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Editor’sTalk
คุยกับบรรณาธิการ

การค้าเสรีในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นับเป็นการพลิกประวัติศาสตร์

การค้าการลงทุนครั้งส�ำคัญของภูมิภาคอีกครั้ง แน่นอนว่ามีโอกาสมากมายมหาศาลรอผู้ประกอบการอยู่ และต้องระวังความเสี่ยงต่างๆ ด้วย สิ่งส�ำคัญคือต้องศึกษากฎเกณฑ์
ภายใต้การค้าการลงทุนเป็นอย่างดีด้วย ไม่อย่างนั้นอาจจะเสียโอกาสได้เหมือนกัน จากการแข่งขันทางธุรกิจในภูมิภาคที่เชื่อว่าจะเข้มข้นและดุเดือดขึ้น
ตอนนีผ้ ปู้ ระกอบการไทยมีความรูใ้ นเรือ่ งกฎระเบียบเกีย่ วกับการผลิตสินค้าและการส่งออกค่อนข้างจะน้อย ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งกฎว่าด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้า ทีห่ ากจะส่งออกและ
ใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี ก็ตอ้ งใช้วตั ถุดบิ ในอาเซียนในการผลิตไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 40 รวมไปถึงขัน้ ตอนพิธกี ารศุลกากร และรายละเอียดการลดอัตราภาษี หากผูป้ ระกอบการเข้าใจและ
น�ำสิทธิประโยชน์มาใช้ ก็จะช่วยลดต้นทุนได้ไม่น้อยทีเดียว
ส่วนบริษัทหรือโรงงานที่อยากจะขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) เพราะค่าแรงถูกกว่า
บ้านเรา ก็ต้องศึกษากฎระเบียบการลงทุนให้รอบคอบและต้องตามให้ทันด้วย เพราะกฎหมายในประเทศเหล่านี้ปรับเปลี่ยนเร็ว ซึ่งจากประสบการณ์ของลูกค้าธนาคารแล้ว
ในหลายๆ ครั้ง การท�ำธุรกิจอาจจะต้องหาหุ้นส่วนในท้องถิ่น ที่ไว้วางใจได้เพื่อค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำ
จุดเริ่มต้นแห่งยุค AEC ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะปรับเปลี่ยนแบบทันทีทันใด แต่ใครที่ปรับตัวได้ก่อน หาแนวทางลดต้นทุนได้มากกว่า และรู้จักตลาดดีกว่าก็ย่อมจะอยู่
ในจุดที่ได้เปรียบมากกว่า
“ธนาคารกรุงเทพฯ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซี”

ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
บรรณาธิการบริหาร

The New Era of
Regional Trade Begins
“การเริม่ ต้นขึน้ อย่างเป็นทางการของ AEC
ถือเป็นสัญลักษณ์วา่ เศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะหลอมรวมเป็นเนือ้ เดียวกัน
เป็นระบบทีม่ ขี นาดใหญ่ขนึ้ มูลค่า GDP สูงขึน้
ความเปลีย่ นแปลงเหล่านีล้ ว้ นก่อให้เกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งเราจะต้องจับตามอง
ให้ทันสถานการณ์

”

คุณชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด มหาชน
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ทันเทรนด ์

ก้ า วแรกสู ่ พ ลิ ก โฉมการค้ า การลงทุ น ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น

10 ประเทศสมาชิกจะค้าขายกันอย่างเสรี
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ หรือ AEC ส่งเสริมโอกาสการค้าการลงทุนในภูมิภาคมากขึ้น ไม่มีการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ
ระหว่างกัน (ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวบางประเภท) การเคลื่อนย้ายแรงงานก็ท�ำได้สะดวกขึ้น แต่ทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ รัฐบาล
และประชาชนชาวอาเซียนก็ต้องเตรียมพร้อม และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะแนวทางการค้าการลงทุน
และการบริหารธุรกิจจะผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

สาระส�ำคัญ
AEC BLUEPRINT 2015
เป็นตลาดเดียวและ
ฐานการผลิตร่วมกัน

1. เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี
2. เคลื่อนย้ายบริการเสรี
3. เคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี
4. เคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี
5. เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี

สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างเสมอภาค

พร้อมกันนี้บริษัทอเมริกันในอาเซียน ก็ยัง
เตรียมแผนที่จะขยายธุรกิจไปในภูมิภาค
เหตุผลหลักๆ ก็มาจากความต้องการที่
จะขยายฐานลูกค้าที่มีความหลากหลาย
และลดต้นทุนการผลิตลง โดยประเทศ
ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจมากที่ สุ ด ก็ ไ ด้ แ ก่
เมียนมา อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตาม
ด้วยไทย มาเลเซีย และกัมพูชา แต่ทั้งนี้
สิ่งที่นักธุรกิจอเมริกันยังคงเป็นห่วงคือ
เรื่ อ งความโปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
และยังคงรู้สึกว่ากฎระเบียบการจัดเก็บ
ภาษีและศุลกากรไม่เอื้อต่อการท�ำธุรกิจ
เท่าไหร่นัก

ู

Econ Trend

บทบาท CFO ใน 15 ปีข้างหน้า
บูรณาการกับ
เศรษฐกิจโลก

1. ก�ำหนดนโยบายการแข่งขัน 1. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 1. สร้กับางความร่
วมมือทางเศรษฐกิจ
ประเทศนอกอาเซี ย น
2. ระเบียบคุ้มครองผู้บริโภค
และขนาดย่อม (SME)
ทัง้ เขตการค้าเสรี  (FTA)  และ
3. สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา (IPR) 2. ความริ
เริม่ ในการรวมกลุม่ เพือ่
ความเป็นหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจ
ลดช่องว่างการพัฒนา
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างใกล้ชิด (CEP)
5. มาตรการด้านภาษี
2. การมี
ส่วนร่วมในเครือข่าย
6. พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
ห่วงโซ่อุปทานโลก
โอกาสทางธุรกิจจากชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น
หอการค้าอเมริกัน ท�ำรายงานส�ำรวจแนวโน้มธุรกิจในปีนี้ “ASEAN Business Outlook Survey 2016”
โดยถามความเห็นนักธุรกิจอเมริกันที่ท�ำธุรกิจในอาเซียน ส่วนใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งเห็นว่าในอีก 2 ปีข้างหน้านี้การ
เติบโตของธุรกิจการค้าการลงทุนในอาเซียนจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก เนื่องจากจ�ำนวนประชากรชนชั้นกลางเพิ่ม
ขึ้น ประกอบกับการรวมกลุ่ม AEC ก็ท�ำให้ภูมิภาคนี้มีความน่าสนใจที่จะท�ำการค้าการลงทุน นอกจากนี้การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในแต่ละประเทศอาเซียนที่เชื่อมภูมิภาคเข้าด้วยกัน ท�ำให้การขนส่งสินค้า
การเดินทางสะดวก ช่วยกระตุ้นกิจกรรมเศรษฐกิจทั้งการลงทุนและการจ้างงาน ปัจจัยเหล่านี้ท�ำให้อาเซียน
น่าสนใจในสายตาของนักธุรกิจอเมริกันและทั่วโลก

นอกจากรูปแบบของการค้า
การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
จะเปลี่ยนแปลงไป หลังเข้าสู่
ยุค AEC แล้ว การด�ำเนินธุรกิจ
และการบริหารงานของผูบ้ ริหาร
ด้านการเงินก็จะเปลี่ยนแปลง
ไปด้วยเหมือนกัน เมื่อเร็วๆนี้
บริษัท PwC Consulting
เผยรายงาน “Finance
Futurescape 2030” ประเมิน
ผลส�ำรวจผูบ้ ริหารฝ่ายการเงิน
ของบริษทั ต่างๆ หรือ CFO ใน
สิงคโปร์กว่า 70 ราย ครอบคลุม
กว่า 10 อุตสาหกรรม ระบุว่า
เทรนด์ของการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ในอีก 15 ปีขา้ งหน้า หรือ
ปี 2573 จะเปลี่ยนแปลงไป
ผลส�ำรวจพบของ PwC พบว่า CFO ร้อยละ 70 เชื่อว่าหลังเปิด AEC การท�ำธุรกิจ
ในภูมิภาคอาเซียนจะซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 15 ปีข้างหน้านี้ ส่งผลให้
CFO กลายเป็นพาร์ตเนอร์ของธุรกิจมากขึ้นและเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจัง
ในการก�ำหนดทิศทางขององค์กร นอกจากนี้ CFO จะมีความท้าทายในการ
บริหารบริษัทและท�ำก�ำไรในระยะยาว เนื่องจากในปี 2573 องค์กรต่างๆจะ
ขยายกิจการไปยังต่างประเทศมากขึ้น จึงท� ำให้ต้องแย่งชิงคนเก่งเข้ามาท�ำงาน
กับบริษัทมากขึ้น

CFO ในอนาคตยังต้องเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้าน มีประสบการณ์
ในอุ ต สาหกรรมที่ ห ลากหลาย ที่ ส�ำ คั ญ คื อ ความสามารถในการเพิ่ ม
ผลผลิตและผลก�ำไรให้กับธุรกิจ รวมถึงต้องมีทักษะในการบริหาร
คนด้วย แต่อีกด้านหนึ่ง เมื่อการแข่งขันรุนแรงขึ้น ก็ต้องลดต้นทุน
การบริหารธุรกิจ ทางหนึ่งคือการจ้างเอาท์ซอร์ส รวมถึงจะมีการน�ำรูป
แบบการจ้างบริการร่วมกัน (Shared service) มาใช้ เพื่อลดต้นทุนค่า
ใช้จ่ายในด้านบุคลากร และจะมีการน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการท�ำงาน
ของฝ่ายการเงิน เพื่อเก็บข้อมูลและจัดท�ำรายงานงบการเงิน เพื่อให้
มั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ได้รับมีความสัมพันธ์สอดคล้อง (Relevant) ถูก
ต้อง (Accurate) ตรงเวลา (Timely) และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
จากที่ไหนก็ได้เมื่อต้องการ (Mobile)
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ไทย-เมียนมา ลงนามสร้าง
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2
เชื่อมเขตศก.พิเศษแม่สอด

จับประเด็นเศรษฐกิจ

เริ่มแล้วประกันรถไปสปป.ลาว

เวียดนามขยายเครือข่าย 4G
ม.หอการค้าไทย ชี้ AEC ปี 2559
ส่งผลเศรษฐกิจดีขึ้น
นายธนวรรธน์ พลวิ ชั ย ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ พ ยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย
หอการค้าไทย ระบุ AEC ส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าในประเทศอาเซียน ในอัตราก้าว
กระโดด ท�ำให้มีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าร้อยละ 10 และประโยชน์ทางอ้อมคือ
ประเทศคู่ค้าจะเข้ามาลงทุนในไทยจากการที่ไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ ขณะเดียวกัน
จังหวัดชายแดนซึ่งตั้งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับความสนใจจากต่างชาติเข้ามาลงทุน
ตลอดการค้าตามแนวชายแดน
ที่มา: ส�ำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 29 ธ.ค. 58

บริษัทประกันวินาศภัยไทย 22 บริษัท ลงนามกับบริษัท
อลิอันซ์ เจเนอรัล ลาว หรือ เอจีแอล ด้านความร่วมมือใน
การส�ำรวจอุบัติเหตุ หรือการจัดการสินไหมทดแทน และ
การรับประกันภัยรถยนต์ผ่านแดน การให้บริการส�ำรวจ
อุบัติเหตุหรือจัดการด้านสินไหมทดแทน หากเกิดเหตุใน
ไทยหรือ สปป.ลาว ส่วนเหตุที่เกิดใน สปป.ลาว จะมีเอจีแอล
เป็นผู้ให้บริการ ส�ำหรับรถที่จะซื้อประกันภัยขยายความ
คุ้มครองนอกอาณาเขตไปสปป.ลาว ต้องเป็นรถที่ท�ำประกันภัย
ชั้น 1 ซึ่งเบี้ยจะเพิ่มไม่ถึงร้อยละ 5 สามารถซื้อประกันได้
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เพื่อลดความแออัดในการขนส่งสินค้าระหว่างไทยและเมียนมา ทั้ง 2 ประเทศจึง
ลงนามการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น�้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2
โดยจะใช้งบประมาณ 3,910 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ประกอบด้วย
งานถนนฝั่งไทยและเมียนมา งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเมย พร้อมกับจัดตั้ง
ด่านพรมแดนฝั่งไทยและเมียนมา นอกจากนี้สะพานข้ามแม่น�้ำเมยแห่งที่ 2
ยังจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก และการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจทางภาคตะวันออก-ตะวันตก การลงทุนในภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรมไปพร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่มา: ประชาชาติออนไลน์ 8 ก.ย. 58

ที่มา:ส�ำนักข่าวอินโฟเควสท์ 10 ก.ย. 58, นสพ.บ้านเมือง 12 ก.ย. 58

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 2 ก.ย. 58

เวียดนามเล็งตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ในโฮจิมินห์ ซิตี้

เปิดตัว’ปาดังเบซาร์’สถานีรถไฟเชื่อมไทย-มาเลเซีย

ประธานคณะกรรมการประจ� ำ นครโฮจิ มิ น ห์ เปิ ด เผยแผนจั ด ตั้ ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ครอบคลุมพื้นที่สี่เขต เนื้อที่เกือบ 890 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วย 1) เขต 7 2) เขตกันซอ 3) เขตบินห์ชาน
4) เขตยาบี เพื่อจะเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรของนครโฮจิมินห์ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพให้กลายเป็นท่าเรือที่ทันสมัย ดึงดูดการลงทุนมากขึ้น
พร้อมกับสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ ส�ำหรับแนวทางการก�ำหนดพื้นที่
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในนครโฮจิมินห์ปี 2563 จะให้ความ
ส�ำคัญในภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม ทั้งวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เคมียาง การแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ
และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ

การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดการเดินรถไฟขบวน
ดีเซลรางพิเศษ (ดีอาร์ซี) หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์หาดใหญ่ ซึ่งเป็นการน�ำร่องเพื่อเตรียมความพร้อม
ในส่วนของการวางระบบรางในอนาคต เนื่องจาก
พื้นที่ ต.ปาดังเบซาร์ เป็นพื้นที่รอยต่อพรมแดน
ไทย-มาเลเซี ย ที่ มี ศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นาให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางระบบรางของไทย นอกจากนี้จะช่วย
กระตุ้นการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวมาเลเซีย
จากชายแดนเข้าไปเที่ยวหาดใหญ่และสงขลาได้
สะดวกขึ้น เบื้องต้นให้บริการ 4 เที่ยวต่อวันและ
ในอนาคตจะขยายเป็น 8 เที่ยวต่อวัน
ที่มา: นสพ.คมชัดลึก 29 ธ.ค. 58

บริ ษั ท ยั ก ษ์ ใ หญ่ ด ้ า นโทรคมนาคมในเวี ย ดนาม ได้ แ ก่ Viettel,
Vinaphone และ MobiFone วางแผนเร่งขยายบริการเครือข่าย 4G
ต่อเนื่อง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Vinaphone ระบุเตรียมทดลองให้
บริการในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ แม้เวียดนามจะให้ความส�ำคัญ
กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต และสั ญ ญาณมื อ ถื อ
มากที่ สุ ด ในอาเซี ย น แต่ ผ ลส� ำ รวจจากบริ ษั ท อี ริ ค สั น ระบุ ว ่ า ความเร็ ว
ของการดาวน์โหลดข้อมูลในเวียดนามยังช้าอยู่มาก ระดับความเร็วเฉลี่ย
อยู่ที่ 160 กิโลบิตต่อวินาที

ที่มา: ส�ำนักข่าวอินโฟเควสท์ 18 ส.ค. 58
pashadelic.com
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“ปากเซ” เมืองเอกของแคว้นจ�ำปาสัก ได้ชื่อ

ว่าเป็นดินแดนมนต์เสนห์แห่งลาวใต้ อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยว
ส�ำคัญๆ 62 แห่งประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวด้าน
ธรรมชาติ มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก
แห่งหนึ่งในเอเชีย และแน่นอนว่ารายได้หลักส่วน
หนึ่งมาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
thethaireport.com

ด่านสากลช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

นอกจากนี้การที่แขวงจ�ำปาสัก ถูกก�ำหนดไว้อยู่ใน
แผนพัฒนา ‘สามเหลี่ยมมรกต’ (Emerald Triangle)
ระหว่าง สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา โดยได้รับ
การช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และธนาคาร
พัฒนาเอเชีย ยิ่งท�ำให้เขตรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิต และการท่องเที่ยว
ที่ส�ำคัญในอนาคต ประกอบกับการที่รัฐบาล สปป.
ลาว สร้างสนามบินที่เมืองปากเซ ท�ำให้การเดินทาง
ทางอากาศเชื่อมต่อไปยังนครโฮจิมินห์ ของเวียดนาม
และเมืองเสียมราฐ ของกัมพูชา สะดวก

การเดินทางทางบกไปยังเมืองปากเซจากประเทศไทย
นับว่าสะดวกกว่าที่จะเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์
โดยผ่านด่านสากลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ข้าม
สะพานมิตรภาพญี่ปุ่น-ลาว ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2545
นอกจากท�ำให้การเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันสะดวก
ขึ้นแล้ว ก็ท�ำให้การค้าการขายระหว่าง 2 ฝั่งแม่น�้ำโขง
พัฒนาขึ้นตามล�ำดับด้วย และในอนาคตการที่รัฐบาลไทย
มีแผนที่จะสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่จากสถานี
อุบลราชธานี-ด่านช่องเม็ก จะยิ่งเพิ่มประโยชน์ทาง
ด้านการค้าการลงทุน การเดินทางและการขนส่ง
ปี ที่ แ ล้ ว การค้ า บริ เ วณด่ า นสากลช่ อ งเม็ ก ยั ง คง
คึกคัก มูลค่าการค้าระหว่างไทย และ สปป.ลาว ที่
จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ที่ประมาณ 14,000 ล้านบาท
แม้ว่าจะลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2 เนื่องจาก
เศรษฐกิจ โลกชะลอตัว แต่ ก ารค้ า ขายก็ยังนับ ว่ า มี
ศักยภาพ โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจาก
ชาวลาว นิยมสินค้าไทยมาก ข้ามฝั่งมาจับจ่ายซื้อของ
จากฝั่งไทยเป็นประจ�ำ

“คนที่นี่นิยมสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยมาก
เนื่องจากมั่นใจในคุณภาพสินค้าไทย
มากกว่าสินค้าจากประเทศอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยและ
เครื่องส�ำอางค์ เติบโตดี
คนที่นี่เขาชอบดูละคร ดูหนังของไทยกันมาก
ก็เลยเป็นโอกาสของธุรกิจเหล่านี้”
คุณสมโชค วรคุณพิสิฐ
ผู้จัดการ สาขาปากเซ สปป.ลาว

แต่ละวันมีรถน�ำเข้าสินค้าส่งออกผ่านด่านช่องเม็ก
ตลอดทั้ ง วั น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง วั ส ดุ
ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ตบแต่งภายในโรงแรมและรีสอร์ท
รถยนต์มือสอง และเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ส่วนสินค้าน�ำเข้าจาก สปป.ลาว ได้แก่ ผลิตผลด้าน
การเกษตร เช่น มันส�ำปะหลังเส้น มันเทศ กาแฟ
ไม้แปรรูป และเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป

คุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ
(คนที่ 4 จากซ้าย) และคุณสมโชค วรคุณพิสิฐ ผู้จัดการสาขาปากเซ (กลาง)
เปิดด�ำเนินการสาขาปากเซ แขวงจ�ำปาสัก สปป.ลาว เมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2559
เป็นสาขาในต่างประเทศล�ำดับที่ 32

แม้ว่าประชากรในแขวงจ�ำปาสักจะมีไม่ถึงล้านคน
เกื อ บๆ 7 แสนคน เป็ น ตลาดที่ อ าจจะไม่ ใ หญ่ นั ก
เมื่อเทียบกับหลายๆ เมืองของประเทศในอาเซียน
แต่ก็ยังมีโอกาสทางด้านเศรษฐกิจไม่น้อย เห็นได้จาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจของ สปป.ลาว เฉลี่ยไม่ต�่ำ
กว่าร้อยละ 8 ต่อปี ประกอบกับมีโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของรัฐบาลหลายโครงการ และ
เม็ดเงินลงทุนต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าไปเพิ่มขึ้นแบบ
ก้าวกระโดด โดยในปี 2557 มูลค่าเงินลงทุนสูงถึง
913 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 27,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี ก ่ อ นหน้ า เกื อ บเท่ า ตั ว (ข้ อ มู ล จากธนาคาร
กลาง สปป.ลาว)

‘ปากเซ’

โอกาสธุรกิจแห่งลาวใต้

ธนาคารกรุงเทพฯ จึงเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะขยาย
เครือข่ายสาขาใน สปป.ลาว เพิ่มจากสาขาเวียงจันทน์
ซึ่งเปิดด�ำเนินการมา 22 ปี และได้เลือกเมืองปากเซ
ซึ่งมีลูกค้าส�ำคัญๆ เข้ามาด�ำเนินธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาส
ของธนาคารในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ทางตอนใต้
ของ สปป.ลาว โดยให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุม
ทั้งบริการโอนเงินระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและน�ำเข้า
และบริการสินเชื่อธุรกิจ

โดยแคว้ น จ� ำ ปาสั ก นั้ น โดดเด่ น ในเรื่ อ งของการ
คุณสมโชค วรคุณพิสิฐ ผู้จัดการสาขาปากเซ บอกว่า ท�ำกสิกรรม โดยเฉพาะพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจบน
โอกาสการท� ำ ธุ ร กิ จ ในเมื อ งปากเซนั้ น ควรที่ ที่ราบสูงโบโลเวน มีท้ังกาแฟ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่
จะสอดคล้ อ งไปกั บ สภาพเศรษฐกิ จ ของพื้ น ที่ ส�ำคัญของ สปป.ลาว รวมไปถึงยางพารา สัปปะรด

svietnamtravel.com

ภาพ: tourismlaos.org

พีช ข้าว และใบยาสูบ นอกจากนี้ก�ำลังซื้อเพิ่มขึ้น
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นับเป็นโอกาส
ทางธุรกิจในหลายๆ ประเภท
แต่ ก ารที่ จ ะลงทุ น หรื อ ท� ำ การค้ า ใน สปป.ลาว
ก็ ต ้ อ งอาศั ย การศึ ก ษาข้ อ มู ล อย่ า งรอบคอบ
ไม่ แ ตกต่ า งไปจากประเทศอื่ น ๆ ในกลุ ่ ม ประเทศ
CLMV (กั ม พู ช า สปป.ลาว เมี ย นมา เวี ย ดนาม)
เนื่ อ งจากว่ า กฎระเบี ย บค่ อ นข้ า งจ� ำ กั ด ส� ำ หรั บ
นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ซึ่ ง ยั ง คงต้ อ งระมั ด ระวั ง เช่ น
การขอใบอนุญาตด�ำเนินธุรกิจ การขอสัมปทานที่ดิน
ต้องติดต่อกับหลายหน่วยงาน ผ่านหลายขั้นตอน
ซึ่ ง การอนุ มั ติ ก็ มี ทั้ ง จากแขวงไปสู ่ ส ่ ว นกลางและ
จากส่วนกลางไปสู่แขวง นักลงทุนและนักธุรกิจจ�ำเป็น
ที่ จ ะต้ อ งรู ้ ช ่ อ งทางในการท� ำ ธุ ร กิ จ และการลงทุ น
เพื่อลดความเสี่ยง
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สาขาต่างประเทศ เพือ่ การด�ำเนินธุรกิจหรือเพือ่ การลงทุน
ยกตัวอย่างว่าหากลูกค้า หรือ ผู้ประกอบการสนใจ
ลงทุ น ใน AEC เจ้ า หน้ า ที่ ก็ จ ะให้ ข ้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น
ถ้ า ลู ก ค้ า อยากจะเปิ ด บั ญ ชี กั บ สาขา ทางศู น ย์ ก็
จะแนะน� ำ รายละเอี ย ดและเอกสารที่ ต ้ อ งเตรี ย ม
หากต้องการจะท�ำธุรกิจน�ำเข้า-ส่งออก เราก็สามารถส่งต่อ
ให้ทีม TRADE ADVISORY ที่จะให้บริการเรื่อง
ของการเปิด L/C การโอนเงิน เป็นต้นครับ ส�ำหรับ
ขอสินเชื่อด�ำเนินธุรกิจ เราก็จะด�ำเนินการประสานกับ
ผู้จัดการสาขา และทีม MARKETING แต่ละประเทศ
ให้ ช ่ ว ยแนะน� ำ ขั้ น ตอนการขออนุ ญ าตลงทุ น เปิ ด
บริษัท หรือกรณีที่ลูกค้าอยากจะไปดูงานในประเทศ
นั้ น ๆ ทางศู น ย์ ก็ ส ามารถประสานกั บ สาขา เพื่ อ ให้
ค�ำแนะน�ำ หรือนัดหมายกับเครือข่ายในท้องถิ่นได้ ทั้งนี้
ก็แล้วแต่กรณีๆ ไปครับ

Exploring Opportunities
We are ready to serve you
- Information
- Laws and Regulations
- Business Matching
- Financial Support
ธนาคารกรุงเทพฯ พร้อมแล้ว ส�ำหรับการให้บริการข้อมูลและค�ำแนะน�ำ

ลู ก ค้ า ที่ ต ้ อ งการขยายฐานการค้ า และการลงทุ น ไปยั ง ประเทศอาเซี ย น
ซึ่งขณะนี้ธนาคารกรุงเทพฯ มีสาขาในอาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นประเทศ
บรูไน นับว่ามีเครือข่ายการเงินในภูมิภาคที่ครอบคลุมเพื่อให้บริการลูกค้า
ธนาคารฯ จึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูล AEC CONNECT ขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลการค้า
การลงทุนและการให้บริการในแต่ละสาขาของประเทศอาเซียน คุณไชยฤทธิ์
อนุชติ วรวงศ์ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ แนะน�ำบทบาทหน้าที่
ของศูนย์ข้อมูลแห่งนี้
Q: วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ AEC CONNECT
A: เบื้ อ งต้ น ต้ อ งบอกก่ อ นว่ า เนื่ อ งจากเรามี ส าขาค่ อ นข้ า งที่ จ ะครอบคลุ ม
อาเซียน และส่วนใหญ่เราก็เข้าไปด�ำเนินธุรกิจเป็นเวลานานหลายสิบปี อย่าง
สาขาย่างกุ้ง แม้ว่าจะเราจะเพิ่งเปิดให้บริการในรูปแบบสาขา แต่ก่อนหน้านั้นเรา
มีส�ำนักงานตัวแทนอยู่ถึง 20 ปี หรืออย่างเวียดนาม เราก็เข้าไปดูแลลูกค้าตั้งแต่
หลั ง สงครามเวี ย ดนาม ดั ง นั้ น ธนาคารฯ มี ค วามเชี่ ย วชาญในพื้ น ที่
ค่ อ นข้ า งสู ง และยั ง มี เ ครื อ ข่ า ยท้ อ งถิ่ น ที่ ส ามารถจะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ

Q: นับว่า ศูนย์ AEC CONNECT เป็นศูนย์ที่อ�ำนวย
ความสะดวกให้กับลูกค้าที่ค่อนข้างจะครบวงจร
A: ใช่ครับ แต่ที่พิเศษไปกว่าการเป็นศูนย์แนะน�ำ
ข้ อ มู ล แล้ ว ยั ง สามารถที่ จ ะจั ด ให้ ลู ก ค้ า ที่ ส นใจ

ศูนย์ AEC CONNECT
เป็นมากกว่าแค่บริการข้อมูล
แต่จัดให้ลูกค้าที่สนใจลงทุนในอาเซียน
พบปะพูดคุยกับผู้จัดการสาขาที่ศูนย์
หรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตรงไปยังสาขาได้เลย
ลูกค้าที่ต้องการไปด�ำเนินธุรกิจได้ ธนาคารฯ จึงเห็นว่าเราควรที่
จะมีหน่วยงานทีจ่ ะรวบรวมข้อมูลและให้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นกับลูกค้า
ที่สนใจจะลงทุนในอาเซียน โดยเฉพาะเมื่อประชาคมอาเซียน
รวมตัวอย่างเป็นทางการ ตลาดในประเทศอาเซียนจึงมีความน่าสนใจ
มากขึ้นทั้งในแง่ของการลงทุนและการขยายธุรกิจ เพราะ
ค่าแรงที่ยังถูกและทรัพยากรที่มีอยู่มาก จึงได้จัดตั้งศูนย์
AEC CONNECT ขึ้นมาครับ
Q: ดังนัน้ หน้าทีข่ องศูนย์กค็ อื ให้บริการด้านข้อมูลการค้าการ
ลงทุน และบริการของธนาคารในต่างประเทศ
A: ครับ ศูนย์กจ็ ะมีขอ้ มูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับภาพรวมด้านเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศ และค�ำแนะน�ำในด้านการลงทุน การค้าขาย และ
การจะเปิดกิจการ เพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีกฎระเบียบการค้า
การลงทุนทีแ่ ตกต่างกันออกไป เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน นอกจากนีก้ จ็ ะให้คำ� แนะน�ำกับลูกค้าทีส่ นใจจะขอสินเชือ่ กับ

ลงทุ น ในประเทศอาเซี ย น พบปะพู ด คุ ย กั บ ผู ้ จั ด การสาขาได้ เ หมื อ นกั น อาจจะเป็ น ใน
ลักษณะของกลุ่มย่อย แล้วเชิญผู้จัดการสาขามาให้ค�ำแนะน�ำลูกค้า ซึ่งผู้จัดการสาขาของเรา
จะมีข้อมูลอัพเดทตลอดเวลา และมีคอนเน็คชั่นทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลที่จะให้แนะน�ำได้ หรือจะ
โทรศัพท์คุยกับสาขาได้ด้วยเหมือนกัน เพราะเรามีห้องประชุม ที่ได้ติดตั้งระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
ไว้รองรับ
ศูนย์ AEC CONNECT จะช่วยประสานทั้งในด้านของเนื้อหา หัวข้อพูดคุยปรึกษา หรือใน
บางครั้งทางศูนย์อาจจะมีจัดเสวนาเล็กๆ ให้ความรู้ อาจจะจัดคอร์สจัดอบรมการค้าการลงทุน
ในอาเซียน ซึ่งลูกค้าหรือผู้ประกอบการที่อยากจะไปลงทุนในอาเซียน อาจจะขอให้เราจัดให้
ก็ได้ครับ ธนาคารกรุงเทพฯ เราต้องการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร เพือ่ ให้ลกู ค้าประสบความส�ำเร็จ
ในธุรกิจ
AEC CONNECT ชั้น 2 ธนาคารกรุงเทพ ส�ำนักงานใหญ่ สีลม
เบอร์โทร: (66) 2626 4087 และ 2230 1507
อีเมล์: aecconnect@bbl.co.th
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ตลาดและฐานการผลิตร่วมของอาเซียน

Policy Watch

ประเภทสินค้ากับอัตราภาษี 2558

รู ท
้ น
ั กฎระเบียบ

ความส�ำคัญของการรวมกลุ่ม AEC คือการเปิดเสรีการค้าใน 3 ด้าน
หลัก ได้แก่ สินค้า บริการ และการลงทุน รวมถึงต้องลดมาตรการกีดกัน
ทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) ให้หมดไปอีกด้วยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ของการลดอุปสรรคการค้าการลงทุนระหว่าง 10 ประเทศสมาชิก
อาเซียน

จ�ำนวนประเภทของสินค้าลดภาษี 0%

กฎแหล่งก�ำเนิดสินค้า (Rule of Origin)

14,000
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8,000
6,000
4,000
2,000
0

ไทย
บรูไน
กัมพูชา

ในส่วนของการเปิดเสรีสินค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ประเทศ
สมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
บรูไน ยกเว้นอัตราภาษีสินค้าแล้ว และภายในปี 2559 นี้ อีก 4 ประเทศ
ไดแก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ยกเว้นภาษีสินค้าเช่นกัน
แต่ยังจะคงมีภาษีสินค้าบางประเภท เช่นสินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง
ที่ยังคงจัดเก็บภาษีแต่อัตราไม่มาก

สปป.ลาว
มาเลเซีย
เมียนมา

ประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียน ครั้งที่ 26 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

khmertimeskh.com

ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา
ภาษี 0%
8,287
8,220
10,536

อินโดนีเซีย

หน่วย : รายการ

สินค้าอ่อนไหว (0-5%) สินค้าอ่อนไหวสูง (0-5%)
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ปัจจุบนั สินค้าทีย่ งั คงจัดเก็บภาษีประมาณ 1 พันรายการ แต่สนิ ค้าทีจ่ ะไม่เก็บภาษีมมี ากกว่า
8 หมืน่ รายการ ซึง่ นับเป็นโอกาสของผูป้ ระกอบการในอาเซียน โดยอัตราการลดภาษี
ระหว่างกันในอาเซียนลดลงถึงเกือบร้อยละ 91 ของรายการสินค้าทั้งหมด และจะ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98.67 ในปี 2561 เมื่ออาเซียนใหม่ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมา และกัมพูชา ลดภาษีสินค้าที่เหลืออยู่อีกบางส่วนให้ครบตามข้อผูกพัน
ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน นับได้ว่าเป็นความส�ำเร็จที่ส�ำคัญของ
การด�ำเนินการเพื่อเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมของอาเซียน
แต่ผสู้ ง่ ออกในประเทศอาเซียนจะได้รบั ประโยชน์จากการลดภาษีสนิ ค้าเพือ่ ส่งออก
ก็ต่อเมื่อมีใบรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Certificate of Origin-C/O) ซึ่งจะช่วยให้
ผูป้ ระกอบการลดต้นทุนสินค้าลง แต่นา่ กังวลทีผ่ ปู้ ระกอบการ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอาเซียนกว่าร้อยละ 90 มีความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าวน้อยมาก โดยขาดความ
รู้ความเข้าใจทั้งเรื่องแหล่งก�ำเนิด
สินค้า การลดภาษี และขั้นตอน
พิธีการศุลกากร เพราะมองว่าเป็น
เรือ่ งยุง่ ยาก ซึง่ อาจท�ำให้พลาดโอกาส
ที่ส�ำคัญทางการค้า ซึ่งประเด็นนี้
จะส่งผลท�ำให้ ผู้ประกอบการเสีย
philstar.com
โอกาสทางการค้าได้
ส�ำนักงานเลขาธิการอาเซียนระบุ
ว่า AEC จะท�ำให้การค้าและการ
ยกระดับธุรกิจเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า
จึงมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่ง
สร้างการรับรูใ้ ห้กบั ผูส้ ง่ ออก 3 เรือ่ ง
คือ 1.กฎว่าด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้า
(Rules of Origin) 2.การลดอัตรา
ภาษี (Tariff Reductions) และ

สินค้าไม่ลดภาษี
0

3.พิธกี ารศุลกากร (Customs Procedures) นอกจากนีใ้ นส่วนของการเคลือ่ นย้าย
ตลาดแรงงาน และมาตรฐานสินค้าทัง้ เรือ่ งความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน
ก็ยังเป็นอีก 2 เรื่องที่ผลส�ำรวจพบว่าผู้ประกอบการยังไม่รับรู้รองลงมา
กฎแหล่งก�ำเนิดสินค้า ซึ่งอยู่ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN
Trade in Goods Agreement: ATIGA) ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าประโยชน์ที่
ได้รับนั้นจะตกอยู่กับสินค้าที่เป็นผลผลิตที่แท้จริงของประเทศที่ได้รับสิทธิ และ
ป้องกันการแอบอ้างถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Circumvention)

กฎแหล่งก�ำเนิดสินค้า (Rules of Origin)

กฎทั่วไป
สินค้าผลิตในประเทศ
1.ขบวนการผลิต ต้องใช้วัตถุดิบใน
ประเทศทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นสินค้า
เกษตร
2.ใช้วัตถุดิบ/แรงงาน จากประเทศไทย
และอาเซียน รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของมูลค่า FOB
3.กระบวนการผลิตต้องผ่านการแปร
สภาพอย่างเพียงพอในประเทศ หรือ
เข้าหลักเกณฑ์เปลี่ยนพิกัดในระดับ
4 หลัก

alotrip.com

vietnamnet.vn

กฎเฉพาะ
รายสินค้า
กฎที่ ใช้เฉพาะกับสินค้า
บางรายการ ซึ่งมีทั้งหมด
4,953 รายการ (PSR 2009)
ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสินค้า
แต่ละพิกัดฯ

(ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์
กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์)
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การยื่นขอใบรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)

ข้อมูลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่าขณะนี้โครงการน�ำร่องระบบการ
รับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าด้วยตนเองได้รับการตอบรับที่ดีจากภาคเอกชนอาเซียน
เมือ่ ผูส้ ง่ ออกหรือผูป้ ระกอบการศึกษารายละเอียดสินค้าของตนทีไ่ ด้รบั สิทธิย์ กเว้น ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 380 บริษัทจาก 7 ประเทศซึ่งรวมถึง
ภาษีของกลุ่มประเทศอาเซียน แล้วจึงด�ำเนินการขอรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าได้ 2 รูป ไทยด้วย และล่าสุด กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม ประกาศเข้าร่วมโครงการซึ่ง
แบบคือ
จะช่วยให้ผู้ประกอบการของอาเซียนได้ทดลองใช้ระบบก่อนใช้จริงทั่วทั้งอาเซียน
ในปี 2559 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่งออกของไทยจะได้รับความสะดวกในการส่งออก
1. ขอหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าอาเซียน หรือ ฟอร์ม “D” จากกรมการค้าต่าง ไปยังอาเซียนโดยสามารถรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้าได้เองแทนการรับรองโดยหน่วยงาน
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์
รัฐ ซึง่ จะช่วยลดภาระด้านต้นทุน เวลา และเพิม่ โอกาสทางการแข่งขันของผูป้ ระกอบ
การไทยในตลาดอาเซียนได้มากยิ่งขึ้น
2. รับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าอาเซียนด้วยตนเอง (Self-Certification) โดยผู้ส่งออก
ต้องได้รับการรับรอง (Certified Exporter) ภายใต้เงื่อนไขว่า
นอกจากการขอใบรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าเพื่อลดภาษีน�ำเข้าในกลุ่มประเทศ
อาเซียนแล้ว ยังมีกรอบความร่วมมืออีก 15 ความร่วมมือ ที่ผู้ประกอบการส่งออก
• ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐในประเทศของตน
สามารถจะใช้สิทธิ์ลดภาษีน�ำเข้าได้อีก รวมถึงข้อตกลงกับประเทศในกลุ่ม RCEP
• มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของส�ำนักงานเลขาธิการอาเซียน
(10 ประเทศอาเซียน และ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ที่
ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึง่ ผูส้ ง่ ออกต้องศึกษารายละเอียดเพือ่ ประโยชน์ทางการ
ค้าของตน
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Biz Sharing
เจาะมุมมองธุรกิจ

บทสัมภาษณ์โดยสายงานลู กค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง

ต้องปรับตัว

โลกเปลี่ยนไป
เราต้องเปลี่ยนตาม

การที่จะประสบความส�ำเร็จเติบโตได้อย่างยั่งยืน ปัจจัยหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือการปรับตัว
ไปตามสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงการบุกเบิกแสวงหาตลาดใหม่ๆ
อยู่เสมอ และจากเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย คุณสุวิทย์ รัตนจินดา และคุณรัศมี อัศวสังสิทธิ
กลายเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แนบแน่นเกินกว่า 2 ทศวรรษแล้ว เริ่มต้นด้วยธุรกิจเล็กๆ
ให้บริการขนถ่ายสินค้าแก่ผสู้ ง่ ออกระดับ SME วันนี้ Profreight International Co., Ltd.
กลายเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรอันดับต้นๆของประเทศ

คลังข้อมูลทางการค้าของไทย (Thailand National Trade
Repository)
รัฐบาลอนุมัติจัดตั้ง “คลังข้อมูลทางการค้าของไทย” ตามพิมพ์เขียวของเออีซี หรือ
AEC Blueprint ในการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีป่ ระเทศสมาชิกจะต้อง
ด�ำเนินการให้ผู้ประกอบการของอาเซียนเข้าถึงข้อมูลการค้าและการลงทุนได้อย่าง
คล่องตัว มีกฎเกณฑ์ชัดเจน โปร่งใส เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
และนักธุรกิจ ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย ที่
เมือ่ ผูป้ ระกอบการส่งออกได้รบั สิทธิและรับหนังสือรับรองฟอร์ม “D” จึงแนบกับใบ รวบรวมทัง้ พิกดั และอัตราภาษีศลุ กากรน�ำเข้าของไทย และอัตราภาษีศลุ กากรน�ำเข้า
invoice ของลูกค้า ส�ำหรับลดภาษีน�ำเข้าสินค้าเป็นร้อยละ 0 และหลังการส่งออก ทีไ่ ด้รบั สิทธิพเิ ศษภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศคูค่ า้ รวมทัง้
ผู้ส่งออกควรรายงานข้อมูลการรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าให้กรมการค้าต่างประเทศ กฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและข้อมูลต่างๆ
ทราบเป็นรายเดือน และต้องจัดเก็บหลักฐานการผลิตและส่งออก และ Invoice
ที่ระบุข้อความรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าไว้เพื่อการติดตามตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี กรมเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศ เป็ น หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลเนื้ อ หาคลั ง ข้ อ มู ล
ทางการค้าของไทย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ณ จุดเดียวที่รวบรวมมาตรการทางการค้า
และกฎระเบียบของประเทศสมาชิกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต โดยเนื้อหาข้อมูลจะประกอบด้วย 3 ส่วนส�ำคัญ ได้แก่ 1.คลังข้อมูล
การค้า 2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 3.ข้อมูลกฎระเบียบทางการค้า ทั้งนี้การพัฒนา
คลังข้อมูลทางการค้า จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุม่ กันเป็นตลาดเดียว และยังส่งเสริมให้
ผูป้ ระกอบการไทยสามารถส่งออกไปยังตลาดอาเซียนซึง่ มีประชากรกว่า 600 ล้านคน

สุวิทย์ รัตนจินดา

คุณสุวทิ ย์: ผมกับคุณรัศมีกอ่ ตัง้ บริษทั ตัง้ แต่ 26 ปีทแี่ ล้ว ผมมีประสบการณ์เป็นพนักงานของ
บริษัทเดินเรือมาก่อน แล้วไปท�ำธุรกิจ Freight forwarder (ผู้ให้บริการ/ตัวแทนผู้นำ� เข้าส่งออก) อยู่ระยะหนึ่ง เรามองเห็นโอกาสในการค้าระหว่างประเทศของไทย จึงเริ่มต้นธุรกิจ
เล็กๆ ด้วยพนักงาน 7 คน ระยะแรกเราให้บริการรับขนส่งสินค้าแบบรวมตู้แก่ผู้ส่งออกที่เป็น
SME ซึง่ ช่วยให้ตน้ ทุนการส่งออกของผูส้ ง่ ออกไม่สงู มากนัก ฐานลูกค้าในช่วงแรกอยูใ่ น
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น เพราะเป็นตลาดหลักของการส่งออกของไทยในขณะนั้น
ต่อมาเรามองว่าการค้าในกลุม่ อาเซียนมีแนวโน้มทีด่ จี ากผลของ AFTA ตอนนัน้ ยัง
ไม่พดู เรือ่ ง AEC กันนะ AFTA คือการลดอัตราภาษีในกลุม่ อาเซียนเหลือศูนย์
เราจึงเริ่มให้ความส�ำคัญตลาดอาเซียน เวลานั้นอาเซียนคุยกันเรื่องการขนส่ง
ทางรถไฟ โปรโมทเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - คุนหมิง เราก็มองว่าน่าจะเชือ่ มโยง
การขนส่งทางรถไฟเข้ามาได้ จึงมีจุดเริ่มต้นที่มาเลเซีย เพราะการค้าไทย มาเลเซีย เป็นการค้าทีม่ ากทีส่ ดุ ในบรรดาประเทศทีม่ พี รมแดนติดกับไทย
เมือ่ วิเคราะห์ตลาด ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้า พบว่ารถไฟเร็วกว่ามาก
ด้วยต้นทุนไม่ตา่ งกับเรือ จึงคิดว่าน่าจะเป็นจุดขายและเป็นทางเลือกใหม่
ให้กบั ผูป้ ระกอบการส่งออก-น�ำเข้า ทัง้ ในไทยและมาเลเซีย ช่วง 3-4 ปีแรก
ประสบความส�ำเร็จดีมาก แต่อย่างทีเ่ ราทราบ รถไฟไทยไม่ได้ถกู พัฒนาให้
เติบโตไปกับสิง่ ทีเ่ ป็น Demand เราก็ตอ้ งปรับแบบแผนการด�ำเนินธุรกิจ
เพือ่ รักษาลูกค้าไว้โดยไปขนส่งทางเรือและรถยนต์ดว้ ย ให้บริการแก่ผสู้ ง่ ออก
ประมาณ 5 ปี ก็เพิ่มบริการให้แก่ผู้น�ำเข้าด้วย
รัศมี อัศวสังสิทธิ
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ส�ำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ เมียนมายังไม่ใช่เวลาทีเ่ หมาะสม

คุณสุวิทย์: เราเข้าไปร่วมทุนกับนักธุรกิจท้องถิ่นที่ลาวตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว
รู้จักกันเพราะเราเป็นตัวแทนสายการบิน ขายคาร์โกให้กับเขา กัมพูชา
เราก็มี เพียงแต่ยังไม่ได้ไปตั้งส�ำนักงาน เรารับสินค้าจากกัมพูชาด้วยการ
ขนส่งทางอากาศ พวกการ์เม้นท์ ก็ได้ธุรกิจมาพอสมควร

คุณสุวิทย์: โอกาสดี แต่ต้องใช้เวลา คือตอนนี้เราอาจจะมองว่าเขาเปิด
แต่ว่าจังหวะเวลายังไม่ใช่ ยังไม่นิ่ง กฎหมายเขาเปลี่ยนบ่อย ยังมี
ข้อแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท มีความเสี่ยงที่นักลงทุนยังไม่เข้าใจ

คุณรัศมี: สาเหตุทเี่ ราเข้าลาวไม่ใช่เพราะการ์เม้นท์ แต่เป็นเพราะลาวเปิด
สัมปทานสร้างเขือ่ นร้อยกว่าแห่ง ฉะนัน้ ก็มกี ารก่อสร้าง เราก็รบั ขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างจากเกาหลี จากจีนเข้าไป ที่ตัดสินใจเข้าไปลาว มองว่าขนาดพอ
จะบริหารจัดการได้ ไม่ได้ใหญ่เกินไป ดูแลตลาดได้ง่าย ภาษาเดียวกัน
แต่คนที่นั่นเขาไม่ได้นิยมเราแบบที่เราคิด เราชอบคิดว่าเขานิยมเรา
ง่ายๆ นะ เราไปจดทะเบียนสัมปทานใน สปป.ลาว สมมุติว่าใน
AEC เข้าไปพร้อมกันหมดเลย ไทย มาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา
เวียดนาม ไทยอยูท่ า้ ยแถว ไปรอข้างหลังเลย เวียดนามอันดับ
1 กัมพูชายังดีกว่า แล้วก็มาเลเซีย เรานีท่ า้ ยเลย ท้ายจริงๆ
เพราะเรามีดลี หลายดีลทีค่ า้ งอยูใ่ นลาว เราอยูท่ า้ ยจริงๆ
นี่ยังไม่พูดถึงจีนนะ แต่เขาจะชอบสินค้าเรา ชอบ
บันเทิงเรา คล้ายๆ กัมพูชา นิยมสินค้าเราอันดับ
หนึ่ง สินค้าเรานี่ จีนมาถูกแค่ไหน ถ้ามีก�ำลังก็
ซื้อของไทยถือว่าคุณภาพดีกว่า
คุณสุวิทย์: ทางกัมพูชาปริมาณการค้าระหว่าง
ประเทศมากกว่าลาว เขามีแรงงานมาก ประชากร
ของเขาตั้งเกือบ 30 ล้านคน ลาวมี 5-6 ล้านคน ท�ำ
โรงงานใหญ่มากไม่ได้ มีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ งแรงงาน เพราะฉะนัน้
โตไม่ได้ในอุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศ จึงไปเน้น
เรื่องแบตเตอรี่ ท่องเที่ยว ธรรมชาติ แต่กัมพูชานี่แรงงาน
เข้มข้น ในอุตสาหกรรมทัง้ หลายทีเ่ คยเติบโตในบ้านเรา แล้วค่าแรง
ของเราสูง ก็ย้ายฐานไปกัมพูชา เป็นตลาดที่น่าสนใจ
คุณรัศมี: แรงงานกัมพูชาอายุเฉลี่ย ไม่ถึง 40 ปี ลาวนี่ยังเฉลี่ยมีผู้สูงอายุ
คุณรัศมี: สมัยก่อนจะเป็นการขนส่งยาวๆ ไป อเมริกา ยุโรป แต่ตอนหลัง บ้าง ถ้าอยูล่ าวแล้วไปกัมพูชานีจ่ ะตกใจ เพราะมันวุน่ วายไปหมด ลาวเงียบ
อุตสาหกรรมการผลิตทีจ่ นี เริม่ เติบโต ก็มองว่าเอเชียนีม่ ศี กั ยภาพมหาศาล เวียงจันทร์นี่ ผมว่าเปรียบกับขอนแก่นได้มั้ง
ของจากเมืองจีนแต่ละชิ้นกว่าจะไปยุโรป วิ่งรอบเอเชีย 5 ประเทศมั้ง
อย่ า งรถหนึ่ ง คั น นี่ ส ่ ว นประกอบมาจากทั่ ว เอเชี ย กว่ า จะครบเป็ น คุณสุวทิ ย์: เวียงจันทร์มสี กั ล้านคน พนมเปญ 5 ล้านคน จะวุน่ วายกว่าเยอะ
Finish Product เส้นยาวๆ อย่างยุโรป อเมริกา ก�ำไรดีก็จริง แต่ความถี่ คนกัมพูชาเครียด ขยัน เหมือนเวียดนามนิดๆ ที่ตอนเย็นไปเรียนภาษา
ของการขนส่งสินค้าของเอเชียนี่มหาศาล เดิมตลาดยุโรปจะเต็มไปด้วย อังกฤษ ใฝ่รู้ พัฒนาตัวเองมาก แตกต่างจากบ้านเรา กัมพูชาโรงเรียนกวด
ผูน้ ำ� เข้ารายย่อย ผูน้ ำ� เข้าจะหลากหลาย ระยะหลังรูปแบบการค้าระหว่าง วิชาเต็มเมือง เค้าพยายามพัฒนาตัวเองตลอด เนื่องจากเศรษฐกิจเติบโต
ประเทศเปลีย่ นไป ผูซ้ อื้ รายย่อยหายไปหมดกลายเป็นรายใหญ่แทน เราก็ เร็ว อัตราการเปลี่ยนงานจะสูงมาก แต่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
มาให้ความส�ำคัญกับจีน เพราะตลาดใหญ่ พอเปิดประเทศ อุตสาหกรรม ยังไม่ดี อันนี้คือข้อด้อย แต่ก็เป็นโอกาสของเรา เรามี Know How ที่
ทั้งหลายก็ย้ายไปตั้งโรงงานที่นั่น คือขอให้มีการค้าขายระหว่างประเทศ เราจะไปเสริมให้เขาได้ แต่เขายังเกรงใจเวียดนามมากกว่าเรา อะไรก็เกิด
เถอะ เป็นโอกาสของเราไม่ว่าจะเป็นส่งออก-น�ำเข้า แต่มาเลเซียยังเป็น ขึ้นได้ ยังมีความเสี่ยง เขาต้องการนักลงทุน เพราะฉะนั้นเขาจะเปิด ไม่
ตลาดหลักของเรานะ ลูกค้ารายย่อยของพวกเราเมื่อ 20 ปีก่อน ไม่เหลือ เหมือนเรา ส�ำหรับไทยนัน้ การเปิดมากมันอาจกลายเป็นข้อลบกับคนไทย
สักรายแล้ว ฐานลูกค้าเราเปลี่ยนหมดเลย เพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัว เหมือนโลจิสติกส์เรา ท�ำไมต่างชาติขอเปิด 100% ความเห็นส่วนตัวผม
โลกเปลี่ยนไป เราก็ต้องเปลี่ยนตาม เมื่อประสบความส�ำเร็จในการ คุณจะเปิดท�ำไม 100% เพราะทุกวันนี้ต่างชาติอยู่กับเราหมดแล้ว
ปรับฐานลูกค้ามาเป็นตลาดจีนแล้ว บริษัทเริ่มขยายตลาดไปยังประเทศ ทั้งโลก รายใหญ่ๆ เราเปิดเท่านี้เขาท�ำอยู่แล้ว ทุกวันนี้อยู่กันเต็มประเทศ
ในกลุ่ม AEC โดยตั้งส�ำนักงานใน สปป.ลาวและมีการค้าในกัมพูชา
เราอยู่แล้ว

คุณรัศมี: การไปอยู่เมืองนอก Know How ในการท�ำธุรกิจคงไม่ใช่
เรื่องใหญ่ เพราะเราผ่านมาแล้ว กฎเกณฑ์ สภาพแวดล้อม แต่เรื่องคน
เป็นเรื่องใหญ่กว่า
คุณสุวทิ ย์: คุณต้องมองว่าคุณมีอะไรก่อน ก่อนทีจ่ ะไปมองว่าเขามีอะไร
คุณมีความพร้อมอะไรทีจ่ ะไปท�ำ ทีจ่ ะไปลงทุน หรือคุณมีธรุ กิจหลักอะไร
ที่จะไปท�ำมากกว่า ไม่ใช่อยู่ๆ หิ้วกระเป๋าไปลงทุน เพราะอย่างเมียนมา
เปิดใหม่ เราเป็นโลจิสติกส์เข้าไปเปิดน่ะเจ๊ง ประเภทไม่มอี ะไรเลย ไปเปิด
ไม่รอดหรอก เค้าก็มีเจ้าถิ่น ทุกประเทศมีเจ้าถิ่น ถ้าเรามีความพร้อม
มีฐานลูกค้า มี Know How มีคน ส�ำคัญคือคน ใครก็ได้ที่เราไว้ใจได้
มีความสามารถที่จะดูแลผลประโยชน์ได้ อันนี้ส�ำคัญ เวลาจะไปลงทุนนี่
คนของเราน้อยคนที่อยากไปอยู่ต่างประเทศ นี่คือจุดอ่อนของไทยที่ผม
พูดมานานแล้ว ไม่เหมือนไต้หวัน ญี่ปุ่น

รู้เขารู้เรา... เล่นในเกมของเรา
คุณสุวิทย์: ผมว่า SME ไทยต้องหาจุดแข็งของตัวเองให้
พบก่อนที่จะขยายฐานธุรกิจ เราต้องรู้ว่าเราถนัดอะไร ไม่ใช่
ว่าเราจะท�ำได้ทุกเรื่อง ไม่มีหรอก โดยเฉพาะ SME อย่างเรื่อง
การเงิน คุณไปแข่งกับใครก็ยาก จะเอาเรื่องปริมาณการผลิตไป
ต่อรองกับใครก็ยาก เพราะฉะนั้นต้องอยู่ด้วยความเหมาะสมของ
ตัวเอง ธุรกิจเราถ้าเทียบในระดับโลกเราก็เล็กมาก เราก็ต้องดูขนาดของ
เรา หาตลาดที่เหมาะสมกับเรา ท�ำอย่างไรให้ไปตลาดนั้นให้ได้ ต้องรู้
Product ของเรา มันถึงแข่งได้
คุณรัศมี: ยังไม่หมูนะ ผมว่ายังมีความสับสนอยู่ แล้วสาธารณูปโภคยัง
ไม่ดีพอ ถนนหนทาง ท่าเรือก็จ�ำกัด
คุณสุวทิ ย์: แต่ทอ่ งเทีย่ วดี ไม่มปี ญ
ั หา ต้องให้นคิ มอุตสาหกรรมเริม่ เป็นรูป
เป็นร่าง มีโรงงานไปลงทุน แล้วถึงจะเป็นโลจิสติกส์ ถ้าโรงงานอุตสาหกรรม
เกิด เราก็เริ่มไปได้แล้ว ถ้าโรงงานไม่เกิด เราไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร

เวียดนามมาแรง
คุณสุวิทย์: เขาอยากออกนอกประเทศนะ ถามว่าเรามีใครไปเรียนภาษา
เวียดนามไหม ไม่มีใครเรียนนะ ไปเรียนภาษาอื่น มีแต่อังกฤษกับจีน
แต่เขาเรียนภาษาไทย เขาอยากมาบ้านเรา อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น เรามองว่า
ไปเรียนท�ำไม แต่จริงๆ ไม่ใช่นะ มันคือโอกาส คุณไปอยู่อเมริกา ยุโรป
ญี่ปุ่น โอกาสยากนะ เพราะว่าคู่แข่งเยอะใช้เงินมหาศาลมาตรฐานเขาสูง
ในเมียนมา ลาว เวียดนาม มีโอกาสมากกว่า เพราะมาตรฐานเราน่าจะสูง
กว่า เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนทัศนคติ

คอนเน็คชั่นยังเป็นเรื่องส�ำคัญ
คุณสุวิทย์: จ�ำเป็นนะต้อง Know Who ต้องมีหุ้นส่วนที่ดี ต้องมีความ
น่าเชื่อถือ เรามีเน็ตเวิร์คหมดทุกประเทศ มีสายสัมพันธ์ที่ดีเพราะมีคู่ค้า
อยู่พอสมควร เมื่อถึงเวลาก็ดูความพร้อมของแต่ละจุดเท่านั้นเอง

คุณรัศมี: ถ้าเราอยูเ่ มืองไทยเราจะท�ำอย่าง 20 ปีกอ่ นไม่ได้ ตอนนีเ้ ราเริม่
ไปท�ำคลังสินค้า ท�ำโลจิสติกส์ครบวงจร เราไปเปิดที่นิคมอมตะ รับฝาก
และบริหาร กระจายสินค้า เราจะท�ำเฉพาะขนส่งสินค้าไม่ได้แล้ว ตอนนี้
การขนส่งสินค้าแบบรวมตู้กลายเป็นสิ่งที่ต้องท�ำแต่ไม่รู้ได้สตางค์หรือ
เปล่า ต้องท�ำหลายๆ อย่างมาเสริมกันเป็นแพ็คเกจให้ลูกค้า
บทสรุปความส�ำเร็จของบริษัท Profreight International
ไม่เพียงเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ชีย่ วชาญ แต่ยงั เกิดจากการเข้าใจ
พื้นที่ที่จะเข้าไปท�ำธุรกิจ
การบริหารธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยให้ก้าวไกลใน
ระดับสากล หรือธุรกิจอืน่ ๆ ก็ตาม แนวคิดรูเ้ ขารูเ้ รา
และปรับธุรกิจไปตามกระแสโลกเป็นแนวคิด
ที่ปฏิเสธไม่ได้
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ปูนซีเมนต์นครหลวง
เล็งเพิ่มฐานผลิตในกัมพูชา

ชีพจรการลงทุน

บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเข้าถือหุ้น
ร้อยละ 40 ในบริษัท ชิปมง อินทรี
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมทุน
กับบริษัท ชิปมง ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด โดยประกอบธุรกิจโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์ในประเทศกัมพูชา ทั้งนี้
บริ ษั ท เข้ า ลงทุ น ในประเทศกั ม พู ช า
เป็นประเทศแรก เนื่องจากก�ำลังอยู่
ในระหว่ า งการเปิ ด ประเทศ อี ก ทั้ ง
มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่จูงใจ
นักลงทุน มีค่าแรงที่ต�่ำ และมีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงประเทศหนึ่ง
ของภูมภิ าคนี้ ซึง่ ช่วยส่งเสริมโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทวางแผน
สร้างโรงงานเตาเผาแบบแห้ง ก�ำลังการ
ผลิต 1.5 ล้านตันต่อปี พร้อมหาโอกาส
การลงทุนใหม่ๆ ในกลุม่ ประเทศอาเซียน
โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV

สยามโกลบอลเฮ้าส์รุก CLMV
สยามโกลบอลเฮ้าส์ ทุม่ งบ 224 ล้านบาท จับมือ
พันธมิตรใน สปป.ลาว รุกธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
และตกแต่งบ้าน โดยบริษัท โกลบอลเฮ้าส์
อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (GBI) ซึง่ เป็นบริษทั
ร่วมทุนระหว่างบริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ และ
บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด (SCG) เข้า
ถือหุน้ ร้อยละ 40 ในบริษทั สุวนั นี โฮมเซ็นเตอร์
จ�ำกัด (มหาชน) (SVN) ซึ่งเป็นผู้น�ำในธุรกิจ
วัสดุตกแต่งและก่อสร้าง ที่เปิดด�ำเนินการ
มากว่า 20 ปี บริษัทตั้งเป้าหมายขยายบริการ
ธุรกิจวัสดุกอ่ สร้างและตกแต่งอย่างครบวงจร
ให้ครอบคลุมทุกประเทศในกลุ่ม CLMV
ที่มา : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 29 ก.ย. 58

ที่มา: นสพ.บ้านเมือง 23 ก.ย. 58

อมตะขยายพื้นที่ลงทุนในเวียดนาม
บริษัทอมตะ วีเอ็น ได้รับใบอนุญาตลงทุนจาก
รัฐบาลเวียดนามเพื่อก่อสร้างสวนอุตสาหกรรม
ไฮ-เทค (Hi-Tech Industrial Park) “อมตะซิตี้
ลัมถั่น” บนพื้นที่ 2,562.5 ไร่ (410 เฮกเตอร์) ซึ่ง
เป็น 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดตามแผนพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรม คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 12-16
เดือน ในการออกแบบก่อสร้างและพัฒนาเฟส
แรกให้แล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะเปิดรับลูกค้า
ประมาณต้นปี 2560 “อมตะซิตลี้ มั ถัน่ ” เป็นพืน้ ที่
ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่
ไม่กอ่ ให้เกิดมลภาวะและใช้เทคโนโลยีขนั้ สูงใน
การผลิต และกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อาทิ Smart Phone LED Monitor Home
Appliance ซึ่งก�ำลังเติบโตอย่างมาก
ที่มา: นสพ.แนวหน้า 1 ก.ย. 58

โมเดิร์นฟอร์ม
เน้นเจาะตลาดบนเมียนมา
โมเดิ ร ์ น ฟอร์ ม ประกาศพร้ อ มบุ ก ตลาด
เฟอร์นเิ จอร์ในภูมภิ าคอาเซียน เนือ่ งจากตลาด
อสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคนี้ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจะเน้นประเทศเมียนมาเป็น
ประเทศแรก และจะมุง่ เจาะตลาดกลางบนทีค่ แู่ ข่ง
ยังน้อย ทั้งนี้บริษัทเตรียมตั้งโรงงานใหม่
ที่กรุงย่างกุ้ง หรืออาจจะเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ที่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดน
โมเดิร์นฟอร์มเห็นว่า AEC จะส่งผลดีต่อ
ธุรกิจ บริษัทตั้งเป้าหมายจะผลักดันรายได้
จากตลาดต่างประเทศให้เติบโตให้ได้กว่า
1 เท่าตัวภายใน 3 ปี จึงวางแผนตัง้ โรงงานผลิต
เฟอร์นิเจอร์ป้อนตลาดเมียนมา และประเทศ
ใกล้เคียงรวมทั้งตลาดไทย เพื่อลดต้นทุน
การผลิตและขนส่ง
ที่มา: นสพ.ข่าวสด 10 พ.ย. 58
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บัตรเครดิต แอรเอเชียธนาคารกรุงเทพ

BBL Connect
้ วหลวง
รอบรัวบั

ธนาคารกรุงเทพ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ย่างกุ้ง
เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และ
ครบรอบ 55 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนสหภาพพม่า เมือ่ ปี 2503 ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) จึงอัญเชิญ
ผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ สเตท ปริยัติศาสนยูนิเวอร์ซิตี้ ย่างกุ้ง (มหาวิทยาลัย
สงฆ์ ย่างกุ้ง) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 58 โดยมีผู้บริหารระดับสูง
คุณเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐิน พร้อม
ด้วยคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร คุณเกศินี วิฑูรชาติ กรรมการธนาคาร และ
ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ โดยมีนายพิษณุ สุวรรณชฏ เอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุ ง ย่ า งกุ ้ ง ประเทศเมี ย นมา ให้ เ กี ย รติ ร ่ ว มพิ ธี ถ วายผ้ า กฐิ น พระราชทาน ทั้ ง นี้
ธนาคารกรุงเทพฯ มีสาขาอยูท่ กี่ รุงย่างกุง้ ซึง่ เปิดด�ำเนินการอย่างเป็นทางการตัง้ แต่วนั ที่ 2 มิ.ย. 58

ผูจ้ ดั การสาขาในประเทศเวียดนามแนะผูป้ ระกอบการส�ำรวจตลาดก่อนลงทุน
ในงานเสวนา “โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเวียดนามจากกูรู” โดย
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 58 คุณธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์
SVP ผู้จัดการทั่วไป สาขาในประเทศเวียดนาม
ธนาคารกรุงเทพฯ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
พร้อมย�้ำว่าเวียดนามเป็นโอกาสของสินค้าไทย
เนื่องจากคุณภาพเป็นที่ชื่นชอบ ประกอบกับในช่วง
หลายปีหลังมานีเ้ วียดนามมีปญ
ั หาด้านการเมืองกับจีน
ส่งผลให้สินค้าไทยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
แต่ผปู้ ระกอบการไทยจะต้องศึกษาตลาดให้รอบคอบ
เพราะพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคชาวเวียดนามเปลีย่ นแปลง
ไปตามภูมปิ ระเทศทีม่ ลี กั ษณะยาว ท�ำให้นสิ ยั ใจคอของ ชาวเวียดนามเหนือและใต้จะแตกต่างกัน จึงควร
ที่จะลงพื้นที่ส�ำรวจตลาดเพื่อสัมผัสข้อมูลและข้อเท็จจริงประกอบการตัดสินใจลงทุน

ธนาคารยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้ของประเทศไทย
แนวคิดการให้บริการเพื่อผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการ
ด�ำเนินธุรกิจส่งออกและน�ำเข้า โดยผ่านนวัตกรรมที่สร้างสรรค์รวม
ถึงช่องทางการให้บริการที่ทันสมัย ท�ำให้ธนาคารกรุงเทพฯ ได้รับ
รางวัล “ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการส่งออกและน�ำเข้าในประเทศไทย”
จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 9 จากความ
แข็งแกร่งด้านเครือข่ายสาขาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยขณะนี้
ธนาคารกรุงเทพฯ ด�ำเนินกิจการใน 15 ประเทศ 32 สาขา นอกจากนี้
ธนาคารกรุงเทพฯ ยังมีส่วนแบ่งการตลาดส�ำหรับผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อผู้ส่งออกและน�ำเข้าสูงที่สุด โดยคุณพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ คุณขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล SVP ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและน�ำเข้า
คุณจาตุพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา SVP บริหารเงิน สายบริหารการเงิน และคุณประเสริฐ ดีจงกิจ SVP
ฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ พร้อมทีมงาน เป็นตัวแทนธนาคาร รับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 58
นับเป็นการตอกย�ำ้ ศักยภาพของธนาคารกรุงเทพฯ ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบธุรกิจ
และคู่ค้าได้อย่างครอบคลุม

ธนาคารกรุงเทพ
‘แบรนด์ยอดเยี่ยมแห่งปี
2015-2016’
World Branding Forum องค์กรไม่แสวงหา
ผลก�ำไรระดับโลก มอบรางวัล “แบรนด์ยอดเยี่ยม
แห่งปี 2015-2016” (Brand of the Year 20152016) ประเภทธุรกิจธนาคาร ให้กบั ธนาคารกรุงเทพฯ
นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ และเป็น
ความภูมิใจของธนาคาร เนื่องจากเป็นธนาคารไทย
เพียงแห่งเดียวทีไ่ ด้รบั รางวัลในระดับประเทศ ส�ำหรับ
รางวัลดังกล่าวแบ่งออกเป็นระดับโลกและระดับประเทศ
โดยองค์กรพิจารณาจากการประเมินมูลค่าแบรนด์ การ
วิจยั ตลาดผูบ้ ริโภค และการลงคะแนนโหวตออนไลน์ที่
มีผบู้ ริโภคกว่า 65,000 คนทัว่ โลกร่วมลงคะแนนให้กบั
แบรนด์ตา่ งๆ โอกาสนีค้ ณ
ุ พีรยิ เทพ หอมหวล ผูจ้ ดั การ
สาขาลอนดอน สหราชอาณาจักร (ขวา) เป็นตัวแทน
ธนาคารรับมอบรางวัล จาก มร.ริชาร์ด โรว์ ประธาน
World Branding Forum (ซ้าย) ณ พระราชวัง
เคนซิงตัน กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

รับคะแนนสูงสุดถึง 3 เทา* ใหคณ
ุ บินฟรีไดเร็วขึน้ และบินไดงา ยขึน้ กับการผอน 0% 3 เดือน*

ลูกคารายใหม สมัครบัตรวันนี้ - 31 ธ.ค. 59 และใชจา ยผานบัตรตัง้ แต 5,000 บาทใน 1 รอบบัญชีแรก
(นับจากวันทีอ่ นุมตั บิ ตั ร) รับ BIG Points 5,000 คะแนน** เพือ่ นำไปแลกเทีย่ วบินแอรเอเชีย

**ขอกำหนด และเงื่อนไขโปรโมชั่นสมัครบัตร
* โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธอื่น
• ใหสิทธิผูสมัครบัตรหลักที่เปนผูสมัครบัตรรายใหม (New Customer) คือไมเคยถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพมากอน หากเคยถือและไดยกเลิกไปแลว ตองยกเลิกแลวไมนอยกวา 1 ป • ใชจายผานบัตรเครดิตแอรเอเชีย แพลทินัม มาสเตอรการด ธนาคารกรุงเทพ ในรอบบัญชี
แรกนับจากวันอนุมัติบัตร ครบ 5,000 บาท รับ BIG Points 5,000 คะแนน • หากสมัครบัตรเครดิตแอรเอเชีย แพลทินัม มาสเตอรการด ธนาคารกรุงเทพ มาพรอมกับบัตรเครดิตประเภทอื่น ธนาคารจะนับยอดใชจายผานบัตรเครดิตแอรเอเชีย มาสเตอรการด แพลทินัม ธนาคาร
กรุงเทพเทานั้น โดยนับยอดใชจายผานบัตรหลัก และบัตรเสริมแอรเอเชียฯ รวมกัน • ตองเปนรายการใชจายซื้อสินคา/บริการจากรานคาและสถานบริการเทานั้น ไมรวมรายการซื้อหนวยลงทุน รายการชำระคาประกัน รายการเบิกถอนเงินสดลวงหนา (Cash Advance) ดอกเบี้ย
คาปรับ และคาธรรมเนียมทุกประเภท รวมถึงรายการแบงชำระ Be Smart • ธนาคารขอสงวนสิทธิ หากพบวา รายการใชจายผานบัตร มิไดเปนการซื้อสินคาจริงแตทำเพื่อการสรางยอดใชจาย • ผูถือบัตรจะไดรับคะแนน BIG Points ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผูถือบัตรไดใชจาย
ผานบัตรตามเงือ่ นไขของธนาคาร • คะแนน BIG Points ไมสามารถโอนเปน Thank you points แลกของสมนาคุณของธนาคารหรือเงินสดได และไมสามารถโอนคะแนนใหสมาชิกบัตรอืน่ ของธนาคารกรุงเทพได • ผูม สี ทิ ธิไดรบั คะแนน BIG Points จะตองคงสภาพเปนสมาชิกบัตรเครดิต
และไมผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาการสงเสริมการขายจนถึงวันรับคะแนน BIG Points • เสนทางและระยะเวลาของเที่ยวบิน เปนไปตามเงื่อนไขที่สายการบินแอรเอเชีย กำหนด • ผูถือบัตรตองสำรองที่นั่งลวงหนา และอาจไมมีใหบริการในชวงที่มีอัตราการเดินทางสูง • ผูถือบัตร
จะตองชำระคาใชจายอื่นๆ ของเที่ยวบินดวยบัตรเครดิตแอรเอเชีย แพลทินัมมาสเตอรการด ธนาคารกรุงเทพ • ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนากรณีมีขอโตแยง การตัดสินของคณะกรรมการธนาคารถือเปนที่สุด

สมัครบัตรไดท่ี พนักงานตอนรับบนเครือ่ ง และธนาคารกรุงเทพทุกสาขา โทร. 0 2638 4000 กด 181 หรือ www.bangkokbank.com/creditcard
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SAIGON WALKING STREET

เขตเศรษฐกิจในเวียดนาม

ถนนคนเดิ น สายแรกในนครโฮจิ มิ น ห์
เวียดนาม “ไซ่ง่อน วอล์คกิ้ง สตรีท” เปิดใช้
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เนื่องในโอกาส
ครบ 40 ปี สิ้นสุดสงครามเวียดนาม ถนน
เส้นนี้ยาว 640 เมตร กว้าง 64 เมตร จุคนได้
ถึง 5,000 คน ปรับปรุงจากถนนเหวี่ยน
เหว๋ เพื่ อ เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ
ของชาวเมือง หัวถนนจะมีอนุสาวรีย์ของ
ประธานาธิ บ ดี โ ฮจิ มิ น ห์ และท้ า ยถนน
จะชนกับแม่น�้ำไซ่ง่อนโดยในช่วงเย็น จะมี
การเปิดน�้ำพุและจัดกิจกรรม เช่น ดนตรี
รวมถึ ง จั ด งานเทศกาลและเฉลิ ม ฉลอง
พร้อมกันนี้ยังมี WI-FI ให้บริการตลอด
24 ชั่วโมง

เวียดนามให้ความส�ำคัญกับการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ ดังนัน้ จึงเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ
ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2534 โดยจัดตั้งเขตเศรษฐกิจมากที่สุดในอาเซียน จ�ำนวน 313 แห่ง
ทั่วประเทศ แบ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรม 292 แห่ง เขตเศรษฐกิจพิเศษ 18 แห่ง และเขต
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอีก 3 แห่ง ซึ่งปริมาณการผลิตสินค้าในเขตเศรษฐกิจเหล่านี้คิด
เป็นร้อยละ 40 ของสินค้าส่งออกของเวียดนามทั้งหมด
ส�ำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในเวียดนามจะจัดตัง้ ขึน้ โดยใช้อำ� นาจของนายกรัฐมนตรี และ
มีลักษณะพิเศษ คือต้องมีพื้นที่มากกว่า 10,000 เฮคแตร์ มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรม โดยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ส�ำคัญ เช่นใกล้ท่าเรือ ใกล้สนามบิน
เขตเศรษฐกิจพิเศษเวียดนามแบ่งเป็น 3 ประเภท
1.Export Processing Zone (EPZ) เป็นเขตเศรษฐกิจทีเ่ น้นผลิตสินค้าเพือ่ การส่งออก
2.Industrial Zone (IZ) เป็นเขตเศรษฐกิจเน้นผลิตสินค้าจ�ำหน่ายในประเทศ
3.High-Tech Zone (HTZ) เป็นเขตเศรษฐกิจส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)
และผลิตสินค้า ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ที่มา: www.vietmaz.com,
http://english.vov.vn

ที่มา: United Nation Industrial Development Organization

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 PDR

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
Pakse Branch
3 Sala Kiew-Dongjong Phonsavanh Village, Pakse District
Champasak Province, Lao Peple’s Democratic Republic
Tel: (85) 631 257 252-3 Fax: (85) 631 257 255
E-mail: BBLPSB@bangkokbank.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 TEL: (66) 2626 4087 และ 2230 1507
Email: AECconnect@bbl.co.th Website: www.bangkokbank.com/AECconnect Facebook Page: AEC Connect Twitter : @aecconnect

