โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน/อาเซียน+3
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

1. หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนได้ตงั ้ เป้ าหมายการรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC) เพื่อ สร้างตลาดและฐานการผลิตเดีย ว มีก ารเคลื่อ นย้ ายสิน ค้า บริการ
การลงทุน แรงงานฝี มอื โดยเสรี เกิด การเคลื่อนย้ายปั จจัยการผลิตต่างๆ เสมือนอยู่ใ นประเทศเดียวกัน
ประกอบกับ รัฐ บาลมีน โยบายส่ง เสริม ให้ นั ก ลงทุน ไทยขยายการลงทุน ออกไปสู่ภ ายนอกประเทศ
โดยเฉพาะอย่า งยิ่งในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความพร้อมทางด้านแรงงานและมีทรัพยากรธรรมชาติอดุ ม
สมบูรณ์ เพื่อเชือ่ มโยงโอกาสทางเศรษฐกิจจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในปั จจุบนั ธุรกิจของไทย
มีความเข้มแข็งมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยทีม่ คี วามพร้อมทางด้านการเงินและมีความเชีย่ วชาญในสาขา
อุตสาหกรรมของตนขยายกิจการออกไปนอกประเทศเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ๆ เพิ่มมากขึน้ ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศทีม่ เี สถียรภาพขึ้น ทาให้ผู้ประกอบการไทยทีม่ ศี กั ยภาพเริม่ สนใจที่จะออกไป
ลงทุ น ในต่ า งประเทศเพื่ อ แสวงหาความได้ เ ปรีย บในด้ า นต้ น ทุ น การผลิ ต และใช้ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศเหล่านัน้
ทัง้ นี้มูลค่าการลงทุนไทยในต่างประเทศได้เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากการลงทุนโดยตรงสุทธิ
ของไทยในต่ างประเทศ (TDI) ในปี 2554 ซึ่งมีมูลค่า 8,221 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ มากกว่า การลงทุน
โดยตรงสุทธิของต่างชาติในไทย (FDI) ซึ่งมีมูลค่า 7,778 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนในปี 2555 การลงทุน
โดยตรงสุทธิของไทยในต่างประเทศ อยู่ท่ี 12,107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การลงทุนโดยตรงสุทธิ
ของต่ างชาติใ นไทยมีมูล ค่า 7,235 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ เท่านั ้น จะเห็น ได้ ว่า มูล ค่าการลงทุน ไทยใน
ต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น จนอยู่ใ นระดับที่สูงกว่ามูล ค่าการลงทุนโดยตรงจากต่ า งประเทศเป็ นเวลา 2 ปี
ติด ต่ อ กัน จากการเปลี่ย นแปลงดัง กล่ า ว จึง จ าเป็ นอย่ า งยิ่ง ที่จ ะต้ อ งส่ง เสริม สนั บ สนุ น วิส าหกิจ
อุตสาหกรรมไทยที่มศี กั ยภาพให้สามารถขยายโอกาสทางการค้า การบูรณาการความร่วมมือทางธุรกิจ
และการออกไปลงทุน ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซี ยน รวมทัง้ บุคลากรของ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะต้องสามารถเป็ นพี่เลี้ยงภาคอุตสาหกรรมทีม่ สี มรรถนะสูง หรือเป็ น “Mr./Ms.
AEC” โดยจะต้องได้รบั การพัฒ นา เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น ความรู้
ด้านการค้า การลงทุนในประเทศอาเซียนรวมทัง้ ประเทศอาเซีย น+3 ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเจริญเติบโตทัดเทียมนานาประเทศ
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2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุ น วิสาหกิจอุตสาหกรรมไทยที่มศี กั ยภาพไปศึกษาตลาด ขยายตลาด
และการลงทุน เพื่อ แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ส่ง เสริม ให้เกิด การเชื่อ มโยงธุร กิจ และสร้า ง
เครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการผลิตระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน+3
2) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างความ
เข้าใจประเทศอาเซียนที่มศี กั ยภาพ ลู่ทางการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน ให้แก่
บุคลากรของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถนาองค์ความรูท้ ่ไี ด้รบั ไปต่อยอดการ
ปฏิบตั ริ าชการในการเป็ นพี่เลี้ยงภาคอุตสาหกรรมได้
3. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1) วิสาหกิจไทยได้รบั ความรูแ้ ละโอกาสในการแสวงหาลู่ทางการค้าการลงทุน
2) มีเครือข่ายวิสาหกิจไทยทีเ่ ชื่อมโยงกับประเทศอาเซียนและอาเซียน+3
3) พัฒนาศักยภาพและปรับวิสยั ทัศน์ ด้านสถานการณ์ เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ทนั ต่อเหตุการณ์ ของโลกที่เปลี่ยนแปลง และมี
ความพร้อมรองรับภารกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) นาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้เกีย่ วข้องทัง้ บุคลากรภายในหน่วยงาน ภาคเอกชน และ
บุคคลทัว่ ไปที่ส นใจ เพื่อให้ม ีความรู้แ ละความเข้าใจถู กต้อ งเกี่ยวกับ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การใช้สทิ ธิประโยชน์ จากพันธกรณี และสามารถให้คาแนะนาในการปรับตัวเพื่อลด
ผลกระทบหรือแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้บทบาทด้านวิชาการและศูนย์รวม
ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6) ผู้ประกอบการได้รบั ทราบข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการวางแผนและกาหนดนโยบาย เพื่อ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ท่เี กิด ขึ้นจากการรวม
เป็ นหนึ่งเดียวของภูมภิ าคอาเซียน (AEC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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