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ในปีนี้แมจ้ะเขา้สูไ่ตรมาสที ่2 แลว้ ทัว่โลกยงัคงจดัการกบัสถานการณ์แพรู

ระบาดของโรคโควดิ 19 ซ่ึงในหลายประเทศยังมรีายงานการตดิเช้ือ ขณะที่ 

ในประเทศไทยเองสถานการณเ์ริ่มบรรเทา ไมมูรีายงานการตดิเช้ือภายใน

ประเทศและเขา้สู่ชูวงของการฟ้ืนฟ่ประเทศในทกุมิต ิเชูน ดา้นเศรษฐกจิ 

ดา้นสาธารณสขุ และดา้นสงัคมทีป่รับการด�าเนนิชวีติสู ่“ความปกตใิหม”ู 

(New Normal)

วิกฤตการณ์โควิด 19 ในแถบอาเซียนเริ่มดีขึ้นเชูนกัน นบัเป็นสัญญาณ

ที่ดีของกลูุมประเทศอาเซียน ที่แม้วูาจะยังคงต้องจัดการกับโรคระบาด 

เนื่องจากยังอยู่ระหวูางการทดสอบวัคซีน แตูขณะเดียวกันทุกประเทศก็

ต้องผนกึก�าลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวตูอไปด้วย 

หนทางการฟ้ืนฟเ่ศรษฐกจิในภม่ภิาคเร่ิมเหน็ความชดัเจนยิง่ข้ึน โดยเมื่อ

เร็วๆ นี้ กรมเจรจาการค้าระหวูางประเทศ เปิดเผยวูาที่ประชุมรัฐมนตรี

เศรษฐกจิอาเซียนและประเทศคูเ่จรจาบวกสาม (จนี ญีปุู่น และเกาหลใีต)้ 

สมยัพิเศษ ไดอ้อกถ้อยแถลงวาูด้วยการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกจิ

จากการระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยเน้น 5 ประเด็นส�าคัญ ได้แกู  

(1) รักษาตลาดที่เปิดกว้างส�าหรับการค้าและการลงทุน เพื่อเสริมสร้าง

การฟ้ืนตัวและความยัง่ยนืของหวูงโซกูารผลติในระดบัภม่ภิาค (2) แกไ้ข

ปัญหาอปุสรรคทางการคา้ทีม่ใิชภูาษทีีเ่ป็นอปุสรรคตอูการเคลื่อนยา้ยของ

สินค้าและบริการ (3) อ�านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายของนักธุรกิจ

ในภ่มิภาคตามนโยบายของแตูละประเทศโดยค�านงึถึงความปลอดภัย

ด้านสาธารณสุข (4) สนบัสนนุภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ MSME ในการใช้

เทคโนโลยีและพาณชิย์อิเล็กทรอนกิส์ และ (5) ฟ้ืนฟ่เศรษฐกิจผูานเวที 

RCEP โดยผลักดันลงนามให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

เม่ือภาครัฐมกีรอบแผนการท�างานทีจ่ะน�าไปสูโ่ครงการตูางๆ ทีจ่ะชูวยให้

ฟ้ืนฟเ่ศรษฐกจิในภม่ภิาคอยาูงเป็นรป่ธรรม ภาคเอกชนก็ตอ้งเรงูปรับตวั 

สอดรับใหท้นักบัแผนการฟ้ืนฟ่นี้ ธนาคารกรุงเทพและศ่นย์ AEC Connect 

พรอ้มสนับสนุนนักธรุกจิไทยใหก้า้วผูานชวูงทีย่ากล�าบากนี้และเตบิโตไป

ด้วยกันอยูางยัง่ยืน 

“ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซี”

 

ไชยฤทธิ ์อนุชิตวรวงศ์
รองผ้่จัดการใหญู ธนาคารกรุงเทพ                                                                           

บรรณาธิการบริหาร
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เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ธนาคารเพอร์มาตา 

ประเทศอนิโดนเีซยี ไดเ้ขา้มาเป็นสมาชกิใหมขูอง

ธนาคารกรุงเทพ เมื่อธนาคารได้รับโอนกรรมสิทธิ์

การถือหุ้นธนาคารเพอร์มาตาในสัดสูวนร้อยละ 

89.12 จากพีท ีแอสทรา อนิเตอร์เนชัน่แนล ทีบเีค 

และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเรียบร้อยแล้ว

อยูางไรก็ดี ยังมีอีก 2 ขั้นตอนที่ธนาคารต้อง 

ด�าเนนิการ คอื 1. การยื่นขออนญุาตจากหนวูยงาน 

ก�ากบัดแ่ลธรุกิจการเงินของอนิโดนเีซยี เพื่อจัดท�า 

ค�าขอเสนอซื้ อห้นุทีเ่หลอืทั้งหมดอกีร้อยละ 10.88 

จากผ่้ถือหุ้นอื่นๆ และ 2. การควบรวมสาขา

ธนาคารกรุงเทพในอินโดนีเซียเข้ากับเพอร์มาตา 

ซ่ึงจะชูวยเสริมให้ธนาคารกรุงเทพมีรากฐานที่

มัน่คงยิ่งขึ้นในทั้ง 2 ประเทศ ที่นบัวูามีเศรษฐกิจ

ขนาดใหญูที่สุดในอาเซียน 

แม้วูาในชูวงนี้ภาวะเศรษฐกิจก�าลังชะลอตัวจาก

ปัจจยัตูางๆ รวมถงึการแพรูระบาดของโรคโควดิ 19 

ธนาคารกรุงเทพยังเช่ือมัน่วูาธนาคารเพอร์มาตา

และสาขาตาูงๆ ในอินโดนเีซียจะย่ิงท�าให้เครือขาูย 

กิจการตูางประเทศของธนาคารมีความโดดเดูน

มากขึ้น เนื่องจากมีจุดแข็งที่สูงเสริมศักยภาพซึ่ง

กันและกันได้เป็นอยูางดี การผสมผสานความ

เชีย่วชาญของทั้งสองฝูายจะท�าใหธ้นาคารสามารถ

สนับสนุนล่กค้าทีม่องหาโอกาสใหมูๆ ในการขยาย

ธุรกิจไปยังอินโดนเีซียและบริษัทในอินโดนเีซียที่

ต้องการขยายธุรกจิไปยังประเทศอื่นๆ ทัว่อาเซยีน

ได้ดียิ่งขึ้นด้วย 

คุณชาติศิริ โสภณพนชิ
กรรมการผ้่จัดการใหญู 

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

President 
Message
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AEC Connect : การด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น

คุณวรพจน์ : บริษัท พริ้ นติ้ง โซล่ชัน่ กูอตั้งมา 

ถงึปีน้ี กเ็ป็นปีที ่18 แลว้ครับ เรามปีระสบการณ์ 

ในด้านของแพ็กเกจจิ้ ง กลูองบรรจุภัณฑ ์

สินค้าเครื่ องส�าอาง เรามีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ในด้านนี้ คูอนข้างส่ง และได้

ท�างานกับแบรนด์เครื่ องส�าอางระดับโลก

หลายๆ แบรนด์เป็นที่ ร่้จักกันดี จนคูอยๆ  

เตบิโตขึ้นมาถงึวนันี้ เรามโีรงงานอยู ่3 โรงงาน 

และอยู ่2 โลเคชัน่ อนันงึอยูท่ีส่าธปุระดษิฐแ์ละ 

อกี 2 โรงงานขยายกจิการมานคิมอุตสาหกรรม 

เวลโกรว์

ผมมองวูาธุรกิจ ส่ิงพิมพ์สามารถแบูงได ้

เป็นสามเสาหลัก คือ 1. สิ่งพิมพ์ที่เป็นหนงัสือ  

2. สิ่งพิมพ์ที่เป็นคอมเมอร์เชียล และสูวนที่ 3 

คอื แพก็เกจจิ้ง โดยสองสวูนแรกถ่ก Disrupt ไป

เรียบรอ้ยแลว้ สูวนของตวัแพก็เกจจ้ิงตอ้งบอก

วูาเติบโตข้ึน แตูในเวลาเดียวกันการแขูงขัน 

ก็ส่งมากขึ้นเชูนกัน

ผมขอเลูายอ้นไปนดินงึครับวูา ในชูวงทีผ่มกลบั 

จากเรียนจบที่สหรัฐอเมริกา ผมได้เข้ามารูวม

บริหารงานในสวูนของ Sales and Marketing ที่

บริษัท นบัถงึปัจจุบนักเ็ป็นเวลา 17 ปีครึ่งแลว้ 

ธุรกิจของเราเติบโตตูอเนื่องเพราะวูาเราขยาย

การลงทนุแบบคูอนขา้ง Aggressive เราเตบิโต

ไปกับตลาดในกลูุมธุรกิจเครื่ องส�าอางอยูางที่

เห็นหลายๆ ปีที่ผูานมา รวมถึงเติบโตไปกับ

ตัวเลขนกัทูองเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ และ

กลูุม Consumer ประเทศเพื่อนบ้าน เราเติบโต

ขึ้นแล้วก็เดินไปกับตลาดและเทคโนโลยีครับ

AEC Connect : มองอนาคตธุรกิจนี้
อย่างไรบ้าง

คุณวรพจน์ : อยูางที่ผมบอกครับวูาธุรกิจสิ่ง

พิมพ์มี 3 สูวน โดย 2 สูวนแรกคือหนงัสือ

และคอมเมอร์เชียลถ่ก Disrupt ไปเรียบร้อย

แลว้ ดว้ยกระแสดจิทิลัท�าใหพ้ฤตกิรรมผ้บ่ริโภค

เปลี่ยนแปลง ผ้่ประกอบการท่ีปรับตัวได้สูวน

ใหญูก็หันมาท�าแพ็กเกจจ้ิงกัน เพราะฉะนั้น

ธุรกิจน้ีการแขูงขันคูอนข้างส่ง วันนี้เราอยู่ใน

นูานน�้าสีแดง (Red Ocean) ลักษณะนี้เราต้อง

ปรับตัว ในสูวน Core Value ของบริษัท คือ 

Innovation และ Creativity รวมถึงสิ่งท่ีขาดไมู

ได้เลยคือความเข้าใจในผ้่บริโภค

ผมต้องเลูาอยูางน้ีครับวูา เมื่อกูอนเรามีการ

เปลี่ยน Packaging Product หนึง่ตัว ต้องใช้

เวลา 4-5 ปี คนไมูอยากเปลี่ยน Packaging 

เพราะกลัววูาจะท�าให้ผ้่บริโภคหาไมูเจอ แตูวัน

นี้พฤติกรรมเปลี่ยนไปกลายเป็นวูา ยิ่งเปลี่ยน

เร็วยิ่งดี ผ้่บริโภคยิ่งชอบ

เราตอ้งเข้าใจ Segmentation ของล่กค้า แลว้น�า 

Creativity มาใสูลงไปใน Packaging เพื่อสร้าง 

Value Added ใหเ้กดิความแตกตาูงของสินคา้ที่

ผู้น�าธุรกิจการพิมพ์
บรรจุภัณฑ์ไทยในภูมิภาคอาเซียน

printing solution

ศักยภ�พธุรกิจก�รพิมพ์ของประเทศไทย ได้ก้�วสู่คว�มล้ำ�สมัยด้วยระบบดิจิทัล นวัตกรรม และออกแบบดีไซน์  
จนได้รับก�รยอมรับจ�กผู้ผลิตแบรนด์ชื่อดัง ทั้งในอ�เซียน เก�หลีใต้ ญี่ปุ่น ไปจนถึงเครื่องสำ�อ�งระดับโลกอย่�ง  

‘Victoria’s Secret’ จ�กสหรัฐอเมริก� โดยหนึ่งในผู้อยู่แถวหน้�ของวงก�ร ‘วรพจน์ ล�ภวัฒนะมงคล’  
Director & Marketing Division Manager บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำ�กัด ในฐ�นะ AEC Business Leader รุ่นที่ 4 

ให้เกียรติม�ร่วมบอกเล่�ประสบก�รณ์ 18 ปี บนเส้นท�งก�รพัฒน�คุณภ�พและยกระดับภ�พลักษณ์ใหม ่
ให้บรรจุภัณฑ์ บนโลกก�รค้�ซึ่งผู้บริโภคต้องก�รคว�มเปลี่ยนแปลงทุกวิน�ที

Interview
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อยู่บน Shelf และท�าให้สินค้าของล่กค้ามีความ

โดดเดูน ซึ่งทั้งหมดนี้ ตรงกับ Core Value  

ของเรา และนีค่ือโซล่ชัน่ที่เรามอบให้ล่กค้า

AEC Connect : จุดเด่นของบริษัทท่ี
ลูกค้าประทับใจ

คุณวรพจน์ : ถ้าพ่ดถึง พริ้ นติ้ง โซล่ชัน่ สิ่งที่

ล่กค้าพ่ดเป็นอันดับหนึง่คือเรื่ องคุณภาพของ

การพิมพ์ ที่มีมาตรฐาน จนล่กค้าแบรนด์ท็อป

ของญี่ปูุน ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความส�าคัญกับ

แพ็กเกจจิ้ง ยังให้ความไว้วางใจบริษัท การมี 

Portfolio ของล่กค้าชั้นน�าลักษณะน้ี เป็นตัว 

การันตีวูาเราท�างานแบบมีมาตรฐานอยูาง

แท้จริง และวันนี้ล่กค้าปรับตัวอยูางไร เราต้อง

ปรับตัวตามให้มีคุณภาพ เราต้องมีความคลูอง

ตัวในการท�างาน ต้องมี R&D ซึ่งในธุรกิจ 

สิง่พมิพสู์วนใหญูอาจยงัไมูม ีเราไดเ้ริ่มตน้สรา้ง

ทีมวิจัยและพัฒนาเพ่ือมาตอบโจทย์ รวมถึง

เป็นการหา Solution ใหมูๆ เพ่ือท่ีจะไดเ้ป็นผ้น่�า

เทรนดข์องตลาดแพก็เกจจ้ิงกลูมุเคร่ืองส�าอาง 

ซึง่การทีม่คีวามแตกตูางจุดน้ี ท�าใหเ้ราได้มกีลุูม

ล่กค้า Global brand อยู่ใน Portfolio   

AEC Connect : เป้าหมายเติบโตของ
บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น

คุณวรพจน์ : ปัจจุบันเราผลิตบรรจุภัณฑ์ให้

สินค้าเครื่ องส�าอางประมาณร้อยละ 90 ของ

การผลติทั้งหมด ผลติให้แบรนด์ดังๆ มากมาย

หลากหลายประเภท คิดเป็นฐานล่กค้าอยู่ใน

ประเทศไทยประมาณรอ้ยละ 70 และอีกร้อยละ 

30 เป็นการสูงออก

ปีท่ีผูานมาเราได้มีการขยายก�าลังการผลิต 

ประมาณรอ้ยละ 30-40 รวมถงึการพฒันาศกัยภาพ

ของบุคลากร เพ่ือรองรับ Digital Transformation 

ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจทุกประเภท

AEC Connect : ผลกระทบโควิด 19 
กับธุรกิจของเรา มีมากน้อยแค่ไหน

คุณวรพจน์ : เวลานี้มีภาวะโควิด 19 เข้ามา 

ผลกระทบที่ มีตูอล่กค้ากลูุมเคร่ืองส�าอาง  

ไมูได้รับผลกระทบโดยตรง แตูก็มีการลดลง 

แตูในเวลาเดียวกันทางบริษัทก็ได้มีเพิ่มฐาน

ล่กค้าโดยเห็นโอกาส ของกลูุม Food Delivery  

ซึ่งเป็นผลกระทบทางบวกจากโควิด 19

AEC Connect : มองธุรกจิแพก็เกจจิง้ 
ก้าวสู่ New Normal อย่างไรบ้าง

คุณวรพจน์ : วันนี้ต้องกลับมาด่พฤติกรรมใน

การตัดสินใจซื้ อของ มันกลับมาที่สินค้าวูาท�า

อยูางไรให้ตัวแพ็กเกจจิ้งเป็นสูวนนงึ ท�าให้เขา

ขายไดม้ากขึ้น ท�าใหส้ามารถมฟัีงกช์ัน่บางอยูาง 

เพ่ิมเติมขึ้น คือโจทย์ที่เราทั้งทีมมาร์เก็ตติ้ ง 

ดีไซน์ รวมถึง R&D ท�างานรูวมกัน วันนี้แงู

การปรับตวัแตลูะคนนาูจะตอ้งไปทางนี้ มองวาู 

ล่กค้าแตูละธุรกิจของตัวเองมีพฤติกรรมใน 

การซื้ อ มเีกณฑก์ารตดัสินใจอยูางไรบา้ง แลว้เรา

จะเป็นสูวนหนึง่ในการชูวยการตดัสนิใจของเขา  

ที่ท�าให้เขาเลือกสินค้าของเราอยูางไร

AEC Connect : เล่าประสบการณ ์
หลักสูตร AEC Business Leader และ
การขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคอาเซียน

คณุวรพจน์ : ผมวาูคอรส์นี้เป็นคอรส์ทีม่ ีPartner 

ที่คูอนข้าง Selective ให้เหมาะกับคอร์ส และ

เมื่อผมได้มีโอกาสไปกับธนาคารกรุงเทพ คือ 

ธนาคารกรุงเทพเป็นสถาบันการเงินที่ได้ไปตั้ง 

สาขาอยูใ่นแตูละประเทศทีเ่ป็น AEC มายาวนาน 

พอที่จะร่้วูา Culture ของแตูละประเทศเป็น 

อยูางไร นานพอจะร่้วูาผ่้ประกอบการไหน ใชู 

ไมใูชู สามารถ Matching ลก่คา้ตวัจริง สามารถ 

Matching พาร์ทเนอร์ที่จะเติบโตตูอไป 

วันน้ีต้องบอกวูา แตูเดิมประเทศไทยเป็น

ศ่นย์กลางของภ่มิภาคอาเซียน และหลายๆ 

ประเทศคูอยๆ พัฒนามากขึ้น แรงงานที่เคย

อยู่ก็เริ่มออกไป สิทธิพิเศษทางการค้าหลายๆ

ตัวของเราเริ่มส่ญเสียไป และประเทศเพื่อน

บา้นเป็นผ่้ไดร้ับแทน ผมมองเป็นวกิฤตของคน

ที่ไมูปรับตัว และเป็นโอกาสของคนที่มองเห็น

และเข้าไปจองพื้ นที่ เข้าไปด่ อยูางที่บอกวูา 

ล่กค้าจะเกิดข้ึนจากก�าลังซื้ อ ถ้าประเทศไหน

เริ่ มมีก�าลังซ้ือ ผมคิดวูาถ้าเราไปอยู่ ถ่กที่  

ถ่กเวลา ก็เป็นเรื่ องที่ดี 

ผมเคยไปบางประเทศเม่ือ 10 ปีทีแ่ลว้ กบั 5 ปี 

ที่แล้ว กับ 2 ปีที่แล้ว ทุกๆ ปีท่ีไปเร่ิมเห็น 

การเปลีย่นแปลงมากขึ้น เชนู ประเทศเวยีดนาม 

เซลลส์วูนใหญก็ูเขา้ไปกบัลก่คา้ ผมเตบิโตไปกบั 

ลก่คา้และเหน็การเตบิโตโดยเฉพาะ Consumer 

Product แตูกูอนอาจจะเคยไปอยู่แล้วแตูไป 

แบบใต้ดิน เศรษฐกิจจะเติบโตเมื่อคนมีรายได้ 

เพิ่มขึ้นแตูไมูมีที่ใช้ วันนี้เริ่มมีที่ใช้มากขึ้น
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วนันีต้้องบอกว่� แต่เดมิประเทศไทย
เป็นศูนย์กล�งของภูมิภ�คอ�เซียน 
และหล�ยๆ ประเทศค่อยๆ พัฒน�
ม�กขึ้น แรงง�นที่เคยอยู่ก็เริ่มออก
ไป สทิธพิเิศษท�งก�รค้�หล�ยๆ ตวั
ของเร�เริ่มสูญเสียไป และประเทศ
เพื่อนบ้�นเป็นผู้ได้รับแทน ผมมอง
เป็นวิกฤตของคนที่ไม่ปรับตัว และ
เป็นโอก�สของคนที่มองเห็น

“อยูางประเทศเราแตูกูอนเป็น Wholesale แล้ว

ก็เป็น Convenience Store ปรับตัวและมีการ

เติบโตลักษณะวิวัฒนาการของมันแตู Speed  

เขาจะเรว็กวาูเรา แตกูอูนเราใชเ้วลา 20 ปี ปรับตวั 

จากจุดนั้นมาถึงจุดนี้ แตูวันนี้อาจใช้ 5-10 ปี

เทาูน้ัน ท่ีบอกคือ Digitalize เรื่ องของ Mobile 

เรื่ องของ Internet of Things พวกนี้มันเป็น

ตัวที่ผลักดันได้เร็วขึ้น ท�าให้สังคมเข้าถึงงูาย

ประเทศเหลูานี้ เขาชอบที่จะซ้ือของเมดอิน 

ไทยแลนด์ วันนี้ท�าอยูางไร เราจะเติบโตพร้อม

กับล่กค้ากลุูมนี้ แล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนา 

อยูางที่บอกครับวูากลับมาเรื่ อง Customer 

Centric เลย พฤติกรรมเปลี่ยนอยูางไรเราก็

ปรับตาม สมยักูอนวางของไวท้ีห่นา้รา้นโชหูวย 

ถา้เราใช้ผลติภัณฑท์ีไ่มูไดค้ณุภาพ กลูองเคร่ือง 

ส�าอาง 1 กลูอง ถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ไมูได้

คุณภาพถ่กแสงแดดเลียไปเรื่ อยๆ สีจืดลง 

แลว้กลอูงตอ้งตั้งขายนาน มนัจะกลายเป็นของ

7
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เกาูถ่กสูงกลบัเราอาจจะใสูเรื่องของหมกึทนตูอ

แสงแดด เราอาจจะใชว้วิฒันาการบางอยาูง เชนู 

เมื่อผ่้บริโภคเดินผูานมาแล้วชอบหรือร่้สึกวูา

สวยกวาูคูแ่ขงู ผมคดิวาูพวกนี้เป็นความคดิทีใ่สู

เพ่ิมเขา้ไปแลว้ชูวยใหล้ก่คา้ขายของไดม้ากขึ้น  

ตรงนี้เราจึงเป็นโซล่ชัน่ให้ล่กค้า

AEC Connect : ปัจจุบันมีประเทศใด
บ้างที่ผลิตภัณฑ์เราเข้าไปแล้วสร้าง
ความประทับใจ

คุณวรพจน์ : หลักๆ วันนี้ ก็เป็นอาเซียนรอบ

บ้านนะครับ สูวนญี่ปุูนก็จะมากในพอร์ตของ 

สงูออกประมาณรอ้ยละ 30 สงูไป UK ประมาณ

ร้อยละ 20-30 จะเน้นเฟสติวัลทั้งหลาย เชูน  

คริสมาสตอ์ฟี งานโปรโมชัน่ แพ็คทั้งหลายสูวน

ใหญูออกจากประเทศไทยเรา ตลาดใหมูท่ีเรา

ก�าลังท�าคือกลูุมสหรัฐอเมริกา ต้องยกเครดิต

ให้ โดนลัด์ ทรัมป์ ไปเลย แตูเดิมคิดวูายังไง

จีนก็ต้องผลิตให้สหรัฐอเมริกา แตูพอมีความ

ไมูแนนูอนบางอยาูงเกดิขึ้น ท�าใหค้นมองวูาใคร

คอื Second one ทีจ่ะสามารถมาซบัพอรต์ตรงน้ี

ได ้วนัน้ีทีเ่ราปรับตวัคอืสิง่ทีใ่ช ูแต ูณ ชูวงเวลา 

ปัจจุบันเราต้องผูานให้ได้กูอน

AEC Connect : การเดินหน้าขยาย
ตลาดไปต่างประเทศ

คณุวรพจน์ : จริงๆ ต้องบอกวูา ปีนี้เราวางแผน

จะขยายขนาดออกไป เพราะเราท�าโรงงานใหมู

เพิ่มก�าลังการผลิต ดังนั้น มีแผนการตลาดท่ี

เราจะไปเพิ่ม เมื่อไตรมาสสุดท้ายปลายปีกูอน 

เตรียมทมีไปโรดโชวใ์นแตลูะประเทศ ประมาณ 

10 ประเทศท่ีเป็น Hub ของแตูละ Region  

อันนี้ท�าเพื่ออะไร หนึง่คือ Awareness สองคือ

เราไมูได้ไปคนเดียว เราไปเป็น Thai Pavilion 

ไปเป็นเรื่ องของ Thai Brand เป็น Cosmetic 

Brand เป็นเรื่ อง Thai Product เพราะถา้เขาจะ

สัง่กส็ัง่มาทั้งกอ้น เราท�างานรวูมกบั OEM เอง 

รับ ODM บ้างเป็นเรื่ องของการเอาดีไซน์ 

ความคิดสร้างสรรค์ R&D ใสูในผลิตภัณฑ์
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วันน้ีพอดีเจอโควิด 19 เข้าไป เป็น Social 

Distance ก็บินไมูได้แล้ว ต้องเปลี่ยนแปลง 

งาน Fair เกิดไมไูดแ้ลว้ เราเปลี่ยนเป็น Direct 

Contact เราได้ชื่อล่กค้ามาพอสมควร เรื่ อง

การตลาดเปลี่ยนร่ปแบบไป 2 เดือนที่ผูานมา 

ท�าให้ผมคิดวูามีความใหมู คือส่ิงท่ีเราต้องคิด

ใหมู ค�าวูา New Normal เราต้องเข้าใจ Social 

Distance การเดนิทางไมงูาูย มคีวามยากในการ

ท�างานระหวูางประเทศ เมื่อกูอนล่กค้าอยาก 

ดง่าน บินมา ด่จบแลว้กส็ัง่สนิคา้ สูงอารต์เวิรค์ 

มาจบ วนันี้ต้องใสูกระบวนการบางอยาูงเพ่ิมเติม 

แตูถ้าเราผูานไปได้ วันนี้จะมีผ้่ประกอบการ 

ภาพที่ผมเคยได้ยินกูอนที่จะมาใช้บริ การ

แบงก์กรุงเทพ กับปัจจุบันหลังจากเข้ามาเป็น 

สวูนหนึง่แลว้ ตอ้งบอกวูาไมูเหมือนกันเลยครับ 

คนละภาพกัน เมื่ อกูอนร้่สึกหนึ่งคือ ร้่สึก 

วูายาก สองคือมี Criteria มากในการที่จะ 

เข้าถึง อยูางที่บอกธุรกิจเราต้องโอเคด้วยนะ  

แล้วสูวนที่สองก็คือการด่แลอยูางตอนนี้มี 

มาตรการรัฐอยู่ 2-3 เรื่ อง เราก็จะได้รับบริการ 

ที่ดีจากธนาคาร คือมีการ Approach มีการ 

ด่แลเข้ามาถามไถูตูางๆ ผมคิดวูานี่คือสิ่ง 

ที่จ�าเป็นในยามยาก เป็นสิ่งที่ท�าให้เราเดิน 

ตูอแล้วไมูสะดุด ผมคิดวูาเป็นความประทับใจ 

อาจจะเป็นชูวงเวลาอันสั้น คิดวูาในระยะยาว 

เรานูาจะเติบโตด้วยกัน

ด้วยวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารแบบ
คลื่นลูกใหม่ของ คุณวรพจน์ ลาภวัฒนะมงคล 
Director & Marketing Division Manager 
บริษัท พริ้ นติ้ ง โซลูชัน่ จ�ากัด และศิษย์เก่า
โครงการ AEC Business Leader รุ่นที่ 4 
ถือเป็น ‘แบบพิมพ์’ แบบอย่างท่ีมีคุณค่าให้
กบัผ้ปูระกอบการรายอื่นๆ ได้น�าไปปรบัใชเ้พื่อ 
ขับเคลื่อนส่ ูNew Normal ทางธรุกิจอยา่งมัน่ใจ 

บางสวูนทีป่รับตวัไมูไดก้ต็อ้งถอยไป แตูจงัหวะ 

ชูวงนี้ต้องปรับ Process วิธีคิดในการท�างาน

AEC Connect : ความประทับใจใน
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงเทพ

คุณวรพจน์ : เบื้ องต้นในสูวนของแบงก์

กรงุเทพเอง ลูาสดุทีม่เีรื่องสถานการณโ์ควิด 19 

ต้องบอกวูาเราได้ท�างานกับแบงก์กรุงเทพ

ใกล้ชิด แม้เราเพิ่งร้่จัก เพิ่งมีโอกาสใช้บริการ 

เหมือนกันเมื่ อปีที่ผูานมาก็คือโครงการใน

สูวนของเครื่ องจักรใหมู การกูอสร้างโรงงาน  
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|Econ Update|

กัมพูชาเดินหน้า
พลังง�นแสงอ�ทิตย์

Vector Zona โฆษกกระทรวงเหมืองแรูและ

พลังงานของกัมพ่ชา เปิดเผยวูา โรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์แหูงที่ 3 ของกัมพ่ชา  

มีขนาด 60 เมกะวัตต์ตั้งอยู่ในเขต Toek Pos 

ของจังหวัดก�าปงชนัง ลงทุนโดย SchneiTec 

Renewable ไดเ้ริ่มด�าเนนิการแล้ว จะเป็นแหลงู

พลังงานสะอาดแหูงใหมูที่สูงเข้าไปสู่โครงการ

สายสูงแหูงชาติ หรือ The National Grid  

นอกเหนอืไปจากสถานพีลังงานแสงอาทิตย์

เดิมที่มีอยู่อีก 2 แหูง ได้แกู โครงการขนาด 

10 เมกะวัตต์ ลงทุนโดย Sunseap ท่ีเมือง 

Bavet จังหวัดสวายเรียง และแหูงที่สองขนาด 

80 เมกะวัตต์ในจังหวัดก�าปงสปือ เป็นการ 

รูวมทุนระหวูาง Jinko Solar และ SchneiTec 

Group และเร็วๆ นี้  กัมพ่ชามีโครงการ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์หงูท่ี 4 ขนาด 140  

เมกะวตัต ์ก�าลงักอูสรา้ง คาดวาูจะเสรจ็สมบร่ณ์

ปลายปีนี้

ที่มา : www.construction-property.com

รัฐบาลเวยีดนามเริ่มสงูออกขา้วอกีครั้งในเดอืน

เมษายนและพฤษภาคมที่ผาูนมา หลงัประกาศ

ห้ามสูงออกเนื่องจากกลัวปัญหาความมัน่คง

ด้านอาหารภายในประเทศชูวงวิกฤตโรคโควิด 

19 โดย นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรี

เวียดนาม เห็นชอบให้สูงออกข้าวจ�านวน 8 

แสนตัน ซึ่งเป็นปริมาณท่ีต�่ากวูาชูวงเดียวกัน

ของปีกูอนร้อยละ 40 อยูางไรก็ตาม เวียดนาม

พร้อมที่จะกลับมาควบคุมตลาดข้าวอีกครั้ ง  

โดยจะประเมินผลกระทบตูอความต้องการ

ภายในประเทศเป็นระยะๆ  

นอกจากนั้น เวียดนามยังได้น�าเข้าสุกรจ�านวน 

250 ตัวจากประเทศไทยเพื่อเพาะพันธุ์และ 

สูงเสริมธุรกิจน้ีทัว่ประเทศหลังการระบาดของ

โรคไข้หวดัหม่แอฟริกา โดยรัฐมนตรีชูวยวูาการ

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม 

ระบวูุา “หม่เหลูาน้ีควรผลติล่กหม่ในปลายปีนี้” 

ทั้งนี้ ภาคธุรกิจได้ลงทะเบียนเพื่อขอน�าเข้าหม่

มากกวูา 110,000 ตัว เพื่อเพาะพันธุ์และให้

มัน่ใจวูามีสต็อกเพียงพอในปีหน้า 

ที่มา : www.thaipublica.org
www.vietnamnews.vn

เวียดนามกลับมา
ส่งออกข้�วอีกครั้ง

กระทรวงการคลงัฟิลปิปินส์ เปิดเผยวูา รัฐบาล

และธนาคารโลกลงนามข้อตกลงก้่เงิน 500 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 16,315  

ลา้นบาท เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางการ

เงินอยูางเรูงดูวนในการตูอส้่กับโรคโควิด 19 

ถอืเป็นข้อตกลงสนิเช่ือเพื่อนโยบายพฒันาการ

บริหารความเสี่ยงฉบับที่ 3 หลัง 2 ฉบับกูอน

หน้านี้ลงนามเมื่อปี 2555 และ 2558 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถของ

ฟิลิปปินส์ในการเตรียมพร้อมรับมือ และการ

ฟ้ืนฟ่ประเทศจากภัยพิบัติ  รวมถึงเสริมสร้าง

ความแข็งแกรูงด้านสาธารณสุข และบรรเทา

ความเดือดร้อนอยูางเรูงดูวนให้กับประชาชน

ที่ยากจน โดยเรูงรัดการเบิกจูายมาตั้งแตูวันที่ 

30 เมษายน 2563 ที่ผูานมา

ที่มา : www.thebangkokinsight.com

ฟิลิปปินส์กู้
ธนาคารโลก
1.6 หมื่นล้�นบ�ท 
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กองทุนความมัง่คัง่สิงคโปร์ (GIC) ได้เข้าซื้ อ

หุ้นธนาคารโยมา (Yoma Bank) ในเมียนมา 

สัดสูวนร้อยละ 20 ในการระดมทุนครั้ งลูาสุด

ของธนาคาร ขณะที่นอร์ฟันด์ (Norfund) จาก

นอร์เวย์ ซื้ อหุ้นร้อยละ 10 ของม่ลคูาธุรกิจ

ทั้งหมด 130 พันล้านจ๊าต หรือ 120.6 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ธนาคารโยมา เป็นหนึง่

ในธนาคารขนาดใหญูของเมียนมากูอตั้ งใน 

ปี 2536 ปัจจบัุนมีกองทนุระหวูางประเทศหรือ 

International Finance Corp (IFC) หนูวยงาน 

ด้านการลงทุนของธนาคารโลกเป็นหน่ึงใน 

ผ้ถ่อืห้นุ แตหูลงัจากการเขา้มาลงทนุของ GIC  

และ Norfund หุ้นของธนาคารโลกจะลดลง

มาท่ีร้อยละ 4 โดย ดีน คลีแลนด์ ประธาน 

เจา้หนา้ทีบ่ริหาร ธนาคารโยมา กลาูววาู หลงัจาก 

การระดมทุนครั้ งน้ีเสร็จสิ้นลง โยมาแบงก์จะ

เป็นธนาคารที่มีเงินกองทุนแข็งแกรูงที่สุดใน

เมียนมา  

ที่มา : www.thaipublica.org

11

ตลาดอสังหาฯ 
โฮจิมินห์กระทบหนัก

ตลาดการเชูาอะพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนยีม

ในนครโฮจิมินห์ได้รับผลกระทบอยูางหนัก

จากการระบาดของโรคโควิด 19 แม้เจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์จะยอมลดคูาเชูาลงก็ตาม แตู

ผ้เ่ชาูหลายรายเลอืกทีจ่ะไมตูอูสญัญา นายหนา้ 

ที่อยู่อาศัยยูานธุรกิจระบุวูา ล่กค้าชาวตูางชาติ

ร้อยละ 30 ยกเลิกสัญญาเชูากูอนก�าหนดแม้

จะต้องส่ญเสียคูามัดจ�า สถานการณ์ปัจจุบัน

เปลี่ยนไปจากเดิมที่อัตราเติบโตส่งและการหา

ที่พักใจกลางเมืองเป็นเร่ืองยาก โดยเฉพาะ

กลูุมคอนโดมิเนียมระดับกลางและระดับส่ง 

สมาคมอสังหาริมทรัพย์แหูงนครโฮจิมินห์

ประเมินวูา ตลาดท่ีอยู่อาศัยขาดอุปสงค์

เนื่องจากชาวตูางชาติจ�านวนมากเดินทางกลับ

ตาูงประเทศและผ่้คนลดการใชจู้ายลงหรือเลอืก

คอนโดมิเนยีมที่ราคาถ่กกวูา

ที่มา : www.vietnamnews.vn

กองทุนสิงคโปร์ 
ซ้ือหุ้นแบงก์โยม� 
ในเมียนม�

ห้างสรรพสินค้า
อิออนแห่งท่ี 3
ในกรุงพนมเปญ

บริษัท อิออนมอลล์ (แคมโบเดีย) จ�ากัด  

ผ้่ด�าเนินธุรกิจจ�าหนูายสินค้าที่ใหญูสุดจาก

ญี่ปูุน เห็นชอบให้บริษัท ฮุนไดเอ็นจิเนยีริ่ง 

ของเกาหลีใต้ ชนะการประม่ลกูอสร้างห้าง

สรรพสินค้า AEON แหูงที่สามในประเทศ

กัมพ่ชา โดยจะเป็นศ่นย์การค้า 5 ชั้น พร้อม

ที่จอดรถบนพื้ นที่รวม 174,000 ตารางเมตร 

ม่ลคูา 164 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือวูาใหญู

กวูาห้างสรรพสินค้า AEON แหูงแรกซึ่งมี

ขนาด 68,000 ตารางเมตร และ Sen Sok 

AEON แหงูที่สองขนาด 100,000 ตารางเมตร 

ส�าหรับสถานที่กูอสร้างโครงการจะต้ังอยู่ใน

หมูบ่า้น Prek Ta Long 3 village, Chak Angre 

Kroom commune, Meanchey district  

กรุงพนมเปญ คาดวูาห้างฯ AEON แหูงที่สาม

จะเปิดให้บริการปี 2566  

ที่มา : www.construction-property.com
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เปรยีบเทียบวิกฤตทางเศรษฐกจิ 
ในเวยีดนาม ปี 2553 - 2555 กบั
ปี 2563

ในชูวงปี 2553 - 2555 ธนาคารกลางยัง

ไมูมีการควบคุมการใช้สินเชื่ อที่ดีพอ มีการ

ปลูอยเงินก่้ยืมแตูหลายบริ ษัทน�าไปใช้ผิด

วัตถุประสงค์ อาทิ ก่้ยืมเพื่อใช้ด�าเนนิธุรกิจ

แตูน�าไปลงทุนในตลาดหุ้นแทน ท้ังยังเกิด

ฟองสบู่จากเงินเฟ้อที่ปรั บตัวส่งขึ้ นกวู า 

รอ้ยละ 20 ดอกเบ้ียปรับตวัขึ้นสง่และมหีนี้เสยี

ในระบบเป็นจ�านวนมาก ประกอบกับรัฐบาล

ยังบริหารได้ไมูดีมากนัก มีการขาดดุลการค้า

และดุลงบประมาณ รวมท้ังหนี้สาธารณะก็ส่ง

จนขึ้นติดเพดาน 

แตูส�าหรับวิกฤตโรคโควิด 19  รัฐบาลเวียดนาม

มีประสิทธิภาพในการด�าเนนิงานมากขึ้นสูงผล 

ให้พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของเวียดนามเปลี่ยน 

แปลงไป มบีญัชเีดนิสะพดัเป็นบวก การขาดดลุ 

งบประมาณลดลง หน้ีเสียในระบบลดลงเหลือ 

ไมูถึงร้อยละ 2 และหนี้สาธารณะลดลงมากพอ 

ที่จะใช้เงินจัดการปัญหาดังกลูาวเพื่อกระตุ้น 

เศรษฐกิจได้อยูางไมูเดือดร้อน ซึ่งนกัวิเคราะห์ 

เชื่ อวูาเวียดนามมีศักยภาพมากพอที่จะฟ้ืน 

ตัวได้อยูางรวดเร็วในร่ปแบบของ V-Shaped 

และเชื่อวูาหลังวิกฤตนักธุรกิจที่ประสบปัญหา 

การปิดพรมแดนจะย้ายออกจากประเทศจีน 

มาอยู่เวียดนามมากข้ึน ส�าหรับการเติบโตทาง 

เศรษฐกิจคาดการณ์วูาจะเติบโตได้ที่ร้อยละ 5 

ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้วูาจะเติบโตร้อยละ 7 

ส�ารวจโอกาสธุรกิจเวียดนาม  
หลังพิชิต COVID-19

TIPS: 
รูปแบบของภาวะเศรษฐกิจถดถอย

1. เกิดภ�วะถดถอย และส�ม�รถ 
ฟื้นตัวได้อย่�งรวดเร็ว (V-Shaped)

2. เกิดภ�วะถดถอย และใช้เวล�ใน
ก�รฟื้นตัวน�นหล�ยเดือนถึง 1 ปี 
(U-Shaped)

3. เกิดภ�วะถดถอยแล้วฟื้นตัว แต่
กลับไปถดถอยใหม่ก่อนที่จะฟื้นตัว
อีกครั้ง (W-Shaped) 

4. เกิดภ�วะถดถอย และใช้เวล�ใน 
ก�รฟื้นตัวน�นหล�ยปี (L-Shaped) 

|Vision of Beyond|

“เวยีดนาม” เป็นหน่ึงในประเทศทีป่ระสบความ
ส�าเร็จในการรับมือกับโรคโควิด 19 เพราะ
ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบัน ยัง
ไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว รัฐบาล
เวียดนามนับว่ามีบทบาทส�าคัญในการสร้าง
ความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยสอดส่อง
ดแูลซึง่กนัและกนั ส่งผลให้เวยีดนามสามารถ
ควบคมุการแพร่ระบาดในครัง้นีไ้ด้ด ีอย่างไรก็ 
ตามวกิฤตการณ์ดงักล่าวยงัคงส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโดยรวม แม้ประเทศเวียดนาม
เองเคยเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจมาแล้ว
ครั้งหนึ่งในช่วงปี 2553 - 2555 แต่ปัญหา
ในคร้ังนั้นมีลักษณะที่แตกต่างอย่างมากกับ
วิกฤตในครั้งนี้ 
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ที่มา :
• Facebook Page: Many Money; Live!! สูองเศรษฐกิจ โอกาสความท้าทายของ
เวียดนามหลังวิกฤต COVID-19 กับคุณธาราบดี ซึ้ งอดิชัยวิทย์ ผ้่จัดการทัว่ไป 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศเวียดนาม 
• https://www.forbes.com/advisor/investing/covid-19-coronavirus-recession 
-shape/
• https://www.nesdc.go.th/download/article/article_20200220160533.pdf

อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตโรคโควิด 19

มาตรการป้องกันความเสียหาย
จากวิกฤตโรคโควิด 19 ของรัฐบาล

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

จากวิกฤตดังกลูาวอาจสูงผลให้บางธุรกิจเกิดการผิดนดัช�าระ

หนี้ รัฐบาลเวยีดนามจงึออกมาตรการรองรับทนัทตีั้งแตูชวูงตน้

เดอืนกมุภาพนัธ ์อาท ินบัจากวนัแรกที่เกดิวกิฤตโรคโควดิ 19 

จนถึงวันที่ประกาศสิ้ นสุดการแพรูระบาดและนบัตูอไปอีก  

90 วัน สนิเช่ือในเวียดนามทีค่รบก�าหนดช�าระในชูวงระยะเวลา

ดังกลูาว สามารถตูออายุได้อีก 6 เดือนถึง 1 ปี โดยที่ธนาคาร

ไมูต้องจัดชั้นสินเชื่อหรือต้ังเงินส�ารองเพ่ิม โดยมาตรการนี้

ท�าให้ธนาคารสามารถชูวยเหลือธุรกิจได้เต็มที่ นอกจากนี้ยังมี

มาตรการลดคูาไฟร้อยละ 10 ส�าหรับธุรกิจ และเงินชูวยเหลือ

จากรัฐบาลให้แกูประชาชน 

1. ตน้ทนุการผลติต�า่ แรงงานในเวยีดนาม
มีจ�านวนมากท�าให้สามารถจัดหาได้งูาย  

คาูสาธารณป่โภคคอูนขา้งถ่ก และโครงสรา้ง
พื้ นฐานมีการพัฒนามากขึ้น

2. ตลาดผ่้บริ โภคของเวียดนามนูาสนใจ 
เนื่องจากมีคนหนูุมสาวจ�านวนมากและนยิม

บริโภคสินค้าไทย
3. การเมืองมีเสถียรภาพ ซ่ึงจะชูวยลดความเสี่ยงให้กับ 
นกัลงทุน
4. มี FTA (Free Trade Agreement) กับหลายประเทศ  
และอยู่ระหวูางเจรจาขอ FTA กับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ 
เพิ่มด้วย
5. ตลาดหลักทรัพย์เวียดนามในระยะยาวจะฟ้ืนตัวทั้งตลาด
โดยเฉพาะในหุ้นพื้ นฐานดี (Fundamental Stocks) เชูน  
หุ้นธุรกิจโรงไฟฟ้า หุ้นธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น
6. โอกาสจากสงครามการค้าระหวูางสหรัฐอเมริกากับจีน  
โดยเวียดนามมีม่ลคูาการสูงออกไปสหรัฐอเมริกามากถึง 
รอ้ยละ 14 ในปี 2562 ท้ังยงัมกีารบริหารงานทางการทต่ในชวูง
เวลาวิกฤตนี้ ผูานการบริจาคเสื้ อ หมอน และหน้ากากอนามัย
ให้กับยุโรปและสหรัฐอเมริกา

1. อุตสาหกรรมการทูองเที่ยว 

โรงแรมและบริษัทน�าเท่ียวจะได้รับ 

ผลกระทบอยูางมาก เพราะตลาด 

หลักของเวียดนามคือนกัทูองเที่ยว 

จากจีนคิดเป็นร้อยละ 30 (ประมาณ 

6 ล้านคน) และอันดับ 2 คือ เกาหลีใต้ ซึ่งทั้ง  

2 ประเทศไดร้ับผลกระทบเชูนกนั ดังนัน้จึงอาจสูงผลใหจ้�านวน 

นกัทูองเที่ยวลดลงถึงร้อยละ 40-60 ในปีนี้

2. อุตสาหกรรมเครื่ องนุูงหูม เฟอร์นเิจอร์ และรองเท้า 

โดยเฉพาะกลูุมที่ เน้นผลิตให้แบรนด์ที่มีชื่ อเสียง เชูน 

Nike Adidas Zara เป็นต้น โดยมีผลสืบเนื่องมาจากการ  

“Lockdown” ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ท�าให้ร้านค้าของ

แบรนด์เหลูาน้ีไมูสามารถเปิดร้านท�าการค้าขายได้ จึงสูงผล

ให้การสัง่ผลิตสินค้าในเวียดนามชะลอตัวลงตามไปด้วย

3. อุตสาหกรรมรถยนต์

4. ธุรกิจค้าปลีกสินค้าฟูุมเฟือย

5. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ความสัมพันธ์ระหวูางเวียดนามกับจีน ในปัจจุบันยังคงมี

ปัญหาในแถบทะเลจีนใต้เรื่ องการบุกรุกเข้ามาในนูานน�้ า

เวียดนาม และมีการประท้วงทางการท่ตผูาน UN อยู่เป็น

ประจ�า ดังนั้นนบัวูาเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะ

หากมีปัญหาระหวูางประเทศขึ้นอาจสูงผลกระทบด้านการค้า  

ซึ่งปัจจุบันเวียดนามมีการน�าเข้าสินค้าจากจีนประมาณ 

รอ้ยละ 30 และสงูออกไปจนีประมาณร้อยละ 15 ซึง่ถอืวาูเป็น

คู่ค้าที่ส�าคัญของประเทศเวียดนามเชูนกัน

โอกาสและข้อได้เปรียบ
จากการลงทุนในเวียดนาม



1414



15

ปัจจุบันบริบททางเศรษฐกิจเปล่ียนไปอยูาง

รวดเร็วด้วยเทคโนโลยี การสื่อสาร ตลอดจน

ความรูวมมือข้อตกลงระหวูางประเทศ ท�าให้

การเงนิการลงทนุทั้งโลกเกดิความเชื่อมโยงกนั

มากขึ้น ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน (ASEAN  

Exchanges) ที่นบัสูวนหนึง่ของความรูวมมือ

ของตลาดทุนอาเซยีน (ASEAN Capital Market 

Integration) ที่เกิดจากการตกลงรูวมกันของ

ผ้่น�าอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน 

(ASEAN Summit) ครั้ งที่ 12 ให้มีการรูวมมือ

กันเรูงให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหวูาง

ภ่มิภาคอยูางเสรีมากขึ้น ภายในปี 2558 จึง

ท�าใหเ้กดิความรวูมมอืกนัของตลาดหลกัทรัพย์ 

6 ประเทศ 

ได้แกู ตลาดหลักทรัพย์ Bursa Malaysia 

(MYX) ประเทศมาเลเซีย ตลาดหลักทรัพย์

อนิโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange: IDX) 

ประเทศอินโดนีเซีย ตลาดหลกัทรัพยฟิ์ลปิปินส์ 

(The Philippine Stock Exchange: PSE) 

ประเทศฟิลิปปินส์ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 

(Singapore Exchange: SGX) ประเทศสงิคโปร์ 

ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh 

Stock Exchange: HOSE) ประเทศเวียดนาม 

และตลาดหลักทรัพย์แหูงประเทศไทย (SET) 

ประเทศไทย 

ความรูวมมือดังกลูาว เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพ 

คลูองของกลุูมตลาดหลักทรัพย์อาเซียน

ด้วยการสูงเสริมธุรกรรมข้ามตลาด เพิ่ม

ประสทิธภิาพชูองทางการเขา้ถงึตลาดหลกัทรัพย์

อาเซยีนใหส้ะดวกและงูายขึ้น ดงึด่ดการลงทนุ

มายังภ่มิภาคได้มากขึ้น โดยระยะแรกได้มีการ

รวบรวมหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญู หรือหุ้น 

บล่ชิพ (Blue Chip Stock) ซึ่งพิจารณาจาก

|Market Place|

ASEAN Exchanges 
ศูนย์รวมข้อมูลกว่� 3,600 หลักทรัพย์ 
ในภูมิภ�คอ�เซียน

ม่ลคูาของหุ้นตามราคาตลาด และสภาพคลูอง

ของหุ้นจ�านวน 30 หุ้นตูอประเทศ รวมเป็น 

180 หุ้น ส�าหรับเผยแพรูข้อม่ลไฮไลต์ตลาด

หุ้นอาเซียน 

ถึงลูาสุด ชูวงต้นปีที่ผูานมาตลาดหลักทรัพย์

ท้ัง 6 ประเทศ ได้รูวมมือกันปรับโฉมการ

แพรูข้อม่ลตลาดหลักทรัพย์อาเซียนใหมู  

ผูานเว็บไซต์ทาง www.aseanexchanges.org  

โดยรวบรวมข้อม่ลหลักทรัพย์ท้ัง 6 แหูง  

ครบถ้วนรอบด้านในแหลูงเดียวกวูา 3,600 

หลักทรัพย์ ครอบคลุม 28 หมวดอุตสาหกรรม 

รวมถึงหุ้น กองทุน ETF ทรัสต์เพื่อการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์ และ ตราสารแสดงสิทธิ 

การฝากหลักทรั พย์ ตู างประเทศ (DR)  

มีบทวิเคราะห์ ขูาวสารทางการเงินการลงทุน 

เคลื่อนไหวของตลาดหลกัทรัพยแ์ตลูะประเทศ 

ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรร้่ เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจกูอนการลงทุน

นอกจากน้ัน ยงัมเีครื่ องมอืคดัเลอืกหลกัทรัพย์ 

ท่ีสามารถเลือกเปรียบเทียบแตูละประเทศ  

ตามเกณฑตู์างๆ ไมูวาูจะเป็นม่ลคูาหลกัทรัพย์

ตามราคาตลาดรวม อัตราเงินปันผลตอบแทน 

อัตราสูวนราคาตูอก�าไรสุทธิตูอหุ้น ข้อม่ลกลูุม

อุตสาหกรรม ดัชนตีลาดหลักทรัพย์ ความ

เคลื่อนไหวของดัชนีที่เกี่ยวข้อง อาทิ MSCI 

ASEAN และ FTSE ASEAN เป็นตน้ น�าเสนอ

ทั้งในร่ปแบบของตาราง และกราฟแผนภ่มิ 

การเลือกหมวดอุตสาหกรรม เลือกตลาด 

หลักทรัพย์ของแตูละประเทศ หรือสามารถ

เลอืกทกุประเทศได้ในคร้ังเดยีว จะมกีารแสดง 

ข้อม่ลของหลักทรัพย์ในหมวดที่ เลือกขึ้ น

มาทั้งหมด ตัวอยูางเชูน เลือกอุตสาหกรรม

คมนาคม ของตลาดหลักทรัพย์อินโดนเีซีย

จะมีการแสดงข้อม่ลหลักทรัพย์ในหมวดของ

อุตสาหกรรมคมนาคมจ�านวน 48 หลักทรัพย์ 

หรือถ้าเลือกท้ัง 6 ตลาดหลักทรัพย์ ข้อม่ล 

ก็จะแสดงมาให้ทั้ งหมด 185 หลักทรัพย์ 

เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน

โดยการเผยแพรูข้อม่ลนี้จะชูวยขยายโอกาส

ให้แกูหลักทรัพย์ของแตูละประเทศให้เป็นที่

ร้่จักเพิ่มมากขึ้นในสายตาผ่้ลงทุนตูางประเทศ 

ส�าหรับนกัลงทุนไทยการเลือกลงทุนในตลาด 

หลกัทรัพยอ์าเซยีน เป็นการกระจายความเสีย่ง 

การลงทุน จากการลงทุนในประเทศเพียง

อยูางเดียว สามารถเลือกลงทุนได้หลากหลาย 

มากข้ึนแมจ้ะเป็นห้นุในกลูมุเดยีวกัน เพิม่โอกาส

ในการได้รับผลตอบแทนให้ส่งขึ้น นอกจากนี้  

ก�าไรจากการซื้ อขายหุ้นตูางประเทศ (Capital 

Gain) จะได้รับยกเว้นภาษีเหมือนกับการ 

ลงทนุในประเทศไทย สูวนเงนิปันผล จะต้องน�า 

มารวมค�านวณเป็นเงินได้ปลายปีเพื่อเสียภาษี

ตามอัตราที่กฎหมายก�าหนด

อ้างอิงข้อม่ลจาก 
www.set.or.th 
www.aseanexchanges.org 
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|Biz Sharing|

DENNIS ANG UY

เศรษฐีใหม่ Top 50 ผู้ร่ำ�รวยที่สุดในฟิลิปปินส์ 
เจ้าของอาณาจักร Udenna Group 

“คว�มท้�ท�ยของก�รเป็นนักธุรกิจท้องถิ่นซึ่งไม่เป็นที่รู้จักทั่วไปก็คือ ทำ�อย่�งไรให้มีเครดิต 
พอจะห�แหล่งเงินทุนได้” นิย�มคว�มคิดของนักธุรกิจหนุ่มในวัย 47 ปี จ�กเมืองด�เว� (Davao) 

มห�เศรษฐีหน้�ใหม่ผู้รำ่�รวยอันดับที่ 22 ของประเทศฟิลิปปินส์ ‘Dennis Ang Uy’  
หรือที่รู้จักกันในน�ม Dennis Uy (เดนนิส ไอ) 

ที่มาภาพ : Philippine Daily Inquirer
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ชวูงเวลาของการท�าธรุกจิคา้น�้ามนัไมูไดโ้รยดว้ยกลบีกหุลาบ เม่ือเดนนสิ 

ประสบปัญหาจากข้อกลูาวหาของรัฐบาล เกี่ยวกับการลักลอบค้าน�้ ามัน

เชื้ อเพลิง เขาต้องขอค�าแนะน�าจาก โรดรีโก ด่แตร์เต ซึ่งเป็นมิตรสหาย

เกูาแกูของครอบครัว ขณะนั้นด�ารงต�าแหนงูนายกเทศมนตรีเมืองดาเวา  

กอูนจะไดร้ับเลอืกตั้งเป็นประธานาธบิดฟิีลปิปินสใ์นเวลาตอูมา ซึง่เดนนิส 

มักได้รับค�าแนะน�าในการแก้ปัญหา แนวทางอันเป็นประโยชน์ทางด้าน

ธุรกิจจากด่แตร์เตอยูางตูอเนื่อง 

 

ธุรกิจค้าน�้ ามันเติบโตอยูางรวดเร็ว กลุูมฟีนกิซ์ปิโตรเลียมเป็นที่ร่้จัก

และยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรม จนสามารถเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ได้ในปี 2550 เป็นบริษัทแรกในเมืองดาเวา 

ที่เข้าระดมทุนในตลาดหุ้นข้ึนแทูนผ้่ค้าปลีกน�้ ามันใหญูอันดับ 3 ของ

ฟิลิปปินส์ โดยใช้เวลาเพียง 4 ปีหลังจากการลงทุน

ความส�าเร็จในธุรกิจด้านปิโตรเลียม เป็นแรงสูงให้เดนนสิสยายปีก 

Udenna Group ลงทนุพฒันาและซื้ อกจิการในอตุสาหกรรมทีห่ลากหลาย 

อาทิ การเข้าซื้ อบริษัท Chelsea Logistics Holdings (CLHC) ซึ่งมีสูวน

เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการขนสูงและโลจิสติกส์  บริษัท 2GO ซึ่งเป็น

บริษัทเรือข้ามฟากรับ-สูงผ้่โดยสาร ซื้ อกิจการ Enderun Colleges ธุรกิจ

ด้านการศึกษา และการลงทุนพัฒนาโครงการขนาดใหญูหลายโครงการ 

 

ในปี 2559 พฒันาโครงการกาสโินคอมเพลก็ซ์มล่คาู 300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

บนเกาะรีสอร์ทในเซบ่ใกล้สนามบินนานาชาติ Mactan-Cebu ตูอมาปี 

2560 Udenna Group เข้ามามีสูวนรูวมในการพัฒนาเมืองโลจิสติกส์ 

ระดบัโลกในอดตีที่เขต Clark Freeport Zone ใน Pampanga ซึ่งตูอมาได้

เปิดตัวอีกครั้ งในฐานะ Clark Global City และในปี 2561 Dito Tele-

community บริษัทในเครือของ Udenna Group รูวมกับไชนูาเทเลคอม 

แขูงขนัและชนะการประม่ลใหบ้ริการโทรคมนาคม เพื่อมาแขูงขนัในตลาด 

ผก่ขาดเดมิของ PLDT และ Globe Telecom ตามนโยบายของรัฐบาลดแ่ตรเ์ต

 

เดนนสิ ใชเ้วลาเพยีงไมูมกีีปี่ กูอตั้งและซื้ อกิจการภายใตอ้าณาจกัร Udenna 

Group จนถึงปัจจุบันมีกิจการกวูา 50 แหูง ครอบคลุมหลากหลาย 

อุตสาหกรรม กระทัง่ปี 2562 นติยสารฟอร์บส์ได้จัดให้เดนนสิ ไอ 

เป็นมหาเศรษฐีที่ร�่ารวยสุดในฟิลิปปินส์อันดับที่ 22 จากทั้งหมด 50 คน 

ดว้ยวยัเพยีง 46 ปี เขามทีรัพยส์นิรวมม่ลคูาประมาณ 660 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ เครื่ องพิส่จน์ความส�าเร็จและความมุูงมัน่ในการด�าเนนิธุรกิจ  

ตามแนวคิดที่ได้เคยกลูาวไว้

 

“คณุตอ้งแสวงหาโอกาสตลอดเวลาไมวููาเลก็หรือใหญูหรือวาูสอดคลอ้งกับ

สิง่ทีค่ณุท�าหรือไมู...และมองไปยงัอตุสาหกรรมทีส่ามารถด�ารงอยูไ่ดใ้น 5 

อันดับแรก เข้าใจถึงวิธีการแขูงขันหรือมีชูองวูางทางการตลาดเพียงพอ 

ส�าหรับใหบ้ริการล่กค้า”...นีค่อืนยิามการท�าธุรกจิของผ่้ชายทีช่ื่อเดนนสิ ไอ 

เดนนสิ ไอ เริ่มต้นจากการเป็นเจ้าของธรุกจิรา้นบารบ์คีวิเลก็ๆ กอูนหนัเห 

เข้าสู่อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ถือเป็นการเติบโตอยูางก้าวกระโดด  

เพียงไมูกี่ปี เดนนสิ ขึ้นแทูนเป็นมหาเศรษฐีคลื่นล่กใหมูแหูงฟิลิปปินส์ 

และเป็นเจ้าของกิจการมากกวูา 50 แหูง ภายใต้ชื่อ Udenna Group 

ครอบคลุมธุรกิจด้านน�้ ามันและปิโตรเลียม โลจิสติกส์ อสังหาริมทรัพย์ 

การศึกษา โทรคมนาคม และกาสิโน มีทรัพย์สินรวมกันประมาณ 660 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

เดนนิส เป็นบุตรชายคนโตของครอบครัวนักธุรกิจจีนที่อพยพมาตั้ง 

รกรากที่เมืองดาเวา เร่ิมต้นจากการเปิดร้านขายอุปกรณ์ตกปลาและ

ขนมปังของปูย่าู ตูอมาถงึรูนุพอูแมูกท็�าธุรกิจเลก็ๆ เก่ียวกับเน้ือมะพรา้ว

แหง้ เขาถอืเป็นรูนุที ่3 เขา้ศกึษาทีม่หาวทิยาลยั De La Salle ในกรงุมะนลิา 

กระทัง่จบปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการธุรกิจ 

 

ความเป็นนกัธุรกิจของเดนนสิเริ่มฉายแววมาตั้งแตูเด็ก นอกจากจะ

เลูนบาสเกตบอลเป็นงานอดิเรกแล้ว ยังขายอุปกรณ์การเรียนและการ์ด

บาสเกตบอลให้กบัเพื่อนรวูมช้ันด้วย ระหวาูงเรียนมหาวิทยาลยัเขาศึกษา

การเลูนหุ้นจนได้ก�าไรเป็นกอบเป็นก�า

 

หลงัจบการศกึษาเดนนสิได้มาชูวยดแ่ลธุรกจิครอบครัวพักหนึง่ ทั้งธรุกจิ

เหมืองแรู ซ่เปอร์มาเก็ต และตัวแทนจ�าหนูายรถยนต์ โดยออฟฟิศหลัก

ตั้งอยูท่ีเ่มอืงตากมุ (Tagum) เขาตอ้งท�างานอยูางหนกัตลอดเกือบ 10 ปี 

บางชวูงเวลาตอ้งรับผิดชอบในการบริหารจดัการธรุกจิ 7 แหงูพรอ้มๆ กนั 

แตูลึกๆ เขากลับร้่สึกถึงความไมูมีอิสระในการบริหารจัดการงานที่เขา

รับผิดชอบ 

 

เมื่อเดนนสิคดิวาูมปีระสบการณเ์พียงพอแลว้ จึงตัดสนิใจออกไปเริ่มตน้ 

ธุรกิจของตัวเอง เปิดร้านบาร์บีคิว “Dencio’s Kamayan” โดยใช้เงิน

ทุนที่ได้มาจากการเลูนหุ้นตั้งแตูสมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัย ไมูได้ขอ

ความชูวยเหลือจากครอบครัว เขาสามารถบริหารร้านให้เติบโตจนขยาย 

เครือขูายถึง 8 สาขาภายในระยะเวลาอันสั้น กระทัง่สูงมอบธุรกิจให้กับ

น้องสาวรับไปบริหารจัดการตูอ แลกกับการก้าวเข้าสู่เส้นทางธุรกิจครั้ ง

ยิ่งใหญูในชีวิต นัน่คืออุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

 

ในปี 2545 เขาตั้งชื่อบริษัท Udenna Corporation ที่มาจากนามสกุล  

ชื่อแรก และชื่อกลางของเขา เร่ิมลยุธุรกจิพลงังานเต็มตัว โดยการเข้าซื้ อ 

บริษัท ฟีนกิซ์ปิโตรเลียม (Phoenix Petroleum) หนึง่ในผ้่ค้าน�้ ามันของ

ฟิลิปปินส์ ที่เดิมร้่จักกันในนาม Oilink Mindanao Distribution โดย 

ตูอมาปี 2547 บริษัท Oilink Mindanao Distribution ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

Davao Oil Terminal Services Corp (DOTSCO) ภายหลังจากการเข้า

ซื้ อกจิการแลว้ เดนนสิลงทนุกูอสรา้งคลงัน�้ามนัเพิม่ขนาด 6 ลา้นบารเ์รล 

เพื่อรองรับการให้บริการธุรกิจในเมืองดาเวา 
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ชะตากรรมระทึกใจ
ส�ยก�รบินในภูมิภ�คอ�เซียน

|Econ Trend|
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สายการบินในภ่มิภาคอาเซียนทุกแหูง ปรับลดเท่ียวบนิ ปรับลดพนกังาน 

และหยดุใหบ้ริการชัว่คราว เชูนเดยีวกบัสถานการณท์ีเ่กดิขึ้นกบัทกุๆ สาย

การบินทัว่โลก สมาคมขนสูงทางอากาศระหวูางประเทศ (International 

Air Transport Association : IATA) ประมาณการความสญ่เสยีรวมแลว้

ไมตู�า่กวูา 3.14 แสนลา้นดอลลารส์หรัฐ สอดคลอ้งกบั CAPA Centre for 

Aviation บริษัทที่ปรึกษาด้านสายการบินระดับโลกที่ได้รวบรวมข้อม่ล

สูงสัญญาณเตือนวูา 

กรณทีี่เลวร้ายที่สุดอาจสูงผลกระทบท�าให้สายการบินสูวนใหญูของโลก

ต้องเสี่ยงตูอภาวะล้มละลาย 

องค์กรการบินพลเรือนระหวูางประเทศ หรือ ICAO จัดท�ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบจากการแพรูระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด 19 ตูอธุรกิจ

การบิน เผยแพรูเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยรวบรวมเปรียบเทียบ

ข้อม่ลสมมติฐานไว้วูา

 • สถานการณ์ฟ้ืนตัวร่ปตัว V หรือ V-shaped คือการแพรูระบาด

รนุแรงและธรุกจิได้รับผลกระทบอยูางหนกั แตูเกดิขึ้นในระยะสั้น จะพลกิ 

กลับมาฟ้ืนฟ่ได้อยูางคูอยเป็นคูอยไป โดยสัญญาณการฟ้ืนตัวจะเริ่มข้ึน

ในชูวงเดือนพฤษภาคม 

ตลอดช่วง 3 เดือนที่ผ่�นม� ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด 19 ทำ�ให้ประเทศต่�งๆ ในอ�เซียนต้องออก
ม�ตรก�รปิดพรมแดน Lockdown คุมเข้มคัดกรองผู้โดยส�รที่เดินท�งม�จ�กต่�งประเทศ  ทำ�ให้จำ�นวนผู้ใช้
บริก�รห�ยไปทันทีม�กกว่�ครึ่ง ทุกๆ ส�ยก�รบินทั้งในอ�เซียนและทั่วโลก ต่�งเผชิญภ�วะข�ดสภ�พคล่อง 

กระแสเงินสดลดต่ำ� จำ�เป็นต้องออกม�ตรก�รประคับประคองตัวเองให้อยู่รอด

 • สถานการณ์ฟ้ืนตัวร่ปตัว U หรือ U-shaped การแพรูระบาด

รุนแรง ธุรกิจได้รับผลกระทบมาก และกินระยะเวลานานกวูาร่ปตัว V  

สัญญาณการฟ้ืนตัวอยู่ในชูวงไตรมาส 3 ของปีหรือยาวนานกวูานั้น

  

กูอนหน้าที่จะมีการแพรูระบาด ได้มีการประเมินกันวูาชูวง 9 เดือนแรก

ของปี 2563 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 จะมผ่้ีโดยสารเพิ่มขึ้นราว 64 ลา้นคน 

ทุกสายการบินทั่วโลกจึงวางแผนเพิ่มอัตราบรรทุกผ่้โดยสาร (Seat  

Capacity) รวมรอ้ยละ 4.2 รายได้จะเพิม่ข้ึนราว 1.5 หมื่นลา้นดอลลารส์หรัฐ 

แตูเมื่อเกิดเหตุไมูคาดฝัน จ�านวนผ้่โดยสารจะลดลงเฉลี่ย 705-1,177 

ล้านคน นอกจากจะไมูสามารถเพิ่ม Seat Capacity ได้แล้ว ผ้่ใช้บริการ 

ยังลดลงอยูางถึงร้อยละ 33-66 รายได้ลดลง 1.45-2.38 แสนล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐ โดยสายการบินในภ่มิภาคยุโรปได้รับความเสียหายมาก 

ทีส่ดุ รองลงมาคอืสายการบนิในภม่ภิาคเอเชยีแปซฟิิก ซึง่รวมถงึประเทศ

ในอาเซียนด้วย

ความเสียหายมหาศาลนับเป็นภาวะวิกฤตของธุรกิจการบิน และ 

เกินจินตนาการทางเศรษฐกิจวูาความถดถอยจะยาวนานเพียงใด แตู 

หลังสถานการณ์แพรูระบาดคล่ีคลายลง ผ้่คนกลับมาเชื่อมัน่ในความ

ปลอดภัย ธุรกิจก็จะเริ่มกลับมาสู่การเดินทางที่เป็นปกติเหมือนเดิม

อยูางแนูนอน

มกร�คม

กุมภ�พันธ์

มีน�คม

เมษ�ยน

พฤษภ�คม

มิถุน�ยน

กรกฎ�คม

สิงห�คม

กันย�ยน 

รวม
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U-shaped
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สถานการณ์ความเสียหายของธุรกิจการบิน
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เทียบกับปี 2562 

มกร�คม

กุมภ�พันธ์

Seat Capacity 
(%)

มีน�คม

เมษ�ยน

พฤษภ�คม

มิถุน�ยน

กรกฎ�คม

สิงห�คม

กันย�ยน 

Passenger number 
(million)

Passenger revenue 
(USD,billion)

V-shaped U-shapedV-shaped U-shapedV-shaped

-1.0% -1.0%

-7.6% -7.6%

-46.1% -46.1%

-90.3% -90.3%

-85.0% -90.2%

-69.6% -90.3%

-48.9% -80.0%

-33.5% -64.5%

-23.2% -59.4%

0.53 0.53

-16.40 -4.5

-82.81 -92.58

-149.15 -149.15

-145.62 -32.85

-132.79 -163.62

-105.64 -162.05

-80.38 -136.69

-56.68 -114.48

0.53 0.53

-16.40 -4.5

-18.83 -21.11

-34.05 -34.05

-153.02 -34.53

-29.90 -36.88

-23.72 -36.52

-18.05 -30.83

-12.58 -25.68

-46.0% -60.9% -768.97 -987.84 -173.94 -223.56

ที่ม� : จ�กก�รประม�ณก�รของ ICAO

ที่มาข้อม่ล :  
• https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-03-05-01/
• https://sites.google.com/site/internationalairportinwordbyth/airlines-of-the-world/southeast-asia
• https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf

รวม
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ภูมิภ�คอ�เซียนได้ออกม�ตรก�ร
เ พ่ือเ ยียวย�เศรษฐกิจจ�กก�ร
ระบ�ดของไวรัสโคโรน� 2019 ซึ่ง
ต�มร�ยง�นของ บริษัทวิจัยช่ือดัง  
Capital Economics ประเทศองักฤษ 
ประเมินว่� ก�รระบ�ดทั่วโลกอ�จส่ง
ผลให้ 8 จ�ก 10 ประเทศในภูมิภ�คนี้ 
มอีตัร�ก�รเตบิโต ‘ติดลบ’ ยกเวน้แค่  
2 ประเทศ คือ เวียดน�มและเมียนม�

โดย Capital Economics ยังค�ดว่� 
จีดีพีของอ�เซียนจะลดลงประม�ณ 
ร้อยละ 10 ในปีนี้ จ�กเดิมที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 เมื่อปีที่ผ่�นม� ประเทศ
ม�เลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 
จะมีก�รหดตัวของเศรษฐกิจรุนแรง
ที่สุดในอ�เซียน 

|Policy Watch|

9 ประเทศอาเซียน  
ออกมาตรการฉุกเฉิน
สู้โควิด 19

 มาเลเซีย
• ธนาคารกลางปลูอยวงเงิน 453 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ให้ SMEs ก้่ผูานธนาคารพาณชิย์ รัฐค�้ า
ประกันร้อยละ 80
• ครอบครัวที่มีรายได้ไมูเกิน 4,000 ริงกิต 
 ได้รับเงินเยียวยา 1,600 ริงกิต  
• แจกเงินเยียวยา 600 ริงกิต ให้คนขับแท็กซี่ 
คนขบัรถทวัร ์คนขับสามลอ้ และไกดท์อูงเทีย่ว
• ให้ ใช้อิน เทอร์ เน็ตฟรี  ตลอดชูวงการ 
Lockdown
• ขยายเวลาช�าระหนี้สนิเชื่อตูางๆ ใหแ้กูลก่หนี้
รายบุคคลและ SMEs เป็นเวลา 6 เดือน
• ให้เงิน 1,000 ริงกติแกผู้ป่ระกอบการทอ้งถิน่ 
จ�านวน 10,000 ราย เพื่อสูงเสริมการขาย 
E-Commerce
• ลดคูาไฟฟ้าร้อยละ 15 ตูอเดือน ส�าหรับ
ธุรกิจโรงแรม บริษัททูองเที่ยว สายการบิน  
หา้งสรรพสนิคา้ ศ่นยแ์สดงสนิคา้ และสวนสนกุ 

 เวียดนาม
• ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ ยนโยบาย 
ร้อยละ 0.5-1

• สัง่การให้ธนาคารพาณชิย์ ยกเลิก ปรับลด 
หรือชะลอการจูายดอกเบี้ยเงินก้่ให้แกูบริษัท
• จัดสรรงบประมาณ 27 ล้านล้านดูองหรือ
ประมาณ 1.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อ
เยียวยาเศรษฐกิจ 
• อดัฉดีสนิเชื่อ 12.4 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐให้
กับธุรกิจที่ได้ผลกระทบ
• ขยายระยะเวลาช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 
5 เดือน ส�าหรับธุรกิจเกษตร ผลิตรองเท้า 
รถยนต์ การบิน สิ่งทอ อิเล็กทรอนกิส์ แปรร่ป
อาหาร และการทูองเที่ยว  
• ขยายเวลาการช�าระคูาธรรมเนยีมการใช้ที่ดิน
ออกไป 

 สิงคโปร์
• ผ้่ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปและมีรายได้น้อยกวูา 
28,000 ดอลลาร์สิงคโปร์/ปี จะได้รับเงินชูวย
เหลือ 1,200 ดอลลาร์สิงคโปร์
• รั ฐบาลชูวยเหลือบริษัทจูายเงินเดือนให้
พนกังานร้อยละ 75 แตูส่งสุดไมูเกินคนละ 
3,450 ดอลลาร์สิงคโปร์  
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• งดเว้นภาษีให้กับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
ใน 10 เมืองหลักการทูองเที่ยว เป็นเวลา  
3 เดือน 
• เพิ่มงบประมาณกองทุนประกันสังคมอีก
ร้อยละ 30  
• ให้เงินสมทบเพื่อชูวยคูาใช้จูายดอกเบ้ียบ้าน
และเงินดาวน์สินเชื่อบ้านให้กับผ้่มีรายได้น้อย
• ลดอัตราภาษเีงนิไดล้งร้อยละ 30 ส�าหรับธรุกจิ
ใน 19 อตุสาหกรรมการผลติตลอดเวลา 6 เดอืน 

 กัมพูชา
• รัฐบาลจัดสรรงบประมาณวงเงิน 2,000 ล้าน
ดอลลารส์หรัฐเพื่อฟ้ืนฟเ่ศรษฐกจิเป็นเวลา 1 ปี  
•  วงเงนิก้ ่50 ลา้นดอลลารส์หรัฐ และดอกเบ้ีย
ต�่าให้ธุรกิจ SMEs ในภาคเกษตร  
• ยกเว้นภาษี 6 เดือน ถึง 1 ปี ส�าหรับธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบ 
• กรมศลุกากรอ�านวยความสะดวกน�าเข้าสนิคา้
วัตถุดิบ ชิ้นสูวน ธุรกิจสิ่งทอและการ์เม้นท์  
• ธุรกิจทูองเที่ยวในพนมเปญ เสียมเรียบ  
ก�าปอต ปอยเปต แกบ บาเว็ด สีหนวุิลล์ จะได้
รับการยกเว้นภาษีถึงพฤษภาคม 2563
• รัฐบาลจูายเงินคูาจ้างขั้นต�่าให้ร้อยละ 20 
ส�าหรับล่กจ้างที่ตกงานในธุรกิจทูองเที่ยว 

 ฟิลิปปินส์
• ก้เ่งนิจากธนาคารโลกม่ลคาู 500 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ หรือ 25.2 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์  
• ธนาคารกลางผอูนคลายมาตรการทางการเงนิ
แกูล่กหนี้ โดยขยายระยะเวลาช�าระหนี้ 1 ปี
• แจกเงินเยียวยากลูุมผ้่มีรายได้น้อย 18 ล้าน 
ครัวเรือน จ�านวน 5,000-8,000 เปโซฟิลปิปินส์
เป็นเวลา 2 เดือน  
• ระบบประกันสังคมจัดสรรเงิน 1.2 พันล้าน
เปโซฟิลิปปินส์ ส�าหรับผ้่วูางงาน 6 หมื่นคน  
• จัดสรรงบประมาณเพื่อชูวยเหลือแรงงานที่
ตกงานผูานการเพิ่มทักษะ คอร์สเรียนฟรีผูาน
มือถือและคอมพิวเตอร์ 
• สินเชื่ อภายใต้โครงการของ Government 
Service Insurance System (GSIS) ให้แกู
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงผ้่เกษียณอายุที่ได้รับ
ผลกระทบ
• สินเชื่อพิเศษ Microfinance ให้ธุรกิจ SMEs 
ท่ีได้รับผลกระทบและชูวยหาแหลูงผ้่ผลิตราย
ใหมู
• จัดสรรงบประมาณเพ่ือชูวยเหลือธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการบินและการทูองเที่ยว

• ผ้มี่รายได้น้อยจะไดเ้งินอดุหนนุและค่ปองซ้ือ
อาหารเพิ่ม 100 ดอลลาร์สิงคโปร์  
• คนขบัแทก็ซี่และรถเชาูสวูนบคุคลที่ถ่กสัง่ให้
กกัตวัเอง (Quarantine Order) ไดร้ับเงนิชดเชย
อยูางน้อย 400 ดอลลาร์สิงคโปร์  
• ลดหยูอนภาษีเงินได้นติิบุคคลปีบัญชี 2563 
ได้ร้อยละ 25 แตูไมูเกิน 15,000 ดอลลาร์
สิงคโปร์ตูอบริษัท
• ธุรกิจทูองเที่ยว ท่ีพัก ห้องประชุมและศ่นย์
แสดงสินค้า ได้รับการลดหยูอนภาษีทรัพย์สิน
ร้อยละ 30  
• ปลูอยก่้ธุรกิจทูองเที่ยวดอกเบี้ ยร้อยละ 5  
รัฐค�้ าประกันเงินก้่ให้ร้อยละ 80 วงเงิน 1 ล้าน
ดอลลาร์สิงคโปร์

 บรูไน
• มอบเงนิเยยีวยา 300 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นเวลา 
3 เดือน ให้ธุรกิจรายยูอย 2,154 ราย และ 
ผ้่ประกอบธุรกิจสูวนตัว    
• ชูวยเหลือธุรกิจการทูองเที่ยวและบริการ  
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ (อาหารและเครื่ องดื่ม) 
การบิน ฯลฯ
• เลื่อนเวลาในการช�าระคืนเงินต้นของเงินทุน
หรือสินเชื่อเป็นเวลา 6 เดือน
• ลดคูาเชูาอาคารรัฐบาลร้อยละ 30 
• ลดภาษีนติิบุคคล 
• ลดคูาน�้ า คูาไฟ  

 อินโดนีเซีย
• ระงบัการใชง้บประมาณ 33,000 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ ส�าหรับการสร้างเมืองหลวงใหมู มาแก้
ปัญหาโรคโควิด 19
• ก้่เงินจากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนา
เอเชีย หรือ ADB  
• จัดสรรงบประมาณ 4.07 หมื่นล้านร่เปียห์ 
หรือกวาู 2,500 ลา้นดอลลารส์หรัฐ เยียวยาทาง
สังคมและชดเชยรายได้ให้ประชาชน ประกอบ
ด้วย 
 1. จัดหาสินค้าขั้นพื้ นฐานให้ประชาชน 
1.8 ล้านครัวเรือน ในกรุงจาการ์ตาและพื้ นที่
โดยรอบ เป็นเวลา 3 เดือน
 2. มอบเงินสด 3 .72 หมื่นล้านร่เปียห์  
ให้แกู 19 ล้านครัวเรือนที่อาศัยอยู่นอกกรุง
จาการ์ตา 
 3. อนมุติัเงนิ 300 ลา้นรเ่ปียห ์เยยีวยา
คนขบัรถสาธารณะกวูา 197,000 ราย เป็นเวลา 
3 เดือน

 สปป. ลาว
• ธนาคารกลางออกแนวทางให้สถาบนัการเงนิ
ชูวยเหลือล่กหนี้ ประกอบด้วย การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ การปรับปรุงเง่ือนไขการช�าระ
เงินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ ย การพักช�าระหนี้  
1 ปี และการให้สินเช่ือเพิ่มเติมเพื่อให้ธุรกิจ
ด�าเนนิตูอไปได้
• ยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินเดือนของล่กจ้าง
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแตูเดือนเมษายนถึง
มิถุนายน
• ขยายระยะเวลาการจูายเงนิสมทบเขา้กองทนุ
ประกันสังคม  
• ยก เ ว้ นภ าษี ก� า ไ ร ขอ ง ธุ ร กิ จ ร า ย ยู อย  
(micro-enterprises)  
• ยกเว้นคูาธรรมเนยีมศุลกากร ภาษี และอื่นๆ 
ส�าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
• เลื่อนการช�าระภาษีของผ้่ประกอบการธุรกิจ
ในภาคอุตสาหกรรมทูองเที่ยว 
• เลื่อนการช�าระภาษใีช้ถนนประจ�าปีออกไปถงึ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
• ลดคาูน�้า คาูไฟฟ้าทั้งประชาชนทัว่ไปและธุรกิจ 
 
 เมียนมา
• ขอคว าม ชู ว ย เห ลื อจ าก ธน าค า ร โ ลก  
ธนาคารพัฒนาเอเชีย และกองทุนการเงิน
ระหวูางประเทศ เพื่อ ชูวยเหลือภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ
• จัดตั้งกองทุน 72 ล้านดอลลาร์สหรัฐปลูอยก้่ 
ภาคธุรกิจอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ระยะเวลา
ช�าระคืน 1 ปี
• ขยายระยะเวลาช�าระภาษีไตรมาส 1 และ
ไตรมาส 2 ออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
• ธุรกิจสูงออกได้รับการยกเว้นภาษีก้าวหน้า
ร้อยละ 2 ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ วันที่ 30 
กันยายน 2563
• ธนาคารกลางปรับลดดอกเบ้ียนโยบายรอ้ยละ 
1 สงูผลใหอั้ตราดอกเบ้ียเงนิก่้ช้ันดีของธนาคาร
ใหญูลดลง
• กระทรวงแรงงานขยายเวลาจูายเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคมของทั้งนายจ้างและ
ล่กจ้างออกไป 15 วันนบัจากวันสิ้นเดือนเป็น
เวลา 3 เดือน

อ้างอิงข้อม่ลจาก 
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 สนามบินเมืองพระตะบอง ถือเป็นไฮไลต์หนึง่ใน แผนการปฏิร่ป

ระบบบริหารจดัการดา้นการบิน ครั้ งใหญู โดย ส�านกังานการบนิพลเรือน 

(State Secretariat of Civil Aviation: SSCA) หลังจากหัวเมืองส�าคัญ

แหูงนี้โดดเดูนอยูางมากเนื่องจากมีนกัทูองเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ตูอปี 

 “การลงทุนในสนามบินใหมูจะสูงเสริมการขนสูงทางอากาศใน

อนาคต เพราะคาดวูานกัทูองเท่ียวจะเดินทางเข้ามามากขึ้นหลังจากนี้”  

สิน จันสรีวุธา โฆษก SSCA กลูาว

 สนามบินพระตะบอง นบัเป็นสนามบินเกูาแกูซ่ึงเคยเปิดมาครั้ ง

หนึง่ตั้งแตูปี 2511 และเป็นหนึง่ในสนามบินท่ีคับคัง่ท่ีสุดของกัมพ่ชา 

แตูก็ต้องปิดตัวเองลงในปี 2518 เม่ือเขมรแดงเข้ามาปกครองประเทศ

แผูขยายลัทธิคอมมิวนสิต์ 

 อยูางไรกดี็เม่ือกมัพช่าผาูนพน้ยคุสงครามสดุแสนโหดรา้ย รัฐบาล

ใหมูได้ทดลองเปิดสนามบินพระตะบองอีกครั้ งเพื่อรองรับเครื่ องบิน

พลเรือนจนกระทัง่ปี 2533 ก็ปิดตัวเองลงและไมูเคยเปิดให้บริการแบบ

เต็มร่ปแบบอีกเลยจนกระทัง่ปัจจุบัน ดังนั้นแนวคิดของรัฐบาลครั้ งนี้จะ

ชูวยท�าให้สนามบินพระตะบองกลับมามีชีวิตอีกครั้ ง

  Thong Khon รมว.กระทรวงทูองเทีย่วกมัพ่ชา ระบวูุา กัมพ่ชาก�าลงั

เร่ิมต้นคร้ังส�าคัญสู่เป้าหมายในการอ�านวยความสะดวกในการสูงเสริม 

การทูองเที่ยวทัว่ประเทศ “การรีโนเวทและเปิดสนามบินพระตะบอง

อีกครั้ งมีความส�าคัญมาก เพราะจะชูวยให้วิสัยทัศน์ของเราเป็นจริงได้”

กัมพูชาน่าสนใจ 
พลิกฟื้นสน�มบินแห่งใหม่...เมืองพระตะบอง 

 รัฐบ�ลกัมพูช�มีแผนพัฒน�สน�มบินแห่งใหม่ พร้อมปรับปรุงอ�ค�รผู้โดยส�ร รันเวย์ และสิ่งอำ�นวย 
คว�มสะดวกต่�งๆ ของสน�มบนิน�น�ช�ต ิรวมแล้วทัง้ส้ิน 10 แห่งทัว่ประเทศ หวังเปล่ียนโฉมหน้�ท�งเศรษฐกจิใน 
เมืองรอง เมืองท่� และเมืองหลวงอย่�งกรุงพนมเปญ ซึ่งมีกำ�หนดให้แล้วเสร็จภ�ยในปี 2022  

|People Focus|

 ข้อเสนอได้รับการสนับสนุนอยูางดีจาก ผ่้วูาราชการจังหวัด 

พระตะบอง Nguon Ratanak และ Emmanuel Dias ผ้่จัดการทัว่ไปของ 

Airaviata (AAT) Cambodia Regional Airlines เพราะเห็นศักยภาพใน

การเตบิโต และสมเดจ็ฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกมัพช่ากม็คีวามสนใจที่

จะใช้สนามบนิและการทอูงเทีย่วมายกระดบัคณุภาพชีวิตใหกั้บประชาชน

 อยูางที่ร่้กันวูาพระตะบองมีชื่อเสียงในด้านที่เป็นจังหวัดเกษตร

อุตสาหกรรมและดึงด่ดนกัทูองเที่ยวภายในและตูางประเทศ มีแหลูง

ทูองเที่ยวที่นูาสนใจรวมถึง Wat Ek Phnom และสถาปัตยกรรมโบราณ

ตั้งแตูสมัยที่ฝรั ่งเศสยังเป็นเจ้าอาณานิคมกัมพ่ชา โดยผ้่มาเยือนมักใช้

เวลาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและพักอยู่ที่พระตะบอง 2-3 วัน

 ฝรั่งเศสด่จะมีความผ่กพันกับประเทศน้ีกวูาประเทศอื่นๆ โดย 

นักลงทุนได้สูงสัญญาณถึงความพร้อมทางการเงินและมีนกับินจ�านวน

มากสนใจบ่รณะและยกระดบัเทอรม์ินอล หอควบคุมการบิน และรันเวย์ 

ความยาวรวม 1,600 เมตร

 ผ้่วูาราชการจังหวัดพระตะบองย�้ าวูา “ถ้าโครงการนี้ประสบความ

ส�าเรจ็ จะชูวยใหก้ารเดนิทางมาพระตะบองงูายข้ึน โดยเฉพาะผ่้ทีต่อ้งการ

มาเที่ยวกรุงพนมเปญและจังหวัดอื่นๆ ด้วย”

 “พิมพ์เขียว” สนามบินเมืองพระตะบองครั้ งนี้ จึงนูาจับตามอง

อยูางยิ่งเพราะจะแสดงถึงศักยภาพในการเช่ือมตูอการเดินทางร่ปแบบ

ใหมูๆ ของประเทศเพื่อนบ้านที่ในกลูุม CLMV ได้อยูางดียิ่ง

อ้างอิงข้อม่ลจาก www.thaipublica.org และ www.akp.gov.kh
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|Bleasure|

 Singapore Philatelic Museum (SPM) หรือ พิพิธภณัฑ์ตรา

ไปรษณยีากรสิงคโปร์ เป็นอาคารเกูา 2 ชั้น สถาปัตยกรรมแบบ

โคโลเนียล บนถนนโคลแมน ในอดีตเคยเป็นโรงเรียนนานาชาติ 

The Anglo Chinese School กูอนถ่กปรับปรุงใหมูให้เป็นแหลูง

รวบรวมประวัติศาสตร์แหูงแสตมป์ของประเทศสิงคโปร์ เปิดให้ 

ยลโฉมอยูางเป็นทางการเมื่อ 19 สงิหาคม 2538 นับเป็นพพิธิภณัฑ ์

ตราไปรษณียากรแหูงแรกในอาเซียน ศ่นย์รวมการจัดแสดง 

คอลเลคชัน่ที่นูาสนใจตั้งแตูอดีตราวปี 2373 จนถึงปัจจุบัน

 SPM ไดจั้ดท�า Virtual Tour เพื่อเป็นทางเลอืกใหก้บัผ้ส่นใจ

เข้าชมพิพิธภัณฑ์แบบเสมือนจริง ผูานเทคโนโลยีสุดล�้ า แสดง

รป่ภาพท่ีมคีวามละเอยีดคมชัดแบบ 360 องศา สามารถขยายภาพ

ใหญูหรือลดขนาดได้ตามความต้องการ ขยับซ้าย ขวา หน้า หลัง 

ใหอ้ารมณเ์หมอืนได้เขา้ไปอยูแ่ละเดนิชมภายในพพิธิภณัฑฯ์ จริงๆ 

 Virtual Tour สามารถเข้าชมได้ถึง 18 ห้อง แตูละแหูงมี

ความนูาสนใจทีแ่ตกตูางกันไป อาทิ Heritage Room หอ้งจดัแสดง

เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ุของคนสิงคโปร์ การค้าขาย 

วัฒนธรรมประเพณ ีการแตูงกาย และเครื่ องดนตรีแบบดั้งเดิม 

 หอ้งสสีม้ (Orange Room) กา้วเข้าสูโ่ลกแหูงการสะสมแสตมป์ 

ข้อม่ลเกี่ยวกับตราประทับแรกของโลก และเรื่ องราวของแสตมป์ 

ที่ไมูใชูแคูกระดาษปิดซองจดหมาย แตูยังถือเป็น ‘หน้าตูาง’ 

การสื่อสารคน้พบสิง่ตูางๆ มากมาย ทั้งดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรมของสงัคม รวมถงึการจดัแสดงแสตมป์ท่ี

ท�าจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่แปลกแตกตูางไปจากกระดาษทัว่ไป 

 หอ้ง Anime X Stamps ต่ืนตากับการไดส้มัผสัซรีีส ์‘อนเิมะ’ 

และตัวละครที่ช่ืนชอบผูานแสตมป์จากประเทศญี่ปูุนกวูา 900 

รายการ คน้พบตน้ก�าเนดิของอนเิมะคลาสสคิดั้งเดมิและพฒันาการ

ถึงปัจจุบัน ไมูวูาจะเป็นโดราเอมอน แมวสีฟ้าขวัญใจเด็ก เจ้าหน่

ปรมาณ ่ดราก้อนบอล วันพีช โปเกมอน และล่แปง  

 หอ้ง Collecting Magic : From Stamps To Wands  แฟนๆ 

‘แฮรร์ี่ พอตเตอร’์ อาจตะลงึกบัคอลเลคชัน่ของพอูมดนอ้ย ท้ังจาก

ภาพวาดที่ใช้ประกอบในหนังสือจากประเทศตูางๆ แสตมป์จาก

เวอร์ชัน่ภาพยนตร์ที่มาจากทัว่โลก อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปูุน 

และสงิคโปร์ ของทีร่ะลกึ ของสะสม รวมถงึมมุนิทรรศการผจญภยั 

ราวกับได้เข้าไปในโลกของเวทมนต์จริงๆ อาทิ ประต่หน้าบ้าน

ของครอบครัวเดอร์สลีย์ ทางเข้าสถานรีถไฟที่ 9¾ โบกี้ รถไฟสู ่

ฮอกวอตส์ และขี่ไม้กวาดเลูนกีฬาควิดดิช เป็นต้น 

 เหลาูนี้เป็นเพยีงสสีนัตวัอยูางบางสูวนทีนู่าสนใจของ Virtual 

Tour ท่ีสามารถเข้าชมผาูนเว็บไซตไ์ดแ้บบจุใจและสนกุสนานผาูน

เรื่องราวตูางๆ พรอ้มประหลาดใจไปกบัเรื่องราวของแสตมป์ทีอ่าจ

ไมูเคยร้่ เมื่อสถานการณ์โรคโควิด 19 คลี่คลาย ก็อยูาลืมแวะไป

ชื่นชมพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณยีากรด้วยตัวเอง ณ ถนนโคลแมน 

ประเทศสิงคโปร์ 

สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด 19 
ทำ�ให้หล�ยประเทศต้องขอให้ประช�ชนอยูบ้่�น 
เพือ่คว�มปลอดภัยและลดก�รแพร่เชือ้ฯ 
แต่ขณะนีด้เูหมือนว่�นักท่องโลกเร่ิมอย�กขยับ
ออกไปสูดอ�ก�ศภ�ยนอกกันบ้�ง โดยเฉพ�ะ 
แฟนคลับตวัยงของพพิธิภณัฑ์ ศิลปะ และ 
ก�รสะสมแสตมป์ เร�จงึขอแนะนำ�กิจกรรมดีๆ   
ให้คณุได้ผ่อนคล�ย ด้วยก�รเยีย่มชม พพิธิภัณฑ์
ตร�ไปรษณยี�กรสิงคโปร์ แบบเสมอืนจริง  
ผ่�นช่องท�งเว็บไซต์ www.nhb.gov.sg/spm/

‘พิพิธภัณฑ์ตร�
ไปรษณีย�กรสิงคโปร์’ 

ท่องประวัติศาสตร์
แบบ Virtual Tours 
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