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       1. ข้อมูลบุคคล/บริษัทฯ 
        ผู้อ านวยการส านักงานฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมพบนายคิงส์เลย์      
โอนูราห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนานาชาติ เจซี เบสท์ (JC Best Schools 
International) ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความส าเร็จรวดเร็วรายหนึ่ง   
แม้ต้องบริหารหลายกิจการ รวมทั้งเป็นเจ้าของกิจการโรงเรียนนานาชาติ
ดังกล่าว และอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจใหม่ๆ อาทิ ธุรกิจเกี่ยวกับ
การเกษตรและการแปรรูปอาหารเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด
ผู้บริโภคภายในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจึงท าให้ สคต.ฯ เดินทาง

มาพบปะหารือเพ่ือน าเสนอสินค้าไทยและผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้ามาร่วมลงทุนฯ ส าหรับธุรกิจโรงเรียนนานาชาตินั้นได้รับการ
ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 20 ล้านไนร่าอย่างถูกต้องกับทางการไนจีเรียในปี 2006 และเริ่มด าเนินการเปิดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาด้วยระบบการศึกษามาตรฐานเดียวกับโรงเรียนมัธยม UK El’Bethel Super Art and Science College ที่มี
ชื่อเสียงจากสหราชอาณาจักร ท าให้ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีธุรกิจ
เกี่ยวกับบริการทางการเงินด้วยการจดตั้งธนาคารไมโครไฟแนนซ์ชื่อ e-Barcs Microfinance Bank โดยทั้งสองกิจการและธุรกิจใหม่
อ่ืนๆ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการฯ เรียกรวมกันว่า JC Group โดยปัจจุบันมีลูกจ้างประจ าท้ังหมดประมาณ 300 คน 
        ทั้งนี้ JC Group ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เดียวกันบนที่ดินแปลงใหญ่ใจกลางกรุงอาบูจาเลขที่ 133 ซาฮารา เอสเตท เขตเมืองคาเฟ 
โดยสามารถติดต่อ JC Group ได้ทางอีเมล: bestschoolsinternational@yahoo.com 
                

     2. รายละเอียดธุรกิจ/การด าเนินงาน 
         นายคิงส์เลย์ โอนูราห์ เป็นเจ้าของ JC Group อยู่ระหว่างขยายธุรกิจหลายสาขาซึ่งรวมถึงการเกษตรและการแปรรูปอาหารฯ 
ดังกล่าว โดยประสงค์จะด าเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยเนื่องจากมีความชื่นชอบคนไทยและมีความเชื่อมั่นในความรู้ความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจการเกษตรและการแปรรูปอาหารซ่ึงมเีทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องเป็นส่วนประกอบส าคัญ     
         2.1 รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ 
                      ผู้ผลิต                                       ผู้ส่งออก                                 ผู้น าเข้า 
                      ผู้ขายส่ง                                    บริษัทตัวแทน                           ผู้ขายปลีก                               
                      ห้างสรรพสนิค้า                           ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ                 องค์กรระหว่างประเทศ 
                      องค์กรทางการค้า                         องค์กรไม่แสวงหาก าไร                อ่ืนๆ โรงเรียนและธนาคารฯ 
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        2.2 สินค้าและบริการ 
             2.2.1. การศึกษา 
             โรงเรียนนานาชาติของนายคิงส์เลย์ โอนูราห์เปิดสอนการสอบเคมบริดจ์ (บริติชเคอร์ซัส) แสดงถึงมาตรฐานการศึกษาท่ีสูง
จึงได้รับการยอมรับมาตรฐานโรงเรียนให้อยู่ในห้าอันดับของสถานศึกษาที่ดีที่สุดของไนจีเรีย ทั้งนี้ ในแต่ละปี โรงเรียนจะรับนักเรียน
เข้ามาศึกษาประมาณ 1,000 คนตั้งแต่ระดับ เนอสเซอรี่ถึงระดับวิทยาลัย 
ประกอบกับ การมีสถานที่กว้างขวาง สิ่งอ านวยความสะดวกครบครันและ        
มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ทันสมัยจึงท าให้โรงเรียนได้รับการยอมรับและ
ส่งผลต่อความสนใจศึกษาหาความรู้ท าให้นักเรียนมีผลการเรียนดี 
             นอกจากนี้ โรงเรียนนานาชาติ เจซี เบสท์ยังได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการของไนจีเรียให้เป็นเจ้าภาพในการจัดสอบบางส่วนของการ
เขียนวิชาไอทีในการสอบระดับชาติโดยห้องสอบดังกล่าวของโรงเรียนสามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่า 300 คนและมีแล็ปท็อปรุ่น
ล่าสุด เก้าอ้ีและโต๊ะท างานที่สะดวกสบายไว้บริการ 
             2.2.2. การธนาคาร 
             นายคิงส์เลย์ โอนูราห์ได้ก่อตั้งธนาคาร e-Barcs Microfinance Bank ในปี 2555 ด้วยเงินลงทุนกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ 
โดยเป็นส่วนหนึ่งของ JC Group และเป็นธนาคารให้บริการด้านการเงินรายย่อยซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าจ านวนมากโดยมีกลุ่ม
ลูกค้าของธนาคารเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 200 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากความซื่อสัตย์และประสบการณ์ที่ยาวนานท าให้ธุรกิจการ
ธนาคารสร้างรายได้จ านวนมากและมีความมั่นคงมากพอที่จะสามารถสนับสนุนการค้าการลงทุนโดยการจัดสรรเงินทุนให้กับกลุ่ม   
JC Group ในธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการฯ  
             2.2.3. อุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปอาหาร 
             การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องและ

อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ระหว่างด าเนินการและเป็นธุรกิจที่ส าคัญเนื่องจากเป็นการสอดรับ
นโยบายของทางการที่ห้ามการน าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภทเข้ามาในประเทศ
เพ่ือส่งเสริมการผลิตของผู้ประกอบการท้องถิ่นซึ่งบางครั้งอาหารที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงเห็นช่องทางการประกอบธุรกิจและ      
ไดว้างแผนธุรกิจอย่างจริงจังเพ่ือสามารถตอบโจทย์ที่เก่ียวข้องความต้องการ         ที่
ซับซ้อนมากขึ้นของผู้บริโภคทั้งชาวไนจีเรียและในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก       ได้

อย่างครอบคลุม เช่น การเพิ่มมลูค่าของสินค้าและคุณค่าทางอาหารให้กับผลิตภัณฑ์ไปจนถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

        2.3 สินค้าที่สนใจน าเข้าจากไทย 
        นายคิงส์เลย์ โอนูราห์อยู่ระหว่างขยายธุรกิจหลายสาขาดังกล่าว ที่ส าคัญคือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการโรงสีข้าวเนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกรวมพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่า 5,000 
ตารางเมตรซึ่งจะน าพ้ืนที่ส่วนหนึ่งมาท าเป็นโรงงานแปรรูปอาหารด้วย รวมทั้งท าเป็นคลังสินค้าต่างๆ ทั้งนี้ มีความประสงค์ที่จะ
น าเข้าเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจทั้งหลายดังกล่าวมาจากประเทศไทยเนื่องจากมีความชื่นชอบคนไทยและ
ประเทศไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพของสินค้า ฯ ตลอดจนมั่นใจ     



3 
 

Disclaimer: การเผยแพร่ข้อมูลในรายงานน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่าน้ัน สานักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลน้ีไปใช้ไม่ว่าทางใด 
 

ในเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหารของไทย อีกทั้งหากมีนักลงทุนไทยรายใดประสงค์    
ที่จะเข้ามาร่วมทุนด้วยก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเด็มที่ในทุกๆด้านเพ่ือเปลี่ยนพ้ืนที่ทั้งหมดดังกล่าวให้กลายเป็นของ       
ชุมชนไทยที่สามารถผลิตสินค้าไทยหลากหลายประเภทจ าหน่ายในประเทศไนจีเรียและส่งออกไปจ าหน่ายทั่วแอฟริกาโดยใช้สิทธิ
ข้อตกลงการค้าเสรีทวีปแอฟริกาที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา 
     3. สรุปผลการเข้าพบ 

     จากการเดินทางไปเยี่ยมพบนายคิงส์เลย์ โอนูราห์ประธานกลุ่ม JC Groupและทีมบริหารฯ สรุปผลการประชุมหารือ ดังนี้ 
         3.1 นายคิงส์เลย์ โอนูราห์แจ้งว่าหลังจากได้ฟังและรับข้อมูลจากส านักงานฯ แล้วมีความประสงค์จะเดินทางมาเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยกรมฯ ในประเทศไทยและร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม       
การเกษตร อาหารและการแปรรูปอาหาร เช่น อาหารกระปอ๋ง อาหารส าเร็จรปู เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ขนมของขบเค้ียว เป็นต้น  
         3.2 ประธานกลุ่ม JC Group ได้แสดงความต้องการที่จะน าเข้าโรงสีข้าวขนาดใหญ่จากประเทศไทยเพ่ือติดตั้งและด าเนินการ
ในเขตพ้ืนที่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไนจีเรียซึ่งยังคงขาดแคลน 
เครื่องมืออุปกรณ์และอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องในการสีข้าวเปลือก  
ที่เป็นผลผลิตของชาวนา เกษตรกรท้องถิ่นโดยคาดว่าในเบื้องต้นกลุ่ม
บริษัทฯ จะมีการจัดสรรงบการลงทุนประมาณ 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ  
         3.3 สคต.ฯ แจ้งนายคิงส์เลย์ โอนูราห์ว่าจะให้การสนับสนุนอย่าง
เต็มที่ในการเดินทางไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศไทยหากการ
เดินทางระหว่างประเทศกลับคืนสู่สภาพเดินได้แล้ว และจัดนัดหมาย
เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยซ่ึงเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปอาหาร 
รวมทั้งจัดนัดหมายเจรจาการค้าการลงทุนกับนักลงทุนไทยที่เห็นโอกาสส าคัญในการเข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไนจีเรียและ     
ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก  
         3.4 การเข้ามาลงทุนของนักธุรกิจไทยในประเทศไนจีเรียยังไม่มากเท่าที่ควร จึงจ าเป็นต้องช่วยกันสร้างความรู้ความเข้าใจ
และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือให้นักธุรกิจไทยหันมาสนใจและเดินทางมาศึกษาตลาดด้วยตนเองซ่ึงไม่เฉพาะตลาดไนจีเรียแต่รวมถึงตลาด
ประเทศเพ่ือบ้านในแอฟริกาฝั่งตะวันตกที่ได้ประโยชน์จากการร่วมกลุ่มกันและสามารถใช้สิทธิตามข้อตกลงการค้าเสรีทวีปแอฟริกา
ที่มีผลบังคับใช้แล้วดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งรัฐบาลของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ให้สิทธิประโยชน์มากมายเพ่ือส่งเสริมการลงทุน     
ในการผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาดแอฟริกาซึ่งนักธุรกิจไทยสามารถเข้ามาลงทุนและครอบครองส่วนแบ่งตลาดได้ไม่ยาก 
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ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา 

สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 

 


