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จะฉกฉวยประโยชน์ จากเออซีีได้อย่างไร

“�̧®�oµ¤°�ª nµÁ«¦ ¬��·�Å�¥�³ ¢ºÊ��́ª Å�oเพราะมีความหวงัเป็นศูนยก์ลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) �̧É�³ ¤µ�nª ¥�̈�́�́�
�µ¦ Á�·�Ã��°�Á«¦ ¬��·�Å�¥° �̧�µ�®�¹É�” มุมมองของนายบณัฑูร ¨ ÎÉµซาํ �¦ ³ �µ�Á�oµ®�oµ�̧É�¦ ·®µ¦  ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั
(มหาชน) �¹É�Á�È�° �̧®�¹É��́��́¥�ª��̧ÉÁ�oµ¤µ�nª ¥�̈�́�́�Ä®o�̧�̧¡ �̧̧®�oµÁ�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥ 4% นอกเหนือจากการลงทุนของภาครัฐใน
Ã�¦ ��µ¦ ¨ ��»�Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�

Á�È��̧ÉÂ�n�°�ª nµ ·Ê��̧2558 �³�¹�ª µ¦ ³ �̧É�¦ ³ �µ�¤Á«¦ ¬��·�° µÁ�̧¥��¹É�Á�È�1 ใน 3 Á µ®¨ �́Á�·��¹Ê�° ¥nµ�Á�È��µ��µ¦ Â̈ ³ �́Ê�10

ประเทศสมาชิก ไดแ้ก่ ไทย เมียนมาร์ ลาว เวยีดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กมัพชูา และบรูไน จะหลอมรวมเป็น
®�¹É�Á�̧¥ª �̈oµ¥�̈»n¤¥¼Ã¦ และมีผลประโยชนท์างเศรษฐกิจร่วมกนั กล่าวคือ สามารถทาํการคา้และการลงทุน นาํเขา้และส่งออก
¦ ³ ®ª nµ��́�Å�o° ¥nµ�Á ¦ ¥̧�Áª o�Á¡ ¥̧� ·��oµ�µ�¦ µ¥�µ¦ �̧É° n°�Å®ª Á�nµ�́Ê�

โดยสรุปลงทุนประเทศไหนก็สามารถส่งออกไปไดอี้ก 9 �¦ ³ Á�« ¤µ�·�Å�oÃ�¥Á ¦ �̧�̈�¦ ³ Ã¥��r�̧ÉÅ�o�°�Á®�º°�µ� ·��·�µ�£µ¬�̧
¤µ�¦ �µ¦ �̧��́��µ��µ¦ �oµÂ̈ oª ��o��»��µ¦ �̈·�Â̈ ³ ��µ��°��̈µ�¥�́Á�È�° �̧®�¹É��́��́¥�ª��̧É�́�̈��»��nµ�ÇÄ®o�ª µ¤  �Ä��Â�n
¥�́Å��È�µ��́��́¥Ä�Á¦ ºÉ°��°�«�́¥£µ¡ �ª µ¤ ¡ ¦ o° ¤�°��¦ ³ Á�«�̧É�³�¹��¼�Ä��́�̈��»��nµ��µ�·Á�oµ¤ µ̈ ��»�Ä��¦ ³ Á�«�

�́Ê��̧Ê�µ��̈ Îµ¦ ª ��̧° Ã̧° Ä�£¼¤·£µ�Á°Á�̧¥-แปซิฟิกประจาํปี 2557 ของ PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) �̧ÉÅ�oÁ�È�
�o° ¤¼̈�µ��̧° Ã̧° Â̈ ³ �¼o�ÎµÄ�° »� µ®�¦ ¦ ¤�́Ê��Îµ�Îµ�ª�635 ราย ใน 39 ประเทศ ระหวา่งเดือนมิถุนายน- สิงหาคม 2557 พบวา่ มี
ซีอีโอถึง 67% จากกวา่ 600 ¦ µ¥�̧É¤ Â̧���̧É�³�¥µ¥�µ¦ ¨ ��»�Á¡ ·É¤Ä�° �̧3-5 ปีขา้งหนา้

�̧É�nµ �Ä��̈ Îµ¦ ª �¥�́¦ ³ �»�oª ¥ª nµ Å�¥�¼��́�° �́�́�Ä®o° ¥¼nÄ��̈µ��̧É�nµ̈ ��»�10 อนัดบัแรกของภูมิภาค (43%) โดยอยูใ่นอนัดบั
Á�̧¥ª �́��¦ ³ Á�«Á¡ ºÉ°��oµ�° ¥nµ� มาเลเซีย (43%) Â̈ ³ �̈µ��̧É¡ �́�µÂ̈ oª ° ¥nµ��̧É�»n�(43%) Ã�¥�¦ ³ Á�«�̧É�́�̈��»� �Ä��¥µ¥
�µ¦ ¨ ��»�¤µ��̧É »�ไดแ้ก่ จีน (72%) สหรัฐอเมริกา (61%) อินโดนีเซีย (57%) ฮ่องกง (51%) สิงคโปร์ (50%) ฟิลิปปินส์ 
(47%) และเวยีดนาม (45%) ตามลาํดบั

 nª �Á®�»�̈�̧É° �́�́��ª µ¤�nµ �Ä��°��¦ ³ Á�«Å�¥��Á�È�¦ °��¦ ³ Á�«Á¡ ºÉ°��oµ�Ä�° µÁ�̧¥�° ¥nµ� อินโดฯ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
เวยีดนาม เป็นเพราะการสาํรวจอยูใ่นช่วงสถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง Â�n�oª ¥�́��́¥¡ ºÊ��µ�Â̈ ³ �¦ ¦ ¥µ�µ«�µ¦ ¨ ��»�Ä�
บา้นเราในภาพรวมยงัดีอยู ่ จึงทาํใหส้ามารถติดอนัดบั 1 ใน 10 ได ้ �́��́Ê�®µ��»�£µ� nª �¦ ª ¤�́Ê�¦ �́�µ̈ ร่วมมือร่วมใจยติุปัญหา
�ª µ¤�́�Â¥o�Â̈ oª Á¦ n��́�Á�̈ºÉ°�Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Á¡ ºÉ° Á ¦ ·¤  ¦ oµ�«�́¥£µ¡ �µ¦ Â�n��́��°��¦ ³ Á�«�È�³�nª ¥�¥�́° �́�́��ª µ¤�nµ �Ä�
�°��́�̈��»��nµ��µ�·Å�o�̧�¹Ê�
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