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จากท่ี่�ประชุุมออนไลน์ท่ี่�จัดโดยศููนย์อาเซ่ียน-ญ่ี่�ปุ่น ดาโต๊๊ะ ปาดูกา  

ลิมจ็อก ฮอย เลขาธิิการอาเซ่ียน กล่าวในชุ่วงหน่�งว่า “อาเซีียนเผชิิญ
วิิกฤติิโรคโควิิด 19 ทีี่�แติกต่ิางจากภููมิิภูาคอ่�น” ปัจจุบััน สถานการณ์์โรค

โควิด 19 ในแต่๊ละประเที่ศูสมาชิุกอาเซ่ียนนั�นสะท้ี่อนความคิดเห็นของ

ท่ี่านเลขาธิิการอาเซ่ียนอย่างชัุดเจน โดยในอินโดน่เซ่ียและฟิิลิปปินส์ก็

ยังม่รายงานผูู้้เส่ยชุ่วิต๊จำานวนมากรายวัน ส่วนเว่ยดนามท่ี่�ถูกยกให้เป็น

ประเที่ศูท่ี่�ประสบัความสำาเรจ็ท่ี่�สุดในการจดัการกบััโรคโควดิ 19 จู่ๆ ก็ถูก 

โรคระบัาดน่� โจมต่๊อ่กระลอกเม่�อไม่นานมาน่�

อย่างไรกด่็ แม้ว่าประเที่ศูสมาชุกิอาเซีย่นจะเผู้ชุญิี่กับัปัญี่หาโรคโควดิ 19 

ในระดับัท่ี่�ต่๊างกัน แต่๊ภาครัฐบัาลของแต่๊ละประเที่ศูก็พยายามสร้าง

กิจกรรมต่๊างๆ เพ่�อฟ่ิ� นฟูิด้านเศูรษฐกิจ โดยเริ�มจากร่วมม่อกันค่อยๆ 

ผู่้อนคลายมาต๊รการล็อกดาวน์ และสร้างแผู้น Travel Bubble จับัคู่

กับัประเที่ศูท่ี่�ม่อัต๊ราการระบัาดต๊ำ�า รวมถ่งการเปิดพรมแดนอ่กครั�งเพ่�อ

อำานวยความสะดวกต่๊อการที่ำาธุิรกิจ ขณ์ะเด่ยวกัน ในมุมภาคเอกชุนเอง 

หลายบัริษัที่ก็อยู่ระหว่างปรับักระบัวนทัี่พให้เหมาะสมกับัสถานการณ์์ 

บัางบัรษัิที่ท่ี่�ม่แผู้นการขยายธุิรกิจไปในภูมิภาคอาเซ่ียนและภูมิภาคอ่�นๆ 

ก็ม่แนวโน้มว่าไม่ได้ม่การล้มเลิกแผู้นการแต๊่อย่างใด เพ่ยงแต๊่เป็นการ

ชุะลอแผู้นและรอเวลาท่ี่�เหมาะสมอ่กครั�งสำาหรับัการลงทุี่น 

ในภาพรวมสถานการณ์์โรคโควิด 19 ในอาเซี่ยนค่อนข้างผัู้นผู้วน  

แต่๊ประเที่ศูต่๊างๆ ยังคงก้าวเดินต่๊อไปแบับั “New Normal” ด้วยความ

พยายามของทีุ่กฝ่่ายท่ี่�มุ่งจะฟ่ิ� นฟูิประเที่ศูและธิุรกิจต่๊างๆ ให้กลับัมาด่

ได้ดังเดิม AEC Connect Newsletter ฉบัับัท่ี่� 3 น่�  จ่งขอส่งกำาลังใจ โดย

นำาเสนอเร่�องราวท่ี่�เป็นแรงบัันดาลใจ โดยเฉพาะอย่างยิ�งคอลัมน์ AEC 

Secret ท่ี่�ลูกค้าของธินาคารและศิูษย์เก่าโครงการ AEC Business Leader 

ได้ให้เก่ยรติ๊มาแบัง่ปันเร่�องราวการกา้วเดนิสู่อาเซีย่น หวงัเป็นอย่างยิ�งว่า

ผูู้้ประกอบัการจะได้รับัประโยชุน์ มองเห็นโอกาสธุิรกิจในประเที่ศูเพ่�อน

บ้ัานแม้ในยามวิกฤติ๊และสามารถนำาแนวที่างการดำาเนินธุิรกิจและกลยทุี่ธ์ิ

แก้ไขวิกฤติ๊โรคโควิด 19 ไปปรับัใชุ้กับัธุิรกิจของทุี่กท่ี่านได้เป็นอย่างด่ 

“ธินาคารกรุงเที่พ เพ่�อนคู่คิด มิต๊รคู่เออ่ซี่”

 

ไชิยฤที่ธิ ์อนุชิิติวิรวิงศ์
รองผูู้้จัดการใหญี่่ ธินาคารกรุงเที่พ                                                                           

บัรรณ์าธิิการบัริหาร

คุยกับบรรณาธิการ
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ธินาคารโลกคาดการณ์์ว่าเศูรษฐกิจของไที่ยจะใชุ้

เวลามากกว่า 2 ป่ จ่งจะฟ่ิ� นตั๊วกลับัสู่ระดับัเดิม

ก่อนชุ่วงท่ี่�จะเกิดโรคโควิด 19 แพร่ระบัาด ส่งผู้ล 

ให้ม่นโยบัายบัรรเที่าผู้ลกระที่บัจากวิกฤติ๊โรค

ระบัาดดังกล่าว โดยธินาคารไที่ยหลายแห่งได้ผู้น่ก

กำาลังกับัธินาคารแห่งประเที่ศูไที่ยออกมาต๊รการ

ชุ่วยเหล่อแก้ไขปัญี่หาหน่�และสภาพคล่องสำาหรับั

ลูกค้าบุัคคลและธุิรกิจ เชุ่น การสนับัสนุนสินเชุ่�อ

ใหม่ (soft loan) การลดอัต๊ราดอกเบ่ั�ย และการ

เล่� อนกำาหนดการชุำาระหน่�  เป็นต้๊น ในเวลาน่�  

หนที่างหน่�งในการพยุงเศูรษฐกิจให้เดินหน้า 

ต่๊อไป เราจำาเป็นต้๊องให้ความชุ่วยเหล่อด้านเงิน

ทุี่นหมุนเว่ยนกับักลุ่มธุิรกิจ SMEs เน่�องจากเม่�อ

เศูรษฐกิจพร้อมท่ี่�จะเปิดอ่กครั�งก็จะชุ่วยให้เริ�ม

การค้าขายและขับัเคล่�อนเศูรษฐกิจของประเที่ศู

ได้ทัี่นท่ี่ 

นอกจากน่�  สิ�งท่ี่�จะที่ำาให้เศูรษฐกิจไที่ยข้ามผู่้าน

วิกฤติ๊โรคโควิด 19 ได้ ค่อ การเร่งยกระดับั 

โครงข่ายการขนส่ง โดยพัฒนาโครงสร้างพ่� นฐาน 

เพิ�มมากข่�น สร้างความเชุ่�อมโยงในพ่� นท่ี่�ต่๊างๆ 

President 
Message

ภายในประเที่ศูและประเที่ศูเพ่�อนบ้ัาน อ่กประเด็น 

ท่ี่�สำาคัญี่ ค่อ ความท้ี่าที่ายและข้อพิพาที่ต่๊างๆ ท่ี่�เกิด

ข่�นในหลายพ่� นท่ี่�ของโลก ยิ�งที่ำาให้เราต้๊องต๊ระหนัก

ถ่งความสำาคัญี่ของระดับัภูมิภาคและกระชัุบัความ

ร่วมม่อด้านเศูรษฐกิจระหว่างประเที่ศูสมาชิุกใน

อาเซ่ียนให้มากยิ�งข่�น 

ธินาคารกรุงเที่พให้ความสำาคัญี่กับั “อาเซ่ียน” 

มาโดยต๊ลอด เน่�องจากมองว่าการเชุ่�อมโยงที่าง

เศูรษฐกิจภายในภูมิภาคนั�นส่งผู้ลด่ต่๊อธุิรกิจการค้า

ท่ี่�ขยายตั๊วมากข่�น แม้ว่าบัางธุิรกิจต้๊องเผู้ชิุญี่การ

แข่งขันท่ี่�เข้มข้นมากข่�นเชุ่นกัน ด้วยเคร่อข่ายต่๊าง

ประเที่ศูท่ี่�กว้างขวางท่ี่�สุด ธินาคารม่สาขาในต่๊าง

ประเที่ศูมากกว่า 300 แห่ง ครอบัคลุม 14 เขต๊

เศูรษฐกิจสำาคัญี่ของโลก ธินาคารพร้อมสนับัสนุน

นักธุิรกิจทัี่�งไที่ยและต่๊างประเที่ศูเดินหน้าฝ่่าวิกฤติ๊

และเติ๊บัโต๊ต่๊อไปอย่างยั�งย่น 

คุณชิาติิศิริ โสภูณพนิชิ
กรรมการผูู้้จัดการใหญ่ี่ 

ธินาคารกรุงเที่พ จำากัด (มหาชุน)
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AEC Connect : จุดเริ�มต้นบริษัทเกษตร 
พัฒนาอุตสาหกรรม

คุณ์จ่รธิิดา : บัรษัิที่ของเราเปิดดำาเนินการมา 45 

ป่แล้วในประเที่ศูไที่ย เป็นผูู้้ผู้ลิต๊และจำาหน่าย

เคร่� องจักรกลที่างการเกษต๊รภายใต้๊แบัรนด์  

‘จ้าวชุ้างไวไฟิ’ สินค้าหลักๆ ค่อรถเก่�ยวนวดข้าว  

รถเก่�ยวนวดข้าวโพด รถต่๊ดิน รถนวดต่๊างๆ  

ทัี่�งในประเที่ศูและส่งออกไปยัง 8 ประเที่ศู โดย

ส่วนของไที่ยม่ด้วยกัน  8 สาขา และอ่ก 1 สาขา  

ณ์ เม่องพระต๊ะบัอง กัมพูชุา เราเป็นบัริษัที่

แรกๆ ของประเที่ศูท่ี่�ผู้ลิต๊เคร่�องนวดเก่�ยวข้าว  

ซ่ี�งแต่๊เดิมอาศัูยเที่คโนโลย่จากต่๊างประเที่ศู  

เม่�อเรามาผู้ลิต๊คิดค้นให้เหมาะสมกับัการที่ำา

เกษต๊รในประเที่ศูเขต๊ร้อนชุ่� น ปรากฏว่าได้รับั

การยอมรับัอย่างกว้างขวางทัี่�งในประเที่ศูและ

ต่๊างประเที่ศูทัี่�วโลก

AEC Connect : มุ�งส่�การค้้าและการ
ลงทุนในตลาด CLMV

คุณ์จ่รธิิดา : การส่งออกไปต๊ลาด CLMV นั�น  

เราส่งออกไป 10 กว่าป่แล้วค่ะ และไม่ใชุ่ 

ส่งออกแค่ 4 ประเที่ศูน่�  แต่๊ในประเที่ศูอ่�นๆ  

ด้วยใน แอฟิริกา เอเชุ่ย แม้แต่๊เกาหล่ใต้๊เราก็

ยังม่การส่งออกไป แต่๊ถ้าเน้นเฉพาะใน CLMV 

เราได้แต่๊งตั๊�งด่ลเลอร์ในเม่ยนมาและกัมพูชุา  

รวมถ่งบัริษัที่ เกษต๊รพัฒนาอุต๊สาหกรรม  

ม่การตั๊�งบัริษัที่ของเราเองในกัมพูชุาด้วย เพ่�อ

ให้บัริการลูกค้าได้อย่างใกล้ชิุดมากข่� น แต่๊

ขณ์ะเด่ยวกัน เรายังมองลู่ที่างในการขยาย

ต๊ลาดต่๊อไปเร่�อยๆ มองหาพาร์ที่เนอร์ในการ

ดำาเนินธุิรกิจในทุี่กๆ ประเที่ศูท่ี่�ม่ความต๊อ้งการ

เคร่�องจักรกลการเกษต๊รไปลดต้๊นทุี่นแรงงาน

และเพิ�มประสิที่ธิิภาพในด้านเกษต๊รกรรม

AEC Connect : เสียงตอบรับของ
ล่กค้้าในประเทศเพ่�อนบ้านอาเซีียนเป็น
อย�างไรบ้าง

คุณ์จ่รธิิดา : เวลาคิดถ่งเคร่� องจักรกลที่าง 

การเกษต๊ร หลายๆ คนอาจไมไ่ด้น่กถ่งแบัรนด์

ไที่ย ก็จะมองแต่๊ของยุโรปหร่อสหรัฐอเมริกา 

หร่อค่ายญ่ี่�ปุ่น เกาหล่ ว่าม่คุณ์ภาพ แต่๊จริงๆ

แล้วบ้ัานเราที่ำาเกษต๊รกรรมมานาน ม่ภมูอิากาศู

ท่ี่�เฉพาะ เราจ่งพัฒนาเคร่�องจักรกลได้ด่กว่า 

เม่�อลูกค้าใชุ้งานแล้วด่ม่คุณ์ภาพ บัรษิทัี่ เกษต๊ร

พัฒนาอุต๊สาหกรรม จ่งได้รับัความสำาเร็จ 

เร่�อยมา โดยแบัรนด์ในประเที่ศูไที่ยเราใชุ้ชุ่�อ  

‘จ้าวชุ้างไวไฟิ’ แต่๊ในต่๊างประเที่ศูจะใชุ้ ‘จ้าวชุ้าง’ 

เพ่�อให้สั�น กระชัุบั และติ๊ดหูมากข่�น   

AEC Connect : การปรับตัวธุรกิจ 
ยุค้ New Normal 

คุณ์จ่รธิิดา : ชุ่วงล็อคดาวน์บัริษัที่ไม่สามารถ

ไปส่งสินค้าและสอนวิธ่ิการใชุ้งานได้ เพราะ

ถูกจำากัดในการเข้าพ่� นท่ี่� และในต่๊างประเที่ศูก็

ล็อคดาวน์มา 6 เด่อนแล้ว ไม่สามารถเข้าออก

ได้ต๊ามปกติ๊ เราจ่งสร้างชุ่องที่างในการติ๊ดต่๊อ

ลูกค้าที่างโซีเชุ่ยลม่เด่ย และที่ำากิจกรรมต่๊างๆ  

ผู่้านออนไลน์มากข่�น ไม่ว่าจะเป็นการต๊ลาด

ออนไลน์ ให้บัริการออนไลน์ ซ่ีอมออนไลน์

อาจโที่รต๊ิดต่๊อหร่อ วิด่โอคอลล์ กับัลูกค้าเพ่�อ

แนะนำาบัริการได้เหม่อนเดิม ถ่อเป็นสิ�งใหม่

ของธุิรกิจเคร่� องจักรกลที่างการเกษต๊รใน

นำาเค้ร่�องจักรกลเกษตร
ฝีม่อค้นไทยรุกตลาด CLMV

เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม

 ตลอดระยะเวลา 45 ปี ของการขับเคลื่อนนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตรด้วยฝีมือคนไทย 
กระทั่งได้รับความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ วันนี้ถึงเวลาทายาทรุ่นที่ 2 คุณจีรธิดา นฤมิตเลิศ ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการ สายงานพัฒนากลยุทธ์และธุรกิจ บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำากัด นักบริหารรุ่นใหม ่
กับวิสัยทัศน์ทางการตลาดจะนำาแบรนด์ ‘จ้าวช้าง’ ก้าวไปสู่สนามแข่งขัน CLMV และทั่วโลก

Interview
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แบับัอ่-คอมเมิร์ซี แต่๊เป็นทิี่ศูที่างท่ี่�ด่ค่ะ จาก

เม่�อก่อนเราต๊้องไปบ้ัานลูกค้า ต๊อนน่� ใชุ้ม่อถ่อ 

Live ท่ี่�เม่องไที่ย ลูกค้าจากอสิราเอล เกาหล่ใต้๊  

ก็ติ๊ดต่๊อเข้ามาได้เหม่อนกัน 

   

สำาหรับัยอดขายได้รับัผู้ลกระที่บับ้ัาง แต่๊ไม่

ได้มาจากเร่�องโควิด 19 โดยต๊รงเท่ี่านั�นนะคะ  

เพราะโควิด 19 ที่ำาให้ราคาพ่ชุผู้ลเกิดความ

ผัู้นผู้วนแล้วราคาบ้ัานเราอิงต๊ลาดโลก ที่ำาให้

ม่ผู้ลต่๊อรายได้และการวางแผู้นเพาะปลูกของ

เกษต๊รกร อ่กส่วนค่อเร่�องดินฟ้ิาอากาศูบัาง

พ่� นท่ี่�นำ� าท่ี่วม ฝ่นแล้ง กระที่บัต่๊อยอดขายอย่าง

หล่กเล่�ยงไม่ได้ เน่�องจากระบับัชุลประที่านเรา

ไม่ได้ครอบัคลุมทัี่�วประเที่ศู 

อย่างไรก็ต๊าม ธินาคารกรุงเที่พ ก็ม่ท่ี่มท่ี่�ดูแล

ลูกค้าด่มาก เข้ามาสอบัถามว่าอยากจะให้ 

ชุ่วยเหล่ออะไรเพิ�มเติ๊มหรอ่ไม่ แต่๊ในเร่�องการ

เงินของบัริษัที่เราดำาเนินไปได้ด้วยด่อยู่แล้ว  

จ่งรู้ส่กว่าประทัี่บัใจในความเอาใจใส่ลูกค้าของ

ธินาคารกรุงเที่พ

AEC Connect : AEC Business Leader 
จุดประกายค้วามสำาเร็จ

คุณ์จ่รธิิดา : ส่วนตั๊วได้เข้าเร่ยนโครงการ  

AEC Business Leader ของธินาคารกรุงเที่พ

เป็นรุ่นท่ี่�สอง โดยต้๊องการจะโฟิกัสไปท่ี่�ประเที่ศู

กัมพูชุาค่ะ สิ�งท่ี่�ประทัี่บัใจมากๆ ค่อธินาคารม่  

Vision มากในการไปตั๊�งสาขาในต่๊างประเที่ศู 

หลายๆ สาขาตั๊�งมาแล้วมากกว่า 20 ป่ บุัคลากร 

จะม่ความรู้ ม่ Connection ม่ไอเด่ยต่๊างๆ ท่ี่�

แนะนำาให้เราได้ เพ่�อนๆ หลายคนท่ี่�เข้าร่วม 

คอร์สก็เป็นเหม่อนแพที่เหม่อนกัน ค่อ เริ�มจาก 

ศููนย์ในการที่ำาต๊ลาดต่๊างประเที่ศู แต่๊พอเราเดิน 

เข้าไปหาธินาคารท่ี่�ชุ่วยเหล่อสนับัสนุนที่าง 

การเงินอยู่แล้ว อาจเต๊ิมศัูกยภาพให้เราได้  

จากศููนย์เป็นย่� สิบัเป็นห้าสิบัเปอร์ เ ซ็ีนต์๊  

เติ๊มต้๊นทุี่นความรู้ของเรา ที่ำาให้เส้นที่างการเปิด

ต๊ลาดต่๊างประเที่ศูของเราง่ายมากข่�นค่ะ

AEC Connect : บทบาทในฐานะ
กรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพ่ชา

คุณ์จ่รธิิดา : เม่� อครั� งท่ี่� เร่ยนในโครงการ  

AEC Business Leader ได้ร่วมกิจกรรมเปิด

ต๊ลาดท่ี่�เม่ยนมาและกัมพูชุาต๊ามท่ี่�หวังไว้และ

ใชุ้เวลา 2-3 ป่ เปิดบัริษัที่ท่ี่�กัมพูชุาด้วย จ่ง

ได้รับัการชุักชุวนจากพ่�ท่ี่�เร่ยนโครงการ AEC 

Business Leader ซ่ี�งเป็นกรรมการสภาธิุรกิจ

ไที่ย-กัมพูชุาเดิมอยู่แล้ว บัอกว่าไหนๆ เราก็

ไปเปิดต๊ลาดกัมพูชุาแล้ว น่าจะเข้าร่วมเป็น

กรรมการในสภาธิรุกิจไที่ย-กมัพูชุาด้วยเส่ยเลย 

เพ่�อใชุ้ความสามารถและประสบัการณ์์สนับัสนุน

กิจกรรมต๊่างๆ ให้ธุิรกิจทัี่�งสองประเที่ศูเต๊ิบัโต๊  
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นำานักธุิรกิจกัมพูชุาเข้ามาประเที่ศูไที่ยและ 

นักธุิรกิจไที่ยไปกัมพูชุาที่ำาให้การค้าขาย 

คล่องตั๊วยิ�งข่� น จ่งม่โอกาสเข้าไปและจะที่ำา

หน้าท่ี่�ให้ด่ท่ี่�สุด

AEC Connect : มองศักยภาพของ
กัมพ่ชาอย�างไร

คุณ์จ่รธิิดา : เม่�อพูดถ่งประเที่ศูกัมพูชุา หลายๆ

คนอาจจะน่กไม่ออก แต่๊ต๊อนท่ี่�ม่โอกาสไปสำารวจ

พ่� นท่ี่�แที่บัจะทัี่�วประเที่ศูด้วยตั๊วเอง รวมถ่ง 

ท่ี่� ไ ด้ไปร่วมกิจกรรมกับัธินาคารกรุงเที่พ 

หลายครั�ง กัมพูชุานับัเป็นประเที่ศูม่ศัูกยภาพ

มากในแง่ของที่รัพยากร พ่� นท่ี่� บุัคลากรต่๊างๆ  

เชุ่น คนกัมพูชุาเบ่ั� องต้๊นพูดได้อย่างน้อยสอง

ถ่งสามภาษา หรอ่ในแง่ที่รพัยากรอุดมสมบูัรณ์์

และยังไม่ได้รับัการพัฒนา จ่งต้๊องการเติ๊บัโต๊

เหม่อนเม่องไที่ย และชุาวกัมพูชุาม่กำาลังซ่ี� อ

ค่อนข้างสูง ม่ Market Power และหลักๆ เลย

ค่อ คนกัมพูชุาชุอบัสินค้าไที่ย เพราะมองว่า

สินค้าไที่ยเป็นสินค้าท่ี่�ม่คุณ์ภาพ จ่งเป็นโอกาส

ด่มากๆ ท่ี่�จะนำาสินค้าม่คุณ์ภาพไปให้เพ่�อนบ้ัาน

ของเราได้ใชุ้

AEC Connect : เทค้นิค้ในการบุก
ตลาดเพ่�อนบ้านให้ประสบค้วามสำาเรจ็

คุณ์จ่รธิิดา : ถ้าสนใจไปเปิดต๊ลาดต่๊างประเที่ศู  

การส�งออก
ไปยังต�างประเทศ 

เมียนมา
กัมพ่ชา
ฟิิลิปปินส์
มาเลเซีีย

เกาหลีใต้
ศรีลังกา
บังกลาเทศ
ไนจีเรีย

สินค้้ามีค้วามเป็นไปได้ที�จะ
ก้าวไปในระดับอินเตอร์  

ทำาอย�างไรให้แบรนด์ไทย 
ที�ค้นอาจจะไม�ร้่ว�ามี

ศักยภาพเป็น Global 
Brand เพราะเป้าหมาย

ของเกษตรพัฒนา
อุตสาหกรรมก็ค่้อค้วาม
ก้าวหน้าของเกษตรกร

“

“
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 สาขาเม่องพระต๊ะบัอง กัมพูชุา

สาขาบริษัท  
เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม

ในประเทศไทย
และสาขาพระตะบอง

ในกัมพ่ชา
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‘แบัรนด์นอก’ แต่๊จริงๆ สินค้าเราเหมาะกับั 

กลุ่มประเที่ศูสภาพอากาศูร้อนชุ่� น อยู่ในเขต๊ 

เส้นศููนย์สูต๊ร ลูกค้าส่วนมากจะติ๊ดต่๊อเข้ามา 

เชุ่น ไนจ่เร่ย กาน่า เอกวาดอร์ แม้แต่๊ประเที่ศู

เกาหล่ใต้๊ก็ใชุ้สินค้าของเรา จ่งมองว่าจริงๆ

สินค้าม่ความเป็นไปได้ท่ี่�จะก้าวไปในระดับั

อินเต๊อร์ ที่ำาอย่างไรให้แบัรนด์ไที่ยท่ี่�คนอาจจะ

ไม่รู้ว่าม่ศัูกยภาพ เป็น Global Brand เพราะ

เป้าหมายของเกษต๊รพัฒนาอุต๊สาหกรรมก็ค่อ

ความก้าวหน้าของเกษต๊รกรค่ะ และสิ�งท่ี่�เรา

มองไม่ใชุ่แค่เกษต๊รกรในประเที่ศูไที่ย แต่๊เป็น

เกษต๊รกรทัี่�วโลกท่ี่�สามารถใชุ้สินค้าของเราได้

เหมาะกับัพ่ชุพรรณ์ในประเที่ศูนั�นๆ

  

ด้วยประสบัการณ์์ในการขยายธิุรกิจสู่อาเซี่ยน

ของ คุณ์จ่รธิิดา นฤมิต๊เลิศู และ บัริษัที่ เกษต๊ร

พัฒนาอุต๊สาหกรรม นับัเป็นการเปิดความรู้  

เปิดโอกาสสู่ต๊ลาดใหม่ๆ ที่ำาให้ผูู้้ประกอบัการ

ด้านเกษต๊รและอุต๊สาหกรรมของไที่ย ม่แรง

บัันดาลใจยกระดับัสินค้าและบัรกิารของตั๊วเอง

เพิ�มข่ดความสามารถใหส้ามารถแขง่ขันได้ด่ยิ�ง

ข่�นในต๊ลาดโลก

ก็ควรหาโอกาสไปที่่องเท่ี่�ยวหร่อศู่กษากฎ

ระเบ่ัยบัที่างการค้า วัฒนธิรรม บัริบัที่ต่๊างๆ  

ว่าที่ำาอย่างไรให้สินค้าเราเข้ากับัประเที่ศูท่ี่�เราจะ

ไปเปิดต๊ลาดได้ อ่กส่วน ค่อ ศู่กษาการเข้าไปที่ำา

ธุิรกิจ หากไมส่ามารถเขา้ไปด้วยต๊นเองโดยต๊รง

เพราะม่ข้อจำากัดด้านกฎหมาย เราจำาเป็นต้๊อง

หาพาร์ที่เนอร์เพ่�อให้สินค้าเราประสบัความ

สำาเร็จในประเที่ศูนั�นๆ ด้วย

AEC Connect : Passion ในการ
ทำางาน

คุณ์จ่รธิิดา : ในฐานะท่ี่�เป็นที่ายาที่ร่นุท่ี่� 2 เรย่น

จบัที่างด้านนวัต๊กรรมและการเงินจากประเที่ศู

อังกฤษ อาจจะไม่เชุ่�ยวชุาญี่ด้านเที่คนิคแต่๊

เราม่ท่ี่มเที่คนิคและท่ี่มวิจัยและพัฒนาท่ี่� 

แข็งแรงอยู่แล้วประกอบักับัประสบัการณ์์และ

ความรู้กว่า 45 ป่ในรุ่นผูู้้บุักเบิัก มองเห็นว่า 

เคร่�องจักรกลที่างการเกษต๊รของไที่ยม่ศัูกยภาพ

ท่ี่�จะเติ๊บัโต๊ไปเป็น International Brand และ 

Global Brand ได้ นอกจากการสนับัสนุนต่๊างๆ 

เราต้๊องออกไปหาโอกาสข้างนอกเองด้วยอย่าง

ท่ี่�บัอกเม่� อก่อนทุี่กคนมองว่าสินค้าด่ ค่อ 
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|Econ Update|

สิงค้โปร์เปิดรับ 

Ong Ye Kung รัฐมนต๊ร่ว่าการกระที่รวง

คมนาคมของสิงคโปร์ เปิดเผู้ยว่า ตั๊�งแต่๊วันท่ี่� 

8 กันยายน 2563 รัฐบัาลสิงคโปร์ได้เปิด

รับันักท่ี่องเท่ี่�ยวจากบัรูไนและนิวซ่ีแลนด์  

นับัเป็นครั�งแรกตั๊�งแต่๊เด่อนม่นาคมท่ี่�สิงคโปร์

สั�งห้ามนักท่ี่องเท่ี่�ยวเข้าประเที่ศูขณ์ะท่ี่�โควิด 

19 แพร่ระบัาดทัี่�วโลก โดยผูู้้เดินที่างจากบัรูไน

และนิวซ่ีแลนด์จะต้๊องเข้ารับัการต๊รวจหาเชุ่� อ 

ไวรสัฯ แต่๊ไม่ต้๊องกักตั๊ว 14 วัน เหม่อนพลเม่อง

จากชุาติ๊อ่�นๆ เน่�องจากทัี่�งสองชุาติ๊สามารถคุม 

โควิด 19 ได้ด่ ม่อัต๊ราการติ๊ดเชุ่� อต๊ำ�ากว่า 0.1 ต่๊อ

ประชุากร 100,000 คน “มาต๊รการน่� เป็นการ

เริ�มต้๊นเปิดพรมแดนอ่กครั�งอย่างระมัดระวัง 

โดยหวังจะชุ่วยต่๊อลมหายใจของธิุรกิจการบัิน

ในสิงคโปร์และการดำาเนินงานของสนามบิัน

ชุางฮ่อ่กครั�ง เราต้๊องเชุ่�อมต่๊อกับัโลกภายนอก

เพ่� อฟ่ิ� นฟูิธุิรกิจการบิันของสิงคโปร์ซ่ี�งเป็น

ศููนย์กลางการบิันท่ี่�สำาคัญี่ของภูมิภาค” 

ท่ี่�มา : www.tcijthai.com

รัฐบัาลอินโดน่เซ่ียได้ลงนามอย่างเป็นที่างการ

ในข้อต๊กลงกับัจ่น เกาหล่ใต้๊ และสหรัฐอาหรับั

เอมิเรต๊ส์ (ยูเออ่) อนุญี่าต๊ให้ม่การเดินที่างแบับั 

Travel Corridor ซ่ี�งจะส่งผู้ลให้ม่การเดินที่าง

ที่างอากาศูท่ี่�ชุะงักมานาน แต่๊ม่ข้อจำากัดด้าน 

สุขอนามัยท่ี่�เข้มงวดเพ่�อป้องกันการแพร่ระบัาด

ของไวรสัโควิด 19 โดยรฐัมนต๊รว่า่การกระที่รวง

การต่๊างประเที่ศู เรต๊โน มาร์ซูีด่ กล่าวในระหว่าง

แถลงข่าวผู่้านระบับัออนไลน์ว่า มาต๊รการน่�

จะชุ่วยผูู้้เดินที่างเพ่�อที่ำาธุิรกิจ ขณ์ะเด่ยวกัน 

Travel Corridor กับัเกาหล่ใต้๊ส่วนใหญี่่เป็น 

เจ้าหน้าท่ี่�ของรฐั นักการทูี่ต๊ และนักธุิรกิจ ทัี่�งน่�  

รัฐบัาลอินโดน่เซ่ียยังพยายามท่ี่�จะเปิดการ 

เดินที่าง Travel Corridor เพ่�อธุิรกิจกับัประเที่ศู

ในอาเซ่ียนอ่กด้วย

ท่ี่�มา : www.thaipublica.org

ภาพ : www.thaipublica.org

กับ จีน–เกาหลีใต้
–ยูเออี

Shopee 
ช�วยยกระดับ
เอสเอ็มอีอินโดนีเซีย 

แพลต๊ฟิอร์มอ่-คอมเมิร์ซีชุ่�อดังอย่าง Shopee 

ส่งเสริมเอสเอ็มอ่ในประเที่ศูอินโดน่เซ่ียกว่า 2 

หม่�นราย เพ่�อส่งออกสนิค้าท่ี่�ผู้ลิต๊ในอนิโดน่เซ่ีย

ไปยังมาเลเซ่ียและสิงคโปร์ หลังจากเพิ�ง

โปรโมที่การค้าขายที่างออนไลน์สำาหรับัต๊ลาด

อาเซ่ียนหร่อ “2020 ASEAN Online Sales 

Day” และเม่� อต้๊นป่น่� ได้ประกาศูแผู้นการ 

ส่งออกสินค้าท่ี่�ผู้ลิต๊ในอินโดน่เซ่ีย 1 ล้านชิุ�นไป

ยังฟิิลิปปินส์ ไที่ย ไต้๊หวัน และเว่ยดนามความ

เคล่�อนไหวดังกล่าวเกิดข่�นหลังจากเอสเอ็มอ่ 

ได้รับัผู้ลกระที่บัอย่างมากชุ่วงโควิด 19 แพร่

ระบัาด ซ่ี�ง Shopee พยายามชุ่วยเหล่อด้วยการ

เปิดสอนคอร์สออนไลน์ให้เอสเอ็มอ่เข้ามาขาย

สินค้า โดยม่การฝ่่กสอนไปแล้วกว่า 4 หม่�นราย 

รวมถ่งเอสเอ็มอ่ในพ่� นท่ี่�ห่างไกล  

ท่ี่�มา : www.businesstoday.co

นักท่องเที่ยว 
บรูไน-นิวซีแลนด์ 

อินโดนีเซีียเปิด
Corridor Travel 
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เว็บัไซีต์๊สหภาพยุโรป (EU) รายงานเม่�อ 31 

กรกฎาคม 2563 ว่า ข้อต๊กลงเขต๊การค้าเสร ่ 

(FTA) ระหว่าง EU กับัเว่ยดนามเริ�มม่ผู้ล

บัังคับัใชุ้ 1 สิงหาคม 2563 นับัเป็นประเที่ศู

ลำาดับั 77 ท่ี่�ม่ข้อต๊กลง FTA ที่วิภาค่กับั EU 

โดยหวังว่าข้อต๊กลงฉบัับัน่�จะเป็นปัจจัยสำาคัญี่

ท่ี่�ฟ่ิ� นฟูิเศูรษฐกิจยุโรปซี่�งได้รับัผู้ลกระที่บัจาก

โควิด 19 ทัี่�งน่�  เว่ยดนามเป็นชุาติ๊ท่ี่�สองใน

อาเซ่ียนต่๊อจากสิงคโปร์ท่ี่�ข้อต๊กลง FTA กับั 

EU ม่ผู้ลบัังคับัใชุ้

สำานักข่าว Bloomberg รายงานว่า รฐับัาลญ่ี่�ปุ่น

จะจ่ายเงินให้แก่ภาคธุิรกิจเพ่� อย้ายโรงงาน

ออกจากประเที่ศูจ่นกลับัไปยังญ่ี่�ปุ่นหร่อไป

ยังประเที่ศูในอาเซี่ยน ซ่ี�งเว่ยดนามเป็นหน่�ง

ในเป้าหมายท่ี่�บัริษัที่ญ่ี่�ปุ่นจะย้ายฐานการผู้ลิต๊

เข้าไป ด้านนักเศูรษฐศูาสต๊ร์คาดว่าเศูรษฐกิจ

เว่ยดนามป่น่� จะขยายตั๊วไม่ได้ต๊ามเป้าหมาย  

จ่งฝ่ากความหวังไว้ท่ี่�ข้อต๊กลงการค้าเสรกั่บัอ่ยู

ว่าจะสามารถชุดเชุยในส่วนน่�ได้

ท่ี่�มา : www.thansettakij.com

เวียดนามกระชับ
ร่วมมือซัมซุง 

นายกรฐัมนต๊ร ่เหว่ยน ซีวน ฟุิก ให้การต้๊อนรบัั  

Choi Joo Ho ผูู้้อำานวยการใหญ่ี่บัริษัที่ซัีมซุีง

เว่ยดนาม (VGP) ซ่ี�งแสดงความประสงค์ว่า

บัรษัิที่ซัีมซุีงม่นโยบัายให้เว่ยดนามเป็นฐานการ

ผู้ลิต๊เชิุงยุที่ธิศูาสต๊ร์ในระดับัโลก โดยเฉพาะเม่�อ

ข้อต๊กลง CPTPP และ EVFTA ม่ผู้ลบัังคับัใชุ้  

พร้อมทัี่�งยำ� าว่ารัฐบัาลเว่ยดนามให้คำามั�นท่ี่�จะ

อำานวยความสะดวกแก่นักลงทุี่นเกาหล่ใต้๊และ

บัรษัิที่ซัีมซุีงในการขยายการลงทุี่นในเว่ยดนาม  

ส่งเสริมและให้ความสนใจเป็นอันดับัต้๊นๆ  

ต่๊อโครงการท่ี่�ใชุ้เที่คโนโลย่ขั�นสูง เป็นมิต๊รกับั

สิ�งแวดล้อม ม่วิธ่ิการบัริหารท่ี่�ทัี่นสมัย ม่การ

ถ่ายที่อดเที่คโนโลย่และเชุ่�อมโยงกับัห่วงโซ่ีการ

ผู้ลิต๊และหว่งโซ่ีอุปที่านในโลก โดย Choi Joo Ho  

ได้แจ้งถ่งสถานการณ์์การผู้ลิต๊และประกอบั

ธุิรกิจ รวมถ่งศัูกยภาพการพัฒนาของซัีมซุีง

เว่ยดนามในอนาคต๊

ท่ี่�มา : www.vovworld.vn/th

ข้อตกลง FTA 
อียู-เวียดนาม 
มีผลแล้ว 

เอสเอ็มอีอินโดนีเซีย 

สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ แต่๊ได้พัฒนาเที่คโนโลย่

ไปไกลกระทัี่�งก้าวเป็นสมารท์ี่ซิีต่๊� ล่าสุด ‘Apple 

Store’ สาขาสิงคโปร์ เต๊รย่มเปิดตั๊ว Flagship 

Store โฉมใหม่แบับัร้านค้าลอยนำ�า โดยสร้างข่�น

ณ์ บัริ เวณ์ท่ี่าเร่อ Marina Bay Sands  

จุดท่ี่องเท่ี่�ยวแลนด์มาร์คสำาคัญี่ ร้านน่� ได้รับั

การออกแบับัโดย London-based Foster ร่วม

กับัผูู้้ออกแบับัด้านสถาปัต๊ยกรรมสร้างด้วยรูป 

ที่รงกลม ความพิเศูษของ Apple Store สิงคโปร์

ค่อ สามารถลอยนำ�าได้เป็นสาขาแรกของโลก  

นับัเป็นแห่งท่ี่� 3 แล้วในสิงคโปร์ เพราะก่อน

หน้าน่�  Apple ได้เปิดให้บัริการท่ี่� Orchard และ 

Jewel Changi Airport 

ท่ี่�มา : www.businesstoday.co

ภาพ : www.apple.com

Apple Store 
สิงค้โปร์สุดเก๋ 
สาขาแรกท่ีลอยน้ำาได้
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เทรนด์ธุรกิจแกร�ง 
เติบโตในอินโดนีเซีีย

|Vision of Beyond|

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด 19 นับว่าเป็นหน่ึงในตัวเร่งท่ี
ทำาให้เกิดการปฏิิรูปอุตสาหกรรมการ
บริการด้านสุขภาพ (Healthcare 
Industry) และเปิดโอกาสในการลงทุน 
ให้กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  
(Biotechnology) บริการสาธารณสุข
ทางไกล (Telehealth) เภสัชกรรม 
(Pharmaceuticals) และการวินิจฉัยโรค 
(Diagnostic medicine) 

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก
(World Health Organization: WHO) 
ระบุว่าอุตสาหกรรมการบริการด้าน
สุขภาพคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 4 
ของ GDP ของภูมิภาคอาเซียน และการ
เติบโตของชนช้ันกลางจะผลักดันให้
อุตสาหกรรมดังกล่าวเติบโตได้ในระยะ
ยาว โดยเฉพาะใน 6 ประเทศอาเซียน  
ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิิลิปปินส์ 
เวียดนาม และอินโดนีเซีย

Healthcare 

ที่่�มา : https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-healthcare-industry-growing-opportunities-foreign-investors/
https://www.aseanbriefing.com/news/investing-in-aseans-healthcare-sector-new-opportunities-after-covid-19/
https://www.bangkokpost.com/business/1981063/southeast-asias-digital-health-future
รายงานสินค้าอุปกรณ์์ที่างการแพที่ย์ของอินโดนเ่ซี่ย โดย สำานกังานส่งเสริมการค้าในต๊่างประเที่ศู ณ์ กรุงจาการ์ต๊า12
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ภาพรวมอุตสาหกรรม
การบริการด้านสุขภาพใน
อินโดนีเซีีย

อุต๊สาหกรรมการบัริการ ด้านสุขภาพใน

อินโดน่เซ่ียคาดว่าจะม่การเติ๊บัโต๊อย่างแข็งแกร่ง  

เพราะกลุ่มชุนชัุ� นกลางเพิ�มข่� นและต๊ลาด 

ผูู้้บัริโภคม่ขนาดใหญ่ี่ ประกอบักับัรัฐบัาล 

ส่งเสริมระบับัประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายใต้๊

โครงการประกนัสุขภาพแห่งชุาติ๊ของอินโดน่เซ่ีย  

(Jaminan Kesehatan Nasional: JKN) ครอบัคลุม

ประชุากรกว่า 200 ล้านคน ที่ำาให้อินโดน่เซ่ีย

กลายเป็นประเที่ศูท่ี่�ม่การใชุร้ะบับัประกนัสุขภาพ

ดังกล่าวท่ี่�ม่ขนาดใหญ่ี่ท่ี่�สุดในโลก ส่งผู้ลให้เกิด

การขยายตั๊วในการเข้าถ่งบัริการด้านสุขภาพ

มากข่�น จ่งนับัว่าเป็นโอกาสสำาหรับันักลงทีุ่น

ต่๊างชุาติ๊ให้เข้ามาลงทุี่นเพ่�อที่ำากำาไร โดยเฉพาะ

บัรษัิที่ผู้ลิต๊หรอ่จำาหน่ายอุปกรณ์์ที่างการแพที่ย์

ท่ี่�ต้๊องการขยายต๊ลาดเข้าสู่ประเที่ศูอินโดน่เซ่ีย

โอกาสของนักลงทุนต�างชาติ
ในอุตสาหกรรมการบริการ
ด้านสุขภาพ

1. โอกาสในอุติสาหกรรมิการผลิิติยา (Pharma-
ceutical Industry)
หลังจากท่ี่�ม่การใชุ้ระบับัประกันสุขภาพ JKN 

ในป่ 2557 อุต๊สาหกรรมการผู้ลิต๊ยาใน

อินโดน่เซ่ียก็เติ๊บัโต๊เพิ�มข่�นอยู่ท่ี่�ร้อยละ 10-13 

ต่๊อป่ สร้างยอดขายได้มากกว่า 9 พันล้าน

ดอลลารส์หรฐัในป่ 2562 และคาดวา่จะแต๊ะท่ี่� 

หน่�งหม่�นล้านดอลลาร์สหรัฐได้ในป่ 2564 

อย่างไรกด่็วัต๊ถุดิบัในการผู้ลติ๊ยาประมาณ์รอ้ยละ  

90 มาจากการนำาเขา้ รฐับัาลจ่งที่ำาการที่บัที่วน

สัดส่วนการเป็นเจ้าของกิจการของต๊่างชุาติ๊ใน

อินโดน่เซ่ีย โดยให้ชุาวต่๊างชุาติ๊สามารถเป็น

เจ้าของโรงงานผู้ลิต๊วัต๊ถุดิบัยาในอินโดน่เซ่ีย

ได้เต็๊มร้อยละ 100 ในระยะยาวอุต๊สาหกรรม 

การผู้ลิต๊ยาม่แนวโน้มเติ๊บัโต๊มากข่�นจากความ

ต้๊องการยาเฉพาะกลุ่ม เชุ่น อาหารเสรมิลดนำ�า

หนัก ยารกัษาโรคเร่� อรงั ชุ่วเภสัชุภัณ์ฑ์์ เป็นต้๊น

2. โอกาสในอุติสาหกรรมิอุปกรณ์การแพที่ย์  
(Medical Devices Industry)
ต๊ลาดอุต๊สาหกรรมอุปกรณ์์การแพที่ย์ใน

อินโดน่เซ่ียคิดเป็นมูลค่ามากถ่ง 4.5 พันล้าน

ดอลลาร์สหรฐั โดยมากกว่าร้อยละ 60 มาจาก

การนำาเข้าอุปกรณ์์ที่างการแพที่ย์ เน่�องจาก

อินโดน่เซ่ียยังคงขาดความเชุ่�ยวชุาญี่และ

เที่คโนโลย่ในการผู้ลิต๊อุปกรณ์์และเคร่�องม่อ

ที่างการแพที่ย์ท่ี่�ม่คุณ์ภาพสูง อย่างไรก็ด่นัก

ลงที่นุต่๊างชุาต๊ถูิกจำากัดสัดส่วนการเป็นเจ้าของ

กิจการอุปกรณ์์การแพที่ย์ท่ี่�ใชุ้เที่คโนโลย่ขั�นสูง 

อยู่ท่ี่�ร้อยละ 49 และต๊อ้งม่การขอใบัอนุญี่าต๊พเิศูษ

กับักระที่รวงสาธิารณ์สุขของอินโดน่เซ่ียก่อน

3. โอกาสจากการเติิบโติของระบบ Telemedicine
วิกฤติ๊โควิด 19 เร่งให้เกิดการปฏิ รูปใน

อุต๊สาหกรรมบัริการด้านสุขภาพแบับัดิจิทัี่ล

มากข่�น และท้ี่ายท่ี่�สุดจะกลายเป็นบัรรทัี่ดฐาน

ใหม่ของอาเซ่ียนในโลกยุคหลังวิกฤติ๊โรคระบัาด  

โดย Telemedicine ค่อบัรกิารที่างการแพที่ย์ท่ี่�

นำาเที่คโนโลย่การส่�อสารมาใชุเ้พ่�อพูดคุยปรก่ษา

ปัญี่หาสุขภาพระหว่างแพที่ย์กับัผูู้้ป่วย โดยใน

เด่อนม่นาคม 2563 ม่ชุาวอินโดน่เซ่ียใชุ้บัรกิาร

ผู่้านแอปพลิเคชัุน Alodokter มากกว่า 30 ล้าน

คน โดยบัรกิารดังกล่าวได้รบััการสนับัสนุนจาก

รฐับัาลเพ่�อให้ประชุาชุนในพ่�นท่ี่�ห่างไกลสามารถ

รบัับัรกิารที่างการแพที่ย์ได้ทัี่�วถ่งมากข่�น

แม้ว่าหลายอุต๊สาหกรรมในอาเซ่ียนจะได้รับั

ผู้ลกระที่บัจากการแพร่ระบัาด แต๊่ท่ี่ามกลาง

วิกฤติ๊ยังคงม่โอกาสให้ธุิรกิจท่ี่�มาพร้อมกับั

บัรรทัี่ดฐานใหม่ วิกฤต๊การณ์์การแพร่ระบัาด

โรคโควิด 19 ได้สร้างการต๊ระหนักรู้ถ่งความ

สำาคัญี่ของบัริการด้านสุขภาพ โดยประเที่ศู

อินโดน่เซ่ียเปิดให้ม่การลงทีุ่นจากต่๊างประเที่ศู

มากข่�นเพราะเหน็ถ่งศัูกยภาพในการเต๊บิัโต๊ของ

อุต๊สาหกรรมการบัริการด้านสุขภาพในอนาคต๊  

และสนับัสนุนให้เกิดการนำาเข้าเที่คโนโลย่

ที่างการแพที่ยขั์�นสูงเพ่�อกระจายการพฒันาไปสู่

ชุนบัที่มากข่�น ทัี่�งน่�การเติ๊บัโต๊ของอุต๊สาหกรรม

ด้านสุขภาพในอินโดน่เซ่ียยังสอดคล้องกับั

การเติ๊บัโต๊ในระดับัอาเซ่ียน ซ่ี�งจะส่งเสริมให้

อุต๊สาหกรรมดังกล่าวเติ๊บัโต๊อย่างแข็งแกร่งต่๊อ

ไปได้ในระยะยาว
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ฟิิลิปปินส์  
อน�คตดินแดนแห่งก�รลงทุนของเอเชีย
ประเที่ศูฟิิลิปปินส์นับัเป็นหน่�งในประเที่ศูท่ี่�ม่

ปัจจัยเก่� อหนุนต่๊อการลงทีุ่นของชุาวต๊่างชุาต๊ิ

หลายประการ ทัี่�งในเร่�องต๊ลาดผูู้้บัริโภคท่ี่�ม่

ขนาดใหญ่ี่ด้วยจำานวนประชุากรกว่า 100 ล้าน

คน ความสามารถในการส่�อสารภาษาอังกฤษ

ของชุาวฟิิลิปปินส์ ม่ที่รัพยากรธิรรมชุาติ๊ท่ี่�ยัง

อุดมสมบูัรณ์์ รวมถ่งรัฐบัาลให้ความสำาคัญี่กับั

การส่งเสริมการลงทุี่นจากต่๊างประเที่ศู 

  

การขยายธุิรกิจไปยังฟิิลิปปินส์ พ่� นท่ี่�บัริเวณ์

เขต๊เศูรษฐกิจพิเศูษ (Special Economic Zones 

หร่อ Ecozones) เป็นที่างเล่อกท่ี่�ด่ เน่�องจากม่

ความพร้อมและม่สิที่ธิิประโยชุน์ในด้านต่๊างๆ  

ปัจจุบััน เขต๊เศูรษฐกิจพิเศูษ จำานวน 408 แห่ง

ของประเที่ศูฟิิลิปปินส์อยู่ภายใต้๊การกำากับัดูแล

ของ Philippine Economic Zone Authority 

(PEZA) องค์กรท่ี่�ตั๊� งข่� นเพ่� ออำานวยความ

สะดวกด้านการจัดตั๊�งธุิรกิจสำาหรับัชุาวต๊่างชุาต๊ิ

ในประเที่ศูฟิิลิปปินส์ 

ถ่งแม้ฟิิลิปปินส์จะเผู้ชิุญี่วิกฤติ๊โควิด 19 เชุ่น

เด่ยวกับัหลายประเที่ศูทัี่�วโลก แต่๊รัฐบัาลยัง

คงเต๊ร่ยมความพร้อมด้านเศูรษฐกิจให้กับั

ประเที่ศู โดยประกาศูเขต๊เศูรษฐกิจใหม่เพิ�มอ่ก

ทัี่�งสิ�นจำานวน 12 แห่ง ในชุ่วงเด่อนมกราคม

ถ่งมิถุนายนท่ี่�ผู่้านมา โดย PEZA มองว่าเขต๊

เศูรษฐกิจพิเศูษใหม่ทัี่�ง 12 แห่งน่�จะสร้างการ

ลงทุี่นในประเที่ศูได้มากถ่ง 6.4 พันล้านเปโซี

ฟิิลิปปินส์ หรอ่ประมาณ์ 4.1 พันล้านบัาที่ 

สิทธิประโยชน์ที�นักลงทุนจะได้รับ

การลงทุี่นในพ่� นท่ี่� เขต๊เศูรษฐกิจพิเศูษใน

ฟิิลิปปินส์จะได้รับัการสนับัสนุนด้านสิที่ธิิ

ประ โยชุน์ที่างภา ษ่ ผู่้ านพระราชุบััญี่ญัี่ ติ๊  

CREATE (Corporate Recovery and Tax  

Incentives for Enterprises Act) โดยธุิรกิจจะ

ได้รับัการลดภาษ่เงินได้นิติ๊บุัคคลจากร้อยละ  

30 เหล่อร้อยละ 25 บัังคับัใชุ้ตั๊�งแต่๊วันท่ี่� 1 

กรกฎาคม 2563 ถ่งป่ 2565 หลังจากนั�นจะ

ที่ยอยลดจนเหล่อร้อยละ 20 ภายในป่ 2570 

นอกจากน่� นักลงทุี่นยังสามารถนำาเอกสารไป

ย่�นเพ่�อขอรับัสิที่ธิิประโยชุน์ต่๊อได้ถ่ง 40 ป่  

หากเป็นกิจการท่ี่�สร้างรายรับัให้กับัประเที่ศู

ฟิิลิปปินส์ เชุ่น เป็นกิจการท่ี่�ที่ำาให้เกิดการจ้าง

งานสูง หรอ่กิจการนั�นสามารถด่งดูดเงินลงทุี่น

จากต่๊างประเที่ศูได้เป็นจำานวนมาก

สำาหรับัการลงทีุ่นใน IT Park นักลงทุี่นจะ

ได้รับัสิที่ธิิประโยชุน์ต่๊างๆ เพิ�มเติ๊ม เชุ่น  

กระบัวนการนำาเ ข้า- ส่งออกที่ำาได้ ง่ายข่� น  

การขยายเพดานการยกเว้นภาษ่ รวมถ่งได้รับั

สิที่ธิิประโยชุน์ท่ี่�ไม่ใชุ่ภาษ่อ่�นๆ ด้วย

สิที่ธิิประโยชุน์ในการลงทุี่นนับัเป็นหน่�งใน

ปัจจัยสำาคัญี่ท่ี่�ม่ผู้ลต่๊อการตั๊ดสินใจลงทุี่นของ

ธุิรกิจ ดังนั�นเพ่�อสร้างแรงจูงใจให้ชุาวต่๊างชุาติ๊ 

เข้ามาลงทุี่นในประเที่ศูฟิิลิปปินส์มากข่� น  

PEZA จ่งแนะนำาแนวที่างแก่รัฐบัาลในการ 

เต๊ร่ยมความพร้อมให้กับัประเที่ศู ดังน่�

1.ปรับัปรุงสิที่ธิิประโยชุน์ที่างภาษ่และท่ี่�ไม่ใชุ่

ภาษ่ท่ี่�เป็นประโยชุน์แก่นักลงทุี่น

2.เพิ�มงบัประมาณ์สนับัสนุนการก่อสร้างภาค

รัฐ โครงสร้างพ่� นฐานระบับังานไอท่ี่ รวมถ่ง

การพัฒนาศููนย์กลางการขนส่งและระบับั 

โลจิสติ๊กส์

3.ลดอัต๊ราค่าไฟิและผู้ลักดันการสร้าง Supply 

Chain

4.จัดหาโครงการพัฒนาทัี่กษะบุัคลากรให้

สอดคล้องกับัความต๊้องการแรงงานในต๊ลาด  

ฝ่่กให้ม่ทัี่�งทัี่กษะและความรู้ท่ี่�รอบัด้านเท่ี่ยบั

เท่ี่าแรงงานระดับั World-Class ได้

ทัี่�งน่�หากสามารถพัฒนาปัจจัยดังกล่าวข้างต้๊น

ให้ม่ประสิที่ธิิภาพ จะส่งผู้ลให้ต้๊นทุี่นในการ

ที่ำาธุิรกิจภายในประเที่ศูลดลง และจะที่ำาให้

ฟิิลิปปินส์กลายเป็นดินแดนแห่งการลงทุี่นใน

ที่ว่ปเอเชุ่ย

เขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่ทั้ง 12 แห่ง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสำ�หรับ

อุตส�หกรรมก�รผลิต
จำ�นวน 2 แห่ง

• Millennium Industrial 
Economic Zone
• Davao del Sur Industrial 
Economic Zone

IT Centers 
จำ�นวน 9 แห่ง

IT Park 
จำ�นวน 1 แห่ง

 
• BatStateU  
Knowledge, Innovation 
and Science Technology 
Park

• GLAS Office Development
• Bench City Center
• Ortigas Technopoint 
Tower 1 & 2
• NEX Tower
• Robinsons Luisita 2

• Abiathar Commercial 
Complex
• TDG Innovation and 
Global Business Solutions 
Center
• Ayala Bacolod Capitol 
Corporate Center
• Silver City 4



15

แม้จะเป็นประเที่ศูเล็กๆ แต่๊บัรูไนก็ได้รับั 

ผู้ลกระที่บัจากสถานการณ์์โควิด 19 ไม่ต่๊างจาก

ประเที่ศูเพ่�อนบ้ัานในอาเซ่ียน สิ�งท่ี่�จุดประกาย

ความหวัง ค่อ ความชุ่วยเหล่อกันที่างธุิรกิจ  

เม่�อรฐับัาลจับัม่อเอกชุนชุ่วยเหล่อผูู้้ค้ารายย่อย

ในชุุมชุน ด้วยแพลต๊ฟิอร์มการต๊ลาดในชุ่� อ  

Community For Brunei

  

อ่-คอมเมิร์ซีขายสินค้าผู่้านแอปพลิเคชัุนและ

เว็บัไซีต์๊ โดยผูู้้ค้า ไม่ถูกหักค่าใชุ้จ่ายเหม่อน

แพลต๊ฟิอรม์อ่�นๆ ที่ำาให้ Community For Brunei 

ได้รับัการชุ่�นชุมว่าเป็นโครงการอำานวยความ

สะดวกให้ผูู้้ค้าท้ี่องถิ�น โดยเฉพาะด้านอาหาร

และเคร่�องด่�ม ซ่ี�งไม่สามารถเปิดจำาหน่ายได้

ต๊ามปกติ๊สามารถเข้าถ่งผูู้้บัริโภค สั�งซ่ี� อกลับั

ไปรับัประที่านท่ี่�บ้ัานภายในเวลาไม่เกิน 1 วัน

  

เม่�อเปิดตั๊วครั�งแรก Community For Brunei 

ม่ผูู้้เข้าชุมกว่า 55,000 ครั�ง และปัจจุบัันม่

ร้านค้าเข้าร่วมกว่า 80 แห่ง เม่�อคลิกเข้าไปดู

ก็จะพบัเมนูอาหารหลากหลายน่ารับัประที่าน  

โดยผูู้้บัรหิารหลักของโครงการเพ่�อสังคมน่� ก็ค่อ 

Bank Islam Brunei Darussalam Berhad หร่อ  

BIDB สถาบัันการเงินอิสลามท่ี่�ใหญ่ี่ท่ี่�สุดของ

บัรูไน ซ่ี�งก่อตั๊�งข่�นในป่ 2548 

  

|Market Place|

Community for Brunei 
อี-คอมเมิร์ซเพื่อธุรกิจรายย่อย

BIDB ต้๊องการสร้างต๊ลาดให้ร้านค้าท่ี่�เล็กกว่า

ธุิรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) 

เพราะในชุ่วงท่ี่�ม่โควิด 19 ผูู้้ค้ากลุ่มน่�สายป่าน

สั�นกว่าเอสเอ็มอ่โดยทัี่�วไป แต่๊ทัี่�งน่� ผูู้้ขายจะต้๊อง

ม่บััญี่ชุ่ MSME กับั BIDB ม่ยอดเปิดบััญี่ชุ่ 

50 ดอลลาร์สหรัฐและสมัครใชุ้บัริการชุำาระเงิน

ผู่้านม่อถ่อ QR QuickPay รวมถ่งจดที่ะเบ่ัยน

เป็นธุิรกิจอย่างเป็นที่างการผู่้าน Registry of 

Companies และ Business Names ของรฐับัาล 

เว็บัไซีต์๊ Community For Brunei ระบุัว่า  

“ความคดิน่�รเิริ�มจากการเลง็เห็นผู้ลกระที่บัจาก

การแพร่ระบัาดของโรคโควิด 19 ในประเที่ศู

ของเรา จ่งม่การสร้างแพลต๊ฟิอร์มดิจิทัี่ลท่ี่�

สะดวกสบัาย โดยเงินท่ี่�คุณ์ใชุ้จ่ายบันเว็บัไซีต์๊น่�  

ส่งต๊รงถ่งธุิรกิจขนาดเล็กและพนักงานขับัรถ

ส่งของชุาวบัรูไน” 

  

Community For Brunei ค่อต๊ลาดการค้าอ่ก 

รูปแบับัหน่�ง ท่ี่�ไม่เพ่ยงแต่๊ผูู้้บัรโิภคได้ผู้ลิต๊ภัณ์ฑ์์

ท่ี่�ม่คุณ์ภาพ แต่๊ยังได้ ‘ต่๊อลมหายใจ’ ธุิรกิจ 

รายย่อย พร้อมทัี่�งบัริจาคเงินให้กับัองค์กรท่ี่�

ไม่แสวงหากำาไรเพ่�อชุ่วยเหล่อสังคมด้านต่๊างๆ  

ของบัรูไนอ่กด้วย

ท่ี่�มา : communityforbrunei.com, 
islamicmarkets.com และ www.bizbrunei.com

ท่ี่�มาภาพ : Facebook/@communityforbrunei

Community For Brunei คืือตลาด
การค้ืาอีกรูปแบบหน่ึ่�ง ทีี่�ไม่่เพีียงแต่ 
ผูู้้บริโภคืได้ผู้ลิตภัณฑ์์ทีี่�มี่คุืณภาพี  
แต่ยังได้ ‘ต่อลม่หายใจ’ ธุุรกิจรายย่อย
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‘มาดามเถา’ 
สตรีผ่้ร�ำารวยที�สุดในเวียดนาม

‘Nguyen Thi Phuong Thao’ หรือ ‘มาดามเถา’ นักธุรกิจหญิิงผู้ริเร่ิมก่อต้ังสายการบิน
ต้นทุนตำ่า ‘Vietjet Air’ ทำาให้เธอเป็นมหาเศรษฐีีระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐี ข้ึนแท่นเป็น
สตรีท่ีรำ่ารวยท่ีสุดในเวียดนามและภูมิภาคอาเซียน ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ราว 3.1 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐี สร้างประวัติศาสตร์เป็น self-made billionaire เทียบช้ันกับนักธุรกิจ

ชายหลายคน ด้วยวัยเพียง 49 ปี

|Biz Sharing|

Nguyen Thi Phuong Thao
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สายการบิันอันดับั 1 ท่ี่�ม่ส่วนแบ่ังการต๊ลาดแซีงหน้า เว่ยดนามแอร์ไลน์  

สายการบัินของรัฐ และเข้าจดที่ะเบ่ัยนต๊ลาดหลักที่รัพย์โฮจิมินห์สำาเร็จ

เม่�อเด่อนกุมภาพันธ์ิป่ 2560 ซ่ี�งใชุ้เวลาเพ่ยงหน่�งป่ส่วนแบ่ังการต๊ลาด

ก็ข่�นสู่อันดับัหน่�งทัี่นท่ี่

 

อย่างไรก็ต๊าม มาดามเถามักจะพูดให้สัมภาษณ์์ในเวท่ี่ต๊่างๆ เสมอว่า 

“เว่ยต๊เจ็ที่ซ่ี�งเป็นโลว์คอสต์๊แอร์ไลน์ไม่ได้เข้ามาแย่งเค้กจากเว่ยดนาม

แอร์ไลน์ แต่๊เติ๊บัโต๊จากการสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้ต๊ลาด โดยผูู้้โดยสาร 

ส่วนใหญ่ี่ของบัริษัที่เป็นผูู้้ท่ี่�เดินที่างโดยเคร่�องบิันเป็นครั�งแรก” 

 

ความสำาเร็จของการก่อตั๊�งสายการบิัน Vietjet Air ที่ำาให้ ความมั�งคั�งของ

มาดามเถา จากร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ข่�นเป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในป่ 2561 เธิอได้รับัการจัดอันดับัโดยนิต๊ยสาร Forbes เป็น มหาเศูรษฐ่

สต๊ร่ระดับัพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ี่�สร้างตั๊วข่�นมาด้วยตั๊วเอง (self-made 

billionaire) เพ่ยงคนเด่ยวในอาเซี่ยน ด้วยมูลค่าสินที่รัพย์รวม 3.1  

พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นผูู้้รำ�ารวยท่ี่�สุดอันดับั 2 ในเว่ยดนามรอง

จาก Pham Nhat Vuong แห่ง Vingroup

 

มาดามเถา มองว่าธุิรกิจสายการบัินในเว่ยดนามยังม่โอกาสเต๊ิบัโต๊ 

อ่กมาก จากตั๊วเลขอัต๊ราส่วนของจำานวนเคร่�องบิันต่๊อจำานวนประชุากร 

ค่อนข้างต๊ำ�าเพ่ยง 1.7 ลำาต่๊อจำานวนประชุากร 1 ล้านคนเท่ี่านั�น ขณ์ะท่ี่�

สิงคโปร์ 38.8 ลำาต่๊อประชุากร 1 ล้านคน และไที่ย 4.7 ลำาต่๊อประชุากร  

1 ล้านคน

 

ประกอบักับัท่ี่�ผู่้านมา อุต๊สาหกรรมที่่องเท่ี่�ยวของเว่ยดนามท่ี่�อยู่ในชุ่วง

ขาข่�น ได้ลงทุี่นในแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยวใหม่ๆ ท่ี่�น่าประทัี่บัใจมากมาย เชุ่น 

ท่ี่�เกาะฟู้ิโกว๊ก (Phu Quoc), ดานัง (Da Nang), ทัี่ญี่ฮว้า (Thanh Hoa) 

เป็นต้๊น ซ่ี�งเว่ยต๊เจ็ที่เป็นส่วนหน่�งในการนำาผูู้้คนไปที่่องเท่ี่�ยวพักผู่้อน 

ยังสถานท่ี่�เหล่านั�น ต๊ลอดจนลักษณ์ะภูมิประเที่ศูของเว่ยดนาม ก็เป็น 

ปัจจัยสนับัสนุนธุิรกิจสายการบิันให้เติ๊บัโต๊ ตั๊วอย่างเส้นที่างจาก 

กรุงฮานอยไปยังนครโฮจิมินห์ การเดินที่างด้วยรถโดยสารและรถไฟิ

ปัจจุบัันจะใชุ้เวลาถ่ง 34-35 ชัุ�วโมง ขณ์ะท่ี่�การเดินที่างโดยเคร่�องบิัน 

ใชุ้เวลาแค่ประมาณ์ 2 ชัุ�วโมง ในอัต๊ราค่าโดยสารท่ี่�ไม่แต๊กต่๊างกัน

มากมาย

ปัจจุบััน Vietjet Air ม่เคร่�องบิัน 80 ลำา หากไม่เกิดสถานการณ์์แพร่

ระบัาดของโควิด 19 เส่ยก่อน เป้าหมายต่๊อไปของ “มาดามเถา” ค่อ  

มุ่งขยายเส้นที่างการบัินให้ครอบัคลุมทัี่�วประเที่ศูและทัี่�วภูมิภาคเอเชุ่ย  

ภายใต้๊รัศูม่ 2,500 กิโลเมต๊ร คาดว่าจะม่การสั�งซ่ี� อเคร่�องบิันนับัจาก

ปัจจุบัันถ่งสิ�นป่ 2025 มากถ่ง 371 ลำา ประกอบัด้วยแอร์บััส A320/321 

จำานวน 171 ลำา และโบัอิ�ง 737MAX 200 จำานวน 200 ลำา ซ่ี�งนั�น 

หมายถ่ง Vietjet Air ตั๊�งเป้าการเติ๊บัโต๊ไว้ไม่ต๊ำ�ากว่า 7 เท่ี่าตั๊ว 

มาดามเถา เกิดและเติ๊บัโต๊ท่ี่�กรุงฮานอย ประเที่ศูเว่ยดนาม ในชุ่วง

อุดมศู่กษา เธิอได้ไปเรย่นต่๊อท่ี่� Plekhanov Russian University of Economics 

ประเที่ศูรสัเซ่ีย สำาเร็จการศู่กษาระดับัปรญิี่ญี่าต๊รส่องสาขาด้านการจัดการ 

สินเชุ่�อที่างการเงินและเศูรษฐศูาสต๊ร์แรงงาน และระดับัปรญิี่ญี่าเอกด้าน

การจัดการที่างเศูรษฐกิจท่ี่� D. Mendeleev University of Chemical 

Technology แห่งรัสเซ่ีย

เส้นที่างความสำาเร็จของมาดามเถา เริ�มตั๊�งแต่๊เธิอเป็นนักศู่กษาชัุ�นป่ท่ี่� 2  โดย

ที่ำาธุิรกิจ Trading ซ่ี� อเส่� อผู้้า เคร่�องใชุ้ในสำานักงานและสินค้าอุปโภคบัรโิภค

จากญ่ี่�ปุ่น ฮ่องกง และเกาหล่ใต้๊ ไปขายในรัสเซ่ีย และยุโรปต๊ะวันออก 

กระแสต๊อบัรบััด่เป็นท่ี่�ชุ่�นชุอบัของผู้้บูัรโิภค ธุิรกิจเติ๊บัโต๊ จนเธิอสามารถ

สร้างรายได้ในระดับัล้านดอลลาร์สหรัฐตั๊�งแต่๊อายุ 21 ป่ 

 

เม่� อจบัการศู่กษาเธิอเดินที่างกลับับ้ัานเกิดและใชุ้เงินทุี่นท่ี่�ได้จาก

การที่ำาธุิรกิจในรัสเซ่ีย เข้าไปถ่อหุ้นใน Sovico Holdings จนม่สิที่ธิิ�

เข้าไปวางแผู้นบัริหารจัดการ ก่อตั๊�ง ขยายธุิรกิจในเคร่อหลากหลาย  

ไม่ว่าการจัดตั๊�ง HDBank ธินาคารเอกชุนแห่งแรกของเว่ยดนาม ธุิรกิจ

อสังหารมิที่รพัย์ ลงทุี่นในโครงสร้างพ่� นฐาน โครงการโรงไฟิฟ้ิาพลังงานนำ�า 

โครงการขุดเจาะหานำ� ามันและก๊าซีธิรรมชุาติ๊ เป็นต้๊น ความมั�งคั�งของ

เธิอจากจุดเริ�มต้๊นท่ี่�ล้านดอลลาร์สหรฐั ไต่๊ระดับัข่�นเป็นร้อยล้านดอลลาร์

สหรัฐด้วยวัยเพ่ยง 20 กว่าป่เท่ี่านั�น 

 

กุญี่แจสำาคัญี่ของการดำาเนินธุิรกิจ มาดามเถาระบัวุ่า ด้วยความเชุ่�ยวชุาญี่

ด้านการเงิน การบัริหารจัดการด้านเศูรษฐศูาสต๊ร์ ที่ำาให้เธิอสามารถ

วิเคราะห์ความได้เปร่ยบัของธุิรกิจ การต๊ลาด ได้อย่างมั�นใจ ก่อนท่ี่�จะ

ริเริ�มกิจการต่๊างๆ แม้จะม่ความหลากหลายไม่เหม่อนกันก็ต๊าม 

 

ในป่ 2550 มาดามเถา เริ�มคิดถ่งแผู้นการเปิดตั๊ว สายการบัินเอกชุน

แห่งแรกของเว่ยดนาม เป็นสายการบันิ ‘ต้๊นทุี่นต๊ำ�า’ ด้วยแนวคดิให้ผูู้้คน

เข้าถ่งการเดนิที่างงา่ยข่�น แมก้ระทัี่�งเกษต๊รกรชุาวไร ่ชุาวนากส็ามารถใชุ้

บัรกิารได้ เพราะขณ์ะนั�นตั๊�วเคร่�องบิันค่อนข้างม่ราคาแพง ชุาวเว่ยดนาม

เพ่ยงร้อยละ 1 เท่ี่านั�นท่ี่�ม่ศัูกยภาพเดินที่างโดยเคร่�องบิันซ่ี�งส่วนใหญ่ี่จะ

เป็นผูู้้ม่ฐานะรำ�ารวย 

 

การกอ่ตั๊�งสายการบันิไม่ใชุ่เร่�องง่าย เธิอฟัินฝ่่าระเบ่ัยบักฎเกณ์ฑ์์มากมาย  

อ่กทัี่�งการเจรจาขอใชุ้พ่� นท่ี่�จอดเคร่�องบิันก็ยากลำาบัาก แผู้นการเปิด

ดำาเนินการถูกเล่�อนครั�งแล้วครั�งเล่า เธิอใชุ้เวลาถ่ง 4 ป่ กว่าจะได้รับัใบั

อนุญี่าต๊อย่างเป็นที่างการจากภาครฐั และเริ�มบิันไฟิลท์ี่แรกในชุ่วงปลาย

ป่ 2554 ในนามของสายการบิันต้๊นทุี่นต๊ำ�า ‘Vietjet Air’   

 

กลยุที่ธ์ิการดำาเนินธุิรกิจท่ี่�สร้างโอกาสให้ผูู้้คนได้เข้าถ่งการเดินที่างโดย

เคร่�องบิันได้ Vietjet Air ใชุ้เวลาเพ่ยง 4 ป่ ก้าวจาก ‘ศููนย์’ ข่�นมาเป็น
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ลงทุนธุรกิจพลังงาน
โอก�สที่เปิดกว้�งใน CLMV

|Econ Trend|

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์การค้า การลงทุนของโลกมีแนวโน้มผันผวน ทุกคนจึงมุ่งหน้าสู่กลุ่ม
ประเทศเกิดใหม่ที่มีศักยภาพอย่าง CLMV กัมพูชา  สปป. ลาว  เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งมีอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐีกิจเฉลี่ยร้อยละ 6-7 ต่อปี สาขาธุรกิจที่น่าสนใจ คือ ด้าน ‘พลังงาน’ เนื่องจากรัฐีบาลมีนโยบายและ
ทิศทางพัฒนากิจการพลังงานสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐีกิจ 

กัมิพูชิา ม่ความที่า้ที่ายด้านพลังงานจากปัญี่หา

การเข้าถ่งไฟิฟ้ิา ชุ่องว่างในการพัฒนาระบับั

สายส่งและจำาหน่ายให้ครอบัคลุมสัดส่วนของ

ประชุากรท่ี่�เข้าถ่งไฟิฟ้ิา (Access Rate) ซ่ี�ง

กระจุกตั๊วอยู่ท่ี่�กรุงพนมเปญี่เก่อบัร้อยละ 90 

ส่วนท่ี่�เหล่อต้๊องพ่�งพาไฟิฟ้ิาจากการปั�นไฟิจาก

ด่เซีลและซ่ี� อไฟิฟ้ิาจากประเที่ศูเพ่�อนบ้ัาน ที่ำา

ให้อัต๊ราต้๊นทุี่นค่าไฟิฟ้ิาค่อนข้างสูง

 

นอกจากการเร่งวางระบับัส่งไฟิฟ้ิาแล้ว กัมพูชุา

ยังส่งเสริมโครงการพลังงานหมุนเว่ยนใน 

รูปแบับัของ Off-grid ตั๊วอย่างโปรแกรม 

“Power to Poor” ท่ี่�รัฐบัาลสนับัสนุนค่าติ๊ดตั๊�ง 

ระบับัผู้ลิต๊ไฟิฟ้ิาด้วยพลังงานแสงอาทิี่ต๊ย์ 

ในวงเงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ สำาหรับัระบับัท่ี่�

ขนาดต๊ำ�ากว่า 50 วัต๊ต์๊ ที่ำาให้สามารถลดค่าไฟิฟ้ิา

ได้มากต๊อบัโจที่ย์ของการเข้าถ่งพลังงานราคา

ถูกท่ี่�เป็นปัญี่หาหลักของประเที่ศู 

 

อย่างไรก็ด่โครงการส่วนใหญ่ี่ในกัมพูชุา ต้๊อง

พบักับัอุปสรรคในด้านความพร้อมของแหล่ง

เงินทุี่น ต้๊องพ่�งพาแหล่งเงินทุี่นจากต่๊าง

ประเที่ศู สร้างความร่วมม่อระหว่างรัฐต่๊อรัฐ  

ต๊ลอดจนนโยบัายส่งเสริมการลงทุี่นด่งดูด

บัริษัที่ต่๊างชุาติ๊ในกิจการพลังงาน

 

สปป. ลิาวิ การพัฒนาเศูรษฐกิจเน้นการแก้

ปัญี่หาความยากจน ส่งเสริมการท่ี่องเท่ี่�ยว  

การคา้ชุายแดน และการลงที่นุจากต๊า่งประเที่ศู  
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ความที่้าที่ายด้านพลังงานของสปป. ลาว ค่อ

การม่พลังงานนำ�าท่ี่�ศัูกยภาพสูง การมุ่งเป็น  

‘แบัต๊เต๊อร่�ของอาเซ่ียน’ (Battery of ASEAN) 

พัฒนาให้ประเที่ศูม่ไฟิฟ้ิาใชุ้อย่างทัี่�วถ่ง และ

เหล่อใชุ้เพ่�อส่งออกต่๊อไปยังต่๊างประเที่ศู  

 

จากสถิติ๊ กรมนโยบัายและแผู้นพลังงาน  

กระที่รวงพลังงานและบั่อแร่ สปป. ลาว ระบัุ

ว่า สปป. ลาว ม่แผู้นพัฒนาโครงการไฟิฟ้ิาใน

ประเที่ศู 429 โครงการ โดยม่กำาลังการติ๊ดตั๊�ง

ไฟิฟ้ิารวมประมาณ์ 29,171 MW ม่พลังงาน

ไฟิฟ้ิาท่ี่�สามารถผู้ลิต๊ได้รวม 129,589 GWh/ป่  

ในป่ 2573 ซ่ี�งคาดการณ์์ความต๊อ้งการใชุ้ไฟิฟ้ิา

ของสปป. ลาวจะเพิ�มท่ี่�อยู่ท่ี่�ประมาณ์ 7,093 MW 

ดังนั�นหากโครงการไฟิฟ้ิาท่ี่�กำาลังก่อสร้างสำาเร็จ

ต๊ามแผู้นภายในป่ท่ี่�กำาหนด และความต้๊องการ 

ใชุ้ไฟิฟ้ิาเป็นไปต๊ามการคาดการณ์์ สปป. ลาว  

จะม่พลังงานไฟิฟ้ิาเหล่อมากพอท่ี่�จะส่งออกไป 

ต่๊างประเที่ศูต๊ามนโยบัายแบัต๊เต๊อร่�แห่งอาเซ่ียน 

  

สำาหรับัการเข้ามาลงทุี่นด้านพลังงานไฟิฟ้ิา 

สปป. ลาว ม่นโยบัายส่งเสรมิอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน 

ทัี่� งประเภที่บัุคคลและนิติ๊บุัคคล ทัี่� งในและ

ต่๊างประเที่ศูภายใต้๊หลักการใหญ่ี่ 4 ประการ  

ค่อ 1. จะต๊้องม่ความสอดคล้องกับัแผู้น

พัฒนาเศูรษฐกิจสังคมแห่งชุาติ๊ 2. จะต้๊องม่

ประสิที่ธิิผู้ล ประหยัดและยั�งย่น 3. จะต้๊อง

ม่การปกป้องรักษาสิ�งแวดล้อม สังคม และ

ธิรรมชุาติ๊ อันได้แก่ ชุุมชุน ป่าไม้ แหล่งนำ� า  

และ 4. จะต้๊องรับัประกันด้านความปลอดภัย 

  

อุปสรรคท่ี่�สำาคัญี่ของการพัฒนาด้านพลังงาน 

ของสปป. ลาว ค่อ การคมนาคม 

ท่ี่�ยังเป็นป่าเขา ประชุากร 

ส่วนใหญ่ี่ม่อา ชุ่พ 

ที่างการเกษต๊ร

เป็นหลัก ต๊ลาดไม่

ใหญ่ี่ ข้อมูลท่ี่�จะเอ่� อต่๊อ 

การลงทุี่นยังไม่ชัุดเจน ดังนั�น 

ผูู้้ลงทุี่นม่ความประสงค์ท่ี่�จะดำาเนินธุิรกิจ

ด้านพลังงานไฟิฟ้ิาใน สปป. ลาว ควรศู่กษา 

ข้อมูลกฎหมายและระเบ่ัยบัท่ี่�เก่�ยวข้องต่๊างๆ 

ให้รอบัคอบั ประเมินความเป็นไปได้ในการ

ลงทุี่นเพ่�อลดความเส่�ยง

เมีิยนมิา มุ่งเน้นการเติ๊บัโต๊ของการส่งออกและ

การท่ี่องเท่ี่�ยว และส่งเสริมการลงทุี่นใหม่จาก 

ต่๊างประเที่ศู แต่๊ปัจจุบัันต้๊องเผู้ชิุญี่กับัปัญี่หา

การเข้าถ่งแหล่งพลังงานท่ี่�ม่ความเหล่�อมลำ� า

สูง ยังเห็นชุาวบ้ัานม่การใชุ้ฟ่ินถ่านอยู่มากและ

ต้๊องการเพิ�มปริมาณ์การผู้ลิต๊ก๊าซีธิรรมชุาติ๊ 

 

อย่างไรก็ต๊าม เม่ยนมาเป็นประเที่ศูท่ี่�อุดม

สมบูัรณ์์ด้วยที่รพัยากร ก๊าซีธิรรมชุาติ๊ นำ�ามันดิบั 

พลังงานนำ� าจากเข่� อนในลุ่มแม่นำ� าสาละวิน  

อ่กทัี่�งยังได้เปรย่บัที่างด้านภูมิศูาสต๊ร์ ที่ำาเลท่ี่�ตั๊�ง

ของประเที่ศู สามารถเชุ่�อมโยงกับัต๊ลาดยุโรป  

แอฟิริกา ต๊ะวันออกกลาง และเอเชุ่ยใต้๊ โดย

เม่ยนมาเปิดโอกาสให้นักลงทุี่นต่๊างชุาติ๊เข้าไป

ร่วมลงทุี่นกับัรัฐบัาล เพ่�อที่ำาการสำารวจและขุด

เจาะก๊าซีธิรรมชุาต๊ิรวมถ่งนำ� ามัน ในแต๊่ละป่ม่

การค้นพบัแหล่งก๊าซีธิรรมชุาติ๊และแหล่งนำ� ามัน

ใหม่ๆ เพิ�มข่�นอย่างต่๊อเน่�อง เป็นท่ี่�มาของราย

ได้เงินต๊ราต่๊างประเที่ศูท่ี่�สำาคัญี่ 

 

สุดท้ี่าย เวีิยดนามิ เน้นการลงทุี่นและการ

บัริโภคภาคเอกชุน รักษาโมเมนตั๊มการขยาย

ตั๊วของการส่งออกจากภาคการผู้ลิต๊ เร่งสร้าง

สาธิารณู์ปโภคต่๊างๆ ท่ี่�เอ่� อกับัการพัฒนาประเที่ศู  

อาทิี่ โครงการการก่อสร้างการขยายสนามบิันใน

เม่องต่๊างๆ การก่อสร้างท่ี่าเรอ่นำ� าล่ก การสร้าง

ที่างรถไฟิเพ่�อเชุ่�อมต่๊อระหว่างเว่ยดนามเหน่อ

และเว่ยดนามใต๊้ ต๊ลอดจนโครงการพัฒนา

แหล่งพลังงานต่๊างๆ เพ่�อรองรับัความต้๊องการ

ใชุ้ท่ี่�เพิ�มข่�นอย่างรวดเร็วจนรับัไม่ทัี่น 

 

แหล่งพลังงานท่ี่�เว่ยดนามมุ่งให้ความสำาคัญี่  

ค่อ ‘พลังงานหมุนเว่ยน’ พลังงานนำ�า ลม  

และแสงอาที่ิต๊ย์ ท่ี่�ไม่เพ่ยงแต๊่การลงทีุ่นของ

รฐับัาลเที่า่นั�น แต๊เ่ว่ยดนามยงัปรบััปรุงระเบ่ัยบั

กฎหมาย การให้สิที่ธิิประโยชุน์ เพ่�อเปิดโอกาส

ให้ภาคเอกชุน นักลงทุี่น โดยเฉพาะต่๊างชุาติ๊ได้

ม่ส่วนขับัเคล่�อนธุิรกิจพลังงานหมุนเว่ยนของ

เว่ยดนามด้วย โดยปัจจุบัันม่บัริษัที่พลังงาน

ในอาเซ่ียน อาทิี่ สิงคโปร์ และประเที่ศูไที่ย  

เข้าไปลงทุี่นพลังงานหมุนเว่ยนในเว่ยดนาม

จำานวนมาก 
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ข้อตกลงเขตการค้าเสรีกัมพูชา-จีน (Cambodia-China FTA) กลไกใหม่ 
ที่จะช่วยกระตุ้นศักยภาพ การค้า การลงทุน บริการและความร่วมมือทั้ง
สองประเทศ สร้างแต้มต่อให้กัมพูชาส่งออกสินค้าไปตลาดจีนที่มีประชากร  
1.4 พันล้านคน โดยยกเลิกมาตรการกีดกันทางภาษีและไม่ใช่ภาษี ที่สำาคัญิ
คอืชดเชยการทีก่มัพชูาถูกตดัสทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากรโดยสหภาพยโุรป
จากปัญิหาละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ต๊ลอดจนประเด็นด้านกฎหมาย อาทิี่ กฎ
แหล่งกำาเนิดสินค้า ขั�นต๊อนศุูลกากร มาต๊รการ
สุขอนามัยพ่ชุ การค้าบัริการท่ี่�โปร่งใส และ
กฎหมายท่ี่�เก่�ยวข้อง เป็นต้๊น นอกจากนั�น  
ท่ี่มเจรจาทัี่� งสองฝ่่ายยังเห็นพ้องให้ม่การ
ดำาเนินการในที่างปฏิบััต๊ ิเพ่�อส่งเสรมิการค้าเสร่ 
รักษาเสถ่ยรภาพของเศูรษฐกิจในภูมิภาค  
ปกป้องห่วงโซ่ีอุต๊สาหกรรมทัี่�วโลก และรว่มกัน
ต่๊อสู้ฝ่่าฟัินวิกฤติ๊ปัญี่หาจากการแพร่ระบัาดของ
ไวรัสโควิด 19 
 
“การเจรจาในสองครั�งท่ี่�ผู่้านถ่อว่าสำาเร็จ บัรรลุ
เป้าประสงค์อย่างรวดเร็ว ซ่ี�งบัางประเที่ศูใชุ้เวลา
การเจรจาอย่างน้อย 2-3 ป่ ส่วนหน่�งอาจเป็น
เพราะกัมพูชุาอยู่ในภูมิภาคอาเซ่ียน ซ่ี�งม่กรอบั
ข้อต๊กลงเขต๊การค้าเสร่อาเซ่ียน-จ่นอยู่แล้ว 
ในกรณ่์ของการปฏิบััต๊ิก็เพ่ยงปรับัปรุงขั�นต๊อน
ของกฎหมาย เพ่�ออำานวยความสะดวกนำาเข้า- 
ส่งออกได้มากข่� น จ่งไม่ต้๊องใชุ้เวลาในการ
เจรจานาน” 

ส่วนการเจรจา ‘รอบัสาม’ เม่�อเด่อนมิถุนายน  
บัรรลุผู้ลสำาเร็จไปด้วยด่ เป็นการพิจารณ์า
ประเด็นปัญี่หาด้านเที่คนิคบัางประการท่ี่� 
ติ๊ดขัด รายละเอ่ยดเก่�ยวกับัการเข้าถ่งต๊ลาด
สำาหรับัสินค้าบัริการการลงทีุ่นและความ 
ร่วมม่อที่างเศูรษฐกิจและเที่คนิค ซ่ี�งจะผู้ลักดัน 
การส่งออกสินค้าจากกัมพูชุาและด่งดูดการ
ลงทุี่นจากจ่น 
 
โดยท่ี่มเจรจาทัี่�งสองฝ่่ายจะนำาไปสรุปผู้ลของ
การเจรจา และเง่�อนไขข้อต๊กลง นำาเสนอต่๊อ
กระที่รวงพาณิ์ชุย์ และรัฐบัาลเพ่�อพิจารณ์า
อนุมัติ๊ให้ม่การลงนามข้อต๊กลงการค้าเสร่  
ซ่ี�งคาดว่าเกิดข่�นชุ่วงปลายป่น่�  

เม่�อนายกรัฐมนต๊ร่ ฮุน เซีน แห่งกัมพูชุา  
ลงนามในสญัี่ญี่า FTA ฉบัับัน่� กับัประธิานาธิิบัด่
ส่ จิ�นผิู้ง ก็จะสามารถส่งออกสินค้าเกษต๊รได้
มากข่�น เสรมิความเข้มแข็งของห่วงโซ่ีการผู้ลิต๊  
นอกเหน่อจากสินค้าส่งออกหลักของกัมพูชุา  
ก็ค่อ สิ�งที่อ ยานยนต์๊ ยาง และสินค้าประมง  
ท่ี่�ส่งไปยังต๊ลาดสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง แคนาดา 
และสหราชุอาณ์าจักร 

ในแงข่องการลงที่นุ กัมพูชุาจะเป็นต๊ลาดสำาคัญี่
ของบัริษัที่ขนาดใหญ่ี่ของจ่น ทัี่� งโครงการ
ก่อสร้าง โครงสร้างพ่� นฐาน เหม่องแร่ ได้ขยาย
ธุิรกิจมากข่�น ขณ์ะเด่ยวกันก็จะด่งดูดการลงทุี่น
จากธุิรกิจขนาดกลางขนาดย่อมในอุต๊สาหกรรม
ใหม่ๆ ของจ่นให้เข้ามาลงทุี่นในกัมพูชุาเชุ่นกัน 
เพ่�อป้อนสินค้าให้ธุิรกิจขนาดใหญ่ี่ ซ่ี�งชุ่วยขยาย
ฐานการผู้ลิต๊ของทัี่�งสองประเที่ศู

กระบัวนการของข้อต๊กลง FTA ทัี่�งสองประเที่ศู
เริ�มต้๊นเจรจา ‘รอบัแรก’ ในชุ่วงเด่อนมกราคม
ท่ี่�ผู่้านมา ณ์ กรุงปักกิ�ง และครั� งท่ี่�สองใน
ชุ่วงเด่อนเมษายนท่ี่�ผู่้านมา ที่างแพลต๊ฟิอร์ม
ออนไลน์เน่�องจากการแพร่ระบัาดของเชุ่� อไวรสั
โควิด 19 โดยภาพรวมผู้ลการเจรจาครั� งน่�  
ประสบัความสำาเร็จไปถ่งร้อยละ 70 

ซีอก โซีเพ่�ยก (H.E. Mr.SOK Sopheak) รฐัมนต๊ร่
ว่าการกระที่รวงพาณิ์ชุย์กัมพูชุา ระบัุ ว่า 
ขณ์ะน่� ท่ี่มเจรจาทัี่� งสองฝ่่ายเห็นพ้องกัน
ในหลายประเด็นของ FTA โดยมุ่งเน้นข้อ
ต๊กลงที่างการค้าเพ่�อขยายการค้าการลงทุี่น  
การบัรกิาร การรว่มกันสนับัสนุน โครงการหน่�ง
แถบัหน่�งเส้นที่าง (Belt and Road Initiative) 
และความร่วมม่อที่างเศูรษฐกิจและเที่คโนโลย่  
อ่-คอมเมิร์ซี

สถิติ๊ปริมาณ์การค้าระหว่างกัมพูชุาและจ่นใน
ชุ่วง 5 ป่ท่ี่�ผู่้านมาเพิ�มข่�นอย่างต่๊อเน่�อง จากป่ 
2559 มูลค่าการค้า 5.16 พันล้านดอลลาร์สหรฐั 
เพิ�มเป็น 6.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในป่ 
2560 และ 7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน 
ป่ 2561 
 
สองประเที่ศูม่เป้าหมายท่ี่�จะเพิ�มมูลค่าการค้า
เป็นหม่�นล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู่้านการค้าแบับั
ที่วิภาค่ภายในป่ 2566 และอาจชุ่วยให้กัมพูชุา
บัรรลเุป้าหมายของการผู้ลกัดันเป็น ‘ประเที่ศูท่ี่�
ม่รายได้ปานกลางถ่งสูง’ ภายในป่ 2573 
 
นอกเหน่อจากการที่ำา FTA กับัจ่นแล้ว กัมพูชุา
ยังเต๊ร่ยมท่ี่�จะที่ำา FTA กับัประเที่ศูเศูรษฐกิจ
ชัุ�นนำาอ่กหลายแหง่ เชุ่น เกาหล่ใต้๊และสหภาพ
เศูรษฐกิจยูเรเชุ่ย (Eurasian Economic Union) 
กลุ่มเศูรษฐกิจท่ี่�ม่รสัเซ่ียเป็นผูู้้นำา ประกอบัด้วย  
รัสเซ่ีย เบัลารุส คาซัีคสถานและค่ร์ก่ซีสถาน  
เป็นต้๊น
 
สำาหรับัประเที่ศูจ่นแล้ว หากการที่ำาข้อต๊กลง
เขต๊การค้าเสร่กับักัมพูชุาสำาเร็จ สร้างผู้ล
ประโยชุน์ให้เกิดข่�นอย่างเป็นรูปธิรรม ก็จะ
กระตุ้๊นให้ประเที่ศูอ่�นๆ ในภูมิภาคเปิดเจรจา 
ข้อต๊กลงการค้าเสร่แบับัที่วิภาค่เชุ่นเด่ยวกัน  
สร้างโอกาสให้จ่นเข้าไปเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ิกับัรายประเที่ศูในภูมิภาคมากข่�น

ท่ี่�มา : www.opendevelopmentcambodia.net 

ท่ี่�มาภาพ : Khmer Times
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 ‘King of fruits’ นิยามของราชุาแห่งผู้ลไม้ เน่� อละเอ่ยดหอมหวานแต่๊

ราคาก็ค่อนข้างสูง ทุี่เรย่นลูกงามๆ ได้รบััความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะ

พันธุ์ิด่ๆ ท่ี่�คนนิยมรับัประที่านสนนราคาราว 60 ริงกิต๊หร่อประมาณ์ 

450 บัาที่ต่๊อกิโลกรัมและปัจจุบัันมาเลเซ่ียม่ถ่ง 137 สายพันธุ์ิ 

จดที่ะเบ่ัยนอย่างเป็นที่างการ อาทิี่ Musang King, Black Thorn และ 

Red Prawn ฯลฯ  

  แผู้งขายริมถนนแบับัดั� งเ ดิมท่ี่�ชุาวมาเลเซ่ีย 

เคยเข้ามาหยิบัจับัเล่อกซ่ี� อด้วยตั๊วเองนานหลายสิบัป่ 

ร้านรวงเหล่าน่� ได้รับัผู้ลกระที่บัจากโควิด 19 

จ่งต้๊องพลิกวิกฤติ๊ให้เป็นโอกาสด้วย

การส่งสินค้าที่างรถจักรยานยนต์๊และ

รถยนต์๊ โดยผูู้้ให้บัริการต๊าม

แพลต๊ฟิอร์ม

ต่๊างๆ 

King of Fruits  
แห่งม�เลเซีย

ประเทศผู้ค้าทุเรียนรายใหญ่ิของโลกอย่าง ‘มาเลเซีย’ มี
ร้านค้าให้เลือกซ้ือทุเรียนได้ท่ัวไปในย่านธุรกิจ แต่เม่ือเกิด
สถานการณ์วิกฤติโรคโควิด 19 รัฐีบาลออกมาตรการ
ล็อคดาวน์ ลูกค้าต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ได้ออกมาจับ
จ่ายใช้สอย ผู้ค้าทุเรียนเหล่าน้ีจึงต้องปรับตัวหันมาขาย
ทางออนไลน์และส่งทุเรียนไปทางไปรษณีย์ 

|People Focus|

 ร้าน Dulai Fruits Enterprise ผูู้้ค้ารายใหญ่ี่ในมาเลเซ่ีย

ซ่ี�งขายทุี่เร่ยนแชุ่แข็งก็หันมาที่ำาต๊ลาดผู่้านโซีเชุ่ยลม่เด่ยเชุ่นกัน  

เอริค ชุาน กรรมการผูู้้จัดการ Dulai Fruits Enterprise กล่าวว่า 

เม่�อก่อนไม่เชุ่�อว่าการเสนอขายทุี่เร่ยนออนไลน์จะประสบัความสำาเร็จ 

เน่�องจากชุาวมาเลเซ่ียชุอบัซ่ี� อผู้ลไม้สดๆ 

 “แต๊เ่ม่�อถ่งวันท่ี่� 5 ของการขายเราไดร้บััคำาสั�งซ่ี� อหลายรอ้ยรายการ”

 ขณ์ะท่ี่� Tan Sue Sian กรรมการผูู้้จัดการท็ี่อปฟิรุ๊ต๊ อ่กหน่�งผูู้้จัด 

จำาหน่ายที่างเฟิซีบั๊กุและม่การสง่มอบัถ่ง 80 ครั�งต่๊อวัน บัอกวา่ ลูกค้าได้

เห็นข้อด่ของการส่งผู้ลไม้ถ่งหน้าบ้ัาน และเชุ่�อว่ายังม่ชุ่องว่างที่างธุิรกิจ

ให้เติ๊บัโต๊ได้อ่กมาก 

 ร้าน Tip Top Durian ก็เปิดขายที่างเว็บัไซีต๊์โดยใชุ้สโลแกน  

“สัญี่ญี่าว่าจะส่งทุี่เรย่นสดเกรดพรเ่ม่�ยมถ่งหน้าประตู๊คุณ์ภายใน 60 นาท่ี่” 

และ ร้าน Durian Bear รบััประกันเปล่�ยนทุี่เรย่นใหม่หากแพ็คท่ี่�มาส่งถ่ง

หน้าประตู๊เปร่�ยวหร่อไม่สุก เจ้าของฟิาร์มเก่าแก่กว่า 30 ป่ ในรัฐเคดาห์  

durianrepublic.com ส่งออกทุี่เรย่นไป จ่น ฮ่องกง มาเก๊า ออสเต๊รเล่ย 

และสิงคโปร์ ก็ที่ำาต๊ลาดผู่้านออนไลน์ภายในมาเลเซ่ียเชุ่นเด่ยวกัน

 พฤติ๊กรรมผูู้้บัริโภคท่ี่�เปล่�ยนไปในยุค New Normal ที่ำาให้รูปแบับั

การขายเปล่�ยนแปลงอย่างไม่น่าเชุ่�อ แม้แต่๊ผู้ลไม้ King of fruits ถ้า 

ผูู้้ขายไม่ปรับัตั๊วก็อาจต๊กบััลลังก์ได้ง่ายๆ

อ้างอิงข้อมูลจาก www.deccanherald.com และ www.says.com
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 ยุที่ธิศูาสต๊ร์ ‘เม่องแห่งสวนสนุก’ ของมาเลเซ่ียท่ี่�ตั๊�งเป้าหมายขยาย

แดนมหัศูจรรย์มากท่ี่�สุดในอาเซ่ียน นอกจากจะด่งดูดการท่ี่องเท่ี่�ยวแล้ว

ยังเกิดการลงทุี่นใหม่อ่กด้วย

 ปัจจุบัันมาเลเซ่ียม่สวนสนุกขนาดใหญ่ี่ถ่ง 16 แห่งกระจายอยู่ 

ทัี่�วประเที่ศู คาดว่าภายใน 2-3 ป่ข้างหน้า จะม่การลงทุี่นเพิ�มอ่กนับั 10 แห่ง 

รวมแล้วมาเลเซ่ียจะม่สวนสนุกให้เล่อกเท่ี่�ยวมากถ่ง 26 แห่งในอนาคต๊ 

ด่งดูดคนเข้าประเที่ศูได้ป่ละ 30.5 ล้านคน

 AEC Connect ฉบัับัน่� ขอนำาเสนอตั๊วอย่างสวนสนุก 5 อันดับัแรก

ในมาเลเซ่ียท่ี่�น่าสนใจ และลองสัมผัู้ส เติ๊มชุ่วิต๊ชุ่วาเม่�อสามารถกลับัมา

เดินที่างข้ามประเที่ศูได้อ่กครั�ง

 1. BuKit Gambang Resort City : สวนสนุกท่ี่�รัฐปาหัง  

สวนนำ�าสไลเดอรข์นาด 6 ชุ่อง เท่ี่�ยวชุมเกาะเพนกวนิ เลน่นำ� าโต๊ค้ล่�นเท่ี่ยม

ใหญ่ี่ท่ี่�สุดของประเที่ศู พร้อมกับัเท่ี่�ยวสวนสัต๊ว์ซีาฟิาร่ ชุมสิงโต๊ขาวท่ี่�ม่

แต่๊เฉพาะในมาเลเซ่ียเท่ี่านั�น 

 2. Legoland Johor : อาณ์าจักรเลโก้ สวนสนุกในรัฐยะโฮร์

ได้รับัลิขสิที่ธิิ�สร้างแห่งแรกของภูมิภาคเอเชุ่ยเปิดบัริการตั๊� งแต่๊ 

ป่ 2555 โดยขยายพ่� นท่ี่�จากสวนนำ�า และโรงแรมท่ี่�อยู่ใกล้เค่ยงกัน  

ม่กิจกรรมสร้างสรรค์มากมายให้นักท่ี่องเท่ี่�ยวได้สนุกสนานในโลกของ 

เลโก้ อาทิี่ ของเล่นตั๊วต่๊อชุุดนินจา (Ninjago) ของเล่นชุุดเฮลโล คิต๊ต่๊�  

มาเลเซีีย 
เมืองสวนสนุกแห่งอ�เซียน

แองกร่�  เบิัร์ด สต๊าร์ วอร์ส ป่นฉ่ดนำ�าเลโก้ในสวนนำ�า เป็นต้๊น 

 3. Berjaya Time Square Theme Park : สวนสนุกในร่มท่ี่�ใหญ่ี่ 

ในท่ี่�สุดในมาเลเซ่ีย ณ์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เหมาะสำาหรับัผูู้้เข้าชุมทุี่กเพศู 

ทุี่กวัย ทัี่� งเคร่� องเล่นสำาหรับัเด็ก และผูู้้ใหญ่ี่ นอกจากนั�นภายใน 

สวนสนุกยังม่สินค้ามากมายหลากหลายให้นักชุ้อปได้เล่อกซ่ี� ออย่าง

เพลิดเพลินด้วย

 4. Skytropolis, Sky Avenue : สวนสนุกในร่มสูงท่ี่�สุดของ 

มาเลเซ่ียตั๊�งอยู่ท่ี่�ด้านบันของ Genting Highlands กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

พบักับัความสนุกสนานจากเคร่�องเล่นต่๊างๆ มากมาย การแสดงแสงส่ 

และไฟิประดับัในยามคำ�าค่น ท่ี่�เร่ยกว่า Sky Symphony  

 5. Sunway Lagoon : สวนสนุกเคร่� องเล่นแนวผู้จญี่ภัย 

หลากหลายมากกว่า 80 รายการ บันพ่� นท่ี่�กว้างขวางมากกว่า  

360,000 ต๊ารางเมต๊ร เพลิดเพลินไปกับัความชุุ่มฉำ�าของสวนนำ�าธ่ิม 

นิคคาโลเด่ยนแห่งแรกของที่ว่ปเอเชุ่ย การเล่นกระดานโต้๊คล่�นที่ะเลเท่ี่ยม

บันหาดที่รายเท่ี่ยมใหญ่ี่ท่ี่�สุดของโลก และการเดินบันสะพานแขวนท่ี่�ยาว

ท่ี่�สุดในโลก

 ไม่ว่าจะเดินที่างไปติ๊ดต่๊อธุิรกิจหรอ่พักผู่้อนกับัครอบัครวั...สวนสนุก

ค่อแลนด์มาร์คใหม่แห่งอาเซ่ียน และเป็น ‘จุดขาย’ ท่ี่�รัฐบัาลมาเลเซ่ีย

หมายมั�นให้ผูู้้คนทัี่�วโลกได้สัมผัู้สประสบัการณ์์สักครั�งหน่�งในชุ่วิต๊  
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