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บีโอไอชู ไทย-ญี่ปุ่นสั มพันธ์ เหนียวแน่ น
เตรียมรับคณะ JCCI YEG -บุกโอซากา-วากายามา-เกียวโต ดึงอุตฯ เป้ าหมาย
บีโอไอยา้ ความสั มพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น เตรียมรั บคณะผู้ประกอบการรุ่ นใหม่ หรื อ JCCI YEG บินตรง
เจรจาจั บ คู่ ผ้ ู ป ระกอบการกลุ่ ม อาหาร อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งจั ก รกลและอุ ป กรณ์ ใ นไทย ขณะที่ ร อง
นายกรั ฐมนตรี นาคณะบุก โอซากา วากายามา และเกียวโต ช่ วงปลายเดือน ชู ญี่ปุ่นเป้ าหมายดึงการลงทุน
สาคัญของไทย
นางสาวบงกช อนุ โรจน์ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (บี โอไอ) เปิ ดเผยว่า
ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562 สมาคมผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ ของประเทศญี่ปุ่น หรื อ JCCI YEG (The
Japan Chamber of Commerce and Industry, Young Entrepreneurs Group) จานวนกว่า 100 คน นาโดย นาย
โทชิฮิเดะ ยางูจิ ประธานคณะกรรมการส่ งเสริ มเชื่ อมโยงธุ รกิจ จะเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อสารวจ
ลู่ ท างการลงทุ นและท าความรู ้ จกั กับ ผูป้ ระกอบการไทยในสาขาธุ รกิ จต่ า งๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เป็ นต้น
ในการนาคณะมาประเทศไทยครั้งนี้ JCCI YEG มีการจัดกิจกรรมสร้างเครื อข่ายธุ รกิจ (Networking
Reception) ซึ่ งบีโอไอจะเชิญชวนผูป้ ระกอบการไทยที่มีศกั ยภาพให้ได้พบหารื อกับผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่
จากญี่ปุ่น โดยมัน่ ใจว่ากิ จกรรมดังกล่ าว จะนาไปสู่ การสร้ างเครื อข่า ยธุ รกิ จ และขยายความร่ วมมื อด้า น
การค้าและการลงทุนระหว่างผูป้ ระกอบการ 2 ประเทศในอนาคต ขณะนี้ มีผูป้ ระกอบการไทยแสดงความ
สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าวจานวนมาก
“กลุ่ ม ผูป้ ระกอบการรุ่ น ใหม่ ข องญี่ ปุ่ นมี บ ทบาทอย่า งยิ่ง ต่ อการพัฒนา และเปลี่ ย นแปลงระบบ
เศรษฐกิจของญี่ปุ่น และต้องการจะขยายธุ รกิจทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่ วมหารื อกับผูป้ ระกอบการใน
ไทยครั้งนี้ จึงแสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการกลุ่มดังกล่าวสนใจการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่ งจะนาไปสู่
การเชื่อมโยงสร้างเครื อข่ายธุ รกิจร่ วมกันในอนาคต” นางสาวบงกช กล่าว
นางสาวบงกช กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่า ในช่ ว งวัน ที่ 31 มกราคม 2562 บี โ อไอยัง จะจัด งานสั ม มนา
“Thailand: Advancing ASEAN-Japan Partnership” ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่ นายสมคิด
จาตุศรี พิทกั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี
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นายพิ เ ชฐ ดุ ร งคเวโรจน์ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงดิ จิ ท ัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม นางสาวดวงใจ
อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ นายคณิ ศ แสงสุ พรรณ เลขาธิ การ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) และผูแ้ ทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไป 3 จังหวัดของ
ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ โอซากา วากายามา และเกียวโต ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ภายในงานสัมมนาจะมีการบรรยายพิเศษของรองนายกรัฐมนตรี เพื่อตอกย้าถึงศักยภาพของประเทศ
ไทยในกลุ่มอาเซี ยน การเป็ นหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ที่มีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะใน
ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยมี ศ ัก ยภาพพร้ อมรองรั บการลงทุ น และมี น โยบายการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ ดึง ดู ด
ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นยังเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักที่ไทยต้องการให้เข้ามาลงทุน
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