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ปีี 2564 นัับเปี็นัปีีแห่่งความห่วัง เพราะดููเห่มือนัว่าสถานัการณ์์
การแพรร่ะบาดูโรคโควิดู 19 มีแนัวโน้ัมจะดีูข้ึ้�นั เนืั�องจากในัห่ลาย
ปีระเทศ รวมถ้งปีระเทศไทยเริ�มมีการฉีดีูวัคซีนีัแล้ว ซี้�งคาดูว่าการ
ฉีดีูวัคซีนีัจะทำาให่เ้กิดูมาตรการต่างๆ ที�สามารถฟื้้� นัฟูื้เศรษฐกิจไดู้ดีู
ยิ�งขึ้้�นัทั�งภายในัปีระเทศขึ้องเรา ระดัูบภูมิภาคและทั�วโลก

แม้ว่าปีีที�แล้วจะเป็ีนัปีีที�เศรษฐกิจขึ้องห่ลายปีระเทศห่ดูตัว แต่
ปีระเทศเพื�อนับ้านัขึ้องเราอย่างเวียดูนัามยังสามารถเติบโตไดู้
อยู่ที�ร้อยละ 2.9 ซี้�งนัับว่าทำาไดู้ดีูกว่าปีระเทศจีนัที�เติบโตอยู่ที� 
ร้อยละ 2.3 เนืั�องจากรัฐบาลเวียดูนัามสามารถจัดูการกับโรค 
โควิดู 19 ไดู้ดีูเยี�ยมและไดู้รบัอานิัสงสจ์ากสงครามการค้าระห่ว่าง
สห่รัฐฯและจีนั เป็ีนัต้นั ความสำาเร็จขึ้องเวียดูนัามยิ�งตอกยำาให้่
เห็่นัว่า อาเซีียนันัั�นัเปี็นัภูมิภาคที�มีศักยภาพทางการค้า และห่าก
ชาติสมาชิกอาเซีียนัเพิ�มความไดู้เปีรียบทางการแขึ้่งขึ้ันัและ
พัฒนัาโครงสร้างพื�นัฐานัให้่ดีูยิ�งขึ้้�นัก็จะสามารถดู้งการลงทุนัจาก 
ต่างปีระเทศไดู้อยา่งมห่าศาล

เพราะความแนั่นัอนั คือ ความไม่แนั่นัอนั ถ้งแม้จะเริ�มมีการ
ฉีีดูวัคซีีนั แต่ทุกคนัยังจำาเป็ีนัต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดูระวัง เพื�อ 
ป้ีองกันัไม่ให้่โรคโควิดู 19 แพร่กระจายอีกรอบ กลยุทธ์์ที�มักถูก 
พูดูถ้งสำาห่รับการเอาตัวรอดูในัยุควิกฤติโควิดู 19 ที�นัักธุ์รกิจ
ทราบกันัดีู คือ “การปีรบัตัว” นัอกจากการปีรบัตัวแล้วขึ้อ้สำาคัญ 
อีกปีระการ คือ “ความรู้รอบ” ปัีจจุบันันัักธุ์รกิจอาจจะไม่ไดู้เดิูนั
ห่น้ัาธุ์รกิจอย่างเต็มที�นััก แต่เมื�อถ้งเวลาต้องวิ�งแขึ้่งในัตอนัที�
สถานัการณ์ดี์ูขึ้้�นั ความรูร้อบดู้านัที� AEC Connect คัดูสรรมาเป็ีนั
บทความต่างๆ ในัฉีบับนีั� อาจจะสามารถชว่ยให้่ท่านัก้าวทันักระแส
ขึ้องโลกและพรอ้มคว้าโอกาสธุ์รกิจในัอนัาคตอันัใกล้นีั�
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การระบาดูขึ้องโรคโควิดู 19 เป็ีนัเห่ตุการณ์์ห่น้ั�ง
ที�ทำาให้่เราตระห่นัักว่า โลกกำาลังเปีลี�ยนัแปีลง
อย่างรวดูเร็วและมีความผัันัผัวนัสูง อีกทั�งยัง
เป็ีนัปัีจจัยที�เร่งให้่ Digital Disruption ก้าวรุดู 
ห่น้ัาไปีอย่างรวดูเร็ว และส่งผัลกระทบต่อเนืั�อง
ให้่ ธุ์รกิจต่างๆ รวมทั� งภาคการธ์นัาคารต้อง
ปีรับตัวเพื� อตอบสนัองความคาดูห่วังขึ้องลูกค้า  
ที� เปีลี�ยนัมาทำาธุ์รกรรมในัชี วิตปีระจำาวันัดู้วย
เทคโนัโลยีดิูจิทัลมากขึ้้�นั ธ์นัาคารกรุงเทพขึ้องเรา
ก็มีการพัฒนัาในัห่ลายๆ ดู้านั เพื�อให้่เราสามารถ
สนัับสนุันัลกูค้าไดู้อยา่งเห่มาะสมและทันัการณ์์

ในัภาวะที�มีความเสี�ยงรอบดู้านัที�กำาลังเกิดูขึ้้�นัในั
ขึ้ณ์ะนีั� ธ์นัาคารตระห่นัักถ้งความสำาคัญขึ้อง “ความ
รอบคอบระมัดูระวัง” เนืั�องจากเปี็นัปัีจจัยห่ลักที�
จะสามารถช่วยให้่ทุกคนัและทุกภาคส่วนัก้าวผั่านั
สถานัการณ์ค์รั�งนีั�ไปีไดู้อยา่งปีลอดูภัย

นัอกจากนีั� ธ์นัาคารยังไม่ลืมบทบาทห่น้ัาที�อันันั่า
ภาคภูมิใจในัฐานัะสถาบนััการเงินั ที�พรอ้มชว่ยเห่ลือ 
ลูกค้า สังคมและระบบเศรษฐกิจขึ้องปีระเทศให่้
มีความมั�นัคง เขึ้้มแขึ้็ง และเจริญเติบโตต่อไปีไดู้
อยา่งยั�งยืนั 

คุณุชาต์ศ์ร์ ์โสภณพน์ุช
กรรมิการผู่้�จััดการใหญ่� 
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เศรษฐกิจ
อาเซยีน  

การฟื้้� นัฟูื้เศรษฐกิจขึ้อง 10 ชาติอาเซีียนั
กำาลังรอความห่วังจาก “วัคซีนีัพาสปีอรต์” 
ตราปีระทับสำาคัญที�จะทำาให้่ภาคการ 
ท่องเที�ยวและการเดิูนัทางระห่ว่างปีระเทศ
กลับมามีชีวิตชีวา โดูยรัฐมนัตรีเศรษฐกิจ
อาเซีียนัไดู้ห่ารือเพื�อสร้างมาตรฐานัการ
ยอมรับร่วมกันั ขึ้ณ์ะเดีูยวกันัก็เริ�มศ้กษา
รูปีแบบที�เห่มาะสมซี้�งคาดูว่ากลางปีีนีั�จะ
ไดู้ขึ้อ้สรุปีชดัูเจนั

ในัการปีระชุมรัฐมนัตรีดู้านัเศรษฐกิจ
ขึ้องกลุ่มปีระเทศอาเซีียนัเมื� อต้นัเดืูอนั
มีนัาคมที�ผัา่นัมา ทกุฝ่่ายต่างเห็่นัพ้องให่เ้รง่ 
ผัลักดัูนั ใบรับรองวัคซีีนัมาตรฐานัแบบ
ดิูจิทัล (a Common Digital Coronavirus 
Vaccine Certificate) ห่รอืที�รู้จักกันัในันัาม 
“วัคซีีนัพาสปีอร์ต” (Vaccine Passport) 
เพื�อระบุผู้ัที�ไดู้รับการฉีีดูวัคซีีนัสำาห่รับการ
เดิูนัทางข้ึ้ามพรมแดูนั นัำาไปีสู่การลดูห่รือ
ยกเลิกขึ้ั�นัตอนัการคัดูกรองที�เสียเวลาและ

ยุ่งยาก กระตุ้นัการเดิูนัทางขึ้้ามปีระเทศ
ฟื้้� นัฟูื้ภาคท่องเที�ยวซี้�งเปี็นัฟื้ันัเฟื้้องสำาคัญ
ที�จะขึ้บัเคลื�อนัเศรษฐกิจในัอาเซียีนั

นัอกจากนีั� ยังเห็่นัพ้องให้่เร่งรัดูกระบวนั 
การศ้กษาและพฒันัาวัคซีนีัพาสปีอรต์โดูย
เร็ว เพื�อยกระดัูบให้่ทัดูเทียมกับปีระเทศ
ทางฝั่� งตะวันัตก ล่าสุดูทางฝั่� งสห่ภาพ
ยุโรปีกำาลังเรง่พัฒนัาใบรับรองวัคซีีนั ห่รือ  
“Digital Green Pass” เพื�อสร้างความ
ปีลอดูภัยและสะดูวกในัการเดิูนัทางให้่ผู้ัที�
ไดู้รบัการฉีีดูวัคซีนีั สามารถเดิูนัทางภายในั
ภูมิภาคไดู้อยา่งอิสระมากขึ้้�นัในัชว่งฤดูรูอ้นั
นีั�ทั�งการทำางานัและท่องเที�ยว 

ทางดู้านัแผันัการฉีดีูวัคซีนีัโควิดู 19 ห่ลาย
ปีระเทศในัอาเซีียนัไดู้เริ�มฉีีดูวัคซีีนัให้่
ปีระชาชนัตนัเองแล้ว อาทิ สิงคโปีร์ ที� 
คาดูว่าจะสามารถฉีีดูวัคซีนีัให่แ้ก่ปีระชากร
ปีระเทศไดู้ครบภายในัเดืูอนักันัยายนัปีีนีั� 

เตรยีม Take off
วคัซนีพาสปอรต์
พรอ้ม! 
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และจะสามารถเปีิดูพรมแดูนัไดู้ภายในั 
สิ�นัปีี 2564 ห่รือต้นัปีี 2565 ขึ้ณ์ะที�
อินัโดูนีัเซีียวางแผันัฉีีดูวัคซีีนัให้่ไดู้ร้อยละ 
70 ขึ้องจำานัวนัปีระชากรภายในัเดืูอนั
มีนัาคมปีี 2565 ส่วนัเวียดูนัามล่าสุดู
สำานัักงานับริห่ารการท่องเที�ยวแห่่งชาติ
เวียดูนัาม เตรียมใช้ วัคซีีนัพาสปีอร์ต
สำาห่รับผู้ัที� ไ ดู้รับการฉีีดูวัคซีีนัปี้องกันั 
โควิดู 19 แล้ว เพื�อฟ้ื้� นัฟื้อุูตสาห่กรรมการ
ท่องเที�ยวที�ไดู้รบัผัลกระทบอยา่งห่นััก

จีนัและอิสราเอลถือเป็ีนัปีระเทศลำาดัูบ
ต้นัๆ ที�ออกใบรับรองสุขึ้ภาพดิูจิทัลสำาห่รับ 
นัักเดิูนัทางที�ไดู้รับการฉีีดูวัคซีีนัป้ีองกันั
โควิดู 19 โดูยต่อมาเรียกชื� อใบรับรอง 
ดัูงกล่าวกันัโดูยทั�วไปีว่า “วัคซีนีัพาสปีอรต์” 
อย่างไรก็ตาม แม้วัคซีีนัพาสปีอร์ตจะมี
ปีระโยชน์ัมากแต่ผู้ัเชี�ยวชาญบางคนัชี�ให้่
เห็่นัถ้งข้ึ้อกังวลในัห่ลายเรื�อง 

Alexandra Phelan ผู้ัเชี�ยวชาญดู้านัโรค
ระบาดูจากมห่าวิทยาลัยยอร์ช ทาวน์ั 
สห่รฐัอเมริกา กล่าวกับ Thomson Reuters 
Foundation ว่า วัคซีีนัพาสปีอร์ตมีขึ้อ้จำากัดู 
ขึ้องระบบความไมเ่ปีน็ัปัีจจุบนัั (real time) 
ซ้ี�งอาจสง่ผัลให่ต้รวจไมพ่บการติดูเชื�อและ 
มีความเป็ีนัไปีไดู้ที�อาจเกิดูการติดูเชื�อในั 
ภายห่ลังจากการตรวจเชื�อครั�งแรก ห่รอืเป็ีนั 
ไปีไดู้ที�ผู้ัติดูเชื�อที�ห่ายดีูแล้วซี้�งไดู้รับการ 
รับรองจากระบบคัดูกรองขึ้องพาสปีอร์ต 
จะติดูเชื�อซีำาสองโดูยที�ระบบตรวจจับไมพ่บ  

Nick Page ผู้ัอำานัวยการดู้านัผัลิตภัณ์ฑ์์
ขึ้องบรษัิท Onfido ซี้�งเป็ีนับรษัิทเทคโนัโลยี
สญัชาติอังกฤษที�ดูแูลเรื�องวัคซีนีัพาสปีอรต์ 
กล่าวว่า แอปีพลิเคชนััขึ้องวัคซีนีัพาสปีอรต์ 
ทำางานัดู้วยระบบดิูจิทัล อาจทำาให้่ มี
ปีระชาชนัอีกเป็ีนัจำานัวนัมากที�เขึ้้าไม่ถ้ง
เนืั�องจากไม่มีสมาร์ทโฟื้นั นัอกจากนีั� ยัง
มีขึ้้อกังวลเรื� องขึ้องความปีลอดูภัยดู้านั

ขึ้อ้มูลสว่นับุคคล เพราะฟื้งัก์ชั�นัการระบุตัว
ตนัขึ้องวัคซีีนัพาสปีอร์ตจำาเป็ีนัต้องพ้�งพา
ขึ้้อมูลจำานัวนัมากที� เปิีดูเผัยตัวตนัขึ้อง 
ผู้ัถือพาสปีอร์ต อาจนัำาไปีสูก่ารละเมิดูห่รือ
ลักลอบนัำาขึ้้อมูลส่วนับุคคล โดูยเฉีพาะ
ขึ้อ้มูลดู้านัสขุึ้ภาพไปีใช้ในัทางมิชอบ 

ทั�งนีั� ศาสตราจารย์ ดูร. Neethiahnanthan 
Ari Ragavan ปีระธ์านัสมาคมวิจัยการ 
ท่องเที�ยวแห่่งอาเซีียนั (เอทีอาร์เอ) ให้่ 
ขึ้อ้เสนัอแนัะว่า วัคซีนีัพาสปีอรต์ ควรใช้งานั
ดู้วยมาตรฐานัการคัดูกรองและติดูตามผัล
ที�นัา่เชื�อถือและมีมาตรฐานัที�ดีูที�สดุู โดูยอิง
กับขึ้อ้มูลการเดิูนัทางท่องเที�ยวที�จัดูทำาโดูย 
ผู้ับริห่ารทัวร์ห่รือผู้ันัำาทัวร์นัั�นัๆ เพื�อความ
เชื�อมั�นัขึ้องผู้ัถือพาสปีอร์ตที�เดิูนัทางเขึ้้า
มายงัปีระเทศปีลายทางอาเซียีนัว่ามีระบบ
คัดูกรองที�ดีูเยี�ยม ปีลอดูภัย ซี้�งจะดู้งดููดู 
นัักท่องเที�ยวให่้เขึ้้ามายังภูมิภาคอาเซีียนั
มากข้ึ้�นัดู้วยความมั�นัใจ 

ขึ้ณ์ะนีั�ทีมวิจัยจาก โครงการปีระเมินั
เทคโนัโลยีและนัโยบายดู้านัสุขึ้ภาพ 
(Health Intervention and Technology 
Assessment Program) ห่รือ ไฮแทปี  
(HITAP) กำาลังร่วมกับทีมวิจัยอีก 10 
ปีระเทศอาเซียีนัและจากปีระเทศจีนั ญี�ปุ่ีนั
และเกาห่ลีใต้ พัฒนัาห่ลักเกณ์ฑ์์ที�ยอมรับ
ร่วมกันัไดู้ในัการใช้ปีระโยชน์ัจากวัคซีีนั
พาสปีอร์ตสำาห่รับการเดิูนัทางระห่ว่าง
ปีระเทศ โดูยคำาน้ังถ้งผัลกระทบอยา่งรอบ
ดู้านัทั�งดู้านัการแพทย์และสาธ์ารณ์สุขึ้ 

ดู้านัเศรษฐกิจ ดู้านัสังคมและจริยธ์รรม 
นัอกจากนีั�ยงัรวบรวมรายละเอียดูแนัวทาง
ปีฏิิบัติขึ้องแต่ละปีระเทศเพื�อเผัยแพรอ่งค์
ความรู้ให่ม่เกี�ยวกับไวรัสโคโรนัาฯ และ 
วัคซีนีัโควิดู 19 ให้่ทันัสถานัการณ์ ์ซี้�งขึ้อ้มูล
เห่ล่านีั�จะเป็ีนัปีระโยชน์ัต่อภาครัฐและเอกชนั
ในัการนัำาไปีใช้วางแผันัดูำาเนิันัการพัฒนัา
วัคซีีนัพาสปีอร์ตให้่เป็ีนัระบบที�ดีูและมี
มาตรฐานัรว่มกันัภายในัอาเซียีนัต่อไปี 

นัอกจากนีั� ไฮแทปี ยังศ้กษาว่าห่ากต้องมี
การเดิูนัทาง สำาห่รับผู้ัที�ฉีดีู“วัคซีนีัโควิดู 19” 
แล้ว ยังต้องตรวจโรคก่อนัเดิูนัทางห่รือไม่ 
จะต้องเดิูนัทางภายในักี�เดืูอนั มีปีระเทศใดู
บา้งที�รบัรอง โดูยขึ้ณ์ะนีั�เริ�มศ้กษาวิจัยแล้ว
ในั 10 ปีระเทศอาเซียีนั คาดูว่าภายในักลาง
ปีีนีั�จะมีขึ้อ้สรุปีเบื�องต้นัเกี�ยวกับข้ึ้อกำาห่นัดู
ขึ้องวัคซีีนัพาสปีอร์ตขึ้องแต่ละปีระเทศ
และแนัวทางการสร้างมาตรฐานัร่วมกันั
อยา่งเป็ีนัระบบ

มาตรฐานัห่น้ั�งเดีูยวขึ้องวัคซีีนัพาสปีอร์ต 
ที�สอดูคล้องกันัภายในัปีระเทศสมาชิก
จำาเป็ีนัอยา่งยิ�ง เพราะอาเซียีนัคือปีระชาคม
ที�มีการเชื�อมโยงกันัในัทางเศรษฐกิจและ
การค้าอยา่งล้กซี้�งและทั�วถ้ง ห่ากระบบใบ 
รับรองวัคซีีนัมาตรฐานัแบบดิูจิทัลไดู้รับ
การพัฒนัาสำาเร็จข้ึ้�นัจริงตามที�รัฐมนัตรี
เศรษฐกิจอาเซีียนัคาดูห่วังไว้ จะเป็ีนั
โครงสร้างพื�นัฐานัที�มีปีระโยชน์ัอย่างยิ�ง
ในัการรับมือวิกฤตการณ์์ดู้านัสาธ์ารณ์สุขึ้  
ที�อาจจะรุนัแรงกว่าโควิดู 19 ในัอนัาคต
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ธรุกิจไปต่ออย่างไร?   
ในสถานการณแ์บบเมยีนมา 

เศรษฐกิจปีระเทศเมียนัมา ดููเห่มือนัจะไดู้ 
รับผัลกระทบห่นัักจากเห่ตุการณ์์การ 
ปีระกาศสถานัการณ์์ฉีุกเฉีินั เมื� อวันัที� 
1 กุมภาพันัธ์์ 2564 ห่ลังจากช่วง 10 ปีีที� 
ผั่านัมาเมียนัมาเริ�มมีนัโยบายเปิีดูปีระเทศ 
การเมืองเขึ้้าสู่ระบอบปีระชาธ์ิปีไตย  
ผัลักดัูนัการค้าขึ้าย จ้างงานั ดู้งดููดูเม็ดูเงินั
ลงทนุัจากต่างชาติ จนักลายเปีน็ัดูาวรุง่แห่ง่
อาเซียีนั แต่ทกุวันันีั�กลับไม่รูว่้าชะตากรรม
อนัาคตขึ้องดูาวดูวงนีั�จะเป็ีนัอยา่งไร

ขึ้้อมูลขึ้องธ์นัาคารโลกระบุว่า นัับตั�งแต่
เมียนัมาเริ�มเปิีดูปีระเทศ เศรษฐกิจมีอัตรา
เติบโตขึ้้�นัอยา่งต่อเนืั�องเฉีลี�ยร้อยละ 7 ต่อปีี 
อัตราความยากจนัขึ้องปีระชากรลดูลง
เกือบคร้�งห่น้ั�ง จากร้อยละ 48  ในัปีี 2548 
เห่ลือร้อยละ 25 ในัปีี 2560 การลงทุนั
โดูยตรงจากต่างปีระเทศเพิ�มขึ้้�นัต่อเนืั�อง
ในัช่วงปีี 2555-2556 เม็ดูเงินัลงทุนัเขึ้้า
ปีระเทศ 1.4 พันัล้านัดูอลลาร์สห่รัฐและ
เพิ�มสูงสุดู 9.5 พันัล้านัดูอลลาร์สห่รัฐ ในั
ชว่งปีี 2558-2559  

แม้กระทั�งปีีที�แล้วที�ทั�วโลกปีระสบปัีญห่า
การแพรร่ะบาดูขึ้องโรคโควิดู 19 ยังมีเม็ดู
เงินัลงทุนัเขึ้้าเมียนัมากว่า 5.5 พันัล้านั
ดูอลลาร์สห่รัฐ เพิ�มขึ้้�นัถ้งร้อยละ 33 จาก
รอบปีีก่อนัห่น้ัา โดูยสิงคโปีร์มีสัดูส่วนัการ
ลงทุนัสูงสุดูร้อยละ 34 ตามดู้วยฮ่องกง
รอ้ยละ 26 และอันัดัูบสามคือนัักลงทนุัจาก
ญี�ปุ่ีนัร้อยละ 14 ซี้�งกลุ่มธุ์รกิจที�ต่างชาติ
ลงทนุัสว่นัมากคือกลุ่มอสังห่าริมทรัพย์และ
อุตสาห่กรรมการผัลิต 

แน่ันัอนัว่าปัีญห่าภายในัปีระเทศและ 
การปีระกาศภาวะฉุีกเฉิีนัยาวนัานัถ้ง 1 ปีี  
ส่งผัลให้่ปีระชาชนัในัปีระเทศไม่พอใจ 
ภาวะความไมแ่นัน่ัอนัทางการเมืองถือเป็ีนั 
“ปัีจจัยลบ” ที�ทำาลายการค้า การลงทุนั 
บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย และระบบ
เศรษฐกิจโฉีมให่ม่ขึ้องเมียนัมา

Yoma Strategic Holdings ผู้ันัำาธุ์รกิจ
อสั งห่า ริมทรัพย์จากสิงคโปีร์ เ ข้ึ้าไปี
ลงทุนัห่ลายสาขึ้าธุ์รกิจในัเมียนัมา ทั�ง

อสังห่าริมทรัพย์ การบริการทางการเงินั 
ยานัยนัต์ เครื�องจักรกล สุขึ้ภาพ และ
การท่องเที�ยว เติบโตจนัสามารถเข้ึ้าจดู
ทะเบียนัในัตลาดูห่ลักทรพัยใ์นัเมียนัมาไดู้
ในัปีี 2559 แต่ล่าสดุู Melvyn Pun ผู้ับรหิ่าร
ระดัูบสูงขึ้อง กลุม่บริษัท Yoma Strategic 
Holdings กล่าวว่า “เห่ตุการณ์์ครั�งนีั� 
ค่อนัข้ึ้างสง่ผัลกระทบต่อบริษัทอยา่งมาก 
และเป็ีนัเรื�องยากที�จะปีระเมินัสถานัการณ์ ์ 
ทั�งการสื�อสาร โทรคมนัาคม การเดิูนัทาง 
ตลอดูจนันัโยบายการส่งเสริมการลงทุนั 
ซี้�งมีผัลกระทบต่อแผันัขึ้ยายการลงทุนัที�
บรษัิทไดู้วางไว้” 

ในัทำานัองเดีูยวกันั จากการรายงานัขึ้อง 
Nikkei Asia เมื�อปีลายเดืูอนักุมภาพันัธ์ ์
ระบุว่า บริษัท Toyota  ไดู้เตรยีมแผันัการ
เปิีดูโรงงานัให่มมู่ลค่ากว่า 52 ล้านัดูอลลาร ์
สห่รัฐ เพื�อผัลิตรถกระบะไฮลักซ์ีในัช่วง
เดืูอนักุมภาพันัธ์์ที�ผั่านัมา แต่ท่ามกลาง
ความไม่แน่ันัอนัทำาให้่ Toyota  จำาเป็ีนัต้อง
ปีระกาศเลื�อนัแผันัไปีอยา่งไมมี่กำาห่นัดู 
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สำาห่รับบริษัท Suzuki Motor บริษัท
ยานัยนัต์ขึ้องญี� ปุ่ีนัรายแรก ที� เขึ้้าไปี
ตั�งฐานัผัลิตในัเมียนัมาตั�งแต่ปีี 2556  
ระบุว่า ยังไม่ไดู้รับแจ้งผัลกระทบต่อการ
ทำางานัขึ้องฐานัผัลิตที�เมียนัมาและแผันั 
การตั�งโรงงานัแห่่งให่ม่ในัทวายซี้�งจะเริ�ม
ดูำาเนิันัการเดืูอนักันัยายนันีั� แต่ก็ยงัต้องรอ
การปีระเมินัสถานัการณ์ต่์อไปี

ขึ้ณ์ะที� Mitsubishi Corp. ก็อยู่ระห่ว่าง
มอนิัเตอร์สถานัการณ์์ว่าจะทบทวนัแผันั 
ลงทนุัห่รอืไม่ บริษัทนีั�มีสว่นัรว่มกับโครงการ
ภาครัฐจำานัวนัมาก ทั�งการพัฒนัาระบบราง
และการบริห่ารจัดูการสนัามบินัมัณ์ฑ์ะเลย์ 
รวมถ้งโครงการพฒันัาเมอืง Yoma Central 

ขึ้ณ์ะเดีูยวกันัมห่าอำานัาจตะวันัตก เช่นั  
สห่รฐัอเมรกิาและสห่ภาพยุโรปี สง่สัญญาณ์ 
ความไม่พอใจห่ลายครั�ง ส่วนัห่น้ั�งก็เพื�อ
ปีกป้ีองคุ้มครองธุ์รกิจสัญชาติสห่รัฐฯ และ
ยุโรปีในัเมียนัมา ที�อาจไดู้รบัความเสี�ยงอยู่
ไมน้่ัอยเชน่ัเดีูยวกันั

นัายโจ ไบเดูนั ปีระธ์านัาธ์ิบดีูสห่รัฐฯ  
ออกแถลงการณ์์เตือนัและพิจารณ์าเรื�อง
การ “ควำาบาตรทางเศรษฐกิจ” ต่อเมียนัมา 
โดูยนัักวิเคราะห์่บางสำานัักปีระเมินัว่า  
การควำาบาตรทางเศรษฐกิจต่อเมียนัมา
ขึ้องสห่รัฐฯ อาจไม่ไดู้ส่งผัลรุนัแรงมากนััก 
เพราะนัักลงทุนัส่วนัให่ญ่ที�เข้ึ้าไปีลงทุนัในั 
เมียนัมายังเปี็นักลุ่มนัักลงทุนัจากภูมิภาค 
เอเชีย ซี้�งสุดูท้ายเมียนัมาอาจจะหั่นัไปี 
พ้�งพงิการลงทนุัจากจีนัมากขึ้้�นัแทนั

อย่างไรก็ดีู การควำาบาตรทางเศรษฐกิจ
อาจจะมีผัลทางจิตวิทยาการลงทุนั กระทบ
การสง่ออกทั�งทางตรงและทางอ้อมต่อกลุ่ม
ผู้ัผัลิตและซัีพพลายเออร์ห่ลายแบรนัด์ู
ในักลุ่มเสื�อผ้ัา รองเท้า กระเป๋ีาเดิูนัทาง 
อาทิ Samsonite L.L. Bean H&M และ  
Adidas เป็ีนัต้นั ซี้�งใช้เมียนัมาเป็ีนัฐานั
การผัลิตและส่งออกไปีจำาห่นั่ายยังสห่รัฐฯ 
โดูยเมียนัมาถือเป็ีนัผู้ัส่งออกไปีตลาดู
สห่รฐัฯ อันัดัูบที� 84   

Wil l iam Reinsch ผู้ั เ ชี�ยวชาญดู้านั
การค้าขึ้อง Center for Strategic and  
International Studies มองว่า บริษัท
ขึ้องสห่รัฐฯ สามารถเลือกที�จะย้ายฐานั 
ออกจากเมียนัมาไดู้ เพราะสว่นัให่ญอ่ยูใ่นั
อุตสาห่กรรมที�ใช้เงินัทุนัค่อนัข้ึ้างตำาและ
สามารถยา้ยที�ตั�งไดู้ค่อนัขึ้า้งง่าย  

โดูยตลอดูชว่งทศวรรษที�ผัา่นัมาต้องยอมรบั 
ว่าเมียนัมาเป็ีนัห่น้ั�งในัปีระเทศเปี้าห่มาย 
สำาห่รับนัักลงทุนัต่างชาติ มีปัีจจัยเอื� อ 
อำานัวยห่ลายปีระการ ทั�งดู้านัต้นัทุนัผัลิต 
ทรัพยากร ทำาเลที�ตั�ง ณ์ วันันีั�จ้งเป็ีนัเรื�อง
นั่าเสียดูายที�สถานัการณ์์ทางการเมืองในั
เมียนัมาครั�งนีั�จะทำาให้่เกิดูความเสี�ยงต่อ 
บริษัทต่างชาติชะลอการลงทุนั แม้แต่ 
ปีระเทศจีนัที�เคยกำาห่นัดูให้่เมียนัมาอยู่ในั  
แผันัรเิริ�มห่น้ั�งแถบ ห่น้ั�งเสน้ัทาง ห่รอืบอีารไ์อ  
(Belt and Road Initiative) แต่ถ้าเกิดูความ
ไม่เชื�อมั�นัและห่ากสถานัการณ์์บานัปีลาย 
ก็อาจทำาให้่จีนัชะลอการลงทุนัในัเมียนัมา
เชน่ัเดีูยวกันั  

โดยตลอดชว่งทศวรรษ 
ท่ีผ่านมาต้องยอมรบัวา่ 
เมียนมาเป็นหน่ึงในประเทศ 
เป้าหมายสำาหรบันักลงทุน 
ต่างชาติ มีปัจจยัเอือ้อำานวย
หลายประการ ท้ังด้านต้นทุน
ผลิต ทรพัยากร ทำาเลท่ีต้ัง  
ณ วนัน้ีจงึเป็นเรือ่งน่าเสียดาย
ท่ีสถานการณท์างการเมือง 
ในเมียนมาครั้งน้ี จะทำาใหเ้กิด
ความเส่ียงต่อบรษัิทต่างชาติ
ชะลอการลงทุน 

"

"
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การเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้องอินัโดูนีัเซีีย
คาดูว่าจะดีูดูตัวขึ้้�นัในัปีีนีั� ห่ลังปีี 2563 
เขึ้้าสู่ภาวะถดูถอยครั�งแรกนัับตั�งแต่วิกฤติ
การเงินัในัเอเชียปีี 2541 ล่าสุดู Oxford 
Economics commissioned by the  
Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales (ICAEW) คาดูว่า 
ผัลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมภายในัปีระเทศ (GDP) 
ขึ้องปีระเทศจะห่ดูตัวร้อยละ 2.2 ในัปีี 
2563 และฟื้้� นัตัวเป็ีนัร้อยละ 6 ในัปีี 
2564 โดูยการเพิ�มข้ึ้�นัขึ้องการใช้จ่ายขึ้อง 
ผู้ับริโภคและโครงสร้างพื�นัฐานั “ยอดู
ค้าปีลีกและการผัลิตในัอุตสาห่กรรมในั
อินัโดูนีัเซีียค่อนัขึ้้างคงที� เมื� อเทียบกับ
ปีระเทศในัเอเชียตะวันัออกเฉีียงใต้” 
สำาห่รับภูมิภาคนีั�  ICAEW คาดูว่าจีดีูพ ี
อาเซียีนัจะห่ดูตัวรอ้ยละ 4.1 ในัปีีที�ผัา่นัมา 
ก่อนัจะขึ้ยายตัวรอ้ยละ 6.2 ในัปีีนีั� อันัเป็ีนั
ผัลจากการสนัับสนุันัทางการเงินัและวัคซีนีั 
สว่นัสถาบนััระห่ว่างปีระเทศอื�นัๆ ปีระเมินั
ว่าเศรษฐกิจอินัโดูนัีเซีียจะแขึ้็งแกร่งขึ้้�นั  
โดูยธ์นัาคารโลกคาดูว่าเติบโตร้อยละ 4.4 
และธ์นัาคารพฒันัาเอเชยี (ADB) คาดูการณ์์
การเติบโตรอ้ยละ 4.5
ที�มา : thejakartapost.com 

นัายกรัฐมนัตรีเวียดูนัาม เห่วียนั ซีวนั ฟืุ้ก 
ไดู้ห่ารือกับ นัายสก็อตต์ มอร์ริสันั นัายก
รัฐมนัตรีออสเตรเลีย เรื�องความสัมพันัธ์์
ทวิภาคีโดูยสองฝ่่ายเห่็นัพ้องที�จะร่วมมือ
กันัผัลักดัูนัความเป็ีนัหุ้่นัส่วนัยุทธ์ศาสตร์
อาเซียีนั - ออสเตรเลียให้่พฒันัาอยา่งล้กซี้�ง 
และมีปีระสิทธ์ิผัลมากขึ้้�นั และเห็่นัพ้อง
ที�จะส่งเสริมความเชื�อมโยงทางเศรษฐกิจ
ระห่ว่างทั�งสองปีระเทศต่อไปี สนัับสนุันั
เวียดูนัามให้่เขึ้้าถ้งแห่ล่งวัคซีีนัที�ปีลอดูภัย
และมีปีระสิทธ์ิภาพ เสริมสร้างความร่วม
มือในักรอบภูมิภาคและระห่ว่างปีระเทศ 
ผู้ันัำาสองปีระเทศยืนัยันัถ้งความสำาคัญ
ขึ้องความปีลอดูภัยและเสรภีาพในัการเดิูนั
เรือและการบินัที�ถูกต้องตามที�ระบุไว้ในั
อนุัสัญญาสห่ปีระชาชาติว่าดู้วยกฎห่มาย
ทางทะเลปีี 1982 ห่รือ UNCLOS แก้ไขึ้
ปัีญห่าข้ึ้อพิพาทอย่างสันัติตามกฎห่มาย
ระห่ว่างปีระเทศ
ที�มา : www.vovworld.vn/th 

นัายพันั พัลลา รัฐมนัตรีว่าการกระทรวง 
เศรษฐกิจและการคลัง เปิีดูเผัยว่า กฎห่มาย 
การลงทุนัฉีบับให่ม่จะทำาให้่กัมพชูามีความ 
นั่าสนัใจมากขึ้้�นัและดู้งดููดูนัักลงทุนัให้่ 
เขึ้้ามาในัปีระเทศ ทั�งนีั�ร่างกฎห่มายไดู้ 
จัดูทำาเรียบร้อยแล้วเห่ลือเพียงการอนัุมัติ 
ขึ้ั�นัสุดูท้าย จะครอบคลุมการยกเว้นัภาษี 
พเิศษสำาห่รบัการนัำาเขึ้า้สนิัค้า “ในักฎห่มาย 
ให่มเ่ราไดู้ระบุไว้ว่า บริษัทต่างๆ ไม่จำาเป็ีนั
ต้องจ่ายภาษีสำาห่รับการนัำาเขึ้้าเพื�อการ
ผัลิต” เชื�อว่าเมื�อมีการบังคับใช้กฎห่มาย
บรรยากาศการลงทุนัขึ้องเราก็จะดีูขึ้้�นั 
ขึ้ณ์ะเดีูยวกันัก็ลดูค่าใช้จ่ายที�ไม่จำาเปี็นั 
ออกไปีทำาให้่กัมพูชานั่าสนัใจยิ�งข้ึ้�นั ดู้านั
นัายลิม เฮง รองปีระธ์านัห่อการค้ากัมพชูา 
กล่าวว่า กฎห่มายลงทนุัให่มมี่ความยดืูห่ยุน่ั
และสะดูวกกว่าฉีบับที� ใช้อ ยู่ ปัีจ จุบันั  
“ในันัามขึ้องภาคเอกชนัเราต้องการให้่
กฎห่มายนีั�ออกมาใช้โดูยเร็ว ขึ้ั�นัตอนั
ที�ซีับซี้อนัน้ัอยลง เพิ�มสิทธ์ิปีระโยชนั์
จูงใจสำาห่รับนัักลงทุนัในัและต่างปีระเทศ 
สอดูคล้องกับพัฒนัาการทางเทคโนัโลยีในั
ปัีจจุบนััและนัโยบายอุตสาห่กรรม 4.0  
ที�มา : www.thaipublica.com

เศรษฐกิจอนิโดฯ 
คาดวา่จะเติบโต

รอ้ยละ 6 ปีนี้ เวยีดนาม-
ออสเตรเลีย 
ลงนามความ 

รว่มมอืเศรษฐกิจ

กัมพูชาเตรยีม
บงัคับใชก้ฎหมาย

ลงทุนใหมเ่มษายนนี้
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‘ดิจทัิลหยวน’  
กระตุ้นการพัฒนา 
E-Currency ในเอเชยี

ในช่ว่งเทศกาลตรุุษจีีนที�ผ่า่นมา รุฐับาลจีีนได้้
ทด้สอบการุพัฒันาสกลุเงินอิเล็กทรุอนิกส์  
(E-currency) อย่า่ง ‘ดิ้จิีทัลหย่วน’ ในรูุปแบบ 
การุให ้ ‘อั�งเปาออนไลน์’ (Digital Red Envelopes) 
แก่ปรุะช่าช่นช่าวปกักิ�งจีำานวน 50,000 รุาย่  
รุาย่ละ 200 หย่วน สำาหรุบัการุจัีบจ่ีาย่ใช่ส้อย่แบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่่�งนับว่าเป็นก้าวสำาคััญ 
ของจีีนในการุพัฒันาสกลุเงินดิ้จิีทัลที�ออกโด้ย่ 
ธนาคัารุกลาง ซึ่่�งคัวามเคัล่�อนไหวนี�กรุะตุ้นใหเ้กิด้
คัวามก้าวหน้าของสกลุเงินดิ้จิีทัลต่างๆ ในเอเช่ยี่

การแพรร่ะบาดูขึ้องโรคโควิดู 19 เป็ีนัปัีจจัยสำาคัญที�
ผัลักดัูนัให้่เกิดูการปีรบัตัวเข้ึ้าสูโ่ลกยุคดิูจิทัลมากขึ้้�นั 
ธ์นัาคารกลางทั�วโลกจ้งเริ�มศ้กษาการออกสกลุเงินั
อิเล็กทรอนิักส์ ล่าสดุูในัเดืูอนัตุลาคม 2563 กัมพูชา
ไดู้กลายเป็ีนัชาติแรกในัเอเชียที�มีการปีระกาศใช ้
‘Central Bank Digital Currency’ ห่รือ ‘CBDC’ 
อยา่งเป็ีนัทางการ นัอกจากนีั�ยงัมีอีกห่ลายปีระเทศ
ในัเอเชยีที�เริ�มทำาการวิจัยและทดูลองใช ้CBDC  
เชน่ั ไทย สงิคโปีร ์ญี�ปุ่ีนั และเกาห่ลีใต้ เป็ีนัต้นั

CBDC เป็น็สกุลเงินในร่ป็แบบดิจิัทัลที�ออกโดย
ธนาคารกลาง มีิคณุสมิบติัในการเป็น็ส่�อกลาง
เพ่�อชำาระค�าสนิค�าและบรกิาร สามิารถรกัษา
มิล่ค�า และเป็น็หน�วยวัดทางบญั่ชไีด�

10
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กััมพชูา

ธ์นัาคารกลางกัมพูชาปีระกาศใช้ CBDC 
บนัระบบบล็อกเชนัการชำาระเงินัที�เรียกว่า  
‘Bakong’ ในัเดืูอนัตลุาคม 2563 ที�ผัา่นัมา 
เพื� อลดูการพ้� งพาดูอลลาร์สห่รัฐและ
สร้างความแข็ึ้งแกร่งให้่กับสกุลเงินัเรียล 
กัมพูชามากข้ึ้�นั เพราะในัปีัจจุบันัชาว
กัมพูชานัยิมทำาธุ์รกรรมในัสกลุเงินัดูอลลาร์
สห่รฐัมากกว่า

อย่างไรก็ดีู Bakong ยังไม่เป็ีนัที�รู้จักขึ้อง
ชาวกัมพูชามากนััก ดัูงนัั�นัเพื� อช่วยให้่ 
CBDC ปีระสบผัลสำาเร็จ รัฐบาลจำาเป็ีนั
ต้องสร้างความเข้ึ้าใจถ้งผัลปีระโยชน์ัที�
ปีระชาชนัจะไดู้รับจากการใช้งานัผ่ัานั
ระบบนีั� และพัฒนัาระบบให้่สามารถใช ้
งานัไดู้ง่าย พรอ้มทั�งปีระสานัความรว่มมือ 
กับภาคเอกชนัและธ์นัาคารพาณิ์ชย์ต่างๆ 
ในัปีระเทศ

ไทย

ในัปีี 2563 ธ์นัาคารแห่่งปีระเทศไทย 
(ธ์ปีท.) ปีระกาศทดูลองใช้ CBDC ผั่านั
โครงการพัฒนัาระบบต้นัแบบการชำาระ
เงินัสำาห่รับธุ์รกิจ โดูยเป็ีนัการทดูสอบระบบ 
การบริห่ารการจัดูซีื� อและการชำาระเงินั 
ระห่ว่างบริษัทปูีนัซิีเมนัต์ไทย จำา กัดู 
(มห่าชนั) กับซัีพพลายเออร์ขึ้องบริษัทฯ 
มุ่งห่วังให้่เพิ�มปีระสิทธ์ิภาพการชำาระเงินั
สำาห่รบัธุ์รกิจให้่มีความยดืูห่ยุน่ัและรวดูเรว็
มากขึ้้�นั 

สง์คุโปร์

ธ์นัาคารกลางสิงคโปีร์ปีระสบความสำาเร็จ
ในัการทดูสอบการชำาระเงินัโดูยใช้ระบบ
การทำาธุ์รกรรมระห่ว่างสถาบันัการเงินั 
(Wholesale CBDC) ในัปีี 2563 ที�ผัา่นัมา

นัอกเห่นัือจาก 3 ปีระเทศที�กล่าวมา 
ขึ้้างต้นัแล้ว ปีระเทศอื� นัๆ ในัอาเซีียนั
ก็ไดู้ให้่ความสนัใจในัเทคโนัโลยีบล็อกเชนั
เช่นัเดีูยวกันั ยกตัวอย่างเช่นั เวียดูนัาม 
ที�ไม่ไดู้สร้างระบบ CBDC แต่มีการสร้าง
แพล็ตฟื้อร์ม akaChain ในัการตรวจ
สอบตัวตนัขึ้องผู้ัใช้บริการบนัโลกดิูจิทัล 
ดู้วยเทคโนัโลยีบล็อกเชนั สำาห่รับปีระเทศ 
อื� นัๆ อย่างมาเลเซีีย ฟื้ิ ลิปีปิีนัส์ ห่รือ
อินัโดูนีัเซีีย ก็กำาลังอยู่ระห่ว่างการศ้กษา
ความเปี็นัไปีไดู้ขึ้องโครงการในัการสร้าง 
ระบบ CBDC ในัปีระเทศ ซี้�ง CBDC มีขึ้อ้ดีู 
คือสามารถป้ีองกันัการฟื้อกเ งินัและ
อาชญากรรมทางการเงินัต่างๆ ไดู้มากขึ้้�นั 
แต่ขึ้ณ์ะเดีูยวกันัก็ทำาให้่รฐับาลมีอำานัาจการ
ควบคุมมากขึ้้�นัโดูยสามารถเขึ้้าถ้งขึ้้อมูล
การใชเ้งินัขึ้องบุคคลและภาคธุ์รกิจไดู้

ที�มิา :
• https://asia.nikkei.com/Spotlight/
Asia-Insight/China-s-New-Year-digital-
yuan-tests-hasten-Asia-e-currency-race 
• https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine 
/ Pa g e s / 2 5 6 3 0 4 _ T h e K n o w le d g e _ 
CBDC.aspx#:~:text=CBDC%20ถือเป็น 
%20”สกุลเงิน,มาใช้เป็นสื่อกลาง
• https://omg.network/blockchain-cbdc-
in-asia-2020/ 

Central bank digital currency  
project in Asia
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Blibli.com  
แพลตฟอรม์ซือ้ขาย
ออนไลนร์ายใหญ่
อนิโดนีเซยี
    
“อินัโดูนีัเซีีย” ปีระเทศสมาชิกอาเซีียนัที�มีมูลค่า E-Commerce 
สงูข้ึ้�นัอยา่งรวดูเรว็และคาดูว่าจะเติบโตอยา่งต่อเนืั�อง ดู้วยจำานัวนั 
ปีระชากรราว 270 ล้านัคนั โดูยเฉีพาะกำาลังซืี�อระดัูบชนัชั�นั 
กลางกว่าร้อยละ 50 ปีระกอบกับพฤติกรรมขึ้องผู้ับริโภคที�หั่นัมา
นิัยมซีื�อสนิัค้าออนัไลน์ัมากข้ึ้�นั 

“Blibli.com” เป็ีนั 1 ในั 5 ตลาดูออนัไลน์ั (E-Commerce)  
รายให่ญ่ขึ้องปีระเทศอินัโดูนีัเซีีย เป็ีนัแพลตฟื้อร์มปีระเภทผู้ัซีื�อ 
ปีลีกซีื�อสินัค้าจากร้านัค้าออนัไลน์ั (B2C) มีผู้ันิัยมใช้มากกว่า  
40 ล้านัคนั โดูยส่วนัให่ญ่กว่าร้อยละ 60 เปี็นัลูกค้ากลุ่มที�มีอายุ
ระห่ว่าง 26–45 ปีี

Blibli.com เริ�มเปิีดูดูำาเนิันัการในัปีี 2554 ก่อตั�งโดูยบริษัท  
PT Global Digital Niaga ซี้�งเป็ีนับรษัิทลกูขึ้อง Djarum Group 
บริษัทขึ้ายบุห่รี�เป็ีนัสินัค้าห่ลัก และห่น้ั�งในัผู้ัถือหุ้่นัรายให่ญ่คือ 
Bank Central Asia (BCA) ซี้�งเป็ีนัห่น้ั�งในัธ์นัาคารที�ให่ญ่ที�สุดูในั
อินัโดูนีัเซียี

แนัวคิดูริเริ�มขึ้องการพัฒนัา Blibli.com คือการเป็ีนัแพลตฟื้อร์ม 
ที�สร้างขึ้้�นัโดูยชาวอินัโดูนีัเซีีย ในัปีระเทศอินัโดูนีัเซีียและเพื�อ
ชาวอินัโดูนีัเซีีย ยกระดัูบชาวอินัโดูนีัเซีียให้่มีชีวิตความเป็ีนัอยู ่

ที�สะดูวกและง่ายขึ้้�นั เข้ึ้าสู่ไลฟื้์สไตล์ดิูจิทัลรูปีแบบให่ม่ สร้าง 
โอกาสทางการค้า และมอบปีระสบการณ์ก์ารชอปีปิี� งที�ดีูที�สดุู

จาก Blibli ในัรูปีแบบขึ้อง One Stop Shop รวบรวมสินัค้า 
ห่ลากห่ลายปีระเภท อาทิ อุปีกรณ์อิ์เล็กทรอนิักส์ อุปีกรณ์ต์กแต่ง 
บ้านั อุปีกรณ์์รถยนัต์ โทรศัพท์มือถือ ตั�วเครื�องบินั ท่องเที�ยว 
ที�พัก คูปีองส่วนัลดู สินัค้าแฟื้ชั�นั ขึ้องเล่นั เป็ีนัต้นั ปัีจจุบันัมี 
รา้นัค้าเขึ้า้รว่มกว่า 75,000 รา้นัค้า ทั�งรา้นัค้ายอ่ยและแบรนัด์ูเนัม 
รายให่ญ ่อาทิ Harley-Davidson Philips Dell Stores มีกิจกรรม
ส่งเสริมการขึ้ายทุกช่องทาง ที�ไม่ทำาให้่ร้านัค้าและลูกค้าพลาดู
ขึ้า่วสารขึ้อ้มลูอันัเปีน็ัปีระโยชนั ์ ทั�งกิจกรรมสง่เสรมิสนิัค้าบนัห่น้ัา
ห่ลักขึ้องเว็บไซีต์ แอปีพลิเคชันั อีเมลขึ้องสมาชิก และ กิจกรรม 
การโฆษณ์า/ปีระชาสัมพนััธ์ผ์ัา่นั Social Media ต่างๆ  

อย่างไรก็ตาม 2 ปีระการที�ทำาให้่ Blibli.com แตกต่างจาก 
แพลตฟื้อร์มอีคอมเมิรซ์ีอื�นัๆ ปีระการแรกคือการชอปีปิี� งและการ 
แบ่งปัีนัปีระสบการณ์์ส่วนับุคคลผั่านัฟื้ีเจอร์ My Blibli ที�ช่วยให้่ 
ผู้ัใช้สามารถปีรับแต่งปีระสบการณ์์การชอปีปิี� งไดู้ สามารถเลือก
ห่มวดูห่มู่สินัค้าและร้านัค้าที�ชื�นัชอบ สร้างรายการตามความ
ต้องการขึ้องตนัเอง ตรวจสอบปีระวัติการจับจ่าย  พรอ้มทั�งจัดูการ
คะแนันัชอปีปิี� งและคูปีองพเิศษไดู้ 
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Blibli.com  
แพลตฟอรม์ซือ้ขาย
ออนไลนร์ายใหญ่
อนิโดนีเซยี
    

ปีระการที�สอง คือ Blibli.com มีทีมผู้ัเชี�ยวชาญเฉีพาะดู้านั อาทิ 
Mr. Gentleman Miss Stylish Miss Belle Mr. Gadget และ  
Mrs. Happymom ที�สนัับสนุันัข้ึ้อมูลที�เป็ีนัปีระโยชน์ัสำาห่รับการซืี�อ
ขึ้ายสินัค้าให้่ลกูค้าอยา่งสมำาเสมอ ไมว่่าจะเป็ีนัดู้านัความสวยงาม 
แฟื้ชั�นัแม่และเด็ูก เป็ีนัต้นั ซี้�งจะมีการพัฒนัาทีมผู้ัเชี�ยวชาญให้่
ครอบคลุมกับกลุ่มลกูค้าให้่มากข้ึ้�นั 

นัอกจากนัั�นั จุดูเดู่นัขึ้อง Blibli.com คือการมีสินัค้าต่างปีระเทศ 
วางขึ้ายบนัแพลตฟื้อร์มเปี็นัจำานัวนัมากห่รือเรียกว่าเป็ีนัเว็บไซีต์ 
สำาห่รับการซีื�อสินัค้าต่างปีระเทศขึ้องผู้ับริโภคในัปีระเทศเลย 
ทีเดีูยว แม้ว่าค่าใช้ จ่ายเฉีลี�ยต่อใบเสร็จต่อคนั จะสูงกว่า
แพลตฟื้อร์มอื� นัๆ แต่เนืั� องจากเน้ันัขึ้ายสินัค้าที� มีคุณ์ภาพดีู 
ผู้ัซีื� อจ้งยินัยอมที�จะจ่ายในัราคาแพงกว่าเพื� อให้่ไดู้สินัค้าที�มี
มาตรฐานักลับมา

สำาห่รับสินัค้าไทยภาครัฐมีการส่งเสริมตลาดูเช่นักันั เน้ันัสินัค้า
ไลฟื้์สไตล์และสินัค้าอาห่ารแปีรรูปี ภายใต้ชื�อ “Experiencing  
Thailand 2020 Campaign” บนัแพลตฟื้อร์ม Blibli.com 
ควบคู่ไปีกับการปีระชาสัมพันัธ์์ผั่านัสื� อออนัไลนั์ ให้่สามารถ 
สร้างการเขึ้้าถ้งและสร้างการรับรู้แบรนัด์ูในัตลาดูอินัโดูนัีเซีีย  
เพิ�มโอกาสให้่ผู้ัปีระกอบการห่น้ัาให่ม่ ปัีจจุบันัมีผู้ัปีระกอบการ

ไทยเขึ้้าร่วมจำาห่น่ัายสินัค้าในั Blibli.com แล้วกว่า 200 ราย  
ไดู้รับการตอบรับเป็ีนัที�นิัยมจากผู้ับริโภคชาวอินัโดูนีัเซีียอย่าง
มาก โดูยเฉีพาะสินัค้าปีระเภทอาห่าร เครื�องปีรุงรส ผัลไม้อบแห้่ง  
ขึ้นัมขึ้บเคี�ยว สนิัค้าแฟื้ชั�นั เสื�อผ้ัา เครื�องปีระดัูบ และเครื�องสำาอาง

ตลาดูอินัโดูนัีเซีียนัับเปี็นัตลาดูที�เติบโตเร็วและให่ญ่สุดูในัภูมิภาค 
อาเซีียนั ทั�งในัระบบออฟื้ไลนั์และออนัไลนั์ โดูยคาดูว่าในัปีี 
2565 จะมีผู้ับริโภคชาวอินัโดูนีัเซีียใช้ตลาดูค้าปีลีกออนัไลน์ั 
รวม 43.9 ล้านัคนัห่รือเติบโตราว 8 เท่า จากปีี 2560 ซี้�งเป็ีนั 
ผัลพวงจากพฤติกรรมผู้ับริโภคที�มีการเขึ้้าถ้งสื�ออิเล็กทรอนัิกส ์
มากขึ้้�นั Blibli.com จ้งนัา่จะเป็ีนัโอกาสให่ม่สำาห่รับสินัค้าไทยที�จะ
ขึ้ยายสูต่ลาดูอินัโดูนีัเซียีไดู้ในัอนัาคต 
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|Market Place|

E-Commerce 
กระตุ้นการเติบโตของ
โลจสิติกสใ์นอนิโดนีเซยี 
แมิ�ธุรกิจัอีคอมิเมิร์ิซีของอินโดนีเซียีจัะเติบโตอย�างมิากจัากกำาลังซี่�อที�เพิ�มิ
ข้�น แต�ระบบโลจิัสติกสป์็จััจุับนักลับตรงกันข�ามิ ภาคธุรกิจัยงัขาดปั็จัจััย
สนบัสนุนด�านการขนส�ง สอดคล�องตามิรายงานของธนาคารโลกปี็ 2561 
ระบุว�าดัชนปี็ระสทิธิภาพการขนส�งของอินโดนีเซียีได�คะแนนเพียง 3.2 
จัาก 6 คะแนน ถ่อว�ายังตำาเพราะขาดโครงสร�างพ่�นฐานที�ดี ข�อบงัคับและ
กฎระเบยีบยุ�งยากและซีบัซี�อน ทำาให�สภาพแวดล�อมิทางธุรกิจัต�องใช�
ต�นทนุสง่

เมื�อมองในัเชิงความสามารถในัการแขึ้ง่ขึ้นัั 
และปีระสิทธ์ิภาพ ภาคโลจิสติกส์ขึ้อง
อินัโดูนัีเซีียยังตามห่ลังปีระเทศเพื�อนับ้านั 
เช่นั มาเลเซีีย ไทย และเวียดูนัาม ขึ้ณ์ะที�
ปีระเทศที�ไดู้รับคะแนันัสูงสุดูในัอาเซีียนั 
คือ สิงคโปีร์ 4 คะแนันั สินัค้าไปีถ้งผู้ัรับ
ตรงต่อเวลาดู้วยต้นัทนุัไมส่งู สะท้อนัความ 
สามารถดู้านัโลจิสติกส์อันัยอดูเยี�ยม

สิ� ง ที� อิ นั โ ดู นีั เ ซีี ย ต้ อ ง เ ร่ ง ผั ลั ก ดัู นั คื อ
ปีระสทิธ์ภิาพขึ้องกระบวนัการขึ้อนัำาสนิัค้า
เขึ้้าห่รือออกจากปีระเทศ และโครงสร้าง
พื�นัฐานัที�เกี�ยวข้ึ้องกับการค้าและการขึ้นัสง่ 
สว่นัเรื�องความตรงต่อเวลาขึ้องอินัโดูนีัเซียี
นัั�นัทัดูเทียมกับเวียดูนัามซี้�งเป็ีนัปีระเทศ
ที�มีคะแนันัสูงสุดูเป็ีนัอันัดัูบสามในัภูมิภาค
อาเซีียนัดู้วยคะแนันั 3.67 คะแนันั ความ
ตรงต่อเวลาขึ้องอินัโดูนีัเซียีแสดูงให้่เห็่นัว่า
เริ�มมีการปีรบัปีรุงดีูขึ้้�นัเมื�อเทียบกับคะแนันั
ในัปีี 2559

"
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อย่างไรก็ตามการเติบโตขึ้องอีคอมเมิร์ซี
ในัอินัโดูนัีเซีียทำาให่้มีความต้องการพื�นัที� 
โลจิสติกส์ที�มีปีระสิทธ์ิภาพ เป็ีนัโอกาสให้่ 
บริษัทในัท้องถิ�นัจำานัวนัมากและนัักลงทนุั 
ต่างชาติ ต้องการเขึ้้ามาแขึ้่งขึ้ันัในัธุ์รกิจ 
ปีระเภทนีั�ในัอินัโดูนีัเซีีย ดัูงเช่นัช่วงไม่กี�ปีี 
ที�ผั่านัมา นัักลงทุนัสถาบันัรายให่ญ่ เช่นั 
GIC และผู้ัพัฒนัาดู้านัโลจิสติกส์ระดัูบ
ภูมิภาค เช่นั LOGOS และ ESR ไดู้ขึ้ยาย
การลงทุนัไปียังอินัโดูนีัเซีียรองจากจีนั 
เพราะอินัโดูนีัเซีียถูกมองว่าเป็ีนัตลาดู 
อีคอมเมิร์ซีที�ยิ�งให่ญ่ในัเอเชียและภาค 
โลจิสติกสก็์จะเติบโตไดู้ดีูดู้วย

กระบวนัการโลจิสติกส์มีโครงสร้างที�
ละเอียดูและเป็ีนัระเบียบ เพื� อดูำาเนิันั
การเกี�ยวกับการจัดูส่งและการขึ้นัส่งที�
ห่ลากห่ลาย ทุกครั�งที�มีการสั�งซีื�อสินัค้า
ระบบเห่ล่านีั�ช่วยให้่แนั่ใจว่าลูกค้าจะไดู้
รับสินัค้าที�ถูกต้องในัเวลาที� เห่มาะสม  

ห่ากอีคอมเมิร์ซีไม่ เ ติบโตโครงสร้าง 
โลจิสติกส์ที�ซีับซี้อนัเช่นันีั�ก็จะไม่ถูกนัำามา
แก้ไขึ้อยา่งแนัน่ัอนั

ตัวอย่างความก้าวห่น้ัาภาคโลจิสติกส ์
ในัอินัโดูนีัเซีีย อาทิ ผู้ัให้่บริการจัดูการ
ซีัพพลายเชนัรายให่ม่ เริ�มเขึ้้ามาช่วย 
แพลตฟื้อร์มค้าปีลีกออนัไลน์ัจัดูระเบียบ
ผัลิตภัณ์ฑ์์ขึ้องตนั บริ ษัทอีคอมเมิร์ซี
ห่ลายแห่่ง เช่นั Lazada Shopee และ 
BukaLapak ต้องการคลังสินัค้าจำานัวนัมาก

ค า ดู ก า ร ณ์์ ว่ า มู ล ค่ า ขึ้ อ ง อี ค อ ม เ มิ ร์ ซี
อินัโดูนีัเซีียจะเพิ�มขึ้้� นั ถ้งร้อยละ 88 
ระห่ว่างปีี 2558 ถ้ง 2562 เป็ีนัมูลค่า
รวม 21,000 ล้านัดูอลลาร์สห่รัฐ ขึ้ณ์ะที� 
ผัลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมภายในัปีระเทศ (GDP) 
ขึ้องอินัโดูนัีเซีียในัปีี 2562 อยู่ที� 1.1 ล้านั
ล้านัดูอลลาร์สห่รัฐ รายจ่ายครัวเรือนั 
คิดูเป็ีนัร้อยละ 57 ขึ้อง GDP สูงกว่า 

คาดการณว์า่มูลค่าของ
อคีอมเมิรซ์อนิโดนีเซยีจะเพ่ิม
ขึ้นถึงรอ้ยละ 88 ระหวา่งปี 
2558 ถึง 2562 เป็นมูลค่ารวม 
21,000 ล้านดอลลารส์หรฐั
และ Temasek คาดการณว์า่
ตัวเลขดังกล่าวจะเพ่ิมเป็นส่ีเท่า
จาก 21 พันล้านดอลลารส์หรฐั
ในปี 2562 เป็น 82 พันล้าน
ดอลลารส์หรฐัภายในปี 2568

ร้อยละ 36 ในัสิงคโปีร์และร้อยละ 50  
ในัปีระเทศไทย

ดู้ ว ย ก า ร เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง ต่ อ เ นืั� อ ง ขึ้ อ ง
อีคอมเมิร์ซีเช่นันีั� ความต้องการโลจิสติกส ์
ที�รวดูเร็วและมีปีระสิทธ์ิภาพจะมีมากข้ึ้�นั 
จำานัวนัผู้ัซีื�อสินัค้าออนัไลน์ัจะเติบโตต่อไปี 
และอุตสาห่กรรมโลจิสติกส์จำาเป็ีนัต้อง
มั�นัใจว่า พวกเขึ้าจะสามารถตอบสนัอง
ความต้องการขึ้องผู้ัคนัจำานัวนั 270 ล้านั
คนัทั�วปีระเทศไดู้

นัอกจากนีั�  อินัโดูนีัเซีียยังดู้งดููดูบริษัท
ยักษ์ให่ญ่ดู้านัเทคโนัโลยีมากมาย เช่นั 
Alibaba ยักษ์ให่ญ่ดู้านัอีคอมเมิร์ซีขึ้อง
จีนัเขึ้้าสู่ตลาดูผั่านั Tokopedia ในัปีี 
2563 ส่วนั Amazon ก็แสดูงความสนัใจ 
ที�จะขึ้ยายธุ์รกิจในัอินัโดูนีัเซีีย Google  
และ Temasek คาดูการณ์์ว่าตัวเลขึ้ 
ดัูงกล่าวจะเพิ�มเป็ีนัสี�เท่าจาก 21 พันัล้านั 

"

"
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Lance 
Gokongwei 

ลกูชาย 
มหาเศรษฐี     

เจา้ของอาณาจกัร
JG Summit
แห่งฟิลิปปินส ์

    

ดูอลลารส์ห่รฐัในัปีี 2562 เป็ีนั 82 พนััล้านั 
ดูอลลารส์ห่รฐัภายในัปีี 2568

ธุ์รกิจพัฒนัาอสังห่าริมทรัพย์จำานัวนัมาก
กำาลังแขึ้่งขัึ้นักันัเพื� อตอบสนัองความ
ต้องการขึ้องบริษัทอีคอมเมิร์ซี และการมี
ผู้ัพัฒนัาดู้านัโลจิสติกส์จำานัวนัมากขึ้้�นัจะ
ช่วยพัฒนัาสิ�งอำานัวยความสะดูวกให่ม่ๆ 
ที�ทันัสมัย แม้จะมีความไม่แนั่นัอนัจาก
ปัีญห่าโควิดู 19 ทั�วโลก แต่มั�นัใจว่าภายในั
ไม่กี�ปีีขึ้้างห่น้ัาสินัทรัพย์ในักลุ่มโลจิสติกส์
ขึ้องอินัโดูนัีเซีียจะเปีลี�ยนัแปีลงอย่างมาก
ดู้านัคณุ์ภาพ โครงสรา้งพื�นัฐานั และกำาลัง
การผัลิต

ในัปีี 2563 ความก้าวห่น้ัาทางเทคโนัโลยี
ไดู้ผัลักดัูนัการเขึ้้าถ้งอินัเทอร์เนั็ตขึ้อง
อินัโดูนีัเซีียเพิ�มเป็ีนัร้อยละ 73 เมื�อเทียบ
กับห้่าปีีที�แล้วยังอยู่ที�ร้อยละ 43 ยิ�งไปี
กว่านัั�นัมีการคาดูการณ์์ว่าในัอีกห้่าปีีขึ้้าง
ห่น้ัาการเข้ึ้าถ้งอินัเทอร์เน็ัตจะเพิ�มขึ้้�นัถ้ง 
ร้อยละ 89 ขึ้องปีระชากรทั�งห่มดู เติบโต
ขึ้้�นัเปี็นัอย่างมากในัช่วงทศวรรษที�ผั่านัมา  

ในัฐานัะผู้ันัำาในัภมิูภาคอาเซียีนั อินัโดูนัเีซียี
จะเสริมสร้างความแข็ึ้งแกร่งยิ� งขึ้้�นัสู่
ศูนัย์กลางขึ้องเศรษฐกิจอินัเทอร์เน็ัตในั
เอเชยีตะวันัออกเฉียีงใต้

บรรดูาแพลตฟื้อร์มอีคอมเมิร์ซีที�มีอยู่ในั
อินัโดูนีัเซีียบริษัทไดู้รับความนิัยมสูงสุดู
และมีผู้ัใช้มากที�สุดูคือดู้านัการตลาดู  
(B2C และ C2C) ตามดู้วยบริการเดิูนัทาง
ออนัไลนั์ และบริการเรียกรถโดูยสาร 
สนิัค้าที�มีธุ์รกรรมสูงสดุูในัตลาดูท้องถิ�นั คือ  
สินัค้าแฟื้ชั�นัและเครื�องใช้ไฟื้ฟื้้า ซี้�งสินัค้า
กลุ่มนีั�เติบโตอยา่งต่อเนืั�อง

มีการปีระเมินัว่า ภาคโลจิสติกส์ขึ้อง
อินัโดูนีัเซีียจะขึ้ยายตัวในัอัตราเร่งเร็ว
กว่าปีระเทศอื�นัๆ ในัภูมิภาค เนืั�องจาก
ฐานัปีระชากรที�แข็ึ้งแกร่ง มูลค่าการค้า
ปีลีกและอีคอมเมิร์ซีสูง บทบาทขึ้องรัฐ 
เพื�อสนัับสนุันัการพัฒนัาภาคโลจิสติกส ์
จ้งสำาคัญอยา่งมาก เพราะปัีจจัยขึ้บัเคลื�อนั 
การเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้องอินัโดูนีัเซีีย 
คือ การบรโิภคภายในัปีระเทศ ซี้�งเชื�อมโยง 

กับการกระจายสินัค้าและบริการ จ้งถ้ง
เวลาแล้วที�รัฐบาลอินัโดูนัีเซีียจะหั่นัมา 
ขึ้ับเคลื� อนัการพัฒนัาธุ์รกิจโลจิสติกส์ 
ตั�งแต่ระดัูบชาติจนัถ้งระดัูบท้องถิ�นั
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|Biz Sharing|

คำากล่าวขึ้อง Tim Notke โค้ชบาสเก็ตบอลชาวอเมริกันัที�สร้าง 
แรงบันัดูาลให่้กับห่ลายคนั แม้กระทั�ง “Lance Gokongwei” 
ลูกชายมห่าเศรษฐี John Gokongwei เจ้าขึ้องอาณ์าจักร  
JG Summit บริษัทให่ญ่อันัดัูบสามขึ้องปีระเทศฟื้ิลิปีปิีนัส์ ดู้วย
มูลค่าทางการตลาดูกว่า 7.2 พนััล้านัดูอลลารส์ห่รฐั 

Lance Gokongwei เปี็นัลูกชายคนัเดีูยวในับรรดูาลูกทั�ง 6 คนั 
ขึ้อง John Gokongwei เขึ้าจ้งถูกวางตัวให้่เป็ีนัผู้ัสืบทอดูกิจการ 
ต่อจากพ่อ ผู้ัเติบโตจากครอบครัวชาวจีนัดัู�งเดิูมในัฟิื้ลิปีปิีนัส ์
ที�เริ�มบุกเบิกธุ์รกิจตั�งแต่อายุ 13 ปีี ในัช่วงห่ลังสงครามโลกครั�งที� 
สอง ดู้วยการซีื�อและขึ้ายสินัค้าภายในัปีระเทศขึ้ยายสู่การนัำา 
เขึ้า้เสื�อผ้ัามือสองและสินัค้าอื�นัๆ จากสห่รัฐอเมริกามาขึ้ายทำากำาไร

ตลอดูช่วงระยะเกือบ 20 ปีี ธุ์รกิจในันัามขึ้อง Gokongwei 
เติบโตอย่างต่อเนืั�อง พ.ศ.2493 พ่อขึ้อง Lance ไดู้ใช้เงินัลงทุนั 

Hard work beats 
talent when talent 
does not work hard

การมุง่มัน่ทำางานหนักสามารถ
เอาชนะผู้ท่ีมพีรสวรรคไ์ด้ 
หากผู้ท่ีมพีรสวรรคไ์มคิ่ด
จะหมัน่เพียรเพียงพอ 

"

"
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ในั 2 สาขึ้าวิชา วิศวกรรมศาสตรแ์ละเศรษฐศาสตรจ์ากมห่าวิทยาลัย 
เพนัซีิลเวเนัีย เขึ้าไดู้เริ�มเขึ้้ามาทำางานัในักิจการขึ้องพ่อ แม้เขึ้า 
จะเป็ีนัลูกชายเป็ีนัทายาทที�สืบทอดูธุ์รกิจแต่ก็ไม่ไดู้สิทธ์ิพิเศษ 
แตกต่างจากพนัักงานัคนัอื�นั  

เขึ้าไดู้รบัเงินัเดืูอนัเริ�มต้นัเพยีง 2,000 เปีโซี (ปีระมาณ์ 1,200 บาท 
ในัปัีจจุบันั) จากการเป็ีนัพนัักงานัขึ้ายในัร้านั Jack’n Jill และ
มีรถเก่าๆ แอร์เสียที�พ่อให้่เขึ้าใช้เป็ีนัพาห่นัะสำาห่รับเดิูนัทาง 
ไม่ต่างจากพี�และน้ัองสาวขึ้องเขึ้าก็ทำางานัเห่มือนักับพนัักงานั 
คนัอื�นัเช่นัเดีูยวกันั Lisa Faith และ Hope ทำางานัในัร้านัขึ้าย 
เสื�อผ้ัาและโรงงานัอาห่ารกระป๋ีองที�รอ้นัอบอ้าว  สว่นั Marcia เป็ีนั 
ผู้ัช่วยเชฟื้ในัโรงแรมมะนิัลามิดูทาวน์ั เป็ีนัพนัักงานัขึ้ายไอศกรีม 
ทำาขึ้นัมวาฟื้เฟื้ลิที�รา้นัสะดูวกซีื�อ Tivoli kiosk และ Robina เป็ีนั
พนัักงานัรบัสนิัค้าที�คลังสนิัค้าขึ้อง Robinsons 

“พ่อจะปีลูกฝั่งการทำางานั ความรับผิัดูชอบให้่กับลูกๆ ไม่มีสิทธ์ ิ
พิเศษ ไม่มีวันัห่รือเทศกาลสำาคัญใดูๆ ที�พ่อจะให้่ขึ้องขึ้วัญห่รือ 
เงินัสดู ทุกคนัต้องทำางานัเพื�อแลกเปีลี�ยนั การทำางานัต้องเป็ีนัทีม  
เป็ีนัครอบครัวที�สนัับสนุันัธุ์รกิจ ไม่ใช่ให้่ธุ์รกิจมาเลี�ยงดููครอบครัว 
อย่าคำาน้ังถ้งแต่ผัลปีระโยชน์ัเงินัปัีนัผัล ต้องเอาใจใส่พนัักงานั 
แบ่งปัีนัรายไดู้มาลงทุนัอย่างเห่มาะสม เป็ีนัห่ลักคิดูให้่เราในั 
ฐานัะผู้ัสบืทอดูกิจ การเขึ้า้บรหิ่ารอยา่งมืออาชพีนัำาพาธุ์รกิจเจรญิ
รุง่เรอืงในัระยะยาว” 
 
ตลอดูระยะเวลากว่า 30 ปีี Lance มุ่งมั�นัเรียนัรู้การทำางานัห่นััก
จากพ่อขึ้องเขึ้า เผัชิญห่น้ัากับการแขึ้่งขึ้ันัและเอาชนัะปัีญห่า 
ฝั่นัฝ่่าอุปีสรรคต่างๆ ที�เกิดูขึ้้�นั นัำาแนัวทางดูำาเนิันัธุ์รกิจขึ้องพ่อ
มาเป็ีนัแบบอย่าง ปีระยุกต์ สร้างโอกาส เพิ�มความแขึ้็งแกร่งให้่ 
กับธุ์รกิจ พิสูจน์ัความสามารถให้่พ่อไดู้เห็่นั เชื�อมั�นั และพร้อม 
วางมือทางธุ์รกิจลงในัวัย 78 ปีี ส่งไม้ต่อให้่ Lance เป็ีนัแม่ทัพ 
ดููแล JG Summit โดูยนัั�งเป็ีนัปีระธ์านักิตติมศักดิู�ผู้ัอยู่เบื�องห่ลัง 
ความสำาเร็จ จวบจนัอายุ 93 ปีี John Gokongwei พอ่ผู้ัสรา้งตำานัานั
ธุ์รกิจอันัยิ�งให่ญไ่ดู้เสยีชวิีตลง
 
“ความสำาเร็จที�ไม่ไดู้เพราะพรสวรรค์ ห่รือโชคดีู แต่มาดู้วยความ 
อดูทนัห่มั�นัเพียรมุ่งมั�นั พ่อเป็ีนัแบบอย่างให่้กับผัมและพี�น้ัอง 
ผัมสัญญากับพ่อว่าจะดููแลบริษัทให้่เติบโต พร้อมกับการแบ่งปัีนั 
ความสำาเรจ็สูพ่นัักงานั คู่ค้าและชุมชนัเสมอ ตามปีณ์ธิ์านัที�พอ่ไดู้
ตั�งไว้”

ตั�งโรงงานัผัลิตแป้ีงขึ้า้วโพดู วัตถดิุูบสำาห่รบัผัลิตเบยีร์ เสน้ัก๋วยเตี�ยว 
ยารักษาโลก และกระดูาษ ขึ้ยายความก้าวห่น้ัาสร้างโรงงานั
ผัลิตสินัค้าอาห่ารห่ลากห่ลายมากขึ้้�นั อาทิ กาแฟื้สำาเร็จรูปี แป้ีง  
ขึ้นัมขึ้บเคี�ยว ไอศกรีม และลูกอม  กลายเป็ีนัห่น้ั�งในัผู้ัผัลิตอาห่าร
รายให่ญ่ที�สุดูขึ้องปีระเทศภายใต้การบริห่ารขึ้อง Universal  
Robina Corp (URC)
 
John Gokongwei ไม่ไดู้ห่ยุดูความสำาเรจ็แค่ในัธุ์รกิจอาห่าร เขึ้าไดู้ 
บุกเบิกธุ์รกิจอื�นัๆ ทั�งโรงงานัผัลิตสิ�งทอ โรงแรม ห้่างสรรพสินัค้า 
โรงงานันัำาตาล กระทั�งในัปีี 2539 นัักธุ์รกิจผู้ัเป็ีนัพ่อในัวัย 70 ปีี 
ยงัคงทำางานัห่นัักต่อเนืั�อง ขึ้ยายเขึ้า้สูธุ่์รกิจสายการบนิั “Cebu Air” 
ซี้�งเป็ีนัสายการบินัต้นัทุนัตำาแห่่งแรกในัฟื้ิลิปีปิีนัส์เริ�มต้นัจาก 
เครื�องบินั 4 ลำา ปีระสบความสำาเรจ็จนัเป็ีนัสายการบินัที�มีสว่นัแบง่
การตลาดูมากที�สดุูในัฟิื้ลิปีปิีนัส ์ 

การลงทุนัและการเติบโตขึ้องธุ์รกิจต่างๆ ทำาให้่ JG Summit 
เป็ีนัห่น้ั�งในักลุ่มบริษัทที�ให่ญ่และมีความห่ลากห่ลายมากที�สุดูในั
ฟื้ลิิปีปิีนัส์ ตั�งแต่ธุ์รกิจอาห่ารและเครื�องดืู�ม การบินั อสังห่าริมทรัพย์ 
การธ์นัาคาร ปิีโตรเคมี เทคโนัโลยกีารสื�อสาร โลจิสติกส์ มีบทบาท 
ต่อการให้่บริการกับปีระชาชนัและภาวะเศรษฐกิจขึ้องฟื้ลิิปีปิีนัส ์
 
Lance Gokongwei ซีีอีโอ JG Summit ในัวัย 54 ปีี เล่าว่า  
ห่ลังจากที�เขึ้าจบการศ้กษาปีริญญาตรีดู้วยเกียรตินิัยมอันัดัูบห่น้ั�ง

Gokongwei Family in Cebu, 1938 / ph.asiatatler.com
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ธรุกิจภายใต้อาณาจกัร JG Summit

1. Universal Robina 
Corporation 
หน่ึงในบรษัิทขนมขบเค้ียว
และเครือ่งด่ืมท่ีเติบโตเรว็
ท่ีสุดในภมูภิาคอาเซยีน 

3. Robinsons Land 
Corporation 
กลุ่มบรษัิทพัฒนา
อสังหารมิทรพัยช์ัน้นำา 
ศูนยก์ลางการค้าท่ีทันสมยั 
อาคารสำานักงานโรงแรม 

2. Cebu Pacific Air 
สายการบนิต้นทนุตำา 
แหง่แรกของฟิิลิปปนิส ์ 
และมส่ีวนแบง่การตลาด 
มากที�สุด พรอ้มกับเส้นทาง 
การบนิระหวา่งประเทศใน
ภมูภิาคเอเชยี ออสเตรเลีย 
และตะวนัออกกลาง รองรบั
ผูู้้โดยสารได้กวา่ 18 ล้านคน 

4. JG Summit  
Petrochemicals  
บรษัิทผู้ลิตปิโตรเคมแีบบ
ครบวงจรแหง่แรกและ 
แหง่เดียวของฟิิลิปปินส ์

5. Robinsons Bank  
ธรุกิจธนาคารพาณิชย์
ท่ีกำาลังเติบโตใหบ้รกิาร
ซพัพลายเออร ์ผูู้้เชา่ ผูู้้จดั
จำาหน่าย คู่ค้าทางธรุกิจและ
พนักงานของ JG Summit 
และ Robinsons Retail 
Group 

6. ธรุกิจย่อยอืน่ๆ 
ธรุกิจท่ี JG Summit เขา้ไปถือ
หุน้บางส่วน ได้แก่ Philippine 
Long Distance Telephone Co. 
(PLDT) บรษัิทโทรคมนาคมท่ีใหญ่
ท่ีสุดของฟิิลิปปินส ์Manila  
Electric Company (Meralco)  
ผูู้้จดัจำาหน่ายไฟิฟ้ิารายใหญ่ท่ีสุด
ของฟิิลิปปินส,์ Global Business  
Power Corporation (GBP) 
ผูู้้ผู้ลิตไฟิฟ้ิาชัน้นำาของฟิิลิปปินส ์
และ United Industrial  
Corporation / Singapore Land  
ผูู้้พัฒนาอสังหารมิทรพัยช์ัน้นำา
ของสิงคโปร์

biznewsasia.com
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เวีย่ด้นาม มภีูมูปิรุะเทศที�อยู่ติ่ด้ช่าย่ฝั่ั� งทะเลกว่า 3,400 กิโลเมตรุ 
นอกจีากคัวามได้้เปรุยี่บทางด้้านการุขนสง่ทางทะเลแล้ว พั่�นที�ตั�ง
อุตสาหกรุรุมของเวีย่ด้นามได้้พัฒันากรุะจีาย่ไปกว่า 100 แหง่ 
ทั�วปรุะเทศ นับเปน็อีกหนี�งปจัีจัีย่ที�ด่้งด้ดู้นักลงทนุใหส้ามารุถ 
เล่อกทำาเลสำานักงานหรุอ่โรุงงานที�เหมาะสมกับกิจีการุได้้

บั�กนิงห ์(Bac Ninh) และ บิ�นหเ์ย่อ่ง (Binh Duong) สองเมอ่งอันดั้บ
ต้นๆ ที�เวีย่ด้นามได้้เพัิ�มศกัย่ภูาพัการุพัฒันาใหเ้ปน็เมอ่งอุตสาหกรุรุม 
ย่กรุะดั้บโคัรุงสรุา้งพั่�นฐานเอ่�อปรุะโย่ช่น์ใหนั้กลงทนุหลาย่ปรุะการุ 
ทั�งทำาเลที�ตั�งเหมาะสม การุคัมนาคัมสะด้วก มปีรุะช่ากรุจีำานวนมาก 
รุองรุบัคัวามต้องการุด้้านแรุงงานได้้เป็นอย่า่งดี้

|People Focus|

บ๊ักนิงห-์บ่ินหเ์ยือง
เมืองนิคมอตุสาหกรรม
ดาวรุง่แหง่เวยีดนาม 

“บั�กนิงห์” จังห่วัดูในัภาคเห่นัืออยู่ห่่างเมืองห่ลวง 
กรุงฮานัอยราว 30 กิโลเมตร จากที�เคยเป็ีนัแห่ล่ง 
เกษตรกรรมตลอดูทศวรรษที�ผั่านัมา รัฐบาล
เวียดูนัามพลิกนัโยบายปีรบัโฉีมบั�กนิังห์่ให้่เป็ีนัเมอืง
อุตสาห่กรรมทันัสมัย ศูนัย์กลางการผัลิตที�สำาคัญ
ทางตอนัเห่นืัอขึ้องปีระเทศ 

ปัีจจุบันั มีการอนุัมัติพัฒนัานิัคมอุตสาห่กรรมในั
เมืองบั�กนิังห์่ทั�งสิ�นั 26 แห่ง่ เปิีดูดูำาเนิันัการแล้ว 10 
แห่ง่ มีผู้ัเชา่พื�นัที�แล้วกว่ารอ้ยละ 80 มีบรษัิทชั�นันัำา
ระดัูบโลกเขึ้า้มาลงทนุัห่ลายบรษัิท อาทิ แคนันัอนั
จากญี�ปุ่ีนั ซีมัซุีง จากเกาห่ลีใต้  โนัเกียจากฟื้นิัแลนัด์ู 
เอบบีจีากสวีเดูนั ฟื้อ็กซีค์อนัน์ัจากจีนั เป็ีนัต้นั  

ตลอดูชว่งการพฒันัาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ขึ้องจังห่วัดูบั�กนิังห์่เพิ�มขึ้้�นัต่อเนืั�อง กลายเปีน็ัพื�นัที�
ที�มีอัตราผัลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมภายในัจังห่วัดู (GRDP) 
สงูเป็ีนัอันัดัูบ 2 ขึ้องปีระเทศ รายไดู้ปีระชากรเฉีลี�ย
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ที� 4,847 ดูอลลาร์สห่รัฐต่อคนัต่อปีี เป็ีนั
ความสำาเร็จที�สะท้อนัให้่เห็่นัว่าบั�กนิังห์่มี
ศักยภาพเพยีงพอที�ควรพัฒนัาต่อไปี

Nguyen dinh Xuan ผู้ัอำานัวยการสำานัักงานั
วางแผันัและการลงทนุัจังห่วัดูบั�กนิังห์่ ระบุ
ว่า ในัชว่งปีี 2553 – 2558 จังห่วัดูบั�กนิังห์่
สามารถดู้งดููดูการลงทุนัไดู้ปีระมาณ์ 8.8 
พนััล้านัดูอลลารส์ห่รฐั และในัชว่งปีี 2559 
-2563 ปีระมาณ์ 8.3 พนััล้านัดูอลลารส์ห่รฐั  
โดูยเฉีพาะปีี 2563 ที�ห่ลายปีระเทศรวม
ถ้งเวียดูนัามต้องเผัชิญกับปัีญห่าการแพร่
ระบาดูขึ้องโรคโควิดู 19 แต่จังห่วัดูบั�กนิังห์่
ยงัสามารถดู้งดูดููการลงทนุัไดู้ถ้ง 1 พนััล้านั
ดูอลลาร์สห่รัฐ แสดูงให่้เห็่นัถ้งศักยภาพ
พื�นัที�ที�ยังคงสร้างความเชื�อมั�นัและเป็ีนัจุดู
ห่มายปีลายทางขึ้องนัักลงทุนัทั�งภายในั
และต่างปีระเทศ

“ในัปีี 2564 และในัปีีต่อๆ ไปี นัอกจาก
เราเตรียมความพร้อมดู้านัโครงสร้าง 
พื� นัฐานัสำาห่รับนิัคมอุตสาห่กรรมแล้ว  
ยังไดู้เตรียมความพร้อมดู้านับุคลากรเนั้นั
ฝึ่กอบรมทรัพยากรมนัุษย์ที�มีคุณ์ภาพสูง 

ควบคู่กับเรง่ปีฏิิรูปีระเบียบราชการในัทกุๆ
ดู้านั ตั�งแต่กลไกนัโยบายให่้การช่วยเห่ลือ
สนัับสนุันัสถานัปีระกอบการ การให้่บรกิาร
แบบครบวงจร สร้างความไว้วางใจให่้แก่
นัักลงทนุัเมื�อเขึ้า้ลงทนุัในัจังห่วัดูบั�กนิังห์่”

สำาห่รบั บิ�นหเ์ย่อ่ง (Binh Duong) จังห่วัดู
ทางตอนัใต้ขึ้องเวียดูนัาม อยู่ห่่างจาก
นัครโฮจิมินัห์่ราว 30 กิโลเมตร เมืองที�อยู่
ภายใต้ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนัาเศรษฐกิจ
สงัคมสูก่ารเปีน็ัเมืองให่ม ่(New Township)  
ยกระดัูบให้่เป็ีนัเมืองมห่านัคร (Metro 
politan) และเมืองอัจฉีริยะ โดูยมี 5  
เ ป้ีาห่มายห่ลักคือ ยกระดัูบคุณ์ภาพ
บุคลากร วางผัังตัวเมืองที�ทันัสมัย พัฒนัา 
การบริการเชิงปัีญญา ระดูมแห่ล่งพลัง 
ต่างๆ เพื�อการพัฒนัา สร้างเครื�องห่มาย 
การค้าและโครงการปีระชาสัมพันัธ์์ระดัูบ
นัานัาชาติ

รัฐบาลเวียดูนัามไดู้ตั�งให้่ บริษัท เบกาเม็ก 
ไอดีูซีี พัฒนัาจังห่วัดูบิ�นัห์่เยือง กระทั�งมี 
การเปีลี�ยนัแปีลงอย่างรวดูเร็ว การก่อสร้าง 
เมืองทันัสมัยครบวงจรเต็มรูปีแบบ ตั�งแต่ 

โครงสรา้งพื�นัฐานั การคมนัาคม ที�อยูอ่าศัย  
สถาบันัการศ้กษา โรงพยาบาล ธ์นัาคาร 
ห่นั่วยงานัให่้บริการการค้าการลงทุนั  
นิัคมอุตสาห่กรรมต่างๆ ปีระมาณ์ 31 แห่ง่
ครอบคลุมพื�นัที�ปีระมาณ์ 14,200 เฮกตาร ์ 
และสวนัอุตสาห่กรรมขึ้นัาดูเล็กที�ครอบ 
คลมุพื�นัที�อีกปีระมาณ์ 8,000 เฮกตาร์

บรรยากาศที�เอื�ออำานัวยปีระโยชนั ์สามารถ
ดู้งดููดูโครงการลงทุนัจากต่างปีระเทศไดู้
กว่า 3,900 โครงการ รวมยอดูเงินัทุนัจดู
ทะเบียนักว่า 3.5 ห่มื�นัล้านัดูอลลาร์สห่รัฐ  
นัับเป็ีนัเมืองที�มีจำานัวนัเงินัลงทุนัจากต่าง
ปีระเทศมากเป็ีนัอันัดัูบ 3 ขึ้องเวียดูนัาม 
รองจากนัครโฮจิมินัห์่และกรุงฮานัอย โดูย
ญี�ปุ่ีนัเป็ีนันัักลงทุนัอันัดัูบห่น้ั�งในับรรดูา 
65 ปีระเทศ ซี้�งในัปีีที�ผัา่นัมาเศรษฐกิจขึ้อง
จังห่วัดูบิ�นัห์่เยืองก็ยังเติบโตอย่างต่อเนืั�อง 
ผัลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมเพิ�มขึ้้�นัเปี็นัปีระมาณ์
รอ้ยละ 6.78 รายไดู้เฉีลี�ย 6,500 ดูอลลาร์
สห่รัฐต่อคนัต่อปีี

Nguyen Thanh Truc รองปีระธ์านั 
คณ์ะกรรมการปีระชาชนัปีระจำาจังห่วัดู 
บิ�นัห์่เยือง ระบุว่า นัโยบายขึ้องจังห่วัดูคือ 
นัอกจากมุง่ส่งเสริมอุตสาห่กรรมสนัับสนุันั 
แล้ว ยังมุ่งไปีที�อุตสาห่กรรม วิทยาศาสตร ์
เทคโนัโลยี เปี็นัมิตรกับสิ�งแวดูล้อมเพื�อ 
รองรับนัักลงทุนัที�ใช้เทคโนัโลยีขึ้ั�นัสูงและ 
สร้างมูลค่าเศรษฐกิจที�สูงขึ้้�นั การเปีลี�ยนั 
แปีลงให่ม่ในัเชิงสร้างสรรค์เพื�อนัำาชีวิตที� 
ทันัสมัยควบคู่ไปีกับการปีรับปีรุงเงื�อนัไขึ้
ดู้านัการลงทุนัที� ดีูขึ้้�นัสำาห่รับนัักลงทุนั 
ต่างชาติอยูเ่สมอ

กล่าวไดู้ ว่า บั�กนิังห์่  และ บิ�นัห์่เยือง 
นัับเป็ีนัเมืองท้องถิ�นัที�ทันัสมัยในัทุกดู้านั  
มีบรรยากาศการปีระกอบธุ์รกิจที�เปิีดูกว้าง  
ห่น้ั�งในัพื�นัที�ที�มีศักยภาพเห่มาะสำาห่รับ
เป็ีนัทางเลือกให้่กับนัักลงทุนัทั�งในัและ
ต่างปีระเทศ
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|Bleasure|

กัมพัชู่าได้้ช่่�อว่ามรีุากเหง้าอารุย่ธรุรุม
มาย่าวนาน ก่อนก้าวสู่การุเป็นอาณา 
นิคัมฝั่รุั�งเศส และสัมพัันธ์ใกล้ช่ิด้กับ
มหาอำานาจีอย่า่งจีีน ดั้งนั�น วัฒนธรุรุม
เรุ่�องอาหารุการุกินจ่ีงมีเสน่ห์ที�เป็น
ตั ว ข อ ง ตั ว เ อ ง แ ล ะ ผ่ ส า น เ ข้ า กั บ 
คัวามเปลี�ย่นแปลง กลิ�นอาย่วิถีช่วิีตที� 
เรุีย่บง่าย่ อุด้มสมบูรุณ์ และอบอวล
ด้้วย่คัวามเปน็มติรุ

ความนิัยมขึ้องคนักัมพูชาไม่ต่างจาก
ปีระเทศอื�นัๆ ในักลุม่ CLMV มีสตรทีฟืู้ดู้ 
ให้่เลือกตั�งแต่เช้าจรดูคำา ก๋วยเตี�ยว
และขึ้้าวต้มเป็ีนัสิ�งที�ขึ้าดูไม่ไดู้ รวมถ้ง
ขึ้า้วแกงต่างๆ แต่จะไมเ่น้ันัรสชาติเผ็ัดู
จัดูจ้านัอยา่งอาห่ารไทย ขึ้ณ์ะเดีูยวกันั 
เราจะเห่็นัร่องรอยรสนัิยมขึ้องฝ่รั�งเศส
และจีนัแฝ่งไว้ดู้วยเชน่ัเดีูยวกันั 

รายการอาห่ารต่อไปีนีั�เป็ีนัอาห่ารที�นั่า
ลิ�มลองเพื�อทำาความรู้จักกับความเป็ีนั
ชาวกัมพูชาอยา่งแท้จรงิ

เสน่ห์ที่ชวนค้นหา
อาหารกัมพูชา     

Amok trey
ห่รือ อาม็อกเตรย็ อาห่ารยอดูนิัยมปีระจำา 
ชาติ ลักษณ์ะคล้ายห่่อห่มกขึ้องไทยและ 
สปีปี. ลาว ทำาจากปีลา ยอดูมะพร้าว 
เครื�องปีรุง พริกแกงรสเผ็ัดูเล็กน้ัอย กะทิ 
ไขึ้่ และห่่อดู้วยใบตองนัำาไปีน้ั�งดู้วยไอนัำา 
รับปีระทานักับขึ้้าวห่อมมะลิยิ�งอร่อย 
เราจะเห็่นัอาม็อกเตร็ยทุกๆ เทศกาลงานั
ฉีลองขึ้องกัมพูชา เพราะเป็ีนัอาห่ารที�
สะท้อนัวัฒนัธ์รรมอยา่งแท้จรงิ
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Babo
ห่รอื บอบอ ลักษณ์ะคล้ายข้ึ้าวต้มเครื�องใส่
นัำาซุีปีห่มูห่รือไก่ สันันัิษฐานัว่านั่าจะไดู้รับ
อิทธ์พิลจากจีนัดู้วย ปัีจจุบนััเป็ีนัอาห่ารรมิ
ทางยอดูนิัยมไม่ว่าจะคนัรวยคนัจนัก็ชื�นั
ชอบทานัข้ึ้าวต้มเครื�องตลอดูทั�งวันั โดูย
เฉีพาะเป็ีนัอาห่ารห่ลักช่วงเช้าๆ บวกกับ
ถั�วงอก กระเทียมเจียว ไขึ้่เจียว ขึ้นัมปัีง
ทอดู และปีลาแห้่ง เครื�องเคียงที�ทำาให้่วันั
ทำางานัสดูชื�นั

Num banh chok 
ห่รอื นัมปัีนัเจ๊าะ อาห่ารจานัเส้นัที�ลักษณ์ะ
คล้ายขึ้นัมจีนัขึ้องไทย ใส่เครื� องชุ่มฉีำา
ดู้วยนัำาราดูจากส่วนัผัสมขึ้องขึ้มิ�นั ตะไคร ้ 
ใบมะกรูดู ห่อมแดูง แตงกวา เรียกว่าผััก
พื�นับา้นัโดูดูเดู่นัมาก เนืั�อสัตว์ที�ใช้สว่นัมาก
เป็ีนัเนืั�อปีลา เสิร์ฟื้เปี็นัอาห่ารเช้าก็ห่รือ 
รบัปีระทานัเป็ีนัขึ้องว่างยามบา่ยก็ไดู้

Num Pang Pate  
ห่รือ ขึ้นัมปัีงบัตเต คล้ายๆ กับแซีนัด์ูวิช
ฝ่รั�งเศสยัดูไส้ความยาว 10-12 นิั�ว เครื�อง
เคียงปีระกอบดู้วยห่มูพะโล้ ห่มูยอ หู่ห่มู 
ห่รือปีลากระปี๋องก็แล้วแต่ความชอบ ใส่
ผัักแนัม แตงกวา มะละกอ และต้นัห่อม
โดูยมีนัำาจิ�มสูตรพิเศษเฉีพาะ ห่าทานัไดู้
ทั�วไปีทั�งในัเมืองห่ลวงและเมืองรองต่างๆ 
ขึ้องกัมพชูา

Ansom chek   
ห่รือ อ็อนัซีอมเจก เปี็นัขึ้้าวเห่นัียวแบบ
กัมพูชา อบดู้วยกะทิและห่่อดู้วยใบตอง  
มีไส้กล้วยเสริมดู้วยถั�วเขีึ้ยวและถั�วดูำา  
กล่าวไดู้ว่าคล้ายๆ กับข้ึ้าวต้มมัดูขึ้องไทย
นัั�นัเอง คนักัมพูชานิัยมทานัเป็ีนัอาห่าร
ห่วานัสำาห่รับงานัเลี�ยง งานัเฉีลิมฉีลองที�
สำาคัญ เช่นัปีีให่ม่กัมพูชาและเทศกาลทาง
ศาสนัา

แมงมุมทอด 
อาห่ารที�พลาดูไมไ่ดู้เมื�อมาที� เมืองสะควนั (Skuon) ห่า่งจากกรุงพนัมเปีญไปีทางตะวันั
ออกเฉีียงเห่นัอืปีระมาณ์ 80 กิโลเมตร อาห่ารท้องถิ�นัซี้�งเต็มไปีดู้วยโปีรตีนัจากเจ้าสตัว์ 
8 ขึ้าชนิัดูนีั� ที�ใครๆ ก็กลัวจะมีพษิแต่ชาวเมืองสะควนัซี้�งไดู้รบัฉีายาว่า Spider Town 
ห่รอื Spiderville รบัปีระทานัสัตว์ชนิัดูนีั�มานัานักว่า 50 ปีีแล้ว โดูยชุบเกล็ดูขึ้นัมปัีงและ
ทอดูในันัำามันัรอ้นัๆ เสิรฟ์ื้พรอ้มกับสมุนัไพรสดู ทานัเล่นั ทานักับขึ้า้วห่รอืก๋วยเตี�ยวก็
อร่อย รสชาติคล้ายส่วนัผัสมระห่ว่างปีลาค็อดูและไก่ ดัูงมากจนัไดู้รับการกล่าวขึ้านั
จากนัักท่องเที�ยวและนัักธุ์รกิจว่าอยากสมัผััสปีระสบการณ์นี์ั�สกัครั�งในัชวิีต นีั�คือห่น้ั�ง
ในัวัฒนัธ์รรมอาห่ารที�แปีลกที�สุดูแห่่งอาเซีียนั กระทั�งคอลัมนิัสต์แห่่งห่นัังสือพิมพ์  
The Telegraph ยังนัำาไปีเขึ้ยีนัถ้งดู้วยความปีระทับใจ
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ธนาคารกรุงเทพ สำำานักงานใหญ่่ 
อีีเมล : aecconnect@bangkokbank.com

โทรศัพท์ : (66) 2230-2758


