ยักษ์ ใหญ่ ICT ไต้ หวันทำ MOU กับสถำนศึกษำไทย

เมื่ อช่ วงกลางสั ป ดาห์ ที่ แล้ว ที่ มหาวิท ยาลัย ต้าถุ งในกรุ งไทเป ได้มี พิ ธี ล งนามข้อตกลงความ
ร่ วมมือ (MOU) ระหว่างบริ ษทั ต้าถุง ประเทศไทย ซึ่งเป็ นสาขาในต่างประเทศของกลุ่มบริ ษทั ต้าถุง ที่ถือเป็ น
ยักษ์ใหญ่ในวงการ ICT ของไต้หวัน โดยมีนายเซี่ยหมิงต๋ า (謝明達) ประธานบริ ษทั ต้าถุงประเทศไทย เป็ น
ตัวแทนในการลงนามร่ วมกับนายปกายศักดิ์ สวัส ดิ สิงห์ รองประธานกรรมการ วิท ยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (Eastern Tochnological College หรื อ E-Tech) และดร.ประเสิ รฐ กลิ่นชู ผูอ้ านวยการ โดยทั้งสอง
ฝ่ ายตกลงจะร่ วมมือกันในการอบรมและแลกเปลี่ ยนบุคลากรด้านการค้นคว้าวิจยั ออกแบบ บริ หารธุ รกิ จ
และการผลิต ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้ ถือเป็ นการสร้างความร่ วมมือระหว่างภาคเอกชนของไต้หวันกับ
สถานบันการศึกษาไทยเป็ นครั้งแรกอย่างเป็ นทางการด้วย
โดยการลงนามในครั้งนี้ มีนายหลินเว่ยซาน (林蔚山) ประธานกลุ่มบริ ษทั ต้าถุง นายเหอหมิงกัว่
(何明果) อธิ การบดีมหาวิทยาลัยต้าถุง และดร.ธงชัย จินาพันธ์ Plant Manager บริ ษทั ต้าถุง (ประเทศไทย)
จากัด มาร่ วมเป็ นสักขีพยาน ซึ่ งนายหลินเว่ยซานเห็นว่า การที่รัฐบาลไต้หวันผลักดันนโยบายมุ่งใต้ครั้งใหม่
โดยให้เน้นการสร้ างความร่ วมมื อกับ ประเทศอาเซี ยน บริ ษ ทั ฯ เห็ นว่าประเทศไทยซึ่ งอยู่ในจุ ดที่ เป็ นฮับ
ส าคัญ ด้านเศรษฐกิ จและการค้าของอาเซี ย น และหลายปี มานี้ รัฐบาลไทยก็ มี ก ารส่ งเสริ ม โครงการเมื อง
อัจ ฉริ ย ะ และมี โ ครงการพัฒ นาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โครงการระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาค
ตะวัน ออก (EEC) ในขณะที่ ต้า ถุ ง มี ศ ัก ยภาพและมี ป ระสบการณ์ ที่ เพี ย บพร้ อ มทั้ง ในด้ า นพลั ง งาน
สาธารณู ปโภคพื้นฐาน สมาร์ ทอินดัสตรี้ เพียงพอที่จะเป็ นผูส้ นับสนุนชั้นดีสาหรับโครงการของประเทศไทย
เหล่ านี้ การสร้างความร่ วมมื อกับ E-Techในครั้งนี้ ก็จะมีส่วนช่ วยในการสร้ างบุ คลากรให้แก่บริ ษทั ต้าถุ ง
ประเทศไทย ตามแผนการใช้ไทยเป็ น HQ ของธุ รกิจที่บริ ษทั ฯ ลงทุนในประเทศอาเซี ยนต่อไปด้วย
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ทั้งนี้ นายหลินเว่ยซานยังได้ย้ าอีกว่า ที่ผา่ นมา สิ นค้าหลายอย่างของต้าถุง เช่น Heavy Electrical,
มอร์เตอร์ , เครื่ องใช้ไฟฟ้า, และเครื่ องปรับอากาศ ได้เข้าสู่ ตลาดอาเซี ยนมาเป็ นเวลาเกือบ 30 ปี แล้ว จากนี้ ไป
บริ ษทั จะปรับมาเน้นการตลาดในส่ วนของสิ นค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอจั ฉริ ยะ และระบบพลังงานสะอาด
เช่น แผงโซลาร์ เซลส์ ให้มากขึ้น ซึ่ งประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแสงแดดมาก ค่าใช้
ไฟฟ้ าอยู่ในระดับสู ง และการที่รัฐบาลไทยต้องการผลักดันโครงการไทยแลนด์ 4.0 และโครงการพลังงาน
สะอาด จึงถือเป็ นโอกาสทางการตลาดที่ดีสาหรับธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์
แหล่งข่าว: Economic Daily News (November 17, 2017)
ข้ อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต.
หนึ่ งในปั จจัยส าคัญที่ ท าให้ผูป้ ระกอบการไต้หวันส่ วนใหญ่ ส ามารถประสบความส าเร็ จในการ
ประกอบธุ ร กิ จ ก็ คื อ การให้ ค วามส าคัญ กับ ทรั พ ยากรบุ ค คลขององค์ และการสร้ า งความร่ ว มมื อ กับ
สถานศึ กษาทั้งในด้านการค้นคว้าวิจยั และการพัฒนาบุ คลากรเพื่อป้ อนให้กบั บริ ษทั ถื อเป็ นหนึ่ งในวิธีที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพมากที่ สุ ด และบริ ษ ทั ใหญ่ ๆ ของไต้หวันจะนิ ย มใช้วิธีน้ ี ก ันมาก เพราะนอกจากจะท าให้ มี
โอกาสได้บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ค่ า และมี Royalty สู ง มาท างานให้ ก ับ องค์ก รแล้ว ยัง เป็ นการสร้ างโอกาสใน
ตลาดแรงงานให้กบั เหล่านักเรี ยนนักศึกษาไปในตัว ถือเป็ นแนวทางที่น่าสนใจทีเดียว
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