THIRD ISSUE : JUL-SEP 2017

AEC
INVESTMENT
CLINIC

การบริหารโลจิสติกส์
ใน CLMV
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ประเทศเวียดนามมีโครงสร้างเศรษฐกิจ
ที่โดดเด่น มีชนชั้นกลาง 8-9 ล้านคน
จากประชากรทั้งหมด 95 ล้านคน

คุยกับบรรณาธิการ
เข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 แล้ว เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียนยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV (กัมพูชา,
สปป. ลาว, เมียนมาและเวียดนาม) ที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากมี “ศักยภาพโดดเด่นและโอกาส” ในการลงทุนมาก
ยกตัวอย่างเช่น เศรษฐกิจเวียดนามในไตรมาส 3 ของปีนี้เติบโต
ถึงกว่าร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ถึงแม้ตลาด CLMV จะมีโอกาสในการลงทุนมากและก�าลังเร่งพัฒนา
ทัง้ ด้านการเมือง เศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานอย่างเต็มที่ แต่ตอ้ ง
ยอมรับว่ายังคงมีความท้าทายในด้านต่างๆ อยูบ่ า้ ง ซึง่ นักลงทุนจะ
ต้องศึกษาภาวะแวดล้อม กฎระเบียบต่างๆ และวางแผนลงทุนอย่าง
รอบคอบ ทั้งนี้อีกประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนควรศึกษาท�าความเข้าใจ
คือ การบริหารโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถ
ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนการด�าเนินธุรกิจได้

2

ธนาคารกรุงเทพตระหนักถึงหัวใจส�าคัญของธุรกิจในข้อนี้ จึงได้จัด
สัมมนากลุ่มย่อย AEC Investment Clinic ปีที่ 2 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ
“เทคนิคการบริหารโลจิสติกส์ในตลาด CLMV อย่างมีประสิทธิภาพ”
โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง พร้อมได้นา� ข้อมูลและเนื้อหาในการสัมมนา
น�าเสนอในวารสาร AEC Connect Newsletter ฉบับนี้ ซึ่งธนาคาร
หวังว่าความรู้จากการสัมมนาจะเป็นประโยชน์และช่วยให้นักธุรกิจ
ของไทยประสบความส�าเร็จในการก้าวสู่ตลาดการค้า AEC
“ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซี”

ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
บรรณาธิการบริหาร

Dynamic ASEAN
การก้าวเข้าสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจใน 3 เรื่องหลักๆ ประกอบด้วย
1) การลงทุนในโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่
2) ภูมภิ าคของฐานการผลิตเดียวทีเ่ ต็มไปด้วยพลวัต
3) สังคมเมืองและชนชั้นกลางขยายตัว
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าภูมิภาคอาเซียนจะเติบโต
อย่างรวดเร็วและโดดเด่น แต่กย็ งั อยูใ่ นระดับเริม่ ต้น
เท่านั้นเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น เนื่องจากประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนยังคงมีช่องว่างของความเหลื่อมล�้า
ซึ่งธนาคารและสถาบันการเงินมีบทบาทที่จะลด
ช่องว่างนี้ลงได้ใน 3 ประการ
ประการที่ 1 คือ ส่งเสริมการเข้าถึงและพัฒนาแหล่ง
ทุนส�าหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ประการที่ 2 คือ พัฒนาบริการทางการเงินทีส่ นับสนุน
การค้าชายแดนและช่วยลดต้นทุนด�าเนินธุรกิจ
ประการที่ 3 คือ สนับสนุนองค์ความรูแ้ ละโอกาสธุรกิจ
ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริม
เงินทุนให้กับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ตอัพ

คุณชาติศริ ิ โสภณพนิช
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
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Biz EYE VIEW

SINGAPORE
CORPORATE TAX

17%
7%
VAT

BRUNEI
DARUSSALAM
CORPORATE TAX

18.5%
0%
VAT

CAMBODIA
CORPORATE TAX

20%
10%
VAT
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THAILAND
CORPORATE TAX

20%
7%
VAT

VIETNAM
CORPORATE TAX

20%
10%
VAT

MALAYSIA
CORPORATE TAX

LAOS
CORPORATE TAX

VAT

VAT

24%
6%

24%
10%

MYANMAR
CORPORATE TAX

25%
5%
VAT

INDONESIA
CORPORATE TAX

25%
10%
VAT

PHILIPPINES
CORPORATE TAX

30%
12%
VAT

ที่มา : www2.deloitte.com
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Vision OF BEYOND

โอกาสและ
ความท้าทาย
นักลงทุนไทย
ใน CLMV
กลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาและเวียดนาม นับว่ามีความ
น่าสนใจ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ด้วยองค์ประกอบหลายอย่างทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่
มีอยูม่ าก ค่าแรงขณะนีก้ ถ็ อื ว่าต�า่ กว่าไทย แต่โจทย์ทที่ า้ ทายก็คอื แม้จะเป็นประเทศบ้านใกล้เรือน
เคียงแต่จ�าเป็นต้องศึกษาภาวะแวดล้อม กฎระเบียบต่างๆ และวางแผนลงทุนอย่างรอบคอบเพื่อ
สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จสูงสุด คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่
สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ ได้ให้สมั ภาษณ์ถงึ แนวโน้มเศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศ
CLMV ว่ามีความโดดเด่นและมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

ทิศทางอนาคตเศรษฐกิจของอาเซียน
ผมมองว่าเศรษฐกิจอาเซียนยังโตได้อีกมาก
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ที่เติบโตได้
อย่างรวดเร็ว ยังมีการพัฒนาอีกมาก ซึ่งถ้า
มองกันรายประเทศแล้ว จะเห็นได้วา่ เวียดนาม
ก้าวหน้ากว่าอีก 3 ประเทศ อัตราการเติบโต
ถือว่าเร็วพอสมควร และยังมีประชากรมาก
เกื อ บ 100 ล้ า นคนแล้ ว ส่ ว นเมี ย นมาก็ มี
พัฒนาการทีด่ มี าก มีการลงทุนในประเทศเพิม่
ขึ้น สนามบิน โรงแรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย
ซึ่งแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวและ
ปฏิรูปเศรษฐกิจอีกระยะ แต่ก็เป็นตลาดใหญ่
มากและน่าสนใจ ส่วน สปป. ลาวนัน้ แม้จะเล็ก
ประชากรน้อย และยังไม่มี Impact ใหญ่ๆ ที่
เห็นได้ชัด แต่ก็คึกคักขึ้นพอสมควร ที่ส�าคัญ
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มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มาก และสุดท้าย
กัมพูชา แม้จะมีประชากรเพียงประมาณ 16-17
ล้านคน แต่กถ็ อื ว่าทีป่ รับตัวค่อนข้างเร็ว มีการ
ปฏิ รู ป ทางด้ า นกฎหมายมากมาย นั บ ว่ า มี
ไดนามิคค่อนข้างเยอะ และก�าลังซื้อต้องบอก
ว่าค่อนข้างดีพอสมควร
การค้าขายของไทยไปยังประเทศเหล่านี้ ทีผ่ า่ น
มาจะผ่านทางชายแดน มีพอ่ ค้ารับเข้าไป ซึง่ ยัง
มีการค้าขายในลักษณะ Underground อยูม่ าก
พอสมควร ท�าให้ไม่มีรายงานตัวเลขการค้า
ที่ถูกต้อง ซึ่งตอนนี้ทุกๆ ประเทศก็ก�าลังปรับ
ให้การค้าเข้าสู่ระบบมากขึ้นๆ เพราะฉะนั้น
ขนาดตลาด CLMV นั้นใหญ่มาก เพียงแต่
ว่าขณะนี้ยังมองไม่เห็นชัดในแง่ของตัวเลข
เท่านั้นเอง

CLMV มีความโดดเด่นที่
แตกต่างกันไป หากต้องการ
ที่จะขยายธุรกิจ จ�าเป็นต้อง
พิจารณาให้รอบด้านว่าสินค้า
หรือการลงทุนของเราเหมาะ
กับประเทศไหน และที่ส�าคัญ
ควรที่จะต้องลงพื้นที่ให้บ่อยๆ
เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและ
เข้าใจตลาด นี่คือสิ่งส�าคัญ
ของการท�าธุรกิจในภูมิภาค
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กระแสการค้าขายของโลก
และอาเซียนมุ่งหน้าไปสู่
E-Commerce และจะเป็น
หัวใจของการค้าในอนาคต
ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยี
ในสมาร์ตโฟนที่รองรับและ
พัฒนาให้เกิดรูปแบบ
การค้าใหม่ๆ ขึ้น
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นักธุรกิจไทยควรเข้าไปลงทุนใน CLMV
หรือไม่
ถ้าตลาดในประเทศไทยใหญ่พอและไม่เดือด
ร้อนก็ไม่เป็นไร แต่ถามว่าเมื่อประเทศเหล่านี้
เปิดกว้างทางการค้า ตลาดมันใหญ่ขึ้นก็ต้อง
บอกว่าเป็นโอกาสที่ดี สินค้าไทยต้องบอกว่า
มาตรฐานเป็ น ที่ ย อมรั บ ในประเทศ CLMV
อย่างมาก เป็นสินค้าพรีเมียมเลย ผมเคยไป
งานแสดงสินค้าที่เวียดนาม สินค้าไทยขายดี
มากอย่างกับแจกฟรี
การจะขยายธุรกิจไปยังประเทศ CLMV ต้อง
เข้าใจตลาดและเข้าใจธุรกิจของตัวเองด้วย แต่
ก็จะมีขอ้ พิจารณาหลักๆ ถ้าเป็นการผลิตทีต่ อ้ ง
ใช้แรงงาน ประเทศเมียนมาก็นา่ สนใจ เพราะมี
แรงงานมากและค่าแรงไม่แพง แต่ก็ต้องค�านึง
ถึงปัญหาสาธารณูปโภคอย่างไฟฟ้า แต่ถ้าเป็น
สินค้าด้านการเกษตรเช่นผลไม้ ข้าว เข้าไปยัง
กัมพูชาก็มีโอกาสค่อนข้างสูง ส่วนสปป. ลาว
ความเด่ น คื อ มี ท รั พยากรธรรมชาติอยู่มาก
คนไทยเข้าท�าเหมืองหรือโรงไฟฟ้าพลังน�้าอยู่
เหมือนกัน หรือท�าการเกษตร อย่างที่ลาวใต้
ก็ปลูกกาแฟเยอะ ส�าหรับเวียดนามตอนนี้คน
ไทยก็เข้าไปลงทุนโรงงานสิ่งทอกันมาก เพราะ
ค่าแรงไม่แพง แต่ก็ต้องดูว่าเวียดนามก็ปรับ
ค่าแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ค่าแรงจะถูกกว่าไทย
ก็จริง แต่ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะมาก
หัวใจการค้าการลงทุนในประเทศเหล่านี้ คุณ
ต้องเดินทางไปบ่อยๆ ให้เกิดความคุน้ เคยและ
สบายใจ ซึง่ ในแต่ละประเทศก็แตกต่างกันออก
ไปนะ อย่างมีลูกค้าไปเปิดโรงงานที่เมียนมา
ตอนแรกก็คิดว่าไม่ยากเท่าไหร่แต่กลับใช้เวลา
เป็นปี เพราะต้องขอใบอนุญาตมากถึง 20 ใบ
เพราะฉะนั้นต้องไปบ่อยๆ จะได้เข้าใจ เพื่อ
ให้การลงทุนมีปญั หาน้อยทีส่ ดุ ไม่ใช่วา่ จะไม่มี
ปัญหาเลยก็คงเป็นไปไม่ได้
นอกจากนี้รูปแบบการท�าธุรกิจก็มีหลายระดับ
บางคนอยากจะลงทุนแต่ไม่มั่นใจ ก็อาจจะ

ส่งของไปขายก่อนก็ได้และหาตัวแทน ค่อยๆ
เรียนรู้และศึกษาไป ถ้าเราไม่แข็งแรง ไม่มี
ความสามารถเรื่องคน เรื่องตลาดก็ต้องไปหา
พันธมิตรธุรกิจ เปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือ
การจีบสาว ไม่ใช่ว่าหน้าตาดีแล้วจะเข้ากับเรา
ได้ ต้องไปดูไปศึกษาซึ่งถึงแม้ว่าจะมีเงินทุน
ในการท�าธุรกิจเยอะแต่หากต้องการให้ธุรกิจ
ประสบความส�าเร็จ ก็ควรจะต้องหาพันธมิตร
ในท้องถิน่ ทีด่ แี ละเข้ากับเราได้ เพือ่ ให้ทา� ธุรกิจ
ได้ราบรื่นและคล่องตัว

กระแส E-Commerce
E-Commerce จะเป็นหัวใจของการค้าใน
อนาคต กระแสมันไปทางนัน้ อยูแ่ ล้ว เป็นกระแส
ของโลกและของภูมภิ าคอาเซียน แน่นอนว่าจะ
ต้องดีขนึ้ เรือ่ ยๆ แต่อ-ี คอมเมิรซ์ ในภูมภิ าคจะดี
ขึน้ ได้ โครงสร้างการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตจะต้อง
ดีก่อน รัฐบาลก็ต้องให้ความส�าคัญและลงทุน
ในการพัฒนาเพือ่ ให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่าง
ครอบคลุม เดี๋ยวนี้การใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟน
ก็มมี ากขึน้ อย่างคนไทยก็ใช้สมาร์ตโฟนทัง้ นัน้
CLMV ก็คงเป็นเช่นกัน ท้ายสุดเทคโนโลยีทอี่ ยู่
ในโทรศัพท์มือถือมีขีดความสามารถในการ
ท�าอี-คอมเมิร์ซ ได้หมด ซึ่งทุกวันนี้ไลฟ์สไตล์
ของคนก็เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่พัฒนา
ก้าวหน้ามากขึ้น เดี๋ยวนี้การสั่งซื้อสินค้าก็ผ่าน
อี-คอมเมิร์ซมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบา

อาลีเพย์ วีแชท แถมยังสามารถ Tracking
ตรวจสอบผ่านสมาร์ตโฟนได้ว่าสินค้าตอนนี้
อยูท่ ไี่ หนแล้ว สะดวกมาก ซึง่ เทคโนโลยีเหล่านี้
ต้องไปให้ได้กับไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบันที่เปลี่ยน
ไปอย่างมาก

บทบาทของธนาคารกรุงเทพกับการ
สนับสนุนนักลงทุนไทย
วันนี้ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแห่งเดียว
ที่ มี ส าขาเยอะที่ สุ ด และเข้ า ไปด�า เนิ น ธุ ร กิ จ
สนั บ สนุ น นั ก ลงทุ น ในภู มิ ภ าคก่ อ นใครเป็ น
หลายสิบปี มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจใน
เศรษฐกิจในทุกแง่มุม ถ้านักธุรกิจอยากจะไป
ลงทุน ก็ควรใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และ
ความรู้ที่ธนาคารกรุงเทพมี และถ้าต้องการ
พั น ธมิ ต ร ธนาคารกรุ ง เทพก็ ส ามารถให้
ค� า แนะน� า ได้ เ ช่ น กั น เพราะธนาคารมี ทั้ ง
คอนเนคชันและมีโครงข่ายเชื่อมโยงธุรกิจใน
ภูมิภาคอย่างแข็งแกร่ง
คุ ณ วี ร ะศั ก ดิ์ ทิ้ ง ท้ า ยบทสรุ ป ว่ า ตราบใดที่
เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้โต ทุกประเทศมีความ
มั่งคั่งมากขึ้น ประชาชนก็มีความต้องการ
จับจ่ายใช้สอย เดินทางท่องเที่ยว มีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจมากขึน้ ทุกคนดีขนึ้ หมด อนาคต
ของเศรษฐกิจภูมิภาคย่อมต้องดีขึ้นและสดใส
แน่นอน
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Econ UPDATE

July

กรกฎาคม
เวียดนามไฟเขียวต่างชาติฝากเงิน

ฟิลิปปินส์ปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่

สภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ ผ่านร่างกฎหมาย “โครงการปฏิรูประบบ
ภาษีเร่งด่วน” หรือ “Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act” และ
ก�าลังเข้าสูก่ ารพิจารณาของวุฒสิ ภา นับเป็นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่เพือ่
ดึงดูดการลงทุน โดยปฏิรปู ภาษี 4 ประเภท ได้แก่ ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา,
ภาษีมลู ค่าเพิม่ , ภาษีสรรพสามิตและภาษีอสังหาริมทรัพย์
ทีม่ า : philstar.com และ prachachat.net

August

ญี่ปุ่นทุ่มเม็ดเงินพัฒนากัมพูชา

สิงหาคม

สมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
กัมพูชา เสนอให้รฐั บาลญีป่ นุ่ เข้า
ลงทุนก่อสร้างระบบรถไฟฟ้า
ด้วยวงเงิน 800 ล้านดอลลาร์
สหรั ฐ ในกรุ ง พนมเปญเพื่ อ
เชื่ อ มโยงเข้ า กั บ สนามบิ น
นานาชาติของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันญี่ปุ่นมีนักลงทุนอยู่ในกัมพูชา
เป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้ รัฐบาลจะลงนามในข้อตกลงร่วมกันต่อไป
ที่มา: reuters.com

บรูไนให้ซื้อที่ดินยาว 99 ปี

ชาวต่างประเทศสามารถเป็นเจ้าของที่ดินตลอดจนที่อยู่อาศัยในบรูไน
ได้ ผ่านการถือครองในรูปแบบ Strata Title หมายถึงสิทธิการถือครอง
ทีต่ นเองสามารถเป็นเจ้าของผสานกับความเป็นเจ้าของร่วม ซึง่ ทางการ
จะอนุญาตให้สามารถถือครองทรัพย์สนิ ได้นานถึง 99 ปี โดยกรมทีด่ นิ
ของบรูไนเปิดเผยเรื่องนี้ ในระหว่างการประชุม14th Southeast Asia
Survey Congress : SEASC
ทีม่ า : borneobulletin.com.bn

10

ร่ า งกฎเกณฑ์ ใ หม่ ที่ อ อกโดย
ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม จะ
อนุ ญ าตให้ ช าวต่ า งชาติ ฝ าก
เงินในสกุลเงินด่องและสกุลต่าง
ประเทศกั บ ธนาคารพาณิ ช ย์
ในประเทศได้ ซึ่งกฎดังกล่าว
ก� า ลั ง อยู ่ ใ นกระบวนการขอ
ความเห็ น จากหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้อง โดยได้รบั เสียงตอบรับ
อย่างดีจากธนาคารพาณิชย์
ทีม่ า : english.vietnamnet.vn

September

กันยายน

อุตสาหกรรมรถยนต์เวียดนามบูม

Vin-Group มีแผนผลิตรถยนต์ให้ได้ 500,000 คันในปี 2568 ขณะนีไ้ ด้ดา� เนินการ
ก่อสร้างโรงงานในเขตเศรษฐกิจ Dhnh Vu-Cat Gai ที่จังหวัดไฮฟอง เมืองท่า
ส�าคัญทางภาคเหนือ โดยใช้เงินลงทุน เฟสแรก 1,000-1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ที่มา : vietnamnews.vn , nikkei.com และ lokwannee.com

2561

ปีท่องเที่ยว
สปป. ลาว

สปป. ลาวเดินหน้าผลักดันโครงการ “เทีย่ วลาว 2561” (Visit Laos Year 2018)
ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมการกิจกรรมกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ คาดว่าจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนจนถึง
สิ้ น ปี 2561 รณรงค์ ใ ห้ ทุ ก ภาคส่ ว นหั น มาให้ ค วามสนใจต่ อ การพั ฒ นา
โครงสร้างพืน้ ฐาน การให้บริการและการท่องเทีย่ ว ซึง่ ถือเป็นหัวใจส�าคัญของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ทีม่ า : thestar.com.my

AEC

Investment Clinic
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดอาวุธ
นักธุรกิจไทยสู่ตลาด AEC

ก้าวสู่ความส�าเร็จทางธุรกิจ
ในภูมิภาคอาเซียนกับธนาคารกรุงเทพ
ปัจจุบันนักธุรกิจไทยโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี ยังต้องการแหล่งข้อมูลการค้า
การลงทุนอย่างรอบด้าน ประกอบกับมีตัวแปรหลายปัจจัยที่เป็นอุปสรรคการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ธนาคารกรุงเทพ
เล็งเห็นความส�าคัญของการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “AEC Investment Clinic” ขึ้นเพื่อให้
ข้อมูลและค�าปรึกษาการค้าการลงทุนในภูมิภาค จากการน�าประสบการณ์ องค์ความรู้ พันธมิตร และเครือข่ายธุรกิจ
ที่ธนาคารได้สั่งสมมาอย่างยาวนานมาถ่ายทอดให้กับลูกค้าของธนาคาร และในปี 2560 ธนาคารกรุงเทพได้จัดสัมมนา
AEC Investment Clinic เป็นปีที่ 2 โดยเน้นข้อมูลเชิงลึกด้านการบริหารโลจิสติกส์ ภายใต้หัวข้อ “แนะเทคนิคบริหาร
โลจิสติกส์สู่ CLMV (Technics for Efficient Logistics to CLMV)” เนื่องด้วยการขนส่งและระบบโลจิสติกส์นั้นเป็นอีกปัจจัย
ส�าคัญของการท�าธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาและเวียดนาม ที่กา� ลังเติบโตและเป็น
ทั้งฐานการผลิตและฐานการส่งออกสินค้าของไทย
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AEC FLAGSHIP
สินค้าดี มีคุณภาพ แต่ถ้า
ขาดระบบการขนส่งที่ดีอาจ
ท�าให้ผู้ประกอบการสูญเสีย
โอกาสจากตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์
สมัยใหม่ช่วยประหยัดเวลา
และต้นทุนได้มาก

ลดต้นทุนโลจิสติกส์
สร้างศักยภาพส่งออกไป ‘เมียนมา’

5

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในกูรู
ผู้เชี่ยวชาญบริหารโลจิสติกส์อาเซียนมาให้ค�า
แนะน�าและข้อมูลเชิงลึกกับลูกค้าของธนาคาร
กรุ ง เทพ ในงานสั ม มนา ‘AEC Investment
Clinic’ ปีที่ 2

ได้แก่ 1.ท่าเรือ AWPT บริหารโดยเอกชน มีสว่ นแบ่ง
การให้บริการมากทีส่ ดุ ถึงกว่าร้อยละ 60 เนือ่ งจาก
ค่าบริการไม่สูงมาก หน้าท่ากว้าง เครนยกตู้
รองรับน�้าหนักและปริมาณได้มากพอ 2.ท่าเรือ
MIP บริหารงานโดยรัฐบาลครองส่วนแบ่งการ
ให้บริการกว่าร้อยละ 20 3.ท่าเรือ BSW ส่วนแบ่ง
คุณณัฐชนันท์ จุนเจือจาน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท การบริการกว่าร้อยละ 15 และ 4.ท่าเรือน�้าลึก
ลีโอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์ ในนครย่างกุง้ กล่าวถึง MITT โดยท่าเรือเหล่านี้จะมีนิคมอุตสาหกรรม
เทคนิคการบริหารโลจิสติกส์ เพือ่ การขนส่งสินค้า ตั้งรายล้อมอยู่ในจุดต่างๆ
สู่ประเทศเมียนมาว่าผู้ประกอบการไทยสามารถ
เลือกได้ 3 ช่องทาง ช่องทางแรก คือการขนส่ง ช่องทางที่สาม คือการ ขนส่งทางรถยนต์ ผ่าน
ทางอากาศหรือ แอร์คาร์โก้ เหมาะส�าหรับสินค้า ชายแดนแม่สอด-เมียวดี สินค้าส่วนใหญ่เป็น
ที่เน่าเสียง่าย ผักผลไม้ สินค้าอันตราย เช่น ยา อุปกรณ์การเกษตร เครือ่ งอุปโภค อุปกรณ์กอ่ สร้าง
น�า้ หอม น�า้ แข็งแห้ง สินค้าทีม่ มี ลู ค่า เพชร ทับทิม
ทองค�า เป็นต้น
“ทัง้ 3 ช่องทางมีขอ้ ดี-ข้อเสียต่างกัน โดยราคาขนส่ง
ทางเรือจะประหยัดทีส่ ดุ การขนส่งทางแอร์คาร์โก้
ช่องทางที่สอง คือ ขนส่งทางเรือ เหมาะกับ จะรวดเร็วและปลอดภัย ส่วนการขนส่งทางชายแดน
สินค้าที่มีอายุนาน สินค้าขนาดใหญ่ น�า้ หนักมาก มีความคล่องตัวสามารถต่อรองเรือ่ งเอกสารส�าหรับ
อาทิ อุ ป กรณ์ ก ารก่ อ สร้ า ง เครื่ อ งจั ก รยาน การขนส่ง น�าเข้า ส่งออก การส�าแดงสินค้าได้มาก
พาหนะ ฯลฯ โดยที่นครย่างกุ้ง มี 4 ท่าเรือหลัก ที่สุดและใช้เวลาน้อยกว่าการขนส่งทางเรือ”
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ด้าน คุณสุดารัตน์ กุพยพรรณ AVP สนับสนุน
การขาย พาณิชย์บริการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางบริการ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่าธนาคาร
กรุงเทพเป็นสถาบันการเงินไทยแห่งเดียวที่ได้รับ
อนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารในเมียนมา เปิด
ให้บริการกับบริษัทต่างชาติทั้งบริการบัญชีเงิน
ฝากกระแสรายวัน 4 สกุลเงิน คือ จ๊าด ดอลลาร์
สหรัฐ ยูโร และดอลลาร์สงิ คโปร์ และปล่อยสินเชือ่
สกุลเงินจ๊าด รวมไปถึงบริการธุรกรรมการเงิน
ระหว่างประเทศ ร่วมกับ 11 ธนาคารในเมียนมา
สามารถท�ารายการโอนเงินระหว่างกันได้โดยตรง
(สกุลเงิน USD/EUR/SGD) ไม่จ�าเป็นต้องโอนเงิน
ผ่านธนาคารกลางในสหรัฐฯ หรือประเทศอืน่ ท�าให้
รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และประหยัดค่าธรรมเนียม
นอกจากนัน้ ธนาคารกรุงเทพยังมี บริการโอนเงิน
ไปยัง 12 ประเทศในเอเชียภายในวันเดียว ได้แก่
จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง สปป. ลาว ฟิลิปปินส์
เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
และเมียนมา

‘กัมพูชา’ อ้าแขนรับทัพนักลงทุน
สนับสนุนการขาย ฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและ
โอนเงินระหว่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ ยังได้
มาให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับเทคนิคธุรกรรมทางเงิน
ระหว่างประเทศด้วยว่า ขณะนี้ธนาคารกรุงเทพ
ได้ไปเปิดสาขาที่กัมพูชาแล้ว สามารถท�าธุรกรรม
โอนเงินได้โดยตรงระหว่างประเทศไม่ผา่ นธนาคาร
กลางใน 3 สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ เงินบาท
และเงินเรียลของกัมพูชา รวมถึงธนาคารท้องถิ่น
ธนาคารต่างชาติในกัมพูชา 37 ธนาคารก็สามารถ
โอนเงินโดยตรงมาที่ธนาคารกรุงเทพได้เช่นกัน
ส�าหรับนิติบุคคลที่ต้องการเปิดบัญชีกับธนาคาร
กรุงเทพ สาขากัมพูชา สามารถเปิดบัญชีครั้งแรก
1,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือถ้ายังไม่จดทะเบียน
บริษัทก็สามารถยื่นขอเปิดบัญชีในฐานะผู้บริหาร
พร้อมกับวีซ่าธุรกิจ โดยธนาคารจะออกหนังสือ
รับรอง เพือ่ จะน�ายืน่ กับทางการกัมพูชาในการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
หากพูดถึงอัตราการเติบโตของประเทศในกลุ่ม
AEC กัมพูชาน่าจะเป็นประเทศทีม่ อี ตั ราการเติบโต
สูงและรวดเร็วเป็นอันดับต้นๆ เฉลี่ยราวร้อยละ
7 ต่อปี สัมมนา AEC Investment Clinic ปีที่ 2
จึงได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญการ
ท�าธุรกิจในกัมพูชามาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การขนส่งสินค้า พร้อมทั้งติดอาวุธให้กับนักธุรกิจ
ไทยที่สนใจไปลงทุน

“สินค้าของไทยเป็นทีช่ นื่ ชอบของคนกัมพูชาอย่าง
มาก โดยสินค้าที่ส่งไปไม่เพียงแต่จ�าหน่ายใน
กัมพูชาเท่านั้นแต่กัมพูชายังเป็นทางผ่านไปยัง
ตลาดเวียดนามได้อีกด้วย”
ด้านคุณอัญญาวี เตชภัทร์อังกูร รองประธาน
กรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ บริษัท
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ากัด กล่าวว่ากัมพูชา
ขณะนี้ก�าลังเข้าสู่โหมดการปฏิรูปประเทศ มีการ
พัฒนาการก่อสร้างและเงินสะพัดเยอะมาก โอกาส
ธุรกิจมีสูงแต่ส�าคัญคือต้องหาคู่ค้าที่เชื่อถือได้
โดยเริ่มต้นธุรกิจอาจจะส่งสินค้าเข้าไปทดลอง
จ�าหน่ายในตลาด ร่วมออกงานแสดงสินค้าที่ทาง
รัฐบาลไทยจัดให้กอ่ น หากสินค้าตอบรับดีกข็ ยาย
การลงทุนเข้าไปผลิตในกัมพูชาต่อไป

คุณอรนุช ผการัตน์ ประธานสมาคมธุรกิจไทย
ในกัมพูชา เจ้าของบริษัท อินทรา แม่โขง จ�ากัด
ผู้คร�่าหวอดในวงการธุรกิจกัมพูชามากว่า 30 ปี
แนะน�าเทคนิคว่าการขนส่งสินค้าไปยังกัมพูชา
สามารถท�าได้ 3 ช่องทางเหมือนเมียนมา โดยต้อง
เลือกให้เหมาะสมกับสินค้าและถ้าผ่านช่องทาง
ชายแดนควรเลือกด่านถาวรในการขนส่งทีป่ อยเปต
หรือเกาะกง และการท�าเอกสารต้องมีความแม่นย�า คุณนันทกา สุริยพงศ์ประไพ AVP เอกสารสินค้า
ตามแบบฟอร์มของกัมพูชาเพราะหากผิดพลาดจะ ออก ศูนย์ปฎิบัติการธุรกิจส่งออกและน�าเข้า
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จา� เป็น
ธนาคารกรุงเทพ และคุณสุพิมล ภาชนะ AVP
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ตลาดการค้าระหว่างไทยและเวียดนาม ปีละ 4-5
แสนล้านบาท สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจ
ให้กับผู้ส่งออกไทย และในช่วง 6 เดือนแรกของปี
2560 อัตราการเติบโตจีดพี อี ยูท่ รี่ อ้ ยละ 5.7 โดยเป็น
ผลจากอุตสาหกรรมการเกษตรที่ฟื้นตัวและภาค
บริการทีข่ ยายตัวอย่างรวดเร็ว นับว่าเป็นสัญญาณ
ที่ดีหลังจากที่ปีแล้วเศรษฐกิจค่อนข้างซบเซา
คุณดวงใจ จันทร ประธานอนุกรรมการกลุ่มค้า
ชายแดนและข้ามแดน (ด้านกัมพูชาและเวียดนาม)
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท นัทธกันต์ จ�ากัด ฉายภาพการ
ส่งออกสินค้าไทยไปยังเวียดนามในปัจจุบันว่า
เวียดนามเป็นประเทศที่ก�าลังเติบโต มีก�าลังซื้อ
ภายในสูงมาก ถ้าสินค้าทีม่ ตี รา Made in Thailand
หรือมีภาษาไทยบนหีบห่อจะได้รบั ความน่าเชือ่ ถือ
มากว่าเป็นสินค้าดีมคี ณุ ภาพ ท�าให้ตอนนีผ้ นู้ า� เข้า
เวียดนามจึงต้องการสินค้าจากไทยมาก
“ผู ้ ป ระกอบการรายกลางและรายเล็ ก ที่ ส นใจ
เข้าไปเจาะตลาดเวียดนาม ลองไปส�ารวจตลาด
และเดินทางไปร่วมออกงานแสดงสินค้ากับกรม
ส่งเสริมการส่งออกก่อน หากครั้งแรกสินค้าขาย
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ประตูแห่งโอกาส เปิดตลาด
เวียดนาม 95 ล้านคน

ดีมากๆ อย่าเพิ่งเข้าไปตั้งโรงงานให้ลองส่งสินค้า
ผ่านแดนก่อน อาจจะเริ่มขายที่ตลาดกลางสินค้า
ไทยแนวตะเข็บชายแดนกัมพูชาและเวียดนาม
แล้วค่อยๆ มองลู่ทางการท�าธุรกิจต่อไป”
การขนส่งสินค้าส่วนใหญ่จะส่งผ่านจากกัมพูชา
โดยใช้เส้นทางปอยเปตและถนนหมายเลข 1
เข้าสู่เวียดนาม การส่งออกไปต้องเสียภาษีอย่าง
ถูกต้อง หากเป็นอาหารต้องมี อย. จากเวียดนาม
รับรอง ผูป้ ระกอบการทีเ่ พิง่ เปิดตลาดเวียดนามมัก
จะขนสินค้าไปแบบกองทัพมด ซึง่ ตามข้อตกลงจะ
ขนสินค้าได้ไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อเที่ยว

บริโภค นักลงทุนต่างชาติกา� ลังเร่งขยายการลงทุน
แม้ ช ่ ว งแรกๆ อาจขาดทุ น แต่ ทุ ก คนต้ อ งการ
สร้างมาร์เก็ตแชร์ให้ได้ก่อน เพราะทราบดีว่าคน
เวียดนามมีกา� ลังซื้อสูง ถ้าธุรกิจอยู่ได้ถึง 3 ปี ก็
จะประสบความส�าเร็จ”

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของคนเวียดนาม
ในปัจจุบัน นอกจากสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว
สาขาธุรกิจที่มาแรงขณะนี้ คือ เรื่องการศึกษา
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ อาหาร และสุขภาพ รวมถึง
การซื้อผ่านออนไลน์และสมาร์ตโฟนเป็นไปตาม
เทรนด์โลก มีชาวเวียดนามเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
48 ล้านคน ในจ�านวนนี้ 46 ล้านคนใช้ Facebook
คุ ณ ธาราบดี ซึ้ ง อดิ ชั ย วิ ท ย์ ผู ้ จั ด การทั่ ว ไป ท�าให้การค้าขาย E-commerce มียอดสูงมาก
สาขาในประเทศเวียดนามและผู้จัดการสาขา
โฮจิมนิ ห์ ซิตี้ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ได้ “ไม่แนะน�าให้ใช้ตวั แทนการค้าในเวียดนามเพราะ
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดเวียดนามในปี มีโอกาสเสียเปรียบสูง ควรเข้ามาท�าตลาดจริงๆ
2560 ว่าเศรษฐกิจโตร้อยละ 6-7 อัตราเงินเฟ้อและ โดยมีข้อควรระวังเช่น การจัดตั้งบริษัทภายใต้
ดอกเบี้ยต�่า ค่าเงินด่องมีเสถียรภาพ เงินลงทุน กฎหมายการลงทุนมีข้อจ�ากัดบางอย่างที่ต้อง
จากต่างชาติและส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี
ศึกษาและควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่ง ธนาคาร
กรุงเทพเป็นเสาหลักให้นักลงทุนไทย มีสาขา
“การเข้ามาในตลาดเวียดนามถือว่าท้าทายมาก เวียดนามที่โฮจิมินห์ ซิตี้และฮานอย ท�าให้เรามี
ทุกคนต้องเจาะลึกและเข้าใจพฤติกรรมของผู้ ความเข้าใจตลาดเวียดนามในเชิงลึก”

สปป. ลาว ดาวเด่นแห่ง
CLMV ที่ใกล้แค่เอื้อม

ปิดท้ายส�าหรับการสัมมนา AEC Investment
Clinic ปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “แนะเทคนิคบริหาร
โลจิสติกส์สู่ CLMV (Technics for Efficient
Logistic to CLMV)” ที่ประเทศ สปป. ลาว
คุณชดาพร อุรัจฉัท ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ
สาขานครหลวงเวียงจันทน์ ได้แนะน�าการท�า
ธุรกิจในสปป. ลาว ว่าแม้เป็นประเทศเล็กๆ มี
ประชากรประมาณ 8 ล้านคน แต่ก็มีอัตราเติบโต
อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 7-8 ต่อปี เนื่องจาก
นโยบายการพัฒนาประเทศ มีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ ขณะนี้มีนักลงทุนจากประเทศจีน
ออสเตรเลีย มาเลเซีย เวียดนาม สิงค์โปร์ รวมถึง
ประเทศไทย หลัง่ ไหลเข้าไปลงทุนจ�านวนมาก ทัง้
โครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อาทิ โครงการ
รถไฟความเร็วสูงของจีน โครงการโรงไฟฟ้าหงสา
ของไทย โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ
ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นโอกาสไปต่อยอดท�าธุรกิจ
ทั้งนี้โครงสร้างสปป. ลาว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
คือตอนเหนือ กลาง และใต้ โดยธุรกิจส่วนใหญ่
จะกระจุ ก ตั ว อยู ่ ที่ ส ่ ว นกลางเป็ น หลั ก หาก
ผู้ประกอบการไทยสนใจลงทุนก็ควรจะมุ่งไปยัง

ด้าน คุณวิเชียร ไลละวิทย์มงคล กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษั ท เดื อ นสวรรค์ (ประเทศไทย) จ� า กั ด
ผูป้ ระกอบการเขตปลอดภาษีเดือนสวรรค์ แนะน�า
เทคนิคการค้าและโลจิสติกส์ในสปป. ลาวจาก
ประสบการณ์กว่า 30 ปี ว่าสปป. ลาวไม่มที างออก
ทะเล การขนส่งสามารถท�า 2 ทาง คือ การขนส่ง
พื้นที่ส่วนกลางเป็นล�าดับแรก หากประสบความ ทางอากาศและขนส่งผ่านชายแดนซึ่งประหยัด
ส�าเร็จดีจึงขยายลู่ทางไปยังภาคเหนือและภาคใต้ และได้ปริมาณทีม่ ากกว่า นอกจากนัน้ ยังสามารถ
ซึ่งต้องเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบ
เป็นดินแดนทางผ่าน หรือ LAND LINK ต่อไปยัง
ตลาดเวียดนามและจีนตอนใต้ได้
“สิ่ ง ที่ นั ก ลงทุ น ไทยต้ อ งเรี ย นรู ้ อั น ดั บ แรกคื อ
กฎหมายระเบียบหรือข้อจ�ากัดต่างๆ สัดส่วนการ อย่างไรก็ตาม การส่งสินค้าไป สปป. ลาว ค่อนข้างมี
ถือหุน้ โดยคนต่างชาติ การน�าเงินไปลงทุน ซึง่ นัก อุปสรรคเรื่องของกระบวนการและระยะเวลา
ธุรกิจต่างชาติตอ้ งได้รบั การรับรองจากธนาคารแห่ง ผูป้ ระกอบการสามารถขนส่งสินค้าได้เฉลีย่ 4 ครัง้
สปป. ลาวเสียก่อน นอกจากนีก้ ารเข้าไปท�าธุรกิจยัง ต่อเดือนเท่านั้น ทั้งยังมีต้นทุนการเสียภาษีอากร
ต้องให้ความส�าคัญกับการเรียนรูว้ ฒั นธรรม ตลาด อีกพอสมควรซึง่ การมี เขตปลอดอากร ช่วยอ�านวย
การค้าการลงทุน และหากตัดสินใจจะขยายธุรกิจ ความสะดวก ลดขัน้ ตอนกระบวนการขนส่งสินค้า
แล้ว การหาพันธมิตรท้องถิน่ ทีน่ า่ เชือ่ ถือมาร่วมธุรกิจ
ก็ถอื เป็นอีกปัจจัยทีต่ อ้ งพิจารณาอย่างรอบคอบ”
ส�าหรับธนาคารกรุงเทพเปิดสาขาใน สปป. ลาวมา
แล้วกว่า 24 ปี ปัจจุบันมี 2 สาขา คือที่นครหลวง
เวียงจันทน์และปากเซ ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธุรกรรมการเงิน
ด้านการค้า การโอนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและ
เงินบาทระหว่างระหว่างธนาคารกรุงเทพที่ไทย
และสปป. ลาว สามารถท�าได้โดยตรงไม่จ�าเป็น
ต้ อ งโอนผ่ า นธนาคารตั ว กลาง ท� า ให้ ส ะดวก
รวดเร็ว และประหยัดค่าธรรมเนียม

สั ม มนา ‘AEC Investment Clinic’ โดยธนาคาร
กรุงเทพ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและ
ส่ ง เสริ ม นั ก ธุ ร กิ จ ไทยให้ ส ามารถก้ า วสู ่ ต ลาดการค้ า
การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีทิศทาง ส�าหรับ
ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถติดตามรายละเอียด
ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ หรือสอบถามที่ศูนย์
AEC Connect เบอร์โทร 0 2230-2758 และ 0 2230-1507
หรือต้องการนัดหมายเพื่อประชุมปรึกษาการท�าธุรกิจใน
ประเทศอาเซี ย นก็ ส ามารถประชุ ม ผ่านระบบวิ ดี โ อ
คอนเฟอเรนซ์ ไปยังธนาคารกรุงเทพที่มีสาขาอยู่
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นิโคล เชียง
Nicole Chiang
นักธุรกิจหญิงชาวสิงคโปร์เปิดบาร์หรู
กล้าน�าความแตกต่างสู่กัมพูชา
“นิโคล เชียง เป็นหนึ่งในนักธุรกิจ
ชาวสิงคโปร์ที่ลงทุนในประเทศที่
ต่างจากตลาดแบบดั้งเดิม อาทิ
กัมพูชา สปป. ลาว และ
คาซัคสถาน และกล้าที่จะเปิด
ธุรกิจบาร์รูปแบบใหม่ที่แตกต่าง”
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นิโคล เชียง (Nicole Chiang) นักธุรกิจหญิงชาว
สิงคโปร์ วัย 43 ปี ย้ายจากสิงคโปร์มาอยูท่ กี่ มั พูชา
ในปี 2555 เนื่องจากสามีมาลงทุนท�าธุรกิจในกรุง
พนมเปญ ก่อนหน้านี้เธอเป็นแม่บ้านที่มีชีวิตที่
สุขสบาย แต่เมือ่ เธอรูส้ กึ ว่าชีวติ ประจ�าวันเริม่ จ�าเจ
และอยากจะค้นหาความท้าทายใหม่ๆ ประกอบ
กับเล็งเห็นว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่เหมาะสมที่
จะเริ่มท�าธุรกิจ เพราะประเทศก�าลังพัฒนาและ
มีนักธุรกิจจ�านวนมากหลั่งไหลเข้ามาหาโอกาส
ทางธุรกิจ จึงตัดสินใจร่วมทุนกับหุ้นส่วนธุรกิจ
2 คน เปิดร้านอาหารกลางคืน หรือ “บาร์” เพื่อ
รองรับลูกค้า VIP ที่ต้องการจะหาสถานที่ส�าหรับ
การสังสรรค์ใจกลางกรุง “พนมเปญ”

กันด้วย จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของบาร์แห่งนี้คือ
เป็นคลับเฮ้าส์ของสังคมชนชั้นระดับสูงที่ไม่ต้อง
สมัครสมาชิก

ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ นี้ นิ โ คลมั่ น ใจว่ า ธุ ร กิ จ
จะด�าเนินไปได้ด้วยดี เนื่องจากรู้จักกลุ่มคนที่
ต้องการมาใช้บริการร้านในรูปแบบนี้อยู่แล้ว แต่
หลังจากบาร์เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ 3 เดือน เธอ
ต้องเผชิญปัญหาทีห่ ลากหลาย เช่น ความแตกต่าง
ด้านภาษา การสื่อสาร วัฒนธรรม พนักงาน
ไร้ประสบการณ์และบริการที่ต�่ากว่ามาตรฐาน
นิโคล เชียง ยกตัวอย่างปัญหาของการด�าเนิน
ธุรกิจให้ฟงั เช่นในช่วงเริม่ ต้นตกแต่งร้าน เธอบอก
ผู้รับเหมาให้เปลี่ยนหลังคาทั้งหมดเนื่องจากเก่า
ร้ า น “Bodleian” เปิ ด ให้ บ ริ ก ารเมื่ อ เดื อ น ไม่น่าดูและมีรอยรั่ว แต่ผู้รับเหมากลับมาพร้อม
พฤษภาคม ปี 2560 เป็นบาร์สา� หรับสังสรรค์ทหี่ รูหรา กับแผ่นหลังคาไม่กี่แผ่นเพราะเข้าใจว่าให้เปลี่ยน
และราคาแพง มีหอ้ งต้อนรับที่มคี วามเป็นส่วนตัว แผ่นหลังคาเฉพาะที่เป็นรอยรั่วเท่านั้น
และตกแต่งอย่างพิถีพิถัน โดยกลุ่มเป้าหมาย
มีหลากหลายกลุ่ม อาทิ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ “ครั้ ง แรกที่ คุ ณ มาที่ กั ม พู ช าจะรู ้ สึ ก แปลกใหม่
หรือใครก็ตามทีม่ องหาสถานทีส่ า� หรับพบปะผูค้ น คิดว่าเป็นประเทศที่แตกต่างและทุกสิ่งทุกอย่าง
และติดต่อกับเครือข่าย รวมถึงแบ่งปันความคิด ช่างน่าเย้ายวน แต่เมื่อถึงคราวต้องท�างานกับ

พนั ก งานและหุ ้ น ส่ ว นก็ จ ะสั ม ผั ส ได้ ถึ ง ความ ผูจ้ ดั การร้านชาวกัมพูชาเข้ามาช่วยบริหารจัดการ
แตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน”
ในส่วนงานหน้าบ้านหรือแผนกต้อนรับได้เป็น
อย่างดี ด้วยบุคลิกที่มั่นใจและมีประสบการณ์
นอกจากนี้ ร ้ า น “Bodleian” ยั ง เผชิ ญ ความ มากในการจัดการกับลูกค้าหลายระดับ “ซาเรน”
ท้าทายจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าร้านดื่มกิน ได้เข้ามาช่วยฝึกฝนพนักงานที่ไร้ประสบการณ์
แสนหรูแห่งนี้จะสามารถประสบความส�าเร็จหรือ ให้สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐาน อีกทั้งยัง
ไม่ในประเทศที่ยังมีคนยากจนอยู่มาก แต่นิโคล มีความรู้เกี่ยวกับไวน์เป็นอย่างดีและมีฝีมือใน
เชียง เชื่อมั่นว่าทุกวันนี้นักธุรกิจกัมพูชาไม่น้อย การท�าค็อกเทลด้วย ซึ่ง “ซาเรน” บอกว่านิโคล
กระตื อ รื อ ร้ น จะพบปะและติ ด ต่ อ กั บ นั ก ธุ ร กิ จ มีความเข้าอกเข้าใจพนักงานดีและให้โอกาสเขา
ท้องถิ่น รวมถึงนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาส ในการเรียนรู้สิ่งใหม่รวมถึงพัฒนาตัวเอง เขาจึง
ทางธุรกิจ ซึง่ เธอมีเป้าหมายท�าธุรกิจทีเ่ น้นคุณภาพ ต้องการที่จะตอบแทนนิโคลด้วยการท�าให้ร้าน
มากกว่าจ�านวนของลูกค้า
“Bodleian” เป็นบาร์ที่ดีที่สุดในกัมพูชา พร้อม
เชื่ อ มั่ น ว่ า ร้ า นแห่ ง นี้ จ ะเป็ น เสมื อ นบั น ไดที่ จ ะ
การเผชิ ญ ความแตกต่ า งที่ ห ลากหลายท� า ให้ น�าพาเขาไปถึงความฝันอันสูงสุด นั่นคือการมี
นิโคล เชียง ได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจและเคารพการ ร้านอาหารเป็นของตัวเอง
ท�างานและวิธีคิดของคนท้องถิ่นมากขึ้น รวมทั้ง
ไม่ยดึ ติดกับมาตรฐานการติดตัง้ กระบวนการและ วิสัยทัศน์การท�าธุรกิจของนิโคล เชียง นักธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของสิงคโปร์ และแม้จะ สาวชาวสิงคโปร์คนนี้ สอดคล้องกับค�าแถลงของ
เผชิญกับความยากล�าบากในการท�างานกับคน ประธานาธิบดี “โทนี่ ตัน เค็ง ยัม” ของสิงคโปร์
ท้องถิ่น แต่อีกด้านหนึ่งนิโคลกลับได้รับการช่วย ที่มาเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีที่
เหลือจากคนท้องถิ่นอย่างเต็มที่จาก “ซาเรน” ผ่านมา โดยเขากระตุ้นให้นักธุรกิจชาวสิงคโปร์

เข้าไปลงทุนในกัมพูชาเสียแต่เนิ่นๆ เนื่องจาก
เป็นตลาดที่ก�าลังพัฒนาและมีอัตราการเติบโต
อย่างรวดเร็วปีละราวร้อยละ 7 ขณะทีส่ า� นักส่งเสริม
การค้าต่างประเทศของสิงคโปร์คาดการณ์แนวโน้ม
อุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยวของกัมพูชาจะ
เติบโตมากกว่าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
การผลิต เนื่องจากการสร้างสนามบินนานาชาติ
แห่งใหม่ในเมืองเสียมราฐ ซึ่งนับเป็นโอกาสของ
บริษัทต่างชาติรวมถึงสิงคโปร์ด้วย และข้อมูลยัง
สอดคล้องกับรายงานของ CBRA Cambodia
บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชา
ที่ระบุว่าตลอด 10 ปีที่ผ่านมาว่าการลงทุนจาก
ต่ า งชาติ ใ นกั ม พู ช าเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 800 มี
แบรนด์ตา่ งชาติชนั้ น�าต่างๆ มาตัง้ สาขามากมาย
ในกรุงพนมเปญ โดยในปี 2558 มีเงินลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (FDI) เข้ามาในประเทศสูงที่สุด
มูลค่าถึง 1,802.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยลงทุน
ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มากทีส่ ดุ ส�าหรับ
ปี 2560 นี้ คาดว่ากัมพูชาจะยังมีเงินลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศเข้ามาสูงอย่างต่อเนื่อง แต่จะ
หันเหไปทางอุตสาหกรรมอื่นแทน อาทิ ด้าน
บันเทิง ด้านการท่องเทีย่ ว โรงแรมและการค้าปลีก
ส่วนด้านอสังหาริมทรัพย์คาดว่านักลงทุนจะมุ่ง
เข้าไปลงทุนที่เมืองสีหนุวิลล์มากขึ้น
ความกล้าที่จะน�าเสนอธุรกิจที่แตกต่างในตลาด
ของกัมพูชาเป็นสิ่งที่น่าสนใจ แต่สิ่งที่นักธุรกิจ
ต่างชาติตอ้ งให้ความส�าคัญไม่แพ้กนั คือการเรียนรู้
วัฒนธรรมของกัมพูชาให้เข้าใจอย่างแท้จริงและ
พิจารณาหาหุน้ ส่วนทางธุรกิจท้องถิน่ ทีใ่ ช่ สิง่ เหล่านี้
จะเป็นกุญแจที่น�าพาธุรกิจไปสู่ความส�าเร็จได้
เรียบเรียงจาก www.channelnewsasia.com
ภาพประกอบ : Facebook/The Bodleian
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เรียบเรียงจาก The ASEAN Digital Revolution โดย ATKearney

อาเซียนมีศักยภาพที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดด มุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างแท้จริงในปี 2568 เมื่อถึงเวลานั้น สิงคโปร์ มาเลเซียและไทย จะติดอันดับ
ท็อป 20 ของโลกด้านการพัฒนาดิจิทัล ขณะที่ประเทศอาเซียนอื่นๆ ก็คงอยู่ใน 40 อันดับแรก แต่เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมาย กลุ่มอาเซียนต้องมีการยกระดับ
อีกมาก อาทิ การพัฒนาระบบบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน การส่งเสริมอุตสาหกรรม New Digital อาทิ อี-คอมเมิร์ซ หรือการให้
บริการทางการเงินผ่านสมาร์ตโฟน (Mobile Financial services)

กระเป๋าเงินออนไลน์ ในสังคมไร้เงินสด

ในปี 2568 อาเซียน จะเป็น Smart Cities ได้ เริ่มด้วยศักยภาพของ
การเป็นสังคมที่ไร้เงินสด (Cashless Society) การใช้จ่ายเงินที่เป็นกระดาษ
ถูกทดแทนด้วยกลไกจ่ายเงินดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และช�าระทาง
ตรงได้สะดวก ซึ่งขณะนีอ้ าเซียนหลายประเทศมีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจดิจิทัล
แล้ว เช่นการเชื่อมต่อระบบ Apple Pay หรือมี Mobile Wallets ที่ก�าลังได้
รับความนิยม
การช�าระเงินออนไลน์ผ่านทางสมาร์ตโฟนสามารถเปลี่ยนทิศทาง
การให้บริการทางการเงินและพฤติกรรมผูบ้ ริโภคไปสูส่ งั คมไร้เงินสดได้ เพราะ
มีเครือข่ายใหญ่มาก สะดวก เข้าถึงง่ายดาย มีโอเปอเรเตอร์ดแู ลแต่ละบุคคล
อยู่แล้ว ช่วยลดต้นทุนทางการเงินได้ตา�่ กว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป หรือเรียก
ว่าเป็น “personal bank in the pocket” แค่ใช้บริการผ่านบราวเซอร์หรือ
แอปพลิเคชัน อินเตอร์เน็ตจึงสามารถเป็นธนาคารได้ทันทีโดยไม่ต้องมี
สาขาใดๆ และความนิยมนี้กา� ลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อาทิ ธนาคาร Fidor Bank,
Charter Savings Bank, Atom และอื่นๆ อีกมากในสหภาพยุโรป
ย้ อ นมาดู เ อเชี ย บ้ า ง เกาหลี ใ ต้ อ ยู ่ ใ นกระบวนการเริ่ ม ต้ น ของ
internet-only bank คือไม่ต้องมีสาขา แต่ผู้คนสามารถเข้าไปเปิดบัญชี
ฝากเงิน กู้ยืมเงินได้ทางออนไลน์ บนมือถือ คอมพิวเตอร์ และแทปเล็ต ซึ่ง
ธนาคารออนไลน์เหล่านีไ้ ม่เพียงแต่มปี ระสิทธิภาพกว่า แต่ยงั ประหยัดต้นทุน
ได้ดีทีเดียว และในปี 2568 นวัตกรรม Mobile Financial services จะเพิ่ม
อัตราการท�าบัญชีของผู้บริโภคในเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนอย่างแน่นอน
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A digital revolution will transform ASEAN
by 2025

Source: A.T. Kearney analysis

พัฒนา อี-คอมเมิร์ซ ที่ตรงความต้องการผู้บริโภค

อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ลดต้นทุนทีไ่ ม่จา� เป็นต่องบประมาณและบริการประชาชน
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยมุง่ สูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั จะท�าให้ สิงคโปร์สร้าง The Government Electronic Business Centre (GeBiz)
ภูมิภาคนี้มีโมเมนตัม โดยเฉพาะ 2 ธุรกิจ คือ Mobile Financial services จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโปร่งใสและการยื่นประมูลที่เปิดกว้าง เป็นตัวอย่างที่
และอี-คอมเมิรซ์ เป็นหัวใจของเศรษฐกิจอาเซียน สร้างศักยภาพทีส่ งู ขึน้ และ ดีในการลดต้นทุน ลดภาระงบประมาณ และป้องกันปัญหาการคอร์รัปชั่น
เพิ่มก�าลังซื้อ กระตุ้นจีดีพีให้เติบโตร้อยละ 6 ต่อปีได้ จากการเพิ่มขึ้นของ
สร้าง Smart Cities ใน 35 เมืองทั่วอาเซียน
แรงงานคนรุ่นใหม่ คนชั้นกลาง และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่แพร่หลาย
การเปลี่ยนผ่านทั้งหมดมาถึงจุดที่อาเซียนจะเป็น Smart Cities
ปัจจุบนั ผูเ้ ล่นระดับโลกอย่าง Ebay Groupon และ Rocket Internet
เข้าถึงตลาดค้าปลีกอาเซียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ขณะที่นวัตกรรมด้าน ได้ในปี 2568 หนึ่งในปัจจัยที่ส�าคัญคือประชากรในอาเซียน 34.5 ล้านคน
อี-คอมเมิร์ซของผู้ให้บริการระดับท้องถิ่น ก็เข้าถึงตลาดอาเซียนได้ดีมี ต้องการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาสู่เมืองใหญ่ ท�าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
4 บริษัท อาทิ บริษัท VNG ในเวียดนาม, Lazada ในประเทศไทย, Garena ชุมชนประมาณร้อยละ 25 การไหลทะลักท�าให้พนื้ ทีแ่ น่นขนัด เพิม่ ปัญหาจราจร
และใช้พลังงานสิ้นเปลืองอีกมหาศาล นับเป็นความท้าทายของผู้น�าอาเซียน
ในสิงคโปร์ และ Grab Taxi ในมาเลเซีย เป็นต้น
ที่ต้องเผชิญหน้ากับการแก้ปัญหาเหล่านี้ โดย Smart Cities เป็นค�าตอบไป
สู่การช่วยให้เมืองมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น หรือลดความแออัดของพื้นที่ลงด้วย
Smart Factory อุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0
การพัฒนาสูเ่ ศรษฐกิจและสังคมยุคดิจทิ ลั ไม่จา� กัดเฉพาะแค่ในธุรกิจ เทคโนโลยีทนั สมัย ดังเช่นประเทศจีนจัดสรรงบประมาณ 3 แสนล้านดอลลาร์
ที่เกี่ยวข้องกับไอที แต่อุตสาหกรรมดั้งเดิมก็สามารถเพิ่มศักยภาพได้ ทั้งใน สหรัฐ ในการเนรมิต 600 เมืองให้น่าอยู่ หรืออินเดียเพิ่มวางแผนสร้าง Smart
ส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การพัฒนารีโมทวัดระดับสุขภาพของแต่ละ Cities 100 แห่งทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากสิงคโปร์
เมืองใหญ่ของอาเซียน ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น Smart Cities
บุคคล การนัดหมายลูกค้าผ่านออนไลน์ แม้แต่การเพิ่มผลิตภาพภายใน
องค์กรก็เช่นกัน ไอทีลดต้นทุนแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตและวิศวกรรม มีจ�านวน 35 แห่ง ในช่วงปี 2568 เมืองเหล่านี้ล้วนถูกท้าทายด้วยการเพิ่มขึ้น
ช่วยให้อาเซียนเชือ่ มต่อห่วงโซ่การผลิต การวิเคราะห์ขอ้ มูลจ�านวนมากน�าไป ของประชากรอย่างเร็วและแรง รัฐบาลประเทศอาเซียนควรสนับสนุนนโยบาย
การพัฒนา เช่น ให้สทิ ธิพเิ ศษทางภาษีสา� หรับผูใ้ ห้บริการและเจ้าของเครือข่าย
สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น
ในทศวรรษหน้า อุตสาหกรรม 4.0 จะเคลื่อนเข้าสู่อาเซียน ทั้งใน ดิจทิ ลั หรือสมาร์ตโฟน เพือ่ เกือ้ หนุนและเป็นทางเลือกทีด่ สี า� หรับการเชือ่ มต่อ
เรื่องของเครือข่ายในการผลิต ระบบโลจิสติกส์ ตลาด และอื่นๆ เราจะเห็น เทคโนโลยีกับธุรกิจหรือวิถีชีวิตผู้คน บนมาตรฐานที่เป็นระบบ
เครือ่ งจักรทีฉ่ ลาดล�า้ และ Smart Factory เหมือนเป็นการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
ครั้งที่สาม นั่นย่อมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนได้ดี มุ่งสู่ ‘พลเมืองดิจิทัล’ ในทศวรรษหน้า
อย่างไรก็ตาม แม้อาเซียนจะมีประชากรเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังมีผู้
ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ
เข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัลจริงๆ น้อยกว่าร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับพลเมืองโลก
อานิสงค์ที่ดีจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีครั้งนี้
ออนไลน์จากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะในกลุ่มค้าปลีกก็ยังเทียบไม่ได้กับ
บริการสาธารณะที่เชื่อมต่อเร็วและมีประสิทธิภาพ ประเทศจีนด้วยซ�า้
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่อาเซียนจะเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลให้เทคโนโลยี
สหภาพยุโรปคือตัวอย่างที่ดีของความพยายามพัฒนาการเชื่อมต่อ
บริการสาธารณะเข้าด้วยกันด้วยระบบดิจิทัล และคณะกรรมาธิการยุโรป และบริการใหม่ๆ กลมกลืนไปกับเมือง อาชีพ และชีวิตส่วนตัว กลายเป็น
ก็มีนโยบายที่สนับสนุน เช่นเรื่องของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการแสดง พลเมืองในสังคมดิจทิ ลั (Digital Native) สามารถเข้าสูโ่ ลกออนไลน์ได้สะดวก
อัตลักษณ์ส่วนบุคคลออนไลน์ เพื่อทลายก�าแพงที่ขวางกั้นประชาชนกับการ แต่ทั้งหมดนี้อาเซียนจ�าเป็นต้องพัฒนาทักษะทางด้านไอทีอย่างเร่งด่วน
เข้าถึงบริการสาธารณะทัง้ หลายอย่างความปลอดภัย และมีปฏิสมั พันธ์ควบคู่ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละยกระดับความคิดทีเ่ ท่าทันแก่ประชาชน พร้อมพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารทัว่ ถึง รวมทัง้ ท�าให้บริการสาธารณะภายในประเทศ และ
กันไปทั้งภาคธุรกิจ พลเมือง และองค์กรภาครัฐ
เมื่ อ กล่ า วถึ งภูมิภาคอาเซียน พบว่าตั้งแต่ปี 2533 ผู้น�าเคยมี ข้ามพรมแดนได้เชื่อมต่อกันด้วยระบบดิจิทัลของอาเซียน
นี่ คื อ ความเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะมาถึ ง ในทศวรรษข้ า งหน้ า ...
ด�าริขับเคลื่อนในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความทันสมัยให้
บริการสาธารณะเช่นกัน ยกตัวอย่าง มาเลเซีย มีนโยบายพัฒนาเป็นรัฐบาล ใกล้แค่เอื้อม
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เมนูอาหารยอดฮิต
ประเทศอาเซียน

1 ใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของสังคมวัฒนธรรม วันนี้เราจึงต้อง
เรียนรู้และสัมผัสถึงอาหารประจ�าถิ่น ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทั้ง 10 ประเทศ เพราะไม่ใช่แค่
ลิ้มรสแต่ยังท�าให้เข้าใจวิถีชีวิตที่แตกต่างของประชาชนซึ่งก�าลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว

ไทย

ต้มย�ากุ้ง
(Tom Yum Goong)

กลิ่ น หอมของสมุ น ไพรและกุ ้ ง ตั ว ใหญ่ ๆ
นอกจากจะท�าให้รู้สึกสดชื่นแล้ว ยังช่วย
กระตุ้นการเจริญอาหารได้เป็นอย่างดี เมนู
นี้ต่างชาติบอกว่าติดอกติดใจในความสไปซี่

กัมพูชา

บรูไน

อาม็อก (Amok)

อัมบูยัต
(Ambuyat)

เป็นอาหารคาวยอดนิยม มีลักษณะคล้ายห่อหมก
ของไทย โดยน�าเนือ้ ปลาสดๆ ลวกพริกเครือ่ งแกง
และกะทิ ท�าให้สุกโดยการน�าไปนึ่ง กัมพูชาถือ
เป็นประเทศที่มีแหล่งน�้าอุดมสมบูรณ์ ท�าให้ปลา
เป็นอาหารที่หารับประทานได้ง่าย

เมียนมา

เป็นอาหารยอดนิยมมีลักษณะเด่นอยู่ที่
ตัวแป้งจะเหนียวข้นคล้ายข้าวต้ม หรือ
โจ๊ก โดยมีแป้งสาคูเป็นส่วนผสมหลัก
ความอร่อยจะอยูท่ กี่ ารจิม้ กับซอสผลไม้ท่ี
มีรสเปรีย้ ว นอกจากนีย้ งั มีเครือ่ งเคียงอีก
2-3 ชนิด เช่น ผักสด เนื้อห่อใบตองย่าง

หล่าเพ็ด
(Lahpet)

เป็นการน�าใบชาหมักมาทานกับเครื่องเคียง เช่น
กระเทียมเจียว ถั่วชนิดต่างๆ งาคั่ว กุ้งแห้ง ขิง
มะพร้าวคั่ว เรียกได้ว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับ
เมี่ยงค�าของไทย ซึ่งหล่าเพ็ดนี้จะเป็นเมนูอาหาร
ที่ขาดไม่ได้ในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลส�าคัญๆ
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ฟิลิปปินส์
อโดโบ้
(Adobo)

ท�าจากเนือ้ หมูหรือเนือ้ ไก่ ทีผ่ า่ นการหมักและปรุงรส โดยจะใส่นา�้ ส้มสายชู ซีอวิ๊ ขาว
กระเทียมสับ ใบกระวาน พริกไทยด�า น�าไปท�าให้สุกโดยอบในเตาอบหรือทอด
แล้วน�ามารับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ ปัจจุบันอโดโบ้กลายเป็นอาหารยอดนิยม
รับประทานกันได้ทุกที่ทุกเวลา

สิงคโปร์
ลักซา
(Laksa)

อาหารขึ้นชื่อของสิงคโปร์ ลักษณะคล้าย
ก๋วยเตี๋ยวต้มย�าใส่กะทิท�าให้รสชาติเข้มข้น
คล้ายคลึงกับข้าวซอยของไทย มีส่วนผสม
ของ กุง้ แห้ง พริก กุง้ ต้ม และหอยแครง ลักซา
มีทั้งแบบที่ใส่กะทิและไม่ใส่กะทิ ทว่าแบบ
ที่ใส่กะทิจะเป็นที่นิยมมากกว่า

มาเลเซีย

นาซิ เลอมัก
(Nasi Lemak)

อาหารยอดนิยมเป็นข้าวหุงกับกะทิ และ
ใบเตย ทานพร้อมเครือ่ งเคียง 4 อย่าง ได้แก่
ปลากะตักทอดกรอบ แตงกวาหัน่ ไข่ตม้ สุก
และถัว่ อบ ซึง่ นาซิ เลอมักแบบดัง้ เดิมจะห่อ
ด้วยใบตองและมักทานเป็นอาหารเช้า แต่ปัจจุบันกลายเป็นอาหารทานได้ทุกมื้อ แพร่หลายในประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์และภาคใต้ของไทยด้วย

สปป. ลาว

สลัดหลวงพระบาง
(Luang Prabang Salad)
มี ร สชาติ ก ลางๆ ท� า ให้ รั บ ประทานได้ ทั้ ง ชาว
ตะวันออกและตะวันตก ส่วนวิธีปรุงรสคือราดด้วย
น�้าสลัดชนิดใส คลุกส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและถั่วลิสงคั่ว

เวียดนาม

อินโดนีเซีย
กาโด กาโด
(Gado Gado)

ประกอบไปด้วยผักและธัญพืชหลากหลายชนิด ทั้งแครอท มันฝรั่ง
กะหล�่าปลี ถั่วงอก ถั่วเขียว นอกจากนี้ยังมีเต้าหู้และไข่ต้มสุกด้วย
จะน�ามารับประทานกับซอสถั่วที่คล้ายกับซอสสะเต๊ะ

เปาะเปี๊ยะเวียดนาม
(Vietnamese Spring
Rolls)
เป็นหนึ่งในอาหารพื้นเมืองที่โด่ง
ดังที่สุด น�าแผ่นแป้งซึ่งท�าจาก
ข้าวจ้าวมาห่อไส้ ซึ่งอาจจะเป็น
ไก่ หมู กุ้ง หรือหมูยอ รวมกับ
ผักสมุนไพรอีกหลายชนิด เช่น
สะระแหน่ ผักกาดหอม และน�า
มารับประทานคู่กับน�้าจิ้มหวาน

เรียบเรียงจาก http://aec-business.blogspot.com/2013/07/aec_8964.html
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BBL CONNECT
Trade Expert Forum 2017
“ถอดบทเรียนต้องรู้ ข้อผิดพลาด
เรื่องน�าเข้าส่งออก”

(12 ก.ค. 60) ธนาคารกรุงเทพ โดยศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและน�าเข้า จัดงานสัมมนา
Trade Expert Forum 2017 ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนต้องรู้ ข้อผิดพลาดเรื่องน�าเข้าส่งออก” เมื่อ
วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ ส�านักงานใหญ่ สีลม ซึ่ง
งานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ใน 3 หัวข้อหลัก
ประกอบไปด้วย ข้อควรระวังที่ต้องรู้ส�าหรับผู้ประกอบการส่งออก โดยคุณยรรยง ตั้งจิตต์กุล
นายกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ถอดบทเรียนข้อผิดพลาดส�าหรับผู้ประกอบการน�าเข้า โดยคุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด และลดข้อผิดพลาดธุรกรรมการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศกับธนาคารกรุงเทพ โดย
คุณทิพพา เพิ่มลาภ VP ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและน�าเข้า ธนาคารกรุงเทพ

“จับคู่ธุรกิจ” อุตสาหกรรม
เครื่องท�าความเย็น ไทย-เมียนมา

(4 ส.ค. 60) ธนาคารกรุงเทพร่วมกับสมาคมเครื่องท�าความเย็นจัดกิจกรรม “จับคู่ธุรกิจ”
เพื่อขยายฐานธุรกิจด้านเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็นในประเทศเมียนมา ซึ่ง
ประสบความส�าเร็จอย่างดี โดยบริษัทไทยบางรายสามารถเจรจาธุรกิจกับบริษัทเมียนมาใน
การเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าตู้แช่เย็น การจับคู่ธุรกิจนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (TBAM) ในการจัดบรรยายหัวข้อทีน่ า่ สนใจ อาทิ ระบบโลจิสติกส์
และขนส่ง กฎหมายและภาษี นอกจากนีค้ ณะนักธุรกิจไทยยังมีโอกาสเข้าพบ นายจักร บุญ-หลง
เอกอัครราชทูตไทย ประจ�ากรุงย่างกุง้ ณ สถานเอกอัครราชทูต ทัง้ นีศ้ นู ย์ขอ้ มูลธุรกิจไทยในเมียนมา กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานการคาดการณ์วา่ มูลค่าของตลาดอาหาร
แปรรูปและอาหารแช่แข็งระหว่างปี 2557 – 2561 จะเติบโตร้อยละ 15 ต่อปี นับเป็นโอกาสของธุรกิจเครือ่ งท�าความเย็นของไทยทีจ่ ะเข้าไปขยายตลาดและหาพันธมิตรคูค่ า้

ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เยี่ยมธนาคารกรุงเทพ
สาขาในประเทศญี่ปุ่น

(22 ส.ค. 60) นายทวี พวงเกตุแก้ว เจ้าหน้าทีบ่ ริหารระดับ Senior Vice President ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
สาขาในประเทศญี่ปุ่น และผู้จัดการสาขาโตเกียว นายวรท สามโกเศศ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ
Vice President และผู้จัดการสาขาโอซาก้า และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหาร
ระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) พร้อม
นางสาวณัฐิยา สุจินดา อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ กรุงโตเกียว ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและคณะสื่อมวลชน
ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) เข้าเยี่ยมชมกิจการธนาคารกรุงเทพ สาขาโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับฟังบรรยายสรุป
ถึงภาพรวมเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น โดยนายทวีระบุว่ากลุ่มนักลงทุนไทยที่เข้าไปลงทุนญี่ปุ่นในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและโรงแรม

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศความส�าเร็จ
โครงการบ่มเพาะสตาร์ตอัพ

(27 ก.ย. 60) Bangkok Bank InnoHub ซึง่ เป็นโครงการบ่มเพาะสตาร์ตอัพกลุม่ ฟินเทคระดับโลก
โครงการแรกในประเทศไทย จัด Demo Day ให้สตาร์ตอัพทั้ง 8 ทีม แสดงศักยภาพน�าเสนอ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่อนักลงทุนไทยและจากต่างประเทศ โดยธนาคารได้เลือกสตาร์ตอัพ
5 ทีม จาก 8 ทีม ได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมร่วมกับธนาคาร
เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของสตาร์ตอัพภายใต้บริบทของภาค
ธุรกิจการเงินในประเทศไทย ซึ่งความส�าเร็จจากโครงการนี้จะเป็นก้าวส�าคัญของธนาคารที่มุ่งมั่นสนับสนุนสตาร์ตอัพกลุ่มฟินเทคเพื่อขับเคลื่อนภาคบริการทางการเงิน
และเศรษฐกิจ รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศ หรือ Ecosystem เพื่อปูทางให้บริษัทฟินเทคในประเทศไทยสามารถขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคและตลาดโลก รวมทั้งสนับสนุน
ให้บริษัทฟินเทคระดับโลกเข้ามาสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
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สปป. ลาว แม้จะเป็นประเทศเล็กๆ มีประชากรประมาณ 8 ล้านคน แต่ก็มีอัตราเติบโต
ต่อเนืื่องเฉลี่ยร้อยละ 7-8 ต่อปี เนื่องจากนโยบายการพัฒนาประเทศ และทรัพยากร
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

“Patuxay Victory Monument”
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One of Vientiane’s most noticeable landmarks, Laos

AEC Connect

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