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Greeting

อมรสิริ บุญญสิทธิ์
Group Editor-in-Chief

The Thailanders

Amornsiri Boonyasit
Group Editor-in-Chief

The Thailanders

ดูเหมือนนานเหลือเกินท่ีไม่ได้กล่าวต้อนรับผู้อ่านท่ีรัก แต่ในช่วง
เวลาที่ห่างหายไป ทุกคนทุกฝ่ายต่างก�าลังยุ่งกับงานที่มีคุณค่าที่จะ
เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ เป็นงานที่ The Thailanders สื่อธุรกิจ 
สังคม และไลฟ์สไตล์ท่ีดี ซึ่งมีคอลัมน์ Automobile เป็นหนึ่ง
ในคอลัมน์ส�าคัญ โดยความร่วมมือกับ Numéro Thailand สื่อ
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ แบบไฮเอนด์จากประเทศฝรั่งเศส และบริษัท 
Chuchoter International Co. Ltd Event Realization 
& PR เพ่ือรังสรรคง์าน International Automobile Expo 
2019 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ในระหว่างวัน
ที่ 14-22 สิงหาคม นับเป็นงานโชว์ Automobile เป็นครั้งแรก
ของประเทศไทย ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ในที่ยอดนิยมของการ
ชอปป้ิงของผู้ท่ีมไีลฟ์สไตล์ท่ีด ีงานท่ีทุกคนก�าลังรอคอยนีมี้ธีมท่ีบอก
ถงึความสุขในการได้ใช้ยานยนต์ในแบบต่างๆ ท่ีดกีบัชวีติประจ�าวัน
ในแบบท่ีคนรุ่นใหม่ท่ีทันสมัยชืน่ชอบ งานโชว์รถในครัง้นีจึ้งเป็นงาน
ท่ีเตม็ไปด้วยความสุข และอารมณ์ของความรกัท่ีมต่ีอยานยนต์ของ
คนรุ่นใหม่ท่ีมองหาส่ิงใหม่เข้ามาเพิม่เตมิในชวีติประจ�าวนั ไม่ว่าจะ

เป็นรถคันใหม่ เรือล�าใหม่ หรือมอเตอร์ไบค์แบบใหม่ๆ เพื่อเพ่่ิม
ความสุขให้มากยิง่ขึน้ การออกแบบงานนีจ้งึเป็นไปเพือ่ผู้จัดแสดงทุก
แบรนด์ เพือ่ผู้ท่ีเข้ามาชมและช่วยให้ธุรกิจในเวลากลางปีนัน้เบ่งบาน 
พร้อมกับความสุขของคนท่ีมีไลฟ์สไตล์ท่ีดีท่ีได้มียานยนต์ใหม่เพิ่ม
เติมเข้ามา เพราะชีวิตนั้นคือการใช้เวลาเพื่อความสุขอย่างคุ้มค่า 

เรามาพบกนัในงาน The International Automobile Expo 2019 
ณ รอยลัพารากอน ฮอลล์ ในระหว่างวันท่ี 14-22 สิงหาคม  2019 
งานโชว์ยานยนต์ที่จัดขึ้นครั้งแรกที่ SIam Paragon สถานที่ยอด
นิยมของประเทศไทยและในเอเชียตะออกเฉียงใต้ ในขณะที่ The 
Thailanders ฉบบัหน้าจะเตม็ไปด้วยเรือ่งราวของ Automobile 
ที่น่าสนใจมากมายค่ะ.

It seems like quite a long time until this greeting to all 
dear readers. Nevertheless, the gap time between The 
Thailanders last issue is the time when all of us have 
been so busy with all valuable arrangements for the nice 
happening in coming August. It is an event realized by 
The Thailanders, media which is engaged with  business, 
economics, and all good lifestyles, with the important 
Automobile column. This event is in collaboration 
with Numéro Thailand, media about fashion and good 
lifestyles from France, and Chuchoter Internationaal 
Co., Ltd Event Realization & PR, in order to realise The 
International Automobile Expo 2019 at Royal Paragon 
Hall, the first and most modern automobile show of 
Thailand in most prime location of Bangkok, Siam 
Paragon, during 14-22 August 2019. This International 
Automobile Expo 2019 . It is the most expecting event 
for all top clients, with theme that signifies happiness, 
when we drive new automobiles of every kind, to make 
everyday the most happiness. The admosphere of this 

event, thus will be filled with happiness and pleasure 
for automobiles moments, the time when all modern 
people look for new cars, new yachts, new boats and 
new motorbikes, to add more and more happiness in 
daily lives. The design of this International Automobile 
Expo 2019 content is derived from happiness idea for 
everyday good lifestyles with new automobiles to 
add, because Life is the valuable time spending with 
Happiness.

Stay tuned and see all beloved readers in the nice 
coming of International Automobile Expo 2019 at Royal 
Paragon Hall, Siam Paragon, during 14-22 August. The 
First Automobile show of Thailand in favorite prime 
location of Thailand and Southeast Asia. Stay tuned 
for The Thailanders next issue which will be filled with 
a lot of new outstanding Good Vehicles for Everyday 
Good Lifstyles.
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The Thailanders: สภาอุตสาหกรรม
ท�าหน้าทีอ่ะไรบ้างต่อวงการอตุสาหกรรม 
คณุเกรยีงไกร เธียรนกุลุ: สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เป็นองค์กร
เอกชน ท่ีเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และภาค
การลงทุนของประเทศ ปัจจุบัน ส.อ.ท. ม ี
45 กลุ่มอตุสาหกรรม และในอนาคตอนัใกล้ 
อาจมีกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา 
สภาอุตสาหกรรมก่อตั้งเม่ือวันท่ี 13 พ.ย. 
2510 โดยในปี 2562 นี้ ก็จะครบ 52 ปี 
พอดี สภาอุตสาหกรรมฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ตวัแทนของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมภาค
เอกชนในการประสานนโยบาย และด�าเนิน
งานร่วมกับภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและ
พัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม เป็นศูนย์
รวมของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการผลติ และภาคการลงทุนท่ัวประเทศ 
ซึ่งสมาชิกของเราแบ่งออกเป็นสองส่วน
ใหญ่ๆ คอืบรรดากลุ่มอตุสาหกรรม เช่น กลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, ยานยนต์, ชิ้นส่วน 
และอะไหล่ยานยนต์, อาหาร, เครือ่งใช้ไฟฟ้า, 
เฟอร์นิเจอร์, และพลังงานหมุนเวียน ใน
อนาคตอนัใกล้จะมกีารตัง้กลุ่มอตุสาหกรรม 
ใหม ่ๆ ซึ่ งสอดคล ้องไปกับกลุ ่ม ท่ี เป ็น
นโยบายของภาครฐั คอืกลุ่ม S-curve หรอื
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ไม่ว ่าจะเป็นกลุ ่มรถไฟฟ้า หรือ 
Electric Vehicle และกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่ม 
Aerospace ซึง่ตรงกบัเรือ่งของ Aviation 
hub ท่ีประเทศไทยต้องการเป็นศูนย์กลาง
ของการซ ่อมสร ้างและบ�ารุ งรักษาใน 
ภมิูภาคนี ้ส่ิงเหล่านีจ้ะเป็นกลุ่มอตุสาหกรรม 
ใหม่ๆ ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นและพัฒนาต่อไป 

สภาอุตสาหกรรมมีส่วนช่วยสนับสนุนทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างไรบ้าง ใน
เรื่องของการท�างานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
สภาอุตสาหกรรมเป ็นศูนย ์รวมของผู ้
ประกอบการท้ังหมด 45 กลุ่ม และจะมีเพิม่ 
ขึ้นอีกในอนาคต เรายังมีสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดท่ีกระจายอยู ่ท่ัวประเทศอีก 74 
จังหวัด ยกเว ้นสองจังหวัด คือจังหวัด
แม ่ฮ ่องสอนและจั งห วัดบึ งกาฬ ท่ี มี
ภูมิประเทศและจ�านวนของผู้ประกอบการ
ท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมยังมีไม่มากพอท่ี
จะจัดเปน็กลุ่มอุตสาหกรรมได้ เนื่องจาก
ต้องมีจ�านวนผู้ประกอบการรวมกันไม่ต�่า
กว่า 20 ผู ้ประกอบการ ในฐานะท่ีสภา
อุตสาหกรรมฯ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลิต
เพื่อใช้ในประเทศและการผลิตเพื่อส่งออก 
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเกือบ 70% ของ 
GDP ในประเทศไทย มาจากภาคของการ
ส่งออก ซึ่งประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
สินค้าอย่างมากมาย โดยสภาอตุสาหกรรมฯ 
มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 60% ของการส่งออก 
สภาอุตสาหกรรมฯ จึงมีบทบาทและความ
ส�าคัญต่อเศรษฐกิจและ GDP ของประเทศ
เป็นอย่างมาก และทางภาครัฐก็ได ้ให ้
ความส�าคัญต่อสภาอุตสาหกรรมฯ มา
โดยตลอด เพราะรู้ว่าสภาอุตสาหกรรมฯ 
เป็น Real Sector ตัวจริง ส�าหรับภาค
เอกชนจะประกอบไปด้วย 3 สถาบัน คือ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคม
ธนาคารไทย ซึ่งถือเป็นสถาบันที่ครอบคลุม
ท้ังภาคการค้า ภาคการผลติ และภาคการเงิน 
ท่ีครอบคลมุเกอืบท้ังหมดของเศรษฐกิจไทย 

และท้ังสามสถาบนัเมือ่รวมตวักนัจะเรยีกว่า 
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน 
(กกร.) หรอื The Joint Standing Com-
mittee on Commerce, Industry and 
Banking โดยสภาอุตสาหกรรมเป็นหน่วย
งานหนึ่งในสามคณะกรรมการร่วมภาค
เอกชน ซึ่งเป็น 3 สถาบันเอกชนท่ีภาครัฐ
ให้การยอมรับ โดย กกร.มักถูกเชิญให้เข้า
มามบีทบาท และส่วนร่วมในการตดัสินใจใน 
วาระส�าคัญๆ ของชาติด้วย ถือเป็นตัวแทน
ของภาคเอกชนอยา่งแท้จริง ส�าหรับการ
ท�างานกับภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมได้
ท�างานใกล้ชิดกับภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะมี
การประชุมร่วมกันและติดตามงานอย่าง
ใกล้ชดิ และยงัมกีารท�างานร่วมกบักระทรวง
และหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์, 
กระทรวงวิทยาศาสตร์, กระทรวงการต่าง
ประเทศ, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม, กระทรวงแรงงาน, ส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ในยุคดิจิ ทัลที่หลากหลายองค ์กรได ้น�าเทคโนโลยีมาประยุกต ์ใช ้เพื่อการบริหารงานและ 
การปรับปรุงให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไรและ 
เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมเอกชนในประเทศไทย ยังเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีวิสัยทัศน ์
ในการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข ้ามาเพื่อพัฒนาองค์กรอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย 
คณุเกรยีงไกร เธียรนกุลุ รองประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้พดูคยุกบั The Thailanders 
เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความส�าคัญของสภาอุตสาหกรรมต่ออนาคตของประเทศไทย
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ในฐานะที่ท ่านก�ากับดูแลงานในสภา
อุตสาหกรรม ท่านมีความหวังว่าองกรณ์
การอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ จะมีการ
พฒันาอย่างไรบ้างเพือ่ให้ประเทศมคีวาม
เจริญก้าวหน้าในการท�างาน
ขณะนี้โลกก�าลังเปล่ียนแปลง เนื่องจาก
เทคโนโลยกี�าลังเปลีย่นแปลง โดยเทคโนโลยี
ปัจจุบันนี้เป็น Disruptive Technology 
หรือเทคโนโลยีเปล่ียนโลก ซึ่งก�าลังมา
ท�าลายล ้างระบบอุตสาหกรรมเดิมๆ 
ท้ังหมด เพราะฉะนั้นในทุกธุรกิจรวมท้ัง
อุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมก�าลังได้รับ
ผลกระทบอย่างมาก ประเทศไทยจึงม ี
นโยบายเรื่อง Thailand 4.0 คือการขับ
เคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อมา
ทดแทนอุตสาหกรรมเดิมๆ ท่ีก�าลังจะเริ่ม
ล้าสมัยไป สภาอุตสาหกรรมฯ จึงมีนโยบาย
ชัดเจนในเรื่อง Industry 4.0 หรือเรียกว่า 
อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ี
ใช้ IoT หรือ Internet of Things ในการ 
ท่ีจะมาช่วยการบริหารจัดการแลกระบวน
การท้ังหมดในการท�าธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมของประเทศไทยเรายังไม่ถึง 
4.0 เท่าที่ได้มีการศึกษาและส�ารวจ พบว่า 
ส่วนใหญ่ยังไปได้แค่ประมาณ 2 ถึง 2.5 
เพราะฉะนั้นหน้าท่ีของสภาอุตสาหกรรมฯ 
คือการพยายามยกระดับอุตสาหกรรม 
เหล่านี้ เพื่อช่วยสมาชิกในการท่ีจะพัฒนา
ตัวเองและยกระดับให้ข้ึนจากต�าแหน่ง 2 
ขึ้นมาที่ 2.5 คนที่อยู่ 2.5 ขึ้นมาที่ 3 และ
คนที่อยู่ 3 ขึ้นมาเป็น 3.5 และ 3.5 จึงขึ้น
มาเป็น 4 ซึ่งในการยกระดับเราแบ่งเป็น
ช่วงส้ันและช่วงยาว ช่วงส้ันประมาณ 1-3 ปี 
ช่วงยาวประมาณ 3-10 ปี ซึง่ท้ังสองช่วงจะ
เป็นการท่ีท�าให้ผู้ประกอบการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขนัเพ่ือให้สามารถ
แข่งขันกับประเทศคู่แข่ง และท�าให้รับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีเหล่านั้นได้

ในขณะนี้มีอุตสาหกรรมใดที่ให้ความ
สนใจมากที่สุด เพราะเหตุใด
สมาชกิสภาอตุสาหกรรมจะแบ่งเป็น 45 กลุ่ม 
รวมท้ัง 74 จังหวัด ทุกคนต้องมุ่งมั่นใน
การพัฒนายกระดับ ความสามารถในการ

แข่งขนัของอตุสาหกรรมของตวัเองในการท่ี
จะปรับปรุงแก้ไข และการน�าเอาเทคโนโลยี
เข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของระบบ IoT, 
Cyber รวมทั้งการใช้ Automation และ
หุ่นยนต์ท่ีช่วยในภาคการผลิต เรื่องระบบ 
Logistic ระบบ Smart Warehouse 
ท่ีเข้ามา ส่ิงเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องท่ีทุกคนจะ
ต้องพัฒนาเพื่อยกระดับตัวเอง แต่อีกกลุ่ม
หนึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมท่ีเกิดใหม่ อยู่ใน
กลุ่มที่เรียกว่า S-Curve Industry หรือ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันรัฐบาล
ก�าหนดไว้แตเ่ดิมเป็น 10 อุตสาหกรรม 
แต ่ในป ัจจุบันเพิ่มอีกสอง จึงเป ็น 12 
อตุสาหกรรมเป้าหมาย ซึง่เป็นอตุสาหกรรม
ที่ต้องใช้ High Technology และหลาย
อตุสาหกรรมเป็นอตุสาหกรรมท่ีไม่เคยมีมา
ก่อนในประเทศไทย จึงได้รบัความสนใจเป็น
อย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนและ
ส่งเสริมท่ีจะให้สิทธิพิเศษกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายเหล่านี้ โดยเฉพาะถ้าจัดตั้งใน
พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเรียกว่าระเบียง
ตะวันออก หรือ Eastern Economic 
Corridor (EEC) คอื ระเบยีงเศรษฐกจิภาค
ตะวนัออก ซึง่ในขณะนีป้ระกอบไปด้วยสาม
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา และยังเป็นสถาน
ท่ีท่ีใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใน
จังหวัดระยองด้วย

หากพูดถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ ในขณะ
นี้ในความเห็นของท่านต่ออุตสาหกรรม
ยานยนต์มีการเติบโตอย่างไรบ้าง
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเป็น
อตุสาหกรรมท่ีใหญ่โตมาก และประเทศไทย
ได้รับฉายาว่าเป็น Detroit of Asia ใน
เรื่องยานยนต์ ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและ
ส่งออกยานยนต์ใหญ่เป็น 1 ใน 10 ของโลก 
โดยเฉพาะรถกระบะ เป็นรถท่ีประเทศไทย
เป็นผู ้ผลิตและผูส้ ่งออกใหญ่ท่ีสุดในโลก 
การท่ีประเทศไทยเราได้เป็น Detroit of 
Asia นั้นเพราะว่าเรามีความแข็งแกร่งของ
อุตสาหกรรมด้าน Supply Chain ที่เป็น
อุตสาหกรรมท่ีเป็นผู้สนับสนุนและผลิตชิ้น
ส่วนต่างๆ ของรถยนต์ท่ีมีความแข็งแกร่ง
และครบวงจร นอกจากนั้นเรายังมีบริษัท

ข้ามชาติท่ีเป็นบริษัทรถยนต์ข้ามชาติขนาด
ใหญ่มาใช้เป็นฐานการผลิตในประเทศไทย
ท้ังของประเทศญี่ปุ ่นและยุโรป อาทิเชน่ 
โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน บีเอ็มดับเบิลยู 
และเบนซ์ เป็นต้น เพราะฉะนั้นในปี 2561 
ท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าภายใน 8 เดือนแรก
มียอดการผลิตรถยนต์ราว 1.42 ล้านคัน 
เลยทีเดียว

ท่านมีความเห็นว่าในฐานะประชาชน
ทัว่ไป ควรให้ความสนใจกับอตุสาหกรรม
ในประเทศอย่างไร
จะเห็นได ้ว ่า GDP ของประเทศไทย
เราพึ่งพาทางด้านการส่งออก และสภา
อุตสาหกรรมเป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลิต
เพื่อใช้ในประเทศและการส่งออก โดยมี
จ�านวนกว่า 60% ของยอดการส่งออกรวม
ท้ังหมด เพราะฉะนั้นภาคอุตสาหกรรมมี
ความส�าคัญและมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อ
เศรษฐกิจไทย และขณะนี้ประเทศไทยมี
ปัญหาในเรื่องค่าแรง ประเทศไทยไม่ได้มี
ค่าแรงท่ีราคาถูก และยังมีการขาดแคลน
แรงงาน เนื่องจากประเทศไทยย่างเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ หรือ Ageing Society 
จึงมีอัตราการเกิด (Birthrate) ท่ีลดลง 
ขณะนีใ้นประเทศอาเซยีนต่าง ๆ  หรอื AEC 
ท่ีประกอบไปด้วย 10 ประเทศ รวมท้ัง
ประเทศไทย เพื่อนบ้านของเรามีค่าแรงท่ี
ราคาถูกกว่ามาก และมีแรงงานท่ีอยู่ในวัย
ท�างานเป็นจ�านวนมาก เพราะฉะนัน้ประเทศ 
อื่นๆ ในอาเซียนจึงเป็นประเทศคู่แข่งกับ
ประเทศไทย โดยเฉพาะสินค้าท่ีใช้แรงงาน
อย่างเข้มข้น ในอุตสาหกรรมท่ีต้องการใช้
แรงงานเป็นจ�านวนมาก จงึจ�าเป็นต้องมกีาร
พฒันาและยกระดบัขีดความสามารถเพือ่ให้
ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น และการ
ใช้เครือ่งมอืทุ่นแรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ 
Automation หรือระบบ Robotic เพื่อ
มาทดแทนแรงงานคน จึงเป็นเรื่องท่ีสภา
อุตสาหกรรมฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากเป็นทางรอด และเป็นการที่เราจะ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต.

“จะเห็นได้ว่าเกือบ 70% ของ GDP ในประเทศไทย มาจากภาคของการส่งออก ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าอย่างมากมาย โดยสภาอตุสาหกรรมฯ มีส่วนร่วมไม่น้อย
กว่า 60% ของการส่งออก สภาอตุสาหกรรมฯ จึงมีบทบาทและความส�าคญัต่อเศรษฐกจิและ 
GDP ของประเทศเป็นอย่างมาก”

Pumping Up
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The Thailanders: What is the role of the Federation of Thai Industries?
Khun Kriengkrai Thiennukul: The Federation of Thai Industries is a 
private organization which is the center of entrepreneurs in the industrial, 
manufacturing and investment sectors of the country. At present, FTI 
includes 45 separate industry groups and new industry groups may soon 
be added. FTI was established on November 13, 1967, 52 years ago. The 
primary purpose of our organization is to act as a representative of indus-
trial operators in the private sector and perform the task of coordinating all 
matters related to policy and implementation with the private and public 
sectors. Another objective is to promote and develop the industry. F.T.I is 
also the center of industrial entrepreneurs and the manufacturing and 
investment sectors throughout the country. Our members are divided into 
two major groups: industrial groups such as the petrochemical, automo-
bile, auto parts, food, electrical appliance, and furniture and renewable 
energy groups. In the near future, we will open a new industry group 
which will focus on government policy, i.e. an S-curve or target industry 
group that uses new technology, such as electric vehicles, and the next 
group is aerospace, which is especially important given that Thailand is an 
aviation hub and needs to be the center of repairs and maintenance 
in this region. These groups will be a new faction of industry. That will 
happen and develop soon. 

The Federation of Thai Industries

Interview Srimontri Namwong Photo Ashish Pradhan

In the digital age, a variety of organizations have applied technology to improve 
their company. The Federation of Thai Industries, or F.T.I, is a non-profit organization 
and representative of private industry in Thailand which has a vision of utilizing new 
technology to develop various industrial organizations in Thailand. Khun Kriengkrai 
Thiennukul, a vice chairman of the Federation of Thai Industries, talked to The 
Thailanders about the roles, duties and importance of the Federation of Industries 
in the future of Thailand.
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How does FTI help support both 
the public and private sectors? 
FTI is the center of all 45 groups of 
entrepreneurs and will continue to 
increase in the future. We also have 
members of FTI in 74 provinces in 
Thailand, excluding only Mae Hong 
Son and Bueng Kan provinces, as 
they do not currently have the in-
dustrial landscape necessary to be 
incorporated into the federation. 
There must be at least a total of 
20 entrepreneurs involved in the 
establishment of industry groups 
or provincial councils, and perhaps 
in the future these two provinces 
will expand their industrial activities. 
We, as the Federation of Industries, 
are the people who are involved in 
production for domestic use and 
for export. In Thailand, we can see 
that nearly 70% of GDP comes from 
the export sector, as Thailand is a 
production base for many products. 
One may conclude that FTI partici-
pates in not less than 60% of exports 
and thus plays a very important role 
in the national economy. 

The government sector has always 
 focused on the Federation of 
Industries because they know that 
we are the real sector. For the private 
sector, there are three main institu-
tions that cover the entirety of trade, 
manufacturing and financial sec-
tors: our own organization, the Thai 
Chamber of Commerce, and the Thai 
Bankers Association. These three in-
stitutions, when gathered together, 
are referred to as the Joint Standing 
Committee on Commerce, Industry 
and Banking. Government agencies 
related to the economic sector or 
various committees of government 
or state enterprises will invite these 
three institutions to participate in 
important economic decisions, and 
thus serve as true representatives 

of the private sector working with 
the government. The Federation of 
Industries has been working espe-
cially closely with the Ministry of 
Industry, with whom we frequently 
have close meetings. We are also 
work with other ministries, such as 
Ministries of Commerce, Science, 
Foreign Affairs, Digital Economy and 
Labor, as well as Eastern Economic 
Corridor (EEC) and the Industrial 
Estate Authority of Thailand, etc.

As you supervise the work at 
FTI, how will the development of 
various industrial sectors lead to 
a better future for our country?
The world is quickly changing due to 
disruptive technology, which means 
the technology that changes the 
world, and which can destroy all of 
the old industrial systems. Hence, 
every business and every industry is 
being greatly affected. Thailand has 
a policy of Thailand 4.0, which is to 
drive the economy with innovation 
to replace the old industry that is 
becoming obsolete. At FTI, we have 
a clear policy on Industry 4.0 as it is 
an industry that uses the Internet 
of Things, or IoT, to help manage 
all processes in doing business. 
Therefore, at present, the industry 
of Thailand has not yet reached 4.0, 
most of them are around 2 to 2.5 
according to studies. The duty of FTI 
therefore is to help those industry 
members develop themselves and 
raise them from position 2 up to 2.5, 
or 2.5 to 3 and so on. To raise the 
number, we divided goals into short 
and long term. Short-term goals 
should be accomplished within 
about 1 to 3 years, while long-term 
goals will take about 3 to 10 years. 
Goals of these types will allow 
entrepreneurs to raise their com-
petitiveness and to help them cope 
with rapid changes in technology.

“In Thailand, we can see that 
nearly 70% of GDP comes 
from the export sector, as 
Thailand is a production 
base for many products. One 
may conclude that FTI partic-
ipates in not less than 60% 
of exports and thus plays a 
very important role in the 
national economy.”
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