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TALK คุยกับบรรณาธิการ
ในปี 2561 นี้ ปัจจัยเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์การเมืองในหลายประเทศ ยังมีผล
กับภาพรวมการเติบโตของประเทศในอาเซียนอยูบ่ า้ ง แต่ธนาคารโลก หรือ World
Bank ยังประเมินในเชิงบวก โดยในช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิกยังคงฟื้นตัว เนื่องจากการบริโภคภายในที่เพิ่มขึ้นมีส่วนช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจ ขณะเดียวกันความต้องการแรงงานและการปรับเพิ่มค่าจ้างก็ท�าให้
ผู้บริโภคในอาเซียนมีกา� ลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
ส�าหรับในประเทศอาเซียน มี 2 ประเทศที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่
ส�าคัญคือมาเลเซียและกัมพูชา ซึ่งได้จัดการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมและ
กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา และภายหลังการเลือกตัง้ จะมีความเปลีย่ นแปลงด้านนโยบาย
ต่างๆ อย่างไร วารสาร AEC Connect ในฉบับนี้มีบทสัมภาษณ์ของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย และผู้จัดการ
ธนาคารกรุงเทพ สาขากัมพูชา ต่อมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจและความต่อเนื่อง
ของนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนมาน�าเสนอ
อาเซียนเผชิญความเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค และเศรษฐกิจระดับโลก แต่การเรียนรู้และการปรับตัวท�าให้
ประเทศในอาเซียนยังคงเดินหน้าไปสู่การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ ซึ่งใน
ยุคที่การพัฒนาของเทคโนโลยีที่เติบโตแบบก้าวกระโดดและไลฟ์สไตล์ของผู้คน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนรวมถึงธนาคาร
กรุงเทพ แต่ธนาคารยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาในทุกด้านเพือ่ ตอบโจทย์กระแสความ
เปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วนี้ และพร้อมสนับสนุนให้นกั ธุรกิจไทยสามารถเติบโตได้ทนั
กับความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน
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ปี 2562 ที่จะถึงนี้ ไทยจะรับบทบาทส�าคัญอีกครั้งในการด�ารง
ต�าแหน่งประธานอาเซียน ที่ผ่านมาอาเซียนส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างกันในหลายเรื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็น
เขตเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งการจะก้าวสู่
จุดมุ่งหมายนี้ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคจ�าเป็นต้องประสาน
ความร่ ว มมื อ ในด้ า นเศรษฐกิ จ และส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ต่ า งๆ
ท�าธุรกิจร่วมกันมากยิ่งขึ้น โดยน�าจุดแข็งของแต่ละประเทศมา
ร่วมกันเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภมู ภิ าค เพือ่ จะยก
ระดับความมั่งคั่งในภูมิภาค
ส�าหรับธนาคารกรุงเทพในฐานะสถาบันการเงินที่ให้บริการ
ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศจีน
ญีป่ นุ่ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ให้การสนับสนุนลูกค้า
และนักลงทุนจากหลากหลายอุตสาหกรรมขยายธุรกิจของใน
ภูมิภาคมาเป็นเวลายาวนาน เรามีความมุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในประเทศอาเซียน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสนับสนุนเงินกู้แก่โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การให้ความรู้ลูกค้าเพื่อเชื่อมโยงโอกาส
การลงทุน รวมไปถึงการสนับสนุนความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อ
ให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมๆ กับเป้าหมายของอาเซียนในการ
ก้าวสู่ภูมิภาคที่มีความมั่งคั่ง

คุณชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
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นับเป็นความท้าทายของผู้น�าทางเศรษฐกิจ เมื่ออาเซียน
ก�าลังเผชิญกับการ ‘เปลี่ยนผ่าน’ ครั้งส�าคัญ เมื่อก�าลัง
เจรจา RCEP ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค 16 ประเทศที่ส�าคัญสุดฉบับหนึ่งของโลก บวกกับ
กระแสการปรับตัวของผู้บริโภคที่ก้าวสู่ยุค Netizen ท�าให้
ทุกสายตาทั่วโลกจับจ้องมองมายังประเทศไทยในฐานะ
ประธานอาเซียนปี 2562 ว่าจะรับมือกับภารกิจนี้ได้ดีแค่ไหน
คุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ สถาบันการเงินชั้นน�า ที่มีเครือข่ายสาขา
ให้บริการลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนมาอย่างยาวนาน ให้
สัมภาษณ์ถึงทิศทางของ AEC ในปีหน้าไว้อย่างน่าสนใจ

ความส�าคัญและพัฒนาการอาเซียนต่อ
เศรษฐกิจโลก ในวาระที่ประเทศไทยจะ
เป็นเจ้าภาพปี 2562
อาเซียนมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจโลกมาอย่าง
ต่อเนื่อง ย้อนกลับไปในสมัยก่อน หลายประเทศ
ในอาเซียนก็จะเน้นค้าขาย น�าเข้าส่งออก แต่
ระยะหลังๆ เรากลายเป็นฐานผลิตที่ส�าคัญและ
เป็นฐานส่งออกด้วย อย่างเช่นไทยเราเป็นฐาน
ประกอบรถยนต์ ของบริษัทชั้นน�าของโลกจาก
หลายประเทศ เวียดนามเป็นฐานผลิตโทรศัพท์
มือถือค่ายเกาหลีใต้ เป็นต้น นั่นเพราะเรามีความ
โดดเด่นในหลายด้าน ทั้งในด้านของภูมิศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และแรงงาน
ทีม่ อี ยูม่ าก นอกจากนีท้ สี่ า� คัญคือความร่วมมือของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก่อตั้งมา 50 ปีแล้ว
ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้ก็เกิดความตกลงขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
อาเซียนด้วยกันเอง โดยพยายามลดอุปสรรคต่างๆ
เช่นภาษีสินค้า ภาษีการลงทุน ภาษีการน�าเข้า
ส่งออก อาเซียนเราค่อยๆ สร้างพลังของการรวม
กลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากประโยชน์ทาง
การค้าแล้ว ในอีกทางยังช่วยเพิ่มอ�านาจต่อรอง
การค้ากับประเทศมหาอ�านาจด้วย
ความเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนขยายตัว
มาโดยตลอด จะมาชะลอลงบ้างก็เป็นผลจาก
เศรษฐกิจโลก แต่อาเซียนก็ยังมีความส�าคัญต่อ
เศรษฐกิจโลก นัน่ ก็เพราะอาเซียนยังคงเร่งพัฒนา
ความทันสมัย สาธารณูปโภค เทคโนโลยีต่างๆ
เพื่อให้ทันกระแสสังคมโลก ซึ่งในช่วงเวลานี้ของ
อาเซียน ประมาณสัก 15-20 ปีนี้ ต้องเรียกว่า
เป็นช่วงการพัฒนาทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงอาเซียนอย่าง
สิ้นเชิง จากการเร่งพัฒนาความสะดวกสบาย
ในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับให้ทัดเทียมเวทีโลก
ประกอบกับภูมภิ าคอืน่ ๆ ประสบปัญหาเศรษฐกิจ
ภายใน หรือหลายประเทศที่เผชิญวิกฤตการเงิน
อย่างที่ทราบกันไม่ว่าจะเป็นอเมริกา ประเทศ
ในสหภาพยุโรป ประเทศในอเมริกาใต้ และต้อง
ใช้ระยะเวลาในการเยียวยาเศรษฐกิจ ดังนั้นไม่
ว่ า จะมองในแง่ ไ หน อาเซี ย นก็ คื อ ภู มิ ภ าคที่ มี
ความส� า คั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ โลกทั้ ง การเป็ น ฐาน
การผลิตและฐานของผู้บริโภค ซึ่งประชาชนใน
อาเซียนก็ก�าลังก้าวสู่ชนชั้นกลางที่มีก�าลังซื้อสูง
ขึ้นด้วย

โจทย์ที่ยังคงท้าทายต่อภูมิภาคอาเซียน
ด้ ว ยความที่ อ าเซี ย นมี ค วามหลากหลายหรื อ
มี Diversity ที่ค่อนข้างสูงมาก 10 ประเทศ
ก็มี 10 ภาษา มีวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ
ที่แตกต่างกัน ท�าให้กระบวนการของการผสาน
รวมเป็นหนึง่ เดียวกันค่อนข้างมีความท้าทายทีเดียว
แม้อาเซียนจะมีความพยายามที่จะรวมเป็นหนึ่ง
เดียวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ผ่าน
กรอบความร่วมมือต่างๆ ของอาเซียน แต่ในบาง
เรือ่ งก็ยงั คงไม่กา้ วหน้าตามทีว่ างแผนไว้ และยิง่ ใน
ยุคที่เราก�าลังก้าวเข้าสู่กระแสเทคโนโลยีใหม่ๆ มี
การพูดถึงหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Disruptive
Technology, Fintech, Block Chain, เงิน
ดิจติ อล, สังคมไร้เงินสด หรือ AI Robot สิง่ เหล่านี้
คื อ กระแสโลกที่ อ าเซี ย นต้ อ งปรั บ ตั ว รั ฐ บาล
ของแต่ ล ะประเทศก็ ต ้ อ งพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างพื้นฐานรองรับเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ทัน
ด้วยเช่นเดียวกัน รวมถึงต้องมีความรอบคอบใน
เรื่องความปลอดภัย แล้วสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เม็ด
เงินในการลงทุนค่อนข้างสูงทีเดียว และในอีก
ประเด็นที่ต้องยอมรับว่ามีความท้าทายคือการ
เข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ เนื่องจากยังคงมีช่องว่าง
ความเหลื่อมล�้าเรื่องรายได้และโอกาสทางการ
ศึกษาของประชาชนในอาเซียน ขณะที่รัฐบาลใน
แต่ละประเทศต้องเร่งพัฒนาและผลักดันนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจ ในเวลาเดียวกันต้องไม่ลืมส่งเสริม
ความเข้าใจและการเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยี
หรือการเข้าถึงโอกาสในเรื่องอื่นๆ ด้วย ผมมอง
ว่ายิ่งสามารถพัฒนาคุณภาพของประชากรใน
อาเซียนมากเท่าไหร่ การเติบโตของทั้งอาเซียนก็
จะมีความมั่งคั่งและยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

การปรับตัวทางธุรกิจให้สอดคล้องกับยุค
Netizen
ตอนนี้แม้กระทั่งชีวิตประจ�าวัน หรือเรื่องง่ายๆ
เช่นการชมรายการโทรทัศน์ เราก็ไม่จ�าเป็นต้อง
กลับไปดูที่บ้าน จองตั๋วหนังก็ไม่ต้องไปยืนรอคิว
อีกต่อไปแล้ว เราท�าสิง่ เหล่านีผ้ า่ นโทรศัพท์มอื ถือ
ซึ่ ง ผู ้ ใ ช้ ก็ ต ้ อ งเรี ย นรู ้ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ที่ อ ยู ่ ใ น
โทรศัพท์มือถือเพื่อจะใช้ให้เป็น ส�าหรับธุรกิจก็
มองได้แบบเดียวกัน มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น
แทบจะทุกวัน ซึ่งบริษัทใหญ่ระดับโลกหรือของ
ไทยเองเฝ้ามองและติดตามความเปลี่ยนแปลงนี้
อย่างใกล้ชิด หลายบริษัทก็เริ่มปรับรูปแบบธุรกิจ
เพือ่ ให้สามารถอยูร่ อดได้ ก็เหมือนการใช้โทรศัพท์
มือถือ ธุรกิจจ�าเป็นต้องเรียนรู้ ศึกษา เพื่อน�า
ประโยชน์ของเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ให้ธุรกิจ ให้กับสินค้า การเข้าใจได้เร็ว เรียนรู้ได้
เร็ว ก็เป็นข้อได้เปรียบของธุรกิจ
ซึ่งการปรับรูปแบบทางธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ไม่จ�าเป็นต้องเลือก
วิธีใดวิธีหนึ่ง สิ่งส�าคัญคืออย่าปิดกั้นความคิด
ใหม่ๆ หรือยึดติดอยู่กับแนวทางเดิมๆ จะเห็น
ได้ ว ่ า มี โ มเดลธุ ร กิ จ ที่ น ่ า สนใจเกิ ด ขึ้ น มากมาย
การด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ยุ ค ใหม่ อ าจจะลองใช้ ห ลาย
แนวทางผสมผสานกันไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของธุรกิจ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ เช่นการ
เปิดร้านขายของ ไม่จ�าเป็นที่จะต้องขายผ่านหน้า
ร้านเพียงอย่างเดียว อาจจะเพิ่มช่องทางการขาย
ออนไลน์ การสั่งซื้อสินค้าไม่จ�าเป็นที่ต้องมาที่
ร้านเพียงอย่างเดียว อาจจะโทรศัพท์สั่ง หรือ
สั่งออนไลน์ หรือแม้แต่การเพิ่มบริการเพื่อสร้าง
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ความประทับใจให้กับลูกค้า เช่นสั่งของออนไลน์
ส่งภายใน 2 ชั่วโมง อะไรท�านองนี้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจด้วยที่ต้องมองหาโอกาสใหม่
จากเทคโนโลยี แล้วปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ
ของเรา แต่สิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังด้วยคือ
เทคโนโลยีเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การ
ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ก็ต้องมีการลงทุน ดังนั้นก็
ต้องพิจารณาและเลือกใช้อย่างเหมาะสมและ
รอบคอบด้วย
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
(RCEP) จะเพิ่มศักยภาพได้มากน้อยเพียงใด
RCEP เป็น กรอบความร่ ว มมื อ ที่ ข ยายจาก
10 ประเทศในอาเซียน เป็นความร่วมมือของ
อาเซียนกับประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ส�าหรับอาเซียนเราเอง
ความพยายามในการลดภาษีสินค้าเหลือศูนย์ใน
ทุกประเทศ ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งช่วยเอื้อ
ประโยชน์ธรุ กิจอย่างมากกับกลุม่ ประเทศอาเซียน
มีประชากรสูงกว่า 600 ล้านคน แต่หากว่าสามารถ
ที่จะขยายฐานผู้บริโภคออกไปอีก นับรวมอีก 6
ประเทศทีก่ ล่าวมา ประชากรในกลุม่ RCEP มากถึง
กว่า 3 พันล้านคน เกือบครึง่ หนึง่ ของประชากรโลก
ประโยชน์ทางธุรกิจก็จะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว
ซึ่ง 10 ประเทศอาเซียนเป็นฐานการผลิตและ
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ส่งออกที่ส�าคัญ ก็จะสามารถเพิ่มการส่งออกได้
แต่ ทั้ ง นี้ เ องการลดภาษี เ หลื อ 0 ก็ เ ปิ ด โอกาส
ให้สินค้าจากประเทศอื่นๆ ไหลทะลักเข้ามายัง
ไทยด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากว่า RCEP สามารถ
บรรลุความตกลงได้ ภาคธุรกิจของไทยและของ
อาเซี ย นก็ ต ้ อ งพิ จ ารณาและมองแนวทางการ
ปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อตกลงด้านการค้า
การลงทุน แม้ว่าการลดภาษีในประเทศสมาชิก
ของ RCEP จะเป็นลักษณะค่อยๆ ด�าเนินการทีละ
เฟส ใช้เวลาประมาณ 15 ปี เหมือนกรอบความ
ตกลงของอาเซียนที่เพิ่งจะลดภาษีเหลือ 0 ครบ
ทุกประเทศเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว
ในบางรายการ แต่นักธุรกิจควรที่จะตั้งรับความ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นทัง้ ประโยชน์และความท้าทาย
บทบาทของธนาคารกรุงเทพ ต่อการขับเคลื่อน
ธุรกิจทัง้ ภาคการค้า ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ ในอาเซียน
ธนาคารกรุงเทพ นับเป็นธนาคารพาณิชย์ของ
ไทยที่ ด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ก ารสนั บ สนุ น นั ก ธุ ร กิ จ
ครอบคลุมประเทศอาเซียน มาอย่างยาวนาน และ
ต้องบอกว่าเป็นสถาบันการเงินที่ช่วยขับเคลื่อน
ธุ ร กิ จ ในทุ ก ภาคอุ ต สาหกรรม ไม่ ว ่ า จะขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ่ให้สามารถต่อยอดธุรกิจ ซึ่ง
ไม่ เ พี ย งแค่ ต ่ อ ยอดเท่ า นั้ น แต่ ธ นาคารยั ง ช่ ว ย

สนั บ สนุ น ในการต่ อ ยอดนั้ น ให้ มี ค วามยั่ ง ยื น
อีกด้วย
ธนาคารกรุ ง เทพได้ พั ฒ นาบริ ก ารทางการเงิ น
ที่ ห ลากหลายและครบวงจรมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยยึ ด โยงความต้ อ งการของลู ก ค้ า แต่ ล ะราย
ด้วยการให้คา� ปรึกษาเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย อาเซียน และภูมภิ าคเอเชีย ไม่วา่ จะ
เป็นข้อมูลเกีย่ วกับภาวะตลาดในท้องถิน่ การจัดตัง้
กิจการ และการน�าเข้าวัตถุดิบ รวมไปถึงการให้
บริการช�าระเงินส�าหรับคู่ค้าและบริการด้านการ
ส่งออก รวมทั้งให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
และสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
นอกจากการสนับสนุนภาคเอกชนแล้ว ธนาคารที่
ตัง้ อยูใ่ นแต่ละประเทศในอาเซียน หรือในประเทศ
อื่น เราได้ให้ความสนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่นด้วย
เช่นเดียวกัน ซึ่งเรื่องนี้มีความส�าคัญมาก การที่
เราเข้าไปอยู่ในบ้านของคนอื่น เราต้องเข้าใจให้
ความช่วยเหลือ แสดงน�้าใจต่อเจ้าบ้าน การให้
ความส�าคัญกับเรื่องนี้ จึงท�าให้ธนาคารกรุงเทพ
มีสายสัมพันธ์อนั ดีกบั รัฐบาลท้องถิน่ อย่างเร็วๆ นี้
ผมก็เพิ่งมอบเงินช่วยเหลือน�้าท่วมให้กับรัฐบาล
สปป. ลาว ซึ่งสิ่งส�าคัญที่เรามอบให้กับรัฐบาล
ท้องถิ่นคือการส่งเสริม ร่วมมือ และสนับสนุน
Knowledge องค์ ค วามรู ้ ที่ ธ นาคารมี ค วาม

ธนาคารกรุงเทพ เป็น

ธนาคารพาณิชย์ของไทยที่
ด�าเนินธุรกิจ ให้การสนับสนุน
นักธุรกิจครอบคลุมประเทศ
อาเซียน มาอย่างยาวนาน
และต้องบอกว่าเป็นสถาบัน
การเงินที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ
ในทุกภาคอุตสาหกรรม

เชี่ ย วชาญ อย่ า งเช่ น ธนาคารกรุ ง เทพให้ ก าร
สนับสนุนอบรมความรู้ด้านการจัดการการเงิน
และการบริการน�าเข้าส่งออกให้กับเจ้าหน้าที่
ของธนาคารแห่งชาติของเมียนมา หรือร่วมมือ
กั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ของเมี ย นมา และบริ ษั ท
อินโดรามาในการอบรมนักศึกษาของเมียนมาให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในเชิงปฏิบัติ เป็นต้น
นอกจากนี้ เราก็ ยั ง มี ห ลั ก สู ต รอบรมส� า หรั บ
นักธุรกิจทีจ่ ะขยายตลาดสูป่ ระเทศในอาเซียนด้วย
โดยตอนนี้เราจัดมาแล้ว 3 รุ่น จุดประสงค์ของ
ธนาคารคือการใช้จุดแข็งที่ธนาคารมีทั้งในเรื่อง
ขององค์ความรู้ คอนเนคชัน่ กับภาครัฐและเอกชน
ในท้องถิน่ มาช่วยส่งเสริมให้นกั ธุรกิจไทยสามารถ

ขยายธุรกิจไปยังประเทศอาเซียนได้สะดวกและ
มีทิศทาง ที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้ทั้งความรู้
เชิ ง ลึ ก ในการท� า ธุ ร กิ จ การขยายตลาดจาก
นักธุรกิจชั้นน�าของทั้งไทยและในอาเซียน และ
ส� า รวจสภาพเศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ ในประเทศ
อาเซียน พร้อมได้ลงมือท�าแผนธุรกิจขึ้นมาจริงๆ
ซึ่ ง เราได้ เ ชิ ญ คณะกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง
ของธนาคารและภาคเอกชนที่เชี่ยวชาญมาร่วม
พิจารณาตัดสินแผนธุรกิจด้วย
สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าธนาคารมีความมุ่งมั่น
ที่จะสนับสนุนภาคธุรกิจของไทยให้ก้าวสู่ตลาด
อาเซียน และหวังให้ทุกธุรกิจประสบความส�าเร็จ
โดยมีธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จนี้
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AEC FLAGSHIP

Choo Joon Keong
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด

มองอนาคตเศรษฐกิจ มาเลเซีย-กัมพูชา
เมื่อ 2 ประเทศเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลใหม่
การก้าวสู่เก้าอี้ผู้น�ามาเลเซียอีกครั้งของ
ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด ในวัย 92 ปี ที่ชนะคู่แข่ง
นายนาจิบ ราซัค ลงได้แบบเด็ดขาด ในการ
เลือกตั้งเมื่อเดือน พ.ค. 2561 เช่นเดียวกับ
อีกหนึ่งผู้นา� สมเด็จฯ ฮุน เซน จากพรรค
ประชาชนกัมพูชา (CPP) ก็คว้าชัยเมื่อปลาย
เดือน ก.ค.ที่ผ่านมาหมาดๆ สามารถกวาดที่
นั่งในสภาผู้แทนราษฎรได้มากมาย จะส่งผล
อย่างไรต่อทิศทางเศรษฐกิจของทั้งสอง
ประเทศนับจากนี้
AEC Connect มีโอกาสสัมภาษณ์ทรรศนะ
ของคุณ Choo Joon Keong ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด
และ คุณเยี่ยมศรี อุบลพงษ์ AVP และผู้จัดการ
สาขากัมพูชา ส�าหรับมุมมองต่อแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจทั้ง 2 ประเทศ

10

Choo Joon Keong ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด
ทิศทางเศรษฐกิจมาเลเซียภายใต้รัฐบาลใหม่ของ ดร.มหาธีร์
รัฐบาลของ ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีคนใหม่ให้ความส�าคัญกับการ
ปฏิรูปทางการเมือง การปฏิรูปสถาบันต่างๆ รวมถึงการบังคับใช้ภาษีการค้า
และบริการ (Sales and Service Tax : SST) การปรับเพิม่ อัตราค่าแรงขัน้ ต�า่
และการทบทวนโครงการเมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ ของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา
ในขณะที่รัฐบาลมุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับคุณภาพรายได้ประชาชนโดย
เฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง นายกรัฐมนตรี ดร.มหาธีร์
ก็พยายามขยายกรอบความร่วมมือทางการค้าระดับทวิภาคี กับประเทศที่มี
ความส�าคัญทางด้านการค้า อย่างเช่น ญีป่ นุ่ และจีน และปลายเดือนกันยายน
ที่ผ่านมา ดร.มหาธีร์ มีก�าหนดเยือนสหรัฐอเมริกาด้วย
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อรัฐบาลชุดใหม่
ผมคิดว่าโดยทั่วไปนักลงทุนต่างประเทศยังให้ความสนใจมาเลเซียและยังมี
ความเชื่อมั่นต่อไป แม้ว่าความเชื่อมั่นจะลดลงเล็กน้อยบ้างก็ตาม จากการ
เปลี่ยนรัฐบาล แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากนัก และมาเลเซียยัง
เป็นจุดหมายที่น่าดึงดูดส�าหรับนักลงทุนต่างชาติเนื่องจากต้นทุนในเรื่อง
ของอสังหาริมทรัพย์และค่าแรงที่สามารถแข่งขันได้ และแรงงานมีความ

หลากหลาย ทั้งนี้ตามรายงานของแกรนท์ ธอร์นตั้น เมื่อเดือนกรกฎาคม
ระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งปรับฟื้นตัวและความเชื่อมั่นต่อ
เศรษฐกิจก็ดีขึ้นด้วย
มองอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้และปีหน้าอย่างไร
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของมาเลเซียยังเป็นบวก ถึงแม้วา่ จะเป็นลักษณะของ
การเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึง่ จะเห็นการเติบโตในลักษณะนีจ้ ากหลายๆ
อุตสาหกรรม อย่างเช่น กลุม่ เกษตร เหมืองแร่ และก่อสร้าง อย่างไรก็ดธี รุ กิจ
บริการยังคงเป็นตัวจักรส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาเลเซีย ส�าหรับ
ตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของปี 2561 เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 4.5 น้อยกว่าที่
คาดไว้ เป็นผลจากมาตรการทีร่ อบคอบมากขึน้ และดูจากสภาพความเป็นจริง
ก็ส่งผลให้ธนาคารกลางมาเลเซียปรับลดประมาณการตัวเลข GDP ของปี
2561 นี้ ลงเหลือร้อยละ 5 จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 5.5
ทั้งนี้ ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบกับ GDP ของมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมาคือ
ก�าลังการผลิตน�้ามันและก๊าซธรรมชาติที่หยุดชะงัก และผลผลิตทางการ
เกษตรทีล่ ดลง แต่ปจั จัยภายนอกเหล่านีก้ เ็ ริม่ ปรับตัวดีขนึ้ และจะไม่สง่ ผลต่อ
GDP ในครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตามตัวเลขการส่งออกในเดือนมิถุนายน 2561
ปรับเพิม่ ร้อยละ 7.6 เนือ่ งจากความต้องการสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น ส่วนความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ
สหรัฐฯ ก็อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมการค้าโลกที่ปริมาณและมูลค่าจะ
ลดลงอย่างมาก และอาจกระทบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย
เช่นกัน
โครงการรถไฟความเร็วสูงมาเลเซีย-สิงคโปร์ชะลอออกไป ส่งผลกระทบ
มากน้อยแค่ไหน
โครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นการเลื่อนออกไปเป็นปี 2563 มากกว่าที่จะ
ยกเลิก เพราะการพิจารณาในแง่ของภาระทางการเงิน แน่นอนว่าก็กระทบ
กับอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้างพืน้ ฐานอยูบ่ า้ ง แต่ในอีกแง่หนึง่ ก็เป็น
ข่าวดีสา� หรับกลุม่ ธุรกิจการบิน เช่น Jetstar Asia, Air Asia และ Singapore
Airline เพราะโครงการรถไฟความเร็วสูงจะกระทบยอดผู้ใช้บริการของสาย

การบินเหล่านี้โดยเฉพาะเส้นทางกัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์ ซึ่งเป็นเส้นทาง
ระหว่างประเทศที่มีผู้ใช้บริการมากสุดของโลกถึง 2,500 เที่ยวบินต่อเดือน
สาขาธุรกิจอะไรในมาเลเซียที่มีศักยภาพ น่าลงทุนส�าหรับคนไทย
ผมคิดว่าธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ ในมาเลเซียก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็วครับ และ
ภาคธุรกิจก็มุ่งไปสู่ Digitalization กันมากขึ้น ประชาชนร้อยละ 78 ต่างก็
ใช้อนิ เตอร์เน็ต และจ�านวนผู้ช้อปปิง้ ออนไลน์สงู ถึงกว่า 15 ล้านคน ครึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนประชากรเลยทีเดียว และในจ�านวนนีร้ อ้ ยละ 62 ของผูใ้ ช้โทรศัพท์
มือถือก็จะช้อปออนไลน์กัน
สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ ป ระโยชน์ ไ ปเต็ ม ๆ จาก อี - คอมเมิ ร ์ ซ คื อ สิ น ค้ า กลุ ่ ม แฟชั่ น
ความงาม อิเล็กทรอนิกส์ กีฬาและสันทนาการ นอกจากนี้ การที่กลุ่ม
อาลีบาบาประกาศทีจ่ ะเข้ามาลงทุน อี-คอมเมิรซ์ ย่อมส่งผลดีตอ่ ความเชือ่ มัน่
ในตลาด อี-คอมเมิรซ์ ของมาเลเซีย ส่วนกลุม่ ธุรกิจอืน่ ทีน่ กั ลงทุนควรให้ความ
สนใจ ได้แก่อปุ กรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ทีย่ งั คงเป็นหัวใจส�าคัญ
ของเศรษฐกิจมาเลเซีย จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสมาร์ตโฟนรุ่นราคา
ปานกลาง รถยนต์รุ่นใหม่และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ความพร้อมในการให้บริการของธนาคารกรุงเทพสาขาประเทศมาเลเซีย
Bangkok Bank Berhad (BBB) ถือเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยเต็มรูปแบบใน
มาเลเซียทีเ่ สนอบริการทางด้านการเงินแบบครบวงจร ตัง้ แต่ปี 2502 และเป็น
ธนาคารพาณิชย์ของไทยแห่งเดียวในประเทศมาเลเซีย เราสามารถให้บริการ
แบบ one stop solution ส�าหรับธุรกรรมการเงินระหว่างไทยและมาเลเซีย
ทั้งนี้บริการที่ตอบโจทย์นักธุรกิจและนักลงทุนไทยได้แก่
• บริการ Thai Baht Express Transfer (TBET) เป็นการโอนเงินแบบ
“เรียลไทม์” ไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพของผูร้ บั ผลประโยชน์ในประเทศไทย
• บริการ Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) การช�าระหนีก้ ารค้า
หรือบริการในสกุลเงินท้องถิน่ เช่น เงินบาทหรือริงกิต ระหว่างมาเลเซียและไทย
• บริการ AEC Same Day การท�าธุรกรรมทางการเงินภายในวันเดียวกัน
ไปยังบัญชีของธนาคารกรุงเทพ ในประเทศกลุ่ม AEC
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AEC FLAGSHIP

คุณเยี่ยมศรี อุบลพงษ์
AVP และผู้จัดการสาขากัมพูชา

คุณเยี่ยมศรี อุบลพงษ์
AVP และผู้จัดการสาขากัมพูชา
มองทิศทางเศรษฐกิจกัมพูชา หลังการเลือกตั้ง 2018 อย่างไร
ต้องยอมรับว่า จุดแข็งของประเทศกัมพูชาคือการเมืองที่มีเสถียรภาพอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ การเลือกตัง้ ทีผ่ า่ นมานายกรัฐมนตรีฮนุ เซนจากพรรคซีพพี ี (CPP)
ก็ยังคงได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาและแน่นอนว่าคงสานต่อนโยบายต่างๆ
ในการพัฒนาประเทศ
กัมพูชาขณะนี้พยายามที่จะยกระดับทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้
ทัดเทียมสากล ที่ส�าคัญคือการเดินหน้านโยบายเปิดเสรีการค้าที่ด�าเนินมา
อย่างต่อเนือ่ งมีการปรับกฎระเบียบต่างๆ ให้ทนั สมัยเพือ่ ดึงดูดนักลงทุนจาก
ต่างชาติและต้องนับว่าประสบความส�าเร็จ โดยดูได้จากตัวเลขเม็ดเงินลงทุน
จากต่างชาติปที แี่ ล้ว 2560 เพิม่ ขึน้ เป็น 2 เท่าตัว จาก 3 พันกว่าล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพิ่มเป็นกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจุบันนักลงทุนล�าดับต้นๆ ของกัมพูชาก็ยังคงเป็นจีน จะเห็นได้ว่าจีนเข้า
มาลงทุนในโครงการส�าคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบขนส่ง
และสาธารณูปโภค
นโยบายเศรษฐกิจ ที่ส�าคัญของรัฐบาลใหม่ให้ความส�าคัญกับเรื่องใดและ
จะส่งผลดีกับธุรกิจไทยเพียงใด
รัฐบาลยังคงเน้น 3 เรือ่ งส�าคัญทีจ่ ะผลักดันให้เกิดขึน้ โดยเร็ว เรือ่ งแรกทีส่ า� คัญ
มากคือการยกระดับรายได้ของประชาชนชาวกัมพูชา จะส่งผลต่อการบริโภค
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ในประเทศมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เรื่องที่สองคือการลดค่าไฟฟ้าลง ซึ่ง
ในส่วนนีแ้ น่นอนว่าส่งผลต่อการท�าธุรกิจจากนักลงทุนต่างชาติ เพราะจะช่วย
ลดต้นทุนได้ ท�าให้ศักยภาพด้านการแข่งขันและการเป็นฐานผลิตน่าจะดีขึ้น
ตามไปด้วย และในเรือ่ งทีส่ ามคือการพัฒนาความปลอดภัยสาธารณะให้มาก
ขึน้ ซึง่ ทัง้ 3 เรือ่ งนีจ้ ะช่วยส่งเสริมความมัน่ ใจของนักลงทุนต่างชาติได้ดี และ
เมื่อต้นปีทางรัฐบาลกัมพูชาและไทยได้ท�าข้อตกลงยกเลิกภาษีซ�้าซ้อน ซึ่งใน
ส่วนนี้ก็ช่วยนักธุรกิจไทยให้มีความสะดวกในการท�าธุรกิจมากขึ้น
โครงการขนาดใหญ่ที่กา� ลังจะเกิดขึ้น
โครงการส�าคัญๆ อย่างเช่นโครงการสนามบินแห่งใหม่ในกรุงพนมเปญ
อันนี้ก็เป็นการร่วมลงทุนของจีน เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ ทางด่วนจาก
พนมเปญไปสีหนุวิลล์ รวมไปถึงสปอร์ต คอมเพล็กซ์ เพื่อรองรับการเป็น
เจ้าภาพซีเกมส์ในอีก 2 ปีขา้ งหน้า และมีหลายโครงการเลยอีกประมาณ 2-3 ปี
จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกัมพูชาอย่างมาก ตอนนี้จะเห็นว่ามีการ
ก่อสร้างเกิดขึ้นแทบจะในทุกๆ พื้นที่
แนวทางการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของกัมพูชา
มาตรการหลักๆ ก็คือการใช้เกณฑ์จูงใจทางภาษี อย่างถ้าลงทุนทั่วไปทาง
รัฐบาลก็จะยกเว้นภาษีเงินได้รวมสูงสุด 9 ปี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการลงทุนแต่ละ
ประเภท หลังจากนี้ก็คิดภาษีเงินได้ทางธุรกิจเพียงร้อยละ 9 เป็นเวลาอีก
5 ปี มาตรการอื่นๆ ก็จะเป็นการยกเว้นภาษีน�าเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ส�าหรับการผลิตเพื่อส่งออก

ปี 2561 มีผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในกัมพูชาคึกคักเพียงใด สาขา
ธุรกิจใดที่เป็นดาวรุ่ง
ผูป้ ระกอบการและนักธุรกิจของไทย ให้ความสนใจเข้ามาท�าการค้าการลงทุน
ท�าธุรกิจในกัมพูชามากขึน้ เรือ่ ยๆ อย่างทีบ่ อกคือรัฐบาลค่อนข้างเปิดเสรีดา้ น
การค้าการลงทุนและที่ส�าคัญรัฐบาลค่อนข้างจะต้อนรับนักลงทุนจากไทย
มากพอสมควร ท่านปาน สรศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา
พูดอยู่เสมอว่าไทยกับกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน มีความ
คล้ายคลึงกันในหลายเรือ่ ง ก็อยากให้นกั ลงทุนของไทยเข้ามาลงทุนในกัมพูชา
และก็ตงั้ ความหวังไว้วา่ ในอีก 2 ปีขา้ งหน้า จ�านวนนักลงทุนของไทยทีเ่ ข้ามา
ท�าธุรกิจในกัมพูชาจะเพิม่ มากขึน้ โดยทางกัมพูชาอยากให้นกั ลงทุนไทยไปท�า
ธุรกิจที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการ เช่น การ
ท่องเทีย่ ว ซึง่ รัฐบาลหวังรายได้ในส่วนนีม้ ากพอควร และมีพวกอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร ซึ่งกัมพูชามีผลผลิตทางการเกษตรมาก แต่ยังท�าในส่วน
ของการแปรรูปได้ไม่ดีพอ ส่วนนี้สามารถต่อยอดในเรื่องการส่งออกอาหาร
แปรรูปไปยังต่างประเทศได้ รวมไปถึงธุรกิจ SME และร้านอาหารและอีก
ธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจคือการเปิดโรงเรียน วิทยาลัยด้านการศึกษา คนที่นี่
ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองมากทีเดียว
ประเมินเศรษฐกิจกัมพูชาในปีนี้ และปี 2562
แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ย้อนหลังไป 20 ปี ก็เติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่ไหลเข้ามาลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ่จ�านวนมาก สะท้อนถึงทิศทางเศรษฐกิจได้ว่าอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจมีแต่เติบโตไปเรื่อยๆ ยกเว้นกรณีได้รับผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจโลก ซึง่ อาจจะส่งผลต่อภาคการส่งออกหรือน�าเข้าบ้าง แต่ใน
ภาพรวมกัมพูชานับเป็นฐานการผลิตทีส่ า� คัญ ทีเ่ ชือ่ มต่อไปยัง สปป. ลาว และ
เวียดนาม และทวีปเอเชีย และยุโรปได้ ผ่านท่าเรือสีหนุวลิ ล์ ตัวเลขเศรษฐกิจ
ที่มีการประเมินกันก็อยู่ที่ร้อยละ 6.9 ส�าหรับปีนี้ และในปีหน้าก็ประมาณ
ร้อยละ 6.7 เฉลี่ยอยู่ประมาณนี้ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงทีเดียวเมื่อเทียบกับอัตรา
เฉลี่ยของประเทศในอาเซียน
บริการของธนาคารกรุงเทพที่สนับสนุนการท�าธุรกิจในกัมพูชา
ธนาคารกรุงเทพ สาขากัมพูชา สามารถให้บริการทางการเงินได้ทุกรูปแบบ
เหมือนกับที่ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบริการเพื่อธุรกิจส่งออกและน�าเข้า
การเปิด L/C ส�าหรับการน�าเข้า-ส่งออก สินเชื่อเพื่อธุรกิจน�าเข้า-ส่งออก
การโอนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปิดบัญชีนิติบุคคล หรือ
บุคคลธรรมดา สามารถให้บริการได้ครอบคลุมการท�าธุรกิจหรือสนใจธุรกิจ
ก็อาจจะแวะเข้ามาพูดคุยได้ทสี่ าขาหรือจะติดต่อผ่านทางศูนย์ AEC Connect
ที่ส�านักงานใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องของ
บริการทางการเงินได้
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Policy WATCH

เส้นทาง
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย
(DAWEI)

ปี 2551

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน)
ลงนามบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นกับการท่าเรือแห่งชาติเมียนมา และ
กระทรวงคมนาคมของเมียนมา Myanmar Port Authority, Ministry of
Transport โดยศึกษา ส�ารวจรูปแบบ และประเมินศักยภาพโครงการสร้าง
นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน�้าลึกทวาย

ปี 2552

รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลงนามกับ พลเอก
เต็ง เส่ง ประธานาธิบดีเมียนมา ผลักดันโครงการทวาย มูลค่า 4 แสนล้านบาท
ระหว่ า งการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น (ASEAN Summit) ที่ หั ว หิ น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี 2553 บริษัท อิตาเลียนไทย ลงนามในกรอบข้อตกลง หรือ

Framework Agreement กับการท่าเรือแห่งชาติเมียนมา เพื่อด�าเนินการ
พัฒนาโครงการท่าเรือน�้าลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรม และเส้นทางคมนาคม
เชื่อมระหว่างไทยกับเมียนมา

ปี 2555

ภาคประชาสังคมเมียนมา ออกแถลงการณ์แสดงความ
วิตกกังวลต่อการที่ประชาชนกว่า 3 หมื่นคน โรงเรียน 21 แห่ง และวัด
23 แห่ง จาก 19 หมู่บ้าน ต้องย้ายออกจากพื้นที่

ปี 2556 รัฐบาลเมียนมาขอแก้ไขกรอบข้อตกลง โดยตั้ง บริษัท

ดีเอสอีแซด ดีเวล๊อปเมนต์ (DSEZ Development) นิติบุคคลเฉพาะกิจ
(Special Purpose Vehicle – SPV) ถือหุ้นร่วมกันระหว่างไทยและ
เมียนมา 50 ต่อ 50

ปี 2557 รัฐสภาเมียนมาเห็นชอบกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ปี 2558 บริษทั อิตาเลียนไทย ลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการ

ทวายระยะแรกกับ คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของเมียนมา
รวมทั้งสิ้น 7 สัญญา เพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ พื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร

ปี 2560

การประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่าง
ไทย - เมียนมา เพือ่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพืน้ ทีโ่ ครงการที่
เกี่ยวข้อง (Joint Coordinating Committee for the Comprehensive
Development of the Dawei Special Economic Zone and its
Related Projects Areas : JCC) เห็นพ้องทีจ่ ะเร่งพัฒนาถนนเชือ่ มโยงพืน้ ที่
โครงการทวายสูช่ ายแดนไทย - เมียนมา (138 กม.) และพัฒนาโครงการทวาย
ระยะแรก (DSEZ Initial Phase) ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ปี 2561 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญีป่ นุ่ (ไจก้า)

น�าเสนอร่างรายงานฉบับสุดท้ายของการส�ารวจโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย ต่อ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
แผนแม่บทการพัฒนาฉบับนี้จะไม่มีอุตสาหกรรมใหญ่ อาทิ ปิโตรเคมีหรือ
อุตสาหกรรมเหล็กต้นน�้า
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‘ทวาย’

ที่ยังรอวันข้าม
ผ่านห้วงเวลา
‘ทไวไลท์’

กว่าจะมาถึง ณ วันนี้ ‘โครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย’ มีจุดเริ่มต้นเมื่อเกือบทศวรรษที่
ผ่านมา เป็นความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรัฐบาลเมียนมาชุดก่อนกับภาคเอกชนของ
ไทยอย่าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับสัมปทานความไว้วางใจ
ให้ด�าเนินการก่อสร้างและบริหารโปรเจกต์มูลค่า
นับแสนล้านบาท
ทวายโปรเจกต์ ถูกเรียกขานเป็นอภิมหาโครงการ
ของรัฐบาลเมียนมาที่ต้องการเปิดประตูการค้า
บนอ่ า วทวาย โดยปั ก หมุ ด ท่ า เรื อ น�้ า ลึ ก หรื อ
Deep Sea Port แห่งใหม่บนมหาสมุทรอินเดีย
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 4 แสนไร่ หรื อ 250 ตาราง
กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ห่างจากเมือง
ทวาย 30 กิโลเมตร
รัฐบาลเมียนมามุง่ หมายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
และเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค เพราะ
โครงการตั้งอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
และตะวันออก-ตะวันตกของอาเซียน หมายความ
ว่ามีเส้นทางคมนาคมรองรับการกระจายสินค้า
ไม่ว่าจะขนส่งจากฝั่งทะเลตะวันตกสู่ตะวันออก
โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา ซึ่งแต่เดิมใช้
เวลานาน 16-18 วัน ก็เหลือไม่ถึงครึ่ง พร้อม
รองรับสินค้าจากจีนตอนใต้ไปสู่ตะวันออกกลาง
แอฟริกาและยุโรป
มีการประเมินว่า ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์
จากโครงการนี้ เพราะท่าเรือทวายอยู่ห่างจาก
ด่ า นพุ น�้ า ร้ อ น จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เ พี ย ง 160
กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 350
กิโลเมตร ดังนัน้ การเชือ่ มโยงระบบขนส่งจากนิคม

อุตสาหกรรมภาคตะวันออกหรือท่าเรือแหลมฉบัง
ไปยังท่าเรือน�้าลึกแห่งใหม่จะใช้เวลาเดินทางไม่
เกิน 1 วัน
ปั จ จุ บั น โครงการเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวาย
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังจากหยุดชะงักไป
ในช่วง 5 ปีที่ผ่าน เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรค
หลายด้าน อาทิ การเวนคืนที่ดินของชาวบ้าน
ปัญหาชนกลุ่มน้อยที่อยู่อาศัยมานาน การหา
ผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ และโครงสร้างพื้นฐานที่ยัง
ล่าช้ากว่าก�าหนด รวมถึงการเกิดเขตเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้นอีกแห่งหนึ่งในเมียนมา ชื่อว่า ‘ติละวา’
พื้นที่ประมาณ 1.5 หมื่นไร่ ใกล้กับนครย่างกุ้ง
ซึ่งญี่ปุ่นให้การสนับสนุนอย่างมาก
ส� า หรั บ รั ฐ บาลเมี ย นมาเองต้ อ งการให้ เ ขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งภายใต้
การด�าเนินนโยบายของนางออง ซาน ซู จี จึงให้
ความส�าคัญที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปเพื่อ
มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ

ไทยและเมียนมาได้จัดตั้ง คณะกรรมการระดับ
สู ง ระหว่ า งไทย-เมี ย นมาเพื่ อ การพั ฒ นา
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวาย (JHC) พร้ อ มดึ ง
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
หรือ ไจก้า มาศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การด� า เนิ น งานและมุ ่ ง เน้ น ไปที่ อุ ต สาหกรรม
ส� า คั ญ และมี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น
ได้จริง
รั ฐ บาลเมี ย นมาได้ ล งนามในสั ญ ญาสั ม ปทาน
กับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด
(มหาชน) เพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมระยะแรก
แล้ว อาทิ ถนน 2 ช่องทางเชือ่ มต่อโครงการทวาย
สูช่ ายแดนประเทศไทย การสร้างท่าเรือขนาดเล็ก
เขตที่ อ ยู ่ อ าศั ย อ่ า งเก็ บ น�้ า ระบบน�้ า ประปา
โรงไฟฟ้าและโทรคมนาคม
นับเป็นการ ‘รีสตาร์ต’ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ให้ พ ลิ ก ฟื ้ น ความหวั ง และก้ า วผ่ า นห้ ว งเวลา
“ทไวไลท์” สู่ “ความเรืองรอง” ทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอาเซียน
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Make Indonesia Great Again

‘Make Indonesia Great Again’ สโลแกนที่โดดเด่นของ ฮารี ทาโนโซดิบโจ (Hary
Tanoesoedibjo) นักธุรกิจหมื่นล้านชื่อดัง ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะลงสมัครชิงต�าแหน่ง
ประธานาธิบดีอินโดนีเซียในปี 2562
เขาถูกยกให้เป็น โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งอินโดนีเซีย ด้วยเหตุภูมิหลัง เส้นทางชีวิต
ทางธุรกิจ และการเมืองของเขานั้นคล้ายคลึงแทบจะโคลนนิ่งประธานาธิบดีแห่ง
สหรัฐอเมริกามากันเลยทีเดียว
ฮารีเกิดในเมืองสุราบายา ชวาตะวันออกของอินโดนีเซีย เป็นบุตรคนสุดท้องของ
นั ก ธุ ร กิ จ ท้ อ งถิ่ น ด้ า นรั บ เหมาเช่ น เดี ย วกั บ ตระกู ล ทรั ม ป์ โดยเขาจบการศึ ก ษา
ปริญญาตรีสาขาพาณิชยการที่มหาวิทยาลัย Carleton และปริญญาโทสาขาการ
บริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยออตตาวา ประเทศแคนาดา ในปี 2531
หลังจากเรียนจบฮารีกลับมาช่วยธุรกิจของครอบครัวได้ไม่นาน ก็เริ่มธุรกิจของ
ตัวเองในปี 2532 ด้วยเงินทุนราว 2 แสนบาท ก่อตั้ง PT Bhakti Investments ใน
เมืองสุราบายา โดยลงทุนด้านธุรกิจสื่อสาร การบริการทางการเงิน พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ปี 2533 เขาย้ายส�านักงานมาอยูท่ กี่ รุงจาการ์ตา ท�าให้มโี อกาสขยายขอบเขต
การด�าเนินธุรกิจเพิม่ ขึน้ ทัง้ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ กองทุน ทีป่ รึกษาทางการ
เงิน การซือ้ และการควบรวมกิจการท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
เอเชียที่หลายบริษัทต้องประสบกับปัญหาล้มละลายจน
ต้องปิดกิจการ แต่ธุรกิจของฮารีกลับเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ ง กระทัง่ ปี 2540 เขาสามารถน�าธุรกิจเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในนามของ
บริษัท PT Bhakti Investama Tbk
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เมื่อเทียบกับเส้นทางธุรกิจ
แล้ว ระยะทางและประสบการณ์
ทางการเมืองของฮารีถือว่า
ยังน้อย แต่ชัยชนะในการ
เลือกตั้งของประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ของทรัมป์ นับว่าเป็น
แรงบันดาลใจให้เขามุ่งเดิน
ตามรอยนักธุรกิจและผู้น�า
รุ่นใหญ่
TRUMP HOTEL COLLECTION

ธุ ร กิ จ ของฮารี พั ฒ นาไปอย่ า งกว้ า งขวางและ
แข็งแกร่งขึ้น ก้าวขึ้นเป็นบริษัทด้านการลงทุน
ระดับชั้นน�าราวปี 2556 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อ
บริษัทอีกครั้งเป็น PT MNC Investama Tbk ถือ
เป็นกลุ่มบริษัทอาณาจักรขนาดใหญ่ครอบคลุม
ในธุ ร กิ จ หลากหลายทั้ ง ด้ า นสิ น เชื่ อ พลั ง งาน
อสังหาริมทรัพย์ การสื่อสาร เป็นเจ้าของสถานี
โทรทัศน์ 4 แห่งและเจ้าของรายการชื่อดังอีก
หลายรายการ อาทิ อเมริกันไอดอลและเอ็กซ์
แฟกเตอร์ จนได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งล้ น หลาม
กระทั่งปี 2559 นิตยสารฟอร์บส ยกให้ฮารีเป็น
ผู้ร�่ารวยที่สุดในอินโดนีเซีย ด้วยทรัพย์สินมูลค่า
กว่า 1.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากความส�าเร็จจากการท�างานธุรกิจหลักด้าน
อสังหาริมทรัพย์และสื่อสารมวลชน ซึ่งบังเอิญ
เหมือนกับโดนัลด์ ทรัมป์ ฮารียังมีความสนใจทาง
การเมืองและใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้นา� ประเทศด้วย...
เขาเริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมืองในปี 2554 ด้วย
การเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ของพรรค Nasdem
Party (Partai Nasional Demokrat) ซึ่งเป็น
พรรคการเมืองที่ก่อตั้งโดย Surya Paloh (CEO
ของ Metro TV) แต่เนื่องจากทัศนคติทางการ
เมืองไม่ตรงกัน ในปีถดั มาเขาจึงลาออกจากพรรค

Nasdem และย้ า ยมาอยู ่ ที่ พ รรค People’s
Conscience Party (Hati Nurani Rakyat,
Hanura) น�าโดย Wiranto อดีตผู้บัญชาการ
ทหารที่แพ้การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2557 และ
การไม่เห็นด้วยกับมติของพรรคในการเข้าร่วม
กับ Joko Widodo ผูช้ นะการเลือกตัง้ ในขณะนัน้
ฮารีจงึ ตัดสินใจตัง้ พรรคใหม่ของตัวเองในปี 2558
“Partai Perindo” หรือพรรคเอกภาพอินโดนีเซีย
(Indonesian Unity Party)
เมื่อเทียบกับเส้นทางธุรกิจแล้ว ระยะทางและ
ประสบการณ์ทางการเมืองของฮารีถือว่ายังน้อย
แต่ ชั ย ชนะในการเลื อ กตั้ ง ของประธานาธิ บ ดี
สหรัฐฯ ของทรัมป์ นับว่าเป็นแรงบันดาลใจให้
เขามุ่งเดินตามรอยนักธุรกิจและผู้น�ารุ่นใหญ่ เขา
มองเห็นปัจจัยบวกด้านจ� า นวนประชากรของ
อินโดนีเซียเกือบ 270 ล้านคน มากเป็นอันดับ 4
ของโลก และมีมลู ค่าจีดพี ขี องประเทศติดอันดับที่
16 ของโลก จึงสนับสนุนนโยบายด้านการอุดหนุน
ทุนการศึกษาและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเช่น
เดียวกันกับทรัมป์
ฮารี เ ป็ น เพี ย งนั ก ธุ ร กิ จ ไม่ กี่ ค นที่ ไ ด้ ร ่ ว มลงทุ น
เมกะโปรเจกต์กับบริษัท Hotel Collection
ซึ่งบริหารโดยนายโดนัลด์ ทรัมป์ ก่อนเข้ารับ

ต�าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้วยกัน 2 โครงการ
ใหญ่ คือ การก่อสร้างรีสอร์ตแบบวิลล่ากว่า 300
หลัง ระดับไฮเอนด์พื้นที่ 1 แสนตารางฟุต ไม่ไกล
จากกรุงจาการ์ตา และสวนสนุกในคอนเซ็ปต์
ธีมปาร์คกว่า 425 ไร่ โครงการขนาดใหญ่ทคี่ าดว่า
จะเปิดให้บริการภายใน 1 ปีนับจากนี้ ภายใต้
ชื่อว่า Lido และโครงการก่อสร้างรีสอร์ตหรูหรา
2 แห่ง บนเกาะบาหลีและชวาตะวันตก
ด้วยความใกล้ชิดในฐานะเคยเป็นหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ ฮารียงั ได้รบั เชิญให้เข้าร่วมในพิธสี าบานตน
ของประธานาธิบดีทรัมป์ ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี.
ความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสองประหนึ่ง “พี่สอน
น้อง” ทัง้ ด้านธุรกิจและการเมืองท�าให้คาดการณ์
ว่าประเทศมุสลิมกับสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มทีจ่ ะ
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หลังจากท่าทีแข็งกร้าว
ต่อนโยบายการเข้าเมืองของคนมุสลิม
การเลือกตั้งในปี 2562 หากนายฮารีสามารถ
ก้าวเดินทางตามความใฝ่ฝันของตัวเขาเอง และ
ตามรอยประธานาธิบดีทรัมป์ ชนะการเลือกตั้ง
ก้าวขึ้นเป็นผู้น�าแห่งอินโดนีเซียคนใหม่ คงจะได้
เห็นความพยายามที่จะน�าประเทศกลับสู่ความ
ยิ่งใหญ่อีกครั้ง ตามแนวนโยบายที่ว่า “Make
Indonesia Great Again”!!!
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เศรษฐกิจอาเซียน

เติบโตภายใต้ความเสี่ยง

สงครามการค้ามหาอ�านาจ

China - USA
อาเซียน นับเป็นกลุม่ ประเทศเศรษฐกิจเกิด

ใหม่ (emerging market) ทีม่ ศี กั ยภาพ มีพนื้ ฐาน
ทางเศรษฐกิจดี ผลักให้เติบโตต่อเนื่อง และ
อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น จาก
รายงานของ ส�านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาค
ของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ระบุ
ถึงทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 11
ประเทศอาเซียน และ 3 ประเทศ อันได้แก่
จีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น ในปี 2561 และปี 2562
คาดว่าจะมีขยายตัวร้อยละ 5.4 และร้อยละ
5.2 ตามล�าดับ ลดลงเล็กน้อยจากปี 2560
ที่มีการเติบโตร้อยละ 5.6 น่าจะเป็นผลจาก
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนและญี่ปุ่น

แหล่งข้อมูล
https://www.focus-economics.com/regions/asean
http://www.amro-asia.org/wp-content/uploads/2018/05
/AMRO-AREO-Rport-2018_Full-Report.pdf
https://thaipublica.org/2018/06/asean3-economy-amro/
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อย่างไรก็ตาม การเติบโตที่ยังคงสูง เกิดจากปัจจัยหนุนหลักสองด้านคือ
อุปสงค์ภายในของแต่ละประเทศที่แข็งแกร่ง และการส่งออกที่ขยายตัวตาม
แรงกระตุ้นจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เอื้ออ�านวย ขณะที่เงินเฟ้อในภูมิภาค
ทรงตัวไม่เปลีย่ นแปลงมากนัก แม้เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลง แต่กถ็ อื ว่าเป็น
ประเทศทีม่ อี ตั ราการเติบโตทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ดุ เนือ่ งจากการด�าเนินนโยบายเพือ่
ให้เศรษฐกิจสมดุลมากขึน้ ลดการพึง่ พิงการส่งออกและการลงทุน โดยคาดว่า
จีนจะเติบโตร้อยละ 6.6 ในปี 2561 และร้อยละ 6.8 ในปี 2562 ส่วนญี่ปุ่น
นั้นเติบโตร้อยละ 1.3 ในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ที่มีอัตราเติบโตร้อยละ
1.8 และคาดว่าในปีหน้าอัตราเติบโตจะลดลงเหลือร้อยละ 0.7 เพราะไม่มี
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มากพอ
เศรษฐกิจสองประเทศที่แนวโน้มมีเสถียรภาพในอีก 2 ปีข้างหน้า ได้แก่
เวียดนามและกัมพูชา ซึง่ การขยายตัวของ GDP อาจยังคงทรงตัวอยูท่ รี่ อ้ ยละ
6.6 และร้อยละ 6.8 ตามล�าดับ เมียนมานับเป็นประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดใน
ภูมิภาคจากอัตราเติบโตร้อยละ 5.9 ในปี 2560 คาดว่าในปี 2561 อัตราการ
เติบโตจะเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 7.0 โดยบรูไนคาดว่าจะขยายตัวต�า่ สุดทีร่ อ้ ยละ
1.6 แต่ถือว่าเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากในปี 2560 และคาดว่าจะเพิ่มเป็นสอง
เท่าเป็นร้อยละ 3.4 ในปี 2562
การลงทุนจากภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
คาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 5.2 และร้อยละ
6.8 ตามล�าดับ ด้านมาเลเซียการลงทุนจากภาคเอกชนเป็นตัวช่วยผลักดัน
ให้เศรษฐกิจเติบโตร้อยละ 5.3 เช่นเดียวกับเศรษฐกิจสิงคโปร์ทเี่ ติบโตร้อยละ
3.0 แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีย่ งั อยูใ่ นเกณฑ์ดี ท�าให้ธนาคารกลาง
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียทยอยปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ยนโยบาย
ตั้งแต่ต้นปี 2561 เช่นเดียวกับธนาคารกลางสิงคโปร์ที่ปรับกรอบอัตรา
แลกเปลี่ยนดอลลาร์สิงคโปร์ให้สามารถแข็งค่าได้มากขึ้น
ส�าหรับประเทศไทยการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงทรงตัวอยูใ่ นระดับร้อยละ
3.9 และคาดว่าจะลดลงในปีหน้าเหลือร้อยละ 3.7 ซึ่งอาจมาจากผลของ
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่กระจายตัวและพึ่งพิงรัฐบาลค่อนข้างมาก
ประกอบกับการลงทุนของภาคเอกชน และการใช้จ่ายของรัฐบาลที่ส่งผ่าน
ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆ มีความล่าช้าไปบางส่วน
ทั้งนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน ต้องเผชิญกับภาวะ
ความเสี่ยงหลักคือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ที่อาจจะทวีความ
เข้มข้น ตึงเครียดและรุนแรงขึ้น ซึ่งทั้งสองประเทศนับเป็นประเทศน�าเข้า
สินค้าส�าคัญของกลุ่มอาเซียน และถ้าหากสถานการณ์ยืดเยื้อถึงสิ้นปีก็จะมี
ผลกระทบต่อการส่งออกของกลุ่มประเทศอาเซียนได้
โดยในส่วนของประเทศไทยคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการส่งออกในตลาดโลก
เป็นมูลค่าราว 2,400-2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5-0.6
ของ GDP ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก รถยนต์และชิ้นส่วน

คาดการณ์การเติบโต และอัตรา
เงินเฟ้อเศรษฐกิจอาเซียน + 3
Real GDP Growth
(% yoy)

Headline Inflation
(% yoy)

2017 2018(P) 2019(P) 2017 2018(P) 2019(P)
อาเซียน + 3

5.6

5.4

5.2

1.8

2.1

2.0

จีน

6.9

6.6

6.4

1.6

2.0

1.8

ฮ่องกง

3.8

3.4

3.0

1.5

2.1

2.3

ญี่ปุ่น

1.8

1.3

0.7

0.7

0.8

0.9

บรูไน

0.6

1.6

3.4

-0.2

0.2

0.4

กัมพูชา

6.9

6.8

6.8

2.9

3.2

3.4

อินโดนีเซีย

5.1

5.2

5.3

3.8

4.0

4.0

สปป. ลาว

6.8

6.8

7.1

0.8

2.1

2.5

มาเลเซีย

5.9

5.3

5.0

3.7

2.4

2.6

เมียนมา

5.9

7.0

7.4

6.8

3.9

4.5

ฟิลิปปินส์

6.6

6.8

6.9

3.2

4.3

3.3

สิงคโปร์

3.6

3.0

2.8

0.6

1.2

1.8

ไทย

3.9

3.9

3.7

0.7

1.0

1.6

เวียดนาม

6.8

6.6

6.6

3.5

3.4

3.5

ที่มา : AMRO’s Projections

*P = Projections

นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ต้องติดตาม คือ การปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบีย้ ในกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว กดดันให้สกุลเงินภายในประเทศอาเซียน
อ่อนค่าลง ความผันผวนของราคาน�้ามันโลก ภาวะเงินเฟ้อในประเทศตลาด
เกิดใหม่บางประเทศ ภูมิศาสตร์ทางการเมืองโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และการ
เลือกตั้งในประเทศตลาดเกิดใหม่บางประเทศ
โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงอาจต�่ากว่าคาดการณ์ ขึ้นอยู่กับว่าภาคธุรกิจ
จะบริหารจัดการสถานการณ์ตรงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน
ไม่วา่ จะเป็นการหาตลาดใหม่ทดแทนหรือการโยกการส่งออกไปตามนักลงทุน
ที่ย้ายฐานการผลิต หลบเลี่ยงผลของสงครามการค้า แต่คงต้องใช้เวลาและ
ขึ้นอยู่กับก�าลังการผลิตในประเทศปลายทางด้วยเช่นกัน
ทัง้ นี้ เพือ่ พยุงให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งผูด้ า� เนินนโยบายควร ขยาย
พืน้ ทีใ่ นการด�าเนินนโยบาย (policy space) โดยเฉพาะด้านนโยบายการเงิน
เตรียมรับมือกับภาวะการเงินโลกทีจ่ ะตึงตัวในอนาคต ขณะเดียวกันนโยบาย
การคลังควรมีบทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจมากขึ้น ควบคู่กับการค�านึง
ถึงฐานะทางการคลังและการรักษาวินัยการคลังด้วย
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AEC INSPIRED
นักธุรกิจรุ่นใหม่

Faeez
Fadhlillah

ผู้เปิดโลกออนไลน์
การท่องเที่ยวชาวมุสลิม
“การท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งหัวใจส�าคัญในการ
สร้างมุมมองทางบวกทีจ่ ะน�าไปสูส่ งั คมสันติภาพ”
ปรัชญาของโจฮัน เกาล์ตุง (Johan Galtung)
ผู ้ ซึ่ ง ได้ ชื่ อ ว่ า เป็น บิ ด าของสั น ติ ศึ ก ษายุ ค ใหม่
น�ามาสูห่ ลักคิดในการด�าเนินธุรกิจให้กบั “Faeez
Fadhlillah” สตาร์ ต อั พ ชาวมาเลเซี ย ดี ก รี
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ผู้หลงใหลการท่องเที่ยวไป
ทั่วโลกและหลงรักประสบการณ์จากเรื่องราว
ต่างๆ มากมาย
ขณะทีก่ ารเดินทางในแบบฉบับของ ชาวมุสลิม อาจ
แตกต่างไปบ้าง เพราะพวกเขายึดมัน่ กับการปฏิบตั ิ
ตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ท�าให้มี
รายละเอียดความต้องการไม่เหมือนนักท่องเทีย่ ว
ทั่วๆ ไป ตรงนี้เองท�าให้ Faeez Fadhlillah
เกิดไอเดียขณะที่เรียนในมหาวิทยาลัย ชักชวน
“Juergen Gallistl” และเพื่อนๆ ร่วมสถาบัน
จัดตั้งเว็บไซต์ Tripfez มีคอนเซ็ปต์คล้าย Agoda
หรือ TripAdvisor คือรวบรวมข้อมูลด้านการ
ท่องเทีย่ วทีก่ ระจัดกระจายมาจัดระเบียบให้งา่ ยขึน้
แต่ความพิเศษของ Tripfez คือเป็นแพลตฟอร์ม
ส� า หรั บ การวางแผนเดิ น ทางให้ ช าวมุ ส ลิ ม โดย
เฉพาะแบบครบวงจร เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล
หรือ Salam Standard ตอบสนองความจ�าเป็นใน
การเดินทางส�าหรับชาวมุสลิม ตั้งแต่การจองห้อง
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พัก เปรียบเทียบได้ถึง 650,000 แห่ง ใน 83,000
เป้าหมายปลายทาง แพ็คเกจท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับชาวมุสลิม จัดทริปแสวงบุญ ตลอดจนให้
ค�าแนะน�าเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
“แพลตฟอร์มการค้นหาที่พักทั่วไป มักจะระบุถึง
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Wi-fi
สระว่ายน�้า ยิม ที่จอดรถ คุณสมบัติความหรูหรา
ของที่พักอาศัย แต่มีบางสิ่งที่มองข้ามและขาด
หายไปไม่ปรากฏในค�าค้นหา คือสิ่งอ�านวยความ
สะดวกหรือการจัดหาบริการที่เป็นมิตรส�าหรับ
นักเดินทางชาวมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นเสื่อสวดมนต์
มินิบาร์ที่ปราศจากแอลกอฮอล์ หรือเมนูอาหาร
ฮาลาล”

แม้จะดูเป็นสิ่งเล็กน้อยที่เคยถูกมองข้าม แต่กลับ
เป็นกุญแจส�าคัญสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมุสลิม
จ�านวนมากอยากเดินทางมากขึน้ บนพืน้ ฐานของ
ความสะดวกสบายและความจ�า เป็ น ตามหลั ก
ปฏิบัติทางศาสนา
นักท่องเที่ยวมุสลิมนับว่ามีบทบาทมากส�าหรับ
ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วทั่ ว โลก จากรายงานของ
the Salam Standard Global Economic
Impact of Muslim Tourism ปี 2558/2559
ระบุถึงการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมช่วงที่ผ่านมา
เติบโตอย่างรวดเร็ว มีมูลค่าราว 138,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ สร้างงานกว่า 4 ล้านต�าแหน่ง
ทั่วโลก

ตอกย�้าด้วยรายงานของ Master Card และ Halal Trip
ที่รีวิวจากเว็บไซต์ดัง TripAdvisor ระบุถึงทิศทางการ
ท่องเที่ยวของชาวมุสลิมรุ่นใหม่ออกเดินทางกันมากขึ้น
และคาดว่าจะมีการใช้จ่ายมากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2568
Faeez พยายามรวบรวมข้อมูลที่จ�าเป็นทั้งที่พักอาศัย
เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รต่ า งๆ ผลตอบรั บ ที่ ถู ก จั ด เป็ น เรต
มาตรฐานให้ชาวมุสลิมได้รับทราบเป็นข้อมูลส�าหรับการ
ค้นหาและเลือกตัดสินใจคลิกจองและช�าระค่าใช้จ่าย ซึ่ง
เขาจะได้ส่วนแบ่งจากมูลค่าการจองในแต่ละครั้ง
แพลตฟอร์ม Tripfez จึงเหมือนประตูสา� หรับนักท่องเทีย่ ว
ชาวมุสลิม สร้างความสะดวกสบาย ตามมาตรฐานและความ
จ�าเป็นทางศาสนา สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทาง
อย่างกว้างขวาง ยอดคลิกจองทีพ่ กั และแคมเปญท่องเทีย่ ว
ผ่านทางแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นับเป็นความส�าเร็จ
เกินคาดแม้ในความคิดของ Faeez เองก็ตาม
“เราเห็นความจ�าเป็นทีต่ อ้ งให้ความส�าคัญแก่นกั ท่องเทีย่ ว
ทุ ก คนรวมถึ ง ชาวมุ ส ลิ ม ซึ่ ง โชคดี ที่ อุ ต สาหกรรมนี้
ตอบสนองได้ดีมาก สามารถจัดการเป้าหมายที่ยากให้เกิด
ความสะดวกสบายและได้มาตรฐาน เกิดการตอบรับจาก
นักเดินทาง”
ในปี 2556 Faeez ได้รับรางวัลจากเว็บไซต์ “Web In
Travel” เป็นนักธุรกิจรุ่นเยาว์สตาร์ตอัพแห่งปี 2556
(Startup of the year 2013) ในฐานะผูก้ อ่ ตัง้ แพลตฟอร์ม
Tripfez เปิดโลกออนไลน์การท่องเที่ยวให้กับชาวมุสลิม
ทั่วโลก
กระทั่งในปี 2559 Faeez ได้รับยกย่องจาก นิตยสาร
ฟอร์บส ว่าเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่อายุต�่ากว่า 30 ผู้ทรง
อิทธิพลในเอเชียด้านค้าปลีกและอี-คอมเมิร์ซ ปัจจุบัน
เขายังด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธิการกิตติมศักดิ์ และคณะ
กรรมการบริหารของสมาคมส่งเสริมการท่องเทีย่ วภูมภิ าค
เอเชียและแปซิฟิก (PATA)
Faeez ทิง้ ท้ายส�าหรับความส�าเร็จขัน้ ต่อไปซึง่ เขาใฝ่ฝนั เอา
ไว้ นั่นก็คือขยายบริการของ Tripfez ให้กว้างขวางขึ้น จน
เป็นชือ่ ทีค่ นทัว่ โลกรูจ้ กั และจดจ�า น�าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุมและครบวงจร
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Sari-sari

ร้านโชห่วย
แบบฟิลิปปินส์
ยืนหยัดสู้ยักษ์ใหญ่
ธุรกิจค้าปลีก

ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกยุค
ใหม่ ซูเปอร์สโตร์ขนาดใหญ่ แบรนด์ดังๆ รวมถึง
ร้านสะดวกซือ้ ขนาดเล็กทีเ่ กิดขึน้ มากมาย ต่างงัด
กลยุทธ์ช่วงชิงฐานลูกค้าเพื่อครองส่วนแบ่งการ
ตลาดให้มากที่สุด ส่งผลต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม
หรือ “โชห่วย” ทีม่ กี า� ลังไม่เพียงพอ จ�าต้องพ่ายแพ้
ปิดกิจการ กลายเป็นธุรกิจในต�านานในที่สุด
แต่ในประเทศฟิลิปปินส์ เทรนด์ร้านค้าปลีกหรือ
ร้ า นสะดวกซื้ อ กลั บ ยั ง ไม่ ส ามารถยึ ด ครองใจ
ผูบ้ ริโภคได้อย่างเต็มที่ เนือ่ งจากผูค้ นยังคงนิยมใช้
จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้าน “Sari-sari”
ซึ่งในภาษาตากาล็อกมีความหมายว่า “variety”
หรื อ ร้ า นโชห่ ว ยดั้ ง เดิ ม ที่ มี สิ น ค้ า ให้ เ ลื อ กซื้ อ
หลากหลายนั่นเอง
Sari-sari ตั้งอยู่ตามท้องถนน ตรอกซอกซอย
ตามชุมชน ร้านโชห่วยขนาดเล็กไม่กี่ตารางเมตร
แต่มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นให้ลูกค้าอย่าง
ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม
น�้ามันพืช ซอสปรุงรส เกลือ น�้าตาล บุหรี่ ฯลฯ
ผูค้ นสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกเรียกว่า ซือ้ ง่าย
ขายคล่อง (Fast-Moving Consumer Goods
: FMCG) มีราคาประหยัด และไม่จา� เป็นต้องซือ้ เป็น
ล็อตในปริมาณมากๆ หรือที่จัดแพ็คไว้ ที่ส�าคัญ
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ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อ
ทีห่ า้ งสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซือ้ ทีไ่ กลออกไป
นอกจากนี้ ร้าน Sari-sari ยังเป็นทางเลือก เป็น
อาชีพเสริม ส�าหรับคนในครัวเรือนให้มีรายได้
ทุกวัน มากบ้างน้อยบ้าง แต่เจ้าของร้านไม่ตอ้ งรอ
รับเงินในวันที่เงินเดือนออก เหมือนกับพนักงาน
ประจ�าทั่วไป
จากรายงาน Magna Kultura Foundation
หน่วยงานการพัฒนาการศึกษา การท�าธุรกิจเพื่อ
สังคมในระดับรากหญ้าของฟิลิปปินส์ ระบุถึง
ตลาดค้าปลีกว่าเป็นกลุ่มที่มีนัยส�าคัญต่อ GDP
ของฟิ ลิ ป ปิ น ส์ โดยร้ า น Sari-sari มี จ� า นวน
800,000 ร้านกระจายทั่วประเทศ นับเป็นธุรกิจ
ขนาดเล็ก เป็นรากฐานของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์
ขณะที่การวิจัยล่าสุดของ Kantar Worldpanel
บริษัทที่ปรึกษาด้านพฤติกรรมผู้บริโภค เจาะลึก
โอกาสและความท้ า ทายส� า หรั บ ช่ อ งทางการ
ช้อปปิ้งและร้านค้าปลีกทั่วทั้งฟิลิปปินส์ แสดงให้
เห็นว่าการค้าแบบดั้งเดิมในฟิลิปปินส์มีส่วนใน
ยอดขายแบบ ซื้อง่ายขายคล่อง (Fast-Moving
Consumer Goods : FMCG) ช่วงปี 2560 ถึง
ร้อยละ 46 ขณะทีซ่ เู ปอร์มาร์เก็ตคิดเป็นร้อยละ 30

Alexandre Duterrage ผูจ้ ดั การทัว่ ไปของ Kantar
Worldpanel ประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวว่า แม้คน
ฟิลิปปินส์มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ยังคงเลือกซื้อสินค้า
จากร้านค้าแบบดั้งเดิมและแผงขายของทั่วไปแม้
จ�านวนซูเปอร์มาร์เก็ตจะเกิดใหม่ตลอดเวลาก็ตาม
สิง่ ทีแ่ ตกต่างระหว่างร้าน Sari-sari กับร้านสะดวก
ซือ้ ทัว่ ไปคือบรรยากาศทีเ่ ปรียบเสมือนเพือ่ นบ้าน
ของชาวชุมชน นอกจากสามารถจับจ่ายซื้อสินค้า
ได้สะดวกสบายแล้ว ยังเป็นที่พักผ่อนนัดพบปะ
สังสรรค์ของชาวชุมชนอีกด้วย ม้านั่งที่ถูกจัดวาง
ไว้หน้าร้าน มักจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มานั่งดื่มชา
กาแฟ แอลกอฮอล์ พูดคุยหารือกันเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้
วัยรุ่นในท้องถิ่นก็มักมาซื้อเครื่องดื่มและขนม
ขบเคีย้ วต่างๆ Sari-sari จึงไม่ใช่แค่รา้ นค้า แต่เป็น
หนึ่งใน เอกลักษณ์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตส�าหรับ
คนฟิลปิ ปินส์ ทีใ่ นวันนีย้ งั สามารถยืนหยัดแข่งขันสู้
กับห้างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านสะดวกซือ้ ได้
แต่กาลเวลาทีแ่ ปรเปลีย่ นไป การค้าออนไลน์ทมี่ า
แรงและอนาคตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ที่
สดใส ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าสถานะของ Sari-sari
จะเป็น อย่ า งไร จะเหมื อ นประเทศไทยที่ ร ้ า น
โชห่ ว ยกลายเป็ น วั ฒ นธรรมทางธุ ร กิ จ ที่ ก� า ลั ง
ถูกลืมเลือน และหายไปจากท้องถิ่นหรือไม่?

BleasureBUSINESS+PLEASURE

งดงามสะท้านโลก
ภูเขาไฟอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียถือเป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก เพราะมีถึง 139 ลูก แต่ด้วยที่
ตัง้ ทางภูมศิ าสตร์อยูบ่ น แนววงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire) รอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกทีเ่ คลือ่ นไหว
อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นประเทศที่เผชิญกับภัยธรรมชาติจากใต้พื้นพิภพบ่อยครั้ง ทั้งแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด หรือสึนามิ แต่เส้นทางขึ้นภูเขาไฟที่แสนยากล�าบาก ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟรินจานี ภูเขาไฟโบรโม่
หรือภูเขาไฟคาวาอีเจีย้ น ก็ยงั คงเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วยอดนิยมส�าหรับนักเดินทาง มุง่ หน้าปักหมุด พิชติ
ข้อจ�ากัดต่างๆ เพื่อเผชิญหน้ากับความยิ่งใหญ่และความงดงามของธรรมชาติ
นักเดินทางส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นนักปีนเขา แต่หลายคนมีอาชีพนักธุรกิจ นักบริหาร แพทย์ ฯลฯ ที่นิยม
การท่องเที่ยวแบบกลางแจ้ง ไม่ต้องใช้เวลาเดินทางนานๆ แต่ท้าทายต่อร่างกาย อย่าง ภูเขาไฟรินจานี
(Mount Rinjani) ที่สูงสุดในเกาะลอมบอกและเป็นยอดที่ยังไม่ดับสนิท มีการปะทุอยู่เป็นระยะๆ การ
ขึ้นถึงยอดเขาต้องเดินเท้า 3 วัน 2 คืน ผ่านเส้นทางธรรมชาติทั้งพื้นราบ ลาดชัน และในบางจุดต้องปีน
ป่าย เมื่อขึ้นไปพิชิตยอดเขา จะเห็นทั้งทะเลสาบสีฟ้ากระจ่างสดใสกลางปล่องภูเขาไฟ ห้อมล้อมด้วย
ทิวทัศน์ทอดยาวไกลสุดลูกตา เป็นภาพความงดงามที่ทา� ให้ต้องตะลึงจนแทบลืมหายใจ
การเดินทางไปยังภูเขาไฟโบรโม่ (Mount Bromo) เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติโบรโมเต็งเกร์
เซอเมรู (Bromo Tengger Semeru National Park) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองสุราบายา (Surabaya)
เมืองหลวงของชวาตะวันออก (East Java) ราวๆ 4-5 ชั่วโมง เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทเช่นกัน
นักท่องเที่ยวต้องออกเดินตั้งแต่ตีสามเพื่อไปยังจุด Penanjakan view point เพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้น
ภูเขาไฟโบรโม่ยังพ่นเถ้าถ่านตลอดเวลา และเป็นสัญลักษณ์ของชวาตะวันออกที่ได้รับขนานนามว่า
“ลมหายใจของพระพรหม” ตามความหมายของโบรโม่ในฐานะผู้สร้างสรรค์สิ่งดีงามแด่ชาวชวา
อีกหนึ่งภูเขาไฟที่ชวนท้าทายคือ คาวาอีเจี้ยน ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับเมืองโปรโบลิงโก (Probolinggo) ใน
จังหวัดชวาตะวันออกเช่นกัน ด้วยความสูงประมาณ 2,380 เมตร มีจุดเด่นคือ ลาวาสีฟ้า (Blue lava)
หรือ เปลวไฟสีนา�้ เงิน (Blue Flame) ทีเ่ กิดจากการเผาไหม้แร่กา� มะถันใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก นักท่องเทีย่ วจะ

ต้องเดินเท้าขึน้ ทางชันในระยะทาง 3 กิโลเมตรให้
ทันก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ถึงจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์
เปลวไฟสีนา�้ เงิน หากแต่เมือ่ ฟ้าสางแล้วก็ยงั ได้พบ
กับทะเลสาบกรดก�ามะถันสีเขียวสดใสกลางปล่อง
ภูเขาไฟซึ่งแปลงสภาพกลายเป็นเหมืองก�ามะถัน
นั บ เป็น อี ก หนึ่ ง ภาพความประทั บ ใจส� า หรั บ
นักเดินทาง
ภูเขาไฟทั้ง 3 ลูกนี้ เป็นภูเขาไฟอันดับต้นๆ ของ
อินโดนีเซียที่เป็นที่นิยมส�าหรับนักเดินทาง แต่ก็
ยังมีภูเขาไฟในอินโดนีเซียมากมายที่สวยงามและ
รัฐบาลก�าลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ระบบจัดการ
ความปลอดภัย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น
การท่ อ งเที่ ย วภู เ ขาไฟในอิ น โดนี เ ซี ย ส� า หรั บ
ชาวอาเซียนแล้ว ไม่ต้องใช้เวลาเดินทางนานๆ
ประหยัดค่าใช้จา่ ยและยังคงรูปแบบการท่องเทีย่ ว
ธรรมชาติ ดั้ ง เดิ ม ทิ ว ทั ศ น์ ง ดงามอลั ง การ แต่
สิ่งส�าคัญคือนักเดินทางก็ต้องเตรียมร่างกายให้
พร้อมกับการผจญภัย พร้อมปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
และค�าแนะน�าของผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ความปลอดภัย
ทั้งในช่วงของการเดินทางและยามเกิดภัยพิบัติ
ต่างๆ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้
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ชั้น 2 ส�านักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ ส�านักงานใหญ่
อีเมล : AECConnect@bbl.co.th
โทรศัพท์ : (66) 0-2230-2758
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