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กองพัฒนาผูประกอบการไทย

Thai Enterprise Development Division

เช่ือมโยงและสงเสริมการลงทุน ของผูประกอบการไทยWe Link...
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กองพัฒนาผูประกอบการไทย
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พันธกจิ “สนับสนุนผูประกอบการไทยแบบครบวงจร”

Industrial Linkage Development

กลุมสงเสริมการลงทนุไทยในตางประเทศ

Thai Overseas Investment Promotion

กลุมพัฒนาและเช่ือมโยงอุตสาหกรรม1.

2.

ภารกิจหลัก 
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 บริการจับคูธุรกิจ (Business Matching)

 จัดหาผูผลิตช้ินสวน (Sourcing Service)

 จัดนําผูผลิตช้ินสวนอตุสาหกรรมไทยรวมงานแสดงสินคาอตุสาหกรรม
นานาชาติ (International Exhibitions) 

 กิจกรรมการพัฒนาเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Linkage Activity)  

 บริการสืบคนขอมลูผูผลิตชิ้นสวนออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Online 
Database)

 สัมมนาใหความรูเพื่อกระตุนความสามารถในการแขงขัน (Seminar)

 จัดงานแสดงสินคาอุตสาหกรรมรบัชวงการผลิต (SUBCON THAILAND)  

ระหวาง ต.ค. 63- ก.ค 64 จัดกิจกรรมไป 54 ครั้ง ผูเขารวม 1725 คน 

กองพัฒนาผูประกอบการไทย
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Industrial Linkage Development

กลุมพัฒนาและเช่ือมโยงอุตสาหกรรม1.
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บริการจัดหาผูผลิตชิ้นสวน(Sourcing Service)

กพก. จะเปนผูรบัผิดชอบในการสืบคนผูผลิตชิ้นสวนใหแกบริษทัผูซ้ือที่รองขอใหชวยหาผูผลิตชิ้นสวนที่ตองการ 

โดยบริษัทผูซ้ือสามารถกรอกแบบฟอรมขอรับบริการ (Service Request Form) ในหนาเว็บไซตของ กพก. และ

เมื่อเจาหนาที่ไดรับและตรวจสอบความตองการตามที่บริษัทผูซ้ือรองขอแลวกจ็ะสืบคนหาขอมูลผูผลิตใหและ

ตอบกลับทาง อีเมล email: sourcing@boi.go.th  หากบริษทัไดรับขอมูลไปแลวและอยากใหทําการนัดหมาย

เพื่อตอยอดไปสูการรับชวงการผลิต ทาง กพก. จะประสานงานใหบริษัทผูซื้อไดพบกับผูผลิตชิ้นสวนตอไป

 เมอืไหร่ถึงจะได้รบัการตอบกลบัจากเจ้าหน้าที 

ตอบ เจา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบจะจดัส่งรายชอืผูผ้ลติชนิส่วนกลบัไปยงับรษิทัผูซ้อืภายใน 15 วนั
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ตวัอยางการจัดกิจกรรม SOURCING ช้ินสวน และการหาผูรวมทุน
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ผูประกอบการสามารถเขามาเปนสมาชิกในฐานขอมูลสมาชิกไดที่ http://build.boi.go.th  

Thai Overseas Investment Support Center 
(TOISC)  Training
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กองพัฒนาผูประกอบการไทย
กลุมสงเสริมการลงทนุไทยในตางประเทศ

Thai Overseas Investment Promotion
2.

 สมาชกิผูประกอบการ
ไทยที่สนใจลงทุนใน
ตางประเทศ  

 หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนท้ังในและ
ตางประเทศ 

การอบรมพัฒนา
นักลงทุนไทย 
ป 2564 

    

01

การนาํคณะ
นักลงทุนไทย
ไปศึกษาโอกาสและ
ลูทางการลงทุนใน
ประเทศเปาหมาย

02

การจัดสัมมนาให
ความรูการลงทุนใน
ประเทศเปาหมาย 
(Onsite และ 
Online) 

03

การใหบริการขอมูล
และคําปรึกษาดาน
การลงทุนใน
ประเทศเปาหมาย

04

การสรางเครือขาย 

05
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กลุมสงเสริมการลงทนุไทยในตางประเทศ

Thai Overseas Investment Promotion
2.

CLMVI: กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย

ASEAN: มาเลเซีย ฟลปิปนส

SOUTH ASIA: อินเดีย ศรีลังกา บงักลาเทศ ปากสีถาน

MIDDLE ASIA: คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน

AFRICA: แอฟริกาใต ซูดาน เคนยา เอธิโอเปย แทนซาเนีย ไนจีเรีย

MIDDLE EAST: บาหเรน อหิราน ตุรกี จอรแดน โอมาน กาตาร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

group

group

group

1

2

3
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ITEM 02

9

การฝกอบรมนักลงทุนไทย
ในการลงทนุตางประเทศ

ดําเนินการจัดหลักสตูร สรางนักลงทุนไทยในตางประเทศ (TOISC)

สวนท่ี 1 การฝกอบรมเสริมสรางความรู โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญและ
นักธุรกิจชั้นนําท่ีพรอมถายทอดประสบการณดานการลงทุนใน
ตางประเทศ (อยางนอย 60 ชั่วโมง)

 

สวนท่ี 2 กิจกรรมศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศ ทั้งในกลุม
อาเซียน และกลุมตลาดใหม

 

การสรางโอกาสในการลงทนุ

การจัดนําคณะนักลงทุนไทยเดินทางเพื่อสํารวจโอกาสและลูทาง

การลงทุนในประเทศอาเซียน และกลุมประเทศตลาดใหมที่มศีักยภาพ 

ผลการดําเนินงาน การสรางนักลงทุนไทยในตางประเทศ (TOISC)

จํานวน 18 รุน รวมผูเขารับการอบรม 662 ราย 

ไปลงทุนในตางประเทศแลว 300 ราย
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ตัวอยางการจัดกิจกรรมสรางความพรอมนักธุรกิจไทยสูตลาดโลก
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ดวยสถานการณแพรระบาด COVID-19 
ทําใหมีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมตางๆแบบออนไลน
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ตัวอยางการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (ปรบัรูปแบบเปนออนไลน)
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ตัวอยางการจดักิจกรรมสัมมนา (ปรับรูปแบบเปนออนไลน)
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งานแสดงสนิคาอุตสาหกรรมในตางประเทศ M-Tech Osaka (รูปแบบออนไลนเสมือนจริง)
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งานแสดงสินคาอุจสาหกรรมในประเทศ SUBCON THAILAND 2021
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SUBCON Thailand Virtual Event  “แพลตฟอรมออนไลน”

 ที่รวบรวมเทคโนโลยีการผลิตรวมถึงชิ้นสวนอุตสาหกรรมจากผูผลิตชิ้นสวนช้ันนํา

จัดขึ้นระหวางวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2564

Highlight กิจกรรมสําคัญ 
 กิจกรรมระหวางวันท่ี 21-24 กันยายน 2564

• Online Business Matching Program การจับคูเจรจาธุรกิจผานแพลตฟอรมออนไลน จุดนัดพบของผูซื้อ 

    กับผูผลิตชิ้นสวนในอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ         

• Conference Theatre (Webinar) การประชุมและสัมมนา มุงเนนเนนตอบโจทยยุคแหงการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล

• Business Networking (Buyer / Supplier Presentation)

          ผูซ้ือ : นําเสนอการจัดซื้อ จัดหา มาตรฐาน หรือเง่ือนไขที่ใชพจิารณาการซ้ือชิ้นสวนอุตสาหกรรมช้ันนํา

         ผูผลติช้ินสวน : นําเสนอขอมูลชิ้นสวนและมาตรฐานตาง ๆ ที่รองรับการผลิตช้ินสวนและผลิตภัณฑ 

 กิจกรรมระหวางวันท่ี 20-27 กันยายน 2564  

• INTERMACH Exhibition Hall 

• Event Hall (SUBCON/INTERMACH Technology Presentation) นําเสนอขอมูลอัพเดทเทคโนโลยีและโซลูชั่นใหม ๆ ในอุตสาหกรรมชั้นนํา 

ทั้งการแนะนําเทคโนโลยีที่จะชวยยกระดับการทํางานดูรายละเอียดงานเพิ่มเตมิ: www.subconthailand.com
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ชองทางการติดตอ กองพัฒนาผูประกอบการไทย

             buildboithailand

             @buildboi

thaienterprisedev@boi.go.th

02 553 8111 กด 6 ติดตามกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
http://build.boi.go.th

ติดตามกิจกรรมการลงทุนไทยในตางประเทศ
https://toi.boi.go.th


