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เข้้าสู่่�ไตรมาสู่ท่ี่� 2 ข้องปีี 2565 AEC Connect Newsletter ยัังคง 
นำำาเสู่นำอความร้่และข้�าวสู่ารเก่ี่�ยัวกัี่บกี่ารค้าและกี่ารลงทุี่นำในำ
อาเซี่ยันำอยั�างเข้้มข้้นำ เร่�มด้้วยับที่สู่ัมภาษณ์์พิ่เศษข้องคุณ์ณ์ัฏฐวุฒิ่ 
ตั�งคารวคุณ์ ปีระธานำ บร่ษัที่ ท่ี่โอเอ เวนำเจอร์ โฮลด่้�ง จำากัี่ด้ หรือ 
TOAVH จากี่รายักี่าร AEC TAKE-OFF ท่ี่�ฉายัภาพิให้เราเห็นำท่ี่ศที่าง
และกี่ลยุัที่ธ์กี่ารที่ำาธุรก่ี่จท่ี่�จะนำำาพิา TOAVH สู่ยัายัปีีกี่สู่่�อาเซี่ยันำ
อยั�างแข้็งแกี่ร�ง อ่กี่ทัี่�งยัังม่ข้้อค่ด้ในำกี่ารที่ำาธุรก่ี่จท่ี่�เป็ีนำปีระโยัชนำ์
อยั�างมากี่ต�อผู้่้ปีระกี่อบกี่ารไที่ยัท่ี่�สู่นำใจไปีลงทีุ่นำในำอาเซี่ยันำด้้วยั

อ่กี่ปีระเด็้นำท่ี่�นำ�าจับตามอง คือ กี่ารเป็ีนำเจ้าภาพิจัด้กี่ารปีระชุมใหญ่�
ระดั้บโลกี่ในำช�วงปีลายัปีีน่ำ�ข้อง 3 ปีระเที่ศท่ี่�เปีน็ำสู่มาชก่ี่อาเซีย่ันำ ได้้แกี่� 
กัี่มพิ่ชา อ่นำโด้น่ำเซี่ยั และไที่ยั ท่ี่�จะจัด้กี่ารปีระชุม ASEAN summit 
G20 และ APEC ตามลำาดั้บ โด้ยันัำบว�าเป็ีนำปีระวัต่ศาสู่ตร์หน้ำาใหม� 
ข้องภ่ม่ภาคแห�งน่ำ� พิร้อมสู่ะท้ี่อนำให้เห็นำศักี่ยัภาพิท่ี่�โด้ด้เด้�นำท่ี่� 
แม้จะหยุัด้ชะงักี่ไปีในำช�วงว่กี่ฤต่โคว่ด้ 19 แต� ‘อาเซี่ยันำ’ ก็ี่ยัังคงอย่ั�
ในำตำาแหนำ�ง ‘ภ่ม่ภาคด้าวรุ�ง’ และพิร้อม ‘เปิีด้ปีระเที่ศ’ เพืิ�อต้อนำรบั
นัำกี่ลงทีุ่นำจากี่ทัี่�วโลกี่อ่กี่ครั�ง

“ธนาคารกรุงเทพ เพ่�อนค่�คิด มิิตรค่�เออีซีี”
 

ไชยฤทธ์ิ์� อนุุช์ตวรวงศ์์
รองผู้่�จััดการใหญ่� 

ธนาคารกรุงเทพ จัำากัด (มิหาชน)                                                                           
บรรณาธิการบริหาร
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ในำปีี 2565 น่ำ� ธนำาคารยัังคงด้ำาเน่ำนำตามยุัที่ธศาสู่ตร์
ท่ี่�มุ�งหาโอกี่าสู่จากี่ความเปีล่�ยันำแปีลงที่างเศรษฐก่ี่จ
และสู่ังคม 3 ปีระกี่าร คือ

• Regionalization กี่ารเชื� อมโยังกัี่นำในำที่าง 
เศรษฐก่ี่จข้องปีระเที่ศต�างๆ ภายัในำภ่ม่ภาค
• Urbanization กี่ารเต่บโตข้องเมืองต�างๆ ทัี่�ง 
ในำปีระเที่ศไที่ยั ในำภ่ม่ภาคอาเซี่ยันำ และเอเช่ยั
• Digitalization  กี่ารท่ี่� เที่คโนำโลยั่ด่้จ่ทัี่ลได้้ 
เข้้ามาเป็ีนำสู่�วนำสู่ำาคัญ่ในำช่ว่ตและกี่ารด้ำาเน่ำนำธุรก่ี่จ

นำอกี่จากี่น่ำ�  ธนำาคารมุ�งเน้ำนำกี่ารใช้จุด้แข้็งข้อง 
เครือข้�ายัสู่าข้าต�างปีระเที่ศท่ี่�ครอบคลุมและ 
ม่ความร้่ความเข้า้ใจเชง่ลึกี่ในำแต�ละปีระเที่ศท่ี่�สู่าข้า
ตั�งอย่ั� รวมทัี่�งความเช่�ยัวชาญ่ในำภาคอุตสู่าหกี่รรม
ต�างๆ เพิื�อสู่นัำบสู่นุำนำล่กี่ค้าในำกี่ารแสู่วงหาโอกี่าสู่
ใหม�ๆ จากี่กี่ารข้ยัายัตัวข้องเศรษฐก่ี่จในำภ่ม่ภาค 
และกี่ารเคลื�อนำย้ัายัฐานำกี่ารผู้ล่ต (Supply Chain 
Relocation)  โด้ยัม่บร่กี่ารที่างกี่ารเ ง่นำด้้านำ  
Transaction Banking อยั�างครบวงจร พิร้อมให้
บรก่ี่ารแกี่�ล่กี่ค้าผู้�านำเครือข้�ายัสู่าข้าต�างปีระเที่ศและ
ธนำาคารเพิอร์มาตา

สูุ่ด้ท้ี่ายัน่ำ� ธนำาคารยัังคงมุ�งเป็ีนำ ‘เพิื�อนำค่�ค่ด้’ ควบค่�
ไปีกัี่บกี่ารสู่ร้างคุณ์ค�าสู่่�อนำาคตท่ี่�ยัั�งยัืนำ เพิื� อให้
สู่อด้คล้องกัี่บความเปีล่�ยันำแปีลงต�างๆ และสู่ามารถ
ตอบสู่นำองความต้องกี่ารข้องล่กี่ค้าอยั�างถก่ี่ต้องและ
เหมาะสู่ม 

คุณุชาต์ศ์ร์ ์โสภณพน์ุช
กรรมิการผู้่�จััดการใหญ่� 

ธนาคารกรุงเทพ จัำากัด (มิหาชน)

President
Message
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Vision of beyond

|AEC Secret|

	 หากกล่่าวถึงึความสำำาเร็็จของธุุร็กจิสีำทาบ้้านในปร็ะเทศไทยแล่ะ
ภููมิภูาคอาเซีียน	คงปฏิิเสำธุไม่ได้้ว่าแบ้ร็นด์้ที�โด้ด้เด้่นเป็นอันด้ับ้หนึ�ง	 
ก็คือ	 “TOA”	บ้ร็ิษััท	ทีโอเอ	 เพ้้นท์	 (ปร็ะเทศไทย)	 จำากัด้	 (มหาชน)	
แต่่ปัจจุบ้ันนี�	 TOA	 มิได้้เติ่บ้โต่จากธุุร็กิจสีำทาบ้้านเท่านั�น	 แต่่ยังตั่�ง	 
ทีโอเอ	เวนเจอร็์	โฮล่ด้ิ�ง	จำากัด้	หร็ือ	TOAVH	เพ้่�อต่่อยอด้ไปสำู่ธุุร็กิจ
แล่ะการ็ล่งทุนใหม่ๆ	 ขับ้เคลื่�อนกลุ่่ม	TOA	 ให้สำามาร็ถึเต่ิบ้โต่อย่าง
ร็วด้เร็็วแล่ะแข็งแกร็่ง
	 AEC	Connect	วันนี�	ขอนำาเสำนอบ้ทสำัมภูาษัณ์์	คุณ์ณ์ัฏิฐวุฒิิ	 
ตั่�งคาร็วคุณ์	ปร็ะธุาน	บ้ริ็ษััท	 ทีโอเอ	 เวนเจอร็์	 โฮล่ด้ิ�ง	 จำากัด้	หร็ือ	
TOAVH	จากร็ายการ็	AEC	TAKE-OFF	สำะท้อนวิสำัยทัศน์	ทิศทาง 
แล่ะกล่ยทุธุข์อง	TOAVH	ซีึ�งมจีำานวน	17	บ้ริ็ษััท	คร็อบ้คล่มุ	4	ธุุร็กจิ	
ได้แ้ก	่Industrial	Paint	&	Auto	Part	Business,	Consumer	Goods	
Business,	 Automotive	 Dealer	 Business	 แล่ะ	 Property	 
Development	Business

TOAVH
ทะยานสู่่�ผู้่�นำาตลาดอาเซีียน

รับัชมรัายการั AEC TAKE-OFF
ถอด้กี่ลยุัที่ธ ์TOAVH 
มุ�งสู่่�ผู้่้นำำาตลาด้อาเซี่ยันำ
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วิสัยทัศน์และกลยุทธ์แห่งความสำาเร็จ
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ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 
ประธาน บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำากัด

55
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AEC TAKE-OFF :  ความเปี็นำมาข้อง  
TOAVH และท่ี่ศที่างท่ี่�ตอบโจที่ยั์ธุรก่ี่จ
คุณุณัฏฐวุุฒิ ิ: หากี่พิ่ด้ถึง ท่ี่โอเอ เวนำเจอร์ 
โฮลด่้�ง จำากัี่ด้ หรือว�า TOAVH ผู้มคง
ต้ อ ง ยั้ อ นำ กี่ ลั บ ไ ปี ตั� ง แ ต� สู่ มั ยั คุ ณ์ พิ� อ  
(คุณ์ปีระจักี่ษ์ ตั�งคารวคุณ์) ที่ำา TOA จร่งๆ 
ครอบครัวคุณ์พิ�อด้ำาเน่ำนำธุรก่ี่จเก่ี่�ยัวกัี่บสู่่
ปีระมาณ์ปีี 2501 เร่�มจากี่แชล็คหรือว�า
นำำามันำที่าไม้ ท่ี่นำเนำอร์ แลคเกี่อร์ ในำแบรนำด์้ 
“ปีลาฉลาม” จากี่นัำ�นำก็ี่ม่กี่ารเต่บโตข้ึ�นำ
ม่กี่ารนำำาเข้้าสู่่นำำามันำจากี่ปีระเที่ศญ่่�ปุี�นำก็ี่
เมื�อปีระมาณ์ 58 ปีีท่ี่�แล้วและคุณ์พิ�อก็ี่ได้้
ชักี่ชวนำบร่ษัที่ญ่่�ปุี�นำเข้้ามาตั�งโรงงานำ แต�
ในำช�วงนัำ�นำญ่่�ปุี�นำยัังไม�ได้้เข้า้มา คณุ์พิ�อก็ี่เลยั
ที่ำาเองด้้วยักี่ารนำำาเสู่นำอสู่่นำค้าท่ี่�ม่คุณ์ภาพิ 
สู่รา้งความสัู่มพัินำธท่์ี่�ด่้กัี่บลก่ี่ค้า สู่มัยันัำ�นำเข้า
เร่ยักี่ “กี่ำาเช้ง” นำะครับ ก็ี่เต่บโตมาเรื�อยัๆ 
กี่ระทัี่�งสู่่ที่าบ้านำ TOA เราข้ึ�นำเป็ีนำอันำดั้บ
หนึำ�ง ก็ี่มาถึงสู่่อุตสู่าหกี่รรมท่ี่�เรามองว�า สู่่
ก็ี่คือ Protective Coating หรือวัสู่ดุ้ปิีด้ผู่้ว  
คุณ์พิ�อได้้ Joint Venture กัี่บพิาร์ที่เนำอร์ 
ในำปีี 2531จัด้ตั�งเป็ีนำ TOA-Chugoku 
Paints เพิราะบ้านำเราต้องกี่ารสู่่ท่ี่�มันำที่นำ
ที่านำมากี่ๆ อย่ั�ไปี 20 ปีี พิวกี่โรงกี่ลั�นำนำำามันำ 
สู่ะพิานำแข้วนำหรือโครงเหล็กี่สู่นำามบ่นำ
สูุ่วรรณ์ภ่ม่ และอ่กี่บร่ษัที่หนึำ�งก็ี่คือ Shinto 
เป็ีนำเครือข้อง Sumitomo เป็ีนำ Protective 
Coating แบบหนึำ�งเหมือนำกัี่นำ เร่ยักี่ว�า  
Electrodeposition Coating เปี็นำสู่่ชุบ
กัี่นำสู่น่ำมรถยันำต์ คุณ์พิ�อก็ี่ชวนำจัด้ตั�งเป็ีนำ 
TOA-Shinto Paint
 จากี่วันำนัำ�นำจนำถึงวันำน่ำ� เราม่กี่ารเต่บโต
ในำธุรก่ี่จสู่่อุตสู่าหกี่รรมมาเรื�อยัๆ กี่ระทัี่�ง
ในำปีี 2560 ท่ี่โอเอ เพ้ินำท์ี่ ม่ก้ี่าวท่ี่�สู่ำาคัญ่
อ่กี่ปีระกี่ารหนึำ�ง คือเข้้าตลาด้หลักี่ที่รัพิย์ั
แห�งปีระเที่ศไที่ยั นัำบเป็ีนำก้ี่าวใหญ่�ในำธุรก่ี่จ
ข้องเรา และเนืำ�องจากี่ม่ความเก่ี่�ยัวข้อ้งเป็ีนำ 
Partner ม่ Joint Venture เราก็ี่ Spin-off 
ออกี่มา เพิื�อความคล�องตัวในำกี่ารด้ำาเน่ำนำ
ธุรก่ี่จ จึงกี่ลายัเป็ีนำ ท่ี่โอเอ เวนำเจอร์ โฮลด่้�ง 
จำากัี่ด้ เมื�อไม�นำานำมาน่ำ� 

AEC TAKE-OFF : TOAVH สู่ามารถบร่หาร
และลงทีุ่นำได้้อยั�างคล�องตัว 
คุณุณัฏฐวุุฒิ ิ : ใช�ครับ เป็ีนำเหมือนำขุ้มพิลัง
ท่ี่�จะข้ับเคลื�อนำ TOA Group ให้ยั่�งเต่บโต
ขึ้�นำไปีอ่กี่ ท่ี่โอเอ เวนำเจอร์ โฮลด่้�ง จำากัี่ด้ 
ปีระกี่อบด้้วยั 4 กี่ลุ�มธุรก่ี่จนำะครับ ธุรก่ี่จ
แรกี่เป็ีนำ Core Business ก็ี่คือสู่่ เราเร่ยักี่
ว�าสู่่อุตสู่าหกี่รรมและก็ี่ช่�นำสู่�วนำรถยันำต์ 
ธุรก่ี่จท่ี่�สู่องเร่ยักี่ว�า Consumer Goods 
Business ปีระกี่อบด้้วยั บร่ษัที่ Sherwood  

Corporation ที่ำานำำายัาล้างจานำตราท่ี่โพิล์ 
นำำายัาฆ่�าปีลวกี่ตรา เชนำได้รท์้ี่ ท่ี่�เราร่จั้กี่กัี่นำด่้ 
ธุรก่ี่จท่ี่�สู่ามก็ี่เป็ีนำ Automotive Dealers 
Business ผู้่้จำาหนำ�ายัรถยันำต์ ธุรก่ี่จท่ี่�สู่่� 
Property Development คือ DONKI MALL 
 ยัอ้นำกี่ลับมาธุรก่ี่จสู่อุ่ตสู่าหกี่รรมและ
ช่�นำสู่�วนำรถยันำต์ จากี่ 30 กี่ว�าปีีท่ี่�ผู้�านำมา 
ม่กี่ารที่ำา Joint Venture นำะครับ จนำมา
ถึงในำยุัคท่ี่�เป็ีนำ ท่ี่โอเอ เวนำเจอร์ โฮลด่้�ง 
จำากัี่ด้ เราก็ี่ม่กี่ารข้ยัายัธุรก่ี่จไม�ได้้อย่ั�
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เฉพิาะปีระเที่ศไที่ยัแล้ว ม่กี่ารเต่บโตไปีกัี่บ 
พิาร์ที่เนำอร์ข้องเรา เราข้ยัายัไปีท่ี่�ปีระเที่ศ
เว่ยัด้นำามร�วมกัี่บ Shinto Paint กี่�อตั�งเป็ีนำ 
Shinto TOA Vietnam เพืิ�อ Supply สู่่ให้
กัี่บล่กี่ค้าข้องเราเป็ีนำสู่่ชุบ ED เหมือนำกัี่นำ 
สู่ำาหรับ Chugoku Marine Paints ที่าง 
TOA ก็ี่ได้้ร�วมทีุ่นำอ่กี่ท่ี่�ปีระเที่ศเม่ยันำมา 
ข้ยัายัและจัด้ตั�งในำนำาม Chugoku-TOA 
Myanmar นำะครับ เมื�อปีระมาณ์ 3 ปีีท่ี่�
ผู้�านำมา ก็ี่เร่ยักี่ว�าเราก็ี่ม่กี่ารข้ยัายั เต่บโต 
นำอกี่จากี่นัำ�นำ ม่อุตสู่าหกี่รรมหลักี่อ่กี่ตัวหนึำ�ง
ก็ี่คือช่�นำสู่�วนำรถยันำต์ เราเป็ีนำ Joint Venture 
กัี่บ Joyson ในำนำามบรษั่ที่ Joyson-TOA ซีึ�ง
เข้าก็ี่เป็ีนำผู้่้นำำาที่างด้้านำ Air Bag Steering 
Wheel พิวงมาลัยั Seat Belt ในำระดั้บ
โกี่ลบอล
 หลังจากี่ท่ี่�เรา Spin-off ออกี่มา เรา
ก็ี่มองเห็นำโอกี่าสู่กี่ารเต่บโตข้องธุรก่ี่จ 
ด่้ลเลอร์รถยันำต์ จร่งๆ เราเปี็นำด่้ลเลอร์
รถยันำต์ เป็ีนำผู้่้จำาหนำ�ายั นำ�าจะปีระมาณ์
เกืี่อบ 12 ปีีมาแล้วนำะครับในำยุัคนัำ�นำท่ี่�
ที่ำาเป็ีนำช�วงนำโยับายัรถคันำแรกี่ เราเป็ีนำ 
ผู้่้จำาหนำ�ายัรถ Suzuki หลังจากี่นัำ�นำเราก็ี่ได้้
เป็ีนำผู้่้จำาหนำ�ายัรถยันำต์ MG ซีึ�งปัีจจุบันำเรา
ม่ 10 สู่าข้า เราเป็ีนำ Market Share อันำดั้บ 
1 ในำ MG ปีระมาณ์ร้อยัละ 14 ในำสู่�วนำข้อง 
Suzuki เราก็ี่เป็ีนำผู้่้จำาหนำ�ายัท่ี่�ยัอด้ข้ายัรถ
สู่ะสู่มเยัอะท่ี่�สูุ่ด้นำ�าจะปีระมาณ์ 23,000 
คันำแล้ว 

 พิอเรา Spin-off ออกี่มา ก็ี่เห็นำโอกี่าสู่
เร่ยักี่ว�า จร่งๆ แล้วเราอย่ั� Upstream เรา
ม่ช่�นำสู่�วนำรถยันำต์ ม่สู่่อุตสู่าหกี่รรมท่ี่�เป็ีนำ
สู่่ชุบรถยันำต์ เราม่กี่ระด้าษที่รายัท่ี่�เปี็นำ
อุตสู่าหกี่รรมข้องเรา นำอกี่จากี่ใช้ข้ัด้ไม้ 
ก็ี่ใช้ข้ัด้เหล็กี่ด้้วยั ก็ี่คือ After Market 
ท่ี่�อย่ั� ในำอุตสู่าหกี่รรมพิ�นำซี�อมรถยันำต์
นัำ�นำเอง เที่�ากัี่บว�าเราเห็นำตลาด้ตรงน่ำ� และ
อุตสู่าหกี่รรมรถยันำต์เราก็ี่ปีฏ่เสู่ธไม�ได้้ว�า
เป็ีนำอุตสู่าหกี่รรมหลักี่ข้องปีระเที่ศไที่ยั  
ถก่ี่ไหมครบั เราก็ี่เลยัเข้า้มาในำอุตสู่าหกี่รรม
น่ำ� แล้วถามว�าเรายัังข้าด้ Segment ไหนำ 
เรายัังข้าด้ Luxury ในำแง�ข้อง Global คือ 
Mercedes-Benz ครับ ก็ี่เป็ีนำกี่าร Diversify 
ธุรก่ี่จ จากี่ธุรก่ี่จสู่่อุตสู่าหกี่รรมไปีสู่่�ธุรก่ี่จ
ตัวแที่นำจำาหนำ�ายัรถยันำต์ ซีึ�งถ้ามองในำ  
Portfolio ข้องเรา จะเปีล่�ยันำแปีลงไปีจากี่

เมื�อตอนำเรา Spin-off นำ�าจะอย่ั�ท่ี่�ปีระมาณ์
ร้อยัละ 25 แต�ปีัจจุบันำน่ำ�อย่ั�ท่ี่�ร้อยัละ 59 
ถือว�าเต่บโตข้ึ�นำอยั�างมากี่
 จร่งๆ แล้วปีฎ่ิเสู่ธไม�ได้้นำะครับว�า
ม่ผู้ลกี่ระที่บข้องโคว่ด้ 19 ตั�งแต�ปีี 2563 
หลายัๆ ธุร ก่ี่จ ม่ผู้ลกี่ระที่บจากี่กี่าร  
Lockdown เราเองก็ี่ม่ผู้ลกี่ระที่บแต�ในำ 
สู่�วนำปีีท่ี่�ผู้�านำมาเราก็ี่ม่กี่าร Recovery 
ในำหลายัๆ ธุรก่ี่จ ถ้ามองทัี่�ง Group ข้อง 
ท่ี่โอเอ เวนำเจอร์ โฮลด่้�ง จำากัี่ด้ ในำปีี 2564 
เท่ี่ยับกัี่บปีีกี่�อนำหนำา้นัำ�นำเราโตข้ึ�นำรอ้ยัละ 16 
 
AEC TAKE-OFF : ปัีจจัยัท่ี่�ที่ำาให้เต่บโตสู่่ง
มาจากี่ธุรก่ี่จใด้บ้าง
คุณุณัฏฐวุุฒิ ิ: เราโตข้ึ�นำจากี่กี่าร Recovery 
ข้องธุรก่ี่จรถยันำต์ และจากี่กี่ารสู่�งออกี่ด้้วยั 
แล้วก็ี่มองอ่กี่ธุรก่ี่จหนึำ�ง ก็ี่คือ Automotive 
Dealer อันำน่ำ�ค�อนำข้้างเต่บโตมากี่เลยัถึง
ปีระมาณ์รอ้ยัละ 23 จรง่ๆ ตัวเลข้ท่ี่�ค�อนำข้า้ง 
Challenge มาจากี่ Luxury Business คือตัว 
Primus Autohaus ท่ี่�เป็ีนำตัวแที่นำจำาหนำ�ายั 
Mercedez-Benz จรง่ๆ ตัว Primus เมื�อเร่�ม
เปิีด้ปุี�บก็ี่เก่ี่ด้สู่ถานำกี่ารณ์์โคว่ด้ปัี� บเลยั เรา
เปิีด้กัี่นำปีระมาณ์ปีลายัปีี 2562 ก็ี่ค�อนำข้้าง 
Challenge มากี่นำะครับ แต�ด้้วยัความท่ี่�ที่าง
กี่ลยุัที่ธ์ข้องเรานำำา pain point ข้องล่กี่ค้า
มาตั�ง เพิราะเราก็ี่เป็ีนำคนำใช้รถเหมือนำกัี่นำ 
อันำดั้บแรกี่เรามองเป็ีนำ One Stop Service 
ก็ี่คล้ายัๆ กัี่บร้านำค้า TOA จะเข้้าไปีซีื�อสู่ ่
ซี�อมแซีมบ้านำ ม่ทุี่กี่อยั�าง เหมือนำกัี่นำครับ 



8

ติิดติามรายการ AEC TAKE-OFF 
ได้ที่่�ช่่องที่างโซเช่่ยลม่เด่ย AEC Connect

ท่ี่� Primus Autohaus เราม่ทีุ่กี่อยั�าง ม่อ่�
ซี�อมสู่่อย่ั�ท่ี่�น่ำ� ไม�ได้้ม่แค� General Service 
เราม่ทัี่�งเคลือบแก้ี่ว อ่�ซี�อมสู่่ เครื�องมือครบ 
แล้วเราก็ี่ม่ช�องซี�อมท่ี่�ค�อนำข้้างครบนำะครับ 
ม่ 30 Bay พิร้อมท่ี่�จะเป็ีนำ 40 Bay เพิราะ
ฉะนัำ�นำล่กี่ค้ามาก็ี่สู่ามารถเปีล่�ยันำถ�ายันำำามันำ
เครื� องภายัในำครึ�งวันำเสู่ร็จและท่ี่�สู่ำาคัญ่
คือเราม่ว่ศวกี่รอย่ั�ท่ี่�น่ำ�ด้้วยั ก็ี่เป็ีนำกี่ารตอบ 
โจที่ย์ัที่ำาให้ยัอด้จำาหนำ�ายัรถยันำต์ข้องเรา 
Growth ข้ึ�นำไปีร้อยัละ 23 จากี่ Primus 
เป็ีนำสู่�วนำใหญ่� เร่ยักี่ว�าเต่บโตได้้เพิราะว�า
เราที่ำา Top of Mind กัี่บล่กี่ค้าได้้ด่้ และเรา
ภ่ม่ใจท่ี่�ในำสู่�วนำข้อง Mercedez-Benz เรา
เป็ีนำตัวแที่นำท่ี่�ม่ครบทีุ่กี่ Sub-Brands ม่ทัี่�ง 
Mercedez-Benz, Mercedez-AMG และ 
Mercedez-Maybach

AEC TAKE-OFF : กี่ลยุัที่ธ ์TOAVH ในำกี่าร
ไปีลงทีุ่นำในำต�างปีระเที่ศ ถือว�าสู่ำาคัญ่มากี่
คุณุณัฏฐวุุฒิ ิ : เรามองท่ี่�กี่ลุ�มอาเซี่ยันำกี่�อนำ 
เราไปีปีระเที่ศมาเลเซ่ียัไปีตั�งแต�ยุัคคุณ์พิ�อ
เกืี่อบจะ 30 ปีีแล้วครับ สู่�วนำท่ี่�เว่ยัด้นำามก็ี่
ปีระมาณ์ 11 ปีีท่ี่�ผู้�านำมา แล้วก็ี่ท่ี่�ปีระเที่ศ
เม่ยันำมา 3 ปีีท่ี่�ผู้�านำมา เราม่กี่ารสู่รา้งโรงงานำ 
Joint  Venture ท่ี่�น่ำคมอุตสู่าหกี่รรมต่ลาวา 
(Thilawa) จร่งๆ เพิ่�ง Commissioning 
เสู่ร็จเมื�อต้นำปีีท่ี่�ผู้�านำมา แต�เรามองในำว่กี่ฤต่
ม่โอกี่าสู่ ตลาด้เม่ยันำมาอาจจะหด้ตัวในำ 
ช�วงน่ำ� ผู้่้ปีระกี่อบกี่ารโด้ยัเฉพิาะ Global 
Player อาจจะถอนำตัวออกี่ไปี แต�จร่งๆ 
ธุรก่ี่จสู่่ข้องเราก็ี่สู่่้กัี่บ Global Player อย่ั�
แล้ว เราก็ี่มองว�ามันำเป็ีนำโอกี่าสู่ข้องเรา
ในำกี่ารข้ยัายัไปีสู่ร้างแบรนำด์้ และก็ี่ล�าสูุ่ด้
เราก็ี่เพ่ิ�งข้ยัายัไปีจัด้ตั�งบร่ษัที่ Trading  
สู่่อุตสู่าหกี่รรมท่ี่�ปีระเที่ศกัี่มพิ่ชา 
 สู่ำาหรับธุรก่ี่จอื�นำจร่งๆ เราก็ี่มองอย่ั� 
แต�ค่ด้ว�ายัังไม�ใช� Timeframe ท่ี่�เหมาะสู่ม 
ยักี่ตัวอยั�างธุรก่ี่จ Automotive Dealer 
คนำอื� นำอาจจะมองว�าเป็ีนำธุรก่ี่จตัวแที่นำ
จำาหนำ�ายัรถยันำต์แต�เวลา TOAVH มอง เรา
มองเปี็นำ Sustainable Mobility อะไรท่ี่�
เก่ี่�ยัวกัี่บรถยันำต์เรามองทัี่�งวงจร กี่ารท่ี่�จะไปี

ลงทุี่นำต�างปีระเที่ศอุปีสู่รรคอยั�างหนึำ�งข้อง
ธุรก่ี่จตัวแที่นำจำาหนำ�ายัรถยันำต์คือสู่ถานำท่ี่� 
Prime Area ปัีญ่หาข้องเราคือไม�สู่ามารถ
ไปีซีื�อท่ี่�ตรงนัำ�นำได้้ในำต้นำที่นุำท่ี่�เหมาะสู่ม และ
ธุรก่ี่จรถยันำต์อาจไม�ได้้ม่แค�ข้ายัรถยันำต์ ยััง
ม่ข้ายัรถยันำต์มือสู่อง ม่ธุรก่ี่จล่สู่ซี่�ง ม่ธุรก่ี่จ
ข้ายัปีระกัี่นำ ม่ธุรก่ี่จข้ายั Accessories  
ม่ธุรก่ี่จ Car Sharing ธุรก่ี่จ Short Term 
Rental Car / Long-Term Rental Car หรอื

แม้แต�ธุรก่ี่จ Car For Cash อะไรอยั�างน่ำ�ครบั
 ยั้อนำกี่ลับไปีในำด้้านำกี่ารลงทุี่นำ 2 ปีีท่ี่�
ผู้�านำมา เราได้้ลงที่นุำปีระมาณ์ 485 ล้านำบาที่ 
โด้ยัหนึำ�งในำนัำ�นำตัวหลักี่ตัวหนึำ�งก็ี่คือธุรก่ี่จ
กี่ระด้าษที่รายั เราลงทีุ่นำไปี 230 ล้านำบาที่
ในำช�วงโคว่ด้ ม่กี่ารต่ด้ตั�งเครื�องจักี่รเสู่ร็จ
เร่ยับร้อยัในำปีีท่ี่�ผู้�านำมา ผู้มเล�าให้ฟัังนำะ
ครับคือกี่ระด้าษที่รายัก็ี่เป็ีนำธุรก่ี่จท่ี่�เรา
ที่ำามา 30 กี่ว�าปีีแล้ว เราเป็ีนำโรงงานำเด่้ยัว

เราภูมิใจที่ในส่วนของ Mercedez-Benz 
เราเป็นตัวแทนที่มีครบทุก Sub-Brands  
มีทั้ง Mercedez-Benz , Mercedez-AMG 
และ Mercedez-Maybach
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YouTube 

สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ 
“เพ่�อนคู่คิด มิิตรคู่ AEC”

Facebook

ในำปีระเที่ศไที่ยัใช้ know-how จากี่ญ่่�ปุี�นำ 
ปัีจจุบันำน่ำ� Capacity เราเพิ่�มข้ึ�นำปีระมาณ์
ร้อยัละ 40 ข้ายัในำปีระเที่ศร้อยัละ 55 และ
สู่�งออกี่ร้อยัละ 45 กี่ารท่ี่�เราข้ยัายักี่ารผู้ล่ต
คือเห็นำช�องที่างในำกี่ารข้ยัายักี่ารสู่�งออกี่ 
จร่งๆ แล้วเราเป็ีนำเบอร์ 1 ท่ี่�ปีระเที่ศไที่ยั 
กัี่มพิช่า เว่ยัด้นำาม ท่ี่�เอเชย่ัใต้ คือบังกี่ลาเที่ศ 
ม่กี่ารสู่�งออกี่ไปีรวม 30 กี่ว�าปีระเที่ศ โด้ยั
กี่ารสู่�งออกี่ครึ�งหนึำ�งอย่ั�ภ่ม่ภาคอาเซ่ียันำ 
แล้วก็ี่ยั้อนำกี่ลับไปีท่ี่�  Chugoku-TOA  
Myanmar เราลงทีุ่นำไปี 300 กี่ว�าล้านำบาที่ 
 ในำท่ี่�ด่้นำ 12 ไร�ท่ี่�น่ำคมต่ลาวา เพิื�อรองรับ 
ธุรก่ี่จสู่่ที่าเรือและสู่่อุตสู่าหกี่รรมหนัำกี่ 
 อ่กี่ธุรก่ี่จหนึำ�งท่ี่� เป็ีนำธุรก่ี่จหลักี่ในำ 
เม่ยันำมา คือสู่่เก่ี่�ยัวกัี่บปีระมงครับ ทัี่�งเรือ
เหล็กี่ เรือไม้ เรือทีุ่กี่อยั�างนำะครับ ปีกี่ต่
พิอเรือไปีแล�นำนำะครับ มันำจะม่เพิร่ยังเกี่าะ  
สู่่ข้องเราจะที่ำาให้ Self-Polishing เพิร่ยัง
ไม� เกี่าะ ก็ี่ได้้รับกี่ารตอบรับท่ี่� ด่้มากี่ท่ี่� 
เม่ยันำมา เราถึงตัด้สู่่นำใจไปีลงทีุ่นำครับ 
สู่ำาหรับในำปีีน่ำ� เราก็ี่มองเห็นำโอกี่าสู่ในำ
กัี่มพิ่ชาซีึ�งยัังเป็ีนำ Emerging Market อย่ั�

AEC TAKE-OFF : ปัีจจัยัอะไรท่ี่�ที่ำาให้  
ท่ี่โอเอ เวนำเจอร์ โฮลด่้�ง จำากัี่ด้ เปี็นำท่ี่� 1  
ข้องอาเซี่ยันำ
คุณุณัฏฐวุุฒิ ิ: ธุรก่ี่จท่ี่�เราไปีข้ยัายัคือสู่�วนำท่ี่� 
Distributor เราไปีไม�ถึงหรือแม้แต�กี่ารไปี
ตั�งโรงงานำ ที่ำาให้เราม่ผู้ล่ตภัณ์ฑ์์ท่ี่�หลากี่

หลายัข้ึ�นำด้้วยัต้นำที่นุำท่ี่�ตำาลง กี่ารจัด้สู่�งสู่น่ำค้า
ด่้ข้ึ�นำ เข้้าไปีช�วยั Distributor ร�วมกัี่นำที่ำา 
Marketing ข้ยัายัตลาด้ อันำท่ี่� 2 คือ เราม่ 
R&D นำอกี่จากี่ R&D ท่ี่�อย่ั�ในำปีระเที่ศไที่ยั 
กี่ารท่ี่�เราม่บร่ษัที่ Joint Venture แสู่ด้ง
ว�าเราม่ know-how จากี่บร่ษัที่แม�นำะครับ  
ก็ี่อันำน่ำ�ก็ี่เป็ีนำเที่คโนำโลยั่ท่ี่�บร่ษัที่ Local ไม�ม่
 กี่ารท่ี่�เราจะที่ำาธุรก่ี่จในำต�างปีระเที่ศ 
ต้องเข้้าใจเข้า ต้องร่้ Customer Behavior 
โด้ยัหลักี่กี่ารท่ี่�เราที่ำางานำ เราใช้หลักี่กี่าร 
Gemba ข้องปีระเที่ศญ่่�ปุี�นำ Gemba แปีลว�า 
อะไร แปีลว�าสู่ถานำท่ี่�จร่ง ว่ธ่กี่ารที่ำางานำ
แบบน่ำ� คือกี่ารท่ี่�เราไปีเด่้นำด้่งานำ ไปีเห็นำ
หน้ำางานำจรง่ ที่ำาให้เราค่ด้ได้้ว�าต้องปีรับปีรุง
พิัฒินำาอะไร ถ่กี่ไหมครับ กี่ารท่ี่�เราออกี่
ไปีเย่ั�ยัมล่กี่ค้าเราก็ี่จะร่้ว�าจร่งๆ ล่กี่ค้า  
ต้องกี่ารอะไร ถ้าใครเร่ยันำ MBA ก็ี่บอกี่ว�า
เป็ีนำ Market Survey Customer Behavior
 
AEC TAKE-OFF : ข้อคำาแนำะนำำาและ 
เคล็ด้ลับเพิื� อที่ำาธุรก่ี่จข้อง คุณ์ณั์ฏฐวุฒ่ิ  
ท่ี่�นำำาพิาให้ TOAVH สู่ามารถเต่บโตต�อเนืำ�อง
มาถึงทีุ่กี่วันำน่ำ�  
คุณุณัฏฐวุุฒิ ิ : ผู้มค่ด้ว�าทีุ่กี่ที่�านำท่ี่�ที่ำาธุรก่ี่จ 
ก็ี่ต้องม่ความร้่ความชำานำาญ่ในำธุรก่ี่จท่ี่�
ตัวเองที่ำาอย่ั�ระดั้บหนึำ�ง แต�กี่ารท่ี่�เราจะ
ไปีต�างปีระเที่ศมันำมากี่กี่ว�าท่ี่�เราเคยัที่ำา 
ถ้าเรามองแค�ว�าเรื�องกี่ฎิหมายั เรื�องสู่่ที่ธ่
ปีระโยัชน์ำที่างภาษ่ เมืองไที่ยัก็ี่ม่ BOI แต�ท่ี่�

ต�างปีระเที่ศมันำไม�ใช�แค�น่ำ� เราต้องไปีศึกี่ษา
กี่ฎิหมายัแรงงานำ อัตราแลกี่เปีล่�ยันำก็ี่ต้อง
ระวัง เป็ีนำเรื�องท่ี่� Concern กี่ารที่ำาธุรก่ี่จ
ต้อง Forecast ไปีข้้างหน้ำา กี่ารโอนำเง่นำ
ในำแต�ละช�วงมันำไม�เหมือนำกัี่นำ ผู้มว�าตรงน่ำ�
ที่างธนำาคารกี่รุงเที่พิ ช�วยัได้้นำะครับ แล้ว
ก็ี่ข้้อม่ลในำปีระเที่ศนัำ�นำๆ ต้องศึกี่ษาให้ด่้ 
สูุ่ด้ท้ี่ายัก็ี่เรื�องคนำครับ ผู้มว�ายัังไง Human 
Resource สู่ำาคัญ่ อยั�างผู้มไปีเว่ยัด้นำามช�วง
แรกี่ๆ เราต้องม่ผู้่้เช่�ยัวชาญ่คนำไที่ยัไปีเยัอะ
มากี่ แต�เราบอกี่เค้าเสู่มอว�าเราต้องกี่ารให้
เข้ามาเป็ีนำหัวหน้ำา เป็ีนำ Manager ไม�ใช�เรา 
คุณ์คือคนำสู่ำาคัญ่ข้องเรา แล้วก็ี่สูุ่ด้ท้ี่ายัคือ 
Connection เราอาจจะบอกี่ว�าร่้จักี่คนำในำ
เมืองไที่ยัมากี่มายั แต�เมื�อไปีท่ี่�นัำ�นำ เราอาจจะ 
ไม�ร่้จักี่ใคร ตรงน่ำ�ผู้มว�าม่หนำ�วยังานำ ภาครัฐ 
สู่มาคมนำักี่ธุรก่ี่จ กี่ลุ�มนัำกี่ธุรก่ี่จหรือแม้แต�
ที่างธนำาคารกี่รุงเที่พิท่ี่�สู่ามารถให้ข้อ้ม่ลได้้ 
 สู่ดุ้ท้ี่ายั เชื�อมั�นำว�าคนำไที่ยัที่ำาได้้ คณุ์พิ�อ 
ข้องผู้ม คุณ์ปีระจักี่ษ์ ที่�านำบอกี่เสู่มอว�า 
“เราจะไม�จับปีลาในำแม�นำำา เราจะจับปีลาในำ 
มหาสู่มุที่ร ผู้มเชื�อว�าคนำไที่ยัทีุ่กี่คนำที่ำาได้้”
 น่ำ�คือว่สัู่ยัทัี่ศน์ำด่้ๆ จากี่ คุณ์ณั์ฏฐวุฒ่ิ 
ตั�งคารวคณุ์ ปีระธานำ บรษั่ที่ ท่ี่โอเอ เวนำเจอร์ 
โฮลด่้�ง จำากัี่ด้ ผู้่้ต�อยัอด้กี่ารพัิฒินำาและข้ยัายั 
กี่ารลงทีุ่นำกี่ลุ�ม TOA ไปีสู่่�ภ่ม่ภาคอาเซี่ยันำ 
ไม�เพิ่ยังสู่ร้างกี่ารเต่บโตท่ี่�แข็้งแกี่ร�งเที่�านัำ�นำ 
แต�ยัังเป็ีนำอ่กี่หนึำ�งความภ่ม่ใจในำธุรก่ี่จข้อง
คนำไที่ยัอ่กี่ด้้วยั
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เตรียีมจัดัปรีะชุมุใหญ่่
ตอกยำ�บทบ�ท ‘อ�เซียีน’ 
ในเวทีโลก

หน้้าปรัะวัุติิศาสติรั์โลกคุงต้ิอง
จารัึกไวุ้ วุ่าติลอดช่วุงใน้เดือน้
พฤศจิกายน้ 2565 ภูมูภิูาคุอาเซียีน้
จะได้รัับภูารักิจสำาคัุญใน้การัเป็น้
เ จ้าภูาพจัดการัปรัะชุมรัะดับ
ผูู้้น้ำาทัั้�ง 3 การัปรัะชุมใหญ่ ได้แก่  
ASEAN G20 และ APEC ทีั้�ปรัะเทั้ศ
กัมพูชา อิน้โดน้ีเซีีย และไทั้ย 
ติอกยำาคุวุามสำาคัุญของภููมิภูาคุ
ดาวุรุั่งทั้างเศรัษฐกิจทีั้�วุางตัิวุเป็น้ 
กลาง รั่วุมแก้ปัญหาสำาคัุญต่ิางๆ 
และคุวุามวุุ่น้วุายบน้โลกใบน้ี�

INDONESIA
CAMBODIA
THAILAND
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 ที่างด้้านำข้องปีระเที่ศไที่ยั ท่ี่�จะ
ปิีด้ท้ี่ายัด้้วยักี่ารเป็ีนำเจ้าภาพิจัด้ปีระชุม 
APEC 2022 ได้้กี่ำาหนำด้แนำวค่ด้สู่ำาคัญ่ไว้ว�า  
Open. Connect. Balance. เพิื�อสู่ะท้ี่อนำ
ถึงเป้ีาหมายัร�วมในำกี่ลุ�มปีระเที่ศสู่มาชก่ี่ในำ
กี่ารเพิ่�มข้ด่้ความสู่ามารถท่ี่�จะรบัมือปัีญ่หา
สู่ำาคัญ่อันำเก่ี่ด้จากี่โรคระบาด้โคว่ด้ 19  
และจากี่ความข้ัด้แยั้งระหว�างปีระเที่ศท่ี่� 
สู่�งผู้ลสู่ะเทืี่อนำไปีทัี่�วโลกี่ในำข้ณ์ะน่ำ� 
 นำอกี่จากี่น่ำ� จะม่กี่ารหารือแนำวที่าง 
ยั กี่ ร ะ ดั้ บ ค ว า ม ร� ว ม มื อ แ ล ะ ร ว ม ตั ว
ท่ี่�แนำ�นำแฟั้นำและม่ความหมายัยั่�งข้ึ�นำในำ 
กี่ลุ�มปีระเที่ศสู่มาช่กี่เอเปีค โด้ยัเฉพิาะ 
ปีระเด็้นำเข้ตกี่ารค้าเสู่ร่เอเปีคท่ี่�จะถือ 
โอกี่าสู่น่ำ�ฟั้� นำฟ่ักี่ารเจรจาให้จร่งจังข้ึ�นำมา 
อ่กี่ครั� ง  รวมถึงปีระเ ด็้นำยุัที่ธศาสู่ตร์ 
กี่ารพัิฒินำาภายัหลังกี่ารระบาด้ข้อง 
โรคโคว่ด้ 19 ไม�ว�าจะเป็ีนำ กี่ารเด่้นำที่าง 
ที่�องเท่ี่�ยัวระหว�างปีระเที่ศ และเศรษฐก่ี่จ 
ช่วภาพิ เศรษฐก่ี่จหมุนำเว่ยันำเศรษฐก่ี่จ 
สู่เ่ข้ย่ัว หรอื BCG Economy (Bio-Circular- 
Green Economy) เป็ีนำต้นำ
 ข้ณ์ะท่ี่�  ทัี่� วโลกี่กี่ำาลังเผู้ช่ญ่ความ
ท้ี่าที่ายัอยั�างท่ี่�ไม�เคยัเป็ีนำมากี่�อนำครั�งแล้ว
ครั�งเล�า ทัี่�งสู่งครามรสัู่เซีย่ั-ย่ัเครนำ สู่งคราม
กี่ารค้า และปัีญ่หาค้างคาคือภาวะโลกี่รอ้นำ 
ท่ี่�ยัังคงที่ว่ความรุนำแรงยั่�งข้ึ�นำ กี่ารปีระชุม
ความร�วมมือกัี่นำระดั้บโลกี่เช�นำน่ำ� เ ป็ีนำ 
หนำที่างเด่้ยัวท่ี่�จะป่ีที่างไปีสู่่�กี่ารแก้ี่ปัีญ่หา 
ท่ี่�ยัั�งยัืนำและม่ปีระสู่่ที่ธ่ภาพิ เพิราะปัีญ่หา 
ทัี่�งหลายัในำข้ณ์ะน่ำ� ไม�ว�าจะเป็ีนำเศรษฐก่ี่จ 
เง่นำเฟัอ้ ความข้ดั้แยัง้ระหว�างปีระเที่ศ และ 
โรคโคว่ด้ 19 เป็ีนำเรื�องท่ี่�ปีระเที่ศเด่้ยัวนัำ�นำ 
ไม�สู่ามารถแก้ี่ไข้ได้้เพิ่ยังลำาพิัง 

 เร่�มตั�งแต�ปีระเที่ศกัี่มพิช่าจะปีระเด่้ม
เป็ีนำเจ้าภาพิ กี่ารปีระชุมสูุ่ด้ยัอด้ผู้่้นำำา
อาเซี่ยันำ (ASEAN Summit) และกี่าร
ปีระชุมท่ี่�เก่ี่�ยัวข้้องระหว�างวันำท่ี่� 11-13 
พิฤศจ่กี่ายันำ 2565 ถัด้มากี่ารปีระชุม G20 
หรือ ความร�วมมือระหว�างกี่ลุ�มปีระเที่ศ
เศรษฐก่ี่จข้นำาด้ใหญ่�ท่ี่�สูุ่ด้ 20 ปีระเที่ศ
ข้องโลกี่ จัด้ข้ึ�นำท่ี่�อ่นำโด้น่ำเซี่ยั ระหว�างวันำท่ี่� 
15-16 พิฤศจ่กี่ายันำ 2565 และปีิด้ท้ี่ายั
ท่ี่�ปีระเที่ศไที่ยัรับหน้ำาท่ี่�เป็ีนำเจ้าภาพิกี่าร
ปีระชุมผู้่้นำำาที่างเศรษฐก่ี่จเอเช่ยั-แปีซี่ฟิักี่ 
หรือ เอเปีค (APEC Economic Leader’s 
Meet ing)  ในำระหว� าง วันำท่ี่�  18-19 
พิฤศจ่กี่ายันำ 2565
 แ ถ ล ง กี่ า ร ณ์์ จ า กี่ กี่ ร ะ ที่ ร ว ง กี่ า ร
ต�างปีระเที่ศกัี่มพิ่ชา ระบุว�า ทัี่�ง 3 กี่าร
ปีระชุมระดั้บโลกี่ดั้งกี่ล�าว ซีึ�งจัด้ข้ึ�นำในำ

เวลาแที่บจะพิร้อมกัี่นำ นัำบเป็ีนำวาระ
สู่ำาคัญ่ท่ี่�ปีระเที่ศสู่มาช่กี่ทัี่�วทัี่� งภ่ม่ภาค
จะได้้ม่โอกี่าสู่กี่ระชับความร�วมมือให้
แนำ�นำแฟั้นำและม่ความหมายัยั่�งข้ึ�นำ ณ์ ช�วง
เวลาท่ี่�โลกี่กี่ำาลังเผู้ช่ญ่ว่กี่ฤต่กี่ารณ์์อยั�าง
ต�อเนืำ� องเช�นำน่ำ� เพิื� อร�วมมือกัี่นำแสู่วงหา
หนำที่างสู่ร้างสู่ันำต่ภาพิ ความมั�งคั�งและ 
กี่ารพิัฒินำาท่ี่�ทัี่�วถึงและยัั�งยัืนำต�อไปี   
 กัี่มพิ่ชาได้้กี่ำาหนำด้ว่สัู่ยัทัี่ศน์ำ ASEAN 
Summit ครั�งท่ี่�จะถึงน่ำ�ไว้ว�า ASEAN A.C.T: 
Addressing Challenges Together เพิื�อ
กี่ระตุ้นำเร้าความเป็ีนำอันำหนึำ�งอันำเด่้ยัวกัี่นำ
ผู้�านำกี่ลไกี่อาเซี่ยันำในำกี่ารแก้ี่ปัีญ่หาท่ี่�ชาต่
สู่มาช่กี่กี่ำาลังเผู้ช่ญ่อย่ั�ร�วมกัี่นำในำปัีจจุบันำ  
สู่�งเสู่ร่มบที่บาที่เวท่ี่อาเซ่ียันำในำฐานำะ
ตัวกี่ลางระด้มความร�วมมือท่ี่�สู่ร้างสู่รรค์
จากี่ปีระเที่ศภายันำอกี่ภ่ม่ภาค โด้ยักี่าร
ปีระชุมครั� ง น่ำ�  มุ� ง เ น้ำนำไปีท่ี่� กี่ารฟ้ั� นำฟั่
เศรษฐก่ี่จภายัหลังว่กี่ฤต่โคว่ด้ 19 สู่�งเสู่ร่ม
ความร�วมมือภายัในำภ่ม่ภาคเพิื�อยักี่ระดั้บ
ความสู่ามารถในำกี่ารแข้�งข้ันำในำระยัะยัาว 
รวมถึงปีระเด็้นำความมั�นำคงและปีลอด้ภัยั
ที่างสูุ่ข้ภาพิและสู่วัสู่ด่้ภาพิ
 ข้ณ์ะเ ด่้ยัวกัี่นำ G20 ท่ี่�ปีระเที่ศ
อ่นำโด้น่ำเซี่ยั ได้้กี่ำาหนำด้ Theme หลักี่เอาไว้
ว�า Recover Together, Recover Stronger 
โด้ยัมุ�งหวังท่ี่�จะที่ำาให้กี่ลไกี่ความร�วมมือน่ำ� 
ช�วยัเร�งเรา้และผู้ลักี่ดั้นำใหเ้ก่ี่ด้ความร�วมมอื 
ท่ี่�กี่ว้างไกี่ลออกี่ไปีสู่่�ปีระเที่ศอื� นำทัี่�วโลกี่  
ในำกี่ารรับมือปีระเด็้นำปัีญ่หาท้ี่าที่ายัทัี่�ง
หลายัร�วมกัี่นำ ม่จุด้เน้ำนำในำ 3 เรื�องหลักี่ ได้้แกี่� 
กี่ารสู่ร้างเครือข้�ายัด้้านำสูุ่ข้อนำามัยัระดั้บ
โลกี่ร�วมกัี่นำ กี่ารเปีล่�ยันำผู้�านำไปีสู่่�ยุัคด่้จ่ทัี่ล 
และกี่ารปีฏ่ร่ปีในำภาคพิลังงานำ 
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Eureka Robotics สู่ตาร์ที่อัพิสู่ัญ่ชาต่
สู่่งคโปีร์ผู้่้พิัฒินำาซีอฟัท์ี่แวร์และระบบ
ที่ำางานำอัตโนำมัต่ม่แผู้นำจะตั�งสู่ำานัำกี่งานำในำ
กี่รุงฮานำอยั เว่ยัด้นำาม เดื้อนำกี่รกี่ฎิาคม 2565 
วางแผู้นำท่ี่�จะระด้มทีุ่นำใหม�เพิื�อข้ยัายักี่าร
ปีฏ่บัต่งานำนำอกี่เหนืำอจากี่ท่ี่�สู่่งคโปีร์ซีึ�งเป็ีนำ
สู่ำานัำกี่งานำใหญ่�และกี่รุงปีาร่สู่ข้องฝรั�งเศสู่ 
ท่ี่�เป็ีนำสู่�วนำงานำว่จัยัและพิฒัินำา โด้ยัออฟัฟัศิ
ใหม�น่ำ�จะด้ำาเน่ำนำกี่ารควบค่�กัี่บโรงงานำในำ
สู่่งคโปีร์ จ่นำ และ ญ่่�ปุี�นำ ทัี่�งน่ำ� Touchstone 
Partners ปีระกี่าศเมื�อเดื้อนำพิฤษภาคมท่ี่�
ผู้�านำมาว�าได้้เข้้าร�วมกัี่บ Eureka Robotics 
ในำกี่ารระด้มเง่นำสู่นำับสู่นุำนำ 4.25 ล้านำ
ด้ อ ล ล า ร์ สู่ ห รั ฐ จ า กี่ นัำ กี่ ล ง ทุี่ นำ ชั� นำ นำำา  
the University of Tokyo Edge Capital  
Partners และ ATEQ ทัี่�งน่ำ� Eureka Robotics 
กี่�อตั�งข้ึ�นำในำปีี 2561 โด้ยันำักี่ว่ชากี่ารด้้านำ
ว่ศวกี่รรมและท่ี่มงานำท่ี่�พิัฒินำาหุ�นำยันำต์
สู่ามารถปีระกี่อบเฟัอร์น่ำเจอร์อ่เก่ี่ยั และ
ม่ชื�อเสู่่ยังโด้�งดั้งไปีทัี่�วโลกี่
ท่ี่�มา : www.en.vcci.com.vn

ฟัิล่ปีปิีนำสู่์กี่ำาลังจะสู่ร้างปีระวัต่ศาสู่ตร์
ระดั้บภ่ม่ภาคในำอ่กี่ไม�ก่ี่�เดื้อนำข้้างหนำ้า คือ
กี่ารเป็ีนำปีระเที่ศแรกี่ในำเอเช่ยัตะวันำออกี่
เฉ่ยังใต้ท่ี่�ใช้อ่นำเที่อร์เน็ำตผู้�านำเที่คโนำโลย่ั
ด้าวเท่ี่ยัมวงโคจรตำาหรือ Low Earth  
Orbit (LEO) โคจรห�างจากี่โลกี่เพิ่ยัง 500 
ถึง 1,500 ก่ี่โลเมตรช�วยัให้สู่ื�อสู่ารได้้เรว็ข้ึ�นำ
ม่ความล�าช้าน้ำอยัท่ี่�สูุ่ด้ นำายัรามอนำ โลเปีซี 
รฐัมนำตร่กี่ระที่รวงกี่ารค้าและอุตสู่าหกี่รรม 
(DTI) ฟัล่ิปีปิีนำสู่ ์กี่ล�าวว�า ระบบใหม�จะเสู่ร่ม
ศักี่ยัภาพิให้กัี่บไมโครเอสู่เอ็มอ่ (MSMEs) 
กี่ารเร่ยันำร่้ออนำไลน์ำ อ่-คอมเม่ร์ซี และ 
ฟัินำเที่ค ให้บร่กี่ารด้้วยัความแรงข้อง
สู่ัญ่ญ่าณ์ด่้ข้ึ�นำ เหมาะสู่ำาหรับกี่ารสู่ื�อสู่าร
แบบเร่ยัลไที่ม์ และสู่่�นำเปีลืองพิลังงานำ
น้ำอยัลง
ท่ี่�มา : www.opengovasia.com  
          www.tatlerasia.com 

Land Bank of the Philippines เป็ีนำ
ธนำาคารท่ี่�ใหญ่�เป็ีนำอันำดั้บสู่องในำปีระเที่ศ
ฟัิล่ปีปิีนำส์ู่ ม่เครือข้�ายัในำชนำบที่ท่ี่�กี่ว้าง
ข้วางโด้ยัม่สู่าข้าและสู่ำานัำกี่งานำสู่�งเสู่ร่ม 
409 แห�ง ศ่นำย์ัให้กี่่้ยัืม 46 แห�ง ต่้เอท่ี่เอ็ม 
2,188 ต่้ และม่พินัำกี่งานำมากี่กี่ว�า 1 หมื�นำคนำ 
ได้้ควบรวมก่ี่จกี่ารกัี่บ United Coconut 
Planters Bank (UCPB) สู่�งผู้ลให้กี่ำาไร
สูุ่ที่ธ่ข้องธนำาคารช�วงไตรมาสู่แรกี่เพิ่�ม
ข้ึ�นำร้อยัละ 141 “กี่ารข้ยัายัตัวข้องรายัได้้ 
ข้อง Landbank ด้ำาเน่ำนำไปีควบค่�กัี่บกี่าร
ฟั้� นำตัวข้องเศรษฐก่ี่จท่ี่�แข้็งแกี่ร�งข้อง
ปีระเที่ศ เราจะสู่ร้างเสู่้นำที่างกี่ารเต่บโตน่ำ�
เพิื�อช�วยัเหลือภาคกี่ารพัิฒินำาท่ี่�สู่ำาคัญ่ต�อไปี 
และสู่นัำบสู่นุำนำกี่ารฟ้ั� นำตัวโด้ยัรวมข้องเรา 
เพืิ�อขั้บเคลื�อนำแรงผู้ลักี่ดั้นำในำวงกี่ว้างข้อง
เราในำกี่ารให้บร่กี่ารปีระเที่ศ” Cecilia 
Borromeo ปีระธานำและหัวหน้ำาผู้่้บร่หาร
ข้องธนำาคาร Landbank กี่ล�าว
ท่ี่�มา : www.business.inquirer.net

Eureka Robotics
ลยุตล�ดเกิดใหม่

อย่�งเต็มตัว

ฟิิลิปปนิส์ส์์ม�ชุกิ
อ�เซียีนรี�ยแรีกจัะใชุ้
อนิเทอรีเ์น็ตด�วเทียม

Landbank 
แหง่ฟิิลิปปนิส์ร์ีบัอ�นิส์งค์์

ดีจั�กก�รีค์วบกิจัก�รี
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ธนำาคารพิาณ่์ชยั์แห�งแรกี่ข้องกัี่มพ่ิชา  
Foreign Trade Bank of Cambodia 
(FTB) ปีระกี่าศความร�วมมือกัี่บ MSNH 
Investment Co., Ltd เร่�มเปิีด้สู่ำานัำกี่งานำ
ใหญ่�ม่ลค�า  112 ล้านำด้อลลาร์สู่หรัฐ  
ใกี่ล้กัี่บ the Peace Palace ในำยั�านำ Prampi 
Makara ข้องเมืองหลวง โด้ยัสู่ำานัำกี่งานำ
ใหญ่�ม่กี่ารวางศ่ลาฤกี่ษ์ม่ Chea Sophara 
รองนำายักี่รัฐมนำตร่และรัฐมนำตร่ว�ากี่าร
กี่ระที่รวงบร่หารกี่ารพิัฒินำาท่ี่�ด่้นำและกี่าร
กี่�อสู่รา้งเป็ีนำปีระธานำเมื�อเร็วๆ น่ำ� ออฟัฟิัศจะ
ม่จำานำวนำ 28 ชั�นำ พิื�นำท่ี่� 77,593 ตารางเมตร 
ด่้ไซีน์ำโด้ยั London-based Aedas และ
กี่�อสู่รา้งโด้ยั China Construction Midland  
(Cambodia) Co., Ltd (CCM) กี่ำาหนำด้
เป็ีนำสู่ำานัำกี่งานำท่ี่�ยัั�งยัืนำ ทัี่นำสู่มัยั และเป็ีนำ
สู่ญั่ลักี่ษณ์ท์ี่างวัฒินำธรรมกัี่มพิช่ามาบรรจบ
กัี่บสู่ถาปัีตยักี่รรมร�วมสู่มัยั 
ท่ี่�มา : www.phnompenhpost.com

สู่ ถ า บั นำ  C h a n d le r  I n s t i t u t e  o f  
Governance องค์กี่รไม�แสู่วงหาผู้ลกี่ำาไร
ในำสู่่งคโปีร์เผู้ยัแพิร� Chandler Good  
Government Index ดั้ชน่ำปีระเม่นำความ
สู่ามารถและผู้ลลัพิธ์ข้องรัฐบาล 104 
ปีระเที่ศ โด้ยัสู่่งคโปีร์เป็ีนำปีระเที่ศในำเอเชย่ั
เพิ่ยังหนึำ�งเด่้ยัวท่ี่�ต่ด้ 10 อันำดั้บแรกี่ ข้ณ์ะท่ี่� 
สู่�วนำใหญ่�จะถ่กี่จับจองโด้ยัปีระเที่ศในำ
ยุัโรปี เช�นำ ฟัินำแลนำด์้ท่ี่�คว้าอันำดั้บหนึำ�ง และ
สู่ว่ตเซีอร์แลนำด์้อันำดั้บสู่อง ทัี่�งน่ำ� สู่่งคโปีร์
ต่ด้อันำดั้บ 3 ข้องโลกี่ด้้านำปีระสู่่ที่ธ่ผู้ลข้อง
รัฐบาล นำอกี่จากี่นัำ�นำยัังโด้ด้เด้�นำในำเรื�องกี่าร
ช�วยัให้ปีระชาชนำเลื�อนำชั�นำที่างสู่ังคมได้้ด่้
ข้ึ�นำ เป็ีนำอันำดั้บท่ี่� 7 ในำปีีน่ำ� และครองอันำดั้บ
หนึำ�งในำด้้านำกี่ารด้่แลที่างกี่ารเง่นำและตลาด้
ท่ี่�นำ�าดึ้งด้ด่้ในำปีีน่ำ� กี่ารม่ธรรมาภ่บาลบร่หาร
จัด้กี่ารผู้ลกี่ระที่บข้องกี่ารแพิร�ระบาด้
ไวรัสู่โคว่ด้ 19 ต�อธุรก่ี่จและครัวเรือนำผู้�านำ
โครงกี่ารความช�วยัเหลือท่ี่�หลากี่หลายั 
สู่ำาหรับปีระเที่ศอื�นำๆ ในำอาเซี่ยันำ เช�นำ ไที่ยั
ต่ด้อันำดั้บท่ี่� 46 อ่นำโด้น่ำเซี่ยัต่ด้อันำดั้บ 49 
ฟัิล่ปีปิีนำสู่์ต่ด้อันำดั้บ 63  เป็ีนำต้นำ
ท่ี่�มา : visitsingapore.com  

สู่ำา นัำ กี่ ง า นำ สู่ ถ่ ต่ ทัี่� ว ไ ปี ข้ อ ง เ ว่ ยั ด้ นำ า ม  
(General Statistics Office : GSO) เปีิด้
เผู้ยัผู้ลสู่ำารวจกี่ำาลังแรงงานำเว่ยัด้นำามอายุั
ตั�งแต� 15 ปีี ในำช�วงไตรมาสู่แรกี่ข้องปีี 2565 
ม่จำานำวนำถึง 51.2 ล้านำคนำ เพ่ิ�มข้ึ�นำ 200,000 
คนำ เมื�อเท่ี่ยับกัี่บช�วงเด่้ยัวกัี่นำข้องปีีท่ี่�แล้ว 
ทัี่�งน่ำ� ม่แรงงานำท่ี่�ม่งานำที่ำา 50 ล้านำคนำ เพิ่�ม
ข้ึ�นำ 132,200 รายัเมื�อเท่ี่ยับปีีต�อปีี โด้ยัม่
กี่ำาลังแรงงานำในำภาคบร่กี่ารม่สู่ัด้สู่�วนำมากี่
ท่ี่�สู่ดุ้รอ้ยัละ 38.7 รองลงมาคืออุตสู่าหกี่รรม
และกี่ารกี่�อสู่ร้าง ร้อยัละ 33.5 และภาค
เกี่ษตรร้อยัละ 27.8  ข้ณ์ะท่ี่�กี่ารว�างงานำลด้
ลงจากี่ธุรก่ี่จฟั้� นำตัวด่้ตั�งแต�ธันำวาคม 2564  
วาเลนำต่นำ�า บาร์รุชช่� นัำกี่เศรษฐศาสู่ตร์
แรงงานำ องค์กี่รแรงงานำระหว�างปีระเที่ศ 
(ILO) เว่ยัด้นำามกี่ล�าวว�า สู่ัด้สู่�วนำแรงงานำ
เว่ยัด้นำามเปีล่�ยันำแปีลงโครงสู่ร้างไปีมากี่
จากี่ปีี 2543 แรงงานำร้อยัละ 65 อย่ั�ในำภาค
เกี่ษตรกี่รรม แต� 20 ปีีต�อมาลด้เหลือเพิ่ยัง
แค�หนึำ�งในำสู่ามเที่�านัำ�นำ และกี่ำาลังแรงงานำ
ท่ี่�ม่ทัี่กี่ษะสู่่งข้ึ�นำเพิื�อกี่ารเต่บโตอยั�างยัั�งยัืนำ
ท่ี่�มา : www.vietnaminsider.vn 
          www.en.vietnamplus.vn

FTB เปดิส์ำ�นักง�นใหญ่่
แหง่ใหม่ในพนมเปญ่

สิ์งค์โปรีเ์บอรี ์1 เอเชุยี 
อนัดับ 3 ของโลก 

ด้�นฝีมืีอบรีหิ�รีรีฐับ�ล

เวยีดน�มมีกำ�ลัง
แรีงง�นค์ณุภ�พม�กข้�น
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|Vision of Beyond|

LEGO ต่อยอดก�รีลงทุนใหม่ในอ�เซียีน
เลือกเวยีดน�มฐ�นผลิตไรีม้ลพิษส่ิ์งแวดล้อม 
     LEGO ผู้่้สู่ร้างสู่รรค์กี่ารผู้ล่ตข้องเล�นำรายัใหญ่�ข้องโลกี่จากี่
ปีระเที่ศเด้นำมาร์กี่ ได้้ตัด้สู่่นำใจสู่ร้างโรงงานำผู้ล่ตแห�งใหม�ท่ี่�เป็ีนำม่ตร
กัี่บสู่่�งแวด้ล้อมและปีลอด้คาร์บอนำแห�งแรกี่ ณ์ จังหวัด้บ่�นำห์เยืัอง 
(Binh Duong) ตั�งอย่ั�ที่างตะวันำออกี่เฉ่ยังใต้ข้องเว่ยัด้นำาม เปีร่ยับ
เสู่มือนำปีระต่สู่่�นำครโฮจ่ม่นำห์ โด้ยักี่ารลงทุี่นำครั�งน่ำ�แสู่ด้งให้เห็นำถึง
ความแนำ�วแนำ�ในำกี่ารลงทุี่นำสู่่เข่้ยัว (Green Cornerstone) เป็ีนำ
ตัวอยั�างด่้ท่ี่�สู่ะท้ี่อนำร่ปีแบบและอนำาคตกี่ารลงทุี่นำจากี่ต�างปีระเที่ศ
ข้องเว่ยัด้นำาม 
 กี่ลุ�มนัำกี่ลงทีุ่นำเด้นำมาร์กี่ทีุ่�มเง่นำมากี่กี่ว�า 1 พิันำล้านำด้อลลาร์
สู่หรัฐ เพิื�อสู่ร้างโรงงานำข้นำาด้ 44 เฮกี่ตาร์ และม่กี่ารจ้างงานำถึง 
4,000 ตำาแหนำ�ง ตลอด้ในำช�วง 15 ปีีข้้างหน้ำา โด้ยัที่างบร่ษัที่ LEGO 
ระบุว�าโรงงานำแห�งน่ำ�จะเป็ีนำโรงงานำคาร์บอนำตำาและลด้ก๊ี่าซีเรือนำ
กี่ระจกี่ในำลำาดั้บท่ี่� 6 และเป็ีนำแห�งท่ี่� 2 ในำเอเช่ยั โด้ยัเร่�มกี่�อสู่ร้าง
ภายัในำครึ�งแรกี่ข้องปีี 2565 และผู้ล่ตสู่่นำค้าออกี่จำาหนำ�ายัได้้ในำปีี 
2567
 เว่ยัด้นำามกี่ลายัเป็ีนำปีระเที่ศท่ี่�ดึ้งด้่ด้กี่ารลงทุี่นำจากี่ต�าง
ปีระเที่ศและนัำกี่ลงทีุ่นำท่ี่�รับผู่้ด้ชอบต�อสู่ังคมและอนำาคต ด้ำาเน่ำนำ
กี่ารตามพิันำธสู่ัญ่ญ่าข้องรัฐบาลเว่ยัด้นำามในำกี่ารลด้คาร์บอนำสู่่�
สู่ภาพิแวด้ล้อมและตอบโจที่ยั์ในำกี่ารแก้ี่ปัีญ่หาภาวะโลกี่ร้อนำด้้วยั
 เอกี่อัครราชที่่ตเด้นำมาร์กี่ปีระจำา

ปีระเที่ศเว่ยัด้นำาม “Kim 
Højlund Christensen” 

กี่ ล� า ว ว� า  L E G O 
Group เป็ีนำบร่ษัที่
ชั�นำนำำาระดั้บโลกี่ท่ี่�
ม่ความเช่�ยัวชาญ่
เฉพิาะในำเรื�องกี่าร 

ผู้ล่ตสู่น่ำค้าด้้านำกี่ารศึกี่ษาความร่แ้ละม่ความปีลอด้ภัยัสู่ง่จะช�วยัให้
เด็้กี่ๆ ม่พัิฒินำากี่ารด้้านำความเฉล่ยัวฉลาด้และความค่ด้สู่รา้งสู่รรค์
ข้องตัวเองได้้ โด้ยั LEGO ตัด้สู่่นำใจสู่ร้างโรงงานำในำเมืองบ่�นำห์เยัือง 
เป็ีนำโรงงานำลด้คาร์บอนำให้เหลือศ่นำยั์ (carbon-neutral plant)  
 “LEGO ตัด้สู่่นำใจสู่รา้งโรงงานำแห�งน่ำ�ถือเป็ีนำข้�าวด่้สู่ำาหรบักี่าร
ลงทุี่นำที่างตรง (FDI) ข้องเว่ยัด้นำามและกี่ารเต่บโตที่างเศรษฐก่ี่จ
ด้้วยั โครงกี่ารน่ำ�จะเป็ีนำโครงกี่ารลงทีุ่นำข้นำาด้ใหญ่�แห�งเด่้ยัวข้อง 
LEGO เที่�าท่ี่�เคยัด้ำาเน่ำนำกี่ารมาและใหญ่�ท่ี่�สูุ่ด้ข้องเว่ยัด้นำามในำช�วง
ปีีท่ี่�ผู้�านำมา”
 กี่ารลงนำามในำ MOU ตั�งแต�เดื้อนำธันำวาคม 2564 ระหว�าง
บร่ษัที่ LEGO กัี่บ Vietnam-Singapore Industrial Park Joint 
Venture Company Limited (VSIP) ในำเมืองบ่�นำห์เยืัองโด้ยัโรงงานำ
แห�งน่ำ�จะถือเป็ีนำพิื�นำท่ี่�ยุัที่ธศาสู่ตร์สู่ำาคัญ่กัี่บ LEGO มากี่ในำกี่ารข้ยัายั
ตัวที่างธุรก่ี่จไปีสู่่�ภ่ม่ภาคเอเช่ยั-แปีซี่ฟัิกี่
 ด้้วยัเง่นำลงทีุ่นำมากี่กี่ว�า 1 พิันำล้านำด้อลลาร์สู่หรัฐ ในำช�วง 15 
ปีีน่ำ� ทัี่�งด้้านำกี่ารกี่�อสู่ร้างโรงงานำ กี่ารซีื�อเครื�องจักี่รและ 
สู่่�งอำานำวยัความสู่ะด้วกี่ กี่ารจ้างงานำถึง 4,000 ตำาแหนำ�ง
จะเน้ำนำคนำเว่ยัด้นำามท่ี่�ม่ทัี่กี่ษะระดั้บกี่ลางถึงระดั้บสู่่ง
ภายัในำปีี 2583 โรงงานำจะสู่ร้างรายัได้้จากี่กี่ารสู่�งออกี่
ให้เว่ยัด้นำามอยั�างมากี่
 หนึำ�งในำความพิ่เศษเก่ี่�ยัวกัี่บโรงงานำ LEGO 
แห�งใหม�น่ำ� ก็ี่คือ กี่ารรักี่ษาสู่่�งแวด้ล้อมเป็ีนำ
โรงงานำคาร์บอนำตำาและสู่ร้างตามมาตรฐานำ
กี่ารปีฏ่บัต่สู่่งสุู่ด้ข้อง LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) 
กี่ารสู่ำารวจและศึกี่ษาความเป็ีนำไปีได้้ในำกี่าร 
ต่ด้ตั�งแผู้�นำผู้ล่ตพิลังงานำแสู่งอาท่ี่ตยั์ข้นำาด้ 
40 MW ซีึ�งจะสู่ร้างพิลังงานำที่ด้แที่นำได้้ 
100 เปีอร์เซี็นำต์ สู่ำาหรับกี่ระบวนำกี่ารผู้ล่ต
ในำโรงงานำ

 ปัีจจุบันำ LEGO ได้้รับใบอนุำญ่าต
กี่ารลงทีุ่นำแล้วเมื�อเดื้อนำม่นำาคมท่ี่�
ผู้�านำมาและจะเร่�มลงมือกี่�อสู่ร้าง

ในำครึ�งหลังข้องปีี 2565 และโรงงานำ
แห�งใหม�จะเร่�มผู้ล่ตได้้ในำปีี 2567 

การสร้างความิยั�งยืน
และลดปริมิาณการปล่อย

ก๊าซ CO2 เพ่�อรักษา
สภาพแวดล้อมิของ LEGO
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LEGO ต่อยอดก�รีลงทุนใหม่ในอ�เซียีน
เลือกเวยีดน�มฐ�นผลิตไรีม้ลพิษส่ิ์งแวดล้อม 
    

 “ถามว�าที่ำาไม LEGO ไม�เลือกี่ลงทุี่นำในำจ่นำหรืออ่นำโด้น่ำเซี่ยั
ซีึ�งม่ตลาด้ใหญ่�กี่ว�า คำาตอบก็ี่คือ น่ำ�คือจุด้ยุัที่ธศาสู่ตร์ในำกี่ารตัด้สู่่นำ
ใจท่ี่�สู่ำาคัญ่ข้อง LEGO ในำกี่ารเลือกี่ว่ธ่กี่ารข้ยัายัตลาด้สู่่�ภ่ม่ภาคน่ำ� 
กี่�อนำหนำ้าน่ำ�ผู้่้บร่หารมองศักี่ยัภาพิในำหลายัๆ ปีระเที่ศ ทัี่�งอ่นำเด่้ยั 
อ่นำโด้น่ำเซี่ยั จ่นำ เว่ยัด้นำาม ม่กี่ารว่เคราะห์ศึกี่ษาข้้อม่ลข้องที่ำาเล
ต�างๆ รวมถึงเรื�องแรงงานำ วัตถุด่้บในำกี่ารผู้ล่ต โครงสู่ร้างพิื�นำฐานำ
และเรื�องกี่ฎิหมายัสู่่ที่ธ่บัตรด้้วยั พิบว�าเว่ยัด้นำามม่ความนำ�าสู่นำใจ
มากี่ท่ี่�สูุ่ด้ปีระเที่ศหนึำ�งในำตัวเลือกี่ทัี่�งหมด้”
 โครงกี่ารได้้รับกี่ารสู่นำับสู่นุำนำท่ี่�เข้้มแข้็งจากี่รัฐบาลเว่ยัด้นำาม 

กี่ารให้คำามั�นำในำกี่ารลงทีุ่นำ สู่่�งอำานำวยัความสู่ะด้วกี่ในำกี่ารด้ำาเน่ำนำ
ธุรก่ี่จ น่ำ�คือหนึำ�งในำปีัจจัยัท่ี่�ที่ำาให้ LEGO ตัด้สู่่นำใจเลือกี่กี่�อสู่ร้าง
โรงงานำใหม�ท่ี่�ปีระเที่ศแห�งน่ำ� รวมถึงกี่ารสู่นัำบสู่นุำนำจากี่สู่ถานำที่่ตท่ี่�
ม่ม่ตรไมตร่ท่ี่�ด่้กัี่บผู้่้บร่หารระดั้บสู่่งข้องรัฐบาลชุด้ปัีจจุบันำ
 เว่ยัด้นำามม่พัินำธกี่รณ์่ในำกี่ารลด้กี่ารปีล�อยัก๊ี่าซีคาร์บอนำจนำ
เหลือศ่นำย์ัในำปีี 2593 เป็ีนำกี่ารสู่�งสู่ัญ่ญ่าณ์ไปียัังท่ี่ศที่างนำโยับายั
ข้องปีระเที่ศแห�งน่ำ� ว�าจะต้องพิัฒินำาไปีสู่่�ท่ี่ศที่างสู่่�งแวด้ล้อมและ
ข้บัเคลื�อนำให้เว่ยัด้นำามเต่บโตอยั�างยัั�งยันืำ เพ่ิ�มความสู่ามารถในำกี่าร
แข้�งข้นัำและกี่ารสู่�งออกี่ เว่ยัด้นำามยังัจับมือร�วมสู่่�เป้ีาหมายัน่ำ�กัี่บอ่กี่ 

การสร้างความิยั�งยืน
และลดปริมิาณการปล่อย

ก๊าซ CO2 เพ่�อรักษา
สภาพแวดล้อมิของ LEGO

•	เปล่ี�ยนร็ะบ้บ้ไฟสำ่องสำว่างทั�งหมด้ในโร็งงานที�
เม็กซีิโก	ต่ิด้ต่ั�งหล่อด้ไฟ	LED	ที�ปร็ะสำิทธุิภูาพ้
สำูงกว่า	19,000	ด้วง	ล่ด้การ็ปล่่อยก๊าซี	CO2	
มากกว่า	1,300	ต่ันต่่อปี
•	ต่ิด้ต่ั�งร็ะบ้บ้พ้ล่ังงานหมุนเวียนบ้นหล่ังคาโร็งงาน	
แผงโซีล่าร็์เซีล่ล่์มากกว่า	3,500	แผง	ที�โร็งงานใน
สำาธุาร็ณ์ร็ัฐเช็ก	ล่ด้การ็ปล่่อยก๊าซี	CO2	มากกว่า	
500	ต่ันต่่อปี
•	พ้ัฒินานวัต่กร็ร็มทำาความเย็นที�โร็งงานใน
เด้นมาร็์ก	ล่ด้การ็ใช้สำาร็ทำาความเย็นแล่ะพ้ล่ังงาน
ล่งไป	538,000	kWH	แล่ะล่ด้การ็ปล่่อยก๊าซี	CO2	
ได้้ถึึง	111	ต่ันต่่อปี
•	ร็่วมกับ้คู่ค้าในห่วงโซี่การ็ผล่ิต่ของ	LEGO	
ร็ายงานข้อมูล่ล่ด้การ็ปล่่อยคาร็์บ้อนใน
กร็ะบ้วนการ็ผล่ิต่	แล่ะอนาคต่มีเป้าหมายร็ายงาน
การ็ล่ด้ปร็ิมาณ์ใช้น�ำาแล่ะทร็ัพ้ยากร็ป่าไม้

ที�มิา : www.lego.com
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อันดับจังหวัดที�มิีการลงทุนใน
โครงสร้างพ่้นฐาน

The Infrastructure Index 2021

1. Binh Duong
จังหวัดบิ่นห์เยือง

2. Quang Ninh
จังหวัดกว๋างนิญ

3. Da Nang 
เมืองท่าดานัง

5. Hanoi
กรุงฮานอย

4. Dong Nai
จังหวัดด่งนาย

ที�มิา : VCCI

อันดับความิสามิารถในการแข่งขันของจังหวัด
Provincial Competitiveness Index 2021

73.02 70.06 70.53 70.42
กว๋างนิญ ไฮฟอง ด่งท้าป ดานัง
Quang Ninh Hai Phong Dong Thap Da Nang

69.45 69.24 69.03
บิ่นห์เยือง บั๊กนิญ เถื�อเทียน เหว้ บ่าเสียะ-หวุงเต่า
Binh Duong Bac Ninh TT-Hue Ba Ria-Vung Tau

หวิงฟุก
Vinh Phuc

69.6169.69

68.06 67.65 67.50
บิ่นห์ด�ินห์ เกิ่นเทอ หายเซือง
Binh Dinh Can Tho Hai Duong

ฮานอย
Hanoi

68.3268.60 67.17
นครโฮจิมิินห์

HCMC
เลิมิด่ง

Lam Dong

1 2 3 4
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130 ปีระเที่ศทัี่�วโลกี่ในำกี่ารต�อสู่่้กัี่บความเปีล่�ยันำแปีลงข้องสู่ภาพิ 
ภ่ม่อากี่าศ
 ปัีจจุบันำภาคธุรก่ี่จและนัำกี่ลงทุี่นำท่ี่�ม่ว่สัู่ยัทัี่ศน์ำ จะมองเรื�อง 
“ภาษ่คาร์บอนำตำา” เป็ีนำหนึำ�งในำเงื�อนำไข้กี่ารค้าและกี่ระตุ้นำให้เก่ี่ด้
กี่ารลงทีุ่นำที่างตรงด้้วยัพิลังงานำหมุนำเว่ยันำมากี่ข้ึ�นำ บร่ษัที่ข้้ามชาต่
ที่กุี่แห�งในำข้ณ์ะน่ำ�เน้ำนำความสู่ำาคัญ่ข้องห�วงโซี�อุปีที่านำและผู้ล่ตภัณ์ฑ์์
ท่ี่� เป็ีนำม่ตรกัี่บสู่่�งแวด้ล้อมเพิื� อตอบสู่นำองความต้องกี่ารข้อง 
ผู้่้บร่โภค ซีึ�งปีระเที่ศเว่ยัด้นำามให้ความสู่ำาคัญ่ตรงน่ำ�จึงตอบโจที่ยั์
ที่างเศรษฐก่ี่จ
 ปัีจจุบันำองค์กี่รภาครัฐและภาคเอกี่ชนำระดั้บโลกี่หลายัแห�ง
ท่ี่�รณ์รงค์แก้ี่ปัีญ่หาภาวะโลกี่ร้อนำได้้มาด้่งานำท่ี่�ปีระเที่ศเก่ี่ด้ใหม�
อยั�างเว่ยัด้นำาม เช�นำ Alok Sharma ปีระธานำกี่รรมกี่าร COP26 และ  
John Kerry ที่ต่พ่ิเศษข้องปีระธานำาธบ่ด่้สู่หรัฐฯ ในำด้้านำภ่ม่อากี่าศ 
สู่�งผู้ลให้เว่ยัด้นำามกี่ลายัเป็ีนำปีระเที่ศจุด้หมายัปีลายัที่างท่ี่�นำ�า
สู่นำใจมากี่ สู่ำาหรับพิันำธม่ตรต�างปีระเที่ศและนัำกี่ลงทีุ่นำด้้วยั เพิราะ
เว่ยัด้นำามม่ศักี่ยัภาพิสู่่งสู่ำาหรับพิลังงานำที่ด้แที่นำ แสู่งแด้ด้และ
พิลังงานำลม 
 อยั�างไรก็ี่ตาม สู่่�งหนึำ�งท่ี่�ได้้รับเสู่่ยังสู่ะท้ี่อนำกี่ลับมาก็ี่คือ 
กี่ระบวนำกี่ารข้อใบอนำุญ่าตข้องเว่ยัด้นำามยัังม่ข้ั�นำตอนำท่ี่�มากี่และ
กี่ลายัเปีน็ำต้นำที่นุำท่ี่�สู่ง่ข้ึ�นำ จนำม่บางบรษั่ที่หรอืบางปีระเที่ศลังเลท่ี่�จะ
ตัด้สู่่นำใจเข้้ามาลงที่นุำเพิราะความยุั�งยัากี่ ดั้งนัำ�นำ รฐับาลเว่ยัด้นำามจึง
ควรแก้ี่ไข้ในำเรื�องน่ำ�

ที�มิา : VCCI

 เด้นำมาร์กี่ม่ปีระสู่บกี่ารณ์์ในำเรื�องพิลังงานำที่ด้แที่นำมาอยั�าง
ยัาวนำานำ รัฐบาลเด้นำมาร์กี่วางกี่รอบข้องกี่ฎิหมายัด้้านำพิลังงานำ
และภ่ม่อากี่าศท่ี่�ม่ความที่ะเยัอที่ะยัานำในำปีี 2573 เอื�ออำานำวยัต�อ
กี่ารข้ยัายักี่ารลงทีุ่นำข้องเอกี่ชนำและความร�วมมือระหว�างรัฐและ
เอกี่ชนำอยั�างใกี่ล้ช่ด้ในำระยัะยัาว
 “เว่ยัด้นำามเป็ีนำพิันำธม่ตรท่ี่�สู่ำาคัญ่ข้องเด้นำมาร์กี่ในำแง�กี่าร
เปีล่�ยันำผู้�านำสู่่�เศรษฐก่ี่จสู่่เข้่ยัว ความร�วมมือกัี่นำในำกี่ารต�อสู่่้กัี่บ
ความเปีล่�ยันำแปีลงข้องภ่ม่อากี่าศ ม่นัำกี่ธุรก่ี่จเด้นำมาร์กี่หลากี่
หลายัสู่าข้าท่ี่�สู่นำใจมาลงทุี่นำท่ี่�เว่ยัด้นำาม ยักี่ตัวอยั�าง Copenhagen 
Infrastructure Partners (CIP) จะลงทีุ่นำพิลังงานำลมนำอกี่ชายัฝั� ง
ม่ลค�าปีระมาณ์ 1.05 หมื�นำล้านำด้อลลาร์สู่หรัฐ ในำจังหวัด้บ่�นำห์ ถ�วนำ  
(Binh Thuan) โครงกี่ารน่ำ�คาด้ว�าจะผู้ล่ตพิลังงานำให้มากี่กี่ว�า 7 
ล้านำครัวเรือนำต�อปีี และช�วยัเว่ยัด้นำามลด้กี่ารปีล�อยัก๊ี่าซีคาร์บอนำ 
130 ล้านำตันำ หรือ Ørsted บร่ษัที่ผู้่้ผู้ล่ตพิลังงานำลมรายัใหญ่�ข้อง
เด้นำมาร์กี่ และ T&T Group ข้องเว่ยัด้นำามได้้ลงนำาม MOU ท่ี่�จะ
กี่ำาหนำด้ยุัที่ธศาสู่ตร์กี่ารด้ำาเน่ำนำธุรก่ี่จร�วมกัี่นำเก่ี่�ยัวกัี่บพิลังงานำลม
ในำหลายัจังหวัด้ข้องเว่ยัด้นำาม” 
 ศักี่ยัภาพิข้องเว่ยัด้นำามยัังที่ำาให้ผู้่้เล�นำสู่ำาคัญ่ในำเศรษฐก่ี่จ
โลกี่เห็นำโอกี่าสู่ข้ยัายัธุรก่ี่จทัี่�งแบบอุตสู่าหกี่รรมดั้�งเด่้มอยั�างสู่่�งที่อ 
เฟัอร์น่ำเจอร์ อาหารและเกี่ษตร รวมถึงในำสู่าข้าธุรก่ี่จใหม�ๆ เช�นำ 
เที่คโนำโลยั่ พิลังงานำสู่่เข้่ยัว อุปีกี่รณ์์กี่ารแพิที่ยั์ ฯลฯ ก็ี่ม่แนำวโน้ำมท่ี่�
จะตัด้สู่่นำใจมาลงทีุ่นำในำเว่ยัด้นำามเช�นำกัี่นำ
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|Econ Trend|

 รัฐบาลฟัิ ล่ปีปิีนำสู่์ร่ เร่�มโครงกี่าร 
“Build Build Build” สู่ร้างสู่ะพิานำใหม� 
12 แห�ง ข้้ามแม�นำำาสู่ำาคัญ่ในำกี่รุงมะน่ำลา 
โด้ยัสู่ะพิานำ 3 แห�งจะเร่�มสู่ร้างในำปีีน่ำ� 
ได้้รับเง่นำทีุ่นำจากี่ธนำาคารพิัฒินำาเอเช่ยั 
(ADB) จำานำวนำ 175 ล้านำด้อลลาร์สู่หรัฐ 
รวมความยัาว 3,024 เมตร เหนำือแม�นำำา  
มารค่่นำา (Marikina River) Homeowner’s 
Drive-A. Bonifacio Bridge, Kabayani 
Street-Matandang Balara Bridge และ 
Marcos Highway-St. Mary Avenue 
Bridge ทัี่�งหมด้จะแล้วเสู่ร็จในำปีี 2569 โด้ยั
สู่ะพิานำเหล�าน่ำ�ถ่กี่ออกี่แบบพิ่เศษมาเพิื�อ
รองรับภาวะภัยัพิ่บัต่ เช�นำ แรงสู่ั�นำสู่ะเทืี่อนำ
จากี่แผู้�นำด่้นำไหวและความเสู่่�ยังจากี่ 
นำำาที่�วมด้้วยั
  รั ฐ บ า ล ฟัิ ล่ ปี ปิี นำ สู่์ ปี ร ะ เ ม่ นำ ว� า
เมื� อเศรษฐก่ี่จกี่ลับมาเปิีด้กี่ว้างอ่กี่ครั�ง  
คนำจำานำวนำมากี่จะหลั�งไหลเข้้าสู่่�เมืองใหญ่�
ที่ำาให้เก่ี่ด้ความแออัด้ในำเรื�องกี่ารเด่้นำที่าง 

ทิั้ศทั้างเศรัษฐกิจของกลุ่มปรัะเทั้ศอาเซียีน้ชัดเจน้ขึ�น้หลังผู้า่น้พน้้วิุกฤติิโคุวิุด 19 
ทั้ำาใหเ้กิดการัลงทั้นุ้ใหมแ่ละต่ิางเดิน้หน้้าพฒัิน้าโคุรังสรัา้งพื�น้ฐาน้ (Infrastructure) 
กัน้อีกคุรัั�ง โดยเฉพาะฟิลิิปปิน้ส์และเวีุยดน้ามทีั้�รัฐับาลปรัะกาศยกรัะดับการัคุมน้าคุม
ขน้ส่งทัั้�งภูายใน้และรัะหวุ่างปรัะเทั้ศจำาน้วุน้มาก

2 ชุ�ติอ�เซียีนเดินเค์รีือ่ง
ลงทุนโค์รีงส์รี�้งพ้ืนฐ�น 
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แม้กี่รุงมะน่ำลาจะม่สู่ะพิานำ 30 แห�งสู่ำาหรับ
กี่ารข้้ามแม�นำำาสู่ายัสู่ำาคัญ่แต�ก็ี่ยัังไม�เพิ่ยัง
พิอท่ี่�จะรองรับสู่ภาพิกี่ารจราจรอยั�างม่
ปีระสู่่ที่ธ่ภาพิ ดั้งนัำ�นำ รัฐบาลม่แผู้นำท่ี่�จะ
สู่ร้างสู่ะพิานำอ่กี่ 12 แห�งในำใจกี่ลางกี่รุง
มะน่ำลาในำอนำาคต 
 กี่�อนำหน้ำาน่ำ�ธนำาคาร ADB ม่กี่าร
ปีล�อยักี่่้ให้รัฐบาลฟัิล่ปีปิีนำสู่์ม่ลค�ากี่ว�า 2.3 
พิันำล้านำด้อลลาร์สู่หรัฐ สู่ำาหรับกี่�อสู่ร้าง
โครงกี่ารข้นำาด้ใหญ่� 7 โครงกี่ารภายัในำ
โครงกี่าร Build Build Build รวมถึงกี่าร
ปีรับปีรุงระบบสู่�งนำำา ถนำนำ และ รถไฟั 
เพิื� อกี่ลับคืนำสู่่�เสู้่นำที่างแห�งกี่ารเต่บโตท่ี่�
แข้็งแกี่ร�ง ครอบคลุม และยัั�งยัืนำ
 อ่ กี่ ปี ร ะ เ ที่ ศ ท่ี่� ม่ กี่ า ร ล ง ทีุ่ นำ ด้้ า นำ
โครงสู่ร้างพิื� นำฐานำสู่่งมากี่คือปีระเที่ศ
เว่ยัด้นำาม ในำปีีน่ำ�ม่งบปีระมาณ์กี่ารลงทีุ่นำ
ข้องภาครัฐม่ลค�า 700 ล้านำล้านำด้�อง หรือ
ปีระมาณ์ 3.02 หมื�นำล้านำด้อลลาร์สู่หรัฐ เพ่ิ�ม
ข้ึ�นำ 200 ล้านำล้านำด้�อง หรือปีระมาณ์ 8.6  
พินัำล้านำด้อลลารส์ู่หรฐั เมื�อเท่ี่ยับกัี่บปีี 2564  
 ในำปีีน่ำ�เว่ยัด้นำามม่แผู้นำสู่ร้างที่�าเรือ
ใหม�อ่กี่ 10 แห�ง สู่�งผู้ลให้จำานำวนำที่�าเรือ 
ทัี่�วปีระเที่ศทัี่�งเล็กี่และใหญ่�เพิ่�มข้ึ�นำเปีน็ำ 296 
แห�ง ที่�าเรือท่ี่�เพ่ิ�มเข้้ามาใหม� อาท่ี่ ที่�าเรือ 
Nosco ในำเมืองที่�ากี่ว๋าง น่ำญ่ (Quang Ninh), 
ที่�าเรือ Hai Ha ซีึ�งเป็ีนำที่�าเรือปิีโตรเล่ยัม 
จังหวัด้กี่ว๋าง จ่ (Quang Tri), ที่�าเรือ
ปิีโตรเล่ยัมระหว�างปีระเที่ศข้อง Pacific 
Petro ในำจังหวัด้เต่�ยันำ ซีาง (Tien Giang), 
ที่�าเรือ Giao Long ในำจังหวัด้เบ๊นำ แจ 
(Ben Tre), ที่�าเรือโรงไฟัฟั้าพิลังความร้อนำ 
Duyen Hai 2 ในำจังหวัด้จ�าว่ญ่ (Tra Vinh) 
เป็ีนำต้นำ
 สู่ำา นัำ กี่ ง า นำ บ ร่ ห า ร กี่ า ร เ ด่้ นำ เ รื อ
เว่ยัด้นำาม กี่ล�าวว�า กี่ารข้ยัายัที่�าเรือใหม�ท่ี่�
เร่ยังรายัตั�งแต�เหนืำอจรด้ใต้ครั�งน่ำ� จะช�วยั
เพิ่�มบที่บาที่ในำฐานำะศ่นำย์ักี่ลางข้นำสู่�งสู่น่ำค้า
ในำบร่บที่ข้องปีระเที่ศท่ี่�บ่รณ์ากี่ารอยั�าง
แข้็งแกี่ร�ง

 ตามข้้อม่ลพิบว�าปีร่มาณ์สู่่นำค้าผู้�านำ
ที่�าเรือเพิ่�มข้ึ�นำอยั�างม่นัำยัสู่ำาคัญ่ในำช�วง 3 
เดื้อนำแรกี่ข้องปีีน่ำ� เพ่ิ�มข้ึ�นำแตะ 180 ล้านำตันำ 
หรอืเพิ่�มข้ึ�นำรอ้ยัละ 4 เท่ี่ยับกัี่บช�วงเด่้ยัวกัี่นำ
ข้องปีีกี่�อนำปีร่มาณ์คอนำเที่นำเนำอร์และ
คาร์โก้ี่ เพิ่�มข้ึ�นำร้อยัละ 6 และ 6.2 ล้านำ 
TEUs
 ข้ณ์ะเด่้ยัวกัี่นำยัังม่เสู่่ยังเร่ยักี่ร้อง
ให้นำายักี่รัฐมนำตร่เว่ยัด้นำาม ลงทีุ่นำสู่ร้าง
ที่างด้� วนำสู่ายัใหม�  “กี่ ว่ เ ญ่่นำ- เปีลกี่่”  
(Quy Nhon-Pleiku Expressway Project) 
เชื�อมจังหวัด้ ซีาลายั (Gia Lai), กี่อนำ ต่ม  
(Kon Tum) และ บ่�นำห์ด่้�นำห์ (Binh Dinh) 
ความยัาว 160 ก่ี่โลเมตร ใช้เง่นำลงทีุ่นำ 56 
ล้านำล้านำด้�อง จากี่งบปีระมาณ์ พิันำธม่ตร
ลงที่นุำและหนำ�วยังานำด้้านำความร�วมมือจากี่ 
ต�างปีระเที่ศให้แล้วเสู่ร็จกี่�อนำปีี 2573  
ตามรายังานำข้อง VnExpress
 ถนำนำสู่่� เลนำน่ำ�จะว่� งค่� ข้นำานำไปีกัี่บ
ที่างหลวงหมายัเลข้ 19 ซีึ�งจะช�วยัที่ำาให้
เครือข้�ายัที่างด้�วนำข้องปีระเที่ศเว่ยัด้นำาม
สู่ ม บ่ ร ณ์์ แ บ บ ยั่� ง ข้ึ� นำ ใ นำ เ สู่้ นำ ที่ า ง สู่ า ยั 

ตะวันำออกี่-ตะวันำตกี่จะช�วยัเชื� อมต�อ 
ที่�าเรือในำจังหวัด้ตอนำกี่ลางข้องปีระเที่ศ
กัี่บสู่ามเหล่�ยัมที่างเศรษฐก่ี่จเว่ยัด้นำาม- 
สู่ปีปี. ลาว-กัี่มพิ่ชา
 “ปีี 2565-2566 คือกีุ่ญ่แจสู่ำาคัญ่
สู่ำาหรับกี่ารฟ้ั� นำตัวข้องสัู่งคมและเศรษฐก่ี่จ
เว่ยัด้นำาม และม่แรงกี่ด้ดั้นำที่ำาให้ท้ี่องถ่�นำ
ต้องเร�งรัด้ลงทุี่นำในำโครงสู่ร้างพิื�นำฐานำ”  
Ho Duc Phoc รัฐมนำตร่ว�ากี่ารกี่ระที่รวง
กี่ารคลังเว่ยัด้นำามระบุ
 ข้ณ์ะท่ี่�ปีระเที่ศอื�นำๆ ในำกี่ลุ�มอาเซี่ยันำ 
เช�นำ สู่ปีปี. ลาว กัี่มพ่ิชา มาเลเซี่ยั ต�างก็ี่
เร่�มข้ยัับข้ยัายักี่ารลงทีุ่นำโครงสู่ร้างพิื�นำฐานำ 
เช�นำกัี่นำ เพิ่ยังแต�ต่ด้ขั้ด้เรื�องงบปีระมาณ์
เพิราะบอบชำาจากี่ว่กี่ฤต่เศรษฐก่ี่จช�วง 
โคว่ด้ 19 คงต้องใช้เวลาอ่กี่ระยัะหนึำ�งในำ 
กี่ารพิล่กี่ฟั้� นำความแข้็งแกี่ร�งอ่กี่ครั�ง

อ�างอิงจัาก : 
www.business.inquirer.net 
www.vietnamnet.vn/en
www.skyscrapercity.com 
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Eddy Kusnadi Sariaatmadja
ผู้นำ� Digital Payment 
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 กี่ารก้ี่าวข้ึ�นำสู่่�จุด้สู่่งสูุ่ด้ข้องนัำกี่ธุรก่ี่จหมื�นำล้านำชาวอ่นำโด้น่ำเซี่ยั 
Eddy Kusnadi Sariaatmadja เจ้าข้องอาณ์าจักี่รสู่ื�อและ Fintech 
ชั�นำแนำวหน้ำาแห�งเอเช่ยั PT Elang Mahkota Teknologi Tbk  หรือ 
EMTEK Group  ไม�ได้้เก่ี่ด้จากี่บุญ่พิาวาสู่นำา แต�รวมเอาไว้ซีึ�งเรื�อง
ราวแห�งว่สู่ยััทัี่ศน์ำและความจรง่จังข้องคนำๆ หนึำ�ง ท่ี่�ไม�หยุัด้ไข้ว�คว้า
โอกี่าสู่ เด่้นำหน้ำาที่ะยัานำสู่่�เป้ีาหมายัอยั�างท้ี่าที่ายัครั�งแล้วครั�งเล�า
  นัำบตั�งแต�ข้ายัคอมพ่ิวเตอร์ จนำถึงธุรก่ี่จสืู่�อสู่ารมวลชนำ 
จวบจนำยุัคด่้จ่ทัี่ลในำปัีจจุบันำ ท่ี่�นำำาพิาโอกี่าสู่อันำเฟั้� องฟ่ัมาสู่่�ธุรก่ี่จ  
Fintech สู่ตาร์ที่อัพิ Eddy เร่�มต้นำธุรก่ี่จจำาหนำ�ายัคอมพิ่วเตอร์  
Compaq ในำปีี 2526 กี่�อนำจะเข้้าสู่่�วงกี่ารสู่ื�อในำปีี 2543 เป็ีนำ
เจ้าข้องสู่ถาน่ำโที่รทัี่ศน์ำสู่ามช�องใหญ่�ข้องอ่นำโด้น่ำเซี่ยั ได้้แกี่� SCMA  
O-Channel และ IDKM ล�าสูุ่ด้ ม่ลค�าที่รัพิยั์สู่่นำรวมเมื�อเดื้อนำ
เมษายันำ 2564 เพิ่�มขึ้�นำอยั�างก้ี่าวกี่ระโด้ด้จากี่ปีลายัปีี 2563 ถึง
ร้อยัละ 120

 กี่ารที่ะยัานำอยั�างไม�หยุัด้ยัั�งข้อง EMTEK ในำรอบ 2 ปีีท่ี่�ผู้�านำมา 
สู่วนำที่างกัี่บสู่ถานำกี่ารณ์์ซีบเซีาที่างเศรษฐก่ี่จอันำเนืำ�องจากี่ว่กี่ฤต่ 
โคว่ด้ 19 กี่ระที่บกี่ารด้ำาเน่ำนำงานำข้องหลายัสู่าข้าธุรก่ี่จ แม้สู่ื�อ
โที่รทัี่ศน์ำหลักี่ทัี่�งสู่ามช�องจะข้าด้รายัได้้ไปี แต�ก็ี่ได้้รับกี่ารชด้เชยั
จากี่กี่ำาไรในำธุรก่ี่จสู่ื�อด่้จ่ทัี่ลท่ี่�พิฒัินำาข้ึ�นำมาอยั�างรวด้เร็ว ไม�ว�าจะเป็ีนำ 
Online Streaming Service อยั�าง Vidio.com เว็บไซีต์ข้�าวบันำเท่ี่ง
และสู่ังคมชั�นำแนำวหน้ำาอยั�าง Bingtan.com รวมถึงเว็บถ�ายัที่อด้
ก่ี่ฬาเจ้าใหญ่�ท่ี่�สูุ่ด้แห�งหนึำ�งในำอ่นำโด้น่ำเซี่ยัอยั�าง Balo.com 
 ที่�ามกี่ลางกี่ารข้ยัายัตัวข้องเศรษฐก่ี่จด่้จ่ทัี่ลในำรอบหลายัปีี
หลัง EMTEK Group ข้อง Eddy เล็งเห็นำโอกี่าสู่ โด้ยัได้้เข้้าถือหุ้นำ
ใหญ่�บร่ษัที่สู่ตาร์ที่อัพิ E-commerce ระดั้บ “ย่ัน่ำคอร์นำ” อยั�าง 
Bukalapak และ Bank Fama International รวมถึงจับมือกัี่บ

บร่ษัที่ล่กี่ข้อง Alibaba (Ant Financial) ในำกี่ารพิัฒินำา E-Wallet 
ในำชื�อ Dana และเมื�อปีีท่ี่�แล้วได้้จับมือเป็ีนำหุ้นำสู่�วนำเช่งยุัที่ธศาสู่ตร์
กัี่บซ่ีเปีอร์แอปีฯ Food Delivery ชั�นำแนำวหน้ำาอยั�าง Grab ที่ำาให้ 
EMTEK ถก่ี่คาด้หมายัว�าจะเป็ีนำผู้่้เล�นำท่ี่�ที่รงอ่ที่ธพ่ิลต�อระบบน่ำเวศ 
Digital Banking ข้องอ่นำโด้น่ำเซี่ยัในำอนำาคตอันำใกี่ล้
 ทัี่�งน่ำ� ด่้ลล�าสูุ่ด้กัี่บ Grab ได้้รับไฟัเข้่ยัวจากี่รัฐบาลอ่นำโด้น่ำเซี่ยั 
โด้ยัคาด้หวังว�าจะช�วยัพิัฒินำาธุรก่ี่จข้นำาด้ยั�อมให้แกี่�ปีระเที่ศ  
เพิ่�มโอกี่าสู่กี่ารเข้้าถึงแหล�งเง่นำทีุ่นำข้องเอสู่เอ็มอ่ สู่อด้รับกัี่บ 
เป้ีาหมายัปีระเที่ศท่ี่�ต้องกี่ารให้ธุรก่ี่จข้นำาด้เล็กี่จำานำวนำ 30 ล้านำรายั 
สู่ามารถเปีล่�ยันำผู้�านำไปีสู่่�ธุรก่ี่จด่้จ่ทัี่ลได้้เต็มตัวภายัในำปีี 2567
 ท่ี่�สู่ำาคัญ่ในำปีี 2564 ท่ี่�ผู้�านำมา EMTEK ได้้จับมือเป็ีนำพินัำธม่ตร
กัี่บ Salim Group กี่ลุ�มธุรก่ี่จใหญ่�ข้องอ่นำโด้น่ำเซีย่ั ไม�ว�าจะเปีน็ำผู้่้นำำา
ธุรก่ี่จค้าปีล่กี่รายัใหญ่� ข้นำสู่�ง ด่้จ่ทัี่ลแพิลตฟัอร์มท่ี่�เต่บโตเร็วมากี่  
ซีึ�งเป็ีนำกี่ลยุัที่ธท์ี่างธุรก่ี่จข้อง EMTEK ท่ี่�จะเพิ่�มความเข้้มแข้็งเพิื�อ
ก้ี่าวไปีสู่่�สู่นำามแข้�งข้ันำทัี่�งในำปีระเที่ศและระดั้บโลกี่ 
 ปัีจจุบันำ อ่นำโด้น่ำเซี่ยัคือปีระเที่ศแห�งขุ้มที่รัพิยั์ข้องธุรก่ี่จ  
Digital Banking เนืำ�องจากี่ข้นำาด้ปีระชากี่รท่ี่�สู่ง่มากี่ อ่กี่ทัี่�งจำานำวนำ 2 
ในำ 3 หรอืค่ด้เปีน็ำจำานำวนำกี่ว�า 180 ล้านำคนำ ก็ี่ยัังคงไม�ม่บญั่ช่ธนำาคาร
เป็ีนำข้องตนำเอง ซีึ�งถือเป็ีนำโอกี่าสู่ด่้ท่ี่� EMTEK Group ข้อง Eddy จะ
เข้้าไปีบุกี่เบ่กี่กี่ารให้บร่กี่าร 
 ข้ณ์ะเด่้ยัวกัี่นำ เศรษฐก่ี่จด่้จ่ทัี่ลในำปีระเที่ศกี่ำาลังเฟั้� องฟัสู่่ดุ้ข้ด่้ 
จำานำวนำผู้่ใ้ชอ่้นำเที่อรเ์น็ำตม่มากี่ถึง 205 ล้านำคนำ ซีึ�งจะเปีน็ำปัีจจัยัเกืี่�อ
หนุำนำโอกี่าสู่แกี่� ธุรก่ี่จ Digital Banking ข้องเข้า เสู้่นำที่างความสู่ำาเรจ็
ข้อง EMTEK อาจเก่ี่ด้ข้ึ�นำเร็วและแรงกี่ว�าท่ี่�คาด้ ไม�ต�างจากี่ระบบ
ด่้จ่ทัี่ล 5G เลยัก็ี่ว�าได้้ 
 ความสู่ำาเร็จท่ี่�ม่มาอยั�างต�อเนืำ�องในำเวท่ี่ธุรก่ี่จข้อง Eddy เก่ี่ด้
จากี่ว่สัู่ยัทัี่ศน์ำอันำกี่ว้างไกี่ลท่ี่�เล็งเห็นำแนำวโน้ำมธุรก่ี่จในำช�วงข้ณ์ะ
นัำ�นำๆ ผู้�านำสู่ายัตาแหลมคม กี่ารลงสู่นำามแต�ละครั�งเป็ีนำไปีอยั�าง
ถ่กี่ท่ี่� ถ่กี่เวลา สู่ร้างผู้ลงานำให้ข้ยัายัข้ึ�นำอยั�างต�อเนืำ�องไม�หยุัด้ยัั�ง 
ที่ำาให้ภายัในำช�วงเวลาไม�ถึงที่ศวรรษสู่ามารถม่ที่รัพิยั์สู่่นำรวมกี่ว�า 
3,000 ล้านำด้อลลารส์ู่หรัฐ และได้้รบักี่ารจัด้อันำดั้บเป็ีนำเศรษฐร่ะดั้บ  
Billionaires และเป็ีนำ 1 ในำ 50 คนำท่ี่�รวยัท่ี่�สูุ่ด้ในำอ่นำโด้น่ำเซี่ยัด้้วยั

เรียบเรียงจัาก : 
• www.trenasia.com 
• www.kapronasia.com
• www.forbes.com 
• www.newsbeezer.com 
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 อาหารออร์แกี่น่ำคเป็ีนำท่ี่�น่ำยัมแพิร�
หลายัม่กี่ารจำาหนำ�ายัในำร้านำค้าปีล่กี่สู่มัยัใหม�
ในำนำครโฮจ่ม่นำห ์โด้ยัเฉพิาะช�วงสู่ถานำกี่ารณ์์
แพิร�ระบาด้ข้องโรคโคว่ด้ 19 สู่องปีีท่ี่�ผู้�านำมา 
ยั่�งที่ำาให้ปีรม่าณ์ความต้องกี่ารข้ยัายัตัว ผัู้กี่
ผู้ลไม้และอาหาร Clean และ Green ม่ข้ายั
ในำสู่าข้าร้านำสู่ะด้วกี่ซีื�อหรือซ่ีเปีอร์มาร์เก็ี่ต
ใกี่ล้บ้านำ เช�นำ Co.opMart, Tops Market, 
MM Mega Market, Bách Hóa Xanh, 
Kingfoodmart, and Satra
 ท่ี่�สู่ำาคัญ่คือราคาไม�ได้้สู่่งเก่ี่นำไปีนัำกี่ 
ยักี่ตัวอยั�างผัู้กี่ออร์แกี่น่ำคปีร่มาณ์ที่านำ
ได้้ทัี่�งครอบครัว ในำ Tops Market อย่ั�
ท่ี่� 3 หมื�นำด้�อง หรือปีระมาณ์ 45 บาที่ต�อ
แพิค 0.3 ก่ี่โลกี่รัม และถ้าม่ช�วงโปีรโมชั�นำ 
ราคาอาจจะถ่กี่ลงอ่กี่จ่งใจให้คนำหันำมา
ซีื�อรับปีระที่านำได้้ง�ายักี่ว�าผัู้กี่ผู้ลไม้นำำาเข้้า
ด้้วยัซีำาไปี หรืออยั�างในำ Kingfoodmart  
ซ่ีเปีอร์มารเ์ก็ี่ตชื�อดั้งในำเมืองบน่ำห์ถั�นำ (Binh 
Thanh) ข้ายัผัู้กี่ออร์แกี่น่ำคราคาตั�งแต� 
5,500-20,000 ด้�อง หรือปีระมาณ์ 8-30 
บาที่
 ดั้ ง นัำ� นำ  จึ ง ไ ม� แ ปี ล กี่ ใ จ ว� า ที่ำา ไ ม
ผู้ล่ตภัณ์ฑ์์อาหารออร์แกี่น่ำคและพิืชผัู้กี่ท่ี่�
ม่กี่ารปีล่กี่อยั�างเป็ีนำม่ตรกัี่บสู่่�งแวด้ล้อม

อ�ห�รี ‘ออรีแ์กนิค์’
ได้รีบัค์ว�มนิยมสู์ง
ในเวยีดน�ม

จ ะ ข้ ยั า ยั ตั ว เ พิ่� ม ข้ึ� นำ ใ นำ ชั� นำ ว า ง ข้ อ ง 
ซ่ีเปีอร์มาร์เก็ี่ต ร้านำค้า หรือเว็บไซีต์ต�างๆ 
ไม�ว�าจะเป็ีนำ นำม ผู้ลไม้ เครื�องเที่ศ กี่าแฟั ชา 
และผู้กัี่ปีลอด้สู่ารพิษ่ เรย่ักี่ได้้ว�าได้้รบัความ 
น่ำยัมสูุ่ด้ๆ
 ตัวอยั�างเช�นำ Organica แบรนำด์้
จำาหนำ�ายั ผัู้กี่ ผู้ลไม้ในำท้ี่องถ่�นำและนำำาเข้้า
จากี่ต�างปีระเที่ศ และผู้ล่ตภัณ์ฑ์์อื�นำๆ อ่กี่
มากี่มายั คือชื�อท่ี่�ผู้่้บร่โภคหลายัคนำคุ้นำเคยั 
Saigon Co.op ได้้เปิีด้ตัวผู้ล่ตภัณ์ฑ์์ภายัใต้
แบรนำด์้ Co.op Organic เช�นำ ข้้าว  แตงกี่วา 
ฟัักี่ที่อง มะเข้ือเที่ศ ผัู้กี่กี่าด้เข้่ยัว มัสู่ตาร์ด้ 
ผัู้กี่โข้มนำำา เนืำ�อปีลาบาซี�าและกีุ่้งกีุ่ลาด้ำา
 ข้ ณ์ ะ ท่ี่� ค นำ ใ นำ เ มื อ ง ห ล ว ง อ ยั� า ง 
กี่รุงฮานำอยัที่างตอนำเหนืำอเต็มใจควักี่
กี่ระเปีา๋จ�ายัเง่นำซีื�อผัู้กี่อ่นำที่ร่ยั ์เพิราะที่ราบ
ด่้ว�ากี่ารผู้ล่ตผัู้กี่และผู้ลไม้ในำยุัคปัีจจุบันำ
ม่กี่ารใสู่�ปุ๋ียัเคม่และสู่ารกี่ำาจัด้ศัตร่พิืชในำ
ระดั้บสู่่ง แต�ข้้อจำากัี่ด้คือม่พิื�นำท่ี่�เพิาะปีล่กี่
ในำกี่รุงฮานำอยัเพิ่ยังร้อยัละ 30 เที่�านัำ�นำท่ี่�ได้้
รับกี่ารรับรองและควบคุมอยั�างปีลอด้ภัยั 
ที่ำาให้ความกัี่งวลเรื�องสู่ารเคม่ตกี่ค้างยัังม่
ต�อไปี และถ้าเลือกี่ได้้ก็ี่ยัอมจ�ายัแพิงกี่ว�า
เพิื�อรับปีระที่านำผัู้กี่ผู้ลไม้สู่ด้ออร์แกี่น่ำค 
 จากี่กี่ารสู่อบถามกี่ลุ�มตัวอยั�าง 185 

แมร้ัาคุาอาหารั ผู้กั ผู้ลไม ้แบบออรัแ์กนิ้คุใน้ท้ั้องติลาดจะแพงกวุ่าปกติิทัั้�วุไป
ถึึงรัอ้ยละ 70 แต่ิชน้ชั�น้กลางของเวีุยดน้ามพรัอ้มทีั้�จะไขวุ่คุวุ้าหาคุณุภูาพชวิีุติ
ทีั้�ดีกวุ่า โดยเฉพาะน้คุรัโฮจิมนิ้หแ์ละกรุังฮาน้อย ซีึ�งทั้กุวัุน้น้ี�เศรัษฐกิจพลิก
โฉมหน้้าผูู้คุ้น้มกีำาลังซีื�อสูงจึงมองหาผู้กัผู้ลไมที้ั้�ปลอดภัูยสำาหรับัสุขอน้ามยั 
ส่งผู้ลใหธุุ้รักิจอาหารัออรัแ์กนิ้คุเติิบโติอยา่งรัวุดเรัว็ุ
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คนำท่ี่�ใช้บร่กี่ารซ่ีเปีอร์มาร์เก็ี่ตข้นำาด้ใหญ่� 4 
แห�งในำกี่รุงฮานำอยั พิบว�าปีระมาณ์ร้อยัละ 
15 ข้องผู้่้บร่โภคม่ปีระสู่บกี่ารณ์์ในำกี่ารใช้
ผัู้กี่ออร์แกี่น่ำคอย่ั�แล้ว อยั�างไรก็ี่ตาม รอ้ยัละ 
80 ต้องกี่ารลองซืี�อผัู้กี่ออร์แกี่น่ำค ถ้าวาง
จำาหนำ�ายัสู่ะด้วกี่สู่ำาหรับผู้่้บร่โภคมากี่กี่ว�าน่ำ� 
และราคาลด้ลง
 เมื�อปีรม่าณ์ความต้องกี่ารบรโ่ภคเพ่ิ�ม
สู่่งข้ึ�นำ ผู้่้ค้าปีล่กี่และผู้่้ปีระกี่อบกี่ารจึงมอง
หาความร�วมมือกัี่บนัำกี่ลงทีุ่นำในำธุรก่ี่จกี่ลุ�ม
เกี่ษตรออร์แกี่น่ำคเพิื�อลด้ต้นำทีุ่นำกี่ารผู้ล่ต
 ด้้านำบร่ษัที่ท่ี่�อย่ั�ในำธุรก่ี่จน่ำ�เผู้ช่ญ่หน้ำา
กัี่บความท้ี่าที่ายัมากี่มายั Thai Nhu Hiep 
ผู้่้อำานำวยักี่ารบร่ษัที่ Vinh Hiep จำากัี่ด้  
ผู้่้ผู้ล่ตและจำาหนำ�ายัเกี่ษตรอ่นำที่ร่ยั์ชื�อดั้ง 
กี่ล�าวว�า “ผู้ล่ตภัณ์ฑ์์เกี่ษตรออร์แกี่น่ำคเป็ีนำ
ท่ี่�น่ำยัมข้องผู้่้บร่โภคทัี่�วโลกี่และเป็ีนำสู่่�งท่ี่�
หล่กี่เล่�ยังไม�ได้้ในำอนำาคตท่ี่�จะที่ำาให้สู่ภาวะ
แวด้ล้อมม่ความยัั�งยัืนำ แต�กี่ารผู้ล่ตสู่่นำค้า
ออร์แกี่น่ำคในำปีระเที่ศข้องเราม่ปีัญ่หายุั�ง
ยัากี่มากี่มายั เช�นำ ค�าใชจ้�ายัในำกี่ารว่เคราะห์
ตัวอยั�างและกี่ารปีระเม่นำผู้ลเพิื� อออกี่ 
ใบรับรองความเป็ีนำเกี่ษตรอ่นำที่รย์่ัค�อนำข้า้ง 
สู่่งมากี่และใช้เวลานำานำ 2-3 ปีี ในำกี่าร
ปีฏ่บต่ัตามเงื�อนำไข้ข้องที่างราชกี่ารได้้หมด้ 
ข้ณ์ะท่ี่�ใบอนุำญ่าตกี่ลับม่อายุัเพิ่ยังหนึำ�งปีี
เที่�านัำ�นำและผู้่้ผู้ล่ตจะต้องสู่มัครเพิื�อข้อรับ
กี่ารปีระเม่นำใหม�ทีุ่กี่ปีี”
 Thai Nhu Hiep กี่ล�าวอ่กี่ว�า เกี่ษตรกี่ร
ต้องปีระสู่บปัีญ่หาในำกี่ารข้ยัายัธุรก่ี่จไม�
สู่ามารถเพิ่�มข้นำาด้แปีลงปีลก่ี่ออรแ์กี่น่ำคในำ
ฟัารม์ได้้ เพิราะผู้ล่ตภาพิท่ี่�ได้้ไม�สู่ง่เพิย่ังพิอ 
และเกี่ษตรกี่รไม�เคยัช่นำกัี่บกี่ารต้องมาจด้
บันำทึี่กี่เก่ี่�ยัวกัี่บกี่ารปีฏ่บัต่งานำในำฟัาร์ม 
ทีุ่กี่วันำ และองค์ความร่้ท่ี่�เก่ี่�ยัวกัี่บกี่ารปีล่กี่
พิืชแบบเกี่ษตรอ่นำที่ร่ยั์ยัังม่น้ำอยัมากี่
 สู่�วนำปัีจจัยักี่ารผู้ล่ต เช�นำ ปุ๋ียัท่ี่�ใช้
สู่ำาหรับพืิชผัู้กี่ออร์แกี่น่ำคก็ี่ยัังไม�แพิร�หลายั 
สู่ะด้วกี่ หรือม่ราคาแพิงมากี่ 

อ�างอิง : www.vietnamnews.vn 
www.tienphongnews.com 
www.researchgate.net

 “กี่ารพิัฒินำาท่ี่� ยัั� งยัืนำ ในำกี่ลุ� มพิืช
ออรแ์กี่น่ำค จำาเป็ีนำต้องเพิ่�มกี่ารเรย่ันำร่ใ้หแ้กี่�
เกี่ษตรกี่รท่ี่�เต่บโตเป็ีนำผู้่้ปีระกี่อบกี่ารด้้วยั 
และม่คนำให้คำาปีรึกี่ษาเก่ี่�ยัวกัี่บมาตรฐานำ 
เช�นำ จัด้สู่ัมมนำา เว่ร์คชอปี หรือ ฝึกี่อบรม” 
 รัฐบาลจำาเป็ีนำต้องสู่�งเสู่ร่มผู้่้ผู้ล่ต
ให้เข้้มแข้็งกี่ว�าน่ำ� สู่ร้างองค์กี่รกี่ำากัี่บด่้แล
ภายัในำปีระเที่ศ ที่ำาหน้ำาท่ี่�ว่เคราะห์และ
รับรองผู้ลผู้ล่ตออร์แกี่น่ำค จำาเป็ีนำต�อกี่าร
ลด้ต้นำทีุ่นำโด้ยันำครโฮจ่ม่นำห์วางแผู้นำท่ี่�จะ
ที่ำาให้เกี่ษตรกี่รรมในำเมืองทัี่นำสู่มัยั ยัั�งยัืนำ 
และมุ�งไปีสู่่�กี่ารปีรับโครงสู่ร้างกี่ารผู้ล่ต 
แ ล ะ กี่ า ร พัิ ฒิ นำ า ช นำ บ ที่ ร่ ปี แ บ บ ใ ห ม�  
(new-style rural areas)” Nguyen Ho Hai  
รองเลข้าธ่กี่ารคณ์ะกี่รรมกี่ารพิรรค
คอมม่วน่ำสู่ต์กี่ล�าว
 นำครโฮจ่ม่นำห์ม่พืิ�นำท่ี่�ที่างกี่ารเกี่ษตร 
113,664 เฮกี่ตาร์ ปีระชากี่ร 5 หมื�นำคนำ
ที่ำางานำอย่ั�ในำสู่าข้าอาช่พิน่ำ� ผู้ลผู้ล่ตสู่�วนำ
ใหญ่�สู่�งไปีข้ายัในำเข้ตเมือง ข้ณ์ะท่ี่�สู่่นำค้า 
อื� นำๆ เช�นำ ปีลาสู่วยังาม ด้อกี่ไม้ และ 
เครื�องเที่ศ ก็ี่ถ่กี่นำำาไปีสู่�งออกี่เช�นำเด่้ยัวกัี่นำ
 “เมืองจะพิัฒินำาเที่คโนำโลยั่และ
เกี่ษตรปีลอด้ภัยั รวมถึงสู่�งเสู่ร่มกี่ารว่จัยั
และใช้ไบโอเที่คโนำโลยั่ สู่ร้างผู้ลผู้ล่ตท่ี่�ได้้
ผู้ลตอบแที่นำสู่ง่และม่คณุ์ภาพิหลากี่หลายั” 
Nguyen Thanh Xuan ปีระธานำเกี่ษตรกี่ร
นำครโฮจ่ม่นำห์กี่ล�าว 
 ทัี่�งน่ำ� ผู้ลผู้ล่ตที่างกี่ารเกี่ษตรในำปีีท่ี่�
แล้วม่ลค�าเกืี่อบ 18.6 ล้านำล้านำด้�อง หรือ
ปีระมาณ์ 823 ล้านำด้อลลาร์สู่หรัฐ  เพิ่�มข้ึ�นำ
รอ้ยัละ 13.7 เมื�อเท่ี่ยับกัี่บปีี 2563 จึงกี่ล�าว
ได้้ว�าโอกี่าสู่ที่างกี่ารตลาด้สู่น่ำค้าออร์แกี่น่ำค
ในำเว่ยัด้นำามสู่ด้ใสู่อยั�างมากี่ เช�นำเด่้ยัวกัี่บ
มาตรฐานำที่างสูุ่ข้ภาพิข้องคนำเว่ยัด้นำามท่ี่�
ด่้ข้ึ�นำ



24

|Bleasure|

โคุรังการัดารัาสาคุรั (Dara Sakor) เป็น้พื�น้ทีั้�พฒัิน้าแหง่ใหมใ่น้ 2 อำาเภูอของเกาะกง  
ปรัะเทั้ศกัมพชูา โดยบรัษัิทั้อสังหารัมิทั้รัพัยร์ัายใหญข่องจีน้ คืุอบรัษัิทั้ Tianjin Wanlong Group 

เรัิ�มดำาเนิ้น้การัมาตัิ�งแต่ิปี 2551 ภูายใต้ิข้อติกลงคุวุามรัวุ่มมอืของสองปรัะเทั้ศ  
ใน้การัน้ำารัอ่งโคุรังการัเส้น้ทั้างสายไหมใหม ่หรัอื ยุทั้ธุศาสติรั ์Belt and Road Initiative (BRI)
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ส์น�มบินน�น�ชุ�ติ Dara Sakor  
เชือ่มธรุกิจ ท่องเท่ียว เกาะกง 
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 โด้ยับร่ษัที่ Tianjin Wanlong Group 
ได้้รับสู่ัมปีที่านำท่ี่�ด่้นำเพิื� อเศรษฐก่ี่จจากี่
รัฐบาลกัี่มพิ่ชาเป็ีนำเวลา 99 ปีี ครอบคลุม
อาณ์าเข้ตพิื�นำท่ี่�กี่ว้างใหญ่�ถึง 2.7 แสู่นำไร� 
ในำอำาเภอ Kiri Sakor และ Botum Sakor 
ม่แนำวชายัฝั� งต่ด้ที่ะเลร้อยัละ 20 ข้อง
แนำวชายัฝั� งที่ะเลทัี่�งหมด้ข้องกัี่มพ่ิชา และ  
อย่ั�ในำเข้ตอุที่ยัานำแห�งชาต่ Botum Sakor
 แผู้นำกี่ารท่ี่�ตั�งเป้ีาหมายัไว้คือพิื�นำท่ี่�น่ำ�
จะปีระกี่อบไปีด้้วยัสู่าธารณ์ป่ีโภคครบครนัำ
ทัี่�งโครงข้�ายัถนำนำ สู่นำามบน่ำนำานำาชาต่ข้นำาด้
ใหญ่�ท่ี่�รองรับเครื�องบ่นำ A380 ได้้ ที่�าเรือ 
นำำาลึกี่สู่ำาหรบัจอด้เรอืสู่ำาราญ่ คอนำโด้ม่เน่ำยัม 
โรงแรม โรงพิยัาบาล หม่�บ้านำจัด้สู่รร  
สู่นำามกี่อล์ฟั และคาสู่่โนำ นำอกี่จากี่นัำ�นำ ยัังม่ 
โครงกี่ารกี่�อสู่รา้งโซีนำต�างๆ อาท่ี่ Intelligent 
Industrial Park และ Commercial Area 
ด้้วยัเง่นำลงที่นุำปีระมาณ์ 3,800 ล้านำด้อลลาร์ 
สู่หรฐั จนำถึงข้ณ์ะน่ำ�ม่กี่ารใช้งบลงทุี่นำไปีแล้ว
ปีระมาณ์ 2,000 ล้านำด้อลลาร์สู่หรัฐ
 สู่่�งท่ี่�นำ�าสู่นำใจและจะพิล่กี่โฉมหน้ำาก็ี่
คือพิื�นำท่ี่� International District ซีึ�งจะม่
กี่ารสู่ร้างที่�าอากี่าศยัานำนำานำาชาต่ โรงแรม 
ร่สู่อร์ที่ คาสู่่โนำ สู่นำามกี่อล์ฟั ที่�าเรือนำำาลึกี่
แห�งท่ี่� 1 ฯลฯ โด้ยัข้ณ์ะน่ำ� ที่�าอากี่าศยัานำ
นำานำาชาต่ด้าราสู่าคร (Dara Sakor  
International Airport) เก่ี่ด้ข้ึ�นำเปีน็ำร่ปีธรรม 
มากี่ท่ี่�สูุ่ด้ ใช้งบลงทีุ่นำ 350 ล้านำด้อลลาร์
สู่หรัฐ ข้ณ์ะน่ำ�ได้้กี่�อสู่ร้างอาคารผู้่้โด้ยัสู่าร
และหอบังคับกี่ารบ่นำแล้ว โด้ยัลานำบ่นำ
เฟัสู่ท่ี่� 1 สู่ร้างเสู่ร็จแล้วม่ความยัาว 3,400 
เมตร สู่ามารถรองรับอากี่าศยัานำ ได้้ระดั้บ 
A340 สู่�วนำเฟัสู่ท่ี่� 2 และ 3 จะสู่ามารถ
รองรับเครื�องบ่นำข้นำาด้ใหญ่�ระดั้บ A380 
โบอ่�ง 747 และ 777 เร่ยักี่ได้้ว�าเป็ีนำ 
สู่นำามบน่ำท่ี่�ใหญ่�มากี่ เมื�อเท่ี่ยับกัี่บสู่นำามบน่ำ 
นำานำาชาต่พินำมเปีญ่ ท่ี่�ม่เพ่ิยัง 1 รันำเวย์ั 
ความยัาว 3,000 เมตร และสู่นำามบ่นำ
สูุ่วรรณ์ภ่ม่ท่ี่�ม่ 2 รันำเวย์ั ความยัาว 4,000 
เมตร และ 3,700 เมตร
 สู่นำามบ่นำแห�งน่ำ�ม่ความพิร้อมแล้ว
ท่ี่�จะเปิีด้รับนำักี่ที่�องเท่ี่�ยัวท่ี่�จะเข้้ามายััง

เกี่าะกี่ง เร่�มปีฏ่บัต่กี่ารในำไฟัล์ที่ที่ด้ลอง
ความพิร้อมไปีเมื�อ 25 เมษายันำ 2565 
พินัำกี่งานำฝึกี่ฝนำในำเรื� องมาตรกี่ารรักี่ษา
ความปีลอด้ภัยั อุปีกี่รณ์์ สู่ัญ่ญ่าณ์ ช�าง
เที่คน่ำค และความชำานำาญ่ด้้านำต�างๆ ตาม
มาตรฐานำระหว�างปีระเที่ศ คาด้ว�าในำปีีน่ำ�
จะได้้รับใบอนำุญ่าตที่างกี่ารบ่นำและเปีิด้
ให้บร่กี่ารผู้่้โด้ยัสู่ารในำปีีน่ำ� ซีึ�งเป็ีนำจังหวะด่้ 
สู่อด้รับกัี่บกี่ารเปิีด้ปีระเที่ศและผู้�านำว่กี่ฤต่
โคว่ด้ 19 เร่ยับร้อยัแล้ว
 Mithona Phouthorng ผู้่้ว�าราชกี่าร
จังหวัด้เกี่าะกี่ง กี่ล�าวว�า “เราหวังว�า 
นัำกี่ที่�องเท่ี่�ยัวและนำักี่ลงทีุ่นำจะเข้้ามาภายั
หลังกี่ารเปีิด้สู่นำามบ่นำอยั�างเปี็นำที่างกี่าร 
โครงสู่รา้งพืิ�นำฐานำใหม�ๆ  เกืี่อบเสู่รจ็สู่มบ่รณ์์
แล้ว และจะช�วยัที่ำาให้ทีุ่กี่อยั�างง�ายัด้ายั
ในำกี่ารเข้้ามาลงทุี่นำท่ี่� เกี่าะกี่ง ผู้ลักี่ดั้นำ
เศรษฐก่ี่จในำตัวจังหวัด้และอำานำวยัความ
สู่ะด้วกี่เชื�อมกี่ารเด่้นำที่างได้้ทัี่�งที่างบกี่ ที่าง
นำำา และที่างอากี่าศ”
 ด้้านำ Chhay Sivlin ปีระธานำสู่มาคม

กี่ารที่�องเท่ี่�ยัวกัี่มพิ่ชา กี่ล�าวว�า “เกี่าะกี่งม่
ความสู่มบ่รณ์ใ์นำเรื�องกี่ารที่�องเท่ี่�ยัวท่ี่�ยัั�งยันืำ 
และ นัำกี่ลงทีุ่นำสู่นำใจธุรก่ี่จสู่าข้าน่ำ�กัี่นำมากี่ 
อยัากี่เด่้นำที่างมาตั�งแต�ปีีกี่�อนำ แต�เนืำ�องจากี่
สู่นำามบ่นำยัังไม�เร่ยับร้อยั แต�วันำน่ำ�สู่นำามบ่นำ
เสู่รจ็แล้วที่ำาให้กี่ารเด่้นำที่างมาสู่ะด้วกี่สู่บายั 
หากี่เข้้ามาลงทีุ่นำจร่งๆ ก็ี่จะช�วยัเพิ่�มกี่าร
จ้างงานำในำท้ี่องถ่�นำได้้ด่้”
 กี่ารพิัฒินำาโครงกี่าร ด้าราสู่าคร ข้อง
กัี่มพิ่ชา-จ่นำ จะม่ร่สู่อร์ที่และที่�าเรือไว้
บร่กี่ารด้้วยั สู่�งเสู่ร่มธุรก่ี่จโลจ่สู่ต่กี่สู่์ กี่าร
ข้นำสู่�ง กี่ารสู่�งออกี่ และกี่ารที่�องเท่ี่�ยัวไปี
พิร้อมๆ กัี่นำ ซีึ�งกัี่มพิ่ชาม่ข้้อตกี่ลงกี่ารค้า
เสู่ร่ที่ว่ภาค่กัี่มพิ่ชา-จ่นำ หรือ CCFTA และ
ยัังอย่ั�ในำความตกี่ลงหุ้นำสู่�วนำที่างเศรษฐก่ี่จ
ระดั้บภ่ม่ภาคหรือ the Regional Compre-
hensive Economic Partnership (RCEP) 
ที่ำาให้คนำในำท้ี่องถ่�นำคาด้หวังว�าวันำหนึำ�งท่ี่�
บรรยัากี่าศที่างเศรษฐก่ี่จกี่ลับมาฟั้� นำตัว
คึกี่คักี่ จะที่ำาให้เกี่าะกี่งเป็ีนำศ่นำยัก์ี่ลางกี่ารค้า 
กี่ารลงทีุ่นำและเพิ่�มคุณ์ภาพิช่ว่ตท่ี่�ด่้ได้้

เรียบเรียงจัาก : www.ditp.go.th • www.phnom
penhpost.com

 • www.globaltim
es.cn
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ธนาคารกรุงเทพ สำำานักงานใหญ่่ 
อีีเมล : aecconnect@bangkokbank.com

โทรศััพท์ : (66) 2230-2758


