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สวัสดีครั บท่านผู้อ่าน ถ้ าพูดถึงประเทศในกลุ
ประเทศ
่มอาเซียนในตอนนี 6 หลายท่านคงนึกถึงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community:
Community AEC) ที5จะเริ5 มขึ 6นปลายปี 2558 ใช่ไหมครั
ครับ แต่ท่านทราบหรื อไม่ครับว่า
การส่งออกของไทยไปยั
ไปยังประเทศต่างๆ ในกลุม่ อาเซียนด้ วยกันมีอตั ราการเติบโตเพิ5มขึ 6นทุกๆ ปี แม้ ว่าในปี ที5แล้ วภาค
การส่งออกของไทยจะไม่เติบโต แต่การส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนในปี
น 2556 ยังคงเติบโตในอัตราที5สูงถึง
ร้ อยละ 5 และมีสดั ส่วนประมาณร้
ประมาณร้ อยละ 20 ซึง5 เกือบเทียบเท่าการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
นอกจากภาคการค้ าแล้ ว ภาคการลงทุนในประเทศในกลุ่มอาเซียนก็เป็ นที5น่าสนใจของนักลงทุนไทยและ
ต่างชาติ เนื5องจากเป็ นตลาดใหญ่ ประชากรโดยรวมมี
ประชากร
จํานวนมาก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที5สงู มี
ทรัพยากรจํานวนมาก และมีความพร้ อมด้ านโครงสร้ างพื 6นฐาน นอกจากนี 6 ในบางประเทศยังมีโอกาสทางธุรกิจสูง
มากทัง6 ในด้ านการพัฒนา โครงสร้ างพืน6 ฐาน สาธารณูปโภค การปรั บปรุ งและเพิ5มประสิทธิ ภาพในภาคการผลิ
าพใน
ต
รวมทังการลงทุ
6 การลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ
เมื5อสัปดาห์ก่อน ผมได้ อ่านบทสรุ ปการสํารวจความคิดเห็นของนักธุรกิจอเมริ กนั 475 รายที5ประกอบธุรกิจ
ใน 10 ประเทศของอาเซียน ASEAN Business Outlook Survey 2014 ของ US Chamber of Commerce ร่ วมกับ
AmCham Singapore ประเทศสิงคโปร์
ค ซึง5 ผมขออนุญาตนําประเด็นที5น่าสนใจมาเล่
มาเล่าให้ ท่านผู้อ่านได้ รับทราบถึง
ศักยภาพของอาเซียนและคิดว่าจะทําให้ ท่านผู้อา่ นมีมีความมัน5 ใจในการทําธุรกิจในอาเซียนเช่นกัน
นักธุรกิจอเมริ กนั เห็นว่าในปี นี 6จะสามารถขยายธุรกิจและมีกําไรสูงในประเทศที
ในประเทศที5ตนลงทุนไว้ และจะมีการ
จ้ างงานมากขึ
งานมากขึ 6น เพราะเศรษฐกิจโลกเริ5 มฟื 6นตัวและจะมีการขยายการค้ าในภูมิภาคมากขึน6 ในระยะ 5 ปี ข้ างหน้ า
รวมทัง6 หากมีการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื5นๆ ในอาเซียน ประเทศที5มีความน่าสนใจมากที5สุด 3 ลําดับแรก คือ
อินโดนีเซีย ไทย และเมียนมาร์ อันนี 6เป็ นการสํารวจเมื5อปี ที5แล้ วนะครับ (ไม่
ไม่ทราบว่าหากสํารวจในช่
รวจ วงนี 6จะเปลี5ยนใจ
หรื อไม่) ด้ วยเหตุผลว่าสามประเทศนีม6 ีศกั ยภาพในการเติบโตทางธุรกิจสูง แต่ที5น่าสนใจมากกว่าคือ ทุกรายที5ตอบ
แบบสอบถามนี 6สนใจจะไปลงทุนในเมียนมาร์
นม
ในเรื5 องของการเข้ าสู่ AEC ในปลายปี 2558 นัน6 นักธุรกิจอเมริ กนั จํานวนมากยังมีความเห็นว่า AEC อาจ
ไม่สามารถประสบความสํ
สามารถประสบความสําเร็ จได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่อาจจะบรรลุเป้าหมายจริ งๆ ในปี 2563 แต่เกือบครึ5 งหนึ5ง
ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉพาะอย่
โดยเฉพาะอย่างยิ5งผู้ผลิตสินค้ าใช้ และได้
ได้ รับประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ของข้ อตกลงการค้ า
เสรี อาเซียน (ASEAN Free Trade Agreement: AFTA) กับประเทศอื5นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เช่น ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย ญี5ปุ่น และเกาหลีใต้ ขณะที5ผ้ ูให้ บริ การมีเพียงจํจํานวนไม่มากนักที5ใช้ สิทธิประโยชน์นี 6 ส่วนใน

เรื5 องผลกระทบของ The Trans-Pacific Partnership (TPP) และ The Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP) ซึง5 อยู่ระหว่างการเจรจานัน6 ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่ยงั ไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบใดบ้ างกับ
ธุรกิจของตน
สําหรับประเทศที5ผ้ ตู อบแบบสํารวจพอใจในสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจมากที5สดุ คือ สิงคโปร์ ขณะที5ฟิลิปปิ นส์
เป็ นประเทศที5มีการปรับปรุ งและพัฒนาการด้ านสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจมากที5สดุ ในช่วงปี 2551-2556
แม้ วา่ ภาพรวมและความคาดหวังในอนาคตของอาเซียนจะดูสดใส แต่นกั ธุรกิจอเมริ กนั ก็มีความกังวลอย่าง
มากที5สุดในเรื5 องการคอร์ รัปชัน และอุปสรรคด้ านการค้ าการลงทุน ตามมาด้ วยเรื5 องกฎหมายและกฎระเบียบด้ าน
โครงสร้ างพื 6นฐาน รวมทังความสะดวกในการเคลื
6
5อนย้ ายสินค้ าผ่านศุลกากร
ที5ผมนําเรื5 องนี 6มาเล่าให้ ท่านอ่าน เพราะต้ องการสะท้ อนให้ เห็นว่าอาเซียนมีศกั ยภาพสูงและเป็ นโอกาสทาง
ธุรกิ จที5 มีนัยสําคัญ ผู้ประกอบการชาวไทยมีความได้ เปรี ยบกว่าผู้ประกอบการจากประเทศตะวันตก เนื5 องจาก
ความคุ้นเคย พฤติกรรมผู้บริ โภค วัฒนธรรมที5คล้ ายคลึงกัน จึงควรมีความมัน5 ใจในอาเซียนและขยายธุรกิจการค้ า
และการลงทุนก่อนคนอื5นครับ แล้ วพบกันใหม่ครับ

