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Editor’s Talk:
คุยกับบรรณาธิการ

สวัสดีครับ ในนามของฝ่ายกิจการธนาคาร
ต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ ผมขอเริ่ม
ต้นด้วยการกล่าวค�ำว่า “สวัสดี” กับท่าน
ผู้อ่าน AEC Connect Newsletter ฉบับ
ปฐมฤกษ์ ที่อยู่ในมือของทุกท่านในขณะนี้
ซึ่งจัดท�ำขึ้นเป็นจดหมายข่าวราย 3 เดือน
เพื่อเป็นช่องทางใหม่ของธนาคาร ในการ
สื่อสารเผยแพร่ข่าวสารและสาระความรู้ที่
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
เฉพาะมุ ม มองทางเศรษฐกิ จ และโอกาส
ทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
นักลงทุนและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป รวมทั้งยัง
ใช้ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของ
ธนาคารทั้ ง ในประเทศ รอบรั้ ว ประเทศ
เพื่อนบ้านอาเซียนและเอเซีย เพื่อให้ท่าน
ผู้อ่านได้รู้จักธนาคารกรุงเทพมากยิ่งขึ้น
ผมจึงหวังว่า AEC Connect Newsletter
จะสร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ ผู ้ อ ่ า นไม่ ม ากก็
น้ อ ย และคงจะท� ำ ให้ ท ่ า นรู ้ จั ก ภู มิ ภ าค
อาเซียน เอเซีย รวมถึงธนาคารกรุงเทพมาก
ยิ่งขึ้น

ทีมบรรณาธิการ
ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ธนาคารกรุ ง เทพกั บ

2558
ปี แ ห่ ง AEC
ปี 2558 ถือว่าเป็นปีแห่ง AEC ที่อีกเพียงไม่กี่เดือน
10 ประเทศของอาเซียนของเราจะมารวมตัวกันเป็นหนึ่ง
เดียว ในทางการค้า การผลิต การลงทุน เป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ที่จะส่งผลกระทบต่อไทยอย่างมี
นัยยะ โดยจะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจหรือ
Business Landscape ครั้งส�ำคัญ ที่จะส่งผล
ต่อธุรกิจทั้งภูมิภาค
สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การที่ประเทศในอาเซียนจะรวม
เป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตเดียว ก�ำลัง
เกิดขึ้นไปพร้อมๆ กับการที่เอเชียก�ำลังก้าวขึ้นเป็น
ผู้น�ำและเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โลก ดังที่หลายท่านคงเคยได้ยินว่า ทศวรรษนี้คือ
ทศวรรษของเอเชีย โดยศูนย์กลางการพัฒนาดัง
กล่าวก�ำลังเคลื่อนตัวจากเอเชียตอนเหนือมาสู่เอเชีย
ตอนใต้ จากญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง และจีน
ซึ่งธนาคารกรุงเทพมีสาขาเกือบครบทุกประเทศ
ยกเว้นเกาหลี ลงมายังพื้นที่ตอนล่าง โดยเฉพาะ
อาเซี ย นของเรา ซึ่ ง ได้ แ รงหนุ น เสริ ม จากรั ฐ บาล
คุณชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
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จีนที่เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในเรื่องนี้ และได้พยายามพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
เชื่อมโยงจีนเข้าสู่อาเซียน โดยเฉพาะจีนตะวันตกจากคุนหมิง เข้าสู่ทางตอนเหนือ
ของไทยผ่านเส้นทางทาง R3 และจีนตะวันออกจากนานนิง เข้าสู่ทางตะวันออก
เฉียงเหนือของไทยผ่านเส้นทาง R8 R9 และ R12 พร้อมล่าสุด ได้ประกาศ
เส้ น ทางสายไหมใหม่ ท างทะเล หรื อ New Maritime Silk Road ที่ จ ะ
ผู ก สั ม พั น ธ์ ข องสองพื้ น ที่ โยงเข้ า ด้ ว ยกั น กลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของห่ ว งโซ่
การผลิตของเอเชีย ซึ่งจะช่วยยกระดับอาเซียนขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

กลับไปเปิดสาขาในพนมเปญอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
ที่ เ ข้ า ไปลงทุ น ในกั ม พู ช าเพื่ อ ขยายฐานการผลิ ต นอกจากนี้ ในช่ ว งปี 2558
เราจะเปิดท�ำการสาขาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง คือ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นพื้นที่ส�ำคัญที่ทางการจีนตั้งใจจะใช้ทดลองนโยบายใหม่ๆ
ในการเปิ ด ประเทศก่ อ นน� ำ ไปใช้ ใ นพื้ น ที่ อื่ น ๆ ที่ ป ากเซ ประเทศลาว และที่
ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเราเป็นธนาคารไทยแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตให้
เข้าไปเตรียมการจัดตั้งสาขาธนาคารในเมียนมาร์ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ส� ำคัญ
ในการท� ำ ธุ ร กิ จ ต่ า งประเทศของเรา เนื่ อ งจากเมี ย นมาร์ เ ป็ น ประเทศที่ ใ หญ่
ด้ ว ยเหตุ นี้ นั ก ลงทุ น จากทุ ก ประเทศ โดยเฉพาะบริ ษั ท ทั้ ง ขนาดใหญ่ กลาง มี ป ระชากรประมาณ 60 ล้ า นคน และเป็ น ที่ ส นใจของลู ก ค้ า ของธนาคาร
เล็ก ของเอเชียเหนือ ต่างก็สนใจที่จะเข้ามาจับจอง ลงทุนเพื่อสร้างฐานการค้า อย่ า งยิ่ ง ที่ ธ นาคารสามารถเข้ า ไปเสริ ม ให้ บ ริ ก ารและค� ำ แนะน� ำ แก่ เ ขาใน
การผลิตในอาเซียน พยายามแวะเวียนกันมามองหาโอกาสในการเข้ามาลงทุน ส่วนนี้ ท�ำให้ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแห่งเดียวในไทย ที่มีสาขาอยู่ใน 9 ของ
ท�ำธุรกิจในภูมิภาคนี้อย่างไม่ขาดสาย
10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน พร้อมให้บริการกับลูกค้าที่ก�ำลังมองหาโอกาสใน
การลงทุน การค้าใน AEC อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
นี่จึงเป็นโอกาสส�ำคัญของธนาคารกรุงเทพ เพราะเราเป็นธนาคารเดียวในไทย
ที่พร้อมที่สุดส�ำหรับการท�ำธุรกิจในเอเชียและการเกิดขึ้นของ AEC พร้อมที่สุด ทุกครั้งที่เราเปิดสาขาใหม่ ก็จะเป็นโอกาสให้ธนาคารน�ำลูกค้าไปศึกษาลู่ทาง
ที่จะช่วยลูกค้าในทุกระดับตลอด Supply Chain ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาส การค้าการลงทุนในประเทศที่สาขาเหล่านั้นตั้งอยู่ โดยการไปดูงานกับธนาคาร
ทางธุรกิจที่เปิดขึ้น เพื่อช่วยให้ลูกค้าเจริญเติบโตพร้อมรับการแข่งขัน นอกจาก ท�ำให้ลูกค้าได้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น ได้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าท้องถิ่น
นี้ ยังจะช่วยให้เขาพร้อมรับกับการที่รัฐจะเร่งด�ำเนินการลงทุนในโครงสร้าง และพันธมิตรต่างๆ ที่ธนาคารมีอยู่ในประเทศนั้น ๆ ช่วยให้ได้รับทราบข้อมูล
พื้นฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง รถไฟใต้ดิน และทางหลวง โดยตรง ซึ่งส�ำหรับนักธุรกิจผู้ต้องการจะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ธนาคาร
ต่าง ๆ ที่เชื่อมกันเป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งใหม่ที่เรียกว่า East-West พร้อมแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และความสัมพันธ์ที่เราสั่งสมมา
Corridor และ North-South Corridor ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้จะท�ำให้เกิดการ จากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อยู ่ ใ นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม โอกาสในการที่ เ ขาจะ
เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอย่างครบวงจร และน�ำมาซึ่งโอกาสใหม่ ๆ ในเชิงธุรกิจ ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้นด้วย

ECON UPDATE:

จั บ ประเด็ น เศรษฐกิ จ
ย่างเข้าสู่ปี 2558 อันจะเป็นปีแห่งการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อย่างเป็นทางการซึ่งจะเริ่มขึ้น
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงเป็นที่จับตามองของทุกคนว่าเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นอย่างไร ซึ่งในเบื้องต้นธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) คาดว่าเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมยังขยายตัวได้ราวร้อยละ 5.4 ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากที่คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 4.7 ในปี 2557

บรูไน

ฟิลิปปินส์

เศรษฐกิจบรูไนมีแนวโน้มเติบโตใกล้เคียงร้อยละ 1.0 ในปี 2558 เนื่องจาก
เศรษฐกิจบรูไนพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก และรายได้จากน�้ำมันคิดเป็นสัดส่วน
สูงถึงร้อยละ 96 ของรายได้จากการส่งออกทั้งหมด ท�ำให้เศรษฐกิจบรูไนได้
รับผลกระทบโดยตรงจากการชะลอตัวของราคาน�้ำมันในตลาดโลก อย่างไรก็ดี
คาดว่ า จะมี แ รงพยุ ง เศรษฐกิ จ บางส่ ว นจากการพั ฒ นาโครงสร้ า งเพื่ อ ปฏิ รู ป
การผลิตเพื่อลดการพึ่งพาภาคพลังงาน

เศรษฐกิจฟิลิปปินส์น่าจะเติบโตราว
ร้อยละ 6.3 ในปี 2558 ใกล้เคียงอัตรา
ประมาณการของปี 2557 ที่ร้อยละ
6.2 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในประเทศ
ที่ขยายตัวตามเงินส่งกลับประเทศที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีเงินลงทุนเพื่อฟื้นฟู
ความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้ามาในปี 2557 และมีแรงกระตุ้นจากการ
ใช้จ่ายเพื่อเตรียมการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2559 และการลงทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ: ธุรกิจพลังงาน

แล้วธนาคารกรุงเทพท�ำอะไรไปบ้างแล้ว ส�ำหรับเรื่องนี้ ในปีที่ผ่านมาเราได้เปิด ธนาคารหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ในช่ ว งที่ อ าเซี ย นก้ า วร่ ว มกั น เข้ า เป็ น ประชาคม
สาขาใหม่ที่เมืองฉงชิ่ง ซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกของจีนที่ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจอาเซียน ธนาคารกรุงเทพของเราจะเป็น เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AEC
และสามารถเชื่อมลงมาถึงภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ ในการก้าวออกไปท�ำธุรกิจในภูมิภาคของทุกคน

ธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ:

ธุ ร กิ จ บริ ก าร Business Processing Outsourcing อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

อินโดนีเซีย
คาดว่าเศรษฐกิจอินโดนีเซียจะขยาย
ตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 5.5 จากที่คาด
ไว้ร้อยละ 5.2 ในปี 2557 โดยแรง
ขับเคลื่อนส�ำคัญมาจากเงินลงทุน
โดยตรงจากต่ า งประเทศไหล
เข้าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี อินโดนีเซีย
อาจเผชิญแรงกดดันด้านเงินเฟ้อสูงขึ้น หลังจากทางการประกาศลดการอุดหนุน
ราคาพลังงานในประเทศ ส่งผลให้ราคาน�้ำมันปรับสูงขึ้นทันที 30%

ธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ:
ธุรกิจก่อสร้าง การขนส่ง และโทรคมนาคม

สิงคโปร์

คาดว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์น่าจะเติบโตราวร้อยละ 3.5 ในปี 2558 ใกล้เคียง
กับตัวเลขคาดการณ์ส�ำหรับปี 2557 ที่ร้อยละ 3.2 โดยสิงคโปร์น่าจะยังคง
ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและยุโรปอันเป็นคู่ค้า
หลัก อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายในประเทศเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ช่วยประคองการ
ขยายตัวได้

ธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ:

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลังงาน ธุรกิจบริการ
ภาคการท่องเที่ยว
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เมียนมาร์

ในปี 2558 เศรษฐกิจกัมพูชาน่าจะขยายตัวสูงต่อเนื่องราวร้อยละ 7.3 ใกล้เคียงกับปี
2557 โดยคาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากการก้าวสู่ AEC ค่อนข้างเด่นชัด ผ่านการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ทั้งในภาคธุรกิจ (ทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
บริการ) และการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวของ
กัมพูชายังเป็นที่สนใจของชาวอาเซียนมากขึ้น

เศรษฐกิจเมียนมาร์มีแนวโน้มเติบโตสูงต่อเนื่อง
ราวร้อยละ 8.5 เท่ากับที่ประมาณการไว้ส�ำหรับ
ปี 2557 เนื่ อ งจากเมี ย นมาร์ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการเร่ ง
พั ฒ นาประเทศรอบด้ า น ทั้ ง ด้ า นโครงสร้ า ง
พื้ น ฐาน สาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน การยกระดั บ
ภาคการผลิตของประเทศเพื่อทดแทนการน�ำเข้า
อีกทั้งยังมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
โดดเด่นนับตั้งแต่เปิดประเทศ

ธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ:

ธุรกิจเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และภาคการท่องเที่ยว

ธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ:

ธุรกิจพลังงาน ภาคการท่องเที่ยว ธุรกิจเกษตร
และแปรรูปทางการเกษตร

มาเลเซีย

ไทย

สปป.ลาว

คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2558 จะขยายตัวราวร้อยละ 3.0-4.0 เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ราวร้อยละ 0.7 ในปี 2557 ด้วยแรงขับเคลื่อนจากการบริโภค
และลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะการผลักดันการลงทุนจากภาครัฐ ในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ประกอบกับประชาชนเริ่มกลับมาใช้จ่าย
เพื่อการบริโภค

อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน (GDP Growth),%
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สปป.ลาว

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ส�ำเร็จรูป อุตสาหกรรมรองเท้า ธุรกิจเกษตร
และประมง

ภาคการท่องเที่ยว ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจเกษตรและแปรรูปทางการเกษตร

อินโดนีเซีย

ธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ:

ธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ:

7.0
7.3

เศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มเติบโตในระดับ
ใกล้เคียงกับปี 2557 ที่ร้อยละ 5.6 โดยคาดว่า
จะได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของ
เศรษฐกิจโลกและประคองการเติบโตของภาค
ส่งออก นอกจากนี้ คาดว่าจะมีการขยายการ
ลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อขยายฐานการผลิตรองรับ AEC
และได้แรงหนุนจากยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน 4
อุตสาหกรรมหลักคือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล
การเกษตร การแปรรูปเกษตรและประมง และ
อุตสาหกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

กัมพูชา

ธุรกิจก่อสร้าง อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร และภาคการท่องเที่ยว

1.1
1.2

สาขาธุรกิจที่เป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญ:

เศรษฐกิจ สปป.ลาว ขยายตัวต่อเนื่องในระดับร้อยละ 7.2 โดยคาดว่าการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และมีรายได้จากการส่งออก
กระแสไฟฟ้ามายังไทย

บรูไน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ธุรกิจปาล์มน�้ำมัน ธุรกิจบริการ

เวียดนาม

4.7
5.4

ธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ:

อาเซียน

เศรษฐกิจมาเลเซียปี 2558 น่าจะขยายตัวราวร้อยละ 5.2 ชะลอลงเล็กน้อยจากตัวเลขประมาณการที่ร้อยละ 5.9 ใน
ปี 2557 เนื่องจากการชะลอตัวด้านการลงทุนและการส่งออกที่น่าจะชะลอตัวตามแนวโน้มเศรษฐกิจจีนและสิงคโปร์
อันเป็นคู่ค้าอันดับ 1 และ 2 ของมาเลเซีย

ที่มา: ADB, IMF ประมาณการโดยธนาคารกรุงเทพ
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อาเซียนอย่างไรบ้างคะ?

A:

จนถึงตอนนี้ การเปิดเออีซีในช่วงปลายปีนั้น มีความคิดที่แตกต่างกันอยู่ 2 กลุ่ม

กลุ่มแรก: คิดว่ามีผลกระทบและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมาก ต้องเตรียมความพร้อมรับมือ
อย่างจริงจัง
กลุ่มที่สอง: คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบไม่มากนัก เพราะข้อตกลงโดยเฉพาะ
ในเรื่องของการเปิดเสรีทางการค้าได้บรรลุไปหมดแล้ว โดยภาษีน�ำเข้าส่งออกระหว่างกันได้
ปรับลดเป็นศูนย์แล้วตั้งแต่เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา จะมีก็แต่กลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมาร์และเวียดนาม) ที่ก�ำลังจะทยอยปรับลดจนครบ แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบมาก เพราะ
กลุ่มไม่ใหญ่และมูลค่าการค้าของประเทศเหล่านี้รวมกันก็ไม่ได้สูงมากนัก ในขณะที่การเปิด
เสรีภาคบริการ ก็น่าจะยังไม่มีความคืบหน้าเท่าไรนัก ปลายปีจึงไม่น่าจะมีความเปลี่ยนแปลง
ใดๆ มากนัก

คุ ย เฟื ่ อ งเรื่ อ ง

AEC

ส�ำหรับ AEC Connect Newsletter ในฉบับ
ปฐมฤกษ์นี้ จะประเดิมคอลัมน์ Econ Talk ด้วยมุม
มองต่อเศรษฐกิจไทยและอาเซียน หลังเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ในปลายปี 2558 จาก
นักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและตลาดทุน
ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ธุ ร กิ จ มาแรงในอาเซี ย น

Q:
ดร.กอบศักดิ์คะ ส�ำหรับการเปิดเออีซี ในปลายปีนี้ ดร. มีทัศนะอย่างไร และคิด
ว่ า ยั ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ และรู ป แบบการค้ า ขายของทั้ ง ประเทศไทยเองและ

อย่างไรก็ตาม ผมกลับเห็นว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้น ต้องมีอย่างแน่นอน แต่ไม่ได้มาจาก
การค้า การลงทุนหรือข้อตกลงทางการลงทุนโดยตรง แต่กลับมาจากการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ค้า ผ่านโครงข่ายสาธารณูปโภคและเส้นทางคมนาคมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วและก�ำลังจะเกิด
ขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะเชื่อมโยงทะลุทะลวงพรมแดนระหว่างประเทศอย่างที่ไม่เคยปรากฎขึ้นมา
ก่อน ยกตัวอย่าง สปป. ลาว ที่สามารถพลิกข้อจ�ำกัด จากที่เคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ไม่ติด
ทะเล หรือ Land Lock ให้มีโอกาสกลายเป็น Land Link เชื่อมโยงคมนาคมและเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น�้ ำโขงมากที่สุดทั้ง 5 ประเทศ หรือแม้กระทั่งจังหวัดต่างๆ
ที่ เ คยอยู ่ ติ ด ชายแดนและมี ค วามกั น ดาร เพราะห่ า งไกลจากเมื อ งหลวง ในวั น นี้ ก็ มี ก าร
ตัดเส้นทางหลวงเชื่อมโยงชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเกิดขึ้นหลายต่อหลายสาย ไม่ว่าจะเป็น
สายสระแก้ว - อรัญประเทศ ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่จะเชื่อมตรงไปถึงกรุงพนมเปญของกัมพูชา
หรือเส้นทางจากแม่สอด ที่จังหวัดตาก ผ่านเมียวดี กอกะเร็กและท่าตอน ไปจนถึงกรุงย่างกุ้ง
ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ด้วยความยาว 198 กม. ที่ก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้างอยู่
และสะพานเชื่อมระหว่างประเทศอีกหลายแห่ง เช่น สะพานที่แม่สอด ซึ่งจะสามารถท�ำให้
รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถแล่นผ่านได้ ซึ่งการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมเหล่านี้นี่เอง
ที่จะท�ำให้บริบบทและรูปแบบทางการค้าเปลี่ยนไป มีโอกาสทางการค้าใหม่ๆ รวมไปถึง
โอกาสทางด้านการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเส้นทาง นี่แหละ คือ การเปลี่ยนแปลงที่
แท้จริงของการเป็นประชาคมอาเซียน ที่คนในกลุ่มที่สองอาจจะไม่ได้ค�ำนึงถึงมากนัก นอกจาก
นี้ ประเทศไทยเองก็ก�ำลังจะท�ำข้อตกลงลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA)

Q:

สุดท้ายแล้ว ดร.กอบศักดิ์อยากจะกล่าวทิ้งท้ายหรือฝากข้อคิดอะไรให้กับผู้อ่าน
เกี่ยวกับการเปิดเออีซี บ้างคะ?

A:

ผมอยากจะให้ ทุก ท่ า นมองว่ า การเข้ า สู่ ก ารเป็ น ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น
ในวันที่ 31 ธันวาคมที่จะถึงนี้ เปรียบเสมือนการแต่งงาน มันเป็นภาพแห่งวันประวัติศาสตร์
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเรา อย่างไรก็ดี การแต่งงานก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น
ของชีวิตคู่เท่านั้น การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิด
กันยิ่งขึ้นเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่เหลือหลังจากนี้ต่างหาก เป็นสิ่งควร
ให้ความส�ำคัญยิ่งกว่า

BIZ IN FOCUS:

ECON TALK:

“อาเซียน” ไม่เพียงแค่เป็นเศรษฐกิจที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่น่าสนใจเท่านั้น แต่ยังเป็นตลาด
ผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่ราว 600 ล้านคน หรือเป็นอันดับ 3 ของโลก การเข้าถึงตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่นี้ย่อม
ต้องเข้าถึงความหลากหลายของพฤติกรรมและสิ่งที่มีผลก�ำหนดความต้องการบริโภค เพื่อให้สามารถครองใจ
ผู้บริโภคได้ยาวนาน โดยมีเทรนด์การบริโภคที่น่าสนใจ ดังนี้

สั ง คมประชากรวั ย แรงงาน...
สร้ า งโอกาสสิ น ค้ า ตอบโจทย์ ผู ้ มี ก� ำ ลั ง ซื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น

สินค้าตามกระแสแฟชั่นและไอที
สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
เสริมสร้างพลังงาน
โครงสร้างตลาดของประเทศในอาเซียน
มีประชากรวัยแรงงานเกินกว่าครึ่งหนึ่ง
ของประชากรประเทศ บางประเทศมี
สัดส่วนมากถึงร้อยละ 70 ของประชากร
ประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสขยายตลาดสินค้า
กลุ่มอุปโภคบริโภคที่ตอบโจทย์คนวัย
ท�ำงานที่มีการใช้พลังงานสูง เช่น อาหาร
และเครื่องดื่มเสริมพลังงาน เครื่องดื่ม
ชูก�ำลัง

สินค้าเพื่อสุขภาพ
และความงาม
ด้วยอ�ำนาจซื้อที่สูงขึ้น ประชาชนมีก�ำลัง
ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นประกอบกับ
กระแสการใส่ใจสุขภาพและบริโภคสินค้า
ที่มีการปรุงแต่งน้อย (Clean Food) หรือ
อาหารออแกนิก (Organic Food) ท�ำให้
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
เสริ ม อาหาร รวมถึ ง สิ น ค้ า กี ฬ า ได้ รั บ
ความนิยมมากขึ้นในอาเซียน นอกจากนี้
ความสวยความงามเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่
กับสังคมผู้หญิง และประกอบกับผู้หญิง
ในสังคมยุคปัจจุบันเป็นผู้หญิงวัยท�ำงาน
มี ร ายได้ ข องตนเอง และมี สั ง คมที่ ต ้ อ ง
พบปะสังสรรค์มากขึ้น ท�ำให้สินค้ากลุ่ม
ดูแลความสวยความงามเป็นกลุ่มที่มีการ
เติบโตสูงในอาเซียนด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรสนิยมหรือกระแสแฟชั่นที่มี
แฟชั่นหรือเทรนด์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอยู่ตลอดเวลา โดย
ผู้บริโภคในตลาดอาเซียนโดยรวมค่อนข้างอ่อนไหว
กับกระแสแฟชั่นในตลาดโลก โดยในแต่ละประเทศ
อาจมี ก ารยอมรั บ กระแสแฟชั่ น ในระดั บ ที่ ต ่ า งกั น
ไปขึ้ น กั บ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และศาสนาเป็ น องค์
ประกอบร่วม นอกจากนี้ อีกเทรนด์หนึ่งที่ผู้บริโภค
อาเซี ย นมี ค วามอ่ อ นไหวไม่ ต ่ า งกั น นั ก คื อ กระแส
ไอที โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่สร้างความ
คล่องตัวในการสื่อสารและท�ำงานนอกสถานที่ จนเป็น
เสมือนปัจจัยในการด�ำรงชีวิตที่สร้างความสะดวกสบาย
แก่สังคมคนท�ำงาน อีกทั้งราคาสินค้าไอทีปัจจุบันมีระดับ
ราคาที่หลากหลาย ท�ำให้เข้าถึงผู้มีรายได้หลายระดับ

สินค้าอาหารและเครื่องดื่มส�ำเร็จรูป
ด้วยเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้สังคมอาเซียนในยุค
ปัจจุบันมีความเร่งรีบและใช้เวลาส่วนใหญ่กับการท�ำงานมากขึ้น ท�ำให้ผู้บริโภคอาเซียนหันมานิยม
อาหารและเครื่องดื่มส�ำเร็จรูป หรืออาหารและเครื่องดื่มพร้อมรับประทานมากขึ้น เพื่อประหยัดเวลา
ในการเตรียมและปรุงอาหาร และสะดวกต่อการรับประทาน นอกจากนี้ อาหารประเภทแช่แข็ง ก็เป็น
อีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้บริโภคยุคปัจจุบันนิยมมากขึ้นเนื่องจากมีเวลาส่วนตัวน้อยลง ขณะที่เวลานอก
เหนือจากงานส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในการรับประทานอาหารนอกบ้านและการสังสรรค์กับมิตรสหาย
มากกว่าการใช้เวลาอยู่บ้าน
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วั ฒ นธรรมที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ในหลายประเทศ
แม้ประเทศในอาเซียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในรายละเอียด หากแต่ในภาพใหญ่จะพอจ�ำแนกกลุ่มประเทศตามวัฒนธรรมได้บ้าง อาทิ ประเทศไทยและ
CLMV มีความคล้ายกันในวัฒนธรรม/ประเพณี มักมีเทศกาลที่คล้ายกันในช่วงส�ำคัญต่างๆ และประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไนก็มีความคล้ายด้านวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวโยงกันทางศาสนาอิสลาม เป็นต้น วัฒนธรรมที่คล้ายกันนี้มีส่วนก�ำหนดการบริโภคของแต่ละประเทศไปในตัว ดังเช่น

ศาสนาและความเชื่อที่คล้ายกัน ช่วยให้เข้าถึงและเรียนรู้ได้ง่าย ดังเช่น ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทย มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับชาวไทย
คุ้นเคยกับสินค้าไทยทั้งโดยทางตรงจากการเดินทางมาไทยและทางอ้อมโดยการรับรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์/วิทยุ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ จึงเป็นโอกาสส�ำหรับสินค้าอาหาร
และเครื่องดื่มไทยที่มีตราสินค้าหรือแบรนด์ของตนเอง ที่จะขยายตลาดส่งออกต่อไปได้ไม่ยากนัก ขณะที่การเจาะตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิมขนาดใหญ่ราว 300 ล้าน
คนที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน ผู้ผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทยควรที่จะศึกษาข้อปฏิบัติและข้อห้ามของศาสนาอิสลาม และควรท�ำการ
ผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลที่ได้รับการยอมรับของแต่ละประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคชาวมุสลิมเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าในระยะยาว

การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเทศในอาเซียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ และมีจุดดึงดูดที่ส�ำคัญทางด้านวัฒนธรรม โดยประเทศที่มีวัฒนธรรม

คล้ายคลึงกันมักมีประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมคล้ายกัน อาทิ ประเพณีลอยกระทง อันเป็นประเพณีที่ประเทศแถบลุ่มน�้ำโขงจัดขึ้นเพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมทุกประเทศ ท�ำให้เกิดการท่องเที่ยวของประชาชนในประเทศใกล้เคียง เป็นต้น

การเปลี่ ย นผ่ า นเข้ า สู ่ ยุ ค สั ง คมเมื อ ง (Urbanization)
นับจากประเทศในอาเซียนตั้งเป้าก้าวสู่ AEC ท�ำให้มีการเตรียมความพร้อมและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจออกสู่
พื้นที่ส่วนต่างๆ ของแต่ละประเทศ โดยการกระจายความเป็นเมืองดังกล่าวสะท้อนเทรนด์เศรษฐกิจและความต้องการในอาเซียน อาทิ

ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง โดยประเทศอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ โดย
เฉพาะเมียนมาร์ กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย เพื่อยกระดับความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของประเทศเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างชาติ
ท�ำให้ธุรกิจก่อสร้างเป็นที่ต้องการ รวมถึงวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่หลายประเทศยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์

ด้วยความต้องการของพื้นที่ในระดับท้องถิ่นเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ภาคการผลิตหรือศูนย์กลางสินค้าและธุรกิจส่วนใหญ่ยังค่อนข้าง
กระจุกอยู่ภายในพื้นที่ส่วนกลางหรือเมืองหลวงของประเทศ ท�ำให้เกิดความต้องการใช้บริการธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อให้การขนส่งสินค้าและบริการเป็นไปโดย
ราบรื่นและส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโลจิกสติกส์ในประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น เมียนมาร์ กัมพูชาและ สปป.ลาว ที่ปัจจุบันระบบ
ขนส่งภายในประเทศเหล่านี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร จึงเป็นโอกาสส�ำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ไทยในการเข้าถึงตลาดอาเซียนใกล้บ้าน
การพัฒนาความเป็นเมืองในวงกว้างของประเทศอาเซียน นับเป็นผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ช่วยลดความเหลื่อมล�้ำภายใน
ประเทศ และยังขยายโอกาสการเติบโตของภาคธุรกิจมากขึ้นด้วย โดยธุรกิจที่ได้อานิสงส์จากการกระจายความเป็นเมือง ที่โดดเด่นคือ การค้าปลีก-ค้าส่ง
ซึ่งเติบโตไปพร้อมกับความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจคลังสินค้า และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าในชีวิตประจ�ำวันต่างๆ

Investment Pulse:

ชี พ จรการลงทุ น ในอาเซี ย น
ในปี 2558 ซึ่งจะเป็นปีเปิดของการรวมกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และการที่อัตราการบริโภคในประเทศ
แถบอาเซียนโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรายได้ประชากรต่อครัวเรือนในแต่ละประเทศที่เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง นักธุรกิจไทยมากมายได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ และให้ความสนใจในการเข้าไปด�ำเนินธุรกิจใน
สาขาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อแสวงหาตลาดและฐานลูกค้าใหม่ๆ รวมไปถึงฐานการผลิตที่มีต้นทุนที่ต�่ำลง ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง
บริษัทที่ ได้เริ่มเข้าไปลงทุนในประเทศในกลุ่ม AEC ดังต่อไปนี้
True Coffee หนึ่งในบริษัทลูกของ บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์

รีเทล จ�ำกัด พร้อมเดินหน้าขยายสาขาในต่างประเทศโดยเน้น
ไปยังประเทศในแถบ AEC โดยปัจจุบันได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจแล้ว
5 สาขา ใน 2 ประเทศ ได้แก่ 3 สาขาที่ประเทศกัมพูชา และ 2
สาขาที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว นอกจากนั้น True Coffee
ยั ง เล็ ง เห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพในการขยายตลาดในอี ก 3 ประเทศ
เพื่อนบ้านที่ส�ำคัญ ได้แก่ เมียนมาร์ มาเลเซีย และเวียดนาม
โดยรูปแบบของการเข้าไปรุกตลาดนั้นจะท�ำทั้ง 2 วิธี คือทั้งการ
บริหารจัดการร้านเอง และในรูปแบบแฟรนไชส์ ซึ่งแผนขยายธุรกิจ
ดั ง กล่ า วตอกย�้ ำ ถึ ง การเป็ น ที่ ย อมรั บ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ทยใน
ตลาดสากล โดยท�ำให้กาแฟสัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับ
ทั้ ง ในประเทศและในระดั บ ภู มิ ภ าคโดยเน้ น จุ ด เด่ น ในเรื่ อ ง
คุณภาพของกาแฟที่คัดสรรแต่ระดับพรีเมี่ยมจากประเทศไทย
เพื่อผลิตเป็นกาแฟรสเลิศให้ผู้บริโภค
ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 7 ธันวาคม 2557

BJC หรือ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ บุกตลาดเวียดนามด้วยกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการท้องถิ่นจาก

ผู้ประกอบการรายเดิม เพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าในเวียดนามเหนือและเวียดนามกลาง อีก
ทั้งยังร่วมมือกับตัวแทนกระจายสินค้าให้กับร้านโชห่วยในประเทศเพื่อลดปัญหาด้าน Logistic
ภายในประเทศซึ่งจะท�ำให้การกระจายสินค้าง่ายและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง เนื่องจาก
กลุ่มทุนของการค้าปลีกในเวียดนามเดิมยังคงมีความแข็งแกร่ง ท�ำให้ตลาดค้าปลีกเวียดนามนั้น
ถือว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันในระดับสูงสอดคล้องไปกับตลาดค้าปลีกเวียดนามยังคงขยายตัว
และกลายเป็นการเปิดช่องทางให้สินค้าใหม่ๆเข้าไปแข่งขันมากขึ้นผ่านช่องทางของผู้เล่นค้าปลีก
เหล่านี้ ดังนั้นการมีคู่ค้าที่ดีจะท�ำให้บริษัทต่างชาติสามารถการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดผู้บริโภค
ได้ง่ายและตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น
ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
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Special Scope:

บทสัมภาษณ์ โดยสายงานลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง

การสร้างแบรนด์ของแฟชั่น

คือการขายภาพลักษณ์..
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

ได้ด�ำเนินนโยบายการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ไปสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
ซึ่งประเทศแรกที่บริษัทเข้าไปลงทุนเปิดโรงภาพยนตร์ คือ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยได้ท�ำการร่วมทุนกับบริษัท แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทท้องถิ่นในกัมพูชา ตั้งบริษัทใหม่ในนาม เมเจอร์ แพลตินั่ม กัมพูชา จ�ำกัด เนื่องจากมองเห็นถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่งซึ่ง
กรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวงมีจ�ำนวนประชากรอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมาก เป็นศูนย์กลางการค้า และประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้น
ไป เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ การเปิดโรงภาพยนตร์ในครั้งนี้ จะเป็นการบุกเบิกตลาดภาพยนตร์ให้กลับมาคึกคักมากขึ้น โดยปัจจุบันประชากรของกัมพูชาที่เป็นกลุ่ม
วัยรุ่น เป็นคนรุ่นใหม่ที่ชอบเทคโนโลยีและความทันสมัยเพื่อวิ่งตามความก้าวหน้าของประเทศในแทบตะวันตก นอกจากการเปิดธุรกิจในกัมพูชาแล้ว เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ยังได้เริ่มท�ำการศึกษาการจะเข้าไปลงทุนยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียนอีกเช่นกัน

จากกิจการค้าเครื่องนอน “ยัสปาล แคนนอนเฮ้าส์” ตั้งแต่สมัยคุณทวด “ยัสปาล” ได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่การบริหารของรุ่นที่สอง
และสามด้วยการพลิกโฉมธุรกิจเป็นผู้น�ำการค้าปลีกด้านแฟชั่น และในวันนี้.. ด้วยพนักงานในเครือร่วม 3,000 คน ร้านค้าปลีก
มากกว่า 300 แห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ “ยัสปาล” เป็นแบรนด์ชั้นน�ำของคนไทยที่ยืนหยัดแข่งขันกับ Inter Brand ในเวที
ระดับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ.. เรามีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณพรเทพ สิงห์สัจจเทศ ต�ำแหน่ง Assistant Managing Director
บริษัท ยัสปาล จ�ำกัด ผู้บริหารรุ่นที่ 4 ซึ่งเปิดออฟฟิศต้อนรับเราพร้อมด้วยรอยยิ้มสดใสเป็นกันเองในสไตล์ “ยัสปาล”

ที่มา: เว็บไซด์หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 2 กรกฎาคม 2557

บริษัท คอนวูด จ�ำกัด ในเครือ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายวัสดุ

ทดแทนไม้จากไฟเบอร์ซีเมนต์ภายใต้แบรนด์ “คอนวูด” โดยบริษัทมีแผนลงทุนเชิงรุกตลาด
วัสดุทดแทนไม้ในประเทศอินโดนีเซียอย่างเต็มตัวตามแผนขยายตลาดในอาเซียน โดยลงทุน
สร้างโรงงานแห่งแรกที่เมืองจาการ์ตา ภายใต้ชื่อบริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย โดย ถือหุ้น
100% นอกจากสร้างโรงงานผลิตแล้วนั้น คอนวูดยังสร้างทีมขายภายใต้โครงการศูนย์ค้าวัสดุ
แบบโมเดิร์นเทรด เพื่อเจาะตลาดลูกค้าและน�ำเสนอสินค้าตัวใหม่สู่ตลาดอินโดนีเซีย คอนวูด
ถือเป็นบริษัทไทยรายแรกที่เข้าไปตั้งบุกเบิกตั้งโรงงานผลิตวัสดุทดแทนไม้ในอินโดนีเซีย ซึ่ง
ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นไทยหรือต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
ธุรกิจนี้ คอนวูดเล็งเห็นโอกาสการลงทุนจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ จ�ำนวนประชากรที่มากถึงกว่า
250 ล้านคน รัฐบาลอินโดนีเซียมีการรณรงค์ห้ามตัดไม้ และ มีโครงการจัดสรรหลากหลาย
ประเภทที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะหันมาใช้สินค้าที่ท�ำจากวัสดุทดแทนไม้ นอกจากนั้น
ยังใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าไปยังประเทศออสเตรเลียและเวียดนามอีกเช่นกัน
ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 3 กันยายน 2557

ดังที่กล่าวมาในตัวอย่างข้างต้น การเริ่มออกไปลงทุนยังตลาด AEC นั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนไทยที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�ำในธุรกิจนานาประเภท เนื่องจาก
สินค้าจากประเทศไทยเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของต่างชาติ หากท่านใดที่สนใจการเริ่มเข้าไปลงทุนยังตลาดอาเซียน และต้องการข้อมูล
เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ AEC Connect ของธนาคารกรุงเทพ Emai;: AECconnect@bbl.co.th ค่ะ

เราพยายามท�ำให้
ภาพลักษณ์ของ
แบรนด์แข็งแรง
และสู้กันด้วย
สินค้าคุณภาพ

“เราเปิดช้อปแรกพร้อมสยามเซ็นเตอร์เมื่อปี 2514... คู่แข่งรุ่นนั้นก็เป็น โดมอน, โปรดิวซ์ เราไม่มีโรงงาน
แต่ เ ราออกแบบ เราเข้ า ใจแฟชั่ น เข้ า ใจว่ า ลู ก ค้ า ต้ อ งการอะไร เราใส่ ไ อเดี ย เข้ า ไป... สาขาที่ ส องเปิ ด ที่
“ไทยไดมารู” ราชประสงค์ จากนั้นก็ค่อยๆ ท�ำไปเรื่อยๆ ทยอยเปิดไปกับชอปปิงเซ็นเตอร์ สมัยก่อนระบบ
ยังไม่ทันสมัยก็ต้องไปร้านเอง ไปพบลูกค้า ไปช่วยขาย พอสาขาเริ่มมากขึ้น คงไม่ไหวแล้ว ก็ต้องวางระบบ
บัญชี, คอมพิวเตอร์, สต็อก, การจัดการ ก็ค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาพออยู่ตัวก็ท�ำให้เราเปิดไปกับศูนย์การค้าได้
ศูนย์การค้าเวลาเศรษฐกิจดีก็เปิดเยอะบางช่วงก็มีซาไปบ้างโอกาสขยายก็ยาก เราเลยเพิ่มแบรนด์มาขายที่
เก่า เวลาสร้างแบรนด์ใหม่ถือเป็นการลงทุน แต่เราพยายามวางกลยุทธ์ไม่ให้ซ�้ำกับแบรนด์เก่า ท�ำไปท�ำมา
30 ปี มี 7- 8 แบรนด์”
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สนองได้ทันเวลา… การบริหาร Retail Store อย่างไรเสีย จุดที่ส�ำคัญที่สุด
ก็ คื อ การขาย งานอื่ น อยู ่ ด ้ า นหลั ง ถ้ า คนไม่ พ อบางอย่ า ง Outsource ได้
แต่ในความเป็น Retailer ข้างหน้า Outsource ไม่ได้”
“เวลาเราไปลงทุนต่างประเทศสิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือ... ในประเทศต้องแข็งแรง
สิ่งที่ท้าทายในขณะนี้คือท�ำอย่างไรให้ “ยัสปาล” เป็นธุรกิจในระดับภูมิภาค ให้
ได้ เพราะสุดท้ายยิ่งมี Volume ยิ่งถูก แบรนด์ที่ขายไปทั่วโลก มี Volume สูงๆ
ต้นทุนเขาจะต�่ำกว่าเรา... มิฉะนั้นในระยะยาวเราจะสู้เขาไม่ได้”

ธุรกิจแฟชั่นหัวใจส�ำคัญคือการสร้างแบรนด์...

“โชคดีที่เราเปิดมานาน การมีร้านในศูนย์การค้าก็ช่วยในการสร้างแบรนด์ได้
พอสมควร การสร้างแบรนด์ของแฟชั่นคือการขายภาพลักษณ์... ดีไซน์เนอร์
ก็เป็นจุดใหญ่”
“เดิม 10 กว่าปีก่อน ทุกแบรนด์วิ่งมาเอเชีย แบรนด์นอกเริ่มเข้ามา เราก็คิดว่า
ลูกค้าเราเป็นคนไทย เราไม่ค่อยมีลูกค้าต่างประเทศมากนัก ท�ำอย่างไรจะ
ยกภาพลักษณ์ของเราขึ้นมา โดยคุณภาพ, ราคา เราไม่ต่างกับแบรนด์นอกที่เข้ามา
เผลอๆ บางแบรนด์เราให้คุณค่าที่ดีกว่าด้วย ก็เลยคิดว่าต้องใช้นางแบบระดับโลก
เป็น Presenter ท�ำ Concept ให้สวย ท�ำ Product ให้ดี ลูกค้าก็ Identify ได้
ครั้งแรกเราใช้ Cindy Crawford, Kate Moss แล้วก็อีก 2-3 คน แต่พอเทรนด์
Supermodel เริ่มซา เราก็หยุดไป

Business Positioning

“เราวางตัวเองเป็นผู้ค้าปลีก เราไม่มีโรงงานผลิต เราเป็น Brand Development กับ Retailer … เราลงทุนในร้านค้า การตกแต่งร้าน และการสร้างแบรนด์
ด้าน Back office เราพยายามพัฒนาให้สามารถรองรับการขยายตัวของหน้าร้าน
ให้ได้ ช่วงหนึ่งที่การส่งออกบูม มีการตั้งโรงงานในเมืองไทยมาก ก็เคยคุยเหมือน
กันว่าเราท�ำโรงงานดีไหม ก็โชคดีที่ไม่ได้ไปลง ยังโฟกัสในความเป็น Retailer”
“เมื่อ 3-4 ปีก่อน เราเริ่มเห็นก�ำแพงภาษีลดลงซึ่งเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค
ส�ำหรับเรา สิ่งที่เป็นโอกาสคือเรามีทางเลือกในการหาสินค้าถูกและดีมาขาย
ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้คู่แข่งมาเปิดร้านในบ้านเรา แบรนด์ดังๆ จากต่าง
ประเทศมาเปิดกันมาก พื้นที่ร้านค้าเริ่มหายาก”
“สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ห็ น คื อ เวลานั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเที่ ย วบ้ า นเรา เขาก็ ซื้ อ สิ น ค้ า จากร้ า น
เราขายให้ลูกค้ากลุ่มนี้พอสมควร ผมมองว่าในระยะยาวมันเป็นโอกาส วันนี้
เราขยายไปเปิดที่มาเลเซีย สิงคโปร์ สมัยก่อนมีภาษีระหว่างกันแต่ตอนนี้ไม่มี
แล้ว ธุรกิจนี้มันเป็น Labor Intensive ยิ่งผลิตจ�ำนวนมาก ราคาต่อหน่วยก็
ถูก ในขณะที่ดีไซน์เนอร์ใช้เท่าเดิม Development ใช้เท่าเดิม เพราะฉะนั้น
ยิ่งมีสาขามากยิ่งดี ในเมืองไทยเราก็ตาม CPN, เดอะมอลล์ ที่มี buying power
ก็พยายามจะใช้วิธีเดียวกันนี้ในต่างประเทศ”
การขยายธุ ร กิ จ ไปเปิ ด ร้ า นค้ า ในต่ า งแดนอาจฟั ง ดู เ หมื อ นง่ า ย แต่ เ บื้ อ งหลั ง
ความส�ำเร็จย่อมเกิดจากการท�ำงานหนัก “Challenge หนักๆ ก็คงจะเป็นเรื่อง
พฤติกรรมผู้บริโภค.. แม้ว่าเป็นเสื้อผ้าเหมือนกัน ประเทศติดกัน ก็ใช่ว่าจะชอบ
เหมือนกัน แต่ละประเทศใน AEC ผมก็ว่าไม่เหมือนกัน สิงคโปร์ กับมาเลเซีย
ก็ ไ ม่ เ หมื อ นกั น .. มาเลเซี ย กั บ ไทยก็ ไ ม่ เ หมื อ นกั น เราโชคดี ที่ ใ น Portfolio
เรามีหลายแบรนด์ แบรนด์ไหนเหมาะกับประเทศไหน เราก็เอาแบรนด์นั้นไป
เปิดประเทศนั้น”
“เริ่มเปิดร้านในต่างแดนเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมาที่มาเลเซีย เพราะใกล้และจังหวะ
ดี มี ตึ ก เปิ ด ใหม่ ตอนไปก็ ไ ม่ มี Partner เราศึ ก ษาลู ก ค้ า มาเลเซี ย ที่ ม าซื้ อ
กับเรา คุยกับ Consumer บ้าง คุยกับคนในวงการบ้าง คิดว่าเป็นไปได้ อากาศ
ที่มาเลเซียก็ไม่ต่างจากบ้านเรา 90% ใช้เหมือนกัน ข้อยากที่สุดในการเปิดสาขา

ที่ต่างประเทศคือพื้นที่รีเทลดีๆ หายาก ค่าเช่าแพง บางตลาดแพงกว่าบ้านเรา”
“มาเลเซีย ก็มีแบรนด์ของเขาที่แข็งแรง หลายๆ แบรนด์ที่เป็นแบรนด์อินเตอร์
เข้าไปมาเลเซียก่อนหน้าเมืองไทยอีก การแข่งขันในปัจจุบันสูงพอๆ กับเมือง
ไทย แต่อยู่เมืองไทยมีอะไรเรา React ได้วันต่อวันเลย ที่โน่นเราห่างนิดนึง
ก็ใช้ระบบ IT ให้เชื่อมต่อกับเมืองไทย... ก็ช่วยเราได้”
“เรื่องคนก็เป็น Challenge ที่ยากเหมือนกัน ท�ำ Fashion Retail... Mindset
ต้ อ งเป็ น Fashion Retail จริ ง ๆ เราอยากได้ ค นที่ ผ ่ า นงานด้ า นนี้ ม าบ้ า ง
บางครั้งเจอคนที่ถูกใจ แต่เราเป็นแบรนด์เล็ก คนที่เราอยากได้เขาอาจจะอยาก
ท�ำงานกับแบรนด์ใหญ่ๆ แต่เราก็พอจะหาคนที่ถูกใจเข้ามาร่วมทีมได้ ตอนนี้ก็
ไปด้วยดี ทุกอย่างค่อยๆ เรียนรู้ ค่อยๆ ปรับ ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติ ที่นี่เอง
เราก็ยังปรับทุกวัน เปลี่ยนทุกวันตลอดเวลา”

ก้าวต่อไปคือการขยายธุรกิจใน AEC

“ที่ฟิลิปปินส์ เป็น Franchise, เวียดนาม เป็นลูกค้าที่ซื้อไปขายในร้านเขา...
ก็ เ ป็ น ตลาดที่ เ ราดู อ ยู ่ เ หมื อ นกั น ส่ ว นกั ม พู ช าล่ า สุ ด อิ อ อน ไปเปิ ด และชวนเรา
ก็น่าสนใจ… ในกลุ่ม AEC ถ้าเป็นไปได้เราอยากเปิดเอง อย่างสิงคโปร์หาที่ดีๆ ค่าเช่า
ไม่แพง ถึงขนาดจะเล็กแต่ก�ำลังซื้อดี ได้ Tourist มากพอสมควร แถมเป็นหน้าต่าง
ให้อินโดนีเซียและอินเดีย อีกอย่าง สิงคโปร์ ค่อนข้าง Investment friendly”
“อินโดนีเซีย ก็ศักยภาพดีมากครับ ประชากรมาก แต่ประเทศเขาใหญ่มาก
โอกาสที่เราจะเปิดเองท�ำเอง 100% ก็ยากหน่อย น่าจะเป็น Joint Venture
หรือ Partnership กับ Local Company ที่นั่น ในแง่พฤติกรรมผู้บริโภคก็
ไม่ต่างกับมาเลเซียหรือบ้านเรา”

“เราคิดว่า First Progress ของเราคือ AEC จากนั้นอาจจะ ฮ่องกง, จีน,
อินเดีย... อินเดียใหญ่มาก และมีความท้าทายมากเรื่องต้นทุนเพราะค่าเช่า
แพงมาก... ส่วนจีนสิ่งส�ำคัญคือเรื่องการแข่งขันในตลาด เพราะคู่แข่งไปอยู่
หมดแล้ว และในแง่ของการออกแบบเรายังไม่เก่งเสื้อผ้าฤดูหนาว”

เข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและรสนิยมของคนในท้องถิ่น
ยังคงเป็นโจทย์ ใหญ่ส�ำหรับทุกประเทศที่จะไปลงทุน...

“โดยภาพใหญ่ผมว่าพฤติกรรมผู้บริโภคคล้ายๆ กัน แต่เวลาเจาะใน Details
อย่างเวียดนามเหนือ-ใต้ เขาก็แต่งตัวไม่เหมือนกัน เพราะเหนือจะมีอากาศ
หนาวด้วย สมมติ Collection ที่เราท�ำ 100% ในบางประเทศอาจจะตรง
70% บางประเทศ 60% บางแบรนด์ตรงมากกว่าอีกแบรนด์ เราก็เอาอันที่มี
โอกาสมากที่สุดไปขาย”
“ส�ำหรับกฎระเบียบต่างๆ คงง่ายขึ้น หลายๆ อย่างมี Lawyer มี Outsource
ช่วยเราได้ สิ่งที่ท้าทายคือการหาคน แล้วก็วางระบบที่สามารถช่วยเราตอบ

เมื่อ 1-2 ปี ก่อนเรากลับมาใช้ Celebrity ที่เป็นดาราฮอลลีวูด ช่วงนี้เทรนด์นี้ก็
slow down ไปนิดนึง แต่เราก็ใช้วิธีร่วมมือกับดีไซน์เนอร์เมืองนอก ท�ำ Collection
พิเศษ ซึ่งเมืองนอกเค้าก็ท�ำกัน ที่ท�ำพวกนี้ก็ช่วยเราในการส่ง Message ถึงลูกค้า
เราเอาชื่อของ Celebrity ชื่อของ International Designer พวกนี้เป็นใบเบิกทางให้
ผู้บริโภครู้จักเรา”
“เราพยายามท�ำให้แบรนด์แข็งแรงด้วยตัวของแบรนด์เอง คือเราไม่ได้ใช้
ดีไซน์เนอร์คนใดคนนึงแล้วประกาศว่าดีไซน์โดยคนนี้ ไม่ได้ใช้ประเทศเป็น
จุดขายว่าเรามาจากประเทศไหน เราพยายามท� ำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์
แข็งแรงและสู้กันด้วยสินค้าคุณภาพ”

ค�ำแนะน�ำที่มีต่อ SME ในวงการค้าปลีก

1.ต้ อ งศึ ก ษาตลาด ดู พ ฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภค ความต้ อ งการอยู ่ ต รงไหน เป็ น
อย่างไร... ถ้าเราสามารถสร้างการพบเห็นและการจดจ�ำในเมืองไทยโดยเฉพาะ
จุดที่ทัวร์ริสมาก็จะเป็นข้อดี
2.การไปลงทุนต่างประเทศส�ำหรับแฟชั่น คือการเริ่มจาก Department Store
หรือไปออกงานแฟร์ แล้วมีหน้าร้านที่ขายหลายๆ แบรนด์ในจุดเดียวกัน ถือ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่เลว.. จากจุดนั้นค่อยๆ สร้างแบรนด์ขึ้นมา
3.สุดท้าย ทุกอย่างคงอยู่ที่ Branding
ถึงบรรทัดนี้ เชื่อว่าหลายท่านคงเข้าใจทุกย่างก้าวของแบรนด์ไทยระดับชาติ
อย่าง “ยัสปาล” และเอาใจช่วยให้แบรนด์จากประเทศไทยแบรนด์นี้ก้าวข้าม
ความท้าทายกลายเป็นแบรนด์แห่งภูมิภาคได้สมความตั้งใจ...
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ASEAN Policy Watch:
กฎระเบียบรอบบ้านอาเซียน

รู้กันหรือยังเรื่อง

‘RCEP’

ประเทศ CLMV ปรับลดภาษีน�ำเข้าเหลือ
ร้อยละ 0 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม
จะปรับลดภาษีศุลกากรน�ำเข้าภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เหลือร้อย
ละ 0 นั่นคือ สินค้ากว่าร้อยละ 99 ของรายการสินค้าที่มีการค้าระหว่างประเทศเหล่านี้
กับอาเซียน จะถูกจัดเก็บภาษีน�ำเข้าที่ร้อยละ 0 ยกเว้นบางรายการที่เป็นสินค้าอ่อนไหว
(จัดเก็บในภาษีน�ำเข้าไม่เกินร้อยละ 5) และสินค้าอ่อนไหวสูง (ก�ำหนดภาษีได้เป็นพิเศษ)
ซึ่ ง มี ร ายการแตกต่ า งกั น ไปในรายประเทศ การปรั บ ลดภาษี น� ำ เข้ า ของทั้ ง 4 ประเทศ
ดังกล่าว ท�ำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศด�ำเนินไปตามเป้าหมายการเปิดเสรีการ
ค้าด้วยการยกเว้นการจัดเก็บภาษีระหว่างกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกเพื่อก้าวสู่การเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวกันภายใต้กรอบ AEC ซึ่งมีก�ำหนดจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ปี 2558 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึกไว้ เมื่ออาเซียนจะก้าวเข้าสู่
‘ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน’ (AEC) ซึ่งพวกเราคงรู้จักดีแล้ว แต่รู้กันหรือยังว่า ยังมีก้าวต่อไปของอาเซียน ในการรวมกลุ่มกับ
ประเทศอื่นๆ ที่คาดว่าจะด�ำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีนี้เช่นกัน นั่นคือ ‘RCEP’ วันนี้เราจึงขอพาทุกท่านมาท�ำความรู้จักกับ RCEP กัน
การรวมกลุ่มของ 10 ประเทศในอาเซียนนับเป็นก้าวส�ำคัญของการสร้างความ
เข้มแข็งภายในกลุ่มที่จะรวมกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ท�ำให้อาเซียน
ได้รับความสนใจและดึงดูดการลงทุนจากประเทศนอกกลุ่มมากขึ้น อันน�ำไปสู่
การเจรจาการค้าเสรีกับประเทศอื่นๆ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึ่งส่งผลให้เกิดข้อตกลงทางการค้าหลายฉบับที่มี
เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์แตกต่างกัน จนสร้างความสับสนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
อาเซี ย นจึ ง เกิ ด แนวคิ ด ที่ จ ะรวมข้ อ ตกลงที่ ท� ำ ไว้ ทั้ ง หมดให้ เ ป็ น ฉบั บ เดี ย ว
น�ำไปสู่ ‘ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค’ หรือ ‘RCEP: Regional
Comprehensive Economic Partnership’ โดย RCEP จะกลายเป็นกรอบ
ใหญ่ของความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลก ครอบคลุมประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก มีมูลค่าการค้ารวม
กันสูงถึง 10.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 29% ของมูลค่าการค้าโลก และ
ครอบคลุมตลาดส่งออกของไทยกว่า 57% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ซึ่ง
นับว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของอาเซียนแต่ในอีกด้านหนึ่ง หมายความว่าอาเซียน
จะต้องรวมตัวกันในระดับที่ลึกมากขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศขนาด
ใหญ่ 6 ประเทศที่ร่วมท�ำข้อตกลง RCEP รวมถึงการแข่งขันกับประเทศอื่น
ที่จะเข้ามาขยายตลาดและฐานการผลิตใน RCEP ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ประเทศที่มีศักยภาพและระดับการพัฒนาที่สูงกว่าอาเซียน
นี่คือสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสของประเทศไทยหรือไม่? กล่าวได้เลยว่า...ไทย
(หนึ่งในสมาชิกอาเซียน) มีโอกาสในการขยายตลาดและฐานการผลิตได้ แต่คงเป็น
โอกาสภายใต้ความกดดันเพื่อให้อยู่รอดและความพร้อมที่จะแข่งขัน ซึ่งจะสร้าง
ความท้าทายให้กับไทยไม่น้อย ดังนั้น การมีมาตรฐานจะเป็น ‘กุญแจ’ ส�ำคัญใน
การไขประตูสู่ประเทศต่างๆ ซึ่งไทยจ�ำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์หลายเรื่อง เช่น
การผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
เนื่องจากผู้ประกอบการทั้งในอาเซียนด้วยกัน หรืออีก 6 ประเทศที่รวมเป็น
RCEP หรือแม้แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกที่อยู่นอก RCEP ต่างมอง

เห็นโอกาสที่จะย้ายฐานการผลิตไปใน 16 ประเทศ RCEP เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตให้ต�่ำลง ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และสามารถขยายตลาดให้กว้าง
ขึ้น จึงท�ำให้สินค้าและบริการของไทยที่มีตลาดอยู่ทั้งในและต่างประเทศจะ
ต้องเผชิญภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้สูง
ขึ้นโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่ไทยได้เปรียบหรือมีเอกลักษณ์ เช่น สินค้า
เกษตร อาหาร บริการสุขภาพ เป็นต้น ถ้าผู้ประกอบการสามารถเพิ่มคุณค่าของ
สินค้าให้โดดเด่นจนเป็นที่สนใจของลูกค้า ก็จะสามารถขยายตลาดได้กว้าง
ขึ้นเช่นกัน
หรื อ การย้ า ยฐานการผลิ ต ไปประเทศเพื่ อ นบ้ า นเป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง
ที่ควรท�ำเพื่อลดต้นทุนหรือสร้างเครือข่ายการผลิต (Supply Chain) แต่
หากผู้ประกอบการไทยยังไม่มั่นใจที่จะตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศอาจใช้
วิธีย้ายฐานการผลิตไปยังจังหวัดชายแดนที่รัฐบาลเตรียมจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เพื่อให้สามารถด�ำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายไทย และลดความ
เสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน ยังสามารถใช้ประโยชน์
จากการจ้างแรงงานต่างด้าวแบบเช้าไปเย็นกลับและลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการ
ส่งออกไปตลาดต่างประเทศด้วย เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชียงราย
ที่เชื่อมต่อกับพม่าตอนเหนือ เพื่อเป็นประตูสู่จีนตะวันตก หรือเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนกาญจนบุรี ที่เชื่อมโยงกับโครงการท่าเรือน�้ำลึกทวาย (เมียนมาร์)
เพื่อสามารถขนส่งสินค้าไปทางมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน ซึ่งเป็น
ประตูสู่อินเดีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และแอฟริกา เป็นต้น
ปั จ จุ บั น ความคื บ หน้ า ของการเจรจา RCEP ได้ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว 6 ครั้ ง
มีประเทศที่เข้ารับการเจรจาทั้งหมด 16 ประเทศ ทั้งนี้รวมถึงเขตบริหารพิเศษ
ฮ่ อ งกงแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ด้ ว ย หลั ง จากนี้ เ ราคงต้ อ งติ ด ตาม
ความคื บ หน้ า กั น ต่ อ ไปว่ า RCEP จะสามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ต ามเป้ า หมาย
หรื อ ไม่ ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วจะเป็ น อย่ า งไร และมองหาโอกาสที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
จาก RCEP

อินโดนีเซียเตรียมจัดตั้ง “One Stop Service”
ดึงดูดการลงทุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของอินโดนีเซีย (The Office of Investment
Coordinating Board: BKPM) เปิดเผยนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอินโดนีเซีย ตั้งเป้า
ดึงดูดการลงทุนแตะ 75.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2562 โดยมุ่งส่งเสริมธุรกิจผลิต
พลังงานและอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอและเครื่อง
นุ่งห่ม รองเท้า ของเล่น เฟอร์นิเจอร์ เกษตรกรรม และประมง เพื่อเพิ่มการจ้างงานในประเทศ
โดยคาดว่าจะสร้างงานได้ราว 2 ล้านต�ำแหน่ง

เวียดนามปรับขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำ
ตามกฎหมายอีกร้อยละ 15 ในปี 2558
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เวียดนามจะปรับขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำตามกฎหมายอีก
ร้ อ ยละ 15 จากอั ต ราค่ า จ้ า งในปี 2557 ส่ ง ผลให้ อั ต ราค่ า จ้ า งแรงงานขั้ น ต�่ำ ปรั บ ขึ้ น เป็ น ระหว่ า ง
2.15 - 3.1 ล้านด่องต่อเดือน (ราว 101 – 146.2 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน) โดยเขต 1 ซึ่งเป็น
เขตเศรษฐกิจส�ำคัญ เช่น ฮานอย และโฮจิมินห์ จะอยู่ที่ 3.1 ล้านด่องต่อเดือน (เพิ่มขึ้น 4 แสนด่อง
จากปี 2557) เขต 2 ครอบคลุมพื้นที่รอบนอกกรุงฮานอย โฮจิมินห์ ไฮฟอง รวมถึงเมืองหลวงของ
บางจังหวัด จะอยู่ที่ 2.75 ล้านด่องต่อเดือน (เพิ่มขึ้น 3.5 แสนด่องต่อเดือน) เขต 3 ครอบคลุมพื้นที่
เขตส�ำคัญในบางจังหวัด เช่น เกิ่นเทอ วินห์ฟุก ดองไน เบนเจร เป็นต้น จะอยู่ที่ 2.4 ล้านด่องต่อเดือน
(เพิ่มขึ้น 3 แสนด่องต่อเดือน) และเขต 4 ครอบคลุมพื้นที่ด้อยพัฒนา จะอยู่ที่ 2.15 ล้านด่องต่อเดือน
(เพิ่มขึ้น 2.5 แสนด่องต่อเดือน)

เวียดนามยกเลิกข้อจ�ำกัดการ
ถือครองกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
ของชาวต่างชาติ ในเวียดนาม
อย่างเป็นทางการ
เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2557 ที่ ป ระชุ ม
สมัยที่ 8 ของสภาแห่งชาติเวียดนามชุดที่ 13 ได้มีการ
ลงมติอนุมัติร่างแก้ไขกฎหมายด้านที่อยู่อาศัย โดยมี
สาระส�ำคัญคือ การอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อ
อพาร์ตเมนท์และบ้านเดี่ยวแต่ไม่นับรวมที่อยู่อาศัย
ในเขตความมั่ น คงทางทหาร นอกจากนี้ บริ ษั ท การ
ลงทุ น ข้ า มชาติ สาขาหรื อ ส� ำ นั ก งานตั ว แทนที่ เ ข้ า มา
ตั้งในเวียดนาม กองทุนต่างชาติและธนาคารต่างชาติ
สามารถซื้อบ้านได้ โดยการซื้อขายหรือปล่อยเช่าของ
ทั้งสองกลุ่มที่ต้องท�ำผ่านสถาบันการเงินในเวียดนาม
ทั้งนี้ การถือครองกรรมสิทธิ์บ้านโดยชาวต่างชาติใน
เวี ย ดนามจะต้ อ งมี ร ะยะเวลาไม่ เ กิน 50 ปี นั บ ตั้ ง แต่
วันที่ออกหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของ แต่สามารถ
ขยายระยะเวลาได้ตามกฎระเบียบของทางการเวียดนาม
นอกจากนี้ ทางการเวี ย ดนามยั ง อนุ ญ าตให้ ช าวต่ า ง
ชาติในเวียดนามซื้อหรือถือครองกรรมสิทธิ์ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของห้องชุดในอาคารชุดหนึ่งแห่ง และบ้าน
พักตากอากาศและบ้านเดี่ยวน้อยกว่า 250 หลัง ในพื้นที่
ที่มีประชากรเท่ากับประชากรของหน่วยการปกครอง
ระดั บ เขตในเวี ย ดนาม โดยจะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
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Talk to Trade Manager:

‘กัมพูชา’ กลับมาพร้อมให้บริการแล้ววันนี้

‘สาขาเวียงจันทน์’…โอกาสไทย ใกล้บ้าน

เมื่ อ วั น ที่ 30 ธ.ค. 2557 ที่ ผ ่ า นมา ธนาคารกรุ ง เทพสาขากั ม พู ช า
ได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารเต็ ม รู ป แบบอี ก ครั้ ง หลั ง จากที่ ธ นาคารได้ เ ปิ ด ด� ำ เนิ น การ
ครั้ ง แรกเมื่ อ ปี 2535 แต่ ไ ด้ ป ิ ด บริ ก ารไปในเวลา 8 ปี ต ่ อ มา เนื่ อ งจาก
สภาพเศรษฐกิ จ ในขณะนั้ น ไม่ เ อื้ อ ต่ อ การลงทุ น จากปั ญ หาความขั ด แย้ ง
ทางการเมือง

“สาขาของเราเป็นสาขาต่างประเทศ
ที่ มี ป ั จ จั ย เอื้ อ อ� ำ นวยหลายอย่ า ง
นอกจากการเชื่อมโยงกับเครือข่าย
สาขาต่างประเทศทั้งหมดแล้ว เรา
ยั ง สามารถท� ำ งานร่ ว มกั บ สาขาใน
ประเทศไทยตลอดแนวริมแม่น�้ำโขง
ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ การที่ทั้ง
สองประเทศมีภาษาและวัฒนธรรมที่
ใกล้เคียงกัน ยังช่วยให้เราสามารถ
เข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ได้ ง ่ า ย และให้ บ ริก าร
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ” คุ ณ ชดาพร
อุรัจฉัท ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ
สาขานครหลวงเวียงจันทน์ กล่าว

คุณเยี่ยมศรี อุบลพงษ์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขากัมพูชา เปิดเผย
ว่ า “ธนาคารได้ ก ลั บ มาเปิ ด ให้ บ ริ ก ารเต็ ม รู ป แบบอี ก ครั้ ง เนื่ อ งจากเล็ ง
เห็น ถึง โอกาสทางการขยายธุรกิจ ในประเทศนี้ จากการที่รัฐ บาลกัม พูช ามี
นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ให้สิทธิประโยชน์และความมั่นใจแก่นักลงทุน
ทั้งนี้ ตามกฎหมายแล้วชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจในประเทศได้
100% แม้ว่าจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ แต่
มีสิทธิ์เช่าที่ดินระยะยาวถึง 50 ปี นอกจากนั้น การเคลื่อนย้ายเงินทุนท�ำได้
อย่างเสรี โดยมีการปรับกฏหมายใหม่ให้เอื้อต่อการลงทุน โดยไม่มีข้อจ� ำกัด
ในการโอนเงินขาเข้าและโอนเงินขาออกผ่านระบบธนาคาร รวมถึงการส่ง
ก�ำไรหรือเงินทุนกลับประเทศ ทั้งนี้ ปัจจัยส�ำคัญ ที่ท�ำให้ประเทศกัมพูชามี
ข้อได้เปรียบ คือด้านต้นทุนการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีความ
อุดมสมบูรณ์ ปัจจัยด้านจ�ำนวนแรงงานและค่าแรง ตลอดจนการได้รับสิทธิ
พิเศษด้านภาษีศุลกากรจากนานาชาติ จึงเป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดและ
ขยายฐานความเข้ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ยสาขาต่ า งประเทศของธนาคาร เพื่ อ
รองรับลูกค้าต่อไปในอนาคต”

ธนาคารกรุงเทพสาขานครหลวงเวียงจันทน์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่
5 สิงหาคม 2536 ที่ท�ำการสาขาปัจจุบันเป็นบ้านสไตล์ โคโลเนียล อยู่
ณ หน่วยที่ 120 ถนนสามแสนไท บ้านเซียงยืน นครหลวงเวียงจันทน์

คุณเยี่ยมศรี อุบลพงษ์ ผู้จัดการธนาคาร (ที่ 6 จากซ้าย) และพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ สาขากัมพูชา
สาขาพนมเปญตั้ ง อยู ่ ณ 344 (1st&2nd Floor) Mao Tse Toung
Boulevard, Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Chamkarmon, Phnom
Penh, Kingdom of Cambodia เปิดท�ำการวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดย
สามารถให้บริการการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้าบุคคลและลูกค้า
ธุรกิจ มีผลิตภัณฑ์และบริการทางเงินต่างๆ มากมาย เพื่อตอบสนองได้ตรง
ความต้องการของลูกค้าและนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น
การบริการเพื่อธุรกิจส่งออกและน�ำเข้า สินเชื่อธุรกิจ บริการโอนเงินระหว่าง
ประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการบัญชีเงินฝาก
สนใจท�ำธุรกิจและลงทุนในกัมพูชา โปรดติดต่อ
yiamsri.ubo@bangkokbank.com หรือโทรศัพท์ +855 23 224 248

“สาขาเวียงจันทน์ด�ำเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี ได้รับความเชื่อถือจาก
ชื่อเสียงของการเป็นธนาคารขนาดใหญ่ของประเทศไทย มีเครือข่ายสาขา
ต่างประเทศที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางในอาเซียน ที่ส�ำคัญเราท�ำงานเชื่อม
โยงกับสาขาในประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดริมแม่น�้ำโขงที่ใช้สะพานไทยสปป.ลาว ทั้ง 5 แห่ง เพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนของทั้งสองประเทศ”
คุณชดาพร กล่าว
สนใจท�ำธุรกิจและลงทุนในสปป.ลาว โปรดติดต่อ +856 21 213561
bblvte@laotel.com

นอกเหนือจากการเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพยังได้รับการยกย่องว่าเป็นธนาคารที่ ให้
บริการด้าน Trade Finance ยอดเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศด้วย ดังนั้น ในวันนี้ AEC Connect Newsletter จะพาท่าน
ไปรู้จักและพูดคุยกับคุณขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและน�ำเข้า ธนาคารกรุงเทพ หนึ่งในทีมงาน
ผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จดังกล่าว ในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของธนาคาร ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่ก�ำลังจะมาถึงในปลายปีนี้กันค่ะ

ในช่วงเริ่มต้นของการพูดคุย คุณขจรศักดิ์ได้กรุณาเล่าให้พวกเราฟังถึงทิศทาง
การค้าระหว่างประเทศของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเชื่อมโยง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างมากในทวีปเอเชีย จน
น�ำมาสู่ยุคที่เรียกว่า “ศตวรรษแห่งเอเชีย” หรือ Asian Century ด้วยความ
ที่ระดับการพัฒนาทางเศรษบกิจของประเทศเหล่านี้ดีขึ้น ประกอบกับการเป็น
ตลาดขนาดมหึมาของประชากรครึ่งหนึ่งของโลก ท�ำให้เอเชียกลายเป็นตัวขับ
เคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ (New Growth Engine) ส่งผลทั้งการ
ค้าระหว่างภูมิภาค และการค้าภายในภูมิภาคที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด โดยเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศ AEC ด้วยกัน คุณขจรศักดิ์ยังมองด้วยว่า ทิศทางดังกล่าวจะ
ยังคงด�ำเนินไปในรูปแบบนี้ไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งจริงอยู่ แม้การเจริญเติบโตอาจ
มีชะลอตัวบ้าง แต่เมื่อเทียบกับสหภาพยุโรปเองซึ่งก็ยังคงมีปัญหา หรือสหรัฐ
ซึ่งแม้จะก�ำลังฟื้นตัวขึ้นมาแต่ก็น่าจะใช้เวลาอีกนาน เปรียบเสมือนเอเชียเป็น
เด็กที่ก�ำลังเจริญเติบโต ยังมีโอกาสทางการค้าและบริการอีกมาก ต่างจากตลาด
ยุโรปและสหรัฐ ที่โตจนอิ่มตัวไปแล้ว
ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเอง โดยเฉพาะกับกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์
และเวียดนามนั้น ก็มีการค้าขายกับประเทศไทยที่เติบโตขึ้นอย่างมากเช่นกัน
จากปัจจัยหลายๆ ประการ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ที่ขยาย
ตั ว ดี ขึ้ น ประชากรมี ร ายได้ ม ากขึ้ น มี ก ารขยายตั ว ของความเป็ น เมื อ งใหญ่
(Urbanization) ที่ไม่ได้เกิดแค่ในประเทศไทย ดูอย่างทุกวันนี้ เมืองเมียวดี
หรือมัณฑเลย์ของสาธารณรัฐแห่สหภาพเมียนมาร์ก็เจริญขึ้นทุกวัน เช่นเดียว
กั บ สปป.ลาวทางตอนใต้ ที่ ค วามเจริ ญ ไม่ ไ ด้ ก ระจุ ก อยู ่ แ ค่ ก รุ ง เวี ย งจั น ทน์
เท่านั้น อีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญมาก คือมุมมองต่อสินค้าไทย โดยสินค้า

ไทยเป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มประเทศเหล่านี้ เพราะมองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
เมื่อเทียบกับสินค้าของจีน ประกอบกับการที่มีแรงงานต่างชาติจากประเทศ
เหล่านี้เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยหลายล้านคน ท�ำให้พวกเขาได้รู้จักสินค้า
ไทย บริโภคสินค้าไทยและช่วยให้สินค้าไทยได้ข้ามไปบุกตลาดประเทศเพื่อน
บ้านจนประสบความส�ำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่ประเทศ
เพื่อนบ้าน อย่าง เมียนมาร์ได้มีการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ มากขึ้น และ
การเมืองภายในประเทศก็มีเสถียรภาพมากขึ้นส่งผลดีต่อการค้าขาย
เมื่อทางทีมงานถามคุณขจรศักดิ์ว่า จากประสบการณ์ที่คลุกคลีกับลูกค้ามา
นาน ปัจจุบันในเรื่องการค้าขายระหว่างประเทศนั้น ท่านคิดว่าหลังเปิด AEC
ผู้ประกอบการของไทยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และธนาคารมีส่วนช่วย
เหลือผู้ประกอบการเหล่านั้นอย่างไรบ้างในเรื่องนี้ คุณขจรศักดิ์หัวเราะและ
กล่าวอย่างอารมณ์ดีว่า “ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ ผู้ประกอบการตระหนักแล้วว่า
การเปิด AEC จะเป็นโอกาส แต่ยังไม่รู้ว่าจะฉกฉวยโอกาสตรงนั้นอย่างไร
และยั ง กั ง วลกั บ ความท้ า ทายและความเสี่ ย งใหม่ ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง นั่ น เป็ น
จุดส�ำคัญที่ท�ำให้ธนาคารกรุงเทพได้พยายามด�ำเนินการในทุกๆ รูปแบบภาย
ใต้จุดแข็งที่เป็น Competitive Advantage ของธนาคาร เพื่อสร้างความ
พร้อมให้กับผู้ประกอบการ รองรับโอกาสจากการเปิด AEC” ทั้งนี้ จุดแข็ง
ของธนาคารกรุงเทพที่คุณขจรศักดิ์กล่าวถึงนั้น มาจากปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
หลักๆ 2 ประการ ได้แก่
1.ประสบการณ์ที่ยาวนานหลายสิบปี (Experiences) โดยธนาคารกรุงเทพเป็น
ธนาคารไทยแห่งแรกที่เป็น Trade Finance Bank และมีบุคลากรที่สั่งสม
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ที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปิด AEC และเป็นเรื่องที่
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความกังวลมากที่สุด เนื่องจากภาษีและกฎระเบียบ
ต่างๆ นั้น มีความละเอียดอ่อนแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ความตกลง
ร่วมมือทางการค้า (Free Trade Agreement: FTA) ทั้งในระดับระหว่าง
ประเทศและระดับกลุ่มประเทศ ก็เกิดขึ้นใหม่ๆ รวมถึงมีความเปลี่ยนแปลง
อยู่เนืองๆ ตลอดทั้งปี ท�ำให้ผู้ประกอบการต้องคอยติดตามอย่างระมัดระวัง
ในขณะที่เรื่องการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
และเริ่มมี Roadmap ที่ชัดเจนแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้
ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างเต็มที่และถูกต้องจากข้อตกลง
ทางการค้าที่ปัจจุบันมีอยู่ รวมไปถึงการใช้โอกาสจากการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมขนส่งอย่างไร้พรมแดนเหล่านี้ด้วย”
ความเชี่ยวชาญมานานอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากรางวัลที่ได้รับการยกย่อง
จากสถาบันต่างๆ ในระดับนานาชาติอย่างมากมาย โดยล่าสุด คือ ‘รางวัล
ยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและน�ำเข้าในประเทศไทย’ (Best Trade Finance
Bank in Thailand) ประจ�ำปี 2014 จากดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์ (The Asian
Banker) ด้วยความเป็นผู้น�ำของตลาดธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ด้วย
จ�ำนวนศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและน�ำเข้าทั้งหมด 64 แห่ง ครอบคลุม
ทั่ ว ประเทศไทยและมี น วั ต กรรมสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ทั น สมั ย ทั้ ง บริ ก าร
Bualuang iTrade ที่สามารถท�ำธุรกรรมตราสารเครดิตการค้าระหว่าง
ประเทศผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ อ ย่ า งสะดวกและรวดเร็ ว ตามเวลาจริ ง
(Real Time) และบริการการช�ำระเงินระหว่างประเทศในรูปแบบ Bank
Payment Obligation (BPO) ที่มีประสิทธิภาพและเป็นทางเลือกใหม่
ที่ มี แ นวโน้ ม ได้ รั บ ความสนใจจากผู ้ ส ่ ง ออก-น� ำ เข้ า มากขึ้ น นอกจากนี้
ธนาคารยังเพิ่งได้รับรางวัล ‘ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการส่งออกและน�ำเข้า
(Best Trade Finance Bank)’ จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia
ที่ ไ ด้ รั บ ต่ อ เนื่ อ งกั น เป็ น ปี ที่ 8 ติ ด ต่ อ กั น นั้ น ด้ ว ยความแข็ ง แกร่ ง
ด้ า นเครื อ ข่ า ยสาขาทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ และมี ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
ด้านการค้าขายระหว่างประเทศ (Trade Expert) กว่า 600 คน ที่สามารถให้
ค�ำแนะน�ำแก่ลูกค้า (Trade Advisory Services)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งความส�ำเร็จในฐานะธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดส�ำหรับผลิตภัณฑ์
และบริการ
2.เครือข่ายการท�ำธุรกรรมทางการเงินที่ครอบคลุมทั่วโลก (Networking)
ด้วยเครือข่ายสาขาของธนาคารที่ปัจจุบันมีอยู่ 29 แห่ง และส�ำนักงานตัวแทน
อีก 1 แห่ง ใน 14 เขตเศรษฐกิจส�ำคัญทั่วโลกรวมทั้งความสัมพันธ์กับธนาคาร
ตัวแทนมากกว่า 1,100 ทั่วโลก ท�ำให้ธนาคารกรุงเทพสามารถรองรับและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าธนาคารอื่นๆ
ในส่วนของการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเปิด AEC
นั้น คุณขจรศักดิ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันนอกเหนือจากกิจกรรมสร้าง
องค์ความรู้ที่สายงานต่างๆ ของธนาคารจัดกันอย่างสม�่ำเสมอแล้ว ในส่วนของ
Trade Finance เราก็มีการเปิดฝึกอบรม (Training) และการจัดเวิร์คชอป
ให้กับลูกค้าปีละหลายครั้ง โดยในปีที่แล้ว ได้เน้นการฝึกอบรมใน 2 หัวข้อ
ส�ำคัญ คือ ด้านสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และด้านโลจิสติกส์ ที่เป็นเรื่อง

นอกจากนี้ คุณขจรศักดิ์ยังกล่าวถึงบทบาทของธนาคารเพิ่มเติมอีกว่า “ด้วย
ตระหนักดีว่าการค้าต่างประเทศนั้น ไม่สามารถท�ำได้โดยล�ำพัง หากต้องการ
พันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ ในฐานะสถาบันทางการเงิน
ธนาคารกรุงเทพจึงท�ำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่ม
ช่องทางให้ผู้ประกอบการและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของ
ภาครัฐ ธนาคารจะคอยเฝ้าติดตามสถานการณ์ทางการค้าต่างๆ อย่างใกล้
ชิด เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการได้รับรู้อย่างทันท่วงที ในขณะเดียวกัน
ธนาคารก็ ส ามารถสื่ อ สารความต้ อ งการหรื อ ปั ญ หาทางการค้ า ต่ า งๆ ของ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อให้ภาครัฐสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้
เช่นกัน” นอกจากที่กล่าวไปแล้วนั้น ธนาคารกรุงเทพยังมีส่วนขับเคลื่อนให้
เกิด Initiatives อีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาระหว่างเอกชนด้วย
กัน หรือการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ก็ตาม รวมถึงการเป็น
พันธมิตรทางการเงินแห่งแรกและแห่งเดียวกับ Thaitrade.com ซึ่งเป็น
E-Market Place อันดับหนึ่งของไทย ที่จัดท�ำขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบ
การไทยให้ท�ำการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกที่สุดและค่า
ใช้จ่ายถูกที่สุด (สมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายในปีแรก) โดยธนาคารได้รับความ
ไว้วางใจให้พัฒนาระบบรับช�ำระเงินออนไลน์ (e-Commerce Payment)
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้สมาชิกผู้ซื้อสินค้าสามารถช�ำระเงินผ่านวิธีการ
อันหลากหลายแบบออนไลน์ได้อย่างครบวงจร รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่ง
ในปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ราว 20,000 คู่ค้า
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กิจกรรมบัวหลวงรอบรั้ว AEC

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียส�ำหรับการรับช�ำระเงินทางเลือกต่างๆ
ช่องทาง

ความเสี่ยง
ผู้ซื้อ

ข้อดีส�ำหรับผู้ขาย

ข้อเสียส�ำหรับผู้ขาย

ผู้ขาย

PayPal

ไม่ได้รบั สินค้าหรือได้ ถูก PayPal ดึงเงินกลับ
รับสินค้าไม่ตรงตามที่ เพราะ PayPal มีระบบ
ตกลงกัน
Buyer Protection

-เป็นช่องทางการรับช�ำระเงินทีม่ ผี นู้ ยิ ม
ใช้ทั่วโลก
-สมัครเปิดบัญชีกับ PayPal และส่ง
เงินกันด้วย Email Address และบัตร
เครดิต ไม่ต้องติดต่อธนาคาร

ค่าธรรมเนียม
การรับเงินสูง

Western
Union

ไม่ได้รับสินค้าหรือ อาจไม่ได้รบั เงินกรณีสง่
ได้รับสินค้าไม่ตรง สินค้าก่อน
ตามข้อตกลง

ได้รบั เงินทันที ผูช้ อื้ เรียก
เงินคืนไม่ได้

อาจไม่ได้รับเงินคืน
หากเป็นการส่งสินค้า
ก่อน

Merchant
iPay

ไม่ได้รบั สินค้าหรือได้ อาจถูกผูซ้ อื้ ขอเคลมเงิน
รับสินค้าไม่ตรงตามที่ คืนหากผู้ซื้อมีหลักฐาน
ตกลงกัน

ได้รับเงินวันรุ่งขึ้น
เข้าถึงผู้ซื้อทั่วโลก

ไม่สามารถ Hold
เงินของลูกค้าได้

ช่องทาง
Remittance

ความเสี่ยง
ผู้ซื้อ

D/P, D/A

ปานกลาง

L/C

เสี่ยงน้อย

เสี่ยงน้อย

แบงก์สนับสนุนหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ม.เชียงใหม่ ณ เมียนมาร์

คุณปิติ สิทธิอ�ำนวย กรรมการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ เป็นประธาน
กล่าวเปิด Workshop เรื่อง Building a Better Future: Secrets of
Successful Investment in Myanmar ในงาน Euromoney Myanmar
Global Investment Forum 2014 ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557

ข้อเสียส�ำหรับผู้ขาย

ผู้ขาย

D/P ปานกลาง
D/A มาก

เพื่อต้อนรับการก้าวสู่ปีแห่ง AEC และรองรับการขยายตัวของธุรกิจไทยไปใน
ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ฝ่ายกิจการธนาคารต่างประเทศจึงได้เปิดตัว AEC
Connect เพื่อให้บริการกับนักลงทุนไทยที่มีความสนใจและต้องการออกไป
ท�ำการค้าการลงทุนในภูมิภาค ทั้งนี้ AEC Connect จะท�ำหน้าที่ให้บริการข้อมูล
เบื้องต้นทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนรวม
ทั้งบริการประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายสาขาในต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ
ที่ในปัจจุบันมีสาขาในอาเซียนครบ 9 สาขา (ยกเว้นบรูไน) ทั้งนี้ ธนาคารมี
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อให้ค�ำปรึกษาลูกค้าที่ต้องการไปท�ำการค้าหรือลงทุน
ในกลุ่มประเทศ AEC ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ตลอดไปจนถึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ให้องค์ความรู้ ในรูปแบบงานสัมมนาและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง

การให้ทุนเพื่อศึกษาต่อในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การท�ำวิจัยร่วม และกิจกรรมอื่นๆ ที่ทั้ง
สองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมงานส่งเสริมการค้าข้ามแดนไทยเมียนมาร์

ข้อดีส�ำหรับผู้ขาย

ไม่ได้รบั สินค้าหรือได้ การรับเงินไม่เป็นตาม
รับสินค้าไม่ตรงตามที่ ข้อตกลง
ตกลงกัน

ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัว AEC Connect บริการนักธุรกิจ
ที่สนใจลงทุนในอาเซียน ตอกย�้ำเป็น ‘ธนาคารแห่งภูมิภาค’

รับเงินจ�ำนวนสูงได้
ตามหลักฐาน
ความจ�ำเป็น

เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร
สูงหากค�ำสั่งโอนเงิน
ผ่านหลายธนาคาร

ธนาคารเป็นตัวกลางเรียกเก็บค่าสินค้า
แทนผู้ขาย ท�ำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับ
ช�ำระเงินค่าสินค้า

ผู ้ ซื้ อ อาจไม่ ม าติ ด ต่ อ
ช�ำระเงินที่ธนาคาร

ธนาคารท�ำหน้าที่ค�้ำประกัน
การช�ำระเงินให้กับผู้ขายถ้าเอกสาร
ถูกต้องตามเงื่อนไขของ L/C

มีความเสีย่ งถ้าจัดท�ำเอกสาร
ไม่ถูกต้อง อาจถูกปฎิเสธ
การจ่ายเงินจากธนาคารทีเ่ ปิด
L/C

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา คุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้แทนธนาคารเข้าร่วมพิธีเปิด ‘โครงการเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)’ และรับมอบ Certificate of Appreciation
ณ Yangon University of Economics ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Minister and Deputy Chief of Mission, as Charge d’ Affaires,
Representative of Thai Ambassador in Yangon Prof. Daw
Khin Naing Oo, Dean of Yangon University of Economics และ
คุณทศทิศ รอดประเสริฐ Chief Representative Officer, Myanmar
ธนาคารกรุงเทพ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม Yangon University
of Economics สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ธนาคารได้ อ นุ มั ติ เ งิ น บริ จ าคสนั บ สนุ น โครงการเปิ ด สอนหลั ก สู ต รเศรษฐ
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) ณ Yangon University of
Economics ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ของคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำนวนเงิน 3,000,000 บาท โดยคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Yangon University of Economics ยังได้
ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีข้อตกลงร่วมมือ ในด้าน

ด้วยประสบการณ์กว่า 19 ปี ในฐานะส�ำนักงานผู้แทน ณ เมืองย่างกุ้ง รัฐบาล
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ล่าสุดธนาคารกรุงเทพมีความภาคภูมิใจ
ที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ให้เป็น
หนึ่งในเก้าธนาคารจากทั่วโลก และเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับ
ใบอนุญาตในเบื้องต้นให้ยกระดับเป็นสาขา เพื่อประกอบกิจการธนาคาร
และพร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มรูปแบบส�ำหรับลูกค้าต่างชาติในเมียนมาร์
ทั้ ง นี้ ธ นาคารกรุ ง เทพได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม งานส่ ง เสริ ม การค้ า ข้ า มแดน
ไทย-เมียนมาร์ (Thai-Myanmar Trade Fair) โดยหอการค้าไทย และ
สภาหอการค้าไทย ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม
2557 โดยมีการออกบูธเพื่อให้ค�ำแนะน�ำ แลกเปลี่ยนข้อมูล และเจรจาธุรกิจ
การค้ า การลงทุ น ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ส นใจจะไปลงทุ น ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาร์

24 AEC Connect Newsletter
สัมมนา “จีน และ AEC ภายใต้เส้นทางสายไหมใหม่”
เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ธนาคารจัดเสวนานุกรมความรู้ในหัวข้อ
‘จีนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้เส้นทางสายไหมใหม่’ ‘เส้นทาง
สายไหมใหม่ (The New Silk Road)’ ภายใต้แนวคิดของยุทธศาสตร์ที่
เรียกว่า “One Belt and One Road” อันเป็นแผนการพัฒนาระยะยาวเพื่อ
เสริมสร้างอ�ำนาจทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ของจีน โดย
แผนนั้นประกอบไปด้วย 2 เส้นทาง คือ
1) เส้นทางสายไหมทางเศรษฐกิจ (Silk Road Economic Belt) อันเป็น
ความพยายามของจีนในการสร้างความเชื่อมโยงตามแนวเส้นทางการค้าใน
สมัยโบราณที่เรียกว่า เส้นทางสายไหม (Silk Road, Silk Route) ซึ่งเชื่อม
โยงเอเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน
เข้ากับเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง ตอนเหนือของทวีปแอฟริกา และ
ไปสิ้นสุดเส้นทางที่ทวีปยุโรป
2) เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 (21st Century Maritime
Silk Road) ซึ่งจะเชื่อมเส้นทางการเดินเรือหลักของโลกจากญี่ปุ่น เกาหลี
สู่เมืองท่าสําคัญๆ ของประเทศจีนทางตะวันออก ลงสู่ทะเลจีนใต้ช่องแคบ
มะละกา ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการค้าจากมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านอาเซียน
สู่มหาสมุทรอินเดีย
กลยุทธ์ทั้ง 2 เส้นทางนี้ เป็นการรุกทั้งทางบกและทางทะเลของจีนที่ประธานาธิบดี
สี จิ้นผิง ได้กล่าวไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เส้นทางดังกล่าวจะเป็นการ
เชื่อมต่อระหว่างเมืองส�ำคัญต่างๆ ในเอเชียที่จะมีการขนส่งทั้งสินค้าและคน
และจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแผ่อิทธิพลของจีนอย่างไพศาล ซึ่งจะต้องตาม
มาด้วยการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
คมนาคม เพื่อให้เกิดความเชื่อมต่อแบบไร้รอยตะเข็บทั้งทางการเดินเรือ ถนน
และระบบราง และจะส่งผลโดยตรงต่อประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ
ประเทศไทยในหลายๆ ด้าน ในขณะเดียวกัน ภูมิภาคอาเซียนเองก็จะต้อง
เตรียมพร้อมในการรองรับกับการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้รับ
ผลประโยชน์จากยุทธศาสตร์ของจีนในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะนโยบายของจีน มาให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะส�ำหรับ
ภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายท่าเรือ การวางระบบอ�ำนวยสะดวก
ทางการค้า การท�ำข้อตกลงทางทะเล และการบริหารจัดการความท่าเรือและ
การเดินเรือ และที่ส�ำคัญคือระบบความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง
ในน่านน�้ำนานาชาติ เป็นต้น
โดยธนาคารได้รับเกียรต์จาก ฯพณฯ นิ่ง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประจ�ำประเทศไทยมาร่วมปาฐกถา และมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่
มร.หลี่ จื้ อ เผิ ง ผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันการค้าระหว่างประเทศและความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์
สาธารณรัฐประชาชนจีน รองศาสตราจารย์
ดร.วันชัย ศิริชนะอธิการบดีมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร. อักษรศรี
พานิชสาส์น ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์
ไทย-จี น ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย
แห่งชาติ และมร.เบลส โกเดท์ อดีตเอกอัคร
ราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจ�ำสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ทั้ ง นี้ ท่ า นสามารถติ ด ตามเนื้ อ หาและภาพบรรยากาศงานย้ อ นหลั ง ได้ ที่
www.bangkokbank.com/AECconnect ในหัวข้องานสัมมนาที่ผ่านมา

ธนาคารร่วมพัฒนาระบบช�ำระเงินออนไลน์เชื่อมต่อ
Thaitrade.com

คุณสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค
(กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ
คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล
เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยและภาคพื้นอินโดจีน ลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ในโครงการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ Thaitrade.com
อีมาร์เก็ตเพลสอันดับหนึ่งของไทยที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ
ไทยให้ท�ำการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะสถาบันการเงินแห่งแรกที่เป็นพันธมิตรของโครงการ
ได้รับความไว้วางใจจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้พัฒนาระบบ
รับช�ำระเงินออนไลน์ (E-Commerce Payment) ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์
Thaitrade.com เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ ส มาชิ ก ผู ้ ซื้ อ สิ น ค้ า สามารถ
ช�ำระเงินผ่านวิธีการอันหลากหลายแบบออนไลน์ได้อย่างครบวงจร รวดเร็ว
และปลอดภัย นับเป็นโครงการการอ�ำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจ
ให้ผู้ซื้อทั่วโลก ตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน
ส่ ง เสริ ม ผู ้ ป ระกอบการไทย ให้ ก ้ า วสู ่ เ ศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล อย่ า งเข้ ม แข็ ง โดย
ดีเอชแอล เข้ามาพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
ติดต่อสอบถาม AEC Connect ฝ่ายกิจการธนาคารต่างประเทศ
โทรศัพท์: 02-230-1507
อีเมล์: AECconnect@bbl.co.th
เว็บไซต์: www.bangkokbank.com/AECconnect

