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บีโอไอหนุนธุรกิจไทยลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดใหม่
พร้ อมเผยผลศึกษาลงทุน 5 ประเทศ
บีโอไอจับมือมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เผยผลศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุน
ไทยในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ 5 ประเทศ ได้ แก่ อิหร่ าน เคนยา ซู ดาน อินเดียและบังคลาเทศ พร้ อมสรุ ป
ขั้นตอนลงทุนเป็ นคู่มือทําธุรกิจ เผยกลุ่มตลาดใหม่ มีโอกาสต่ อยอดการลงทุนสู ง เช่ น ซู ดานอ้ าแขนรั บทุน
ไทยทุกอุตสาหกรรม เคนยามีนโยบายรับซื้อสิ นค้ าของนักลงทุน
นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) เปิ ดเผยว่า ได้ร่วมกับ
มูลนิ ธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิ จการคลัง (มูลนิ ธิ สวค.) จัดทําผลศึกษาข้อมูลด้านการลงทุนของกลุ่ม
ประเทศตลาดใหม่ ได้แก่ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่ าน สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐซู ดาน สาธารณรัฐอินเดีย
และสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ซึ่งบีโอไอได้จดั ทําเป็ นข้อมูลเพื่ออํานวยความสะดวกแก่นกั ลงทุนไทย
ได้ศึกษาเพื่อเตรี ยมพร้อมก่อนไปลงทุนจริ งในต่างประเทศ
สาระสํ า คัญ ของข้อ มู ล ประกอบด้ ว ย ขั้น ตอนการเริ่ มต้ น ทํา ธุ ร กิ จ หน่ ว ยงานที่ ต้อ งติ ด ต่ อ
ประสานงาน ข้อกฎหมายที่ควรรู ้ ตลอดจนกลยุทธ์ในการทําธุ รกิจแต่ละประเภท ซึ่ งผ่านการคัดกรองจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว ทั้งนี้เนื่ องจากแต่ละประเทศจะมีกฎระเบียบและข้อปฏิบตั ิดา้ นการลงทุนที่ต่างกัน หากนัก
ลงทุนไทยได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์จะช่วยลดความเสี่ ยงหรื อปั ญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้
“การส่ งเสริ มการลงทุนไทยในต่างประเทศ เป็ นหนึ่ งในภารกิจสําคัญของบีโอไอ เพื่อส่ งเสริ มและ
เพิ่มศักยภาพให้ผูป้ ระกอบการ โดยผลการศึกษาโอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ท้ งั 5 ประเทศ
พบว่ายังมีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนสู งเนื่องจากยังมีผบู ้ ุกเบิกเข้าไปไม่มากนัก โอกาสทางธุ รกิจจึงยังเปิ ดกว้าง
สําหรับนักลงทุนไทย ขณะเดียวกันยังพบว่าอุปสรรคสําคัญของนักลงทุนส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ข้ นั ตอนการเริ่ มต้น
ทําธุ รกิจ จึงเชื่ อว่าผลการศึกษาครั้ งนี้ จะมีส่วนช่วยให้นกั ลงทุนไทยได้ใช้เป็ นข้อมูลต่อยอดประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นใจ เกี่ยวกับข้อดีขอ้ เสี ยก่อนในการเข้าไปลงทุนในแต่ละประเทศ” นายโชคดีกล่าว
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สาธารณรั ฐอิ ส ลามอิ หร่ า น มี ทรั พยากรที่ ส มบู รณ์ ทั้งนํ้ามัน เหมื องแร่ และทรั พ ยากรทางทะเล
นัก ลงทุ นไทยควรเตรี ย มความพร้ อ มทั้ง เรื่ อ งของค่า เงิ น กฎระเบี ย บด้า นการลงทุ น และผลกระทบจาก
มาตรการควํ่าบาตรของนานาชาติ หากตรวจสอบว่าไม่ติดขัดกับมาตรการควํ่าบาตรก็สามารถลงทุนได้ โดย
อิ ห ร่ า นมี ม าตรการส่ ง เสริ มการลงทุ น ที่ น่ า สนใจ คื อ รั ฐ บาลจะสนับ สนุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน เช่ น
นิ ค มอุ ต สาหกรรม ค่ า นํ้า ค่ า ไฟ ขณะที่ อุ ต สาหกรรมที่ อิ ห ร่ า นต้อ งการให้ เ ข้า มาลงทุ น คื อ พลัง งาน
แสงอาทิตย์
สาธารณรัฐเคนยา จุดเด่นสําคัญคือ เรื่ องกฎระเบียบที่รัฐบาลเคนยากําลังปรับปรุ งให้ง่ายและสะดวก
ต่อการลงทุน ซึ่ งนอกจากนโยบายด้านการลงทุนจะส่ งเสริ มผ่านมาตรการทางภาษีแล้ว ยังมีความน่าสนใจ
อยูท่ ี่เคนยายินดีรับซื้ อสิ นค้าผ่านนโยบาย “Buy Kenya Build Kenya” แต่ก็มีขอ้ จํากัดเรื่ องตลาดในประเทศที่
มีขนาดเล็ก ทําให้มีกาํ ลังซื้ อน้อย ประชากรมีรายได้ต่อหัวตํ่า นักลงทุนไทยเหมาะที่จะใช้เคนยาเป็ นฐานการ
ผลิตเพื่อขยายการลงทุนไปยังตลาดยุโรปและอาหรับ อุตสาหกรรมที่เคนยาต้องการคือ พลังงาน เครื่ องจักร
เครื่ องใช้ไฟฟ้า อาหาร ยาและเวชภัณฑ์
สาธารณรัฐซู ดาน เป็ นประเทศที่มีนโยบายส่ งเสริ มการลงทุนจากต่างชาติเต็มที่ รัฐบาลซู ดานเห็นว่า
การพัฒนาประเทศที่สําคัญต้องมาจากแรงผลักดันจากต่างชาติ จึงให้นกั ลงทุนต่างชาติถือครองกิ จการได้
100% และซู ดานพร้ อมที่ จะปรั บตัวร่ วมมือกับนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยเฉพาะไทย ซู ดานจึงเป็ น
ประเทศเป้ าหมายลําดับต้นๆ ของนักลงทุนไทย โดยซู ดานต้องการกระตุน้ การลงทุนในทุกอุตสาหกรรม แต่
ที่ตอ้ งการเป็ นพิเศษ ได้แก่ นํ้ามัน ทองคํา และสิ นค้าเกษตร
สาธารณรัฐอินเดี ย ผลการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (North East
Region: NER) ซึ่ งพบว่า เหมาะที่นกั ลงทุนไทยจะใช้พ้ืนที่ดงั กล่าวเป็ นฐานแปรรู ปทรัพยากรธรรมชาติที่มี
เป็ นจํานวนมาก หลังจากนั้นจึงขยายไปยังตลาดที่ใหญ่กว่าได้แก่ บังคลาเทศ อินเดียส่ วนกลาง และทิเบต
กลยุทธ์ในการทําธุ รกิ จ คือควรหาผูร้ ่ วมธุ รกิจที่เป็ นคนในพื้นที่เพื่อสร้างการยอมรับในคุณภาพสิ นค้า โดย
อุตสาหกรรมที่เหมาะในการลงทุนคื อ เกษตรแปรรู ป สิ นค้าอุปโภคบริ โภค ยาเวชภัณฑ์ ร้านอาหาร และ
ห้างสรรพสิ นค้า
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ จุดเด่นที่น่าสนใจ คือ เรื่ องต้นทุนค่าแรงที่ต่าํ และมีแรงงานใน
ระบบจํานวนมาก นักลงทุนไทยควรใช้ความเชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการออกแบบที่ สูงกว่าเข้าไป
พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็ นฐานการผลิ ตสิ นค้าเพื่อขายในประเทศหรื อส่ งออกไปยังสหภาพยุโรป ขณะที่จุดที่
ควรระมัดระวังของบังคลาเทศ คือมาตรการและกฎระเบียบต่าง ๆ มีความซับซ้อน อุตสาหกรรมที่นกั ลงทุน
ไทยควรไปลงทุน คือ อาหาร เครื่ องจักร เครื่ องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
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