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ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ ่านมาเป็นที่น ่ายินดีท่ีการประชุม 
สุดยอดอาเซียนลุล่วงไปได้ด้วยดีและประสบความส�าเร็จในการ
ผลักดนัความร่วมมอืต่างๆ อย่างเป็นรปูธรรม เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้อาเซียน อาทิ การรับรองเอกสารมุมมองของอาเซียน
ต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก และความคืบหน้าการเจรจา RCEP  
ซึง่คาดว่าจะสามารถสรปุผลการเจรจาในช่วงการประชมุสดุยอด
ในเดือน พ.ย.นี้ ได้ 

ข้อตกลงต่างๆ ที่ผู้น�า 10 ประเทศ เห็นพ้องร่วมกัน ภายใต ้
หลักการอาเซียนที่ ‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ ในการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 34 นี้ ยิ่งสะท้อนให้เห็นทิศทางการพัฒนาอาเซียน
ที่ชัดเจนยิ่งข้ึนซ่ึงนับเป็นสัญญาณที่ดีส�าหรับนักธุรกิจที่ต้องการ
ท�าการค้าและการลงทุนภายในอาเซียน 
 
ธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในอาเซียนตลอดมา 
และสนับสนุนนักธุรกิจไทยขยายธุรกิจสู ่ตลาดอาเซียนอย่าง
ต่อเนื่อง ล่าสุด ธนาคารซึ่งมีสาขาครอบคลุม 9 ประเทศ จาก 
10 ประเทศในอาเซียน ประสบความส�าเร็จในการจัดอบรมให้
ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการค้าและการลงทุนในอาเซียนให้
นักธุรกิจไทยผ่านโครงการ AEC Business Leader รุ่นท่ี 4  
ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าอบรมอย่างดีเยี่ยม นอกจากการ
อบรมแล้ว ธนาคารยังยึดมั่นในแนวคิดการเป็น ‘มิตรคู่บ้าน’ ที่
พร้อมให้ค�าปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในอาเซียนอย่างเต็มท่ี 
เพื่อช่วยให้นักธุรกิจไทยเปิดประตูสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่าง
มั่นใจ 

 “ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซี”
 

ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ                                                                           
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ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตช้าและสงคราม 
การค้าระหว่างประเทศมหาอ�านาจ เศรษฐกจิของอาเซยีน
ยังคงขับเคล่ือนและขยายตัวได้พอสมควร เนื่องจากมี
ความร่วมมือและการเชื่อมโยงที่เข้มแข็ง ปัจจุบันอาเซียน
ยังคงด�าเนินการยกระดับการเชื่อมโยงในมิติต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการช�าระเงิน 
เพื่อก้าวสู ่การเป็น ‘อาเซียนท่ีไร้รอยต่อ’ ซึ่งจะช่วย 
ส่งเสริมการค้าการลงทุนในอาเซียนให้เติบโตดียิ่งขึ้นและ
ลดทอนผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอก 

ทุกวันนี้อาจมองได้ว่าเป็นยุคทองของเอเชีย และอาเซียน
เองก็ยังคงเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพ โดยปัจจัยหลัก 3 ข้อ 
ที่ท�าให้อาเซียนเติบโตและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่าง
รวดเร็วในอนาคต คือ 1. การเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็น
อนัดับ 5 ของโลก 2. การเป็นตลาดขนาดใหญ่ทีม่ปีระชากร
มากกว่า 640 ล้านคน และ 3. มีภูมิศาสตร์อยู่ก่ึงกลาง
ระหว่างจีนและอินเดีย 
 
ธนาคารกรุงเทพในฐานะหน่ึงในธนาคารชั้นน�าในภูมิภาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และเป็น ‘มติรคูบ้่าน’ ยงัคงมุง่มัน่
ที่จะเชื่อมโยงลูกค้ากับโอกาสการค้าการลงทุนที่มีอยู่มาก
และพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถขยายธุรกิจสู่ตลาด
อาเซียนได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน 

คุณชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

President
message
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Vision of beyond

ตลาดกลุ่มประเทศ CLMV คือโอกาสที่น่าสนใจที่สุดของ 
การลงทุนขณะนี้ ธนาคารกรุงเทพ จึงจัดฟอรั่มพิเศษ 
‘ถอดรหัสความส�าเร็จ AEC Business Leader’  
สะท้อนมุมมองและประสบการณ์ความส�าเร็จใน 
เวียดนามและกัมพูชา ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ

คุณมงคล บัณฑรรุ ่งโรจน์ กรรมการผู ้จัดการ บริษัท 
ไทยคอร ์ป  อินเตอร ์ เนชั่ นแนล จ� า กัด  ผู ้ ผลิตปลา 
กระป๋องภายใต ้แบรนด์ชื่อดัง ‘สามแม่ครัว’ บอกเล ่า 
ประสบการณ์ท�าธรุกจิตลอด 26 ปี ในเวยีดนาม เริม่จากเลง็เหน็ 
โอกาสและทดลองท�าธุรกิจ แต่ก็ประสบผลขาดทุนในช่วง 
10 ปีแรก จวบจนวันที่เวียดนามเปิดตัวเองสู่โลกการค้าเสรี 
บริษัทจึงด�าเนินการเห็นผลก�าไรมาอย่างต่อเนื่อง 

แบรนด์สามแม่ครัว ได้น�าเสนอตัวเองผ่านงานแสดงสินค้า  
(Exhibition and Marketing Activity) พยายามสร้างแคมเปญ
ให้น่าประทบัใจ มขีองแจก ของแถม กระจายสนิค้าสูช่ัน้วางของ
ซเูปอร์มาร์เกต็และร้านค้าโชห่วยทัว่ไปในเวลาต่อมา ปัจจบุนัได้
ขยายโรงงานอีก 5 แห่งในปีนี้ ท�ายอดขายได้ปีละกว่า 45 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั มส่ีวนแบ่งการตลาดร้อยละ 80 ของปลากระป๋อง 
ที่จ�าหน่ายในเวียดนามทั้งหมดและส่งออกไปทั่วโลก

ถอดรหัสความสำาเร็จ
ธุรกิจไทยใน CLMV 
สร้างฐานลูกค้า 
ก่อนทุนจีนกรีฑาทัพ

Exclusive Dinner Talk
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เวียดนามทะยานอย่างน่าสนใจ

ศักยภาพและโอกาสของเวียดนามในขณะน้ี  
คุณมงคล มองว่า ก�าลงัซือ้สงู เงนิสะพดั ค่าแรงใน
อตุสาหกรรมอาหารยงัถกูถ้าเทยีบกบัไทยซึง่อยูท่ี่ 
400 กว่าบาทและทศิทางอาจสงูขึน้อกี ตรงนีช่้วย
ลดต้นทุนรวมได้มาก “ดังน้ันถ้าคนไทยยังลังเล
ไม่รีบขยายกิจการไปต้ังแต่ตอนน้ี อีกไม่นานจะ
ต้องเจอคูแ่ข่งอย่างจนี ซึง่ก�าลงัไหลทะลกัเข้ามา”
 
คนเวียดนามลงทุนเรื่องการศึกษามาก คุณภาพ
และทักษะของแรงงานอยู ่ในช้ันดี พูดภาษา
อังกฤษกันเก่ง จึงอาจเป็นฐานการผลิตที่ส�าคัญ
ในเอเชียอาจแซงหน้าไทยในสักวัน เห็นได้ชัดใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นแหล่งสร้าง
รายได้หลักก�าลังขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง แต่
อปุสรรคในการบรหิารธรุกจิทีเ่วยีดนามคอืการหา
ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นคนท้องถิ่น ประสบการณ์
บนโลกธุรกิจยังมีจ�ากัดเพราะเพิ่งเปิดตัวเองสู ่
ตลาดโลกได้ไม่นาน บางบริษัทต้องซื้อตัวหรือน�า
ไปจากประเทศไทย

คุณวิทูร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย
ปฏิบัติการและบุคคล บริษัท เอส แอนด์ พี 
ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) น�าเสนอแนวทาง
และประสบการณ์ความส�าเร็จ ภายใต้แบรนด์ 
“S&P” ที่คนไทยรู้จักกันดีในฐานะร้านเบเกอรี ่
ยอดนิยม ขณะที่ในกัมพูชารับรู้ว่า S&P เป็น
ร้านอาหารไทยชั้นดี จากเร่ิมแรกเข้าไปลงทุน
ในกัมพูชาเมื่อ 5 ปีที่แล้วด้วยเงิน 15 ล้านบาท 
จวบจนวันนี้เราขยายกิจการออกไป 5 สาขา  
มีรายได้ 150 ล้านบาทต่อปี 

เคล็ดลับความส�าเร็จของ S&P กัมพูชา

คณุวทิรู เล่าว่า เลอืกทีจ่ะไปกมัพชูาเพราะอยูใ่กล้ 
จึงง่ายต่อการขนส่งและก�ากับดูแล อีกทั้งยังได้
ท�าเลที่ดีโดยเปิดสาขาใน AEON Mall ซึ่งเป็น
ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ในพืน้ทีท่ีค่นมกี�าลงัซือ้
สงู การทีร้่านอาหารตัง้อยูใ่นห้าง สามารถบรหิาร 
ต้นทนุได้ง่ายและยงัมทีีจ่อดรถสะดวก คนกมัพชูา 
นิยมชมชอบสินค้า อาหารไทย และมีทัศนคติที่ดี 
ต่อเมืองไทย จากการส�ารวจพบว่าในกัมพูชายัง 

ไม่มีร้านอาหารไทยดีๆ ส�าหรับกลุ่มคนชั้นกลาง 
ค่อนไปทางสูง (Upper Middle Class) จึงเป็น 
โอกาสวาง position ของตัวเองให้ชัดเจนและ 
โดดเด่น ส่งผลให้ร้าน S&P ได้รบัความนยิมมาก 
   
คุณวิทูร เล่าว่า คนกัมพูชาเน้นเรื่องความคุ้มค่า 
แม้ราคาอาหารของ S&P จะแพงกว่าในไทย  
แต่เป็นเลิศด้านคุณภาพ บรรยากาศ และการ
บริการที่อยู่ในระดับพรีเม่ียม โดยได้ศึกษาวิจัย
อย่างเป็นระบบเพ่ือค้นหารสชาติท่ีคนกัมพูชา 
ชื่นชอบ เครื่องดื่มยอดนิยม ตลอดจนไลฟ์สไตล์ 
เพื่อน�าเสนอบริการได้ตรงจุด 

“คนกัมพูชานิยมการสังสรรค์ เราก็มีห้องจัด
เลี้ยง กัมพูชาเป็นสังคมที่ประชากรอายุเฉลี่ย 
ยังน้อย เราก็เน้นช่องทาง Social Media มีเพจ 
Facebook ที่ได้รับความนิยม มียอดติดตาม
และกดไลค์จ�านวนมากกว่าของไทยในเชิงเปรียบ
เทียบ นอกจากนี้เราปรับเมนูอาหารปีละ 5-6 
ครั้ง เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า
ให้ได้มากที่สุด” 

5

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก
เพราะร้านอาหารไทยในกัมพูชา
มีน้อย แต่ต้องท�างานหนัก
เพื่อให้เข้าใจตลาด เข้าใจ
ผู้บริโภค และบริหารงาน
อย่างระมัดระวัง

มงคล บัณฑรรุ่งโรจน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

วิทูร ศิลาอ่อน 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบุคคล
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน)

คนไทยไม่ค่อยออกไปลงทุนนอก
ประเทศ โดย CLMV มีโอกาส

มากมายให้นักธุรกิจไทย
แสดงศักยภาพ  

ภูมิภาคนี้คือที่ๆ เราเก่งและเด่น
ได้ เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น 

อย่างอาเซียนตอนใต้
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คณุวรวฒุ ิอุน่ใจ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 
ซีโอเเอล จ�ากัด (มหาชน) เจ้าของต�านานธุรกิจ
จ�าหน่ายเครือ่งเขยีนและอปุกรณ์ส�านกังาน ภายใต้ 
ชื่อ “ออฟฟิศเมท - OFFICEMATE” และ  
คณุทรงพล ชัญมาตรกจิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ทีวี ไดเรค็ จ�ากดั (มหาชน)  นกัธรุกจิรุน่ใหม่ 
ผู้บุกเบิกธุรกิจขายตรงผ่านโทรทัศน์ มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
ให้ผู ้เข้าร่วม โครงการผู ้น�าธุรกิจแห่งอาเซียน  
(AEC Business Leader Program)

คณุวรวฒุ ิอุน่ใจ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 
ซีโอเเอล จ�ากัด (มหาชน) เล่าว่า “ออฟฟิศเมท” 
เริ่มต้นจาก ยี่ปั๊วซาปั๊วขายอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
เป็นแค่ธุรกิจครอบครัว ช่วงปี 2526 เกิดเหตุน�้า
ท่วมใหญ่ สินค้าเสียหายจ�านวนมาก ขายของ
ไม่ได้นานนับเดือนจนเกือบเลิกกิจการ จึงระดม 
ความคิดกับครอบครัวว่าท�าอย่างไรให้กิจการอยู่
รอดได้ การขายของหน้าร้านไม่ใช่ค�าตอบ จึงร่วม

กนัจดัท�าแคต็ตาลอ็กรายการสนิค้าทีม่อียูแ่ยกเป็น
ประเภท ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนสามารถ
รวบรวมได้ 800 รายการ น�าไปพิมพ์และตระเวน
แจกไปตามส�านักงานออฟฟิศต่างๆ มีออเดอร ์
เข้ามายอดขายเติบโตจากเดือนละ 2 ล้าน เป็น
เดอืนละ 10 ล้านบาท จากห้องแถวกข็ยายกจิการ
ให้ ‘ออฟฟิศเมท’ เป็นศนูย์รวมสนิค้าเครือ่งเขยีน 
อุปกรณ์ส�านักงานอย่างครบครัน 

คุณวรวุฒิ ระบุว่า 4 หัวใจความส�าเร็จของ 
ออฟฟิศเมท คือ 1. เรื่องของมีเดีย บริษัทมีการ
จัดท�าแค็ตตาล็อกที่ให้ข ้อมูลสินค้าครบถ้วน  
เปิดเว็บไซต์ให้ลูกค้าสามารถซื้อออนไลน์ได้ 
ซึ่งขณะนั้น น่าจะเป็นเว็บไซต์แรกของไทยที่ 
สามารถซื้อสินค ้าผ ่านบัตรเครดิตได ้  ทั้ งที ่
ขณะนั้น อินเตอร์เน็ตยังไม ่เร็วเท ่าปัจจุบัน  
2. ทีมขายที่มีความรู้ในสินค้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ call center ท่ีให้ข้อมูลเบื้องต้นกับลูกค้า
และพนกังานขายทีแ่นะน�ารายละเอียดของสนิค้า

3. ระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพ ส่งสินค้าให้
ลูกค้าตามต้องการ เก็บสต๊อกสินค้าน้อยเท่าท่ี
ลูกค้าสั่ง มีความรวดเร็วในการส่ง ก�าหนด KPI 
ว่าถ้าลูกค้าสั่งสินค้า 100 รายการ ลูกค้าต้องได้
รับสินค้าไม่ต�่ากว่า 99 รายการ และต้องส่งทัน
ตามก�าหนดเวลา สร้างความน่าเชือ่ถอืให้กบัลกูค้า  
และ 4. IT system มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อ
อ�านวยความสะดวกในการสัง่ซือ้ในครัง้ต่อไปและ
เพิ่มโอกาสในการน�าเสนอสินค้ารายการใหม่

“บางบริษัทอาจไม่วิกฤต แต่ไม่ก�าไรมากนักก็ไม่
เห็นความจ�าเป็นที่ต้องเปลี่ยน ดังนั้นการเปลี่ยน
ต้องมีความรู้สึกมี passion ท่ีอยากจะเปล่ียน 
เพราะโลกทุกวันนี้ถ้าไม่เปล่ียน ธุรกิจเราจะถูก
เปลี่ยนเองไปโดยปริยาย” 
 
ปัจจุบันธุรกิจของออฟฟิศเมทมีอัตราเติบโต 
ร้อยละ 5-6 ต่อปี ยอดขายราว 8,000 ล้านบาท 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และได้

2 นักธุรกิจแชร์ประสบการณ์ 
พลิกมุมคิด ติดปีกความสำาเร็จ 

AEC Business Leader#4 

Vision of beyond
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การท�าธุรกิจมีปัจจัยท�าให้ 
เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ 
ตลอดเวลา สำาคัญคือ 
เราต้องพลิกมุมคิด  
ปรับเปลี่ยนตัวเอง
ให้เร็วที่สุด

การลงทุนในวันนี้อาจถูกแต่
ในอนาคตอาจจะผิดพลาด 

เราต้องมีหลัก มีจุดยืน 
กำาหนดทิศทางชัด  

ไม่ใช่แก้แบบไร้ทิศทางและ 
ปรับตัวให้ทันสถานการณ์

ทรงพล ชัญมาตรกิจ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ�ากัด (มหาชน) 

วรวุฒิ อุ่นใจ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ซีโอเเอล จ�ากัด (มหาชน)

ร่วมทุนกับเซ็นทรัลกรุ๊ปในการบริหารร้าน B2S 
และร้านออฟฟิศ ดโีป ร้านหนงัสอื และร้านเคร่ือง
เขียน อุปกรณ์ส�านักงานที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ

ด้าน คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บริษัท ทวี ีไดเรค็ จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า 
ธุรกิจทีวีไดเร็คเจอปัญหามาทุกรูปแบบ ท้ัง
พฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขัน บุคลากร บริษัท
ได้เรียนรู้สาเหตุของปัญหา และตั้งหลักเพ่ือแก้
ปัญหาที่เกิดขึ้น 5 ส่วน คือ 1. Exponential 
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยแีละ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ดังเช่นการซ้ือขายบน

แพลตฟอร์ม Facebook ปัจจุบันมี 2,000 ล้าน
รายการ บางธุรกิจที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ กลับพลิก
เติบโตอย่างไม่คาดคิด  
 
2. VUCA หลักพื้นฐานที่ใช้อธิบายสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนทางการทหารของสหรัฐฯ สู่การอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วชนิดคาดไม่ถึง ไม่แน่นอน ซับซ้อน ซึ่ง
ต้องสร้างด้วยความรู ้ความเข้าใจ แยกส่วนปัญหา
รวบรวมให้เป็นระบบและแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอน  
 
3. การใช้หลัก Start Less Finish More กลยุทธ์
ธุรกิจบางอย่างใช้ได้ดีในช่วงแรก แต่การใช้ KPI 
มาท�าการวัดผลสัมฤทธิ์ แม้ท�าให้ยอดขายเพิ่มแต่
เกิดการแข่งขัน มีปัญหาขัดแย้งกันภายในองค์กร 
จึงได้ปรับมาใช้ OKR วัดผลสัมฤทธ์ิการท�างาน 
ตามวัตถุประสงค์จากคนท�างานระดับล่างสู่บน  
ได้เหน็ปัญหาทีแ่ท้จรงิ ร่วมกนัคดิและลงมอืแก้ไข
ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป 

4. Disrupting World  ปัจจยัของการเปลีย่นแปลง
มหีลายระดบั เช่น  Viability เปลีย่นแปลงรวดเรว็ 
เช่น ซอฟต์แวร์ สื่อสิ่งพิมพ์ เครื่องจักรกล หรือ 
Vulnerability อ่อนแอต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น 
ธุรกิจด้านพลังงาน ประกันภัย ธุรกิจด้านสุขภาพ 
ต้องสร้างความปราดเปรียว 

5. Why you have to dare? ทุกครั้งที่มีการ
เปลีย่นแปลง จะเกดิช่องว่างแห่งโอกาส เป็นเรือ่ง
ที่ต้องกล้าในการก้าวออกไปลงทุนต่างประเทศ 
พยายามทดสอบและพิสูจน์ความผิดพลาด 

ปัจจุบัน บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ�ากัด (มหาชน)  
มีบริษัทย่อยอยู่ในประเทศไทย 19 บริษัท เดิมมี
แนวคิดขยายลงทุนในกลุ่มอาเซียน แต่เนื่องจาก
คู่แข่งค่อนข้างมากโดยเฉพาะจากประเทศจีน  
จงึมนีโยบายตัง้มัน่การลงทนุในประเทศให้มคีวาม
แข็งแกร่งเพียงพอเสียก่อน ที่จะออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศ 
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AEC Business Leader

ธนาคารกรุงเทพร่วมเสริมเขี้ยวเล็บเอสเอ็มอี ปั้นนักธุรกิจไทยพร้อมรุกตลาดอาเซียน ผ่านหลักสูตร  
AEC Business Leader ประสบความส�าเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เค้นศักยภาพผู้ประกอบการไทย  

สร้างความเชื่อมั่นพร้อมเปิดประตูสู่ตลาดต่างประเทศ

โอกาสนี ้คณุชาตศิริ ิโสภณพนชิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั 
(มหาชน) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู ้น�าธุรกิจ 
แห่งอาเซยีน” (AEC Business Leader) รุน่ที ่4 พร้อมกล่าวแสดงความยนิดี 
และขอบคณุผูป้ระกอบการเข้าร่วมอบรมฯ จ�านวน 38 คน ทีไ่ด้ให้เกยีรติและ 
เสียสละเวลาเข ้าร ่วมอบรมกับหลักสูตร AEC Business Leader 
ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารได้ด�าเนินการต่อเน่ืองเพ่ือช่วยส่งเสริมศักยภาพ 
และสนับสนุนผู ้ประกอบการให้สามารถขยายธุรกิจสู ่ตลาดอาเซียนได ้
อย่างแขง็แกร่ง โดยธนาคารพร้อมอ�านวยความสะดวกและเป็น “เพือ่นคูค่ดิ” 
ของนักธุรกิจไทยมุ่งสู่การเป็นตัวจริงทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยมี 
คุณจิรวุฒิ สุวรรณอาจ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ สถานทูตไทย 
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ 
สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง คุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ ่

กจิการธนาคารต่างประเทศ คุณกนกศกัดิ ์โมกขมรรคกลุ ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
ผู้อ�านวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง ร่วมด้วย ที่แกรนด์ ไฮแอท 
เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

คุณไชยฤทธ์ิ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) และผู ้อ�านวยการหลักสูตรอบรมผู ้น�าธุรกิจแห่งอาเซียน  
(AEC Business Leader) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมสนบัสนนุผูป้ระกอบการ 
ธรุกจิเอสเอ็มอไีทยให้มศัีกยภาพและความพร้อมทีจ่ะเปิดตลาดสูต่่างประเทศ 
ได้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะกลุ ่มประเทศอาเซียนที่ก�าลังเติบโตและ 
ถือเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับธุรกิจไทยที่มีความใกล้ชิดกันอยู่แล้ว จึงได้พัฒนา
หลักสูตรอบรม “ผู้น�าธุรกิจแห่งอาเซียน” AEC Business Leader ต่อเนื่อง
มาเป็นปีที่ 4 

ธนาคารกรุงเทพ ติดปีกนักธุรกิจ
ไทยบุกตลาดอาเซียน ประกาศความสำาเร็จ
หลักสูตรอบรม AEC Business Leader ปี 4



9

หลักสูตรดังกล่าว จะมุ่งเน้นการน�าเสนอความรู้เชิง
วิชาการ ทั้งด้านการตลาด กฎหมายและภาษี และ
การวิเคราะห์แผนธุรกิจ ควบคู่กับการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญใน
หลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยที่
ประสบความส�าเรจ็ในการขยายตลาดไปยงัอาเซยีน  
นักธุรกิจในท้องถิ่นที่ท�าการค้ากับไทย ค�าแนะน�า
จากนกัวิเคราะห์เศรษฐกจิระดบัประเทศ ค�าแนะน�า
จากตัวแทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ) และค�าแนะน�าด้านผลิตภัณฑ์และ
บรกิารด้านการเงนิจากธนาคารกรงุเทพทีส่นบัสนนุ
การท�าธุรกจิในอาเซยีน ตลอดจนการพบปะผูจ้ดัการ
สาขาธนาคารกรุงเทพในอาเซียนที่มาให้ค�าปรึกษา
และแบ่งปันประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้รับประสบการณ์ตรง
จากการร่วมเดินทางศึกษาดูงานและส�ารวจโอกาส
ทางธุรกิจจากผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จ
ในประเทศกมัพชูา รวมถงึได้เข้าประกวดแผนธรุกจิ 
เพื่อเสริมทักษะให้ผู้ร่วมอบรมสามารถน�าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับมาคิดต่อยอด และพัฒนา
ขึ้นเป็นแผนธุรกิจที่ท�าได้จริงในอาเซียนอีกด้วย

“ทีมท่ีชนะเลิศในการอบรมรุ่นล่าสุด ได้น�าเสนอ
แผนธุรกิจบริษัทพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกัมพูชา 
‘Talent Acquisition Platform’ ที่สามารถ
สร้างสรรค์แผนธรุกิจทีม่คีวามโดดเด่น เหมาะสมกบั
ประเทศทีจ่ะลงทนุ โครงการมคีวามแปลกใหม่ และ
สามารถน�านวตักรรมมาปรบัใช้เข้ากบัธรุกจิได้อย่าง
ลงตัว ซ่ึงเป็นผลสัมฤทธิ์ของโครงการอันน่าภูมิใจท่ี
หลกัสูตรนีส้ามารถช่วยดงึศักยภาพของนกัธรุกจิไทย
ออกมาได้อย่างชัดเจน และยงัช่วยสร้างความเชือ่ม่ัน
ให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการเปิดตลาดสู่อาเซียน 
ทัง้จะมธีนาคารกรงุเทพทีพ่ร้อมอ�านวยความสะดวก
และเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ของนักธุรกิจไทยอยู่เสมอ”

คุณไชยฤทธ์ิ กล่าวอีกว่า นอกจากความรู ้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตร AEC Business 
Leader แล้ว การเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ยังเปิด
โอกาสให้ผู ้ประกอบการได้สร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจระหว่างผู้เข้าอบรมในรุ่นเดียวกันและรุ่นก่อน
หน้า ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจใน
อนาคตได้เช่นกัน ทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
จากธนาคารกรุงเทพ เช่น การรับค�าปรึกษาจาก 
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ผู้จัดการสาขาในต่างประเทศเป็นการส่วนตัว ทั้ง
ด้านธุรกิจ กฎหมาย สิทธิประโยชน์ หรือโอกาสทาง
ธรุกจิ การจองสิทธ์ิเข้าร่วมงาน Business Matching 
ที่ธนาคารจัดขึ้น การจองสิทธิ์และส�ารองท่ีน่ัง VIP 
ได้ก่อนใคร ส�าหรับงานสัมมนาที่ธนาคารจัดขึ้นใน
อนาคต รวมถึงรับคู่มือและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เก่ียวกบัการลงทนุในอาเซยีนทีจ่ดัท�าขึน้โดยธนาคาร 
เป็นต้น 

ด้าน คุณวรพจน์ ลาภวัฒนะมงคล กรรมการ บริษัท 
พริ้นติ้ง โซลูช่ัน จ�ากัด หน่ึงในสมาชิกทีมชนะเลิศ 
กล่าวขอบคุณส�าหรับรางวัลชนะเลิศ Business 
plan ในครั้งนี้ และรู้สึกคุ้มค่ากับการท�างานอย่าง
หนกัของทมีตลอดการอบรมในช่วง 3 เดอืน กระทัง่
กลายเป็นผลงาน MAP platform ทีที่มร่วมกันสร้าง
ขึ้น ซึ่งล้วนได้จากการเก็บเกี่ยวความรู้จากคอร์ส 
AEC Business Leader โดยท�าให้เกิดการปรับ
เปลีย่นวธิคีดิเพือ่ก�าหนดแผนธรุกจิให้สามารถน�าไป
ใช้งานได้จรงิและมปีระสทิธภิาพสมบรูณ์แบบยิง่ขึน้ 

ทีม Talent Acquisition Platform น�ำเสนอแผนธุรกิจบริษัทพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในกัมพูชำ
คว้ำรำงวัล Voucher ห้องพักโรงแรม InterContinental Hua Hin Resort มูลค่ำ 100,000 บำท 

• คุณจิรวุฒิ สุวรรณอาจ 
อัครรำชทูตที่ปรึกษำฝ่ำยกำรพำณิชย์ สถำนทูตไทย 
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ
• คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ 
รองผู้จัดกำรใหญ่สำยลูกค้ำธุรกิจรำยกลำง  
ธนำคำรกรุงเทพ
• คุณวรทัศน์ ตันติมงคลสุข 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โลจิสติกส์ วัน จ�ำกัด  
และเลขำธิกำรสภำธุรกิจไทย-กัมพูชำ
• คุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ 
รองผู้จัดกำรใหญ่ กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศ
• คุณเยี่ยมศรี อุบลพงษ์ 
AVP ผู้จัดกำรสำขำกัมพูชำ ธนำคำรกรุงเทพ 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย
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ขณะที ่คณุนกัรบ เนยีมนามธรรม CEO & Founder 
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ�ากัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งใน
สมาชิกทีมชนะเลิศ ให้ความเห็นว่า หลักสูตรอบรม
โครงการ AEC Business Leader ทีธ่นาคารกรงุเทพ
ได้จัดขึ้นนี้ เป็นโครงการที่ดีมากอีกโครงการหนึ่ง  
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมาย ทั้ง
การแชร์ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรนักธุรกิจตัว
จริง ซึ่งไม่มีในต�าราเรียน และหาอ่านท่ีไหนไม่ได้  
และเป็นการจุดประกายให้ทีมมองเห็นโอกาสธุรกิจ 
ผนวกกับข้อมูลของประเทศกัมพูชาที่ได้ไปลงพื้นที่
และสัมผัสกับนักลงทุน น�าไปสู่ผลงาน Business 
Plan ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ นอกจากนี้ยัง
ได้รับมิตรภาพดีๆ จากเพื่อนภายในรุ่น 4  ตลอดจน
ได้ท�าความรู้จักรุ่นพี่ ในโครงการ AEC Business 
Leader ที่ได้เข้าอบรมก่อนหน้านี้อีกด้วย

ทั้งนี้ AEC Business Leader คือหลักสูตรอบรม
ผู้บริหารระดับสูงแบบเข้มข้นที่ธนาคารกรุงเทพ
จัดขึ้น เพ่ือตอบโจทย์การสนับสนุนให้ธุรกิจไทย
สามารถเติบโตสู่ตลาดในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน โดยผสมผสานองค์ความรู้
ของธนาคาร และประสบการณ์จากนักธุรกิจชั้นน�า
ในภูมิภาคอาเซียนที่ประสบความส�าเร็จ

ผูส้นใจหลักสตูร AEC Business Leader สามารถ
ตดิตามความเคลือ่นไหว และรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ หรือติดต่อ
ศูนย์ AEC Connect โทรศัพท์ 02-2302758  
และ 02-2301507 หรืออีเมล AECconnect@
bangkokbank.com 

บรรยากาศการน�าเสนอแผนธุรกิจเต็มไปด้วยความเข้มข้นและได้รับค�าแนะน�าจากกรรมการที่เป็นประโยชน์สามารถน�าไปต่อยอดธุรกิจได้อีกด้วย
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Econ Update

    นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว. 
ต่างประเทศของไทย เป็นประธาน 
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
กรอบความร ่ วมมือลุ ่ มน�้ า โขง 
-  สาธารณรัฐเกาหลี  ค ร้ังที่  9 
(9th Mekong - ROK Foreign  
Ministers- Meeting) ร่วมกับนาง 
คัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีว ่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ต่าง ป ร ะ เ ท ศ 
สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้รับทราบ
ผลการด�าเนินโครงการภายใต ้
กองทุนความร่วมมือ Mekong - 
ROK Cooperation Funds ประจ�า
ปี 2562 สอดคล้องกับนโยบาย 
New Southern Policy ทาง
รัฐบาลเกาหลีใต้จึงได้เพิ่มเงินใน
กองทุนจาก 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เป็น 2 ล้านดอลลาร์สหรฐัในปีนีแ้ละ
มแีผนเพิม่เป็น 3 ล้านดอลลาร์สหรฐั
ในปี 2563 พร้อมกับประกาศเป็น 
ACMECS Development Partner  

ที่มา : ส�านักข่าวไทย

VIETNAM

เวียดนามขึ้น
ชั้นประเทศ
นวัตกรรมโลก

เกาหลีใต้เพิ่มเงิน
กองทุนประเทศ 
ลุ่มน้ำาโขง

     องค์การทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งโลก (WIPO) ซ่ึงเป็นองค์การ
เฉพาะทางของสหประชาชาติ  
จัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกหรือ  
Global Innovation Index (GII) 
ประจ�าปี 2562 ปรากฏว่าประเทศ
ที่มีผลงานด้านนวัตกรรมอันดับที่ 
1 คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้
คะแนน 67.24 ส�าหรับประเทศใน
เอเชียที่มีอันดับสูงสุดคือสิงคโปร์ 
58.37 คะแนน อยู่อันดับที่ 8 ของ
โลกและเวียดนามก้าวขึ้นมาอยู่ใน
อันดับที่ 42 แซงหน้าไทยที่อันดับ 
43 เพราะนโยบายของเวียดนาม
เน้นหนักด้านเทคโนโลยีอย่างมาก 
เปล่ียนโมเดลการเติบโตมาอยู ่ที่
ด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม ท�าให้ 
Sacha Wunsch Vincent แห่ง 
WIPO ผู ้ร ่วมจัดท�าการจัดอันดับ
ยกย่องเวยีดนามว่าเป็นตวัอย่างของ
ประเทศต่างๆ ในด้านนวัตกรรมใน
ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  

ที่มา : www.prachachat.net 

สิงคโปร์รุก 
ยานยนต์ไร้คนขับ 

    หลังจากสิงคโปร ์ประกาศ 
เป ้าหมายพัฒนาสู ่  ‘ศูนย ์กลาง
การพัฒนายานยนต์ไร้คนขับเต็ม 
รูปแบบ’ หวังเป็นชาติแรกในเอเชีย
ที่ใช้รถยนต์ไร้คนขับบนท้องถนน
และได้เริ่มทดลองมาตั้งแต่ปี 2559 
นั้น ล่าสุดสตาร์ตอัพทั่วโลกได้มา
รวมตวักนัทีศู่นย์เทคโนโลยยีานยนต์ 
ไร้คนขับของมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
นันยางของสิงคโปร์ เพื่อพัฒนา
และทดสอบการใช้งานยานยนต์ไร ้
คนขับที่ศูนย ์นี้ซึ่ งมีจุดเด ่นเรื่อง
สภาพแวดล้อมเสมือนจริงและมี
ขนาดกว่า 5 เอเคอร์ ถือเป็นสนาม
ทดสอบระบบที่ ดีที่สุดในเอเชีย 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยร่วมมือกับ
วอลโว่ ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของ
สวเีดน พฒันารถโดยสารประจ�าทาง
ไร้คนขับพลังงานไฟฟ้า มีเป้าหมาย
เปิดให้บริการได้ในปี 2019

ที่มา : www.prachachat.net

ยกเครื่องสายการบิน
มาเลเซียแอร์ไลน์ส 

     ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด นายก
รัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวต่อรัฐสภา
เก่ียวกับแผนพิจารณาการจัดการ
กับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ส 
ทั้งศึกษาความเป็นไปได้ท่ีจะปิด
กิจการ, ขายกิจการท้ิง หรือการ
อนุมัติให้ปรับโครงสร้างหน้ี ท้ังน้ี 
สายการบินดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจ
ทีร่ฐับาลมาเลเซยีถอืหุน้ร้อยละ 100 
ผ่านกองทุนความม่ังคั่งแห่งชาติ  
Khazanah Nasional เคยเผชิญ
วกิฤตเครือ่งบนิตกถงึ 2 ครัง้ ประสบ
ปัญหาขาดทุนตั้งแต่ปี 2554-2557 
จนเกือบล้มละลาย ท่ามกลางการ
แข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจการบิน 
กระทั่งต้องให้กองทุนดังกล่าวมาถือ
หุ้นและได้ทุ่มเงินไปแล้วกว่า 6,000 
ล้านริงกิต เพื่อพยุงกิจการตามแผน
ฟื้นฟูระยะ 5 ปี (ปี 2557-2561) 
แต่ก็ยังขาดทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จาก
ปัญหาเงินริงกิตอ่อนจนต้องแบก
รับต้นทุนราคาน�้ามันท่ีสูงขึ้น ซึ่ง
ขณะนี้ก�าลังรอสายการบินยื่นแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่เพื่อให้รัฐบาล
พิจารณาอีกครั้ง
ที่มา : www.prachachat.net

THAILAND SINGAPORE MALAYSIA
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34th ASEAN SUMMIT
OPENING CEREMONY

Bangkok, Thailand

Biz eye view

การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 
(Mutual trust) 

ผลประโยชน์ร่วมกัน 
(Mutual benefit)  

ความเคารพซึ่งกันและกัน 
(Mutual respect) 

บูรณาการกลไกทุกระดับในภูมิภาค ความมั่นคงทางทะเล

เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของ UN ปี 2573 

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

A S E A N  O u t l o o k  o n  t h e  I n d o - P a c i f i c

มุมมองอาเซียนต่อยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก

• ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• การอ�านวยความสะดวกการค้าและบริการ
• โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ 
• มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025

ภูมิภาคอาเซียนตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ปัจจุบันเกิดการเชื่อมโยงมากขึ้นระหว่าง  
2 มหาสมุทร แนวคิดอินโด-แปซิฟิกจะส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนกับภูมิภาคอื่นและรับมือกับความท้าทายต่างๆ ของโลกได้ดียิ่งขึ้น 

(ที่มำ: ส�ำนักเลขำธิกำรอำเซียนแห่งชำติ)

หลักการ 3 M ความร่วมมือ 4 สาขา 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติ
• ยกระดับประชาชนสูงวัยในโลกดิจิทัล
• สร้างความมั่นคงทางการเงิน

• เศรษฐกิจดิจิทัล 
• ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
• พร้อมรับมือการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  

13
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Econ Trend

    Trade War 
   T e c h  War 

จาก

สู่
สงครามการค้าส่งผลบวก 2 ชาติอาเซียน

ศึก 2 มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ท�าให้โลกใบนี้ต้องสั่นสะเทือน จากมาตรการขึ้นภาษีตอบโต้

ทางการค้าไปถึงการใช้บริษัทเอกชนเป็นเครื่องมือห�้าหั่น
กันอย่างหนัก...ฉากจบของยกแรกบนโต๊ะเจรจาแฝงไว้ด้วย

ความคลุมเครือว่าปัญหาจะยืดเยื้อหรือไม่

กระทรวงการคลังแดนมังกรยอมไม่ได้ ตอบโต้
ทันทีประกาศข้ึนภาษีร้อยละ 5-25 วันท่ี 14 
พฤษภาคม 2562 ส่งผลกระทบสินค้าที่น�าเข้า
จากสหรัฐฯ 5,140 รายการ มูลค่า 6 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรฐั โดยจนีอ้างว่าเป็นมาตรการปกป้อง
ผลประโยชน์ด้านการค้าและการปฏิบัติแต่เพียง
ฝ่ายเดียวของสหรัฐฯ

จากนัน้เกดิควนัหลงตามมาเป็นระลอก โดยต่อมา
เพยีงไม่กีว่นัรฐับาลจนียกเลกิค�าสัง่ซือ้เนือ้หมจูาก
สหรัฐฯ 3,247 ตัน สะเทือนตลาดส่งออกเนื้อหมู

เมือ่ล�าดบัเหตกุารณ์สงครามการค้าระหว่างรฐับาล
ของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
และ นายสี จิ้นผิง ผู้น�าทรงอ�านาจของรัฐบาลจีน 
ต้องบอกว่าเป็นไปแบบ ‘ตาต่อตาฟันต่อฟัน’ 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 รัฐบาลสหรัฐฯ 
ประกาศเพิ่มอัตราจัดเก็บภาษีสินค้าน�าเข้าจาก 
จีน 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ราว 
6.3 ล้านล้านบาท จากเดมิร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 
25 อ้างเรื่องการขาดดุลการค้าและมาตรการที่ไม่
เป็นธรรมด้านการลงทุน

ของสหรัฐฯ ที่มีมูลค่า 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
สะท้านถึงเกษตรกรฟาร์มปศุสัตว์ทันที

นอกจากนี้ Trade War ยังลามสู่ Tech War 
เมื่อบริษัท Huawei ถูกรัฐบาลนายทรัมป์สั่งข้ึน  
‘บัญชีด�า’ ด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นภัยต่อความ
มั่นคงแห่งชาติ ห้ามบริษัทของสหรัฐฯ ท�าธุรกิจ
กับบริษัท Huawei และเวลาต่อมามีข่าวว่าทาง 
Google อาจระงับการอัพเดตระบบแอนดรอยด์ 
บนสมาร์ตโฟนของบริษัท Huawei ทุกรุ่น ท�าให้ 
ยอดจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทัว่โลกของบริษทั Huawei 
ลดลง สะท้อนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทันที
 
ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ
จีนที่ทวีความร้อนแรงมากขึ้น มีค�าถามตีกลับไป
ยังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าสหรัฐฯ ไม่ใช่
ผู้น�าการเปิดเสรีทางการค้าเหมือนเดิมอีกต่อไป
แล้ว..ใช่หรือไม่?
 
อีกประเด็นที่ส�าคัญ คือ ผลกระทบจากมาตรการ
ที่ออกมาทั้งหมด กลับตกไปอยู่ท่ีผู ้บริโภคและ
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ว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันเสียหายจากราคายางที่
สูงขึ้น 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2554 แม้
มาตรการนี้จะช่วยให้แรงงาน 1,200 ต�าแหน่ง
มีงานท�าต่อไป แต่ราคาที่ผู้บริโภคสหรัฐฯ ต้อง
จ่ายเพ่ิม ไปลดก�าลังการใช้จ่ายสินค้าปลีกอื่นๆ  
ทางอ้อม ท�าให้การจ้างงานในอุตสาหกรรมสินค้า
ปลีกลดลงแทน
 
ในส่วนของกลุ่มประเทศอาเซียน มีการประเมิน
ว่าชาติที่จะได้รับผลบวกจากสงครามการค้าของ 
2 ประเทศมหาอ�านาจครั้งนี้คือ ‘เวียดนาม’ ซึ่ง
เป็นแหล่งผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ที่
มีต้นทุนต�่าเช่นเดียวกับประเทศจีน สินค้าที่ได้
ประโยชน์มากคือกลุ่มชิ้นส่วนประกอบโทรศัพท์ 
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ 
และ ‘มาเลเซีย’ จะได้ประโยชน์จากการส่งออก
แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์เซมิคอนดัคเตอร์ เป็นต้น
 
ส่วนประเทศไทยได้อานสิงค์ทัง้ผลบวกและลบ โดย 
สนิค้าประเภทวตัถดุบิหรอืชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์
บางรายการที่เคยส่งออกไปจีนเพ่ือให้จีนส่งออก
ไปสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เช่น 
ฮาร์ดดสิก์และวงจรรวม ส�าหรบัผลด้านด ีคอื ไทย
จะส่งออกสินค้าเกษตร ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับจีนและสหรัฐฯ ได้มากขึ้น

ภาพรวมการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนจะได้
ประโยชน์ เพราะนกัลงทนุต่างชาตทิัง้จากจนีและ
สหรัฐฯ ล้วนมองหาแหล่งลงทุนใหม่ๆ ที่ห่างไกล

บริษัทคู่สัญญาผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ
สหรฐัฯ ทีข่ายส่วนประกอบให้กบับรษิทั Huawei 
มูลค่าถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 
352,000 ล้านบาท ส่วนผู้บริโภคก็มีต้นทุนการ
ใช้ชีวิตที่สูงขึ้นหาใช่บริษัทของจีนไม่ 

ผลการศึกษาจาก 3 หน่วยงาน พุ่งเป้าตรงกันถึง
ผลเสยีของมหากาพย์ทางเศรษฐกจิครัง้นี ้เริม่จาก 
นายคริสตอฟ บอนดี ทนายความบริษัทกฎหมาย
ระหว่างประเทศ Cooley LLP ผูเ้ชีย่วชาญการค้า
เสร ีชีว่้ามาตรการขึน้ภาษนี�าเข้าได้ถกูส่งต่อไปยงั
ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ ในรูปแบบของราคาสินค้า
ที่เพ่ิมสูงขึ้น และท�าให้ ‘ห่วงโซ่อุปทาน’ หรือ
กระบวนการผลิตต่างๆ ได้รับผลกระทบไปหมด
 
ขณะที ่ธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) มหาวทิยาลยั
พรนิซ์ตนั และมหาวทิยาลยัโคลมัเบยี ระบตุรงกนั
ว่า ภาษีท่ีสูงข้ึนตั้งแต่เหล็กไปจนถึงเคร่ืองซักผ้า
จากจีนล้วนสร้างความเสียหายให้บริษัทสหรัฐฯ 
และผู้บริโภคกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ
เดอืน และความต้องการสนิค้ากล็ดลงไปถงึ 1,400 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
สดุท้ายรายงานของธนาคารโลกย�า้ว่า ผลของการ
ขึ้นภาษีปกป้องตลาดสหรัฐฯ ท�าให้เกิดมาตรการ
ตอบโต้จากประเทศอืน่ๆ ตามมา ผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ 
มากที่สุด คือ ชาวไร่ชาวนาและกลุ่มแรงงาน
ในพื้นที่ที่ลงคะแนนเสียงให้นายทรัมป์ชนะการ 
เลือกตั้งเมื่อปี 2559  
 
จีนนับเป็นมหาอ�านาจด้านการผลิตมากว่าสิบป ี
หลงัเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) 
จนยากที่จะหาใครมาทดแทนห่วงโซ่อุปทานน้ีได้
อย่างรวดเร็วเหมือนที่ประธานาธิบดีทรัมป์ ของ
สหรัฐฯ คิดง่ายๆ ว่าเมื่อขึ้นภาษีแล้วจะมีโรงงาน
เครือ่งไฟฟ้า โรงงานรถยนต์ โรงงานเหลก็ โรงงาน
ชิ้นส่วนด้านเทคโนโลยีกลับมาตั้งในสหรัฐฯ เป็น
ร้อยเป็นพันแห่ง
 
ย้อนกลับไปในปี 2552 นายบารัค โอบามา อดีต
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็เคยตั้งก�าแพงภาษีน�าเข้า
ยางจากจีนถึงร้อยละ 35 แก้ปัญหาชาวอเมริกัน
ตกงาน ทว่าผลการวจิยัของสถาบนัเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ ปีเตอร์สัน ในปี 2555 กลับพบ

จากวกิฤตสงครามการค้า ลดความเสีย่ง ทีจ่ะตาม
มาในอนาคต ซึง่ไม่มอีะไรแน่นอนว่าจะมสีงคราม
รอบใหม่อีกหรือไม่ โดยเฉพาะหากนายโดนัลด์ 
ทรัมป์ ได้รับเลือกกลับมาเป็นประธานาธิบดี
สหรัฐฯ อีกครั้งในปี 2563 
  
ยกแรกของมหาสงครามครั้งนี้ จบลงท่ีเวทีการ
ประชุมสุดยอดผู้น�ากลุ่มประเทศ G20 ณ นคร
โอซากะ ประเทศญี่ปุ่น โดยการเจรจานอกรอบ
ระหว่างนายโดนลัด์ ทรมัป์ ประธานาธบิดสีหรัฐฯ 
และนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน เมื่อวันที่ 
29 มิถุนายน 2562 ทั้งคู่ตกลงท่ีจะยุติสงคราม
การค้าระหว่างกันโดยรัฐบาลสหรัฐฯ จะไม่ขึ้น
ภาษีสินค้าน�าเข้าจากจีนครั้งใหม่ ขณะท่ีจีนจะ
ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากสหรัฐฯ มากขึ้น 
  
แม้สหรัฐฯ และจีนจะตกลงยุติสงครามการค้า 
แต่นักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่าสงครามการค้า
ส่งผลกระทบต่อ GDP ของสหรัฐฯ ราวร้อยละ 
0.5-0.8 ขณะทีจ่นีได้รบักระทบมากกว่าถงึร้อยละ 
0.7-0.9 อย่างไรก็ดี นี่นับเป็นสัญญาณท่ีดีท่ีท้ัง 
2 ชาติเห็นพ้องต้องกันว่าให้เริ่มการหารือด้าน
เศรษฐกิจและการค้าใหม่อีกครั้ง “บนพื้นฐาน
ของความเท่าเทยีมและการเคารพซึง่กนัและกนั” 
ขณะเดียวกันผู ้ เชี่ยวชาญด้านประเด็นต่างๆ 
ระหว่างสหรัฐฯ และจีนได้คาดการณ์ว่าสงคราม
การค้าน่าจะยืดเยื้อต่อไปไม่ต�่ากว่า 10 ปี ซึ่ง
หมายความว่าทัว่โลกยงัคงต้องจบัตามองสงคราม
การค้าต่อไป 
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ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

Regional Comprehensive 
Economic Partnership

RCEP

C h i n a

I n d i a

J a p a n

S o u t h 
K o r e a

 P h i l i p p i n e s

 N e w  Z e a l a n d

 A u s t r a l i a

 I n d o n e s i a

S i n g a p o r e

M a l a y s i a

T h a i l a n d
 V i e t n a m M y a n m a r

B r u n e i

L a o s

C a m b o d i a

Association of South East 
A s i a n  N a t i o n s

ASEAN

A S E A N

A S E A N  P l u s  T h r e e 

A S E A N  P l u s  S i x

+

P O P U L A T I O N

P O P U L A T I O N G D P

665 ล้ำนคน 2.7 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ

3,560 ล้ำนคน 25.1 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ 

G D P

8.6%
ของจ�ำนวนประชำกรโลก

47.7%
ของจ�ำนวนประชำกรโลก

3.4%
ของ GDP โลก

31.7%
ของ GDP โลก

16

การประชุมสุดยอดอาเซียน 
10 ประเทศร่วมวางรากฐาน
สู่อนาคต 50 ปี 

แหล่งข้อมูล https://www.asean2019.go.th
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 2. อาเซยีน 10 ประเทศเหน็พ้องว่า ปัญหาขยะทางทะเลสร้างผลกระทบใน 
วงกว้างต่อชวีติความเป็นอยูแ่ละสขุอนามยัของประชาชน รวมทัง้ส่งผลกระทบ 
ต่อสตัว์น�า้และทรพัยากรทางทะเล จงึได้รบัรอง ปฏิญญากรงุเทพฯ ว่าด้วยการ
ต่อต้านขยะทะเลในภูมภิาคอาเซยีน แสดงเจตนารมณ์มุง่ม่ันทีจ่ะแก้ไขปัญหา
ขยะทะเลอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยสนับสนุนนวัตกรรม แนวคิด รวมทั้ง 
เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 3. ผู้น�าอาเซียนร่วมกันเปิดตัว ‘ศูนย์เดลซ่า (DELSA)’ หรือคลังเก็บ
สิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน มีระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินกรณีเกิด 
ภัยพิบัติของอาเซียนที่จังหวัดชัยนาท พร้อมยกระดับ ‘ศูนย์แพทย์ทหาร
อาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine: ACMM)’ เป็นองค์กร
ของอาเซยีนอย่างเป็นทางการ เพือ่เตรยีมการรบัมอืกบัเหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดฝัน 
และภัยพิบัติ ซึ่งทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ในประเทศไทย 
 4. เห็นพ้องให้การเจรจา ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RCEP) แล้วเสร็จในปีนี้ เป็นความตกลงเขตการค้าเสรี ระหว่าง 
10 ประเทศอาเซียน กับ 6 ชาติคู่เจรจา คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค การค้า การลงทุนระหว่างกันให้ขยายตัวมากขึ้น เพราะ RCEP จะ
เป็นตลาดการค้าและการลงทุนที่ใหญ่สุดในโลก ครอบคลุม 1 ใน 3 ของ
เศรษฐกิจโลก มีประชากรรวมกันกว่า 3,500 ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศกว่า 23 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
 5. ทีป่ระชมุได้รบัรองแถลงการณ์ประกาศให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวฒันธรรม
อาเซยีน โดยให้ความส�าคญักบัการเสรมิสร้างความตระหนกัรูแ้ละอตัลกัษณ์ 
ของอาเซียนในระดับประชาชน ตั้งเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
รวบรวมความร่วมมอืภายในภมูภิาค ส่งเสรมิให้พลเมอืงอาเซยีนตระหนกัถงึ 
คณุค่าของวฒันธรรมอาเซียน ภายใต้อตัลกัษณ์อาเซยีนและการเคารพกนับน 
พื้นฐานของความแตกต่างหลากหลาย ซ่ึงจะด�าเนินการจัดกิจกรรมตลอด 
ทั้งปี รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายสมาคมอาเซียนในประเทศสมาชิก
 6. ผูน้�าอาเซยีนได้สนบัสนนุให้อาเซยีนร่วมมอืกนั เสนอตวัเป็นเจ้าภาพ 
จัดการแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA World Cup) ปี 2034 หรืออีก 15 ปี 
ข้างหน้า ที่ประชุมจึงอยากเชิญชวนให้พลเมืองอาเซียนทุกคนสนับสนุน
สมาคมฟุตบอลในแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ด้วยกัน
 และ 7. ที่ประชุมเห็นพ้องกับประเทศไทย การส่งเสริมบทบาทของ
อาเซียนในการด�าเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เป็นความ
ร่วมมอืในกรอบ ‘อนิโด-แปซฟิิก’ ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นแกนกลาง
ของอาเซียน สร้างการมส่ีวนร่วมของทกุฝ่าย เคารพซึง่กันและกนั เกือ้กลูบน
กรอบความร่วมมือต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในภูมิภาคและอนุภูมิภาค และสร้างผล
ประโยชน์ทีเ่ป็นรปูธรรมแก่ประชาชนเป็นส�าคญั ตลอดจนสนบัสนนุหลกัการ
ที่บรรจุอยู่ในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งอาเซียนหรือ TAC
 นับได้ว่าการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 34 
ผ่านพ้นไปได้ด้วยด ีเตม็ไปด้วยบรรยากาศความเป็นมติรของประเทศสมาชกิ 
พร้อมร่วมแรงร่วมใจกนัผลกัดนัสูเ่ป้าหมาย และยัง่ยนืในมติหิลกั ความมัน่คง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมอีกครั้งส�าหรับ การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ที่จะมี
ขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ กรุงเทพมหานคร

 

  “ดอกไม้” ซึ่งน�ามาร้อยเรียงเป็น ‘พวงมาลัย’ ส่ือถึงประชาชนใน 
10 ประเทศที่มีความกลมเกลียวกัน สัญลักษณ์ของ การประชุมสุดยอด
อาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 34 วันที่ 20-23 มิถุนายน ที่ผ่านมา 
ภายใต้แนวคิด Advancing Partnership for Sustainability หรือ  
‘ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน’ โดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน 
เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ 
 การประชุมเปิดโอกาสให้ผู้น�าสมาชิกอาเซียนได้พบปะหารือกันอย่าง
ใกล้ชิด แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ส�าคัญภายในภูมิภาค
และระดบัโลก พร้อมก�าหนดทศิทางประชาคมอาเซยีนปี 2568 หรอื ASEAN 
Community Vision 2025 เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมแบบไร้รอยต่อ  
ตลอดจนวางรากฐานสู่อนาคตในอีก 50 ปีข้างหน้าให้กับประชาชนอยู่อย่าง
สงบสุขและยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งความมั่นคงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
 เวทีการประชุมกลุ่มต่างๆ ก็มีบทบาทในการผลักดันให้ความร่วมมือ 
เป็นไปตามข้อตกลง กติกา สร้างความสะดวกและความปลอดภัยให้กับ
กลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กลุ่มสมัชชารัฐสภา
อาเซียน กลุ่มผู้น�าเยาวชนอาเซียน และกลุ่มสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจอาเซียน  
(ASEAN-BAC) มตีวัแทนนกัธรุกจิ สภาหอการค้าและสภาอตุสาหกรรมแต่ละ
ประเทศเข้าร่วม
 โดยข้อสรุปของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ประกอบด้วย 
7 ประเด็นหลัก คือ 1. ที่ประชุมได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันผ่านแถลงการณ์ 
‘วิสัยทัศน์ผู้น�าอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือความยั่งยืน’ (ASEAN 
Leaders’ Vision Statement on Partnership of Sustainability)  
มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และก้าวไปสู่อนาคต  

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

สรุปการเจรจาได้ 7 บท จากทั้งหมด 20 บท 
ได้แก่ บทเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยพืชและ
สัตว์ กฎระเบียบทางเทคนิค สถาบัน พิธีการ
ศุลกากรและการอ�านวยความสะดวกทางการ
ค้า และการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและวิชาการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

ควำมคืบหน้ำ

เป้ำหมำย 

ตั้งเป้าให้สรุปผลการเจรจาทุกเรื่องในปี 2562

0 1

0 2
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@Woman

 ปัจจุบันเป็นยุคท่ี ‘ผู้หญิง’ เริ่มมีบทบำททำงสังคมมำกขึ้น นอกเหนือ
จำกภำรกิจดูแลครอบครัว ‘ผู ้หญิง’ ยังสำมำรถผลักดันตัวเองก้ำวสู ่  
‘แถวหน้ำ’ ขององค์กร ธุรกิจขนำดใหญ่ หรือแม้้กระทั่งระดับประเทศ
 เรำอำจได้ยินชื่อของผู้น�ำระดับโลกที่เป็นสุภำพสตรีมำกมำย แต่หลำย
คนอำจไม่ทรำบว่ำอำเซียนก็มีผู้หญิงเก่ง มีควำมสำมำรถเป็นผู้น�ำทำงธุรกิจ
อีกหลำยคน โดยเมื่อเร็วๆ น้ี นิตยสำร Forbes ได้รวบรวมผู้หญิงเก่งและ 
นักบริหำรที่ทรงอิทธิพลต่อภูมิภำคเอำไว้ ดังนี้

10  นักธุรกิจหญิงผูท้รงอิทธิพลแห่งอาเซียน
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นอกจากเป็นภริยาของนาย ลี เซียน ลุง นายก
รัฐมนตรีสิงคโปร์แล้ว ยังด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร เทมาเส็ก
โฮลดิ้งส์ บริษัทการลงทุนแห่งชาติสิงคโปร์ โดย
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี มีบทบาทส�าคัญ คือ 
น�ากองทุนเข้าลงทุนในกิจการต่างๆ ทั่วโลก สร้าง
การเติบโตให้กับบริษัทอย่างต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน
มีสินทรัพย์ 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และขณะ
นี้เธอได้ส่งไม้ต่อต�าแหน่งให้กับผู้บริหารท่านอ่ืน 
เพื่อสานต่อผลงานต่อไป

H O  C H I N G
6 6  y e a r s  o l d

ผูก่้อตัง้และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ Ghim Li 
ประเทศสิงคโปร์ จากเงนิทนุ 3,000 ดอลลาร์สหรฐั 
จักรเย็บผ้า 6 เครื่อง ระยะเวลาเกือบ 50 ปี  
เธอได้พัฒนาและขยายธุรกิจ จนเป็นผู้ผลิตสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ผลิตได้ปีละ
ประมาณ 60 ล้านชิ้นส่งออกจ�าหน่ายไปทั่วโลก 

E S T I N A  A N G
6 5  y e a r s  o l d

CEO และประธานกลุ่มบริษัท Wilcon Depot 
ประเทศฟิลิปปินส์ ผู ้น�าห้างค้าปลีกด้านวัสดุ
ก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน จากธรุกจิเลก็ๆ ของ
ครอบครัว เธอได้ปรับกลยุทธ์การตลาดส่งข้อมูล
เข้าถึงลูกค้า และการจับจ่ายใช้สอยท่ีสะดวก
สบาย จนท�าให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง ตอกย�้าด้วย
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2560 
กลุ่มบริษัท Wilcon Depot ยิ่งเติบโตอย่างก้าว
กระโดด ปัจจุบันมีมูลค่าทางการตลาดถึง 887 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

LO R R A I N E B E LO
- C I N CO C H A N 
4 0  y e a r s  o l d

ผู้ก่อต้ังและประธาน Minh Phuong Logistics 
(MP Logistics) ผู้น�าธรุกจิโลจสิตกิส์ของเวยีดนาม 
เริ่มต้นด้วยเงินลงทุนเพียง 10,000 ดอลลาร์
สหรัฐ ล้มลุกคลุกคลาน พัฒนาขยายธุรกิจจนมี
ยานพาหนะขนส่งมากกว่า 1,000 คัน สร้างคลัง
สินค้าเป็นของตัวเอง ได้รับสัมปทานการขนส่ง
หลายแบรนด์ดัง โดยเฉพาะแบรนด์ญี่ปุ ่นและ
เกาหลีใต้ ล่าสุดบริษัท MP Logistics ได้ร่วมเป็น
พันธมิตรกับซัมซุงของเกาหลีใต้  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท KSK ของมาเลเซีย 
จากธุรกิจประกันภัยและการเงินของครอบครัว 
เธอพัฒนาต่อยอดสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
การลงทุนด้านเทคโนโลยี เติบโตจากพนักงาน
ประมาณ 500 คน เพิม่ขึน้เป็น 700 คน สนิทรพัย์
ของกลุ่มทั้งหมดในปัจจุบันมีมูลค่าอยู ่ท่ี 410  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

J O A N N E  K U A
3 4  y e a r s  o l d

ผู้ร่วมก่อต้ังและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม 
Paragon Technology & Innovation ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามชั้นน�าจากอินโดนีเซีย
กว่า 30 ปี นับต้ังแต่ก่อต้ังธุรกิจด้วยการผลิต
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมในราคาจับต้องได้ เป็น
ที่ชื่นชอบของตลาด ขยายสู ่ผลิตภัณฑ์เสริม 
ความงามภายใต้แบรนด์ดงั ‘Wardah’ มพีนกังาน
กว่า 8,300 คน 

N U R H AYAT I
S U B A K AT 
6 8  y e a r s  o l d

ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทร่วมทุน Persada 
Capital Investama ของอินโดนีเซีย ผู้รับไม้ต่อ
ธรุกจิจากบดิาทีล่่วงลบั มบีทบาทในหลายธรุกจิทัง้
ไม้แปรรปู น�า้มนัปาล์ม ยางพารา อสงัหารมิทรพัย์ 
และสุขภาพ มีหุ้นส่วนในบริษัท Adaro Energy 
ยกัษ์ใหญ่ด้านพลงังานของอนิโดนเีซยีถงึร้อยละ 12

A R I N I  S A R A S WAT Y 
S U B I A N T O
4 8  y e a r s  o l d

กรรมการผู้จัดการและหัวหน้ากลุ่มการธนาคาร
ลูกค้าและการบริหารความมั่งคั่ง ธนาคาร DBS 
ประเทศสิงคโปร์ นับจากที่เธอเข้ามาในธนาคาร
ตั้งแต่ 2553 สินทรัพย์ความมั่งคั่งเติบโตขึ้นปีละ
ร้อยละ 20 ตอกย�้าการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
หลังจากเข้ารับต�าแหน่งในปี 2556 แผนกของ
เธอมรีายรบัถงึ 3.53 พันล้านดอลลาร์สหรฐั ท�าให้ 
DBS เป็นหนึง่ในธนาคารทีม่คีวามมัง่คัง่เป็นอนัดบั
ต้นๆ ของภูมิภาค

T A N  S U  S H A N
5 1  y e a r s  o l d

ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั เดอะมอลล์ กรุป๊ 
ตลอด 3 ทศวรรษของการบริหารงานเธอได้สร้าง 
เครือข่ายค้าปลีกใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ 
ไทย มีสินทรัพย์เกือบ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
พร้อมกับมีนโยบายที่จะพัฒนาเครือข่ายห้าง 
สรรพสินค้าต่อเนื่อง เป้าหมายคือการเปลี่ยน
กรงุเทพฯ ให้เป็นศนูย์กลางด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 
แข่งเทียบชั้นกับนครเซี่ยงไฮ้ กรุงปักกิ่ง กรุงปารีส 
และกรุงลอนดอน

ศ ุภล ักษณ ์  อ ัมพ ุช 
6 3  y e a r s  o l d

ประธานกลุ่มบริษัท ช.การช่าง ผู้น�าธุรกิจอสังหา- 
ริมทรัพย์ของไทย ตั้งแต่เข้ารับต�าแหน่งในปี 
2558 เธอมบีทบาทการเข้าประมูลได้รบัสัมปทาน
โครงการก่อสร้างหลายโครงการ อาทิ เครือข่าย
ทางรถไฟและถนนกรุงเทพฯ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน�้าใน 
สปป. ลาว เป็นต้น มูลค่ารวมกว่าหมื่นล้านบาท  

สุภามาส ตรีว ิศวเวทย  ์
4 4  y e a r s  o l d

D A N G  M I N H 
P H U O N G
4 8  y e a r s  o l d
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People Focus

คิด คลิก ขาย! ค้าออนไลน์ในอาเซียน

สถิติผู้ใช้สมาร์ตโฟนส่ังสินค้าในฝั่งตะวันตกเริ่ม
น้อยลง โดยหนัมาใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตวัหรอื PC 
แทน โดยผ่าน 3 ช่องทางหลกัคอืกลุม่มาร์เกต็เพลส 
เช่น Lazada Shopee Amazon Alibaba เป็นต้น 
รวมถึงกลุ่ม Online Retailer และกลุ่มโซเซียล 
 
ความน่าสนใจอกีประการของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
ในอาเซียน คือช่วงเวลาซื้อสินค้าออนไลน์ โดย
บริษัท iPrice ได้ศึกษาสภาพตลาดอี-คอมเมิร์ซ 
6 ประเทศอาเซียนจากงานวิจัยชื่อว่า “State of 
E-Commerce” วเิคราะห์ข้อมลูร้านค้าพนัธมติร
กว่า 1,000 แห่ง พบคนอาเซียนนิยมช้อปออนไลน์
ในช่วงเวลาท�างาน ก่อนพกัเท่ียงประมาณ 11.00 น. 
ถือว่าได้รับความนิยมสูงสุด คนเวียดนามช้อป 
ออนไลน์สูงกว่าปกติร้อยละ 89 และคนไทยช้อป 
ออนไลน์ช่วงเวลาดังกล่าวสูงกว่าปกติร้อยละ 53
 
ช่วงเวลาทีไ่ด้รับความนยิมในการช้อปออนไลน์ของ
คนไทยพุง่สงูสดุเป็นช่วง 15.00 น. หรอืช่วงเตรยีม
ตัวก่อนกลับบ้าน สั่งซื้อสูงกว่าปกติถึงร้อยละ 69 
ส่วนอีก 5 ประเทศยอดการสั่งซื้อจะลดต�่าลงใน

กระแสดิจิทัลเทคโนโลยี ส่งผลให้รูปแบบการค้า
และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปสู่ถนน
อี-คอมเมิร์ซมากขึ้น อัตราเติบโตโดยเฉพาะกลุ่ม
อาเซียนซึ่งปริมาณประชากรถึง 600 ล้านคน 
สูงกว่าสหรัฐอเมริกา 2 เท่า ถือเป็นแหล่งใหญ่ที่
ทุกเว็บไซต์เชิญชวนให้คนควักกระเป๋าสตางค์ซื้อ
สินค้าออนไลน์

Priceza ผูน้�าธรุกจิเปรียบเทยีบราคาสนิค้าระบบ
ออนไลน์ รวบรวมสถิติพบว่า ประชากรในอาเซยีน
ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 330 ล้านคน ซึ่งในอนาคต 
ปี 2020 จะเติบโตถึง 500 ล้านคน 

เช่นเดียวกับประเทศไทยซึ่งมีประชากร 68  
ล้านคน การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเติบโตขึ้นทุกป ี
เฉลี่ยร้อยละ 9 มีการใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด 
ในโลกเฉลีย่ 4.2 ชัว่โมง/วนั รองมาคอือนิโดนเีซยี 
3.9 ช่ัวโมง/วัน ขณะที่สหรัฐอเมริกาอยู ่ที่ 2  
ชั่วโมงต่อวัน ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นการ 
เติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซท้ังตลาดไทยและ
อาเซียน  

เวลา 16.00 - 19.00 น. และช้อปออนไลน์อีก
ครั้งช่วงกลางคืนเวลา 21.00 น. ซึ่งคนไทยสั่งซื้อ
สูงกว่าปกติร้อยละ 34

ส�าหรับวันที่นิยมส่ังซ้ือสินค้าส่วนใหญ่จะเป็น 
“วันพุธ” มียอดการสั่งซื้อออนไลน์มากท่ีสุด 
สันนิษฐานว่าวันพุธเป็นวันกลางสัปดาห์ท่ีคนไม่ 
แอคทฟีกับการท�างาน พยายามด�าเนนิกจิกรรมของ
ตนเองอย่างต่อเนื่องจากวันจันทร์ ที่มีการถาโถม
ของงานหลัก พฤตกิรรมคนจงึแก้เบือ่ในวนัองัคาร
และพุธซื้อสินค้าออนไลน์
 
นอกเหนือจากความสะดวกสบาย มีผลิตภัณฑ์ให้
เลือกหลากหลาย  ยังมีปัจจัยของส่วนลด บริการ
จัดส่งรวดเร็วน่าพอใจมาก บางร้านค้าจัดส่งฟรี  
มีการรับคืนสินค้าโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย 
 
เหล่านี้ เป ็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบางส่วนของ
พฤติกรรมผู ้บริ โภคในอาเซียน กระตุ ้นให  ้
ผูป้ระกอบการเลอืกช่วงเวลาโปรโมชัน่กลุม่ลกูค้า
ตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
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 มีการเปรียบเปรยกันมานานแล้วว่าชาวฟิลิปปินส์หน้าตาเหมือนคนไทยมาก แม้จะอยู่ห่างไกลข้ามน�้า
ข้ามมหาสมุทรร้อยพันไมล์...อะไรคือสิ่งที่เชื่อมโยงสองประเทศนี้ไว้ด้วยกัน
 สิ่งหนึ่งท่ีมีความโดดเด่น คือ เรื่องอาหารการกิน อาหารฟิลิปปินส์นั้นมีเสน่ห์เฉพาะตัวแม้จะไม่ได้รับความ
นิยมมากเท่ากับอาหารไทย แต่วัตถุดิบหลายๆ อย่างคล้ายคลึงบ้านเรามาก ใช้กระเทียม หอมใหญ่ พริกไทย 
กะปิ ในการปรุงอาหารให้หอมอร่อย และรูปลักษณ์ก็คล้ายกัน ทั้งรสชาติเปรี้ยว เค็ม หวาน ยกเว้น 
ความเผ็ดแบบจัดจ้าน ทานกับข้าวสวยร้อนๆ ล้อมวงกันในครอบครัว เพื่อนสนิทมิตรสหาย สบายๆ 
ตามด้วยของว่าง ของหวาน
 ใครที่ติดตามรีวิวอาหารฟิลิปปินส์จะทราบว่ามีสูตรเด็ดที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลาย
ชาติตั้งแต่จีน สเปน โปรตุเกส เม็กซิโก และอเมริกัน ผสานผสมจนเข้ากับเอกลักษณ์ใน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นเกาะเขตร้อน มีเครื่องปรุงให้เลือกหลากหลายกลายเป็นอาหารเฉพาะ
ตัวกรุ่นกลิ่นอายแบบสากลนิดๆ สไตล์อเมริกาใต้ 
 โรมี โปลิโต้ และเดเลีย ซาลา เจ้าของร้าน New Mabuhay ร้านอาหาร
ฟิลิปปินส์ช่ือดังในกรุงเทพมหานครบอกว่า อาหารฟิลิปปินส์ท�าไม่ยากและ
สามารถใช้วัตถุดบิในเมืองไทยได้เลย ลกูค้าแต่ละวนัมมีากไม่เฉพาะคนฟิลปิปินส์
ทีอ่ยูใ่นเมอืงไทยเท่านัน้แต่ยงัมนีกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีไ่ด้รบัค�าแนะน�าแบบ
ปากต่อปากหรือทางเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆ ก็เข้ามาลองล้ิมชิมรสกันอย่างไม่
ขาดสายทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ ยุโรป สหรัฐฯ
 “เมนูอาหารที่เป็นที่นิยมมากของทางร้าน มีซุปเนื้อวัว ขาหมูทอด  
อโดโบไก่ และซินิกัง เราซื้อวัตถุดิบในไทยได้ในราคาไม่แพงยกเว้นกะปิที่
ใช้ผลิตภัณฑ์ของฟิลิปปินส์”
  อาหารฟิลปิปินส์ส่วนใหญ่ท�าค่อนข้างง่ายไปจนถงึอาหารท่ีมรีายละเอยีด
ยบิย่อย รายการยอดนยิมทีค่นไทยไปมะนลิาแล้วต้องสัง่ เจอร้านอาหารฟิลปิปินส์
ท่ีไหนก็ต้องมองหา ก็คือเมนูที่ช่ือว่า อโดโบ (adobo) จะใช้ไก่หรือหมูต้มใน
กระเทยีม น�า้ส้มสายชแูละซอสถัว่เหลอืง เคีย่วจนแห้งหรอืมนี�า้ซอสรสเข้มนดิหน่อย
ทานกับข้าวสวยอร่อยมาก
 ซินิกัง (Sinigang) คล้ายๆ ต้มย�ากุ้งหรือพวกแกงส้มบ้านเรา เพราะเป็นซุปรส
เปรี้ยวๆ ใส่ปลา กุ้งและเนื้อมาปรุงสุกใส่คู่กับมะขามและผัก โดยชาวฟิลิปปินส์มักรับ
ประทานร่วมกับอโดโบ
 นอกจากนัน้ ยงันยิมใช้เนือ้ไก่หรอืหมไูปหมกัและย่างให้หอมกรุ่น เช่น Sisig จานดงัทีน่�าหวัหมู
หรอืเนือ้ไก่ไปต้มกบัเครือ่งเทศจนเป่ือย แล้วน�ามาหัน่เป็นชิน้เลก็ๆ ผดักบัเครือ่งปรงุต่างๆ เช่น คาลามนัซ ี
พริกไทย น�้าส้มสายชู มายองเนส ออกรสเปรี้ยวๆ โปะด้วยไข่ดาวยางมะตูม 

 อีกเมนูคือไก่ย่าง Innasal หมักไก่ด้วยเครื่องเทศ ค่อยๆ ย่างจนหนัง
ไก่มีสีน�้าตาลเข้มแต่เนื้อในนุ่มอร่อย รับประทานเปล่าๆ ก็ได้ หรือจะทาน

กับข้าวสวยก็เข้ากันดี
 เสน่ห์ของอาหารฟิลิปปินส์ยังมีอีกมากที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัส 
ลิ้มลอง เพ่ือสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลาย
ของเพื่อนบ้านในอาเซียน

หอมกรุ่นทุกจาน...อาหารฟลิิปปินส์

South ea(s)t Asia

 ซินิกัง (Sinigang)
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Bleasure
 ค�าประกาศของ “ล ีเซยีน ลุง” ผูน้�าสงิคโปร์ 
ในช่วงวันชาติปี 2013 ปีแรกที่ Changi Airport 
ได ้ถูกจัดอันดับเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก 
(World Airport Awards) โดย Skytrax บริษัท
ที่ปรึกษาด้านธุรกิจการบินและสนามบิน รวมถึง
จัดอันดับสายการบินระหว่างประเทศ
 ด้วยตัวอาคารภายในสนามบินสะอาด  
สิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน การบริหาร
จัดการท่ีเป็นระบบ ทันสมัย แซมด้วยกลิ่นอาย
ของศลิปวฒันธรรม ควบคูก่บับรรยากาศสวนสวย
ธรรมชาตใิห้ผูม้าใช้บรกิารรูส้กึผ่อนคลาย ส่งผลให้ 
Changi Airport ครองแชมป์สนามบินที่ดีที่สุดใน
โลกต่อเนื่องถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 7 
 การพฒันาสนามบนิ Changi Airport ยงัคง
เดนิหน้าตามค�าประกาศของผูน้�าสงิคโปร์อย่างต่อ
เนื่องในปี 2017 สิงคโปร์เริ่มเปิดตัว Terminal 4 
อาคารผูโ้ดยสารแห่งใหม่สดุไฮเทคใช้ระบบ FAST 
(Fast and Seamless Travel) มาบริหารจัดการ
ตั้งแต่จุดเช็คอินอัตโนมัติ เพื่อรับ Boarding Pass 
และตดิ tag กระเป๋า จดุฝากกระเป๋า (Drop-bag) 
อัตโนมัติ หากในกระเป๋ามีของอันตรายหรือผิด
ระเบยีบ เครือ่งก็จะแจ้งเตอืนให้เจ้าหน้าทีม่าตรวจ
สอบ ถ้าผ่านก็โหลดเข้าระบบทันที ยังมีการน�า
ระบบจดจ�าใบหน้า จุดผ่านขึ้นเครื่องอัตโนมัติ 
ระบบไอทีเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
และลดจ�านวนพนักงานลงไปได้มาก
 กระทั่งล ่าสุดสิงคโปร์เปิดตัวโครงการ  
Jewel Changi Airport อย่างเป็นทางการเมื่อ
เดือนเมษายนที่ผ่านมา เนรมิตพื้นที่ลานจอดรถ
กว่า 135,700 ตารางเมตร สร้างอาคารโดมแก้ว
รูปทรงโดนัทสูงราว 10 ชั้น (อยู่ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น) 
ด้วยงบประมาณราว 1,700 ล้านดอลลาร์สงิคโปร์ 
หรอืประมาณ 4 หมืน่ล้านบาท (อตัราแลกเปลีย่น 
23.5 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สงิคโปร์) เป็นการร่วมทนุ
ระหว่าง Changi Airport Group กับ Capital 
Land ออกแบบโดย Moshe Safdie สถาปนิก
ชื่อดังระดับโลกผู้ออกแบบ Marina Bay Sands
 อาคารโดมแก ้วท่ีเชื่อมโยงกับอาคาร 
ผูโ้ดยสารทัง้ 4 แห่งของสนามบนิ นอกจากจะเป็น
สถานท่ีพักผ่อนส�าหรับผู้โดยสารที่ต้องรอไฟลท์
บินแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเท่ียวแห่งใหม่ของทั้ง
ชาวต่างชาติและชาวสิงคโปร์ ด้วยความอลังการ
เต็มไปด้วยความอบอุ่นชุ่มช้ืนของสวนป่าขนาด
ใหญ่ (Canopy Park) มีต้นไม้และต้นปาล์มกว่า 

สนามบินสิงคโปร์ต้องครองความเป็น 
‘เบอร์หนึ่ง’ ในฐานะศูนย์กลางทาง 
การบินที่ยอดเยี่ยม และขยายเพื่อรองรับ 
ผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นสองเท่าในปี 2020 

มนต์เสน่ห์แห่ง ‘Jewel’ 
สวนธรรมชาติสุดหรูใน 
Changi Airport
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แสงสีเสียงประกอบการยิงเลเซอร์บนม่านน�้าตก 
อลังการ สวยงามระยับ 
 นอกจากร้านค้า ร้านอาหารที่หลากหลาย
ให้ความเพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชื่นชมกับวิวสวย
ธรรมชาติและความอลังการของน�้าตกที่สูงที่สุด
ในโลกแล้ว ยังมีอีก 5 จุดในอาคารที่นักท่องเที่ยว
ไม่ควรพลาด ได้แก่ Sky Nets เป็นทางเดนิตาข่าย
ท่ามกลางสวนป่าระยะทางยาว 50 เมตร สูงจาก
พื้นดิน 25 เมตร ให้ความรู้สึกตื่นเต้น สนุกสนาน 
และประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจ Canopy Mazes 
เขาวงกตสูง 1.8 เมตร บนพื้นที่ 500 ตารางเมตร 
เพิ่มความท้าทายด้วยกระจกเงา ออกแบบโดย 
ผู้ก่อตั้งและประธานแห่ง Adrian Fisher Design 
บริษัทที่สร้างเขาวงกตที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 Discovery Slides สไลเดอร์ 4 ทิศทาง  
ตัวสไลด์ถูกออกแบบโดยบริษัทจากเนเธอร์แลนด์
ให้ดูเหมือนผลงานประติมากรรมที่มีขนาดใหญ่  

2,000 ต้น พร้อมด้วยพุม่ไม้ใหญ่กว่า 100,000 พุม่ 
เป็นพืชพรรณแตกต่างกันถึง 120 สายพันธุ์ น�า
เข้าจากหลากหลายประเทศ อาทิ ไทย มาเลเซีย 
จีน ออสเตรเลีย สเปน และสหรัฐอเมริกา ที่ใช้
เวลาดูแลปรับสภาพให้เข้ากับอากาศภายในโดม
ธรรมชาติแห่งนี้เกือบ 3 ปี
 ภายในอาคารยงัมโีรงหนังกว่า 10 โรง ร้านค้า 
ร้านอาหาร ให้เลือกชิม เลือกช้อปครบครัน 
หากผู้โดยสารต้องรอไฟลท์นาน ก็มีโรงแรมให้
บริการเข้าพักระหว่างวัน
 ไฮไลต์ของอาคารแห่งนี้คือ “The Rain  
Vortex” น�า้ตกในร่มทีส่งู 40 เมตร เป็นน�า้ตกในร่ม 
ที่สูงที่สุดในโลก ปริมาณน�้าประมาณ 10,000 
แกลลอนต่อนาที ใช้เทคโนโลยีกักเก็บไว้ในช่วง
เวลาท่ีฝนตก แล้วใช้ระบบการปั๊มน�้าจากถังเก็บ
ใต้อาคาร สูบขึ้นไปปล่อยเป็นน�้าตกจากหลังคา
ของตัวอาคาร พิเศษด้วยในช่วงค�่าจะมีการแสดง

มีความสูงที่แตกต่างกันไปในแต่ละสไลด์ สร้าง
ความสนุกให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
 Foggy Bowls สวนหมอกออกแบบโดย 
The Exploratorium จากซาน ฟรานซิสโก เป็น
พื้นที่ที่เด็กๆ จะได้สนุกกับหมอกและจินตนาการ
ราวกับวิ่งอยู่บนก้อนเมฆ และ Canopy Bridge 
สะพานกระจกใสวิวแบบพาโนรามาท่ีสูงจากพื้น 
23 เมตร ความยาว 50 เมตร พร้อมด้วยหมอก 
บางๆ รอบสะพาน 
 สิง่ต่างๆ เหล่านี ้แสดงให้ว่าสงิคโปร์ประเทศ
เล็กๆ ที่มีประชากรเพียง 5 ล้านกว่าคน สามารถ
พฒันาสนามบนิจนเป็นศนูย์กลางการบนิในภมูภิาค
รองรบัผูโ้ดยสารได้ 65.6 ล้านคนต่อปี การบรหิาร
จดัการทีเ่ป็นระบบ สะดวกสบาย ทนัสมยั พถิพีถินั
สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารจากท่ัวโลก 
เป็นการการันตีถึงนิยามความเป็น “เบอร์หนึ่ง” 
สนามบินที่ดีที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัย
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