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รองนายกฯ มอบนโยบาย สานักงานบีโอไอต่ างประเทศ
พร้ อมติวเข้ มข้ อมูลทิศทางประเทศเพื่อเร่ งรัดดึงการลงทุนเป้ าหมาย
บี โ อไอเผย รองนายกรั ฐ มนตรี เ ตรี ย มมอบนโยบายการท างานแก่ หั ว หน้ า ส านั ก งานบี โ อไอ
ต่ า งประเทศทั้ง 14 แห่ ง เน้ น การชั ก จู ง เชิ ง รุ ก และเป็ นตั ว แทนประเทศไทยให้ ข้ อ มู ล แบบบู ร ณาการ
แก่ นั ก ธุ ร กิ จ ต่ า งชาติ ทั่ ว โลก ขณะที่ บี โ อไอจั ด ติ ว เข้ ม ข้ อ มู ล ด้ า นเศรษฐกิ จ การปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บ
เพื่ออานวยความสะดวกในการทาธุรกิจในไทย และความพร้ อมของอีอซี ี
นางสาวดวงใจ อัศ วจิ นตจิ ตร์ เลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ ม การลงทุ น (บี โอไอ) เปิ ดเผยว่า
ในวันจันทร์ ที่ 6 สิ งหาคม นายสมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็ นประธานเปิ ดการประชุ ม
หัวหน้าสานักงานเศรษฐกิจการลงทุนของบีโอไอในต่างประเทศ ทั้ง 14 แห่ ง พร้อมมอบนโยบายการทางาน
โดยมุ่งเน้นการจัดกิ จกรรมชักจูงการลงทุนในเชิ งรุ ก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ซึ่ งจะช่ วยปรับ
โครงสร้ างเศรษฐกิ จประเทศ เช่ น การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และบูรณาการความร่ วมมือกับทีมประเทศ
ไทยในประเทศต่างๆ เพื่อให้สานักงานบีโอไอในต่างประเทศเป็ นหน่ วยงานหลักในการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
โอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทยให้แก่นกั ลงทุนต่างชาติ
นอกจากนี้ บี โอไอยัง ได้รับ ความร่ วมมื อจากหน่ วยงานภาครั ฐ ร่ วมเป็ นวิท ยากรบรรยายพิเศษ
เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สาคัญของรัฐบาล ความคืบหน้าของโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้องต่อการดาเนิ น
ธุ รกิจในประเทศไทย
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“บีโอไอจัดให้มีการประชุ ม หัวหน้าสานักงานต่างประเทศเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่ไป
ประจาอยู่ต่างประเทศได้รับ ทราบข้อมูล เกี่ ย วกับ มาตรการส่ ง เสริ มการลงทุ นใหม่ๆ ของสานักงานและ
รับทราบสถานะการปรับปรุ งกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกแก่ นัก
ลงทุน และนาข้อมูลดังกล่าวไปชี้ แจงต่อให้แก่นกั ลงทุนต่างประเทศได้อย่างถู กต้องและเป็ นไปในทิศทาง
เดี ยวกัน ซึ่ งมัน่ ใจว่าจะเป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้นกั ลงทุนตัดสิ นใจเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้ น” นางสาว
ดวงใจ กล่าว
สาหรับสานักงานต่างประเทศของบีโอไอทั้ง 14 แห่ งประกอบด้วย 1) นครนิ วยอร์ ก และ 2) นคร
ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริ กา 3) นครแฟรงก์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี 4) กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส
5) กรุ งสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 6) นครซิ ดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย 7) กรุ งโตเกียว และ 8) นครโอชากา
ประเทศญี่ปุ่น 9) นครเซี่ยงไฮ้ 10) กรุ งปั กกิ่ง และ 11) นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 12) กรุ งโซล
ประเทศเกาหลีใต้ 13) เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย 14) ไทเป ไต้หวัน
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