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นายสพุนัธุ ์มงคลสธุี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

   ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมา สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ยงัคงมุง่มั�นและทุม่เทความ
พยายามอยา่งต่อเนื�องเพื�อยกระดับ ผลักดันและสง่เสรมิใหภ้าคอุตสาหกรรม ได้มกีารปรบัตัวท่าม กลาง
การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยทีี�มกีารพฒันาและเปลี�ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ซึ�งเป�นความท้าทายที�
สภาอุตสาหกรรมฯเรง่ขบัเคลื�อนและผลักดันใหภ้าคอุตสาหกรรมและสมาชกิของส.อ.ท. ปรบัตัวใหทั้นต่อ
สถานการณที์�เปลี�ยนไปในยุค DISRUPTIVE TECHNOLOGY รวมถึงการชว่ยเหลือผูป้ระกอบการ
SME ใหม้คีวามเขม้แขง็และยั�งยนืเพื�อเป�นกลไกที�สาํคัญในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ�งถือ
เป�นอีกความท้าทายที�ผมและคณะผูบ้รหิาร ส.อ.ท. ต้องมุง่มั�นเดินหน้าผลักดัน และขบัเคลื�อนภาค
อุตสาหกรรมไทยใหเ้ขม้แขง็ ภายใต้แนวคิด  INDUSTRY TRANSFORMATION
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       ส.อ.ท. ยงัมุง่มั�นสรา้งความรว่มมอืกับหนว่ยงานภาครฐัและ
เอกชนทั�งในประเทศและต่างประเทศ เพื�อสรา้งความเชื�อมั�นและพฒันา
อุตสาหกรรมไทยใหทั้ดเทียมในระดับสากล พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ�งแวดล้อมใหพ้รอ้มรบัการเปลี�ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ผา่นการ
ดําเนนิงานของสภาอุตสาหกรรมฯ
  การดําเนนิงานด้านความรว่มมอืกับหน่วยงานภาครฐัและเอกชน
ส.อ.ท. ดําเนนิการขบัเคลื�อนผา่นขอ้เสนอที�เป�นประเด็นสาํคัญผา่นเวที
ต่างๆ อาทิ การประชุมคณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.)
เพื�อหาแนวทางในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจของประเทศ,การยื�นขอ้เสนอ
ต่อการแก้ป�ญหาด้านเศรษฐกิจ (WHITE PAPER) ต่อนายกรฐัมนตรี
นอกจากนี� ยงัผลักดันขอ้เสนอในการขบัเคลื�อนภาคอุตสาหกรรม ผา่น
การประชุมรว่มกับคณะผูบ้รหิารหนว่ยงานภาครฐั อาทิ การผลักดันให้
ภาครฐัสง่เสรมินโยบาย MADE IN THAILAND ใหเ้ป�นวาระแหง่ชาติ
การสรา้งโอกาสให ้SMES เขา้ถึงเทคโนโลยแีละนวตักรรมควบคูกั่บการ
ยกระดับทักษะแรงงานรองรบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
      การดําเนนิงานด้านความรว่มมอืระหวา่งประเทศ ส.อ.ท. ซึ�งเป�น
ตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมไทย เขา้รว่มประชุมระดับนานาชาติ การเจรจา
ด้านการค้า การลงทนุ ตลอดจนเขา้รว่มคณะรฐัมนตรเียอืนต่างประเทศ
เพื�อผลักดันขอ้เสนอในการต่อการขบัเคลื�อนอุตสาหกรรมไทยไปสูเ่วทีโลก
และในป� 2562  ส.อ.ท. ยงัรว่มเป�นเจา้ภาพในการจดังานประชุม ASEAN
BUSINESS AND INVESTMENT SUMMIT (ABIS) 2019 เพื�อ
เตรยีมความพรอ้มประเทศสมาชกิเพื�อรบัมอืกับความท้าทายใหมใ่นยุค
ดิจทัิล
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      การดําเนนิงานด้านพลังงานและสิ�งแวดล้อม ส.อ.ท. ยงัคงเดิน
หน้าผลักดันและสง่เสรมิใหเ้กิดการอนุรกัษ์พลังงานและสิ�ง
แวดล้อม การเผยแพรอ่งค์ความรูผ้า่นโครงการการบรหิารจดัการ
ด้านพลังงานการสง่เสรมิภาคอุตสาหกรรมใหม้คีวามรูด้้านการ
บรหิารจดัการนํ�าและสิ�งแวดล้อม เชน่ การสง่เสรมิการยกระดับ
โรงงานอุตสาหกรรมในพื�นที�อุตสาหกรรมเชงินเิวศ การสง่เสรมิการ
ผลิตและการบรโิภคสนิค้าที�เป�นมติรกับสิ�งแวดล้อมผา่นโครงการสง่
เสรมิบตัรเดียวเขยีวทั�วไทย (GREEN CARD APPLICATION)
ตลอดจนการสง่เสรมิการจดัการด้านบรรจุภัณฑ์ที�ใชแ้ล้วเพื�อลด
ป�ญหาขยะมูลฝอยและสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด
CLOSED LOOP PACKAGING (CLP) นําบรรจุภัณฑ์ใชแ้ล้วก
ลับไปเป�นวตัถดิุบ เป�นต้น
     การดําเนนิงานด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม ท่ามกลางการ
เปลี�ยนแปลงด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมที�เขา้มามอิีทธพิลใน
ทกุอุตสาหกรรม จงึเป�นสิ�งที�ภาคอุตสาหกรรมต้องเรง่ปรบัตัว
เพื�อใหส้ามารถแขง่ขนักับประเทศอื�นได้ ในป� 2562 ส.อ.ท. เป�น
เจา้ภาพจดังาน EXPONENTIAL MANUFACTURING
THAILAND 2019 ซึ�งได้เชญิวทิยากรผูเ้ชี�ยวชาญและผูน้าํ
ด้านนวตักรรมระดับโลกจาก SINGULARITY UNIVERSITY,
SILICON VALLEY ประเทศสหรฐัอเมรกิา เพื�อถ่ายทอดองค์
ความรูด้้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม ่ ที�กําลังมบีทบาท
และเขา้มาเปลี�ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดด รบั
ฟ�งประสบการณแ์ละแลกเปลี�ยนความคิดเหน็จากผูเ้ชี�ยวชาญ ซึ�ง
ได้รบัการตอบรบัเป�นอยา่งดีจากภาครฐั ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ
และบุคคลทั�วไป
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   การดําเนนิงานด้านการเพิ�มศักยภาพผูป้ระกอบการ SME  ส.อ.ท. มุง่
เน้นสง่เสรมิและสนบัสนนุผูป้ระกอบการ SME ใหม้คีวามเขม้แขง็และ
ยั�งยนืเพื�อเป�นกลไกที�สาํคัญในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจของประเทศ ใน
ป�ที�ผา่นมา ส.อ.ท. ดําเนนิกิจกรรมสง่เสรมิผูป้ระกอบการ SMES รวม
กวา่ 3,000 ราย สามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 1,200 ล้านบาท
กลุม่ผูป้ระกอบการที�ได้รบัการสง่เสรมิครอบคลมุทั�งกลุม่ผูป้ระกอบการ
ใหม,่ ผูป้ระกอบการทั�วไป, ผูป้ระกอบการกลุม่ที�เติบโต รวมทั�งผูป้ระกอบ
การที�เขม้แขง็จนสามารถสง่ออกสนิค้าไปยงัต่างประเทศได้ผา่นโครงการ
ต่าง  ๆ อาทิ โครงการการสง่เสรมิและเพิ�มศักยภาพของวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SMES PRO - ACTIVE), โครงการสง่เสรมิและ
พฒันาธุรกิจระดับเติบโต\ นอกจากนี� ยงัสง่เสรมิ SMES เขา้สูก่ารระดม
ทนุรูปแบบใหมด้่วยการใหค้วามรูเ้กี�ยวกับเทคโนโลยทีางการเงินการให้
ความรูเ้กี�ยวกับ SME บญัชเีดียว, การผลักดันสนิเชื�อดอกเบี�ยพเิศษ
สาํหรบัผูป้ระกอบการ SMES และ คลินกิใหคํ้าปรกึษาด้านบญัชแีก่
SMES  (SME CLINIC) เป�นต้น
      การดําเนนิงานด้านการเสรมิสรา้งขดีความสามารถบุคลากร เพื�อ
ใหเ้กิดการพฒันาที�เท่าทันการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลย ี ส.อ.ท.
ดําเนนิการจดัตั�ง F.T.I. ACADEMY เพื�อบม่เพาะและยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรใหต้รงตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม
(UPSKILL และ RESKILL) ผา่นหลักสตูรต่างๆกวา่ 25 หลักสตูร
อาทิ หลักสตูรการประยุกต์ใช ้ ROBOTICS & AUTOMATION
สาํหรบัภาคอุตสาหกรรมไทย (IROBOT), หลักสตูรผูจ้ดัการโรงงาน,
โครงการจดัทํามาตรฐานอาชพีและคณุวุฒวิชิาชพี , หลักสตูร LEAN
MANUFACTURING TO BE LEAN AUTOMATION,
หลักสตูรการปฏิรูปธุรกิจและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม (BRAIN) และ
หลักสตูรนกัอุตสาหกรรมรุน่ใหม ่(YOUNG F.T.I. ELITE) เป�นต้น
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        นอกเหนอืจากการขบัเคลื�อนภาคอุตสาหกรรมฯแล้ว ส.อ.ท. ยงัมุง่
มั�นที�จะตอบแทนสงัคมและชุมชนผา่นโครงการ/กิจกรรมต่างๆภายใต้
กิจกรรมเพื�อสงัคม CSR เชน่ โครงการ“หอ้งสมุดสภาอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย” เพื�อใหเ้ยาวชนไทยเขา้ถึงแหล่งความรู ้ เพิ�มพูนทักษะ ปลกู
ฝ�งนสิยัรกัการอ่าน ภายใต้แนวคิด “อ่านหนงัสอื เป�ดความคิด ชวีติ
เปลี�ยน”, โครงการปลกูป�าพฒันาพื�นบางกะเจา้เพื�อเป�นปอดของคนกรุง
เพื�อรกัษาธรรมชาติและระบบนเิวศนข์องประเทศอยา่งยั�งยนื, โครงการ
“ส.อ.ท. รวมใจชว่ยเหลือผูป้ระสบภัย”เพื�อใหค้วามชว่ยเหลือแก่ผูป้ระสบ
ภัยในพื�นที�ต่าง  ๆ นอกจากนี� ส.อ.ท. ได้เขา้รว่มงานวนัต่อต้านคอรร์ปัชนั
2562 และงานวนัต่อต้านคอรร์ปัชนัสากล (ประเทศไทย) เพื�อแสดง
จุดยนืต่อสูไ้มใ่หค้นโกงมทีี�ยนืในสงัคม
     สดุท้ายนี� ผมในฐานะประธานส.อ.ท. คณะผูบ้รหิาร และเจา้หน้าที�
ส.อ.ท. ขอขอบคณุทกุท่านที�ใหค้วามรว่มมอืในการดําเนนินโยบายและ
รว่มเป�นพลังในการขบัเคลื�อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและ
ยงัคงเดินหน้าสรา้งความเชื�อมั�น ศักยภาพตลอดจนความเขม้แขง็ให้
แก่ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศใหม้ั�นคงและยั�งยนืต่อ
ไป

นายสพุนัธุ ์มงคลสธุี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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The Federation of Thai Industries



เ กี� ย ว กั บ ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
    สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (The Federation of Thai
Industries - F.T.I.) ก่อตั�งเมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 โดยเริ�ม
แรกก่อตั�งในนามสมาคมอุตสาหกรรมไทย มคีณะผูเ้ริ�มก่อตั�งจาํนวน 27 คน
และมนีายทว ี บุณยเกต ุ เป�นนายกสมาคมฯคนแรก ได้มกีารกําหนดตามประจาํ
สมาคมฯ เป�นตัวอักษร “ส.อ.ท.” ป�จจุบนัตั�งอยูที่� สภาอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย ชั�น 8 อาคารปฏิบติัการเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค์  เลขที� 2 ถนน
นางลิ�นจี� แขวงทุง่มหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

สภาอุตสาหกรรมฯ เป�นศูนย์กลางหลัก 4 ด้าน

      ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมาสภาอุตสาหกรรมฯ ได้สรา้งบทบาทและผลงาน
เป�นที�ยอมรบัจากหนว่ยงานต่างๆมากมายทั�งภาครฐัและเอกชน ซึ�งเป�นหนว่ย
งานเอกชนด้านอุตสาหกรรมที�จดัตั�งขึ�น เพื�อทําหน้าที�เป�นองค์กรกลาง เป�น
ศูนยร์วมของอุตสาหกรรมไทยสง่เสรมิด้านอุตสาหกรรมเป�นองค์กรที�ไม่
แสวงหากําไร ซึ�งมภีารกิจหลักคือ สง่เสรมิสนบัสนนุด้านอุตสาหกรรมและมุง่
มั�นพฒันาสถาบนัธุรกิจภาคเอกชนของประเทศใหแ้ขง็แกรง่ทําหน้าที�เป�นกลไก
พฒันาภาคอุตสาหกรรมใหส้ามารถดําเนนิไปอยา่งต่อเนื�องเพื�อสรา้งความ
เจรญิเติบโตอยา่งยั�งยนืใหแ้ก่เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

ศูนยก์ลางการเชื�อมโยงงานด้านอุตสาหกรรมระหวา่งภาคเอกชนกับ
ภาครฐัและกับภาคต่างประเทศ
ศูนยบ์รกิารด้านพฒันาอุตสาหกรรม
ศูนยกิ์จกรรมสาํหรบัผูป้ระกอบการด้านอุตสาหกรรม
ศูนยแ์ก้ไขป�ญหาเกี�ยวกับอุตสาหกรรมใหกั้บสมาชกิทกุขนาด และทกุ
ประเภททั�งที�เป�นสมาชกิและมไิด้เป�นสมาชกิ โดยส.อ.ท. ทําหน้าที�เป�น
กระบอกเสยีงและตัวแทนของอุตสาหกรรมทั�งหมดในประเทศ

1.

2.
3.
4.
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ร า ย ง า น ค ว า ม ยั� ง ยื น  ป ร ะ จํา ป�  2562  

บทบาท ส.อ.ท. ต่อ
สถานการณแ์พรร่ะบาด

ของเชื�อไวรสั COVID-19
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     จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ที�แพรร่ะบาดไปทั�วโลก
รวมถึงประเทศไทย ซึ�งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบ
การภาคอุตสาหกรรมที�ได้รบัผลกระทบเช่นกัน สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้จัดตั�งคณะกรรมการ
บรหิารสถานการณ์ COVID-19 ภาคอุตสาหกรรม เพื�อช่วยเหลือสมาชิกและผู้ประกอบการที�
ได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสั COVID-19 ตลอดจนการเสนอแนวทาง และ
มาตรการการเยียวยาเพื�อเสนอต่อภาครฐั ผ่านคณะอนุกรรมการฯ ทั�งหมด 9 คณะ ดังนี�   

จัดตั�งคณะกรรมการบรหิารสถานการณ์
COVID-19 ภาคอุตสาหกรรม
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  ทั�งนี� ประธานส.อ.ท. นาํทีมคณะผู้บรหิารสภาอุตสาหกรรมฯ เขา้พบ พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา
นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม เพื�อยื�น หนังสอื“ขอ้เสนอการฟ�� นฟูและ
เยยีวยาผลกระทบจากภัย COVID-19” โดยมขีอ้เสนอต่อนายกรฐัมนตร ีดังนี�

ปฏิรูปอุตสาหกรรมการเกษตร เพื�อยกระดับสูส่ากล
สนบัสนนุสนิค้า MADE IN THAILAND เป�นวาระแหง่ชาติ
เสนอใหจ้ดัตั�งกองทนุนวตักรรม (INNOVATION FUND)
การสนบัสนนุประเทศไทยเป�นศูนยก์ลางการผลิตเอทานอล (ETHANOL HUB) เพื�อ
อุตสาหกรรม
การจดัประชุมคณะกรรมการรว่มภาครฐั และเอกชน เพื�อแก้ไขป�ญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

มาตรการฟ�� นฟู
1.
2.
3.
4.

5.

ยกเวน้ภาษีเงินได้นติิบุคคลแก่ SMES ป�ภาษี 2562 – 2564
ปรบัอัตราภาษี หกั ณ ที�จา่ย ทกุประเภทเป�นอัตราเดียว คือ 1.5% เฉพาะป� 63 ยกเวน้การ
หกัภาษี ณ ที�จา่ย ตามมาตรา 40(4) (เชน่ ดอกเบี�ย เงินป�นผล) และการขายสนิค้าใหภ้าครฐั
ยกเวน้ค่าปรบัรอ้ยละ 20 ของภาษีที�ขาดจากการยื�นแบบภาษีครึ�งป� (ภ.ง.ด. 51) ที�มี
ประมาณการกําไรสทุธปิ� 2563 คลาดเคลื�อนเกินรอ้ยละ 25 เนื�องจากผลกระทบ  COVID-
19

มาตรการเยยีวยา
1.
2.

3.
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มาตรการเยยีวยา
  4. ลดการจา่ยเงินสมทบกองทนุประกันสงัคมสาํหรบันายจา้งเหลือรอ้ยละ 1 จนถึงวนัที� 
       31 ธนัวาคม 2563
  5. ขยายระยะเวลาสทิธปิระโยชนก์รณวีา่งงานจากเหตสุดุวสิยั รอ้ยละ 62 จนถึงวนัที�
       31 ธนัวาคม 2563
  6. การเป�ดด่านชายแดนถาวรระหวา่งไทยกับประเทศเพื�อนบา้น เพื�ออํานวยความสะดวก      
      ใหกั้บผูน้าํเขา้–สง่ออกสนิค้าขา้มแดน/ผา่นแดน
  7. ขอทบทวนนโยบายการบงัคับใชม้าตรฐานการะบายมลพษิทางอากาศจากรถยนต์
      ใหม ่เพื�อลดภาระต้นทนุใหกั้บผูป้ระกอบการจาก EURO 5 และ EURO 6
  8. สนบัสนนุการซื�อยานยนต์ใหม ่โดยสามารถนํามาหกัลดหยอ่นภาษีบุคคลธรรมดา หรอื
      หกัค่าใชจ้า่ยภาษีนติิบุคคลได้จาํนวน 100,000 บาท สิ�นสดุ ธนัวาคม 2563
  9. สนบัสนนุผูบ้รโิภคสามารถนาํรถยนต์เก่า (อายุรถยนต์ 20 ป� ขึ�นไป) มาซื�อรถยนต์ใหมที่�
       เป�นยานยนต์ไฟฟ�าที�ผลิตในประเทศ โดยรฐัสนบัสนุนงบประมาณ 150,000 บาท / คัน
       เพื�อกระตุ้นยอดขายยานยนต์ไฟฟ�า และ ลด PM2.5 ตามนโยบายของภาครฐั
 10. ลดค่าจดจาํนองและค่าโอนที�ดินเหลือ 0.01% เฉพาะป� 63 เพื�อลดค่าใชจ้า่ยภาคธุรกิจใน
        การขอเงินกู้ โดยได้ในวงเงินไมเ่กิน 50 ล้านบาท
 11.  ขอใหบ้รรษัทประกันสนิเชื�ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) เขา้มาคํ�าประกันสนิเชื�อที�
        ธนาคารพาณชิยป์ล่อยกู้ตามวงเงินกู้ ธปท. 5 แสนล้านบาท ต่อหลังจากหมด 
        พรก.เงินกู้ฯ เพื�อจูงใจใหธ้นาคารพาณชิยป์ล่อยสนิเชื�อใหผู้ป้ระกอบการได้ง่ายขึ�น
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มอบหน้ากากผ้า
มอบหน้ากากผ้า จาํนวน 100,000 ชิ�น ใหกั้บโรงพยาบาลของรฐั 10 แหง่ ได้แก่ 

โรงพยาบาลรามาธบิดี 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
โรงพยาบาลเลิดสนิ 
โรงพยาบาลภมูพิลอดลยุเดช 
โรงพยาบาลศิรริาช 
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 
โรงพยาบาลตํารวจ 
โรงพยาบาลวชรพิยาบาล 
โรงพยาบาลราชวถีิ 
โรงพยาบาลสงฆ์
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    มอบชุดป�องกันและแวน่นริภัยสาํหรบับุคลากรทางการแพทย ์(PPE) จาํนวน 1,000 ชุด ใหกั้บ
มูลนธิธิรรมาภิบาลทางการแพทย ์ เพื�อนาํไปใหบุ้คลากรทางการแพทยใ์ชง้านในสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของเชื�อ COVID-19

มอบชุดป�องกันและแวน่นิรภัย
สาํหรบับุคลากรทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์ฆา่เชื�อ (SANISOL) และ
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด (AMAZY) 

    มอบผลิตภัณฑ์ฆา่เชื�อ (SANISOL) และผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด (AMAZY) จาํนวน 1,200 KG.
มูลค่า 100,000 บาท สนบัสนนุโดย บรษัิท คาโออินดัสเตรยีล (ประเทศไทย) จาํกัด ใหกั้บโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เพื�อนาํไปใชฆ้า่เชื�อและทําความสะอาด ป�องกันการแพรร่ะบาดของเชื�อ COVID-19

16



        มูลนธิพิฒันาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมฯ มอบ AEROSOL BOX จาํนวน 400 ชิ�น รวม
มูลค่า 237,771 บาท ใหส้ถาบนัประสาทวทิยา กรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสขุ เพื�อป�องกัน
ละอองลอย (AEROSOL) ลดความเสี�ยงต่อการติดเชื�อไวรสั COVID-19 และทางสถาบนัประสาท
วทิยา จะนํา AEROSOL BOX จาํนวน 400 ชิ�น ไปมอบใหกั้บโรงพยาบาลรฐัในเขตกรุงเทพฯ และ
ภมูภิาคต่อไป

มูลนิธพิฒันาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมฯ 
มอบ AEROSOL BOX

มอบแคปซูลเคลื�อนย้ายผู้ป�วยความดันลบ
(PATIENT ISOLATION CAPSULE)

    มอบแคปซูลเคลื�อนยา้ยผูป้�วยความดันลบ (PATIENT ISOLATION CAPSULE) และแคปซูลเคลื�อน
ยา้ยผูป้�วยความดันลบขนาดเล็กสาํหรบัเขา้เครื�อง CT SCAN (SMALL PATIENT ISOLATION
CAPSULE FOR CT SCAN) จาํนวน 1 ชุด เพื�อใชป้�องกันการแพรก่ระจายของเชื�อระหวา่งการเคลื�อนยา้ย
ผูป้�วย COVID-19 และหน้ากากผ้า จาํนวน 1,000 ชิ�น ใหกั้บโรงพยาบาลสมเด็จพระป�� นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรอื 17



    มอบผลิตภัณฑ์เครื�องอบฆา่เชื�อไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซด์ จาํนวน 25 เครื�อง มูลค่า
50,000,000 บาท ซึ�งสามารถนาํมาใชฆ้า่เชื�อชุด PPE ครั�งละ 20 ชุด และหน้ากาก N95 ครั�งละ
60 ชิ�น ในเวลา 1 ชั�วโมง สนบัสนุนโดย บจก.นาํววิฒันค์อรป์อเรชั�น และ บจก.เบทเทอรพ์รอ๊พเพ
อรตี์ส ์ดีเวลลอปเมน้ท์ ใหแ้ก่สาํนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

มอบผลิตภัณฑ์เครื�องอบฆา่เชื�อ
ไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซด์
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  สง่มอบ “ตูป้�นสขุ” สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ใหกั้บสภาอุตสาหกรรม 74 จงัหวดั (ภาค
เหนอื 16 จงัหวดั, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 19 จงัหวดั, ภาคใต้ 14 จงัหวดั, ภาคตะวนัออก 8 จงัหวดั
และภาคกลาง 17 จงัหวดั) เพื�อชว่ยบรรเทาความเดือดรอ้นของพี�น้องประชาชนที�ได้รบัผลกระทบจาก
COVID-19 ทั�วประเทศ โดยทุม่งบประมาณกวา่ 800,000 บาท จดัทําตูใ้สส่นิค้าอุปโภคบรโิภคที�
จาํเป�นในชวีติประจาํวนัและมอบใหกั้บสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั บรหิารจดัการแบง่ป�นความสขุใหกั้บ
ประชาชนในพื�นที�ต่อไป

สง่มอบ “ตู้ป�นสขุ” 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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การดําเนินงานของ
สภาอุตสาหกรรมฯ 

ตามหลักการพัฒนาเพื� อความยั�งยืน
(UN  GLOBAL  COMPACT)

S U S T A I N A B I L I T Y
ร า ย ง า น ค ว า ม ยั� ง ยื น  2 5 6 2



ด้านความรว่มมอืกับ
หน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชน

     สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ยงัคงมุง่มั�นสรา้ง
ความรว่มมอืกับหนว่ยงานภาครฐัและองค์กรเอกชนทั�งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื�อสรา้งความเชื�อมั�นและพฒันาอุตสาหกรรม
ไทยใหเ้กิดความเขม้แขง็ สรา้งขดีความสามารถทางการแขง่ขนัให้
ทัดเทียมในระดับสากล พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดล้อม
ไทยใหพ้รอ้มรบัการเปลี�ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้อยา่งยั�งยนื
ผา่นการดําเนนิงานภายใต้โครง การและกิจกรรมของส.อ.ท.ดังต่อ
ไปนี�



โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยนวตักรรมชุมชน
พฒันาต้นแบบระบบการตัดอ้อยสดและบรรทกุอ้อยเขา้โรงงานเพื�อลดต้นทนุ ลดมลพษิ ลดการ
สญูเสยี ลดความเดือดรอ้นของชุมชนและนักท่องเที�ยว
งานศึกษาแผนพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานคมนาคมเพื�อรองรบักิจกรรมการท่องเที�ยวและ  โลจสิติ
กสข์องกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง (ราชบุร ีกาญจนบุร ีและสพุรรณบุร)ี
เหน็ชอบกรอบแผนการดําเนนิงานของก.บ.ภ. โดยมคีณะอนกุรรมการเป�นกลไกการทํางานระดับ
ภาคของทั�ง 6 ภาค และกําหนดใหม้กีารประชุมเพื�อกําหนดแนวทางการจดัทําแผนพฒันาภาค
การทบทวน/เพิ�ม/เปลี�ยนแปลงคําของบประมาณรายจา่ยประจาํป�งบประมาณ 2563 ของ
จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั และสว่นราชการที�ดําเนนิการตามแผนงานบูรณาการพฒันา พื�นที�ระดับภาค
เหน็ชอบนโยบาย หลักเกณฑ์และวธิกีารจดัทําแผนต่างๆ ภายใต้ ก.บ.ภ. เพื�อใหจ้งัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดัใชเ้ป�นเครื�องมอืและแนวทางในการจดัทําแผนและบรหิารงบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ
2564
 แผนพฒันาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบบัทบทวน (6 ภาค) ประกอบด้วย ภาคเหนอื ภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนอื ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน

      โดยมพีลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม เป�น
ประธานการประชุม โดยมปีระเด็นสาํคัญ อาทิ
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพฒันาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการ
นโยบายการบรหิารงานจังหวดัและกลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
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คณะทํางาน CIRCULAR ECONOMY กกร. 
คณะกรรมการอํานวยการด้านกฎหมาย 
คณะทํางานรว่มภาครฐัเกี�ยวกับค่าเงินบาทและการสง่ออก 
คณะทํางานรว่มภาครฐัและเอกชน (กระทรวงการคลัง) 
คณะทํางานด้านการสรา้งพลังงานทดแทนที�ยั�งยนืจากภาคเกษตร 
คณะทํางานด้านการสรา้งความมั�นคงด้านพลังงาน 
คณะทํางานด้านการบรหิารจดัการขยะพลาสติกเพื�อใชเ้ป�นเชื�อเพลิงผลิตพลังงาน 

     สภาอุตสาหกรรมฯ ดําเนนิการรว่มกับองค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแหง่-
ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ในนาม คณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) โดย
มกีารประชุมคณะกรรมการฯ เป�นประจาํทกุเดือนเพื�อรว่มกันหาแนวทางในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ และได้มกีารจดัตั�งคณะทํางานภายใต้ กกร. จาํนวน 7 คณะ เพื�อทํางานเชงิลึกในด้าน
ต่างๆ ดังนี� 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

  นอกจากนี�ยงัทําหน้าที�ดแูลสภาธุรกิจประเทศต่างๆ รวม 19 สภาธุรกิจ โดย ส.อ.ท. รบัผดิชอบ
ทั�งสิ�น 7 สภาธุรกิจ ได้แก่ สภาธุรกิจไทย – รสัเซยี, สภาธุรกิจไทย – ฟ�ลิปป�นส,์ สภาธุรกิจไทย –
อินโดนีเซยี, สภาธุรกิจไทย – อียปิต์, 
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   การยื�นขอ้เสนอแนะต่อการแก้ป�ญหาด้านเศรษฐกิจ (WHITE PAPER) ถึง พลเอก ประยุทธ์
จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ี เป�นการดําเนนิงานรว่มกันระหวา่งรฐัและเอกชนการยกระดับขดีความ
สามารถในการแขง่ขนัของภาคเอกชน การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัการสนบัสนนุโครงการ
ของรฐัใหเ้กิดความต่อเนื�องและการยกระดับความรูแ้ละคณุภาพชวีติของกําลังคน โดยประเด็นที�
ภาคเอกชนได้ยื�นเสนอผา่น WHITE PAPER เพื�อผลักดันแผนขบัเคลื�อนเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

การเสรมิสรา้งความรว่มมอืของภาครฐัและเอกชนและเสนอใหม้กีารยกระดับการทํางานของ
ภาครฐัและเอกชน ในระดับต่างๆ
เพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนัของเอกชนยกระดับเอสเอ็มอี สนิค้า บรกิาร ใหม้คีณุภาพ
และมาตรฐานสากล
การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั
สนบัสนนุโครงการสนบัสนนุโครงการที�สาํคัญของภาครฐัใหดํ้าเนนิการอยา่งต่อเนื�อง
เสรมิสรา้งธรรมาภิบาลความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ยกระดับทักษะความรูแ้ละคณุภาพชวีติทรพัยากรมนษุย์

1.

2.

3.
4.
5.
6.
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  สภาอุตสาหกรรมฯ มุง่ใหค้วามสาํคัญในการขบัเคลื�อนการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ เพื�อยก
ระดับอุตสาหกรรมไทยใหส้ามารถพฒันาและปรบัตัวเขา้สูก่ารเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยใีนอนาคต ซึ�ง
ในป�ที�ผา่นมาสภาอุตสาหกรรมฯได้ดําเนนิการผลักดันขอ้เสนอในการขบัเคลื�อนภาคอุตสาหกรรมผา่น
การประชุมรว่มกับคณะผูบ้รหิารหนว่ยงานภาครฐั ประกอบด้วย

การสรา้งความรว่มมอืระหวา่ง 2 หนว่ยงาน ทั�งในระดับนโยบายระดับ SECTOR และระดับ AREA
เรง่การพฒันา EASE OF DOING BUSINESS และปรบัปรุงกฎหมายที�เป�นอุปสรรค
การพฒันาระบบ SELF-DECLARATION เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการอนมุติัอนญุาตและระบบ
BIG DATA
การยกระดับ SME ในโครงการ SME CREDIT SCORE
การผลักดันนโยบาย MADE IN THAILAND ใหเ้ป�นวาระแหง่ชาติ
ผลักดันอุตสาหกรรมอากาศยานภายในประเทศไทย
การจดัตั�งกองทนุนวตักรรม โดยเอกชนเป�นผูกํ้ากับดแูล

      ประชุมหารอืรว่มกับรฐัมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรม
   โดยมคีณุสรุยิะ จงึรุง่เรอืงกิจ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรม และ คณุสพุนัธ ์มงคลสธุี
ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ พรอ้มคณะผูบ้รหิาร โดยส.อ.ท. มปีระเด็นสาํคัญ
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 โดยมคีณะผูบ้รหิารส.อ.ท. และคณะผูบ้รหิารกระทรวงอุดมศึกษาฯ รว่มหารอืกรอบยุทธศาสตรแ์ละ
บูรณาการความรว่มมอืในการยกระดับขดีความสามารถการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมไทยทเพื�อตอบ
โจทยน์โยบายภาครฐัในการสนับสนุนการสรา้งคน สรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั และยกระดับ
คณุภาพชวีติ มปีระเด็นสาํคัญ ดังนี�

กรอบการขบัเคลื�อนภารกิจของกระทรวงฯ ผา่น 4 แพลตฟอรม์ ได้แก่ 1) การสรา้งคนและองค์
ความรู ้การสรา้งระบบนเิวศการสรา้งนกัวจิยั 2) การขบัเคลื�อนองค์ความรูแ้ละยกระดับขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ โดยการใช ้AI, CREATIVE ECONOMY,
SHARING ECONOMY  3) การลดความเหลื�อมลํ�า ขจดัความยากจนและสง่เสรมิงานวจิยัที�
ตอบโจทยส์าํคัญของประเทศ 4) การตอบโจทยว์จิยัที�เป�นประเด็นท้าทายของประเทศและโลก
ด้วย FRONTIER RESEARCH
การสรา้งโอกาสให ้SMES เขา้ถึงเทคโนโลยแีละนวตักรรมควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงาน
รองรบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี1) SMES TRANSFORMATION ยกระดับความ
สามารถในการแขง่ขนัของ SMES ไทยก้าวเขา้สูยุ่คไทยแลนด์ 4.0 2) การพฒันานวตักรรม
ชุมชนเพื�อลดความเหลื�อมลํ�า การพฒันาภาคอุตสาหกรรมเกษตรสูก่ารเป�น SMART
FARMING 3) BCG MODEL การพฒันาระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที�ยั�งยนืขบัเคลื�อน
ผา่นกลไก SMES INNOVATION CONSORTIUM และ 4) RE-SKILL /    UP-SKILL
เพื�อยกระดับทักษะความสามารถแรงงานไทย

    ประชุมหารอืรว่มกับรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
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ประชุมหารอืระหวา่งกระทรวงสาธารณสขุและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ความรว่มมอืในการพฒันากฎหมายกฎระเบยีบที�เป�นป�ญหาอุปสรรคต่อผูป้ระกอบการใน
ประเทศ
นโยบายการสนบัสนนุและสง่เสรมิผลิตภัณฑ์สขุภาพที�ผลิตได้ในประเทศ (ภายใต้โครงการ
MEDICAL HUB)
กลไกการขบัเคลื�อนการทํางานรว่มกันผา่นคณะกรรมการอํานวยการระหวา่งกระทรวง
สาธารณสขุและสภาอุตสาหกรรมฯ เพื�อแก้ไขป�ญหา กระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
ลงทนุในประเทศ

   โดยมคีณุอนทิุน ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ และ
คณุสพุนัธุ ์มงคลสธุ ีประธานสภาอุตสาหกรรมฯ พรอ้มคณะผูบ้รหิาร โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ได้นาํ
เสนอนโยบายผลักดัน MADE IN THAILAND เน้นการจดัซื�อจดัจา้งภาครฐัโดยเฉพาะการ
สนบัสนนุผลิตภัณฑ์ทางการแพทยแ์ละสขุภาพจากผูผ้ลิตไทย มปีระเด็นสาํคัญ ดังนี�
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 ประชุมหารอืสถานการณ์ค่าเงินและมาตรการสง่เสรมิความเขม้แขง็ SME ไทย

สนบัสนนุ กนง. ประกาศลดอัตราดอกเบี�ยนโยบายลง 0.25% 
แบงก์ชาติ ยงัคงนโยบายดแูลค่าเงินบาทใหส้อดคล้องกับพื�นฐานทางเศรษฐกิจ โดยระมดัระวงั
ถกูเพง่เล็งแทรกแซงค่าเงินเพื�อความได้เปรยีบทางด้านการค้า
องค์กรเหน็ชอบรว่มกันผลักดันผา่นธนาคารพาณชิยแ์ละผูป้ระกอบการใหเ้ลือกใชเ้งินบาทหรอื
LOCAL CURRENCY มากขึ�น 
องค์กรเหน็สอดคล้องวา่มาตรการกํากับดแูลสนิเชื�อที�อยูอ่าศัย (LTV) ชว่ยลดการแขง่ขนั
ปล่อยสนิเชื�อที�ไมเ่หมาะสมและสง่ผลดีสาํหรบัผูที้�ซื�อที�อยูอ่าศัยหลังแรก
องค์กรเหน็ควรสง่เสรมิ SMES เขา้ถึงสนิเชื�อได้มากขึ�น 
เศรษฐกิจไทยยงัต้องเผชญิป�ญหาเชงิโครงสรา้งที�จะกระทบความสามารถในการแขง่ขนัและ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ ต้องรว่มมอืกันแก้ไข

   คณุสพุนัธุ ์มงคลสธุ ีประธานสภาอุตสาหกรรมฯ พรอ้มคณะผูบ้รหิาร เขา้หารอืผูว้า่การธนาคาร
แหง่ประเทศไทย เพื�อหารอืประเด็นสถานการณค่์าเงินและมาตรการสง่เสรมิความเขม้แขง็ SME
ไทย  ดังนี�
1.
2.

3.

4.

5.
6.
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ขอ้เสนอกําหนดนโยบายการยกระดับคณุภาพแรงงานไทยโครงสรา้งการปรบัอัตราค่า
จา้งของแรงงานไทย ควรสมัพนัธกั์บ PRODUCTIVITY 
ขอ้เสนอการเพิ�มผลิตภาพแรงงานสง่เสรมิผูป้ระกอบการในการ RE-SKILL, UP-
SKILL และ NEW-SKILL ทักษะแหง่อนาคต เพื�อแก้ไขป�ญหาขาดแคลนแรงงาน
ทักษะ โดยใหม้มีาตรการจูงใจจากภาครฐั 
ขอ้เสนอระบบ RE-EMPLOYMENT สาํหรบัแรงงานสงูอายุ สง่เสรมิการจา้งแบบ
ยดืหยุน่และหกัค่าใชจ้า่ยได้ตามค่าจา้งที�เป�นจรงิ  
การแจง้เขา้-แจง้ออกของแรงงานต่างด้าวทางอินเตอรเ์น็ต 
ขอ้เสนอจดัตั�งศูนยแ์รกรบัเขา้ทํางานและสิ�นสดุการจา้ง อ.แมส่าย จ.เชยีงราย

  งานนโยบายด้านการบรหิารแรงงาน
1.

2.

3.

4.
5.

 ศึกษาผลกระทบของกฎหมายแรงงานฉบบัใหม ่โดยเสนอความคิดเหน็และชี�ประเด็น
ที�มผีล กระทบต่อผูป้ระกอบการ ได้แก่ (1) กําหนดงานที�หา้มคนต่างด้าวทําและคํา
นยิาม (2) รา่งกฎกระทรวงการจดัใหม้เีจา้หน้าที�ความปลอดภัยในการทํางานบุคลากร
หนว่ยงาน หรอืคณะบุคคลเพื�อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
พ.ศ. ... (3) รา่งพรบ.แรงงาน สมัพนัธ ์พ.ศ. ...และศึกษาอนุสญัญา ILO ฉบบัที� 87
และฉบบัที�98 (4) การออกอนุบญัญติัฯ รองรบัพรบ.ควบคมุโรคจากการประกอบ
อาชพีและโรคจากสิ�งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (5) รา่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใน
การบรหิาร การจดัการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับ
การตรวจสขุภาพลกูจา้งที�ทํางานเกี�ยวกับป�จจยัเสี�ยง
 คลีนกิแรงงาน (1) ใหคํ้าปรกึษาด้านการบรหิารแรงงานและกฎหมายแรงงานสาํหรบั
สมาชกิผูป้ระกอบการ (2) การเผยแพรคํ่าพพิากษาฎีกาที�น่าสนใจ (3) การอบรมให้
ความรูด้้านกฎหมายแรงงานรว่มกับสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั

  งานกฎหมายแรงงาน
1.

2.

   สภาอุตสาหกรรมฯ เขา้รว่มประชุมกับหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในการแก้ไขป�ญหา
และขอ้เสนอแนะที�เกี�ยวขอ้งทางด้านกฎหมายแรงงาน การจดัการป�ญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนษุยด้์านแรงงาน ประกอบด้วย

 จดัทําฐานขอ้มูลแรงงาน ได้แก่ (1) ฐานขอ้มูลนกัศึกษาจบใหมป่ระจาํป� (2) ฐานขอ้มูล
นกัศึกษาพกิารระดับปวช.-ปวส. ที�สาํเรจ็การศึกษาป� 2562 (3) สถิติการจา้งงานคน
พกิารในสถานประกอบการ ประจาํป� 2562 และประชาสมัพนัธร์ะบบรายงานผลการ
ปฏิบติัตามกฎหมายการจา้งงานคนพกิารออนไลน์ (HTTPS://EJOB.DEP.GO.TH)
 ศูนยร์วมขอ้มูลแรงงานภาคอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL LABOR HUB) รว่ม
กับ JOBTOPGUN พฒันาระบบฐานขอ้มูลกลางเพื�อเป�นศูนยร์วมตําแหนง่งานของ
สมาชกิสภาอุตสาหกรรมฯ เป�ดใหใ้ชบ้รกิารลงประกาศงานฟร ีตั�งแต่เดือนมถินุายน-
ธนัวาคม 2562 รวมทั�งสิ�น 1,032 บรษัิท และมสีถิติเยี�ยมชมจาํนวน 20,322,809
ครั�ง 
 ศูนยข์อ้มูลภาคอุตสาหกรรม แหล่งงานวชิาการด้านแรงงานสาํหรบัวางแผนธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ เวบ็ไซต์ WWW.FTIKM.COM จาํนวน 166 รายการ และเผยแพร่
ขอ้มูลขา่วสารด้านแรงงาน ทาง WWW.FACEBOOK.COM/FTIJOB LABOR
516 รายการ

  งานฐานขอ้มูลด้านแรงงาน
1.

2.

3.
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ด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

   สภาอุตสาหกรรมฯ เป�นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรม
ไทยในการ เขา้รว่มประชุมระดับนานาชาติ การเจรจาด้าน
การค้าการลงทนุ ตลอดจนเขา้รว่มคณะรฐัมนตรเียอืนต่าง
ประเทศ เพื�อผลักดันขอ้เสนอทาง การค้าที�เป�นประโยชน์
ต่อ การขบัเคลื�อนอุตสาหกรรมไทยไปสูเ่วทีโลก 



 1. การประชุมในระดับนานาชาติ ภายใต้กรอบความรว่มมอืในระดับ
      พหภุาคีและความรว่มมอืภายใต้องค์การระหวา่งประเทศ 

แนวทางการพฒันาแรงงานที�มทัีกษะ / ผูป้ระกอบวชิาชพีเพื�อรองรบัการปฏิวติัอุตสาหกรรม
ครั�งที� 4
เสนอโครงการ ASEAN  SEAMLESS DIGITAL TRADE CONNECTIVITY ต่อที�
ประชุมเจา้หน้าที�อาวุโสเศรษฐกิจอาเซยีน (SEOM) รฐัมนตรเีศรษฐกิจอาเซยีน (AEM)     
 และผูน้าํอาเซยีน 
การพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานดิจทัิล (DIGITAL INFRASTRUCTURE) 
การสนบัสนนุ MSMES 
การพฒันาทักษะแรงงานและทรพัยากรบุคคล (HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT) 

1.1  การประชุมสภาที�ปรกึษาธุรกิจอาเซยีน  
       (ASEAN BUSINESS ADVISORY COUNCIL: ASEAN BAC) 
   มปีระเด็นสาํคัญในการพฒันาภาคเอกชนอาเซยีน อาทิ
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1.2  การประชุม ASEAN BUSINESS AND INVESTMENT SUMMIT (ABIS)     
        2019

DIGITAL INFRASTRUCTURE การพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานด้านเทคโนโลย ี
DIGITAL CONNECTIVITY การสรา้งความเชื�อมโยงทางด้านดิจทัิล เพื�อรองรบัการค้าการ
ลงทนุในอาเซยีน 
HUMAN EMPOWERMENT AND DEVELOPMENT การพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์ห้
เกิดความสามารถใหมแ่ละลดป�ญหาการวา่งงานในอาเซยีน
MSME ผลักดันใหผู้ป้ระกอบการ MSME เขา้ถึงนวตักรรมและเงินทนุเพื�อเพิ�มศักยภาพการ
แขง่ขนั โดยมผีูเ้ขา้รว่มทั�งผูน้าํประเทศ ผูน้าํธุรกิจจากประเทศในอาเซยีน ผูแ้ทนจากองค์กร
ระหวา่งประเทศ และสื�อมวลชน ใหค้วามสนใจเขา้รว่มงานกวา่ 1,200 คน

  สภาอุตสาหกรรมฯ รว่มเป�นเจา้ภาพในการจดังาน ASEAN BUSINESS AND INVESTMENT
SUMMIT (ABIS) 2019 ภายใต้แนวคิด “EMPOWERING ASEAN 4.0” โดยม ีพลเอก
ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป�นประธานในพธิเีป�ดและกล่าวปาฐกถาพเิศษ การประชุมครั�ง
นี�มวีตัถปุระสงค์เพื�อเตรยีมความพรอ้มประเทศสมาชกิเพื�อรบัมอืกับความท้าทายใหมใ่นยุคดิจทัิล
สอดคล้องกับแนวคิดหลักของสภาที�ปรกึษาธุรกิจอาเซยีน (ASEAN-BAC) รว่มสนบัสนนุและผลัก
ดันใหเ้กิดการดําเนนิการของประชาคมอาเซยีนในป� 2562 ประกอบด้วย 4 เสาหลัก ได้แก่ 
1.
2.

3.

4.
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1.3  การประชุมสภาที�ปรกึษาทางธุรกิจเอเปค  (APEC BUSINESS ADVISORY
COUNCIL : ABAC)

     การดําเนนิงานของ ABAC ประเทศไทย มุง่เน้นการเพิ�มขดีความสามารถของ MSME ในการทําการ
ค้ากับต่างประเทศ การพฒันาบุคลากรในยุค 4.0 ผา่นการใช ้LEAN AUTOMATION และการผลักดัน
การใชรู้ปแบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน (CIRCULAR ECONOMY) ทั�งนี� ประเทศไทยได้นาํเสนอความ
สาํเรจ็ของการดําเนนิโครงการ BIG BROTHERS ของประเทศไทย ซึ�งเป�นกลไกในการพฒันาขดีความ
สามารถของ MSME ไทยผา่นการถ่าย ทอดประสบการณแ์ละองค์ความรูใ้นการทําธุรกิจจากผูป้ระกอบ
การรายใหญที่�ประสบความสาํเรจ็สู ่MSME

      มุง่เน้นการผลักดันใหก้ารเจรจา RCEP สามารถสรุปผลการเจรจาใหไ้ด้ภายในป� 2019 รวมทั�ง
การสง่เสรมิใหภ้าคเอกชนใชน้วตักรรมและเทคโนโลยเีพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการทําการค้าในระบบ
E-COMMERCE

1.4  การประชุมสภาธุรกิจเอเชยีตะวนัออก  (EAST ASIA BUSINESS 
        COUNCIL MEETING: EABC)

1.5  การประชุม WTO PUBLIC FORUM 2019 ภายใต้หัวขอ้ “TRADING 
        FORWARD:  ADAPTING TO A CHANGING WORLD”

 ป�ญหาทางการค้า เชน่ อุปสรรคทางการค้า (NTBS)แหล่งกําเนดิสนิค้า (สิ�งทอ), ความไมเ่ท่า
เทียมกันของแรงงาน 
 การจดัทําความตกลงเขตการค้าเสร ี(FTA) มปีระเด็นที�เกี�ยวขอ้งกับการเจรจาและขั�นตอน
ทางการค้า 
 เรื�อง INFORMATION TECHNOLOGY ภายใต้หวัขอ้ DIGITAL TECHNOLOGY โดย
เน้นเทคโนโลย ีE-COMMERCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) และ PERSONAL
INFORMATION

  นาํเสนอประเด็นสาํคัญ อาทิ
1.

2.

3.
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 2. เสรมิสรา้งความรว่มมอืในระดับทวภิาคีกับประเทศต่างๆ

สมัมนาธุรกิจระหวา่งไทยและสาธารณรฐัเชก็ 
(THAI-CZECH BUSINESS FORUM)
     การสรา้งโอกาสการขยายด้านการค้าและการลงทนุในเอเชยีตามนโยบายการทตูเชงิเศรษฐกิจ
เพื�อสรา้งความหลากหลายทางเศรษฐกิจและลดการพึ�งพาการค้าในภมูภิาคยุโรป โดยประเทศไทย
เป�นศูนยก์ลางของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ�งสามารถเป�นฐานสาํหรบัการกระจายผลิต
ภัณฑ์ของเชก็ไปยงัประเทศเพื�อนบา้นของไทยและภมูภิาคใกล้เคียง
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ประชุมคณะกรรมาธกิารรว่มระดับสงูไทย-ฮ่องกง
(HONG KONG-THAILAND HIGH-LEVEL JOINT COMMITTEE)

    เนื�องในโอกาสเดินทางเยอืนประเทศไทยของผูบ้รหิารสงูสดุเขตบรหิารพเิศษฮ่องกง พรอ้มกันนี�
สภาอุตสาหกรรมฯ ได้รว่มลงนาม MOU กับ DR. DANIEL YIP ประธาน FEDERATION  OF
HONG KONG INDUSTRIES (FHKI) โดยม ีดร. สมคิด จาตศุรพีทัิกษ์ รองนายกรฐัมนตรี
รว่มเป�นสกัขพียานในการลงนามดังกล่าว วตัถปุระสงค์ความรว่มมอืเพื�อสรา้งโอกาสด้านการค้า
การลงทนุระหวา่งกัน อาทิ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ เศรษฐกิจดิจทัิล และโลจสิติกส ์เป�นต้น
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   3. ต้อนรบัคณะผู้แทนจากต่างประเทศทั�งจากภาครฐั ภาคเอกชนและองค์การ
        ระหวา่งประเทศ

      สภาอุตสาหกรรมฯ ใหก้ารต้อนรบัคณะผูแ้ทนจากต่างประเทศทั�งจากภาครฐั ภาคเอกชนและ
องค์การระหวา่งประเทศ รวม 19 คณะ อาทิเชน่ ต้อนรบัรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการต่างประเทศและ
ความรว่มมอืสาธารณรฐัติมอร-์เลสเต ต้อนรบัประธาน JETRO ประเทศไทย เป�นต้น เพื�อหารอืแนว
ทางการสง่เสรมิความรว่มมอืในระดับเอกชนของทั�งสองประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทนุ
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ด้านพลังงานและ
สิ�งแวดล้อม

   สภาอุตสาหกรรมฯ ดําเนนิโครงการต่างเพื�อผลักดันและ
สง่เสรมิใหเ้กิดการอนรุกัษ์พลังงานและสิ�งแวดล้อมในภาค
อุตสาหกรรม รวมทั�งการเผยแพรอ่งค์ความรูท้างด้าน
พลังงานด้านเทคโนโลยทีี�เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม ตลอด
จนการสรา้งความรบัผดิชอบต่อการจดัการบรรจุภัณฑ์ไม่
ใหเ้ป�นภาระของสงัคมและสิ�งแวดล้อม



การขบัเคลื�อนด้านพลังงาน



 1. โครงการลดการใชพ้ลังงานสาํหรบัผู้ประกอบการ
      ด้วยศักยภาพ บรษัิท จัดการพลังงาน (ESCO)

      เพื�อสง่เสรมิด้านการอนรุกัษ์พลังงานด้วยศักยภาพของ ESCO ลดการใชพ้ลังงานในสถานประกอบ
การได้อยา่งเป�นรูปธรรมด้วยบรกิารของบรษัิทจดัการพลังงานและใหบ้รษัิทจดัการพลังงานมกีารพฒันา
ศักยภาพของตนเองอยา่งต่อเนื�องในการดําเนินงานใหเ้ป�นไปตามมาตรฐานที�กําหนดไวแ้ละสรา้งความ
มั�นใจใหแ้ก่สถานประกอบการที�สนใจเขา้รบับรกิาร รวมถึงแหล่งเงินทนุที�จะสนบัสนนุสนิเชื�อด้านพลังงาน
จากการดําเนนิโครงการดังกล่าวสามารถประหยดัพลังงานที�เกิดขึ�น อยูที่� 6.16  KTOE
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 2. โครงการสง่เสรมิระบบบรหิารจัดการพลังงานใน
      ภาคขนสง่ (LOGISTICS AND TRANSPORT
      MANAGEMENT, LTM)

     เพื�อเผยแพรร่ะบบบรหิารจดัการพลังงานในภาคขนสง่มาประยุกต์ใชใ้หผู้ป้ระกอบการสามารถ
ดําเนนิการอนรุกัษ์พลังงานได้อยา่งเป�นระบบรว่มกับการนาํแนวทางการประหยดัพลังงานด้าน
ต่างๆ4 ด้าน คือ ด้านวศิวกรรมและเทคโนโลย,ี ด้านการจดัการ,ด้านการขบัขี� และด้านการบรหิาร
ทีมงาน เพื�อสง่เสรมิใหอ้นรุกัษ์พลังงานได้อยา่งครอบคลมุทกุด้าน โดยนาํเครื�องมอืโปรแกรม
บรหิารจดัการขนสง่ฯ (LTMA) มาใชเ้พื�อบนัทึกและวเิคราะหผ์ลการประหยดัพลังงาน จากการ
ดําเนนิโครงการดังกล่าวสามารถประหยดัพลังงานที�เกิดขึ�น อยูที่� 7.344 KTOE 

 3.  โครงการวจัิยและพฒันา IMMERSIVE TECHNOLOGY   
       เพื�อพฒันาบุคลากรด้านการอนุรกัษ์พลังงาน

     เพื�อนาํความรูด้้านการอนรุกัษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมมาพฒันาเป�นสื�อการสอนด้วย
เทคโนโลย ีIMMERSIVE (VIRTUAL REALITY, VR และ AUGMENTED REALITY, AR)
เพื�อนาํไปเผยแพร/่อบรมใหบุ้คลากรในภาคอุตสาหกรรมได้เรยีนรูแ้ละนาํความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้น
ทางปฏิบติัได้ดีกวา่การเรยีนรูทั้�วไป โดยภายใต้โครงการฯ จะเริ�มพฒันาใน 2 หวัขอ้ คือ การ
สาํรวจโรงงานเบื�องต้นเพื�อหาแนวทางการประหยดัพลังงาน  และการประเมนิระบบอากาศอัด
เพื�อการประหยดัพลังงาน
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 4. โครงการสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลังงานในภาค 
      อุตสาหกรรมแบบบูรณาการ 
      (ENERGY POINTS)

     เพื�อเผยแพรค่วามรูด้้านการอนรุกัษ์พลังงานไปยงัผูป้ระกอบการทั�วประเทศและสง่เสรมิผู้
ประกอบการภาค SMES ใหดํ้าเนนิการอนุรกัษ์พลังงานได้ด้วยตนเองด้วยแนวทางการสะสม
ENERGY POINTS ตลอดจนสรา้งผูเ้ชี�ยวชาญประจาํแต่ละพื�นที�กลุ่มจงัหวดัใหเ้กิดความยั�งยนื
ในการใหคํ้าแนะนาํแก่ผูป้ระกอบการทกุภมูภิาค จากการดําเนินโครงการดังกล่าวสามารถประหยดั
พลังงานที�เกิดขึ�น อยูที่� 7.91 KTOE
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การจัดการด้าน
สิ�งแวดล้อมและนํ�า



"สง่เสรมิให้ภาค
อุตสาหกรรมได้มคีวามรู้
ด้านการบรหิารจัดการ
นํ�าและสิ�งแวดล้อม"

 1. ให้การรบัรอง WATER FOOTPRINT     
     ผลิตภัณฑ์ที�ได้รบัการรบัรอง WATER SCARCITY FOOTPRINT จาํนวน 83 ผลิตภัณฑ์
จาก 37 บรษัิท และในป� 2562 ได้มกีารพฒันา WEBSITE เพื�อรองรบัระบบใหก้ารรบัรองวอเตอร์
ฟุตพรนิต์ ศึกษาขอ้มูลได้ที� HTTP://WEIS.FTI.OR.TH) นอกจากนี� ยงัมผีูเ้ชี�ยวชาญใหคํ้าปรกึษา
และการทวนสอบคารบ์อนฟุตพริ�นท์องค์กร โดยในป� 2562 มโีรงงานนาํรอ่งเขา้รว่มโครงการกวา่
33 แหง่ สามารถนาํเสนอแผนลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้มากกวา่ 274,304.69 TON
CO2EQ

 2. ให้การรบัรองโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ   
    มุง่ผลักดันโรงงานอุตสาหกรรมเขา้สูร่ะบบการรบัรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินเิวศ
(ECO FACTORY) ซึ�งเป�นมาตรฐานที�แสดงวา่โรงงานที�ได้รบัรองนั�นประกอบกิจการที�เป�นมติร
ต่อสิ�งแวดล้อมรวมทั�งสง่เสรมิสงัคมและเศรษฐกิจใหดี้ขึ�น เพื�อมุง่สูก่ารพฒันาอยา่งยั�งยนื ตั�งแต่
ป� 2557-ป�จจุบนั มโีรงงานอุตสาหกรรมที�ได้รบัรองเป�นโรงงานอุตสาหกรรมเชงินเิวศ รวม 219
แหง่

 3. การสง่เสรมิและสนับสนุนการยกระดับและ
พฒันาโรงงานอุตสาหกรรมในพื�นที�เมอืง
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ   
     ดําเนนิการสง่เสรมิการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื�นที�เมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศ 15 จงัหวดั ใหไ้ด้
รบัรองมาตรฐานสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบ
ด้วยมาตรฐานความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสงัคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั�งในระดับ CSR-DIW และ CSR-BEGINNER
ภายใต้โครงการสง่เสรมิโรงงานอุตสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งยั�งยนื(CSR
BEGINNER AND CSR-DIW) โดยในป� 2562 มโีรงงานอุตสาหกรรมในพื�นที�เมอืงอุตสาหกรรมเชงิ
นเิวศ 15 จงัหวดั 18 พื�นที� ได้รบัการรบัรอง CSR-DIW จาํนวน 42 แหง่ และ CSR BEGINNER
จาํนวน 310 แหง่

 4. การสง่เสรมิการผลิตและการบรโิภคสนิค้าที�เป�นมติรกับสิ�งแวดล้อม   
    ดําเนนิโครงการสง่เสรมิบตัรเดียวเขยีวทั�วไทย (GREEN CARD APPLICATION) เป�นแอปพลิเคชนัในการ
ใหข้อ้มูลสนิค้าที�เป�นมติรกับสิ�งแวดล้อม รวมทั�งการสะสมคะแนนจากการซื�อสนิค้าดังกล่าว ซึ�งจะเป�นการชว่ย
กระตุน้การบรโิภคสนิค้าที�เป�นมติรกับสิ�งแวดล้อม ป�จจุบนัยอดดาวนโ์หลดแอปพลิเคชั�น จาํนวน 13,983 ราย
จาํนวนผูอั้พโหลดใบเสรจ็ อยูที่� 1,749 ราย คิดเป�นรอ้ยละ 12.51 ของจาํนวนสมาชกิทั�งหมด ทั�งนี� สภาอุตสาหกร
รมฯ มกีารจดัซื�อสนิค้าและบรกิารที�เป�นมติรกับสิ�งแวดล้อม รอ้ยละ 87.63% คิดเป�นมูลค่า 1,763,264.97 บาท
และยงัได้รบัการรบัรองการจดัประชุมสเีขยีว (GREEN MEETINGS) จากองค์กรธุรกิจเพื�อการพฒันาอยา่ง
ยั�งยนื (THAILAND BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT : TBCSD)
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การสง่เสรมิการจัดการ
ด้านบรรจุภัณฑ์



      สภาอุตสาหกรรมฯ ให้การสง่เสรมิการจดัการด้านบรรจุภัณฑ์ที�ใชแ้ล้ว เพื�อเป�นการ
ลดป�ญหาขยะมูลฝอยและสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด CLOSED LOOP
PACKAGING (CLP) นาํบรรจุภัณฑ์ใชแ้ล้วกลับไปเป�นวตัถดิุบ ตลอดจนการสรา้ง
ความรูแ้ละความเขา้ใจเกี�ยวกับบรรจุภัณฑ์ผา่นการดําเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบ
ด้วย

1. EDUCATION 
     การสื�อสารให้ผู้บรโิภคเขา้ใจถึงการจดัการบรรจุภัณฑ์อยา่งถกูต้อง

กิจกรรมอบรม/สัมมนา/วทิยากร ให้กับ
หน่วยงานต่างๆกวา่ 8,000 คน  
การจัดนิทรรศการ มีผู้เข้าเยี�ยมชมกวา่
6,500 คน และฐานเรยีนรู ้Closed
Loop Packaging ในศูนย์การเรยีนรู้
ลดใชพ้ลังงาน
การจัดการขยะและอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
ณ สพป. จ.ขอนแก่น 
จัดทํา Infographic พัฒนาเป�นคู่มือ
อิเล็กทรอนิกส์ 5 บรรจุภัณฑ์ นาํไปปรบั
ใชช้วีติประจาํวนั 

จัดทํารายการสนทนาความรู้เรื�อง
บรรจุภัณฑ์หรือพอดคาสท์ ภายใต้ชื�อ
TIPMSE Talk
จัดทําช่องทางออนไลน์ อาทิ
Website TIPMSE มีผู้ เยี�ยมชม
กว่า 258,000 คน และFacebook
20,200 คน  
โครงการส่งเสริมการจัดการบรรจุ
ภัณฑ์ใช้แล้วร่วมกับสพฐ. จัดอบรมให้
กับบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป�า
หมายเพื� อพัฒนาบุคลากรครูที�จะเป�น
Change Agent ให้แก่เยาวชน
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2. PROMOTION 
     การสง่เสรมิใหเ้กิดการคัดแยก จดัการและนาํบรรจุภัณฑ์ใชแ้ล้วเขา้สูว่งจร
รไีซเคิล

ตลาดนัดรีไซเคิล ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ป�ที� 3 โดยมีการนาํ Application
O.K.Recycle มาใช้อํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม ปริมาณวัสดุรีไซเคิลที�
ได้เฉลี�ย 16 ตัน/ป�
กิจกรรม ท02 ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ ป�ที� 4 ปริมาณวัสดุรีไซเคิลที�ได้เฉลี�ย
1.3 ตัน/ป�
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านรางพลับ อ.บ้านโปร่ง จ.ราชบุรี
โครงการสร้างต้นแบบจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว จ.ปราจีนบุรี

3. CONNECTION  
     เป�นหนว่ยงานกลางในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรมในการประสานความรว่ม
มอืในด้านต่างๆ เพื�อนาํบรรจุภัณฑ์ใชแ้ล้วไปเป�นวตัถดิุบเขา้สูโ่รงงานอุตสาหกรรม

Packaging  Creates  Value  เพื� อเป�นเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ อาทิ
กระบวน การรีไซเคิลอะลูมิเ นียมที� ทันสมัยที�สุดในประเทศไทย บริษัท UACJ
(ประเทศไทย)  จาํกัด
ด้านนโยบายและมาตรการ โดยการให้ข้อมูลความเห็นข้อเสนอแนะต่อ
นโยบายที� เ กี�ยวข้องกับ บรรจุภัณฑ์และการจัดการ อาทิ Road  Map  การ
จัดการขยะพลาสติกอย่างยั�งยืน เป�นต้น
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ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม



Exponential Manufacturing
Thailand 2019

    ท่ามกลางการเปลี�ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที�เข้ามามีอิทธิพลในทุกอุตสาหกรรม 
จึงเป�นสิ�งจาํเป�นที�ภาคอุตสาหกรรมต้องเรง่ปรบัตัวพัฒนายกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื�น ในป� 2562  สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้จัด
งาน EXPONENTIAL MANUFACTURING THAILAND 2019 จัดขึ�นระหว่างวันที� 15
- 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยสาระสาํคัญของงานจะ
มุ่งเน้นองค์ความรูด้้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวตักรรมสมัยใหม่ ที�กําลังมีบทบาท
และเข้ามาเปลี�ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดด พรอ้มรบัฟ�งประสบการณ์และแลก
เปลี�ยนความคิดเห็นจากผู้เชี�ยวชาญและผู้นาํด้านนวัตกรรมระดับแถวหน้าโดย SINGULARITY
UNIVERSITY จาก SILICON VALLEY มีผู้สนใจเข้ารว่มงานซึ�งประกอบด้วย ผู้บรหิารระดับ
สูงทั�งภาครฐัและเอกชนผู้ประกอบการรุน่ใหม่และนักธุรกิจระดับโลกกว่า 1,000 คน
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    สภาอุตสาหกรรมฯ ยงัมุง่ขบัเคลื�อนและยกระดับอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี�ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยแีละสรา้งนวตักรรม ผา่นการดําเนินงานต่างๆ ประกอบด้วย

 1. โครงการพฒันาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมติั รว่มกับสถาบนัไทย-
เยอรมนั
    เพื�อพฒันาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมใหม้ี
ความเชี�ยวชาญด้านหุน่ยนต์และระบบอัตโนมติั
ตลอดจนใหก้ารสนบัสนนุองค์ความรูแ้ละการเขา้
ถึงแหล่งเงินทนุต่างๆในการพฒันาเทคโนโลยี
การผลิตภาคอุตสาหกรรมด้วยหุน่ยนต์และระบบ
อัตโนมติั

 4. โครงการพฒันาผู้ประกอบการใหม่
(Early-Stage) รว่มกับ สาํนักงานสง่เสรมิ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
    เพื�อใหผู้ป้ระกอบการใหมส่ามารถเริ�มต้นธุรกิจด้วย
ความคิดสรา้งสรรค์ มุง่สรา้งนวตักรรมสู ่SMEs 4.0
มรีะบบการบรหิารจดัการและปรบัใชเ้ทคโนโลยมีาชว่ย
ในการผลิต การแปรรูปผลิตสนิค้า High Value และ
เพื�อพฒันากลุม่ผูป้ระกอบการภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยมผีูป้ระกอบการเขา้รว่ม
กวา่ 1,435 ราย   

 3. โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนการ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมดิจิทัล
ในพื�นที�ภาคกลาง (Digital
Transformation Funds) รว่มกับ
สาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล
    มุง่ยกระดับผูป้ระกอบการ SMEs ของไทย
นําเครื�องมอืเทคโนโลยแีละนวตักรรมดิจทัิลมา
ใชใ้นการดําเนินธุรกิจเพื�อเพิ�มขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัในระดับสากล   

 2. โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนคปูอง
ดิจทัิลเพื�อการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดิจทัิล รว่มกับ สาํนักงานสง่เสรมิ
เศรษฐกิจดิจทัิล
    เพื�อสง่เสรมิและสนบัสนุนการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยแีละนวตักรรมดิจทัิลสาํหรบัธุรกิจ
เกษตรในพื�นที� EEC และการนํานวตักรรม
เทคโนโลยดิีจทัิลและระบบมาตรฐานสากล
GS1 เขา้มามบีทบาทในการสง่เสรมิ การ
เกษตรทําใหอุ้ตสาหกรรมการเกษตรเกิดการ
พฒันาไปได้ไกลมากยิ�งขึ�น

5. โครงการ IP Commercialization
รว่มกับ สาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สถาบนัเทคโนโลยเีจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั และจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย
     ผลักดันงานวจิยัที�พรอ้มถ่ายทอดใหกั้บภาค
อุตสาหกรรม ในป� 2562 อยูร่ะหวา่งการรวบรวม
งานวจิยัที�พรอ้มถ่ายทอด (IP Supply) จาก
มหาวทิยาลัย/สถาบนัวจิยั ภาครฐัและความ
ต้องการทางด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมของภาค
อุตสาหกรรม (Technology and Innovation
Demand)   
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ด้านการเพิ�ม
ศักยภาพ

ผู้ประกอบการ
SME



" ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  SM E  ใ ห้ มี ค ว า ม เ ข้ ม

แ ข็ ง แ ล ะ ยั� ง ยื น เ พื� อ ขั บ เ ค ลื� อ น
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ "

   ในป� 2562 สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ดําเนินกิจกรรมสง่เสรมิผูป้ระกอบการ SMES รวมกวา่ 3,000 ราย
สามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 1,200 ล้านบาท ครอบคลมุพื�นที�ทั�วประเทศ กลุม่ผูป้ระกอบการที�ได้รบั
การสง่เสรมิครอบคลมุทั�ง กลุม่ผูป้ระกอบการใหม ่(STARTUP), ผูป้ระกอบการทั�วไป , ผูป้ระกอบการกลุม่ที�
เติบโต (STRONG) รวมทั�งผูป้ระกอบการที�เขม้แขง็จนสามารถสง่ออกสนิค้าไปยงัต่างประเทศได้ ผา่น
โครงการต่าง  ๆอาทิ โครงการการสง่เสรมิและเพิ�มศักยภาพของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMES
PRO-ACTIVE), โครงการสง่เสรมิและพฒันาธุรกิจระดับเติบโต (SME REGULAR LEVEL), กิจกรรม
พฒันาเครอืขา่ยมวยไทยและเครอืขา่ย SPORT ECONOMY ภายใต้โครงการสนับสนุนเครอืขา่ย SME,
โครงการ BIG BROTHER เป�นต้น โดยแบง่เป�น  4 ยุทธศาสตรส์าํคัญ ดังนี�

 1.  การพฒันาและสง่เสรมินวตักรรมให้เป�นตัวขบัเคลื�อนธุรกิจ 
       (Innovation Driven Entrepreneur)

  การประเมนิศักยภาพนวตักรรมในองค์กร
และนาํนวตักรรมเขา้มาต่อยอดสรา้งความ
เขม้แขง็ โดยมผีูป้ระกอบการได้รบัการพฒันา
กวา่ 150 ราย เกิดมูลค่ากวา่ 100 ล้านบาท
อาทิ การสง่เสรมิ SME ใหเ้ป�นองค์กรแหง่
นวตักรรม , การสง่เสรมิผูป้ระกอบ
การSMES, พฒันานวตักรรมเทคโนโลยี
สะอาด,โครงการขบัเคลื�อนนวตักรรมสาํหรบั
ประเทศ เป�นต้น
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2.  การสง่เสรมิชอ่งทางการตลาดรูปแบบใหม่
      (New Marketing Platform)

  เพิ�มโอกาสในการค้าสาํหรบัตลาดในประเทศ
และต่างประเทศใหกั้บผูป้ระกอบการทั�งในกลุม่
ผูป้ระกอบการใหมแ่ละผูป้ระกอบการทั�วไปกวา่
950 ราย สามารถสรา้งมูลค่าได้กวา่ 800 ล้าน
บาท อาทิ โครงการ SMES PRO-ACTIVE,
หลักสตูร SME SHIFT UP TO GLOBAL,
กิจกรรม THAILAND SPORT EXPO
2019: EMPOWER YOUR SPORT
DNA เพื�อกระตุน้ใหค้นทั�วไปตื�นตัวในการดแูล
สขุภาพ, โครงการ BIG BROTHER เป�นต้น

 3.  การเพิ�มประสทิธภิาพในการผลิต/การเพิ�มมูลค่าให้กับสนิค้าและบรกิาร
       (Efficiency) 

    การพฒันารูปแบบดีไซนทั์�งตัวสนิค้าและ
บรรจุภัณฑ์ การพฒันาแบรนด์ใหกั้บกลุม่ผู้
ประกอบการ SMES และผูป้ระกอบการทั�วไป
จาํนวนกวา่ 800 ราย โดยการปรบัปรุง
เทคโนโลย,ี การปรบัปรุงการผลิต เกิดมูลค่า
กวา่ 300 ล้านบาท อาทิ โครงการสง่เสรมิ
และพฒันาธุรกิจระดับเติบโต, การสง่เสรมิ
มาตรฐานสาํหรบั SMES โดยเชื�อมโยงกับ
โครงสรา้งพื�นฐานทางคณุภาพของประเทศ
(เป�นต้น

4.  การสง่เสรมิ SMEs สูก่ารระดมทนุรูปแบบใหม ่
     (Technology Financing Model)

     การใหค้วามรูเ้กี�ยวกับเทคโนโลยทีางการ
เงิน, สง่เสรมิผูป้ระกอบการเขา้สู ่ระบบบญัชี
เดียวและการเขา้ถึงแหล่งเงินทนุ จาํนวน
700 ราย อาทิ การสรา้งความเขา้ใจและการ
เขา้ถึงเทคโนโลยทีางการเงิน (FINTECH),
การใหค้วามรูเ้กี�ยวกับ SME บญัชเีดียว, จดั
ทํา SME CREDIT SCORING เพื�อสง่
เสรมิ SMES ใหรู้ศั้กยภาพทางการเงินของ
ตนเอง, การผลักดันสนิเชื�อดอกเบี�ยพเิศษ
สาํหรบัผูป้ระกอบการ SMES และคลินิกให้
คําปรกึษาด้านบญัชแีก่ SMES (SME
CLINIC) เป�นต้น
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ด้านการเสริม
สร้างขีดความ

สามารถบุคลากร



     สภาอุตสาหกรรมฯ ใหค้วามสาํคัญในการสง่เสรมิทักษะ
ความรูแ้ก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื�อยกระดับพฒันา
ศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรม ผา่นหลักสตูรต่างๆ
กวา่ 25 หลักสตูร มผีูเ้ขา้รว่มกวา่ 1,000 ราย

    ตัวอยา่งหลักสตูร ได้แก่   หลักสตูรการ
ประยุกต์ใช ้ROBOTICS & AUTOMATION
สาํหรบัภาคอุตสาหกรรมไทย (IROBOT),
หลักสตูรสรา้งเสรมิศักยภาพผูบ้รหิารภาค
อุตสาหกรรมไทยเพื�อก้าวสูยุ่คดิจทัิล (EDIT),
หลักสตูรผูจ้ดัการโรงงาน, หลักสตูรผูนํ้าด้านการ
บรหิารจดัการนํ�า, โครงการจดัทํามาตรฐานอาชพี
และคณุวุฒวิชิาชพี สาขาวชิาชพีแมคคาทรอนกิส์
สาขาคลัสเตอรห์ุน่ยนต์ อาชพี SYSTEM
INTEGRATOR, หลักสตูร LOW COST
IIOT, หลักสตูร LEAN MANUFACTURING
TO BE LEAN AUTOMATION, หลักสตูร
การปฏิรูปธุรกิจและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม
(BRAIN) และหลักสตูรนกัอุตสาหกรรมรุน่ใหม่
(YOUNG F.T.I. ELITE) เป�นต้น

หลักสตูร DIGITAL TECHNOLOGY :
เพื�อใหท้ราบแนวโน้มทักษะด้าน DIGITAL
TECHNOLOGY ที�จาํเป�นต่อการแขง่ขนั
ในอนาคตและเพื�อใหส้ามารถเลือกใช้
DIGITAL TECHNOLOGY ที�เหมาะสม
กับงานธุรกิจ
หลักสตูร AUTOMATION &
ROBOTICS : เพื�อนาํหุน่ยนต์หรอืระบบ
อัตโนมติัมาใชใ้นการผลิตและบรกิาร เพื�อ
เพิ�ม PRODUCTIVITY, SPEED และ
ACCURACY
หลักสตูร FOOD PROCESSING : เพื�อ
เพิ�มประสทิธภิาพกระบวนการแปรรูปอาหาร
และสรา้ง VALUE ADDED ใหกั้บ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

เพื�อใหเ้กิดการพฒันาที�เท่าทันการเปลี�ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี(TECHNOLOGY DISRUPTION) 
 สภาอุตสาหกรรมฯ ได้จดัตั�ง F.T.I. ACADEMY
มวีตัถปุระสงค์ในการบม่เพาะและพฒันาศักยภาพ
บุคลากรใหต้รงตามความต้องการของแต่ละ
อุตสาหกรรม (UP-SKILL และ RE-SKILL) ได้
ดําเนนิการจดัทําหลักสตูรนาํรอ่ง 3 หลักสตูร
ประกอบด้วย
1.

2.

3.
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ด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคม



ความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม

"งานวันต่อต้าน
คอร์รัปชัน 2562"

    สภาอุตสาหกรรมฯได้เขา้รว่มงาน “วนั
ต่อต้านคอรร์ปัชนั 2562” ภายใต้
แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสูโ้กง” แสดง
พลังต่อสูไ้มใ่หค้นโกงมทีี�ยนืในสงัคม
พรอ้มกันนี�ยงัได้รบัฟ�งปาฐกถาพเิศษ  ใน
หวัขอ้ “รวมพลังคนไทย อาสาสูโ้กง”
โดย พลเอกไพบูลย ์คุม้ฉายา องคมนตรี
ณ ศูนยน์ทิรรศ การและการประชุมไบเท
คบางนา โดยมคีณะผูบ้รหิารและเจา้
หน้าที�สภาอุตสาหกรรมฯ เขา้รว่มงานดัง
กล่าว
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"งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
(ประเทศไทย)"

   สภาอุตสาหกรรมฯ เข้ารว่มงานวนัต่อต้านคอรร์ปัชนัสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด
“ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจรติ”  มุ่งจัดกิจกรรมรณรงค์งานวันต่อต้าน
คอรร์ปัชนัสากล(ประเทศไทย) จะทําให้ประชาชนคนไทยและนานาชาติได้รบัรูผ้ลการต่อสู้กับป�ญหา
คอรร์ปัชนัของประเทศไทย โดยมีการนาํเสนอให้เข้าใจง่ายผ่านทางวิดีทัศน์ นิทรรศการและการ
แสดงเจตจาํนงต่อต้านการทุจรติของทุกภาคส่วน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ี โดยมีคณะผู้บรหิารและเจ้าหน้าที�สภาอุตสาหกรรมฯ เข้ารว่มงาน
ดังกล่าว
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"โครงการห้องสมุด
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย"

      เพื�อสง่เสรมิและสนบัสนนุด้านการศึกษาใหเ้ยาวชนไทยในโรงเรยีนที�อยูใ่นเขตพื�นที�ต่างจงัหวดั
ได้มโีอกาสเขา้ถึงแหล่งความรูที้�หลากหลายและได้อ่านหนังสอืที�ดีมคีณุภาพ เพิ�มพูนทักษะความรู้
รวมถึงเพื�อเป�นการปลกูฝ�งนสิยัรกัการอ่าน อันจะนําไปสูก่ารพฒันาด้านการศึกษาของเยาวชนไทย
เพราะการศึกษาถือเป�นรากฐานสาํคัญในการพฒันาคน และพฒันาประเทศ ภายใต้แนวคิด “อ่าน
หนงัสอื เป�ดความคิด ชวีติเปลี�ยน”
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"โครงการปลูกป�าพัฒนาพื�นบาง
กะเจ้าเพื�อเป�นปอดของคนกรุง"

   ตามที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ รชักาลที� 9 มแีนวพระ
ราชดํารใินการอนรุกัษ์และพฒันาพื�นที�คุ้งบางกะเจา้ใหย้งัคง
เป�นพื�นที�สเีขยีวที�ธรรมชาติและชุมชนอยูร่ว่มกันและเป�นปอด
ของคนกรุง มูลนธิชิยัพฒันา ได้จดัตั�งโครงการ OUR
KHUNG BANGKACHAO เพื�อรว่มกันปลกูป�าพฒันาพื�น
ที�คุ้งบางกะเจา้ใหอ้ยูอ่ยา่งยั�งยนื สภาอุตสาหกรรมฯ เหน็ความ
สาํคัญกับสิ�งแวดล้อมและการปลกูป�าเพื�อรกัษาธรรมชาติและ
ระบบนเิวศนข์องประเทศอยา่งยั�งยนืต่อไป ได้ใหก้ารสนับสนุน
การปลกูป�าที�ตําบลบางกระสอบ จาํนวน 15.72 ไร ่รวมเป�น
เงินทั�งสิ�น 628,940 บาท
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โครงการ “ส.อ.ท. รวมใจช่วย
เหลือผู้ประสบภัยฯ”

      จากสถานการณ ์พายุ “ปาบกึ” (PABUK) ทางภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยและ
อุทกภัยในทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ�งสง่ผล กระทบต่อบา้นเรอืนประชาชน 
มผีูส้ญูหายและเสยีชวีติจาํนวนมากนั�น สภาอุตสาหกรรมฯ และมูลนิธพิฒันาอุตสาหกรรม จงึได้
รว่มกันดําเนนิกิจกรรมเพื�อสงัคมขึ�น โดยการระดมเงินบรจิาคและสิ�งของ เพื�อใหค้วามชว่ยเหลือ
ผูป้ระสบภัยเป�นการด่วน ซึ�งได้ประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนสมาชกิ และผูม้จีติศรทัธาทั�วไปรว่มบรจิาค
เงินและสิ�งของ
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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชั�น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 
เลขที�  2 ถนนนางลิ�นจี�  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 345 1000
www.fti.or.th


