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บีโอไอจัดงานใหญ่รับคณะซีอีโอเกาหลี
กว่า 100 บริษัท เยือนไทยพร้อมผู้นาประเทศ
บีโ อไอเตรี ย มจั ด งานใหญ่ รั บคณะนั กธุ ร กิ จ เกาหลี ร ะดับ ซีอี โ อกว่า 100 บริ ษั ท มากที่สุ ดเป็ น
ประวัติการณ์ เดินทางเยือนไทยพร้อมประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน เน้นชูศักยภาพ
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาค CLMV พร้อมชี้โอกาสธุรกิจในอุตสาหกรรมใหม่ๆ ดึงเกาหลี
ขยายการลงทุนในไทย
นายนฤตม์ เทอดสถีร ศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น (บีโ อไอ) เปิด เผยว่ า
ในโอกาสที่ นายมุน แจ อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี จะนาคณะ 200 คน ประกอบด้วยนักธุรกิจ
ระดับสูงกว่า 100 บริษัท ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชนเกาหลี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายนนี้ บีโอไอร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมของเกาหลี จะจัดงานสัมมนาใหญ่
Thailand-Korea Business Forum ในวันที่ 2 กันยายน ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่อเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยและเกาหลี
ในงานสั มมนาทางธุร กิจ ครั้ ง นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โ อชา นายกรัฐ มนตรี และประธานาธิบ ดี
สาธารณรัฐเกาหลี จะกล่าวปาฐกถาพิเศษ จากนั้นนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ จะบรรยาย
เพื่ อ แสดงศั ก ยภาพของประเทศไทยและโอกาสทางธุ ร กิ จ ส าหรั บ นั ก ลงทุ น เกาหลี และนายเทวิ น ทร์
วงศ์วานิช ประธานที่ปรึกษา บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จากัด จะนาเสนอโอกาสความร่วมมือระหว่าง
ไทย-เกาหลีในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซี สาหรับผู้แทนฝ่ายเกาหลี ที่จะร่วม
บรรยายในการสัมมนาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารของสถาบันเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการค้า ที่จะกล่าวถึงนโยบาย
“New Southern Policy” และโอกาสความร่วมมือกับประเทศไทยในอนาคต ขณะที่ผู้บริหารจากบริษัท
ฮุน ได มอเตอร์ จ ากัด จะชี้ ถึงโอกาสความร่ว มมือในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่ งอนาคต โดยในงานนี้จะมี
นักธุรกิจไทยเข้าร่วมอีกกว่า 200 คนด้วย
นอกจากนี้ ระหว่างการเยือนของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ
(เอ็มโอยู) ระหว่างบีโอไอ โดยนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ และนายพัค ยง มัน ประธาน
หอการค้าและอุตสาหกรรมของเกาหลี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันสนับสนุนการลงทุนของ
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เกาหลีในประเทศไทย ตลอดจนความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนา การจับคู่ทางธุรกิจ
การสารวจลู่ทางการลงทุน เป็นต้น
“เกาหลีเป็นหนึ่งในนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่และเป็นประเทศเป้าหมายในการชักจูงการลงทุนของ
ไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้น สูง ทั้งอุตสาหกรรมเดิมที่เกาหลีขยายการ
ลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เหล็ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลหะ และเครื่ อ งจั ก ร รวมทั้ ง
อุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น ดิจิทัล ยานยนต์แห่งอนาคต หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น
ขณะนี้รัฐบาลเกาหลีให้ความสาคัญต่ อการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอาเซียนภายใต้นโยบาย
New Southern Policy จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสาหรับไทยที่จะขยายความสัมพันธ์กับเกาหลีทั้งด้านการค้า
และการลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งใช้ประเทศไทยเป็นประตูในการขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มประเทศ CLMV และ
ประเทศอื่นในอาเซียนได้อีกด้วย” นายนฤตม์กล่าว
ทั้งนี้ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 มีบริษัทชั้นนาจากเกาหลีใต้ลงทุน
ในประเทศไทยแล้วกว่า 380 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมกันกว่า 42,000 ล้านบาท อาทิ กลุ่มบริษัทในเครือ
พอสโก้ ผู้ผ ลิ ตเหล็กรายใหญ่ของเกาหลี ใต้ กลุ่ ม บริษัท ในเครือ ซัมซุง แอลจี และฮันออน ซิส เต็มส์ ผู้ ผ ลิ ต
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท สุมิเดน ฮโยซอง สตีล คาร์ด ผู้ผ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ และบริษัท ฮานซอล
เทคนิคส์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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