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ธุรกิจเกาหลีเชื่ อมัน่ ไทย รุกลงทุน “หุ่นยนต์ และออโตเมชั่น”
บีโอไอดึงผู้ประกอบการไทยจับคู่ธุรกิจ
บีโอไอจับมือ “อาเซียน โคเรีย เซ็นเตอร์ ” จัดคณะนักลงทุนเกาหลีใต้ 30 ราย เยือนไทย พร้ อมจัด
สั ม มนา “โอกาสการลงทุ นอุต สาหกรรมหุ่ นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ” แจงมาตรการส่ งเสริ ม การลงทุน
พร้ อมจับคู่ธุรกิจกับสมาคมผู้ประกอบการหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติไทย
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) เปิ ดเผยภายใน
งานสัมมนา “โอกาสการลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในไทย” ว่า บีโอไอ ร่ วมกับ อาเซียน
โคเรี ย เซ็นเตอร์ (ASEAN-Korea Centre: AKC) หน่วยงานส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างเกาหลี
ใต้และภูมิภาคอาเซี ยน และสถาบันอุตสาหกรรมหุ่ นยนต์แห่ งเกาหลีใต้ (Korea Institute for Robot Industry
Advancement: KIRIA) นาคณะนักธุ รกิจจากกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่ นยนต์และระบบอัตโนมัติ จานวนกว่า 30
ราย จาก 13 บริ ษทั เดินทางมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทยเป็ นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน
2561 บีโอไอจึงจัดสัมมนาครั้งนี้ ข้ ึน เพื่อให้บริ ษทั จากเกาหลีใต้มองเห็นโอกาสการลงทุน ในประเทศไทย
และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ จ ะได้รับ หากเข้า มาลงทุ น ด้า นหุ่ นยนต์และระบบอัต โนมัติ รวมทั้ง การปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ เพื่ออานวยความสะดวกแก่นกั ลงทุน และการออกสมาร์ ทวีซ่า เพื่อดึงดูดบุคลากร
ทักษะสู งให้เข้ามาทางานในไทยด้วย
“หุ่ นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้ าหมายที่จะมีส่วนสาคัญในการยกระดับ
ภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่ ระบบการผลิตและบริ การที่ทนั สมัย (Advanced Manufacturing & Services) ช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ งปั จจุบนั มีการนาเข้าหุ่ นยนต์
และเครื่ องจัก รระบบอัตโนมัติมู ล ค่ า กว่า 3 แสนล้า นบาทต่ อปี อี ก ทั้งยังมี ผูป้ ระกอบการกว่า 80% ที่
จาเป็ นต้องปรับเปลี่ ยนไปสู่ ระบบอัตโนมัติในอนาคตอันใกล้ ไม่ว่าจะเป็ นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
การแพทย์ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิ กส์ เคมีภณ
ั ฑ์ โลจิสติกส์ และธุ รกิ จบริ การต่างๆ จึงเป็ นโอกาสที่ดีสาหรับ
การเข้ามาลงทุนตั้งฐานผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย เพื่อป้ อนตลาดไทยและส่ งออกไปยัง
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค” นายนฤตม์ กล่าว
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ทั้งนี้ บีโอไอมีมาตรการให้สิทธิ ประโยชน์ท้ งั กลุ่มดีมานด์ (กลุ่มผูใ้ ช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)
และกลุ่มซัพพลาย(ผูผ้ ลิตหุ่ นยนต์และระบบอัตโนมัติ) ซึ่ งเกาหลีใต้นบั เป็ นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั รวมถึงหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จึงเป็ นเป้ าหมายสาคัญที่ไทยต้องการเชิญชวนให้เข้ามา
ลงทุน โดยเชื่อมัน่ ว่าภายหลังการจัดกิ จกรรมครั้งนี้ จะสร้างความมัน่ ใจแก่นกั ธุ รกิจเกาหลี ใต้ที่จะตัดสิ นใจ
ลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
นายนฤตม์ กล่ าวเพิ่มเติ มว่า นอกจากกิ จกรรมสัมมนาในวันนี้ แล้ว บีโอไอโดยกองพัฒนาและ
เชื่ อมโยงการลงทุ น (BUILD) ยัง ร่ วมกับ สมาคมผูป้ ระกอบการหุ่ นยนต์และระบบอัต โนมัติไ ทย (Thai
Automation and Robotics Association: TARA) จัด กิ จ กรรมจับ คู่ ธุ ร กิ จ ระหว่ า งนั ก ธุ ร กิ จ เกาหลี ใ ต้ก ับ
ผู ้ป ระกอบการของไทยจ านวนกว่ า 30 ราย ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมหุ่ น ยนต์ แ ละระบบอัต โนมัติ และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่ องต่างๆ เช่น ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ ชิ้นส่ วนยานยนต์ เป็ นต้น นอกจากนี้ บีโอไอ
จะนาคณะนักธุ รกิจเกาหลีใต้ เดินทางไปเยีย่ มชมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) อีกด้วย
สาหรับภาพรวมการลงทุน ของอุ ตสาหกรรมหุ่ นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่ มใช้นโยบาย
ส่ งเสริ มการลงทุนใหม่เมื่อปี 2558 จนถึงเดือนมิถุนายน 2561 มีผยู ้ นื่ ขอรับการส่ งเสริ มในกิจการผลิตหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติจานวน 39 โครงการ เงินลงทุน 3,351 ล้านบาท นอกจากนี้ มาตรกระตุน้ ผูใ้ ช้หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิต มีผขู ้ อรับการส่ งเสริ มจานวน 55 โครงการ เงินลงทุนรวม
18,958 ล้านบาท
ในส่ วนของการลงทุนจากเกาหลีใต้ ปั จจุบนั เกาหลีใต้เป็ นประเทศที่มีมูลค่าการขอรับการส่ งเสริ ม
การลงทุนสู งเป็ นอันดับ 8 โดยตั้งแต่ปี 2558 จนถึงเดือนมิถุนายน 2561 มีโครงการจากเกาหลีใต้ขอรับการ
ส่ งเสริ มทั้งหมด 92 โครงการ เงินลงทุนรวม 14,737 ล้านบาท ส่ วนใหญ่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ ชิ้นส่ วนเครื่ องจักร และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
นายลี ฮยอก เลขาธิ การศูนย์อาเซี ยน โคเรี ย เซ็นเตอร์ กล่าวว่า นักลงทุนจากเกาหลีใต้ได้รับการ
ยอมรับถึงศักยภาพในการเป็ นผูพ้ ฒั นาอุตสาหกรรมหุ่ นยนต์และระบบอัตโนมัติในระดับที่ดี และมีความ
สนใจที่จะขยายธุ รกิจสู่ ต่างประเทศ ซึ่ งปั จจุบนั อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้ าหมายของ
ประเทศไทย ที่ รัฐบาลมุ่งส่ งเสริ มให้เกิ ดการลงทุนอย่างจริ งจัง ภายใต้การให้สิทธิ ประโยชน์หลากหลาย
กิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ จึงเป็ นการให้ขอ้ มูลเพื่อช่ วยให้นกั ธุ รกิจที่สนใจได้ทราบโอกาสและลู่ทางการลงทุน
ในประเทศไทยโดยตรง
ขณะเดี ยวกันการจัดกิ จกรรมเจรจาธุ รกิ จ และลงพื้นที่ อีอีซี จะยิ่งทาให้นักธุ รกิ จเกาหลี ใต้ที่ อยู่
ระหว่างตัดสิ นใจขยายการลงทุน ได้พิจารณาถึงศักยภาพและโอกาสการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และ
อาจรรวมไปถึงโอกาสการเชื่อมโยงไปสู่ ตลาดอื่นๆ ในอาเซียนต่อไป
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