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ขอต้อนรับเข้าสูท่ ศวรรษใหม่ในปี 2560 ครับ และปีนเี้ ป็นปีทสี่ ำ� คัญของอาเซียน
เพราะมีอายุครบ 50 ปี เราอาจจะต้องมาทบทวนว่าภูมภิ าคอาเซียนทีไ่ ทยเป็น
หนึ่งในสมาชิกด้วยนั้นจะถือ “เข็มทิศ” เดินไปทิศทางใด ท่ามกลางกระแส
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในทุกๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการค้าและ
การลงทุนด้วย

CLMV เป็นตลาดที่มีประชากร 165 ล้านคน อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สูงกว่าร้อยละ 6-7 และมูลค่าการค้ากับไทย สูงกว่า 3 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปี นี่คือโอกาสที่ธนาคารกรุงเทพอยากให้นักธุรกิจคว้าเอาไว้ให้ได้ โดย
ในปีนี้ ศูนย์ AEC Connect ธนาคารกรุงเทพ ยังมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ภาคเอกชนผู้สนใจขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคมาส�ำรวจและสัมผัสประสบการณ์
แห่ง CLMV ด้วยกันครับ
เป็นที่ทราบกันดีว่า ขณะนี้เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 		
ลุม่ แม่นำ�้ โขง หรือ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดดเด่น
มาก ซึง่ ภาคธุรกิจไทยจะต้องพิจารณาทัง้ ในเรือ่ งการปรับตัว การสร้างขีดความ
“ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซี”
สามารถด้านการแข่งขัน และทีส่ ำ� คัญคือการคว้าโอกาสธุรกิจจากการเติบโตนี้
วันนี้เมืองหลวงและนครส�ำคัญๆ ในกลุ่มประเทศ CLMV ไม่ว่าจะเป็น
พนมเปญ, โฮจิมินห์, ฮานอย, ย่างกุ้ง หรือเวียงจันทน์ ก�ำลังเติบโตมีอาคาร
ทันสมัยเกิดขึ้นมากมายและมี “ชนชั้นกลาง” ที่มีก�ำลังซื้อเพิ่มขึ้นซึ่งถือเป็น
กลไกหลักที่ท�ำให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจอย่างคึกคัก

ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
รองผู้จัด การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
บรรณาธิการบริหาร
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วิสัยทัศน์ 2560
ระบบเศรษฐกิ จ โลกและไทยก� ำ ลั ง เข้ า สู ่ ช ่ ว งใหม่ ข องการ
เปลี่ยนแปลง โดยเศรษฐกิจโลกจะเติบโตได้ในอัตราที่ช้ากว่า
ปกติ แ ละมี ค วามผั น ผวนที่ ม ากขึ้ น จากเศรษฐกิ จ ส� ำ คั ญ ใน
หลายประเทศยังมีความน่ากังวล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น แต่สิ่งเหล่านี้กลับท�ำให้
ศักยภาพของอาเซียนมีความโดดเด่นกว่าที่ผ่านมา น�ำมาซึ่ง
โอกาสที่น่าสนใจอย่างยิ่งอย่างน้อยใน 3 ด้าน
ด้านแรก คือ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค ทั้งด้าน
การคมนาคม พลังงาน น�้ำ และเครือข่ายโทรคมนาคม
ด้านที่สอง คือ การสร้าง Supply Chain ในระดับภูมิภาค
โดยอาศัยทรัพยากรและแรงงานจากประเทศในกลุ่ม CLMV
ด้านที่สาม คือ การขยายตัวของสังคมเมือง หรือ Urbanization
ที่ท�ำให้มีกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็น
โอกาสของสินค้าอุปโภคบริโภคและภาคบริการ
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CLMV
CAMBODIA

4 ประเทศ ผู้พลิกโฉมให้อาเซียน เปี่ยมด้วย

มนต์ เ สน่ ห ์ แ ห่ ง การลงทุ น ใหม่ อั ต ราขยายตั ว
เกิ น กว่ า 6-7% ทั้ ง ในปี นี้ แ ละปี ห น้ า กั ม พู ช า
สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ถือเป็นอัญมณี
ทางเศรษฐกิจที่เจิดจรัสที่สุดในภูมิภาค

เงินลงทุนจากต่างประเทศ 2015

LAOS

MYANMAR

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ CLMV

ปี

2017
2018

6.9%
6.8%

6.79%
6.73%

7.51%
7.6%

6.5%
6.3%

CAMBODIA

LAOS

MYANMAR

VIETNAM

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวบรวมจาก IMF

‘ไทยเป็นจุดเชื่อมของ CLMV 4 ตลาดที่มีเศรษฐกิจขยายตัวสูงที่สุดในโลก’

กัมพูชา
1,701 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประชากร 16.1 ล้านคน

สปป.ลาว
1,079 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประชากร 7 ล้านคน

VIETNAM

เมียนมา
2,824 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประชากร 54.8 ล้านคน

ที่มา : asean.org

เวียดนาม
11,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประชากร 95.4 ล้านคน

มูลค่าการค้า

ไทย - เมียนมา

6,529

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ไทย - สปป.ลาว

Laos

5,871
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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ของไทย-CLMV

‘อัตราขยายตัวการส่งออกของ
ไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ใน
ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เติบโตสูง
ถึง 12-19%’

ไทย - กัมพูชา

5,595

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ไทย - เวียดนาม

13,852
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกหลักของไทย
แนวโน้มขยายตัวดีในเกือบทุกหมวด
ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคจากก�ำลังซื้อ
ที่สูงขึ้น และวัสดุก่อสร้างจากการ
เร่งขยายการลงทุน

กัมพูชา
• อัญมณีและเครื่องประดับ
• น�้ำมันส�ำเร็จรูป
• เครื่องดื่ม

สปป.ลาว
• น�้ำมันส�ำเร็จรูป
• รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ
• เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์

เมียนมา
• เครื่องดื่ม
• น�้ำมันส�ำเร็จรูป
• น�้ำตาลทราย

เวียดนาม
• รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ
• เครือ่ งปรับอากาศและส่วนประกอบ
• ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Shutterstock.com
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ASEAN หลอมรวมเศรษฐกิจ
ด้วยตลาดและฐานการผลิต
ที่เป็นหนึ่งเดียว
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แม้ยังไม่บรรลุเป้าหมายในเรื่องการเป็น ตลาดเดียว
(Single Market) เฉกเช่นสหภาพยุโรป แต่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ณ วันนี้ ได้เดินหน้าเข้าสู่การเป็น
เครือข่ายธุรกิจ การค้า การลงทุน ที่เชื่อมโยงกัน
เข้าใกล้การเป็น “ฐานการผลิตร่วม” หรือที่เรียกว่า
Single Production Base มากขึ้นทุกขณะ

โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา
สปป.ลาว เมียนมาและเวียดนาม 4 ตลาดเกิดใหม่
ทรงอานุภาพทางเศรษฐกิจด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงานวัยหนุ่มสาวและผู้บริโภคที่พร้อมอ้าแขนรับ
สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา จึงไม่น่าแปลกที่ตัวเลขการ
ลงทุ น จากต่ า งชาติ ใ นกลุ ่ ม ประเทศลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง
เหล่านี้ ทะยานสูงขึ้นทุกวัน
ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) มองว่าการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของ CLMV ถือว่ามีพลวัตมากที่สุด
ในอาเซียนด้วยอัตรา 6-7% ต่อปี ในขณะที่ค่าเฉลี่ย
ของอาเซียนอยู่ที่ 5.1% และถ้าในช่วง 5 ปีข้างหน้า
ยังสามารถขยายตัวได้สูงระดับนี้ต่อไปรายได้ต่อหัว
ของประชากรจะสูงขึ้นและก�ำลังซื้อในตลาดก็จะมี
มากขึ้นตามล�ำดับ
“ประชากรของ CLMV ซึ่งเมื่อรวมประเทศไทยแล้ว
จะเป็น CLMVT ตามที่รัฐบาลของไทยต้องการให้
ความส�ำคัญ เมื่อรวมกันแล้วสูงเกือบเท่าขนาดของ
ประชากรอินโดนีเซีย ทัศนคติเดิมที่หลายประเทศ
ถูกมองว่ามีประชากรมาก น�ำไปสู่ภาระของรัฐต้อง

ดูแลปัญหาความยากจน ปัจจุบันแนวคิดนี้เปลี่ยนไป
แล้ว เมื่อจีน อินเดีย เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงศักยภาพ
ถ้ารัฐบาลสร้างทักษะให้คนรุน่ ใหม่ ก็จะกลายเป็นพลัง
ขับเคลื่อนมหาศาล”
ส�ำหรับประเทศไทยแล้ว นี่คือโอกาส...นี่คือความ
ท้ า ทาย ดร.ทวี ล าภกล่ า วว่ า ความใกล้ ชิ ด ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ช ่ ว ยให้ เ ราได้ เ ปรี ย บในการเชื่ อ มโยง
ยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน กับ CLMV รวมทั้ง
การใช้ Soft Power หรือความใกล้ชิดทางวัฒนธรรม
มาเป็นเครื่องมือ เป็นพลังสร้างความได้เปรียบใน
การวางแนวนโยบายเศรษฐกิจ
ประกอบกับสถานภาพของไทยในปัจจุบัน ถูกบีบรัด
จากการเป็นประเทศติด “กับดักรายได้ปานกลาง”
(Middle-Income Trap) และภาวะสังคมผู้สูงวัย
(Aging Society) ทีอ่ าจกลายเป็นภาระท�ำให้วยั แรงงาน
ขาดแคลน จึงต้องคิดยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ยกระดับตัวเอง
ขึน้ ให้ได้ อาทิ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการแสวงหา
โอกาสใหม่ๆ ในการประกอบธุรกิจนอกประเทศ
“เมื่อมองไปข้างหน้า ผมคิดว่า CLMV เป็นพื้นที่

เมื่อมองไปข้างหน้า
ผมคิดว่า CLMV
เป็นพื้นที่ที่มีอัตราเติบโต
และศักยภาพสูงแถมยัง
ใกล้ชดิ กับประเทศไทยมาก
ภาพที่ออกมาก็คือ
การย้ายฐานการผลิต
เพื่อใช้ประโยชน์จาก
ค่าแรงถูกลง

ที่มีอัตราเติบโตและศักยภาพสูงแถมยังใกล้ชิดกับ
ประเทศไทยมาก ภาพที่ออกมาก็คือการย้ายฐานการ
ผลิตเพื่อใช้ประโยชน์จากค่าแรงถูกลง ไม่ต่างจาก
สมัยหนึ่งที่ญี่ปุ่นใช้ไทยเป็นฐานรุกภูมิภาคอาเซียน
ดังนัน้ ไทยก็ควรท�ำลักษณะเดียวกัน ยกระดับประเทศ
แสวงหาโอกาสจาก AEC และเพื่อนบ้าน”
เริ่ ม จากเวี ย ดนามน่ า จะเป็ น ประเทศดาวเด่ น เชิ ง
ยุทธศาสตร์ มุมมองของ ดร.ทวีลาภ เห็นว่าการปฏิรปู
เศรษฐกิจขนานใหญ่ ปรับกฎระเบียบภายใน ยกเครือ่ ง
อุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล เพราะต้องการเข้าสู่
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก
(TPP) น�ำโดยสหรัฐอเมริกา ซึง่ ล่าสุดได้ถอนตัวไปแล้ว
ตรงนี้ถือเป็นวิสัยทัศน์ของประเทศเพื่อนบ้านที่เราไม่
อาจมองข้ามได้
ขณะที่ สปป.ลาว แม้มีประชากรรวมๆ ไม่มากนัก
แต่โดดเด่นในเรื่องแหล่งพลังงาน ทั้งเขื่อน โรงไฟฟ้า
ฯลฯ กัมพูชาน่าสนใจในนโยบายการเปิดเสรีทางธุรกิจ
สู ง มาก สุ ด ท้ า ยคื อ ประเทศเมี ย นมาค่ อ ยๆ เปิ ด
ประเทศ ภายใต้การควบคุมดูแลแต่กลับมีจดี พี เี ติบโต
สูงสุดประเทศหนึ่งในอาเซียน
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“แม้จะแตกต่างทางนโยบายเศรษฐกิจ แต่สิ่งที่เห็น
ขณะนี้ คื อ ทุ ก ประเทศก� ำ ลั ง ลงทุ น ด้ า นโครงสร้ า ง
พื้นฐานขนานใหญ่ เช่นเดียวกับอาเซียนตอนล่าง
อย่าง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
ที่ เ ศรษฐกิ จ ก็ ก� ำ ลั ง ก้ า วไปอี ก ขั้ น ดั ง นั้ น ภาพรวม
ทั้งหมดนี้ยิ่งท�ำให้ภูมิภาคอาเซียนดูน่าสนใจและ
ภาคเอกชนไทยจะละสายตาไม่ได้”
ดร.ทวีลาภกล่าวว่าปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียนมี
อัตราภาษีนำ� เข้าต�่ำมากแล้ว หลังจากนี้คือการมุ่งไป
สู่ การหลอมรวมทางเศรษฐกิจภายใต้ AEC Blueprint
2025 แม้จะยังมีความเหลือ่ มล�ำ้ ส่งผลให้บางประเทศ
ตัง้ เงือ่ นไขกีดกันการค้า แต่สง่ิ ทีอ่ าเซียนด�ำเนินการไป
รุดหน้าแล้วคือเป้าหมายการเป็นฐานการผลิตร่วม
หรือ Single Production Base ที่ใช้ประโยชน์จาก
จุดแข็งของแต่ละประเทศ ภายใต้กระบวนการค้า
การลงทุนสมัยใหม่ แบบ “ห่วงโซ่มูลค่าโลก” หรือ
Global Value Chain ยกตัวอย่างการผลิต รถยนต์
ใช้ชนิ้ ส่วนจากโรงงานในหลายๆ ประเทศ มาประกอบ

Q&A

“เราเคยมีโรงงานในประเทศไทย ใช้แรงงาน 200300 คน แต่วันหนึ่งเมื่อแรงงานหายากสามารถย้าย
ฐานผลิตไป CLMV ได้ โดยให้ทกั ษะแรงงานด้วยค่าแรง

ASEAN
GDP per
capita
in 2016
ที่มา : World Bank

กลุ่มประเทศรายได้
ระดับกลาง-บน

กลุ่มประเทศรายได้
ระดับกลาง-ล่าง

Low
middle
income

Upper
middle
income

• อินโดนีเซีย • เวียดนาม
• ฟิลิปปินส์ • เมียนมา
• สปป.ลาว • กัมพูชา

ทีต่ ำ�่ ลง น�ำเข้าเทคโนโลยีจากสิงคโปร์ แต่ทงั้ กระบวนการ
อาจผลิตสินค้าได้ 70-80% ที่เหลือน�ำมาผลิตต่อที่
เมื อ งไทยแล้ ว จึ ง ส่ ง ออกไปก็ ไ ด้ โมเดลนี้ เ ท่ า กั บ
ทุกประเทศเชือ่ มโยงกันหมดในแง่กระบวนการผลิต”
ปั จ จุ บั น ธนาคารกรุ ง เทพมี ส าขาให้ บ ริ ก ารอยู ่ ใ น
8 ประเทศทัว่ ภูมภิ าคอาเซียน ซึง่ ดร.ทวีลาภกล่าวว่า
นับเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารธนาคารวางรากฐาน
ตั้งแต่ 20-30 ปี เกิดขึ้นก่อนที่จะมีข้อตกลงทางการ
ค้าต่างๆ ด้วยซ�้ำเพราะมองว่าเมื่อถึงเวลานักธุรกิจ
ไทยจะต้องก้าวออกไปเผชิญความท้าทายภายนอก
ประเทศ ผู ้ บ ริ ห ารจึ ง ริ เ ริ่ ม สร้ า งสาขาจนกระทั่ ง

กลุ่มประเทศรายได้
ระดับสูง

High
income

• มาเลเซีย • ไทย

• สิงคโปร์ • บรูไน

ธนาคารกรุงเทพเป็น “ผู้น�ำ” ในเรื่องนี้ มีบุคลากร
ของธนาคารที่เชี่ยวชาญและพร้อมให้ข้อมูลในการ
ประกอบธุรกิจในอาเซียน รวมถึงประเทศ CLMV ด้วย
“สาขาในภูมภิ าคอาเซียน ถือเป็นจุดแข็งของธนาคาร
กรุงเทพ ทีเ่ ราสามารถให้คำ� แนะน�ำลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ผูส้ นใจลงทุนมาพูดคุยกับเราก็ยนิ ดี ธนาคารเปิดกว้าง
ไม่ว่าธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก หรือลูกค้าบุคคล
รวมทัง้ ยังมีการขับเคลือ่ นหลายๆ ด้าน เช่น กองทุนรวม
ลงทุนในอาเซียนด้วย ถือว่าธนาคารกรุงเทพมีสว่ นร่วม
กับการเติบโตของภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง” ดร.ทวีลาภ
ตอกย�้ำบทบาทที่โดดเด่นของธนาคารกรุงเทพ

การกลับมาผงาดอีกครั้งของ “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” หรือ
RCEP ประกอบด้วยอาเซียน 10 ประเทศ กับยักษ์ใหญ่ 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กลายเป็น “ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์”
ในแวดวงธุรกิจขณะนี้

เจรจาแต่ละครั้ง จะต้องไปอย่างไร พัฒนาแบบวิน-วิน กับประเทศ CLMV ได้หรือไม่
หรือเราจะช่วยให้พวกเราเองเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร อาเซียน
จะได้ไปด้วยกัน ประชาชนแข็งแรงด้วยกัน เราทั้งกลุ่มจะได้ไปเจรจากับประเทศ
หลักๆ ได้

ฟังทรรศนะมุมมองของ ดร.ทวีลาภ ซึง่ มีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมภาคธุรกิจคูข่ นาน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม RCEP ครั้งที่ 19 ที่เปิดโอกาสให้คณะผู้เจรจาได้รับฟัง
มุมมองจากภาคธุรกิจโดยตรงที่ประเทศอินเดียเมื่อเร็วๆ นี้

Q : ในส่วนของประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง

Q : ความตกลง RCEP มีความส�ำคัญกับประเทศไทยแค่ไหน
ดร.ทวีลาภ : แน่นอนในฐานะที่ประเทศไทยมีบทบาทเป็นผู้น�ำอาเซียนและใกล้ชิด
กลุ่ม CLMV รวมทั้งเมื่อ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ซึ่ง
เป็นคู่แข่งกับ RCEP มานาน ต้องชะงักจากการที่สหรัฐอเมริกาถอนตัว ทุกฝ่ายจึงให้
ความส�ำคัญกับ RCEP ซึ่งมีขนาดใหญ่มหาศาล ทั้งส่วนแบ่งตลาด ขนาดเศรษฐกิจ
และประชากร
อย่างไรก็ตามผมคิดว่าไม่งา่ ยเลยทีอ่ าเซียนจะเจรจากับคูค่ า้ ทีเ่ ศรษฐกิจเติบโตสูง อย่าง
จีน อินเดีย ถือเป็นค�ำตอบว่า ท�ำไม RCEP คุยกันมา 19 ครัง้ ยังไม่สำ� เร็จ แม้ตง้ั เป้าให้ได้
ข้อสรุปในปีนี้ ถือเป็นเรื่องท้าทายกับทั้ง 16 ประเทศ คงต้องใช้เวลา แต่สุดท้ายแล้ว
การค้าโลกต้องไปในแนวนัน้ หลังจาก WTO ชะงักไป ประเทศต่างๆ จึงพยายามหาวิธี
รวมกลุ่ม เพราะไม่อยากให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศต้องหยุดชะงัก
Q : อาเซียนต้องมียุทธศาสตร์ร่วมกันมากกว่าแต่ละประเทศต่างคนต่าง
เดิน
ดร.ทวีลาภ : ถูกต้องครับ ขึ้นอยู่กับว่าอาเซียนจับมือกันได้แค่ไหน พร้อมเจรจาเป็น
เสียงเดียวกันหรือไม่ ต้องมี “One Voice” บนความแตกต่าง หลากหลาย การเข้า

ดร.ทวีลาภ : การเจรจาการค้าสมัยใหม่ของโลก โดยเฉพาะการค้าบริการซึง่ มีความส�ำคัญ
มากขึ้นตามระดับการพัฒนา มีแนวโน้มที่จะใช้ระบบ Negative List เพิ่มมากขึ้น คือ
ถ้าไม่เปิดเสรีอะไร ก็เขียนไว้ในข้อตกลงส่วนที่เหลือคือเปิดทั้งหมด ประเทศไทยเองจึง
ต้องปรับกฎระเบียบภายใน เช่น การจัดซือ้ จัดจ้าง ระบบการเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ณ จุดเดียว (Single Window) ซึ่งไม่ใช่แค่นโยบายของรัฐบาล แต่ภาคเอกชนต้อง
เข้าใจด้วยว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร เพราะอาเซียนพยายามสร้างกลไกด้านศุลกากร
ที่เป็นหนึ่งเดียว ถ้าภาคธุรกิจยังมองว่าไกลตัว ไม่เรียนรู้ ไม่เข้าใจ ก็ใช้ประโยชน์จาก
โอกาสดังกล่าวได้ไม่เต็มที่
Q: แนะน�ำลูกค้าธนาคาร ในการก้าวไปลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
ดร.ทวีลาภ : อาเซียนเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจมากในขณะนี้ เพราะมีทั้ง
กลุม่ CLMV และ ประเทศอืน่ ๆ มีความใกล้ชดิ กัน ถ้าเราท�ำได้ดี โอกาสก้าวไปสู่ RCEP
เชื่อมโยงกับจีน ซึ่งมี One Belt, One Road จะพัฒนาให้โลจิสติกส์ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น
ขบวนรถไฟจี น ส่ ง สิ น ค้ า ไปถึ ง ยุ โ รปด้ ว ยเวลาน้ อ ยลง แทนที่ จ ะพึ่ ง พาเรื อ สิ น ค้ า
ตามปกติ ไม่ใช่เรื่องที่ท�ำได้ง่ายๆ แต่มีผลทางจิตวิทยาสูงมาก ดังนั้นผู้ประกอบการ
ไทยต้องมองโลกด้วยมุมใหม่ด้วยสายตาบวก ไม่ควรนั่งเฉยๆ เอ็นจอยมาร์เก็ตแชร์
ที่มีอยู่เดิม ถ้าอย่างนั้นก็มีแต่ถดถอย ผมคิดว่าเรามองแต่ละเรื่องต่างกันได้ แต่ไม่ควร
มองเป็นข้อจ�ำกัด ดังนัน้ กระบวนการทางความคิด (Mind Set) เป็นเรือ่ งส�ำคัญ เพราะ
สิ่งแวดล้อมและภูมิศาสตร์เปลี่ยนไปแล้ว หลายประเทศตื่นตัวเรื่องการค้าเสรีสูงมาก
แต่เรากลับยังใช้ประโยชน์ยังไม่เต็มที่

อนาคตอันใกล้
ธุรกิจบริการ
จะเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอาเซียน
ไม่ว่าจะเป็น ขนส่ง
การเดินทาง
โลจิสติกส์
และการเงิน
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กัมพูชา

อินโดนีเซีย

ธุรกิจคาสิโนของกัมพูชา
หวังขยายตลาดนักท่องเที่ยวจีน

บรูไน

นาคา คอร์ป (Naga Corp) บริษัทผู้ด�ำเนินกิจการคาสิโน
เพียงแห่งเดียวของกรุงพนมเปญ ระบุวา่ ธุรกิจคาสิโนก�ำลังได้รบั
ความนิยมเป็นอย่างยิ่งจากตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน น�ำไปสู่
การเติบโตของธุรกิจด้านอื่นตามมา เช่น โรงแรม สินค้าปลีก
ร้านอาหาร โดยรัฐบาลกัมพูชามีเป้าหมายว่าจะกระตุ้นให้
ชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวที่กัมพูชาให้ได้อย่างน้อยปีละ
2 ล้านคน ภายในปี 2563 จากปัจจุบัน 8 แสนคนต่อปี
รองจากชาวเวียดนาม
ที่มา : asia.nikkei.com

อินโดนีเซียหารือญี่ปุ่น
เตรียมสร้างรถไฟความเร็วสูง
ภาพ: REUTERS/Beawiharta

ผู ้ น� ำ อิ น โดนี เ ซี ย และญี่ ปุ ่ น ร่ ว มหารื อ โครงการสร้ า ง
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมจาการ์ตากับเมืองสุราบายา
ในจังหวัดชวาตะวันออก ความยาว 600 กิโลเมตร ตาม
รายงานข่าวเมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2560 ทีป่ ระธานาธิบดี
โจโค วิโดโด ของอินโดนีเซีย หารือกับนายชินโซ อะเบะ
นายกรัฐมนตรีญป่ี นุ่ ณ เมืองโบกอร์ จังหวัดชวาตะวันตก
นับเป็นนิมิตหมายอันดีต่อความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ประเทศในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทวิภาคีครบ
60 ปี ในปี 2561
ที่มา : jakartaglobe.id

เมียนมา

บรูไนเริ่มแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
หวังสร้างงาน เพิ่ม GDP

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเทีย่ วของบรูไน
ประกาศเดินหน้าสร้างโอกาสการจ้างงานและเพิ่มอัตรา
ขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีระหว่าง
2559-2563 สนับสนุนวิสัยทัศน์บรูไน 2578 (Towards
a Rapid Growth of Primary Resources Products
and Tourism and Contribute to Economic Growth
to Achieve Brunei Vision 2035) คาดว่าจะสร้างงาน
ในภาคอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว 330 ต� ำ แหน่ ง
ด้ า นอุ ต สาหกรรมประมง 2,500 ต� ำ แหน่ ง และ
อุตสาหกรรมป่าไม้ 360 ต�ำแหน่ง
ที่มา : borneobulletin.com.bn

สปป. ลาว
“ALO” สมาร์ตโฟนสัญชาติ
แบรนด์แรกของประเทศ
‘N Health’ เอกชนไทยรายแรก ลาว
สปป.ลาว ผลิตสมาร์ตโฟนภายใต้แบรนด์ของตนเอง
เปิดศูนย์การแพทย์ ในเมียนมา ได้แล้วเป็นครั้งแรก คาดว่าจะสามารถขยายฐาน
นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ กรรมการผู้จัดการบริษัท
เนชัน่ แนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ�ำกัด (N Health) พร้อมด้วย
นพ.วิน ซอ อ่อง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีไลออนส์
กรุป๊ จับมือเปิดศูนย์ N Health ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา น�ำจุดเด่นของการเป็นผู้ให้บริการสนับสนุน
ทางการแพทย์และโรงพยาบาลกับบริษัท ซีไลออนกรุ๊ป
ผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนบริการทางการแพทย์และมีธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนชั้นน�ำ “โฮซี” ของเมียนมา ใช้งบ
ลงทุน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเปิดศูนย์บริการตรวจ
วิ เ คราะห์ท างการแพทย์ใ นรูปแบบ Lab Center ที่
stand alone อยู่นอกโรงพยาบาล
ที่มา : dailynews.co.th

การจ�ำหน่ายสินค้าและบริการทั่วทั้งประเทศภายใน
ปี 2561 เพื่อจัดจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ท้องถิ่นชื่อ
“เอแอลโอ” (ALO) เป็นครัง้ แรก โดยภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
จะเร่งเผยแพร่ข้อมูลสินค้าไปพร้อมกับการกระจาย
สิ น ค้ า ไปยั ง ห้ า งร้ า น รวมถึ ง ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยใน
นครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดต่างๆ ภายในเดือน
มกราคมนี้ นายทะนูสอน โพนามาด ประธานกรรมการ
บริษัท ALO Technology Sole จะหารือร่วมกับ
หน่ ว ยงานรั ฐ เพื่ อ ขอลดหย่ อ นภาษี ช่ ว ยท� ำ ให้
สมาร์ตโฟนมีราคาถูกลงด้วย
ที่มา : globaltimes.cn
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ฟิลิปปินส์-รัสเซียตั้ง
คณะกรรมการความร่วมมือ
เศรษฐกิจการค้า

ฟิลิปปินส์

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ประกาศเมื่อ
วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ ที่ ผ ่ า นมาว่ า จะมี ก ารตั้ ง คณะ
กรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่าง
ฟิลิปปินส์-รัสเซีย ที่กรุงมะนิลาและมีแผนจัดการประชุม
ครั้งแรกภายในครึ่งปีแรก ก่อนนายโรดริโก ดูเทอร์เต
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เดินทางไปเยือนรัสเซีย เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ดา้ นเศรษฐกิจการค้าทีแ่ น่นแฟ้นยิง่ ขึน้
โดยนาย Alexander Tsybulskiy รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ รั ส เซี ย และนาย
Ceferino Rodolfo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้า
และอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ได้วางกรอบไว้
ที่มา : Dailytimes

มาเลเซีย

มาเลเซียร้องสิงคโปร์
พิจารณาปรับค่าผ่านแดน
รถยนต์ต่างประเทศ

หลังจากมาเลเซียประกาศเรียกเก็บค่าผ่านแดน
ส� ำ หรั บ รถยนต์ ต ่ า งประเทศเป็ น ครั้ ง แรก ณ
จุ ด ผ่ า นแดนที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ ประเทศสิ ง คโปร์ เ มื่ อ
เดือนพฤศจิกายน 2559 จ�ำนวนเงิน 20 ริงกิต
(ราว 158 บาท) ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าเป็น
การเลือกปฏิบัติต่อรถยนต์จากประเทศสิงคโปร์
ซึ่งเดินทางข้ามแดนไปมาเลเซียเป็นจ�ำนวนมาก
ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีคมนาคมสิงคโปร์ แถลงว่า
สิงคโปร์เตรียมปรับค่าผ่านแดนรถยนต์ทะเบียน
ต่างประเทศเช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเก็บ
ค่าผ่านแดนรถยนต์ของมาเลเซีย สร้างความไม่
พอใจเช่นกัน
ที่มา : channelnewsasia.com

สิงคโปร์

เวียดนาม
เวียดนามชงแผนโลจิสติกส์
จ่อขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งอาเซียน

นายกรั ฐ มนตรี เ วี ย ดนามลงนาม “แผนปฏิ บั ติ ก าร
พัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เวียดนามและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันภายในปี 2025” เป็นกลไก
ส�ำคัญให้มีมูลค่าเพิ่มสูงสุดในอาเซียน คาดว่าปี 2017
ยอดการน� ำ เข้ า และการส่ ง ออกเวี ย ดนามจะสู ง ถึ ง
400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังที่ผ่านมา ระดับการ
พัฒนาโลจิสติกส์เวียดนามยังค่อนข้างต�่ำ เมื่อเทียบกับ
ไทยและมาเลเซีย มีผู้ประกอบการเพียง 1,500 กว่าแห่ง
แต่บริษัทเวียดนามมีกว่า 700,000 แห่ง
ที่มา : Vietnam News Agency

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ระบุ
เศรษฐกิจของสิงคโปร์เติบโต
เกิน 1%

นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เปิดเผยว่า
ปี 2016 ที่ผ่านมาอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์
เติบโตเกิน 1% แม้ว่าไม่ได้ตามที่คาดการณ์ไว้แต่ไม่
เลวร้ายภายใต้เศรษฐกิจโลกอ่อนแรงและยังมีการสร้าง
ต�ำแหน่งงานใหม่ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลง TPP ที่ไม่
แน่นอนท�ำให้สิงคโปร์ต้องหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อื่ น ๆ โดยเฉพาะข้ อ ตกลง RCEP หรื อ Regional
Comprehensive Economic Partnership
ที่มา : Channelnewsasia
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คุณจีรวิทย์ ศุภธนากุล
คุณเจริญลาภ ธรรมาณิชานนท์
VP
และผู้จัดการการทั่วไป สาขาสิงคโปร์

คุณธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์
SVP
ผู้จัดการทั่วไปสาขาในประเทศเวียดนาม
และผู้จัดการสาขาโฮจิมินห์ ซิตี

เวียดนามเป็นประเทศที่น่าลงทุน แม้
ค่าแรงจะเพิ่มขึ้น แต่คิดเป็น 60-70%
ของเมืองไทยเท่านั้นและยังมีแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรมทีพ
่ ร้อมเข้ามาสูภ่ าค
ผลิตอีกมาก รวมถึงความต้องการ
บริโภคในตลาดช่วง 4-5 ปีข้างหน้า
มีโอกาสเติบโต 200-300%
Habour View Tower
35 Nguyen Hue Street District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
โทรศัพท์:
(84) 28 3821 4396-8
แฟ็กซ์:
(84) 28 3821 3772
อีเมล:
bblhcm@bangkokbank.com

คุณเยี่ยมศรี อุบลพงษ์
ผู้จัดการสาขากัมพูชา

กั ม พู ช าเป็ น ประเทศเศรษฐกิ จ ใหม่ ที่
เปิ ด กว้ า งส� ำ หรั บ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ
สามารถถือหุ้นได้ 100% เงินเข้า-ออก
ได้คอ่ นข้างเสรี อยากให้ผปู้ ระกอบการ
ไทยเข้าไปศึกษาตลาดโดยตรง เพราะ
คนกัมพูชาชอบสินค้าไทยมากแต่ยัง
ไม่มีโรงงานของคนไทยเท่าไหร่
344 (1st & 2nd), Mao Tse Toung Boulevard
Sangkat Toul Svay Prey I
Khan Chamkarmon, Phnom Penh
Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์: 	 (85) 523 224 404-9
แฟกซ์: 	
(85) 523 224 429
อีเมล:
bblcambodia@bangkokbank.com

โครงการรถไฟความเร็ ว สู ง ระหว่ า ง
มาเลเซียและสิงคโปร์ เป็นการลงทุน
ขนาดใหญ่ที่จะช่วยส่งเสริมเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อส�ำคัญ
ของอาเซี ย น รวมถึ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ทางธุรกิจและการเดินทางของภูมิภาค
180 Cecil Street
Bangkok Bank Building
Singapore 069546
(P.O. Box 941, Singapore 901841)
โทรศัพท์:
(65) 6410 0400
แฟกซ์:
(65) 6225 5852
ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี: Deposits.SG@bangkokbank.com
ข้อมูลทั่วไป: Customersvc.SG@bangkokbank.com

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด
ส�ำนักงานใหญ่ ประเทศมาเลเซีย

ในระยะ 5 ปีข้างหน้ามาเลเซียมีโอกาส
เติบโตปีละ 5-6% และมีเป้าหมายจะ
ยกระดับรายได้ประชาชนให้สูงขึ้น จึง
เป็นตัวเลือกการลงทุนที่ดีมาก โดย
ขอแนะน�ำว่าควรมาลงทุนในธุรกิจที่
คนไทยเรามี จุ ด แข็ ง ก็ คื อ เอสเอ็ ม อี
อาหารเครื่องดื่ม โรงแรมและสุขภาพ
1-45-01
Menara Bangkok Bank
Laman Sentral Berjaya
No.105, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Malaysia
โทรศัพท์:
(60) 32 174 6888
แฟ็กซ์:
(60) 32 174 6800
อีเมล:
bbb@bangkokbank.com

วางใจให้ธนาคารกรุงเทพช่วย
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คุณชดาพร อุรัจฉัท

AVP
และผู้จัดการสาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว

รัฐบาลวางแผนพัฒนาประเทศ ปี 2016
-2020 มุ่งเน้นให้สปป.ลาวหลุดพ้น
จากความยากจน และเป็นประเทศก�ำลัง
พั ฒ นา ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ เติ บ โต
ให้ ไ ด้ 7-7.5% ตรงนี้ เ อื้ อ ประโยชน์
นักลงทุนไทย ทั้งการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน ภาคบริการ ภาคผลิต และ
การค้าชายแดน
Unit 12 Samsenthai Road
Xieng Nguen Village, Chanthabouly District
Vientiane Capital, Lao People’s Democratic
Republic
โทรศัพท์:
+856-21-213 560,
+856-21-213 562, +856-21-250 473
แฟ็กซ์:
+856-21-213 561
อีเมล:  	
bblvte@bangkokbank.com

คุณคเนศร์ บูรณสิน

SVP
และผู้จัดการสาขาย่างกุ้ง เมียนมา

เศรษฐกิจเมียนมาเป็นช่วงขาขึน้ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ความเป็นอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ในมุมมองของชาวเมียนมา
สินค้าไทยมีคุณภาพสูง อาทิ เสื้อผ้า
แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ถ้ามีโลโก้ หรือ
ค�ำอธิบายภาษาไทย จะให้ความส�ำคัญ
ล�ำดับแรก จึงมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจ
5 Kaba Aye Pagoda Road
Yankin Township, Yangon
Myanmar
โทรศัพท์:
(95) 1 572 957,
(95) 1 579 282, (95) 1 569 631,
(95) 1 572 856
แฟ็กซ์:
(95) 1 561 456
อีเมล:
bbl.ygb@bangkokbank.com

คุณชลิต เตชัสอนันต์

SVP
ผู้จัดการทั่วไป สาขาจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

เราเปิดให้บริการในอินโดนีเซียมา 48 ปี
แล้ ว เห็ นความเปลี่ ย นแปลงและการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจทีด่ ี การเมืองลงตัว
แล้ ว และการลงทุ น ต่ อ เนื่ อ ง ประเทศ
มีขนาดใหญ่มาก ยังต้องการสินค้า
อุปโภค บริโภค ระบบสาธารณูปโภค
และพลังงานทดแทน
Jalan M.H. Thamrin No. 3
Jakarta 10110 Indonesia
(P.O. Box 4165, Jakarta 11041 Indonesia)
โทรศัพท์:
(62) 21 231 1008
แฟ็กซ์:
(62) 21 385 3881, (62) 21 231 0070
อีเมล:
bbl.jk@bangkokbank.com

คุณดุษฎี เขมะพันธุ์มนัส

VP
ผู้จัดการสาขามะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ตั้ ง เป้ า หมายพั ฒ นาการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น
โดยรั ฐ บาลมี น โยบายจะเพิ่ ม งบ
ประมาณ Infrastructure เป็น 5%
ของจี ดี พี ถ้ า ท� ำ ได้ อ ย่ า งนี้ มั่ น ใจว่ า
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ก็ จ ะเป็ น อี ก ประเทศที่ น ่ า
ลงทุน
10th Floor, Tower 2, The Enterprise Center
6766 Ayala Avenue, Makati City 1200
Metro Manila, Philippines
โทรศัพท์:
(63) 2752 0333
แฟ็กซ์:
(63) 2752 0877
อีเมล:
bangkokbank@bbl.com.ph

ยคุณเปิดโอกาสทางธุรกิจใน AEC
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Policy
WATCH

ผงาดเวทีการค้าใหญ่ที่สุดในโลก หลัง TPP ล่ม

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ

ทุกฝ่ายจับตาเขตการค้าใหญ่ที่สุดในโลกน�ำโดยจีน
ธุรกิจไทยรับอานิสงค์สินค้า 80% ยกเว้นภาษีน�ำเข้า
หลังจาก นายโดนัลด์ ทรัมป์ รับต�ำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประกาศ
ถอนตัวจาก ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ที่
ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ด�ำเนินการไว้ทันที

ในอีกด้านหนึ่งความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในภู มิภ าค (RCEP)
ที่ไทยก�ำลังเจรจาอยู่กับอีก 15 ประเทศในเอเซีย มีรัฐบาลจีนภายใต้การน�ำของ
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เป็นหัวรถจักรใหญ่ กลับกลายเป็นความตกลงที่มีขนาด
ทางเศรษฐกิจรวมกันแล้วใหญ่สดุ ในโลกเพราะแค่เพียงอินเดียรวมกับจีนก็มจี ำ� นวน
ประชากรถึง 50% ของโลก

ประเด็นนี้ส่งผลให้สมาชิก TPP ที่เหลืออีก 11 ประเทศ ไม่มั่นใจว่าจะผลักดัน
TPP ซึ่งครอบคลุมเศรษฐกิจขนาด 40% ของจีดีพีทั่วโลกบรรลุตามเป้าหมายตาม
ที่วางไว้ใน 2 ปี หรือต้นปี 2561 หรือไม่

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มองว่าหากไม่มีสหรัฐฯ
ข้อตกลง TPP ก็ไม่มีแม่เหล็กดึงดูด ดังนั้นเราควรมาผลักดัน RCEP ให้ได้ข้อสรุป
โดยเร็ว โดยเฉพาะประเด็นการเปิดตลาดและลดภาษีสนิ ค้า 80% ของสินค้าทัง้ หมด
ให้เป็นอัตรา 0% คิดว่าน่าจะประกาศความส�ำเร็จนี้ได้ในปีนี้

ในมุมของไทยซึ่งไม่ได้ก้าวขึ้นขบวนรถไฟ TPP กลับมาเริ่มหายใจได้อีกครั้งเพราะ
สมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วม TPP ก่อนหน้า อย่างเวียดนาม สิงคโปร์และมาเลเซียจะ
ไม่มีแต้มต่อในการส่งออกหรือเป็นฐานการผลิตที่ส�ำคัญเหนือไปกว่าไทยอีกต่อไป

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระบุถึงความ
คืบหน้าล่าสุดว่า RCEP มีความคืบหน้าอย่างมากเพราะประเทศสมาชิกได้ปรับปรุง
ข้อเสนอเปิดตลาดเพิ่มเติม ทั้งสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม เกษตร และอาหารแปรรูป
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“เราไม่ ส ามารถปล่ อ ย
ให้ประเทศอย่างจีนเขียน
กฎเกณฑ์เศรษฐกิจโลก
ได้แต่เพียงรายเดียว”

อดีตปธน.บารัค โอบามา
5 ต.ค. 2558

“การถอนตัวจาก TPP
เพราะเป็นหายนะสำ�หรับ
สหรัฐ เราจะเปิดการเจรจา
ระดับพหุภาคีอย่างเป็น
ธรรมกั บ ประเทศคู่ ค้ า
นำ�อุตสาหกรรมและการ
จ้างงานกลับมา”

“จีนจะเปิดตลาดในประเทศ
ให้มากกว่าเดิม เปิดรับ
นักลงทุนต่างชาติ สร้าง
เขตการค้าเสรี ปรับการ
กำ�กับดูแลให้โปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ’

ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์
22 พ.ย. 2559

ปธน.สี จิ้นผิง
20 ม.ค. 2560

อาทิ ปิโตรเคมี เม็ดพลาสติก สิ่งทอ อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์
มันส�ำปะหลัง ผักและผลไม้กระป๋อง ฯลฯ
ส่วนการค้าบริการและการลงทุนมีการยื่นปรับปรุงข้อเสนอเปิดตลาดและเงื่อนไข
ด้านกฎหมาย เช่น การลงทุนด้านการผลิตคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ขนส่ง
ก่อสร้าง สุขภาพ การสือ่ สาร ค้าส่งค้าปลีก ท่องเทีย่ วและพลังงาน เป็นต้น รวมทัง้
ได้เริ่มมีการเจรจาบทการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาซึ่งครอบคลุมการเดินทางของ
นักธุรกิจ นักลงทุนและวิชาชีพต่างๆ

...จีนจะผลักดันความร่วมมือ 2 กลุ่ม
คือ Free Trade Area of the Asia-Pacific
(FTAAP) และ Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP) รวมถึง
เดินหน้าโครงการเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์
ระหว่างยุโรป-เอเชีย One Belt One Road

World Economic Forum 2017
เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

RCEP มิได้เป็นเพียงการเปิดตลาดด้านสินค้าบริการและการลงทุนเท่านั้น แต่ยัง
มีข้อตกลงในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการเยียวยาทางการค้าและด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยรัฐ อีกด้วย
ความเชือ่ มัน่ ต่อการเปิดตลาดการค้าและการลงทุนจะรีเทิรน์ กลับมาได้หรือไม่และ
‘หมากเกมนี้’...นักธุรกิจไทยคงต้องจับตา

สินค้าน�ำเข้า

สินค้าส่งออก

1. รถยนต์และส่วนประกอบ
2. เม็ดพลาสติก
3. น�้ำมันส�ำเร็จรูป
4. เคมีภัณฑ์
5. ยางพารา
6. ผลิตภัณฑ์ยาง
7. เครื่องคอมพิวเตอร์
		 และส่วนประกอบ
8. เครื่องจักรกล
		 และส่วนประกอบ
9. อัญมณีและเครื่องประดับ
10. แผงวงจรไฟฟ้า

1
3
5
7

2

8

4

7

6

5

4

6

2

8

10 สินค้าส่งออก-น�ำเข้า
ส�ำคัญในตลาด RCEP

3
1

1. เครื่องจักรไฟฟ้า
		 และส่วนประกอบ
2. เครื่องจักรกล
		 และส่วนประกอบ
3. เคมีภัณฑ์
4. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
5. ส่วนประกอบอุปกรณ์ยานยนต์
6. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
7. เครื่องคอมพิวเตอร์
		 และส่วนประกอบ
8. สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ
		 และผลิตภัณฑ์
9. แผงวงจรไฟฟ้า
10. น�้ำมันดิบ
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Biz

SHARING

มาดาม ลิม ชิว โฮ
นักธุรกิจหญิงวิสัยทัศน์ ไกล
สร้าง SEZ ช่วยชาติ
ดึงนักลงทุนเข้ากัมพูชา

“ความส�ำเร็จที่ ไม่ ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ”
เป็นนิยามความหมายที่ชัดเจนส�ำหรับ
เส้นทางชีวิตของ “คุณหญิงอกญา ลิม ชิว โฮ”
นักธุรกิจหญิงระดับแถวหน้าแห่งกัมพูชาที่ต้องต่อสู้
ดิ้นรนหนีตายจากภัยสงครามตั้งแต่วัยเยาว์

เธอเกิดเมื่อปี พ.ศ.2504 ที่ Prey Nup จังหวัดกัมปง โสม เมืองชายทะเลทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชา ครอบครัวต้องอพยพไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อเอา
ชีวิตรอด พลัดพลาดจากครอบครัว ถูกใช้แรงงานท�ำงานหนักในพื้นที่ก่อสร้าง
ล้มลุกคลุกคลานในการท�ำธุรกิจมานับครั้งไม่ถ้วน

ตั้งแต่ พนมเปญ สีหนุวิลล์ สตรึงฮาว ปอยเปต และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
มาดามลิมได้สร้าง “เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ หรือ PPSEZ” ขึ้นเมื่อปี 2549
“ดิฉันซื้อที่ตรงนี้ประมาณ 2,300 ไร่ จากนักลงทุนชาวมาเลเซีย เดิมตั้งใจจะ
ท�ำโครงการที่อยู่อาศัย แต่จากการที่ได้ติดตามคณะรัฐบาลร่วมในงานประชุมใน
ต่างประเทศหลายครั้งก็เปลี่ยนความตั้งใจและพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากกว่า เพราะพื้นที่แห่งนี้จะ
ช่วยสร้างงานให้กับชาวกัมพูชาได้จ�ำนวนมาก” มาดามลิม เล่าถึงจุดเริ่มต้นของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้
จากความส�ำเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ ท�ำให้มาดามลิมเล็งเห็นโอกาส
ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดปอยเปต “Poipet SEZ” เนื่องจากเล็ง
เห็นว่าเขตเศรษฐกิจแห่งนี้จะสามารถใช้ท่าเรือระหว่างประเทศในประเทศไทยได้
ซึง่ ส่งผลให้ตน้ ทุนการขนส่งลดลง นอกจากนีม้ คี วามเป็นไปได้ทโี่ รงงานขนาดใหญ่
หลายแห่งของไทยจะขยายสาขามายังชายแดนกัมพูชา-ไทย เพื่อสะดวกต่อการ
ขนส่งมากยิ่งขึ้น คาดว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่นี้
จะเริ่มด�ำเนินการได้ภายในสิ้นปี 2560 โดยระหว่างนี้ก�ำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ให้พร้อมรองรับนักลงทุนต่างชาติ

จากเจ้าของธุรกิจน�ำเข้าส่งออก “ATTWOOD Import & Export” บริษัทเล็กๆ
ในพนมเปญมีพนักงานแค่ 6 คน แต่ผลการด�ำเนินการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
พนักงานเพิ่มขึ้นถึง 300 คน ภายใน 10 ปี

นอกจากเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษแล้ ว มาดามลิ ม ยั ง วางแผนที่ จ ะลงทุ น พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ในหลายจังหวัดและโครงการเด่นคือการจับมือกับนักลงทุนต่างชาติ
เตรียมพัฒนาคอมเพล็กซ์ในกรุงพนมเปญเร็วๆ นี้ ซึ่งประกอบด้วยคอนโดมิเนียม
และห้างสรรพสินค้า โดยใช้เม็ดเงินลงทุนกว่า 4,500 ล้านบาท ทัง้ ๆทีส่ ญั ญาณธุรกิจ
คอนโดมิเนียมในขณะนี้จะชะลอตัว เนื่องจากปัจจัยทางการเมือง

มาดามลิมมองเห็นแนวโน้มการเติบโตของประเทศและโอกาสการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน จึงได้ตัดสินลงทุนซื้อที่ดิน ท่าเรือ ร่วมทุนกับ
ต่างชาติขยายธุรกิจต่อเนื่องไปอีกหลายประเภทหลากสาขา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ท่องเที่ยว บริการ กระจายไปในหลายเมืองเศรษฐกิจของกัมพูชา

“ปีหน้าจะมีการเลือกตั้งทั่วไป นักธุรกิจใหญ่ๆ หลายต่อหลายคนอาจจะกังวลอยู่
บ้างและหันไปลงทุนในต่างประเทศแทน แต่ในฐานะนักธุรกิจท้องถิ่น ดิฉันเชื่อมั่น
ในเสถียรภาพของประเทศและมองว่าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชา
ยังคงจะเติบโตต่อเนือ่ งซึง่ จากการทีไ่ ด้พดู คุยกับนักธุรกิจชาวจีนหลายคน พวกเขา
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ต้องการเข้ามาลงทุนเพราะเห็นโอกาส เช่นเดียวกับบริษัทญี่ปุ่นอีกจ�ำนวนมากที่
อยากจะเข้ามาลงทุน”
ชื่อมาดาม ลิม ชิว โฮ ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 3 ของนักธุรกิจใหญ่ของกัมพูชา
จากการรายงานในเว็บไซต์ www.phnompenhpost.com และที่น่าสนใจคือเธอ
เป็นเพียงนักธุรกิจหญิงรายเดียวที่ติดอยู่ในท�ำเนียบนักธุรกิจชั้นน�ำ 10 อันดับแรก
ท่ามกลางนักธุรกิจชาย
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทของมาดามลิม ประกอบด้วย 1. ATTWOOD Import & Export
ด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้าส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. LCH Investment Group
ท�ำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3. Phnom Penh SEZ Plc (PPS) ธุรกิจพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

มาดาม ลิม
ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 3
ของนักธุรกิจใหญ่
ของกัมพูชา และเธอยัง
ติดอยู่ในท�ำเนียบ
นักธุรกิจชั้นน�ำ
10 อันดับแรก

พิเศษในพนมเปญ พื้นที่รองรับการลงทุนและกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ
รวมถึงประเทศเพือ่ นบ้านภูมภิ าคอาเซียน 4. Poipet SEZ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในปอยเปต 5. Stueng Hav International Port & SEZ ท่าเรือและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่สตรึงฮาว และ 6. Grand Sunset Travel & Tour ธุรกิจท่องเที่ยว
เคล็ดลับของความส�ำเร็จที่มาดาม ลิม กล่าวไว้ คือ “The key to success is
focusing on where you want your business to go, saving a lot and working hard to get there” ประหยัดอดออมให้มากและมานะอดทนท�ำมันให้ไปถึง
จุดหมายให้จงได้!
ในชีวิตประจ�ำวันของเธอ ไม่เพียงแต่การบริหารธุรกิจมูลค่านับหมื่นล้านแต่
มาดามลิ ม ไม่ ลื ม ที่ จ ะให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ “ครอบครั ว ” ที่ เ ป็ น เบื้ อ งหลั ง ของ
ความส�ำเร็จ การให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมการกุศล ช่วยเหลือสังคม มอบทุน
การศึกษาแก่เด็กๆ และสร้างโรงเรียน เพือ่ ให้โอกาสให้แก่คนอืน่ ต่อไปเช่นเดียวกัน
นับเป็นตัวอย่างของการสร้างสมดุลชีวิต บาลานซ์ธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงแค่คิดแต่
ผลก�ำไรอย่างเดียว หากแต่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ ซึ่งจะ
เป็นแรงกระเพื่อมและสะท้อนผลลัพท์กลับมาสู่ธุรกิจให้มีความยั่งยืน
เรียบเรียงข้อมูลจาก : www.phnompenhpost.com

ทิศทางของธุรกิจในช่วง 5 ปีข้างหน้า
“เรามุง่ เน้นกลยุทธ์ทวี่ า่ ท�ำอย่างไรให้เกิดความยัง่ ยืน มีความสามารถในการแข่งขัน
ท่ามกลางคูแ่ ข่งและเพือ่ นร่วมวงการ มีการเตรียมตัวเพือ่ เข้าสูโ่ มเดลธุรกิจสมัยใหม่
เร่งสปีดการเติบโตสูอ่ นาคต พัฒนาทักษะฝีมอื แรงงาน มีเฟรมเวิรก์ คือมองหาความ
ส�ำเร็จระยะสั้น ควบคู่กับเป้าหมายระยะยาว โดยเฉพาะความพยายามที่จะเพิ่ม
สัดส่วนรายได้จาก 20-30% เป็น 50% ในปีพ.ศ. 2563 แต่การจะไปถึงจุดนั้นได้
ต้องมีกลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ขยายธุรกิจทั้งแนวราบและแนวดิ่ง”
มุมมองต่อเศรษฐกิจกัมพูชา
“Phnom Penh SEZ Plc มุ่งหวังที่จะเป็นแกนส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
กัมพูชาตามนโยบายรัฐบาลที่จะเปลี่ยนผ่านและสร้างความล�้ำสมัยให้โครงสร้าง
ภาคอุตสาหกรรม จากแรงงานเข้มข้นเป็นอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานฝีมอื เป็นพืน้ ฐาน
ในปี พ.ศ.2568 เชื่อมต่อ global value chain บูรณาการกับระบบเครือข่ายการ
ผลิตของภูมิภาคอาเซียนและพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแต่ละสาขา
“เรามีพันธกิจที่จะน�ำกัมพูชาก้าวสู่ประเทศอุตสาหกรรม มุ่งสู่โมเดิร์นเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้ ยกระดับให้มี ISO โดยจะต้องปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบบริหารจัดการที่ดี พัฒนาระบบโลจิสติกส์สู่ภูมิภาค รวมถึง
สาธารณูปโภคต่างๆ รองรับการก้าวไปสู่อุตสาหกรรมไฮเทคในอนาคต”
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ธนาคารกรุงเทพขึ้นชั้น
“1 ใน 10 องค์กรชั้นน�ำ
ที่ประสบความส�ำเร็จในจีน”
(25 ม.ค. 60) สภาธุรกิจจีน-อาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน
มอบรางวัล “10 องค์กรชั้นน�ำในกลุ่มประเทศอาเซียนที่
ประสบความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจในประเทศจีน ประจ�ำปี
2559” ให้กับธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) โดยมี
คุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จาก
ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และคุณสุวัชชัย
ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) ธนาคาร
กรุงเทพ (ประเทศจีน) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล นับ
เป็นครั้งที่ 2 ที่ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ได้รับ
รางวัลอันทรงเกียรติซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพ
และความพร้อมของธนาคารและบุคลากรในการให้
บริการและค�ำแนะน�ำแก่ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยธนาคารได้ถอื โอกาสนีใ้ นการมุง่ พัฒนา
ศักยภาพด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประชาคมอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ดยี งิ่ ขึน้
ต่อไปในอนาคต

ตอกย�้ำความส�ำเร็จ
“ผู้น�ำนวัตกรรมทางการเงิน”
(31 ม.ค. 60) นิตยสาร The Banker คัดเลือกให้ธนาคาร
กรุงเทพได้รับรางวัล “Bangkok Bank Thailand’s Bank
of the Year” ในงานประกาศรางวัล The Banker Awards
2016” ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมี
คุณพีรยิ เทพ หอมหวล ผูจ้ ัดการสาขาลอนดอน ประเทศ
สหราชอาณาจักร (ที่ 2 จากซ้าย) และนายเฮย์เดอร์ มะห์ดี
ผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคล สาขาลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
(ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน
รับมอบรางวัล โดยรางวัลนี้ได้พิจารณาจากกว่า 1,000
ธนาคารทัว่ โลก และมอบรางวัลให้กบั สุดยอดธนาคารจาก
149 ประเทศ ที่สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ดา้ นการเงิน

ให้เกิดความประสบความส�ำเร็จ พร้อมกันนี้ยังเป็นผู้น�ำ
ในการคิดค้นนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ สามารถน�ำ
เทคโนโลยีมาใช้และสร้างกลยุทธ์ทางดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันในวงการธุรกิจยุคปัจจุบนั
นับเป็นการตอกย�ำ้ ความส�ำเร็จของธนาคารกรุงเทพ ตาม
ความมุง่ หมายทีจ่ ะเป็นธนาคารทีใ่ ห้บริการด้านการเงินที่
มีคุณภาพ ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นน�ำแห่งภูมิภาค
เอเชีย
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AEC Business Leader รุ่น 2
ผลักดันนักธุรกิจไทย
ก.พ. 60) ก้าวสู่รุ่นที่ 2 แล้ว ส�ำหรับหลักสูตร AEC
ก้าวสู่ตลาด AEC (8Business
Leader หลักสูตรที่จะเชื่อมเครือข่ายธุรกิจ

และสร้างความแข็งแกร่งให้นักธุรกิจไทยก้าวสู่ตลาด
AEC โดยในรุ่นที่ 2 นี้ เน้นเจาะลึกการค้าการลงทุน
ในประเทศกั ม พู ช าซึ่ ง ธนาคารได้ คั ด เลื อ กผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูงและทายาทธุรกิจทั้งสิ้น 45 คน มาเข้าอบรม
เป็ น ระยะเวลา 9 สั ป ดาห์ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ เมษายน 2560 และได้ จั ด งานเปิ ด โครงการอบรม
หลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากคุณชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานเปิด
งานพร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้มุมมอง
และแบ่งปันประสบการณ์การท�ำธุรกิจในประเทศกัมพูชา
ได้แก่ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ�ำ
ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี (ที่ 3 จากซ้ า ย) พลเอกวิ ชิ ต
ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา (ที่ 5 จากขวา)
ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย - กัมพูชา
(ที่ 4 จากขวา) เสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริ ษั ท คาราบาวกรุ ๊ ป จ� ำ กั ด (มหาชน) (กลาง)
และทวี กิ จ จตุ ร เจริ ญ กุ ล ประธานกรรมการบริ ห าร
บริษัท ที.เค. การ์เม้นท์ จ�ำกัด (ที่ 3 จากขวา)

“เปิดโลก Online
พร้อมขายใน 1 วัน”
(8 มี.ค. 60) ธนาคารกรุงเทพผนึกกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์และ Amazon.com ร่วมกัน
ยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกออนไลน์สากล
จัดสัมมนาเทคนิคการท�ำการค้าออนไลน์ “Go Online…
Go Global เปิดโลก Online พร้อมขายใน 1 วัน” ปัจจุบนั
ธุรกิจซื้อขายสินค้าทางสื่อออนไลน์หรือ E-Commerce
ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ท�ำให้ผปู้ ระกอบการต่างตืน่ ตัว
ในการพยายามแสวงหาช่องทางใหม่ๆ และผลักดันสินค้า
ของตนเข้าสูต่ ลาด E-Commerce ธนาคารกรุงเทพจึงได้
ริเริ่มจัดงานสัมมนา Go Online… Go Global ขึ้นเพื่อ
ให้ข้อมูลและเทคนิคต่างๆ ในการท�ำตลาดออนไลน์แก่
ลูกค้าและบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจ โดยมีศริ เิ ดช เอือ้ งอุดมสิน
รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และรชฎ เสกตระกูล

ผูอ้ ำ� นวยการ ลูกค้าธุรกิจรายปลีก นครหลวง (ที่ 2 จากขวา)
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ พูนชี คูมาร์
ผู ้ จั ด การทั่ ว ไป ฝ่ า ยการขาย เขตภู มิ ภ าคอาเซี ย น
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ บริษัท Amazon.com Inc
(กลาง) เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ
บริษทั จีโนซิส จ�ำกัด ทีป่ รึกษากลยุทธ์ การเงินธุรกิจ และ
แฟรนไชส์ (ขวา) ที่ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร
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สถาปัตยกรรมคลาสสิก
สู่ Destination ท่องเที่ยวอาเซียน
กลิ่นอายทางวัฒนธรรมผสานกับสถาปัตยกรรม Colonial โรงแรมหรูหราล้วนมี
เรือ่ งราวยาวนานนับศตวรรษได้เปิดม่านต้อนรับการท่องเทีย่ วในหลายประเทศอาเซียน
เสน่ห์แห่งยุคอาณานิคมตะวันตก ผู้ครองดินแดนแถบนี้สร้างอาคารที่ตกแต่งด้วย
ศิลปกรรมคลาสสิก ก่อนได้รับพัฒนาเป็นโรงแรมระดับห้าดาว น�ำมาสู่จุดหมาย
ปลายทางใหม่ของนักเดินทางผู้หลงใหลประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า

Capella Singapore

Belmond Governor’s Carcosa Seri Negara,
Amantaka,
Luang Prabang, Laos Residence, Yangon, Kuala Lumpur,
Myanmar
Malaysia

ตั้งอยู่บริเวณเกาะเซนโตซา ไม่ห่างจาก
ศูนย์กลางทางการเงินและแหล่งช้อปปิ้ง
บนพื้นที่กว่า 30 เอเคอร์ อิ่มเอมด้วย
ธรรมชาติ แรงบันดาลใจและสถาปัตยกรรม
ร่วมสมัย ก่อสร้างเมือ่ ปี 1880 ในยุคบริตชิ
โคโลเนียล เพื่อเป็นสถานที่ที่ นายทหาร
อังกฤษ ทหารปืนใหญ่และนาวิกโยธิน
ซึ่งมีฐานบังคับการอยู่บนชายฝั่งสิงคโปร์
มาพักผ่อนหย่อนใจ เต้นร�ำ ดินเนอร์
และชวนครอบครัวมาพบปะสังสรรค์กัน
โดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ที่
ทุกคนล้วนคิดถึงบ้าน อาคารแห่งนี้เริ่ม
อนุรักษ์มาตั้งแต่ปี 2000 ก่อนจะต้อนรับ
นักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในปี 2009

ความคลาสสิ ก ร่ ว มสมั ย ที่ อ ยู ่ ใ นเมื อ ง
หลวงพระบาง สปป.ลาว ท�ำให้เราได้
หวนร�ำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ของผู้คน
ถนนหนทาง วิถีชีวิตแบบอดีตอาณานิคม
ฝรั่งเศส ด้วยอาคารสีขาว หลังคาสีส้ม
ร่ ม รื่ น ด้ ว ยดี ไ ซน์ ที่ ผ สมผสานระหว่ า ง
วัฒนธรรม สปป.ลาว แบบโบราณและ
ยุคใหม่ใกล้กับแม่น�้ำโขงแค่เอื้อม

ขอบคุณภาพจาก www.capellahotels.com
และ www.grandluxuryhotels.com

ด้วยค�ำว่า Aman ภาษาสันสกฤตแปลว่า
‘สันติภาพ’ และค�ำว่า taka หมายถึง
‘ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า’ แขกทีม่ าพักจึง
ได้รับการเรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น
การบายศรีสู่ขวัญ ฯลฯ ซึ่งดาราอย่าง
จูด ลอว์ และผูบ้ ริหารยูเนสโกก็เคยมีโอกาส
มาสัมผัสกลิ่นอายของที่นี่เช่นเดียวกัน
ขอบคุณภาพจาก www.aman.com

หลั ง จากเปิ ด ประเทศเมี ย นมาก็ มี ก าร
เปิดสถานที่พักผ่อนใหม่ๆ โรงแรมสไตล์
วิ ก ตอเรี ย ตั้ ง อยู ่ แ ถบดากอนของนคร
ย่างกุ้ง ใกล้ๆ กับเจดีย์ชเวดากองและ
พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในอดีตเคยเป็น
teak mansion สร้างมาตั้งแต่ปี 1920 ใช้
เป็นทีพ่ �ำนักของเจ้าอาณานิคมอังกฤษเช่น
เซอร์ รีจินัลด์ ดอร์แมน-สมิธ และ ฮูเบิร์ต
แรนซ์ ฯลฯ
Belmond Governor’s Residence เริ่ม
เปิดด�ำเนินธุรกิจโรงแรมมาตัง้ แต่ ปี 2006
จนถึงปัจจุบนั ได้มกี ารรักษาสถาปัตยกรรม
ดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี ตกแต่งด้วยภาพ
เขี ย นและกลิ่ น อายวั ฒ นธรรมที่ มี ม า
ยาวนาน
ขอบคุณภาพจาก www.belmond.com

โคโลเนียลแมนชั่น 2 หลัง คือ Carcosa
ที่สร้างขึ้นในปี 1896-97 เป็นที่พักของ
เซอร์ แฟรงก์ สเวทเทนแฮม ซึ่งเป็นคณะ
ผูบ้ ริหารทีข่ า้ มน�ำ้ ข้ามทะเลมาจากอังกฤษ
ออกแบบโดยสถาปนิกและวิศวกรของ
เจ้าอาณานิคมเอง ด้วยเงินสมัยนัน้ 25,000
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ผสมผสานแนวคิ ด แบบ
นี โ อ-โกธิ ค และหรู ห ราแบบราชวงศ์
จากนั้นมีการสร้างอาคาร Seri Negara
เพิ่มอีกหลังหนึ่งในปี 1913 ในฐานะบ้าน
พักแขกของผู้ครองรัฐหรือ the King’s
House
ต่ อ มาอาคารทั้ ง สองแห่ ง ได้ ก ลั บ มา
เป็ น ของรั ฐ บาลมาเลเซี ย อี ก ครั้ ง หลั ง
ได้รับเอกราช เคยเป็นสถานที่ต้อนรับ
ควีนอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าชายฟิลปิ คราว
เสด็จเยือนมาเลเซีย เมื่อกว่า 20 ปีก่อน
รวมถึ ง ได้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ อ ย่ า งดี จ าก
รั ฐ บาลในฐานะมรดกของชาติ รั ก ษา
กลิน่ อายดัง้ เดิม และความเป็นโรงแรมหรู
(Luxury Hotel) อย่างลงตัว
ขอบคุณภาพจาก www.kuala-lumpur.ws
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เมียนมา

คนรุ่นใหม่ในกลุ่ม ‘สตาร์ทอัพ’ ของ
เมียนมาและกัมพูชา ได้น�ำนวัตกรรม
ทางความคิด เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน
ท่ามกลางสภาพสังคมเปลีย่ นผ่านสูย่ คุ 4.0

ไฟลท์บินและทริปดีๆ โดยใช้ร้านกาแฟ
เล็กๆ ในเมืองหลวงเป็นสถานที่ท�ำงาน
เสมือนบ้านแห่งที่สอง ด้วยเหตุผลเดียว
คือมีอินเตอร์เน็ตท�ำงานได้รวดเร็วที่สุด

‘เน ออง’ (Nay Aung) ผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ ในวัยสามสิบต้นๆ เป็นคนที่
วงการธุรกิจในเมียนมาวันนี้ คงไม่มใี คร...
ไม่รู้จักเขา

“oway มี ลู ก ค้ า ถึ ง 5,000 คนจาก
ต่างประเทศโดยเฉพาะจากยุโรป สหรัฐฯ
และแม้ แ ต่ ใ นเมี ย นมาเอง เพราะเรา
เชือ่ มโยงโรงแรม 400 แห่ง และสายการบิน
ในประเทศ”

หลังเรียนจบมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
แคลิฟอร์เนีย และ ลอนดอน สกูล ออฟ
อิโคโนมิค ในช่วงปี 2012 เน ออง กลับมา
บ้ า นเกิ ด ด้ ว ยความฝั น หลั ง รั ฐ บาล
ส่งสัญญาณเปิดประเทศมากขึ้น

Lam Thuy Vo/NPR

“ผมเชื่ อ ว่ า เรามี โ อกาสในการเติ บ โต
ทางเศรษฐกิจ เมียนมายุคใหม่ต้องการ
ความเป็นสากลมากขึ้น โดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยว การโอนจ่ายเงิน”
https://oway.com.mm

เขาตั้งบริษัทท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ชื่อ
oway.com.mm ส�ำหรับจองโรงแรมทีพ่ กั

กล่องความคิด

Eco-Fresh Box
“เราหวังว่าผลิตภัณฑ์ของ
เราจะพัฒนาได้ต่อไปและ
ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเกษตรกร”

Moung Vandy เข้าร่วมโครงการ EPIC
Cambodia จัดโดยองค์กรเพื่อความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของสหรัฐฯ หรือ
USAID ที่น�ำเด็กรุ่นใหม่มาร่วมกันพัฒนา
แนวคิด สร้างนวัตกรรมส่งเสริมวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

Moung Vandy น�ำทีมเพือ่ นทีส่ นใจธุรกิจ
สตาร์ทอัพในกัมพูชาคิดค้น ‘Eco-Fresh
Box’ หรือกล่องไม้ไผ่ทใี่ ช้ในการเก็บรักษา
วัตถุดิบโดยเฉพาะผัก เพื่อยืดอายุความ
สดใหม่ช่วยให้เกษตรกรในบ้านเกิดของ
เขามีรายได้เพิ่มขึ้น

Eco-Fresh Box ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
คือไม้ไผ่และผ้ากระสอบ มีความคงทน
แข็งแรงใช้ได้นาน 2 ปี สามารถเก็บอุณหภูมิ
ของพืชผักได้ถงึ 4 วัน หลีกเลีย่ งการสูญเสีย
ความสดและคุ ณ ภาพที่ ดี ไม่ ท� ำ ลาย
สิ่งแวดล้อม เหมือนการใช้ตู้แช่เย็น แถม
เกษตรกรหาซื้อได้ในราคาไม่แพง

“กั ม พู ช ามี เ กษตรกรกว่ า 80% ครั บ
พวกเขาสู ญ เสี ย เงิ น ก� ำ ไรจากการเก็ บ
รักษาหรือขนส่งผักที่ยังไม่ได้จ�ำหน่าย
นับพันดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพราะเราขาด
เทคโนโลยี ยังเก็บผักใส่ถงุ ธรรมดาๆ นีค่ อื
แรงบันดาลใจให้ผมคิดเจ้าสิ่งนี้”

Moung Vandy น�ำกล่องแห่งความคิด เพือ่
ชีวิตเกษตรกรไปทดสอบในฟาร์มจริงๆ
และได้รับสิ่งดีๆ กลับมามากมาย
ติดตามเรื่องราวของเขาได้ทาง
www.facebook.com/Ecofresh SE

ความส�ำเร็จของ เน ออง ท�ำให้ oway.
com.mm เป็นเอเย่นต์ด้านการท่องเที่ยว
ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมียนมา และ
ขยายมาตั้ง Oway Ride แอปพลิเคชัน
ทีช่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง
และนักท่องเที่ยว จนถูกเรียกขานว่าเป็น
UBER แห่งเมียนมา
ทุกวันนี้ เน ออง ยังคงเรียนรูเ้ กีย่ วกับระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
ต่อไปและพัฒนามากขึน้ ทุกวัน เช่นเดียวกับ
เมียนมาที่ก�ำลังเติบโตในทุกๆ ด้าน
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ประเด็นที่ผู้น�ำทางธุรกิจระดับโลก หารือกันใน เวที The World Economic Forum on ASEAN
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในปีที่ผ่านมาก็คือ โอกาสในการขยายตลาด 10 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งมีประชากรรวมกันมากกว่า 600 ล้านคน
เมือ่ โมเดลการเติบโตของเศรษฐกิจจีน สะท้อนให้นกั ลงทุนได้เห็นถึงปริมาณก�ำลังซือ้
ที่เปี่ยมศักยภาพและควรน�ำมาเป็นแบบอย่างเพื่อยกระดับอาเซียนให้เป็นตลาด
เกิดใหม่ที่มีพลวัต
ค�ำถามก็คอื ด้วยตัวเลขประชากรขนาดนี้ เหตุใดตลาดอาเซียนจึงยังขยายตัวไม่เต็มที่
แล้วประชากรกลุ่มไหนคือผู้บริโภคที่ทรงอานุภาพอย่างแท้จริง?
เมือ่ ก่อนทฤษฎีการตลาดขึน้ กับปริมาณประชากรทีข่ ยายตัว แต่ปจั จุบนั รายได้ตอ่ หัว
คือสิ่งที่ต้องคิดค�ำนึงเช่นกัน โดยภายในปี 2030 คาดว่า 2 ใน 3 ของการบริโภคจะ
มาจากรายได้ต่อหัวประชากรที่สูงขึ้น และอีก 1 ใน 3 จะมาจากจ�ำนวนประชากร
ที่ขยายตัว
ปัจจัยต่างๆ เหล่านีเ้ ป็นรายละเอียดทีไ่ ม่แตกต่างกันทัว่ โลก ขึน้ กับแต่ละบริษทั ทีจ่ ะเข้า
มาลงทุน ต้องรู้ว่าผู้บริโภคกลุ่มไหนมีก�ำลังซื้อสูง มีการตัดสินใจเลือกสินค้าอย่างไร
ที่ส�ำคัญคือพวกเขาอยู่ที่ไหนกัน
ขณะที่โลกก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย อาเซียนกลับมีอัตราการเกิดและประชากร
วัยท�ำงาน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ซึ่งถ้ามองในแง่ดียิ่งท�ำให้ตลาดในภูมิภาคแห่งนี้
น่าสนใจเพราะมีทั้งก�ำลังซื้อและจ�ำนวนแรงงานที่เพิ่มขึ้น

เช่นเดียวกับกลุ่มผู้สูงอายุก็น่าจับตามองเพราะมีอัตราการเติบโตเพิ่ม 5% ต่อปี
นับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงปี 2030 ประชากรอายุ 60 ปีหรือมากกว่านั้นในภูมิภาคนี้
จะเข้าใกล้ 20 ล้านคนซึ่งทั่วโลกไม่ได้มองกลุ่มผู้สูงอายุเป็น “ภาระ” แต่กลับกลาย
เป็น “พลัง”ขับเคลื่อนตลาดอีกแบบหนึ่ง โดยในช่วง 15 ปีข้างหน้าเราจะเห็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่น่าสนใจในคนกลุ่มนี้
ยกตัวอย่างตลาดสหรัฐฯ มีข้อมูลการส�ำรวจพบว่าช่วงปี 2011 คนวัย 50 ปีขึ้นไป
ซื้อรถยนต์ถึงสองในสาม และพฤติกรรมคนรุ่นใหม่แต่งงานน้อยลง การบริโภคก็
ลดลงเรื่อยๆ และไม่นิยมซื้อบ้านเป็นของตัวเองท�ำให้ยอดขายที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ
ชะลอตัว ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการต้องปักหมุดให้ได้วา่ การเติบโตของก�ำลังซือ้ ในอาเซียน
จะมาจากจุดไหน ปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มที่ก�ำลังเกิดขึ้นต้องสร้างฐานข้อมูลที่
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ ว่ามีไลฟ์สไตล์อย่างไร ท�ำงานอะไร แต่งงานเมื่อไหร่
หรือมีลูกกี่คน
วิถชี วี ติ ของเมืองใหญ่ในอาเซียนขณะนีก้ ก็ ำ� ลังคึกคัก มีผทู้ อี่ าศัยอยูน่ อกเมืองหลัง่ ไหล
เข้ามาท�ำงาน โดย 91% ของการเติบโตทางเศรษฐกิจแออัดอยูใ่ นภาคเมือง ยกตัวอย่าง
อินโดนีเซีย รัฐบาลประกาศนโยบายชัดเจนว่าจะขยายและเพิ่มปริมาณคนชั้นกลาง
จาก 34 ล้านคน ในปี 2013 เป็น 74 ล้านคน ในปี 2030 หรือบางเมืองในประเทศฟิลปิ ปินส์
มีแต่คนหนุ่มสาว ส่วนประเทศไทยและสิงคโปร์แนวโน้มคนสูงวัยเพิ่มมากขึ้นท�ำให้
บุคลิกหรือพฤติกรรมการบริโภคล้วนแตกต่างกันออกไป
ดังนัน้ ทุกๆ บริษทั จะต้องทราบว่าใครคือกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ กี ำ� ลังซือ้ สูงสุดและพวกเขา
พร้อมควักกระเป๋าใช้จ่ายเพื่ออะไร ดัชนีการแข่งขันในตลาดอาเซียนจากนี้จะ
สูงขึ้น ดังนั้นนักธุรกิจจึงต้องเรียนรู้และเตรียมตัวรับมือกับการแข่งขันเพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภค
แปลและเรียบเรียงจาก www.weforum.org
โดย Ali Potia Partner, McKinsey & Company และ Jaana Remes Partner, McKinsey Global Institute

Independence Monument in Mahabandoola park Yangon, Myanmar.
Tonkinphotography / Shutterstock.com

เศรษฐกิจของเมียนมายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดว่า GDP จะเติบโต 7.7%
ในปี 2017 และ 8% ในปี 2018 ขณะที่โอกาสการลงทุนในเมียนมาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
กำ�ลังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ และเปิดเสรีการลงทุนมากขึ้น
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