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 สวัสดีครับ ทานผูอานนิตยสาร Automotive 
Navigator ทุกทาน กอนจะหมดไตรมาสสุดทาย 
ของป 2562 น้ีไป สถาบันยานยนตไดนำเสนอ 
เน้ือหา เพ่ือประโยชน ในการวิเคราะหอุตสาหกรรม 
ยานยนต และขาวสารในแวดวงอุตสาหกรรม 
ยานยนตตาง ๆ ใหไดรับทราบโดยท่ัวกันเชนเคย

 สภาวะอุตสาหกรรมยานยนตในปน้ี เราได 
เร่ิมเห็นความเปล่ียนแปลงของวงการยานยนต 
มากขึ้น ทั้งทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่สงผลใหผู บริโภค ผูประกอบการ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมกันเสนอความคิดเห็นและ 
นโยบายการสนับสนุน เรื ่องยานยนตไฟฟา 
ในประเทศไทย ซึ่งการเติบโตอยางตอเนื่อง 
นับจากน้ี จะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต 
และชิ้นสวนใหเติบโตและเปนฐานการผลิต 
ยานยนตไฟฟาเพื่อสงออกตอไปอยางมั่นคง

 ถึงแมวาจากปจจัยตาง ๆ ทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ ที่อาจจะทำใหในไตรมาสที่ 
4/2562 ของประเทศไทยจะมีปริมาณผลิตที่ 
ลดลง ท้ังดานตลาดสงออกท่ีลดลง จากสภาวะ 
เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลงจากสงครามการคา 
แตยังมีตลาดภายในประเทศที่อาจจะชวย 
กระตุนเศรษฐกิจ จากการเปดตัวรถยนตรุนใหม 
มากมาย ภายในงาน Motor Expo 2019 ซึ่ง 
สถาบันยานยนตเองไดสงบทวิเคราะหสถานการณ 
ของอุตสาหกรรมยานยนตไทยและอาเซียนที่
สำคัญรวบรวมมาไวใหทานผูอานในฉบับน้ีแลว

 นอกจากน้ี ยังมีเกร็ดความรูท่ีนาสนใจ และ 
นำเสนอมาใหผู อานไดศึกษาเพิ่มเติม อาทิ 
ดานมาตรฐานและคุณภาพ ในเร่ือง ความสำคัญ 
ของ ISO/IEC 17025:2017 มาตรฐานเวอรช่ันใหม 
สำหรับหองปฏิบัติการ และดานการพัฒนาบุคลากร 
ในการสื่อสารภายในองคกร ที่จะทำใหเกิด 
ความสัมพันธที่ดีและมุงสูเปาหมายไปดวยกัน

 ในไตรมาสสุดทายของป 2562 น้ี อุตสาหกรรม 
ยานยนตของเรายังคงเดินหนาไปพรอมกันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อ 
ชวยกันนำพาอุตสาหกรรมยานยนตในปจจุบัน 
และการผลักดันยานยนตอนาคตใหเปนไปตาม 
เปาหมายดวยดี อยางไรแลวเพื ่ออำนวย 
ความสะดวกในการติดตามขาวสาร การอัพเดต 
สถานการณ การขอรับบริการจากสถาบันยานยนต 
ทานสามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมได 
เชนเคย ทุกชองทาง

Facebook: @thailandautomotiveinstitute
LINE: @thaiauto
อีเมล: marketing@thaiauto.or.th หรือ
สายดวนโทร.: 02-712-2414
สถาบันยานยนตพรอมใหคำปรึกษาครับ

สวัสดีครับ

 Greetings to all readers!  Before 
the last quarter of this year is over, Thailand 
Automotive Institute has presented the 
content for the benefit of automotive industry 
analysis and news in various automotive 
industry circles as usual.

 Automotive industry trends this year, 
we have started to see more changes in 
the automotive industry both in terms of 
technology and innovations resulting in 
consumers, public sector and private 
sector sharing opinions and support policies 
regarding electric vehicles in Thailand 
which has continuously increased.  And 
from now the automotive and parts industry 
will be developed to become the production 
base of exporting electric vehicles constantly.

 Although the various factors both 
domestic and international may cause the 
production of this quarter to be reduced 
and the export market is declining from 
the global economic slowdown from 
trade war but still the domestic markets 
may help stimulate the economy from the 
launch of many new models at Motor Expo 
2019.  And TAI will give you a summary 
of the analysis of Thai and ASEAN 
automotive industry situation in this issue.  

 And also we will share an interesting 
knowledge such as quality and standards 
regarding the importance of ISO/IEC 
17025: 2017, a new standard for laboratories 
and human resources development in 
organizational communication to create 
good relationships and goal achievement 
together.

 In the last quarter of this year, our 
automotive industry continues to move 
forward with constant changes in order 
to lead the current automotive industry and 
drive next-generation vehicles to achieve 
its goals. To update the news and get services 
from us, you can follow our channels on 
Facebook: @thailandautomotiveinstitute
LINE: @thaiauto
email: marketing@thaiauto.or.th, or our 
hotline at 02-712-2414.  We are ready to 
serve you!

Good day!

PRESIDENT TALK

Mr. Adisak Rohitasune
Member of the Board of Directors

Acting President – Thailand Automotive Institute
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