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Editor’sTalk
คุยกับบรรณาธิการ

อาเซียน” ก�ำลังเป็นกลุ่มประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก จากรายงานของ ASEAN Business Outlook Survey ระบุว่าอาเซียนจะเป็นตลาดที่ส�ำคัญของโลกในอีก
2 ปีข้างหน้านี้ ด้วยปัจจัยหลักๆ 3 ด้าน คือ 1) การเติบโตของเศรษฐกิจที่รวดเร็ว 2) จ�ำนวนชนชั้นกลางที่มากขึ้น และ 3) การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละประเทศ
อาเซียน หากได้เดินทางไปยังประเทศอาเซียนในขณะนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) จะเห็นว่าการพัฒนาในประเทศ
เหล่านี้รวดเร็วมาก และแน่นอนว่าสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นกับอาเซียนนี้ ย่อมเป็นโอกาสทางธุรกิจทั้งในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภค รวมไปถึงการลงทุนขนาดใหญ่
ทั้งนี้แม้ว่าอาเซียนจะเป็นขุมทองในด้านการค้าการลงทุน แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นข้อด้อยของนักธุรกิจของไทยคือการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน และจริงๆ แล้วที่
ส�ำคัญอย่างยิ่งก็คือการลงไปส�ำรวจพื้นที่อย่างละเอียด ใช้เวลากับประเทศนั้นๆ เพื่อให้คุ้นเคยกับพฤติกรรมการบริโภคและวิธีคิดของลูกค้าที่เราต้องการเข้าไปท�ำตลาด
ซึ่งถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
“การขยายตลาดไปยังภูมิภาคอาเซียน แม้จะไม่ได้ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะประสบความส�ำเร็จ หัวใจส�ำคัญคือต้องเข้าใจตลาด”

“ธนาคารกรุงเทพฯ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซี”

ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
บรรณาธิการบริหาร
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AEC 2025:

ด้านที่สอง คือ การสร้าง Supply Chain ในระดับภูมิภาค โดยอาศัยทรัพยากรและ
แรงงานจากประเทศในกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ผนวกกับเทคโนโลยีการผลิตและการขนส่งในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ บรูไน และไทย ที่มีความก้าวหน้ากว่า เพื่อสร้างฐานการผลิตในภูมิภาคที่
สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

Shaping the Future of the ASEAN
10 ประเทศอาเซียนก้าวสูป่ แี รกของการรวมกลุม่ ประชาคม โดยประกอบด้วย 3 ด้านหลัก
คือ เศรษฐกิจ การเมือง และ สังคม แต่การหลอมรวมจนไปถึงการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
อย่างสมบูรณ์ (Total Economic Integration) คงต้องใช้เวลาในการเดินทางไปสู่
เป้าหมาย โดยทั้ง 10 ประเทศได้เห็นชอบแผนการพัฒนาอาเซียนใน 10 ปีนับจากนี้
หรือที่เรียกว่า AEC Blueprint 2025 ซึ่งจะท�ำให้ทุกประเทศทวีความร่วมมืออย่าง
เข้มข้นในทุกๆ ด้าน ได้แก่การขจัดอุปสรรคทางการค้าให้หมดไป สร้างความเชื่อมโยง
ครอบคลุมภูมิภาค

ด้านที่สาม คือ การคว้าโอกาสในการท�ำธุรกิจจากการขยายตัวของสังคมเมือง
หรือ Urbanization ที่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางในอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการเปลี่ยนไป และใช้เทคโนโลยีในชีวิต
ประจ�ำวันมากขึ้น เช่น การใช้ smart phone ท�ำธุรกรรมทางการเงิน และการใช้ช่อง
ทาง e-commerce สั่งซื้อสินค้า

แต่การพัฒนาในอีก 10 ปีข้างหน้า อาเซียนจะต้องไปในทิศทางใด น�ำมาสู่แนวคิดใน
การสัมมนาใหญ่ประจ�ำปีของธนาคารกรุงเทพ ภายใต้หัวข้อ “AEC 2025 : Shaping
the Future of ASEAN” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นน�ำของไทยและภูมิภาค
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คุณชาติศริ ิ โสภณพนิช กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แสดงวิสยั ทัศน์
ต่ออนาคตอาเซียนว่าจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐและภาคธุรกิจต้องก�ำหนดอนาคตและ
ทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยในขณะนีอ้ าเซียนมีบทบาทส�ำคัญมากขึน้ เรือ่ ยๆ และ
จะยกระดับขึน้ สูส่ นามการค้าทีท่ รงพลังมากทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ ศักยภาพของอาเซียนมีความ
โดดเด่นกว่าที่ผ่านมา น�ำมาซึ่งโอกาสการค้า การลงทุนในภูมิภาค อย่างน้อยใน 3 ด้าน
ด้านแรก คือ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค ทั้งด้านการคมนาคม พลังงาน น�้ำ
และเครือข่ายโทรคมนาคม ซึง่ ทางบริษทั McKinsey คาดว่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุน
ประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอีกสิบห้าปีข้างหน้า

ทั้งนี้การจะพัฒนา AEC อย่างเต็มศักยภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อให้อาเซียนบรรลุ
เป้าหมายในการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน มีเศรษฐกิจที่เท่าเทียม และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกได้นั้น รัฐบาล
ของประเทศสมาชิกอาจแบ่งการพิจารณาเชิงนโยบายใน 3 ระดับดังนี้
ระดับประเทศ คือการก�ำหนดและวางบทบาท หรือ Position เพือ่ ผลักดัน
ประเทศให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเป็นส่วนหนึ่งของ AEC
ระดับภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือเพิ่มขึ้น เช่น การป้องกันก�ำแพงทางการค้าที่
ไม่ใช่ภาษี (non-tariff barriers) การเคลื่อนย้ายก�ำลังแรงงานและเงินทุนอย่างเสรี
ตลอดจนความร่วมมือเรื่องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
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ในเรื่องต่อมาคือบทบาทของส�ำนักเลขาธิการอาเซียน หรือ ASEAN
Secretariat ทีจ่ ะต้องแบกรับภาระมากขึน้ ในการส่งเสริมให้ประชาคมมี
ความแข็งแกร่ง และจะต้องให้ความส�ำคัญกับการวิจยั ประเมินข้อดีขอ้
เสียต่างๆ จากการรวมกลุม่ นอกจากนีส้ งิ่ ส�ำคัญอีกสิง่ คืออาเซียนจะ
ต้องปฏิบัติตามกรอบกติกาต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาอย่างเคร่งครัด
และในข้อสุดท้ายทีอ่ าจบัน่ ทอนเป้าหมายการก้าวสูเ่ สรีดา้ น
การค้าการลงทุน คือ Non-Tariff Barriers ในขณะที่
เป้าหมายของอาเซียนคือพยายามขจัด Tariff Barriers
หรือก�ำแพงภาษีการค้า แต่ประเทศสมาชิกกลับสร้าง
มาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษีขนึ้ มาเป็นอุปสรรคทางการค้าใหม่ขนึ้ มา

ระหว่างภูมภิ าค สร้างความร่วมมือกับภูมภิ าคอืน่ ๆ เพือ่ เพิ่มอ�ำนาจต่อรอง
ในสนามการค้าโลก
ขณะที่ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ การประชุม
สหประชาชาติวา่ ด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และ
อดีตผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO) ให้เกียรติ
กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ประเทศไทยกับทศวรรษ
ใหม่แห่งการพลิกโฉมเศรษฐกิจ ภายใต้ความร่วมมือ
AEC” พร้อมกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อความอยู่ดีกินดี
ของพสกนิกรชาวไทย สรุปเป็นหลักใหญ่ได้ 3 ประการคือ การสร้าง
ความสมดุล (Balance) ความมั่นคง (Resilient) และความยั่งยืน
(Sustainability) ซึ่งทั้งหมดนี้คือปรัญญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อดีตผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก กล่าวสรุปถึงกระบวนการ
ที่จะพลิกโฉมประชาคมอาเซียนได้นั้น มีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ ซึ่ง
รัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องค�ำนึงและต้องให้ความส�ำคัญ

ดร.ศุภชัย กล่าวว่าการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อปลายปี 2015
คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางระยะไกลของการรวมตัวกัน และการจะพลิกโฉม
เศรษฐกิจในภูมภิ าคก็ได้กำ� หนดกรอบไว้อยูใ่ นแผนแม่บท AEC Blueprint 2025
ซึ่งมีหลักส�ำคัญๆ 4 ด้าน

1. Digitization ในปัจจุบันนั้นไม่สามารถเลี่ยงดิจิทัลได้ ซึ่งแม้จะมีข้อดี
อยู่มาก แต่ต้องพึงระวังในเรื่อง ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และ
เทคโนโลยีในอาเซียนที่ยังไม่ทัดเทียมกัน และหากไม่มีการรองรับที่ดี
อาจกลายเป็นความเสี่ยงได้เช่นเดียวกัน

1. Single Market and Production Base ตลาดและฐานการผลิต
เดียว
2. Competitive Economy Region สร้างภูมภิ าคให้มคี วาม
สามารถในการแข่งขัน
3. Equitable Economic Development การพัฒนา
ประเทศสมาชิกให้ไปด้วยกัน
4. Fully Integrated into Global Economy อาเซียน
ต้องเป็นภูมิภาคที่มีบทบาทน�ำในเวทีโลก

2. Connectivity รัฐบาลประเทศอาเซียนควรมีนโยบาย
ก�ำหนดส่งเสริมความเชือ่ มโยงของภูมภิ าค ซึง่ จะช่วยเอือ้
ต่อการเคลือ่ นไหวของสินค้า เงินทุน และแรงงาน ดังเช่น
วิสัยทัศน์ของอาเซียน
3.
Productivity การสร้างผลผลิตให้มปี ระสิทธิภาพ จะ
ต้องเน้นการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการศึกษา นอกจาก
นี้ยังต้องสนับสนุนประเทศ CLMV เพราะการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศเหล่านี้ ที่จะเชื่อมโยงต่อไปยังจีน จะเป็นประโยชน์กับ
ประเทศไทย

แต่สงิ่ ทีย่ งั น่าห่วงทีอ่ าจกระทบต่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ได้อย่างแท้จริง ในเรื่องแรกนั้นคือสิ่งที่อาเซียนยังขาดอยู่
คือ Awareness การตระหนักถึงความเป็นอาเซียน และ
Togetherness คือการอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่
หล่อหลอมให้อาเซียนมีความเป็น Community หรือ
ความเป็นชุมชนอย่างแท้จริง และยังมีความส�ำคัญทีจ่ ะ
ส่งเสริม ASEAN Centrality หรือการให้อาเซียนนัน้ เป็น
ศูนย์กลาง โดยเฉพาะการเจรจากรอบการค้าต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในภูมิภาคจะต้องมีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งในเรื่องนี้นับเป็น
เป้าหมายส�ำคัญเสมอมาของอาเซียน
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

4. Global Integration การบูรณาการเข้ากับโลก ประเทศสมาชิก
ไม่ควรทีจ่ ะแข่งขันกันเอง หรือไม่แบ่งกรอบการเจรจาการค้า
ออกเป็นหลายกรอบ โดยความร่วมมือระหว่างกันจะช่วย
สร้างอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ “Power of Economies”
ให้กับภูมิภาคอาเซียน
5. Currency Regime ควรมีข้อตกลง หรือ Code of
Conduct ป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าเงินมากเกินไป
ปัจจุบนั จะเห็นการแข่งขันกันลดค่าเงิน ลดอัตราดอกเบีย้ หรือมี
นโยบายดอกเบี้ยติดลบ ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
ศจ.ดร.ออง ทุน เทต
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CEO
:
ก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งอาเซียน
วิสัยทัศน์

ในเวทีสัมมนาครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน
ระดับภูมิภาคมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการก้าวสู่เป้าหมาย
ต่อไปของภูมิภาคอาเซียน โดยต่างเห็นว่าสิ่งส�ำคัญของการรวมกลุ่ม
อาเซียน คือจะต้องมองถึงความเป็นหนึง่ เดียวในแง่ของประชาคม
หรือ Community
คุณโทมัส เลมบอง ประธานคณะกรรมการความร่วม
มือด้านการลงทุน (BKPM) ประเทศอินโดนีเซีย และ
อดีตรัฐมนตรีการค้า กล่าวว่าอาเซียนจ�ำเป็นที่จะต้องก้าว
เดินไปด้วยกัน อาเซียนในทศวรรษหน้าทุกคนต้องมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา ไม่กีดกันกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกจากกระบวนการ
พัฒนา ไม่สร้างช่องว่างระหว่างคนจนคนรวย การเติบโตของอาเซียน
นั้นต้องเติบโตอย่างมีคุณค่า และในท่ามกลางความเติบโตของอาเซียน
นั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและดิจิทัล แต่ควร
ระมัดระวังในการใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้

คุณโทมัส เลมบอง

ทางด้านคุณสแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าต่างประเทศใน
ประเทศไทย มองเช่นเดียวกันว่าในอีก 10 ปี ข้างหน้านัน้ การ
พัฒนาด้านคมนาคมจะมีความเข้มข้นขึน้ ทัง้ ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟท์แวร์ดว้ ย ซึง่ อาเซียนก�ำลังเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
จ�ำเป็นต้องเตรียมด้านบุคคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้รองรับ และ
ต้องปรับตัวให้เข้ากับกระแสความเปลีย่ นแปลงให้ได้ ในส่วน
ของนักลงทุนของไทยก็ตอ้ งเปิดใจกว้างรับกระแสการลงทุนจาก
ภายนอก ขณะเดียวกันต้องกล้าก้าวออกไปสู่ภูมิภาคเช่นเดียวกัน
คุณสแตนลีย์ คัง

ขณะที่ ศจ.ดร.ออง ทุน เทต ที่ปรึกษาสหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรม
สหภาพเมียนมา มองว่าอาเซียนในขณะนี้เน้นในเรื่องของการแข่งขันมาก
เกินไป ควรทีจ่ ะร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ ต้องค�ำนึงถึงคุณค่าแห่งความ
เป็นอาเซียน (ASEAN) ให้มาก พร้อมๆ ไปกับพยายามที่จะลดความ
แตกต่างลงให้ได้มากที่สุด เพื่อให้อาเซียนก้าวสู่ประชาคมได้ตาม
เจตนารมย์ที่ตั้งไว้
ด้าน ดร.โรเบิร์ต ยัพ ประธานบริหารกลุ่มวายซีเอช
ประเทศสิงคโปร์ สะท้อนภาพอนาคตอาเซียนผ่านสายตา
ของนักธุรกิจในสิงคโปร์ ว่าขณะนีใ้ ห้ความส�ำคัญของการรวม
กลุ่มประชาคมอาเซียนมากขึ้น เพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนา เพียงแต่กระบวนการนั้นอาจจะไม่ได้รวดเร็วนัก
ซึ่งอาเซียนจะต้องสร้างความเชื่อมโยงผ่านระบบคมนาคมขนส่งทั้ง
ทางบก ทะเล อากาศ
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คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.
ทิศทางพลังงานในอนาคตมุง่ สูพ่ ลังงานทดแทน หรือ Go Green, Go Electric มากขึน้ แต่ใน
อีก 10 ปีข้างหน้าภูมิภาคอาเซียนจะยังพึ่งพิงการน�ำเข้าพลังงานเป็นหลัก (Net Importer)
ทั้งน�้ำมัน ก๊าซ และถ่านหิน จึงจ�ำเป็นที่จะต้องลงทุนในด้านพลังงาน และอาจมีการ
ก�ำหนดราคาหรือภาษี เพื่อให้ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้อาเซียน
ยังสามารถเป็นศูนย์กลางการขนส่งน�ำ้ มันและก๊าซจากตะวันออกกลางไปยังเอเชียได้ ซึง่
จะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคอย่างยิ่ง

คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
ภูมิภาคเอเชียมีความส�ำคัญต่อการค้าโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน ซึ่งทุ่มเงินเข้าไป
ยังนโยบาย One Belt, One Road และธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่ง
เอเชีย หรือ AIIB ดังนั้นจีนคืออนาคตของภูมิภาคอาเซียน ขณะที่เมื่อมองลงมายัง
อาเซียน โดยเฉพาะ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) นับว่ามีความได้
เปรียบด้านการค้าการลงทุน เนื่องจากรายได้ประชากรที่ต�่ำและเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง
แต่ทั้งนี้ไทยก็ยังเป็นผู้น�ำแห่งภูมิภาคในหลายด้าน

คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.บีเจซี

ดร.โรเบิร์ต ยัพ

การท�ำธุรกิจ Trading ในอนาคตต้องครบวงจรตัง้ แต่ต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ และปลายน�้ำ และ
ต้องใกล้ผบู้ ริโภคให้มากขึน้ ทัง้ ยังต้องปรับตัวให้ทนั ซึง่ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคชาวอาเซียน
โดยเฉพาะในเวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว ขณะนี้เริ่มมองหาความสะดวกสบาย บริโภค
สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากรายได้ทสี่ งู ขึน้ และทีส่ ำ� คัญในท่ามกลางกระแสธุรกิจ
E-Commerce การจะยืนหยัดธุรกิจ Trading ได้นั้น เลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะกระโดดลงไปเป็นผูเ้ ล่น
ในธุรกิจนี้เสียเอง
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อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์กัมพูชาโดดเด่นสุดใน CLMV

จับประเด็นเศรษฐกิจ

ศู น ย์ ข ้ อ มู ล อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ชี้ ก ารลงทุ น
อสังหาริมทรัพย์ใน 4 ประเทศกลุ่ม CLMV
ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม มีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้างสูง แต่โดดเด่นทีส่ ดุ คือกัมพูชา แม้วา่ จะ
มีประชากรเพียง 15 ล้านคน แต่รฐั บาลเปิดกว้าง
ในการลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติ และการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 7 ปัจจุบัน
กลุ่มทุนหลักๆ ที่เข้าไปลงทุน ได้แก่ ไต้หวัน
จีน สิงคโปร์ เกาหลี และญี่ปุ่น ทั้งนี้การลงทุน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ยังกระจุก
ตัวอยู่ในเมืองหลวงคือกรุงพนมเปญ

เวียดนามลุยระบบภาษี
ผ่านออนไลน์
กรมสรรพากรเวียดนาม เดินหน้าปฏิรปู ด้าน
ภาษีผ่านระบบออนไลน์เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกการท�ำธุรกิจ โดยน�ำร่องคืนภาษีผา่ น
ระบบออนไลน์ใน 13 จังหวัด และคาดว่าจะ
ครอบคลุมทั่วประเทศในไตรมาสแรกของ
ปี 2560 ตามนโยบายพัฒนาสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการท�ำธุรกิจ และเสริมสร้างความ
สามารถในการแข่งขันระดับชาติ โดยกรม
สรรพากรเวียดนามตัง้ เป้าหมายไว้วา่ ร้อยละ
95 ของบริษทั ในเวียดนามสามารถช�ำระภาษี
ผ่านช่องทางออนไลน์ในสิ้นปี 2559 พร้อม
กันนีจ้ ะท�ำให้รฐั บาลสามารถสร้างมูลค่าเพิม่
ในการจัดเก็บภาษีจากการออกใบเสร็จ
ช�ำาระเงินออนไลน์
ภาพ: vitenamnews.vn

ที่มา: นสพ.โพสต์ ทูเดย์ 28 ธ.ค.59

BOI ออกมาตรการหนุน SME ลงทุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ขยายสิทธิพิเศษให้กับ
นักลงทุน 6 มาตรการ ประกอบดัวย
การผ่อนปรนเงื่อนไขให้กับ SME
เพื่ อ เร่ ง รั ด การลงทุ น และกระตุ ้ น
เศรษฐกิจของประเทศ ทัง้ การส่งเสริม
การลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ การจ้าง
แรงงานต่ า งด้ า วไร้ ฝ ี มื อ รวมถึ ง
ผ่อนปรนระเบียบการลงทุนให้กบั SME
ในการประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยขนาดโครงการตั้งแต่ 1
ล้ า นบาท (ไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และ
ทุนหมุนเวียน) สามารถลงทุนเริ่มต้น
ไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท และอนุญาต
ให้น�ำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ
มาใช้ในโครงการได้ไม่เกิน10 ล้านบาท
ที่มา: บีโอไอ 8 ต.ค. 59

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

ไทยเดินหน้าแผนพัฒนาเดินเรือ
แม่น�้ำล้านช้าง-แม่น�้ำโขง

ที่มา: โพสต์ ทูเดย์ 28 ต.ค.59
ภาพ http://www.moc.gov.cn

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศใน
แม่น�้ำล้านช้าง-แม่น�้ำโขง พ.ศ.2558-2568 ครอบคลุมพื้นที่แม่น�้ำโขง
ระหว่างเมืองซือเหมาในจีน ถึงเมืองหลวงพระบางใน สปป.ลาว เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวก ส่งเสริมการค้าให้มีความปลอดภัยทั้งการเคลื่อนย้ายสินค้า
และคนโดยสาร พร้อมทัง้ ลดความเสีย่ งจากอุบตั เิ หตุและผลกระทบจากสิง่
แวดล้อม ซึง่ การปรับปรุงร่องน�ำ้ ทางเดินเรือในแม่นำ�้ ดังกล่าวท�ำให้สามารถ
รองรับเรือขนาด 500 ตันได้
ที่มา: สนข. อินโฟเควสท์ 27 ธ.ค.59

Grab ระดมทุนเพิ่ม 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายบริการครอบคลุมอาเซียน

ภาพ: www.bangkokbanksme.com

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 รถแท็กซี่ และเตรียมแผนลงทุนการช�ำระเงินผ่านโทรศัพท์มอื ถือ
แกร็บเพย์ (GrabPay) เนื่องจากในอาเซียนมีประชากรมากถึงร้อยละ 43 ที่ไม่มี
บัญชีธนาคาร จึงเป็นโอกาสที่ธุรกิจจะเติบโตได้
ภาพ: trito.id

ที่มา: เวิร์ฟ 21 ก.ย. 59
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ทันเทรนด ์

กลยุทธ์ครองใจผู้หญิงในตลาด CLMV

Purchasing Power
of

Women

ภาพ: ciitypassguide.com

กลยุทธ์ครองใจตลาด
“ผู้หญิง” ใน CLMV

ไม่ว่าจะท�ำการตลาดในกลุ่มใด ก็จ�ำเป็นที่จะต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละ
ประเทศอย่างถ่องแท้ เพราะยังมีปัจจัยส�ำคัญในการท�ำตลาดแต่ละประเทศ ทั้งเรื่อง
วัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ และวิธีคิด ซึ่งการท�ำการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้
กับกลุ่มผู้หญิงในตลาด CLMV ก็มีปัจจัยที่ต้องค�ำนึงถึงเช่นกัน

ผู้หญิงชาวเมียนมาในปัจจุบันท�ำงานนอก
บ้านมากขึ้นด้วยเหตุผลหลักคือการหา
รายได้เพิ่มเพื่อดูแลครอบครัว ซึ่งในยุค
ที่การเมืองการปกครองเปลี่ยนแปลง
ไปสู่รัฐบาลพลเรือน รัฐบาลก็ส่งเสริม
ให้มคี วามเท่าเทียมและมีโอกาสในหน้าที่
การงานเพิ่มขึ้น แต่สังคมก็ยังมองว่าผู้หญิงจะต้องท�ำหน้าที่ดูแล
ครอบครัว ดังนั้นผู้หญิงที่ท�ำงานนอกบ้านจึงถูกมองว่าละเลย
หน้าที่ดูแลครอบครัว
การสื่อสารกับผู้หญิงชาวเมียนมาจึงต้องให้ความส�ำคัญต่อ
บทบาทในสังคมของผูห้ ญิงยุคใหม่ทมี่ สี ทิ ธิและโอกาสในการ
ท�ำงานเท่าเทียมกับผู้ชาย และการมีรายได้ก็ถือเป็นช่องทาง
ที่ช่วยดูแลครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แม้เศรษฐกิจของกัมพูชาจะเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ เหตุการณ์
สงครามและความแตกแยกเมือ่ อดีตยังส่งผลต่อชีวติ ในปัจจุบนั อยู่
ส�ำหรับผู้หญิงชาวกัมพูชาในปัจจุบันมีความหวัง
ทีจ่ ะใช้ชวี ติ ทีท่ นั สมัยเหมือนกับประเทศอืน่ ๆ ใน
อาเซียน และอยากจะเป็นผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
และมีความเชือ่ มัน่ มากขึน้ จึงต้องการการสนับสนุน
และแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ภาพ: tripadvisor.co.uk

ภาพ: www.pond5.com

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

การสือ่ สารกับผูห้ ญิงชาวกัมพูชาจึงต้องให้ความส�ำคัญกับการ
เสริมสร้างพลังใจและการพัฒนาศักยภาพของผูห้ ญิงทีจ่ ะก้าวสู่
การเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความมั่นใจ
ภาพ: Insideretail.asia

ตลาดผู้บริโภค กลุ่ม “ผู้หญิง”
หนึ่งในพื้นฐานของการวางกลยุทธ์การตลาด คือการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายของ
สินค้า จึงจะท�ำให้ทิศทางการวางแผนการตลาด การท�ำโฆษณา หรือท�ำแคมเปญ
ต่างๆ มีประสิทธิภาพ ซึ่งกลุ่ม “ผู้หญิง” ก็เป็นอีกกลุ่ม หรือ Segment ที่ต้อง
ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำหนดกลยุทธ์การขายเช่นเดียวกัน และปฏิเสธไม่ได้ว่า
ยังเป็นกลุ่มที่มีอ�ำนาจการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
ส�ำหรับครอบครัว และสินค้าส�ำหรับเด็ก ดังนั้นหากเข้าใจพฤติกรรมการ
บริโภคของกลุ่มผู้หญิงในแต่ละกลุ่มอายุ อาชีพ และรายได้ ก็มีโอกาสที่สินค้า
จะประสบความส�ำเร็จ
ในปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการและนักธุรกิจของไทยไม่นอ้ ยทีส่ นใจบุกเบิกตลาดใน
ประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV ที่ตลาดก�ำลัง
เติบโตอย่างมาก เนื่องมาจากมีชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น และ Segment ในกลุ่ม
ผู้หญิงก็เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะขยายตัวเนื่อง

ภาพ: sea-globe.com
ภาพ: pinterest.com

ภาพ: pinterest.com

ประชากร
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ภาพ: Insidereta

วัฒนธรรมของ สปป.ลาว ได้รบั อิทธิพลจากศาสนาพุทธอย่างมาก
ซึ่งจะแฝงอยู่ทั้งในวิธีคิด ความเชื่อ และการด�ำเนินชีวิต ปัจจุบันนี้
รัฐบาลพยายามสร้างความเท่าเทียมกันของผูช้ ายและผูห้ ญิง ซึง่
ผูห้ ญิงก็เข้าสูร่ ะบบแรงงานมากขึน้ เป็นสาวออฟฟิศมากขึน้
แม้ว่าผู้หญิงลาวจะต้องการมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น แต่ก็
ยังคงต้องค�ำนึงถึงกรอบของสังคมที่ให้คุณค่ากับกิริยา
มารยาทที่เรียบร้อยและอ่อนน้อม
การสื่อสารกับผู้หญิงชาวลาวจึงต้องให้ความส�ำคัญกับการ
สร้างพลังและความเข็มแข็งแต่ยังคงไว้ซึ่งความอ่อนหวาน
และเป็นกุลสตรี

เวียดนามเป็นประเทศทีไ่ ด้รบั อิทธิพลวัฒนธรรมและ
ความเชือ่ มาจากจีนค่อนข้างสูง ดังนัน้ บทบาทและคุณค่า
ของผูห้ ญิงคือการอุทศิ ตนเพือ่ ครอบครัว ให้ความเคารพ
ต่อผู้สูงอายุ ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันผู้หญิงเวียดนามจะท�ำงาน
นอกบ้านมากขึน้ มีภาระการงานมากมายแค่ไหน ก็ตอ้ งกลับ
มาดูแลครอบครัว ผูห้ ญิงสมัยใหม่จงึ อยากได้การยอมรับและ
มองเห็นถึงในคุณค่าของตัวเอง
การสือ่ สารกับผูห้ ญิงชาวเวียดนามจึงต้องให้ความส�ำคัญกับการ
สร้างความเชือ่ มัน่ โอกาสทีจ่ ะแสดงออกถึงคุณค่าของตัวเอง
แต่ยังคงอยู่ภายใต้ขนบประเพณีของสังคม
กลุ่มประเทศ CLMV มีความเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
มาก และก�ำลังยกระดับประเทศให้ทดั เทียมกับประเทศอืน่ ๆ ส่งผลให้ผหู้ ญิงในประเทศ
เหล่านี้มีบทบาททางสังคมและโอกาสอาชีพการงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการท�ำการตลาด
กลุ่ม “ผู้หญิง” ในประเทศเหล่านี้จึงจะต้องเข้าใจพฤติกรรม วางกลยุทธ์การตลาดให้
โดนใจ เพราะเป็นกลุ่มที่มีอ�ำนาจการตัดสินใจซื้อที่ไม่ควรจะมองข้าม
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ช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา มีคำ� ร้องเรียนข้อพิพาทจากประเทศก�ำลังพัฒนาว่าประเทศพัฒนา
แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในสหภาพยุโรป ก�ำหนดมาตรการทางการค้าที่
ไม่ใช่ภาษี (non-tariff measures) รูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น มีการน�ำเรื่องมาตรฐาน
แรงงานและสิทธิมนุษยชนมาใช้เป็นเงื่อนไขให้ผู้ผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศเหล่า
นี้ต้องปฏิบัติตาม เช่น การกีดกันสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานแรงงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานแรงงานสากลหรือเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้เฉพาะโดยประเทศผู้น�ำเข้า
ขณะเดียวกันก็มีความพยายามผลักดันประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงานมาเป็นประเด็น
ทางการค้าในเวทีการเจรจาพหุภาคีตั้งแต่สมัยข้อตกลง GATT จนกระทั่งเป็นองค์การ
การค้าโลก (WTO) แล้ว แต่ก็ไม่เป็นผลส�ำเร็จ องค์การการค้าโลก (WTO) มีมติว่า จะ
ไม่หยิบยกเอาประเด็นด้านมาตรฐานแรงงานมาเจรจาใน WTO และให้องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เป็นผู้มีอ�ำนาจใน
การจัดการเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน ประเทศพัฒนาแล้วจึงหาทางออกโดยการบรรจุ
ประเด็นมาตรฐานแรงงานผ่านการท�ำข้อตกลงทางการค้าแบบทวิภาคีแทน
มาตรฐานแรงงาน (labour standard) คื อ กฎเกณฑ์
หรือข้อก�ำหนดในการใช้แรงงาน ซึง่ เกีย่ วพันกับสภาพการจ้างงาน
และสภาพการท�ำงานเป็นหลัก เช่น ค่าจ้างท�ำงาน ชัว่ โมงการท�ำงาน
รวมถึงความปลอดภัยในการท�ำงาน มาตรฐานแรงงานที่มักถูกน�ำ
มาอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ มาตรฐานหลัก
ในการใช้แรงงาน (Core Labour Standards) ที่กล่าวถึง
สิทธิพื้นฐานของแรงงานตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิก
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour
Organization: ILO)

ประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา
พื้นฐานของ ILO ด้านมาตรฐานแรงงาน ซึ่งจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาทาความเข้าใจ
เพื่อประโยชน์ ในการวางแผนธุรกิจและบริหารจัดการ
แรงงานให้เป็นไปตามข้อตกลงสากล

มาตรฐานหลักในการใช้แรงงานของ ILO มีลักษณะที่เป็น
กึ่ ง กฎหมาย (soft law) ซึ่ ง เป็ น ข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศที่ อ ยู ่ ใ นรู ป ของ

ขยายการค้าไปอาเซียน

เตรียมฝ่าด่านมาตรฐานแรงงานเข้ม
(บทวิเคราะห์โดยทีดีอาร์ไอ)
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อนุสัญญา (conventions) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศนั้นๆ ให้สัตยาบัน
(Ratification) ผ่ า นองค์ ก ร ILO โดยมาตรฐานหลั ก ในการใช้ แ รงงาน
(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 ซึ่งในแต่ละหมวด
จะมีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างละ 2 อนุสัญญา “การให้สัตยาบันถือเป็นกลไกในการ
ผลักดันให้รฐั บาลของประเทศนัน้ ต้องด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐานแรงงานในประเทศ
ให้เป็นไปตามหลักสากลตามอนุสัญญาที่ได้ให้สัตยาบันไว้”

ตารางที่ 1 อนุสัญญาหลักด้านมาตรฐานแรงงาน (Fundamental Conventions)
ที่กลุ่มประเทศอาเซียนให้สัตยาบัน

ที่มา: Information System on International Labour Standards

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

เป้าหมายส�ำคัญของ AEC ด้านหนึง่ คือ การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยการสร้าง
เครือข่ายการผลิตและจัดจ�ำหน่ายในกลุม่ ประเทศอาเซียนด้วยกัน การค้าและการลงทุน
ในอาเซียนจึงเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะได้รบั ผลกระทบจากการยกระดับมาตรฐานแรงงานดังกล่าว
ในกรณีของประเทศไทยมีสิ่งที่ท้าทายอยู่หลายประการ เช่น ประเด็นการค้ามนุษย์ใน
อุตสาหกรรมประมงโดยเฉพาะกุ้งและทูน่า ที่มีสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกส�ำคัญ แม้ว่า
ในรายงานการค้ามนุษย์ (TIP Report) ในปี 2559 ประเทศไทยจะถูกปรับอันดับให้สูง
ขึ้นมาสู่ Tier 2 Watch List หลังจากตกไปสู่ Tier 3 อยู่เป็นเวลา 2 ปี แต่ก็ยังถือว่าอยู่
ในระดับมาตรฐานทีต่ ำ�่ ในการแก้ปญ
ั หาการค้ามนุษย์ ไทยยังต้องด�ำเนินการปราบปราม
การค้ามนุษย์ที่ยังคงมีอยู่จ�ำนวนมากและบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเข้มงวด

ประการต่อมา ในด้านการลงทุนของไทยในประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศ
ขณะทีบ่ รูไนมีการให้สตั ยาบันเพียง 2 ฉบับในหมวดการคุม้ ครองแรงงานเด็กหมวดเดียว อาเซียนที่อยู่ในความตกลง TPP ที่มีข้อผูกพันด้านมาตรฐานแรงงานที่เข้มงวด เช่น
เท่านั้น เป็นที่สังเกตได้ว่าในอนุสัญญาพื้นฐาน การคุ้มครองแรงงานเด็กเป็นหมวดที่ทุก เวียดนาม อาจเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนให้กับนักลงทุนไทยในการต้องปฏิบัติตามข้อ
ประเทศในอาเซียนให้สัตยาบันไว้เกือบทั้งหมด แสดงถึงการให้ความส�ำคัญในด้านการ ก�ำหนดหรือกฎเกณฑ์ในประเทศที่เข้มงวดขึ้น
คุ้มครองแรงงานเด็กของกลุ่มประเทศอาเซียน ในขณะที่ให้ความส�ำคัญน้อยในหมวด
เสรีภาพในการรวมตัวกัน
ดังนัน้ การศึกษาและเข้าใจประเด็นด้านมาตรฐานแรงงานในอาเซียนโดยละเอียดจึงเป็น
สิง่ ส�ำคัญเพือ่ วางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของไทยในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน
นอกจากนีป้ ระเทศในกลุม่ อาเซียนก็มกี ารเจรจาการค้าเสรีกบั หลายประเทศทัว่ โลกมาก ไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต
ขึ้นรวมทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่น่าสนใจคือ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม
ได้ตกลงเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (Trans-Pacific Partพันปรีชา ภู่ทอง
nership: TPP) ซึ่งมีข้อผูกพันด้านมาตรฐานแรงงานและสิทธิมนุษยชนอย่างเข้มงวด
นักวิจัยอาวุโส
ดังนั้น นับเป็นการยกระดับมาตรฐานแรงงานในอาเซียนให้เป็นสากลยิ่งขึ้น
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
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JWD มั่นใจครึ่งปีหลังสดใส รับแผนเปิดคลังสินค้าในภูมิภาค AEC

Investment Pulse
ชีพจรการลงทุน

ปตท. เตรียมขยายปั๊มน�้ำมันในกัมพูชา
และเปิดโอกาสนักธุรกิจท้องถิ่นเป็นดีลเลอร์
บริษทั ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียน โดยมีแผนขยายจ�ำนวนสถานีบริการในกัมพูชาจากปัจจุบัน 28 แห่งเป็น
90 แห่งและทั่วประเทศอาเซียนเป็น 500 แห่ง ภายในปี 2563 ปัจจุบัน ปตท. มีสถานีบริการ
น�้ำมัน ในอาเซียนรวมทั้งสิ้น 170 แห่ง ประกอบด้วย ลาว 29 แห่ง กัมพูชา 28 แห่ง เมียนมา
(8 แห่ง) และ ฟิลิปปินส์ 105 แห่ง ซึ่งการขยายธุรกิจในต่างประเทศนั้น ปตท.ได้เปิดโอกาสให้
นักลงทุนในท้องถิ่นเป็นดีลเลอร์ธุรกิจสถานีบริการน�้ำมันภายใต้มาตรฐานแบรนด์ ซึ่งสะท้อน
ถึงกลยุทธ์การขยายธุรกิจน�้ำมันในประเทศอาเซียนที่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในท้องถิ่นเติบโต
ไปด้วยกัน
ทีม่ า: บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) 28 พ.ย 59

WCG DIAMOND ยึดหัวหาดธุรกิจจิวเวลลี่ ใน สปป.ลาว
บริษทั ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จ�ำกัด ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายจิวเวลลีแ่ บรนด์ WCG DIAMOND
ระบุในปี 2559 นี้ ผลประกอบการธุรกิจ จิวเวลลี่ใน สปป.ลาว จนถึงเดือนตุลาคมเป็น
ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเติบโตถึงร้อยละ 10 จากปีที่แล้ว เนื่องจากการร่วมมือกับ
พันธมิตร ร้านค�ำสีหอมมีสุก (SMJ) ขยายตลาดในประเทศลาว โดยลูกค้าที่มีก�ำลังซื้อ
สูงมีความสนใจลงทุนสินค้าประเภทเครื่องประดับราคาแพง ทั้งนี้การแข่งขันในธุรกิจ
จิวเวลลีท่ ไี่ ม่สงู นักเมือ่ เทียบกับประเทศไทย จึงมีแนวโน้มทีต่ ลาดจะขยายตัวได้อกี WCG
DIAMOND จึงเลือกที่ลงทุนใน สปป. ลาวเป็นแห่งแรกของอาเซียน
ภาพ: pr.net

ที่มา: พีอาร์บูม 1 พ.ย 59

สยามแก๊ส เพิ่มการลงทุนธุรกิจพลังงานในอาเซียน

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

TACC พร้อมส่งโปรดักท์ ใหม่บุกตลาดกัมพูชาในช่วงปลายปี
บริษทั ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (TACC) ผูผ้ ลิตและจัดหาเครือ่ งดืม่ ชา เขียว
และกาแฟรายใหญ่ในเซเว่นฯ เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกัมพูชาเพิ่มเติม เพื่อ
รองรับก�ำลังซื้อที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก โดยจะยังคงเป็นสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่ม หลัง
จากส่งชาเขียว “เซนย่า” ตีตลาดกัมพูชาได้สำ� เร็จ และสามารถครองส่วนแบ่งตลาดเป็น
อันดับหนึง่ ทัง้ นี้ TACC มองว่าตลาดกัมพูชายังเติบโตได้อกี มาก นอกจากนีก้ มั พูชายัง
เป็นฐานการผลิตที่ส�ำคัญในการส่งสินค้าเข้าสู่เวียดนาม และจีน จากสิทธิพิเศษ GSP
และ MFN ที่กัมพูชาได้รับ
ที่มา: IR network 13 ก.ย. 59

ไทยเบฟ จัดทัพผู้บริหารครั้งใหญ่ หวังเป็นเบอร์ 1 ธุรกิจเครื่องดื่มในอาเซียน

บริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ ขยายฐานการลงทุนยังประเทศอาเซียน โดยตั้ง
บริษทั ย่อยในสิงคโปร์ ด�ำเนินธุรกิจพลังงานไฟฟ้ารองรับขยายธุรกิจในอนาคต พร้อมเข้า
ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาด 230 เมกะวัตต์ ในเมียนมา ซึ่งถือเป็น
อีกก้าวของสยามแก๊สในการเข้าสูธ่ รุ กิจพลังงานอืน่ นอกเหนือจากแก๊ส แอลพีจี ทัง้ นีน้ บั
ตัง้ แต่รฐั บาลเมียนมาประกาศนโยบายปฏิรปู การเมืองและเศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้น
ฐานที่จ�ำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งการบริโภคใน
ประเทศที่เพิ่มขึ้นตามก�ำลังซื้อที่สูงขึ้นด้วย
ที่มา: บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ�ำกัด (มหาชน) 10 ต.ค.59

JWD ผู้น�ำธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ภาคพื้นดินอย่างครบ
วงจร ผุดโครงการขยายการลงทุนคลังสินค้าในกลุ่มประเทศ
CLMV อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอกย�ำ้ การเป็นผูน้ ำ� ตัวจริงในอุตสาห
กรรมโลจิสติกส์ภาคพื้นดินในภูมิภาคอาเซียน โดยภายในปี
2560 JWD จะมีพื้นที่คลังสินค้าใน CLMV รวมกว่า 12,800
ตารางเมตร สามารถรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในภูมิภาค
นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่ออัตราการเติบโตของ
บริษัท นอกจากนี้ JWD ยังได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทศรีไทย
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ LINK ASIA LOGISTICS
เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนในอาเซียน

ภาพ: http://www.prachachat.net

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด(มหาชน) วางวิสยั ทัศน์ 2020 ก้าวสู่ “ผูน้ ำ� ” เครือ่ งดืม่
ในอาเซียน โดยต้องการเพิม่ สัดส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศเป็นร้อยละ 50
พร้อมกันนีไ้ ด้ปรับโครงสร้างผูบ้ ริหารระดับสูงครัง้ ใหญ่ เพือ่ รองรับการเป็นผูน้ ำ�
ธุรกิจเครือ่ งดืม่ ครบวงจรอาเซียน โดยขณะนีไ้ ด้ศกึ ษาการลงทุนธุรกิจเครือ่ งดืม่
ในเมียนมาและกัมพูชา ส่วนฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจะเป็นการลงทุนขยาย
ตลาดเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ นอกจากนีย้ งั สนใจเข้าไปขยายธุรกิจโลจิสติกส์
การจัดจ�ำหน่ายและกระจายสินค้าในเมียนมาด้วย ปัจจุบนั ไทยเบฟฯ เป็นบริษทั
เครื่องดื่มครบวงจรชั้นน�ำของอาเซียน มีมูลค่าธุรกิจเกือบ 6 แสนล้านบาท และ
เป็นบริษัทเครื่องดื่มครบวงจร 1 ใน 5 ของเอเชีย
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ13 ก.ย. 59
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BBL Connect

้ วหลวง
รอบรัวบั

สานพลังประชารัฐ จัดทัพธุรกิจไทยไปเมียนมา

เปิดหลักสูตร “AEC Business Leader”
รุ่น 2 หวังสร้างความแข็งแกร่ง
SME ไทยในตลาด AEC
(1 ต.ค 59) ธนาคาร
กรุงเทพ เตรียมเปิด
“AEC Business
Leader” รุน่ 2 หลักสูตร
อบรมผูบ้ ริหารระดับสูง
แบบเข้มข้น เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพนักธุรกิจรุ่น
ใหม่แห่งอาเซียน พร้อม
ด้วยการศึกษาดูงานทัง้
ในภูมภิ าคอาเซียนทีจ่ ะ
ได้พบกับนักธุรกิจชัน้ น�ำ
ของภูมิภาค หลักสูตร
อบรมผู้บริหารเข้มข้น
75 ชัว่ โมงนีโ้ ดดเด่นด้วย
ผูเ้ ชีย่ วชาญวิทยากรชัน้ แนวหน้าของไทยและภูมภิ าค รวมถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจ
ทีแ่ ข็งแกร่งในระดับภูมภิ าค ก้าวสู่ “ผูบ้ ริหารตัวจริงรุน่ ใหม่แห่งภูมภิ าคอาเซียน” กับ
โครงการ AEC Business Leader

(21 ก.ย.59) ธนาคารกรุงเทพร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จดั สัมมนา “จัดทัพธุรกิจไทย
ไปเมียนมา” เพื่อส่งเสริมนักลงทุนของไทยในการขยายตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ภายใต้โครงการประชารัฐ โดยได้ดึงพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเปิดคลินิกให้
ค�ำปรึกษาแก่นักธุรกิจไทย ในโอกาสนี้คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานระบุว่า ภาครัฐและภาคเอกชน
ได้บูรณาการการท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจไทย
ขยายตลาดในประเทศเมียนมา ซึง่ ปัจจุบนั การส่งออกของไทยไปยังเมียนมามีมลู ค่า
4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าให้เป็น 10,000-12,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร
กรุงเทพเน้นยาํ้ ถึงความส�ำคัญของงานสัมมนาครัง้ นีว้ า่ มีจดุ ประสงค์ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
ประเทศเมียนมา โดยนักธุรกิจและนักลงทุนไทยให้ความสนใจมาก เนื่องจากเป็น
ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีท�ำเลที่ตั้งที่เป็นประตูเชื่อมต่อ
กับประเทศต่างๆ ในเอเชียได้อย่างดี

ธนาคารกรุงเทพโชว์ศักยภาพ
เปิดจุดให้บริการ AEC Connect สาขาชายแดน
(10 ก.ย 59) ธนาคารกรุงเทพเปิดจุดให้บริการ
AEC Connect สนับสนุนผู้ประกอบการ
ไทยในจังหวัดชายแดน โดยจะให้คำ� ปรึกษา
เรือ่ งกฎหมาย กฎระเบียบการค้า การลงทุน
สภาพเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการค้า
ลงทุ น ในตลาดอาเซี ย น โดยเปิ ด ตั ว
จุดบริการแห่งแรกทีส่ ำ� นักงานธุรกิจแม่สอด
จังหวัดตาก โดยได้รบั เกียรติจากคุณบรรพต
ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัด
ตาก ร่วมแสดงความยินดี และทยอยเปิดจุดบริการในจังหวัดอื่นๆ อีก 5 แห่ง
ได้แก่ สาขาอรัญประเทศ สาขาเชียงราย สาขาหาดใหญ่ และสาขายะลา

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
ได้รับการยกย่องจากเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้
(27 ก.ย. 59) นายชาติศริ ิ โสภณพนิช กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ
ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ำกัด เข้ารับรางวัล “Shanghai
Magnolia Silver Award 2016” จากนายจางเสีย่ วซ่ง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานกิจการ
ต่างประเทศ เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในฐานะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และส่งเสริมการแลกเปลีย่ นระหว่างประเทศ ต่อเทศบาลนครเซีย่ งไฮ้ ทัง้ นีก้ ารมอบ
รางวัล Magnolia Silver Award ได้จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2532 ซึ่ง
เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้จะมอบรางวัลให้กับชาวต่างประเทศ ผู้ท�ำคุณประโยชน์ด้าน
ความร่วมมือฉันท์มิตร การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของนครเซี่ยงไฮ้ โดยในปีนี้ นายชาติศิริ โสภณพนิช เป็น 1 ใน 50 คน
จาก 19 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการยกย่องจากรางวัลดังกล่าว

“พระเสด็จดับขันธ์”

แผ่นดินแผ่นฟ้ามืด ดับตะวัน
สามโลกวิโยค กัน- แสงโศก

ปางพระเสด็จดับขันธ์ นิราศแล้ว
โอ้ พระทูนกระหม่อมแก้ว ยะเยียบน�้ำตาหนาว

หนาวเหน็บตระหนกพระธรณี    	
โอ้ว่าประชาอุระระร้าว

ปฐพีสะทกหาว
พระเสด็จ ณ แดนใด

น�้ำตาดอกไม้ร่วง
ปานใจ จะขาดใจ          

พิลาปร�่ำระงมไพร
จะขาดแล้ว อยู่รอนรอน

โอ้ว่า พระทูนกระหม่อมแก้ว    
ร่มฟ้าประชาชาติ ราษฎร       

นิราศแล้วจากแท่นบรรจถรณ์
มหิธรธ�ำรง พระทศธรรม

พลังแห่งแผ่นดิน..เสด็จแล้ว     
ฟ้าจะมืด ดินจะหม่น ก่นระก�ำ

พญาโศกโศกแว่ววิเวกย�่ำ
ยะเยียบย�้ำ ร�่ำร้าว หนาวน�้ำตา

(บทประพันธ์ โดย “เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์” ศิลปินแห่งชาติ และ กวีซีไรต์)
น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด มหาชน

