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บีโอไอสารวจเส้ นทางเชื่ อม 3 ประเทศ
หนุนเอสเอ็มอีไทยขยายลู่ทางโอกาสการลงทุน
บีโอไอขอนแก่ น จัดคณะเอสเอ็มอีไทย กลุ่มเกษตรแปรรู ป อาหารสั ตว์ ผลิตภัณฑ์ พลาสติก บุ ก
เส้ นทางลงทุน หลวงพระบาง สปป.ลาว เล็งใช้ เส้ นทางระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลาไย
เชื่ อมจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มุ่งกระจายสิ นค้ า การลงทุน 3 ประเทศ ทั้งไทย-ลาว-เมียนมา
นายอิสระ อมรกิจบารุ ง ผูอ้ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (บีโอไอขอนแก่น) เปิ ดเผยว่า
บีโอไอขอนแก่นร่ วมกับสานักพัฒนาปั จจัยสนับสนุนการลงทุนจัดกิจกรรม “เพิ่มศักยภาพและสร้างเครื อข่าย
ผูป้ ระกอบการไทยเส้นทางกรุ งเทพฯ-หลวงพระบาง” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิ งหาคม 2561 นี้
โดยนาคณะผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ของไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รู ป และอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเครื่ องสาอางของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ รวม
กว่า 30 บริ ษทั เดิ นทางไปสร้ างเครื อข่ายการค้าการลงทุนร่ วมกับผูป้ ระกอบการในแขวงหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
กิ จกรรมสาคัญ เอสเอ็มอีไทย จะได้พบกับหอการค้าแขวงหลวงพระบางเพื่อหารื อเกี่ ยวกับการค้า
การลงทุนโดยเฉพาะโอกาสการลงทุนในอุ ตสาหกรรมท่องเที่ ยว ซึ่ งเป็ นสาขาที่ เอสเอ็มอี ไทยมีศกั ยภาพ
รวมทั้ง จะได้ติ ด ตามความคื บ หน้ า โครงการระเบี ย งเศรษฐกิ จ หลวงพระบาง-อิ น โดจี น -เมาะล าไย
(Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor: LIMEC) ซึ่ งเป็ นความร่ วมมื อของไทย-ลาวเมียนมา จากแขวงหลวงพระบางและแขวงไซยบุ รี สู่ กลุ่ มจังหวัดภาคเหนื อตอนล่ า ง 1 ของไทย ได้แก่
พิษณุ โลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุ โขทัย ต่อไปยังรัฐกะเหรี่ ยงและรัฐมอญ ของประเทศเมียนมา เพื่อเชื่อมโยง
เส้นทางขนส่ งสิ นค้าและการลงทุนและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กบั 3 ประเทศในอนาคต
นอกจากนี้ บีโอไอยังจะจัดกิ จกรรมสร้ างเครื อข่ายธุ รกิ จระหว่างเอสเอ็มอี ของไทยและ สปป.ลาว
ในกลุ่ ม อุ ตสาหกรรมท่ องเที่ ย วและธุ รกิ จต่ อเนื่ อง รวมทั้ง เยี่ย มชมเขตเศรษฐกิ จพิ เศษแห่ งใหม่ ใ นแขวง
หลวงพระบางซึ่ งเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษลาดับที่ 13 ของ สปป.ลาว

2

“ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการไทยให้ความสนใจออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อขยายโอกาส
ทางธุ ร กิ จ และมองหาลู่ ท างเปิ ดตลาดการลงทุ น ใหม่ ๆ ซึ่ งบี โ อไอเป็ นอี ก หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ มี ส่ ว นช่ วย
สนับสนุ นโดยเฉพาะการนาผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี เดิ นทางไปศึ กษาพื้นที่ ที่มีศกั ยภาพ ซึ่ งพบว่าเส้นทาง
LIMEC จะเป็ นอีกหนึ่ งโอกาสที่จะยกระดับ ให้ผูป้ ระกอบการสามารถเชื่ อมโยงทางด้านการค้า การลงทุน
และการบริ การในทุกมิติ” นายอิสระกล่าว
สาหรั บหลวงพระบางเป็ นพื้นที่ ตอนเหนื อของ สปป.ลาว ซึ่ งเป็ นศู นย์กลางการคมนาคมขนส่ ง
การศึกษา การประกอบธุ รกิจ และเป็ นพื้นที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุ รกิจต่อเนื่ องต่าง ๆ ที่มีศกั ยภาพ
และโอกาสในการลงทุนสู ง
++++++++++++++++++++++++++++++++

