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TALK คุยกับบรรณาธิการ
อาเซี ย นทุ ก วั น นี้ เ ติ บ โตและขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว จากข้ อ มู ล ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ ประเมินว่าภายในปี 2568 หรืออีกประมาณ 6-7 ปีจากนี้ จะมี
เมืองใหม่เพิ่มขึ้นอีก 66 แห่ง โดยกลุ่มประเทศใน CLMV จะเติบโตสูงที่สุด
อีกทั้งจ�านวนครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางในอาเซียนซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 80 ล้าน
ครัวเรือน จะเพิ่มเป็น 2 เท่าภายในอีก 15 ปีข้างหน้า ความเติบโตของเมืองที่
ไม่เคยมีมาก่อนนี้ คาดว่าจะน�าไปสู่การเติบโตที่รวดเร็วของเมืองเล็กๆ มากกว่า
200 เมือง ตัวเลขและข้อมูลดังกล่าวนี้ ตอกย�า้ ว่าอาเซียนเป็นภูมภิ าคแห่งโอกาส
ของธุรกิจ ซึง่ ความเติบโตเหล่านีก้ ท็ า� ให้อาเซียนต้องการสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
ทีอ่ ยูอ่ าศัย การคมนาคมขนส่งทีส่ ะดวก และมีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค
อย่างมหาศาล ทั้งยังมีความสามารถในการจับจ่ายสินค้าคุณภาพ เพราะรายได้
ชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น
ธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นโอกาสของธุรกิจจากความเติบโตเหล่านี้ ในปี 2561 นี้
จึงได้จดั งานสัมมนาใหญ่ประจ�าปีภายใต้หวั ข้อ “Rising City, Rising Business”
เพือ่ ให้นกั ธุรกิจไทยได้มองเห็นภาพโอกาสทีเ่ กิดขึน้ พร้อมๆ กับความเปลีย่ นแปลง
การค้าการลงทุนในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากบุคคลส�าคัญและนักธุรกิจ
ชัน้ น�าของภูมภิ าคในหลากหลายอุตสาหกรรม และได้สรุปเนือ้ หาสาระทีส่ า� คัญไว้
ในวารสาร AEC Connect ฉบับนี้ เพือ่ ให้ลกู ค้าของธนาคารกรุงเทพและนักธุรกิจ
ของไทย ได้รบั ทราบแนวคิดการด�าเนินธุรกิจของนักธุรกิจในภูมภิ าค พร้อมเข้าใจ
บริบทและตามทันสถานการณ์ทางการค้าการลงทุนที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
สามารถก้าวสู่ตลาดการค้าในอาเซียนโดยมีข้อมูลอย่างรอบด้านและมีทิศทาง
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คุณชาติศิริ โสภณพนิช
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คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน
ภายใต้หัวข้อ ‘ASEAN: The Challenges and
Opportunities of the Region’ ว่า การรวมกลุม่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ถือเป็น
ความร่วมมือระดับเข้มข้นสามารถดึงดูดการลงทุน
จากต่างชาติ สะท้อนจากตัวเลข GDP อาเซียน
ขณะนี้มีมูลค่า 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภายใน 10 ปี มีประชากรรวม 630 ล้านคน ท�าให้
เป็นตลาดใหญ่อนั ดับ 3 ของโลก สามารถเชือ่ มต่อ
กับจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดอันดับ 1 และ 2
ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนาประจ�าปี ‘AEC Business Forum 2018’
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ของโลกได้อีกด้วย

สร้างพลวัต

พัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัล

สู่เมืองเศรษฐกิจใหม่อาเซียน

และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
มีผู้สนใจร่วมงานจ�านวนมาก ภายใต้หัวข้อ ‘Rising City, Rising Business’
โดยมีวิทยากรชั้นแนวหน้ามองความท้าทายธุรกิจในภูมิภาค สู่การเติบโตของ
เมืองเศรษฐกิจใหม่ๆ และรูปแบบการค้าที่เชื่อมโยงกับโลกดิจิทัล

“แม้ปัจจุบันมีความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีน รวมทั้งประเทศอื่นๆ แต่อาเซียน
ยังคงเป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีพลวัต
มากที่สุดในโลก”
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การรวมตัวของอาเซียนแบ่งเป็น 2 ระดับ ชั้นแรก
คือกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วยกัมพูชา
สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม อัตราการ
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.5-8.5 ต่อปี ชั้นที่สองการ
รวมตัวในระดับอาเซียน 10 ประเทศ พื้นที่เขต
เศรษฐกิจกว่า 1,600 เขต รองรับการลงทุนจาก
ต่างประเทศได้อย่างเต็มที่ หนึง่ ในนัน้ คือโครงการ
ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ของประเทศไทย เป้าหมายดึงดูดอุตสาหกรรมทีม่ ี
มูลค่าสูงและเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียน
ส�าหรับการขยายตัวของเมืองในอาเซียน มีอัตรา
เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง โดยองค์การสหประชาชาติ คาดว่า
ภายในปี 2568 อาเซียนจะขยายเพิ่มขึ้นอีก 66
เมือง สัดส่วนของคนเมืองจะเพิ่มจากร้อยละ 48
เป็นร้อยละ 53 โดยอัตราการเติบโตสูงสุดจะ
อยู่ใน CLMV นอกจากนั้นครัวเรือนที่มีรายได้
ปานกลางในอาเซียน 80 ล้านคน จะเพิ่มขึ้นเป็น
สองเท่าใน 15 ปีข้างหน้า

“การขยายตัวของเมืองน�าไปสูค่ วามต้องการด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน และระบบสาธารณูปโภคเพิม่ ขึน้
ก�าลังซือ้ สูงขึน้ อุตสาหกรรมขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ทัง้ สินค้าอุปโภคบริโภค สุขภาพ ความบันเทิง และ
บริการอื่นๆ โดยมีอี-คอมเมิร์ซเพิ่มความสะดวก
ให้ผู้บริโภค”
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในตลาดอาเซียนก็เติบโต
อย่างมากคาดว่าในปี 2573 จ�านวนประชากร
จะเพิ่มไปถึง 700 ล้านคน ผลักดันให้มูลค่าของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลในอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็น 625
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดึงดูดการลงทุน เช่น กลุ่ม
อาลีบาบาวางแผนการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า
ภูมิภาคในประเทศมาเลเซียและลงทุน 320 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดตั้งศูนย์กลางการซื้อขาย
สินค้าออนไลน์ในประเทศไทย
“สิง่ ส�าคัญทีต่ อ้ งท�าความเข้าใจคือ ปัจจุบนั อาเซียน
ก�าลังเผชิญกับความเปลีย่ นแปลง โดยเฉพาะอย่าง
ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย

ยิ่งกระแสการขยายตัวของเมืองและการก้าวสู่
ยุคดิจิทัลกระทบรูปแบบการค้า จ�าเป็นที่จะต้อง
เร่งปรับตัว จัดการโครงสร้างพืน้ ฐานให้พร้อม สร้าง
โอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ทางธุรกิจ รักษาความ
ได้เปรียบและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน”
จากนั้น ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการ
อาเซียนและอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
และการค้าของบรูไนดารุสซาลาม ปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ ‘Digital Economy to Drive ASEAN
Integration’ ว่า ปัจจุบนั อาเซียนก�าลังเผชิญความ
ท้าทายครั้งส�าคัญจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน และไม่สามารถ
หยุ ด ยั้ ง ได้ คื อ กระแสการขยายตั ว ของเมื อ ง
การก้าวสู่ยุคดิจิทัล และการปฏิวัติอุตสาหกรรม
เข้าสูโ่ มเดล 4.0 การผลิตทีใ่ ช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
ขั้นสูง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
(AI) การรวมศูนย์ข้อมูล Big Data และกิจกรรม
ต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (IoT)
หลายประเทศในอาเซียนเริ่มก�าหนดยุทธศาสตร์
อาทิ อินโดนีเซียเปิดตัว ‘Making Indonesia
4.0’ ประเทศมาเลเซียร่างกรอบนโยบายด้าน
อุตสาหกรรมแห่งชาติ 4.0 ส�าหรับประเทศไทยก็มี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 อุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ
หรือเรียกว่า ‘First S-Curve’ และ 5 อุตสาหกรรม
ใหม่หรือ ‘New S-Curve’ จัดท�าโครงการระเบียง
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็น
ประตูการค้าสู่ภูมิภาค
“อาเซียนเตรียมความพร้อมส�าหรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในหลายด้านที่สร้างโอกาสร่วมกัน ทั้งข้อ
ตกลงอี-คอมเมิร์ซอ�านวยความสะดวกในการท�า
ธุรกรรมข้ามพรมแดนอย่างปลอดภัย ร่วมมือกัน
ส่งเสริมและถ่ายโอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การพัฒนาบริการด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา (IP) แบบบูรณาการในภูมิภาค การ
พัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการเสริมสร้างการใช้ ICT
ในภาคการศึกษา รวมถึงความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมโลกไซเบอร์ในอนาคต”
อีกประเด็นของเศรษฐกิจดิจิทัลคือภาคบริการ
ด้านการเงิน ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย
มีเทคโนโลยีช่วยอ�านวยความสะดวกธุรกรรมทั้ง
ในและระหว่างประเทศ ลดข้อจ�ากัดทางการเงิน
รวมถึงมุ่งเน้นความร่วมมือระบบการช�าระเงิน
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ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
(ISO 20022) อย่างปลอดภัยน่าเชื่อถือ
เลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า สิง่ ทีน่ า่ สนใจคือขณะนี้
คือประเทศไทยกับสิงคโปร์ร่วมกันท�าโครงการ
น� า ร่ อ งเชื่ อ มโยงระบบช� า ระเงิ น รายย่ อ ยแบบ
เรียลไทม์ (RPS) ผ่านระบบ PayNow ของสิงคโปร์
และ PromptPay ของไทย หากประสบความส�าเร็จ
ก็สามารถขยายการเชื่อมโยงธุรกรรมไปยังระบบ
ช�าระเงินของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้มากขึ้น
“การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีทั้งโอกาสและความ
ท้าทายอยูใ่ นเวลาเดียวกัน ประชาชน รัฐบาล ต้อง

ปรับตัวรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ก�าหนดกรอบนโยบาย
ด�าเนินการ สร้างโอกาสต่างๆ โดยยึดประชาชนเป็น
ตัวตัง้ ยกระดับความมัง่ คัง่ ของภูมภิ าคอย่างยัง่ ยืน”
ด้าน คุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุ ง เทพ กล่ า วว่ า ธนาคารกรุ ง เทพ
ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การเตรี ย มความพร้ อ มของ
นั ก ธุ ร กิ จ ไทยที่ ส นใจลงทุ น ในภู มิ ภ าค เรี ย นรู ้
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและให้บริการ
ทางการเงินครบวงจร โดยมีเครือข่าย 32 สาขา
ใน 15 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงประเทศอาเซียน
ยกเว้นบรูไน มีทีมงานทั้งไทยและต่างประเทศ
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

พร้อมให้ค�าแนะน�าด้านการลงทุนและการขยาย
ธุรกิจในประเทศต่างๆ
“ในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา ธนาคารกรุงเทพจัดตัง้ ศูนย์
AEC Connect เพื่อเชื่อมโยง ให้ค�าแนะน�าและ
ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการในการท�าธุรกิจในอาเซียน
รวมถึงโครงการหลักสูตรผู้น�าธุรกิจแห่งอาเซียน
ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ จ้ า ของธุ ร กิ จ ได้ รั บ ความรู ้ เ ชิ ง ลึ ก
ด้านการค้าการลงทุนและฝึกอบรมตลอดระยะ
เวลา 9 สัปดาห์ เป้าหมายคือท�าให้เกิดพลังการ
รวมตัว เพิม่ โอกาสประสบความส�าเร็จมากกว่าทีจ่ ะ
ไปเพียงคนเดียว ธนาคารกรุงเทพมุง่ มัน่ ช่วยเหลือ
แนะน�า และพร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ”
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มองแบบ ‘ซีอีโอ’

ถึงเวลาปรับโมเดลธุรกิจ
ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ ‘ASEAN: Change
and Business Model Transformation’ โดย
ได้รับเกียรติจากผู้บริหารธุรกิจชั้นน�าในอาเซียน
3 ท่าน มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การปรับตัว
ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสู ่ โ ลก
เศรษฐกิจดิจิทัล สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ช่วงชิงโอกาสทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
คุณโม มินต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
MPRL E&P Pte จ�ากัด ผู้ได้รับสัมปทานแหล่ง
น�า้ มันและก๊าซธรรมชาติในเมียนมา กล่าวว่า ก๊าซ
ธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ถือเป็น
แหล่งพลังงานส�าคัญที่หลายประเทศน�าไปผลิต
กระแสไฟฟ้า เนือ่ งจากมีประสิทธิภาพสูงและเป็น
พลังงานสะอาด ปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าถ่านหิน
ถึงร้อยละ 50 จึงมีความยัง่ ยืนมากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบ
กับพลังงานอื่นๆ
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โดยก๊าซ LNG ของไทยน�าเข้าจากเมียนมาเป็น
ส่วนใหญ่ ดังนั้น ถ้าโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
East-West Corridor เสร็จสมบูรณ์ บวกกับ
นโยบาย ‘Look East’ ของเมียนมา จะเชื่อม
แหล่งผลิตก๊าซชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียมาจนถึง
เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ท�าให้ไทยขนส่ง
ตรงผ่านเมียนมาทะลุมหาสมุทรอินเดียได้ ช่วย
ร่นระยะทาง ประหยัดต้นทุน ลดความเสี่ยงผ่าน
ช่ อ งแคบมะละกาที่ แ ออั ด ขณะที่ เ มี ย นมาขน
สินค้าผ่านไทยไปยังดานัง เวียดนาม สร้างความ
มั่นคงทางพลังงานและการคมนาคมขนส่ง
“เมี ย นมามี ค วามพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากร แต่ ที่
ขาดคือเทคโนโลยีและการจัดการ ถ้านักลงทุน
ไทยน�าเทคโนโลยีเข้ามา บริษัทต่างๆ พร้อมจะ
ร่วมลงทุนและอ้าแขนรับ ที่ส�าคัญนักลงทุนต้อง
สร้างความเชื่อมั่นทั้งด้านการเงินและแผนการ

ลงทุนที่ชัดเจน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนของเมียนมาได้ปรับปรุงกระบวนการ
พิจารณาให้กระชับขึ้น”
คุ ณ วิ ล เลี ย ม อี . ไฮเนคกี้ ประธานกรรมการ
และประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารบริ ษั ท ในเครื อ
ไมเนอร์ กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน
เทคโนโลยีดิจิทัลมีส่วนส�าคัญมากต่อความส�าเร็จ
ของธุรกิจ ที่ผ่านมาบริษัทเผชิญกับการแข่งขัน
ด้านนวัตกรรมต่างๆ อย่างรุนแรง ไม่วา่ จะเป็นการ
จองโรงแรมที่พักผ่าน Airbnb การใช้บริการ
รถโดยสารผ่านทาง Uber หรือ Grab
“ทุกวันนี้ลูกค้าไม่ยึดติดกับบริการเดิมๆ เราต้อง
ศึกษาความส�าเร็จของคู่แข่งและน�ามาปรับปรุง
ให้เกิดประโยชน์ รู้วิธีการต่อสู้ ให้ความส�าคัญกับ
ลูกค้ามากขึ้น ท�างานร่วมกับสถาบันการศึกษา

ประเทศไทยก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
หลายด้าน สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ต่อการแข่งขัน ซื้อหรือ
ควบรวมกิจการ ที่นอกจากจะ
ต้นทุนถูก ยังสามารถเจาะเข้า
ตลาดในประเทศนั้นๆ ได้มากยิ่งขึ้น
คุณดอน ลัม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท วีนา แคปิตอล ประเทศเวียดนาม

เมียนมามีความพร้อมด้าน
ทรัพยากร แต่ที่ขาดคือเทคโนโลยี
และการจัดการ ถ้านักลงทุนไทย
น�าเทคโนโลยีเข้ามา บริษัทต่างๆ
พร้อมจะร่วมลงทุนและอ้าแขนรับ
คุณโม มินต์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท MPRL E&P Pte จ�ากัด

ซีอโี อเครือไมเนอร์ กรุป๊ กล่าวเพิม่ เติมว่า อาเซียน
เป็นตลาดทีน่ า่ สนใจเพราะมีประชากรจ�านวนมาก
คึกคักและเติบโตดีกว่า จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี
ประกอบกับต้นทุนแรงงานไม่สูง บริษัทมีแผนจะ
ขยายการลงทุนทัง้ ในภูมภิ าคอาเซียนและภูมภิ าค
อืน่ ๆ มุง่ เน้น M&A (Mergers and Acquisitions)
คือการควบรวมหรือซื้อกิจการเป็นหลัก

พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม รวมถึ ง การ
ลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ทั้งในรูปแบบร่วมลงทุนกับ
สตาร์ตอัพ เจ้าของหรือผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
จนถึงการควบรวมกิจการที่ประสบความส�าเร็จ
อยู่แล้ว ให้ มี โ อกาสเติ บ โตและขยายกิ จ การ
ร่วมกันได้”

คุ ณ ดอน ลั ม ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ
ผู้ก่อตั้ง บริษัท วีนา แคปิตอล ประเทศเวียดนาม
กล่าวว่า การรวมกลุ่มของ AEC ส่งผลให้เกิดการ
ผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ ช่วยให้การขยาย
กิจการข้ามพรมแดนมีโอกาสมากขึน้ โดยช่วง 2-3
ปีทผี่ า่ นมาเริม่ ออกไปลงทุนในภูมภิ าค อาทิ ปีแรก
ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทแห่งหนึ่งที่ใช้แพลตฟอร์ม
ยู ทู บ ในการท� า ธุ ร กิ จ ต่ อ มาบริ ษั ท นี้ ไ ด้ เ ข้ า มา
ซื้ อ กิ จ การในไทยและติ ด อั น ดั บ หนึ่ ง ในการใช้

ทุกวันนี้ลูกค้าไม่ยึดติดกับบริการ
เดิมๆ เราต้องศึกษาความส�าเร็จ
ของคู่แข่งและน�ามาปรับปรุงให้
เกิดประโยชน์
คุณวิลเลียม อี. ไฮเนคกี้
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทในเครือไมเนอร์ กรุ๊ป ประเทศไทย

แพลตฟอร์มยูทูบในเอเชียแล้ว ขณะที่บริษัทของ
ไทยจ�านวนมากก็ออกไปซือ้ กิจการและร่วมลงทุน
ในเวียดนาม อาทิ ไทยเบฟเวอเรจ กลุม่ เซ็นทรัล
เครือซิเมนต์ไทย ฯลฯ
“ประเทศไทยก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายด้าน
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อการแข่งขัน ซื้อ
กิจการหรือควบรวมกิจการ ที่นอกจากจะต้นทุน
ถูกกว่าลงทุนแบบอื่นแล้ว ยังสามารถเจาะเข้า
ตลาดในประเทศนั้นๆ ได้มากยิ่งขึ้นด้วย”
ส�าหรับจุดแข็งที่ท�าให้ บริษัท วีนา แคปิตอล
ประสบความส�าเร็จนัน้ คุณดอน บอกว่า คือการมี
ทีมงานที่ดี มีความรู้ เป็นคนรุ่นใหม่ อายุเฉลี่ย
32 ปี เป็นวัยที่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี พร้อมรับการแข่งขันได้ตลอดเวลา
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เกาะกง-อิรวดี
พื้นที่น่าลงทุน
ในเวที AEC Business Forum 2018 ยังมีนกั ธุรกิจ
ชั้นน�าในฐานะคลื่นลูกใหม่แห่งภูมิภาคอาเซียน
มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งผ่านแนวคิดและ
มุมมองดีๆ แนะน�าเมืองที่น่าลงทุน
คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล กรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ
การลงทุน ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริ ษั ท เจดั บ เบิ้ ล ยู ดี อิ น โฟโลจิ ส ติ ก ส์ จ� า กั ด
(มหาชน) ผู้ให้บริการขนส่งชั้นน�าทั้งในประเทศ
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และภูมิภาคอาเซียน มองว่า ทิศทางของธุรกิจ
เปลีย่ นแปลงมากขึน้ เรือ่ ยๆ จากพฤติกรรมการซือ้
สินค้าแบบออนไลน์ การขนส่งข้ามพรมแดน และ
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต สู ง ขึ้ น อาทิ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า
จะลดปริมาณอะไหล่จากปกตินับหมื่นชิ้น เหลือ
เพียงครึ่งเดียว
“กระบวนการผลิตและขนส่งจะแตกต่างออกไป
ถือเป็นการปฏิวตั ริ ะบบโลจิสติกส์ใหม่ จึงอยากให้
ผู้ประกอบการเข้าใจว่าต่อไปเป็น B to C จึงควร

ปรับองค์กรให้เหมาะสม ไม่ใช่ภูมิใจแค่ว่าบริษัท
เราตัง้ มานานแล้วแต่ควรแข่งขันกันหาความหมาย
ให้กับอนาคตของธุรกิจนี้”
คุณสิตู โม มินต์ กรรมการบริหาร บริษัท MPRL
E&P Pte จ�ากัด ประเทศเมียนมา ลงทุนด้าน
พลังงานทั้งน�้ามันและก๊าซรายใหญ่ของเมียนมา
กล่าวว่าเมียนมาเป็นประเทศที่ปิดตัวเองมานาน
เมื่อรัฐบาลเปิดประเทศจึงมีผู้สนใจเข้ามาลงทุน
จ�านวนมาก แต่บางอย่างอาจไม่เป็นไปตามที่
คิดไว้ เพราะระบบราชการยังมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
จ�าเป็นต้องลดกฎระเบียบ ลดความซ�้าซ้อนและ
กระบวนการที่ใช้กระดาษให้น้อยลง เป็นรัฐบาล
ดิจิทัลมากขึ้น
“เราอยู่ในช่วงต้นของการด�าเนินการสิ่งเหล่านี้
หวังจะให้นโยบายเป็นรูปธรรมมากขึ้น”

ระบบนิเวศน์ของการแข่งขัน

ขณะนี้ประเทศไทยมี

เปลี่ยนแปลงไปตลอด 2-3 ปี

ดอกเบี้ยต�่า จึงเหมาะที่จะออกไป

ที่ผ่านมา และจะพัฒนาไป

หาแหล่งลงทุน ซึ่งกัมพูชา

มากขึ้นเรื่อยๆ

น่าสนใจ ผมอยากให้ออกมา

คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ผู้อ�านวยการ
อาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี
อินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณสิตู โม มินต์ แนะน�าว่า เขตอิรวดีอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของนครย่างกุ้ง มีพลเมือง 7 ล้านคน
เป็นพืน้ ทีท่ ถี่ อื ว่าน่าสนใจและน่าเข้าไปลงทุนมาก
หากพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานโดยเฉพาะท่าเรือน�า้ ลึก
“ประเทศไทยใช้เวลา 25 ปี พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
เพราะท่าเรือกรุงเทพมีปญ
ั หาเรือ่ งความหนาแน่น
เมียนมาก็ใช้หลักการคล้ายๆ กัน คือขยายไป
ทิศตะวันตกในเขตอิรวดี”

การเข้ามาลงทุนใน
เมียนมา ไม่จ�าเป็นต้องคิดถึงการ
ออกแบบใหม่เสมอไป สิ่งที่มีอยู่
แล้วก็ได้ ถ้ามองเห็นโอกาสก็จะ

สัมผัสพื้นที่ด้วยตัวเอง

ประสบความส�าเร็จ

ออกญา เซง เญาะ หรือ คุณแอนดี้
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริษัท LYP ประเทศกัมพูชา

คุณสิตู โม มินต์
กรรมการบริหาร
บริษัท MPRL E&P Pte จ�ากัด
ประเทศเมียนมา

โตโยต้า เพื่อส่งกลับมาประกอบในไทย แต่สิ่ง
ส�าคัญที่เราต้องพัฒนาต่อคือศักยภาพแรงงานให้
มีความรู้เฉพาะทางมากขึ้น เช่น ทักษะการช่าง
พยาบาล ฯลฯ

“นักลงทุนไทยมีโอกาสประสบความส�าเร็จมาก
เนือ่ งจากทัง้ สองประเทศมีวฒ
ั นธรรมทีค่ ล้ายๆ กัน
คนกัมพูชาดูละครไทย เชือ่ ว่าสินค้าไทยมีคณ
ุ ภาพสูง
และมีระบบธนาคารทีส่ นับสนุนการเงินดีอกี ด้วย”

ขณะที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรม
และผู้แทนจ�าหน่ายสินค้ารายใหญ่ของกัมพูชา
อย่าง ออกญา เซง เญาะ หรือ คุณแอนดี้ ผูอ้ า� นวยการ
กลุม่ บริษทั LYP ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า กัมพูชา
มีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อแก้ปัญหาความซับซ้อน
ในการลงทุนที่ เกาะกง นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ปัจจุบันมีบริษัท ฮุนได, ไนกี้, อาดิดาส เข้าไป
ลงทุน รวมถึงโรงงานผลิตสายไฟฟ้าให้รถยนต์
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แจ็ค หม่า บุกมาเลเซีย

SINGAPORE

ผู้นา� อินเดียเดินสาย
เชื่อมสัมพันธ์อาเซียน
นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี แห่งอินเดีย พบกับ
นายลี เซี ย นลุ ง นายกรั ฐ มนตรี สิ ง คโปร์ เมื่ อ วั น ที่
1 มิ ถุ น ายนที่ ผ ่ า นมา เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ที่
ใกล้ ชิ ด ทางเศรษฐกิ จ และความมั่ น คงทางทะเล
“ความสัมพันธ์ของอินเดียและสิงคโปร์จะเป็นหุน้ ส่วน
ทางยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง เต็มไปด้วยความอบอุ่น
มีเอกภาพและศรัทธา” นายโมดีกล่าวผ่านแถลงการณ์
ต่ อ สื่ อ มวลชน หลั ง ทั้ ง สองประเทศลงนามบั น ทึ ก
ความร่วมมือทางทะเล โลจิสติกส์ และการทหาร
ก่ อ นหน้ า นี้ ส� า นั ก ข่ า วรอยเตอร์ ส รายงานว่ า
ประธานาธิบดีโจโค วิโดโด พบกับ นายนเรนทรา โมดี
นายกรัฐมนตรีอินเดีย ที่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย
มาแล้ว เพื่อสร้างความร่วมมือการพัฒนายุทธศาสตร์
ทางทะเลร่วมกันในมหาสมุทรอินเดีย รวมถึงพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและนิคมอุตสาหกรรมที่เมืองซาบัง
และช่องแคบมะละกา หนึ่งในจุดที่เรือขนส่งสินค้า
หนาแน่นทีส่ ดุ เพือ่ การส่งออกไปตลาดโลก นักวิเคราะห์
มองว่า ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนความวิตกกังวล
ถึงการขยายอิทธิพลทางทะเลของจีนในภูมิภาคและ
นโยบาย “Act East” ของนายโมดีจะพัฒนาความ
ร่วมมือใกล้ชิดมากขึ้นกับอาเซียน
ที่มา : www.economictimes.com
ภาพประกอบ : www.mgronline.com
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ส�านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา นายแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งและประธาน
บริหารของกลุม่ อาลีบาบา อี-คอมเมิรซ์ ยักษ์ใหญ่จากจีน ได้เข้าพบกับ ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรี
มาเลเซียทีเ่ มืองปูตราจายา โดยนายแจ็ค หม่า เผยหลังจากเข้าพบพูดคุยกว่า 1 ชัว่ โมงว่า รูส้ กึ ประหลาดใจ
กับความรู้เรื่องเทคโนโลยีของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และระบุว่าได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดในการ
ยกระดับมาเลเซียให้พ้นจากความยากจน การสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ และกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก
รวมถึงหารือเรื่องเปิดศูนย์กระจายสินค้าของอาลีบาบาเพื่อเป็นฮับการขนส่งในภูมิภาคอาเซียนด้วย
ที่มา : www.bangkokbiznews.com ภาพประกอบ : Bernama photo
SINGAPORE

อสังหาฯ สิงคโปร์
เติบโตต่อเนื่อง
Yicai Global
THAILAND

เจดีดอทคอมชูแพลตฟอร์ม
แก้ความยากจน
นายริชาร์ด หลิว ประธานกรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดีดอทคอม กล่าวในงาน
ACMECS CEO Forum ว่ า พร้ อ มจะร่ ว มมื อ กั บ
ประเทศไทยและสมาชิก ACMECS หรือยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
แก้ไขปัญหาความยากไร้ในพื้นที่ชนบท สร้างเครือข่าย
ผลผลิตที่มีคุณภาพและผู้บริโภคสามารถติดตามได้
พร้อมสร้างประโยชน์ร่วมกันกับทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน
ในพืน้ ที่ บริษทั หรือผูบ้ ริโภค โดยเจดีดอทคอมจะน�าเข้า
สินค้าในกลุ่มผลไม้ สินค้าจากยางพารา สินค้าอุปโภค
บริโภคและอาหารทะเลจากไทยมูลค่า 1 แสนล้านบาท
ที่มา : www.posttoday.com

หนังสือพิมพ์สเตรทส์ไทม์ส รายงานว่า จ�านวนบ้าน
เดี่ยวในสิงคโปร์มียอดขายเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม
2561 โดยมีจา� นวน 1,121 หลัง รวมถึงคอนโดมิเนียม
หรูหรา เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 53.1 จากเดิมที่มียอดขาย
732 ยูนิตในเดือนก่อนหน้า ถือว่าเป็นอัตราสูงสุดนับ
จากเดือนสิงหาคมปีกอ่ น ส่งผลให้ในช่วง 5 เดือนแรก
ของปีนี้ ผู้ประกอบการขายไปแล้ว 3,480 ยูนิต แต่ยัง
ถือว่าต�่ากว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 39.4
ที่มา : www.straitstimes.com
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มหาธีร์ เลิกนโยบายรถไฟเร็วสูงเชื่อมสิงคโปร์
ส�านักข่าว “ซินหัว” สือ่ ทางการของจีนรายงานว่านายกรัฐมนตรี ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด วัย 92 ปี ประกาศ
ยกเลิกโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชือ่ มระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์ (KL-SG HSR) โดย
เตรียมที่จะพูดคุยกับสิงคโปร์ถึงการชดเชยค่าเสียหายราว 500 ล้านริงกิต ขณะที่ส�านักข่าวเดอะ สตาร์
รายงานว่า ดร.มหาธีร์ ยังขอให้ข้าราชการระดับสูงของมาเลเซียทุกคนต้องปฏิรูปตัวเอง โดยเข้าสอบวัด
ระดับ “ภาษาอังกฤษ” ทั้งนี้ ในปี 2560 ดัชนีวัดความรู้ภาษาอังกฤษ หรือ EF English Proficiency
Index (EF EPI) ของมาเลเซียอยูใ่ นล�าดับที่ 13 จากทัง้ หมด 80 ประเทศ พร้อมทบทวนหลักสูตรการศึกษา
ของมาเลเซียตั้งแต่อนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย และศึกษารูปแบบการศึกษาในต่างประเทศมาปรับใช้
ที่มา : www.prachachat.net
ASEAN

อาเซียนสะเทือน
มาตรการรีดภาษีสหรัฐฯ

PHILIPPINES

ร้านค้าปลีกฟิลิปปินส์ยังได้รับความนิยม
Kantar Worldpanel Philippines บริษัทที่ปรึกษาด้านพฤติกรรมผู้บริโภค รายงานว่า แม้คนฟิลิปปินส์
จะมีรายได้เพิ่มขึ้น มีซูเปอร์มาร์เก็ตและตลาดการค้าออนไลน์ แต่ผู้บริโภคยังคงเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
จากร้านค้าแบบดั้งเดิมคือร้าน sari-sari stores และแผงขายของทั่วไปเป็นตัวเลือกอันดับแรก เพราะ
มองว่าซื้อง่ายขายคล่อง (Fast-Moving Consumer Goods : FMCG) และท�าเลที่ตั้งที่เข้าถึงง่ายเป็น
สิ่งส�าคัญ อย่างไรก็ดีงานวิจัยของ Fitch Group พบว่ารายได้ของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นในฟิลิปปินส์จะท�าให้
การใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงปี 2560-2564 เติบโตขึ้นร้อยละ 5.4 ในปี 2564 ภาคครัวเรือนจะมีการใช้จ่าย
เพิม่ มากขึน้ เฉลีย่ ต่อปีรอ้ ยละ 9.3 อยูท่ ี่ 16.6 ล้านล้านเปโซ จาก 11.7 ล้านล้านเปโซ ทีค่ าดการณ์ไว้ในปี 2561
ที่มา : www.posttoday.com

นิกเกอิ เอเชียน รีววิ และรอยเตอร์ส รายงานว่า ทิศทาง
ดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐฯ ก�าลังเพิ่มความเสี่ยงต่อ
ภูมิภาคอาเซียนที่อาจเผชิญภาวะทุนไหลออกอีกครั้ง
เหมือนในปี 2556 ที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด
ส่ ง สั ญ ญาณยุ ติ ม าตรการผ่ อ นคลายทางการเงิ น เชิ ง
ปริมาณ (QE) ประเทศทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบหนักสุดคือ
อินโดนีเซียและฟิลปิ ปินส์ เพราะขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
และอินโดนีเซียมีต่างชาติถือครองพันธบัตรมาก
ขณะที่ ส� า นั ก ข่ า วซี เ อ็ น บี ซี รายงานว่ า รั ฐ มนตรี ค ลั ง
3 ประเทศได้แก่ นายคาร์ลอส โดมินเกซ จากฟิลปิ ปินส์
นายศรี มุ ล ยานี อิ น ทราวาตี ของอิ น โดนี เ ซี ย และ
นายวงศรี วิสทุ ธิ์ จากกัมพูชา ทีเ่ ข้าร่วมประชุมประจ�าปี
ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) วิตกว่าอาเซียนอาจ
เผชิญความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากความตึงเครียดทาง
การค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ส่ง
ออกหลักที่ป้อนวัตถุดิบเข้าสู่ซัพพลายการผลิตของจีน
ที่มา : www.posttoday.com

13

Policy WATCH

Myanmar

เปิดรับนักลงทุนต่างชาติ
บุกตลาด ‘ค้าปลีก-ค้าส่ง’

เมียนมาก�าลังพลิกโฉมหน้า
ใหม่ด้วยการส่งสัญญาณ
‘เปิดประตู’ ต้อนรับนักลงทุน
ทั่วโลก ออกมาตรการขยาย
เพดานการถือครองหุ้น
ของต่างชาติได้เต็มร้อย
เปอร์เซ็นต์ ตอบสนองอัตรา
เติบโตทางเศรษฐกิจที่กา� ลัง
ร้อนแรงเป็นอันดับต้นๆ
ของอาเซียน
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ในยุครัฐบาลนางออง ซาน ซู จี ช่วง 2 ปีกว่าที่ผ่านมา มุ่งเน้นนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุน เปิดพรมแดน เพิ่มแรงงานทักษะและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แต่ดูเหมือนว่ากุญแจดอกส�าคัญก็คือ ‘กฎระเบียบ’ กลับยังล่าช้า
ไม่เอื้ออ�านวยบริษัทต่างชาติเท่าไหร่นัก
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์เมียนมา (MOC) ออกค�าสั่งที่
25/2561 (The directive) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา อนุญาต
ให้บริษัทเอกชนที่เป็นของชาวต่างชาติ สามารถถือหุ้นอัตราร้อยละ 100 ได้
นอกจากนั้น ยังเปิดกว้างการลงทุนในสาขา ‘ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง’
โดยบริษัทกิจการร่วมค้าหรือ Joint Venture ที่จัดตั้งระหว่างพลเมือง
ของเมียนมา (Myanmar citizens) และผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของเมียนมาหรือ
ชาวต่างชาติ (non-Myanmar citizens) สามารถประกอบธุรกิจสาขานี้ได้
อย่างถูกต้อง
หลักเกณฑ์กค็ อื บริษทั ต่างชาติและกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ซึง่
มีพลเมืองของเมียนมาถือหุน้ น้อยกว่าร้อยละ 20 จะต้องมีเงินลงทุนในธุรกิจ
ค้าปลีกหรือค้าส่ง มากกว่าบริษทั ต่างชาติทพ่ี ลเมืองเมียนมาถือหุน้ ร้อยละ 20
หรือมากกว่า
เงือ่ นไขประการต่อมาคือนักลงทุนต้องขอ ‘ลงทะเบียน’ กับกระทรวง
พาณิชย์เมียนมาและมีเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไข เช่น ขออนุญาตจาก
หน่วยงานก�ากับดูแลภาครัฐ ท้องถิน่ ชุมชน รวมถึงการจัดท�า Business Plan
แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเข้าไปค้าปลีกหรือค้าส่งสินค้าประเภทต่างๆ
ภายใต้ค�าสั่ง 25/2561 ยังให้สิทธิพลเมืองเมียนมาเป็นพิเศษในการ
ด�าเนินธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง ไม่กา� หนดจ�านวนเงินลงทุนขัน้ ต้น อย่างไรก็ตาม
ส�าหรับบริษัทของพลเมืองเมียนมาที่ก�าลังด�าเนินธุรกิจอยู่และมีเงินลงทุน
ขั้นต้นราว 700,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า ต้องลงทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลา 150 วัน นับตั้งแต่ค�าสั่งนี้มีผลบังคับใช้
โอกาสทีก่ า� ลังเปิดกว้างจากตลาดทีม่ ปี ระชากร 55 ล้านคน นับเป็นการ
ผ่อนปรนครัง้ ใหญ่ ต้อนรับต่างชาติควบคูก่ บั การพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
ซึ่งนักธุรกิจไทยควรศึกษาลู่ทางตรงนี้เอาไว้ ช่วงชิงความได้เปรียบจากการ
เป็นฐานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคใกล้บา้ นของชาวเมียนมา ซึง่ ให้การยอมรับ
ใน Made in Thailand อยู่แล้วนั่นเอง

หลักเกณฑ์เงินลงทุนขั้นต้น
ตามที่กฎหมายก�าหนด
เอกสารการลงทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชย์
เมียนมา

ข้อห้ามการดำาเนินงาน

• ด�าเนินกิจการค้าปลีกหรือค้าส่ง
ซึ่งรวมถึงร้านค้าเล็กๆ และร้าน
สะดวกซื้อต่างๆ ในพื้นที่น้อยกว่า
929 ตารางเมตร

• ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท

• ส�าเนาการลงนามรับรองจากคณะ
กรรมาธิการการลงทุนเมียนมา
(MIC) ของบริษัท (หรือ ใบอนุญาต
จาก MIC หากบริษัทนั้นอยู่ภายใต้
แบบแผนที่ต้องการใบอนุญาตของ
MIC)

• ด�าเนินธุรกิจนอกเหนือจากเวลาและ
สถานที่ที่ก�าหนด โดยคณะกรรมการ
การพัฒนาของภาค, รัฐ, เมืองที่
เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอื่นๆ

• จดหมายรับรองจากคณะกรรมการ • จัดจ�าหน่ายสินค้าที่ไม่ปลอดภัยและ
การพัฒนาเมืองที่เกี่ยวข้องหรือ
ต่า� กว่ามาตรฐานซึ่งเป็นการละเมิด
คณะกรรมการการพัฒนาเขตชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ของภาคหรือรัฐนั้น
• รายชื่อของกลุ่มสินค้าที่จะด�าเนิน
การค้าปลีกหรือค้าส่ง

• ขายสินค้าที่กฎหมายสั่งห้าม

• ค�าบรรยายโดยละเอียดของแผน
ธุรกิจที่ก�าหนดจ�านวนเงินลงทุน
ขั้นต้น, ท�าเลที่ตั้ง รวมไปถึงขนาด
พื้นที่ที่จะด�าเนินการค้าขายโดย
คิดเป็นตารางเมตร
• การเปิดสาขาหรือร้านค้าใหม่ต้อง
แจ้งต่อกระทรวงพาณิชย์ก่อนเป็น
เวลา 90 วัน

หลักเกณฑ์เงินลงทุนขั้นต้นตามที่กฎหมายกำาหนด

กรณีที่ 1

• ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ 100%
• กิจการร่วมค้าที่มีชาวเมียนมา
ถือหุ้นน้อยกว่า 20%

กรณีที่ 2

• กิจการร่วมค้าที่มีชาวเมียนมา
ถือหุ้น 20% หรือมากกว่า

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าส่ง

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าส่ง

3 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ

5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ

7 แสน
ดอลลาร์สหรัฐ

2 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
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Biz SHARING
ทิศทางของการค้าขายปัจจุบันที่มุ่งสู่ระบบ

อี-คอมเมิร์ซมากขึ้น ไม่จำาเป็นต้องมีหน้าร้าน

ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ใช้สมาร์ตโฟน
แท็บเล็ต หรือพีซี ที่ช่วยอำานวยความสะดวก

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง อาจเป็นผลให้บางร้านค้า
ขายของหน้าร้านยากขึ้น ถึงขั้นต้องเผชิญกับ
ภาวะการขาดทุนและปิดตัวลงไปในที่สุด

ทว่าหากร้านค้าปรับตัวสามารถสร้างจุดเด่น สร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าในการเดินเข้า
ภายในร้าน เชือ่ มโยงกับระบบออนไลน์ หลอมรวม
ประโยชน์ กั น และกั น ธุ ร กิ จ การค้ า นั้ น ๆ ก็ จ ะ
ประสบความส�าเร็จได้
คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา กรรมการผู้จัดการและ
ผู้ร่วมก่อตั้ง ‘Priceza’ ผู้น�าธุรกิจสตาร์ตอัพการ
เปรียบเทียบราคาสินค้าในระบบออนไลน์ ร่วม
บรรยายในหลักสูตรนักธุรกิจแห่งอาเซียน AEC
Business Leader Program รุ่นที่ 3 ภายใต้
หัวข้อ E-Commerce & Digital Marketing in
ASEAN โดยเล่าถึงประสบการณ์ของ Priceza
ที่ประสบความส�าเร็จ น�าระบบอี-คอมเมิร์ซมา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจ

Priceza เปรียบเทียบราคาสินค้ามากถึง
100 ล้านรายการ
คุ ณ ธนาวั ฒ น์ เล่ า ว่ า Priceza เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ
6 ปีที่ผ่านมา โดยได้คิดค้นนวัตกรรม Shopping
search engine เป็นเครื่องมือการค้นหาสินค้า
ให้บริการเปรียบเทียบราคา จากแหล่งขายสินค้า
ออนไลน์ต่างๆ อาทิ Market Place, Online
Retailer หรือร้านค้าย่อยต่างๆ ธุรกิจทีเ่ ริม่ ต้นจาก
ประเทศไทย เติบโตอย่างก้าวกระโดด ปัจจุบัน
สามารถขยายการให้บริการไปอีก 5 ประเทศ
ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์
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‘ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา’
CEO Priceza
แชร์ไอเดียหลอมรวมช้อปปิ้ง
ออนไลน์-ออฟไลน์

และเวียดนาม สามารถรวบรวมสินค้าได้กว่า 100
ล้านรายการ จากแสนกว่าร้านค้า
“โมเดลการท�าเงินคือเราไม่ขายของเอง หน้าที่
ของเราคือส่งลูกค้าไปดูราคาที่ร้านค้า ก่อนที่
ลูกค้าซือ้ สินค้าก็มกั จะค้นหาคุณสมบัติ หรือราคา
เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจ โดยเมื่อลูกค้าค้นหา
สินค้า เครื่องมือของ Priceza จะดึงราคาสินค้า
มาแสดงผลเพื่อให้ลูกค้าเปรียบเทียบ จากนั้นจะ
Lead ลูกค้าเข้าไปในเว็บไซต์รา้ นค้า เท่ากับร้านค้า
ต้องจ่ายค่าโฆษณาสินค้าให้กับเรา ทุกยอดคลิก
จะคิดเป็นรายได้ที่ร้านค้าต้องจ่ายให้แก่เรา

สร้างโอกาสการค้า อี-คอมเมิร์ซ
ธุ ร กิ จ การค้ า ในระบบออนไลน์ ป ั จ จุ บั น เติ บ โต
สู ง มาก สถิ ติ ข องการเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี แ ละ
อิ น เตอร์ เ น็ ต เช่ น สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
อี-คอมเมิร์ซเติบโตร้อยละ 15 ต่อปี อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในเกาหลีใต้เติบโตร้อยละ 16
ประเทศในอาเซี ย นมี ป ระชากรรวมกว่ า 600
ล้านคน มากกว่าสหรัฐอเมริกา 2 เท่า มีคนทีเ่ ข้าถึง
อินเตอร์เน็ต 330 ล้านคน ในอนาคตปี 2020 คาดว่า
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตจะเติบโตถึง 500 ล้านคน
เช่นเดียวกับประเทศไทยทีม่ ปี ระชากร 68 ล้านคน
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 9 ต่อปี
และเป็นประเทศที่สถิติการใช้อินเตอร์เน็ตมาก
ที่สุดในโลกเฉลี่ย 4.2 ชั่วโมง/วัน รองลงมาคือ
อินโดนีเซีย 3.9 ชั่วโมง/วัน ขณะที่สหรัฐอเมริกา
มีปริมาณการใช้ประมาณ 2 ชั่วโมง/วัน
จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นโอกาสเติบโต
ส�าหรับการค้าอี-คอมเมิรซ์ ทัง้ ในประเทศไทยและ
อาเซียน โดยคนไทยจะซือ้ ของออนไลน์ 3 ช่องทาง
หลัก คือ อี-มาร์เก็ตเพลส เช่น Lazada Talad
Shopee ประมาณร้อยละ 30, ผูค้ า้ ปลีกออนไลน์
ร้อยละ 27 และโซเชียลมีเดียร้อยละ 43
ตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งคือธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ปัจจุบัน
คนอ่านหนังสือน้อยลง หันไปอ่านเนื้อหาจาก
สมาร์ตโฟนมากขึ้น ไม่ต้องรอ ไม่ต้องไปที่แผง
เป็น ทิ ศ ทางของโลกซึ่ ง เป็น จุ ด เปลี่ ย นของสื่ อ

ปีที่ ผ ่ า นมาสิ่ ง พิ ม พ์ ป ิ ด ตั ว ลง หรื อ แม้ ก ระทั่ ง
โฆษณาในสื่ อ โทรทั ศ น์ ก็ น ้ อ ยกว่าโฆษณาใน
สื่อออนไลน์
“การค้าในระบบอี-คอมเมิร์ซ แม้ว่าลูกค้าจะสั่ง
ซื้อออนไลน์จ�านวนมาก ถึงขั้นที่บางออฟฟิศต้อง
ขอให้พนักงานระงับการสั่งซื้อและจัดส่งของมา
ที่ออฟฟิศ แต่ตลาดอี-คอมเมิร์ซโตทุกปีร้อยละ
30 เมือ่ เทียบกับมูลค่าของการซือ้ ขายโดยรวมแล้ว
ยังเพียงแค่ร้อยละ 1-2 เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า
ตลาดอี-คอมเมิร์ซยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก”

หลอมรวมช้อปปิ้งออนไลน์-ออฟไลน์
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการช้อปปิง้ ของผูบ้ ริโภค
ซับซ้อนขึ้น ลูกค้ากระโดดไปมาระหว่างออฟไลน์
และออนไลน์ การทดสอบในสหรัฐอเมริกาลูกค้า
ได้รับอิทธิพลจากเว็บไซต์ก่อนตัดสินใจเดินไปซื้อ
ของที่ร้านค้า ซึ่งโลเคชั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งส�าคัญ
ของการค้าอีกต่อไปและทฤษฎี 4 P อาจจะใช้
ไม่ได้ทั้งหมดส�าหรับการค้าในปัจจุบัน
ร้านค้าจ�าเป็นต้องปรับตัว หันไปเน้นกลุ่มลูกค้า
เฉพาะมากขึ้น อาทิ ร้านค้าสะดวกซื้อส�าหรับ
ผู้รักสุขภาพ, ผู้สูงอายุและเด็ก ตัวอย่างของการ
ปรับตัว เช่น ออฟฟิศเมท กับ B2S ด้วยค่าเช่า
พืน้ ทีท่ แี่ พงขึน้ มูลค่าการซือ้ ขายน้อยลง ต้องปรับ
ตัวลดต้นทุน ท�าให้มีสาขาหลากหลาย สินค้าไม่
ขาดหายจากร้าน รูปแบบการตัง้ โชว์ในแนวสูงช่วย
ให้สินค้า 100 รายการโดดเด่น เป็นการเชื่อมโยง
กับออนไลน์ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าที่จัด
วางไว้ที่ร้าน
กรณีของ Amazonbook ไม่ได้มีแค่ออนไลน์ แต่
มีหน้าร้านทีม่ อบประสบการณ์ใหม่ให้ลกู ค้า ดังเช่น
ป้ายทีเ่ ขียนไว้ในร้าน “If you like this, you will
love this” การจัดชัน้ หนังสือทีม่ กี ารรีววิ มากทีส่ ดุ
หนังสือที่จ�าหน่ายจะมี 2 ราคา คือราคาสมาชิก
และราคาทีไ่ ม่เป็นสมาชิก เป็นการมอบสิทธิพเิ ศษ
ให้กับสมาชิกอเมซอน สร้างอารมณ์ความรู้สึก
ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิก รวมถึงการจ่ายค่า
สินค้าผ่านแอปพลิเคชันอเมซอน ก็สามารถเก็บ
ข้อมูลการซื้อสินค้า เพื่อน�าไปต่อยอดต่อไป

นอกจากอเมซอนแล้ว อาลีบาบา ก็เข้ามาอยู่ใน
ร้านค้าปลีกมากขึ้น เช่น ‘Mom & Pop Shops’
แนวคิดคือน�าข้อมูลต่างๆ ของลูกค้ามาใช้จัดการ
หน้าร้านค้าออฟไลน์, Walmart ดึงดูดลูกค้าชาว
อเมริกันกลับมาซื้อ ด้วยการลดราคาสินค้าเมื่อ
ลูกค้ารับสินค้าด้วยตัวเองในสาขาที่สะดวก หรือ
เทสโก้ในไทยก็เช่นเดียวกัน เป็นจุดแข็งด้านสาขา
ที่อยู่เหนือออนไลน์
สิง่ ส�าคัญอีกประการหนึง่ คือข้อมูลของลูกค้า ต้อง
มีการจัดการในระบบออนไลน์ จดจ�าทุกออเดอร์
ที่ลูกค้าเคยซื้อเพื่อไปประยุกต์ใช้หลอมรวมกับ
ออฟไลน์ ที่สามารถจัดหา จัดวาง น�าเสนอสินค้า
ทีส่ ร้างความประทับใจและตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า
“ยู นิ ลี เ วอร์ ทุ ่ ม ทุ น ซื้ อ กิ จ การขายใบมี ด โกนใน
ราคา 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป้าหมายไม่ใช่
เพียงแค่ซื้อกิจการแต่เป็นการซื้อฐานข้อมูลลูกค้า
ที่จะมีโอกาสเพิ่มยอดขายสินค้าต่างๆ ได้มากขึ้น
โลกปั จ จุ บั น คนที่ ร วยคื อ คนที่ มี ข ้ อ มู ล สามารถ
Personalize เพื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ ยอดธุ ร กิ จ ได้
หลากหลาย”
อีกหนึ่งความน่าสนใจคือเดิมลูกค้าจะซื้อสินค้า
โดยค้นหาชื่อแบรนด์ แต่ปัจจุบันจะค้นหาจาก
ประเภทของสินค้ามากกว่า ไม่เจาะจงแบรนด์ จึง
เป็นช่องทางให้กับเว็บไซต์อย่างอเมซอน
คุณธนาวัฒน์ ย�้าเรื่องการเข้าใจลูกค้า ซึ่งต้องเริ่ม
ตั้งแต่ขั้นตอนซื้อสินค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์
หรือ The Buyer’s Journey เริ่มตั้งแต่การรับรู้
(awareness) คิดพิจารณา (consider) และ
ตัดสินใจ (decision) ของลูกค้า ซึ่งในฐานะการ
เป็นเจ้าของแบรนด์ จะท�าอย่างไรในแต่ละขัน้ ตอน
แต่ละสินค้า ระยะเวลาการตัดสินใจก็ต่างกัน
นอกจากนีข้ องแพงบางครัง้ ก็ไม่จา� เป็นต้องใช้เวลา
ตัดสินใจนาน ขึ้นอยู่กับอารมณ์ในการเลือกซื้อ
สินค้า เช่นสินค้าแบรนด์ผู้หญิง เมื่อเข้าใจลูกค้า
แล้ ว ก็ จ ะน� า ไปสู ่ ก ารวางกลยุ ท ธ์ และปั จ จุ บั น
ช่องทางการค้าก็ควรที่จะผสมผสานทั้งออฟไลน์
และออนไลน์เข้าไว้ด้วยกันเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่ม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
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Econ TREND
เริ่มต้นอย่างไรให้ส�าเร็จ

ถ้าต้องค้าขายสินค้า
ออนไลน์ในอาเซียน

การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทุกรูปแบบ
ของประชากรอาเซียน ปี 2561
www.aseanup.com

ไทย

57
ล้านคน

มาเลเซีย

25
ล้านคน

เวียดนาม

64
ล้านคน

ฟิลิปปินส์

67
ล้านคน

สิงคโปร์

4.8
ล้านคน

อินโดนีเซีย

132.7
ล้านคน
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ระบบการช�าระเงินออนไลน์ (Online Payment) และการ
จัดส่งสินค้าถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ท�าให้บรรดานักช้อปต่าง
เปลีย่ นพฤติกรรมสูโ่ ลกการซือ้ ขายบนอินเตอร์เน็ตกันมากขึน้ ในช่วง
2-3 ปีที่ผ่านมา
งานวิจัยบริษัท Accenture ระบุว่ามูลค่าตลาดออนไลน์
ที่เน้นการซื้อขายข้ามประเทศ (cross-border trade) ทั่วโลก
ปีนี้จะขยับมาอยู่ที่ 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และใน 3 ปีจะแตะ
1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภูมภิ าคอาเซียนถือว่าคึกคักเป็นอันดับต้นๆ จากรายงานของ
Google และ Temasek ระบุวา่ ปีทผี่ า่ นมามีอตั ราเติบโตถึงร้อยละ
27 คิดเป็นมูลค่าราว 1.09 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทัง้ ยังคาดการณ์
ว่าใน 7 ปีข้างหน้า หรือปี 2568 มูลค่าของตลาดออนไลน์อาเซียน
อาจจะเติ บ โตเกิ น 2 แสนล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ดึ ง ดู ด เจ้ า ของ
แพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Qoo10 Alibaba หรือ Amazon
ฯลฯ ต่างแห่ขยายฐานการขายออกมายังภูมิภาคนี้ จึงเป็นโอกาส
ให้กับผู้ประกอบการไทยไม่เพียงแค่ขายตลาดในประเทศ แต่รวม
ถึงต่างประเทศด้วย
ทว่าในการเริ่มต้นขยายธุรกิจออนไลน์ มักจะพบประเด็น
ค�าถามหลักๆ อาทิ เว็บไซต์ไหนหรือแพลตฟอร์มใดทีเ่ หมาะส�าหรับ
การฝากสินค้า ระบบการส่งไปยังต่างประเทศต้องท�าอย่างไร เสียภาษี
หรือไม่ กฎหมาย กฎระเบียบที่ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องรู้และ
ปฏิบัติ ควรเลือกวีธีให้ลูกค้าช�าระเงินแบบไหนจึงปลอดภัย สะดวก
ส�าหรับลูกค้าและผู้ขาย ไปจนถึงสินค้าที่จะขาย เป็นต้น

• เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่จะเลือกขายสินค้า มีให้เลือกใช้งาน

มากมายและหลากหลาย อาทิ AliExpress, Alibaba, Amazon,
ebay หรือ Etsy ขึ้นกับความต้องการขายไปที่ใด เอเชียตะวันออกเฉี ย งใต้ จี น สหรัฐอเมริกา หรือทั่วโลก แล้วค่อยเจาะจง
เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ส่วนการเลือก
ขายสินค้า ก็ต้องพิจารณาจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
แต่ละประเทศ โดยหมวดเสื้อผ้าและแฟชั่นยังคงเป็นอันดับหนึ่ง

เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์

ที่ได้รับความนิยมในอาเซียน
www.aseanup.com

• การขนส่งถือเป็นอีกเรื่องที่ท้าทายธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ไม่ว่าจะ

เป็นต้นทุนค่าด�าเนินการขนส่ง โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือของ
แบรนด์ เพราะหากมีสงิ่ ใดผิดพลาดระหว่างการขนส่ง ตัวแบรนด์มกั
จะต้องเป็นผู้รับภาระความเสียหายและต้องรับค�าต�าหนิจากลูกค้า
ด้วย ดังนั้น ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซจึงจ�าเป็นจะต้องมีบริษัทโลจิสติกส์
ที่น่าเชื่อถือเพื่อส่งเสริมธุรกิจ อาจจ้างบริษัทที่ช่วยดูแลและจัดหา
บริการโลจิสติกส์โดยเฉพาะ

• ภาษีก็ส�าคัญอย่างยิ่งในการท�าการค้าข้ามพรมแดน เราควร
ศึ ก ษาให้ ดี ก ่ อ น ดั ง เช่ น กรณี ภ าษี มู ล ค่ า เพิ่ ม การส่ ง ออกสิ น ค้ า
ไปต่างประเทศ ส่วนของประเทศไทยสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก
เว็บไซต์ http://www.rd.go.th/publish/31456.0.html

• กฎหมาย กฎระเบียบ แต่ละประเทศก�าหนดในสิ่งที่ท�าได้และ

ข้อห้ามแตกต่างกันไป ทัง้ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ภาษี จึงต้องท�าความ
เข้าใจถึงรูปแบบธุรกิจก่อนแล้วจึงศึกษากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้
การด�าเนินธุรกิจเกิดความถูกต้องหลีกเลีย่ งปัญหาในอนาคต รวมถึง
การจดทะเบียนร้านค้าออนไลน์กับหน่วยงานก็เป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือให้ลูกค้าตัดสินใจอีกทางหนึ่ง

ไทย

สิงคโปร์

• การช�าระเงินของผู้บริโภคประเทศต่างๆ ต้องวางระบบการ

ช� า ระให้ ห ลากหลาย รองรั บ พฤติ ก รรมจ่ า ยเงิ น ของผู ้ บ ริ โ ภค
ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะช�าระผ่านทางออฟไลน์ เช่น จ่ายเงิน
ปลายทางกับพนักงานจัดส่งสินค้าโดยตรงแบบ COD (Cash On
Delivery) ช�าระผ่านบัตรเครดิต เดบิต กับพนักงาน รวมถึงการช�าระ
เงินผ่านผู้ให้บริการเคาน์เตอร์รับช�าระเงินต่างๆ หรือช�าระผ่านทาง
ออนไลน์ เช่น ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ช�าระเงินผ่าน PayPal ผ่าน
ระบบ E-Banking ช�าระผ่านระบบ Mobile Payment เป็นต้น
ธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ อาจกลายเป็นช่องทางท�า
ก�าไรมหาศาลให้กับผู้ประกอบการที่เล็งเห็นโอกาส อย่างไรก็ตาม
แต่กย็ งั มีขอ้ จ�ากัดอีกมากทีต่ อ้ งศึกษาอย่างรอบคอบ ทัง้ ในเรือ่ งของ
กฎหมาย ภาษา และวัฒนธรรมทางการค้าที่แตกต่างกันไป เพื่อ
หลีกเลีย่ งปัญหา ให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรืน่ และประสบ
ความส�าเร็จในอนาคต

ฟิลิปปินส์

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย
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AEC INSPIRED
กลยุทธ์สร้างธุรกิจแบบ Blue Ocean

Sila Chy Thmor
ผู้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์คนกัมพูชา
ธุรกิจร้านอาหารใน
กัมพูชาปัจจุบันเติบโตสูง
เพราะประชาชนมีรายได้ดี
มีก�าลังซื้อ จากที่
รับประทานอาหารใน
บ้านหรือซื้อริมถนน
ก็เริ่มรับประทานอาหาร
นอกบ้าน คนรุ่นใหม่
ก็ชอบลองสิ่งแปลกๆ
ใหม่ๆ ที่ปรากฎในโลก
โซเชียลมีเดีย

CEO หนุม่ แห่งบริษทั ซีบเี อ็ม คอร์ปอเรชัน่ เจ้าของ
ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มหลายแบรนด์ใน
กัมพูชา ‘Sila Chy Thmor’ ประสบความส�าเร็จ
ด้ ว ยการฉี ก กฎไลฟ์ ส ไตล์ ข องการรั บ ประทาน
อาหารแบบเดิ ม ๆ สร้ า งปรากฏการณ์ ผ ่ า นสื่ อ
ออนไลน์ และซื้อขายผ่านระบบอี-คอมเมิร์ซ ใน
นามของกลุม่ บริษทั Sabay Digital Corporation
นับเป็นตัวอย่างของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบ
ความส�าเร็จในวัยเพียง 40 ต้นๆ

“การเรียนการสอนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
มุ่งสอนการเป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ดี ขณะที่
การหางานท�าไม่ใช่เรื่องง่าย นักศึกษาจบใหม่
เผชิญปัญหาว่างงาน ดังนัน้ นอกจากวิชาการแล้ว
สถานศึกษาควรถ่ายทอดฝึกฝนประสบการณ์ใน
การเป็นผู้ประกอบการมากกว่าการสอนให้เป็น
พนักงานที่ดีเท่านั้น ถ้าเราพัฒนาเยาวชนให้เป็น
ผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบความส�าเร็จ ก็มโี อกาสทีด่ ี
ในการบรรเทาความยากจนในประเทศได้”

จากนักศึกษาสถาปัตยกรรมวัย 19 ปี Sila เริ่ม
ค้นพบว่าการเรียนอาจไม่ใช่ค�าตอบทั้งหมดของ
ชีวติ เขาหยุดเรียนกลางคันเพือ่ ออกตามล่าหาฝัน
โดยเริ่มต้นจากอาชีพมัคคุเทศน์ก่อนก้าวสู่ธุรกิจ
เต็มตัว

เด็กหนุ่มหัวการค้าใช้เงินที่เก็บสะสมจากอาชีพ
มัคคุเทศน์ราวๆ 500 ดอลลาร์สหรัฐ เปิดธุรกิจขาย
CD เพลง และภาพยนตร์ที่น�าเข้าจากเวียดนาม
ภายใน 2 ปี เขาประสบความส�าเร็จ จากร้านเล็กๆ
สามารถขยายเป็นร้าน CD ที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา
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Sila เริ่มมองหาธุรกิจใหม่ๆ ที่มั่นคงมากขึ้น โดย
มุง่ ไปทีร่ า้ นอาหารฟาสต์ฟดู้ เขาออกเดินทางศึกษา
ดูงานรอบโลกแล้วกลับมาเปิดร้านภายใต้แบรนด์
ของตัวเองชื่อว่า BB World ร้านแฮมเบอร์เกอร์
ขนาดใหญ่ที่เน้นกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่วัยหนุ่มสาว
ปรากฎว่าประสบความส�าเร็จอย่างรวดเร็ว จนเกิด
ไอเดียขยายการลงทุนต่อไปยังร้าน T&C ซึ่งถือ
เป็นร้านคาเฟ่แห่งแรกในกัมพูชา ที่ขายอาหาร
เครื่องดื่มในห้องแอร์ แม้ราคาจ�าหน่ายจะสูงกว่า
ร้านริมถนนทั่วไปถึง 4 เท่า แต่ผลตอบรับดีมาก
“ธุรกิจร้านอาหารในกัมพูชาปัจจุบันเติบโตสูง
เพราะประชาชนมีรายได้ดี มีก�าลังซื้อ จากที่รับ
ประทานอาหารในบ้านหรือซื้อริมถนน ก็เริ่มรับ
ประทานอาหารนอกบ้าน คนรุ่นใหม่ก็ชอบลอง

สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ที่ปรากฎในโลกโซเชียลมีเดีย
รูปแบบร้านของเรามีทั้งอาหารและการตกแต่ง
ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างดี คาเฟ่
ทีเ่ ริม่ บุกเบิกมาเมือ่ 10 ปีกอ่ น ปัจจุบนั มีคแู่ ข่งเปิด
ร้านอาหารลักษณะเดียวกันจ�านวนมาก”
เมือ่ ธุรกิจติดลมบน Sila ได้ขยายธุรกิจเพิม่ แบรนด์
ของตัวเอง ควบคู่ไปกับการซื้อแฟรนไชส์ร้านดัง
จากต่างประเทศมาให้คนกัมพูชาได้ลิ้มลอง อาทิ
ขแมร์ฟู้ดวิลเลจ ร้านอาหารภายใต้แนวคิดแหล่ง
รวมอาหารเขมรทุกภาคทุกจังหวัด Tous les Jours
ร้านเบเกอรี่สไตล์ยุโรปบริการตัวเองจากเกาหลี
The Asian Kitchen ร้านอาหารจีนชื่อดังของ
สิงคโปร์ Miam Miam ร้านคาเฟ่แห่งฝรั่งเศส
Lotteria ร้ า นอาหารฟาสต์ ฟู ้ ด ของเกาหลี ใ ต้
และร้านพิซซ่าเวิลด์ เป็นต้น โดยแบรนด์ต่างๆ
มีสาขารวมกันในกัมพูชากว่า 20 สาขา ให้บริการ
ลูกค้าในแต่ละวันมากกว่า 1 หมื่นคน
“แม้ ว ่ า ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการซื้ อ แฟรนไชส์ ดั ง จาก
ต่างประเทศจะสูง แต่ละสาขาต้องใช้เงินลงทุน
เกือบ 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ แต่กส็ ามารถลดความ
เสี่ยงด้านการตลาด เข้าถึงลูกค้าได้เร็ว เนื่องจาก
แบรนด์มีชื่อเสียงทุกคนรู้จักและไว้วางใจอยู่แล้ว
รวมถึงเราสามารถพัฒนาการผลิตที่ได้มาตรฐาน
สูงตามข้อก�าหนดของเจ้าของแฟรนไชส์อีกด้วย”
Sila ใช้กลยุทธ์ Blue Ocean ในการรักษาฐาน
ลูกค้า บุกเบิกธุรกิจใหม่ๆ เริม่ ต้นท�าก่อนใคร กวาด
ก�าไรก่อน ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงของเก่าให้ดขี นึ้
อาทิ เพิ่มเมนูอาหารให้หลากหลาย พัฒนาการ
บริการอยูต่ ลอดเวลา สร้างสิง่ อ�านวยความสะดวก
เพิม่ ประสบการณ์และความประทับใจให้กบั ลูกค้า
ด้วยบุคลิกชอบทดลอง ชอบเอาชนะความเสี่ยง
แน่นอนว่า Sila ไม่หยุดแค่ธุรกิจอาหาร เขายังคง
มองหาธุรกิจใหม่ๆ ที่ประเมินแล้วว่ามีแนวโน้ม
เติบโตสูง แม้ไม่มคี วามเชีย่ วชาญ แต่กพ็ ร้อมเผชิญ
ความเสี่ยง

Sila ริเริ่มอีกเส้นทางที่เน้นด้านสื่อและความ
บันเทิง จัดตั้ง Sabay Digital Corporation นับ
เป็นธุรกิจสตาร์ตอัพในระบบออนไลน์แห่งแรกๆ
ของกัมพูชา ผลิตเนื้อหาครบวงจรทั้งข่าวสาร
ภาพยนตร์ เกม นิตยสารไลฟ์สไตล์ เน้นคุณภาพ
ระดับสากล สร้างความสุขให้กบั คนกัมพูชาสมกับ
ชื่อ ‘Sabay’ ภาษาท้องถิ่นแปลว่า ‘ความสุข’
ด้วยความที่โครงสร้างพื้นฐานทางอินเตอร์เน็ตใน
กัมพูชาหลายปีที่ผ่านมา ยังไม่สามารถรองรับได้
อย่างดีพอ ระบบอี-คอมเมิร์ซไม่แพร่หลายเท่า
ปัจจุบัน เขาจึงจ�าเป็นต้องลงทุนระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้วยตนเอง อาทิ เครือข่ายไฟเบอร์ออปติก
สายเคเบิล้ การติดตัง้ โทรศัพท์พนื้ ฐานเพือ่ เชือ่ มต่อ
กับลูกค้า ร่วมมือกับร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่สา� หรับ
ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชน ให้สามารถจ่าย
ค่ า บริ ก ารและเกมต่ า งๆ ได้ แม้ จ ะไม่ มี ร ะบบ
อี-คอมเมิร์ซก็ตาม
เกือบ 10 ปีผ่านไป ปัญหาอุปสรรคต่างๆ Sabay
Digital Corporation ได้ฝ่าฟันจนกลายเป็น
ผู้น�าอุตสาหกรรมดิจิทัลในกัมพูชา และรุกคืบ
ไปประเทศเมียนมาและสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม
คาดว่าจะขยายให้ครอบคลุมประเทศในภูมิภาค
อาเซียนเช่นเดียวกัน
“ธุรกิจส่วนใหญ่ของผมไม่วา่ จะสร้างอะไร ก็สร้าง
ขึน้ เพือ่ คนท้องถิน่ ก่อน เพราะนัน่ คือสิง่ ทีร่ จู้ กั และ
สามารถควบคุมได้มากทีส่ ดุ ก่อฐานธุรกิจทีม่ นั่ คง

เติบโตแข็งแรง พร้อมทีจ่ ะก้าวต่อไปในระดับสากล
ขยายธุรกิจไปในดินแดนใหม่ๆ ของโลกใบนี้”
ส� า หรั บ ผู ้ ที่ ส นใจลงทุ น ในกั ม พู ช า Sila ให้
ค�าแนะน�าว่าการเลือกหุ้นส่วนเป็นตัวแปรส�าคัญ
ควรลงทุนกับผู้ที่มีความคิดสอดคล้องกัน และ
แบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจน ซึ่งคนไทยมีโอกาสลงทุน
ในกัมพูชามากกว่าชาติอื่นๆ เพราะมีวัฒนธรรมที่
ใกล้เคียงกัน คนไทยมีโนว์ฮาวทีด่ ี นักธุรกิจกัมพูชา
ก็มีศักยภาพท�างานร่วมกับคนใหม่ๆ และมองหา
คู่ค้าที่ดีเช่นกัน
นักลงทุนต้องศึกษาตลาด เพื่อท�าความเข้าใจกับ
วิถีชีวิตคนกัมพูชา และใส่ใจในการด�าเนินธุรกิจ
ขอเพียงมีความมุ่งมั่น การหาพันธมิตรที่ดี สร้าง
ความแตกต่าง เน้นการท�าคนแรก หรือ Blue
Ocean เพือ่ เข้าใจในธุรกิจอย่างถ่องแท้ เหมือนที่
เขาได้พิสูจน์ความส�าเร็จให้เห็นในปัจจุบัน
Sila มองว่า “การเริ่มต้นธุรกิจไม่จ�าเป็นต้องใช้
เงินทุนมหาศาลเสมอไป แต่ต้องอาศัยความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของตลาดและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมรอบๆ ตัวเรา ประเมิน
ความเสี่ยงอยู่เสมอ อาจล้มเหลวผิดพลาดบ้าง
แต่ความเจ็บปวดจะเป็นบทเรียนส�าคัญให้ลุกขึ้น
สู้และสร้างธุรกิจให้เกิดก�าไรในอนาคต”
ภาพประกอบ : sea-globe.com/Sam Jam
และ khmertimeskh.com/Fabien Mouret
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People FOCUS
อุตสาหกรรมการบินในอาเซียนที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วง 2 ทศวรรษ สนับสนุนให้มี
สายการบินต้นทุนต�่าที่บินระหว่างประเทศ และ
ในประเทศเกิดขึ้นมากมายกว่า 20 สายการบิน
มีเส้นทางการบินในภูมิภาครวมมากกว่า 1,000
เส้นทางบิน อาทิ สายการบินนกแอร์ของไทย
ไทเกอร์ แอร์เวย์สของสิงคโปร์ เซบู แปซิฟิกของ
ฟิลปิ ปินส์ ไลอ้อนแอร์ของอินโดนีเซีย เวียดเจ็ทแอร์
ของเวียดนาม ลาวเซ็นทรัลแอร์ไลน์ สายการบิน
ที่เอกชนถือหุ้นทั้งหมดแห่งแรกของสปป. ลาว
รวมไปถึง โกลเด้น เมียนมา แอร์ไลน์ สายการบิน
ต้นทุนต�่าน้องใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อปี 2555

อาเซียนบูมตลาด
Low Cost Airlines

ขยายโอกาสธุรกิจ-การลงทุนภาครัฐ
สายการบินต้นทุนต�่าที่ก�าหนดราคาค่าโดยสาร
ต�่ า กว่ า ชั้ น ประหยั ด ของสายการบินใหญ่ๆ ถึง
ร้ อ ยละ 40-50 ท� า ให้ ผู ้ ค นเข้ า ถึ ง การบริ ก าร
มากขึ้น ตอบโจทย์ผู้ที่มีรายได้ไม่สูงมากแต่ชอบ
เที่ยวชอบเดินทาง
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA
ระบุว่าในปี 2559 เทียบกับเมื่อ 10 ปีผ่านมา
ทีน่ งั่ ของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนต�า่ เพิม่ ขึน้ ถึง
ร้อยละ 27 ของจ�านวนที่นั่งทั้งหมดที่บินทั่วโลก
สอดคล้องกับ นิตยสาร ดิ อีโคโนมิสต์ รายงานว่า
ตลาด Low Cost ในยุโรปและเอเชียคือตลาด
ที่ตอบรับการใช้บริการกับสายการบินต้นทุนต�่า

มากที่สุด โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีผู้โดยสารจากประเทศไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย
และฟิลิปปินส์ มากกว่าร้อยละ 50
ประกอบกั บ ‘นโยบายน่ า นฟ้ า เสรี ’ ซึ่ ง ท� า ให้
สายการบินต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ตื่นตัวกับ
โอกาสดังกล่าว ศูนย์การบินนานาชาติ (CAPA)
รายงานว่า ตลาดสายการบินต้นทุนต�า่ ในอาเซียน
เติบโตอย่างก้าวกระโดด ครองส่วนแบ่งทีน่ งั่ เกือบ
ร้อยละ 50 ของเที่ยวบินทั้งหมด ในช่วงที่ผ่านมา
มีผู้ใช้บริการกว่า 24 ล้านคน เป็นปรากฏการณ์ที่
สะท้อนการเติบโตของผูค้ นทีต่ อ้ งการการเดินทาง
ที่รวดเร็วและมีรายได้เพียงพอจะเข้าถึงบริการ
ขนส่งที่สะดวกสบายมากขึ้น

จ�านวนสายการบินทีเ่ กิดขึน้ ท�าให้ตลาด Low Cost
ในอาเซี ย นเข้ า สู ่ ก ารแข่ ง ขั น อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ
สายการบิ น ต่ า งๆ น� า วิ ธี ก ารตลาดเพื่ อ ช่ ว งชิ ง
ผู้โดยสาร อาทิ จัดโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคา
0 บาท ซื้ อ หนึ่ ง แถมหนึ่ ง น� า เทคโนโลยี ม าใช้
ส�าหรับการตลาด เช่น การขายตั๋วผ่านระบบ
อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ การใช้ เ ทคโนโลยี ส� า หรั บ
การเข้ า Check In ที่ ท� า ได้ ง ่ า ยขึ้ น เป็นต้ น
ผลประโยชน์คือผู้โดยสารมีตัวเลือก
ตอกย�้าด้วยมุมมอง แรนดี้ ทินเซธ รองประธาน
ฝ่ายการตลาด โบอิ้ง คอมเมอร์เชียล แอร์เพลน
ถึงทิศทางตลาดเครื่องบินพาณิชย์ว่าในระยะ 20
ปีต่อจากนี้ ตลาดเอเชียจะเป็นภูมิภาคที่มีการ
เติบโตสูงที่สุด โดยจะมีการส่งมอบเครื่องบินถึง
15,130 ล�า ขณะที่ตลาดอเมริกาเหนือส่งมอบ
8,330 ล�า และยุโรป 7,570 ล�า โดยจีนจะเป็น
ลูกค้ารายใหญ่ของเอเชียในสัดส่วนร้อยละ 40

สายการบินต้นทุนต�่าที่เปิดด�าเนินการ
ในกลุ่มประเทศอาเซียนปี 2010 - 2015
Lao Central Airlines
VietJet Air
Wings Air
Scoot
Malindo Air
Philippines Air Asia
SEAir International

Golden Myanmar Airlines
Thai Lion Air
Thai AirAsia X
NokScoot Airlines
Thai VietJet Air
PAL Express

ที่มา : https://www.icao.int/sustainability/Documents/LCC-List.pdf
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LOW COST
BOARDING PASS
FLIGHT :

ASEAN2018
SEAT :

10 B

GATE :

77

TIME : 9.30

FROM :
BKK
TO :
ASEAN

BleasureBUSINESS+PLEASURE
ส่วนอาเซียนนั้นมีสัดส่วนร้อยละ 25 ลูกค้าส่วน
ใหญ่ คือ สายการบินในประเทศไทย, มาเลเซีย,
เวียดนาม, อินโดนีเซีย ขณะที่เครื่องบินแบบทาง
เดินเดียว มีความต้องการสูงสุดถึงร้อยละ 71
ของเครื่องบินทั้งหมด รองลงมาเป็นเครื่องบิน
ขนาดเล็กแบบล�าตัวกว้างคิดเป็นร้อยละ 13 และ
เครื่องบินขนาดกลางแบบล�าตัวกว้างร้อยละ 9
อาเซียนหลายประเทศ มี ‘นโยบายการลงทุนภาค
รัฐ’ ในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เพือ่ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินใน
อาเซียน อาทิ รัฐบาล สปป. ลาว มีแผนขยายขีด
ความสามารถเพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณ
เที่ยวบิน และผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นภายใน 15 ปี
ด้วยการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าจะ
เพิ่มการรองรับผู้โดยสารได้อีก 5-6 ล้านคน/ปี
รั ฐ บาลกั ม พู ช า อนุ มั ติ แ ผนก่ อ สร้ า งสนามบิ น
แห่งใหม่ 2 แห่ง ในกรุงพนมเปญและเสียมราฐ
เพื่ อ อ� า นวยความสะดวกให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่
เดินทางเยือนประเทศ ใช้งบประมาณรวมเกือบ
2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลไทยเองก็มี
แผนพั ฒ นา 39 สนามบินทั่วประเทศ ภายใน
ระยะเวลา 10 ปี ใช้งบประมาณรวมราว 36,000
ล้านบาท เป็นต้น
การเกิดสายการบินต้นทุนต�่าในภูมิภาคอาเซียน
เป็นผลให้อัตราการเดินทางสู่ประเทศต่างๆ เป็น
ไปอย่างสะดวก ท�าให้มีโอกาสท�ากิจกรรมด้าน
ต่างๆ ตั้งแต่การเดินทาง ที่พัก อาหาร รวมไป
ถึงการจับจ่ายใช้สอย ด้วยเหตุนี้เองสายการบิน
ต้นทุนต�่าจึงมีโอกาสเติบโตได้อีกมากตราบเท่าที่
ความต้องการยังคงเพิ่มขึ้น สิ่งส�าคัญคือต้องคงไว้
ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากล
อย่างครบถ้วน
แหล่งข้อมูล : https://www.researchgate.net/
publication/237755228_The_Emergence_of_
Low_Cost_Carriers_in_South_East_Asia
http://www.iata.org/pressroom/pr/
Pages/2017-12-05-01.aspx
https://pi-nu.blogspot.com/2017/10/
low-cost-airline.html

ชม ‘มัสยิดสีชมพู’
ที่ PUTRAJAYA

‘ปูตราจายา’ นครหลวงแห่งใหม่และศูนย์ราชการ
สุ ด ทั น สมั ย ของมาเลเซี ย ที่ แ ม้ จ ะไม่ ใ ช่ เ มื อ งที่
ออกแบบมาเพือ่ การท่องเทีย่ วโดยเฉพาะ แต่หาก
มีเวลา 1 วัน การได้สา� รวจไปรอบนครหลวงแห่งนี้
จะได้เห็นการผสมผสานวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างน่าสนใจ

ที่สุดของปูตราจายาคือท�าเนียบรัฐบาล ‘เปอร์ดา
นาปูตรา’ จุดนีบ้ ริเวณด้านหน้าคือโบสถ์ศกั ดิส์ ทิ ธิ์
‘มัสยิดสีชมพู’ หรือชื่อเป็นทางการว่า ‘มัสยิด
ปูตรา’ ตระหง่านคู่กับทัศนียภาพสวยงามของ
แหลมปูตราจายา มีศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ส่วนชัน้ ใต้ดนิ คือศูนย์อาหารบริการผูม้ าเยีย่ มเยือน

ปูตราจายา ถูกตั้งชื่อตามชื่อของ “ตุนกู อับดุล
ระฮ์ มั น ปู ต รา” นายกรั ฐ มนตรี ค นแรกของ
มาเลเซีย ซึง่ ในช่วงปลายทศวรรษที่ 80 ดร.มหาธีร์
โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นริเริ่มที่จะ
ย้ายส่วนงานราชการทัง้ หมดจากกรุงกัวลาลัมเปอร์
มายังเมืองใหม่แห่งนี้ เพือ่ ลดความแออัดของเมือง
ลง การก่อสร้างและย้ายศูนย์ราชการแล้วเสร็จใน
ช่วงปลายทศวรรษที่ 90

ในบางช่วงบางจังหวะที่มีพิธีกรรมทางศาสนา
มัสยิดสีชมพู เปิดต้อนรับอิสลามิกชนผู้มาสวด
ขอพรจ� า นวนมาก บรรยากาศอบอวลไปด้ ว ย
ความรักและความศรัทธา เสริมความยิ่งใหญ่ให้
สถาปัตยกรรมทรงคุณค่านี้มากขึ้น

ปั จ จุ บั น นครหลวงแห่ ง ใหม่ นี้ นอกจากจะมี
ส�านักงานของฝ่ายบริหาร หน่วยราชการแล้ว ยัง
มีสวนสาธารณะและศูนย์การค้าพาวิลเลีย่ นต่างๆ
และก�าลังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้วย
ภายใต้แนวคิด “Garden city and Intelligent
city” หรือเมืองแห่งสวนและเมืองอัจฉริยะ ดังนัน้
ร้อยละ 38 ของพื้นที่จะเป็นพื้นที่สีเขียว
นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเรียกใช้บริการ Grab
Taxi จากกรุงกัวลาลัมเปอร์มายังปูตราจายา โดย
มีระยะทางเพียง 25 กิโลเมตร หรือหากว่ามา
จากสนามบินกัวลาลัมเปอร์กส็ ามารถซือ้ ตัว๋ รถไฟ
ความเร็วสูงมาลงที่สถานี Putrajaya Sentral
Station ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
หากมาทริ ป สั้ น ๆ แนะน� า นั่ ง รถบั ส บริ ก ารนั ก
ท่องเทีย่ ว ทีจ่ ะวิง่ วนโดยรอบและไปลงทีจ่ ดุ ไฮไลต์

ใกล้ๆ กัน เป็นอาคารท�าเนียบรัฐบาล สถานที่
ท�างานของนายกรัฐมนตรี มีถนนที่มุ่งสู่ตัวอาคาร
ระยะทางกว่าร้อยเมตร ตัวอาคารสูง 6 ชัน้ มีความ
โดดเด่นและอลังการด้วยหลังคาสีเขียวผสมผสาน
สถาปัตยกรรมมัสยิดกับแนวคิดตะวันตก ส่วนด้าน
บนเป็นโดมแก้วโมเสค ‘วอร์รมู ’ ซึง่ เป็นบริเวณห้อง
ท�างานของ ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรี
คนปัจจุบันที่ได้กลับมาท�างานยังสถานที่ที่ท่าน
ได้เคยริเริ่มสร้างไว้ ส่วนปีกด้านตะวันตกเป็น
ห้องท�างานรองนายกรัฐมนตรี ส่วนฝั่งตะวันออก
จะเป็นห้องท�างานของรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก
รัฐมนตรี
การพัฒนา “ปูตราจายา” ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
และเป็นศูนย์กลางทางราชการทีท่ นั สมัยแห่งหนึง่
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้เวลาถึงเกือบ 30 ปี
เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนามาเลเซีย
ภายใต้แผน “วิสยั ทัศน์ 2020” ของ ดร.มหาธีร์ ทีจ่ ะ
ผลักดันให้มาเลเซียก้าวสู่การเป็น “Multimedia
Super Corridor” หรือประเทศผู้นา� ด้านไอที

23

AEC Connect

ชั้น 2 ส�านักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ ส�านักงานใหญ่
อีเมล : AECConnect@bbl.co.th
โทรศัพท์ : (66) 0-2230-2758
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