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หลายประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่นกัน แต่ภาครัฐของแต่ละประเทศ
ก็มีมาตรการป้องกันและจัดการอย่างเข้มแข็ง ท�ำให้เชื่อว่าอาเซียนจะ
ผ่านช่วงเวลาที่ยากล�ำบากนี้ไปได้ อย่างไรก็ดี ส�ำหรับวารสารฉบับนี้
ศูนย์ AEC Connect ของธนาคารกรุงเทพได้จัดท�ำเนื้อหาที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในอาเซียน เช่น กุญแจสู่ความส�ำเร็จในการ
ลงทุนในประเทศเวียดนามและประเทศฟิลิปปินส์และสัมภาษณ์พิเศษ
การท�ำธุรกิจในเวียดนามของผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมหลักสูตร
AEC Business Leader รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางช่วยเตรียมความพร้อม
ให้ท่านสามารถรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
“ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซี”

ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
รองผู้จัด การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
บรรณาธิการบริหาร
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Content

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
จะส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ โลกในปี 2563 นี้ ไ ม่ น ้ อ ย เบื้ อ งต้ น
โกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) และ UBS AG ธนาคารระดับโลก
คาดว่าการเติบโตเศรษฐกิจของจีนน่าจะชะลอตัวในไตรมาสแรกและ
ตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งปีจะลดลง ในประเทศไทยเองทางการ
ก็มีความห่วงกังวลว่าการระบาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของผูป้ ระกอบการกลุม่ ธุรกิจท่องเทีย่ ว โรงแรม สายการบิน ส่งออก
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยธนาคารกรุงเทพก็ไม่ได้รอช้า โดยได้ออก
มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารับมือผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พร้อมให้ค�ำปรึกษาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
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ลงทุน 2 ประเทศอาเซียน

President Message
ในเดือนธันวาคมปี 2562 ทีผ่ า่ นมา ธนาคารกรุงเทพ
บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
89.12 ใน ธนาคารเพอร์มาตา ประเทศอินโดนีเซีย
ซึ่งนับเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่ตอกย�้ำศักยภาพ
ของธนาคารในฐานะธนาคารชั้นน�ำแห่งภูมิภาค
อาเซียน โดยการประสานพลังของทั้งสองธนาคาร
จะส่ ง เสริม ให้ เ ครือ ข่ า ยสาขาต่ า งประเทศของ
ธนาคารกรุงเทพสามารถตอบโจทย์ลกู ค้าได้ดยี ิ่งขึ้น
และให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจรทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
ส�ำหรับปี 2563 นี้ ธนาคารกรุงเทพยังคงมุ่งด�ำเนิน
งานตามแนวทาง “การสร้างสรรค์คุณค่า” หรือ
“Creating Value” พร้อมเน้นย�้ำความส�ำคัญของ
ปัจจัยหลัก 3 ข้อ ได้แก่ Regionalization การที่
เศรษฐกิ จ ของประเทศต่ า งๆ เชื่ อ มโยงถึ ง กั น
Urbanization การขยายตั ว ของสั ง คมเมื อ ง
และ Digitalization การที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้
เข้ า มาเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ของชี วิต และการด� ำ เนิ น
ธุรกิจ เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความ
เปลี่ ย นแปลง ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงวิถีชีวติ ของคนทั่วทั้งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ธนาคารจะ
ยังคงมุ่งสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการขยายกิจการ
ในระดับภูมิภาค พัฒนาบริการธนาคารดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนให้ลูกค้าท�ำการค้าขายในตลาดภูมิภาค
ด้ ว ยประสิ ท ธิภ าพที่ สู ง ขึ้น รวมทั้ ง ร่ ว มมื อ กั บ
พันธมิตรในการพัฒนาบริการช�ำระเงินที่ช่วยให้
ลูกค้าบุคคลสามารถช�ำระเงินในต่างประเทศได้
อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย
คุณชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
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|AEC Secret|

ชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์
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Interview

Super Energy Corporation
วิสัยทัศน์ก้าวสู่ผู้นำ�ธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียนในเวียดนาม
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม SUPER
หนึ่งในภาคเอกชนรายใหญ่ของไทยที่ประสบความสำ�เร็จอย่างสูงในการขับเคลื่อนการลงทุน
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนามและกำ�ลังก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน
SUPER มองเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจ ทิศทางพลังงานโลก พร้อมๆ กับได้รับการสนับสนุน
ทางการเงินและคำ�ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของธนาคารกรุงเทพ โดย คุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำ�กัด มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ
ที่ได้จากการเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้นำ�ธุรกิจแห่งอาเซียน” หรือ AEC Business Leader
จุดประกายวิสัยทัศน์ใหม่ๆ และสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ

AEC Connect : ภาพรวมการลงทุน สหรัฐ ส่วนในประเทศไทยมูลค่าเงินลงทุน 1.36 3 ของธนาคารกรุงเทพพอดี โดยในคอร์สนี้ผม
ของ SUPER ในประเทศไทยและ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4.2 หมื่น ได้รู้จักวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องเวียดนามมา
ช่วยแนะน�ำจนได้รู้จักการลงทุนใหม่ๆ เยอะ
ภูมิภาคอาเซียน
ล้านบาทครับ
คุ ณ ชั พ มนต์ : บริษั ท ซุ ป เปอร์ เอนเนอร์ ยี
คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เน้นการลงทุน
ด้านพลังงานหมุนเวียนครับ หลักๆ คือพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ พลั ง งานลมและพลั ง งานขยะ
ส� ำ หรั บ ภาพรวมของทั้ ง บริษั ท ปั จ จุ บั น เรามี
ขนาดการลงทุนเกือบๆ 5 หมื่นล้านบาทแล้ว
เป็นการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ใน
ประเทศไทย 130 โครงการ ก�ำลังการผลิตไฟฟ้า
รวม 768 MW ส่วนในประเทศเวียดนามเราเริ่ม
ขายไฟให้การไฟฟ้าเวียดนามแล้ว 6 โครงการ
ก�ำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 286.72 MW

ส�ำหรับเวียดนามตอนที่เราศึกษาโครงการหรือ
ศึกษาโอกาสการลงทุน เน้นในพื้นที่จังหวัดที่มี
ศักยภาพสูงทั้งลมและแสงอาทิตย์ ส�ำหรับแสง
อาทิตย์ส่วนใหญ่อยู่จังหวัดทางภาคใต้ ส่วนลม
เราก็ ดูทั้ ง โครงการที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ท างทะเลใน
ภาคใต้ และโครงการบนฝั่งในพื้นที่ภาคกลาง
หรือภาคใต้ตอนบน

ส่วนขนาดการลงทุนในเวียดนามนั้น พลังงาน
แสงอาทิตย์ด�ำเนินการไปแล้วมูลค่าประมาณ
8 พันล้านบาทหรือประมาณ 255 ล้านดอลลาร์

คุณชัพมนต์ : เราก้าวเข้าไปศึกษาการลงทุนใน
เวียดนามตั้งแต่ปลายปี 2560 ถึงต้นปี 2561 ซึ่ง
เป็นช่วงทีผ่ มเรียน AEC Business Leader รุน่ ที่

มากครับ หลังจากที่ศึกษาการลงทุนทั้งหมด
แล้วได้เห็นโอกาสทางธุรกิจก็ท�ำดีลมาเรื่อยๆ
ผมเองก็โชคดีด้วยจึงท�ำให้เราได้ โครงการดีๆ
ส�ำหรับ Solar ด้วยเครือข่ายที่ได้จากโครงการ
AEC Business Leader เอง หรือเครือข่ายที่
เรามีอยู่ในเวียดนาม ช่วยท�ำให้เราประสบความ
ส�ำเร็จ ได้ COD โครงการ หรือการจ่ายไฟเชิง
พาณิชย์ตามเป้าหมายและเป็นไปตามก�ำหนด
เวลาของรัฐบาลเวียดนามบรรลุทั้ง 6 โครงการ
รวม 286.72 MW

AEC Connect : ความส�ำเร็จของ
การผลิตในเวียดนามปี 2562 ที่ผ่าน
ส่วนพลังงานลมก�ำลังอยูใ่ นขัน้ ตอนการก่อสร้าง
มาและเป้าหมายในปี 2563

แต่ด�ำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้ว คงได้เห็น
ความส�ำเร็จและพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้า
เวียดนามภายในปลายปี 2564 ครับ ผมถือว่า
ความส�ำเร็จตรงนีจ้ ะท�ำให้บริษทั ฯ เพิ่มรายได้ขึ้น
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มาอีกใน Portfolio ของเรา จากเดิมที่ SUPER
มีรายได้ ในประเทศไทย 5-6 พันล้านบาทต่อ
ปี เราจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าในเวียดนาม
เพิ่มเข้ามา ซึ่งจะเพิ่มรายได้รวมของบริษัทขึ้น
อีก 20-30 เปอร์เซ็นต์

AEC Connect : การด�ำเนินการ
โครงการ Solar Farm และ Wind
Farm ในประเทศเวียดนาม ตอนนี้
เป็นอย่างไรบ้าง
คุณชัพมนต์ : ตอนทีไ่ ปลงทุนในเวียดนามแรกๆ
ไม่ไดัคดิ จะไปท�ำอะไรให้ใหญ่ขนาดนี้ ต้องเรียน
ว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีโอกาสการลงทุน
สูง ด้วยสภาพเศรษฐกิจของเวียดนามก�ำลัง
เติบโตสูง ถือว่าเป็น ‘สาวสวยแห่งอาเซียน’ ที่
ดึงดูดให้เราเข้าไปลงทุน พอเข้าไปแล้วเดิมที
ตั้งใจว่าเราจะเป็นผู้ร่วมทุนเพื่อลงทุนร่วมกับ
บริษัทเวียดนาม แต่พิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจ
และการลงทุนของเราเริ่มใหญ่ขึ้นจนคิดว่าเรา
ต้องควบคุมการลงทุนทั้งหมดเอง และได้จัด
ตั้งส�ำนักงานเป็นการถาวร ซึ่งตอนนี้โดยรวม
เรามี Head Office ใหญ่เลยอยู่ที่นครโฮจิมินห์
มีพนักงานกว่า 50 คน เป็นพนักงานคนไทยสัก 20
เปอร์เซ็นต์และที่เหลืออีก 80 เปอร์เซ็นต์จะเป็น
พนักงานเวียดนาม ซึ่งท�ำหน้าที่หลักๆ ในด้าน
การ Operate และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแต่ละโรง
โดยแต่ละโรงไฟฟ้าก็จะมีส�ำนักงานของแต่ละ
โรงไฟฟ้าในจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ โดยจะมี
เจ้าหน้าทีเ่ ป็นโอเปอเรเตอร์และมี Chief Engineer
ซึ่งเป็นคนเวียดนามประจ�ำอยู่ด้วยครับ

AEC Connect : มองศักยภาพการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามอีก
5 ปีข้างหน้าอย่างไร
คุณชัพมนต์ : เศรษฐกิจภาพรวมของเวียดนามมี
ความชัดเจน โดยขอเปรียบเทียบ 2 ข้อ ข้อแรก
คือ GDP การเติบโตในภาพรวมของ Production
ทั้งองคาพยพขยายตัวตลอดตั้งแต่ 2548-2562
GDP ไม่เคยต�่ำกว่า 5 เปอร์เซ็นต์เลย โดดเด่น
มากในอาเซียนและเป็น Rising Star ของโลก
จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและของโลก
ปี 2561 เวียดนามเติบโต 7.8 เปอร์เซ็นต์ และปี
2562 เติบโตไม่ต�่ำกว่า 7.5 เปอร์เซ็นต์แน่นอน
เพราะตัวเลขการลงทุนจากต่างประเทศไหล
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เข้าหาเวียดนามเยอะมาก ไม่ใช่แค่เฉพาะการ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ที่เกิดขึ้นในปี 2561-2562 แต่ภาคการผลิตของ
เวียดนามไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
ผู้ลงทุนรายใหญ่ในไทยอย่าง อมตะ เอสซีจี
ฯลฯ ทั้งหลายก็วิ่งไปเวียดนาม เพราะอย่าลืมว่า
เวียดนามจ�ำนวนประชากรมากกว่าเรา 30-40
เปอร์เซ็นต์ มีคนเป็น 100 ล้านคน คนในวัย
ท�ำงาน วัยผลิต Productive ไม่ใช่สังคมสูงอายุ
อย่างเรา อัตราการท�ำงาน การอุปโภค-บริโภคสูง
นักลงทุนจากหลายๆ ชาติจึงหลัง่ ไหลเข้ามาหมด

เมื่อมองอัตราการเติบโต เวียดนามไม่ได้เติบโต
เพียงด้านเศรษฐกิจ แต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาก
ปี 2551 ถึงปี 2561 หรือช่วง 10 ปีนี้ ปริมาณ
การผลิตไฟฟ้าเติบโตถึง 200 เปอร์เซ็นต์ จากที่
ผลิตไฟฟ้าปี 2551 อยู่ประมาณ 75 ล้านหน่วย
หรือ 75 ล้านกิโลวัตต์ ตอนนี้เค้าต้องการใช้
ไฟฟ้าประมาณ 200 กว่าล้านหน่วย และปี 2562
และปี 2563 จะใช้มากขึ้นไปอีก แล้วก�ำลังการ
ผลิตไฟฟ้าในประเทศก็จะไม่เพียงพอ ต้องมี
การลงทุนใหม่นคี่ อื โอกาสทีม่ องเห็นว่าท�ำไมเรา
ต้องไปเวียดนาม

ผมมองว่าโอกาสการเติบโตของเวียดนาม 5 ปี
นับจากนี้ อาจจะชะลอลงด้วยการที่เวียดนาม
อาจตามไม่ทันในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน
แต่ผมเชือ่ ว่าเวียดนามจะยังคงเป็น Rising Star
ของอาเซียน เนื่องจากศักยภาพของเวียดนาม
ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น จ�ำนวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น ขนาดของตลาดที่ใหญ่ขึ้น
แต่ สิ่ง ที่ เ ป็ น ข้ อ ด้ อ ยฉุ ด ดึ ง ไว้ คื อ โครงสร้ า ง
พื้นฐาน แต่ถ้ารัฐบาลเวียดนามเปิดโอกาสมาก
ขึ้น ก็ เ ป็ น ช่ อ งทางที่ ดีเ หมื อ นกั น ที่ นั ก ลงทุ น
ไทยจะเข้าไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แล้ว
เวียดนามจะไปได้อีกไกล

ด้านเทคโนโลยีมากขึ้นด้วย ผมมองว่าศักยภาพ
ตรงนี้เป็นจุดแข็งน�ำไปสู่การเติบโตอย่างชัดเจน
ในอนาคตอันใกล้

AEC Connect : เคล็ดลับสู่ความ
ส�ำเร็จทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยเข้าไปลงทุน
ในเวียดนามต้องรู้

AEC Connect : สาขาธุรกิจใดที่น่า
สนใจลงทุน

คุณชัพมนต์ : ต้องบอกว่าการบุกเข้าไปในพื้นที่
ทีเ่ ราไม่เคยไป ย่อมมีอปุ สรรค แต่สิ่งทีผ่ มได้จาก
AEC Business Leader คอร์สที่มีผู้เชี่ยวชาญ
มาแนะน� ำ พิ สู จ น์ ว ่ า ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ คื อ การหา
Partner ที่ดี และเข้าใจถ่องแท้ในอุตสาหกรรม
และเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อจ�ำกัด
แต่ละอุตสาหกรรม

ตลาด จ�ำนวนประชากรวัยท�ำงาน ต้องกินต้อง
ใช้ อุปโภค-บริโภคเต็มที่ แล้วเวียดนามก�ำลัง
เข้าสู่สังคมยุคใหม่ เจริญขึ้นมีรายได้มากขึ้น
ค่าใช้จ่าย Gadget โทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีที่
มากขึ้น และยังมีผู้ประกอบการที่เป็น Unicorn

แต่การได้ Partner ที่ดี ได้ค�ำแนะน�ำที่ดีจาก
ธนาคารกรุงเทพและผู้ให้คำ� ปรึกษาด้านกฎหมาย
ที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ ท�ำให้เราได้ ‘ดีล’
ที่ดี และจัดการในแต่ละสัญญา แต่ละโครงการ
ได้เรียบร้อย

โดยส่วนตัวผมแนะน�ำว่าถ้าเราได้ Partner ที่ดี
ก็ดีเลย แต่ถ้าไม่ได้ ก็เจอปัญหาหลายรูปแบบ
เท่าที่ได้ยินมาในตลาดนักลงทุนไทยก็เจอทั้ง
ปัญหาและความส�ำเร็จ อยากเตือนไว้ใครสนใจ
เวียดนามยังน่าไปครับ แต่ตอ้ งระวังข้อกฎหมาย
ใบอนุญาต ด้วยความที่เวียดนามเป็นประเทศ
ก�ำลังพัฒนา รัฐบาลมีนโยบายชัดแต่ก็พยายาม
ปรับปรุงข้อกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ให้ทัน
สมัยอยู่เสมอ เราก็จะเจอกฎหมายเค้าเปลี่ยน
เรื่อยๆ ครับ ต้องเน้นเลยว่าควรมีส�ำ นักงาน
กฎหมายทีด่ ี ทีป่ รึกษาทีด่ แี ละการเลือก Partner
ที่ดี การเลือกนี่ค่อนข้างยาก แต่อย่างที่บอกว่า
เราโชคดีที่เจอคนดี

AEC Connect : มองโอกาสเรื่อง
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในอาเซียน
คุณชัพมนต์ : สิ่งที่เรามองเค้า คือด้วยขนาด การก้าวเข้าไปลงทุนแน่นอนมีผิดมีถูกเสมอ แนวโน้มเป็นอย่างไร
คุณชัพมนต์ : มองจากภาพรวมเนื่องจากเราท�ำ
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน แน่นอน ผมมองว่ามัน
คือภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผมยังเชื่อเสมอ
ว่าพลังงานหมุนเวียนเป็นสิ่งใหม่ และจะเป็น

7

สิ่งทีเ่ ข้ามาทดแทนพลังงานฟอสซิล อะไรก็ตาม
ที่จะเอามาเผา มาจากใต้ดิน เช่น น�้ำมัน แก๊ส
สิ่งเหล่านี้ยังจ�ำเป็นต้องมีอยู่ในฐานะพลังงาน
หลักเพือ่ เสถียรภาพและความมัน่ คงทางพลังงาน
ของทั้ ง โลกไม่ ว ่ า จะในอาเซี ย นและไทยด้ ว ย
อย่างทีเ่ ห็นครับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเราใช้
แก๊สธรรมชาติเป็นหลักถึง 40-50 เปอร์เซ็นต์ แต่
พลังงานหมุนเวียนไม่ว่าลม แดด หรือพลังงาน
อืน่ ทีห่ มุนเวียนจริงๆ โดยน�ำขยะมาใช้ ไบโอแมส
ไบโอแก๊ส ซึ่งหมักจากพืชผลทางการเกษตร
ของเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตรทัง้ หลายมา
ใช้ สิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นเทรนด์ แล้วด้วยศักยภาพ
ของประเทศแถบนี้ อย่างทางภาคใต้ของเรามี
ปาล์ม ยางพารา แกลบ ไม้สัก ไม้ โตเร็วต่างๆ
เป็นโอกาสเป็นทิศทางพลังงานแน่นอนทั้งหมด
ทั้งสิ้น พลังงานหมุนเวียนจะมาเสริมหรือมา
ทดแทนพลังงานหลักได้
ผมฝากไว้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว คือระบบ
การจัดเก็บพลังงาน แบตเตอรี่ หรือ Energy
Storage อนาคตอันใกล้อีก 2-3 ปีจากนี้ ทั้ง
เน็ตเวิร์คของระบบไฟฟ้าในประเทศหรือระบบ
ไฟฟ้าในอาเซียนหรือในโลกก็ตาม จะขึ้นกับ
Renewable Energy ผสมกับ Energy Storage
จะลดพลังงานฟอสซิลที่ต้องเผา ต้องทิ้ง ต้อง
สร้างมลภาวะไปอีกมากเลย

AEC Connect : มองคูแ่ ข่งส�ำคัญใน
ตลาดอย่างไร
คุณชัพมนต์ : ในธุรกิจพลังงาน ผมเชื่อว่าทุก
บริษัทไม่ว่ารายใหญ่ๆ ของประเทศไทยหรือใน
อาเซียน ไม่มีใครมองใครเป็นคู่แข่ง เราส่งเสริม
กันมากกว่า อย่างเช่นรายใหญ่ของประเทศไทย
ทีม่ สี ดั ส่วนลงทุนในโรงไฟฟ้าระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าและความร้อนรวม (Cogeneration) แก๊ส
กังหันลมต่างๆ มากมาย ไม่ได้หมายความว่า
บริษัทนี้เป็นคู่แข่งเรา เช่นเดียวกันเราในฐานะ
ผู้ผลิตไฟฟ้าจากธรรมชาติแสงแดดเป็นหลัก
และพลังงานลมมาเสริมในวันข้างหน้า ต่างคน
ต่างก็แชร์กัน เพราะในภาพรวมมันจะถูกอัด
เข้าไปในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศทั้ง
สิ้น เหมือนกับทุกคนช่วยกันผลิตไฟฟ้าที่ทาง
อาเซียนต้องการ สุดท้ายมารวมกัน เป้าหมาย
คือราคาพลังงานที่ถูกลง ท�ำให้เสถียรภาพเกิด
ขึ้น ช่วยท�ำให้เกิดศักยภาพทางธุรกิจ หมายถึง
โรงงานเคยจ่ายค่าไฟราคานี้ แต่ถ้าวันดีคืนดีค่า
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แสงอาทิตย์ ลม หรืออะไรก็ตามที่เป็นพลังงาน
หมุนเวียนเชื้อเพลิงจากธรรมชาติ และมีสัญญา
ขายไฟฟ้าให้รฐั เป็นการขายทีม่ สี ญ
ั ญาชัดเจนไม่
ต้องหาตลาดไม่ตอ้ งวิ่งหาลูกค้าไม่ตอ้ งต่อสูเ้ รื่อง
ราคา ด้วยคอนเซ็ปต์นี้เราจึงตั้งเป้าหมายว่า เรา
จะเป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
โดยเริ่มตั้งเป้าเป็นเบอร์หนึ่งของพลังงานหมุน
เวียนในไทย และเมื่อธุรกิจบรรลุเป้าหมายจึงตั้ง
เป้าจะเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียน
ไฟถูกลงก็ดีแน่นอน อย่างเวียดนามพยายามให้
ค่าไฟถูก เพราะมองว่าถ้าค่าไฟฟ้าแพงขึ้น จะมี
ปัญหากับผู้มาลงทุนที่มองว่าเวียดนามก�ำลัง
หอมหวานในการเข้ามาลงทุน
ทุ ก วั น นี้ พ ลั ง งานหมุ น เวีย นไม่ ไ ด้ แ พงกว่ า
พลังงานอืน่ ๆ หากมองถึงเรื่องการแข่งขันจริงๆ
คือแข่งเรื่องการหาโอกาส โดยอาจจะแข่งกันเพือ่
แย่งชิงพื้นที่ลงทุนในโครงการใกล้เคียงกันหรือ
โครงการเดียวกัน จบลงสุดท้ายใครได้ ไปก็ไม่
เป็นไร การขายไฟฟ้า ไม่ได้ขายให้เอกชน แต่ขาย
ไฟฟ้าในภูมิภาคนี้ผมเชื่อว่ายังเป็นลักษณะขาย
จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนให้กับการไฟฟ้าภาครัฐ
เราไม่ มี ป ั ญ หา ลู ก ค้ า มี สั ญ ญาซื้ อ เราชั ด เจน
ภาครัฐคือการไฟฟ้าเวียดนาม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค ก็รับซื้อ
ไฟฟ้ า เราตามสั ญ ญาและรั บ ซื้ อ จากบริษั ท B
บริษทั C ตามสัญญา เพียงแค่ตอนทีม่ กี ารแข่งขัน
จะแข่งขันกันว่าใครจะได้โครงการ แต่พอจบลง
แล้วเราไม่ใช่คู่แข่ง ผมมองว่าเราไม่มีคู่แข่ง

เรายังมัน่ ใจว่าถ้าเราท�ำตามขัน้ ตอนทีว่ างแผนไว้
ได้ทงั้ หมดในสิ้นปี 2564 เราจะคงความเป็นเบอร์
หนึง่ โดยทัง้ หมดทัง้ สิ้นจะมีกำ� ลังไฟฟ้าถึง 2,500
MW โดยรวมระหว่างแดดกับลม นีค่ อื เป้าหมาย
ในปี 2564 ครับ

AEC Connect : การสนับสนุนของ
ธนาคารกรุงเทพ ทั้งด้านการเงินและ
การให้ค�ำปรึกษา
คุณชัพมนต์ : จริงๆ แล้ว SUPER ก้าวเข้ามาใน
ธุรกิจพลังงานจริงๆ ปี 2557-2558 และเติบโตเร็ว
มากในปี 2558-2559 ทัง้ หมดทัง้ สิ้นเราได้รบั การ
สนับสนุนหลักจากธนาคารกรุงเทพ ตัง้ แต่เริม่ ต้น
เลยครับ เวลานั้นด้วยศักยภาพของบริษัทเรามี
เงินลงทุน มี Equity พอจะลงทุน ก็พัฒนา
โครงการในช่วงแรก ด้วยเงินเราเอง และได้รบั การ
สนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพในภายหลัง โดย
ได้รับทั้งการสนับสนุนทั้งการเงินและค�ำแนะน�ำ
ต่างๆ นับเป็นจุดส�ำคัญที่ท�ำให้ SUPER เติบโต

AEC Connect : เป้ า หมายของ SUPER มีความคุ้นเคยแล้วกับธนาคารกรุงเทพ
SUPER คือเป็นเบอร์ 1 ด้านพลังงาน ในประเทศไทย และเมื่อก้าวสู่ตลาดเวียดนามก็
หมุนเวียนในภูมิภาค
ต้องยอมรับว่า เครือข่ายของธนาคารกรุงเทพ
คุณชัพมนต์ : จริงๆ เป็นพันธกิจ เป็นเป้าหมาย
ที่เราก�ำหนดไว้แล้ว ขอเล่าย้อนไปนิดนึงครับว่า
เดิม SUPER ไม่ใช่ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) แต่เริ่มแรกแต่
เป็น บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จ�ำกัด (มหาชน) เรา
ท�ำธุรกิจผลิตอิฐมวลเบา แล้วเราก็เจอปัญหา
ในคอนเซ็ ป ต์ ธุ ร กิ จ ที่ เ รามองว่ า ต้ อ งต่ อ สู ้ กั บ
การซื้อวัตถุดิบมาผลิต จากนั้นต้องต่อสู้เรื่อง
ราคา ต้องหาตลาด เราจึงมองหาโอกาสในธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียน และเปลี่ยนเราจากซุปเปอร์
บล็อกมาเป็นซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
เพราะเรามองเห็ น พลั ง งานหมุ น เวีย น ไม่ ว ่ า

ทีม่ สี าขาในอาเซียนแทบเกือบทุกประเทศ ท�ำให้
เจ้ า หน้ า ที่ ห รือ ผู ้ บ ริห ารของธนาคารมี ค วาม
เชีย่ วชาญสูง แล้วก็รจู้ ริง เพราะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
ประเทศนั้นๆ เกิน 10 ปี ความเชี่ยวชาญหรือ
ความเข้าใจจึงมีมาก เมื่อเราติดปัญหาอะไรก็
เดินเข้าไปขอค�ำแนะน�ำได้ เช่น การเปิดบัญชี
การโอนเงิน และข้อจ�ำกัดของกฎหมาย อย่าง
ที่ เ รีย นว่ า ประเทศเวีย ดนามพยายามเติ บ โต
และพยายามปรับปรุงกฎหมายของเค้าจึงมีการ
เปลี่ ย นแปลงไปเรื่อ ยๆ แต่ ผู ้ บ ริห ารธนาคาร
เก่ง สามารถติดตามข้อมูลได้ทันและอัพเดตให้
ลูกค้ารับทราบอยู่เสมอ เราพูดได้ว่าปีสองปีมา
นี้ที่ประสบความส�ำเร็จและสามารถจัดการเรื่อง

ต่างๆ ทีล่ งทุนได้กอ็ าศัย Network ของธนาคาร
กรุงเทพเป็นส�ำคัญเลยครับ

AEC Connect : อยากให้ แ ชร์
ประสบการณ์เข้าร่วมหลักสูตร AEC
Business Leader ของธนาคารกรุงเทพ
คุณชัพมนต์ : ผมถือว่าโครงการ AEC Business
Leader เปิดโลกผม ตอนที่เข้ามาใน SUPER
ผมเป็ น ผู ้ บ ริห ารที่ ดูง านในประเทศเป็ น หลั ก
และการที่ SUPER เองก็ไม่ได้เริ่มการลงทุนที่
เวียดนามเป็นที่แรก เราเคยศึกษาโอกาสการ
ลงทุนในญี่ปุ่นแล้ว เราเคยไปแตะและลงทุนใน
จีนแล้ว แต่ก็ถอนออกมา ไม่ว่าจะญี่ปุ่นหรือ
จีนเราใช้บริก ารธนาคารกรุงเทพหมด เมื่อมี
โอกาสเข้ามาอบรมกับคอร์สนี้ สิ่งที่ได้แน่ๆ
คือได้เพื่อน ได้ Network แถมได้เรียนรู้จาก
วิทยากรที่เชี่ยวชาญ ผมยอมรับว่าจากเดิมที่
เรามองเวียดนามแค่ไปดูๆ แต่พอเข้าคอร์สนีไ้ ด้
สัมผัสวิทยากรผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขา
เวียดนาม และวิทยากรท่านอื่นๆ ที่คัดสรรมา
ท�ำให้เราถ่องแท้ขึ้น เราจึงตัดสินใจขยายธุรกิจ
ไปยังเวียดนามและผมก็ได้รบั การสนับสนุนจาก
ท่านประธานบอร์ดของ SUPER ที่ก็สนใจและ
เชื่อมั่นอยู่แล้ว ยิ่งถ้าไปโดยธนาคารกรุงเทพให้
ค�ำชี้แนะก็ไปได้ นับเป็นประสบการณ์ที่ดี
ผมจบ AEC Business Leader รุ่นที่ 3 สิ่งที่ได้
แน่ๆ คือทุกรุน่ เกิด Network ไม่ใช่แค่รจู้ กั กันแต่
ทุกครั้งที่จัดงานพบปะกันระหว่างผู้ร่วมอบรม
ทุกรุ่น ธนาคารก็จะผลักดันให้เกิดการเชื่อมต่อ
ให้ได้ธรุ กิจไปด้วย บางทีรนุ่ หนึง่ มาคุย รุน่ สองก็
มีเครื่องล้างแผงโซลาร์มาเสนอ เราก็พดู คุยกัน นี่
คืออีกสิ่งหนึง่ ทีเ่ ราได้ประโยชน์จากคอร์สนี้ ด้วย
ความต่างคนเป็นผู้บริหาร เป็นนักธุรกิจอยู่แล้ว
มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิด AEC Business Leader
เป็นคอร์สที่ไปลับคม เป็นประสบการณ์ส่วนตัว
ที่ดี และเชื่อมคอนเน็คชั่นได้กับทุกรุ่น แน่นอน
SUPER ก็จะส่งทายาท หาผู้บริหาร ไปอบรม
คอร์ส AEC Business Leader นี้ต่อไปครับ
แนวโน้มของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนยังคง
เป็น ‘ดาวรุ่ง’ ทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น
เดียวกับ SUPER ENERGY CORPORATION
หนึ่งในความภาคภูมิใจของธนาคารกรุงเทพ
ในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซี’ ที่ได้ร่วม
ขับเคลื่อนความส�ำเร็จของการลงทุนครั้งนี้
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รัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน

ร่วมรับมือCOVID-19
การประชุ ม รั ฐ มนตรีเ ศรษฐกิ จ อาเซี ย นอย่ า ง
ไม่ เ ป็ น ทางการ (AEM Retreat) ครั้ ง ที่ 26
ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ เมือง
ดานั ง ประเทศเวีย ดนาม เห็นชอบแผนงาน
ด้ า นเศรษฐกิ จ ซึ่ ง เวีย ดนามในฐานะประธาน
อาเซียนผลักดันให้ด�ำเนินการแล้วเสร็จในปีนี้
เน้ น ส่ ง เสริม ใช้ ดิจทิ ั ล อ� ำ นวยความสะดวก
MSMEs (Micro-entrepreneurs, Small
and Medium-sized Enterprises) หรือกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ
รายย่อย พร้อมเร่งลงนามความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP การจัด
ท�ำแผนงานความมั่นคงทางอาหาร ที่ส�ำคัญคือ
ร่วมกันประกาศแถลงการณ์รับมือโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 บรรเทาผล
กระทบทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาตลาดอาเซียนที่
เปิดกว้างส�ำหรับการค้าและการลงทุน
การประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
แสดงความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
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ของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของโลกและอาเซียน ในแถลงการณ์เรื่อง
“การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนในการรับมือต่อการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา” เห็นพ้องที่จะเร่งบรรเทา
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึน้ เช่น รักษาตลาด
อาเซียนที่ยังคงเปิดกว้างส�ำหรับการค้าและการ
ลงทุน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การ
ประสานงาน และความร่วมมือระหว่างกันทีช่ ว่ ย
ให้อาเซียนสามารถตอบสนองกับปัญหาที่เกิด
ขึ้นจากการแพร่ระบาด ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดจิ ิทลั เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้
ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ MSMEs สามารถด�ำเนิน
ต่อไปได้ และการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุด
เดียวของอาเซียน เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยง
ของห่วงโซ่การผลิตในอาเซียน รวมทัง้ หลีกเลีย่ ง
การด�ำเนินการที่จะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยังให้ความเห็นชอบ
แผนงานด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ เ วีย ดนามในฐานะ
ประธานอาเซียนผลักดันให้อาเซียนด�ำเนินการ
ให้ส�ำเร็จในปี 2563 ภายใต้แนวคิด “อาเซียนที่
เป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว” (Cohesive
and Responsive ASEAN) โดยแบ่งเป็น 3
ด้านหลัก ได้แก่ ด้านแรก เน้นการส่งเสริมการ
บูรณาการและความเชื่อมโยงภายในอาเซียน
เช่น การส่งเสริมอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่ใช้
ดิจิทัลร่วมกัน การส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ผลิตอัจฉริยะในประเทศอาเซียน การเชื่อมโยง
ระบบการช� ำ ระเงิน ในภู มิ ภ าคให้ เป็น ระบบ
เดียวกัน ด้านที่สอง การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของอาเซียนกับประชาคมโลก เช่น การลงนาม
ความตกลง RCEP ในปีนี้ และด้านสุดท้าย
เสริม สร้ า งอาเซี ย นให้ พ ร้ อ มปรั บ ตั ว และมี
ศักยภาพมากขึ้น เช่น การสร้างเครือข่ายศูนย์
นวัตกรรมของประเทศในอาเซียนและการจัดท�ำ
แผนงานความมั่นคงทางอาหาร
ที่มา : www.moc.go.th

สิงคโปร์อนุญาต
รถมอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้า

วิ่งบนถนน-ทางด่วน
รถมอเตอร์ ไซค์ ไฟฟ้าพลังแรงจะได้รับอนุญาต
ให้วิ่งบนท้องถนนสิงคโปร์ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายส่งเสริมการใช้รถที่ใช้พลังงานสะอาด
ในประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 นี้
กรมขนส่งทางบก (Land Transport Authority:
LTA) จะอนุญาตให้น�ำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มี
พลังแรงเกิน 10 กิโลวัตต์ ออกมาขับขี่บนท้อง
ถนนได้และยังอนุญาตให้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
ที่มีความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถใช้
ทางด่วนได้ รวมทั้งมาตรการอื่นๆ เพื่อจูงใจให้
ประชาชนใช้รถยนต์ ไฟฟ้ามากขึ้น นับเป็นการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับ
เทคโนโลยี “ผู้ขับขี่ร ถจะมีบทบาทในการใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการหันมาใช้รถยนต์
ไฟฟ้า” จานิล พุธเู ชียรี รัฐมนตรีคมนาคมอาวุโส
กล่าว ทัง้ นี้ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของแผนของภาครัฐ
ที่ จ ะลดการใช้ ร ถยนต์ ที่ ใ ช้ เ ครื่อ งยนต์ แ บบ
สันดาปใน 20 ปีข้างหน้า
ที่มา : www.thaipublica.org

E-commerce

เวียดนามพุง่ 1.3 หมื่น
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทญี่ปุ่นสร้าง
เมืองอัจฉริยะใน
อาเซียน

ซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป บริษัทข้ามชาติสัญชาติญี่ปุ่น
ประกาศจะร่วมลงทุนสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่
ของอินโดนีเซีย ทีจ่ งั หวัดกาลิมนั ตันตะวันออก
บนเกาะบอร์เนียว หลังจาก ‘มาซาโยชิ ซัน’ ซีอโี อ
ของซอฟต์แบงก์ พบกับประธานาธิบดีโจโก
วิโ ดโด โดยจะพั ฒ นาเป็ น เมื อ งอั จ ฉริย ะ
หรือ ‘สมาร์ ท ซิ ตี้ ’ ใช้ ร ะบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
บริหารจัดการ มีสถาบันการศึกษาระดับโลก
โรงพยาบาลทีท่ นั สมัย สวนพฤกษศาสตร์ขนาด
ใหญ่และใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น
ด้าน ‘ลูฮัต ปันด์จาอิตัน’ รัฐมนตรีประสานงาน
ด้านกิจการทางทะเลและการลงทุน อินโดนีเซีย
ระบุ ขณะนี้มีนักลงทุนทั้งจีน ตะวันออกกลาง
และสหรัฐฯ สนใจลงทุนเช่นกัน
ขณะที่ นิกเคอิ เอเชียน รีวิว รายงานว่า ‘มิตซูบชิ ิ
คอร์ปอเรชัน่ ’ บริษทั การค้าทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของญีป่ นุ่
และ ‘โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์’
บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกาศร่วมลงทุน
โครงการพั ฒ นานครโฮจิมิ น ห์ ข องเวีย ดนาม
กับ ‘วินโฮมส์’ (Vin Homes) ในเครือวินกรุ๊ป
(Vingroup) ของเวียดนาม มูลค่ารวม 100,000
ล้านเยนหรือประมาณ 908 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ก่อสร้างอาคารสูง 21 แห่งและพัฒนาให้เป็น
สมาร์ ท ซิ ตี้ ด้ ว ยการน� ำ เทคโนโลยี ป ั ญ ญา
ประดิ ษ ฐ์ ม าใช้ เช่ น ระบบจดจ�ำใบหน้าและ
รถเมล์ไร้คนขับ
ที่มา : www.thaipublica.org

รายงาน E-Commerce SEA 2019 โดย Google
และ Temasek ระบุวา่ ปัจจุบนั ตลาด E-commerce
เวียดนามมีมลู ค่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 81 ด้วยจ�ำนวนประชากร 95 ล้านคน
และมีผเู้ ข้าถึงอินเทอร์เน็ตจ�ำนวนมาก ท�ำให้คาด
การณ์วา่ ปี 2563 ตลาด E-commerce เวียดนาม
อาจมีมูลค่าสูงถึง 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดย Dang Hoang Hai อธิบดีกรมตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวง
อุ ต สาหกรรมและการค้ า เวีย ดนาม กล่ า วว่ า
เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ E-commerce
เติบโตเร็วที่สุดในโลกเฉลี่ยร้อยละ 35 ต่อปี
นอกจากนี้ ธุรกิจ SMEs ในเวียดนามใช้งบลงทุน
ร้อยละ 30 พัฒนาเทคโนโลยี อย่างไรก็ดียังมี
ปัญหาต่างๆ เช่น ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน
ในการจัดส่งสินค้า เอกสารด้านศุลกากร ค่าใช้
จ่าย และบริการติดตามและตรวจสอบค�ำสั่งซื้อ
ที่ยังไม่พัฒนา โดยจะเสนอแก้ ไขและเพิ่มเติม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่มา : www.globthailand.com

10 ชาติเชื่อมโยง

ใบรับรองถิน่ กำ�เนิดสินค้า

แบบออนไลน์แล้ว
ดร.กีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ ให้บริการออกหนังสือ
รับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
e-Form D ภายใต้ ASEAN Single Window
(ASW) อย่างเต็มรูปแบบ โดยล่าสุดสามารถ
เชือ่ มโยง e-Form D กับประเทศสมาชิกอาเซียน
ครบ 10 ประเทศแล้ว หลังจากผลักดันฟิลปิ ปินส์
เชื่อมโยงส�ำเร็จเป็นประเทศสุดท้าย และเริ่มให้
บริการพร้อมกับประเทศเมียนมา และ สปป. ลาว
ตัง้ แต่วนั ที่ 20 มกราคม 2563 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ส่งผล
ให้ผปู้ ระกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนทุก
ประเทศ สามารถใช้ e-Form D ประกอบการ
ด�ำเนินพิธีการทางศุลกากรเพือ่ ขอใช้สทิ ธิพเิ ศษ
ทางภาษีลดหย่อน ยกเว้นภาษีนำ� เข้า ณ ประเทศ
อาเซียนปลายทาง แทนการใช้หนังสือรับรอง
ถิ่นก�ำเนิดสินค้า Form D ที่เป็นกระดาษ แต่ก็
ยังยกเว้นกรณีระบบมีปัญหา ผู้ส่งออกสามารถ
มาขอ Form D แบบกระดาษเพื่อใช้สิทธิฯ ได้
ที่มา : www.ftacenter.dtn.go.th
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|Vision of Beyond|

ธนาคารกรุงเทพผนึก Permata
อัญมณีทางการเงินแห่งอินโดนีเซีย

ด้วยอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่น ท�ำให้ ‘อาเซียน’ วันนี้
เป็นเพชรเม็ดงามด้านการลงทุนของโลก และธนาคารกรุงเทพ
ในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซี’ ที่มีเครือข่ายครอบคลุม
อาเซียนถึง 9 ประเทศ จาก 10 ประเทศเริ่มต้นทศวรรษใหม่
ด้วยการเข้าไปถือหุ้นใหญ่ธนาคาร ‘Permata’ สถาบันการเงินที่
มีศักยภาพและใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของประเทศอินโดนีเซียแล้ว
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วิสัยทัศน์การลงทุนของธนาคารกรุงเทพครั้งนี้
ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี เพราะภาพรวม
อินโดนีเซียทัง้ ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
นั้นแข็งแกร่ง ขณะที่ธนาคารก็ด�ำเนินธุรกิจใน
อินโดนีเซียมานานกว่า 40 ปี จึงมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ น�ำไปสู่ ‘ดีล’ ซื้อกิจการธนาคาร
Permata ครั้งนี้
โดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา คุณชาติศิริ
โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร
กรุ ง เทพ ลงนามในสั ญ ญาการซื้ อ หุ ้ น แบบมี
เงือ่ นไขกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จ�ำกัด
(มหาชน) กับ พีที แอสทร่า อินเตอร์เนชั่นแนล
ทีบีเค เพื่อถือหุ้นสัดส่วนรวมกันร้อยละ 89.12
ในธนาคาร Permata โดยใช้เงินลงทุนประมาณ
37,430,974 ล้านรูเปีย หรือ ประมาณ 2,674 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 81,017 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ราคาซือ้ ขายหุน้ ดังกล่าวถือว่า ‘เหมาะสม’
เพราะตัง้ อยูบ่ นหลักเกณฑ์การประเมินร่วมกันที่
1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของ Permata (โดย
อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
ราคา) ดังนั้น หากค�ำนวณมูลค่าตามบัญชีของ
Permata ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ราคาซือ้ หุน้
เบือ้ งต้นจะอยูท่ ี่ 1,498 รูเปียต่อหุน้ โดยธนาคาร
กรุงเทพจะใช้เงินทุนภายในและแหล่งเงินทุนที่
ได้จากการจัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร
ไม่ได้มีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นแต่ประการใด
ภายในปี 2563 ธนาคารกรุงเทพมีแผนจะท�ำค�ำ
เสนอซือ้ หุน้ ทีเ่ หลืออีกร้อยละ 10.88 ให้เสร็จ นัน่

หมายความว่ามูลค่าธุรกรรมเบือ้ งต้นส�ำหรับการ
ลงทุนครั้งนี้รวมจะอยู่ที่ 42,001,080 ล้านรูเปีย
หรือประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
90,909 ล้านบาท (คิดอัตราแลกเปลีย่ นที่ 1 ดอลลาร์
สหรัฐต่อ 13,999 รูเปีย และ 1 บาทต่อ 462 รูเปีย)
แน่ น อนว่ า ‘ปรากฏการณ์ ’ นี้ ได้ รั บ ความ
สนใจอย่างกว้างขวางทั้งแวดวงธุรกิจ การเงิน
สือ่ มวลชนไทยและอินโดนีเซีย แสง ‘สปอตไลต์’
จากทั่วโลกฉายมายังธนาคารกรุงเทพโดยทันที
คุ ณ ชาติ ศิ ริ โสภณพนิ ช กรรมการผู ้ จั ด การ
ใหญ่ ธนาคารกรุงเทพให้สัมภาษณ์ส�ำนักข่าว
‘Bloomberg’ ว่า การลงทุนครั้งนี้ธนาคารได้
ด� ำ เนิ น การอย่ า งรอบคอบและมี ก ารค� ำ นวณ
ราคาหุ้นที่สะท้อนศักยภาพในระยะยาวเป็นการ
สร้างมูลค่าการลงทุนที่ยอดเยี่ยม เชื่อว่า ‘ดีล’
นีจ้ ะมีผลตอบแทนทีด่ กี ลับคืนมาทัง้ ในส่วนของ
ธนาคารและผู้ถือหุ้น
“เราสนใจธนาคาร Permata มาระยะหนึ่งแล้ว
และเชื่อว่า Platform ของ Permata ในธุรกิจ
เอสเอ็ ม อี แ ละลู ก ค้ า รายย่ อ ยนั้ น ถื อ ว่ า ดี ม าก
สอดคล้องกับสิ่งที่ธนาคารกรุงเทพมีศักยภาพ
ไม่เพียงส�ำหรับลูกค้าในอินโดนีเซียแต่ยังรวม
ถึงลูกค้าไทยและภูมิภาคนี้ด้วย”
“This is Strategic Investment for
Bangkok Bank” คุณชาติศริ ิกล่าวและนิยามให้
เป็น “Good Strategic Fit” ส�ำหรับทั้งสองฝ่าย
ซึง่ จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ ขยายฐานลูกค้า

ด้วยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและจ�ำนวนประชากร
ที่สูงของอินโดนีเซีย
ก่อนหน้านี้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประเมิน
ว่าในปี 2562 จีดีพีของอินโดนีเซียจะขยายตัว
ร้อยละ 5.1 และคาดว่าปี 2563 จะขยายตัวเพิ่ม
เป็นร้อยละ 5.2
ด้าน คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า “การซื้อหุ้นครั้งนี้ถือ
เป็นก้าวย่างส�ำคัญของธนาคาร ท�ำให้กลยุทธ์
ขยายธุรกิจสูภ่ มู ภิ าคของเราก้าวไปอีกขัน้ เพราะ
นอกจากท�ำให้ตลาดอินโดนีเซียได้ประโยชน์จาก
เครือข่ายระดับภูมิภาคของธนาคารแล้ว ยังช่วย
ให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายสร้างรากฐานที่มั่นคง
ยิ่งขึ้นในตลาดของอาเซียน”
ปัจจุบนั ธนาคารกรุงเทพมีเครือข่ายต่างประเทศ
กว้างขวางที่สุด 31 สาขา ครอบคลุม 14 เขต
เศรษฐกิจส�ำคัญของโลก และมีสัดส่วนสินเชื่อ
จากเครือข่ายสาขาต่างประเทศร้อยละ 17 ของ
สินเชือ่ รวม ดังนัน้ Permata จะได้ประโยชน์จาก
ความเชี่ยวชาญของธนาคารกรุงเทพด้านลูกค้า
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าเอสเอ็มอี สาย
สัมพันธ์และเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับ
องค์กรชัน้ น�ำในไทยและภูมภิ าคเอเชีย ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินข้ามพรมแดน และความ
เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
ธนาคาร Permata ก่อตั้งเมื่อปี 2498 ประกอบ
กิจการเสนอขายผลิตภัณฑ์และให้บริการด้าน
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การธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ มีลูกค้ารายย่อย
ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้า
องค์กร รวมกว่า 3.5 ล้านราย จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีส�ำนักงานรวม 332
แห่ง มีเงินให้สินเชื่อจ�ำนวน 108 ล้านล้านรูเปีย
(เทียบเท่ากับ 7.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
234,000 ล้านบาทโดยประมาณ) มีเงินรับฝาก
จ�ำนวน 120 ล้านล้านรูเปีย (เทียบเท่ากับ 8.5 พัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 259,000 ล้านบาท โดย
ประมาณ) และมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 7,670 คน
“ธนาคาร Permata มีความพร้อมที่จะเติบโต
และสร้างผลก�ำไร ธนาคารกรุงเทพก็พร้อมที่จะ
ท�ำงานร่วมกับผู้บริหาร พนักงานของ Permata
เพื่อเติบโตด้วยกันต่อไปในอนาคต”

คุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุ ง เทพ กล่ า วว่ า อิ น โดนี เ ซี ย เป็ น
ตลาดที่ มี ข นาดใหญ่ ม าก มี ป ระชากรกว่ า
276 ล้านคน ปริมาณการใช้บริการธนาคารอยู่
ที่ร้อยละ 36 แสดงให้เห็นว่าโอกาสการเติบโต
ทางการตลาดของอินโดนีเซียยังมีอีกมาก เมื่อ
เทียบกับขนาดและจ�ำนวนธนาคารที่ให้บริการ
อยู่ในขณะนี้
“เราตั้ ง ใจที่ จ ะซื้ อ Permata ธนาคารที่ ท� ำ
ธุ ร กิ จ มา 64 ปี สถาบั น การเงิน ที่ ผ ่ า นร้ อ น
ผ่านหนาวมา และจากการท�ำ due diligence
มี วั ฒ นธรรมเหมื อ นกั น หลายอย่ า ง หนึ่ ง มี
พั น ธมิ ต รที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ม านาน สองมี
ความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศ และสาม
ทีมผู้บริหารก็เป็นมืออาชีพ เราจึงมองว่าตอบ
โจทย์”

Permata ในภาษาอินโดนีเซีย แปลว่า ‘เพชร’
อัญมณีที่แข็งแกร่งเปล่งประกายและสวยงาม
ทีส่ ดุ ของโลก สะท้อนถึงการคว้าโอกาสอันล�ำ้ ค่า
และธนาคารกรุงเทพก็พร้อมแล้วที่จะเจียระไน
ความส�ำเร็จให้กบั ลูกค้าในทุกๆ ระดับ ทัง้ ลูกค้า
รายย่อย เอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดใหญ่เพือ่ ก้าว
สู่ความส�ำเร็จแห่งอนาคต
เรียบเรียงข้อมูลจาก
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพตอกย�ำ้ ความเป็น
ผู้น�ำแห่งภูมิภาค ประกาศซื้อกิจการธนาคารเพอร์มาตา
ในอินโดนีเซีย จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ
แอสทร่า อินเตอร์เนชั่นแนล วันที่ 12 ธันวาคม 2562
2. หนั ง สื อ แจ้ ง มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) วันที่ 23 มกราคม 2563
3. www.thaipublica.org / แบงก์กรุงเทพโชว์ผู้น�ำ
ภูมภิ าคอาเซียน เทกโอเวอร์แบงก์เพอร์มาตา อินโดนีเซีย
หนุนกลยุทธ์ขยายธุรกิจต่างประเทศ
4. www.Bloomberg.com / Bangkok Bank : Permata
Combo to Lead to Good Shareholder Returns

การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในฐานะธนาคารชั้นนำ�แห่งอาเซียน

ปัจจุบนั ธนาคารกรุงเทพนับเป็นธนาคารพาณิชย์
อันดับ 1 ของประเทศไทย ด้วยบัญชีเงินฝาก
มากกว่า 17 ล้านบัญชี มีสาขาเกือบ 1,200 แห่ง
ทั่วประเทศ และสินทรัพย์รวม 105 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
เครือ ข่ า ยในต่ า งประเทศ 31 แห่ ง 14 เขต
เศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบด้วย จีน กัมพูชา
ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สปป. ลาว มาเลเซีย
เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
เมื่อ ‘โฟกัส’ ยังเครือข่ายธนาคารกรุงเทพใน
อิ น โดนี เ ซี ย มี 3 สาขา ประกอบด้ ว ย สาขา
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จาการ์ตา สาขาย่อยเมดาน และสาขาสุราบายา
มีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ค�ำปรึกษาผู้ประกอบ
การและนักธุรกิจไทยที่สนใจ
คุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า แม้เทคโนโลยีดิจิทัล
ส่งผลให้รปู แบบธุรกิจของธนาคารเปลีย่ นแปลง
ไปในส่วนรายย่อยและเอสเอ็มอี แต่สำ� หรับกลุม่
ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ยังมีโอกาสขยายตัวอีก
มากในอินโดนีเซีย
“การซือ้ ธนาคาร Permata ครัง้ นี้ ไม่ได้มเี ป้าหมาย
หลักว่าต้องท�ำให้ขนาดของธนาคารใหญ่ขึ้น
เพื่อการท�ำธุรกิจในยุคปัจจุบัน แต่อยู่ที่โอกาส

ใหม่ๆ ในการท�ำก�ำไร เนื่องจากในอินโดนีเซีย
ยังมีความต้องการขอสินเชื่ออีกมาก”
ปั จ จุ บั น ธนาคารกรุ ง เทพได้ รุ ก ธุ ร กิ จ ในต่ า ง
ประเทศ ในฐานะ ‘ธนาคารท้องถิ่น’ แล้ว 2
ประเทศคือ จีนและมาเลเซีย หากการซื้อหุ้น
Permata แล้วเสร็จ จะถือเป็นธนาคารท้องถิน่
เต็มรูปแบบแห่งที่สาม
การลงทุนเชิงกลยุทธ์ครัง้ นี้ จะช่วยยกระดับและ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ การค้า การลงทุน ของ
ธนาคารไทย พร้อมจุดประกายความส�ำเร็จของ
ประเทศ ‘ปักธง’ สูค่ วามเป็นผูน้ ำ� สถาบันการเงิน
แห่งภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแท้จริง

|Market Place|

เมื่อสปป. ลาวมุ่งขายออนไลน์
ผ่าน www.plaosme.com
ยุคดิจิทัล ถนนแห่งการค้ามุ่งสู่
ระบบออนไลน์ ภาครัฐ เอกชน
ทุกประเทศ ต่างสร้างแพลตฟอร์ม
เพือ่ ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภค
สปป. ลาว ประเทศเล็กๆ ประชากร
เพียง 7 ล้านคนก็เช่นกัน ผู้คน
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตสัดส่วนสูง
และยังเป็นประเทศแรกในอาเซียน
ที่ประสบความส�ำเร็จในการ
เปิดใช้เทคโนโลยี 5G

สปป. ลาว ได้ก้าวเข้าสู่กระแสแห่งเทคโนโลยีที่
นิยมซื้อขายผ่านช่องทาง Social Media อาทิ
Facebook Instagram หรือ เว็บไซต์ ฯลฯ โดย
สินค้าที่ชาวลาว นิยมซื้อขายมากก็คือเครื่อง
ส�ำอางและสินค้าแฟชั่นทั่วไป
ด้วยตระหนักว่าการเพิ่มช่องทางและโอกาสการ
ค้าให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี
ของสปป. ลาว เป็นสิ่งส�ำคัญ ธนาคารพัฒนา
เอเชีย (ADB) จึงให้การสนับสนุนงบประมาณ
แก่รัฐบาล สปป. ลาว 562,000 ดอลลาร์สหรัฐ
จัดท�ำเว็บไซต์ www.plaosme.com ภายใต้
แนวคิด “เพิ่มโอกาส SME สูต่ ลาดอาเซียน ผ่าน
แพลตฟอร์ม E-commerce” เพือ่ สร้างเครือข่าย
ธุรกิจ SME ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียน เป็น
แหล่งรวมสินค้าของผู้ประกอบการ SME
ทั่วประเทศ สนับสนุนโอกาสการส่งออก
เว็ บ ไซต์ ดั ง กล่ า ว บริห ารจั ด การโดย
กรมการน�ำเข้าและการส่งออก กระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า ร่วมกับ สภา
การค้ า และอุ ต สาหกรรมแห่ ง ชาติ ล าว
ช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวกในการ
จ�ำหน่ายสินค้าให้กบั ธุรกิจ SME ทัง้
ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เนื้อหาในเว็บไซต์จะมีทั้งภาษา
ลาวและภาษาอังกฤษ แสดง
ข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทมี่ ี
เอกลักษณ์หลากหลาย อาทิ
ผ้าพันคอผ้าไหม กระเป๋าถือ
เครื่องประดับ ไปจนถึงกาแฟ
และชาหอม และอื่นๆ อีก
มากมาย

โดยมีรายละเอียดของผู้ผลิตสินค้า ข้อมูลด้าน
การส่งออก ระเบียบกฎเกณฑ์ จับคู่ทางธุรกิจ
ตลอดจนข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจ SME ส�ำหรับผู้ประกอบการ
ที่น�ำเสนอสินค้าลงในเว็บไซต์ดังกล่าวต้องลง
ทะเบียนและผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเสียก่อน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในการซื้ อ ขาย มี ก ารเปิ ดอบรม ยกระดั บ
ผู้ประกอบการ ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
ข้อตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อตกลง
การค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
ผู ้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น สมาชิ ก สามารถลงขาย
สินค้าได้ฟรี 5 รายการ หากต้องการรายการ
เพิ่มเติมต้องเสียค่าธรรมเนียม 120 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปี สามารถลงรายการสินค้าและได้รับการ
ส่งเสริมการขายจากแพลตฟอร์มถึง 30 รายการ
เว็บไซต์เปิดด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี 2560 ปัจจุบนั
มีบริษัทเข้ามาลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์กว่า
450 ราย และมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 1,400 รายการ
ที่ได้น�ำเสนอผ่านช่องทางดังกล่าว
นั บ เป็ น ความส� ำ เร็จ อี ก ขั้ น ของการน� ำ เสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเอกลักษณ์ ปราณีต
งดงาม สู่ตลาดโลก ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
www.plaosme.com ทีน่ า่ เชือ่ ถือ เปิดโอกาสทาง
ธุรกิจของเอสเอ็มอี เกิดการกระตุ้นการบริโภค
การจ้างงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจสปป. ลาวให้
เติบโตต่อไปในอนาคต
อ้างอิงข้อมูลจาก : www.plaosme.com
และ www.sangarcheep.com
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Min-Liang Tan
จากเกมเมอร์สู่นักธุรกิจ

1 ใน 50 คนที่รวยสุดในสิงคโปร์
โลกปัจจุบันบางธุรกิจอาจจะถูก Disrupt จนต้องปิดหรือเลิกกิจการไป
แต่หลายธุรกิจ...เทคโนโลยีช่วยสร้างรายได้ เสริมโอกาสการเติบโต หนึ่งในนั้นคือ
อุตสาหกรรม ‘เกม’ ที่ขยายตัวต่อเนื่องทุกปี มูลค่าของอุตสาหกรรมนี้มีมากกว่า
1.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงที่สุดในอุตสาหกรรมการสื่อสาร
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นาย มิน-เลียง ถัน (Min-Liang Tan) หนุม่ นักกฎหมาย มองเห็นโอกาสการ
เติบโตธุรกิจในอุตสาหกรรมเกม จึงผันตัวมาเป็นนักธุรกิจก่อตั้ง ‘บริษัท
เรเซอร์’ (Razer) เพื่อผลิตอุปกรณ์ Gaming Lifestyle ส�ำหรับเกมเมอร์
หรือ นักเล่นเกม อาทิ เมาส์คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด ล�ำโพง หูฟัง รวมทั้ง
แพลตฟอร์มอืน่ ๆ สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�ำ โดยใช้เวลาเพียงแค่ 10 กว่าปี
เขากลายเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ท่ีติดอันดับ 1 ใน 50 ของผู้ร�่ำรวยที่สุดใน
สิงคโปร์ด้วยทรัพย์สินราว 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นายถัน เกิดและเติบโตในครอบครัวชนชัน้ กลางของสิงคโปร์ เขาเป็นน้อง
คนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง 4 คน พ่อและแม่ให้ความส�ำคัญกับการท�ำงาน
หนักและความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก เหมือนกับทุกครอบครัวของชาว
เอเชียทีส่ นับสนุนให้บตุ รหลานร�ำ่ เรียนเพือ่ มีงานทีด่ แี ละมัน่ คง โดยเฉพาะ
สายอาชีพแพทย์และกฎหมาย
ชีวิตในวัยเด็กของนายถัน เขาเอาแต่เล่นและสนใจเกี่ยวกับเกม ไม่สนใจ
การเรียนนัก พ่อแม่ต้องกวดขันให้เขาเลิกเล่นเกมและหันมาสนใจการ
เรียนมากขึ้น เขาประคับประคองการเรียนจนสามารถเรียนจบมหาวิทยาลัย
ด้านกฎหมายจากคณะนิติศาสตร์ National University of Singapore
เมือ่ ราวปี 2543 และได้เริ่มท�ำงานเป็นนักกฎหมายทีศ่ าลสูงสุดของสิงคโปร์
(Supreme Court of Singapore) ขณะที่พี่น้องอีก 2 คนเป็นหมอและ
นักกฎหมายเช่นเดียวกับเขา
แต่เมื่อนายถันได้ท�ำงานกฎหมายมาระยะหนึ่ง เขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีแรง
บันดาลใจที่จะท�ำงานด้านนี้ ประกอบกับค�ำสอนของแม่ที่ดังก้องอยู่ใน
หัวตลอดเวลาว่า “เขาสามารถท�ำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ แค่เพียงลงมือ
ท�ำเท่านั้น” และนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ท�ำให้เขาตัดสินใจลาออกจากอาชีพ
นักกฎหมายในปี 2548 โดยไม่ได้บอกกล่าวพ่อแม่ แต่พ่อแม่ของเขาก็น่า
จะสังเกตการเปลีย่ นแปลงได้จากชุดสูทท�ำงานทีส่ ภุ าพ เป็นเสือ้ ยืดสีดำ� และ
กางเกงยีนที่เขาโปรดปรานมากกว่า
ชีวิตทีผ่ กู พันกับเกมเป็นแรงบันดาลใจให้เขามุง่ มัน่ ในการมีอาชีพทีค่ ลุกคลี
กับเกมเป็นหลัก เขาใช้เงินเก็บ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 120,000
บาท) ร่วมกับ Robert Krakoff (GM ของคาร์นา) ก่อตัง้ บริษทั Razer เพือ่
ออกแบบและจ�ำหน่ายอุปกรณ์ส�ำหรับเกมเมอร์
นายถัน เล่าว่า เขาเป็นเกมเมอร์คนหนึ่ง ในอดีตพยายามที่จะหาอุปกรณ์
ดีๆ ล�้ำๆ มาใช้เป็นอาวุธในการเล่นเกมเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งขันคนอื่นๆ
แต่ ณ เวลานั้นกลับไม่มีใครใส่ใจให้ความส�ำคัญกับเหล่าคอเกม และ
นั่นเองได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาและเพื่อนๆ ตัดสินใจก่อตั้งบริษัท
ผลิตอุปกรณ์ส�ำหรับเกมเมอร์แห่งนี้ขึ้นมา ภายใต้สโลแกน “For gamers,
by gamers”

อุปกรณ์ชิ้นแรกของ Razer คือ ‘เมาส์’ ที่นอกจากเป็นอุปกรณ์ชั้นเลิศ
ส�ำหรับเกมเมอร์แล้ว ยังเป็นทีม่ าของโลโก้ของบริษทั จากปกติทวั่ ไปจะใช้
ตัวอักษรแทนชือ่ รุน่ ซึง่ ไม่โดดเด่นหรือแตกต่างจากเมาส์ยหี่ อ้ อืน่ ๆ นายถัน
ได้ใช้ภาพ ‘งู’ สัตว์ทกี่ นิ หนูเป็นอาหาร มาเป็นโลโก้บนเมาส์ สือ่ ความหมาย
ถึงความร้ายกาจทีเ่ มาส์จากค่ายอืน่ ๆ ต้องเกรงกลัว ซึง่ สีเขียวของรูปโลโก้
มาจากสีของงูพันธุ์ Boomslang นั่นเอง
สินค้าของ Razer ประสบความส�ำเร็จ เขาและทีมงานได้พัฒนาออกแบบ
และผลิ ต อุ ป กรณ์ ซ อฟต์ แ วร์ ส� ำ หรั บ เกมอื่ น ๆ อี ก หลายรายการให้
ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกมทั้งระบบ ทั้งเมาส์คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด
ล�ำโพง หูฟัง กระทั่งสมาร์ตโฟน รวมทั้งแพลตฟอร์มอื่นๆ
เบือ้ งหลังของเกมทีม่ ชี อื่ เสียงมากมาย อาทิ Pokemon Go, Candy Crush
Saga หรือ Angry Birds เป็นต้น ต่างก็ใช้อุปกรณ์ของ Razer ในการผลิต
สินค้าไม่เพียงแต่ส่งออกไปทั่วโลกยังมีการขยายสาขาร้าน Razer Store
ไปหลายเขตเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่ ฮ่องกง ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา จีน
และไทย
อุปกรณ์ทเี่ ป็นทีช่ นื่ ชอบโดนใจของเหล่าเกมเมอร์ ท�ำให้ นายถันมีแฟนคลับ
หลายล้านคนทั่วโลก บางรายถึงขั้นลงทุน ‘สัก’ สัญลักษณ์โลโก้ Razer
เอาไว้บนเรือนร่าง
เขาได้รับการจัดอันดับจากสื่อที่มีชื่อเสียงหลายแขนง อาทิ ในปี 2558 ได้
รับยกย่องจาก นิตยสาร TIME ว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลอันดับที่ 3
ของโลก Business Insider จัดอันดับให้เขาเป็น 1 ใน 25 บุคคลแห่งการ
ริเริ่มสร้างสร้างเทคโนโลยี The Straits Times ได้ยกย่องเป็นบุคคลแห่ง
อาเซียนในปี 2559 และในปี 2560 ภายหลังน�ำบริษทั Razer เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ที่ฮ่องกง นิตยสาร Forbes ได้จัดให้เขาเป็น 1 ใน 50
คนทีร่ ำ�่ รวยทีส่ ดุ ในสิงคโปร์ และในวัย 40 ปี เป็นมหาเศรษฐีทอี่ ายุนอ้ ยทีส่ ดุ
ในสิงคโปร์ ด้วยทรัพย์สินราว 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ถึงปัจจุบัน Razer ถือเป็นแบรนด์ที่ใหญ่สุดในโลกแห่งอุตสาหกรรมเกม
ความท้าทายต่อไปของ นายถัน คือ การต่อยอดความส�ำเร็จของธุรกิจเกม
ก้าวสู่ความเป็นผู้น�ำแบรนด์แห่งอุตสาหกรรมบันเทิง อาจจะไม่ใช่ความ
ทะเยอทะยานที่อาจหาญ แต่เป็นการผจญภัยกับความท้าทายใหม่ๆ ที่น่า
สนุกสนาน ดังที่นายถัน ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า
“ชีวิตมันเป็นเหมือนกับเกมแนวผจญภัยทีไ่ ม่รวู้ า่ จะมีตวั ละครอะไรเข้ามา
หรือออกไปจากเกมบ้าง แต่ต้องมุ่งมั่น รายล้อมด้วยคนที่สนับสนุนคุณ
และไม่ลืมที่จะท�ำดีตอบแทนพวกเขา และหวังว่าจะได้ช่วยให้เกมที่เผชิญ
นั้น สนุก ท้าทาย และประสบความส�ำเร็จ”
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เศรษฐกิจอาเซียน
ไตรมาสแรกทรุด!
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
ที่เรียกว่า ‘โรคโควิด 19’ แพร่จากประเทศจีนขยายวง
ลุกลามสู่ทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
10 ประเทศอาเซียนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนหยุดชะงัก
ท�ำให้หลายประเทศต้องปรับลดอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้ลง

sick

virus outbreak

Covid-19
alert
quarantine
pAndemic
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จีดพ
ี สี งิ คโปร์หดตัวเหลือร้อยละ
0.9
สิงคโปร์เบอร์หนึ่งที่ได้รับผลกระทบค่อนข้าง
ชัดเจน ธนาคารดีบเี อสได้ปรับลดคาดการณ์จีดพี ี
ปี 2563 เหลือเพียงร้อยละ 0.9 จากเดิมที่คาด
การณ์ไว้รอ้ ยละ 1.4 เนือ่ งจากสถานการณ์ระบาด
ของโรคโควิด 19 กระทบต่อความมั่นใจของ
ผูบ้ ริโภค ภาคธุรกิจภายในประเทศ การท่องเทีย่ ว
และห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม
“ผลกระทบจากการระบาดครั้ ง นี้ จ ะมี ค วาม
รุนแรงมากกว่าการระบาดของโรคซาร์สเมื่อปี
2546 เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจของสิงคโปร์
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจจีนมากกว่าอดีต”
ด้ า น คี ธ ตั น หั ว หน้ า คณะกรรมการการ
ท่องเที่ยวสิงคโปร์ เผยว่า สิงคโปร์ก�ำลังสูญเสีย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วถึ ง 18,000-20,000 คนต่ อ วั น
และมี แ นวโน้ ม จะลดลงมากขึ้น เรื่อ ยๆ หาก
สถานการณ์ยงั ด�ำเนินต่อไป โดยนักท่องเทีย่ วจีน
มีสัดส่วนร้อยละ 20 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด
ดีบีเอสประเมินว่าการลดลงของนักท่องเที่ยว 1
ล้านคนจะท�ำให้สิงคโปร์สูญเสียรายได้มากถึง
1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในทุกๆ สามเดือน
บรรยากาศร้ า นค้ า ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ต่ า งๆ ใน
สิงคโปร์ เต็มไปด้วยประชาชนที่ออกมาจับจ่าย
ซื้อข้าวของกักตุนไว้ จนชั้นวางขายหลายแห่ง
แทบจะไม่ มี สิ น ค้ า หลั ง ทางการสิ ง คโปร์ ย ก
ระดับการเตือนภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดใน
ประเทศเป็นระดับ ‘สีสม้ ’ ทีบ่ ง่ ชีว้ า่ เป็นสถานการณ์
รุนแรงและมีการติดต่อจากคนสู่คนได้ง่าย

จีน หยุ ด ซื้อ ขายด่ า นชายแดน
เมียนมา
ทางด้านประเทศเมียนมา ก็ได้รับผลกระทบ
หนักทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเพราะจีนถือ
เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเมียนมา มีการน�ำเข้า
และส่งออกสินค้าเป็นอันดับที่หนึ่ง ดังนั้นการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท�ำให้จีนต้องชะลอ
การน�ำเข้าสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผัก ผลไม้

ข้าว และปศุสัตว์ จากชายแดนเมียนมา-จีน
เกือบทุกด้าน โดยผู้ค้าส่งผลไม้ของจีนได้แจ้ง
ต่อเกษตรกรชาวเมียนมาว่าพร้อมจะซื้อขาย
ผ่านทางชายแดนอีกครั้งเมื่อการแพร่ระบาดลด
น้อยลงและสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรค
โควิด 19 ในประเทศจีนกลับมาดีขึ้น ปัจจุบนั ราคา
สินค้าเกษตรของเมียนมาลดลงทันที กระทบต่อ
วิถชี วี ิตและรายได้ของผูป้ ลูกผักผลไม้อย่างมาก

ธนาคารกลางฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ล ด
ดอกเบี้ยนโยบาย
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ ป็ น ประเทศแรกๆ ที่ มี ก ารออก
มาตรการควบคุมการระบาดทันทีหลังจากพบ
ผูต้ ดิ เชือ้ และเสียชีวิต โดยรัฐมีคาํ ส่งั ระงับการให้
Visa Upon Arrival (VUA) กับกลุม่ นักท่องเทีย่ ว
ชาวจีน ประกาศห้ามนักท่องเทีย่ วทุกสัญชาติทใี่ น
ช่วง 14 วันก่อนหน้าเคยอยู่ เดินทาง หรือมาจาก
มณฑลหูเป่ยของจีนเดินทางเข้าฟิลปิ ปินส์
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรขนาดใหญ่
110 ล้านคนและอยู่ในอาการตื่นตระหนกแต่มี
บริษทั ผูผ้ ลิตหน้ากากอนามัยภายในประเทศเพียง
รายเดียว ท�ำให้ Ramon Lopez รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์
สัง่ น�ำเข้าหน้ากากอนามัย 5 ล้านชิ้น
ด้านธนาคารกลางฟิลิปปินส์ประกาศปรับลด
อัตราดอกเบีย้ นโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 สูร่ ะดับ
ร้อยละ 3.75 โดยแถลงการณ์ของธนาคารกลาง
ระบุ ว ่ า การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และความเชื่อมั่นของตลาดในช่วงหลายเดือน
ข้างหน้า “ธนาคารกลางฟิลิปปินส์พร้อมที่จะ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปหากมีความจ�ำเป็น
เพื่อปกป้องการขยายตัวทางเศรษฐกิจ”

โรงแรมมาเลเซียถูกยกเลิกจอง
ห้องพักเพียบ
รัฐบาลมาเลเซียคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจจะเติบโต
ร้อยละ 4.8 ในปีนี้ แต่ตอ้ งเร่งออกมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจ ทัง้ ด้านการบิน การค้าปลีก และการ

ท่องเทีย่ ว โดย สมาคมผูป้ ระกอบการโรงแรมใน
มาเลเซีย (Malaysian Association of Hotels :
MAH) รายงานว่า ขณะนีม้ กี ารยกเลิกห้องพักกว่า
95,972 ห้อง ท�ำให้สญ
ู เสียรายได้กว่า 40 ล้านริงกิต
และได้เข้าพบกระทรวงการคลัง และกระทรวงการ
ท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีมาตรการ
กระตุน้ การท่องเทีย่ วเร่งด่วน
Kamaruddin Baharin นายกสมาคมผูป้ ระกอบ
การโรงแรมในมาเลเซีย กล่าวว่า ห้องพักทีย่ กเลิก
ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าจากจีน ฮ่องกง สิงคโปร์
ไต้หวัน เวียดนาม เกาหลีใต้ รวมทัง้ ลูกค้าท้องถิ่น
ในมาเลเซียเอง จ�ำนวนการยกเลิกห้องพักมี
แนวโน้มสูงขึ้นอีก เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลัว
การเดินทาง แม้มาเลเซียจะควบคุมการแพร่
ระบาดอย่างดีแล้วก็ตาม โดยโรงแรมในกรุง
กัวลาลัมเปอร์และรัฐซาบาห์ถกู ยกเลิกมากทีส่ ดุ

เวียดนามยอมสูญรายได้รักษา
สุขภาพ
รัฐบาลเวียดนามออกมาตรการระงับเที่ยวบิน
ทั้งหมดซึ่งเดินทางไปและกลับจากประเทศจีน
ประเมิ น ว่ า อั ต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
เวียดนามอาจได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด 19 ร้อยละ 1 ในไตรมาสแรก อย่างไร
ก็ตามรัฐบาลยังเชือ่ ว่าเวียดนามจะสามารถรักษา
เป้ า หมายอั ต ราการเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ใน
ปี 2563 ที่ร้อยละ 6.8 ลดลงจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่
ร้อยละ 7.02 ได้
โดย นายกรัฐมนตรี มอบให้คณะรัฐมนตรีหา
มาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไป
กับมาตรการเพื่อจ�ำกัดการแพร่ระบาดของโรค
“เวียดนามยอมสูญเสียการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชน”
แม้ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคนี้ในไตรมาสแรกจะ
ถดถอย แต่ขณะนี้มีความพยายามของอาเซียน
และจีน ในการ ‘หลอมรวม’ ความร่ ว มมื อ
กั น อี ก ครั้ ง เพื่ อ หยุ ด ยั้ ง โรคโควิด 19 เพื่ อ ให้
ฟันเฟืองธุรกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
กลับมาผงาดได้อีกครั้ง
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กุญแจสู่ความสำ�เร็จ
ลงทุน 2 ประเทศอาเซียน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AEC Investment Clinic
ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการหลายสาขาธุรกิจ
ซึ่งขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคอาเซียน โดยปีนี้
”ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซี” จัดขึ้น
เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ภายใต้หัวข้อ ‘ASEAN Trade &
Investment Spotlight’ จับตาทิศทางและโอกาสใหม่ๆ
โฟกัส 2 ประเทศหลัก คือ เวียดนามและฟิลปิ ปินส์
ณ บัวหลวงอินเวสเมนท์สเตชัน่ อาคารซิลลิคเฮ้าส์
เมื่อวันที่ 25 และ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

เรียนรู้ลูกค้าเวียดนาม
สร้างฐานทรัพยากรบุคคล
คุ ณ ธาราบดี ซึ้ ง อดิ ชั ย วิท ย์ SVP &
General Manager ธนาคารกรุงเทพ
สาขาโฮจิมินห์ ซิตี้ ประเทศเวียดนาม
บรรยายในหั ว ข้ อ “ทั น เทรนด์ ธุ ร กิ จ
เวียดนาม โอกาสทองของ Fast Mover”
ว่า เวียดนามมีแนวโน้ม เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจและการ
เมืองที่มั่นคง รัฐบาลส่งเสริมการลงทุน
จากต่างประเทศ ดูแลอัตราแลกเปลี่ยน
อย่างมีเสถียรภาพ เป็นตลาดขนาดใหญ่
มีประชากรกว่า 97 ล้านคน จึงมีแรงงาน
รองรับการลงทุนในอนาคตและคนชั้น
กลางก�ำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามท�ำข้อตกลง
เขตการค้าเสรีกับภูมิภาคต่างๆ ช่วย
สนับสนุนการส่งออก บริษัทชั้นน�ำทั่ว
โลกเห็นโอกาสก็หลั่งไหลเข้ามาลงทุน
โดยเฉพาะในสถานการณ์ ‘สงคราม
การค้า’ ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่อาจ
ส่งผลให้นกั ลงทุนจีนย้ายฐานการลงทุน
มาเวียดนามมากขึ้น
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หัวใจส�ำคัญของนักลงทุนคือต้องเรียนรู้
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
อย่างเคร่งครัด เข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
เพราะประชากรทางเหนือและใต้ชนื่ ชอบ
สิ น ค้ า ไม่ เ หมื อ นกั น คนเหนื อ จะยึ ด
ติดกับแบรนด์ ขณะที่คนทางใต้ชอบ
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ และคนเวียดนามไม่
ยึดติดกับองค์กร พร้อมทีจ่ ะย้ายสถานที่
ท�ำงานหากได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจึง
ต้องบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย
“การท�ำธุรกิจในเวียดนามต้องอดทน
อาจไม่ก�ำไรในปีแรกหรือต้องใช้เวลา
อย่างน้อย 3-4 ปี ก่อนการลงทุนจึงต้อง
ส�ำรวจตลาดและประเมินอย่างรอบคอบ
ในระยะเริ่มต้นอาจท�ำการค้าทางอ้อม
โดยน� ำ เสนอและจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ใน
แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยก่อน
คนเวียดนามนิยมมาบ้านเราและชืน่ ชอบ
สินค้าไทยอยู่แล้ว หากแนวโน้มดีจึงหา
ลู่ทางไปลงทุนด้วยตนเองหรือร่วมกับ
พันธมิตร ส�ำคัญก็คือไม่ควรหาตัวแทน
หรือนอมินใี นการท�ำธุรกิจอย่างเด็ดขาด
เพราะไม่ ป ลอดภั ย มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะ
สูญเสียเงินลงทุนสูงมาก”

Build Build Build
เชื่อมธุรกิจไทยสู่ฟิลิปปินส์
ส�ำหรับทิศทางการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์
คุณณัฐติกา กันพะวง VP & Branch Manager
ธนาคารกรุงเทพ สาขามะนิลา ประเทศฟิลปิ ปินส์
เปิดเผยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์
ว่า อัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงร้อยละ 5-6 จาก
การบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก อีกส่วนคือ
การส่งออกแรงงานกว่า 10 ล้านคน ส่งเงินกลับ
มาได้ปีละ 2.8-3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น
มูลค่าที่มีนัยยะส�ำคัญต่อเศรษฐกิจ
ความน่าสนใจคือฟิลิปปินส์มีประชากร 106
ล้ า นคน เป็ น ตลาดใหญ่ อั น ดั บ สองรองจาก
อินโดนีเซีย แรงงานมีคุณภาพอยู่ในวัยท�ำงาน
และมีอัตราการเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง แสดงถึง
ความต้องการบริโภคในระยะยาว

“ปั จ จุ บั น คนยากจนลดลงและคนชั้ น กลางมี
ก�ำลังซื้อเพิ่มขึ้น ชาวฟิลิปปินส์บริโภค 4 มื้อ
มีเวลาเล่นอินเทอร์เน็ต 21 ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์
นิยมช้อปออนไลน์ มีความสุขในการใช้จ่ายเงิน
ดังนั้นธุรกิจที่น่าจะมีโอกาสคือการน�ำเข้าสินค้า
อุปโภคบริโภค ธุรกิจบริการ โรงแรม โรงพยาบาล
ร้านอาหาร ฯลฯ”
นอกจากนัน้ รัฐบาลปัจจุบนั น�ำโดยประธานาธิบดี
โรดรีโก ดูแตร์เต มีนโยบายเปลีย่ นแปลงประเทศ
ด้ ว ยการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน โครงการ
‘Build Build Build’ กว่า 8,000 โครงการ
มูลค่า 1.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะสั้น
5 ปี จะเร่งด�ำเนินการให้เสร็จ 75 โครงการ มูลค่า
กว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เน้นปรับปรุง
ถนน รถไฟ สนามบิน เส้นทางคมนาคมภายใน
ประเทศ ท่าเรือ โรงไฟฟ้า ระบบประปา บูรณะ
ซ่อมแซมพืน้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ ดังนัน้ นักลงทุน
ควรศึ ก ษาวิเ คราะห์ โ ครงการเหล่ า นี้ เ พื่ อ หา
โอกาสและขายวัตถุดิบต่างๆ ที่จ�ำเป็นได้

VP & Branch Manager
ธนาคารกรุงเทพ สาขามะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์

รัฐบาลปัจจุบนั น�ำโดยประธานาธิบดี
โรดรีโก ดูแตร์เต มีนโยบาย
เปลี่ยนแปลงประเทศด้วย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ ‘Build Build Build’
กว่า 8,000 โครงการ มูลค่า
1.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง
Mata-Perez, Tamayo & Francisco
Attorneys-at-Law

ธุรกิจเพื่อการส่งออก นักลงทุน
ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ
100 ไม่มีข้อก�ำหนดเรื่องสัดส่วน
ใช้วัตถุดิบในประเทศ แต่ต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขไม่มีผลต่อ
นอกจากนั้ น รั ฐ บาลยั ง มี น โยบายลดต้ น ทุ น ความมั่นคง การป้องกันประเทศ
ให้ ภ าคธุ ร กิ จ อาทิ ลดการส� ำ รองเงิน ฝาก สุขภาพอนามัย และวัฒนธรรมอันดี
ลดดอกเบี้ยนโยบาย และ ปรับโครงสร้างภาษี
ใหม่ ตลอดจนการออกกฎระเบียบการจัดตั้ง
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น

คุณณัฐติกา กันพะวง

Ms.Euney Marie
J. Mata-Perez

คุณ Euney Marie J. Mata-Perez ผู้จัดการ
และผู้ร่วมก่อตั้ง Mata-Perez, Tamayo &
Francisco Attorneys-at-Law บริษัทที่ปรึกษา
ทางธุ ร กิ จ แห่ ง ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ กล่ า วใน
หัวข้อ ‘Tax and Regulations for Trade and
Investment in Philippines’ ว่า รัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนให้บริษทั ต่างชาติเข้าไปดาํ เนินกิจการ
หลายรูปแบบ ได้แก่ ธุรกิจเพือ่ การส่งออก การตัง้
สาขา สํ า นั ก งานผู ้ แ ทนและสํ า นั ก งานใหญ่
ส่วนภูมิภาค ฯลฯ
ธุรกิจเพือ่ การส่งออก นักลงทุนต่างชาติสามารถ
ถื อ หุ ้ น ได้ ร ้ อ ยละ 100 ไม่ มี ข ้ อ ก� ำ หนดเรื่อ ง
สัดส่วนใช้วัตถุดิบในประเทศ แต่ต้องอยู่ภายใต้
เงื่อ นไขไม่ มี ผ ลต่ อ ความมั่ น คง การป้ อ งกั น
ประเทศ สุขภาพอนามัยและวัฒนธรรมอันดี
โดยจะจํากัดสัดส่วนการถือหุ้นในบางสาขาที่

กระทบต่อเอสเอ็มอีหรือสงวนไว้ส�ำหรับคน
ฟิลิปปินส์เท่านั้น
“ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ป ฏิ บั ติ ต ่ อ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ไ ม่
แตกต่างกับนักลงทุนชาวฟิลปิ ปินส์เอง โดยยืน่
จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรธุรกิจตามกฎหมาย
และแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น การ
จัดตั้งกิจการ การเสียภาษี และการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดต่างๆ”
นอกจากนั้นนักลงทุนต่างชาติมีอิสระในการ
ซื้อขายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจากแหล่งเงิน
ทุนนอกระบบธนาคารได้แต่ต้องเป็นแหล่งเงิน
ทุนทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากรัฐบาล อัตราจัดเก็บภาษี
เงินได้นติ บิ คุ คลร้อยละ 30 แต่มนี โยบายปรับลด
ลงเหลือร้อยละ 20 ในเร็วๆ นี้ เพื่อกระตุ้นการ
ใช้จา่ ยและดึงดูดการลงทุนมากขึ้น ส่วนกิจการ
ทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์
ด้านภาษี อาจเลือกชําระภาษีเงินได้อัตราพิเศษ
ตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน
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เมียนมากับท่าเรือ ‘เจ้าผิ่ว’

Kyaukphyu

การเดินทางเยือนเมียนมาของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง นับเป็นการสานความสัมพันธ์ครั้งแรก
ในรอบ 19 ปี และมีการลงนามความร่วมมือถึง 33 ฉบับ นี่คือก้าวย่างส�ำคัญในการพัฒนา
ท่ามกลางกระแสความกดดันจากกลุ่มชาวเมียนมาที่อาจได้รับผลกระทบ
เมียนมาและจีนมีพรมแดนติดกันยาว
กว่า 2,000 กิโลเมตร และมีด่านชายแดน
18 แห่ง นัน่ หมายความว่าทัง้ สองชาติ
ต่ า งมี ค วามสั ม พั น ธ์ ด ้ า นการค้ า
การลงทุนใกล้ชิดแต่ทิศทางยัง
ไม่ชดั เจน จนกระทัง่ ล่าสุดการ
เดินทางมาเยือนเพื่อนบ้าน
ของ สี จิ้นผิง ผู้น�ำจีน และ
พบกับ นาง ออง ซาน ซูจี
ที่ ป รึก ษาแห่ ง รั ฐ เมี ย นมา
ณ กรุงเนปิดอว์ ถือเป็นการ
เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ทางเศรษฐกิจ
บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ
(MOU) ที่ มี ก ารลงนามกั น
ประเด็นส�ำคัญก็คือเขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษและท่ า เรือ น�้ ำ ลึ ก ‘เจ้ า ผิ่ว ’
ชายฝัง่ รัฐยะไข่มลู ค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ นับเป็นหัวใจหลักของโครงการระเบียง
เศรษฐกิจจีน-เมียนมา เพราะนี่คือยุทธศาสตร์เส้น
ทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียและหนึ่งในจุดหมายปลายทาง
ของโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) หรือ ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง”
รัฐบาลจีนยังมีแผนขยายการลงทุนท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากรัฐยะไข่
ผ่านเมืองมัณฑะเลย์และเข้าสูน่ ครคุนหมิงทางฝัง่ ตะวันตกของจีน ภูมภิ าค
ทีไ่ ม่มที างออกสูท่ ะเล ดังนัน้ การปักหมุดสร้างท่าเรือน�ำ้ ลึก ณ จุดนีจ้ ะเป็น
‘ประตู’ ในการขนส่งด้านพลังงานหรือสินค้าต่างๆ จากมหาสมุทรอินเดีย
ได้ง่ายขึ้น
ท่าเรือน�้ำลึก ท่อส่งก๊าซ และพื้นที่อุตสาหกรรม ‘เจ้าผิ่ว’ ตอบโจทย์
เส้นทางสายไหมใหม่ เชื่อมการค้าการลงทุนกับประเทศต่างๆ จากเดิมที่
เรือบรรทุกสินค้าหรือน�ำ้ มันจากตะวันออกกลาง ต้องใช้เวลาเดินทางอ้อม
ลงมาถึงสิงคโปร์แล้ววกกลับขึ้นไปเทียบท่าบริเวณชายฝั่งตะวันออกของ
จีน เพือ่ ส่งก๊าซธรรมชาติและน�ำ้ มันทางท่อไปยังฝัง่ ตะวันตกอีกครัง้ แต่ถา้
มีทอ่ ส่งน�ำ้ มันและท่าเรือเจ้าผิ่วนี้ พลังงานทุกหยดสามารถส่งตรงไปยังฝัง่
ตะวันตกของจีนได้ทันที
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อย่างไรก็ตาม จีนและเมียนมาเคยมีความ
ร่วมมือในการสร้างเขื่อนพลังน�้ำ ‘มิตโสน’
ที่รัฐคะฉิ่น ขนาด 6,000 เมกะวัตต์
มูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มาแล้ว แต่โครงการขนาดใหญ่
ดังกล่าวถูกวิจารณ์รุนแรงจาก
ประชาชนทั่วประเทศ เพราะ
ท�ำลายผืนป่า สายน�้ำอิรวดี
และน�้ ำ ท่ ว มที่ ดิน ท� ำ กิ น
ประชาชน จึงถูกต่อต้านจน
ต้องพับแผนไปในปี 2554
โ ด ย ก่ อ น ห น ้ า ที่
ประธานาธิบ ดี สี จิ้น ผิ ง จะ
เดินทางมาถึงเมียนมาวันที่ 17
มกราคม 2563 ทาง นาง ออง ซาน
ซู จี ก็ เ ดิ น ทางมาเยื อ นรั ฐ คะฉิ่น
ล่วงหน้า เพื่อลดกระแสกดดันจาก
มวลชนที่คุกรุ่นรุนแรงมาตั้งแต่ต้นปี
คิน คิน จอ จี ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน
ยุทธศาสตร์และนโยบายเมียนมา กล่าวกับเว็บไซต์ขา่ ว
เดอะอิรวดีวา่ ในการเยือนครัง้ นีป้ ระธานาธิบดีสี จิ้นผิง มุง่ ผลักดัน
ให้รฐั บาลเมียนมา เร่งรัดด�ำเนินโครงการต่างๆ ตามแผน “แต่เราจะด�ำเนิน
โครงการเหล่านี้อย่างไรที่จะท�ำให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด”
โครงการท่าเรือน�้ำลึกเจ้าผิ่วและเขตเศรษฐกิจพิเศษรอบๆ ซึ่งเกิด
ขึ้นจาก MOU ครั้งนี้ จะน�ำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงถาวรอย่างแน่นอน คือ
ไร่นาและป่าสักโดยรอบจะกลายเป็นพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมขนาดใหญ่ โรงงาน
ผลิตเสือ้ ผ้าและอาหารแปรรูปเข้ามา แม้ทางการบอกว่าชาวยะไข่จะเป็นคน
กลุม่ แรกทีไ่ ด้รบั พิจารณารับเข้าท�ำงานจากแรงงานทัง้ หมด 4 แสนต�ำแหน่ง
แต่บางฝ่ายก็กงั วลว่าจะเป็นคนจากนอกรัฐมากกว่าทีจ่ ะได้รบั ผลประโยชน์
“พวกเขาไม่ได้ท�ำประโยชน์อะไรให้เราเลย แม้แต่งานก็ไม่มีให้ท�ำ”
โม โม อาย จากกลุ่มจับตาเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าผิ่ว กล่าวกับส�ำนักข่าว
เอเอฟพี ซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขา
ไม่พอใจกับเงินลงทุนมหาศาลจากจีนนัก เพราะตระหนักว่าผลสุดท้าย
คนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ต้องสูญเสียพื้นที่ท�ำนา ท�ำไร่ และ
ธรรมชาติไปตลอดชีวิต
อ้างอิงข้อมูลจาก : www.bangkokbiznews.com, www.bbc.com และ
www.posttoday.com

|Bleasure|

ชิมอาหาร 11 ร้านดังแห่งสิงคโปร์
แหล่งรวมมิชลินสตาร์ในอาเซียน
สิงคโปร์นบั เป็นศูนย์กลางร้านอาหารนานาชาติ ไม่เพียง
แต่หรูหรา หลากหลาย แต่ยงั เปีย่ มไปด้วยแรงบันดาลใจ
จากเชฟเลือ่ งชื่อ การันตีโดย ‘มิชลินไกด์’ หนังสือคูม่ อื
แนะน�ำร้านอาหารรสเลิศ

ร้ า นอาหารในสิ ง คโปร์ ที่ ไ ด้ ‘การรั บ รอง’ จากมิ ช ลิ น
11 แห่ง ประกอบด้วย
1. Labyrinth ได้รับการรับรอง 1 ดาว ด้วยคอนเซ็ปต์ New
Singaporean Dining Experience อาหารท้องถิ่นมีหน้า ตา
แปลกใหม่โดยที่ยังคงรสชาติดั้งเดิม
2. CUT by Wolfgang Puck ร้านสเต๊กเฮาส์ชื่อดังการันตี
รางวัล 1 ดาวมิชลินโดย Celebrity Chef Wolfgang Puck ผู้มาก
ประสบการณ์
3. Waku Ghin by Tetsuya Wakuda ร้านอาหารญี่ปุ่นดีกรี
รางวัล 2 ดาวมิชลิน โดยเชฟ Tetsuya
4. Ng Ah Sio Pork Ribs Soup Eating House มิชลิน 1 ดาว
ขึ้นชื่อด้วยเมนูบักกุดเต๋
5. Imperial Treasure Fine Teochew Cuisine ร้านอาหาร
จีนสไตล์แต้จิ๋วในเครือ Imperial มิชลิน 1 ดาว เมนูของหวานสุด
ประทับใจมันม่วงไส้เผือกกวนคลุกงาขาว
6. Janice Wong Singapore ร้านขนมหวานทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
รสชาติสุดอร่อย โดยเชฟ Janice Wong
7. 328 Katong laksa เมนูเด็ดอาหารท้องถิ่นก๋วยเตีย๋ ว ‘Laksa’
ข้าวห่อ ‘Nasi Lemak’
8. Zaffron Kitchen ร้านอาหารอินเดียที่ได้รับรางวัลความ
อร่อยด้วย Michelin’s Bib Gourmand 3 ปีซ้อน
9. Ocean Restaurant by Cat Cora เมนูแสนอร่อยเป็น
เอกลักษณ์จากเชฟชื่อดัง Cat Cora เชฟผู้หญิงคนแรกของ Iron
Chef ในสิงคโปร์
10. Zai Shun Curry Fish Head ร้านอาหารจีนที่มีเมนูอร่อย
หลากหลาย รับรางวัล Michelin’s Bib Gourmand 2 ปีซ้อน
11. The Blue Ginger อาหารสไตล์ Peranakan เป็นการ
ผสมผสานระหว่างจีนและมลายู การันตีความอร่อยด้วยรางวัล
Michelin’s Bib Gourmand 2 ปีซ้อนเช่นกัน
เพียงแค่ได้ยินชื่อมิชลินสตาร์ สิงคโปร์ก็กลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักชิมจากทั่วโลกอยากลองสักครั้งในชีวิต ถือเป็น
โอกาสของผู้ประกอบการอย่างมหาศาล โดยทุกๆ ปีนักชิมของ
มิชลินจะเข้าไปรับประทานเพื่อประเมินมาตรฐานความสม�่ำเสมอ
หากร้านค้าใดที่ละเลยก็จะถูกลดดาวหรือถูกถอดออกจากร้านค้า
แนะน�ำในมิชลินไกด์
สิงคโปร์วันนี้...จึงมีเสน่ห์เย้ายวนไม่เพียงแค่ความสะดวก
ในการท� ำ ธุ ร กิ จ แต่ นั ก ธุ ร กิ จ ยั ง ได้ มี โ อกาสพั ก กาย สบายใจ
ลิ้มลองเมนูอาหารระดับโลกอีกด้วย
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