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TALK คุยกับบรรณาธิการ
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีเสน่ห์อย่างมากส�าหรับนักลงทุนจากต่างชาติ ดูได้จาก
เม็ดเงินลงทุนในอาเซียนนับย้อนไป 10 ปีทเี่ ติบโตขึน้ แบบก้าวกระโดด จะมีสะดุด
บ้างก็เป็นช่วงปี 2551- 2552 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตซับไพร์มในสหรัฐฯ และเมื่อ 2 ปี
ที่แล้วจากปัญหาเศรษฐกิจโลกซบเซา แต่ถึงอย่างนั้นเม็ดเงินลงทุนในอาเซียน
ในช่วงปี 2559 ก็ยังสูงมากถึง 3.4 ล้านล้านบาท ปัจจัยที่ท�าให้สามารถดึงดูด
นักลงทุนนั่นเป็นเพราะอาเซียนปรับตัวและสามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจใน
หลายๆ ครั้งได้ดี และที่สา� คัญคือการแก้ไขและปรับกฎระเบียบการค้าการลงทุน
ให้ทันสมัยรองรับการลงทุนจากต่างชาติ
นั ก ลงทุ น ชาวไทยเองก็ เ ห็ น โอกาสและพยายามที่ จ ะขยายธุ ร กิ จ สู ่ อ าเซี ย น
เช่นเดียวกัน ตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2560 แสดงให้เห็นว่า
เม็ดเงินจากนักลงทุนไทยที่เข้าไปยังประเทศในอาเซียนรวมแล้วกว่า 2 แสนล้าน
บาท ธนาคารกรุงเทพเองมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและผลักดันนักลงทุนไทยสู่อาเซียน
จึงจัดหลักสูตรผู้น�าธุรกิจแห่งอาเซียน “AEC Business Leader” ขึ้น และ
ส�าหรับหลักสูตรในรุ่นที่ 3 ของปีนี้เสร็จสิ้นลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา พร้อม
กับความประทับใจของผู้เข้าร่วมอบรมที่ชื่นชมว่าเนื้อหาเข้มข้นและยังได้เรียนรู้
ประสบการณ์จากนักธุรกิจชั้นน�าตัวจริงของภูมิภาคจากการไปศึกษาดูงานใน
ประเทศเมียนมาและเวียดนาม ซึ่งเป็นโอกาสของการต่อยอดธุรกิจในอนาคต
ธนาคารกรุงเทพ มีเจตนารมณ์ในการเป็นเสาหลักและส่งเสริมศักยภาพของ
นักลงทุนไทย ให้สามารถขยายธุรกิจไปยังตลาดการค้า “AEC” ได้อย่างประสบ
ความส�าเร็จ และผมเชื่อมั่นว่าหลักสูตร AEC Business Leader จะสามารถ
ตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี แล้วพบกับโครงการ AEC Business Leader รุ่นที่ 4
ในปีหน้าครับ
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ธนาคารกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้าในการปรับตัว
ให้ เ ท่ า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ โ ลก
พร้อมส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
ดั ง ปรั ช ญาการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคาร ในความเป็ น
“เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” โดยมีหัวใจหลักของการท�างาน
แบ่งออกเป็นหลายมิติ ได้แก่
• เพิ่มศักยภาพของลูกค้า
• สร้างความมั่นใจในทุกการเปลี่ยนแปลง
• มุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่ออนาคต
• เคียงข้างลูกค้าในการด�าเนินธุรกิจ
• เชื่อมโยงธุรกิจไทยสู่ภูมิภาค
• ร่วมพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

คุณชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
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Vision OF BEYOND
วิสัยทัศน์
อีก 15 ปี อาเซียน
คือภูมิภาคที่ดีสุดในโลก
อาเซี ย นนั บ เป็ น ภู มิ ภ าคที่ มี ทิ ศ ทางการเติ บ โต
สูงมาก จากจ�านวนประชากรกว่า 600 ล้านคน
ทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลและต้นทุนแรงงาน
ยังไม่เป็นอุปสรรค และบรรยากาศทางการเมือง
เริ่มมีเสถียรภาพ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนสนับสนุนให้
นักลงทุนเข้าไปแสวงหาโอกาสใหม่ๆ
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก
รัฐมนตรี ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาหัวข้อ ‘ASEAN
Forecast 2018’ ในการอบรมหลักสูตรนักธุรกิจ
แห่งอาเซียน AEC Business Leader รุ่นที่ 3
เมื่ อ เดื อ นมี น าคมที่ ผ ่ า นมา โดยมี คุ ณ ชาติ ศิ ริ
โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร
กรุงเทพ และ คุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และ
ผู้อ�านวยการหลักสูตร AEC Business
Leader ร่วมให้การต้อนรับ
คุ ณ ชาติ ศิ ริ กล่ า วว่ า “หลั ก สู ต ร
AEC Business Leader มีวตั ถุประสงค์
สนับสนุนนักธุรกิจรุน่ ใหม่ให้มคี วามรู้
ความสามารถ ขยายธุรกิจไปสูภ่ มู ภิ าค
ได้ส�าเร็จและมั่นคง โดยในรุ่นที่ 3
นีจ้ ะมีกจิ กรรมเดินทางไปเรียนรู้
ตลาดประเทศเมี ย นมาและ
เวียดนาม ซึง่ มีอตั ราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูง ประชากร
จ� า นวนมากอยู ่ ใ นวั ย ท� า งาน
สภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับไทย
ในอดีต สามารถน�าโมเดลการพัฒนา
ไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนได้”
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คุณชาติศริ ิ กล่าวต่อไปว่า ปัจจัยทีพ่ งึ ระวังส�าหรับ
การลงทุนในต่างประเทศคือความผันผวนของเงิน
ตราและเสถียรภาพทางการเมืองในแต่ละประเทศ
การรับฟังความรู้และค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญ
จะเป็นการติดอาวุธให้กับนักธุรกิจ ซึ่งธนาคาร
กรุงเทพมีประสบการณ์และความรู้ในพื้นที่การ
ลงทุนต่างๆ เป็นทางเลือกทีด่ สี า� หรับผูป้ ระกอบการ
ไทย พร้อมให้คา� ปรึกษาประเด็นต่างๆ เสมือนเป็น
‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�าส�านัก
นายกรัฐมนตรี กล่าวในการปาฐกถาว่า ภายใน 15 ปี
ข้างหน้า อาเซียนจะเป็นภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก
เพราะทุกประเทศมีอัตราการเติบโตไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 5 จึงเป็น ‘ตัวเลือกทีใ่ ช่’ น่าสนใจยิง่ กว่าจีน
และอินเดียซึ่งการเข้าไปลงทุนค่อนข้างยากและ
ซับซ้อน โดยสิ่งที่อยากมุ่งเน้น 3 ประเด็นหลักคือ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ทิศทางความเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ ที่ก�าลังเกิดขึ้นและนโยบายของรัฐบาล
เชือ่ มโยงกับการเปลีย่ นแปลงรองรับโอกาสทางธุรกิจ
ปรากฏการณ์ทจี่ ะพลิกโฉมหน้าอาเซียนแบบหน้า
มือเป็นหลังมือ คือการเคลือ่ นเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั ธุรกิจ
การค้าอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data การใช้
จักรกลอัตโนมัติ (AI) ในภาคผลิต หลายๆ สิ่งถูก
ค�านวณโดยหุน่ ยนต์และซอฟต์แวร์ ทุกอย่างก�าลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างผสมผสานและลงตัว
“ยกตัวอย่างประเทศเมียนมาที่ถูกมองว่ายากจน
กว่าเรา แต่อนิ เตอร์เน็ตกลับเร็วและเสถียรมากกว่า

ผู้คนก็มีสมาร์ตโฟนใช้กันแพร่หลาย การซื้อขาย
ออนไลน์ อาหารหลายอย่างที่เราส่งไปขายใน
เมียนมามีราคาแพง แสดงว่าก�าลังซื้อสูงขึ้น”
ในขณะทีอ่ าเซียนยกระดับตัวเอง หลายๆ ประเทศ
ก็มนี โยบายเชือ่ มโยงเส้นทางเข้ามาเพือ่ ประโยชน์
ทางการค้าและการเดินทาง โดยเฉพาะนโยบาย
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road)
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งถนนและรถไฟ
มุ่งสู่อาเซียนและเปิดประตูสู่ยุโรปซึ่งจะเปลี่ยน
Supply Chain ทั้งหมดของโลกในอนาคต
อินเดียก็มองมาที่อาเซียนเช่นเดียวกันและก�าลัง
เจรจากับบังกลาเทศปรับปรุงเส้นทางการขนส่ง
สินค้าตามระเบียงเศรษฐกิจ บังกลาเทศ-จีนอินเดีย-เมียนมา (Bangladesh-China-IndiaMyanmar Economic Corridor : BCIM)
ด้านญี่ปุ่นใช้นโยบาย Indo-Pacific Region
เชือ่ มโยงเส้นทางการขนส่งทางเรือ 2 ฝัง่ มหาสมุทร
อินเดียและแปซิกฟิก เพราะรูด้ วี า่ อาเซียนเป็นทีจ่ บั
ตามองจึงไม่ตอ้ งการ ‘ตกขบวน’ การค้าการลงทุน
“รัฐบาลก�าลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็น
ศูนย์กลางและเชื่อมโยงไปยังตลาดกลุ่มประเทศ
CLMV ซึ่งมีประชากร 200 ล้านคน และขยายไป

สู่บังกลาเทศด้วย รวมเป็นตลาด 400 ล้านคน”
ดร.กอบศักดิ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้รัฐบาลได้จัดท�า
นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต มุ่งเน้น
นวัตกรรมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล
จัดตั้งศูนย์ทดสอบอาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ศูนย์รวมการศึกษา ก้าวสู่ความเป็นประเทศที่
รายได้ระดับสูง (Hi End) กระจายการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้ฝีมือหรือนวัตกรรม รวมถึง
โรงงานรับจ้างผลิต (OEM) ไปยังต่างประเทศที่
ต้นทุนค่าแรงถูกกว่า
พร้อมตอบสนองนโยบายดึงดูดการลงทุนของ
ต่างชาติ อาทิ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะเปิดประมูลในปีนี้
และก่อสร้างเสร็จอีก 5 ปีขา้ งหน้า โครงการขยาย
สนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 และท่าเรือแหลมฉบัง
เฟส 3 โครงการรถไฟฟ้าในกทม. การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ สร้างถนนชายแดน นอกจากนี้ยังมี
โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
รัฐบาลชุดปัจจุบันยังได้ลงทุนพัฒนา ‘ระบบราง’
มากทีส่ ดุ ในรอบ 30 ปี ได้แก่ การสร้างรถไฟทางคู่
ครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิ เส้นทางเด่นชัยเชียงราย-เชียงของ, เส้นทางบ้านไผ่-มหาสารคามร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม เป็นต้น

“โครงการต่ า งๆ ที่ ก� า ลั ง เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ พลิ ก โฉม
ประเทศไทยรองรั บ ศู น ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ ที่ จ ะ
เปลีย่ นทิศไปยังกลุม่ CLMV คือกัมพูชา สปป. ลาว
เมียนมา และเวียดนาม ขยายครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียนและอินโด-ไชน่า และจะพยายามผลักดัน
ให้ทุกประเทศในอาเซียนมาร่วมประชุมหารือ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกันในอีก 15 ปี
ข้างหน้า”
รั ฐ บาลได้ ใ ห้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ่ า งๆ เพื่ อ ดึ ง ดู ด
นักธุรกิจจากต่างประเทศและสร้างความเข้มแข็ง
แก่นักธุรกิจไทย เพื่อก้าวไปลงทุนกลุ่มประเทศ
CLMV อาทิ สนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือ
กลุ่ม Startup ให้เกิดขึ้น การมอบ ‘สมาร์ตวีซ่า’
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามา
ท�างาน สู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Startup
ในประเทศไทย เป็นต้น
“สิ่งต่างๆ เหล่านี้ พาเราก้าวไปข้างหน้า ผมจึง
หวังว่านักธุรกิจไทยจะเป็นนักรบเศรษฐกิจรุน่ ใหม่
คือหัวหอกของประเทศทีน่ า� ความรูท้ ไี่ ด้ไปต่อยอด
แสวงหาโอกาสดีๆ ในประเทศอาเซียน รัฐบาล
หวังให้ทกุ คนช่วยกันเป็นส่วนหนึง่ ในการยกระดับ
และฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นใน
อนาคต” ดร.กอบศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายให้นักธุรกิจ
ทีเ่ ข้าร่วมอบรมหลักสูตร AEC Business Leader
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สร้างนักธุรกิจแห่งอนาคต

หลักสูตร AEC Business Leader

8

โครงการอบรมหลักสูตร “AEC Business Leader”
ปีที่ 3 ประจ�าปี 2561 ปิดฉากลงพร้อมความส�าเร็จ
ได้รบั เสียงตอบรับจากผูอ้ บรมดีเกินคาดประทับใจ
กั บ เนื้ อ หาหลั ก สู ต รที่ เ ข้ ม ข้ น สามารถพั ฒ นา
ศักยภาพการท�าธุรกิจในประเทศอาเซียน พร้อม
เปิดประตูสู่โอกาสได้รู้จักนักธุรกิจตัวจริงที่พร้อม
จะพัฒนาต่อยอดเป็นพันธมิตรคู่ค้า
คุณเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธปี ดิ โครงการ AEC Business Leader
(ผู้น�าธุรกิจแห่งอาเซียน) รุ่นที่ 3 ภายใต้แนวคิด
“Go ASEAN Together” เมือ่ วันที่ 28 เม.ย. 2561
โดยแสดงความยินดีกบั ผูเ้ ข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
นักธุรกิจแห่งอาเซียน “AEC Business Leader”
รุ่นที่ 3 ทั้งหมด 43 ท่าน และหวังให้หลักสูตร
นี้เป็นเสมือนประตูที่เปิดสู่โอกาสทางการค้าใน
ประเทศอาเซียน
“เป็นที่ทราบกันดีว่า ขณะนี้ภูมิภาคอาเซียนนั้น
เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสน่ห์ส�าหรับนักลงทุน

อย่างมาก โดยเฉพาะประเทศที่เป็นฐานการผลิต
อย่างกลุ่มประเทศ CLMV จึงหวังอย่างยิ่งว่า
องค์ ค วามรู ้ แ ละเนื้ อ หาภาคปฏิ บั ติ ร วมถึ ง การ
ลงพื้นที่ส�ารวจโอกาสทางการค้า ในหลักสูตร
“AEC Business Leader” จะสนับสนุนให้ผู้ร่วม
อบรมทุกท่านก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่แห่ง
อาเซียนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ด้านการค้า
และการลงทุน”
ในโอกาสนี้ คุณเดชาได้มอบประกาศนียบัตรให้
กั บ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม และได้ ม อบรางวั ล มู ล ค่ า
100,000 บาท ให้กลุม่ ผูช้ นะเลิศการน�าเสนอแผน
ธุรกิจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว “SKINDOM
Mask” ไปยังประเทศเวียดนาม โดยสามารถจัด
ท�าแผนการตลาดและวางกลยุทธ์ได้อย่างโดดเด่น

ชัดเจน สามารถจับเทรนด์ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความงามซึ่งก�าลังได้รับความนิยมอย่างมากใน
ประเทศเวียดนาม ซึ่งกรรมการเห็นตรงกันว่า
มีความเป็นไปได้ที่จะน�าแผนธุรกิจนี้มาด�าเนิน
ธุรกิจได้จริง
ส� า หรั บ การแข่ ง ขั น แผนธุ ร กิ จ ในปี นี้ แบ่ ง การ
น�าเสนอแผนธุรกิจออกเป็น 6 กลุ่ม โดย 3 กลุ่ม
จัดท�าแผนธุรกิจส�าหรับประเทศเวียดนามและ
อีก 3 กลุ่ม ท�าแผนธุรกิจส�าหรับประเทศเมียนมา
โดยแต่ละกลุ่มน�าความรู้ที่ได้จากการอบรมอย่าง
เข้มข้นในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
ทีผ่ า่ นมา และการลงพืน้ ทีส่ า� รวจธุรกิจในประเทศ
เวี ย ดนามและเมี ย นมามาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ สร้ า ง
Business Model และน�าเสนอแผนธุรกิจได้
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จากซ้ายไปขวา : คุณธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์, คุณกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล, คุณปฐม ยงวณิชย์,
คุณจรัมพร โชติกเสถียร, คุณณัฐวิณ พงษ์เภตรารัตน์, คุณวิภาพร พูลเกษ และคุณคเนศร์ บูรณสิน

อย่างน่าสนใจ ซึ่งในการตัดสินครั้งนี้ได้รับเกียรติ
จากกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย
คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการธนาคารกรุงเทพ
คุณกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ คุณณัฐวิณ พงษ์เภตรารัตน์
รองนายกสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาและ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กระทรวงพาณิชย์ คุณปฐม
ยงวณิชย์ กรรมการบริหาร บริษทั PYI Consulting
ประเทศเวียดนาม คุณธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์
ผูจ้ ดั การทั่วไป สาขาในประเทศเวียดนาม ธนาคาร
กรุงเทพ และคุณคเนศร์ บูรณสิน ผูจ้ ดั การสาขา
ย่างกุง้ ประเทศเมียนมา ธนาคารกรุงเทพ
ด้านผู้เข้าอบรมได้กล่าวถึงความประทับใจใน
หลักสูตร “AEC Business Leader” ที่มีความ
แตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งโดดเด่นในเรื่อง
ของเนื้อหาที่เข้มข้น ไม่ใช่ทฤษฎีทั่วไป แต่มุ่งเน้น
ประสบการณ์การท�าธุรกิจของนักธุรกิจตัวจริงใน
ประเทศอาเซียนที่มาเปิดเบื้องลึกความล้มเหลว
ก่อนที่จะก้าวสู่ความส�าเร็จ และความแตกต่าง
ในการท�าธุรกิจแต่ละประเทศ ทั้งในแง่ของวิธีคิด
และวิธีปฏิบัติ นอกจากนี้ยังประทับใจทริปดูงาน
ต่างประเทศที่ในปีนี้ลงส�ารวจโอกาสธุรกิจทั้งที่
ประเทศเวียดนามและเมียนมา ท�าให้ได้พบกับ
นักธุรกิจชัน้ น�าทีส่ ามารถเชือ่ มความรูจ้ กั และสร้าง
คอนเนคชั่นที่ต่อยอดสู่การขยายธุรกิจในอนาคต
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คุณศรัณย์ โลหะนันทชัย ผู้จัดการทั่วไป บจ.ยูส
สตอเรจ อีควิปเม้นท์ ระบุว่า ได้รับข้อมูลเชิงลึก
จากหลักสูตร “AEC Business Leader” ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อธุรกิจที่ท�าอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งยัง
ได้คอนเนคชัน่ ทีด่ มี าก โดยเพือ่ นๆ ทีร่ ว่ มอบรมมา
จากหลายสาขาอาชีพท�าให้สามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กนั ได้เป็นอย่างดี ทีส่ า� คัญยังให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการขยาย
ธุรกิจสูอ่ าเซียน ขณะที่ คุณอัณณวา ตัง้ ตันตรานนท์
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน บจ.นัฐพงษ์เซลล์
แอนด์ เซอร์วสิ กล่าวว่า เนือ้ หาและการออกแบบ
หลักสูตร เห็นได้ชัดถึงความตั้งใจและใส่ใจใน
รายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกหัวข้อ
วิทยากรที่เปี่ยมล้นไปด้วยประสบการณ์มีความ
เชี่ยวชาญในตลาด AEC นอกจากนี้เพื่อนๆ ผู้ร่วม
อบรมและทีมงานเป็นกันเอง ท�าให้บรรยากาศ
การเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น
หลักสูตรผู้น�าธุรกิจแห่งอาเซียน AEC Business
Leader เป็น หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
นั ก ธุ ร กิ จ รุ ่ น ใหม่ แ ห่ ง อาเซี ย น เหมาะส� า หรั บ
นักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยาย
ธุรกิจในภูมิ ภาคอาเซียน ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
ความรู้เชิงลึกและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การท� า ธุ ร กิ จ การค้ า การลงทุ น รวมถึ ง สร้ า ง
เครือข่ายพันธมิตรคู่ค้า ได้พบนักธุรกิจชั้นน�าใน
ประเทศอาเซียนตอบโจทย์การก้าวสู่ “ผูบ้ ริหาร
ตัวจริงรุ่นใหม่แห่งภูมิภาคอาเซียน”

คุณศรัณย์ โลหะนันทชัย

คุณอัณณวา ตั้งตันตรานนท์

กลุ่มผู้ชนะเลิศการน�าเสนอแผนธุรกิจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บา� รุงผิว “SKINDOM Mask”

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AEC Business Leader สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับ
สมัครรุ่นที่ 4 ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพหรือติดต่อศูนย์ AEC Connect เบอร์โทรศัพท์
02-2301507 และ 02-2302758 อีเมล AECconnect@bbl.co.th
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นายกฯ ฮุน เซน ลั่น
ยกระดับสูป
่ ระเทศพัฒนา

BRUNEI DARUSSALAM

บรูไนคว้าเลขาธิการ
อาเซียนคนที่ 14
ส�านักงานเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ท�าพิธีส่งมอบต�าแหน่ง
เลขาธิการอาเซียน คนที่ 14 ให้แก่ นายดาโต๊ะ ปาดูกา
ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Paduka Lim Jock Hoi) สัญชาติ
บรูไน อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้า
ของบรูไนแล้ว โดยจะมีวาระ 5 ปี อยู่ที่สา� นักงานใหญ่
ในกรุงจาการ์ตา ขณะที่ต�าแหน่งประธานหมุนเวียน
ของอาเซี ย นประจ� า ปี 2561 คื อ สิ ง คโปร์ มี ว าระ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคมนี้
ที่มา : www.mfa.go.th/ ภาพประกอบ : asean.org

นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ของกัมพูชา กล่าวระหว่างงาน
เปิดการประชุมว่าด้วยอนาคตของกัมพูชาปี 2561
ว่าวิสัยทัศน์ของกัมพูชาก็คือการเป็น “ประเทศที่มี
รายได้ปานกลางระดับสูง” ภายในปี 2573 และเป็น
ประเทศที่มีรายได้สูงในปี 2593 รัฐบาลจะมุ่งเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางเทคนิคให้ทันสมัย และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ขณะที่ ร ายงานจาก
ธนาคารโลก ระบุว่าปัจจุบันกัมพูชาเป็นประเทศที่มี
รายได้ปานกลางระดับต�่า รายได้ประชาชาติต่อหัว
อยู่ที่ 1,070 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ประเทศที่มีรายได้
ปานกลางระดับสูงจะต้องมีรายได้ต่อหัวประชากรอยู่
ที่ 3,956 ดอลลาร์สหรัฐ
ที่มา : www.prachachat.net
ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย
รายงานว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม
ร้องสหรัฐฯ เว้นภาษีนา� เข้า (MOIT) เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ พิจารณายกเว้นภาษี
น�าเข้าเหล็กและอะลูมเิ นียมของเวียดนาม หลังจากทีส่ หรัฐฯ
เหล็กและอะลูมิเนียม
ประกาศขึ้นภาษีน�าเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมทุกรายการ
จากทั่วโลกในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ตามล�าดับ
มีผลบังคับใช้วนั ที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป โดยระบุวา่ ผลิตภัณฑ์เหล็กและอะลูมเิ นียมของเวียดนามใช้ในการก่อสร้าง
ประเภทงานโยธาสาธารณูปโภคไม่กระทบต่อการรักษาความมัน่ คงและมีสดั ส่วนเพียงเล็กน้อยไม่เกิดความเสียหาย
ภายใน ด้านสมาคมเหล็กแห่งประเทศเวียดนาม (VSA) ระบุวา่ สหรัฐฯ เป็นผูน้ า� เข้าเหล็กกล้าจากประเทศเวียดนาม
อันดับ 2 เวียดนามส่งออกเหล็กกล้าไปยังสหรัฐฯ 1.24 แสนตัน มูลค่า 104.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิม่ ขึน้ ถึง 2 เท่า
VIETNAM

CAMBODIA

กัมพูชาดีเดย์เปิดบริการ
รถไฟสายสนามบินนานาชาติ
ส�านักข่าวท้องถิน่ พนมเปญโพสต์ ระบุวา่ เส้นทางรถไฟสายใหม่ระหว่างสนามบิน
นานาชาติพนมเปญและสถานีรถไฟมณีวงศ์ (Monivong Boulevard) เปิดให้
บริการในวันที่ 10 เมษายน 2561 ตามการเปิดเผยของ นายเฮือน ซัมเนียง
รองผู้อ�านวยการคณะรัฐมนตรี กระทรวงโยธาธิการและคมนาคม โดยรถไฟ
มีระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 22-30 นาที น้อยกว่าการเดิน
ทางด้วยรถสามล้อหรือรถยนต์จากใจกลางเมืองมายังสนามบิน “รถไฟสายใหม่
จะช่วยลดความแออัดของการจราจร และลดเวลาในการเดินทางจากใจกลาง
ตัวเมืองไปยังสนามบิน” นายเฮือน กล่าว / ที่มา : www.posttoday.com
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ภาพประกอบ : www.phnompenhpost.com

VIETNAM

ตลาดคอนโดมิเนียมในเวียดนามปีนี้สดใส
ส�านักข่าว Vietnam News รายงานว่าธุรกิจคอนโดมิเนียมในกรุงฮานอยปีนี้จะเติบโตอย่างรวดเร็ว รองรับ
การเช่าอยูอ่ าศัยระยะของสัน้ กลุม่ นักท่องเทีย่ วและนักธุรกิจ แต่หลายฝ่ายก็ยงั เป็นห่วงเรือ่ งภาวะการล้นตลาด
ปัจจุบันคอนโดมิเนียมมีสัดส่วนเกินครึ่งหนึ่งของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด โดยปีที่ผ่านมามีจ�านวน
22,837 ยูนิตทั่วประเทศ คาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีจ�านวนทั้งสิ้น 29,000-30,000 ยูนิต (ข้อมูลจากสมาคม
อสังหาริมทรัพย์เวียดนาม หรือ VNREA) ด้าน นายสตีเฟ่น ไวแอตต์ CEO โกลบอลเรียลเอสเตทเวียดนาม
กล่าวว่า ตลาดการท่องเที่ยวที่เติบโตท�าให้คอนโดมิเนียมในรูปแบบของรีสอร์ทเพิ่มขึ้นโดยปีที่ผ่านมา
มียอดนักท่องเที่ยวถึง 13 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 29.1 ท�าให้ปีนี้การก่อสร้างคอนโดมิเนียมจึงเพิ่มขึ้น
แต่ทิศทางในอนาคตยังไม่ชัดเจน ขึ้นกับแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวเป็นหลัก
ที่มา : Vietnam News / ภาพประกอบ : condotelvietnam.com
MYANMAR

เร่งเพิ่มบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ YSX

U Thet Htun Oo ผูจ้ ดั การอาวุโสตลาดหลักทรัพย์ยา่ งกุง้
(The Yangon Stock Exchange : YSX) เปิดเผยว่า
ตลาดหุน้ เป็นกุญแจส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมา
ปัจจุบันยังมีบริษัทจดทะเบียนและนักลงทุนค่อนข้าง
น้อย แต่หลังจากมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC
ดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาซือ้ ขายหลักทรัพย์ ระดมทุนให้
บริษทั ท้องถิน่ สามารถขยายกิจการเหมือนในต่างประเทศ
สอดคล้องกับความเห็นของ Daw Saw Kalaya Su
ผู้อ�านวยการกรมความสัมพันธ์เศรษฐกิจต่างประเทศ
กระทรวงวางแผนและการคลังชี้ว่า เมียนมายังคงขาด
เงินทุนและเทคโนโลยีส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
แต่เชื่อว่าภายใน 2 ปีนี้ YSX จะสมบูรณ์แบบมากขึ้น
จากที่มีบริษัทจดทะเบียนอยู่ 5 แห่ง นักลงทุนที่ซื้อขาย
เพียง 500 ราย โดยเร็วๆ นีจ้ ะมีบริษทั จดทะเบียนเพิม่ ขึน้
คือ Myanmar Agribusiness Public Corporation
(MAPCO) และ Great Hor Kham Public Co. Ltd
ที่มา : www.globalnewlightofmyanmar.com

SINGAPORE

โหวตสนามบินชางงีเบอร์ 1 ของโลก
สกายแทร็กซ์ (Skytrax) องค์กรส�ารวจความคิดเห็นผู้โดยสารและผู้ใช้บริการจากทั่วโลก เผยอันดับ
ท่าอากาศยานดีทสี่ ดุ ในโลกประจ�าปี 2561 (2018 World Airport Awards) โดยการส�ารวจจากนักเดินทาง
ทั่วโลก 13.73 ล้านคน จ�านวน 100 สัญชาติ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561 ครอบคลุม
550 สนามบินทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการเช็คอิน การบริการลูกค้า การช้อปปิ้ง การรักษาความปลอดภัย
รวมถึงการตรวจคนเข้าเมือง ปีนี้รางวัลยังคงตกเป็นของแชมป์เก่าเมื่อปีที่ผ่านมาคือ ท่าอากาศยานชางงี
ของสิงคโปร์ นับเป็นการครองแชมป์ปีที่ 6 ติดต่อกัน ส่วนท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิของ
ประเทศไทยนั้น ถูกจัดให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดอันดับ 36 ขยับขึ้นจากปีที่แล้ว 2 อันดับ
ที่มา : นสพ.มติชน

13

AEC FLAGSHIP

‘ฟิลิปปินส์’ เปิดกว้างการลงทุน
ธุรกิจบริการ-บริโภคโอกาสเติบโตสูง

ฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโต
อยู ่ ใ นอั น ดั บ ต้ น ๆ ของอาเซี ย น จากรายงาน
ของธนาคารโลกระบุว่าในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจ
ฟิลิปปินส์ขยายตัวร้อยละ 6.7 และในปี 2561
คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.8 จาก
ปัจจัยสนับสนุนหลายประการทั้งนโยบายของ
รั ฐ บาลที่ มุ ่ ง แก้ ป ั ญ หาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล�้า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกระจาย
ความมัง่ คัง่ ตลอดจนภาวะการว่างงานทีล่ ดน้อยลง
ส่งผลให้อัตราการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น
ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทาง
ธุรกิจในประเทศฟิลปิ ปินส์ คุณดุษฎี เขมะพันธุม์ นัส
VP ธนาคารกรุงเทพ สาขามะนิลา กล่าวว่าการที่
เศรษฐกิจของฟิลปิ ปินส์ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งนัน้
สาขาธุรกิจภาคบริการนับว่าบทบาทส�าคัญที่สุด
เพราะคิ ด เป็น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 58 ของจี ดี พี
ประกอบด้วย การค้าปลีกและค้าส่ง บริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ การขนส่ง การท่องเที่ยวและ
โรงแรม รวมถึงธุรกิจที่ยังขยายตัวดีต่อเนื่องคือ
Business Process Outsourcing หรื อ การ
รับจ้างเป็นผู้แทนให้บริการแก่ภาคธุรกิจ
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รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรมสัดส่วนร้อยละ 32
ได้แก่การผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นเิ จอร์
เสื้อผ้าส�าเร็จรูป รองเท้า อาหารแปรรูป ฯลฯ
ส�าหรับภาคเกษตรมีสดั ส่วนต่อเศรษฐกิจฟิลปิ ปินส์
ร้อยละ 10 ที่ส�าคัญได้แก่ การประมง มะพร้าว
ข้าว ข้าวโพด กล้วยหอม สับปะรด มะม่วง เป็นต้น
ประเด็นหลักทีส่ นับสนุนขับเคลือ่ นธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพ
น่าลงทุนคือนโยบายเศรษฐกิจของฟิลปิ ปินส์ รัฐบาล
ตั้งเป้าหมายเข้าถึงคนทุกกลุ่มสร้างต�าแหน่งงาน
และท�าให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความยากจนและปฏิรูป
โครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อกระจายความมั่งคั่ง

รัฐบาลของประธานาธิบดี โรดรีโก ดูแตร์เต มี
นโยบายใช้ จ ่ า ยเงิ น ร้ อ ยละ 2.5 ของจี ดี พี ใ น
โครงสร้างพืน้ ฐานและอีกร้อยละ 4.3 ในเรือ่ งบริการ
สาธารณะ พยายามแก้ปัญหาระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งบประมาณให้ชดั เจนขึน้ เพือ่ เร่งก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานทัง้ โรงงานผลิตไฟฟ้า ถนน สนามบิน ท่าเรือ
รถไฟฟ้า สิง่ ปลูกสร้างต่างๆ นอกจากจะช่วยสร้าง
งานสร้างรายได้ให้กับแรงงานในประเทศแล้ว ยัง
สร้างโอกาสกระตุ้นการลงทุนจากต่างชาติ ส่งผล
ต่อเนือ่ งไปยังภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอืน่ ๆ
ไม่วา่ จะเป็นอาหารเครือ่ งดืม่ การเกษตร วัสดุกอ่ สร้าง
เครือ่ งส�าอาง ชิน้ ส่วนรถยนต์ รวมถึงธุรกิจโรงแรม

“สิ่งที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ความส�าคัญมากที่สุด
คือการเพิม่ การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน สุขภาพ
และการศึกษา เพิ่มการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ลดการผู ก ขาด ท� า กฎระเบี ย บให้ ง ่ า ยขึ้ น เพื่ อ
ส่งเสริมการสร้างงานโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ
ขนาดเล็กรวมถึงเพิ่มการลงทุนภายในประเทศ
ด้วยการปฏิรูปนโยบายภาษีให้เอื้ออ�านวยและ
ไม่ให้เกิดช่องว่างในการลงทุน”

คุณดุษฎียงั มองเกีย่ วกับธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพน่าสนใจ
ว่า เมื่อเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวทั่วประเทศ
เช่นนี้ ส่งผลให้มีการจ้างงานมากขึ้น ประชาชนมี
เวลาให้กับครอบครัวน้อยลง โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่ง
มีแนวโน้มเข้าสูต่ ลาดแรงงานไม่แตกต่างจากผูช้ าย
วิถีของครอบครัวเดิมๆ เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็น
ครอบครัวสมัยใหม่ที่มีชีวิตเร่งรีบนิยมใช้สินค้าที่
สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา

ส�าหรับตัวอย่างผูป้ ระกอบการไทยได้เข้าไปลงทุน
และประสบความส�าเร็จหลายราย อาทิ บริษัท
SCG ในสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง โดยผลิตและ
จ�าหน่าย Corrugated Paper ส่วนธุรกิจเทรดดิง้ ก็
มีบริษทั Charoen Pokphand Foods Philippines
(CPFP) ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์บกและ
สัตว์น�้า ไม่ว่าจะเป็นสุกร ไก่ ปลา กุ้ง
คุณดุษฎี เขมะพันธุ์มนัส

ดั ง นั้ น เพื่ อ สร้ า งโอกาสทางธุ ร กิ จ ผู ้ ผ ลิ ต หรื อ
ผูจ้ า� หน่ายสินค้า จึงต้องออกแบบหรือจัดหาสินค้า
ที่ ส ามารถตอบสนองความต้องการพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ โดยการกระจายสินค้า
จะผ่านช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต่างๆ ได้แก่
ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซือ้
หรืออาจกระจายให้กับโรงงานที่น�าไปผลิตต่อ
หรือผู้ค้าปลีกหรือผู้บริโภคโดยตรง
ในกรณีของผู้ประกอบการไทยอาจจะขายสินค้า
ผ่านทางพันธมิตรทางธุรกิจในฟิลปิ ปินส์ คนกลาง
หรือตัวแทนจ�าหน่ายไปยังผู้บริโภค
“การประกอบธุรกิจในประเทศฟิลปิ ปินส์ สิง่ ส�าคัญ
คื อ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บโดยเคร่ ง ครั ด
มีพันธมิตรที่เชื่อถือได้ การท�าสัญญากับคู่ค้าจะ
ต้องรัดกุมและเข้าใจตรงกันทัง้ สองฝ่าย ด�าเนินการ
อย่างรอบคอบ”

ในธุรกิจท่องเที่ยว บริษัท Erawan Group เปิด
โรงแรมแบบประหยัด (Budget Hotel) ชื่อ Hop
Inn ส่วนธุรกิจด้านเทคโนโลยี ก็มบี ริษทั Halcyon
Technology และ กลุ่มบริษัท EGCO Group
(Electricity Generating Public Company
Limited) ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
ในนามบริษัท Quezon Power incorporation
เป็นต้น
ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพได้เปิดด�าเนินงานสาขา
มะนิลามานานกว่า 20 ปีแล้วมีประสบการณ์
ความรู้และความเชี่ยวชาญในการลงทุน สามารถ
ให้ค�าปรึกษาเพื่อด�าเนินธุรกิจที่ประสบผลส�าเร็จ
ตัง้ แต่การจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั การเปิดบัญชีนา�
เงินลงทุนเข้ามาในฟิลปิ ปินส์ การใช้บริการสินเชือ่
และบริการทางการเงินครบวงจร อ�านวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้าในการท�าธุรกรรม รวมถึงยังมี
เครือข่ายให้บริการเชื่อมต่อการลงทุนในประเทศ
ที่ธนาคารกรุงเทพมีสาขาอยู่ ทั้งในประเทศไทย,
อาเซียน, ฮ่องกง, จีน, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น เป็นต้น

ดังนัน้ หากผูป้ ระกอบการไทยมีความสนใจเข้าไป
หาโอกาสดีๆ ในประเทศฟิลิปปินส์สามารถขอ
ค�าปรึกษาและรับบริการได้ เพราะเราคือ “เพื่อน
คู่คิด มิตรคู่เออีซี” ส�าหรับทุกคน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของฟิลป
ิ ปินส์แตกต่าง
จากประเทศอื่นๆ ในอาเซียนอย่างมาก เนื่องจาก
พึ่งพาภาคบริการเป็นหลักส่วนภาคอุตสาหกรรม
และการเกษตรเป็นรอง
ประเทศมีสภาพเป็นเกาะน้อยใหญ่ ประกอบด้วย 3
หมูเ่ กาะหลักได้แก่ Luzon, Visayas และ Mindnao
แบ่งพื้นที่ย่อยๆ เป็น 17 ภูมิภาค 81 จังหวัด
144 เมือง 1,491 เทศบาล และ 42,028 หมู่บ้าน
ประชากร 103 ล้านคน อยูใ่ นวัยเด็กร้อยละ 34.6,
วัยท�างานร้อยละ 61.1 และวัยชราร้อยละ 4.3
การปกครองแบบประชาธิปไตย แบบสาธารณรัฐ
การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะจัดขึ้นทุก 6 ปี
การที่ฟิลิปปินส์เคยอยู่ภายใต้การปกครองของ
สหรัฐฯ ท�าให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
วั ฒ นธรรมอาหารจะเป็ น การผสมผสานกั น
ระหว่าง สเปน จีน อเมริกัน และเอเชีย
ภาษาท้องถิ่นหลัก 5 อันดับแรกได้แก่ Tagalog,
Cebuano, Ilokano, Hiligaynon และ Bikol
สกุลเงินเปโซ
เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
ระบบธนาคารและการเงิ น ด� า เนิ น การผ่ า น 3
หน่วยงานหลัก คือ 1. ธนาคารกลางฟิลิปปินส์
หรื อ Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
2. ส� า นั ก คณะกรรมการก� า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ Securities and Exchange
Commission (SEC) 3. ส�านักคณะกรรมการเกีย
่ วกับ
การประกัน หรือ Insurance Commission (EC)
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สงครามการค้ามหาอ�านาจ
สั่นคลอนตลาดภูมิภาคอาเซียน
ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา โลกเผชิญหน้ากับภาวะ Trade War หรือสงคราม
การค้า ที่ถูกจุดขึ้นโดยรัฐบาลนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ทีต่ อ้ งการแก้ปญ
ั หาขาดดุลการค้ามหาศาลมีเป้าหมายคือสินค้าจากประเทศ
จีนเป็นหลัก
ส�านักงานสถิตแิ ห่งชาติของสหรัฐฯ ระบุวา่ มูลค่าการขาดดุลการค้าต่อ
จีนปี 2560 อยู่ที่ 375,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 11.73 ล้าน
ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์คิดเป็นสัดส่วนถึง 2 ใน 3 ของการขาดดุล
รวม ไม่เพียงเท่านั้นจีนยังได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกัน
ถึง 276,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8.6 ล้านล้านบาท
มาตรการที่ออกมาคือการประกาศขึ้นภาษีน�าเข้าภายใต้กฎหมาย
Trade Expansion Act of 1962 มาตรา 232 กับสินค้าเหล็กและ
อะลูมิเนียมจากทั่วโลกในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ตามล�าดับ
มีผลบังคับใช้วันที่ 23 มีนาคม แม้ยังไม่ชัดว่าเป็นการเล่นงานจีนโดยตรง
แต่สุดท้ายก็ท�าให้หลายชาตินั่งไม่ติด โดยเฉพาะสหภาพยุโรป เวียดนาม
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
เวียดนามเพื่อนบ้านในอาเซียนค่อนข้างวิตกกังวลไม่น้อย เพราะเป็น
ผู้ส่งออกเหล็กกล้าไปสหรัฐฯ อันดับที่ 12 โดยช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561
มีการส่งออกถึง 1.24 แสนตัน มูลค่า 104.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ

16

3,126 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
เรียกว่าก�าลังไปได้ดีแต่ต้องมาสะดุด
เช่นเดียวกับประเทศไทยได้รับผลกระทบเพราะส่งออกไปสหรัฐฯ
ในปี 2560 กว่า 7,608 ล้านบาท ท�าให้กระทรวงพาณิชย์จะน�าเรือ่ งนีเ้ ข้าหารือ
เวทีการประชุม คณะมนตรีภายใต้กรอบการค้าและการลงทุน (Trade and
Investment Framework Agreement : TIFA) ไทย-สหรัฐฯ
ในส่วนกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย
ระบุว่า เหล็กและอะลูมิเนียมที่มาเลเซียส่งออกไปยังสหรัฐฯ เมื่อปีก่อน
มีจ�านวนเพียงร้อยละ 0.2 ของการค้าทั้งหมด จึงไม่ออกตัวแรงในเรื่องนี้
สงครามการค้า หรือ Trade War ระหว่างสหรัฐฯ และจีนระเบิด
ขึ้นจริงๆ เมื่อท�าเนียบขาวส่งสัญญาณขึ้นภาษีน�าเข้าจากสินค้าจีนโดยตรง
กว่า 1,000 รายการ อัตราร้อยละ 25 ตามรายงานของส�านักข่าว BBC โดย
ให้เหตุผลว่าจีนบังคับใช้มาตรการที่ไม่เป็นธรรมต่อบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ
ที่เข้าไปลงทุน รวมถึงกฎหมายห้ามต่างชาติครอบครองกิจการท�าให้หลาย
บริษัทต้องยอมถ่ายโอนเทคโนโลยีนับเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ร้ายแรง
แน่นอนว่าแผนของสหรัฐฯ น�าไปสู่การตอบโต้จากรัฐบาลจีนอย่าง
ดุเดือดไม่น้อยกว่ากัน โดยวันที่ 23 มีนาคม กระทรวงพาณิชย์จีนออก

Timeline

รัฐบาลสหรัฐฯ เดินเกม
กดดันจีนในปี 2561

แถลงการณ์ว่า “จีนจะไม่นิ่งเฉยและปล่อยให้สิทธิตามกฎหมาย
กับผลประโยชน์ต้องถูกท�าลาย โดยจะใช้มาตรการที่จ�าเป็นทั้งหมด
เพื่อปกป้องสิทธิ”
ตามมาด้วยการขึ้นภาษีนา� เข้าสินค้าจากสหรัฐฯ 128 รายการ สูงสุด
ร้อยละ 25 อาทิ เนือ้ สัตว์แช่แข็ง เนือ้ หมู ท่อเหล็ก ผลิตภัณฑ์อะลูมเิ นียม ไวน์
ผลไม้สดและแห้ง ฯลฯ มุ่งเป้าไปที่สินค้าภาคอุตสาหกรรมและเกษตร โฟกัส
ไปยังฐานเสียงส�าคัญของทรัมป์ เช่น รัฐเทกซัสและรัฐไอโอวา
บอสใหญ่แห่งไวท์เฮาส์ แถลงทันควันวันที่ 6 เมษายนว่าจีนเลือกท�าร้าย
เกษตรกรและผู้ผลิตของสหรัฐฯ เเทนที่จะร่วมมือกับสหรัฐฯ แก้ปัญหาขาด
ดุลการค้า จึงมีคา� สัง่ ให้สา� นักงานผูแ้ ทนการค้าสหรัฐฯ หรือ USTR พิจารณาว่า
สมควรจะเก็บภาษีสนิ ค้าน�าเข้าจากจีนเพิม่ ขึน้ อีก 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือไม่ แต่ก็เปิดประตูพร้อมเจรจาต่อเมื่อจีนขานรับการค้าเสรี เป็นธรรม
และต่างตอบแทน
หมากเกมการค้าของมหาอ�านาจ สั่นสะท้านมาถึงภูมิภาคอาเซียน
อย่างเต็มแรง เพราะจีดพี ขี อง 10 ประเทศสมาชิกล้วนเติบโตจากการส่งออก
ไปต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีน ดังนั้นนโยบายการขึ้นภาษีน�าเข้า
แบบขนานใหญ่ย่อมมีทั้งผลบวกและผลลบตามมา
ข้อดีคอื สินค้าจากเพือ่ นบ้านอาเซียนสามารถสอดแทรกเข้าไปทดแทน
สินค้าราคาถูกจากจีนในตลาดอเมริกาได้ แต่ตรงกันข้ามสินค้าจีนที่ขายไม่
ออกอาจเบนเข็มส่งออกมาทุ่มตลาดอาเซียน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปรียบให้เห็นกรณีสินค้าเหล็กที่
ประเทศต่างๆ ผลิตแล้วไม่สามารถส่งออกไปสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะส่งมาขายที่
อาเซียนซึง่ มีความต้องการใช้เหล็กมากขึน้ จากการลงทุนโลจิสติกส์ทขี่ ยายตัว
และที่ผ่านมาพบว่าจีนทุ่มตลาดเหล็กในประเทศอื่นๆ เมื่อความต้องการใช้
ในประเทศลดลงหรือส่งออกไม่ได้

ความกังวลเหล่านี้ขยายวงไปสู่เวทีระดับภูมิภาค
เมื่อ การประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน ครั้งที่ 32 โดยนายกรัฐมนตรี
ลี เซียน ลุง ของสิงคโปร์ ระบุว่าความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ
และจีนมีการตอบโต้กันไปมา เป็นสิ่งที่อาเซียนก�าลังวิตกถึงผลกระทบอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้น�าแต่ละประเทศจึงต้องเร่งส่งเสริมการรวมตัวทางการค้า
สร้างความมั่นคงในภูมิภาคให้แข็งแกร่ง
หนึง่ ในมาตรการรับมือภัยคุกคามจากสงครามครัง้ นี้ ได้แก่ ความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ
กับคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ จะสรุปผลการเจรจาภายในปี 2561 รวมถึงความร่วมมือ
ทางศุ ล กากร อี - คอมเมิ ร ์ ซ และระบบการจ่ า ยเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข ้ า ม
พรมแดน ฯลฯ
เมื่อสองขั้วมหาอ�านาจต่างก�าลังแสดงพลังให้โลกรู้ถึง ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ ขณะที่อาเซียนยังเป็นเพียงภูมิภาคเล็กๆ จะใช้ประโยชน์จาก
สงครามการค้านี้อย่างไร นับเป็นความท้าทายที่ผู้ก�าหนดนโยบายและ
ผู้ประกอบการต้องติดตามอย่างใกล้ชิดช่วงครึ่งหลังของปี 2561
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Econ TREND

AEC

บนวิถี

K POP
วันนี้ถ้าเราเดินเข้าไปถามเด็กวัยรุ่นในอาเซียน อาจต้องแปลกใจเมื่อพบว่าศิลปิน
ในดวงใจของใครหลายคนเป็นนักร้องจากเกาหลีใต้ วัฒนธรรม ‘เค ป๊อบ’
(K Pop Culture) กลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งร้อง เต้น และละครซีรีย์เกาหลี แพร่กระจายไปทั่วอาเซียน
ผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น โดยเฉพาะ Youtube
และ Social Media ต่างๆ
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วัยรุ่นในไทย สิงคโปร์ หรืออินโดนีเซีย ฯลฯ ไม่จ�าเป็นต้องรอสื่อใน
ประเทศน�าเสนอ พวกเขาสามารถชมมิวสิควิดีโอ คอนเสิร์ต วาไรตี้ หรือซีรีย์
เกาหลีได้ทันที ติดตามข่าวสารของศิลปินคนโปรดผ่านเว็ปไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์ตา่ งๆ สร้างความรูส้ กึ ใกล้ชดิ และผูกพัน ทัง้ ๆ ทีอ่ ยูก่ นั คนละประเทศ
อาเซียนกลายเป็นตลาดทีส่ า� คัญกระทัง่ มีการกล่าวกันว่าภูมภิ าคนีร้ จู้ กั เกาหลี
จากยี่ห้อรถยนต์ สมาร์ตโฟนซัมซุง และ K Pop
ในอีกมุมมองหนึ่ง วัฒนธรรม K Pop มีแง่บวกกับเศรษฐกิจ จากเดิม
ทีอ่ าเซียนมีอตั รา ‘การละเมิดลิขสิทธิ’์ สูงมาก แต่ปจั จุบนั กลุม่ เด็กวัยรุน่ และ
ผู้นิยม K Pop อุดหนุนสินค้าที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง เป็นวิธีสนับสนุนศิลปิน
ในดวงใจ หรือการฟังเพลงออนไลน์สามารถท�าได้ง่ายผ่าน สตรีมมิ่ง เซอร์วิส
ที่มีลิขสิทธิ์ เช่น Spotify, Apple Music

การปลูกฝังทัศนคติเหล่านีช้ ว่ ยให้กลุม่ คนรุน่ ใหม่ในอาเซียน กลายเป็น
ผูเ้ คารพทรัพย์สนิ ทางปัญญา ส่งผลดีกลับมายังวงการบันเทิงของอาเซียนเอง
อีกด้วย
การติดตามศิลปินเกาหลีของกลุ่มผู้นิยม K Pop ไม่เพียงฟังเพลง
อย่างเดียว แต่ยังมีแฟนคลับไปสตูดิโอรายการต่างๆ ที่ศิลปินไปออก หรือ
อีเวนต์สนุกๆ ที่จัดขึ้น เกิดการถ่ายทอดวิถี K pop และซึมซับวัฒนธรรม
เกาหลีใต้ ไปจนถึงแรงบันดาลใจให้เดินทางไปเทีย่ วแดนกิมจิอย่างไม่ขาดสาย
ขณะเดียวกันยังเกิดความนิยมในสินค้าแบรนด์เกาหลีมากขึ้น
ในแง่มุมเศรษฐกิจ อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีมีความสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิด กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียน จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
เกาหลี หรือ ASEAN Plus Three เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2540 ต่อมาอาเซียน และ
สาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนาม เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
(ASEAN-Korea Free Trade Agreement) ในปี 2552 และเริ่มลดภาษี
สินค้าหลายรายการเป็นร้อยละ 0 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจยังพบว่าอาเซียนเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 1
ใน 5 ของสาธารณรัฐเกาหลี มีมูลค่าส่งออกและน�าเข้าทั้งสองฝ่ายสูงถึง
1.19 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะการเกิดขึน้ ของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหรือ AEC ยิ่งส่งผลดีต่อความแนบแน่นดังกล่าว
เมื่อปลายปี 2560 นายมูน แจ อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ประกาศ
นโยบาย The New Southern Policy ตัง้ เป้าหมายจะกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและอาเซียนเพิม่ ขึน้ พร้อมขยายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ ขณะที่ภาคธุรกิจก็มองตลาดอาเซียนซึ่งมี
ประชากรกว่า 600 ล้านคน เป็นตลาดใหญ่และดึงดูดนักลงทุนเกาหลี
นักธุรกิจไทยก็ควรใช้ข้อมูลพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ใน
อาเซียนที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อวางแผนในการเข้าถึงตลาดในอนาคต เช่น
ธุรกิจด้านบันเทิง เอ็นเตอร์เทนเมนต์
...กระแสวัฒนธรรม K Pop นับเป็นประสบการณ์ชั้นดีในการเรียนรู้
ไปสู่ AEC ได้อย่างโดนใจนั่นเอง
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Cheryl Gan
คุณแม่ลูกสี่ นักธุรกิจเจ้าของแบรนด์ดัง

ด้วยวัยเพียง 40 ปี เจ้าของธุรกิจมูลค่านับพัน
ล้านบาท ไม่ได้เริ่มจากเส้นทางชีวิตที่พ่อแม่เลือก
ให้เดิน แต่ Gan ค้นพบตัวเองว่า อาชีพวิศวกร
คอมพิวเตอร์ คงไม่เหมาะส�าหรับผู้หญิงที่มีความ
ฝันเจิดจรัส จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจ�าท�า
ตามความฝันในการเป็นผู้ประกอบการ
เมื่อ 10 ปีก่อน เธอเริ่มเปิดร้านเล็กๆ เป็นของ
ตัวเองขาย พุดดิง้ เต้าฮวย ท�าไปทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มคี วามรู้
เรือ่ งการท�าขนมแม้แต่นอ้ ย ในทีส่ ดุ ก็ประเดิมด้วย
ความล้มเหลว แต่ความฝันยังคงตื่นอยู่เสมอ เธอ
ไม่ถอดใจใช้เป็นบทเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์
การท�าธุรกิจอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
ในการเดิ น ทางมาเยื อ นประเทศไทย...สวรรค์
ส�าหรับนักชิมอาหาร ท่องเทีย่ ว และสปาดีๆ สร้าง
ไอเดียให้ Gan กลับสู่บ้านเกิดในสิงคโปร์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติภายใต้
แบรนด์ Mt. Sapola โดยร่วมทุนกับนักธุรกิจ
ชาวไทย
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Cheryl Gan เจ้าของผลิตภัณฑ์
น�า้ มันหอมระเหยและสารสกัด
จากธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ดัง
จากสิงคโปร์ ‘HYSSES’ ซึ่งเป็น
ผลส�าเร็จในช่วงปีที่ผ่านจากการ
แตกไลน์ขยายจากแบรนด์เดิม
‘Mt. Sapola’ สร้างชื่อเสียงและ
มีผู้หลงใหลในสุนทรียสัมผัส
มากถึง 25,000 ราย

เธอกรุยทางด้วยร้านเล็กๆ จัดวางสินค้าให้น่า
เลือกซื้อหา ภายใต้ความช่วยเหลือของสามีที่
เข้าใจควบคู่กับการสร้างครอบครัวของตัวเอง
พร้อมด้วยลูกน้อยถึง 4 คน ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่
ความตั้งใจยังล้นเหลือ ปรากฎว่างานนี้ ‘โดนใจ’
ตลาด และ ‘ครองใจ’ ผู้บริโภค
Gan ประสบความส�าเร็จจากร้าน Mt. Sapola
สาขาแรกในสิงคโปร์และประเทศไทย จนกระทั่ง
ขยายเป็น 14 สาขาในสิงค์โปร์และอีก 7 สาขา
ในมาเลเซีย รายได้รวม 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
หรือราวๆ 250 ล้านบาท
มาจนถึงปี 2560 ที่ผ่านมา เธอต่อยอดธุรกิจด้วย
การสร้างแบรนด์ใหม่ HYSSES (อ่านออกเสียงว่า
high-ses) ตามค�าแนะน�าของทีมงานที่ร่วมกัน
พัฒนาธุรกิจ นับเป็นอีกก้าวของผลิตภัณฑ์เพื่อ
ความงามและสุขภาพ ด้วยการสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ออกแบบโลโก้และเว็บไซต์ใหม่ หวัง
ครองใจและขยายฐานลูกค้าไปทั่วโลก ก้าวไปสู่
การเป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทชั้นน�าด้าน Aromatherapy
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อ HYSSES จะยังคงคล้ายคลึง
รูปแบบเดิม ซึ่งเอกลักษณ์ หรือ Signature คือ
กลิ่นหอมของตะไคร้ ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ร้านค้า
แห่งแรกจนถึงปัจจุบนั ส่วนรูปแบบของแพคเกจจิง้
เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย แปลกตา แต่เมื่อลูกค้า
ได้ทดลองผลิตภัณฑ์ก็จะคุ้นเคยกับมันดีและรู้ว่า
นี่คือแบรนด์ใหม่ของ Mt. Sapola

ความส�าเร็จที่เธอคิดไว้กลับ
ไม่ใช่เรื่องยอดขาย ขยาย
สาขาหรือมูลค่าผลก�าไร
เพียงอย่างเดียว แต่ Gan
หวังว่าวันหนึ่งทีมงานทุกคน
จะช่วยเธอบริหารธุรกิจได้
อย่างเป็นระบบ โดยไม่จ�า
เป็นต้องหวังพึ่งคนใด
คนหนึ่งหรือรอให้เธอมา
ตัดสินใจเท่านั้น

“เรามั่ น ใจว่ า HYSSES จะเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าด้าน
น�้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพกายใจ ตอนนี้เรา
ก�าลังเปิดตลาดในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เพื่อเป็นฐานเข้าสู่สหภาพยุโรป รวมถึงที่ประเทศ
ออสเตรเลียด้วย”
Gan ไม่ เ พี ย งแค่ เป็น ผู ้ ป ระกอบการที่ มี ค วาม
สามารถในการบริหารธุรกิจทะลุหลักพันล้านบาท
แต่ ยั ง เป็ น คุ ณ แม่ ที่ ต ้ อ งดู แ ลเจ้ า ตั ว น้ อ ยอย่ า ง
ใกล้ชิด ซึ่งเธอให้ความส�าคัญมากๆ และสามารถ
จัดการงาน ครอบครัว และธุรกิจ ได้อย่างสมดุล
ลงตัว

ในช่วงปิดเทอมของลูกคนโตซึ่งอายุ 14-15 ปีนั้น
Gan จะให้มาฝึกงานทีโ่ รงงานเพือ่ เรียนรูก้ ระบวน
การผลิต แต่กไ็ ม่ได้คดิ หวังจะให้พวกเขามารับช่วง
ต่อการบริหาร เพราะรูด้ วี า่ เด็กรุน่ ใหม่ยอ่ มท�าตาม
ความฝัน เธอจึงอยากให้ลูกๆ ประกอบอาชีพที่
ตนเองชอบ เหมือนสมัยทีเ่ ธอเริม่ ต้นท�างานใหม่ๆ
ทุกๆ สุดสัปดาห์ เธอจะพักภารกิจงานประจ�า
ทุ่มเทเวลาให้กับครอบครัว การเรียนของลูกๆ
และไลฟ์สไตล์ที่ครอบครัวควรจะท�า แต่ในฐานะ
ผู้บริหาร ถ้ามีงานต้องตัดสินใจเร่งด่วนก็พร้อมที่
จะกลับไปออฟฟิศได้ทันที...
“เมื่องานเรียกร้องให้ต้องไปจัดการ ฉันก็จะต้อง
กลับไปทีบ่ ริษทั ในช่วงเสาร์อาทิตย์ เพราะอย่าลืม
ว่ามีพนักงานทีต่ อ้ งดูแลอีก 100 ชีวติ และพวกเขา
ก็มีครอบครัวเช่นเดียวกัน ดังนั้น ในบางเวลางาน
ก็จ�าเป็นและอยู่เหนือกว่าเรื่องส่วนตัว”
ความส�าเร็จที่เธอคิดไว้กลับไม่ใช่เรื่องยอดขาย
ขยายสาขาหรือมูลค่าผลก�าไรเพียงอย่างเดียว
แต่ Gan หวังว่าวันหนึ่งทีมงานทุกคนจะช่วยเธอ
บริหารธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ โดยไม่จ�าเป็น
ต้องหวังพึ่งคนใดคนหนึ่งหรือรอให้เธอมาตัดสิน
ใจเท่านั้น
ที่มา : http://www.businesstimes.com.sg/
lifestyle/weekend-interview/cheryl-gan
ภาพประกอบ : ladyboss.asia / ollwithcarol
/hysses.com
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World Cup 2018
สร้างสีสันเศรษฐกิจอาเซียน
คาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนปี 2561

WB ADB
6.9 % 7.1 %

WB ADB
6.7 % 8.0 %

5.3 % 5.3 %

6.7 % 6.7 %

6.6 % 7.0 %

3.6 % 3.6 %

5.2 % 5.4 %

6.5 % 6.5 %

ที่มา www.worldbank.org และ www.adb.org

กระแสฟุตบอลโลกที่รัสเซีย วันที่ 14 มิถุนายน
-15 กรกฎาคม 2561 จุดประกายความสุขให้คน
ทัว่ โลกไม่เว้นแม้แต่ภมู ภิ าคนีท้ ผี่ คู้ นคลัง่ ไคล้ในเกม
ลูกหนังอย่างมากมาย
Gianni Infantino ประธานฟีฟ่า เดินทาง
มาทีน่ ครย่างกุง้ เมียนมาเมือ่ ปีกอ่ น เพือ่ เปิดคลินกิ
สอนฟุตบอลและส่งเสริมกีฬาในประเทศก�าลัง
พัฒนา โปรยยาหอมไว้ว่า
“อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความหลงใหล
ของฟุตบอลสูงมาก และมีแรงสนับสนุนจากแฟน
บอลมหาศาล แล้วท�าไมไม่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
จัดฟุตบอลโลกร่วมกัน”
เท่านั้นเอง! ประเทศไทยและอินโดนีเซีย
ก็ ป ระกาศจะผนึ ก ก� า ลั ง เสนอตั ว เป็ น เจ้ า ภาพ
จัดฟุตบอลโลกในปี 2577
เมื่อจับชีพจรเศรษฐกิจในช่วง เวิลด์ คัพ
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ฟี เ วอร์ พบว่ า ประเทศเพื่ อ นบ้ า นเราต่ า งฉวย
จังหวะนี้ ปลุกเร้ากระแสการบริโภคภายในและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเต็มสูบ
อย่ า งเวี ย ดนาม ส� า นั ก ข่ า วรอยเตอร์ ส
รายงานว่ า เวลามี ฟุ ต บอลแมทช์ ใ หญ่ ๆ ยอด
จ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรทัศน์มักสูงขึ้น
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะ 1 เดือนก่อนหน้า ร้านเบียร์
ร้านกาแฟ ผับ บาร์ ท้องถนนและบ้านเรือนผู้คน
นับล้านต่างคลั่งไคล้ สี่แยกไฟแดงยังติดจอขนาด
ใหญ่ ส่วนสถานีรถไฟก็ตั้งทีวี 300 นิ้ว
ประเทศอินโดนีเซีย แม้ผู้คนส่วนใหญ่จะ
เป็นชาวมุสลิม แต่ฟตุ บอลโลกก็มาแรงไม่แตกต่าง
กัน และถ้าทีมชาติที่เป็นชาวมุสลิมแข่งขัน ก็จะ
เอาใจช่วยเป็นพิเศษ
จั ง หวั ด ที่ คึ ก คั ก กั บ World Cup ก็ คื อ
จาการ์ ต า เมดาน สุ ร าบายา มากั ส ซาร์ และ

จายาปุระ หัวเมืองใหญ่ที่มีเศรษฐกิจดีและผู้คน
นิยมไปตากอากาศ ยอดซื้อเสื้อผ้าและรองเท้า
กีฬาเพิ่มสูงขึ้นทันที
ด้านสิงคโปร์ ซึ่งปกติเป็นเมืองที่ผู้คนจาก
ทั่วโลกนิยมมาประชุม พักผ่อนและท่องเที่ยวอยู่
แล้ว ไม่พลาดทีจ่ ะเกาะกระแสฟุตบอลโลก 2561 นี้
ถนนช้อปปิ้งชื่อดังอย่าง ‘ออร์ชาร์ด’ ละลานตา
ไปด้วยซอคเกอร์และซุปเปอร์สตาร์ดังๆ
ห้างสรรพสินค้าและร้านกาแฟเต็มไปด้วย
แฟชั่นแห่งเกมลูกหนังที่ 4 ปีจะมีแค่ครั้งเดียว
กระตุ้นการท่องเที่ยวให้คึกคักและที่ส�าคัญคน
สิงคโปร์ไม่ชอบดูบอลคนเดียวในคอนโดมิเนียม
หรือในบ้าน มักจะออกมาปาร์ตี้กับเพื่อนๆ เชียร์
ทีมโปรดด้วยกันอย่างสนุกสนาน
ปี นี้ ทุ ก ประเทศในอาเซี ย นยั ง คงมุ ่ ง มั่ น
ที่ จ ะกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ด้ ว ยการบริ โ ภคภายใน

BleasureBUSINESS+PLEASURE
สวรรค์
แห่งสปา
ทะเล ทุ่งนา
ที่บาหลี
ท่ามกลางความวุ่นวายจากงานประจ�าวัน เสียง
โทรศั พ ท์ ดั ง ตลอดเวลา ขอแนะน� า ว่ า ลองมา
ผ่อนคลายใน ‘บาหลี’ หนึ่งในสถานที่ๆ นักธุรกิจ
อยากปักหมุดมากที่สุดในโลก
เสน่ห์ของเกาะแห่งนี้ ช่วยให้คุณฟังเสียงคลื่นซัด
ชายหาดจริงๆ ไม่ใช่คลื่น 4 จีที่ตามไปทุกแห่ง
สูดกลิ่นอายโบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมที่
สืบทอดมาหลายชัว่ อายุคน จนลืมเศษส่วนตัวเลข
ทางบัญชีได้ชั่วขณะ

ประเทศ แน่นอนด้วยประชากรกว่า 600 ล้านคน
บวกกับกระแสฟุตบอลโลกที่รัสเซียเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะจุดประกายการจับจ่ายใช้สอยให้เพิ่มมาก
ขึ้นอีกด้วย
ยิ่งสมัยนี้มีคนอาเซียนนิยมใช้อินเตอร์เน็ต
สมาร์ตโฟน และโซเชียลมีเดีย มากถึง 370 ล้านคน
แล้ว เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการใช้เทศกาลนี้
ท�า อี-มาร์เก็ตติ้ง และ อี-คอมเมิร์ซ ได้อีกด้วย
ธนาคารโลก (World Bank) และ ธนาคาร
พัฒนาเอเซีย (ADB) คาดการณ์ตรงกันว่าจีดีพี
ของอาเซียนในปีนจี้ ะเติบโตร้อยละ 5.1 การลงทุน
และบริ โ ภคภายในประเทศมีสัดส่วนส� า คัญยิ่ง
นอกเหนื อ ไปจากการส่ ง ออกสิ น ค้ า และการ
ท่องเที่ยว...จนดูเหมือนปี 2561 ภูมิภาคนี้จะได้
รับโอกาสและเสียงเชียร์จากทั่วโลกจริงๆ

หากปลีกเวลามาได้ไม่นาน ควรเลือกจุดทีน่ า่ สนใจ
‘แลนด์มาร์ค’ คือวัดน�้าพุศักดิ์สิทธิ์ The Pura
Tirta Empul หรือ The Pura Taman Saraswati
แต่ถ้าอยากชม Unseen ก็แนะน�าเส้นทางสาย
Campuhan Ridge Walk ซึ่ ง ชาวต่ า งชาติ
ชอบกันมาก อยู่ทางใต้ของเกาะเขตท่องเที่ยวที่
เรียกว่า Ubad

สัมผัสสันเขาแนวยาวเกือบๆ 9 กิโลเมตร ที่เต็ม
ไปด้วยทุ่งหญ้าและนาข้าวเขียวขจี ชวนหลีกหนี
จากฉากหลังและเรื่องจ�าเจเดิมๆ สู่ความเวิ้งว้าง
ของธรรมชาติ สมองทีเ่ หนือ่ ยล้ากลับโล่งสบายคิด
โปรเจกต์ใหม่ๆ ได้แน่นอน
บนทางสายเดียวกันยังมีวัดสวยๆ ให้ดื่มด�่าอย่าง
Pura Gunung Lebah พระเจดีย์โบราณ ที่บ่ง
บอกถึงจิตวิญญาณของชาวบาหลี แนะน�าว่าควร
มาในช่วงเช้าตรู่เพื่อรับแสงตะวันใหม่ หรือไม่ก็
ยามเย็นเพื่อชมอาทิตย์ตกดิน ฟินสุดๆ
ส่วนผู้ที่ชื่นชอบสปา...บาหลีคือสวรรค์ของคน
รักสุขภาพและความงามอย่างแท้จริง มีโรงแรม
รีสอร์ท หรือสถานที่ให้บริการอยู่มากมาย ตั้งแต่
ระดับสามดาวถึงห้าดาวทีเดียว บางแห่งพิเศษกว่า
คือมีการใช้ช็อคโกแล็ตหรือผลไม้ออแกนิคมา
ช่วยบ�าบัดผิวพรรณให้สดใสผ่อนคลายอีกด้วย
ทริปดีๆ ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย เหมาะส�าหรับ
นักธุรกิจที่มีเวลาว่างไม่มาก แต่ได้สัมผัสครบทั้ง
ทะเล ภูเขา ทุ่งนาและสปาหรู
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.bali-indonesia.com/
magazine/campuhan-ridge-walk-bali และ
www.thehoneycombers.com/bali
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ชั้น 2 ส�านักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ ส�านักงานใหญ่
อีเมล : AECConnect@bbl.co.th
โทรศัพท์ : (66) 0-2230-2758
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