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บทบาทธนาคารกรุงเทพในเมียนมาร์
และอนาคตเศรษฐกิ จ หลั ง เลื อ กตั้ ง 2558
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และความเชื่ อ มโยง
เส้ น ทางสายไหมทางทะเลแห่ ง ศตวรรษที่ 21
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EDITOR’S TALK:
คุยกับบรรณาธิการ

การแข่งขันด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
เข้มข้นขึ้นทุกขณะ พร้อมๆ ไปกับการนับถอยหลัง
เข้าสู่ยุคใหม่แห่งการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉี ย งใต้ นั่ น ก็ คื อ การรวมกลุ ่ ม ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC มีการประเมินกันว่า
ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า อาเซียนจะเป็นก�ำลังหลัก
ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในฐานะแหล่งผลิต
ที่ ส� ำ คั ญ โดยเฉพาะในกลุ ่ ม ประเทศ CLMV
“กั ม พู ช า สปป.ลาว เมี ย นมาร์ และเวี ย ดนาม”
ที่ มี ค ่ า แรงที่ ถู ก ปริ ม าณแรงงานเหลื อ เฟื อ และ
ทรัพยากรที่มีมาก ซึ่งจะสร้า งความได้เปรียบใน
การแข่งขันให้กับภูมิภาคเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น
พร้ อ มกั น นี้ อ าเซี ย นยั ง เป็ น จุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ส�ำ คั ญ

ในการเชื่อมต่อประเทศต่างๆ ผ่านความร่วมมือ
ทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ อินเดีย และจีน รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อ
ห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ที่ ส� ำ คั ญ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ค้าของจีน “The 21st Maritime Silk Road:
เส้นทางสายใหม่ทางทะเลในศตวรรษที่ 21” ที่เชื่อม
จีน เอเชียกลาง เอเชียใต้ ครอบคลุมมาถึงอาเซียน
และเมื่ออาเซียนพัฒนาไปข้างหน้า จ�ำนวนประชากร
ชนชั้ น กลางที่ มี ก� ำ ลั ง ซื้ อ จะเพิ่ ม ขึ้ น คนรุ ่ น ใหม่ มี
การศึกษาสูงขึ้น คนกลุ่มนี้จะใส่ใจในคุณภาพและ
แสวงหาสินค้าใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากสินค้าเดิมๆ
ในประเทศของตน จึ ง เป็ น โอกาสเชิ ง ธุ ร กิ จ ที่ จ ะ

ให้ ผู ้ ป ระกอบการในอาเซี ย นและผู ้ ป ระกอบการ
ต่างชาติหยิบฉวยอีกมาก
ธนาคารกรุงเทพซึ่งด�ำเนินธุรกิจในตลาดอาเซียน
มานานถึง 60 ปี มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญ
ในพื้นที่ทั้งในแง่ของกฎระเบียบ และสายสัมพันธ์
นักธุรกิจท้องถิ่น และด้วยเครือข่ายธนาคารสาขา
31 แห่ง ใน 15 ประเทศและเขตเศรษฐกิจส�ำคัญ
ของโลก รวมถึ ง เครื อ ข่ า ยธนาคารพั น ธมิ ต รใน
ภูมิภาค พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาเพื่อตอบโจทย์ความ
ส�ำเร็จทางธุรกิจ
“ธนาคารกรุงเทพ” เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซี
ทีมบรรณาธิการ
ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
กอบศักดิ์ ภูตระกูล
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The 21 Century belongs to Asia

เอเชี ย คื อ ศู น ย์ ก ลางขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ โลกในศตวรรษที่ 21
อนาคตใหม่แห่งการหลอมรวมเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน หรือ AEC ที่ใกล้เข้า
มาทุกขณะ จะพลิกโฉมหน้าการค้าลงทุนของภูมิภาคในศตวรรษที่ 21 นี้นับตั้งแต่
ที่ 10 ประเทศได้ก่อตั้งและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ มาเกือบครึ่งศตวรรษ
การเข้าสู่ความร่วมมือการค้าเสรีในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลง “ภูมิทัศน์เศรษฐกิจ
(Business Landscape)” อย่างมีนัยส�ำคัญ

ที่ท�ำให้เอเชียมีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด นอกจากนี้ภูมิภาคเอเชียก็มีความร่วม
มือการค้าส�ำคัญ อาทิ เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน และเขตการค้าเสรี RCEP ที่ก�ำลัง
อยู่ระหว่างการเจรจาตกลง เมื่อกรอบการค้านี้ส�ำเร็จ นับได้ว่าจะมีประชากรรวม
มากที่สุดในโลก ผลักดันให้ภูมิภาคเอเชียก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก

“ในทศวรรษนี้เอเชียจึงจะกลายเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก หรือ
ไม่เพียงแต่ที่อาเซียนเปลี่ยนแปลง แต่ภูมิภาคเอเชียก็ก�ำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง “ASIA Rising” เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายไปพร้อมๆ กัน ซึ่ง
ครั้งส�ำคัญเช่นเดียวกัน โดยมีเศรษฐกิจที่ส�ำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นจีน และอินเดีย ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจจะต้องปรับตัวให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้”
คุณชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
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ECON UPDATE:
จั บ ประเด็ น เศรษฐกิ จ

อินโดนีเซียเสนออาเซียน

ใช้เงินหยวนลดผันผวนค่าเงิน
รั ฐ มนตรี ก ารค้ า อิ น โดนี เ ซี ย เสนอให้ อ าเซี ย นใช้ เ งิ น หยวนในการค้ า ขายมากกว่ า เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การค้ า ขายกั บ จี น และลดผลกระทบจากความผั น ผวนของค่ า เงิ น ของประเทศ
ในอาเซียนที่ก�ำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลก อย่างเช่น เงินรูเปียของอินโดนีเซียผันผวนอย่างหนัก
เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ ลดลงถึงจุดต�่ำสุดในรอบ 17 ปี นับจากปี 2541 จากวิกฤติต้มย�ำกุ้งในประเทศไทย
ท�ำให้มีเงินไหลออกนอกประเทศเป็นประวัติการณ์ในช่วงกลางเดือนที่แล้ว พร้อมให้ความเห็นว่าการใช้
เงินหยวนให้มากขึ้น จะสอดคล้องกับการค้าของอาเซียน ซึ่งมีวงจรการค้าสอดคล้องกับวงจรการค้าของ
จีน ทั้งนี้ข้อมูลจากส�ำนักเลขาธิการอาเซียนระบุว่าปี 2557 จีนค้าขายกับอาเซียนในสัดส่วนร้อยละ 14.5
ขณะที่สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนการค้ากับอาเซียนอยู่ที่ร้อยละ 8.4
ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 3 - 5 ก.ย. 58

ไทย-กัมพูชา

ร่วมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
ผ่อนคลายระเบียบผ่านแดน

พล.อ.อนุ พ งษ์ เผ่ า จิ น ดา รมว.มหาดไทย และสมเด็จ
กลาโหมซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทยแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมลงนามบันทึก หลังประชุมคณะ
เจ้าหน้าที่อาวุโสร่วมไทย - กัมพูชา ประเด็นหนึ่งที่ได้หารือ
คือความร่วมมือการค้าและการลงทุนในบริเวณชายแดน
รวมถึงการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวในไทย โดย
จะอนุญาตให้แรงงานของทั้ง 2 ประเทศใช้บัตรผ่านแดน
ส�ำหรับเข้ามาท�ำงานบริเวณชายแดนในลักษณะไป-กลับ
และตามฤดูกาล พร้อมกันนี้กัมพูชา จะปรับใช้บัตรผ่าน
แดนเพียงสีเดียว จากเดิมสองสี เพื่อให้เหมือนกับของไทย
ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์ 28 ส.ค. 58

ระดมทุน 3 ประเทศอาเซียน
ใช้เอกสารชุดเดียวมีผลแล้ว

ก.ล.ต.ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ เปิดให้บริษัทสามารถยื่นค�ำขอเสนอขายหลักทรัพย์ตราสาร
ทุนและตราสารหนี้แบบไม่ซับซ้อนพร้อมกันใน 3 ประเทศ โดยใช้เอกสารการเปิดเผย
ข้อมูลชุดเดียวกันในการขออนุญาตเสนอขายมากกว่า 1 ประเทศ และกระบวนการพิจารณา
จะรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะเอื้อให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในภูมิภาคได้สะดวก และสามารถ
วางแผนการระดมทุนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การส่งเสริมการระดมทุนและการลงทุนข้ามพรมแดน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน (ACMF Implementation Plan)
ที่มุ่งสร้างความน่าสนใจให้แก่ตลาดทุนอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางการระดมทุน
ที่มา: โพสต์ ทูเดย์ 3 ก.ย. 58
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มาเลเซียเปิดบริการรถไฟด่วนพิเศษ

กัวลาลัมเปอร์-ปาดังเบซาร์

มาเลเซียเปิดให้บริการ รถไฟด่วนพิเศษความเร็วสูงสุด
160 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือ ETS อย่างเป็นทางการตั้งแต่
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ในเส้นทาง “กัวลาลัมเปอร์ปาดั ง เบซาร์ ” ผ่ า น 35 สถานี และผ่ า นเมื อ งอี โ ปฮ์
ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งในมาเลเซีย ทั้งนี้
รถไฟความเร็วสูงจะจอด 5 สถานีหลัก ใช้เวลาเดินทาง
ทั้งสิ้นเพียง 4 ชั่วโมง 45 นาที ในแต่ละวันจะให้บริการ
2 เที่ยว ราคาค่าโดยสารคนละ 81 มาเลเซียริงกิตหรือ
ประมาณ 810 บาท พร้อมกันนี้บนขบวนรถไฟยังมี
อินเตอร์เน็ต WI-FI ให้บริการด้วย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมของมาเลเซียระบุว่าเส้นทางรถไฟ
ท� ำ ให้ ป ระชาชนที่ อ ยู ่ ต ามแนวของรถไฟด่ ว นพิ เ ศษ
เดินทางสะดวกขึ้น รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ
ในอนาคตมีแผนจะเพิ่มเที่ยวรถไฟขึ้นอีก
ที่มา: การท่องเที่ยวมาเลเซีย
ประจ�ำประเทศไทย 10 ก.ค. 58

ธุรกิจโรงแรมและร้านในเมียนมาร์
รายได้พุ่ง

รัฐบาลลาวออกบาทบอนด์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 หมื่นลบ.

รายงาน Myanmar Business Survey : Data Analysis and
Policy Implication เผยผลส�ำรวจพบว่าธุรกิจทุกภาคส่วนกว่า
3,000 ราย ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 - เมษายน 2557 มีรายได้
เพิ่มสูงขึ้น โดยอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจการเกษตร มีรายได้
เฉลี่ยสูงสุด ตามมาด้วยธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร แต่หากพิจารณา
ผลก� ำ ไรธุ ร กิ จ โรงแรมและร้ า นอาหารท� ำ ก� ำ ไรได้ ถึ ง เกื อ บร้ อ ยละ
30 ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจการเกษตร ท�ำก�ำไรเพียง
ร้อยละ 17-18 ทั้งนี้รายงานระบุว่า เมียนมาร์ยังมีปัญหาหลายประการ
ที่ต้องปรับปรุงทั้ง เรื่องของปริมาณการผลิตที่ค่อนข้างต�่ำ ปัญหา
คอร์รัปชั่น รวมถึงปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่หลายบริษัท
ยังไม่ให้ความส�ำคัญกับการฝึกอบรม พัฒนาฝีมือแรงงานเท่าที่ควร

สปป.ลาว ออกพันธบัตรสกุลเงินบาทในไทย หรือ บาทบอนด์ (Baht Bond)
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 วงเงินรวม 12,000 ล้านบาท อายุ 3-10 ปี ดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.56 - 5.00 ต่อปี หลังจากที่กระทรวงการคลังของไทยอนุญาตกระทรวง
การคลัง สปป.ลาว ออกบาทบอนด์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 และได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Local Scale ในระดับ BBB + ทั้งนี้ สปป.ลาว
ออกบาทบอนด์ ครั้ ง ที่ 4 ในรอบ 3 ปี ( 2556-2558) เพื่ อ น� ำ เงิ น ลงทุ น
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ ทั้งนี้การที่ไทยอนุญาตออกบาทบอนด์
ให้ สปป.ลาว นับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังที่จะยกระดับ
ให้ไทยเป็นผู้น�ำด้านตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคและเสริมสร้างการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจร่วมกันของเออีซี และปัจจุบันสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
และราชอาณาจักรภูฏานแสดงความสนใจและอยู่ระหว่างส�ำรวจความเป็นไป
ได้ในการออกบาทบอนด์ ในไทย

ที่มา: มติชนสุดสัปดาห์ 21 - 27 ส.ค. 58

ที่มา: ส�ำนักข่าวอินโฟเควสท์ 8 ก.ค. 58
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บทบาทธนาคารกรุ ง เทพใน

เมี
ย
นมาร์
และอนาคตเศรษฐกิ จ หลั ง เลื อ กตั้ ง 2558

คเนศร์ บูรณสิน
SVP และผู้จัดการสาขาย่างกุ้ง
เมียนมาร์

2 มิถุนายน 2558 เป็นอีกก้าวส�ำคัญอีก ที่ท�ำให้ธนาคาร

กรุงเทพก้าวขึ้นสู่ธนาคารแห่งภูมิภาคจากสาขาที่ครอบคลุม
เกือบทุกประเทศในอาเซียน ยกเว้นบรูไน จากการที่
ได้ รั บ มอบใบอนุ ญ าตจากธนาคารกลางเมี ย นมาร์ ใ ห้
ประกอบธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นรู ป แบบสาขาอย่ า ง
เป็นทางการ หลังจากที่ธนาคารได้ประกอบกิจการใน
รูปแบบธนาคารตัวแทนอยู่กว่า 20 ปี และนับเป็นก้าว
ส�ำคัญที่ธนาคารจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับการปฏิรูป
ประเทศของเมี ย นมาร์ ซึ่ ง ในเดื อ นพฤศจิ ก ายนที่ จ ะ
ถึงนี้ จะมีการเลือกตั้งเป็นครั้งที่ 2 หลังการเปิดประเทศ
นับตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้นักธุรกิจและนักลงทุนต่างให้ความ
สนใจ เพราะผลการเลือกตั้งจะเชื่อมโยงถึงแนวทางและ
นโยบายในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ

แต่ผมมั่นใจว่าเมียนมาร์เปลี่ยนแปลงไปมาก ในช่วง
4 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการปฏิรูปประเทศ
โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งภาคการลงทุน การเงิน
และการธนาคาร มีกฎหมายหลายฉบับที่รัฐบาลก�ำลัง
ผลักดัน ซึ่งไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร เชื่อว่า
การพั ฒ นาและปฏิ รู ป ประเทศจะยั ง สามารถเดิ น หน้ า
ต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ กฎหมายสถาบันการเงิน การส่ง
เสริมการลงทุนจากต่างประเทศ แม้กระทั่งการพัฒนา
ระบบการศึ ก ษา ซึ่ ง จะท� ำ ให้ เ มี ย นมาร์ พั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่องในทุกด้าน และจะส่งผลดีกับผู้ประกอบการ
จากไทย ทั้ ง ในด้ า นการค้ า และการลงทุ น ระหว่ า ง
ประเทศ”

คุณคเนศร์ บรูณสิน SVP และ และผู้จัดการสาขา
ย่างกุ้ง เมียนมาร์ ให้ความเห็นเรื่องนี้ว่า “หลายคน
อาจจะกังวลในเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมือง

คุณคเนศร์ มั่นใจว่าหลังการเลือกตั้งผ่านพ้นไปทิศทาง
การเมื อ งและเศรษฐกิ จ จะชั ด เจนขึ้ น และน่ า จะท� ำ ให้
นักลงทุนนักธุรกิจเชื่อมั่นมากขึ้น
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คุณปิติ สิทธิอ�ำนวย กรรมการธนาคาร (คนที่ 8 จากซ้าย) คุณทศทิศ รอดประเสริฐ AVP กิจการธนาคารต่างประเทศร่วมกันศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออก ธนาคารกรุงเทพ จัดอบรม
และผู้จัดการฝ่ายการตลาด(คนที่ 8 จากขวา) พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ณ จนท.ธนาคารท้องถิ่นเมียนมาร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้การให้บริการธุรกิจส่งออกและน�ำเข้า
ธนาคารกรุงเทพสาขาย่างกุ้ง เมียนมาร์
ระหว่าง 17-21 ส.ค.58 และ 31 ส.ค.58-4 ก.ย.58

“เมียนมาร์ในสองสามปีมานี้เติบโตอย่างรวดเร็ว จาก
การผลักดันนโยบายเศรษฐกิจส�ำคัญๆ ที่ส่งเสริมการ
ค้าการลงทุน และปีนี้ไอเอ็มเอฟประเมินว่าเศรษฐกิจ
เมียนมาร์ปีนี้จะโตกว่าร้อยละ8 แม้จะเผชิญกับปัญหา
น�้ำท่วมค่อนข้างหนัก และนักลงทุนบางส่วนอาจรอ

ภาวะเศรษฐกิจในเมียนมาร
เงินลงทุนจากตางชาติ (FDI) 2557-2558
8,000 ลานดอลลารสหรัฐ

3,200
1,600
1,500
780
357

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ
ที่มา: คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุนเมียนมาร

รายไดจากการทองเที่ยว

2558

2,000 (ประมาณการ)
2557

1,140
2556
926
2555

534
นักทองเที่ยว 2555 2556 2557 2558
(ลานคน)
1.05 2
3.5 4.5
(ประมาณการ)

ที่มา: กระทรวงทองเที่ยวเมียนมาร

ผลการเลือกตั้งเพื่อจะก�ำหนดทิศทางธุรกิจ ตอนนี้
เมียนมาร์ต้องเร่งผลักดันหลายเรื่องทั้งโครงสร้างพื้น
ฐานและปรับกฎหมายเพื่อเอื้อการลงทุน โดยรวมแล้ว
ในช่วง 5 ปีข้างหน้านี้ ตลาดเมียนมาร์มีศักยภาพสูง
มากจากหลายๆ ปัจจัย เช่น ขนาดพื้นที่ของประเทศ
จ�ำนวนประชากร และทรัพยากรธรรมชาติภายใน
ประเทศ”
ที่ผ่านมาตัวเลขเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ
(FDI) ปีที่แล้วเพิ่มสูงถึงระดับ 8 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ สะท้อนว่านักลงทุนมีมุมมองและความเชื่อ
มั่นที่ดี ต่อการปฏิรูปประเทศที่เปิดโอกาสให้มีการ
ลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น แม้ว่ารัฐบาลได้ออกกฎ
ระเบียบปรับค่าแรงขั้นต�่ำโดยเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 3,600
จ๊าต หรือวันละประมาณ 100 บาท มีผลบังคับใช้วัน
ที่ 1 ก.ย.58 แต่ก็ยังถือว่าค่าแรงยังอยู่ในระดับที่ไม่
สูงนักเมื่อเทียบกับประเทศโดยรอบ ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การตั ด สิ น ใจของนั ก ลงทุ น
ที่เลือกเมียนมาร์เป็นฐานการผลิตที่ส�ำคัญ

คุณคเนศร์ ยอมรับว่าอาจจะมีเสียงบ่นจากนักธุรกิจ
และผู้ประกอบการหลายคนถึงระบบการให้บริการ
ต่างๆ ในเมียนมาร์ทั้งเรื่องการให้ข้อมูลในเรื่องการค้า
การลงทุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบบการเงินที่
มีความล่าช้า ซึ่งประเด็นเหล่านี้ ถือว่าต้องให้เวลากับ
ประเทศที่ปิดมานานถึง 50 ปี แม้แต่ประเทศไทยเอง
ก็เคยผ่านช่วงเวลาของการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ต่างๆ ให้มีความทันสมัย โดยรัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก็มีความตั้งใจที่จะปรับปรุง และขอความร่วม
มือจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์
และไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานของการบริการและ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ทัดเทียมกับประเทศ
ชั้นน�ำในอาเซียน
ธนาคารกรุงเทพฯ เองก็มีบทบาทที่ช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินของประเทศ
เมียนมาร์ในด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากการให้บริการ
ลูกค้าไทยและต่างชาติแบบครบวงจร เช่น การจัด
งานสั ม มนาและกิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ ท าง
เศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ แก่ ลู ก ค้ า ทุ ก กลุ ่ ม ในประเทศ
เมียนมาร์ ทั้งลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการ
SME สนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ย และจั บ คู ่ ท าง
ธุ ร กิ จ ระหว่ า งลู ก ค้ า นอกจากนี้ ยั ง สนั บ สนุ น การ
แลกเปลี่ยนความรู้และจัดอบรมให้กับธนาคารท้องถิ่น
ด้วยความเชี่ยวชาญในการด�ำเนินกิจการธนาคารใน
ต่างประเทศมาถึง 60 ปี ธนาคารกรุงเทพฯ เชื่อมั่น
ว่าจะช่วยสนับสนุนและยกระดับระบบการเงินการ
ธนาคาร พั ฒ นาบุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น เพื่ อ รองรั บ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการค้าการลงทุน และเป็น
ส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจของ
เมียนมาร์ ในฐานะธนาคารพาณิชย์แห่งภูมิภาค
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INVESTMENT PULSE:
ชี พ จรการลงทุ น ในอาเซี ย น
สหพัฒน์ฯ สยายปีกลงทุนธุรกิจขนส่ง และอสังหาฯ ใน CLMV
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) จับมือกลุ่ม เซโน โฮลดิ้ง ( SEINO HOLDINGS) บริษัท
ญี่ปุ่น ร่วมลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ โดยตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อ เส-นอร์สหโลจิสติกส์ ด�ำเนินธุรกิจขนส่งสินค้า
ทั้งสินค้าของสหพัฒน์และสินค้าของลูกค้า เพื่อให้บริการโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทยและ
ภูมิภาคลุ่มแม่นำ�้ โขง รวมถึงขยายการลงทุนไปในกลุม่ ประเทศ CLMV กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม
เพราะเป็นฐานที่น่าสนใจ ขณะนี้บริษัทสหพัฒน์ ฯ สร้างโรงงานผลิตสินค้าอยู่ที่เมียนมาร์แล้ว และมองลู่ทาง
เข้าไปลงทุนในกัมพูชาต่อ สหพัฒน์ฯ มองว่าไทยมีภมู ศิ าสตร์ทเี่ ป็นศูนย์กลางของอาเซียน และก�ำลังก้าวสูต่ ลาด
และฐานการผลิตร่วมกันในภูมิภาค ปัจจัยนี้จะส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกส์ให้เติบโต
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 29 มิ.ย. 58 ภาพ: Logisticshupth.com

มิสทีนรุกตลาดขายตรงอินโดนีเซีย
บริ ษั ท เบทเตอร์ เ วย์ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด
(Mistine) มีแผนลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซียปลาย
ปี 2558 หลังจากเข้าไปท�ำตลาดขายตรงและธุรกิจ
รีเทล (ค้าปลีก) ในเมียนมาร์ สปป.ลาว เวียดนาม
กัมพูชา เพื่อรองรับตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะ
การเข้าสู่เออีซี บริษัทเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อ
เนื่อง อาทิ จัดท�ำป้ายโฆษณาตามสนามบินสุวรรณภูมิ
เชียงใหม่ ภูเก็ต และจะทยอยเพิ่มป้ายโฆษณาใน
อีกหลายแห่ง นอกจากนี้การส่งออกไปตลาดจีน
ปี 2557 ที่เติบโตเท่าตัว คิดเป็นรายได้ 700 ล้านบาท
มิส ทีน จึง เตรีย มลงทุน ในจีน อย่ า งจริง จัง โดย
ร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นจัดตั้งบริษัทด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ผ่ า นออนไลน์ แ ละรี เ ทล
ตามสเปเชี ย ลตี้ ส โตร์ อ ย่ า งวั ต สั น คาดเปิ ด ตั ว
ไตรมาส 2 ปี 2559
ที่มา :หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ฉบับวันที่ 13 ก.ค. 58

เบญจจินดา จับมือพันธมิตรให้บริการ
บรอดแบนด์ในเมียนมาร์

ศรีไทยเตรียมทุ่มเงินขยายโรงงาน
เมลามีนและพลาสติกในเมียนมาร์

กลุ่มเบญจจินดาและพันธมิตรทางธุรกิจได้แก่ 1. บริษัท
ยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 2.บริษัท เอแอลที
เทเลคอม จ�ำกัด 3.บริษัท ยูไนเต็ด ดีสทริบิวชั่น โซลูชั่น
จ�ำกัด 4.บริษัท เอ แอนด์ เอฟ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
นั ก ธุ ร กิ จ ท้ อ งถิ่ น จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ร่ ว มทุ น “เมี ย นมาร์
อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ ลิมิเต็ด (MIH)” เตรียมพร้อม
ให้ บ ริ ก ารบรอดแบนด์ ใ นเมี ย นมาร์ ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด้
รั บ สิ ท ธิ์ ด� ำ เนิ น การติ ด ตั้ ง โครงข่ า ยเคเบิ ล ใยแก้ ว น� ำ
แสงจากการไฟฟ้าย่างกุ้ง โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มท่องเที่ยว โดย
เฉพาะโรงแรมระดับ 3-5 ดาว รวมไปถึงธุรกิจการเงิน
การธนาคาร ค้ า ปลี ก นิ ค มอุ ต สาหกรรม และที่
พักอาศัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารให้
ครอบคลุม

บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ระบุว่าอีก
2 ปี บริษัทจะลงทุนขยายโรงงานเมลามีนและพลาสติก
เพิ่มในเมียนมาร์ โดยวางแผนจะเข้าไปลงทุนเองทั้งหมด
ขณะนี้อยู่ในช่วงพิจารณาความเป็นไปได้ของการลงทุน
ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ส่วนการลงทุนใน
อินโดนีเซีย บ.ศรีไทยจะพิจารณาความเหมาะสมของ
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในปี 2559 โดยบริษัทพันธมิตร
จะลงทุนเช่าที่ดินก่อตั้งโรงงานและเริ่มก่อสร้าง คาดใช้
เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี นอกจากนี้บริษัทยังเจรจา
การลงทุนกับพันธมิตรในประเทศจีน โดยจะถือหุ้นร้อย
ละ 10-20 เพื่อสร้างโรงงานเมลามีนและพลาสติก จะได้
ข้อสรุปต้นปี 2559 ทัง้ นีก้ ารเพิม่ โรงงานในจีนจะท�ำให้ผลิต
สินค้ารองรับความต้องการของผู้บริโภคในจีนได้มากขึ้น
ส่งผลให้บริษัทสามารถท�ำรายได้เพิ่มขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับ วันที่ 27 ก.ค. 58

ที่มา: หนังสือพิมพ์ทันหุ้น
ฉบับ วันที่ 7 ส.ค.58
ภาพ: smethailandclub.com
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SPECIAL SCOOP:
บทสัมภาษณ์ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ

“มิ ล ล์ ค อน”

เปิ ด ประสบการณ์ ล งทุ น
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่บริษัทมิลล์คอน สตีล จะตัดสินใจลงทุน
ในเมียนมาร์ แม้ว่าค่าแรงจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ถูกชูข้ึนมา
เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต คุณสิทธิชยั ลีสวัสดิต์ ระกูล ทายาท
รุ่นที่ 3 ของบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจเหล็กมาอย่างต่อเนื่อง
ระบุว่าก่อนตัดสินใจลงทุนมีค�ำถามเกิดขึ้นมากมายทั้ง
เรื่องของความเสี่ยง การหาพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนที่มีความ
จริงใจ อุปสรรคทัง้ ด้านกฎหมายและการเงิน ซึง่ หากย้อนไป
เมื่อ 3 ปีที่แล้วประเด็นเหล่านี้ยังไม่มีความชัดเจนและ
สร้างความกังวลส�ำหรับการบุกเบิกธุรกิจในเมียนมาร์ แต่คำ� แนะน�ำ
และแรงกระตุน้ จากเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำ ณ กรุงย่างกุง้
ซึ่ ง เสมื อ นเป็ น กุ ญ แจเปิ ด ประตู โ อกาสสู ่ ก ารลงทุ น ว่ า

“หากรอให้ทุกอย่างพร้อม อาจจะไม่เหลือพื้นที่ยืน
ทางธุรกิจ” ธุรกิจเหล็กกล้าสัญชาติไทยจึงเข้าไปปักธงธุรกิจ
เป็นบริษัทแรกๆ และเตรียมด�ำเนินการอย่างเป็นทางการ
ในปีหน้า

“3 ปี ที่ แ ล้ ว มิลล์คอนเริ่มขยับเข้าไปชิมลางตลาดที่
เมียนมาร์ เราเริม่ ต้นจากธุรกิจเทรดดิง้ ในการจ�ำหน่ายเหล็กเส้น
เหล็กแผ่น ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างเช่น
เสาเข็ม พื้นส�ำเร็จ...โชคดีที่เราได้พันธมิตรที่ดีนั่นคือ
Thiha Group โดยค�ำแนะน�ำของท่านทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ
ถือเป็นก้าวส�ำคัญในการเข้าไปท�ำธุรกิจ ทั้งนี้ตามกฎหมาย
แล้วไม่อนุญาตให้บริษัทต่างชาติท�ำธุรกิจเทรดดิ้ง ต้องมี
Local Partner หรือพันธมิตรท้องถิ่น ซึ่ง Thiha Group
ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่พูดจาเข้าใจกัน รวมถึงมีความจริงใจ
เป็นสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้มลิ ล์คอนด�ำเนินธุรกิจในเมียนมาร์ได้”
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ในทีส่ ดุ เมือ่ ประมาณ 1 ปีครึง่ ทีผ่ า่ นมา มิลล์คอนตัดสิน
ใจลงทุนเปิดโรงงานผลิตในเมียนมาร์ เพราะเห็นโอกาส
ในการท�ำธุรกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
ส่งผลต่อการการขยายเมือง การก่อสร้าง ทัง้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
และอาคารส�ำนักงานต่างๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน บริษทั ประเมินว่า
ความต้องการเหล็กและผลิตภัณฑ์คอนกรีตในเมียนมาร์
จะโตต่อเนือ่ ง โดยในปีหน้าคาดว่าจะมีความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์เหล็กราว 3-4 ล้านตัน และมีมูลค่าในตลาด
ถึง 4,300 ล้านบาท ซึ่งอัตราการเติบโตในธุรกิจนี้น่าจะ
สูงถึงร้อยละ 10 ในแต่ละปี
นอกจากโอกาสที่รออยู่แล้ว คุณสิทธิชัยบอกว่าก่อน
ลงทุนต้องศึกษาให้รอบด้าน โดยบริษทั ทุม่ เทพละก�ำลัง
ทั้งหมดเพื่อศึกษากฎเกณฑ์ประกอบกับมีพันธมิตรที่
แข็งแกร่ง ท�ำให้มั่นใจในการด�ำเนินธุรกิจ แต่ระหว่าง
ทางของการก่อสร้างโรงงานก็มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้น
หลายต่อหลายครั้ง
“เกือบจะก่อสร้างโรงงานไม่ทัน ทั้งๆ ที่เราได้ศึกษา
กระบวนการขั้นตอนต่าง ขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
ทั้งการจัดตั้งบริษัท การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การก่อสร้าง และการน�ำเข้าวัสดุ โดยผ่านหน่วยงาน
One Stop Service แต่ ป รากฎว่ า เรายั ง ต้ อ งขอ
ใบอนุญาตอื่นๆ อีกเช่นใบอนุญาตสร้างอาคาร หรือ
Building Permit ซึ่งก็ไม่ทราบว่าต่างอย่างไรกับ

ส่วนส�ำคัญของการลงทุนในเมียนมาร์อีกประเด็นคือ
สถานทีต่ งั้ ของโรงงาน คุณสิทธิชยั ระบุวา่ หนึง่ ในปัญหา
ของการลงทุนคือราคาที่ดินที่สูงมาก เนื่องจากพื้นที่มี
จ�ำกัดสวนทางกับความต้องการ บางพื้นที่ราคาที่ดิน
สูงถึงไร่ละ 5-6 ล้านบาท มิลล์คอนจึงได้ศึกษาพื้นที่
และเลือกเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา เนื่องจากมีท่าเรือ
น�้ำลึกสะดวกกับการขนส่งสินค่าและวัตถุดิบ และห่าง
จากกรุงย่างกุง้ เพียง 54 กิโลเมตร ซึง่ เป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
หลักที่จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการก่อสร้างเกิด
ขึ้นมากมาย นอกจากนี้ระยะเวลาเช่าที่ดินยาวถึง 75 ปี
สิทธิพิเศษทางภาษี 17 ปี การบริหารจัดการภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษทีด่ ี มีโรงไฟฟ้าทีจ่ ดั สรรไฟฟ้าอย่างพอ
เพียง เหล่านีเ้ ป็นเหตุผลทีม่ ลิ ล์คอนเลือกเขตเศรษฐกิจ
พิเศษติละวาเป็นฐานการผลิต
คุณสิทธิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าองค์ประกอบการ
ลงทุนจะค่อนข้างพร้อมเพรียง กฎระเบียบในด้านการเงิน
และการธนาคารชัดเจนขึ้น รวมถึงมีธนาคารกรุงเทพฯ
เข้าไปให้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบ แต่ยงั มีอปุ สรรค
เรือ่ งแรงงานทีต่ อ้ งเตรียมความพร้อมด้วยเช่นเดียวกัน
ทัง้ การฝึกอบรมและการให้ผลตอบแทน ไม่เช่นนัน้ อาจ
จะกลายเป็นว่าก�ำลังจะวิ่งถึงเส้นชัยแต่สะดุดล้มเพราะ
ใบอนุญาตก่อสร้าง หรือ Construction Permit ดังนั้น ก้อนกรวดเล็กๆ
ผูป้ ระกอบการทีส่ นใจลงทุนต้องศึกษาให้รอบด้าน การมี
ผูร้ ว่ มทุนท้องถิน่ ทีค่ อยช่วยเหลือ ท�ำให้การก่อสร้างท�ำได้ “ความเข้าใจในเนื้องานของแรงงานท้องถิ่นยังไม่ดี
ทันเวลา และมิลล์คอนพร้อมจะเปิดสายการผลิตในปีหน้า” เพียงพอ แม้ว่าค่าแรงที่ถูกจะเป็นปัจจัยตั้งโรงงานที่นี่
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ยกตัวอย่าง เช่นการท�ำงานในพืน้ ที่ 1 ตารางเมตรทีป่ กติใช้แรงงานเพราะ 10 คน ในเมียนมาร์อาจจะ
ต้องใช้แรงงานเพิม่ ขึน้ เป็น 3 เท่า ดังนัน้ ต้องพิจารณาประเด็นนีใ้ ห้ดอี าจจะได้ไม่คมุ้ เสีย ทางมิลล์คอน
ใช้วธิ กี ารเตรียมบุคคลากรโดยฝึกอบรมให้กบั พนักงานชาวเมียนมาร์ในไทยก่อนแล้วจึงส่งกลับไป
ดูแลคนงานทีเ่ มียนมาร์ในฐานะหัวหน้างาน ซึง่ จริงๆแล้วเขาก็อยากจะกลับไปท�ำงานทีบ่ า้ นอยูแ่ ล้ว”
คุณสิทธิชัยสรุปว่า “กุญแจความส�ำเร็จ” ในการเปิดประตูลงทุนในเมียนมาร์หลักๆ ประกอบด้วย
ความตัง้ ใจทีจ่ ะเข้าไปลงทุน ศึกษาท�ำความเข้าใจตลาดให้ถอ่ งแท้ทงั้ กฎระเบียบ เรือ่ งคนและวัฒนธรรม
เตรียมพร้อมในเรื่องของเงินทุน บุคคลากร และองค์ความรู้ในการผลิตสินค้า ที่ส�ำคัญคือการได้
เนื้อคู่ที่ดีนั่นก็คือพันธมิตรท้องถิ่นที่ช่วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำ และท้ายสุดคือลงมือท�ำเลย
และวันนี้มิลล์คอนได้ยึดพื้นที่ทางธุรกิจในเมียนมาร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
อย่างครบวงจร เพื่อรองรับการเติบโตของเมียนมาร์และภูมิภาคอาเซียน ภายใต้สิทธิพิเศษ
ทางการค้าในโอกาสทีอ่ าเซียนจะรวมเป็นหนึง่ ในปีหน้า รวมถึงการวางฐานเพือ่ ส่งออกไปยังประเทศ
คู่ค้าอื่นๆ

AEC
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อาเซี ย น

และความเชื่อมโยงเส้นทางสายไหมทางทะเล

แห่ ง ศตวรรษที่ 21

เส้นทางสายไหมก่อก�ำเนิดขึน้ ครัง้ แรกเมือ่ กว่า 2 พันปีกอ่ น เชือ่ มโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก

จากจีนไปสูย่ โุ รปและแอฟริกา ประกอบไปด้วย 2 เส้นทาง คือ เส้นทางสายไหมทางบกกับเส้นทาง
สายไหมทางทะเลและเมื่อปี 2556 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพลิกฟื้นเส้นทางการค้านี้ขึ้นใหม่
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ “One Belt, One Road” ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร์ ก็ คื อ
“The 21st Silk Road Maritime” หรือเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21
เส้ น ทางการค้ า นี้ จ ะส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งจี น และอาเซี ย นในอนาคตอย่ า งไร?
ติดตามจากบทสัมภาษณ์นกั วิชาการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
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“เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21
เป็นยุทธศาสตร์ที่จีนสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศและทวีปต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะอาเซียน
การรวมกลุ่ม AEC จะท�ำให้อาเซียนมีเสน่ห์มากขึ้น
และเพิ่มน�้ำหนักเจรจาต่อรองการค้ากับจีน”
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น

จีนในด้านนโยบายภาครัฐและเศรษฐกิจค่อนข้างลึกซึ้ง และถ่ายทอดเป็นบทความ
วิเคราะห์เศรษฐกิจ การเมือง และยุทธศาสตร์จีน ไว้จ�ำนวนมาก หนึ่งในประเด็นที่
รศ.ดร.อักษรศรี กล่าวถึงในบทความบ่อยครัง้ คือ ยุทธศาสตร์เชือ่ มโยงจีน-อาเซียน
ตามแนวคิด“เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21” (Maritime Silk Road
in the 21st Century)

เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21

“ต้องถือได้ว่าเป็นลีลาทางการทูตของจีนในยุคประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ในการปลุก
ฟื้นคืนชีพเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการน�ำค�ำว่า
Silk Road หรือเส้นทางสายไหมมาใช้ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกของจีน
เน้นภาพรอยยิ้มของผู้คนต่างวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนสินค้าจากต่างแดน
ความร่วมมือและแสวงหาประโยชน์ร่วมกันของประเทศต่างๆ ที่เส้นทางสายไหม
พาดผ่าน ไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางเชือ่ มโยงเศรษฐกิจการค้า แต่ยงั เชือ่ มโยงประชาชน
กับประชาชน ผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม รวมไปถึงการเป็นเส้นทางเชื่อมโยง
หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านจีนที่ได้รับการยอมรับจากแวดวงนักวิชาการและรัฐบาล สัมพันธไมตรีทางการทูตที่ไม่รุกรานกัน”
ทั้งของไทยและจีน คือ “รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น” อาจารย์ประจ�ำคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น เล่าถึงความส�ำคัญของแนวคิดเส้นทางสายไหม
ไทย-จีน แห่งส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งนอกเหนือจากงานใน ทางทะเลในศตวรรษที่ 21 ของผู้นำ� จีนว่า “จะเป็นอภิมหาโครงการความร่วมมือที่
ฐานะนักวิชาการแล้ว ยังมีบทบาทในฐานะที่ปรึกษาของหน่วยรัฐบาลของไทย เชื่อมโยง 2 มหาสมุทร” เริ่มจากเมืองฉวนโจว (Quanzhou) ในมณฑลฝูเจี้ยน
หลายแห่งและได้ทำ� งานใกล้ชดิ กับหน่วยงานภาครัฐของจีน รวมทัง้ ได้เดินทางไป ทางชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เมืองที่ “มาร์โคโปโล” นักเดินทางชาว
ลงพื้นที่ครบทุกมณฑลในประเทศจีน ท�ำให้ รศ. ดร.อักษรศรี มีความรู้และเข้าใจ อิตาเลียน เคยมาเยือนและกล่าวถึงว่าเป็นเมืองท่าเรือส�ำคัญในยุคเส้นทางสายไหมโบราณ
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ส�ำหรับแนวคิด “One Belt, One Road” ในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับภูมภิ าคอาเซียน ยังรวมถึงโครงการท่าเรือ
น�้ำลึกที่จีนไปสร้างในเมืองจ้าวผิ่ว ของเมียนมาร์ ซึ่งมี
ทั้งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม การสร้างท่อขนส่งน�้ำมัน
และท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ รวมไปถึงโครงการเส้น
ทางรถไฟจากท่าเรือจ้าวผิว่ ไปยังเมืองชายแดนของจีน
ในมณฑลยูนนานด้วย แม้ว่าอาจจะมีประเด็นติดขัดที่
ท�ำให้โครงการรถไฟสายนีย้ งั ไม่คบื หน้าตามแผนมากนัก
แนวเส้นทางสายไหมทางทะเลนีจ้ ะพาดผ่านมหาสมุทร
แปซิฟิก เข้าสู่ทะเลจีนใต้ ผ่านทางสิงคโปร์ ออกสู่
มหาสมุทรอินเดีย เชือ่ มไปยังอินเดีย ศรีลงั กา ปากีสถาน
ไปจนถึง ภูมภิ าคตะวันออกกลาง ทวีปแอฟริกาและยุโรป
ซึง่ นีค่ ือเส้นทางทีย่ ุทธศาสตร์การค้าทีส่ �ำคัญยิง่ ของจีน
“จีนจะได้ประโยชน์อะไรจากเส้นทางสายไหมทางทะเล
ที่ปลุกฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่นี้? แน่นอนว่า แม้จีนจะมี
พื้นที่กว้างใหญไพศาลเป็นอันดับ 3 ของโลก แต่ก็มี
จุดอ่อนที่ส�ำคัญ นั่นคือจีนมีทางออกทะเลเพียงทาง
เดียว คือ มหาสมุทรแปซิฟิก แต่ยังมีมณฑลจีนตอน
ในอีกจ�ำนวนมากทีอ่ ยูห่ า่ งไกลทะเล ไม่มที างออกทะเล
เป็นดินแดน Land Lock และด้อยโอกาสทางการค้า
ดังนั้น เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21
จึงจะตอบโจทย์การเชื่อมโยงจีนตะวันตกและจีนตอน
ในออกสู่ทะเลนั่นเอง โดยการเชื่อมโยงกับระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ ตามแนวคิด Silk Road Economic
Belt ที่จะเชื่อมโยงจีนตอนในออกสู่ทะเลโดยผ่าน
ปากีสถานและเมียนมาร์ เป็นต้น

ในขณะนี้ ยุทธศาสตร์เส้นทางเศรษฐกิจของจีน จึงอยู่
ภายใต้กรอบใหญ่ทเี่ รียกว่า “One Belt, One Road”
หรือ อีไต้ อีลู่” ซึ่งผสานรวมจาก 2 แนวคิดที่ผลักดัน
คือ ระเบียงเศรษฐกิจ Silk Road Economic Belt
การเชื่อมโยงทางบก และ Maritime Silk Road
การเชื่อมโยงทางทะเล
จากนโยบายและท่าทีดังกล่าวของจีน รศ.ดร.อักษรศรี
เห็นว่า “ในขณะนี้ จีนไม่เพียงแต่จะให้ความส�ำคัญ
กั บ การเชื่ อ มโยงจี น กั บ อาเซี ย น เหมื อ นที่ ผ ่ า นมา
แต่ได้ขยายมุ่งเน้นไปเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียกลาง
และเอเชียใต้ ครอบคลุมมากขึ้น ไม่เพียงแค่ภูมิภาค
อาเซียน ดูได้จากบรรดาโครงการต่างๆที่จีนให้ความ
ส�ำคัญในขณะนี้ โดยเฉพาะระเบียงเศรษฐกิจจีนปากี ส ถาน ที่ ผู ้ น� ำ จี น ให้ ค วามส� ำ คั ญ มาก เพราะ
จะช่ ว ยเป็ น ประตู สู ่ ท ะเลให้ กั บ ซิ น เจี ย ง ดิ น แดน
เจ้าปัญหาของจีนในขณะนี้ และจะเป็นเส้นทางขนส่ง
ล�ำเลียงพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่จีน โดย
ผ่านซินเจียงด้วย

ความร่วมมืออาเซียน-จีน ในศตวรรษที่ 21

แม้วา่ เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 จะเป็น
ยุทธศาสตร์ทจี่ นี พยายามสร้างความร่วมมือให้ครอบคลุม
ประเทศและทวีปต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะอาเซียน หากแต่
ประเทศในอาเซียนก็ยังคงสามารถแสวงหาประโยชน์
ภายใต้แนวคิดนีข้ องจีน โดยเฉพาะโอกาสในการพัฒนา
เส้นทางเชื่อมโยงและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้ง
หลาย ผ่านกองทุนเส้นทางสายไหม หรือ Silk Road
Fund ที่จีนริเริ่มด้วยการลงขันในกองทุนนี้กว่า 4 หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการตัง้ ธนาคารเพือ่ การลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานเอเชีย หรือ Asian Infrastructure
Investment Bank (AIIB) ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกของ
แหล่งเงินทุนที่ภูมิภาคอาเซียนสามารถขอกู้มาพัฒนา
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และน่าจะช่วยเป็น
ปัจจัยเอื้อให้อาเซียนก้าวสู่ยุคแห่งการรวมกลุ่มการค้า
เสรีในภูมิภาค หรือ เออีซี ได้อีกทางหนึ่ง และแน่นอน
ว่า หากประเทศในภูมิภาคนี้สามารถรวมตัวกันเป็น
เออีซไี ด้อย่างแท้จริง ก็จะช่วยสร้างน�ำ้ หนักในการเจรจา
ต่อรองกับจีน เพื่อแสวงหาความร่วมมือและประโยชน์
ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
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China maps out

“One Belt, One Road”
with action plan 

“การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี หากส�ำเร็จได้
จริง จะเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับภูมิภาคนี้มากขึ้นในสายตาของจีน
เนือ่ งจากสามารถตอบโจทย์ให้กบั จีนได้หลากหลายด้าน ทัง้ ในแง่ของ
ขนาดตลาดเออีซีที่มีประชากรถึง 600 ล้านคน และในจ�ำนวนนี้ยังมี
ชนชั้นกลาง (Middle Class) ในอาเซียนที่มีก�ำลังซื้อเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
อาเซียนยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แร่ธาตุ พลังงานและวัตถุดบิ
ที่จีนต้องการ ซึ่งอาเซียนต้องรู้จักใช้เสน่ห์นี้ ต้องรู้จักบริหารจัดการ
จุดเด่นของตัวเอง และใช้จังหวะโอกาสนี้ในการเรียกร้องต่อรองกับ
จีนในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศเราเองด้วย”
แนวคิด “One Belt, One Road” และเส้นทางสายไหมในศตวรรษ
ที่ 21 ครอบคลุมประเทศต่างๆ กว่า 60 ประเทศ จ�ำนวนประชากร
มากถึง 4,400 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 63 ของประชากรโลก มีขนาด
เศรษฐกิจจีดพี รี วมกันคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 29 ของจีดพี โี ลก จึงเป็น
โอกาสทางเศรษฐกิจทีอ่ าเซียนไม่ควรมองข้ามและนิง่ เฉยได้ ซึง่ เส้นทาง
แห่งยุทธศาสตร์ของจีนนี้ไม่เพียงเป็นแค่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การค้าแต่ยังรวมถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน โดยหวัง
ว่าจะช่วยยึดโยงประโยชน์ของประเทศต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้
แนวคิดความร่วมมืออย่าง “สมานฉันท์และทั่วถึง”
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“หัวใจหลักของเส้นทางสายไหม
คือโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่ง
ส่งเสริมการค้าการลงทุน สร้างงานสร้างรายได้
และสร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชน”
คุณสุวัชชัย ทรงวานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)
ในฝั่งของนายธนาคาร คุณสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร
กรุงเทพ (ประเทศจีน ) เชื่อมั่นว่าเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 นี้
จะช่วยส่งเสริมให้กับภาคธุรกิจทั้งการค้า การลงทุน อย่างเป็นรูปธรรมไปสู่อีก
ระดับหนึง่ รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค และการคมนาคม
ขนส่ง ท�ำให้การไปมาหาสู่สะดวกขึ้น ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักบนเส้นทางสายไหมทาง
ทะเล ช่วยเพิ่มการค้าการลงทุนจากจีนมายังอาเซียนและจากอาเซียนเข้าไปยังจีน
“ผู้ประกอบการจากจีน เข้ามาลงทุนในไทยและอาเซียนแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก
กลุม่ แรกต้องการมีฐานการผลิตทีอ่ ยูใ่ กล้กบั แหล่งวัตถุดบิ ซึง่ จะง่ายต่อการป้อนเข้า
สู่สายการผลิต เช่นอุตสาหกรรมยางพาราเป็นต้น ขณะที่บางกลุ่มใช้อาเซียนเป็น
ฐานผลิตเพื่อส่งออกไ ปยังต่างประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ที่มีมาตรการตั้งก�ำแพงภาษีสินค้าที่น�ำเข้าจากจีน และอีกกลุ่มซึ่งใช้อาเซียนเป็น
ฐานการผลิตและกระจายสินค้าในอาเซียน ขณะที่ผู้ประกอบการอาเซียนก็มี
โอกาสที่จะเข้าไปลงทุ นในจีน แต่ต้องเข้าใจว่าอาจใช้ระยะเวลานานในการ
สร้างรากฐานที่แข็งแร ง ควรต้องมีตลาดรองรับอยู่ก่อน และต้องเป็นสินค้าที่มี
Brand Awareness แข็งแรงมาก”
โอกาสของสินค้าจากไทย หรืออาเซียนที่จะเข้าไปยังจีน คุณสุวัชชัยมองว่าเป็น
สินค้าด้านอุปโภคบริโ ภคและบริการ โดยเฉพาะอาหารหรือสินค้าประเภทเพื่อ
สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ที่ถือเป็น
จุดเด่นของสินค้าอาเซียนโดยเฉพาะสินค้าของไทย โดยปัจจุบนั คนจีนใส่ใจในเรือ่ ง
สุขภาพมากขึน้ และมีกำ� ลังซือ้ เพิม่ ขึน้ แต่กต็ อ้ งระวังเพราะตลาดจีนมีความแข่งขัน
สูงมาก และยังมีความแตกต่างในเรื่องวัฒนธรรม ภาษา และกฎระเบียบต่างๆ
ตามแต่ละมณฑลมาก ซึง่ ผูป้ ระกอบการต้องวางกลยุทธ์ให้ดี ศึกษาตลาดอย่างรอบคอบ
ผู้ประกอบการต้องมีคว า ม ตั้งใจและที่ส�ำคัญต้องให้เวลากับตลาดจีนจึงจะ
ประสบความส�ำเร็จในตลาดจีน
แม้ดูโอกาสของผู้ประกอบการที่อยู่ในอาเซียนจะมีมากขึ้นตามการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและประชากรที่ มี กว่าหกร้อยล้านคน โดยเฉพาะผลพวงจากเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ทางการค้าใหม่ของจีนจะท�ำให้มคี วามร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า
มากขึ้นในภูมิภาค แต่สิ่งที่มองข้ามไม่ได้คืออาเซียนไม่ได้แข่งขันกันเอง แต่มียักษ์
ใหญ่อย่างจีนกระโดดลงมาร่วมวงในตลาดภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกัน

การลงทุน จะส่งเสริมกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้คนตาม
แนวเส้นทางการค้าการขนส่ ง ที่จะมีการพัฒนาขึ้น แต่นอกเหนือจากประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจระหว่าง จี นและอาเซียนแล้วเส้นทางสายไหมทางทะเลใน
ศตวรรษที่ 21 ยังสร้างให้ เกิดความใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างประชาชนของจีนและ
อาเซียน

ส�ำนักงานใหญ่ สาขาเซี้ยงไฮ้

“การแข่งขันในภูมภิ าคอาเซียนจะรุนแรงขึน้ โดยเฉพาะการแข่งขันกับผูป้ ระกอบ
การจีนซึ่งมีศักยภาพสู ง มากทั้งด้านเงินทุนและความกล้าในการลงทุนเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยจากยุโรป สหรัฐอเมริกา เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต
แต่ในขณะที่ผู้ประกอบการในอาเซียนใช้เทคโนโลยีจากจีนเนื่องจากราคาถูกกว่า
ดังนั้นผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วย”
คุณสุวัชชัย ย�้ำว่าสิ่ ง ที่จะเกิดบนยุทธศาสตร์การค้าของจีนคือเม็ดเงินจากการค้า

สาขาปักกิ่ง

“ธนาคารกรุงเทพฯ” เป็นธนาคาร
พาณิชย์แห่งแรกของไทย ที่บุกเบิก
ธุรกิจการเงินในประเทศจีน ตั้งแต่ปี
2529 และก้าวสูก่ ารเป็นธนาคารท้องถิน่
เมื่อปี 2552 จนถึงวันนี้ด�ำเนินธุรกิจ
มานานเกื อ บ 30 ปี โดยมี ที่ ตั้ ง อยู ่
ส�ำนักงานใหญ่ที่นครเซี่ยงไฮ้ และมี
สาขาในกรุงปักกิ่ง เซี่ยะเหมิน เสิ่นเจิ้น
ฉงชิ่ง และสาขาย่อยในเขตการค้าเสรี
น�ำร่องเมืองเซี่ยงไฮ้ นับเป็นธนาคาร
ไทยทีใ่ ห้บริการในจีนนานทีส่ ดุ จึงมีความ
เข้าใจตลาดจีน ขณะเดียวกันก็สามารถ
เชื่อมโยงตลาดอาเซียนที่ธนาคารให้
บริการครอบคลุมเกือบทุกประเทศ
และเชื่ อ มั่ น ว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ภ ายใต้
“One Belt,One Road” จะส่งเสริม
เศรษฐกิจในอาเซียนให้ยิ่งมีพลัง
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กฎระเบี ย บรอบบ้ า นอาเซี ย น
Asian Infrastructure Investment Bank

ก�ำเนิด AIIB

ธนาคารเพื่ อ การลงทุ น
โครงสร้ า งพื้ น ฐานเอเชี ย

7 ทศวรรษที่ผ่านมา “เวิล์ด แบงก์ หรือ ธนาคารโลก” และ “ไอเอ็มเอฟ หรือ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ นับว่ามีบทบาทส�ำคัญในระบบการเงินการธนาคารของโลก
แต่ก็ท�ำให้ศูนย์กลางอ�ำนาจการเงินและการควบคุมนโยบาย เหมือนจะอยู่ที่ฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ดังนั้นในปี 2556 มหาอ�ำนาจใหม่
แห่งภูมิภาคเอเชีย “จีน” จึงริเริ่ม “ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย หรือ เอไอไอบี” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ประเทศสมาชิกเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนง่ายขึ้น และเป็นทางเลือกทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต�่ำกว่าการกู้จากธนาคารโลก หรือ ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี ในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาสื่อสารโทรคมนาคม พัฒนาเมืองและโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนาพลังงาน และนอกจากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้ว เอไอไอบีจะเข้าไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่ให้ผล
ตอบแทนดี อย่างการปล่อยกูใ้ ห้กบั โครงการทีเ่ ป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทางสังคม เช่น ธุรกิจด้านสุขภาพ เพือ่ ทีจ่ ะได้มพี นื้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในการด�ำเนินงานของธนาคารในอนาคต

(29 มิ.ย.2558) ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน (กลางล่าง) และผู้แทนจาก 50 ประเทศ ร่วมเป็น (29 ก.ย.2558) นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ลงนามในตราสารก่อตั้ง
สั ก ขี พ ยานในพิ ธี ล งนามตราสารก่ อ ตั้ ง ธนาคารเพื่ อ การลงทุ น ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานในเอเชี ย ธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย ที่กรุงปักกิ่ง โดยไทยเป็นประเทศที่ 52
ที่กรุงปักกิ่ง
จากประเทศสมาชิก 57 ชาติ

ส�ำหรับเงินลงทุนเริ่มต้นของการก่อตั้งธนาคารเอไอไอบีอยู่ที่ 1 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ จีนให้เงินทุนสนับสนุนมากที่สุด 29,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ท�ำให้จีนได้
สิทธิ์ลงมติร้อยละ 26 และได้สิทธิ์วีโต้หรือสามารถระงับมติใดๆ ในที่ประชุมชาติ
สมาชิกได้ ขณะนี้เอไอไอบีมีสมาชิกแล้ว 57 ประเทศ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชีย
โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง 50 ประเทศได้ลงนาม
ความตกลงจัดตั้งธนาคารเอไอไอบี ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะที่
ไทยลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเป็นประเทศที่ 52 จากชาติที่มีสิทธิเป็นสมาชิกก่อตั้ง
57 ประเทศ ซึ่งประเทศที่เหลือก�ำลังรอการอนุมัติจากรัฐบาลของตน และภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้ง 57 ประเทศต้องให้รัฐสภาของตนให้สัตยาบัน เพื่อให้
เอไอไอบีเริ่มด�ำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2559

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชีย

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย โดย
เฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ทีก่ ำ� ลังก้าวเข้าสูย่ คุ ใหม่ของการรวม
กลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจ “เออีซ”ี ทีต่ อ้ งอาศัยความเชือ่ มโยงในทุกมิตทิ งั้ การคมนาคม
ขนส่ง การเชื่อมโยงระบบการค้าการลงทุน ให้เป็นโครงข่ายเดียวกัน
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ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี เคยประเมินไว้วา่ ระหว่างปี 2553-2563 เม็ดเงินส�ำหรับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ อย่างน้อย 8 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยตะวันออก-ตะวันตก (East-West Center) ประเมินว่าเฉพาะใน 10 ประเทศอาเซียน ยกเว้นสิงคโปร์ และบูรไน ในช่วงระหว่างปี 2553-2563
จะใช้เม็ดเงินลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย 4 ประเทศที่จะลงทุนสูงสุดคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ซึ่งหลักๆ
แล้วจะเน้นการพัฒนาคมนาคมขนส่งทัง้ ในส่วนของเส้นทางรถไฟและถนน รวมไปถึงการพัฒนาด้านพลังงาน นอกเหนือจากนีก้ เ็ ป็นการพัฒนาท่าเรือ สนามบิน และระบบ
การจัดการน�้ำ ซึ่งต้องอาศัยแหล่งเงินทุนมหาศาลจากที่ต่างๆ ซึ่งก็จะรวมไปถึงธนาคารเอไอไอบี

ประเมินตัวเลขลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
ระหว่างปี 2556-2563

41%

พลังงานไฟฟ้า $ 228b

23%

ถนน $ 128b

2
2
%

ท่าเรือ $ 33b

ระบบน้ำและสุขอนามัย $ 26b

สนามบิน $ 16b

6% 5%
3
%

รถไฟ $ 119b

ที่มา: ศูนย์วิจัยตะวันออก-ตะวันตก (EAST-WEST CENTER)

แม้ในช่วงเริ่มต้นของธนาคารเอไอไอบี ที่มีจีนเป็นแกนน�ำจัดตั้งและมีบทบาทในการควบคุมนโยบาย อาจจะยังไม่สามารถเทียบคียงกับธนาคารโลกหรือไอเอ็มเอฟ
ทั้งในแง่ของเม็ดเงินลงทุนเริ่มต้นที่น้อยกว่า และต้องใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์และบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการด�ำเนินการ รวมถึงยังต้องบริหารจัดการองค์กร
ให้มีความโปร่งใส แต่ก็นับเป็นบทบาทเริ่มต้นของสถาบันการเงินเพื่อภูมิภาคเอเชีย
“ธนาคารเอไอไอบี” จะด�ำเนินการอย่างเป็นทางการประมาณต้นปี 2559 ตรงกับช่วงเวลาเดียวกับที่ 10 ประเทศอาเซียนจะเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างเป็นทางการเช่นกัน จึงถือว่าธนาคารเอไอไอบีจะมีความส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของภูมิภาคอาเซียน

เงินลงทุนสถาบันการเงินโลก

1
ธนาคารเพื่อการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานเอเชีย

(AIIB)

ที่มา:ธนาคารแห่งประเทศไทย

1.63

(หน่วย: แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ)

2.23
ธนาคารโลก

ธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย

(ADB)

(World Bank)
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ASEAN TREND:
ทิ ศ ทางอาเซี ย น
พันธมิตรการคา

โอกาส

รัสเซีย แคนาดา สหรัฐฯ
อียู ชิลี อารเจนตินา ปากีสถาน

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ปลายปี
2015 เป็นเพียงประตูบานแรกที่จะน�ำ 10 ประเทศอาเซียน
ไปสู่การค้าเสรีระหว่างกัน แต่ความส�ำคัญของการรวมตัวกัน
นอกเหนือจากการค้าเสรีทั้งในแง่ของการกระจายสินค้า การ
ลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานและเงินทุนแล้ว อาเซียนยังเป็น
ฐานการผลิตที่เชื่อมโยงไปยังประเทศพันธมิตรการค้า ตัวเลข
ของผู้บริโภคจึงไม่ได้จ�ำกัดอยู่ที่เพียงแค่ 600 ล้านคน แต่เป็น
กว่าครึง่ หนึง่ ของประชากรโลกทีข่ ณะนีม้ อี ยูเ่ กือบ 7 พันล้านคน
เม็ดเงินมหาศาลจึงดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาจับจองพื้นที่และ
ส่วนแบ่งตลาด แต่โอกาสก็มาพร้อมความท้าทายและการแข่งขัน
ที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์มากมาย

1.47
พันลานคน

10

หัวใจแห่งความส�ำเร็จ...
เจาะตลาดอาเซียน 2015
สิงคโปร
บรูไน

ฐานการบริโภคที่แข็งแกรง
ชนชั้นกลางมีกำลังซื้อ
มีโอกาสเจาะตลาดผูบริโภค

กัมพูชา
สปป.ลาว
เมียนมาร
เวียดนาม

ชนชั้นกลางมีไมมาก
มีขอจำกัดทำตลาด
เหมาะเปนฐานการผลิต
เน�องจากคาแรงถูก แรงงานมีมาก

4.87
พันลานคน

จีน อินเดีย ญี่ปุน เกาหลี ใต
นิวซีแลนด ออสเตรเลีย

2.8
พันลานคน

600
อาเซียน

ลานคน

ที่ ม า: Nielsen’s ASEAN 2015

ลั ก ษณะตลาด

ประเทศร่ำรวยที่สุดในอาเซียน
โดดเดนในเร�องเทคโนโลยี
แตตลาดมีขนาดเล็ก

มาเลเซีย
ไทย
ฟลิปปนส
อินโดนีเซีย

ประชากร

ความรวมมือ
6 ประเทศ

แม้ผู้ประกอบการจะมีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสิน
ใจเพื่ อ ลงทุ น และขยายธุ ร กิ จ มากมาย แต่ ก าร
ปักหมุดลงทุนก็จ�ำเป็นต้องอาศัยความช�่ำชองใน
พื้นที่และเข้าใจพฤติกรรมของแรงงานจากประเทศ
ที่จะเข้าไปลงทุน นอกจากนี้ประเทศที่มีศักยภาพ
ในการเป็นฐานการลงทุนอย่างกลุ่มประเทศ CLMV
ได้แก่กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม
ซึ่งได้เปรียบในเรื่องต้นทุนค่าแรง ยังคงปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนต่อเนือ่ ง ซึง่ นักลงทุน
ต้องตามให้ทัน ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อในการด�ำเนิน
ธุรกิจในอาเซียน

ที่ ม า: Nielsen’s ASEAN
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คั ม ภี ร ์ ธุ ร กิ จ เจาะตลาดอาเซี ย น

เงินทุน

ประเมินตนทุน และหวงโซผลิต
เขาใจระบบกำหนดราคาสินคา
และบริการ

ศึกษาตลาด

สำรวจขอมูลทางการตลาด
วิเคราะหโอกาสและความเสี่ยง

ยืดหยุน
กำหนดแผน

พิจารณาสถานการณธุรกิจทุกแงมุม
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ ใหทันทวงที

เตรียมแผนสำรองและแนวทางแกไข
สรางเครือขายความสัมพันธ

ที่ ม า: Euromonitor International 2015

พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคอาเซี ย นปรั บ เปลี่ ย นเร็ ว
แม้ว่าการรวมกลุ่มเออีซี จะอยู่ภายใต้แนวคิด “One Vision, One Identity,
One Community หรือ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม”
แต่อาเซียนก็ยังมีความหลากหลายทั้งภูมิภาค วัฒนธรรม ภาษา และวิถีชีวิต
ในยุคใหม่ ดังนั้นกลยุทธการค้าการลงทุนที่จะประสบความส�ำเร็จจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง
รสนิยมผูบ้ ริโภคทีแ่ ตกต่างกัน และผูป้ ระกอบการต้องตระหนักว่ากลยุทธทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จในประเทศหนึ่งอาจใช้ไม่ได้ในอีกประเทศหนึ่ง แม้ว่าจะอาเซียนจะรวมเป็นหนึ่ง
แล้ว ผูป้ ระกอบการต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคใน 10 ประเทศอาเซียนมีความ
แตกต่างทัง้ พฤติกรรมผูบ้ ริโภค รายได้ เทคโนโลยี และช่องทางดิจติ ลั ทีจ่ ะเข้าถึงผูบ้ ริโภค

จะลดลงเหลือเพียง 79.8 ล้านครัวเรือน นั่นหมายถึงชนชั้นกลางที่มีก�ำลังซื้อจะเพิ่ม
มากขึ้น ประกอบกับเป็นคนรุ่นใหม่และมีการศึกษา ปัจจัยเหล่านี้เอื้อให้ผู้ประกอบ
การท�ำตลาดขยายฐานผู้บริโภคได้

แนวโน้มในอีก 5 ปีข้างหน้าผู้บริโภคจะให้ความส�ำคัญกับเรื่องของแบรนด์
เป็นหลัก แต่ราคาก็ต้องไม่สูงมากจนเกินไป ผู้ประกอบการระลึกว่าพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในยุคใหม่ก็เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ไม่ยึดติดหรือมี Loyalty ใน
สินค้า ซึ่งนอกเหนือจากคุณภาพสินค้าที่ดีมีความปลอดภัยแล้ว บริการที่ดียังเป็น
สิ่งส�ำคัญที่ลูกค้าต้องการจากผู้ประกอบการ ดังนั้นเจ้าของสินค้าต้องใช้ช่อง
แม้ ข ณะนี้ ช นชั้ น กลางในอาเซี ย นยั ง มี น ้ อ ย ข้ อ มู ล ปี 2557 ผู ้ มี ร ายได้ ต�่ ำ กว่ า ทางต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนสินค้า
7,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีมีมากกว่า 100 ล้านครัวเรือนแต่ในปี 2573ตัวเลขนี้ ตามความนิยมเพื่อผูกใจลูกค้าให้ได้นานๆ
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ผู้ประกอบการสนใจปักธงตลาดเมียนมาร์
ประสบความส�ำเร็จอย่างดี ส�ำหรับงาน งานสัมมนา “Myanmar Insight - เมียนมาร์ เชิงลึก”
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจไทยในเมียนมาร์ หรือ TBAM ร่วมกับ
กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ระหว่าง โดยมีธนาคาร
กรุงเทพฯ เป็นผู้สนับสนุนหลัก ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการไทย โดยเนื้อหา
เต็มไปด้วยข้อมูลตรงจากประสบการณ์ของผู้เข้าไปท�ำธุรกิจในเมียนมาร์ ประเด็นที่ควรรู้
ก่อนการลงทุน รวมถึงระบบการเงินการธนาคาร โดยธนาคารกรุงเทพฯ ทั้งนี้ส�ำนักงาน
นักธุรกิจไทยในเมียนมาร์ประเมินว่าในปี 2030 เศรษฐกิจในเมียนมาร์จะเติบโตเพิม่ ขึน้ อีก 14 เท่า
จากปัจจุบัน จึงถือว่ามีความเหมาะสมที่นักธุรกิจไทยจะเข้าไปลงทุน

ธนาคารกรุงเทพฯ ขึ้นแท่นแบงก์ต่างประเทศ
อันดับ 1 ในอินโดนีเซีย

การเงินชั้นน�ำของประเทศอินโดนีเซีย
INFOBANK ฉบับเดือนกรกฎาคม 2015
จัดอันดับธนาคารกรุงเทพ สาขาจาการ์ตา ให้เป็นธนาคารต่างประเทศ
อันดับ 1 ของประเทศประจ�ำปี 2014 ด้วยคะแนน 89.33% จากการ
วิเคราะห์ 7 ด้านที่ส�ำคัญได้แก่ 1.ด้านความเสี่ยง (Risk Profile)
2.ด้านธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance)
3. ด้านความสามารถในการท�ำก�ำไร (Profitability) 4.ด้านทุน
(Capital) 5.ด้ า นคุ ณ ภาพสิ น ทรั พ ย์ (Asset Quality)
6.ด้านสภาพคล่อง (liquidity) 7.ด้านอัตราส่วนค่าใช้จ่ายด�ำเนิน
งานต่อรายได้รวม (Efficiency-Cost of Income Ratio) ส�ำหรับ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาจาการ์ตา ประเทศอินโดนิเซีย จัดตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2511 และได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์
จากรัฐบาลอินโดนีเซีย เพื่อให้บริการด้านการธนาคารเต็มรูปแบบ

มอบเงิน 35 ล้านจ๊าด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมาร์
นายคเนศร์ บูรณสิน ผู้จัดการสาขาย่างกุ้ง (ที่ 3
จากขวา) นายทศทิศ รอดประเสริฐ ผู้จัดการฝ่าย
การตลาด (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) เป็ น ตั ว แทนธนาคารมอบเงิ น จ� ำ นวน
35 ล้านจ๊าด (1 ล้านบาท) ให้กับ Dr. Set Aung
รองผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งเมียนมาร์ (ที่ 3
จากซ้ า ย) เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย
ชาวเมี ย นมาร์ ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากพายุ
ไซโคลนโกเมน จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและ
ไร้ที่อยู่อาศัย พร้อมเปิดบัญชี “ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประเทศเมียนมาร์” จนถึงวันที่ 31 ส.ค.58
นอกจากนี้ธนาคารกรุงเทพได้น�ำค่าธรรมเนียมเงินโอนที่ได้รับจากลูกค้าที่ท�ำธุรกรรมโอนเงินไปยังธนาคาร
กรุงเทพ สาขาย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.58 - 31 ส.ค.58 ร่วมบริจาคสมทบช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมาร์ด้วย

2 รางวัลจาก The Asian Banker
การันตีความเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการยกย่อง
จากนิตยสาร The Asian Banker นิตยสารชั้นน�ำด้าน
การเงินการธนาคารในภูมภิ าคเอเชีย เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน
2558 ในฐานะ “ธนาคารยอดเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์
สินเชื่อที่อยู่อาศัย 2015” (Best Mortgage Product
in Thailand) จากอัตราการขยายสินเชื่อเพื่อโดดเด่น
ถึงร้อยละ 12 ในปีทผี่ า่ นมา ท่ามกลางสภาวะการแข่งขัน
ที่รุนแรง อีกทั้งธนาคารยังมีการบริหารจัดการหนี้ที่ดี
ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพฯ เปิดเผยว่าธนาคารรูส้ กึ เป็นเกียรติทไี่ ด้
รับรางวัลนี้ ทัง้ นีธ้ นาคารได้ให้บริการและสิทธิประโยชน์
หลากหลายตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงความ
สะดวกสบายในการสมัครใช้ พร้อมกันนีธ้ นาคารกรุงเทพ
ยังได้รับรางวัล “ธนาคารยอดเยี่ยมด้านพัฒนาบริการ
Mobile Banking (Best Mobile Banking Project in
Thailand)” อีกหนึ่งรางวัล ซึ่งคุณปรัศนี อุยยามะพันธุ์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ระบุธนาคารรู้สึก
ภาคภูมิใจจากการให้บริการ “บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง”
แอพพลิเคชัน่ ทีช่ ว่ ยให้ลกู ค้าท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่าน
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ซึง่ ส่งผลให้ปริมาณธุรกรรมทาง Digital Banking ของ
ธนาคารเติบโตกว่า 1 เท่าตัว
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เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน

ตั้งอยู่ที่เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(Special Economics Zone) แห่งแรกใน สปป.ลาว มีจุดมุ่งหมายการพัฒนาโครงการให้
เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้า การลงทุน และศูนย์กลางทางการเงินของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง

สิทธิประโยชน์ส�ำหรับนักลงทุนต่างชาติ

• ยกเว้นภาษีกำ� ไร 2-7 ปี นับตัง้ แต่เริม่ มีผลก�ำไร จากนัน้ จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10-20
• เสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลในอัตราร้อยละ 5 จากปกติร้อยละ 10
• ยกเว้นภาษีทางอ้อม ได้แก่ ภาษีการค้าและภาษีสรรพสามิต
• ยกเว้นภาษีในการส่งออก และยกเว้นภาษีในการน�ำเข้าวัตถุดบิ เครือ่ งจักร อุปกรณ์กอ่ สร้าง
• สัมปทานเช่าที่ดินสูงสุดไม่เกิน 99 ปี และขอต่อสัมปทานได้ หากเช่าที่ดินเกิน 30 ปี จะได้
รับการยกเว้นค่าเช่า 12 ปี
• ทุนจดทะเบียน 10 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป ได้รับใบอนุญาตพ�ำนักอาศัยถาวร หรือได้รับ
วีซ่าประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง อายุอย่างน้อย 1 ปี หรือได้รับหนังสือเดินทางลาว

“นาคาสะหวัน”

โครงการก่อสร้างองค์พญาสีสัตตนาคราชเจ็ดเศียร ใหญ่ที่สุดในโลกความสูง
153 เมตร ในพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษสะหวั น เซโน แขวงสะหวั น นะเขต
เศียรองค์กลางจะพ่นนาํ้ ลงบ่อนาํ้ ศักดิส์ ทิ ธิ์ และเศียรอีกหกเศียรพ่นละอองนาํ้
สัมผัสแสงอาทิตย์เกิดเป็นรุ้งกินน�้ำ หากสร้างเสร็จจะเป็นแลนด์มาร์กส�ำคัญ
ของ สปป.ลาว ตั้งเด่นริมแม่น�้ำโขง ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่สอง
“มุกดาหาร-สะหวันนะเขต”

BANGKOK BANK IN ASEAN
Indonesia
Jakarta Branch
Jalan M.H. Thamrin No. 3 Jakarta 10110 Indonesia
(P.O Box 4165, Jakarta 11041 Indonesia)
Tel: (62-21) 231-1008 Fax: (62-21) 385-3881, 231-0070
E-mail: bbl.jk@bangkokbank.com
other Indonesia’s branches: Surabaya and Medan
Vietnam
Ho Chi Minh City Branch
Habour View Tower, 35 Nguyen Hue Street District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-8) 3 821-4396-8 Fax: (84-8) 3 821-3772
E-mail: bblhcm@hcm.vnn.vn
Hanoi Branch
Unit 3, Level 3, International Centre Building
17 Ngo Quyen Str., Hoan Kiem District
Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3 936-5903-8 Fax: (84-4) 3 826-7397
E-mail: bblhanoi@bangkokbank.com
Singapore
Bangkok Bank Building, Singapore 069546
(P.O Box 941, Singapore 901841)
Tel: (65) 6410-0400 Fax: (65) 6225-5852
E-mail: Customersvc.SG@bangkokbank.com
Cambodia
344 (1st & 2nd), Mao Tse Toung Boulevard,
Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Chamkarmon, Phnom Penh,
Kingdom of Cambodia
Tel: +855 23 224 404-9 Fax: +855 23 224 429
E-mail: bblcambodia@bangkokbank.com

Myanmar
Yangon Branch
5 Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon, Myanmar
Tel: (95-1) 558022, (95-1) 554890, (95-1) 572957
bbl.ygb@bangkokbank.com
Laos
Vientiane Branch
Unit 12 Samsenthai Road Xieng Nguen Village, Chanthabouly District
Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic
Tel: (856-21) 213-560, 213-562 Fax: (856-21) 213-561
E-mail: bblvte@laotel.com
Philippines
Manila Branch
10th Floor, Tower 2, The Enterprise Center
6766 Ayala Avenue, Makati City 1200,
Metro Manila, Philippines
Tel: (63-2) 752-0333 Fax: (63-2) 752-0877
E-mail: bangkokbank@bbl.com.ph
Malaysia
Bangkok Bank Berhad
Bangkok Bank Berhad Head Office 105 Jalan Tun H.S. Lee
50000 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (60-3) 2173-7200 Fax: (60-3) 2173-7300
E-mail: bbb@bangkokbank.com
other Malaysia’s branches: Johor, Penang, Johor Bahru and Selangor.
ติดต่อสอบถาม AEC Connect กิจการธนาคารต่างประเทศ
TEL: (66) 2230 1507 Email: AECconnect@bbl.co.th
Website: www.bangkokbank.com/AECconnect
Facebook Page: AEC Connect
Twitter : @aecconnect

