


2

รายงานของธนาคารพััฒนาเอเชีีย หรือ เอดีีบีี ระบุีว่่าแนว่โน้มการ
เติิบีโติปีี 2564 ของเอเชีียติะวั่นออกเฉีียงใต้ินั�นได้ีถููกปีรับีลดีลง 
0.1% จาก 3.1% มาอยูที่ี่� 3.0% เนื�องจากปีระเที่ศในภููมิภูาคได้ีออก
มาติรการจำากัดีด้ีานต่ิางๆ เมื�อครั�งเผชีิญกับีการแพัร่ระบีาดีของ 
โรคโควิ่ดี 19 สายพัันธุ�เดีลต้ิาซึ่่�งส่งผลกระที่บีกับีเศรษฐกิจของ
ปีระเที่ศ แต่ิได้ีปีรับีเพัิ�มคาดีการณ์� GDP ในปีี 2565 ข่�นเป็ีน 5.1% 
จากทีี่� 5%

แม้ว่่าจะเป็ีนชี่ว่งปีลายปีีทีี่�หลายคนมองไปีข้างหน้าและคาดีว่่า
สถูานการณ์�โรคระบีาดีจะคลี�คลายลง แต่ิในชีว่่งเดืีอนธนัว่าคมนี�เอง 
มีรายงานการแพัรร่ะบีาดีสายพัันธุ�ใหม่ คือ ‘โอมิครอน’ ซึ่่�งที่ำาให้
ปีระเที่ศต่ิางๆ รว่มถู่งปีระเที่ศไที่ยเริ�มแสดีงคว่ามวิ่ติกกังว่ล 
อยา่งไรก็ดีี ทีุ่กปีระเที่ศก็ไม่ได้ีนิ�งนอนใจ ออกมาติรการรับีมือและ
จัดีการอยา่งเรง่ด่ีว่น เพัื�อป้ีองกันผลกระที่บีทีี่�อาจสง่ผลในว่งกว้่าง 
ขณ์ะเดีียว่กันรัฐก็เรง่ฉีีดีวั่คซึ่ีนให้พัลเมืองของตินเองเพัื�อให้ทีุ่กคน
ปีลอดีภัูย

ติลอดีปีี 2564 ปีระเที่ศในภููมิภูาคเอเชีียติะวั่นออกเฉีียงใต้ิเผชิีญ
กับีโรคโควิ่ดี 19 หลายระลอก แต่ิทีุ่กภูาคส่ว่นก็พัยายามทีี่�จะ 
ขบัีเคลื�อนเดิีนหน้าต่ิอ ในภูาคธุรกิจเองบีริษัที่ต่ิางๆ ก็เริ�มดีำาเนินการ 
ติามแบีบีวิ่ถีูใหม่ ไม่ว่่าจะเป็ีนการเริ�มเปิีดีโรงงานหรือขยายสาขา
ต่ิางๆ ซ่ึ่�งนับีว่่าเป็ีนเรื�องทีี่�นา่ยนิดีี และ AEC Connect ก็ยงัคงยด่ีมั�น
ทีี่�จะเป็ีนส่ว่นหน่�งทีี่�จะสนับีสนุนให้ทีุ่กธุรกิจปีรับีตัิว่ให้เท่ี่าทัี่นกับี
การเปีลี�ยนแปีลงของสถูานการณ์�โลกและก้าว่ต่ิอไปีได้ีอยา่งมั�นคง
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สถูานการณ์�การระบีาดีของโรคโควิ่ดี 19 ใน
ปีระเที่ศไที่ยมีแนว่โน้มในที่างทีี่�ดีีข่�น วั่คซีึ่นทีี่�ฉีีดี
ไปีแล้ว่ก็มีผลยืนยันว่่าสามารถูป้ีองกันการป่ีว่ย
หนักจากการติิดีเชีื�อได้ี อีกทัี่�งยังมีคว่ามสำาเร็จใน
การพััฒนาตัิว่ยาใหม่ๆ ทีี่�ต้ิานไว่รัสชีนิดีนี�ได้ีอย่าง
มีปีระสิที่ธิภูาพั และคาดีการณ์�ว่่าเราจะสามารถู
คว่บีคุมโควิ่ดี 19 ได้ีในไม่ชี้า ในขณ์ะทีี่�อีกหลาย
ปีระเที่ศต้ิองกลับีมายกระดัีบีมาติรการใหเ้ข้มข้นข่�น 
รว่มทัี่�งการพับีเชีื�อกลายพันัธุ� ‘โอมิครอน’ ติอกยำาว่่า
สถูานการณ์�ในขณ์ะนี�ยังไม่มีคว่ามแน่นอน 

อย่างไรก็ดีี ภูายใต้ิสถูานการณ์�ทีี่� ไม่ปีกติิและ 
มีข้อจำากัดีดัีงกล่าว่นั�น ธนาคารสามารถูช่ีว่ยเหลือ
ลูกค้าจำานว่นมากให้ได้ีรับีปีระโยชีน�จากมาติรการ
คว่ามช่ีว่ยเหลือที่างการเงินต่ิางๆ ทัี่�งของภูาครัฐและ
ของธนาคาร เพืั�อชีว่่ยลดีภูาระที่างการเงนิของลกูค้า
ในชีว่่งทีี่�รายได้ีลดีลงอยา่งมาก และแม้ว่่าการระบีาดี
ของโรคโควิ่ดี 19 ในขณ์ะนี�จะเริ�มคลี�คลายและ
ภูาคธุรกิจบีางส่ว่นเริ�มกลับีมาขับีเคลื�อนต่ิอไปีได้ี 
ธนาคารจะยังคงชีว่่ยเหลือดีแูลลกูค้าอยา่งใกล้ชีดิีต่ิอ
ไปีทัี่�งในยามปีกติิและชีว่่งทีี่�ยากลำาบีาก เพัื�อติอกยำา
เจตินารมณ์�ของการเปี็น “เพืั�อนคู่คิดี มิติรคู่บี้าน” 
ทีี่�อยูเ่คียงข้างลูกค้าเสมอมา

คุณุชาต์ศ์ร์ ์โสภณพน์ุช
กรรมิการผู้่�จััดการใหญ่� 

ธนาคารกรุงเทพ จัำากัด (มิหาชน)
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|AEC Secret|

ธุรกิจัหลังวิกฤติโควิด 19 กำาลังเข�าส่�โลกของสตาร์ทอัพ
ที�ขับเคล่�อนด�วยเทคโนโลยี นวัตกรรมิและพลังผู้่�นำา
คนรุ�นใหมิ�ซีึ�งมิีวิสัยทัศน์และร่�เท�าทันการเปลี�ยนแปลง 
กิจัการที�มิีศักยภาพโดดเด�นถึงขั�นก�าวไปส่�ระดับ 
“ย่นิคอร์น” จัำานวนมิาก ก�อเกิดเติบโตและประสบ
ความิสำาเร็จัในอาเซีียน จึังไมิ�น�าแปลกใจัหากพิจัารณา
ถึงปัจัจััยหนุนต�างๆ ล�วนแต�ส�งเสริมิให�ภ่มิิภาคนี� 
มิี “ผู้่�เล�น” ที�เปี� ยมิแรงบันดาลใจัพร�อมิก�าวทะยาน 
ไปอย�างไมิ�หยุดยั�ง
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โรคโควิ่ดี 19 เร่งเร้าให้ธุรกิจแบีบีเดิีมต้ิอง
ปีรบัีตัิว่เขา้สูโ่ลกดิีจิทัี่ล ไมเ่ว้่นแม้แต่ิกิจการ
ค้าขายรถูมือสอง ในมาเลเซึ่ียการซึ่ื�อขาย
รถูมือสองกว่่าร้อยละ 70 ในปีีทีี่�ผ่านมา 
เกิดีข่�นผ่านระบีบีออนไลน� 

Carsome คือ สติาร�ที่อัพัผู้นำาด้ีานรถูมือ
สองในมาเลเซีึ่ย หน่�งในผู้เล่นทีี่�ปีระสบี
คว่ามสำาเร็จยืนหยัดีเป็ีนทีี่�หน่�งในธุรกิจนี�
อยา่งต่ิอเนื�อง เติรียมที่ะยานไปีสูผู้่นำาด้ีาน
แพัลติฟอร�มออนไลน�ซึ่ื�อขายรถูยนติ�ทีี่�ใหญ่
ทีี่�สุดีในภููมิภูาค

Eric Cheng, co-founders ของ Carsome 
เล่าว่่า การหาพัาร�ที่เนอร�ทีี่�เป็ีน Venture 
Capital ทีี่�ลงตัิว่คือกุญแจคว่ามสำาเร็จของ
การดีำาเนินกิจการสติาร�ที่อัพั เพัราะเรา
ต้ิองการเงินที่นุและวิ่ธทีีี่�จะได้ีมาก็คือพัสิจูน�
ตัิว่เองให้เห็นว่่าสิ�งทีี่�เราที่ำาอยูนั่�นคืออนาคติ 
เป็ีนคว่ามมั�งคั�งทีี่�กำาลังจะเกิดีข่�น คือสิ�งทีี่�
กำาลังได้ีรับีคว่ามสนใจ มีการติอบีสนอง
อยา่งกว้่างขว่างจากผู้บีริโภูค 

และเป็ีนทีี่�ชีัดีเจนว่่ากระแสการซึ่ื�อขายรถู
มือสองผ่านที่างออนไลน� กำาลังดีำาเนินไปี
ในทิี่ศที่างดัีงกล่าว่ ติอนนี�บีรษัิที่ฯ ได้ีรบัีการ
ไว้่ว่างใจจาก Gobi Capital ผู้ทีี่�เห็นชีอบี 
วิ่สัยทัี่ศน� เล็งเห็นอนาคติทีี่�สดีใสของธุรกิจ
รถูมือสองออนไลน�

“Gobi เล็งเห็นศักยภูาพัโดียรว่มของติลาดี
มาเลเซึ่ียซึ่่�งรว่มไว้่ซึ่่�งคว่ามหลากหลาย
ที่างเชืี�อชีาติิและรสนิยมอย่างกลมกลืน 
โดียเห็นว่่ามาเลเซึ่ียจะที่ำาหน้าทีี่�เชีื�อมโยง
ไปีสู่ติลาดีทีี่� มีวั่ฒนธรรมและภูาษาอัน
คล้ายคล่งกันได้ีไม่ยาก เช่ีน อินโดีนีเซึ่ีย 

อินเดีีย จีนและฮ่่องกง ขณ์ะทีี่�คว่ามเป็ีน
สถูานะปีระเที่ศ Commonwealth และ
สังคมมุสลิมในขณ์ะเดีียว่กัน ก็ยิ�งส่งเสริม
โอกาสมากข่�นในติลาดีทีี่�ปีระชีาชีนใช้ีภูาษา
อังกฤษรว่มถู่งติลาดีมุสลิมอันกว้่างใหญ่
ไพัศาล” Eric Cheng ระบุี

ปีระสบีการณ์�รว่่มลงทุี่นในธุรกิจสติาร�ที่อัพั 
ของ Gobi ในติลาดีรถูยนติ�ในจีน มีส่ว่น 
สำา คั ญ ชี่ ว่ ย เ พัิ� ม ขี ดี ค ว่ า ม ส า ม า ร ถู ใ ห้ 
Carsome จนเติิบีโติอย่างรว่ดีเร็ว่ในติลาดี
อาเซึ่ียน อีกทัี่�งชีว่่ยขยายเครือขา่ยหุ้นสว่่น
ให้ Carsome มีโอกาสที่ำาคว่ามรู้จักกับี 
ผู้เล่นในติลาดีจีน เกิดีการแลกเปีลี�ยนเรยีนรู้ 
ทีี่�ต่ิอยอดี

Eric Cheng เนน้ยำาบีที่บีาที่ของพัาร�ที่เนอร� 
Venture Capital อยา่ง Gobi ว่่า เป็ีนหุ้น
ส่ว่นทีี่�ชี่ว่ยขยายติลาดีของ Carsome สู่
ปีระเที่ศเพัื�อนบ้ีานอาเซึ่ียน ที่ำาให้ติอนนี�
กลายเปี็นแพัลติฟอร�มซึ่ื�อขายรถูมือสองทีี่�
ใหญที่ี่�สุดี อีกทัี่�งยังเป็ีนหุ้นสว่่นทีี่�สนับีสนุน
เงินลงทีุ่นในธุรกิจเสริมเรื�องของโครงสร้าง
พืั�นฐานและเที่คโนโลยี ชีว่่ยให้บีรษัิที่ฯมอง
เห็นโอกาสในการขยายกิจการในแนว่ราบี
ไปีสู่ธุรกิจใกล้เคียง อาทิี่ นวั่ติกรรมข้อมูล
เรื�องรถู บีริการหลังการขาย สปีอนเซึ่อร�
รถูสปีอร�ติ และการฝึึกอบีรมทัี่กษะด้ีาน
รถูยนติ� เป็ีนต้ิน 

   
Carsome ไขกญุแจความ
สำาเรจ็สตารท์อพั ด้วยการมุง่
สรา้งพารท์เนอรกั์บ
นักลงทุน

 
Mynt ยูนิคอรน์นักพัฒนา 
ผลิตภัณฑก์ารเงนิ กระจาย
โอกาสทัว่ถึง รอบด้าน สำาหรบั
ทุกคนในสังคม

ในบีางปีระเที่ศ เป็ีนเรื�องไม่ง่ายทีี่�คนทัี่�ว่ไปี
จะเข้าถู่งสินเชีื�อ มีบีัติรเครดิีติ หรือได้ีรับี
ผลิติภัูณ์ฑ์�ที่างการเงินซึ่่�งมีเกณ์ฑ์�พัิจารณ์า
รายได้ีหรือฐานะการเ งินทีี่� เคร่ งครัดี 
ฟิลิปีปิีนส�คือหน่�งในนั�น Fintech Startup 
“Mynt” ซึ่่�งยกระดัีบีไปีเป็ีน Unicorn ได้ีปีี
กว่่าๆ ก่อตัิ�งมาเพัื�ออุดีชีอ่งว่่างเหล่านี� โดีย
เฉีพัาะอย่างยิ�งท่ี่ามกลางการเติิบีโติของ
การซึ่ื�อขายสินค้าในแพัลติฟอร�มออนไลน�
สมัยนี�มักจะพัว่่งขอ้เสนอสินเชีื�อทีี่�นา่สนใจ
ผูกติิดีมากับีการเสนอขายสินค้า 

“Carsome ติอนนี�มองไกลไปีกว่่าแค่ธุรกิจ
รถูมือสองแล้ว่ เราหวั่งเป็ีนผู้เล่นชีั�นนำา
ในห่ว่งโซ่ึ่อุติสาหกรรมยานยนติ�แบีบีครบี
ว่งจร” Eric Cheng กล่าว่เสริม

นี� จ่ ง เ ป็ีน เค ล็ดี ลับีและ วิ่สัย ทัี่ศน�ของ  
Carsome ทีี่�เล็งเห็นคว่ามสำาคัญของการ 
ร่ว่มมือทีี่�สร้างสรรค� รอบีด้ีาน ระหว่่าง 
สติาร�ที่อัพัทีี่� เ ห็นว่่าการระดีมทีุ่นและ 
นักลงที่นุทีี่�เล็งเห็นศักยภูาพัการเติิบีโติของ
สติาร�ที่อัพัคือเรื�องใหญ่

ฟิลิปปินส์

มาเลเซยี 
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Martha Sazon CEO ของ Mynt เล่าว่่า 
แพัลติฟอร�มออนไลน�สำาหรับีการชีำาระค่า
สนิค้าและบีรกิารเติิบีโติอยา่งรอ้นแรง ไม่ใชี่
แค่ในฟลิิปีปิีนส�แต่ิยงัรว่มถู่งปีระเที่ศเพัื�อน
บีา้นอาเซึ่ยีน นั�นเพัราะปีระชีากรสว่่นใหญ่
ยงัเข้าไม่ถู่งบีริการที่างการเงิน บีางคนแที่บี
ไม่เคยที่ำาธุรกรรมกับีธนาคาร

CEO ของ Mynt กล่าว่ต่ิอว่่า บีริษัที่ฯ ของ
เธอได้ีนำาเสนอผลิติภัูณ์ฑ์�ล่าสุดีเมื�อไม่นาน
มานี� ชีื�อว่่า “buy now pay later” ในรูปี
ของแอปีพัลิเคชัีนบีนมือถืูอ Mobile Wallet 
GCash เพัื�อเป็ีนชี่องที่างให้ผู้บีริโภูคได้ีซึ่ื�อ
สินค้าก่อนแล้ว่จ่งค่อยที่ยอยชีำาระติาม 
ทีี่หลัง แบี่งเบีาภูาระที่างการเงินในชี่ว่ง
วิ่กฤติิโควิ่ดี 19

“เราอยากนำาเสนอของใหม่ทีี่�เกี�ยว่พัันกับี
ชีีวิ่ติและปัีญหาของผู้บีริโภูคมากกว่่าทีี่�มี
อยู่ในปัีจจุบีัน จ่งนำาเสนอบีริการที่างการ
เงิน GCash ข่�นมาในอัติราดีอกเบีี�ยทีี่�ถููก
และเข้าถู่งได้ี สร้างคว่ามปีระทัี่บีใจให้แก่
ลูกค้า” Martha Sazon ระบุี

จากรายงานของ Facebook and Bain & Co. 
พับีว่่า ตัิ�งแต่ิโควิ่ดี 19 ระบีาดีเมื�อต้ินปีี 
2563 ก่อให้เกิดีนักชี้อปีออนไลน�หน้าใหม่
ถู่งกว่่า 70 ล้านคน ขณ์ะทีี่�แพัลติฟอร�ม 
GCash ของ Mynt ขณ์ะนี�มี users ทีี่�ใช้ี
บีริการอยูทั่ี่�งสิ�นถู่ง 46 ล้าน accounts

เมื�อเร็ว่ๆ นี� Fintech ยูนิคอร�นเจ้าเดีียว่
ของฟิลิปีปิีนส�รายนี� ยังต่ิอยอดีเพิั�มเติิม 
นำาเสนอบีริการที่างการเงิน in-house  
lending service ชีื�อว่่า GCredit เพัื�อเป็ีน
ชี่องที่างการเข้าถู่งสินเชีื�อในรูปีแบีบีบีัติร
เครดิีติสำาหรับีชีำาระสินค้าและบีริการ  
รว่มถู่งการจ่ายบิีลต่ิางๆ ที่างออนไลน�ให้แก่  
users โดียไมต้่ิองมีเอกสารใดีๆ มายื�นสมัคร  
มีว่งเงินอยู่ทีี่�  25,000 เปีโซึ่ฟิลิปีปิีนส�  
ในรอบีเว่ลาใชี้คืนภูายใน 12 เดืีอน ล่าสุดี 
GCredit มียอดีเงินกู้ทีี่�อยู่ในระบีบีทัี่�งสิ�น 
1.5 หมื�นล้านเปีโซึ่ฟิลิปีปิีนส� 

VNG ยูนิคอรน์อนาคตไกล 
ขานรบั digital trend 
อนัรอ้นแรงในเวยีดนาม

เวี่ยดีนาม คือปีระเที่ศทีี่�น่าจับีติามองทีี่�สุดี
ในอาเซึ่ียนเว่ลานี� ด้ีว่ยกระแสสังคมดิีจิทัี่ล
ในหมู่คนรุ่นใหม่ซ่ึ่� งมีจำานว่นมหาศาล  
ภููมิทัี่ศน�แว่ดีล้อมทีี่�เกื� อหนุนการเติิบีโติ 
ของสติาร�ที่อัพั ปีระกอบีกับีการส่งเสริม
อย่างจริงจังโดียภูาครัฐ มีเป้ีาหมายยก
ระดัีบีให้เวี่ยดีนามเป็ีน Hub ด้ีานสติาร�ที่อัพั 
ของเอเชีียติะวั่นออกเฉีียงใต้ิ

สติาร�ที่อัพัเวี่ยดีนามจ่งเติิบีโติข่�นอยา่งมาก
ในรอบี 2 ปีีทีี่�ผ่านมา ส่ว่นทีี่�เริ�มมาแล้ว่ 
สักระยะก็กำาลังเดิีนหน้าขยายตัิว่ไปีสู่การ
เป็ีนยูนิคอร�น 

VNG สติาร�ที่อัพัเกมชีื�อดัีงของเวี่ยดีนาม  
ยังคงยืนหน่�งในยุคหลังโควิ่ดีอย่างโดีดีเด่ีน 
ถืูอเป็ีนยูนิคอร�นเชีื�อสายเวี่ยดีนามเจ้าแรก 
และเจ้าเดีียว่ทีี่�ยังคงเดิีนหน้าไม่หยุดียั�ง  
สามารถูฉีว่ยโอกาสในช่ีว่งโควิ่ดี 19 พัฒันา 
ระบีบี AI พัร้อมขยายฟงัก�ชัีนการให้บีรกิาร 
ในแอปีพัลิเคชัีน จนสร้างคว่ามนิยมใน 
ผู้บีริโภูคชีาว่เวี่ยดีนามไม่แพั้แอปีพัลิเคชีัน
ต่ิางชีาติิชีั�นนำา  

Vuong Quang Khai, Executive Vice 
President ของ VNG เล่าย้อนเรื�องราว่การ
เปีลี�ยนผ่านของ VNG ตัิ�งแต่ิแรกตัิ�ง ในปีี 
2547 ว่่า ในยุคนั�นฟงัก�ชัีนเกม คือ แก่นของ
ธุรกิจ VNG เนื�องจากเกมคอมพัวิ่เติอร�และ
อินเที่อร�เน็ติคาเฟ่ กำาลังเป็ีนทีี่�นิยมในหมู่
วั่ยรุ่นสมัยนั�น VNG จับีกระแสติรงนี�เรื�อย
มาเพัื�อพััฒนาบีริการด้ีานดิีจิทัี่ลสำาหรับี
กลุ่มลูกค้าเหล่านี�มาติลอดี จนปัีจจุบีัน 
VNG แติกแขนงออกเปี็นแอปีพัลิเคชีัน
อเนกปีระสงค�สำาหรับีกิจกรรมและการ
บีริการอันครอบีคลุมวิ่ถีูชีีวิ่ติยุคดิีจิทัี่ลของ
เวี่ยดีนามอยา่งรอบีด้ีาน 

ภูายใต้ิชีื�อ VNG’s Zalo Chat App ซึ่่�ง
ปัีจจุบีันมีผู้ใชี้เป็ีนจำานว่นมากถู่ง 62 ล้าน 
users ถืูอเป็ีนแอปีพัลิเคชีันทีี่�พััฒนาโดีย
คนเวี่ยดีนาม สามารถูยืนเด่ีนท้ี่าที่าย
แอปีพัลิเคชีันชีั�นนำาอย่าง Facebook  
Youtube Line หรือ WhatsApp อย่าง
ไม่เป็ีนรอง ด้ีว่ยสปีีดี คว่ามเสถีูยร และ 
สติิกเกอร�สนที่นาทีี่�โดีนใจคนรุน่ใหม ่พัรอ้ม
ด้ีว่ยฟังก�ชีันอื�นๆ เกือบี 40 แขนง อาทิี่  
สติรีมมิ�ง คลาว่ดี� ชี้อปีปิี� งออนไลน� ซึ่ื�อตัิ�ว่
เครื� องบิีน จ่ายค่าเที่อม บีริการภูาครัฐ 
เป็ีนต้ิน ชี่ว่ยให้ผู้ใชี้งาน ที่ำาทีุ่กอย่างได้ีใน
ทีี่�นี� ทีี่�เดีียว่ ครบีจบีทีุ่กเรื�อง

ล่าสุดี Zalo กำาลังยกระดัีบีเทีี่ยบีชีั�น  
Amazon ในการพัฒันาระบีบีผู้ชีว่่ยเสมือน 
หรือ Virtual Assistant ชีื�อ “KiKi” ใน 
รูปีแบีบีทีี่�สอดีคล้องวิ่ถีูชีีวิ่ติคนเวี่ยดีนาม 
ในภูาษาเวี่ยดีนาม 

“เราหวั่งจะเป็ีนผู้ทีี่�ส่งเสริมการเข้าถู่ง 
สินเชีื�ออย่างทัี่�ว่ถู่ง (financial inclusion) 
ดัีงนั�นเป้ีาหมายของเราชีัดีเจนในการมุ่ง 
ชีว่่ยเหลือชีาว่ฟลิิปีปิีนส�จำานว่นมากทีี่�ยงัเขา้
ไมถู่่งโอกาสที่างการเงินเหล่านั�น ติอนนี�เรา
เปิีดีกว้่างสำาหรับีการร่ว่มมือทีี่�สร้างสรรค�
กับีสถูาบีันการเงินทีี่�คิดีติรงกัน มีวิ่สัยทัี่ศน�
เดีียว่กัน เราจะไม่แข่งขันกันเอง แต่ิจะ
ร่ว่มมือเพัื�อผลักดัีนให้ทีุ่กคนได้ีรับีโอกาส
และบีริการที่างการเงินอย่างทัี่�ว่ถู่งและ 
เท่ี่าเทีี่ยม” Martha Sazon กล่าว่ทิี่�งท้ี่าย

เวยีดนาม   
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“ยุคต่ิอไปีนี� คือยุคของเสียง เป็ีนยุคทีี่�การ
สั�งการจะเกิดีข่�นผ่านที่างเสียงพัูดี หรือ 
natural voice ทีี่�ขับีเคลื�อนโดีย AI เพัราะ
เรามองว่่าเป็ีนการสื�อสารทีี่�เชีื�อมโยงมนุษย�
เข้ากับีคอมพัิว่เติอร�ทีี่� มีปีระสิที่ธิภูาพั
ทีี่�สุดี และภูายใน 5-10 ปีีข้างหน้า เสียง
จะเป็ีนเครื�องมือหลักทีี่�มนุษย�ใช้ีสื� อสาร
กับีคอมพัิว่เติอร� เราจ่งมี KiKi สำาหรับีเป็ีน 
Smart Speaker ทีี่�เป็ีนภูาษาของเราเอง 
โดียมีเที่คโนโลยีเทีี่ยบีชีั�นได้ีกับี Alexa ของ 
Amazon หรือแม้แต่ิ Siri ของค่าย Apple” 
Vuong Quang Khai ระบุี

KiKi คือสว่่นหน่�งของโครงการ AI ของ Zalo 
ซึ่่�งติอนนี�สามารถูพััฒนาฟังก�ชัีนการจดีจำา
ใบีหน้า (Facial Recognition) ขยายผลไปี
ถู่งลูกค้าระดัีบีองค�กรชีั�นนำาในเวี่ยดีนาม 
โดียขณ์ะนี�ได้ีรับีคว่ามสนใจจากนักลงทีุ่น
ระดัีบีโลกจำานว่นมาก อาทิี่ Temasek 
Goldman Sachs และ Tencent Holdings 
ของจีน เนื�องด้ีว่ยเล็งเห็นศักยภูาพัและ
โอกาสของ Zalo ในการเติิบีโติสูร่ะดัีบีสากล 

“คลื�นลูกต่ิอไปี จะเปี็น AI อย่างไม่ต้ิอง
สงสัย เราเติรียมลงทีุ่นเรื� องนี�ไว้่แล้ว่” 
Vuong Quang Khai เปิีดีเผยถู่งวิ่สัยทัี่ศน� 
พัร้อมทิี่�งท้ี่ายว่่า ส่ว่นตัิว่เชีื�อในพัลังของ
วิ่ศว่กรและโปีรแกรมเมอร�รุ่นใหม่ชีาว่
เวี่ยดีนาม ซ่ึ่�งมีศักยภูาพัพัอทีี่�จะสรรค�สรา้ง
นวั่ติกรรมระดัีบีโลก พัร้อมเปิีดีโอกาสเต็ิมทีี่�
ให้กับีหนุ่มสาว่สายเลือดีใหม่ เพัราะเชีื�อว่่า
อุติสาหกรรมทีี่�เกี�ยว่เนื�องกับีอินเที่อร�เน็ติทีี่�
พัร้อมเติิบีโติอีกหลายเท่ี่าในอนาคติ เป็ีน
เรื�องทีี่�คนรุ่นใหม่สามารถูนำาข้อได้ีเปีรียบี
รว่่มเรียนรู้และพััฒนาไปีพัร้อมกับีเรา

 
Youtrip สตารท์อพัการเงนิ
สนับสนุนการท่องเท่ียว 
พรอ้มรบักระแสเปิดประเทศ 
หลังโควดิ 19

สิงคโปีร� คือ ขุมที่รัพัย�ของสติาร�ที่อัพั โดีย
ผลสำารว่จเมื�อเร็ว่ๆ นี� พับีว่่า สติาร�ที่อัพั
สิงคโปีร�มีมูลค่าการติลาดีในระดัีบีทีี่�ใหญ ่
ถู่งขนาดีทีี่�ว่่าแม้นำามูลค่าสติาร�ที่อัพัของ
ทัี่�ง 5 ปีระเที่ศอาเซึ่ียน ได้ีแก่ อินโดีนีเซีึ่ย 
ฟิลิปีปิีนส� เวี่ยดีนาม มาเลเซึ่ียและไที่ย
รว่มกันยังน้อยกว่่าสิงคโปีร�ปีระเที่ศเดีียว่
ถู่งกว่่า 2 เท่ี่า จำานว่นเที่คสติาร�ที่อัพัมีถู่ง
กว่่า 4,000 บีรษัิที่ โครงสรา้งพืั�นฐานพัรอ้ม
มูลในการรองรับีการขยายตัิว่ อีกทัี่�งการ 
ส่งเสริมทีี่�ต่ิอเนื�องกว่่า 20 ปีีจากภูาครัฐ 
ที่ำาให้สิงคโปีร�ยังคงโดีดีเด่ีนทีี่�สุดีในการ 
บีม่เพัาะสติาร�ที่อัพั

Youtrip สติาร�ที่อัพัทีี่�ให้บีริการ multi- 
currency mobile wallet และ travel  
payment card ในอุติสาหกรรมท่ี่องเทีี่�ยว่ 
ธุร กิจส่ ว่นใหญ่ ไ ด้ีรับีผลกระที่บีจาก
สถูานการณ์�โควิ่ดี 19 แต่ิติรงกันข้าม
กับีสติาร�ที่อัพัฟินเที่ค (Fintech) แห่งนี�  
ทีี่� ส า ม า ร ถู ปี รั บี ตัิ ว่ พัั ฒ น า บี ริ ก า ร ใ ห้
ครอบีคลุมถู่งกิจกรรม e-commerce ทีี่�

ปีระกอบีธุรกรรมระหว่่างปีระเที่ศ จน
เติิบีโติข่�นอยา่งรว่ดีเร็ว่ในยุคโควิ่ดี 

Caecilia Chu, founder and CEO ของ 
YouTrip กล่าว่ว่่า บีริษัที่ฯ เชีื�อมาติลอดีว่่า 
“เว่ลานี�คือเว่ลาสำาคัญทีี่�ต้ิองเติรียมพัร้อม 
ไมใ่ชีเ่ว่ลาทีี่�จะซึ่บีเซึ่าไปีติามติลาดี เมื�อการ
ท่ี่องเทีี่�ยว่เริ�มมา ต้ิองแนใ่จได้ีว่่าจะสามารถู
เดิีนหน้านำาเสนอบีรกิารแก่นักท่ี่องเทีี่�ยว่ได้ี
โดียทัี่นทีี่”
 
Youtrip ดีำาเนินงานในสิงคโปีร�มาตัิ�งแต่ิปีี 
2559 ด้ีว่ยการสนับีสนุนจากภูาครัฐ โดีย 
Monetary Authority Singapore (MAS) 
และบีริษัที่ลงทุี่นข้ามชีาติิชีื�อดัีง EZ-Link 
ทีี่�เลือกเปิีดีสาขาในปีระเที่ศนี� เนื�องจาก
เล็งเห็นศักยภูาพัด้ีานติลาดีนักท่ี่องเทีี่�ยว่ 
Outbound ทีี่�ค่กคัก จนสามารถูยกระดัีบี
ขดีีคว่ามสามารถูในการแขง่ขนั เพัิ�มจำานว่น
ค่าเงิน (currencies) สำาหรับีให้บีริการแก่
นักท่ี่องเทีี่�ยว่ได้ีมากถู่งกว่่า 150 ค่าเงิน  
ด้ีว่ยอัติราแลกเปีลี�ยนทีี่� ว่่ากันว่่าดีีทีี่�สุดี 
(best exchange rates) ถืูอเป็ีนชี่อง
ที่างการที่ำาธุรกรรมเงินติราต่ิางปีระเที่ศทีี่�
ให้ราคาด่ีงดีูดีใจนักท่ี่องเทีี่�ยว่ทีี่�สุดี 

Youtrip ไม่หยุดีอยู่แค่อุติสาหกรรมการ
ท่ี่องเทีี่�ยว่ แต่ิยังขยายไปีถู่งระดัีบีบีริษัที่

สิงคโปร์
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นิติิบุีคคลทีี่�มีธุรกรรมการเงินขา้มพัรมแดีน 
 
“เมื� อไม่กี� เดืีอนก่อนเราเพัิ�มทุี่นได้ีมาก
ถู่ง 30 ล้านดีอลลาร�สหรัฐ ชี่ว่ยยกระดัีบี
ขีดีคว่ามสามารถูและคุณ์ภูาพัผลิติภัูณ์ฑ์�
ของเรา สามารถูเข้าถู่งลูกค้ากลุ่มกิจการ
บีริษัที่ หรือ B2B payment space ภูายใต้ิ 
นวั่ติกรรมบีัติรเครดิีติเพัื�องานธุรกิจทีี่�ชีื�อ 
YouBiz เอื�อให้บีริษัที่ทัี่�งหลายมีชี่องที่าง
ระดีมทีุ่น ติลอดีจนที่ำาการค้าขายแลก
เปีลี�ยนข้ามปีระเที่ศในค่าเงินทีี่�หลากหลาย
ถู่งกว่่า 150 ค่าเงิน” Caecilia Chu ระบุี 
 
ปัีจจุบีัน YouBiz ขยายตัิว่อย่างต่ิอเนื�อง
คิดีเป็ีนร้อยละ 150 จากเดืีอนกันยายน 
ทีี่�ผ่านมา ด้ีว่ยธุรกรรมทีี่�ได้ีรับีการไว้่ว่างใจ
จากกิจการชีั�นนำา อาทิี่ เถูาเป่ีา อเมซึ่อน 
และสิงคโปีร�แอร�ไลน� กำาลังเติรียมแผน
ขยายกิจการไปียังอีก 5 ปีระเที่ศในอาเซีึ่ยน
ให้ครบีภูายในปีี 2565

“การท่ี่องเทีี่�ยว่ทีี่�จะฟ้� นตัิว่หลังโควิ่ดีและ
การใช้ีจ่ายซึ่ื�อสินค้าข้ามพัรมแดีนปีระเที่ศ
ผ่านที่างออนไลน�ทีี่�เพิั�มมากข่�น จะเป็ีน
ปัีจจัยหนุนการขยายตัิว่ของธุรกรรม 
Multi-currency payment อย่างไม่ต้ิอง
สงสัย ดิีฉีันเชีื�อว่่า ชี่ว่งเว่ลาทีี่�น่าตืิ�นเต้ิน
จริงๆ ยังมาไม่ถู่งด้ีว่ยซึ่ำา” Caecilia Chu 
ทิี่�งท้ี่าย

 
Gojek ยูนิคอรน์ชัน้แนวหน้า 
สรา้งงาน เพ่ิมคณุค่าให้มหาชน 

เหติุผลสำาคัญทีี่�ที่ำาให้ Tech Startup ใน
ภููมิภูาคเอเชีียติะวั่นออกเฉีียงใต้ิเติิบีโติ
อย่างก้าว่กระโดีดีในรอบีไม่กี�ปีีทีี่�ผ่านมา 
ก็คือปัีจจัยด้ีานปีระชีากรซึ่่�งปีระกอบีไปี
ด้ีว่ยคนรุน่ใหม่จำานว่นมหาศาล คุ้นเคยกับี
วิ่ถีูดิีจิทัี่ลโดียธรรมชีาติิ ในอินโดีนีเซีึ่ยยิ�งมี
มากกว่่าใคร ด้ีว่ยอายุเฉีลี�ยปีระชีากรเพัียง 
29 ปีีกว่่าๆ จ่งไม่แปีลกใจทีี่�สติาร�ที่อัพัแห่ง
นี�ได้ีรับีการบ่ีมเพัาะและขยายตัิว่อย่าง

แข็งแกร่งไปีสู่ระดัีบีสากล แซึ่งหน้าหลาย
ปีระเที่ศ

Gojek สติาร�ที่อัพัระดัีบียูนิคอร�นในกิจการ 
food delivery ชีื�อดัีง ซึ่่�งติอนนี�ได้ีคว่บีรว่ม
เป็ีนสว่่นหน่�งของกลุ่ม GoTo Group ก่อตัิ�ง 
โดียมีเจตินารมณ์� เพืั� อชี่ว่ยเหลือกลุ่ม
มอเติอร�ไซึ่ค�รบัีจ้างรายได้ีน้อย ให้มีชีอ่งที่าง
สร้างรายได้ีเพัิ�ม สามารถูพััฒนาธุรกิจจน
ครอบีคลุมกิจการขนส่งครบีว่งจร รว่มถู่ง 
E-Commerce และผลิติภัูณ์ฑ์�ที่างการเงิน
ซึ่่�งกำาลังขยายไปีสู่ติลาดีต่ิางปีระเที่ศอย่าง
ต่ิอเนื�อง ธุรกิจของกลุ่ม Goto Group ใน
ปัีจจุบีันคิดีเป็ีนร้อยละ 2 ของจีดีีพัีของ
ปีระเที่ศอินโดีนีเซึ่ีย 
 
Kevin Aluwi, Co-founder ของ Gojek  
เล่าว่่า สำาหรับีอินโดีนีเซีึ่ย โอกาสทีี่�ใหญ ่
ทีี่�สุดีพับีเห็นได้ีในเศรษฐกิจนอกระบีบี  
แติกต่ิางจากปีระเที่ศพััฒนาแล้ว่อื� นๆ 
อีกทัี่� ง เรากำา ลัง ก้าว่เข้าสู่ ยุคที่องของ
บีริษัที่เที่คโนโลยีทีี่�เกิดีข่�นมากมายทัี่�งใน
อินโดีนีเซีึ่ยและปีระเที่ศเพัื�อนบีา้น สูโ่อกาส
มหาศาลใหแ้ก่ปีระชีาชีนฐานราก หรอืกลุ่ม
ปีระชีากรบีนฐานพัีระมิดี

“ในเศรษฐกิจของปีระเที่ศกำาลังพััฒนา  
ยังพับีเห็นคว่ามขาดีแคลนอยูทั่ี่�ว่ไปี  คว่าม
ไม่พัร้อมหรือการพััฒนาทีี่�ยังไม่สมบูีรณ์� 
เต็ิมทีี่�ของสินค้าและบีริการ สิ�งนี�คือโอกาส

ทีี่�จะได้ีที่ดีลองและพััฒนาของใหม่ โดีย
เฉีพัาะเที่คโนโลยีทีี่� ดีีกว่่าและใหม่กว่่า 
สำาหรับี Gojek เรามีจุดีเน้นคือติอบีสนอง
สนองคว่ามต้ิองการผู้บีริโภูคให้ดีีทีี่�สุดี  
อุดีชีอ่งโหว่่คว่ามไม่สะดีว่กในทุี่กที่างเท่ี่าทีี่�
ที่ำาได้ี นี�คือปีรัชีญาทีี่�เราย่ดีถืูอมาโดียติลอดี
และจะเป็ีนเชีน่นี�เรื�อยไปี ทัี่�งในวั่นนี�และวั่น
ข้างหน้า” Kevin Aluwi กล่าว่ทิี่�งท้ี่าย

โรคระบีาดีโควิ่ดี 19 นำาพัาการเปีลี�ยนแปีลง
ขนานใหญ่มาสูพ่ัฤติิกรรมการบีริโภูคสินค้า
และบีริการ ติลอดีจนรูปีแบีบีธุรกิจซึ่่�ง
ต้ิองปีรับีเปีลี�ยนให้สอดีรับีกับีสังคมดิีจิทัี่ล  
พัลังของคนรุ่น Gen Y และ Z ทีี่�กล้า
เสี�ยงและพัร้อมเผชีิญคว่ามท้ี่าที่ายในโลก
สติาร�ที่อัพั ที่ำาให้ปีี 2565 นา่จับีติามองอยา่ง
ยิ�งสำาหรบัีทิี่ศที่างการเติิบีโติของสติาร�ที่อัพั
ในอาเซึ่ียนซึ่่�งมีผู้เล่นหลากหลาย มากมาย 
อยู่ในสมรภููมิการแข่งขันทีี่� เข้มข้นและ 
มีสีสันข่�นทีุ่กขณ์ะ

อ้างอิง : 
เวียดนาม
• Japanese newspaper reviews Vietnam’s first unicorn firm (vir.com.vn)
• Vietnam: Southeast Asia’s Next Digital Powerhouse (jakartaglobe.id)
• Open jobs at VNG CORPORATION (vietnamworks.com)
สิงคโปร์
• Here are 13 high-growth S’pore companies to look out for in 2022 
(vulcanpost.com)
• Caecilia Chu (Singapore Entrepreneur) - Wiki.sg
• Southeast Asia multi-currency neobank YouTrip raises $30M Series A, will 
launch corporate card | TechCrunch
มาเลเซีย
• How Carsome became Malaysia’s largest tech unicorn - with a little help 
from a friend - TechNode Global
อินโดนเีซีย
• Gojek co-founder Kevin Aluwi on super apps, post-pandemic Asia (cnbc.com) 
• Becoming Indonesia’s first unicorn: the Gojek journey (dbs.com)
ฟิลิปปินส์
• Mynt eyes easing Pinoys’ financial woes via new service feat | Philippine 
News Agency (pna.gov.ph)
•US $300 M raised by Philippines- based Mynt, becomes first fintech unicorn 
– Incubees

อนิโดนีเซยี
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ESG เทรนดย์อดฮิต    
ภาคธรุกิจอาเซยีน   
แม้ก้ารพัฒันาทางเศรษฐกิจจะทำาให้ช้ีวิีิตดีีขึ้้�นแต่ก็สรา้งผลกระทบ
ม้ากม้าย กลายเป็็นควิาม้เห้ล่�อม้ลำาทางสังคม้และธรรม้ชีาติถููก
ทำาลายอย่างต่อเน่�อง เม่้�อองค์การสห้ป็ระชีาชีาติ (UN) กำาห้นดี
เป็า้ห้ม้ายการพัฒันาที�ยั�งยน่ (Sustainable Development Goals: 
SDGs) 17 ขึ้อ้ ครอบคลุม้ม้ติิคณุภาพัชีวิีิต สิ�งแวิดีล้อม้ ควิาม้ยากจน 
ควิาม้เท่าเทียม้กัน ฯลฯ ตั�งแต่ป็ี 2558-2573 อาเซีียนจ้งมุ้่ง 
เขึ้็ม้ทิศและเรอ่ธงสู่ห้วัิใจห้ลักขึ้อง SDGs ทันที 

 โดีย 3 มาติรการหลัก ได้ีแก่ การรักษาสิ� งแว่ดีล้อม  
(Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิูบีาล (Governance) 
หรอื ESG Factors เป็ีนภููมิทัี่ศน�ใหมท่ี่างเศรษฐกิจโลกทีี่�ภูาครฐัและ
เอกชีนกำาลังก้าว่ไปีปีรับีเปีลี�ยนนโยบีายจากมุ่งรักษาเสถีูยรภูาพั
ที่างเศรษฐกิจหรือกำาไรสูงสุดี สู่การร่ว่มกันแก้ไขปัีญหาโลกร้อน 
มลพัิษ สุขภูาพัอนามัย โครงสร้างพืั�นฐาน คว่ามรับีผิดีชีอบีและ
คว่ามโปีรง่ใสเพัื�อให้เติิบีโติอยา่งมั�นคงยั�งยืนในระยะยาว่
 โดียเฉีพัาะภูาคอุติสาหกรรม การค้า การลงทีุ่นในภููมิภูาค
อาเซีึ่ยน นำา ESG มาใช้ีเป็ีนมาติรฐานกำาหนดีกลยุที่ธ�องค�กรให้มี
คว่ามรับีผิดีชีอบีที่างธุรกิจ สญัญาณ์เริ�มจากการปีระชุีมหนว่่ยงาน
กำากับีดีูแลติลาดีทุี่นอาเซีึ่ยน (ASEAN Capital Markets Forum 
:ACMF) ทีี่�รว่มหน่ว่ยงานกำากับีดีูแลหลักที่รัพัย�จากสมาชีิกทัี่�ง 10 
ปีระเที่ศ  ได้ีเห็นชีอบีแนว่ที่างพััฒนามาติรฐานของพัันธบีตัิรสเีขยีว่ 
หรือ ASEAN Green Bond ติอบีโจที่ย�การลงทุี่นในธุรกิจทีี่�ใส่ใจ 
สิ�งแว่ดีล้อม การใชีท้ี่รพััยากรอยา่งมีปีระสทิี่ธภิูาพั การใชีพ้ัลังงาน
สะอาดี การลดีมลภูาว่ะ สนับีสนุนการลดีโลกร้อน
 ฟลิิปีปิีนส�นับีเป็ีนปีระเที่ศแรกในอาเซึ่ยีนทีี่�ออก Green Bond 
โครงการพัลังงานหมุนเวี่ยนจากบีริษัที่พัลังงานคว่ามร้อนใต้ิพัิภูพั
ของ Tiwi และ Makban มูลค่า 226 ล้านดีอลลาร�สหรัฐ ต่ิอมาใน 
ปีี 2562 Bank of Philippines Islands (BPI) ธนาคารพัาณ์ิชีย� 
รายใหญ่ของฟิลิปีปิีนส�ออก Green Bond ในติลาดีสหภูาพัยุโรปี
เป็ีนสกุลสวิ่สฟรังค�อายุ 2 ปีี มูลค่า 100 ล้านสวิ่สฟรังค� หรือราว่ 
3,500 ล้านบีาที่ (อัติราแลกเปีลี�ยน 35 บีาที่ ต่ิอ 1 สวิ่สฟรังค�)
 การออก Green Bond ของสิงคโปีร� ส่ว่นใหญ่จะมาจาก
กลุ่มธนาคาร เชีน่ ICBC, DBS, HSBC นำาเงินทีี่�ได้ีไปีปีล่อยสินเชีื�อ
ให้ธุรกิจสีเขียว่ในรูปีของ Green Loan สว่่นของปีระเที่ศมาเลเซึ่ีย 

เริ�มมีการออก Green Bond รุน่แรกตัิ�งแต่ิปีี 2560 เพัื�อใชี้สำาหรับี
ก่อสร้างโรงงานผลิติไฟฟ้าจากพัลังงานแสงอาทิี่ติย� จากนั�นก็ออก
พันัธบัีติรอีกหลายรุน่ สว่่นใหญ่ เพัื�อนำาไปีใช้ีสร้างโรงไฟฟ้าพัลังงาน
แสงอาทิี่ติย� และในปีี 2562 มีการออก Green Bond เพัื�อใช้ีสำาหรบัี
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพัลังนำาเป็ีนครั�งแรกมูลค่า 470 ล้านริงกิติ หรือ
ปีระมาณ์ 3,290 ล้านบีาที่ (อัติราแลกเปีลี�ยน 7 บีาที่ต่ิอ 1 ริงกิติ) 
โดียพัันธบีัติรมีอายุยาว่ถู่ง 18 ปีี 
 ขณ์ะทีี่� ปีระเที่ศอินโดีนีเซีึ่ย ถืูอเป็ีนปีระเที่ศทีี่�มีมูลค่ารว่ม
ของการออก Green Bond สูงสุดีในอาเซึ่ียน เนื�องจากรัฐบีาลเป็ีน 
ผู้สนับีสนุนและนำาร่องการออกติราสารหนี�อิสลามสีเขียว่ หรือ 
Green Sukuk มูลค่ารว่มสูงถู่ง 1,250 ล้านดีอลลาร�สหรัฐ ระดีม
ทีุ่นไปีใชี้ในโครงการอนุรักษ�พัลังงานต่ิางๆ อาทิี่ พัลังงานที่ดีแที่น 
การบีริหารจัดีการขยะ การคมนาคมสะอาดี เป็ีนต้ิน และเมื�อ 2 ปีี 
ทีี่�ผ่านมามีการออก Green Bond โดีย PTSMI รัฐวิ่สาหกิจด้ีาน
พัลังงานของอินโดีนีเซีึ่ย ระดีมทุี่นเพัื�อนำาไปีปีล่อยกู้ให้โครงการ
อนุรักษ�พัลังงานมูลค่ารว่ม 3 ล้านล้านรูเปีียห�อินโดีนีเซึ่ีย 
 ปีระเที่ศไที่ยก็ขานรับีกระแสการลงทุี่นทีี่�ใส่ใจสิ�งแว่ดีล้อม
เชีน่เดีียว่กัน ในปีี 2562 มีการออก Green Bond จากบีริษัที่เอกชีน
หลายบีริษัที่ อาทิี่ บีมจ.บีีทีี่เอส (BTS) มูลค่ารว่ม 1.3 หมื�นล้านบีาที่ 
สำาหรับีการก่อสร้างรถูไฟฟ้า บีมจ. พัลังงานบีริสุที่ธิ� (EA) ออก 
Green Bond มูลค่ารว่ม 1 หมื�นล้านบีาที่ เพัื�อใชี้ในโครงการ
ผลิติไฟฟ้าจากพัลังงานลม รว่มถู่ง บีมจ.บีีกริมพัาว่เว่อร�ฯ มูลค่า  
3 พัันล้านบีาที่ เพัื� อใชี้ในโครงการผลิติไฟฟ้าจากพัลังงาน 
แสงอาทิี่ติย� เป็ีนต้ิน 
 ทีุ่กภูาคส่ว่นธุรกิจสามารถูนำา ESG Factors หลักปีฏิิบีัติิ
ทีี่�ยอมรับีกันในระดัีบีสากลไปีปีระยุกติ�ใชี้ คว่บีคู่กับีการสร้าง
ภูาพัลักษณ์�ในเชิีงบีว่ก ชี่ว่ยเสริมสร้างคว่ามเชีื�อมั�นแก่นักลงทุี่น 
พัรอ้มยงัเปิีดีโอกาสใหม่ๆ  ในการเขา้ถู่งแหล่งเงิน ด้ีว่ยกระบีว่นการ
และมาติรฐานชีี�วั่ดีทีี่�ชีัดีเจน พัร้อมติิดีติามผลดีำาเนินงานและ
รายงานอย่างสมำาเสมอ รว่มถู่งการพััฒนานวั่ติกรรมใหม่ๆ  
เพิั�มปีระสิที่ธิภูาพั ลดีต้ินทุี่น ลดีคว่ามเสี�ยงต่ิอคว่ามเสียหาย  
ชี่ว่ยพััฒนาคุณ์ภูาพัชีีวิ่ติของพันักงาน สร้างมูลค่าเพัิ�มที่างธุรกิจ 
และผู้มสีว่่นได้ีสว่่นเสยี ก้าว่ไปีสูค่ว่ามสามารถูในการแขง่ขนัใหกั้บี
ธุรกิจในระยะยาว่

9
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|Vision of Beyond|

‘Healthcare for all’ 
นวตักรรมสุขภาพและโอกาสในอาเซยีน 

หน่�งในบีริษัที่ยักษ�ใหญ่ด้ีานสุขภูาพัและ
เว่ชีภัูณ์ฑ์�ซึ่่�งมีสำานักงานอยู่ในปีระเที่ศ
สิงคโปีร� ได้ีแก่ Johnson & Johnson ผู้มี
บีที่บีาที่สำาคัญในวิ่กฤติิโควิ่ดี 19 โดียเฉีพัาะ
การคิดีค้นวั่คซึ่ีนป้ีองกันโรคอุบีัติิใหม่ และ
แพัลติฟอร�มด้ีานบีริการสุขภูาพัที่างไกล 
หรือ TeleMedicine
 
“ในอนาคติอันใกล้เราจะเห็นการเข้าถู่ง
บีริการด้ีานสุขภูาพัและพััฒนารูปีแบีบี
การส่งมอบีทีี่�ขับีเคลื�อนด้ีว่ยข้อมูลโซึ่ลูชีัน
ดิีจิทัี่ล และคว่ามร่ว่มมือทัี่�งหมดีนี�จะอยู่
เหนือพัื�นทีี่�และรูปีแบีบีการแพัที่ย�ดัี�งเดิีม”

Jan Meurer ปีระธาน Johnson & Johnson 
ภููมิภูาคเอเชีียติะวั่นออกเฉีียงใต้ิ เขาไม่ใชี ่
แพัที่ย�หรือเภูสัชีกรโดียติรง แต่ิผ่าน
ปีระสบีการณ์�หลากหลายด้ีานการติลาดี 
เป็ีนนักวิ่จัยข้อมูลผู้บีริโภูคชีั�นเยี�ยมเข้าใจ
บีริบีที่ที่างสังคมและเที่คโนโลยี ทีี่� จะ  
Reshape ระบีบีสุขภูาพั

ที่รรศนะของ Jan Meurer น่าสนใจกล่าว่
ไว้่ใน “TRANSFORMING HEALTHCARE  
ACCESS & DELIVERY THROUGH  
DIGITAL & INNOVATION” บีที่คว่าม
ว่ารสาร “2021 ASEAN Business Outlook 

Survey : ASEAN’s Role in the Asia- 
Pacific” จัดีที่ำาโดียหอการค้าสหรัฐฯ 
ปีระจำาปีระเที่ศสิงคโปีร�  
 
สิ�งทีี่�เขาเน้นยำาคือ ผลกระที่บีจากโควิ่ดี 
19 ไม่ใชี่วิ่กฤติิชีั�ว่คราว่แต่ิมีผลกระที่บี
อย่างล่กซึ่่�งต่ิอคว่ามเป็ีนอยู่ในอนาคติของ 
ทีุ่กคน โดียเฉีพัาะเรื�องการรักษาพัยาบีาล
และการดูีแลสุขภูาพัได้ีถููกเปีลี�ยนแปีลงไปี 
เมื�อผู้ป่ีว่ยถููก “จำากัดี” การเข้าถู่งบีริการ
ต่ิางๆ การผ่าตัิดีศัลยกรรม การติิดีติาม
โรคขาดีคว่ามต่ิอเนื�อง และขาดีแคลนยา
ในพัื�นทีี่�ห่างไกล ฯลฯ ชี่ว่งโควิ่ดี 19 กลับี

นวัิตกรรม้ด้ีานสุขึ้ภาพัในกลุ่ม้ป็ระเทศ
อาเซียีนกำาลังเป็็นธุรกิจที�รอ้นแรงสุดีๆ  
และถู่อเป็็นห้น้�งใน “เม้กะเทรนด์ี” ขึ้อง
โลกอนาคต แต่ดีเูห้ม้อ่นว่ิาสิงคโป็รจ์ะ
สาม้ารถูคว้ิาโอกาสนำาเป็็นศนูยก์ลางขึ้อง
บรษัิทขึ้้าม้ชีาติม้าใชี้เป็็นฐานในการวิิจัย
พัฒันาและทำาการตลาดีในภูม้ภิาคนี�
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เป็ีนตัิว่เร่งให้เห็นถู่งบีที่บีาที่สำาคัญของ 
“โซึ่ลูชีัน” ดิีจิทัี่ลและเที่คโนโลยีทีี่�ติอบี
โจที่ย�ได้ีมากทีี่�สุดี ซึ่่�ง Jan Meurer มองว่่า
แนว่ที่างนี�จะเป็ีนเที่รนดี�ในอนาคติ

“เมื�อมองไปีข้างหน้า ภูาว่ะโรคระบีาดีจะ
ยังคงมีบีที่บีาที่สำาคัญทีี่�ผลักดัีนภูาคธุรกิจ
และบีรษัิที่ต่ิางๆ เชีน่ Johnson & Johnson 
ที่ลายผนังกั�นทัี่�ง 4 ด้ีานออกไปี ที่ำาให้เกิดี
การเข้าถู่งการดูีแลสุขภูาพัแบีบีใหม่และ
ปีรับีเปีลี�ยนรูปีแบีบีการให้บีริการสุขภูาพั
อยา่งสร้างสรรค�และเรง่คว่ามเร็ว่ด้ีว่ยระบีบี
ดิีจิทัี่ล”

Jan Meurer บีอกว่่า อาเซึ่ียนปีระกอบี
ด้ีว่ยเมืองใหญ่ ชุีมชีน และชีนบีที่ห่างไกล 
โซึ่ลูชีันด้ีานการดีูแลสุขภูาพัจำาเปี็นต้ิอง
ติอบีสนองต่ิอภููมิศาสติร�และคว่ามหลาก
หลายที่างปีระชีากรอย่างรว่ดีเร็ว่ให้เข้า
ถู่งด้ีานผลิติภัูณ์ฑ์� การจัดีหาเว่ชีภัูณ์ฑ์�
ให้โรงพัยาบีาล การผ่าตัิดีที่างเลือก  
การสนับีสนุนศัลยแพัที่ย�ในห้องผ่าตัิดี  
ยา นวั่ติกรรม ดิีจิทัี่ลโซึ่ลูชีันในการดีูแล
สุขภูาพัอยา่งจริงจัง

“เราดีำาเนินการสัมมนาแบีบีเสมือนจริงใน
โลกออนไลน� (webinars) และสง่เสริมการ

ศ่กษาที่างการแพัที่ย�อย่างต่ิอเนื�องร่ว่ม
กับีพัันธมิติร สร้างสะพัานเชีื�อมบีนโลก
ออนไลน�กับีแพัที่ย�และผู้บีริโภูค เชี่นการ
ไลฟ์สติรีมหรือเว่อร�ชีว่ล เกี�ยว่กับีวิ่ธีการ
ปีกป้ีองสุขภูาพัของตินเองและคนทีี่�รัก” 

Jan Meurer ใชี้คำาว่่า “Healthcare for 
all” ลงทีุ่นในข้อมูลและการวิ่เคราะห�เพัื�อ
ที่ำาคว่ามเข้าใจและสร้างโซึ่ลูชีนัสว่่นบุีคคล 
สำาหรับีผู้ป่ีว่ยในชีว่่งต่ิางๆ ของชีีวิ่ติ ลงทีุ่น
ในการฝึึกอบีรมและการศ่กษาผ่านศูนย�
นวั่ติกรรมสถูาบีนั J&J ซึ่่�งเป็ีนแพัลติฟอร�ม
การเรียนรู้ผ่านดิีจิทัี่ลในเอเชีียติะวั่นออก
เฉีียงใต้ิ 
 
ตัิว่อยา่งหน่�งคือการเปิีดีตัิว่ Neuroscience 
Academy ในปีระเที่ศฟิลิปีปิีนส� ซึ่่�งเป็ีนชุีดี
การเรียนรู้ออนไลน�ทีี่�เน้นการจัดีการที่าง
คลินิกของโรคจิติเว่ชี ซ่ึ่�งออกแบีบีมาเพัื�อ
ให้จิติแพัที่ย�ชีาว่ฟิลิปีปิีนส�มีโอกาสเรียนรู้
อยา่งต่ิอเนื�องในชีว่่งการระบีาดี 

“ในเอเชีียติะวั่นออกเฉีียงใต้ิ เรามุ่งมั�นทีี่� 
จะเพัิ�มนวั่ติกรรมการดูีแลสุขภูาพัดิีจิทัี่ล
เป็ีน 2 เท่ี่า และการลงทีุ่นทีี่�สำาคัญเพัื�อ
ติอบีโจที่ย�คว่ามต้ิองการของผู้มีส่ว่นได้ี
สว่่นเสยี ปีรับีภููมิทัี่ศน�ด้ีานการดีแูลสขุภูาพั
อย่างน่าตืิ�นติาตืิ�นใจ เร่งคว่ามพัยายามใน
การผ่าตัิดีดิีจิทัี่ล (digital surgery) ระบีบี
ปัีญญาปีระดิีษฐ� (Ai) ติลอดีจนร้านขายยา
อิเล็กที่รอนิกส� (e-pharmacy) และบีริการ
สุขภูาพัที่างไกล (telehealth)”

อาเซึ่ยีนกำาลังเปีลี�ยนแปีลงไปีสูป่ีระสบีการณ์�
ใหม่ๆ  และภููมิทัี่ศน�ที่างการติลาดีทีี่�นา่สนใจ 
ภูายใต้ิวิ่ถีูใหม่ด้ีานสุขภูาพัซึ่่�งต้ิองน่าจับีติา
มองติลอดีปีี 2565
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|Policy Watch|

เวียีดนาม 

ปีระเที่ศทีี่�ถููกมองว่่าจะเปี็น “good land” สำาหรับีการลงทีุ่นขั�นสูง 
ภูายหลังยุคโควิ่ดี 19 ขณ์ะนี�บีริษัที่ยักษ�ใหญ่ระดัีบีโลกหลายแห่งกำาลัง
เติรียมกระจายเม็ดีเงินมาลงทีุ่นทีี่�เวี่ยดีนาม หลายแห่งย้ายฐานออก
จากจีนและอาเซึ่ียนติอนใต้ิเพัื�อมุ่งสู่เวี่ยดีนามโดียเฉีพัาะ ด้ีว่ยเล็งเห็น
ว่่าเป็ีนฐานการผลิติชีั�นดีี แรงงานราคาถููกแต่ิมีคุณ์ภูาพัและทัี่กษะสูง 
อีกทัี่�งยังสามารถูใชี้ปีระโยชีน�จากข้อติกลงการค้าเสรีทีี่�เวี่ยดีนามมีกับี
ปีระเที่ศยักษ�ใหญ่ ชี่ว่ยเพัิ�มชี่องที่างเข้าถู่งติลาดีกำาลังซึ่ื�อสูง นอกจากนี� 
การพััฒนาโครงสร้างพัื�นฐานทีี่�ก้าว่หน้าและใกล้สำาเร็จในหลายเขติ
นิคมอุติสาหกรรม คือ ปัีจจัยหนุนให้เวี่ยดีนามยังคงศักยภูาพัในฐานะ  
“ฐานการลงทีุ่นทีี่�น่าสนใจทีี่�สุดี”

หลายปีีทีี่�ผ่านมา เวี่ยดีนาม เดิีนหน้านโยบีาย เขติเศรษฐกิจพัิเศษ เป็ีน
ยุที่ธศาสติร�หลักด่ีงดีูดีการลงทีุ่น ผลสำารว่จของ UNIDO และ World 
Development Indicators พับีว่่า ปัีจจุบีันเวี่ยดีนามมีเขติเศรษฐกิจ
พัิเศษอยูม่ากถู่ง 300 กว่่าแห่ง คิดีเป็ีนร้อยละ 50 ของเม็ดีเงินลงทีุ่นจาก 
ต่ิางปีระเที่ศ เป็ีนแหล่งสร้างงานร้อยละ 2.5 ของแรงงานทัี่�งปีระเที่ศ  
มากทีี่�สุดีในอาเซึ่ียน โดียทัี่�ง 58 จังหวั่ดีของเวี่ยดีนามจะมีเขติเศรษฐกิจ
พัิเศษอยา่งน้อย 1 แห่งต่ิอจังหวั่ดี

• เง์นุลงทนุุโดยตรงจากต่างประเทศ์ 
2.3 แสนุล้านุดอลลารส์หรฐั สรา้งการ 
จ้างงานุแรงงานุ 4 ล้านุคุนุ
• มอบสท์ธ์ิ์ประโยชน์ุพ์เศ์ษสงูสดุ
   - 3 เมิ่องยุทธศาสตร์ ค่อ ฮานอย ดานัง 
   และโฮจิัมิินห์
   - โครงสร�างพ่�นฐานบ่รณาการ
   - วันสต็อปเซีอร์วิสสำาหรับ
   นักลงทุนต�างชาติ
• เขตเศ์รษฐก์จอุตสาหกรรม
เวยีดนุาม 3 รูปแบบ

Industrial Parks
- 286 แห�ง ดำาเนินการแล�ว
- 106 แห�ง อย่�ระหว�างการพัฒนา

Coastal Economic Zones
เขตเศ์รษฐก์จพ์เศ์ษ
- 18 แห�ง บริเวณชายฝั� ง

Hign tech Zones
เขตเศ์รษฐก์จไฮเทคุ

Special Economic Zone
เวียดนามเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ คืือ ยุุทธศาสตร์สำาคัืญในกิารพิัฒนาเศรษฐกิิจ 

ของประเทศในกิลุุ่�ม CLMV ถืือเป็นเคืรื�องมือดึึงดึูดึนักิลุ่งทุนท่�ม่
ศกัิยุภาพิสูง สรา้งงานแลุ่ะเพิิ�มโอกิาสส�งออกิ แน�นอนว่�านักิลุ่งทนุได้ึรบั 
สิทธิประโยุชน์มากิน้อยุแตกิต�างกัินไปแต�ลุ่ะประเทศหรือแต�ลุ่ะ
อุตสาหกิรรม...ลุ่องมาสำารว่จพืิ�นท่�พิิเศษ CLMV ว่�าน�าสนใจอยุ�างไรบ้าง 

‘เขตเศรษฐกิจพิเศษ’
     ประเทศ CLMV โดดเด่น ดึงดดูใจ 
     นักลงทุนกระเปาหนัก

HANOI

DA NANG

HO CHI MINH
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Industrial Parks
- 286 แห�ง ดำาเนินการแล�ว
- 106 แห�ง อย่�ระหว�างการพัฒนา

สปป. ลาวี

ในส่ว่นของ สปีปี. ลาว่ ยุที่ธศาสติร�เขติ
เศรษฐกิจพิัเศษ จะมุ่งด่ีงดีูดีนักลงทุี่นทีี่�
ต้ิองการใชีป้ีระโยชีน�จากเสน้ที่างคมนาคม
ในระเบีียงเศรษฐกิจติะวั่นออก-ติะวั่นติก 
เชืี�อมโยงเวี่ยดีนาม สปีปี. ลาว่และไที่ย  
สว่่นใหญ่มีทีี่�ตัิ�งบีรเิว่ณ์ “รอยต่ิอ” ชีายแดีน 
เพัื� อหวั่งคว่ามสะดีว่กเรื� องการเดิีนที่าง
ขนส่งทีี่�สามารถูเชีื�อมโยงไปีถู่งปีระเที่ศ
เพัื� อนบี้านได้ีสะดีว่ก ไม่ว่่าจะเป็ีนเขติ
เศรษฐกิจพิัเศษสามเหลี�ยมที่องคำา ซึ่่�งตัิ�ง
อยูต่ิรงจุดีรอยต่ิอชีายแดีน 3 ปีระเที่ศ จีน 
สปีปี. ลาว่ ไที่ย ทีี่�เมืองต้ินผ่�ง แขว่งบีอ่แก้ว่ 

นอกจากนี�ยังมีเขติเศรษฐกิจพัิเศษเฉีพัาะ
บี่อเต็ินแดีนงาม ตัิ�งอยู่ทีี่�แขว่งหลว่งนำาที่า 
ติรงข้ามกับีเมืองบี่อหาน เขติปีกครอง
ตินเองสิบีสองปัีนนา มณ์ฑ์ลยูนนาน  
เขติเศรษฐกิจพัิเศษสะหวั่น-เซึ่โน อยู่ทีี่�
เมืองเซึ่โน แขว่งสะหวั่นนะเขติ ติรงขา้มกับี
จังหวั่ดีมุกดีาหาร และเขติเศรษฐกิจพัิเศษ
วั่งเต่ิา-โพันที่อง ตัิ�งอยูใ่นบีรเิว่ณ์ด่ีานสากล
วั่งเต่ิา ติรงข้ามกับีด่ีานชี่องเม็ก อำาเภูอ 
สิรินธร จังหวั่ดีอุบีลราชีธานี

สปีปี. ลาว่เป็ีนปีระเที่ศทีี่�ยังคงมีที่รัพัยากร
ค่อนข้างอุดีมสมบูีรณ์� ทีี่� ดิีนแปีลงใหญ่
สามารถูรองรับีการผลิติในสาขาต่ิางๆ 
ค่าจ้างแรงงานติำา อีกทัี่�งมีการปีรับีปีรุง

Coastal Economic Zones
เขตเศ์รษฐก์จพ์เศ์ษ
- 18 แห�ง บริเวณชายฝั� ง

Hign tech Zones
เขตเศ์รษฐก์จไฮเทคุ

กฎระเบีียบีด้ีานการค้าและการลงทีุ่นให้ 
ทัี่นสมัยมากข่�น โดียได้ีรว่มกฎหมาย
การลงทีุ่นในปีระเที่ศและการลงทีุ่นของ 
ต่ิางชีาติิเข้าด้ีว่ยกัน ที่ำาให้มีคว่ามเท่ี่าเทีี่ยม
กันมากข่�น 

ในรอบีหลายปีีทีี่�ผา่นมา สปีปี. ลาว่สามารถู
ยกระดัีบีการลงทุี่นโครงสร้างพัื� นฐาน 
พัลังงานนำาและไฟฟ้า โดียล่าสุดีโครงการ

Special Economic Zone สปป. ลาว

• SEZs ภาคุเหนืุอของ สปป. ลาว
- เขตเศรษฐกิจัพิเศษบ�อเต็นแดนคำา Boten Beautiful Land SEZ
- เขตเศรษฐกิจัพิเศษสามิเหลี�ยมิทองคำา Golden Triangle SEZ
- เขตเศรษฐกิจัพิเศษหลวงพระบาง Luangprabang SEZ

• SEZs ภาคุกลางของ สปป. ลาว
- เขตเศรษฐกิจัพิเศษท�าแขก Thakhek SEZ
- เขตเศรษฐกิจัพิเศษภ่เขียว Phoukhyo SEZ
- เขตเศรษฐกิจัพิเศษสะหวัน-เซีโน Savanh-seno SEZ

• SEZs ภาคุใต้ (จำาปาสกั) ของ สปป. ลาว
- เขตเศรษฐกิจัพิเศษวังเตา Wangtao-Phonthong Economic  
  Development Zone
- เขตเศรษฐกิจัพิเศษปากเซี-ญ่ี�ปุ�น เอสเอ็มิอี Pakse-Japan SME SEZ
- เขตเศรษฐกิจัพิเศษมิหานทีสีทันดอน Mahanathi Sithandone SEZ
- เขตเศรษฐกิจัพิเศษจัำาปาสัก ลาว-เซีอร์วิส อินดัสเทรียล พาร์ค
  Champasak Lao-service Industrial Park

• SEZs นุคุรหลวงเวยีงจันุทน์ุ 
- เขตเศรษฐกิจัพิเศษไชยเชษฐา Satsettha Development SEZ
- เขตเศรษฐกิจัพิเศษเฉพาะอุตสาหกรรมิและการค�าเวียงจัันทน์โนนทอง   
  VITA Park
- เขตเศรษฐกิจัพิเศษเวียงจัันทน์-ลองแทงค์ Vientiane-Long Thanh SEZ
- เขตเศรษฐกิจัพิเศษบึงธาตุหลวง Thatluang Lake SEZ
- เขตเศรษฐกิจัพิเศษดงโพสี Dongphosy SEZ

รถูไฟจีน-สปีปี. ลาว่ ซ่ึ่�งเปิีดีดีำาเนินการ 
วั่นทีี่� 3 ธนัว่าคม 2564 ทีี่�ผ่านมา ระยะที่าง
ปีระมาณ์ 420 กิโลเมติร เชีื�อมโยงจากนคร
คุนหมิง มณ์ฑ์ลยูนนาน มายังเมืองบีอ่เต็ิน 
ของสปีปี. ลาว่ และมีปีลายที่างทีี่�นครหลว่ง
เวี่ยงจันที่น� ถืูอเป็ีนก้าว่ย่างสำาคัญทีี่�ชี่ว่ย
เพัิ�มศักยภูาพัของปีระเที่ศแบีบีก้าว่กระโดีดี 
เป็ีนปัีจจัยบีว่กทีี่� จูงใจนักลงทุี่นชีั�นนำา
จำานว่นมากให้เข้ามาใชี้ปีระโยชีน�นี� 

‘เขตเศรษฐกิจพิเศษ’
     ประเทศ CLMV โดดเด่น ดึงดดูใจ 
     นักลงทุนกระเปาหนัก
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กััมพููชา

ที่างด้ีานของกัมพูัชีา ทีี่�ผ่านมาการลงทุี่น
ในเขติเศรษฐกิจพัิเศษยังกระจุกตัิว่อยู่ทีี่�
เมืองหลว่ง (กรุงพันมเปีญ) และสีหนุ วิ่ลล� 
ปัีจจุบีันรัฐบีาลกำาลังปีรับีเปีลี�ยนกฎหมาย
เรื�องการบีริหารเขติเศรษฐกิจพิัเศษให้มี
ปีระสิที่ธิภูาพัมากยิ�งข่�น ซึ่่�งคาดีว่่าจะชี่ว่ย
ด่ีงดีูดีการลงทุี่นผ่านมาติรการจูงใจอัน
หลากหลาย ยกระดัีบีคว่ามโปีร่งใส และ 
สง่เสริมบีรรยากาศการแขง่ขัน 

สิ�งทีี่�นา่สนใจของกัมพูัชีา คือ เขติเศรษฐกิจ 
พัิเศษแบีบีบูีรณ์าการ (a multi-purpose 
special economic zone) ในพัื�นทีี่�สหีนุ วิ่ลล� 
ซึ่่�งเป็ีนโครงการเรือธงของรัฐบีาลกัมพัูชีา
ยุคหลังโควิ่ดี 19 ทีี่�ว่่ากันว่่าจะชี่ว่ยเปีลี�ยน
โฉีมหน้าเศรษฐกิจกัมพัูชีาอยา่งใหญห่ลว่ง 
 
Aun Pornmoniroth รัฐมนติรีว่่าการ
กระที่รว่งเศรษฐกิจและการเงินของกัมพัชูีา 
กล่าว่กับีสื�อ the Khmer Times ถู่งการ
พััฒนาเขติเศรษฐกิจพัิเศษสีหนุ วิ่ลล� ว่่า 
ต้ิองการให้เป็ีนเขติเศรษฐกิจชีั�นนำาใน
ภููมิภูาคเอเชีียติะวั่นออกเฉีียงใต้ิ  ซึ่่� ง 
ขับีเคลื�อนด้ีว่ยอุติสาหกรรมเที่คโนโลยีทีี่� 
ลำาสมัย รว่มถู่งเป็ีน Hub ของห่ว่งโซึ่่
การผลิติทัี่�งของภููมิภูาคและระดัีบีโลก 
ปัีจจุบีนั สหีนุ วิ่ลล� เรง่สรา้งถูนนใหม่ รว่มถู่ง 
ที่างด่ีว่น ท่ี่าเรือ และสนามบิีน มีบีริษัที่
ขนาดียักษ�กว่่า 20 แห่ง เข้ามาพััฒนา
พัื�นทีี่�ก่อสร้างโรงงานใหม่ คาดีว่่าจะช่ีว่ย
กระติุ้นเศรษฐกิจให้กัมพัูชีาทัี่�ว่ปีระเที่ศ 
ทัี่�งในด้ีานการจ้างงาน การคมนาคมขนส่ง  
การท่ี่องเทีี่�ยว่ และยังขยายโอกาสในการ 
สง่ออกสินค้าให้กับีนักลงทีุ่น 

1. ยกเว้ินภาษีกำาไร 
(Profit Tax) 3-9 ป็ี

Special Economic Zone
กัมพูชา

2. การคิดีค่าเส่�อม้ราคาใน
อัตราพัเิศษ 40 %
(กรณไีม้เ่ล่อกรบัการยกเว้ินภาษีกำาไร)

3. ยกเว้ินภาษีนำาเขึ้้าวัิสดีกุ่อสรา้ง
เคร่�องม้อ่เคร่�องจักรในการผลิต

4. ยกเว้ินภาษีนำาเขึ้้าวัิตถูุดิีบ 
ที�ใชี้ในการผลิตสำาห้รบัการ 
ผลิตเพั่�อส่งออก

5. ยกเว้ินภาษีม้ลูค่าเพัิ�ม้ (VAT) 
สำาห้รบัสินค้าที�นำาม้าเป็็น
ส่วินป็ระกอบขึ้องสินค้าส่งออก

การผู้ลิตเพ่�อการสนับสนุน    
อุตสาหกรรมิเพ่�อการส�งออก

การผู้ลิตอาหารสัตว์

การผู้ลิตเคร่�องหนัง ผู้ลิตภัณฑ์์ที�ทำาจัาก 
โลหะทุกชนิด เคร่�องใช�ไฟฟ้า  
อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุสำานักงาน ของเล�น  
ผู้ลิตภัณฑ์์ทางการกีฬา ยานยนต์ ชิ�นส�วน 
และอุปกรณ์ ผู้ลิตภัณฑ์์จัากเซีรามิิค

การผู้ลิตอาหารและเคร่�องด่�มิ ผู้ลิตภัณฑ์์
เพ่�ออุตสาหกรรมิสิ�งทอ เฟอร์นิเจัอร์และ
อุปกรณ์ (ที�ไมิ�ได�ทำาจัากไมิ�) ผู้ลิตภัณฑ์์จัาก
กระดาษ ผู้ลิตภัณฑ์์จัากยางและพลาสติก  
ผู้่�จัำาหน�าย นำาประปา ผู้ลิตยาแผู้นโบราณ
แช�แข็งและแปรร่ปสัตว์นำาเพ่�อการส�งออก
การแปรร่ปธัญ่พ่ชและผู้ลิตภัณฑ์์จัากพ่ช

ผู้ลิตภัณฑ์์สารเคมิี ซีีเมินต์ ปุ�ย และ
ปิโตรเคมิี การผู้ลิตยาแผู้นปัจัจุับัน

สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมิ ด�านการ
พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี หร่อวิชาชีพ

ศ่นย์การท�องเที�ยวครบวงจัร
(Tourist complex)

สถานรักษาพยาบาล

ประเภทกิจการ เงินลงทุน / เงื่อนไขการพิจารณา

เงินลงทุนไมิ�น�อยกว�า
100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนไมิ�น�อยกว�า
200,000 ดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนไมิ�น�อยกว�า
300,000 ดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนไมิ�น�อยกว�า
500,000 ดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนไมิ�น�อยกว�า
1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนไมิ�น�อยกว�า
4,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ห�องพักไมิ�ตำากว�า 100 ห�อง (โรงแรมิ)
หร่อ บ�านพักไมิ�ตำากว�า 30 หลัง
ขนาดพ่�นที�ไมิ�ตำากว�า 10 เฮคตาร์

เงินลงทุนไมิ�น�อยกว�า
1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
จัำานวนไมิ�น�อยกว�า 50 เตียง

กิจการที่มีสิทธิในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน เงินลงทุนขั้นต่ำา และเงื่อนไขการพิจารณา
ที่มา www.ditp.go.th
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เมยีนมา

เมียนมา เป็ีนอีกหน่�งปีระเที่ศทีี่�กำาลังเรง่ด่ีง 
ดีูดีนักลงทุี่นจากต่ิางชีาติิติลอดี 10 ปีีทีี่� 
ผ่านมา เขติเศรษฐกิจพัิเศษแห่งเดีียว่ใน 
ขณ์ะนี� คือ ติิลาว่า (Thilawa) เริ�มดีำาเนินการ 
ในปีี 2558 ปีระกอบีไปีด้ีว่ยโครงการ 
ของนักลงทีุ่นญี� ปุ่ีนสัดีส่ ว่นมากทีี่� สุ ดี 
อุติสาหกรรมหลัก ได้ีแก่ ชีิ�นส่ว่นยานยนติ� 
เหล็ก ซึ่ีเมนติ� เครื�องจักรกล อาหารแปีรรูปี 
ยาและเว่ชีภัูณ์ฑ์� นักลงทุี่นญี�ปุ่ีนมุง่หมายจะ
พัฒันาให้พัื�นทีี่�แหง่นี�เป็ีนเขติเมืองอัจฉีรยิะ
ด้ีานการอนุรักษ�สิ�งแว่ดีล้อม

ส่ว่นอีก 2 แห่งซึ่่�งอยู่ระหว่่างการพััฒนา 
ได้ีแก่ เขติเศรษฐกิจเจาะพัยู (Kyaukpyu) 
ตัิ�งอยูใ่นรัฐยะไข ่ที่างภูาคติะวั่นติก ภูายใต้ิ 
คว่ามร่ว่มมือจากรัฐบีาลจีน เพัื�อรองรับี
เสน้ที่างการค้าออกสูม่หาสมุที่รอินเดีียจาก
มณ์ฑ์ลยูนนานติามโครงการ “หน่�งแถูบี
หน่�งเส้นที่าง” อีกแห่ง คือ โครงการพััฒนา
ท่ี่าเรือนำาล่กที่ว่าย ซึ่่�งขณ์ะนี�ยังชีะลอตัิว่
อันเนื�องมาจากการยกเลิกให้สัมปีที่านแก่
บีริษัที่ทีี่�เข้ามาพััฒนาก่อนหน้า คาดีกันว่่า 
เมียนมาอาจพิัจารณ์าให้สัมปีที่านบีริษัที่
ญี�ปุ่ีนเข้ามาก่อสร้างแที่น เนื�องจากญี�ปุ่ีนมี
ผลงานพัฒันาเขติเศรษฐกิจพิัเศษทีี่�ติิลาว่า
ให้เห็นเป็ีนทีี่�ปีระจักษ� 
 
Ken Kobayashi ปีระธานคณ์ะกรรมการ 
ร่ว่มด้ีานเศรษฐกิจระหว่่างญี� ปุ่ีนและ 
เมียนมา กล่าว่ว่่า วิ่กฤติิโควิ่ดี 19 ถืูอเป็ีน 
โอกาสสำาหรับีเขติเศรษฐกิจพิัเศษใน 
เมียนมาทีี่�นักลงทุี่นรายใหญ่หมายติาย้าย 
ฐานเพัื�อปีรับีโครงสร้างห่ว่งโซึ่่การผลิติ  
นอกจากนี� สภูาพัการแข่งขันระหว่่างญี�ปุ่ีน 
กับีจีนในฐานะหุ้นส่ว่นผู้ได้ีรับีสัมปีที่านใน 
เขติเศรษฐกิจในเมียนมา อาจกลายเป็ีนขอ้ดีี 
ทีี่�จะชี่ว่ยให้เมียนมาได้ีรับีปีระโยชีน�อย่าง
คาดีไม่ถู่งต่ิอไปี

ในรอบีสิบีปีีทีี่�ผ่านมา รัฐบีาลของทัี่�ง 4 
ปีระเที่ศ ได้ีแก่ เวี่ยดีนาม สปีปี. ลาว่ กัมพัูชีา
และเมียนมา ล้ว่นแข่งขันกันสร้างแรงจูงใจ
นักลงที่นุต่ิางชีาติิ ติลอดีจนพัฒันาโครงสรา้ง
พืั�นฐานทีี่�เอื� ออำานว่ยมากมาย ในยุคหลัง 
โควิ่ดี 19 นี� แนว่โน้มการย้ายฐานการลงทีุ่น
มายัง CLMV จ่งมีโอกาสเกิดีข่�นมาก โดีย
เฉีพัาะในอุติสาหกรรมทีี่�ใช้ีแรงงานเขม้ขน้ซึ่่�ง
กำาลังมองหาแหล่งลงทีุ่นทีี่�มีแรงงานต้ินทีุ่น
ติำาแต่ิมีทัี่กษะสูง ที่ำาให้ปีระเที่ศในกลุ่มนี�มี
อนาคติสดีใสพัร้อมเปิีดีรับีการเปีลี�ยนผ่าน
ของห่ว่งโซึ่ก่ารผลิติในระดัีบีโลกครั�งใหญ่

Special Economic Zone ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำาโขง

ท่ีมา : -Catching Up or Staying Ahead: Japanse Investment in the Mekong Region and the China Factor (ifri.org)
- China’s role in post-pandemic CLMV amid ongoing intense economic influence - KASIKORN RESEARCH CENTER
- Adopted-ASEAN-Guidelines-for-Special-Economic-Zone-SEZ-Development-and-Collaboration.pdf
- Prospects of attracting foreign investment into Vietnam in 2021 – General Statistics Office of Vietnam (gso.gov.vn)
- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในลาว (bangkokbiznews.com)
- Cambodia to Establish Sihanoukville Multi-Purpose SEZ (aseanbriefing.com)
- Myanmar’s Dawei SEZ at a standstill again as government drops notorious Thai developer | ASEAN Today
- Suu Kyi courts Japan investment with new economic zone - Nikkei Asia

โอกาส ความท้าทาย

สรา้งงานให้กั้บคนรุน่ให้ม้จ่ำานวินม้าก

พั่�นที�เชีิงยุทธศาสตรส์ู่ภูม้ภิาคอาเซียีน
และตลาดีทั�วิโลก

ตลาดีชีาวิเม้ยีนม้ารองรบั 50 ล้านคน

ระบบโลจิสติกส์ทางทะเลคุ้ม้ค่า
ป็ระห้ยดัีเวิลา

ป็ระโยชีน์จากทรพััยากรธรรม้ชีาติ
จำานวินม้าก

สิทธิป็ระโยชีน์ทางภาษีในฐานะ
ป็ระเทศด้ีอยพัฒันา

การขึ้ยายตลาดีทำาได้ีม้ากกว่ิา

โครงสรา้งพั่�นฐานยงัอ่อนแอและ
ต้องการลงทนุอีกม้าก

สถูานการณ์โควิิดี 19

สถูานการณ์ทางการเม้อ่งในป็ระเทศ

กัมิพ่ชา

สปป.ลาว

เมิียนมิา

ไทย

เวียดนามิ
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แพัลตฟอรม์้การขึ้ายขึ้องชีำาอิเล็กทรอนิกส ์(E-Grocery) ห้รอ่ซูีเป็อรม์้ารเ์ก็ต
ออนไลน์ ได้ีเติบโตอยา่งก้าวิกระโดีดีกลายเป็น็ส่วินสำาคัญขึ้องผูบ้รโิภคใน
อาเซียีน โดียเฉพัาะม้าเลเซียี อินโดีนเีซียี เวีิยดีนาม้ สงิคโป็ร ์และไทย ที�ม้ี
ป็ระชีากรคนชัี�นกลางสงูม้ากและอัตราการเขึ้า้ถู้งอินเทอรเ์น็ตเป็น็วิงกว้ิาง  

การเติบโตของ
ซเูปอรม์ารเ์ก็ตออนไลน์
ในอาเซยีน

16
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การศ่กษาของ Facebook และ Bain ในปีี
ทีี่�ผา่นมา ปีระมาณ์การว่่าติลาดีขายของชีำา
ออนไลน�ในภููมิภูาคเติิบีโติถู่ง 350,000 ล้าน
ดีอลลาร�สหรัฐ ทิี่ศที่างคว่ามต้ิองการนี� 
สง่ผลให้หลายบีริษัที่ทัี่�งรายเล็ก กลาง ใหญ่ 
บีริษัที่ข้ามชีาติิ ผู้ปีระกอบีการท้ี่องถิู�น 
ลงทีุ่นพััฒนาแพัลติฟอร�มซูึ่เปีอร�มาร�เก็ติ
ออนไลน� สนองติอบีคว่ามต้ิองการ อาทิี่ 
HappyFresh บีริษัที่จัดีส่งของชีำาทีี่�แพัร่
หลายทีี่�สุดีในอาเซึ่ียน ดีำาเนินธุรกิจใน
มาเลเซึ่ีย อินโดีนีเซึ่ีย และไที่ย Meituan 
Grofers และ BigBasket บีริการจัดีส่ง
จากแบีรนดี�ซูึ่เปีอร�มาร�เก็ติระดัีบีโลก เชี่น  
Big C, Lottemart และ Carrefour   

รายงาน The Impact of COVID-19 on 
Singapore Consumers’ Digital Behavior 
จัดีที่ำาโดีย Accenture ระบุีว่่า ในชี่ว่งแรก
ทีี่�โควิ่ดี 19 แพัร่ระบีาดี รายได้ีจากการ
ค้าปีลีกสินค้าอุปีโภูคบีริโภูคออนไลน�ของ
สิงคโปีร�เพัิ�มข่�นร้อยละ 45 ขณ์ะทีี่�ร้านค้า
ปีลีกแบีบีออฟไลน�สว่่นใหญต้่ิองปิีดีที่ำาการ 
ยกเว้่นร้านทีี่�จำาเป็ีนต่ิอการใชี้ชีีวิ่ติเท่ี่านั�น 
สะท้ี่อนชัีดีจากยอดีการค้าปีลีกโดียรว่ม 
หดีตัิว่ถู่งร้อยละ 52

Redmart แพัลติฟอร�มซูึ่เปีอร�มาร�เก็ติ
ออนไลน�กลุ่มแรกและเป็ีนแพัลติฟอร�ม
ยอดีฮิ่ติของสิงคโปีร�ชี่ว่งการระบีาดีใหญ่
ของโควิ่ดี 19 คือ แรงผลักดัีนให้ซูึ่เปีอร�
มาร�เก็ติรายใหญ่ในสิงคโปีร� ทัี่�ง NTUC 
FairPrice, Cold Storage, Sheng Siong, 
Giant รว่มถู่ง Amazon Fresh ก็หันมา
พััฒนาและก็เปิีดีตัิว่แพัลติฟอร�มซูึ่เปีอร�
มาร�เก็ติออนไลน�ด้ีว่ยเชีน่เดีียว่กัน 

นอกจากซูึ่เปีอร�มาร�เก็ติออนไลน�ดัีงกล่าว่ 
แล้ว่  ในสิงคโปีร� ยัง มี ซูึ่ เปีอร�มาร� เ ก็ติ
ออนไลน�พัรีเมียม จำาหน่ายสินค้าอุปีโภูค
บีริโภูคแบีบีเฉีพัาะกลุ่มอีกด้ีว่ย อาทิี่   
Ryan’s Grocery จำาหน่ายสินค้าเนื� อ
สัติว่�ออร�แกนิค ผลิติภัูณ์ฑ์�ทีี่�ปีราศจาก

ส่ว่นผสมของแป้ีงและนม (Wheat-free  
Gluten-free และ Dairy-free) และ
ผลิติภัูณ์ฑ์�ปีลอดีสารกันบูีดี (Preservative 
-free) Little Farms จำาหน่ายสินค้าผลไม้ 
และผักออร�แกนิคและเนื�อสัติว่�ปีีกทีี่�เลี�ยง
แบีบีไม่ขังกรง Sasha’s Fine Foods  
จำาหน่ายสินค้านำาเข้า อาทิี่ เนื�อวั่ว่ทีี่�เลี�ยง
ด้ีว่ยหญ้าในนิว่ซึ่ีแลนดี�  และโยเกิร�ติ 
มังสวิ่รัติิ  เป็ีนต้ิน 

สอดีคล้องกับีปีระเที่ศอินโดีนีเซึ่ียนักชี้อปี 
ออนไลน�ได้ีเติิบีโติข่�นจากชี่ว่งก่อนการ
แพัรร่ะบีาดีโควิ่ดี 19 จาก 75 ล้านคน เป็ีน 
85 ล้านคน โดีย Institute of Grocery  
Distribution (IGD) ซึ่่�งเป็ีนทีี่�ปีร่กษา
อุติสาหกรรมค้าปีลีกคาดีการณ์�ว่่าในปีี 
2565 ติลาดีซูึ่เปีอร�มาร�เก็ติออนไลน�ใน
อินโดีนีเซึ่ียขยายตัิว่จากร้อยละ 0.3 ในปีี 
2563 เป็ีนร้อยละ 0.5 มีมูลค่า 169,400 
ล้านดีอลลาร�สหรัฐ ถืูอเป็ีนติลาดีใหญ่
อันดัีบี 4 ในเอเชีียรองจากจีน อินเดีีย และ
ญี�ปุ่ีน
 
แรงหนุนจากอุปีสงค�ทีี่�เพัิ�มข่�นในอินโดีนีเซึ่ยี 
ส่งผลให้นักลงทีุ่นต่ิางพัยายามระดีมทีุ่น
ให้กับีสติาร�ที่อัพัร้านขายของชีำาออนไลน�
ท้ี่องถิู�น Pasarnow และ Segari รว่มถู่ง 
บีริ ษัที่ข้ามชีาติิล้ว่นมุ่งสู่ติลาดีซูึ่เปีอร�
มาร�เก็ติออนไลน�เชี่นกัน ได้ีแก่ Sayurbox  
HappyFresh และ TaniHub ฯลฯ มูลค่า
ติลาดีจ่งเติิบียงัและเป็ีนแรงด่ีงดีดูีผู้เล่นใหม่
อยา่งต่ิอเนื�อง

สำาหรับีปีระเที่ศไที่ยอุปีสงค�ของการซึ่ื� อ
สินค้าอุปีโภูคบีริโภูคที่างออนไลน�ก็เติิบีโติ
อย่างต่ิอเนื�อง กระทัี่�ง HappyFresh ผู้ให้
บีริการซูึ่เปีอร�มาร�เก็ติออนไลน�รายใหญใ่น
ปีระเที่ศไที่ยเติรียมขยายพัื�นทีี่�บีริการให้
ครอบีคลุมทัี่�ว่กรุงเที่พัฯ พัร้อมแผนขยาย
พัื�นทีี่�ให้บีริการ HappyFresh ไปียังจังหวั่ดี
อื�นๆ ของปีระเที่ศไที่ยด้ีว่ย

นายเกียม ซึ่าการ�ร่า ปีระธานเจ้าหน้าทีี่�
บีริหาร HappyFresh ระบุีว่่า “ท่ี่ามกลาง
ปัีญหาการแพัร่ระบีาดีของโควิ่ดี 19 และ
วิ่กฤติิการณ์�ที่างเศรษฐกิจ แต่ิธุรกิจของ 
HappyFresh ยังคงเติิบีโติต่ิอเนื�อง ยอดี
การใชี้งานแอปีพัลิเคชีันและเว็่บีไซึ่ติ�จาก 
3 ปีระเที่ศ (มาเลเซึ่ยี อินโดีนีเซึ่ยี และไที่ย) 
ในปีี 2564 เพัิ�มข่�นกว่่า 20 เท่ี่า”

ล่าสดุี HappyFresh ยงัได้ีเปิีดีระดีมที่นุรอบี 
Serie D มีผู้ลงทีุ่นรายใหญ ่นำาโดีย Naver  
Financial Corporation Gafina B.V  
STIC LB และ Mirae Asset จากปีระเที่ศ
อินโดีนีเซึ่ยี และกลุ่มที่นุจากสงิคโปีร� อยา่ง 
Mirae Asset-Naver Asia Growth Fund 
และ Z Venture Capital เข้าร่ว่มสมที่บี
ทีุ่นเพัิ�มมูลค่าราว่ 65 ล้านดีอลลาร�สหรัฐ 
หรือกว่่า 2,000 ล้านบีาที่ 

แสดีงถู่งว่่านักลงทีุ่นเล็งเห็นคว่ามต้ิองการ 
มหาศาลของธุรกิจ E-Grocery ติอกยำาโอกาส 
สินค้าปีระเภูที่ ของสดี ของใช้ี ในภููมิภูาค
เอเชียีติะวั่นออกเฉีียงใต้ิได้ีเป็ีนอยา่งดีี  
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แบรนด์ี “Jollibee” อาจจะไม้คุ่้นหู้
ผูค้นในเม้อ่งไทยนัก แต่สำาห้รบัใน
ฟลิิป็ป็ินส์แล้วิ Jollibee ค่อ 
รา้นอาห้ารฟาสต์ฟูด้ียอดีนิยม้ 
ขึ้องชีาวิตากาล็อกที�ก่อตั�งโดีย  
Tony Tan Caktiong เม้่�อ 40 ป็ีก่อน
เขึ้าเริ�ม้ต้นจากรา้นไอศกรมี้เล็กๆ 
บรหิ้ารจัดีการสรา้งกลยุทธ์ ขึ้ยาย
สาขึ้า จนสาม้ารถูก้าวิเป็็นผูน้ำาตลาดี
ฟาสต์ฟูด้ีได้ีภายใน 10 ป็ี 

ผู้ก่อตัง้รา้น ‘Jollibee’
อาณาจกัรฟาสตฟู้์ดแหง่
ฟิลิปปินสสู่์ระดับโลก

18

Tony 
Tan Caktiong
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ชีาว่ฟิลิปีปิีนส�แล้ว่ การติกแต่ิง บีรรยากาศทีี่�อบีอุ่น พัร้อมกับี
โปีรโมชัีนการติลาดีทีี่�จูงใจ จ่งเป็ีนทีี่�นิยมของลูกค้า ที่ำาให้ Jollibee 
แบีรนดี�ฟาสติ�ฟู้ดีท้ี่องถิู�นครองสว่่นแบีง่การติลาดีได้ีถู่งร้อยละ 50  
เอาชีนะรา้นฟาสติ�ฟูด้ีแบีรนดี�ดัีงจากต่ิางปีระเที่ศอยา่ง McDonald’s 
 ได้ี และสามารถูก้าว่ข่�นมาเปีน็ผู้นำาติลาดีรา้นอาหารฟาสติ�ฟูด้ีของ
ฟิลิปีปิีนส�ในปีี 2528   

ในปีี 2530 Jollibee ได้ีก้าว่ข่�นเป็ีนหน่�งในบีริษัที่ Top 100 ของ
ฟิลิปีปิีนส�ด้ีว่ยรายได้ี 570 ล้านเปีโซึ่ (ปีระมาณ์ 350 ล้านบีาที่) 
ซึ่่�งไม่เพัียงแต่ิการขยายสาขาภูายในปีระเที่ศเท่ี่านั�น Jollibee 
ยังได้ีขยายกิจการไปีสู่ต่ิางปีระเที่ศอีกด้ีว่ย โดียปีระเที่ศแรกทีี่� 
Jollibee ออกไปีเปิีดีสาขา คือ บีรูไน และต่ิอไปียังปีระเที่ศแถูบี
ติะวั่นออกกลาง เชีน่ สหรัฐอาหรับีเอมิเรติส� คูเว่ติ ซึ่าอุดีีอาระเบีีย 
รว่มถู่งแถูบีเอเชีียอยา่ง ฮ่่องกง เป็ีนต้ิน 
 
กระทัี่�งในปีี 2541 Jollibee ก็ได้ีบุีกเข้าไปีในติลาดีสหรัฐอเมริกา
อยา่งเป็ีนที่างการ เปิีดีสาขาแรกทีี่�รัฐแคลิฟอร�เนีย ขยับีขยายไปีสู่
เมืองลาสเว่กัสในปีี 2550 และไปีรัฐฮ่าว่ายในปีี 2554 ถู่งปัีจจุบีัน 
Jollibee มีสาขาในสหรัฐฯ ทัี่�งหมดีเกือบี 40 แห่งแล้ว่

นอกจากการขยายสาขาทัี่�งในและต่ิางปีระเที่ศ Jollibee ยังได้ี
ลงทีุ่นเข้าซึ่ื�อกิจการร้านอาหารสำาคัญๆ หลายแห่งในฟิลิปีปิีนส�  
ไมว่่่าจะเป็ีนร้านพัซิึ่ซึ่า่และพัาสติา Greenwich Pizza, Red Ribbon 
รว่มถู่งเชีนอาหารจานด่ีว่นชีื�อดัีงจากปีระเที่ศจีน Chowking และ 
Yonghe King ทีี่�มีมากกว่่า 600 และ 364 สาขาทัี่�ว่โลกติามลำาดัีบี 
ล่าสุดีเขาได้ีเข้าซึ่ื�อกิจการร้าน Tim Ho Wan ติิ�มซึ่ำาชีื�อดัีงจาก
ฮ่่องกงทีี่�มีกว่่า 50 สาขาทัี่�ว่เอเชีีย 

กลยุที่ธ�ที่างธุรกิจภูายใต้ิการนำาของ Tony Tan Caktiong ที่ำาให้ 
Jollibee มีสาขามากกว่่า 3,200 แห่งทัี่�ว่ปีระเที่ศฟิลิปีปิีนส� และ
อีกกว่่า 2,500 แห่งในต่ิางปีระเที่ศ รว่มถู่งการขยายอำานาจของ 
ตัิว่เองในอุติสาหกรรมฟาสติ�ฟู้ดีด้ีว่ยการที่ำา M&A (Merger & 
Acquisition) หรือการเข้าไปีซืึ่�อ/คว่บีรว่มกับีบีริษัที่อื�นๆ หาก
ไม่สามารถูซึ่ื�อโดียติรง ก็อาศัยเข้าไปีเป็ีนหุ้นส่ว่นในกิจการของ 
ท้ี่องถิู�นนั�นๆ

นับีเป็ีนกลยุที่ธ�ทีี่�ที่ำาให้ Tony Tan Caktiong เจ้าของร้านไอศกรีม
เล็กๆ กลายเป็ีนเจ้าอาณ์าจักรฟาสติ�ฟูด้ีชีื�อก้อง คว่ามสำาเรจ็เหล่านี� 
ล้ว่นเป็ีนแรงบีนัดีาลใจใหนั้กธุรกิจหลายคนก้าว่เดิีนติาม เปีรยีบีได้ี
กับีมาสคอติผ่�งยิ�มของ Jollibee ทีี่�เป็ีนตัิว่แที่นของการที่ำางานหนัก 
สดีใส มีคว่ามสุขไปีกับีอาหารอยา่งแท้ี่จริง 

ปัีจจุบีัน Jollibee เป็ีนทีี่�ชีื�นชีอบีทัี่�งลูกค้าเด็ีกและผู้ใหญ่ มีสาขา
มากกว่่า 3,200 แห่งทัี่�ว่ปีระเที่ศ และอีกกว่่า 2,500 แห่งใน 
ต่ิางปีระเที่ศ รว่มถู่งร้านอาหารทีี่�เขาได้ีเข้าซึ่ื�อหุ้นหรือคว่บีรว่ม
กิจการอีกหลายแห่ง อาทิี่ Smashburger และ Coffee Bean ใน
สหรัฐฯ เป็ีนต้ิน 

Tony Tan Caktiong ในวั่ย 68 ปีี ได้ีรับีการจัดีอันดัีบีอยูที่ี่� 11 ของ
บุีคคลทีี่�รำารว่ยทีี่�สดุีจากฟลิิปีปิีนส� โดีย World’s Billionaire’s List 
ทีี่�เผยแพัร่เมื�อเดืีอนเมษายนทีี่�ผ่านมา ด้ีว่ยมูลค่าที่รัพัย�สินกว่่า 
2,400 ล้านดีอลลาร�สหรัฐ 

Tony Tan Caktiong เป็ีนบุีติรคน 3 จากพัี�น้องทัี่�งหมดี 7 คน ใน
ครอบีครัว่ชีาว่จีนทีี่�ยากจน คว่ามเป็ีนอยู่ค่อนข้างลำาบีาก ที่ำาให้
ครอบีครัว่ตัิดีสินใจอพัยพัจากภููมิลำาเนามณ์ฑ์ลฝูึเจี�ยนที่าง 
ภูาคติะวั่นออกเฉีียงใต้ิของจีนมาอยู ่ณ์ ปีระเที่ศฟิลิปีปิีนส� เริ�มต้ิน
ธุรกิจเปิีดีร้านอาหารเล็กๆ ในเมืองดีาเว่า 

วั่ยเด็ีก Tony Tan รว่มถู่งพีั�น้องที่กุคนต่ิางชีว่่ยพัอ่แมท่ี่ำางาน พัอให้ 
กิจการมีกำาไร คว่ามเปี็นอยู่ดีีข่�นสนับีสนุนการศ่กษาให้กับีลูกๆ  
ซึ่่�งเขาเองก็พัยายามรำาเรียนจนสำาเร็จระดัีบีปีริญญาติรีด้ีาน
วิ่ศว่กรรมเคมี จากมหาวิ่ที่ยาลัยซึ่านโติโที่มัส กรุงมะนิลา ในวั่ย  
22 ปีี เขาได้ีรับีแรงบีันดีาลใจจากการไปีเยี�ยมชีมโรงงานไอศกรีม  
จ่งตัิดีสินใจใชี้เงินเก็บีจากการชี่ว่ยธุรกิจครอบีครัว่ราว่ 350,000 
เปีโซึ่ (ปีระมาณ์ 212,000 บีาที่) ซึ่ื�อแฟรนไชีส�และเปิีดีร้านขาย
ไอศกรีม “Magnolia” สองแห่งทีี่�เมือง Cubao โดียมีจุดีเด่ีน คือ
ให้ไอศกรีมลูกใหญก่ว่่าร้านอื�นๆ ซึ่่�งเขาได้ีค้นพับีว่่าชีาว่ฟิลิปีปิีนส�
ชีอบีที่านอาหารร้อนๆ ก่อนจะที่านของหว่าน จ่งตัิดีสินใจเพัิ�มเมนู
อาหารคาว่อย่างแซึ่นดี�วิ่ชีและเบีอร�เกอร� เพัื�อคว่ามหลากหลาย 
และติอบีสนองคว่ามต้ิองการของลูกค้า

ไมน่านนัก “เมนูอาหารคาว่” กลับีได้ีรบัีคว่ามนิยมมากกว่่าไอศกรมี
ด้ีว่ยซึ่ำา สามปีีต่ิอมาในปีี 2521 Tony Tan จ่งตัิดีสินใจใชี้ปีระโยชีน�
จากการพััฒนาเมนูดัีงกล่าว่ ยุติิร้านแฟรนไชีส� “Magnolia” 
และเปีลี�ยนเปี็นร้านอาหารจานด่ีว่นให้บีริการแฮ่มเบีอร�เกอร�  
ไก่ที่อดี และสปีาเกติตีิทีี่�มีรสหว่านนำาแบีบีทีี่�ชีาว่ฟิลิปีปิีนส�ชีื�นชีอบี 
เปีลี�ยนชีื�อร้านเป็ีน “Jollibee” พัร้อมโลโก้สำาหรับีธุรกิจใหม่  
“ผ่�งสีแดีงยิ�ม” ในคว่ามหมายของผ่�ง คือ แมลงทีี่�มีคว่ามขยัน 
ขันแข็ง แต่ิที่ำางานภูายใต้ิคว่ามสุขสนุกสนานรื�นเริงเป็ีนตัิว่แที่น
เจ้าของธุรกิจ พันักงาน และลูกค้าทีี่�มีคว่ามสุขและขยันขันแข็ง

จุดีเด่ีนร้าน นอกจากคุณ์ภูาพั สูติรอาหารและรสชีาติิทีี่�ถููกปีาก 
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ฟลิิป็ป็ินส์ กลายเป็็นป็ระเทศแรกขึ้อง
โลกที�รัฐบาลให้้การรับรองสายพัันธ์ุ
ขึ้้าวิดัีดีแป็ลงพัันธุกรรม้ ห้ร่อ GMOs 
ว่ิาป็ลอดีภัยและม้สีารอาห้ารที�จำาเป็น็
ในการแก้ป็ัญห้าทุพัโภชีนาการขึ้อง
เด็ีก โดียเตรยีม้แจกจ่ายเม้ล็ดีพัันธ์ุให้้
เกษตรกรนำาไป็ป็ลูกในห้ลายจังห้วัิดี
ภายในต้นปี็ 2565 พัร้อม้เปิ็ดีทางให้้
จัดีจำาห้น่ายเพั่�อการบรโิภคต่อไป็

ภูายหลังจาก 2 ที่ศว่รรษของการพััฒนา 
สายพัันธุ�ข้าว่ดัีดีแปีลงพัันธุกรรม (GMOs) 
รว่มถู่งต้ิองเผชิีญการต่ิอต้ิานอย่างรุนแรง
จากฝ่ึายติรงข้ามและนักเคลื� อนไหว่ 
ฟิลิปีปิีนส�ก็ปีระสบีผลสำาเร็จในการผลิติ
ขา้ว่ Golden Rice หรอื “ขา้ว่ที่อง” จนเป็ีน
ทีี่�ยอมรบัีในฐานะขา้ว่ GMOs ทีี่�มีมาติรฐาน
ด้ีานคว่ามปีลอดีภัูยและคุณ์ภูาพัจาก 
หน่ว่ยงานทีี่�กำากับีดีูแลเรื� องนี�ในหลาย
ปีระเที่ศ 

ข้อมูลจาก The Philippines Star ระบุีว่่า 
เมื�อเร็ว่ๆ นี� “ข้าว่ที่อง” ผา่นขั�นติอนสุดีท้ี่าย
ของการที่ดีสอบีเรื� องคว่ามปีลอดีภัูยใน
อาหารอย่างเป็ีนที่างการ นั�นหมายถู่ง
มีคว่ามปีลอดีภัูยทีี่�เทีี่ยบีเคียงได้ีกับีข้าว่ 
สายพัันธุ�อื�นทัี่�ว่ไปี รว่มถู่งมีคุณ์สมบีัติิทีี่� 
ครบีถู้ว่นสำาหรับีการเป็ีนพัันธุ�ข้าว่ทีี่�พัร้อม
นำาไปีปีลูกและจำาหน่ายในเชีิงพัาณ์ิชีย�

รฐับาลฟิลิปปินส ์
เปิดจำาหน่ายขา้ว GMO 
เชงิพาณิชย์
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Russell Reinke จากสถูาบัีนวิ่จัยข้าว่
นานาชีาติิซึ่่�งมีฐานอยู่ทีี่�ปีระเที่ศฟิลิปีปิีนส� 
(IRRI) กล่าว่ว่่า แม้ “ข้าว่ที่อง” เผชีิญ
การต่ิอต้ิานมาโดียติลอดี แต่ิหน่ว่ยงาน 
IRRI ก็ไม่เคยท้ี่อถูอย สามารถูพััฒนาพัันธุ�
ข้าว่ทีี่�อุดีมไปีด้ีว่ยวิ่ติามินทีี่�เป็ีนปีระโยชีน�
ต่ิอร่างกาย ซ่ึ่�งจะชี่ว่ยแก้ปัีญหาภูาว่ะ 
ทีุ่พัโภูชีนาการในเด็ีก ทัี่�งฟิลิปีปิีนส�และใน
ปีระเที่ศกำาลังพััฒนาอีกมากมาย

“ขา้ว่ที่อง” คือ พันัธุ�ขา้ว่ทีี่�ได้ีรบัีการตัิดีแต่ิง
พัันธุกรรมเพัื�อใชี้ต่ิอสู้กับีปัีญหาการขาดี
วิ่ติามิน A ของเด็ีกในปีระเที่ศกำาลังพััฒนา 
จากข้อมูลขององค�การอนามัยโลก ระบุีว่่า 
ปัีญหาการขาดีแคลนวิ่ติามิน A พับีใน
เด็ีกกว่่า 1 ใน 3 ของปีระเที่ศกำาลังพััฒนา 
ทัี่�ว่โลก ขณ์ะทีี่�ร้อยละ 17 ของเด็ีกอายุ 
ติำากว่่า 5 ขว่บีในฟิลิปีปิีนส� พับีว่่าได้ีรับี
วิ่ติามิน A ไม่เพัียงพัอ 

นอกจากนี� ขอ้มูลจากหนว่่ยงานเดีียว่กันยงั
บี่งชีี�ว่่า Golden Rice ชี่ว่ยเยียว่ยาอาการ
เจ็บีป่ีว่ยทีี่�คร่าชีี วิ่ติเด็ีกทัี่�ว่โลกถู่งปีีละ 
250,000 คน และลดีจำานว่นเด็ีกติาบีอดีซึ่่�ง
คิดีเป็ีนสองเท่ี่าของตัิว่เลขดัีงกล่าว่

“ด้ีว่ยสีเหลืองแกมแดีงของข้าว่ชีนิดีนี�  
ซึ่่�งเป็ีนสีทีี่�พับีได้ีในพืัชีผักทีี่�มีสารอาหาร
ชีั�นดีี อยา่งแครอที่ เป็ีนต้ิน บีง่ชีี�ว่่าเป็ีนข้าว่
ทีี่�อุดีมไปีด้ีว่ยเบีต้ิาแคโรทีี่น ซึ่่�งร่างกายจะ
แปีรสภูาพัให้เป็ีนวิ่ติามินเอ ซ่ึ่�งเป็ีนสาร
อาหารทีี่�จำาเป็ีนต่ิอการเจริญเติิบีโติของ
เด็ีก ชี่ว่ยเสริมสร้างภููมิคุ้มกันและบีำารุง
สายติา นอกจากนี� เกษติรกรไม่จำาเปี็น
ต้ิองปีรับีเปีลี�ยนวิ่ธีการปีลูกใดีๆ ทัี่�งสิ�น  
ไม่ต้ิองใสปุ่ี�ยเพัิ�ม ไม่ต้ิองมีขั�นติอนการปีลูก
อะไรเป็ีนพัิเศษ แต่ิผลผลิติทีี่�ได้ีกลับีกลาย
เป็ีนข้าว่ทีี่�มีสารอาหารอย่างดีี เมื�อบีริโภูค
เข้าไปีในร่างกายจะชี่ว่ยเพัิ�มพัูนวิ่ติามินเอ
ในสัดีสว่่นร้อยละ 30-50 ทีี่�รา่งกายต้ิองการ
ขจัดีปัีญหาการขาดีแคลนสารอาหาร” 
Russell Reinke กล่าว่ 

อย่างไรก็ดีี ฟิลิปีปิีนส�ยังต้ิองเผชิีญการต่ิอ
ต้ิานจากหลายภูาคส่ว่นต่ิอไปี ทัี่�งในแง่ของ
สีเหลืองของข้าว่ซึ่่�งไม่เปี็นทีี่�คุ้นเคยสำาหรับี
ติลาดีผู้บีริโภูคทัี่�ว่ไปี ติลอดีจนในแง่ของ
ผลข้างเคียงทีี่�จะมีต่ิอสุขภูาพัอันคาดีไม่ถู่ง 
ซึ่่�ง John de Leon ผู้อำานว่ยการสถูาบัีน 
PhilRice ออกมาติอบีโต้ิในปีระเด็ีนนี�ว่่า 
“ข้าว่ที่อง” ได้ีผ่านการที่ดีสอบีเรื�องคว่าม

ปีลอดีภัูยที่างอาหารมาอย่างเข้มข้น ภูายใต้ิ 
มาติรฐานทัี่�งของในปีระเที่ศฟลิิปีปิีนส�และ
ในระดัีบีนานาชีาติิ

“จากข้อมูลของ IRRI ผมสามารถูบีอกได้ี
ว่่า “ขา้ว่ที่อง” เพิั�งจะได้ีรบัีการรบัีรองด้ีาน
คว่ามปีลอดีภัูยที่างอาหารจากหน่ว่ยงาน
กำากับีดีูแลด้ีานนี�ในหลายปีระเที่ศ ไม่ว่่าจะ
เป็ีน ออสเติรเลีย นิว่ซึ่ีแลนดี� แคนาดีา และ
สหรัฐอเมริกา” John de Leon กล่าว่เสริม

“ขา้ว่ที่อง” จ่งเป็ีนดัี�ง “โอกาสที่อง” สำาหรบัี
ปีระเที่ศฟิลิปีปิีนส�ในการขจัดีปัีญหาภูาว่ะ
ขาดีแคลนสารอาหารในเด็ีก พัร้อมกันนั�น 
ยงัชีว่่ยเสริมสรา้งคว่ามมั�นคงที่างอาหารให้
แก่ปีระเที่ศ ซึ่่�งทีี่�ผ่านมาฟิลิปีปิีนส�จัดีเป็ีน
หน่�งในผู้นำาเข้าข้าว่เพัื�อการบีริโภูครายใหญ่
ทีี่�สุดีปีระเที่ศหน่�งของโลก

ท่ีมา : - Philippines approves commercial 
use of genetically engineered rice - 
Reuters
- Philippines Becomes First Country to 
Approve GMO ‘Golden Rice’ - Modern 
Farmer
- Philippines approves GMO ’golden rice’ 
for commercial production - France 24

คุวามก้าวหนุ้าของอาเซียีนุ
ในการขึ้ับเคล่�อนอุตสาห้กรรม้เพัาะป็ลูกพัช่ี GMO

เริ�ม้พัฒันาเป็็นการเกษตรเชีิงพัาณิชีย ์เชี่น ขึ้้าวิจีเอ็ม้โอสทีอง ขึ้้าวิโพัดี 
บทีีคอตตอนห้รอ่ฝ้้าย และม้ะละกอ รวิม้พั่�นที� 5 ล้านไร่

ส่งเสรมิ้ทดีลองป็ลูกขึ้้าวิโพัดีจีเอ็ม้โอ 3.5 พันัไร่
เพั่�อรองรบัอุตสาห้กรรม้อาห้ารสัตว์ิห้ม้ ูและสัตว์ิป็ีกในอนาคต

เริ�ม้ม้กีารป็ลูกบทีีคอตห้รอ่ฝ้้ายในเชีิงพัาณิชียม์้ชีี่�อว่ิา Ngwe Chi 6 และ 9 
ม้ากว่ิา 10 ป็ี บนพั่�นที� 1.8 ล้านไร ่และอนาคตกฎห้ม้ายรองรบัเทคโนโลยชีีวีิภาพั
ป็ลอดีภัยเพัิ�ม้ขึ้ดีีควิาม้สาม้ารถูการแขึ้่งขึ้ันทางการค้า

ที�ม้า : ดีร.โรโดีรา่ อัลเดีอรม์้ติา ผูเ้ชีี�ยวิชีาญไบโอเทคโนโลยี
สถูาบนั International Service for the Acquisttion of Agri-Biotech Applications (ISAAA)

ฟิิล์ปปินุส์

เวยีดนุาม

เมยีนุมา
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ผ่นป็่าให้ญ่ ณ ที�ราบลุ่ม้ริม้นำาโขึ้ง บรรยากาศ
สงบร่ม้ร่�นอุดีม้ด้ีวิยธรรม้ชีาติขุึ้นเขึ้า ศูนย์รวิม้ 
ศิลป็วัิฒนธรรม้เก่าแก่ พัร้อม้กิจกรรม้ผจญภัย
ท้าทายนักเดิีนทาง “ลาวิใต้” เป็น็อีกห้น้�งห้ม้ดุีห้ม้าย
ที�นิยม้ม้ากไม้ว่่ิาจะม้าท่องเที�ยวิแบบ คนเดีียวิ เป็น็ 
กลุ่ม้กับเพั่�อนๆ ห้ร่อครอบครัวิ ล้วินสัม้ผัสเก็บ 
เร่�องราวิป็ระทับใจไม้รู่ล่้ม้   

ปักหมุด ลาวใต้ 
จดุหมายของการเดินทาง
แบบครอบครวั 
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เมืองปีากเซึ่และจำาปีาสกั ในแขว่งจำาปีาสกั 
สปีปี. ลาว่ ถืูอเป็ีนเมืองหลักของลาว่ใต้ิ 
ทีี่�ปีระกอบีด้ีว่ยแหล่งท่ี่องเทีี่�ยว่สำาคัญ  
ทัี่�งวั่ดี โบีราณ์สถูาน มรดีกโลก และนำาติก
หลายแห่ง อาทิี่ วั่ดีหลว่งปีากเซึ่ อาคาร
สถูาปัีติยกรรมสไติล�สปีปี. ลาว่แท้ี่ๆ ภูายใน 
มีวิ่ที่ยาลัยสงฆ์� เป็ีนศูนย�กลางแห่งการ 
เรียนรู้ ในพุัที่ธศาสนามาหลายร้อยปีี  
ด้ีานในเก็บีติำาราเก่าแก่ที่างพุัที่ธศาสนาไว้่
อีกมาก โบีราณ์สถูานแห่งนี�ได้ีรับีการข่�น
ที่ะเบีียนเป็ีน “มรดีกโลก” จากยูเนสโก  
 
ปีราสาที่หินวั่ดีพัู ตัิ�งอยู่บีนเนินเขาภููเก้า 
ลักษณ์ะปีราสาที่เปี็นสถูาปีัติยกรรม 
แบีบีเที่ว่สถูานขอม ยังมองเห็นร่องรอย 
อารยธรรมคว่ามเชีื� อ  2 ยุคสมัย คือ 
อาณ์าจักรเจนละและอาณ์าจักรล้านชี้าง 
ที่กุๆ ปีีจะมีงานบุีญปีระเพัณี์วั่ดีพูัชีว่่งเดืีอน
กุมภูาพัันธ� จัดีติิดีต่ิอกัน 3 วั่น ชีาว่ลาว่จะ
เดิีนที่างนำาสิ�งของมาบีว่งสรว่งบูีชีาจุดีต่ิางๆ 
บีริเว่ณ์องค�พัระปีระธาน 

วั่ดีพัสูะเหลา อยูบ่ีนภููเขาสงูทีี่�มีพัระพัทุี่ธรูปี 
องค�ใหญ่ปีระดิีษฐานเด่ีนสง่ามองเห็นแต่ิ
ไกล นักท่ี่องเทีี่�ยว่นิยมข่�นมาสักการบูีชีา
เพัื�อคว่ามเป็ีนสิริมงคล นอกจากนั�นยังมี
จุดีชีมวิ่ว่สว่ยๆ เห็นวิ่ว่แม่นำา สะพัานข้าม

แม่นำาโขงและพัระอาทิี่ติย�ติกอยา่งสว่ยงาม 
พัลาดีไม่ได้ีกับีปีล่องภููเขาไฟทีี่�กลายเป็ีน 
นำาติกติาดีฟาน สูงทีี่�สุดีในแขว่งจำาปีาสัก
กว่่า 220 เมติร นอกจากคว่ามชุีม่ชีื�นของ
ละอองนำาแล้ว่ ยังรายล้อมด้ีว่ยต้ินมอส 
สีเขียว่ข่�นหนาแน่น ที่ำาให้ภูาพันำาติกสีขาว่
ตัิดีกับีสีเขียว่ของเหล่ามอสเล็กๆ สว่ยงาม
อลังการ 

นำาติกติาดีผาส้ว่ม ชีื�ออาจจะฟงัดูีแปีลกเสยี
หน่อย แต่ิ “สว้่ม” ในคว่ามหมายของชีาว่ลาว่ 
ก็คือ “ห้อง” ซึ่่�งเป็ีนจุดีเด่ีนของนำาติก  
มีสายนำาไหลผ่านชัี�นชี่องหินขนาดีใหญ่ทีี่�
โอบีล้อมกันดูีราว่กับีห้องโถูงแหง่ธรรมชีาติิ

นำาติกหลี�ผี สถูานทีี่�ทีี่�มีเรื�องราว่คว่ามเศร้า
สรอ้ยและน่าสะพัรง่ในชีว่่งสงครามอินโดีจีน 
ศพัที่หารในสงครามจำานว่นมากลอยผ่าน
สายนำามาติิดี “หลี�” ซึ่่�งเป็ีนเครื�องมือจับี
ปีลาของชีาว่บี้าน จุดีทีี่�พับีศพัมากๆ คือ
บีริเว่ณ์ร่องหินของนำาติกเป็ีนแอ่งนำาขนาดี
ใหญ ่สูที่ี่�มาของชีื�อนำาติกแห่งนี�ว่่า “หลี�ผี” 

. . . ปัีจจุบีันภูาพันำาติกทีี่� ไหลบี่าไปีติาม 
แผ่นหินเรียงราย ไหลย้อยลงมาเซึ่าะซึ่อก
เขาทีี่�แติกแยกจากกันดัี�งจินตินาการอัน
สว่ยงาม กลายเป็ีนแหล่งท่ี่องเทีี่�ยว่ยอดีนิยม 

โดียเฉีพัาะชี่ว่งเดืีอนกรกฎาคม-ธันว่าคม 
ปีริมาณ์นำามากและไหลแรง เห็นคว่าม 
ยิ�งใหญข่องธรรมชีาติิ 

นำาติกคอนพัะเพั็ง หรือไนแอการาแห่ง
เอเชีีย นำาติกทีี่�มีขนาดีใหญ่ทีี่�สุดีในเขติ
แม่นำาโขงติอนล่าง กระแสนำาถูาโถูม
กระหนำาลงมาปีะที่ะแก่งหินอย่างรุนแรง 
แติกฟองกระจายเปี็นละอองนำายิ�งใหญ่
งดีงามเทีี่ยบีเคียงได้ีกับีนำาติกไนแอการา
ของสหรัฐอเมริกา

นอกเหนือจากแหล่งท่ี่องเทีี่�ยว่ทีี่�ที่ำาให้ 
นักเดิีนที่างได้ีอิ�มเอมกับีคว่ามสว่ยงาม 
ติามธรรมชีาติิและศิลปีวั่ฒนธรรม ลาว่ใต้ิ
ยงัมีทีี่�พักัอาศัยบีรรยากาศดีีราคามิติรภูาพั
ให้นักเดิีนที่างได้ีเลือกสรรติามคว่ามชีอบี 
ทัี่�งทีี่�พัักริมแม่นำาโขง พัักอิสระกลางป่ีาเขา 
แต่ิละรูปีแบีบีก็จะมีกิจกรรมต่ิางๆ ให้เรา
ได้ีใชี้เว่ลาชี่ว่งวั่นหยุดีอย่างมีคว่ามสุขและ
สนุกสนาน 

ณ์ วั่นนี�  ขอเพัียงปีักหมุดีรอเว่ลาให้ 
สปีปี. ลาว่ ผ่อนคลายมาติรการคว่บีคุม 
โควิ่ดี 19 พัร้อมเปิีดีปีระเที่ศในปีี 2565 
ลองชีว่นเพัื�อนๆ และครอบีครวั่มาเยี�ยมชีม
คว่ามสว่ยงามกัน!!
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ธนาคารกรุงเทพ สำำานักงานใหญ่่ 
อีีเมล : aecconnect@bangkokbank.com

โทรศัพท์ : (66) 2230-2758


