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บีโอไอเดินหน้ าช่ วยผู้ผลิตชิ้นส่ วนไทย
เชื่ อมโยงอุตสาหกรรมเรื อ
บีโอไอเดินหน้ าขยายกิจกรรมเชื่ อมโยงอุตสาหกรรมเรื อ นาผู้ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่ องจักร กว่ า 100 ราย ร่ วมงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรื อ ในทศวรรษหน้ า ระหว่ าง 15-17 พ.ย.นี้
พร้ อมเปิ ดเวทีจับคู่ธุรกิจร่ วมกับผู้ผลิตชิ้นส่ วนด้ านอุตสาหกรรมเรื อ และเทคโนโลยี
นางสาวดวงใจ อัศ วจินตจิตร์ เลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น (บี โอไอ) เปิ ดเผยว่า
บี โอไอได้เพิ่ มบทบาทและภารกิ จของกองพัฒนาและเชื่ อมโยงการลงทุ น หรื อ BUILD (บิ ล ด์) เดิ ม
ที่ทาหน้าที่เป็ นสื่ อกลางเชื่อมโยงระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องจัก ร เป็ นหลัก ให้ ข ยายไปสู่ ก ารช่ ว ยพัฒ นาผู ้ป ระกอบการไทยให้ เ ป็ นผู ้ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นส าหรั บ
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น รวมถึ งสร้างความร่ วมมือกับหน่ วยงานอื่น ๆ เพื่อให้
ครอบคลุมอุตสาหกรรมใหม่ ๆ
ล่าสุ ดได้ขยายกิจกรรมไปสู่ การเชื่ อมโยงในอุตสาหกรรมเรื อ โดยระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน
2560 นี้ บิลด์จะนาผูผ้ ลิตชิ้ นส่ วนไทยกว่า 100 ราย ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ตชิ้ นส่ วนยานยนต์ อิ เล็กทรอนิ กส์ และ
เครื่ องจัก ร ร่ วมกิ จกรรมจับ คู่ธุ รกิ จ (Business Matching) ภายในงานแสดงนิ ทรรศการเทคโนโลยีเรื อ
ในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4 (The 4th Ship Technology for The Next Decade: ShipTech IV) ซึ่ งจัดโดย
กรมอู่ทหารเรื อ ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
ส าหรั บ งานดัง กล่ า ว เป็ นงานแสดงนิ ทรรศการเทคโนโลยีเรื อในทศวรรษหน้า ของไทย มี ก าร
นาเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่ องมืออุปกรณ์ ที่มีเทคโนโลยีล้ าสมัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเรื อ ของภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องมาจัดแสดง ซึ่ งจะเป็ นโอกาสให้ผผู ้ ลิตชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ของไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านเทคโนโลยีและสร้างโอกาสในการเชื่ อมโยงการผลิ ตชิ้ นส่ วนอุตสาหกรรมเรื อ กับผูผ้ ลิ ตรายใหญ่จาก
ทั้งในและต่างประเทศ
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“ภายในงานนี้ บีโอไอตั้งเป้ าหมายที่ จะสร้ างเครื อข่ าย และเชื่ อมโยงธุ รกิ จระหว่างผูผ้ ลิ ตไทยกับ
ผูผ้ ลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเรื อและชิ้นส่ วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งคาดว่างานนี้ จะมีผูป้ ระกอบการ ชั้น
นาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่ วมจัดแสดงผลงานการผลิ ต นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่ น เทคโนโลยี
ระบบสื่ อสาร และดาวเทียม” นางสาวดวงใจ กล่าว
นางสาวดวงใจ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากงานนี้ แล้ว บิลด์ยงั จะมีกิจกรรมนาคณะผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนไทย
ร่ วมกิ จกรรมตลาดกลางซื้ อขายชิ้ นส่ วน การเยี่ยมชมโรงงาน การเจรจาจับ คู่ธุ รกิ จ รวมถึ ง การร่ วมงาน
สัมมนา และออกบูธทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดการผลิตชิ้ นส่ วน เช่ น งานเมทัลเล็กซ์
2017 ซึ่ งเป็ นงานแสดงเครื่ องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการที่ ใหญ่ที่สุดในอาเซี ยน ณ ไบเทค บางนา
งานไทย-เจเปน บิสซิ เนส แมทชิ่ ง ครั้งที่ 11 (11th Thai-Japan Business Matching) ซึ่ งจะมีกิจกรรมจับคู่
ธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และเกษตรกรรม ระหว่างผูป้ ระกอบการญี่ปุ่นกับผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนไทย ณ
ไบเทค บางนา งานเมดิคลั เจเปน 2018 (Medical Japan 2018) งานแสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์ และชิ้นส่ วน
เครื่ องมือแพทย์ ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น งานฮันโนเวอร์ เมซเซ่ 2018 (Hannover Messe 2018) ซึ่ ง
เป็ นงานอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต ณ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี เป็ นต้น
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