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บโีอไอเผยน�ยกรฐัมนตร ีเป็นประธ�นเปิดสมัมน�ใหญ่แห่งปี วันที ่4 มีน�คม 2562 เตรยีม
แจงม�ตรก�รต้อนรับปีแห่งก�รลงทุน พร้อมประก�ศเดินหน้�เข้�สู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ  
ขณะที ่4 กระทรวงเศรษฐกจิ ทัง้คมน�คม-วทิย�ศ�สตร์-ดอีี-อุตส�หกรรม รวมพลงัแจงหล�กหล�ย 
ม�ตรก�รสนับสนุนยกระดับประเทศไทย พร้อมจับมือ 8 หน่วยง�นรัฐ เปิดโต๊ะให้คำ�ปรึกษ�
ไขข้อข้องใจทุกเรื่องที่เกี่ยวกับก�รลงทุน    

น�งส�วดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน (บีโอไอ)  
เปิดเผยว่� วันที ่4 มีน�คม 2562 นี ้บโีอไอมีกำ�หนดจดัสมัมน�ใหญ่ “THAILAND INVESTMENT  
YEAR-What’s New ?” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยก
รัฐมนตรี จะให้เกียรติเป็นประธ�นเปิดง�น และน�ยสมคิด จ�ตุศรีพิทักษ์ รองน�ยกรัฐมนตรี 
กล่�วป�ฐกถ�พิเศษ ในหัวข้อ “ปีแห่งก�รลงทุน : เปลี่ยนคว�มท้�ท�ยให้เป็นโอก�ส” 

ภ�ยในง�น บีโอไอจะให้ข้อมูล “ม�ตรก�รบีโอไอ ต้อนรับปีแห่งก�รลงทุน” ซึ่ง 
ประกอบด้วยม�ตรก�รทีส่ำ�คญัใน 2 ด้�น คอื ม�ตรก�รเพือ่เพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนั 
และม�ตรก�รเพ่ือลดคว�มเหล่ือมลำ้� อ�ทิ ม�ตรก�รปีแห่งก�รลงทุน ม�ตรก�รระบบร�ง 
ม�ตรก�รเศรษฐกจิฐ�นร�ก เป็นต้น และบโีอไอจะใช้โอก�สนีป้ระก�ศเดนิหน้� “BOI DIGITAL 
TRANSFORMATION” โดยเป็นก�รยกระดับระบบบริก�รท�งอิเล็กทรอนิกส์ของบีโอไอ ซึ่งจะ
อำ�นวยคว�มสะดวก และสร้�งคว�มพึงพอใจให้นักลงทุนในก�รขอรับก�รส่งเสริมก�รลงทุน

ทัง้นี ้ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่�นม� บโีอไอได้ใช้ระบบออนไลน์เข้�ม�ช่วยให้บรกิ�รอำ�นวยคว�ม
สะดวกแล้วในหล�ยด้�น อ�ท ิก�รยืน่ขอรบัก�รส่งเสรมิก�รลงทนุออนไลน์ ก�รใช้สทิธปิระโยชน์
ด้�นเครื่องจักรและวัตถุดิบออนไลน์ ก�รใช้สิทธิประโยชน์ด้�นช่�งฝีมือออนไลน์ เป็นต้น

“ภ�ยในง�นสัมมน�ครั้งนี้ บีโอไอจะแนะนำ�เปิดตัวบริก�รผ่�นระบบออนไลน์เพิ่มเติม
ในหล�ยส่วน อ�ทิ ก�รบริก�รค้นห�สิทธิประโยชน์สำ�หรับโครงก�รที่จะขอรับก�รส่งเสริม 
ก�รลงทนุ  ก�รบรกิ�รแจ้งผลก�รอนมุตัใิห้ก�รส่งเสรมิผ่�นช่องท�งอเิลก็ทรอนกิส์  ก�รขออนญุ�ต 
ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินออนไลน์ และยังมีเป้�หม�ยเพิ่มก�รให้บริก�รไปยังส่วนอื่นในอน�คตด้วย  
อ�ทิ ก�รยื่นร�ยง�นต�มเงื่อนไข ISO ก�รยื่นขออนุญ�ตเปิดดำ�เนินก�ร ก�รตรวจสอบ 
สถ�นะก�รดำ�เนินก�ร ก�รตรวจสอบข้อมูลก�รเริ่มต้นใช้และสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ เป็นต้น” 
น�งส�วดวงใจ กล่�ว  

น�งส�วดวงใจ กล่�วเพ่ิมเติมถึงง�นสัมมน�ว่� ภ�ยในง�นยังมีเวทีก�รเสวน� “รวม
พลังม�ตรก�รสนับสนุน เพื่อยกระดับประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจ�ก 4 กระทรวงเศรษฐกิจ
สำ�คญั จะใหข้อ้มลูม�ตรก�รสนับสนนุก�รลงทนุและผู้ประกอบก�ร ได้แก ่“ก�รเปลีย่นโฉมไทย
ด้วย Connectivity” โดยปลัดกระทรวงคมน�คม “ม�ตรก�รสนับสนุนนวัตกรรมและ Startup” 
โดยปลัดกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี “ก�รปฏิวัติดิจิทัล : กระจ�ยโอก�สให้คนไทย 
ทัง้ประเทศ” โดยปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม และ “ก�รปรบัเปลีย่นโครงสร้�ง
อุตส�หกรรมไทยสู่ยุค 4.0” โดยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม   

สำ�หรับในช่วงบ่�ย ยังมีคลินิกให้คำ�ปรึกษ�แบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบก�รจ�ก 8  
หน่วยง�น คือ บีโอไอ กรมโรงง�นอุตส�หกรรม กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม สำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ (สวทน.) สำ�นักง�น
นวัตกรรมแห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์ก�รมห�ชน) 
ธน�ค�รเพือ่ก�รส่งออกและนำ�เข้�แห่งประเทศไทย และออีซีไีอ เพือ่ตอบคำ�ถ�มด้�นก�รลงทนุ
แก่ผูป้ระกอบก�ร เช่น ก�รจดัตัง้บรษิทัและก�รขอรบัก�รส่งเสรมิก�รลงทนุ ม�ตรก�รสนบัสนนุ
ก�รวิจัยและพัฒน� ก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปพัฒน�ต่อยอดในเชิงพ�ณิชย์ รวมถึงม�ตรก�ร
สนับสนุนด้�นเงินทุนจ�กสถ�บันก�รเงิน เป็นต้น

เจ้าของ บริษัท สำ�นักพัฒน�ก�รบริห�รธรรมนิติ จำ�กัด ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง บรรณ�ธิก�ร นายสันติ แสงนิล ผู้พิมพ์ผู้โฆษณ� 
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กรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ กระทรวงพ�ณิชย์ มุ่งส่งเสริมสินค้�และบริก�ร 

เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภคในต่�งประเทศ ขย�ยช่องท�งก�รตล�ดสินค้�และ

บริก�รเพื่อเจ�ะตล�ดเฉพ�ะ หรือ Niche Market รวมทั้งแสวงห�ช่องท�งตล�ดให้สอดคล้อง

กับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ล่�สุดได้เปิดเผยร�ยง�นจ�กสำ�นักง�นตัวแทนส่งเสริมก�รค้� ณ เมือง 

ฮิโรชิม� ประเทศญี่ปุ่น ว่� ธุรกิจก�รดูแลผู้สูงอ�ยุในญี่ปุ่นเป็นธุรกิจที่น่�จับต�มอง และมีก�ร 

ขย�ยตัวสูง เนื่องจ�กจำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่จำ�เป็นต้องได้รับก�รดูแลมีเพิ่มม�กข้ึนอย่�งรวดเร็ว  

โดยเมื่อต้นปี 2018 กลุ่มผู้ที่มีอ�ยุสูงกว่� 75 ปี มีจำ�นวนม�กขึ้น และมีจำ�นวนม�กกว่�ผู้ที่ม ี

อ�ยุระหว่�ง 65 – 74 ปี แสดงให้เห็นว่�ผู้สูงอ�ยุในญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอ�ยุขั้นปล�ย 

ปัจจุบันผู้สูงอ�ยุในญี่ปุ่นมีอ�ยุยืนย�วม�กขึ้น มีก�รค�ดก�รณ์ว่�กลุ่มผู้สูงอ�ยุขั้นปล�ย

จะเพิม่จำ�นวนขึน้ เฉลีย่เดอืนละประม�ณ 3 หมืน่คน และในปี 2065 ค�ดว่�จะมผีูท้ีม่อี�ยสุงูกว่� 

65 ปี 1 คนในประช�กรทุก 2.6 คน และผู้มีอ�ยุสูงกว่� 75 ปี 1 คน ในประช�กรทุก 3.9 คน

“เมือ่เข้�สูส่งัคมผูส้งูอ�ย ุ เศรษฐกจิของประเทศญีปุ่น่จะพึง่พ�กลุม่ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูส้งูอ�ยุ  

ประม�ณก�รว่� ในปี 2030 ก�รใช้จ่�ยของผู้บริโภคที่มีอ�ยุสูงกว่� 60 ปี จะมีสัดส่วนสูงถึง 

ร้อยละ 47 ของมูลค่�ก�รบริโภคโดยรวมของญี่ปุ่น ประกอบกับผู้สูงอ�ยุที่ต้องก�รก�รดูแล 

จะเพ่ิมขึ้น ทำ�ให้ผู้ผลิตสินค้�และผู้ ให้บริก�รต้องปรับเป้�หม�ยก�รตล�ดต�มลักษณะก�รจ่�ย

ของแต่ละกลุ่มด้วย ร�ยง�นของ Mizuho Corporate Bank ระบุมูลค่�ค�ดก�รณ์สินค้�และ 

บรกิ�รสำ�หรับผูสู้งอ�ยุในปี 2025 ว่�จะสูงถงึ 101.3 ล้�นล้�นเยน หรือประม�ณ 30 ล้�นล้�นบ�ท  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 61 จ�กในปี 2007 ซึ่งเป็นปีที่ญี่ปุ่นเริ่มเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ”

สินค้�และบริก�รสำ�หรับผู้สูงอ�ยุในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจด้�น

ก�รแพทย์และเภสัชภัณฑ์สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ ประกอบด้วย ก�รบริก�รท�งก�รแพทย์-พย�บ�ล  

เภสัชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และสถ�นพย�บ�ล ธุรกิจด้�นก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ (Elderly Care)  

ประกอบด้วย ก�รให้บริก�รดูแลผู้สูงอ�ยุที่บ้�น สถ�นดูแล และ Day Care Center และธุรกิจ

สินค้�และบริก�รที่เก่ียวกับก�รใช้ชีวิตของผู้สูงอ�ยุ ประกอบด้วย สินค้�และบริก�รเกี่ยวกับ

อ�ห�ร เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ ในครัวเรือน เครื่องแต่งก�ย และสันทน�ก�ร 

นอกจ�กนี้ สำ�นักง�นตัวแทนส่งเสริมก�รค้� ณ เมืองฮิโรชิม� ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่�  

ภ�ครฐัของญีปุ่น่ได้ให้ก�รสนบัสนนุและส่งเสรมิคว�มร่วมมอืระหว่�งญีปุ่น่และประเทศในเอเชยี 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งด้�นก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ ซึ่งรัฐบ�ลญี่ปุ่นได้มีก�รจัดฝึกอบรมก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ

ในลักษณะ On-the-job training ให้แก่ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ตลอดจนยังมีแผนก�รช่วยเหลือ

เพื่อจัดตั้งสถ�บันอบรมก�รดูแลผู้สูงอ�ยุและสถ�นดูแลผู้สูงอ�ยุด้วย 

“ธุรกิจด้�นก�รดูแลผู้สูงอ�ยุเป็นโอก�สใหม่ที่มีแนวโน้มขย�ยตัวสูงทั้งในญี่ปุ่นและ

ประเทศในภูมิภ�คเอเชียซ่ึงกำ�ลังเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ โดยญี่ปุ่นนับเป็นประเทศแนวหน้�ของ 

ก�รพัฒน�สนิค้�และบริก�รสำ�หรับตล�ดสงัคมผูส้งูอ�ยุ  จึงเป็นตัวอย่�งทีดี่สำ�หรับผู้ประกอบก�ร

ไทยในก�รศกึษ�รปูแบบก�รพฒัน�และดำ�เนนิธรุกจิแขนงนี ้อกีทัง้ยงัเป็นโอก�สในก�รแสวงห�

คว�มร่วมมอืระหว่�งกันอนัจะเป็นประโยชน์ต่อก�รสร้�งบคุล�กรไทยซ่ึงเป็นหนึง่ในปัจจยัหลกัใน

ก�รส่งเสริมธุรกิจนี้”  

ผู้สนใจส�ม�รถสอบถ�มร�ยละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ (DITP) 

กระทรวงพ�ณิชย์ www.ditp.go.th หรือโทรส�ยตรงก�รค้�ระหว่�งประเทศ 1169

DITP เผยธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแนวโน้มสดใส
ชี้ญี่ปุ่นเป็นแนวหน้าพัฒนาสินค้าและบริการในตลาดสังคมสูงอายุ 
แนะแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ

บีโอไอเผยนายกเปิดสัมมนาใหญ่แห่งปี 4 มี.ค. นี้
จับมือ 4 กระทรวงเศรษฐกิจเดินหน้ากระตุ้นการลงทุน



ปีที่ 11 ฉบับที่ 1965 วันที่ 17 มีนาคม 2562 2

น�ยสมคิด จ�ตุศรีพิทักษ์ รองน�ยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่� รัฐบ�ล
ได้เดินหน้�ขับเคลื่อนนโยบ�ยหุ้นส่วนยุทธศ�สตร์เศรษฐกิจ ภ�ยหลัง 
คว�มสำ�เร็จจ�กก�รเยือนเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อเมษ�ยน 2560 
และมีน�คม 2561 ที่ผ่�นม� ส่งผลให้เกิดคว�มเช่ือมั่นด้�นเศรษฐกิจ
และก�รค้�ก�รลงทุนระหว่�งไทยและฮ่องกง โดยรัฐบ�ลให้ก�รต้อนรับ 
น�งแครี่ หลำ่� (Carrie Lam) ผู้บริห�รสูงสุดเขตบริห�รพิเศษฮ่องกง พร้อม
ด้วยคณะภ�ครัฐและเอกชน ที่เดินท�งม�ไทยในระหว่�งวันที่ 27-28  
กุมภ�พันธ์ 2562 และได้ใช้โอก�สนี้ในก�รเปิดสำ�นักง�นเศรษฐกิจและ 
ก�รค้�ฮ่องกง หรอื Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO)  
ที่กรุงเทพฯ ซึ่งสะท้อนว่�ฮ่องกงได้เล็งเห็นถึงศักยภ�พของไทยในก�ร
เป็นศูนย์กล�งในภูมิภ�คอ�เซียน จึงได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รเข้�ม�เปิด
สำ�นักง�น HKETO ซึ่งจะช่วยสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในด้�น
ก�รค้�และก�รลงทุนในส�ยต�ของผู้ประกอบก�รทั้งไทยและต่�งประเทศ  
และจะส่งผลดีต่อก�รขย�ยก�รค้� ก�รลงทุน และคว�มร่วมมือท�ง 
เศรษฐกิจอื่นๆ ต�มม� และหลังจ�กก�รเยือนในคร้ังนี้ ท�งฝ่�ยฮ่องกง
จะได้มีก�รจัดคณะผู้แทนก�รค้�จ�กภ�ครัฐและเอกชน เดินท�งม�เยือน
ประเทศไทยอย่�งต่อเนือ่งในเดอืนเมษ�ยน และพฤษภ�คม 2562 ต�มลำ�ดบั

ทั้งนี้ ไทยยังได้ใช้โอก�สนี้ ในก�รห�รือกับฮ่องกง เพื่อขย�ยคว�ม
ร่วมมือท�งด้�นก�รค้� ก�รลงทุน และคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจ โดย
ฮ่องกงจะมองไทยในฐ�นะ Gateway เข้�สู่อ�เซียน และไทยจะใช้ฮ่องกง 
เป็นประตเูจ�ะเข้�สูต่ล�ดจนี ใช้ประโยชน์จ�กข้อตกลงก�รค้�เสรอี�เซียน-
ฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement : AHKFTA) และ
คว�มตกลงว่�ด้วยก�รลงทนุระหว่�งอ�เซยีน-ฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong 
Investment Agreement : AHKIA) ซึ่งเริ่มเจรจ�ม�ตั้งแต่ปี 2557 กำ�ลัง
จะมีผลบังคับใช้ในกล�งปี 2562 รวมทั้งก�รใช้ประโยชน์จ�ก Greater  
Bay Area หรือ GBA ที่เป็นเขตเศรษฐกิจเช่ือมฮ่องกง ม�เก๊� และ 
เขตส�มเหลี่ยมป�กแม่นำ้�จูเจียงในมณฑลกว�งตุ้งรวม 11 เมือง ที่เชื่อม
ฮ่องกงในฐ�นะ Super Connector กับเส้นท�งส�ยไหม (Belt & Road 
Initiative : BRI) ซึ่งเป็นยุทธศ�สตร์ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นของจีน และ
ส�ม�รถเชื่อมโยงด้�นก�รค้�ก�รลงทุนเข้�กับเขตพัฒน�เศรษฐกิจภ�ค
ตะวนัออก (EEC) ของไทย ซึง่รฐับ�ลไทยมุง่หวงัให้เป็นเขตเศรษฐกจิช้ันนำ�
ของอ�เซียน ดึงดูดก�รลงทุนในอุตส�หกรรมเป้�หม�ยใหม่ หรือ S-Curve 
ทั้งจ�กไทยและต่�งประเทศ เพื่อรองรับกับก�รเติบโตของเศรษฐกิจสู่ก�ร
เน้นวทิย�ก�รและนวตักรรมและนำ�พ�ประเทศไทยไปสูย่คุ 4.0 โดยเฉพ�ะ
สนิค้�เทคโนโลยขีัน้สงูและธรุกจิบรกิ�ร และรฐับ�ลยงัได้ผลกัดนัก�รพฒัน�
โครงสร้�งพืน้ฐ�นทัง้ท�งบก ท�งนำ�้ และท�งอ�ก�ศ ส�ม�รถเชือ่มโยงก�ร
คมน�คมขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่�งเอเชียตะวันออก-อ�เซียน-เอเชียใต้ 
ซึ่งเป็นภูมิภ�คท่ีมีก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจสูงและเป็นที่สนใจของน�น� 
ประเทศ รวมถงึเพือ่รองรบัก�รขย�ยตวัท�งก�รค้�ทัง้แบบดัง้เดมิและก�รค้� 
ข�ยออนไลน์ (e-Commerce) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องด้วย

           

นอกจ�กนี้ ในปี 2562 ประเทศไทยเป็นประธ�นอ�เซียนและได้
ประก�ศแนวคิดหลัก คือ “Advancing Partnership for Sustainability” 
หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้�วไกล ยั่งยืน” ซึ่งบ่งบอกถึงทิศท�งก�รขับเคลื่อน
อ�เซียนที่ในด้�นคว�มยั่งยืน คว�มเชื่อมโยง และก�รมองไปสู่อน�คต  
บนพืน้ฐ�นของผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้ภ�คภี�ยนอกภมูภิ�คและประช�คมโลก  
ฮ่องกงจึงถือเป็นหุ้นส่วนยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญของทั้งภูมิภ�คอ�เซียนและ
ประเทศไทย 

น�งส�วบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�ง
ประเทศ กล่�วเพิ่มเติมว่� ในก�รเดินท�งม�ครั้งนี้ กระทรวงพ�ณิชย ์
จะจดักจิกรรมคูข่น�นก�รสร้�งคว�มเป็นหุน้ส่วนยทุธศ�สตร์ท�งเศรษฐกจิ
ไทย-ฮ่องกง (Thai-Hong Kong Strategic Partnership) ในวันที่ 28  
กุมภ�พันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซ็นท�ร�แกรนด์ ล�ดพร้�ว โดยได้รับ 
เกียรติจ�กรองน�ยกรัฐมนตรี (น�ยสมคิด จ�ตุศรีพิทักษ์) และผู้บริห�ร 
สูงสุดเขตบริห�รพิเศษฮ่องกง (น�งแครี่ หลำ่�) กล่�วป�ฐกถ�พิเศษ  
ก่อนมีก�รลงน�ม MOU ร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องของไทย จำ�นวน  
4 ฉบับ ประกอบด้วย คว�มร่วมมือด้�นก�รพัฒน� Start Up และ  
ก�รจัดตั้ง Smart City ซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รขับเคลื่อนและประส�นง�น
ของกระทรวงอุตส�หกรรม จำ�นวน 3 ฉบับ ได้แก่ 

1) Innospace (Thailand) กับ HKTDC 
2) Innospace (Thailand) กับ Hong Kong Cyberport 
3) Innospace (Thailand) กับ Ho & Partners Architects  

Engineers & Development Consultants Limited  (HPA) และ 
ฉบบัที ่4 เป็นก�รลงน�มระหว่�งสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รลงทนุ 
(BOI) กบั HKTDC เพ่ือก�รแลกเปล่ียนข้อมูลเกีย่วกบัโอก�สด้�นก�รลงทนุ 
และก�รจัดกิจกรรมชักจูงก�รลงทุนระหว่�งทั้งสองฝ่�ย

ภ�ยหลังก�รลงน�ม MOU จะมีก�รจัดเสวน�ให้คว�มรู้เก่ียวกับ
ก�รพัฒน� Start Up และขย�ยลู่ท�งก�รค้� ก�รลงทุน โดยผู้บริห�ร 
ช้ันนำ�จ�กหน่วยง�นของฮ่องกง  ได้แก่ Hong Kong Productivity Council ,  
Hong Kong Cyberport และ HPA รวมทั้งก�รเสวน�เรื่องโอก�สก�รค้� 
ก�รลงทนุของไทยในฮ่องกง โดยอธบิดกีรมส่งเสรมิก�รค้�ระหว่�งประเทศ 
อธบิดกีรมก�รค้�ต่�งประเทศ และอธบิดกีรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ 
ทั้งนี้ ค�ดว่�จะมีผู้เข้�ร่วมง�นสัมมน�ประม�ณ 1,000 คน 

ฮ่องกงถือเป็นคู่ค้�ที่สำ�คัญของอ�เซียน ในปี 2018 มีมูลค่�ก�รค้�
ระหว่�งกันถึง 120,000 ล้�นเหรียญสหรัฐ ขย�ยตัวร้อยละ 11 ฮ่องกงถือ
เป็นคู่ค้�อันดับที่ 9 และเป็นนักลงทุนอันดับที่ 5 ของไทย และค�ดว่�มูลค่�
ก�รส่งออกไทย-ฮ่องกงในปี 2561 จำ�นวน 12,563 ล้�นเหรียญสหรัฐ จะ
ส�ม�รถขย�ยตัวได้ต�มเป้�หม�ยที่ร้อยละ 12 ในปี 2562

ไทย-ฮ่องกง ปักหมุดหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
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