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จากการแพร่ระบาดของโรคโควิิด 19 ระลอกใหม่่ ส่่งผลให้การ
ฟ้ื้� นฟื้ทูางเศรษฐกิจของประเทศต่่างๆ ในอาเซียีนต้่องล่าช้า้ออกไป 
ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช้่นกัน โดยส่ภาพัฒน์เปิดเผย 
ตั่วิเลขเศรษฐกิจไทยไต่รม่าส่ 1 ของปี 2564 ติ่ดลบ 2.6% และ 
ปรบัประม่าณการเศรษฐกิจไทยทั�งปีจะเติ่บโต่ราวิ 2%

กญุแจส่ำาคัญที�จะทำาให้เศรษฐกิจโลกและอาเซียีนกลับสู่ภ่าวิะปกติ่
ก่อนเกิดวิิกฤติ่โควิิด 19 ได้ คือ 1. นโยบายที�เขม้่แขง็ที�ใช้ค้วิบคุม่
โรคโควิิด 19 และ 2. การเร่งฉีีดวัิคซีีนให้แก่ประช้าช้นของแต่่ละ
ประเทศให้ม่ากที�สุ่ด เพื�อให้เกิดภูมิ่คุ้ม่กันหมู่่ ซี่�งขณะนี�รัฐบาล 
ทกุประเทศต่่างเรง่ดำาเนินการอยา่งเต็่ม่ที� 

ในช้่วิงที�รอคอยให้เศรษฐกิจฟื้้� นตั่วิเช้ื�อว่ิานักธุุรกิจทุกท่านไม่่ได้
หยุดนิ�ง ทีม่งาน AEC Connect เองก็ยงัคงมุ่ง่มั่�นเป็น “เพื�อนคู่คิด” 
ที�จะส่นับส่นุนนักธุุรกิจทั�งให้คำาปร่กษาเรื�องการค้าและการลงทุน
และให้ควิาม่รู้การทำาธุุรกิจ ล่าสุ่ด นอกจาก Newsletter ฉีบับนี�
แล้วิ AEC Connect ยังได้จัดกิจกรรม่ใหม่่ๆ ที�ให้ควิาม่รู้การทำา
ธุุรกิจในอาเซีียนผ่านช้อ่งทางออนไลน์ซี่�งเหม่าะส่ม่กับส่ถานการณ์
ปัจจุบัน ทีม่งานหวัิงเป็นอย่างยิ�งว่ิาท่านจะได้รับประโยช้น์สู่งสุ่ด
จากกิจกรรม่เหล่านี�และหากท่านประส่บปัญหาในการทำาธุุรกรรม่
การเงิน ธุนาคารกรุงเทพทกุส่าขาในอาเซียีนก็พรอ้ม่ที�จะให้ควิาม่
ช้ว่ิยเหลือทกุท่านอยา่งส่ดุควิาม่ส่าม่ารถครับ
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ส่ถานการณ์การระบาดของโรคโควิิด 19 ทำาให้ 
ผู้ประกอบการได้รบัผลกระทบอย่างม่าก โดยเฉีพาะ
อย่างยิ�ง เอส่เอ็ม่อี ในขณะที�ทุกธุุรกิจต้่องบริหาร
ส่ภาพคล่อง ดูแลการจ้างงาน และรักษาธุุรกิจ 
เพื�อจะกลับม่าให้บริการได้ใหม่่ในไม่่ช้้านี� ธุนาคาร
กรุงเทพจ่งมี่ม่าต่รการช่้วิยเหลือลูกค้าธุุรกิจที�ได้รับ
ผลกระทบในรูปแบบส่นิเช้ื�อฟื้้� นฟื้ตู่าม่ม่าต่รการของ
ธุนาคารแหง่ประเทศไทยและกระทรวิงการคลังเพื�อ
ช้่วิยเส่ริม่ส่ภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการและช้่วิย
ฟื้้� นฟูื้ธุุรกิจให้ผู้ประกอบการส่าม่ารถเริ�ม่ต้่นธุุรกิจ
ใหม่่และเดินหน้าได้ต่าม่ศักยภาพเมื่�อส่ถานการณ์
คลี�คลาย

ธุนาคารให้ควิาม่ส่ำาคัญกับการดแูลลูกค้าผู้ประกอบ
ธุุรกิจเส่ม่อม่าและคาดการณ์ว่ิาโรคโควิิด 19 จะ
ยังคงอยู่ต่่อไปอีกนานพอส่ม่ควิร จ่งพยายาม่ดูแล
และทำางานร่วิม่กับลูกค้าอย่างใกล้ช้ิด เพื�อส่าม่ารถ
ให้การส่นับส่นุนลูกค้าได้อย่างถูกต้่อง เหม่าะส่ม่ 
ทันต่่อส่ถานการณ์ และส่อดรับกับควิาม่หลากหลาย
ของลกูค้า 

ทั�งนี� ธุนาคารเช้ื�อมั่�นว่ิาม่าต่รการส่ภาพคล่องชุ้ดใหม่่
จะส่าม่ารถช่้วิยให้ธุุรกิจของลูกค้าประคองตั่วิไปได้
จนกระทั�งถ่งจุดที�ประเทศไทยส่าม่ารถฉีีดวัิคซีีนได้
ม่ากพอ ซี่�งเป็นปัจจัยส่ำาคัญที�ช้ว่ิยให้เศรษฐกิจกลับ
สู่ภ่าวิะปกติ่ได้ม่ากข่�น และพร้อม่เป็น “เพื�อนคู่คิด” 
ช้่วิยเหลือลูกค้าเมื่�อเผช้ิญควิาม่ยากลำาบากและ
เติ่บโต่ไปด้วิยกันอยา่งมั่�นคงและยั�งยืน

คุณุชาต์ศ์ร์ ์โสภณพน์ุช
กรรมิการผู่้�จััดการใหญ่� 

ธนาคารกรุงเทพ จัำากัด (มิหาชน)
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Vision of beyond

|AEC Secret|

สำ�รวจก�ร
เปล่ียนผ่�น

ธรุกิจ

รอดพ้นวกิฤติโรคโควดิ 19
พลิกโฉมสู่ New Normal  

7 ส�ข�
แหง่อ�เซยีน

แต่่ด้้วยรููปแบบและกลยุทธ์ท่์�พลิกโฉมหน้า้ แต่กต่่าง
ออกไปจากเดิ้ม ท้�งภาคการูผลิต่ ขน้ส่ง่ การูต่ลาด้  
การูค้าปล่ก-ค้าส่ง่ และกิจกรูรูมทางเศรูษฐกิจอ่�น้ๆ  
โด้ยเฉพาะการูยกรูะด้้บส่นิ้ค้าและบรูกิารู โด้ยใช้้
เทคโน้โลยดิ่้จิท้ล ใหส้่อด้คล้องก้บพฤติ่กรูรูมผูบ้รูโิภค
ใน้ยุค New Normal

ต่ลอด้รูะยะเวลากว่า 1 ปขีองมรูส่มุโรูค
โควิด้ 19 ธุ์รูกิจทกุแขน้งใน้อาเซีย่น้ต้่อง
เผช้ญิผลกรูะทบและซีบเซีาอยา่งหน้ก้ 
แต่่ความหว้งก็เรูิ�มน้บ้หน้่�งอ่กครู้�งกลาง
ป ี2564 จากการูน้ำาเขา้ว้คซีน่้ของหลาย
ปรูะเทศ ทำาใหธุ้์รูกิจกล้บมาขยบ้ขยาย 
          กิจการูได้้อ่กครู้�ง
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จากข้อมู่ลวิิจัยของ Rabobank มี่การ
วิิเคราะห์แนวิโน้ม่การเจริญเติ่บโต่ทาง
เศรษฐกิจในภูมิ่ภาคอาเซีียนต่ลอดปีนี� 
ประเ มิ่นว่ิาเ วีิยดนาม่คือประเทศที� มี่ 
แนวิโน้ม่ส่ดใส่ที�สุ่ดหลังจากปีที�ผ่านม่า
อัต่ราเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจเป็นบวิก รองลง 
ม่าคือสิ่งคโปร์ซี่� งได้แรงหนุนจากการ
ส่่งออกสิ่นค้าเทคโนโลยีและการแพทย์  
รวิม่ถ่งการกระจายวัิคซีีนที�ทำาได้โดดเด่น
กว่ิาประเทศอื�นในภูมิ่ภาค ส่ว่ินอินโดนีเซียี 
ฟื้ิลิปปินส์่และม่าเลเซีีย ยังเผช้ิญกับการ
ระบาดที� รุนแรงจ่งมี่แนวิโน้ม่ช้ะลอตั่วิ 
ต่่อเนื�อง  

ในส่่วินของภาคธุุรกิจ 7 ส่าขาดังต่่อไปนี� 
มี่โอกาส่ที�จะ ‘พลิกฟ้ื้� น’ คลี�คลายไปใน
ทิศทางที� ดีข่�นด้วิยแรงขับเคลื� อนของ
นวัิต่กรรม่ ซี่�งเติ่บโต่และพัฒนาอย่าง
กว้ิางขวิางต่ลอดช่้วิงของการระบาดของ 
โรคโควิิด 19 

  1. ธุิ์รก์ิจกิารเง์นุ

ภาคธุนาคารในประเทศอาเซีียนถือว่ิา
ส่ำาคัญม่ากเพราะเป็นแหล่งเงินทุนช้่วิย
ส่นับส่นุนภาครฐั เอกช้น และผู้บรโิภคราย
ยอ่ย เป็นแหล่งเงินกู้ภายในประเทศอันดับ
หน่�งที�บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจช้ว่ิง
ส่ถานการณโ์รคโควิิด 19 เราเหน็พฒันาการ
ของเทคโนโลยีในภาคการเงินที�โดดเด่นนำา
ระบบ ปัญญาประดิษฐ ์ (เอไอ) บล็อกเช้น 
และเทคโนโลยีระบุตั่วิต่น (ไบโอเม่ทริกส์่) 
ม่าใช้้เพื�อยกระดับควิาม่พ่งพอใจของผู้รับ
บริการซ่ี�งกำาลังนิยม่ธุุรกรรม่ออนไลน์ผ่าน
ส่ม่าร์ทโฟื้น โดยหน่�งในสั่ญญาณควิาม่
เปลี�ยนแปลงในรอบหลายปีที�ผ่านม่าคือ
ธุุรกิจ ‘ฟื้นิเทค’ เติ่บโต่ส่งูข่�น หลายบริษัท
มุ่ง่เป้าไปที�กลุ่ม่ลูกค้ารายยอ่ย ธุุรกิจขนาด
เล็ก และประช้าช้นในช้นบท ซี่�งเป็นกลุ่ม่ที�
เขา้ไม่ถ่่งบรกิารทางการเงินของส่ถาบันการ

เงินหรือธุนาคารขนาดใหญ่ เป็นการช้่วิย
ขยายช้่องทางการเข้าถ่งแหล่งเงินทุนให้
ทั�วิถ่งม่ากยิ�งข่�น ดังนั�นการระบาดของโรค 
โควิิด 19 ยิ�งเรง่เรา้ใหก้ารเติ่บโต่ของฟื้นิเทค 
ขยายตั่วิอย่างต่่อเนื� อง ถือเป็นอีกหน่�ง 
ภาคธุุรกิจการเงินที�อนาคต่ส่ดใส่แนน่อน

  2. ธุิ์รก์ิจคุ้าปลีกีิ 

เกิดการเปลี�ยนแปลงไปอยา่งม่ากกับธุุรกิจ
ค้าปลีกในช้ว่ิงการระบาดของโรคโควิิด 19 
โดยเฉีพาะอย่างยิ�งการขายออนไลน์ซี่�งได้
รับแรงหนุนจากการพัฒนาระบบดิจิทัล
เทคโนโลยี ช้่วิยให้กิจการค้าปลีก-ค้าส่่ง 
จำานวินม่ากเข้าถ่งช้่องทางการจำาหน่ายได้ 
อย่างส่ะดวิก ส่ร้างมู่ลค่าและเกิดโม่เดล
ธุุรกิจใหม่่ๆ  แต่กแขนงรูปแบบออกไป กอปร
กับพฤติ่กรรม่ผู้บริโภคที�เน้นการอยู่บ้าน  
งดเดินทาง หลีกเลี�ยงการสั่ม่ผัส่ที�เสี่�ยงโรค 
ทำาให้การซืี�อส่ินค้าออนไลน์ยิ�งเติ่บโต่ แม้่ 
แต่่ห้างส่รรพส่ินค้าช้ื�อดังอย่าง อิเซีตั่น ใน
ส่งิคโปร์หรือในม่าเลเซียี ก็ส่าม่ารถทำากำาไร
ได้จากช้อ่งทางค้าขายออนไลน์เช้น่กัน โดย
ต่ลอดปีที�ผา่นม่า มู่ลค่าการค้าขายออนไลน์

ในอาเซีียนเติ่บโต่จากปีก่อนถ่งร้อยละ 63 
โดย 1 ใน 3 คือนักช้อ้ปออนไลน์หน้าใหม่ ่

และเป็นอีกครั�งที�นวัิต่กรรม่แห่งอนาคต่
อย่างออม่นิ แช้นแนล (Omni-Channel) 
และบาร์โค้ดช้่วิยเพิ�ม่ประส่บการณ์การ
จับจ่ายส่ินค้าส่ำาหรับผู้บริโภคให้มี่ควิาม่
ส่ะดวิก ง่ายดาย รวิดเร็วิ ส่่งเส่ริม่ให้การ
ค้าขายออนไลน์มี่อนาคต่ที�ส่ดใส่ ในกลุ่ม่
อาเซียีนยงัเหน็การจับมื่อรว่ิม่หุ้นทางธุุรกิจ 
ระหว่ิางผู้ประกอบการออนไลน์ช้ื�อดัง เช้น่ 
ลาซีาด้ากับห้างส่รรพสิ่นค้าขนาดใหญ่  
อยา่ง ม่ารนิา ส่แควิรข์องส่งิคโปร ์หรอื ส่ยาม่ 
เซี็นเต่อร์ของไทย พลิกโฉีม่ประส่บการณ์
การช้้อปปิ� งด้วิยการนำาสิ่นค้าออนไลน์ม่า
ตั่�งโช้ว์ิและจำาหน่ายในห้างเพื�อต่อบโจทย ์
ผู้บริโภคที� นิยม่ซีื� อส่ินค้าราคาถูกทาง
ออนไลน์แต่่ยังโหยหาควิาม่รู้ส่่กเข้าถ่ง
ส่ินค้าด้วิยการเดินช้ม่ ลองส่วิม่ ลองใช้้ใน 
ห้างจรงิๆ เป็นเทรนด์ที�กำาลังม่าแรงม่ากใน 
ภูมิ่ภาคนี� ซี่�งจะเหน็ได้ว่ิาการอยูร่อดส่ำาหรบั 
ธุุรกิจค้าปลีกยุค New Normal ไม่ไ่ด้ข่�นอยู่
กับขนาดอีกต่่อไป แต่่ข่�นอยู่กับควิาม่เร็วิ 
การปรับตั่วิ และวิิส่ยัทัศน์ควิาม่เป็นส่ากล
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  3. ธุิ์รก์ิจท่องเที�ยวแลีะโรงแรม

ม่าต่รการปิดประเทศและจำากัดการเดิน
ทางข้าม่พรม่แดน ส่ง่ผลกระทบม่หาศาลต่่อ
ภาคการท่องเที�ยวิและโรงแรม่ โดยเฉีพาะ
ประเทศที�พ่�งพารายได้การท่องเที�ยวิใน
ส่ดัส่ว่ินที�ส่งูม่ากอยา่งไทย ฟื้ลิิปปินส่ ์ส่ว่ิน
ส่ิงคโปร์และเวีิยดนาม่ก็ได้รับผลกระทบ 
แต่่น้อยลงต่าม่ลำาดับ

ข้อมู่ลจาก seatongue.com ระบุว่ิา 
กิจกรรม่การท่องเที�ยวิที�ซีบเซีาส่่งผลต่่อ
การจ้างงานแรงงานหดตั่วิลง แต่่กระนั�น
รัฐบาลประเทศอาเซีียนต่่างมุ่่งช้่วิยเหลือ
ภาคการท่องเที�ยวิ ทำาให้ทิศทางการฟ้ื้� นตั่วิ 
ดำาเนินไปอย่างมี่ควิาม่หวัิงตั่�งแต่่ต้่นปี 
2564 ซี่�งประกอบด้วิย 3 ปัจจัยที�เป็น
แรงบวิก ได้แก่ (1) การกระตุ้่นการเดิน
ทางท่องเที�ยวิภายในประเทศที�เริ�ม่เห็น
ผล ด้วิยม่าต่รการส่ร้างแรงจูงใจให้คนเดิน
ทาง การม่อบส่่วินลดค่าที�พัก ตั่�วิเดินทาง  
รวิม่ถ่งค่าใช้้จ่ายที� เกี�ยวิข้องต่่างๆ (2) 
ทราเวิล บับเบิล คือ การมี่ข้อต่กลงแลก
เปลี�ยนให้นักท่องเที�ยวิเดินทางระหว่ิาง
กันเองของส่องประเทศ ภายใต้่การควิบคมุ่
ควิาม่ปลอดภัยที�น่าเช้ื�อถือ ซี่�งเริ�ม่ปรากฏ
ให้เห็นในบางประเทศแล้วิในรูปของ 
ขอ้ต่กลง และ (3) การใช้ร้ะบบดิจิทัลและ
ออโต่เม่ช้ั�นในกิจกรรม่การท่องเที�ยวิ เพื�อ
ส่รา้งควิาม่เช้ื�อมั่�น ลดการส่มั่ผัส่ เว้ินระยะ
ห่าง ซี่�งจะเป็นทิศทางที�เป็นควิาม่นิยม่ใน
หลายปีต่่อจากนี�ไป

ข้อมู่ลจากเว็ิบไซีต์่ travelweekly-asia. 
com ระบุว่ิา การส่ร้างภูมิ่คุ้ม่กันหมู่่คือ
กุญแจส่ำาคัญในการฟื้้� นฟืู้การท่องเที�ยวิ
อาเซียีน ซี่�งทำารายได้รวิม่กัน 380,000 ล้าน
ดอลลาร์ส่หรัฐ และเป็นแหล่งจ้างงาน 42 
ล้านคน มี่ข้อเส่นอของภาครัฐและส่ม่าคม่
การท่องเที�ยวิจำานวินม่าก อาทิ ASEAN 
Tourism Association (ASEANTA) ให้

ประเทศในกลุ่ม่อาเซีียนร่วิม่กันพัฒนา
กลไกการเดินทางไปม่าระหว่ิางกันที�ส่ะดวิก
รวิดเร็วิและปลอดภัย กระตุ่้นกิจกรรม่
การท่องเที�ยวิให้เดินหน้าต่่อไปร่วิม่กัน
ทั�วิทั�งภูมิ่ภาค มี่ระบบหรือแอปพลิเคชั้น
ม่าต่รฐานส่ำาหรับต่รวิจคัดกรอง แส่ดง
ข้อมู่ลฉีีดวัิคซีีน ทั�งนี� แต่่ละช้าติ่ได้พัฒนา
แอปพลิเคชั้นอำานวิยควิาม่ส่ะดวิกด้าน
วัิคซีีนและการติ่ดต่าม่ข้อมู่ลสุ่ขภาพอย่าง
จริงจัง ไม่่ว่ิาจะเป็นม่าต่รฐาน SHA หรือ
แอปพลิเคช้ัน หม่อช้นะ ของไทย SG 
Clean และ TraceTogether ของสิ่งคโปร์ 
Clean&Safe และ MyTrace ของม่าเลเซียี 
Indonesia Care ของอินโดนีเซียี และ Stay-
Safe ของฟิื้ลิปปินส์่ เป็นก้าวิยา่งส่ำาคัญที�จะ
พฒันาไปสู่วั่ิคซีนีพาส่ปอรต์่ต่่อไป

  4. ธุิ์รก์ิจพลัีงงานุ

จากข้อมู่ลของ aseanenergy.org พบว่ิา 
ธุุรกิจพลังงานได้รับผลกระทบอย่างหนัก
จากส่ถานการณ์โรคโควิิด 19 โดยช่้วิงต้่น
ปีที�ผา่นม่าราคานำามั่นลดลงถ่งขั�นติ่ดลบใน
บางประเทศ โครงการขุดเจาะและพัฒนา
แหล่งนำามั่นและก๊าซีธุรรม่ช้าติ่จำานวินม่าก

ต้่องหยุดช้ะงักลง เช้น่ ม่าเลเซียี อินโดนีเซียี 
กัม่พชู้าและฟื้ลิิปปินส่ ์เป็นต้่น หลากหลาย
ม่าต่รการช้่วิยเหลือจากภาครัฐในกลุ่ม่
ประเทศอาเซีียนช้่วิยพยุงภาคพลังงานได้
พอส่ม่ควิร อย่างไรก็ดี มี่ทิศทางใหม่่ๆ 
เติ่บโต่ข่�นเช้่นกัน โดยเฉีพาะการกระจาย 
การลงทุนไปสู่่พลังงานทดแทน พลังงาน
ทางเลือก พลังงานส่ะอาดจากธุรรม่ช้าติ่ 
ซี่�งธุุรกิจพลังงานกลุ่ม่นี�เติ่บโต่ข่�นอย่าง
ม่ากท่าม่กลางส่ถานการณ์โควิิด 19 โดย
เฉีพาะในประเทศเวีิยดนาม่ ถือเป็นโอกาส่
ส่ร้างควิาม่มั่�นคงทางพลังงานในระยะยาวิ
อีกด้วิย

  5. อุตสาหกิรรมยานุยนุต์

ธุุรกิจยานยนต์่พบกับควิาม่ท้าทายไม่่แพ้
อุต่ส่าหกรรม่อื�นๆ ไม่่ว่ิาจะเป็นภาวิะยอด
ขายลดลง โรงงานปิดตั่วิ ผู้ผลิต่ขาดส่ภาพ
คล่อง ช้ิ�นส่ว่ิน อะไหล่ขาดแคลนเนื�องจาก
ถูกนำาไปใช้้ในอุต่ส่าหกรรม่อิเล็กทรอนิกส์่
และส่ม่าร์ทโฟื้น แม่้จะประส่บปัญหา
ม่ากม่ายในปีที�ผ่านม่าแต่่บทวิิเคราะห์ของ 
GlobalData ช้ี�ให้เห็นว่ิา อุต่ส่าหกรรม่ 
ยานยนต์่กลับมี่อนาคต่ที�ส่ดใส่ในระยะยาวิ 
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เนื�องจากควิาม่ต้่องการใช้้ยานพาหนะที�
เพิ�ม่สู่งข่�น เช้่น ในอินโดนีเซีียประเมิ่นว่ิา
ควิาม่ต้่องการยานพาหนะจะเพิ�ม่ข่�นส่อง
เท่าภายในปลายทศวิรรษนี� นอกจากนั�น
อุต่ส่าหกรรม่ยานยนต์่ในอาเซีียนก็มี่ควิาม่
ส่าม่ารถทางการแขง่ขนัในระดับสู่ง ต้่นทุน
ถูก นโยบายรัฐบาลเกื� อหนุนนักลงทุน  
รวิม่ถ่งแนวิโน้ม่การเปิดเส่รีการค้าในภาค
ยานยนต์่ที�ส่ดใส่ 

ขณะที�  marketing-interactive.com  
ส่รุปแนวิโน้ม่ที�จะเกิดข่�นจากนี�ไป ได้แก่  
(1) ควิาม่ต้่องการใช้้รถยนต์่เพิ�ม่สู่งข่�น  
ส่่วินหน่�งเกิดจากม่าต่รการเว้ินระยะห่าง 
ผู้บริโภคคำาน่งถ่งควิาม่ปลอดภัยม่ากข่�น  
(2) แคม่เปญการขายที�ด่งดดูผู้บรโิภค เช้น่  
การแจกรถ ของแถม่ เป็นต้่น ขณะที�เว็ิบไซีต์่ 
www.ey.com กล่าวิถ่งอีกหน่�งแนวิโน้ม่ที� 
น่าส่นใจว่ิา ผู้ประกอบการยานยนต์่จาก 
ประเทศจีนซี่�งมี่ควิาม่สั่ม่พันธุ์ทางธุุรกิจ 
ที�ดีกับห่วิงโซี่การผลิต่ได้ย้ายฐานม่ายัง
ประเทศในอาเซียีนม่ากข่�นเนื�องจากเห็นว่ิา 
ต้่นทุนถูก ถือเป็นการปูทางไปสู่่การเป็น 
ศูนย์กลางการผลิต่ (Production Hub) 
รถยนต์่และช้ิ�นส่่วินรถยนต์่ต่่อไป รวิม่ถ่ง 
การผลิต่รถยนต์่พลังงานไฟื้ฟ้ื้า (EV) ที�จะ
เติ่บโต่สู่งม่ากในอนาคต่

  6. กิลีุ่มอสงัหารม์ทรพัย์

การเปลี�ยนผ่านไปสู่่ส่ังคม่เม่ืองในหลาย
ประเทศอาเซีียน ส่่งเส่ริม่ให้เกิดการขยาย
ตั่วิของอสั่งหาริม่ทรัพย์ แนวิโน้ม่ราคาที�ดิน 
และส่ิ�งปลูกส่ร้างมี่ทิศทางสู่งข่�น เร่งเร้าให้
นักลงทุนม่องหาโอกาส่พัฒนาโครงการ
อส่ังหาริม่ทรัพย์ ขณะที� asiaproperty 
awards.com ระบุถ่งบทบาทของเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการช้่วิยส่นับส่นุนว่ิา ช้่วิยให้นัก
พัฒนาอส่ังหาริม่ทรัพย์ส่าม่ารถแส่วิงหา
ช้่องทางจำาหน่ายและเข้าถ่งลูกค้าได้กว้ิาง
ขวิางยิ�งข่�น อาทิ การใช้ดิ้จิทัลคอนเทนต์่ใน

โฆษณา คลิปวิิดีโอ การเปิดตั่วิทางออนไลน์ 
(Online Launches) การถ่ายทอดส่ด (Live 
Stream) รวิม่ถ่งการใช้้ Big Data ซี่�งเป็น
แนวิทางที�ใช้ไ้ด้ผลดีในสิ่งคโปร์ด่งดดูลกูค้า
ช้าวิจีน ซี่�งคาดว่ิาจะเป็นแนวิโน้ม่การ
ต่ลาดที�จะได้รับควิาม่นิยม่ต่่อไปในยุคหลัง
โรคโควิิด 19

นอกจากนั�น ควิาม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลในหมู่ผู้่บรโิภค ประกอบกับแนวิทาง
การใช้้ช้ีวิิต่ที�เน้นควิาม่ปลอดภัย ส่ะดวิก
ส่บาย เน้นควิาม่เป็นส่ว่ินตั่วิม่ากข่�นกว่ิาเดิม่ 
การเปิดออฟื้ฟื้ิศที�บ้าน ล้วินถือเป็นปัจจัย
เกื�อหนุนให้เห็นควิาม่เปลี�ยนแปลงของภาค
อส่งัหาริม่ทรัพยไ์ด้ต่่อไป

  7. ธุิ์รก์ิจสขุภาพ

ควิาม่เสี่�ยงเรื�องของการติ่ดเช้ื�อโรคโควิิด 19 
และ Work from Home คือปัจจัยส่ง่เส่รมิ่
ให้คนจำานวินม่ากหันม่าใส่่ใจสุ่ขภาพกัน
ม่ากข่�น จากข้อมู่ลใน dksh.com แส่ดง
ตั่วิอย่างที�ใกล้ตั่วิของธุุรกิจสุ่ขภาพยุค
โควิิด 19 เช้่น ผู้ผลิต่หน้ากากอนาม่ัยซ่ี�ง
ส่าม่ารถพัฒนาสิ่นค้าต่อบโจทย์ผู้บริโภค
ได้หลากหลาย เท่าทันควิาม่ต้่องการ มี่ส่สี่นั 
และคุณภาพถูกใจ รวิม่ถ่งผลิต่ภัณฑ์์
ทำาควิาม่ส่ะอาดและผลิต่ภัณฑ์์ที�เกี�ยวิข้อง
กับเทคโนโลยีบาร์โค้ด ขณะที�เว็ิบไซีต์่ 
thailand-business-news.com ระบุว่ิา 
ส่ถานการณ์โรคโควิิด 19 นำาพาโอกาส่ม่า
สู่่ธุุรกิจสุ่ขภาพในประเทศอาเซีียน ไม่่ว่ิา
จะเป็นส่าขาไบโอเทคโนโลยี อุปกรณ์การ
แพทยส์่ำาหรบัรกัษาโรคเรื�อรังและโรคหวัิใจ 
การแพทย์ทางไกล การผ่าตั่ดโดยหุ่นยนต์่ 
3D Printing การเภส่ชั้กรรม่และเทคโนโลยี
การวิินิจฉัียโรค นอกจากนี� การท่องเที�ยวิ
เช้ิงสุ่ขภาพจะเป็นที�นิยม่หลังจากนี� โดย
เฉีพาะในประเทศปลายทางที�มี่ศักยภาพ
อยา่งส่งิคโปร์ ม่าเลเซียีและไทย ส่รา้งรายได้ 
รวิม่กันคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของทั�งภูมิ่ภาค 

โดยส่รุปจะพบว่ิา ส่ำาหรบัธุุรกิจทั�ง 7 ส่าขา
ในอาเซีียน แม่้จะเผช้ิญควิาม่ท้าทายและ
ผลกระทบจากส่ถานการณ์โรคโควิิด 19 
แต่่ก็มี่การปรับตั่วิอย่างต่่อเนื�อง ส่าม่ารถ
ประยุกต์่ใช้้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมี่
ประส่ิทธุภิาพ ที�ส่ำาคัญส่าม่ารถพลิกวิิกฤติ่
ให้กลายเป็นโอกาส่ในการพัฒนาสิ่นค้า
และบริการเพื�อต่อบโจทย์ผู้บรโิภคยุค New 
Normal ได้เป็นอยา่งดี

เรยีบเรยีงขอ้มู่ลจาก 
• ASEAN: The resilience of banks: How ASEAN banks 
emerge from COVID-19 โดย Zurich Insurance Com-
pany Ltd
• Reinventing Southeast Asia’s retail industry to drive 
economic recovery, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2021 
โดย PAUL HARAPIN
• https://www.businesstimes.com.sg/asean-business/
reinventing-southeast-asia%E2%80%99s-retail-indus-
try-to-drive-economic-recovery-0
• https://www.techinasia.com/study-pandemic-affect-
ed-southeast-asias-online-shopping-behavior
• https://marketinginasia.com/wp-content/up-
loads/2021/03/Map-of-E-commerce-2020-Year-End-
Report-iPrice-Group.pdf 
• https://seatongue.com/blog/insights/southeast-
asian-travel-covid-19/
• https://www.travelweekly-asia.com/Travel-News/
Association/Is-there-a-way-out-of-the-crisis-for-ASE-
AN-tourism
• บทควิาม่ COVID-19 vs ASEAN Energy Sector: Oil & Gas 
– Recap of 2020 โดย Rika Safrina and Silvira Ayu Rosalia
• https://aseanenergy.org/covid-19-vs-asean-energy-
sector-oil-and-gas-recap-of-2020/
• https://www.marketing-interactive.com/how-automo-
tive-brands-adapted-amidst-covid-19-in-southeast-asia
• https://www.ey.com/en_lt/webcasts/2021/04/asean-
6-how-to-build-resilience-in-electronics-and-automo-
tive-value-chains
• https://www.equipment-news.com/covid-19-updates-
auto-makers-rev-production-to-drive-market-recovery/
• https://list.juwai.com/news/2020/09/the-4-countries-
in-southeast-asia-that-are-most-attractive-to-chinese-
cross-border-property-buyers
• https://www.asiapropertyawards.com/en/state-of-
asia-pacific-real-estate-covid-19-pandemic/
• https://www.dksh.com/global-en/insights/five-post-
pandemic-beauty-and-wellness-trends-in-asia
•  https ://www.thai land-bus ine ss-news.com/
health/80871-aseans-healthcare-sector-new-oppor-
tunities-after-covid-19.html
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ฟื้ิลิปปินส่์เต่รียม่ร่างกฎหม่ายฉีบับใหม่่
เกี�ยวิกับการเรียกเก็บภาษีส่รรพส่ามิ่ต่  
(Excise Tax) ถงุพลาส่ติ่กแบบหิ�วิในอัต่รา 20 
เปโซีต่่อกิโลกรมั่ ส่ง่ผลให ้Alan T. Tanjusay 
โฆษกส่หภาพผู้ใช้้แรงงานและการค้าของ
ฟื้ิลิปปินส์่ ออกม่าระบุว่ิา ถ้ากฎหม่ายนี�มี่
ผลบังคับใช้้ผู้บริโภคและแรงงานจะต้่อง
แบกรับภาระภาษีเนื�องจากผู้ประกอบการ
และโรงงานผู้ผลิต่ถุงพลาส่ติ่กจะข่�นราคา
และผลักต้่นทุนส่ว่ินเกินให้กับผู้บรโิภค ทั�งนี�  
ผู้ประกอบการอาจถ่งขั�นต้่องหยุดผลิต่หรือ
ลดขนาดกิจการ “การเส่นอร่างกฎหม่าย
ใหม่่ล้ม่เหลวิและขาดควิาม่ชั้ดเจนว่ิาเหตุ่
ใดถุงพลาส่ติ่กแบบหิ�วิต้่องถูกเรียกเก็บภาษี
ส่รรพส่าม่ิต่และเช้ื�อว่ิากฎหม่ายดังกล่าวิ 
จะทำาลายอุต่ส่าหกรรม่ภายในและการ 
จ้างงานในประเทศด้วิย” 
ที�ม่า : www.ditp.go.th

จ า ก ก า ร ศ่ ก ษ า ข อ ง ม่ ห า วิิ ท ย า ลั ย  
Padjadjaran (UNPAD) ซี่�งได้รับม่อบ
หม่ายจาก ส่ม่าคม่ผู้ขนส่่งทางอากาศ
แห่งช้าติ่อินโดนีเซีีย (INACA) ประเม่ินว่ิา 
ปริม่าณเที�ยวิบินภายในประเทศจะฟื้้� น
ตั่วิสู่่ระดับเท่ากับช้่วิงก่อนการระบาด
ของโรคโควิิด 19 ในปี 2567 ขณะที�
ปริม่าณขนส่่งระหว่ิางประเทศจะฟื้้� นตั่วิ
ในปี 2569 ทั�งนี�อินโดนีเซีียมั่�นใจประส่บ
ควิาม่ส่ำาเร็จในโครงการฉีีดวัิคซีีนระยะ
ที� 2 ให้ประช้าช้น 38.87 ล้านคนภายใน
เดือนมี่นาคม่ 2565 และส่ว่ินใหญใ่นเอเช้ยี 
ยุโรปและส่หรัฐอเม่ริกาก็มี่การฉีีดวัิคซีีน
เช้่นเดียวิกัน “วัิคซีีนจะเป็นตั่วิเปลี�ยน
เกม่ควิบคู่กับม่าต่รการด้านสุ่ขอนาม่ัย
ที� ดีในอุต่ส่าหกรรม่ส่ายการบินจะช้่วิย
เพิ�ม่ควิาม่ไว้ิวิางใจของส่าธุารณช้นและ
ฟ้ื้� นฟืู้อุต่ส่าหกรรม่ส่ายการบิน” Yayan 
Satyakti ศาส่ต่ราจารย์ด้านเศรษฐกิจของ 
UNPAD ระบุ
ที�ม่า : www.thejakartapost.com

ส่ภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีียอนุมั่ติ่ร่าง
ข้อต่กลงการค้าร่วิม่กับ ส่ม่าคม่การค้า
เส่รีแห่งยุโรป (European Free Trade 
Association หรอื EFTA) ซี่�งประกอบด้วิย
ส่ม่าชิ้ก 4 ประเทศ คือ ส่วิิต่เซีอร์แลนด์ 
นอรเ์วิย ์ ไอซีแ์ลนด์ และลิกเต่นส่ไต่น์ โดย
จะเปน็การอำานวิยควิาม่ส่ะดวิกด้านการค้า
การลงทุนในสิ่นค้าและบริการ โดยเฉีพาะ
ส่ินค้าโภคภัณฑ์์ เช้่น นำามั่นปาล์ม่ และ
วัิต่ถุดิบประเภทโลหะ ควิาม่ต่กลงนี�ได้รับ
การยกย่องว่ิาจะเป็นประตู่ทางการค้าไป
สู่่กลุ่ม่ประเทศนอกอียู ทางด้าน Shinta 
Kamdani รองประธุานหอการค้าและ
อุต่ส่าหกรรม่อินโดนีเซีีย (Kadin) คาดว่ิา
ขอ้ต่กลงดังกล่าวิจะเป็นประโยช้น์ต่่อธุุรกิจ
ของช้าวิอินโดนีเซีียที�ขายทองคำา นิกเกิล 
นำามั่นปาล์ม่ดิบ (CPO) กาแฟื้ ช้า รองเท้า
ผลิต่ภัณฑ์์ประม่งเฟื้อรนิ์เจอรไ์ม้่ ผลิต่ภัณฑ์์
ส่ายรัดและสิ่นค้าเศรษฐกิจส่ร้างส่รรค์ 
ปัจจุบัน EFTA จัดทำา FTA กับประเทศ
ส่ม่าช้ิกอาเซีียน 3 ประเทศ คือ ส่ิงคโปร ์
ฟื้ลิิปปินส์่ และอินโดนีเซียี 
ที�ม่า : www.thejakartapost.com
ภาพ : www.thejakartapost.com

ฟิลิปปินสเ์ตรยีม
เรยีกเก็บ

ภ�ษีสรรพส�มติ
ถงุพล�สติก

ส�ยก�รบินของ
อนิโดนีเซยี

จะฟ้ืนตัวเต็มท่ี
ในปี 2569

อนิโดนีเซยีทำ�
ขอ้ตกลงก�รค้� 

EFTA 
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กองทุนการเงินระหว่ิางประเทศ (IMF) 
ประม่าณการเศรษฐกิจเวีิยดนาม่ว่ิาจะ
เติ่บโต่ร้อยละ 6.5 ในปีนี� สู่งกว่ิาค่าเฉีลี�ย
ของอาเซีียนซี่�งอยู่ที�ร้อยละ 4.9 เนื�องจาก
เวีิยดนาม่ไม่่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของไวิรัส่โควิิด 19 ม่ากนัก เป็น
อัต่ราเติ่บโต่ส่งูเปน็อันดับ 2 ส่ำาหรบัอาเซียีน 
5 ประเทศ รองจากฟิื้ลิปปินส์่ที�ครองอันดับ 
1 ด้วิยอัต่ราการเติ่บโต่ร้อยละ 6.9 ต่าม่ด้วิย
ม่าเลเซีียซี่�งเท่ากับเวีิยดนาม่ที�ร้อยละ 6.5 
ส่ว่ินอินโดนีเซียีคาดว่ิาจะเติ่บโต่ร้อยละ 4.3 
และไทยร้อยละ 2.6 นอกจากนั�น IMF ยัง
คาดว่ิาการเติ่บโต่ของเวีิยดนาม่จะเพิ�ม่ข่�น
เป็นรอ้ยละ 7.2 ในปี 2565

ส่ะท้อนจากยอดขายรถยนต์่ไต่รม่าส่ที� 1 
ของเวีิยดนาม่ก็ฟื้้� นตั่วิข่�นจำานวิน 70,952 คัน 
หรือเพิ�ม่ร้อยละ 36 เมื่�อเทียบกับปีก่อน
โดยรถยนต์่ทุกประเภทม่ีอัต่ราเติ่บโต่เป็น
ตั่วิเลขส่องหลัก รถยนต์่นั�งและรถเพื� อ
การพาณิช้ย์เพิ�ม่ร้อยละ 34 และ 43 ต่าม่
ข้อมู่ลของส่ม่าคม่ผู้ผลิต่รถยนต์่เวีิยดนาม่ 
(VAMA)  
ที�ม่า : www.ditp.go.th, www.vnexpress.
net, www.thaipublica.org 

ส่ิงคโปร์ได้ให้สั่ต่ยาบันควิาม่ต่กลงหุ้นส่่วิน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิ่ภาค (RCEP) ซี่�ง
เป็นข้อต่กลงการค้าเส่รีที�ใหญ่ที�สุ่ดในโลก
มี่ส่ม่าช้ิกคือ 10 ช้าติ่อาเซีียน พร้อม่ด้วิย 
ออส่เต่รเลีย จีน ญี�ปุ�น นิวิซีีแลนด์ และ
เกาหลีใต้่ “การที�ส่งิคโปรใ์ห้ส่ตั่ยาบันควิาม่
ต่กลง RCEP อยา่งรวิดเรว็ิ แส่ดงให้เห็นถ่ง
ควิาม่มุ่่งมั่�นในการเส่ริม่ส่ร้างควิาม่เช้ื�อม่
โยงทางการค้าและเศรษฐกิจกับพันธุมิ่ต่ร
ของเรา และหวัิงว่ิาประเทศที�เข้าร่วิม่ 
RCEP จะดำาเนินการเช้น่เดียวิกันเพื�อเรง่ให้ 
ข้อต่กลงม่ีผลบังคับใช้้” ช้าน ชุ้น ซีิง 
รฐัม่นต่รีกระทรวิงการค้าและอุต่ส่าหกรรม่ 
(MTI) ระบุ โดยสิ่งคโปร์ได้ม่อบสั่ต่ยาบัน
ส่ารให้แก่เลขาธุกิารอาเซียีนเรียบรอ้ยแล้วิ

ควิาม่ต่กลง RCEP คิดเป็นสั่ดส่่วินร้อยละ 
30 ของผลิต่ภัณฑ์์ม่วิลรวิม่ในประเทศทั�วิ
โลกและครอบคลมุ่ 1 ใน 3 ของประช้ากร
โลก โดยควิาม่ต่กลง RCEP จะมี่ผลบังคับ
ใช้้หลังจากประเทศส่ม่าชิ้กให้ส่ัต่ยาบัน 
วัินที� 1 ม่กราคม่ 2565  
ที�ม่า : www.thaipublica.org
ภาพ : Ministry of Communications and 
Information, Singapore 

ยุทธุศาส่ต่ร์การขับเคลื�อนธุุรกิจพลังงาน
ทดแทนของเวีิยดนาม่กำาลังเดินหน้าอีก
ครั�ง โดยส่ถานทตู่เยอรม่นัและองค์กรควิาม่
รว่ิม่มื่อระหว่ิางประเทศเยอรมั่น (GIZ) ใน
ประเทศเวีิยดนาม่ จัดนิทรรศการ ‘Energy 
in Transition - Powering tomorrow’ 
เพื� อส่่งเส่ริม่ควิาม่ร่วิม่มื่อ “เวีิยดนาม่
มี่ศักยภาพและจะเป็นม่หาอำานาจด้าน
พลังงานหมุ่นเวีิยนในอนาคต่ ทั�งการผลิต่
พลังงานแส่งอาทิต่ย์ พลังงานลม่และ
พลังงานช้ีวิม่วิล” Weert Börner รอง
เอกอัครราช้ทูต่เยอรม่นีประจำาประเทศ
เวีิยดนาม่ กล่าวิ 

โดยในปีที�ผ่านม่ามี่การลงทุนด้านพลังงาน
หมุ่นเวีิยนในเวีิยดนาม่ถ่ง 7.4 พันล้าน
ดอลลาร์ส่หรัฐ สู่งเป็นอันดับที�  8 ของ
โลก การผลิต่ไฟื้ฟ้ื้าพลังงานแส่งอาทิต่ย์
และพลังงานลม่ในไต่รม่าส่แรกเพิ�ม่ข่�น
ร้อยละ 181 ต่าม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และส่ังคม่เวีิยดนาม่กำาหนดผลิต่พลังงาน
หมุ่นเวีิยนคิดเป็นร้อยละ 25-30 ของการ
ผลิต่พลังงานทั�งหม่ดภายในปี 2588
ที�ม่า : www.vietnaminsider.vn 
www.vnexpress.net  

IMF ค�ดเศรษฐกิจ
เวยีดน�มโตรอ้ยละ

 6.5

สิงคโปร ์
ประเทศแรก

ใหสั้ตย�บนั RCEP

เวยีดน�มไต่ระดับ 
ขุมข�่ยพลังง�น
หมุนเวยีนโลก
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|Vision of Beyond|

โอก�สและ
คว�มท้�ท�ย
สิงคโปร-์ไทย 
โอนเงนิระหว�่งประเทศ
แบบ Real-time

สิงิคโปร์-์ไทย เปดิตััวร์ะบบชำำ�ร์ะเงินร์ะหว่�งปร์ะเทศแบบ
ทันที (Real-time) เปน็คร์ั�งแร์กของโลก เพื่่�ออำ�นวยคว�ม
สิะดวกเร์่�องก�ร์โอนเงินร์ะหว่�ง 2 ปร์ะเทศใหเ้ป็นไปอย�่ง
ร์วดเร์ว็ ปลอดภััยและมค่ี�ธร์ร์มเนยีมถูกูลง

การเช้ื�อม่โยงระบบครั�งนี�เป็นควิาม่รว่ิม่มื่อระหว่ิางธุนาคารกลาง
ส่งิคโปร ์(Monetary Authority of Singapore: MAS) และธุนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธุปท.) ที�มุ่่งช้่วิยเหลือผู้ใช้้บริการในระบบ
การช้ำาระเงิน 2 ระบบคือ PayNow (สิ่งคโปร์) และ PromptPay 
(ไทย) ให้ส่าม่ารถโอนเงินแบบ Real-time จากส่ิงคโปร์ม่าไทย
หรือจากไทยไปส่งิคโปรไ์ด้วัินละไม่เ่กิน 1,000 ดอลลารส์่งิคโปร ์
หรือ 25,000 บาท เพยีงแค่ใช้เ้บอรโ์ทรศัพท์ เพื�อลดขั�นต่อนการ
โอนเงินให้ง่ายข่�นและช่้วิยแก้ปัญหาวิิธุกีารโอนเงินแบบดั�งเดิม่ที�
ใช้เ้วิลานานและมี่ค่าธุรรม่เนียม่ส่งู
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โดยธุนาคารเหล่านี�จะอ้างอิงค่าธุรรม่เนียม่ 
อัต่ราแลกเปลี�ยนต่าม่ปกติ่ในราคาต่ลาด  
และจะแส่ดงค่าบริการให้ ผู้ใช้้บริการ 
รับทราบก่อนตั่ดส่ินใจโอนเงินทุกครั�ง ซี่�ง 
ธุนาคารกลางสิ่งคโปร์ และ ธุปท. จะมี่ 
การปรบัขนาดมู่ลค่าการโอนเงิน PayNow 
-PromptPay และเพิ�ม่จำานวินส่ถาบัน
ทางการเงินในระบบให้ม่ากข่�นในอนาคต่

โอกาสเชื่่� อมโยงข้้ามพรมแดนใน
อาเซียีน 

ระบบ PayNow-PromptPay  อาจ
เรียกได้ว่ิาเป็นพิม่พ์เขียวิในการส่ร้าง 
โครงข่ายการช้ำาระเงินระหว่ิางอาเซีียน 
และนับเป็นควิาม่ร่วิม่มื่อส่ำาคัญภายใต้่
แผน ASEAN Payment Connectivity 
โดยม่ี วัิต่ถุประส่งค์หลักในการส่ร้ าง 
ระบบช้ำาระเงินระหว่ิางประเทศส่ม่าช้ิก

แบบไร้พรม่แดนให้ส่ำาเร็จให้ได้ภายใน
ปี 2568 ซี่�งส่ถานการณ์การแพร่ระบาด 
โรคโควิิด 19 ได้เป็นตั่วิเร่งให้มี่การใช้้
แพลต่ฟื้อร์ม่การช้ำาระเงินแบบดิจิทัล 
อย่างกว้ิางขวิางม่ากยิ�งข่�นตั่�งแต่่ปี 2563  
ที�ผา่นม่า 

ปัจจุบันหลายภาคอุต่ส่าหกรรม่มี่ส่่วิน
ช้่วิยอำานวิยควิาม่ส่ะดวิกในการช้ำาระ
เงินแบบดิจิทัลในอาเซีียนม่ากข่�น อย่าง
ที� เห็นได้ช้ัด คือ แอปพลิเคชั้นการให้
บริการยานพาหนะอย่าง Gojek และ 
Grab ที�ได้เส่นอการช้ำาระเงินแบบดิจิทัล
ส่ำาหรับบริการโลจิส่ติ่กส่์  การขนส่่ ง  
การคม่นาคม่ ฯลฯ นอกจากนี�ยงัมี่ธุนาคาร
และบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินหลาย
แห่งในอาเซีียนไ ด้ คิด ค้นเทคโนโลยี 
ออกม่าเพื�อรองรบัการช้ำาระเงินแบบดิจิทัล
ด้วิยเช้น่กัน

ความท้้าท้ายข้องอาเซียีน

อาเซีียนยังคงต้่องเผชิ้ญควิาม่ท้าทาย
ในเรื�องของการเช้ื�อม่โยงบริการทางการ
เงินระหว่ิางกัน เนื� องจากผู้ให้บริการ 
การช้ำาระเงินแบบดิจิทัลหลายรายยังคง
ไม่่ส่าม่ารถอำานวิยควิาม่ส่ะดวิกในการ 
ทำาธุุรกรรม่ขา้ม่พรม่แดนได้

นอกจากนี� ควิาม่หลากหลายของอาเซีียน
ยิ�งทำาให้เป็นเรื�องยากที�จะส่ร้างม่าต่รฐาน
โครงข่ายการช้ำาระเงินระหว่ิางประเทศ
ส่ม่าช้ิกด้วิยกันเอง เหตุ่เพราะอาเซีียน
ไม่่มี่โครงส่ร้างพื�นฐานร่วิม่กันเหมื่อนที�
กลุ่ม่ประเทศยูโรโซีนที�มี่ส่กุลเงินยูโร และ 
Single Euro Payments Area (SEPA) 
ที� เป็นระบบการช้ำาระเงินรายย่อยข้าม่
พรม่แดนร่วิม่กัน อีกทั�งยังมี่ธุนาคารกลาง
ยุโรปทำาหน้าที�กำากับดูแล SEPA และ
อุต่ส่าหกรรม่การเงินทั�งหม่ดของยุโรป
อีกด้วิย ซี่�งนับว่ิาเป็นข้อกำาหนดพื�นฐาน
ส่ำาคัญของการส่ร้างระบบช้ำาระเงินข้าม่
พรม่แดน ดังนั�นจ่งเป็นเรื�องที�ไม่่ง่ายนัก 
ส่ำาหรับอาเซีียนที�จะขับเคลื�อนการทำางาน
ให้อยู่ภายใต้่การกำากับดูแลที�เป็นไปต่าม่
ม่าต่รฐานส่ากลรว่ิม่กัน

ที�มิา 
• Singapore and Thailand Launch Integrated 
Real Time Payment Systems, Ayman Falak 
Medina, ASEAN Breifing
• Payment Systems Insight, มิกราคมิ 2557, 
ทีมิวิเคราะห์ระบบการชำาระเงิน ฝ� ายธนโยบาย
ระบบการชำาระเงิน ธนาคารแห�งประเทศไทย
• https://www.aseanbriefing.com/news/
singapore-and-thailand-launch-integra-
ted-real-time-payment-systems/ 
• https://www.bot.or.th/Thai/Payment-
Systems/Publication/ps_quarterly_report/
Payment%20Systems%20Insight/Pay-
ment%20Systems%20Insight%20Q3-
2556_Final%20version.pdf
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อาเซยีน   
รบัมอืสถ�นก�รณ์
ร�ค�เหล็กพุ่ง 
    

แมว่้�ตัลอดช่ำวง 5  ปีที�ผ่�่นม� อุตัสิ�หกร์ร์มเหล็ก 
ตักอยูใ่นภั�วะ ‘ข�ลง’ ต้ัองเผ่ชิำญกับคว�มย�กลำ�บ�ก 
ในก�ร์ดำ�เนินธุร์กิจจ�กภั�วะเศร์ษฐกิจโลกตักตัำ�  
ก�ร์บร์โิภัค ก�ร์ส่ิงออกและก�ร์ลงทนุของแต่ัละปร์ะเทศ
ลดลง ปร์ะกอบกับสิถู�นก�ร์ณ์์คว�มขัดแยง้ร์ะหว่�ง 
สิหร์ฐัอเมร์กิ�และจีน และถูกูซ้ำำ�เติัมอย�่งหนักด้วย
สิถู�นก�ร์ณ์์ก�ร์แพื่ร์ร่์ะบ�ดของโร์คโควิด 19 
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ส่ำาหรับในปีนี�ส่ถานการณ์ของอุต่ส่าหกรรม่เหล็กส่่งสั่ญญาณปรับ
ตั่วิดีข่�นจากปัจจัยการฟ้ื้� นตั่วิของควิาม่ต้่องการใช้้เหล็กประเทศ
ต่่างๆ โดยเฉีพาะจีนที�นอกจากจะมี่นโยบายอัดฉีีดเม็่ดเงินเพื�อเรง่
การฟื้้� นตั่วิทางเศรษฐกิจลงทุนในภาคการก่อส่ร้างและโครงการ
ส่าธุารณูปโภคพื�นฐานแล้วิ รัฐบาลจีนยังมี่นโยบายปรับลดอัต่รา 
การช้ดเช้ยภาษีส่ำาหรบัการส่ง่ออก (Export VAT rebate) และลด
กำาลังการผลิต่เหล็กในบางม่ณฑ์ลที�มี่ปัญหาด้านส่ิ�งแวิดล้อม่ ทำาให้
ปรมิ่าณการผลิต่ไม่เ่พยีงพอต่่อควิาม่ต้่องการภายในจ่งต้่องนำาเข้า
เหล็กจากต่่างประเทศ เปน็แรงผลักดันส่ำาคัญให้ราคาเหล็กทั�วิโลก
ปรบัสู่งข่�นต่าม่ 

โดยปี 2563 จีนนำาเข้าเหล็ก 38.56 ล้านตั่น เพิ�ม่ข่�นจากปี 2562 ถ่ง
รอ้ยละ 150 เป็นราคานำาเขา้เฉีลี�ยอยูที่�ตั่นละ 689 ดอลลาร์ส่หรฐั
ขอ้มู่ลจาก Metal Bulletin ระบุราคาเหล็กในต่ลาดโลกว่ิา เพิ�ม่ข่�น
กว่ิา 1 เท่าเกือบทกุรายการ ตั่�งแต่่วัิต่ถดิุบแรเ่หล็กและเศษเหล็ก
 
ราคาล่าสุ่ดในเดือนเม่ษายน 2564 อยู่ที�ตั่นละ 162 และ 432 
ดอลลารส์่หรฐั เพิ�ม่ข่�นจาก 83 และ 205 ดอลลาร์ส่หรฐั เมื่�อเทียบ
กับช้ว่ิงเดียวิกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นราคาที�ปรับเพิ�ม่ข่�นรอ้ยละ 
119 และ 110 ต่าม่ลำาดับ

ขณะที�ราคาสิ่นค้าเหล็กทรงยาวิ อาทิ บิลเล็ต่ (วัิต่ถุดิบเหล็ก 
ทรงยาวิ) และเหล็กเส้่น ราคาปรับข่�นอยู่ที�ตั่นละ 645 และ 810 
ดอลลาร์ส่หรัฐ เพิ�ม่ข่�นจากตั่นละ 378 และ 441 ดอลลาร์ส่หรัฐ 
ในช้่วิงเดียวิกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นราคาที�ปรับเพิ�ม่ข่�นร้อยละ 
71 และ 84 ต่าม่ลำาดับ

ส่ว่ินกลุ่ม่ส่นิค้าเหล็กทรงแบน เช้น่ ส่แลป (วัิต่ถดิุบผลิต่เหล็กทรง
แบน) และ เหล็กแผน่รดีรอ้นในต่ลาดโลกปรบัข่�นอยูที่�ตั่นละ 795 
และ 925 ดอลลารส์่หรฐั เพิ�ม่ข่�นจากตั่นละ 360 และ 408 ดอลลาร์
ส่หรัฐ ในช้่วิงเวิลาเดียวิกันกับปีที�แล้วิคิดเป็นราคาที�ปรับเพิ�ม่ข่�น
รอ้ยละ 121 และ 127 ต่าม่ลำาดับ 

อยา่งไรก็ต่าม่ แม้่ว่ิาการปรับเพิ�ม่ข่�นของราคาเหล็กโดยรวิม่จะส่ง่ผล 
ให้ประเทศในอาเซีียนอย่างเวีิยดนาม่ ม่าเลเซีีย และอินโดนีเซีีย 
ซี่�งอยู่ในกลุ่ม่ 10 ประเทศแรกที�เป็นแหล่งนำาเข้าของจีนจะได้
รับผลประโยช้น์ก็ต่าม่ แต่่ในทางกลับกันก็ส่ร้างผลกระทบให้กับ 
ผู้ผลิต่และผู้บริโภคภายในของแต่่ละประเทศอาเซีียนเช่้นกัน  

ดังนั�นหลายประเทศจ่งมี่แนวิทางลดผลกระทบจากราคาเหล็กที�
ปรับข่�นในช้ว่ิงเวิลานี� 

ส่ม่าคม่ผู้รบัเหม่าก่อส่รา้งแหง่ประเทศม่าเลเซียี (Master Builders 
Association Malaysia: MBAM) ให้ควิาม่เห็นว่ิา การปรับข่�น
ราคาของเหล็กดังกล่าวิเป็นการซีำาเติ่ม่ผลกระทบที�เกิดข่�นจาก
ส่ถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิิด 19  ซี่�งไม่เ่พียงแต่่อุต่ส่าหกรรม่
การก่อส่ร้างที�เส่ียหายเท่านั�น ยังกระทบไปถ่งภาคส่่วินอื�นๆ 
ที�เกี�ยวิข้องด้วิย ดังนั�นรัฐบาลจำาเป็นต้่องควิบคุม่ราคาเหล็กและ
วัิส่ดกุ่อส่ร้างอยา่งเขม้่งวิดเพื�อไม่ใ่ห้เกิดการกักตุ่นหรอืผูกขาดจาก 
ผู้ค้า รวิม่ถ่งเปิดให้ม่ีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขส่ัญญาในโครงการ
ของรฐั เพื�อลดกระทบจากต้่นทนุที�เพิ�ม่สู่งข่�น 

ในส่ว่ินของประเทศเวีิยดนาม่ที�ต้่องนำาเขา้วัิต่ถดิุบเหล็กเขา้ม่าผลิต่
จำานวินม่าก ทั�งแรเ่หล็ก เศษเหล็ก บลิเล็ต่ ส่แลป ถ่านหิน ดังนั�นการ
ที�ราคาวัิต่ถุดิบปรับเพิ�ม่ข่�นย่อม่ส่่งผลกระทบต่่อต้่นทุนการผลิต่
ภายในประเทศ กระทรวิงอุต่ส่าหกรรม่และการค้าของเวีิยดนาม่  
(The Ministry of Industry and Trade) ต้่องเส่นอรฐับาลพจิารณา
ปรบัลดภาษีนำาเขา้ผลิต่ภัณฑ์์เหล็กบางช้นิดที�มี่การปรบัราคาควิบคู่
ไปกับการรกัษาเส่ถียรภาพของการผลิต่และควิาม่ต้่องการภายใน
ประเทศ

ส่ำาหรับประเทศไทย 7 ส่ม่าคม่ด้านอุต่ส่าหกรรม่เหล็ก เส่นอ
แนวิทางขอให้รัฐบาลช่้วิยแก้ไขปัญหาราคาเหล็กที�ราคาผันผวิน
และกระทบต่่อต้่นทนุภาคก่อส่รา้งเช้น่เดียวิกัน

ทั�งนี� จากการประเมิ่นโดยหน่วิยงาน Office of the chief  
economist ของ Department of Industry, Science, Energy 
and Resources ประเทศออส่เต่รเลีย ม่องว่ิาส่ถานการณ์ควิาม่
ผันผวินของราคาเหล็ก จะดำาเนินไปช้ว่ิงระยะเวิลาหน่�งและจะผอ่น
คลายลง เมื่�อ Vale ผู้ผลิต่แรร่ายใหญข่องบราซีลิกลับม่าผลิต่แรไ่ด้ 
เหมื่อนเดิม่ ประกอบกับจีนอาจจะผ่อนคลายม่าต่รการกระตุ่้น
เศรษฐกิจบางรายการลง ทำาให้ควิาม่ต้่องการใช้้เหล็กลดลง เป็น
ปัจจัยให้ราคาวัิต่ถดิุบเหล็กและผลิต่ภัณฑ์์ในต่ลาดโลกลดลง 

ทั�งนี� ผู้ประกอบการคงต้่องจับต่าต่่อไปว่ิาอะไรจะเป็นปัจจัยและ 
เป็น ‘จุดเปลี�ยน’ ของราคาเหล็กในต่ลาดโลกช้ว่ิงคร่�งปีหลัง ชี้�ช้ะต่า 
ว่ิาปรบัส่งูข่�นต่่อไปหรือช้ะลอตั่วิลงอยา่งที�นักวิิเคราะห์คาดการณ์
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เมื่�อส่ถานการณ์โรคโควิิด 19 ในภูมิ่ภาค
เริ�ม่ดีข่�น หลัง 10 ช้าติ่อาเซีียนเร่งรัด
การฉีีดวัิคซีีนให้กับพลเมื่องของตั่วิเอง
อย่างมี่ประส่ิทธุิภาพ โดยเฉีพาะรัฐบาล 
ส่ิ ง ค โ ป ร์ ส่ า ม่ า ร ถ แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง 
โดดเด่น ขณะที�เวีิยดนาม่ก็มี่ม่าต่รการ 
ควิบคุม่ดแูลที�ดี ส่ง่ผลให้แนวิทาง ‘Travel 
Bubble’ หรือการเปิดประเทศเพื�อการ 
ท่องเที�ยวิอย่างจำากัดทำาได้รวิดเร็วิกว่ิา
ส่ม่าช้กิอาเซียีนช้าติ่อื�นๆ

ปัญหาทางเศรษฐกิจกดดันให้รัฐบาล
อาเซียีน พยายาม่ผลักดันนโยบาย Travel 
Bubble ซี่�งเป็นแนวิทางเช้ื�อม่ต่่อการเดิน
ทางระหว่ิางส่องประเทศที�ส่าม่ารถจัดการ
เรื�องโรคโควิิด 19 ได้ดีเท่าๆ กัน ส่าม่ารถ
เดินทางไปพกัผอ่น ท่องเที�ยวิ ทำางาน หรอื
ทำาธุุรกิจกันได้ ภายใต้่ควิาม่ต่กลงหรือ
เงื�อนไขที�กำาหนดไว้ิ

ทั�งนี�เป้าหม่ายหลักๆ ก็คือ
การ ‘รีส่ต่าร์ท’ รายได้ 
จากธุุรกิจภาคบริการ 
ที�ซีบเซีาเสี่ยหาย 
ม่ า ก ว่ิ า ห น่� ง ปี  

ค ร อ บ ค ลุ ม่ ทั� ง เ รื� อ ง ข อ ง ส่ า ย ก า ร บิ น  
ช้้อปปิ� ง ท่องเที�ยวิ ร้านอาหาร โรงแรม่  
รสี่อรท์ ห้างส่รรพส่นิค้า ฯลฯ

แน่นอนว่ิาการจับมื่อร่วิม่กันทำา Travel 
Bubble ต้่องเกิดจากควิาม่มั่�นใจระหว่ิาง
ส่องประเทศ (Bilateral Agreement) เพื�อ
กำาหนดจำานวินผู้คนที�จะอนุญาต่ให้เดินทาง
เขา้-ออกได้ เนื�องจากจะไม่ต้่่องถกูกักตั่วิ 14 
วัิน หรอืให้กักตั่วิน้อยกว่ิานั�นหรอืดีที�ส่ดุคือ
ไม่่ต้่องมี่การกักตั่วิเลยก็ได้

อยา่งไรก็ดี แนวิทาง Travel Bubble แบบ
ส่ากลจะม่ีรูปแบบ บริหารจัดการลักษณะ
พเิศษ (Special Protocols) ไม่ว่่ิาจะเป็นการ
ขออนุมั่ติ่วีิซี่า การโดยส่ารเครื� องบิน 
ที�พัก การจำากัดพื� นที�  การติ่ดต่าม่ตั่วิ  
การปฏิส่ัม่พันธุ์ระหว่ิางบุคคล และการ 

รบัประกันภัย เป็นต้่น

โดยก่อนหน้านี�  ส่ม่าช้ิกอาเซีียนเคยมี่ 
ควิาม่เ ห็นร่ วิม่กันในการทำา  ‘ วัิคซีีน  
พาส่ปอร์ต่’ ร่วิม่กันระดับภูมิ่ภาค แต่่
แนวิทางนี�ต้่องถูกลดทอนควิาม่เป็นไป
ได้ลงเนื�องจากส่ถานการณ์โรคโควิิด 19  
ระบาดรุนแรงระลอกใหม่่ ทำาให้ทุกช้าติ่ 
ต้่อง ‘ปิดประตู่’ ส่นาม่บินอีกครั�ง ดับ 
ควิาม่หวัิงธุุรกิจท่องเที�ยวิที�จะฟื้้� นตั่วิในปนีี�

อยา่งไรก็ต่าม่ ล่าสุ่ดสิ่งคโปรซ์ี่�งเป็นประเทศ
ที�มี่การฉีีดวัิคซีีนให้ประช้าช้นม่ากที�สุ่ด 
ใน 10 ช้าติ่อาเซียีน ออกม่าระบุว่ิา รฐับาล
จะเปิด Travel Bubble กับฮ่่องกงเป็นลำาดับ
แรก แต่่จะเป็นไปด้วิย ‘ควิาม่ระมั่ดระวัิง’ 
เริ�ม่ต้่นจากเที�ยวิบิน 1 ไฟื้ลท์ต่่อวัิน และ
จำากัดเพียง 200 คนก่อนเท่านั�น เพื� อ
ส่าม่ารถบรหิารจัดการควิาม่เส่ี�ยงได้ดี

ออง เย คุง รัฐม่นต่รีว่ิาการกระทรวิง
ค ม่ น า ค ม่ สิ่ ง ค โ ป ร์  ก ล่ า วิ ว่ิ า  “ จ า ก

ส่ถานการณ์การระบาดของไวิรัส่

Travel Bubble
เริม่ต้นได้เสียที 
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โควิิด 19 ในฮ่่องกงและส่ิงคโปร์ที�ดีข่�น 
ทำาให้รัฐบาลทั�งส่องประเทศกลับม่าเจรจา
ขอ้ต่กลง Travel Bubble อีกครั�ง”  

ด้าน เอ็ดเวิิร์ด หยู รัฐม่นต่รีกระทรวิง
พาณิช้ย์และการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ฮ่่องกง กล่าวิว่ิา การบรรลุข้อต่กลงในครั�ง
นี�ก็เพื� อส่ร้างส่ม่ดุลที�เหม่าะส่ม่ระหว่ิาง
สุ่ขภาพของประช้าช้นและควิาม่ส่ะดวิก
ในการเดินทาง

“การเปิดตั่วิโครงการในครั�งนี�ไม่่เพียงจะ
ต่อบส่นองควิาม่ต้่องการของประช้าช้น
และธุุรกิจเท่านั�นแต่่ยงัเปน็การส่ง่ส่ญัญาณ
ถ่งการเริ�ม่ต้่นใหม่่ของการเดินทางข้าม่
พรม่แดนประเทศอยา่งค่อยเป็นค่อยไป”
  
การทำาข้อต่กลงของสิ่งคโปร์และฮ่่องกง
ในครั�งนี� จะส่ง่ผลให้ประช้าช้นจากทั�งส่อง
ประเทศส่าม่ารถเดินทางเข้าประเทศได้
แบบผ่อนคลาย ‘กฎเหล็ก’ เรื�องการกักตั่วิ 
ผู้ที�เดินทางจะต้่องมี่ผลต่รวิจไวิรัส่โควิิด  
19 เป็นลบ และได้รบัการฉีดีวัิคซีนีป้องกัน 
รวิม่ถ่ง ติ่ด ตั่� งแอปพลิ เค ชั้นที� ใช้้ ระ บุ 
ส่ถานที�อยู่  ขณะที�ส่ายการบินที�จะให้
บริการในโครงการนี�จะมี่เพียงส่ายการบิน 
คาเธุย์ แปซิีฟื้ิก และ ส่ายการบินส่ิงคโปร์ 
แอรไ์ลน์เท่านั�น

ประเทศไต้่หวัินก็มี่แผนที�จะเรง่ดำาเนินการ
ต่่อในเรื�องธุุรกิจท่องเที�ยวิกับ 6 ประเทศ
เป้าหม่าย รวิม่ถ่ง ‘เวีิยดนาม่’ ด้วิย เหมื่อน
ที�ประส่บควิาม่ส่ำาเร็จกับแนวิทาง Taiwan 
-Palau travel bubble ซี่�ง ส่ำานักงาน
การท่องเที�ยวิแห่งไต้่หวัิน ระบุว่ิา พร้อม่
จะหารือกับประเทศเวีิยดนาม่ เกาะกวิม่ 
ฮ่าวิาย ฟิื้ลิปปินส์่ ม่าเลเซียี และสิ่งคโปร ์

ซีาง ซี ีชุ้ง ผู้จัดการส่ำานักงานการท่องเที�ยวิ 
แห่งไต้่หวัิน ระบุว่ิา มี่การเชิ้ญผู้แทนด้าน 
การท่องเที�ยวิของทั�ง 6 ประเทศ ม่าพูดคุย 

กันแล้วิเพื�อส่านต่่อนโยบายดังกล่าวิ แต่่ 
จะลงรายละเอียดของม่าต่รการดูแล 
ป้องกันปัญหาโรคโควิิด 19 ว่ิาจะเข้ม่ข้น 
แค่ไหนอย่างไรภายใต้่กฎระเบียบของ  
the Central Epidemic Command Center 
(CECC)

ก่อนหน้านี� เวีิยดนาม่ ได้หยุดส่ายการบิน 
ระหว่ิางประเทศเช้ิงพาณิช้ย์ตั่�งแต่่เดือน
มี่นาคม่ที�ผ่านม่า ช้าวิต่่างช้าติ่ที� เข้า
ประเทศได้ส่่วินใหญ่จะเป็นผู้เช้ี�ยวิช้าญ 
กลุ่ม่ ธุุรกิจไฮ่เทค นักลงทุน และผู้ที� 
รับผิดช้อบโครงการระหว่ิางประเทศ โดย 
จะต้่องม่าจากประเทศซ่ี�งมี่ม่าต่รการ
ควิบคุม่โรคโควิิด 19 ได้ดี เข้ม่งวิด และมี่
ม่าต่รการติ่ดต่าม่ตั่วิดีเยี�ยม่

อยา่งไรก็ต่าม่ รฐับาลเวีิยดนาม่มี่ม่าต่รการ
เฝ้้าระวัิงโรคโควิิด 19 จากประเทศเพื�อน
บา้น เช้น่ กัม่พชู้า ส่ปป. ลาวิ และไทย อยา่ง
เขม้่ขน้ รวิม่ถ่งกรณโีรคโควิิด 19 กลายพนัธุุ์
ด้วิย ขณะที�รฐับาลไต้่หวัินได้รบัการช้ื�นช้ม่
อย่างกว้ิางขวิางต่่อม่าต่รการควิบคุม่การ
ระบาด โดยมี่อัต่ราผู้ติ่ดเช้ื�อโรคโควิิด 19 
ต่่อหัวิต่ำาที�ส่ดุในโลกเพียง 1,110 รายและ
เส่ยีช้วิีิต่ 12 ราย

การจุดประกายควิาม่หวัิงนโยบาย Travel 
Bubble ของ 2 ช้าติ่ในอาเซียีน อย่างสิ่งคโปร์
และเวีิยดนาม่ นับเป็นกลไกที�ส่ะท้อนให้
เห็น ‘ควิาม่เช้ื�อมั่�น’ ต่่อม่าต่รการควิบคุม่
โรคระบาดและโอกาส่ใหม่่ๆ  ทางเศรษฐกิจ
ที�จะเกิดข่�นด้วิยประส่ิทธุิภาพของวัิคซีีน...
ซี่� งแน่นอนว่ิา ประเทศใดเปิดน่านฟื้้า
ได้เร็วิกว่ิาก็ย่อม่คว้ิาโอกาส่ได้ก่อนใคร 

เรยีบเรยีงขอ้มู่ลจาก 
www.thejakartapost.com
www.efinancethai.com 
และ www.thestar.com
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แนวโน้มก�ร์ช้ำอปปิ� งสินิค้�ผ่�่นออนไลน์ของชำ�วฟิลิิปปนิส์ิเป็นสิิ�งที� 
ผู่ป้ร์ะกอบก�ร์ ‘อีคอมเมริ์ซ์้ำ’ ควร์สินใจและศกึษ�อย�่งจร์งิจัง เพื่ร์�ะเม่�อ
ควักกร์ะเป๋�สิตั�งค์แต่ัละคร์ั�งต้ัองมั�นใจทั�งชำมร์วิีวผ่ลิตัภััณ์ฑ์์ผ่�่นชำอ่งท�ง
ออนไลน์และไปสิมัผ่สัิคณุ์ภั�พื่สินิค้�จร์งิๆ ที�บูธด้วยตััวเอง แน่นอน  
‘Omni-shoppers’ ค่อเทร์นด์ท�งก�ร์ตัล�ดที�ตัอบโจทยผ์ู่บ้ร์โิภัคยุคใหม ่
 ซ้ำึ�งนักธุร์กิจทกุคนไมค่วร์มองข้�ม

การแพร่ระบาดของโรคโควิิด 19 ส่่งผลให้
พฤติ่กรรม่ของผู้บริโภคทั�วิโลกเปลี�ยนแปลงไป 
รวิม่ไปถ่งผู้บริโภคช้าวิ ‘ฟิื้ลิปปินส์่’ ที�หันม่า
ซีื� อสิ่นค้าทางออนไลน์เพิ�ม่ข่�น จากตั่วิเลข
การเติ่บโต่ของต่ลาดอีคอม่เมิ่ร์ซีเมื่�อปี 2563  
พบว่ิาครัวิเรอืนฟื้ลิิปปินส์่ซีื�อสิ่นค้าทางออนไลน์ 
เพิ�ม่ข่�นร้อยละ 325 และกว่ิารอ้ยละ 67 วิางแผน 
จะซืี�อสิ่นค้าทางออนไลน์ต่่อไป แม้่ส่ถานการณ์
โรคโควิิด 19 จะคลี�คลายลงแล้วิก็ต่าม่ 

Omni Shopper
รปูแบบก�รตล�ดครบวงจรในฟิลิปปินส์
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ส่ดัส่ว่ินลูกค้าที�เดินเขา้ห้างส่รรพส่นิค้าหรือ
ร้านค้าปลีกต่่างๆ (Foot Traffic) จำานวิน 
ลดลงรอ้ยละ 40 เมื่�อเทียบกับช้ว่ิงก่อนเกิด
การแพร่ระบาด ส่่วินพฤติ่กรรม่ผู้บริโภค
ที� เลือกเดินห้างส่รรพสิ่นค้าก็มี่ส่ไต่ล์ที�
เปลี�ยนแปลงไปคือเป็นกลุ่ม่ตั่�งใจไปซีื� อ 
ส่นิค้าจรงิๆ ไม่ใ่ช้ ่การเดินดูส่นิค้าแต่่ไม่ซ่ีื�อ 
(Window Shopping) เหมื่อนที�ผา่นม่า

การส่ั�งซีื�อส่ินค้าออนไลน์แม้่เป็นเรื�องง่ายๆ 
คลิกได้ต่ลอด 24 ช้ั�วิโม่ง แต่่ควิาม่ก้าวิหน้า
ของเทคโนโลยีช้่วิยให้ลูกค้าเข้าถ่งข้อมู่ล
ได้ล่ก ทำาให้กระบวินการตั่ดส่ินใจและ
พฤติ่กรรม่การซืี� อสิ่นค้าซัีบซี้อนยิ�งข่�น  
ผู้บริโภคบางกลุ่ม่จะค้นหาข้อมู่ลผ่านช้่อง
ทางออนไลน์ หลังจากนั�นจะไปเลือกช้ม่
และส่ัม่ผัส่ส่ินค้าจริงๆ ที�หน้าร้านเพื� อ
ประกอบการตั่ดส่นิใจ ดังนั�นการม่หีน้ารา้น
ออนไลน์เพียงช้่องทางเดียวิ อาจไม่่เพียง
พอต่่อการต่อบส่นองควิาม่ต้่องการของ 
ผู้บรโิภคยุคปัจจุบนั

แนวิทางหน่�งคือปรับปรุงรูปแบบการนำา
เส่นอขายส่ินค้าและโปรโม่ช้ั�น ‘ทุกช้่อง
ทาง’ หรือ ‘omni-channel’ โดยให้ 
ผู้บริโภคส่าม่ารถจับจ่ายเลือกซีื�อสิ่นค้าได้
ทั�งออนไลน์และเดินทางม่ายังร้านค้าเพื�อ
ซีื� อสิ่นค้าด้วิยต่นเอง ผส่านการขายทุก
ช้อ่งทางให้การช้อ้ปเกิดข่�นได้แบบ ‘ไรร้อย
ต่่อ’ (Seamless) ตั่�งแต่่การขายหน้าร้าน  
การจัดบูธุออกงาน การต่ระเวินขายแบบ 
Direct Sell การนำาเส่นอขายสิ่นค้าผ่าน
เว็ิบไซีต์่ E-Commerce การ Live Streaming 
E-Commerce ผ่านแพลต่ฟื้อร์ม่การ 
ช้้อปปิ� ง การทำาคลิปรีวิิวิส่ินค้าส่ั�นๆ ลงใน 
YouTube การโพส่ต์่รูปและข้อควิาม่ที�
ด่งดดูผา่นช้อ่งทาง Facebook Instagram 
Line หรือ Twitter ต่ลอดจนการนำาเส่นอ
ขายส่ินค้าแบบเส่ม่ือนจริง (Virtual Mall) 
ซี่�งห้างส่รรพส่ินค้าขนาดใหญ่ในฟื้ิลิปปินส์่
เริ�ม่ทำากันแล้วิ เช้น่ ห้าง SM Superstore 

เหล่านี�ล้วินเป็นกลยุทธุ์การขายที�กำาลัง
เป็นที�นิยม่และเติ่บโต่อยา่งม่าก ต่อบโจทย์
ควิาม่ต้่องการผู้บริโภคช้าวิฟิื้ลิปปินส่์ได้
เป็นอยา่งดี ทำาให้ผู้บรโิภคส่าม่ารถรับรูร้าย
ละเอียดของส่นิค้า ได้รบัคำาแนะนำาเพิ�ม่เติ่ม่
จากผู้ขายและยังส่าม่ารถส่ื�อส่ารกับผู้ขาย
ได้ใกล้ช้ดิ ตั่ดส่นิใจซีื�อได้แบบเรยีลไทม์่ 

Omni-shoppers ไม่่เพียงจะเป็นช้่อง
ทางการกระตุ่้นยอดขายส่ร้างโอกาส่ให้
กับผู้ประกอบการ ยังนับเป็นเทรนด์การ 
ช้้อปปิ� งที�อาจจะกลายเป็น ‘พฤติ่กรรม่
ถาวิร’ ของผู้บริโภคช้าวิฟิื้ลิปปินส์่ เข้าถ่งได้
ทั�งออฟื้ไลน์และออนไลน์อยา่งเช้ื�อม่โยงกัน 
‘Make it easy’ คือใช้ง้านง่าย ไม่ซั่ีบซีอ้น 
‘Non-stop shopping’ ช้้อปปิ� งได้ต่ลอด
เวิลา ไม่มี่่ส่ะดดุ เขา้ใจควิาม่ต้่องการลกูค้า 
ทำาให้เกิดควิาม่ไว้ิเนื�อเช้ื�อใจ 

ส่อดคล้องกับควิาม่เห็นของ โวิแกน ไรอัน 
ผู้จัดการแผนก Consumer Intelligence 
ของบรษัิท NielsenIQ เปิดเผยถ่งผลศ่กษา
ถ่งควิาม่เปลี�ยนแปลงในวัิฒนธุรรม่การ 
จับ จ่ายใช้้ส่อยของช้าวิฟื้ิ ลิปปินส่์ ว่ิ า  
ผู้บริโภคที�หันม่าซีื� อส่ินค้าทางออนไลน์
มี่ควิาม่ถี�ในการซีื�อเพิ�ม่ข่�น เป็นส่ัญญาณ

แส่ดงให้ เ ห็นว่ิาช้่วิงการเริ�ม่ ต้่นธุุรกิจ 
อีคอม่เมิ่รซ์ีรูปแบบเดิม่ๆ ในภูมิ่ภาคเอเชี้ยได้ 
เขา้สู่จุ่ดสิ่�นส่ดุ (The End of the beginning 
of E-commerce) ผู้ประกอบการที�ยังไม่่
ปรับตั่วิ หรือปรับโฉีม่ธุุรกิจอีคอม่เมิ่ร์ซีสู่่
รูปแบบใหม่่ในเวิลานี�อาจจะพลาดโอกาส่
ทองในช้ว่ิงของการเติ่บโต่ม่ากที�ส่ดุก็ได้

Pauline Jill Uy-Yu หัวิหน้าแผนก Consumer 
Intelligence บริษัท NielsenIQ เส่ริม่ว่ิา 
พฤติ่กรรม่การซีื�อของช้าวิฟื้ิลิปปินส์่เป็น
แบบ ‘Brick-and-Click Shopping’ คือการ
ใช้เ้ทคโนโลยชี้อ้ปปิ� งแบบครบวิงจรทั�งแบบ
ออนไลน์และการช้้อปปิ� งที�หน้าร้านหรือ
ออฟื้ไลน์ผส่ม่ผส่านกัน เป็นพฤติ่กรรม่ที�
กลายเป็นตั่วิเร่งให้ผู้ประกอบการปรับตั่วิ
พฒันาแพลต่ฟื้อร์ม่ออนไลน์เพื�อรองรับกับ
การเปลี�ยนแปลงนี�ม่ากข่�น

น่าส่นใจจริงๆ ส่ำาหรับการต่ลาดแบบ  
‘Omni-shoppers’ ที�ส่ะท้อนถ่งรูปแบบ 
การค้าปลีกยุคหลังการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิิด 19 จะไม่มี่่ส่ตู่รที�ต่ายตั่วิอีกต่่อไป 
ถ้าไม่่ศ่กษาวิิจัยและปรับกลยุทธุ์ก็อาจถูก 
คู่แข่งแซีงหน้าหรือผู้บริโภคเมิ่นที�จะซีื�อ
ส่นิค้าของเรากันได้ง่ายๆ
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นักธุร์กิจหญงิของเวียดน�มเป็น ‘ด�วเด่น’ ที�ควร์ค่�ต่ัอก�ร์
จับตั�มอง เม่�อ Forbes ปร์ะก�ศร์�ยช่ำ�อ 30 Under 30 Asia  
เชำดิชูำผู่น้ำ�วัยตัำ�กว่� 30 ป ีที�ค้นห�นวัตักร์ร์มสิร์�้งสิร์ร์ค์  
ค้นพื่บโอก�สิใหม่ๆ  ในก�ร์ขย�ยธุร์กิจใหป้ร์ะสิบคว�ม
สิำ�เร์จ็ พื่วกเธอค่อแร์งบนัด�ลใจใหแ้ก่ผู่ค้นท่�มกล�ง
สิถู�นก�ร์ณ์์คว�มท้�ท�ยจ�กโร์คโควิด 19 

3 สาว
นักธุรกิจ
คนรุ�นใหม� 

จุดประกาย
เว�ยดนาม
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ปัจจุบนั Le Han Tue Lam รบัต่ำาแหน่งผู้จัดการทั�วิไปของบรษัิท 
Nextrans บริษัทร่วิม่ทุนที�มี่ช้ื�อเส่ียงในเกาหลีใต้่ เป็นผู้เชี้�ยวิช้าญ
ด้านการลงทนุด้วิย มุ่ม่ม่อง แนวิคิดที�แต่กต่่าง ส่รา้งแรงบนัดาลใจ 
และผลส่ำาเรจ็ให้ธุุรกิจส่ต่าร์ทอัพหลายธุุรกิจด้วิยวัิยเพยีง 26  ปี 

คนที�ส่าม่ Chau Bui นางแบบและแฟื้ช้ั�นนิส่ต้่าช้าวิเวีิยดนาม่วัิย 
23 ปี ผู้นำาแฟื้ช้ั�นอันหลากหลายที�นับเป็นผู้ทรงอิทธุิพลและเป็น
แรงบนัดาลใจในเช้งิบวิกใหกั้บคนรุน่ใหม่ทั่�วิประเทศทั�งด้านแฟื้ช้ั�น
และวิิถีช้ีวิิต่ในเรื�องของการดูแลสุ่ขภาพและการอยู่กับธุรรม่ช้าติ่ 
ไม่ท่ำาลายส่ิ�งแวิดล้อม่ Instagram ของ Chau Bui มี่ผู้ติ่ดต่าม่ถ่ง 3 
ล้านคน Facebook มี่ผู้ติ่ดต่าม่ 2 ล้านคน 

โดยเมื่�อปี 2562 เธุอได้รับการรับรองจากแบรนด์แฟื้ช้ั�นช้ั�นนำา
ของโลก Dior และ Louis Vuitton ในช้ื�อเต็่ม่ว่ิา ‘Bui Thai Bao 
Chau’ ได้รับการเส่นอช้ื�อให้เป็นคนที�มี่บุคลิกในโซีเช้ียลมี่เดียที�มี่
ส่ไต่ล์ที�ส่ดุในงาน ELLE Style Awards 2019 ส่ว่ินที�ปีที�แล้วิได้รบั
การเส่นอช้ื�อให้เป็น 1 ใน 10 ผู้ทรงอิทธุพิลช้ั�นนำาในแง่ของแฟื้ช้ั�น
หรูหราจากนิต่ยส่าร Forbes ของฝ้รั�งเศส่ เธุอยงัติ่ดอันดับ Top 30 
Under 30 ในนิต่ยส่าร Forbes เวีิยดนาม่และล่าสุ่ดได้รับรางวัิล  
30 Under 30 Asia  

3 ส่าวิ 3 ส่ไต่ล์ธุุรกิจของเวีิยดนาม่ นับเป็นเพยีงส่ว่ินหน่�งของแรง
บนัดาลใจที� ‘จุดประกาย’ ให้คนรุน่ใหม่ไ่ด้รเิริ�ม่เติ่ม่ฝั้น ก้าวิสู่ก่าร
ทำางานให้ประส่บควิาม่ส่ำาเร็จ รวิม่ถ่งส่่งผ่านพลังไปยังผู้ประกอบ
การที�กำาลังเริ�ม่ต้่นใหม่่ให้ส่าม่ารถฟัื้นฝ้�าอุปส่รรคอันท้าทายแห่ง
ศต่วิรรษ

เรยีบเรยีงจาก www.forbes.com 

ทศวิรรษแหง่ควิาม่เปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจเวีิยดนาม่ได้นำาม่าสู่ ่
‘คณุภาพ’ ของนักธุุรกิจรุน่ใหม่ ่‘Gen Z’ ส่ะท้อนได้จากผลการจัด
อันดับนักธุุรกิจที�นา่ส่นใจทั�วิเอเช้ยีโดย Forbes ส่รรหากว่ิา 2,500 
รายช้ื�อ กลั�นกรองเหลือ 300 คน ครอบคลุม่ 10 ส่าขา ได้แก่ ศิลปะ 
บนัเทิงและกีฬา การเงินและการรว่ิม่ลงทุน ส่ื�อ การต่ลาดและการ
โฆษณา ค้าปลีกและอีคอม่เมิ่ร์ซี เทคโนโลยีองค์กร อุต่ส่าหกรรม่ 
การผลิต่และพลังงาน วิิทยาศาส่ต่ร์และการดูแลสุ่ขภาพ ส่ังคม่  
และเทคโนโลยีเพื�อผู้บริโภค ปรากฏช้ื�อ 3 ส่าวินักธุุรกิจช้าวิ
เวีิยดนาม่ ได้แก่ Mai Ho, Le Han Tue Lam ประเภทการเงินและ
การรว่ิม่ทนุ และ Chau Bui ในส่าขาศิลปะ 

Mai Ho นักธุุรกิจส่าวิในวัิย 29 ปี จากเด็กนักเรยีนหัวิดีที�ได้รบัทนุ
จากม่หาวิิทยาลัยเวิส่ต์่มิ่นส่เต่อร์ ส่หรัฐฯ ส่าขาการเงินและการ
บัญช้ี หลังส่ำาเร็จการศ่กษาเธุอทำางานกับกองทุนเพื�อการลงทุน
หลายแห่งในส่หรัฐฯ รวิม่ถ่งทำางานเป็นนักวิิเคราะห์หลักทรัพย์
วิาณิช้ธุนกิจช้ื�อดังอย่าง โกลด์แม่น แซีคส์่ พร้อม่เป็นผู้บริหาร
พอร์ต่การลงทุนมู่ลค่าม่หาศาลด้านการดูแลสุ่ขภาพและพลังงาน
หมุ่นเวีิยนให้ครอบครวัิของเธุออีกด้วิย

เมื่�อปีที�แล้วิ Mai Ho ได้ผันตั่วิจากนักวิิเคราะห์ม่าเป็นนักธุุรกิจ
ร่วิม่ทุนกับบริษัท Hustle Fund ซี่�งเป็นบริษัทร่วิม่ทุน (Venture 
Capital) แหง่ซีลิิคอนวัิลเลย์ มุ่ง่เน้นการลงทุนในธุุรกิจส่ต่าร์ทอัพ 
พฒันาซีอฟื้ต์่แวิรใ์ห้กับธุุรกิจด้านการเงิน (Fintech) และเทคโนโลยี
ด้านสุ่ขภาพ (Digital Health) ซี่�งเธุอได้นำาพา Hustle Fund เข้า
รว่ิม่ทนุกับอีกหลายธุุรกิจในเวีิยดนาม่ อาทิ ผู้พฒันาแอปพลิเคช้นั 
Fonos หนังสื่อเสี่ยง (Audiobook) ส่ำาหรับผู้พิการทางส่ายต่า  
ผู้บกพรอ่งด้านการอ่าน หรอืผู้ต้่องการรบัรูเ้นื�อหาของหนังสื่อเล่ม่
นั�นๆ ผา่นทางการฟื้งั และ DatBike บริษัท ผู้ผลิต่รถม่อเต่อรไ์ซีค์
ไฟื้ฟ้ื้ารายแรกของเวีิยดนาม่ นับเป็นการลงทุนที�ประส่บควิาม่
ส่ำาเรจ็งดงาม่ในระยะส่ั�น

นักธุุรกิจส่าวิเวีิยดนาม่ Gen Z คนที�ส่องซี่�งได้รบัรางวัิล 30 Under 
30 Asia ได้แก่ Le Han Tue Lam เธุอเป็นหน่�งในส่ม่าช้กิรุน่แรกๆ
ของการพัฒนาซีอฟื้ต์่แวิร์ ‘Base.vn’ แพลต่ฟื้อร์ม่ที�ได้รับควิาม่
นิยม่ส่ำาหรับผู้ประกอบธุุรกิจในเวีิยดนาม่ ช้่วิยให้ส่ถานประกอบ
การบริหารงานได้อย่างรอบด้าน ระบบข้อมู่ลที�โปร่งใส่และ 
มี่ประส่ิทธุิภาพ ช้่วิยส่ถานประกอบการจัดทำาแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร พร้อม่ทั�งอีกหน่�งประส่บการณ์ที�เธุอทำาคือเป็น 
นายแบงก์ให้กับกลุ่ม่ธุนาคาร Citi ในกรุงฮ่านอย

ส่ถาน้การูณ์โ์รูคโควิด้ 19 ได้้ส่รูา้งความป่� น้ปว่น้ไปท้�วโลก ไมเ่ว้น้แมแ้ต่่ ‘เว่ยด้น้าม’ 
ต้่องจ้บต่าว่าหล้งส่ถาน้การูณ์ท้์�วโลกทยอยเขา้สู่ภ่าวะ ‘รูส่่ต่ารูท์’ เว่ยด้น้ามจะทะยาน้
ไปได้้ไกลเพย่งใด้ ใน้ฐาน้ะท่�ได้้รูบ้ฉายา ‘ด้าวเด่้น้’ แหง่เอเช่้ย 
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โฮจมิินห ์ซต้ีิ
เมอืงน่�อยู่ท่ีค่�ครองชพี
แสนถกูแหง่อ�เซยีน 

แ ม้ จ ะ ไ ม่ ใ ชำ่ เ ม่ อ ง ห ล ว ง เ อ ก ข อ ง
เวียดน�ม แต่ั ‘โฮจิมินห์ ซ้ำิตีั�’ กลับมี
เสิน่ห์ดึงดูดให้ผู่้คนจ�กหล�กหล�ย
ปร์ะเทศเข้�ม�พื่กัอ�ศยัม�กม�ย ชำ�ว
ต่ั�งชำ�ติัในเวียดน�มมทัี�งหมดม�กกว่� 
90,000 คน สิ่วนใหญ่เล่อกที�จะใช้ำ
ชำวิีตัในโฮจิมนิห ์ซ้ำตีิั� จ�กก�ร์เปน็เมอ่ง
ท่�ท�งเศร์ษฐกิจ เมอ่งที�ค่�คร์องชำพีื่ไม่
แพื่งและบร์ร์ย�ก�ศสิภั�พื่แวดล้อม
เหม�ะกับก�ร์ทำ�ง�นในร์ะยะย�ว

เราอาจเคยได้ยนิว่ิา ส่งิคโปรเ์ป็นเมื่องที�เอื�อ
ต่่อการเขา้ไปดำาเนินธุุรกิจ แต่่ถ้าเป็น ‘การ

ใช้้ช้ีวิิต่’ ของช้าวิต่่างช้าติ่แล้วิค่าครองช้ีพ
ที�ส่ิงคโปร์แพงม่ากๆ มี่การคำานวิณออก
ม่าว่ิาส่ำาหรับคนโส่ดแล้วิต้่องใช้้เงินสู่งถ่ง 
2,474 ดอลลาร์ส่หรัฐ ต่าม่ม่าด้วิยกรุงเทพฯ 
ม่ะนิลา และจาการ์ต่า 

ขณะที�เมื่องใหญ่ทางต่อนใต้่ของเวีิยดนาม่
ซี่�งมี่อดีต่ที�ยิ�งใหญ ่ ‘ไซีง่อน’ หรอืที�รูจั้กกัน
ในปัจจุบนัว่ิา ‘โฮ่จิมิ่นห์ ซีตีิ่�’ โดยเฉีลี�ยแล้วิ
มี่เงิน 819 ดอลลาร์ส่หรฐั ก็ส่าม่ารถใช้ชี้้วิิต่
ประจำาวัินแบบส่บายได้ ค่าใช้จ่้ายส่ว่ินใหญ่
หนักไปทางอาหาร พาหนะเดินทาง ที�พัก
และส่ิ�งอำานวิยควิาม่ส่ะดวิกต่่างๆ ทั�งนี� เป็น

ไปต่าม่การศ่กษาวิิจัยของ iPrice Group  
ซี่�งมี่ส่ำานักงานอยูใ่นม่าเลเซียี

ขณะที�ผลวิิจัยอีกส่ำานัก InterNations’ 
survey เครือขา่ยเผยแพรข่อ้มู่ลการส่ำารวิจ
ระดับนานาช้าติ่ส่ำาหรับผู้อยู่อาศัยในต่่าง
ประเทศ จากกลุม่่ตั่วิอยา่งม่ากกว่ิา 15,000 
คนมี่ส่่วินร่วิม่ในการจัดอันดับเมื่องที� ดี
ที�สุ่ดในโลกเพื�อใช้้ชี้วิิต่ ทำางานและเรียนรู้ 
สิ่�งใหม่่ๆ ในปี 2563 ที�ผ่านม่า ปรากฏว่ิา  
โฮ่จิมิ่นห์ ซีตีิ่� ติ่ดอันดับ 10 จุดหม่ายปลาย
ทางราคา ‘ประหยัดที�ส่ดุ’ ส่ำาหรับผู้อยูอ่าศัย 
ช้าวิต่่างช้าติ่ โดยเฉีพาะ ‘ช้าวิอเม่ริกัน’ จะ
มี่ค่าใช้้จ่ายรายเดือนทั�วิไปอยู่ที� 462.62 
ดอลลารส์่หรฐัต่่อคนเมื่�อปีที�ผา่นม่า

“แม้่ว่ิาค่าครองชี้พโดยรวิม่จะเพิ�ม่ข่�น แต่่ก็
ยงัไม่แ่พงนกั” ช้าวิต่่างช้าติ่จากออส่เต่รเลีย
กล่าวิ

ขณะที� กัวิลาลัม่เปอร์ เ มื่องหลวิงของ
ม่าเลเซียีมี่ค่าใช้จ่้าย 509.46 ดอลลาร์ส่หรัฐ 
และ กรุงเทพฯ 643.54 ดอลลาร์ส่หรัฐ  
“โฮ่จิมิ่นห์ ซีิ ตี่�  เป็นเมื่องที� มี่ช้ี วิิต่ชี้วิา 
พลุกพล่านด้วิยรถยนต์่และผู้คนหนาแน่น
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เพราะกำาลังเติ่บโต่เช้่นเมื่องใหญ่ทั�วิโลก 
แต่่มี่ค่าครองชี้พที�ไม่่แพงม่ากเหมื่อนที�
คนอเม่ริกันต้่องเผชิ้ญในเมื่องใหญ่ๆ ของ
ส่หรฐัฯ” ส่ำานักขา่วิ Business Insider ระบุ

ด้วิยเหตุ่นี� จ่งไม่่แปลกที�เมื่องโฮ่จิมิ่นห์ ซีิตี่� 
จะมี่คนรุน่ใหม่ค่นต่่างช้าติ่ ต่่างภาษา และ 
คนที�แส่วิงหาโอกาส่ทางธุุรกิจเข้าไปตั่�ง 
รกราก เม่ืองแห่งนี�มี่ช้ีวิิต่ช้ีวิาส่อดแทรก 
วัิฒนธุรรม่ที�เป็นส่ากลเหนือกว่ิาเมื่องอื�นๆ 
เนื� องด้วิยอดีต่เคยเป็นอาณานิคม่ของ 
ฝ้รั�งเศส่ม่ายาวินาน ย่อม่ส่ะท้อนอิทธุิพล 
ต่ะวัินต่กชั้ดเจนผ่านส่ถาปัต่ยกรรม่เก่าแก่ 
อาทิ โบส่ถ์ Saigon Notre-Dame Basilica, 
Municipal Theatre, Ho Chi Minh City 
Hall รวิม่ถ่ง Hotel Continental Saigon 
โรงแรม่แห่งแรกในโฮ่จิมิ่นห์ ซีิตี่�ที�ส่ร้าง
ตั่�งแต่่ศต่วิรรษที� 19

ถ้าช้าวิต่่างช้าติ่ต้่องการเช่้าอะพาร์ต่เม่นต์่ 
ในโฮ่จิมิ่นห์ ซีิตี่� ขนาดหน่�งห้องนอน จะมี่ 
ค่าใช้จ่้ายอยูที่� 560 ดอลลาร์ส่หรฐั ถกูกว่ิา 
ค่าเช้่าในกรุงเทพฯ ซี่�งอยู่ที� 665 ดอลลาร์ 
ส่หรัฐ และม่อนทรีออล ประเทศแคนาดา 
ราคาทะยานไปอยูที่� 982 ดอลลาร์ส่หรฐั

ดังนั�น จ่งไม่่แปลกที�ผลการส่ำารวิจของ 
InterNations’ survey ปรากฏว่ิามี่ช้าวิ
ต่่างช้าติ่ที�อาศัยในโฮ่จิมิ่นห์ ซีตีิ่� รอ้ยละ 77 
รูส้่ก่ ‘พอใจ’ กับการได้อยูใ่นเม่อืงเศรษฐกิจ 
แห่งนี� ซี่�งระดับควิาม่พอใจดังกล่าวิเป็น
ตั่วิเลขสู่งกว่ิาส่ถิติ่การส่ำารวิจผู้อยู่ ใน
กรุงเทพฯ และกัวิลาลัม่เปอรด้์วิยซีำา

โฮ่จิ มิ่นห์  ซีิ ตี่�  ยั ง เ ป็นที� ตั่� งของต่ลาด 
หลักทรัพย์ Ho Chi Minh City Stock 
Exchange ซี่�งเริ�ม่เปิดม่าตั่�งแต่่ปี 2543 มี่
ส่นาม่บิน Tan Son Nhat ซี่�งเป็นส่นาม่บนิ
ระดับนานาช้าติ่รองรับผู้โดยส่ารกว่ิา 40 
ล้านคน และยังเป็นที�ตั่�งท่าเรือที�ใหญ่ที�สุ่ด
ของประเทศ คือ ‘ท่าเรอืไซีง่อน’ 

รฐับาลเวีิยดนาม่ยังมี่แผนการผลักดันเมื่อง
ให้เป็นศูนย์กลางของธุุรกิจเทคโนโลยีส่มั่ย
ใหม่่ ทั�งส่ต่าร์ทอัพ E-Commerce และ 
Fintech พร้อม่ต่่อยอดเขต่เมื่องใหม่่ที� 
เรยีกว่ิา Thu Duc City ทางต่ะวัินออกของ 
เขต่เมื่องเพื�อปั� นให้เป็นศูนยก์ลางนวัิต่กรรม่ 
ของภูมิ่ภาคเช้ื�อม่ต่่อระบบขนส่่งม่วิลช้น
และถนนกับเขต่เมื่องเก่า อีกทั�งยังเป็นที�
ตั่�งของม่หาวิิทยาลัยแห่งช้าติ่เวีิยดนาม่ 

โฮ่จิมิ่นห์ ซีตีิ่� (VNUHCM) ที�มี่นักศ่กษาเกือบ 
100,000 คน นับเป็นส่ถาบันการศ่กษาที�
ใหญ่ที�สุ่ดของเวีิยดนาม่มุ่่งผลิต่บุคลากร
ป้อนเข้าสู่่ภาคการผลิต่และบริการในเขต่
เมื่องใหม่่ คาดว่ิาจะรองรับแรงงานทักษะ
ใหม่่ได้ถ่ง 1 ล้านคน โดยควิาม่หวัิงสู่งสุ่ด
ของเขต่เมื่องใหม่่แห่งนี�คือการเป็นเส่มื่อน 
Silicon Valley นั�นเอง

ศักยภาพและทิศทางที�ม่องเห็นชั้ดเจน  
นำาม่าสู่ก่ารหลั�งไหลเขา้ม่าของช้าวิต่่างช้าติ่  
ณ เมื่องท่าทางเศรษฐกิจแหง่นี� เช้ื�อว่ิาภาย 
ในทศวิรรษหน้าต้่องมี่ม่ากข่�น ด้วิยพลัง
อำานาจทางเศรษฐกิจ โฮ่จิมิ่นห์ ซีตีิ่� มี่จีดีพ ี
มู่ลค่า 2.3 ล้านล้านบาท สู่งม่ากคิดเป็น
ส่ดัส่ว่ินถ่ง 1 ใน 4 ของทั�งประเทศ และหาก
ไม่มี่่ปัญหาโรคโควิิด 19 อัต่ราการเติ่บโต่ของ 
ม่หานครแหง่นี�จะส่งูถ่งรอ้ยละ 8 ในช้ว่ิง 5 
ปีขา้งหนา้ ซี่�งนับว่ิาเติ่บโต่รวิดเรว็ินา่จับต่า
ม่องเป็นอันดับ 2 ของเอเช้ยีเลยทีเดียวิ

เรยีบเรยีงขอ้มู่ลจาก
www.e.vnexpress.net
www.vietnaminsider.vn 

www.longtunman.com 
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มใิชำเ่พื่ยีงชำ�วจีนเท่�นั�นแต่ั ‘สิงิคโปร์’์ 
ก็ชำอบบร์โิภัคทเุร์ยีน ‘King of Fruit’ 
เชำ่นกัน เพื่ร์�ะหลงใหลในเน่�อและ
ร์สิชำ�ติัที�ละเอียดละมุนหอมหว�น 
ผู่้นำ�เข้�และจำ�หน่�ยทุเร์ยีนร์�ยใหญ่
อย�่ง บร์ษัิท Durian Edition จึงร์ว่มกับ 
โร์งเบียร์์ 1925 Brewing Co. ซ้ำึ�ง
เชำี�ยวชำ�ญก�ร์ทำ�คร์�ฟิต์ัเบียร์์ดีๆ ได้
ค้นคว้� วิจัย และผ่ลิตัเบียร์์ทุเร์ียน 
น�มว่� ‘Musang King Beer’ ว�งตัล�ด 
คร์ั�งแร์กในสิิงคโปร์์เม่�อ 1 เมษ�ยน 
2564 ที�ผ่่�นม� ปร์�กฏว่�เสิียงตัอบ
ร์บัดีน่�ลิ�มลอง

แส่งสี่ยาม่คำา คืนของสิ่งคโปร์มี่แหล่ง 
พักผ่อนส่บายๆ ให้เลือกม่ากม่าย ถือเป็น
ส่วิรรค์ส่ำาหรับครอบครัวิและนักธุุรกิจ 
คนรุ่นใหม่่ แต่่สิ่�งที�ขาดไม่่ได้คือเครื�องดื�ม่
ที�ส่ร้างควิาม่รู้ส่่กส่ดช้ื�นมี่ช้ีวิิต่ช้ีวิา นับเป็น
ที�ม่าของ ‘เบยีรท์เุรยีน Musang King Ale’ 
ที�รังส่รรค์กลิ�นและรส่ช้าติ่แปลกแต่กต่่าง
จากดราฟื้ต์่เบยีรที์�กลั�นจากผู้ผลิต่ทั�วิๆ ไป

ขั� น ต่ อ น ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต่ เ บี ย ร์ ช้ นิ ด นี� มี่
กระบวินการสุ่ดพิเศษที�ได้จากการหมั่ก
และกลั�น เพราะใช้้ผลไม้่ส่ดที�คนส่ิงคโปร์
ชื้�นช้อบม่ากอย่างทุเรียนม่าผส่ม่ผส่าน
กับวัิต่ถุดิบอื�นๆ และเทคโนโลยีที�ลำาส่ม่ัย 
โดยบริษัท Durian Edition นำาเข้าทุเรียน
พันธุุ์ Musang King จากม่าเลเซีีย ซี่�ง 

ชิม ‘เบียร์ทุเรียน’ 
ชมนวตักรรมอ�ห�รท่ีสิงคโปร ์    
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ชิม ‘เบียร์ทุเรียน’ 
ชมนวตักรรมอ�ห�รท่ีสิงคโปร ์    
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นักชิ้ม่จะรู้ จักดีว่ิาเป็นผลผลิต่ที� ดีที�สุ่ด  
ขณะที�ราคาสู่งกว่ิาทุเรียนหม่อนทองของ
ไทยประม่าณ 3 เท่า และช้าวิส่งิคโปรก็์นิยม่
รบัประทานทเุรยีนพันธุุนี์�อยา่งแพรห่ลาย

ในแต่่ละปี ส่ิงคโปร์นำาเข้าทุเรียนกว่ิา 
2,000 ตั่น มู่ลค่ารวิม่ประม่าณ 11-14 ล้าน
ดอลลารส์่หรฐั โดยทเุรยีนส่ดพนัธุุ ์Musang 
King ส่าม่ารถครองต่ลาดในสิ่งคโปร์ได้
ถ่งร้อยละ 88 ขณะที�ทุเรียนจากไทย อาทิ 
พันธุุ์ช้ะนี ก้านยาวิ หม่อนทอง ยังมี่ส่่วิน
แบ่งเป็นอันดับส่องครองส่ัดส่่วินได้เพียง
รอ้ยละ 8 เท่านั�น

ที�ม่าของควิาม่นิยม่ทุเรียน Musang King 
ก็เพราะเนื�อในที�มี่ลักษณะเปน็ครมี่ละเอียด
หวิานกลม่กล่อม่ กลิ�นหอม่แรงกว่ิาทุเรียน
จากช้าติ่ใดๆในโลก ทั�งทุเรียนจากไทย 
ฟื้ิลิปปินส่์ อินโดนีเซีีย และเวีิยดนาม่ ซี่�ง
ทั�งหม่ดยังเจาะต่ลาดไม่่เข้าและมี่ส่่วินแบ่ง
ต่ลาดไม่่สู่งนัก อย่างไรก็ต่าม่ม่ีแนวิโน้ม่ที�
ดีคือสิ่งคโปร์นำาเข้าทุเรียนพันธุุ์อื�นๆ เพิ�ม่
ข่�นเรื�อยๆ ทกุปี

โรงเบยีร ์1925 Brewing Co. จะรับหน้าที�
นำาเนื�อทุเรียน Musang King เข้าไปใน 
ขั�นต่อนของการหมั่กและกลั�นเบียร์ไม่่ใช้่
แค่เพยีงนำาเอา ส่ารส่กัดทุเรยีน (Essence) 
ม่าผส่ม่ผส่านในรส่ช้าติ่เท่านั�นแต่่ยงัม่สี่ว่ิน
ประกอบอื�นๆ อาทิ ฮ่อปส่ ์ผลไม้่นานาช้าติ่ 
ยสี่ต์่ ขา้วิบาร์เลย์ และนำา กระทั�งได้คราฟื้ต์่ 
เบียร์ประเภท Pale Ale ที�หอม่ หวิาน  
ดื�ม่ง่าย รส่ช้าติ่เป็นเอกลักษณ์ เจือกลิ�น
ทุเรียนบางๆ ไม่่แรงเกินไป ไม่่เบาเกินไป 
ทำาให้ส่ดช้ื� นถูกปากนักดื� ม่ส่ิงคโปร์และ
ภูมิ่ภาคเอเช้ยีอยา่งแน่นอน

ทั�งนี� บรษัิท Durian Edition และ โรงเบียร ์
1925 Brewing Co. เลือกใช้้ขวิดสี่เข้ม่
เป็นบรรจุภัณฑ์์เพื�อป้องกันแส่งอาทิต่ย์ที�

อาจส่่งผลต่่อการเปลี�ยนแปลงทางรส่ช้าติ่
ของเบียร์ พร้อม่ออกแบบให้ดูเย้ายวินใจ
ผู้พบเห็น หาซีื�อได้ที�ร้านในเครือ Durian 
Edition อาทิ รา้นอาหารก่�งผับทเุรยีนและ
ผลิต่ภัณฑ์์จากทุเรียนอย่าง Mao King  
Tavern ถนน Swan Lake หรือที�รา้นส่าขา
หลัก Durian Edition ถนน Springside 
Green รวิม่ถ่งนักดื�ม่อาจต่าม่ไปลิ�ม่ลอง
รส่ช้าติ่ได้ที�โรงเบียร์ 1925 Brewing Co. 

(Microbrewery) ซี่�งมี่ร้านอาหารด้วิยเช้่น
กัน

นี�คือนวัิต่กรรม่อาหารที�ไม่่เพียงแต่่ส่ร้าง
ควิาม่รู้ส่่กผ่อนคลายให้กับวัินดีๆ แต่่ยัง
มี่ควิาม่คิดส่ร้างส่รรค์ ส่ะท้อนให้เห็นวิิถี
ธุุรกิจที�ไม่ห่ยุดนิ�งของเพื�อนบ้านส่งิคโปรอี์ก
ด้วิย ช้ว่ิยให้การดื�ม่ดำาส่งัส่รรค์ยาม่คำาคืน... 
มี่คณุภาพม่ากยิ�งข่�น
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ธนาคารกรุงเทพ สำำานักงานใหญ่่ 
อีีเมล : aecconnect@bangkokbank.com

โทรศัพท์ : (66) 2230-2758


