สรุปข่ าวหอการค้ าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ภาพข่าว: หอการค้าแฟร์

นายกลิ น ท์ สารสิ น ประธานกรรมการหอการค้า ไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากเมือ่ วันที่ 24 กันยายนทีผ่ ่าน
มาได้มี ก ารประชุ ม ร่ ว ม The New Digital Economy : Creating
THAILAND - U.S. Commercial Opportunities โดยมี ภ าคธุ ร กิ จ
เอกชนรายใหญ่จากสหรัฐฯ เข้าร่ วมประชุมกว่า 300 ราย ในโอกาสนี้
นักธุรกิจทัง้ สองฝ่ ายได้มกี จิ กรรมจับคู่ธุรกิจ หรือ บิสเิ นสแมชชิ่ง ระหว่าง
กัน ซึ่งไทยได้ชกั ชวนสหรัฐฯมาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งใน
พื้นทีอ่ อี ซี ี
ในการนี้หอการค้าไทยได้นาคณะนักธุรกิจหอการค้าสหรัฐฯเข้าเยี่ยม
คารวะนายกรัฐมนตรี(25 ก.ย.61) โดยนายกฯได้ปรารภว่าการลงทุนของ
สหรัฐฯในพื้นทีอ่ อี ซี ยี งั มีนอ้ ย อยากให้มเี พิม่ ขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
ลงทุน ที่เกี่ย วข้อ งกับ ดิจิต อล อีโ คโนมี ที่มีแ นวโน้มเติบ โตอย่ างมาก
จากทีผ่ ่านมาการลงทุนของสหรัฐฯในไทยสะสมตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
มีการลงทุนแล้วกว่า 6 หมืน่ ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับ นัก ธุ ร กิจสหรัฐ ฯ ที่เข้า เยี่ ย มคารวะนายกรัฐ มนตรีครัง้ นี้
ประกอบด้ว ยบริ ษ ัท ชั้ น น าด้า นดิ จิ ต อล อาทิ FedEx Express,
Qualcomm Incorporated, Cisco, Fortinet, Engine,
The Software Alliance, Seagate Technology แ ล ะ Airbnb
เป็ น ต้น ด้า นนายหลัก ชัย กิต ติพ ล ประธานเจ้า หน้า ที่บ ริห าร บริษ ทั
ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จากัด ผูป้ ระกอบการนิคมอุตสาหกรรมหลัก
ชัยเมืองยาง จ.ระยอง เผยว่า อยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าจากจีน ญี่ป่ นุ
และยุโรปกว่า 20 รายเพื่อดึงการลงทุนในนิคมฯของบริษทั โดยกลุ่ม
หลักมาจากจีนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากยางพารา เช่ น ยางรถยนต์
หมอนยางพารา สายพาน เส้นลวด เป็ นต้น ส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนขัน้ ตา่
1,000 ล้านบาทจนถึงหลักหมืน่ ล ้านบาท
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

พิธีเปิ ด งาน "หอการค้า แฟร์" (TCC Fair 2018) งานแสดง
สินค้า การท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มช่ องทางการตลาด และ
กระตุน้ เศรษฐกิจภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-7 ต.ค.
2561 ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
ที่มา : โพสต์ทูเดย์

'วิษณุ'เปิดงานหอการค้าแฟร์
ผนึกกาลังผู้ประกอบการ-ท้องถิ่น
หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ
นายกลิน ท์ สารสิ น ประธานกรรมการหอการค้า ไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สาหรับแนวคิดในการจัดงาน
หอการค้า แฟร์ห รือ TCC Fair ขึ้น ในระดับ ภู มิภ าคหอการค้า ไทย
มุ่งหวังให้เป็ น Event ทีส่ าคัญในแต่ละภาคของไทย ทีจ่ ะสร้างโอกาส
และกระตุน้ เศรษฐกิจในภูมภิ าค เพือ่ ให้ผูป้ ระกอบการรายใหญ่จนถึง
SME และผูบ้ ริโภคได้พบกัน รวมถึงกลุ่มผูบ้ ริโภคจากประเทศเพือ่ น
บ้านในรู ปแบบการจัดงานที่มีบรรยากาศดึงดูดและน่ าสนใจ มีความ
โดดเด่ น จากส่ ว นภู มิ ภ าครวมเข้า ด้ว ยกัน บนพื้ น ที่ ก ว่ า 20,000
ตารางเมตรจานวน 494 ราย รวมกว่า 1, 200 คู หา รวมทัง้ กิจกรรม
พิเศษภายในงาน ไม่ว่าจะเป็ นการเจรจาธุ รกิจ กิจกรรมสัมมนาใน
หัว ข้อ ที่เป็ น ประโยชน์เกี่ย วกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่อ ยกระดับ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันการค้า สามารถปรับใช้ในการประกอบ
ธุรกิจและเพิม่ มูลค่าทางการค้าของประเทศ
ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

