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ภาพรวมเศรษฐกิิจของภูมิภาคเอเชีียตะวันออกิเฉีียงใต้ในชี่วง
ไตรมาส 3 ได้้รับผลกิระทบพอสมควร เน่�องจากิหลายประเทศ
เผชีิญกัิบตัวเลขผู้ติด้เชี่�อโรคโควิด้ 19 ที�มากิข้�น ยกิตัวอย่าง
ประเทศเวียด้นามที�ต้องใชี้มาตรกิารล็อกิด้าวน์อย่างเข้มงวด้  
ส่งผลกิระทบต่อเศรษฐกิิจเป็นวงกิว้างทั�งภาคกิารผลิตและ 
ภาคบริกิาร โด้ย GDP ในไตรมาส 3 ติด้ลบถ้ึงร้อยละ 6.2

ขณะที� ธนาคารพัฒนาเอเชีีย (ADB) ได้้ปรับลด้กิารขยายตัวทาง
เศรษฐกิิจของภูมิภาคเอเชีียตะวันออกิเฉีียงใต้ โด้ยคาด้ว่าจะ 
ขยายตัวที�ร้อยละ 3.1 ลด้ลงจากิที�คาด้กิารณ์ไว้ที�ร้อยละ 4.4 
อย่างไรก็ิดี้ จากิกิารที�หลายประเทศในภูมิภาคพบกิารระบาด้ครั�ง
ล่าสุด้ทำาให้ ‘อาเซียีน’ เล่อกิที�จะเปิด้เม่อง เพ่�อสรา้งสมด้ลุระหว่าง 
โรคระบาด้และเศรษฐกิิจซี้�งกิารปรับตัวเรียนรู้ที�จะอยู่กัิบโรค 
โควิด้ 19 ดู้เหม่อนจะเป็นทางออกิที�สมเหตุสมผลเพ่�อขับเคล่�อน
ประเทศให้เดิ้นหน้าต่อไปได้้ 

ส่วนประเทศไทยของเราที�รัฐบาลให้มีกิารเปิด้ประเทศ ก็ิน่าจะ 
เป็นสัญญาณที�ดี้สำาหรับผู้ประกิอบกิารและผมหวังว่าทุกิท่าน
จะได้้รับความรู้ที� เป็นประโยชีน์อย่างมากิจากิวารสารเล่มนี�
เชี่นเคย โด้ยเฉีพาะอย่างยิ�ง บทสัมภาษณ์พิเศษ คุณจอมทรัพย์ 
โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท ซุีปเปอร์ เอนเนอร์ยี 
คอร์เปอเรชัี�น จำากัิด้ (มหาชีน) จากิรายกิาร AEC TAKE–OFF  
เพ่�อเป็นแนวทางและแรงบันด้าลใจในกิารทำาธุรกิิจต่อไป

“ธนาคารกรุงเทพ เพ่�อนค่�คิด มิิตรค่�เออีซีี”
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สถึานกิารณ์กิารระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ส่งผล 
กิระทบต่อธุรกิิจที�แตกิต่างกัิน อาทิ ภาคท่องเที�ยว 
ที� ไ ด้้ รั บ ผ ล กิ ร ะ ท บ อ ย่ า ง ห นั กิ  ข ณ ะ ที� ธุ ร กิิ จ
อิเล็กิทรอนิกิส์ สินค้าไอที และธุรกิิจดิ้ลิเวอรี�  
ได้้อานิสงส์จากิกิารทำางานที�บ้าน จ้งมองว่าโลกิใน
ภายหลังกิารระบาด้ ประเทศไทยจะเผชีิญความ
ท้าทายอยา่งมากิ โด้ยเฉีพาะกิารฟ้ื้� นฟูื้ภาคท่องเที�ยว 
เบ่�องต้น คาด้ว่ากิารเดิ้นทางทั�วโลกิจะยังไม่ฟ้ื้� นใน
เร็วๆ นี� อีกิทั�งนักิท่องเที�ยวจีนจะยังไม่กิลับมา ไทย
จ้งควรหันไปยังกิารท่องเที�ยวที�มีมูลค่าเพิ�มทด้แทน 

ขณะเดี้ยวกัินก็ิมีความเสี�ยงในด้้านความขัด้แย้ง
ทางกิารค้าระหว่างสหรฐัฯ และจีน ที�จะเป็นอุปสรรค
ต่อกิารค้าโลกิ ทำาให้กิารเร่งสร้างความร่วมม่อ
ระบบกิารเงินระดั้บภูมิภาค โด้ยเฉีพาะระบบกิาร
ชีำาระเงิน จะชีว่ยสร้างความแข็งแกิรง่ให้เอเชีียมากิ
ข้�น ขณะที�โครงกิารรถึไฟื้ความเร็วปานกิลางจีน- 
สปป. ลาว จะเปิด้โอกิาสทางกิารค้าใหม่ทั�วภูมิภาค 
โด้ยทั�งหมด้นี�จะเอ่�อประโยชีน์ได้้ หากิจีนจะผงาด้
ข้�นเป็นมหาอำานาจเศรษฐกิิจโลกิต่อไป

สิ�งสำาคัญที�ธนาคารกิรุงเทพตระหนักิเสมอมาในช่ีวง
วิกิฤติโควิด้ 19 ค่อ กิารหาวิธทีำาอยา่งไรที�จะชีว่ยให้
ลูกิค้าสามารถึผ่านพ้นวิกิฤติไปได้้ โด้ยธนาคารมุ่ง
เน้นเติมสภาพคล่องให้ลูกิค้า เพ่�อให้ยังคงกิารจ้าง
งานต่อไป รวมทั�งมองหาโอกิาสธุรกิิจใหม่ๆ  ให้ลกูิค้า
เดิ้นหน้าต่อไป

คุณุชาต์ศ์ร์ ์โสภณพน์ุช
กรรมิการผู้่�จััดการใหญ่� 

ธนาคารกรุงเทพ จัำากัด (มิหาชน)



4

|AEC Secret|

ผู้บุกเบิกอาณาจกัร
พลังงานทดแทน
ภมูิภาคอาเซยีน

จอมทรพัย ์โลจายะ
ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร 
บรษัิท ซปุเปอร ์เอนเนอรยี์ 
คอรเ์ปอเรชัน่ จำากัด (มหาชน)

สแกน QR code รบัชมรายการ AEC TAKE-OFF : 
“พลิกมุมคิดจบัโอกาสธรุกิจหมื่นล้านพลังงานทดแทน”
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บริษัิัท ซุุปเปอริ ์เอนเนอริย์ี ีคอริเ์ปอเริชั่ั�น 
จำำ�กััด (มห�ชั่น) หริือที�ทุกัคนร้ิ�จัำกักััน 
ในน�ม ‘SUPER’ ผู้้�นำ�ธุุริกิัจำพลัังง�น
ทดแทนแถวหน��ของปริะเทศไทยี ไม่ว่�
พลัังง�นแสงอ�ทิตยี ์พลัังง�นลัม พลัังง�น
จำ�กัขยีะ กัำ�ลัังเติบใหญ่่ขยี�ยีฐ�นกั�ริ
ลังทุนไปส้่ภู้มิภู�คอ�เซุียีน โดยีเฉพ�ะใน
ปริะเทศเวียีดน�ม

แน่นอน ความสำาเร็จ ณ วันนี� ผู้ที�มีบทบาท
สำา คัญก็ิค่อ คุณจอมทรัพย์  โลจายะ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท ซุีปเปอร์
เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชีั�น จำากัิด้ (มหาชีน) 
เริ�มต้นความตั�งใจแรงกิล้าวางเข็มทิศใน
ธุรกิิจที�มีศักิยภาพและดู้แลรักิษาสภาพ
แวด้ล้อม นำามาสู่วิสัยทัศน์ธุรกิิจพลังงาน
ไฟื้ฟื้้าที�มีมูลค่าเกิินกิว่า 2.7 หม่�นล้านบาท 

คณุจอมทรพัย ์โลจายะ ให้เกีิยรติสมัภาษณ์
พิเศษรายกิาร AEC TAKE-OFF แชีร์
ประสบกิารณ์ผ่านมุมมอง “พลิกิมุมคิด้จับ
โอกิาสธุรกิิจหม่�นล้านพลังงานทด้แทน” 
แบง่ปันความสำาเรจ็ในฐานะผู้ประกิอบกิาร
คนไทยที�ก้ิาวไปอย่างโด้ด้เด่้นที�สดุ้แหง่เวที
อาเซีียน

AEC TAKE-OFF : คุณจำอมทริัพยี์ เล่ั� 
ให�ฟัั ง ถึงภู�พริวมธุุริกิัจำของ บริิ ษััท 
ซุุปเปอริ ์เอนเนอริย์ี ีคอริเ์ปอเริชั่ั�น จำำ�กััด 
(มห�ชั่น) ในปี 2564 นี� ว่�เป็นอยี่�งไริ
บ��งคะ

คณุจำอมทริพัยี ์: SUPER ค่อนขา้งโชีคดี้มากิ
ครับ เพราะเราอยู่ในธุรกิิจขายไฟื้ฟ้ื้าและ
ธุรกิิจสมัปทาน ผลกิระทบในแง่ของรายได้้
จ้งไม่มี ปีที�แล้วเราเติบโตมากิและได้้สญัญา
กิารจ่ายไฟื้ฟื้้าเชีิงพาณิชีย์ (COD) เพิ�มเติม
ชี่วงปลายปีอีกิ 550 เมกิะวัตต์ ก็ิทำาให้ 
รายได้้ชี่วงคร้�งปีแรกิของเราอยู่ที� 4,400 
ล้านบาท เติบโตเก่ิอบร้อยละ 50-60   
ส่วนปีนี�เป้าหมายวางไว้ประมาณ 9,000 
ล้านบาท น่าจะได้้ตามเป้าเชี่นกัิน มีกิำาไร 
สุทธ ิ (Net Profit) ก้ิาวกิระโด้ด้ข้�นตามมา 
เรายังไม่มีผลกิระทบจากิโควิด้ 19 ใน
เชีิงของรายได้้นะครับ แต่คงเหม่อนทุกิ
บริษัทที�โควิด้ 19 ก็ิมีผลกิระทบกัิบกิาร
วางแผนและด้ำาเนินงานของเรา เพราะวันนี� 
เก่ิอบ 2 ปีแล้วที�ผมไม่ได้้ไปเวียด้นาม แต่ก็ิ 
ค่อนข้างโชีคดี้มากิที�มีผู้บริหารม่อหน้�ง 
อยู่ที�เวียด้นาม ทำาให้สามารถึด้ำาเนินงาน
ไปได้้

AEC TAKE-OFF : กั�ริขับเคลืั�อนริะบบ 
กั�ริดำ�เนินง�นให�มีปริะสิทธิุภู�พชั่่วง 
โควิด 19 คุณจำอมทริัพยี์มีวิธุีบริิห�ริ
อยี�่งไริคะ 

คณุจำอมทริพัยี ์: เราก็ิต้องใชีเ้ทคโนโลยเีขา้
มาชีว่ยครบั ไมว่่าจะเปน็ Microsoft Teams 
หร่อ Zoom เอง จะมีกิารประชุีมบ่อยครั�ง 
แทนที�ต้องบินไปเวียด้นาม ก็ิประชุีมผ่าน
เทคโนโลยีแบบเห็นหน้ากัินครับ วันนี�  
SUPER โชีคดี้เพราะว่าเราลงทนุ โครงสรา้ง
พ่�นฐานไว้ในเวียด้นามค่อนข้างแข็งแกิร่ง 
เรามีพนักิงานอยูที่�เวียด้นามประมาณ 157 
คน และทีมบริหารที�มีประสบกิารณ์ทาง
ด้้านนี� ผลกิระทบก็ิเลยไม่ได้้รุนแรงในด้้าน
ของกิารบริหาร แต่ก็ิไม่คล่องตัวเหม่อน
สมัยก่ิอน ที�บินเข้าไปดู้งานเองได้้

AEC TAKE-OFF : ห�กัไม่มีสถ�นกั�ริณ์
โควิด 19 เชั่ื�อว่�ภู�วะธุุริกิัจำจำะเติบโตได�
แข็งแกัริง่แลัะริวดเริว็กัว่�นี�

คณุจำอมทริพัยี ์: โควิด้ 19 ก็ิทำาให้ทุกิอยา่ง
มันชี้าลง ถ่ึอเป็นปกิติอยู่แล้วเพราะในแง่
ของเวียด้นามเอง วันนี�กิารเดิ้นทางระหว่าง
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นครโฮจิมินห์กัิบกิรุงฮานอย ไม่สามารถึ
ทำาได้้ หร่อระหว่างจังหวัด้ก็ิปิด้ล็อกิด้าวน์
ไป อันนี�ค่อผลกิระทบของโควิด้ 19 ค่อ 
Mobilization มันน้อยลง เราก็ิต้องปรับตัว
ไปก็ิเป็นผลกิระทบสำาหรับทุกิธุรกิิจ แต่ผม
ค่อนขา้งโชีคดี้ที�ว่าไมมี่ผลกิระทบในแง่ของ
รายได้้และกิระแสเงินสด้ ถ่ึอว่า SUPER ยัง
โตตามเป้าหมายที�วางไว้เก่ิอบ 9,000 กิว่า
ล้าน หร่อ เก่ิอบ 10,000 ล้านบาทในปีนี�

AEC TAKE-OFF : ถือว่�ปีนี� SUPER เติบโต
ได�อยี�่งดีต�มเป้�หม�ยี

คุณจำอมทริัพยี์ : โชีคดี้ครับที�เราอยู่ใน
อุตสาหกิรรมที�เป็น Mega Trend วันนี� 
Renewable เป็นพลังงานทด้แทนกิำาลัง
จะเปลี�ยนมาเป็นพลังงานหลักิ เพราะ
กิารเติบโตของกิารผลิตไฟื้ฟื้้าจากิถ่ึานหิน
หร่อก๊ิาซี จะถูึกิปรับมาเป็นใชี้พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม หร่อพลังงานนำา 
ซี้�งตรงส่วนนี� SUPER เราอยู่ในส่วนของ
พลังงานทด้แทนก็ิจะสามารถึเติบโตจากิ
กิารเปลี�ยนแปลงของวิธใีชี้พลังงานไปด้้วย

AEC TAKE-OFF : กั�ริที�บริษัิัทอย้ีใ่น Mega 
Trend ของโลักัธุุริกิัจำ คณุจำอมทริพัยีม์อง
อยี�่งไริ เกีั�ยีวกัับอน�คตพลัังง�นทดแทน
ในอ�เซุยีีน 

คณุจำอมทริพัยี ์: ผมขอพดู้ถ้ึงในแง่ของโลกิ
ก่ิอนนะครบั ประเทศในยุโรปประกิาศแล้ว
ว่าจะใชี้พลังงานทด้แทน 100 เปอร์เซี็นต์
ในปี 2030 ไม่ ว่าจะเป็นนอร์เวย์หร่อ
เยอรมัน สหรัฐฯ ก็ิกิำาลังจะปรับตาม ดั้งนั�น
เทรนด์้ของโลกิทำาให้ความต้องกิารพลังงาน
ทด้แทนจะเติบโตแบบก้ิาวกิระโด้ด้ เราเหน็
ทิศทางเติบโตนี�มา 2-3 ปี ถ่ึอว่าเร็วแล้ว แต่
กิารที�ทุกิคนจะปรับเปลี�ยนมาใชี้พลังงาน
ทด้แทนในแง่ของโลกิมันจะก้ิาวกิระโด้ด้ข้�น 

ในภูมิภาคอาเซีียนก็ิเหม่อนกัิน วันนี�เม่อง
ไทยยังใช้ีก๊ิาซีธรรมชีาติกัิบถ่ึานหินสัด้ส่วน
ค่อนข้างมากิร้อยละ 50-60 เห็นนโยบาย

ของรฐับาลประกิาศมาแล้วจะปรบัพลังงาน
ทด้แทนข้�นไปเป็นสัด้ส่วนร้อยละ 30 ของ
พลังงานที�ใชี้นะครับ ไม่ใชีพ่ลังงานที�กิำาลัง
ผลิต ดั้งนั�นในแง่กิารเติบโตผมเชี่�อในชี่วง 
5-10 ปีข้างหน้าในเม่องไทยเองก็ิจะต้อง
ก้ิาวกิระโด้ด้ เพราะวันนี�ทุกิคนกิำาลังห่วง
ปัญหาภาวะโลกิร้อน ทุกิคนไปเซี็นสัญญา
ที� Paris Convention หร่อที�ทุกิคนรู้จักิ
กัินว่า COP21 ตรงส่วนนี� จะบังคับให้ทุกิ
ประเทศลด้กิารสร้างคาร์บอนได้ออกิไซีด์้
ให้น้อยลง ซี้�งเม่องไทยเราร้อยละ 35 ของ
คาร์บอนได้ออกิไซีด์้ที�เกิิด้ข้�นซ้ี�งทำาให้โลกิ
ร้อน มาจากิกิารผลิตไฟื้ฟื้้า ประเทศไทย
จ้งต้องปรับกิลยุทธ์ของตัวเอง เพราะ
วันนี�ภายใน 2-3 ปีข้างหน้ายุโรปเขาจะ
มีสิ�งที�เรียกิว่า Carbon Tariffs หร่อภาษี
สิ�งของที�มาจากิประเทศที�ไม่ได้้ลด้กิาร
สร้างคาร์บอนได้ออกิไซีด์้ ดั้งนั�น วันนี�เรา
เห็นแล้วครับ อย่างสภาอุตสาหกิรรมแห่ง
ประเทศไทยเอง ก็ิเริ�มจะประชุีมกัินว่า
ทำาอย่างไรให้ใช้ีพลังงานทด้แทนเพิ�มเติม 
เพราะไม่เชี่นนั�นสมาชีิกิจะไม่สามารถึ
ส่งของไปขายที�สหภาพยุโรปได้้ ถ้ึาเกิิด้
ส่งไปก็ิจะโด้นภาษีพิเศษแล้วก็ิเกิิด้เป็น 
Mega Trend ซี้�ง SUPER มองตรงส่วนนี� 
ว่ามันเป็นจังหวะในชี่วง 10 ปีข้างหน้า 
กิารเปลี�ยนแปลงในกิารผลิตไฟื้ฟ้ื้าที�เขา
เรียกิว่า Energy Transition จะต้องปรับ
มาหมด้ จากิก๊ิาซีธรรมชีาติจะต้องถึูกิปรับ

เปลี�ยนหร่อถ่ึานหินก็ิจะต้องปรับเปลี�ยน
กิลับมาเป็นแสงอาทิตย์ ลม นำา หร่อขยะ
เองก็ิตาม ตรงส่วนนี�ทำาไมถ้ึงทำาได้้เพราะ 
Key ก็ิค่อเทคโนโลยีมาถ้ึงจุด้ที�ทำาได้้แล้ว
นะครับ เราก็ิมอง Trend ของอาเซีียนและ
ของโลกิเหม่อนกัิน 

วันนี� SUPER อยู่ใน 2 ประเทศแล้วนะ
ครับ ก็ิค่อเม่องไทยกัิบเวียด้นาม เราก็ิมอง
ภูมิภาคนี�ทั�งหมด้แล้วครับ ไม่ว่าจะเป็น
กัิมพูชีาที�มีความต้องกิารที�จะใชี้ไฟื้ฟื้้า
สูงข้�น หร่อ สปป. ลาว ที�จะเป็นฐานกิาร
ผลิตส่งไฟื้ไปที�เวียด้นามหร่อประเทศไทย 
หร่อแม้แต่เมียนมา มาเลเซีีย ฟื้ิลิปปินส์ 
อินโด้นีเซีีย ตรงส่วนนี�เป็นส่วนหน้�งของ 
Community ที�จะต้องปรับเปลี�ยนไปด้้วย
กัิน SUPER คิด้ว่าธุรกิิจของเรา แม้ในชีว่ง 
3-4 ปีที�ผ่านมาเติบโตก้ิาวกิระโด้ด้แล้ว
ก็ิตาม แต่เทรนด์้อันนี�จะใหญม่ากิ เราก็ิจะ
ก้ิาวกิระโด้ด้อีกิครั�งหน้�งไปกัิบ Trend ของ 
Mega Trend พลังงานทด้แทน

AEC TAKE-OFF : ในชั่่วงที�คณุจำอมทริพัยี์
เริิ�มต�นธุุริกิัจำนี� มองว่�มันจำะเติบโตแบบ
กั��วกัริะโดดเชั่่นนี�หริอืไมค่ะ 

คุณจำอมทริัพยี์ : ค่อต้องยอมรับนะครับ 
ตอนที�ผมเริ�มไมคิ่ด้ว่ามันจะใหญถ้่ึงขนาด้นี� 
เรามองว่าเป็นธุรกิิจที�มีความมั�นคง SUPER 

สัดสวนรายไดพลังงานทดแทน ซุปเปอร เอนเนอรยีฯ
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เติบโตจากิธุรกิิจเล็กิๆ ถ้ึาดู้ Background 
เราเริ�มต้นธุรกิิจวัสดุ้ก่ิอสร้างทำาอิฐมวล
เบา แล้วในชีว่งนั�นก็ิมีวิกิฤติ ผมจ้งปรับมา
ที�พลังงานทด้แทน มองว่าเป็นธุรกิิจที�ดี้และ
ก็ิจะชีว่ยในแง่ของสิ�งแวด้ล้อมให้ดี้ข้�น แต่ที�
ผมชีอบมากิที�สุด้ก็ิค่อรายได้้ที�มั�นคง เป็น
รายได้้จากิรัฐบาลหร่อกิารไฟื้ฟื้้า เพราะ
ตอนผมทำาอิฐมวลเบานั�น ผมต้องแข่งขัน
ด้้านราคากัิบคู่แข่งที�เป็นบริษัทยักิษ์ใหญ่
นะครับ และเขาสามารถึปรับราคาลด้ลง
มาขายตำากิว่าทุนได้้ เพราะเขามีสินค้า
อยา่งอ่�นที�มีกิำาไรอยู ่ชีว่งนั�นก็ิเป็นชีว่งที�ม่ด้
แปด้ด้้าน ต้องหาธุรกิิจใหม่เข้ามา เลยมอง
มายังธุรกิิจสาขาพลังงาน แต่เม่�อผมอยูใ่น
อุตสาหกิรรมนี�ผมยิ�งรกัินะครบั เพราะเป็น
อะไรที�เราชี่วยสิ�งแวด้ล้อมและทำาให้โลกิดี้
ข้�นด้้วย ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟื้ฟ้ื้าขยะของเรา
เองที�เปิด้มา 2 แห่ง ก็ิชี่วยแก้ิปัญหาขยะ
ในจังหวัด้นั�นๆ ได้้เลย เราอยากิเติบโตไป
ด้้วยกัิน ตอนแรกิเราไม่ได้้เห็นเทรนด์้แต่
ชีว่ง 2-3 ปีที�ผา่นมา ปัญหาโลกิรอ้น นำาท่วม 
พายุ หร่ออะไรก็ิตาม มันทำาให้เห็นความ
สำาคัญว่าเรากิำาลังได้้ชี่วยโลกิอยู่ แต่ใน
วินาทีที�เราชีว่ยโลกิ บริษัทเราก็ิเติบโตและ
ทำารายได้้ให้ผู้ถ่ึอหุ้นด้้วย อันนี�ก็ิเลยเป็น
อะไรที�ค่อนข้างโชีคดี้ เพราะตอนนั�นไม่ได้้
มองว่ามันจะใหญเ่ท่านี� ถ่ึอว่าเกิินคาด้มากิ

AEC TAKE-OFF :  เ วียีดน�มเป็น  
Strategic Location ของบริษัิัทเลัยีหริอืไม ่
แลัะคุณจำอมทริัพยี์ว�งแผู้นที�จำะสริ��ง
คว�มแข็งแกัริง่ในปริะเทศนี�อยี�่งไริ  

คุณจำอมทริัพยี์ : SUPER ค่อนข้างโชีคดี้
เพราะเราเข้าไปลงทนุในเวียด้นาม 4 ปีกิว่า
แล้ว ค่อนข้างเร็วกิว่าคนอ่�นที�เข้าหลังเราปี
ถ้ึงปีคร้�ง ก็ิเลยทำาให้เราได้้ฐานที�มั�นคงและ
ก็ิ Connection ที�ดี้ ผมมองว่าเวียด้นาม
ในชี่วง 3-5 ปีข้างหน้า ยังเป็น Strategic 
Growth เพราะว่าความต้องกิารไฟื้ฟื้้าของ
เขาค่อนข้างสูงมากินะครับ แต่ละปีความ
ต้องกิารเติบโตประมาณร้อยละ 6-10 ใน
แง่ของเม่องไทยถ้ึาเรามาเทียบแล้วกิาร

เติบโตในกิารใช้ีไฟื้ฟ้ื้าประมาณร้อยละ 1-2 
เท่านั�น ทำาไมหรอ่ครับ เพราะวันนี�ทกุิคนทั�ง
โลกิเลยไม่ใชี ่SUPER บริษัทเดี้ยว อยากิจะ
เขา้ไปลงทุนในเวียด้นาม กิารลงทนุทางตรง 
(FDI) กิำาลังเขา้ไปสงูมากิ เขากิำาลังเป็นฐาน
กิารผลิตใหม่แทนประเทศจีน วันนี�เราต้อง
ยอมรับว่าจีนถูึกิกีิด้กัินโด้ยสหรัฐอเมริกิา 
และหลายๆ ประเทศ นักิลงทุนจ้งย้ายฐาน
กิารผลิตไปอยูที่�เวียด้นาม สิ�งแรกิที�ต้องกิาร
ค่อ โครงสร้างพ่�นฐาน นำา ไฟื้ กิารเดิ้นทาง 
ที�ดี้ เราก็ิไปมีส่วนร่วมนะครับในส่วนของ
พลังงานทด้แทน ก็ิค่อแสงอาทิตย์กัิบ
พลังงานลม วันนี�ในเวียด้นามตลาด้เราอยู่
ที�ประมาณร้อยละ 5 ของพลังงานทด้แทน 
พลังงานแสงอาทิตยเ์ขามีอยู ่16,500 เมกิะ
วัตต์ซี้�งเติบโตเร็วมากิ ขณะที�ของไทยมีอยู่
ประมาณ 2,700 เมกิะวัตต์เท่านั�น วันนี�เรา
ด้ำาเนินกิารมาแล้ว 10 ปี แต่เวียด้นามทำามา
แค่ 3 ปี เขาโตถ้ึง 16,500 เมกิะวัตต์ ดั้งนั�น 
SUPER ก็ิโชีคดี้ เพราะเราเข้าไปในเวลาที�
ถึูกิต้อง ได้้ส่วนแบ่งร้อยละ 5 ของตรงนั�น 
ประมาณ 836 เมกิะวัตต์ เป็นจุด้เริ�มต้น
เท่านั�นครับ เพราะวันนี�เวียด้นามประกิาศ
ออกิมาแล้วว่าจะขยายพลังงานลมภายในปี  
2030 ข้�นไปถ้ึง 20,000 เมกิะวัตต์ วันนี�เรา
ก็ิกิำาลังจับเทรนด์้ตรงสว่นนี� เพราะมี Know 
How เร่�องลมแล้ว ก็ิจะเติบโตในเวียด้นาม
ต่อไปก็ิเป็นอะไรที�ดี้ครับ แล้วเวียด้นามมี
ประชีากิร 100 ล้านคน อายุของประชีากิร
ค่อนข้างตำากิว่าเม่องไทย เป็นหนุ่มสาว
ประมาณ 20-40 เม่องไทยเป็น Aging  
Society นะครับ กิำาลังซี่�อก็ิค่อนข้างสูง 
ดั้งนั�นในแง่ธุรกิิจ ถ้ึาท่านทำาธุรกิิจอยู่วันนี�
โอกิาสในเวียด้นามเติบโตสงูมากิ ก็ิสามารถึ
นำาของไปขายหร่อไปผลิตที�เวียด้นามก็ิได้้ 
เพราะตลาด้ค่อนข้างใหญม่ากิ

AEC TAKE-OFF : อยี�กัให�คณุจำอมทริพัยี์
เล่ั�ถึงคว�มยี�กัง่�ยีในกั�ริทำ�ธุุริกิัจำที�
เวียีดน�มว่�มมี�กัน�อยีแค่ไหน  

คุณจำอมทริัพยี์ : ก็ิต้องเข้าใจนะครับว่า
เวียด้นามก็ิมีลักิษณะเฉีพาะของตัวเขาเอง 

ไม่ว่าทางด้้านประชีาชีน วิธคิีด้ เขาอาจจะ
ไม่เหม่อนเม่องไทยนะครับ ดั้งนั�นกิารจะ
เข้าไปทำาธุรกิิจของแต่ละประเทศ เราคง
ต้องศ้กิษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของเขา ในแง่ของนักิลงทุนเวียด้นามถ้ึาเกิิด้
มุมมองของผมแล้วเขาจะมองเปน็ Deal ไป 
ค่อทำาไปทีละอัน ยังไม่คิด้ถ้ึงอนาคตว่าจะ
เป็นระยะยาวเป็น Partner กัิน ส่วนในแง่
ของเม่องไทยหรอ่คนไทยจะมองว่าทำาด้้วย
กัิน เราเป็นธุรกิิจระยะยาวนะ ถ้ึาทำา Deal 
นี� อาจจะได้้กิำาไรน้อยหนอ่ยไมเ่ป็นไร Deal 
หน้าก็ิเพิ�มกิำาไรไป หร่อ Deal นี�อาจจะไม่
ได้้กิำาไรเลย ก็ิชีว่ยๆ กัินให้ผา่นไปก่ิอน แล้ว 
Deal หน้าก็ิมากิำาไรด้้วยกัิน โตไปด้้วยกัิน 
เราจ้งต้องเข้าใจตรงส่วนนี� แล้วจะบริหาร
จัด้กิารได้้ง่าย พูด้ง่ายๆ ว่าวันนี�เราต้อง
มองให้ชีัด้เจนในแต่ละ Deal ไม่ใชี่ว่ามอง
อนาคตอยา่งเดี้ยวในกิารทำาธุรกิิจ 
 
เท่าที� SUPER เข้าไปด้ำาเนินกิารอยู่วันนี�ก็ิ
ต้องบอกิว่ายังแฮปปี�  เป็นตลาด้ที�เติบโต
เร็วมากิ ความต้องกิารของหลายๆ อย่าง
สูงมากิ ผมเห็นนักิธุรกิิจไทยหลายๆ ท่าน
เข้าไปแล้วประสบความสำาเร็จหร่อไม่
ประสบความสำาเร็จ อันนี�เป็นธรรมด้าของ
กิารทำาธุรกิิจอยู่แล้ว เม่�อความต้องกิาร
เขาเยอะ ถ้ึาเกิิด้เรามี Know How ที�พิเศษ  
ยกิตัวอยา่งทำา Food Product ที�ดี้ๆ ตลาด้
มันใหญม่ากิ เราก็ิเข้าไปกิินสว่นแบง่ตลาด้ 
ได้้ ตรงส่วนนี�เป็นอะไรที�เราผ่านมา ถ่ึอว่า
ค่อนข้างโชีคดี้ แม้มีปัญหาบางอยา่งก็ิต้อง
แก้ิไขกัินไป แล้วก็ิปรับไปเร่�อยๆ แต่โชีคดี้
ต้นทุนด้้านกิารเงินเรายังตำากิว่าตลาด้ใน
ประเทศเวียด้นาม ดั้งนั�น เราจะมเีร่�อง Cost 
Advantage เพราะด้อกิเบี�ย ณ วันนี�เขายัง 
สูงกิว่าเม่องไทย ถ้ึาเทียบทุกิอย่างเหม่อน
กัินหมด้ เขากิู้ร้อยบาทกัิบเรากิู้ร้อยบาท 
ต้นทุนเขาจะสูงกิว่า สว่นนี�ก็ิเป็นประโยชีน์ 
และเป็นความได้้เปรียบของนักิลงทุนไทย
ที�เข้าไป เพราะมี Funding ที�ถึูกิกิว่าเขา

AEC TAKE-OFF : กัลัยุีทธ์ุท�งกั�ริตลั�ด
ของ SUPER ที�ทำ�ให�เติบโตในเวียีดน�ม



8

คุณจำอมทริัพยี์ : วันนี�เราก็ิต้องกิารเพิ�ม
กิารลงทนุนะครบั เพราะว่าเราอยูกั่ิบธุรกิิจ
ไฟื้ฟื้้า เรามองไปถ้ึงโอกิาสด้้าน  โครงสร้าง
พ่�นฐาน อ่�นๆ ในอนาคต อีกิ 3-4 ปีขา้งหน้า 
เรามองว่าอีกิหนอ่ยจะต้องมี Mass Transit 
ไม่ว่าจะเป็นสัมปทานรถึไฟื้ฟื้้า สัมปทาน
ทางด่้วน หร่อสัมปทานสายส่งก็ิตาม ซี้�ง
ปีที�แล้วรัฐบาลเวียด้นามได้้ออกิกิฎหมาย
ใหม่ชี่�อว่า PPP ครับ เหม่อนของเราให้
เอกิชีนสามารถึไปร่วมลงทุนกัิบรัฐบาลได้้ 
อันนี�ก็ิเป็นโอกิาสอย่างหน้�งที�ว่าจะเข้าไป 
ผมก็ิมองว่าเวียด้นามวันนี�เป็นโอกิาสที�ดี้
ของ SUPER จะเข้าไปทำาได้้หลายๆ อยา่ง 
วันนี�เราเริ�มต้นที�ไฟื้ฟื้้าก่ิอนนะครับ เดี้�ยว
เราอาจจะเข้าไปทำานำาให้ก็ิได้้ เหม่อนที�
เราทำาที�เม่องไทย หร่อเราอาจจะชี่วยไป
บริหารจัด้กิารขยะก็ิได้้ หร่ออย่างอ่�นๆ ที�
เป็นสัมปทาน อะไรที�มีรายได้้ที�มั�นคง เราก็ิ
มีฐานที�ใหญแ่ล้ววันนี�รฐับาลเวียด้นามเขาก็ิ
มองเราอยูว่่าบรษัิทเราเปน็อะไร เราก็ิไมไ่ด้้
มาแต่ชี่�อ กิารลงทนุ เงินลงทนุเราก็ิค่อนขา้ง
เยอะ ในแง่ของพลังงานแสงอาทิตย์อย่าง
เดี้ยว เราลงทุนในเวียด้นาม 20,000 ล้าน
บาท ถ่ึอว่ามีขนาด้ใหญ่มากิ เดี้�ยวพอเรา
ทำาพลังงานลมอีกิ ก็ิน่าจะลงทุนประมาณ 
15,000 ล้านบาท สำาหรบั Phase แรกิ ดั้งนั�น 
วันนี�รฐับาลเวียด้นามเขาก็ิมั�นใจเราเพิ�มข้�น 
เพราะเราไม่ได้้มาแต่ตัว เรามากัิบ Know 
How เรามาจากิเงินที�จะลงทุนและมาทำา
จริง อันนี�ก็ิค่อ Key สิ�งแรกิที�ผมจำาได้้ วัน
ที�ผมเริ�มไปเวียด้นามเนี�ย ผมไปที�แบงก์ิ
กิรุงเทพครับที�โฮจิมินห์ครับ ผมไปเจอคุณ
เอกิ (ธาราบดี้ ซี้�งอดิ้ชีัยวิทย์, SVP ผู้จัด้กิาร 
ทั�วไป ธนาคารกิรุงเทพ สาขาในประเทศ
เวียด้นาม และผู้จัด้กิารสาขาโฮจิมินห์ ซีิตี�)

AEC TAKE-OFF : ผู้้�จัำดกั�ริธุน�ค�ริกัรุิงเทพ 
ส�ข�โฮจิำมินห์ ที�นักัธุุริกิัจำส่วนใหญ่่ซุึ�งไป
ลังทนุในเวียีดน�มจำะร้ิ�จัำกักัันดีนะคะ  

คุณจำอมทริัพยี์ : SUPER ไปลงทุนใน 
ประเทศใหม่ๆ ธนาคารกิรุงเทพเป็น  
Partner เปน็แบงก์ิหลักิของเรา วันนี�รอ้ยละ 

80-90 ของบริษัทอยู่ที�แบงก์ิกิรุงเทพ
นะครับ เม่�อเราไปถ้ึงปุ�บ ผมก็ิไปแบงก์ิ
กิรุงเทพก่ิอนเลย เพราะว่าแบงก์ิกิรุงเทพ
อยู่ที�เวียด้นามมานานมากิ เราต้องไปเจอ
คนที�มีประสบกิารณ์ กิารเรียนรู้ กิารเข้าไป
ในแต่ละประเทศนั�นสำาคัญที�สุด้ค่อเงินเข้า
เงินออกิของแต่ละประเทศ ถ้ึาเกิิด้เราไป
ลงทนุแล้วไมส่ามารถึด้้งเงินออกิมาได้้ อันนี� 
ก็ิมีปัญหา หร่อว่าถ้ึาเราไม่สามารถึใส่เงิน
เข้าไปได้้ ต้องรอกิารอนุมัตินาน ก็ิมีปัญหา
เชี่นกัิน ผมไปเจอพี�เอกิก็ิถ่ึอเป็น Expert 
อยากิจะแนะนำาทุกิๆ ท่านนะครับ ถ้ึาเรา
จะไปลงทุนประเทศไหน ถ้ึาท่านใชี้แบงก์ิ
กิรุงเทพอยู่แล้วก็ิไปใชี้บริกิารสาขาของ 
แต่ละประเทศตรงส่วนนี�  จะได้้ความ 
ชี่วยเหล่อ SUPER ถ่ึอว่าค่อนข้างได้้รับ
ความชีว่ยเหล่อมากิจากิแบงก์ิกิรุงเทพครับ

AEC TAKE-OFF : คุณจำอมทริพัยี์ได�มอง
ไปถึงขยี�ยีกั�ริลังทนุไปปริะเทศ อื�นๆ ใน
ภู้มภิู�คอีกัไหมคะ

คุณจำอมทริัพยี์ : ในแง่ของเรา เรามอง
อาเซีียนเป็นหลักิ ณ วันนี� จริงๆ แล้วถ้ึา
ไม่เกิิด้โควิด้ 19 ผมเช่ี�อว่าเราน่าจะอยู่ใน
อีกิ 2 ประเทศแล้ว แต่เพราะกิารเดิ้นทาง
ไม่ได้้ แผนกิารลงทุนในประเทศอ่�นๆ เลย
ต้องชีะลอลง เรามองประเทศกัิมพูชีา
ในแง่ของกิารเพิ�มกิำาลังผลิต เพราะวันนี�
กัิมพูชีาไฟื้ฟื้้าแพงมากินะครับ เรามอง
ไปถ้ึงฟื้ิลิปปินส์ ไปถ้ึงอินโด้นีเซีีย อย่าง
ฟื้ิลิปปินส์ผมบินไปสองหนแล้วก็ิต้องหยุด้
เพราะโควิด้ 19 ถ้ึาเปิด้ประเทศข้�นมาใหม่ 
เราก็ิคงมองภูมิภาคอาเซีียน กิารเข้าไป
ทำางานในแต่ละประเทศ ผมเช่ี�อว่าต้องมอง
อะไรที�สะด้วกิและถึนัด้ก่ิอนนะครับ เพราะ
ว่าโอกิาสต่างๆ วันนี�ในแง่ของพลังงาน
ทด้แทนมีทั�วโลกิ เราได้้รับเชีิญไปลงทุน
ในอเมริกิาใต้ ก็ิมี ทางด้้านบราซีิลหร่อ
อาร์เจนตินา ทั�งพลังงานลมและแสงแด้ด้ 
เราได้้รับเชีิญไปลงทุนใน แอฟื้ริกิา ก็ิมีนะ
ครับ แต่ก็ิต้องยอมรับ เราไม่ได้้เป็นบริษัท
ที�ใหญ่ เป็นบริษัทขนาด้กิลางๆ เงินทุกิ

เม็ด้ของเราก็ิสำาคัญมากิในด้้านกิารลงทุน  
อยากิบริหารจัด้กิารอะไรที�ใกิล้ๆ ตัวก่ิอน 
เพราะตลาด้มันยังใหญ่พอ เม่�อไหร่ตรงนี� 
หมด้แล้วเราถ้ึงค่อยไปไกิลได้้ ก็ิเลยโฟื้กัิส
ตรงนี� วันนี�เราจะเป็น Regional Player  
มุ่งเน้นในอาเซีียนเพราะประชีากิรสูง 
มากิแล้ว ถ้ึารวมจีนเข้ามาด้้วยก็ิหลาย 
พันล้านคนเลย

AEC TAKE-OFF : ถ��เริ�เติบโตในภู้มภิู�ค
ได� ปริะเทศใกัลั�เคียีงอยี่�งบังกัลั�เทศ 
อินเดียี จีำน ก็ัไมน่่�ไกัลัเกิันเอื�อม

คุณจำอมทริัพยี์ : ใชี่ครับ ที�บังกิลาเทศก็ิ
มอง อินเดี้ยก็ิยังมองอยู่ แต่ละประเทศ 
ความยากิง่ายในกิารบริหารจัด้กิารและ
วัฒนธรรม กิารส่�อสารหร่อกิารทำางานของ
คนจะไม่เหม่อนกัิน เราต้องมองไปก่ิอนว่า
คุ้นเคยและชีินกัิบใครก่ิอนแล้วค่อยขยาย
ไป อีกิส่วนหน้�งที�สำาคัญก็ิค่อ Banking 
Partner วันนี�เราก็ิมองไปที�อินเดี้ยแต่ว่า
เรายังไม่มี Banking Partner ที�จะไปลงทุน 
ใครจะปล่อยกิู้เรา เราก็ิจะชีะลอกิารลงทุน
ตรงนั�นก่ิอน

AEC TAKE-OFF : ถือว่�เป็นข�อคิดที�ดี
นะคะ ในเริื�องของกั�ริที�จำะมี Banking 
Partner เพริ�ะว่�ธุน�ค�ริกัรุิงเทพของเริ�
ก็ัมอีย้ีก่ัว่� 300 ส�ข�ในอ�เซุยีีน

คุณจำอมทริัพยี์ : ทาง SUPER ก็ิได้้รับ
บริกิารเต็มที�อยู่แล้วนะครับ ต้องขอบคุณ
แบงก์ิกิรุงเทพมากิ กิารเติบโตที�มาในครั�งนี� 
ได้้ความไว้วางใจจากิแบงก์ิกิรุงเทพ เราจ้ง
เติบโตได้้เพราะใชี้เงินแบงก์ิกิรุงเทพเยอะ
ครับ

AEC TAKE-OFF : สุดท��ยีคณุจำอมทริพัยี์
มองว่�หลัังสถ�นกั�ริณ์โควิด 19 คลีั�คลั�ยี 
นักัธุุริกิัจำควริมีหลัักัคิดอยี่�งไริเพื� อจำะ 
Take-off ไปส้่อน�คตค่ะ

คุณจำอมทริัพยี์ : วันนี�นะครับต้องยอมรับ
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ว่าเราอยู่ในวิกิฤติ ทุกิคนเช่ี�อว่านี�จะเป็น
ปลายวิกิฤติแล้ว กิำาลังจะออกิจากิวิกิฤติ
แล้ว เพราะเราเริ�มเปิด้เม่องใหม่ ก็ิหวังว่า
ไม่มี Wave 4 หร่อ Wave 5 เราก็ิฉีีด้วัคซีีน
ไปเยอะมากิ แต่ผมก็ิจำาได้้ครับ ตอนที�ผม
อยู่ในชี่วงวิกิฤติมาก่ิอน ม่ด้แปด้ด้้านก่ิอน
มาทำาพลังงานทด้แทน เรายิ�งต้องมีสมาธิ
และใชี้เวลากัิบตัวเอง 

ผมแนะนำานะครับใชี้เวลาตรงชี่วงนี�คิด้ให้
มากิ ว่าตอนนี�มันกิำาลังจะเปิด้แล้วจะทำา
อะไร ในช่ีวงวิกิฤติไม่มีคนเก่ิง มีแต่ว่าใครทน 
ได้้มากิกิว่ากัิน วันนี�ปลายวิกิฤติแล้ว ถ้ึาเกิิด้ 
ท่านยังมีธุรกิิจอยู่แสด้งว่าท่านใชี้ได้้เลย 
ท่านแข็งแกิร่งหร่อว่าถ้ึาเกิิด้ท่านหยุด้ไป 
อันนี�เป็นโอกิาสที�สามารถึจะเริ�มใหม่ได้้ 

SUPER วันนั�นเคยเจอวิกิฤติเม่�อ 7-8 ปีที�
แล้ว Market Cap หร่อ มูลค่าหลักิทรัพย์
ตามราคาตลาด้ของเราลงไปเหล่อแค่ 90 
ล้านบาท หลังจากินั�น 8 ปี วันนี� Market 
Cap ของเราข้�นไป 27,000 ล้านบาท เราเจอ 
วิกิฤติอยู่ 8 ปีนะครับ วิกิฤติของเราค่อ 
คู่แข่งยอมผลิตแล้วขายตำากิว่าทุน หร่อ
ว่าตำากิว่าทุนเรา ทุกิก้ิอนทุกิสิ�งที�เราขาย
เนี�ยเราขาด้ทุน อันนั�นก็ิเลยเป็นวิกิฤติที�
ยากิมากิ แต่พอโอกิาสมาถ้ึง ทุกิอยา่งปรับ
เปลี�ยนได้้ครับ ถ้ึาเกิิด้เรายังไม่ยอมแพ้เรา
สู้กัิบมัน ผมเชี่�อว่าวันนี� บางคนบอกิเฮ่อกิ
สุด้ท้ายแล้ว ถ้ึาเกิิด้ไม่แก้ิไขเนี�ยจมนำาแน่ๆ 

เฮ่อกิสุด้ท้ายของท่าน มันถ้ึงจุด้ที�กิำาลัง
จะหลุด้แล้ว ถ้ึาเกิิด้ท่านยังอด้ทนหน่อย 
แล้วท่านยังบริหารจัด้กิาร Cash Flow ได้้ 
วางแผนให้ดี้ครับ 

แต่ต้องเขา้ใจนะครบั มันเป็น New normal 
กิารทำาธุรกิิจมันปรับเปลี�ยนไปแล้ว ท่าน
ก็ิต้องปรับเปลี�ยนไปด้้วย วันนี�ผมเห็น
หลายๆ คนมีรายได้้จากิกิารใชี้เทคโนโลยี
มาชี่วย ขายของผ่านอินเทอร์เน็ตบ้าง ทำา 
Tik Tok บ้าง ทำารายกิาร TV ของตัวเองบน
ชีอ่ง Website แล้วก็ิมีคนติด้ตาม ตรงสว่นนี� 
ก็ิดู้ว่าท่านเก่ิงยังไง ถ้ึาเกิิด้ท่านเก่ิงแล้วก็ิ
บริหารจัด้กิารผ่านตรงนี�ไปได้้ ผมเชี่�อว่า
ท่านอาจจะเป็นแบบ SUPER ก้ิาวกิระโด้ด้
ได้้จากิ Market Cap 90 ล้าน ข้�นไป 27,000 
ล้าน ทกุิคนทำาได้้หมด้นะครับ ถ้ึาพร้อมที�จะ
อด้ทนแล้วพร้อมที�จะเปลี�ยน อันนี�ผมคิด้
ว่าอยากิฝากิทุกิท่าน วันนี�เราสู้ไปด้้วยกัิน  
เรามีโอกิาสเติบโตแน่นอน

ณ วันนี� นอกิจากิเราจะได้้เห็นวิสยัทัศน์และ
ทิศทางด้ำาเนินธุรกิิจของบริษัท ซุีปเปอร์ 
เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชีั�น จำากัิด้ (มหาชีน) 
ที�มุ่งสู่กิารเป็นผู้นำาพลังงานทด้แทนของ
อาเซีียนแล้ว เรายังได้้เห็นวิสัยทัศน์ความ
เป็นผู้นำาของ คณุจอมทรัพย ์โลจายะ ผู้กิล้า 
พลิกิโฉีมหน้าเปลี�ยนวิกิฤติเป็นโอกิาส นำา
มาสู่ความสำาเร็จแบบก้ิาวกิระโด้ด้ และ
โอกิาสที�เติบโตอยา่งแข็งแกิรง่

2560 2561 2562 2563 2564(6M)

46,871

5,584

49,650

5,778

55,706

6,375.93

73,160

76,164

6,768.34

4,598

1,284 1,045
2,137

1,303 1,568

ผลประกอบการของบริษัท
สินทรัพยรวม รายไดรวม กำไรสุทธิ
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|Vision of Beyond|

ASEAN EV Hub 
รบัเมกะเทรนด์
แหง่โลกอนาคต

แม้จะเกิิด้วิกิฤติโควิด้ 19 แต่กิารพฒันากิาร
ผลิตเพ่�อตอบสนองความต้องกิารรถึ EV ยงั
เพิ�มข้�นอยา่งต่อเน่�อง รายงานของ องค์กิร
พลังงานระหว่างประเทศ (International 
Energy Agency หร่อ IEA) ระบุว่า ปี 2563 
ทั�วโลกิได้้มีกิารจด้ทะเบยีนรถึยนต์พลังงาน
ไฟื้ฟื้้าใหม่สูงที�สุด้เป็นประวัติกิารณ์ถ้ึง 3 
ล้านคัน เพิ�มข้�นจากิปี 2562 ถ้ึงร้อยละ 41 
สวนทางกัิบยอด้ขายรถึยนต์ทั�วไปที�มี 77.6 
ล้านคัน ติด้ลบถ้ึงร้อยละ 16 ลด้ลงจากิปี 
2562 ที�มียอด้ขายทั�วโลกิ 91.7 ล้านคัน 
คาด้กิารณ์ว่าภายในปี 2583 ปริมาณ
สัด้สว่นกิารใชี้รถึ EV จะเพิ�มต่อเน่�อง ไปถ้ึง
ระดั้บ 1 ใน 3 ของปริมาณรถึยนต์ทั�วโลกิ  

เมกิะเทรนด์้ดั้งกิล่าวเกิิด้ข้�นทั�งประเทศ
ทางฝั� งตะวันตกิและฝั� งเอเชีียที�นำาโด้ย
ประเทศจีนและญี�ปุ�นได้้พัฒนานวัตกิรรม
ประสบความสำาเรจ็ไปพอสมควร เปา้หมาย 
ต่อไปค่อกิารขยายฐานลงทุนไปยังภูมิภาค
ต่างๆ ของโลกิ รวมถ้ึงอาเซีียนที�เป็นตลาด้
ใหญ ่ทิศทางเติบโตดี้ และหลายประเทศใน
อาเซีียน ทั�งสิงคโปร์ อินโด้นีเซีีย มาเลเซีีย 
เวียด้นาม ฟื้ิลิปปินส์ รวมถ้ึงไทย ต่างก็ิ

เห็นความสำาคัญ สนับสนุนกิารพัฒนา 
ปรับปรุงระเบียบกิฎเกิณฑ์์ เพ่� อรองรับ
กิารลงทุนในอุตสาหกิรรมยานยนต์ไฟื้ฟ้ื้า  
วางแนวทางนโยบาย ประกิาศเป้าหมายใน
กิารใชี้จุด้เด่้นของประเทศตนเอง แข่งขัน
ชี่วงชิีงตำาแหน่งเชิีงกิลยุทธ์ (Strategic 
Positions) สู่ศูนย์กิลางฐานกิารผลิตและ
ส่งออกิยานยนต์ไฟื้ฟ้ื้าในภูมิภาคอาเซีียน 
(ASEAN EV Hub) 

ประเทศสิงคโปร ์วางแนวนโยบายสนับสนุน 
ให้ประชีากิรปรบัเปลี�ยนมาใชีร้ถึยนต์ไฟื้ฟื้า้
มากิข้�น มีกิารออกิมาตรกิารจูงใจต่างๆ  
ทั� งกิารลด้หย่อนภาษีสินค้ายานยนต์ 
ไฟื้ฟื้้าให้มีราคาถึูกิลง กิารลด้อัตรากิารจัด้ 
เก็ิบภาษีรถึยนต์ประจำาปี กิารรับเงินค่น
สูงสุด้สำาหรับกิารซี่� อแบตเตอรี�รถึยนต์
ไฟื้ฟื้้าถ้ึงร้อยละ 45 ที�จะทำาให้ต้นทุนใน
กิารซี่�อรถึยนต์ไฟื้ฟื้้าถึูกิลงเฉีลี�ยร้อยละ 11 
เป็นกิารลด้ชีอ่งว่างแตกิต่างของต้นทนุกิาร
ซี่�อรถึยนต์ทั�วไป ตลอด้จนกิารเพิ�มปรมิาณ
สถึานีชีาร์จไฟื้ฟื้้าให้เพิ�มข้�นจากิปัจจุบัน
ประมาณ 1,600 จุด้ เป็น 28,000 จุด้ทั�ว
ประเทศ ซี้�งจากินโยบายและมาตรกิาร

ต่างๆ สิงคโปร์ได้้ตั�งเป้าหมายภายในปี 
2583 ประเทศจะมีเพียงกิารใช้ีรถึยนต์
ไฟื้ฟื้้าที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวด้ล้อมเท่านั�น 

ด้้านอินโด้นีเซีียซี้�งมีความได้้เปรียบด้้าน
ตลาด้ขนาด้ใหญ ่จำานวนประชีากิรกิว่า 270 
ล้านคน และมีแหล่งทรัพยากิรแร่นิกิเกิิล
ที�เป็นวัตถึุดิ้บสำาคัญในกิารผลิตแบตเตอรี�
ติด้ 1 ใน 4 ของโลกิ ได้้ตั�งเป้าหมายให้
ประเทศเป็นฐานกิารผลิตรถึยนต์ไฟื้ฟื้้า
และแบตเตอรี�ของอาเซีียน พร้อมกัิบออกิ
นโยบายลด้ภาษีนำาเขา้วัตถึดิุ้บสำาหรบัผลิต
ยานยนต์ไฟื้ฟื้้า

มาตรกิารส่งเสริมกิารลงทุนกิารผลิต
รถึยนต์ไฟื้ฟ้ื้า และส่วนประกิอบต่างๆ 
ซี้� ง ปัจ จุบันนอกิจากินักิลงทุนภายใน
ประเทศ ดั้งเชีน่ แกิร็บ (Grab) อินโด้นีเซีีย 
เอกิชีนแรกิที�ด้ำาเนินกิารผลิตรถึยนต์ไฟื้ฟ้ื้า
กิว่า 5,000 คันกิระจายทุกิหมู่เกิาะใน
อินโด้นีเซีียแล้ว ก็ิยังมีผู้ผลิตยานยนต์ 
รายใหญ่จากิต่างประเทศหลายรายเข้าไป
ลงทุนในอินโด้นีเซีีย อาทิ เทสล่า ฮุนได้ 
และแอลจี นอกิจากินั�นยังได้้ตั�งเป้าหมาย

“ยี�นยีนต์ไฟัฟั้�” (Electric Vehicles : EV) 
หนึ�งในอุตส�หกัริริมที�กัำ�ลัังอย้ี่ในเทรินด์ของ
โลักั นอกัจำ�กัจำะเป็นเทคโนโลัยียีี�นยีนต์แหง่
อน�คตแลั�ว ยีังตอบโจำทย์ีด��นสิ�งแวดลั�อม 
ลัดกั�ริใชั่�พลัังง�นฟัอสซุลิั ลัดกั�ริใชั่�ทริพัยี�กัริ 
ลัดกั�ริปล่ัอยีก๊ั�ซุเริอืนกัริะจำกั บริริเท�ปญั่ห�
ภู�วะโลักัริ�อน  
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กิารสร้างสถึานีชีาร์จไฟื้ฟื้้า 31,000 แห่ง
ทั�วประเทศภายในปี ในปี 2573 และ 
สถึานีสลับแบตเตอรี� (Battery Swapping) 
จำานวน 50,000 จุด้ ในปี 2578

ประเทศมาเลเซีีย เป็นประเทศแรกิๆ ของ
อาเซีียนที�สนับสนุนกิารพัฒนารถึยนต์
ไฟื้ฟื้้า ให้สอด้รับกัิบนโยบายกิารสนับสนุน
เทคโนโลยีสะอาด้ (National Green  
Technology Policy) ที�ได้้มีกิารตั�งเป้าหมาย
ภายในปี 2564 สนับสนุนกิารเพิ�มปริมาณ
ใชีย้านยนต์ไฟื้ฟ้ื้าสว่นบุคคลได้้ถ้ึง 100,000 
คัน รถึโด้ยสารไฟื้ฟ้ื้า 2,000 คัน และรถึ
จักิรยานยนต์ไฟื้ฟื้้า 100,000 คัน รวมถ้ึง
กิารติด้ตั�งสถึานีชีาร์จไฟื้ฟื้้า 120,000 แห่ง
ทั�วประเทศ กิารออกิมาตรกิารสนับสนุน 
ส่งผลให้มี ผู้ผลิตรถึยนต์ต่างประเทศ 
รายใหญ่หลายรายทั�งฮอนด้้า โตโยต้า  
นิสสัน เมอร์เซีเด้ส-เบนซี์ ขยายกิารลงทุน
ผลิตสว่นประกิอบและรถึยนต์ EV 

อยา่งไรก็ิตาม แม้ปัจจุบันปริมาณกิารผลิต
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายวางไว้ เน่�องจากิ
ขอ้จำากัิด้บางประกิาร แต่มาเลเซียีก็ิยงัคงไม่
ละความพยายามในกิารพัฒนาสนับสนุน
อุตสาหกิรรมรถึ EV ใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่�อง 

ประเทศฟิื้ลิปปินส์ บรรจุแผนพัฒนายาน
ยนต์ไฟื้ฟื้้าเป็นนโยบายสาธารณะ กิำาหนด้
พ่�นที�นำาร่องกิารใช้ียานยนต์ไฟื้ฟ้ื้า ออกิ
มาตรฐานกิารยกิเว้นภาษีนำาเข้าชีิ�นส่วน
รถึยนต์ EV ทั�งภาครัฐและเอกิชีนร่วมม่อ
กัินเป็นอย่างดี้ในกิารพัฒนาระบบนิเวศ
อุตสาหกิรรม ตั�งแต่วัตถึุดิ้บแร่นิกิเกิิล
สำาหรับผลิตแบตเตอรี� ชีิ�นส่วนประกิอบ
ยานยนต์ โครงสร้างพ่�นฐานสถึานีชีาร์จ
ไฟื้ฟ้ื้า สิทธิประโยชีน์กิารลงทุน ตลอด้จน 
ออกิมาตรกิารด้้านภาษีเพ่� อใ ห้ราคา 
ยานยนต์ไฟื้ฟื้้าถึูกิลง 

ประเทศเวียด้นาม นับเป็นศูนย์กิลางกิาร
ลงทุนและร่วมทุนอุตสาหกิรรมกิารผลิต
เทคโนโลยีระดั้บสูงอันดั้บหน้�งในภูมิภาค
อาเซีียน เป็นทางเล่อกิแรกิๆ รองจากิ
ประเทศจีน มีอุตสาหกิรรมยานยนต์ไฟื้ฟื้้า
เป็นหน้�งในอุตสาหกิรรมหลักิ วางตำาแหน่ง
กิลยุทธข์องประเทศ China+1 ด้้งกิารลงทนุ
จากิต่างชีาติในอุตสาหกิรรมเป้าหมายให้
เข้ามาอยู่ในประเทศรูปแบบกิารร่วมทุน 
หร่อกิารลงทุนทางตรง (Foreign Direct 
Investment : FDI) โด้ยเน้นให้เกิิด้กิาร
ถ่ึายทอด้ความรู้ด้้านกิารผลิตเทคโนโลยี
ระดั้บสูงที�มีความเป็นสากิล ได้้ประกิาศ 

เป้าหมายยกิเลิกิกิารใชี้จักิรยานยนต์ใน
พ่�นที�หัวเม่องหลักิในประเทศในปี 2578 
ควบคู่ไปกัิบแผนกิารลงทุนในยานยนต์
สาธารณะและสร้างอุตสาหกิรรมยานยนต์
ใหม่ไร้มลพิษข้�นมารองรับ

สำาหรบัประเทศไทย กิำาหนด้ให้อุตสาหกิรรม 
ยานยนต์สมัยใหม่เป็นหน้�งในอุตสาหกิรรม
เป้าหมาย (S-Curve) ที�จะชี่วยขับเคล่�อน
เศรษฐกิิจและสร้างรายได้้เข้าประเทศ
ในอนาคต โด้ยได้้มีนโยบายในกิารด้้งดู้ด้
กิารลงทุนและส่งเสริมกิารลงทุนที�หลากิ
หลาย แนวทางกิารสง่เสริมยานยนต์ไฟื้ฟื้้า 
(EV) ตามนโยบาย 30/30 ค่อกิารตั�งเป้า
ผลิตรถึ ZEV (Zero Emission Vehicle) 
หร่อรถึยนต์ที�ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ให้ได้้ 
อยา่งน้อยรอ้ยละ 30 ของกิารผลิตยานยนต์ 
ทั�งหมด้ในปี 2573 หร่อคิด้เป็นปริมาณ 
กิารผลิตประมาณ 750,000 คัน จากิ 
2.5 ล้านคันที�ผลิตได้้ ตลอด้จนกิารตั�ง 
เป้าหมายสถึานีชีาร์จไฟื้ฟ้ื้ากิระจายทั�ว 
ประเทศภายในปี 2573 สำาหรับรถึยนต์ 
นั�งและรถึกิระบะในลักิษณะ Fast Charge 
จำานวนทั�งสิ�น 12,000 หัวจ่าย และสถึานี
สับเปลี�ยนแบตเตอรี� (Battery Swap) ให้
รถึจักิรยานยนต์ไฟื้ฟ้ื้ารับจ้างและส่งสินค้า 
Delivery จำานวนทั�งสิ�น 1,450 แห่ง

ทั�งนี� นโยบายกิารสนับสนุนอุตสาหกิรรม
ยานยนต์ไฟื้ฟื้้าของประเทศต่างๆ อาเซีียน  
นอกิจากิจะเป็นสว่นหน้�งของกิารขับเคล่�อน 
เศรษฐกิิจแต่ละประเทศแล้ว ยังเป็น 
กิารตอกิยำาเป้าหมายขับเคล่�อนเศรษฐกิิจ
ที�เป็นมิตรกัิบสิ�งแวด้ล้อมก้ิาวสู่กิารเติบโต
ที�ยั�งย่นในอาเซีียน 

อ�างอิงจัาก : 
• Author’s investigationand Vietnam Economic 
News 22.11.2017
• https://reglobal.co/decarbonisation-of-trans-
port-the-journey-of-electric-vehicles-in-asean/
• www.iea.org 
• www.eria.org 
• www.parliament.go.th
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|Econ Trend|

Millennial Take All    
พลังขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของกลุ่ม Gen Y ในมาเลเซยี    
กัลัุ่มมิลัเลันเนียีลั หริือผู้้�ที�เกิัดตั�งแต่ปี ค.ศ. 1980-2003 หริือ 
อ�จำเริียีกัสั�นๆ ว่�กัลุ่ัม ‘เจำนว�ยี’ (Gen Y) คือกัลุ่ัมผู้้�บริิโภูคที� 
นักักั�ริตลั�ดให�คว�มสำ�คัญ่ ทั�งในฐ�นะกัำ�ลัังซุื�อกัลัุ่มหลัักั แลัะ 
กัำ�ลัังแริงง�นกัลัุ่มสำ�คัญ่ที�เริิ�มกั��วทะยี�นไปส้่กั�ริเป็นผู้้�บริิห�ริ  
เป็นกัลุ่ัมที�มีศักัยีภู�พส้ง เป็นแริงขับเคลืั�อนเศริษัฐกิัจำในยุีค 
New Normal ที�อิงกัับเทคโนโลัยีดิีจิำทัลั อย้ี่ในช่ั่วงวัยี 18-41 ปี  
ซุึ�งมีม�กักัว่� 1,800 ลั��นคนจำ�กัจำำ�นวนปริะชั่�กัริทั�งโลักักัว่� 
7,000 ลั��นคน โดยีในไทยีกัลัุ่มมิลัเลันเนียีลัมีจำำ�นวนเกืัอบ 1  
ใน 3 หริอืคิดเป็นจำำ�นวนม�กักัว่� 20 ลั��นคน

กิลุ่มมิลเลนเนียลชี่วงอายุตั�งแต่ 28-41 ปี กิำาลังโลด้แล่นใน
ตลาด้แรงงานในปัจจุบัน อีกิทั�งยังเป็นกิลุ่มที�มีกิำาลังซี่�อสูง (Top  
Spenders) ของตลาด้ ทด้แทนเจนเนอเรชีั�นก่ิอนหน้าทั�ง Gen X 

หร่อ Baby Boomer ในขณะเดี้ยวกัินบางคนมีความสามารถึสูง 
เติบโตถ้ึงระดั้บผู้บริหาร หร่อ Young Executive คาด้ว่าราว 10 
ปีนับจากินี� กิลุ่มผู้บริหารระดั้บสูงที�เป็น Top Management ของ
องค์กิรหร่อบริษัทต่างๆ ก็ิจะเต็มไปด้้วยกิลุ่มมิลเลนเนียลเหล่านี�
แทบทั�งหมด้

“มิลเลนเนียลจะเป็นผู้บริหารระดั้บกิลางที� เปี� ยมด้้วยพลัง 
ขบัเคล่�อนเศรษฐกิิจดิ้จิทัลในมาเลเซียี” Datuk Seri Vijay Eswaran 
ผู้ก่ิอตั�งและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร QI GROUP เล่าว่า  
เม่�อเศรษฐกิิจฟื้้� นตัวกิลับเข้าที� คนกิลุ่มมิลเลนเนียล (เจนวาย) 
เตรียมเดิ้นหน้าแสด้งศักิยภาพด้้านดิ้จิทัลเทคโนโลยีของตนเอง 
ขับเคล่�อนองค์กิรไปข้างหน้า บริษัททั�งหลายควรตั�งเป้าให้กิลุ่ม
มิลเลนเนียลอย่างน้อยร้อยละ 30 มีบทบาทอย่างน้อยในระดั้บ 
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ผู้บริหารย่อมๆ ในองค์กิร เพ่�อหวังให้พวกิเขาใช้ีทักิษะดิ้จิทัลมา
ชี่วยพัฒนาขีด้ความสามารถึทางกิารแข่งขัน มุ่งสู่ความสำาเร็จ
ในตลาด้ระดั้บสากิล ซี้�งเวลานี�เหมาะสมที�จะเดิ้นหน้าไปสู่เป้า 
ดั้งกิล่าว เพราะสถึานกิารณ์โรคระบาด้โควิด้ 19 เริ�มบรรเทาลง 
และกิิจกิรรมทางเศรษฐกิิจในรอบใหม่เริ�มกิลับมามีชีีวิตชีีวา 
กิระเต่�องข้�นอยา่งต่อเน่�อง

Vijay ระบุว่า QI Group เล็งเห็นประโยชีน์ที�จะได้้รบัจากิกิารสง่เสริม
บทบาทของกิลุ่มมิลเลนเนียล โด้ยเพิ�มจำานวนผู้บรหิารระดั้บกิลาง
ที�มีอายุระหว่าง 25 ถ้ึง 30 ปี ให้มากิยิ�งข้�น เพ่�อมาเป็นกิำาลังสำาคัญ
ในกิารขับเคล่�อนกิิจกิารด้้วยเทคโนโลยีดิ้จิทัล เพราะเคล็ด้ลับกิาร
เพิ�มขีด้ความสามารถึในกิารแขง่ขันให้กัิบประเทศในยุคเศรษฐกิิจ
ดิ้จิทัล ไม่มีอะไรมากิมายนอกิจากิจะหมั�นสร้างโอกิาสใหม่ๆ ทาง
ธุรกิิจ ลงทุนกัิบบุคลากิรรุ่นใหม่ ต้องชัีกิจูงคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามี
สว่นในกิารบริหารธุรกิิจ เพราะทักิษะทางดิ้จิทัลที�มีติด้ตัวมาตั�งแต่
วัยเยาว์ จะชีว่ยใหพ้วกิเขามไีอเดี้ยที�นา่สนใจอยูเ่สมอ มีความกิล้าที�
จะเปลี�ยน หรอ่กิล้าที�จะท้าทายระบบเดิ้มที�พวกิเขามองว่าล้าสมัย 
ซี้�งจะชี่วยขับเคล่�อนมาเลเซีียให้ก้ิาวไปสู่ตลาด้ในระดั้บภูมิภาค 
ต่อยอด้ไปถ้ึงระดั้บโลกิ 

ผู้บริหาร QI Group อ้างถ้ึงผลสำาเร็จของหลายเขตเศรษฐกิิจอยา่ง
ฮ่องกิง สิงคโปร์ ไต้หวันและดู้ไบ ซี้�งเริ�มต้นจากิกิารไม่มีอะไร  
จนสามารถึพัฒนาไปสูก่ิารเป็นศูนยก์ิลางธุรกิิจในภูมิภาค เน่�องจากิ
สภาพแวด้ล้อมอันเสรีที�เอ่� อต่อกิารทำาธุรกิิจ และกิารส่งเสริม
บทบาทคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาบริหารองค์กิรและหน่วยปกิครอง
ระดั้บสูง

“มิลเลนเนียล ในฐานะกิลุ่มกิำาลังซี่�อสูง รัฐบาลควรปลด้ล็อกิ 
กิฎระเบียบที�ไม่จำาเป็น เรง่พัฒนาดิ้จิทัลทางกิารเงิน”

“อีคอมเมิร์ซี ค่อวิถีึแห่งอนาคตสำาหรับคนรุ่นใหม่ ซี้�งมีไลฟ์ื้สไตล์
ผูกิติด้กัิบอินเทอร์เน็ตและส่�อสังคมออนไลน์อย่างแยกิไม่ออกิ  
จ้งเป็นยิ�งกิว่าโอกิาสสำาหรบันักิธุรกิิจมาเลเซียีในกิารเขา้ถ้ึงกิลุม่คน
เหล่านี� ที�สำาคัญ หากิเรามุง่เป้าแค่ในประเทศ ก็ิจะได้้แค่ 30 ล้านคน 
แต่หากิเน้นเข้าถ้ึงตลาด้ทั�วทั�งภูมิภาค นั�นหมายถ้ึงลูกิค้า 600 กิว่า
ล้าน โด้ยเฉีพาะอยา่งยิ�ง ลูกิค้ากิลุ่มวัย Centennials หร่อ เจน Z 
หร่อผู้ที�เกิิด้ระหว่างปี 2540-2553 และกิลุ่ม Alpha Generation 
หร่อผู้ที�เกิิด้หลังปี 2553 ซี้�งจะเป็นกิำาลังซี่�อกิลุ่มสำาคัญในอนาคต
อันใกิล้” Vijay กิล่าวยำา

แต่ปัญหาหลักิก็ิค่อ ตอนนี�มาเลเซีียยังตามหลังหลายประเทศ ทั�ง 
สิงคโปร์ เวียด้นาม อินโด้นีเซีีย หร่อแม้แต่กัิมพูชีา และสปป. ลาว 
ซี้�งกิำาลังเดิ้นหน้าเต็มกิำาลังเพ่�อขยายธุรกิิจไปยังระดั้บภูมิภาค 
โด้ยเน้นกิารตลาด้ที�อิงกัิบเทคโนโลยีโทรศัพท์ม่อถ่ึอ รวมถ้ึง 
สง่เสริมบรรยากิาศกิารแข่งขนัที�เสรีโด้ยรฐับาล เป็นปัจจัยขบัเคล่�อน
 
บริษัทมาเลเซีียเผชิีญอุปสรรคสำาคัญในด้้านกิฎเกิณฑ์์ข้อบังคับ 
รวมถ้ึงระบบภาษีซ้ี�งสว่นใหญล้่าสมัย ไมทั่นสถึานกิารณ ์นอกิจากินี� 
ยังมีระบบราชีกิารที�รัด้ร้งกิารด้ำาเนินงานธุรกิิจไว้อย่างแนบแน่น 
ดั้งนั�น ภาครัฐและภาคเอกิชีนควรปลด้ล็อกิอุปสรรคเหล่านี� เพราะ
ขณะนี�หลายบริษัทแข่งขันสู้คนอ่�นไม่ได้้ เน่�องจากิพิธีรีตองและ 
กิฎระเบียบที�ไม่จำาเป็น บางอันใช้ีมาตั�งแต่ยุคอาณานิคมอังกิฤษ 
ทำาให้ต้นทุนสูง บั�นทอนความสามารถึทางกิารแขง่ขัน

Vijay ยำาว่า ระบบธุรกิรรมกิารชีำาระเงินและเปิด้บัญชีีที�สะด้วกิ
รวด้เร็ว ค่อกิุญแจสำาคัญ โด้ยยกิตัวอย่างฮ่องกิง ซี้�งเป็นที�ตั�งของ
สำานักิงานใหญ่ QI Group สามารถึด้ำาเนินกิารเปิด้บัญชีีให้ลูกิค้า
ได้้ภายใน 10 นาทีเท่านั�น ในทางตรงกัินข้าม ระบบกิารธนาคาร
ของมาเลเซีีย ยังย้ด้โยงอยูกั่ิบเอกิสารแบบฟื้อร์มจำานวนมากิ หร่อ 
ความจำาเป็นที�จะต้องไปปรากิฏตัวที�ธนาคารต่อหน้าเจ้าหน้าที�
เพ่�อทำาธุรกิรรมหน้�งๆ โด้ยสิ�งเหล่านี� ค่ออุปสรรคสำาคัญในกิาร
พัฒนาระบบชีำาระเงินออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่�อสนับสนุน
กิารด้ำาเนินธุรกิิจขนาด้เล็กิ ซี้�งกิำาลังจะเป็นหัวใจหลักิของระบบ
เศรษฐกิิจในยุคหลังโควิด้ 19

“เรา (มาเลเซีีย) ระวังตัวจนกิลายเป็นว่า ไม่กิล้าลอง ไม่กิล้าเสี�ยง 
ดั้งนั�นถ้ึงเวลาที�เราต้องคิด้ใหม่ ทำาใหม่ มิเชีน่นั�นจะอยูร่อด้ได้้ยากิ
ในตลาด้เสรียุคนี� ที�เชี่�อมโยงถ้ึงกัินทั�วทั�งโลกิ” ดั้งนั�น อย่างแรกิ
สุด้ที� Vijay อยากิแนะนำารัฐบาลมาเลเซีียให้ทำาก็ิค่อ ลด้อุปสรรค
ทางกิารค้า ทั�งในรูปของภาษี หร่อ ข้อจำากัิด้ที�ไม่ใชีภ่าษี ทั�งนี� เพ่�อ
เปิด้ทางให้ธุรกิิจที�กิำาลังเปลี�ยนผ่านไปสู่ธุรกิรรมดิ้จิทัล สามารถึ
เติบโต ก้ิาวหน้าได้้อยา่งเต็มศักิยภาพ
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ส่องแผน “เปิดประเทศ” 
ในอาเซยีน สัญญาณบวกต่อเน่ือง 
อกี 2 ปีขา้งหน้า

แม�ว่�หลั�ยีปริะเทศกัำ�ลัังเผู้ชั่ิญ่กั�ริ
ริะบ�ดของโริคโควิด 19 ริะลัอกัที� 2 
แลัะ 3 ต่อเนื�องกัันตลัอดคริึ�งปีที�ผู้�่นม� 
แต่ก็ัมีคว�มพยี�ยี�มควบคุมพริ�อม
กัับป้ท�งเปิดปริะเทศ ค่อยีๆ แง�ม
ปริะต้ต�อนริบันักัเดินท�งต่�งชั่�ติ ทั�ง
กััมพช้ั่� สปป. ลั�ว บร้ิไน แลัะม�เลัเซุยีี 
ท่�มกัลั�งม�ตริกั�ริกัักัตัวที�เข�มงวด 

ขณะที�บางประเทศเน้นเปิด้เม่องสำาคัญ
นำารอ่ง ได้้แก่ิ ภูเก็ิต แซีนด์้บ็อกิซี์ เม่�อวันที� 
1 กิรกิฎาคม หร่ออินโด้นีเซีียที�เริ�มเปิด้
เกิาะบาหลี เวียด้นามกิำาลังเปิด้เกิาะฟูื้โกิว๊กิ 
ในเด่้อนกัินยายนนี� ขณะที�สิงคโปร์เล่อกิ
เปิด้รับนักิเดิ้นทางเป็นบางประเทศ เช่ีน 
ออสเตรเลีย บรูไน จีน นิวซีีแลนด์้และ
ไต้หวัน

นอกิจากินี�  หลายประเทศจำากัิด้ผู้ที�จะ
เดิ้นทางเข้าประเทศโด้ยให้เฉีพาะเพ่� อ
วัตถึุประสงค์ด้้านกิารทูต งานราชีกิาร  
งานด้้านความชี่วยเหล่อระหว่างประเทศ 
หร่อกิารด้ำาเนินธุรกิิจ เป็นต้น บางประเทศ
อย่างเมียนมายังคงล็อกิด้าวน์อย่างเต็ม 
รูปแบบ ไม่เปิด้ให้ใครเดิ้นทางเข้าประเทศ

เ ศ ร ษ ฐ กิิ จ อ า เ ซีี ย น ท รุ ด้ ห นั กิ สุ ด้ ใ น
ประวัติศาสตร์ แต่ในมุมมองของบริษัท
เอกิชีนส่วนใหญ่กิลับเห็นแนวโน้มเติบโต
ของอาเซีียนยังสด้ใสอย่างน้อย 2 ปีนับ
จากินี�ไป จากิผลกิารศ้กิษาโด้ยหอกิารค้า

สหรัฐอเมริกิาในสิงคโปร์ ซี้�งมีบริษัทข้าม
ชีาติหลายแห่งเข้ามาตั�งสำานักิงานประจำา
ภูมิภาคนี� เปิด้เผยบทวิเคราะห์แนวโน้ม
เศรษฐกิิจอาเซีียนในอีกิ 2 ปี สรุปว่า 
อาเซีียนยังคงเป็นภูมิภาคที�มีความสำาคัญ
อยา่งยิ�งในสายตาชีาวโลกิ เน่�องจากิมตีลาด้
ขนาด้ใหญ่
 
นอกิจากินี�  สงครามกิารค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกิากัิบจีนมีแนวโน้มที�จะยุติ
หร่อบรรเทาลงภายใต้นโยบายชุีด้ใหม่ของ
ประธานาธบิดี้โจ ไบเด้น ซี้�งให้ความสนใจ
อาเซีียนมากิกิว่ารัฐบาลชุีด้ก่ิอน ถ่ึอเป็น
สัญญาณบวกิที�จะชี่วยด้้งดู้ด้นักิลงทุนให้
เข้ามาในภูมิภาคมากิข้�นในอนาคตอันใกิล้

รายงานยงัระบุอีกิว่า อีกิหน้�งปัจจัยสำาคัญที�
ชีว่ยสง่เสรมิกิารเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิิจ
ของอาเซีียน ค่อ กิารขยายตัวของจำานวน
ชีนชีั�นกิลางซี้�งเป็นผู้บริโภคกิลุ่มสำาคัญ 
โด้ยจากิกิารสำารวจบริษัทอเมริกัินพบว่า

กิว่าร้อยละ 50 ของบริษัทที�ทำากิารสำารวจ
ทั�งหมด้ เชี่� อมั�นว่าอาเซีียนค่อตลาด้ที� 
โด้ด้เด่้นกิว่าทุกิที�ในโลกิ เต็มไปด้้วยกิำาลัง
ซี่�อซี้�งเป็นแหล่งรายได้้สำาคัญของบริษัท
ในอีกิ 2 ปีจากินี� ขณะที�บริษัทอีกิไม่น้อย
มองเห็นอีกิหน้�งปัจจัยบวกิที�จะส่งเสริม
กิารเติบโตในอาเซีียน นั�นค่อกิารผสาน
เชี่�อมโยงกัินของเศรษฐกิิจระหว่างประเทศ
สมาชีิกิ ซี้�งจะมีมากิข้�นในปีต่อๆ ไป

แม้หลายประเทศกิำาลังเผชิีญกัิบกิารระบาด้
ของโรคโควิด้ 19 แต่ในระยะยาว หลาย
บริษัทมองว่าอาเซีียนยังคงเป็นภูมิภาคที�มี
ศักิยภาพที�จะเติบโตต่อไป เป็นแหล่งลงทนุ
ที�มีอนาคต ท่ามกิลางกิารขยายตัวของ
จำานวนผู้บริโภคที�เป็นชีนชีั�นกิลาง

อ้างอิงจากิ 
• https://www.travelinglifestyle.net/asia-re-
opening-borders-to-tourism-updated-list/
• ASEAN-Business-Outlook-Survey-2021-
March-24-Final
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ปัจำจุำบันสังคมตื�นตัวเริื�องของสิ�งแวดลั�อม 
แลัะวิถีชั่ี วิตใหม่ภู�ยีใต�สถ�นกั�ริณ์ 
โริคโควิด 19 ส่งผู้ลัให�เกิัดกั�ริปริบัเปลีั�ยีน 
ในภู�คธุุริกิัจำอยี่�งมีนัยีสำ�คัญ่ บริิษััท 
เ อ กั ชั่ น ใ ส่ แ น ว คิ ด ด� � น สิ� ง แ ว ด ลั� อ ม  
สังคมแลัะธุริริม�ภิูบ�ลั (Environment 
Social and Governance: ESG) เกิัด  
“กิัจำกั�ริเพื�อคว�มยีั�งยีืน (Conscious 
Company)” สอดริับกัับกัริะแสโลักั 
ทศวริริษัใหม ่

APAC ESG for Morgan Stanley Capital 
International (MSCI) ให้นิยาม “กิิจกิาร
เพ่�อความยั�งย่น” ว่าเป็นองค์กิรที�สนใจใน 
ทกุิเร่�องรอบด้้าน 360 องศา ทั�งกิารกิระทำา 
และพฤติกิรรมและยังเป็นองค์กิรที�ไม่ได้้
หมกิมุ่นแค่เร่�องกิารหาผลกิำาไร แต่ต้อง
สนใจความยั�งย่นของระบบนิเวศ สังคม
และเศรษฐกิิจ ทั�งทางตรงและทางอ้อม 

ข้อมูลงานวิจัยหลายชีิ�นแสด้งให้เห็นว่า
เม็ด้เงินลงทุนในอุตสาหกิรรมที�เกีิ�ยวกัิบ 

Gojek ถึง GoTo 
ก้าวสู่ธรุกิจเทคโนโลยีและ
บรกิารขนส่งเพ่ือความยัง่ยืน

ESG เพิ�มสูงข้�นมากิในอาเซีียนรอบหลาย
ปีที�ผา่นมา ที�อินโด้นเีซีีย กิิจกิารบรกิิารและ 
เทคโนโลยีชีั�นนำาอย่าง Gojek สตาร์ทอัพ 
ระดั้บยูนิคอร์นกิลุ่มให้บริกิารขนส่งสินค้า 
ถ้ึงม่อผู้บริโภค ได้้ชูีวิสัยทัศน์กิารเป็น
ผู้นำามาตรฐานใหม่ในกิารขับเคล่�อนธุรกิิจ 
เพ่�อความยั�งย่น โด้ยประกิาศเป้าหมาย 
“สามศูนย์” ภายในปี ค.ศ. 2030 หร่อ 
พ.ศ. 2573 ได้้แก่ิ ปล่อยก๊ิาซีคาร์บอนเป็น
ศูนย์ (Zero Emission) ปล่อยขยะของ
เสียให้เหล่อศูนย์ (Zero Waste) และลด้
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อุปสรรคกิารเข้าถ้ึงบริกิารพ่�นฐานให้เป็น
ศูนย์ (Zero Barriers) โด้ยเริ�มต้นจากิกิาร
ชูีธง 3 ประกิารเพ่�อพัฒนาภาพลักิษณ์
กิิจกิาร ESG ที�ต่�นรู้กัิบปัญหาสังคมและ 
สิ�งแวด้ล้อม ได้้แก่ิ GoGreener, GoForward 
และ GoTogether

ภายใต้เป้าหมายแรกิ ค่อ Zero Emission 
นั�น Gojek วางแผนจะปรับเปลี�ยนรถึยนต์
และจักิรยานยนต์สำาหรับธุรกิิจขนส่งของ 
บริษัทฯ ทั�งหมด้ให้เป็นระบบไฟื้ฟ้ื้า หร่อ 
EV ภายในปีพ.ศ. 2573 เป้าหมายถัึด้ไป ค่อ 
Zero Waste บริษัทฯ เริ�มด้ำาเนินแนวทาง 
“ลด้ใชี้พลาสติกิครั�งเดี้ยว” โด้ยจะสง่เสริม
ให้ปรับใช้ีตลอด้กิระบวนกิารตั�งแต่ต้นนำา
ถ้ึงปลายนำา และในส่วนของ Zero Barriers 
บริ ษัทฯ ไ ด้้ระด้มกิารมีส่วนร่วมของ 
พนักิงานบริษัทฯ ในกิารขับเคล่�อนกิิจกิาร 
เพ่�อสง่เสรมิความหลากิหลายและเท่าเทียม 
รวมถ้ึงแผนกิารชี่วยเหล่อธุรกิิจขนาด้ย่อม
ให้สามารถึเปลี�ยนผ่านไปสูก่ิารเป็นดิ้จิทัล

สิ�งที�น่าสนใจค่อ เจตนารมณ์กิารเป็น
ธุรกิิจเพ่�อความยั�งย่นจะถึูกิสานต่อหร่อไม่  
ภายหลังจากิ Gojek ควบรวมกิิจกิารกัิบ  
โทโกิพี เ ดี้ย (Tokopedia) เม่� อเด่้อน
พฤษภาคม 2564 ที�ผ่านมา กิลายเป็น 
บริษัทใหม่ที�ชี่�อ GoTo ที�ครอบคลุมบริกิาร
จำานวนมากิ ตั�งแต่บริกิารเรียกิรถึ (Ride 
Hailing) บริกิารทางกิารเงิน (Digital  
Payments )  และ ธุร กิิจ อีคอมเ มิร์ ซี  
(e-commerce)  ซี้� งขยายขนาด้และ
กิิจกิรรมครอบคลุมวิถีึชีี วิตประชีาชีน 
อยา่งกิว้างขวางและล้กิซี้�งมากิข้�นกิว่าเดิ้ม

Patrick Cao ประธาน GoTo ให้สัมภาษณ์
กัิบ Nikkei Asia ว่า เจตนารมณ์กิารเป็น
ธุรกิิจเพ่�อความยั�งย่น รวมถ้ึงยุทธศาสตร์ 
“สามศูนย์” ของ Gojek เดิ้มนั�น จะยังคง
ถึกูิขับเคล่�อนต่อไปภายใต้บรษัิทใหม ่GoTo 

อยา่งไม่ต้องสงสัย พร้อมระบุเส้นทางสูก่ิาร
เป็นธุรกิิจ ESG ของเรายังอยูใ่นชีว่งเริ�มต้น 
แต่ความมุ่งมั�นและแนวทางด้ำาเนินงาน 
มีพร้อมเต็มเปี� ยมแล้วในตอนนี�

ขณะที� Tanah Sullivan อดี้ตหัวหน้าฝ�าย
ความยั�งย่นของ Gojek กิล่าวว่า ทุกิวันนี� 
สิ�งสำาคัญที�สดุ้สำาหรบัองค์กิรค่อ กิารทำางาน
ร่วมกัินอย่างสร้างสรรค์ระหว่างหุ้นส่วน
ในห่วงโซี่ธุรกิิจตลอด้ทั�งสาย นอกิจากินี� 
ให้ความสำาคัญในเร่� องของข้อมูลที�ต้อง
โปร่งใสและน่าเช่ี�อถ่ึอ โด้ยเฉีพาะข้อมูลที�
เกีิ�ยวกัิบผลกิารด้ำาเนินงานกิิจกิรรมด้้าน 
สิ�งแวด้ล้อมและธรรมาภิบาล เพราะกิารจะ
ข้�นชี่�อได้้ว่าเป็นบริษัทเพ่�อความยั�งย่นนั�น 
ไม่ควรเน้นแค่กิลยุทธ์กิารประชีาสัมพันธ์
ภาพลักิษณ์หร่อโฆษณากิิจกิรรมซี้�งเป็น
แค่เปล่อกินอกิ แต่ควรปรับเปลี�ยนอย่าง
จริงใจให้ถ้ึงแก่ินแท้ของตัวผลิตภัณฑ์์  
นั�นค่อ หมั�นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ตลอด้ทั�งกิระบวนกิารในห่วงโซี่กิารผลิต 
เพ่�อให้สินค้าและบริกิารทำาหน้าที�เล่าเร่�อง
โด้ยตัวของมันเอง 

“ธุรกิิจของเราต้องแสด้งให้สังคมเห็นว่า 
ความยั�งย่นสามารถึเพิ�มมูลค่าได้้อย่างไร 
หร่อความยั�งย่นค่อของดี้สำาหรับผู้บริโภค
ในสังคมแค่ไหน ดั้งนั�น จ้งเป็นเร่�องสำาคัญ
ที�บริษัทฯ ต้องทบทวนตัวเอง วิเคราะห์
แผนธุรกิิจ ประเมินความเสี�ยงและโอกิาส 
จากินั�นจ้งสามารถึตัด้สินใจได้้ว่าจะปรับตัว 
อย่างไร หร่อลงทุนเปลี�ยนแปลงด้้านใด้ 
ให้แก่ิธุรกิิจเป็นกิารเพิ�มเติม” Tanah  
กิล่าวเสริม

ในชี่วงวิกิฤติโควิด้ 19 แนวคิด้ “กิิจกิาร
เพ่� อความยั�งย่น” หร่ออีกิความหมาย
หน้�งก็ิค่อ ธุรกิิจที�เป็นมิตรกัิบสิ�งแวด้ล้อม 
สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ได้้รับความ
สนใจจากิภาคเอกิชีนมากิยิ�งข้�น เน่�องจากิ

บริษัทจำานวนมากิต้องต่อสู้เพ่�อเอาตัวรอด้ 
เผชีิญแรงกิด้ดั้นให้ต้องปรับเปลี�ยนวิถีึ
ทางธุรกิิจเพ่� อเพิ�มภูมิคุ้มกัินและรักิษา
ความสามารถึในกิารแขง่ขัน ขณะเดี้ยวกัิน  
ต้องใส่ ใจสิ� งแวด้ล้อมรอบตัวมากิข้�น  
หลายคนจ้งตระหนักิว่า จริงๆ แล้วธุรกิิจ
กัิบสังคมต่างต้องพ้�งพาอาศัยกัิน เชี่�อมโยง
เกีิ�ยวข้องอยา่งแยกิกัินไม่ออกิ

สตาร์ทอัพ มีข้อได้้เปรียบในกิารปรับตัว
มากิกิว่าบริษัทขนาด้ใหญ่ เพราะไม่ต้อง
เผชีิญแรงกิด้ดั้นจากินักิลงทุนที�หวังผล
กิำาไรหร่อมูลค่าหุ้นในระยะสั�น สามารถึ
ลองผิด้ลองถูึกิได้้โด้ยไม่เปล่องตัวจนเกิินไป

Gojek ซี้� งขณะนี�กิลายไปเป็นกิิจกิาร
เทคโนโลยีขนาด้ใหญ่และมีศักิยภาพยิ�ง
เพิ�มมากิข้�นในช่ี�อใหม่ค่อ GoTo ถ่ึอเป็น
สตาร์ทอัพที�ขยับตัวเร่�องของความยั�งย่น
ก่ิอนคนอ่�นในภูมิภาคอาเซียีน โด้ยประกิาศ
เป้าหมายและแผนงานเพ่�อมุ่งสู่กิารเป็น
ธุรกิิจ ESG ก่ิอนใครเพ่�อน สะท้อนให้เห็นว่า 
เทค สตาร์ทอัพ (Tech Startups) ในเอเชีีย
ตะวันออกิเฉีียงใต้ พยายามพิสูจน์ตัวเอง 
ด้้วยเช่ี�อว่า ธุรกิิจยิ�งเติบโต สงัคมยิ�งคาด้หวัง 
จ้งจำาเป็นที�จะต้องสนใจและใส่ใจคุณภาพ
ชีีวิตประชีาชีนและสิ�งแวด้ล้อมให้เพิ�มมากิ
ข้�นเป็นเงาตามตัว

อ้างอิงจากิ : 
• https://www.thejakartapost.com/ms/
gojek-2019/2021/06/16/how-gojek-is-lea-
ding-the-tech-industry-in-setting-sustaina-
bility-standards.html
• https://www.brandbuffet.in.th/2021/05/
gojek-tokopedia-merge-goto-group/ 
• https://asia.nikkei.com/Spotlight/En-
vironment/Climate-Change/Grab-and-
Gojek-commit-to-carbon-zero-ahead-of-
public-listing 



18

|Biz Sharing|

Raena Lim ผู้้�ก่ัอตั�ง Style Theory แพลัตฟัอริม์
สินค��แฟัชั่ั�นที�ใหญ่ที่�สุดในอ�เซุยีีนเล่ั�ถึงพลััง
ของอินสต�แกัริมกัับกั�ริ Livestream เพื�อ
ทำ�กั�ริตลั�ดสินค�� Luxury ที�เน�นคว�มหร้ิหริ�
ในสิงคโปริ ์โดยีสริ��งชั่่องท�งกั�ริตลั�ดที�มี
ปริะสิทธิุภู�พในกั�ริสริ��งสริริค์เนื�อห�แลัะ 
เข��ถึงกัลัุ่มลั้กัค��ที�ต�องกั�ริสไตล์ัของตัวเอง 
ได�เกิันคว�มค�ดหม�ยี

Raen 
Lim 
ไลฟ์สตรมีมิง่บนอนิสตาแกรม 
สรา้งโอกาสทางการค้าท่ี
ไรข้ดีจำากัด

cr : generationt.asia
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จะตั�งใจหร่อไม่ก็ิตาม วันนี�ธุรกิิจแพลตฟื้อร์มไม่ใช่ีแค่เปิด้พ่�นที�
ขายสินค้าเหม่อนเม่�อก่ิอน แต่ได้้เข้ามาเป็นผู้เล่นขายสินค้าแข่ง
กัิบธุรกิิจสินค้าไปเสียเองเลย สภาพกิารแข่งขันในตลาด้สินค้า 
แบรนด์้เนมจ้งเข้มข้นดุ้เด่้อด้ เชี่น ตอนนี�มีกิารเปรียบเทียบกัินใน 
หมู่นักิชี้อปปิ� งแบรนด์้เนมว่าอะไรน่าสนใจกิว่ากัิน ระหว่าง 
คอลเลคชีั�นล่าสุด้ของหลุยส์ วิตตอง กัิบ แฟื้ชีั�นของแพลตฟื้อร์ม 
เถึาเป�าอันมีสีสันและราคาเข้าที�เข้าถ้ึงได้้ ในขณะที�ความพยายาม
ปรับตัวของแบรนด์้เนมอย่าง ดิ้ออร์ ด้้วยกิารไลฟื้์สตรีม กิลับ
ทำาได้้ไม่โด้ด้เด่้นเท่าธุรกิิจแพลตฟื้อร์มหน้าใหม่ที�มีบุคลิกิทันสมัย  
เข้าถ้ึงง่าย และหลากิหลายยิ�งกิว่า นั�นบ่งชีี�ว่า รูปแบบกิารตลาด้
ที�จะประสบผลสำาเร็จในทุกิวันนี�เป็นเร่�องของเทคนิคที�สร้างสรรค์
ในกิารนำาเสนอสินค้าบนไลฟื้์สตรีม กิารสร้างแบรนด์้ให้โด้ด้เด่้น 
มีเอกิลักิษณ์ และกิารกิระชีับความสัมพันธกั์ิบผู้เข้ามาเยี�ยมชีม 

Sheena Sauvaire หัวหน้าฝ�ายกิารตลาด้ของ Net-a-Porter เล่าว่า 
หน้�งในข้อดี้ของไลฟ์ื้สตรีมที�เห็นได้้ชีัด้ ค่อ กิารฉีายภาพชีีวิตชีีวา
ของสินค้า ซี้�งผู้ชีมรู้ส้กิว่าใช้ีงานได้้จริงในชีีวิต ลูกิค้าเห็นราย
ละเอียด้ที�ชีัด้เจน ทั�งรูปลักิษณ์ เร่�องราวของแบรนด์้ สามารถึ
สอบถึามกัินสด้ๆ และรู้ว่าแต่ละชีิ�นของผลิตภัณฑ์์ถึูกิออกิแบบ
มาอย่างไร โด้ยใคร เป็นต้น นอกิจากินี�กิารที�สตรีมมิ�งเกิิด้ข้�นบน
แพลตฟื้อร์มอินเทอร์เน็ต ซี้�งลูกิค้าเข้าถ้ึงง่ายผ่านโทรศัพท์ม่อถ่ึอ
แทบจะตลอด้เวลา “หมายความว่าโอกิาสซี่�อซีำาหร่อชี้อปปิ� งเพิ�ม
เติมกัิบแพลตฟื้อร์มของเรา ยอ่มมีมากิข้�นในคราวต่อไป”

อยา่งไรก็ิตาม หลายคนยังเช่ี�อว่ากิารช้ีอปปิ� งในห้างนั�นดี้กิว่า เพราะ
ลูกิค้าได้้สัมผัสสินค้าจริง ให้ความรู้ส้กิใกิล้ชีิด้ เช่ี�อมั�นกัิบสินค้า
มากิกิว่า โด้ยเฉีพาะสำาหรับสินค้าแบรนด์้เนม ดั้งนั�น ธุรกิิจสินค้า 
แบรนด์้เนมยังต้องเดิ้นหน้าไลฟ์ื้สตรีมด้้วยความระมัด้ระวัง  
จนกิว่าจะค้นพบความกิลมกิล่นของแนวทางชีอ้ปปิ� งออนไลน์และ
ออฟื้ไลน์ ที�ชีว่ยให้ผู้บรโิภครูส้ก้ิเชี่�อมั�นต่อสินค้าไม่ต่างกัินระหว่าง
สองรูปแบบ

Lim ปิด้ท้ายว่า กิารไลฟื้์สตรีม ค่อ ความกิลมกิล่นดั้งกิล่าว เพราะ
ทันทีที�เริ�มรีวิวสินค้า ชี่องว่างระหว่างกิารชี้อปปิ� งออนไลน์และ
กิารลองสัมผัสสินค้าด้้วยตัวเองแบบออฟื้ไลน์ก็ิแคบลงโด้ยลำาดั้บ 
โด้ยเฉีพาะสำาหรับสินค้าแบรนด์้เนม ซี้�งผู้บริโภครู้ส้กิถ้ึงกิารมี 
สว่นรว่มและกิารได้้รบับรกิิารที�เป็นพเิศษสว่นตัว เฉีกิเชีน่เดี้ยวกัิบ 
กิารนัด้หมายไปดู้สินค้าในห้องสว่นตัวใน Shop หร่อห้างสรรพสินค้า 
 จ้งมองว่า “กิารไลฟื้ส์ตรมีสนิค้าแบรนด์้เนม ชีว่ยสรา้งประสบกิารณ์
พิเศษและสัมผัสได้้จริงให้แก่ินักิชี้อปปิ� ง ซี้�งจะเป็นแนวโน้มที� 
สด้ใสต่อไปในยุคหลังวิกิฤติโควิด้ 19”

Style Theory ค่อ แพลตฟื้อร์มสินค้าแฟื้ชีั�นแนวรักิษ์โลกิสำาหรับ
ผู้บริโภคตลาด้บนที�ใหญ่ที�สุด้ในเอเชีียตะวันออกิเฉีียงใต้ เป็น
ศูนย์รวมของสินค้าจำาพวกิเคร่�องแต่งกิายและกิระเป๋าดี้ไซีน์เฉีียบ 
สำาหรบักิารจำาหนา่ย  ให้เชีา่ ฝากิขาย หรอ่แม้แต่ซีอ่มแซีมดั้ด้แปลง 
เธอเปิด้เผยถ้ึงกิลยุทธเ์ด็้ด้ด้้านกิารตลาด้ นั�นค่อ กิารไลฟื้์สตรีมมิ�ง 
(Livestreaming) ผ่านอินสตาแกิรม (Instagram : IG) โด้ยกิารนำา
เสนอผ่านอินฟื้ลูเอนเซีอร์ด้้านความสวยความงาม (Beauty  
Influencer) ชี่�อดั้ง อาทิ Drea Chong and Cheryl Wee รวมถ้ึง
คนอ่�นๆ อีกิมากิมาย

Raena Lim (เรน่า หลิม) ผู้ร่วมก่ิอตั�งและผู้จัด้กิารฝ�ายบริหาร  
เล่าว่า บริษัทเล็งเห็นถ้ึงศักิยภาพของกิารไลฟื้์สตรีมเพ่�อนำาเสนอ
สินค้าที�สะท้อนบุคลิกิภาพ โด้ยพบว่าเป็นชี่องทางที�ชี่วยกิระตุ้น
กิารมีสว่นรว่มของผู้เขา้มาชีมได้้อยา่งทรงพลัง อีกิทั�งยงัด้้งด้ดู้ความ
สนใจให้อยากิจะเข้ามาทด้ลองจับต้องสินค้าจริงๆ ในร้านค้าหร่อ 
ในงานมหกิรรมออฟื้ไลน์ที�จัด้ข้�น สร้างความจด้จำาและความ
สัมพันธอั์นมีความหมายระหว่างบริษัทกัิบลูกิค้า

กิิจกิารของเธอไปได้้สวยในอินโด้นีเซีียและสิงคโปร์ซี้�งเป็นตลาด้
ที�เปิด้กิว้าง ขณะที�ผู้บริโภคให้ความเชี่�อถ่ึอแบรนด์้ของเธอเพิ�ม
มากิข้�นในปีที�ผ่านมา โด้ยกิลุ่มลูกิค้าเป็นผู้หญิงร้อยละ 85 อายุ
ระหว่าง 25-40 ปี สำาหรับกิารไลฟื้์สตรีมในอินสตาแกิรม Lim  
พบว่า เปน็ชีอ่งทางที�เปิด้โอกิาสใหผู้้ขายสามารถึสรา้งสรรค์เน่�อหา
และรูปแบบได้้อย่างไร้ขีด้จำากัิด้ โด้ยเฉีพาะอย่างยิ�งฟื้ังก์ิชีั�นอัน
มีสีสันของตัวอินสตาแกิรมเอง ที�เช่ี�อมโยงถ้ึงกัินอย่างลงตัวและ 
เก่ิ�อหนุนให้กิารไลฟื้์สตรีมมิ�งน่าสนใจแบบไร้รอยต่อ

“เราเห็นกิารมีส่วนร่วมของลูกิค้าในระดั้บที�แตกิต่างกัินในแต่ละ
แพลตฟื้อร์ม แต่สิ�งหน้�งที�ชี่วยด้้งดู้ด้ความสนใจลูกิค้าสมัยใหม่
ได้้เป็นอย่างดี้ ค่อ กิารไลฟื้์สตรีมทางอินสตาแกิรมที�เน้นให้ 
อินฟื้ลเูอนเซีอรม์าชีว่ยเป็นพรเีซีนเตอรส์นิค้า และ กิารสรา้งบุคลิกิ
ที�สามารถึจด้จำาได้้ง่ายให้แก่ิสินค้า นั�นจะชี่วยเพิ�มยอด้วิว บางที
เป็นหลักิพันคนในครั�งเดี้ยว นอกิจากินี� เราไม่หยุด้ยั�งที�จะนำาเสนอ 
แรงจูงใจ ไมว่่าจะเป็น แพก็ิเกิจผ่อนชีำาระไมมี่ด้อกิเบี�ย หรอ่นโยบาย 
กิารค่นสินค้าที�ซ่ี�อไปแล้ว ทั�งนี� เพ่�อเพิ�มความเชี่�อมั�นให้แก่ิผู้บรโิภค
ของเราผู้มีรสนิยมในสินค้าคุณภาพดี้แนวแบรนด์้เนม” Lim ระบุ

ขณะนี� กิารไลฟื้์สตรีมสินค้าแบรนด์้เนมขายปลีกิ กิำาลังก่ิอตัวเป็น 
กิระแสนิยมในภูมิภาคเอเชีีย ขณะเดี้ยวกัินก็ิเข้ามาท้าทายธุรกิิจ
แบรนด์้เนมชัี�นนำาที�เคยเป็นเจ้าของส่วนแบ่งกิารตลาด้มาก่ิอน  
วันนี� แบรนด์้ดั้งจำานวนมากิต้องปรบัตัวหันมาไลฟ์ื้สตรมีด้้วยเชีน่กัิน

cr : generationt.asia
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|People Focus|

มหกัริริมแสดงแลัะจำำ�หน่�ยีสินค�� หริอื เมกัะ เซุลัล์ั เดยี ์เป็นหนึ�ง
กิัจำกัริริมสำ�คัญ่ที�ชั่่วยีกัริะตุ�นกั�ริค��ข�ยีออนไลัน์ในกัลัุ่มปริะเทศ
ในภู้มิภู�คเอเชั่ยีีตะวันออกัเฉียีงใต� กั�ริศกึัษั�ชั่ิ�นหนึ�งบ่งชั่ี�ว่� ผู้้�ค��
ปลีักัจำำ�นวนม�กัในภู้มิภู�คนี�เชั่ื�อว่�กิัจำกัริริมดังกัล่ั�วจำะปริะสบผู้ลั
สำ�เริจ็ำอยี�่งดี เช่ั่นเดียีวกัับที�วัน ซุงิเกิั�ลั เดยี ์ของจีำน หริอื วัน แบล็ัค  
ฟัริ�ยีเดยี ์ของอเมริกิั� เคยีทำ�ได�ม�ก่ัอน

กิารสำารวจชีิ�นหน้�งโด้ย Facebook Inc. และ Bain & Co. เปิด้เผยข้อมูล
ที�น่าสนใจว่า ประมาณร้อยละ 86 ของกิลุ่มตัวอย่าง 4,000 คน เล่อกิที�
จะช้ีอปปิ� งออนไลน์ในวันเชี่นนี� ซี้�งมักิจะกิำาหนด้จัด้ข้�นในวันที�
มีความหมายและจด้จำาง่าย เชีน่ วันที� 6 เด่้อน 6 (6/6) หร่อ 
วันที� 7 เด่้อน 7 (7/7) และในร้อยละ 43 ของจำานวนนี� เพิ�ง
เคยมปีระสบกิารณช์ีอ้ปออนไลนค์รั�งแรกิ นอกิจากินี�ยงัพบ
ว่ากิลุ่มนักิชีอ้ปดั้งกิล่าวสว่นใหญเ่ป็นคนไทยและเวียด้นาม
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วนัแหง่การชอ้ปป้ิงท่ียิ่งใหญ่
สุดในอาเซยีน ถอดแบบความสำาเรจ็

จาก Single day ของจนี 
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กิลุ่มธุรกิิจแพลตฟื้อร์มค้าออนไลน์ชีั�นนำา 
อย่าง Alibaba Lazada Shopee และ 
Qoo10 ต่างผุด้แคมเปญลด้แลกิแจกิแถึม 
เพ่� อด้้งดู้ด้ผู้บริโภคในตลาด้ออนไลน์ใน
ภูมิภาคแห่งนี� ซี้�งเป็นตลาด้ขนาด้ใหญ่
มีประชีากิรถ้ึง 650 ล้านคน โด้ยเฉีพาะ 
อย่างยิ�งในสถึานกิารณ์ที�โรคโควิด้ 19  
กิำาลังแพร่ระบาด้ ผู้ค้าปลีกิและแบรนด์้
จำานวนมากิ ต่างพุ่งเป้าไปที�แพลตฟื้อร์ม
ยอด้นิยมดั้งกิล่าว เพ่�อหวังส่วนแบ่งกิาร
ตลาด้ค้าออนไลน์ซี้�งกิำาลังเติบโตอย่าง
รวด้เร็วในกิลุ่มประเทศอาเซีียน

Benjamin Joe รองประธาน Facebook 
ประจำาภูมิภาคเอเชียีตะวันออกิเฉียีงใต้และ
ตลาด้เกิิด้ใหม่ กิล่าวว่า มหกิรรมจำาหน่าย
สินค้าครั�งใหญ่ หร่อ เมกิะ เซีลล์ เด้ย์ ค่อ 

มิติใหม่ของวงกิารชี้อปปิ� งออนไลน์ใน
เอเชียีตะวันออกิเฉียีงใต้ ที�ผา่นมา กิิจกิรรม
ดั้งกิล่าวมีความโด้ด้เด่้นในเร่� องสินค้า 
ลด้ราคา จัด้ข้�นเพียงวันเดี้ยว ต่อมามีกิาร
เพิ�มลูกิเล่นโด้ยกิำาหนด้จัด้งานในวันที�มี
ความหมายและจำาได้้ง่าย เชีน่ 7/7

ตัวเลขผลสำารวจ ยังบ่งชีี� ว่าร้อยละ 72  
ของกิลุ่มตัวอย่าง เข้าไปชี้อปปิ� งออนไลน์
กัินล่วงหน้าก่ิอนถ้ึงวันจริง  ส่วนใหญ่
เข้าไปดู้กิารไลฟ์ื้สตรีมผ่านวิดี้โอคลิป  
เพ่�อทำาความรู้จักิสินค้า โด้ยร้อยละ 63 
เข้าไปค้นหาสินค้าตัวใหม่โด้ยชี่องทาง 
โซีเชีียลมีเดี้ย

ทั�งนี� ข้อมูลจากิเว็บไซีต์ Emarketer.com 
ระบุว่า กิารช้ีอปปิ� งออนไลน์ในภูมิภาค

เอเชีียตะวันออกิเฉีียงใต้เติบโตร้อยละ 
35.2 ในปีที�แล้ว ส่วนปีนี�เพิ�มข้�นร้อยละ 
14.3 (สำารวจเม่�อเด่้อนพฤษภาคม 2564 
– ดู้ภาพ) โด้ยประมาณกิารว่า มูลค่ากิาร
ค้าปลีกิออนไลน์ยังมีโอกิาสเติบโตอีกิมากิ 
เน่�องจากิเม่�อคิด้เป็นสัด้ส่วนกิารช้ีอปปิ� ง
ออนไลน์เทียบกัิบกิารซี่�อขายโด้ยตรงใน
ร้านค้า ยังถ่ึอว่าน้อยมากิ โด้ยคิด้เป็นไม่ถ้ึง
ร้อยละ 5 นั�นหมายความว่า ยังมีผู้บริโภค
อีกิเป็นจำานวนถ้ึงกิว่าร้อยละ 95 ของ 600 
กิว่าล้านคนทั�วภูมิภาคที�พร้อมเปิด้รับ 
วิถีึกิารชีอ้ปปิ� งออนไลน์ซี้�งกิำาลังเติบโตเป็น
ที�นิยมเพิ�มมากิข้�นโด้ยลำาดั้บ ท่ามกิลาง
มรสมุโรคโควิด้ 19 ที�เรง่เรา้ใหผู้้บรโิภคต้อง
ปรับพฤติกิรรมจากิกิารชี้อปปิ� งออฟื้ไลน์ 
ไปสู่กิารชี้อปปิ� งออนไลน์ที�มีแนวโน้มที�
สด้ใสในอนาคต

ท่ีมา : eMarketer, May 2021
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|Bleasure|

อุตส�หกัริริมกั�ริท่องเที�ยีว เป็นหนึ�งใน
ภู�คเศริษัฐกิัจำสำ�คัญ่ของกัลัุ่มปริะเทศ
อ�เซุยีีน  ในชั่ว่ง 10 ปทีี�ผู้�่นม� จำำ�นวน
นักัท่องเที�ยีวในกัลัุ่มปริะเทศอ�เซุียีน
เพิ�มขึ�นอยี่�งกั��วกัริะโดด จำ�กั 66 
ลั��นคน ในปี 2552 เป็น 133 ลั��นคน 
ในปี 2562 แต่จำ�กัสถ�นกั�ริณ์กั�ริ
แพริ่ริะบ�ดของโริคโควิด 19 ส่งผู้ลั
ให�กั�ริเดินท�งหยุีดชั่ะงักัลัง 2 ป ีสริ��ง 
ผู้ลักัริะทบรุินแริงต่อธุุริกิัจำท่องเที�ยีว

เวยีดนามเปิดพ้ืนท่ีนำารอ่ง
การท่องเท่ียวยุคโควดิ   
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 ‘เกาะฟูโกว๊ก’ 

ชมุชนท้องถ่ินและธรรมชาติทางทะเล  

แลัะธุุริกิัจำต่อเนื�อง มล้ัค่�คว�มเสยีีห�ยี 
มห�ศ�ลัโดยีเฉพ�ะใน ‘เวียีดน�ม’ 

มาตรกิารด้้งดู้ด้รายได้้ท่องเที�ยว เริ�มจากิ
กิารที�ประเทศไทยได้้เริ�มโครงกิาร ภูเก็ิต 
แซีนด์้บอ็กิซี ์(Phuket Sandbox) เริ�มตั�งแต่ 
1 กิรกิฎาคม 2564 ที�ผ่านมา อนุญาตให้
นักิท่องเที�ยวที�ได้้รับวัคซีีนครบโด้ส และมี
ผลตรวจโรคโควิด้ 19 เป็นลบ สามารถึเข้า
ประเทศไทยได้้โด้ยไม่ต้องกัิกิตัว 14 วัน 

แต่ต้องพำานักิอยู่ที�เกิาะภูเก็ิตไม่น้อยกิว่า 
14 วันก่ิอนเดิ้นทางไปยังพ่�นที�อ่� น จากิ
รายงานกิระทรวงกิารท่องเที�ยวและกีิฬา
ระบุว่าตลอด้ระยะเวลากิว่า 1 เด่้อนของ
โครงกิาร มีปริมาณนักิท่องเที�ยวมาเย่อน
ภูเก็ิตประมาณ 1.4 หม่�นคน สร้างเม็ด้เงิน
ที�เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิิจรวมกิว่า 
1,925 ล้านบาท นับเป็นทิศทางที�ดี้สำาหรับ
กิารขยายโครงกิารในพ่�นที�อ่�นๆ ต่อไป 

‘เวียด้นาม’ ก็ิมีโครงกิารที�คล้ายคล้งกัิบ
ประเทศไทย โด้ยได้้วางแผนไว้ในชีว่งเด่้อน
ตุลาคม 2564 จะเปิด้กิารท่องเที�ยวเฉีพาะ
พ่� นที�  เริ�มนำาร่องที�  เกิาะฟูื้โกิว๊กิ (Phu 
Quốc) ในจังหวัด้เกีิยนซีาง (Kien Giang) 
ตั�งเป้าหมายในชี่วงสามเด่้อนแรกิ คาด้ว่า
จะมีนักิท่องเที�ยวที�เดิ้นทางมาเย่อนเกิาะ  
ฟื้โูกิว๊กิเด่้อนละ 2,000-3,000 คน และระยะ
ที�สอง คาด้ว่าจะมีนักิท่องเที�ยวเดิ้นทางเขา้
มามากิข้�นเด่้อนละ 5,000-10,000 คน   

ทั� ง นี�  เ วียด้นามได้้กิำาหนด้แนวทางที�
ปลอด้ภัยในช่ีวงของกิารนำาร่อง โด้ยเริ�ม
สนับสนุนให้มีกิารฉีีด้วัคซีีนแก่ิประชีากิร
ในพ่�นที�ให้ได้้อยา่งน้อยร้อยละ 70 ภายใน
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เด่้อนกัินยายน ขณะเดี้ยวกัินก็ิจะมีกิาร
คัด้กิรอง นักิท่องเที�ยวจากิประเทศที�มี
ศักิยภาพ มีความเสี�ยงตำา ต้องได้้รับกิารฉีีด้
วัคซีีนครบ 2 โด้ส ตามที�ทางกิารเวียด้นาม
รับรอง โด้ยต้องฉีีด้วัคซีีนอยา่งน้อย 14 วัน 
แต่ไม่เกิิน 12 เด่้อนนับจากิวันที�เดิ้นทาง
เข้าประเทศ  และก่ิอนเดิ้นทางจะต้องกิาร
แสด้งผลกิารตรวจโรคโควิด้ 19 เป็นลบด้้วย
วิธ ีRT-PCR หรอ่กิรณขีองผู้ที�เคยติด้เชี่�อจะ
ต้องมีกิารรับรองว่าหายจากิโรคโควิด้ 19 
แล้วไม่เกิิน 12 เด่้อน 

ส่วนกิารเดิ้นทางของชีาวต่างชีาติจะเป็น
ลักิษณะเที�ยวบินเชี่าเหมาลำา บินตรงจากิ
ต้นทางถ้ึงปลายทางที�สนามบินนานาชีาติ
ฟืู้โกิว๊กิ โด้ยนักิท่องเที�ยวจะเข้าพักิและ
เที�ยวชีมสถึานบริกิารต่างๆ ที�กิระทรวง
วัฒนธรรม กีิฬา และกิารท่องเที�ยว และ
คณะกิรรมกิารประชีาชีนของจังหวัด้ ได้้
รว่มกัินคัด้เล่อกิไว้อยา่งเหมาะสม  จ้งมั�นใจ
ได้้ถ้ึงมาตรฐานความปลอด้ภัย

สำาหรบั ฟื้โูกิว๊กิ เป็นเกิาะที�ตั�งอยูก่ิลางทะเล 
อ่าวไทย  ระหว่างชีายแด้นประเทศเวียด้นาม 
และประเทศกัิมพูชีา สภาพแวด้ล้อมอุด้ม

ไปด้้วยธรรมชีาติที�สวยงาม หาด้ทราย 
สีขาว นำาทะเลที�สวยและใส ได้้ข้�นชี่�อว่า 
“ไข่มุกิเม็ด้งามแห่งเวียด้นาม” เป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวที�มีชี่�อเสียง และหน้�งในจุด้หมาย
ปลายทางของนักิท่องเที�ยวที�ต้องไปเย่อน 

ภายในเกิาะนอกิจากิจะมีสถึานที�พักิอาศัย
ให้เล่อกิหลายระดั้บที�พักิติด้ริมทะเล ให้
นักิท่องเที�ยวได้้พักิผ่อนชี่�นชีมธรรมชีาติ
ที�สวยงามอย่างเต็มที�แล้ว ยังมีสถึานที�
ท่องเที�ยวและกิิจกิรรมทางนำาและทางบกิ 
มากิมายที�น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกิารด้ำานำา
ชีมปะกิารังที�สมบูรณ์มากิ เที�ยวหมู่บ้าน 
ชีาวประมง ลิ�มรสอาหารทะเลบนร้าน
อาหารลอยนำา ชีมวัด้ของศาสนา Caodaism 
ที�มีต้นกิำาเนิด้บนเกิาะฟืู้โกิว๊กิ ชีมความ
สวยงามยามตะวันแย้ม และทิวทัศน์อัน
งด้งามบนเนินเขาฝั� งชีายหาด้ทางตะวัน
ออกิที�เจดี้ย์โห ก๊ิวกิ (Ho Quoc Pagoda)  
พบกัิบความมหัศจรรยข์องธรรมชีาติ ที�หาด้
ปลาด้าว ที�เหล่าปลาด้าวน้อยใหญ่จำานวน
มากิที�ทยอยว่ายข้�นมาอาบแสงจันทร์เต็ม
หน้าหาด้ในยามคำาค่น เป็นต้น 

สำาหรับโครงกิารนำาร่องนี�  แน่นอนว่า

วัตถุึประสงค์ค่อเพ่�อส่งเสริมให้เวียด้นาม
เป็นจุด้หมายปลายทางที�สวยงามปลอด้ภัย
และน่าด้้งดู้ด้ใจด้้วยมาตรกิารป้องกัินและ
ควบคุมโรคระบาด้ที�มีประสิทธิภาพ เป็น
กิลไกิชี่วยพยุงเศรษฐกิิจให้ดี้ข้�นท่ามกิลาง
สถึานกิารณ์กิารแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 
19 ที�ทั�วโลกิและอาเซีียนต้องเผชิีญไปอีกิ
นานพอสมควร  
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ธนาคารกรุงเทพ สำำานักงานใหญ่่ 
อีีเมล : aecconnect@bangkokbank.com

โทรศัพท์ : (66) 2230-2758


