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คุยกับบรรณาธิการ
ในปี 2562 นี้ ยังคงมีปัจจัยหลายๆ ด้าน ที่กดดันสภาพเศรษฐกิจ
โลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความตึงเครียดด้านการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ-จีน ขณะที่ตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่หลายประเทศก็
เผชิญกับความกดดันด้านตลาดการเงิน ท�ำให้หน่วยงานด้าน
เศรษฐกิจประเมินไปในทิศทางเดียวกัน คือ เศรษฐกิจโลกจะ
ชะลอตัว แต่ในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
ยังคงมีแนวโน้มที่ดี ถึงแม้อัตราการเติบโตอยู่ระดับปานกลาง
เฉลี่ยที่ร้อยละ 6 เนื่องจากปริมาณความต้องการของตลาด
โลกยั ง ทรงๆ ตั ว ขณะที่ ร าคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ค ่ อ นข้ า งคงที่
อีกทั้งภาวะการเงินของโลกที่ค่อยๆ เข้มงวดขึ้นอีกด้วย
ภาวะทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ
จะต้องระมัดระวัง วางแผนอย่างรอบคอบ แต่ธนาคารกรุงเทพยัง
คงเป็น “เพือ่ นคูค่ ดิ ” ทีส่ นับสนุนภาคธุรกิจสามารถก้าวเดินไปได้
อย่างมัน่ คง และยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสนับสนุนลูกค้าในการขยายธุรกิจ
สู่ตลาดการค้าในประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพราะภูมิภาคนี้
ยังคงเป็นภูมภิ าคทีพ่ ฒ
ั นาอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ ของโลก และในต้นปีนี้
ศูนย์ AEC Connect ได้เปิดรับสมัคร AEC Business Leader
รุน่ ที่ 4 เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพด้านความรูเ้ ชิงลึกเกีย่ วกับอาเซียน
ในทุกมิติให้กับนักธุรกิจไทย เพื่อสามารถน�ำไปต่อยอดธุรกิจและ
ประสบความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจในอาเซียนอย่างยั่งยืน
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โฮจิมินห์ พลิกโฉมหน้า
สู่เมืองคนรุ่นใหม่ ‘สตาร์ตอัพซิตี้’

President message
ในปี 2562 ธนาคารกรุงเทพจะด�ำเนินการพัฒนาปรับเปลี่ยน
การให้บริการลูกค้าสู่รูปแบบใหม่ โดยเน้นใน 3 เรื่อง คือ
1. Digital Banking 2. การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
(Process Improvement) และ 3. แนวทางใหม่ส�ำหรับการ
พัฒนาและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ (A New Approach
to Products and Sales) เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
รวดเร็ว ส่งผลให้ไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

แนวทางการดำ�เนินธุรกิจ
ธนาคารกรุงเทพ ปี 2562

ความเป็นเพื่อนคู่คิด การพัฒนาเทคโนโลยี
มิตรคู่บ้าน
ดิจิทัลและนวัตกรรม

การเสริมสร้าง
ศักยภาพของลูกค้า

การดำ�เนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม

การพัฒนาบุคลากร
และกระบวนการการทำ�งาน

ในปีทผี่ า่ นมาแม้วา่ ภายในและภายนอกประเทศจะมีความผันผวน
แต่เศรษฐกิจยังเติบโตได้ดีพอควร ขณะที่ในปีนี้คาดการณ์ว่า
ความเสี่ยงและความผันผวนจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงมอง
ว่าภาคธุรกิจต่างๆ ต้องด�ำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
มองโอกาสและความเสี่ยงให้ออก โดยเฉพาะภาคธนาคารที่
ต้องปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้ธนาคารกรุงเทพสามารถคว้า
โอกาสใหม่ๆ และเตรียมรับมือกับความท้าทายต่างๆ เพื่อ
สามารถสนับสนุนลูกค้าในฐานะ “เพือ่ นคูค่ ดิ มิตรคูบ่ า้ น” และ
เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน
คุณชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
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Exclusive interview
สัมภาษณ์พิเศษ

คุณปฐมพงศ์
เตียงลัดดาวงศ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหาร

บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำ�กัด

แม้วา่ สปป. ลาว จะเป็นตลาดการค้าขนาดเล็ก และมีประชากรแค่เพียง 7 ล้านคน
แต่ประเทศเล็กๆ นี้ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรน�้ำและป่าไม้ ที่จะแปรเปลี่ยน
เป็นวัตถุดบิ และพลังงานไฟฟ้า ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของภาคอุตสาหกรรมและการผลิต
นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบาย 2 เรื่องที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อ
ให้หลุดพ้นจากประเทศยากจน นัน่ คือ “แบตเตอรีแ่ ห่งเอเชีย” และเปลีย่ นประเทศ
จาก “Land – Locked เป็น Land - Linked” ผ่านโครงการรถไฟความเร็วสูง
คุนหมิง-สิงคโปร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) เชื่อม
นครคุนหมิง – นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย – กัวลาลัมเปอร์ – สิงคโปร์
สปป. ลาว จึงเป็นประเทศเล็กๆ ทีจ่ ะมีพลังการค้ามหาศาล และมีพลวัตขับเคลือ่ น
การค้าที่มองข้ามได้ยาก เนื่องจากสามารถเชื่อมอาเซียนเข้าสู่ประเทศจีน ซึ่ง
เป็นตลาดผู้บริโภคที่เติบโตเร็วและมีความต้องการบริโภคสูง และเชื่อมจีนมายัง
อาเซียนด้วย ขณะเดียวกันตลาดบริโภคใน สปป. ลาว ก็เติบโตแบบก้าวกระโดด
เช่นกัน เนื่องจากเศรษฐกิจและรายได้ของประชากรที่เติบโตสูงขึ้น ส่งผลต่อก�ำลัง
ซื้อที่ตามมาด้วย
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บริษัท ส.ปศุสัตว์ จ�ำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัท
ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจ
ฟาร์มสุกรในไทยเป็นเวลา 26 ปี ปัจจุบันมีแม่
พันธุ์ทั้งหมด 3,000 ตัว จ�ำหน่ายสุกรขุนเฉลี่ย
3,000 ตัวต่อเดือน เมื่อปี 2557 บริษัทได้น�ำเข้า
สุกรพันธุ์จากประเทศเดนมาร์กทั้งสิ้น 21 ตัว
โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ
สุกร โดยในตอนนั้นเริ่มมีความคิดจะขยายธุรกิจ
ฟาร์มสุกรไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ต่อมาในปี
2559 คุณเจริญ รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
มีด�ำริที่จะขยายธุรกิจฟาร์มสุกรไปยังนครหลวง
เวียงจันทน์ สปป. ลาว เนื่องจากตลาดที่นั่นยังมี
ความต้องการบริโภคเนือ้ หมูสงู และผูผ้ ลิตท้องถิน่
ไม่สามารถผลิตเนื้อหมูได้มากเพียงพอ จึงส่งผล
ท�ำให้ราคาขายสุกรที่นั่นสูงกว่าที่ไทย บริษัทจึง
ตั ด สิ น ใจขยายธุ ร กิ จ ท� ำ ฟาร์ ม เลี้ ย งสุ ก รขุ น ใน
สปป. ลาว และเริ่มเจรจาหาคู่ค้ากับนักธุรกิจ
ท้องถิ่น เพื่อจะหาพันธมิตรทางการค้าที่ไว้ใจได้

มีศักยภาพอยู่ จึงไม่ได้เร่งรีบเข้าไปลงทุน แต่พอ
มาในปี 2560 ส.ปศุสัตว์ ประสบปัญหาราคาสุกร
ขุนในประเทศตกต�่ำต่อเนื่องนาน 1 ปีเต็ม ส่งผล
ต่อรายได้ของบริษทั ในปีนนั้ พอสมควร จึงน�ำแผน
ลงทุนใน สปป. ลาว กลับมาปัดฝุน่ อีกครัง้ โดยมอง
ว่าบริษัทควรหาตลาดใหม่ๆ รองรับ เพื่อลดความ
เสีย่ งด้านธุรกิจลง และในปี 2561 จึงเริม่ จริงจังใน
การขยายธุรกิจมายัง สปป. ลาว”

คุณปฐมพงศ์ เตียงลัดดาวงศ์ ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่าย
บริหาร บริษัท ส.ปศุสัตว์ จ�ำกัด และเป็นหนึ่งใน
ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้น�ำธุรกิจแห่งอาเซียน
หรือ AEC Business Leader รุ่นที่ 3 เล่าว่า
ก่อนที่เราจะไปท�ำฟาร์มสุกรขุนใน สปป. ลาวนั้น
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้เริ่ม
ด�ำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว ตั้งแต่ปี 2557 โดย
แต่งตั้งบริษัท ลาวอินเตอร์เทรด จ�ำกัดผู้เดียว ให้
เป็นผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือ
ส.ขอนแก่น เช่น หมูหยองตราบ้านไผ่ กุนเชียงตรา
ส.ขอนแก่น ลูกชิน้ ปลาตราเยาวราช และร้านข้าว
ขาหมูยนู นาน และในปี 2559 ได้ให้บริษทั ตัวแทน
หาพันธมิตรที่จะมาร่วมเปิดกิจการฟาร์มสุกร ซึ่ง
เพียงเวลาไม่ถึง 1 เดือนได้เจรจากับคู่ค้ารายหนึ่ง
แต่สุดท้ายไม่ลงตัว จึงได้พักแผนขยายธุรกิจไว้

“คู่ค้าของเราที่ สปป. ลาว บอกว่าปริมาณการ
บริโภคเนื้อหมูในนครหลวงเวียงจันทน์ หากน�ำ
มาค�ำนวณเป็นจ�ำนวนตัวหมูแล้วยังขาดแคลน
อยู่วันละประมาณ 300 ตัว แต่ว่าตัวเลขนี้ก็ไม่ได้
รับการยืนยันจากหน่วยงานรัฐทีแ่ น่ชดั ว่าปริมาณ
ความต้องการของตลาดแท้จริงแล้วอยู่ที่เท่าไหร่
ซึ่งตอนนั้นเราตั้งเป้าการขายหมูไว้เพียงแค่วันละ
100 ตัว เท่านั้น ตอนนี้เราก�ำลังเร่งหาพันธมิตร
ร่วมด�ำเนินกิจการฟาร์มสุกรอย่างต่อเนื่อง โดย
มองหาพันธมิตรคนลาวทีม่ ฟี าร์มสุกรอยูแ่ ล้วและ
กล้าทีจ่ ะร่วมมือกับเราให้สามารถสร้างผลผลิตทีด่ ี
ขึ้นและผลก�ำไรที่จะมากตามไปด้วย ในเบื้องต้น
บริษัทวางแผนน�ำเข้าลูกหมูอนุบาลน�้ำหนักเฉลี่ย
20 กิโลกรัม จากฝั่งไทยเข้าไปใน สปป. ลาว คาด
ว่าจะน�ำเข้าไปทั้งสิ้น 4,000 ตัว โดยทยอยน�ำเข้า
น่าจะใช้เวลาประมาณ 8 สัปดาห์ ทั้งนี้เรายังไม่
สามารถสรุปจ�ำนวนการเลีย้ งทีแ่ น่ชดั ได้ เนือ่ งจาก
จ�ำนวนการเลี้ยงจะขึ้นอยู่กับขนาดโรงเรือนคู่ค้า
ของเรา ในตอนนีเ้ ราก็ได้รบั ความสนใจจากฟาร์ม
สุกรท้องถิน่ อยูห่ ลายแห่ง และอยูใ่ นช่วงเจรจาเพือ่
บรรลุขอ้ ตกลงในสัญญาการท�ำธุรกิจกับคูค่ า้ ทีย่ งั
ไม่เรียบร้อย เพราะต้องมีความรอบคอบ และปิด
ประตูความเสี่ยงทุกด้านก่อนที่จะตัดสินใจ”

“ตอนนั้นเกือบจะเซ็นสัญญาแล้ว แต่มีความไม่
ลงตัวในหลายๆ เรือ่ ง ทัง้ เรือ่ งกฎหมายในปี 2559 ที่
ก�ำหนดให้ผทู้ จี่ ะสามารถด�ำเนินธุรกิจเกษตรกรรม
และปศุสัตว์ต้องเป็นคนลาวเท่านั้น ด้วยเหตุนี้
ทั้ง 2 ฝ่ายจึงไม่สามารถตกลงในสาระส�ำคัญใน
สัญญาร่วมธุรกิจบางประการได้ เช่น ผลประโยชน์
ทางหุ้นส่วนธุรกิจและที่ส�ำคัญเราอาจจะยังไม่มี
ความเข้าใจวิธีปฏิบัติทางธุรกิจใน สปป. ลาว
ดีพอ ก็เลยชะลอแผนการขยายธุรกิจออกไปก่อน
และในช่วงนัน้ ปี 2559 ตลาดในประเทศไทยก็ยงั

ส�ำหรับปัจจัยที่ผู้บริหารบริษัท ส.ปศุสัตว์ ตัดสิน
ใจไปลงทุนใน สปป. ลาว เพราะมองว่าภาษา
ค่อนข้างใกล้เคียงกัน สื่อสารกันรู้เรื่อง ที่ส�ำคัญ
ส.ปศุสตั ว์ ด�ำเนินธุรกิจฟาร์มสุกรมาเป็นเวลานาน
มีความเชี่ยวชาญพอสมควร ประกอบกับเล็งเห็น
ว่ายังมีความต้องการเนื้อหมูในตลาดสูงมาก และ
ราคาจ�ำหน่ายก็ดีกว่าที่ไทย จึงตัดสินใจที่จะท�ำ
ฟาร์มสุกรอีกครั้ง โดยเน้นผู้บริโภคในนครหลวง
เวียงจันทน์ สปป. ลาว เป็นอันดับแรก ก่อนที่จะ
ขยายไปยังเมืองอื่นๆ ในล�ำดับต่อไป

ผู้บริหาร ส.ปศุสัตว์ ระบุว่าขณะนี้ให้ความส�ำคัญ
กับการขยายธุรกิจไปยัง สปป. ลาว เป็นหลัก

ด้วยเหตุผลว่าราคาจ�ำหน่ายเนื้อหมูที่สูงกว่าไทย
และขณะนี้กฎหมายฉบับใหม่ได้เอื้อประโยชน์ให้
นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของและด�ำเนิน
กิจการฟาร์มสุกรได้เบ็ดเสร็จ แต่ยังไม่สามารถ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ได้ จึงจ�ำเป็นต้องท�ำ
สัญญาเช่าโรงเรือนกับคูค่ า้ ในระยะยาวแทน ซึง่ จะ
ท�ำให้บริษัทไม่ต้องลงทุนปลูกโรงเรือนใหม่ ช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก นอกจากนี้บริษัทยัง
คาดการณ์ว่าแผนพัฒนาโครงการรถไฟความเร็ว
สูง Belt and Road Initiative (BRI) จากประเทศ
จีนจะสามารถกระตุ้นและเพิ่มยอดการบริโภค
เนือ้ หมูใน สปป. ลาวได้ ทัง้ จากคนจีนจ�ำนวนมาก
ทีจ่ ะเข้ามาพักอาศัยใน สปป. ลาว และจากตัวเลข
เศรษฐกิจที่จะดีขึ้นจากการคมนาคมที่สะดวก
สบายมากยิ่งขึ้น
การขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน แม้มี
โอกาสอยูม่ ากแต่กไ็ ม่ใช่เรือ่ งง่ายทีจ่ ะประสบความ
ส�ำเร็จอย่างรวดเร็ว เพราะกฎระเบียบ มีกฎเกณฑ์
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป จึงต้องศึกษาอย่างรอบคอบ
เหมือนอย่างที่บริษัท ส.ปศุสัตว์ ให้ความส�ำคัญ
พร้อมกับมองหาพันธมิตรคู่ค้าท้องถิ่น ที่ไว้ใจได้
ที่ จ ะสามารถสนั บ สนุ น ให้ ธุ ร กิ จ ประสบความ
ส�ำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

ค�ำแนะน�ำการท�ำธุรกิจใน สปป. ลาว
คุณปฐมพงศ์ เตียงลัดดาวงศ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหาร
บริษัท ส.ปศุสัตว์ จ�ำกัด
1. กฎหมายท้องถิ่นยังมีการตีความไม่ชัดเจน
ข้อปฏิบตั ิ คือ ควรบันทึกค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่
รัฐเป็นลายลักษณ์อักษรและให้เซ็นรับรอง เพื่อ
ป้องกันในกรณีเปลีย่ นแปลงรายละเอียดภายหลัง
2. ควรพิจารณาต้นทุนท�ำธุรกิจอย่างรอบคอบ
เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ สปป. ลาว จัดเก็บ
ในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งอาจไม่คุ้มทุนเท่าที่ควร
3. ควรป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยการท�ำ Forward Contract ซื้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า หรือ น�ำก�ำไรกลับมาลงทุน
ต่อยอดในประเทศ (Reinvest) เนื่องจากปัจจุบัน
ค่าเงินกีบยังค่อนข้างผันผวน และรัฐบาลรณรงค์
ให้ใช้สกุลเงินกีบ ซึ่งการที่จะแปลงเงินกีบเป็น
เงินบาทและโอนกลับประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่าย
4. ควรจ้างบริษัทต่างชาติชั้นน�ำจัดท�ำและตรวจ
สอบบัญชี เพราะมีความเชีย่ วชาญมากกว่าบริษทั
ท้องถิ่น แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเช่นกัน
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Vision of beyond

AEC Investment Clinic ปี 3
จับเทรนด์ธุรกิจอาเซียน

รุกโอกาสการลงทุนอินโดนีเซีย–สิงคโปร์
ก้าวสู่ปีที่ 3 สำ�หรับโครงการ “AEC Investment Clinic” การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการที่ธนาคารกรุงเทพจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ข้อมูลและคำ�ปรึกษากับ
ผูป
้ ระกอบการทีต
่ อ
้ งการไปลงทุนในกลุม
่ ประเทศอาเซียน โดยวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญ
จากธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกูรูด้านกฎหมาย การค้าและการลงทุน
การสัมมนาปีนี้หัวข้อ “ล็อกเป้าเทรนด์ธุรกิจและการลงทุนอาเซียน
2019” เพื่ออัพเดททิศทางแนวโน้มการเติบโต การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ
ของแต่ละประเทศ ควบคู่กับการแนะนำ�ช่องทางสร้างโอกาสธุรกิจให้ประสบความ
สำ�เร็จ

คุณอนงค์นุช ตั้งธนวัฒน์สกุล
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คุณนิฏฐพงษ์ เสนะวงศ์

การสัมมนาเริ่มจากประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบัวหลวงสวีท
ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองเตย ภายใต้หัวข้อ
“เจาะธุรกิจเทรดดิง้ ตลาดอินโดนีเซีย และบริหาร
ค่าเงินบาท-รูเปีย ท่ามกลางค่าเงินผันผวน” โดย
วิทยากร 2 ท่าน คือ คุณนิฏฐพงษ์ เสนะวงศ์
VP & Deputy General Manager ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และ
คุณอนงค์นุช ตั้งธนวัฒน์สกุล Senior Manager
Audit บริษัท เคพีเอ็มจี (อินโดนีเซีย)
คุณนิฏฐพงษ์ เสนะวงศ์ VP & Deputy
General Manager ธนาคารกรุงเทพ สาขา
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย กล่าวว่า อินโดนีเซีย
โดดเด่นด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย
ร้อยละ 5 เมือ่ ปี 2559 ตามรายงานของหน่วยงาน
ด้านการลงทุนอินโดนีเซีย (Badan Koordinasi
Penanaman Modal : BKPM) และอยู่ในอันดับ
ที่ 8 ของโลก คาดว่าปี 2573 จะขึ้นมาอยู่อันดับ
5 และปี 2593 จะไต่ขึ้นเป็นอันดับ 4 ของโลก
“แม้อนิ โดนีเซียจะเป็นเกาะ แต่พนื้ ทีก่ ว้างใหญ่
เปรียบระยะทางได้ตงั้ แต่กรุงลอนดอนถึงนครดูไบ
จ�ำนวนชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มีอ�ำนาจการ
ซือ้ สูง โดยประชาชนเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตกว่า
120 ล้านคน มีการใช้ระบบอี-คอมเมิร์ซและด้าน
การเงินออนไลน์อย่างกว้างขวาง”
ส�ำหรับการลงทุนส่วนใหญ่อยูท่ กี่ รุงจาการ์ตา
เกาะชวา มากถึงร้อยละ 54 รองมา คือ เกาะ
สุมาตราและกาลิมันตัน อุตสาหกรรมที่มีมูลค่า
ลงทุนสูงสุด คือ เหมืองแร่ รองมา คือ โลหกรรม
เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยเปิดให้ตา่ งชาติลงทุนได้
ทัง้ หมด คือ อุตสาหกรรมรีไซเคิล สิง่ ทอ ยานยนต์
และเหล็ก

การท่องเทีย่ วของอินโดนีเซียก็นา่ สนใจ ในปี
2560 มีผู้เดินทางมาเยือนถึง 14 ล้านคน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 22 เติบโตต่อเนื่องจากปี 2559 ที่สูงถึง
ร้อยละ 47 อย่างไรก็ตามแหล่งท่องเที่ยวบางเส้น
ทางยังต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า
เพื่อสร้างโอกาสมากขึ้น
ความท้ า ทายการลงทุ น ในอิ น โดนี เ ซี ย 5
ประเด็นหลัก คือ 1. กฎระเบียบ (Regulation)
ที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 2. ภาษีและ
สิทธิประโยชน์ (Tax & Incentive) ไม่ดึงดูด
นักลงทุนเพียงพอ 3. การถือครองที่ดิน (Land)
มี ค วามซั บ ซ้ อ นและราคาที่ ดิ น ปรั บ ขึ้ น อย่ า ง
รวดเร็ว 4. แรงงาน (Labor) กระบวนการออก
ใบอนุญาตค่อนข้างยุ่งยากและขาดแรงงานฝีมือ
5. โครงสร้างพื้นฐาน (Public Infrastructure)
รัฐบาลยังขาดแคลนเงินทุนส�ำหรับการพัฒนา
“อินโดนีเซียเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่นัก
ลงทุนสนใจ จากปัจจัยด้านพืน้ ที่ ตลาด ทรัพยากร
และปัจจุบันรัฐบาลก็มีนโยบายสร้างบรรยากาศ
ที่ดีแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคทั้งการยกเว้นและ
ลดหย่อนภาษีให้ธุรกิจเพิ่มขึ้น ก�ำหนดราคาที่ดิน
ส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรม สนับสนุนการฝึกอบรม
แรงงาน ลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตแรงงาน
ต่างชาติ เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา
อุตสาหกรรม การเพิ่มมูลค่า การปราบปราม
คอร์รัปชัน แม้ยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่การ
ไปบุกเบิก ปักหมุดก่อน ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดี
ส�ำหรับนักลงทุนไทย”
คุณนิฏฐพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงค่าเงินรูเปีย
หรือ IDR ที่อ่อนค่าลงมากว่า รัฐบาลปรับเปลี่ยน

นโยบายการเงินเพื่อเพิ่มความต้องการ IDR ให้
มากขึ้น โดยก�ำหนดให้การลงทุนภายในประเทศ
ต้องใช้เงินสกุล IDR เท่านั้น การค้าขายใช้ระบบ
L/C การออกระเบียบกู้ยืมเงินที่เน้น Offshore
loan และการนิรโทษกรรมเรื่องของภาษี (Tax
Amnesty) รวมถึงปรับเพิ่มภาษีสินค้า 1,700
รายการ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ส่งผลให้
รัฐบาลเก็บภาษีได้เพิ่ม ลดภาวะการขาดดุลงบ
ประมาณ
“ในอินโดนีเซียมีธนาคารกรุงเทพ 3 สาขา ที่
จาการ์ตา สุราบายา และเมดาน นักลงทุนสามารถ
โอนเงินสกุลบาทจากไทยและรับเป็นสกุล IDR ได้
โดยตรง ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
อ�ำนวยความสะดวกการจัดท�ำเอกสารการน�ำเข้า
ส่งออก นอกจากนั้นธนาคารกรุงเทพยังมีลูกค้า
ท้องถิ่นจ�ำนวนมาก สามารถให้ค�ำแนะน�ำแก่
ผูป้ ระกอบการไทยทีต่ อ้ งการหาพาร์ทเนอร์ทเี่ ป็น
ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ด้วย”
ด้าน คุณอนงค์นุช ตั้งธนวัฒน์สกุล Senior
Manager Audit บริษัท เคพีเอ็มจี (อินโดนีเซีย)
เครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบ
บัญชีและทีป่ รึกษาทางธุรกิจ กล่าวว่า อินโดนีเซีย
เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
ทีส่ ดุ ในภูมภิ าค มีทา่ เรือจ�ำนวนมาก ประชากรรวม
กว่า 270 ล้านคน สูงเป็นอันดับ 4 ของโลกและ
มากที่ สุ ด ในกลุ ่ ม อาเซี ย น เศรษฐกิ จ ส่ ว นใหญ่
ขับเคลือ่ นด้วยการบริโภค จึงมีโอกาสสูงทีน่ กั ลงทุน
จะเข้าไปท�ำธุรกิจที่อาศัยตลาดภายในประเทศ
ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดให้ต่างชาติท�ำ
ธุรกิจได้ 2 รูปแบบ คือ บริษัทจ�ำกัด สามารถ

ท�ำกิจการได้ตามที่รัฐบาลก�ำหนด และการตั้ง
หน่วยธุรกิจส�ำหรับการประสานงานกับบริษัทแม่
ซึ่งมีข้อก�ำหนดมากกว่าทั้งด้านจ�ำนวนบุคลากร
การรายงานการเงิน ฯลฯ
การขอจัดตั้งกิจการบริษัทขั้นตอนแรก คือ
จดทะเบียนบริษัทโดยพิจารณาว่าเป็นกิจการที่
รัฐบาลเปิดให้ต่างชาติลงทุนหรือจ�ำกัดการถือหุ้น
หรือไม่ แสดงเอกสาร ประสานหน่วยราชการเพือ่
ขออนุมตั จิ าก MOLHR หลังจากนัน้ ขอใบอนุญาต
ด�ำเนินธุรกิจ โดยต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำ 20
ล้านบาท และช�ำระเงินไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 25 ของ
ทุนจดทะเบียน
ส�ำหรับธุรกิจเทรดดิ้งรัฐบาลเปิดให้ต่างชาติ
ลงทุนเฉพาะ ห้างร้านขนาดใหญ่ (Wholesale)
และไม่ได้จ�ำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ต้อง
เป็นธุรกิจที่ผลิตหรือน�ำเข้ามา เพื่อจ�ำหน่ายให้
กับอุตสาหกรรม หรือกระจายสินค้าไปยังกลุ่ม
ผู้ประกอบการภายในประเทศ นอกจากนั้นยังมี
ข้อจ�ำกัดรายการสินค้าว่าท�ำได้หรือไม่ได้ดว้ ย โดย
สามารถตรวจสอบรายการสินค้าและสัดส่วนการ
ถือหุ้นได้จากเว็บไซต์ของ MOLHR
“การลงทุนในอินโดนีเซียมีข้อจ�ำกัดที่ต้อง
ค� ำ นึ ง ถึ ง อยู ่ ม าก โดยเฉพาะเรื่ อ งศาสนาและ
กฎหมายที่ เ ปลี่ ย นแปลงง่ า ย การปรั บ อั ต รา
ภาษีส่งผลต่อการน�ำเข้าสินค้า สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ทุกคนจึงต้องติดตาม และวางแผนรองรับ
โปร่งใสและมีความพร้อมด้านเอกสาร เพื่อให้
กระบวนการต่างๆ ผ่านไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้อง
ใช้เวลามาก” คุณอนงค์นุช แนะวิธีการลงทุนใน
อินโดนีเซียให้ประสบความส�ำเร็จ
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สิงคโปร์ ศูนย์กลาง
ธุรกิจเทรดดิ้ง

คุณยูจีน ยัม

คุณเจริญลาภ ธรรมาณิชานนท์

ในส่วนของประเทศสิงคโปร์ ได้รบั เกียรติจาก
2 ผู้เชี่ยวชาญ คุณยูจีน ยัม ผู้อ�ำนวยการดูแล
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต้ แ ละตะวั น ออกกลาง คณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสิงคโปร์ (EDB)
และคุณเจริญลาภ ธรรมาณิชานนท์ VP & General
Manager ธนาคารกรุ ง เทพ สาขาสิ ง คโปร์
มาร่วมสัมมนาในหัวข้อ “สิงคโปร์ ศูนย์กลาง
บริ ห ารธุ ร กิ จ เทรดดิ้ ง ในอาเซี ย น” จั ด ขึ้ น เมื่ อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบัวหลวงสวีท
ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองเตย
คุณยูจีน ยัม ผู้อ�ำนวยการดูแลภูมิภาคเอเชีย
ใต้และตะวันออกกลาง คณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจแห่งสิงคโปร์ (EDB) กล่าวว่า สิงคโปร์มี
ขนาดพื้นที่เพียง 710 ตารางกิโลเมตร ประชากร
5.5 ล้านคน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่
ที่ร้อยละ 3.6 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 339.3
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยภาคอุตสาหกรรมมี
ส่วนส�ำคัญคิดเป็นสัดส่วนต่อจีดพี ปี ระมาณร้อยละ
40 อุตสาหกรรมหลัก คือ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน
สารเคมี เทคโนโลยีชวี ภาพ ท่าเรือ และอากาศยาน
มีบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลกเข้ามาลงทุนและตั้ง
ส�ำนักงานใหญ่เป็นจ�ำนวนมาก อาทิ Biotronik,
Micron, Henkel, Philip เป็นต้น
การตัง้ ธุรกิจในสิงคโปร์ ไม่จำ� กัดวงเงินลงทุน
สามารถส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์ไปยังหน่วย
งาน Accounting and Corporate Regulatory
Authority (ACRA) โดยใช้เวลาเพียง 15 นาที
และอนุมัติเอกสารประมาณ 2 สัปดาห์ จ่ายค่า
ธรรมเนียมตามข้อก�ำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์
ส�ำหรับธุรกิจใหม่ 4 ปีแรก ยกเว้นภาษีเงินได้
ส�ำหรับธุรกิจที่มีรายได้น้อยกว่า 1 แสนดอลลาร์
สิงคโปร์ หากมากกว่า 1 แสนแต่ไม่เกิน 3 แสน
ดอลลาร์สิงคโปร์ จะได้รับลดหย่อนช�ำระในอัตรา
ร้อยละ 8.5 หากเกิน 3 แสนดอลลาร์สงิ คโปร์ ต้อง
ช�ำระภาษีร้อยละ 17 ส�ำหรับผู้มีคลังสินค้าได้รับ
ยกเว้นทั้งภาษีน�ำเข้าและส่งออกสินค้า
“สิงคโปร์มีบรรยากาศที่ดีส�ำหรับการลงทุน

ทัง้ ด้านกฎระเบียบนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิประโยชน์
ระบบที่โปร่งใส สร้างการเรียนรู้ และมีเครือ
ข่ายธุรกิจกับประเทศต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงเขต
การค้าเสรีทงั้ ระดับพหุภาคีและทวิภาคี ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งการศึกษาและสาธารณสุข
กระบวนการการอนุญาตแรงงานต่างชาติรวดเร็ว
ท�ำให้หลายบริษทั ชัน้ น�ำทัว่ โลกเลือกมาลงทุนเพือ่
เป็นฐานบริหารธุรกิจในประเทศอื่น”
ด้าน คุณเจริญลาภ ธรรมาณิชานนท์ VP &
General Manager ธนาคารกรุงเทพ สาขาสิงคโปร์
กล่ า วว่ า ธุ ร กิ จ ที่ เ หมาะส� ำ หรั บ การลงทุ น ใน
สิงคโปร์ คือ การตั้งส�ำนักงานธุรกิจการค้าเป็น
ฐานการกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคอาเซียน อาศัย
ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีน�ำเข้าและส่งออก
ท�ำให้จำ� หน่ายสินค้าได้ราคาสูงขึน้ มีการถ่ายทอด
ความรู้ที่จะน�ำกลับมาใช้ขยายผลธุรกิจในเมือง
ไทย และสร้างเครือข่ายตลาดส่งออก รวมถึง
สร้างการรับรู้แบรนด์สินค้าได้กว้างขวางขึ้นด้วย
“ธุรกิจค้าปลีกจะไม่เหมาะส�ำหรับสิงคโปร์
เพราะจ� ำ นวนประชากรน้ อ ย ตลาดไม่ใ หญ่
เพียงพอ แต่ควรตัง้ ธุรกิจเทรดดิง้ หรือตัง้ ส�ำนักงาน
เพื่อน�ำเข้าและส่งออกสินค้า เพราะมีกฎเกณฑ์ที่
เอื้อประโยชน์ แม้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์จะมี
ค่าใช้จา่ ยสูง แต่กส็ ามารถช่วยให้การบริการขนส่ง
ไปยังประเทศในภูมิภาค รวมถึงสหรัฐอเมริกา
ยุโรป ออสเตรเลีย ได้สะดวก มีประสิทธิภาพ
ชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้นได้”
ข้อดีอกี ประการหนึง่ คือ พนักงานในสิงคโปร์
มีความซือ่ สัตย์ ตรงไปตรงมาสามารถช่วยบุกตลาด
อาเซียนได้ดี อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่เก็บข้อมูล
ธุรกิจที่ค่อนข้างละเอียด สร้างความเชื่อมั่นได้แม้
จะเป็นบริษัทข้ามชาติหากมีปัญหาการฟ้องร้อง
ก็ท�ำได้ง่าย
“ธนาคารกรุงเทพ มีสาขาในประเทศสิงค์โปร์
มานานเกือบ 60 ปีแล้ว และให้บริการเต็มรูปแบบ
เหมือนสาขาในเมืองไทย สามารถช่วยเหลือด้าน
ธุรกรรมการเงินและการลงทุนแก่นกั ลงทุนได้เป็น
อย่างดี” คุณเจริญลาภ กล่าวย�้ำ

การสัมมนา ‘AEC Investment Clinic’ โดยธนาคารกรุงเทพ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและส่งเสริมนักธุรกิจไทยให้สามารถ
ก้าวสู่ตลาดการค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีทิศทาง ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ
ธนาคารกรุงเทพหรือสอบถามที่ศูนย์ AEC Connect เบอร์โทร 0 2230-2758 และ 0 2230-1507 หรือต้องการนัดหมายเพื่อประชุมปรึกษา
การท�ำธุรกิจในประเทศอาเซียนก็สามารถประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไปยังธนาคารกรุงเทพที่มีสาขาอยู่ถึง 8 ประเทศ “ก้าวสู่ความส�ำเร็จ
ทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนกับธนาคารกรุงเทพ”
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Biz eye view

รายได้ต่อหัวประชากร
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ค่าเฉลี่ยประเทศในอาเซียน
2017

2018

4,287.35

4,440.53

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ  / ที่มา : www.imf.org

กัมพูชา

1,598.6 1,715.82

1,485.33
1,379.34
2018 2019
2017

อินโดนีเซีย

3,970.6

3,875.77
3,788.95
2017

สปป. ลาว

2018

2019

2020

4,318.64

2017

มาเลเซีย

2018

2019

2020

2017

เมียนมา

2018

2019

1,278.08 1,354.16
2018

2019

2018

2020

2,788 3,030.62

2,552.83
2018

2020

2019

34,276.79

33,824.1 34,559.08
28,278.43

2018

2019

2020

2017

1,394.86 1,537.42

2017

61,230.15
57,713.34

2017

2020

2018

2020

2019

65,503.5

2,353.36

บรูไน

5,004.03

62,983.51

เวียดนาม

2020

4,675.96

2,988.9 3,009.26

2017

11,338.74 12,063.08

10,703.61
9,755.18

สิงคโปร์

2020

3,245.85 3,461.77

2017

2,907.08 3,138.84

2,540.84 2,690.19

ฟิลิปปินส์

2019

2019

2020

ไทย

7,570.35

7,084.47
6,590.64
2018
2017

2019

8,011.43
2020

GDP Per Capita รายได้ต่อหัวประชากรเป็นเครื่องวัดมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของพลเมือง
โดย IMF ระบุว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอาเซียนอยู่ที่ระดับ 4.68 พันดอลลาร์สหรัฐ ต่ำ�กว่ารายได้ต่อหัวเฉลี่ย
ทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 1.17 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศเมียนมาถือเป็นชาติที่ยากจนที่สุดในอาเซียน และ
ชาวสิงคโปร์ถือว่ารายได้เฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นความเหลื่อมล้ำ�ถึง 45 เท่า
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Econ Update
SINGAPORE

LAOS

เศรษฐกิจสิงคโปร์
แข็งแกร่งขยายตัว
ร้อยละ 3.3

รถไฟจีน-ลาว
ส่อเค้าล่าช้า

องค์การเงินตราแห่งประเทศ
สิงคโปร์ (MAS) เปิดเผยผลส�ำรวจ
นั ก เศรษฐศาสตร์ ภ าคเอกชนซึ่ ง
ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์
ปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 3.3
สูงกว่ารายงานที่ส�ำรวจเมื่อเดือน
ก.ย.ที่ผ่านมาที่ระดับร้อยละ 2.1
ขณะที่ภาคการผลิตคาดว่าจะขยาย
ตัวร้อยละ 7.4 ซึ่งชะลอตัวลงจาก
การส�ำรวจเมื่อเดือนก.ย.ที่ผ่านมา
ทีร่ ะดับร้อยละ 7.6 ส่วนภาคการเงิน
และธุรกิจประกันภัยคาดว่าจะขยาย
ตัวร้อยละ 6.9 เพิ่มขึ้นจากการคาด
การณ์ก่อนหน้า ส่วนอุตสาหกรรม
การก่อสร้างนั้นจะหดตัวลงร้อยละ
3.5

นายค�ำสุก บุนยะวง สมาชิกสภา
แห่งชาติ สปป. ลาว จากแขวงพงสาลี
เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟ
จีน - สปป. ลาว ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของ
“เส้นทางรถไฟคุนหมิง-สิงคโปร์”
ภายใต้โครงการ One Belt, One
Road มูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ก�ำลังประสบปัญหาด้านความ
เชื่ อ มั่ น เนื่ อ งจากจี น จ้ า งแรงงาน
ชาวจีน 19,000 คน มากกว่าชาว
สปป. ลาว ที่ มี เ พี ย ง 2,135 คน
ส�ำหรับโครงการดังกล่าวคาดว่าจะ
ใช้แรงงาน 30,000 คน โดยก่อน
หน้านีจ้ นี ระบุจะจ้างแรงงานท้องถิน่
7,112 คน แต่ ยั ง ไม่ ส ามารถจ้ า ง
ได้ตามที่ระบุ เนื่องจากแรงงานยัง
ไม่ มี ศั ก ยภาพตามมาตรฐานของ
จีน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการ
เจรจาตกลงเพื่อจ่ายค่าเวนคืนที่ดิน
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ใน 13 เมือง ขณะนี้ด�ำเนินการแล้ว
ร้อยละ 84 ยังเหลือต้องเร่งเจรจาอีก
4,411 ครอบครัวให้ทันปีนี้

PHILIPPINES

CAMBODIA

อิเกียเปิดสาขาแรก
ในฟิลิปปินส์

อูเบอร์มาแล้วเริ่ม
ให้บริการในกัมพูชา

“อิเกีย” (IKEA) ยักษ์ใหญ่เฟอร์นิเจอร์ สัญชาติสวีเดน เตรียมเปิด
สาขาแรกในประเทศฟิลิปปินส์ใน
ปี 2563 ซึ่งจะเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก โดยตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า
SM Mall of Asia มี พื้ น ที่ ข นาด
65,000 ตารางเมตร หรือประมาณ
สนามบาสเกตบอลจ� ำ นวน 150
สนาม และมีสินค้าจ�ำนวน 9,000
รายการ มีคลังสินค้า ศูนย์บริการ
อี-คอมเมิร์ซและศูนย์บริการข้อมูล
แบบครบวงจร และมีการเปิดเว็บไซต์
ให้บริการก่อนเปิดตัวจริงที่
www.IKEA.ph

ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่าง
ประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา รายงานว่า อูเบอร์ (Uber) ได้
ประกาศให้บริการในกรุงพนมเปญ
อย่างเป็นทางการแล้ว หลังทดลอง
ให้บริการเกือบ 3 เดือน โดยร่วม
กับรัฐบาลกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อ
ให้บริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน
ทั้งนี้ กัมพูชาเป็นประเทศที่ 78 ที่
อูเบอร์เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
คาดว่าจะช่วยลดปัญหาการจราจร
ที่แออัดในกรุงพนมเปญและสร้าง
รายได้ให้แก่ผู้ขับขี่ อย่างไรก็ตาม
อูเบอร์เองอาจต้องเผชิญอุปสรรค
จากบริ ษั ท ในท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
แท็กซีผ่ า่ นแอปพลิเคชันอยูก่ อ่ นแล้ว
เช่น Exnet, iTsumo และ PassApp
และการแข่งขันที่รุนแรงจากแกร็บ
(Grab) โดยปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท ที่ ใ ห้
บริการรวมกว่า 10 บริษัท ปัจจุบัน
ชาวกั ม พู ช านิ ย มใช้ แ อปพลิ เ คชั น
ส�ำหรับบริการต่างๆ ทั้งการเรียก
รถแท็กซี่ สั่งอาหารและท่องเที่ยว
เป็นต้น

Econ U
ที่มา : www.prachachat.net

ที่มา : www.prachachat.net
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ที่มา : www.msn.com

ที่มา : www.posttoday.com
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VIETNAM

เวิลด์แบงก์มองไทย อี-คอมเมิร์ซ
สะดวกในการดำ�เนิน เวียดนามโต
อันดับ 2 ภูมิภาค
ธุรกิจ

นายมารา วาร์วิค ผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารโลกประจ� ำ ประเทศไทย
บรู ไ น มาเลเซี ย และฟิ ลิ ป ปิ น ส์
เปิ ด เผยรายงานผลการจั ด อั น ดั บ
ความยาก-ง่ า ยในการประกอบ
ธุ ร กิ จ (Doing Business) ของ
ธนาคารโลกในปี 2561 ว่า ได้จัด
อันดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่
มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจอันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศ
ทั่วโลก โดยได้คะแนนรวม 78.45
คะแนน สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา เป็ น ผลจากการอ� ำ นวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการเริม่ ต้นธุรกิจ ด้านการ
ขอใช้ไฟฟ้าสะดวกมากขึ้น ด้านการ
ช�ำระภาษี และด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ

ส�ำนักข่าวเวียดนามนิวส์ เปิด
เผยว่า รายงานจาก Google และ
Temasek ระบุวา่ ธุรกิจอี-คอมเมิรซ์
ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นมี สั ด ส่ ว นถึ ง
ร้ อ ยละ 32 ของเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
โดยเฉพาะตลาดเวียดนามมูลค่าถึง
2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 87 ต่อปี อยูล่ ำ� ดับ
ที่ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ ร องจากอิ น โดนี เ ซี ย จาก
ปัจจัยการเติบโตของกลุ่มผู้ใช้งาน
สมาร์ ต โฟนและจ� ำ นวนผู ้ ค ้ า ขาย
ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ด้ า นการ
ศึกษาสถาบันโกลบอล ลีดเดอร์ชิป
มหาวิทยาลัยทัฟส์ (Tufts University) สหรัฐฯ ระบุว่าเวียดนามอยู่
ในล�ำดับที่ 48 ของประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็ว 60
ประเทศทั่ ว โลก และล� ำ ดั บ ที่ 22
ด้ า นปรั บ กระบวนการท� ำ งานให้
เข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digitalization)
ขณะที่การส�ำรวจความเป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของสหประชาชาติ
ในปี 2561 พบว่าเวียดนามไต่ขึ้น
มา 11 อันดับ

VIETNAM

MALAYSIA

เอฟทีเอเวียดนามอียูแนวโน้มสดใส

บริษัทมาเลเซีย
ฟ้องดิสนีย์-ฟ็อกซ์

แถลงการณ์ของคณะกรรมาธิการ
สหภาพยุ โ รป (อี ยู ) เมื่ อ ปลายปี
2561 ระบุว่าขณะนี้ได้ยื่นขออนุมัติ
ข้ อ ตกลงการค้ า เสรี ข องสหภาพ
ยุ โ รป (อี ยู ) และเวี ย ดนาม หรื อ
“EVFTA” จากประเทศสมาชิกทั้ง
28 ประเทศ รวมถึงจากรัฐสภาของ
ยุโรปด้วย คาดว่าขัน้ ตอนสุดท้ายจะ
เสร็จสิ้นภายในปีนี้ โดยความตกลง
ดังกล่าวจะมีการลดภาษีให้กบั สินค้า
ร้อยละ 99 ทีค่ า้ ขายระหว่างกัน โดย
คาดว่าจะท�ำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปของเวียดนาม
ได้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด เนื่ อ งจากอี ยู
คว�่ำบาตรกัมพูชาและเมียนมา

“เกนติ้ง มาเลเซีย เบอร์ฮัด”
บริษทั คาสิโนมาเลเซีย ยืน่ ฟ้องเรียก
ค่ า เสี ย หายจาก “ดิ ส นี ย ์ - ทเวนตี้
เฟิร์สต์เซ็นจูรีฟ็อกซ์” เป็นเงินกว่า
1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนือ่ งจาก
ละทิ้งสัญญางานก่อสร้าง Theme
Park ที่ท�ำร่วมกันเมื่อปี 2556 และ
ก�ำหนดเปิดตัวในปี 2559 โดยเกนติง้
ให้ลขิ สิทธิด์ สิ นีย์ สร้าง “ฟ็อกซ์ เวิลด์”
สวนสนุกในรีสอร์ต เวิลด์ เกนติ้ง
คอมเพลกซ์ แต่ดิสนีย์ต้องการยุติ
สัญญาเนื่องจากสวนสนุกแห่งนั้น
อยู ่ ติ ด กั บ คาสิ โ น ถื อ ว่ า ไม่ เ หมาะ
ต่อภาพลักษณ์ดิสนีย์ที่เป็นมิตรต่อ
ครอบครัว ประเด็นดังกล่าวส่งผล
กระทบธุรกิจของเกนติ้งซึ่งได้ลงทุน
สร้ า งสวนสนุ ก ไปแล้ ว 750 ล้ า น
ดอลลาร์สหรัฐ

Update
ที่มา : www.matichon.co.th

ที่มา : www.prachachat.net

ที่มา : www.thaipost.net

ที่มา : www.posttoday.com
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Biz sharing

ส่องภารกิจประเทศไทย
สปอตไลต์วาระอาเซียน 2562
ในปี 2562 นักลงทุนทั่วโลกกำ�ลังจับตามองมายังประเทศไทย
เพราะจะมีจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 และ 35 ที่
กรุงเทพมหานคร และมีผู้นำ�จากประเทศต่างๆ มาร่วมการเจรจา
ครั้งสำ�คัญนี้อย่างคับคั่ง

ประเทศไทยรับหน้าที่ส�ำคัญระดับภูมิภาคในฐานะ “ประธานอาเซียน” ต่อจาก
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสร้างมาตรฐานจัดการประชุมไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อปี 2561
ทีผ่ า่ นมา โดยในปีนรี้ ฐั บาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เตรียมแผน
จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้อย่างเต็มที่พร้อมเห็นชอบจัดสรรงบประมาณไว้
ราว 1,198 ล้านบาท
ภารกิจส�ำคัญของประเทศไทย คือ มุ่งหลอมรวมความร่วมมือประเทศสมาชิกทั้ง 10
ประเทศ และคู่เจรจา 6 ประเทศ (ASEAN Plus) คือ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้
นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เพื่อส่งสัญญาณเดินหน้าเปิดเสรีการค้าท่ามกลาง
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนมากขึ้นจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงภาวะสงคราม
เศรษฐกิจระหว่างสหรัฐฯ และจีน

ประสานงาน นอกเหนือไปจากผู้น�ำ ASEAN Plus แล้ว
ยังเชิญ ประธานาธิบดี เอมานูว์เอล มาครง ของฝรั่งเศส,
นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองั กฤษ, นายโดนัลด์ ทรัมป์
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และ นางอังเกลา แมร์เคล
นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เป็นต้น

ก�ำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยก�ำหนดไว้
2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 หลังการเลือกตั้งทั่วไป
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และการประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียน ครั้งที่ 35 ซึ่งเป็นครั้งที่สอง
ของปีนี้ อยู่ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 ไฮไลต์ส�ำคัญ คือ การมีผู้น�ำระดับ
โลกมาเข้าร่วมการประชุมด้วย ซึ่งขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการ

อีกเรื่องที่ไทยให้ความส�ำคัญอย่างมากในการประชุม
สุดยอดผู้น�ำอาเซียนก็คือการบรรลุ ความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค (Regional Comprehensive
Economic Partnership : RCEP) ที่เจรจากันอย่าง
เข้มข้นมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากสหรัฐฯ ประกาศ
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ถอนตั ว ข้ อ ตกลงหุ ้ น ส่ ว นเศรษฐกิ จ ภาคพื้ น
แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) ไป
เมือ่ ปี 2560 ซึง่ ขณะนีก้ ย็ งั ไม่ชดั เจนว่าบรรดาผูน้ ำ�
จะลงนาม RCEP กันได้ส�ำเร็จหรือไม่

และผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยตั้งเป้าหมายให้ภูมิภาคนี้มีขนาดเศรษฐกิจ
ดิจิทัลติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก มูลค่ากว่า 2
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568

นอกจากนั้น ยังมีประเด็นปัญหาชนกลุ่มน้อยใน
เมียนมาที่ชาติอาเซียนเคยมีท่าทีเป็นกลางไม่ยุ่ง
เกี่ยวกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านและ
ความพยายามของจีนที่ต้องการให้มี การจัดท�ำ
ประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of
Conduct in the South China Sea : COC)
ระหว่างอาเซียน-จีน

นอกจากนั้ น ประเทศไทยยั ง ต้ อ งการผลั ก ดั น
การพัฒนาโครงข่ายเมืองอัจฉริยะแห่งอาเซียน
(ASEAN Smart Cities Network : ASCN) ซึ่ง
ปัจจุบันมี 26 เมือง ขณะที่ประเทศไทยก็มีความ
พร้อมโดยมีกรุงเทพมหานคร ภูเก็ตและชลบุรี
เป็นเมืองอัจฉริยะที่เชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ และ
ใช้ดิจิทัลมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและธุรกิจ

ส�ำหรับประเด็นที่ไทยในฐานะเจ้าภาพต้องการ
ผลักดันในการประชุมอาเซียนครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่
เรื่องของเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านต่างๆ
หลังเปิดเสรีสินค้า บริการ และการลงทุน อาทิ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ยุคอุตสาหกรรม 4.0

การเป็นประธานอาเซียนปี 2562 นับเป็น “จุด
เปลี่ยน” ส�ำคัญส�ำหรับประเทศไทย สปอตไลต์
จะฉายมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ง
ขณะนี้นับเป็นภูมิภาคเดียวที่มีอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดดเด่น พร้อมเปิดรับการลงทุน

ประเด็นสำ�คัญ
ของไทยที่ผลักดัน
เข้าสู่การประชุม
สุดยอดอาเซียน

เสริมสร้างขีดความ
สามารถทางการทูต
เชิงป้องกัน

ความพร้อมของ
ส่งเสริมบทบาทศูนย์
อาเซียนเข้าสู่ยุค
แพทย์ทหารอาเซียนใน
อุตสาหกรรม
ภูมิภาค 4.0

ใหม่ๆ ด้วยข้อตกลงเสรีทางการค้าเชื่อมโยงกับ
ประเทศต่างๆ ท�ำให้สามารถดึงดูดความสนใจจาก
นักธุรกิจทั่วโลกได้เป็นอย่างมาก

ความพร้อมของ
อาเซียนเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0

การพัฒนาโครงข่าย
เมืองอัจฉริยะอาเซียน
(ASEAN Smart Cities
Network : ASCN)

การรับมือกับภัย
คุกคามก่อการร้าย
อาชญากรรมข้ามชาติ
และไซเบอร์

การบริหารจัดการ
ชายแดน

ความร่วมมือทางทะเล
เชิงสร้างสรรค์และ
มีส่วนร่วม

ความร่วมมือด้าน
การทหารและการทูต
ทางการทหาร

ความมั่นคงที่ยั่งยืน
ในอาเซียนและภูมิภาค

จัดทำ�แนวทางความ
ร่วมมือเพื่อการประมง
ที่ยั่งยืน

จัดทำ�แนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
ของตลาดทุนอาเซียน

เชื่อมโยงระบบ ASEAN
Single Window ให้
ครบ 10 ประเทศ

พัฒนากลไกระดมทุน
จากเอกชนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
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Policy watch

เมียนมาพร้อมเปิด
เสรีธุรกิจประกันภัย

บริษัทต่างชาติขอใบอนุญาตคึกคัก

เมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา กระทรวงการวางแผนและการเงินของเมียนมา
(The Ministry of Planning and Finance : MOPF) ออกประกาศเชิญ
ชวนนักลงทุนต่างชาติเข้ามาด�ำเนินธุรกิจประกันภัยในประเทศโดยประกาศ
กระทรวงฉบับ 1/2562 ระบุวา่ เพือ่ กระตุน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
ประกันภัยซึง่ เป็นภาคส่วนบริการการเงินทีไ่ ม่ใช่ธนาคาร (The Non-Banking
Financial Sector) อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
โรดแมปการพัฒนาธุรกิจประกันภัยของรัฐบาลเมียนมา
การด�ำเนินงานได้มอบให้ฝ่ายก�ำกับดูแลภาคการเงิน (The Financial
Regulatory Department) เป็นหน่วยงานชี้แจงและอธิบายเกี่ยวกับ
กระบวนการต่างๆ ในการยืน่ เอกสาร หนังสือแสดงเจตจ�ำนง หรือ Expression
of Interest (EOI) และเอกสารการยื่ น ข้ อ เสนอ หรื อ Request
for Proposal (RFP) ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดกฎหมายธุรกิจประกันภัย
มาตรา 29
หลักการเบื้องต้นของการท�ำธุรกิจประกันภัยในเมียนมา ผู้ประกอบการ
ต่างชาติสามารถเข้าลงทุนโดยตรงหรือตั้งส�ำนักงานตัวแทนของบริษัทเพื่อ
ร่วมลงทุนกับนักธุรกิจภายในประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ธุรกิจประกันชีวติ มี 2 ทางเลือก ทางเลือกแรก บริษทั ต่างชาติลงทุนโดยตรง
โดยขอใบอนุญาตไม่เกิน 3 ใบ ส�ำหรับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100
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ทางเลือกที่ 2 การตัง้ ส�ำนักงานเป็นตัวแทนธุรกิจประกันชีวติ เพือ่ ร่วมลงทุนกับ
บริษทั ประกันชีวติ ท้องถิน่ และกลุม่ ทีเ่ ป็นธุรกิจประกันวินาศภัย บริษทั สามารถ
ตั้งส�ำนักงานที่เป็นตัวแทนธุรกิจประกันภัยเพื่อร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น
ก่อนหน้านี้ รัฐบาลเมียนมาก่อตั้งรัฐวิสาหกิจ Myanmar Insurance (MI)
ตั้งแต่ปี 2495 เพื่อด�ำเนินธุรกิจประกันภัยและธุรกิจประกันชีวิต ต่อมา
เมือ่ ปี 2556 รัฐบาลอนุญาตให้ภาคเอกชนด�ำเนินธุรกิจประกันภัย ซึง่ มีบริษทั
ท้องถิ่น 11 แห่งที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ได้แก่
1. แคปปิตอล ไลฟ์ อินชัวรันส์ จาก แคปปิตอล ไดมอนด์ สตาร์ กรุ๊ป
2. ซิตเิ ซ่น บิสซิเนส อินชัวรันส์ จากโคออฟเปอเรทีฟแบงก์ และ 3. ออง มินต์
โม มิน อินชัวรันส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทของกองทัพ
อีก 8 ราย ให้บริการทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ได้แก่ 1. ไอเคบี
แซด อินชัวรันส์ ของธนาคารเคบีแซด 2. เอยาเมียนมา อินชัวรันส์ของ
ธนาคารอิรวดี 3. แกรนด์การ์เดียน อินชัวรันส์ ถือหุน้ โดย ชเวตอง ดิเวลลอป
เม้นท์ 4. เฟิร์ส เนชั่นแนล อินชัวรันส์ ในเครือ ทู้ กรุ๊ป 5. ยังอินชัวรันส์
โกลบอล ในเครือ ยังอินเวสเม้นท์ 6. โกลบอล เวิลด์ อินชัวรันส์ ในเครือ
เอเชีย เวิลด์ 7. เอ็กเซลเล้นท์ ฟอร์จูน อินชัวรันส์ จากเอ็กเซลเล้นท์ฟอร์จูน
ดิเวลลอปเม้นท์ กรุป๊ และ 8. ออง ทิตสา อู อินชัวรันส์ ในเครือ ยูเนีย่ น เมียนมา
อิโคโนมิค โฮลดิ้งส์ ที่อยู่ภายใต้ธุรกิจของกองทัพ

การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ประกันภัยท้องถิน่ เหล่านี้ จะอยูภ่ ายใต้การก�ำกับ
ดูแลของ คณะกรรมการก�ำกับธุรกิจประกันภัย (Insurance Business
Regulatory Board : IBRB) ที่แต่งตั้งโดยกระทรวงวางแผนและการเงิน
ตามรายงานข่าวของ เมียนมาไทมส์ เมื่อ 28 สิงหาคม 2561 อู ซอว์ เนียง
เลขาธิการ IBRB เปิดเผยว่าคณะกรรมการ IBRB ได้อนุญาตให้บริษัท
ประกันภัยของต่างชาติเริ่มด�ำเนินธุรกิจน�ำเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
และประกันภัยได้ในปีงบประมาณ 2561/2562 นอกจากนั้น IBRB ต้อง
ปรับปรุงร่างกฎหมายธุรกิจประกันภัยใหม่ เพือ่ ให้ธรุ กิจประกันภัยในเมียนมา
ได้มาตรฐานสากลมากขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้เร็วๆ นี้
“การเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยมีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจเมียนมาเนื่องจาก
ปัจจุบันอัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันภัยของคนเมียนมาอยู่ระดับ
ต�่ำสุดในภูมิภาค ขณะเดียวกันประกันภัยต่างชาติยังเป็นผู้เล่นรายใหญ่ใน
ตลาดตราสารหนี้ ซึ่งการที่มีผู้เล่นต่างชาติจะช่วยให้เมียนมาพัฒนาตลาด
ตราสารหนีไ้ ด้ดขี นึ้ ในระยะยาว อีกด้านหนึง่ การเปิดเสรีทำ� ให้เกิดการแข่งขัน
ประชาชนได้รับประโยชน์ มีโอกาส มีทางเลือกในการท�ำประกันมากขึ้น”
จากรายงานของ สวิส รี ซิกมา ระบุวา่ อัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันภัย
ของเมียนมาปี 2558 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.07 ของจีดพี ี อัตราการถือครองกรมธรรม์
ประกันชีวติ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.01 อัตราการถือครองกรมธรรม์รวมจึงอยูท่ รี่ อ้ ยละ

0.08 ถือว่าต�่ำมากเมื่อเทียบกับกัมพูชา ซึ่งมีอัตราการถือครองกรมธรรม์
ประกันภัยร้อยละ 0.35 แม้อัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ที่
ร้อยละ 0 ส่วน สปป. ลาว มีอัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันภัยร้อยละ
0.44 อัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 0.01 และ
เวียดนามมีอัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันภัยร้อยละ 0.74 แม้อัตรา
การถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 0.82
อย่างไรก็ตาม จากอัตราการถือครองกรมธรรม์ ผนวกกับแนวโน้มทิศทาง
การเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 6-7 เป็นแรงขับเคลื่อนโอกาสทางการ
ตลาดของธุรกิจประกันในเมียนมา แต่บริษัทต่างชาติก็ต้องเผชิญกับความ
ท้าทายหลายประการ ทั้งการแข่งขันกับบริษัทในประเทศที่รู้จักตลาดดีกว่า
ประชาชน 51.1 ล้านคนยังไม่เคยได้รับบริการการเงิน รายได้ต่อหัวของ
ประชากรอยู่ในระดับต�่ำ และอีกจ�ำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจถึง
ประโยชน์ของการท�ำประกัน รวมถึงความไม่ชัดเจนของระเบียบกฎเกณฑ์
ในการด�ำเนินธุรกิจ
ดังนั้นการลงทุนของต่างชาติคงต้องอาศัยความได้เปรียบ ความเชี่ยวชาญ
การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การบริการที่รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ
รวมถึงการพิจารณาความร่วมมือในรูปแบบพันธมิตรและธุรกิจร่วมทุนด้วย
ทีม่ า : www.thaibizmyanmar.com/ www.frd.gov.mm./ www.thaipublica.org

ปัจจุบันบริษัทประกันภัยต่างชาติสามารถจัดตั้งสำ�นักงานตัวแทน โดยมีผู้ได้ที่รับอนุญาตแล้ว 26 ราย มาจากสิงคโปร์ 3 ราย
ญี่ปุ่น 4 ราย ฝรั่งเศส 1 ราย ฮ่องกง 2 ราย เกาหลีใต้ 2 ราย สหราชอาณาจักร 2 ราย สหรัฐอเมริกา 3 ราย แคนาดา 1 ราย
อินเดีย 2 ราย ไต้หวัน 1 ราย เวียดนาม 1 ราย เยอรมนี 1 ราย และไทย 3 ราย

1. Great Eastern Life Assurance Co. Ltd. (สิงคโปร์)
15. New India Assurance Co. Ltd. (อินเดีย)
2. Sompo Japan Insurance (ญี่ปุ่น)
16. MetLife Insurance (สหรัฐฯ)
3. Mitsui Sumitomo Insurance (ญี่ปุ่น)
17. Dongbu Insurance (เกาหลีใต้)
4. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Ltd. (ญี่ปุ่น)
18. Muang Thai Life Assurance (ไทย)
5. Taiyo-Life Insurance Co. Ltd. (ญี่ปุ่น)
19. JLT Brokerage (สหราชอาณาจักร)
6. Poema Insurance Brokerage (ฝรั่งเศส)
20. Marsh Brokerage (สหรัฐฯ)
7. AIA Life Insurance (ฮ่องกง)
21. Shin Kong Life (ไต้หวัน)
8. Samsung Life Insurance (เกาหลีใต้)
22. Allianz (เยอรมนี)
9. Prudential Holding Ltd. Life Insurance (ฮ่องกง)
23. AEGIS Brokerage (เวียดนาม)
10. Wills Tower Watson Group Brokerage (สหราชอาณาจักร) 24. Asia Reinsurance Brokerage (สิงคโปร์)
11. Chubb (สหรัฐฯ)
25. Muang Thai Insurance (ไทย)
12. Pana Harrison Brokerage (สิงคโปร์)
26. Thai Life Insurance (ไทย)
13. Manulife Financial Life Insurance (แคนาดา)
14. K.M Dastur & Company Private Limited Brokerage (อินเดีย)
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Shila-Amzah
นักร้องสาวเสียงมหัศจรรย์
ศิลปินมาเลย์คนแรกที่โด่งดังในแดนมังกร
Photo: Shila Amzah
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สปอตไลต์สาดส่องขับ ‘รัศมี’ นักร้องสาวหน้า
สวยที่คลุมด้วยฮีญาบให้เจิดจรัสกลางเวที สะกด
ทุกสายตาของผู้ชม เสียงอันไพเราะของ ‘Shila
Amzah’ ตอกย�้ ำ ความเป็ น ซู เ ปอร์ ส ตาร์ ม าก
ความสามารถ เป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับทั้ง
ชาวมาเลเซียและจีน
Shila Amzah เกิดและเติบโตทีก่ รุงกัวลาลัมเปอร์
เป็นทายาทของอดีตนักร้องดัง ‘ND Lala’ เริ่ม
เข้าสูว่ งการเพลงตัง้ แต่อายุ 4 ขวบ ฝึกขับร้องและ
บันทึกเสียงโดยมีคณ
ุ พ่อสนับสนุน ผลิตผลงานจน
สามารถออกอัลบั้มแรกได้ในวัย 9 ขวบ ตระเวน
แสดงคอนเสิร์ตในหลายเวที
เธอเริ่มได้รับรางวัลครั้งแรกเมื่ออายุ 10 ขวบ ใน
ฐานะศิลปินยอดนิยมส�ำหรับเด็ก ‘Anugerah
Bintang Popular Berita Harian’ และเข้า
ประกวดร้ อ งเพลงคว้ า รางวั ล มากมาย อาทิ
ปี 2543 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศรายการ Kecil
RTM ระหว่ า งนั้ น ความสามารถของสาวน้ อ ย
เสียงใส โดนใจโปรดิวเซอร์มืออาชีพ จึงได้เข้ามา
ร่วมงานและเปิดตัว ‘Sha-Hila’ เป็นอัลบั้มที่สอง
ในปี 2548
ปี 2550 Shila ประกวดร้องเพลงรายการ One in
a Million (ซีซนั่ 2) คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อีกหนึง่
ปีต่อมาเธอได้รับรางวัลชนะเลิศรายการ Asia
New Singer Competition
เมื่อความสามารถเริ่มประจักษ์ในระดับสากล
จึงได้รับการวางตัวให้เป็นศิลปินคู่ กับนักร้อง
อเมริ กั น ชื่ อ ดั ง ‘ไมลี ย ์ ไซรั ส ’ ในการแสดง
คอนเสิร์ต Best of Both Worlds เพื่อโปรโมต
ซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่อง ‘ฮันนาห์ มอนทานา’ ทาง
ช่องดิสนีย์ในมาเลเซีย
ผลงานเพลงของ Shila Amzah ออกสูส่ าธารณชน
เรือ่ ยๆ และได้รบั ความนิยมอย่างต่อเนือ่ ง กระทัง่
ปี 2554 ซิงเกิลของเธอ ‘Patah Seribu’ ขึ้น
อันดับเป็นเพลงป๊อปยอดเยี่ยมแห่งปี และยังได้
รับรางวัลบทเพลงแห่งปีในงานประกาศผลรางวัล
ดนตรีแห่งมาเลเซียครั้งที่ 19 (19th Malaysian
Music Awards)

Photo: hype.my

หลังจากประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในประเทศ
ของตัวเอง Shila ได้เพิ่มความโดดเด่นในฐานะ
นักร้องชาวมาเลย์มุสลิม ด้วยการฝึกหัดเรียน
ภาษาจี น กลางและกวางตุ ้ ง เพื่ อ ก้ า วสู ่ ว งการ
เพลงในสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าประกวด
รายการ Asian Wave (ซีซนั่ ที่ 1 ปี 2555) รายการ
เรียลลิตขี้ องนครเซีย่ งไฮ้ ทีร่ วมเอาศิลปินทัว่ เอเชีย
มาประกวดแสดงความสามารถด้านดนตรีและ
เสียงเพลง
Shila สามารถร้ อ งเพลงจี น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าษาของ
เธอเองได้สุดไพเราะสร้างความประทับให้ผู้ชม
แดนมังกร จนคว้ารางวัลชนะเลิศเป็นคนแรก
ของรายการ และเซ็นสัญญาเป็นศิลปินกับค่าย
Shanghai Media Group บริษทั ผูจ้ ดั การแข่งขัน
รายการดังกล่าวนาน 6 ปี
Shila โลดแล่นวงการเพลงป๊อปจีน ‘MandoPop’
หรือ ‘Mandarin pop’ มีโอกาสท�ำงานร่วม
กับศิลปินชื่อดังมากมาย ทั้ง Eric Moo, Wang
Leehom ผลิตผลงานเปิดตัวซิงเกิล ออกแสดง
คอนเสิรต์ ทัว่ เอเชีย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้
จีน ออสเตรเลีย แคนาดาและสหรัฐอเมริกา
ความส� ำ เร็ จ ในประเทศจี น ของศิ ล ปิ น มาเลย์
คนแรกและคนเดียว คือ การมีแฟนคลับชาวจีน
ติดตามเธอกว่า 2.3 ล้านคนใน Weibo แพลตฟอร์ม

โซเชียลมีเดียยอดนิยมและในปีที่ผา่ นมานิตยสาร
ฟอร์บสได้จดั อันดับบุคคลในเอเชียทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า
30 โดย Shila ติดอันดับการยอมรับความเป็นผูน้ ำ�
เยาวชนและผู้ประกอบการที่ทรงอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในแวดวงบันเทิงและการกีฬา
ปัจจุบัน Shila ในวัย 28 ปี เพิ่งแต่งงานกับ Haris
Idraki Elias หนุ่มนักการเงินชาวมาเลย์เมื่อปีที่
ผ่านมา ก่อนย้ายไปอยู่กรุงลอนดอน นอกจาก
บทบาทแม่ บ ้ า นที่ เ พิ่ ม เติ ม แล้ ว เธอยั ง คงแต่ ง
เพลงและฝึกฝนร้องเพลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อมี
งานแสดง เธอจะบินกลับมาพบปะแฟนเพลงของ
เธออยู่เสมอ
Shila Amzah นักร้องสาวมุสลิม ไม่ใช่มีแ ค่
พรสวรรค์ในการร้องและแต่งเพลง เธอยังเป็น
ตั ว แทนศาสนา วั ฒ นธรรม สามารถท� ำ ลาย
ก�ำแพงของความเชือ่ และวิถที แี่ ตกต่าง ผสมผสาน
ผ่ า นการแสดงร่ ว มสมั ย ได้ อ ย่ า งลงตั ว และน่ า
ประทับใจ

ที่มา : https://www.star2.com/entertain
ment/2018/09/11/shila-amzah-concertmarriage/
https://en.wikipedia.org
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อน” เมืองที่เคยคละคลุ้งด้วย
HO CHI MINH CITY “ไซง่
ไฟแห่งสงคราม วันนี้กลับกลายเป็น

พลิกโฉมหน้าสู่เมืองคนรุ่นใหม่

START UP CITY

ค่าครองชีพต�่ำ ธุรกิจเติบโตสูง
เสียงเครื่องบดกาแฟในคาเฟ่ทันสมัย สลับกับเสียงพูดคุยเจรจาธุรกิจของ
หนุ่มสาว โน้ตบุ๊กบนโต๊ะท�ำหน้าที่อัพเดตแอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่ถูกคิดค้นขึ้น
อยู่ตลอดเวลา....ไม่ว่าคุณจะมองหาสตาร์ตอัพด้านฟินเทค ท่องเที่ยว ขนส่ง
สินค้า Big Data เทคโนโลยี หรือช้อปปิ้งออนไลน์ ล้วนถูกรวบรวมไว้ใน
ย่านธุรกิจ โดยหลายอาคารได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ท�ำงานร่วมกันแบบ
Coworking Space รองรับไลฟ์สไตล์การท�ำงานของคนรุน่ ใหม่ ขยายตัวอย่าง
มากช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
นครโฮจิมินห์ทศวรรษใหม่ เต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศที่ทันสมัยขึ้น และไม่
ได้มเี พียงชาวเวียดนามเท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงสตาร์ตอัพจากหลายชาติหลาย
ภาษา เช่น สิงคโปร์ ที่เข้ามาตั้งฐานธุรกิจเล็กๆ รอวันเติบโต เพราะมองเห็น
ศักยภาพด้านไอทีทโี่ ดดเด่น การใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้คล่องแคล่ว
นอกจากนีค้ า่ ครองชีพทีย่ งั ไม่แพงนัก ต่างจากเมืองหลวงประเทศแถบเอเชีย
ท�ำให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างที่คิดฝันเป็นเจ้านายตัวเองได้อย่างสบายๆ
ซึ่ง ‘มหาเศรษฐี’ ยุคใหม่ก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้ว เช่น ‘บู่ย หาย นาม’ ผู้ก่อตั้ง
และซีอีโอบริษัท ดาต้ามาร์ท โซลูชั่น หนึ่งในสตาร์ตอัพดาวรุ่งที่โด่งดังสุดใน
เวียดนามและเอเชีย
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‘นครโฮจิมินห์’ เมืองแห่งอนาคต
ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์
ของบรรดานักธุรกิจรุ่นใหม่ยุค 4.0
และรัฐบาลเวียดนามก็พร้อมสนับสนุน
ให้เป็นสตาร์ตอัพซิตี้ระดับโลก

บูย่ หาย นาม คิดค้นโปรแกรมทีเ่ รียกว่า PowerSell มือขวาทีจ่ ะช่วยให้ผคู้ า้
ปลีกรายย่อยและกลุม่ อี-คอมเมิรซ์ ใช้ประโยชน์จาก Big Data หรือฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ เพิม่ ยอดขายทางธุรกิจ ทุกวันนีล้ กู ค้าจ�ำนวนมากสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะหรือ Ai ที่ดาต้ามาร์ท คิดค้นขึ้น กลายเป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จ
“กลุ่มสตาร์ตอัพส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ มีไฟ และมีก�ำลังในการขับเคลื่อน
ธุรกิจ ขณะทีอ่ กี ไม่นานนครโฮจิมนิ ห์ จะกลายเป็นศูนย์กลางของสตาร์ตอัพที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก เนือ่ งจากมีบริษทั สตาร์ตอัพชัน้ น�ำทัว่ โลกเข้ามาตัง้ ส�ำนักงาน
ที่นครโฮจิมินห์ อาทิ Lazada, Grab และ TinyPulse นั่นหมายความว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ดีๆ และน�ำมาปรับใช้ได้”
นอกจากนั้น บู่ย หาย นาม มองสังคมสตาร์ตอัพเวียดนามว่า มีโอกาสเติบโต
อย่างรวดเร็ว จากการสนับสนุนของรัฐบาล เช่น จัดตัง้ ศูนย์บม่ เพาะสตาร์ตอัพ
กองทุนช่วยเหลือสตาร์ตอัพ และสื่อต่างๆ น�ำเสนอ
ความคึกคักไม่หมดเท่านั้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 มีการเปิดตัว GO-VIET
เป็นแอปพลิเคชันให้บริการแบบออนดีมานด์หลายรูปแบบ อาทิ เรียกรถและ
ส่งสินค้า (GO-BIKE และ GO-SEND) ครอบคลุม 12 เขตทั่วทั้งนครโฮจิมินห์
พร้อมเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทาง App Store และ
Google Play เป็นครั้งแรก เรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควร

การเริม่ ต้นธุรกิจในนครโฮจิมนิ ห์มคี า่ ใช้จา่ ยต�ำ่ โดย Richard Branson บอกว่า
คุณสามารถใช้ชีวิตหรูหราได้ในราคา 1,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเท่านั้น
“ถ้าคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ ที่นี่คือที่ที่เหมาะสมที่สุด”
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอย กระทรวงพาณิชย์
ระบุว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในนครโฮจิมินห์เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมี
อัตราการเติบโตของจีดีพีที่ร้อยละ 7 ต่อปี มีแบรนด์ต่างชาติ อย่างแอปเปิ้ล
สตาร์บัคส์ แมคโดนัลด์ เข้ามาลงทุน ส่งผลให้เวียดนามมีโอกาสเติบโตด้าน
เทคโนโลยีสูง
ปัจุบันรัฐบาลเวียดนามให้ความส�ำคัญกับเทคโนโลยีมากและก�ำลังพลิกโฉม
ประเทศสู่ยุค 4.0 เช่นเดียวกับไทย แต่สิ่งที่แตกต่าง คือ รัฐบาลเวียดนาม
ตั้งเป้าให้นครโฮจิมินห์ เป็นเมืองศูนย์กลางด้านสตาร์ตอัพที่ใหญ่ที่สุดของ
โลก ผ่านการสนับสนุนบริษทั ด้านเทคโนโลยียกั ษ์ใหญ่และสตาร์ตอัพทีเ่ ข้ามา

ขณะที่ Richard Branson อดีตผู้บริหารและก่อตั้ง Virgin Group มองว่า
นครโฮจิมนิ ห์เป็นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยชีวติ ชีวา เป็นศูนย์กลางการเริม่ ต้นทีด่ ที สี่ ดุ
ในโลกและเขาท�ำนายว่าจะเป็น Silicon Valley ที่ต่อไป

ในปีที่ผ่านมาเวียดนามมีโครงการลงทุนจากต่างชาติกว่า 2 หมื่นโครงการ
และ 3 ประเทศแรกทีเ่ ข้ามาลงทุนในเวียดนามมากทีส่ ดุ ได้แก่ ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้
และสิงคโปร์

“ผมรู้จักนักออกแบบที่ทำ� งานที่แอปเปิ้ล เขาคิดว่าพวกเขามีชีวิตในฝัน แต่
เมือ่ ได้อา่ นบทความ Medium ของผม เกีย่ วกับฉากการเริม่ ต้นทีน่ ครโฮจิมนิ ห์
แล้ว เขาลาออกจากงานและไปที่นั่นเพื่อเริ่มต้นท�ำธุรกิจสตาร์ตอัพ”

นครโฮจิมินห์เมืองที่มีขนาดประชากร 7.5 ล้านคน วันนี้ก�ำลังเคลื่อนไหว
และไล่ตามติดกระแสดิจิทัล เพื่อไปสู่เป้าหมายยิ่งใหญ่ของการเป็นซิลิคอน
วัลเลย์แห่งอาเซียนได้อย่างน่าสนใจ

19

South ea(s)t Asia
แม้จะเป็นอาหารริมทางแบบเวียดนาม แต่ ‘เฝอ’ (phở) ได้รับการ
ยกย่องจาก Lonely Planet นิตยสารท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกว่าเป็น
The World’s Top 500 Food Experiences ประสบการณ์
อาหารการกินแบบ ‘ท้องถิ่น’ ที่ต้องลิ้มลองสักครั้งในชีวิต
ก๋ ว ยเตี๋ ย วที่ ส ามารถรั บ ประทานตลอดทั้ ง วั น เคี่ ย วน�้ ำ ซุ ป จากเนื้ อ
วัว กระดูกวัว และหางวัว อย่างน้อย 6 ชั่วโมง เติมความหอมละมุนด้วย
เครือ่ งเทศต่างๆ เช่น อบเชยไซ่งอ่ น กานพลู กระวาน
ด�ำ โปรยผักชีฝรั่ง สะระแหน่ โหระพา ครบสูตร
กรุน่ ไอและกลิน่ อายความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม
นาน 200 ปี ของเพื่อนบ้านอาเซียน
ปัจจุบนั เฝอได้รบั การนิยามว่า Vietnam’s pride
on the world map of cuisine แต่กว่าจะฝ่า
ด่านเข้าสู่เส้นทางอาหารนานาชาติก็ต้องย้อนกลับไปถึง
ประวัติศาสตร์บนโต๊ะครัวในช่วงเป็นอาณานิคมฝรั่งเศส
กระทัง่ สัมพันธ์ลกึ ซึง้ กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ล้วนผสมผสานกันจนกลาย
เป็นเส้นบัญ
๊ เฝอ (bánh phở) ในน�ำ้ ซุปใสทีม่ เี อกลักษณ์และโด่งดังไปทัว่ โลก
ยุคแรกๆ เฝอไม่ได้เสิร์ฟในร้านรวงหรือภัตตาคาร แต่นั่งทานกันริม
ทางในกรุงฮานอย และที่จังหวัดนามดิ่ญ (Tỉnh Nam Định) เมืองท่องเที่ยว
ที่ส�ำคัญของเวียดนาม กระทั่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีคนค้นคว้า
หาสูตรมาท�ำรับประทานเองตามบ้านเรือน และกระจายไปทั่วประเทศ เกิด
เป็นร้านอาหารทีต่ อ้ งมีเฝอเป็นเมนูประจ�ำ เพือ่ เสิรฟ์ ให้กบั ผูค้ นทีล่ ะทิง้ การท�ำ
เกษตรกรรมเข้าไปใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมในเมือง แต่ยงั คงคิดถึงรสชาติ
ที่คุ้นเคยของบ้านเกิด

“คนเวียดนามทานเฝอตลอดเวลาทัง้ เป็นอาหาร
เช้า กลางวัน เย็น และรอบดึก แล้วแต่ความสะดวก
หรือรสนิยมส่วนตัว โดยปัจจุบนั เฝอปรุงด้วยเนือ้ สัตว์
2 ชนิด คือ เนื้อไก่และเนื้อวัว” เว็บไซต์ Voice of
Vietnam ระบุไว้ในบทความ Vietnam’s iconic
“phở” noodle soup
แม้อาหารเวียดนามจะยังไม่แพร่หลายนัก
ในเวทีโลก แต่ก็ถือว่าก�ำลังมาแรงและรัฐบาลเวียดนามสนับสนุน ให้จัด
มหกรรมอาหารเวียดนามบ่อยครัง้ ทัง้ ในและนอกประเทศรวมทัง้ ในประเทศ
ไทยและจีน ซึ่งในแผนหลักพัฒนาการท่องเที่ยวของเวียดนามระหว่างปี
2563 -2568 ได้มีการพูดคุยหารือและปรับกลยุทธ์ที่จะใช้อาหารเป็นสิ่ง
ดึงดูดนักท่องเที่ยว หรือเรียกว่า “Food tourism”
เอกลักษณ์ของอาหารเวียดนาม คือ รสชาติ
ที่มีความสมดุลและลงตัว ทั้งเค็ม หวาน เปรี้ยว
และเผ็ด แต่ก็ไม่เผ็ดร้อนจนเกินไป รวมถึงอุดม
ไปด้วยสมุนไพรสด และเป็นรสชาติที่ส�ำคัญ
ของ “เฝอ” ด้วยเช่นกัน จึงไม่แปลกที่ The
World’s Top 500 Food Experiences
ซึ่ง Lonely Planet ร่วมกับเชฟชื่อดังเรื่อง
อาหารฟิวชั่นแบบเอเชียอย่าง Adam Liaw
และบล็อคเกอร์สาวชาวอังกฤษ นักรีววิ อาหาร
และสถานที่ท่องเที่ยว Leyla Kazim จะมอบ
ดาวให้กบั ‘เฝอ’ ว่าเป็นอาหารทีต่ อ้ งเสาะแสวงหา
มาทานสักครั้งในชีวิต

‘เฝอ’ อาหารเวียดนามสู่

prestigeonline.com

World Class Cuisine
เอกลักษณ์ของอาหารเวียดนาม
คือรสชาติที่มีความสมดุลและ
ลงตัว ทั้งเค็ม หวาน เปรี้ยว และ
เผ็ด แต่ก็ไม่เผ็ดร้อนจนเกินไป
รวมถึงอุดมไปด้วยสมุนไพรสด
และเป็นรสชาติที่ส�ำคัญของ
“เฝอ” ด้วยเช่นกัน
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“นี่ไม่ใช่แค่รายการอาหาร 500 เมนูที่ดี
ที่สุดของเชฟภัตตาคารระดับโลก แต่เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การรับประทานอาหารจานพิเศษใน
สถานทีท่ ชี่ วนให้คน้ หา” Tom Hall บรรณาธิการ
The World’s Top 500 Food Experiences
ยกย่องไว้คงไม่ได้เกินเลยความจริงนัก
ส�ำหรับในประเทศไทยเอง ต้องบอกว่าเมนู
อันดับหนึ่งจากเพื่อนบ้านอย่าง ‘เฝอ’ เริ่มมีให้
ลิ้มลองมากขึ้นๆ ทุกวัน แต่ก็ยังน้อยกว่าร้าน
‘ราเมง’ จากญี่ปุ่น ดังนั้นถ้าจะเลือกให้ดีคงต้อง
หยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาสแกนหาว่า 1 ใน 10 ร้าน
อาหารเวียดนามชื่อดังของไทยอยู่ที่ใดบ้าง ทั้ง
แบบตัง้ ขายอยูบ่ นริมทาง ห้างสรรพสินค้า โรงแรม
หรูหรา ไปจนถึงร้านที่มีมิชลินสตาร์แนะน�ำก็มีให้
เลือกสรรมากมาย
ส่วนใหญ่เจ้าของร้านหรือเชฟมักจะมีความ
ผูกพันกับประเทศเวียดนามอย่างยาวนาน เช่น
ครอบครัวเดินทางจากบ้านเกิดมาตั้งรกรากที่
เมืองไทยหรือไม่กห็ ลงใหลในศิลปะการท�ำอาหาร
เวียดนามอย่างลึกซึ้ง

TONKIN ANNAM ร้านอาหารเวียดนามแท้ๆ ใจกลาง
กรุงเทพฯ โดดเด่นด้วยรสชาติดั้งเดิมจากเวียดนาม
การันตีด้วย Michelin Plate จาก Michelin Guide

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://english.vov.vn/culture/vietnams-iconic-pho-noodle-soup-391642.vov

ปัจจุบันรูปลักษณ์ของเฝอคงยังไม่หยุดนิ่ง
แต่ ล ะร้ า นพั ฒ นาสู ต รและหน้ า ตาของชาม
ก๋วยเตี๋ยวเพื่อสร้างความโดดเด่น บางร้านเสิร์ฟ
สไตล์สร้างสรรค์ บางร้านจุดขายเป็นหม้อไฟ
ทั้งหมดขึ้นกับรสนิยมส่วนตัวมากกว่า สนนราคา
มีตั้งแต่ชามละ 60 บาท ไปจนถึงหลักร้อยหลัก
พันตามแต่วัตถุดิบเนื้อวัวที่ใช้ประยุกต์ตบแต่ง
ให้ดูโมเดิร์นน่าทาน แต่เสน่ห์ที่ส�ำคัญก็คือเส้น
บั๊ญเฝอและน�้ำซุปต้องหอมกลมกล่อม จรุงด้วย
เครื่องเทศและผักโรยแบบต้นต�ำรับก็ยังคงน่า
เย้ายวนใจอยู่เสมอ
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People focus

เบิ่งทิศทาง
ร้านสะดวกซื้อ
ใน สปป. ลาว
หนึ่ ง ในความเคลื่ อ นไหวที่ น ่ า จั บ ตามอง
ส�ำหรับตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของ สปป. ลาว
คือ การที่ยักษ์ใหญ่ธุรกิจค้าปลีกอย่าง M-Point
Mart ซึ่งมี 45 สาขาในนครหลวงเวียงจันทน์ จะ
เปลีย่ นมาเป็น mini Big C ภายในปี 2562 สะท้อน
ว่าสมรภูมิการค้าชุมชนยังคงแข่งขันรุนแรงจาก
แบรนด์ต่างชาติ
การจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริโภคใน สปป. ลาว
เติบโตอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่การเปิดประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น หรื อ AEC เต็ ม ที่ ช ่ ว ง 4-5
ปีที่ผ่านมา เกิดการลงทุนทั้งกลุ่มอาเซียนและ
จี น ที่ น� ำ เม็ ด เงิ น มหาศาลเข้ า มาหาลู ่ ท างธุ ร กิ จ
ท�ำให้ตัวเลขเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ขยับขยาย
อย่างมาก
อัตราเติบโตร้านค้าปลีก วัดได้จากบรรดา
ซูเปอร์มาร์เก็ต และ ร้านสะดวกซื้อ หลากหลาย
แบรนด์ในนครหลวงเวียงจันทน์ทเี่ กิดขึน้ มากมาย
ยังไม่นบั ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และโรงแรมที่
ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด

ร้านสะดวกซื้อ M-Point Mart ดูเหมือนจะ
เป็นแบรนด์ที่มีสาขามากสุดและได้รับความนิยม
จากผูบ้ ริโภคค่อนข้างดี โดยเครือข่ายร้าน M-Point
Mart อยูภ่ ายใต้การบริหารของบริษทั BJC-MPM
(Laos) Sole ด�ำเนินการมา 13 ปี ปัจจุบันได้
ร่วมมือกับกลุ่ม Big C Supercenter ของไทย
ด�ำเนินกิจการร้านสะดวกซื้ออย่างเต็มรูปแบบ
ภายใต้แบรนด์ mini Big C ตั้งแต่ปลายปี 2561
ส�ำหรับ mini Big C สาขาแรกขึน้ ทีบ่ า้ นโพนทัน
เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ และภายใน
ปี 2562 จะปรับปรุงร้านสะดวกซื้อจากของเดิม
45 สาขาให้เป็นแบรนด์ใหม่ทั้งหมด
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจาก
การที่รัฐบาล สปป. ลาว มีนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนของธุรกิจค้าปลีกทั้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ ซึง่ ได้ดำ� เนินการมาต่อเนือ่ ง แต่ทงั้ นีร้ ฐั บาลก็
ยังคงเงือ่ นไขคุม้ ครองนักธุรกิจท้องถิน่ โดยต่างชาติ
ทีต่ อ้ งการเปิดร้านสะดวกซือ้ จะต้องมีเงินลงทุนไม่
ต�ำ่ กว่า 8,000 ล้านกีบ หรือประมาณ 34.9 ล้านบาท

ส่วนศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่ หากต้องการถือหุ้นร้อยละ 100 ต้องน�ำ
เงินมาลงทุนอย่างน้อย 160,000 ล้านกีบ หรือ
ประมาณ 698 ล้านบาท และถือหุ้นได้ร้อยละ 70
ถ้าลงทุนน้อยกว่า 160,000 ล้านกีบ แต่ไม่ต�่ำกว่า
80,000 ล้านกีบ หรือประมาณ 349 ล้านบาท
ส่วนการพัฒนาที่ดินตามกฎหมาย ก�ำหนด
ให้สร้างศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าได้ จะ
ต้องมีพื้นที่ใช้สอยอย่างน้อย 50,001 ตารางเมตร
และไฮเปอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตต้องมีพื้นที่อย่างน้อย
20,001-50,000 ตารางเมตร ทุกแห่งต้องมีพื้นที่
จอดรถยนต์อย่างเพียงพอและต้องเริม่ งานก่อสร้าง
ภายใน 2 ปีหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการจาก
รัฐบาลอีกด้วย
การเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนในธุรกิจค้าปลีก
สะท้อนถึงการเติบโตของ สปป. ลาว ที่กลาย
เป็นประเทศเนื้อหอมในเวลานี้ และมีเงินสะพัด
จากการที่ประชาชนมีงานท�ำ และมีก�ำลังจับจ่าย
ใช้สอยมากขึ้น / ที่มา : www.thaismescenter.com

Supermarkets/Convenience stores ที่มีสาขาอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์
1. D Mart
2. Giraffe Supermarket
3. Home Ideal
4. Jiffy LAO
5. Jmart convenience store
6. J-Mart in Laos
7. K-mart
8. Makoto Supermarket
9. Mom's Mart
10. M-Point Mart
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11. Mường Thanh Vientiane
12. Supermarket
13. Pinkom Supermarket
14. Rimping Supermarket Laos
15. Royal Supermarket
16. Shengchang Supermarket
17. Vientiane
18. SKY Supermarket
19. Sokxay Mart
ที่มา : wonderlandlaos.blogspot.com

Bleasure

ไป Angkor Wat เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ Art Box

ในแต่ ล ะปี มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางมาสั ม ผั ส
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเทศกัมพูชา 5
ล้านคนต่อปี แน่นอนเมืองหลักที่ทุกคนใฝ่ฝันว่า
จะต้องไปชมให้ได้สักครั้งในชีวิตก็คือเสียมราฐ
ทีต่ งั้ ของปราสาทโบราณ ‘นครวัด’ (Angkor Wat)
ARTBOX Trick Art Museum ดึงดูดความสนใจ
ของผูท้ มี่ าเยือนเมืองมรดกโลกได้เป็นอย่างดี ตอบ
โจทย์คนชอบถ่ายภาพในบรรยากาศ 2D และ 3D
บางคนอยากดูนครวัดของจริงแต่กลัวร้อนแดด
หรือเปียกฝน บางคนอยากเห็นภาพดิจทิ ลั ทีแ่ ปลก
ตาของ 7 สิ่งมหัศจรรย์ระดับโลก
การมาที่พิพิธภัณฑ์ Art Box จึงเป็นเหมือนได้
สั่งสมประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเดินทาง เพราะ
มี ชิ้ น งานศิ ล ปะขนาดใหญ่ ข องสถาปั ต ยกรรม
โดดเด่นทั่วโลก อาทิ ในยุโรป อียิปต์ ฯลฯ เตรียม

ไว้ ใ ห้ ก ดชั ต เตอร์ กั น จนเมื่ อ ยมื อ ถึ ง 150 ภาพ
เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีชีวิตชีวา
ท�ำให้ทริปนี้มีแต่เสียงหัวเราะไม่น่าเบื่อเลยสักนิด
กลุ ่ ม Art Box ไม่ ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ก ารเพี ย งในเมื อ ง
เสี ย มราฐเท่ า นั้ น แต่ เ ปิ ด มาแล้ ว หลายสาขา
ทั่วภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ไทย
ฯลฯ สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี
ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ค่าเข้าชมส�ำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 9.9
ดอลลาร์สหรัฐ และเด็กราคา 6.6 ดอลลาร์สหรัฐ
เปิดตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม สถานที่อยู่ไม่ไกล
จากอังกอร์วดั เลย ดังนัน้ จึงสะดวกในการเดินทาง
ถ้าสนใจเยีย่ มชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
www.artbox.studio
ภาพประกอบ : facebook.com/ArtBoxinSiemReap

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกัมพูชาแห่งใหม่ที่รีวิวค่อนข้างดีใน TripAdvisor
เว็บไซต์ยอดฮิตของนักเดินทาง พิพิธภัณฑ์ ‘Art Box’ ตั้งอยู่ในเมืองเสียมราฐ
เป็นจุดเช็คอินที่ใช้เวลา 2 ชั่วโมงเพลินๆ เดินถ่ายภาพสไตล์อเมซิ่งซึ่งมีตัวคุณ
เข้าไปอยู่ในนั้นด้วย
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ธนาคารกรุงเทพ ส�ำนักงานใหญ่ (สีลม) ชั้น 2
อีเมล : aecconnect@bangkokbank.com
โทรศัพท์ : (66) 2230-2758
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