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บีโอไอสร้างเครือข่ายปลั๊กแอนด์ชาร์จให้นักธุรกิจในภูมิภาค
บริษัทพัฒนาเมืองด้านอีวี สถานีชาร์จ สมาร์ทซิตี้กับเกาหลีใต้
กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน พร้ อมด้ วยบี โอไอศู นย์ ภูม ิ ภาคทั ้ ง 7 แห่ ง ร่ วมกั บบี โอไอโซล
จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายทางธุรกิจด้าน EV & Charging Station และ Smart Cities ระหว่างผู้ประกอบการไทยใน
ภูมิภาค บริษัทพัฒนาเมืองกับนักลงทุนเกาหลีใต้ คาดจะช่วยให้นักธุรกิจไทยต่อยอดการลงทุน และสร้างเครือข่าย
ธุรกิจใหม่ๆ รองรับแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพิ่มช่องทางเพื่อแข่งขันสู่ตลาดต่างประเทศ
นายขวั ญชัย วรกัล ยากุล ผู้อำนวยการ (ระดั บสู ง) กองประสานและพั ฒนาปั จ จั ย การลงทุ น บี โอไอ
เปิดเผยว่า กองประสานฯ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน 1-7 ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “THAI-KOREA BIZ NETWORKING: EV & Charging
Station for Public Transportation in the Smart Cities” เพื่อสร้างเครือข่ ายต่อยอดธุรกิจรองรั บธุรกิจ ในยุ ค
โควิดและหลังโควิด โดยผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้มีโอกาสเพิ่มพันธมิตรต่อยอดวิสัยทัศน์จากผู้แทนภาครัฐและภาคธุรกิจ
ของทั้งไทยและเกาหลีใต้
วั ต ถุ ประสงค์สำคัญของกิจกรรมนี้เพื่อให้ มีส่ วนช่ วยสร้างเครือ ข่าย ขั บเคลื ่ อ น ยกระดั บศั กยภาพและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับนักธุรกิจและบริษัทพัฒนาเมืองทั่วไทย อีกทั้งยังเป็นการช่วยวางแผนธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องให้ดำเนินต่อไปได้ โดยการเพิ่มช่องทางและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ระหว่างประเทศในปัจจุบันและรองรับอนาคต
อันใกล้ ซึ่งในทุกปีกองประสานฯ ได้ร่วมกับ บีโอไอศูนย์ภูมิภาคในการพานักลงทุนไทยไปต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย
โอกาสธุรกิจนี้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดการลงทุน สำรวจการนำมาเทคโนโลยีที่ ล้ำสมัย มาประยุกต์ ใช้ การออกแสดง
นิท รรศการ การหาผู้ ร ่วมทุน แต่ด้วยสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของไวรั สโควิ ด-19 จึ ง ทำให้ ไม่ สามารถเดิ นทางไป
ต่างประเทศได้ จึงได้ปรับรูปแบบเป็น Webinar แทน

2
สำหรับการสัมมนาแบบออนไลน์ครั้งนี้จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.25 น. โดยมี
วิทยากรจากภาครัฐและเอกชน สมาคม มหาวิทยาลัยของไทย และเกาหลีใต้ อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(ดีป้า) ส่วนกลางและภูเก็ต (โครงการล่าสุดในภูเก็ต Sand BOX) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) Korea Agency for Infrastructure Technology Advancement สมาคมยานยนต์
ไฟฟ้ าไทย มหาวิ ท ยาลั ย ULSAN ของเกาหลีใต้ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตศรี ร าชา และผู ้ บริ หารจาก
บริษ ั ท เอกชนชั ้ น นำ เพื่ อ ร่วมแลกเปลี่ยนทั้ง มาตรการส่ ง เสริ มการลงทุ น เปิ ด โอกาสสร้ างเครื อ ข่ ายธุ ร กิ จระหว่ าง
ไทย-เกาหลีใต้ ในกลุ่ม EV & Charging Station กลุ่มพัฒนาเมือง และ Smart Cities ตลอดจนอัพเดตโครงการที่น่าสนใจ
ความร่วมมือ การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยของไทยและเกาหลี ใต้ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมด้าน EV & Charging Station และ Smart Cities
ผู ้ ป ระกอบการที ่ ส นใจเข้ า ร่ ว มสั ม มนาออนไลน์ สอบถามเพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ boiseoul@hanmail.net หรื อ
ecosystem@boi.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
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