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วัันท่ี่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2565 เป็็นวัันท่ี่�รััสเซี่ยป็รัะกุาศ ‘ป็ฏิิบััติิกุารั
พัิเศษที่างที่หารั’ ในพ้ั�นท่ี่�ติะวัันออกุของยูเครัน ส่งผลให้ชาวั
ยูเครันจำำานวันมากุต้ิองอพัยพัออกุจำากุป็รัะเที่ศและนานาชาติิ 
รั่วัมป็รัะณามกุารักุรัะที่ำาดัังกุล่าวั จำนในท่ี่�สุดัหลายป็รัะเที่ศ  
โดัยเฉพัาะชาติิติะวัันติกุได้ัออกุมาติรักุารัควัำาบัาติรัรััสเซี่ย 

กุองทีุ่นกุารัเงินรัะหว่ัางป็รัะเที่ศ (IMF) รัะบุัว่ัาสงครัามในยูเครัน
จำะที่ำาให้กุารัเติิบัโติของเศรัษฐกิุจำโลกุชะลอตัิวัในปี็ 2565 โดัย 
คาดักุารัณ์ว่ัาจำะชะลอตัิวัจำากุป็รัะมาณรั้อยละ 6.1 ในปี็ 2564  
สูร่ั้อยละ 3.6 ในปี็ 2565 และ 2566 ขณะท่ี่� รัาคานำามันเช้�อเพัลิง
และรัาคาอาหารัก็ุเพัิ�มข้�นอยา่งรัวัดัเรัว็ั สง่ผลกุรัะที่บัต่ิอป็รัะชาชน
ท่ี่�เป็็นกุลุ่มเป็รัาะบัางในบัรัรัดัาป็รัะเที่ศท่ี่�ม่รัายได้ัติำามากุท่ี่�สุดั

จำากุสถานกุารัณ์ควัามขัดัแย้งในยูเครันรัวัมกัุบัวิักุฤติิโรัคโควิัดั 19 
ท่ี่�เกิุดัข้�นกุ่อนหน้าน่�ท่ี่�ส่งผลกุรัะที่บัต่ิอผู้คนทัี่�วัโลกุ แน่นอนว่ัา
ป็รัะชาชนและนักุธุ์รักิุจำไที่ยก็ุสัมผัสถ้งแรังสั�นสะเท้ี่อนน่�เช่นกัุน  
ดัังนั�น AEC Connect Newsletter เล่มท่ี่� 1 น่� จ้ำงได้ัรัวับัรัวัม
ขา่วัสารัท่ี่�เป็็นป็รัะโยชน์ อ่กุทัี่�งกุลยุที่ธ์เ์กุ่�ยวักัุบักุารัแกุ้ปั็ญหาธุ์รักิุจำ
ท่ี่ามกุลางวิักุฤติิจำากุนกัุธุ์รักิุจำท่ี่�มากุป็รัะสบักุารัณ ์โดัยหวัังเป็็นอยา่ง
ยิ�งว่ัาทีุ่กุท่ี่านจำะสามารัถนำาไป็ป็รัะยุกุต์ิใช้ได้ัไม่มากุก็ุน้อย 
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ในช่วังน่�เรัิ�มเห็นสัญญาณกุารัฟื้้� นตัิวัของเศรัษฐกิุจำ 
โดัยภาพัรัวัมเศรัษฐกิุจำไที่ยในช่วังป็ลายปี็ท่ี่�ผ่านมา
ได้ัป็รัับัตัิวัด่ัข้�น หลังจำากุรััฐบัาลสามารัถฉ่ดัวััคซ่ีน
ได้ัมากุกุว่ัา 100 ล้านโดัส ครัอบัคลุมป็รัะชากุรั
ป็รัะมาณ 51 ล้านคน ส่งผลให้ผู้คนออกุมาใช้
ช่วิัติติามป็กุติิมากุข้�น จำนม่สัญญาณเชิงบัวักุที่าง
เศรัษฐกิุจำหลาย ๆ อยา่ง

เม้� อกุ้าวัผ่านควัามท้ี่าที่ายเกุ่�ยวักัุบัสถานกุารัณ์ 
โรัคโควิัดั 19 ไป็ได้ั สิ�งต่ิอไป็ท่ี่�ธ์นาคารัมุ่งดัำาเนิน
กุารั ค้อ กุารัสนับัสนุนลูกุค้าให้ฟื้้� นตัิวั และสามารัถ
กุลับัมาเรัิ�มต้ินธุ์รักิุจำอ่กุครัั�ง ใชโ้อกุาสท่ี่�กุำาลังเกิุดัข้�น 
พัรั้อมรัับัม้อควัามท้ี่าที่ายที่างเศรัษฐกิุจำ 

ธ์นาคารัพัรั้อมสนับัสนุนลูกุค้าในกุารัป็รัับัป็รุัง
และเป็ล่�ยนแป็ลงให้สอดัคล้องกัุบัสภาพัและ 
ควัามต้ิองกุารัของติลาดัท่ี่�เป็ล่�ยนไป็ เพั้�อเพัิ�มข่ดั
ควัามสามารัถในกุารัแข่งขันและดัำาเนินธุ์รักิุจำให้
เขา้กัุบัยุค New Normal โดัยเฉพัาะเศรัษฐกิุจำดิัจิำทัี่ล  
ท่ี่�ม่ควัามสำาคัญมากุยิ�งข้�น เพั้�อให้ธุ์รักิุจำของลูกุค้าท่ี่�
นอกุจำากุจำะรัอดัพั้นวิักุฤติิได้ัแล้วัยังสามารัถเติิบัโติ
ได้ัอยา่งยั�งย้นด้ัวัย

คุณุชาต์ศ์ร์ ์โสภณพน์ุช
กรรมิการผู้่�จััดการใหญ่� 
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KANOK
furniture and decoration

ศุภลักษณ์ ฟุง
ศิรพัฒน์ เลิศกังวาลไกล
กรรมการบริหาร
บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำากัด

รับัชมรัายการั AEC TAKE-OFF
เปิ็ดัอาณาจัำกุรัพัันล้าน 

”กุนกุเฟื้อรั์นิเจำอรั์” ควัามภูมิใจำ
ฝีีม้อคนไที่ย สูร่ัะดัับัเวิัลด์ัคลาส
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วิสัยทัศน์
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	 หากพููดถึึงธุุรกิจออกแบบตกแต่งภายในด้วยมาตรฐานผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ร์ะดัับโลิก	 ภายใต้แบรนด์ท่ี่�เป็็นความ
ภาคภูมิใจของคนไที่ยน้�นจะต้องม่ชื่่�อของ	“บร์ิษััท กนิกเฟอร์์นิิเจอร์์ แอนิดั์ เดัคคอเร์ชั่ั�นิ จำ�กัดั”	 ในฐานะผูู้้ร้งสรรค์ผู้ล
งานคุณภาพูอ้นด้บหนึ�งแห่งอาเซี่ยน	 น้บเป็็นเวลากว่า	 50	ป็ีท่ี่�	 กนกเฟอร์นิเจอร์	 แอนด์	 เดคคอเรชื่้�น	 ส้�งสมป็ระสบการณ์
ความเชื่่�ยวชื่าญศิิลป็ะการตกแต่งภายในเพู่�อส่งมอบให้ลูกค้ามากมายท้ี่�งโรงแรมระด้บ	 6	 ดาว	 รีสอร์ที่	 สำาน้กงาน	 
บ้านพู้กอาศิ้ย	ไป็จนถึึงคอนโดมิเน่ยมสุดหรูที่้�งในและต่างป็ระเที่ศิ	
	 รายการ	AEC	TAKE-OFF	ได้สนที่นาเจาะลึกวิส้ยที่้ศิน์	2	น้กบริหารผูู้้มากความสามารถึ	พูร้อมเย่�ยมชื่มโรงงานขนาด
ใหญ่กว่า	20,000	ตารางเมตร	ณ	จ้งหว้ดชื่ลบุรี	เพู่�อเรียนรู้เคล็ดล้บความสำาเร็จและการต่อยอดธุุรกิจระด้บพู้นล้าน

KANOK
furniture and decoration

AEC TAKE-OFF : จุำดัเรัิ�มต้ิน จำากุธุ์รักิุจำ
ครัอบัครัวััท่ี่�กุ้าวัสูธุ่์รักิุจำชั�นนำารัะดัับัภูมิภาค
ม่ท่ี่�มาและแรังบัันดัาลใจำในกุารัดัำาเนิน
ธุ์รักิุจำอยา่งไรับั้างคะ
คุุณศุุภลัักษณ์ : ธุ์รักิุจำของเรัาหลายคน
เข้าใจำว่ัาเป็็นธุ์รักิุจำท่ี่�ที่ำาเฟื้อร์ันิเจำอร์ั แต่ิ
ในควัามเป็็นจำริังแล้วัเรัาที่ำามากุกุว่ัา
เฟื้อร์ันิเจำอร์ั เรัิ�มต้ินตัิ�งแต่ิสมัยรุั่นคุณพ่ัอ
เม้�อ 50-60 ปี็ท่ี่�แล้วั ผู้สรั้างธุ์รักิุจำงานไม้จำะ
อยูท่่ี่�เยาวัรัาชและเวิั�งนครัเกุษม เด็ักุรุัน่ใหม่
สมัยน่�อาจำจำะไม่ค่อยคุ้นช้�อ คณุพัอ่ม่โอกุาส
ไป็ที่ำางานให้กัุบัรั้านเฟื้อรั์นิเจำอรั์ท่ี่� เป็็น
คนจ่ำนโพั้นที่ะเลมาตัิ�งรักุรัากุในเม้องไที่ย  
ม่โอกุาสเร่ัยนกัุบัช่างไม้ฝีีม้อด่ัจำากุเซ่ี�ยงไฮ้้
รั่วัมกัุบัเพั้�อนรั่วัมรุั่นหลายท่ี่าน ปั็จำจุำบััน
แต่ิละท่ี่านก็ุม่โอกุาสแยกุย้ายกัุนไป็และได้ั
ตัิ�งบัรัิษัที่ของตัิวัเอง
 คุณพั่อม่ควัามรัักุงานไม้มากุไม่เคย
เรั่ยกุตัิวัเองว่ัาเป็็นนักุธุ์รักิุจำ เรั่ยกุตัิวัเองว่ัา
เป็็นช่างไม้ เวัลาเรัาไป็ไหนก็ุจำะคิดัว่ัาตัิวั
เองไม่ใช่นักุธุ์รักิุจำ เรัาเป็็นลูกุช่างไม้ โดัย
คุณพั่อออกุมาตัิ�งบัรัิษัที่เกุ้อบั 50 ปี็ท่ี่�แล้วั
ด้ัวัยตัิวัเอง เรัิ�มต้ินธุ์รักิุจำติกุแต่ิงภายในไม่ใช่
แค่กุารัที่ำาโต๊ิะ เกุ้าอ่� แต่ิรัวัมถ้งกุารัเข้าไป็
พััฒนาพั้�นท่ี่�ต้ิกุท่ี่�ว่ัางเป็ล่า ที่ำาให้กุลายเป็็น

ผนัง เป็็นฝ้ีา ม่กุล่อง รัางม่าน ม่แผงอะไรั
ต่ิางๆ  สรัา้งพั้�นท่ี่�ท่ี่�ใชง้านไมไ่ด้ัใหกุ้ลายเป็็น
พั้�นท่ี่�ใช้ป็รัะโยชน์หรั้อป็รัะกุอบัธุ์รักิุจำ หรั้อ
ท่ี่�เรั่ยกุว่ัา Turn Key เรัาขนของเข้าไป็และ
ออกุมา นำาค่ย์กุาร์ัดัส่งมอบัให้กัุบัเจ้ำาของ
โรังแรัมเพั้�อดัำาเนินกุารัต่ิอได้ั
 ในรัะยะเรัิ�มต้ิน ท่ี่านอ้�นๆ จำะใชโ้มเดัล
ในกุารัจ้ำางเหมา แต่ิส่วันของคุณพัอ่ท่ี่�บัอกุ
ว่ัาเป็็นช่างไม้ก็ุอยากุจำะที่ำาเองทีุ่กุชิ�น จ้ำง
แยกุไป็อ่กุเสน้ที่างหน้�ง เรัิ�มจำากุเล็กุๆ ค่อยๆ 
เติิมคนและเครั้�องจัำกุรั พัอ 50 ปี็ผ่านไป็คน
ท่ี่�อยู่กัุบัเรัาที่ำาเกุ้าอ่�มาแล้วัไม่รูั้กุ่�พัันกุ่�หม้�น
แบับั ที่ำาฝ้ีาเป็็นแสนติารัางเมติรั ทีุ่กุชิ�น
ท่ี่�ออกุมาเป็็นงานของคนท่ี่�รัักุในงานและ
เงินท่ี่�ได้ัแที่นท่ี่�จำะเอาไป็ลงทีุ่นอย่างอ้�นก็ุใส่
กุลับัเขา้ไป็ในอาชพ่ัของเรัาในสายกุารัผลิติ
เครั้�องจัำกุรั จำนถ้งปั็จำจุำบัันในอาช่พัติกุแต่ิง
ภายในน่�ไม่ม่ใครัม่ฐานกุารัผลิติใหญ่เท่ี่าเรัา

AEC TAKE-OFF : อะไรัท่ี่�เป็็นจุำดัเด่ันและ
เอกุลักุษณ์ในกุารับัริัหารัธุ์รักิุจำของบัริัษัที่
กุนกุเฟื้อรั์นิเจำอรั์ฯ จำนมาถ้งจุำดัน่� 
คุณุศุภุลัักษณ์ : อันดัับัแรักุเรัาจำะต้ิองไม่ต่ิอ
รัองในเรั้�องของคุณภาพั เป็็นเหตุิว่ัาที่ำาไม
ต้ิองม่ In-House ในทีุ่กุเรั้�องและผลิติชิ�น
งานด้ัวัยตัิวัเอง แต่ิงานจำะออกุมาด่ัต้ิอง
เกิุดัจำากุที่รััพัยากุรัคน เรัาม่เครั้�องจัำกุรัท่ี่�ด่ั
ท่ี่�สุดัในโลกุ แต่ิถ้าเรัาไม่ม่ที่รััพัยากุรัก็ุไม่
สามารัถแป็ลงจำากุเศษไม้ ขอนไม้ ให้กุลาย

เป็็นชิ�นงานสวัยๆ ได้ั ที่ำาควับัคู่กัุนไป็ ม่ทัี่�ง
รัะบับัและกุารัเที่รันนิ�ง สุดัท้ี่ายเรัาที่ำากุารั
สรั้างรัะบับัในองค์กุรัให้ทีุ่กุคนรัักุท่ี่�จำะเห็น
งานท่ี่�ด่ั 

AEC TAKE-OFF : กุารัขยายกุารัลงทีุ่นไป็
ยังต่ิางป็รัะเที่ศ ม่คู่ค้าทัี่�งป็รัะเที่ศเม่ยนมา 
ฟื้ลิิป็ปิ็นส์ สงิคโป็ร์ั และอ้�นๆ คณุศุภลักุษณ์
ม่วิัธ์บ่ัรัิหารัจัำดักุารัอยา่งไรั  
คุุณศุุภลัักษณ์ : เรัาเรัิ�มต้ินออกุไป็ที่ำางาน
ยุคท่ี่�เศรัษฐกิุจำไที่ยม่ปั็ญหาวิักุฤติิต้ิมยำากุุ้ง
ปี็ 2540 ด้ัวัยเหตุิท่ี่�ว่ัาเรัาม่ฐานกุารัผลิติ
เกุ้อบัสำาเรั็จำรูัป็จำากุโรังงาน สามารัถไป็
ที่ำางานท่ี่�ไหนก็ุได้ั เพัรัาะเม้�อเรัาที่ำาชิ�นสว่ัน
เฟื้อรันิ์เจำอรัแ์ละถอดัให้เป็็นชิ�นเลโกุ้เพั้�อนำา
ไป็ป็รัะกุอบัในพ้ั�นท่ี่� ที่ำาให้สามารัถกุรัะจำาย
กุารัให้บัริักุารัลูกุค้า เพัรัาะสินค้าของเรัา
ไม่ใชส่ินค้าสำาเรั็จำรูัป็ 
 ขณะเด่ัยวักัุนเรัาม่เครั้อข่ายของ
ผู้รั่วัมค้า เช่น ด่ัไซีน์เนอรั์หรั้อเจ้ำาของ
โครังกุารั เช่น Shangri-La ท่ี่�เรัาได้ัให้บัรักิุารั
ท่ี่�กุรุังเที่พัฯ ก็ุให้ไป็ที่ำาในป็รัะเที่ศฟิื้ลิป็ปิ็นส์
หรั้อเม้องอ้�นๆ อ่กุจ้ำงเป็็นท่ี่�มาของกุารับัอกุ
ต่ิอ สรั้างควัามไว้ัวัางใจำ เรัาไป็กัุนเป็็นคู่
ค้าจ้ำงสามารัถกุรัะจำายติลาดัออกุไป็ได้ั 

AEC TAKE-OFF : วิัสยัทัี่ศน์ในเรั้�องอนาคติ
อุติสาหกุรัรัมน่�จำะกุ้าวัต่ิอไป็อยา่งไรับ้ัางคะ 
คุณุศุภุลัักษณ์ : เรัาเช้�อว่ัาธุ์รักิุจำของเรัายัง

5

คุณุศุภุลัักษณ์ ฟุงุ 
กุรัรัมกุารับัรัิหารั
บัรัิษัที่ กุนกุเฟื้อรั์นิเจำอรั์
แอนด์ั เดัคคอเรัชั�น จำำากัุดั
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เป็็นท่ี่�ต้ิองกุารัโดัยเฉพัาะป็รัะเที่ศเพั้�อน
บั้านท่ี่�เป็็นโอกุาสด่ัมากุเพัรัาะกุำาลังขยาย
ตัิวั ไม่ว่ัาจำะเป็็นเม่ยนมา สป็ป็.ลาวั กัุมพัชูา 
กุำาลังสรั้างเม้องใหม่ สรั้างมาติรัฐานใหม่ 
เรัาในฐานะคนไที่ยโชคด่ัท่ี่�พััฒนาเศรัษฐกิุจำ
ล่วังหน้ามากุ่อนได้ัพัฒันาควัามเป็็นอยูผ่า่น
มาแล้วัสามารัถเข้าไป็รั่วัมงานสรั้างติลาดั
ได้ั โดัยทีุ่กุท่ี่�ท่ี่�ไป็ต้ิองม่พัันธ์มิติรั ดัังนั�น 
มองว่ัาม่โอกุาสเติิบัโติอ่กุมากุในกุลุ่ม AEC

AEC TAKE-OFF :  กุนกุเฟื้อรั์นิเจำอรั์ฯ 
ขณะน่�ถ้อว่ัาโฟื้กัุสในกุลุ่มป็รัะเที่ศอาเซี่ยน
เป็็นหลักุ
คุณุศุภุลัักษณ์  : ท่ี่�ผา่นมาเรัาเองก็ุพัยายาม
ค้นหาตัิวัเอง ไป็ติะวัันออกุกุลางไป็เม้องจ่ำน 
ที่ำางานเล็กุ ๆ ในสถานทูี่ติท่ี่�สวิัติเซีอร์ัแลนด์ั 
แต่ิสรุัป็แล้วัเรัาเห็นเที่รันด์ักุารัเติิบัโติใน
กุลุ่มป็รัะเที่ศ AEC เป็็นกุารัเติิบัโติท่ี่�ยั�งย้น 
เป็็นกุารัพััฒนาทัี่�ง 2 ฝัี� ง ค้อฝัี� งท่ี่�เป็็นกุำาลัง
คน กุำาลังปั็ญญา พัรั้อมทัี่�งกุารัติลาดัไป็
ด้ัวัยกัุน ยกุตัิวัอยา่ง ชว่ังโควิัดั 19 เรัายังม่
งานในป็รัะเที่ศกัุมพูัชา แม้ไม่สามารัถส่ง
คนไที่ยไป็ได้ั เรัาก็ุโที่รัศัพัท์ี่หาท่ี่มงานใน
ต่ิางป็รัะเที่ศ Project Manager ท่ี่�อินเด่ัย
บัินเข้าไป็ในกัุมพัูชากุ่อน ท่ี่มวิัศวักุรัท่ี่�
รัอที่ำางานในป็รัะเที่ศเม่ยนมาให้มาที่ำาท่ี่�
กัุมพัชูากุ่อน ที่กุุอยา่งรัวัมกัุน เรัาม่แรังงาน
กัุมพูัชาม่พันักุงานเกุ่าๆ อยู่ในพันมเป็ญ
รัวับัรัวัมไป็ยังเม้องท่ี่�คนไที่ยไป็ไม่ได้ัให้
สามารัถดัำาเนินกุารัต่ิอไป็ได้ั เชื่อว่าธุรกิจของเรายัง

เป็นที่ต้องการ โดยเฉพาะ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพราะ 
ประเทศเพื่อนบ้านกำาลัง
ขยายตัวและมองว่ายังมี
โอกาสโตอีกมากในกลุ่ม 
AEC
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AEC TAKE-OFF : คุณศิรัพััฒน์ม่กุลยุที่ธ์์
กุารัติลาดัในอาเซี่ยนอย่างไรัท่ี่�ที่ำาใ ห้ 
กุนกุเฟื้อร์ันิเจำอร์ัฯ ป็รัะสบัควัามสำาเร็ัจำ
จำนถ้งทีุ่กุวัันน่�  
คุณุศุริัพัฒัน์์ : กุลยุที่ธ์ส์ำาคัญไม่ใชเ่รั้�องกุารั
ติลาดัอย่างเด่ัยวั เรัาต้ิองนำาเสนอสินค้าท่ี่�
ด่ัม่คุณภาพัสมกัุบัช้�อเส่ยงของบัรัิษัที่และ
ป็รัะเที่ศไที่ยด้ัวัย จำากุกุารัได้ัเดิันที่างไป็ 
หลายป็รัะเที่ศไม่เฉพัาะอาเซี่ยนรัวัมถ้ง
ติะวัันออกุกุลาง ยุโรัป็ สหรััฐอเมรัิกุา  
ต้ิองยอมรับััว่ัาเรัาม่ที่นุช้�อเส่ยงของป็รัะเที่ศ
เป็็นตัิวัช่วัยสูงมากุ ป็รัะเที่ศไที่ยได้ัรัับักุารั
ยอมรัับัในเรั้�องงานฝีีม้อ (Craftsmanship) 
เม้�อใดัพัูดัถ้งสินค้าจำากุเม้องไที่ย เรัาได้ั
รัับักุารัให้เกุรัดัด่ักุว่ัาป็รัะเที่ศอ้�นๆ เสมอ 
ผมกุล้าบัอกุได้ัเลยแม้กุรัะทัี่�งป็รัะเที่ศ
จ่ำนท่ี่�ม่กุารัพััฒนามากุมาย แต่ิเม้�อพัูดัถ้ง  
Craftsman ป็รัะเที่ศไที่ยจำะเหน้อกุว่ัา  
น่�เป็็นทีุ่นของป็รัะเที่ศ 
 ป็รัะกุารัท่ี่�สอง ทีุ่นของบัรัิษัที่เรัาเอง 
กุนกุเฟื้อรั์นิเจำอรั์อยู่ในอาช่พัน่�ต่ิอเน้�อง

ยาวันานกุว่ัา 50 ปี็ กุ่อตัิ�งบัรัิษัที่มาตัิ�งแต่ิ
ปี็ 2514 ถ้าไม่ม่โควิัดั บัรัิษัที่จำะม่กุารัฉลอง
ครับัรัอบั 50 ปี็ เม้�อปี็ท่ี่�ผ่านมา เป็็น 50 ปี็
ท่ี่�ที่ำาอาช่พัเด่ัยวัไม่เคยเป็ล่�ยนนั�นหมายถ้ง
เรัาสะสมทีุ่นในเรั้�องของช้�อเส่ยง สะสมที่นุ
เรั้�องของควัามรูั ้เม้�อช้�อเสย่งและควัามรูัใ้น
อาช่พัเด่ัยวักัุน ที่ำาต่ิอเน้�องกัุนก็ุเกิุดัทัี่กุษะ
ได้ัรัับักุารัเก็ุบัสะสมโป็รัไฟื้ล์ทัี่�งในและ 
ต่ิางป็รัะเที่ศ สัมผัสได้ัตัิ�งแต่ิสมัยคุณพั่อ
และตัิวัพัวักุเรัาติลอดัในรัะยะเวัลาหลาย
ปี็ท่ี่�ผ่านมา
 ดัังนั�นกุารัออกุไป็ที่ำากุารัติลาดัจ้ำง
ไม่ใช่เรั้�องลำาบัากุเกิุนไป็ถ้าใจำกุล้าพัอท่ี่�จำะ
กุ้าวัออกุไป็จำากุ Comfort Zone คนไที่ย
ม่หลายบัริัษัที่ท่ี่�แข็งแรังมากุๆ แต่ิยังม่ 
ข้อจำำากัุดัเรั้�อง Comfort Zone บัางคนท่ี่�
ป็รัะสบัควัามสำาเรั็จำในเม้องไที่ยแล้วัคิดั
ว่ัาไม่จำำาเป็็นต้ิองขวันขวัายไป็เม้องนอกุ  
อ า จำ จำ ะ แ ต่ิ ง ตัิ� ง ใ ห้ เ อ เ ย่ น ต์ิ ไ ป็ ข า ย ใ ห้ 
พัารั์ที่เนอรั์ไป็ขายให้  โดัยท่ี่� ตัิวัเองยัง
อยู่ใน Comfort Zone ผมเช้�อว่ัาหลาย
อุติสาหกุรัรัมม่ ศักุยภาพัทัี่� ง เรั้� อง เ งิน 
และควัามรูั้ไป็ด้ัวัยตัิวัเองได้ั แต่ิจุำดัสำาคัญ
ค้อต้ิองที่ลาย Comfort Zone ทัี่�งตัิวัเอง 
และ Culture ท่ี่มงาน ภาษาอังกุฤษ 
เรั่ยกุว่ัา Adventurous ก็ุค้อนักุผจำญภัยไป็
ด้ัวัยกัุน

คุณุศุริัพัฒัน์์
เลิัศุกังวาลัไกลั
กุรัรัมกุารับัรัิหารั
บัรัิษัที่ กุนกุเฟื้อรั์นิเจำอรั์
แอนด์ั เดัคคอเรัชั�น จำำากัุดั

 อยากุบัอกุไป็ถ้งนักุธุ์รักิุจำท่ี่านอ้�นว่ัา 
จำรัิงๆ แล้วั AEC เรัาสามารัถพััฒนาได้ั
ทัี่�ง 2 ฝัี� ง ยิ�งโติเท่ี่าที่ว่ัคูณ กุารัแลกุเป็ล่�ยน
ควัามรูั้กัุนน่าจำะเป็็นเรั้�องท่ี่�ที่ำาให้ภูมิภาค
แข็งแกุรั่งและสามารัถทัี่ดัที่านกัุบัป็รัะเที่ศ
มหาอำานาจำทัี่�งฝัี� งสหรััฐอเมรัิกุาและจ่ำนท่ี่�
กุำาลังขับัเค่�ยวักัุนอยูใ่นขณะน่�ได้ั 

AEC TAKE-OFF : ในช่วังโควิัดัท่ี่�ผ่าน
มาลูกุค้าท่ี่�เป็็น Developer หรั้อเจ้ำาของ
โรังแรัมรัะดัับัโลกุต่ิางได้ัรัับัผลกุรัะที่บั  
คุณศุภลักุษณ์ม่วิัธ์่ดัำาเนินธุ์รักิุจำรั่วัมไป็กัุบั 
คู่ค้าอยา่งไรับั้าง 
คุุณศุุภลัักษณ์ : อันน่�เป็็นสิ�งท่ี่�เรัาบัอกุได้ั
เลยว่ัา กุารัที่ำาธุ์รักิุจำมายาวันานและได้ั
สรั้างที่รััพัย์สินที่างป็ัญญาท่ี่�ชัดัเจำนเป็็น 
ภูมิต้ิานที่านท่ี่�ด่ัสำาหรับััเรัา เพัรัาะคูค้่าแต่ิละ
องค์กุรัไม่ใช่องค์กุรัเล็กุ อาจำจำะพัักุฐาน 
แต่ิไม่ได้ัหายไป็ ส่วันเรัาก็ุต้ิองพัักุฐานติาม
แน่นอน เรัาป็รัับัตัิวัม่ช่วังท่ี่�ต้ิองป็รัะคอง 
แต่ิสุดัท้ี่ายวัันหน้�งก็ุต้ิองกุลับัมา แม้ลูกุค้า
ในกุลุ่มโรังแรัมท่ี่�ชะลอตัิวัเรัาก็ุหันไป็ดักูุลุ่ม
บั้านซี้�งก็ุค้อผู้บัรัิหารัหรั้อเจ้ำาของโรังแรัม
ท่ี่�ช่วังท่ี่�ผ่านมาเรัิ�มป็รัับัป็รุังหรั้อสร้ัางบ้ัาน 
ตัิวัเองน่�ค้อโอกุาสใหม่ๆ พัอที่กุุอยา่งกุลับัมา 
ก็ุสามารัถให้บัรัิกุารัลูกุค้ากุลุ่มเดิัมและ 
กุลุม่ใหม่ท่ี่�เรัิ�มต้ินควับัคู่กัุนไป็ เป็็นแนวัที่าง
ท่ี่�คิดัว่ัาหลังจำากุวิักุฤติิอาจำจำะม่เร้ั� องด่ัๆ  
เกิุดัข้�นก็ุได้ั  
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AEC TAKE-OFF : กุนกุเฟื้อรั์นิเจำอร์ัฯ 
สามารัถ Utilize Resource ได้ัอย่าง
รัวัดัเรั็วั และ Centralize ทีุ่กุอย่างเพั้�อ
ควับัคุมคุณภาพั ควับัคุมกุารัผลิติให้อยู่ใน
มาติรัฐานรัะดัับัโลกุ 
คุุณศุิรัพััฒน์์ : และน่�เป็็นจุำดัขายที่างกุารั
ติลาดัด้ัวัย ไมม่่ลกูุค้ารัายไหนท่ี่�อยากุจำะซี้�อ
ขายกัุบัแบัรันด์ัท่ี่�ท้ี่ายสุดัแล้วัเค้าสามารัถ
หาคนอ้�นผลิติได้ั ทีุ่กุครัั�งท่ี่�ผมไป็พับัลูกุค้า
ไม่ว่ัาจำะเม้องไที่ยหร้ัอเม้องนอกุ ลูกุค้าจำะ
ถามว่ัาสินค้าคุณผลิติเองหร้ัอไม่ ผมกุล้า

AEC TAKE-OFF : กุารัดัำาเนินธุ์รักิุจำในรัะดัับั
ภูมิภาคท่ี่�กุนกุเฟื้อร์ันิเจำอร์ัฯ สามารัถพััฒนา
หลายโป็รัเจำกุต์ิได้ัในเวัลาเด่ัยวักัุน เคล็ดัลับั
ค้ออะไรัคะ
คุุณศุิรัพััฒน์์ : จุำดัสำาคัญค้อองค์ควัามรูั้ 
(know how) เรัาพััฒนาควัามคิดัในกุารั
ที่ำางานหลายสถานท่ี่� มาหลายสิบัปี็ เพัรัาะ
ไม่สามารัถเติิบัโติในพั้�นท่ี่�ใดัพั้�นท่ี่�หน้�งได้ั 
เน้�องจำากุในอุติสาหกุรัรัมน่�ส่วันใหญ่จำะ
โติด้ัวัย Sub-Contract Base แต่ิของเรัา
ตัิ�งแต่ิยุคคณุพัอ่เติิบัโติโดัยรัะบับั In-House 
Base ผลิติบุัคลากุรัของบัริัษัที่เอง กุ่อน
โควิัดัท่ี่�ต้ิองปิ็ดัป็รัะเที่ศพันักุงานป็รัะจำำาท่ี่�
เป็็นชาวัต่ิางชาติิต้ิองอพัยพักุลับัป็รัะเที่ศ
ตัิวัเอง 800-900 คน กุลุ่มน่�กุลับัมาที่ำางาน
ป็กุติิเฉล่�ย 600 กุว่ัาคน พัอเรัาม่คนของ
เรัาเอง สิ�งท่ี่�สรั้างได้ัค้อควัามแข็งแกุรัง่จำากุ
กุารัผลิติสว่ันกุลาง ยกุตัิวัอยา่งธุ์รักิุจำอาหารั
ท่ี่�ม่เชนมากุมายไป็ได้ัทัี่�วัไที่ยไม่ใช่เพัรัาะ
ม่กุุ๊กุอยู่ทัี่�วัทุี่กุจัำงหวััดั แต่ิเขาม่ ครััวักุลาง 
(Central Kitchen) เรัาก็ุเหม้อนกัุนเรัาได้ั
สรั้าง Central Kitchen ของอุติสาหกุรัรัม
เฟื้อร์ั นิ เจำอ ร์ัและงานติกุแต่ิงภายใน  
นั�นหมายถ้งว่ัาต่ิอให้จุำดั Point จำะอยูท่่ี่�ไหน
ก็ุแล้วัแต่ิ เรัาไม่เปิ็ดัโรังงานผลิติท่ี่�หน้างาน
เพัรัาะหากุที่ำาเชน่นั�นบุัคลากุรัเป็็นพันัคนก็ุ
ไมพ่ัอ คณุภาพัก็ุคมุไมไ่ด้ั เรัาจ้ำงสรัา้งรัะบับั 
กุ้�งสำาเรั็จำรูัป็ท่ี่�โรังงานส่วันกุลางบันพั้�นท่ี่�  
70-80 ไรัต่ิรังน่� พั้�นท่ี่�หลังคาคลุม 20,000 
ติรั.ม. เป็็น Central Kitchen ท่ี่�แท้ี่จำรัิง ที่ำา 
ที่กุุอยา่งเท่ี่าท่ี่�สามารัถที่ำาได้ัท่ี่�น่�ป็รัะกุอบั ใช้ 
ที่ดัลอง ถอดั บัรัรัจุำ ขนสง่ใสต่ิูค้อนเที่นเนอรั์
ไป็ในสถานท่ี่�ป็รัะกุอบัและติิดัตัิ�ง 
 ด้ัวัยเหติผุลน่� กุนกุเฟื้อรันิ์เจำอรัฯ์ วัันน่�
เรัาที่ำางานในเม้องไที่ยอยา่งเด่ัยวัไมต่ิำากุว่ัา 
3-4 จัำงหวััดัในเวัลาเด่ัยวักัุน ในต่ิางป็รัะเที่ศ
สามารัถที่ำาใน สป็ป็. ลาวั กัุมพูัชา หรั้อ
ป็รัะเที่ศไหนก็ุได้ัในเวัลาเด่ัยวักัุน เพัรัาะเรัา 
ไม่ได้ัพั้�งพัากุารัต้ิองไป็เปิ็ดัโรังงานผลิติ
เรัาแค่ส่งคนไป็ติิดัตัิ�งเท่ี่านั�น เป็็นเหติุผล
ท่ี่�สามารัถที่ำางานได้ัหลายๆ ท่ี่� ในเวัลา
เด่ัยวักัุน

ผมเชื่อว่าในหลายอุตสาหกรรมไทย
มีความสามารถ มีศักยภาพ ทั้งเรื่อง
เงินและความรู้ ไปด้วยตัวเองได้ แต่จุด
สำาคัญคือ ต้องทำาลาย Comfort Zone 
ตัวเอง

พัดูัได้ัเต็ิมป็ากุกุว่ัาสนิค้าที่กุุชิ�นผมผลิติเอง 
พัอเค้าฟัื้งคำาน่�ทีุ่กุอย่างก็ุจำบัไป็ดัำาเนินกุารั 
กัุนต่ิอในเ ร้ั� องงบัป็รัะมาณหรั้อรัาคา  
ไม่ ม่ใครัท่ี่�อยากุบัอกุว่ัาสินค้าท่ี่� นั� งอยู่ 
ติรังน่�ไม่ใช่ของคุณเองแต่ิไป็ Sub ให้ 
นาย กุ นาย ข มาขายให้ ซี้�งโมเดัลธุ์รักิุจำ
ลักุษณะน่�อาจำจำะที่ำาไ ด้ั เ ป็็นครัั� งครัาวั  
แต่ิไม่สามารัถเติิบัโติได้ั เพัรัาะท่ี่�สุดัแล้วั
เขาก็ุไป็ซ้ี� อคนผลิติไม่ด่ักุว่ัาหรั้อ ที่ำาไม 
ต้ิองมาผ่านคุณและน่�เองจ้ำงเป็็นจุำดัแข็ง
ของเรัา 

ติิดติามรายการ AEC TAKE-OFF 
ได้ที่่�ช่่องที่างโซเช่่ยลม่เด่ย AEC Connect
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 “ห้องตัิวัอยา่งน่�เรัาได้ัพััฒนามา 8 ปี็
แล้วัจำะเห็นคุณภาพัของเฟื้อร์ันิเจำอรั์ยังคง
อยู่ ทีุ่กุอย่างยังดัูสวัยงามเหม้อนใหม่ เป็็น
สิ�งท่ี่�เรัาภูมิใจำนำาเสนอ ผลงานไม่ใช่ดัูด่ัแค่ 
1-2 ปี็แรักุ แต่ิรัักุษามาติรัฐานรัะยะ 6-8 ปี็ 
ดัังนั�นจำะต้ิองเป็็นงานคุณภาพัด่ัจำริังๆ จ้ำง
สามารัถดัูด่ัอยา่งน่�ได้ัเสมอ”
   คณุศิรัพัฒัน์ รัะบุัว่ัา หากุนักุธุ์รักิุจำไที่ย
ม่โอกุาสอยากุให้ไป็หาควัามท้ี่าที่ายใหม่ๆ 
หาโอกุาสที่ำาธุ์รักิุจำในต่ิางป็รัะเที่ศ เช่น
เด่ัยวักัุบักุนกุเฟื้อรั์นิเจำอรั์ฯ ท่ี่�เป็็นหน้�งเคส 
ท่ี่�เรั่ยกุว่ัา “ใจำกุล้า ไป็ลองผิดัลองถูกุมา” 
กุรัะทัี่�งป็รัะสบัควัามสำาเรั็จำถ้งทีุ่กุวัันน่� 
 “งานฝีีม้อของคนไที่ยไม่ ด้ัอยไป็

 คณุศุภลักุษณแ์ละคณุศิรัพัฒัน์ ได้ัเปิ็ดั
โอกุาสให้ AEC TAKE-OFF รั่วัมชมควัาม
สวัยงามหรูัหรัาของห้องตัิวัอย่างท่ี่� กุนกุ
เฟื้อรันิ์เจำอรั ์แอนด์ั เดัคคอเรัชั�น สรัา้งสรัรัค์
ข้�นมาภายในพ้ั�นท่ี่� Office จัำงหวััดัชลบุัรั่ 
เป็็นผลงานออกุแบับัและติกุแต่ิงให้กัุบั
โรังแรัมรัะดัับัโลกุบันเกุาะมัลด่ัฟื้ส์
 คุณภาพังานเรัิ�มตัิ�งแต่ิ ‘ป็รัะติู’ เป็็น
ป็รัะติูกัุนไฟื้ (Fire Rated Door) กัุนควัาม
รัอ้นสงูได้ันานถ้ง 1 ชั�วัโมง “ผมกุล้าบัอกุได้ั 
เลยว่ัาเรัาเป็็นแบัรันด์ัเด่ัยวัในเม้องไที่ยท่ี่�
ส่งป็รัะติูไป็ที่ดัสอบัท่ี่�ลอนดัอน สถาบัันท่ี่� 
เรัย่กุว่ัา BS Standard แห่งป็รัะเที่ศอังกุฤษ”  
 แนวัที่างดัำาเนินธุ์รักิุจำมุ่งเน้นกุารั
ผลิติแบับั Turn key เม้�อลูกุค้ามอบัพ้ั�นท่ี่�
กุนกุเฟื้อร์ันิเจำอร์ัจำะม่บัริักุารัออกุแบับัและ
ติกุแต่ิงงานไม้สร้ัาง Mockup ตัิวัอย่างให้
ลูกุค้าสามารัถติิ ชม แกุ้ไขเสร็ัจำสรัรัพัท่ี่�
โรังงานได้ัทัี่นท่ี่ สะดัวักุกุว่ัากุารัแกุ้ไขหน้า
งานไม่ว่ัาจำะเป็็นห้อง Standard หรั้อห้อง 
Suite งานไมท่้ี่�วิัจิำติรัและลงตัิวัไป็กัุบัป็รัะติู 
ผนัง ส่ แม้กุรัะทัี่�งผ้ามา่น กุนกุเฟื้อรันิ์เจำอรัฯ์ 
ก็ุรัับัไป็ดัำาเนินกุารัให้ได้ัทัี่�งหมดั

ผลังาน์เหนื์อกาลัเวลัา 
สไตล์ักน์กเฟุอรันิ์์เจอรั์

กุว่ัาป็รัะเที่ศอ้�นแน่นอน เม้�อเรัาม่ทัี่�งทีุ่น
ป็รัะเที่ศและทุี่นเรัาเอง กุารัออกุไป็ข้าง
นอกุเป็็นกุารัสรั้างโอกุาส ทีุ่กุป็รัะเที่ศไม่ได้ั
โติพัรัอ้มกัุนหรัอ้พังัพัรัอ้มกัุน บัางครัั�งรัายน่� 
พัักุฐาน รัายนั�นโติ กุารัท่ี่�เรัาม่หลายแหล่ง
ติลาดัก็ุเป็็นกุารัเฉล่�ยควัามเส่�ยงช่วัยให้เรัา
สามารัถโติได้ัอยา่งยั�งย้น”
 น่�ค้ออาณาจัำกุรัและวิัสัยทัี่ศน์ของ 
ผู้บัรัหิารัรุัน่ท่ี่� 2 แหง่บัรัษัิที่ กุนกุเฟื้อรันิ์เจำอรั์ 
แอนด์ั เดัคคอเรัชั�น จำำากัุดั ผู้นำาศาสติรั์
และศิลป์็มายกุรัะดัับัธุ์รักิุจำ ออกุแบับั 
ผลิติ และติกุแต่ิงภายในท่ี่�ครับัวังจำรัด้ัวัย
มาติรัฐานรัะดัับัโลกุหน้�งเด่ัยวัของคนไที่ย
และอาเซี่ยนอยา่งแท้ี่จำรัิง

ติิดติามรายการ AEC TAKE-OFF 
ได้ที่่�ช่่องที่างโซเช่่ยลม่เด่ย AEC Connect

YouTube 

สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ 
“เพ่่อนค่�คิด มิิตรค่� AEC”

Facebook
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|Policy Watch|

ปรากฏการณ์
Cryptocurrency
ในอาเซยีน

ปีี 2565 เปี็น์ช่วงเวลัาท่ี่�น่์าตื�น์ตาตื�น์
ใจใน์โลักเศุรัษฐกิจดิิจิทัี่ลัแลัะธุุรักรัรัม
ออน์ไลัน์์ใน์ภูมิภาคุอาเซี่ยน์ มิติของ
ธุุรักรัรัมการัซีื�อสิน์คุ้าตลัอดิจน์ล่ัาสุดิ
การัลังทีุ่น์ด้ิวยสกุลัเงิน์ดิิจิทัี่ลั หรัือ 
Cryptocurrency ท่ี่�ได้ิรัับคุวามน์ิยม
อย่างมากจากนั์กลังทีุ่น์รุั่น์ใหม่แลัะ
สถาบัน์การัเงิน์ท่ี่�พัรั้อมเผชิญคุวาม
เส่�ยงแลักกับโอกาสได้ิรับัผลัตอบแที่น์
ท่ี่�สูงข้�น์
 จำากุจุำดัแข็งด้ัานโครังสร้ัางพ้ั�นฐาน
ที่างดิัจิำทัี่ลท่ี่�ยกุรัะดัับัได้ัเหน้อกุว่ัาอย่าง
ไม่หยุดัยั�ง อาเซ่ียนจ้ำงเป็็นภูมิภาคแห่ง
ศักุยภาพัและโอกุาสกุารัลงทุี่น Crypto-
currency ติามผลสำารัวัจำโดัย UOB, PWC 
Singapore และ the Singapore FinTech 
Association (SFA) พับัว่ัาเม็ดัเงินลงทีุ่นใน 
Cryptocurrency ติลอดั 9 เด้ัอนแรักุของปี็ 
2564 ในภูมิภาคเอเช่ยติะวัันออกุเฉ่ยงใต้ิ
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เพัิ�มข้�นถ้ง 400 เป็อร์ัเซี็นต์ิเม้�อเท่ี่ยบักัุบัปี็ 
2563 โดัยม่ยอดัสูงท่ี่�สุดัเป็็นสถิติิใหม่ค้อ 
3.5 พันัล้านดัอลลารัส์หรัฐั ผลักุดัันให้กุลาย
เป็็นกิุจำกุรัรัมด้ัานกุารัเงินดิัจิำทัี่ลท่ี่�ม่ยอดัเงิน
สูงเป็็นอันดัับั 3 รัองจำากุธุ์รักุรัรัมออนไลน์
และกุารัลงที่นุใน Tech Firms เป็็นครัั�งแรักุ
 สิงคโป็ร์ัยังคงย้ดัติำาแหน่งผู้นำาในแง่
ของยอดัเงินทีุ่นซี้�งม่สัดัส่วันถ้งรั้อยละ 44 
ของเมด็ัเงินลงที่นุทัี่�งหมดั และชาวัสงิคโป็รั์
จำำานวันมากุหันมาใช้สกุุลเงิน Crypto ใน
กุารัชำารัะค่าสินค้าและบัรัิกุารักัุนอย่าง
แพัรั่หลาย ล่าสุดัธุ์รักิุจำกุารัเงินรัะดัับัโลกุ
อยา่ง Mastercard ได้ัเข้ามาร่ัวัมม้อกัุบัผู้ให้
บัรัิกุารั Cryptocurrency ในเอเช่ยแป็ซีิฟื้ิกุ 
โดัยได้ัเปิ็ดัตัิวับััติรัเครัดิัติท่ี่�อิงกัุบัสกุุลเงิน 
Crypto ไป็เม้�อไม่นานมาน่�เป็็นครัั�งแรักุ

ปีัจจัยหนุ์น์คุวามนิ์ยม Crypto ใน์อาเซีย่น์
 ป็รัะกุารัแรักุคนท่ี่�น่�ชอบัที่ำาธุ์รักุรัรัม
ดิัจิำทัี่ลเป็็นช่วิัติจิำติใจำอยู่แล้วั ป็รัะกุอบักัุบั
สถานกุารัณโ์รัคโควิัดั 19 ซี้�งเรัง่เร้ัาให้หลาย
คนเรั่ยนรูั้ท่ี่�จำะป็รัับัตัิวัใช้ช่วิัติภายใต้ิสภาพั
ล็อกุดัาวัน์หันมาที่ำาธุ์รักุรัรัมออนไลน์จำน
คุ้นเคย เช้�อมั�นและสะดัวักุใจำ ขณะเด่ัยวักัุน

สินที่รััพัย์ดิัจิำทัี่ล Crypto ซี้�งดัำาเนินธุ์รักุรัรัม
ด้ัวัยรัะบับัดิัจิำทัี่ลไร้ัข้อจำำากัุดัด้ัานรัะยะที่าง 
ม่ต้ินทุี่นท่ี่�ติำาสำาหรัับันักุลงทีุ่นหน้าใหม่  
ท่ี่�สำาคัญค้อเป็็นอิสรัะจำากุกุฎเกุณฑ์์หรั้อ
ข้อกุำาหนดัท่ี่�เครั่งครััดัจำากุที่างกุารั เป็็น
ชอ่งที่างกุารัลงทุี่นท่ี่�จัำดักุารัได้ัอยา่งสะดัวักุ
รัวัดัเรั็วั ขณะท่ี่�ม่ควัามป็ลอดัภัยอยู่ในตัิวั
ด้ัวัยรัะบับั Blockchain ท่ี่�สามารัถช่วัย
ป้็องกัุนกุารัโจำรักุรัรัมข้อมูลได้ัเป็็นอยา่งด่ั
 ดัังนั�นจ้ำงไม่เป็็นท่ี่�สงสัยว่ัาโอกุาสกุารั
ลงทีุ่นใน Cryptocurrency ถูกุป็ลดัล็อกุให้
เปิ็ดักุว้ัางสำาหรัับันักุลงที่นุรุัน่ใหมอ่ยา่งมากุ
ในภูมิภาค ซี้�งกุลยุที่ธ์์กุารัติลาดัยุคน่�เป็็น
เรั้�องของรัะบับัดิัจิำทัี่ลทัี่�งในแง่ของกุารัชำารัะ
เงินออนไลน์และกุารัลงทุี่นในสินที่รััพัย์
ดิัจิำทัี่ลผ่าน Cryptocurrency อย่างไม่ต้ิอง
สงสัย 

เรียบเรียงจัาก : 
• Why is Asia so obsessed with cryptocurrencies? 
- Tech Wire Asia
• Funding in crypto firms in Southeast Asia sur-
ges over 400% in 2021 (forkast.news)
• ส�องกระเเสลงทุน ‘ฟินเทค’ เมิกะเทรนด์ใกล�ตัว 
เปลี�ยนการใช�ชีวิตของคนยุคใหมิ� | Positioning 
Magazine

คนอาเซยีนชอบทำาธรุกรรม
ดิจทัิลเป็นชวีติจติใจอยู่แล้ว 
ประกอบกับสถานการณโ์รค 
โควดิ 19 ซึ่งเรง่เรา้ใหห้ลาย
คนเรยีนรูท่ี้จะปรบัตัวใชช้วีติ
ภายใต้สภาพล็อกดาวนห์นั
มาทำาธรุกรรมออนไลนจ์น
คุ้นเคย เชือ่มั่นและสะดวกใจ 

"

"

บัรัิษัที่เที่คโนโลย่ต่ิางๆ ก็ุแขง่ขันกัุนพััฒนา
แพัลติฟื้อร์ัมอยา่งหลากุหลาย ไม่ว่ัาจำะเป็็น
รัะบับัชำารัะผา่น QR code รัะบับั E-Wallets 
รัะบับั Buy-Now-Pay-Later (BNPL) สกุุล
เงินดิัจิำทัี่ลสำาหรัับัธ์นาคารักุลาง (CBDCs) 
และล่าสุดั Cryptocurrency
 นอกุจำากุน่�  ในเอเช่ยแป็ซีิฟิื้กุโดัย
เฉพัาะอาเซ่ียนม่ชนชั�นกุลางจำำานวันมากุ
ซี้�งเป็็นกุลุ่มผู้บัรัิโภคขนาดัใหญ่ ม่รัสนิยม
และควัามคาดัหวัังสูงว่ัาจำะได้ัรัับัควัาม
สะดัวักุจำากุติลาดัออนไลน์ จ้ำงเอ้�อให้เกิุดั
กุารัพััฒนารัะบับักุารัชำารัะเงินท่ี่�เช้�อมโยง
ข้ามพัรัมแดัน ทัี่นสมัยและเป็็นสากุล 
 ในบัรัรัดัาผู้บัรัิโภคเหล่าน่�ม่จำำานวัน
มากุท่ี่�ไมนิ่ยมที่ำาธุ์รักุรัรัมผา่นบัญัชธ่์นาคารั 
หลายคนถ้งขั�นไม่ม่สมุดับััญช่ธ์นาคารัหร้ัอ
ไม่เคยใช้บัรัิกุารัสินเช้� อหรั้อบััติรัเครัดิัติ
ของธ์นาคารัเลย ไมต้่ิองพูัดัถ้งเรั้�องกุารัเปิ็ดั
บัญัชพ่ัอรั์ติลงที่นุในหุ้นซี้�งเป็็นเรั้�องไกุลตัิวั
สำาหรัับัหลายคน 
 เหติผุลหลักุของกุารัป็ฏิิเสธ์เป็ดิับััญช่
กุารัเงินในรูัป็แบับัธุ์รักุรัรัมดัั�งเดิัม ค้อต้ินที่นุ
แรักุเรัิ�มลงทีุ่นค่อนข้างสูงและม่ขั�นติอน
ยุ่งยากุซัีบัซ้ีอน นั�นจ้ำงเป็็นโอกุาสสำาหรัับั
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นับัเป็็นด่ัลซี้� อกิุจำกุารัท่ี่�สำาคัญแห่งปี็เม้� อ 
นักุลงทีุ่นสิงคโป็รั์ 3 รัาย เข้าซี้�อหุ้นรั้อยละ 
36 ของภัติติาคารั Golden Gate เชนรั้าน
อาหารัท่ี่�ใหญ่สุดัแห่งหน้�งของเว่ัยดันาม  
ผู้ซี้�อหุ้นป็รัะกุอบัด้ัวัย Seletar Investments 
Pte Ltd อยู่ภายใต้ิกุองทุี่น Temasek  
Holdings จำะซ้ี�อหุ้นป็รัะมาณ 1.54 ล้านหุ้น , 
the Seatown Private Capital Master 
Fund ซี้�อ 768,431 ล้านหุ้น และ Periwinkle 
Pte Ltd ซี้�อ 436,358 ล้านหุ้น โดัยผู้บัริัหารั 
Golden Gate ได้ัแกุ่ Prosperity Food 
Concepts Pte Ltd, Singapore และ Tran 
Viet Trung ผู้บัรัิหารัอ่กุคนจำะขายหุ้นออกุ
ไป็ โดัย Golden Gate กุ่อตัิ�งในปี็ 2548 ใน
ฐานะเชนรั้านอาหารัชั�นนำาท่ี่�ป็รัะสบัควัาม
สำาเร็ัจำแห่งแรักุๆของเว่ัยดันามปั็จำจุำบันัเป็็น
เจ้ำาของ 22 แบัรันด์ั ม่สาขา 400 แห่ง อยู่
ใน 40 จัำงหวััดัทัี่�วัป็รัะเที่ศและม่ลูกุค้ามากุ
ถ้ง 18 ล้านคนต่ิอปี็
ท่ี่�มา : www.tienphongnews.com  

รััฐบัาลเม่ยนมาส่งเสรัิมกุารัค้าชายแดัน
ด้ัวัยรัะบับักุารัค้าขายในสกุุลเงินท้ี่องถิ�น
ลดักุารัพั้�งพัาเงินดัอลลาร์ัสหรััฐ นับัตัิ�งแต่ิ
เด้ัอนม่นาคม 2565 ธ์นาคารักุลางเม่ยนมา 
ป็รัะกุาศให้ผู้ค้าท่ี่�ลงที่ะเบ่ัยนติามแนวั
ชายแดันไที่ย-เม่ยนมา สามารัถค้าขาย
โดัยอ้างอิงอัติรัาแลกุเป็ล่�ยนเงินจ๊ำาติและ
เงินบัาที่ท่ี่�จำะป็รัะกุาศรัายวัันโดัยธ์นาคารั
กุลางของเม่ยนมา ช่วัยลดัควัามเส่�ยงและ
กุารัผันผวันของอัติรัาแลกุเป็ล่�ยนเงินติรัา
ต่ิางป็รัะเที่ศ ลดัภาวัะเงินเฟ้ื้อท่ี่�เป็็นผลมา
จำากุกุารัท่ี่�ค่าเงินดัอลลาร์ัสหรัฐัป็รับััตัิวัเพัิ�ม
ข้�นอ่กุด้ัวัย กุารัยอมรัับัเงินบัาที่และเงินรูัปี็
จำะช่วัยส่งเสรัิมกุารัฟ้ื้� นตัิวัที่างเศรัษฐกิุจำ
ของป็รัะเที่ศ ซี้�งรัวัมถ้งรัาคาพัลังงานป็รัับั
ตัิวัสูงข้�น ม่เป้็าหมายให้จ่ำด่ัพั่ของเม่ยนมา
ขยายตัิวัในรัะดัับัท่ี่�ด่ัข้�นต่ิอไป็
ท่ี่�มา : www.tna.mcot.net 

รัายงานจำากุกุรัะที่รัวังอุติสาหกุรัรัรัม
และกุารัค้าของเว่ัยดันาม (MoIT) รัะบุัว่ัา 
เว่ัยดันามตัิ�งเป้็าเป็็นป็รัะเที่ศอุติสาหกุรัรัม
และผู้ส่งออกุรัายใหญ่ท่ี่�สุดั 15 อันดัับั
แรักุของโลกุภายในสิ�นปี็ 2573 จำะพััฒนา
ผลิติภัณฑ์์ 20 รัายกุารัท่ี่� เป็็นแบัรันด์ั
รัะดัับัสากุลท่ี่�แข็งแกุร่ัง เพัิ�มบัที่บัาที่ของ
อุติสาหกุรัรัมสนับัสนุนร้ัอยละ 70 ของ
ป็รัิมาณควัามต้ิองกุารัและใช้ ชิ�นส่วัน
ภายในป็รัะเที่ศร้ัอยละ 45 หลังท่ี่�ผ่านมา
พับัว่ัากุารัเติิบัโติของภาคอุติสาหกุรัรัม
ส่งออกุต้ิองพั้�งพัากุารันำาเข้ามากุเกิุนไป็
โดัยเฉพัาะอิเล็กุที่รัอนิกุส์ สิ�งที่อ เครั้�อง
หนัง รัองเท้ี่า และยานยนต์ิ ขณะท่ี่�ผู้ผลิติ
รัะดัับัท้ี่องถิ�นไม่ได้ัรัับัป็รัะโยชน์อย่างเต็ิม
ท่ี่� แผนป็รัับัโครังสรั้างสำาหรัับัอุติสาหกุรัรัม
ของเว่ัยดันามใหม่มุ่งเน้นท่ี่�กุารัพััฒนา
อุติสาหกุรัรัมสนับัสนุนและป็รัับัโครังสรั้าง
รััฐวิัสาหกิุจำหลายแห่งท่ี่�ม่ป็รัะสิที่ธ์ิภาพัติำา
กุว่ัามาติรัฐาน  
ท่ี่�มา : www.vietnamnews.vn 

ทุุนสิิงคโปร์ซ์ื้้�อหุุ้�น  
Golden Gate ร์�าน

อาหุ้าร์ดัังในเวียีดันาม  

ธนาคาร์กลางเมียนมา
หุ้นุนใช้�เงนิบาทุ-จ๊า๊ต  

ซื้้�อขายช้ายแดัน

เวียีดันามตั�งเปา้
เปน็ปร์ะเทุศผู้้�ส่ิงออก
ร์ายใหุ้ญ่่โลกป ี2573
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กุรัะที่รัวังเศรัษฐกิุจำและกุารัเงิน ป็รัะเที่ศ
กัุมพัูชา เล้�อนกุารับัังคับัใช้กุฎหมายเรั่ยกุ
เก็ุบัภาษ่กุำาไรัจำากุกุารัลงทีุ่น (Capital 
Gains Tax) ออกุไป็ 2 ปี็ โดัยกุำาหนดัให้วััน
ท่ี่� 1 มกุรัาคม 2567 เป็็นวัันท่ี่�ภาษ่ม่ผลใช้
บัังคับั โดัยโฆษกุกุรัะที่รัวังกุารัคลัง Meas 
Soksensan กุล่าวัว่ัา “ในช่วังสองปี็ท่ี่�ผ่าน
มารััฐบัาลได้ัออกุมาติรักุารัหลายอยา่งเพั้�อ
แบัง่เบัาภารัะกุารัคลังของภาคเอกุชน โดัย
เฉพัาะอย่างยิ�งสำาหรัับับุัคคลท่ี่�ได้ัรัับัผล 
กุรัะที่บัร้ัายแรัง จำากุโรัคโควิัดั 19 เพั้�อรักัุษา
เสถ่ยรัภาพัของงบัดัุลของธุ์รักิุจำ ดัังนั�น กุารั
เล้�อนครัั�งน่�จำะช่วัยฟื้้� นฟูื้และกุรัะติุ้นกุารั
เติิบัโติที่างเศรัษฐกิุจำของกัุมพัูชาในขณะท่ี่�
กุำาลังฟื้้� นตัิวัในปี็น่�และปี็หน้า” มุมมองของ
เอกุชน Cheng Kheng ป็รัะธ์านเจ้ำาหน้าท่ี่�
บัรัหิารั CPL Real Estate กุล่าวัว่ัา เป็็นกุารั
ตัิดัสินใจำท่ี่�ด่ัและทัี่นเวัลาเพั้�อให้แรังจูำงใจำ
เพัิ�มเติิมแกุ่นักุธุ์รักิุจำโดัยเฉพัาะอย่างยิ�ง 
ภาคอสังหารัิมที่รััพัย์ท่ี่�ได้ัรัับัผลกุรัะที่บั
อยา่งหนักุจำากุกุารัล็อกุดัาวัน์
ท่ี่�มา : www.phnompenhpost.com

Binh Doung เป็็นจัำงหวััดัที่างใต้ิของ
เว่ัยดันามสามารัถด้ังดัูดักุารัลงทีุ่นโดัยติรัง
จำากุต่ิางป็รัะเที่ศ (FDI) มูลค่า 1.6 พัันล้าน
ดัอลลารั์สหรััฐในไติรัมาสแรักุของปี็ 2565 
สงูกุว่ัาชว่ังเด่ัยวักัุนของปี็ท่ี่�แล้วั 3.6 เท่ี่า คิดั
เป็็นเม็ดัเงินป็รัะมาณ 1.57 พันัล้านดัอลลารั์
สหรััฐ เพัิ�มข้�นร้ัอยละ 16.9 ม่บัริัษัที่ได้ัรัับั
ใบัอนุญาติกุารัลงทีุ่นทัี่�งหมดั 22 รัายเพั้�อ
ป็รัะกุอบักิุจำกุารัในนิคมอุติสาหกุรัรัมใน
ท้ี่องถิ�นโดัยผู้ผลิติของเล่น LEGO Group 
ตัิดัสินใจำทีุ่่มเงินกุว่ัา 1 พัันล้านดัอลลาร์ั
สหรัฐัสร้ัางโรังงานขนาดัพ้ั�นท่ี่� 44 เฮ้คเติอร์ั
ท่ี่�สวันอุติสาหกุรัรัมเว่ัยดันาม-สิงคโป็รั์ III 
ในเม้องบัิ�นห์เย้องเป็็นโครังกุารัลงทุี่นท่ี่�
ใหญ่ท่ี่�สุดัของเดันมารั์กุในเว่ัยดันามจำนถ้ง
ปั็จำจุำบััน โรังงานแห่งน่�จำะสรั้างงาน 4,000 
ติำาแหน่งในอ่กุ 15 ปี็ข้างหน้า ปั็จำจุำบััน 
บัิ�นห์เย้องม่โครังกุารัลงทีุ่นจำำานวัน 4,033 
โครังกุารั มูลค่ากุว่ัา 37.7 พัันล้านดัอลลารั์
สหรััฐ
ท่ี่�มา :www.vietnamnews.vn 

รััฐบัาลอินโดัน่เซี่ยต้ิองกุารัจำำากัุดักุารัส่ง
ออกุนำามันป็าล์มเพ้ั�อเพิั�มป็รัมิาณซีพััพัลาย
ในป็รัะเที่ศ หลังรัาคานำามันป็รัะกุอบั
อาหารัรัาคาเพัิ�มข้�นกุว่ัาร้ัอยละ 40 ใน
ช่วังต้ินปี็ 2565 คำาสั�งน่�จำะม่ผลบัังคับัใช้
อย่างน้อย 6 เด้ัอนติามกุารัเปิ็ดัเผยของ  
มูฮั้มหมัดั ลัติฟื้ี รััฐมนติรั่ว่ัากุารักุรัะที่รัวัง
พัาณิชย์อินโดัน่เซี่ย ทัี่�งน่� ในฐานะป็รัะเที่ศ
ผู้ผลิติและส่งออกุนำามันป็าล์มรัายใหญ่
ของโลกุ รััฐบัาลยังขอให้บัริัษัที่ต่ิางๆ เพัิ�ม
สัดัส่วันกุารัจำำาหน่ายนำามันป็าล์มดิับัและ
นำามันป็าล์มโอล่นสำาหรัับัป็รุังอาหารัอ่กุ
รั้อยละ 30 จำากุสัดัส่วันเดิัมท่ี่�รั้อยละ 20 
เพั้�อพัยุงรัาคานำามันป็าล์มในป็รัะเที่ศ กุารั
ยกุรัะดัับันโยบัายครัั�งน่�จำะส่งผลที่ำาให้
ซีัพัพัลายนำามันพั้ชในติลาดัโลกุยิ�งลดัน้อย
ลง หลังจำากุท่ี่�ต้ิองเผชิญกัุบัปั็ญหาวััติถุดิับั
ขาดัแคลนจำากุกุารัท่ี่�รัสัเซีย่รุักุรัานยูเครันซี้�ง
เป็็นป็รัะเที่ศผู้สง่ออกุนำามันดัอกุที่านติะวััน
รัายใหญข่องโลกุ
ท่ี่�มา : www.prachachat.net 

กัมพู้ช้าเล้�อนใช้�
กฎหุ้มายภาษีีกำาไร์ออก

ไปจ๊นถึึงป ี2567

 LEGO ลงทุุนพัูนล�าน
ดัอลลาร์ตั์�งโร์งงาน 

ทีุ�บิ�นหุ้เ์ย้อง   

อนิโดันีเซื้ยีจ๊ำากัดัส่ิงออก
นำามันปาลม์ หุ้วีงัคมุ
ร์าคาในปร์ะเทุศพุู่ง
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ทุลายอปุสิร์ร์คการ์เงนิของเอสิเอม็อี
มุ่งส่้ิ Digital Generation แหุ้ง่อาเซื้ยีน 
     แนน่อนว่ัากุลางป็ ี2565 ค้อจุำดัเรัิ�มต้ินกุารัฟื้้� นตัิวัของเอสเอ็มอ่ 
และผู้ป็รัะกุอบักุารัรัายย่อยในภูมิภาคน่� แต่ิหน้�งในปั็ญหาค้อภาวัะ
กุรัะแสเงินสดัไม่เพั่ยงพัอหลังธุ์รักิุจำต้ิองชะลอตัิวัมาติลอดั 2 ปี็  
ผลสำารัวัจำพับัว่ัาสว่ันใหญป่็รับััตัิวัสูธุ่์รักิุจำออนไลน์และเสาะหาแหล่ง
เงินทีุ่นหนุนเสรัิมจำากุ “ดิัจิำทัี่ลแพัลติฟื้อรั์ม” เพั้�อควัามอยูร่ัอดั
 Mambu Asia Pacific บัรัิษัที่ Fintech ช้�อดัังท่ี่�กุ่อตัิ�งใน
ป็รัะเที่ศสิงคโป็รั์ เผยแพัรั่รัายงานฉบัับัใหม่ท่ี่�รัะบุัว่ัา เอสเอ็มอ่
มากุกุว่ัา 2 ใน 3 ในภูมิภาคเอเชย่ติะวัันออกุเฉย่งใต้ิม่ปั็ญหาในกุารั
หาเงินที่นุชว่ัง 5 ปี็ท่ี่�ผา่นมา จำากุกุารัสำารัวัจำบัริัษัที่ขนาดัเล็กุ 1,000 
แห่งในสิงคโป็รั์ อินโดัน่เซี่ย ไที่ยและฟื้ิลิป็ปิ็นส์ หน้�งในอุป็สรัรัคท่ี่�
พับับัอ่ยท่ี่�สดุั ค้อ เงินที่นุสำาหรับััเรัิ�มต้ินธุ์รักิุจำและเม้�อดัำาเนินกิุจำกุารั
แล้วักุรัะแสเงินสดัไม่เพั่ยงพัอ
 “เอสเอ็มอ่รั้อยละ 68 ไม่ม่ทีุ่นเพ่ัยงพัอหรั้อหาทุี่นไม่ได้ั
ติลอดัชว่ัง 5 ปี็ท่ี่�ผ่านมา ที่ำาให้ธุ์รักิุจำเหล่าน่�เส่ยโอกุาสในกุารัสรั้าง
ป็รัะสบักุารัณ์ที่างธุ์รักิุจำ ไม่ม่ศักุยภาพัในกุารัเปิ็ดัตัิวัผลิติภัณฑ์์ใหม่ๆ 
และไม่สามารัถจ้ำางงานได้ัอยา่งม่ป็รัะสิที่ธ์ภิาพั” 
 ผู้ให้บัรักิุารั The Cloud Banking Platform รัายน่� ยงัรัะบุัว่ัาม่ 
เอสเอ็มอ่ถ้งรั้อยละ 48 ของเอสเอ็มอ่ในอาเซ่ียนท่ี่�บัอกุว่ัา “พัวักุ
เขาใช้ว่ัธ์ย่้มเงินเพั้�อนหรั้อครัอบัครััวัเพั้�อขับัเคล้�อนสภาพัคล่องใน
กุารับัรัหิารักิุจำกุารั”และร้ัอยละ 94 ของผู้ป็รัะกุอบักุารัม่กุารัเป็ล่�ยน
แหล่งเงินกุู้ย้มหรั้อหาเงินกุู้จำากุ Fintech ผ่านรัะบับัดิัจิำทัี่ลมากุข้�น 
ส่วันใหญ่เกิุดัจำากุผลป็รัะโยชน์หรั้อข้อเสนอท่ี่�จูำงใจำมากุกุว่ัากุารักุู้
เงินจำากุธ์นาคารัพัาณิชย์ 

 ผลสำารัวัจำพับัรั้อยละ 90 ของเอสเอ็มอ่รัะบุัว่ัาอัติรัาดัอกุเบั่�ย
ติำาเป็็นปั็จำจัำยท่ี่�สำาคัญท่ี่�สุดัในกุารัพัยายามหาแหล่งเงินทีุ่นจำากุ
ภายนอกุ อ่กุรั้อยละ 86 คิดัว่ัาขั�นติอนกุารัสมัครัสั�นเป็็นสิ�งสำาคัญ  
ดัังนั�น สถาบัันกุารัเงินควัรัดัำาเนินกุารัอย่างจำรัิงจัำงมากุข้�นเพั้�อ
จัำดักุารักัุบัขั�นติอนกุารัสมัครัขอสินเช้�อท่ี่�สะดัวักุและเข้าถ้งง่าย 
อัติรัาดัอกุเบั่�ยท่ี่�จูำงใจำ และ กุารัใช้หลักุป็รัะกัุนท่ี่�ติำา ทิี่ศที่างท่ี่�ติอบั
โจำที่ยเ์อสเอ็มอ่สว่ันใหญค้่อหันมาใช้โซีลูชนัที่างกุารัเงินผ่านบัรักิุารั
ในรัะบับัดิัจิำทัี่ลเที่คโนโลย่
 “ธุ์รักิุจำไมโครัเอสเอ็มอ่และเอสเอ็มอ่ในอาเซี่ยนม่ถ้ง 70  
ล้านรัายคิดัเป็็นร้ัอยละ 99 ของธุ์รักิุจำทัี่�งหมดั พัวักุเขาม่ส่วันสำาคัญ
ต่ิอกุารัจ้ำางงานและขับัเคล้�อนเศรัษฐกิุจำ ที่กุุคนต่ิางต้ิองกุารัเง้�อนไข
ที่างกุารัเงินท่ี่�ด่ักุว่ัาเดิัม” ไมเลส เบัอรั์ที่รัานด์ั (Myles Bertrand) 
กุรัรัมกุารัผู้จัำดักุารั Mambu APAC  รัะบุั
 ขณะท่ี่� รัิชารั์ดั ลิม (Richard Lim) ซี่อ่โอของ Retail  
Economics กุล่าวัว่ัา “กุารัรัะบัาดัใหญท่ี่ำาให้เกิุดักุารัเป็ล่�ยนแป็ลง
วิัธ์่ท่ี่� เรัาที่ำางาน กุารัใช้ช่วิัติ และซี้� อสินค้า เรั่งกุารัที่ำาให้เกิุดั
ป็รัะชาธ์ปิ็ไติยในโลกุดิัจิำทัี่ล ผลกุรัะที่บัท่ี่�สะท้ี่อนกุลับัค้อเกิุดัควัาม
เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ทัี่�วัสังคมแต่ิบัรักิุารัท่ี่�ที่ำาให้เข้าถ้งเงินทุี่นกุลับัเติิบัโติ
ช้ากุว่ัามากุ บัางธุ์รักิุจำท่ี่�ต้ิองกุารัขยายขนาดัอยา่งรัวัดัเร็ัวัและคว้ัา
โอกุาสแต่ิมักุถูกุขัดัขวัางโดัยขั�นติอนกุารัสมัครัท่ี่�ยุ่งยากุ แนวัที่าง
ป็ฏิิบััติิท่ี่�ช้าและไรั้ป็รัะสิที่ธ์ิภาพั กุารัให้สินเช้�อจ้ำงไม่เหมาะกัุบั 
วิัถ่ที่างธุ์รักิุจำและโลกุดิัจิำทัี่ลท่ี่�กุ้าวัไป็อยา่งรัวัดัเรั็วัในปั็จำจุำบััน”
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ทุลายอปุสิร์ร์คการ์เงนิของเอสิเอม็อี
มุ่งส่้ิ Digital Generation แหุ้ง่อาเซื้ยีน 
    

5 แนุวโนุ้ม ยุคุด์ิจ์ิทัล 
(Digital Generation) 
ในุอาเซียีนุ หลังว์กฤต์
โคุว์ดิ 19
 รัายงานอ่กุฉบับััหน้�งท่ี่�นา่สนใจำและแสดัง
ให้เห็นทิี่ศที่างกุารัดัำาเนินธุ์รักิุจำท่ี่�เข้าสู่โลกุ
ดิัจิำทัี่ลติามกุรัะแสกุารับัริัโภค “The ASEAN 
Digital Generation Report” จัำดัที่ำาโดัย 
World Economic Forum  สำารัวัจำควัามเห็น
ป็รัะเด็ันโลกุหลังวิักุฤติิโควิัดั 19 จำากุป็รัะชากุรั
อาเซี่ยน 6 ป็รัะเที่ศ จำำานวัน 86,000 คน พับัว่ัา 
ม่ควัามหวัังท่ี่�จำะเห็นสังคมเอ้�ออาที่รัและกุารันำา
เที่คโนโลยม่าเป็ล่�ยนแป็ลงวิัถ่ชวิ่ัติ (Digitaliza-
tion) ขับัเคล้�อนกุารัฟ้ื้� นตัิวัที่างเศรัษฐกิุจำและ
กุารัที่ำางาน อยา่งไรัก็ุติาม ภูมิภาคอาเซี่ยนและ
ป็รัะเที่ศต่ิางๆ เริั�มต้ินท่ี่�จำะวัาดัภาพัอนาคติหลัง
กุารัแพัร่ัรัะบัาดัจำบัลงจำะม่ 5 กุุญแจำสำาคัญท่ี่�
ต้ิองเติรั่ยมพัรั้อมสำาหรัับัอาเซี่ยนในอนาคติ
 1. หน์ที่างท่ี่�ที่อดิไปีสำาหรัับโลักใหม ่ 
ผู้ติอบัผลสำารัวัจำรั้อยละ 70 เช้�อว่ัาสถานกุารัณ์
จำะด่ัข้�นหลังปี็ 2564 และรัอ้ยละ 60 มองว่ัากุารั
แพัรั่รัะบัาดัม่ผลกุรัะที่บัอย่างมากุที่ำาให้รัายได้ั
และเงินออมลดัลง อย่างไรัก็ุติาม ภาคธุ์รักิุจำ
ต้ิองเรั่งป็รัับัตัิวัเพั้�อรัับัสถานกุารัณ์โดัยเฉพัาะ
ธุ์รักิุจำค้าป็ล่กุและขายส่งท่ี่�ต้ิองป็รัับัตัิวัมาใช้
แพัลติฟื้อรั์มออนไลน์ในกุารัขายสินค้ามากุข้�น
 2. อน์าคุตจะม่การัปีรัับใช้เที่คุโน์โลัย่
ท่ี่�ด่ิข้�น์ ป็รัะชากุรัอาเซี่ยนกัุงวัลใจำต้ิองกุารัให้
นำาเที่คโนโลย่มาป็รัับัใช้ดัูแลสุขภาพัหลังภาวัะ 
โรัครัะบัาดัและที่ำาใหส้งัคมเอ้�ออาที่รักัุนมากุข้�น
 3. การัปีรับัเปีล่ั�ยน์มาใช้เที่คุโน์โลัยเ่ปี็น์ 
ตัวผลัักดัิน์เรัง่การัฟุ้� น์ตัวที่างเศุรัฐกิจ
 4. คุวามต้องการัที่ำาลัายอุปีสรัรัคุท่ี่�
ก่ดิขวางการัน์ำาเที่คุโน์โลัย่เข้ามาปีรัับใช้ใน์
การัที่ำางาน์ ทัี่�งกุารัเข้าถ้งอินเที่อรั์เน็ติคุณภาพั 
ควัามเรั็วั และค่าใช้จ่ำายต่ิางๆ นอกุจำากุน่� ผู้ใช้
งานอินเที่อรั์เน็ติบัางส่วันขาดัทัี่กุษะในกุารัใช้
งานและบัางส่วันยังม่ควัามกัุงวัลเรั้�องควัาม
ป็ลอดัภัย

  5. การัเพัิ�มทัี่กษะด้ิาน์เที่คุโน์โลัย่เพัื�อให้เข้ากับโลักหลัังโรัคุรัะบาดิ ม่ควัาม
สำาคัญมากุเป็็นอันดัับัแรักุ คนอายุ 16-35 ปี็ ม่ทัี่กุษะด้ัานเที่คโนโลย่สูงกุว่ัา จ้ำงเกิุดักุารั
สลับับัที่บัาที่โดัยกุลายเป็็น “ครูั” ขณะท่ี่�คนอายุมากุกุว่ัา 35 ปี็กุลายเป็็น “ผู้เรั่ยนรูั้” 
 ผลสำารัวัจำทัี่�ง 2 องค์กุรัล้วันที่ำาให้เรัามองเห็นโจำที่ย์แห่งโลกุท่ี่�ท้ี่าที่ายนับัตัิ�งแต่ิ 
ปี็ 2565 ซี้�งจำะมุ่งติรังไป็ยังธุ์รักิุจำดิัจิำทัี่ลท่ี่�ติอบัสนองกุารัใช้ช่วิัติ กุารัที่ำางาน และ 
กุารักุ้าวัไป็ข้างหน้าของผู้ป็รัะกุอบักุารัเอสเอ็มอ่มากุยิ�งข้�น

เรียบเรียงจัาก : 
www.cfotech.asia, www.mambu.com, www.weforum.org
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|Econ Trend|

 Maybank ของมาเลเซ่ียป็รัะเมิน
ว่ัา แม้ป็รัิมาณกุารัค้าในภาพัรัวัมรัะหว่ัาง
ภูมิภาคอาเซ่ียนกัุบัรััสเซ่ียและยูเครันยัง
คงม่ไม่มากุถ้งขนาดัจำะสร้ัางควัามเส่ย
หายในรัะดัับัท่ี่�น่ากัุงวัล แต่ิผลกุรัะที่บัจำะ
เด่ันชัดัมากุข้�นหากุสงครัามม่แนวัโน้ม 
ย้ดัเย้�อบัานป็ลาย จำะสง่ผลให้เศรัษฐกิุจำของ
ป็รัะเที่ศยุโรัป็ภาคพั้�นที่ว่ัป็ชะลอตัิวั และ 
จำะกุรัะที่บัสบ้ัเน้�องต่ิอไป็ถ้งภาคกุารัสง่ออกุ
ของอาเซี่ยน
 “กุารัชะลอตัิวัของเศรัษฐกิุจำยุโรัป็
ในรัะยะยาวัเป็็นเรั้�องท่ี่�น่ากัุงวัลมากุกุว่ัา
ป็รัะเด็ันสงครัามท่ี่�เกิุดัข้�นในรัะยะสั�น โดัย
จำะสง่ผลอยา่งมากุต่ิอภาคกุารัสง่ออกุ กุารั
ลงที่นุที่างติรังและกุารัเติิบัโติของเศรัษฐกิุจำ
ในภูมิภาค เน้�องจำากุอาเซ่ียนม่ยอดักุารั 
ส่งออกุสินค้าไป็ยังสหภาพัยุโรัป็ในสัดัส่วัน
ถ้งร้ัอยละ 9 ของกุารัส่งออกุทัี่�งหมดั นับั
เฉพัาะเว่ัยดันามและฟื้ลิิป็ปิ็นส ์ม่สัดัสว่ันสง่
ออกุไป็ยังยุโรัป็รัอ้ยละ 11 ขณะท่ี่�กุารัลงที่นุ
ที่างติรังจำากุอ่ยูคิดัเป็็นรั้อยละ 11 ของกุารั
ลงทีุ่นทัี่�งหมดัในอาเซี่ยน”
 “กุารัชะลอตัิวัของเศรัษฐกิุจำยุโรัป็
ในรัะยะยาวัเป็็นเรั้�องท่ี่�น่ากัุงวัลมากุกุว่ัา
ป็รัะเด็ันสงครัามท่ี่�เกิุดัข้�นในรัะยะสั�น โดัย
จำะสง่ผลอยา่งมากุต่ิอภาคกุารัสง่ออกุ กุารั
ลงที่นุที่างติรังและกุารัเติิบัโติของเศรัษฐกิุจำ
ในภูมิภาค เน้�องจำากุอาเซ่ียนม่ยอดักุารัส่ง
ออกุสินค้าไป็ยังสหภาพัยุโรัป็ในสัดัส่วัน
ถ้งร้ัอยละ 9 ของกุารัส่งออกุทัี่�งหมดั นับั
เฉพัาะเว่ัยดันามและฟื้ลิิป็ปิ็นส ์ม่สัดัสว่ันสง่
ออกุไป็ยังยุโรัป็รัอ้ยละ 11 ขณะท่ี่�กุารัลงที่นุ
ที่างติรังจำากุอ่ยูคิดัเป็็นรั้อยละ 11 ของกุารั
ลงทีุ่นทัี่�งหมดัในอาเซี่ยน”

มาตรัการัคุวำาบาตรัที่างเศุรัษฐกิจต่อรัสัเซีย่ใน์ช่วงสงคุรัามรัสัเซีย่-ยูเคุรัน์
ส่งผลัอยา่งมนั่์ยสำาคัุญต่อเศุรัษฐกิจภูมภิาคุอาเซีย่น์ท่ี่�กำาลัังฟุ้� น์ตัวจาก 
โรัคุโคุวิดิ 19 หน้์�งใน์ภาคุส่วน์ท่ี่�ได้ิรับัผลักรัะที่บอยา่งหนั์ก คืุอ อุตสาหกรัรัม
ปีศุสุัตว์ ปีรัะสบปีัญหาต้น์ที่นุ์เล่ั�ยงสัตว์สูงข้�น์ เนื์�องจากอุปีที่าน์ลัดิลังแลัะ
การัส่งออกวัตถุดิิบสำาคัุญใน์การัผลิัตอาหารัสัตว์อยา่งข้าวสาล่ัแลัะข้าวโพัดิ
จากรัสัเซีย่แลัะยูเคุรัน์ ขณะท่ี่�รัะบบการัขน์ส่งหลัายแหง่เสย่หายถูกที่ำาลัาย
จากการัโจมต่ด้ิวยอาวุธุสงคุรัาม ซีำาเติมการัชะลัอตัวของการัคุ้าขายสิน์คุ้า
โภคุภัณฑ์์ใน์อุตสาหกรัรัมปีศุสุัตว์ดัิงกล่ัาว 

ธรุ์กิจ๊ปศุสัิตวีอ์าเซื้ยีน
ถึึงเวีลาเปล่ียนแปลง
หุ้ลังเผู้ช้ญิ่แร์งกดัดััน
วีกิฤติร์สัิเซื้ยี-ย้เคร์น
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 ถ้งกุรัะนั�นก็ุยงัคงม่ควัามเส่�ยงฉบััพัลัน
รัะยะสั�นท่ี่�เกุ่�ยวัข้องกัุบัสนิค้าโภคภัณฑ์์บัาง
ชนิดัท่ี่�ป็รัะเที่ศอาเซี่ยนต้ิองพั้�งพัากุารันำา
เข้าจำากุยูเครันและรััสเซี่ย อาทิี่ ข้าวัโพัดั
และข้าวัสาล่ เป็็นต้ิน เน้�องจำากุเป็็นผู้ผลิติ
และผู้ขายสินค้าเกุษติรัทัี่�งสองชนิดัใน
ป็รัิมาณท่ี่�มากุท่ี่�สุดัแห่งหน้�งของโลกุ
 โดัยกุรัณ่ของข้าวัสาล่คิดัเป็็นหน้�ง
ในส่�ของป็ริัมาณกุารัค้าทัี่�วัโลกุ ปั็จำจุำบัันม่
อย่างน้อย 26 ป็รัะเที่ศท่ี่�นำาเข้าข้าวัสาล่
จำากุรััสเซี่ยและยูเครันในป็รัิมาณถ้งครั้�ง
หน้�งของกุารันำาเข้าข้าวัสาล่ทัี่�งป็รัะเที่ศ 
ส่วันกุรัณ่ของข้าวัโพัดั ยูเครันส่งออกุคิดั
เป็็นรัอ้ยละ 16 ของป็รัมิาณสง่ออกุขา้วัโพัดั
ทัี่�งโลกุ ขณะท่ี่�ทัี่�งสองป็รัะเที่ศขายข้าวัโพัดั
รัวัมกัุนคิดัเป็็นหน้�งในเจ็ำดัของป็รัิมาณกุารั
ค้าข้าวัโพัดัทัี่�งโลกุ
 ต้ินทีุ่นอาหารัสัติว์ัคิดัเป็็นรั้อยละ 
65-70 ของต้ินทุี่นกุารัผลิติในภาคป็ศุสัติว์ั 
ดัังนั�นรัาคาวััติถุดิับัอาหารัสัติว์ัท่ี่�เพิั�มข้�น
เป็็นป็รัะวััติิกุารัณ์จ้ำงที่ำาให้เกิุดัปั็ญหาและ
ควัามท้ี่าที่ายอยา่งมากุสำาหรับััอุติสาหกุรัรัม
ป็ศุสตัิว์ัในป็รัะเที่ศ โดัยเฉพัาะกุารัเล่�ยงสกุุรั
 “ด้ัวัยรัาคาวััติถดิุับัในกุารัผลิติอาหารั
สัติว์ัท่ี่�เพัิ�มข้�นจำากุปี็ 2564 จำนถ้งปั็จำจุำบััน 
รัาคาผลิติภัณฑ์์อาหารัสัติว์ัสำาเรัจ็ำรูัป็จ้ำงเพิั�ม

ข้�นรั้อยละ 18-22 กุารัเพัิ�มข้�นของรัาคา
อาหารัสัติว์ัที่ำาให้ผลกุำาไรัของเกุษติรักุรั
ลดัลง และแม้แต่ิครััวัเร้ัอนและฟื้ารั์มบัาง
สว่ันก็ุป็รัะสบัปั็ญหาขาดัทีุ่น” Tống Xuân 
Chinh เจ้ำาหน้าท่ี่�จำากุกุรัะที่รัวังเกุษติรัและ
กุารัพััฒนาชนบัที่ (MARD) ของเว่ัยดันาม
กุล่าวั
 ปั็จำจุำบััน ภาคป็ศุสัติว์ัของเว่ัยดันามม่
สว่ันสนับัสนุนเศรัษฐกิุจำรั้อยละ 25.2 ของ 
GDP ภาคกุารัเกุษติรัผู้ป็รัะกุอบักุารัชาวั
เว่ัยดันามและต่ิางป็รัะเที่ศจำำานวันมากุ
ข้�นเร้ั�อยๆได้ัลงทีุ่นในกุารัพััฒนากุารัผลิติ
กุารัเล่�ยงสัติว์ัและกุารัแป็รัรูัป็อาหารั เม้�อ
สภาวัะเป็็นเช่นน่�อาจำที่ำาให้ต้ิองป็รัับัตัิวั
ขนานใหญ่
 ด้ัาน DBS Group Holdings รัะบุัว่ัา 
อินโดัน่เซีย่และฟื้ลิิป็ปิ็นส ์ได้ัรับััผลกุรัะที่บั
มากุท่ี่�สดุัต่ิอกุารัลดัลงของอุป็ที่านขา้วัสาล่
ในรััสเซี่ยและยูเครัน ส่วันเว่ัยดันามกุำาลัง
เผชญิควัามเส่�ยงจำากุกุารัลดัลงของป็รัมิาณ
นำาเข้าข้าวัโพัดัจำากุยูเครัน
 นอกุจำากุน่�หลายป็รัะเที่ศในอาเซ่ียน 
ยังต้ิองรัับัม้อกัุบัรัาคานำามันท่ี่�สูงข้�นอัน
เน้�องมาจำากุวิักุฤติิสงครัาม อย่างกุรัณ่ของ
ฟื้ิลิป็ปิ็นส์ ป็รัะมาณกุารัว่ัาต้ินทีุ่นนำามันท่ี่�
สงูข้�นจำะลดัที่อนควัามได้ัเป็รัย่บัในที่างกุารั

ค้าและกุารัแข่งขัน อาจำรุันแรังถ้งขั�นท่ี่�
ต้ิองเผชิญกัุบักุารัขาดัดุัลกุารัค้า ขณะท่ี่�
ป็รัะเที่ศไที่ยอุติสาหกุรัรัมอาหารัสตัิว์ักุำาลัง
ได้ัรัับัผลกุรัะที่บัอย่างมากุจำากุวิักุฤติิน่�
เช่นกัุน ล่าสุดัรัาคาข้าวัสาล่นำาเข้าป็รัับัข้�น
ไป็เป็็นกิุโลกุรััมละ 12 บัาที่ หรั้อคิดัเป็็น 1  
ใน 3 ของรัาคานำาเข้ากุ่อนท่ี่�จำะเกิุดัวิักุฤติิ
 ผลกุรัะที่บัที่างเศรัษฐกิุจำจำะเกิุดัข้�นอ่กุ
หลายที่อดั หลายต่ิอ ในหลายอุติสาหกุรัรัม
จำากุต้ินทีุ่นกุารัที่ำาป็ศุสัติ ว์ัและรัาคา
พัลังงานท่ี่�เพัิ�มอย่างรัวัดัเรั็วั ย่อมจำะส่งผล
ให้รัาคาอาหารัม่แนวัโน้มสูงข้�นเป็็นลำาดัับั 
กุดัดัันเงินเฟื้้ออยู่ในรัะดัับัไม่น่าไว้ัวัางใจำ
สำาหรัับัภูมิภาคท่ี่�กุำาลังฟื้้� นตัิวัจำากุป็ัญหา
เศรัษฐกิุจำซีบัเซีายาวันาน
 กุรัะนั�นนักุวิัเครัาะห์ต่ิางป็รัะเมินกัุน
ว่ัาวิักุฤติิน่�จำะช่วัยเรั่งเรั้าให้หลายป็รัะเที่ศ 
ต้ิองป็รัับัเป็ล่�ยนวิัถ่ที่างธุ์รักิุจำ แสวังหาแหล่ง
นำาเข้าวััติถุดิับัใหม่ๆ เพัรัาะไม่รูั้ว่ัาสงครัาม
น่�จำะปิ็ดัฉากุเม้�อไหรั่เพั้�อสรั้างหลักุป็รัะกัุน
กุารัฟื้้� นตัิวัในอนาคติ

เรียบเรียงจัาก : 
• ASEAN faces ’collateral damage’ from Ukraine 
war’s Europe impact - Nikkei Asia
• Russia’s Invasion of Ukraine: Southeast Asian 
Responses and Why the Conflict Matters to the 
Region | FULCRUM
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สิินเช้้�อเพู้�อร์ายย่อย

วิกฤติโคุวิดิ 19 ที่ำาใหก้ารัเปีล่ั�ยน์ผา่น์ภาคุการัเงิน์ของเว่ยดิน์ามรัวดิเรัว็ข้�น์ 
ภายหลัังรัฐับาลัอนุ์มัติแผน์กลัยุที่ธ์ุการัพััฒน์าธุุรักิจธุน์าคุารัปีี 2568 แลัะ
มุ่งสู่เปี้าหมายใน์รัะยะ 5 ปีีข้างหน้์า ไม่เพั่ยงธุน์าคุารัแห่งชาติเว่ยดิน์าม 
สถาบัน์การัเงิน์ภาคุเอกชน์แลัะรัฐัวิสาหกิจท่ี่�ล้ัวน์ต้องเพัิ�มศุกัยภาพัใน์การั
แข่งขัน์ โดิยเฉพัาะใน์สาขาการัเงิน์เพัื�อรัายยอ่ย

 ติลอดัช่วัง 5 ปี็ท่ี่�ผ่านมา ธ์นาคารั
พัาณิชย์ในเว่ัยดันามม่กุารัป็รัับัตัิวัติาม
แผนยุที่ธ์ศาสติร์ัของภาครััฐอย่างเป็็นขั�น
เป็็นติอนไม่ว่ัาจำะเป็็นเรั้�องของเงินกุองทีุ่น  
กุารัแกุ้ปั็ญหาหน่�เสย่ สร้ัางควัามโป็ร่ังใสใน
กุารับัรัิหารัจัำดักุารั จำนเกิุดัควัามแข็งแกุรั่ง
ข้�นเป็็นลำาดัับั สามารัถพััฒนาผลิติภัณฑ์์
ใหม่ๆ ท่ี่�ติอบัโจำที่ย์โลกุยุคดิัจิำทัี่ลอ่กุด้ัวัย
  โดัยเฉพัาะชว่ังปี็ 2564-2568 รัฐับัาล
สนับัสนุนให้ธุ์รักิุจำสถาบัันกุารัเงินมุ่งเน้น
กุลยุที่ธ์ส์ง่เสรัมิสนิเช้�อแบับัไมโครัไฟื้แนนซี์ 
เช้�อมต่ิอผู้ป็รัะกุอบักุารัรัายย่อยไป็จำนถ้ง
ผู้บัริัโภครัะดัับัครััวัเรั้อนให้สามารัถเข้าถ้ง
บัริักุารัที่างกุารัเงินท่ี่�หลากุหลายง่ายข้�น 
ป็รัะกุอบักัุบัวิักุฤติิโควิัดั 19 เป็็นตัิวัเรั่งให้
เกิุดัธุ์รักุรัรัมผ่านออนไลน์จ้ำงม่ธ์นาคารั
พัาณิชย์ชั�นแนวัหน้าของเว่ัยดันามหลาย
แห่งเบันเข็มมาเจำาะติลาดัน่�
 Vietnam International Bank 
(VIB) ก็ุเป็็นหน้�งในธ์นาคารัพัาณิชย์ชั�น
นำาของเว่ัยดันามท่ี่�สรั้างป็รัากุฏิกุารัณ์ใหม่
ในกุารัยกุรัะดัับัผลิติภัณฑ์์สินเช้�อรัายย่อย 

Bizverse
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ป็รัะกุาศทิี่ศที่างขยายธุ์รักิุจำบัตัิรัเครัดิัติและ
พัฒันารัะบับันิเวัศ Virsual รูัป็แบับั Bizverse 
World นำาป็รัะสบักุารัณ์แป็ลกุใหม่มอบั
ให้กัุบัชาวัเว่ัยดันามสัมผัส ป็รัะกุอบัด้ัวัย 
ลูกุค้า 3 ล้านคนและสาขาอ่กุ 165 แห่ง ใน 
27 จัำงหวััดัทัี่�วัป็รัะเที่ศ
 VIB นับัเป็็นธ์นาคารัแรักุในเว่ัยดันาม
ท่ี่�นำารัะบับั Metaverse เข้ามาม่ส่วันรั่วัม
กัุบักุารัดัำาเนินธุ์รักิุจำและกุ้าวัสูกุ่ารัเป็็นผู้นำา
บัตัิรัเครัดิัติออนไลน์อยา่งเต็ิมตัิวัในชว่ังปี็ท่ี่� 
ผ่านมา ลูกุค้าสามารัถเปิ็ดับััติรัได้ัวังเงิน
สูงสุดั 200 ล้านดัองหรั้อป็รัะมาณ 3 แสน
บัาที่ ภายใน 15-30 นาท่ี่ โดัยไม่ต้ิอง
ไป็ท่ี่�สาขาเพั้� อพัิสูจำน์รัายได้ัหรั้อพับักัุบั
พันักุงานสนิเช้�อโดัยติรัง แต่ิหันมาใชร้ัะบับั 
อ่-คอมเมิรัซ์ีร้ัอยเป็อรัเ์ซีน็ต์ิผา่น VIB ชาแนล  
 “กุารัเปิ็ดัใชบ้ัตัิรัเครัดิัติของ VIB ต่ิอไป็ 
จำะเป็็นเรั้�องง่ายมากุๆ เม้�อเข้าสูร่ัะบับันิเวัศ
แบับัใหม่ของเรัา เรัากุำาลังบูัรัณากุารัช่อง
ที่างกุารัเปิ็ดับััติรัเครัดิัติทัี่�งแบับัป็กุติิและ
เวัอรั์ชวัล ผู้ใช้จำะที่ำาได้ัอย่างง่ายๆ ท่ี่�สาขา
หร้ัอเข้าไป็ในอ่-คอมเมิรั์ซีแพัลติฟื้อรั์ม

เรียบเรียงจัาก : 
www.vietnamnews.vn
www.internationalbanker.com
www.tymfund.org.vn/en

ทัี่� งในเว่ัยดันามและภูมิภาคอาเซ่ียน”  
Tran Thu Houng หัวัหนา้ฝ่ีายกุลยุที่ธ์ด้์ัาน
ธุ์รักิุจำค้าป็ล่กุของธ์นาคารั VIB กุล่าวั
 หน้�งในแผนของ VIB ค้อกุารัขยาย
ฐานผู้รัับับัริักุารัสินเช้�อผ่านแอป็พัลิเคชัน 
Zalo หรั้อท่ี่�ชาวัเว่ัยดันามเรั่ยกุว่ัา “ญาโล” 
เป็็นหน้�งในแพัลติฟื้อร์ัมกุารัส้�อสารัท่ี่�ได้ัรับัั
ควัามนิยมมากุท่ี่�สุดั เพัรัาะสามารัถแชที่ 
พัูดัคุย ดัูหนัง ฟื้ังเพัลง ดัู Market Place ไป็
จำนถ้งกุารัเป็็นกุรัะเป็๋าเงินและที่ำาธุ์รักุรัรัม
ออนไลนไ์ด้ัอ่กุด้ัวัย โดัยม่ยอดัผู้ใชเ้หน้อกุว่ัา
แอป็พัลิเคชัน Line 
 ปั็จำจุำบัันยอดักุารัใช้จ่ำายผ่านบััติรั
เครัดิัติของ VIB เพัิ�มจำากุสัดัสว่ันรั้อยละ 9 
มาเป็็นรั้อยละ 50 ในปี็ท่ี่�ผ่านมา เม้�อเท่ี่ยบั
กัุบัช่องที่างป็กุติิถ้อว่ัาป็รัะสบัควัามสำาเรั็จำ

อยา่งนา่สนใจำ ชอ่งที่างท่ี่�แป็ลกุใหมแ่ละ
ให้ผลป็รัะโยชนแ์กุ่ลกูุค้าโดัดัเด่ัน ด่ักุว่ัา 
ติรังควัามต้ิองกุารัลูกุค้ามากุกุว่ัา คาดั
ว่ัาในปี็ 2565 ม่สัญญาณช่�ชัดัว่ัาบััติรั
เครัดิัติของ VIB จำะเติิบัโติ 3-4 เท่ี่า และ
ธุ์รักุรัรัมก็ุเติิบัโติสูงกุว่ัาอัติรัาเฉล่�ยนำา
ไป็สูกุ่ารัเป็็นผู้นำาติลาดั
 น่� ค้อหน้� งในผลพัวังแห่งกุารั
พััฒนาภายใต้ิ  “แผนกุลยุที่ธ์์กุารั
พััฒนาธุ์รักิุจำธ์นาคารัปี็ 2568” นั�น
ค้ อ กุ า รั ย กุ รั ะ ดัั บั รั ะ บั บั นิ เ วั ศ ที่ า ง
ธุ์รักิุจำกุารัเงิน ผลักุดัันให้ธ์นาคารันำา
นวััติกุรัรัมมาใช้อย่างต่ิอเน้� องและ
สรั้างบัรัิกุารัท่ี่�สะดัวักุสบัายสำาหรัับั 
ผู้บัรัิโภคเว่ัยดันาม  
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|Biz Sharing|

Jenna 
Norodom 

cr. FB Jenna Norodom

พลิิกโฉม ‘กัมพูชา’ ในยุุคคนรุุ่�นใหม�
บทบาทใหม�ของเจ้้าหญิิงน้อยุ 

นโรุ่ดม เจ้นณา
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 นอกุจำากุ ลิซี่า BLACKPINK แล้วั คนดัังแห่งอาเซ่ียนท่ี่�ม่ 
ผู้ติิดัติามหลายล้านคนทัี่�วัโลกุและไม่อาจำละสายติาไป็ได้ั ค้อ 
“นโรัดัม เจำนณา” เจ้ำาหญิงแห่งกัุมพัูชา ซี้�งม่ใบัหน้าคล้ายลิซีา่จำน
ได้ัรัับัฉายา “Little Lisa” ติอนน่�ม่คนติิดัติามเฟื้ซีบุั๊กุรัาวั 2 ล้าน
คน รัวัมถ้งติิดัติามที่าง YouTube ท่ี่�ใช้ช้�อว่ัา “Jenna Norodom 
Official Music” และ TikTok ในช้�อ Jenna Norodom รัวัมมากุกุว่ัา  
1 ล้านคน และม่แฟื้นคลับัในหลายๆป็รัะเที่ศ
 เจ้ำาหญิงผู้เป็็นท่ี่�รูั้จัำกุในนาม “เจ้ำาหญิงน้อย” เป็็นพัรัะธ์ิดัา
องค์ท่ี่� 2 ในพัรัะองค์เจ้ำานโรัดัม บุับัผารั่ และเป็็นพัรัะรัาชป็นัดัดัา
ในพัรัะบัาที่สมเด็ัจำพัรัะนโรัดัม ส่หนุ อด่ัติกุษัติรัิย์ของกัุมพัูชา 
ล่าสดุัเพัิ�งฉลองวัันเกิุดัครับัรัอบัอายุ 10 ปี็ไป็เม้�อ 11 ม่นาคม 2565  
ท่ี่�ผ่านมา เจ้ำาหญิงเกิุดัท่ี่�กุรุังป็ารั่ส ป็รัะเที่ศฝีรัั�งเศส ม่บัิดัาเป็็นชาวั
ฝีรัั�งเศส ติอนอายุได้ั 3 ปี็ กุลับัมาใช้ช่วิัติท่ี่�กัุมพัูชา
 ปั็จำจุำบัันเจ้ำาหญิงกุำาลังศ้กุษาอยูท่่ี่� Brightstar International 
School of Phnom Penh และยังรัำาเรั่ยนท่ี่�โรังเรั่ยนดันติรั่ Music 
Arts School ท่ี่�กุรุังพันมเป็ญอ่กุด้ัวัย 
 หากุเพั่ยงใบัหน้าท่ี่�งดังามและบุัคลิกุภาพัท่ี่�สง่างามสมเป็็น
เจ้ำาหญิงน้อยของกัุมพัูชาแล้วั คงไม่อาจำสร้ัางควัามภาคภูมิใจำให้
ชาวักัุมพัชูาหรัอ้สรัา้งควัามป็รัะทัี่บัใจำใหแ้กุ่ผู้คนจำากุหลายป็รัะเที่ศ 
ได้ัเท่ี่ากัุบัควัามสามารัถของเจ้ำาหญิงท่ี่�พัูดัภาษาได้ัหลากุหลาย 
นอกุจำากุภาษากัุมพูัชาแล้วัยังสามารัถพูัดัได้ัทัี่�งไที่ย จ่ำน อังกุฤษ 
ฝีรัั�งเศส และม่ควัามสามารัถด้ัานกุารัรั้องเพัลง กุารัเต้ิน กุารัแสดัง 
และกุารัเป็็นนางแบับัด้ัวัย
 กุารัท่ี่�ส้�อต่ิางชาติิจัำบัติามองเธ์อก็ุเพัรัาะเจ้ำาหญิงมักุคัฟื้เวัอร์ั
เพัลงทัี่�ง 5 ภาษาได้ัอยา่งชัดัเจำนและไพัเรัาะ ลงช่อง YouTube อย่าง
ต่ิอเน้�อง อาทิี่ La Vie En Rose ภาษาฝีรัั�งเศส เพัลง Mang Chung , 
Gong Xi Remix ภาษาจ่ำน และท่ี่�ที่ำาใหค้นไที่ยชอบัก็ุเพัรัาะเธ์อรัอ้ง
เพัลงไที่ยได้ัอยา่งชัดัเจำน เชน่ เพัลงโสดัแล้วันะ 
 เจ้ำาหญิงนโรัดัม เจำนณา เข้าสูว่ังกุารับัันเทิี่งในปี็ พั.ศ. 2561 
ติอนอายุ 6 ขวับั ม่ผลงานแสดังเรั้�อง Tep Thida Pokul Meas เม้�อ
ปี็ 2563 และ Golden Kingdom ในปี็ 2564 งานของเจ้ำาหญิงน้อย
ได้ัรับัักุารัจัำดักุารั และบัริัหารัเป็็นเรั้�องเป็็นรัาวัโดัย Space Creative 
Marketing
 ผู้คนติิดัติามเจ้ำาหญิงผ่านโลกุโซีเช่ยลจำำานวันไม่น้อยที่ำาให้
เจ้ำาหญงิเป็็น Influencer ของกัุมพัชูา สรัา้งแรังบันัดัาลใจำใหค้นรุัน่
ใหม่ และแม้ว่ัาเจ้ำาหญิงจำะยังเด็ักุแต่ิม่บัที่บัาที่เผยแพัรั่วััฒนธ์รัรัม
ของกัุมพัชูาด้ัวัย นอกุจำากุใสชุ่ดัป็รัะจำำาชาติิกัุมพัชูาเป็็นป็รัะจำำาแล้วั 

ยังเรั่ยนรูั้รัะบัำาอัป็สรัา กุารัฟื้้อนรัำาของกัุมพัูชา หรั้อกุารัขับัรั้อง 
เพัลงติำาบััญห์เขมรัสองชั�น พัรั้อมดันติรั่ดัั�งเดิัมของกัุมพัูชา
 ด้ัวัยใบัหน้า และบุัคลิกุภาพัท่ี่�งดังาม ควัามสามารัถรัอบัด้ัาน
บัวักุด้ัวัยพั้�นฐานของครัอบัครััวั ที่ำาให้เจ้ำาหญิงเป็็น Royal Brand 
Ambassador โดัยเฉพัาะ Cellcard บัรัิษัที่โที่รัคมนาคมท่ี่�ม่ชาวั
กัุมพัูชาเป็็นเจ้ำาของ 
 “เรัามองว่ัาน่�ค้อควัามรั่วัมม้อของพัันธ์มิติรัได้ัเกิุดัข้�น  
รัะหว่ัางผู้ให้บัรัิกุารัเครั้อข่ายชั�นนำาของกัุมพูัชากัุบัคนรุั่นใหม่ 
ท่ี่�ม่พัรัสวัรัรัค์ท่ี่�สุดัของกัุมพัูชา ผู้รัักุชาติิและผู้ห่วังใยอนาคติ 
ท่ี่�จำะเกิุดัข้�นสำาหรัับัคนรุัน่ต่ิอไป็” เอ่ยน วััติสัน CEO ของ Cellcard  
กุล่าวัไว้ั 
 นอกุจำากุนั�น เจ้ำาหญงิยงัเป็็นที่ตูิให้กัุบั 
กิุจำกุารัอ้�นๆ อาทิี่  P.Y.Mart รั้านสะดัวักุซี้�อ
ของกัุมพูัชา, Indonesian Marie Regal, 
Chinese R&F Properties, PaPa 
John’s Pizza เป็็นต้ิน 
 เจ้ำาหญิงนโรัดัม เจำนณา 
ยังม่บัที่บัาที่ที่างสังคมมักุ
ออกุไป็เย่�ยมเย่ยนเด็ักุใน 
หลายๆ สถานท่ี่�  เช่น 
ศูนย์เล่�ยงเด็ักุกุำาพัร้ัา นักุเร่ัยน
ท่ี่�ม่ควัามบักุพัร่ัองที่างร่ัางกุาย 
หรั้อนักุเรั่ยนในโรังเรั่ยนต่ิางๆ 
สมำาเสมอ เช่น Singapore  
E d u c a t i o n a l  I n s t i t u t e 
(SHINE) หน้�งในสถาบัันท่ี่�ใหญ่
ท่ี่�สุดัในอังกุอร์ั จัำงหวััดัเส่ยมเรั่ยบั 
ชว่ัยเช้�อมโยงกัุบัคนในวััยเด่ัยวักัุน 
 ไม่น่าแป็ลกุใจำเลยท่ี่� เ จ้ำาหญิง
น้อยจำะเป็็นคนรุั่นใหม่ท่ี่�ม่อิที่ธ์ิพัล 
จำนที่ำาให้ชาวัโลกุต้ิอง กุลับัมามอง
กัุมพัูชาในสายติาท่ี่�เป็ล่�ยนไป็

เรียบเรียงจัาก : 
• www.scmp.com  
• praew.com
• th.wikipedia.org
• www.cellcard.com.kh
• Facebook :Jenna Norodom
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คุ่าคุรัองชพ่ัใน์ปีรัะเที่ศุฟุลิิัปีปีิน์ส์กำาลัังได้ิรับั
ผลักรัะที่บจากสถาน์การัณ์น์ำามนั์แพัง  
โดิยเฉพัาะเมื�อกลัางเดืิอน์มน่์าคุมเปี็น์การัข้�น์
แบบคุรับวงจรัที่กุปีรัะเภที่พัลัังงาน์ท่ี่�จำาเปี็น์ 
ทัี่�งน์ำามนั์ด่ิเซีลั น์ำามนั์เบน์ซีนิ์ แลัะแก๊สหงุต้ม
ท่ี่�ใช้กัน์ที่กุคุรัวัเรัอืน์ รัฐับาลัต้องอุดิหนุ์น์ภาคุ
ขน์ส่งสาธุารัณะแลัะขอใหป้ีรัะชาชน์ลัดิเวลัา
ที่ำางาน์เหลืัอ 4 วัน์ต่อสัปีดิาห ์

|People Focus|

ผู้้�บร์โิภคฟิิลิปปนิสิ์ 
เด้ัอดัร์�อนหุ้นัก
ภาวีะนำามันแพูง
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 ควัามเด้ัอดัรั้อนเกิุดัข้�นแที่บัทีุ่กุจุำดั
ในกุรุังมะนิลาและหลายพ้ั�นท่ี่�ทัี่�วัป็รัะเที่ศ
ฟื้ิลิป็ปิ็นส์ ป็รัะชาชนเข้าคิวักัุนเติิมนำามัน
จำนล้นออกุมานอกุถนน กุลุ่มขนส่งต่ิางๆ 
เรั่ยกุรั้องรััฐบัาลขอข้�นค่าโดัยสารั ขณะท่ี่� 
ส ภ า ส ห ภ า พั แ รั ง ง า น แ ห่ ง ฟื้ิ ลิ ป็ ปิ็ น ส์ 
(TUCP) ขอข้�นค่าแรังขั�นติำาเป็็น 470 เป็โซี 
ท่ี่ามกุลางภาวัะรัาคานำามันโลกุที่ะลุ 100 
ดัอลลารั์สหรััฐต่ิอบัารั์เรัลกุดัดัันรัาคาขาย
ป็ล่กุในป็รัะเที่ศซี้�งยังไม่ฟื้้� นตัิวัจำากุภาวัะ
โรัครัะบัาดั
 Zeno Ronald Abenoja ผู้อำานวัย
กุารัฝี่ายวิัจัำยเศรัษฐกิุจำ ธ์นาคารักุลาง
ฟื้ิลิป็ปิ็นส์ กุล่าวัว่ัา รััฐบัาลได้ัพัิจำารัณากุารั
เปิ็ดัเศรัษฐกิุจำเพัิ�มเติิมเพั้�อให้ม่กิุจำกุรัรัม
ที่างเศรัษฐกิุจำมากุข้�นจำะที่ำาให้ป็รัะชาชน
ม่โอกุาสสรั้างงานสรั้างรัายได้ั ช่วัยลดัผล 
กุรัะที่บัของรัาคานำามันและสนิค้าโภคภัณฑ์์
ท่ี่�พัุ่งสูงข้�น พัรั้อมกัุบัโครังกุารัเงินช่วัย
เหล้อสำาหรัับัผู้ขับัข่�และผู้ป็รัะกุอบักุารั
ยานพัาหนะสาธ์ารัณะ กุารัขายนำามันรัาคา
ถูกุให้ป็รัะชาชน เช่นเด่ัยวักัุบัเกุษติรักุรั  
ชาวัป็รัะมง พัรัอ้มกัุบัม่มาติรักุารัต่ิางๆ ชว่ัย
บัรัรัเที่ารัาคาอาหารั เชน่ สนิค้าเกุษติรั และ
พัยายามแกุ้ไขผลกุรัะที่บัรัอบัสองท่ี่�อาจำ
เกิุดัข้�นติามมา
 รัาคานำามันด่ัเซีลขายป็ล่กุแติะรัะดัับั 
71-79 เป็โซีต่ิอลิติรัหรั้อเท่ี่ยบัเท่ี่า 46-51 
บัาที่ เรัย่กุได้ัว่ัาข้�นพัรัวัดัไป็ถ้ง 8 บัาที่ ขณะ
ท่ี่�รัาคาแกุ๊สหุงต้ิมหรั้อ LPG ข้�นไป็ 7.95  
เป็โซีหร้ัอ 5 บัาที่ต่ิอกิุโลกุรััม นั�นหมาย 
ควัามว่ัาถังแกุ๊สขนาดัป็กุติิใช้ในครััวัเรั้อน
ขยับัข้�นไป็อ่กุถ้งถังละ 75 บัาที่
 ควัามเด้ัอดัรั้อนน่�แพัรั่กุรัะจำายไป็ถ้ง
คนรัะดัับัรัากุหญ้า Joven Valencia หน้�ง
ในผู้ใช้รัถมอเติอร์ัไซีค์ กุล่าวัว่ัา “ผมแที่บั
ไม่สามารัถรัับัผลพัวังจำากุรัาคานำามันท่ี่�สูง
ข้�นได้ั จำากุเดิัมเคยเติิมเต็ิมถังแค่ 100 เป็โซี 
แต่ิติอนน่�แพังข้�นมากุ ค่าใช้จ่ำายอ่กุส่วัน
หน้�งผมก็ุต้ิองแบัง่ให้กัุบัลูกุ ๆ ท่ี่�กุำาลังเรั่ยน
หนังส้อแต่ิกุลับัต้ิองใชเ้ติิมนำามันอยา่งน้อย 

50 เป็โซี ทัี่�งๆ ท่ี่�เงินสว่ันน่�ผมซ้ี�อข้าวัให้ลกูุๆ
กิุนได้ั”
 ขณะท่ี่� Felicito Seminilla ป็รัะชาชน
อ่กุรัาย ม่มุมมองค่อนข้างแรังต่ิอสถาน่
บัรัิกุารันำามันต่ิางๆ โดัยรัะบุัว่ัา “ผมหวัังว่ัา
รััฐบัาลจำะที่ำาอะไรักัุบัเรั้�องน่�บั้างและแป็ลง

สัญชาติิของบัรัิษัที่นำามันมาเป็็นของรััฐ
เสย่เลย เพัรัาะเรัาม่แต่ิบัรัษัิที่นำามันเอกุชน 
นั�นสะท้ี่อนว่ัาที่ำาไมรััฐบัาลจ้ำงคมุรัาคาไม่ได้ั
เลย”
 Gerardo Erguiza นักุวิัชากุารัด้ัาน
พัลังงาน กุล่าวัว่ัา “รััฐบัาลควัรัตัิดัสิน
ใจำติอนน่�ท่ี่�จำะลดัภาษ่สรัรัพัสามิตินำามัน
และภาษ่มูลค่าเพัิ�ม หลักุสำาคัญก็ุค้อต้ิอง
ป็รัะหยัดัพัลังงานจำะช่วัยลดัค่าใช้จ่ำายท่ี่�
สูงข้�น รััฐบัาลไม่ควัรักัุงวัลว่ัาจำะเส่ยรัายได้ั
ไป็เพัรัาะสิ�งเหล่าน่�จำะกุลับัไป็สู่เศรัษฐกิุจำ  
กุารัจัำบัจ่ำายใชส้อยสนิค้าและบัรักิุารั ภาษ่ก็ุ
จำะกุลับัชดัเชยในรูัป็แบับัอ้�นแที่นนั�นเอง”
  VIC DIMAGIBA กุลุ่มเครั้อข่าย
คุ้มครัองผู้บัริัโภค แนะนำาป็รัะชาชนให้ 
หล่กุเ ล่� ยงกุารัเ ดิันที่างท่ี่� ไ ม่จำำา เ ป็็นใน
สถานกุารัณ์เช่นน่� ใช้รัถใช้ถนนเฉพัาะ
เวัลาฉุกุเฉินหร้ัอสำาคัญเท่ี่านั�น “เรัาอยู่
ในสถานกุารัณ์ท่ี่� เรั่ยกุว่ัาข่ดัสุดั ต้ิองใช้
มาติรักุารัท่ี่�ขด่ัสดุัเชน่เด่ัยวักัุน และรัอเวัลา
ให้รัาคานำามันลดัลงด่ักุว่ัา”
 อนาคติด้ัานพัลังงานยังไม่ม่ควัาม
แน่นอนในป็รัะเที่ศฟื้ิลิป็ปิ็นส์ สง่ผลให้เกิุดั
ปั็ญหาเงินเฟ้ื้อจำากุต้ินทุี่นท่ี่�สูงข้�น ขณะท่ี่�
ภาวัะเศรัษฐกิุจำกุลับัไม่ได้ัเติิบัโติติามไป็ด้ัวัย 
ค้อภารัะหนักุของป็รัะชาชนชาวัฟิื้ลิป็ปิ็นส์
ท่ี่�น่าเห็นใจำในชว่ังครั้�งปี็แรักุของปี็ 2565
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สปีปี. ลัาว เปีิดิสน์ามบิน์น์าน์าชาติบ่อแก้วเมื�อเดืิอน์ม่น์าคุม 2565 เรัิ�มต้น์ให้
บรัิการัเคุรัื�องบิน์เช่าเหมาลัำาแลัะนั์กท่ี่องเท่ี่�ยวแบบกรุั๊ปีทัี่วรั์ โดิยสายการับิน์ 
ท้ี่องถิ�น์ Lao Airlines แลัะ Lao Skyway รัับส่งผู้โดิยสารัท่ี่�ชื�น์ชอบคุวาม
เพัลิัดิเพัลิัน์ คุวามทัี่น์สมยัของเอ็น์เตอรัเ์ที่น์เมน์ท์ี่คุอมเพัล็ักซีส์ามเหล่ั�ยมที่องคุำา
แลัะธุรัรัมชาติใน์ภาคุเหนื์อของ สปีปี. ลัาว ท่ี่�ติดิกับแมน่์ำาโขงอัน์น่์าตื�น์ตาตื�น์ใจ
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 กุารักุ่อสร้ัางสนามบิันนานาชาติิ 
บั่อแกุ้วัในช่วังแรักุม่มูลค่า 150 ล้าน
ดัอลลารั์สหรััฐ ม่รัันเวัย์ยาวั 2,500 เมติรั
สามารัถรัองรัับัเครั้� องบัินขนาดัเล็กุถ้ง
ขนาดักุลาง เช่น Airbus A320 และ Boeing 
B737 สามารัถข้�นและลงได้ัติามมาติรัฐาน
สากุล รัน่รัะยะเวัลาเดิันที่างจำากุนครัหลวัง
เว่ัยงจัำนที่น์จำากุ 1 วัันเหล้อเพั่ยง 50 นาท่ี่
 คำาพัยา พัรัหมป็ัญญา รัองผู้ ว่ัา
รัาชกุารัจัำงหวััดับัอ่แกุ้วั กุล่าวัว่ัา สนามบัิน
นานาชาติิแห่งใหม่ม่ศักุยภาพัสำาคัญใน 
กุารัด้ังดัูดันักุท่ี่องเท่ี่�ยวัทัี่� งในและต่ิาง
ป็รัะเที่ศ ห่างจำากุเขติเศรัษฐกิุจำพัิเศษ
สามเหล่�ยมที่องคำาไป็เพั่ยง 5 กิุโลเมติรั อยู่
รัะหว่ัางกุารัพััฒนาถนนเช้�อมต่ิอสนามบิัน
นานาชาติิบั่อแกุ้วั คาดัว่ัาจำะเปิ็ดัใช้สัญจำรั
ได้ัในอนาคติอันใกุล้

สนามบินนานาช่าติิบ่อแก้ว

เขติเศรษฐกิจพิเศษสามเหล่�ยม
ที่องคำา สปป.ลาว

อ.เช่่ยงแสน เช่่ยงราย

เปิดัแล�วี...สินามบินนานาช้าติบ่อแก�วี 
เยือนเมืองใหม่ สามเหล่ียมทองคำา 
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 “ กุ า รั กุ่ อ ส รั้ า ง ท่ี่ า อ า กุ า ศ ย า น
นานาชาติิบัอ่แกุ้วัได้ัดัำาเนินกุารัมาเป็็นเวัลา 
2 ปี็แล้วัและเครั้�องบัินได้ัที่ำากุารัที่ดัสอบั
กุารัข้�นและลงท่ี่�สนามบิันแห่งน่�อย่างได้ั
มาติรัฐาน เช่นเด่ัยวักัุบัรัะบับัส้�อสารัและ 
สิ� งอำานวัยควัามสะดัวักุในสนามบิัน” 
คำาพัยากุล่าวั
 สามเหล่�ยมที่องคำาเป็็นพ้ั�นท่ี่�เช้�อมต่ิอ 
3 ป็รัะเที่ศค้อ ไที่ย สป็ป็. ลาวั และเม่ยนมา 
ปั็จำจุำบัันรััฐบัาลได้ัเปิ็ดัพั้� นท่ี่� เป็็น “เขติ
เศรัษฐกิุจำพัิเศษ” เม้องใหม่ศูนย์กุลางด้ัาน
กุารัพัักุผ่อนและบัันเทิี่ง หรั้อเอ็นเติอรั์เที่น 
เมนท์ี่คอมเพัล็กุซี ์อนาคติจำะเป็็นศูนยก์ุลาง
เศรัษฐกิุจำแห่งใหม่ของภูมิภาคเพัรัาะม่ 
นักุธุ์รักิุจำจ่ำนเขา้มาลงที่นุเป็็นจำำานวันมากุนำา
โดัย “จ้ำาวั เหว่ัย” นักุธุ์รักิุจำหม้�นล้านชาวัจ่ำน 
 ทัี่�งน่�หากุไม่ม่ปั็ญหาโรัคโควิัดั 19  
เช้� อว่ัาจำะม่เท่ี่�ยวับิันและนักุท่ี่องเท่ี่�ยวั
จ่ำนรัวัมถ้งนักุแสวังโชคท่ี่�บัินติรังมาสู่

เอ็นเติอรั์เที่นเมนท์ี่คอมเพัล็กุซี์แห่งใหม่
ของอาเซี่ยนพั้�นท่ี่�ชายแดันรัิมแม่นำาโขงน่�
จำำานวันมากุ อ่กุทัี่�งยังอยู่ฝัี� งติรังข้ามกัุบั
อำาเภอเช่ยงแสน จัำงหวััดัเช่ยงรัายด้ัวัย
 เม้�อย้อนไป็ในปี็ 2550 สป็ป็. ลาวั 
ให้สัมป็ที่านพััฒนาเขติเศรัษฐกิุจำพัิเศษ
แกุ่บัรัิษัที่ดัอกุงิ�วัดัำาป็รัะมาณ 30 ติารัาง
กิุโลเมติรัเป็็นรัะยะเวัลา 40 ปี็ กุ่อนจำะ
ขยายให้เป็็น 102 ติารัางกิุโลเมติรั รัะยะ
เวัลา 99 ปี็ ม่เป้็าหมายท่ี่�จำะพััฒนาพั้�นท่ี่� 
บั่อแกุ้วัให้เป็็นแหล่งศูนย์รัวัมที่างกุารัค้า
และกุารัท่ี่องเท่ี่�ยวั เน้นกุารัสร้ัางสถาน
บัันเทิี่งขนาดัใหญ่ครับัวังจำรั สร้ัางบ่ัอน 
คาสิโนถูกุกุฎหมาย รัวัมทัี่�งเม้องใหม่สุดั
อลังกุารัในภูมิภาคสามเหล่�ยมที่องคำา
 เขติเศรัษฐกิุจำพัิ เศษสามเหล่�ยม
ที่องคำา ป็รัะกุาศเปิ็ดัตัิวัอย่างเป็็นที่างกุารั
เม้�อวัันท่ี่� 9 กัุนยายน 2552 เป็็นท่ี่�รูั้จัำกุ 
ในช้� อว่ัาเขติเศรัษฐกิุจำพัิเศษคิงส์โรัมัน 

ม่ จ้ำาวั เหว่ัย นักุธุ์รักิุจำช้�อดัังชาวัจ่ำนเป็็น
เจ้ำาของ ม่รััฐบัาลสป็ป็. ลาวั ถ้อหุ้นอยูด้่ัวัย
รัอ้ยละ 30 เปิ็ดัให้บัริักุารัทัี่�งโรังแรัม รัส่อรัท์ี่ 
ศูนย์กุารัค้าท่ี่�ขายสินค้าป็ลอดัภาษ่ อาคารั
พัาณิชย์ รั้านอาหารั ถนนขนาดั 4-8 เลน 
สนามกุ่ฬา สป็อรั์ติคอมเพัล็กุซี์ ท่ี่าเรั้อ 
พั้�นท่ี่�กุารัเกุษติรั ฯลฯ แต่ิท่ี่�โดัดัเด่ันและ
เป็็นไฮ้ไลต์ิท่ี่�สุดั ค้อ บั่อนคาสิโน โดัยเรัา 
สามารัถมองเห็นได้ัจำากุฝัี� งไที่ย 
 นับัเป็็นอ่กุหน้�งพั้�นท่ี่�กุารัพััฒนาท่ี่�น่า
สนใจำของสป็ป็. ลาวั ซี้�งต้ิองบัอกุว่ัาควัรั
ค่าแกุ่กุารัมาสัมผัส เพัรัาะม่ทัี่�งแสงส่และ
ธ์รัรัมชาติิท่ี่�ยังอุดัมสมบูัรัณ์ น่�ค้ออ่กุหน้�ง 
“เม้องใหม่แห่งอาเซี่ยน” ท่ี่�จำะไม่หลับัใหล 
อยูใ่นภวัังค์อ่กุต่ิอไป็

เรียบเรียงจัาก : 
• www.laotiantimes.com
• https://thaipublica.org
• https://www.xinhuathai.com

เปิดัแล�วี...สินามบินนานาช้าติบ่อแก�วี 
เยือนเมืองใหม่ สามเหล่ียมทองคำา 
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ธนาคารกรุงเทพ สำำานักงานใหญ่่ 
อีีเมล : aecconnect@bangkokbank.com

โทรศัพท์ : (66) 2230-2758


