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ประเดิมโรดโชว์ ญี่ปุ่นรับปี 2562
บีโอไอร่ วมคณะรองนายกฯ มุ่งหารื อดึงอุตสาหกรรมเด่ นประจาจังหวัดลงทุนไทย
บีโอไอเปิ ดทริปโรดโชว์ แรกรับปี 2562 ร่ วมคณะรองนายกรัฐมนตรี โรดโชว์ 3 จังหวัดของญี่ปุ่น ทั้ง
โอซากา วากายามา และเกียวโต เตรียมเปิ ดเวทีสัมมนายา้ ศักยภาพประเทศไทย พร้ อมนัดหารื อบริษัทชั้ นนา
ประจาจังหวัด ดึงผู้ผลิตเครื่ องมือเพทย์ ขยายการลงทุนมาไทยเพื่อเปิ ดตลาดอาเซียน
นางสาวดวงใจ อัศ วจินตจิตร์ เลขาธิ การคณะกรรมการส่ ง เสริ มการลงทุ น (บี โอไอ) เปิ ดเผยว่า
ระหว่ า งวัน ที่ 30 มกราคม ถึ ง 2 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 บี โ อไอจะจัด กิ จ กรรมชัก จู ง การลงทุ น (โรดโชว์)
ณ ประเทศญี่ ปุ่น โดยนายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทกั ษ์ รองนายกรั ฐ มนตรี พร้ อ มด้วย นายกอบศัก ดิ์ ภู ตระกู ล
รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี นายพิเชฐ ดุ รงคเวโรจน์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิ จ
และสังคม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ สานักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(สกพอ.) และผูแ้ ทนจากหน่ วยงานต่างๆ โดยนับเป็ นการจัดโรดโชว์การลงทุนในต่างประเทศครั้งแรกของ
บีโอไอในปี 2562
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี และคณะที่ร่วมเดินทางจะเข้าร่ วมกิจกรรมใน 3 จังหวัดสาคัญของเขตคันไซ
ได้แก่ โอซากา วากายามา และเกียวโต โดยปัจจุบนั คันไซเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมที่สาคัญ
มีบริ ษทั ขนาดใหญ่ และผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เป็ นจานวนมาก ซึ่ งล้วนมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทั้งด้านไบโอเทคโนโลยี ยา อุปกรณ์การแพทย์ สิ่ งแวดล้อมและพลังงาน เช่ น
ลิเธียมไอออน เซลล์เชื้อเพลิง เซลล์แสงอาทิตย์ เป็ นต้น รวมถึงเป็ นศูนย์กลางทางการวิจยั และพัฒนาของเขต
คันไซ
โอกาสนี้ บีโอไอ จะจัดสัมมนาหัวข้อ “Thailand: Advancing ASEAN-Japan Partnership” ในวันที่
31 มกราคม 2562 ณ นครโอซากา เบื้องต้นคาดว่าจะมีผูป้ ระกอบการของโอซากา และพื้นที่ ใกล้เคียงเข้า
ร่ วมงานสั มมนากว่า 500 คน โดยรองนายกรัฐมนตรี จะกล่ าวปาฐกถาพิเศษเพื่อตอกย้ า ถึ งศัก ยภาพของ
ประเทศไทยในการเป็ นศูนย์กลางสาคัญของภูมิภาคในทุกมิติท้ งั การค้าและการลงทุน การเป็ นหุ ้นส่ วนทาง
เศรษฐกิ จ ระหว่า งไทย-ญี่ ปุ่ น ที่ มี ม าอย่า งยาวนาน และการบรรยายพิ เ ศษ โดยรั ฐ มนตรี ป ระจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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นอกจากนี้ในงานสัมมนายังมีเวทีเสวนาของบีโอไอ และ สกพอ. เพื่อย้ าให้ผปู ้ ระกอบการญี่ปุ่นเห็น
ถึงโอกาสในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะปี 2562 รัฐบาลประกาศให้เป็ นปี แห่ งการลงทุ น
โดยให้สิทธิ ประโยชน์เพิ่มเติมจากสิ ทธิ ประโยชน์พ้นื ฐานสาหรับการลงทุนภายในปี นี้
นางสาวดวงใจ กล่าวว่า ภายหลังการสัมมนา รองนายกรัฐมนตรี และคณะจะเดินทางไปร่ วมกิจกรรม
พบหารื อกับผูป้ ระกอบการอุ ตสาหกรรมของทั้ง 3 จังหวัด อาทิ สมาชิ กหอการค้าโอซากา (The Osaka
Chamber of Commerce and Industry: OCCI) และสมาพันธ์เศรษฐกิจคันไซ (Kansai Economic Federation:
Kankeiren) การพบหารื อกับผูว้ ่าราชการจังหวัดวากายามะและจังหวัดเกี ยวโต เยี่ยมชมโครงการแปรรู ป
เกษตรผ่า นการใช้ร ะบบไอซี ที และแหล่ ง ผลิ ต “เครื่ อ งเขิ น ” ซึ่ งเป็ นโครงการพัฒ นาชุ ม ชนที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จของจังหวัดวากายามะ โดยที่ผา่ นมากระทรวงอุตสาหกรรมได้เคยหารื อเพื่อสร้ างความร่ วมมือ
ด้านการตลาดระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กบั จังหวัดวากายามะแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมหารื อแบบรายบริ ษทั (One–on–One Meeting) กับผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี
ในพื้นที่จงั หวัดเกี ยวโต ซึ่ งเป็ นผูพ้ ฒั นาเทคโนโลยีการผลิตเครื่ องจักรและการผลิตเครื่ องมือแพทย์ที่ใ ช้ใน
การผ่าตัด และทันตกรรมที่ได้รับเงินทุนสนับสนุ นจากภาครัฐ โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างตัดสิ นใจขยายธุ รกิ จ
ในอาเซี ย น เพื่ อเพิ่ ม ช่ องทางการตลาด และการพบหารื อกับ ผูผ้ ลิ ตชิ้ น ส่ วนอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละชิ้ นส่ ว น
ยานยนต์รายสาคัญ ซึ่งประสบปั ญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน เป็ นต้น
“เป้ าหมายหลักของการจัด โรดโชว์ที่ญี่ปุ่น นอกจากการจัด สัมมนาสร้ างความมัน่ ใจในนโยบาย
ส่ งเสริ มการลงทุ นและศักยภาพของประเทศแล้ว รัฐบาลยัง มุ่งสร้ างความร่ วมมื อในด้านต่างๆ ในระดับ
ท้องถิ่นไปพร้อมกันด้วย เพราะในแต่ละจังหวัดจะมีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง มีท้ งั บริ ษทั ขนาดใหญ่ บริ ษทั
เอสเอ็มอี รวมถึงสตาร์ ทอัพ ที่มีศกั ยภาพสู งแตกต่างกัน ซึ่ งล้วนเป็ นอุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศที่
ต้องการให้เข้ามาลงทุน โดยผลจากการจัด โรดโชว์ครั้ งนี้ มัน่ ใจว่าจะช่ วยขยายความร่ วมมื อทางด้านการ
ลงทุน เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขันร่ วมกันต่อไป” นางสาวดวงใจ กล่าว
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