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บีโอไอหนุนธุรกิจไทยลงทุนในเนปาล
ชี้ธุรกิจโรงพยาบาล และท่ องเทีย่ วเป็ นโอกาสทอง
บีโอไอ โดยกองส่ งเสริ มการลงทุนไทยในต่ างประเทศเผยโอกาสทองการลงทุนไทยในประเทศเนปาล
โดยธุรกิจด้ านโรงพยาบาล และบริการด้ านท่ องเที่ยวมีแนวโน้ มเติบโตสู งในอนาคต พร้ อมแนะธุรกิจไทยบุกตั้ง
ฐานผลิตสิ นค้ าอุปโภคบริ โภค และการเกษตรในประเทศเคนยา เพื่ อปูทางไปสู่ การขยายตลาดสิ นค้ าไทยใน
แอฟริกาตะวันออก
นายชู ว งศ์ ตั้ง คุ ณ สมบัติ ผู ้อ านวยการกองส่ ง เสริ มการลงทุ น ไทยในต่ า งประเทศ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) เปิ ดเผยภายหลังการประชุ มหารื อกับคณะผูแ้ ทนหอการค้าเนปาล
(Nepal Chamber of Commerce) ซึ่ งนาโดย Mr. Deepak Kumar Malhotra รองประธานสภาหอการค้าเนปาล ว่า
บีโอไอและสภาหอการค้าเนปาลได้หารื อถึ งโอกาส และลู่ ทางการลงทุนของนักธุ รกิ จไทยที่ จะไปลงทุ นใน
เนปาล ซึ่ งปั จจุบนั รัฐบาลเนปาลเปิ ดกว้างต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุ นให้เกิ ด
การลงทุนในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ด้านโครงสร้ า งพื้นฐาน โครงการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังน้ า อุตสาหกรรม
เกษตร ธุ รกิจบริ การ ธุ รกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็ นต้น
“ภายหลังการหารื อ บีโอไอพบว่า โอกาสทางธุ รกิจที่น่าสนใจของไทยในเนปาล คือ ธุ รกิจโรงพยาบาล
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ติดกับประเทศอินเดียตอนเหนื อ ซึ่ งยังมีโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสู ง (High end) ค่อนข้าง
น้อย ทาให้ผูม้ ีฐานะในพื้นที่ดงั กล่าวต้องเดิ นทางไปรักษาตัวในประเทศใกล้เคียง เช่ น ไทย สิ งคโปร์ เป็ นต้น
หากโรงพยาบาลจากประเทศไทยไปลงทุนเปิ ดให้บริ การ จะมีท้ งั ชาวอินเดียจากตอนเหนื อและชาวเนปาลหันมา
รับบริ การแทนการเดินทางไปรักษาที่อื่นๆ ซึ่ งตั้งอยูห่ ่างไกลออกไป” นายชูวงศ์กล่าว
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นอกจากนี้ สภาหอการค้าเนปาลยังเชิ ญชวนให้บีโอไอสนับสนุ นนักธุ รกิ จไทยเข้าไปลงทุนในบริ การ
ด้า นการท่ องเที่ ย วในเนปาลด้ว ย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง รั ฐ บาลเนปาลก าลัง สนับ สนุ นการท่ องเที่ ย วเชิ ง พุ ท ธ
(Buddhist Tourism) ซึ่ งเนปาล เป็ นที่ต้ งั ของ ลุมพินีวนั อันเป็ นสถานที่ประสู ติของพระพุทธเจ้า ซึ่ งเป็ น 1ใน 4
สังเวชนียสถานของชาวพุทธ ดังนั้นหากมีธุรกิจโรงแรมชั้นนาของไทยเข้ามาลงทุนเปิ ดให้บริ การ ก็จะช่วยดึงดูด
นักท่องเที่ยวมากขึ้นด้วย รวมทั้งต้องการเชิ ญชวนให้ผปู ้ ระกอบการไทยที่มีศกั ยภาพในสายธุ รกิจการให้บริ การ
ด้านการท่องเที่ยวเข้าไปลงทุนเปิ ดกิจการในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เช่ น ศูนย์ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ระดับนานาชาติ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านโรงแรม ศูนย์พฒั นาระบบไอทีรูปแบบต่างๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่
“วันนี้ เราต้องไม่มองโอกาสของนักลงทุนไทยเฉพาะในประเทศหรื อเมืองที่มีนกั ลงทุ นจากชาติอื่นๆ
เข้าไปลงทุนแล้ว แต่เราจะมองโอกาสใหม่ๆ เพื่อสนับสนุ นให้นกั ธุ รกิ จไทยเข้าไปลงทุนเป็ นลาดับแรกๆ เพื่อ
คว้าโอกาสดีๆ ก่อนคนอื่นบ้าง” ผูอ้ านวยการกองส่ งเสริ มการลงทุนไทยในต่างประเทศกล่าว
นอกเหนือจากประเทศเนปาลแล้ว นายชูวงศ์ยงั กล่าวถึงผลการประชุมหารื อกับคณะข้าราชการระดับสู ง
จากประเทศเคนยา เพื่อส่ งเสริ มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเคนยา โดยนายชู วงศ์ระบุวา่ ที่
ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั สิ นค้าไทยส่ งออกไปยังเคนยามีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เพราะเคนย่ามีความพร้อม
ในเรื่ องระบบเครื อข่ายการขนส่ งดีที่สุดในกลุ่มแอฟริ กาภาคตะวันออก ดังนั้นเคนยาจึงเป็ นศูนย์กลางในการ
กระจายสิ นค้า ผ่านไปยังกลุ่ มประเทศที่ มีตลาดขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคี ยง อาทิ ประเทศแทนซาเนี ย ซู ดานใต้
อูกนั ดา คองโก และเอธิ โอเปี ย
ทั้งนี้ รั ฐบาลเคนยามีนโยบายส่ งเสริ มการลงทุ นจากต่างประเทศ เช่ น การอนุ ญาตให้ต่างชาติ เข้ามา
ลงทุนโดยไม่ตอ้ งมีหุ้นกับธุ รกิ จท้องถิ่ น รวมทั้งมีการกาหนดเขตเศรษฐกิ จพิเศษในรู ปแบบเขตอุตสาหกรรม
ส่ งออก เป็ นต้น และพร้อมต้อนรับการลงทุนจากทุกอุตสาหกรรมของไทย
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