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ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ยกทัพฝ่ ายจัดซือ้ ในภูมิภาคบุกไทย
จัดงานใหญ่ เจรจาซือ้ ชิน้ ส่ วนในประเทศไทย
ซัมซุ ง อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จั ดมหกรรมซื อ้ ชิน้ ส่ ว นอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ ครั ้ง ใหญ่ ใ นประเทศไทย
โดยนําฝ่ ายจัดซือ้ ของซัมซุงในภูมิภาคอาเซียน และอินเดีย มาร่ วมงานเพื่อแสวงหาผู้ผลิตชิน้ ส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์ ในไทย บีโอไอมั่นใจ กลุ่มบริ ษัทซัมซุงในภูมิภาคเลือกใช้ ไทยเป็ นฐานผลิตชิน้ ส่ วน
จะตอกยํา้ ศักยภาพของอุตสาหกรรมชิน้ ส่ วนไทยได้ เป็ นอย่ างดี
นางหิรัญญา สุจินัย ที่ ปรึ กษาด้ านการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน หรื อ
บีโอไอ เปิ ดเผยภายหลังเข้ าร่วมงาน “ Southeast Asia Sourcing Fair in Bangkok” หรื องานจัดซื ้อชิ ้นส่วน
ซึง่ จัดโดยบริ ษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2556 ว่า เป็ นครัง้ แรกที่ บริ ษัท ซัมซุง
อิลก็ ทรอนิกส์ ได้ จดั มหกรรมซื ้อขายชิ ้นส่วนครัง้ สําคัญขึ ้นในประเทศไทย โดยมีกลุม่ บริ ษัท ซัมซุง ในภูมิภาค
อาเซียน อาทิ ซัมซุงจากประเทศ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซียสิงคโปร์ ฟิ ลิปปิ นส์ และไทย รวมทังบริ
้ ษัท
ซัมซุงจากประเทศอินเดีย มาร่ วมแสวงหาผู้ผลิตชิ ้นส่วนชันนํ
้ าในภูมิภาคและผู้ผลิตของไทยรวมกว่า 150
รายที่ตอบรับเข้ าร่วมงานในครัง้ นี ้
“ปั จจุบนั ประเทศไทยมีศกั ยภาพในด้ านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า โดยในปี
2554 มีการส่งออกสินค้ าเป็ นอันดับที่ 13 ของโลก และมีมลู ค่าการส่งออกในปี 2555 สูงถึง 54,160 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 24 ของมูลค่าการส่งออกทัง้ หมดของประเทศ รวมทัง้ มีบริ ษัทผู้ผลิต
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้าชันนํ
้ าของโลกมาตังฐานการผลิ
้
ตในไทย และมีบริ ษัทผู้ผลิตชิ ้นส่วนของ
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในประเทศไทยมากกว่า 3,000 ราย แบ่งเป็ นกลุ่มผู้ผลิตชิน้ ส่วน
พลาสติกและยาง ประมาณ 2,400 ราย และกลุม่ ผู้ผลิตชิ ้นส่วนโลหะอีกประมาณ 800 ราย ดังนัน้ การที่ซมั
ซุงนํากลุ่มบริ ษัทในภูมิภาคมาแสวงหาชิน้ ส่วนในประเทศไทย จะช่วยตอกยํ ้าศักยภาพของอุตสาหกรรม
ชิ ้นส่วนไทยได้ เป็ นอย่างดี” นางหิรัญญากล่าว

-2สําหรับการจัดงาน “ Southeast Asia Sourcing Fair in Bangkok” บีไอไอ โดยหน่วยพัฒนาการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม หรื อหน่วย BUILD ได้ ให้ การสนับสนุนด้ วยเชิญผู้ประกอบการไทยเข้ าร่ วมเจรจา
ธุรกิจตลอดทัง้ 2 วัน รวมทังส่
้ งเจ้ าหน้ าที่ไปคอยให้ บริ การออกบูธให้ คําปรึ กษาแก่นกั ลงทุนภายในงาน
รวมทังจั
้ ดกิจกรรมตลาดกลางซื ้อขายชิ ้นส่วนภายในงาน และได้ นําเสนอข้ อมูลเรื่ อง ภาพรวมอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า และศักยภาพของประเทศไทยให้ กบั นักธุรกิจเกาหลีใต้ ได้ รับทราบ
ด้ านนายชอย บียอง ชุค (Mr. Choi Byung Suk) รองประธาน กลุม่ บริ ษัท ซัมซุง ซึง่ ดูแลด้ านการ
จัดซื ้อชิน้ ส่วนทั่วโลกของซัมซุง กล่าวว่า การผลิตสินค้ าในปั จจุบนั บรรดากลุ่มผู้ผลิตต่างแสวงหาแหล่ง
รองรับการผลิตใหม่ๆ ที่สร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยควบคุมสภาพแวดล้ อม
ด้ านต้ นทุนที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง และในวันนี ้ เศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศอาเซียนสามารถสร้ างความ
ได้ เปรี ยบทางธุรกิจ ทังในเรื
้ ่ องแรงงานที่มีศกั ยภาพและสภาพแวดล้ อมที่ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน โดยเฉพาะ
ประเทศไทย ซึง่ เป็ นหนึ่งในผู้นําด้ านการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่สําคัญแห่งหนึ่ง
ในภูมิภาค และเป็ นจุดเชื่อมโยงที่ดีในการขยายธุรกิจการจัดซื ้อกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคแก่ซมั ซุง
ทัง้ นี ้ จากสถิติขอรับส่งเสริ มการลงทุนจากต่างประเทศ ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา พบว่า มีโครงการ
ลงทุนจากเกาหลีใต้ ยื่นขอรับส่งเสริ มจํานวน 238 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 31,510 ล้ านบาท
ขณะที่ในช่วงไตรมาสแรกของปี นี ้ (ม.คง – มี.ค. 2556) มีโครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ ยื่นขอรับส่งเสริ ม
จํานวน 14 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 4,568 ล้ านบาท
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