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“ธนาคารกรุงเทพฯ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซี”

ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ 

บรรณาธิการบริหาร

อาเซียน” ก�าลังเป็นกลุ่มประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก จากรายงานของ ASEAN Business Outlook Survey ระบุว่าอาเซียนจะเป็นตลาดที่ส�าคัญของโลกในอีก  
2 ปีข้างหน้านี้ ด้วยปัจจัยหลักๆ 3 ด้าน คือ 1) การเติบโตของเศรษฐกิจที่รวดเร็ว 2) จ�านวนชนชั้นกลางที่มากขึ้น และ 3) การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละประเทศ
อาเซียน หากได้เดินทางไปยังประเทศอาเซียนในขณะนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) จะเห็นว่าการพัฒนาในประเทศ 
เหล่านี้รวดเร็วมาก และแน่นอนว่าสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นกับอาเซียนนี้ ย่อมเป็นโอกาสทางธุรกิจทั้งในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภค รวมไปถึงการลงทุนขนาดใหญ่

ทั้งนี้แม้ว่าอาเซียนจะเป็นขุมทองในด้านการค้าการลงทุน แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นข้อด้อยของนักธุรกิจของไทยคือการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน และจริงๆ แล้วที่
ส�าคัญอย่างย่ิงก็คือการลงไปส�ารวจพ้ืนท่ีอย่างละเอียด ใช้เวลากับประเทศนั้นๆ เพ่ือให้คุ้นเคยกับพฤติกรรมการบริโภคและวิธีคิดของลูกค้าท่ีเราต้องการเข้าไปท�าตลาด 
ซึ่งถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

“การขยายตลาดไปยังภูมิภาคอาเซียน แม้จะไม่ได้ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะประสบความส�าเร็จ หัวใจส�าคัญคือต้องเข้าใจตลาด”

Editor’sTalk
คยุกบับรรณาธิการ
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Shaping the Future of the ASEAN

10 ประเทศอาเซยีนก้าวสูปี่แรกของการรวมกลุม่ประชาคม โดยประกอบด้วย 3 ด้านหลกั 
คอื เศรษฐกจิ การเมอืง และ สงัคม แต่การหลอมรวมจนไปถงึการบรูณาการทางเศรษฐกจิ
อย่างสมบูรณ์ (Total Economic Integration) คงต้องใช้เวลาในการเดินทางไปสู ่
เป้าหมาย โดยทั้ง 10 ประเทศได้เห็นชอบแผนการพัฒนาอาเซียนใน 10 ปีนับจากน้ี 
หรือที่เรียกว่า AEC Blueprint 2025 ซึ่งจะท�าให้ทุกประเทศทวีความร่วมมืออย่าง
เข้มข้นในทุกๆ ด้าน ได้แก่การขจัดอุปสรรคทางการค้าให้หมดไป สร้างความเชื่อมโยง
ครอบคลุมภูมิภาค

แต่การพัฒนาในอีก 10 ปีข้างหน้า อาเซียนจะต้องไปในทิศทางใด น�ามาสู่แนวคิดใน
การสัมมนาใหญ่ประจ�าปีของธนาคารกรุงเทพ ภายใต้หัวข้อ “AEC 2025 : Shaping 
the Future of ASEAN” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นน�าของไทยและภูมิภาค
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ด้านที่สอง คือ การสร้าง Supply Chain ในระดับภูมิภาค โดยอาศัยทรัพยากรและ
แรงงานจากประเทศในกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม 
ผนวกกับเทคโนโลยีการผลิตและการขนส่งในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ บรูไน และไทย ที่มีความก้าวหน้ากว่า เพื่อสร้างฐานการผลิตในภูมิภาคที่
สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 

ด้านที่สาม คือ การคว้าโอกาสในการท�าธุรกิจจากการขยายตัวของสังคมเมือง 
หรือ Urbanization ที่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางในอาเซียนเพ่ิมขึ้นอย่าง

รวดเร็ว พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการเปลี่ยนไป และใช้เทคโนโลยีในชีวิต
ประจ�าวันมากขึ้น เช่น การใช้ smart phone ท�าธุรกรรมทางการเงิน และการใช้ช่อง
ทาง e-commerce สั่งซื้อสินค้า

คณุชาตศิริ ิโสภณพนชิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรงุเทพ แสดงวสิยัทศัน์ 
ต่ออนาคตอาเซียนว่าจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐและภาคธุรกิจต้องก�าหนดอนาคตและ
ทิศทางการพฒันาของประเทศ โดยในขณะนีอ้าเซยีนมบีทบาทส�าคญัมากขึน้เรือ่ยๆ และ
จะยกระดับขึน้สู่สนามการค้าท่ีทรงพลังมากทีส่ดุในโลก ซึง่ศกัยภาพของอาเซยีนมคีวาม
โดดเด่นกว่าที่ผ่านมา น�ามาซึ่งโอกาสการค้า การลงทุนในภูมิภาค อย่างน้อยใน 3 ด้าน
 
ด้านแรก คือ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค ทั้งด้านการคมนาคม พลังงาน น�้า 
และเครอืข่ายโทรคมนาคม ซึง่ทางบรษัิท McKinsey คาดว่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินลงทนุ
ประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอีกสิบห้าปีข้างหน้า

ทั้งนี้การจะพัฒนา AEC อย่างเต็มศักยภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อให้อาเซียนบรรลุ
เป้าหมายในการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน มีเศรษฐกิจที่เท่าเทียม และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกได้นั้น รัฐบาล
ของประเทศสมาชิกอาจแบ่งการพิจารณาเชิงนโยบายใน 3 ระดับดังนี้ 

ระดบัประเทศ คอืการก�าหนดและวางบทบาท หรอื Position เพือ่ผลกัดนั
ประเทศให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเป็นส่วนหนึ่งของ AEC 

ระดับภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือเพิ่มขึ้น เช่น การป้องกันก�าแพงทางการค้าที่
ไม่ใช่ภาษี (non-tariff barriers) การเคลื่อนย้ายก�าลังแรงงานและเงินทุนอย่างเสรี 
ตลอดจนความร่วมมือเรื่องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

AEC 2025:
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ระหว่างภมูภิาค สรา้งความร่วมมอืกับภมูภิาคอืน่ๆ เพือ่เพิ่มอ�านาจต่อรอง
ในสนามการค้าโลก 

ขณะท่ี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ การประชุม
สหประชาชาตว่ิาด้วยการค้าและการพฒันา (UNCTAD) และ
อดตีผูอ้�านวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO) ให้เกยีรติ
กล่าวปาฐกถาพเิศษในหวัข้อ “ประเทศไทยกบัทศวรรษ
ใหม่แห่งการพลกิโฉมเศรษฐกจิ ภายใต้ความร่วมมอื 
AEC” พร้อมกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อความอยู่ดีกินดี
ของพสกนกิรชาวไทย สรุปเป็นหลักใหญ่ได้ 3 ประการคอื การสร้าง
ความสมดุล (Balance) ความมั่นคง (Resilient) และความยั่งยืน 
(Sustainability) ซึ่งทั้งหมดนี้คือปรัญญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.ศุภชัย กล่าวว่าการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อปลายปี 2015 
คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางระยะไกลของการรวมตัวกัน และการจะพลิกโฉม
เศรษฐกจิในภมูภิาคก็ได้ก�าหนดกรอบไว้อยูใ่นแผนแม่บท AEC Blueprint 2025 
ซึ่งมีหลักส�าคัญๆ 4 ด้าน 

1. Single Market and Production Base ตลาดและฐานการผลติ
เดียว

2. Competitive Economy Region สร้างภมิูภาคให้มคีวาม
สามารถในการแข่งขัน

3. Equitable Economic Development การพัฒนา
ประเทศสมาชิกให้ไปด้วยกัน

4. Fully Integrated into Global Economy อาเซียน
ต้องเป็นภูมิภาคที่มีบทบาทน�าในเวทีโลก

 

ในเรื่องต่อมาคือบทบาทของส�านักเลขาธิการอาเซียน หรือ ASEAN  
Secretariat ทีจ่ะต้องแบกรบัภาระมากขึน้ในการส่งเสรมิให้ประชาคมมี
ความแขง็แกร่ง และจะต้องให้ความส�าคญักับการวจิยัประเมนิข้อดข้ีอ
เสยีต่างๆ จากการรวมกลุม่ นอกจากนีส้ิง่ส�าคญัอกีสิง่คอือาเซยีนจะ
ต้องปฏิบัติตามกรอบกติกาต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาอย่างเคร่งครัด 
และในข้อสดุท้ายทีอ่าจบัน่ทอนเป้าหมายการก้าวสูเ่สรด้ีาน
การค้าการลงทุน คือ Non-Tariff Barriers ในขณะที่
เป้าหมายของอาเซยีนคอืพยายามขจดั Tariff Barriers 
หรือก�าแพงภาษีการค้า แต่ประเทศสมาชิกกลับสร้าง
มาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษขีึน้มาเป็นอปุสรรคทางการค้าใหม่ขึน้มา

อดีตผูอ้�านวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก กล่าวสรปุถงึกระบวนการ
ท่ีจะพลิกโฉมประชาคมอาเซียนได้น้ัน มีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ ซึ่ง
รัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องค�านึงและต้องให้ความส�าคัญ

แต่สิง่ทีย่งัน่าห่วงทีอ่าจกระทบต่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ได้อย่างแท้จริง ในเรื่องแรกนั้นคือสิ่งที่อาเซียนยังขาดอยู่

คือ Awareness การตระหนักถึงความเป็นอาเซียน และ  
Togetherness คือการอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่

หล่อหลอมให้อาเซียนมีความเป็น Community หรือ
ความเป็นชุมชนอย่างแท้จริง และยังมคีวามส�าคญัทีจ่ะ

ส่งเสรมิ ASEAN Centrality หรอืการให้อาเซียนนัน้เป็น
ศนูย์กลาง โดยเฉพาะการเจรจากรอบการค้าต่างๆ ทีเ่กิดข้ึน

ในภูมิภาคจะต้องมีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งในเรื่องนี้นับเป็น
เป้าหมายส�าคัญเสมอมาของอาเซียน 

4. Global Integration การบรูณาการเข้ากบัโลก ประเทศสมาชิก
ไม่ควรทีจ่ะแข่งขนักนัเอง หรอืไม่แบ่งกรอบการเจรจาการค้า
ออกเป็นหลายกรอบ โดยความร่วมมอืระหว่างกันจะช่วย
สร้างอ�านาจทางเศรษฐกจิ “Power of Economies” 
ให้กับภูมิภาคอาเซียน

5. Currency Regime ควรมีข้อตกลง หรือ Code of 
Conduct ป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าเงินมากเกินไป 
ปัจจบุนัจะเหน็การแข่งขนักนัลดค่าเงนิ ลดอตัราดอกเบีย้ หรือมี 
นโยบายดอกเบี้ยติดลบ ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจโลก

1. Digitization ในปัจจุบันนั้นไม่สามารถเลี่ยงดิจิทัลได้ ซึ่งแม้จะมีข้อดี
อยู่มาก แต่ต้องพึงระวังในเรื่อง ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และ
เทคโนโลยีในอาเซียนที่ยังไม่ทัดเทียมกัน และหากไม่มีการรองรับที่ดี

อาจกลายเป็นความเสี่ยงได้เช่นเดียวกัน

2. Connectivity รัฐบาลประเทศอาเซียนควรมีนโยบาย
ก�าหนดส่งเสรมิความเชือ่มโยงของภมูภิาค ซึง่จะช่วยเอือ้
ต่อการเคลือ่นไหวของสนิค้า เงนิทนุ และแรงงาน ดงัเช่น

วิสัยทัศน์ของอาเซียน

3. Productivity การสร้างผลผลติให้มปีระสทิธภิาพ จะ
ต้องเน้นการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการศึกษา นอกจาก

นี้ยังต้องสนับสนุนประเทศ CLMV เพราะการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศเหล่าน้ี ที่จะเชื่อมโยงต่อไปยังจีน จะเป็นประโยชน์กับ
ประเทศไทย 

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ศจ.ดร.ออง ทุน เทต
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คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.  

ทิศทางพลงังานในอนาคตมุง่สูพ่ลงังานทดแทน หรือ Go Green, Go Electric มากขึน้ แต่ใน
อีก 10 ปีข้างหน้าภูมิภาคอาเซียนจะยังพึ่งพิงการน�าเข้าพลังงานเป็นหลัก (Net Importer) 

ทั้งน�้ามัน ก๊าซ และถ่านหิน จึงจ�าเป็นที่จะต้องลงทุนในด้านพลังงาน และอาจมีการ
ก�าหนดราคาหรือภาษี เพื่อให้ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้อาเซียน
ยงัสามารถเป็นศนูย์กลางการขนส่งน�า้มันและก๊าซจากตะวันออกกลางไปยงัเอเชียได้ ซึง่

จะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคอย่างยิ่ง

วิสัยทัศน์ 

ก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งอาเซียน

คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บมจ.บีเจซี

การท�าธรุกจิ Trading ในอนาคตต้องครบวงจรตัง้แตต้่นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�้า และ
ต้องใกล้ผู้บริโภคให้มากข้ึน ทัง้ยังต้องปรบัตวัให้ทนั ซึง่พฤติกรรมผู้บรโิภคชาวอาเซยีน 
โดยเฉพาะในเวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว ขณะนี้เริ่มมองหาความสะดวกสบาย บริโภค

สนิค้าทีม่คีณุภาพมากยิง่ขึน้เนือ่งจากรายได้ทีส่งูขึน้ และทีส่�าคัญในท่ามกลางกระแสธรุกจิ 
E-Commerce การจะยนืหยดัธรุกจิ Trading ได้นั้น เลีย่งไม่ได้ทีจ่ะกระโดดลงไปเป็นผูเ้ล่น

ในธุรกิจนี้เสียเอง

คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น 

ภูมิภาคเอเชียมีความส�าคัญต่อการค้าโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน ซึ่งทุ่มเงินเข้าไป
ยังนโยบาย One Belt, One Road และธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่ง
เอเชีย หรือ AIIB ดังนั้นจีนคืออนาคตของภูมิภาคอาเซียน ขณะท่ีเมื่อมองลงมายัง
อาเซียน โดยเฉพาะ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) นับว่ามีความได้
เปรียบด้านการค้าการลงทุน เน่ืองจากรายได้ประชากรที่ต�่าและเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง 
แต่ทั้งนี้ไทยก็ยังเป็นผู้น�าแห่งภูมิภาคในหลายด้าน

ในเวทีสัมมนาคร้ังนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน
ระดับภูมิภาคมาร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อการก้าวสู่เป้าหมาย
ต่อไปของภูมิภาคอาเซียน โดยต่างเห็นว่าสิ่งส�าคัญของการรวมกลุ่ม
อาเซยีน คอืจะต้องมองถงึความเป็นหน่ึงเดียวในแง่ของประชาคม 
หรือ Community 

คุณโทมัส เลมบอง ประธานคณะกรรมการความร่วม
มือด้านการลงทุน (BKPM) ประเทศอินโดนีเซีย และ
อดีตรัฐมนตรีการค้า กล่าวว่าอาเซียนจ�าเป็นท่ีจะต้องก้าว
เดินไปด้วยกัน อาเซียนในทศวรรษหน้าทุกคนต้องมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา ไม่กีดกันกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกจากกระบวนการ
พัฒนา ไม่สร้างช่องว่างระหว่างคนจนคนรวย การเติบโตของอาเซียน
นั้นต้องเติบโตอย่างมีคุณค่า และในท่ามกลางความเติบโตของอาเซียน
นั้นไม่สามารถหลีกเล่ียงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและดิจิทัล แต่ควร
ระมัดระวังในการใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้ 

ทางด้านคุณสแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าต่างประเทศใน
ประเทศไทย มองเช่นเดยีวกนัว่าในอกี 10 ปี ข้างหน้านัน้ การ

พฒันาด้านคมนาคมจะมคีวามเข้มข้นขึน้ ทัง้ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟท์แวร์ด้วย ซึง่อาเซยีนก�าลงัเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 
จ�าเป็นต้องเตรยีมด้านบุคคลากรท่ีมคีณุภาพไว้รองรบั และ

ต้องปรบัตัวให้เข้ากบักระแสความเปลีย่นแปลงให้ได้ ในส่วน
ของนกัลงทุนของไทยกต้็องเปิดใจกว้างรับกระแสการลงทนุจาก

ภายนอก ขณะเดียวกันต้องกล้าก้าวออกไปสู่ภูมิภาคเช่นเดียวกัน 

ขณะท่ี ศจ.ดร.ออง ทุน เทต ที่ปรึกษาสหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรม
สหภาพเมียนมา มองว่าอาเซียนในขณะนี้เน้นในเรื่องของการแข่งขันมาก
เกนิไป ควรทีจ่ะร่วมมอืกนัอย่างสร้างสรรค์ ต้องค�านงึถงึคณุค่าแห่งความ
เป็นอาเซียน (ASEAN) ให้มาก พร้อมๆ ไปกับพยายามที่จะลดความ
แตกต่างลงให้ได้มากที่สุด เพื่อให้อาเซียนก้าวสู่ประชาคมได้ตาม
เจตนารมย์ที่ตั้งไว้ 

ด้าน ดร.โรเบิร์ต ยัพ ประธานบริหารกลุ่มวายซีเอช 
ประเทศสงิคโปร์ สะท้อนภาพอนาคตอาเซยีนผ่านสายตา
ของนักธุรกิจในสิงคโปร์ ว่าขณะนีใ้ห้ความส�าคญัของการรวม
กลุ่มประชาคมอาเซียนมากขึ้น เพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนา เพียงแต่กระบวนการน้ันอาจจะไม่ได้รวดเร็วนัก 
ซ่ึงอาเซียนจะต้องสร้างความเชื่อมโยงผ่านระบบคมนาคมขนส่งทั้ง
ทางบก ทะเล อากาศ 

คณุโทมสั เลมบอง

คุณสแตนลีย์ คัง

ดร.โรเบิร์ต ยัพ 

CEO :

http://www.pttplc.com/th/about/organization/pages/executive.aspx
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จบัประเดน็เศรษฐกิจ

กรมสรรพากรเวยีดนาม เดนิหน้าปฏรูิปด้าน
ภาษีผ่านระบบออนไลน์เพื่ออ�านวยความ
สะดวกการท�าธรุกจิ โดยน�าร่องคนืภาษผ่ีาน
ระบบออนไลน์ใน 13 จงัหวดั และคาดว่าจะ
ครอบคลุมทั่วประเทศในไตรมาสแรกของ
ปี 2560 ตามนโยบายพัฒนาสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการท�าธุรกิจ และเสริมสร้างความ
สามารถในการแข่งขันระดับชาติ โดยกรม
สรรพากรเวียดนามต้ังเป้าหมายไว้ว่าร้อยละ 
95 ของบรษิทัในเวยีดนามสามารถช�าระภาษี
ผ่านช่องทางออนไลน์ในสิ้นปี 2559 พร้อม
กนันีจ้ะท�าให้รฐับาลสามารถสร้างมลูค่าเพิม่
ในการจัดเก็บภาษีจากการออกใบเสร็จ 
ช�าาระเงินออนไลน์ 

ที่มา: นสพ.โพสต์ ทูเดย์ 28 ธ.ค.59

ไทยเดินหน้าแผนพัฒนาเดินเรือ 

แม่น�้าล้านช้าง-แม่น�้าโขง

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศใน
แม่น�้าล้านช้าง-แม่น�้าโขง พ.ศ.2558-2568 ครอบคลุมพ้ืนที่แม่น�้าโขง 
ระหว่างเมืองซือเหมาในจนี ถงึเมืองหลวงพระบางใน สปป.ลาว เพือ่อ�านวย
ความสะดวก ส่งเสริมการค้าให้มีความปลอดภัยทั้งการเคลื่อนย้ายสินค้า
และคนโดยสาร พร้อมทัง้ลดความเสีย่งจากอบุตัเิหตแุละผลกระทบจากสิง่
แวดล้อม ซึง่การปรบัปรุงร่องน�า้ทางเดนิเรอืในแม่น�า้ดงักล่าวท�าให้สามารถ
รองรับเรือขนาด 500 ตันได้ 

ที่มา: สนข. อินโฟเควสท์ 27 ธ.ค.59

ภาพ http://www.moc.gov.cn

ภาพ: vitenamnews.vn

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ขยายสิทธิพิเศษให้กับ
นักลงทุน 6 มาตรการ ประกอบดัวย 
การผ่อนปรนเงื่อนไขให้กับ SME 
เพื่อเร่งรัดการลงทุนและกระตุ้น
เศรษฐกจิของประเทศ ทัง้การส่งเสรมิ
การลงทนุในรปูแบบคลสัเตอร์ การจ้าง 
แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ รวมถึง 
ผ่อนปรนระเบยีบการลงทนุให้กบั SME 
ในการประกอบธรุกจิในเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ โดยขนาดโครงการต้ังแต่ 1  
ล ้านบาท (ไม ่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) สามารถลงทุนเริ่มต้น
ไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท และอนุญาต
ให้น�าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ  
มาใช้ในโครงการได้ไม่เกิน10 ล้านบาท 

ที่มา: บีโอไอ 8 ต.ค. 59

BOI ออกมาตรการหนุน SME ลงทุน

 ภาพ: www.bangkokbanksme.com

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์กัมพูชาโดดเด่นสุดใน CLMV

ศูนย ์ข ้อมูลอสังหาริมทรัพย ์  ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ช้ีการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ใน 4 ประเทศกลุ่ม CLMV 
ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และ
เวยีดนาม มแีนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกจิ
ค่อนข้างสูง แต่โดดเด่นทีสุ่ดคือกมัพชูา แม้ว่าจะ
มปีระชากรเพยีง 15 ล้านคน แต่รัฐบาลเปิดกว้าง
ในการลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติ และการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 7 ปัจจุบัน
กลุ่มทุนหลักๆ ท่ีเข้าไปลงทุน ได้แก่ ไต้หวัน 
จีน สิงคโปร์ เกาหลี และญี่ปุ่น ทั้งนี้การลงทุน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ยังกระจุก
ตัวอยู่ในเมืองหลวงคือกรุงพนมเปญ

ที่มา: โพสต์ ทูเดย์ 28 ต.ค.59

แกร็บ (Grab) แพลทฟอร์มเรียกใช้บริการรถโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ระดมเพิ่มทุนรอบใหม่รวมมูลค่ากว่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยกฐานะขึ้นเป็น
บริษัทที่มีเงินทุนรวมกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แกร็บมีเครือข่ายบริการ
ขนส่ง ครอบคลุม 31 เมืองทั่ว 6 ประเทศในอาเซียน และเป็นหนึ่งในแพลทฟอร์ม
บนโทรศัพท์มือถือที่มีผู้ใช้งานบ่อยที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วยการจองใช้บริการมาก
ถึง 1.5 ล้านครั้งต่อวัน ปัจจุบันแกร็บเปิดให้บริการในรูปแบบรถยนต์ส่วนบุคคล  
รถจักรยานยนต์ รถแท็กซ่ี และเตรยีมแผนลงทุนการช�าระเงนิผ่านโทรศพัท์มอืถอื 
แกร็บเพย์ (GrabPay) เนื่องจากในอาเซียนมีประชากรมากถึงร้อยละ 43 ที่ไม่มี
บัญชีธนาคาร จึงเป็นโอกาสที่ธุรกิจจะเติบโตได้ 

ที่มา: เวิร์ฟ 21 ก.ย. 59ภาพ: trito.id

ภาพ: http://www.construction-property.com

Grab ระดมทุนเพิ่ม 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายบริการครอบคลุมอาเซียน

เวียดนามลุยระบบภาษี

ผ่านออนไลน์
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ตลาดผู้บริโภค กลุ่ม “ผู้หญิง” 

หนึ่งในพื้นฐานของการวางกลยุทธ์การตลาด คือการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายของ
สินค้า จึงจะท�าให้ทิศทางการวางแผนการตลาด การท�าโฆษณา หรือท�าแคมเปญ
ต่างๆ มีประสิทธิภาพ ซึ่งกลุ่ม “ผู้หญิง” ก็เป็นอีกกลุ่ม หรือ Segment ที่ต้อง
ให้ความส�าคัญต่อการก�าหนดกลยุทธ์การขายเช่นเดียวกัน และปฏิเสธไม่ได้ว่า
ยังเป็นกลุ่มที่มีอ�านาจการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 
ส�าหรับครอบครัว และสินค้าส�าหรับเด็ก ดังนั้นหากเข้าใจพฤติกรรมการ 
บริโภคของกลุ่มผู้หญิงในแต่ละกลุ่มอายุ อาชีพ และรายได้ ก็มีโอกาสท่ีสินค้า
จะประสบความส�าเร็จ 

ในปัจจบุนัมผีูป้ระกอบการและนักธรุกจิของไทยไม่น้อยทีส่นใจบกุเบกิตลาดใน
ประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV ที่ตลาดก�าลัง
เติบโตอย่างมาก เน่ืองมาจากมีชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น และ Segment ในกลุ่ม 
ผู้หญิงก็เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะขยายตัวเนื่อง

กลยุทธ์ครองใจผู้หญิงในตลาด CLMV

เหตุผลที่ไม่ควรมองข้ามตลาด “ผู้หญิง” ในกลุ่มประเทศ CLMV 
1. มีการศึกษาสูงขึ้น
2. ได้รับการจ้างงานในระบบเพิ่มขึ้น
3. ได้รับโอกาสในต�าแหน่งบริหาร
4. มีรายได้สูงกว่ารายได้ระดับปานกลาง 

กลยุทธ์ครองใจตลาด 

“ผู้หญิง” ใน CLMV

ไม่ว่าจะท�าการตลาดในกลุ่มใด ก็จ�าเป็นที่จะต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละ
ประเทศอย่างถ่องแท้ เพราะยังมีปัจจัยส�าคัญในการท�าตลาดแต่ละประเทศ ทั้งเรื่อง
วัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ และวิธีคิด ซึ่งการท�าการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้
กับกลุ่มผู้หญิงในตลาด CLMV ก็มีปัจจัยที่ต้องค�านึงถึงเช่นกัน 

แม้เศรษฐกจิของกมัพชูาจะเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ แต่ เหตกุารณ์
สงครามและความแตกแยกเม่ืออดตียงัส่งผลต่อชวีติในปัจจบุนัอยู่ 

ส�าหรับผู้หญิงชาวกัมพูชาในปัจจุบันมีความหวัง
ทีจ่ะใช้ชวีติทีท่นัสมยัเหมอืนกบัประเทศอืน่ๆ ใน
อาเซียน และอยากจะเป็นผูห้ญงิท่ีได้รบัการยอมรบั

และมคีวามเชือ่มัน่มากขึน้ จงึต้องการการสนับสนุน
และแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

การส่ือสารกบัผูห้ญิงชาวกมัพชูาจึงต้องให้ความส�าคญักบัการ
เสรมิสร้างพลงัใจและการพฒันาศกัยภาพของผูห้ญิงทีจ่ะก้าวสู ่
การเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความมั่นใจ

วฒันธรรมของ สปป.ลาว ได้รบัอทิธพิลจากศาสนาพทุธอย่างมาก 
ซึ่งจะแฝงอยู่ทั้งในวิธีคิด ความเชื่อ และการด�าเนินชีวิต ปัจจุบันนี้

รฐับาลพยายามสร้างความเท่าเทยีมกนัของผูช้ายและผูห้ญิง ซ่ึง
ผูห้ญงิกเ็ข้าสูร่ะบบแรงงานมากขึน้ เป็นสาวออฟฟิศมากขึน้ 
แม้ว่าผู้หญิงลาวจะต้องการมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น แต่ก็
ยังคงต้องค�านึงถึงกรอบของสังคมท่ีให้คุณค่ากับกิริยา

มารยาทที่เรียบร้อยและอ่อนน้อม

การสื่อสารกับผู้หญิงชาวลาวจึงต้องให้ความส�าคัญกับการ
สร้างพลังและความเข็มแข็งแต่ยังคงไว้ซึ่งความอ่อนหวาน 
และเป็นกุลสตรี

ผู้หญิงชาวเมียนมาในปัจจุบันท�างานนอก
บ้านมากขึ้นด้วยเหตุผลหลักคือการหา
รายได้เพ่ิมเพื่อดูแลครอบครัว ซึ่งในยุค
ที่การเมืองการปกครองเปลี่ยนแปลง
ไปสู่รัฐบาลพลเรือน รัฐบาลก็ส่งเสริม

ให้มคีวามเท่าเทยีมและมโีอกาสในหน้าที่
การงานเพ่ิมขึ้น แต่สังคมก็ยังมองว่าผู้หญิงจะต้องท�าหน้าที่ดูแล
ครอบครัว ดังนั้นผู้หญิงที่ท�างานนอกบ้านจึงถูกมองว่าละเลย
หน้าที่ดูแลครอบครัว

การสื่อสารกับผู้หญิงชาวเมียนมาจึงต้องให้ความส�าคัญต่อ
บทบาทในสงัคมของผูห้ญงิยุคใหม่ทีม่สิีทธแิละโอกาสในการ
ท�างานเท่าเทียมกับผู้ชาย และการมีรายได้ก็ถือเป็นช่องทาง 
ที่ช่วยดูแลครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เวยีดนามเป็นประเทศทีไ่ด้รบัอทิธพิลวฒันธรรมและ
ความเช่ือมาจากจนีค่อนข้างสงู ดงันัน้บทบาทและคณุค่า

ของผูห้ญงิคอืการอุทิศตนเพือ่ครอบครวั ให้ความเคารพ
ต่อผู้สูงอายุ ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันผู้หญิงเวียดนามจะท�างาน 

นอกบ้านมากขึน้ มภีาระการงานมากมายแค่ไหน กต้็องกลบั
มาดแูลครอบครวั ผูห้ญงิสมยัใหม่จึงอยากได้การยอมรบัและ

มองเห็นถึงในคุณค่าของตัวเอง
 
การสือ่สารกับผูห้ญงิชาวเวยีดนามจงึต้องให้ความส�าคญักบัการ
สร้างความเชือ่มัน่ โอกาสทีจ่ะแสดงออกถงึคณุค่าของตวัเอง 
แต่ยังคงอยู่ภายใต้ขนบประเพณีของสังคม

กลุ่มประเทศ CLMV มีความเปล่ียนแปลงท้ังในแง่ของทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
มาก และก�าลงัยกระดบัประเทศให้ทดัเทยีมกบัประเทศอืน่ๆ ส่งผลให้ผูห้ญงิในประเทศ
เหล่านี้มีบทบาททางสังคมและโอกาสอาชีพการงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการท�าการตลาด
กลุ่ม “ผู้หญิง” ในประเทศเหล่านี้จึงจะต้องเข้าใจพฤติกรรม วางกลยุทธ์การตลาดให้
โดนใจ เพราะเป็นกลุ่มที่มีอ�านาจการตัดสินใจซื้อที่ไม่ควรจะมองข้าม

ภาพ: ciitypassguide.com

ภาพ: tripadvisor.co.uk

ภาพ: www.pond5.com ภาพ: Insideretail.asia
ภาพ: pinterest.com

ภาพ: sea-globe.com

ภาพ: pinterest.com

ภาพ: Insideretail.sg

Purchasing Power 

of Women

ประชากร

เวียดนามเมียนมาลาวกัมพูชา

95%34%

 ลา้นคน

4%9%

170
ผู้ชาย

อายุ 25-54 ปี

49.8%

ผู้หญิง

อายุ 25-54 ปี

50.2%
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Policy Watch
รูท้นักฎระเบียบ

ช่วงหลายปีทีผ่่านมา มคี�าร้องเรยีนข้อพพิาทจากประเทศก�าลงัพฒันาว่าประเทศพฒันา
แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในสหภาพยุโรป ก�าหนดมาตรการทางการค้าที่
ไม่ใช่ภาษี (non-tariff measures) รูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น มีการน�าเรื่องมาตรฐาน
แรงงานและสิทธิมนุษยชนมาใช้เป็นเงื่อนไขให้ผู้ผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศเหล่า
นี้ต้องปฏิบัติตาม เช่น การกีดกันสินค้าท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไม่ได้มาตรฐานแรงงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานแรงงานสากลหรือเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้เฉพาะโดยประเทศผู้น�าเข้า  
ขณะเดียวกันก็มีความพยายามผลักดันประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงานมาเป็นประเด็น
ทางการค้าในเวทีการเจรจาพหุภาคีตั้งแต่สมัยข้อตกลง GATT จนกระทั่งเป็นองค์การ
การค้าโลก (WTO) แล้ว แต่ก็ไม่เป็นผลส�าเร็จ องค์การการค้าโลก (WTO) มีมติว่า จะ
ไมห่ยบิยกเอาประเด็นดา้นมาตรฐานแรงงานมาเจรจาใน WTO และให้องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เป็นผู้มีอ�านาจใน
การจัดการเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน ประเทศพัฒนาแล้วจึงหาทางออกโดยการบรรจุ
ประเด็นมาตรฐานแรงงานผ่านการท�าข้อตกลงทางการค้าแบบทวิภาคีแทน 

มาตรฐานแรงงาน (labour standard) คือ กฎเกณฑ ์
หรอืข้อก�าหนดในการใช้แรงงาน ซึง่เกีย่วพนักบัสภาพการจ้างงาน
และสภาพการท�างานเป็นหลัก เช่น ค่าจ้างท�างาน ชัว่โมงการท�างาน 
รวมถึงความปลอดภัยในการท�างาน มาตรฐานแรงงานที่มักถูกน�า
มาอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ มาตรฐานหลัก 
ในการใช้แรงงาน (Core Labour Standards) ที่กล่าวถึง 
สิทธิพื้นฐานของแรงงานตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิก
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour  
Organization: ILO)

มาตรฐานหลักในการใช้แรงงานของ ILO มีลักษณะที่เป็น 
ก่ึงกฎหมาย (soft law) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่อยู ่ในรูปของ

ขยายการค้าไปอาเซียน 

เตรียมฝ่าด่านมาตรฐานแรงงานเข้ม

(บทวิเคราะห์โดยทีดีอาร์ไอ)

ประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา

พื้นฐานของ ILO ด้านมาตรฐานแรงงาน ซึ่งจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาทาความเข้าใจ

เพื่อประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจและบริหารจัดการ

แรงงานให้เป็นไปตามข้อตกลงสากล
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อนุสัญญา (conventions) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศนั้นๆ ให้สัตยาบัน 
(Ratification) ผ่านองค์กร ILO โดยมาตรฐานหลักในการใช ้แรงงาน  
(Core Labour Standard) ของ ILO มีอนุสัญญาพื้นฐาน (Fundamental  
conventions) ทั้งหมด 8 ฉบับ ซึ่งแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หมวดว่าด้วยเสรีภาพ 
ในการรวมตัวกัน (Freedom of association) หมวดการคุ้มครองการใช้แรงงาน 

บังคับ (Forced labour) หมวดว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเด็ก (Child labour)  
และหมวดว่าด้วยการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ซ่ึงในแต่ละหมวด 
จะมีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างละ 2 อนุสัญญา “การให้สัตยาบันถือเป็นกลไกในการ
ผลกัดนัให้รฐับาลของประเทศนัน้ต้องด�าเนนิการจดัท�ามาตรฐานแรงงานในประเทศ
ให้เป็นไปตามหลักสากลตามอนุสัญญาที่ได้ให้สัตยาบันไว้”

 
จากการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท�ายุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนราย
ประเทศ (AEC) เสนอต่อ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวง
พาณิชย์ ในเบื้องต้น ผู้เขียนพบว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการให้สัตยาบันอนุสัญญา
พื้นฐานของ ILO ที่แตกต่างกันไป (ตารางที่ 1) กัมพูชา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็น
เพียงสามประเทศในอาเซียนที่ให้สัตยาบันในอนุสัญญาพ้ืนฐานครบทั้ง 8 ฉบับ ส่วน
มาเลเซียและสิงคโปร์ แม้ว่าจะให้สัตยาบันในอนุสัญญาพื้นฐานไว้เพียง 6 ฉบับ แต่ก็
ถือว่าได้ให้สัตยาบันครอบคลุมครบทั้ง 4 หมวด ในขณะที่ไทย ลาวและเวียดนาม 
ให้สัตยาบันไว้ 5 ฉบับ และไม่มีการให้สัตยาบันในอนุสัญญาในด้านเสรีภาพใน
การรวมตัวกันเลย ส�าหรับเมียนมาร์ มีการให้สัตยาบันไว้เพียง 3 ฉบับ แต่ครอบคลุม
เกือบทุกหมวดยกเว้นด้านการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน 

ขณะทีบ่รไูนมีการให้สตัยาบนัเพยีง 2 ฉบบัในหมวดการคุ้มครองแรงงานเดก็หมวดเดยีว
เท่านั้น เป็นที่สังเกตได้ว่าในอนุสัญญาพื้นฐาน การคุ้มครองแรงงานเด็กเป็นหมวดที่ทุก
ประเทศในอาเซียนให้สัตยาบันไว้เกือบทั้งหมด แสดงถึงการให้ความส�าคัญในด้านการ
คุ้มครองแรงงานเด็กของกลุ่มประเทศอาเซียน ในขณะท่ีให้ความส�าคัญน้อยในหมวด
เสรีภาพในการรวมตัวกัน 

นอกจากนีป้ระเทศในกลุม่อาเซยีนกม็กีารเจรจาการค้าเสรกีบัหลายประเทศทัว่โลกมาก
ขึ้นรวมทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่น่าสนใจคือ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม 
ได้ตกลงเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (Trans-Pacific Part-
nership: TPP) ซึ่งมีข้อผูกพันด้านมาตรฐานแรงงานและสิทธิมนุษยชนอย่างเข้มงวด 
ดังนั้น นับเป็นการยกระดับมาตรฐานแรงงานในอาเซียนให้เป็นสากลยิ่งขึ้น

เป้าหมายส�าคญัของ AEC ด้านหนึง่คอื การบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกจิโลก โดยการสร้าง
เครอืข่ายการผลติและจดัจ�าหน่ายในกลุม่ประเทศอาเซยีนด้วยกนั การค้าและการลงทนุ
ในอาเซยีนจงึเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะได้รับผลกระทบจากการยกระดบัมาตรฐานแรงงานดงักล่าว 
ในกรณีของประเทศไทยมีส่ิงที่ท้าทายอยู่หลายประการ เช่น ประเด็นการค้ามนุษย์ใน
อุตสาหกรรมประมงโดยเฉพาะกุ้งและทูน่า ที่มีสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกส�าคัญ แม้ว่า
ในรายงานการค้ามนุษย์ (TIP Report) ในปี 2559 ประเทศไทยจะถูกปรับอันดับให้สูง
ขึ้นมาสู่ Tier 2 Watch List หลังจากตกไปสู่ Tier 3 อยู่เป็นเวลา 2 ปี แต่ก็ยังถือว่าอยู่
ในระดบัมาตรฐานทีต่�า่ในการแก้ปัญหาการค้ามนษุย์ ไทยยงัต้องด�าเนนิการปราบปราม
การค้ามนุษย์ที่ยังคงมีอยู่จ�านวนมากและบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเข้มงวด

ประการต่อมา ในด้านการลงทุนของไทยในประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศ
อาเซียนท่ีอยู่ในความตกลง TPP ที่มีข้อผูกพันด้านมาตรฐานแรงงานที่เข้มงวด เช่น
เวียดนาม อาจเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนให้กับนักลงทุนไทยในการต้องปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดหรือกฎเกณฑ์ในประเทศที่เข้มงวดขึ้น

ดงันัน้ การศกึษาและเข้าใจประเดน็ด้านมาตรฐานแรงงานในอาเซยีนโดยละเอยีดจงึเป็น
สิง่ส�าคญัเพือ่วางยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ของไทยในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทนุ
ไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต 

พันปรีชา ภู่ทอง
นักวิจัยอาวุโส 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ตารางที่ 1 อนุสัญญาหลักด้านมาตรฐานแรงงาน (Fundamental Conventions)

ที่กลุ่มประเทศอาเซียนให้สัตยาบัน

ที่มา: Information System on International Labour Standards
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บรษิทั ปตท.จ�ากดั (มหาชน) มนีโยบายขยายการลงทนุในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียน โดยมีแผนขยายจ�านวนสถานีบริการในกัมพูชาจากปัจจุบัน 28 แห่งเป็น 
90 แห่งและทั่วประเทศอาเซียนเป็น 500 แห่ง ภายในปี 2563  ปัจจุบัน ปตท. มีสถานีบริการ
น�้ามัน ในอาเซียนรวมทั้งสิ้น 170 แห่ง ประกอบด้วย ลาว 29 แห่ง กัมพูชา 28 แห่ง เมียนมา  
(8 แห่ง) และ ฟิลิปปินส์ 105 แห่ง ซึ่งการขยายธุรกิจในต่างประเทศนั้น ปตท.ได้เปิดโอกาสให ้
นักลงทุนในท้องถิ่นเป็นดีลเลอร์ธุรกิจสถานีบริการน�้ามันภายใต้มาตรฐานแบรนด์ ซึ่งสะท้อน
ถึงกลยุทธ์การขยายธุรกิจน�้ามันในประเทศอาเซียนท่ีส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในท้องถ่ินเติบโต
ไปด้วยกัน

JWD ผู้น�าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ภาคพื้นดินอย่างครบ
วงจร ผุดโครงการขยายการลงทุนคลังสินค้าในกลุ่มประเทศ 
CLMV อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ตอกย�า้การเป็นผูน้�าตวัจรงิในอตุสาห
กรรมโลจิสติกส์ภาคพื้นดินในภูมิภาคอาเซียน โดยภายในปี 
2560 JWD จะมีพื้นที่คลังสินค้าใน CLMV รวมกว่า 12,800 
ตารางเมตร สามารถรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในภูมิภาค
นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่ออัตราการเติบโตของ
บริษัท นอกจากนี้ JWD ยังได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทศรีไทย 
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ LINK ASIA LOGISTICS 
เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนในอาเซียน

ที่มา : บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จ�ากัด 8 ส.ค. 59

บริษทั ดับบลิว ซี จ ีไดมอนด์ จ�ากัด ผู้ผลิตและจ�าหน่ายจวิเวลลีแ่บรนด์ WCG DIAMOND 
ระบุในปี 2559 นี้ ผลประกอบการธุรกิจ จิวเวลลี่ใน สปป.ลาว จนถึงเดือนตุลาคมเป็น
ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเติบโตถึงร้อยละ 10  จากปีที่แล้ว เนื่องจากการร่วมมือกับ
พันธมิตร ร้านค�าสีหอมมีสุก (SMJ) ขยายตลาดในประเทศลาว โดยลูกค้าที่มีก�าลังซื้อ
สูงมีความสนใจลงทุนสินค้าประเภทเคร่ืองประดับราคาแพง ทั้งนี้การแข่งขันในธุรกิจ
จวิเวลลีท่ีไ่ม่สงูนกัเมือ่เทยีบกบัประเทศไทย จงึมีแนวโน้มทีต่ลาดจะขยายตัวได้อกี WCG 
DIAMOND จึงเลือกที่ลงทุนใน สปป. ลาวเป็นแห่งแรกของอาเซียน 

ที่มา: พีอาร์บูม 1 พ.ย 59 

บรษิทั ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จ�ากดั (มหาชน) (TACC) ผูผ้ลติและจัดหาเครือ่งดืม่ชา เขยีว 
และกาแฟรายใหญ่ในเซเว่นฯ เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกัมพูชาเพิ่มเติม เพื่อ
รองรับก�าลังซื้อที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก โดยจะยังคงเป็นสินค้าในกลุ่มเครื่องด่ืม หลัง
จากส่งชาเขยีว “เซนย่า” ตตีลาดกมัพชูาได้ส�าเร็จ และสามารถครองส่วนแบ่งตลาดเป็น
อนัดบัหนึง่ ทัง้นี ้TACC มองว่าตลาดกมัพชูายงัเตบิโตได้อกีมาก นอกจากนีก้มัพชูายงั
เป็นฐานการผลิตที่ส�าคัญในการส่งสินค้าเข้าสู่เวียดนาม และจีน จากสิทธิพิเศษ GSP 
และ MFN ที่กัมพูชาได้รับ 

ที่มา: IR network 13 ก.ย. 59 

บริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ ขยายฐานการลงทุนยังประเทศอาเซียน โดยตั้ง
บรษิทัย่อยในสงิคโปร์ ด�าเนนิธรุกจิพลงังานไฟฟ้ารองรับขยายธรุกจิในอนาคต พร้อมเข้า
ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาด 230 เมกะวัตต์ ในเมียนมา ซึ่งถือเป็น
อกีก้าวของสยามแก๊สในการเข้าสู่ธุรกิจพลงังานอ่ืนนอกเหนอืจากแก๊ส แอลพจี ีทัง้นีน้บั
ตัง้แต่รัฐบาลเมยีนมาประกาศนโยบายปฏริปูการเมอืงและเศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืน
ฐานที่จ�าเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน รวมท้ังการบริโภคใน
ประเทศที่เพิ่มขึ้นตามก�าลังซื้อที่สูงขึ้นด้วย 

ที่มา: บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ�ากัด (มหาชน) 10 ต.ค.59 

บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั(มหาชน) วางวสิยัทศัน์ 2020 ก้าวสู ่“ผูน้�า” เคร่ืองดืม่
ในอาเซยีน โดยต้องการเพิม่สดัส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศเป็นร้อยละ 50 
พร้อมกนันีไ้ด้ปรบัโครงสร้างผูบ้รหิารระดับสงูครัง้ใหญ่ เพือ่รองรบัการเป็นผูน้�า
ธรุกจิเคร่ืองดืม่ครบวงจรอาเซยีน โดยขณะนีไ้ด้ศกึษาการลงทุนธรุกจิเครือ่งดืม่ 
ในเมียนมาและกัมพูชา ส่วนฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจะเป็นการลงทุนขยาย
ตลาดเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ นอกจากนียั้งสนใจเข้าไปขยายธรุกจิโลจสิติกส์ 
การจัดจ�าหน่ายและกระจายสินค้าในเมียนมาด้วย ปัจจุบนัไทยเบฟฯ เป็นบรษิทั
เครื่องดื่มครบวงจรชั้นน�าของอาเซียน มีมูลค่าธุรกิจเกือบ 6 แสนล้านบาท และ
เป็นบริษัทเครื่องดื่มครบวงจร 1 ใน 5 ของเอเชีย 

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ13 ก.ย. 59 

Investment Pulse
ชพีจรการลงทุน

ทีม่า: บริษทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) 28 พ.ย 59

ปตท. เตรียมขยายปั๊มน�้ามันในกัมพูชา 

และเปิดโอกาสนักธุรกิจท้องถิ่นเป็นดีลเลอร์

JWD มั่นใจครึ่งปีหลังสดใส รับแผนเปิดคลังสินค้าในภูมิภาค AEC 

WCG DIAMOND ยึดหัวหาดธุรกิจจิวเวลลี่ ใน สปป.ลาว

TACC พร้อมส่งโปรดักท์ ใหม่บุกตลาดกัมพูชาในช่วงปลายปี

สยามแก๊ส เพิ่มการลงทุนธุรกิจพลังงานในอาเซียน ไทยเบฟ จัดทัพผู้บริหารครั้งใหญ่ หวังเป็นเบอร์ 1 ธุรกิจเครื่องดื่มในอาเซียน

ภาพ: pr.net

ภาพ: http://www.prachachat.net
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(1 ต.ค 59) ธนาคาร
กรุงเทพ เตรียมเปิด 
“AEC Business 
Leader” รุน่ 2 หลกัสูตร
อบรมผูบ้ริหารระดบัสูง
แบบเข้มข้น เพือ่พฒันา
ศักยภาพนักธุรกิจรุ่น
ใหม่แห่งอาเซยีน พร้อม
ด้วยการศกึษาดงูานท้ัง
ในภมูภิาคอาเซยีนทีจ่ะ
ได้พบกับนกัธรุกิจชัน้น�า
ของภูมิภาค หลักสูตร
อบรมผู้บริหารเข้มข้น 
75 ชัว่โมงนีโ้ดดเด่นด้วย

ผูเ้ชีย่วชาญวทิยากรชัน้แนวหน้าของไทยและภมูภิาค รวมถงึการสร้างเครอืข่ายธรุกจิ
ทีแ่ขง็แกร่งในระดบัภมูภิาค ก้าวสู ่“ผูบ้รหิารตวัจรงิรุน่ใหม่แห่งภมูภิาคอาเซยีน” กบั
โครงการ AEC Business Leader

เปิดหลักสูตร “AEC Business Leader” 

รุ่น 2 หวังสร้างความแข็งแกร่ง 

SME ไทยในตลาด AEC

(21 ก.ย.59) ธนาคารกรงุเทพร่วมกบักระทรวงพาณชิย์จัดสมัมนา “จดัทพัธรุกจิไทย
ไปเมียนมา” เพื่อส่งเสริมนักลงทุนของไทยในการขยายตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 
ภายใต้โครงการประชารัฐ โดยได้ดึงพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเปิดคลินิกให้ 
ค�าปรึกษาแก่นักธุรกิจไทย ในโอกาสนี้คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานระบุว่า ภาครัฐและภาคเอกชน
ได้บูรณาการการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจไทย
ขยายตลาดในประเทศเมยีนมา ซึง่ปัจจบุนัการส่งออกของไทยไปยงัเมยีนมามมีลูค่า 
4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าให้เป็น 10,000-12,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร 
กรงุเทพเน้นย�า้ถงึความส�าคญัของงานสัมมนาครัง้นีว่้ามจุีดประสงค์ให้ความรูเ้ก่ียวกับ 
ประเทศเมียนมา โดยนักธุรกิจและนักลงทุนไทยให้ความสนใจมาก เนื่องจากเป็น
ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีท�าเลที่ตั้งที่เป็นประตูเชื่อมต่อ
กับประเทศต่างๆ ในเอเชียได้อย่างดี

สานพลังประชารัฐ จัดทัพธุรกิจไทยไปเมียนมา

ธนาคารกรุงเทพโชว์ศักยภาพ

เปิดจุดให้บริการ AEC Connect สาขาชายแดน

BBL Connect
รอบรัว้บวัหลวง

(27 ก.ย. 59) นายชาตศิิร ิโสภณพนชิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ
ประธานกรรมการ ธนาคารกรงุเทพ (ประเทศจนี) จ�ากดั เข้ารบัรางวลั “Shanghai 
Magnolia Silver Award 2016” จากนายจางเสีย่วซ่ง ผูอ้�านวยการส�านกังานกจิการ
ต่างประเทศ เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในฐานะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และส่งเสรมิการแลกเปลีย่นระหว่างประเทศ ต่อเทศบาลนครเซีย่งไฮ้ ทัง้นีก้ารมอบ
รางวัล Magnolia Silver Award ได้จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี นับตั้งแต่ปี 2532 ซึ่ง
เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้จะมอบรางวัลให้กับชาวต่างประเทศ ผู้ท�าคุณประโยชน์ด้าน
ความร่วมมือฉันท์มิตร การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของนครเซี่ยงไฮ้ โดยในปีนี้ นายชาติศิริ โสภณพนิช เป็น 1 ใน 50 คน 
จาก 19 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการยกย่องจากรางวัลดังกล่าว

(10 ก.ย 59) ธนาคารกรงุเทพเปิดจดุให้บรกิาร 
AEC Connect สนับสนุนผู้ประกอบการ
ไทยในจงัหวดัชายแดน โดยจะให้ค�าปรกึษา
เร่ืองกฎหมาย กฎระเบยีบการค้า การลงทนุ 
สภาพเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการค้า 
ลงทุนในตลาดอาเซียน โดยเป ิดตัว 
จดุบรกิารแห่งแรกทีส่�านกังานธรุกจิแม่สอด 
จงัหวดัตาก โดยได้รบัเกยีรตจิากคณุบรรพต  
ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัด
ตาก ร่วมแสดงความยินดี และทยอยเปิดจุดบริการในจังหวัดอื่นๆ อีก 5 แห่ง
ได้แก่ สาขาอรัญประเทศ สาขาเชียงราย สาขาหาดใหญ่ และสาขายะลา

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 

ได้รับการยกย่องจากเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้



แผ่นดินแผ่นฟ้ามืด ดับตะวัน ปางพระเสด็จดับขันธ์ นิราศแล้ว 

สามโลกวิโยค กัน- แสงโศก โอ้ พระทูนกระหม่อมแก้ว ยะเยียบน�้าตาหนาว 

 

หนาวเหน็บตระหนกพระธรณี     ปฐพีสะทกหาว 

โอ้ว่าประชาอุระระร้าว พระเสด็จ ณ แดนใด 

 

น�้าตาดอกไม้ร่วง พิลาปร�่าระงมไพร 

ปานใจ จะขาดใจ            จะขาดแล้ว อยู่รอนรอน 

 

โอ้ว่า พระทูนกระหม่อมแก้ว      นิราศแล้วจากแท่นบรรจถรณ ์

ร่มฟ้าประชาชาติ ราษฎร          มหิธรธ�ารง พระทศธรรม 

 

พลังแห่งแผ่นดิน..เสด็จแล้ว       พญาโศกโศกแว่ววิเวกย�่า 

ฟ้าจะมืด ดินจะหม่น ก่นระก�า   ยะเยียบย�้า ร�่าร้าว หนาวน�้าตา

(บทประพันธ์ โดย “เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์” ศิลปินแห่งชาติ และ กวีซีไรต์)

น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด มหาชน

“พระเสด็จดับขันธ์”


	_GoBack

