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AEC 14
“เมกะโปรเจคท์”

เครื่องยนต์เศรษฐกิจแห่งอาเซียน6 
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คุณชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด มหาชน

เป้าหมายเดียวที่ท�าให้ 10 ประเทศอาเซียนต้องรวมตัวกัน น่ันก็คือการยกระดับการค้าการลงทุน ยกระดับเศรษฐกิจเพ่ือความเจริญและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
ประชากร ดังนั้นอาเซียนนอกจากจะผลักดันการเป็นฐานการผลิตของโลกแล้ว ยังต้องสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ผ่านการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน ใน
โครงการขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะโครงการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โครงการเชื่อมโยงการขนส่งให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาคและเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอื่นๆ ด้วย

นี่คือช่วงเวลาที่ส�าคัญของโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งนักธุรกิจต้องเตรียมพร้อมอย่างรอบด้านในทุกมิติ ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะสถาบันการเงินชั้นน�าของประเทศ มีเจตนารมย์
ที่จะผลักดันส่งเสริมศักยภาพของนักธุรกิจไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาล เพราะเมื่อนักธุรกิจไทยเข้มแข็ง เศรษฐกิจไทยก็ย่อมเข้มแข็งตามไปด้วย เราจึงมี
โครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย อย่างเช่นล่าสุดในปีนี้คือ “โครงการอบรมนักธุรกิจแห่งอาเซียน หรือ AEC Business Leader” เพื่อจะยกระดับขีดความสามารถ
ของนักธุรกิจไทย 

ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริมให้มีกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ ไปกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกในการท�าธุรกรรมระหว่าง
ประเทศ ภายใต้ความมุ่งหวังที่จะติดอาวุธทางการค้าให้กับนักธุรกิจไทยสามารถมองหาโอกาสทางการค้า โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่ก�าลังจะมีโครงการใหญ่ ๆ หรือ 
Mega Project เกิดขึ้นอีกมากมาย ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า

กุญแจสู่ความส�าเร็จ

ของภูมิภาคอาเซียน

กุญแจแห่งการเติบโตของภูมิภาคอาเซียน ในทศวรรษแห่ง
การเปลี่ยนแปลงนี้ ประกอบด้วย 1. การเช่ือมโยงภูมิภาค  
2. การขยายตวัของสงัคมเมอืง 3. การพฒันาสู่ยคุดจิทิลั เหล่า
นี้จะสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่านโครงการลงทุนต่างๆ  
เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ ที่มีก�าลังซื้อมากขึ้น 
พร้อมกับความต้องการสินค้าและได้รับบริการที่ดี 

และด้วยปัจจัยทั้ง 3 ประการ ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมให้
ภมูภิาคอาเซยีนเป็นฐานการผลติทีส่�าคญั แต่ยงัจะเป็นตลาด
ผู้บริโภคที่มีศักยภาพมหาศาลเช่นเดียวกัน แต่ท้ังน้ีการจะ
ก้าวสูก่ารเตบิโตนัน้ จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องพฒันาองค์ความ
รู้ควบคู่ไปด้วย ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และสร้างสรรค์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่อุตสาหกรรมการค้าการลงทุน 

ใน 10 ปีข้างหน้านี ้อาเซียนจ�าเป็นทีจ่ะต้องลงทนุในโครงสร้าง
พืน้ฐานในหลายด้าน เพือ่สร้างความเชือ่มโยงระหว่างอาเซียน 
พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงาน การขนส่ง 
โทรคมนาคม การบรหิารจดัการน�า้ ทีจ่ะดงึดูดนกัลงทนุมายงั
ภูมิภาค สิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้อาเซียนโดดเด่นในเรื่องของ
การแข่งขัน และมีอ�านาจต่อรองทางการค้ากับภูมิภาคอื่นได้

“ธนาคารกรุงเทพฯ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซี”

ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ 

บรรณาธิการบริหาร

Editor’sTalk
คยุกบับรรณาธิการ
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ไทยจะต้องพัฒนาแรงงานให้เป็น

“SKILLED WORKER”

ซึ่งมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจ

และผลักดันให้ไทยก้าวสู่

ศูนย์กลางภูมิภาคได้

คุณเดชา ตุลานันท์

รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

ธนาคารกรุงเทพ

บทบาทประเทศไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางภูมิภาค
อาเซียน

ผมขอเล่าถึงเรื่อง Thailand+ 1 (ไทยแลนด์ พลัส วัน) ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปี
ก่อน บวกหนึ่งก็คือประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว หรือเมียนมา 
เป็นโมเดลของญ่ีปุน่ทีส่่งเสรมิการต้ังฐานการผลิตช้ินส่วนและประกอบรถยนต์
ในไทย ในส่วนของการใช้แรงงานเข้มข้นกจ็ะผลกัไปอยูท่ีป่ระเทศเพือ่นบ้าน
ที่ค่าแรงถูกกว่า อุตสาหกรรมรถยนต์นี่ท�าให้ไทยมีความเชี่ยวชาญ และแข่ง
แกร่งมากทีเดียวในด้านของอุตสาหกรรมยานยนต์

จาก Thailand+ 1 ต้องเปลี่ยนเป็น Thailand+ 4 (ไทยแลนด์ พลัส โฟร์) 
คอืบวกกลุม่ CLMV เพ่ิมเวียดนามเข้าไป 
ประเทศเหล่านี้ตั้งอยู่รอบประเทศไทย 
ต้องถอืว่าโชคดเีพราะไทยกเ็ป็นศูนย์กลาง 
ปัจจุบันรัฐบาลให้การส่งเสริมความร่วม
มือเศรษฐกิจกับ CLMV อยู่แล้ว แต่
อาจจะต้องออกแรงผลักดันมากข้ึนอีก
หน่อย เม่ือความร่วมมือในกลุ่มน้ีส�าเร็จ
และเติบโตจะมีส่วนท�าให้เศรษฐกิจของ
ไทยแข่งแกร่งมากขึ้นตามไปด้วย

การทีไ่ทยเป็นศูนย์กลางได้ ผมมองว่าข้ึน
อยู่กับ 3-4 เรื่อง เรื่องแรกคือโครงสร้าง
พื้นฐาน อย่างเช่น ถนน รถไฟ สนามบิน 
อย่างทีส่องต้องมเีงนิกองทนุทีจ่ะมาขยาย
โครงการเหล่าน้ี เมือ่คมนาคมสะดวก การ
ส่งสินค้าและการกระจายสินค้าก็ดีตามไป
ด้วย อาเซยีนเปรยีบเสมอืน Ring Road 
ไทยเราตั้งอยู่ในส่วนของ Inner Circle (ใจกลาง) และ Outer Circle (รอบ
นอก) มีความได้เปรียบนะ เชื่อมโยงการค้าได้หมดรวมถึงไปยังจีนด้วย หาก
พฒันาระบบคมนาคมขนส่งให้ดี นกัธรุกจิกจ็ะใช้กรุงเทพเป็นฐาน ตอนนีย้งัใช้ 
สงิคโปร์เป็นฐานอยู ่เพราะระบบโครงสร้างพืน้ฐานของไทยเรายงัพฒันาไม่ดีพอ

สิ่งต่อมาก็คือเรื่องเทคโนโลยีต้องทันสมัย เราจะพึ่งสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้  
มันไม่ได้แล้ว ต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลง ผมเชื่อว่าเราต้องเปล่ียนแปลงสิ่ง
ที่เราท�าอยู่ทุกวันนี้ ปีหน้านี้รัฐบาลจะผลักดันเรื่อง Fin Tech ซึ่งจะเปลี่ยน
ธรุกจิและเปลีย่นวถิขีองคน เราจะต้องปรบัตวัและท�าความเข้าใจกบันวัตกรรม
และเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ ซึง่รฐับาลต้องให้ความรู้อย่างต่อเนือ่งและต้อง
ครอบคลุมไปถึงคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่อาจจะเข้าใจเรื่องพวกนี้น้อย

การส่งเสริมจากภาครัฐในการผลักดันนักธุรกิจ

ต้องชมเชยรัฐบาลนะว่ามีมาตรการหลายๆ อย่างที่จะช่วยส่งเสริมภาคธุรกิจ
ของไทย รัฐบาลก็ Start ในหลายๆ เรื่อง แต่ความเห็นผม ตอนนี้อาจจะยังไม่ 

Spark จุดประกายไฟไม่ตดิสกัเท่าไหร่ อยา่งทีผ่มบอกไปคงจะตอ้งออกแรงผลกัดนั 
ให้มากขึน้อกีหน่อย อย่างเรือ่งของการช่วยเหลอืธรุกจิเอสเอม็อ ีกพ็ดูกนัเยอะนะ ต้อง
แอคชัน่ให้มากขึน้ รฐับาลจะต้องให้ความรูก้บันกัธรุกจิแบบเข้มข้น มเีอกสาร มเีครือ่งไม้ 
เครื่องมือให้พร้อม คนของเราจะได้ตระหนักและออกไปสู้ ไปแข่งขันกับคนอื่นเขาได้ 
อย่างการค้าชายแดน รัฐบาลจะผลักดันกลุ่มเอสเอ็มอีออกไปตามจังหวัดชายแดนได้
ไหม แล้วจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมขึ้นในพื้นที่ชายแดนเพื่ออ�านวยความสะดวกและ
ช่วยเหลอืกลุม่ธรุกจิเหล่านี ้ส�าหรบัการค้าชายแดนปัจจบุนัมคีวามส�าคญักบัเศรษฐกจิ
ของไทยไม่น้อยเลยทีเดียว

นอกจากนีก้ารปรบัเปลีย่นในเรือ่งของการจดัเกบ็ภาษ ีกจ็ะช่วยส่งเสรมิภาคธรุกจิด้วย
เหมือนกัน เพื่อให้แข่งขันกับประเทศอี่นได้ ควรที่จะให้มีอัตราใกล้เคียงกับประเทศ 

อืน่ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงนอกจากยังจะช่วย
ลดการลักลอบการขนสินค้า ยังลดในเรื่อง 
คอร์รัปชั่นด้วยเหมือนกัน 

พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรมการค้าการลงทุน

การท่ีจะสร้างความแข่งแกร่งให้ประเทศไทย 
จะต้องผลิตแรงงานที่มีทักษะมีฝีมือ หรือ 
Skilled Worker ให้มากขึน้ แต่ตอนนีปั้ญหา
ของเราเรือ่งหน่ึงกค็อืเรือ่งการศึกษา เรายงัให้
ความส�าคญักบัการเรยีนในระดบัปรญิญามาก
จนเกินไป ในประเทศอื่นๆ อย่างอังกฤษ จะ
มีโรงเรียนท่ีเรียกว่า Technical College 
(วิทยาลัยอาชีวศึกษา) จะผลิตนักศึกษาที่
มีคุณภาพมาก จบออกมาท�างานได้เลยใน 

สายอาชีพและมี ทักษะสูง ในไทยก็จะมีอย่างลาดกระบัง พระจอมเกล้าธนบุรี บางมด 
พวกนี้จบออกมาเงินเดือนสูงๆ เพราะโรงงานต้องการมาก 

สิ่งส�าคัญคือเราต้องพัฒนาคนของเราให้มีความสามารถมากขึ้น ต้องอบรมให้เยอะ 
การพัฒนาแรงงานให้มีทักษะสูงก็จะมีรายได้สูงขึ้น ไทยก็จะเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาทักษะแรงงาน แล้วเราส่งแรงงานที่มีทักษะสูงไปสอนไปให้ความรู้กับประเทศ
เพือ่นบ้าน ให้เขาเป็นฐานการผลติ แล้วไทยกเ็ป็นศนูย์กลางส่งออกและกระจายสนิค้า 

ปัจจุบันนี้เราเน้นการออกไปท�าธุรกิจต่างประเทศ จนละเลยการพัฒนาคนของเรา 
อย่างนี้แล้วจะก้าวต่อไปได้อย่างไร CLMV ตอนนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งแรงงาน
ทีอ่ยูใ่นไทยกต้็องกลบัไป แล้วจะท�าอย่างไร เรากต้็องพฒันาคนของเราให้มศีกัยภาพ 
ผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจและการขนส่ง ท�าให้ไทย
มีความส�าคัญในเวทีโลกและในสายตามหาอ�านาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐฯ และจีน  
ไม่ให้มองข้ามไทยไปได้ ยิ่งไปกว่านั้นคนไทยจะต้องมีเอกภาพ คิดและมุ่งมั่นท�าเพื่อ
ประเทศ สิ่งเหล่านี้จะท�าให้ไทยมั่นคงและแข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน...

ก้าวต่อไปของไทย

บนเวทีการค้า

AEC

CEO-Vision
วิสยัทศันผู์บ้ริหาร
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Econ Trend
ทนัเทรนด ์

โครงการขนาดยกัษ์ท่ีก�าลังเกิดขึน้ในภมูภิาคมทีัง้โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ท้ังถนน 
รถไฟ สนามบิน พัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม โรงไฟฟ้า ขยายชุมชนเมือง และส่งเสริมเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โครงการเหล่าน้ีจะผลักดันให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในภูมิภาคมหาศาล 
และมีส่วนส�าคัญอย่างย่ิงที่จะท�าให้อาเซียนก้าวสู่ตลาดเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ
ที่ 4 ของโลกภายในปีพ.ศ. 2593 ท้ังน้ีศูนย์อีสต์-เวสต์ เซนเตอร์ ของสหรัฐอเมริกาเคย
ประเมินไว้ว่าตัวเลขการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียนระหว่างปี 2553- 2563  
จะมีการลงทุนเกือบ 40 ล้านล้านบาท ($1,094 billion)

ในการผลักดันโครงการต่างๆ เหล่านี้ต้องอาศัยเงินทุนมหาศาล ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ 
เอดีบี จึงผลักดันกองทุน “อาเซียน อินฟราสตรัคเจอร์ ฟันด ์(ASEAN Infrastruc-
ture Fund - AIF)” นับเป็นกองทุนที่มีมูลค่ามากที่สุดของอาเซียน ประเมินว่าในแต่ละ
ปีจะมีเม็ดเงินลงทุนประมาณ 2.16 ล้านล้านบาท ($60 billion) ในการพัฒนาและก่อสร้าง
ถนน รถไฟ โรงไฟฟ้า แหล่งน�้า และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่หลอมรวมเป็นกลไกส�าคัญ
ที่จะผลักดันให้อาเซียนก้าวสู่ภูมิภาคแห่งความมั่งคั่ง ปัจจุบันประเทศสมาชิกในอาเซียน
ระดมเงินทุนในกองทุน AIF เบื้องต้นประมาณ 17,000 ล้านบาท คาดว่าภายในปี 2563  
จะสามารถปล่อยเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 1.4 แสนล้านบาท หาก
รวมกบัเงนิสนบัสนนุเพิม่เตมิของเอดบี ีและสถาบนัการเงนิอืน่ๆ จะมเีม็ดเงนิส�าหรบัการใช้
กู้ยืมมากถึง 4.7 แสนล้านบาท

‘เมกะ โปรเจคท์’

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต โดยทั่วไปมีปัจจัยส�าคัญๆ อยู่ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การส่งออก 2.การจับจ่ายใช้สอยในประเทศ 3. การเบิกจ่ายของภาครัฐ  
4. การลงทุนของภาครัฐและเอกชน แต่เมื่อเศรษฐกิจของโลกอ่อนแรง การจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจคงต้องอาศัยเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่มีพลังมากที่สุด คือการผลักดันการลงทุน
ของภาครัฐและเอกชนผ่านโครงการใหญ่ๆ หรือ ที่เรียกว่า “เมกะ โปรเจคท์” (Mega Project) เพราะจะท�าให้เกิดการจ้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจที่ตามมาอีกมาก ซึ่ง
ปัจจุบันอาเซียนก�าลังผลักดันโครงการเหล่านี้อยู่ไม่น้อย 

เครื่องยนต์เศรษฐกิจแห่งอาเซียน

เมกะโปรเจคท์ที่ส�าคัญในอาเซียน

ไทยจัดสรรงบลงทนุ 3 ล้านล้าน
บาท ระหว่างปี 2558-2565 
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
รองรับการเป็นศนูย์กลาง
เศรษฐกิจแห่งภูมิภาค
อาเซียน และเดินหน้า
โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor 
Development) มูลค่า 3 แสนล้านบาท เชื่อม
การลงทุนสู่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกและทวาย 
พร้อมกันนี้จะพัฒนาอู่ตะเภาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม
การบิน  

ไทย

สะพานทางหลวง 2 ช่องเดินรถ “เตมบูรง” เป็นโครงการท่ี
ใหญ่ทีส่ดุใช้งบประมาณ1.6 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ เพื่อเชื่อมระหว่าง 2 เขต ของ
บรูไน ระยะทาง 30 กิโลเมตร ทอด
ยาวผ่านอ่าวบรไูน คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในต้น
ปี พ.ศ. 2562 นอกจากสร้างงานให้อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ยังเป็นโอกาสให้รัฐบาลจัดสรรที่ดินแก่อุตสาหกรรมท่อง

เที่ยว การเกษตร และที่อยู่อาศัย 

เวียดนามวางแผนพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมครอบคลุมทั่วประเทศ 
ระหว่าง พ.ศ. 2563- 2593 โดย
เฉพาะโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง 
เช่ือมภาคเหนือและใต้ จากกรุงฮานอยถึง
นครโฮจิมินห์ ระยะทาง 1,570 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังเดินหน้า
โครงการรถไฟลอยฟ้า 6 สาย ในนครโฮจิมินห์ คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ปี พ.ศ. 2563 พร้อมกันนี้การก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติล็องถั่ญ ที่รายล้อมด้วย
แหล่งการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมในนครโฮจิมินห์ สามารถรองรับผู้โดยสารได้  
52 ล้านคนต่อปีและสินค้าอีก 1.5 ล้านตันต่อปี

โครงการทีส่�าคญัคอืเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย ที่
จะพลิกโฉมเส้นทางขนส่งและการค้า

การลงทุนโลก เชื่อมมหาสมุทร
อินเดียและทะเลอันดามัน 
เปิดประตูการค้าสู่อินเดีย จีน 

ตะวนัออกกลาง ยโุรปและแอฟรกิา 
นอกจากน้ีมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ติละวา และจ้าวผ่ิว ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้เมียนมายังเร่งพัฒนาการคมนาคมท้ังทางบก  
ทางอากาศ โดยขณะนีท่้าอากาศยานนานาชาตแิห่งใหม่ “หนัตาวด”ี ในกรุงย่างกุง้ ก�าลงั
จะเปิดให้บริการ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกว่า 12 ล้านคนต่อปี 

“สะหวนั ซติี ้(Savan City)” โครงการลงทนุกว่า 10,000 
ล้านดอลลาร์สหรฐั ประกอบด้วยเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
โรงแรม ศูนย์การค้า มหาวิทยาลัยนานาชาติ และ
ศูนย์กลางทางการเงินแห่งใหม่ของโลก นอกจากน้ี
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน�้า สปป.ลาว  
จึงมีศักยภาพสูงในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้า  
ทั้งโครงการไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี บนล�าน�้าโขง  
และยังมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ทั้งนี้  
สปป.ลาว ตัง้เป้าหมายทีจ่ะเป็น “แบตเตอรีแ่ห่งเอเชยี” 

อุตสาหกรรมก่อสร้างของกัมพูชาเติบโตอย่างรวดเร็ว มี
โครงการก่อสร้างใหม่ๆ ทีเ่พยีบพร้อมด้วยส่ิงอ�านวย

ความสะดวก ดึงดูดนักธุรกิจต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น
โครงการตึกแฝด 133 ชั้น สูง 500 เมตร “ไทย 
บญุรุง่” ลงทนุสงู 2,000-3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โครงการ ”แคมโกซิตี้” เมืองใหม่แห่งอนาคต 

มูลค่าการลงทุน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
โครงการ “แกรนด์ พนมเปญ อนิเตอร์เนชัน่แนล ซิตี”้ 

ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ รองรับนักลงทุนต่างชาติ
ด้วยโครงการอสังหาฯ กว่า 4,000 โครงการ

มาเลเซยีประกาศความร่วมมอืกบัสิงคโปร์ ก่อสร้างรถไฟความเร็ว
สงูเชือ่ม 2 ประเทศ ความยาว 350 กโิลเมตร ย่นระยะเวลาเดนิทาง
ด้วยรถยนต์จาก 4 ชัว่โมงเหลอืเพยีง 1 ชัว่โมง 30 นาท ีเพือ่รองรบั
การสัญจรระหว่าง 2 ประเทศทีเ่พิม่มากขึน้ คาดว่าโครงการจะเริม่ได้
ภายในปี 2560 และแล้วเสร็จในปี 2565 โดยเงินลงทุน 6 หมื่นล้านริงกิต 

“มหานครสเีขยีว” มหานครแห่งอนาคต ตัง้อยูใ่นเขต
เศรษฐกจิพเิศษคลาก ในจงัหวดัทาร์ลกั “Clark 
Green City” มคีวามทนัสมยั ทศันียภาพสวยงาม
และอากาศบรสิุทธิ์ ประกอบด้วยย่านราชการ ยา่น

การค้า ศูนย์พัฒนาและวิจัยเกษตรกรรม และย่านท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ใช้งบประมาณลงทุนเกือบ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

คาดว่าจะมีการจ้างงานกว่า 900,000 ต�าแหน่ง และไม่ต่างจากประเทศอืน่ๆ 
ในอาเซยีน ฟิลปิปินส์กเ็ตรียมลงทุน “รถไฟความเร็วสูงหัวกระสุน” เพ่ือเป็นการกระตุน้
เศรษฐกิจใจกลางประเทศ และสร้างความสะดวกสบายในการเดินทาง

ตอกย�้าความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือแห่งภูมิภาคอาเซียน  
ด้วยการพัฒนาท่าเรือแห่งอนาคต “Tuas Port” ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย 
ระบบความปลอดภัยชั้นเยี่ยม เป็นท่าเรือที่สนับสนุนการใช้เชื้อเพลิง
พลังงานสะอาด ซึ่งท่าเรือแห่งนี้จะสามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์
มาตรฐานได้ปีละถึง 65 ล้านตัน ส�าหรับการก่อสร้างแบ่งเป็น 4 เฟส 
ในระหว่างปี 2563 - 2573 ใช้ระยะเวลาพัฒนาทั้งหมด 10 ปี  

บรูไน

เวียดนาม

เมียนมา

สปป.ลาว

กัมพูชา

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

อินโดนีเซีย

ประเมนิกนัว่าระหว่างปี 2555 - 2568 การก่อสร้าง
ในอินโดนีเซียจะขยายตัวประมาณร้อยละ 6 
ต่อปี และกลายเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรม
การก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 5 ของโลก พร้อม

กันนี้รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคมนาคมทั้งทางบก 
ทางน�้า และทางอากาศ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและการเดินทาง  

ซึ่งอินโดนีเซียทุ่มงบประมาณ 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ในโครงการรถไฟความเร็วสูงมากจากกรุงจาการ์ต้าไปยัง 
เมืองบันดุง เพื่อเชื่อมเมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยว
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นโยบายหนึ่งท่ีภาครัฐให้ความส�าคัญมากในยุคของการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “AEC” คือการ
ผลกัดนัให้นกัธรุกจิไทยขยายตลาดไปประเทศเพ่ือนบ้าน
ให้มากขึ้น ทั้งนี้ในหลายปีที่ผ่านมาอัตราเติบโตเศรษฐกิจ
ของไทยท่ีพ่ึงพงิการส่งออกเป็นหลกัเตบิโตได้ไม่ดนีกั จาก
ปัจจัยหลายๆ อย่าง ทั้งเร่ืองของการชะลอตัวเศรษฐกิจ
โลก ต้นทุนค่าแรงที่ขณะนี้ไทยสูงกว่าประเทศ CLMV 
(กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม)

นักธุรกิจไทยไม่น้อยมองหาโอกาสเพื่อบุกเบิกท�าธุรกิจ
และลงทุนในประเทศอาเซียน ไม่ใช่แค่เพียง 1 ประเทศ 
แต่มองไปถึง 2 3 หรือ 4 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการส่ง
สินค้าไปขาย ตั้งโรงงานเพื่อเป็นฐานผลิตในการท�าตลาด
ในอาเซียนและส่งออกไปยังตลาดโลก 

ธนาคารกรุงเทพ มีเจตนารมย์มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้า
ให้ก้าวสู่สนามการค้าในภมิูภาคได้อย่างมัน่คงและประสบ
ความส�าเรจ็ จงึน�าประสบการณ์ทีธ่นาคารสัง่สมมายาวนาน
และเครอืข่ายทีแ่น่นแฟ้นกบัภาคธรุกจิและภาครฐับาลใน

ท้องถิ่นมาถ่ายทอดและแบ่งปันให้กับนักธุรกิจไทย เพื่อ
ติดอาวุธทางการค้าการลงทุน ผ่านโครงการอบรมนัก
ธุรกิจแห่งอาเซียน หรือ “AEC Business Leader” 

โครงการอบรม “AEC Business Leader” รุ่นที่ 1 เปิด
ตวัเมือ่เดอืนมถินุายนทีผ่่านมา ในโครงการนี้ประกอบไป 
ด้วยหลักสูตร การวางยุทธศาสตร์ การค้าการลงทุน 
เรียนรู้วัฒนธรรมและข้อควรปฏิบัติในอาเซียน เคล็ดลับ
การลงทนุจากนกัธรุกจิทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญ
ในภูมิภาคเป็นเวลานานนับสิบปี รวมถึงการจัดทริปเพื่อ
ส�ารวจพ้ืนที่จริง โดยในรุ่นแรก ธนาคารกรุงเทพเน้น 
เจาะลึกการค้าการลงทุนในประเทศเมียนมา ประเทศท่ี
เปี่ยมไปด้วยโอกาสทางธุรกิจ

คุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ดูแล
กิจการธนาคารต่างประเทศ ในฐานะผู้อ�านวยโครงการ
กล่าวว่าโครงการนี้เต็มไปด้วยความรู้ที่มีประโยชน์อย่าง 
มากต่อนักลงทุน โดยโครงการได้เชิญบรรดาวิทยากร 
ที่มากประสบการณ์ สามารถให้ความรู้ได้อย่างเต็ม

‘ผู้น�าธุรกิจแห่งอาเซียน 

AEC Business Leader Program’

พิธีเปิดโครงการอบรมนักธุรกิจแห่งอาเซียน (13 มิ.ย.59) โดยมี ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม (กลาง) ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ  
อดีตเลขาธิการอาเซียน (3 จากซ้าย) คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (1 จากขวา) คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริษัท บมจ.ศรีไทย 
ซุปเปอร์แวร์ (2 จากซ้าย) คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททอง โอสถ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บมจ.การบินกรุงเทพ (3 จากขวา) คุณโชคดี แก้วแสง รองเลขาฯ บีโอไอ  
(2 จากขวา) คุณชาลอต โทณวณิก ผู้อ�านวยการส�านักสื่อสารองค์กร บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ให้เกียรติร่วมในพิธี 

คุณ ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ

ประสิทธิภาพทั้งยังเน้นการส่งเสริมทักษะการท�าธุรกิจ
ในภูมิภาค เพราะนักลงทุนไทยบางส่วนยังไม่คุ้นชินกับ
ปัจจัยการลงทุนในต่างแดน อาทิ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการบริหารภาษี 

 
“ทางเรามีจุดประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางให้ค�าแนะน�า
และดูแลการท�า transaction ในอาเซียน เรามั่นใจ
ว่าหลกัสตูรทีเ่ราน�าเสนอนัน้ตอบโจทย์ผูอ้บรมโดยคาด
หวงัให้ผูร่้วมอบรมน�าความรูท้ีไ่ด้ลงทุนท�าธรุกจิได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมโครงการนั้นส�าเร็จเกิน
ความคาดหมาย เพราะนอกจากความรูท้ีห่าทีไ่หนไม่ได้  
ยงัมกีารสร้างเครอืข่ายของนักธรุกจิในเมยีนมาเพ่ือสาน
สมัพนัธ์ แบ่งปันความรูค้วามคดิเหน็และสนบัสนนุงาน
ซึ่งกันและกันในอนาคต ธนาคารกรุงเทพมุ่งหวังที่จะ
เคียงคู่กับลูกค้า เรายินดีท่ีจะมอบโอกาสและความรู้
เป็นอย่างดีครับ” 
 
เกือบ 2 เดือนของโครงการ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เจาะลึก
อย่างเข้มข้นผสมกบักจิกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ร่วมอบรม พร้อมกับลงพ้ืนที่จริงในประเทศเมียนมา 

เพือ่ส�ารวจเศรษฐกิจและพบกับนัก
ธรุกจิตวัจรงิของเมยีนมา รวมถงึบคุคล
ส�าคัญของภาครัฐที่ได้ให้มุมมองเศรษฐกิจ 
และภาพรวมโอกาสของตลาดในเมียนมา

คุณขุมทรัพย์ โลจายะ ผู้บริหาร บริษัทซุปเปอร์บล็อก 
จ�ากัด มหาชน ระบุว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์เป็นอย่าง
มากส�าหรับผู้ที่เข้ามาเรียนเพราะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศที่เราสนใจลงทุน โดยแนวคิดของการอบรมเน้น
การ “รู้เขา รู้เรา” 

“รุน่แรก เน้นไปลงทนุทีเ่มยีนมา ท�าให้เราได้เรยีนรูว้ฒันธรรม 
ประเพณี ได้รู้จักนักธุรกิจไทยทีไ่ปลงทุนในเมียนมา รูจ้ัก
นกัธุรกจิแถวหน้าของเมยีนมา รวมไปถงึการเข้าใจในเรือ่ง
กฎหมายต่าง ๆ และภาษี จึงเป็นโครงการที่ดีส�าหรับผู้ที่
อยากประกอบธรุกจิในเมยีนมาสามารถเข้าถงึข้อมลูทีแ่ท้
จรงิและถกูต้อง ท�าให้นกัธรุกิจได้รูจ้กัและสานต่อการท�า
ธุรกิจในเมียนมาร่วมกัน” 

คุณขุมทรัพย์ โลจายะ ผู้บริหาร บริษัทซุปเปอร์
บล็อก (ซ้าย) มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรจาก
คณะกรรมการด้านการลงทุนและการบริหารบรษิทั 
(DICA) แห่งเมียนมา
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Econ Update
จบัประเดน็เศรษฐกิจ

ขณะทีคุ่ณศรนัย์ สุนทรานนัท์ จากบรษิทัเทอร์มเิดช จ�ากดั 
หนึง่ในผูเ้ข้าอบรมจ�านวน 50 ท่าน กล่าวว่าโครงการอบรม
เป็นเหมือนการเรียนลัดอย่างเข้มข้นในเวลาเพียงแค่ 
ไม่ถึง 2 เดือน 

“สามารถช่วยร่นระยะเวลาลองผิดลองถกูออกไปได้ ท�าให้
เข้าใจได้ง่ายเลยว่าเราก�าลังท�างานกับใคร มีวัฒนธรรม 
เป็นอย่างไร แนวคิดในการท�าธรุกจิในการใช้ชวีติอย่างไร 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากและหาไม่ได้ทั่วไปถ้าเราไปเอง  
สมัยนี้การท�าธุรกิจไม่ใช่แค่ว่าปลาใหญ่กินปลาเล็ก  
แต่เป็นปลาเรว็กนิปลาช้าอกีด้วย โครงการ AEC Business 
Leader ท�าให้ทีมของนักธุรกิจไทยได้พบกับ shortcut 
และนักธุรกิจตัวจริงของภูมิภาค” 

คุณศรันย์ สุนทรานันท์ บริษัท เทอร์มิเดช จ�ากัด

ในโครงการยงัมกีจิกรรมท่ีน่าสนใจ นัน่คอืการประกวดการ
วางแผนธรุกจิ (Business Plan) โดยให้ผูเ้ข้าอบรมแบ่ง
เป็นทมีคดิวางแผนธรุกจิในเมียนมาทีม่ปีระสทิธภิาพและ
สมจรงิ ในแต่ละทมีนัน้ได้ใช้ข้อมูลจากการอบรมทัง้หมด 
รวมถึงการลงพื้นที่ไปสัมผัสตลาดจริงคุยกับนักธุรกิจ 
ตัวจริงมาพัฒนาแผนธุรกิจ 

นอกจากนี้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติร่วม
ตดัสนิแผนธรุกจิ ซึง่ต่างกก็ล่าวเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าแผน
ธรุกจิทีน่�ามาเสนอของแต่ละกลุม่นัน้มคีวามเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจทุกกลุ่ม และโครงการนี้ได้ฉายแววของ “นักธุรกิจ
รุ่นใหม่ตัวจริงแห่งภูมิภาค ที่ก�าลังก้าวลงสนามการค้า
การลงทุนในเมียนมาและในอาเซียน”

ตดิตามข่าวสารและโครงการท่ีน่าสนใจได้ผ่านเวบ็ไซต์
ธนาคารกรุงเทพในส่วนของ AEC Connect 

คุณเดชา ตุลานันท์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ มอบรางวัลกลุ่มผู้ชนะแผนธุรกิจในโครงการ AEC Business Leader

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ศึกษาความเป็น 
ไปได้ขยายธุรกิจให้บริการเรือเฟอร์รี่
ด้านการขนส่งและกระจายสินค้า
เชื่อม 3 ประเทศคือ ไทย กัมพูชา และ
เวียดนาม ระยะเวลาเดนิเรอื 19 ชัว่โมง 
เพือ่รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ
ในกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีความ
ต้องการสนิค้าโภคภณัฑ์ต่างๆ มากขึน้ 
โดยเฉพาะสนิค้าภาคเกษตรในกลุ่มผกั 
ผลไม้และประมงสัตว์น�้าจืด รวมถึง
การค้าขายในกลุม่อตุสาหกรรมสิง่ทอ 

ที่มา: นสพ.โพสต์ทูเดย์ 11 ก.ค. 59

มาเลเซีย-สิงคโปร์ ร่วมมือ

ดันเมกะโปรเจคท์รถไฟความเร็วสูง

ผู้น�าสิงคโปร์และมาเลเซีย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึก
ความเข้าใจ สร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง 300 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  
ระยะทาง 400 กิโลเมตร เช่ือม
ระหว่างเมืองหลวงของทั้ง
สองประเทศ โดยใช้เวลา 
วิ่งระหว่างสถานีบันดาร์ ใน
กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
และสถานีจูร่ง อสีต์ ในสงิคโปร์
เพยีง 90 นาท ีมาเลเซยีคาดว่า
รถไฟความเรว็สงูเส้นนีจ้ะก่อ
ให้เกิดการจ้างงานอย่างน้อย 
3 หมื่นต�าแหน่ง หากเป็นไปตามก�าหนดการ รถไฟความเร็วสูงนี้จะเริ่ม
เปิดให้บริการภายในปี 2569 หรือในอีก 10 ปีข้างหน้า 

ที่มา: The Malay Mail online/ฐานเศรษฐกิจ 19 ก.ค. 59

เวยีดนามอนุมัตงิบประมาณกว่า 2 แสน
ล้านดองเวยีดนาม (8.97 ล้านดอลลาร์
สหรฐั) พฒันาระบบวซ่ีาอเิลก็ทรอนกิส์
ให้สามารถใช้ได้ทันวันที่ 1 มกราคม 
2560 เพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่วและกระตุน้
อตุสาหกรรมท่องเทีย่วในเวียดนามให้
คึกคักมากย่ิงข้ึน ส�าหรับข้ันตอนเมื่อ 
ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ย่ืนขอวีซ่าแล้ว จะได้รับวีซ่าผ่านทาง
อีเมลที่สามารถสั่งพิมพ์ได้ ท�าให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

                 ที่มา: ส�านักข่าวอินโฟเควสท์ 10 ส.ค. 59

ไทยขึ้นแท่นคู่ค้าอันดับ 1 ของเวียดนาม

ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามร่วมกับสถานทูตเวียดนาม จัดงานนิทรรศการและสัมมนาในโอกาส
ครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม ปัจจุบันการค้าและการลงทุนระหว่าง
ไทยและเวียดนามเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 6 เดือนแรกของปีนี้ ไทยกลายเป็นคู่ค้าอันดับ 1 
ของเวียดนามในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยมูลค่าการส่งออก 5.67 พันล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่า
ปีนี้มูลค่าการค้าระหว่างไทย-เวียดนามจะเพิ่มขึ้นเป็น 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
ร้อยละ 7 พร้อมตัง้เป้าส่งเสรมิการค้าระหว่างกนัเป็น 2 หมืน่ล้านเหรยีญสหรฐั ภายในปี พ.ศ.2563

ที่มา: เอสเอ็มอี ไทยแลนด์คลับดอทคอม และมติชนออนไลน์ 14 ส.ค. 59

ภาพ: themalaymailonline.com

ภาพ http://www.rajaferryport.com/

เวียดนามเตรียมออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์

เอาใจนักท่องเที่ยวต่างชาติปีหน้า

ภาพ: Jacob Molin

 ประจวบฯขยายถนน 4 เลน 

เชื่อมค้าชายแดนด่านสิงขร

กรมทางหลวงชนบทเตรียมขยาย
เส้นทางจากถนนเพชรเกษม แยกไป
ยังด่านสิงขรเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้ง
การขนส่งโดยรถทกุประเภท รวมถงึ
การเดินทางท่องเท่ียวระหว่างสอง
ประเทศ ขณะนีแ้ขวงทางหลวงชนบท
ได้จัดท�าโครงการส�ารวจออกแบบ

ถนนจากแยกถนนเพชรเกษมไปยังด่านสิงขร รวมระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร หาก
การส�ารวจแล้วเสร็จและผ่านขั้นตอนการท�าประชาพิจารณ์ คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการในปีงบประมาณ 

2560 และแล้วเสร็จในปี 2562

ที่มา: นสพ. โพสต์ทูเดย์ 21 ก.ค 59

ภาพ: มติชนออนไลน์

ท่าเรือราชาขยายเส้นทางขนส่งผ่านน่านน�้า 

‘ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม’

http://www.smethailandclub.com
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รูท้นักฎระเบียบ

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกประสบปัญหาชะลอตัว การส่งออกไทยลดลง แต่ตัวเลขมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งประกอบด้วย สปป.ลาว 
กัมพูชา เมียนมา และมาเลเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา

เมื่อปี 2547 ไทยเคยมีมูลค่าการค้าชายแดน 3.7 แสนล้านบาท แต่ในปี 2558 มูลค่าเพิ่มเป็น 1.4 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 3.48 เทียบกับปี 2557 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
ตัวเลขการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นถงึ 4 เท่า ขณะที่สดัส่วนการค้าชายแดนเพิ่มขึน้จาก รอ้ยละ 5% เปน็ รอ้ยละ 7% ของมูลคา่การค้าระหวา่งของไทยกับโลก สะท้อนวา่ไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น
   
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตระหนักถึงโอกาสของการค้าชายแดน จึงได้ตั้ง “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ก�าหนดนโยบายพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 10 เขต ครอบคลุม 10 จังหวัดชายแดน  ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส และสงขลา เพื่อ
สร้างความร่วมมือและเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างจริงจัง

10 เขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมต่อพ้ืนที่เศรษฐกิจ

ส�าหรับการก�าหนดพื้นที่เป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดของรัฐบาล มุ่งเน้นไปในพื้นที่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อและเป็นเป้าหมายของการพัฒนาภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจของ
อนุภูมิภาคใน 10 จังหวัด เช่น ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก หนองคาย มุกดาหาร นครพนม และกาญจนบุรี ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-
West Economic Corridor : EWEC)  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้งอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงและอาเซียนไปยังญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเอเชียใต้ ที่ก�าลังมีการตั้งโครงการ
ทางหลวงไตรภาคี อินเดีย-เมียนมา-ไทย ร่วมกัน

ส่วนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC) นั้น มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย สงขลา และนราธิวาส เป็นโครงการที่ส�าคัญจะ
ช่วยเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งจากจีน-เมียนมา-ไทย-มาเลเซียไปยังสิงคโปร์และอินโดนีเซียได้ในอนาคต

ส่วนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและตราดนั้น ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ ซึ่งมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็น “Tourism Gateway”  เชื่อมโยงการท่องเที่ยวบนเส้น
ทาง R1 จะกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอาเซียน

นอกจากนี้ ยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของภูมิภาคโดยใช้เส้นทาง R12 ตั้งแต่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ของไทยไปยังเกาะกง สีหนุวิลล์ และก�าปอตของกัมพูชา 
เข้าสู่เวียดนามทางฮาเตียน ไปจนถึงแหลมกาม่าว (แหลมญวน) จังหวัดกาม่าวของเวียดนามตอนใต้ รวมทั้งการเชื่อมโยงการขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสีหนุวิลล์ และ
ท่าเรือไคเม็บ และไฮฟองของเวียดนาม

ลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษรับAEC

สงขลา ตาก

สระแก้ว

ตราด

หนองคาย

มุกดาหาร

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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บทสมัภาษณโ์ดยสายงานลูกคา้ธุรกิจรายกลางนครหลวง

Biz Sharing
เจาะมุมมองธุรกิจ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ออกประกาศฯ ก�าหนดประเภทกิจการที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส�าหรับจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ออกมา พร้อมทั้งก�าหนดมาตรการให้สิทธิประโยชน์เป็นกรณีพิเศษ เช่น กิจการที่รัฐให้การสนับสนุนทั้งทางด้านการอ�านวยความสะดวกแก่นัก
ลงทุน ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service: OSS สิทธิประโยชน์ด้านภาษี เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ของวงเงินลงทุน ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไร
สุทธิที่ได้จากการลงทุนร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้จะไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน แรงงานต่างด้าว และพื้นที่ให้เช่า อีกทั้งเสริมมาตรการสนับสนุนด้านอื่นๆ ด้วย เป็นต้น

ในอนาคตรัฐบาลมุ่งหวังที่จะยกระดับเขตพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นเป็น “Economic Gateway” ของประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชายแดนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนจะถูกน�าไปโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เพราะวัตถุประสงค์ต่างเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กล่าวคือเป็นการช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งของห่วงโซ่คุณค่าทางการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Value Chain) และน�าไปสู่การสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของ
ประเทศไทย ในการดึงดูดการลงทุนขั้นสูงที่มีการใช้นวัตกรรมในการผลิต ทั้งจากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม่ กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนสร้าง
โอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME

ด้วยความผกูพนักบัธรุกจิงานไม้ของครอบครวั  
และร่วมงานกบักลุม่เฟอร์นเิจอร์ มาอย่างช�า่ชอง
คณุธนากร เกษตรสวุรรณ ประธานกรรมการ 
บรษิทั เล-ซ-ีบอย (ประเทศไทย) จ�ากัด จงึถนดั 
และรักงานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ จนได้ม ี
โอกาสน�าแบรนด์เฟอร์นเิจอร์ช่ือดงัของสหรัฐ 
“LA-Z-BOY”เข้ามาท�าตลาดในประเทศไทย

 
เริ่มต้น “LA-Z-BOY” ประเทศไทย

ผมเริ่มท�าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศก่อน เพราะช่วงนั้น
บริษัทเปิดกันเยอะ จึงคิดที่จะท�าเฟอร์นิเจอร์ขาย พร้อมๆ 
กับท�าเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับห้องครัวด้วย ซึ่งก็ไม่ได้ใช ้
คนงานมาก ใช้เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเราลงเครื่องจักร
มากพอ แล้วโอเปอเรทดี ๆ ธุรกิจก็ไปได้ ตอนนั้นการ 
ท�าครัวบิลท์อินและท�าออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ก�าลังเป็น 
เทรนด์ใหม่ของคนไทย 

สร้างแบรนด์เน็ตเวิร์คในอาเซียน

คุณธนากร เกษตรสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท เล-ซี-บอย (ประเทศไทย) จ�ากัด

SME รับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ 

ส�าหรบัสิทธิประโยชนท์ี่ผูป้ระกอบการ SME จะได้รับอย่างชัดเจนคือ  รัฐบาลไดก้�าหนดมาตรการผ่อนปรนเงือ่นไขการขอรับสนับสนุนการลงทนุส�าหรบั SME ที่มคีวามประสงค์
จะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นกรณีพิเศษ  โดยก�าหนดเงินลงทุนขั้นต�่าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท แต่จะไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

พร้อมทั้งอนุญาตให้น�าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้ มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยจะค�านวณราคาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศไทยโดย
ใช้มูลค่าตามบัญชี และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ

ส�าหรับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการ SME ที่สนใจลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนี้ สามารถพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมส�าหรับพื้นที่ให้เช่าของรัฐในแต่ละ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัดเป็นข้อมูล (ตามตารางราคาที่ดิน )

ผูป้ระกอบการ SME ไทย จงึควรเตรยีมพร้อมศึกษาลูท่างการลงทนุไว้ตัง้แต่เนิน่ๆ ว่าสนิค้าทีต่นผลตินัน้สอดคล้องกบันโยบายส่งเสริมในเขตเศรษฐกิจพเิศษพืน้ทีใ่ด โดยสามารถ
ตรวจสอบไปยังส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือติดต่อผ่านไปยังกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

ที่มา: http://www.bangkokbanksme.com/article/5200
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ธุรกิจก็ไปได้เรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2540 ท่ีมีปัญหาต้มย�า
กุ้ง บังเอิญโชคดีช่วงที่เราท�าธุรกิจมา เก็บเงินคืนหนี้เงิน
กู้สร้างโรงงานกับธนาคาร ตอนนั้นก็เป็นช่วงไม่มีคนซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ เราอาจจะไม่ล�าบากนัก แต่คนงานล�าบาก เรา
เลอืกทีจ่ะใช้เงนิทีพ่อมอียูป่ระคองธรุกจิประคองลูกน้อง
อยู่เป็นปี จนเศรษฐกจิกลบัมา และเริม่หนัไปเป็นผูร้บัเหมา 
เป็นซัพพลายเออร์ ให้กับซีพีออลและเซเว่น-อีเลเว่น จน
กลายเป็นธุรกิจหลัก รวมถึงเป็นผู้รับเหมาคอนโดด้วย 

ซึ่งในระหว่างที่ท�าธุรกิจออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ และ
เฟอร์นิเจอร์ห้องครัว ก็เร่ิมจับธุรกิจเทรดดิ้ง เพราะพอ
มีความรู้เรื่องนี้จากการท่ีเคยท�างานซื้อมาขายไป โดยมี
ลูกค้ามาขอให้เป็นตัวแทนส่งออกให้ จากจุดนั้นก็ท�าให้
รู้จักคนในวงการเฟอร์นิเจอร์ท่ีสหรัฐฯ มากที่สุด และ 
เล-ซี-บอย ก็เป็นหนึ่งในนั้น 

เล-ซี-บอย ประเทศไทย เกิดขึ้นพร้อมกับการท�าการ
ตลาดเมอืงไทย แต่เดิม เล-ซ-ีบอย เอาเข้ามาขายโดยผูน้�า
เข้า ซึ่งอาจจะมี 1-2 ราย ไม่มีการจัดการระบบ เราก็เริ่ม
คุยกับทางโน้นในช่วงปี 2538 พอปี 2541 ก็ท�าข้อตกลง
ระหว่างกัน ตอนน้ันเราบอกว่าต้องมีการจัดการให้เป็น
ระบบ เราจะลงทุนเรื่องการตลาด สร้างแบรนด์ ถ้า
ปล่อยแบบเดมิ เราผลติเองด้วย มคีนน�าเข้าด้วย 
เหนื่อยแน่นอน ฝรั่งก็แฮปปี้ อยากท�าก็ท�าไป

ตอนนั้นโรงงานเราเล็กมาก ผลิตวันละ 10-20  
ตัว ก็ขยับเรื่อย ๆ การขายตลาดพอมันโต  
ก็โตเร็ว เราก็น�าเข้ามาด้วย แน่นอนต้นทุนแพง
กว่าพอสมควร ประมาณ 50% และเป็นธุรกิจที่
ใช้แรงงานเข้มข้นพอสมควร เพราะฉะนั้นราคา
สนิค้ากแ็พงตามไปด้วย ซึง่คณุภาพของ เล-ซ-ีบอย 
ทั้งโลกต้องเหมือนกัน แต่โรงงานของเราก�าหนด
ให้คุณภาพต้องสูงกว่ามาตรฐาน และน�าหลักการ 
ซิกส์ ซิกมา มาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ให้ความ
แตกต่างของคุณภาพสินค้าเกิดน้อยที่สุด 

 
สร้างแบรนด์ “LA-Z-BOY” ในอาเซียน

หลังจากเริ่มธุรกิจ เล-ซี-บอย ในไทยอยู่ตัว เราก็มอง
โอกาสการท�าธุรกิจในอาเซียน ด้วยโมเดลเดียวกับ
ประเทศไทย คือการเทรดดิ้ง ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นประเทศ
แรกในอาเซียน เพราะมีความเป็นอยู่แบบตะวันตก 
ค่อนข้างมาก เร่ิมธุรกิจเมือ่ปี 2550 แม้ว่าทีผ่่านมาอาจจะมี
อปุสรรคเรือ่งการเมอืงอยูบ้่าง แต่ปัจจุบันการเมอืงค่อนข้าง 
นิ่งและมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นมา
โดยตลอด เฉลี่ยร้อยละ 6-7 ต่อปี 

นอกจากนีม้าตรการส่งเสรมิการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส์
ถือว่าดีมาก เป็นประเทศเดียวที่ไม่ได้สร้างก�าแพงภาษี 
ภาษีที่มีได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT หรือ GST) และ
ภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งบางประเทศยังมีภาษีประเภท
น้ีอยู่ ดังน้ันสินค้าแบรนด์ของเราจะน�าเข้าหรือส่งออก 
ไม่ถกูก�าแพงภาษีหรอืภาษีสนิค้าฟุม่เฟือยสกดักัน้ จงึไม่มี
อุปสรรคท�าการค้าในฟิลิปปินส์ 

การท�าตลาดในฟิลิปปินส์ รวมถึงประเทศอื่นๆ ในแถบ
อาเซยีน เช่นอนิโดนีเซยี มาเลเซยี สงิคโปร์ บรไูน เวยีดนาม 
และเมียนมา ทาง เล-ซี-บอย จะหาคู่ค้าและมอบหมาย 
ให้เป็นผู้แทนจัดจ�าหน่าย โดยฐานการผลิตอยู่ที่ไทย 
ส�าหรับกัมพูชาและสปป.ลาว ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา 
เนือ่งด้วยเหตผุลว่าตลาดทีย่งัเลก็ อย่าง สปป.ลาว มพีืน้ที่
ติดต่อกับไทยหลายทาง มีโอกาสสูงที่คนฝั่งลาวจะข้าม
มาซื้อสินค้าที่ฝั่งไทย เป็นลักษณะที่ซื้อกลับไป ไม่ใช่การ
ส่งออก แต่ตอนนี้ก็เริ่มๆ มองกัมพูชา เพราะมีผู้ค้าสนใจ
และสั่งซื้อสินค้ามาบ้าง 

บทเรียนและกลยุทธ์การท�าตลาดในอาเซียน 

บทเรียนที่ต้องรู้แน่ ๆ  เป็นเรื่องของการเลือกคู่ค้า เราเคย
ค้าแล้วเลิกค้าเช่นที่ฮ่องกง เพราะฉะนั้นแนะน�าก่อนจะ
เลือกใครต้องดูประวัติเรื่องการเงินของคู่ค้า เคยท�าอะไร
กบัคู่ค้ายงัไง ถ้าเรารูจ้ะดมีาก เคยคบใคร มพีฤตกิรรมยงั
ไง ท�าธุรกิจยังไง จะได้ไม่เสียโอกาสต้องมาเริ่มใหม่อีก 

เคยมปีระสบการณ์ส่งคนเข้าไปตรวจสอบอยูเ่ป็นเดอืน ๆ  
ดูแค่ฐานะการเงินไม่พอ บทเรียนอ่ืนก็มีในเรื่องของ 
รปูแบบการท�าตลาด การท�าธรุกจิทีเ่ราคดิว่ามนัเวร์ิค อาจจะ
ไม่ใช่ส�าหรบับางประเทศกไ็ด้ ต้องแสวงหารปูแบบทีด่ทีีส่ดุ 

เตรียมแผนส�ารองไว้ อาจจะต้อง 2 หรือ 3 แผน และต้อง
พร้อมที่จะเปลี่ยน 

รปูแบบการค้าในปัจจบุนัของ เล-ซ-ีบอย ม ี2 อย่าง หนึง่คอื 
ดีลเลอร์ (Dealer) ซื้อไปแล้วไปขายเองในร้าน และสอง
คอื ดสิทรบิิวเตอร์ (Distributor) เขาอาจจะเปิดร้านด้วย
และท�าคลังเก็บสินค้า กระจายสินค้าไปให้ยังผู้สั่งซื้อราย
อื่น คิดว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะสมนะ แต่ที่ญี่ปุ่น เราก�าลัง
ท�าการศึกษา อาจจะเพิ่มอีกระบบคือ เอเจนท์ (Agent) 
ให้ไปดูแลลูกค้าเราด้วย คนญี่ปุ่นจะรู้สึกส�าคัญมาก หาก
เราดูแลอย่างใกล้ชิด 

การสร้างแบรนด์ คือการสร้างความมั่นคงของธุรกิจ 

เล-ซี-บอย เป็นแบรนด์สหรัฐฯ มาท�าตลาดในอาเซียนและ
เอเชยี หน้าทีข่องคูค้่าทกุรายต้องสร้างแบรนด์ต่อแบรนด์ 

ถึงแม้เราเร่ิมสร้างแบรนด์ที่ไทย แต่ถ้าประเทศอาเซียน
อื่นๆ อีก 9 ประเทศไม่ท�าด้วยก็ล�าบาก เนื่องจากเป็น
แบรนด์อินเตอร์ ทิศทางก็ต้องเป็นทางเดียวกัน คู่ค้าท่ี
สหรัฐฯ ย�้าว่าเราสร้างแบรนด์ในเอเชียแล้ว ก็ต้องสร้าง
แบรนด์ในภมูภิาคอืน่ทัว่โลกด้วย ต้องโตไปด้วย “แบรนด์
สร้างแบรนด์” (Brand build Brand) และต้องสร้าง 
“เน็ตเวิร์ค” (Network) ต่อเนื่องไปทั้งโลก 
 
“ธุรกิจที่ไม่ต้องเล่นเองดีกว่า แต่หากจ�าเป็นต้องหา 
คูค้่าในต่างประเทศและโชคดจีงัหวะลงตวัพอด ีสามารถ
ร่วมมอืกนัสร้างโอกาสทางการค้าได้เสมอ ไม่เจาะจงเป็น 
คู่ค้าขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ขึ้นอยู่กับว่าเราค้นเจอหรือ
เปล่า”

คัมภีร์ธุรกิจ 

LA-Z-BOY

คือการสร้าง 

“แบรนด์” และ 

“แบรนด์ เน็ตเวิร์ค” 

คุณธนากร เกษตรสุวรรณ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท เล-ซี-บอย (ประเทศไทย) จ�ากัด
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บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) มอบสิทธิ์ในการขายเฟรนไชส์ 
“คาเฟ่ อเมซอน”  (Café Amazon) ทั้งหมดในประเทศกัมพูชา
ให้บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จ�ากัด (PTTCL) เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
อย่างเป็นทางการ เพือ่เพิม่ทางเลือกให้คอกาแฟชาวกมัพชูา ด้วย
กาแฟของคนไทยคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากลในราคาที่เข้า
ถึงได้ ทั้งนี้ ปตท. เล็งเห็นโอกาสจากการที่คนรุ่นใหม่ คนท�างาน 
และนักศึกษาชาวกัมพูชา หันมาให้ความนิยมบริโภคกาแฟอย่าง
แพร่หลายและมอัีตราการเติบโตท่ีสูง โดยเปลีย่นจากการบรโิภค
เครือ่งดืม่ชา กาแฟ หันมานัง่ร้านกาแฟกนัมากขึน้อย่างเห็นได้ชดั  
ปตท.ตัง้เป้าว่าในปี 2564 จะขยายสาขาในกัมพชูาให้ได้ 108 สาขา 
และ ในอาเซียน 400 สาขา เพื่อให้ ปตท. ก้าวสู่การเป็น Global 
Brand อย่างเต็มตัว

ที่มา: บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 4 ส.ค. 2559

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ปรับแผนธุรกิจ เน้นสร้าง
การเติบโต รักษาฐานที่มั่นเดิม และการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 
ส�าหรบักลยทุธ์สร้างการเติบโตจะมุ่งแสวงหาตลาดใหม่เพ่ือการลงทุนในธุรกจิ
ไฟฟ้าและพลงังานทีเ่กีย่วเนือ่ง ตลอดจนการขยายเข้าสูธ่รุกจิใหม่ ส่วนการ
รักษาฐานที่มีกิจการแล้ว ได้แก่ ประเทศไทย สปป. ลาว และออสเตรเลีย 
พร้อมกับมองหาโอกาสขยายและต่อยอดธุรกิจตลาดใหม่ท่ีมีศักยภาพ 
ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 1. ประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ความส�าคัญกับ
ประเทศเมยีนมา กมัพชูา เพราะช่วยเอือ้ประโยชน์ต่อความมัน่คงของระบบ
ไฟฟ้าของประเทศ 2. ประเทศอาเซียน จะเน้นที่อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ
เวียดนาม และ 3. กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ญี่ปุ่น และจีน 

“อมตะวีเอ็น” เตรียมรุกโครงการ “เมืองสมบูรณ์แบบอมตะลองถั่ญ” 
หลังรัฐบาลเวียดนามผ่านใบอนุญาตใบที่ 3 พัฒนาโครงการอมตะทาวน์
ชิปลองถั่ญ พื้นที่กว่า 4,000 ไร่ คุณสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะวีเอ็น ระบุว่าเป้าหมายของ
โครงการ คือการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคเป็นมิตร และใช้เทคโนโลยี
ขัน้สงูในการผลติเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ของสนิค้า ในโครงการจะประกอบ
ไปด้วยที่พักอาศัย ศูนย์การค้า ธุรกิจบริการ โรงพยาบาล สถานศึกษา  
คาดว่าจะเร่ิมใช้เงินลงทุนระยะแรกประมาณ 330 ล้านบาท บนพื้นที่ 
2,082 ไร่ จากเป้าหมายในการลงทุนทั้งหมดประมาณ 10,800 ล้านบาท 
และคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดขายพื้นที่ได้ปี 2561 
 

ที่มา: บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 15 ส.ค. 59

Investment Pulse
ชพีจรการลงทุน

ราชบุรีโฮลดิ้ง ปรับแผนธุรกิจ ลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน

ไทย แอร์เอเชีย สานต่อความส�าเร็จ 

สยายปีกตลาด CLMV 

‘อมตะวีเอ็น’

เตรียมลุยลงทุนทาวน์ชิปลองถั่ญ

ภาพ: พนมเปญ โพสต์

สายการบินแอร์เอเชีย เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2559 รายได้เพิ่มร้อยละ 13 จากช่วงเวลาเดียวกัน 
ของปีก่อน และได้รับโหวตจากคนท่ัวโลกให้เป็นสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก 8 สมัยซ้อน  
(ปี 2552-2559) จากการจัดอันดับของสกายแทรกซ์ ซึ่งในครึ่งปีแรก 2559 แอร์เอเชียใช้โอกาสของการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี เปิดเส้นทางบินใหม่ไปแล้ว รวม 10 เส้นทาง เพื่อเสริมเครือข่ายการ
บนิทีแ่ขง็แกร่ง สร้างโอกาสใหม่ในการเดนิทาง ซึง่ได้ผลตอบรบัเป็นทีน่่าพอใจ และในครึง่ปีหลงัวางเป้าหมาย
ในการเพิ่มเส้นทางบินในตลาดประเทศจีน อินเดีย และกลุ่มประเทศ CLMV ที่ก�าลังเติบโตอย่างดี 

ที่มา: บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จ�ากัด (มหาชน) 16 ส.ค. 59

ที่มา: บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 9 ส.ค. 2559

ปตท. พร้อมขายเฟรนไชส์คาเฟ่ อเมซอนในกัมพูชา 

ผลักดันแบรนด์ไทยสู่อาเซียน 
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นิตยสาร The Asian Banker นิตยสาร Asian 
Banking & Finance และ Timetric Asia ยกย่อง
บริการ “บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง” เป็นเลิศในด้านการ
สร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้า ด้านการให้บริการใช้
จ่ายบนมือถือ และด้านการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ใน
โอกาสนี้นางปรัศนี อุยยามะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
(ขวา) พร้อมนายเอียน กาย กิลลาด ผู้ช่วยผู้จัดการ
ใหญ่ (ซ้าย) ธนาคารกรงุเทพ เข้ารับมอบรางวัลเมือ่วัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2559 ทัง้นี้ธนาคารให้ความส�าคญักับ
การพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
เพื่อให้การท�าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือสะดวก
และปลอดภัย 

ธนาคารกรุงเทพร่วมกบัมหาวทิยาลัย
บริหารจัดการสิงคโปร์ (SMU) 
จัดงาน “Industry Leaders’ 
Dialogue:Partnering to 
Drive Innovation” เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2559 ข้ึน เพือ่สนับสนนุ
การสร้างสรรค์นวตักรรมร่วมกนัระหว่างภาคประชาชน ภาคธรุกจิ และสถาบนั
การศกึษา โดยนายชาตศิริ ิโสภณพนชิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรงุเทพ 
(ขวา) ให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ที่ 3 จากซ้าย) ศาสตราจารย ์โลว์ เต็ก เส็ง ประธานบริหารมูลนิธิ
วิจัยแห่งชาติสิงคโปร์ (ท่ี 2 จากขวา) ศาสตราจารย์ อาร์โนด เดอ เมเยอร์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบริหารจัดการสิงคโปร์ (ที่ 2 จากซ้าย) นายกานต์ ตระ
กูลฮุน กรรมการและอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (ซ้าย) 
และศาสตราจารย์แอนนี่ โค รองประธานส�านักพัฒนาธุรกิจและศาสตราจารย์
ปฏิบัติการคลังที่มหาวิทยาลัยบริหารจัดการสิงคโปร์ (ที่ 3 จากขวา) 

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมมือ SMU สนับสนุน

นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

สถาบันชั้นน�าระดับโลก ยกย่องบริการ 

“บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง” ครองใจลูกค้า

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (ท่ี 3 จากซ้าย) 
ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.กระทรวง
พาณชิย์ (ที ่3 จากขวา) และ
นางมาลี โชคล�้าเลิศ อธิบดี
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (ที่ 
2 จากขวา) ในโอกาสเปิดตวั 
“Thaitrade.com SOOK” 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 
ไทยเทรดดอทคอม เป็น
บริการของรัฐในการสนบัสนนุ
สนิค้าไทยทีม่คีณุภาพและมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัให้ขายออนไลน์ไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยธนาคารกรงุเทพ
ในฐานะพันธมิตร เป็นผู้พัฒนาระบบรับช�าระเงินออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกผู้ซื้อสินค้า
ช�าระเงินออนไลน์ได้อย่างครบวงจร รวดเร็ว และปลอดภัย

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมเปิดตัว Thaitrade.com SOOK

ธนาคารกรุงเทพจัดเสวนานุกรมความรู้ต่อเนื่อง ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “25 ปี มิตรภาพ 
จีน-อาเซียน’’ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 
โดยเฉพาะในอาเซียนและประเทศจีน โดยได้รับเกียรติจาก มร.อวู๋ จื้อ อวู่ อุปทูต  
สอท.สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�าราชอาณาจักรไทย ฯพณฯ ดาโต๊ะ อับดุล  
มาจิด อะหมาด คาน ประธานสมาคมมิตรภาพมาเลเซีย-จีน และอดีต ออท.มาเลเซีย 
ประจ�าสาธารณรัฐประชาชนจีน ฯพณฯ เตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 
อดีต รมว.กระทรวงการต่างประเทศ และอดีต ออท.ไทย ประจ�าสาธารณรัฐ 
ประชาชนจนี ศจ.ซ่ง จวนิอิง๋ นกัวิจัยแห่งศนูย์วิจัยกรณศีกึษาระหว่างประเทศแห่งสาธารณรฐั 

ประชาชนจนี ดร.สารสนิ วรีะพล รองกรรมการ ผจญ.บรหิาร บมจ. เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 
ด�าเนินการเสวนาโดย คุณสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ 
(ประเทศจีน) และคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ให้
เกียรติกล่าวต้อนรับ 

เสวนากรมความรู้ ‘25 ปี มิตรภาพ จีน-อาเซียน’

BBL Connect
รอบรัว้บวัหลวง

เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศอินโดนีเซีย  
ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร InfoBank ส่ือช้ันน�าของประเทศ
อินโดนีเซีย ในฐานะ “ธนาคารต่างชาตทิีด่ทีีส่ดุในประเทศอนิโดนเีซีย
ประจ�าปี 2559” ต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 จากประสบการณ์ทีส่ัง่สมมายาวนาน 
มเีครอืข่ายความสมัพนัธ์ทัง้กบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในพืน้ที่ 
ท�าให้ธนาคารกรุงเทพสามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า 
ทุกกลุ่มได้อย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งลูกค้าชาวไทย อินโดนีเซีย  
และต่างชาติท่ีต้องการใช้โอกาสรวมกลุ่มเออีซีขยายกิจการสู ่
อินโดนีเซีย 

ธนาคารกรงุเทพ สาขาประเทศอนิโดนีเซีย 

ได้รับการยกย่อง ‘ธนาคารต่างชาติ

ที่ดีที่สุดในอินโดนีเซีย’ ปีที่ 2
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อาคารมคีวามสงู 638 เมตร 
ประกอบด้วย 111 ชัน้ หาก
ก่อสร้างเสรจ็จะเป็นอาคาร
ทีส่งูทีส่ดุในอนิโดนีเซีย และ
จะเป็นอาคารท่ีสงูทีส่ดุของ
โลกล�าดบัที ่6 คาดว่าจะใช้
เวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปี 
โดยจะแล้วเสร็จประมาณปี 
2563-2564 ใช้งบประมาณ
ท้ังสิน้ 2,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ตั้งอยู่ใจกลางกรุง 
จาการ์ต้า ในย่านเศรษฐกจิ 
“สุดีร์มาน”

‘ซิกเนเจอร์ ทาวเวอร์’

Indonesia
Jakarta Branch 
Jalan M.H. Thamrin No. 3 Jakarta 10110 Indonesia 
(P.O Box 4165, Jakarta 11041 Indonesia)
Tel: (62-21) 231-1008 Fax: (62-21) 385-3881, 231-0070
E-mail: bbl.jk@bangkokbank.com
other Indonesia’s branches: Surabaya and Medan

Vietnam
Ho Chi Minh City Branch
Habour View Tower, 35 Nguyen Hue Street District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: (84-8) 3 821-4396-8 Fax: (84-8) 3 821-3772 
E-mail: bblhcm@bangkokbank.com 

Hanoi Branch
Unit 3, Level 3, International Centre Building
17 Ngo Quyen Str., Hoan Kiem District
Hanoi, Vietnam 
Tel: (84-4) 3 936-5903-8 Fax: (84-4) 3 826-7397
E-mail: bblhanoi@bangkokbank.com

Singapore
Bangkok Bank Building, Singapore 069546 
(P.O Box 941, Singapore 901841) 
Tel: (65) 6410-0400 Fax: (65) 6225-5852 
E-mail: Customersvc.SG@bangkokbank.com

Cambodia
344 (1st & 2nd), Mao Tse Toung Boulevard,
Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Chamkarmon, Phnom Penh,
Kingdom of Cambodia
Tel: +855 23 224 404-9 Fax: +855 23 224 429
E-mail: bblcambodia@bangkokbank.com 

Myanmar
Yangon Branch
5 Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon, Myanmar 
Tel: (95-1) 558022, (95-1) 554890, (95-1) 572957
bbl.ygb@bangkokbank.com

Laos
Vientiane Branch
Unit 12 Samsenthai Road Xieng Nguen Village, Chanthabouly District
Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic 
Tel: (856-21) 213-560, 213-562 Fax: (856-21) 213-561
E-mail: bblvte@laotel.com 

Pakse Branch
3 Sala Kiew-Dongjong Phonsavanh Village, Pakse District
Champasak Province, Lao Peple’s Democratic Republic
Tel: (85) 631 257 252-3 Fax: (85) 631 257 255
E-mail: BBLPSB@bangkokbank.com 

Philippines
Manila Branch
10th Floor, Tower 2, The Enterprise Center
6766 Ayala Avenue, Makati City 1200, 
Metro Manila, Philippines
Tel: (63-2) 752-0333 Fax: (63-2) 752-0877 
E-mail: bangkokbank@bbl.com.ph 

Malaysia
Kuala Lumpur Main Branch 1-45-01 
Menara Bangkok Bank, Laman Sentral Berjaya
No.105, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (60) 32 174 6888, Fax: (60) 32 174 6800
E-mail: bbb@bangkokbank.com
 
ติดต่อสอบถาม AEC Connect กิจการธนาคารต่างประเทศ
TEL: (66) 2230 1507, 2626 4087 Email: AECconnect@bbl.co.th
Website: www.bangkokbank.com/AECconnect
Facebook Page: AEC Connect
Twitter : @aecconnect
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อุตสาหกรรมการก่อสร้างก�าลัง 
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของอนิโดนีเซยี
เตบิโตอย่างรวดเรว็ คาดว่าในอกีไม่
เกนิ 5 ปีข้างหน้าอตัราการเตบิโตของ
อตุสาหกรรมก่อสร้างของอินโดนเีซยี
จะเพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 20 โดยมเีมด็เงนิ
สะพดัในอตุสาหกรรมประมาณ 4.5 
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

ความต้องการที่อยู่อาศัยที่มากขึ้น 
เพราะจ�านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกบัก�าลังซ้ือจากรายได้ทีส่งูข้ึน ท�าให้ชาวอนิโดนเีซยีต้องการทีอ่ยูอ่าศยัทีป่ลอดภยั
และวัสดุก่อสร้างมีคุณภาพ และนอกจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแล้ว ขณะนี้มีอาคารขนาด
สูงตั้งแต่ 150 เมตรขึ้นไปอยู่ 90 อาคาร ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงจาการ์ต้า และอีก 28 โครงการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง และอยู่ระหว่างน�าเสนอก่อสร้างอีก 11 โครงการ

2016

2020

10%

20%
ก่อสร้างอินโดฯ บูม

Indonesia Construction Industry Growth
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