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บีโอไอติดปี กนักลงทุนรุ่นใหม่
ติวเข้ มขยายกิจการมุ่งสู่ ตลาดต่ างประเทศ
บีโอไอเผยนักลงทุนรุ่ นใหม่ สนใจร่ วมอบรมหลักสู ตร “สร้ างนักลงทุนไทยในต่ างประเทศ” รุ่ น 1415 เกินคาดหมาย จั ด ติว เข้ ม ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบั ติ มุ่ งเสริ ม ความรู้ และทั ก ษะประกอบการทุ ก มิ ติ
สนับสนุนนักลงทุนไทยขยายสู่ ตลาดต่ างประเทศ
นางอรพิ น สวัส ดิ์ พานิ ช ผู ้อ านวยการกองส่ ง เสริ ม การลงทุ น ไทยในต่ า งประเทศ ส านัก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) เปิ ดเผยภายในงานเปิ ดการอบรมหลักสู ตร “สร้างนักลงทุนไทย
ในต่างประเทศ หรื อ Thailand Overseas Investment Support Center: TOISC รุ่ นที่ 14-15” ว่า มีนกั ธุ รกิจรุ่ น
ใหม่ สนใจเข้าร่ วมรับการฝึ กอบรมตามหลักสู ตร ทั้ง 2 รุ่ น เกินความคาดหมายที่ต้ งั ไว้ โดยบีโอไอสามารถ
รับผูเ้ ข้าฝึ กอบรมได้รวม 80 คน จากเดิมตั้งเป้ าหมายรับผูเ้ ข้าอบรมไว้เพียง 70 คน
ทั้งนี้ การอบรมหลักสู ตรดังกล่าวจะเป็ นการเตรี ยมความพร้อมสาหรับ นักธุ รกิ จเพื่อออกไปลงทุน
และดาเนิ นกิจการในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู ้ และทักษะในการประกอบธุ รกิจ แบ่งเป็ น 2
ส่ วน คือ ส่ วนการอบรมภาคทฤษฎี รวมจานวน 60 ชัว่ โมง มีเนื้ อหาครอบคลุ มทุกเรื่ องด้านการลงทุ น ใน
ต่างประเทศ โดยเชิญวิทยากรผูร้ ู ้ในแต่ละสาขาวิชาที่จาเป็ นต่อการลงทุนในต่างประเทศ มาบอกเล่าเคล็ดลับ
ประสบการณ์ และวิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ใ ห้ ป ระสบความส าเร็ จ อาทิ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การลงทุ น ใน
ต่างประเทศ การวางแผนภาษีเพื่อตัดสิ นใจลงทุนในต่างประเทศ กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการค้า เคล็ด
ลับการประเมินลู่ทางการลงทุน เป็ นต้น
ส่ ว นที่ ส องคื อ ภาคปฏิ บ ัติ บี โ อไอจะน าผู ้เ ข้า ร่ ว มอบรมเดิ น ทางไปศึ ก ษาลู่ ท างการลงทุ น ใน
ต่างประเทศ เพื่อสารวจพื้นที่การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซี ยน และกลุ่มประเทศตลาดใหม่ เพื่อให้ได้เห็น
พื้นที่การลงทุนจริ ง เห็นโอกาสและปั ญหาที่จะต้องนากลับมาวิเคราะห์เพื่อปรับใช้กบั ธุ รกิจของตัวเองให้เกิด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
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นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็ นโอกาสให้ผปู ้ ระกอบการไทย
ได้พบหน่ วยงานภาครั ฐไทยในต่างประเทศ ได้มีโอกาสพบปะผูป้ ระกอบการไทยที่ ลงทุ นอยู่ในประเทศ
ต่างๆ รวมทั้งได้มีโอกาสพูดคุยพบปะกับนักธุ รกิจของประเทศนั้นๆ เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาเป็ นพันธมิตรด้าน
การลงทุนในอนาคต โดยในการอบรมรุ่ น 14 และ 15 จะมีการเดินทางไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศ
รัสเซีย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
“การทาธุ รกิ จในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไปมาก การมีฐานประกอบการอยู่ในประเทศไทยเพียงแห่ ง
เดียวอาจไม่เพียงพอ หรื อไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามการออกไปลงทุนในต่างประเทศต้อง
อาศัยความพร้อมในหลายมิติ ทั้งองค์ความรู ้ดา้ นเศรษฐกิจ การตลาด การเงินระหว่างประเทศ ความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ ยวกับกฎหมายท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งต้องเข้าใจ
บริ บทด้านสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่ งหลักสู ตรการอบรมของบีโอไอ จัดได้วา่ ให้ความรู ้ ที่
ครอบคลุม มีความเข้มข้นที่จะเสริ มสร้างศักยภาพแก่นกั ลงทุนได้อย่างดี” นางอรพิน กล่าว
นางอรพิน กล่าวเพิ่มเติมว่า บีโอไอได้จดั ให้มีหลักสู ตรการอบรมมาแล้ว 7 ปี รวม 13 รุ่ น มีผเู ้ ข้ารับ
การอบรมทั้งสิ้ น 479 ราย และจากการติดตามพัฒนาการของผูเ้ ข้ารับการอบรมพบว่า มีผูอ้ อกไปลงทุนใน
ต่างประเทศแล้ว มีจานวน 104 ราย เป็ นการตั้งโรงงานผลิ ต 56 ราย เป็ นสานักงานการขายและสานักงาน
ตัวแทน 48 ราย โดยส่ วนใหญ่ลงทุนอยูใ่ นประเทศเวียดนาม กัมพูชา เมียนมา
ผูเ้ ข้ารับการอบรมจากโครงการ ที่ประสบความสาเร็ จในการไปลงทุนต่างประเทศ อาทิ ลงทุนใน
ประเทศกัมพูชา ได้แก่ บริ ษทั เอส พี บราเดอร์ จากัด ประกอบกิจการ ตัดเย็บเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป บริ ษทั ลิมไลน์
แอพพาเรล จากัด ประกอบกิ จการตัดเย็บเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป บริ ษทั ชิ นห่ วย จากัด ประกอบกิ จการแปรรู ป
ผลไม้
ส่ วนการลงทุนในประเทศเมียนมา ได้แก่ บริ ษทั ทองไทย การ์ เม้นท์ จากัด ประกอบกิจการตัดเย็บ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป บริ ษทั ดีแพค อินเตอร์ จากัด ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก การลงทุนของไทย
ในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ได้ แ ก่ บริ ษัท ซั ม มิ ท ออโต้ จ ากัด ประกอบกิ จ การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์
เครื่ องใช้ไฟฟ้า และ บริ ษทั เอส.พี.โอ. อะโกรอินดัสตรี้ ส์ จากัด ประกอบกิจการผลิตน้ ามันจากพืช เป็ นต้น
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