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“กอบศักดิ์”นาคณะเยือนบังกลาเทศ
ชี้โอกาสนักลงทุนตั้งฐานผลิตรับตลาดในภูมภิ าคเอเชียใต้
รั ฐมนตรี ประจาสานักนายก เตรี ยมนาคณะผู้ประกอบการไทย เยือนบังกลาเทศศึ กษาลู่ทางและ
โอกาสตั้งฐานผลิต เพื่อขยายตลาดส่ งออก ชี้ บังกลาเทศเป็ นประเทศที่น่าสนใจ มี ศักยภาพรั บลงทุนได้ ท้ ัง
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ เกษตรแปรรู ป ท่องเทีย่ ว ยา พลังงานทดแทน
นายกอบศัก ดิ์ ภู ต ระกู ล รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านัก นายกรั ฐ มนตรี ในฐานะก ากับ ดู แ ลส านัก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) เปิ ดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561 นี้ จะนาคณะ
ผู ้บ ริ หารของบี โ อไอ พร้ อ มด้ว ยภาคเอกชน อาทิ ผู ้พ ัฒ นาพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมและอสั ง หาริ มทรั พ ย์
ผูป้ ระกอบการกลุ่มพลังงานทดแทน ผูป้ ระกอบการกลุ่ มเครื่ องจักรกลการเกษตร และสมาชิ กสภาธุ รกิ จ
ไทย-บังกลาเทศ เดินทางไปกรุ งธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อศึกษาลู่ทางและโอกาสที่จะ
สนับสนุ นให้ผูป้ ระกอบการไทยเข้าไปลงทุนในบังกลาเทศ ซึ่ งจะเป็ นการขยายฐานการผลิตสิ นค้า รวมถึง
สามารถสร้างเครื อข่ายในการทาธุ รกิจและเข้าถึงตลาดสิ นค้าส่ งออกได้กว้างขึ้นทั้งภูมิภาคเอเชียใต้
กิจกรรมสาคัญในครั้งนี้ คณะผูป้ ระกอบการไทยจะได้ร่วมกิจกรรมพบหารื อกับผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
ภาครั ฐและภาคเอกชนที่ เกี่ ยวข้องด้านการลงทุ นของบังกลาเทศ กิ จกรรมจับคู่ธุรกิ จ รวมถึ งการเยี่ยมชม
โรงงานที่ต้ งั อยูใ่ นเขตเศรษฐกิจต่างๆ ของบังกลาเทศ ซึ่ งจะนาไปสู่ ความร่ วมมือและเชื่ อมโยงธุ รกิจกันต่อไป
ในอนาคต
นายกอบศักดิ์ กล่ าวว่า ปั จจุ บนั ประเทศไทยเริ่ มเปลี่ ยนแปลงเชิ งโครงสร้ างจากประเทศผูร้ ับการ
ลงทุนที่สาคัญในอาเซี ยน ไปสู่ การเป็ นผูอ้ อกไปลงทุ นในต่างประเทศมากขึ้นจากแรงผลักดันภายใน อาทิ
การขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบตั ิการ นโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า การเข้าสู่ สังคมสู งวัย
และการอิ่ มตัวของตลาดภายในประเทศ ขณะเดี ยวกันยังมีปัจจัยภายนอกประเทศ อาทิ ความต้องการใช้
สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีในต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ งนับว่าบังกลาเทศเป็ นอีกหนึ่ งประเทศที่น่าสนใจสาหรับ
ผูป้ ระกอบการไทยที่กาลังแสวงหาการไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดและขยายฐานการผลิต
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“รั ฐ บาลบัง กลาเทศมี น โยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากทั้ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ สร้ า งรายได้
แก่ประชาชน ประกอบกับบังกลาเทศยังได้รับสิ ทธิพิเศษทางการค้าในฐานะประเทศกาลังพัฒนา จากสหภาพ
ยุโรปและสหรัฐฯ แต่ยงั มี กาลังการผลิ ตไม่ถึงโควต้าที่ ได้รับสิ ทธิ พิเศษดังกล่ าว จึงเป็ นโอกาสที่ดีของนัก
ลงทุนไทย โดยเฉพาะในช่วงที่ผบู ้ ริ หารระดับสู งของบังกลาเทศเดินทางมาเยือนไทยเมื่อปลายปี 2560 ที่ผา่ น
มา ยังได้เชิญชวนและแสดงความสนใจที่จะให้นกั ลงทุนจากไทยเข้าไปลงทุนเพิม่ ขึ้น” นายกอบศักดิ์ กล่าว
สาหรับอุตสาหกรรมที่ผูป้ ระกอบการไทยมีโอกาสเข้าไปลงทุน ในบังกลาเทศ อาทิ อุตสาหกรรม
สิ่ งทอ ซึ่งบังกลาเทศมีอุตสาหกรรมเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก มูลค่าการส่ งออกในแต่ละ
ปี ประมาณ 28,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ มีแรงงานที่มีฝีมือด้านสิ่ งทอจานวนมาก และบริ ษทั ผลิตเสื้ อผ้ายักษ์
ใหญ่ของโลกเข้าไปตั้งโรงงานผลิตและยังได้รับสิ ทธิ GSP จากประเทศพัฒนาแล้ว
อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรู ป เนื่ องจากบังกลาเทศมีดินและน้ าอุดมสมบูรณ์ มีภูมิอากาศ
เหมาะแก่การเลี้ ยงสัตว์และปลูกพืช ประกอบกับประชากรในวัยแรงงานยังอยู่ในภาคเกษตรมากถึง 2 ใน 3
ของประชากรทั้ง หมด จึ ง เอื้ อต่ อการเป็ นแหล่ ง วัตถุ ดิ บ ส าหรั บ การท าธุ รกิ จแปรรู ป สิ นค้า เกษตร อาทิ
เครื่ องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งยาฆ่าแมลงและปุ๋ ยต่าง ๆ กิจการห้องเย็นเพื่อใช้เก็บ
วัตถุดิบ ผักและผลไม้สด อาหารทะเลแช่แข็ง เป็ นต้น
อุตสาหกรรมท่องเที่ ยว ซึ่ งรัฐบาลบังกลาเทศพร้อมให้สิทธิ การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ในกิจการโรงแรม อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เนื่องจากสัดส่ วนการส่ งออกสิ นค้ากลุ่มดังกล่าวใน
บังกลาเทศ ขยายตัวอย่างต่อเนื่ องกว่าร้อยละ 15.65 ต่อปี โดยส่ งออกไปยัง 88 ประเทศ ทั้งในเอเชี ย ยุโรป
แอฟริ กา
และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โดยบังกลาเทศเริ่ มให้ความสนใจกับการใช้พลังงานทดแทนมาก
ขึ้น อาทิ ไบโอแก๊ส พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นต้น เนื่องจากร้อยละ 40 ของประชากรยังอาศัยอยู่
ในพื้นที่ที่ไม่มีโครงข่ายไฟฟ้าจึงจาเป็ นต้องใช้พลังงานทางเลือก
ล่าสุ ด มีนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในบังกลาเทศแล้ว อาทิ บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด
(มหาชน) บริ ษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนต์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยน้ าแร่ จากัด บริ ษทั ไทยเพรสซิ เด้นส์ฟู้ด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ดับเบิ้ล เอ จากัด (มหาชน)
เป็ นต้น
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