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อาเซียน และก�าลังเร่งผลักดัน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) 
ทีค่าดว่าจะดงึดดูให้นักลงทนุจนีเข้ามาในไทยมากข้ึนด้วย ซึง่บริบท
ของเศรษฐกิจโลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงน้ี ท�าให้ธนาคารกรุงเทพที่มี
สาขาครอบคลุมทั้งในอาเซียนและจีนมายาวนาน มีความพร้อมสูง
ที่จะรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งในอาเซียนและยังเชื่อมต่อ 
ไปยังประเทศจีน สามารถที่จะตอบโจทย์การค้าการลงทุนได้ใน 
ทุกรูปแบบ

  “ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซี”
 

ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ                                                                           

บรรณาธิการบริหาร

ในช่วงปลายปี 2560 การประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 31 ใน 
กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ เป็นวาระหน่ึงที่น่าจับตาเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากไม่เพยีงแต่ผูน้�าของประเทศสมาชกิของอาเซยีนจะมาร่วม
ประชุมติดตามผลการด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 
ค.ศ. 2025 แล้ว ประธานาธิบดี “โดนัลด์ ทรัมป์” แห่งสหรัฐอเมริกา 
ยังเข้าร่วมการประชุมเป็นคร้ังแรกด้วย โดยอาเซียนน้ันคาดหวัง
ว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับพันธมิตรหลายชาติจะเป็น
ไปอย่างราบร่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะน้ีที่สหรัฐอเมริกาเน้น 
”นโยบายกีดกันทางการค้า” เป็นส�าคัญ  

ซึ่งนโยบายน้ีเป็นแรงผลักดันส�าคัญที่จะท�าให้จีนก้าวข้ึนมามีความ
แข็งแกร่งภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 หรือ 
“One Belt, One Road” ที่จะเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจโลกตลอด
จนขยายบทบาทในอาเซียน และประเทศไทยมีแนวโน้มจะได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุดจากโครงการดังกล่าวเน่ืองจากตั้งอยู่ใจกลาง 

คุยกับบรรณาธิการ

Editor’s 
TALK 

ที่มาภาพประกอบ : thaigov.go.th
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Go Together
“ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกและของ
ภูมิภาคที่ก้าวเข้าสู ่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีผล 
กระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตและวิธีการด�าเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน ธนาคารก็ต้องปรับตัวเช่นกัน  
โดยธนาคารกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะปรับตัวเองให้เป็น
ธนาคารส�าหรับธุรกิจแห่งอนาคต หรือ ‘Bank for 
Businesses of the Future’ เพือ่ช่วยให้ลกูค้าของเรา
ปรับตวัให้ทนัต่อยคุดจิทิลั เราจงึต้องขวนขวายเรียนรู้ 
เพือ่ลกูค้าของเราอยูต่ลอดว่า อตุสาหกรรมมลูค่าสงู 
มีวิธีการด�าเนินธุรกิจอย่างไร เทคโนโลยีสมัยใหม่
ก�าลังก้าวไปสู่ในทิศทางไหน และพยายามศึกษา 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ ทีส่ามารถน�ามาสนบัสนนุ 
อุตสาหกรรมเหล่าน้ี รวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ 
ยกระดับคุณภาพบริการ เพื่อให้ลูกค้าและนักธุรกิจ
สามารถปรับตวัและเตบิโตในภาวะทีธุ่รกจิต้องเผชญิ
กับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น”

   คณุชาตศิริิ โสภณพนิช
   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
  ธนาคารกรุงเทพ จ�ากดั (มหาชน)
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การใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น

Biz EYE VIEW

เวียดนามไทยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซีย

Annual growth in industrial value added and robotics (CAGR, %), 2011-16

34%17%22%15%14%28%

ปริมาณการใช้หุ่นยนต์ มูลค่าเพิ่มของสินค้า

7%

3%2%8%5%
4%

Source: Author’s estimates based on ILO (2017), 
International Federation of Robotics (2017) and World Bank (2017).

Age of Aut   mation in ASEAN

70%
57%

56%
49%

44%ความเสี่ยงแรงงานถูกแทนที่ใน
ยุคจักรกลอัตโนมัติ
Source: 
ILO: ASEAN in transformation: 
Future of jobs at risk of automation 
(2016).

สิ่งทอ

เสื้อผ้า

ค้าปลีก

บริการธุรกิจ
ยานยนต์
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Vision OF BEYOND 

เชื่อมโลกการค้า 
เชื่อมภูมิภาค 
ด้านบริการเครือข่าย 
และนวัตกรรมทาง
การเงินจาก BBL
ขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล
SVP ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ธุรกิจส่งออกและน�าเข้า 
ธนาคารกรุงเทพ
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จากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการ
ขยายตวัของการค้าโลกอย่างต่อเนือ่ง สูโ่อกาส
ของนักธุรกิจไทยในการส่งออกไปตลาดโลก 
โดยเฉพาะอาเซียนซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูง มีมูลค่า
การส่งออกสินค้าเป็นอันดับ 4 ของโลก และ
ประเทศจนีทีม่บีทบาทส�าคญัในการค้าโลก ซึง่
มมีลูค่าการส่งออกเป็นอนัดบั 1 ของโลก ขณะที ่
นวัตกรรมทางการเงินก็มีการพัฒนาควบคู ่
ไปด้วย โดยมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

คณุขจรศกัดิ ์มานะวริิยะกลุ SVP ผูจ้ดัการศนูย์
ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและน�าเข้า ธนาคาร
กรงุเทพ ระบถุงึสถานการณ์แนวโน้มการส่งออก 
ของไทยในปี 2560 ช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา  
มอีตัราการเตบิโตร้อยละ 10  (มลูค่าการส่งออก 
217 BUSD) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า โดยมีอัตราการขยายตัวค่อนข้าง 
สงูในกลุม่ประเทศอาเซยีนและจนี ซึง่เป็นกลุม่ 
ที่มีก�าลังซื้อสูงขึ้นและเป็นคู ่ค้าที่มีบทบาท
ส�าคญั โดยภายหลงัการเปิดประชาคมเศรษฐกจิ 
อาเซียน (AEC) ที่ผ ่านมาท�าให้เกิดความ
เช่ือมโยงของประเทศในภูมิภาค การใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี การเคลื่อนย้ายแรงงาน
และอื่นๆ สนับสนุนให้เพิ่มขีดความสามารถ

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
การเช่ือมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆ เราก้าวออก
ไปก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ใช้
ความรู้และประสบการณ์ที่มีอย่างยาวนาน 
ในแต่ละประเทศ สนับสนุนการขยายธุรกิจ 
ของผู ้ประกอบการไทย ทั้งผู ้ประกอบการ 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม ตั้งแต่การ 
เร่ิมต้นจากการส่งออก การลงทุนและการหา 
พันธมิตรเราให้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆ 
ทีม่อียูใ่ห้กบัลกูค้า พร้อมกบับริการหลากหลาย
ครบวงจร

หลักส�าคัญในการให้บริการของธนาคาร
กรุงเทพ คือ การเป็นเพื่อนคู ่คิด (Trusted 
Partner) ที่มีความรู ้และประสบการณ์ใน
การให้ค�าแนะน�าต่างๆ มุ่งเน้นการเป็นเพื่อน
คู่คิดที่เช่ือถือและไว้วางใจได้ของลูกค้า โดย
ธนาคารได้น�าเสนอบริการทางด้านการเงิน
อย่างครบวงจร ทั้งการสนับสนุนเงินกู้และเงิน
ทุนหมุนเวียน การช�าระเงินระหว่างประเทศ 
การบริหารการเงิน การลงทุนและอื่นๆ เพื่อ 
ลดข้ันตอนกระบวนการท�างาน เพิ่มสภาพ
คล่องทางการเงิน บริหารจัดการความเสี่ยง 
และลดต้นทุนการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการ
ช่วยให้ลูกค้าสามารถขยายธุรกิจต่างประเทศ
อย่างมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

ในการแข่งขันของประเทศในภูมิภาค เกิดการ 
ลงทนุระหว่างกนัเพิม่มากข้ึน ซึง่ปัจจยัดงักล่าว
เป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโต ส่งผลให้
รายได้ต่อหัวของประชากรในภูมิภาคสูงขึ้น
และการบริโภคก็สูงข้ึนตาม ทั้งสินค้าอุปโภค
บริโภคและบริการ ท�าให้การน�าเข้าส่งออก
ระหว่างประเทศในภูมิภาคมีการขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้นด้วย

การที่ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางกลุ่มประเทศ
ที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจดี ถือเป็นปัจจัยบวกที่
เกื้อหนุนการส่งออกของไทยให้ดีข้ึน อีกทั้ง
ประเทศไทยมีความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ 
จากการที่ไทยตั้งอยู ่บริเวณศูนย์กลางของ
ภูมิภาค มีความพร้อมด้านการคมนาคม ด้าน
แรงงานฝีมือ และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ทั้งยังมีการให้ “สิทธิพิเศษ” หลาย
ประการแก่นักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน
ในไทย ส่งผลให้นักลงทุนให้ความสนใจที่จะ
ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิต และเพื่อ
เป็นประตูสู่อาเซียนต่อไป

ส�าหรับธนาคารกรุงเทพได้มีการขยายสาขา
ต่างประเทศในภูมิภาครวม 16 สาขาใน  
9 ประเทศในอาเซียน (ยกเว้นบรูไน) และอีก 
6 สาขาในประเทศจีน รองรับการเช่ือมโยง 

ธนาคารได้มุ่งพัฒนา
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อยกระดับและ
เพิ่มศักยภาพบริการ

การค้าระหว่างประเทศ
ให้รวดเร็วและง่ายขึ้น
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เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้กับลูกค้า โดย
ใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการช�าระธุรกรรมการค้า
ระหว่างประเทศ

นอกจากการให้ค�าปรึกษาและบริการต่างๆ 
ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศ ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับการ
เสริมศักยภาพให้กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการ 
น�าเข้า-ส่งออกอย่างรอบด้าน โดยได้ร่วมมือ 
กับองค์กรภาครัฐ อาทิ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กรมศลุกากร และภาคเอกชน 
เช่น สภาผู้ส่งออกทางเรือ สมาคม shipping 
เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ประกอบการ โดย
เน้นให้ผูป้ระกอบการได้รับความรู้จาก ‘Expert’ 
หรือผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านโดยตรง ซึ่งในป ี
ทีผ่่านมา ธนาคารได้จดัสมัมนาในหวัข้อ “ถอด
บทเรียนต้องรู้ ส�าหรับผู้น�าเข้า-ส่งออก” และ 
“เปิดโลก Online กับ BBL พร้อมขายใน 1 วัน” 
ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการ 
นอกจากน้ัน ธนาคารยังจัด training เชิงลึก 
เพือ่ช่วยให้ลกูค้าเตรียมเอกสารน�าเข้า-ส่งออก
ได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด และล่าสุด  
ได้จัดท�า Trade Expert e-Newsletter เพื่อ 
update ความรู้ใหม่ๆ ไปยังลูกค้าผ่านสื่อ 
multimedia เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารไม ่
พลาดข้อมูลที่ส�าคัญ เช่น พรบ. ศุลกากร 
และตอกย�า้ความมุง่มัน่ของธนาคารในการเป็น 

อีกทั้งธนาคารยังให ้การสนับสนุนการค้า
ระหว่างประเทศให้กับลูกค้า เช่น บริการ 
AEC Trade Express รวดเร็ว มั่นใจ เอกสาร 
ส่งออก-น�าเข้า จบได้ในวนัเดยีว เร่ิมให้บริการ
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นการให้บริการ
ด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคาร
ส�าหรับผู้น�าเข้า-ส่งออกที่มีคู่ค้าอยู่ในประเทศ
กลุ ่ม AEC ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วย
เครือข่ายสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู ่
ในประเทศกลุ่ม AEC (ยกเว้นบรูไน) ได้แก่ 
กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ 
มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ โดยให้
บริการเพื่อธุรกิจส่งออก (บริการแจ้งการเปิด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต บริการตั๋วสินค้าออก 
ภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต และบริการตั๋ว
เรียกเก็บต่างประเทศขาออก) และบริการ 
เพื่อธุรกิจน�าเข้า (บริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟ
เครดิต บริการตั๋วสินค้าเข้าภายใต้เล็ตเตอร์
ออฟเครดิต และบริการตั๋วเรียกเก็บต่าง
ประเทศขาเข้า)

ส�าหรับบริการโอนเงินไปต่างประเทศ ธนาคาร
ได้ให้บริการ Asia Same Day Transfer เริ่มให้
บริการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการ
เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการ
โอนเงิน โดยการท�างานร่วมกัน ระหว่าง
ส�านักงานใหญ่และสาขาต่างประเทศใน Asia 
มีวัตถุประสงค์เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ 
ลกูค้าประเภทนิตบิคุคลทัง้ในไทยและประเทศ 
Asia สนับสนุนการขยายตัวของการค ้า 
ระหว่างไทยและประเทศใน Asia ต่อเนื่องจาก 
โครงการ AEC Same Day Transfer ในปี 2559 
โดยธนาคารให้บริการโอนเงินขาออกส�าหรับ 
สกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินดอลลาร ์
สหรัฐอเมริกา (USD) เพื่อช�าระเงินค่าสินค้า
และค่าบริการผ่านระบบ SWIFT (Society For 
Worldwide Interbank Financial Telecom- 
munication) ไปยงั 12 ประเทศ ได้แก่ จนี ญีปุ่น่ 
ฮ่องกง ไต้หวนั กมัพชูา ลาว เมยีนมา เวยีดนาม 
สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 
ซึ่งจะท�าให้คู่ค้าของลูกค้าธนาคารสามารถได้
รับช�าระเงินภายในวันเดียวกัน

ด้านการให้บรกิาร Local Currency Settlement 
by Appointed Cross-Currency Dealers 
ธนาคารเป็น 1 ใน 3 ธนาคารไทยที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
และธนาคารกลางมาเลเซยี ให้เป็น Appointed 
Cross-Currency Dealer (ACCD) คู ่กับ 
Bangkok Bank Berhad (BBB) ในการท�า
ธุรกรรมริงกิต-บาทระหว่างประเทศไทยและ
มาเลเซีย เพื่อการค้าและบริการตั้งแต่ปี 2559 
นอกจากน้ีในเดอืนพฤศจกิายน 2560 ทีผ่่านมา 
ธนาคารและสาขาจาการ์ตา ก็ได้รับอนุมัติให้
ท�าธุรกรรมรูเปีย-บาทระหว่างประเทศไทยและ
อินโดนีเซีย เพื่อการค้าและบริการในลักษณะ
เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นทางเลือกในการลดความ
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“Trusted Partner” ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
โดยปี  2561 น้ี ธนาคารได้มกีารหารือกบัพนัธมติร 
เพื่อจัดสัมมนา และฝึกอบรมเชิงลึกให้กับ 
ผู้น�าเข้า-ส่งออกอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
ทางการค้าระหว่างประเทศให้กบัผูป้ระกอบการ 
ไทยแล้ว คณุขจรศกัดิย์งัได้กล่าวถงึความส�าคญั 
ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ว่าเป็น 
ส่วนส�าคัญในการสนับสนุนธุรกิจและอ�านวย 
ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง 
ธนาคารได้มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
ใหม่ๆ เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพบริการ 
เพื่อการค้าระหว่างประเทศให้รวดเร็วขึ้น  
ง่ายข้ึน ภายใต้ความปลอดภัยและโปร่งใส 
สร้างโอกาสในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
ขยายการให้บริการของธนาคาร

ธนาคารยึดถือความต้องการของลูกค้า เป็น
แนวทางในการพัฒนาบริการใหม่ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ธนาคารกรุงเทพ
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ “R3 Consortium”  
ที่ธนาคารช้ันน�าทั่วโลกเป็นสมาชิก และได้
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ด้วย Distributed Ledger Technology (DLT) 
เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ธนาคารร่วมกบั  R3 และพนัธมติรทางเทคโนโลยี 
CGI รวมทัง้ธนาคารช้ันน�ามากกว่า 10 ธนาคาร 
ทั่วโลก ริเร่ิมพัฒนาบริการ Letter of Credit 
(L/C) บนแพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยี DLT เพื่อ
ลดความซับซ้อนของธุรกรรม และเชื่อมต่อกับ
องค์กรทีเ่กีย่วข้อง เช่น สายการเดนิเรือ บริษทั 
ชิปปิ้ง ในกระบวนการการค้าระหว่างประเทศ

อีกทั้งธนาคารร่วมมือกับ R3, TradeIX และ
ธนาคารช้ันน�าทั่วโลก ริเร่ิมพัฒนาบริการ 
โอนเงิน Funds Transfer เพื่อสร้างมิติใหม่ของ
การโอนเงิน เช่ือมต่อทุก Parties บนระบบ 
เดียวกัน เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต 
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ลูกค้า 
โดยเฉพาะ SMEs  

การร ่วมมือกับธนาคารช้ันน�าทั่วโลกและ 
ผู ้น�าด ้านเทคโนโลยี ท�าให ้ธนาคารมีขีด 
ความสามารถทีส่งูในการสนับสนนุลกูค้า และ 
เป็น Trusted Partner ของลูกค้าที่มีทั้ง 
ความรู้ ประสบการณ์และบริการที่ทันสมัย 
สนับสนุนผู ้ประกอบการในการท�าการค้า 
ระหว่างประเทศยุคดิจิทัลให้ประสบความ
ส�าเร็จได้เป็นอย่างดี
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ศก.กัมพูชายังเเกร่งเวิลด์แบงก์
คาดขยายตัว 6.9% ปีหน้า
ส�ำนักข่ำวรอยเตอร์ รำยงำนว่ำ ธนำคำรโลกคำดกำรณ์เศรษฐกิจของกัมพูชำจะ 
ขยำยตัวร้อยละ 6.8 ในปีนี้ และ 6.9 ในปี 2561 แม้จะมีควำมเสี่ยงจำกควำมไม่ 
เเน่นอนทำงกำรเมืองแต่ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อย โดยในช่วง 6 ปีที่ผ่ำนมำ  
กมัพชูำมอีตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ประมำณร้อยละ 7 รำยได้ส�ำคญัมำจำกกำรส่งออก 
และท่องเที่ยว โดยเฉพำะนักท่องเที่ยวจำกประเทศจีน
ที่มำ : www.prachachat.net

Econ UPDATE

นักท่องเที่ยวมาเลเซียวูบ 
หลังเงินริงกิตอ่อนค่า
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำของไทย เปิดเผยวำ่ 
กำรอ่อนค่ำลงของเงินริงกิตมำเลเซียกว่ำร้อยละ 30 
และสถำนกำรณ์กำรเมืองของมำเลเซียที่ยังคงตึง 
เครียด ส่งผลให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวมำเลเซียที ่
เดนิทำงมำยงัประเทศไทยเดอืนกนัยำยน 2560 ลดลง 
รำวร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ท�ำให้กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ 
ผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยวเอกชน เร่งวำงแผน 
กระตุ้นตลำดนักท่องเที่ยวมำเลเซีย เน่ืองจำกเป็น
ตลำดส�ำคัญของไทยที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับสอง 
รองจำกตลำดนักท่องเที่ยวจีน
ที่มำ : นสพ.โพสต์ทูเดย์

เวียดนามใช้นโยบายอุตฯ 4.0 
ดึงดูดการลงทุน
นำย Dang Xuan Quang รองผูอ้�ำนวยกำรหน่วยงำน 
ด้ำนกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ ระบุว่ำ เวียดนำม
จ�ำเป็นต้องทบทวนนโยบำยใหม่เพือ่สร้ำงควำมเช่ือมัน่ 
ทำงเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยนืในอนำคต 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนโยบำยอุตสำหกรรม 4.0 เพื่อ
ดึงดูดกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในภำค
อตุสำหกรรมไฮเทคทีม่ส่ีวนเพิม่มลูค่ำ เช่น เทคโนโลยี
สำรสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ Internet of Things  
ปัญญำประดษิฐ์ กำรศกึษำ กำรวจิยัและพฒันำ และ
ด้ำนสุขภำพ 
ที่มำ : vietnamnews.vn
ภำพประกอบ : aseanwatch.org

October
ตุลาคม

November
พฤศจิกายน

สิงค์โปร์วางแผนใช้รถโดยสาร 
ประจ�าทางไร้คนขับปี 2565
ส�ำนกัข่ำวบบีซีแีละเอเอฟพ ีรำยงำนว่ำ รัฐบำลสงิคโปร์เตรียมน�ำรถโดยสำรประจ�ำ
ทำงแบบไร้คนขบัมำให้บรกิำรบนท้องถนนนอกเวลำเร่งด่วนในพืน้ทีช่ำนเมอืง 3 แห่ง 
นับเป็นบริกำรเสรมิจำกรถโดยสำรประจ�ำทำงเดมิทีม่อียู ่อ�ำนวยควำมสะดวกต่อไป
ยงัสถำนีรถไฟฟ้ำและป้ำยรถโดยสำรประจ�ำทำงบริเวณใกล้เคยีง นำยคอร์ บนุ วนั 
รัฐมนตรีกระทรวงคมนำคม ระบุว่ำ “รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจะเพิ่มขีดควำม
สำมำรถในกำรเข้ำถงึและเช่ือมต่อกบัระบบขนส่งสำธำรณะ โดยเฉพำะกบัผูส้งูอำยุ
และครอบครัวทีม่เีดก็เลก็” โดยขณะน้ีม ี10 บริษทัทีพ่ร้อมด�ำเนินกำรแล้ว 
ที่มำ : www.prachachat.net /ภำพประกอบ : Ministry of Transport, Singapore 

วิกฤตรัฐยะไข่ท�าเมียนมา
สูญรายได้
ปัญหำควำมรุนแรงต่อชำวโรฮิงญำที่บำนปลำยเป็น
ควำมรุนแรง เมื่อปลำยเดือนสิงหำคม 2560 ส่งผล 
กระทบต่อภำคกำรทอ่งเที่ยวของเมียนมำ โดยเฉพำะ
ในรฐัยะไข่ซบเซำลงมำก เน่ืองจำกนักท่องเทีย่วพำกนั
กงัวลถงึเร่ืองควำมปลอดภยั จงึยกเลกิกำรเดนิทำงไป
เกอืบทัง้หมดในช่วงเดอืนตลุำคม-พฤศจกิำยน ซึง่เป็น
ฤดูกำลท่องเที่ยว ทั้งน้ี รัฐยะไข่เป็นหนึ่งในสถำนที ่
ท่องเที่ยวยอดนิยมของต่ำงชำติในเมียนมำ จึงอำจ
ท�ำให้รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวโดยรวมของเมียนมำ 
ปีนี้ลดลงเป็นจ�ำนวนมำก
ที่มำ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
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อูเบอร์จับมือฟินเทคเวียดนาม
บริษัท Uber Technologies, Inc บริษัทผู้ให้บริกำร
เรยีกรถรบัส่งผ่ำนแอปพลเิคชนับนสมำร์ตโฟน ลงนำม 
ข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ MOMO บริษัทด้ำน
เทคโนโลยทีำงกำรเงนิของเวยีดนำม เพือ่ให้ผูโ้ดยสำร 
ที่มำใช้บริกำรสำมำรถช�ำระค่ำโดยสำรด้วยกระเป๋ำ
สตำงค์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-wallet ได้ โดย 
MOMO เป็นแอปพลเิคชันผูใ้ห้บริกำรกระเปำ๋สตำงค์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีบัญชีผู้ใช้ 5 ล้ำนรำย ทั้งจ่ำยบิล  
ซื้อตั๋วเครื่องบิน รวมถึงจ่ำยกำรบริกำรตำ่งๆ
ที่มำ : www.prachachat.net
ภำพประกอบ : mgronline.com

สหรัฐฯ-เวียดนามร่วมลงนาม
ข้อตกลงทางธุรกิจ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2560 ประธำนำธิบดี  
โดนลัด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกำ เข้ำพบนำยกรัฐมนตรี  
เหวยีน ซวน ฟกุ ของเวยีดนำม ณ กรงุฮำนอย ระหว่ำง
กำรเดนิทำงเยอืนเอเชียเพือ่หำรือประเดน็ทีส่หรัฐฯ ขำด
ดลุกำรค้ำกับเวียดนำมรำว 32,000 ล้ำนดอลลำร์สหรฐั
ในปี 2559 และเป็นสกัขีพยำนในพธิลีงนำมข้อตกลงทำง
ธุรกจิของเอกชนสหรัฐฯ อำท ิบริษทั Alaska Gasline 
Development บริษทั AES และ บริษทั Navistar ร่วมกับ 
คูค้่ำเวยีดนำม รวมถงึข้อตกลงของสำยกำรบนิเวยีดนำม 
และสำยกำรบินเวียดเจ็ตในกำรซื้อเคร่ืองยนต์และ
บรกิำร จำกบรษิทั Pratt & Whitney ของสหรฐัฯ
ที่มำ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 
ภำพประกอบ : VNplus

อาเซียนจับมือฮ่องกงหนุน
ส่งออกสินค้าไปแดนมังกร
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอำเซียนและฮ่องกง ลงนำมควำม
ตกลงกำรค้ำเสรแีละควำมตกลงด้ำนกำรลงทนุแล้ว เมือ่
วนัที ่12 พฤศจกิำยน 2560 ระหว่ำงกำรประชุมสดุยอด
อำเซยีน คร้ังที ่31 ณ กรงุมะนลิำ ฟิลปิปินส์ หลงัจำก
บรรลกุำรเจรจำ ซึง่ควำมตกลงจะมผีลบงัคบัใช้ต้ังแต่
วันที่ 1 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งควำมตกลงน้ี
จะครอบคลมุกำรเปิดเสรกีำรค้ำสนิค้ำ กำรค้ำบรกิำร 
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ และควำมร่วมมอื
ทำงเศรษฐกิจ รวมทัง้ส่งเสริมและคุม้ครองกำรลงทนุ
ระหว่ำงอำเซียนกับฮ่องกง โดยอำเซียนสำมำรถใช้
ฮ่องกงเป็นศูนย์กลำงกำรกระจำยสินค้ำ และประตูสู่
ตลำดใหญ่อย่ำงจนี
ที่มำ : dtn.go.th 
ภำพประกอบ : aseanwatch.org

December
ธันวาคม

อสังหาฯล้นตลาดมาเลเซีย  
มูดีส์ฯเตือนเสี่ยงวิกฤตหนี้เสีย
มูดีส์ฯ ส่งสัญญำณเตือนปัญหำ “โอเวอร์ซัพพลำย” 
ในตลำดอสังหำริมทรัพย์ของมำเลเซีย โดยผลศึกษำ 
ล่ำสดุ พบว่ำ “ยะโฮร์” กลำยเป็นรัฐทีม่พีืน้ทีก่่อสร้ำง 
ทีอ่ยูอ่ำศยัขนำดใหญ่และล้นตลำดมำกทีส่ดุถงึร้อยละ 
27 ของอสงัหำฯ ทัง้หมด รองมำคอืรฐัสลงังอร์ร้อยละ 21 
กวัลำลมัเปอร์ร้อยละ 14 และปีนงัร้อยละ 8 คำดแนวโน้ม 
รำคำอสังหำฯ ในมำเลเซียอำจปรับตัวลดลงเร่ือยๆ 
หลังจำกช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำรัฐบำลเปิดกว้ำงให้ลงทุน
มำกเกนิไป และเพิม่ควำมเสีย่งต่อหน้ีเสยีของธนำคำร 
ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2560 รฐับำลมำเลเซยีออก 
ค�ำสัง่ให้ระงบักำรก่อสร้ำงทกุประเภท เช่น ศนูย์กำรค้ำ 
อำคำรพำณิชย์ หมูบ้่ำนและคอนโดมเินียม  
ที่มำ : www.prachachat.net  

เวียดนามปั้นรายได้ค้าปลีก
โตต่อเนื่อง
ส�ำนักข่ำวเวียดนำมนิวส์ รำยงำนว่ำ กระทรวง
อตุสำหกรรมและกำรค้ำตัง้เป้ำรำยได้จำกภำคค้ำปลกี
ในประเทศเพิ่มขึ้นตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรค้ำ
ในประเทศ ซึง่ระบวุ่ำผลติภณัฑ์มวลรวมในภำคธุรกจิ
ค้ำปลกีภำยในประเทศจะมมีลูค่ำ 419 ล้ำนล้ำนด่อง 
หรอืประมำณ 1,850 ล้ำนดอลลำร์สหรฐั ในปี 2563 และ
ในปี 2568 จะมมีลูค่ำ 700 ล้ำนล้ำนด่อง หรอืประมำณ 
3,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ขณะทีอ่ตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่
ของภำคค้ำปลกีเวยีดนำมระหว่ำงปี 2560-2563 อยูท่ี่
ร้อยละ 13 และเพิม่ข้ึนเป็นร้อยละ 14 ในปี 2564-2568 
โดยภำคค้ำปลกีในประเทศจะมสีดัส่วนร้อยละ 80 และ
กำรลงทนุโดยตรงจำกต่ำงประเทศมสีดัส่วนร้อยละ 20
ที่มำ : www.posttoday.com 

สปป. ลาว เตรียมขายไฟ 
3 โครงการป้อนไทยปี 2562
กระทรวงพลงังำนของไทย เปิดเผยว่ำ ในปี 2562 ไทย
จะน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำของ สปป. ลำว เพิม่ 3 แห่ง 
คอืโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน�ำ้เข่ือนไซยะบรีุ โครงกำรโรง
ไฟฟ้ำพลงัน�ำ้เข่ือนเซเปียน-เซน�ำ้น้อย และโครงกำรโรง
ไฟฟ้ำพลงัน�ำ้น�ำ้เงีย๊บ รวมก�ำลงักำรผลติ 1,843 เมกะวตัต์ 
โดยปัจจบุนัโรงไฟฟ้ำของ สปป. ลำว ส่งขำยให้ไทยแล้ว
ประมำณ 3,600 เมกะวัตต์ และสิน้ปี 2565 เพิม่ข้ึนเป็น 
5,965 เมกะวตัต์ ซึง่ถอืว่ำยงัต�ำ่กว่ำกรอบบนัทกึควำม
ร่วมมอืทีก่�ำหนดไว้ที ่9,000 เมกะวตัต์ 
ที่มำ : dtn.go.th 
ภำพประกอบ : thaibizlao.com
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ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่
ในโครงการ One Belt,  

One Road จะท�าให้
ภูมิภาคอาเซียนเชื่อมโยง 

กันใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับ
เศรษฐกิจจีน เอื้อให้เกิด
การเคลื่อนย้ายสินค้า  
การลงทุน ความรู้ และ 
ผู้คนมีความเสรียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ธนาคารกรุงเทพ 
จัดเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 8 “เชื่อมโยงเอเชีย: 
โอกาสใหม่เพื่อการประสานความร่วมมือในเชิง 
ปฏิบัติระหว่างจีน-ไทย” (Connecting Asia : 
New Opportunity for Pragmatic Cooperation 
Between Thailand and China) ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 30 ธนาคารกรุงเทพ ส�านักงานใหญ่
จุดประกายข้อมูลทางเศรษฐกิจใหม่ๆ เพื่อสร้าง
โอกาสทางธุรกิจในอนาคต

คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน
คร้ังน้ีว่า จากการที่ประเทศจีนมีนโยบายพัฒนา
เส้นทางสายไหมใหม่ หรือ “หน่ึงแถบหนึ่งเส้น
ทาง” (One Belt, One Road) เป็นยุทธศาสตร์
ที่เปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจโลก ตลอดจนขยาย
บทบาทในอาเซยีน ก่อให้เกิดการค้าและการลงทนุ
ในภูมิภาค โดยประเทศไทยได้ประโยชน์เพราะ
ตั้งอยู่ใจกลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ดังนั้น รัฐบาลจึงเร่งปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้าน 
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้อต่อ
การท�าธุรกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor Development: 
EEC) ที่จะเป็นรากฐานส�าคัญของยุทธศาสตร์

ด้านเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค สอดรับกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจีน

“ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในโครงการ One Belt, 
One Road จะท�าให้ภูมิภาคอาเซียนเช่ือมโยง
กันใกล้ชิดยิ่งข้ึนกับเศรษฐกิจจีน เอื้อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายสินค้า การลงทุน ความรู้ และผู้คน 
มีความเสรียิ่งขึ้น ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะ
ได้รับประโยชน์เหล่านี้”

คุณอวู จื้อ อวู่ อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ�าประเทศไทย กล่าวว่าในการประชุมสมชัชา 
ใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน คร้ังที่ 19 ระหว่าง
วันที่ 18-24 ตุลาคม 2560 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนั้น 
ประธานาธิบด ีส ีจิน้ผงิ ได้ย�า้ว่าจนีพร้อมขับเคลือ่น 
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างเปิดกว้าง 
เสมอภาคและยอมรับซึ่งกันและกัน สอดคล้อง
กับแนวคิดหน่ึงแถบหน่ึงเส ้นทางซึ่งจีนริเ ร่ิม 
ไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ขณะนี้เกิดความร่วมมือทาง 
การค้าการลงทุนจ�านวนมาก นักลงทุนจีนเร่ิม
ขยายการลงทุนไปแล้วกว่า 20 ประเทศ ใน 56 
เขตเศรษฐกจิ โดยธนาคารเพือ่การลงทนุโครงสร้าง 
พื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) อนุมัติเงินทุนไป 21 
โครงการ มูลค่า 3,490 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
ยังจะลงทุนต่อเนื่องอีก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

AEC FLAGSHIP

‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’สร้างมิติใหม่
จีน-ไทย
ทัพนักลงทุน
มุ่งสู่อาเซียน
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อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยแลนด์ 4.0 มุ่งการ
เป็นเศรษฐกจิดจิทิลั ขณะที ่Made in China 2025 
ก็มุ่งอุตสาหกรรมไอทีรุ่นใหม่

สอดคล้องกบั ศาสตราจารย์ เจิง้ จิน่หรง หวัหน้าฝ่าย
วิจัยด้านไอที จาก China Outsourcing Institute 
เห็นว่าในอดีตประเทศจีนเปิดรับการลงทุนแต่
ปัจจุบันได้ออกไปลงทุนมากกว่า 190 ประเทศ  
มูลค่าประมาณ 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน 
ภูมิภาคเอเชียมีถึง 1.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ  
คาดว่าแนวโน้มจะเพิม่ข้ึนอกีเน่ืองจากยทุธศาสตร์ 
เส้นทางหน่ึงแถบหน่ึงเส้นทางโดยมีไทยเป็น 
เป้าหมายที่ส�าคัญ

“จากนโยบายของรฐับาลและการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานโครงการ EEC รวมถึงข้อได้เปรียบด้าน
ท�าเลที่ตั้ง ล้วนเป็นปัจจัยดึงดูดนักลงทุนจีน ซึ่ง
จะเป็นโอกาสที่ไทยจะใช้ให้เกิดประโยชน์มาก
ทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การบริการทาง
ออนไลน์ เป็นต้น”

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�า
ส�านักนายกรัฐมนตรี กล่าวย�้าว่าพื้นที่ที่จีนจะ
ใช้ประโยชน์มากที่สุดในโครงการ One Belt, 
One Road คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เน่ืองจากจ�านวนประชากรมากถึง 600 ล้านคน 
มีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจต่อเน่ือง และไทยได้
เปรียบด้านท�าเลที่ตั้ง ซึ่งจีนสามารถเข้ามาลงทุน
และใช้ประเทศไทยเป็นฐานเช่ือมไปยังประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาค

โดยขณะน้ีไทยมีความพร้อมทุกอย่างที่จะรองรับ 
โดยเฉพาะโอกาสที่เห็นได้ชัดคือ การเป็น “ประตู
สู่จีนตะวันตก” (คุนหมิง) เชื่อมโยงเป็นเส้นทางที่

ประเทศไทยมีจุดเด่นด้านท�าเลที่ตั้งและนโยบาย
ของรัฐบาลทัง้สองประเทศ สามารถเช่ือมโยงกนัได้ 
ทัง้การคมนาคม การค้า อตุสาหกรรม ประกอบด้วย 
1.ความร่วมมือทางนโยบายระดับสูงภาครัฐ 
2.นโยบายมหภาคทั้งการค ้าและการลงทุน   
3.เพิ่มจุดพัฒนาความร่วมมือไทย-จีน สนับสนุน 
ผู ้ประกอบการใหม ่มาลงทุนใน EEC อาทิ 
โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน ไอที 4.ความสัมพันธ์
ระดบัประชาชน เช่น การท่องเทีย่ว การศกึษา ฯลฯ 
โดยจนีเช่ือมัน่ว่าภายใต้การร่วมมอืน้ี จะขับเคลือ่น 
ไปสู่การพัฒนาและเป้าหมายที่ส�าเร็จในอนาคต

ด้าน ดร.ถงัฉฟีาง ผูเ้ช่ียวชาญด้านเอเชียตะวนัออก 
เฉียงใต้ จากสถาบันการศึกษานานาชาติแห่ง 
ประเทศจีน (China Institute of International 
Studies) กล่าวว่ายทุธศาสตร์ EEC ถอืเป็นแนวทาง 
การพัฒนาประเทศไทยสู่โมเดล 4.0 จะเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั เปิดกว้างการลงทนุให้ 
ภาคเอกชน รวมถงึปรับโครงสร้างแรงงาน นับเป็น 
การวางแผนระยะยาวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หน่ึงแถบหน่ึงเส้นทาง 
ของจีน ที่มีเป้าหมายการพัฒนาให้ 60 ประเทศ 
เฟื่องฟูไปด้วยกัน เกิดความเป็นธรรม ลดความ 
เหลื่อมล�้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

“EEC กบั One Belt, One Road สามารถเช่ือมโยง
กนัได้ทัง้ในระดบันโยบายและระดบัอตุสาหกรรม” 
ดร.ถังฉีฟาง ระบุ

ยกตัวอย่างนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับนโยบาย Made in China 2025 คือ
ปรับเปลี่ยนจากการลงทุนที่ใช้แรงงานเป็นหลัก
ไปสู่การส่งเสริมการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีมากข้ึน 
ส่วนด้านอุตสาหกรรมพบว่า 5 อันดับแรกของ

จะน�าสนิค้าออกสูม่หาสมทุรได้ โดยล่าสดุมคีวาม
ร่วมมอืการเป็นหุน้ส่วนการผลติด้านอตุสาหกรรม 
เช่น รถยนต์ยี่ห้อ MG ระหว่างเซี่ยงไฮ้ออโต้กับ
เครือซีพีของไทย ธุรกิจE-Commerce กลุ ่ม
เซน็ทรัลประกาศความร่วมกบั JD.com ของจนีใน
มลูค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากน้ี Lazada 
ที่ Alibaba เป็นเจ้าของ จะท�า E-Commerce ที่
ใหญ่ทีส่ดุในไทย ซึง่ไทยจะเป็นยทุธศาสตร์ส�าคญั
ด้านการผลิตและโลจิสติกส์

“โครงการ EEC เป็น Flagship ของไทยที่นายก
รัฐมนตรีตั้งใจจะผลักดันให้ส�าเร็จ จึงมีเป้าหมาย 
ว่าภายใน 12 เดอืนข้างหน้า จะเปิดประมลูโครงการ
ส�าคัญ 4-5 โครงการ หวังว่านักลงทุนจีนจะให้
ความสนใจ เช่ือมโยง EEC กบั Belt Road Initiative 
คือโครงการสนามบินใหม่ ที่จะส�าคัญมากเท่ากับ
สุวรรณภูมิ รวมไปถึงโครงการรถไฟความเร็วสูง
เช่ือมกรุงเทพถงึระยอง และโครงการท่าเรือหลาย
แห่งที่สามารถเช่ือมโยงสู่จีนฝั่งตะวันตก รวมไป
ถึงโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภาซึ่งใหญ่
ที่สุดในอาเซียน”

ด้านมุมมองจากภาคเอกชน คุณวิกรม กรมดิษฐ์ 
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อมตะ คอร์ปอเรช่ัน 
เห็นว่า กลุ่มประเทศ CLMVT อันได้แก่ กัมพูชา 
สปป. ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย เป็นกลุ่ม 
ประเทศทีม่ศีกัยภาพดงึดดูการลงทนุสงูสดุ วดัจาก 
ตัวเลขจีดีพีรวมกว่า 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ  
โดยคร่ึงหน่ึงเป็นจีดีพีของไทยกว่า 4 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การท่องเที่ยวในภูมิภาค  
มีความโดดเด่นและเติบโตต่อเนือ่งถึง 55 ล้านคน
ซึ่งมาสัมผัสเมืองไทยมากที่สุด

“ปัจจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์เส้น
ทางหน่ึงแถบหน่ึงเส้นทางของจีน เมื่อผนวกกับ
ยทุธศาสตร์ EEC ของไทยแล้ว น�ามาซึง่ประโยชน์
ต่อประเทศไทยมากที่สุด” คุณวิกรมกล่าวย�า้
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Policy WATCH

          สิงคโปร์ จ�ากัดปริมาณการเติบโตรถยนต ์
 ได้ชื่อว่าเป็นผู้น�าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 4.0 ท�าให้สิงคโปร์ใน
ฐานะประธานอาเซียนปี 2561 ประกาศแผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และ
อ�านวยความสะดวกด้านการค้าในภูมิภาคให้มากข้ึน ด้วยการผนึกก�าลัง 
ทุกชาติ พัฒนาขีดความสามารถของการท�า อี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) 
เพือ่รองรับโอกาสทางการค้าใหม่ๆ ในอนาคต น�าระบบการข้ึนทะเบยีนรับรอง
ถิน่ก�าเนิดสนิค้าด้วยตนเอง (self-certification) และระบบความสะดวกด้าน
ศลุกากรว่าด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ณ จดุเดยีวของอาเซยีน (ASEAN Single 
Window) มาปรับใช้
 และเมื่อหันมองภายในประเทศสิงคโปร์ ก็ก�าลังมีนโยบายแตกต่าง
จากอาเซยีนอืน่ๆ โดยเฉพาะเร่ืองยานยนต์ เพราะต้องการลดอตัราการเติบโต
ของยานยนต์ในเมือง จากปัจจุบันร้อยละ 0.25 ต่อปีให้เป็นร้อยละ 0 มีผล
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้ซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาจได้
รับสิทธิ์การใช้ยานยนต์ ภายใต้ Certificates of Entitlement: COE หรือใบ 
รับรองการครอบครองยานยนต์ในเวลาที่สั้นลงกว่าเดิม

              กมัพชูา ปรบัขึน้ค่าแรงขัน้ต�า่ 2 อตุสาหกรรม
 แม้จะถูกมองว่าเอาใจฐานเสียงรากหญ้าเพื่อการเลือกตั้งในประเทศ 
แต่นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน เห็นชอบให้ข้ึนค่าแรงข้ันต�่าแก่คนงานใน

      ปีที่ผ่านมาทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงศักยภาพของอาเซียนในฐานะดาวเด่น 
ทางเศรษฐกิจที่น่าจับตา แม้แต่ผู้น�าประเทศมหาอ�านาจอย่าง สี จิ้น ผิง  
ประธานาธิบดีของจีน และโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังต้องก้าวเข้ามา
กระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาค แน่นอนสัญญาณบวกที่เกิดขึ้น ช่วยดึงดูดการค้า
การลงทุนให้เข้ามาตลอดปี ซึ่งทั้ง 10 ชาติสมาชิก ขานรับและขับเคลื่อนตัวเองให้
พร้อมรับกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้ แต่ก็มีเงื่อนไขใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ เป็นสิ่งที ่
ผู้ประกอบการไทยต้องรู้ ให้เท่าทัน ก่อนจะคิกออฟกันในปีหน้า

อุตสาหกรรมสิ่งทอและรองเท้าร้อยละ 11 เป็นเดือนละ 170 ดอลลาร์สหรัฐ 
หรือคิดเป็นเงินไทยราว 5,610 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีหน้า หลังที่ผ่านมา
อตุสาหกรรมสิง่ทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และรองเท้า สร้างรายได้ให้แก่ประเทศปีละ 
7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 231,000 ล้านบาท   
 นอกจากน้ัน สภานิติบัญญัติแห่งชาติกัมพูชา ยังผ่านร่างกฎหมาย
ทางการค้าเพื่อปกป้องและช่วยเหลือธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศ 
โดยก�าหนด มาตรการป้องกนัการทุม่ตลาด เพือ่ป้องกนัการน�าเข้าสนิค้าและ
สนิค้าจากประเทศเพือ่นบ้านทีไ่ม่เป็นธรรมตามกฎเกณฑ์ขององค์การการค้า
โลก (WTO) อนุญาตให้รัฐบาลเพิ่มภาษีสินค้าน�าเข้าที่มีราคาต�่ากว่ามูลค่า
ปกติ เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าจะ
มีผลบังคับใช้ประมาณต้นปี 2561

          ฟิลิปปินส์ ปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่
 สภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ผ่านร่างกฎหมาย “โครงการปฏิรูป
ระบบภาษีเร่งด่วน” ที่เรียกว่า Tax Reform for Acceleration and Inclusion 
Act เป็นแนวทางส�าคัญในการระดมทุนจัดท�างบประมาณเพื่อโครงการ
ก่อสร้างพืน้ฐาน โดยเฉพาะภาษสีรรพสามติทีเ่กบ็จากสนิค้าเกนิจ�าเป็น ควบคู่
กับการยกเครื่องครั้งใหญ่ จากที่ผ่านมาการจัดอันดับความสะดวกในการท�า
ธุรกิจของฟิลิปปินส์เมื่อเทียบกับสมาชิกอาเซียนถือว่ามีพัฒนาการที่แย่ลง  
โดยรัฐบาลเช่ือมั่นว่าจะช่วยให้เกิดระบบภาษีที่ง่ายในการท�าความเข้าใจ  

ส่องเทรนด์อาเซียนปี 2561
กฎระเบียบใหม่ที่
นักลงทุนไทยควรรู้
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รวมถึงมีอัตราที่ต�่าลงกว่าเดิม ดึงดูดให้เกิดการลงทุนมากขึ้น ทั้งภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีสรรพสามิต ที่รวมถึงภาษีน�้ามัน
และรถยนต์และภาษีอสังหาริมทรัพย์

          มาเลเซีย อัดฉีดงบกระตุ้นเศรษฐกิจ
 ในแผนงบประมาณปี 2561 นายกรฐัมนตร ีนาจบิ ราซคั แห่งมาเลเซยี 
จะผ่อนคลายมาตรการรัดเข็มขัด หลงัจากในช่วงหน่ึงถงึสองปีทีผ่่านมาราคา
พลังงานในตลาดโลกตกต�่า ท�าให้สถานการณ์เศรษฐกิจของมาเลเซียไม่สู้ 
ดีนัก ขณะที่ค่าครองชีพก็สูงขึ้น แต่ในปีหน้ากลับตรงกันข้าม เพราะแผนงบ
ประมาณมมีลูค่าสงูถงึ 280,250 ล้านริงกติ หรอืประมาณ 2,191,990 ล้านบาท 
จะลดภาษีส�าหรับกลุ่มคนชั้นกลาง แจกเงินสดคนละ 1,500 ริงกิต (ราว 
11,730 บาท) แก่ข้าราชการ รวมทั้งแจกเงินรับขวัญแก่เด็กเกิดใหม่และ
เกษตรกรทุกคนอีกด้วย
 ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม จะเร่ิมเก็บภาษีชาว 
ต่างชาติที่เข้าพักในมาเลเซียเรยีกว่า “ภาษีการท่องเที่ยว” ส่วนชาวมาเลเซีย
จะได้รับการยกเว้น โดยมีอัตราอยู่ที่ 2-20 ริงกิต ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พัก 
ที่พัก เช่น โฮมสเตย์และที่พัก โดยที่พักที่มีห้องพักน้อยกว่า 10 ห้องจะได้
รับการยกเว้น

          เวียดนาม เตรียมขยับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ประเทศคู่แข่งทางเศรษฐกิจไทยที่ก�าลังมาแรงสุดๆ ได้เปิดกว้าง
ทางกฎระเบียบมากขึ้น โดย ธนาคารแห่งรัฐของเวียดนาม (State Bank of 
Vietnam) ซึ่งท�าหน้าเป็นธนาคารกลางของประเทศ ได้เตรียมเปิดให้ชาว
ต่างชาติได้รับอนุญาตให้ฝากเงินในสกุลเงินด่องของเวียดนามและฝากสกุล
ต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ในเวียดนามได้  
 ขณะทีเ่ศรษฐกจิมหภาคเวยีดนาม ก�าลงัเผชิญปัญหาทางหน้ีครัวเรือน
และภาระหนี้สาธารณะที่สูงข้ึนใกล้เคียงระดับร้อยละ 65 ของจีดีพี รัฐบาล
เวียดนามจึงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ มีแนวคิดที่จะปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 
10 เป็นร้อยละ 12 เป็นเรื่องที่นักลงทุน ผู้ประกอบการ ที่ส่งสินค้าไปขายใน
เวยีดนามต้องจบัตามองในปีหน้า คาดว่ากระทรวงการคลงัจะเสนอกฎหมาย
เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาในปี 2561 และมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมปี 2562

           อนิโดนีเซยี เพิม่กฎเหล็กรายงานบัญชกีารเงนิ
 สิ่งที่ต้องพร้อมรับกับมาตรการทางการเงินของอินโดนีเซียในปีหน้า 
คือการที่ประธานาธิบดี โจโค วิโดโด ลงนามในข้อบังคับใหม่ อนุญาตให ้
เจ้าหน้าที่ภาษีเข้าถึงข้อมูลบัญชีที่จัดท�าข้ึนโดยสถาบันการเงิน ถือเป็น 
ส่วนหนึ่งของข้อตกลง “การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีอากรระหว่างกันแบบ
อัตโนมัติ” หรือ Automatic Exchange of Information (AEOI) ส่งผลให้
ธนาคาร บริษัทประกันภัย และสถาบันทางการเงินอื่นๆ ต้องรายงานข้อมูล
ลูกค้ารวมถึงยอดเงินสดและก�าไรทางการเงินจากสินทรัพย์ตามมาตรฐาน
สากล และส�านักงานจัดเก็บภาษี จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงาน
ในประเทศอื่นๆ ช่วยแก้ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีและท�าให้ภาพลักษณ์ทาง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของอินโดนีเซียโปร่งใสด้วย
 นอกจากน้ัน ในธุรกิจประมง กระทรวงกิจการทางทะเลและการ
ประมงของอินโดนีเซีย ออกกฎกระทรวงว่าด้วยกลไกการรับรองด้านสิทธิ
มนุษยชน จะท�าให้มั่นใจว่าบริษัทต่างๆ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนงาน 

โดยนายจ้างในอุตสาหกรรมประมงทุกแห่ง ต้องยื่นหนังสือรายงานถึงสภาพ
การจ้างงานของแรงงานประมงแก่กระทรวงฯ 

          บรูไน เปิดให้ต่างชาติถือครองที่ดิน
 ทิศทางเดียวกับอินโดนีเซีย...เพื่อนบ้านอย่างบรูไน ก็ได้ปฏิรูปการ
ท�าธุรกิจภายในประเทศให้โปร่งใส โดยแก้ไข กฎหมายบริษัท (Companies 
Act) ฉบับที่ 2 เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกในการท�าธุรกิจโดยเฉพาะการให้
สิทธิส�าหรับผู้มีทุนน้อย พร้อมการเพิ่มข้อเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูล 
และแก้ไขเพิ่มเติมในข้อบังคับเกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญของบริษัทให้
มีระยะเวลาที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
 ในเร่ืองของการปฏรูิประบบถอืครองทีด่นิ จากเดมิทีช่าวต่างประเทศ
ไม่อาจเป็นเจ้าของได้ แต่กฎหมายใหม่จะเปิดให้ผู้ที่มีแผนอยู่อาศัยในบรูไน
ระยะยาว สามารถถอืครองทรัพย์สนิในบรูไนได้นานถงึ 99 ปี ทัง้น้ี เพือ่ความ
เป็นธรรมส�าหรับชาวต่างชาต ิทีน่�าเงนิ น�าความรู้ เข้ามาช่วยพฒันาเศรษฐกิจ
ของบรูไนด้วย

          สปป. ลาว อ้าแขนต้อนรับนักท่องเที่ยว
 รัฐบาล สปป. ลาว ประกาศให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการท่องเทีย่วสปป. ลาว 
 Visit Laos Year 2018 หวงักระตุน้การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ  โดย
จะให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการให้บริการด้าน
ท่องเที่ยวผ่านจุดเด่น 3 ประการส�าคัญ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ความสวยงาม
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
 พร้อมกันน้ัน ในปีหน้าจะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
สนามบนิหลวงพระบางอย่างเตม็ตวั เพือ่รองรับเคร่ืองบนิขนาดใหญ่ กระตุน้
นักท่องเที่ยวจีนและเกาหลีใต้มากยิ่งขึ้น
 ส่วนในเร่ืองการถอืครองทีด่นิ สปป. ลาว อาจมกีารปรับปรุงกฎหมาย 
ส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion Law) โดยกระทรวงการวางแผน
และการลงทนุของ สปป. ลาว ต้องการลดสทิธิการเช่าทีด่นิของต่างชาต ิจาก
เดิม 99 ปี เหลือเพียง 50 ปี เพื่อความเหมาะสมกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
นักลงทุนรายใดต้องการต่ออายุการเช่าที่ดินสามารถท�าได้ แต่จะต้องได้รับ
อนุมัติจากรัฐบาลเป็นรายกรณี

          เมียนมา เข้มงวดห้ามธุรกิจใช้แรงงานเด็ก
 สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในเมียนมาต้องระวังในปีหน้า คือ
มาตรการแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กที่จะเข้มงวดมากข้ึน หลังที่ผ่านมา 
มีเยาวชนเมียนมากว่าร้อยละ 50 กลายเป็นแรงงานเด็กในสภาพแวดล้อม
ที่ไม่ปลอดภัย ทั้งน้ีเพื่อสนองนโยบายของนายถิ่น จ่อ ประธานาธิบดีของ 
เมียนมา และแรงกดดันจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
 นอกจากน้ันกระทรวงแรงงานของเมียนมา ประกาศว่ารัฐบาล 
เมียนมาและไทย ได้จับมือกันแก้ปัญหาแรงงาน โดยรับประกันว่าแรงงาน
เมียนมาทุกคนจะได้รับเอกสารในการเข้าท�างานในประเทศไทยอย่าง 
ถูกต้อง
 ด้านท่องเที่ยวน้ัน คณะกรรมการการท่องเที่ยวของเมียนมา  
(the tourism development committee) มีนโยบายจัดเก็บภาษีจากกลุ่ม 
ผูเ้ดนิทางมาเยอืนในระยะเวลาไม่เกนิ 1-2 สปัดาห์ เป็นจ�านวน 1 ดอลลาร์สหรฐั 
ต่อการจองห้องพักในเมียนมาจ�านวน 1 คืน  
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เส้นทางธุรกิจของ โกห์ เฉิง เหลียง ต้องผ่าน
ประสบการณ์มากมายทั้งที่ส�าเร็จและล้มเหลวไม่
เป็นท่า แต่สิ่งที่ทุกๆ คนต่างยกย่องชายวัย 83 ป ี
คนน้ีก็คือ การมีต้นทุนอันน้อยนิด...เขาเปลี่ยน
ชีวิตตัวเองได้อย่างไร

เว็บไซต์ Asia finance เรียกขานเส้นทางที่ผ่าน
มาของโกห์ว่า From Rag-to-Riches เพราะเขา
เกิดในครอบครัวข้นแค้น พ่อไม่มีงานท�า ขณะที่
แม่ก็เป็นเพียงพนักงานซักผ้า เมื่ออายุ 12 ปี ต้อง
ระหกระเหนิออกไปอยูท่ีม่าเลเซยี เพือ่ท�างานเป็น
พนักงานขายอุปกรณ์ตกปลาของลูกพี่ลูกน้อง

ขณะน้ันเป็นช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 เอเชียเป็น
เป้าหมายในการยึดครองและสร้างอาณานิคม 
ท�าให้ทกุชีวติล้วนไม่แน่นอน แต่เมือ่พนัธมติรเป็น
ฝ่ายได้รับชัยชนะ ช่วงปลายของสงครามโกห์จึง
ตัดสินใจกลับมายังบ้านเกิด แล้วเร่ิมทดลองท�า
ธุรกิจเล็กๆ ด้วยการจ�าหน่ายน�้าอัดลม และเป็น
เซลส์แมนขายวัสดุก่อสร้างเกือบ 4 ปี เขาเร่ิม
เกบ็เกีย่วประสบการณ์ในการค้าขายได้มากยิง่ข้ึน

จุดพลิกผันคือหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ยุติลง
ประมาณปี พ.ศ. 2492 กองก�าลังของสหราช
อาณาจักรได้ถอยจากภูมิภาคน้ี พบว่าในโกดัง
คลังสินค้ามีสีที่เหลือตกค้างอยู่เป็นจ�านวนมาก 
กองทัพอังกฤษจึงได้เปิดให้มีการประมูลขาย
ออกไป โกห์เล็งเห็นโอกาสที่เขาจะท�าก�าไรได้ 
จึงรวบรวมเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้ เข้าไปซื้อสี 
ลอตดงักล่าวแล้วน�ากลบัมาค้นคว้าทดลองผสมให้
มีโทนสีที่หลากหลาย เมื่อได้สูตรที่ลงตัวจึงตัดสิน
ใจเปิดบริษทัสภีายใต้ช่ือ Pigeon Paint และความ
ส�าเร็จก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

อาณาจักรแห่งสีที่สิงคโปร์
อลังการธุรกิจ 

Goh Cheng Liang

Biz SHARING

ก่อนจะได้รับฉายา “ราชาแห่งสี” โกห์ เฉิง เหลียง (Goh Cheng Liang) มหาเศรษฐ ี
ผู้ได้รับการจัดอันดับจาก Bloomberg ว่ามีสินทรัพย์ขนาด 7.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ติดท็อป 500 ของคนที่ร�่ารวยที่สุดในโลก เขาคือเด็กจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในสิงคโปร์ 
อาศัยอยู่ในบ้านเช่าราคา 3 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน แต่หลังจากนั้นแค่ 30 ปี  
ชีวิตกลับพลิกผันให้ทั่วทุกบ้านในสิงคโปร์ใช้สีจากบริษัท Nipsea Group ของเขา
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รางวัลแห่งความมุง่มัน่กค็อื การเป็นหุน้ส่วนธุรกิจ
อยา่งเตม็ตวั โกหต์ั้งบรษิัท Nippon Paint South-
East Asia Group ในปี พ.ศ. 2505 และเข้าไปถอืหุน้
ใน Nippon Paint ถงึร้อยละ 30 เรียกได้ว่าเขาก้าว
ข้ึนสู่อาณาจักรแห่งวงการสีทาบ้านอย่างเต็มตัว 
และเมือ่รัฐบาลสงิคโปร์ออกประกาศในเวลาต่อมา
ก�าหนดให้อาคารในประเทศต้องทาสีใหม่ทุก 5 ปี 
ก็ยิ่งท�าให้ยอดขายสีพุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุด

“ความเสีย่งทีน่่ากลวัทีส่ดุ คอืการไม่กล้าเสีย่งเลย” 
โกห์เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งหลัง Nipsea Group ได้
จบัมอืกบั Nippon Paint ออกเปิดตลาดในภมูภิาค
อาเซียนอื่นๆ และยังร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท
ในท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า อาทิ 
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และจีน  
ท�าให้มีช่องทางการขายถึง 15 ประเทศ โรงงาน
ผลิตกว่า 30 แห่งทั่วโลก

วิสัยทัศน์ของโกห์ไม่ได้หยุดแค่น้ัน เขาขยายจาก
ธุรกิจสีไปสู่อสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านเกิดและหลาย
ประเทศในเอเชีย โดยเปิดบริษัท Wuthelam เพื่อ
ลงทนุในอาคารส�านักงาน ห้างค้าปลีก โรงพยาบาล 
โรงแรม และคอนโดมีเนียมพักอาศัยซึ่งทั้งหมด
สนับสนุนและต่อยอดธุรกิจซึ่งกันและกัน จนเขา
ขึ้นท�าเนียบผู้ร�่ารวยที่สุดคนหนึ่งในสิงคโปร์

แม้จะไม่ได ้บริหารธุรกิจแบบเต็มตัวเหมือน 
สมยัก่อน เพราะปัจจบุนัเขามอบความไว้วางใจให้

มสิเตอร์ซมิ ไล ฮี หุน้ส่วนทางธุรกจิของโกห์ขณะน้ัน
เคยให้นิยามต่อการตัดสินใจครั้งนั้นว่า “Mr Goh 
has a nose for good deals” โกห์มีสายตาที่
เฉียบคมและฝีมือในการดีลธุรกิจที่เฉียบแหลม 
เปรียบได้กับผู ้ประกอบการที่ต้องมีจมูกไวต่อ 
กลิ่นอายของการท�ามาค้าขาย ซึ่งมหาเศรษฐีที่ 
ยิ่งใหญ่ระดับโลกทุกคนจะต้องมีสัมผัสแบบนี้

ไม่ใช่แค่ฝีมือแต่โชคต้องเข้าข้าง ไม่ก่ีปีต่อมา
สงครามเกาหลีที่สั่นคลอนสภาพเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชียก็สงบลงเช่นเดียวกัน ท�าให้
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์เร่ิมบูมอีกคร้ัง 
ประกอบกับรัฐบาลสิงคโปร์ประกาศกฎระเบียบ
ควบคุมการน�าเข้าสีจากต่างประเทศ ท�าให้  
Pigeon Paint กลายมาเป็นสินค้ายอดนิยมของ
ผูค้นทนัท ีน�ามาสูก่ารทาบทามของบรษัิท Nippon 
Paint จากญี่ปุ่นให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายรายใหญ่
รายเดียวในสิงคโปร์

ในวัยกลางคน โกห์ เฉิง เหลียง เร่ิมเป็นที่รู้จัก
ในแวดวงธุรกิจ แต่การจะเป็นที่ยอมรับต้องม ี
องค์ความรู ้เพิ่มข้ึน เขาตัดสินใจเดินทางไป
ประเทศเดนมาร์กเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การผลติสเีพือ่กลบัมาพฒันาผลติภณัฑ์ของตนเอง 
จะเหน็ได้ว่ากว่าจะก้าวเดนิบนพรมแดงได้น้ันต้อง
ลงทุนลงแรง พัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ
เรียนรู้อย่างลึกซึ้งถึงสินค้าในมือของตนเองอย่าง
ดีเยี่ยมก่อนจะขายให้คนอื่น

กบั Goh Hup Jin บตุรชายในการด�าเนินอาณาจกัร
ทางการเงิน การค้า การลงทุนนี้แทน โดยโกห์หัน
มาให้ความใส่ใจกับการกุศล ตั้งมูลนิธิส่วนตัว
เพื่อบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม และใช้ชีวิตแบบ 
เรียบง่าย โดยมอบเงิน 50 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
ให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติและให้ทุนการศึกษา
แก่เยาวชนในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

ด้านชีวิตส่วนตัวนั้น โกห์มีความหลงใหลเกี่ยวกับ 
เรือยอชต์เพื่อออกท่องทะเลกว้างใหญ่ ส่วนหน่ึง
อาจเพราะเขาเติบโตมาจากการค้าขายเกี่ยวกับ 
อุปกรณ์ตกปลาและการประมงมาก็เป ็นได ้  
Tycoon ผู้น้ีเป็นเจ้าของ White Rabbit Echo 
ซุปเปอร์เรือยอชต์หรูขนาดยาว 61 เมตร แม้จะ
ไม่มีการเอ่ยถึงราคาแต่ย่อมทราบกันดีว่ารสนิยม
ของมหาเศรษฐีระดับนี้ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอน

น่ีคือสีสันที่แต่งแต้มชีวิตของ โกห์ เฉิง เหลียง 
ราชาแห่งสผีูม้วีสิยัทศัน์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และ
แบ่งปันประสบการณ์ นบัเป็นแรงบนัดาลใจส�าคญั
ในการเริ่มต้นธุรกิจ

เรียบเรียงจาก : www.posttoday.com
      www.asia.finance.com
         www.therichest.com
ภาพประกอบ : Financetwitter.com
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BBL CONNECT

ปักหมุดอุตสาหกรรม
พลาสติกในกัมพูชา
(1 พ.ย.60) บริษทั เอช็ เอม็ ซ ีโพลเีมอส์ จ�ากัด และธนาคารกรงุเทพ 
ร่วมกันจัดสัมมนากลุ่มย่อย ในหัวข้อ ‘ปักหมุดอุตสาหกรรม
พลาสติกในกัมพูชา’ ณ โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ โดยได้
รับเกียรติจากคุณเยี่ยมศรี อุบลพงษ์ ผู้จัดการสาขากัมพูชา  
คณุเยีย่มศรีระบวุ่าปัจจบุนัสนิค้าในตลาดกมัพชูาจะน�าเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งฉลากสินค้าบนบรรจุภัณฑ์เป็นภาษาต่างชาติ
ทั้งหมด จึงเป็นโอกาสของนักลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต
บรรจุภัณฑ์ที่จะปรับแต่งบรรจุภัณฑ์ใหม่โดยมีภาษากัมพูชา 
ก�ากับ เพื่อให้ผู ้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีใน 
กรุงพนมเปญจะใช้สกุล “ดอลลาร์สหรัฐ” เป็นหลักซึ่งช่วยให้ 
การด�าเนนิธุรกจิของนักลงทนุต่างชาตมิคีวามสะดวกมากยิง่ข้ึน 
แต่เงิน “เรียล” ยังคงมีความส�าคัญในการใช้จ่ายให้ภาครฐัและ
ธนาคารกลาง รวมถงึการจ่ายค่าจ้างด้วย

(14 ก.ย. 60) คุณจงอนันต์ อนันตศักดิ์ ผู้อ�านวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด 
สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก คุณมกรา โกศัลวิตร ผู ้จัดการสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก 
และ คณุพชัิย จนัทภาโส ผูจ้ดัการภาคลกูค้าธุรกจิรายปลกีต่างจงัหวัด ให้การต้อนรับ และ 
ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผูอ้�านวยการศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อ�านวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย  
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ‘ธุรกิจไทยก้าวไกลฮาลาล
โลก’ และ หัวข้อ ‘มาตรฐานธุรกิจฮาลาล’ ในงานสัมมนา ‘เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่ตลาด
ฮาลาลโลก’ ที่โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและขยายธุรกิจไปยังตลาดอาหารฮาลาล ซึ่งถือว่าเป็น
ตลาดที่มีมูลค่ามหาศาล 

เพิ่มโอกาส SME 
สู่ตลาดฮาลาลโลก
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AMAZON และ
ธนาคารกรุงเทพ
จับมือแนะเทคนิค
โพสต์สินค้าให้ขายดี

(13 ก.ย. 60) ฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศสายลูกค้าบุคคล 
สายลกูค้าธุรกจิ รายปลกีนครหลวง สายลกูค้าธุรกิจรายปลกีต่างจงัหวดั และ สายลกูค้า
ธุรกจิรายกลางต่างจงัหวดัผนึกก�าลงัร่วมกบั ‘Amazon.com’ เวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ 
ระดับโลกและใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้เลือกซื้อสินค้ามากกว่า 250 ล้านคน 
จากทั่วโลก เดินสายจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ ‘Go Online  
Go Global’ ทั้งในกรุงเทพ จ.นครปฐม จ.เชียงใหม่และจ.สงขลา ระหว่างเดือน 
พฤษภาคมถึงกันยายนที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู ้เช่ียวชาญของ 
Amazon.com มาถ่ายทอดความรู ้ตั้งแต่การสมัครลงทะเบียนเป็นผู ้ขายกับ 
Amazon การโพสต์ขายสินค้า การบริหารจัดการสินค้าและเทคนิคการท�าให้สินค้า 
ขายดีบนเว็บไซต์  Amazon.com

(16 พ.ย. 60) คุณธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ SVP ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ 
สาขาในประเทศเวียดนาม ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา ‘ท�าไมการ
ลงทุนในเวียดนามยังมีความน่าสนใจและมาแรงในกลุ่มประเทศอาเซียน’ 
จัดโดยบริษัท FDI Group และ Becamex Vietnam คุณธาราบดี ระบุ
ว่าการท�าธุรกิจในเวียดนามต้องมีความรอบคอบ เนื่องจากกฎระเบียบการ
ค้าการลงทนุค่อนข้างเคร่งครัดเมือ่เทยีบกบัประเทศใน CLMV และกฎหมาย 
ขณะนี้ก็ยังปรับเปลี่ยนรวดเร็ว แต่ถึงแม้จะมีความยากในการท�าธุรกิจ 
พอสมควรก็มีโอกาสอยู่มาก เน่ืองจากมีประชากรมากและรายได้ก็เพิ่ม
ข้ึนเพราะเศรษฐกิจดีและมีเสถียรภาพทั้งการเมือง การเงิน ค่าเงินด่อง 
ไม่ผนัผวนมากเหมอืนอดตี พร้อมแนะการท�าธุรกจิ ควรจะลงทนุท�าธุรกจิเอง 
ไม่ควรใช้บริษัทนอมินี แต่หากจ�าเป็นก็อาจจะต้องหาพันธมิตรคู่ค้าที่ 
เชื่อถือได้ 

 ลงทุนเวียดนาม
ต้องปฏิบัติตามกฎ

อย่างเคร่งครัด

(11 ต.ค. 60) Mr. Shuming Yan (กลาง) ผู้จัดการสาขาปักก่ิง ธนาคาร
กรุงเทพ (ประเทศจีน) จ�ากัด  เป็นตัวแทนธนาคาร รับมอบรางวัล ‘ธนาคาร
ยอดเยี่ยมส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทย ประจ�าปี 2560’ 
(Best Bank for SMEs in Thailand 2017) ในงาน The Asiamoney Best Bank 
Awards Ceremony 2017 โดยความส�าเร็จดงักล่าว สะท้อนถงึความโดดเด่น 
ในการบริการด้านการเงินส�าหรับลูกค้าเอสเอ็มอี ที่พร้อมตอบโจทย์ส�าหรับ
ทุกธุรกิจ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างต่อเน่ือง อาทิ สินเช่ือ 
บวัหลวงกรนี ส�าหรับโครงการทีม่เีป้าหมายลดการใช้พลงังานและเป็นมติรต่อ 
สิ่งแวดล้อม สินเชื่อและบริการส�าหรับธุรกิจ แฟรนไชส์ รวมถึงการจัดตั้ง 
บมจ.บัวหลวงเวนเจอร์ส ที่ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อเป็น 
ช่องทางการการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพที่มีศักยภาพ

BBL รับรางวัล 
Best Bank for SMEs
in Thailand 2017
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AEC INSPIRED

ทัศนียภาพของชายหาดและทะเลที่น่าเหลือเชื่อ 
มีระบบนิเวศน์อันหลากหลายที่อนุรักษ์ไว้ร่วมกัน
ของชาวพื้นเมืองที่ต่างเห็นความส�าคัญของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม น่าเสียดายที่ในปี 2557 กองทัพ
ฟิลิปปินส์ได้ตัดสินใจใช้พื้นที่ Oyster Bay จุด
ยุทธศาสตร์ส�าคัญบนเกาะแห่งน้ี ซึ่งใกล้ชิด
กับทะเลจีนใต้มากที่สุดเป็นฐานทัพเรือให้กับ
สหรัฐฯ หรือที่เรียกขานกันว่า Mini Subic และ
ยังจะมีการสร้างสะพานเช่ือมต่อคมนาคมกับฝั่ง 
Puerto Princesa หมู่บ้านทางเหนือของเมือง  
Macarascas

มาดูอีกเกาะสวรรค์ที่ก�าลังได้รับความนิยมมาก 
หลายท่านอาจเคยได้ยินช่ือกันบ้างแล้วก็คือเกาะ 
Paracel อกีฝากฝ่ังของทะเลจนีใต้ ติดกับทางเขต
เวียดนาม จีน และไต้หวัน ซึ่งขณะนี้ดูเสมือนว่า
จีนครอบครองอยู่ล�าพัง เพราะมีการสร้างฐานทัพ
ข้ึนมาอย่างเงียบๆ พร้อมกับสนับสนุนให้คนผืน

“ทะเลต้องห้าม” มีเกาะน้อยใหญ่ที่ก�าลังได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวางจากนักท่องเที่ยว 
ผู ้สรรหาความสุนทรีย์ให้ชีวิต หน่ึงในน้ันคือ 
เกาะ Palawan ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับการ
แนะน�าจากเว็บไซต์ด้านท่องเที่ยวระดับโลกว่า
เป็นหน่ึงในเกาะที่สวยที่สุดในโลก เป็นแหล่ง 
ด�าน�า้ดูปะการัง และหมู่บ้านท้องถิ่นที่เต็มไปด้วย
มนต์เสน่ห์

Palawan เกาะใหญ่อันดับ 5 อยู่ในภาคตะวันตก 
เฉียงเหนือของฟิลิปปินส์ ชายหาดสีทองทอดยาว 
ไปตามแนวทะเลจีนใต้ และบนผืนดินยังคงอุดม
ด้วยเทือกเขาล�าเนาไพร มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่ให้
เห็นอยู ่จ�านวนมาก น่ีคือดินแดนที่นักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ก�าลังจับจ้องตาเป็นมันในการ
สร้างแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อน

นิตยสาร National Geographic Traveler ยกย่อง 
Palawan ว่าเป็น “the best island destination 
in East and Southeast Asia region” เพราะมี

‘ทะเลจีนใต้’
South China Sea น่านน�้าที่มหาอ�านาจอย่างจีนประกาศ
ความเป็นเจ้าของ จนกลายเป็นข้อพิพาทระดับโลกเพราะเพื่อนบ้าน
อาเซียน ซึ่งมีอาณาเขตในทะเลแถบนี้ ทั้งฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย 
และบรูไน รวมไปถึงไต้หวันล้วนอ้างกรรมสิทธิ์ความชอบธรรมใน
ทรัพยากรธรรมชาติ ค�าว่าทะเลจีนใต้จึงถูกให้ค�านิยามที่สะท้อนถึง
ภาวะสงครามและการแก่งแย่งแข่งขัน ทั้งๆ ที่ทุกอณูของพื้นที่แห่งนี้ 
ล้วนสวยงาม เต็มไปด้วยชายหาดขาวบริสุทธิ์ ท้องทะเลสดใส ยากที่
จะหาสถานที่ใดๆ มาเปรียบ

แผ่นดินใหญ่ได้มาท่องเที่ยวและพักผ่อนบนพื้นที่
ประวัติศาสตร์ทางทะเลแห่งนี้ ถือเป็นการปักธง
เอาไว้อย่างชัดเจน

Xiao Jie เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีน ผู ้ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของเกาะแห่งน้ี กล่าวว่าถ้าคุณ
ต้องการมาท่องเที่ยว ด�าน�้าหรือเล่นวินด์เซิร์ฟ 
แม้กระทั่งการถ่ายรูปแต่งงานสุดแสนโรแมนติก 
ก็มีบริการได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ปัจจุบัน Paracel หรืออีกช่ือหน่ึงที่รู้จักกันก็คือ 
Woody Island มีชุมชนที่อยู่อาศัยรวมกว่า 1,500 
แห่ง มีโรงเรียน สถานีต�ารวจและศาล เปรียบ
เหมือนเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งที่ครบวงจร รายรอบ

จุดหมายใหม่นักท่องเที่ยว
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ด้วยเกาะอกีมากมายซึง่พร้อมต้อนรับนักท่องเทีย่ว 
เต็มตัว

เรือส�าราญขนาดใหญ่แล่นเข้ามาให้บริการโดย
เฉพาะใน 3 เกาะก็คือ Yinyu , Quanfu และ 
Yagong ซึง่ก�าลงัได้รบัความนยิมอย่างมาก แม้จะ 
ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับบาหลีหรือฮาวาย แต่ที่
เกาะเหล่านี้มีหาดทรายที่บริสุทธิ์ยิ่งนัก

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเคร่ืองบินส่วนใหญ่
จะเป ็นทริปแบบวันเดียวคือไปเช ้าเย็นกลับ  
ผู้ใช้บริการเรือส�าราญจะมาจากท่าเรือของเมือง 
Hainan หน่ึงในโปรแกรมที่ขาดไม่ได้ระหว่าง 
เดนิทางคอืฉายหนงัร�าลกึเหตกุารณ์ในสงครามกับ

เวยีดนามปลายทศวรรษที ่70 โดยผูน้�าขณะนัน้คอื 
เติ้ง เสี่ยว ผิง ซึ่งจีนอ้างว่าสามารถก�าราบแนวรบ
ของเวยีดนามทีก่�าลงัรุกรานประเทศเพือ่นบ้านใน
เอเชียอย่างหนักได้ส�าเร็จ

การท่องเที่ยวโดยเรือส�าราญได้รับความนิยมมาก
ข้ึนทั้งที่มาจากจีนและฮ่องกง อาจจะใช้เวลา
ประมาณ 3-5 วัน/ทริป เพื่อไปพักผ่อนที่เกาะ
สวยงามทั้ง 3 แห่ง แน่นอนว่าคนทั้งหมดล้วนถือ
พาสปอร์ตจีน และรัฐบาลจีนก็จ�ากัดจ�านวนของ
นักท่องเที่ยวบนเกาะแห่งนี้ด้วย

ปัจจุบันมีบริษัททัวร์ท้องถิ่นของจีนหลายแห่ง 
โปรโมทการท่องเที่ยวบนเกาะ Paracel ว่านอก

จากจะได้ช่ืนชมธรรมชาติที่สวยงาม ชายหาดที่
แสนโรแมนติกแล้ว ยังเชิญชวนให้ไปถ่ายรูปกับ
แลนด์มาร์คธงชาติจีนที่โบกสะบัดอย่างน่าภาค
ภูมิใจ

น่ีคืออีกมุมหน่ึงของทะเลจีนใต้ที่สร ้างความ 
สุขกายสบายใจ มากกว่าความตึงเครียดของ
สงครามและความบาดหมางในอดีต เมื่อไหร่ที่
ข้อพิพาทต่างๆ ยุติแล้ว หวังว่าการท่องเที่ยวจะ
กลับมาคึกคัก และเผยโฉมความสวยงามให้โลก
ใบนี้ได้รับรู้

เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก : 
www.palawanisland.org /www.nytimes.com

Palawan Island,Philippines
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Econ TREND 

การพฒันาเทคโนโลยี ของภมูภิาคอาเซยีนเป็น
ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก จากความเปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชัดในภูมิภาค อาทิ จ�านวนผู้ ใช้โทรศัพท์
มือถือและอินเตอร์เน็ตที่ เพ่ิมขึ้นหลายเท่า ขณะนี้  
จ�านวนผู ้ ใช้โทรศัพท์ ในภูมิภาคอาเซียนนั้นมีมาก 
รองลงมาจากอินเดีย และจีน นโยบายภาครัฐให้ความ 
ส�าคัญกับเทคโนโลยีมากขึ้น จากการคาดการณ์ของ  
AT Kearney ระบุว่าประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและไทย 
จะติดใน 20 อันดับ ของ The Global Digital Ranking 
ภายในปี 2017 เห็นว่าโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีจะเพิ่มมากขึ้น

Laos

สิงคโปร์ : ติดอันดับ 1 ของ Technology Readiness Index 
ในปี 2016 โดยความเร็วอินเตอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 61 Mbps

มาเลเซีย : รัฐบาลตั้งใจพัฒนาเทคโนโลยีให้เทียบเท่ากับ 
ประเทศกลุ ่มพัฒนาแล้ว ส่งเสริมการลงทุนด้านติดตั้งสาย 
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงระหว่างประเทศ รวมถึงระบบ Cloud

ฟิลิปปินส์ : Business Process Outsourcing หรือ BPO เป็น
ธุรกจิทีก่�าลงัเตบิโตอย่างรวดเร็วในฟิลปิปินส์ ซึง่เทคโนโลยเีป็นตัว
ช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจ

เมียนมา : การลงทุนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือถึง 4 เครือข่าย
ใน 2-3 ปีทีผ่่านมา ส่งผลให้โทรคมนาคมเตบิโตอย่างรวดเร็วและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเติบโตสูงเช่นกัน

อินโดนีเซีย : โครงการ The Nusantara Super Highway 
หรือ the Palapa Ring Program ติดต้ังเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ทั่วประเทศ ขณะน้ีมีผู้ใช้กว่า 100 ล้านคน และคาดการณ์ว่า
จ�านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในปี 2020 จะเพิ่มขึ้นเกือบ 145 ล้านคน

ทิศทางเทคโนโลยีในอาเซียน 
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มาเลเซียได้ประโยชน์จาก AEC ดึงดูดแรงงานฝีมือและเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ 
แผนการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์ด้วยเวลา
เพียง 90 นาที จะช่วยให้การเดินทางถึงกันในอนาคตเป็นไปอย่างสะดวก

Petronas Twin Towers
Kuala Lumpur, Malaysia
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AEC Connect 
ชั้น 2 ส�านักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ ส�านักงานใหญ่

อีเมล : AECConnect@bbl.co.th
โทรศัพท์ : (66) 0-2230-2758


