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ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสุราบายา อินโดนีเซีย

AEC FLAGSHIP 
อินโดนีเซีย
“อนาคตยักษ์เศรษฐกิจแห่งอาเซียน”



2

ผู้ประกอบการจึงต้องมองภาพเส้นทางเช่ือมโยงการค้าน้ีอย่าง

เข้าใจเพราะสิ่งเหล่านี้ก�าลังจะพลิกโฉมการค้าการลงทุนในภูมิภาค

อาเซียนอย่างสิ้นเชิงและในระยะเวลาที่ไม่ไกลเท่าไรนัก ธนาคาร

กรุงเทพซ่ึงได้สัง่สมประสบการณ์ในภูมภิาคมาอย่างยาวนานกพ็ร้อม

ทีจ่ะแนะน�าและเช่ือมโยงการค้าครอบคลมุประเทศเศรษฐกจิทีส่�าคญั

ทั้งในอาเซียน จีน ญ่ีปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยสามารถ

ติดตามความเคลื่อนไหวของการค้าการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจ

ของภูมิภาคจากวารสาร AEC Connect Newsletter หรือจะติดต่อ

พูดคุยกับทีมงาน AEC Connect ที่พร้อมสนับสนุนให้ทุกธุรกิจ 

เข้าสู่สนามการค้า AEC ได้อย่างมีทิศทาง

  “ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซี”

 

ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์

รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ                                                                           

บรรณาธิการบริหาร

ย้อนไปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว เมื่อปี 2555 เป็นปีที่เศรษฐกิจของไทย 

เติบโตมากถึงกว่าร้อยละ 7 แต่หลังจากนั้นอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของไทยไม่สามารถที่จะไปยืนเหนือร้อยละ 4 ได้ และใน

อกี 2 ปีข้างหน้าน้ี ธนาคารพฒันาเอเชียประเมนิว่าเศรษฐกิจของไทย

จะอยูท่ีร้่อยละ 3.5 และ 3.6 ในขณะทีอ่ตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา

และเวียดนาม) เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6-7

ดังน้ันเมื่อประเทศไทยต้ังเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนจึง

จ�าเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ใหม่นั่นคือโครงการ “พัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC” ที่ภาครัฐของไทยหวังให้เป็น 

“Gateway” ของอาเซยีนซึง่จะเชือ่มโยงไปยงัท่าเรือน�า้ลกึทวายของ

เมยีนมา ท่าเรือสหีนุวิลล์ของกัมพชูาและท่าเรือวังเตาของเวยีดนาม 

นอกจากน้ียังจะเช่ือมต่อกับยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมของจีน

ที่ครอบคลุมเส้นทางการค้าระหว่างอาเซียน เอเชีย แอฟริกาและ

ยุโรปเข้าไว้ด้วยกัน 

คุยกับบรรณาธิการ

Editor’s 
TALK 
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Go Global
ประเทศไทยขณะน้ีก�าลงัอยูใ่นช่วงการยกระดบัฐาน

การพัฒนาเศรษฐกิจสู่ข้ันต่อไป เพราะในอนาคต

อุตสาหกรรมต่างๆ จะถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมและก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลนั้นแพร่กระจายรวดเร็วกว่า

เทคโนโลยีดั้งเดิมหลายเท่าและมีผลกระทบอย่าง

มหาศาลต่อวิถีชีวิตและการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

(Disruptions to Traditional Business Models)  

ก่อให้เกิดโอกาสต่างๆ มากมายและเป็นช่วงเวลาที่

ส�าคัญของภูมิภาค ทั้งน้ีการค้าระหว่างประเทศใน

รูปแบบเดมิน้ันก�าลงัชะลอลง การแลกเปลีย่นข้อมลู

ระหว่างประเทศผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลกลับเพิ่มมาก

ขึ้นกว่า 45 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

รัฐบาลไทยเองก็มีนโยบายต่างๆ เพื่อผลักดันให้

ประเทศก้าวเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

อย่างเตม็ตวัและไม่เพยีงแต่ธนาคารเท่านัน้นกัธุรกจิ

ไทยก็ควรที่จะพิจารณาถึงปรากฏการณ์ที่ก�าลังเกิด

ข้ึนทัว่โลกน้ีอย่างมนัียส�าคัญเพ่ือปรับตัวให้ทนัท่วงที 

สามารถที่จะ Go Regional หรือ Go Global และ

ทันต่อยุคดิจิทัล

   คณุชาติศิริ โสภณพนิช

   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

  ธนาคารกรุงเทพ จ�ากดั (มหาชน)
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Biz EYE VIEW

1 ล้านล้านบาท 
การค้าชายแดน  4  ประเทศ   

กัมพูชา สปป.ลาว 
เมียนมา มาเลเซีย

สถิติ ณ ปี 2559
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์

สินค้าหลัก

1.8 แสนล้านบาท 
การค้าผ่านแดน 3 ประเทศ
สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม

สินค้าหลัก

ยางพารา

คอมพิวเตอร์

 
รถยนต์

ไม้แปรรูป

ก๊าซและน�้ามันดีเซล

ผักผลไม้

 คอมพิวเตอร์  ทุเรียน  เครื่องดื่ม  ล�าไยแห้ง  โทรศัพท์มือถือ  เสื้อผ้า
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1.2 
   แสนล.บาท

2 23

5 38

4 210

2 87

กัมพูชา

มูลค่า

2 
   แสนล.บาท

สปป.ลาว

มูลค่า

5
   แสนล.บาท

มาเลเซีย

มูลค่า

1.8 
   แสนล.บาท

เมียนมา

มูลค่า

T R A D E
	 ค้าชายแดน		 ท่าเรือ		 สนามบิน (ทางสะพาน)
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Vision OF BEYOND 

ดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข 
หนึ่งในก�าลังส�าคัญของ InnoHub 
หนุนสตาร์ตอัพ พัฒนาไทยสู่ฮับ 

Fintech อาเซียน

“ฟินเทค” (Fintech) หรือ
เทคโนโลยีทางการเงิน 
(Financial Technology) 
เป็นกระแสความเคลื่อนไหว
ส�าคัญของอุตสาหกรรม
การเงิน สอดรับกับ
ประเทศไทยที่ก�าลงัก้าวสูย่คุ
แห่งดิจิทัล การน�าเทคโนโลยี
มาปรับเพื่อประยุกต์ใช้กับ
บริการด้านการเงินต่างๆ 
ที่อาจต่างไปจากการให้
บริการของธนาคารใน
อดีต สร้างโอกาสให้เกิด
ธุรกิจใหม่ๆ และสตาร์ตอัพ 
(Startup) ขึ้นมากมาย 
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ดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสขุ VP ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่ 

หน่ึงในก�าลังส�าคัญของ InnoHub ธนาคาร

กรุงเทพ เล่าถึงโครงการการคัดเลือกธุรกิจ 

สตาร์ตอัพกลุ่มฟินเทค การอบรมและพัฒนา

ศักยภาพ โอกาสของตลาดการเงินในภูมิภาค

อาเซียน รวมถึงการปรับตัวของธนาคารใน

การเป็นพันธมิตรที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ คิดค้นและสร้างสรรค์บริการ

ทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

“ปัจจุบันเราตระหนักว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว 

การพัฒนาของดิจิทัลเทคโนโลยีน้ันรวดเร็ว

และพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ได้เปลี่ยนไปมาก 

ธนาคารไม่สามารถท�าทุกอย่างเองได้ทั้งหมด 

ต้องมกีารเรียนรู้ทีจ่ะร่วมมอืกบัหลายภาคส่วน 

โครงการ InnoHub เป็นช่องทางหน่ึงทีธ่นาคาร

ได้ท�างานร่วมกับบริษัทสตาร์ตอัพ ที่เขามีจุดดี 

คอืการปรับตวัธุรกจิท�าได้ว่องไว คดิอะไรใหม่ๆ 

และลงมือท�าได้อย่างรวดเร็ว ธนาคารก็อาศัย

ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ และสามารถน�า

มาปรับใช้กับองค์กรได้ด้วย”

 

ธนาคารกรุงเทพริเริ่มโครงการ InnoHub เพื่อ

สนับสนุนกลุม่สตาร์ตอพั โดยจดัโครงการอบรม

และพัฒนาศักยภาพแก่ธุรกิจโดยผู้เช่ียวชาญ

จากไทยและต่างประเทศ เพื่อบ่มเพาะให ้

โดยมีผลิตภัณฑ์และโมเดลธุรกิจที่จับต้อง 

ได้แล้ว หลายรายมีลูกค้าใช้งานจริง เป็นการ

พิสูจน์ว่าธุรกิจและทีมงานมีศักยภาพเท่าน้ัน

ที่อยู ่รอดซึ่งต่างจากสตาร์ตอัพที่ยังอยู ่ใน

ข้ัน Idea stage ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80  

แทบจะไม่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจมาก่อน  

มีแต่ไอเดียและการสร้างสรรค์สานฝันในสิ่ง 

ที่ชอบ ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ธุรกิจล้มเหลวได้” 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คือการพัฒนา

ธุรกิจของสตาร์ตอัพให้ประสบความส�าเร็จ 

สร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ที่ดี หาก

ศึกษาแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม

ของเขามีประโยชน์กับธนาคารก็จะมาพัฒนา

ประยุกต์ใช้กับบริการของธนาคารให้เกิด

ประสิทธิภาพมากขึ้น  

ดร.เปาว ์ กล ่าวเสริมว ่าการที่บริษัทจาก 

ต่างประเทศสนใจเข้ามาเปิดธุรกิจฟินเทคใน

ประเทศไทย ส่วนหน่ึงมองเห็นว่าอาเซียน 

เป็นตลาดใหญ่ มีอัตราการเติบโตสูงมาก  

คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2573 หรืออีก 13 ปี  

ข้างหน้า อตัราการเตบิโตของประชากรในกลุม่ 

middle income จะเตบิโตจากปัจจบุนัเป็นอกี 

3 เท่า ประกอบกับสัดส่วนของประชากรที่มี

คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มมากข้ึน 

(อัตราผู ้ใช้โทรศัพท์มือถือของประเทศไทย 

อยู่ที่ร้อยละ 80 จากประชากรทั้งหมด) ซึ่ง 

คนกลุ่มเหล่าน้ีจะมีความพร้อมที่ใช้บริการ

ด้านฟินเทค 

นอกจากน้ี ยงัมปีระชากรอาเซยีนอกีจ�านวนมาก 

ทีย่งัเข้าไม่ถงึบริการของธนาคาร (Unbanked 

Population) ดังเช่น ประเทศอินโดนีเซีย 

ประชากรแค่เพียงร้อยละ 36 ที่มีบัญชีธนาคาร 

อกีราว 120 ล้านคน ยงัไม่เข้าถงึบริการทางการ

เงิน ปัจจัยเหล่าน้ีถือเป็นโอกาสดึงดูดบริษัท

ต่างๆ และฟินเทคสตาร์ตอพัจากหลายประเทศ

เข้ามาท�าธุรกิจหรือขยายธุรกิจในภูมิภาคน้ี  

ซึง่ไทยกถ็อืเป็นทางเลอืกในอนัดบัต้นๆ รองจาก 

สิงคโปร์ที่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุน

และเติบโตได้ดีพอสมควร 

สตาร์ตอพัผูท้ีไ่ด้รับคดัเลอืก มคีวามพร้อมและ

สามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

โดยโครงการได้รับการตอบรับอย่างด ีมผีูส้มคัร

เข้ามาร่วมมากกว่า 100 ใบสมัคร จาก 32 

ประเทศทัว่โลก ซึง่ทางทมีได้พจิารณาคดัเลอืก

จากศกัยภาพและประสบการณ์ จนเหลอืเพยีง 

8 ทมี จาก 4 ประเทศ ครอบคลมุธุรกจิทางการ

เงนิหลายด้าน เช่น Wealth Management, 

Investment, Security, Blockchain, Invoice 

Financing และ Digital Lending 

“InnoHub คัดเลือกสตาร ์ตอัพที่มีความ

แข็งแกร่งและมีประสบการณ์มาระดับหน่ึง 

ฟินเทคสตาร์ตอัพ

จากหลายประเทศ 

เข้ามาทำาธุรกิจ

ในภูมิภาคนี้ ซึ่งไทย

ถือเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ 

รองจากสิงคโปร์
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ฟินเทคจะเข้ามาช่วยท�าให้ผู ้คนเข้าถึงเร่ือง

การเงินได้เร็วและง่ายขึ้น เช่น โดยปกติคนที่

ใช้บริการ Wealth Management ได้จะต้อง

เป็นคนมฐีานะ แต่เมือ่น�าฟินเทคเข้ามาใช้แล้ว 

จะท�าให้ต้นทุนในการให้บริการต�่าลงและคน

ทั่วไปก็สามารถใช้ช่องทางสมาร์ตโฟนเพื่อเข้า

ถงึบริการแนะน�าการลงทนุทีไ่ด้ผลตอบแทนสงู

กว่าการฝากเงินกับธนาคารได้เป็นต้น

 

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาเร่ืองการ 

เข้าถึงการบริการด้านการเงินของ Unbanked 

Populationได้ เช่น การโอน Digital Money 

หรือ E-Wallet จากไทยไปเมียนมาหรือไปใน 

พื้นที่ที่ไม่มีสาขาของธนาคาร ก็จะมี Agent 

Banking ซึง่เมือ่โอนเงนิไปแล้ว แม้จะไม่มสีาขา 

ของธนาคารก็สามารถเบิกเงินผ่านตัวแทน

ไม่ว่าจะเป็น ร้านโชว์ห่วย ร้านขายโทรศัพท ์

มือถือทีอ่าจท�าหน้าทีเ่ป็นสาขาธนาคารแทนได้ 

นอกจากน้ีถ้าจ�านวนผูใ้ช้ Mobile Banking และ 

Digital Money เพิม่มากข้ึนประกอบกบัร้านค้า 

ที่รับการใช้จ่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์

หรือดจิทิลัเพิม่มากยิง่ข้ึนกจ็ะท�าให้ Ecosystem 

ทั้งหมดดีข้ึน เพราะจะท�าให้การเข้าสู่สังคมที ่

อย่างไรก็ตาม กลุ่มประเทศอาเซียนมีเสน่ห์  

มีลักษณะเฉพาะของประชากรที่มีหลายภาษา 

หลายเช้ือชาตต่ิางจากกลุม่ตะวนัตก ฉะน้ันบริษทั

ใหญ่ที่จะเข้ามาครองตลาดทั้งหมด ค่อนข้าง 

ท�าได้ยาก จงึเป็นโอกาสให้กลุม่ธุรกิจท้องถิน่ทีม่ ี

ความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมที่ดีกว่า ดังเช่น 

กรณีของ Amazon อีคอมเมิร ์ชยักษ์ใหญ่ 

พยายามจะเข้ามาตีตลาดเอเซีย แต่ก็ยังท�าได้

ไม่มากเมือ่เทยีบกบั Lazada ซ่ึงมีความคุน้เคย 

กับตลาดเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 

 

ในฝั่งของประเทศ CLMV ก็เป็นตลาดเกิดใหม่

ทีต่ืน่ตวัมาก สงัเกตได้จากจ�านวนแอปพลเิคชัน

มากกว่า 100 รายการ ทีส่มคัรมาร่วมโครงการ 

InnoHub มีสตาร์ตอัพจากเวียดนาม กัมพูชา 

ด้วย โดยประเทศไทยถอืว่ามโีครงสร้างพืน้ฐาน 

ที่เอื้ออ�านวย แต่ระเบียบข้อบังคับยังต้อง

พัฒนาเพื่อดึงดูดกลุ่มสตาร์ตอัพเหล่าน้ันให้

มาท�าธุรกิจ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางฟินเทค

ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป 

 

“ฟินเทคอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะ ATM ก็ถือ

เป็นฟินเทค แต่ที่เริ่มเป็นกระแส เพราะดิจิทัล

จำานวนผู้ใช้ 

Mobile Banking และ 

Digital Money เพ่ิมมากข้ึน 

จะทำาให้การเข้าสู่สังคมที่ 

ไร้เงินสด (Cashless Society) 

เกิดขึ้นได้เร็ว

เทคโนโลยี มีการพัฒนาเร็วขึ้นมาก คนเข้าถึง

อนิเตอร์เน็ต สามารถท�าแอปพลเิคชันต่างๆ ได้

ท�าให้เกดินวตักรรมอย่างรวดเรว็ หากจะพดูถงึ 

ฟินเทคมี 2 ความหมายหลกัๆ ความหมายแรก 

คือ Financial Technology พวก Big Data, 

Artificial Intelligence (AI), Blockchain 

เป็นต้น และอาจหมายถงึกลุม่ธุรกจิสตาร์ตอพั 

ทีม่คีวามคดิริเร่ิมสร้าง น�านวตักรรมมาประยกุต์

ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจการเงิน”  
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ด้าน Wealth Management   
1. Bambu จากสงิคโปร์ - ธุรกจิทีช่่วยให้ลกูค้า 

วางแผนการออมเงินและลงทุนได้ง่ายและ 

ประหยัดมากกว่าเดิม ด้วยบริการ Digital 

Content ลูกค้าสามารถบริหารเงิน ด้วย

ประสิทธิภาพสูงข้ึน โปร่งใส ไม่มีค่าใช้จ่าย

แอบแฝง 

2. Bento  จากสงิคโปร์ - การใช้ระบบสมองกล 

ในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินด้าน  

offshore investment แก่บคุคลธรรมดา ธุรกจิ

ขนาดเล็กในลักษณะธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) 

แนะน�าการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า

3. Canopy จากสงิคโปร์ - Platform ทีร่วบรวม 

และรายงานสถานะการลงทุนส�าหรับ Wealth 

Manager และผู ้มีความมั่งคั่งสูง (HNWI) 

เพื่อให้สามารถทราบความมั่งคั่งแบบองค์รวม 

ทั้งยังช่วยในการ visualize และวิเคราะห์ past 

performance ของการลงทุนที่ผ่านมาได้

 

ด้าน Security 
4. Covr Security จากประเทศสวเีดน - บริการ

ด้านความปลอดภัยของข้อมูลบนโทรศัพท์มือ

ถือในรูปแบบของแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้งาน

สามารถบริหารจดัการการเข้าถงึข้อมลูส่วนตวั 

รวมถงึการส่งค�าสัง่ login และ transaction ได้

ตามที่ต้องการ 

 

ด้าน Block chain
5. Everex จากประเทศไทย - ใช้เทคโนโลยี 

Blockchain ในแอปพลิเคชันโอนเงินระหว่าง

ประเทศ e-wallet และระบบสัญญาอัจฉริยะ 

เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู ้ใช้งานในกลุ ่มประเทศ 

ก�าลังพัฒนาได้เข ้าถึงบริการทางการเงิน 

มากขึ้น

 

ด้าน Digital Lending
6. First Circle จากประเทศฟิลิปปินส์ -  

ให้บริการสินเช่ือแก่ SMEs ในประเทศก�าลัง

พัฒนาโดยร ่วมมือกับผู ้พัฒนา Platform  

ที่ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้

บริการผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกและ

รวดเร็ว โดยมีระบบการตรวจสอบข้อมูลที่

เชื่อถือได้ 

 

ด้าน Invoice Financing
7. Invoice interchange จากประเทศ

สิงคโปร์ - เพิ่มช่องทางใหม่ในการจัดหาเงิน

ทุนหมุนเวียนแก่ SMEs เพื่อให้ธุรกิจมีความ  

ยืดหยุ่นในการบริหารเงินสด โดยกลไกการ

พจิารณาซือ้/ขาย ใบแจ้งหน้ีผ่าน Marketplace 

หรือช่องทางออนไลน์

 

ด้าน Mutual Fund Investment
8. FundRadars จากประเทศไทย - บริการ

ให้ข้อมูลด้านการลงทุนในกองทุนรวมผ่าน

ทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเพื่อช่วยให้

ลูกค้าตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ

8 บริษัทสตาร์ตอัพดาวรุ่ง ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการ Bangkok Bank InnoHub เข้ารับการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากทั้งไทยและต่างประเทศ ครอบคลุม 6 ด้าน คือ Wealth Management, 
Security, Block chain, Digital Lending, Invoice Trading และ Mutual Fund Investment

ไร้เงินสด (Cashless Society) เกดิได้เร็วข้ึนและ 

สามารถท�าให้มีความเป็นอยู่มีความสะดวก

สบายขึ้น และความโปร่งใสก็จะมีมากขึ้นตาม 

ไปด้วย  

ทมี InnoHub ได้ย�า้ถงึการเปลีย่นแปลงของโลก

ในปัจจุบันว่า “เทคโนโลยีตอนน้ีเปลี่ยนแปลง

เร็วมาก เร็วจนน่าตกใจและสามารถท�าให้เกดิ 

Disruption ในหลายธุรกิจได้ ทางเราก็ต้อง

ปรับตวั เรียนรู้และเข้าใจเร่ืองของเทคโนโลยเีพือ่

น�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น รวมถึงต้องเรียนรู ้เ ร่ืองและใช้

ประโยชน์จากการร่วมมอืกบัฟินเทคสตาร์ตอพั

ด้วย เพราะเขามีเรื่องความคล่องตัว สามารถ 

Focus และพัฒนานวัตกรรมเฉพาะด้านได้

อย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีเราต้องดูแลลูกค้า

ของธนาคารด้วยเพราะการเปลี่ยนแปลงใน

ด้านเทคโนโลยีที่ท�าให้เกิดการ Disruption นั้น

เกิดกับหลายอุตสาหกรรมด้วยไม่ใช้เฉพาะ

กับสถาบันการเงิน เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์  

ทีเ่ร่ิมมีรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) เข้ามา 

อุตสาหกรรมที่ท�าช้ินส่วนบางอย่างก็อาจจะ

ต้องเลิกผลิตไป ผู้ประกอบการหลายรายก็จะ

ได้รับผลกระทบ หรืออุตสาหกรรมเหล็กต้อง

ศกึษาเร่ืองของวตัถดุบิและการผลติใหม่ๆ ทาง

ธนาคารกต้็องให้ค�าแนะน�ากบัลกูค้าเพือ่ให้เขา

ได้ปรับตวัและตดัสนิใจพฒันาธุรกจิของตนเอง

หรือลงทุนอย่างเหมาะสม ตามพันธกิจหลัก

ของธนาคารคือ “ปรับตัว เรียนรู้คู่แข่ง ช่วย

ลูกค้า เป็นเพื่อนคู่คิด เป็นมิตรคู่บ้าน” 
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จนี-เมียนมา เริม่ใช้ท่อส่งน�า้มันดิบ 771 กิโลเมตร
ความตกลงสร้างท่อส่งน�า้มนัดบิระหว่างสองประเทศเกิดข้ึนระหว่างการประชุมร่วมกันของ

ประธานาธิบด ีส ีจิน้ผงิ ของจนี กบัประธานาธบิด ีอ ูถิน่ จอ (U Htin Kyaw) ของเมยีนมา 

เพื่อเชื่อมท่อส่งน�้ามันดิบระหว่าง Made Island ในรัฐยะไข่ทางตะวันตกกับเมืองคุนหมิง 

ตอนใต้ของจนี เงนิลงทนุโดยกลุม่บริษทัน�า้มนัและก๊าซธรรมชาติแห่งชาตจินีร่วมกับบริษทั

น�า้มนัและก๊าซธรรมชาตขิองเมยีนมา ระยะทาง 771 กโิลเมตร โดยจะส่งน�า้มนัได้ 22 ล้านตัน  

ต่อปี และเมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา เรือบรรทุกน�้ามันดิบ  

140,000 ตัน เทียบท่าที่ Made Island ส่งสัญญาณว่าโครงการ 

เร่ิมใช้งานแล้ว และเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญของความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกจิเอเซยีใต้ รองรับโครงสร้างพืน้ฐานระหว่างจนีกบัอาเซยีน 

โดยจนียงัวางแผนสร้างท่าเรือน�า้มนัดบิระดบั 3 แสนตนัอกีแห่งหน่ึงด้วย

ที่มา : Bloomberg และ Eleven Myanmar

เมียนมาลงทุนสามแสนล้านปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบ
รัฐบาลเมยีนมาภายใต้การน�าของนางออง ซาน ซจู ีหวัหน้าพรรคสนันิบาต

แห่งชาตเิพือ่ประชาธิปไตย (NLD) เตรียมผลกัดนันโยบายการปฏรูิปการ

ศกึษาของประเทศ ซึง่ถกูละเลยมานานในช่วงการปกครองโดยรัฐบาลทหาร

ในทศวรรษทีผ่่านมา โดยแผนยทุธศาสตร์แห่งชาตด้ิานการศกึษา มกีรอบ

เวลายาวไปจนถึงปี ค.ศ. 2021 ปรับปรุงการเรียนการสอนและให้ความ

ส�าคญัต่อคนทกุกลุม่ในสงัคม ตัง้แต่ช้ันอนบุาลไปจนถึงมหาวิทยาลยั มี

การเพิม่จ�านวนปีส�าหรับการศกึษาพืน้ฐานอกีสองปีเป็นทัง้หมด 13 ปี และ

จะมีการใช้หลกัสตูรใหม่ รวมถงึห้องเรียนทีมุ่่งเน้นการตอบโต้ปฏิสมัพนัธ์ 

ไม่ใช่การศึกษาแบบท่องจ�าอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายเห็นว่า

ในทางปฏิบัติจะเผชิญกับอุปสรรคด้านค่าใช้จ่ายที่สูงกรอบเวลา 5 ปี 

ประมาณ 350,000 ล้านบาท

ที่มาข่าวและภาพประกอบ : VOA, 19 เม.ย. 60

อินโดนีเซียวางบิล Google 
เก็บภาษีย้อนหลัง 
อนิโดนีเซยีบรรลุข้อตกลง

เกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษี

กับ google ส�าหรับปี

ภาษี 2559 หลังเจรจา

ร่วมกันนานหลายเดอืน

พบว่า Google ไม่ได้จ่าย

เงนิภาษใีห้กับอนิโดนีเซยีมากพอ แม้ว่าจะสามารถท�าเงนิจากอนิโดนีเซยีได้

มหาศาลต่อปีแต่กลบัเสยีเงนิภาษน้ีอยมาก

นางศรี มลุยานี อนิทราวต ี(Sri Mulyani Indrawati) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลงัของอนิโดนีเซยี เปิดเผยว่ารายได้ส่วนใหญ่ของ Google ในอนิโดนเีซยี

ถกูแสดงไว้ในนามส�านักงานใหญ่ในเอเชียแปซฟิิกทีป่ระเทศสงิคโปร์ 

เบือ้งต้นมกีารประเมนิว่ารายได้จากการโฆษณาทัง้หมดส�าหรับอตุสาหกรรม

น้ีในอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ 830 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้ง Google 

และ Facebook โดยครองสดัส่วนประมาณร้อยละ 70 ของรายได้ทัง้หมด

ทีม่าข่าวและภาพประกอบ : The Business Times, 16 ม.ิย. 60

ชาวเวียดนาม เห่อโลว์คอสต์ เลกิใช้รถไฟ
โรงงานรถไฟ Gia Lam ในกรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม สร้างข้ึนโดยฝร่ังเศสในสมยั

สงครามโลกใกล้จะถกูเลกิใช้งาน หลงัจากชนช้ันกลางของประเทศในฐานะผูโ้ดยสารที่

มอี�านาจในการจบัจ่ายมากขึน้ เร่ิมใช้การเดนิทางด้วยเคร่ืองบนิโลว์คอสต์ทีร่วดเร็วและ

ราคาถกู

 

จากสถติใินปี 2558 พบว่าชาวเวยีดนามเดนิทางด้วยเคร่ืองบนิกว่า 31 ล้านคน มากกว่า

ตวัเลขในปี 2553 ถงึ 2 เท่า ขณะทีร่ถไฟมผีูใ้ช้งานคงทีท่ี ่11 ล้านคนเป็นเวลา 5 ปี  Nguyen 

Anh Tuan ตวัแทนสหภาพแรงงานในเวยีดนาม เผยว่าหากการเดนิทางด้วยรถไฟไม่มกีาร

พฒันาและไร้การสนับสนุนจากภาครัฐกไ็ม่มทีางฟ้ืนตวัได้ ขณะทีส่มาชิกสภานิตบิญัญติั

เรียกร้องให้มกีารลงทนุจากภาคเอกชน 

ที่มาข่าวและภาพประกอบ : AFP, 8 มิ.ย. 60
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ยอดส่งออกมาเลเซีย 
สินค้าภาคเกษตรน�าโด่ง
กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอตุสาหกรรมของมาเลเซยี เผยว่ายอดส่งออก 

ของมาเลเซียตัวเลขล่าสุดในเดือนเมษายน พุ่งข้ึนร้อยละ 20.6 จ�านวน 7.397  

หมืน่ล้านริงกติ หรือประมาณ 1.733 หมืน่ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมือ่เทยีบเป็นรายปี 

ยอดส่งออกของมาเลเซยีปรับตวัข้ึนในอตัราเลข 2 หลกัเป็นเดอืนที ่5 ตดิต่อกนั 

นับตัง้แต่เดอืนธันวาคมปีทีแ่ล้ว เพราะได้แรงหนุนจากยอดส่งออกผลติภัณฑ์ใน 

ภาคการผลติ เหมอืงและเกษตรกรรมทีข่ยายตวัข้ึนอย่างแข็งแกร่ง

ขณะที่มูลค่าการค้าทั้งหมดในเดือนเมษายนเพิ่มข้ึนร้อยละร้อยละ 22.5  

เมือ่เทยีบรายปี จ�านวน 1.3918 แสนล้านริงกติ โดยปัจจยัหนนุจากการขยายความ

สมัพนัธ์ทางการค้ากบัประเทศในกลุม่อาเซยีน รวมถงึจนี ญีปุ่น่ อนิเดยี สหภาพยโุรป 

และสหรัฐอเมริกา  

ทีม่าข่าวและภาพประกอบ : The Star, 5 ม.ิย. 60

สปป. ลาว ขึ้นแท่น 
Battery of South East Asia
ธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank) เผยว่า เศรษฐกจิ สปป.ลาว 

จะขยายตัวในอตัราร้อยละ 6.9 ในปีน้ี และเร่งเคร่ืองเป็นร้อยละ 7 ปีหน้า โดยมปัีจจยั

หนนุเศรษฐกจิมาจากอตุสาหกรรมผลติไฟฟ้าพลงัน�า้ เหมอืงทองแดง เงนิและทอง

ซึง่ทีผ่่านมา สปป.ลาว มคีวามมุง่หวงัทีจ่ะเป็นแหล่งผลติพลงังานของภมูภิาคหรือ 

“Battery of South East Asia”

 

ขณะน้ีมีโครงการเข่ือนผลิตไฟฟ้าพลังน�้า 10 แห่ง และมีอีก 3 โครงการที่อยู่ใน  

ข้ันตอนเสนอรายละเอยีด แม้ว่าจะมเีสยีงคดัค้านจากนักอนุรักษ์ธรรมชาตทิีเ่ป็นห่วง

ความสมบรูณ์ของพนัธ์ุปลาในแม่น�า้โขงก็ตาม นอกจากน้ี สปป.ลาว ยงัมอีตุสาหกรรม

ท่องเทีย่วทีน่�ารายได้กว่า 720 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เข้าประเทศ และทางการได้ลงทนุ

ขยายสนามบนิแห่งชาตใินโครงการมลูค่า 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อกีด้วย โดยประเทศ

ผูล้งทนุรายใหญ่ทีส่ดุของสปป.ลาวคอืจนีมลูค่า 6,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน 760 

โครงการ ตามมาด้วย ไทย เวยีดนามและมาเลเซยีตามล�าดบั

ที่มาข่าวและภาพประกอบ : VOA, 13 เม.ย. 60

ยอดส่งออกข้าวกัมพูชา 4 เดอืนแรก
สองแสนตนัพุ่ง
ส�านักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพชูา เปิดเผยตวัเลขส่งออกข้าวสารในช่วง 

4 เดอืนแรกของปี 2560 อยูท่ี ่212,394 ตนั เพิม่ข้ึนร้อยละ 5 จากช่วงเวลาเดยีวกัน 

ในปีที่แล้ว โดยกัมพูชาได้ส่งออกข้าวไปยัง 55 ประเทศทั่วโลก มีผู ้น�าเข้า 

รายส�าคญัได้แก่จีน ฝร่ังเศส และโปแลนด์ โดยจนีน�าเข้าข้าวจากกัมพชูาในช่วงเดอืน  

ม.ค.-เม.ย.จ�านวน 81,432 ตัน ขณะทีฝ่ร่ังเศสน�าเข้าข้าว 27,848 ตัน และโปแลนด์

น�าเข้า 16,703 ตนั

 

สมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว  

หลงัจากทีเ่ดนิทางกลบัจากการเยอืนประเทศจนีเป็นเวลา 4 วนั ว่าจนีตกลงทีจ่ะเพิม่

การน�าเข้าข้าวสารจากกมัพชูาเป็น 300,000 ตนัในปี 2561 จากระดบัของปี 2560  

ที ่200,000 ตนัอกีด้วย

ที่มาข่าวและภาพประกอบ : World-grain.com, 19 พ.ค. 60

ที่มาข่าวและภาพประกอบ : Xinhua, 19 พ.ค. 60

World Bank คาดเศรษฐกิจฟิลปิปินส์
ขยายตวัถงึร้อยละ 6.9
ธนาคารโลก (World Bank) ออกรายงานคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์

จะขยายตัวมากที่สุดในบรรดาประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกที่ระดับร้อยละ 6.9 

ทั้งในปีน้ีและขยายต่อเน่ืองในปีหน้า ส่วนในปี 2562 คาดว่าจะเศรษฐกิจ 

จะขยายตวัทีร่ะดบัร้อยละ 6.8 อนัเน่ืองมาจากโครงการสาธารณูปโภคซึง่จะช่วย

กระตุน้กจิกรรมทางธุรกจิ เพิม่การจ้างงาน กระตุน้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและ 

ลดความยากจน ธนาคารโลกระบดุ้วยว่า อตัราความยากจนของฟิลปิปินส์ปรับตัว

ลดลงสูร่ะดบัร้อยละ 21.6 ในปี 2558 จากระดบัร้อยละ 25.2 ในปี 2555 จากการ 

เพิม่ข้ึนของการจ้างงาน ตวัเลขเงินเฟ้อในระดบัต�า่และรายได้เฉลีย่ฟ้ืนตวัข้ึน

ทีม่าข่าวและภาพประกอบ : The Philstar, 12 เม.ย. 60
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เนื่องด้วยจ�านวนประชากรที่มีมากกว่า 250 ล้านคน 
ประกอบกับชนชั้นกลางที่มีมากขึ้น และส่วนใหญ่อยู่
ในวัยหนุ่มสาวที่มีการจับจ่ายใช้สอยมาก จึงไม่น่า
แปลกหากว่าอินโดนีเซียจะขึ้นแท่นตลาดค้าปลีกใหญ่
ทีส่ดุของอาเซยีนและกลายเป็นประเทศทีน่กัลงทนุต่าง 
เลง็เหน็โอกาสการค้า ตัวเลขมลูค่าตลาดสนิค้าอปุโภค
บริโภคในปี 2559 เติบโตสูงถึง 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐ (1.03 ล้านล้านบาท) 

นีลเส็น (อินโดนีเซีย) หน่ึงในบริษัทช้ันน�าของโลกด้านการวิจัยการตลาด 

ข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลของผู้บริโภค ประเมินว่าในปี 2560 นี้ มูลค่าตลาด

สินค้าอุปโภคบริโภคจะพุ่งข้ึนอีกร้อยละ 10 เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลที่

เน้นการพฒันาเศรษฐกจิมหภาคให้แขง็แกร่ง และทีส่�าคญัคอืธรุกจิค้าปลกีที่

เติบโตอย่างมาก จะเหน็ว่าทัง้ร้านค้าปลกีท้องถิน่และโมเดร์ินเทรดขยายธุรกิจ

ไปแถบจะทกุหวัระแหง ไม่ว่าจะแทรกอยูต่ามย่านชุมชนเมอืงและขยายไปยงั

ต่างจังหวัด เพื่อจะรองรับลูกค้าที่มีก�าลังซื้อมากขึ้น  

ไม่เพียงแต่จะเป็นตลาดที่นักธุรกิจต้องการเข้าไปเจาะฐานผู้บริโภคแล้ว 

อินโดนีเซียภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีโจโค วิโดโด หรือ โจโควี 

มุ่งมั่นจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีความแข็งแกร่ง ยั่งยืน และ 

ก้าวสู่การเป็นฐานการลงทุนที่ส�าคัญของอาเซียน 

   

อินโดนีเซีย 
อนาคตยักษ์เศรษฐกิจแห่งอาเซียน

AEC FLAGSHIP
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“แม้อินโดนีเซียจะยังมีป ัจจัย
ความเสี่ยงด ้ านการลงทุน  
ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธาณูปโภค  
ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้ง 
เก่ียวกับศาสนาและชาติพันธุ ์ 
รวมถึงพลังงานไฟฟ้า แต่ก็มี
ความน่าสนใจท่ีจะเข้าไปลงทุน 
ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลพยายาม
ที่จะแก้ ไขกฏระเบียบต่างๆ เพ่ือ
อ�านวยความสะดวกให ้ กับ 
นักลงทุน และเมื่อมองไปยัง
อนาคต อินโดนีเซียก�าลังจะ 
ก้าวเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจ
ของอาเซียน”

นายชลิต เตชัสอนันต์ 
SVP และผู้จัดการทั่วไป

สาขาจาการ์ตา 
ประเทศอินโดนีเซีย

ผู ้จัดการทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ สาขาจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  

กล่าวเสริมว่าแม้อินโดนีเซียจะมีโอกาสในการลงทุนมาก แต่ภาคเอกชนยัง

ลังเลที่จะเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมบางด้าน เช่น ด้านพัฒนาโรงถลุงแร่ใน

ประเทศ เน่ืองจากรัฐบาลได้ออกระเบยีบแก้ไขมาแล้ว 4 คร้ัง นับต้ังแต่ปี 2552 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้ 

กฎระเบียบของอินโดนีเซียอย่างชัดเจน โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ออก

ระเบียบที่ 1/2560 เพื่อขยายระยะเวลาการอนุโลมให้มีการส่งออกสินแร่

บางชนิดที่ยังไม่ผ่านการถลุงและอนุโลมสินแร่เพิ่มเติม ได้แก่ นิกเกิล และ

บอกไซต์ เป็นเวลา 5 ปี นอกจากน้ีค่าเงินของอนิโดนีเซยียงัคงมคีวามผนัผวน

อยู่มาก เน่ืองจากการส่งออกของประเทศน้อยกว่าการน�าเข้า ทั้งยังมีปัจจัย

ความเสี่ยงด้านการลงทุนจากปัญหาการคอร์รัปชัน ระบบสาธารณูปโภค 

ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้งเกี่ยวกับศาสนาและชาติพันธุ์และพลังงานไฟฟ้า

 

อย่างไรก็ตามจากปัจจัยบวกหลายด้านก็ท�าให้นักลงทุนต่างชาติไม่สามารถ

ที่จะมองข้ามอินโดนีเซียไปได้ และสิ่งหน่ึงที่สะท้อนว่ารัฐบาลอินโดนีเซีย 

เดินทางถูกทางน้ัน คือเมื่อต้นปีน้ีสถาบันจัดอันดับสแตนดาร์ดแอนด์พัวส์

ได้ปรับเพิ่มเรตติ้งของอินโดนีเซียจาก BB+ เป็น BBB- หรือระดับที่น่าลงทุน  

ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ วาง

โครงสร้างพืน้ฐาน พฒันาระบบการขนส่ง รวมถงึการแก้ไขกฏระเบยีบต่างๆ 

เพื่อให้นักลงทุนได้รับความสะดวกมากขึ้นกว่าแต่ก่อน 

อินโดนีเซียต้ังความหวังในแผนพัฒนาประเทศถึงปี 2573 หรือในอีก 12 ปี

ข้างหน้าว่าจะเป็นประเทศทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของโลก จาก

ปัจจุบันอยู่ในอันดับ 16 

นายชลิต เตชัสอนันต์, SVP และผู้จัดการทั่วไปสาขาจาการ์ตา ประเทศ

อนิโดนีเซยี ระบวุ่าประธานาธิบดโีจโคว ีวางแผนพฒันาประเทศระยะยาวใน 

6 เร่ืองหลกั คอื 1) การเช่ือมโยงทางทะเล 2) การขนส่ง ระบบราง 3) การ

ปรับปรุงไฟฟ้า  4) ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 5) การพฒันาระบบชลประทาน 

และ 6) การท่องเทีย่ว นอกจากน้ียงัมีแผนการพฒันาโครงสร้างรายได้ ควบคมุ

ค่าใช้จ่ายของประเทศและยกระดบัจ�านวนประชากรทีอ่ยูใ่นช้ันของการบริโภค 

จาก 45 ล้านคน เพิม่เป็น 135 ล้านคน รวมถงึเพิม่แรงงานทกัษะ 55 ล้านคน 

เป็น 113 ล้านคน

 

นายชลติ ยงัระบวุ่ารัฐบาลยงัได้การออกมาตรการต่างๆ เพือ่ดงึดดูนักลงทนุ

ซึ่งเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ที่ส�าคัญเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย โดยเมื่อ

ปีที่แล้วรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการขอใบ

อนุญาตการลงทุนในประเทศโดยใช้เวลาเพียง 3 ช่ัวโมงเท่านั้น ส่วนในปี 

2560 นี้ กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติได้ออกมาตรการช่วยให้

ข้ันตอนการขอใบอนุญาตการลงทนุยุง่ยากน้อยลง โดยเร่ิมจากกลุ่มน�า้มนัและ

ก๊าซด้วยการลดจ�านวนใบอนุญาต อีกทั้งยังปรับปรุงการให้บริการการขอใบ

อนุญาตการลงทุนให้มีความรวดเร็วยิ่งข้ึนด้วย โดยปัจจุบันประเทศสิงคโปร์

เป็นประเทศผู้ลงทุนอันดับ 1 ของอินโดนีเซีย

 

นอกจากการลดข้ันตอนการขอใบอนุญาตแล้ว รัฐบาลอินโดนีเซียยังมุ่งให้

ความส�าคญักับโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ส่งเสริมการลงทนุ ไม่ว่า

จะเป็นถนน ท่าเรือ ด่านชายแดน สนามบิน และโครงการด้านพลังงาน รวม

ทัง้หมด 225 โครงการ ซึง่นบัเป็นโครงการกลยทุธ์แห่งชาตขิองอนิโดนเีซยีซึง่

กระจายไปยงัโซนเศรษฐกิจส�าคญัๆ ของประเทศ ทัง้ทีเ่กาะชวา เกาะสมุาตรา 

เกาะสลุาเวส ีเกาะกาลมินัตนั เกาะบาหล ีและนุสาเต็งการา และเกาะปาปัว

ธนาคารกรุงเทพ สาขาจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

รายได้ขั้นต�่าเพิ่ม

ว่างงานลดลง

ดัชนีความเชื่อมั่นสูง

เงินเฟ้อชะลอตัว

ค่าเงินมีเสถียรภาพ

ดอกเบี้ยต�่า

ปัจจัยกระตุ้นการบริโภคอินโดนีเซีย
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นับเป็นวิสยัทศัน์ของรัฐบาลของไทยและเข็มทศิ

การลงทุน ที่มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีที่สุด

และทนัสมยัทีส่ดุในภมูภิาคอาเซยีน เปิดประตู

ไปสู ่CLMV พร้อมเช่ือมโยงกบัมหาอ�านาจทาง

เศรษฐกิจใหม่อย่างจีนและอินเดีย  

EEC เป็นการต่อยอด “อีสเทิร์นซีบอร์ด” ซึ่ง 

ขับเคลื่อนมาถึง 30 ปีแล้ว และส่งผลให ้

คร้ังหน่ึงประเทศไทยคือยุคโชติช่วงชัชวาลย์  

จนได ้ รับฉายาเสือเศรษฐกิจตัวใหม ่และ

กลายเป็นฐานการผลิตปิโตรเคมี ยานยนต์ 

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

EEC 
ด้วยศักยภาพและความพร้อมด้านโครงสร้าง

พื้นฐานครอบคลุมทั้งสนามบิน มอเตอร์เวย์ 

ท่าเรือน�า้ลกึและรถไฟฟ้าความเร็วสงู ประเมนิว่า

ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จะมกีารลงทนุ

ของภาครัฐและเอกชนกว่า 1.5 ล้านล้านบาท 

โครงการส�าคญัๆ อาท ิรถไฟความเร็วสงูเส้นทาง 

กรุงเทพฯ-ระยอง การพัฒนาขยายท่าเรือ

แหลมฉบัง เฟส 3 และการพัฒนาสนามบิน 

อู่ตะเภา รองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 30 ล้าน

คนต่อปี ก้าวสูเ่มอืงการบนิภาคตะวนัออกและ

โครงข่ายถนนทุกรูปแบบอีก 101 โครงการ

สายตาของนักลงทุนทั่วโลกขณะนี้ ก�าลังโฟกัสไปที่ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”  
(Eastern Economic Corridor Development : EEC) โปรเจกต์ใหญ่ครอบคลมุพืน้ทีใ่น 3 จงัหวดั คือ ฉะเชงิเทรา 
ชลบุรี ระยอง

ทั้งหมดล้วน ผนึก ผสาน และจะยกระดับให ้

EEC เป็นศนูย์กลางการลงทนุระดบัเวิลด์คลาส

แห่งเอเชีย ที่ได้รับการ “ปักหมุด” ในแผนที่

ทางเศรษฐกิจของนักลงทุนทั่วทุกมุมโลก

เหนือกว่าศักยภาพที่เป็น “จุดแข็ง” ของ EEC 

แล้ว รัฐบาลได้เสริม “จุดขาย” ด้วยนโยบาย

เพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดการลงทุนโดย

เฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ขยาย

มาตรการยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบคุคล จากเดมิ 

8 ปี เป็น 15 ปี เว้นอากรน�าเข้าเคร่ืองจักร 

วัตถุดิบ สิทธิในการถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดิน/

Policy WATCH

ยุทธศาสตร์ใหม่
อัพเกรดประเทศไทย
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มาตรการดึงดูดการลงทุน ดังน้ันประเทศ 

ผูใ้ห้เงือ่นไขทีด่กีว่า สร้างบรรยากาศทีส่่งเสริม

ธุรกิจมากกว่า ย่อมมีความน่าสนใจ 

 

“สิ่งเหล่าน้ีเป็นเร่ืองที่ รัฐบาลต้องท�า เพื่อ 

รองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันใน

อนาคต”

  

อุตสาหกรรมใหม่ใน EEC ที่มุ่งใช้นวัตกรรมขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10 ประเภท

ด้วยวิสัยทัศน์และศักยภาพของ EEC ท�าให ้

มีเอกชนรายใหญ่วางแผนที่จะเข้ามาลงทุน

แล้ว อาท ิกลุม่ธุรกจิการบนิยกัษ์ใหญ่ข้ามชาติ

อย่างแอร์บัสและโบอิ้ง กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ 

บริษัทหัวเว่ย ที่สนใจลงทุนศูนย์วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือบริษัท 

อาลีบาบา โดย แจ็ค หม่า พร้อมวางระบบ 

 

อ-ีคอมเมร์ิชและจดัตัง้ศูนย์กระจายสนิค้าไปยงั

ภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น

 

ความส�าเร็จในช่วงเร่ิมต้นปพูรมท�าให้ EEC เป็น 

นโยบายทีท่กุฝ่ายต้องฉาย “สปอตไลต์” ทอดมอง

อย่างไม่คลาดสายตา เพราะน่ีคือกุญแจดอก

ส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิไทยทศวรรษใหม่

อสังหาริมทรัพย์เป็นเวลา 50 ปี และสามารถ

ต่ออายุได้อีก 49 ปี 

รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์การตั้งส�านักงาน

ภูมิภาคและจัดต้ังศูนย์อ�านวยความสะดวก

ในการอนุมัติอนุญาตต่างๆ และการออกใบ 

อนุญาตท�างานส�าห รับนักลงทุนรวมถึ ง 

ผูเ้ช่ียวชาญนาน 5 ปี โดยสทิธิประโยชน์เหล่าน้ี 

อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ

นโยบายพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก

ในมุมมองของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ ์  

รองนายกรัฐมนตรี คาดหวังมากว่า EEC จะ

เป็นเคร่ืองจักรตัวใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ยคุ 4.0 ขับเคลือ่นการลงทนุภาครัฐและเอกชน

ให้ก้าวข้ามข้อจ�ากัดของการเติบโตในอนาคต

ดร.สมคิด มองว่าอุตสาหกรรมบางประเภท

ประเทศไทยอาจไม่สามารถแข่งขันได้ เพราะ

ต้องอาศัยพึ่งพาแรงงานเข้มข้นและค่าแรงที่

ต�่า แต่เราสามารถขยับไปสู่อุตสาหกรรมที่มี

มูลค่าสูงกว่า 

 

แน่นอนว่า สถานการณ์ขณะน้ีทุกประเทศ

โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV และอาเซียนต่างออก

การแพทย์ครบวงจร

หุ่นยนต์

การบินและโลจิสติกส์

ดิจิทัล

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

New 
      S-Curve

ยานยนต์สมัยใหม่

อิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ

การแปรรูปอาหาร

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

First 
 S-Curve
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 Teak Villa 
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
สัญชาติเมียนมา  

เล็งขยายตลาดต่างประเทศ

หลายเมืองในประเทศเมียนมาเติบโตขึ้น 
อย่างรวดเร็ว จากการที่นักลงทุนต่างชาติ
ที่หลั่งไหลเข้ามาท�าการค้าการลงทุนและ
รัฐบาลก็พยายามเร่งยกระดับเศรษฐกิจ 
ให้ทัดเทียมประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน  บรรยากาศของความ
เติบโตทางเศรษฐกิจท�าให้อุตสาหกรรมต่างๆ ใน
เมียนมาเติบโตอย่างคึกคักเช่นกัน ซึ่งรวมไปถึง 
“ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์” ที่เร่งผลิตชิ้นงานป้อนให้กับ
โรงแรม และอะพาร์ตเมนต์

Biz SHARING
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คุณ “สิ ตู จอว์” (U Si Thu Kyaw) เจ้าของบริษัท 

“Teak Villa” นักธุรกิจท้องถิ่นที่ด�าเนินธุรกิจรับ

ออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักมาตั้งแต่

ปี 2538 โดยมทีัง้ทีอ่อกแบบเองและผลติตามความ

ต้องการของลูกค้า โชว์รูมของเขาต้ังอยู่ใจกลาง

กรุงย่างกุ ้งซึ่งออกแบบได้อย่างสวยงามพร้อม

กันน้ีก็ยังมีสินค้าหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ

เลอืกชม อาท ิเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับใช้ภายนอกและ

ภายใน ไม่ว่าจะประตู หน้าต่างและชุดห้องครัว

 

คุณ สิ ตู จอว์ ให้ความใส่ใจในความต้องการ

ของลกูค้า ท�าให้ชิน้งานมีความปราณีตและค�านงึ

ถึงประโยชน์ใช้งาน ในขณะเดียวกันดีไซน์ก็ต้อง 

ทนัสมยัด้วย เขาจงึได้น�าดไีซน์ของฝ่ังยโุรปมาผสม

ผสานให้เข้ากับความเป็นเมียนมาเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของคนในพื้นที่และชาวต่างชาติที่

เข้ามาอาศยัและท�าธุรกิจในเมียนมาเพิม่ข้ึน ดงัน้ัน

เฟอร์นิเจอร์และสนิค้าแต่ละช้ินของ Teak Villa แม้

จะเรียบง่ายแต่กแ็ฝงความทนัสมัย และใช้งานได้

จริง โดยลกูค้าทีเ่ข้ามาเลอืกซือ้สนิค้าภายในโชว์รูม

ของ “Teak Villa” ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเทีย่ว มีทัง้

ชาวอเมริกัน ไทย อนิเดยี ส่วนลกูค้าทีส่ัง่ซือ้สนิค้า

เป็นจ�านวนมากๆ จะเป็นกลุม่สถานทตูและโรงแรม

ไม้สักที่ “Teak Villa” น�ามาใช้ทั้งหมดผ่านการ

รับรองด้านสิง่แวดล้อม โดยดไีซน์เนอร์จะออกแบบ

ช้ินงานจากคอมพิวเตอร์ แล้วส่งไปผลิตด้วย

เคร่ืองจกัรอนัทนัสมยัทีน่�าเข้ามาจากยโุรป ท�าให้

ได้เฟอร์นิเจอร์ทีไ่ด้มาตรฐานและรวดเร็วซึง่นอกจาก

คณุ ส ิต ูจอว์ จะให้ความส�าคญักบัการผลติชิน้งาน

แต่ละช้ินให้มีคุณภาพแล้วก็ยังให้ความส�าคัญกับ

การใช้ประโยชน์สงูสดุจากไม้ทกุส่วนอกีด้วย โดย

เพราะกฎหมายทีเ่ข้มงวดในการส่งออกไม้ รวมถงึ

ภาษีต่างๆ ที่จัดเก็บกับผู้ประกอบการธุรกิจการ 

ท�าไม้ ท�าให้ประเทศทีม่ทีรัพยากรไม้ทีส่มบรูณ์อย่าง 

เมยีนมา มรีายได้จากอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์น้อย

มากเมือ่เทยีบกับประเทศเพือ่นบ้านอย่างเวียดนาม

ทีม่รีายได้จากการส่งออกเฟอร์นิเจอร์มากทีส่ดุใน

อาเซยีนโดยมมีลูค่าการส่งออกในปี 2558 มากถงึ

เกอืบ 2 แสน 5 หมืน่ล้านบาท ตามมาด้วยมาเลเซีย 

อินโดนีเซียและไทย ในขณะที่เมียนมามีมูลค่า 

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม่ถึง 6 พนัล้านบาท   

แต่ปัจจบุนัรัฐบาลก�าลงัปรับเปลีย่นและผ่อนคลาย

กฎระเบยีบมากข้ึน โดยจะลดการจดัเก็บภาษจีาก

ธุรกจิการท�าไม้ ไม่ว่าจะเป็นภาษรีายได้ ภาษกีารค้า 

ภาษีศลุกากร เพือ่ให้การท�าธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองและใช้

ประโยชน์จากไม้ รวมถงึอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

สามารถเติบโตและท�ารายได้ให้กับประเทศ 

ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมไม้ที่ซบเซามาช่วงระยะ

เวลาหน่ึง แต่การพฒันาทกัษะงานไม้ของเมยีนมา

ก็ชะงักด้วย ขณะน้ีรัฐบาลและหน่วยงานสมาคม

ต่างๆ พยายามที่จะฝึกฝนแรงงานข้ึนมาเพื่อ

รองรับตลาดที่ก�าลังเติบโต รวมถึงการน�าเข้า

เครือ่งจกัรและเทคโนโลยเีพือ่พฒันาอตุสาหกรรม

ไม้ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

ความเปลี่ยนแปลงเหล ่าน้ีจะก�าลังพลิกฟ ื ้น

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้ของเมียนมาใน

อนาคตอันใกล้นี้...

เรียบเรียงจาก: รายการ Idea Can Do สนับสนนุ

โดยธนาคารกรุงเทพ ออกอากาศในประเทศเมียนมา 

“ในฐานะนักธุรกิจท้องถิ่น 
ผมมองว่าเศรษฐกิจของ
เมียนมาเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และชือ่เสยีงของไม้สกัเมยีนมา 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก
ก็น่าจะช่วยส่งเสริมให้การ
ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของ
เมียนมาขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับตอนนี้งาน
ออกแบบและกระบวนการ
ผลิตของเราก็มีความทันสมัย
และได้รับการยอมรับ
ทั่วโลกแล้ว เราจึงเชื่อมั่นว่า
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของเราจะ
เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วย”

เศษไม้ทีเ่หลือจากการท�าเฟอร์นิเจอร์จะถูกน�าไปใช้

หรือน�าไปเสริมในกระบวนการผลติสนิค้าอืน่ๆ เช่น

ท�าเป็นไม้รองพืน้หรือ finger joint 

กิจการเฟอร์นิเจอร์ที่ก�าลังเติบโตได้ดี ท�าให้คุณ  

สิ ตู จอว์ ต้ังเป้าที่จะขยายการส่งออกเพิ่มข้ึน 

โดยเช่ือมั่นลูกค้าต่างชาติจะช่ืนชอบในคุณภาพ

ไม้ที่ปลูกในเมียนมา  

อุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับไม้ในเมียนมาซบเซา 

อยู ่ในช่วงหน่ึงก่อนที่เมียนมาจะเปิดประเทศ 
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(1 ม.ิย. 60) นายชาญศกัดิ ์เฟ่ืองฟ ูกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

(ที ่3 จากขวา) นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 

(ที่ 2 จากขวา) นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู ้ช ่วย 

ผู ้ จัดการใหญ ่ (ที่  2 จากซ ้าย) และนายสุวัช ชัย 

ทรงวานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) (ซ้ายสุด) ธนาคารกรุงเทพ 

จ�ากัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับ ดร.วิรไท สันติประภพ  

ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย และดร.คณิศ แสงสพุรรณ 

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในโอกาสให้

เกียรติเยี่ยมบูธของธนาคารกรุงเทพและบรรยายในหัวข้อ 

“Eastern Economic Corridor Development and  

Implications on the GMS” ในงานประชุม Greater 

Mekong Investment Forum ซึง่จดัโดยนิตยสารเศรษฐกจิ 

การเงินช้ันน�า “Euromoney” จากประเทศอังกฤษ ทั้งน้ี 

ธนาคารกรุงเทพมีเครือข่ายกว่า 32 แห่งในต่างประเทศ 

ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในประเทศจีนและอาเซียนจึงมีความเข้าใจ

และพร้อมสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศใน

กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

(30 พ.ค. 60) นายชาติศิ ริ โสภณพนิช กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์  

รองผู้จัดการใหญ่ และผู้อ�านวยการหลักสูตรผู้น�านกัธรุกจิ

แห่งอาเซยีน (AEC Business Leader) (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ 

จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายวรทัศน์ ตันติมงคลสุข 

เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท โลจิสติกส์ วัน จ�ากัด (ที่ 2 จากขวา) ร่วมมอบ

รางวลัแผนงานธุรกจิยอดเยีย่มแก่กลุม่ HACO ทีน่�าเสนอ

แผนการท�าธุรกิจอุปกรณ์เต้ารับ-เต้าเสียบ (Electronic 

appliances) ในประเทศกัมพูชา โดยแผนธุรกิจมีแนวคิด

ที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการด�าเนินธุรกิจจริงและ

ยังมีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ หลักสูตร AEC Business 

Leader เป็นหลกัสตูรอบรมนักธุรกจิทีต้่องการขยายการค้า 

การลงทุนไปยังประเทศอาเซียนและเตรียมความพร้อม

ให้สามารถก้าวสู่สนามการค้า AEC และเป็นนักธุรกิจ 

ตัวจริงแห่งภูมิภาคอาเซียน

ธนาคารกรุงเทพสนับสนุนงาน 
Greater Mekong Investment Forum

กลุ่ม “HACO” คว้าแผนงานธุรกิจยอดเยี่ยมภายใต้หลักสูตร 
AEC Business Leader รุ่นที่ 2

BBL CONNECT
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(25 พ.ค. 60) นายพีริยเทพ หอมหวล ผู้จัดการสาขา

ลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ธนาคารกรุงเทพ 

จ�ากัด (มหาชน) (กลาง) เป็นตัวแทนธนาคารรับมอบ

รางวัลยอดเยี่ยม ด้านกลยุทธ์โมบายแบงก์กิ้ง (Best 

Mobile Banking Strategy) จากบริการบัวหลวง เอ็ม

แบงก์กิ้ง ในงาน Retail Banking Conference and 

Award 2017 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Retail Banking 

International (RBI) ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราช

อาณาจักร โดยพิจารณาจากกลยุทธ์การเจาะตลาด

และการใช้บริการของลกูค้าในชีวิตประจ�าวนั ภายหลงั 

จากที่บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ได้เพิ่มฟังก์ชั่นการโอน

เงินจากบุคคลไปยังบุคคลผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ 

(P2P) และบริการแจ้งเตือน mAlert ในการแจ้ง

ความเคลื่อนไหวของบัญชี แจ้งเตือนการช�าระเงิน

และแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยในการใช้งานผ่าน 

แอปพลเิคชนั (Push Notification) ส่งผลให้ปริมาณการ

ท�ารายการโอนเงนิต่อเดอืนเพิ่มขึน้ถงึ 350% ‘บวัหลวง 

เอ็มแบงก์ก้ิง’ ช่วยให้การท�าธุรกรรมทางการเงินบน 

มอืถือเป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 

  (11 เม.ย. 60) นายสวัุชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร (กลาง) ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ากัด 

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาและ

การวิจัยระดับสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศไทย 

ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูกิจการธนาคารกรุงเทพ 

(ประเทศจีน) ส�านักงานใหญ่ สาขาเซี่ยงไฮ้ พร้อม

รับฟังการบรรยายพิเศษ เร่ือง ‘China Economic  

Outlook’ และ ‘One Belt One Road Initiative’ เพือ่ศกึษา

ทิศทางและการลงทุน รวมถึงเส้นทางการเช่ือมโยง

ทางการค้าใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งส่งผล 

กระทบต่อประเทศไทยทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม ทั้งน้ี ธนาคารกรุงเทพด�าเนินกิจการ

ในประเทศจีนมากว่า 30 ปี และเป็นธนาคารไทยแห่ง

แรกและแห่งเดียวที่ได้รบัใบอนญุาตให้เปิดด�าเนินการ

ธนาคารท้องถิน่ในนาม ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจนี)  

มีสาขาที่ให้บริการแก่นักลงทุน 6 สาขา ประกอบด้วย 

สาขา เซี่ ย ง ไฮ ้  สาขาป ักกิ่ ง  สาขา เซี่ ย เหมิน  

สาขาเสิน่เจิน้ สาขาฉงช่ิง และสาขาย่อยในเขตการค้า

เสรีน�าร่องเมืองเซี่ยงไฮ้

นักศึกษา วปอ. รุ่น 59 
เยี่ยมชมธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 

พร้อมรับฟังนโยบาย 
 ‘One Belt One Road Initiative’

ธนาคารกรุงเทพได้รับยกย่องเป็นที่ 1 
ด้านกลยุทธ์โมบายแบงก์กิ้ง  
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เขาเร่ิมข้ึนโชว์แรกในปี 2555 ทีป่ระเทศสงิคโปร์...

เวทีคลับเล็กๆ ที่รวมเหล่านักพูดฝึกหัดไปถึงข้ัน 

ผู้มีประสบการณ์ โดยให้เวลาการแสดงเพียงแค่  

5 นาที หลายคนสามารถสร้างเสียงหัวเราะให้กับ

ผูช้มได้ตลอดการโชว์ขณะทีโ่ชว์แรกเขาท�าได้เพยีง

แค่ 2 นาที เพราะเหตุความเงียบงันอันปราศจาก

ซึ่งเสียงหัวเราะจากผู้ชม 

ความมัน่ใจหมดลงไปช่ัวขณะ แต่จากค�าแนะน�าของ

พิธีกรส�าหรับการเป็นนักพูดนักแสดงที่สร้างความ

บนัเทงิและความตลกทีด่ไีด้สร้างแรงบนัดาลใจอกีคร้ัง 

Zainal กลับไปที่คลับน้ันทุกสัปดาห์ แลกเปลี่ยน 

พูดคุ ย เ รียน รู ้ กับ นักแสดงคนอื่ นๆ สร ้ า ง

ประสบการณ์ให้กับตัวเอง การแสดงโชว์ การ

“Zainal 
Bostaman” 

เดี่ยวไมโครโฟน
ชื่อดังแห่งบรูไน

“Zainal Bostaman” 
วิศวกรหน้าเข้มกับ
รอยยิ้มพิมพ์นิยม 
จากหนุ่มขี้อายในอดีต
เขาได้พัฒนาเอาชนะ
ความกลัวที่จะพูดในที่
สาธารณะและสามารถ
ผันตัวเองกลายเป็น 
นักพูดโชว์เดี่ยว
ไมโครโฟนชื่อดังในบรูไน

AEC INSPIRED

สื่อสาร น�้าเสียงและลีลาของเขาเร่ิมสร้างเสียง

หัวเราะให้กับผู ้ชมมากข้ึนอันหมายถึงความ

มั่นใจในความฝันของการเป็นนักแสดงโชว์เดี่ยว

ไมโครโฟนของเขาเริ่มเป็นจริง 

และน่ันเองจึงเป ็นจุดเ ร่ิมต ้นให ้ เขาน�า รูปแบบ

ของธุรกิจของคลับการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนมา

เปิดในบรูไนที่ช่ือว่า “BruHaHa comedy club”  

เป็นคลับที่เปิดโอกาสให้ผู ้มีความใฝ่ฝันอยากเป็น 

นักพูด นักแสดงเดี่ยวไมโครโฟนได้เรียนรู้ สร้าง 

ความม่ันใจและฝึกฝนการเป็นนักพูดทีด่ทีีก้่าวออก

สู่เวทีใหญ่ๆ ต่อหน้าผู้ชมจ�านวนมากได้ 

ความมุง่มัน่และหมัน่เพยีรของ Zainal ไม่หยดุอยูท่ี่

บรูไนหรือสงิคโปร์ โดยต่อมาเขาเดนิทางไปอยูก่บักลุม่

นักแสดงโชว์ตลกในกรุงลอนดอนทีมี่การแบ่งระดบั 

ของความตลกไว้ตัง้แต่ 1 ถงึ 100 จากเร่ิมต้นความ

ตลกของเขาอยู่ในระดับ 10 เท่าน้ันและได้มีการ

พัฒนาจนสามารถขึ้นไปถึงระดับ 50 ได้  

“ทุกๆ ที่ในโลกที่มีโอกาสข้ึนแสดงโชว์ เรา 

สามารถบันทึกสิ่งที่ตัวเองท�าให้ผู ้ชมเกิดเสียง

หัวเราะได้ ยิ่งโชว์มากข้ึนก็ยิ่งมีประสบการณ์

เรียนรู้มากข้ึน ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย

จนสามารถน�ามาปรับปรุงแก้ไขส�าหรับการแสดง 

โชว์ให้ดีขึ้นในครั้งต่อๆ ไป”

ทุกการแสดงต้องมีการเตรียมความพร้อมและ

ทดสอบก่อนแสดงซึ่งหากการแสดงน้ันไม่ดี ไม่

สร้างความประทับให้กับผู้ชมก็ต้องหันกลับมาดู
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ข้อบกพร่องของตัวเองว่ามีอะไรบ้าง เพื่อท�าการ

ปรับปรุงแก้ไขส�าหรับการขึ้นโชว์ในครั้งต่อไป 

ปรัชญาของ Zainal คือการสร้างความบันเทิง

ตลกขบขันให้ผู ้ชมเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ไม่ใช่

เพียงแค่การดูคนอื่นและลอกเลียนแบบ แต่ต้อง

มีการฝึกทักษะ เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว สนทนา

แลกเปลี่ยนไอเดียกับผู ้อื่นและหาสไตล ์ของ 

ตัวเอง

ส�าหรับเร่ืองราวของการสื่อสารก็ไม่จ�าเป็นต้อง

เป็นเร่ืองทีส่งวนไว้ส�าหรับให้ตลกเท่าน้ัน สามารถ

หยิบยกเร่ืองราวในชีวิตประจ�าวันและเหตุการณ์

ต่างๆ มาเพิม่เตมิสสีนั สร้างความบนัเทงิ ฮาๆ ใน 

แบบฉบับที่จับต้องได้ อาทิ เรื่องราวของการเป็น

โสด จากแรงกดดนัจากครอบครัวให้มีการแต่งงาน

กลายเป็นเรื่องเฮฮา ข�าขันฉบับโดนๆ ให้กับผู้ชม

ได้หวัเราะ มใีบหน้าทีเ่ป้ือนยิม้ แม้การแสดงจะจบ

และผู้ชมจะลุกออกจากเก้าอี้ไปแล้วก็ตาม 

ไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ ส�าหรับหญงิชาวมุสลมิกบัการเป็น

นักพูด ที่ต้องยืนเดี่ยวหลังไมโครโฟน สร้างแรง

บันดาลใจระคนอารมณ์ขันให้กับผู้ชม

“Sakdiyah Ma’ruf” สตรีมุสลิมรุ่นใหม่วัย 35 ปี 

เติบโตในครอบครัวพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยม 

แน่นอนว่านักแสดงตลกย่อมไม่เป็นที่ยอมรับจาก

ครอบครัว แต่ด้วยความช่ืนชอบในละครชิทคอม 

สร้างไอเดียให้เธออยากเป็นนักพูดเชิงข�าขัน และ

ผลกัดนัให้เธอก้าวข้ามก�าแพงข้อจ�ากดัทางศาสนา 

Sakdiyah Ma’ruf ก้าวข้ึนเวทีคร้ังแรกที่งาน

มหาวิทยาลัย Gadjah Mada ในยอกยาการ์ตา 

เมื่อปี 2009 ในฐานะเดี่ยวไมโครโฟนหญิงคนแรก

ของอินโดนีเซีย ข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปทั้งสื่อ

ทีวีและสิ่งพิมพ์ แต่ยังโชคดีที่พ่อแม่ของเธออยู ่

ต่างประเทศ จึงไม่ได้รับรู้ในช่วงนั้น

 

“ครอบครัวของเราเข้มงวดมาก ฉันไม่ได้รับ

อนุญาตให้ออกไปนอกบ้านหลังเลิกเรียน ไม่ได้

รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร และ

ไม่อนุญาตให้ใกล้ชิดหรือท�ากิจกรรมใดๆ กับ

เพศตรงข้าม”  

ข้อจ�ากัดทางศาสนา การวางกรอบของครอบครัว 

แรงกดดันจากสภาพแวดล้อม กลับไม่ลดทอน

พลังความเช่ือมั่น เธอพร้อมจะให้แสงไฟเวทีส่อง 

ทุกคร้ังที่มีโอกาส เน้ือหาส่วนใหญ่ที่เธอแสดง 

เกี่ยวกับความอยุติธรรมต่อผู้หญิง ความรุนแรงที่

เกดิข้ึนในสงัคม น�ามาเสยีดส ีแต่งเติม สร้างสรรค์

ลลีาผสมการบรรยาย จากหวัข้อหนกัๆ กลายเป็น

ความบันเทิงที่โดนจิตโดนใจผู้ชม

 

เมื่อช่ือเสียงของเธอปรากฎในวงกว้าง จึงไม่

สามารถปิดบังตัวตนจากครอบครัวได้ พ่อแม่เธอ

รู้สึกผิดหวังเมื่อค้นพบภายหลัง 

 

“สิง่ทีฉ่นัท�าอาจจะท�าให้พ่อแม่ผดิหวงับ้าง เพราะ

นอกจากความรูส้กึแบบอนรัุกษ์นิยมแล้ว ยงัมคีวาม

ห่วงใยเก่ียวกับเน้ือหาที่ละเอียดอ่อน อาจสร้าง 

ผลกระทบได้ แต่สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น คือพ่อให้ 

ฉันใช้ช่ือเต็มในการแสดง เพื่อให้รู้ว่าเป็นลูกสาว 

ของใคร บ่งบอกว่าลึกๆ แล้วเขาภาคภูมิใจในสิ่ง

ที่ฉันตัดสินใจ”

ในมุมของศาสนา เธอมักจะถูกตั้งค�าถามแกม 

ต�าหนิจากกลุม่อนุรักษ์นิยมว่า “ชาวมสุลมิสามารถ

แสดงตลกได้อย่างไร? เพราะการหัวเราะเท่ากับ

การสูญเสียสมาธิต่อศรัทธาในพระเจ้า” 

เธอตอบกลับด้วยการยกข้อก�าหนดในพระคัมภีร์

อัลกุรอานว่า “คนที่รู ้จักตัวเองดีที่สุด รู้จักกับ

สงัคม เท่ากบัเป็นการรู้จกัผูส้ร้างและรู้จกัพระเจ้า

ในทีส่ดุ” น่ีคอืเหตผุลทีท่�าให้เธอเช่ือม่ันและยนือยู่

หลังไมโครโฟนได้อย่างมีชีวิตชีวา 

 

ทุกวันน้ี ความนิยมของ Sakdiyah Ma’ruf  

ไม่อยู่แค่เพียงในอินโดนีเซียเท่าน้ัน แต่ยังโด่งดัง

ในเวทีต่างประเทศ หลังจากที่เธอได้รับรางวัล  

Vaclav Havel International ของ Oslo Freedom  

Forum ซึ่งจัดโดยองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา

Sakdiyah Ma’ruf  
ผู้สร้างรอยยิ้ม
แห่งอินโดนีเซีย
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Density of ASEAN Fintech industry by Category

• Payment/Mobile Wallet

• Financial Comparison

• Retail Investment

• Bitcoin/Blockchin

• Finacial/Lending

• Financial/Business Tools

• Account Software

• Personal Finance

• Investment Research

• Insurance

ระบบ “เงนิสด” ถกูท้าทายคร้ังใหญ่...การเบกิจ่าย  ณ เคาน์เตอร์ธนาคารแม้

ปลอดภัยแต่ไม่สะดวกสบาย ขณะที่มนุษย์เงินเดือนนิยมจับจ่ายผ่านหน้าจอ

โทรศัพท์มือถือมากขึ้นเรื่อยๆ  

  

BBVA ออกบทวิเคราะห์ Fintech in Emerging ASEAN Trends and Prospects 

ในเดอืนมถุินายน 2560 โดยระบวุ่าการเตบิโตของประเทศเกดิใหม่ในอาเซยีน

ส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางในเมืองอย่างมีนัยส�าคัญโดยเฉพาะ

อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

 

ขณะที่ความเข้มแข็งของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนก็มีแนวโน้มที่ดีมากโดย

เฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ถือว่าน่าพอใจทั้งในเรื่องของผลก�าไรและเงินทุน

แน่นอนว่าอาเซยีนเพิง่เร่ิมต้นนวัตกรรม ดจิทิลัแบงกิง้ แม้จะมอีตัราเตบิโตสงู

ข้ึนอย่างน่าสนใจแต่ยังมีอุปสรรคในเร่ืองความเช่ือมั่นของผู้บริโภคและขาด

ความมั่นใจในการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์

 

จากการประเมินของ BBVA พบว่าสิงคโปร์เป็นฐานที่มั่นทางธุรกิจของกลุ่ม 

Fintech เพราะมีบรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาและการระดมทุน 

รูปแบบใหม่ๆ รองลงมาคือประเทศไทยและอินโดนีเซีย

 

นอกจากน้ีสิงคโปร์ยังมี Landscape ที่โดดเด่นด้วยตัวเลขของคนที่เข้าถึง

ระบบอินเตอร์เน็ตร้อยละ 74.5 เมื่อเทียบกับจ�านวนประชากรและมีปริมาณ

ผู้เข้าถึงระบบบรอดแบนด์มากที่สุดในอาเซียนด้วย

อาเซียนขานรับ 
ปรากฏการณ์ Fintech 

นวัตกรรมทางการเงินก�าลังเปลี่ยนโฉมหน้าการด�าเนินธุรกิจและที่ส�าคัญ
ได้รุกคืบเข้าไปปรับพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนในอาเซียนยุค 4.0

ส�าหรับประเทศไทยน้ันผลส�ารวจน่าสนใจตรงทีจ่�านวนประชากรเข้าถงึโทรศพัท์

สมาร์ตโฟน มากเป็นอันดับสองของอาเซียน ที่ร้อยละ 37.7 แต่ก็ยังถือว่า

ห่างช้ันจากคนสงิคโปร์ทีแ่ม้จะเป็นเกาะเลก็ๆ แต่ประชาชนทีน่ั่นมมีอืถอืแล้ว 

กว่าร้อยละ 85

ในเร่ืองระบบการช�าระเงินวัดได้จากปริมาณลูกค้าถือบัตรเครดิต พบว่า

ชาวสิงคโปร์ยังครองแชมป์ไม่ใช้เงินสด รองมาคือมาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ 

เวียดนาม และอินโดนีเซีย

สถิติเหล่าน้ีล้วนเป็นพื้นฐานที่สะท้อนให้เราได้เห็นความตื่นตัวของผู้คนใน

อาเซียนว่าพร้อมอ้าแขนรับ Fintech มากน้อยเพียงใดและโอกาสจะก้าวไป

สู่สังคมไร้เงินสดมากน้อยแค่ไหน

 

BBVA ส�ารวจว่ารูปแบบของธุรกรรมทีค่นอาเซยีนนิยมใช้มากทีสุ่ด ปรากฎว่า

ใช้ในการช�าระเงนิเพือ่ซือ้สนิค้าและบริการถงึร้อยละ 43 ตามมาด้วยการเงนิ

ส่วนบคุคล Bitcoin/Blockchain การลงทนุ การขอสนิเช่ือ การประกนัภัย ฯลฯ

 

แม้จะอยูใ่นช่วงเร่ิมต้น แต่การขยายตวัอย่างรวดเร็วของ Fintech ในอาเซยีน

ท�าให้เกิดบริษัทใหม่ๆ ที่หลากหลาย มีทุนสนับสนุนมากมายทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ แต่ก็ไม่ใช่ง่ายๆ เพราะทกุแห่งล้วนมีกฎเกณฑ์ก�าหนดหรอื

หน่วยงานก�ากับดูแลระบบการเงินเพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้บริโภค 

นอกจากน้ันบริษทั Fintech ยงัต้องเผชิญความท้าทายจากการเข้ามาของกลุม่ 

อาลีบาบา โดย Ant Financial ซึ่งมีทั้งทุนและชื่อเสียง แต่การแข่งขันนี้เป็น

ส่ิงดีกับผู้บริโภค เพราะจะเกิดนวัตกรรมที่ดีกว่า ส่งเสริมตลาดเกิดใหม่ใน

อาเซยีน สร้างพืน้ทีส่�าหรับ Fintech เหล่าน้ี เข้าไปเป็นผูเ้ล่นหลกัได้ตลอดเวลา

Relative Comparison of Digital Landscape Across Asean   

Online    

Population      

   

Bank Account       
Penetration
   

Credit Card 
Penetration
   

Smartphone 
Penetration
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74.5%
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35.4%
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81%
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20.2%
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37.7%
Malaysia

48.3%
Vietnam

78%
Vietnam

5.5%
Vietnam

36%
Vietnam

43%

15%

11%

8%
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รัฐบาลของประธานาธิบดี โจโก วิโดโด มีนโยบายที่เอื้อต่อการท�าธุรกิจหลายด้าน  
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและอ�านวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน 
ในอินโดนีเซีย ขณะเดียวกันยังมีนโยบายอัตราดอกเบี้ยต�่า เพ่ือส่งเสริมระบบ 
ไมโครไฟแนนซ์ และพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า

“Selamat Datang Monument”
One of the historic landmarks of Jakarta, Indonesia
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AEC Connect 
ชั้น 2 ส�านักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ ส�านักงานใหญ่

อีเมล : AECConnect@bbl.co.th
โทรศัพท์ : (66) 0-2230-2758


