State of the Automobile and Auto
Industry”. [Online] Retrieved from http://www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=automotive-industry:newstart-status [Feb 20,2016]
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� า รั บ ภาพร มอุ ต า กรรมชิ้ น ่ นยานยนต์ ใ น
ประเท ไทย จากการประมาณการของ ถาบันยานยนต์ พบ า่
มีผู้ผลิตประมาณ 1,657 ราย และมีโรงงานร ม 2,237 แ ่ง
ซึ่ง ่ นมากผู้ผลิตดังกล่า เป็น SMEs และจะกระจุกตั อยู่ใน
เขตอุ ต า กรรมในกรุ ง เทพฯ และจั ง ั ด ใกล้ เ คี ย ง เช่ น
มุทรปราการ โดยโรงงานดังกล่า มักตัง้ อยูใ่ กล้กบั โรงงานผลิต
ยานยนต์
ทั้งนี้อุต า กรรมชิ้น ่ นยานยนต์ของประเท ไทยมี
เติบโตขึ้นมาเป็นล�าดับ ในปี 2557 อุต า กรรมชิ้น ่ นยาน
ยนต์มกี าร ง่ ออกเป็นมูลค่า 251,770.03 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ โดย
เฉลี่ยร้อยละ 11.35 ต่อปี (ปี 2554-2557) อย่างไรก็ตามการ
่งออก ่ นประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ (OEM) ของไทยในปี
2558 (ม.ค.- ต.ค.) มีมลู ค่าการ ง่ ออก คิดเป็นเงิน 205,692.52
ล้านบาท ชะลอตั ลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 2.88 เมือ่ เปรียบ
เทียบกับ ช่ งเดีย กันของปี 2557

As for the auto parts industry in Thailand,
according to the estimates by the Automotive
Institute, there are 1,657 manufacturers and 2,237
factories. Most of them are SMEs and mostly located
in industrial parks in Bangkok and surrounding
provinces such as Samut Prakarn. This is because
they need to be located in the near proximity of
the automotive manufacturing plants.
The auto parts industry in Thailand has also
experienced a steady growth. In 2014, the value of
the export of auto parts was US$251.77003 billion,
an average increase of 11.35% per annum between
2011-2014. However, the exports value of the
decoration accessory materials for motor cars
between Jan-Oct 2015 was US$ 205.69252 billion, a
decline of about 2.88% compared with the same
period in 2014.

Auto parts exports
Thousand
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Auto parts Exports

2011

2012

2013

2014

2015

183,001.77

216,956.99

238,531.76

251,770.03

205,692.52

Source: Data bank on automobile and auto part industry, Office of National Science and Technology Development.“The State of the Automobile and Auto
Industry”. [Online] Retrieved from http://www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=automotive-industry:newstart-status [Feb 20,2016]
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นโยบายพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย
อุต า กรรมยานยนต์ เป็นอุต า กรรมทีม่ คี าม า� คัญต่อการ
พัฒนาประเท ทัง้ ในด้านเ ร ฐกิจ การจ้างงาน การ ร้างมูลค่า
เพิ่ม การพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านยานยนต์ โดยประเท ไทย
มีนโยบายในการพัฒนาอุต า กรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่
ใน ปี 2504 โดย รุปนโยบายพัฒนาอุต า กรรมยานยนต์ของ
ไทยได้เป็น 5 ระยะ ดังนี้
The automotive industry bears great significant
impacts on the national economy, employment,
value added creation, and the automotive technology
development. Thailand has been continuously
promoting its automotive industry since 1961.
Thailand’s automotive industry development policy
could be summed up in 5 stages as follows:

ระยะที่ 1

ระยะที่ 1 เป็นการคุ้มครองผู้ประกอบรถยนต์ในประเท และ ่งเ ริมการผลิตเพื่อทดแทนการน�าเข้า
(2504-2532) รัฐบาลได้มงุ่ เน้นไปทีน่ โยบายการคุม้ ครองอุต า กรรมประกอบรถยนต์ในประเท เพือ่
ทดแทนการน�าเข้า (Import substitution) และเพื่อแก้ไขปัญ าการขาดดุลการค้า โดยใช้มาตรการ
ที่ผ มผ านกันระ ่างการ ้ามและค บคุมการน�าเข้า การตั้งก�าแพงภา ีน�าเข้าในอัตรา ูง และการ
บังคับและก�า นดการใช้ชิ้น ่ นในประเท

Stage 1

Stage 1: Protection for car maker companies in Thailand and promotion of car
manufacturing to substitute imports (1961-1989). The Thai government intended to
provide investment protection for car manufacturing companies in Thailand to make
sufficient number of vehicles to substitute imports as much as possible and to
redress the balance of payment deficits. The policy thus had a combination of ban
and restriction and control of imported vehicles, high import tax barriers, and
requirements for the use of local auto parts.

ระยะที่ 2

ระยะที่ 2 เป็นการ ่งเ ริมการผลิตเพื่อการ ่งออก (2533-2539) โดยใช้มาตรการลดข้อจ�ากัดในการ
ลงทุน การยกเลิกการค บคุมการน�าเข้า การปรับปรุงโครง ร้างภา ีรถยนต์ใ ม่ และการใ ้การ ่ง
เ ริมการลงทุน เป็นเครื่องมือ ลักในการด�าเนินนโยบายใ ้บรรลุผล

Stage 2

Stage 2: Automotive export promotion (1990-1996). The measures involved were the
reduction of restrictions on investment measures, the lifting of some previous import
control measures, the formulation of new vehicle tax structure, and more
investment promotion as the major tools to achieve the goals.

ระยะที่ 3

ระยะที่ 3 เป็นการพัฒนา ู่การเป็นอุต า กรรมยานยนต์ระดับโลก (2543-2549)ในปี 2543 จาก
กระแ ค ามกดดันจากการค้าเ รีทไี่ ด้รบั การผลักดันโดยองค์การการค้าโลก (WTO) และการต้องการ
ปรับโครง ร้างอุต า กรรมเพือ่ รองรับ กิ ฤติเ ร ฐกิจ รัฐบาลจึงประกา ยกเลิกมาตรการบังคับใช้ชนิ้
่ นที่ผลิตในประเท และเพิ่มภา ีชิ้น ่ น CKD (Complete Knock Down)5

Stage 3

Stage 3: Development to become world’s leading automotive manufacturing country
(2000-2006). In 2000 as a result of trade liberalization pressure from WTO and the
needs to restructure the industry following the financial crisis, the government
abolished the restriction measures on the use of local auto parts and increased the
tariff for CKD (Complete Knock Down)5

4 Adapted from SCB Economic Intelligence Center, “Competitiveness in Thailand’s Auto Parts Industry”. [Online] Retrieved from
http://www.scbeic.com [Feb 20, 2016]
5 This applies to the cases of importing parts of the vehicles to be reassembled in the country to avoid import tariff for complete vehicles.
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ระยะที่ 4

Stage 4

ระยะที่ 4 เป็นการพัฒนาขีดค าม ามารถในการแข่งขันระยะยา (2550-2554) ในช่ งปี 2550 รัฐบาลได้
จัดท�าแผนแม่บทอุต า กรรมยานยนต์ระยะที่ 2 (2550-2554) เพื่อก�า นดเป้า มายและกลยุทธ์ในการ
พัฒนาและการแข่งขันใ ้ “ประเท ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ในเอเชีย ามารถ ร้างมูลค่าเพิ่มใน
ประเท ไทย โดยมีอตุ า กรรมชิน้ ่ นยานยนต์ทมี่ คี ามแข็งแกร่ง” โดยเฉพาะรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน
และรถยนต์นั่ง ประ ยัดพลังงานเป็นมิตรต่อ ภาพแ ดล้อมและปลอดภัย ร มทั้งเป็น ูนย์กลางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบและ ิ กรรม และกระบ นการผลิตที่เกี่ย ข้องของภูมิภาคนี้ โดยมีเป้า มายผลิต
รถยนต์มากก ่า 1.8 ล้านคันต่อปี (รถยนต์ปิกอัพ 1 ตันประมาณ 1.2 ล้านคัน) และ ่งออกมากก ่าร้อยละ
55 มูลค่าการผลิตมากก ่า1 ล้านล้านบาท ผลิตชิ้น ่ นและอะไ ล่ยานยนต์ REM (Replacement
Equipment Manufacturers)6 และ OEM (Original Equipment Manufacturers)7 ที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ร้างรายได้จากการ ่งออกมากก ่า 4 แ นล้านบาทต่อปี และ
มีค าม ามารถในการผลิตยานยนต์และชิ้น ่ น มีการออกแบบ ิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในประเท
โดยมีมูลค่าเพิ่มในประเท มากก ่าร้อยละ 70
Stage 4: Long-term competitiveness development (2007-2011). In 2007 the government
set up the second stage of the master plan for the automotive industry (2007-2011) in
order to provide the goals and objectives in the development and competition in the
automotive industry in Thailand. “Thailand is a production base for the automotive
industry in Asia. This will create the added value to the Thai economy with a strong auto
parts manufacturing”. The emphasis would be on the one-ton truck and passenger eco
cars that are energy saving and environmentally friendly. Support was given to creating
a center for automotive design and engineering development that involved every process
of the automotive manufacturing in this region. The aims are to make 1.8 million vehicles
a year (1.2 million of which will be the one-ton pick-up trucks), to export more than 55%
of the manufactured number, and the production value to exceed one trillion baht. The
aims were also to promote the REM (Replacement Equipment Manufacturers)6 and the
OEM (Original Equipment manufacturers)7 of high quality and internationally acceptable
standard that could generate exports of more than 400 billion baht a year. The capacity
for the automotive and auto parts manufacturing as well as the design, researches and
improvement of local products were to be increased whilst the value added in the
national economy was to be up by more than 70%.

ระยะที่ 5

ระยะที่ 5 เป็นการพัฒนาอุต า กรรมยานยนต์ของไทยใ ้ ามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน (2555-2559) ถาบัน
ยานยนต์ กระทร งอุต า กรรม ได้จดั ท�าจัดท�าแผนแม่บทอุต า กรรมยานยนต์ ปี พ. . 2555 - 2559 ขึน้
เพือ่ เป็นแรงผลักดันที่ า� คัญที่ นับ นุนใ อ้ ตุ า กรรมยานยนต์ของไทยเติบโตมาได้อย่างยัง่ ยืน โดยได้กา� นด
4 ยุทธ า ตร์ในการด�าเนินงานไ ้ 4 ประการ คือ การ นับ นุนการ ร้าง ภา ะแ ดล้อมทีด่ ใี ก้ บั ธุรกิจยาน
ยนต์ไทย การเพิ่มประ ิทธิภาพและผลิตภาพใ ้กับอุต า กรรมชิ้น ่ นยานยนต์ไทย การ ร้างฐานค ามรู้
ด้าน ิ กรรมและการทด อบ และการเพิ่มประ ิทธิภาพการบริ ารจัดการนอกจากนี้ที่ �าคัญรัฐบาลยังได้มี
นโยบายการ ่งเ ริมการผลิตรถยนต์ประ ยัดพลังงานมาตรฐาน ากล (ECO car) โดยยกเ ้นภา ีเงินได้
นิตบิ คุ คลทุกเขต 6 ปี เป็น ดั ่ นไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุน โดยไม่ร มค่าทีด่ นิ และทุน มุนเ ยี น
และนโยบายด้านการพัฒนาอุต า กรรมยานยนต์ของประเท อาเซียนเพื่อการรองรับ AEC 2015 อีกด้ ย

Stage 5

Stage 5: The development of sustainable growth in Thailand’s automotive industry
(2012-2016). The Automotive Institute of the Ministry of Industry issued the automotive
industry master plan of 2012-2016 to aim for the sustainable growth of Thailand’s
automotive industry with 4 strategies. These are to create the best environment for the
automotive business in Thailand, to increase productivity and output for Thailand auto
parts industry, to promote the knowledge in automotive engineering and testing, and to
increase efficiency in management skills. In addition, the government also gave priority to
the development of eco cars of internationally acceptable standard by providing 6 years’
tax exemption for any legal entity not exceeding 100% of the investment value, excluding
the land value and the cash flows. The government also placed importance on the policy
concerning the automotive industry development in the ASEAN Economic Community in
2015.

6 This means the manufacturers of replacement parts and equipment incluiding accessories with their own brands who market and sell their own
products under their own brands.
7 This means the manufacturers who make parts and equipment for the owner of the brands.

22

THAILAND MICE INDUSTRY REPORT AUTOMOTIVE

THAILAND MICE INDUSTRY REPORT AUTOMOTIVE

23

FIA Foundation (FIA) คาดการณ์ ่า ในอนาคตข้าง น้าจนถึงปี 2593 ปริมาณรถยนต์ที่ใช้งานจะเพิ่มมากก ่าปัจจุบันถึง 3 เท่า
ร มทั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงโครง ร้าง ัด ่ นรถยนต์ที่ใช้งานของประเท ต่างๆ กล่า คือ ประเท เ ร ฐกิจเก่า (Mature
economies) เช่น รัฐอเมริกา ยุโรปญี่ปุ่น จะมี ัด ่ นรถยนต์ที่ใช้งานน้อยลง ขณะที่ประเท เ ร ฐกิจเกิดใ ม่ (Emerging
economies) เช่น จีน อินเดีย จะมี ดั ่ นรถยนต์ทใี่ ช้งานมากขึน้ ะท้อนใ เ้ น็ า่ ในอนาคตการจ�า น่ายรถยนต์ในประเท เ ร ฐกิจ
เกิดใ ม่จะมี ดั ่ นมากก า่ ประเท เ ร ฐกิจเก่าเนือ่ งจากยังมีอตั ราการถือครองรถยนต์ในระดับต�า่ จึงยังมีโอกา เติบโตได้อกี มาก

แนวโน้มและทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์โลกและของไทย
แน โน้มและทิ ทางการพัฒนาอุต า กรรมยานยนต์
โลกจากการคาดการณ์ของ ถาบันยานยนต์พบ ่า ประเท
ต่างๆ ทั่ โลกมีแน โน้มทีจ่ ะผลิตรถยนต์ปริมาณเพิม่ ขึน้ เพราะ
แม้ในกลุ่มประเท ที่พัฒนาแล้ อุปทานจะถึงจุดอิ่มตั แต่
ตลาดในประเท ก�าลังพัฒนากลับเติบโตอย่างร ดเร็ โดย
เฉพาะประเท จีนซึ่งเป็นประเท ผู้ผลิตรถยนต์ที่มีปริมาณมาก
ที่ ดุ ในโลก นอกจากนี้ ประเท ผูผ้ ลิตรถยนต์ า� คัญ 20 ล�าดับ
แรกนัน้ ยังเป็นผูผ้ ลิตจากประเท ในภูมภิ าคเอเชียถึง 7 ประเท
โดยมีปริมาณการผลิตร มกันมากก ่าครึ่งของปริมาณการผลิต
ร มทั่ โลกด้ ย การผลิตยานยนต์โลกจึงมีแน โน้มที่จะขยาย
ตั ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามการขยายตั ตามการขยายตั ทาง
เ ร ฐกิจของประเท ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ทิ ทางการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตรถยนต์ของโลกในอนาคตจากการคาด
การณ์ของ ถาบันยานยนต์ ที่ �าคัญ มีดังนี้

The trends and directions of the world’s
automotive industry from the assessment of
Thailand’s Automotive Institute is that the trend for
the production of automotive in all countries in the
world is to be upward. Even if the demand in the
developed countries may have been saturated, in
the developing countries these demands are still
fast growing. 7 out of 20 leading automotive
manufacturing countries of the world are Asian. The
total automotive manufacturing output of these 7
countries altogether is greater than half of the
world’s total output. The growth of the automotive
industry will thus continue to expand in accordance
with the economic growth of these Asian nations.
The shifting directions of the world’s automotive
industry in the future as forecast by the Thailand’s
Automotive Institute are as follows:

บริ ทั ผูผ้ ลิตรถยนต์มแี น โน้มจะย้ายการผลิตไปใกล้ตลาด ซึง่ มีตน้ ทุนการผลิตและต้นทุนการขน ง่ ต�า่ ก า่ โดย
เฉพาะตลาดในภูมภิ าคเอเชียซึง่ เป็นตลาดเกิดใ ม่ทกี่ า� ลังเติบโต เนือ่ งจากประชากรมีรายได้เพิม่ ขึน้ และอัตรา
การถือครองรถยนต์ยังอยู่ในระดับต�่าจึงมีค ามเป็นไปได้ ่า การผลิตรถยนต์จะย้ายจากภูมิภาคตะ ันตกมา ู่
ภูมิภาคตะ ันออกของโลกมากขึน้
The car manufacturer companies may tend to move their production base nearer to the
markets to save their production and transport costs, especially in the cases of new
emerging markets in Asia where the people’s income is on the rise while the car ownership
rate is still low. So, it is likely that the production bases for automotive industry could
move more from the West to the East.
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The FIA Foundation forecasts that in the future, up to 2050, there will be 3 times the number of vehicles
used with changes in the proportion of types of vehicles used in different countries. In the more mature
economies such as the US, Europe and Japan, the proportion of vehicles used will be reduced whereas the
proportion in the emerging economies, such as China and India, will be increased since the present low rate
of car ownership in these countries still has a great room to grow.

ผู้ผลิตรถยนต์รายต่างๆ จะร่ มมือกัน
มากขึ้ น เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากการ
ประ ยั ด ต่ อ ขนาด (Economy of
scale) ในเรื่องต่างๆ อาทิ การผลิต
การท�า ิจัยพัฒนา เป็นต้น เพื่อ ร้าง
ค าม ามารถในการแข่งขันร่ มกัน การ
พัฒนายานยนต์จะเน้นการพัฒนาไป ู่
High-volume global platform ซึ่ง
จะท�าใ ม้ จี า� น นฐานการผลิตลดลงและ
กระจุกตั ในไม่กี่ประเท
Different car manufacturers will
increase their own cooperation in
order to benefit from the
economy of scale in various
issues such as the production,
R&D. This will become more
desirable to mutually improve
their competitiveness. There will
be a greater trend for the
high-volume global platform
which will reduce the number of
production bases, concentrating
in only fewer countries.

แน โน้มเทคโนโลยียานยนต์ของโลก จาก นิ ค้ายานยนต์ทเี่ ป็นปัจจัยประการ นึง่ ทีก่ อ่
ใ ้เกิดปัญ า ิ่งแ ดล้อม ทั้งในด้านการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิ ทางอากา
ประกอบกับราคาน�า้ มันจากเชือ้ เพลิงทีป่ รับตั เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ผูผ้ ลิตยานยนต์จงึ
ได้เริม่ พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ใ เ้ ป็นมิตรกับ งิ่ แ ดล้อม โดยพัฒนาใ เ้ ป็นยานยนต์
ะอาดและประ ยัดพลังงาน ร มทั้งพัฒนายานยนต์ใ ้มีค ามปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน
มากขึน้ ในปัจจุบนั ประเท ต่างๆ ได้ดา� เนินการเรือ่ งยานยนต์ทเี่ ป็นมิตรต่อ งิ่ แ ดล้อม
โดยการก�า นดมาตรฐานการปล่อยมลพิ มาระยะ นึง่ แล้ ซึง่ มาตรฐานทีใ่ ช้กนั อย่าง
แพร่ ลายคือ มาตรฐานมลพิ ยูโร (EURO) โดยปัจจุบนั มาตรฐานมลพิ ยูโรทีม่ คี าม
เข้มง ดมากที่ ุดคือ มาตรฐาน EURO 5 ซึ่งมีการบังคับใช้ใน ภาพยุโรปแล้
On the trend for the global automotive technology, because
automotive vehicles have been one of the major causes of the
environmental problems both on the point of energy consumption and
air pollution, and the price of oil remains very high, automotive
manufacturers turn to the development of automotive technology that
is more environmental friendly, consuming clean and economical
energy, as well as developing much safer vehicles. Many countries have
already passed measures and regulations requiring more environmentally
friendly vehicles and the pollution emission standard for quite a while.
The Euro standard has been in place for some time with EURO 5 being
the most stringent and already enforceable in EU.
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การพัฒนายานยนต์ประ ยัดพลังงาน รือใช้พลังงานทดแทน จากปัญ าราคาเชื้อ
เพลิงจากฟอ ซิลทีป่ รับตั เพิม่ ขึน้ ท�าใ ผ้ ผู้ ลิตรถยนต์พฒ
ั นาเทคโนโลยีของยานยนต์ใ ้
มีประ ิทธิภาพมากขึ้น ลายรูปแบบ เช่น รถยนต์ประ ยัดพลังงานมาตรฐาน ากล
(Eco car) การพัฒนารถยนต์ทใี่ ช้พลังงานจากเชือ้ เพลิงประเภทอืน่ ทีม่ ใิ ช่ฟอ ซิล ได้แก่
พลังงานจากเอทานอล ไบโอดีเซล พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เช่น รถไฮบริด
(Hybrid) และรถพลังงานไฟฟ้า (Electric vehicle) เป็นต้น ซึง่ คาดการณ์ า่ ในอนาคต
การใช้รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฟฟ้าและรถไฮบริดจะมีปริมาณจ�า น่ายมากขึ้นตั้งแต่ปี
2563 เป็นต้นไปอย่างมีนัย �าคัญ ในขณะที่รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอ ซิลแต่เพียง
อย่างเดีย จะค่อยๆ ลดปริมาณการใช้ลง
The technology for alternative energy and energy eco cars to replace
fossil fuel vehicles which is getting expensive to run are being advanced
with greater efficiency and in various types. Alternative sources of
energy to substitute fossil fuel are such as the energy form ethanol,
from biodiesel, electricity from battery for hybrid and electric vehicles.
It is predicted that from 2023 the number of electric and hybrid
vehicles will increase significantly as the number of fossil fuel vehicles
will likewise be reduced.
ยานยนต์จะมี ่ นประกอบเป็นระบบอิเล็กทรอนิก ม์ ากขึน้ และเป็นปัจจัย า� คัญ า� รับ
เทคโนโลยียานยนต์ โดยเทคโนโลยีระดับ ูงผน กเข้ากับยานยนต์เพิ่มมากขึ้น ท�าใ ้
กระบ นการผลิ ต ต้ อ งเพิ่ ม การใช้ เ ครื่ อ งจั ก รและเทคโนโลยี ร ะดั บ ู ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประ ิทธิภาพการผลิต และแรงงานฝีมือต้องมีค ามรู้ ลาก ลาย าขาเพิ่มขึ้น
The components and equipment of future vehicles will be more
electronic. Electronics will become the major system of future vehicles.
The higher level of technology will be required in the manufacturing
process. The manufacturing machinery will be equipped with higher
technology for greater efficiency and productivity while higher skilled
workforce will likewise be demanded in various fields.

การพัฒนายานยนต์ที่มีค ามปลอดภัย
ูง ปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ได้ตระ นักถึง
ค าม � า คั ญ ของและพั ฒ นาการผลิ ต
รถยนต์ใ ้มีค ามปลอดภัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
มาตรฐานค ามปลอดภัยของรถยนต์ที่
เป็น ากลมาตรฐาน นึ่ง คือ มาตรฐาน
ของ United Nation Economic
Commission of Europe (UN ECE)
ประกอบด้ ย มาตรฐานค ามปลอดภัย
แบบป้องกัน (Active safety) และ
มาตรฐานค ามปลอดภัยแบบปกป้อง
(Passive safety) นอกจากนี้ ยังมีการ
พัฒนาระบบขน ง่ อัจฉริยะ (Intelligent
Transportation System - ITS) มาใช้
เพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพค ามปลอดภัย
ด้ ย
The development will be on the
safer vehicles too. Automotive
manufacturers are well aware of
this concern and pay special
attention to the development of
safer vehicles. The United
Nations Economic Commission
for Europe (UNECE) has passed
an international safety standard
consisting of active safety and
passive safety as well as the
development of the Intelligent
Transportation System (ITS) to
ensure higher degree of safety.

กระบ นการ Remanufacturing จะเป็นอีกทางเลือก นึง่ ในการก�าจัดยานยนต์ที่ มดอายุ และ
ามารถท�าตลาดในประเท ก�าลังพัฒนาที่ต้องการยานยนต์ราคาถูก
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The remanufacturing process will be one of the options to eliminate expired
vehicles and can find markets in the developing countries where cheap vehicles
are still in demand.
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ทิ ทางการเปลีย่ นแปลงการผลิตรถยนต์ของไทยในอนาคตจาก
การคาดการณ์ของ ถาบันยานยนต์ และกระทร งอุต า กรรม
ที่ า� คัญ มีดังนี้
The new directions for the automotive industry in
Thailand in the future are forecast by the
Automotive Institute of Thailand and the Ministry
of Industry as follows:

ประเท ไทยจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์ระดับคุณภาพ
ที่ า� คัญของเอเชียแปซิฟคิ ามารถผลิตยานยนต์คณ
ุ ภาพ
ูง ่งออกได้ทั่ โลก โดย ระยะ ั้นมุ่งเน้นการยกระดับ
ประ ทิ ธิภาพกระบ นการผลิต ระยะกลาง มุง่ เน้นในการ
จิ ยั และพัฒนาชิน้ ่ นยานยนต์และระบบ า� เร็จรูป ร ม
ถึงตลาดอะไ ล่และชิน้ ่ นตกแต่งเพือ่ ร้างมูลค่าเพิม่ แก่
ินค้าไทยใ ้มากที่ ุด ระยะยา เป็นผู้น�าในการผลิตการ
ิจัยและพัฒนาด้านเมคคาโทรนิก ์ของเอเชียแปซิฟิค
มีมาตรการ งิ่ แ ดล้อมทีเ่ ข้มง ดเทียบเท่ามาตรฐานยุโรป

Thailand will become a very important
manufacturing base for the automotive
industry in the Asia-Pacific with capacity to
export high quality products to all over the
world. In the short term, emphasis will
be on the improvement of the efficiency
in the manufacturing process. In the medium
term, it will be on the research and
development of auto parts and their markets
both for parts and accessories to add more
value. In the long term, Thailand will become
leader in research and development on
mechatronics in the Asia-Pacific with strict
environment measures of European standard.

ินค้ายานยนต์ที่ประเท ไทยค รใ ้ค าม �าคัญ คือ
รถปิกอัพไม่เกิน 1 ตัน และรถปิกอัพดัดแปลง รถยนต์นงั่
ขนาดเล็กคุณภาพ งู จักรยานยนต์ อะไ ล่ยานยนต์และ
ชิ้น ่ นตกแต่ง

Thailand should remain a leading manufacturer
of in the one-ton pick-up trucks and modified
pick-up trucks, high quality small passenger
cars, motorcycles auto parts and accessories.

ประเท ไทย ามารถพั ฒ นาเครื่ อ งจั ก รระดั บ semiautomation เพื่อทดแทนการน�าเข้าเครื่องจักรจากต่าง
ประเท และชดเชยการขาดแคลนแรงงาน

Thailand is capable of developing semiautomation manufacturing machines to
replace imported machines and to help
compensate areas where there are shortages
of workforce.
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Automotive Industry Value Chain and MICE Industry
Upstream

Downstream
MICE (E) Promotion

MICE (E) Network and Business Links

ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์
และอุตสาหกรรมไมซ์

Supplier
Supplier

Auto parts
Producer
Supplier

อุต า กรรมยานยนต์และอุต า กรรมไมซ์มคี าม มั พันธ์เชือ่ มโยง
กันอย่างใกล้ชิด เมื่อพิจารณาโซ่คุณค่า (Value Chain) ในอุต า กรรมยาน
ยนต์ จะเ น็ า่ อุต า กรรมไมซ์มบี ทบาท า� คัญในการเชือ่ มต่อกิจกรรมในทุก
องค์ประกอบของโซ่คุณค่านั้น ทั้งการ ร้างเครือข่ายและการเชื่อมต่อธุรกิจ
การถ่ายทอดค ามรูแ้ ละเทคโนโลยีในกระบ นการจัด า ตั ถุดบิ และการผลิต
(Upstream) ไปจนถึงกิจกรรม ่งเ ริมการขาย ตลอดจนการน�าเ นอข้อมูล
และ ร้างค ามน่า นใจใน ินค้านั้นใ ้แก่ผู้บริโภคในกระบ นการกระจาย
ินค้า (Downstream) โดยค ามเชื่อมโยงของกิจกรรมไมซ์ในโซ่คุณค่า
อุต า กรรมยานยนต์แ ดงได้ตามภาพต่อไปนี้
The automotive industry and the MICE industry are
closely inter-related when considering the value chain in the
automotive industry. The MICE industry is important for each
part of the automotive industry value chain since the MICE
industry helps connect every part of that chain in creating
business network and connection, the transfer of knowledge and
technology from the upstream of the manufacturing to sales
promotion activities, to the presentation to heed attention from
customers in the downstream process. The MICE industry helps
with the automotive value chain as shown in this diagram
below.
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Buyer
Dealer
Auto parts
Producer

Buyer

Auto parts
Producer
Auto parts
Producer
Auto parts
Producer

MICE (C) Technology Transfer

AM

Dealer

Buyer

Dealer

Buyer

MICE (C) Consumer

Automotive Manufacturer invents and designs the vehicles responding to the need of consumers
and global automotive development. Automotive manufacturer also integrates auto parts with
high technology in order to transport the vehicles to dealers for distribution to buyers who purchase
the vehicles.
Auto parts producer (Tier 1) transforms the idea and concept of automotive manufacturer to create
the suitable auto parts.
Auto parts producer (Tier 2, 3, 4) requires an expertise on specific production process.
Supplier produces rudimentary materials for auto parts producers such as steel, plastic and leather
Dealer distributers cars to buyers

Source: Adapted from a diagram: Automotive Industry Value Chain, Kasikorn Bank. Automotive Industry” K Connect, Vol 6 No23
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กิจกรรมไมซ์ชว
่ ยสร้างเครือข่าย
และการเชือ
่ มต่อทางธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย
MICE activities help create networking
and connections in the Thai automotive industry
กิ จ กรรมไมซ์ มี ่ น � า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
อุต า กรรมยานยนต์ในทุกระดับ ทัง้ รถยนต์ า� เร็จรูป การผลิต
ชิ้น ่ นรถยนต์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ย เนื่องกับยานยนต์
โดยเฉพาะกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นเ ทีเจรจาธุรกิจ จะช่ ย ร้าง
โอกา ใ ้ผปู้ ระกอบการ รือผู้จดั แ ดง ินค้าภายในประเท ได้
มี โ อกา พบปะกั บ ผู ้ ซื้ อ รื อ ผู ้ ป ระกอบการขนาดใ ญ่ ที่ มี
ักยภาพ ูงจากต่างประเท อีกทั้งยังเป็นการ ่งเ ริมใ ้มีการ
ร้างพันธมิตรระ ่างผู้ประกอบการ โดยเฉพาะโอกา ในการ
จับคู่ทางการค้า (Business Matching) ซึ่งจะต่อยอดไป ู่การ
ร้างค ามร่ มมือทางธุรกิจ และเป็นการขยายเครือข่ายทาง
ธุรกิจใ ้เติบโตขึ้นได้ต่อไปในอนาคต

บทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์
ที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์
ในประเด็นที่น่าสนใจ
การจัดกิจกรรมไมซ์ย่อม ่งผลดีต่ออุต า กรรมเป้า
มายตลอดจนระบบเ ร ฐกิจของประเท โดยร ม ทัง้ จากเงิน
มุนเ ยี นและการจ้างงานทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากการจัดกิจกรรมนัน้
ยอดขาย ินค้าภายในงาน มูลค่าธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการ
จั บ คู ่ ก ารค้ า และการต่ อ ยอดธุ ร กิ จ ในอนาคต ตลอดจนผล
ประโยชน์ที่ได้รับจากค ามร่ มมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รือองค์ค ามรูด้ า้ นต่างๆ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมไมซ์ยงั ง่
ผลต่อรายได้ทางอ้อม �า รับธุรกิจอีก ลาก ลายประเภทที่
เกี่ย ข้อง อาทิ ธุรกิจการท่องเที่ย การเดินทาง อา ารและ
ที่พัก ตลอดจนธุรกิจเกี่ย กับการจัดการขน ่ง ินค้า เป็นต้น
อีกทั้งยังมีผลต่อภาพลัก ณ์ของประเท ช่ ย ร้างค ามมั่นใจ
ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย � า คั ญ ในการดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ น ตลอดจนค าม
ต้องการเดินทางมาท่องเทีย่ ในประเท ไทยใ เ้ พิม่ มากขึน้ ได้อกี
ด้ ย ทัง้ นี้ บทบาทของอุต า กรรมไมซ์ทมี่ ตี อ่ อุต า กรรมยาน
ยนต์ในประเด็นที่น่า นใจมีดังต่อไปนี้
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MICE activities always have impacts on the
target industries as well as the economy as a whole
both from the circulation of the money in the
economy and additional employment from such
activities. Such activities lead to greater sales,
greater transaction value as a result of matching
activities, new businesses in the future, and the
future cooperation and transfer of technology and
knowledge. MICE activities also benefit indirectly
other businesses such as the tourism business,
travelling, food and beverages, accommodation, and
logistics and transportation. MICE activities also help
with the image of the country, boosting the
confidence to attract more investment and investors
and create more demand in travel to Thailand. The
roles of MICE industry to the automotive industry
are as follows:
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MICE activities can help promote and drive
the automotive industry at all levels from complete
vehicles to auto parts and other connected
businesses, especially when a platform for
negotiation is required. MICE activities provide
good opportunities for manufacturers in Thailand to
meet with buyers and bigger manufacturers with
greater potentials from abroad. Such activities can
create a great chance for fostering business alliances
through business matching activities which could
lead to future cooperation and greater network for
growth of the business and the industry in the future.

กิจกรรมไมซ์ชว
่ ยสร้างการรับรูป
้ ระเทศไทย
ในฐานะทีเ่ ป็นศูนย์กลางธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับภูมภ
ิ าค
และสร้างการรูจ
้ ก
ั ของภาคเอกชนไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับนานาชาติ
MICE activities help create awareness that Thailand
is a center of the automotive industry in the region
and expose the Thai private sector in this industry to international arena.
การจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ข นาดใ ญ่ ร ะดั บ นานาชาติ ใ น
ประเท ไม่ ่าจะเป็นงานแ ดง ินค้า รือการจัดประชุม ล้ น
มี ่ นช่ ยในการเ ริม ร้างภาพลัก ณ์ของอุต า กรรมนี้ได้
เป็นอย่างดี เปิดโอกา ในการแ ดง ักยภาพค ามเป็นผู้น�าใน
อุต า กรรมยานยนต์ของประเท ไทยในระดับภูมิภาค และ
ร้างการรับรู้ค าม ามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย
ในอุต า กรรมนี้ อีกทั้งยัง ่งผลต่อค ามเชื่อมั่นใน ายตาชา

Any large scale international MICE activity in
Thailand, whether a trade fair or a conference, can
always help improve the image of that industry so
greatly. Such an activity will provide an opportunity
for leaders in the automotive industry to present
their potentials as leading manufacturers in the
region. The awareness of the Thai private sector
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ต่างชาติใ ้เข้ามาลงทุนได้มากขึ้น ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมไมซ์ที่
เกี่ย เนื่องกับอุต า กรรมยานยนต์แต่ละครั้งนับ ่าเป็นโอกา
ของผู้ประกอบการที่จะแ ดง ักยภาพ ค ามเชี่ย ชาญ ตลอด
จนน�าเ นอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่อผู้ซื้อ ผู้น�าเข้า ผู้ค้า ่งและ
ผู้ค้าปลีกจากประเท ต่างๆ ทั่ โลก

capability in the industry will create confidence in
the eyes of foreign investors. Each time a MICE
activity on the automotive industry is held, the Thai
entrepreneurs can illustrate their potential, skills as
well as new products to buyers and importers,
wholesalers and retailers from all over the world.

กิจกรรมไมซ์ชว
่ ยสนับสนุน
ยอดจ�าหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์
กิจกรรมไมซ์นา� ไปสูก
่ ารถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี
และมีสว่ นช่วยพัฒนา SMEs ของไทย
MICE activities lead to transfer of technology
and help develop Thailand SMEs.
กิจกรรมไมซ์ทั้งที่เป็นการประชุมและงานแ ดง ินค้า
เกี่ย กับยานยนต์ ล้ นเปิดโอกา ใ ้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระ ่างกลุ่มผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่จะได้มี
โอกา เข้าถึงน ัตกรรมจากผู้ประกอบการรายใ ญ่และแลก
เปลีย่ นแน ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ผูป้ ระกอบการทีม่ ขี นาด
ใกล้เคียงกัน ซึ่งล้ นแต่เป็นแ ล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ในการ
พัฒนาค าม ามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการของไทย
นอกจากนี้ กิจกรรมไมซ์ที่เป็นการประชุม ิชาการยัง
เป็นเ ที า� คัญในการแลกเปลีย่ นข้อมูลอุต า กรรมยานยนต์ใน
ระดับภูมิภาค รือระดับโลก ตลอดจนองค์ค ามรู้ในการ ิจัย
พัฒนาของ ถาบัน ิจัยระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะน�าไป ู่
การพั ฒ นาและถ่ า ยทอดค ามรู ้ ู ่ ผู ้ ป ระกอบการ อี ก ทั้ ง ยั ง
เป็นการ ื่อ ารแน โน้มด้านน ัตกรรมและเทคโนโลยีของโลก
ซึง่ เป็นการช่ ยยกระดับค ามรูใ้ แ้ ก่ SMEs ทีเ่ ข้าร่ มกิจกรรม
นั้นด้ ย
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MICE activities both as conferences and
trade fairs on automotive industry provide a chance
to exchange knowledge and technology between
entrepreneurs especially those SMEs in order to
have access to innovation from big manufacturers
and exchange views on product development
between entrepreneurs of similar sizes. Such
exchange of information will help develop the
competitiveness of Thai entrepreneurs.
In a MICE conference, a forum is created for
the exchange of information on the automotive
industry in the region and on the global basis.
Different research institutes from various regions
could share their knowledge leading to more
development and transfer of knowledge between
entrepreneurs. They will be informed of the
innovation, new technology and trends in the
automotive industry around the world to help raise
the standard of the participating Thai SME
entrepreneurs.
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MICE activities help boost
the sales of the automotive industry.
กิจกรรมไมซ์เกีย่ กับอุต า กรรมยานยนต์ทจี่ ดั ขึน้ ใน
ประเท ไทย ่ น นึ่ ง เป็ น การจั ด แ ดง ิ น ค้ า ในลั ก ณะ
กิ จ กรรม ่ ง เ ริ ม การขายภายในประเท �า รั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประเภทต่างๆ ซึ่งการจัดงานแ ดง ินค้าดังกล่า แต่ละครั้ง
ามารถ ร้างมูลค่าจ�า น่าย ินค้าภายในงานได้เป็นที่น่าพอใจ
โดยเ น็ ได้อย่างชัดเจนจากงานแ ดง นิ ค้ายานยนต์ทใี่ ญ่ที่ ดุ
ของไทย 2 งาน ได้แก่ Bangkok International Motor
Show และ Motor Expo ที่มีมูลค่าจ�า น่าย ินค้ายานยนต์
ภายในงานร มกันมากก า่ 100,000 ล้านบาท โดยทีแ่ ต่ละงาน
มีจ�าน นผู้เข้าชมงานมากก ่า 1.5 ล้านคน

The MICE activities organized in Thailand are
partly done as a sale promotion activity for
domestic consumption. They are trade fairs and
exhibitions for products in the industry and could
satisfactorily attract a large sale volume. The two
main major automotive trade fairs in Thailand are
the Bangkok International Motor Show and the
Motor Expo. Both combined sale of motor vehicles
account for more than 100 billion baht, each
attracting about 1.5 million visitors.

Motor Show 2015

Motor Expo 2015

Car Booking

37,027

39,125

Motorcycles Booking

1,898

5,749

Total Car Flow

More than 50 Billion Baht More than 50 Billion Baht

Total Visitors

1.7 Million

1.5 Million

Source: Automedia (Thailand) Co.,Ltd. www.auto=thailand.com
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ความส�าคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์
ต่ออุตสาหกรรมไมซ์
นอกเ นื อ จากอุ ต า กรรมไมซ์ ที่ มี บ ทบาทในการ นั บ นุ น
อุต า กรรมยานยนต์ตามที่ได้กล่า ถึงแล้ ในทางกลับกันอุต า กรรมยาน
ยนต์ก็มี ่ น นับ นุนต่อการเติบโตของอุต า กรรมไมซ์เช่นกัน เนื่องจาก
อุต า กรรมยานยนต์เป็นอุต า กรรมที่มีมูลค่าทางการค้า ูง และมีค าม
�าคัญต่อภาคเ ร ฐกิจเป็นอย่างมาก อีกทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
อุต า กรรมนี้จะมีงบประมาณด�าเนินงานค่อนข้าง ูง และ ามารถดึงดูดนัก
เดินทางไมซ์ใ ้เข้าชมงาน รือเข้าร่ มการ ัมมนาได้จากทั่ โลก โดยเฉพาะ
กิจกรรมแ ดง ินค้าที่เน้นการเจรจาธุรกิจ และกิจกรรมการประชุมระดับ
นานาชาติ ซึง่ ไทยได้มโี อกา เป็นเจ้าภาพจัดงานอย่างต่อเนือ่ ง า� รับตั อย่าง
กิจกรรมไมซ์ระดับนานาชาติภายใต้อุต า กรรมยานยนต์ที่มีผล นับ นุนต่อ
อุต า กรรมไมซ์ที่ �าคัญ อาทิ
Apart from the fact that the MICE industry can provide
a helpful role to promote the automotive industry, on the
contrary, the automotive industry can also help promote the
MICE industry as well. The automotive industry is a very high
valued industry and very important to the economy. Each activity
organized by the automotive industry will involve large budgets
and can attract travelers from all over the world to participate
both at trade fairs and conferences. Several events whether as
trade fairs with business negotiation and matching or international
conferences have been organized and helped the MICE industry.
Examples of international MICE activities on automotive industry
that can help the MICE industry are:
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การจัดประชุม OICA General Assembly งานประชุมประจ�าปีของ มาคมผู้ผลิตยานยนต์ของโลก (OICA – Organisation
Internationale Des Constructeurs D’Automobiles) ซึ่งได้จัดไปแล้ เมื่อ ันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2558 มี มาชิกจากประเท
ต่างๆ 24 ประเท ทั่ โลก อาทิ ฝรัง่ เ เยอรมัน เกา ลี รัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ จีน อังกฤ ออ เตรเลีย รั เซีย เี ดน ิ เซอร์แลนด์
ออ เตรีย เบลเยียม นอร์เ ย์ ตุรกี อิตาลี โปรตุเก ฟินแลนด์ โรมาเนีย โครเอเชีย อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น เดินทางมาร่ ม
ประชุม ซึ่งนอกจากการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอุต า กรรมยานยนต์ของแต่ละประเท แล้ ผู้จัดงานยังได้มีโอกา น�าเ นอ
ภาพลัก ณ์ของประเท ไทย ทั้งด้านอา าร การแ ดง ตลอดจนการท่องเที่ย ของไทยในรูปแบบต่างๆ ใ ้แก่ผู้ร่ มประชุม ซึ่งภาย
ลังการประชุมดังกล่า ผู้เข้าร่ มประชุม ลายรายก็แ ดงค ามจ�านงที่จะใช้เ ลาเพื่อพักผ่อน ่ นตั ในประเท ไทยต่ออีกด้ ย
The OICA General Assembly (Organization Internationale des Constructeurs d’Automobiles) on 21-23 October
2015 attended by members from 24 countries namely France, Germany, Korea, USA, Japan, Britain, Australia,
Russia, Sweden, Switzerland, Austria, Belgium, Norway, Turkey, Italy, Portugal, Finland, Romania, Croatia, India
and Indonesia. In addition to the conference where participants exchanged information and knowledge, the
organizer also made presentation showing the images of Thailand in food, performances, and tourism. After
the conference, several participants stayed on privately to tour the country.

Thailand Auto Parts & Accessories (TAPA2016)

งาน Thailand Autoparts & Accessories (TAPA2016) งานแ ดง นิ ค้าในอุต า กรรมยานยนต์ ชิน้ ่ น อะไ ล่ยานยนต์ และ
อุปกรณ์ตกแต่ง ซึง่ จะจัดขึน้ ระ า่ ง นั ที่ 7 - 10 เม ายน 2559 คาด า่ จะมีผเู้ ข้าร่ มแ ดง นิ ค้าภายในงานจากประเท ในภูมภิ าค
เอเชีย ยุโรป และตะ นั ออกกลาง ร มก า่ 400 บริ ทั และมีผเู้ ข้าชมงานจากประเท ต่างๆ ทัง้ ในอาเซียน เอเชียใต้ ญีป่ นุ่ ไต้ นั
ออ เตรเลีย แอฟริกา ภาพยุโรป ตะ ันออกกลาง อเมริกาใต้ และรั เซีย เป็นต้น ร มประมาณ 10,000 คน
Thailand Auto Parts and Accessories (TAPA 2016) on 7-10 April 2016. This is a trade fair and exhibition for auto
parts and accessories to be attended by visitors which are more than 400 companies from Asia, Europe and
the Middle East as well as about 10,000 general visitors from ASEAN, South Asia, Japan, Taiwan, Australia,
Africa, EU, the Middle East, South America, and Russia.

งาน Automotive Manufacturing 2016 งานแ ดง ินค้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตชิ้น ่ นยานยนต์ ซึ่งจะจัดขึ้น
ระ ่าง ันที่ 22-25 มิถุนายน 2559 โดยมีผู้ผลิตชิ้น ่ นยานยนต์เข้าร่ มก ่า 450 แบรนด์จาก 25 ประเท ก็คาด ่าจะมีนัก
อุต า กรรมจากในภูมิภาคอาเซียนและประเท อื่นที่ใกล้เคียงเข้าร่ มชมงานก ่า 59,000 คน
Automotive Manufacturing 2016 on 22-25 June 2016. This is a trade exhibition on machinery to produce auto
parts to be attended by more than 450 brands of auto parts makers from 25 countries. It is expected to be
attended by around 59,000 visitors from ASEAN and nearby.
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THAILAND’S CAPABILITY TO ORGANIZE

BIG MICE ACTIVITIES
THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

ศักยภาพของประเทศไทยในการจัดกิจกรรมไมซ์ขนาดใหญ่
ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์
ปัจจัย ่งเ ริม ักยภาพในการจัดกิจกรรมไมซ์ขนาด
ใ ญ่ระดับนานาชาติ �า รับอุต า กรรมยานยนต์ของไทยมี
ลายประการด้ ยกัน โดยปัจจัยทีม่ คี าม า� คัญ งู 3 ประการ
ได้ แ ก่ (1) ค ามเข้ ม แข็ ง ของอุ ต า กรรมยานยนต์ (2)
ักยภาพของอุต า กรรมไมซ์ของไทย และ (3) ค ามพร้อม
ด้านไมซ์โลจิ ติก ์

There are several factors that make Thailand
capable of being a suitable host for big international
MICE events on automotive industry. Three of the
major factors are (1) the strength of Thailand’s
automotive industry (2) the potential of the MICE
industry in Thailand (3) Thailand logistic readiness.

ค ามเข้มแข็งของอุต า กรรมยานยนต์ อุต า กรรมยานยนต์ของไทยมีค ามโดดเด่น
จากค ามเข้มแข็งของระบบ Supply Chain มีแรงงานฝีมอื ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ อีกทัง้ อุต า กรรม
นี้ยังได้รับการ นับ นุนจากรัฐบาลเป็นอย่างดี ทั้งเงื่อนไขในการลงทุน ิทธิประโยชน์ด้านภา ี
ตลอดจนการเป็น ูนย์กลางการขน ่ง ินค้าภายในภูมิภาคของประเท ไทย ซึ่ง ามารถ ร้าง
แรงดึงดูดแก่นกั ลงทุน รือผูผ้ ลิตรถยนต์รายใ ญ่ของโลก โดยผูผ้ ลิตรายใ ญ่ในอุต า กรรมนี้ ลาย
รายได้ใช้ประเท ไทยเป็นฐานการผลิตเพือ่ ง่ ออกไปยังตลาดโลก ง่ ผลใ ป้ ระเท ไทยเป็นฐานการ
ผลิตในอุต า กรรมยานยนต์ที่ �าคัญของโลก
ปัจจุบันประเท ไทย ามารถผลิตยานยนต์ได้มากเป็นอันดับที่ 12 ของโลก มีก�าลังการ
ผลิตมากก ่า 9 แ นคันต่อปี แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง ่ นบุคคลประมาณ 4 แ นคัน และรถยนต์เชิง
พาณิชย์มากก ่า 5 แ นคัน อีกทั้งยัง ามารถผลิตชิ้น ่ นรถยนต์เพื่อการ ่งออกได้มากเป็นล�าดับ
ที่ 13 ของโลก และชิ้น ่ นรถจักรยานยนต์เป็นล�าดับที่ 8 ของโลกอีกด้ ย ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเท ทีม่ บี ทบาทในการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ในภูมภิ าคอาเซียนซึง่ มีอยู่ 5 ประเท ได้แก่
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปิน ์ และเ ยี ดนาม พบ า่ ไทยเป็นประเท ทีม่ ปี ริมาณการผลิตยาน
ยนต์มากที่ ุด และเป็นประเท เดีย ที่มีปริมาณการผลิต ูงก ่ายอดจ�า น่ายในประเท ะท้อน
ถึงค ามเข้มแข็งของอุต า กรรมยานยนต์ของไทยทีม่ กี ารผลิตทัง้ เพือ่ จ�า น่ายในประเท และเพือ่
การ ง่ ออก และแ ดงถึง กั ยภาพในการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ระดับคุณภาพที่ า� คัญของเอเชีย
แปซิฟิคที่ ามารถผลิตยานยนต์และชิ้น ่ นยานยนต์คุณภาพ ูง ่งออกได้ทั่ โลก
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The strength of Thailand’s automotive industry. Thailand’s automotive industry is uniquely strong
from its strength in the supply chain system. There are well recognized skilled workforces. The industry
receives great support from the government in investment conditions, taxation benefits and privileges.
Thailand is also located in the center of the logistic and transport hub of the region. Many big names in car
manufacturing of the world have been attracted to coming to invest in Thailand. These world’s major car
manufacturers see Thailand as a production base to export to the rest of the world. Thailand hence became
a very important manufacturing base for the automotive industry of the world.
At present Thailand ranks 12th in the world in the number of auto vehicles manufactured in the
country. More than 900,000 vehicles are manufactured per year, 400,000 of which are passenger cars, and
more than 500,000 commercial vehicles. Thailand ranks 13th as a world export of auto parts, and 8th as
motorcycle parts manufacturer. Of all the 5 ASEAN countries where there are automotive industry
manufacturers, namely Thailand, Indonesia, Malaysia, the Philippines and Vietnam, Thailand is the biggest
manufacturer and the only country where the number of vehicles manufactured is greater than its domestic
sales. This reflects the strength of Thailand’s automotive industry that is strong both for domestic
consumption and exports. It reflects the great potential as a manufacturing base for quality automotive
vehicles and auto parts in the Asia-Pacific with exports to around the world.
Top 10 Asia-Pacific Cities
based on Meetings
& Events Activity
1. Singapore
2. Shanghai, China
3. Hong Kong / Macau, China
4. Beijing, China
5. Sydney, Australia
6. Tokyo, JApan
7. Melbourne, Australia
Thailand
8. Bangkok, THailand
9. Bali, Indonesia
10. Taipei, Taiwa

กั ยภาพของอุต า กรรมไมซ์ของไทย อุต า กรรมไมซ์ของประเท ไทยได้
รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีค ามได้เปรียบด้าน ถานที่และ ิ่งอ�าน ยค าม ะด ก
ในการจัดกิจกรรมไมซ์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก ประกอบกับการมีแ ล่งท่องเที่ย ที่
ยงาม ชือ่ เ ยี งด้านการบริการ และมีกจิ กรรม นั ทนาการทีเ่ กีย่ ข้องกับการท่องเทีย่
ใ ้บริการอย่างมากมาย ซึ่งล้ นแต่ ่งผลต่อค าม ามารถในการแข่งขันของอุต า กร
รมไมซ์ของไทยได้คอ่ นข้างโดดเด่น ทัง้ นี้ จากการประเมิน กั ยภาพของไทยในฐานะทีเ่ ป็น
ถานที่ �า รับกิจกรรมไมซ์และการท่องเที่ย ของ น่ ยงานระดับโลกต่างก็เ ็น ่า
ประเท ไทยเป็น ถานที่ที่เ มาะ �า รับการจัดกิจกรรมไมซ์ชั้นน�าของโลก อาทิ
The potential of the MICE industry in Thailand. The MICE industry
in Thailand has been consistently and continuously developed. Thailand
has advantages in the venues and the facilities for world class MICE
event organization. Thailand is also famous for its beautiful tourist
attractions, its unrivalled hospitality, as well as so many tourist
recreations available everywhere. All these make the MICE industry in
Thailand very competitive. Thailand has been regarded by many world
class event organizers as having the great potential to offer the great
world standard venues for world’s leading MICE and tourism activities.
For instance:
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American Express Global Business Travel ได้จัด
ใ ก้ รุงเทพอยูใ่ นล�าดับที่ 8 จาก 10 เมืองทีด่ ที ี่ ดุ า� รับ
การจัดการประชุมและกิจกรรม (Meetings & Events
Activity) ในกลุ่มประเท เอเชียและแปซิฟิก �า รับปี
2558 โดย ากเปรียบเทียบเฉพาะในกลุม่ อาเซียนแล้ จะ
พบ ่าไทยเป็นรองเพียงประเท ิงคโปร์เท่านั้น
The American Express Global Business Travel
has ranked Bangkok 8 out of 10 best venues
for meetings and events activity amongst the
Asia-Pacific countries for 2015. Insofar as ASEAN
countries are concerned Thailand ranks second
only after Singapore.
Union of International Associations (UIA) ได้จัด
ล�าดับเมืองยอดนิยมที่มีการจัดประชุมมากที่ ุดในโลก
โดยข้อมูลที่รายงานในปี 2558 พบ ่ากรุงเทพฯ ถูกจัด
ใ ้อยู่ในล�าดับที่ 9 โดยมี ิงคโปร์เป็นเมืองยอดนิยม
อันดับที่ 1
The World Economic Forum has ranked the
potential and competitiveness in tourism of
the countries of the world by using the Travel
& Tourism Competitive Index. In 2015 Thailand
ranks 35th in the world ranking and 3rd in
ASEAN ranking after Singapore and Malaysia.

BILITY TO ORGANIZE
World Economic Forum ได้จัดล�าดับค าม ามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ย ของประเท ต่างๆ จากดัชนี Travel
& Tourism Competitiveness Index ซึง่ ในปี 2558 ไทยถูก
จัดใ อ้ ยูใ่ นล�าดับที่ 35 ของโลก และล�าดับที่ 3 ในอาเซียนรอง
จาก ิงคโปร์ และมาเลเซีย
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ค ามพร้อมด้านไมซ์โลจิ ติก ์ แม้ ่าประเท ไทยจะไม่ได้มี
ระบบไมซ์โลจิ ติก ท์ มี่ คี ามก้า น้ามากที่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชีย
แต่กไ็ ด้มกี ารพัฒนาเพือ่ เพิม่ กั ยภาพด้านโลจิ ติก ข์ องประเท
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาโดยตลอด มี แ ผนการลงทุ น พั ฒ นาระบบ
โครง ร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรม มีค ามพยายามในการ
ปรับปรุงกฎระเบียบใ ม้ คี ามผ่อนปรน และเป็นไปในแน ทาง
เดีย กันใน ลาย น่ ยราชการ อีกทั้งยังมีการน�าระบบบริ าร
จัดการที่ทัน มัยมาใช้เพื่อลดปัญ าอุป รรคต่างๆ นอกจากนี้
ผู้ประกอบการด้านไมซ์โลจิ ติก ์ภาคเอกชนยังได้มีการพัฒนา
ตั เองใ ้มีค ามเชี่ย ชาญเฉพาะทาง และ ร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจเพือ่ ต่อยอดธุรกิจและพัฒนาบริการใ ม่ๆ เพือ่ ใ ้ ามารถ
ตอบ นองต่ อ ค ามต้ อ งการการจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ใ นระดั บ
นานาชาติได้อย่างมีประ ิทธิภาพ
Thailand logistic readiness. Even if Thailand does not
possess the most advanced logistic system in Asia,
its logistics potential has been consistently and
continuously developed. The infrastructure system
has been hugely invested, some completed and
some being under construction. Law and regulations
are being amended and adjusted so that all
government agencies follow the same set of
rules. Modern management system has been
introduced to reduce bureaucratic problems.
Private sector MICE organizers have improved their
logistic capability as well as fostering business
alliances to develop new businesses to meet the
new demands to organize any international MICE
activities most efficiently.
The World Economic Forum has ranked the
potential and competitiveness in tourism of the
countries of the world by using the Travel &
Tourism Competitive Index. In 2015 Thailand ranks
35th in the world ranking and 3rd in ASEAN ranking
after Singapore and Malaysia.
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ปัจจุบนั ประเท ไทยมีการพัฒนาโครง ร้างพืน้ ฐานไป
แล้ ทั่ ไประเท และยังมีการเร่งรัดใ ้มีการพัฒนาโครง ร้าง
พืน้ ฐานด้านคมนาคมและการขน ง่ ใ ม้ ปี ระ ทิ ธิภาพเพิม่ ขึน้ ต่อ
เนื่อง อาทิ รถไฟ ท่าเรือ ถนน ูนย์กระจาย ินค้า รือคลัง
ินค้า ตลอดจนการพัฒนา นามบินนานาชาติทั้งในกรุงเทพ
และต่างจัง ดั โดยมีค ามพยายามใ ท้ า่ อากา ุ รรณภูมเิ ป็น
ู น ย์ ก ลางทางด้ า นการบิ น ของภู มิ ภ าคเอเชี ย นอกจากนี้
ประเท ไทยยังมีค ามได้เปรียบในท�าเลที่ตั้งที่เป็น ูนย์กลาง
และมีเ ้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมกับประเท ต่างๆ ในอนุ
ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ า โขง (ไทย เมี ย นมา ปป.ลา กั ม พู ช า
เ ียดนาม และจีนตอนใต้) ได้ ลายเ ้นทางอีกด้ ย

The infrastructure in Thailand has been laid
throughout the country. The transportation
infrastructure has been constructed to increase
efficiency in rail, road and waterways. Distribution
centers (DC) and airport facilities both international
and domestic have been well improved. The
Suvarnabhumi International Airport is to become
Asia’s aviation hub. Thailand is also very strategically
and centrally located as a center to link all the
transportation for the Mekong sub-region (Thailand,
Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam and South China).

ทั้งนี้ ากประเท ไทย ามารถแก้ปัญ า รือมีการ
พั ฒ นาระบบบริ ารจั ด การโดยลดอุ ป รรคเกี่ ย กั บ ไมซ์
โลจิ ติ ก ์ ล งบ้ า ง อาทิ การปรับปรุงกฎ มาย รือกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ ข้อง การลดขัน้ ตอน รือก�า นดมาตรฐานเพือ่ เอือ้ ใ ก้ าร
จัดการไมซ์โลจิ ติก ์มีประ ิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการ
พั ฒ นาค าม ามารถในการแข่ ง ขั น ของผู ้ ป ระกอบการใน
ประเท ใ ้มีค ามแข็งแกร่งและมีค ามเป็นมืออาชีพมากขึ้น
ย่ อ ม ่ ง ผลต่ อ ั ก ยภาพในการจั ด งานไมซ์ ข นาดใ ญ่ ร ะดั บ
นานาชาติ �า รับอุต า กรรมยานยนต์ใ ้เพิ่มขึ้นได้อีกมาก
อย่างแน่นอน

Thailand has solved many problems and
developed the management system that used to
hinder the MICE logistics such as the review and
amendment of law and regulations, setting up
measures and steps to enable more efficiency in
MICE organization. The private MICE and event
organizers have become more competitive, more
professional with high standard. With these
capacities, Thailand will be certainly very capable
of hosting and organizing more big international
MICE activities of world standard in the automotive
industry in the future.
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IN CONNECTION WITH

กิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยที่เกี่ยวเนื่อง
กับอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2559
กิจกรรมไมซ์ที่จัดขึ้นในประเท ไทยในปี 2559
่ นใ ญ่ยงั คงเป็นการจัดแ ดง นิ ค้า มี ตั ถุประ งค์เพือ่
เป็นกิจกรรม ่งเ ริมการขาย �า รับผลิตภัณฑ์ยานยนต์
�าเร็จรูป รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ก�า นดกลุ่มเป้า
มายเป็นผูบ้ ริโภคภายในประเท เป็น ลัก โดยงานแ ดง
ินค้ายานยนต์ที่ �าคัญซึ่งมีชื่อเ ียงเป็นที่รู้จักกันทั่ ไป
ได้แก่ งาน 37th Bangkok International Motor
Show 2016 (23 มีนาคม - 3 เม ายน 2559) และงาน
The 33rd Thailand International Motor Expo
2016 (1 - 12 ธัน าคม 2559)
� า รั บ งานแ ดงชิ้ น ่ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ รื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องผู ้ รั บ ช่ งการผลิ ต ที่ เ ปิ ด โอกา ใ ้ เ กิ ด
กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ แม้ ่าจะมีไม่มากนักแต่ ามารถ
ร้างมูลค่าธุรกรรมทางธุรกิจได้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง อีก
ทัง้ งานลัก ณะดังกล่า ยังดึงดูดนักเดินทางไมซ์ตลอดจน
นักลงทุนจากต่างประเท ใ เ้ ดินทางมายังประเท ไทยได้
มากก ่างานแ ดง ินค้ายานยนต์ที่เป็นกิจกรรม ่งเ ริม
การขายภายในประเท ขณะที่กิจกรรมเกี่ย กับการ
ประชุม รือ ัมมนาใน าขาที่เกี่ย ข้องกับอุต า กรรม
ยานยนต์ที่จัดขึ้นมักจะเป็นการจัดค บคู่ไปกับกิจกรรม
ไมซ์ ป ระเภทอื่ น โดยพบ ่ า มี ก ารจั ด ั ม มนาเกี่ ย กั บ
อุต า กรรม รือเทคโนโลยียานยนต์เป็นการเฉพาะไม่
มากนัก ดังมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
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Most MICE activities in 2016 are mostly
trade exhibition events to promote sales of
motor cars and motorcycles aiming at domestic
consumers mainly. The two major and
well-known automotive events are the 37th
Bangkok International Motor Show 2016 (23
March – 3 April 2016) and the 33rd Thailand
International Motor Expo 2016 (1-12 December
2016)
There may be a few trade exhibition
events on auto parts that provide opportunities
for business matching. These events could
create continuing great business value through
new transactions. These events can draw
attention from a great deal of foreign investors,
even better than the trade exhibitions that aim
at domestic sales. The conference and seminar
activities in automotive industry are often
organized in parallel with other MICE events.
There are just only very few stand-alone
conference and seminar events on automotive
technology and industry. This list of these
automotive MICE activities in 2016 are as
follows:

Dates

Activities

Venues

Types

26 – 31 Jan
2016

SEACON MOTOR EXPO 2016

Seacon
Square

E (Retail)

Future Park

E (Retail)

18 – 24 Feb
2016

Mini Auto Showcase

Central Plaza
Rayong

E (Retail)

IMPACT

E (Retail)

IMPACT

E (Retail)

29 Jan – 7 Feb
2016

Mini Motor Show 2016

23 Mar - 3 Apr
2016
28 Mar – 3 Apr
2016

37th Bangkok International
Motor Show 2016
The 8th Bangkok Imported Car
& Used Car Show 2016

28 - 30 Mar
2016

The 12th International
Conference on Automotive
Engineering

IMPACT

C

25 Mar – 3 Apr
2016

Northern Auto Show 2016

E (Retail)

7 – 10 Apr

Central Plaza
Chiang MAi

2016

Thailand Auto Parts
& Accessories 2016 (TAPA 2016)

BITEC

E (Business
Matching)
&C

11 - 14 May
2016

INTERMACH and SUBCON
Thailand 2016

BITEC

E (Business
Matching)
&C

22 – 25 Jun
2016

Automotive Manufacturing
2016

BITEC

E (Business
Matching)
&C

20 – 28 Aug

BIG Motor Sale 2016

BITEC

E (Retail)

1 – 12 Dec
2016

The 33rd Thailand International
Motor Expo 2016

IMPACT

E (Retail)

12 - 13 Dec
2016

18th International Conference
on Automotive Engineering and
Intelligent Manufacturing

Amari
Watergate
Bangkok

C

2016

Note: E= Exhibitions, C= Conventions
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ภาพรวมและทิศทางของนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก
Frost & Sullivan ระบุ ่า ถานการณ์ทางการค้าอุต า กรรมยานยนต์ของโลกได้รับผลกระทบจาก
ปัญ าทางเ ร ฐกิจใน ภาพยุโรปและ รัฐอเมริกา ตลอดจนปัญ าค ามโปร่งใ และค ามจริงใจต่อผูบ้ ริโภค
ของบริ ัทผลิตรถยนต์ มูลค่าทางการค้าของอุต า กรรมยานยนต์ในปี 2557 - 2558 จึงมี ัด ่ นที่ต�่าก ่าปี
2555 – 2556 แต่ผลการจัดดัชนีของ มาคมอุต า กรรมนิทรร การระดับโลก ปี 2558 (UFI Global Exhibition
Barometer) เปิดเผย ่า ในขณะที่เ ร ฐกิจโลกอยู่ในภา ะชะลอตั อุต า กรรมไมซ์ยังมีโอกา ขยายตั อย่าง
ต่อเนื่องในปี 2559 ากผู้ประกอบการไมซ์ ามารถปรับตั เพื่อตอบ นองค ามต้องการของตลาดที่ต้องการ
เทคโนโลยีและน ัตกรรมที่ล�้า มัยมาอ�าน ยค าม ะด กในการจัดประชุม ัมมนาและนิทรร การ โดยเฉพาะ
อุต า กรรมไมซ์ด้านยานยนต์และชิ้น ่ นที่ก้า ผ่านระดับ “อุต า กรรม 3.0” ไป ู่ “อุต า กรรม 4.0 (Industry 4.0)” ทีเ่ ชือ่ มโยงอุต า กรรมยานยนต์และชิน้ ่ นกับภาคการผลิตและบริการอืน่ เพือ่ ตอบรับกับกระแ
การแข่งขันที่เข้มข้นของเ ร ฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน “อุต า กรรม 4.0” ชี้ใ ้เ ็นถึง Mega Trend �าคัญ 3
ประการ
Frost & Sullivan indicated that the situation in trade in the automotive industry in
Thailand has been affected by the economic problems in EU and US as well as the
transparency and sincerity to consumers of the automotive manufacturers. Consequently,
the trade value of this industry between 2014-2015 has been proportionately lower than that
of 2012-2013. But the UFI Global Exhibition Barometer 2015 shows that while the global
economy is slowing down, the MICE industry can be expanding continuously through to 2016
if the MICE professional organizers could readjust themselves to respond to the market
demands that require greater modern technology and innovation in organizing conventions,
conferences and exhibitions especially in the automotive industry and auto parts which is
moving from Industry 3.0 to Industry 4.0. This is to connect the automotive and auto parts
industry to the other production and manufacturing and other services to meet the greater
and tougher global competitiveness. The Industry 4.0 indicates 3 mega trends
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ประการแรก การมี อิ ท ธิ พ ลของระบบคลา ด์ (Cloud
computing) ในการเพิ่มประ ิทธิภาพการผลิตยานยนต์ โดย
การ ร้างพื้นที่การแบ่งปันข้อมูลที่ทุก น่ ยผลิต ามารถเข้าถึง
ได้ ลดระยะเ ลาการประ านระ า่ ง น่ ยและประ ยัดต้นทุน
การผลิต
ประการที่ อง บทบาทของค ามปลอดภัยออนไลน์ที่
มีต่อยานยนต์ (Role of cyber security beyond the car)
ปัจจุบันยานยนต์ ามารถขับเคลื่อนด้ ยระบบค บคุมออนไลน์
ค ามปลอดภั ย ของระบบออนไลน์ จึ ง เป็ น ิ่ ง �า คั ญ ที่ ผู ้ ผ ลิ ต
รถยนต์และชิน้ ่ นต้องใ ใ่ นการกระบ นการผลิตรถยนต์ โดย
ผูผ้ ลิตจะต้องท�าใ ร้ ะบบของยานยนต์ ามารถเชือ่ มต่อกับระบบ
ปฏิบัติที่มีอยู่อย่าง ลาก ลาย และในขณะเดีย กันต้อง ร้าง
ค ามมัน่ ใจใ ก้ บั ผูบ้ ริโภค า่ ระบบยานยนต์มคี ามปลอดภัย งู
ามารถป้องกันการเจาะเข้า ู่ระบบโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ถึง
ประ งค์
ประการที่ าม ค าม ามารถในการ ิเคราะ ์และใช้
ประโยชน์จาก Big Data ของผู้ประกอบการยานยนต์ (Role
of analytics) งั คมยุคดิจทิ ลั ถูกขับเคลือ่ นด้ ยข้อมูลม า าล
ที่มีการแลกเปลี่ยนระ ่างกันในทุกเ ี้ย ินาที ผู้บริโภค ่ น
ใ ญ่คน้ าข้อมูลของผลิตภัณฑ์กอ่ นการตัด นิ ใจซือ้ นิ ค้า าก
ผู้ประกอบการ ามารถประม ลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการ างแผน
ผลิตยานยนต์ ปรับ ่ งโซ่การผลิตและออกแบบยานยนต์ใ ้
ตอบ นองค ามต้องการของผูบ้ ริโภค ผูป้ ระกอบการจะ ามารถ
ครอง ัด ่ นตลาดยานยนต์ได้อย่างแน่นอน

First, the impact of cloud computing on greater
efficiency in automotive manufacturing. It allows
more spaces for all manufacturing units to share
and have access for more data and information. It
reduces the time between units to coordinate
and the production costs.
Second, the role of the cyber security
beyond the car. Driving an automobile can today be
controlled on line. The on line safety and security
becomes important for automotive and auto parts
manufacturers to include in their production
process. The system in a vehicle must be connected
to many different operation systems. At the same
time, consumers must be able to rest assured that
all the systems in their vehicles are safe and
secured enough to prevent any hacking by others
into the systems.
Third, the analytical roles of the manufacturers
for all the big data and how to make use of them.
Today’s digital society is driven by huge amount of
data, all being exchanged in split seconds. Most
consumers now look up for data and information on
the products before making a decision. If the
manufacturer is able to collect and analyze all the
big data to plan for the production, to change the
production chain and design of the vehicles in order
to meet all of the customers’ demands, the
manufacturer could certainly hope to take the lion’s
share of the market.
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NAIAS ถือเป็นงานแ ดง ินค้าและนิทรร การยาน
ยนต์นานาชาติที่มีชื่อเ ียง จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ณ เมืองดี
ทรอย รัฐอเมริกาซึ่งเป็นแ ล่งผลิตรถยนต์ที่ �าคัญของโลก
งาน NAIAS ปี 2558 มีผู้เข้าชมงาน ูงถึง 808,775 คนตลอด
ระยะเ ลาการจัดงาน

The NAIAS is regarded as one of the most
famous international auto shows, held annually in
Detroit, USA, the world’s legendary base of
automotive manufacturing. In 2015, the NAIAS drew
808,775 visitors.

NAIAS มีระยะเ ลาการจัดงาน 14 ัน โดย ันแรก
และ ันที่ อง (Press preview) จะจ�ากัดใ ้เฉพาะ ื่อม ลชน
เข้ า เยี่ ย มเข้ า งานและท� า การรายงานข่ า ั น ที่ ามและ ี่
(Industry preview) เปิดใ ้ผู้ประกอบและ Supplier ใน
อุต า กรรมยานยนต์และชิ้น ่ นเข้าชมงานซึ่งก่อใ ้เกิดการ
เจรจาธุรกิจและ ร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ันที่ ้า (Charity
preview) เป็นการระดมทุนเพื่อท�ากิจกรรมการกุ ล มีการ
จ� า น่ า ยบั ต รล่ ง น้ า ใ ้ กั บ ผู ้ นใจ บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เ ี ย ง
(Celebrity) เข้าร่ มงานและมีการประมูลแพคเกจท่องเที่ย
เพื่อการระดมทุนท�ากิจกรรมการกุ ล ่ น ันที่ กจนถึง ัน
ุดท้ายของการจัดงาน (Public show) เปิดโอกา ใ ้บุคคลที่
นใจทั่ ไป ามารถเข้าชมงาน

The NAIAS duration is 14 days. The first 2
days are press preview, open only to the press and
media. The third and fourth days are industry
preview, open to manufacturers and suppliers in
both the automotive and auto parts industries
where business contacts, talks and networking
usually take place. The fifth day is charity
preview where donation shall be made for charity.
Tickets are on sale in advance. Celebrities are
invited. Travel packages are on auction for charity.
The sixth to the final days are open to the public.
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่ิงที่น่า นใจของ NAIAS คือ การเปิดตั รถยนต์รุ่น
ใ ม่ของแต่ละค่ายรถยนต์ทั่ โลก เนื่องจาก NAIAS เป็นงาน
แ ดง นิ ค้าและนิทรร การทีจ่ ดั ขึน้ ในเดือนมกราคมช่ งไตรมา
แรกของปี ค่ายรถยนต์จะน�าเ นอรถยนต์รนุ่ ใ ม่ น ตั กรรมด้าน
รู ป ลั ก ณ์ ภ ายนอกตลอดจนการใช้ ง านที่ ต อบ นองค าม
ต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน อาทิ การเปิดตั รถยนต์นั่ง
่ นบุคคลระดับไฮคลา G90 ของ Hyundai ซึ่งมีค าม
รู รา ะด ก บาย และคุณภาพเครื่องยนต์เทียบเท่ากับ
Mercedes-Benz S-Class และ BMW 7-Series จุดเด่นของ
G90 ทีน่ อกเ นือไปจากค ามแรงของเครือ่ งยนต์และรูปลัก ณ์
ภายนอกที่ ง่างาม คือ การน�าน ตั กรรมใ ม่เพิม่ เข้าไปในระบบ
ของรถยนต์เพื่ออ�าน ยค าม ะด กแก่ผู้ขับขี่ เช่น ระบบ ยุด
อัตโนมัติ (Auto-braking) ระบบน�าทางอัจฉริยะ เป็นต้น

One of the best attractions of the NAIAS is
the unveiling of brand new models form all
automotive manufacturers around the world.
Normally held in January each year, car makers will
present their latest models or versions of the year,
the innovations, the new looks and how the new
product can better answer today’s customers’
needs and requirements. For instance, Hyundai
unveiled the new high class G90 passenger luxury
car whose design, comfort, and engine quality are
comparable to those of the S Class Mercedes Benz
and the 7 Series BMW. The highlights of the G90,
apart from the powerful engine and the elegant
design, are the innovations put into all the car
systems to provide great comfort to drivers and
passengers such as the auto-braking and the
intelligent GPS.

IAA เป็นงานแ ดง ินค้าและนิทรร การยานยนต์ที่
ใ ญ่ที่ ดุ ของท ปี ยุโรป จัดขึน้ ทุก องปี ประกอบด้ ยงานแ ดง
นิ ค้าและนิทรร การยานยนต์ทใี่ ช้ในการขน ง่ และการค้า (IAA
Nutzfahrzeuge) และงานแ ดง ินค้าและนิทรร รถยนต์นั่ง
่ นบุคคล (IAA Personenkraftwagen - IAA Pkw) ซึ่งจะ
ลับกันจัดงานในแต่ละปี IAA Pkw ปี 2558 มีผู้เข้าชมงาน ูง
ถึง 931,700 คน และผูจ้ ดั แ ดงจ�าน น 1,103 แตน โดย อง
ันแรกเป็นระยะเ ลาที่อนุญาตใ ้ผู้ประกอบการ Supplier
และ ่ือม ลชนเข้าชมงานเท่านั้น ่ น ันอื่นจะเปิดโอกา ใ ้ผู้
นใจทั่ ไปเข้าชมงาน

The IAA is the largest auto show in Europe,
held every two years. It consists of the show for
transport and commercial vehicles or the IAA
Nutzfahrzeuge, the show for passenger cars or the
IAA Personenkraftwagen – IAA Pkw. Each of these
shows will be held alternately every two years. In
2015, the IAA Pkw drew 931,700 visitors with 1,103
exhibition stands. The first two days are open for
manufacturers, suppliers and media, after that it is
open to the public.
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า� รับปี 2559 IAA Nutzfahrzeuge จัดขึน้ เป็นครัง้
ที่ 66 ระ ่าง ันที่ 22 - 29 กันยายน 2559 ภายใต้ ั ข้อ
“Ideas are our motivation (Ideen sind unser
Antrieb)” ชี้ใ ้เ ็นถึงค าม �าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่ ย
พัฒนาระบบขน ง่ ทางบก ดังนัน้ ยานยนต์ทใี่ ช้ในการขน ง่ และ
การค้า อาทิ รถบรรทุกและรถตู้ ต้องมีระบบอัจฉริยะที่ ามารถ
แจ้งอุบัติที่เกิดขึ้นตามแผนที่เดินทาง ท�าใ ้ผู้ขับขี่ ามารถ ลีก
เลี่ยงการเดินทางในเ ้นทางดังกล่า และเลือกเดินทางในเ ้น
ทางอื่ น ลดระยะเ ลาการเดิ น ทาง ระบบการขน ่ ง จึ ง มี
ประ ิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบ นองค ามต้องการของตลาด
E-commerce ที่ ต ้ อ งพึ่ ง พาระบบโลจิ ติ ก ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
นอกจากนี้ ยานยนต์ที่ใช้การขน ่งและการค้าต้องใ ้ค าม
�าคัญกับ ิ่งแ ดล้อม พึ่งพาเทคโนโลยีที่ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ รือมีระบบขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ที่ลด
การใช้น�้ามัน อันเป็นไปตามทิ ทางของโลก ที่รัฐบาลแต่ละ
ประเท ใ ค้ าม า� คัญกับยานยนต์ประ ยัดพลังงานและรัก า
ิ่งแ ดล้อม

In 2016, the IAA Nutzfahrseuge will be held
for the 66th time between 22-29 September 2016
under the theme “Ideas are Our Motivation” (Ideen
sind unser Antrieb). The theme signifies the role of
modern digital technology in today’s transport
system. All the new transport and commercial vehicles
such as trucks and vans must have digital intelligent
systems to be able to notify when there is an accident along the itinerary routes to enable drivers to
avoid such routes and to pick a new direction to
save time. This will increase the efficiency in the
system, responding to the needs of the e-commerce
market which is more dependable on the high
quality logistic system. In addition, the transport and
commercial vehicles must also pay a great deal of
attention to the environmental impacts, be
equipped with carbon dioxide emission reduction
devices and more fuel economical engines. These
are the modern requirements by most governments
and today’s global trends.

Automotive World ถือเป็นงานแ ดง ินค้าและ
นิทรร การยานยนต์และชิน้ ่ นทีใ่ ญ่ที่ ดุ ในเอเชีย โดยมีการ
จัดอย่างต่อเนือ่ งทุกปี า� รับปี 2559 เป็นการจัดงานครัง้ ที่ 8
จัดขึ้นตั้งแต่ ันที่ 13 - 15 มกราคม 2559 มีผู้เข้าชมจ�าน น
27,088 คน และผู้จัดแ ดงจ�าน น 781 แตนด์ ซึ่งถือ ่ามี
ัด ่ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 จากการจัดงานในปี 2558

The Automotive World is regarded as Asia’s
biggest automotive and auto parts exhibition and
show, and to be held every year. In 2016, the 8th
Automotive World was held between 13-15 January
with 27,088 visitors, 781 exhibition stands, 22.8%
more than in 2015.

Automotive World ครั้งที่ 8 จัดแ ดงเทคโนโลยี
และน ัตกรรมด้านยานยนต์ 4 ด้าน คือ (1) รถยนต์ไฟฟ้า
(electronic vehicle – EV/ hybrid electronic vehicle
– HEV) (2) ั ดุ ก ารผลิ ต รถยนต์ อาทิ เทคโนโลยี ด ้ า น

The 8th Automotive World exhibited 4 types
of automotive innovation and technology. (1)
Electronic vehicle – EV(hybrid electronic
vehicle – HEV). (2) New materials for automotive
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ั ดุ า ตร์ ที่ ท� า ใ ้ ชิ้ น ่ นรถยนต์ มี น�้ า นั ก เบาแต่ มี ค าม
ทนทานแข็งแรง (lightweight technology) (3) การออกแบบ
รถยนต์ เช่น 3D Printing (4) การค บคุมและเชือ่ มต่อรถยนต์
ออนไลน์ นอกเ นื อ จากนี้ มี ก ารจั ด การประชุ ม ิ ช าการ
นานาชาติ (concurrent international conference)
ภายในงาน Automotive World ภายใต้ 2 ั ข้อ ลัก คือ
(1) Weight Reduction Forum (2) Connected Car
Forum ที่ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นน�าของโลก อาทิ Volvo Tesla
BMW Toyota Nissan Mazda ได้แลกเปลี่ยนค ามคิดเ ็น
มุมมอง ตลอดจนคาดการณ์อนาคตของยานยนต์ในอนาคตที่
ามารถตอบ นองค ามต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคในยุ ค
อุต า กรรม 4.0
อุ ต า กรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ่ นได้ ผ มผ าน
น ัตกรรมและเทคโนโลยีในระบบการผลิตและการใช้งานเพื่อ
อ�าน ยค าม ะด กและยกระดับคุณภาพชี ติ ของผูบ้ ริโภค ใน
อีกแง่มุม นึ่ง อุต า กรรมยานยนต์และชิ้น ่ นไม่เพียงน�า
ค ามต้องการของผู้บริโภคมาเป็นปัจจัยในการก�า นดทิ ทาง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ได้นา� เทคโนโลยีและน ตั กรรมใ ม่มา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคใ ้เ มาะ มกับทิ ทางการ
พัฒนาของโลก อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า Eco-car การเชื่อมต่อ
รถยนต์กับระบบออนไลน์เพื่อประโยชน์ด้านโลจิ ติก ์ อุต า
กรรมไมซ์ จึ ง ต้ อ งต้ อ งตอบ นองทิ ทางการพั ฒ นาของ
อุต า กรรมยานยนต์และชิ้น ่ น โดยเตรียมค ามพร้อมด้าน
ถานที่ ิ่งอ�าน ยค าม ะด ก และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ
จัดกิจกรรมในงานแ ดง ินค้าและนิทรร การด้านยานยนต์
นอกจากนี้ การ ร้างจุดเด่นของงานเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมงานเป็น
ิ่งที่ผู้ประกอบการค รใ ้ค าม �าคัญ

manufacturing such as the lightweight technology
that can be even stronger. (3) Automotive design
such as the 3D printing. (4) The online control and
connection of the vehicles. In addition, there are
also concurrent international conferences under 2
headings: (1) Weight Reduction Forum (2) Connected
Car Forum, where world’s leading automotive
manufacturers such as Volvo, Tesla, BMW, Toyota,
Nissan, and Mazda could exchange their views and
information. They also made forecast for the future
of the automotive industry that must be responsive
to the greater demands of the consumers in the
Industry 4.0 era.
The automotive and auto parts industry has
combined the innovation and modern technology in
its manufacturing process to enable more
convenient and better ways to use the vehicles and
to improve the quality of life of its customers. The
automotive and auto parts industry does not only
try to meet the needs and requirements of the
consumers but it also brings in innovation and
technology to adjust the consumers’ behavior in
accordance with the global trends, for instance the
introduction of electric and eco cars, the online
control and connection of the vehicles to benefit
the logistic systems. The MICE industry is also
prepared to respond to the new directions and
trends in the automotive and auto parts industry by
preparing the venues, facilities and all new
technology to cater for the need to organize any
activity for the automotive exhibitions and shows
with latest highlights of attractions that could attract
and draw more and more visitors to the shows
which is what those in the industry want.
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อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย: เผชิญหลากหลายโอกาสและความท้าทายทีต
่ อ
้ งจับตา
“Thailand’s automotive industry: forthcoming opportunities and challenges”
ช่ ง 1 - 2 ปีที่ผ่านมาอุต า กรรมยานยนต์ไทย
เติบโตในอัตราที่ชะลอตั ลง เพราะเ ร ฐกิจยังฟื้นตั ไม่เต็มที่
ทั้งนี้ ัด ่ นตลาดรถยนต์ของไทยประกอบด้ ย ตลาด ่งออก
ประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณการผลิตทั้ง มด และตลาด
ภายในประเท ร้อยละ 40 ของปริมาณการผลิตทัง้ มด ตลาด
ในประเท เผชิญกับก�าลังซือ้ ทีล่ ดลง อุต า กรรมยานยนต์ไทย
มีแน โน้มพึ่งพาตลาด ่งออกเพิ่มมากขึ้น ตลาด ่งออกที่มี
ั ก ยภาพในการเติ บ โต ได้ แ ก่ ตลาดท ี ป เอเชี ย แอฟริ ก า
อเมริกาเ นือ ขณะที่ตลาดออ เตรเลียและนิ ซีแลนด์ซึ่งเป็น
ตลาด ่งออก �าคัญในปัจจุบันมีแน โน้มขยายตั มากขึ้น โดย
ภาพร มด้านการ ง่ ออกคาด า่ จะรัก ายอดการ ง่ ออกได้ตาม
เป้า ค ามท้าทายที่ �าคัญคือการ ่งออกรถยนต์ไปยังประเท
เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมา กัมพูชา ปป.ลา ร มทั้ง
เ ียดนาม เนื่องจากเ ร ฐกิจขยายตั ในอัตราที่ ูงแต่มีคู่แข่ง
า� คัญ คือ จีนและเกา ลีใต้

“ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนจัดงานไมซ์”
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ปัจจัย �าคัญที่ ่งผลต่ออนาคตของอุต า กรรมยาน
ยนต์ไทย คือ ค ามตกลงการค้าเ รีระดับภูมิภาค ทั้งค าม
ตกลง ุ้น ่ นทางเ ร ฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific
Partnership: TPP) รือ ค ามตกลง TPP และ ค ามตกลง
นุ้ ่ นทางเ ร ฐกิจระดับภูมภิ าค (Regional Comprehensive
Economic Partnership: RCEP) รือ ค ามตกลง RCEP
เนื่องจากประเท ที่เป็น มาชิกและเป็นคู่แข่ง ได้แก่ เ ียดนาม
ามารถผลิตและ ง่ ออกไปยังตลาด ลักของโลกในราคาถูกก า่
ไทย ร มทั้งปัจจุบันเริ่มมีการแบ่งการผลิตชิ้น ่ นที่ต้องใช้
แรงงาน (Skilled Labor) ไปเ ียดนามมากขึ้น เพราะค่าแรง
ถูกก า่ นอกจากนี้ ญีป่ นุ่ ยังใช้นโยบาย Thailand Plus One
เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยนักลงทุนญี่ปุ่นได้เริ่มกระจายการ
ลงทุ น ยั ง ประเท เพื่ อ นบ้ า นของประเท ไทยมากขึ้ น อาทิ
กัมพูชา ปป.ลา เมียนมา และเ ยี ดนาม โดยเคลือ่ นย้ายการ
ผลิตที่เน้นการใช้แรงงานไปยังประเท เพื่อนบ้าน แต่ยังคงใช้
ประเท ไทยเป็นฐานของกระบ นการผลิตทีใ่ ช้แรงงานมีทกั ะ
าเ ตุ ลักที่ผลักดันใ ้ญี่ปุ่นใช้กลยุทธ์รูปแบบดังกล่า เพราะ
ปัจจัยด้านการเมือง ค ามเ ี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น กรณี

In the past year or two there has been a
slowdown in the growth in Thailand’s automotive
industry due to the fact that the economy has not
yet fully recovered. The Thai automotive market is
divided into 60% for exports and 40% for domestic
consumption. The domestic market has faced with
reduced purchasing power, hence the automotive
industry will tend to rely more on the export
market. The export markets that still enjoy growth
are the Asian, African and North American markets.
The Australia and New Zealand market also shows
signs of growth. It is therefore expected that the
overall picture for the export market would meet
the target. The most challenging issue is the export
to our neighboring countries, especially Myanmar,
Laos and Cambodia, including Vietnam. There is high
growth in these countries’ economy but we face
competition from China and South Korea.
A very important factor that will affect the
future of Thailand’s automotive industry is the
Trans-Pacific Partnership (TPP) and the Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Vietnam, Thailand’s competitors is becoming a
member of these groupings and can export its
products to the major world market cheaper than
Thailand. In addition, at present, the manufacturing
of auto parts that requires skilled labor is being
shifted to Vietnam because of its cheaper labor.
Japan, too, has the Thailand Plus One policy as its
new business strategy. Japanese investors will
relocate part of their investment to Thailand’s
neighbors such as Myanmar, Cambodia, Laos and
Vietnam by relocating the parts of the manufacturing
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บริ ั ท เด็ น โซ แบ่ ง การผลิ ต ชิ้ น ่ นบางประเภทไปผลิ ต ที่
เ ียดนามและ ่งกลับมาประกอบในไทย เป็นต้น
แน โน้มอุต า กรรมยานยนต์ไทยจะมุง่ ไปทีก่ ารผลิต
รถยนต์ขนาดเล็กประ ยัดพลังงาน รืออีโคคาร์ (ECO Car)
เพราะ า� นักงานคณะกรรมการ ง่ เ ริมการลงทุน (BOI) ใ ก้ าร
่งเ ริมภายใต้เงื่อนไขต้องผลิตได้อย่างต�่า 1 แ นคันต่อปี
บริ ทั แม่จงึ ต้องจัด รรโค ตาการผลิตชิน้ ่ นทีเ่ มืองไทยเพือ่ ใ ้
ง่ ออกมากขึน้ ระบบการผลิตจะลดการพึง่ พาแรงงานลง เริม่
ใช้ ุ่นยนต์อัตโนมัติมากขึ้น (Auto Robot) ซึ่งถือเป็นการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ า� คัญ

that are more labor intensive to these neighbors
while keeping Thailand as their manufacturing base,
especially for manufacturing process with skilled
labor. This new strategy was due to some risk factors
such as the political factor and natural disaster risk.
Denso is a case in point where its production is
divided by transferring the manufacturing of parts to
Vietnam but reimport them for assembling in
Thailand.
The trend in Thailand’s automotive industry
is to go more on the eco cars. The Board of
Investment (BOI) is promoting this production,
providing that the industry can manufacture 100,000
cars per year. Car manufacturers will have to
allocate greater share of these cars for exports. The
manufacturing process will rely less on labor and
more on auto robots which is a new and important
advanced technology.

“การเสริ ม สร้ า งความสามารถการแข่ ง ขั น : มุ่งยกระดับมาตรฐานการผลิต
รถยนต์ขนาดเล็กและน�า้ หนักเบาเพือ
่ ประหยัดพลังงาน”
Competitiveness promotion : A higher standard for the manufacturing
of small and light weight energy saving vehicles
ถึงแม้ไทยได้รับผลกระทบจากการที่ประเท อาเซียน
ได้ ิทธิ์ด้านภา ีตามค ามตกลงการค้าเ รี กรณี เ ียดนาม
ร มถึงการที่อินโดนีเซียมีตลาดขนาดใ ญ่ ามารถดึงดูดการ
ลงทุนของต่างชาติมากก ่า แต่ไทยมีข้อได้เปรียบที่ดีก ่าใน
ลายด้ า น อาทิ ฝี มื อ แรงงาน โครง ร้ า งพื้ น ฐาน ระดั บ
เทคโนโลยี มาตรฐานชิน้ ่ น ซึง่ เป็นปัจจัยใ น้ กั ลงทุนต่างชาติ
ยังคงอา ัยไทยเป็นฐานการผลิตต่อไป
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Even if Thailand is being affected by the
tariff under the new free trade agreement where
Vietnam has an advantage and Indonesia may have
a much bigger domestic market and can draw more
investment, Thailand retains its advantage edges in
many aspects, for instance, in skilled labor,
infrastructure, level of technology, and standard of
auto parts. These are factors that still attract foreign
investment to remain in Thailand.
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Nowadays, the Automotive Institute is cooperating
with the OSMEP to push for a set-up of a Testing
Center to test the ASEAN standard in accordance
with the ASEAN agreement on the development of
the automotive and auto parts industry. This is a so
highly important industry for the integration of
ASEAN where there should be one ASEAN standard
in the industry which could lead to a reduction of
costs in exports of auto parts to different ASEAN
country. The result of the test by the Thai center
will be recognized by all ASEAN members and no
further testing elsewhere should be required. The
setting up of this center must be a high priority
ปั จ จุ บั น ถาบั น ยานยนต์ ไ ด้ ร ่ มมื อ กั บ �า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุต า กรรม ( มอ.) ผลักดันการจัดตั้ง ูนย์ทด อบ
ใ ้ได้ตามมาตรฐานการทด อบของอาเซียน ตามข้อตกลง
ยอมรับร่ มอาเซียนด้านการพัฒนาอุต า กรรมยานยนต์และ
ชิน้ ่ น ซึง่ เป็นอุต า กรรมทีม่ คี าม า� คัญอันดับต้นในการ ง่
เ ริมการร มตั ของอาเซียนเพื่อใ ้มีมาตรฐานเดีย กันและน�า
ไป กู่ ารลดต้นทุนผูป้ ระกอบการในการ ง่ ออกชิน้ ่ นยานยนต์
ไปยังตลาดอาเซียน โดยผลการทด อบของ นู ย์ทด อบในไทย
จะได้รับการยอมรับในอาเซียน ไม่ต้องทด อบซ�้าและเป็นการ
ลดต้นทุนการ ง่ ออก ซึง่ ต้องเร่งด�าเนินการจัดตัง้ นู ย์ทด อบนี้
ใ ้เร็ ที่ ุด

The new global trend in the industry is to
manufacture smaller and lighter parts to make
lighter vehicles. A research finding shows that
smaller engines will have more complete fuel
combustion and reduce carbon dioxide emission.
But such smaller engines must also improve the
performance of the vehicles. Nowadays cars have
smaller cylinders but more powerful engines.
Thailand will capture this market of manufacturing
smaller cars and smaller parts. The production of
electric cars is still under long-term study.

แน โน้ ม การผลิ ต ของอุ ต า กรรมระดั บ โลกใน
ปัจจุบนั เริม่ ผลิตรถยนต์ทใี่ ช้ชนิ้ ่ นภายในทีม่ ขี นาดเล็กและน�า้
นักเบามากขึ้นเพื่อเป็นการลดน�้า นักชิ้น ่ นของรถยนต์ ผล
การ กึ า จิ ยั ชีใ้ เ้ น็ า่ เครือ่ งยนต์ขนาดเล็กจะท�าใ ก้ ารเผา
ไ ม้ มบูรณ์และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี แต่
ยังต้องท�าใ ้รถยนต์มี มรรถนะดีขึ้นด้ ย ปัจจุบันรถยนต์ ่ น
ใ ญ่มีค ามจุกระบอก ูบเล็กลงแต่ มรรถนะดีขึ้น ในอนาคต
ไทยจะเน้นการผลิตรถยนต์ทมี่ ขี นาดเล็กลง ร มถึงผลิตชิน้ ่ น
ที่ มี ข นาดเล็ ก ลงด้ ย � า รั บ การผลิ ต รถยนต์ ไ ฟฟ้ า นั้ น อยู ่
ระ ่างการ ึก าค ามเป็นไปได้ในระยะยา
THAILAND MICE INDUSTRY REPORT AUTOMOTIVE
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“ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งอุ ต สาหกรรมไมซ์ กั บ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ :
สร้างพลังด้วยความร่วมมือระหว่าง รัฐและเอกชน”
The connection between the MICE industry and the automotive
industry : a powerful cooperation between the public and private sector
ถาบันยานยนต์ได้ร่ มจัดงานกรังด์ปรียแ์ ละฟอร์มลู า่
กับภาคเอกชน โดยมีการจัด ัมมนา ิชาการเกี่ย กับยานยนต์
และเชิญผู้เชี่ย ชาญทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่ มเพื่อใ ้ข้อมูล
ด้านภา ี เทคโนโลยี และการค้า แบบครบ งจร ร มทัง้ ได้ร่ ม
จัดงานแ ดง ินค้ายานยนต์และชิ้น ่ นในประเท ไทย ได้แก่
งาน Auto Summit โดยน�าเ นอเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งในปี
2559 ได้เน้นเรื่อง Green Technology �า รับการจัดงาน
ในภูมิภาคเอเชีย มีการจัดประชุมร่ มกันโดยเชิญผู้แทนจาก
ถาบันทีเ่ กีย่ ข้องกับยานยนต์ของแต่ละประเท โดยผลัดเ ยี น
กั น เป็ น เจ้ า ภาพ ซึ่ ง ่ นใ ญ่ ผู ้ เ ข้ า ร่ มจะมาจากประเท
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น
ปัจจุบันการจัดงานเกี่ย กับยานยนต์ระดับโลกนั้นมี
การจัดงานมอเตอร์โช ์ที่แฟรงเฟิร์ต ปารี ดีทรอยซ์ ปักกิ่ง
เซี่ยงไฮ้ โตเกีย เช่น โตเกีย มอเตอร์โช ์ จัดแค่ 2 ปีครั้ง ไม่
จั ด บ่ อ ย ดั ง นั้ น เ นอแนะ ่ า การจั ด งานไมซ์ เ กี่ ย กั บ
อุต า กรรมยานยนต์ไทยค รจัดงานใ ญ่แบบครบ งจร ทั้ง
การแ ดง นิ ค้ารถยนต์และชิน้ ่ น เทคโนโลยีการผลิตชิน้ ่ น
ยานยนต์ การ ัมมนาเชิง ิชาการ เพื่อใ ้ผู้เข้าร่ มงานเดินทาง
มาครัง้ เดีย แต่ได้ครบ รือจัดงาน ลายงานทีเ่ กีย่ เนือ่ งในช่ ง
เ ลาใกล้กัน โดยเชิญผู้เข้าร่ มงานจากนานาชาติด้ ย
ภาคเอกชนค รเป็นผู้จัดงาน ลัก โดยจัด รรพื้นที่ใ ้
น่ ยงานรัฐไปจัดแ ดงน�าเ นอข้อมูลต่าง ๆ การจัดงานต้อง
ค� า นึ ง ถึ ง ั ข้ อ งาน (Theme) ใ ้ น ่ า นใจและทั น มั ย
ตั ถุประ งค์ ลักในการจัดงานต้องชัดเจนเพือ่ ตอบโจทย์ค าม
ต้องการของผู้เข้าร่ มงาน
กรณีที่ น่ ยงานภาครัฐต้องการจัดงานเองอาจเป็นรูป
แบบค ามร่ มมือระ ่างกันโดยจัดงานพร้อมกัน ไม่ค รแยก
จัดงานเพื่อใ ้ใช้งบประมาณรัฐได้มีประ ิทธิภาพ ูง ุด แต่ละ
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The Automotive Institute has jointly
organized the Grand Prix and Formula event with
the private sector. There were seminars on
automobiles. Experts from both the government and
private sectors were invited to share knowledge on
taxation, technology, and comprehensive trade and
business. An automotive and auto parts fair in
Thailand was organized in the Auto Summit where
automotive technology was presented. In 2016, the
emphasis is on Green Technology. The activities in
Asia include a conference jointly organized by
inviting representatives from related automotive
institutions of each country and each country will
take turn to host. Participants are mainly from
Malaysia, Indonesia and Japan.
The world class auto shows these days are
those organized in Frankfurt, Paris, Detroit, Beijing,
Shanghai and Tokyo. In Tokyo, its motor show is
only held once every two years. It is recommended
that the MICE on the automotive industry in
Thailand should be a big and comprehensive one
comprising both the automotive and the auto parts
exhibitions, technology for parts manufacturing, and
academic seminars, so that the traveling visitors
could benefit from everything. Or else, if different
activities are be organized separately, they should
be very close to each other and foreign guests
should be invited.
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น่ ยงานมีจดุ เด่นด้านใดใ น้ า� เรือ่ งนัน้ มาจัดแ ดงและใ ข้ อ้ มูล
อาทิ �านักงานคณะกรรมการ ่งเ ริมการลงทุน (BOI) ใ ้
ข้อมูลด้านนโยบาย ่งเ ริมการลงทุน กระทร ง ิทยา า ตร์
และเทคโนโลยีใ ้ข้อมูลเกี่ย กับเทคโนโลยี ปัจจัย �าคัญของ
ค าม �าเร็จในการจัดงาน คือ ค ามร่ มมือกันของ น่ ยงาน
ภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ค ามต้องการของผู้เข้าร่ มงานใ ้มาก
ที่ ุด
The private sector should be the main
organizer of these events where spaces are made
available for government agencies to present
information. The theme of the event is also
important. It should sound modern and attractive.
The main objectives of the event must be clear in
order to answer to all guests and visitors what they
can expect to benefit from the event.
In case government agencies prefer to
organize their own events, they should join together
with different agencies. Each should not organize
just its own event in order to optimize the spending
of public budget and funding. Each agency presents
its highlight in a joint event. For instance, the BOI
can offer information on investment promotion, and
the Ministry of Science and Technology on the
technology. The key success factor of organizing
such events is the cooperation between all
government agencies to provide all the answers to
the need and wants of all guests and visitors as
much as possible.
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AND AUTO PARTS INDUSTRY

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนของประเทศ

TRENDS FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์
และทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู่เครือข่ายการผลิตในภูมิภาค
อุ ต า กรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ่ นเป็ น
อุต า กรรม า� คัญของไทยทีไ่ ด้รบั การ ง่ เ ริมการลงทุน
และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จน ่งผลใ ้เป็น
ฐานการผลิตและ ง่ ออกรถยนต์และชิน้ ่ นรถยนต์ า� คัญ
ของโลก ใน ่ นอุ ต า กรรมการประกอบรถยนต์
ประเท ไทยเป็นฐานการประกอบรถยนต์แบรนด์ �าคัญ
ของบริ ทั ต่างชาติ ทัง้ ญีป่ นุ่ รัฐอเมริกา เยอรมัน ร ม
ทั้ง ิ้น 8 บริ ัท (โตโยต้า ฮอนด้า มิตซูบิชิ นิ ัน เมอร์
เซเด -เบนซ์ ฟอร์ด) ใน ่ นอุต า กรรมชิ้น ่ นยาน
ยนต์ ข องไทยได้ มี ก ารขยายการลงทุ น และมุ ่ ง พั ฒ นา
เทคโนโลยีการผลิตใ ม้ ปี ระ ทิ ธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง ง่ ผล
ใ ้ ามารถผลิตชิน้ ่ นใ ม้ คี าม ลาก ลาย ามารถ ง่
ออกไปยังต่างประเท ได้เพิม่ ขึน้ ปัจจุบนั อุต า กรรมชิน้
่ นยานยนต์ไทยมีการจ้างงานจ�าน นก า่ 100,000 คน
มีผผู้ ลิต 1,657 ราย และมีโรงงานร ม 2,237 แ ง่ ่ น
ใ ญ่เป็นผู้ประกอบการ ิ า กิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs)
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The automotive and auto parts industry is a very
important industry in Thailand where investment
promotion has been consistently granted and has well
developed continuously. As a result, Thailand has
become one of the world’s most important
manufacturing and export base for automotive vehicles
and auto parts. On the automotive assembly industry,
Thailand is now a base for 8 major car makers from
Japan, USA and Germany, such as Toyota, Honda,
Mitsubishi, Nissan, Ford and Mercedes. On the auto parts
industry, investment in in this area has been greatly
expanded with new production technology consistently
developed to achieve high efficiency. As a result, the
industry can manufacture a great variety of auto parts
and increase the export volume as well as employment.
Today there are about 100,000 people employed in the
auto parts industry with 1,657 manufacturers and 2,237
factories, most of which are SMEs.
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อุต า กรรมยานยนต์ถอื เป็น นึง่ ใน Super Cluster
ทีร่ ฐั บาลใ ก้ าร นับ นุน แต่แน โน้มการลงทุนปัจจุบนั ใ ค้ าม
�าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและน ัตกรรมในระดับ ูงมาก
ขึ้น อาทิ รถยนต์ประ ยัดพลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยียาน
ยนต์ที่เป็นมิตรต่อ ิ่งแ ดล้อม โดยนโยบาย ่งเ ริมการลงทุน
ของ �านักงานคณะกรรมการ ่งเ ริมการลงทุน (BOI) ยังคงใ ้
ิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ แต่เน้น ่งเ ริมการลงทุน
ประเภทการผลิตชิ้น ่ นที่อา ัยเทคโนโลยีขั้น ูง เน้นกระจาย
การลงทุนไปยังพื้นที่ต่างจัง ัด โดยเฉพาะการลงทุนในเขต
เ ร ฐกิจพิเ และใ ้ค าม �าคัญกับการลงทุนของ SMEs
แม้ ่าการผลิตและการ ่งออกรถยนต์ของไทยในช่ ง
2 ปีทผี่ า่ นมามีแน โน้มลดลง แต่ไทยยังคงเป็นฐานการผลิตและ
ง่ ออกยานยนต์และชิน้ ่ นเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน เนือ่ งจาก
มี ักยภาพในการผลิตชิ้น ่ นคุณภาพ ูง แม้อินโดนีเซียจะมีน
โยบายเชิงรุกในการ ่งเ ริมการลงทุนในอุต า กรรมยานยนต์
แต่ ก ารลงทุ น ของผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์ ลั ก ของโลกในอิ น โดนี เ ซี ย
เป็นการลงทุนเพื่อผลิตขายในประเท เนื่องจากมีประชากร
จ�าน นมาก ไทยยังคงเป็นฐานการผลิตรถยนต์เพื่อการ ่งออก
ลักของภูมภิ าค โดยมีเงือ่ นไข า� คัญคือต้องพัฒนา ่ งโซ่มลู ค่า
(Value Chain) ของอุต า กรรมรถยนต์และพัฒนาก�าลังคน
รองรับเทคโนโลยีใ ม่ๆ โดยร่ มมือกับภาคการ ึก าในการ
ผลิ ต แรงงานที่ มี ทั ก ะค ามรู ้ เ ข้ า ู ่ ต ลาดแรงงานของ
อุต า กรรมยานยนต์เนื่องจากแน โน้มการผลิตรถยนต์ใน
ภูมิภาคเอเชียตะ ันออกเฉียงใต้และโลก เน้นการยกระดับ
เทคโนโลยีและน ตั กรรมใ ม่ๆ ท�าใ อ้ ตุ า กรรมผลิตชิน้ ่ น
ยานยนต์ต้องมีการพัฒนาตามแน โน้มเทคโนโลยีรถยนต์ที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใ ้ อดคล้องกับตลาดยานยนต์ในอนาคต

The automotive industry is regarded by the
government as one of the Super Clusters with big
support from the government. Today’s trend is that
more investment must be concentrated in the
development of high technology and innovation
such as in eco cars and environmentally friendly
engine technology. The Board of Investment (BOI)
policy still grants privileges to the industry but will
pay more attention to those applicants who invest
in the high technology for auto parts manufacturing
as well as those who wish to set up factories in
upcountry locations especially in the Special
Economic Zones. SMEs investment also receives
special attention.
Despite some slight decline in the
automotive manufacturing and export in the past
2 years, Thailand remains the number one base for
automotive manufacturing and export in ASEAN due
to its capability in making high quality auto parts.
Even though Indonesia may have initiated some
aggressive policies to promote investment in
automotive industry, the automotive manufacturing
companies have tended to invest in Indonesia for
domestic consumption production due to the large
size of its population. Thailand, hence, remains the
major manufacturing base in this region for exports.
Nonetheless, Thailand’s positioning also depends on
its ability to continue developing the value chain of
this industry and the manpower suitably skilled for
new technology. Cooperation with education
institutions is important to turn adequately skilled
workforce to the labor market in this industry. The
automotive manufacturing trend both in this region
and in the world will emphasize increasingly on high
technology and innovation. The auto parts industry
must likewise develop fast enough to meet the
changing technology to meet the future demand in
the automotive industry.
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THE DISTINCT POTENTIAL
IN ORGANIZING REGIONAL AUTOMOTIVE

IN ORGANIZIN

ความโดดเด่นและศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
ในการจัดงานแสดงสินค้าด้านยานยนต์และชิ้นส่วนในระดับภูมิภาค

OTENTIAL
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การจัดงานแ ดง ินค้ายานยนต์ของประเท ไทยเป็นงานที่
ใ ญ่ที่ ุดในระดับภูมิภาค เนื่องจากไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ นึ่ง
ของอาเซียน และมีค ามได้เปรียบด้านต�าแ น่งที่ตั้งที่ ามารถเชื่อม
โยงกับประเท ปป.ลา เมียนมา กัมพูชา ได้ ไทยจึงมี ักยภาพ
ามารถเป็น ูนย์กลางอุต า กรรมยานยนต์ในภูมิภาคและจัดแ ดง
ินค้าเกี่ย กับยานยนต์และชิ้น ่ นได้ ภาคเอกชนได้จัดใ ้มีกิจกรรม
จับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) มีการจัด ัมมนา (Seminar)
และการเยี่ยมชมโรงงาน (Factory Visit) อย่างครบ งจรเพื่อใ ้การ
จัดงานแ ดง ินค้าชิ้น ่ นยานยนต์ประ บผล �าเร็จ

�า รับการจัดแ ดงเกี่ย กับเทคโนโลยียานยนต์และ
ชิ้ น ่ น ผู ้ จั ด แ ดงเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ชิ้ น ่ นยานยนต์
เทคโนโลยีชนั้ งู ่ นใ ญ่มาจากประเท ญีป่ นุ่ เนือ่ งจากญีป่ นุ่
มีบทบาท �าคัญในอุต า กรรมยานยนต์ในประเท ไทยและ
เป็น ุ้น ่ น รือเจ้าของบริ ัทในไทย ในการจัดงานแ ดง
เทคโนโลยียานยนต์ผู้เข้าร่ มงานประมาณร้อยละ 70 เป็นผู้
แ ดง ินค้าจากในประเท และร้อยละ 30 - 40 เป็นผู้แ ดง
ินค้าจากต่างประเท เช่น ญี่ปุ่น เกา ลีใต้ ีเดน เยอรมัน
อังกฤ เป็นต้น

In those automotive technology and auto
parts shows, the major high technology in auto parts
comes from Japanese companies since Japan has
played a major role in Thailand’s automotive
manufacturing industry and has provided partners or
owners of automotive companies in this country. In
automotive technology shows, 70% of the exhibitors
are domestic, 30-40% from foreign companies such
as Japan, South Korea, Sweden, Germany and UK

Thailand’s auto shows and exhibitions are the
biggest in the region since Thailand is the number one
country in ASEAN in automotive manufacturing. Thailand
also has some geopolitical advantage in its location,
easily connecting Laos, Myanmar and Cambodia. Thailand
is therefore capable of being the center of automotive
and auto parts industry and hence holding such a big
automotive and auto parts show in the region. In those
activities, the private sector benefits from business
matching, seminars, and factory visits which help
contribute towards the great success of the shows.

ปัจจุบันผู้ประกอบจัดงานแ ดง ินค้าไทยมี ักยภาพ
ในระดับภูมิภาค นอกจากจัดงานใ ญ่ในประเท ยังจัดงาน
แ ดง นิ ค้าทีป่ ระเท เ ยี ดนามด้ ย เนือ่ งจากเ ยี ดนามถือเป็น
ฐานการผลิ ต ชิ้ น ่ นยานยนต์ ที่ �าคั ญ อี ก ประเท นึ่ ง ของ
ภูมภิ าคเอเชียตะ ันออกเฉียงใต้ มีการจัดงานแ ดง ินค้าทั้งใน
เมืองใ ญ่และต่างจัง ัด โดยรัฐบาลเ ียดนามซื้อพื้นที่และใ ้
ผู้ประกอบการเ ียดนามเข้าร่ มจัดแ ดง ินค้า ะท้อนใ ้เ ็น
่ารัฐบาลเ ียดนามใ ้ค าม �าคัญต่อการพัฒนาอุต า กรรม
ยานยนต์

Nowadays, Thailand’s automotive show
organizers have expanded their capacity to
elsewhere in the region. They organize auto shows
and exhibitions in countries like Vietnam. Vietnam is
another important manufacturing base for this
industry in South East Asia. Shows and exhibitions
are held both in big cities and smaller towns. The
Vietnamese government pays for the spaces to let
the Vietnamese participants to join. This reflects
how much importance the Vietnamese government
attaches to the development of this industry.

THAILAND MICE INDUSTRY REPORT AUTOMOTIVE

THAILAND MICE INDUSTRY REPORT AUTOMOTIVE

57

PRIVATE SECTOR’S VIEWS AND RECOMMENDATIONS ON

THE DEVELOPMENT OF THE MICE INDUSTRY
มุมมองและข้อเสนอแนะของภาคเอกชน
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของประเทศ
อุต า กรรมไมซ์ ามารถเ ริม ร้าง ักยภาพ
การแข่งขันของอุต า กรรมยานยนต์ได้ เนือ่ งจากการจัด
แ ดง ินค้านั้นนอกจากผู้ซื้อและผู้ขายได้มีโอกา เจรจา
และท�าใ ้เกิดธุรกรรมซื้อขาย ินค้าแล้ การจัดประชุม
นานาชาติ เ กี่ ย กั บ ยานยนต์ แ ละชิ้ น ่ นยานยนต์ ถื อ
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและค ามรู้ซึ่งจะน�าไป ู่การ
พัฒนาองค์ค ามรูข้ องผูป้ ระกอบการได้ ทัง้ นี้ ภาครัฐต้อง
ร้างค ามชัดเจนในการยกระดับค าม ามารถในการ
แข่งขันของอุต า กรรมยานยนต์ ร มถึงมีแผนการ
ด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อ ร้างเชื่อมั่นใ ้ผู้ประกอบ
การเข้าร่ มงานแ ดง นิ ค้า โดยร่ มมือกับภาคเอกชนใน
การ นับ นุนใ ้ผู้ผลิตไทยเข้าร่ มงานแ ดง ินค้าที่
เอกชนไทยจัด แม้ ่า น่ ยงานภาครัฐมีงบประมาณจัด
งานแ ดง ินค้าอยู่แล้ แต่ไม่ค รแยกจัดงานต่าง าก
เนื่องจากต้นทุน ูงและมีผู้ซื้อเข้าร่ มงานน้อยก ่างานที่
เอกชนจัด ค รใช้งบประมาณที่มีอยู่ซ้ือพื้นที่แ ดง ินค้า
ของงานที่เอกชนจัดอยู่แล้ เพื่อใ ้โอกา ใ ้ผู้ประกอบ
การไทยมีโอกา เ นอขาย ินค้าแก่ผู้ซื้อต่างประเท ได้
มากก ่า กรณีภาครัฐที่มีภารกิจด้านการจัดการประชุม
ระดับนานาชาติทเี่ กีย่ ข้องกับอุต า กรรมยานยนต์ค ร
ผน กการจัดงาน โดยจัดร่ มกับงานแ ดง นิ ค้ายานยนต์
ของภาคเอกชน เพื่อใ ้การจัดงานไมซ์ของอุต า กรรม
ยานยนต์ของไทยมีค ามน่า นใจและ ร้างพลังบ กร่ ม
กัน

58

The MICE industry can contribute toward
increasing the competitiveness of the automotive industry
since organizing automotive and auto parts trade shows
and exhibitions could not only enable buyers and sellers
to meet and make business deals, it also provide
opportunities for exchange of knowledge and information
for entrepreneurs to further develop their respective
businesses. The government must have a clear policy on
increasing the competitiveness of the automotive industry
as well as concrete action plan to ensure the confidence
in the industry. The government should cooperate with
the private sector in organizing such events. Even if
government agencies may have budgets to hold such
events, they should not organize their own separate
events since such events need huge expenses and buyers
tend to be fewer than those organized by the private
sector. The government agencies should use their budget
to buy spaces in the private sector activities to enable
more Thai businesses to reach foreign buyers. Any
government agency that is tasked with organizing
international automotive conferences should
not contemplate doing it by their own but they should
consider organizing them in conjunction with the private
sector automotive shows so that the MICE of Thai
automotive and auto parts industry will be even more
interesting and even more powerful.
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ปน. ค รมีบทบาทประ านเชื่อมโยงการจัด
งานด้านยานยนต์และชิ้น ่ นยานยนต์ โดยใ ้จัดในช่ ง
เ ลาทีใ่ กล้เคียงกัน เพือ่ ใ น้ กั เดินทางกลุม่ ไมซ์เดินทางมา
ประเท ไทยแล้ ามารถเข้าชมงานได้มากก ่า 1 งาน
เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เข้าประเท ร มทั้งประ านใ ้มี
การจัดการประชุม (Conference) เกีย่ กับอุต า กรรม
ยานยนต์ในงานแ ดง นิ ค้ายานยนต์คขู่ นานไปด้ ย และ
ค รช่ ยเ ลือด้านการประชา ัมพันธ์ในระดับภูมิภาค
ร มทั้งพิจารณา นับ นุนการจัดการโลจิ ติก ์ �า รับ
การเดินทางในประเท เพือ่ กระตุน้ ใ น้ กั เดินทางกลุม่ ไมซ์
ได้ใช้จ่ายใ ้มากขึ้น น่ ยงานภาครัฐอื่นๆ ค รร่ มมือ
กับภาคเอกชนในการเชิญแขกผูม้ ชี อื่ เ ยี งในอุต า กรรม
ยานยนต์ ม าร่ มงานไมซ์ ข องไทย เช่ น อาจเชิ ญ
มร.คาร์ลอ กอ ์น ประธาน และ CEO นิ ันมาพบ
ผู้น�าของรัฐบาลและร่ มงานแ ดง ินค้า รือการประชุม
ชิ าการในไทย เพือ่ ดึงดูดผูช้ มงานจากต่างประเท ใ เ้ ข้า
ร่ มมากขึ้น ซึ่ง ากเอกชนเป็นผู้เชิญฝ่ายเดีย อาจไม่มี
พลังมากพอ

TCEB ought to play a coordinate role
to make sure that an automotive and an auto
parts show should be held close to each other
so that MICE travelling visitors can visit more
than one event. Besides, there ought to be
conferences on automotive industry organized
in parallel. The government ought to help
publicize these events more in the region as
well as helping to organize more effective
logistics for domestic traveling in order to
encourage MICE travelers to spend more time
and money during their stays. The government
agencies should cooperate with the private
sector to extend invitations to well-known
personalities in the automotive industry to
visit Thailand’s MICE such as the President and
CEO of Nissan and invite them to call on Thai
government leaders, to visit the shows and to
take part in the conferences in Thailand. Such
personalities will be a magnet for more foreign
visitors. The private sector alone, may not be
capable of making such a visit by these
personalities possible.
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THE DEVELOPMENT OF THE MICE INDUSTRY

THE GOVERNMENT SECTOR’S VIEWS
AND RECOMMENDATIONS ON

THE DEVELOPMENT OF THE MICE INDUSTRY
TO SUPPORT AND PROMOTE THE AUTOMOTIVE
AND AUTO PARTS INDUSTRY IN THAILAND
มุมมองและข้อเสนอแนะของภาคเอกชน
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนของประเทศ
ปน. ค รร บร มข้ อ มู ล กิ จ กรรมไมซ์ ที่
เกี่ย ข้องกับภาคอุต า กรรมยานยนต์ และจัด ่ง รือ
เผยแพร่ใ ้ �านักงาน ่งเ ริม ิ า กิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ( .) ทราบ เพื่อจะได้ ่งต่อข้อมูลใ ้ผู้ผลิต
ชิน้ ่ นยานยนต์ซงึ่ ่ นใ ญ่เป็น SMEs รับทราบและเข้า
ร่ มงานแ ดง ินค้า ทั้งนี้
. อาจมีมาตรการและ
ค ามช่ ยเ ลือใ ผ้ ผู้ ลิตชิน้ ่ นยานยนต์มโี อกา เข้าร่ ม
งานแ ดง ินค้าได้ ะด กขึ้น ร มทั้งการประชา ัมพันธ์
บทบาทและ น้าทีข่ อง ปน. ใ ้ น่ ยงานภาครัฐทราบ
เพื่อจะได้ร่ มมือกับ ปน.ในการพัฒนาอุต า กรรม
ไมซ์ไทยเพือ่ ง่ เ ริมภาคอุต า กรรมยานยนต์ใ เ้ ข้มแข็ง
และโดดเด่น ร มทั้ง ปน. ค รเป็นตั กลางเชื่อมโยง
ระ ่าง น่ ยงานภาครัฐและภาคเอกชนใ ้ประ าน
ค ามร่ มมือกันเพื่อพัฒนาอุต า กรรมไมซ์ในการช่ ย
ยกระดับอุต า กรรมยานยนต์และชิ้น ่ นของประเท
ได้อย่างต่อเนื่อง
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TCEB ought to compile all the MICE
activities on the automotive industry and pass
them to the Office of SMEs Promotion (OSMEP)
as well as publicize them so that information
could be passed over to the auto parts SMEs
for them to participate in or visit the events.
OSMEP which is tasked to support the auto
parts industry could take part in the events.
TCEB ought to inform all government agencies
on its roles and responsibilities so that they
could cooperate with TCEB to help strengthen
Thailand’s automotive industry. TCEB ought to
play a coordinate role to link the government
agencies and the private sector to develop
MICE industry to continue boosting the
automotive and auto parts industry in Thailand.
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