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บีโอไอหนุนเกาหลีลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ในไทย
จัดสั มมนาชี้ช่องลงทุน พร้ อมจับคู่ธุรกิจ ดูล่ทู างอีอซี ี
บีโอไอ เผย “อาเซี ยน โคเรี ย เซ็ นเตอร์ ” นําทัพคณะนักลงทุนเกาหลีใต้ ดูล่ ูทางการลงทุนในอีอีซี
เตรี ยมจั ดสั มมนาแจงนโยบายและสิ ทธิประโยชน์ หวังดึงกลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์ เกาหลีใต้ ลงทุนในไทย
พร้ อมจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย
นายนฤตม์ เทอดสถี รศักดิ์ รองเลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ ม การลงทุ น (บี โอไอ) เปิ ดเผยว่า
ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2561 นี้ อาเซี ยน โคเรี ย เซ็นเตอร์ (ASEAN - Korea Centre หรื อ AKC)
หน่ วยงานส่ ง เสริ ม ความร่ วมมื อด้า นเศรษฐกิ จระหว่างเกาหลี ใ ต้และประเทศต่ า งๆ ในอาเซี ย น ร่ วมกับ
สถาบันหุ่นยนต์ของเกาหลีใต้ (Korea Institute for Robot Industry Advancement: KIRIA) จะนําคณะนัก
ธุ รกิ จเกาหลีใต้ในอุตสาหกรรมหุ่ นยนต์และระบบอัตโนมัติจาํ นวนประมาณ 30 คน เดินทางมาศึกษาลู่ทาง
การลงทุ นในประเทศไทย โดยบี โอไอได้ร่วมจัดงานสัมมนาเพื่อนําเสนอโอกาสการลงทุ นและนโยบาย
สําคัญที่สอดคล้องกับศักยภาพการลงทุนของเกาหลีใต้
นอกจากนี้ คณะนักธุ รกิจเกาหลี ใต้จะหารื อความร่ วมมือกับสมาคมผูป้ ระกอบการระบบอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ไทย (Thai Automation and Robotics Association: TARA) และมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับ
ผูป้ ระกอบการไทยเป็ นรายบริ ษทั รวมทั้งเดินทางไปเยี่ยมชมนิ คมอุตสาหกรรม โครงสร้ างพื้นฐาน และ
กิจการที่ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรื อ อีอีซี ด้วย
สํ า หรั บ การจัด งานสั ม มนา ภายใต้หั ว ข้อ “โอกาสการลงทุ น อุ ต สาหกรรมหุ่ น ยนต์ ใ นไทย”
(Thailand’s Investment Opportunities in the Robotics Industry) บีโอไอจะนําเสนอศักยภาพของประเทศ
ไทยในการเป็ นจุดเชื่ อมต่อการค้าการลงทุนในกลุ่มอาเซี ยน โดยเฉพาะซี แอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา
และเวียดนาม) และไปสู่ ภูมิภาคอื่น รวมทั้งนโยบายส่ งเสริ มการลงทุน และมาตรการอํานวยความสะดวกแก่
นักลงทุน

2

“นักธุ รกิจจากเกาหลีใต้ เป็ นหนึ่งในกลุ่มประเทศเป้ าหมายอันดับต้นๆ ที่บีโอไอต้องการเชิ ญชวนให้
เข้ามาลงทุน และร่ วมพัฒนาอุ ตสาหกรรมเป้ าหมายในประเทศไทย เนื่ องจากเกาหลี ใต้มีอุตสาหกรรมที่มี
ศัก ยภาพระดับ โลก โดยเฉพาะในด้า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดิ จิ ท ัล ระบบอัต โนมัติ แ ละหุ่ น ยนต์ ไปจนถึ ง
เทคโนโลยีปั ญญาประดิ ษ ฐ์ หรื อ เอไอ โดยภายหลัง การสั ม มนาคาดว่า จะทํา ให้นัก ธุ ร กิ จที่ ร่วมคณะมา
ประเทศไทย เกิดความมัน่ ใจและจะนําไปสู่ ความร่ วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่างกันในอนาคตต่อไป”
นายนฤตม์ กล่าว
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