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กระทรวงอุตสาหกรรมหนุนธุรกิจไทยบุกตลาดเออีซี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ชู เออีซีหนุนไทยแสดงศักยภาพของการเป็ นศู นย์ กลางด้ าน
การเชื่ อ มโยงและการลงทุ น ที่สํา คัญในอาเซี ย น พร้ อ มแนะผู้ ประกอบการไทย เตรี ย มขยายเข้ า สู่ ตลาด
อินโดนีเซี ย หลังทิศทางประชากรเพิ่มเป็ น 300 ล้ านคนภายในปี 2030 ด้ านเลขาธิการบีโอไอ เล็งเดินหน้ า
สร้ างความรู้ผ้ ูประกอบการภูธร หวังเอสเอ็มอีได้ ประโยชน์ สูงสุ ด
นายประเสริ ฐ บุญชัยสุ ข รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม เปิ ดเผยในงานสัมมนาและจัดอบรม
“การเตรี ยมความพร้อมผูป้ ระกอบการไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ เออีซี รุ กหรื อรับ” พร้อมกับร่ วม
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นักลงทุนไทยพร้อมรุ กสู่ AEC” จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
หรื อ บีโอไอ ว่า การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อเข้าสู่ “ประชาคมศรษฐกิจอาเซี ยน
หรื อ AEC” อย่างเต็มรู ปแบบในปี 2558 จะเป็ นโอกาสสําหรับผูป้ ระกอบการของไทยในการขยายตลาด
การค้าและการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยบีโอไอจึงได้จดั การอบรมในครั้งนี้ข้ ึน เพื่อชี้ให้เห็นถึงโอกาสและสิ่ งที่นกั ธุรกิจไทยต้องปรับตัวเพื่อให้มี
ความพร้อมในการแข่งขัน
ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการไทยสามารถใช้ศกั ยภาพของตลาดที่ มีขนาดใหญ่ ข องอาเซี ย นจากจํา นวน
ประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน เพิ่มโอกาสและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงต่างๆ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด อาทิ การเชื่อมโยงของห่ วงโซ่การผลิตให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้ประโยชน์จากภาษีนาํ เข้าสิ นค้าและ
วัตถุดิบเป็ นศูนย์ ที่จะช่ วยลดต้นทุนการนําเข้าวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย อาทิ อุตสาหกรรม
ยานยนต์แ ละชิ้ นส่ วน อุ ตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่ งห่ ม ที่ ปัจจุ บนั ต้องพึ่ งพิ งการนําเข้าวัตถุ ดิ บจาก
ต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ประมาณร้อยละ 4-6

-2นอกจากนี้ ยังมีโอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทยในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ด้วยการเข้าไป
ลงทุนในประเทศที่มีศกั ยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ
เวียดนาม (CLMV) ที่มีความพร้อมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานราคาถูก อาทิ นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ
แร่ ธาตุ อัญมณี ป่ าไม้ สัตว์น้ าํ และพื้นที่ทาํ การเกษตร เป็ นต้น นอกจากนี้ผปู ้ ระกอบการไทยจะสามารถขยาย
ตลาดสิ นค้าได้เพิ่มขึ้น ซึ่ งประเทศที่น่าจับตามอง ได้แก่ ประเทศอินโดนี เซี ย ที่มีจาํ นวนประชากรกว่า 250
ล้านคน และคาดว่าจะขยายเป็ น 300 ล้านคน ภายในปี 2030 โดยในจํานวนมากกว่าครึ่ งของประชากร เป็ น
คนที่มีอายุต่ ่าํ กว่า 30 ปี ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีกาํ ลังซื้อสูง
อย่างไรก็ตามในภาวการณ์ แข่ งขันของขนาดตลาดที่ มีขนาดใหญ่ ข้ ึ น ทําให้ผูป้ ระกอบการไทย
จําเป็ นต้องมีการปรับตัวควบคู่ไปด้วย โดยสิ่ งจําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้าใจในประเด็น
ที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จให้ได้อย่างชัดเจน ศึกษาศักยภาพในแต่ละประเทศ การให้ความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากรในด้านภาษา ขณะที่กลุ่มเอสเอ็มอีอาจจําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับการสร้างเครื อข่าย พันธมิตร
หรื อหุน้ ส่ วนทางธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ ยงให้การเข้าไปเปิ ดตลาดในประเทศที่น่าสนใจ
“การรวมกันภายใต้เออีซีจะสร้างโอกาสให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยทุกระดับตั้งแต่รายใหญ่ ไปจนถึง
กลุ่มผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อเอสเอ็มอี ซึ่ งภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง
อุตสาหกรรม เช่น บีโอไอ กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ได้เร่ งที่จะเข้าไปเสริ มสร้างความรู ้และความช่วยเหลือ
ผูป้ ระกอบการให้มีความพร้อมมาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการจัดงานอบรมการให้ความรู ้ในครั้งนี้ จะเป็ นแนวทาง
หนึ่งที่สาํ คัญที่จะช่วยสร้างความรู ้และความเข้าใจแก่ผปู ้ ระกอบการได้โดยตรงมากขึ้น” นายประเสริ ฐกล่าว
นายอุดม วงศ์วิวฒั น์ไชย เลขาธิ การบีโอไอ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจาก
ผูป้ ระกอบการในพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มา รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่ วมกว่า 120 คน โดยวิทยากรที่มี
ความรอบรู ้ ในเรื่ องเออีซี ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านกฎหมาย ระเบียบปฎิ บตั ิ และการทําธุ รกรรมการเงินใน
ต่างประเทศ จะร่ วมให้ความรู ้แก่ผปู ้ ระกอบการไทยเพื่อนําไปสร้างความพร้อมและช่วยลดความเสี่ ยงในการ
ขยายธุ รกิ จ ขณะเดี ยวกันผูเ้ ข้าร่ วมอบรมจะได้รับฟั งประสบการณ์ตรงของผูป้ ระกอบการที่เข้าไปดําเนิ น
ธุรกิจในต่างประเทศแล้วเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่น่าสนใจ
“ผูป้ ระกอบการไทย โดยเฉพาะนักธรุ กิจในภูมิภาคกลุ่มเอสเอ็มอี ยังต้องการข้อมูล และการถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จในต่างประเทศ ที่เป็ นปั จจัยสําคัญของการจะสร้างโอกาสจากการเข้าสู่
เออีซี บีโอไอจึงได้จดั ให้มีกิจกรรมนี้ข้ ึนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผปู ้ ระกอบการนําไปใช้วางแผนการลงทุน
รวมถึงใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มเออีซีได้อย่างเต็มที่ต่อไป ”นายอุดม กล่าว
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