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President Talk

สวัสดีครับ ท่านผู ้อ ่าน Automotive 
Navigator magazine ทุกท ่าน 
ไตรมาสแรกของ ศักราชใหม่ได้ผ่านไป 

สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ทั้งการผลิต 
การส่งออก และการลงทุน นั้นเพิ่มขึ้นในทิศทาง
ทีด่ ีจากปัจจยัต่างๆ อาท ิงานบางกอก อินเตอร์
เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39 การจัดแสดง
มหกรรมยานยนต์ที่ค่ายรถชั้นน�าร่วมกันเปิดตัว
รถยนต์และมอเตอร์ไซต์รุ่นใหม่ รวมถึงไฮไลต์ 
ในการเปิดตวัยานยนต์ไฟฟ้าหลายรุน่หลายแบรนด์ 
ที่เข้ามากระตุ้นยอดจองและยอดการจ�าหน่าย
รถยนต์ภายในประเทศ ซึ่งคาดการณ์ว่า ปีพ.ศ. 
2561 นี ้น่าจะเป็นนมิติหมายทีด่ ีไปถงึเป้าหมาย
การผลิตที่ 2 ล้านคัน

ส�าหรบัการลงทนุด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
หรือ EEC นั้น

มาตรการส่งเสรมิการลงทนุจาก BOI และ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC มีการ
ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย เพื่อดึงดูดให้
นกัลงทนุรายใหญ่ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากนีปี้ท่ีผ่านมา BOI ได้อนมุติั งบประมาณ
ส�าหรับผู้ประกอบการ เพื่อลงทุนผลิตรถยนต์
ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และชิ้นส่วน
ยานยนต์ จึงเรียกได้ว่า EEC นั้นอยู่ในทิศทาง
ที่สดใส ซึ่งติดตามรายละเอียดต่างๆ ต่อได้
ในบทความ เรื่อง จุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ
ของ EEC

มาตรฐานการทดสอบยางล้อใหม่ของ
ประเทศไทย สมอ. จะประกาศมาตรฐานบังคับ
ยางล้อ 4 เร่ือง คอื 1. มอก.2718-2560 ยางล้อสบูลม
ส�าหรับรถยนต์และส่วนพ่วง 2. มอก.2719-2560 
ยางล้อสูบลมส�าหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และ
ส่วนพ่วง 3. มอก.2720-2560 ยางล้อสูบลมส�าหรับ
รถจกัรยานยนต์และโมเปด และ 4. มอก.2721-2560 
ยางล้อสูบลม : ข้อก�าหนดด้านเสียงจากยางล้อ
ที่สัมผัสผิวถนน ขณะนี้อยู่ระหว่างตราพระราช
กฤษฎีกา ซึ่งคาดจะมีผลในเดือน ก.ย. 2561 
เพือ่ทนัต่อการรองรบัการเปิดศนูย์ทดสอบยานยนต์
และยางล้อแห่งชาติ เฟส 1 และ เฟส 2 ที่ก�าลัง
จะเริ่มก่อสร้าง คาดว่าเปิดได้ในปี 2563 ติดตาม
รายละเอยีดต่างๆ ต่อได้ในบทความ เรือ่งมาตรฐาน
การทดสอบยางล้อใหม่ของประเทศไทย

และ สถาบันยานยนต์ต้องขอแสดงความ
ยินดีกับนายสุพันธ์ุ มงคลสุธี ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายครรชิต 
ไชยสุโพธิ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ท่านใหม่ในการเข้ารบัต�าแหน่ง วาระปี 2561-2563 
รวมถึง คุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน นายกสมาคม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ท่านใหม่ที่จะเข้ามา
ร ่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ของ
ประเทศไทย

ส�าหรับนิตยสารฉบับนี้ สถาบันยานยนต์
ได้จดัท�าเกีย่วกบัเรือ่ง การลงทนุด้านอตุสาหกรรม
ยานยนต์ในเขตพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
หรือ EEC และมาตรฐานการทดสอบยางล้อใหม่
ของประเทศไทย ทีจ่ะเกดิขึน้ พร้อมๆ กบัการเปิด
เตรยีมความพร้อม เพ่ือเปิดสนามทดสอบยานยนต์
และยางล้อแห่งชาติ ปลายปีนี ้รวมถงึ บทวิเคราะห์
สรุป ภาพรวมสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ปี 2561 และการคาดการณ์ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และบทความเรือ่ง กลยทุธ์ในการท�างาน 

(การใช้ชวิีต) จงึหวังเป็นอย่างยิง่ว่าผูอ่้านจะได้รบั
ประโยชน์ และทันต่อสถานการณ์ ในการเตรียม
ความพร้อมส�าหรับการด�าเนินงานของท่านต่อไป

สวัสดีครับ

G
reetings to all Automotive Navigator 

Magazine reader! The Q1/2018 has been 

passed and it reveals that Thai automotive 

industry situation; including, production, export and 

investment are all increased from several factors. 

One of them is the 39th Bangkok International 

Motor Show 2018 which many leading automotive 

and motorcycle manufacturers launched new 

models. The introducing many Electric Vehicle (EV) 

models from car makers was the highlight and 

boosted the order number of both motor vehicle 

and motorcycle. These indicate that reaching 

2 million units is possible. 

For investment in automotive industry 

in Eastern Economic Corridor (EEC), there are 

investment promotion act from the Board of 

Investment of Thailand (BOI) and investment 

promotion measure in EEC that provide a number 

of privileges to attract major investors from both 

local and international. From the previous year, 

BOI approved budget to operator for production 

investment in Hybrid, EV, battery and auto parts. 

Apparently, EEC is in the bright direction which 

you can read for more details from “The originate 

of EEC : Major factors to support Thailand’s 

future economic development”.

Thai Industrial Standards Institute (TISI) 

will enact 4 new tire testing standards which 

consist of 1. TIS 2718 – 2560 Pneumatic tires for 

motor vehicles and their trailers 2. TIS 2719 – 2560 

Pneumatic tires for commercial vehicles and 

their trailers 3. TIS 2720 – 2560 Pneumatic tires 

for motorcycle and moped and 4. TIS 2721 – 2560 

Pneumatic tires : specification of rolling sound 

emission adhesion on wet surfaces and rolling 

resistance. These are on process of legislation 

and will effective September 2018 in order to 

support the opening of National Automotive and 

Tire Testing Center Phase I and II that will be 

completed in 2020. You can find out more 

information from “Thailand’s New Tire Testing 

Standard”. 

On behalf of Thailand Automotive Institute 

(TAI), I would like to congratulate to Mr. Supant 

Mongkolsuthree, Chairman, the Federal of Thai 

Industries (FTI) , who is inaugurated this position 

from 2018 – 2020 and Mr. Ongarj Pongkijvorasin 

who is inaugurated as President of the Thai 

Automotive Industry Association (TAIA).

For this issue, TAI has conducted automotive 

investment in EEC and new tire testing standards 

which will occur together with readiness of opening 

the National Automotive and Tire Testing Center 

at the end of this year. Additionally, we present 

the overview of automotive condition 2018; 

including, forecast and an article of strategy of 

working (for living). I hope you would receive 

valuable updated informative knowledge from 

this issue. Enjoy your reading.
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AVL Battery Engineering &
Testing Solutions

https://www.avl.com/-/batteries-for-passenger-ca-1

AVL takes care of all development topics for tomorrow’s batteries from independent assessment and selec-
tion of a single cell up to a SOP support of a fully validated battery pack. Therefore, AVL is an expert for tes-
ting and benchmarking for all types of batteries and also supports with dedicated test equipment to meet 
high volume production requirements.

• Dedicated electro-thermal models for best thermal, electrical and ageing performance in battery
module design

• AVL’s proprietary battery management system (BMS) hardware and software assure a safe operation of
the battery pack according to ISO 26262

• System validation with AVL Load Matrix in the field of reliability, durability and validation, lifetime and
warranty targets

• Advanced solutions for battery testing and emulation (AVL E-STORAGE BTE™)

From Simulation to Development and Testing

AVL SEA & AUSTRALIA Co., Ltd.
Email: Office.bangkok@avl.com Tel. +66 2299 0500 Fax. +66 2299 0599





1.	ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย	

ในปี	2560

ในปี 2560 อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยเตบิโตเพิม่ขึน้ เม่ือเปรียบเทยีบ
กับปี 2559 โดยผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 1,988,823 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และ
ผลิตรถจักรยานยนต์ จ�านวนทั้งสิ้น 2,055,193 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ทั้งนี้
เป็นผลจากตลาดในประเทศที่ขยายตัว อันเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจภายในประเทศท่ีภาคการส่งออกเริ่มปรัดตัวดีขึ้น การสนับสนุน
การลงทุนของเอกชนจากภาครัฐ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภายในประเทศ นอกจากภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศท่ีมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นแล้ว ปัจจัยบวกที่เพ่ิมเข้ามาและท�าให้เกิดการขยายตัวของตลาด
รถยนต์ภายในประเทศ คือ การสิ้นสุดของโครงการรถคันแรกเมื่อปลายปี 
2559 ทีจ่ะสามารถเปลีย่นแปลงการถอืครองรถยนต์ได้ เป็นโอกาสทีจ่ะพจิารณา
เลือกซื้อรถใหม่ได้ ประกอบกับการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ของรถยนต์
ท่ีเป็นกระแสของโลก อย่างเช่น รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ท่ีมกีารเปิดตัว
จากค่ายรถยนต์ต่างๆ เช่น โตโยต้า ทีมี่ยอดจองรถยนต์ รุ่น ซ-ีเอชอาร์ ทีเ่ป็น
รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า (Hybrid 
Electric Vehicle : HEV) กว่าสองพันคัน จากงานมหกรรมยานยนต์ 

เมื่อปลายปี 2560 และค่ายรถอื่นๆ ที่เตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2560 
อันเป็นผลจากมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าในประเทศไทย (Motor Driven Vehicle) ในประเทศไทย

1. Thai automotive industry movement 

in	2017

In 2017, the total production number of motor vehicle is 1,988,823 

units or increasing 2% and the total production number of motorcycle is 

2,055,193 units or increasing 13% from the previous year because of 

the expansion of the local market, national economy and export market 

recovery, investment promotion policy from the government, investment 

in infrastructure and ending of the 1st car buyer scheme. It is a chance 

for car owner to buy a new car. Moreover, the arrival of new well-known 

technologies such as Electric Vehicle (EV), many car markers; for 

example Toyota, launch new models. There are over 2,000 pre-orders 

for Toyota – CHR which is Hybrid Electric Vehicle (HEV) from Motor 

Expo 2017. It is consequence from EV production promotion measure 

from the government (Motor Driven Vehicle) in Thailand.

ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไทยในปี	2560

By : Apinuch Buranadilok
Senior Researcher
Industrial Research, TAI

Overview of Thai Automotive 
Industry as of 2017 
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อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดภายในประเทศ
จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ตลาดส่งออกยังคง
ชะลอตัวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่
ฟื ้นตัวอย่างเต็มท่ี นโยบายกีดกันทางการค้า
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ท�าให้สภาพเศรษฐกจิ
ในประเทศคู่ค้าบางประเทศยังคงอยู่ในภาวะ
ชะลอตัว โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกกลาง 
ที่ราคาน�้ามันซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ
ยงัอยูใ่นระดบัค่อนข้างต�า่ ประกอบกบัสถานการณ์
ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึง
นโยบายของกลุ ่มประเทศในตะวันออกกลาง
การที่ต้องการลดน�าเข้ารถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล
ตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซ CO2 เป็นผลให้
ปริมาณการส่งออกไปยังตะวันออกกลางลดลง 
แต่อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปอเมริกาเหนือ

และโอชเีนยียงัมอีตัราเตบิโตเพิม่ขึน้ เป็นผลจาก
เศรษฐกจิของสหรฐัทีฟ้ื่นตัวอย่างต่อเนือ่ง รวมถึง
การยุติการผลิตรถยนต์ของโตโยต้า และ โฮลเดน 
จีเอ็ม ในออสเตรเลีย

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 
2560 มีปริมาณการผลิตรถยนต์รวม 1,988,823 
คัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2559 เป็นจาก
การขยายตัวของตลาดรถยนต์ภายในประเทศ 
ที่มีปริมาณจ�าหน่ายรวม 871,650 คัน (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13) ในขณะที่ปริมาณส่งออกมีจ�านวน 
1,139,696 คัน (ลดลงร้อยละ 4) (ภาพที่ 1)

Although, local market is growing, export 

market is slowdown because of incomplete 

economic recovery along with barrier to trade 

policy of USA. As a result, economic condition 

of trade partner countries are slowdown; 

especially, in the Middle East. The crude oil 

price which is the core revenue is quite low. 

Additionally, there is controversy in that region 

and the policy from the Middle East countries 

that need to decrease the import number of 

diesel engine vehicle in order to reduce CO2 

emission. Thus, the export number to the Middle 

East market is decreased. Nevertheless, the 

export number to North America and Oceania 

markets is still growing because of USA’s full 

economic recovery and the ending production 

of Toyota and Holden GM in Australia.

In 2017, the total production number of 

motor vehicle is 1,988,823 units or increasing 

2% from the growth of domestic market with 

total sale number at 871,650 units or increasing 

13% while the total export number is 1,139,696 

units or decreasing 4% (as shown in Picture 1)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018f

1,880,007 1,913,002 1,944,417 1,988,823 2,000,000

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

Production Sale Export

%2016/2017
Unit(s)

2,453,717 

1,457,795 

2,457,057 

735,627 

1,026,671 
1,128,152

1,128,102
1,204,895 1,188,515 

1,139,696 1,100,000 

1,436,047 

795,250 

1,330,672 

881,832 799,632 768,788 871,650 900,000 +13%

-4%

+2%

Picture 1 Thailand's Production, Sale and Export Numbers of Motor Vehicle as of 2011 -2017

Source:	 Automotive	Group	-	The	Federation	of	Thai	Industries	(FTI)	and	analyzed	by	Automotive	Intelligence	Unit	(AIU)	-	Thailand	Automotive	Institute	(TAI)
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ส�าหรับรถจักรยานยนต์ มีปริมาณการผลิตรถรถจักรยานยนต์ (CBU 
และ CKD) จ�านวน 2,055,193 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2559 เป็นจาก
การขยายตวัของตลาดรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ ทีมี่ปริมาณจ�าหน่าย
รวม 1,810,771 คัน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4) ในขณะที่ปริมาณการส่งออกรถ
จกัรยานยนต์ (รวม CBU และ CKD) มีจ�านวน 849,081 คนั จ�าแนกเป็นการส่งออก 
CBU จ�านวน 368,358 คนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 23 และ CKD จ�านวน 480,723 ชดุ 
ลดลงร้อยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 (ภาพที่ 2)

For motorcycle, the total number of production (CBU and CKD) is 

2,055,193 units or increasing 13% because of the expansion of domestic 

market with total sale number at 1,810,771 units or increasing 4% while 

the total export number (CBU and CKD) is 849,081 units. This is categorized 

as CBU for 368,358 units; 23% increased, and CKD for 480,723 sets; 

23% decreased (as shown in Picture 2).

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018f

Production Sale Export

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

Unit(s)

4%

-8%

13%

%2016/2017

2,606,161 

2,218,625

1,842,708
1,807,325 1,820,358 

2,055,193 
2,250,000

2,045,017 

2,007,080 
2,130,067 

2,004,498 
1,701,535 

1,639,090 1,738,231 1,810,771 1,850,000 

1,133,002 

856,935 935,747 887,980 939,980 924,917 849,081 900,000 

Picture 2 Thailand's Production, Sale and Export Numbers of Motorcycle as of 2011 -2017

Source:	 Automotive	Group	-	The	Federation	of	Thai	Industries	(FTI)	and	analyzed	by	Automotive	Intelligence	Unit	(AIU)	-	Thailand	Automotive	Institute	(TAI)
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2.	นโยบายยานยนต์ของไทย

ที่ส�าคัญในป	ี2560

ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ประชุมคณะ
รัฐมนตรีได้มีการพิจารณาเร่ือง มาตรการ
สนับสนุนการผลิตรถยนต์ ท่ีขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย (Motor Driven 
Vehicle) ในประเทศไทย โดยที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ด�าเนินการ
ออกมาตรการเพื่อสนับสนุนการผลิตรถยนต์
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งมี 
6 มาตรการ ดังนี้

1) มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
สร้างอุปทาน ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทนุ (บีโอไอ) เปิดการส่งเสริมการลงทุน
ในกจิการผลติรถยนต์ไฟฟ้าและชิน้ส่วนของรถยนต์ 
รวมถึงสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยก�าหนดเงื่อนไข
สทิธิประโยชน์ตามประเภทของรถยนต์ไฟฟ้า 3 แบบ 
คอื รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมทีใ่ช้พลงังานเช้ือเพลงิ
และพลังงานไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle: 
HEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสยีบปลัก๊ (Plug-In 
Hybrid Electric Vehicle: PHEV) และรถยนต์
ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: 
BEV) และกรมสรรพสามิตจัดเกบ็ภาษีพเิศษ โดย 
HEV และ PHEV ลดจากอัตราปกติ (คิดตาม

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2) ลงก่ึงหนึง่ (ร้อยละ 
50) ส่วน BEV ลดจากอัตราปกติลงเหลือร้อยละ 
2 โดยต้องผ่านการอนุมติัโครงการจากบโีอไอก่อน

2) มาตรการกระตุ ้นตลาดภายใน
ประเทศ ส�านักงบประมาณให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจสามารถซ้ือรถยนต ์ไฟฟ ้าแบบ
แบตเตอรี่ได้ โดยมีเป้าหมายให้มีสัดส่วนการใช้
งบประมาณร้อยละ 20 ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมด
ที่หน่วยงานจัดซื้อ

3)	มาตรการเตรียมความพร ้อม
ของโครงสร้างพืน้ฐาน กระทรวงพลังงานและ
กระทรวงคมนาคม ร่วมกันศึกษาแผนการติดตั้ง
สถานอีดัประจไุฟฟ้าในพ้ืนทีเ่ป้าหมายและถนนหลัก
ที่เชื่อมต่อพื้นที่เป้าหมาย ส�านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งด�าเนนิโครงการ
ศนูย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ รวมทัง้
พิจารณาจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และจัดเตรียม 
ความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับการทดสอบ
รถยนต์หรือชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าต่อไป

2.	Thailand’s	key	

automotive	policies				

in	2017

On March 28th, 2017, the resolution of 

cabinet for EV production in Thailand promotion 

measure (Motor Driven Vehicle) was approved 

and assigned relevant parties to enact these 

6 following measures to support this:

1) Investment promotion for creating 
supply The Board of Investment of Thailand 

(BOI) introduces investment promotion for EV, 

parts and charging station production of 3 types 

of EV: Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-In 

Hybrid Electric Vehicle (PHEV) and Battery 

Electric Vehicle (BEV). Excise Department 

proposes special tax rate for HEV and PHEV 

(based on CO2 emission) with 50% less than 

normal rate, while the tax rate for BEV is 2% 

less than normal rate. Nevertheless, these rates 

can be applied after operator is approved 

from BOI.

2) Stimulate domestic market Bureau 

of the Budget allows government agencies 

and state enterprises to buy BEV and provides 

20% as budget.

3) Building Infrastructure Ministry of 

Energy and Ministry of Transport collaborate 

to plan for installing charging station in target 

location and main road. Thai Industrial Standards 

Institute (TIS) accelerates to proceed for the 

National Automotive and Tire Testing Center 

and plan for tool & equipment procurement as 

well as train human resources to be ready for 

EV and parts testing.
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4)	การจัดท�ามาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้า	
สมอ. ด�าเนินการจัดท�ามาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้า
ให้ครบถ้วน 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ระบบการ
ประจุไฟฟ้าของรถไฟฟ้า ความเข้ากันได้ทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า แบตเตอรี่ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
และมเิตอร์กระแสตรงเพ่ือใช้ในการจ�าหน่ายไฟฟ้า

5)	การบริหารจดัการแบตเตอร่ีใช้แล้ว	
มอบหมายให้กรมโรงงานบริหารและจัดการ
แบตเตอรี่ใช้แล้ว รวมทั้งจัดท�าแผนการบริหาร
และก�าจัดซากแบตเตอรี่รถยนต์ กรมควบคุม
มลพิษก�าหนดผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
ไว้ในพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซาก
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

6) มาตรการอืน่ๆ อาทิ มอบหมายให้
สถาบันยานยนต์ ด�าเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพ 
เน้นการพัฒนาระบบรบัรองความสามารถบคุลากร 
ระยะเวลา 5 ปีแบบต่อเนือ่ง เพือ่รองรับอตุสาหกรรม
ยานยนต์แห่งอนาคตได้

ทัง้น้ี ในช่วงก่อนสิน้ปี 2560 บริษัทโตโยต้า
ได้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอในกลุ่ม
ของรถยนต์ไฮบริด มูลค่าการลงทุน 20,000 
ล้านบาท ก�าลังการผลิต 70,000 คันต่อปี ผลิต
ที่โรงงานเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

4) EV standard TIS has completed to 

set 4 major standards of EV which consist 

of EV charging system, compatibil ity of 

electromagnet, battery for EV and DC watt 

hour meter for billing system.

5) Waste management for used battery 
Department of Industrial Works is assigned to 

set plan for battery waste management and 

disposal. Pollution Control Department has 

set EV battery in waste disposal from electronic 

product, electronic equipment and other 

products act. 

6) Others For example ,  Tha i land 

Automotive Institute (TAI) has provided 

productivity project by focusing on human 

resources development for 5 consecutive years.

Before the end of year 2017, Toyota 

proposed to BOI for investment promotion in 

the group of hybrid vehicle with investment 

value at 20,000 MTHB and production 

capacity at 70,000 units per year at Gateway 

plant, Chachoengsao.

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS
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3.	สภาวะอุตสาหกรรม

รถยนต์ไทย	

3.1	การผลิตรถยนต	์

ในปี 2560 ประเทศไทยมีปริมาณการผลติ
รถยนต์ทั้งสิ้น 1,988,823 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
จากปีก่อน โดยจ�าแนกเป็น รถยนต์นั่ง จ�านวน 
818,440 คนั รถกระบะ 1 ตนั จ�านวน 1,130,058 คนั 
และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 
1 ตัน) จ�านวน 40,325 คัน โดยการผลิตรถยนต์
เพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) มี
อตัราการเตบิโตมากทีส่ดุทีร้่อยละ 10 จากการผลติ
รถบรรทกุทีเ่พิม่มากขึน้ เนือ่งจากเศรษฐกจิภายใน
ประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น (ภาพที่ 3)

3.2	การจ�าหน่ายรถยนต์

ในประเทศ

ด้านปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศ 
มีจ�านวน 871,650 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 โดย
รถยนต์ทุกประเภทจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น โดยโตโยต้า
มียอดจ�าหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภท สูงสุด
เป็นอันดบัหนึง่ รองลงมาอนัดบัทีส่อง ได้แก่ อซูีซุ 
และอนัดบัทีส่าม ได้แก่ ฮอนด้า เนือ่งจากเศรษฐกิจ
ภายในประเทศท่ีฟื้นตัวขึ้น ความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคทีสู่งขึน้ รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุน่ใหม่
และเทคโนโลยใีหม่จากค่ายรถต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง 
จากยอดจองรถยนต์ในงานมหกรรมยานยนต์
มากว่า 39,000 คนั และจากปัจจยัเกีย่วกบัรถยนต์
คันแรกที่จะครบเงื่อนไขการถือครอง 5 ปี 

การส่งออกขยายตัว การท่องเที่ยวมีการเติบโต
ที่ชัดเจนขึ้น การฟื้นตัวของการลงทุนภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนการช่วยเหลือผูม้รีายได้น้อย
ของรัฐบาล

1.Thai automotive 

industry situation

1.1	Motor	vehicle	

production

In 2017, the total production number of 

motor vehicle is 1,988,823 units or increasing 

2% from previous year. This includes passenger 

car for 818,440 units, 1-ton pick-up truck for 

1,130,058 units and commercial vehicle 

(excluded 1-ton pick-up truck) for 40,325 units. 

The highest production number growth rate is 

commercial vehicle for 10% from increasing 

production number of truck due to the recovery 

of national economy (as shown in Picture 3). 

3.2	Motor	vehicle	

domestic	sale

The total sale number of motor vehicle is 

871,650 units or increasing 13%. The sale number 

of all types of this segment is increased. Toyota 

is the leader of this market followed by Isuzu 

and Honda. This is the result from recovery of 

economy, higher consumer confidence, launching 

new model and technology; continuously, purchase 

order from Motor Expo for over 39,000 units, 

the end of the 1st car buyer scheme with 

5-year possession, increasing in export, the 

growth of tourism, recovery from investment 

from both government and private sectors 

and low income aid program from the government.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unit (s)

Passenger car 1-ton pick-up truck Commercial vehicle (excld. 1-ton pick-up truck)

+2%

818,440 

40,325 

1,130,058 

Picture 3 Thailand’s Total Production Number of Motor Vehicle as of 2011 - 2017 by Type 

Source:	 Automotive	Group	-	The	Federation	of	Thai	Industries	(FTI)	and	analyzed	by	Automotive	Intelligence	Unit	(AIU)	-	Thailand	Automotive	Institute	(TAI)
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เมือ่พจิารณาปรมิาณจ�าหน่ายรายประเภท
รถยนต์แล้ว พบว่า รถกระบะ 1 ตัน มีปริมาณ
การจ�าหน่ายมากทีส่ดุ คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 
ของการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศ โดยมีอัตรา
เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ซึ่งในปี 2560 แชมป์
ยอดจ�าหน่ายกระบะกลายเป็นของ อีซซู ุหลงัจาก
โตโยต้าครองแชมป์มายาวนานตลอด 11 ปี 
อันดับที่สาม ได้แก่ ฟอร์ด

รถยนต์น่ัง มีปริมาณจ�าหน่ายรองลงมา 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของการจ�าหน่าย
รถยนต์ในประเทศ แต่มอีตัราเตบิโตเพิม่สงูทีส่ดุ
ที่ร้อยละ 22 โดยฮอนด้า มียอดจ�าหน่ายสูงสุด
เป็นอันดับหน่ึง รองลงมาอันดับท่ีสอง ได้แก่ 
โตโยต้า และอันดับที่สาม ได้แก่ มาสด้า และ
รถยนต์เพือ่การพาณชิย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตนั) 
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 5 ของการจ�าหน่ายรถยนต์
ในประเทศ มีการจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
(ภาพที่ 4 และ 5)

นอกจากนี้ ในด้านการใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้าในประเทศ จากข้อมลูจ�านวนรถจดทะเบยีน
สะสม ของกรมขนส่งทางบก พบว่า ปัจจุบันมี
รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง
และพลังงานไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle : 
HEV) จ�านวน 102,259 คัน มีอัตราการเติบโต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 140 และรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม
เสียบปลั๊ก (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : 
PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี ่(Battery 
Electric Vehicle : BEV) รวมกันจ�านวน 171 คัน 
มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 22

1-ton pick-up truck is the highest sale 

number or 49% of total number of domestic 

sale for this segment with the growth rate at 

8%. In 2017, the leader for 1-ton pick-up truck 

sale number is Isuzu followed by Toyota that 

used to take the leading position for 11 

consecutive years and Ford is in the 3rd place. 

Passenger car is the 2nd place for total 

sale number or 46% of total number of domestic 

sale for this segment and is the highest growth 

rate at 22%. Honda is the leader followed by 

Toyota and Mazda. Commercial vehicle 

(excluded 1-ton pick-up truck) takes 5% of 

total number of domestic sale with increasing 

rate at 2% (as shown in Picture 4 and 5).

Based on accumulated registered data 

of EV from Department of Land Transport 

(DLT) reveals that there are 102,259 units of 

Hybrid Electric Vehicle (HEV) or increasing 

140% while the total number of Plug-in Hybrid 

Electric Vehicle (PHEV) and Battery Electric 

Veh ic le (BEV) together is 171 un i ts or 

increasing 22%.

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS

Passenger car Passenger car 1-ton pick-up
truck, PPV

Proportion of Motor Vehicle Domestic Sale as of 2016 

45.25% 48.73%
37.64% 45.85%

5.30% 5.42%

Proportion of Motor Vehicle Domestic Sale as of 2017

Commercial vehicle
(excld. 1-ton pick-up truck) 

Commercial vehicle
(excld. 1-ton pick-up truck) 

1-ton pick-up
truck, PPV

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unit (s)

Passenger car 1-ton pick-up truck Commercial vehicle (excld. 1-ton pick-up truck)

+13%

399,681 
424,658 

47,296 

Picture 4 Thailand’s Total Sale Number of Motor Vehicle as of 2011 - 2017 by Type

Picture 5 The Proportion of Motor Vehicle Domestic Sale as of 2016 - 2017

Source:	 Automotive	Group	-	The	Federation	of	Thai	Industries	(FTI)	and	analyzed	by	Automotive	Intelligence	Unit	(AIU)	-	Thailand	Automotive	Institute	(TAI)

Source:	 Automotive	Group	-	The	Federation	of	Thai	Industries	(FTI)	and	analyzed	by	Automotive	Intelligence	Unit	(AIU)	-	Thailand	Automotive	Institute	(TAI)
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3.3	การส่งออกรถยนต์

ในด้านปริมาณส่งออกรถยนต์ พบว่า 
ในปี 2560 (ภาพที่ 6) มีปริมาณส่งออก จ�านวน 
1,139,696 คัน ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 4 โดย
การส่งออกยังลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาด
ออสเตรเลีย เนื่องจากการประกาศยุติการผลิต
รถยนต์ของ Toyota และ Holden GM ท�าให้มี
ค�าสัง่ซือ้จากไทยเพิม่มากขึน้ ประกอบกบักระแส
ความนิยมรถยนต์กระบะ และรถยนต์อเนกประสงค์ 
(SUVs) ในประเทศ ท�าให้ยอดส่งออกรถยนต์
กระบะ จากไทยยังเติบโตได้ต่อเนื่อง แต่ยอด
ส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจากไทยมีแนวโน้ม
ซบเซา จากก�าลงัซือ้ของภาคครวัเรอืนออสเตรเลยี
ที่ชะลอตัวลง ในส่วนของตลาดอเมริกาเหนือ
ยังส่งออกเติบโตได้ เนื่องจากมีค�าสั่งซื้อจาก
ประเทศแคนนาดาที่เพิ่มมากขึ้น

ในด้านมูลค่าการส่งออกรถยนต์ (ตาราง
ที ่1) พบว่า ในปี 2560 มมีลูค่าการส่งออกทัง้ส้ิน 
18,011 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปี 2559 
ร้อยละ 1 โดยประเภทรถยนต์ที่ส่งออกมากที่สุด 
ได้แก่ รถยนต์นัง่ มลูค่า 10,838 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
แต่มีอัตราเติบโตลดลงจาก ปี 2559 ร้อยละ 7 
รองลงมา คือ รถเพื่อการพาณิชย์ (รถโดยสาร 
รถบรรทกุ และรถกระบะ 1 ตนั) มมีลูค่าการส่งออก 
7,171 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 
ร้อยละ 11 

ส�าหรับมูลค่าการน�าเข้ารถยนต์ปี 2560 
(ตารางที่ 1) พบว่ามีมูลค่าการน�าเข้า 1,239 
ล้านเหรียญสหรฐัฯ ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 15 
โดยรถยนต์ที่น�าเข้ามากที่สุด ได้แก่ รถยนต์นั่ง
มีมูลค่า 784 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ลดลงจากปี 
2558 ร้อยละ 15 โดยน�าเข้าจากเยอรมนี และ

ญี่ปุ่นลดลง ส่วนรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก
มมีลูค่า 455 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปี 2559 
ร้อยละ 16 โดยน�าเข้าจากญีปุ่น่ และสิงคโปร์ลดลง

3.3	Motor	vehicle	export

For Export, the total export number is 

1,139,696 units or decreasing 4%. Most of export 

markets are decreased except Australia market 

due to the termination of Toyota and Holden 

GM production. As a result, Thailand receives 

more orders. Moreover, the pick-up truck and 

SUVs are high demand in the Thailand as 

seen from the continued increasing export 

number of pick-up truck. On the other hand, 

the export number of passenger car is dull 

because household purchasing power in Australia 

is slowdown. The North America market is 

growing from more orders from Canada.

The total export value of motor vehicle 

is 18,011 MUSD or decreasing 1% from last 

year (as shown in Table 1). The highest export 

value is passenger car with value at 10,838 

MUSD or decreasing 7% followed by commercial 

vehicle (bus, truck and 1-ton pick-up truck) 

with value at 7,171 MUSD or increasing 11%. 

As shown in Table 1, it indicates that 

the total import value of motor vehicle in 2017 

is 1,239 MUSD or decreasing 15% from year 

2016. The highest import value is passenger 

car with value at 784 MUSD or decreasing 

15% from year 2015 by reduce import from 

Germany and Japan. The import value of bus 

and truck is 455 MUSD or decreasing 16% 

from year 2016 by reduce import from Japan 

and Singapore.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-4%
 

Volume (Units) Value (MTHB)

Unit(s)

603,038 

1,139,696 

Picture 6 Thailand’s Total Export Number of Motor Vehicle as of 2011 – 2017

Source:	 Automotive	Group	-	The	Federation	of	Thai	Industries	(FTI)	and	analyzed	by	Automotive	Intelligence	Unit	(AIU)	-	Thailand	Automotive	Institute	(TAI)
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4.	สภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไทย	

4.1	การผลิตรถจักรยานยนต์

ในปี 2560 มีปริมาณการผลิตรถรถจักรยานยนต์ (CBU และ CKD) 
จ�านวน 2,055,193 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2559 จากการจ�าหน่ายรถ
จกัรยานยนต์ในประเทศเพ่ิมมากขึน้ ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาการผลติรถจกัรยานยนต์
จ�าแนกรายประเภท พบว่ามีการผลิตรถจักรยานยนต์แบบ Commuter 
จ�านวน 1,578,526 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 และรถจักรยานยนต์แบบ Sport 
จ�านวน 476,667 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (ภาพที่ 7)

4.2	การจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ

ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศปี 2560 มีปริมาณจ�าหน่าย 
1,810,771 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2559 เนื่องจากพืชผลการเกษตรมี
ราคาดีขึ้น และเพื่อสนองตอบความไลฟ์สไตล์ เช่น รถจักรยานยนต์ขนาด
ความจุกระบอกสูบสูงอย่างบิ๊กไบค์ จากกลุ่มลูกค้าที่มีก�าลังซื้อสูงหรือฐาน
ลกูค้าท่ียงัพอได้รบัอานิสงส์จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิในประเทศ (ภาพที ่ 8) 
โดยผู้น�าตลาดจักรยานยนต์ยังเป็นฮอนด้า ยามาฮ่า และซูซูกิ ตามล�าดับ

4.	Thai	motorcycle	industry	situation

4.1	Motorcycle	production

In 2017, the total production number of motorcycle (CBU and 

CKD) is 2,055,193 units or increasing 13%. It is categorized as commuter 

for 1,578,526 units or increasing 16% and sport for 476,667 units or 

increasing 5% (as shown in Picture 7). 

4.2	Motorcycle	domestic	sale

The total production number of motorcycle is 1,810,771 units or 

increasing 4% from year 2016 due to the better selling price of agriculture 

product and ability to fulfill lifestyle of consumer such as big bike (from 

high income consumer and one who takes benefit from the growth of 

national economy), as shown in Picture 8. The leader of this market is 

Honda followed by Yamaha and Suzuki, respectively.

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

+13%

Unit (s)

Commuter Sport

1,578,526

476,667 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

+4%

Unit (s)

2,007,384 2,130,067
2,004,498

1,701,535 1,639,090 1,810,7711,738,231 

Picture 7 Thailand’s Total Production Number of Motorcycle of 2011 - 2017 by Type

Picture 8 Thailand’s Total Sale Number of Motorcycle of 2011 - 2017 by Type

Source:	 Automotive	Group	-	The	Federation	of	Thai	Industries	(FTI)	and	analyzed	by	Automotive	Intelligence	Unit	(AIU)	-	Thailand	Automotive	Institute	(TAI)

Source:	 Automotive	Group	-	The	Federation	of	Thai	Industries	(FTI)	and	analyzed	by	Automotive	Intelligence	Unit	(AIU)	-	Thailand	Automotive	Institute	(TAI)
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4.3	การส่งออกรถจักรยานยนต์

ในด้านปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ (รวม CBU และ CKD) 
มีจ�านวน 849,081 คัน จ�าแนกเป็นการส่งออก CBU จ�านวน 368,358 คัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 และ CKD จ�านวน 480,723 ชุด ลดลงร้อยละ 23 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2559 (ภาพที่ 9) 

ในด้านมูลค่าการส่งออก (ตารางที่ 1) พบว่า ในปี 2560 มีมูลค่า
การส่งออกรถจักรยานยนต์ 1,502 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จ�าแนกเป็นการส่งออก CBU 
มูลค่า 1,324 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากการส่งออกไป 
สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรเพ่ิมมากขึ้น และ CKD มูลค่า 178 
ล้านเหรยีญสหรฐั เพิม่ขึน้ร้อยละ 43 จากการส่งออกไปกมัพูชา และเมยีนมาร์
เพิ่มมากขึ้น

4.3	Motorcycle	export

The total export number of motorcycle (both CBU and CKD) is 

849,081 units which is categorized as CBU for 368,358 units or 

increasing 23% and CKD for 480,723 sets or decreasing 23% from year 

2016 (as shown in Picture 9). 

According to Table 1, the total export value of motorcycle is 

1,502 MUSD or increasing 24% which is categorized as CBU for 1,324 

MUSD or increasing 22% from increasing export to USA and UK markets 

and CKD for 178 MUSD or increasing 43% from increasing export to 

Cambodia and Myanmar. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Volume -8%
Value +21%

Unit (s)
CBU CKD CBU&CKD (Units) CBU&CKD (MTHB)

1,213,002 

856,935 935,747 
887,980

939,980 924,917 
849,081 

991,838 

542,944 
601,967 599,453 590,102 

625,891 

480,723 

368,358 
299,026 

349,878 
288,527 

333,780 313,991 
221,164 

24,351.92 29,659.88 57,148.91 45,270.26 47,003.38 45,221 54,828.38 

Picture 9 Thailand’s Total Export Number of Motorcycle of 2011 - 2017 by Type

Source:	 Automotive	Group	-	The	Federation	of	Thai	Industries	(FTI)	and	analyzed	by	Automotive	Intelligence	Unit	(AIU)	-	Thailand	Automotive	Institute	(TAI)
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5.	สภาวะอุตสาหกรรมชิ้น

ส่วนยานยนต์

การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์โดยผู้ผลิต
และประกอบรถยนต์ (ภาพที่ 10) มีมูลค่าทั้งสิ้น 
278,342 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 7 
โดยชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด
คือ แม่พิมพ์และอุปกรณ์ยึดจับชิ้นงาน มีมูลค่า
การส่งออกทัง้สิน้ 3,765 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 
130 เนื่องจากประเทศที่มีการขยายตัวของการ
ผลิตรถยนต์ในประเทศสูงแต่ยังไม่สามารถผลิต
ชิ้นส่วนส�าคัญบางประเภทได้ จึงจ�าเป็นต้อง
พึ่งพาการน�าเข ้าจากไทย เช่น อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม รองลงมาคือ ชิ้นส่วน
อะไหล่ มีมูลค่าการส่งออก 36,127 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 และชิ้นส่วนอื่นๆ มีมูลค่า
การส่งออก 802 ล้านบาท ลดลงมากที่สุด 
ร้อยละ 40

ส�าหรับข้อมูลการส่งออกและน�าเข้าจาก
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ (ตารางที่ 1) พบว่า ในปี 2560 ไทยมี
มูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 19,845 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 16 โดย
จ�าแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 19,287 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มูลค่า 
558 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยชิ้นส่วนที่มีมูลค่า
การส่งออกมากที่สุด คือ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์อื่นๆ มูลค่า 8,253 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 11 โดยส่งออกไปยัง 
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และมาเลเซียตามล�าดับ ส่วน
มูลค่าการส่งออกกระจกนิรภัย กระจกรถยนต์ 
มูลค่า 154 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงมากที่สุด 
ร้อยละ 7 โดยส่งออกไปยังญี่ปุ่น และมาเลเซีย
ลดลง

ในด้านการน�าเข้าชิ้นส่วนยานยนต์รวม
ของไทยในปี 2560 มีมูลค่า 16,624 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 8 โดยจ�าแนก
เป็นชิน้ส่วนรถยนต์มลูค่า 16,066 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
และน�าเข้าชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์มูลค่า 558 
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ โดยชิน้ส่วนทีม่มีลูค่าการน�าเข้า
มากที่สุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์
รวมทัง้โครงรถและตัวถังมลูค่า 9,636 ล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 7 โดยน�าเข้า
จาก ญี่ปุ่น และอินโดนีเซียลดลง

5.	Thai	auto	parts					

industry situation

Based on the record of manufacturer 

and assembly (as shown in Picture 10), the 

total export value of auto parts is 278,342 

MTHB or increasing 7%. The highest export 

increasing rate is JIG and DIE with value at 

3,765 MTHB or increasing 130% because 

some countries with increasing rate of motor 

vehicle production number need to import 

auto parts from Thailand such as Indonesia, 

Philippines and Vietnam. The total export value 

of spare part is 36,127 MTHB or increasing 

23%. The total export value of others is 802 

MTHB or decreasing 40% which is the most 

decreasing rate.

The export-import data from Department 

of Trade Negotiation (DTN), as shown in Table 1, 

reveals that the total export value of auto 

parts is 19,845 MUSD or increasing 16%. It is 

categorized as motor vehicle parts for 19,287 

MUSD and motorcycle parts for 558 MUSD. 

The highest export value is other parts & 

accessories for motorcycle with value at 8,253 

MUSD or increasing 11%. The top markets are 

Indonesia, Japan and Malaysia, respectively. 

The most decreasing rate of export value is 

safety glass & glass mirrors at 7% with value 

at 154 MUSD (decreasing export to Japan 

and Malaysia markets). 

The total import value of auto parts in 

2017 is 16,624 MUSD or increasing 8%. It is 

categorized by 16,066 MUSD for motor vehicle 

parts and 558 MUSD for motorcycle parts. 

The highest import value is parts & accessories 

including chassis & bodies with value at 9,636 

MUSD or increasing 7% (decreasing import 

from Japan and Indonesia).

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

+7%

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

Unit (s) : MTHB
Engine Spare part JIG & DIE OEM & Parts Others Total

136,450

183,680 

219,682
242,039 253,665 248,880

260,014 
278,342 

168,542
190,386 195,864

118,761

184,544 
198,242 

Picture 10 Total Export Value of Auto Parts by Thai Assembler and Manufacturer of 2011 - 2017 by Type

Source:	 Automotive	Group	-	The	Federation	of	Thai	Industries	(FTI)	and	analyzed	by	Automotive	Intelligence	Unit	(AIU)	-	Thailand	Automotive	Institute	(TAI)
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Table 1 Thailand’s Export – Import Value of Automotive and Auto Parts
Value : MUSD % of Growth Rate

Code Items 2014 2015 2016 2016
Jan-Dec

2017
Jan-Dec 2016 2017

Jan-Dec

Export: Automotive & Auto Parts (1-3) 35,039.58 35,285.73 36,502.23 36,502.23 39,357.95 3.45 7.82

321010100 (1.1) Passenger car 6,001.72 9,180.05 11,618.22 11,618.22 10,837.88 26.56 -6.72

321010300 (1.2) Bus, Truck, 1 ton Pick-up truck 10,294.57 8,179.87 6,480.01 6,480.01 7,170.84 -20.78 10.66

321010200 (1.3) Van 402.62 225.88 13.48 13.48 2.60 -94.03 -80.70

(1) Total No. of Export Vehicle  16,698.91 17,585.80 18,111.71 18,111.71 18,011.32 2.99 -0.55

321020100 (2.1) Motorcycle 1,063.14 1,100.87 1,084.61 1,084.61 1,323.58 -1.48 22.03

321020201 (2.2) CKD for motorcycle 118.89 87.90 124.92 124.92 178.36 42.11 42.78

(2) Total No. of Export Motorcycle 1,182.03 1,188.78 1,209.53 1,209.53 1,501.94 1.75 24.18

321040000 (3.1) Spark-igintion reciprocating internal combustion 
piston engines & parts thereof 3,386.63 3,176.37 3,655.31 3,655.31 4,335.85 15.08 18.62

343100000 (3.2) Transmission shafts & cranks 328.56 327.88 317.72 317.72 358.73 -3.10 12.91

321050000 (3.3) Electrical equipment for  spark-ignition 
internal combustion engines & parts thereof 400.26 325.52 340.24 340.24 381.02 4.52 11.99

321010404 (3.4) Ignition wiring sets used in vehicles 435.70 487.34 499.35 499.35 510.46 2.46 2.23

303160000 (3.5) Electric accumulators & parts thereof 913.65 652.68 545.64 545.64 707.48 -16.40 29.66

317010000 (3.6) Pneumatic tyres & innertubes of rubber 3,697.74 3,637.25 3,750.32 3,750.32 4,586.11 3.11 22.29

336030000 (3.7) Safety glass & glass mirrors 191.50 161.75 165.37 165.37 154.13 2.23 -6.79

321010405 (3.8) Other parts & accessories for motor vehicles 7,208.20 7,237.57 7,422.03 7,422.03 8,252.61 2.55 11.19

321020202 (3.9) Other parts & accessories for motorcycle 596.39 504.79 485.02 485.02 558.29 -3.92 15.11

(3) Total Number of Export Auto Parts 17,158.64 16,511.16 17,180.99 17,180.99 19,844.69 4.06 15.50

Code Items 2014 2015 2016 2016
Jan-Dec

2017
Jan-Dec 2016 2017

Jan-Dec

Import: Automotive &  Auto Parts (1-3) 15,792.97 16,007.59 17,017.06 17,017.06 18,114.36 6.31 6.45

501000000 (1.1) Passenger car 1,209.45 929.85 926.71 926.71 784.30 -0.34 -15.37

502010000 (1.2) Bus & Truck 493.36 391.35 538.89 538.89 455.08 37.70 -15.55

(1) Total No. of Import Vehicle 1,702.80 1,321.20 1,465.60 1,465.60 1,239.38 10.93 -15.43

505000000 (2) Motorcycle 148.65 214.21 180.51 180.51 251.45 -15.73 39.30

204030100 (3.1) Engine, Transmission shaft's & Other parts 4,355.42 3,931.80 4,230.23 4,230.23 4,664.67 7.59 10.27

504020000 (3.2) Parts & accessories including chassis & bodies 7,515.62 8,487.94 8,998.37 8,998.37 9,635.82 6.01 7.08

504010000 (3.3) Tyres 407.34 403.75 416.92 416.92 428.08 3.26 2.68

504030000 (3.4) Other parts & accessories 1,138.65 1,114.10 1,188.26 1,188.26 1,337.25 6.66 12.54

507000000 (3.5) Parts & accessories of motorcycles and bycycles 524.49 534.59 537.16 537.16 557.71 0.48 3.83

(3) Total Number of Import Auto parts 13,941.51 14,472.18 15,370.95 15,370.95 16,623.53 6.21 8.15

Export - Import 19,246.61 19,278.14 19,485.18 19,485.18 21,243.59 0.16 9.02

Source : Cooperation of Department of Trade Negotiations and the Customs Department
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6.	แนวโน้มอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไทย

ในปี 2561 คาดการณ์ผลิตรถยนต์ที่ 2.0 
ล้านคนั แบ่งเป็นการจ�าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ 
0.9 ล้านคนั และการส่งออกรถยนต์ 1.1 ล้านคนั 
ส�าหรับรถจักรยานยนต์คาดการณ์ผลิตที่ 2.25 
ล้านคนั การจ�าหน่ายภายในประเทศ 1.85 ล้านคนั 
และการส่งออกจักรยานยนต์ส�าเร็จรูป (CBU) 
0.4 ล้านคัน

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังคงต้องเฝ้า
ตดิตามความเปลีย่นแปลงปัจจัยต่างๆ ทางเศรษฐกจิ
จากทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
ทีค่าดว่าจะมกีารฟ้ืนตวั นอกจากเร่ืองของสภาวะ
เศรษฐกิจแล้วสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไป คือ
นโยบายต่างๆ ของไทยและต่างประเทศ ทีจ่ะมทีัง้
ส่งผลในทางบวกและในทางลบต่อสภาวะของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

ส�าหรับมาตรการของไทยที่ต้องเฝ้าระวัง
ในช่วงปี 2561 คือ การปรับอัตราภาษีน�าเข้า
ในกลุ่มสินค้ารถยนต์นั่งไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ 
(Battery Electric Vehicle: BEV) เป็นร้อยละ 0 
ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-จีน 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งอาจกระทบต่อ
อตุสาหกรรมการผลติรถยนต์ในประเทศ รวมถงึ
แผนส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ที่ต้องการดึง
ผูผ้ลติรถยนต์ต่างชาตเิข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลติ
รถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคด้วย

รวมทั้งต้องเฝ้าระวังการด�าเนินมาตรการ
ด ้านยานยนต์ของประเทศในภูมิภาค คือ 
ประเทศเวียดนาม ที่ออกกฎหมายมาตราที่ 
116 / 2017 / ND-CP โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 
มกราคม 2561 ที่ควบคุมการน�าเข้ารถยนต์
ส�าเร็จรูป โดยก�าหนดให้ต้องทดสอบรถยนต์
ทกุแบบ (Model) ในทกุรอบท่ีน�าเข้า (Lot by lot test) 
ในประเทศเวยีดนาม เนือ่งจากเวยีดนามเป็นประเทศ
ทีไ่ทยส่งออกรถกระบะเป็นอนัดบัที ่3 ซ่ึงหลังจาก
การออกกฎหมายนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกของไทย

ประเทศฟิลิปปินส์ทีป่ระกาศในปี พ.ศ. 2560 
จะปรบัโครงสร้างภาษสีรรพสามติ โดยมผีลบงัคบั
ใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ท�าให้ประชาชน
ในประเทศเร่งซื้อรถยนต์ (Future demand) 
ไปก ่อนหน้านี้  ซึ่ งคาดหมายว ่าในป ี 2561 
ปริมาณจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศฟิลิปปินส์
จะลดลง และอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออก
ของไทยได้

6.	Thai	automotive	

industry trend

In 2018, it is forecasted that the total 

production number of motor vehicle will be 2 

million units which is categorized by 0.9 million 

units for domestic sale and 1.1 million units for 

export. For motorcycle, the total production 

number will be 2.25 million units which 1.85 

million units will for domestic sale and 0.4 million 

units will for export (CBU). 

Thai automotive industry needs to monitor 

factors from both domestic and international 

economies which are expected to recover 

along with those policies of Thailand and 

international. These may cause both positive 

and negative impacts to our industry condition. 

In 2018, Thailand’s new measure of 

import tax for product group of Battery Electric 

Vehicle (BEV) will be 0% according to ASEAN 

- China Free Trade Agreements. It will be 

effective on January 1st, 2018. It impacts to 

automotive production industry in Thailand; 

including, promotion policy from the government 

that needs to attract foreign automotive 

manufacturer for having Thailand as their 

production base of Electric Vehicle (EV).

Another monitoring is automotive measure 

of Vietnam that has legislated the 116/2017/

ND-CP measure and will be effective on January 

1st, 2018. This measure controls the import of 

CBU. All models must be tested for lot by lot 

(lot by lot test) in Vietnam. Since Vietnam is 

Thailand’s 3rd ranked of export market for 

pick-up truck, the legislation of this measure 

impacts to Thailand’s export, unavoidably. 

Philippines also announced the new 

excise tax which will be effective on January 

1st, 2018. As a result, consumer buy car as future 

demand consumptions. Thus, it is expected 

that the total sale number of motor vehicle in 

2018 will decrease and impact to Thailand 

export market, as well. 

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS
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7.	การเตือนภัยอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะสั้น

การคาดการณ์

เดือนกุมภาพันธ์	2561

ข้อมูลเดือน	ตุลาคม	2560

 BCI_CK  IM+CH  IM_PART  MAINP

 MPI_WTR  OIL  WHS

ระบบส่งสัญญาณเตือนว่า ในเดือนกุมภาภพันธ์ 2561 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังอยู่ในภาวะปกติ

เนื่องจากได้รับอิทธิพลทางบวกจากปัจจัยภายนอกประเทศเป็นส�าคัญ กล่าวคือ ดัชนีความเชื่อมั่นทาง
ธุรกิจประเทศจีน (BCI_CH) มูลค่าการน�าเข้าของประเทศจีน (IM_CH) และราคาน�้ามันดิบ (OIL) ที่มีอัตรา
เติบโตเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน สะท้อนถึงเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของ
ประเทศคูค้่าของไทยอยู่ในช่วงเติบโต

ในขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ ดัขนีราคาค่าบ�ารุงรักษายานพาหนะของผู้บริโภค (MAINP) ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมการผลิตยางส�าหรับยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสาร (MPI_WTR) และดัชนีค่าส่ง (WHS) เร่ิม
ส่งสัญญาณผิดปกติ ซึ่งต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

แต่อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วภาวะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ยังอยู่
ในภาวะปกติ

บทวิเคราะห์

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณปกติ

• ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจจีน (BCI_CH) : ส่งสัญญาณปกติ โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(%YoY) เนื่องจากเศรษฐกิจภายในของประเทศจีนที่ก�าลังเติบโต ทั้งด้านการผลิตและภาคการเงิน

• มูลค่าการน�าเข้าของประเทศจีน (IM_CH) : ส่งสัญญาณปกติ โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.02 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(%YoY) เนื่องจากเศรษฐกิจภายในของประเทศจีนที่ก�าลังเติบโต ทั้งด้านการผลิตและภาคการเงิน

• มูลค่าน�าเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ (HS:8708) (IM_PART) : ส่งสัญญาณปกติ โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.65 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน (%YoY) ซึ่งสะท้อนถึงการผลิตรถยนต์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

• ราคาน�้ามันดิบตลาดดูไบ (OIL) : ส่งสัญญาณปกติ โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.16 เมื่อปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) 
เนื่องจาก กลุ่มผู้ผลิตน�้ามันโอเปค ควบคุมก�าลังการผลิตท�าให้ราคาน�้ามันดิบสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศกลุ่มตะวันออกกลางมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนในเบื้องต้น

• MPI การผลิตยางส�าหรับยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสาร (MPI_WITR) : ส่งสัญญาณเตือนเบื้องต้น โดยมีอัตราการเติบโตลดลง ร้อยละ 3.07 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อน (%YoY) ซึง่มคีวามเป็นไปได้ว่า ในอนาคตอาจผลติรถเพือ่การพาณชิย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตนั) ลดลง

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง

• ดัชนีราคาค่าบ�ารุงรักษายานพาหนะของผู้บริโภค (MAINP) : ส่งสัญญาณผิดปกติ โดยมีอัตราการเติบโตลดลง ร้อยละ 5.80 เม่ือเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) เนื่องจาก อัตราเงินเฟ้อภายในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นผลให้ราคาค่าบ�ารุงยานพาหนะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

• ดัชนีค่าส่ง (WHS) : ส่งสัญญาณผิดปกติ โดยมีอัตราการเติบโตลดลง ร้อยละ 0.27 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) เนื่องจากอัตรา
เงินเฟ้อภายในประเทศมีแนวโน้มสูงข้ึน ประกอบกับแนวโน้มหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ท�าให้ความสามารถในการใช้จ่ายของ
ภาคเอกชนภายในประเทศลดลง

วันที่จัดท�า	4	มกราคม	2561

รายการดัชนี

ตัวย่อ ชื่อตัวแปร หน่วย ที่มา
BCI_CH ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจจีน ร้อยละ OECD
IM_CH มูลค่าการนำาเข้าของประเทศจีน ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Global trade atlas
IM_PART มูลค่านำาเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ (HS:8708) ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Global trade atlas
MAINP ดัชนีราคาค่าบำารุงรักษายานพาหนะของผู้บริโภค ร้อยละ กระทรวงพาณิชย์
MPI_WTR MPI การผลิตยางสำาหรับยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสาร ร้อยละ สำานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
OIL ราคาน้ำามันดิบตลาดดูไบ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล Index Mundi
WHS ดัชนีค้าส่ง ร้อยละ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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Forecasting

for	February	2018

Data	as	of	October	2017

 BCI_CK  IM+CH  IM_PART  MAINP

 MPI_WTR  OIL  WHS

The warning system for February 2018 is green indicated the normal condition of Thai automotive 

industry. 

This is because of impacts from international factors which are Business confidence index for 

China (BCI_CH), Import value for China (IM_CH) and Crude oil price (OIL) with increasing growth 

rate from last year. It reflects the growth of both world and Thailand’s trade partner country 

economies.

On the other hand, domestic facts; Maintenance Price Index of consumer’s vehicle (MAINP), 

Manufacturing Production Index of truck and bus tires (MPI_WTR) and Wholesale Index (WHS), 

show abnormal signal that should be monitored, closely. 

However, in overall, the economic condition of Thai automotive industry in February 2018 is normal.

Analysis

Indicators	show	normal	condition

• Business confidence index for China (BCI_CH) shows normal signal with increasing growth rate at 0.42% from last year in the 

same period (%YoY) due to the growth of China’s economy both of production and financial sectors. 

• Import value for China (IM_CH) shows normal signal with increasing growth rate at 18.02% from last year in the same period 

(%YoY) due to the growth of China’s economy both of production and financial sectors. 

• Import value of motor vehicle parts (IM_PART) shows normal signal with increasing growth rate at 9.65%. This reflects the 

potential of increasing number of motor vehicle production.

• Crude oil price (OIL) shows normal signal with increasing growth rate at 15.16% from last year in the same period (%YoY). This 

is because Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) has control production amount of crude oil which causes 

increasing oil price and revenue of those countries in OPEC. 

Indicator	shows	initial	alert

• Manufacturing Production Index of truck and bus tires (MPI_WTR) shows initial alert with decreasing growth rate at 3.07% from 

last year in the same period (%YoY). It is possible that the production number of commercial vehicle (excluded 1-ton pick-up 

truck) will be decreased in the future.

Indicators	show	severe	condition

• Maintenance Price Index of consumer’s vehicle (MAINP) shows abnormal signal with decreasing growth rate at 5.80% from last 

year in the same period (%YoY). This is because the increasing of inflation rate which causes increasing price of maintenance.

• Wholesale Index (WHS) shows abnormal signal with decreasing growth rate at 0.27% from last year in the same period (%YoY). 

This is because the increasing of inflation rate and household debt is in the high level which causes the decreasing of purchasing 

power of private sector. 

Updated as of January 4
th
,	2018

List	of	index

Abbreviation List Unit Source
IM_PART Import value of motor vehicle parts USD Global trade atlas
MPI_WTR Manufacturing Production Index of truck and bus tires % The Office of Industrial Economics (OIE)
MAINP Maintenance Price Index of consumer’s vehicle % Ministry of Commerce
WHS Wholesale Index % Bank of Thailand
CLI_JP Composite leading indicator for Japan % OECD
OIL Crude oil price USD World Bank
BCI_CH Business confidence index for China % OECD
IM_CH Import value for China USD Global trade atlas
IM_CH Import value for China USD Global trade atlas

7.	Short-term	automotive	industry	warning	of	Thailand
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THE OPERATOR DEVELOPMENT
TO AVIATION INDUSTRY
การพัฒนาผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน

นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ท�าการแทน ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ 
น�าคณะผูป้ระกอบการยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ของไทย เข้าร่วมประชมุ
หารอืและเยีย่มชมโรงซ่อมฝ่ายวศิวกรรมและซ่อมบ�ารงุอุปกรณ์บริการภาคพ้ืน 
บรษัิท การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) ส�านกังานสุวรรณภมู ิในกจิกรรม “แนวทาง
การพฒันา ผู้ประกอบการสูอ่ตุสาหกรรมอากาศยาน ครัง้ท่ี 3” ภายใต้ โครงการ
ยกระดบัผูป้ระกอบการสูอุ่ตสาหกรรมอากาศยาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท้ังนีเ้พ่ือเป็นตวักลาง ในการเชือ่มโยงทางธรุกจิ ระหว่าง กลุม่ยานยนต์ 
ไฟฟ้า รถอเนกประสงค์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการ 
ในการผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์บริการภาคพื้น การซ่อมสร้างหรือ 
การทดแทนการน�าเข้า รวมถึงเป็นการต่อยอดผู้ประกอบการไทยส่งออกสู่
ตลาดอาเซียน 

โดยได้รับ เกียรติจาก เรืออากาศตรีอรรถ ลินวัฒนา ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ บริการภาคพื้น และนายทนงชาย 
เจษฏารักษ์ ผู้จัดการกองวิศวกรรมฝ่ายวิศวกรรมและซ่อม บ�ารุงอุปกรณ์
บรกิารภาคพืน้ บรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) บรรยายเรือ่ง "สถานะการณ์ 
โลกปัจจุบันท่ีก�าลังเปล่ียนแปลงสู่รถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์อนาคต" และ
เรื่อง "มาตรฐาน AIAT Airport Handing Manual 910" พร้อมแนะน�าและ

ตอบข้อซักถามแก่ผู้ประกอบการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ี่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 
ที่ผ่านมา

On February 26th, 2018, Mr. Adisak Rohitasune, Member of the 

Board of Directors, Acting President – Thailand Automotive Institute (TAI) 

leaded groups of Thai automotive and auto parts operator to discuss 

and visit Ground Supporting Equipment Industry (GSE) Building, Thai 

Airways International Public Co., Ltd. (THAI) at Suvanabhumi Airport as 

a part of the 3rd seminar of “Development Guideline for Operator to 

Aviation Industry which is under the project of operator development to 

aviation industry : fiscal year 2019.

This connects business networking among groups of Electric 

Vehicle (EV) and MPV. This is also a guideline for operator development 

in the auto parts, spare part and GSE production, repairing/building, 

replacement the import and expanding Thai operator to ASEAN market. 

In this regard, Pilot Officer Aat Linwatana, Ground Equipment 

Engineering & Maintenance Department Director – THAI and Mr. 

Thanongchai Jessadarak, Ground Equipment Engineering & Maintenance 

Department Manager delivered keynotes in “the World’s Current Situation : 

Shifting to EV and Future Vehicle” and “AIAT Airport Handling Manual 

910 Standard” along with Q&A. 
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แผนกพฒันาผูป้ระกอบการ สถาบนัยานยนต์ จัดการสมัมนาด้านการ
เพิ่มผลิตภาพ เรื่อง “สร้างโอกาสแข่งขันด้วยระบบการผลิตแบบทันเวลา
พอดีในยุคอุตสาหกรรม 4.0” ภายใต้โครงการ การยกระดับศักยภาพ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันผู ้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ด้วย Just in Time Manufacturing โดยการสนับสนุนของส�านัก
นโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการพฒันาขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดย
ได้รบัเกยีรตจิาก ดร.ศิรพิงษ์ โพธลัิกษณ์ ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด บรรยายเรื่อง "ระบบการผลิต
แบบทันเวลาพอดีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และคุณพิภพ วิวัฒนะประเสริฐ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเมโทรอุตสาหกรรม (1973) จ�ากัด บรรยาย
กรณีศึกษา เรื่อง Just in Time การเปลี่ยนแปลงและความส�าเร็จของผู้ผลิต
ชิ้นส่วน ซึ่งงานน้ีเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการฯ ที่มีแนวคิดในเรื่อง
ของการเสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการในด้านการเพ่ิมผลิตภาพ 
(Building Manufacturer Capability) โดยมุ่งเน้นด้านการ ลดต้นทุน
การผลิต และ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และท�าให้
กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมเบส เวสเทิร์น พรีเมียร์ 
อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2561 ที่ผ่านมา

On January 26th, 2018, Entrepreneur Development Division – Thailand 

Automotive Institute (TAI) organized a productivity seminar in the topic 

of “Create competitiveness with Just In Time Manufacturing for Industry 

4.0”, which is under the project of Thai automotive industry enhancement 

for increasing competitiveness of auto parts manufacturer by Just in 

Time Manufacturing. This is supported from Bureau of Policy and Strategy 

– Ministry of Industry with the objective to increase competitiveness of 

auto parts manufacturer. In this regard, Dr. Siripong Phothalak, Human 

Resource Development Division Director, Toyota Motor Thailand Co., Ltd. 

delivered keynote in the topic of “Just In Time Manufacturing for Industry 

4.0” and Mr. Piphop Wiwattanaprasert, Managing Director, Thai Metro 

Industry (1973) Co., Ltd (TMI) gave a keynote address in the topic of 

“Just in Time: the change and accomplishment of auto parts manufacturer”. 

This is an activity under the project that has a concept of building 

manufacturer capability. It emphasizes on cutting cost and increasing 

efficiency of using machine and equipment as well as enhancing production 

process of automotive and auto parts industry for more efficiency and 

productivity. The event was held at Best Western Premier Amaranth 

Suvarnabhumi Airport Hotel, Samutprakarn

CREATE COMPETITIVENESS
WITH JUST IN TIME 
MANUFACTURING FOR
INDUSTRY 4.0
สร้างโอกาสแข่งขันด้วยระบบการผลิต
แบบทันเวลาพอดีในยุคอุตสาหกรรม 4.0
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นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ 
ได้รับเกยีรตเิชญิจากคณุสเุมฆ ปัณฑรานวุงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบนัพลังงาน
ทางเลอืกแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานเสวนาพลงังานทางเลอืก 4.0 ในหวัข้อ 
“ความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยใน ”NEW S-CURVE” 
จดัโดยมลูนิธิสถาบนัพลงังานทางเลอืกแห่งประเทศไทย (AEITF) ศนูย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC ) และบริษัท กรังด์ปรีซ์ 
อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด (มหาชน) (GPI) โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร อดตี
รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่ 1 เป็นประธานในพิธี
เปิดงานเสวนาพร้อมปาฐกถาพิเศษ “ความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าไทยใน NEW S-CURVE” ซึง่มีวตุัประสงค์ เพือ่เป็นการสร้างความรบัรู ้
และเข้าใจเกีย่วกบัอตุสาหกรรมการสมยัใหม่ภายใต้ระบบนเิวศใหม่ในพืน้ที่ 
EEC โดยมัน่ใจว่า ยานยนต์ไฟฟ้าจะส่งผลดีต่อการพฒันาประเทศไทยยคุ 4.0 
รวมท้ังพลังงานสะอาดอ่ืนๆ เช่น พลังงานลม พลังงานชีวภาพ พลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งหากมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น เทคโนโลยี
การเกบ็กกัพลงังาน เครอืข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริด เพือ่การจดัการ
พลงังานกส็ามารถ สร้างความมัน่คงทางพลงังานให้ประเทศไทยโดยไม่ต้องพึง่
พิงพลังงานจากฟอสซิล ณ ห้องแอมเบอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

On March 29th, 2018, Amber 2-3, Impact Muangthong Thani, 

Mr. Adisak Rohitasune, Member of the Board of Directors, Acting President 

– Thailand Automotive Institute (TAI) received honor from Mr. Sumet 

Panthanuwong, President – Alternative Energy Institute of Thailand 

Foundation (AEITF) as a guest speaker to participate in the panel discussion 

at Alternative fuel 4.0 seminar : “Challenge of Thai Electric Vehicle (EV) 

Industry in NEW S-CURVE” which was organized by AEITF, National 

Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) and Grand 

Prix International Public Company Limited. In this regard, Mr. Alongkorn 

Polabutr, the Former 1st Vice President - National Reform Steering 

Assembly, presided over the event and deliver keynote in the topic of 

“Challenge of Thai Electric Vehicle (EV) Industry in NEW S-CURVE”. The 

objectives of this seminar are to build awareness and understanding of 

new industry under new ecology in Eastern Economic Corridor (EEC) 

area. It is assured that the EV will generate benefits to Thailand 4.0 

development along with other clean energies such as wind power, 

biological energy or solar energy. If there are innovation and technology; 

for example, energy storage technology or electricity supply network as 

known as SMART GRID support this, Thailand will have energy security 

and no need to rely on fossil fuel. 

THE FUTURE
THAILAND 4.0 AND
NEW OPPORTUNITY OF EV
อนาคตไทยยุค 4.0 และโอกาสใหม่
ที่มากกว่ายานยนต์ไฟฟ้า

สถาบนัยานยนต์ได้รบัเกยีรติจากบรษิทั บเีอม็ดบัเบลิย ูแมนแูฟคเจอริง่ 
จ�ากัด เชิญเข้าเย่ียมชมโรงงานการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดย 
ดร.ชบาพร เวน็เซล และทีมงานบเีอม็ - ดบัเบลิย ูประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับ
และแนะน�าเก่ียวกับถึงกระบวนการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

Thailand Automotive Institute (TAI) visited their automobile and 

motorcycle production plants. In this regard, Dr. Chabaporn Wenzel 

along with a team from BMW (Thailand) Co., Ltd. gave a warm welcome 

and introduced the production process of automobile and motorcycle 

at Rayong province on January 15th, 2018. 

TAI VISITED AUTOMOTIVE 
PRODUCTION OF BMW 
สยย. เยี่ยมชมสายการผลิตยานยนต์ BMW
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นายวรวุฒิ ก่อวงศ์พานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญ แผนกทดสอบตามมาตรฐาน 
สถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะจาก บริษัท เฟลตัล เมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด 
น�าคณะหน่วยงาน Automotive Research Association of India (ARAI) 
ห้องปฏบิตักิารทดสอบ วจัิยและพัฒนาทางด้านยานยนต์จากประเทศอนิเดยี
เข้าเย่ียมชมศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ ส�านักงานบางปู เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

On January 10th, 2018, Mr. Worawuth Kovongpanich, Expert, 

Regulation Testing Division, Thailand Automotive Institute (TAI), gave a 

warm well come to representatives of Feltol Manufacturing Co., Ltd. and 

a group of Automotive Research Association of India (ARAI), an automotive 

testing and R&D lab from India, who visited TAI Testing center at Bangpu.

AUTOMOTIVE RESEARCH 
ASSOCIATION OF INDIA
VISITED TESTING CENTER
AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF 
INDIA เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะจาก สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ 
แห่งประเทศญ่ีปุ่น สาขาย่อยคันโต (JSAE Kanto-branch) และสมาคม
วิศวกรรมยานยนต์ไทย (TSAE) น�าคณะอาจารย์และนักศึกษาในโครงการฯ 
เข้าเย่ียมชมห้องปฏิบัติการทดสอบยานยนต์ สถาบันยานยนต์ ส�านักงาน
บางปู เพ่ือศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิศวกรรมยานยนต์ 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

Thailand Automotive Institute (TAI) gave a warm welcome to 

faculty and students from Society of Automotive Engineers of Japan, 

Inc. Kanto branch (JSAE Kanto-branch) and Society of Automotive 

Engineer of Thailand (TSAE) who visited TAI Testing center, Bangpu, for 

observation and getting experience in automotive engineering on 

January 18th, 2018.

TSAE VISITED TAI
TESTING CENTER
สมาคมวศิวกรรมยานยนต์ไทย
เข้าเยีย่มศนูย์ทดสอบสถาบันยานยนต์

GROUPS OF K.S.MACHUKIJ 
AND TONAN ASIA VISITED 
TAI TESTING CENTER
บริษัท เค.เอส มาชูกิจ จ�ากัด และ บริษัท โตนาน
เอเชีย จ�ากัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ

ดร.พีรพงษ์ เกียรติศักดิ์ศรี ผู้จัดการแผนกวิจัยอุตสาหกรรม ต้อนรับ
คณะจาก บริษัท เค.เอส มาชูกิจ จ�ากัด และ บริษัท โตนานเอเชีย จ�ากัด 
เข้าเย่ียมชมศูนย์ทดสอบ และศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า เพื่อศึกษาและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

Dr. Peerapong Kiattisaksri, Industrial Research Division Manager, 

Thailand Automotive Institute (TAI), gave a warm welcome to Groups of 

K.S.Machukij Co., Ltd. and Tonan Asia Co., Ltd. who visited TAI Testing 

center and Electric Vehicle Technology and Innovation Learning Center 

in order to learn and discuss the EV industry development at Bangpu on 

January 24th, 2018.
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สถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะจากบริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จ�ากัด 
เข้าเยี่ยมชมห้องทดสอบ ในส่วนของการทดสอบก๊อกน�้า ทั้งทางกลและผล
ทีเ่กิดขึน้กบัน�า้ เพือ่ให้เกดิความรู้ความเข้าใจในการทดสอบ วจัิยและพัฒนา 
ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป ณ ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ ส�านักงาน
บางปู เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

On February 20th, 2018, Thailand Automotive Institute (TAI) gave 

a warm welcome to a group of V.R. Union Co., Ltd. that visited faucet 

testing lab for mechanical and water impact tests in order to perceive 

knowledge and understanding testing and R&D for further development 

at TAI Testing center, Bangpu.

V.R. UNION CO., LTD.
VISITED TAI
TESTING CENTER 
บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จ�ากัด เข้าเยี่ยมชม
ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-
เยอรมัน สระบรุ ีน�าคณะคร-ูอาจารย์ จากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ในโครงการอบรมครู Meister Automotive Training Program ซึ่งเป็นการ
ฝึกครตู้นแบบ แบบทวิภาคขีองเยอรมนั เข้าเยีย่มชมศนูย์การเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อทบทวน
ความรู้ด้านอตุสาหกรรมยานยนต์ ณ ศูนย์ทดสอบ สถาบันยายนต์ ส�านกังาน
บางปู เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

On February 22nd, 2018, Thailand Automotive Institute (TAI) gave 

a warm welcome to a faculty and a group of student of Chuenchom 

Thai-German College of Technology (G-Tech). This visit is a part of 

Meister Automotive Training Program which is Germany bilateral role 

model training program for teacher. They visited Electric Vehicle 

Technology and Innovation Learning Center in order to experience more 

in automotive industry at TAI Testing center, Bangpu.

G-TECH VISITED TAI 
TESTING CENTER
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน
เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ทดสอบ
สถาบันยานยนต์

TOYOTA DAIHATSU 
ENGINEERING & 
MANUFACTURING CO., LTD.
VISITS TAI TESTING CENTER
บริษัทโตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด เข้าเยี่ยมชม
ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะบริษัทโตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด เข้าเยี่ยมชมการทดสอบด้านมลพิษไอเสีย
ของรถยนต์ เพือ่เป็นประโยชน์ในการด�าเนนิกจิกรรมเกีย่วกบัแผนการพัฒนา
และทดสอบระบบการควบคุมมลพิษ และประสิทธิภาพในการใช้น�้ามัน
เชื้อเพลิงของรถยนต์ในประเทศไทย ณ ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ 
ส�านักงานบางปู เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

On February 13th, 2018, Thailand Automotive Institute (TAI) gave 

a warm welcome to a group of Toyota Daihatsu Engineering & 

Manufacturing Co., Ltd. that observed the emission testing lab to 

further activities related to development plan and emission control 

system test as well as fuel efficiency of automobile in Thailand at TAI 

Testing center, Bangpu.
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สถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะจากบริษัท โอตานิ เรเดียล จ�ากัด 
เข้าศึกษาดูงานการด�าเนินการจัดท�าระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนายางล้อและส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยให้
เป็นท่ียอมรบัระดบัสากล ตามทีส่�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
มอบใบรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานเลข
ท่ี มอก. 17025 - 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) ตามข้อก�าหนดทั่วไปว่า
ด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบแก่ “ศูนย์ทดสอบ
ยานยนต์ สถาบันยานยนต์” เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม บังคับให้ผู้ท�า ผู้น�าเข้า และผู้จ�าหน่าย จะต้องขออนุญาต
จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก่อนท�า และน�าเข้ามา
จ�าหน่ายในราชอาณาจกัร เพ่ือประชาชนซึง่เป็นผูใ้ช้ปลายทางจะได้ใช้ผลิตภณัฑ์

ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคของส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ณ สถาบันยานยนต์ ส�านักงานบางปู เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 
2561 ที่ผ่านมา

On March 13th, 2018, Thailand Automotive Institute (TAI) testing 

center, TAI gave a warm welcome to a group from Otani Radial Co., Ltd. 

for observing the quality management ISO/IEC 17025 to enhance 

competency in tire development and promote Thai industry to 

international level. Thai Industrial Standards Institute (TISI) certified TAI 

testing lab for 17025 - 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) General requirements 

for the competence of testing and calibration laboratories; according to 

Industrial Products Standards Act, B.E. 2511 (1968). All manufacturer, 

importer and distributor must be approved and get permission from TISI 

before producing or importing product to the Kingdom of Thailand. This 

is the guarantee for consumer to have product with quality and safety 

which is the objective of TISI for consumer protection.

OTANI RADIAL CO,. LTD.
OBSERVED TAI’S 
QUALITY MANAGEMENT 
ISO/IEC 17025
บริษัท โอตานิ เรเดียล จ�ากัด เข้าศึกษาดูงาน
การจัดท�าระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

สถาบนัยานยนต์ ต้อนรบัคณะจากบรษิทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ�ากดั เข้าศกึษาและเย่ียมชมห้องปฏบิตักิารทดสอบการตดิไฟส�าหรบัอปุกรณ์
ในรถยนต์ และชมการสาธิตการทดสอบการตดิไฟ ตามมาตรฐาน FMVSS302 
ท่ีกรมการขนส่งทางบกได้ก�าหนดคุณสมบัติด้านการลุกไหม้การลามไฟ
ของวัสดท่ีุใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร พ.ศ. 2559 ณ ศนูย์ทดสอบยานยนต์ 
สถาบันยานยนต์ ส�านักงานบางปู เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

On March 14th, 2018, Thailand Automotive Institute (TAI) gave a warm 

welcome to a group from Toyota Motor Thailand Co., Ltd. that visited 

the flammability testing lab of interior materials/equipment installed in 

vehicle and observed demonstration the flammability according to 

FMVSS302 standard (flammability of interior materials) set by Department 

of Land Transport (DLT) in 2016 at TAI Testing Center, Bangpu.

TOYOTA MOTOR
THAILAND CO., LTD.
VISITED TAI TESTING
CENTER
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบการติดไฟ
ส�าหรับอุปกรณ์ในรถยนต์
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ใน
ปัจจุบัน มีการใช้รถยนต์ภายในประเทศเป็นจ�านวนมาก ท�าให้
ปรมิาณยางรถยนต์ภายในประเทศมกีารใช้งานทีส่งูขึน้ตามไปด้วย 
ซึ่งปกติในการผลิตยางมีการควมคุมประสิทธิภาพภายใน

โรงงานผลิตอยู่แล้ว แต่ต้องมีมาตรฐานที่ใช้ควบคุมคุณภาพยางภายใน
ประเทศด้วย โดยส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มี
การก�าหนดมาตรฐานยางล้อใหม่ 4 มาตรฐาน คือ 

1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2718 - 2560 ยางล้อ
แบบสูบลมส�าหรับรถยนต์และส่วนพ่วง 

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2719 - 2560 ยางล้อ
แบบสูบลมส�าหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2720 - 2560 ยางล้อ
แบบสูบลมส�าหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

4. มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 2721 - 2560 เสียงจากยางล้อ
ท่ีสมัผสัผวิถนน การยดึเกาะบนพืน้ถนนเปียก และความต้านทาน
การหมุน

N
owadays, there are many vehicles on the road of Thailand which 

cause high amount of tire consumption. Generally, there is efficiency 

control for tire production but quality control is needed. As a result, 

Thai Industrial Standards Institute (TISI) has specified 4 new standards 

of tire as following as 

1. TIS 2718 – 2560 Pneumatic tires for motor vehicles and 

their trailers

2. TIS 2719 – 2560 Pneumatic tires for commercial vehicles and 

their trailers

3. TIS 2720 – 2560 Pneumatic tires for commercial vehicles and 

their trailers

4. TIS 2721 – 2560 Rolling sound emission adhesion on wet 

surfaces and rolling resistance

Testing Standard 

Thailand’s
New Tire
มาตรฐานการทดสอบยางล้อใหม่ของประเทศไทย

By Mr. Samrit Suwanno
Sr. Engineer
Thailand Automotive Institute 
(TAI) Testing Center

Testing Standards
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มอก. 2718 2719 และ 2720 
ทั้ง 3 มาตรฐานนั้น เป็น

มาตรฐานทีก่ารก�าหนดคุณภาพของผลิตภณัฑ์
ยาง ในการทดสอบ เคร่ืองหมายฉลาก 
การทดสอบมติ ิ และการทดสอบความคงทน 
ซึ่งการทดสอบประเภทนี้มีมานานแล้ว และ
มกีารทดสอบแบบใหม่เพ่ิมขึน้มา คอื มอก. 2721 
เป็นมาตรฐานทีท่�าให้สามารถรูถ้งึประสทิธภิาพ
ของยางรถยนต์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถ
เป็นประโยชน์และช่วยตดัสนิใจให้กบัผู้บริโภค
ในการเลอืกใช้ยางให้ตรงกบัการใช้งานทีถ่กูต้อง

การทดสอบ	ส�าหรับ	มอก.	

2721	-	2560	จะแบ่งอออก

เป็น	3	ส่วน	คือ

1.	 เสียงจากยางล้อท่ีสัมผัสผิวถนน	

เป ็นการทดสอบเสียงท่ีเกิดข้ึนจาก

ผลิตภัณฑ ์ยางล ้อ	ในการทดสอบ	

ประกอบไปด้วย	สนามทดสอบ	และ

เครื่องมือวัด

•	สนามทดสอบ

สนามทดสอบ ช่วงที่ท�าการวัดเสียง
ยางล้อที่สัมผัสผิวถนน ต้องมีขนาด กว้าง 
20 เมตร ยาว 40 เมตร และต้องมีพื้นที่
ส�าหรบัการเร่งความเรว็และการชะลอความเรว็ 
ซึ่งความยาวต้องขึ้นอยู่กับประเภทรถยนต์ที่
ใช้ทดสอบด้วย

•	เครื่องมือวัด

เครื่องมือวัด ประกอบไปด้วย เคร่ืองมือวัด
เสียง เครื่องมือวัดความเร็วรถยนต์ เครื่องมือวัด
ความเรว็ลม และเคร่ืองมอืวัดอุณหภมู ิเพ่ือตรวจสอบ
สภาวะอากาศบริเวณที่ทดสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานก�าหนด 

TIS 
2718, 2719 and 2720 are al l 

standards that set quality of tire 

products by testing, labeling, 

dimension test and endurance test which have 

been done for a long time. The new TIS 2712 is the 

standard that clearly reveals efficiency of tire 

which assists consumer for making the right 

decision and choosing the right tire. 

Testing	for	TIS	2721-2560	

consists	of	3	parts

1.	The	rolling	sound	of	adhesion	on	

road	surface	is	testing	the	sound	caused	

from	tire	which	requires	testing	tract	

and	measurement	tools.

•	Testing	track

The size of testing track is 20 meters in 

width and 40 meters in length. It must have area 

for acceleration and deceleration and the length 

depends on each type of vehicle, as well.

•	Measurement	tools

They consist of sound level meter, speed 

meter, anemometer and thermometer, which 

measures weather condition nearby area of 

testing as set by standard. 

รูปสนามทดสอบ Picture of Testing track

เครื่องมือวัดเสียง
Sound level meter

เครื่องมือวัดความเร็วรถยนต์
Speed meter

เครื่องมือวัดความเร็วลม
Anemometer

เครื่องมือวัดอุณหภูมิผิวถนน
Thermometer for road surface

เครื่องมือวัดอุณหภูมิอากาศ	
temperature Thermometer
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•	วิธีการทดสอบ

เตรียมยางทดสอบติดตั้งเข้ากับรถยนต์ ใส่น�้าหนักตามประเภท
ของรถยนต์ พร้อมปรบัแรงดนัลมยางตามทีม่าตรฐานก�าหนดและท�าการเร่ง
ความเร็วรถให้ได้ตามมาตรฐานที่ระบุตามประเภทของยาง แล้วดับเครื่อง
ในพื้นที่จุดวัดเสียง เพื่อปล่อยให้รถวิ่งไปด้วยความหน่วงของรถยนต์ 
พอผ่านพืน้ท่ีจดุวดัเสียง ให้สตาร์ทเคร่ืองยนต์ ประคองรถและลดความเรว็ลง 
เพือ่พยายามให้เกดิความร้อนทีบ่ริเวณยางให้น้อยที่สุด

•	ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ มีหน่วยเป็น เดซิเบล (dB) ซึ่งมาตรฐานมีการ
ก�าหนดเกณฑ์ไว้ตามตาราง ดังนี้ 

ประเภท	C1

ขั้น	1 

ความกว้างปกติ	(มิลลิเมตร) เกณฑ์เสียง	(เดซิเบล)

145 หรือ ต่ำากว่า 72
มากกว่า 145 ถึง 165 73
มากกว่า 165 ถึง 185 74
มากกว่า 185 ถึง 215 75
มากกว่า 215 76

ขั้น	2	

ความกว้างปกติ	(มิลลิเมตร) เกณฑ์เสียง	(เดซิเบล)

185 หรือ ต่ำากว่า 70
มากกว่า 185 ถึง 245 71
มากกว่า 245 ถึง 275 72
มากกว่า 275 74

•	Testing	method

Prepare test tire by installing to the vehicle. Put all weights according 

to type of vehicle and adjust tire air pressure as set by standard. Accelerate 

according to standard specified by each type of tire. Then, turn off the 

engine at the area for sound level measurement to let the vehicle run by 

its deceleration. Once, the vehicle passes by the sound level meter, turn 

on the engine and keep vehicle run before decelerating to avoid heat on 

the tire.

•	Testing	result

The result is shown in unit of decibel (dB) which is specified by 

standard in below tables

Type	C1

Level 1

Normal length (Millimeter) Sound level (dB)

x ≤ 145 72

145 < x ≤ 165 73

165 < x ≤ 185 74

185 < x ≤ 215 75

215 < x 76

Level 2

Normal length (Millimeter) Sound level (dB)

x ≤ 185 70

185 < x ≤ 245 71

245 < x ≤ 275 72

275 < x 74

รูปการทดสอบ	เสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน
Picture of Rolling sound emission adhesion on road surface

รูปการทดสอบ	เครื่องมือวัดเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน	
Picture of Sound level meter

TESTING STANDARD
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ประเภท	C2

ขั้น	1	

ประเภทการใช้งาน เกณฑ์เสียง	(เดซิเบล)

ยางทั่วไป 75

ยางหิมะ 77

ยางพิเศษ 78

ขั้น	2	

ประเภทการใช้งาน
เกณฑ์เสียง	(เดซิเบล)

ยางอื่นๆ ยาง Traction

ยางทั่วไป 72 73

ยางหิมะ
72 73

ยางสำาหรับพื้นผิวหิมะ 73 75

ยางพิเศษ 74 75

ขั้น	1	

ประเภทการใช้งาน เกณฑ์เสียง	(เดซิเบล)

ยางทั่วไป 76

ยางหิมะ 78

ยางพิเศษ 79

ประเภท	C3

ขั้น	2

ประเภทการใช้งาน
เกณฑ์เสียง	(เดซิเบล)

ยางอื่นๆ ยาง Traction

ยางทั่วไป 73 75

ยางหิมะ
73 75

ยางสำาหรับพื้นผิวหิมะ 74 76

ยางพิเศษ 75 77

Type	C2

Level 1

Category of use Sound level (dB)

Normal tire 75

Snow tire 77

Special tire 78

Level 2

Category of use
Sound level (dB)

Other types of tire Tire traction

Normal tire 72 73

Snow 
tire

72 73

Tire for snow surface 73 75

Special tire 74 75

Level 1

Category of use Sound level (dB)

Normal tire 76

Snow tire 78

Special tire 79

Type	C3

Level 2

Category of use
Sound level (dB)

Other types of tire Tire traction

Normal tire 73 75

Snow 
tire

73 75

Tire for snow surface 74 76

Special tire 75 77
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2.	การยึดเกาะบนพืน้ถนนเปียก	เป็นการทดสอบการหยุดรถบนพืน้

ถนนที่เปียก	การทดสอบท�าได้	2	วิธ	ีคือ

2.1.	รถยนต์ทั่วไป	

2.2	รถพิเศษ	

การทดสอบท้ัง 2 วิธี สามารถหาค่าการยึดเกาะบนถนนเปียกได้
เหมือนกัน ต้องใช้สนามทดสอบเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกัน

วธิทีี	่1 ใช้คนขบัทดสอบและมีการตดิตัง้เคร่ืองมือวดัด้านในรถยนต์
ท่ีใช้ขบัทดสอบบนสนาม ทีม่กีารน�า้เคลอืบผวิถนนอยูแ่ละเบรกให้รถหยดุสนทิ 
เพื่อประมวณผลการทดสอบ

วิธีที่	2 ใช้รถพิเศษ ซึ่งในรถพิเศษนี้จะมีการติดตั้งเครื่องวัดอยู่ที่
บริเวณท้ายรถ เมื่อขับทดสอบบนสนามที่มีการน�า้เคลือบผิวถนนอยู่ และ
พอถึงช่วงท่ีมีน�้าเคลือบตัวชุดเครื่องมือวัดจะลดต�าแหน่งล้อทดสอบลง
ให้ล้อทดสอบวิ่งบนพื้นถนน แล้วชุดเครื่องมือทดสอบจะเบรกให้ล้อทดสอบ
ให้หยุดลง เพื่อประมวณผลการทดสอบ

2.	Adhesion	on	wet	surface	is	to	test	the	stopping/

braking	vehicle	on	the	wet	road	surface	which	can	

be	done	by	2	methods

2.1.	Normal	vehicle

2.2	Special	vehicle

Both methods are able to find adhesion on wet surface coefficient 

by same testing track with some differences. 

Method 1 Driving a vehicle on wet surface with installation 

of measurement tool in the vehicle before braking the vehicle completely 

to evaluate the testing result.

Method	2	Driving a special vehicle with installation of measurement 

tools on the rear of vehicle. When the test tire is above the wet area, a 

set of measurement tool will lower it on the wet surface for testing. 

Then, the tools will brake test tire to stop before evaluate the result. 

รูป สนามทดสอบ Picture of Testing track

รถยนต์ทั่วไป	Normal	vehicle รถพิเศษ	Special	vehicle

TESTING STANDARD

38



ในการทดสอบ	ประกอบไปด้วย	สนามทดสอบ	และเครือ่งมือวดั

•	เครื่องมือวัด

เครื่องมือวัด ประกอบไปด้วย เครื่องมือวัดแรงเสียดทานผิวถนน 
ยางมาตรฐาน เครื่องมือวัดความเร็วรถยนต์ และเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ 
เพือ่ตรวจสอบสภาวะอากาศบริเวณทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานก�าหนด

The	test	needs	testing	track	and	measurement	tools

•	Measurement	tools

A set consists of surface friction meter, standard tire, speed 

meter and thermometer for checking weather condition around test area 

according to specified standard.

	เครื่องมือวัดแรงเสียดทานผิวถนน
Surface friction meter

ยางมาตรฐาน
Standard tire

เครื่องมือวัดความเร็วรถยนต์
Speed meter

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
Thermometer

•	วิธีการทดสอบ

เตรียมยางทดสอบติดตั้งเข้ากับรถยนต์ การใส่น�้าหนักตามประเภท
ของรถยนต์ การปรบัแรงดนัลมยางตามทีม่าตรฐานก�าหนด และท�าการเร่ง
ความเร็วรถให้ได้ตามมาตรฐานระบุตามประเภทของยาง เพื่อตรวจสอบ
บนพ้ืนผวิถนน ซึง่ใช้เคร่ืองมือวัดแรงเสยีดผิวถนนตรวจสอบให้ค่าเป็นไปตาม
ทีม่าตรฐานก�าหนด 

วธิทีี	่1 ให้ปล่อยน�า้ให้เคลอืบผิวถนนทดสอบ ให้รถยนต์เร่งความเร็ว
ตามทีม่าตรฐานก�าหนดแล้วขบัผ่านน�า้ และเบรกจนรถหยุด เพือ่ประมวณผล
การยึดเกาะบนถนนเปียก 

วิธีที่	 2 ให้รถพิเศษวิ่งปล่อยน�้าลงบนพื้นผิวถนนทดสอบให้เปียก 
แล้วเร่งความเรว็รถให้ได้ตามความเร็วของขนาดอย่างทีท่ดสอบ เพือ่ขบัผ่าน
ถนนที่ เป ียกน�้าและให้เคร่ืองมือพิเศษบังคับชุดล้อทดสอบเบรกบน
พื้นที่เปียกน�้า เพื่อประมวณผลการยึดเกาะบนถนนเปียก

•	Testing	method

Prepare test tire by installing to the vehicle. Put all weights according 

to type of vehicle and adjust tire air pressure as set by standard. 

Accelerate as specified by standard for each type of tire for evaluation 

on the surface by applying surface friction meter.

Method 1 For normal vehicle, let the surface wet and drive 

through with speeding up as set by standard before braking to stop the 

vehicle. Then, evaluate the adhesion on wet surface.

Method	2	For special vehicle, drive through wet surface and 

speed up according to the size of tire. When, the vehicle drives through 

the wet surface, the special tool will control and lower a set of tire test 

on the wet surface before evaluating the adhesion of tire.

รูป	การทดสอบวิธี	ที่	2	Picture	of	Method	2	testingรูปการทดสอบวิธี	ที่	1	Picture	of	Method	1	testing
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•	ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ จะมีหน่วยเป็น จี (G) โดยในมาตรฐาน จะมีการ
ก�าหนดเกณฑ์ ไว้ตามตาราง ดังนี้ 

ประเภท	C1

ประเภทการใช้งาน ค่าสัมประสิทธิ์การยึด
เกาะบนถนนเปียก	(G)

ยางทั่วไป ≥ 1.1

ยาง
หิมะ

≥ 1.1
สัญลักษณ์ความเร็ว R ข้ึนไป จนถึง H ≥ 1.0
สัญลักษณ์ความเร็ว Q ลงมา 
ยกเว้น H ≥ 0.9

ยางพิเศษ ไม่ระบุ

ประเภท	C2

ประเภทการใช้งาน
ค่าสัมประสิทธิ์การยึดเกาะ

บนถนนเปียก	(G)

ยางอื่นๆ ยาง Traction

ยางทั่วไป ≥ 0.95 ≥ 0.85

ยาง
หิมะ

≥ 0.95 ≥ 0.85
ยางสำาหรับพื้นผิวหิมะ ≥ 0.85 ≥ 0.85

ยางพิเศษ ≥ 0.85 ≥ 0.85

ประเภท	C3

ประเภทการใช้งาน

ค่าสัมประสิทธิ์การยึดเกาะ
บนถนนเปียก	(G)

ยางอื่นๆ ยาง Traction

ยางทั่วไป ≥ 0.80 ≥ 0.65

ยาง
หิมะ

≥ 0.65 ≥ 0.65
ยางสำาหรับพื้นผิวหิมะ ≥ 0.65 ≥ 0.65

ยางพิเศษ ≥ 0.65 ≥ 0.65

•	Testing	result

The result of adhesion on wet surface is shown in unit of G which 

is explained in below tables.

Type	C1

Category of use Adhesion on wet 
surface	coefficient	(G)

Normal tire ≥ 1.1

Snow 
tire

≥ 1.1
Speed symbol from R up to H ≥ 1.0
Speed symbol of Q and 
down ; except H

≥ 0.9

Special tire Not specific

Type	C2

Category of use

Adhesion on wet surface 
coefficient	(G)

Other types 
of tire Tire Traction

Normal tire ≥ 0.95 ≥ 0.85
Snow 
tire

≥ 0.95 ≥ 0.85
Tire for snow surface ≥ 0.85 ≥ 0.85

Special tire ≥ 0.85 ≥ 0.85

Type	C3

Category of use

Adhesion on wet surface 
coefficient	(G)

Other types 
of tire Tire Traction

Normal tire ≥ 0.80 ≥ 0.65
Snow 
tire

≥ 0.65 ≥ 0.65
Tire for snow surface ≥ 0.65 ≥ 0.65

Special tire ≥ 0.65 ≥ 0.65

TESTING STANDARD
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3.	ความต้านทานการหมุน	เป็นการทดสอบหาแรง

ต้านการหมุน	ในการทดสอบประกอบไปด้วย	

เครื่องมือทดสอบหาแรงต้านการหมุน	 และ	

เครื่องมือวัด

•	เครื่องทดสอบ

เครื่องทดสอบหาแรงต้านการหมุน มีการควบคุม
อณุหภมูห้ิองทดสอบ ต้องใช้ห้องแบบปิดทีส่ามารถควบคมุ
อุณหภูมิให้ได้ตามที่มาตรฐานก�าหนด เนื่องจากในส่วน
ของการหาแรงต้านการหมนุนัน้ อณุหภมูริอบข้างเป็นปัจจยั
ส�าคัญส่วนหนึ่งในการทดสอบ

•	เครื่องมือวัด

เครื่องมือวัด ประกอบไปด้วย เคร่ืองมือวัดแรง
ดันลมยาง 

•	วิธีการทดสอบ

เตรียมยางทดสอบติดตั้งเข้ากับวงล้อทดสอบตาม
ท่ีมาตรฐานหรือผู้ผลิตระบุ และปรับแรงดันลมยางตาม
มาตรฐานก�าหนด แล้วพกัตวัอย่างในห้องทดสอบ อย่างน้อย 
3 ชัว่โมง เพือ่ทดสอบประมวนผลหาค่าแรงต้านการหมุน

3.	Rolling	resistance	is	the	test	to	find	

the	resistance	force.	The	test	needs	rolling	

resistance	tester	and	measurement	tools.

•	Measurement	tools

The measurement tools for rolling resistance test 

requires resistance tester and closed and temperature-

controlled room as specified by standard because 

temperature is a key factor for testing. 

•	Measurement	tools

A set of measurement tool consists of air tire 

pressure gauge

•	Testing	method

Install test tire on wheel tester as set by standard 

or specified by manufacturer. Adjust air tire pressure 

according to standard and rest it in the lab at least 3 

hours before evaluating the value of rolling resistance 

coefficient.

รูป	เครื่องทดสอบหาแรงต้านการหมุน
Picture of Rolling resistance tester

เครื่องมือวัดแรงดันลมยาง
Air	Tire	Pressure	Gauge

	รูป	การทดสอบหาค่าแรงต้านการหมุน
Picture of Rolling resistance test
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•	ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบมหีน่วยเป็น นวิตนัต่อกโิลนวิตนั (N/kN) ซึง่ในมาตรฐาน
จะมีการก�าหนดเกณฑ์ไว้ตามตาราง ดังนี้ 

ขั้นที่	1

ชนิดยาง สัมประสิทธิ์แรงต้านการหมุน	(N/kN)

C1 12.0

C2 10.5

C3 8.0

ขั้นที่	2

ชนิดยาง สัมประสิทธิ์แรงต้านการหมุน	(N/kN))

C1 10.5

C2 9.0

C3 6.5

สรุป

มาตรฐาน 2721 - 2560 เป็นมาตรฐานทีส่ามารถช่วยให้ผู้บรโิภคมโีอกาส
เลอืกหรอืตดัสนิใช้ยางรถยนต์ตามคณุภาพ ดงัผลทดสอบทัง้ 3 การทดสอบ คือ 

1.	เสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน เป็นการทดสอบเสียงดัง
จากยางเมื่อการขับขี่บนพื้นถนน ถ้าตัวเลขผลทดสอบ (เดซิเบล)

ค่าตัวเลขสูง หมายถึง ยางมีเสียงดัง
ค่าตัวเลขต�่า หมายถึง ยางเกิดเสียงน้อย

2.	การยดึเกาะบนพืน้ถนนเปียก เป็นการทดสอบถงึประสิทธภิาพ/
ระยะในการเบรกของยางในถนนเปียก รวมไปถึงการยึดเกาะบนถนน 
ถ้าตัวเลขผลทดสอบ (จี) 

ค่าตัวเลขสูงกว่าเกณฑ์ หมายถึง ยางมีการยึดเกาะดี 
ค่าตัวเลขต�่ากว่าเกณฑ์ หมายถึง ยางมีการยึดเกาะไม่ดี 

3.	ความต้านทานการหมุน เป็นการทดสอบที่ท�าให้ทราบถึง
การยดึเกาะบนถนน และสามารถบอกถงึอตัราการประหยดัน�า้มนัของรถยนต์ 
ที่ใช้ยางเป็นตัวหมุน ถ้าตัวเลขผลทดสอบ (นิวตัน/กิโลนิวตัน) 

ค่าตัวเลขสูง หมายถึง ยางมีการยึดเกาะดี แต่เครื่องยนต์ต้องใช้
ก�าลังในการออกตัวเพิ่มขึ้นท�าให้เกิดอาการใช้น�้ามันมาก

ค่าตวัเลขต�า่ หมายถึง ยางมีการยดึเกาะไม่ด ี แต่เคร่ืองยนต์ต้องใช้
ก�าลงัในการออกตัวน้อยท�าให้เกิดอาการใช้น�้ามันน้อย 

ทัง้น้ี การทดสอบทัง้ 3 วิธีนัน้ จะเป็นตวัเลือกให้ผู้บริโภคมีความมัน่ใจ
และข้อมูลเพิ่มขึ้น ในการตัดสินใจเลือกใช้ยางอย่างมีประสิทธิภาพตาม
ความต้องการ

•	Testing	result

The result of testing is shown in unit of N/kN which is specified in 

standard as shown below tables

Level	1

Type of Tire Rolling	resistance	coefficient	(N/kN)

C1 12.0

C2 10.5

C3 8.0

Level	2

Type of Tire Rolling	resistance	coefficient	(N/kN)

C1 10.5

C2 9.0

C3 6.5

Conclusion	

TISI 2721 – 2560 is a standard that assists decision making of 

consumer from results of those 3 tests.

1.	Rolling	sound	emission	: It is to test the rolling sound of tire 

that emits while driving on road surface. If value of dB is high, it means 

tire emits loud noise. On the other hand, if value of dB is low, it means 

tire emits lower noise.

2.	Adhesion	on	wet	surface	: It is to test efficiency or braking 

distance of tire on the wet surface; including, adhesion of tire. If value 

of G is above stated standard, it refers to good grip of tire. Whereas, 

lower value of G refers to poor adhesion.

3.	Rolling	resistance	: It is to test the tire’s adhesion on surface 

and fuel consumption rate of vehicle that uses tire for rolling. If value of 

N/kN is high, this means tire has a good grip. Nevertheless, engine 

needs more power and consume more fuel. If value of N/kN is low, this 

means poor adhesion of tire but engine uses lesser power and fuel. 

Those 3 tests assure consumer for making a decision with 

more information to choose tire, efficiently. 

TESTING STANDARD
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เมื่อกล่าวถึงคำ�ว่ากลยุทธ์ก็ต้องท�คำวามเข้าใจก่อนว่า “กลยุทธ์” คืำออะไร 

กลยทุธ์ คอื วธีิด�าเนนิการส่ิงใดสิง่หนึง่เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายทีว่างไว้ การวางแผนงานสู่การปฏบิติัเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความเป็นไปได้ที่เหมาะสม หรือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ SWOT Analysis ซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อประกอบ
การวางแผนการใช้วิธีการ และทรัพยากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

What is the meaning of strategy?

Strategy is action(s) that is(are) performed to reach goal. It is the planning to perform and accomplish goal with 

environment analysis, possibility or by applying SWOT Analysis (Strength-Weakness-Opportunity-Threat) under specific 

period in order to plan for the right approach and utilizing resource which eventually lead us to the ultimate goal. 

By Mr. Sekpornsawan Boonpetch
Freelance
Business Development &
Human Resource Development Advisor

Strategy of

(for living)

กลยุทธ์ในการท� งาน (การใช้ชีวิต)

Train the Trainer
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TRAIN THE TRAINER

ความหมายที่ง่ายที่สุดของค�าว่า “กลยุทธ์” 
คือแผนการปฏิบัติท่ีรวบรวมความพยายามทั้ง
หลายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในยุคปัจจุบันจะ
เป็นการเท่ียงตรงมากกว่า หากพจิารณาว่า Strategy 
คือขบวนการตัดสินใจอันซับซ้อน ซึ่งเชื่อมโยง
วัตถปุระสงค์ หรอืจุดมุง่หมายสดุท้าย (Ends) เข้ากบั 
วิถีหรือ หนทาง (Ways) และวิธีการ หรือเครื่องมือ 
(Means) ในอันที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น

เพราะฉะน้ัน กลยุทธ์ในการท�างาน หรือ
การใช้ชีวิตจะหมายถึง แผนการปฏิบัติงานหรือ
แผนการใช้ชีวิตที่รวมความพยายามท้ังหลาย
ท�าให้เกิดผลส�าเร็จท่ีดี ท่ีถูกต้องตามเป้าหมาย 
ทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน

“เป้าหมาย” หลายครั้งที่ผมไปบรรยายใน
บรษิทัต่างๆ ผมถามผูเ้ข้าอบรมว่า คณุมีเป้าหมาย
ในชีวิตหรือไม่? ส่วนใหญ่ที่พบมักไม่มีเป้าหมาย
ในชีวิตท่ีชัดเจน ปล่อยให้ชีวิตด�าเนินไปตามเวลา
เรื่อยๆ ไม่มีแผนงานการด�าเนินชีวิต ไม่รู้ว่าเรา
ต้องการอะไรในอนาคต เพ่ืออะไร และต้องท�า
อย่างไรเพื่อให้เกิดความส�าเร็จตามเป้าหมาย 
ค�าตอบที่ได้รับ คือ

อยากรวย.... ค�าว่ารวยไม่ใช่เป้าหมายที่
ชัดเจน ต้องเป็นค�าว่าอยากมีเงินเก็บ
จ�านวนเท่าไหร่

อยากกลับบ้าน.... มีวันหยุด
หลายวันก็กลับซิ ไม่เห็นจะเป็น
เป้าหมายในการใช้ชีวิตเลย 
แต่ถ้าเป็นค�าว่า อยาก
กลับไปท�าธุรกิจด้าน
การเกษตรส่วนตัว
ที่ภูมิล�าเนา ก็
น่าจะได้

อยากมีความสุข...อันนี้กว้างไป อาจต้อง
มีเป้าหมายหลายอย่างที่ต้องส�าเร็จมารวมกันจึง
ท�าให้เกิดความสุข เป็นต้น

ฉะนั้นการวางแผนกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตคือ
การตอบ 3 ค�าถามส�าคัญ 

• ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน? 
• เราต้องการไปสู่ จุดไหน?
• เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร?

เนื่องจากคนเรานั้นเกิดมาด้วยต้นทุนชีวิตที่
ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการ INPUT 
แล้วเข้าสูก่าร PROCESS จงึได้ OUTPUT ทีแ่ตกต่างกัน 
บางคนมีความรู้ไม่มาก รายได้น้อยกว่าคนที่มี
ความรู้สูง การก�าหนดเป้าหมายเพื่อให้ได้ OUTPUT 
ที่เหมือนกัน ผู้ที่มีความรู้ไม่มากรายได้น้อย ย่อม
ต้องใส่ INPUT มากกว่าผู้ที่มีความรู้สูง คือ ความ
พยายามและมุง่มัน่ให้มากขึน้ เพ่ือสร้างความส�าเรจ็
ได้ OUTPUT ตามที่วางเป้าหมายไว้

วิธีก�าหนดเป้าหมายในการใช้ชีวิตคือ เมื่อ
คุณหมดโอกาสในการเป็นพนักงานแล้ว (เกษียณ) 
คุณต้องการชีวิตช่วงนั้นอย่างไร

The simplest meaning of “Strategy” is 
action plan that gathers all endeavors 

for success. Nowadays, it is more 

appropriate to consider strategy as a 

complicated decision process that 

connects objective (ends) to ways and 

method or means for accomplishment. 

Thus, strategy of working or living 

should mean operation plan or living plan that 

gathers all endeavors for accomplishment as 

set with both quality and efficiency, completely.

“Goal”, from my experience as a 

speaker, I usually ask my audience, “What 

is your goal of life?”. Most of them do 

not have any clear goal. Just let the 

life goes on. No life planning. Do not 

know what they want in the fu-

ture. What for? How to acquire 

that achievement? Here are 

their answers:

I want to be rich…Rich is 

unclear goal. It should be “I 

want to have xxx THB for my 

saving.

I want to go home…There are holidays 

that you can take your time off. This is no goal 

in life. If it is I want to go back home for doing my 

own business in agriculture, this is more practical. 

I want to be happy…This is not specific. 

You may need many goals to fulfill which lead to 

happiness. 

Thus, there are 3 needed answers for 3 

questions for planning the strategy of living

• Where are we now?
• Where do we want to go?
• How do we get there?
We were born with different luck; therefore, 

different results are from different inputs which 

are processed and produce outputs. Some with 

less knowledge earn low income while some with 

more knowledge earn higher one. To set a goal for 

the same output, one with less knowledge has 

to put more inputs than the other which are more 

endeavor and determination in order to obtain 

output as set. 

Setting the goal of life is when you are retired, 

“What do you want to do?”
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หรอืส�าหรบัผูท้ีไ่ม่ล�าบากในการใช้ชวีติอยูแ่ล้ว 
ลองนึกดูซิว่าคุณต้องการอะไร อยากท�าอะไรหรือ
อยากไปไหน ที่ยังไม่ได้ท�า ยังไม่ได้ไป ก�าหนด
ให้เป็นเป้าหมายทีช่ดัเจนให้ได้ว่า จะท�าอะไร เมือ่ไหร่ 
ใครเป็นผู้มีส่วนร่วมบ้าง การด�าเนินกิจกรรมนั้น
ทีไ่หน มวีธิกีารอย่างไร เพือ่ให้เป้าหมายน้ันส�าเร็จ

จะเห็นได้ว่าเมื่อเราก�าหนดเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนแล้วสิ่งที่ตามมา คือ แผนการด�าเนินการ 
เราต้องมีความเคร่งครัดในแผน มีวินัยในการ
ด�าเนินการอย่างเป็นระบบมีระเบียบ เพราะเมื่อ
เราก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว เปรียบเสมือน
เราจารึกเป้าหมายไว้ในหินผา ที่ส�าคัญต่อมา คือ 
การด�าเนินการตามแผน และส�าคัญที่สุด วันนี้
คุณท�าตามแผนที่ก�าหนดไว้เพ่ือเป้าหมายในชีวิต
ของคุณหรือยัง

“วันนี้คุณท�อะไรเพื่อความส�เร็จ
ตามเป้าหมายหรือยัง”
เมื่อคุณเป็นบุคคลที่มีเป้าหมายในการ

ด�าเนินชีวิตท่ีชัดเจน มีแผนที่รัดกุมและด�าเนิน
การตามแผนอย่างเคร่งครดัแล้ว แน่นอนทีส่ดุสิง่น้ัน
จะส่งผลให้เกิดกับการท�างานอย่างแน่นอน 
เพราะคุณจะเป็นบุคคลที่ท�างานอย่างเป็นระบบ 
มีเป้าหมายในการท�างานตามบทบาทหน้าที่ใน
ต�าแหน่งที่ได ้รับมอบหมายจากองค์กรอย่าง
ชัดเจน มีความมุ่งมั่น มานะพยายาม สร้างก�าลัง
ใจให้ตนเองและคนรอบข้าง เพื่อความส�าเร็จใน

เป้าหมายด้วยการวางแผนการด�าเนินการอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน สิ่งที่จะตามมา คือ ความส�าเร็จ 
และสิง่ทีม่าพร้อมกับความส�าเร็จ คือ ความปล้ืมใจ 
ความเป็นภาวะผู้น�า และความสุขนั่นเอง อย่าลืม
ตั้งเป้าหมายในชีวิต แล้วเป้าหมายในการท�างาน
ก็จะตามมา เพื่อความส�าเร็จและความสุขในการ
ท�างานและการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

For one who has pleasant living, you 

should think about what do you want, what do 

you want to do, where do you want to go, etc. 

You set it as a clear goal to accomplish it: What 

do you want to do? When do you want to do? 

Who is your companion? Where is the activity 

held? How it is done? 

After setting a clear goal, the next step 

is an action plan. You have to strict to the plan 

and have discipline to perform it, systematically 

and orderly. The goal you set is like the engraving 

on the rock. It is clear and you perform it as 

planned. My question to you is

“Have you done anything to 
accomplish your goal, yet?”

Once you are a person who have clear 

goal of living with discreet plan and follow the 

plan, strictly, you will work; systematically. With 

this goal, you play your role and perform task as 

assigned from organization with determination, 

endeavor and having morale for self and others 

to fulfill the goal from step by step of action. As 

a result, the accomplishment will come to you and 

leads you to rapture, leadership and happiness. 

Do not ignore to set your goal of life because 

goal of work wil l follow before acquiring 

accomplishment, happiness of working and 

spending life, sustainably. 
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ประเด็นสำ�คัญ
• สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็น

ชอบร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) แล้วอย่างเป็นทางการซึง่จะเป็นส่วนเตมิเตม็
ที่ส�คัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
ภาคเอกชนในการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะยาว
จากการให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีแก่นักลงทุน
เพิ่มเติม หรือการออกใบอนุญาตต่างๆ ที่รวดเร็ว
มากขึ้น นอกเหนือจากความพยายามของภาครัฐ
ในการส่งเสริมการลงทุนใน EEC ผ่านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิทธิประโยชน์ทางภาษี

• หากพิจารณาถึงการลงทุนภาคเอกชน
ในแถบพื้นท่ี EEC นักลงทุนต่างชาตินับได้ว่าเป็น
ผู้เล่นส�คัญ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกจัดอยู่ใน
อุตสาหกรรม First S-Curve ดังนั้น ศูนย์วิจัย
กสิกรไทยมองว่า ในระยะสั้น-กลาง ความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนต่างชาติท่ีเพิ่มขึ้นมีส ่วนช่วยให้
ทิศทางการลงทุนจากต่างประเทศในพื้นที่ EEC 
เร่งตัวขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่มี
ศักยภาพในการต่อยอด (First S-Curve) ไม่ว่า
จะเป็นยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสุขภาพ ซึ่งอาจ
ส่งผลดีต่อมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
จากต่างประเทศโดยรวมให้ขยายตัวขึ้นจากราว 

283,000 ล้านบาทต่อปีในปี 2560 ไปเป็น 
400,000 ล้านบาทภายใน ปี 2565

• ทัง้นี ้นกัลงทนุหลกัในพืน้ที ่EEC คาดว่า
จะยงัคงเป็นนกัลงทุนญีปุ่น่ แต่อาจจะเหน็โครงการ
ลงทนุมลูค่าสงูเพิม่ขึน้จากนกัลงทนุจนี สหรฐัฯ และ
สหภาพยุโรป เพื่อมาขับเคลื่อนการพัฒนา EEC 
ในระยะข้างหน้า

• มองไปในระยะยาว การพัฒนาอตุสาหกรรม 
New S-Curve บางประเภทท่ีใช้นวตักรรมเข้มข้น
อาจเผชิญความท้าทายจากความพร้อมทางด้าน
นวัตกรรมของไทยที่แข่งขันได้ยากขึ้น ซึ่งคงต้อง
อาศัยการบูรณาการความร่วมมือของหลายฝ่าย
อย่างจรงิจงั ควบคูไ่ปกบัแนวคดิการจัดตัง้ EECi 
และ EECd ในพื้นที่ EEC เพื่อความยั่งยืนของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

Main points
• The National Legislative Assembly 

(NLA) approved the draft of Eastern Economic 
Corridor (EEC) act which fulfills the assurance 
of private investor for mega investment in the 
long-term as a consequence from receiving 
additional non-monetary privileges; including, 
faster process of issuing license along with 
additional investments in infrastructure and 
tax privilege from the government. 

• Foreign investor is considered a key 
player in EEC; especially, in automotive, electric 
appliance and electronics industries which 
are in the First S-Curve. As a result, Kasikorn 
Research Center foresees that the increasing 
of foreign investor’s assurance will accelerate 
foreign investment in EEC in short and mid-terms; 
particularly, industries in the First S-Curve that 
can be developed (future vehicle, SMART 
electronics and quality & health tourism). 
This is a potential to increase value of applying 
investment promotion from foreign investor 
from 0.283 trillion THB in 2017 to 0.4 trillion 
THB within 2022. 

• It is expected that the major investor 
in EEC will be Japanese. Nevertheless, we 
may see more high value project investments 
from China, USA and EU which will develop 
and move EEC forwards. 

• In the long-term, New S-Curve 
development in some industries with intense 
innovation may be challenged from Thailand’s 
readiness of innovation that is facing difficulty 
in competitiveness. Thus, integrated collaboration 
from relevant parties is seriously needed together 
with the concept of EECi and EECd establishment 
in EEC area for sustainability of future industry 
development.

THE ORIGINATE 
OF ECC
จุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของ EEC:
ตัวแปรส�คัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งอนาคตของไทย

MAJOR FACTORS TO SUPPORT FUTURE 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THAILAND

Auto Discuss
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สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) ได้พจิารณา
ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) แล้วอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 
9 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งการผ่านร่างกฎหมาย
ฉบับนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นท่ีส�าคัญในการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนภาคเอกชนท้ังจาก
ในประเทศและต่างประเทศในการเลือกเข้ามา
ลงทุนพัฒนาและขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายของไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand 4.0) ในระยะ 
20 ปี (2560-2579) อันจะมีส่วนช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และ
สามารถน�าพาประเทศไทยให้ก้าวสู่ประเทศ
รายได้สูงในอนาคต

เจาะร่าง พ.ร.บ EEC ฉบับล่าสุำด 
ช่วยเสำรมิสำร้างความมัน่ใจในการ
ลงทุนขนาดใหญ่ในระยะยาว

โครงการน�าร่องระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ซึง่ครอบคลมุจังหวดัฉะเชงิเทรา 
ชลบุรีและระยองน้ัน มีศักยภาพในการต่อยอด
อตุสาหกรรมแห่งอนาคตอยู่แล้ว อันเนือ่งมาจาก
ความพร้อมของพื้นที่ดังกล่าวเองที่ได้อานิสงส์
มาจากการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 
หรอื Eastern Sea Board Development Program 
(ESB) มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 35 ปีจนส่งผล
ให้พืน้ที ่ESB ดงักล่าวเป็นฐานการผลติอตุสาหกรรม

ที่ส�าคัญของไทยอย่าง อุตสาหกรรมยานยนต์ 
โดยเฉพาะการผลติชิน้ส่วนประกอบ อตุสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่
สามารถต่อยอดการลงทุนต่อเป็นคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าพื้นที่อื่นของประเทศ อีกทั้งยังมีระบบ
โครงข่าย โลจิสติกส์และการขนส่งที่สามารถ
เชือ่มต่อการขนส่งทางเรอื ทางบก ทางราง และ
ทางอากาศได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการ
เหน็ชอบหลกัการโครงการ EEC ในช่วงกลางปี 2559 
เป็นต้นมา สัดส่วนการขอรับการส่งเสริมการลงทนุ
ผ่านส�านกัคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 
ของนกัลงทนุต่างชาตใินพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมเป้าหมาย
ในจังหวัดชลบุรีและระยองได้ปรับเพ่ิมขึ้นจาก
ราวร้อยละ 45 ของยอดขอรับการส่งเสริมการลงทนุ
รวมในปี 2558 มาอยู่ที่ราวร้อยละ 60 ในช่วง 2 
ปีทีผ่่านมา แสดงให้เหน็ว่านกัลงทนุยังคงเลอืกลงทุน
ในภาคตะวันออกมากกว่าพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะ
ในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่มีอยู่มากในภาค
ตะวันออก

ภาครัฐเองก็ได้มีความพยายามส่งเสริม
การลงทนุในพ้ืนที ่EEC เพ่ือให้การพัฒนาอตุสาหกรรม
เป้าหมายในพ้ืนที ่EEC สัมฤทธิผ์ลมาอย่างต่อเน่ือง 
ไม่ว่าจะเป็น การเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ
การขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 
3 ท่าอากาศยาน โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา โครงการพัฒนาท่าเรือแหลม

ฉบังและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือ
การให้แรงจูงใจผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ของ BOI เพิ่มเติม 
ผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก และ พ.ร.บ. ส่งเสรมิ
การลงทนุ ฉบบัปรบัปรงุแก้ไข พ.ศ. 2560 ซึง่เน้น
การลงทนุในอตุสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยเีป้าหมาย 
(Core technologies) อนัจะตอบโจทย์การลงทนุ
ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตบนพื้นที่ EEC

The NLA approved the draft of Eastern 

Economic Corridor (EEC) act on February 9th, 

2018. This is an important starting point to 

build assurance to private investor from both 

domestic and international in order to have 

investment and drive those 10 target industries 

of Thailand under strategic development 

policy, Thailand 4.0, within 20 years (2017-

2037) that will increase competitiveness and 

move Thailand forwards to high income country. 

Taking an in-depth look at 
EEC Revision Act to assure 
mega investment in the 
long-term

The EEC project that covers Chachoengsao, 

Chonburi and Rayong has competency to extend 

industry to the future because of readiness in 

those provinces from Eastern Sea Board 

Development Program (ESB) that has been 

operated for over 35 years. As a result, areas 

in ESB are the key production bases of Thailand. 

These include automotive industry; especially, 

auto parts production, electronics industry 

and petrochemical industry that are able to 

further investment into cluster industry of the 

future with more efficient than other zones of 

Thailand. Additionally, this area has advantages 

in network system, logistics and transportation 

that connect to sea freight, inland, rail and 

airfreight, perfectly. According to the approval 

of EEC in 2016, the ratio of foreign investor in 

target industry area in Choburi and Rayong 

has been increased 60% of total investment 

promotion application through BOI from 45% 

in 2015. Throughout 2 years, it indicates that 

eastern zone; especially, industrial estates 

that are located in this zone, attracts more 

investors than others. 

The government has tried to promote 

investment in EEC to continue enhance target 

industry in that area. This includes building 

infrastructure to support the expansion of 

trade, investment and tourism; for example, 

high-speed train project to connect 3 airports, 

U-Tapao International Airport development, 

Laemchabang and Maptaphuport Ports 

development, tax privilege and additional 

privileges from BOI through Investment 

Promotion in EEC Measure and Investment 

Promotion Act and Revision 2560 (emphasizes 

on investment in core technologies) that fulfill 

the investment in industry of the future in EEC 

area.
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ทั้งน้ีร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
ที่เพิ่งพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้นนับได้ว่าเป็น
ส่วนเติมเต็มส�าคัญอีกประการในการสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ
ตัดสินใจเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
บนพื้นที่ EEC โดยภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าวนั้นได้
ให้สิทธปิระโยชน์ท่ีไม่ใช่ภาษแีก่นกัลงทนุเพิม่เตมิ 
อาทิ การต่ออายุการเช่าที่ดินเพิ่มได้สูงสุด 99 ปี 
การปรับปรุงเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์บริหารเงิน 
หรือการออกใบอนุญาตต่างๆ ที่รวดเร็วมากขึ้น 
อาทิ การจดัสรรท่ีดนิ การจดัท�ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และสุขภาพ (EHIA) หรือ 
แม้กระทั่งการให้สัมปทานต่างๆ1 อย่างไรก็ดี 

ทางการไทยควรจะยึดมั่นต่อการรักษาสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งอนาคตใน
ระยะเร่งด่วนกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเดิมของผู้ประกอบการ
ไทยในระยะยาว

คาดมูลค่าการขอรับการสำ่งเสำริม
การลงทุนจากต่างประเทศรวม
ของไทยแตะ 400,000 ล้านบาท
ต่อปีภายในปี 2565 จากแรงกระตุน้
การลงทุนผ่าน พ.ร.บ. EEC

The draft of EEC development act which 

has been recently approved will support both 

Thai and foreign operators to have investment 

in target industry in EEC. The act provides 

more non-tax privileges to investor; for example, 

extend period of land rental for 99 years as 

maximum, revise condition of establishing 

financial management center, issue permission 

faster (allocate land, summary report of EIA 

and EHIA), offer concession1. However, Thailand 

must stand for the balance among acceleration 

of economic development, environmental 

impact and existing supply chain development 

of Thai operator in long-term. 

It is forecasted that both Thai 
and foreign operator will apply 
for investment promotion by 
value at 400,000 MTHB per year 
in 2022 from investment 
through EEC act.

สิทธิ
ประโยชน์

BOI (พรบ. ส่งเสริมการลงทุน
ฉบับเดิมและแก้ไข)

BOI++	(พรบ.	เพิ่มขีดความสามารถ	
ทางการแข่งขัน)

EEC
(มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่	EEC)

สิทธิ
ประโยชน์
หลัก

Sector-based (B2-A1)
• ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุดไม่เกิน 

8 ปี

• หักเงินลงทุนไม่เกิน 70% ของเงินท่ี
ลงทุนแล้วจากกำาไรสุทธิภายใน 10 ปี

• ยกเว้นอากร เคร่ืองจักรและวัตถุดิบ

• สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี อาทิ 
การนำาเข้าผู้ชำานาญการต่างชาติ

• Technology-based (ฉบับปรับปรุง) 
ยกเว้นภาษีนิติบุคคล 10 ปี Merit 
ตามจำานวนเงินลงทุน 1-3 ปี (ไม่
จำากัดวงเงิน)

ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 
กลุ่มใหญ่ ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-
technology) นาโนเทคโนโลยี (Nano-
technology) เทคโนโลย ีว ัสด ุข ั ้นส ูง 
(Advanced materials technology) และ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology)
• ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุด 15 ปี สำาหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

• กองทุน 10,000 ล้านบาท (Grant) สนับสนุน 
การลงทุน การวิจัยและพัฒนา (R&D) 
การส่งเสริมนวัตกรรมหรือการพัฒนา
บุคลากรเฉพาะด้าน

• สิทธิประโยชน์อื่นตาม พ.ร.บ. BOI

สิทธิประโยชน์ตาม พร.บ. BOI และ พ.ร.บ. เพิ่มขีดฯ หากลงทุนใน 
Strategic Investment (ยกเว้น CIT สูงสุด 15 ปี Grant)
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมใน EEC:
เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ เช่น เมืองการบิน (13 ปี)
• ยกเว้นภาษีนิติบุคคลรวมเป็น 8 ปี

• ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 50 เพิ่มอีก 5 ปี

เขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย (สูงสุด 13 ปี)
• ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 50 เพ่ิมอีก 5 ปี จากเกณ์ปกติท่ีได้รับ (B2-A1)

เขตพื้นที่อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC (สูงสุด 11 ปี)
ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 50 เพ่ิมอีก 3 ปี จากเกณ์ปกติท่ีได้รับ (B2-A1)
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 17 สำาหรับผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญ 
หรือนักวิจัย

ที่มา: BOI และ EECO รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Privileges BOI (Investment Promotion
Act and Revision)

BOI ++
(Enhancement of Competitiveness Act)

EEC
(Investment Promotion in EEC Measure)

Major 
privileges

Sector-based (B2-A1)
• Exempt corporate income tax 

for 8 years as maximum

•	Deduct	amount	of	investment	≤	
70% of net profit within 10 years

• Exempt duty of machinery and 
raw material

• Other privileges apart from tax; 
i.e., hiring expert from abroad

• Exempt corporate income tax 
for 10 years. Merit from total 
amount of investment for 1-3 
years (Unlimited credit)

Attract investment to 4 target 
industries which are: Biotechnology, 
Nanotechnology, Advanced materials 
technology and Digital technology
• Exempt corporate income tax for 

15 years as maximum for target 
industries

• 10.000 MTHB for fund (Grant) 
support the investment in R&D 
and promote innovation or human 
resou rce deve lopment for 
specific field

• Other privileges according to 
BOI Act

Privileges as specified in BOI Act and Enhancement Competitiveness 
Act, if invest in strategic investment (exempt CIT for 15 years as 
maximum)
Additional privileges in EEC:
Special activity promotion area such as Airport city (13 years)
• Exempt corporate income tax for 8 years

• Deduction of corporate income tax 50 for additional 5 years

Industrial promotion zone for target industry (13 years as maximum)
• Deduction of corporate income tax 50 for additional 5 years 

from normal rate (B2-A1)

Industrial zone in EEC (11 years as maximum)
Deduction of corporate income tax 50 for additional 3 years from 
normal rate (B2-A1)
Personal income tax rate is 17% for management, specialist or 
researcher

Source: BOI and EECO. Consolidated by Kasikorn Research Center

1 สิทธิประโยชน์ข้างต้นอ้างอิงจากร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ฉบับที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
1 Above privileges are referred from the draft of EEC Act (the completed version which was approved by Ad hoc Committee) 

ตารางสรุปมาตรการส่งเสริมการลงทุน	BOI	และมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่	EEC
(ฉบับเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้	1	ม.ค.	2561)

The Table of BOI’s Investment Promotion Act and Investment Promotion in EEC Measure
(Effective on January 1st, 2018)

AUTO DISCUSS
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ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. EEC ข้างต้นมีส่วนช่วย
ลดความไม่แน่นอนของกฏระเบียบการลงทุน
และเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนในการลงทุน
ขนาดใหญ่ในระยะยาวมากขึ้น เนื่องจากการ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิแห่งอนาคตใน EEC นัน้ ผู้เล่น
หลักที่แท้จริงจะมาจากการลงทุนภาคเอกชน 
โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่ เป ็นเจ ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นผู้ลงทุนส�าคัญ
ในพ้ืนที ่EEC อยูแ่ล้ว2 ซ่ึงนกัลงทนุญีปุ่่นนบัได้ว่า
เป็นนักลงทุนหลักในพื้นที่ (ราวร้อยละ 50 ของ
นักลงทุนต่างชาติใน EEC) โดยเน้นการลงทุน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ 
(การประกอบยานยนต์น่ังส่วนบคุคล และชิน้ส่วน
และอุปกรณ์เสริม) และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
รองลงมาเป็นนักลงทนุจีน (ร้อยละ 4.2) ทีเ่ร่ิมเหน็
สัญญาณการลงทุนที่มากขึ้น โดยเฉพาะการผลิต
เซลล์และแผงเซลล์พลังงานแสงอาทติย์ การผลิต
ชิ้นส่วนโลหะ การแปรรูปผลิตภัณ์จากยางพารา 
พลาสติกและผลิตภัณ์พลาสติก รวมถึงโรงแรม 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ภาพรวมการลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติใน EEC ส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรม 
First S-Curve อยู่แล้ว

ดังนั้น หากมองไปในระยะสั้น-กลาง 
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่เพิ่มขึ้นจาก
การตราและประกาศ พ.ร.บ. EEC จะยิง่มส่ีวนช่วย
ให้ทิศทางการลงทุนจากต่างประเทศในพื้นที่ 
EEC เร่งตวัขึน้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้ังเดมิ
ที่มีศักยภาพในการต่อยอดไปสู ่อุตสาหกรรม
แห่งอนาคตในพืน้ที ่EEC อยู่แล้ว (First S-Curve) 
เนื่องจากไทยมีความได้เปรียบเม่ือเทียบกับคู่

แข่งและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ง่ายกว่า และ
มีอุตสาหกรรมสนับสนนุ (Supporting industries) 
ในพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งได้แก่

• อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์สมยัใหม่ (Next-generation automotive) 
โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมท่ีใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid) และรถยนต์ไฟฟ้า
แบบผสมเสียบปล๊ัก (Plug-in Hybrid) ท่ีมศัีกยภาพ
ในการต่อยอดการผลิตของค่ายรถสัญชาติญ่ีปุ่น
และเยอรมนั รวมถงึค่ายรถสัญชาตจินีทีเ่ริม่แสดง
เจตจ�านงลงทุนใน EEC

• อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
ซึ่งไทยอยู่ในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการพัฒนา
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ของอาเซียน โดยอาจเน้นการออกแบบด้าน
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น อาทิ IC Design หรือ 
Embedded design ควบคู่ไปกับการผลิตชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใหม่ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
อัจฉริยะ (Smart home appliance) ที่สามารถ
ต่อยอดจากฐานการผลิตเครือ่งใช้ไฟฟ้าเดิมทีม่อียู่ 
หรอือปุกรณ์ส�าหรับสวมใส่ในยคุดจิทิลั (Wearable 
device โดยนกัลงทนุหลักคาดว่าจะมาจากญ่ีปุ่น 
จีน และสหรัฐฯ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ
และสุขภาพ โดยอาจเห็นกระแสการลงทุนที่เน้น
กลุม่นกัท่องเทีย่ว ก�าลังซือ้ สูง อาท ิธรุกิจเรือยอร์ช 
รวมไปถึงท ่าจอดเรือยอร ์ชและสิ่ งอ�านวย
ความสะดวก รวมทั้ง การลงทุนในธุรกิจท่อง

เทีย่วเชงิสุขภาพ (Medical tourism) ทีส่อดคล้อง
กับภาวะสังคมสูงวัยในหลายประเทศ ซ่ึงนักลงทุน
ที่มีศักยภาพคาดว่าจะมาจากจีนเพ่ือตอบโจทย์
กลุ่มนกัท่องเทีย่วชาวจนีในไทยทีม่รีาว 10 ล้านคน
ต่อปี

This draft of EEC act decreases 

uncertainty of investment’s regulations and 

increases assurance of investor for more 

mega investment in long-term. Driving future 

economy of EEC, the major player is private 

sector; particularly, foreign investors who own 

technology and innovation and they are already 

the key investors in EEC2. Japanese investor 

is majority in this area (approximately, 50% of 

total foreign investor). They focus on industry 

of automotive and auto parts (passenger car 

assembly, spare part and parts) and electronics 

component followed by Chinese investor 

(4.2%) that seems to have more investment; 

especially, cell production and solar cell, metal 

production, rubber product processing, plastic 

and plastic product and hotel. These indicate 

that most of foreign investors in EEC have already 

invested in industries in the First S-curve.

Thus, in the short-term and middle-term, 

the increasing assurance of foreign investor 

from EEC act will support and accelerate 

investment of foreign investor in EEC; 

especially, industries in the First S-Curve that 

have capability of development into the future 

industry in EEC. This is because Thailand has 

advantage over others and is able to further 

development easier as well as already has 

supporting industries in this area which 

consist of

• Next-generat ion automotive; 

particularly, Hybrid and Plug-in Hybrid that 

Japanese and German carmakers have 

capability to further production. Additionally, 

Chinese carmaker who is also interested to 

have investment in EEC. 

• For SMART electronics industry, 

Thailand is a development center of electric 

appliance and electronics industries of ASEAN. 

It focuses more on electronics design; i.e., IC 

Design or Embedded design along with the 

next generation of electronics part production 

that connects to internet network such as 

Smart home appliance. This is developed from 

the existing electronic appliance production. 

There is also wearable device of investors 

from Japan, China and the U.S.A.

For quality and medical tourism industries, 

a number of investments are heavily invested 

in tourists that have high purchasing power 

such as yacht industry, yacht marina and 

related facility industries. Medical tourism also 

conforms to aging society in many countries. It 

is forecasted that investors from China will 

have investment in this industry to support 

Chinese tourists who visit Thailand for 10 million 

persons per year.

2 มูลค่าการลงทุนของชาวต่างชาติสะสมทั้งหมดในแถบพื้นที่ EEC คิดเป็นกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในพื้นที่ (ข้อมูลจาก DBD “วิเคราะห์ธุรกิจในพื้นที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” ปี 2560)
2 The accumulated investment value of foreign investor in EEC area is 40% of the total investment in this area (Source by Department of Business Development : DBD – The business analysis of Eastern Economic Corridor : 2017)
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นอกจากน้ีอุตสาหกรรมภายใต้ New 
S-Curve บางประเภทก็สามารถพัฒนาต่อได้ใน 
EEC อย่าง อุตสาหกรรมอากาศยาน (การซ่อม
บารุงเคร่ืองบิน (MRO) และโลจิสติกส์ ซึ่งจาก
แนวโน้มดงักล่าวข้างต้น ศนูย์วจิยักสกิรไทยมองว่า 
การลงทุนในพ้ืนที่ EEC ที่เร่งขึ้นโดยเฉพาะใน
กลุม่อุตสาหกรรม First S-Curve จะมีส่วนช่วยให้
มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่าง
ประเทศขยายตัวจาก 283,000 ล้านบาทต่อปี 
ในปี 2560 ไปอยู่ที่ประมาณ 400,000 ล้านบาท 
ต่อปี ภายในปี 2565 และเพิ่มสัดส่วนการลงทุน
ของนักลงทนุต่างชาตใินพืน้ที ่EEC เป็นร้อยละ 65 

อย่างไรก็ด ีจากแนวโน้มการลงทนุท่ีเพ่ิมขึน้ 
ทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ ประกอบกับการ
เพิ่มขึ้นของแรงงานใน พื้นที่ย่อมน�ามาซึ่งความ
ต้องการใช้สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มากขึ้น 
โดยเฉพาะความต้องการใช้น�้าประปาและไฟฟ้า 
ส�าหรับอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค
ในพื้นที่จนอาจน�ามาซึ่ง ความท้าทายทางด้าน
อุปทานที่อาจไม่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของ
อุปสงค์ได้ ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมิน
เบื้องต้นว่า สาธารณูปโภคด้านน�้าประปานั้นถือ
เป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ทางภาครัฐต้องเร่ง
จัดการ เนื่องจากปริมาณแหล่งน�้าดิบในพ้ืนที่ 

3 จังหวัด (Water supply)3 อาจเริ่มไม่สามารถ
รองรับอุปสงค์น�้าประปาที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2562 
เป็นต้นไป ขณะทีค่วามสามารถจ่ายไฟของ กฟภ. 
ในปัจจุบัน (Electricity supply)4 น่าจะยังคง
รองรบัความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที ่EEC ได้ถงึ
แค่ราวปี 2570 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า

Moreover, some industries in New 

S-Curve can be further developed in EEC 

such as aviation industry (Maintenance, Repair, 

and Overhaul : MRO) and logistics. From this 

tendency, Kasikorn Research Center foresees 

that the investment in EEC will be accelerated; 

especially, industries in First S-Curve. This 

and will generate more value of application of 

investment promotion from foreigner from 

283,000 MTHB per year in 2017 to 400,000 

MTHB per year in 2022. As a result, the ratio 

of foreign investor will be 65% in EEC.

The tendency of increasing investment 

from both government and private sectors 

together with increasing of workforce lead to 

higher consumption of public utility; especially, 

demand of water supply and electricity for 

industry and regular usage. Nevertheless, this 

may cause supply shortage. Kasikorn Research 

Center estimates that water supply3 is 

necessary and it is priority for the government 

to manage because amount of untreated water 

in those 3 provinces may inadequate for demand 

that will be increased from 2019 onwards. 

Whereas electric supply distributed by 

Provincial Electricity Authority (PEA)4 can 

fulfill the need of electricity in EEC only until 

2027 or the next 10 years.

3 จากอ่างเก็บน�้าของกรมชลประทาน อ่างเก็บน�้าของ กปภ. และพัฒนาทรัพยากรน�า้ ภาคตะวันออก (East Water)
4 ประเมินจากการที่มีความต้องการไฟฟ้าที่รับไฟระบบ 22 เควี จาก กฟภ. ในพืน้ ที่ EEC ของสถานีไฟฟ้าย่อย
3 From reservoirs of Royal Irrigation Department (RID), Provincial Waterworks Authority (PWA) and water supply development in the East (East Water)
4 Evaluation from demand of electricity that obtains 22 kV from Provincial Electricity Authority (PEA) in EEC area by distribution sub-transmission.

คาดปี	2565	ยอดขอรับ	BOI	จากต่างชาติแตะ	4	แสนล้านบาท
In 2022, the application of BOI privilege from foreign

investor will reach 400 billion baht
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Source: BOI. Calculated and forecasted by Kasikorn Research Center

การประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าและน้�าประปาในพื้นที่	EEC
The estimation of electric and water consumption in EEC

Estimated the demand of electricity in EEC (MW)
Total amount of electricity production in 2017
(excluded distribution in Bangkok and Metropolitan area)

Estimated the demand of water in EEC (m3)
Total amount of untreated water in 2015 (m3)
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อย ่างไรก็ดี ในระยะยาวการพัฒนา
อตุสาหกรรม New S-Curve บางประเภทในไทยที่
ใช้นวัตกรรมเข้มข้นอย่างอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
เพือ่การอตุสาหกรรม (Robotics) หรอือตุสาหกรรม

ดจิทิลัและ Internet of Things (IoT) หรือแม้กระทัง่
การพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนแห่งอนาคตที่
มีความซับซ ้อนและใช ้ เทคโนโลยีระดับสูง 
(Hightech supporting industry) อาจประสบ

ความท้าทายได้ บนข้อเท็จจริงท่ีว่า ศักยภาพ
และความพร้อมทางด้านนวัตกรรมของไทยอยู่
ในระดับที่เริ่มแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านใน
อาเซียนได้ยากขึ้นดังจะเห็นได้จาก The Global 
Innovation Index ปี 2560 (GII 2017) ทีเ่วยีดนาม
แซงไทยขึน้ไปอยูใ่นอันดบัที ่3 ของอาเซียนรองจาก
สิงคโปร์และมาเลเซีย หรือแม้แต่ The Global 
Competitiveness Index (GCI) ปี 2560-2561 
ในด้านนวัตกรรมท่ีไทยเป็นรองสิงคโปร์ มาเลเซยี
และอนิโดนเีซยี ขณะทีเ่วยีดนามก�าลังตีตืน้ ข้ึนมา
จนอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนของ
นักลงทุนในอุตสาหกรรมข้างต้นในประเทศไทย

However, in long-term, the development 

of some industries in New S-Curve with intense 

innovation such as Robotics, digital, Internet 

of Things (IoT) and high-tech supporting 

industries may face challenge in matters of fact 

that capability and readiness of Thai innovation 

are facing the difficulty of competition with 

neighbor countries in ASEAN as seen from 

the Global Innovation Index 2017 (GII 2017). 

Vietnam competes Thailand and is ranked the 

3rd after Singapore and Malaysia. Moreover, 

the Global Competitiveness Index 2017-2018 

(GCI) indicates that Thailand is after Singapore, 

Malaysia and Indonesia in innovation and now 

Vietnam is overtaking Thailand which will 

impact to the decision of investor for having 

investment in those industries in Thailand.

ในระยะยาวการลงทุนในอุตสาหกรรม	New	S-Curve	ที่ใช้นวัตกรรมเข้มข้นนับเป็น
ความท้าทายของไทย	โดยอาจต้องจับตาแผนพัฒนาโครงการย่อย	EECi	และ	EECd

ไทยเริ่มแข่งขันได้ยากขึ้นในเรื่องความพร้อมด้านนวัตกรรม

In the long-term, investment in New S-Curve industry with intense innovation will be 
the challenge for Thailand. Need to have an eye on sub-project development 

plan EECi and EECd
Thailand’s competitiveness starts to struggle in term of innovation 
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นอกจากนี ้นโยบายจงูใจการลงทนุในด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐยังคงเน้น
มาตรการทางด้านภาษเีป็นหลัก5 ซึง่อาจไม่ได้เป็น
แรงจูงใจมากพอส�าหรับการลงทุนของเอกชน 
เนื่องจากหลายอุตสาหกรรมใน New S-Curve 
นั้นเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศซึ่งท�าให้
ต้นทุนการลงทุนอาจสูงกว่าโครงการอื่นๆ ซึ่ง
มาตรการทางภาษอีย่างเดยีวอาจไม่ส่งผลให้เกดิ
ผลลพัธ์ในเชงิปฏบิติัได้อย่างแท้จรงิ อนัเป็นผลจาก
ความไม่แน่นอนที่สูงของผลลัพธ์จากการลงทุน

ดงัน้ันทางการไทยจึงได้ริเร่ิมโครงการย่อย
ภายใต้ EEC อีก 2 โครงการในปี 2560 ที่ผ่านมา 
เพื่อช่วยยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพของ
ไทยในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R&D) อุตสาหกรรมขั้นสูงได้
ด้วยตนเองและลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมจากต่างประเทศซ่ึงมต้ีนทนุทีค่่อนข้างสงู 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับประเทศไทย
ในการก้าวเข้าสูป่ระเทศรายได้สงูได้อย่างแท้จริง 
โดย 2 โครงการย่อยดังกล่าว ประกอบด้วย

• เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor of 
innovation: EECi) ในจงัหวัดระยองทีเ่น้นการวิจยั
นวตักรรม 3 ประเภทหลัก ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรม 
Automotive Robotic (ARIpolis) ส�าหรบัต่อยอด
อุตสาหกรรมดั้งเดิม นวัตกรรม Biopolis ซึ่ง 
เป็นรากฐานของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และ 
Space Krenovapolis ส�าหรบัการบรหิารจดัการ
อุตสาหกรรมในภาพรวม

• เขตส่งเสรมิอตุสาหกรรมและนวตักรรม
ดจิิทัล (Eastern Economic Corridor of digital: 
EECd) ในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งเน้นเรื่องการวิจัย
อวกาศและอุตสาหกรรมดิจิทัล

Furthermore, the policy that attract 

investment in technology and innovation of 

the government still emphasizes on tax measure, 

mainly, which may inadequate to attract 

investment from private investor because 

several industries in New S-Curve are new for 

Thailand and need higher investment. Only tax 

measure is unable to reach the goal because 

of the high uncertainty result from investment.

Thus, Thailand has initiated 2 sub-

projects under EEC in 2017 to enhance and 

increase capacity of Thailand in Research 

and Development (R&D) of advanced industry 

and decrease the need of technology and 

innovation from abroad which costs a lot. 

These are key factors for Thailand to step 

forwards to high income country. 2 sub-project 

are

• Eastern Economic Corr idor of 

innovation (EECi) in Rayong focuses on 

research of 3 main innovations which consist 

of Automotive Robotic (ARIpolis) to further 

the existing industry, Biopolis (the fundamental 

of new industry) and Space Krenovapolis for 

overall industrial management 

• Eastern Economic Corridor of digital 

(EECd) in Chonburi emphasizes on space 

research and digital industry

5 โครงการลงทนุในอตุสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยเีป้าหมาย (Core technologies) ผ่านมาตรการพฒันาขดีความสามารถด้านเทคโนโลยี (Technology-based incentive) มีโอกาสท่ีจะได้รบัการยกเว้นภาษเีงนิได้นติบุิคคลสงูสดุถึง 13 ปี 
(การยกเว้น CIT 10 ปี และ Merit base เพิ่มอีก 1-3 ปี ตามมูลค่าเงินลงทุน) 

5 Investment project in industry with core technologies that passes Technology-based incentive measure has opportunity to receive tax exempt for corporate income tax up to 13 years as maximum (the exempt 
CIT for 10 years and Merit base for additional 1-3 years which is calculated by investment value).
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ศนูย์วจิยักสำกิรไทยมองว่า การจะดงึดดูการลงทนุ
ในโครงการย่อย EECi และ EECd ให้ประสำบ
ความสำ�าเร็จได ้นั้น ต ้องเป ็นการบูรณาการ
ความร่วมมือของหลายฝ่ายอย่างจริงจัง โดย
ภาครัฐควรสำนับสำนุนมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่ม
เตมิและช่วยประคบัประคองการพฒันาอุตสำาหกรรม
แห่งอนาคตอย่างเป็นระบบ อาทิ

การริเริ่มโครงการน�าร่องด้านการผลิต
อัจฉริยะในอุตสาหกรรมตัวอย่างของไทย 
หรือการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่บริษัทที่
ท�า R&D ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนเริ่มต้นที่แตก
ต ่าง กันออกไปตามความยากง ่ายของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Cash 
layout) โดยอาจให้เป็นสดัส่วนของจ�านวนเงนิ
ลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาในแต่ละปี 
หรอืการให้ความช่วยเหลอืทางด้านการเข้าถงึ
แหล่งเงินทุน (Access to capital) โดยต้อง
ระบุช ่วงเวลาที่สนับสนุนพร้อมผลลัพธ์ที่
คาดหวัง และต้องติดตามความคืบหน้าเป็น
ระยะเพือ่ประเมนิความเป็นไปได้ของโครงการ
ลงทุน

ส่วนภาคเอกชนเองอาจปรับตัวด้วย
การร ่วมลงทุนกับนักลงทุนต ่างชาติที่มี
ศักยภาพในการผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยี
ซับซ้อน อาทิ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับ Smart electronics ที่สามารถปรับ
ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนได้ด้วย
ตัวเอง (Autonomous vehicle) หรือแม้แต่
อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
การแปรรปูอาหารในส่วนของ Smart farming 
และ Nutrition test machine พร้อมเรียนรู้
การรับและต่อยอดเทคโนโลยีควบคู ่กันไป 
(Technology transfer) เพื่อความยั่งยืนของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและ
สามารถ น�ามาประยุกต์เป็นเทคโนโลยีของ
ไทยได้อย่างแท้จริง

ขอบคุณแหล่งที่มา : ส�านักงานเพื่อการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) 
https://www.eeco.or.th

To acquire investment in sub-project 

as EECi and EECd, Kasikorn Research Center 

points out that collaboration from many parties 

are needed. The government must offer more 

non-tax privilege measures and support future 

industry development, systematically, such as 

The initiation of navigate project in 

intelligent production of Thai industry or 

providing financial support to R&D company 

with different investment amount depended 

on difficulty of each target industry development 

(Cash layout) is considered by the proportion 

of investment in R&D in each year or assisting 

the access to capital with specifying period 

of support and expected result. Periodic 

follow-up for evaluation the feasibility of 

investment is needed.

Private sector can adjust by co-investment 

with foreign investor that has capability in 

production with complicated technology; for 

example, electronic parts for Smart electronics 

that can be used in many future industries; 

autonomous vehicle, agriculture industry and 

food processing industry (Smart farming and 

nutrition test machine) along with acquiring 

knowledge and technology transfer for sus-

tainability of future industry development and 

technology implementation. 

Source : Eastern Economic Corridor Office 
(EECO) https://www.eeco.or.th 
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Introduced in 1995, the ESP® Electronic Stability Program 
has increased road safety considerably, since it helps you 

Independent studies show that 80% of car accidents 
keep control of your vehicle in dangerous situations.

caused by skidding could be prevented if all cars were 
equipped with ESP®.

www.Bosch-ESP.com

Prevents skidding, saves lives. 
ESP® from Bosch.




