
 

 

เจโทรเปิดตวัโครงการน าร่องDigital Transformationในประเทศไทยและ

ประเทศไทยจัดอยู่ในอนัดบัตน้ของอาเซียน 

 

 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เจโทรประกาศรายชี่อบริษัทที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ "Asia 

Digital Transformation (ADX) โครงการนี้มีเป้าประสงค์ที่จะสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่ นด าเนินโครงการน าร่อง

และร่วมท างานกบับริษัท/สถาบันในอาเซียน เพื่อมีส่วนร่วมแก้ไขประเดน็ปัญหาทางเศรษฐกจิและสงัคม

ในภมูิภาคอาเซียน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เจโทรพร้อมให้การสนับสนุนหลายด้านรวมทั้งความ

ช่วยเหลือทางการเงิน 

 

 เจโทรเร่ิมด าเนินโครงการน าร่อง 7 โครงการในประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ไดร้บัการอนุมติั

โครงการมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนจากทั้งหมด 23 โครงการ  โครงการทั้ง 7 โครงการในประเทศไทย

ครอบคลุมสาขาที่มีความหลากหลาย เช่น การเกษตร การประมง การแพทย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

และ พลังงาน (รายละเอียดแต่ละโครงการปรากฎในเอกสารแนบ)  เจโทรหวังเป็นอย่างย่ิงว่า บริษัทญี่ปุ่ น

จะมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและน าเสนอโซลูชั่นประเดน็ปัญหาทางสังคม 

 

นายทาเคทานิ อทัสชึิ ประธาน เจโทร ส านักงานกรุงเทพฯ กล่าว “นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างย่ิงที่

เหน็ประเทศไทยเป็นประเทศอนัดบัตน้ของอาเซียนจากโครงการ digital transformation และบริษัท

ญี่ปุ่ นจะมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร ประมง การแพทย์ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และพลังงานซึ่งทุกสาขาล้วนมีความส าคัญต่อประเทศไทย  แสดงให้เหน็ว่า ประเทศไทยมี

ศักยภาพและระดับทางเศรษฐกิจที่บริษัทเทคโนโลยีดิจิทลัของประเทศญี่ปุ่ นสนใจพัฒนาธุรกจิอย่างมีนัยยะ

ส าคัญ ที่ผ่านมา เจโทร กรุงเทพฯให้การสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่ นมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกจิไทยมาโดยตลอด 

การประกาศรายชื่อบริษัทในวันนี้แสดงถึงความพยายามของเราได้บรรลุผล และเจโทร กรุงเทพฯยังคง

ด าเนินกจิกรรมเพื่อช่วยเหลือบริษัทญี่ปุ่ นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป” 
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JETRO starts 7 pilot projects for digital transformation in Thailand, making the 

kingdom TOP Destination in ASEAN 
 

On October 14, JETRO announces successful applicants for "Asia Digital Transformation 
(ADX) projects, which aims to support Japanese companies in conducting Pilot Projects, 
working together with ASEAN companies/institutions to contribute to solving economic and 
social challenges in ASEAN through fully utilizing their digital technologies. JETRO will provide 
these projects with various supports including financial assistance.  
 
JETRO starts 7 pilot projects in Thailand, which makes the kingdom by far the top destination 
within whole ASEAN region totaling 23 projects. The 7 projects cover wide areas such as 
agriculture, fisheries, medical, human resource development, and energy (please see the 
attached for the details).  JETRO strongly hopes that Japanese companies will contribute to 
economic development and solution for social challenges. 
 
Mr. TAKETANI Atsushi, President of JETRO Bangkok Office states that, "It is a tremendous 
pleasure for me to see that Thailand has become the TOP DESTINATION in ASEAN for 
JETRO's digital transformation projects, and Japanese companies will contribute to Thailand’s 
development in wide areas such as agriculture, fisheries, medical, human resource 
development, and energy which are all important for this country.  This significantly shows that 
Thailand is very promising to Japanese digital tech companies for their business development 
with its economic level and future potential. JETRO Bangkok has been encouraging Japanese 
companies to engage more in Thai economy. The announcement today shows our efforts have 
born fruits, and our office continues to assist Japanese companies to contribute to Thailand. 
 

For more information, please visit 

https://www.meti.go.jp/english/press/2020/1014_001.html 
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