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จากรายงานแนวโนม้ธุุรกิจของธุนาคารแห่่งประเทศไทย ภาคธุุรกจิมองว่า 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่� 3 ห่ดตัวในทุกธุุรกิจ แต่ม่ทิศทางปรับตัว 

ด่ข้�นจากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ด่ ข่าวการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระลอก

ให่ม่ ในช่่วงปลายเดือนธัุนวาคมอาจส่งผลกระทบให้่เศรษฐกิจฟืื้� นตัวช้่า

กว่าท่�คาดการณ์์ไว้ 

ท่ามกลางข่าวการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในห่ลายประเทศทั�วโลก ยังม่

ข่าวท่�น่ายินด่ คือ 15 ประเทศในภูมิภาคเอเช่่ยแปซิิฟิื้ก ได้แก่ จ่น ญ่ี่�ปุ่น 

เกาห่ล่ใต้ ออสเตรเล่ย นิวซ่ิแลนด์ ประเทศในกล่มุอาเซ่ิยน ได้ร่วมลงนาม

ความตกลงพันธุมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค ห่รอื RCEP แล้ว เมื�อวันท่� 

15 พ.ย. ท่�ผ่านมา ซ้ิ�ง RCEP จะช่่วยกระตุ้นการค้าในระดับภูมิภาคและ

ส่งเสริมการทำาธุุรกิจของผู้ส่งออกมากข้�น นอกจากน่� ยังคาดการณ์์ว่า 

RCEP จะยิ�งยกระดับการค้าระห่ว่างจ่น-อาเซ่ิยน ให้่ด่ยิ�งข้�นด้วย สำาห่รับ

เศรษฐกิจของไทยเองก็จะได้รับอานิสงส์เชิ่งบวกจากการท่�จ่นเริ�มฟืื้� นตัว

ทางเศรษฐกิจห่ลังพ้นวิกฤตโรคโควิด 19 เนื�องจากจ่นเป็นตลาดส่งออก

ท่�สำาคัญี่ของไทย

AEC Connect ตระห่นักว่าการทำาธุุรกิจทั�งในประเทศและระดับภูมิภาค

ในป่ 2563 นับเป็นป่ท่�ยากลำาบากสำาห่รับผู้ประกอบการในห่ลาย

อุตสาห่กรรม เราจ้งมุ่งสรรห่าองค์ความรู้ด้านการค้าและการลงทุนใน

อาเซ่ิยนมานำาเสนอเพื�อช่่วยให้่นักธุุรกิจไทยได้เพิ�มพูนศักยภาพอย่าง 

ต่อเนื�องและเตรย่มพร้อมท่�จะเดนิห่น้าธุุรกจิได้อย่างม่ทศิทางในป่ 2564 

“ธุนาคารกรุงเทพ เพื�อนคู่คิด มิตรคู่เออ่ซิ่”

 

ไชยฤทธิ ์อนุชิตวรวงศ์
รองผู้จัดการให่ญี่่ ธุนาคารกรุงเทพ                                                                           

บรรณ์าธุิการบริห่าร
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ป่ 2563 ท่�กำาลังจะผ่านพ้นไปในอ่กไม่ก่�วันข้างห่น้าน่�  

เป็นอ่กป่ห่น้�งซ้ิ�งม่ทั� งความท้าทายและโอกาส 

ให่ม่ๆ ให้่เราได้เรย่นรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง การระบาด 

ของโรคโควิด 19 ท่�ส่งผลกระทบไปทั�วโลก สำาห่รบั

ประเทศไทย ภาคธุุรกิจท่�ได้รับผลกระทบอย่าง

ชั่ดเจน คือ ภาคการท่องเท่�ยว เนื�องจากนักท่องเท่�ยว 

ต่างช่าติท่�เคยเดินทางเข้าประเทศป่ละเกือบ 40 

ล้านคน และสร้างรายได้เป็นสัดส่วนสูงถ้ึงร้อยละ 

15 ของจ่ด่พ่ ได้ห่ยุดการขับเคลื�อนเมื�อเราจำาเป็น

ต้องปิดประเทศตั�งแต่ช่่วงเดือนม่นาคม 2563 

เป็นต้นมา ซ้ิ�งส่งผลกระทบต่อเนื�องไปถ้ึงห่ลายๆ 

ภาคธุุรกิจท่�เก่�ยวข้อง ความท้าทายท่�สำาคัญี่สำาห่รบั

ธุนาคารในช่่วงท่�ผ่านมา คือ การช่่วยเห่ลือลูกค้า

ให้่สามารถึประคับประคองธุุรกิจให้่เดินห่น้าต่อไป

ได้และคงการจ้างงานไว้ให้่มากท่�สุด 

เมื� อภาวะการระบาดลดลงห่รืออยู่ภายใต้การ

ควบคุมซ้ิ�งน่าจะเป็นจริงได้ในไม่ช้่าน่�  จากผลการ

President 
Message

พัฒนาวัคซ่ินของห่ลายบริษัทท่�ม่ประสิทธิุภาพใน

ระดับสูง ส่งผลให้่ลูกค้านอกจากจะเริ�มกลับมา 

ดำาเนินธุุรกิจตามปกติแล้ว บางส่วนอาจจำาเป็นต้อง

ลงทุนในการปรับโครงสร้างทางธุุรกิจ เพื�อตอบ

สนองพฤติกรรมของผู้บริโภคท่�เปล่�ยนไปซ้ิ�งเป็น

โอกาสท่�ธุนาคารจะได้สนับสนุนลูกค้าให้่สามารถึ

ปรับตัวเข้ากับภาวะแวดล้อมทางธุุรกิจยุคให่ม่ 

เนื�องจากไม่ม่ใครสามารถึบอกได้ว่าเราจะผ่านพ้น

ความยากลำาบากและเดินทางถึ้งเส้นทางช่่วงท่� 

ราบเรย่บเมื�อใด อย่างไรก็ด่ ธุนาคารยังมุ่งมั�นพร้อม

สนับสนุนลูกค้าในการปรับตัวให้่เข้มแข็งมั�นคง

และก้าวเดินสู่ความสำาเร็จไปพร้อมกันอย่างมั�นคง

และยั�งยืน

คุุณชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการให่ญ่ี่ 

ธุนาคารกรุงเทพ จำากัด (มห่าช่น)
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AEC Connect : จุดเริ�มต้้นของบริษัท 
ส.ร่วมไทย จำ�กัด

คุณ์นฤพนธ์ุ : บริษัท ส.ร่วมไทย จำากัด เริ�ม

ดำาเนินกิจการแปรรูปอาห่ารทะเลมาตั� งแต่ 

ป่ 2515 ครับ ผมเข้ามารับช่่วงต่อจากคุณ์พ่อ 

คุณ์แม่ซ้ิ�งในขณ์ะนั�นท่านบริห่ารงานมาถึ้ง 20 

ป่แล้ว และกำาลังต่อยอดกิจการมาท่�จังห่วัด

สมุทรสาคร เมื�อก่อนเราทำาแค่ธุุรกิจซืิ� อมาขาย

ไปห่รือขายในประเทศเท่านั�น แต่ปัจจุบันเรา

พัฒนามากข้�นจนถ้ึงนำาเข้า-ส่งออก ผลิตสินค้า

ของเราเองทั�งห่มด ส่งออกไปกว่า 10 ประเทศ

ทั�วโลก จนถ้ึงปัจจุบันถืึอว่าเราดำาเนินมาได้

เกือบ 50 ป่แล้ว 

AEC Connect :  ผลิิต้ภััณฑ์์ของ  
ส.ร่วมไทย ท่�ได้รับคว�มนิยมทั�งใน 
แลิะต่้�งประเทศ

คุณ์นฤพนธ์ุ : กิจการท่�เราทำาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

ห่ลักๆ โฟื้กัสเฉพาะด้านอาห่าร แบ่งเป็นอาห่าร

สำาเร็จรูปพร้อมปรุง (Ready to Cook) และ 

อาห่ารสำาเร็จรูปพร้อมทาน (Ready to Eat) ครบั 

โดยผลิตภัณ์ฑ์์กลุ่ม Ready to Cook ม่แบรนด์ 

ท่�เราทำากิจกรรมทางการตลาดอยู่ คือ ธุนา 

(TANA) โฟื้กัสไปท่�อาห่ารทะเลอบแห้่ง ห่ลายๆ 

ท่านนำาไปประกอบอาห่ารต่อได้ทันท่และ 

สามบวั (SAMBUA) กล่มุธัุญี่พืช่นำาไปประกอบ 

อาห่ารห่รือส่งตามร้านอาห่าร ฟู้ื้ดเซิอร์วิสและ

แคเทอริ�งต่างๆ  

ส่วนผลิตภัณ์ฑ์์กลุ่ม Ready to Eat ตอนน่� 

เราทำาการตลาดอยู่ด้วยกันทั�งห่มด 3 แบรนด์  

ได้แก่ โกห่ม้ก (GOMUC) เป็นซ่ิฟู้ื้ดสแน็คท่� 

คนไทยและต่างช่าติช่อบรับประทานมาก ส่วน  

ฟื้รุ๊ตมาเน่ย (FRUITMANIA) เป็นผลไม้อบแห้่ง 

และ อิจิโร่ (ICHIRO) เป็นขนมทานเล่นนำาเข้า

จากต่างประเทศ เช่่น เกาลัด ฯลฯ

AEC Connect : ก�รตั้ดสินใจก้�วไป
ลิงทุนใน CLMV โดยเฉพ�ะประเทศ
เว่ยดน�ม

คุณ์นฤพนธุ์ : ในช่่วงแรกๆ เข้าไปเว่ยดนาม

เพราะต้องการไปเสาะห่าวัตถุึดิบครับ โดย

ผมเข้าไปตั�งแต่ป่ 2540-2541 เร่ยกว่าเพิ�ง

เร่ยนจบให่ม่ๆ เลย ไปกับคุณ์พ่อท่�ต้องการ

ห่าตลาดและซัิพพลายวัตถุึดิบจากเว่ยดนาม  

ซ้ิ�งถืึอเป็นจุดแข็งห่ลักของเว่ยดนาม ตรงน่�

เป็นข้อได้เปรย่บท่�ทำาให้่กิจการของ ส.ร่วมไทย 

ขยายไปได้ด่ การบุกเบิกตรงน่� เราต้องคิด

และศ้กษาเยอะนะครับ เพราะความเส่�ยงก็

ม่มากเมื�อ 15 ป่ก่อนม่คนคิดจะไปลงทุนใน

เว่ยดนามน้อย แต่ปัจจุบันทั�งภาวะเศรษฐกิจ 

สถึานการณ์์โลก สภาพภูมิศาสตร์ ยุทธุศาสตร์ 

เปล่�ยนแปลงไป กฎห่มายการลงทุนเพิ�ง

เปิดและเอื� อให้่เราจ้งตัดสินใจเข้าไปลงทุน

เว่ยดนามได้ 3-4 ป่ท่�แล้ว ก่อนไปต้องศ้กษา

เรื�องซัิพพลายเช่นของเรา คู่ค้า และพาร์ทเนอร์ 

ม่กฎระเบ่ยบบางอย่างท่�ต้องศ้กษาร่วมกับ

เขาและทำาความรู้จักกันมากข้�น   

AEC Connect : ขณะน่� ส.ร่วมไทย 
ม่ก�รตั้�งบริษัทลูิกท่�นครโฮจิมินห์์
เร่ยบร้อยแล้ิว 

คุณ์นฤพนธุ์ : จริงๆ สำานักงานของบริษัท

ท่�นครโฮจิมินห์่ เราดำาเนินการมาได้เต็มตัว

ประมาณ์ 1 ป่เศษ ใช้่ฐานตรงนั�นส่งออกไป

ปักห์มุดใน “เว่ยดน�ม”
นำ�ระบบดิจิทัลิต้อบโจทย์ก�รขย�ย

ส.ร่วมไทย จำ�กัด 

‘ส.ร่วมไทย’ หนึ่งในบริษัทชั้นนำาด้านธุรกิจอาหารทะเลที่เติบโตมานานเกือบ 5 ทศวรรษ ประสบความสำาเร็จทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ด้วยความสามารถของ คุณนฤพนธ์ ธนารักษ์สิริถาวร 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส.ร่วมไทย จำากัด ในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการ AEC Business Leader รุ่นที่ 1 ให้เกียรติ
มาถ่ายทอดประสบการณ์ที่น่าสนใจในการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการผลิตได้อย่างมีคุณภาพ

Interview



6

ยังประเทศต่างๆ ธุุรกิจดำาเนินไปด้วยด่ เราได้

พาร์ทเนอร์ท่�เป็นช่าวเว่ยดนามช่่วยสนับสนุน

ห่ลายๆ ส่วน ซัิพพลายเออร์ของเราก็ยินด่

ร่วมมือกัน เมื�อทราบว่า ส.ร่วมไทย จะไปตั�ง

บริษัทท่�นั�น ทุกคนสนับสนุนเพราะเห็่นว่าการ

ติดต่อทุกอย่างจะสะดวกมากข้� น และการ

วางแผนเพื�อบริห่ารจัดการท่�เมืองไทยก็ทำาได้

อย่างเป็นระบบ เพราะว่าเราม่ Key Point อยู่

ท่�นครโฮจิมินห์่ช่่วยประสานงาน ถ้ึาไม่ติดช่่วง

โควิด 19 แผนเราน่าจะดำาเนินต่อไป พัฒนา

ร่วมกับซัิพพลายเออร์ในการทำาธุุรกิจเพิ�มเติม

ในบางประเภท (Category) 

AEC Connect : คุณนฤพนธ์มอง
ศักยภั�พประเทศเว่ยดน�มขณะน่�
อย่�งไรบ้�ง

คุณ์นฤพนธุ์ : ส่วนตัวคิดว่ายุทธุศาสตร์ของ

เว่ยดนามท่�เปล่�ยนแปลงไปในช่่วง 5 ป่ท่�ผ่านมา 

น่าจะม่ผลสำาคัญี่ต่อการพัฒนาประเทศรวมถึ้ง

ด้านซัิพพลายและด่มานด์ ตลาดเว่ยดนามจะ

ต้องเติบโตข้�นอ่กห่ลายเท่า ด้วยประช่ากรท่�ม่

เกือบ 100 ล้านคนในปัจจุบัน ข้อได้เปร่ยบ

ในการทำาข้อตกลงเอฟื้ท่เอกับสห่ภาพยุโรปม่

ผลให้่เว่ยดนามได้แต้มต่อมากกว่าไทยในบาง

ประเภท โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอาห่ารทะเลและ

สินค้าบางอย่าง ผมเชื่�อว่าเว่ยดนามจะเป็นฐาน

การผลิตสำาคัญี่เชื่�อมต่อทั�งอาเซ่ิยนและยุโรป 

เราต้องห่าวิธุ่การทำาอย่างไรเปล่�ยนจากสนาม

แข่งขันเป็นการเข้าไปร่วมมือกับเขาได้ คิดว่า 

จะสร้างประสิทธิุภาพตรงน่�  ทำาให้่เราคิดว่าควร

ม่ฐานธุุรกิจท่�สองและสามเพิ�มมากข้�นเพื�อการ 

กระจายความเส่�ยงจากปัจุบันท่�ห่ลายประเทศ

ทำายุทธุศาสตร์เอฟื้ท่เอกันมากจ้งควรขยาย

ฐานตรงน่� ด้วย

AEC Connect : ส.ร่วมไทย ม่แนวคิด
ไปลิงทุนในเม่ยนม�ด้วย

คุณ์นฤพนธ์ุ : ใช่่ครบั เพราะเม่ยนมาม่ซัิพพลาย 

ท่�ด่มากๆ การเข้าไปสู่เม่ยนมาจ้งเป็นอ่ก

ยุทธุศาสตร์ท่�สำาคัญี่และเราก็สนใจมาก แต่

ประเด็นท่�ต้องศ้กษาอย่างแรกคือวัฒนธุรรม

อะไรท่�ต้องเรย่นรู้ การจัดท่มเข้าไปก็สำาคัญี่ และ

กฎห่มายเม่ยนมายงัเปล่�ยนแปลงตลอด การห่า

พาร์ทเนอร์ปัจจุบันท่�เราม่อยู่จำาเป็นต้องร่วมมือ

กันมากข้�น ม่แผนร่วมมือกับซัิพพลายเออร์ 

มากข้�นแต่ติดสถึานการณ์์โควิด 19 ทำาให้่ช่่วง 6 

เดือนท่�ผ่านมาขยับอะไรไม่ได้เลยและเม่ยนมา

ก็ม่ประเด็นเรื�องโควิด 19 อยู่ 

AEC Connect : มองจุดแข็งของ
ประเทศเม่ยนม�อย่�งไร

คุณ์นฤพนธุ์ : จุดแข็งเม่ยนมาคือทรัพยากร 

ธุรรมช่าติและฐานแรงงานคน แต่ก็ต้องห่า

จุดท่�ลงตัว ระห่ว่างกฎห่มายซ้ิ�งยังไม่เปิด 

ร้อยเปอร์เซ็ินต์ กับฐานการลงทุนท่�เราจะไป 

ตั�งว่าเป็นอย่างไร ควรม่ลำาดับขั�นในการลงทุน 

ไม่ควรลงครั�งเด่ยวทั�งห่มด และห่าก ส.ร่วมไทย 

ม่แผนร่วมกับพาร์ทเนอร์จะลงทุนขั�นแรกและ

ขั�นสองอย่างไรครับ

AEC Connect  :  อุปสรรคจ�ก
สถ�นก�รณ์โควิด 19

คุณ์นฤพนธ์ุ : ชั่ดๆ เลยคือสภาพตลาดโดย

รวมยังไม่เป็นปกติ ต้องใช้่เวลาฟืื้� นตัว รวมถ้ึง

ธุุรกิจอาห่ารซ้ิ�งม่ทั�งกลุ่มท่�ขยายตัวด่และได้รับ

ผลกระทบ ไม่ใช่่ทุกตัวจะด่ทั�งห่มด บางอย่าง

ฟุ่ื้มเฟืื้อยไม่จำาเป็น ผู้บริโภคก็ม่ความต้องการ
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ลดลง บางอย่างกลับมาขายได้ แต่อุปสรรค

จากโควิด 19 จริงๆ คือการเดินทางติดต่อ 

แม้ปัจจุบันเราประชุ่มผ่านระบบออนไลน์ แต่

ลูกค้าอยากมาชิ่มด้วยตนเองถืึอว่าม่ผลต่อการ

ตัดสินใจ บางเรื�องยังต้องช่ะลอไปบ้าง แต่ทั�งน่�  

ทั�งนั�นผมเชื่�อว่าธุุรกิจอาห่ารก็ยังไปได้ด่โดย

เฉพาะในประเทศไทย  

AEC Connect : คำ�แนะนำ�สำ�ห์รับ 
ผู้สนใจไปลิงทุนใน CLMV

คุณ์นฤพนธ์ุ : อย่างแรกเลยต้องศ้กษา ม่ความ 

เข้าใจในตลาดและวัฒนธุรรมเป็นอย่างมาก 

ตัวผมใช้่เวลาไปอยู่ท่�เว่ยดนามป่ละมากกว่า 

10-20 ครั� ง บางเรื� องก็ต้องทำาความเข้าใจ  

ช่าวเว่ยดนามท่�ทำางานด้วยกันก็คิดไม่เห่มือน

เรา ตัวพนักงาน คู่ค้า ซัิพพลายเออร์ห่รอืแม้แต่

ลูกค้า ก็ม่วิธุ่คิดไม่เห่มือนกัน เราจ้งต้องเข้าใจ

วัฒนธุรรม ไปทานอาห่ารกับเขา ไปรู้จักเขา

มากข้�น ไปตามสถึานท่�ต่างๆ จริงๆ ตลาดภาค

เห่นือ กลาง ใต้ แตกต่างกัน ถ้ึาไม่เข้าใจตลาด 

สถานการณ์์ขณ์ะน้�
ถือเป็็นสถานการณ์์
พิิเศษ คงแนะนำาไม่่

ได้้ว่่าอะไรคว่รสต็็อป็ 
สต็าร์ท แต่็มั่นถึงเว่ลา 
ต้็องทำาอะไร บางธุุรกิจ 
ต้็องร้ฟอร์ม่ บางธุุรกิจ

ต้็องเป็ล้�ยนระบบ

“

“
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ไปลงทุนในประเทศเว่ยดนาม เริ�มวางแผน 

ตัดสินใจ เราได้รับการอำานวยความสะดวก 

และบริการข้อมูลท่�ด่จากธุนาคารกรุงเทพ 

ต้องขอบคุณ์ พ่�เอก ธุาราบด่ ซ้ิ� งอดิชั่ยวิทย์  

ผู้จัดการทั�วไป ธุนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศ

เว่ยดนาม ช่่วยให้่คำาแนะนำาท่�ด่ แม้แต่การเลือก 

สถึานท่� สนับสนุนเรามากๆ เร่ยกว่าเป็น  

One-Stop-Service ของการจะไปลงทุนในตลาด

อาเซ่ิยนได้รูปแบบห่น้�งเลยท่เด่ยว

ตอนแรกอาจเข้าไปแล้วพลาด ก็ต้องฝัังตัวอยู่

ท่�นั�นระยะยาวนิดน้ง และม่คู่ค้า พาร์ทเนอร์ท่�

เดินไปด้วยกันได้

AEC Connect : ประสบก�รณ์ก�รเข้�
ร่วมห์ลัิกสูต้ร AEC Business Leader

คุณ์นฤพนธุ์ : จริงๆ ต้องขอบคุณ์ธุนาคาร

กรุงเทพท่�เชิ่ญี่ผมเข้าร่วมเป็นรุ่นท่� 1 เลย 

ยอมรับว่าเป็นประสบการณ์์ท่�แปลกให่ม่ ได้

เพื�อนท่�ด่ รู้จักรุ่นพ่� จับกลุ่มทำา workshop 

ทุกวันน่� ยังคบห่ากัน ทั�งในธุุรกิจเครื� องจักร 

เคม่ภัณ์ฑ์์ การ์เมนต์ต่างๆ แถึมยังได้วิทยากร

ด้านกฎห่มาย ภาษ่ การลงทุน ถืึอว่าผมได้รับ

แรงบันดาลใจท่�ด่มาก กระตุ้นตัวเองให้่ท่มงาน

รุกเข้าสู่การลงทุนในต่างประเทศครับ

AEC Connect : ก�รให้์บริก�รท�งก�ร
เงินแลิะก�รให์้คำ�ปรึกษ�ของธน�ค�ร
กรุงเทพ สร้�งโอก�สธุรกิจอย่�งไร
บ้�ง

คุณ์นฤพนธ์ุ : จริงๆ แล้วธุุรกิจของครอบครัว 

ใช้่บริการธุนาคารกรุงเทพตั� งแต่ป่ 2526  

ร่วมงานกันมาด้วยด่และจุดท่�เราจะเดินทาง

AEC Connect : เป้�ห์ม�ยต่้อไปของ 
บริษัท ส.ร่วมไทย จำ�กัด

คุณ์นฤพนธ์ุ : การโฟื้กัสธุุรกิจของ ส.ร่วมไทย 

ยังคงจะเน้นการผลิตอาห่ารท่�ม่คุณ์ภาพสู่ตลาด 

พัฒนาอย่างต่อเนื� อง ตัวสินค้าท่�ม่คุณ์ภาพ 

บุคลากรและระบบ เรานำาระบบ ERP มาใช้่  

จะทำาให้่การพัฒนาธุุรกิจ การใช้่ข้อมูล ดาต้าด่ 

ยิ�งข้� น ช่่วยให้่เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง
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ตลอดเวลา เพราะผมเชื่�อว่าการทำาธุุรกิจจะ 

ห่ยุดนิ�งอยู่กับท่�ไม่ได้ครับ

AEC Connect : ในสถ�นก�รณ์แบบน่� 
ธุรกิจอะไรท่�ควร Stop / Start /  
Accelerate

คุณ์นฤพนธ์ุ : สถึานการณ์์ขณ์ะน่� ถืึอเป็น

สถึานการณ์์พิเศษ คงแนะนำาไม่ได้ว่าอะไรควร

สต็อป สตาร์ท แต่มันถ้ึงเวลาต้องทำาอะไร  

บางธุุรกิจต้องร่ฟื้อร์ม บางธุุรกิจต้องเปล่�ยน

ระบบ บรษัิท ส.ร่วมไทย เองเช่่นเด่ยวกัน เรามอง 

ตั�งแต่เกิดโควิด 19 จำาเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบ 

ERP ถ้ึาออนไลน์ห่มดจะม่ประสิทธิุภาพมากข้�น 

ลดคนได้ ใช้่คนน้อย การสื�อสารด่ เกิด Social 

Distance ได้ทันท่ และนักธุุรกิจจะทราบด่ว่า

บุคลากรสำาคัญี่มาก 

ปัจจุบันบริษัท ส.ร่วมไทย ไม่ม่นโยบายลดคน 

แต่อยากพัฒนาคุณ์ภาพคนให่้ม่ประสิทธิุภาพ

มากข้�น  การห่าแรงงานท่�ด่ ไม่ใช่่เรื�องง่าย แม้

ปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ด่แต่เราจำาเป็นต้องพัฒนา

บุคลากรให้่ตอบรบักับเศรษฐกิจยุคน่�  “ธุุรกิจท่�

วันน่�ผมคิดว่าด่คือบรษัิทท่�ประยกุต์นำาดิจิทัลมา

ใช้่ อย่างบรษัิท ส.ร่วมไทย เราคิดว่าป่ห่น้าจะนำา 

IoT มาช่่วยในระบบซ่ิอมบำารุง ระบบการคลัง 

ดิจิทัลจะตอบโจทย์ธุุรกิจครับ”

ด้้ วย วิ สั ย ทั ศ น์ ในก า รด้ำา เ นิน ธุ ร กิ จของ  
คุุณนฤพนธ์ ธนารักษ์์สิริถาวร กรรมการ 
ผู้้�จัด้การบริษั์ท ส.ร่วมไทย จำากัด้ และบริการ
ให้้คุำาปรึกษ์าท่�ม่ประสิทธิภาพและตรงกับคุวาม
ต้องการล�กคุ้าของ ธนาคุารกรุงเทพ นับเป็น
บทพิส�จน์คุวามสำาเร็จในการขยายกิจการและ
ก้าวไปส่�เวท่ระดั้บภ�มิภาคุอาเซ่ียนอย่างมั�นใจ
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|Econ Update|

เม่ยนม�ว�งแผน

อู ห่ม่อง ห่ม่อง วิน รัฐมนตร่ช่่วยว่าการ

กระทรวงวางแผน การคลังและอุตสาห่กรรม 

ในฐานะประธุานคณ์ะกรรมการกำากับห่ลักทรพัย์

และตลาดห่ลักทรัพย์ (Securities Exchange 

Commission of Myanmar: SECM) ระบุว่า 

การจัดตั�งกระดาน Pre-Listing Board จะช่่วย

ให้่บริษัทท่�ยังไม่เข้าเกณ์ฑ์์การจดทะเบ่ยนใน 

YSX ห่รือ กระดานห่ลักสามารถึระดมทุนผ่าน

การขายหุ้่นได้ ม่ประโยช่น์มากกับบริษัทขนาด

กลางและขนาดย่อมห่รือ SMEs  

ปัจจุบันม่บริษัทมห่าช่นจดทะเบ่ยนภายใต้

กฎห่มายบริษัทของเม่ยนมาจำานวนกว่า 260 

บริษัท แต่ม่เพ่ยง 6 บริษัทมห่าช่นเท่านั�นท่�

จดทะเบ่ยนในตลาดห่ลักทรัพย์ย่างกุ้ง “การ

จัดตั�งตลาดให่ม่น่�จะช่่วยสร้างสภาวะแวดล้อม

ท่�เห่มาะสมให่้กับบริษัทมห่าช่นท่�ยังไม่จด

ทะเบ่ยนในตลาดห่ลักทรัพย์ ได้สัมผัสและม่

ประสบการณ์์กับความท้าทายและโอกาสมาก

ข้�นท่�จะจดทะเบ่ยนในตลาดห่ลักทรัพย์ย่างกุ้ง

ในอนาคต” 

ท่�มา : www.thaipublica.org

ภาพ : www.mmtimes.com

พิธุ่ลงนามความตกลงการค้าเสร่ (เอฟื้ท่เอ) 

แบบทวิภาค่ ระห่ว่างกัมพูช่า-จ่น ม่การลงนาม 

แล้วท่�กรุงพนมเปญี่ เมื�อวันท่� 12 ตุลาคม 

2563 โดยม่นาย ห่วัง อ่�  มนตรแ่ห่่งรัฐของจ่น 

และนายกรัฐมนตร่ ฮุน เซิน ของกัมพูช่า

ร่วมเป็นสักข่พยานโดยความตกลงดังกล่าว

ครอบคลุมการเปิดตลาดการค้า การท่องเท่�ยว 

และการเกษตร ซ้ิ�งทั�งสองช่าติตกลงจะลดภาษ่ 

ให้่แก่กัน โดยนาย ปาน สรศักดิ� รัฐมนตร่

ว่าการกระทรวงพาณิ์ช่ย์กัมพูช่า กล่าวในพิธุ่ว่า  

“การลงนามความตกลงฉบับน่�แสดงให้่เห็่นถ้ึง

ความสัมพันธ์ุท่�แน่นแฟ้ื้นยิ�งข้�น เป็นห่ลักห่มุด

สำาคัญี่ทางประวัติศาสตร์สำาห่รับความสัมพันธ์ุ

กัมพูช่า-จ่น ทำาให่้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ม่ความแข็งแกร่งยิ�งข้�น ผ่านการเข้าถ้ึงตลาด

ในระดับท่�สูงข้�นการเปิดเสร่สินค้า บริการและ

การลงทุน” 

ท่�มา : www.thaipost.net

ภาพ : www.khmertimeskh.com

ทำาเอฟทีเอกับจีน

เดินห์น้�สต้�ร์ทอัพ
พลิังง�นทดแทน
ในอินโดนีเซีย

Xurya บริษัทพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ของ

อินโดน่เซ่ิย นับเป็นธุุรกิจสตาร์ทอัพรายแรก 

ท่�ได้รับเงินลงทุนจาก กองทุนเพื�อพลังงาน 

ส่เข่ยว South East Asia Clean Energy Facility  

(SEACEF) ในการผลิตพลังงานไฟื้ฟ้ื้าจาก 

โซิลาร์เซิลล์ติดตั�งบนห่ลังคาให้่กับภาคธุุรกิจ

และอตุสาห่กรรมตา่งๆ ขนาดรวม 80 เมกะวตัต์ 

การขับเคลื�อนครั�งน่� ถืึอเป็นสัญี่ญี่าณ์ท่�ด่ในการ

เดินห่น้าการลงทุนของสตาร์ทอัพกลุ่มพลังงาน

ทดแทน ภายห่ลังจากวิกฤตโควิด 19 ได้ทำาให้่

ความต้องการใช้่ไฟื้ฟ้ื้าในอินโดน่เซ่ิยและทั�วโลก

ลดลง รวมถ้ึงความต้องการพลังงานทดแทน

ปรับตัวลดไปถ้ึงร้อยละ 17.5 

ท่�มา : www.thejakartapost.com 

ภาพ : www.thejakartapost.com

จัดตั้ง 
Pre-Listing Board 

กัมพูช�จับมือ
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คณ์ะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ ห่รือ 

Economic Development Board (EDB) 

ประกาศแผนในการด้งดูดคนท่�ม่ศักยภาพ

ด้านเทคโนโลย่เข้าประเทศ มุ่งเป้าไปท่�คน

เก่งระดับผู้ก่อตั�ง (founder) หั่วห่น้า (leader)  

ผู้เช่่�ยวช่าญี่ดา้นเทคนิค (technical expert) ท่�ม่

ประสบการณ์์ในการก่อตั�งบรษัิทสายเทคโนโลย่ 

โดยรัฐบาลจะออกบัตรผ่าน Tech.Pass ซ้ิ�งเป็น

ว่ซ่ิาแบบให่ม่ให้่เข้ามาทำาธุุรกิจ ลงทุน ก่อตั�ง

บริษัท จ้างงาน ห่รือทำางานสายท่�ปรก้ษาด้าน

ไอท่ ไปจนกระทั�งเป็นผู้อำานวยการ (director) 

ของบริษัทในสิงคโปร์ และมากกว่านั�นยัง

สามารถึเป็นเมนเทอร์ให้่คำาปร้กษาธุุรกิจ 

สตาร์ทอัพห่รือเป็นผู้บรรยายและวิทยากรใน

มห่าลัยในสิงคโปร์ได้ด้วย ใบอนุญี่าต Tech.Pass 

จะม่อายุ 2 ป่และสามารถึต่ออายุได้อ่ก 2 ป่ 

“น่�เป็นห่น้�งของห่ลายแนวทางท่�สิงคโปร์นำามา

ใช้่ เพื�อการพัฒนาฐานท่�แข็งแกร่งของบริษัท

เทคโนโลย่ และบุคลากรท่�ม่ความสามารถึเพื�อให้่

แน่ใจว่าสิงคโปร์ยังคงแข่งขันได้ในระดับโลก” 

ท่�มา : www.brandinside.asia

เว่ยดน�มต้ั�งเป้�
เพิ่มอุตสาหกรรมยา
ในประเทศ

รายงานของ Fitch Solutions ผู้ให้่บริการ

ข้อมูลธุุรกิจชั่�นนำา ระบุว่า แม้รัฐบาลเว่ยดนาม

จะตั�งเป้าห่มายเพิ�มส่วนแบ่งการตลาดของ

เภสัช่ภัณ์ฑ์์ท่�ผลิตในประเทศเป็นร้อยละ 80  

แต่ยังม่การนำาเข้ายาโดยเฉล่�ยถ้ึงร้อยละ 55  

ทุกป่ เนื�องจากบริษัทยาในประเทศส่วนให่ญ่ี่

ขาดความสามารถึในการวจัิยและพัฒนา และไม่

ปฏิิบัติตามแนวทางปฏิิบัติท่�ด่ในการผลิตของ

สห่ภาพยุโรป นอกจากน่�คร้�งห่น้�งของปริมาณ์

นำาเข้าเป็นยามาจากประเทศจ่น อย่างไรก็ด่ 

อนาคตการลงทุนอุตสาห่กรรมยาในเว่ยดนาม

จะขยายตวัเพิ�มข้�นจากการย้ายฐานผลิตมาจาก

อินโดน่เซ่ิย และการพัฒนาระบบสาธุารณ์สุข 

ดังนั�น บริษัทยาข้ามช่าติจะต้องร่วมมือกับ 

ผู้ผลิตยาในพื� นท่� เป็นก้าวแรกในการเข้าสู่ตลาด

เว่ยดนาม 

ท่�มา : www.vietnamnews.vn

สิงคโปร์เปิดใบ
อนุญ�ต้ทำ�ง�นให์ม่
ดึงนักไอทีต่างชาติ

ในอินโดนีเซีย
รัฐบาลกัมพูช่าได้ตัดสินใจเลื�อนการบังคับใช้่

ภาษ่กำาไรจากเงินลงทุน ห่รอื capital gains tax 

จากวันท่� 1 มกราคม 2564 เป็น 1 มกราคม 

2565 เพื�อให้่ผู้เส่ยภาษ่ม่เวลามากข้�นในการ

ทำาความเข้าใจเก่�ยวกับขั�นตอนและกระบวนการ

ของการเก็บภาษ่กำาไรจากเงินลงทุนและผลท่�

ม่ต่อการลงทุน โดยบุคคลธุรรมดาจะต้องจ่าย

อัตราภาษ่กำาไรจากการลงทุนร้อยละ 20 จาก

ผลกำาไรท่�คำานวณ์ได้ จากการขายทรัพย์สิน

บางอย่างรวมถ้ึงท่�ดิน อาคาร หุ้่นพันธุบัตร  

ใบอนุญี่าต สิทธิุบัตรและเงินสกุลต่างๆ ทั�งน่�  

ความเคลื� อนไห่วดังกล่าวเป็นไปตามข้อ 

เร่ยกร้องของสมาคมพัฒนาท่�อยู่อาศัยแห่่ง

กัมพูช่า (Housing Development Association 

of Cambodia: HDAC) ท่�เห็่นว่าปัจจุบัน 

ภาคอสังห่ารมิทรพัย์กำาลังประสบปัญี่ห่ารุนแรง

ของการระบาดของโควิด 19 

ท่�มา : www.thaipublica.org

กัมพูช�เลิื�อนใช้
capital gains tax
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เส้นท�งส�ยไห์มให์ม่
เปิดเส้นท�งรวย SMEs

ข้อริเร่ิมหน่ึงแถบหน่ึงเส้นทาง (Belt & Road 
Initiative: BRI) หรือ ‘เส้นทางสายไหมใหม่’ 
 ท่ีเช่ือมโยงตลาดการค้าระหว่างประเทศ ของ
จีนเข้ากับประเทศต่างๆ ในเอเชียและ ยุโรป 
รวมถึงแอฟริกา ได้กลายเป็นโครงการ
สำาคัญท่ีท่ัวโลกจับตามองและเช่ือว่าจะช่วย
สร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมากข้ึน
ใน หลายประเทศ รวมถึงประเทศสมาชิกของ 
“อาเซียน”

สำาหรับโครงการท่ีรัฐบาลจีนสนับสนุน
ใน แถบอาเซยีนเพ่ือเช่ือมโยงกบัโครงการ BRI 
 มีราว 5 โครงการ โดยคาดวา่โครงการ เหลา่น้ี 
จะส่งเสริมการลงทุนและสร้าง โอกาสทาง
ธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม  เช่น ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ คมนาคม  การจัดการนำ้า 
และขยะ ธุรกิจพลังงาน  ร้านอาหารและ
ภัตตาคาร ธุรกิจการจัดเล้ียง บริการ
คอมพิวเตอร์ และการท่องเท่ียว เป็นต้น

โครงก�รท่�รัฐบ�ลิจ่นสนับสนุน 5 โครงก�ร

เป็นเส้นทางรถึไฟื้แห่่ง

แรก ใน สปป. ลาว โดยจะ

เชื่�อมนครห่ลวงเว่ยงจันทน์

กับ เ มือง บ่อ เ ต็น ใน จ่น 

ตอนใต้  เพื�อมุ่งห่น้าสู่นคร

คุนห่มิง  ศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจในมลฑ์ลยูนนาน 

ทั�งน่� โครงการดังกล่าวอยู่

ระห่วา่งก่อสร้างและคาดวา่

จะแล้วเสร็จภายในป่ 2564

เป็นโครงการสร้างรถึไฟื้

ความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ 

 ถ้ึงห่นองคาย เพื� อเชื่� อม

ต่อกับเส้นทางรถึไฟื้ใน

นครห่ลวงเว่ยงจันทน์ โดย

ม่เป้าห่มายในการก่อสร้าง

สถึาน่แรกให้่แล้วเส ร็จ

ภายในป่ 2564 และจะ

เปิดใช้่บริการเต็มรูปแบบ

ใน ป่ 2567 

เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่�  

ตั�งอยู่บนเกาะแรมร ่รฐัยะไข่ 

เป็นจุดเชื่�อมท่อส่งก๊าซิและ

นำ�ามันในอ่าวเบงกอลไป

ยัง ภาคตะวันตกเฉ่ยงใต้

ของ จ่น พร้อมสร้างพื� นท่�

อำานวยความสะดวกให้่กับ

โรงงาน ในพื� นท่�ดังกล่าว 

ทั�งท่าเรือนำ�าล้ก ท่าเท่ยบ

เรอืท่�รองรบัได้มากถ้ึง 250  

ล้านตัน  เส้นทางรถึไฟื้ และ 

โลจิสติกส์ ต่างๆ 

MNC Lido City อย่ใูนเมอืง 

ลิโด้ จังห่วัดช่วาตะวันตก 

 โดยจะสร้างให้่เป็นเมือง

ระดับ world-class ท่�ม่ 

รส่อร์ต สวนสนุก โรงแรม

ท่�พัก ระดับ 4-6 ดาว สนาม

กอล์ฟื้มาตรฐาน PGA 

ภัตตาคารระดับเอ็กซ์ิคลูซ่ิฟื้ 

มห่าวิทยาลัย โลกภาพยนตร์  

และสิ�งอำานวยความสะดวก

ต่างๆ อ่กมากมาย

The Melaka Gateway 

 ส่งเสริมให้่มะละกาเป็น

เกตเวย์การขนส่งสินค้า

ทางนำ�าของอาเซ่ิยน ท่�จะ

เชื่�อม ต่อกับรถึไฟื้ความเรว็

สูงในเส้นทางสายไห่มให่ม่

สู่ ประเทศจ่น คาดว่าจะ

แล้ว เสร็จภายในป่ 2568 

ท่�มา : https://www.ebrd.com, https://www.aseanbriefing.com, https://www.pptvhd36.co, https://www.posttoday.com, http://www.dlt.go.th
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เว่ยดนามเป็นประเทศห่น้�งท่�ส่งออกเครื�องนุ่ง

ห่่ม และสิ�งทอมากท่�สุดในโลก ซ้ิ�งคิดเป็นร้อยละ 

16 ของ GDP โดยม่ตลาดส่งออกห่ลัก ได้แก่ 

สห่รฐัอเมรกิา ยุโรป ญ่ี่�ปุ่น และเกาห่ล่ใต้ โดย

อุตสาห่กรรมดังกล่าวแบ่งเป็นส่วนย่อยได้ 

 3 ส่วน คือ 1) อุตสาห่กรรมต้นนำ�า เก่�ยวกับการ 

ผลิตเส้นใย 2) อุตสาห่กรรมกลางนำ�าเก่�ยวกับ  

การผลิตผ้าและย้อมส่ผ้า และ 3) อุตสาห่กรรม

ปลายนำ�า เก่�ยวกับการผลิตเครื�องนุ่งห่่ม โดย

การผลิตเส้นใยและผ้าจะเป็นการผลิตเพื�อตลาด

ในประเทศท่�เป็นอุตสาห่กรรมปลายนำ�าเป็น 

ส่วนให่ญ่ี่ และเป็นการผลิตแบบ Cut-Make-Trim 

(CMT) โดยการส่งออกสินค้าแบบ CMT คิดเป็น

มูลค่าถ้ึงร้อยละ 65

‘เวียดนาม’ ยังคงเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพ
ดึงดูด การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
เข้าสู่ประเทศเป็นจำานวนมาก เน่ืองจากมี
เสถียรภาพทางการเมือง ต้นทุนแรงงาน
ราคาไม่สูง  มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ของประเทศอยู่ตลอด ประกอบกับการ
ทำาความตกลง การค้าเสรีกว่า 10 ฉบับกับ
หลายประเทศ ท่ัวโลก 

แนวโน้มอุต้ส�ห์กรรม   
ม�แรงในเว่ยดน�ม
ปี 2564

อันดับผู้ส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของ

เว่ยดนามขยบัข้�นจากอันดับท่� 47 ในป่ 2544 

เป็นอันดับ ท่� 12 ในป่ 2562 รับอานิสงส์

มาจากการย้ายฐานการผลิตจากจ่นมาเอเช่่ย

ตะวันออกเฉ่ยงใต้ มากข้� น อ่กทั�งเว่ยดนาม

ยังม่มูลค่าการส่งออกโทรศัพท์มือถืึอสูงเป็น

อันดับท่� 2 ของโลกอ่ก ด้วย ตลาดส่งออกสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์ท่�สำาคัญี่ของเว่ยดนาม ได้แก่ จ่น 

สห่รฐัอเมรกิา เกาห่ล่ใต้ ฮ่องกง และญ่ี่�ปุ่น โดย

การสง่ออก สินค้าอิเล็กทรอนิกส์กว่าร้อยละ 90 

เป็นบริษัท ต่างช่าติ และตลาดในประเทศกิน

สัดส่วนมากถ้ึงร้อยละ 80 โดยในเดือนมิถุึนายน 

2563  ท่�ผ่านมา บรษัิท Apple ไดท้ำาการยา้ย

ส่วน การผลิต AirPods มายังเว่ยดนาม และ

บรษัิท Nintendo ก็ตั�งโรงงานผลิต Switch Lite 

 แห่่งให่ม่ข้�นในเว่ยดนามเช่่นเด่ยวกัน

ในป่ 2562 อุตสาห่กรรมรถึยนต์ในเว่ยดนาม  

เติบโตอย่ทู่�ร้อยละ 3 ของ GDP ยอดขายรถึยนต์

ในประเทศอย่ทู่�ประมาณ์ 288,000 คัน ซ้ิ�งไม่

นับ ว่าเป็นอุตสาห่กรรมท่�ม่ขนาดให่ญ่ี่มากนัก 

 อย่างไรก็ด่อุตสาห่กรรมรถึยนต์ในเว่ยดนาม ยัง

คงเป็นห่น้�งในอุตสาห่กรรมท่�เติบโตเร็ว ท่�สุด

ในภูมิภาค และการส่งออกส่วนให่ญ่ี่ เป็นการ 

ส่งออกชิ่�นส่วนรถึยนต์ ทั�งน่� จาก สถึานการณ์์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19  รฐับาลเว่ยดนาม 

สนับสนุนผู้ผลิตในอุตสาห่กรรม น่�  โดยการลด 

ค่าลงทะเบ่ยนรถึยนต์ลงเห่ลือ ร้อยละ 50 บังคับ

ใช้่ถ้ึงสิ�นป่ 2563 และคาดห่วัง ว่าจะช่่วยเพิ�ม

การบริโภคของช่นชั่�นกลางในประเทศท่�กำาลัง

ขยายตัวมากข้�นเช่่นกัน  นอกจากน่�เว่ยดนามยัง

ม่ความตกลงการค้า เสรส่ห่ภาพยุโรป-เว่ยดนาม 

(EVFTA) ท่�ทำาให้่ สามารถึส่งออกชิ่�นส่วนรถึยนต์

แบบปลอด ภาษ่ไปยังสห่ภาพยุโรปได้ และตั�งเป้า 

กำาลัง การผลิตยานพาห่นะให้่เพิ�มข้� นเป็น 1  

ล้านคัน ภายในป่ 2573

ท่�มา : https://www.aseanbriefing.com/news/plan-
ning- your-2021-investment-budget-opportunities 
-in-vietnam/

ในปี 2564 นักลิงทุนต้่�งช�ต้ิควรจับต้�มองโอก�สธุรกิจจ�ก 3 อุต้ส�ห์กรรมห์ลิักท่�น่�สนใจ ดังน่�

อุต้ส�ห์กรรม
เครื�องนุ่งห์่มแลิะสิ�งทอ

อุต้ส�ห์กรรม
อิเลิ็กทรอนิกส์

อุต้ส�ห์กรรม
รถยนต้์
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มอนิเต้อร์สถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจ 
ประเทศไหนจีดีพีติดโควิด หนักสุดในอาเซียน?

ประมาณการณ์อัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในปี 2563 ในอาเซียน

ไม่รวมบรูไนและสิงคโปร์ ท่�มา : บ่บ่ซ่ิไทยรวบรวมจากรายงานของธุนาคารโลก

 ม�เลิเซ่ีย 

 ในช่่วงไตรมาสท่�สองจ่ด่พ่มาเลเซ่ิยตกตำ�า

เป็นประวัติการณ์์ห่ดตัวร้อยละ 17.1 เลวร้าย

ท่�สุดในรอบ 22 ป่ เป็นผลจากการใช้่มาตรการ

ล็อกดาวน์และมาตรการจำากัดการสัญี่จร  

(conditional movement control order: CMCO) 

จนถ้ึงวันท่� 6 ธัุนวาคม ส่งผลให้่ ธุนาคารกลาง 

(Bank Negara Malaysia) ปรับลดคาดการณ์์ 

จ่ด่พ่ป่ 2563 ลงเห่ลือติดลบร้อยละ 3.5-5.5 

แต่รฐับาลโดย นายกรฐัมนตร ่มูห์่ยิดดิน ยัสซิิน 

อัดฉ่ดงบประมาณ์รายจ่ายประจำาป่ 2564 ไว้ท่� 

322.54 พันล้านริงกิตมาเลเซ่ิย ห่รือประมาณ์ 

77.9 พันล้านดอลลาร์สห่รฐั สูงสุดในประวัติศาสตร์

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.6 ของจ่ด่พ่ และม่การ 

ตั�งกองทุนโควิด 19 เพื�อช่่วยเห่ลือประช่าช่น

และธุุรกิจขนาดเล็กเป็นเวลา 3 ป่ ห่มายมั�นว่า

เศรษฐกิจมาเลเซ่ิยจะฟืื้� นตัวคาดการณ์์จ่ด่พ่อยู่

ระห่ว่างร้อยละ 6.5-7 ในป่ห่น้า 

 สิงคโปร์ 
 ประเทศผู้นำาทางเศรษฐกิจเสร่แห่่ง 

อาเซ่ิยนต้องตกอยู่ในภาวะถึดถึอยครั� งแรก 

ในรอบ 11 ป่ เมื�อจ่ด่พ่ไตรมาสสองห่ดตัว 

ร้อยละ 13.2 ขณ์ะท่�รฐับาลคาดการณ์์ป่ 2563 จะ

ห่ดตัวร้อยละ 5-7 อัตราการล้มละลายของธุุรกจิ

และอัตราการว่างงานเพิ�มสูงข้�น รฐับาลสิงคโปร์

ประกาศมาตรการกระตุ้นรอบให่ม่อ่ก 5.8 พันล้าน 

ดอลลาร์สห่รัฐ เพื� อบรรเทาผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ จัดส่งบัตรกำานัลร้านขายของช่ำาไป 

ยังช่าวสิงคโปร์ 150,000 คน เพื�อช่่วยค่าใช้่จ่าย

ในครวัเรอืน มูลค่า 150 ดอลลาร์สิงคโปร์/คนใน

เดือนตุลาคม และอ่ก 150 ดอลลาร์สิงคโปร์ใน

เดือนธัุนวาคม การขยายเวลามาตรการอุดห่นุน

ค่าจ้างแรงงานออกไปอ่ก 7 เดือน จนถ้ึงเดือน

ม่นาคม 2564 การให้่เงินช่่วยเห่ลือผู้ว่างงาน

และแรงงานท่�ม่รายได้ตำ�า การให้่เงินสนับสนุน

ธุุรกิจการบิน และเปิดให้่นักท่องเท่�ยวจาก

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 
อาเซยีนตอ้งระส่ำาระสายจากสถานการณ ์
โควิด 19 โดยธนาคารโลกประเมินว่ามี 
แนวโน้มที่จะติดลบเฉลี่ยร้อยละ 3.5-4.7 
โดยมีเพียง 2 ประเทศเท่านั้นที่คาดว่า 
จีดีพีจะเป็นบวกคือเวียดนามและเมียนมา 
ร้อยละ 2.8 และ 0.5 ขณะที่ไทย สิงคโปร์  
มาเลเซีย อินโดนี เซีย และฟิลิปปินส์ 
ซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่พึ่งพาการค้า 
การลงทุน และท่องเทีย่วจากตา่งประเทศ 
ล้วนอยู่ในสภาวะหนักหน่วงไม่แตกต่าง 
กัน โดยเฉพาะในช่วงกลางปี จีดีพีถือว่า
วิกฤตที่สุด คือ ‘ติดลบ’ ถึงเลข 2 หลัก 
รัฐบาลของชาติในอาเซียนจึงต้อง 
ประคับประคองตัวเองให้ผ่านพ้นไปถึง 
ปี 2564 ซึ่งมีความหวังว่าสถานการณ์ 
จะดีขึ้นและมีวัคซีนออกมาใช้ทั่วโลก
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เร่ยบเร่ยงจาก : vietnam news, cnbc, xinhuathai, 
thaipublica.org และ thairath.co.th 

ห่ลายช่าติเข้าประเทศได้แล้วเพื�อการกระตุ้น 

การท่องเท่�ยว 

 ฟิิลิิปปินส์ 
 เศรษฐกิจของฟิื้ลิปปินส์ห่ดตัวอย่างห่นัก

ช่่วงกลางป่ท่�ผ่านมาถ้ึงร้อยละ 16.5 ลดลงอย่าง

รวดเร็วท่�สุดนับตั�งแต่ป่ 2524 จากการสำารวจ

ภาวะธุุรกิจ 74,031 แห่่งทั�วประเทศ ปรากฏิว่า 

รายได้จากยอดขายยังคงลดลงห่นักถ้ึงร้อยละ 

64 เนื� องจากความต้องการผู้บริโภคลดลง

สุดท้ายคือจำาเป็นต้องลดต้นทุนและค่าใช้่จ่าย

ต่างๆ ลดชั่�วโมงการทำางานและค่าจ้างพนักงาน 

โดยการศ้กษาพบว่าภาคบริการ อาห่าร และ

การก่อสร้าง ม่การสูญี่เส่ยงานมากท่�สุด โดย

กรมการท่องเท่�ยวฟิื้ลิปปินส์ คาดว่า ผู้ท่�อยู่ใน

อุตสาห่กรรมท่องเท่�ยวอย่างน้อย 4.8 ล้านคน

ต้องตกงาน ห่รือได้รับเงินเดือนลดลง ทำาให้่ 

คณ์ะกรรมการบรหิ่ารสถึานการณ์์โควิด 19 (Inter 

-Agency Task Force for the Management of 

Emerging Infectious Diseases: IATF) ได้ผ่อน

คลายข้อจำากัดการเดินทางสำาห่รับช่าวต่างช่าติ

ท่�ม่ว่ซ่ิานักลงทุนเดินทางเข้าประเทศได้ตั�งแต่ 

วันท่� 1 พฤศจิกายนท่�ผ่านมา

 เว่ยดน�ม
 แม้จะเผชิ่ญี่กับความท้าทายจากการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แต่เว่ยดนามก็ยัง

สามารถึรกัษาการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นบวก

ในช่่วง 9 เดือนแรกจ่ด่พ่ขยายตัวร้อยละ 2.12 

ขณ์ะท่� นายกรฐัมนตร ่เห่ว่ยน ซิวน ฟุื้ก มุ่งมั�น

ท่�จะรกัษาอัตราการเติบโตให้่ได้สูงกว่าร้อยละ 5 

ลดลงจากท่�จ่ด่พ่เคยเติบโตสูงสุดกว่าร้อยละ 7 

ตลอดช่่วง 2 ป่ท่�ผ่านมา สะท้อนให้่เห็่นความ

แข็งแกร่งและโอกาสในการลงทุนของต่างช่าติ 

นอกจากนั�นการท่�เว่ยดนามม่ข้อตกลงเอฟื้ท่เอ

กับสห่ภาพยุโรป (EVFTA) เป็นแต้มต่อสำาคัญี่

ท่�ทำาให่้สินค้าของเว่ยดนามราคาถึูกกว่าคู่แข่ง 

โดยสำานักงานสถิึติแห่่งช่าติเว่ยดนาม เผยว่า 

มูลค่าส่งออกของเว่ยดนามช่่วง 10 เดือนแรก

ของป่น่�  เพิ�มข้�นร้อยละ 4.7 ตลาดให่ญ่ี่ คือ 

สห่รฐัฯ จ่น และสห่ภาพยุโรป ขณ์ะท่�ไอเอ็มเอฟื้

คาดการณ์์ว่าขนาดเศรษฐกิจของเว่ยดนามจะ 

ไต่มาท่�อันดับ 4 แซิงห่นา้สิงคโปร์และมาเลเซ่ิย 

โดยม่มูลค่า 340.6 พันล้านดอลลาร์สห่รัฐ 

แต่ยังเป็นรองประเทศไทย อินโดน่เซ่ิยและ

ฟิื้ลิปปินส์ นาย Tran Quoc Phuong รัฐมนตร่

ช่่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทนุ เชื่�อว่า 

ในป่ 2564 เว่ยดนามจะเป็นห่น้�งในจุดห่มายท่�

น่าสนใจของโลกสำาห่รับการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ (FDI) เนื�องจากความสำาเร็จของ

เว่ยดนามในการควบคุมการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19 การเปิดประเทศให้่กับนักลงทุนและ 

ผู้เช่่�ยวช่าญี่ ปรับปรุงกฎห่มายและกฎระเบ่ยบ

ทางธุุรกิจสร้างสภาพแวดล้อมท่�ด่ 

 กัมพูช�
 การท่องเท่�ยวของกัมพูช่าได้รับผล 

กระทบห่นักท่�สุดโดยในช่่วง 9 เดือนแรกของ

ป่น่�ลดลงร้อยละ 74 เห่ลือเพ่ยง 1.24 ล้านคน 

เมื� อเท่ยบกับป่ก่อนซ้ิ�งอยู่ท่� 4.81 ล้านคน 

และตลอดทั�งป่ 6.6 ล้านคน กล่าวได้ว่ารายได้ 

ห่ายไปเกือบ 5 พันล้านดอลลาร์สห่รัฐ โดย  

นายกรัฐมนตร่ ฮุน เซิน ระบุว่า ช่าวกัมพูช่าใน

ธุุรกิจท่องเท่�ยวและอุตสาห่กรรมสิ�งทอ ตกงาน

ไปแล้วราว 3 แสนคน ขณ์ะท่� นายไพ ส่พัน 

รัฐมนตร่ประจำานายกรัฐมนตร่ เปิดเผยว่า 

รัฐบาลจำาเป็นต้องใช้่โอกาสน่�ปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจ ม่มาตรการกระจายความห่ลากห่ลาย 

ของผลิตภัณ์ฑ์์และการตลาด แทนท่�จะพ้�งพา

การส่งออกเสื� อผ้าและรองเท้าเป็นห่ลักเห่มือน

ท่�ผ่านมา โดยกำาห่นดแผนการท่�จะเพิ�มการ

ส่งออกสินค้าท่�ไม่ใช่่ผลิตภัณ์ฑ์์สิ�งทอข้�นให้่ม่

สัดส่วนร้อยละ 15 ของการส่งออกทั�งห่มด

ภายในป่ 2568 และเพิ�มสัดส่วนสินค้าเกษตร

แปรรูปเป็นร้อยละ 12

 เม่ยนม�
 ด้วยจำานวนผู้ติดเชื่� อโรคโควิด 19 ใน

ประเทศเม่ยนมาสูงถ้ึง 6 ห่มื�นคน และเส่ยช่่วิต

อ่กกว่า 1,000 คน ประกอบกับโครงสร้างพื�นฐาน 

ด้านสาธุารณ์สุขท่�ขาดแคลน ทำาให้่รัฐบาล  

นางออง ซิาน ซูิจ่ จำาเป็นต้องใช้่นโยบาย Stay at 

home ในห่ลายเขตทั�วย่างกุ้ง รวมทั�งการจำากัด

บริการของร้านอาห่าร ควบคุมการขนส่งสินค้า 

โดยตรวจสุขภาพของคนขับรถึบรรทุกสินค้า  

ส่งผลให้่กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้รบัผลกระทบ 

บางเมืองเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภค

บรโิภคและของบางอยา่งแพงข้�น อ่กทั�งรฐับาล 

เม่ยนยังประกาศให้่งดจัดกิจกรรมต่างๆ จำากัด

การเดินทางเข้าออก ทำาให่้การเจรจาธุุรกิจ

ห่ยุดช่ะงัก อย่างไรก็ตามธุนาคารโลกยังเชื่�อว่า 

จ่ด่พ่เม่ยนมายังเป็นบวกได้ แต่สถึานการณ์์

ความยากจนม่แนวโน้มจะปรับตัวสูงข้�น

 สปป. ลิ�ว
 ธุนาคารพัฒนาเอเช่่ย (ADB) เผยแพร่

รายงานการวิเคราะห์่แนวโน้มเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคเอเช่่ยป่ 2563 ว่าสปป. ลาว จะม่จ่ด่พ่

ติดลบร้อยละ 2.5 เป็นครั�งแรกในรอบ 30 ป่ แต่

คาดว่าในป่ 2564 จ่ด่พ่ของ สปป. ลาวจะกลับ

มาขยายตวัร้อยละ 4.5 ทั�งน่�  รฐับาล สปป. ลาว 

ปิดพรมแดนกับประเทศเพื�อนบ้านยกเว้นการ

ขนส่งสินค้า และได้ระงับว่ซิ่านักท่องเท่�ยว 

ต่างช่าติ แต่เมื�อต้นเดือนพฤศจิกายน อนุญี่าตให้่ 

ธุุรกิจบันเทิงเริ�มเปิดบริการได้แล้ว โดยนาย 

สอนไซิ ส่พันดอน รองนายกรัฐมนตร่และ 

รฐัมนตรก่ระทรวงแผนพัฒนาและการลงทุนของ 

สปป. ลาว กล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรว่า รฐับาล

จะเดินห่น้าก่อสร้างโครงการขนาดให่ญ่ี่ต่อไป 

เพื�อเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ้ิ�งรวมถ้ึง 

โครงการรถึไฟื้จ่น-ลาว ท่�ก่อสร้างเสร็จแล้ว 

ร้อยละ 90 และม่แผนจะลงทุนโครงการทางด่วน

ให่ม่เชื่�อมแขวงห่ลวงพระบางกับแขวงอุดมไซิ

 อินโดน่เซ่ีย
 เศรษฐกิจท่�เคยร้อนแรงของอินโดน่เซ่ิย 

กลับตกตำ�าลงอย่างห่นัก นับจากวิกฤตการเงิน

เอเช่่ยห่รอืต้มยำากุ้งเมื�อป่ 2541 โดยพิษโควิด 19 

ส่งผลให้่จ่ด่พ่ไตรมาส 3 ห่ดตัวร้อยละ 3.49 

ต่อเนื�องจากไตรมาส 2 ท่�ห่ดตัวร้อยละ 5.32 

ตัวเลขผ้วู่างงานเกอืบ 10 ล้านคน เพิ�มข้�นทั�งใน

เขตช่นบทและเมืองห่ลวง สำานักสถิึติกลางของ

อินโดน่เซ่ิย ระบุว่า ยอดนักท่องเท่�ยวในช่่วง  

9 เดือนแรกของป่น่�อยู่ท่� 3.56 ล้านคน ลดลง 

ร้อยละ 70.57 โดยเชื่�อว่าต้องใช้่เวลาอ่กระยะ

ห่น้�งกว่าจะฟืื้� นตัว โดยรฐับาลของประธุานาธุบิด่ 

โจโก วิโดโด จะจัดตั�ง กองทุนความมั�งคั�ง 

แห่่งช่าติ ม่เป้าห่มายท่�จะด้งดูดการลงทุน 225 

ล้านล้านรูเป่ยห์่ จากนักลงทุนสห่รัฐอาห่รับ 

เอมิเรตส์ ญ่ี่�ปุ่น และ สห่รฐัอเมรกิา เพื�อบรหิ่าร

จัดการการลงทุนด้านโครงสร้างพื� นฐาน เช่่น 

ถึนนและพลังงาน ทำาให่้เกิดการจ้างงานและ

กระตุ้นเศรษฐกิจ
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‘เจ้�พ่อแห์่งออช�ร์ด’ สิงคโปร์ 
ผู้ส�นต้่อมรดก

โรเบิร์ต และฟิลิป สองพ่ีน้องตระกูลเอ็ง ผู้ถือครองท่ีดินและผู้พัฒนาท่ีดินท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของสิงคโปร์ เจ้าของบริษัท Sino Group และ Far East Organization (FEO) 

 ซ่ึงฟอร์บส์จัดให้เขาท้ังสองเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีรำ่ารวยท่ีสุดในสิงคโปร์ 
ติดต่อกันถึง 10 ปี  

|Biz Sharing|

Robert Ng Chee Siong & Philip Ng Chee Tat
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Tsim Sha Tsui properties ในฮ่องกง ส่วนน้องช่ายฟิื้ลิปดูแลบริห่าร 

FEO อยู่ท่�สิงคโปร์

3. เร่ยนรู้ทักษะอื�นๆ ท่�ไม่เพ่ยงแต่ความถึนัดด้านบริห่ารธุุรกิจเท่านั�น 

สองพ่�น้องยังม่ความรู้ สามารถึด้านอื�นท่�สามารถึนำามาประยุกต์สนับสนุน

ธุุรกิจได้ดว้ย โรเบิรต์ เอ็ง เป็นนักกฎห่มาย ส่วนฟิื้ลิปน้องช่ายก็สำาเร็จการ

ศ้กษาด้านวิศวกรรมผังเมือง โยธุา และเทคนิคธุรณ่์ 4. การเรย่นรู้ขยาย 

กิจการ ในป่ 2554 ฟิื้ลิปได้เปิดตัว Far East Hospitality กิจการบริการ

อสังห่าริมทรัพย์ท่�ให่ญ่ี่ท่�สุดในสิงคโปร์ และได้ซืิ� อกิจการ Rendezvous 

Grand Hotel ในราคา 210 ล้านดอลลาร์สห่รัฐ ปัจจุบันม่มูลค่าการตลาด

ถ้ึง 1.42 พันล้านดอลลาร์สห่รัฐ 

5. การเข้าถ้ึงทุกธุุรกิจ สองพ่�น้องบริห่ารธุุรกิจให้่ม่ความห่ลากห่ลาย  

ทั�งอุตสาห่กรรมอาห่าร อสังห่ารมิทรพัย์ ผู้บรโิภคคนห่น้�งอาจจะซืิ� อขนม

ย่�ห้่อ Yeo ทานไอศกรม่ Cold Stone Creamery ไปจนถ้ึงการเข้าพักท่� 

Quincy Hotel ซ้ิ�งล้วนเป็นผลิตภัณ์ฑ์์ท่�เกิดข้�นจากการบริห่ารธุุรกิจของ

ทั�งสองพ่�น้องแทบทั�งสิ�น 6. กระจายการลงทุน แม้ตลาดอสังห่ารมิทรพัย์

ในสิงคโปร์และฮ่องกงซิบเซิา รายได้ของ Far East Organization และ 

Sino Group ห่ายไปเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์สห่รัฐ ทั�งสองยังคงเดิน

ห่น้าลงทุนซืิ� ออาคารสำานักงานมูลค่า 142 ล้านดอลลาร์สห่รัฐในซิิดน่ย์ 

และ 6 ล้านดอลลาร์สห่รัฐในนิวเซิาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเล่ย ก่อนท่�

จะหั่นกลับมาสนใจตลาดสิงคโปร์ ภายใต้ Far East Organization ฟิื้ลิป

ทุ่มเงินลงทุนอ่ก 328 ล้านดอลลาร์สห่รัฐ ในการสร้างโรงแรมให่ม่สอง

แห่่งบนพื� นท่�อนุรักษ์ของ Sentosa

7. ม่ศรทัธุา ฟิื้ลิป เอ็ง เป็นครสิเต่ยน เขามักนำาคำาสั�งสอนของพระครสิต์ 

เก่�ยวกับการทำางาน ความพยายามและฝ้ักฝันมาเป็นห่ลักคิดในการ

บริห่ารธุุรกิจ และ 8. ไม่ลืมรากเห่ง้าของตนเอง สองพ่�น้องระล้กถ้ึง และ

เทิดทูนบิดาเขาอย่างมาก เป็นตัวอย่างของการทำางานจากนักธุุรกิจท่�เริ�ม

จากศูนย์ ก่อร่างสร้างธุุรกิจจนเป็นมห่าเศรษฐ่ท่�รำ�ารวยท่�สุดในสิงคโปร์ 

เมื�อป่ 2554 พวกเขาได้บริจาคเงิน 125 ล้านดอลลาร์สห่รัฐ ให้่กับ 

โรงพยาบาล Jurong Genera และขอให้่เปล่�ยนชื่�อเป็นโรงพยาบาล  

Ng Teng Fong เพื�อตอบแทนชุ่มช่นสิงคโปร์และยังคงไว้ซ้ิ�งความทรงจำา

ท่�ยาวนานถ้ึงพ่อของเขาด้วย

ทั�งสองเกิดและเติบโตในธุุรกิจอสังห่ารมิทรพัย์ และได้เรย่นรู้การบรหิ่าร

งานจากบิดาของเขา เอ็ง เต็ง ฟื้ง (Ng Teng Fong) ผู้ก่อตั�งและบุกเบิก

ความสำาเร็จได้รับฉายาว่า King of Orchard Road อาณ์าจักรธุุรกิจบน

ถึนนช้่อปปิ� งชื่�อดังประกอบด้วยศูนย์การค้าให่ญ่ี่ 9 แห่่ง และถืึอหุ้่น

โรงแรมห่ลายแห่่งท่�ตั�งอยู่บนถึนนเส้นน่�

บิดาของเขาทำาธุุรกิจของตัวเองเริ�มจาก FEO ในป่ 2503 ด้วยการพัฒนา

ท่�อยู่อาศัยเป็นโครงการแรก ก่อนขยายสู่ธุุรกิจโรงแรมในป่ 2512 จาก

การซืิ� อหุ้่นใน Singapore Hilton Hotel และทำาศูนย์การค้า Far East 

Shopping Center ในป่ 2517 

ปัจจุบัน FEO ม่บริษัทลูก 185 บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบ่ยนใน

ตลาดห่ลักทรัพย์ 3 บริษัท ได้แก่ Far East Orchard Limited Far East 

Hospitality Trust ซ้ิ�งเป็นกองทุนอสังห่าริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและ

เซิอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ และ Yeo Hiap Seng (Singapore) ธุุรกิจอาห่าร

และเครื�องดื�มท่�ได้มาด้วยวิธุ่เข้าซืิ� อกิจการ 

นอกจากน่� บิดาของพวกเขายังได้ขยายอาณ์าจักรธุุรกิจไปยังฮ่องกง โดย

ก่อตั�ง Sino Group และนำาบริษัทลูก ได้แก่ Tsim Sha Tsui Properties 

Limited บริษัท Sino Land ผู้พัฒนาอสังห่าริมทรัพย์ และ Sino Hotels 

(Holdings) ท่�ดูแลธุุรกิจโรงแรม ทยอยเข้าจดทะเบ่ยนในตลาดห่ลักทรพัย์

ฮ่องกง นับว่าประสบความสำาเร็จอย่างมาก ขยายธุุรกิจม่ห้่างสรรพสินค้า 

โรงแรมและคอนโดกว่า 700 แห่่งในสิงคโปร์และฮ่องกง 

โดยในป่ 2557 ทั�ง Sino Group และ FEO ม่รายได้รวม 5.5 พันล้าน

ดอลลาร์สห่รัฐ และมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 4.5 ห่มื�นล้านดอลลาร์สห่รัฐ 

ทั�งน่�  ทรัพย์ของส่วนให่ญ่ี่ท่�สุดอยู่ท่� บริษัท Tsim Sha Tsui Properties 

Limited ซ้ิ�งมอบห่มายให้่พ่�ช่ายคือ โรเบิร์ต เอ็ง เป็นผู้ดูแลบริห่าร

จัดการ ส่วน FEO ในสิงคโปร์มอบห่มายให่้ ฟิื้ลิป เอ็ง น้องช่ายเป็น 

ผู้ดูแลบริห่ารจัดการ

 

ปัจจุบัน โรเบิร์ต และฟิื้ลิป เอ็ง สองพ่�น้องผู้มากประสบการณ์์กลายเป็น

นักธุุรกิจอสังห่าริมทรัพย์ท่�รำ�ารวยท่�สุดของสิงคโปร์ สานต่อความสำาเร็จ

ของบิดาท่�ได้บุกเบิกก่อร่างสร้างไว้ แต่ก็ยังม่อ่กห่ลายสูตรความสำาเร็จท่�

น่าสนใจในยามท่�พ่อเขาได้ล่วงลับไปแล้วตั�งแต่ป่ 2553 สองพ่�น้องท่�ยัง

คงผน้กกำาลังร่วมมือกันสานต่อธุุรกิจ เพิ�มความมั�งคั�ง สร้างอาณ์าจักร

อสังห่าริมทรัพย์ให้่ให่ญ่ี่โตมากข้�น เป็นนักธุุรกิจมห่าเศรษฐ่ท่�ได้รับการ

ยอมรับจากทั�วโลก ด้วยแนวคิดสำาคัญี่ได้แก่ 1. การเดินห่น้าสรรห่าและ

พัฒนาพื� นท่�ห่่างไกลในสิงคโปร์ จนเป็นผู้ถืึอครองท่�ดินและผู้พัฒนาท่�ดิน

ท่�ให่ญ่ี่ท่�สุด ประเมินได้ว่าอสังห่าริมทรัพย์เพื�อการอยู่อาศัย 1 ใน 6 

ของสิงคโปร์ต้องมาจากโครงการของตระกูลเอ็ง 2. แบ่งปันภาระงาน  

รักสามัคค่ ไม่แก่งแย่ง ห่รือช่่วงชิ่งมรดก โดยโรเบิร์ต เอ็ง เป็นผู้ดูแล 
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รัฐบ�ลิเม่ยนม�เลิ็งพัฒน�
เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ใน ‘รัฐมอญ’ 

|Econ Trend|

ตลอดระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมา เมียนมาเริ่มมีการเปิดประเทศ ส่งเสริมการค้า การลงทุน 
ปรับปรุงกฎหมาย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) 
ที่นอกจากเปิดโอกาสทางธุรกิจแล้ว ยังเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคด้วย 

โดยจุดเด่นของการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษคือได้รับการยกเว้นภาษ่นิติบุคคล

ธุรรมดา 1-7 ป่แรก ยกเว้นภาษ่ศุลกากรใน

วัตถุึดิบขาเข้าเพื�อการผลิต เครื� องจักรและ

อะไห่ล่ อุปกรณ์์ก่อสร้าง ยานพาห่นะเพื�อใช้่

ในธุุรกิจ เช่่าท่�ดินได้ครั�งแรกสูงสุด 50 ป่ และ

ขยายเวลาได้อ่กสูงสุด 25 ป่ รวมเป็น 75 ป่ 

พร้อมได้รับการยกเว้นภาษ่กรณ่์ม่ค่าใช้่จ่าย

ด้านวิจัยและพัฒนาและการฝ้ักอบรมพนักงาน

 

ปัจจุบันเม่ยนมาม่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแล้ว 3 แห่่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ติละวา (Thilawa SEZ) ในเขตย่างกุ้ง ขนาด

พื� นท่�รวมกับท่าเรือนำ� าล้ก 2,400 เฮคตาร์ 

สนับสนุนทั�งอุตสาห่กรรมเบาและอุตสาห่กรรม

ห่นัก เน้นการผลิตเพื�อเพิ�มการส่งออก เช่่น  

สิ�งทอ เครื�องนุ่งห่่ม เครื�องประดับ ยานยนต์และ

เครื�องจักร ไบโอเทค ยาอาห่ารและเครื�องดื�ม 

ไฟื้ฟ้ื้า เครื�องจักรอุตสาห่กรรมสิ�งแวดล้อม
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เขตเศรษฐกิจพิเศษจ้าวผิ�ว (Kyaukpyu SEZ) 

ในรัฐยะไข่ เป็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

และเทคโนโลย่ระห่ว่างเม่ยนมากับจ่น มุ่งเป็น

แห่ล่งผลิตพลังงานและสาธุารณู์ปโภคพื� นฐาน

ในด้านการขนส่ง ม่ทางออกทะเลสู่มห่าสมุทร

อินเด่ย อุตสาห่กรรมเป้าห่มาย คือ ปิโตรเล่ยม

และอุตสาห่กรรมเก่�ยวเนื�อง 

 

และ เขตเศรษฐกจิพิเศษทวาย (Dawei SEZ) ใน

เมืองทวาย โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ระห่ว่างรฐับาลเม่ยนมาและไทย อย่รูะห่ว่างการ

ดำาเนินการพัฒนาพื� นท่� สนับสนุนอุตสาห่กรรม

ห่ลากห่ลาย ม่ทางออกทะเลส่มูห่าสมทุรอินเด่ย 

สามารถึเชื่�อมโยงการค้าระห่ว่างภูมิภาคอาเซ่ิยน 

กับประเทศฝัั� งตะวันออกและตะวนัตกเช่่นเด่ยว

กับเขตเศรษฐกิจพิเศษจ้าวผิ�ว

 

ล่าสุดรัฐบาลเม่ยนมาได้เตร่ยมความพร้อมท่�

จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่่งให่ม่ข้�นใน  

‘รัฐมอญี่’ พื� นท่�ภาคตะวันตกของประเทศ โดย

ตั�งเป้าห่มายให้่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่�ให่ญ่ี่

ท่�สุดในเม่ยนมา ท่�ไม่เพ่ยงจะเป็นพื� นท่�รองรับ

การลงทุนจากนักลงทุนต่างช่าติเท่านั�น แต่ยัง

ม่แผนท่�จะพัฒนาท่าเรือในบริเวณ์พื� นท่�แนว

ช่ายฝัั� งของรฐัมอญี่ซ้ิ�งติดกับมห่าสมุทรอินเด่ย

ท่�สามารถึเชื่�อมโยงเม่ยนมากับ แนวระเบ่ยง

เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West 

Economic Corridor: EWEC) ท่�ทอดยาวจาก

ท่าเรือดานังของเว่ยดนาม มาสิ�นสุดท่�ท่าเรือ

เมืองเมาะละแห่ม่ง เมืองห่ลวงของรัฐมอญี่ 

พร้อมด้วยการเชื่�อมโยงเครือข่ายการขนส่ง

ท้องถิึ�นกับท่าเรอืนำ� าล้กและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ติละวา (Thilawa SEZ) ซ้ิ�งการเลือกทำาเลท่�ตั�ง

ได้รับความช่่วยเห่ลือจากท่มท่�ปร้กษาระห่ว่าง

ประเทศ ในการศ้กษาความเป็นไปได้และ 

จัดทำาแผนแม่บท จุดประสงค์ในการเชื่�อมต่อ

เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื�อให้่ทั�งสองพื� นท่�เป็นเขต

อุตสาห่กรรมท่�ม่มาตรฐานคุณ์ภาพระดับโลก

 

เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่่งให่ม่น่�  ห่ากได้รับการ 

อนุมัติ คาดว่าจะใช้่เงินลงทุนราว 117 ล้าน

ดอลลาร์สห่รัฐสำาห่รับการพัฒนาและใช้่เวลา 

อย่างน้อย 5 ป่จ้งจะแล้วเสร็จ โดยนาย  

Thaung Tun รฐัมนตรว่า่การกระทรวงการลงทนุ 

และความสมัพันธ์ุทางเศรษฐกจิกับต่างประเทศ 

ระบุว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่่ง

ให่ม่น่�  รัฐบาลมุ่งท่�จะด้งดูดการลงทุนของ

นักลงทุนจากญ่ี่�ปุ่นและจ่น ท่�กำาลังม่นโยบาย

กระจายการลงทุนสำาห่รับสร้างฐานผลิตใน 

ประเทศอื�นๆ

 

อย่างไรก็ตาม นอกเห่นือจากแผนพัฒนา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษในรัฐมอญี่แล้ว เมือง 

เมาะละแห่ม่งยังม่ความพร้อมและม่ศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจอย่างมาก เป็นโอกาสสำาห่รับ 

การลงทนุในห่ลายดา้น  ได้แก่ 1. ด้านพลงังาน 

ในเมืองเมาะละแห่ม่งม่โรงงานผลิตกระแส

ไฟื้ฟ้ื้าจากนำ�ามันด่เซิลของเอกช่น ซ้ิ�งดำาเนินงาน 

โดย Capital Electric power Ltd. แต่กระแส

ไฟื้ฟ้ื้ายังไม่เพ่ยงพอตอ่ความตอ้งการจ้งต้องรบั

กระแสไฟื้ฟ้ื้าจากนครย่างกุ้งด้วย เป็นโอกาส

ของนักลงทุนท่�จะเข้าไปลงทุน เนื�องจากยัง

ไม่ม่คู่แข่งมาก 

2. อุตสาห่กรรมเกษตรแปรรูป ในพื� นท่�ในเมือง

เมาะละแห่ม่งม่ผลผลิตทางการเกษตรจำานวน

มาก แต่ยังไม่ม่โรงงานแปรรูปสินค้าการเกษตร 

เช่่น เงาะ มังคุด และเม็ดมะม่วงหิ่มพานต์ เป็นต้น 

3. อุตสาห่กรรมแปรรูปสินค้าประมง เมือง 

มะละแห่ม่งอยู่ติดกับทะเลทำาให้่ม่การทำาประมง

จำานวนมาก แต่โรงงานแปรรูปสินค้าจากประมง 

เช่่น อาห่ารกระป๋องยังไม่ม่คนมาทำาธุุรกิจน่�  

 

4. ธุุรกิจเชื่� อเพลิงไม้อัดแท่ง (Wood Pellet) 

เป็นธุุรกิจท่�นักลงทุนยังสนใจน้อย ขณ์ะท่�พื� นท่�

ในรัฐมอญี่ส่วนให่ญ่ี่นิยมปลูกต้นยางจำานวน

มาก แต่นำ� ายางไม่ได้คุณ์ภาพ จ้งนำาลำาต้นของ

ต้นยางนั�นมาแปรรูปทำาเป็นเชื่� อเพลิงไม้อัด

แท่งได้ ซ้ิ�งวัตถุึดิบม่เพ่ยงพอสำาห่รับผู้ท่�สนใจ

ลงทุนในธุุรกิจน่�  

 

นอกเห่นือจากจุดเด่นของเม่ยนมาท่�ม่แห่ล่ง

ทรัพยากรจำานวนมาก ม่ประช่ากรมากกว่า 60 

ล้านคน และสัดส่วนเป็นประช่ากรท่�อยู่ในวัย

แรงงานค่อนข้างสูง ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างตำ�า 

แล้ว ในอนาคตห่ากเขตเศรษฐกิจพิเศษรฐัมอญี่ 

ก่อสร้างสำาเรจ็น่าจะเป็น ‘ประตบูานให่ม’่ ท่�เปิด 

รับการลงทุนจากต่างช่าติมุ่งเข้าสู่เม่ยนมาได้

อย่างค้กคัก

hrasiamedia.com
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ผลการเลือกตั้งระดับโลกที่ทุกคน
จบัตาวา่จะมผีลตอ่ภาคธุรกจิการคา้ 
ในอาเซยีนหรอืไม่? นัน่คือชัยชนะของ 
นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต 
ได้ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ
คนใหม่ และในเวลาใกล้ๆ กัน มีการ
ออกเสียงทางการเมืองรอบใหม่
ของชาวเมียนมา ซึ่งยังคงไว้วางใจ
ให้รัฐบาล นางอองซาน ซูจี เข้ามา 
บริหารประเทศต่อไปอีก 4 ปี 

|Policy Watch|

ขณ์ะเด่ยวกัน อ่กปรากฏิการณ์์สำาคัญี่ซ้ิ�งเกิด
ข้�นในภูมิภาคอาเซ่ิยนท่ามกลางวิกฤตโควิด 19 
นั�นก็คือท่�ประชุ่มระดับผู้นำาอาเซ่ิยน ครั�งท่� 37 
เมื�อวันท่� 15 พฤศจิกายน 2563 ม่การลงนาม 
ความตกลงหุ้่นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(RCEP) โดยสมาชิ่ก 15 ประเทศ ประกอบด้วย 
อาเซ่ิยน 10 ประเทศ และพันธุมิตร ได้แก่ จ่น 
ญ่ี่�ปุ่น เกาห่ล่ใต้ ออสเตรเล่ย และนิวซ่ิแลนด์ 
ส่งผลให้่ RCEP กลายเป็น “ความตกลง 
การค้าเสร่ท่�ให่ญ่ี่ท่�สุดในโลก”

แม้จะยังไม่ม่อินเด่ยเข้าร่วมเพราะเกรงว่าจะถูึก
สินค้าจ่นต่ตลาด แต่ทุกๆ ประเทศก็พร้อมเปิด

อ�เซี่ยนสะท้�น   
ผลิเลิือกต้ั�งสห์รัฐฯแลิะเม่ยนม�
จับต้�ปร�กฏก�รณ์ RCEP ถึง CPTPP

กว้างรับอินเด่ยเข้าร่วม RCEP ได้ในภายห่ลัง 
และเมื�อรวมปริมาณ์ประช่ากรทั�งห่มดภายใต้
ความตกลงน่�  จะครอบคลุมกำาลังซืิ� อถ้ึง 3.6  
พันล้านคน คิดเป็นสัดส่วนทางเศรษฐกิจถ้ึง 
ร้อยละ 30 ของจ่ด่พ่โลก

ทั�งน่�  เป็นท่�ทราบกันด่ว่าการริเริ�มความตกลง 
RCEP เกิดข้�นมากว่า 8 ป่แล้ว โดยจ่นเป็น
ผู้นำาผลักดันเพื�อเชื่�อมมิติเศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน กับภูมิภาคอาเซ่ิยน ซ้ิ�งจ่นและ
ประเทศนอกภูมิภาคทั�งห่มดก็จะได้ประโยช่น์
จากมาตรการลดภาษ่และมาตรการเปิดเสร ่
ดังกล่าวด้วยเช่่นเด่ยวกัน
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นาย Airlangga Hartarto ในฐานะรัฐมนตร่
ว่าการกระทรวงการประสานงานด้านเศรษฐกิจ
อินโดน่เซ่ิย เชื่�อว่า ข้อตกลง RCEP จะช่่วย
ให้่ประเทศในภูมิภาคน่� ฟืื้� นจากภาวะตกตำ�าทาง
เศรษฐกิจเนื�องจากการระบาดของโควิด 19 

ย้อนกลับไปมองบทบาทสห่รัฐฯ ในยุคของ 
อด่ตประธุานาธิุบด่ บารัค โอบามา ท่�ต้องการ 
‘คานอำานาจ’ ของจ่นท่�แผ่ขยายอิทธุพลมายัง
ภูมิภาคอาเซ่ิยนอย่างรวดเร็ว ได้ม่การริเริ�ม 
ข้อตกลงหุ้่นส่วนยุทธุศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื� น
แปซิิฟิื้ก ห่รอื TPP (Trans-Pacific Partnership) 
ม่กระบวนการเจรจาเพื�อลดภาษ่อย่างเข้มข้น 
เ ช่่นเด่ยวกัน แต่ TPP ต้องยุ ติไปเมื� อ  
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ข้�นเป็นประธุานาธิุบด่เมื�อ
ป่ 2560 จากนั�นสมาชิ่กท่�เห่ลือของ TPP ไป
เดินห่น้าต่อและม่การลงนามความร่วมมือ 12 
ประเทศ ได้แก่ ญ่ี่�ปุ่น แคนาดา เม็กซิิโก เปรู 
ชิ่ล่ ออสเตรเล่ย นิวซ่ิแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซ่ิย 
บรูไน และเว่ยดนาม ภายใต้ชื่�อให่ม่ว่า CPTPP 
(Comprehensive and Progressive Agreement 
of Trans-Pacific Partnership) ครอบคลุม 
จ่ด่พ่โลกร้อยละ 14 

อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของ นายโจ ไบเดน 
ว่าท่�ประธุานาธุิบด่สห่รัฐฯ คนท่� 46 ส่งผลให่้
ห่ลายฝ่ัายมองว่าเขาจะเดินตามเจตจำานงทาง 
การเมืองของนาย บารัค โอบามา ท่�มุ่งเน้น
ความสัมพันธ์ุกับภูมิภาคอาเซ่ิยน และแน่นอน 

CPTPP คือเครื�องมือสำาคัญี่ท่�จะเชื่� อเชิ่ญี่ 10 
ประเทศเข้ามาใกล้ชิ่ดกับสห่รฐัฯ อ่กครั�ง ดังนั�น
ถ้ึานโยบายต่างประเทศของรัฐบาลให่ม่สห่รัฐฯ  
‘ร่เทิร์น’ กลับมาม่บทบาทกับข้อตกลงการค้า
เสร่ฉบับน่� เมื� อใด ความน่าสนใจจะกลับมา
ทันท่เพราะ CPTPP จะม่สัดส่วนต่อจ่ด่พ่โลก
สูงสุดถ้ึงร้อยละ 38 เห่นือกว่าข้อตกลง RCEP  

ผู้เช่่�ยวช่าญี่ด้านการค้า คณ์ะบริห่ารธุุรกิจ 
มห่าวิทยาลัยแห่่งช่าติสิงคโปร์ เห่็นว่า RCEP 
เป็นกลไกของจ่นในการร่างระเบ่ยบการค้า
ในภูมิภาคน่� ห่ลังจากสห่รัฐฯ ถึอนตัวไปจาก
ข้อตกลง TPP ในสมัยรัฐบาลนายโดนัลด์ 
ทรัมป์ ซิ้�งเอื� อประโยช่น์ให้่แก่เป้าห่มายด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์ของจ่น “แต่สห่รัฐฯ สมัยรัฐบาล 
โจ ไบเดน อาจกลับเข้ามาม่ความสัมพันธ์ุ
กับภูมิภาคน่�อ่กครั� ง ตามแนวทางของอด่ต
ประธุานาธุิบด่บารัค โอบามา”

ในป่ 2564 เราน่าจะเห็่นทิศทางท่�ชั่ดเจนของ
สห่รฐัฯ ต่ออาเซ่ิยน ซ้ิ�งไม่เฉพาะด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุนเท่านั�น แต่ยังรวมถ้ึงประเด็น 
ความสัมพันธ์ุระห่ว่างประเทศ อำานาจการ 
ต่อรองกับจ่น และการให้่ความสำาคัญี่ในเรื�อง
พลวัตระบอบประช่าธิุปไตย และย่อมโฟื้กัสไป
ยังรฐับาลให่มข่องนางออง ซิาน ซูิจ่ แห่่งเม่ยนมา 
ซ้ิ�งกำาลังถูึกจับตามองจากทั�วโลก เพราะอย่าลืม
ว่าในช่่วงท่�อด่ตประธุานาธิุบด่ บารัค โอบามา 
ดำารงตำาแห่น่งก็เคยเดินทางมาเยือนประเทศ
เม่ยนมาเมื�อป่ 2555 และเร่ยกร้องให้่เม่ยนมา
ต้องปฏิิรูปทางการเมือง

นั�นห่มายถึง้ เมื�อนายโจ ไบเดน เขา้รบัตำาแห่นง่
ประธุานาธิุบด่สห่รัฐฯ อย่างเป็นทางการช่่วง
ต้นป่ 2564 ประเด็นเห่ล่าน่� ไม่ว่าจะเป็นเรื�อง  
ข้อตกลงการค้าเสร่ CPTPP ท่�คาดว่าสห่รัฐฯ 
จะกลบัเข้าสู่เวท่อ่กครั�ง ก็จะเป็นตัวพลิกห่มาก
เกมการเมืองระห่ว่างประเทศกับจ่น เช่่นเด่ยว
กับบทบาทผู้ตรวจการประช่าธิุปไตยเร่ยกร้อง
ให้่ประเทศในอาเซ่ิยนยกระดับตัวเองเช่่นเด่ยว
กับโลกเสร่...เป็นเห่ร่ยญี่สองด้าน และเป็น 2 
เงื�อนไขท่�ทุกฝ่ัายต้องจับตามองอย่างใกล้ชิ่ด

เร่ยบเร่ยง: 

posttoday.com

www.xinhuathai.com

apecthai.com

CPTPP คือเครื�องมื่อ
สำาคัญท้�จะเชืื้�อเชิื้ญ  
10 ป็ระเทศเข้าม่า 
ใกล้ชิื้ด้กับสหรัฐฯ  
อ้กครั�ง ดั้งนั�นถ้า
นโยบายต่็างป็ระเทศ
ของรัฐบาลใหม่่สหรัฐฯ  
‘ร้เทิร์น’ กลับม่าม้่
บทบาทกับข้อต็กลง
การค้าเสร้ฉบับน้� 
เมื่�อใด้ คว่าม่น่าสนใจ
จะกลับม่าทันท้เพิราะ 
CPTPP จะม้่สัด้ส่ว่น 
ต่็อจ้ด้้พ้ิโลกสูงสุด้ถึง
ร้อยละ 38 เหนือกว่่า 
ข้อต็กลง RCEP  
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 PrestoMall เริ�มเปิดตัวเมื�อป่ท่�ผ่านมา ด้วยการพลิกโฉมห่น้า

แพลตฟื้อร์ม ’11 Street’ ท่�ได้ม่การก่อตั�งมาตั�งแต่ป่ 2558 จากการร่วม

ทุนระห่ว่าง Axiata Digital Services และ SK Planet ผู้ให้่บริการตลาด 

อ่-คอมเมิร์ซิของเกาห่ล่ใต้ แต่เนื�องจากในช่่วงเวลาท่�ผ่านมา Axiata Digital 

ประสบปัญี่ห่าทางด้านการเงิน จ้งได้ขายสินทรัพย์ให้่กับ Pegasus 7 

Ventures ซ้ิ�งเป็นผู้ร่วมทุนช่าวสิงคโปร์ ปัจจุบัน PrestoMall ดำาเนินการ

โดยผู้ถืึอหุ้่นให่ม่ ในนามของ Presto Mall Sdn. Bhd. 

 จุดเด่นของ PrestoMall คือเป็นตลาดสินค้าออนไลน์ท้องถิึ�นท่�ให่ญ่ี่

ท่�สุดในประเทศมาเลเซ่ิย และเป็นแพลตฟื้อร์มแรกท่�สนับสนุนสินค้าทาง

วัฒนธุรรมทอ้งถิึ�น ผนวกกบัสินค้าชั่�นนำาระดบัโลก สินค้าไลฟ์ื้สไตล์ห่ลาก

ห่ลาย พร้อมคุณ์สมบัติท่�สะดวกสบายในการเลือกซืิ� อ-ขายสินค้า และช่ำาระ

เงิน ตลอดจนแคมเปญี่มากมายท่�ด้งดูดให้่ลูกค้าเลือกใช้่บริการ ได้แก่  

1. Exclusive Deals  ข้อเสนอพเิศษ เป็นการนำาเสนอผลติภัณ์ฑ์์ท่�ม่ความ

ห่ลากห่ลายท่�ม่เฉพาะบนแพลตฟื้อร์ม PrestoMall ทั�งแบรนด์ทอ้งถิึ�นและ

ต่างประเทศ 2. Madness Sale สินค้าคุณ์ภาพ รับประกันราคาท่�ถูึกท่�สุด 

3. Global สินค้าท่�เข้าถ้ึงคอลเลคชั่�นระดับโลกและแบรนด์ยอดนิยมทั�ง

จากเกาห่ล่ใต้ ญ่ี่�ปุ่น จ่นและอื�นๆ อ่กมากมาย 

PrestoMall 
แห่งมาเลเซีย
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 4. Secure Payment การช่ำาระเงินท่�ปลอดภัย แพลตฟื้อร์ม

อเนกประสงค์ท่�ยอมรบัวิธุ่การช่ำาระเงิน ทั�งบัตรเครดิต เดบิต โอนเงินผ่าน

ธุนาคาร แม้กระทั�งผ่าน eWallets ท่�เร่ยกว่า PrestoPay โดยเงินเครดิต

ท่�ม่อยู่ใน PrestoPay สามารถึนำาไปช่ำาระเงนิสำาห่รบัการซืิ� อสินค้าออนไลน์ 

และช่ำาระเงินสำาห่รบัการซืิ� อสินค้าออฟื้ไลน์ห่รอืห่น้าร้านค้าท่�เข้าร่วมอยู่ใน

แพลตฟื้อร์มได้ด้วย รวมถ้ึงการได้รับเงินคืน (Cash Back) จากการซืิ� อ

สินค้าท่�เข้าร่วมแคมเปญี่  5. Official Stores  นำาเสนอสินค้าแบรนด์ชั่�นนำา 

ของโลกมากมาย อาทิ Samsung, Nestle, Super, Kinohimitsu และ

อื�นๆ อ่กมากมาย และ 6. Coupon Street  ผู้ซืิ� อสามารถึประห่ยัดมากข้�น  

ด้วยการใช้่คูปองจากการนำาเสนอของร้านค้าท่�ห่ลากห่ลาย 

 นอกจากน่� PrestoMall ยังเป็นแพลตฟื้อร์มออล-อิน-วัน ท่�ทำาห่น้าท่�

อำานวยความสะดวกให้่ผู้ค้าปล่ก เจ้าของธุุรกิจ และผู้ขาย ติดต่อตรงกับ

ลูกค้า สนับสนุนผู้ขายในการนำาเสนอสินค้า และการสร้างภาพลักษณ์์

แบรนด์ให้่เป็นท่�รู้จักของคนมาเลเซ่ิย 

 นับเป็นแพลตฟื้อร์มท้องถิึ�นท่�แข็งแกร่งและน่าจับตามอง ท้าช่นกับ

คู่แข่งแพลตฟื้อร์มต่างช่าติยักษ์ให่ญ่ี่ ทั�ง Lazada Shopee ท่�กำาลังโห่มรุก

ห่นักไปในประเทศต่างๆ ของอาเซ่ิยนอยู่ในขณ์ะน่� 

แพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์
ขนาด ใหญ่ ท่ี คุ้นตาสำาห รับ 
นักช้อปชาวมาเลเซียด้วยโลโก้ 
หัวกระต่าย หรือ Bunny ในถุง 
ช้อปปิ�ง  ‘PrestoMall’  เป็น
แหล่งรวมร้านค้าออนไลน์กว่า 
3 ล้านแห่งมานำาเสนอให้กับ 
ผู้บริโภคได้เลือกสรรอย่างจุใจ 
ครอบคลมุกว่า 10 หมวดสนิค้า 
อา ทิ  แฟ ช่ัน  สุขภาพ ไอ ที  
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ 
กีฬา รถยนต์ ผลิตภัณฑ์์สำาหรับ
เด็ก อาหาร เคร่ืองด่ืม ตลอดจน 
คูปองส่วนลดสำาห รับ ใ ช้ ใน 
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ



23

|Bleasure|

 อาคารบ้านเรือนเก่าสไตล์ชิ่โนโปรตุก่สผสมผสานโคโลเน่ยล 

ส่เห่ลืองสดใส ตั�งเรย่งรายอยู่รมิแม่นำ� าทูโบน ถืึอเป็นบรรยากาศ ‘วินเทจ’ 

ท่�ทรงเสน่ห์่สำาห่รับ “เมืองเก่าฮอยอัน” (Hoi An Old Town or Hoi An 

Ancient Town) พื� นท่�เล็กๆ ในจังห่วัดกว๋างนาม (Quang Nam) ประเทศ

เว่ยดนาม เมืองท่�คงเอกลักษณ์์และรักษาวัฒนธุรรมไว้เป็นอย่างด่ 

 ฮอยอัน ได้รับข้�นทะเบ่ยนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO 

ในป่ 2542 เป็นตัวอย่างของเมืองท่าค้าขายในเอเช่่ยตะวันออกเฉ่ยงใต้

ในสมยัครสิต์ศตวรรษท่� 15-19 ท่�ผสมผสานศลิปะและสถึาปัตยกรรมทั�ง

ของท้องถิึ�นและต่างช่าติไว้ได้อย่างม่เอกลักษณ์์และอาคารต่างๆ ภายใน

เมืองได้รับการอนุรักษ์ให้่อยู่ในสภาพเดิม 

 สำาห่รบันักท่องเท่�ยวผู้ไปเยอืนสามารถึเท่�ยวช่มเมอืงไดต้ลอดทั�งวัน 

สัมผัสบรรยากาศทั�งช่่วงตะวันยังสาดแสง ไปจนถ้ึงแสงอ่อนในช่่วงตะวัน

ตกดิน ยามคำ�าคืนพบส่สันแสงจากโคมไฟื้ประดับประดาตามถึนนห่นทาง 

และบ้านเรือน ไม่ว่าเดินห่รือผ่อนแรงด้วยการเช่่าจักรยานห่รือจะให้่ 

สบายห่น่อยก็ใช้่บริการสารถ่ึปั� นสามล้อก็พาเท่�ยวช่มเมืองได้เช่่นกัน 

 ถึนนห่ลักๆ ย่านเมืองเก่า แบ่งออกเป็น 3 สายขนานกันไป  

เส้นแรกอยู่ติดรมิฝัั� งแม่นำ� าทูโบน เส้นท่�สองจะพบร้านอาห่ารห่ลายสัญี่ช่าติ 

คว�มสุขของผู้คนท่�ม�เยือน
เมืองเก่าฮอยอัน     

เร่ยงรายเต็มสองฟื้ากถึนน และสุดท้ายเป็นถึนนช้่อปปิ� งม่ร้านกาแฟื้  

ร้านห่นังสือ ร้านขายของฝัากพื� นเมือง ของท่�ระล้ก งานแกะสลักไม้  

โคมไฟื้ เครื�องห่นัง ให้่เลือกช้่อปกันตามใจช่อบ รวมไปถ้ึงอาห่ารแบบ

สตร่ทฟู้ื้ด อาห่ารนานาช่าติ อาห่ารท้องถิึ�นก็ม่ให้่ลิ�มลอง

 ระห่ว่างถึนนห่ลักแต่ละเส้น นอกจากร้านค้าตามตรอกซิอกซิอย

แล้ว ยังม่พิพิธุภัณ์ฑ์์ บ้านเก่า วัดวาอาราม สถึานท่�ท่�น่าสนใจท่�บอกเล่า

เรื�องราวความเป็นมาของยา่นเมอืงเกา่แห่่งน่�  นักท่องเท่�ยวต้องซืิ� อตั�วใน

ราคา 120 ด่องเว่ยดนามห่รือราว 180 บาท สำาห่รับการเข้าช่ม 

 จุดท่�เป็น ‘แลนด์มาร์ค’ ของเมืองเก่าฮอยอันคือ ‘สะพานญ่ี่�ปุ่น’  

ทอดข้ามคลองกั�นแบ่งเขตชุ่มช่นของช่าวญ่ี่�ปุ่นกับชุ่มช่นอื�นๆ เนื�องจาก

สมัยอาณ์าจักรจามปาบริเวณ์น่� เคยเป็นเมืองท่าบนปากแม่นำ� าทูโบนซ้ิ�ง

ม่ชื่�อว่า ไฮโฟื้ เป็นศูนย์กลางทางการค้าท่�ต่างช่าติมาตั�งถิึ�นฐานและค้าขาย

เป็นจำานวนมาก ทั�งช่าวจ่น ญ่ี่�ปุ่น ดัตช์่ และอินเด่ย ได้แบ่งเขตชุ่มช่น

กันอยู่อาศัยออกเป็นสองฝัั� งคลอง 

 สะพานแห่่งน่� สร้างโดยช่าวญ่ี่�ปุ่นม่ลักษณ์ะสถึาปัตยกรรมเป็น

เอกลักษณ์์เฉพาะตัว รูปทรงโค้ง ห่ลังคามุงกระเบื� องดินเผาโบราณ์ 

ส่เห่ลืองและเข่ยว บรเิวณ์ต่นสะพานแต่ละด้านจะม่รูปปั� นสุนัขและรูปปั� น

ลิงตั�งอยู่ แฝังความห่มายว่าสะพานน่� เริ�มสร้างในป่วอกและสร้างเสร็จใน

ป่จอนั�นเอง

 อ่กไฮไลท์ของเมืองเก่าฮอยอัน คือ บ้านเลขท่� 101 ของตระกูล  

Tan Ky บ้านไม้ 2 ชั่�น อายุมากกว่า 75 ป่ แต่ยังคงได้รับการดูแลรักษา

เป็นอย่างด่ ตกทอดกันมาถ้ึง 6 รุ่น สัมผัสเรย่นรู้การออกแบบท่�อยู่อาศัย

สไตล์ช่าวจ่นโบราณ์ท่�ม่บ่อนำ� าตั�งอยู่กลางบ้าน ม่ห้่องนอน ห้่องรับแขก 

ห้่องสมุด ห้่องครัว ข้าวของเครื�องใช้่ ท่�ยังคงสภาพเดิมๆ เอาไว้

 ห่ลังจากเท่�ยวช่มเมืองตลอดทั�งวันกระทั�งพระอาทิตย์ตก บรรยากาศ

ของเมืองยิ�งค้กคัก รมิแม่นำ� าทูโบนระยิบระยับไปด้วยแสงไฟื้จากเรอืและ

โคมไฟื้ โดยนักท่องเท่�ยวสามารถึใช่้บริการล่องเรือนั�งช่มวิวแสงส่ยาม

คำ�าคืนและช่มวิถ่ึช่่วิตริมฝัั� งนำ� าของช่าวเมืองฮอยฮันได้อย่างสะดวก   

 ตลอดทั�งวันของการสัมผัสซ้ิมซัิบเสน่ห์่แห่่งเมืองเก่า เมืองเล็กๆ

ท่�ส่งผ่านบรรยากาศแห่่งความสุขด้วยความประทับใจไม่รู้ลืมและต้องห่า

โอกาสกลับมาเยือนอ่กสักครั�ง 
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