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       1. ข้อมูลบุคคล/บริษัทฯ 
        ผู้อ านวยการส านักงานฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมพบประชุมหารือกับนาย
รอดนีย์ อิบิกิบีนา อานไบโอวี จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรม เป็นประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เบย์-อิบิ คอนซัลแทนซี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัดโดย    
จดทะเบียนจัดตั้งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ที่เมืองเยนาเกาอันเป็นถิ่นฐาน
ภูมิล าเนา อยู่ในรัฐเบลซา ทางภาคใต้ของประเทศไนจีเรีย ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มต้น 500 ล้านไนร่าซึ่งด าเนินธุรกิจส าคัญเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาให้บริการ

ด้านบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างงานแขนงต่างๆ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นโครงการของ หน่วยงานภาครัฐ 
รวมทั้งด าเนินธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเองซึ่งมีการน าเข้าวัสดุและอุปกรณ์ส่วนใหญ่จากต่างประเทศ  
          ส าหรับโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่บริษัทได้รับด าเนินการที่ส าคัญเป็นโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสนามบินเนื่องจาก
ทีมงานมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมหลากหลาย อาทิ เทคโนโลยีสนามบินและระบบขนถ่ายวัสดุ ระบบงานไฟฟ้าและโยธา      
งานโครงสร้างและงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การติดตั้งระบบความปลอดภัยและเครื่องอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ รวมทั้งอยู่ระหว่างพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และระบบ
ความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมไซเบอร์และโลจิสติกส์ตลอดจนคลังสินค้า
อัจฉริยะซึ่งอยู่ในแผนงานการขยายธุรกิจของบริษัทสู่สากล 
          นายรอดนีย์ อิบิกิบีนาฯ เป็นวิศวกรและนักธุรกิจที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างมาก ปัจจุบันบริษัทฯ มีส านักงานสาขาตั้งอยู่ที่กรุง    
อาบูจา เมืองหลวงของไนจีเรีย โดยล่าสุดได้รับงานบริหารควบคุม
โครงการก่อสร้างและงานวิศวกรรมในการปรับปรุงสนามบินแห่งชาติและส่วนต่อขยายทางด้านระบบสาธารณูปโภคโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ เช่น การปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร การติดตั้งสายพานล าเลียง การตกแต่งภายในให้สวยงามและทันสมัย เป็นต้น 
          ปัจจุบัน นายรอดนีย์ อิบิกิบีนาฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับข้าราชการและนักการเมืองของประเทศไนจีเรียจึงเพ่ิมโอกาสในการได้งานจากภาครัฐซึ่งแต่ละโครงการของหน่วยงานฯ       
มีความชัดเจนแน่นอนจากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ ขณะนี้บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 530 คนเป็นทั้ง
พนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราวกระจายไปตามไซต์งานต่างๆ ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื่นที่ไซต์งานทางภาคใต้ใกล้
ส านักงานใหญ่และในกรุงอาบูจาซึ่งอยู่ระหว่างงานปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกและงานก่อสร้างขยายสนามบินฯ ดังกล่าว  
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     2. รายละเอียดธุรกิจ 
         บริษัท เบย์-อิบิ คอนซัลแทนซี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัดเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีธุรกิจหลักตามที่กล่าวข้างต้น คือ การ
บริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างงานแขนงต่างๆและปรับปรุงระบบงานด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานโดยส่วนใหญ่
เป็นโครงการของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งด าเนินโครงการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเองซึ่งมีการน าเข้าวัสดุ
ก่อสร้างและอุปกรณท์ี่มีคุณภาพจากต่างประเทศท าให้ได้รับความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับจากผู้ว่าจ้างและลูกค้าบริษัทฯ  
 

         2.1 รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ 
                      ผู้ผลิต                                       ผู้ส่งออก                                 ผู้น าเข้า 
                      ผู้ขายส่ง                                    บริษัทตัวแทน                           ผู้ขายปลีก                               
                      ห้างสรรพสนิค้า                           ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ                 องค์กรระหว่างประเทศ 
                      องค์กรทางการค้า                         องค์กรไม่แสวงหาก าไร                อ่ืนๆ บริการด้านวิศวกรรมฯ 
 

        2.2 สินค้าและบริการของบริษัท 
             2.2.1 บริการให้ค าปรึกษางานด้านวิศวกรรม 
             บริษัทฯ มีความโดดเด่นทางด้านวิศวกรรม ให้บริการด้านบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างงานแขนงต่างๆ และ       
ให้ค าปรึกษาไม่เฉพาะงานดังกล่าว แต่ยังรวมถึงงานด้านวิศวกรรมน้ ามัน
และก๊าซซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกส าคัญของประเทศไนจีเรียโดยให้บริการ
ฝึกอบรมแก่ช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีทีมวิศวกร      
ที่ปรึกษาชั้นน า อ่ืนๆและช่างผู้ เชี่ ยวชาญมืออาชีพ เฉพาะด้านที่มี
ประสบการณ์ท างานมายาวนานที่สามารถเป็นผู้น าในการลงมือปฏิบัติงาน
และท างานเป็นทีมในการร่วมมือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเฉพาะหน้า
เพ่ือให้งานและระบบเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการท างานต่างๆ สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปกตริวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

             2.2.2 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและสนามบิน 
             ไนจีเรียเป็นประเทศก าลังพัฒนาที่ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เท่าที่ควรโดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณร้อยละ 20 ต่อปีให้กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมขนส่งฯ ซึ่งท าให้
บริษัทได้รับงานส าคัญหลายงานทั้งโครงการก่อสร้างและการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในสนามบินเนื่องจากบริษัทมีความ
แข็งแกร่งด้านทีมวิศวกรรมและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งช่วยสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลและมี
การส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา เช่น การปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร การตกแต่งภายในและการติดตั้งสายพานล าเลียง เป็นต้น 
 

            2.2.3 ธุรกิจก่อสร้างอาคารและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
            บริษัทฯ มีความสนใจลงทุนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไนจีเรียอย่างมากเนื่องจากภาคธุรกิจการก่อสร้างฯ
ก าลังเติบโตด้วยเหตุที่จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าไปยังตัวเมืองท าให้บริษัทลงเงินทุน
เริ่มต้นที่ประมาณ 20 ล้านเหรียญเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยคุณภาพได้มาตรฐานในเขตเมืองของรัฐเบลซาซึ่งเป็น
บ้านเกิดและในเขตเมืองรอบกรุงอาบูจาซึ่งเป็นที่ตั้งส านักงานสาขาของบริษัทฯ โดยที่วัสดุก่อสร้างอาคารและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องมีการน าเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักเพ่ือความมั่นใจของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพและความแข็งแรงคงทนของอาคารฯ  
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         2.3 สินค้าอ่ืนๆ ที่สนใจน าเข้าจากไทย 
              โดยสรุปแล้วผลิตภัณฑ์ส าคัญที่ใช้ในงานโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างและอาคาร  รวมทั้งสินค้า
อุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและอาคารที่มีคุณภาพ 
รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจึงเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจบริษัทเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ว่าจ้างหรือลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่ได้รับการส่งมอบจากบริษัทฯ  
             ดังนั้น สินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและอาคารที่บริษัทฯ สนใจน าเข้าจากไทย เช่น (1) ระบบเทคโนโลยีความปลอดภัย 
ในวัสดุอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบภายในบ้านและอาคาร อาทิ ประตูและหน้าต่างอัตโนมัติ วัสดุผนังกันแสงและเสียง รวมทั้ง
กระเบื้องตกแต่งภายใน (2) เครื่องมืออุปกรณ์เคลื่อนย้ายสิ่งของ อาทิ รถขุด รถปราบดินและอุปกรณ์ก่อสร้างหนัก และ (3) ระบบ
หลังคาพร้อมการระบายอากาศ เป็นต้น ส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ สนใจน าเข้าจากไทย เช่น        
(1) ระบบเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติและที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ (2) เทคโนโลยีที่ใช้กับสนามบินและระบบขนถ่ายวัสดุ และ (3) ระบบ    
โลจิสติกส์และอุปกรณค์วามปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น  
 

     3. สรุปผลการเข้าพบ 
         จากการพบปะหารือทางการค้าระหว่างกันพบว่าบริษัท เบย์-อิบิ คอนซัลแทนซี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัดมีคอนเนกชั่น   
ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับหน่วยงานภาครัฐประกอบกับมาตรฐานและคุณภาพผลงานเป็นที่ประจักษ์จึงได้รับความไว้วางใจ      
ให้ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและท าให้มีความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ จึงเห็นว่าบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือและสามารถเป็น
พันธมิตรทางการค้าที่ดีกับผู้ส่งออกหรือนักลงทุนไทยเนื่องจากจะเป็นโอกาสหรือช่องทางลัดในการเข้าสู่ตลาดไนจีเรีย อย่างไรก็ดี    
ได้สรุปผลการประชุมหารือ ดังนี้ 
         3.1 บริษัทฯ มีความต้องการน าเข้าสินค้าคุณภาพจากประเทศไทยเพ่ิมเติมหรือทดแทนการน าเข้าจากแหล่งผลิตประเทศอ่ืน 
ทีป่ริมาณและคุณภาพสินค้าไม่มีความแน่นอนอันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคในปัจจุบัน และด้วยเหตุที่ยังไม่สามารถ
เดินทางไปพบปะเจรจาการค้าที่ไทยได้ บริษัทฯ จึงได้ตอบรับว่าจะเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) 
กับผู้ประกอบการไทยในสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามก าหนดวันเวลาที่เหมาะสมต่อไป 
         3.2 บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะขยายกิจการโดยไปลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรซ่ึงจะเริ่มต้นท าการเกษตรเต็มรูปแบบ
เนื่องจากมีผืนดินขนาดใหญ่ว่างเปล่าและมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกธัญพืชมากกว่า 1,500 เฮกตาร์อยู่ทางภาคตะวันออกของ
ประเทศไนจีเรีย และอาจเป็นตัวแทนบริษัทน าเข้าและจัดจ าหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรฯ โดยส านักงานฯ สนับสนุนให้มีการ
น าเข้าจากประเทศไทย  
         3.3 นายรอดนีย์ อิบิกิบีนาฯ แสดงความประสงค์อย่างมากในการที่จะท าธุรกิจร่วมกับนักลงทุนไทยในสาขาที่คนไทยสนใจ
และมีความเชี่ยวชาญเป็นต้นว่าอุตสาหกรรมการเกษตร การท าฟาร์มเพาะปลูกข้าวจ าหน่ายในประเทศไนจีเรียซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ที่สุด
ในทวีปแอฟริกาและปัจจุบันผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ โดยบริษัทมีความมั่นใจว่าจะเป็นหุ้นส่วน
ทางธรุกิจที่ดีให้กับผู้ประกอบการไทยที่พร้อมจะบุกตลาดประเทศไนจีเรียซ่ึงเปิดประตูต้อนรับนักลงทุนจากต่างประเทศอยู่เสมอ  
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