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 ปัจจุบัน “อาเซียน” นับเป็นฐานที่มั่นที่เหมาะสมส�าหรับ
อุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องไปกับ “การ
ปฏิวัติดิจิทัลของโลก” โดยมีธุรกิจ start-ups เกิดขึ้นมากมาย 
ในภูมิภาคและหลายบริษัทที่กลายเป็น “Unicorn” ที่มีมูลค่า 
บริษัทมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่น Grab และ Go-Jek
 ในภาคการเงนิกใ็ห้ความส�าคญัในการพฒันาด้านนวตักรรม
เช่นกัน ล่าสุด มีการจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
และผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (AFMGM) ครั้งที่ 5 ที่จังหวัด 
เชียงราย ที่มุ ่งขับเคลื่อนความร่วมมือที่ส�าคัญหลายด้าน 
โดยเฉพาะความร่วมมือในนวัตกรรมทางด้านการช�าระเงินท่ีจะ 
ช่วยเชื่อมโยงภูมิภาค (ASEAN Payment Connectivity) โดย
ธนาคารกรุงเทพ ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การบริการ
ธุรกรรม Letter of Credit (L/C) ระหว่างอินโดนีเซียและไทย
และภายในอาเซียนและการทดลองให้บริการช�าระเงินด้วย QR 
ช่วยให้ลูกค้าสามารถช�าระเงินระหว่างประเทศผ่านเครือข่าย 
ของ UnionPay
 นอกจากการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให้กบัผู้ใช้บรกิารทัง้ในและต่างประเทศ ธนาคารยงัคง 
ส่งเสรมินกัธุรกจิไทยขยายธรุกจิสู ่“อาเซียน” อย่างต่อเนือ่ง โดย 
ได้เปิดโครงการ AEC Business Leader รุ่นที่ 4 แล้วอย่าง
เป็นทางการ พร้อมได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ทั้ง 
จากภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมถึงผู ้จัดการสาขาของ
ธนาคาร มาถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์อย่างเข้มข้น 
ซึง่เราได้น�ามาแบ่งปันใน AEC Connect Newsletter ฉบบันีด้้วย
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ส�าหรับทุกท่าน

 “ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซี”
 

ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ                                                                           
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 ธนาคารกรงุเทพยงัคงให้ความส�าคญักบั 3 ปัจจยัหลกัทีก่�าลงัสร้างความเปลีย่นแปลงท้ังในด้านเศรษฐกจิ 
สังคมและส่ิงแวดล้อมในทุกภูมิภาคท่ัวโลก ได้แก่ การหลอมรวมกันทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  
(Regionalization) การทีเ่ทคโนโลยดีจิทัิลกลายเป็นปัจจยัส�าคญัทัง้ในธรุกจิและการด�าเนนิชวีติ (Digitalization) 
และการเติบโตข้ึนเป็นสังคมเมืองของพื้นที่ต่างๆ (Urbanization) เพื่อมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในธนาคารช้ันน�า 
ของภูมิภาคอาเซียนและทวีปเอเชีย
 เนือ่งด้วยโลกเปลีย่นอย่างรวดเรว็และตลอดเวลา กม็คีวามมุง่หวงัทีจ่ะเห็นธนาคารในช่วง 10 ปีข้างหน้า 
จะสามารถพัฒนา ปรับตัวรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง สิ่งส�าคัญ คือ การใกล้ชิดและ
สนับสนุนลูกค้า เพื่อเป็นแรงผลักดันส�าคัญให้เศรษฐกิจไทยพัฒนาและเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

คุณชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผลก�รดำ�เนินง�นขององค์กร
ที่มีคว�มมั่นคงและยั่งยืน 

ก�รนำ�เสนอวิสัยทัศน์ใน
ระยะย�วที่ชัดเจนและ
พัฒน�กลยุทธ์ท�ง

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน 

ก�รประส�นก�รทำ�ง�น
ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กร

ไปในทิศท�งเดียวกัน 
ได้อย่�งมีเอกภ�พ

คว�มสำ�เร็จอย่�งเป็น
รูปธรรมขององค์กร 

คุณชาติศิริ โสภณพนิช รับมอบ 2 รางวัลจาก The Asian Banker Leadership  Achievement  Awards 2019 จัดโดย  
ดิ เอเชี่ยน แบงเกอร์ (The Asian Banker) วารสารด้านการเงินชั้นน�าของเอเชีย ได้แก่ 1. รางวัล The Best Managed 
Bank in Thailand 2019 หรือรางวัลธนาคารที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่สุดในประเทศไทย  และ 2. The Asian Banker 
CEO Leadership Achievement for Thailand Award 2019 หรือ รางวัลนักการธนาคารที่ประสบความส�าเร็จที่สุด 
ซึ่งคัดเลือกจากการส�ารวจความคิดเห็นและการพิจารณาผลงานที่โดดเด่นใน 4 มิติ ที่มีความสอดคล้องกัน คือ

President
message
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Vision of beyond

AEC Business Leader Program หลักสูตรอบรมพิเศษ 
เชิงปฏิบัติการที่ธนาคารกรุงเทพจัดขึ้น ส�าหรับผู้ประกอบการ 

ไทยที่ต้องการเตรียมความพร้อมที่จะขยายธุรกิจสู ่
ตลาดอาเซียนอย่างมีทิศทาง และประสบความส�าเร็จ  

โดยมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มาแล้ว 3 รุ่น 
รวมกว่า 100 คน 

A E C  
Business 
L e a d e r

หลักสูตรปั้นผู้นำ�
ธุรกิจอ�เซียน 
รุ่นที่ 4 

ส�าหรบัปี 2562 AEC Business Leader Program เดนิทาง
มาถงึรุ่นที ่4 มีระยะเวลาอบรมต้ังแต่เดอืนเมษายน – สงิหาคม 
2562 รวม 13 สปัดาห์ เริม่หลกัสตูรเมือ่ 11 พฤษภาคมทีผ่่านมา 
ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคาร คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่  
คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการธนาคาร และผู้จัดการ
โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณวีระศักดิ์  
สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู ้รับผิดชอบสายลูกค้า 
ธุรกิจรายกลาง คุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่  
ผู้รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศและผู้จัดการสาย 
สาขาต่างประเทศ กิจการธนาคารต่างประเทศ และ  
คุณสอาด ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายค้าเงินตรา
ต่างประเทศ สายบริหารการเงิน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี 
พร้อมได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรี
ประจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ีกล่าวปาฐกถาพเิศษเจาะลกึการ
ลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน
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วิสัยทัศน์อาเซียนมุ่งหน้าสู่ตลาดเดียว

คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอด 
ความรู้ ความเข้าใจให้ผู ้ประกอบการไทยรู้จัก
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคมากข้ึน เพ่ือพิจารณา
โอกาสขยายฐานธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และประสบความส�าเร็จ โดยธนาคารกรุงเทพ
พร้อมเป็นเพือ่นคูค่ดิ ให้ค�าปรกึษาแนะน�า รวมถงึ
แนวทางที่เป็นประโยชน์กับนักธุรกิจไทยทุกเมื่อ

“ปัจจบุนัอาเซยีนเข้าสูภ่าวะการพฒันา เชือ่มโยง
เส้นทางการค้าและการลงทุนต่างๆ ซึ่งในอนาคต
ตลาดจะกลายเป็นเนื้อเดียว หรือ Common 
Market เหมือนสหภาพยุโรป ผู้ประกอบการ
ไทยทีเ่ตรยีมขยายธรุกจิไปในต่างประเทศอาจพบ
ความยากล�าบากในช่วงแรก แต่หากมุ่งมั่นฟันฝ่า
อุปสรรคและด�าเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง 
สุดท้ายจะได้ประโยชน์จากการเชื่อมประสานนี้”

สร้าง Land - Linked ใน สปป. ลาว

ด้าน คุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ 
ผู ้รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศและ 

ผู้จัดการสายสาขาต่างประเทศ กิจการธนาคาร 
ต่างประเทศ ในฐานะผู ้อ�านวยการหลักสูตร 
AEC Business Leader กล่าวว่า หลักสูตรผู้น�า
ธุรกิจแห่งอาเซียนรุ่นที่ 4 เนื้อหายังคงเข้มข้น 
และเจาะลึกถึงโอกาสการลงทุน โดยเริ่มต้น 
จากกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ 
ได้แก่ คณุธาราบดี ซึง้อดชัิยวิทย์ SVP & General 
Manager สาขาในประเทศเวียดนาม, คุณทศทิศ 
รอดประเสริฐ VP & Marketing Manager  
สาขาย่างกุ้ง เมียนมา, คุณชดาพร อุรัจฉัท AVP 
& Branch Manager สาขานครหลวงเวียงจันทน์ 
สปป. ลาว และคุณเยี่ยมศรี อุบลพงษ์ AVP & 
Branch Manager สาขากมัพชูา มาให้ความรูแ้ละ 
ข้อแนะน�าที่เป็นประโยชน์ แบ่งปันประสบการณ์
ทั้งด้านบวกและลบให้นักธุรกิจพิจารณาเพื่อ 
สามารถเข้าไปลงทุนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
คุณชดาพร อุรัจฉัท AVP & Branch Manager 
สาขานครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว เล่าถึง 
ภาพรวมปัจจุบันว ่า สปป. ลาว มีนโยบาย
เปล่ียนแปลงจากประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศ
ก�าลังพัฒนา ลงทุนโครงการต่างๆ เพื่อปลดล็อค
พื้นที่ที่ เป็น Land-Locked สู่ Land-Linked ทั้ง
ถนน รถไฟความเร็วสูง แหล่งน�้า เทคโนโลยีการ

สื่อสาร และระบบสาธารณสุข ส่วนใหญ่เป็นการ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลจีน 

ธุรกิจที่น่าสนใจ อาทิ โครงการก่อสร้างพื้นฐาน 
ต่างๆ อุปกรณ์เครื่องจักร การท�าเหมืองแร่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และธุรกิจค้าปลีก ซึ่งสินค้า 
ไทยมคีณุภาพมาตรฐานเป็นทีช่ืน่ชอบและชายแดน
ตดิกนัจงึมเีมอืงแฝด เช่น หนองคาย - เวยีงจนัทน์ 
มกุดาหาร - สะหวนันะเขต อบุลราชธาน ี- ปากเซ 
เป็นต้น แต่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ กฎระเบียบ
เปลี่ยนแปลงบ่อย อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน  
การตั้งราคาซื้อขายสินค้าต้องใช้เงินสกุลท้องถิ่น 
และประเทศจีนมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจอย่างมาก 
อาจท�าให้สินค้าที่ สปป. ลาว เคยน�าเข้าจากไทย
ลดลง เช่น น�้ามันดิบส่งผ่านชายแดนจีนตอนใต้
หรือรถจักรยานยนต์น�าเข้าจากจีนถูกกว่า 

กัมพูชาน่าลงทุนเกษตร - อสังหาฯ

คุณเยี่ยมศรี อุบลพงษ์ AVP & Branch Manager 
สาขากัมพูชา กล่าวว่า กัมพูชามีพื้นที่ขนาด 1 ใน  
3 ของประเทศไทย มีประชากร 16 ล้านคน 
ขณะนี้การเมืองมีเสถียรภาพภายใต้การบริหาร 
ของสมเด็จฯ ฮุน เซน ท�าให้เศรษฐกิจยังเติบโต 

5

1

2

4

5

3

1. คุณชาติศิริ โสภณพนิช 2. คุณจรัมพร โชติกเสถียร 3. คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
4. คุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ 5. คุณสอาด ธีรโรจนวงศ์ 
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ได้ดี ธุรกิจท่ีมีโอกาสได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ 
โครงสร ้ างพื้ นฐาน สินค ้ าอุปโภคบริ โภค 
การเกษตร และโลจิสติกส์ โดยผู้ประกอบการ 
ไทยสามารถจดทะเบียนบริษัทและถือหุ ้นได  ้
ร้อยละ 100 แต่ไม่สามารถซื้อที่ดิน ส่วนต้นทุน 
ค่าแรงถูก อัตราแลกเปลี่ยนไม่ผันผวนมากใช้เงิน 
สกุลดอลลาร์สหรัฐร่วมกับสกุลท้องถิ่นได้

ส�าหรับความเส่ียงท่ีนักธุรกิจไทยต้องพิจารณา 
คือ การน�าเงินออกค่อนข้างยาก การจ่ายภาษี
นติบิคุคลทุกเดอืนร้อยละ 20 และแรงงานส่วนใหญ่ 
เป็นแรงงานไร้ฝีมอื ทีส่�าคญักมัพชูาอาจถูกสหภาพ
ยุโรปตัดสิทธิพิเศษทางการค้าภายใต้โครงการ 
Everything but Arms (EBA) เพื่อตอบโต้การ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพไม่เป็นประชาธิปไตยของ
รัฐบาลสมเด็จฯ ฮุน เซน จึงอาจส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกในอนาคต 

เวียดนามเติบโต 3 เท่าในทศวรรษหน้า

ด้านประเทศเวยีดนาม คณุธาราบดี ซึง้อดิชยัวทิย์ 
SVP & General Manager สาขาในประเทศ
เวียดนาม กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาดีที่สุด
ส�าหรบัการลงทุนจากปัจจยัหลายด้าน เช่น ต้นทุน
ค่าแรงที่ยังไม่สูง การเมืองมีเสถียรภาพ ตลาด 
ผูบ้รโิภคขนาดใหญ่ เงนิเฟ้อและดอกเบีย้ต�า่ ค่าเงนิ 
มีเสถียรภาพ รัฐบาลเปิดเสรีการค้ากับหลาย
ประเทศและได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส่งสินค้า
ไปสหภาพยุโรป ตลอดจนลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน 
มากมาย ท�าให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

คาดว่าอีก 10 ข้างหน้าเวียดนาม
จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า 

“การท�าธุรกจิในเมอืง 
ไทยขณะนีเ้ริม่อิม่ตวั 
ต้นทุนสงูกว่าหลาย
ประเทศในภูมิภาค 
เวยีดนามจงึเป็นทางเลอืก
ที่ดีส�าหรับขยายการลงทุน” 

คุณธาราบดี ระบุด้วยว่า แม้เวียดนาม
จะได้เปรียบในหลายด้าน แต่การลงทุนต้อง 
พิจารณาอย่างรอบคอบ ทัง้เร่ืองกฎหมายทีซ่บัซ้อน  
ควรได้รบัค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญ และควรลงทนุ 
ด้วยตวัเองร้อยละ 100 หรอืหาหุน้ส่วนคนไทย อกี
ทัง้ควรด�าเนนิการทกุอย่างให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
ไม่ควรไปร่วมทุนหรือตั้งนอมินีคนท้องถิ่น

ขยายธุรกิจอย่างรู้จริงในเมียนมา

คุณทศทิศ รอดประเสริฐ VP & Marketing  
Manager สาขาย่างกุง้ เมยีนมา กล่าวว่า การลงทนุ 
ในเมียนมาเหมาะส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) อุตสาหกรรมแนวโน้มเติบโต
ดี ได้แก่ แก๊ส น�้ามัน รองเท้า สิ่งทอ น�้าตาล 
หยก ข้าว อาหารทะเล วัสดุก่อสร้าง เครื่องยนต์
การเกษตร ปุ๋ย และธุรกิจท่องเที่ยว ปัจจัยหลัก
ที่ต้องค�านึงถึง คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน  
นักธุรกิจต้องมีความพร้อมและเชี่ยวชาญในการ
บริหารเงินตราต่างประเทศ  

“โอกาสการลงทุนในเมียนมา คือ ต้องรู้จุดแข็ง
ของเราว่ามคีวามเชีย่วชาญอะไร ส�ารวจวเิคราะห์
พื้นที่การลงทุนและประเมินความเป็นไปได้ของ
ตลาดให้ชัด เช่น ธุรกิจอาหารทะเลก็ควรเลือก
เมืองมะริด เกษตรกรรมเมืองปะเต็งหรือกรณี 
ปลายข้าวของไทยราคาสูงกว่าเมียนมา การไป
ลงทุนท�าเส้นก๋วยเตี๋ยว เพื่อส่งขายยุโรปก็จะได้
เปรียบมากกว่า เป็นต้น”

1. คุณชดาพร อุรัจฉัท 
2. คุณเยี่ยมศรี อุบลพงษ์ 
3. คุณทศทิศ รอดประเสริฐ
4. คุณธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ 

1

3

4
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ดร.กอบศกัดิ ์ภตูระกลู อดตีรัฐมนตรปีระจ�าส�านกั
นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ASEAN 
Insight : เจาะลึกอาเซียน” ว่าความอยู่รอดเชิง
เศรษฐกจิของประเทศต่างๆ ท่ามกลางโลกทีก่�าลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มี 2 ค�าตอบ คือการ
ปรบัปรงุเทคโนโลยใีห้ทนัสมยัและขยายการลงทนุ
พึ่งพาตลาดเอเชียใน 3 พื้นที่หลัก คือ อินเดีย จีน 
และอาเซียน 

การลงทนุในจนีและอนิเดยีอาจสร้างผลตอบแทน
ที่ดีเพียงระยะส้ันเมื่อเทียบกับอาเซียนที่เป็นมิตร
กับต่างชาติ โครงสร้างพ้ืนฐานพร้อมและตลาด
ใหญ่ท�าก�าไรได้ในระยะยาว บริษัทต่างชาติจึง
เลือกลงทุนในอาเซียนและส่งสินค้าไปขายจีน
และอินเดียแทน

“ประเทศไทยต้องหยิบฉวยโอกาสนี้ให้ได้ จาก
อดีตเราเติบโตร้อยละ 13 แต่ปัจจุบันเหลือแค่
ร้อยละ 3 สะท้อนว่าเศรษฐกิจเดิมเริ่มอิ่มตัว ต้อง
เปลีย่นกลยทุธ์ขยายฐานใหม่ พลกิการเตบิโตของ
ประเทศให้กลบัมาอกีครัง้ ซึง่นกัธรุกจิรุน่ใหม่เป็น
หัวหอกส�าคัญในครั้งนี้”

รัฐบาลไทยมุ่งเน้นการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยี 
นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม ใช้แรงงานน้อยลงเพ่ือ
แก้ปัญหาต้นทนุสงู ส่วนอตุสาหกรรมทีใ่ช้แรงงาน
เข้มข้นก็สนับสนุนให้ขยายฐานหรือย้ายไปลงทุน
ประเทศเพ่ือนบ้าน พยายามเปิดประเทศพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจรอบๆ ชายแดนและโครงสร้าง 
พื้นฐานเพื่ออ�านวยความสะดวกและเช่ือมโยง 
การค้าในภมิูภาค จดัท�าโครงการระเบยีงเศรษฐกจิ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 
หรือ EEC พัฒนาสู่เมืองใหม่หรือเมืองดิจิทัล 
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมทันสมัย ผลิตสินค้าที่
มีมูลค่าเพิ่ม เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภค  
สนามบิน ท่าเรือ รถไฟ ฯลฯ

นอกจากนั้น ยังริเร่ิมโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ หรือ SEC (Southern Economic  
Corridor) เชื่อมการขนส่งมายัง EEC จะสร้าง
ท่าเรอืระนองบรรจตุูค้อนเทนเนอร์ได้ราว 8 แสนตู ้
หากประสบความส�าเรจ็กจ็ะขยายเป็นท่าเรอืถาวร
ฝ่ังตะวนัตก เปิดประตเูชือ่มต่อไปยงัประเทศแถบ
แปซิฟิกและคาบสมุทรอินเดีย 

“เราต้องสร้างเครอืข่ายดงึความน่าสนใจในตวัเรา 
ออกมา อย่างน้อยเป็นศูนย์กลางการเติบโต
ของกลุ่ม CLMV และบังกลาเทศ ตลาดใหญ่
ที่มีประชากร 230-400 ล้านคน และชวนผู้น�า  
CLMV มาประชมุหารอืสร้างถนนหนทาง สนามบนิ 
ระบบอินเตอร์เน็ต ของแต่ละประเทศที่สามารถ 
เชื่อมโยงโครงการกันเพื่อเป็นตลาดอันดับ 3 ของ
โลกให้ได้”
 
ดร.กอบศกัดิ ์ย�า้ว่า ช่วงเวลานีก้ารขยายธรุกจิไปยัง 
กลุ่มประเทศอาเซียนถือว่าดีที่สุด ทุกประเทศ
ก�าลังตื่นตัวเร่งด�าเนินการ นักธุรกิจไทยถือว่าได้ 
เปรียบด้านประสบการณ์ มีเครือข่ายและมีท่ี
ปรึกษาที่ดีอย่างธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นพี่เลี้ยง
ที่สามารถให้ความช่วยเหลือและค�าแนะน�า ถือ
เป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนให้ประสบความ
ส�าเร็จได้

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล 
‘ปัจจุบันเป็นโอก�สดีที่สุด
ของก�รลงทุนในอ�เซียน’
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เทคนิคเจาะตลาดกัมพูชา

ธน�ค�รกรุงเทพ ได้น�าคณะผู้เข้าอบรมโครงการ AEC Business Leader รุ่นที่ 4 
ซึ่งเป็นโครงการอบรมส�าหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเตรียมความพร้อมและ 
เริ่มต้นธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างประสบความส�าเร็จ เยี่ยมชมโรงงาน  
บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำ�กัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่อง ยาหม่องน�้า 

และครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแบรนด์ “เซียงเพียว” และ “เป๊ปเปอร์มิ้นท์ฟิลด์”  
พร้อมรับฟังบรรยายจาก คุณสุวรรณา เอี่ยมพิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เกี่ยวกับการสร้าง
แบรนด์ที่ยั่งยืนและการเจาะตลาดกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา

คิดแบบ“เซียงเพียว”

คุณสุวรรณา เอี่ยมพิกุล เล่าว่า จุดเริ่มต้น 
ของเซียงเพียวมาจากคุณพ่อ (นาย
บุญเจือ เอี่ยมพิกุล) ซึ่งได้คิดค้น 
และผลิตยาหม่องน�้ายี่ห้อ “เซียง 
เพียวอิ๊ว” เมื่อปี ค.ศ. 1958 โดย 
หลังจากที่ตนมาบริหารต่อจาก 
บิดาได้พัฒนาบริษัทและตรา 
สินค้าให้มีความทันสมัยมาก 
ยิ่งขึ้นโดย Rebranding “เซียง 
เพียวอิ๊ว” ให้กลายมาเป็น “เซียง 
เพียว” เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ไลน ์
ใหม่ที่ก�าลังจะมีข้ึนในอนาคตและ 
ก�าเนิด “เป๊ปเปอร์มิ้นท์ฟิลด์” แบรนด ์
ส�าหรับคนรุ่นใหม่และมีไลฟ์สไตล์ท่ีทันสมัย 
เหมาะกับผู้บริโภคในยุคนี้ นบัเป็นการสร้างเบอร์แทรม 
เพือ่ก้าวสูค่วามเป็นสากล และเข้าสูต่ลาดต่างประเทศอย่างจริงจัง
และยั่งยืน

นอกจากการด�าเนินงานทางธุรกิจแล้ว เบอร์แทรมยังใส่ใจใน 
การตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย
ตามปณิธานในการด�าเนินธุรกิจที่ว่า “Building a Stronger 
 Community for All” มุง่สูส่งัคมทีด่ร่ีวมกนั โดยการสร้างแบรนด์
ให้เข้มแข็ง ไม่หวังที่จะท�าเงินอย่างเดียว ต้องหาจุดแข็งของตัวเอง
ให้เจอและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่ลูกค้าพึงพอใจ รวมถึงการท�า 

CSR เพือ่ช่วยเหลอืและเป็นส่วนหนึง่ของ
ชุมชน ซื้อความภูมิใจให้กับพนักงาน 

คิดถึงความยั่งยืนของทั้งพนักงาน
และองค์กร

ด ้านแผนการรุกตลาดต ่าง
ประเทศ คุณสุวรรณาเผยว่า
จากนี ้“เบอร์แทรมจะเดนิหน้า
สูค่วามเป็นโกลบอลแบรนด์เตม็

ตัว ด้วยกลยุทธ์ “One World 
One Brand” เพื่อสร้างแบรนด์

ไทยให้เป็นทีรู่จ้กัในเวทโีลก นอกจาก
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดียิ่งขึ้น และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย

แล้ว เบอร์แทรมจะสร้างความแข็งแกร่งในประเทศที่สามารถ
เข้าไปจ�าหน่ายแล้วให้ครอบคลุมช่องทางการขายให้มากขึ้น เช่น 
ประเทศจีน 

ส่วนเรื่องการวางกลยุทธ์ อันดับแรกต้องศึกษาตลาดที่จะเข้าไป
ลงทุนก่อน หาข้อมูลคู่แข่ง เช่น ราคาสินค้า กิจกรรมและวิธีการ
สื่อสารต่อผู้บริโภค จากนั้นจึง ท�า SWOT Analysis หา market  
drivers และสุดท้าย คือ การท�า Pricing strategy & Bench-
marking
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หัวใจหลักของก�รลุย
ตล�ดอ�เซียนคือต้องมี

แผนก�รตล�ดและ
ก�รเลือกใช้สื่อเพื่อให้ไป

ถึงกลุ่มเป้�หม�ย

ในตลาดกลุ ่มประเทศอาเซียน บริษัทเบอร์แทรมนับว่ามีฐาน
ท่ีแข็งแกร่งในตลาดประเทศกัมพูชา โดยยาหม่องเซียงเพียว 
เข้าไปสร้างต�านานความส�าเร็จในกัมพูชามานานกว่า 20 ปีแล้ว 
ชาวกัมพูชารู้จักและเรียกกันติดปากว่า “ยาหม่องตราตาแป๊ะ” 
ล่าสุดได้ส่งผลิตภัณฑ์ยาดมเซียงเพียวเข้าไปท�าตลาดเพิ่มโดย 
ปูพรมใน 7 จังหวัดหลัก เน้นเจาะกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มนักท่องเที่ยว 
คุณสุวรรณา บอกว่าหัวใจหลักของการลุยตลาดอาเซียน คือ 
แผนการตลาดและแนวทางการเลือกใช้ส่ือเพ่ือให้ไปถึงกลุ ่ม 
เป้าหมาย โดยยกตัวอย่าง การโฆษณาผลิตภัณฑ์เซียงเพียวใน 
กัมพูชา ซึ่งทางบริษัทได้ไปส�ารวจตลาดและหาข้อมูลพฤติกรรม 
การใช้ผลิตภัณฑ์เซียงเพียวของคนกัมพูชา แล้วจึงน�าคุณสมบัติ 
ต่างๆ ของผลติภณัฑ์มาใส่ในโฆษณา นอกจากนีย้งัใส่ใจรายละเอยีด
ต่างๆ โดยทัง้ค�าพดู ภาษากาย วฒันธรรม ต้องน�าเสนอให้สอดคล้อง 
กับวิถีชีวิตคนกัมพูชา เรียกได้ว ่าโฆษณาชิ้นนี้ท�าขึ้นเพื่อคน 
กัมพูชาโดยเฉพาะ 

ปัจจุบันสินค้าของเบอร์แทรมภายใต้แบรนด์ “เซียงเพียว” และ 
“เป๊ปเปอร์มิ้นท์ฟิลด์” ส่งออกจ�าหน่ายไปใน 15 ประเทศทั่วโลก 
ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมา 

คุณสุวรรณา เอี่ยมพิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำากัด 

กัมพูชา ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา โคลัมเบีย เยอรมัน 
มอลโดวา และมองโกเลีย

ขณะที่คุณเยี่ยมศรี อุบลพงษ์ AVP & Branch Manager 
สาขากัมพูชา ให้ข้อมูลโดยรวมเก่ียวกับการค้าและการลงทุนใน 
กัมพูชาว่าความเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชายังคงแข็งแกร่ง 
โดย GDP สูงร้อยละ 6.9 ในปี 2560-2561 และคาดการณ์
ว่าจะลดลงเล็กน้อยในปี 2562 ที่ร้อยละ 6.8 เนื่องจากได้รับ 
ผลกระทบจากการแข่งขันด้านการส่งออกและนโยบายปกป้อง 
ผลประโยชน์ทางการค้า โดยการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และรองเท ้ามีสัญญาณชะลอตัว ด ้านเรื่องค ่าแรงขั้นต�่าใน 
ภาคเอกชนมีการปรับค่าแรงสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากค่าแรง 153 
ดอลลาร์สหรฐั/เดอืน ในปี 2559 เพิม่เป็น 182 ดอลลาร์สหรฐั/เดอืน 
เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี คุณเยี่ยมศรี 
ย�้าว่าจากกรณีคณะกรรมาธิการยุโรปประกาศจะเริ่มกระบวนการ 
พิจารณาตัดสิทธิพิเศษทางการค้าต่อกัมพูชา ภายใต้โครงการ 
Everything but Arms (EBA) สถานการณ์ยังไม่น่ากังวลนัก 
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Biz eye view

นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 
ล�าดับที่ 29 โดยด�ารงต�าแหน่ง
ผู้น�าประเทศตั้งแต่ปี 2557 โดย
รัฐบาลมีวิสัยทัศน์การบริหาร
ภายใต้สโลแกน ‘มั่นคง มั่งคั่ง 
ยัง่ยนื’ พาคนไทยก้าวข้ามกับดกั 
ประเทศรายได้ปานกลาง แก้
ปัญหาการคอร์รัปชัน ส่งเสริม
ธุรกิจเอสเอ็มอีและนวัตกรรม
เพื่อผลักดันประเทศไทยสู ่ยุค 
4.0 ควบคูไ่ปกับแผนยทุธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
และการลงทุนของต่างชาติ ด้วย
นโยบายเศรษฐกิจที่ โดดเด ่น 
คือ โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอช�

ทองลุน 
สีสุลิด

สมเด็จฯ 
ฮุน เซน 

เหวียน ฝู จ่อง วิน-มยิน 

นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ในวัย 
73 ปี ด�ารงต�าแหน่งมาตั้งแต่ป ี
2559 อดีตรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงการต่างประเทศที ่
ตั้งเป้าน�าพา สปป. ลาว หลุด
พ้นความยากจนในปี 2563 
พร้อมผลกัดนัสูก่ารเป็นประเทศ
ที่มีความทันสมัย โดยด�าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจเปิดกว้างเพื่อ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ  
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและก�าจัด
จุดอ่อนต่างๆ อาทิ การห้าม
ส่งออกไม้เพื่อลดการท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและจัด
ระบบการเก็บภาษีเพื่ออุดรอย
รั่วการคอร์รัปชัน ท�าให้การจัด
เก็บรายรับเข้างบประมาณได้
มากเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้
นายทองลนุได้รบัความนยิมจาก
ประชาชนสูงขึ้น

นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ผู ้น�า
หลายสมัยในวัย 66 ปี อดีต
นายทหารที่ก้าวสู่เส้นทางการ
เมืองในฐานะรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ก่อน
ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ตัง้แต่ปี 2528 ด้วยวัยเพยีง 33 ปี 
นับเป็นผู้น�าที่อายุน้อยและอยู่
ในเก้าอี้ยาวนานที่สุดในโลกกว่า 
30 ปี โดยมีบทบาทส�าคัญช่วย
พลิกฟื้นเศรษฐกิจกัมพูชาหลัง
วิกฤตการเมืองในประเทศสิ้น
สุดลง สมเด็จฯ ฮุน เซน มีฐาน
เสยีงประชาชนในระดบัล่างค่อน
ข้างมาก แม้ถูกต่างชาติวิพากษ์
วิจารณ์ถึงนโยบายการบริหาร
ประเทศแต่ก็ชนะการเลือกตั้ง
ครั้งล ่าสุดและสามารถอยู ่ใน
ต�าแหน่งได้จนถึงปัจจุบัน

ประธานาธิบดีคนที่  9 ของ
ประ เทศ เ วี ย ดน าม  ด� า ร ง
ต�าแหน่งตั้งแต่ปี 2561 โดย
เป็นผู้น�าคนแรกของเวียดนาม
ที่ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญควบคู ่
กัน คือ ประธานาธิบดีและ
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ 
สานต่อแนวนโยบายขับเคลื่อน 
‘ความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจ’ 
ของเวียดนามในช ่วง 5 ป  ี
(2559-2563) ต้ังเป้าเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม (industrialized 
country) ในปี 2563 อัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยที ่
ร้อยละ 6.5 – 7 ต่อปี  เขายงัโดดเด่น 
ในฐานะผู ้น�าการปราบปราม
คอร์รัปชัน การสนับสนุนธุรกิจ
สตาร์ตอัพคนรุ ่นใหม่ และตั้ง 
เป้าหมายให้เวยีดนามเป็นประเทศ
มหาอ�านาจด้านการผลติ (Manu 
facturing powerhouse)

ประธานาธิบดีเมียนมา ขึ้นด�ารง
ต�าแหน่งช่วงเดอืนมีนาคม 2561 
แทนนาย ถิ่น จ่อ ที่ลาออกจาก
ต�าแหน่งผู้น�าไปเนื่องจากปัญหา
สุขภาพ เขาเป็นอดีตสมาชิก 
ผู ้แ ท น ร า ษ ฎ ร ใ น น า ม ข อ ง
พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ
ประชาธิปไตย หรือเอ็นแอลดี 
ผันตัวจากนักกฎหมายมืออาชีพ 
ก่อนก้าวสู ่ เส ้นทางการเมือง 
เต็มตัว และเป็นหนึ่งในคนสนิท 
ของ นางออง ซาน ซ ูจี ทีป่รึกษา 
แห ่งรัฐและรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ สานต่อ
แนวนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทนุ และกฎหมาย 
ทีท่นัสมยั แม้อ�านาจการบริหาร 
ทีแ่ท้จรงิยงัขึน้อยูก่บันางออง ซาน 
ซู จี เป็นหลักก็ตาม
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ดร.มห�ธีร์ 
มูฮัมหมัด 

สมเด็จพระร�ช�
ธิบดีสุลต่�น

ฮัสซ�นัล โบลเกียห์ 

โจโก 
วิโดโด

ลี เซียน ลุง โรดรีโก 
ดูแตร์เต

นายกรฐัมนตรมีาเลเซยี วยั 93 ปี 
เป็นผู้น�าที่มีอายุมากที่สุดในโลก 
ชวีติพลกิผนัจากอดตีนายแพทย์
สู่แวดวงการเมือง ได้รับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎร ครอง
เก้าอ้ีรัฐมนตรีหลายกระทรวง
และด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตรี
ยาวนานกว่า 20 ปี นับจาก 
ปี 2524-2546 โดยบทบาทส�าคัญ 
คอืวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนน�าประเทศ
ผ่านวิกฤตการเงิน ‘ต้มย�ากุ้ง’ 
เมื่อปี 2540 และได ้รับการ
ยกย่องให้เป็นบุคคลส�าคัญของ 
มาเลเซียผู ้ วางรากฐานการ
พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เขาเว ้นวรรค
ทางการเมืองไป 10 ปี ก่อน
กลับมาลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ และ
คว้าชัยเหนือคู ่ปรับอย่างนาย 
นาจบิ ราซัค เมือ่เดอืนพฤษภาคม 
2561

ทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี
องค์ที่ 29 แห่งบรูไนและนายก
รัฐมนตรี ได้รับการยกย่องว่า
เป็นหนึ่งในกษัตริย์ท่ีร�่ารวยที่สุด
ในโลก มีพระราชพิธีเฉลิมฉลอง
การครองราชสมบัติครบ 50 ปี 
ไปเมื่อปี 2560 แม้มีอ�านาจเด็ด
ขาดแต่พระองค์เข้าใจเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงและน�าประเทศ
ไปสู ่ยุคสมัยใหม ่ โดยน�าผู ้ม ี
วิสัยทัศน์และความสามารถมา
ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในรัฐบาล 
ทรง ได ้ รับความชื่ นชมจาก
ประชาชนอย่างกว้างขวางจาก
ระบบสวัสดิการต่างๆ ที่สร้าง
คุณภาพชีวิต เสถียรภาพและ
ความปลอดภัยให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี 

ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย อดีต
นายกเทศมนตรีกรุงจาการ์ตา 
ผู ้ ได ้รับฉายา ‘โอบามาแห่ง
อินโดนีเซีย’ จากบุคลิกที่ติดดิน 
เช่ือมโยงกบัประชาชนระดบัฐาน 
ราก เชิดชูระบอบประชาธิปไตย 
ให้ความส�าคัญกับการปฏิรูป
เศรษฐกิจและการศึกษา ท�าให้
โจโกวีชนะการเลือกต้ังผู้น�าสมัย
ที่ 2 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา 
จากนโยบายทีเ่หน็ผลเป็นรปูธรรม 
ท�าให้เขาจะด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่
ปี 2557-2567 ขณะที่ประชากร
ในประเทศมีมากถึง 260 ล้าน
คน ท�าให้อินโดนีเซียเป็นตลาด
ใหญ่ท่ีได้รับความสนใจลงทุน
ทั่วโลก โดยโจโกวีต้ังเป้าพัฒนา
ประเทศให้จีดีพี เติบโตสูงถึง 
ร้อยละ 7 และสร้างงานอีก 100 
ล้านต�าแหน่งในช่วง 5 ปีข้างหน้า

นายกรัฐมนตรีคนท่ี 3 ของ
สิงคโปร์ ขึ้นด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่
ปี 2547 เป็นบุตรชายคนโตของ
อดีตนายกรฐัมนตร ีลี กวน ย ูโดย
มีนโยบายพัฒนาประเทศสาน
ต่อตามแนวทางของบิดา รักษา
คุณค่าการอยู่ร่วมกันของผู้คน
หลายเชื้อชาติ น�าสิงคโปร์เผชิญ
ความท้าทายใหม่ๆ จากการ 
แข่งขันทางเศรษฐกิจ เช่ือมโยง 
ระบบคมนาคมกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สร้าง
รัฐสวัสดิการรับมือกับภาวะ
ประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น นาย
ลี เซียน ลุง จะหมดวาระในปี 
2564 นี้ และได้เสนอให้ นาย
เฮง สวี เกียต รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังคนปัจจุบัน 
รับไม้ต่อเป็นนายกรัฐมนตรีคน
ต่อไป 

ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของ
ฟิลิปปินส์ ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ปี 
2559 ด้วยวัย 72 ปี อดีตนายก
เทศมนตรีเมืองดาเวานานกว่า 
20  ปี  ได้รับฉายาว่า “ดูแตร์เต 
แฮร์รี” เพราะมีบุคลิกเด็ดเดี่ยว
แบบเดียวกับพระเอกในเรื่อง 
Dirty Harry จากนโยบายปราบ
ปรามอาชญากรในเมืองดาเวา
จนท�าให้สถิติอาชญากรรมต�่า
ที่สุดในฟิลิปปินส์ ภายหลังเมื่อ
ได้รบัต�าแหน่งประธานาธบิด ีเขา
ประกาศนโยบายท�าสงครามกับ
ยาเสพติด แม้จะถูกโจมตีอย่าง 
หนักจากองค์กรสิทธิมนุษยชน 
แต ่ ได ้ รับการสนับสนุนจาก
ประชาชน นอกจากนั้นเขายัง
หันเหนโยบายต่างประเทศจาก
พึง่พาสหรฐัอเมริกาเป็นหลกั มา
เชื่อมสัมพันธ์กับจีนซึ่งเคยเป็น
คู่ขัดแย้งในประเด็นทะเลจีนใต้ 
ขณะที่ ธนาคารโลกคาดว ่ า
เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ปี 2562 จะ
ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 6.4

11
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Econ Trend

e-Sportsห
สู่กีฬาสากลในซีเกมส์ 2562

อีสปอร์ต (e-Sports) หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาต่อยอดจากเกมออนไลน์
แบบเดิม มาสู่การแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเหมือนกีฬาทั่วไป ทั้งการเล่นแบบบุคคล

และประเภททีม กำาลังกลายเป็นกระแสฮิตทั่วโลกและทั่วภูมิภาคอาเซียน
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 ธุรกิจอีสปอร์ตเติบโตข้ึนทุกปี โดยส�านักวิจัย Newzoo ระบุว่า ช่วงสองปีที่
ผ่านมามผีูช้มการแข่งขนัอสีปอร์ตทัว่โลกรวมกว่า 192 ล้านคน สร้างรายได้ 665 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั และคาดว่าในปีนีย้อดจะพุง่ไปถงึ 1,100 ล้านดอลลาร์สหรฐัหรอืเพิม่ข้ึน
ร้อยละ 37 มีการบันทึกสถิติผู้ชมสูงสุด คือการแข่งขัน League of Legends World 
Championship Finals รอบ Final round เมื่อปี 2559 มีผู้ชมกว่า 43 ล้านคน และ
ปี 2560 การแข่งขัน  League of Legends ทีก่รงุปักกิง่ ของสาธารณรฐัประชาชนจนี 
สถิติผู้ชมมากขึ้นไปถึง 106 ล้านคน ตอกย�้าความนิยมกีฬาอีสปอร์ตอย่างกว้างขวาง 
และคาดว่าในปี 2564 ผู้ชมอีสปอร์ตทั่วโลกจะมีมากกว่า 300 ล้านคน คิดเป็น 
มูลค่าการตลาด 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 ภูมิภาคอาเซียนดูจะหนีไม่พ้นกระแสความคล่ังไคล้ในกีฬาชนิดนี้โดยเฉพาะ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้าถึงเกมออนไลน์มากที่สุด ดังเช่นประเทศสิงคโปร์ รัฐบาลร่วมกับ 
ภาคเอกชน บริษัท Sports Hub จัดท�าโครงการ Singapore Sports Hub ซึ่งเดิม
เคยเป็นศูนย์พัฒนานักกีฬาประเภทต่างๆ แต่ล่าสุดประกาศเปิดศูนย์อบรมกีฬา 
อีสปอร์ตเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
SEA Games ในปีนี้ โดยมีกลุ่ม Team Flash ผู้เชี่ยวชาญอีสปอร์ตมาช่วยฝึกอบรม
 “Singapore Sports Hub เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนการด�าเนินงานของ
กระทรวงวัฒนธรรม ชมุชน และเยาวชนของสงิคโปร์  ซึง่ไม่เป็นเพยีงเปิดศูนย์ฝึกอบรม
กีฬาอสีปอร์ตเท่านัน้ ยงัมกีารสร้างระบบนเิวศทีส่นบัสนนุให้อตุสาหกรรมอสีปอร์ตใน
สงิคโปร์เตบิโตต่อเนือ่งในอนาคต” อดมั เฟิร์ธ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการพาณิชย์ของ 
Singapore Sports Hub กล่าว
 นอกจากนัน้ สมาคมไซเบอร์สปอร์ตและเกมออนไลน์ของสงิคโปร์ หรอื SCOGA 
(The Singapore Cybersports and Online Gaming Association) ร่วมกบัเวบ็ไซต์
และแอปพลิเคชันรวมเหล่านักพากย์เกม เปิดตัวสถาบัน eSports Academy สอน
ทั้งการแข่งเกมอาชีพ การพากย์เกม การเป็นนักแคสต์เกม การเป็นโค้ชและการจัด 
อีเวนท์ โดยเปิดสอนมานานกว่า 3 เดือนแล้ว ปรากฏมีผู้สนใจสมัครเรียนถึง 400 คน
 ส�าหรบัประเทศไทยกม็คีวามตืน่ตวัในการรองรบัอสีปอร์ตเช่นเดยีวกนั มกีารตัง้ 
สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เพ่ือพฒันาบคุลากรและเสริมสร้างภาพลักษณ์
กีฬาอีสปอร์ต โดยสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเปิดหลักสูตรการเรียนที่เกี่ยวกับ 
อีสปอร์ต อาทิ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์  
แอนด์ เอน็เตอร์เทนเมนต์เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเมื่อปี 2560 กระทรวงการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้รับรองอีสปอร์ตเป็นกีฬาเพื่อการแข่งขันอีกด้วย
 กระแสความแรงของอีสปอร์ตจึงเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในภมูภิาคอาเซยีนต่างส่งเสรมิสนบัสนนุนกักีฬาอีสปอร์ตของตนเองให้มศีกัยภาพ มุง่
สู่การแข่งขันในระดับสากล สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ เมื่ออีสปอร์ตถูกบรรจุเข้าไป
เป็น ‘กีฬาสาธิต’ ในเอเชียนเกมส์ที่จัดในประเทศอินโดนีเซียเมื่อปีที่ผ่านมา  
 ล่าสดุ คณะกรรมการโอลมิปิกฟิลปิปินส์และประธานฝ่ายจดัการแข่งขนัซเีกมส์ 
2562 มีมติให้บรรจุอีสปอร์ต เป็นอีกหน่ึงประเภทของกีฬาชิงเหรียญรางวัล ในการ 
แข่งขันซีเกมส์ 2562 ที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ โดยมีการชิงชัยทั้งหมด 6 เหรียญทอง 
จากเกมท้ังหมด 3 ประเภท ได้แก่ เกมคอนโซล เกมคอมพิวเตอร์ PC และผ่านโทรศัพท์
มือถือ อย่างละ 2 เหรียญทอง
 เกมเหล่านี้มีลีคต่างๆ เหมือนกีฬาสากลทั่วไป ต้องอาศัยทั้งทักษะ การฝึกซ้อม 
การวางแผนกลยุทธ์ และการเล่นเป็นทีมซ่ึงความเชี่ยวชาญเกิดขึ้นจากการแข่งขัน
ตั้งแต่ระดับสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับอาชีพ นับเป็นความใฝ่ฝันของเยาวชนคน
รุ่นใหม่จ�านวนมาก 

 ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศและการเติบโต
ของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตมีมากมาย อาทิ ธุรกิจสื่อและ
โฆษณา สถานที่จัดการแข่งขัน Streaming website  
รวมถงึธรุกิจทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาเกม นอกจากนัน้ยงั
มอีาชพีใหม่ๆ ทีไ่ด้รบัประโยชน์จากอตุสาหกรรมอสีปอร์ต 
ได้แก่ ผู้ด�าเนินรายการ นักแข่งเกม นักเขียนโปรแกรม
ผู ้ดูแลเกม นักพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และ 
นักถ่ายทอดเกม เป็นต้น จึงถือว่าอีสปอร์ตเป็น Supply 
Chain ที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าสนใจ และเปิดโอกาสด้าน
การลงทุนต่างๆ ได้อีกมาก 
 อย่างไรกต็าม ภาพลกัษณ์และทศันคตเิชงิลบยงัคง
มีอยู่เช่นกัน ความห่วงใยต่อผลกระทบท่ีตามมาต่อเด็กๆ 
คอืความทา้ทายทีว่งการอีสปอร์ตต้องพฒันาตนเองอยา่ง
ถูกต้องและมีแบบแผน ควบคู่ไปกับการเป็นพื้นที่ใหม่ใน
การยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน

แหล่งข้อมูล : 
https://bualuang.fund/archives/4780/house-view-2
www.thedrum.com
https://esportsobserver.com/singapore-sports-hub-

team-flash/
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Policy watch

หนึ่งในไฮไลต์ส�าคัญของการประชุม คือ ความตกลง
ด้านเศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งประเทศไทยเริ่มจัดการ
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมประเด็นต่างๆ แล้วเมื่อ
เดอืนเมษายน 2562 ณ จงัหวดัเชยีงราย ประกอบด้วย 
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน 
(ASEAN Finance Ministers’ Meeting : AFMM) 
ครั้งที่ 23 มีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นประธาน

ประเทศไทยกำาลังนับถอยหลังเข้าสู่การประชุมสุดยอด 
ผู้นำาอาเซียน ครั้งที่ 34 วันที่ 22–23 มิถุนายน 2562  
ณ กรุงเทพมหานคร ความพิเศษของปีนี้ คือ 
นายกรัฐมนตรีไทยจะมีบทบาทสำาคัญในฐานะ 
ประธานอาเซียน ล้อมรอบด้วยสมาชิกอีก 9 ชาติ

รัฐมนตรีคลังอ�เซียน
ผนึกธน�ค�รกล�ง
เชื่อมระบบภ�ษี ตล�ดเงิน ตล�ดทุน
ที่มา : www.asean2019.go.th
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สมาชิก 10 ประเทศ ก็ติดตามความคืบหน้าของการเจรจาเปิดเสรีการค้า
บริการทางการเงินและการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น ค้าขายระหว่าง
กันมากขึ้น
 การเชือ่มโยงธรุกรรมการช�าระเงนิในภมูภิาคอาเซยีน การส่งเสรมิการ
เงนิเพือ่ความยัง่ยนืทัง้ในฝ่ังตลาดทนุและในภาคการธนาคาร การส่งเสรมิการ
เข้าถึงบริการทางการเงินใน 10 ชาติ 
 ทัง้นีท้ีป่ระชมุยงัรบัรอง คูม่อืกฎระเบยีบการประกนัภยัการขนส่งทาง
ทะเล ทางอากาศ และสินค้าผ่านแดน (Handbook on ASEAN Insurers 
offering Cross-Border Marine, Aviation and Goods in Transit  
Insurance)
 ระหว่างการประชุม AFMM คร้ังที่ 23 และ AFMGM คร้ังท่ี 5  
มีผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (ADB) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และส�านักงาน
วิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (AMRO) ร่วมให้ข้อเสนอแนะ
ในประเด็นที่เป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน 
 โดยธนาคารพัฒนาเอเชียคาดว่าในปี 2562 และ 2563 เศรษฐกิจ
อาเซยีนจะขยายตวัร้อยละ 4.9 และ 5.0 อย่างไรกด็ ีองค์กรระหว่างประเทศ
ต่างๆ เห็นว่าอาเซียนควรค�านึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 
ความตึงเครียดทางการค้าและความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนด้วย
 ขณะที่ผู้แทนประเทศเวียดนามซึ่งจะเป็นเจ้าภาพอาเซียนในปี 2563 
ต่อจากประเทศไทยแสดงความพร้อมจะรับด�าเนินการต่อเนื่อง 2 ประเด็น 
คือการเชื่อมโยงระบบช�าระเงิน (Payment Connectivity) และการเงินที่
ยั่งยืน (Sustainable Finance) 
 มติของการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและการประชุม
ร่วมกับผูว่้าการธนาคารกลางอาเซยีนดงักล่าวจะน�าเสนอต่อทีป่ระชมุสดุยอด
ผู้น�าอาเซียนครั้งที่ 34 เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมในการปฏิบัติต่อไป

 พร้อมกันนั้นยังมี การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ 
ผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ and Central 
Bank Governors’ Meeting : AFMGM) ครัง้ที ่5 ทีน่ายอภศิกัดิเ์ป็นประธาน
ร่วมกับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  
 วิสัยทัศน์ของไทยในฐานะประธาน ได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินการ 
(Chair’s Priorities) ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ความเชื่อมโยง (Connectivity) 
ระบบการช�าระเงนิและบรกิารเพือ่สนบัสนนุการค้าและการลงทนุในอาเซยีน, 
ความยัง่ยนื (Sustainability) เพือ่ส่งเสรมิภาคการเงนิให้สามารถตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื และการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิของประชาชน 
และการสร้างภูมคุ้ิมกัน (Resilience) มุง่สนบัสนนุความปลอดภยัทางไซเบอร์
 เวที AFMM ครั้งที่ 23 และ AFMGM ครั้งที่ 5 ติดตามความก้าวหน้า
ของความร่วมมอืทางการเงนิอาเซยีนด้วยความห่วงใย ท่ามกลางสถานการณ์
เศรษฐกจิโลกทีผ่นัผวนจากสงครามการค้า ค่าเงนิ และการชะลอตวัของจดีพี ี
ในประเทศยักษ์ใหญ่ เช่น จีน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
 โดยเห็นชอบจะร่วมกันผลักดันให้ภาคการค้ามีความสะดวกคล่องตัว 
มากข้ึน มีการเช่ือมโยงข้อมูลใบรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้าอาเซียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ATIGA e-Form D) ผ่านระบบ ASEAN Single Window 
ได้ครบทั้ง 10 ประเทศภายในปีนี้ 
 พร้อมผลักดันความคิดริเริ่มเรื่องมาตรฐาน หนังสือรับรองการมี 
ถิ่นที่อยูเ่พื่อการรัษฎากรที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของประเทศสมาชกิอาเซียน 
(Standardised Certificate of Residence in ASEAN) และรบัรองแนวทาง 
การพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน (Roadmap for Sustainable Capital 
Markets) ตามมติที่ประชุมหน่วยงานก�ากับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN 
Capital Markets Forum : ACMF)
 ส�าหรับการประชุม AFMGM ครั้งที่ 5 บรรยากาศเป็นไปด้วยดี ในที่
ประชุมซึ่งมีผู้ว่าการธนาคารชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ

ก�รพัฒน�
บริก�รเพื่อ

เชื่อมโยงก�ร
โอนเงินและ
ชำ�ระเงินใน

อ�เซียน

การประชุมผู้ว่า
การธนาคารกลาง
อาเซียนครั้งนี้ ได้มี
การร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิก ดังนี้

ไทย - กัมพูชา

ไทย - อินโดนีเซีย

ไทย - สปป. ลาว

การชำาระเงินข้ามแดนด้วย QR
(Interoperable QR Payment)

ไทย - เมียนมา

ไทย - สิงคโปร์

ไทย - มาเลเซีย - ฟิลิปปินส์

การยืนยันการชำาระเงินข้ามแดนตาม Letter 
of Credit แบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี
Blockchain

• การชำาระเงินข้ามแดนด้วย QR
• การโอนเงินข้ามแดนสำาหรับภาคธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

การโอนเงินข้ามแดนด้วยเทคโนโลยี 
Blockchain

• การโอนเงินข้ามแดนด้วยเทคโนโลยี
การเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างธนาคาร (API)
• การชำาระเงินข้ามแดนด้วย QR

การโอนเงินข้ามแดนด้วยเทคโนโลยี
การเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างธนาคาร (API)

คนไทยและประเทศไทยจะได้ประโยชน์จ�ก 
ค่�ธรรมเนียมโอน/รับเงินที่ถูกลง และได้รับ 
ก�รบริก�รที่ตรงกับคว�มต้องก�รม�กขึ้น

คนไทยที่ทำางานในต่างประเทศ
และแรงงานต่างด้าวในไทย

ประชาชนที่ค้าขายตาม
แนวชายแดนและเดินทาง 

ต่างประเทศ

ผู้ประกอบการ SMEs 
ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม

รวมถึงธุรกิจ E-Commerce

ส่งเสริมธุรกรรมทางการเงินของ
ประชาชนและธุรกิจให้สะดวก  

คล่องตัว และปลอดภัย

ส่งเงิน
กลับบ้�น

จ่�ยค่�
ซื้อข�ย
สินค้�

และ
บริก�ร

รับโอนค่� 
สินค้�

และบริก�ร

สะดวก
ปลอดภัย

ที่มา : Bank of Thailand
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@Woman

เจียระไนคว�มสวย
ส�วเวียดน�ม 
สู่เวทีน�งง�ม

การฝึกฝนเพื่อก้าวสู่การเป็น 
ราชินีแห่งความงาม ก�าลังเป็น 
กระแสที่ได้รับความนิยมในหมู่
สาวๆ ชาวเวียดนาม หลังจาก  
‘เฮอ เฮิน เนีย’ (H’Hen Niê)  
หญิงสาวจากกลุ่มชาติพันธุ์ของ 
ประเทศเวียดนาม วัย 26 ปี  
ติดอันดับ 1 ใน 5 การประกวด 
มิสยูนิเวิร์ส ประจ�าปี 2561  
ความส�าเร็จที่ก้าวไกลถึงเวที 
ระดับโลกนี้สะท้อนให้เห็นถึง 
ความพยายามของ ‘เฮอ เฮิน เนีย’ 
และความช่วยเหลือจากทีมงาน
ระดับมืออาชีพ อีกทั้งยังจุด
ประกายให้คนรุ่นใหม่หันมาพัฒนา
ความสวยและความสามารถมาก
ขึ้นด้วย

Photo: tuoitre.vn

Miss Vietnam Academy 

‘เฮอ เฮิน เนีย’ 
(H’Hen Niê)

ติดอันดับ 1 ใน 5  
การประกวดมิสยูนิเวิร์ส  

ประจ�าปี 2561

              iss Vietnam Academy คือ สถาบัน
การฝึกอบรมสาวงามเพื่อก้าวไปสู่เวทีประกวด
ระดบันานาชาตแิห่งแรกของเวยีดนาม โดยก่อตัง้ 
ขึ้นเม่ือปี 2560 จากความฝันของกลุ่มผู้บริหาร
กลุม่หนึง่ทีม่ปีระสบการณ์จดัเวทปีระกวดนางงาม
ระดับโลกและมองเห็นศักยภาพและโอกาสของ
สุภาพสตรีชาวเวียดนามที่มีมากไม่แพ้เพื่อนบ้าน
อย่างฟิลปิปินส์ซึง่เป็นหนึง่ในชาตริะดับแถวหน้าที่
ประสบความส�าเร็จในการปั้นหญิงสาวเข้าสู่เวที
ประกวดระดบัโลก โดยจะเหน็ได้จากผลงานล่าสดุ
ที่มิสฟิลิปปินส์ได้ครองมงกุฎผู้หญิงที่สวยที่สุดใน
จักรวาลปี 2561

Nguyễn Thị Thúy Nga ผู้อ�านวยการสถาบัน 
Miss Vietnam Academy กล่าวว่า เวยีดนามเคย
ได้ลิขสิทธ์ิการจัดการประกวดนางงามท่ียิ่งใหญ่
ระดับโลกมาแล้ว อาทิ มิสเวิลด์ มิสยูนิเวิร์ส และ
มสิอนิเตอร์เนชัน่แนล พดูได้ว่าเรามีประสบการณ์
มากพอสมควร จนกระทั่งได้ไปเยี่ยมสถาบันการ
ฝึกอบรมด้านความงามในประเทศเวเนซเุอลาและ
ฟิลิปปินส์ ท�าให้เราเข้าใจถึงบทบาทความส�าคัญ

M
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ของการฝึกอบรมระดับมืออาชีพ สมาชิกผู้ก่อตั้ง
จึงร่วมกันสร้าง Miss Vietnam Academy ข้ึน
มาเพื่อดูแลสาวงามอย่างจริงจัง

“เรามีแนวคิดท่ีจะสร้างสถาบันฝึกอบรมสาว
งามมานานนับสิบปีแล้วค่ะ โดยการที่เรามีความ
สมัพนัธ์ทีด่กีบัพันธมติรต่างๆ ในสายงานประกวด 
ท�าให้เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ ดังนั้น ในปี 
2560 จึงเริ่มก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมสาวงามแบบ
มืออาชีพอย่างจริงจัง อย่างไรก็ดี การลงทุนใน
ธุรกิจนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ชาวเวียดนาม
จ�านวนมากไม่มีสายป่านทางการเงินเพียงพอที่
จะอดทนเรยีนทกัษะขัน้พืน้ฐานได้ยาวนาน 1-2 ปี 
ส่วนใหญ่ต้องการประสบความส�าเร็จอย่างรวดเรว็ 
ทัง้ๆ ทีต้่องอาศยัเวลานานในการเรยีนรูเ้พือ่ใช้มนั
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ”

นอกจากนี้ Miss Vietnam Academy ยังให้
ความส�าคัญเกี่ยวกับผู้ฝึกสอนในสถาบันฯ เป็น
อย่างมาก โดยได้ลงนามในสัญญากับ Aces & 
Queens สถาบันฝึกอบรมด้านความงามที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อที่จะได้ร่วมงาน
กับมืออาชีพด้านความงามอย่าง Rodgil Flores 
และ Jonas Gaffud โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนนี้ 
เคยเป็นผูฝึ้กให้กบั Megan Young อดตีมสิเวลิด์, 
Pia Wurtzbach อดีตมิสยูนิเวิร์ส และ Catriona 
Gray มิสยูนิเวิร์สคนล่าสุดมาก่อน จึงร่วมกัน 
สร้าง Miss Vietnam Academy ขึ้นมาเพื่อดูแล
สาวงามอย่างจริงจัง

ส�าหรบัหลกัสตูรการฝึกอบรมของ Miss Vietnam 
Academy มี 3 ระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐาน, 
ระดับขั้นสูง และระดับมืออาชีพ โดยนักเรียนที่
สอบผ่านได้คะแนนดีที่สุดจะได้รับทุนการศึกษา
ไปฝึกอบรม ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนๆ 
สาวงามจากนานาชาต ิขณะทีก่ารฝึกอบรมจะแบ่ง
เป็น 2 ประเภท คือ 1. หญิงสาวที่มีคุณสมบัติ
พร้อมจะเข้าประกวดความงาม และ 2. บุคคล
ทั่วไปที่ต้องการเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ 
 
ปัจจบุนั  Lê Âu Ngân Anh มสิโอเชยีนเวยีดนาม 
ก�าลังได้รับการฝึกฝนอยู่ในสถาบันฝึกอบรมสาว

งามแห่งนี้ เพ่ือเตรียมก้าวสู่ต�าแหน่งท่ีสูงขึ้นใน
เวทีประกวดความงามระดับนานาชาติ โดยทาง
ผู้อ�านวยการสถาบัน Miss Vietnam Academy 
หวังว่าเธอจะพัฒนาความสามารถได้อย่างมาก
ในปี 2562 เพราะมีทักษะในการสื่อสารภาษา
อังกฤษและฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับ 
Trần Thị Hiền วัย 49 เจ้าของบริษัทที่ปรึกษา
ด้านการก่อสร ้างท่ีเตรียมเข ้าแข่งขันมิสซิส 
เวิลด์ไวด์ ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเธอไม่ใช่เพียง 
ผู ้เข้าประกวดที่สวยเท่านั้น แต่ยังเป็นสตรีท่ี
ประสบความส�าเร็จมากที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียว 
แม้ทั้งคู่จะมีความพร้อมในเร่ืองความงามและ
ความสามารถในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังต้องพัฒนา
เพ่ิมเติมในด้านต่างๆ อีก อาทิ ทักษะการแสดง, 
ทักษะการปฏิบัติตัวบนเวทีประกวดความงาม 
และการตอบค�าถามในรอบต่างๆ เป็นต้น เพือ่ช่วย
ให้สามารถคว้ามงกุฎหรือต�าแหน่งส�าคัญต่างๆ 
จากเวทีประกวดสาวงามระดับโลกได้อย่างมั่นใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://vietnamnews.vn/english 
-through-the-news/506191/training-for-beauty 
-queens.html#o7y1dkmE9bFWcj5I.97

Nguyễn Thị Thúy Nga
ผู้อำานวยการสถาบัน 
Miss Vietnam Academy

ภาพประกอบ : @missvietnamacademy
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Money idea

ปัจจุบันฟิลิปปินส์มีประชากรกว่า 108 ล้านคน 
มากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน มีคนช้ันกลาง
และผู้คนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตกว่า 44 ล้านคน 
และหนึ่งในเว็บไซต์ซึ่งก�าลังได้รับความนิยมใน
ฟิลิปปินส์ก็คือ moneymax ที่ตอบสนองความ
ต้องการ ‘บริการทางการเงิน’ ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกประกันภัยรถยนต์ การท�าบัตรเครดิต การ
รักษาพยาบาล บริการอินเตอร์เน็ต แม้กระท่ัง
บัตรเติมเงินสมาร์ตโฟน ฯลฯ เพียงแค่คลิก ก็เข้า
ถงึผลติภัณฑ์การเงนิได้อย่างง่ายดายผ่านโทรศพัท์
มือถือ

คนรุ่นใหม่ฟิลิปปินส์ชอบ ‘คลิก’
ผลิตภัณฑ์การเงินออนไลน์
ฟลิิปปินส์ได้ชื่อว่ามีเกาะมากสุดในอาเซียน สภาพภูมิประเทศ 
ดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะขยายตลาดไปสู่ชาว ‘ฟลิิปปินส์’ 
ได้อย่างทั่วถึง แต่ในยุคดิจิทัล...ธุรกิจได้ก้าวข้ามอุปสรรคนั้น 
ไปแล้ว เกิดสตาร์ตอัพและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมากมาย
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วิธีการเข้าถึงผู้บริโภคแบบน้ี มาแรงแซงรูปแบบ
การขายแบบเดิมๆ เพราะสามารถเปรียบเทียบ
สิทธิประโยชน์ให้ดูกันแบบชัดเจนว่าแบรนด์ 
ไหนดีกว่าหรือสถาบันการเงินนั้นน่าใช้บริการ
มากกว่ากัน
 
บน ‘แพลตฟอร์ม’ ออนไลน์จะอธิบายโปรโมชั่น 
ของทุกค่าย ทุกเครือข่ายให้ลูกค้าเข้าใจ เข้าถึง 
ก่อนตัดสินใจ โดยไม่ต้องรอนายหน้า ตัวแทน 
พนกังานขายโทรศัพท์หาลกูค้าโดยตรงให้เสยีเวลา
ท�างานหรือสร้างความล�าบากใจ
 
ยกตัวอย่างการซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งปัจจุบัน 
ฟิลิปปินส์ก็คล้ายๆ บ้านเรา คือ มีประกันตาม 
พ.ร.บ.คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถยนต์ เป็น
มาตรฐานหลักที่รถทุกคันต้องมี เพื่อคุ ้มครอง
บุคคลที่ 3 แต่ทรัพย์สินของเราเองก็ต้องดูแล
ด้วยเช่นกัน และเพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีรถเรา 
สูญเสีย เข้าอู่ คู่กรณีตาย บาดเจ็บ ทุพพลภาพ  
ก็ควรมีประกันชั้น 1-3 ไว้ดูแลเพื่อความอุ่นใจ 
 
เว็บไซต์ moneymax มีวิธีง่ายๆ คือ จะให้ลูกค้า
กรอกรายละเอียดของรถยนต์ว่ารุ่นอะไร ปีไหน 
เก่าใหม่ ใช้ขบัในสถานทีใ่ด เมือ่กรอกรายละเอยีด
เสร็จแล้วก็เลือกรูปแบบความคุ้มครองว่าเป็น
ประกันประเภท 1 หรือ 2 หรือ 3 วงเงินซ่อม 
ค่ารักษาพยาบาลมากหรือน้อย เพียงเท่าน้ีใน
คอมพิวเตอร์จะแสดงค่าพรีเมี่ยมของ 5 บริษัท
ประกันภัยรถยนต์ชั้นน�า ขึ้นมาทันที

เช่นเดียวกันกับ ‘ประกันสุขภาพ’ ก็ถือเป็นเรื่อง
ส�าคญัในยคุทีค่่ารกัษาพยาบาลแพง การซือ้ความ
เสี่ยงไว้ล่วงหน้าจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า โดยมีค่า
เบีย้ให้เลอืก แล้วแต่ว่าเรามกี�าลงัจ่ายเท่าไหร่และ
ต้องการความคุ้มครองระดบัใด ถ้าเสยีชวีติแล้วคน
ข้างหลังจะได้เงินท�าขวัญกี่เปโซ ระยะเวลาของ
กรมธรรม์สั้นๆ แค่ 17 ปี หรือท�ากันแบบยาวๆ 
ไปเลย 99 ปี

ที่เน้นย�้า คือ ลูกค้าสามารถเลือกเฉพาะความ
คุ ้มครองที่ต้องการ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายลงได้อีก  
ข้อนี้ถือเป็นความแตกต่างจากกรมธรรม์ทั่วไป 
ที่ครอบจักรวาลแบบ Comprehensive Health  
Insurance  
 
แล้วถ้าอยากจะเป็นลูกค้าบัตรเครดิตสักใบ ก็มี 
ผูใ้ห้บรกิารนบัร้อยรปูแบบ ซึง่แล้วแต่สถาบนัการ
เงินใดจะให้วงเงินสูงที่สุดและคิดดอกเบี้ยต�่าที่สุด 
แน่นอนไฮไลต์ของนกัช้อปสมยันีค้อื ‘Cash Back’ 
การได้รับเงินคืน มีส่วนลดท่ีมากกว่า หรือไป 
สนามบนิแล้วได้กินอะไรอร่อยๆ ฟรีๆ   moneymax 
จะน�าโปรโมชั่นเหล่านี้มาเปรียบเทียบให้ลูกค้าดู
แบบม้วนเดียวจบ
 
ในเวบ็ไซต์และ Facebook ของ moneymax ยงั
ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้บริโภคด้านความรู้ทางการเงิน 
อาทิ วธิไีปให้ถงึเป้าหมายเงนิเก็บในป ี2562 และ 
สะท้อนความคิดเห็นของลูกค้าในแง่มุมต่างๆ 
โดยคอมเมนต์ซึ่งส่วนมากจะเป็นคนรุ ่นใหม่  

บอกว่า ชอบความสะดวกในการซ้ือประกันภัย
รถยนต์ และบางคนชอบเร่ืองดอกเบ้ียสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลที่ไม่แพงเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ เป็นต้น
 
การสร้างเครือข ่ายลูกค้าบนเกาะต่างๆ ใน
ฟิลิปปินส์ ในปัจจุบันนี้จึงไม่ใช่เรื่องยากนัก เพียง
แต่ต้องสร้างความคุ้นเคย มอบประสบการณ ์
ใหม่ๆ และความน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภค 

moneymax นอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการ
ของคนฟิลิปปินส์ ยังตอบโจทย์เป้าหมายทาง
ธุรกิจของตัวเองในยุคดิจิทัลแบบนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม www.moneymax.ph

ก�รสร้�งเครือข่�ย
ลูกค้�บนเก�ะต่�งๆ ใน
ฟลิิปปินส์ ในปัจจุบันนี้
ไม่ใช่เรื่องย�กนัก 
เพียงแต่ต้องสร้�ง
คว�มคุ้นเคย มอบ  
ประสบก�รณ์ใหม่ๆ 
และคว�มน่�เชื่อถือให้ 
ผู้บริโภค 
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การสมัมนาเชงิปฏบัิตกิาร “AEC Investment Clinic” ของธนาคารกรงุเทพ 
หัวข้อ “Modern สปป. ลาว ตลาดเล็ก...แต่ก�าลังซ้ือสูง” โดยคุณชดาพร  
อุรัจฉัท ผู้จัดการสาขานครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบและเทรนด์การค้าขายใน สปป. ลาว พร้อมแบ่งปันเรื่องราวท�า
ธุรกิจอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ พร้อมข้อควรระวังก่อนตัดสินใจลงทุน

คุณชดาพร เล่าถึงภาพรวมเศรษฐกิจ สปป. ลาว ว่า อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่
ที่ร้อยละ 2 จ�านวนประชากรประมาณ 7 ล้านคน แม้ตลาดเล็กแต่มีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7 ปัจจัยหลัก คือ รัฐบาลมีนโยบายยกระดับเป็น
ประเทศก�าลังพัฒนาผลักดันสู่สากล เปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ มีแผน
ลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ อาท ิรถไฟฟ้าความเรว็สงูไทย – สปป. ลาว เขต
เศรษฐพิเศษ 25 แห่ง สะพานมิตรภาพไทย - สปป. ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ - 
ปากชัน และโครงการผลิตไฟฟ้าตั้งที่เป้าหมายเป็น “แบตเตอรี่” แห่งเอเชีย  

ประกอบกับ สปป. ลาว มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ดึงดูดให้กับ 
นักลงทุนสนใจเข้าไปเป็นจ�านวนมาก ซึ่งจีนเป็นประเทศที่บุกตลาดใน 
สปป. ลาว มากสุดถึงร้อยละ 80 รองลงมาคือไทยและเวียดนาม

เสน่ห์ดึงดูดนักลงทุน
ตล�ดเล็ก อัตร�เติบโตพุ่ง 
กำ�ลังซื้อสูง

สปป. ลาว 
236,800 ตร.กม
พื้นที่

เป็นภูเขาและที่ราบสูงประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่
ที่เหลือเป็นพื้นราบซึ่งอยู่ตอนกลางและทิศตะวันตก
ของประเทศ ไม่มีทางออกสู่ทะเล

ที่ตั้ง

7.2 ล้านคน (CIA World Factbook 2018)
ประช�กร

1.83 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (IMF, 2018)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ร้อยละ 6.8 (IMF, 2018)
อัตร�เติบโตท�งเศรษฐกิจ

1,842 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคนต่อปี 
(World Bank, 2018)

GDP per Capita
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นอกจากนั้น สปป. ลาว ยังผ่อนปรนเงื่อนไขการ
ลงทุนในบางธุรกิจ เช่น กรณีของธุรกิจค้าปลีก 
เคยสงวนเฉพาะคน สปป. ลาว เท่าน้ัน ก็ให ้
ต่างชาติสามารถลงทุนในพ้ืนท่ีที่รัฐบาลก�าหนด 
เช่น ในห้างเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ ต้องมีเงินลงทุน
ขัน้ต�า่ 4,000 ล้านกบี หรือประมาณ 16 ล้านบาท 
ต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ 50 ถ้าลงทุน 10,000 
ล้านกีบ ถือหุ้นได้ร้อยละ 70 และลงทุน 20,000 
ล้านกีบหรือมากกว่า ถือหุ้นได้ร้อยละ 100 

สินค้าส่งออกส�าคัญของ สปป. ลาว คือ กาแฟ 
ผลติภณัฑ์จากไม้ อปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้า ทองแดง 
ทองค�า และมนัส�าปะหลงั ส่วนสนิค้าน�าเข้าหลกัๆ 
คอื เครือ่งจกัร รถยนต์ น�า้มนัเชือ้เพลงิ และสนิค้า
อุปโภคบริโภค ซึ่งไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งรองลง
มาคือจีนและเวียดนาม 
 
“โอกาสทาง ธุร กิจของนักลงทุน ไทย คือ 
อุตสาหกรรมเครื่องนุ ่งห ่ม ค ้าปลีก เกษตร 
พลังงาน ท่องเที่ยว เหมืองแร่ อาหารแปรรูป 
เครือ่งประดับ โดยสินค้าไทยได้รบัความนยิมอย่าง
มาก มีนักลงทุนไทยเข้าไปใน สปป. ลาว แล้ว
หลายราย อาทิ เอสซีจี ปตท. ซีพีเอฟ เบทาโกร 
วฒุศิกัด์ิ ห้างรมิปิง และโขงวิว เป็นต้น แต่กม็ธีรุกจิ
ที่แนะน�าให้หลีกเลี่ยง คือ อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่
อาศัย เพราะกฎระเบียบยังไม่แน่นอน” 
 
ส�าหรับสิ่งที่นักลงทุนควรรู้และท�าความเข้าใจถึง
ข้อจ�ากัดก่อนลงทุนในสปป. ลาว คือ โครงสร้าง
ชลประทานอยู่ระหว่างการพัฒนา กฎระเบียบ
ข้อบังคับยังไม่ถูกปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลาดใน
ประเทศมขีนาดเลก็ ขาดแคลนแรงงานและระบบ
คมนาคมและการขนส่งสินค้ายังไม่ดีนัก จึงต้อง
ศึกษาให้รอบด้านรู้จักคู่ค้าท้องถิ่นให้ถ่องแท้ แม้ 
สปป. ลาว จะมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับภาคอีสาน
ของไทยก็ตาม  

อีกประเด็นที่ต้องค�านึงถึง คือ สปป. ลาว ก�าลัง
ทะยานขึน้โดยมจีนีเข้ามาอุม้โครงสร้างพื้นฐาน 
ถนน รถไฟความเร็วสูง สายส่งไฟฟ้าต่างๆ 
บริษัทจีนเข ้าไปรับสัมปทานเกือบท้ังหมด  
เส้นทางสายไหมใหม่หรอืหน่ึงแถบหนึง่เส้นทาง
ช่วยให้ สปป. ลาว เปลี่ยนจากประเทศปิดไม่มี
ทางออกสูท่ะเล สามารถเชือ่มประตกูารค้าผ่าน
ทางบกได้ สินค้าต่างๆ ที่ สปป. ลาว เคยน�าเข้า
จากไทยต่อไปไม่จ�าเป็นแล้ว และ สปป. ลาว 
ยงัร่วมมอืกบัจนีในอกีหลายมติ ิทัง้สาขาพลงังาน 
เหมืองแร่ โทรคมนาคม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม  

“คน สปป. ลาว ให้การยอมรับและยกย่อง 
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง มาก ถึงขนาดเรียก 
‘พ่อใหญ่สี’ เพราะมีส่วนสนับสนุนการพัฒนา
เมืองเวียงจันทน์ให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”
 
ส�าหรับการขอสินเชื่อเพื่อการค้าการลงทุนใน 
สปป. ลาว นั้น ธนาคารกรุงเทพ เป็นหน่วยงาน 
ที่มีประสบการณ์ สามารถให้ค�าแนะน�าได้เป็น
อย่างดี พร้อมมีบริการธุรกรรมทางการเงินท่ี
สะดวกคล่องตัว ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีเงิน
ฝาก บริการโอนเงินระหว่างประเทศ สินเช่ือ
ธุรกิจ สินเช่ือธุรกิจน�าเข้าและส่งออก และ
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

Patuxai Victory Monument Vientiane, Lao PDR
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Econ Update

    ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด  
แห่งอินโดนีเซีย เป็นประธานในพิธี
เปิดบริการรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานี
รถไฟฟ้าอิสโตรา ณ กรุงจาการ์ตา 
โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าการ
ลงทุน 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในเมือง
หลวง ถือเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินเฟส
แรกความยาว 16 กิโลเมตร ใช้เวลา
ก่อสร้างเกือบ 6 ปี และได้รับการ
สนบัสนนุจากญีปุ่น่ ส่วนเฟสที ่2 จะ
เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองไปยังตอน
เหนือของกรุงจาการ์ตา เริ่มต้นการ
ก่อสร้างทนัทแีละคาดว่าจะเสรจ็สิน้
ในปี 2567 ก่อนจะขยายเพิม่เตมิต่อ
ไปอีกในอนาคต

ที่มา: ส�านักข่าวเอเอฟพี

THAILAND

ไทยติดอันดับ
แหล่งท่องเที่ยว
สูงวัย

เปิดใช้รถ
ไฟฟ้�ใต้ดิน
กรุงจ�ก�ร์ต�

       เว็บไซต์ของเวิลด์อีโคโนมิค 
ฟอรั่ม รายงานว่า ประเทศไทยติด 
อันดับ 9 ประเทศที่น ่าอยู ่ที่สุด
ส�าหรับคนวัยเกษียณเป็นคร้ังแรก 
ทัง้นี ้การจดัอนัดบัดงักล่าวจดัท�าโดย 
นิตยสารอินเตอร์เนชั่นแนล ลีฟว่ิง 
ที่จัดท�าดัชนีผู ้เกษียณอายุประจ�า
ทุกปี โดยส�ารวจจากปัจจัยต่างๆ  
ในสถานท่ีแต่ละแห่ง เช่น ภูมอิากาศ 
วิถีชีวิตท้องถ่ิน อัตราค่าครองชีพ 
การสาธารณสุข การขอวีซ่า ไปจน 
ถึงการยื่นขอสถานะผู ้มีถิ่นพ�านัก
ในประเทศน้ันๆ ส�าหรับประเทศ 
น่าอยู่ 10 ล�าดับแรกในปีนี้ประกอบ
ด้วย ปานามา คอสตาริกา เม็กซิโก 
เอกวาดอร์ มาเลเซีย โคลอมเบีย 
โปรตุเกส เปรู ไทย และสเปน

สปป. ล�วหนุน 
ปลูกไม้เศรษฐกิจ

     หลังจากผู้แทนสหภาพยุโรป 
(อียู) กับรัฐบาล สปป. ลาว ได้
เจรจาทางการค้าร่วมกนัแล้ว 2 ครัง้  
คาดว่าอียูจะพิจารณาเปิดตลาดไม้
ส�าเร็จรูปให้กับ สปป. ลาว เร็วๆ นี้ 
หากมั่นใจว่ารัฐบาลสามารถยุติการ
ลักลอบตัดไม้อย่างผิดกฎหมายได้ 
ล่าสุดนายกรัฐมนตรีทองลุน สีสุลิด 
แถลงแผนปฏบิตักิารใหม่ว่าด้วยการ
ส่งออกไม้แปรรูปว่า รัฐบาล สปป. 
ลาว จะส่งเสริมภาคเอกชนในการ
ลงทุนปลูกต้นไม้ส�าหรับการส่งออก
โดยเฉพาะ รวม 37,000 เฮกตาร ์
ต่อปี จากปีก่อนหน้า สปป. ลาว ได้
ส่ังปิดโรงงานไม้ที่ไม่ได้มาตรฐาน 
952 แห่ง จากที่มี 2,102 แห่ง ทั้ง
ยงัปิดโรงเลือ่ยไม้ไป 1,206 แห่งด้วย   

ที่มา: วีโอเอ ภาษาลาว

ทุนจีนยึดสีหนุวิลล์

       ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมากลุ่มทุน 
จีนได ้ เข ้าไปลงทุนพัฒนาธุรกิจ
กาสโินในเมอืงสหีนวุลิล์รวม 50 แห่ง 
ไม่นับร้านอาหารและโรงแรม ส่งผล
ให้สีหนุวิลล์ เมืองท่าเรือน�้าลึกแห่ง
เดียวของกัมพูชา ท่ีเคยได้รับการ
ยกย่องให้เป็นเมืองพักตากอากาศ
แห่งกัมพูชา กลายเป็นมาเก๊าหรือ 
ลาสเวกัสแห่งอาเซียน ประเด็นน้ี 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีน
และกัมพชูามคีวามแน่นแฟ้นมากขึน้ 
โดยนายกรฐัมนตรี ฮนุ เซน ประกาศ
เดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กับ 
จีนแบบเต็มที่ เปิดรับการลงทุนโดย 
ตรงของนักลงทุนจีนมากขึ้นเพื่อ 
ผลัก ดันกัมพูชา เป็นศูนย ์กลาง 
One Belt, One Road (OBOR) 
ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ท�าให้
ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทาง
มา 1.2 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 126 

ที่มา: ส�านักข่าวเอเอฟพี

INDONESIA LAO PDR CAMBODIA
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ซัมเมอร์ที่ผ่านมา หลายๆ คนปลีกเวลาจากธุรกิจ
ส่วนตัวไปพักผ่อนให้เย็นกายสบายใจแตกต่าง
กันไปหลายรูปแบบ เกาะสวยๆ ที่น�้าทะเลสวยใส 
หาดทรายขาว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ก็เป็นสถานท่ียอดนิยม โดยสถานที่ที่ถูกยกให้
เป็นสรวงสวรรค์แห่งใหม่ของนักท่องเที่ยว คือ  
หมู่เกาะน้อยใหญ่ในประเทศเมียนมา
 ท้องทะเลอันดามันยังคงสมบูรณ์ด ้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทะเลสีเขียวคราม สีสันของ
ปลานานาพันธุ์ ปะการังแปลกตา ขุนเขาแมกไม้
ที่ยังคงสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดี 
 ปัจจุบันเราสามารถเดินทางไปเที่ยวได้
สะดวกสบาย ผ่านทางท่าเรือจังหวัดระนอง 
โดยมีบริษัททัวร์ไทยได้สัมปทานจากรัฐบาล
เมียนมาทั้งหมด บางแห่งชูสโลแกนเชิญชวนว่า 
“บรรยากาศของเกาะในเมียนมาได้พาเราย้อน
หลังกลับไปสู่ธรรมชาติเมื่อ 200 ปีก่อน”
 หมู่เกาะที่ก�าลังโด่งดังมากอย่าง ‘เกาะ
หัวใจมรกต’ หรือเกาะค๊อกคอม (Cocks Comb) 
ที่บรรดานักเดินทางรู้จักกันดี ผืนน�้าเขียวคราม
งดงามจนมองเห็นปะการังและหมู่ปลาด้วยตา
เปล่า ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนและผืนป่า เม่ือ
มองจากด้านบนลงมาจึงสวยงามมาก
 ใกล้ๆ กับเกาะหวัใจมรกต คอื เกาะนาวโอพี 
ก�าลังได้รับความนิยมจากคนไทยเช่นกัน เพราะ
นอกจากมีความสวยงามแล้วยังให้บริการที่พัก

Bleasure

หรูค้างคืนอีกด้วย บริษัททัวร์ที่จัดมามักพาไป
สัมผัส 2 เกาะหลักนี้ แต่เมียนมายังมีเกาะอ่ืนอีก 
ที่ก�าลังได้รับความชื่นชมมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ  
หมู่เกาะแม็คคลอยด์ (Macleod Island) ซึ่งม ี
จุดชมวิวและถ่ายภาพสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะ 
เป็นหาดเรนเดยีร์ หาดญีปุ่น่ ฯลฯ หรอืเกาะตาฟุก๊ 
(Dunkin Island) และ เกาะมังกร (Load  
Heaven) เป็นต้น
 เนื่องจากเป็นสัมปทานโดยบริษัทของคน
ไทย ท�าให้การซื้อทัวร์มาเกาะต่างๆ ในเมียนมา  
มีความเป็น ‘ส่วนตัว’ ค่อนข้างสูง ปริมาณนัก 
ท่องเที่ยวถูกจ�ากัดอยู่ครั้งละไม่เกิน 40-50 คน 
ท�าให้เราได้ซึมซับบรรยากาศของธรรมชาติและ
สะดวกต่อการด�าดิ่งสู่สวรรค์ใต้ทะเล สถานที่พัก
บนหาดก็ใกล้ชิดกับผืนทรายละเอียดนุ่ม 
 การเดินทางมีทั้งแบบไปเช้า-เย็นกลับ เริ่ม
จากท่าเรือประภาคารจังหวัดระนอง นั่งสปีดโบ๊ต 
ล�าใหญ่ไปท�าเอกสาร ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง
วคิตอเรยีพอยท์หรอืเกาะสองของเมยีนมาเพยีงไม่
นาน เรากม็ุง่หน้าไปยงัมหาสมทุรชมความสวยงาม
ของเกาะน้อยใหญ่โดยใช้เวลาประมาณ 1 วัน 
และกลับมานั่งทานอาหารทะเลท่ีสดอร่อยพร้อม
ด่ืมด�่าบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ตกดินท่ีริมฝั่ง
ได้แบบสบายๆ
 สรวงสวรรค์ทะเลเมียนมา คือวันพักผ่อนที่
คุณต้องมาสัมผัสสักครั้งในชีวิต....
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ธนาคารกรุงเทพ ส�านักงานใหญ่ (สีลม) ชั้น 2
อีเมล : aecconnect@bangkokbank.com

โทรศัพท์ : (66) 2230-2758


