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บีโอไอบุก 3 เมืองอุตสาหกรรมเกาหลี
เจาะบริษัทเป้ าหมายใหม่ - ดึงลงทุนในไทย
บีโอไอโรดโชว์ 3 เมืองอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ หารื อ 30 บริษัทเป้ าหมายรายใหม่ ชวนลงทุน
อุตสาหกรรมเป้ าหมายในไทย อาทิ เครื่องมือแพทย์ ดิจิทัล พร้ อมมอบบีโอไอประจากรุ งโซลติดตาม
ใกล้ ชิด มั่นใจนักลงทุนเกาหลีมาไทยตามนโยบาย New Southern Policy ของรัฐบาลเกาหลี
นายนฤตม์ เทอดสถี ร ศัก ดิ์ รองเลขาธิ การคณะกรรมการส่ง เสริ ม การลงทุน (บีโ อไอ) เปิ ด เผยว่า
เมื่อช่วงต้ นเดือนธันวาคม 2561 บีโอไอและสานักงานเศรษฐกิจการลงทุนประจาเกาหลีใต้ (บีโอไอโซล) ได้
เดินทางไปชักจูงการลงทุนในนครปูซาน อุลซาน และชางวอน ซึ่งเป็ น เมืองอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ
เกาหลีใต้ โดยได้ พบปะหารื อกับผู้บริ หารระดับสูงของรัฐบาลท้ องถิ่น หอการค้ าและสภาอุตสาหกรรม และ
นักธุรกิจรายสาคัญในอุตสาหกรรมเครื่ องจักร เครื่ องมือแพทย์ ชิ ้นส่วนรถยนต์ กลุม่ ดิจิทลั และโลจิสติกส์
“บีโอไอได้ พบปะหารื อกับ นักธุรกิจเกาหลีใน 3 เมือง รวมจานวนกว่า 30 บริ ษัท ซึ่งต่างก็แสดงความ
สนใจต่อการเข้ ามาลงทุนในประเทศไทย และได้ ซกั ถามในหลายประเด็น เช่น ค่าแรง ขันตอนการจั
้
ดตังธุ
้ รกิจ
การขอสมาร์ ทวีซ่า การหาผู้ร่วมทุน ความคืบหน้ าของโครงการอีอีซี และสิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุนทังใน
้
และนอกอีอีซี ซึง่ ได้ มอบหมายให้ สานักงานบีโอไอที่เกาหลีติดตามนักธุรกิจกลุม่ นี ้อย่างใกล้ ชิดต่อไป”
“ช่วงนี ้เป็ นจังหวะเหมาะที่จะดึงการลงทุนจากเกาหลี โดยเฉพาะจากเมืองปูซาน อุลซาน และชางวอน
ที่เป็ นแหล่งอุตสาหกรรมหลัก เนื่องจากต้ นทุนค่าแรงในเกาหลี เพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
และมาตรการจากัดชัว่ โมงการทางานของแรงงาน ทาให้ บริ ษัทเกาหลีในภาคอุตสาหกรรมการผลิ ตเริ่ มมองหา
แหล่ง ลงทุนนอกประเทศ ประกอบกับรั ฐบาลเกาหลี มี นโยบาย New Southern Policy ที่ จะกระชับ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุม่ ประเทศอาเซียนให้ แน่นแฟ้นขึ ้น จึงเป็ นแรงผลักดันให้ นกั ธุรกิจเกาหลีสนใจ

ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยมากขึ ้น โดยเฉพาะในปี หน้ าที่ไทยจะเป็ นประธานอาเซียน จึงเป็ นโอกาสดีที่
ไทยจะแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจ และใช้ จงั หวะนี ้ดึงการลงทุนจากเกาหลีให้ มากขึ ้น” นายนฤตม์ กล่าว
ทัง้ นี ้ เมื อ งปูซ านเป็ น เมื อ งใหญ่ อัน ดับ 2 ของเกาหลี มี ค วามโดดเด่น ด้ า นการเป็ น เมื อ งท่ า และ
ศูน ย์ ก ลางโลจิ ส ติก ส์ เป็ น เมื อ งต้ นแบบสมาร์ ท ซิ ตี ข้ องเกาหลี มี ศูน ย์ ท ดสอบระบบต่า งๆ ของสมาร์ ท ซิ ตี ้
(IoT-based Smart City Open Platform) นอกจากนี ้ยังเป็ นเมืองอุตสาหกรรมหลักที่ผลิตรถยนต์ เครื่ องจักร
และการต่อเรื อ โดยมีสดั ส่วนถึงครึ่งหนึง่ ของประเทศ
สาหรับเมืองอุลซาน เป็ นเมืองที่มีรายได้ ต่อหัวสูงที่สุดของเกาหลี มีความโดดเด่นด้ านอุตสาหกรรม
รถยนต์ การต่อเรื อและพลังงาน เป็ นฐานการผลิตหลักของบริ ษัทฮุนได มอเตอร์ และฮุนได เฮฟวี่ อินดัสตรี ส์
และมีศนู ย์วิจยั และพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่ทนั สมัยที่สดุ ของประเทศ
ส่วนเมืองชางวอน มีความโดดเด่นด้ านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องจักร รวมทังอุ
้ ปกรณ์และ
ชิ ้นส่วนของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็ นฐานการผลิตของบริ ษัทที่สาคัญ เช่น กลุ่มดูซาน ฮันฮวา เอสที
เอ็กซ์ และศูนย์วิจยั และพัฒนาของแอลจี เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ตังแต่
้ ปี 2557 – 2561 (กันยายน) มีโครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ ยื่นขอรับ
การส่งเสริม จานวน 162 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 34,400 ล้ านบาท
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