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หลักสูตรปั้นดาวเด่นนักธุรกิจไทยสู่อาเซียน

TALK คุยกับบรรณาธิการ
ั ดี ค รั บ ท่ า นผู ้ อ ่ า น ปี พ. . 2561 นี้ เป็นปีที่ อ าเซี ย นต้ อ งเผชิ ญ กั บ
“ค ามเปลี่ ย นแปลง” และต้ อ นรั บ ิ่ ง ใ ม่ ๆ ลายเรื่ อ ง เช่ น ิ ง คโปร์ ไ ด้
เริ่มบทบาทการเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้ โดยจะมุ่งเน้น
ร้ า งค ามแข็ ง แกร่ ง การรู ้ รั บ ปรั บ ตั ของอาเซี ย นและ ่ ง เ ริ ม น ั ต กรรม
ใน มู ่ ป ระเท มาชิ ก นอกจากนี้ เลขาธิ ก ารอาเซี ย นคนใ ม่ “ดาโต๊ ะ
ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย” อดีตปลัดกระทร งการต่างประเท และการค้าของ
บรู ไ นดารุ ซาลาม ยั ง เข้ า มาด� า รงต� า แ น่ ง เลขาธิ ก ารอาเซี ย นคนที่ 14
อย่างเป็นทางการด้ ย โดยมี ิ ัยทั น์ที่จะ ร้างค ามเข้มแข็งในภูมิภาคและ
พัฒนาใ ้อาเซียนก้า ทัน “ค ามเปลี่ยนแปลง” ทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
อย่างร ดเร็
ธนาคารกรุงเทพเองก็ปรับเปลี่ยนใ ้ทันกระแ เทคโนโลยีใ ม่ๆ เพื่อพัฒนา
การท�างานและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เช่น การน�า Fintech มาใช้เพื่อ
ใ ้เกิด “ประโยชน์ ูง ุดต่อการใ ้บริการลูกค้า” โดยเฉพาะการโอนเงินและ
ช�าระเงินผ่านช่องทางใ ม่ๆ เช่น PromptPay และการใช้ QR Code เป็นต้น
ิ่งเ ล่านี้ ะท้อน ่าธนาคารกรุงเทพปรับตั อยู่เ มอและมุ่งมั่นที่จะด�าเนินงาน
ตามแน คิด “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” และธนาคารกรุงเทพยังมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ ตอบโจทย์การลงทุนและท�าธุรกิจในต่างประเท ด้ ย ซึง่ จะ
ท�าใ ้การด�าเนินธุรกิจในต่างประเท ะด กและร ดเร็ มากขึ้น
ค ามเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เ มอ แต่ าก ่าเราเตรียมพร้อมและปรับตั เผชิญ
น้ากับค ามเปลีย่ นแปลงทีท่ า้ ทาย ก็อาจจะเป็นโอกา ทีจ่ ะผลักดันใ เ้ ราบรรลุ
ค าม �าเร็จได้
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คุณชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ปัจจุบันธนาคารกรุงเทพใ ้ค าม �าคัญกับเรื่อง ‘คิดเพื่อเปลี่ยน - Inspiring Change’ เนื่องด้ ย
ค ามเปลี่ยนแปลงที่ ่งผลกระทบต่อการด�าเนินชี ิต การท�างาน ร มทั้งธุรกิจของธนาคาร
โดยประกอบด้ ย 3 ปัจจัย า� คัญ ได้แก่ Regionalization, Urbanization และ Digitalization
Regionalization แม้ ่าการเชื่อมโยงทางเ ร ฐกิจภายในภูมิภาค ่ น นึ่ง ่งผลดีต่อธุรกิจ
การค้าที่ขยายตั มากขึ้น แต่ในขณะเดีย กันบางธุรกิจก็ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันทาง
การค้าที่เข้มข้นขึ้น
Urbanization ประเท ในอาเซียนร มถึงประเท ไทย ขณะนี้เมืองรองต่างก�าลังเติบโตตาม
เมือง ลัก การจับจ่ายใช้ อยก็เพิ่มขึ้นตามจ�าน นประชากร ร้างโอกา ในการท�าธุรกิจมากขึ้น
Digitalization ทุ ก ั น นี้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข้ า มามี ่ น � า คั ญ ในชี ิ ต และ ่ ง ผลกระทบต่ อ
การท�าธุรกิจทุกประเภทโดยเฉพาะภาคการเงินการธนาคาร โดยดิจิทัลท�าใ ้ขั้นตอนการท�างาน
ร ดเร็ ผ่านช่องทางที่ ะด ก และยัง ามารถ ิเคราะ ์พฤติกรรมผูุ้บริโภคได้อย่างละเอียด
ค ามเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระแ ังคมโลกนี้ ธนาคารกรุงเทพจึงต้องใ ้ค าม �าคัญกับ
การคิดเพือ่ เปลีย่ น ไม่ใช่เปลีย่ นแค่การท�าธุรกิจของธนาคารเท่านัน้ ากยังร มถึงค ามเปลีย่ นแปลง
ที่กระทบต่อธุรกิจของลูกค้า เพื่อแ ง าโอกา ใ ม่ๆ
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Vision OF BEYOND

หลักสูตรปั้นดาวเด่น
นักธุรกิจไทยสู่อาเซียน
อาเซียนตลาดขนาดใหญ่ที่ประชากรกว่า 600 ล้านคน
เป็น ‘แม่เหล็ก’ ดึงดูดนักธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติ
ทว่าปัจจุบันการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น ปัจจัยเสี่ยง
จากกฎระเบียบข้อบังคับภายในของแต่ประเทศ
อาจเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจ
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ธนาคารกรุงเทพ จัด ลัก ูตรผู้น�านักธุรกิจแ ่งอาเซียน

รุ่นที่ 3 ‘AEC Business Leader’ ระ ่างเดือนกุมภาพันธ์–
เม ายน 2561 เป็ น การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบเจาะลึ ก
กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจและ ร้างเครือข่ายทางการค้าใ ้แก่
ผู้ประกอบการไทย เพื่อเตรียมค ามพร้อมและเริ่มต้นธุรกิจผ่าน
ประ บการณ์และค ามเชี่ย ชาญของนักธุรกิจจากบริ ัทชั้นน�า
และผู้จัดการ าขาธนาคารกรุงเทพในภูมิภาคอาเซียน
คุณไชยฤทธิ์ อนุชิต ร ง ์ รองผู้จัดการใ ญ่ ธนาคารกรุงเทพ
จ�ากัด (ม าชน) และผูอ้ า� น ยการ ลัก ตู ร AEC Business Leader
กล่า ่า การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้า
ร่ มอบรมทัง้ นิ้ 44 คน โดยเนือ้ ามีค ามเข้มข้นมากขึน้ ภายใต้
ธีม Go ASEAN Together เพื่อมุ่งเน้นพัฒนา ักยภาพนักธุรกิจ
รุ่นใ ม่ใ ้ก้า ู่การเป็นนักธุรกิจตั จริงของภูมิภาค พรั่งพร้อม
ด้ ย ทิ ยากรผูม้ คี ามรูแ้ ละประ บการณ์ระดับชัน้ น�าในอาเซียน
มาถ่ายทอดองค์ค ามรู้ กลเม็ดเคล็ดลับเจาะตลาดและเรื่องรา
ประ บการณ์การท�าธุรกิจที่ประ บค าม �าเร็จ
“อาเซียนนับเป็นภูมิภาคที่มีเ น่ ์มาก นอกจากจะเป็นตลาด
ใ ญ่ที่มีประชากรถึง 600 ล้านคน แต่ �าคัญยิ่งไปก ่าคือมีการ
บริโภคที่เติบโตต่อเนื่อง ภายในปี 2563 คาดการณ์การจับจ่าย
ใช้ อยจะ ูงถึงประมาณ 1.9 แ นล้านดอลลาร์ รัฐ เพิ่มขึ้น
จากปัจจุบันก ่า 7 มื่นล้านดอลลาร์ รัฐ นับเป็นเม็ดเงิน
เยอะมากๆ ภายในช่ งเ ลา 2 ปีนี้ เม็ดเงินตรงนี้ยังไม่นับร ม
มูลค่าของฐานการผลิตและ ่งออกที่จะ ลั่งไ ลเข้ามาต่อเนื่อง
อาเซียน จึงเป็นโอกา ทางการตลาดอย่างม า าลของนักธุรกิจ
ทั่ โลกเ ็นโอกา ตรงนี้ต่างก็ตบเท้าเข้ายึดพื้นที่ธุรกิจ ธนาคาร
กรุงเทพเองต้องการเ น็ นักธุรกิจไทยก้า เข้า ตู่ ลาดในอาเซียนได้
และประ บค าม า� เร็จเช่นกัน จึงได้นา� ประ บการณ์ องค์ค ามรู้
และคอนเนคชั่ น ที่ มี ทั้ ง มดมา นั บ นุ น นั ก ธุ ร กิ จ ไทยผ่ า น
ลัก ูตร AEC Business Leader”
ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์

รองผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
และผู้อ�านวยการหลักสูตร
AEC Business Leader

�า รับภาคเอกชนไทย มีโอกา ูงในการขยายธุรกิจ เนื่องจาก
ินค้าไทยได้รับค ามนิยมในภูมิภาคนี้ และธนาคารกรุงเทพถือ
เป็นธนาคารพาณิชย์ไทยอันดับต้นๆ ที่ ามารถขยาย าขาไป
ยังอาเซียนอย่างครอบคลุม โดย าขาในบางประเท ได้เปิดมา
นานก ่า 20 ปีแล้ จึงมีประ บการณ์ ูง ามารถใ ้ค�าแนะน�า
นับ นุนช่ ยเ ลือนักธุรกิจไทยใ ้ก้า ไปแข่งขันได้ในตลาด
อาเซียนอย่างโดดเด่น
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“ธนาคารกรุงเทพ ไม่เพียงแต่เป็นแ ล่งของเงินทุน
แต่ยังเป็นพันธมิตร เป็นเพื่อนคู่คิด ใ ้ค�าแนะน�า
ปรึ ก า ร้ า งประโยชน์ ที่ ยั่ ง ยื น แก่ นั ก ธุ ร กิ จ
เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและต่างประเท โดย
เฉพาะ ลัก ูตร AEC Business Leader ครั้งนี้
ทุกคนจะได้รู้จักและมีโอกา ่งเ ริมธุรกิจกันได้
พร้อมเชื่อมต่อไปยังรุ่น 1 และรุ่น 2 ในปีท่ีผ่าน
มาด้ ย”
คุณคเน ร์ บูรณ ิน ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ
าขาย่างกุ้ง ประเท เมียนมา กล่า ถึงแน โน้ม
การลงทุน า่ เมียนมามีพนื้ ทีม่ ากก า่ ไทยร้อยละ 15
ค ามน่า นใจคือยังคงมีทรัพยากรทีอ่ ดุ ม มบูรณ์
ชายแดนติ ด กั บ ลายประเท ทั้ ง จี น อิ น เดี ย
ปป. ลา และไทย จึงมีโอกา เป็น ูนย์กลาง
กระจาย ินค้า ู่ภูมิภาค
ทั้ ง นี้ รู ป แบบของการพั ฒ นาเมี ย นมาปั จ จุ บั น
คล้ายกับไทยเมื่อ 30-40 ปีก่อน มีการเติบโต
ของภาคอุต า กรรม พัฒนาโครง ร้างพื้นฐาน
ค่าแรงขั้นต�่ายังไม่ ูงมาก 4,800 จ๊าต/ ัน รือ
ประมาณ 115-120 บาท ินค้า ่งออกไปยัง
ประเท ตะ ันตก ได้รับ ิทธิประโยชน์ทางภา ี
ุลกากร (GSP) ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนจากจีนเข้า
มาลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์จากอัตราภา ี ่ นนี้
จ�าน นมาก
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การท�าธุรกิจในเมียนมาจ�าเป็นต้อง าพันธมิตร
ทางธุรกิจ โดยนักธุรกิจเมียนมาในขณะนี้จะมี 2
รุน่ ลักๆ คือรุน่ พ่ออายุตงั้ แต่ 50 ขึน้ ไป และรุน่ ลูก
อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป อาจมี ลักคิดแตกต่างกัน
บ้าง แต่ ิ่งที่ทั้ง องรุ่นใ ้ค าม �าคัญเ มือนกัน
คื อ การใ ้ เ กี ย รติ ใ ้ ค ามนั บ ถื อ ดั ง นั้ น ก่ อ น
เริ่ ม เจรจาธุ ร กิ จ จะต้ อ งเริ่ ม ต้ น จากการ ร้ า ง
ค ามไ ้ างใจ ใ ้ค าม า� คัญกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ ของเมียนมา อาทิ การแต่งกาย
การพูดคุย ฯลฯ
ด้านคุณธาราบดี ซึ้งอดิชัย ิทย์ ผู้จัดการทั่ ไป
ธนาคารกรุ ง เทพ าขาในประเท เ ี ย ดนาม
กล่า า่ เ ยี ดนามมีแน โน้มเติบโตดีมากจากการ
บริโภค การลงทุนภาครัฐ ภาคเอกชน และ ง่ ออก
ที่เพิ่มขึ้น ประชากรก ่า 93 ล้านคน ่ นใ ญ่ยัง
อยู่ใน ัยแรงงาน ชนชั้นกลางที่เป็นผู้บริโภคราย
ใ ญ่มีจ�าน นมาก นี้ ินภาคครั เรือนต�่า การ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเท (FDI) มูลค่าล้าน
ล้านบาท แตกต่างจากไทย 30 เท่า เ ียดนามยัง
มีเ ถียรภาพทางการเมือง กฎระเบียบที่เข้มง ด
และมาตรการค บคุมเ ถียรภาพทางเ ร ฐกิจ
มีประ ิทธิภาพ
“รั ฐ บาลเ ี ย ดนามเรี ย นรู ้ ค ามผิ ด พลาดของ
แต่ละประเท ในอดีต ่งผลต่อนโยบายในเรื่อง

ต่างๆ เช่นการไม่เปิดเ รีใ ้กู้เงินดอลลาร์ รัฐ
ค่าเงินในเ ียดนามจึงมีเ ถียรภาพเพราะรัฐบาล
ค บคุม ่ น GDP รัฐบาลก็ก�า นดใ ้การเติบโต
ไม่ตอ้ ง งู มาก และท�าใ เ้ งินเฟ้อกับดอกเบีย้ อยูใ่ น
อัตราที่ต�่ามาตลอด 5 ปี พร้อมกับดูแลการใช้เงิน
ใ ้เ มาะ ม ขจัดการผูกขาด และเร่งแก้ปัญ า
นี้เ ีย (NPL) ได้ภายในเ ลาเพียง 3 ปี”
ธนาคารกรุงเทพขยาย าขาไปยังเ ยี ดนามตัง้ แต่ปี
2535 ถึงปัจจุบันเป็นเ ลา 26 ปีแล้ มี า� นักงาน
อยูท่ นี่ ครโฮจิมนิ แ์ ละกรุงฮานอย ดังนัน้ จึง ะ ม
แ ล่งข้อมูลค ามรู้มากมาย โดยการลงทุนใน
เ ียดนามต้องมี 2 เรื่อง ลัก คือค ามรู้เกี่ย กับ
ท้องถิน่ (Local Knowledge) และค ามรูเ้ ครือข่าย
(Connection Knowledge) ในฐานะที่ มี
ประ บการณ์ ย า นานในเ ี ย ดนาม ธนาคาร
ามารถ นั บ นุ น ทั้ ง 2 ด้ า นใ ้ กั บ นั ก ธุ ร กิ จ
ไทยได้
อย่างไรก็ตาม เ ียดนามก็มีข้อจ�ากัดซึ่งนักธุรกิจ
ต้องค�านึงถึงคือระเบียบกฎเกณฑ์ที่เข้มง ด การ
ด�าเนินธุรกิจต้องถูกต้องถูกทาง การ าผู้ร่ มทุน
ค รด�าเนินการอย่างร ดเร็ เพราะคู่ค้าใ ้ค าม
า� คัญกับมูลค่าในปัจจุบนั มาก นอกจากนีบ้ คุ ลากร
ไม่คอ่ ยผูกพันกับองค์กรมากนัก อาจท�าใ น้ กั ธุรกิจ
ประ บปัญ าขาดแคลนพนักงานได้

คุณชดาพร อุรัจฉัท ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ
าขานคร ล งเ ียงจันทน์ ปป. ลา กล่า ถึง
ภาพร มของ ปป. ลา า่ เป็นประเท ทีป่ กครอง
ในระบอบ งั คมนิยม มีแผนพัฒนาประเท ชัดเจน
และขยาย งก ้างอย่างร ดเร็ ไม่ ่าจะเป็นการ
พัฒนาโครง ร้างพื้นฐาน นามบิน รถไฟ และมี
ก�าลังซือ้ ที่ งู แม้มจี า� น นประชากรเพียง 7 ล้านคน
แต่การท�าธุรกิจ รือลงทุนใน ปป. ลา ขณะนี้
กฎ มายอนุญาตใ ้ใช้เฉพาะเงินกีบเท่านั้น
ทัง้ นี้ รัฐบาล ปป. ลา มีแผนกระจายค ามเจริญ
โดยจัดตั้งเขตเ ร ฐกิจพิเ ทั่ ประเท บาง
พื้นที่กันดารและ ่างไกลจากตั เมืองมากไม่ง่าย
ที่จะ าแรงงาน ดังนั้นนักธุรกิจที่ นใจจึงค ร
เริ่มต้นที่เ ียงจันทน์ก่อน เมื่อประ บค าม า� เร็จ
แล้ จึงขยายไปในพื้นที่ต่างๆ และ ากนักธุรกิจ
ต้องการจะ ง่ นิ ค้าไปยัง ปป. ลา ามารถทีจ่ ะ
ใช้ประโยชน์จากเขต ง่ ออกพิเ “เดือน รรค์”
ซึ่งตั้งอยู่ที่จัง ัด นองคาย ที่ ามารถ นับ นุน
การบริ ารจัดการต้นทุนการขน ่งได้เป็นอย่างดี
เป็นอีก นึ่งทางเลือกของผู้ประกอบการไทย
“ปัจจุบันค ามเจริญยังกระจุกตั ที่เ ียงจันทน์
มี ้าง รรพ ินค้าไทย เช่น ้างริมปิง ่ นใ ญ่
างขาย ินค้าจากไทยซึ่งได้รับค ามนิยมมาก
ใน ่ นของการลงทุนและการขยายธุรกิจ แนะน�า
่าค รมีผู้ร่ มทุนด้ ย ต้อง ึก ากฎระเบียบ
ต่างๆ ใ ้รอบคอบ โดยธนาคารกรุงเทพพร้อมใ ้
ค�าปรึก าและแนะน�าจากประ บการณ์ก า่ 20 ปี
ในการด�าเนินธุรกิจที่ ปป. ลา ”
คุณเยี่ยม รี อุบลพง ์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ
าขากัมพูชา เล่าถึงเคล็ดลับการลงทุนในกัมพูชา
า่ เ ร ฐกิจเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 7 โดยอุต า กรรม

ที่แน โน้มเพิ่มขึ้นคือ อิเล็กทรอนิก ์ ยานยนต์
่ นเก ตรกรรมลดลงเพราะปัญ าภัยแล้ง การ
ปลูกยังเป็นแบบธรรมชาติเครือ่ งมือไม่ทนั มัยน่า
จะเป็นโอกา ของการผลิตจ�า น่ายเครือ่ งจักรกล
ทางการเก ตร
“กัมพูชาเป็นประเท ขนาดเล็กประชากร 15
ล้านคน ่ นใ ญ่อยู่ใน ัยท�างาน คนมีการ ึก า
พูดภา าอังกฤ ได้ ทัก ะฝีมอื ดี ดั ่ นประชากร
ประมาณร้อยละ 5 เป็นกลุ่มคนร ย ชนชั้นกลาง
ที่มีก�าลังซื้อก็มีจ�าน นมากจึงต้องมอง าธุรกิจที่
จะจับกลุ่มตลาดนี้ใ ้ได้”
อีกธุรกิจที่น่า นใจคือการท่องเที่ย มีแน โน้ม
เติบโต ูง คนจีนเดินทางไปกัมพูชามากและเป็น
กลุ่มที่มีก�าลังซื้อ ประกอบกับแรงกดดันทางการ
เมืองจาก รัฐอเมริกาและยุโรป ท�าใ ้จีนเป็น
ประเท พันธมิตรอันแน่นแฟ้นของกัมพูชามากขึน้
อย่างไรก็ตาม การท�าธุรกิจในกัมพูชา นักธุรกิจไทย
ค ร กึ าการลงทุนใ ถ้ อ่ งแท้ โดย ามารถรับค�า
ปรึก าได้จาก ถานทูต มาคมธุรกิจไทย-กัมพูชา
ร มถึงธนาคารกรุงเทพทีจ่ ะเป็นเพือ่ นคูค่ ดิ แนะน�า
เครือข่ายพันธมิตร นับ นุนการการด�าเนินธุรกิจใ ้
ถูกต้องถูกทางและประ บค าม า� เร็จในกัมพูชาได้
ลัก ตู ร AEC Business Leader เป็น ลัก ตู รที่
มุ่งมั่นจะ นับ นุนใ ้นักธุรกิจไทยก้า ู่ตลาด
การค้า AEC ได้อย่างมีทิ ทาง โดยธนาคารกรุงเทพ
พร้อมที่จะ นับ นุนในทุกด้าน เพื่อใ ้นักธุรกิจ
ไทยประ บค าม า� เร็จ “Go ASEAN Together”
นใจเข้าร่วม ลัก ูตรอบรม ลัก ูตรนักธุรกิจ
แ ่งอาเซียน ติดต่อศูนย์ AEC Connect
เบอร์โทร 02-2302758 และ 02-2301507

บรรยากา การเรียนรู้ ลัก ูตรผู้น�านักธุรกิจแ ่ง
อาเซียนรุ่นที่ 3 มี ี ันและเปี่ยมไปด้ ยมิตรภาพ ลาก ลาย
าขาทั้งอ ัง าริมทรัพย์ พลังงาน อุต า กรรม ยานยนต์
จิ เ ลรี่ ฯลฯ ได้เติมเต็มค ามรู้จาก ิทยากรชั้นน�า เพื่อก้า ู่
ภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นใจ
รุ่งฟ้า นพง ์ทิพากร บริ ัท นา แอ เ ท กล่า ่า
ธุรกิจอ งั าริมทรัพย์ในภูมภิ าคนีเ้ ติบโต งู มาก แต่กฎระเบียบ
การลงทุนแต่ละประเท ต่างกันออกไป จึงต้อง ึก าข้อมูล
ใ ้ชัดเจน ซึ่งการเปิด AEC ่งผลบ กต่อธุรกิจอ ัง าริมทรัพย์
มาก มีการตัง้ โรงงานใ ม่ การจ้างงาน และพัฒนาโครง ร้างพืน้
ฐานอย่างรถไฟค ามเร็ ูง มอเตอร์เ ย์
“การเรียน ลัก ตู ร AEC Business Leader ท�าใ เ้ รา
เ น็ ภาพก า้ งของธุรกิจที่ ลาก ลาย ช่ ยบริ ารค ามเ ยี่ งได้
ดีขนึ้ และที่ า� คัญคือป้องกันการติดกับดักค าม า� เร็จของธุรกิจ
ระดับกลาง เพราะโดยทั่ ไปแล้ เมือ่ กิจการอยูต่ ั ระดับ นึง่ ก็จะ
เริม่ ลดระดับการพัฒนาตั เอง คอร์ นีจ้ งึ ช่ ย ร้างแรงขับเคลือ่ น
ที่ า� คัญมาก”
ชัพมนต์ จันทรพง ์พันธุ์ ผู้ช่ ยกรรมการผู้จัดการ
บริ ัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จ�ากัด กล่า ่า บริ ัท ึก า
นโยบายการลงทุนของประเท ต่างๆ ในกลุ่ม CLMV และ
เริ่มต้นธุรกิจพลังงานลมในประเท เ ียดนามแล้ โดยจับมือ
กับพันธมิตรซึ่งเป็นบริ ัทที่มี ักยภาพในท้องถิ่นถือเป็นกุญแจ
ค าม �าเร็จและจะพัฒนาต่อไป
“ประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ าก AEC Business Leader
คือการเปิดโลกค ามรู้และจุดประกายค ามคิดที่เคยติดอยู่
ในกรอบเดิมๆ จนอาจลืมเรื่องแพลตฟอร์ม น ัตกรรมและ
มาร์เก็ตติ้ง จึงต้องกลับมาคิด ่าจะอยู่กับค าม �าเร็จแค่ตรงนี้
รือมองใ ้ทะลุไป ู่ไอเดียใ ม่ๆ ทางธุรกิจ”
ชัพมนต์ กล่า อีก ่า การเรียน AEC Business
Leader ยังได้พบเพือ่ นๆ แ ด งธุรกิจ ซึง่ เป็นคอนเน็คชัน่ ทีด่ ใี น
การก้า ไปข้าง น้าด้ ยกัน ร มถึงเพือ่ นคูค่ ดิ อย่างธนาคารกรุงเทพ
ซึ่งมีบุคลากรที่มากประ บการณ์และมีเครือข่ายในอาเซียน
ามารถใ ้ค�าปรึก าได้อย่างมั่นใจในฐานะผู้รู้อย่างแท้จริง

9

Econ UPDATE
LAOS
MYANMAR

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
Myingyan เริ่มจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติพลังค ามร้อนร่ ม Myingyan
ในเมืองมัณฑะเลย์ เริ่มเดินเครื่องผลิตและจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเฟ แรก 143 เมกะ ตั ต์ เมือ่ นั ที่ 1 มกราคม
2561 ทัง้ นี้ โครงการโรงไฟฟ้า Myingyan มีกา� ลังการ
ผลิตไฟฟ้าทั้ง มด 225 เมกะ ัตต์ ด�าเนินการโดย
Semcorp Myingyan Power Company Limited
มี ญ
ั ญาด�าเนินงาน 22 ปี ก่อนทีจ่ ะ ง่ มอบโรงไฟฟ้า
ใ ้กับรัฐบาลเมียนมา เมื่อก่อ ร้างแล้ เ ร็จ
จะเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติใ ญ่ที่ ดุ ใน
เมียนมา
ที่มา : The Global New Light of
Myanmar

บุ๊กกิ้งดอทคอมเจาะตลาด
สปป. ลาว รับนักท่องเที่ยว
บุ๊กกิ้งดอทคอมเปิด าขาในนคร ล งเ ียงจันทน์ ตามการ
เติบโตของอุต า กรรมการท่องเที่ย ใน ปป.ลา ซึ่งมี
นักท่องเที่ย ประมาณ 4 ล้านคนต่อปี และคาด ่าในปี 2568
จะมีจ�าน นนักท่องเทีย่ เดินทางเข้ามามากก า่ 7.5 ล้านคน
จุด มายปลายทางยอดนิยม 10 อันดับแรก ได้แก่ ล งพระบาง
เ ยี งจันทน์ งั เ ยี ง ปากเซ ท่าแขก นองเขีย ะ นั นะเขต
ตอนเด็ด โพน ะ ัน และบ้านขอน โดยไทย ฝรั่งเ และ
เกา ลีใต้ เป็นชาติที่นิยมเดินทางมามากที่ ุด
ที่มา : www.posttoday.com

CAMBODIA

INDONESIA

กัมพูชาส่งออกข้าวพุ่ง
-อินโดฯ น�าเข้าเพิ่ม

กระทร งเก ตรกัมพูชา เปิดเผย ่า ปริมาณ ่งออก
ข้า ของกัมพูชาในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เป็น
635,600 ตัน โดยได้รับอานิ ง ์จากการเพิ่มโค ตา
น�าเข้าข้า ของจีนจากเดิม 1 แ นตัน เป็น 2 แ นตัน
และจะขยายโค ตาเป็น 3 แ นตันใน 2561 ขณะที่
การ ง่ ออกข้า ไปยัง ภาพยุโรปยังมีแน โน้มทรงตั
ด้านรัฐมนตรี ่าการกระทร งการค้าของอินโดนีเซีย
แถลง ่ารัฐบาลน�าเข้าข้า จากไทยและเ ียดนามเพิ่ม
จ�าน น 5 แ นตัน เนื่องจากราคาข้า ในประเท ที่พุ่ง
ูงขึ้นและเ ี่ยงต่อการขาดแคลน โดยต้องการเฉพาะ
ข้า คุณภาพดีเท่านั้นเพื่อไม่ใ ้กระทบกับเก ตรกร
และฤดูกาลเก็บเกี่ย ภายในประเท
ที่มา : น พ.กรุงเทพธุรกิจ และ www.ditp.go.th

10

VIETNAM

เวียดนามได้สิทธิ GSP
ส่งออกกุ้ง ขยายตัว
22%
มาคมผู ้ ่ ง ออกและผู ้ ผ ลิ ต อา ารทะเลเ ี ย ดนาม
(VASEP) ประมาณการ า่ มูลค่า ง่ ออกกุง้ ของเ ยี ดนาม
ในปี 2560 จะขยายตั ร้อยละ 22 เป็น 3.8 พันล้าน
ดอลลาร์ รั ฐ โดยมี ต ลาด ลั ก คื อ ภาพยุ โ รป
เนื่องจากเ ียดนามยังได้รับ ิทธิทางภา ี GSP ใน
ขณะที่ไทยและจีนไม่ได้รับ ิทธิ GSP แล้ �า รับปี
2561 คาด า่ การ ง่ ออกกุง้ ของเ ยี ดนามยังมีแน โน้ม
ดใ ทัง้ ในตลาด ภาพยุโรปและจีน เนือ่ งจากคาด า่
FTA เ ยี ดนาม-อียู น่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2561
ซึ่งจะท�าใ ้เ ียดนามมีแต้มต่อทางภา ีเ นือคู่แข่ง
�าคัญอย่างอินเดียที่ถูกอียู ั่งระงับน�าเข้ากุ้ง ลังพบ
ปัญ า ารตกค้าง
ที่มา : News Vietnam Net

INDONESIA

อินโดนีเซียเปิด

แอร์พอร์ตลิงค์สายแรก
เชื่อมจาการ์ตา

รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดใ บ้ ริการรถไฟด่ น นามบิน
ู ่ ใ จกลางเมื อ ง รื อ แอร์ พ อร์ ต ลิ ง ค์ เ พื่ อ บรรเทา
ภาพการจราจรที่ติดขัดเข้าขั้น ิกฤต โดยเฉพาะ
ในชั่ โมงเร่งด่ น ซึ่งจะลดระยะเ ลาการเดินทาง
เข้า ู่ใจกลางกรุงจาการ์ตาเ ลือไม่ถึง 1 ชั่ โมง
ประธานาธิบดีโจโค ิโดโด เป็นประธานในพิธีเปิด
บริการรถไฟด่ นท่าอากา ยาน ายแรกของประเท
เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ ระ ่ า งท่าอากา ยานนานาชาติ
ซูการ์โน-ฮัตตา ที่ตั้งอยู่ชานกรุงจาการ์ตา เมื่อ ันที่
2 มกราคม 2561
ที่มา : www.dailynews co.th
ภาพประกอบ : www.mgronline.com
VIETNAM

เวียดนามเตรียมเจรจา

เขตการค้าเสรีกับ 60 ประเทศ
INDONESIA

MYANMAR

อินโดนีเซีย-เมียนมา
ประกาศขึ้นอัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่าปี 2561
รัฐบาลเมียนมาภายใต้การน�าของนางออง ซาน ซูจี ปรับขึน้
อัตราค่าแรงขัน้ ต�า่ ราย นั ในปี 2561 อีกร้อยละ 33 เป็น นั ละ
4,800 จ๊าต รือประมาณ 115-120 บาท จากเดิมอยู่ที่
3,600 จ๊าต รือประมาณ 100 บาท ในทุกธุรกิจทีม่ คี นงาน
ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป นับเป็นครั้งแรก ลังประกา ใช้อัตรา
ค่าแรงขั้นต�า่ ในปี 2558 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทั่ ทุกภูมิภาค

นาย Vuong Dinh Hue รองนายกรัฐมนตรีเ ียดนาม กล่า ในการประชุมร่ มกับคณะกรรมการ
ค ามร่ มมือทางเ ร ฐกิจระ ่างประเท ที่กรุงฮานอย ่า ในปี 2561 จะด�าเนินการตามแผนงาน
(Roadmap) ภายใต้ขอ้ ตกลงค ามร่ มมือทางเ ร ฐกิจระ า่ งประเท ร มไปถึงพันธมิตรทางการค้า
ที่ า� คัญทีไ่ ด้ใ ้ ตั ยาบันไ ก้ า่ 60 ประเท ทั่ โลก ากเจรจา า� เร็จจะท�าใ เ้ ยี ดนามน่า นใจและได้
เปรียบ งู เนือ่ งจากมีแต้มต่อทางภา ใี นการ ง่ ออก นิ ค้าไปยังประเท ต่างๆ อาทิ ค ามตกลงพันธมิตร
ทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP) เขตการค้าเ รี (FTA) แบบท ิภาคีกับอิ ราเอลและคิ บา และ
ข้อตกลง ุ้น ่ นในทุกด้านและก้า น้าภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
ที่มา : The Voice of Vietnam

ขณะทีร่ ฐั บาลท้องถิน่ ของอินโดนีเซียได้ประกา ค่าแรงขัน้ ต�า่
ใ ม่ ต ามที่ ก ฎ มายแ ่ ง ชาติ ใ ้ เ ท บาล ่ นท้ อ งถิ่ น
ามารถก�า นดค่าแรงขั้นต�่า โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ ันที่
1 มกราคม 2561 ทัง้ นีร้ ฐั บาลอินโดนีเซียก�า นดขึน้ ค่าแรง
ขั้นต�่าร้อยละ 8.71 อดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องได้
ทีม่ า : www.posttoday.com และ และ www.ditp.go.th
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AEC FLAGSHIP
HSR เชื่อมสิงคโปร์-มาเลเซีย
ทุกสถานีมีโอกาสทางธุรกิจ

โครงการรถไฟความเร็วสูง
กัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์
หรือ The Kuala Lumpur
-Singapore High Speed
Rail (HSR) เป็นหนึ่งในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
เมกะโปรเจกต์ที่ใช้เงิน
ลงทุนเป็นสัดส่วนมากถึง
ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับ
งบประมาณทั่วโลกที่ใช้ไป
ในปี 2559
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HSR เชื่ อ มโยง องประเท ในอาเซี ย นนี้ ตั้ ง
เป้า มายแล้ เ ร็จในปี 2569 ท�าใ ้การเดิน
ทางจาก ถานี Bandar ูนย์กลางคมนาคมของ
กั ลาลัมเปอร์ มาถึงย่าน Jurong East ของ
ิงคโปร์ใช้เ ลาไม่เกิน 90 นาที ด้ ยค ามเร็ ูง
ถึง 350 กิโลเมตรต่อชั่ โมง
คุณเจริญลาภ ธรรมาณิชานนท์ VP และ ผูจ้ ดั การ
ทั่ ไป ธนาคารกรุงเทพ าขา งิ คโปร์ กล่า า่ ค าม
ร่ มมือจะ ่งผลดีต่อการพัฒนาเ ร ฐกิจ การค้า
การลงทุ น เพราะขณะนี้ ลายประเท นใจ
เข้าร่ มประมูล HSR อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกา ลีใต้
และฝรั่งเ กระตุ้นเม็ดเงินใ ม่ๆ ใ ้ มุนเ ียน
ใน ิ ง คโปร์ นั บ นุ น การเติ บ โตทางเ ร ฐกิ จ
การจ้างงานใ ม่ๆ การก่อ ร้าง โลจิ ติก ์และ
ท่ อ งเที่ ย ช่ ยลด Carbon Footprint ใน

คุณเจริญลาภ ธรรมาณิชานนท์

ิ่งแ ดล้อม ยกระดับคุณภาพชี ิตชา ิงคโปร์
ใ ้ดีขึ้นอีกด้ ย
นอกจากนัน้ ระยะเ ลาการเดินทางที่ นั้ ลง ท�าใ ้
ประชาชนของทั้ง 2 ประเท เดินทางติดต่อกันได้
ะด ก ไม่ ่าจะเรื่องธุรกิจ รือการท่องเที่ย จะ
ง่ ผลดีตอ่ เขต Jurong lake ซึง่ ถูก างบทบาทโดย
รัฐบาล ิงคโปร์ใ ้เป็นเขตเ ร ฐกิจที่มี ักยภาพ
ทัง้ นี้ บริ ทั อ งั าริมทรัพย์ยกั ใ์ ญ่ Capitaland
คาด ่า ปริมาณการเดินทางระ ่าง 2 ประเท
จะ ่งผลดีต่อธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ในบริเ ณรอบๆ
ถานี HSR โดยเฉพาะของกลุ่ม Capitaland ที่มี
าขา ้าง รรพ ินค้าใน ิงคโปร์ทั้ง มด 19 แ ่ง
อยู่ในเขตพื้นที่ Jurong East 3 แ ่ง
“โครงการรถไฟค ามเร็ ูง ถือเป็นก้า �าคัญ
ของค าม มั พันธ์ระ า่ ง งิ คโปร์และมาเลเซียใ ้
ใกล้ชิดกันมากขึ้น ช่ ยพัฒนาเ ร ฐกิจในเมืองที่
รถไฟค ามเร็ ูงแล่นผ่าน ดังนั้น ประโยชน์จาก
โครงการจึงมีทั้งด้านการท่องเที่ย แรงงาน และ
การลงทุน”

www.railprofessional.com

malaymailonline/ Saw Siow Feng

คุณเจริญลาภ มองด้ ย ่า โครงการนี้ ร้างโอกา
ที่ดีของนักธุรกิจไทย ซึ่ง นใจมาลงทุนทางด้าน
การท่ อ งเที่ ย ค้ า ปลี ก และโรงแรมที่ พั ก โดย
เฉพาะในบริเ ณรอบ ถานี Jurong East จะได้รบั
ประโยชน์อย่างมาก พร้อมช่ ยผลักดันใ ้ งิ คโปร์
พัฒนาเป็น ูนย์กลางทางเ ร ฐกิจ การเงินและ
การท่องเที่ย ของอาเซียนอย่างโดดเด่นชัดเจน

โครงการ The Kuala Lumpur-Singapore High Speed Rail เริ่มต้น เมื่อผู้น�าทั้ง อง
ประเท ลงนามค ามร่ มมือ ันที่ 16 ธัน าคม 2559 ครอบคลุมทั้งการก่อ ร้าง เทคโนโลยี
ระบบ ุลกากรและค ามปลอดภัย

นอกจากนั้น ถ้าโครงการ The Kuala Lumpur
-Singapore High Speed Rail ก่อ ร้างเ ร็จและ
เชื่อมโยงเ ้นทางกับประเท ไทยซึ่งมีโครงการ
รถไฟค ามเร็ ูงร่ มกับประเท จีนอยู่แล้ ได้
ย่อมท�าใ ้ ิงคโปร์มีโอกา เปิดตลาดการค้ากับ
จีนได้อีกม า าล

รัฐบาลทั้ง องประเท ตั้งบริ ัทลูกขึ้นมารับผิดชอบโครงการคือบริ ัท MyHSR และ SG
HSR ดูแลการบริ ารจัดการพื้นที่ภายในประเท ของตนเอง ร มถึงการเงินและการพัฒนา
อ ัง าริมทรัพย์

...นี่ จึ ง เป็ น เมกะโปรเจกต์ โ ครง ร้ า งพื้ น ฐาน
ระ ่ า งประเท ที่ ทุ ก คนต้ อ งจั บ ตามองอย่ า ง
แท้จริง!

มีการเชื่อมต่อเ ้นทางคมนาคมจ�าน น 8 ถานี แบ่งเป็นในพื้นที่ของมาเลเซีย 7 ถานี
ได้แก่ Bandar Malaysia, Sepang-Putrajaya, Seremban, Melaka, Muar, Batu Pahat,
Iskandar Puteri และใน ิงคโปร์อีก 1 ถานีคือ Jurong East

ล่า ุดเมื่อ ันที่ 20 ธัน าคม 2560 ตั แทนทั้ง องประเท บรรลุข้อตกลงตั้งบริ ัทกลางที่ชื่อ
The Assets Company ท�า น้าที่บริ ารจัดการ HSR ร่ มกันใ ้เกิดประโยชน์ ูง ุด ร มถึง
การเปิดประมูล การออกแบบ การบ�ารุงดูแลรัก า ระบบราง ญ
ั ญาณไฟและระบบการ อื่ าร
ทีต่ อ้ งเชือ่ มโยงกันข้ามพรมแดน ที่ า� คัญคือพัฒนาอ งั าริมทรัพย์รอบๆ ถานีทงั้ 8 แ ง่ ด้ ย
ที่มา : http://www.sghsr.com.sg
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Policy WATCH

‘เมียนมา’
ขึ้นค่าแรง

นักลงทุนไทย
ไปทางไหนดี
14

กระแ ร้อนแรงเรือ่ งการปรับขึน้ ค่าแรงงานขัน้ ต�า่ ประจ�าปี 2561 ไม่ได้เกิดขึน้
เฉพาะที่ประเท ไทย แต่เพื่อนบ้านอาเซียนอย่าง ‘เมียนมา’ ก็เป็นประเท
ที่ปรับขึ้นเช่นเดีย กัน ที่ �าคัญคือการปรับครั้งนี้ ขึ้น ูง ุดเป็นประ ัติการณ์
ถึงร้อยละ 33 ท�าใ ้ค่าแรงงานในเมียนมาจะอยู่ที่ ันละประมาณ 115-120
บาทต่อคน จากเดิมที่ไม่ถึง 100 บาทต่อคน
โดยอัตราค่าแรงงานใ ม่อยู่ระ ่างเ นอเข้า ู่กระบ นการพิจารณาของ
รัฐ ภา ซึง่ คาด า่ จะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนเม ายน 2561 รือพร้อมๆ
กับประเท ไทย (โกลบอลนิ ไลท์ออฟเมียนมา : 4 มกราคม 2561)
ผล ะท้อนจากการปรับขึ้นค่าแรงงานในเมียนมา กระทบต่อผู้ประกอบการ
ไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะปัจจุบันอุต า กรรมในประเท ไทยใช้แรงงาน
เมียนมาในการผลิตจ�าน นมาก และผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนใน
เมียนมาเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน

เปรียบเทียบค่าจ้างแรงงานในเมียนมาในระดับต่างๆ (อัตราค่าแรงต่อเดือน)
1,500 USD

600 USD

400 USD

300 USD

200 USD

ผู้จัดการคนไทย

หัวหน้างาน
ชาวเมียนมา

พนักงานบัญชี
การเงิน

พนักงานทั่วไป
(ธุรการ,ล่าม)

พนักงานขับรถ

ค่าสวัสดิการสังคม : เฉลี่ย 42 USD นายจ้างจ่ายสบทบร้อยละ 3 สูงสุดไม่เกิน 15 USD ต่อคน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

FDI ไหลเข้าดันเศรษฐกิจเมียนมาพุ่ง
ข้อมูลของกรมการจัด างานไทย ระบุ ่าปัจจุบันมีแรงงานเมียนมา
จดทะเบียนบัตรประจ�าตั คนซึง่ ไม่มี ญ
ั ชาติไทย (บัตรชมพู) ในประเท ไทย
ทั้ง มด จ�าน น 788,007 คน การปรับขึ้นค่าแรงงานเป็นปัจจัย �าคัญที่อาจ
ดึงดูดใ ้แรงงานเมียนมาไ ลกลับประเท ในช่ งที่เ ร ฐกิจก�าลังบูมจาก
การลงทุนโดยตรงของต่างชาติ
ปัจจุบนั เมียนมามีประชากร 54.83 ล้านคนใกล้เคียงกับประเท ไทย
และคาดการณ์ ่าอัตราการขยายตั ทางเ ร ฐกิจ (GDP) ของเมียนมาใน
ปี 2561 จะขยายตั ร้อยละ 7.6 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตั ร้อยละ 7.5
ถือ ่ามีการขยายตั เกินร้อยละ 7 ต่อเนื่องมา ลายปี ผลจากการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเท (FDI) ซึ่งคณะกรรมการการลงทุนเมียนมา (DICA)
ได้ออกกฎ มายเพิ่ม ิทธิประโยชน์พร้อมลด ย่อนภา ีแก่ผู้ที่เข้ามาลงทุน
เช่น ยกเ ้นภา ีรายได้เป็นเ ลา 5 ปี ยกเ ้น รือลด ย่อนภา ีจากการ
น�าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่อการผลิตเชิงพาณิชย์ เป็นต้น
‘เมียนมา’ จึงกลายเป็นแ ล่งลงทุนเนือ้ อม า� รับนักลงทุนต่างชาติ
ก็ า่ ได้ โดยในช่ ง 10 เดือนแรก (มกราคม-ตุลาคม) 2560 มีการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเท 4,242 ล้านดอลลาร์ รัฐ ิงคโปร์เป็นผู้ลงทุนอันดับ 1
คิดเป็นมูลค่า 1,711 ล้านดอลลาร์ รัฐ อันดับ 2 คือ จีน มูลค่า 841 ล้าน
ดอลลาร์ รัฐ ตามด้ ยเนเธอร์แลนด์ 519 ล้านดอลลาร์ รัฐ ่ นไทยอยู่
ล�าดับที่ 10 มีมลู ค่า 90 ล้านดอลลาร์ รัฐ โดยอุต า กรรมทีต่ า่ งชาติเข้ามา
ลงทุนมากที่ ุดคืออุต า กรรมการผลิต อ ัง าริมทรัพย์ และการคมนาคม
และการ อื่ าร ่ นอุต า กรรมทีม่ ี กั ยภาพ ได้แก่ อุต า กรรมการเก ตร
ได้รับค าม นใจอย่างมากเช่นกัน
�า รับธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในเมียนมามี ลายประเภท อาทิ
บริ ัท ปตท. �าร จและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (ม าชน) รือ ปตท. ผ.
ลงทุนโครงการ �าร จและผลิตก๊าซธรรมชาติแ ล่งยาดานาและเยตากุน
โครงการซอติก้า (ในทะเล) กลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ รือ CP เข้าไปตั้งแต่
ปี 2539 กลุ่ม SCG ธุรกิจการขาย ั ดุก่อ ร้าง (ผ่านเอเย่นต์) ในเมียนมา
และขณะนี้ก�าลังก่อ ร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ก�าลังผลิต 1.7 ล้านตัน/ปี
ทีเ่ มืองเมาะล�าไย เป็นการร่ มทุนระ า่ ง SCG (ร้อยละ70) กับฝ่ายเมียนมา
(ร้อยละ 30) ลงทุน 378 ล้านดอลลาร์ รัฐ
บริ ัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (ม าชน) เปิด ถานีบริการ
น�า้ มันบางจากในเมียนมาแล้ 1 แ ่ง ที่จัง ัดเมีย ดีอยู่ตรงข้ามกับอ�าเภอ
แม่ อด จัง ัดตาก ในปี 2555 และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 5 แ ่งภายในปี 2560,

บริ ทั บุญรอดบริ เ อรี่ จ�ากัด เปิดตลาดจ�า น่ายเครือ่ งดืม่ มีตั แทนจ�า น่าย
ประจ�าอยูต่ ามแน ชายแดน และ บริ ทั กรุงเทพดุ ติ เ ชการ จ�ากัด (ม าชน)
เตรียมขยายการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล (เ บ็ ไซต์ า� นักงานคณะกรรมการ
่งเ ริมการลงทุน : 2561)
เอกชนไทยยังเดินหน้าขยายลงทุนต่อ
‘ยุทธนา ลิ ป์ รรค์ ชิ ช์’ เลขาธิการ มาคมอุต า กรรมเครือ่ งนุง่ ม่
ไทย ยอมรับ ่าอุต า กรรมเครื่องนุ่ง ่มใช้แรงงานชา เมียนมาจ�าน นมาก
ดังนัน้ การปรับขึน้ ค่าแรงของเมียนมาครัง้ นี้ งู ดุ เป็นประ ตั กิ ารณ์ถงึ ร้อยละ
33 จากปกติทรี่ ฐั บาลท ารในอดีตปรับขึน้ ร้อยละ 5-10 อาจจะมีผลใ ท้ า� ใ ้
แรงงานทีอ่ ยูใ่ นไทยตัด นิ ใจย้ายกลับประเท เพือ่ ไปอยูก่ บั ครอบครั จะ ง่ ผล
กระทบต่ออุต า กรรมภายในได้ เอกชนค รปรับตั โดยน�าเทคโนโลยี
ด้านต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในอุต า กรรมมากขึ้นเพื่อก้า ไป ู่การเป็น
อุต า กรรม 4.0 และแก้ไขปัญ าการขาดแคลนแรงงานในอนาคต
ในมุมของนักธุรกิจทีเ่ ข้าไปประกอบธุรกิจในเมียนมา ‘ย ธน กิจกุ ล’
อุปนายก มาคมอุต า กรรมเครื่องนุ่ง ่มไทย ซึ่งเข้าไปบริ าร ้างค้าปลีก
GMP ร่ มกับนักลงทุนเมียนมา และยังมีแผนจะเข้าไปร่ มทุนตัง้ โรงพยาบาล
เอกชนร่ มกับกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งจะเปิดด�าเนินการในช่ งกลางปีน้ี
กล่า ่า ยังคงมองเ ็น ัญญาณการเติบโตของเ ร ฐกิจและก�าลังซื้อของ
เมียนมา ่ามีโอกา จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แม้จะมีการปรับขึ้นค่าแรงแล้ ก็ตาม
ซึง่ จะ ง่ ผลดีกบั นิ ค้าทีไ่ ทย ง่ ออกไปจ�า น่าย โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกมีการ
ขยายตั ดี ่งผลบ กกับการ ่งออก ินค้าอุปโภคบริโภคของไทย
ด้านการลงทุนมอง ่าโรงงานเครื่องนุ่ง ่มไทยยังคงมีแน โน้มที่
จะขยายการลงทุนออกไปยังกลุ่มประเท เพื่อนบ้านอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
โดยจะพิจารณาจากทิ ทางค่าแรงงานเป็น ลัก เพราะโรงงานเ ื้อผ้าเป็น
อุต า กรรมทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้นและโรงงานไทย ่ นมากรับจ้างผลิต (OEM)
ซึ่งต้องแข่งขันด้านราคา
อย่างไรก็ดี แม้ ่าเมียนมาจะมีต้นทุนค่าแรงต�่าก ่าไทยอยู่ก็ตาม
แต่แรงงานบาง ่ นยังขาดทัก ะ ดังนั้นโรงงานที่จะเข้าไปลงทุนคงต้อง า
แน ทางพัฒนาประ ิทธิภาพแรงงานค บคู่กันไปด้ ย
นี่ คื อ เ ี ย ง ะท้ อ นและมุ ม มองจากการปรั บ ขึ้ น ค่ า แรงขั้ น ต�่ า
ของเมียนมา ของข ัญจากรัฐบาลนางออง ซาน ซูจี ซึ่งดูเ มือนนักธุรกิจ
ไทยจะมั่นใจ ่าอนาคตของเพื่อนบ้านรายนี้ ยังคง ดใ เดิน น้าต่อไป
อย่างแน่นอน
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อหังการ

Chou Cheng Ngok
ร้าน Popular Bookshop
ไม่มีวันตาย

“ผมเกิ ด จาก bookshop และจะตายไป
กั บ bookshop ผมคื อ คนขาย นั ง ื อ อย่ า ง
แท้จริง” Chou Cheng Ngok ซีอีโอ ัย 80 ปี
แ ่ง Popular Holdings บริ ัทยัก ์ใ ญ่ใน
ตลาด ลักทรัพย์ SGX ผูม้ ี นิ ทรัพย์เป็นอาณาจักร
ร้าน นัง ือแ ่ง ิงคโปร์ และขยาย าขาออกไป
ู่ภูมิภาค
ค ามนิยมของ Popular Bookshop คือแทบทุก
ย่านทุกชุมชนไปจนถึงบน ้าง รรพ ินค้าของ
ิงคโปร์จะเ ็นแบรนด์นี้ตั้งอยู่โดดเด่น แต่ก ่า
จะประ บค าม า� เร็จ คงต้องย้อนกลับไป 90 ปี
เริม่ ต้นจากการทีบ่ ดิ าของ Chou Cheng Ngok ก่อตัง้
บริ ทั เล็กๆ ขึน้ นาม า่ ‘Cheng Hing Company’
ในปี พ. . 2467 เป็นร้านจ�า น่าย นัง อื ภา าจีน
แ ่งแรกๆ ตั้งอยู่ที่ South Bridge Road
กิจการไปได้ดี จนขยายออกไปยังถนน ายต่างๆ
และก้า ไกลถึงในมาเลเซียและฮ่องกง เพราะทั้ง
องประเท ล้ นมีชา จีนอพยพรุ่นแรกๆ เข้ามา
อา ัยและท�าการค้าขายจ�าน นมาก จากนั้นจึง
ก่อตั้งบริ ัท Popular Book Company ขึ้นมา
มุ่ง ู่ค ามทัน มัยโดยร่ มทุนกับบริ ัทต่างชาติ
จ� า น่ า ย นั ง ื อ ภา าอั ง กฤ เพื่ อ ใ ้ กิ จ การ
ครบ งจร
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ยุคที่การอ่านเฟื่องฟูและระบบการ ึก าของ
ิ ง คโปร์ ข ยายตั ถึ ง ขี ด ุ ด Popular Book
Company ก็ ยิ่ ง ท� า การตลาดเพื่ อ เข้ า ถึ ง
ผู ้ ค นมากขึ้ น ด้ ยการจั ด เท กาล นั ง ื อ
กระตุ ้ น การซื้ อ และครองใจคนอ่ า น เรี ย ก ่ า
‘BookFest’ ใน 3 ประเท
ปัจจุบัน Popular Bookshop มี าขามากถึง
180 แ ง่ ใน งิ คโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกง พร้อม
ด้ ยพนักงานก ่า 4,000 คน จนถึงยุคที่เรียก ่า
Internet of Things เมือ่ 2 ปีทผี่ า่ นมา ผูค้ น ะด ก
ในการซื้อ ินค้าจากออนไลน์ และ าค ามรู้ได้
จากโซเชียลมีเดียทัง้ ลาย มากก า่ ไปร้าน นัง อื
แต่ Chou Cheng Ngok ไม่เคยย่อท้อ รือคิดจะ
างมือจากธุรกิจ นัง อื ทีเ่ ขา ลงใ ล ทุกๆ นั ยัง
ผูกพันกับการได้จบั น้าปกเปิดดูทลี ะ น้าๆ ซึมซับ
ตั นัง ือจนถึงประโยค ุดท้าย
“แม้ ่าคุณจะอ่านได้จาก Kindle แต่ท้ายที่ ุด
ถ้ามันเป็น นัง ือที่คุณชอบ คุณก็ยังจะเดินออก
จากบ้านเพื่อไปซื้อมาเป็นเจ้าของ”

ดังเช่นชี ิตประจ�า ันของ Mr. Chou เขาชอบ
อ่านแมกกาซีนอย่าง The Economist รือไม่
ก็ Forbes ทุกครั้งที่ปลีกตั ่างจากการบริ าร
“ผม าบานกับคุณได้เลย า่ อื่ งิ่ พิมพ์จะไม่มี นั
ตาย ค ามรู้ ึกเมื่อได้ ัมผั นัง อื นั้นแตกต่าง...
ไม่มีใครปฏิเ ธได้”
ซีอีโอของ Popular มองเ ็นปัญ าที่บรรดา
ร้านค้าปลีกต้องประ บอยู่ขณะนี้คือค่าเช่าพื้นที่
ูงขึ้น ไม่ใช่เรื่องคนไม่อ่าน นัง ือเล่ม เชน โตร์
ของ bookshop ต้องถอยไปอย่าง Borders
และ Page One เนื่องจากต้นทุนการบริ าร
และอนาคตการขาย นั ง ื อ อย่ า งเดี ย อยู ่ ไ ม่
รอดต้องปรับตั เ มือนเช่น Kinokuniya เป็น
ตั อย่างที่ดี
“ผมจะไม่บอกใคร ่า เฮ้ พ กคุณท�าอะไรกันอยู่
ร้ า น นั ง ื อ จะตายแล้ นะ เราต้ อ งเข้ า ใจจิ ต
ญ
ิ ญาณของยุค มัยด้ ย เราจะเป็น bookshop
ต่ อ ไปนั่ น แ ละ แต่ ไ ม่ ไ ด้ ข าย นั ง ื อ อย่ า ง
เดีย แล้ ”
อายุไม่ใช่อุป รรคเพราะ Mr.Chou ยังท�างาน
ตลอด 7 ันต่อ ัปดา ์ เพื่อรัก าอาณาจักร
นัง ือแ ่งนี้ต่อไป มีเ ลา ่างก็ไปบรรยาย ร้าง
แรงบั น ดาลใจใ ้ นั ก ึก า และคิด ่าจะ ู้ต่อ

ในเกมธุรกิจนี้ไ รือไม่? เพราะ ื่อ มัยใ ม่
บอก ่ า เขาเป็น นั ก ธุ ร กิ จ แก่ ๆ ที่ ดื้ อ รั้ น เชื่ อ ่ า
E-Commerce ไม่ ามารถเอาชนะร้านจ�า น่ายได้
การใ ้ ัมภา ณ์ ถานี Channel News Asia
เมื่อเร็ ๆ นี้ ิ่งที่ Mr.Chou ท่องคาถาไ ้ก็คือ
ปรับตั ร้างค าม ลาก ลายใ ้ ินค้า รัก า
ค ามนิยม มีแรงกระตุน้ และปรับปรุง Packaging
ใ ม่ๆ ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมเพื่อด�ารงค าม
ามารถในการแข่งขัน
ในฐานะผู้คร�่า อดเ ้นทางนี้มานาน เชื่อ ่า
ปัจจุบันไม่มีใครจะเดินออกไปร้าน นัง ืออย่าง
เดีย แต่ต้องการท�า ลายๆ อย่าง ซื้อ ลายๆ ิ่ง
พร้อมกันในครา เดีย อดคล้องผลการ �าร จ
ภา ัฒนธรรมแ ่งชาติ ิงคโปร์ พบ ่าแน โน้ม
คนร้อยละ 56 ไม่อ่าน รรณกรรมกันแล้
“อนาคตของ Popular นะ รือ อาจจะขาย
นัง ือร้อยละ 20 และอีกร้อยละ 80 เป็น ิ่งที่
ไม่ใช่ นัง ือน่ะ ิ” เขาเชื่อมั่น ่าการปรับตั เพื่อ
ค ามอยู่รอดนี้จะท�าใ ้ขยาย าขาต่อไปได้อีก
เพราะบริ ัทแ ่งนี้เริ่มต้นจาก ‘peanut’ รือ
เมล็ดถั่ ใน มัยพ่อของเขา แล้ ค่อยๆ เติบโตขึ้น
มาเป็นเ ลา 40 ปี ก่อนจะ ่งต่อใ ้แก่เขารับช่ ง
อีก 50 ปี พันธ ัญญาที่ใ ้ไ ้ในภา าจีน เรียก ่า
fa yang guang da รือ “ท�าใ ้ งู ยิง่ ขึน้ ก า่ เก่า”
รัก าแบรนด์ Popular เอาไ ้ใ ้ลูก ลาน

ปั จ จุ บั น Popular Bookshop ปรั บ ั ด ่ น
การจ�า น่าย ินค้าในร้าน จาก นัง ือและยก
ระดับเป็น นู ย์กลาง Hobby Shop มีเครือ่ งเขียน
อุปกรณ์การเรียน Gadget ต่างๆ า� รับเชือ่ มต่อ
ค ามรู้ผ่านอิเล็กทรอนิก ์
่ นของ นัง ือเล่มก็ยังมีการขายแบบออนไลน์
ผ่านเ ็บไซต์ www.popular.com.sg ซึ่งเน้นไป
ที่ นัง ือภา าอังกฤ เนื่องจากคนรุ่นใ ม่ของ
ิงคโปร์ ่ นใ ญ่ใช้ภา า ากลในชี ิตประจ�า ัน
เกือบ มดแล้ และถ้าค้น าทาง YouTube ก็จะ
พบการรี ิ นัง อื รือไม่ก็ Gadget ใ ม่ทซี่ อื้ มา
จากร้าน Popular รา กับ ่าเป็นแ ล่งชอปปิงที่
คน ิงคโปร์และนักท่องเที่ย ขาดไม่ได้ไปเ ียแล้
“ผมคิด ่าร้าน นัง ือเป็น ่ น นึ่งของค าม
ิ ิไลซ์...ไดโนเ าร์ ูญพันธุ์เพราะมันไม่ปรับตั
แต่มนุ ย์นั้นมี ิ ัฒนาการ ามารถปรับตั ได้”
ค ามพยายามของ Chou Cheng Ngok เพื่อ
ใ ้ Popular กลับมายิ่งใ ญ่ ยังคงด�าเนินต่อไป
ภารกิจของเขาไม่มี ันเก ียณ ดังที่ภา าจีนบอก
ไ ้ pa si buay zao แปล ่า “อย่ายอมแพ้จนก ่า
จะเอาชนะค ามตายได้”
ภาพประกอบ : www.localnewsingapore.com/
facebook/PopularBookstoreSingapore
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Econ TREND

BITCOIN
‘บิตคอยน์’ (Bitcoin) สกุลเงินสมมุติที่ถูกสร้างขึ้น
ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล หรื อ Cryptocurrency จั ด เป็ น
ระบบการเงินรูปแบบใหม่ ทีใ่ ช้เป็นตัวกลางสามารถ
แลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า และบริ ก ารได้ โดยไม่มี ก าร
ตรวจสอบเหมื อ นระบบการเงิ น เดิ ม ที่ มี ธ นาคาร
กลางควบคุมดูแล การด�าเนินธุรกรรมท�าได้อย่าง
รวดเร็ว คล่องตัว ค่าธรรมเนียมต�่า ไม่มีเอกสารที่
ซับซ้อนยุ่งยาก แค่ดาวน์โหลดโปรแกรมและสร้าง
บัญชีผู้ใช้ (Bitcoin Address) ขึ้นมา ก็สามารถท�า
ธุรกิจภายใต้ระบบเครือข่ายหรือ Blockchain ที่จะ
ช่ ว ยป้ อ งกั น ความเสี่ ย งปลอดภั ย จากโจรกรรม
ในระบบ
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การได้มาของบิตคอยน์ 2 ิธี ลักๆ อย่างแรกคือ ‘การขุด’ คงเทียบได้กับ
เ มืองบิตคอยน์ที่อยู่ในระบบคอมพิ เตอร์ นักขุด รือ Miner ต้องอา ัย
ซอฟต์แ ร์ เครื่องคอมพิ เตอร์ เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการขุด รือแก้ไข
มการทางคณิต า ตร์ในระบบคอมพิ เตอร์ ต้องแข่งขัน Miner คนอื่น
ากชนะ รือแก้ มการได้ �าเร็จผลตอบแทนจะออกมาเป็นบิตคอยน์ โดย
บิตคอยน์นบั า่ เป็นแร่ในระบบคอมพิ เตอร์ทมี่ อี ยูจ่ า� กัดเพียง 21 ล้าน น่ ย
ปัจจุบนั นักขุดผูเ้ ก่งกาจ ามารถขุดบิตคอยน์ออกไปแล้ จ�าน นมาก เ ลืออยู่
ประมาณ 5 ล้าน น่ ยเท่านั้น
ด้ ยจ�าน นบิตคอยน์ที่มีจ�ากัด ประกอบกับโจทย์ มการทางคณิต า ตร์
ที่ท ีค ามยากขึ้น ท�าใ ้การได้มาของบิตคอยน์ยากขึ้นไปด้ ย จึงเป็น
ที่มาของ ิธีที่ องคือ การเทรด รือซื้อ าด้ ย กุลเงินอื่น รา ปี 2552
ช่ งเริ่มต้นของบิตคอยน์ การขุด รือได้มาไม่ใช่เรื่องยาก อัตราแลกเปลี่ยน
ได้ถูกก�า นดไ ้เพียงแค่ 1 BTC เท่ากับ 0.000764 ดอลลาร์ รัฐเท่านั้น
ากแต่ค ามต้องการเพิ่มขึ้น มีการเก็งก�าไรกันอย่างก ้างข าง ท�าใ ้ราคา
ของบิตคอยน์ทะยาน ูงขึ้นอย่างร ดเร็ จนน่าตกใจ ถิติ ูง ุดถูกบันทึก
ได้เมื่อปีที่ผ่านมา (ณ 8 ธัน าคม 2560) ราคาทะลุไปถึง 18,000 ดอลลาร์
รัฐต่อ 1 BTC
นับได้ ่าบิตคอยน์เป็น กุลเงินดิจิทัลยอดนิยม ปรากฏการณ์ที่มาแรงใน
ตลาดฝั่งตะ ันตกและก�าลังเป็นกระแ ที่ไ ลบ่า ู่ภูมิภาคเอเชีย ตอกย�้า
ด้ ยภา ะที่ ด อกเบี้ ย ต�่ า ตลาด ุ ้ น ถึ ง จุ ด อิ่ ม ตั การลงทุ น ู ง ในธุ ร กิ จ
อ ัง าทรัพย์ บิตคอยน์จึงเป็นทางเลือกใ ม่ใ ้กับนักลงทุนเกิดช่องทาง
ธุรกิจใ ม่ๆ �า รับรับเทรดบิตคอยน์ รือแม้กระทั่งธุรกิจเอกชน ร้านค้า
ที่เปิดช่องทางการช�าระค่า ินค้าและบริการเป็นบิตคอยน์ได้แล้
�า รับประเท ไทย เริ่มมีผู้ประกอบการที่เปิดเทรดบิตคอยน์แล้ 4 ราย
ได้แก่ 1.bx.in.th เ บ็ กระดานเทรดบิตคอยน์แ ง่ แรกในไทย 2.coins.co.th
3.satang.com และ 4.coinbx.com มี ร ้ า นค้ า ที่ รั บ ช� า ระเงิ น ด้ ย
บิตคอยน์แล้ อาทิ ร้านก๋ ยเตี๋ย และลูกชิ้นปลา “ลิ้ม-เ ล่า-โ ง , ร้าน
อา ารทะเล Sea Breeze, ร้านเครือ่ งเ ยี งรถยนต์ MIRAGE AUDIO เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้ระบบของบิตคอยน์จะมีค าม ะด กร ดเร็ มูลค่าที่
เพิ่มขึ้น ร้างก�าไรและค ามร�่าร ยใ ้กับนักลงทุนมากมาย แต่ค ามเ ี่ยง
ของเงิน กุลนี้ก็ยังมีอยู่มากเช่นกัน จากค่าเงินที่มีค ามผันผ น ูง และ
เป็นช่องทางการฟอกเงินอีก นึ่งรูปแบบ ร มทั้งยังมีโอกา เกิดโจรกรรม
ทางอินเทอร์เน็ต เพราะไม่มีการระบุข้อมูลของผู้ใช้ การจับตั ผู้กระท�าผิด
มาลงโท จึงท�าได้ยาก และจากการที่บิตคอยน์ไม่มีตั ตนจริง จึงมีโอกา
ูญ ายได้ถ้าถูกโจมตีจากไ รั ที่เข้ามาป่ นระบบ ร มถึงการที่ธนาคาร
กลางของ ลายประเท ยังไม่ ามารถค บคุมปริมาณเงินในระบบใ ้มี
เ ถียรภาพได้ด้ ย

ต้องคอยนานแค่ไหน
ถ้าจะใช้ Bitcoin
ในอาเซียน?
สิงคโปร์

มาเลเซีย

เวียดนาม

อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์

ไทย

รัฐบาลให้การสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงิน
ใหม่ๆ เตรียมวางระบบการโอนเงินในประเทศ
การแลกเปลี่ยนและซื้อขายด้วยสกุลเงินดิจิทัล
ธนาคารกลางมีความกังวลมาก โดยจะออก
กฎเกณฑ์ดูแลการซื้อขาย Cryptocurrency
ที่ผิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน อาชญากร
และผู้ก่อการร้าย
รัฐบาลยังไม่ยอมรับ บิตคอยน์ เป็นสกุลเงินที่
ถูกกฎหมาย

ธนาคารกลางอินโดนีเซีย สั่งห้ามบริษัท Fintech
เทรดสกุลเงินใหม่เนื่องจากยังขาดระบบก�ากับ
ตรวจสอบที่เหมาะสม
ธนาคารกลางสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงิน
ใหม่เพื่อให้ธุรกิจเติบโตในโลกยุค 4.0 โดยอนุมัติ
ใบอนุญาตแก่บริษัท Fintech ท�าธุรกรรมใน
สกุล บิตคอยน์ แล้ว
กระทรวงการคลังมอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศึกษาผลได้ผลเสียที่ชัดเจน แต่ยังไม่ก�าหนด
ว่าจะออกกฎหมายรองรับได้เมื่อใด

ดังนั้น เพื่อป้องกันค ามเ ี่ยง ค ามไม่ปลอดภัยดังกล่า ลายรัฐบาลใน
อาเซียน ทั้ง ิงคโปร์ เ ียดนาม มาเลเซีย ร มถึงประเท ไทย จึงอยู่ระ ่าง
ออกกฎ มาย ปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์ในการค บคุมการฟอกเงิน การ
ตร จ อบและเอาผิดกับผู้โจรกรรมระบบบิตคอยน์ได้ นักลงทุนที่ยอมรับ
ค ามเ ี่ยง ูงและมั่นใจถึงระบบเครือข่ายอาจจ�าเป็นต้องรอใ ้มีกฎ มาย
ากแต่ า� รับนักลงทุนทีร่ บั ค ามเ ยี่ งได้นอ้ ย คงต้องรอ กั น่อย ใ ร้ ะเบียบ
กฎเกณฑ์ของแต่ละประเท ประกา ใ ้อย่างชัดเจน และค่อยเข้าไปลงทุน
แ ล่งข้อมูล : www.siamblockchain.com/ www.bitcoin.co.th/
www.money.kapook.com/view84147.html
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AEC INSPIRED

Reese
Fernandez
-Ruiz

ธุรกิจเพื่อสังคม
แด่สตรียากจนในมะนิลา
“Payatas” ชุมชนแออัดและพื้นที่ทิ้งขยะขนาด
ใ ญ่ในกรุงมะนิลา ประเท ฟิลปิ ปิน ์ มีประชากร
ยากจนอยูอ่ า ยั ประมาณ 12,000 ครั เรือน รือ
รา 500,000 คน
กองภู เ ขาขยะขนาดใ ญ่ นั บ เป็ น แ ล่ ง รายได้
เลี้ ย งชี พ � า รั บ กลุ ่ ม ตรี แ ม่ บ ้ า น เก็ บ เ ผ้ า
ั ดุเ ลือทิ้งน�ามาถักทอเป็นพรมเช็ดเท้า แต่
การผลิตที่ผ่านมาไม่ ามารถเข้าถึงตลาดโดยตรง
เป็นช่องทางใ ้พ่อค้าคนกลาง เข้ามาแ ง า
ประโยชน์รับซื้อพรมเพียงผืนละ 0.02 ดอลลาร์
รัฐ รือผืนละ 50-60 ตางค์เท่านั้น แต่นา� ไป
จ�า น่ายต่อได้ก�าไรเพิ่ม ลายเท่าตั
Reese Fernandez-Ruiz นัก กึ า น้าใ ยั 20
ต้นๆ อา า มัคร อน นัง อื ในชุมชน เ น็ ปัญ า
การประกอบอาชีพและถูกเอารัดเอาเปรียบ ลัง
จบการ ึ ก าแล้ เธอจึ ง ร มตั กั บ กลุ ่ ม เพื่ อ น
ก่อตั้ง Rags2Riches รือ R2R บริ ัทเพื่อ ังคม
เข้าไปช่ ยเ ลือด้านการตลาด จัดจ�า น่าย นิ ค้า
และเฟ้น าทีมงานผูเ้ ชีย่ ชาญอบรมฝึกฝนพัฒนา
อาชีพใ ้กับกลุ่มแม่บ้าน
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จากพรมเช็ดเท้าธรรมดา ามารถต่อยอดแต่งเติม
เป็น ินค้าแฟชั่นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ ยงาม
ร้างมูลค่าเพิ่มเป็นที่ถูกอกถูกใจ �า รับลูกค้า
ขายดีมากใน ้าง รรพ ินค้าชั้นน�า โดยรายได้
จากการจ�า น่าย บริ ทั จะแบ่งปันไปยังกลุม่ ตรี
ที่ผลิตถึงร้อยละ 40
“ค ามท้าทายของ R2R ไม่ใช่เพียงแค่การบริ าร
จัดการทางธุรกิจ การตลาด รือเงินลงทุนเท่านั้น
แต่ยงั มีค ามท้าทายในการ ร้างค ามไ ้ างใจใ ้
กับกลุ่ม ตรีที่พ กเธอมักถูกละเลย ถูกเอารัดเอา

ฉันไม่ได้ต้องการเพียง
สร้างงานและรายได้
ให้กับชุมชน แต่ยัง
ต้องการสร้างสินค้า
ที่มีความเป็นธรรมและ
ยั่งยืนด้วย ซึ่งทุกคน
ก็มีแต่ได้กับได้

เปรียบมาโดยตลอด เราเริ่มจากกลุ่ม ตรีเล็กๆ
2-3 คน ได้เ ็นถึงค ามเปลี่ยนแปลงทางรายได้
ชี ิตค ามเป็นอยู่ดีขึ้น จนปัจจุบันมีกลุ่ม ตรีเข้า
ร่ มฝึกอบรมอาชีพกับบริ ัทแล้ ก ่า 900 คน
และประมาณร้อยละ 50 ามารถขยับขึ้นมาเป็น
ุ้น ่ นของ R2R ด้ ย”
R2R ก่อตั้งในปี 2550 ด้ ยเงินทุนเพียง 200
ดอลลาร์ รัฐ รือประมาณ 6,000 บาท ามารถ
เติบโตอย่างก้า กระโดดก ่า 3 เท่าใน 5 ปีแรก
ร้างค ามเชือ่ ถือใ ก้ บั ผูร้ ่ มลงทุนใ ม่และแ ล่ง
ินเชื่อ �า รับการขยายกิจการ มีก�าลังที่เข้าไป
ช่ ยเ ลือชุมชนผูย้ ากจนใ ม้ ากและก า้ งข างขึน้
า� รับลูกค้ามี 2 กลุม่ ลักคือ องค์กรขนาดใ ญ่ที่
ซือ้ นิ ค้าไปขายต่อ รือน�าไปเป็นของทีร่ ะลึก อาทิ
Metrobank ธนาคารที่ใ ญ่ที่ ุดของฟิลิปปิน ์
รือ ายการบิน Air Asia ัด ่ นรายได้รา
ร้ อ ยละ 60 กลุ ่ ม ที่ องคื อ ผู ้ บ ริ โ ภคที่ ซื้ อ ปลี ก
ท�ารายได้อีกร้อยละ 40 ซึ่ง ่ นมากจะเป็นลูกค้า
ภายในประเท ทั้ง ิ้น
“ลูกค้าชา ฟิลิปปิน ์มีค าม �าคัญมาก ไม่ค ร
พึ่งพาแต่รายได้จากต่างประเท เพราะถ้าลูกค้า

เ ล่านั้นประ บปัญ าทางการเงิน เช่น ิกฤต
เ ร ฐกิจที่เกิดขึ้นยุโรปและ รัฐอเมริกาแล้
บริ ัทก็จะได้รับผลกระทบอย่าง ลีกเลี่ยงไม่ได้
ที่ � า คั ญ ก ่ า คื อ ท� า ใ ้ ลู ก ค้ า เกิ ด ค ามภู มิ ใ จใน
ินค้าของชาติตนเอง และได้มี ่ นร่ ม นับ นุน
ช่ ยเ ลือชา ฟิลปิ ปิน ด์ ้ ยกันเอง ไม่จา� เป็นต้อง
รอค ามช่ ยเ ลือจากชาติอื่น”

ค ามคิดเ น็ กันและกัน ค ามมุง่ มัน่ ประกอบกับ
การบริ ารกิจการอย่างรอบคอบ ยึดปรัชญา 4P
คือ บุคลากร (People) ก�าไร (Profit) รัก ์โลก
(Planet) และตั อย่างที่ดีทาง ังคม (Positive
Influence) ค าม � า เร็ จ ของการบริ ารงาน
การันตีด้ ยราง ัลผู้ประกอบการรุ่นใ ม่ดีเด่น
จากนิตย ารฟอร์บ ์ เมื่อปี 2558

อย่างไรก็ตาม Reese ไม่ละเลยโอกา ที่จะขยาย
ธุรกิจในต่างประเท R2R ได้รบั เชิญจาก London
Fashion Week ในปี 2556 นึ่งในเ ทีแ ดง
แฟชัน่ ทีย่ งิ่ ใ ญ่ที่ ดุ ของโลก ไปโช ์ นิ ค้าใน าขา
แบรนด์จากต่างประเท มีโอกา พบปะกับตั แทน
จ� า น่ า ยในประเท อั ง กฤ ลายราย ิ น ค้ า
ของ R2R จึงเริ่ม างขายในร้าน Antropologie
ทั่ ประเท อั ง กฤ และได้ รั บ การกล่ า ถึ ง ใน
นิตย าร Vogue ปัจจุบัน ินค้าของ R2R รือ
RIIR ยั ง มี างขายในประเท ญี่ ปุ ่ น และก� า ลั ง
จะ างจ� า น่ า ยในร้ า น Country Road ทั่
ออ เตรเลีย

จากจุดเริ่มต้นถึง ันนี้ก ่า 10 ปีแล้ ค าม �าเร็จ
ไม่ใช่ ัดผลเพียงแค่ผลประกอบการ แต่ยัง ร้าง
แรงบันดาลใจใ ้เกิดธุรกิจเพื่อ ังคมต่อเนื่องไป
อีก ลายกิจการ เป็นเรื่องที่ดีทั้งด้านเ ร ฐกิจ
ั ง คมและ ิ่ ง แ ดล้ อ มโดยร มของประเท
ตอกย�า้ ลักคิดของ Reese ที่ ่า

ซี อี โ ออายุ น ้ อ ยคนนี้ ย อมรั บ ถึ ง ค ามอ่ อ นด้ อ ย
ประ บการณ์ของ เธอจึงต้องเพิ่มค ามเอาใจ
ใ ่ในเนื้องาน การจัดทีมที่เข้มแข็ง ยอมรับใน

“ฉันไม่ได้ต้องการเพียง ร้างงานและรายได้ใ ้
กับชุมชน แต่ยังต้องการ ร้าง ินค้าที่มีค ามเป็น
ธรรมและยั่งยืนด้ ย ซึ่งทุกคนก็มีแต่ได้กับได้”

ภาพประกอบ : instagram/rags2richesinc
instagram/reesefernandez
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People FOCUS

GO Indonesia?

ดัชนี Global Traffic Scorecard Report ปีที่
ผ่านมา ประเมิน ภาพค าม นาแน่นของจราจร
ทั่ โลก ปรากฎ ่าค าม นาแน่นของการจราจร
กรุงจาการ์ตาพุ่งขึ้นจากอันดับ 82 มาเป็น 22
เ ร ฐกิ จ ของอิ น โดนี เ ซี ย มี ข นาดใ ญ่ ุ ด ใน
อาเซียน แม้ปี 2559 เ ร ฐกิจโลกจะผันผ น แต่
ยัง ามารถเติบโตถึงร้อยละ 5 และธนาคารกลาง
อินโดนีเซียคาด า่ ในปี 2560 จะขยายตั อีกร้อยละ
5.1 จากปัจจัยการบริโภคในประเท และเม็ดเงิน
ลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
อัตรา ่างงานต�า่ ที่ ุดในรอบ 20 ปี
ข้ อ มู ล ของ มาคมอุ ต า กรรมยานยนต์
อินโดนีเซีย รือ GIAKINDO รายงาน ่ายอด
จ�า น่ายรถยนต์ทุกยี่ ้อในปี 2560 มีมากถึง
1,079,000 คั น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.6 และตั้ ง
เป้า มายปี 2561 นี้ ยอดขายจะพุ่งขึ้นไปเป็น
1,100,000 คัน จาก ภาพเ ร ฐกิจที่ดีมากๆ
ค ามเชื่อมั่นผู้บริโภคกลับมา ราคาน�้ามันดีดตั
และรัฐบาลชุดนี้ทุ่มเม็ดเงินกระตุ้นการจับจ่าย
ใช้ อยและลงทุนโครง ร้างพื้นฐาน
รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามออกมาตรการ ลายๆ
เรื่ อ งเพื่ อ บรรเทาปั ญ าการจราจรติ ด ขั ด ทั้ ง
มาตรการไปด้ ยกัน รือ Car-Pooling รือ ้าม
ขับขี่รถจักรยานยนต์ในบางพื้นที่ แต่ทั้งนี้รัฐบาล
ท้องถิ่นก็ ัง ่าในอีก 2 ปีนี้ รถไฟฟ้าใต้ดินที่ใกล้
แล้ เ ร็จจะช่ ยบรรเทาปัญ าจราจรไปได้บ้าง
5 อันดับส่วนแบ่งการตลาดค่าย
รถยนต์ต่างๆ ในอินโดนีเซียปี 2560

การจราจรที่คับคั่งในอินโดนีเซีย ทั้งในกรุงจาการ์ตาและเมืองสุราบายา
กลายเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อทุกคนต้องเผชิญปัญหารถติดบนท้องถนน
วันละหลายชั่วโมง แม้แต่ ประธานาธิบดี โจโค วิโดโด ก็ยังประสบเรื่องนี้ด้วย
ตัวเองเมื่อปลายปีก่อนเขาต้องออกจากท�าเนียบรัฐบาลเพื่อไปเปิดงาน
ครบรอบ 72 ปี กระทรวงกลาโหมในชั่วโมงเร่งด่วน สุดท้ายคือลงจากรถแล้ว
“เดิน” ระยะทาง 3 กิโลเมตร
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โตโยต้า

34.4%

ฮอนด้า ไดฮัทสุ

17.3% 17.3%

มิตซูบิชิ ซูซูกิ

11.2%10.3%

ที่มา : GIAKINDO และ www.marklines.com

BleasureBUSINESS+PLEASURE

National
Gallery
Singapore

ิงคโปร์เป็น ูนย์กลางทางการเงินและธุรกิจแ ่ง
อาเซียน ทุกๆ นั Changi Airport คราคร�า่ ไปด้ ย
ผู้คนจากทั่ ารทิ ที่มาเจรจาการค้า ท่องเที่ย
และค้น าน ัตกรรมใ ม่ๆ

ออกแบบตกแต่งใ ม่ใ เ้ ป็นทีโ่ ช ผ์ ลงาน ลิ ปกรรม
ก ่า 8,000 ชิ้น และ ้องแ ดงน ัต ิลป์แ ่งยุค
4.0 ใช้เทคโนโลยีผ มผ านกับอาร์ตดีไซน์ เ มือน
ลุดเข้าไปในโลก มมุติ ุดแ น ิจิตร

แน่นอน ่า ลัง Business อันแ น ุ่น าย การต่อ
รองเคร่งเครียด และ ‘ดีล’ ที่เพิ่งจับมือกันใน ้อง
ประชุม ย่อมท�าใ ้คุณยิ้มได้...ถึงเ ลาทิ้งกระเป๋า
เอก ารไ ้ที่โรงแรม ออกมาพักผ่อน บายๆ ก่อน
บินกลับใน ันรุ่งขึ้น

ค ามตื่ น ตาตื่ น ใจภายใน National Gallery
Singapore ที่พลาดไม่ได้คือการแ ดงของกลุ่ม
Team Lab ผลงาน visual arts ที่โด่งดังระดับ
โลกก็มีใ ้ชมไปจนถึงเดือน ิง าคมนี้ ใน 2 ชุดก็
คือ Walk Walk Walk และ Flower and People

แนะน�า ่า ถ้าเ ลาน้อยแต่ต้องการ ถานที่คูลๆ
ไอคอนของชา ิงคโปร์ตอนนี้ล่ะก็ National
Gallery Singapore เป็นตั เลือกที่ไม่เล ทีเดีย
เพราะนี่คือพิพิธภัณฑ์ มัยใ ม่ที่ทัน มัย ยิ่งใ ญ่
อลังการที่ ุดในภูมิภาคทีเดีย

รอบๆ National Gallery Singapore ยังมีพื้นที่
ใ ้เดินเล่นและชอปปิงอีกเพียบ โดยอีเ นต์ล่า ุด
เมื่อ 19-28 มกราคมที่ผ่านมาคืองาน Light to
Night Festival เปลี่ ย นลุ ค ของอาคาร � า คั ญ
5 แ ่งในย่าน Civic District ใ ้เจิดจรั ไปด้ ย
แ ง ี และดนตรียามค�า่ คืน ร้างค ามประทับใจ
แก่นักท่องเที่ย เป็นอย่างมากและมีผู้มาเยือน
ไม่ขาด าย

ถาปัตยกรรมล�้าค่าจาก ต รร ที่ 19 อาคาร
เก่าแก่ของ Supreme Court และ City Hall

ที่มา : https://www.mccy.gov.sg/en
http://www.visitsingapore.com
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AEC Connect

ชั้น 2 ส�านักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ ส�านักงานใหญ่
อีเมล : AECConnect@bbl.co.th
โทรศัพท์ : (66) 0-2230-2758
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