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กลุ่มอากาศยานฝรั่งเศสสนใจลงทุนไทย
บีโอไอเล็งดึงลงทุนในเขตเมืองการบินภาคตะวันออก
นั ก ธุ ร กิ จ กลุ่ ม อากาศยานฝรั่ ง เศสเยื อ นไทย รั บ ฟั ง นโยบายส่ งเสริ ม อุ ต สาหกรรมการบิ น และ
อากาศยาน บีโอไอเน้ นชวนลงทุนในเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa ) พร้ อมยา้ รัฐบาลมุ่งส่ งเสริมให้ ไทย
เป็ นศูนย์ กลางการบินของภูมิภาค มั่นใจไทยมีแรงจูงใจหลายด้ าน ทั้งนโยบายส่ งเสริมการลงทุน การขยายตัว
ของสายการบิ นเพื่อ รองรั บการท่ อ งเที่ยวและโลจิสติกส์ และการพัฒ นาความสามารถผู้ผลิต ชิ้ นส่ ว นใน
ประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น (บี โอไอ) เปิ ดเผย
ภายหลังการหารื อร่ วมกับนายสี หศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส ซึ่ งนาคณะนักธุ รกิ จราย
ใหญ่ด้านอุ ตสาหกรรมอากาศยานจากประเทศฝรั่ งเศส เดินทางมาเยือนประเทศไทย อาทิ ผูผ้ ลิ ตชิ้ นส่ วน
อากาศยานที่ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง และกิ จการศูนย์ซ่อมอากาศยานและการบารุ งรักษา เป็ นต้น ว่า นักธุ รกิ จ
ฝรั่ ง เศสแสดงความสนใจการลงทุ น ในไทย โดยเฉพาะในพื้ น ที่ เ มื อ งการบิ น ภาคตะวัน ออก (EECa)
โดยบีโอไอได้ช้ ี แจงรายละเอียดของนโยบายส่ งเสริ มการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยาน ซึ่ งเป็ นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยส่ งเสริ ม เพื่อมุ่งไปสู่ การเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานของ
ภู มิ ภ าค รวมถึ ง ความพร้ อ มของประเทศไทยภายใต้ก ารด าเนิ น งานของรั ฐ บาลเพื่ อ รองรั บ การลงทุ น
โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
นอกจากสิ ทธิประโยชน์ดา้ นการลงทุนแล้ว ยังมีปัจจัยสนับสนุนอีกหลายประการ เช่น ทิศทางของ
อุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน ที่มีความสาคัญมากขึ้นเรื่ อยๆ จากการขยายตัวของจานวนเที่ยวบิน การ
ขนส่ ง สิ นค้า และจานวนผูโ้ ดยสาร ตลอดจนจานวนนักท่ องเที่ ย วในไทยที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง จะเพิ่ม ความ
ต้องการใช้ชิ้นส่ วนอากาศยาน และธุ รกิ จด้าน MRO (Maintenance, repair and Overhaul) หรื อศูนย์ซ่อม
อากาศยานและการบารุ งรักษามากยิง่ ขึ้น
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ขณะเดี ยวกันประเทศไทยโดยหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น สถาบันยานยนต์ ยังได้เริ่ มดาเนิ นการ
พัฒนาผูป้ ระกอบการไทยที่มีความพร้ อมและมีศกั ยภาพสู งในการก้าวเข้ามาเป็ นผูผ้ ลิ ตชิ้ นส่ วนอากาศยาน
เพื่อรองรับตลาดและการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่ งปั จจุบนั มีผูผ้ ลิ ตไทยที่พฒั นาศักยภาพจน
สามารถเดินหน้าไปสู่ การผลิตชิ้นส่ วนอากาศยานรองรับความต้องการของตลาดได้แล้ว
“นั ก ธุ ร กิ จ ฝรั่ ง เศสสอบถามถึ ง ความชั ด เจนทั้ ง ด้ า นการพัฒ นาระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ รวมถึ งกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่ งเสริ มอุตสาหกรรมอากาศยาน ซึ่ งบีโอไอได้ย้ าให้นกั ธุ รกิจมัน่ ใจว่ารัฐบาลและบีโอไอให้ความสาคัญ
กับอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศ โดยมีมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนที่สอด
รับกับการเปลี่ ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีและสภาวะการแข่งขันทางธุ รกิ จ การผลักดันความร่ วมมื อกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลากร รวมถึงยังให้ความสาคัญกับการปรับปรุ งการอานวยความสะดวกใน
การดาเนิ นธุ รกิ จให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น เช่ น สมาร์ ทวีซ่า ซึ่ งจะทาให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากต่างประเทศ เข้ามา
ทางานในไทยได้สะดวกขึ้น” นางสาวดวงใจกล่าว
ส าหรั บ ประเทศฝรั่ ง เศส ถื อ เป็ นหนึ่ งในประเทศที่ มี เ ทคโนโลยี แ ละความเชี่ ย วชาญด้า น
อุตสาหกรรมอากาศยาน เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั แอร์ บสั (Airbus) รวมถึงมีการผลิตและจาหน่าย
เครื่ องบิ นให้ก ับรั ฐบาลและสายการบิ นทัว่ โลก นอกจากนี้ ฝ รั่ ง เศสยัง มี บริ ษทั ขนาดกลางและขนาดเล็ก
อี ก จ านวนมากที่ อ ยู่ ใ นห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมอากาศยานที่ ท าให้ ฝ รั่ ง เศสมี สิ่ ง แวดล้อ ม
(EcoSystem) ที่ เอื้ อต่ อการสร้ า งสรรค์นวัตกรรมใหม่ ด้านอากาศยานมาโดยตลอด การเดิ นทางมาเยือ น
ประเทศไทยครั้งนี้ ของคณะนักธุ รกิ จรายใหญ่ดา้ นอากาศยานของประเทศฝรั่งเศส จึงนับเป็ นโอกาสอันดีที่
ไทยจะแสดงศัก ยภาพของอุ ตสาหกรรม และสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้ก ับ นัก ธุ รกิ จฝรั่ ง เศสใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจลงทุนต่อไป
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