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เติมความสวางไสวใหกับภูมิภาค

สองนำทางสูอนาคตที่ยั่งยืน

30 ปของการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทพลังงานชั้นนำแหงเอเชียที่มีวิสัยทัศนกวางไกล บานปูฯ มุงมั�นดำเนินงาน

อยางมืออาชีพ โดยยึดมั�นในความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคูไปกับการสรางความสมดุล

ระหวางธุรกิจ สังคม และสิ�งแวดลอมอยางมั�นคงและยั�งยืน เพื่อเปนพลังสำคัญในการสรางภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

ใหสวางไสวทัดเทียมทุกภูมิภาคในโลก







จากรายงานดัชนีขีดความสามารถทางการแขงขันของ IMD World Competitiveness Report ป 2014
ประเทศไทยอยูที่อันดับ 29 จาก 60 ประเทศ ตกลงมา 2 อันดับจากปที่แลวที่อยูอันดับที่ 27 จาก 60 ประเทศ 
โดยดัชนีการแขงขันดานเศรษฐกิจ ดานประสิทธิภาพการบริหารรัฐ และประสิทธิภาพทางธุรกิจ มีอันดับที่ตกลง 
ซึ่งในภาพรวมประเทศไทยยังคงมีความทาทายหลายดานในการสงเสริมขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ 
ฉบับนี้เราขอใชธีมวา “Thailand Competitiveness” ซึ่งเปนชวงเดียวกับที่หอการคาไทยไดมีการจัดการ 
ประชุมประจำปซึ่งครั้งนี้เปนครั้งที่ 32 โดยการประชุมครั้งนี้ใชธีมวา “Competitiveness” เหมือนกับปที่ผานมา 
เพื ่อย้ำถึงความมุ งมั ่นเดินหนาสรางขีดความสามารถการทางแขงขันใหกับผู ประกอบการไทยในคอนเซ็ปต 
“Change Me To Be Excellent” เปลี่ยนหัวคิด กาวไป สูชัยชนะ

ฉบับนี้จึงเริ่มตนดวยคอลัมน People กับบทสัมภาษณ คุณอิสระ วองกุศลกิจ ประธานกรรมการ 
หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย ที่ใหเกียรติเปดใจใหสัมภาษณถึงภารกิจของหอการคาไทยซึ่ง 
แบงไว 3 แนวทาง เรียกวา “พันธกิจ 3 เสาหลัก” ประกอบดวย การเพิ่มพูนทักษะความสามารถทางการ 
แขงขันของผูประกอบการทุกภาคสวน (SMEs Competitiveness) การพัฒนาเครือขายและความรวมมือกับภาค 
รัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อการพัฒนาธุรกิจทุกภาคสวน (Connectivity & 
Collaboration) และการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติพรอมทั้งเสริมสรางธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบในการ 
ดำเนินธุรกิจใหมีความยั่งยืน (Good Governance and Corporate Social Responsibility) และเพื่อ 
เพิ่มพูนทักษะแก SMEs ฉบับนี้ เรายังนำเรื่องราวของ SMEs มานำเสนออีกหลายหลายเรื่อง อาทิ เรื่องแฟรนไชส: 
กลยุทธสำหรับ SMEs ในยุค AEC โดย ผศ.ดร.สมชาย รัตนซื่อสกุล การกำหนดแผนที่การตลาดใหตรงเปา 
สปป.ลาว โดย ดร.ผุสดี พลสารัมย และบทสัมภาษณคอลัมน SMEs Competitiveness อยาง Ruketen 
TARAD.COM กับการทำธุรกิจผาน e-Commerce ที่ SMEs ไมวาคุณจะเปนใคร อายุเทาไหร สามารถขายของได 
ผานระบบ e-Commerce และอีกบทสัมภาษณคอลัมน Inspire SMEs จาก Napira Travel Stylist กับธุรกิจ 
ใหบริการจัดทัวรทองเที่ยว ที่เรียกวา Travel Stylist การออกแบบศิลปะการทองเที่ยวที่เขาถึงความเปนคุณอยาง 
ที่สุดในทุกรายละเอียด พรอมกับกรณีศึกษา โครงการเชาพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกออนไลนในจีน โดย ดร.ไพจิตร 
วิบูลยธนสาร 

นอกจากน้ีในฉบับยังคงเขมดวยเร่ืองเศรษฐกิจและธุรกิจกับการอัพเดทเศรษฐกิจโดย ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย และ 
คอลัมน Family Business โดย ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล บวกกับการไดสัมภาษณทายาทหนุมหลอเจน 3 แหง 
“พันทายนรสิงห” คุณรัฐพงษ วัฒนาพร กับความหวังในการเติมเต็มธุรกิจในฝนของครอบครัวสูตลาดตางประเทศ 
และ YEC Update ฉบับนี้ พบกับประธาน YEC จังหวัดเชียงราย คุณภาคภูมิ ผลพิสิษฐ ประธานหนุมปายแดง YEC 
เชียงรายกับบทบาทเจาบานประชุมหอการคาประจำปครั้งแรก ฉบับนี้ครบเครื่องทั้งบทวิเคราะห บทสัมภาษณ 
กรณีศึกษามากมาย และเต็มอิ่มดวยการอัพเดตเทรนเศรษฐกิจและธุรกิจทั้งในและตางประเทศ บวกกับบทวิเคราะห 
จากทางคณาจารยและทีมวิจัยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย นิตยสาร Thailand Economic & Business Review 
หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทยหวังวาเนื้อหาภายในเลมฉบับนี้จะชวยเปดมุมมองและสรางคุณประโยชน 
ในการตอยอดทางความคิดเพื่อยกระดับ Competitiveness ประเทศไทยคะ ขอบคุณคะ
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อิสระ วองกุศลกิจอิสระ วองกุศลกิจ
ประธานกรรมการหอการคาไทย
และสภาหอการคาแหงประเทศไทย

ผาดวงเมืองผาดวงเมือง
หลังรัฐทุมงบ 3.6 แสนลานบาทหวังกระตุกเศรษฐกิจ แมทุกสำนักคาดโตต่ำ

มัณฑะเลย...มัณฑะเลย...
เมืองหลวงเกา
เมืองทองเที่ยวและ
ศูนยกลางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของเมียนมาร

12

สำหรับภารกิจสำคัญของคณะกรรมการ
ในระยะตอไปคือการสงเสริมศักยภาพ 

ของผูประกอบการของไทยใหพรอมสำหรับ 
การเปดประตูสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 
โดยเฉพาะการสงเสริมการคาชายแดน

ยอนกลับไปเมื่อสิบกวาป
หากพูดถึงแบรนดซัมซุง ทุกคนจะ 
รับรูวาเปนแบรนดเครื่องใชไฟฟา

ราคาถูกจากประเทศเกาหลี
จนในป 1993 ผูบริหารของ ซัมซุง
คือ ลีกวนฮี(Lee Kun Hee) ไดเริ่ม 

กระบวนการปรับเปลี่ยนกลยุทธและตำแหนงทาง 
การตลาดใหมสูตลาดระดับบน 

เศรษฐกิจทั้งป 57
ที่คาดวาจะโต 2.0-2.5 นั้น

เมื่อเดือนกุมภาพันธ 57 หากเปนไปตามการ 
ใชงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจลาสุด 

ก็นาจะทำใหเศรษฐกิจโตไดเต็มที่ 1.5 – 2%  
ทั้งนี้อยูที่เงินเบิกจายของรัฐบาลในปนี้

การเปนนักประชาสัมพันธมืออาชีพ
จึงยังคงเปนสิ่งที่ทาทาย

ความสามารถของใครอีกหลายๆ คน
ในแวดวงธุรกิจ เพราะ ไมงายเลย

ที่จะตองรูและเขาใจ
ทั้งงานในเชิงนโยบายและ

เชิงปฏิบัติเขาดวยกัน

ในดานอุตสาหกรรมจากการที่
รัฐบาลเมียนมารไดตั้งเปาหมาย 
การพัฒนาประเทศไปสูความเปน
ประเทศอุตสาหกรรมภายใน 30 ป

(ป 2543 - 2573) โดยมีเปาหมายสุดทาย
คือการเปนประเทศอุตสาหกรรม

ที่สำคัญในภูมิภาค 

โครงการ ‘จูวถูตี้’ นับเปน
“การกาวเดินที่กลาหาญ” ของ อาลีบาบา 
โดยเกษตรกรสามารถถายโอนสิทธิในการใช 

ประโยชนในที่ดินไปยังกลุมอาลีบาบา
ที่ดินก็จะถูกบริหารจัดการโดยสหกรณการเกษตร และ 

ผูบริโภคสามารถสมัครขอเขาใชพื้นที่ดังกลาว 
เพื่อการเพาะปลูกสินคาเกษตรตามที่ตองการ
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สิ่งที่ควรให้ความสำคัญคือ SMEs ไทยควรเปลี่ยน 
อย่างเดียวเท่านั้นคือ  Attitude หรือ ทัศนคติ 
SMEs ควรให้ความสำคัญกับเร่ืองการประชาสัมพันธ์ 
มากขึ้น ออกนอกกรอบมากขึ้น  

พ ม  า น ั บ เ ป  น ห น ึ ่ ง ใ น 
ป ร ะ เ ท ศ เ พ ื ่ อ น บ  า น ท ี ่ ผ ู  
ส  ง อ อ ก ไ ท ย ม ี ศ ั ก ย ภ า พ 
ในการเจาะตลาดสูง เน ื ่องจากใน 
สายตาของชาวพมาแลวสินคาไทยมี 
คุณภาพ รูปลักษณสวยงามและทันสมัย 
เมื่อเทียบกับคูแขงสำคัญอยางจีนและ
เวียดนาม อีกทั้งยังมองวาสินคาไทย 
เปนสินคาระดับบน ซึ่งมีสวนชวย 
เสริมสรางภาพลักษณและบุคลิกให 
แกผูใช ปจจัยทั้งหมดดังกลาวสงผล 
ใหส ินคาไทยเปนสินคาลำดับตนๆ 
ที่ครองใจผูบริโภคชาวพมามาไดตั้งแต 
อดีตจนถึงปจจุบัน และเมื่อประกอบ 
กับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและพื้นที่
ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องแลว สินคา 
ไทยก็ยังมีแนวโนมที่จะสามารถขยาย
ตลาดในพมาไดเพิ่มขึ้นอีกในระยะยาว 

สินคาในตลาดพมา ซึ่งหากเจาะลึก 
ในรายละเอียดแลวส ินคาเก ือบทุก 
ประเภทถือวามีโอกาสในการรุกตลาด

ผลใหพมามีนโยบายสนับสนุนการใช 
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง 
การเกษตร โดยรัฐบาลพมาไดมอบพ้ืนท่ี 

บางแหงในกรุงเนปดอว เมืองยางกุง 
และเมืองสะกายใหแกบริษัทที่ทำธุรกิจ 
ดานการเกษตร เพื่อใหบริษัทดังกลาว 
ใชเครื่องจักรเปนแบบอยางแกชาวนา
พมา นโยบายดังกลาวจึงมีสวนชวย 
ใหสินคาประเภทเครื ่องจักรกลการ 
เกษตร อาทิ เครื่องสีขาวขนาดเล็ก 
รถไถนาเดินตาม เครื่องใสปุย เครื่อง 
สูบน้ำ และเครื่องพนยาฆาแมลง 
แบบโยกดวยมือ  เปนที่ตองการเพิ่ม 
ขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ อุปกรณและ 
เครื่องจักรกลการเกษตรที่สามารถทำ
ตลาดในพมาได ควรมีเทคโนโลยีไม 
ซับซอน ใชงานงาย ผูใชสามารถ 
ซอมแซมหรือบำรุงรักษาไดดวยตนเอง 
และราคาไมสูงนัก เนื่องจากเกษตรกร 
ชาวพมาสวนใหญยังขาดทักษะ และมี 
ขอจำกัดดานเงินทุน

สินคาอุปโภคบริโภค พมาผลิต 
สินคาอุปโภคบริโภคไดไมมากพอที่จะ
ตอบสนองความตองการของประชากร 
จำนวนมากของประเทศ เพราะยัง 
ขาดแคลนเทคโนโลยีที่จำเปนและเงิน
ลงทุนในการผลิตสินคาตางๆ พมาจึง 
ตองพึ ่งพาการนำเขาส ินคาอ ุปโภค 
บริโภคคอนขางมาก ทั้งนี้ สินคาที่มี 
โอกาสขยายตลาด อาทิ

• อาหารสำเร็จรูป อาหารพรอม 
รับประทาน เครื่องดื่ม และขนม 
ขบเคี้ยวตางๆ มีโอกาสมากในชุมชน 

พมา เนื่องจากพมาอยูในระยะเริ่ม 
แรกของการเปดประเทศ จึงยังมีขอ 
จำกัดในการผลิตสินคาตางๆ เพื ่อ 
ตอบสนองความตองการของประชากร 
ทั้งนี้ หากมองในภาพกวางๆ สินคา 
ท่ีนาสนใจในการเจาะตลาดพมาสามารถ 
แบงไดเปน 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 

สินคาทุน เคร่ืองจักร และสินคา 
ที่เกี่ยวกับการกอสราง รัฐบาลพมามี 
นโยบายพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
พื้นฐาน อาทิ ถนน ทาเรือ สนามบิน 
โรงไฟฟา รวมทั ้งเขตอุตสาหกรรม 
(ปจจุบันมี 19 แหง) และเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ (ปจจุบันมี 3 แหง) เพื่อ 
รองรับการลงทุนจากตางประเทศที ่ 
หลั่งไหลเขามาอยางตอเนื่อง พมาจึง 
มีความตองการสินคาที ่เกี ่ยวกับการ 
กอสร างจำนวนมาก ไม ว าจะเป น 
เครื่องจักรกล ปูนซีเมนต และเหล็ก 
เพ ื ่อใช  ในโครงการก อสร างต างๆ 
นอกจากนี้ การที่เกษตรกรรมเปน 
ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของพมา สง 

ดวยเหตุนี้ ผูประกอบการที่สนใจบุก 
ตลาดพมาควรศึกษาขอมูลดานตางๆ 
ที ่ เก ี ่ยวของอยางละเอียดรอบคอบ 
โดยหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะไขประตู
สูความสำเร็จในการเปนผูนำในตลาด
พมา ซึ่งไมควรมองขาม คือ กลยุทธ 
การเจาะตลาด

ส่งออกอะไร 
ไปพม่าถึงจะรุ่ง

ในการสงออกไปพมา ผูประกอบการ 
จำเปนตองมีความพรอมของสินคาใน
มือ โดยหากไมไดผลิตเอง ก็ตองมี 
แหลงที่จะจัดหามาได พรอมกันนั้นก็ 
ตองทราบถึงแนวโนมความตองการ 
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ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อิสระ
ว่องกุศลกิจ
เดินหน้านำทัพ ‘หอการค้าไทย’
กับความตั้งใจนำพาเอกชนไทยก้าวสู่
การแข่งขันในเวทีโลก

ป
เปดใจคุณอิสระ  วองกุศลกิจ 
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร 
หอการคาไทยและสภา 

หอการคาแหงประเทศไทย กับภารกิจ 
การนำทัพภาคเอกชนไทยปน ี ้และ 
ปหนา ดวยความมุงมั่นเดินหนาสราง 
ขีดความสามารถทางการแขงขันให 
กับผูประกอบการไทย มุงสูการแขงขัน 
ทางการคาในเวทีระดับโลก พรอมทั้ง 
เผยแผนงานการสงเสริมตลาดการคา
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน และ 
ธีมงานสัมมนาหอการคาไทยท่ัวประเทศ 
ณ จังหวัดเชียงราย ซึ ่งปนี ้ชูธีมย้ำ 
‘Competitiveness” อีกครั ้ง กับ 
แนวคิดแกสมาชิกหอการคาไทยวา 
เอกชนไทยเราจะตองก าวสูความ 
เปนเลิศ “เปลี่ยนหัวคิด กาวไป สู 
ชัยชนะ” หรือ “Change Me To 
Be Excellent” 

นับเปนโอกาสพิเศษอีกครั ้งที ่
THAILAND Economic & Business 
Review ไดรับเกียรติจากประธาน 

กรรมการหอการค า ไทยและสภา 
หอการคาแหงประเทศไทย คุณอิสระ  
วองกุศลกิจ ท่ีกรุณาเปดใจใหสัมภาษณ 
ถึงภารกิจสำคัญของหอการคาไทย 
ในฐานะสถาบันภาคเอกชนของไทยที่
เปนสวนสำคัญในการสงเสริมการคา 
และพ ัฒนาเศรษฐก ิจของประเทศ 
รวมกับภาครัฐ รวมทั้งความมุงมั่นที่ 
จะเสร ิมสร างความแข ็งแกร งและ 
ประสิทธ ิภาพใหก ับผู ประกอบการ 
ของไทย อันจะนำไปสูการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยางยั่งยืน 
กับบทบาทวันนี้ที ่พวกเราเอกชนตอง
กาวใหเร็วและไกลกวาเมื่อวาน 

บทบาทของ 
หอการค้าไทย 
ในฐานะตัวแทนของ 
ภาคเอกชน 

หอการคาไทยนับเป นสถาบัน 
ภาคเอกชนที่สำคัญแหงหนึ่งของไทย 
และเปนอีกหนึ่งฟนเฟองในการผลักดัน 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยมุงหวังที ่จะเห็นประเทศไทยของ 
เราม ีความเจร ิญทัดเท ียมกับนานา 
อารยประเทศ ความมุงม่ันของหอการคาไทย 
ที่จะสรางขีดความสามารถทางการ
แขงขันใหกับผูประกอบการ จึงเปน 
แผนการข ับเคลื ่อนที่สำค ัญและ 
ถือเปนภารกิจเรงดวนของหอการคา
ไทย คุณอิสระ วองกุศลกิจ ประธาน 
กรรมการหอการค า ไทยและสภา 
ห อ ก า ร ค  า แ ห  ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
ไดกลาววา
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ไมเปนไปตามเปาหมาย ตามที่ภาครัฐ 
ไดวางไว อันเปนผลมาจากปญหาของ 
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ และ 
ยุโรปที่ยังไมฟนตัว ลดลงทั้งราคาและ 
ปริมาณในการสงออก สงผลใหการ 
สงออกปนี ้ทั ้งปอาจจะไมเติบโตหรือ 
ติดลบเล็กนอย 

ในขณะที ่ภาพรวมของตลาด 
การคาชายแดนของไทยยังเปนตลาด
ที่มีศักยภาพสูง มีแนวโนมจะขยายตัว 
ไดถึง 10% หรือประมาณ 1 ลานลาน 
บาท จากป 2556 ที่มีมูลคาการคา 
924,241 ลานบาท โดยเปนการ 
ขยายตัวมาอยางตอเนื่องจากป 2555 
ท่ีมีการคามูลคา 910,500 บาท จำแนก 
เปนมูลคาการคาชายแดนมาเลเซีย 
501,402 ลานบาท (52.69%), เมียนมาร 
196,862 ลานบาท (20.42%), สปป.ลาว 
132,137 ลานบาท (15.49%) และ 
กัมพูชา 93,836 ลานบาท (11.39%) 
ดังน ั ้นการคาชายแดนและการคา 
ขามแดนจึงมีความสำคัญอยางยิ ่ง 
สำหรับประเทศไทยในการผลักดัน 
การสงออกสินคาของไทยในอนาคต 
จึงได กำหนดแผนงานที่จะส งเสร ิม 
ตลาดการค าชายแดนก ับประเทศ 
เพ่ือนบาน ท้ังทางดานการคา การลงทุน 
และการทองเท่ียว รวมไปถึงการพัฒนา 
ศักยภาพในดานตางๆ เพื ่อเตรียม 
ความพรอมสำหรับการคาชายแดนใน
สวนของภาคเอกชน ดวยการจัดงาน 
แสดงสินคาร วมกับภาคเอกชนของ 
ประเทศเพื่อนบานทั้ง 4 ประเทศที่มี 
แนวชายแดนติดกับไทย คือ เมียนมาร 
สปป.ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย โดย 
ในครั้งแรกไดรวมกับ หอการคาจังหวัด 
ตาก หอการคาและอุตสาหกรรม 
สหภาพเมียนมาร (UMFCCI) และ 
หอการคาจ ังหว ัดเม ียวด ี จัดงาน 
“แสดงสินคาสงเสริมการคาชายแดน
และขามแดนไทย – เมียนมาร” (Thai 

– Myanmar Trade Fair 2014) ขึ้น 
เม่ือระหวางวันท่ี 15-19 ตุลาคม 2557 
ณ ศูนยกลางแสดงสินคาและศูนย 
ประชุมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว (ศูนย 
OTOP) อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

คุณอิสระ กลาวเพ่ิมเติมวา สำหรับ 
แผนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและ
ผลักดันการคาชายแดนและขามแดน 
ในลักษณะนี้จะดำเนินการตอเนื่องไป
จนถึงป 2558 ซึ่งจะเปนปที่จะมีการ 
รวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยทางหอการคาไทยไดมีแผนที ่จะ 
ขยายการจ ัดก ิจกรรมออกไปอีก 3 
ประเทศเพื ่อนบานตามแนวชายแดน 
ไดแก สปป.ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย 
โดยจะทยอยจัดตั้งแตมีนาคม 2558 
เปนตนไป 

หอการค้าไทย 
กับงานสัมมนา 
หอการค้าทั่วประเทศ 
ครั้งที่ 32 

ในป น ี ้หอการค าไทยร วมก ับ 
หอการคาจังหวัดทั่วประเทศ ไดจัด 
สัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 
32 ขึ้น ในระหวางวันที่ 21 – 23 
พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดเชียงราย 
โดยมีหอการคาจังหวัดเชียงราย และ 
จังหวัดเชียงราย รวมกันเปนเจาภาพ 
ทางด านสถานที ่ ในการจ ัดส ัมมนา 
ซึ่งการจัดสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ 
นับวาเปนการจัดงานสัมมนาประจำป
ที ่ย ิ ่งใหญของพวกเราชาวหอการคา 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมความคิด
เห็นและขอเสนอแนะ ในการจัดทำ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจดาน
ตางๆ ของประเทศ ตลอดจนเสริมสราง 
ความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐ 
และภาคเอกชน ทั้งในสวนกลางและ 
สวนภูมิภาค ใหดำเนินไปในทิศทาง 
เดียวกัน โดยผูเขารวมสัมมนาในครั้งนี ้

คณะกรรมการหอการค าไทย 
ประจำป 2556-2557 ไดรวมกัน 
กำหนดวิสัยทัศน (Vision) ในการ 
บร ิหารงานของหอการค  า ไทยวา 
“หอการคาไทยเปนสถาบันหลักทาง
ธุรกิจที่มีองคความรู มีเครือขายและ 
ความรวมมือ ที ่เขมแข็งที ่สุดของ 
ประเทศ มีเปาหมายใหประเทศไทย 
มีศักยภาพและแสวงหาโอกาสเพื ่อ 
สามารถแขงขันไดในตลาดโลกอยาง
ยั่งยืน” โดยไดวางแผนการขับเคลื่อน 
ภารกิจใหสมาชิกไปสูความสำเร็จไว 3 
แนวทางดวยกัน ซึ่งเรียกวา “พันธกิจ 
3 เสาหลัก” ประกอบดวย

1. พัฒนาเพิ ่มพูนทักษะความ 
สามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 
ท ุกภาคส วน โดยเฉพาะ SMEs 
(Competitiveness)

2. พัฒนาเครือขายและความรวมมือ 
กับภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อการ 
พัฒนาธุรกิจทุกภาคสวน (Connectivity 
and Collaboration)

3. ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
พรอมทั้งเสริมสรางธรรมาภิบาล และ 
ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ 
ใหมีความย่ังยืน (Good Governance 
and Corporate Social Responsi-
bility)

ซึ่งพันธกิจ 3 เสาหลักดังกลาว 
คณะกรรมการหอการคาไทยไดรวมกัน 
ดำเนินการดวยการจัดกิจกรรมตางๆ 
มาอยางตอเน่ือง คุณอิสระ ไดกลาววา 
สำหรับภารกิจสำคัญของคณะกรรมการ 
ในระยะตอไป คือการสงเสริมศักยภาพ 
ของผูประกอบการของไทย ใหพรอม 
สำหรับการเป ดประตูสูประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 โดยเฉพาะ 
การส งเสร ิมการค าชายแดนและ 
การคาขามแดน  เนื่องจากภาพรวม 
การสงออกของไทยในขณะนี ้คงจะ 
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ประกอบดวย คณะกรรมการหอการคาไทย 
ผูวาราชการจังหวัด ประธานหอการคา 
จังหวัด และเลขาธิการหอการคาจังหวัด 
จากทุกจังหวัดทั ่วประเทศ รวมทั ้ง 
ผูแทนจากหนวยงานราชการที่มีสวน 
เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ และสื่อมวลชน เข าร วม 
สัมมนา กวา 1,000 คน

“เมื่อปที่ผานมาเราใช Theme 
งานวา “Competitiveness” ซึ่งการ 
จะเกิดการแขงขันไดจะตองมีวิธีการ 
“เปลี่ยนหัวคิด ตั้งใจ สูชัยชนะ” หรือ 
Change Mind Change Me to be 
Excellent” สำหรับการสัมมนาในป 
นี้ เรายังคง Theme “Competitive-

อาเซียน (AEC) เนื่องจากการจัด 
สัมมนาส วนใหญม ุ  งเน นในแง ของ 
โอกาส การสัมมนาคร้ังน้ีจึงเปรียบเสมือน 
การจุดประกายใหผู ประกอบการได 
ร ับทราบขอม ูลอย างรอบดานและ 
สนใจศ ึกษาข อม ูล เพิ ่ม เต ิมต อไป 
ภายใต Theme ของการสัมมนา ที่วา 
ท่ีวา “อาเซียน..ไมใชกุหลาบท่ีไรหนาม”

กลุมที่ 2 เรื่อง “นวัตกรรม... 
เราทำได” (Innovation….a Must)

นวัตกรรม (Innovation) เปนสิ่ง 
จำเปนสำหรับการเติบโตทางธุรกิจซึ่ง
เปนเร่ืองใกลตัว ท้ังน้ี เน่ืองจากนวัตกรรม 
เป  นการนำความค ิ ดสร  า งสรรค  

Value Chain)
ปจจุบันภาคธุรกิจเอกชน ถูก 

แรงกดด ันจากกระแสโลกาภ ิว ัฒน  
และการแขงขันทางดานเศรษฐกิจทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น 
ภาคธุรกิจควรทบทวนจุดออน จุดแข็ง 
เพื่อสรางความมั่นคง ยั่งยืน และกาว 
สู ความเปนเลิศทั ้งในระดับทองถิ ่น 
ภูมิภาค ประเทศและนานาชาติ ใน 
ขณะเดียวกันควรมีเปาหมายที่ชัดเจน
และมุ งพัฒนาธุรกิจเพื ่อยกระดับขีด 
ความสามารถในการแขงขันตลอด 
Value Chain โดยการสัมมนากลุมนี้ 
จะหยิบยกแนวทางการปรับเปลี ่ยน 
ความค ิดและการดำเน ินธ ุรก ิจให  

สำหรับภารกิจสำคัญของคณะกรรมการในระยะ 
ต่อไป คือการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ 
ของไทย ให้พร้อมสำหรับการเปิดประตูสู่ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยเฉพาะการ 
ส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน  

(Creative) หรือความคิด (Thinking) 
ไปสรางใหเกิดเปนรูปธรรม (Making) 
ผ านกระบวนการผล ิตส ินค  าและ 
บริการซึ่งจะนำไปสูการสรางมูลคาเพิ่ม 
และชองทางการตลาดที่กวางขวางขึ้น 
ซึ่งการนำนวัตกรรมมาเปนเครื ่องมือ 
เพื ่อสร างความโดดเด นและความ 
แตกตางนั ้นจะทำใหธ ุรกิจมีโอกาส 
เติบโตไดอยางรวดเร็วซึ ่งไมเพียงแต 
ธุรกิจขนาดใหญเทานั้น แตรวมไปถึง 
ธุรกิจขนาดกลางและยอมหากมีนโยบาย 
และแนวทางในเรื่องนวัตกรรมที่ชัดเจน 
ก็จะสามารถเติบโตไดอยางรวดเร็วและ 
มั่นคงไดเชนกัน

กลุมที่ 3 เรื่อง “ตองเปนเลิศ 
ตลอด ตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ” 
(Being excellent the whole 

ประสบความสำเร็จ ผาน Best Prac-
tice ท้ังในระดับประเทศและระดับโลก 
รวมทั้ง การสรางกลไกความรวมมือ 
ระหวางหอการคาไทยกับหนวยงาน 
ภาครัฐและหนวยงานเครือขาย เพื่อ 
สรางความเขมแข็งตลอด Value Chain 

นอกจากการสัมมนาทั้ง 3 กลุม 
แลว หอการคาไทยยังไดมีการจัด 
ประชุมรวม “หอการคาภาค 5 ภาค 
เร่ือง “ยุทธศาสตรเศรษฐกิจภาคเหนือ 
และแนวโนมเศรษฐกิจ 5 ภาค” เพื่อ 
เปดโอกาสใหหอการคาจังหวัดทั้ง 5 
ภาค ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ทางดานเศรษฐกิจในภูมิภาคของตน 
รวมทั้ง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“กลุมผูประกอบการรุนใหม หรือ YEC  
ซึ ่งถือวาเปน “การเดินหนาสราง 
ผู ประกอบการรุ นใหม YEC ของ 

ness” เชนเดิมแตไดมีการปรับเปลี่ยน 
วิธีการเปน “เปลี่ยนหัวคิด กาวไป สู 
ชัยชนะ” หรือ “Change Me To Be 
Excellent” ดวยเราอยากจะใหกำลังใจ 
กับสมาชิกและผูประกอบการของไทย 
โดยเฉพาะ SMEs วาเราทำได เพียง 
แตเราตองเริ่มจากการเปลี่ยน Mind-
set ตั้งใจที่จะเรียนรู และปรับตัวเพื่อ 
กาวไปสูความเปนเลิศ”  โดยในงาน 
จะแบงการสัมมนาออกเปน 3 กลุม 
ยอย คือ

กลุมที่ 1 เรื่อง “อาเซียน : 
โอกาสที่ไรพรมแดน” (ASEAN : 
Borderless Opportunities)

ก ลุมน ี ้ จ ะนำ เสนอมุมมองที ่
หลากหลาย รวมทั้งขอมูลเชิงเทคนิค 
สำหรับผู ประกอบการในการเตรียม 
ความพรอมเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจ
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หอการคา” โดยการเติบโตของเครือขาย 
YEC น้ัน นับไดวามีการเติบโตท่ีรวดเร็ว 
จากวันเปดตัวในงานสัมมนาหอการคา 
ครั้งที่ผานมาจนถึงปจจุบัน เรามีการ 
จัดตั้ง “ผูประกอบการรุนใหม (YEC)” 
ครบทั ่วประเทศเปนที ่เรียบรอยแลว 
และการสัมมนาในปนี้ หอการคาไทย 
เปดโอกาสให YEC ทั่วประเทศ รวม 
กำหนดวิส ัยทัศนและกิจกรรมเพื ่อ 
การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังน้ี 
เพื่อให “พลัง YEC ของหอการคา” 
เปนสวนหน่ึงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ของไทย

ความคาดหวัง 
สำหรับการจัดงาน 
สัมมนาในปีนี้

จากแนวทางที ่คณะกรรมการ 
หอการคาไทยและหอการคาจังหวัด 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศไดรวมกันจัดงาน 
ในครั้งนี้ รวมทั้งความรวมมือจากทาน 

กรรมการทุกทาน ทั้งจากสวนกลาง 
และสวนภูมิภาค ที่ไดชวยสนับสนุน 
และเขามามีส วนรวมในการจัดงาน 
จากความรวมมือและดวยความมุงมั่น
นี ้ ในขณะที ่สถานการณบานเมือง 

ลดความขัดแยงและมีความสงบ ใน 
ฐานะประธานกรรมการหอการคาไทย 
และสภาหอการคาแหงประเทศไทย  
ผมเชื่อมั่นวางานสัมมนาหอการคาทั่ว
ประเทศในครั้งนี้จะมีความยิ่งใหญกวา 
หลายๆ ปที่ผานมา และประสบผล 

สำเร็จไดเปนอยางดี โดยหลังจากได 
ขอสรุปท้ังหมดจากการประชุมสัมมนาฯ 
เราจะมีการจัดทำเปนสมุดปกขาวนำ 
เสนอตอนายกรัฐมนตรีในชวงเชาของ
วันอาทิตยที่ 23 พฤศจิกายน 2557 

เพ ื ่อนำไปพิจารณาดำเนินการตาม 
ความเหมาะสมตอไป และเชื่อวามั่นวา 
การที่พวกเราเริ่มจากการเปลี่ยนหัวคิด 
กาวไป จะนำไปสูชัยชนะไดอยางแนนอน 
“Change Me To Be Excellent”  
คุณอิสระ วองกุศลกิจ กลาวทิ้งทาย

เรายังคง Theme “Competitiveness” เช่นเดิม 
แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเป็น “เปลี่ยนหัวคิด 
ก้าวไป สู่ชัยชนะ” หรือ “Change Me To Be
Excellent” ด้วยเราอยากจะให้กำลังใจกับสมาชิก 
และผู้ประกอบการของไทย โดยเฉพาะ SMEs ว่า 
เราทำได้ เพียงแต่เราต้องเริ่มจากการเปลี่ยน 
Mindset ตั้งใจที่จะเรียนรู้ 

20

People



หลังผานการตั ้งรัฐบาล 
สำเร็จ สิ่งที่ทุกภาคสวน 
คาดหวัง คือ  เม็ดเงิน 

ที่จะไหลเขาสูเศรษฐกิจ จะสามารถ 
ทำใหชีพจรเศรษฐกิจฟ นตัวขึ ้นได 
หรือไม หลายคนมีเฮเมื่อรัฐบาลผาน 
งบสิ้นปนี้ ไดสำเร็จถึง 3.6 แสน 
ลานบาท หรือ 364,465.4 ลานบาท 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผานมา โดย 
แบงเปนงบกระตุนเศรษฐกิจไตรมาส 
สุดทายของป 57 วงเงินที ่เปน 

มาตรการสรางงาน 324,465.4 ลาน 
บาท และมาตรการชวยเหลือเงิน 
จำนำขาวชาวนา 40,000 ลานบาท 
จากตัวเลขทั้งสองนี้ จะทำใหระบบ 
เศรษฐกิจไทยฟนตัวไดอยางไร และ 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
จะถูกกระตุกกระตุนแคไหน “อ.กอลฟ” 
ดร.ธนวรรธน พลวิชัย นัก 
ฟ นธง เศรษฐก ิจพร อมแล วที่จะ 
ว ิ เคราะห แตละฉากแตละตอนให  
เห็นภาพอยางชัดเจนวาดวงเมือง 

ไทยปนี้จะเปนอยางไร และตอถึงป 
หนาจะรุงหรือไม

นโยบายการใช้จ่ายเงิน
ของรัฐบาล

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผานมา รัฐบาลได 
ผานมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวง 
3 เดือนนับจากนี้จนถึงสิ้นป ใชงบ 
ประมาณรวมถึง 364,465.4 ลานบาท 
โดยแบงการใชงบประมาณแยกออก 

ผ่าดวงเมือง
หลังรัฐทุ่มงบ 3.6 แสนล้านบาท
หวังกระตุกเศรษฐกิจ แม้ทุกสำนักคาดโตต่ำ

ห
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย
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เปน 2 มาตรการ ไดแก มาตรการ 
สรางงาน 324,465.4 ลานบาท และ 
มาตรการชวยเหลือชาวนา เรื ่อง 
ตนทุนการผลิต 40,000 ลานบาท 
ภายใตแผนกระตุ นเศรษฐกิจวงเง ิน 
3.6 แสนลานบาท มี 5 มาตรการ 
เพื ่อใหเกิดการสรางงานทั ่วประเทศ 
ไดแก 

1. ใหทุกกระทรวง ทบวง กรม 
เรงเซ็นสัญญาจางงานโครงการเดิมที่ 
ไมสามารถดำเนินการทันงบประมาณ 
ป 2557 ซึ่งเปนงบคงคาง 142,000 
ลานบาท

2. ใหทุกกระทรวง ทบวง กรม 
เรงเซ็นสัญญาจางงานในงบลงทุนของ
ป 2558 จำนวน 129,000 ลานบาท 
โดยใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
3 เดือน ซึ่งคาดหวังวาจะมีการเบิก 
จายเงินงบประมาณรอยละ 30-40

3. ใชงบประมาณไทยเขมแข็ง 
15,000 ลานบาท และงบกลางป 
2555-2557 จำนวน 7,800 ลานบาท 
รวมทั้งสิ้น 23,000 ลานบาท ไปซอม 
โรงเร ียน และบานพักข าราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงบานพัก 
ขาราชการกระทรวงกลาโหม

4. ใหทุกกระทรวง ทบวง กรม 
จัดทำรายละเอียดของโครงการ เพื่อ 
มาเบิกจายงบกลางป 2548-2556 
จำนวน 24,000 ลานบาท ซึ่งจะนำมา 
เก็บไว

5. มาตรการชวยเหลือเกษตรกร 
ชาวนาที่มีรายไดนอย โดยใหธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
เบิกจายเงินชวยเหลือชาวนาจำนวน 
40,000 ลานบาท สำหรับชาวนาที่ 
มีที่นาไมเกิน 15 ไร ไรละ 1,000 บาท 
แตหากเกิน 15 ไร จะชวยเหลือเพียง 

15 ไรเทานั้น โดยมีชาวนาจำนวน 3.4 
ลานครอบครัวที ่ไดรับการชวยเหลือ 
ซึ่งจะเริ่มเบิกจายไดตั้งแตวันที ่20 ต.ค.

อ่านดวงการใช้เงินของ
รัฐบาล ในปี 57

จากงบประมาณในขอ 3 ท่ีรัฐบาล 
นำเง ินงบประมาณจากโครงการ 

แสนลานบาท กำลังจะรอตอกเสาเข็ม 
เซ็นสัญญากอสราง ตองใหทำการเบิก 
20 - 30% มาใชลวงหนาจาก TOR 
จางงานใหทันเดือนธันวาคม ซึ่งจะ 
ทำใหเศรษฐกิจในไตรมาสสุดทายป 
57 จะโตขึ้น 0.2 - 0.5% จากงบ 
ประมาณเดือนสุดทายของปในเดือน 
ธันวาคม 57 เดือนเดียว ถาเปนไป 

ไทยเขมแข็งมาใช ทั้งสองกอนรวมกัน 
ประมาณ 50,000 ลานบาท ก็พอที่จะ 
ใชในการชวยเหลือผูมีรายไดนอย โดย 
เงินจะไปถึงประชาชนดวยความรวดเร็ว 
และอยางเร็วที่สุดคือปลายตุลาคม ถึง 
ตนพฤศจิกายน เมื่องบประมาณกอน 
ตอไปจากปลายพฤศจิกายน ถึงตน 
ธันวาคมมาถึง คาดวาจะสามารถชวย 
กระตุนเศรษฐกิจไดเต็มที่ 0.2% ถา 
เฉล่ียรวมท้ังปนาจะอยูท่ี 0.05% ไมเกิน 
งบลงทุน

สำหรับงบลงทุนซึ่งเปนงบคางทอ 
ท่ีกระทรวง ทบวง กรม ไมสามารถดำเนิน 
การทันปงบประมาณ ยังไมมีการเซ็น 
อนุมัติในป 57 ตองใหกระทรวง ทบวง 
กรม ดำเนินการจัดซื้อ จัดจางใหเสร็จ 
ในป 57 วงเงิน 1.42 แสนลานบาท 
ซ่ึงเปนงบการลงทุนในป 58 โดยเฉพาะ 
อาจมีการเบิกจายลวงหนา ในป 57 
ประมาณ 20-30% ของวงเงิน และ 
อาจเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม

งบประมาณป 58 วงเงิน 1.29 

เศรษฐกิจทั้งปี 57 ที่คาดว่า จะโต 2.0-2.5 นั้น 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 57 หากเป็นไปตามการใช้ 
งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุด ก็น่าจะทำให้ 
เศรษฐกิจโตได้เต็มที่ 1.5 – 2%  ทั้งนี้อยู่ที่เงิน 
เบิกจ่ายของรัฐบาลในปีนี้ว่าจะทำได้รวดเร็วแค่ไหน

ตามนี้ จะสามารถกระตุนเศรษฐกิจให 
โตขึ้นทั้งปอีก 0.1 – 0.2%

ดังนั้นงบประมาณรัฐบาลทั้ง 3.6 
แสนลานบาท จะสามารถกระตุ น 
เศรษฐกิจใหโตข้ึนได 0.1% ในไตรมาส 
ที่ 4 และเงิน 40,000 ลานบาท เพื่อ 
ชวยเหลือชาวนาไรละ 1,000 บาทนั้น 
รัฐบาลประกาศโอนเงินใหชาวนาตั้งแต 
วันที ่ 1 ตุลาคม เปนตนไป จะทำให 
ชาวนามีเงินจับจายใชสอยตั้งแตเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน 57 เงินกอน 
นี้จะชวยกระตุนเศรษฐกิจใหโตเพิ่มขึ้น 
0.2 – 0.4% ดังนั้นเศรษฐกิจทั้งป 57 
ที่คาดวา จะโต 2.0-2.5 นั้น เมื่อ 
เดือนกุมภาพันธ 57 หากเปนไปตาม 
การใชงบประมาณกระตุ นเศรษฐกิจ 
ลาสุด ก็นาจะทำใหเศรษฐกิจโตได 
เต็มที่ 1.5 – 2%  ทั้งนี้อยูที่เงินเบิก 
จ ายของร ัฐบาลในป น ี ้ ว  าจะทำได  
รวดเร็วแคไหน
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สถานการณ์
การท่องเที่ยวไทย

ประเทศไทยติด

1 ใน 10
ของโลก

ที่มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมามากที่สุด

East Asia

Europe

The Americas

South Asia

Oceania

Middle East

Africa

สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ในปี 2557 (จำแนกตามกลุ่มประเทศ)

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา
ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว

เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ
โดยปี 2556 มี

รายได้คิดเป็น
10.15%

ของ GDP 

ไทยอยู่

อันดับที่ 6
ของประเทศที่มี

รายได้จาก
นักท่องเที่ยว

ต่างชาติมากที่สุดในโลก

นักท่องเที่ยวเดินทางมามากเป็น

อันดับที่ 2
เมื่อเทียบกับประเทศ

ในเอเชีย

                                 55%
                  29%
  5%
  5%
 4%
2%
0.6%

1.2 ล้านล้านบาท

ปี ’43 ’44 ’45 ’46 ’47 ’48 ’49 ’50 ’51 ’52 ’53 ’54 ’55 ’56 H1’57

0.55 ล้านล้านบาท

26.5
ล้านคน

11.8
ล้านคน

จำนวนและรายได้
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

â´Â ¡ÅØ‹Á§Ò¹¡ÅÂØ·¸ �áÅÐÈÙ¹Â �ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â 
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โอกาสสร้างรายได้การท่องเที่ยวไทย 

ตลาดท่องเที่ยว

เชิงการแพทย์ในเอเชีย

เติบโตเฉลี่ยปีละ

20%
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก

เกี่ยวเนื่องกับหลายธุรกิจ

ต้องทำร่วมกันเป็น

network

Medical Tourism

ไทยเป็น

ศูนย์กลาง
เชื่อมโยงเส้นทาง

การท่องเที่ยวในภูมิภาค

ช่วยเพิ่ม

รายได้ต่อหัว
จากนักท่องเที่ยว

ASEAN Hub

ยกระดับสนามบินต่างจังหวัด
รองรับการบินตรวจจากต่างประเทศให้มากขึ้น

Local Airport

ผู้เกษียณอายุ

มีกำลังซื้อสูง

อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ี

เฉลี่ย 5% ต่อปี

ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา 
รองลงมา คือ ญี่ปุ่น เยอรมัน 

อังกฤษ และฝรั่งเศส

Long Stay

ภาคเหนือ
การท่องเที่ยวโตขึ้นเล็กน้อย 

ภาคกลาง
การท่องเที่ยวดีขึ้น

โดยพึ่งพิงการจัดสัมมนา

เป็นหลัก 

จังหวัดที่มีการท่องเที่ยวใน

ภาคใต้
จะมีผลดีต่อการเติบโต

ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ณ หอการค้าไทย 
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พบว่าความท้าทายของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง สรุปได้ดังนี้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  
กรมการท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค) Board of Investment of Thailand (BOI)  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว) ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย 

ธุรกิจรถเช่า 
• ไม่มีกฎหมายรองรับการทำธุรกิจรถเช่า
• มีการหลบเลี่ยงภาษีเงินได้
• มีการเอาเปรียบหลอกลวงนักท่องเที่ยว 
  อาทิ การทำสัญญาเช่ารถที่ไม่เป็นธรรม 
• ต้องมีการจัดระเบียบ เพื่อให้มีมาตรฐาน
  เทียบเท่าต่างประเทศ 

ธุรกิจโรงแรม
• มีโรงแรมที่ให้บริการถูกกฎหมายเพียง 7,000 กว่าราย (ประมาณ 40%)
• ต้องปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 
• BOI ควรให้การส่งเสริมสำหรับการลงทุนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
  มิใช่สนับสนุนแต่การลงทุนใหม่เพียงอย่างเดียว 

ธุรกิจประกันภัย
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเอง
มักไม่ค่อยซื้อประกัน  เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ จึงไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะการท่องเที่ยวไทย

ความท้าทายของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

กระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศ 
• สร้างสรรค์กิจกรรม และรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ เน้นการเพิ่มมูลค่า
• ทำการตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก
• เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศในภูมิภาค ASEAN 

พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว
• ยกระดับมาตรฐานด้านการบริการสุขอนามัย ความปลอดภัย ให้เป็นมาตรฐานสากล
• ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
• พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง และปัจจัยพื้นฐาน
  เพื่อการท่องเที่ยว
• การสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคม เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
• พัฒนาเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ 

พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
• เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ Service mind ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
• เร่งพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพ และบุคลากรด้านการท่องเทียว
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ภาคตอในการวางแผน
การขยายธ ุรก ิจไปย ัง 
สปป.ลาว จะทำอยางไร 

ใหประสบความสำเร็จ มีขอคิดในการ 
รบที่สำคัญขอหนึ่ง บอกวา “นักรบ 
ที่ดี ตองรูเคา รูเรา รบรอยครั้ง จึง 
จะชนะรอยครั้ง” ฉันใด การทำธุรกิจ 
ใน สปป.ลาวก็จำเปนตองศึกษาทุก 
ปจจ ัยท ี ่ เอ ื ้อต อการดำเน ินธ ุรก ิจ 
อยางละเอียดลึกซ้ึงฉันน้ัน จึงจะสามารถ 
ทำธุรกิจใหประสบความสำเร็จได 
อยางตรงเปา ฉบับนี้ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย จะนำเสนอการศึกษา 
ขอมูลตางๆ จากภาครัฐ เชน กรม 
ศุลกากร กระทรวงพาณิชย ฯลฯ ซึ่ง 
ไดมีการสรุปวา ลักษณะชองทางทาง 
การตลาดในสปป.ลาวแบงออกไดเปน 
2 ทาง คือ 

1. ชองทางการตลาดแบบด้ังเดิม 
(Conventional Marketing Chan-
nels) ยังคงเปนชองทางการตลาด ที่ 
เนนการคาสง การคาปลีกแบบดั้งเดิม 
โดยสภาพรานคายังคงเปนรานคาที ่ 
เกิดข้ึนในตลาดท่ีรัฐบาลลาวหรือ แขวง 
กำหนดไว ตลาดที่เกิดจากที่พักอาศัย 
ริมถนน ซ่ึงสภาพรานคาเปนท้ังตึกแถว 
และหองแถว หรือเพิงขายของท่ีคุนเคย 

ภาพดีในรูปแบบของรานโชหวย และ 
รานคาปลีกรายยอย ในสินคาประเภท 
ตางๆ ที่มีทั้งคูหาเดียว หรือ 2-3 คูหา 
มีการเก็บสต็อคสินคาภายในบริเวณ 
ราน หรือ ขางรานคาตนเอง เชน 
รานคาในตลาดนาเวียงคำ เวียงจันทน 
รานคาในตลาดโพสี หลวงพระบาง 
ฯลฯ รานทิพพาพอน รานเจริญชัย 
รานคาที่เปนตึกแถว หรือ หองแถว 
กลยุทธการขายจะเนนการขายสินคา
ที่หลากหลาย มีสินคาพรอมเมื่อลูกคา 

ตองการ เปนธุรกิจครอบครัว โดย 
เจาของกิจการ หรือ คนในครอบครัว 
จะเปนผูขายเอง ยกเวนกรณีท่ีเปนราน 
ขนาดใหญ จึงจะมีการจางพนักงาน 
จากภายนอกมาชวย สวนใหญขาย 
เปนเงินสด

2. ชองทางการตลาดสมัยใหม 
(Modern Trade Channel) ปจจุบัน 
สปป.ลาวเริ ่มจะมีชองทางการตลาด 
สมัยใหมเพ่ิมข้ึน โดยพัฒนาจากชองทาง 
การตลาดแบบด้ังเดิม เชน หางสรรพสินคา 
(Department Store) ในนครหลวง 
เวียงจันทน ท่ีเพ่ิงกอสรางใหมแทนตลาด 
เชา รานสะดวกซื้อ (Convenience 
Store) ที่เกิดขึ้นโดยคนลาว รูปแบบ 

คลายรานสะดวกซ้ือในประเทศ รูปแบบ 
การจัดหนารานสวยงาม มีการแบง 
หมวดหมูสินคาชัดเจนทำใหเลือกซื้อ 
งายข้ึน รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม 
เขามาชวยในการบริหาร เชน การนำ 
คอมพิวเตอรมาชวยการทำระบบบัญช ี
การบริหารสินคาคงคลัง แตรานประเภท 
นี้ยังมีจำนวนนอย และสวนใหญอยู 
ในเมืองการคาที่สำคัญ เชน นครหลวง 
เวียงจันทน หลวงพระบาง สำหรับ 
ธุรกิจตางชาติที่มีขนาดใหญ เชน บิ๊กซี 
(Big C), เทสโก โลตัส (Tesco Lotus), 
คารฟูร (Carrefour) ยังไมไดเขามา 
ดำเนินการ

รูปแบบช่องทาง 
การตลาดใน สปป.ลาว

รูปแบบ และชองทางสามารถแบง 
ไดตามชนิด และประเภทของสินคา 
เปาหมาย ตามที่ไดมีการคัดเลือกวา 
เหมาะสมกับศักยภาพของผูประกอบ
การ SMEs ไทย จำนวน 5 กลุมสินคา 
ไดแก

1. กลุมสินคาอุปโภค บริโภค
2. กลุมสินคาการเกษตร และ 

เครื่องจักรกลทางการเกษตร
3. กลุมสินคาวัสดุ และอุปกรณ 

ภ

Market Mapping
กำหนดแผนที่การตลาดให้ตรงเป้า
สปป.ลาว

â´Â
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จักรกลการเกษตร  กลุมสินคาวัสดุ 
อุปกรณในการกอสราง และกลุมสินคา 
ยานยนต และชิ้นสวนอะไหล

ช่องทางการตลาด 
นครหลวงเวียงจันทน์

ชองทางท่ี 1 ลักษณะของชองทาง 
การตลาดในรูปแบบแรก ของสินคา 
ในกลุมนี้คือ การกระจายสินคาจาก 
ผูผลิตในประเทศไทย ไปสูผูบริโภคใน 

นครหลวงเวียงจันทน โดยผาน ผูกระจาย 
สินคา ท่ีอาจเปนผูขายสง และขายปลีก 
ที่อุดร และหนองคาย เนื่องจากการ 
เดินทางสะดวกขึ้น ปจจุบันลูกคาจาก 
ฝ งลาวขามมาเลือกสินคาในฝ งไทย 
สินคาไดแก กลุมเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
กลุมสินคาวัสดุ อุปกรณการกอสราง 
และกลุมสินคายานยนต และชิ้นสวน 
อะไหล 

ชองทางที่ 2 การกระจายสินคา 
ผานผูกระจายสินคา (Distributor) ซ่ึง 
อาจทำหนาท่ีเปนผูคาสง (Wholesaler) 
และผูคาปลีกดวย (Retailer) เชน 
รานขายวัสดุกอสราง และสุขภัณฑใน 
หนองคาย ซึ่งทำหนาที่ทั้งขายปลีก 
ขายสงไปยังลูกคา และอาจเปนผูคาปลีก 
และคาสง ในนครหลวงเวียงจันทนดวย

ชองทางที่ 3 การกระจายสินคา 
จากผูผลิต ไปสูตัวแทนขายสินคา (Agent) 
ทำหนาที่การจัดจำหนายในสปป.ลาว 
(แบบ 3A) หรือ แบบในไทย (แบบ 3B) 
แตเนื ่องจากขาดความชำนาญในการ 
เขาตลาด หรือ อาจไมตองการจัดจำหนาย 
เอง จึงจำหนายสินคาไปยังผูกระจาย 

สินคา (Distributor) ซึ่งอาจเปนราน 
คาสง คาปลีก ในสปป.ลาว ทำหนาที่ 
กระจายสินคา ซึ่งสวนใหญเปนกลุม 
ส ินค าประเภทการผล ิตขนาดเล ็ก 
ไดแก อุปกรณตกแตงรถยนต และ 
อุปกรณเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
ตัวอยางเชน อุปกรณทางการเกษตร 
คูโบตา แตงต้ังใหเคพีกรุป ท่ีเวียงจันทน 
และบริษัท เจียงกรุป ที่หนองคายเปน 
ตัวแทนจำหนาย และบริษัททั้งสอง 
ดำเนินการกระจายสินคา ไปยังเกษตรกร 
โดยผานผูคาสง/ปลีก ในแขวงตาง  ๆ (อาทิ 
รานปุคำ ในแขวงจำปาสัก เปนดีลเลอร 
ขายเครื่องจักรการเกษตรของ คูโบตา 
ใหบริษัท เจียงกรุป)

ชองทางที่ 4 เริ่มตนจากผูผลิต 

ในการกอสราง
4. กลุมสินคายานยนต และช้ินสวน 

อะไหล
5. กลุมสินคาบริการ และสุขภาพ

รูปแบบช่องทาง 
การตลาดใน สปป.ลาว 
แบ่งได้ 3 รูปแบบดังนี้

รูปแบบที่ 1  ชองทางการตลาด 
สำหรับกลุมสินคาเกษตร และเครื่อง 
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กระจายสินค าผ านไปยังสาขาของ 
ผูผลิตเอง เชน ในกรณีของบริษัท CP 
ท่ีไปต้ังโรงงานสาขาใน สปป.ลาว (โดย 
ที ่ตัวบริษัทเปนทั ้งฐานการผลิตใหม 
และทำหนาที ่กระจายสินคาใหก ับ 
บริษัทแมในเวลาเดียวกัน) และกรณี 
ของสินคาประเภทจักรกลการเกษตร 
ผูผลิตใชเฉพาะสาขาของผูผลิตเอง ใน 
การจัดจำหนาย และกระจายสินคา 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีความชำนาญพอ
ในการกระจายสินคา

ช่องทางการตลาด 
แขวงหลวงพระบาง

แสดงช องทางการตลาดแขวง 
หลวงพระบาง สำหรับสินคากลุม 2,3,4  
แตกตางจากที ่นครหลวงเวียงจันทน 
เนื ่องจากแขวงหลวงพระบางไมมี 
ชายแดนติดกับไทย ตองผานเวียงจันทน 
ฉะนั้นชองทางจำหนายจะคอนขาง 
ยาว เปนแบบหลายระดับ

ชองทางที่ 1 การกระจายสินคา 
จากผูผลิตไทย ผานผูกระจายสินคา 
(Distributor) ที่จ.หนองคาย และ 
อุดรธานี ซ่ึงอาจเปนผูคาสง (Wholesaler) 
และคาปลีก (Retail) (แบบ 1A) ไปยัง 

ผูขายสง และขายปลีก ท่ีหลวงพระบาง 
ซ่ึงท้ังสองเปนคูคากันมานานแลว ลักษณะ 
การส ั ่งซ ื ้อม ักจะผ านการโทรศัพท 
สวนแบบ 1B จะเปนชองทางที่ผูผลิต 
กระจายสินคาไปยังผูขายสง ขายปลีก 
จนถึงผูบริโภค

ชองทางที่ 2 การกระจายสินคา 
จากผูผลิต ไปสูตัวแทนขายสินคา (Agent)  
ท่ีทำหนาท่ีจัดจำหนายท่ีสปป.ลาว (แบบ 
2A) หรือ ไทย (แบบ 2B)  เหมือน 
ชองทางที่ 3 ในเวียงจันทน เห็นไดชัด 
ในกลุมสินคาขนาดเล็ก ไดแก อุปกรณ 
ตกแตงรถยนต และอุปกรณเคร่ืองจักรกล 
ทางการเกษตร เชนเดียวกับชองทาง 
ของ คูโบตา

ของทางที่ 3 เริ่มตนจากผูผลิต 
กระจายสินคาผานไปยังสาขาของผูผลิต 
สินคาจะถูกจำหนายตอไปยังผูขายสง 
ขายปลีก และผูบริโภค

ช่องทางการตลาด 
แขวงจำปาสัก

ชองทางที่ 1 การกระจายสินคา 
จากผูผลิตในประเทศไทยไปสูบริโภค 
ในแขวงจำปาสัก โดยผานผูขายสง/ 
ขายปลีก ที่อุบลราชธานี ลูกคาจาก 

แขวงจำปาสักมักจะเขามาเลือกซื ้อ 
สินคาดวยตนเอง

ชองทางที่ 2 การกระจายสินคา 
ผานผูกระจายสินคา (Distributor) ซ่ึง 
อาจทำหนาท่ีเปนผูคาสง (Wholesaler) 
และขณะเดียวกันอาจทำหนาที ่เปน 
ผูคาปลีกดวย

ชองทางที่ 3 การกระจายสินคา 
จากผ ู ผล ิตไปส ู ต ัวแทนขายส ินค า 
(Agent) ผูทำหนาที่กระจายสินคาใน 
สปป.ลาว (แบบ 3A) หรือที่ไทย (แบบ 
3B) ทำการจำหนายสินคาไปยังผูกระจาย 
สินคา (Distributor) ทำหนาท่ีกระจาย 
สินคาไปสูแขวงจำปาสัก

ชองทางท่ี 4 เร่ิมจากการกระจาย 
สินคาจากผูผลิต ไปยังสาขาของผูผลิต 
เอง และจะกระจายตอไปยังผูคาสง 
และคาปลีก

จากการนำเสนอขอมูลแผนการ 
ตลาดเบื ้องตนสำหรับบางสินคาใน 
สวนของการกระจายสินคาใน สปป. 
ลาวที่มีความละเอียดออน และตอง 
พิจารณาชองทางท่ีเหมาะสม นอกเหนือ 
จากเรื่องปจจัยในการขนสง สำหรับ 
ผูประกอบการ SMEs ที่มีความสนใจ 
ที่นำสินคาเขาสู สปป.ลาว ที่ตอง 
พิจารณาองคประกอบทั ้งสองสวน 
แลว การวางตำแหนงผลิตภัณฑ 
(Positioning) เพื่อใหสินคาไปอยู 
ในชองทางดั้งเดิม หรือ ชองทาง 
สมัยใหม ก็ตองตัดสินใจเลือกบน 
ฐานขอมูลบางสวนเบื้องตนนี้อยาง 
รอบคอบ
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มัณฑะเลย (Mandalay) 
อดีต เ ม ื อ งหลว งของ 
เมียนมาร และเมืองใหญ 

อันดับ 2 ของเมียนมารรองจาก 
ยางกุง ดวยขนาดพื้นที่ 163.84 
ตารางกิโลเมตร ทั้งปจจุบันยังเปน 
เมืองหลวงของเขตมัณฑะเลย (Mandalay 
Division) ตั ้งอยู ทางทิศเหนือของ 
ยางกุง และเนปดอวเมืองหลวงของ 
เมียนมารในปจจุบัน ดวยทำเลของ 
มัณฑะเลยซึ ่งอยูใจกลางของประเทศ 
เหมาะสมสำหรับการเปนศูนยกลาง 
การกระจายวัตถุดิบและสินคาระหวาง 
พื้นที่ตอนบน เชน รัฐฉิ่น รัฐกะฉิ่น 
และรัฐฉาน ฯลฯ และตอนลาง ของ 
ประเทศ เชน เขตยางกุง (Yangon) 
เขตตะนาวศรี รัฐกะยา ฯลฯ ทำให 
มัณฑะเลย เปนพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่ 
สำคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศ อีก 
ท้ังยังเปนศูนยกลางทางการคาท่ีสำคัญ 
บนเสนทางการคาระหวางอินเดีย 
กับจีน เนื่องจากอยูใกลจีนจึงทำให 
บรรยากาศการค  าและการลงทุน 
ขยายตัวอยางมาก

นอกจากนี้มัณฑะเลยยังเคยเปน
เมืองหลวงเกา ทำใหมีสถานท่ีทองเท่ียว 
ทางประวัติศาสตร และวัดมากมาย 
ทั ้งย ังเปนศูนยกลางการคมนาคม 

และขนสงที่สำคัญ มีถนน ทาเรือ 
ขนถายสินคา และสนามบินนานาชาติ 
ท า ง ต อ น เ ห นือ ข อ ง เ มีย น ม า ร  
สนามบินนานาชาติม ัณฑะเลยเป น 
หนึ ่งในสนามบินที ่มีทางวิ ่งยาวที ่สุด 

มูเซ 
และล าส ุดเมื่อเด ือนส ิงหาคม 

2557 ท่ีผานมา การรถไฟแหงเมียนมาร 
ได ประกาศแผนการพ ัฒนาเม ือง 
ยางกุง เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด 

มัณฑะเลย์...
เมืองหลวงเก่า เมืองท่องเที่ยว
และศูนย์กลางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของเมียนมาร์
ม
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การรถไฟแห่งเมียนมาร์ได้ประกาศแผนการพัฒนา 
เมืองย่างกุ้ง เมืองเศรษฐกิจท่ีสำคัญท่ีสุดของ 
เมียนมาร์และเมืองมัณฑะเลย์
ทำใหเครื ่องบินขนสงสินคาสามารถ 
ขึ ้นและลงจอดที ่สนามบินแหงนี ้ได  
และเนื ่องจากเมืองมัณฑะเลยอยู ใน 
เส นทางอาเซ ียน-จีนและอาเซ ียน- 
อินเดีย จึงสามารถขนสงสินคาจากจีน 
และอินเดียไปยังประเทศอื ่นๆ ใน 
เอเช ียและย ุโรปโดยผ านสนามบิน 
นานาชาติมัณฑะเลยภายในเวลาอันสั้น 
เหลานี้ลวนสงผลใหเมืองมัณฑะเลยมี
การเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ปจจุบัน 
มีสิ่งปลูกสรางเพื่อรองรับการขยายตัว 
ของเมือง อาทิ โรงแรม ศูนยการคา 
สถานีรถไฟขนาดใหญ และสนามบิน 
นานาชาติ นอกจากนี้ยังมีระบบการ 
สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งสวนใหญได 
รับอิทธิพลและการถายทอดวิทยาการ 
รวมถึงเทคโนโลยีตางๆ จากอิทธิพล 
ทางการคากับจีน ผานทางดานการคา 

ของเมียนมารและเมืองมัณฑะเลย 
เมืองทางตอนกลางของประเทศ ให 
เปนศูนยกลางการขนสงสินคาทั้งทาง 
ถนน และทางรถไฟเพื่อเขาสูเขต 
อุตสาหกรรมหลายแหง และเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ 3 เขตทั่วประเทศ 
นอกจากนี้ ทางการรถไฟยังมีแผน 
ฟ นฟูเสนทางรถไฟขนสงสินคาจาก 
สถานีสินคาภายในประเทศตรงไปยัง
ทาเรือ และซอมแซมสะพานอีก 13 แหง 
บน เ ส  น ท า ง ร ถ ไ ฟ ส า ย ย  า ง ก ุ  ง - 
มัณฑะเลยดวย

จากที่กลาวมาขางตน มัณฑะเลย 
มีจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค 
ของการเข าไปลงทุนในมัณฑะเลย  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับผูประกอบ
การไทยมีดังนี้

ในดานอุตสาหกรรมจากการที ่ 
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รัฐบาลเมียนมารไดตั ้งเปาหมายการ 
พัฒนาประเทศไปสูความเปนประเทศ
อุตสาหกรรม ภายใน 30 ป (ป 2543 - 
2573) โดยมีเปาหมายสุดทายคือการ 
เปนประเทศอุตสาหกรรมที่สำคัญใน
ภูมิภาค แผนงานเบ้ืองตนในการพัฒนา 
พื้นที่อุตสาหกรรมไดมีการจัดแบงเขต 
(Zoning) ออกเปน 2 สวน คือ 
เขตอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรม 
บริเวณชายแดน ทั้งนี้เขตอุตสาหกรรม 
อยูในความควบคุมดูแลของคณะ 
กรรมการบร ิหารเขตอ ุตสาหกรรม 
(Industrial Zone Management 
Committees) ซึ่งจัดตั้งอยูในรัฐและ 
เขตตางๆ ที่มีเขตอุตสาหกรรมนั้นตั้ง 
อยู นอกเหนือจากเขตอุตสาหกรรม 
และเขตอุตสาหกรรมบริเวณชายแดน
แลว ยังมีแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษในประเทศดวย

สำหรับในมัณฑะเลยรัฐบาลได 
จัดตั ้งนิคมอุตสาหกรรมมัณฑะเลย 
ขึ้น ตั้งแตป 2553 ซึ่งการลงทุนใน 
เขตนิคมอุตสาหกรรมมัณฑะเลยจะ 
ไดรับสิทธิประโยชนตางๆ อาทิ การ 
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและการ 
ยกเวนภาษีนำเขาวัตถุดิบในชวง 3 ป 
แรกของการดำเนินธุรกิจ การใหสิทธิ 
นักลงทุนตางชาติเปนเจาของกิจการ
ท้ังหมด สำหรับในเขตมัณฑะเลย ประกอบ 
ด วยน ิคมอ ุตสาหกรรมม ัณฑะเลย  
Industrial Zone-1 และ Industrial 
Zone-2 มีเนื ้อที ่รวมกันประมาณ 
2,500 ไร มีผูประกอบการประมาณ 
1,000 ราย ประกอบดวย อุตสาหกรรม 
อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผา/เครื่อง 
นุงหม สินคาเคร่ืองใชภายในบาน สินคา 
เครื่องใชสวนตัว การพิมพ/สำนักพิมพ 
วัตถุดิบปอนอุตสาหกรรม เครื่องมือ 
การเกษตร เครื่องจักรและเครื่องมือ 
อุปกรณซอมและตอเรือ ไมและผลิตภัณฑ 
จากไม และอุตสาหกรรมเบ็ดเตล็ด

สวนนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ใน 
เขตมัณฑะเลย ประกอบดวย Mying-
yan Industrial Zone มีพื้นที่ 
ประมาณ 413 ไร มีผูประกอบการ 
ประมาณ 300 ราย อุตสาหกรรมที่มี 
การลงทุนในโซนนี ้ ไดแก อาหาร 
และเครื่องดื่ม เสื้อผา/เครื่องนุงหม 
การพิมพ วัตถุดิบปอนอุตสาหกรรม 
เครื่องมือการเกษตร เครื่องจักรและ 
เครื ่องมือและอุปกรณซอม/ตอเร ือ 
และ Meiktila Industrial Zone 
มีพ้ืนท่ีประมาณ 975 ไร มีผูประกอบการ 
ประมาณ 81 ราย ประกอบดวย 

เกษตรจึงเปนหนึ ่งทางเลือกของการ 
ลงทุนในมัณฑะเลย นอกเหนือจาก 
ดานอุตสาหกรรม ซึ่งนักลงทุนทองถิ่น 
สวนใหญยังขาดแคลนเทคโนโลยีและ
เครื่องจักรขั้นสูงในการผลิต วัตถุดิบ 
สำหรับปอนโรงงาน จึงนับเปนโอกาส 
ของนักลงทุนตางชาติ รวมถึงนักลงทุน 
ไทยในการเขาไปรวมทุนกับนักลงทุน
ทองถิ่น เพื่อตั้งโรงงานผลิตวัตถุดิบ 
อาทิ ชิ้นสวนอะไหลรถยนต เพื่อ 
ทดแทนการนำเขา พรอมกับนำเทคโนโลยี 
เขาไปเพื ่อเสริมสรางความแข็งแกรง 
ใหกับธุรกิจ ประกอบกับการท่ีมัณฑะเลย 

ภาพ

ในด้านอุตสาหกรรมจากการท่ีรัฐบาลเมียนมาร์ได้ 
ต้ังเป้าหมายการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม ภายใน 30 ปี (ปี 2543 - 2573) โดย 
มีเป้าหมายสุดท้ายคือการเป็นประเทศอุตสาหกรรมท่ี
สำคัญในภูมิภาค 

อ ุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
เสื้อผา/เครื่องนุงหม สินคาเครื่องใช 
สวนตัว เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ อุปกรณ 
ซอม/ตอเรือ ไมและผลิตภัณฑจากไม 
และเบ็ดเตล็ด 

สำหรับโอกาสของผูประกอบการ 
ไทยน้ัน ดวยเมืองมัณฑะเลยมีทรัพยากร 
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เปนเมือง 
เกษตรกรรม มีการเพาะปลูกถั่ว ฝาย 
ขาวสาลี ขาวโพด และงา เปนตน 
ประกอบกับยังมีพื ้นที ่วางสําหรับทํา 
การเกษตร การลงทุนโครงการดาน 
การเกษตรกรรมและการแปรรูปสินคา 

ยังอยูระหวางการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ 
ถนน ระบบไฟฟา เพื่อรองรับการ 
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ดังน้ันจึงสามารถกลาวไดวาอุตสาหกรรม 
ท่ีเปนโอกาสของนักลงทุนหรือผูประกอบ 
การไทย ประกอบดวยอุตสาหกรรม 
ตางๆ ดังนี้ ธุรกิจรับเหมากอสราง 
ธุรกิจวัสดุกอสราง โรงไฟฟาและ 
สายสงกระแสไฟฟา อุตสาหกรรมแปร 
รูปสินคาเกษตร รวมท้ังธุรกิจทองเท่ียว 
และธุรกิจที่ตอเนื่อง เปนตน
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ภายหล ั งการประกาศ 
นโยบายการปฏิร ูปภาค 
การเกษตรครั ้งใหญและ 

เปดใหสามารถถายโอนสิทธิในการใช
ประโยชนในที ่ดินดานการเกษตรได 
เมื่อราว 5 ปที่แลว หลายฝายตาง 
ติดตามการผอนคลายเง่ือนไขกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวของอยางใกลชิด มาถึงวันนี้ 
นโยบายฯ ดังกลาวไดพัฒนาไปอยาง 
จนเกิดเปนรูปธรรม กลาวคือ กิจการ 
เอกชนจำนวนมากเริ่มซื้อสิทธิฯ และ 
นำไปพัฒนาโครงการดานการเกษตร
สมัยใหม จนกลายเปนการสรางโอกาส 
ทางธุรกิจมากมายตามมา

หนึ ่งในโครงการที ่สร างความ 
ฮือฮาในจีนในขณะนี้ ไดแก โครงการ 
“จูวถูตี้” (JvTuDi) (แปลวา “มีความ 
สุขในการเปนเจาของท่ีดิน”) โครงการ 
เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปสามารถ 
เชาพื ้นที ่ เพื ่อการเพาะปลูกผักและ 
ผลไม ออนไลน ของกล ุ มอาล ีบาบา 
(Alibaba Group) ที่เปดตัวไปเมื่อ 
วันที่ 13 มีนาคม 2557 ทามกลาง 
การขยายตัวของกระแสความตองการ
พืชผักและผลไมสดที่ปลอดภัย สงผล 
ใหเพียง 3 วันภายหลังการเปดตัว 
โครงการ ก็มีประชาชนท่ัวไปถึง 3,500 
รายสมัครเขารวมโครงการ

โครงการน้ีเกิดข้ึนจากความรวมมือ 
กันของ 3 ฝาย อันไดแก1. 
กลุมสหกรณการเกษตรตำบล จี๋ซี 

(Jixi) ซึ่งตั้งอยูดานซีกตะวันออก 
ใกลเมืองหวงซาน (Huangshan City) 
ในมณฑลอันฮุย (Anhui) 

2. บริษ ัท เจ อเจ ียงซิงเหออี 
คอมเมิรซ จำกัด (Zhejiang XInghe 
E-Commerce Ltd.) ภายใตกลุ ม 
สหกรณด านการซัพพลายและการ 
ตลาดแหงเจอเจียง

3. จูวฮวาซวน (Jv Hua Suan) 

ภายใตบริษัท กลุมอาลีบาบาโฮลดิ้ง 
จำกัด (Alibaba Group Holding 
Ltd.)

นายเฉา เหล ย (Cao Lei ) 
ผูอำนวยการศูนยวิจัยดานอีคอมเมิรซ
ของจีนกลาววา 

โครงการ ‘จูวถูตี้’ นับเปน “การ 
กาวเดินที่กลาหาญ” ของอาลีบาบา 
โดยเกษตรกรสามารถถายโอนสิทธิใน

โครงการเช่าพื้นที่
เพื่อการเพาะปลูกออนไลน์ในจีน

ภ

ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â

ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùμ (½†ÒÂ¡ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �) ³ ¡ÃØ§»̃¡¡Ô่§

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ò³ÔªÂ �ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È ³ ¡ÃØ§»̃¡¡Ô่§

ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร

โครงการ “จู้วถูตี้” (JvTuDi) (แปลว่า “มีความสุข 
ในการเป็นเจ้าของที่ดิน”) โครงการเปิดโอกาส ให้ 
ประชาชนทั่วไปสามารถเช่าพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก
ผักและผลไม้ออนไลน์ของกลุ่มอาลีบาบา (Alibaba 
Group)

อัตราค่าบริการ (1)
ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร) ค่าบริการ (หยวนต่อปี)

$ 580

$ 2,400

$ 4,800

66

333

666

(1/10 ของไร่จีน)

(ครึ่งไร่จีน)

(1 ไร่จีน) 
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การใชประโยชนในที ่ด ินไปยังกลุ ม 
อาลีบาบา ที่ดินก็จะถูกบริหารจัดการ 
โดยสหกรณการเกษตร และผูบริโภค 
สามารถสมัครขอเขาใชพื ้นที่ดังกลาว 
เพื่อการเพาะปลูกสินคาเกษตรตามที่
ตองการ  (ตามที่กำหนดไว) สหกรณ 
การเกษตรก็จะไปวาจางเกษตรกรที ่ 
เปนมืออาชีพมาชวยดานการเพาะปลูก 
และเก็บเกี่ยวพืช ผัก และธัญพืช กอน 
สงมอบใหผูสมัครในทุกๆ สองสัปดาห 
โดยอาศัยระบบโลจิสติกสที ่บริษัทมี 
อยู ซ่ึงทำใหตนทุนการดำเนินโครงการ 
ลดต่ำลง

คาบริการถูกกำหนดไว 3 อัตรา 
ตามขนาดพื้นที่ดานการเกษตร โดย 
ผูบริโภคสามารถเชาพื้นที่ได ดังอัตรา 
คาบริการ (1)

ผูสมัครยังไดรับไขสดและบริการ
ทองเที่ยวในพื้นที่โดยไมเสียคาใชจาย 
อาทิ ตั๋วเขาชม และบริการที่เกี่ยวของ 
นายจาง ซินกวง (Zhang Xinguang) 
ผูอำนวยการธุรกิจของบริษัท เจอ 
เจียงซินเหออีคอมเมิรซ จำกัด กลาววา 

เกษตรกรสามารถไดรับ 700-800 หยวน 
สำหร ับการถ ายโอนส ิทธ ิในการใช 
ประโยชนในที่ดินของตนใหอาลีบาบา 
ที่ดินเหลานี้สวนใหญเปนพื้นที่ที ่มิได 
เพาะปลูกเปนทุนเดิมอยูแลว ทำให 
เกษตรกรใชประโยชนจากที่ดินดังกลาว 

คลายคลึงกัน โดยเปดใหผู บริโภค 
สามารถเชาที ่ด ินเพื ่อการเพาะปลูก 
สินคาเกษตรของตนเองผานกิจการที่
ต้ังอยูในกรุงปกก่ิง อยางบริษัท Rising 
Yard Agriculture Technology 
จำกัด และบริษัท Ninetowns Tian-

โครงการ ‘จู้วถูต้ี’ นับเป็น “การก้าวเดินท่ีกล้าหาญ” 
ของอาลีบาบา โดยเกษตรกรสามารถถ่ายโอนสิทธิ 
ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินไปยังกลุ่มอาลีบาบา ที่ดิน 
ก็จะถูกบริหารจัดการโดยสหกรณ์การเกษตร และ 
ผู้บริโภคสามารถ สมัครขอเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว 
เพื่อการเพาะปลูกสินค้าเกษตรตามที่ต้องการ

ในการสรางรายไดพิเศษเพิ่มขึ ้นอีกป
ละหนึ่งครั้ง ขณะเดียวกัน เกษตรกร 
จ ีนก ็ย ังม ีรายได ต อเด ือนจากการ 
รับผิดชอบในการดูแลที่ดินและพืชผัก
ที่เพาะปลูก 

นอกจากโครงการนี้แลว ยังพบ 
วา JD.com Inc. ซึ่งเปนเจาของ เจดี 
(JD) เว็บไซตชอปปงภายในประเทศ 
ช่ือดังอีกรายหน่ึงก็เปดบริการในลักษณะ 

shi Ecological Agriculture จำกัด 
โดยมีอัตราคาบริการ ดังอัตราคาบริการ 
(2)

อนึ่ง ในชวงกวา 30 ปที่ผานมา 
นับแตจีนเปดประเทศครั้งใหม ภาค 
การเกษตรของจีนไดสูญเสียแรงงาน 
ใหแกภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
เปนจำนวนกวา 200 ลานคน เกษตรกร 
ที่เหลืออยูสวนใหญยังมีอายุเฉลี่ยมาก 
แถมการวาจางเกษตรกรที ่ม ีค าแรง 
เพิ่มขึ้นมาชวยงานดานการเพาะปลูก
และเก็บเกี ่ยวพืชผลก็ดูจะเปนเรื ่อง 
ยาก สงผลใหการทำการเกษตรใน 
ที่ดินดวยตนเองก็ดูจะไมคอยทำกำไร
มากนักในปจจุบัน ทำใหเกษตรกร 
ทองถิ ่นตางสนใจเขารวมโครงการนี ้ 
กันอยางกวางขวาง

สำหรับหลายคนที่เคยดูถูกและ
มองขามความคิดริเริ่มสรางสรรคของ
จีน มาถึงวันนี้ ผมกลับคิดวา กิจกรรม 
/โครงการที่รัฐบาลและกิจการของจีน
นำเสนอสูภาคประชาชนมีความแยบยล 
มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนิน 
การเปนรูปธรรมไดจริง คนไทยจึงควร 
หันมาใหความสนใจกับการศึกษาดูงาน 
ในจีนใหเพิ่มมากขึ้นเสียแลว

อัตราค่าบริการ (2)
Rising Yard* Ninetowns

ค่าบริการ  ปีละ 680 หยวนต่อพื้นที่ 30 ตรม. ปีละ 1,998 หยวนต่อพื้นที่ 33.3 ตรม.

จำนวน/ปริมาณผัก 

*สมัครในระหว่างวันที่ 25 เมษายน-30 มิถุนายน ศกนี้เท่านั้น หลังจากนั้น ก็ปรับราคาเพิ่มขึ้น
ราวหนึ่งเท่าตัว

5 ชนิด จัดส่ง 16 ครั้ง ครั้งละ 5 กิโลกรัม
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และมาเลเซีย และยังไดลงนามในขอ 
ตกลงสำคัญหลายประการ ดังนี้

1. ท้ังสองฝายต้ังเปาหมายการคา 
ระหวางกันไวที่ 160,000 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ ภายในป 2560 ทั้งนี้ จีนได 
กลายเปนคูคาอันดับ 1 ของมาเลเซีย 
นับแตป 2552 โดยในชวง 5 ป 
ที่ผานมา การคาระหวางกันมีมูลคา 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมาเลเซียได 
เปรียบดุลการคาเสมอมา และในป 
2556 การคาระหวางกันมีมูลคาแตะ 
106,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 
ครั้งแรก ขณะที่มาเลเซียก็เปนคูคาที่ 

ใหญสุดของจีนในบรรดากลุมประเทศ
อาเซียน และอันดับ 3 ในเอเซียตาม 
หลังญี่ปุนและเกาหลีใต

2. ทั้งสองฝายตกลงจะยกระดับ 
ความรวมมือดานเศรษฐกิจ การเงิน 
การธนาคาร และการลงทุน โดยเฉพาะ 
การผลิตอาหารฮาลาล การเกษตร 
การศึกษา การบำบัดน้ำและของเสีย 
สุขอนามัย การพัฒนาทาเรือและ 
โลจิสติกส และการกอสรางเสนทาง 
รถไฟ รวมทั้งการอำนวยความสะดวก 
ในการรวมกลุมในภูมิภาค และเสน 
ทางสายไหมทางทะเล

จีน-มาเลเซียตั้งเป้าการค้า
160,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในปี 2560

ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â

ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùμ (½†ÒÂ¡ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �) ³ ¡ÃØ§»̃¡¡Ô่§

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ò³ÔªÂ �ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È ³ ¡ÃØ§»̃¡¡Ô่§

ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร

ภ
ใ น ชว ง ป ล า ย เ ด ือ น 
พฤษภาคม ท่ีผานมา ทาน 
นาจ๊ิบ ราซัก (Najib Razak) 

นายกร ัฐมนตร ีของมาเลเซ ียได นำ 
คณะผูแทนระดับสูงภาครัฐและเอกชน 
เยือนจีนอยางเปนทางการในโอกาส 
ครบรอบ 4 ทศวรรษแหงความสัมพันธ 
ระหวางจีนและมาเลเซีย โดยในงาน 
China-Malaysia Economic Summit 
ท่ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 
ณ มหาศาลาประชาชน ใจกลางกรุง 
ปกกิ่ง ทั้งสองฝายไดเนนย้ำถึง “หนา 
ใหม” ของความสัมพันธระหวางจีน 
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3. ทั ้งสองฝ ายย ังเห ็นพองใน 
ความรวมมือดานการตรวจสอบและ 
กักกันสินคารังนก เสริมสรางความ 
แข็งแกรงของการสงออกน้ำมันปาลม
สูตลาดจีน และรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑ 
ยางที่มีค ุณภาพและ เป  นม ิ ต รตอ 
สิ่งแวดลอม

4. นอกจากนี้ ทั้งสองฝายยังใช 

ระหวางกันสั ่นคลอนไปภายหลังการ 
สูญหายไปของเครื่องบินมาเลเซียแอร
ไลน เที่ยวบิน MH370 เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม ที่ผานมา ซึ่งมีผูโดยสารชาว 
จีนอยูในเที่ยวบินดังกลาวถึง 154 คน 
ทั ้งสองฝายยังตกลงที ่จะรวมมือใน 
การคนหาการหายไปในอนาคต

ภายหลัง เหต ุการณ ด ั งกล  าว 

มาเลเซีย ซึ่งเดิมหมายมั่นปนมือวาจะ 
ชวยใหอ ุตสาหกรรมการทองเที ่ยว 
ของมาเลเซียขยายตัวสูงเปนประวัติการณ 
ก็ตองถูกยกเลิกไปในตลาดจีน และ 
แทบไมมีนักทองเที ่ยวจีนเดินทางไป 
เที่ยวมาเลเซียเลยในชวงที่ผานมา จน 
หลายฝายคาดวา จำนวนนักทองเที่ยว 
จีนไปมาเลเซียในป 2557 จะลดลง 
จากปที่ผานมา ซึ่งมีจำนวนราว 1.6 
ลานคน/ครั้ง คิดเปนประมาณรอยละ 
12 ของจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติ 
ที ่ไปเยือนมาเลเซีย และมีอิทธิพล 
รอยละ 0.4 ของจีดีพีมาเลเซีย

อนึ่ง การลงนามในความตกลง 
ดังกลาวจัดขึ้น ณ บริเวณหองโถงดาน 
ซีกตะวันตกของมหาศาลาประชาชน 
ซึ ่งเปนสถานที่เดียวกับการเขาเยี ่ยม 
คารวะผู นำจีนเพื ่อเปดสัมพันธทาง 
การทูตอยางเปนทางการเมื่อ 40 ป 
กอนของทานอับดุล ราซัก (Abdul 
Razak) นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นและ 
เปนบิดาของทานนาจิ๊บ ราซัก นายก 
รัฐมนตรีคนปจจุบัน

ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าหมายการค้าระหว่างกันไว้ที่ 
160,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2560 ทั้งนี้ 
จีนได้กลายเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของมาเลเซียนับแต่ปี 
2552 โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การค้าระหว่างกัน 
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมาเลเซีย 
ได้เปรียบดุลการค้าเสมอมา และในปี 2556 การค้า 
ระหว่างกันมีมูลค่าแตะ 106,000 ล้านเหรียญ 
สหรัฐฯ เป็นครั้งแรก ขณะที่มาเลเซียก็เป็นคู่ค้า 
ที่ใหญ่สุดของจีนในบรรดากลุ่มประเทศอาเซียน 
และอันดับ 3 ในเอเซียตามหลังญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

โอกาสนี ้ฟ นฟูความสัมพันธในฐานะ 
“เพื่อนแท” หลังจากที่ความสัมพันธ 

แคมเปญสงเสริมการทองเที่ยว “The 
Visit Malaysia Year 2014” ของ 
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เม่ือเอยถึงประเทศสมาชิก 
ในอาเซียนอยางฟลิปปนส 
หลายทานอาจร ู ส ึกไม  

คุนเคยเทากับประเทศเพื่อนบานอยาง 
สปป.ลาว กัมพูชา และพมา ที่กำลัง 
อยูในความสนใจของคนไทย อยางไร 
ก็ตาม ฟลิปปนสถือเปนอีกหนึ่งตลาด 
ที่มีความนาสนใจ ดวยขนาดตลาดที่ 
ใหญจากจำนวนประชากรที ่สูงเกือบ 
100 ลานคน หรือสูงเปนอันดับที่ 12 
ของโลก ขณะท่ีเศรษฐกิจของฟลิปปนส 
ก็ขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยในป 2556 

เศรษฐกิจฟลิปปนสขยายตัวถึงรอยละ 
7.2 (เทียบกับเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว 
รอยละ 3 และเศรษฐกิจไทยขยายตัว 
รอยละ 2.9) และคาดวาจะขยายตัว 
ตอเนื่องรอยละ 6.5 ในป 2557 จึง 
นับเปนตลาดที่มีศักยภาพที่ผู สงออก
ควรใหความสนใจ

เคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล (Soft 
Drink) เปนสินคาชนิดหนึ่งที่นาสนใจ 
ในการสงออกไปฟลิปปนส ที่ผานมา 
ตลาดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ใน 
ฟลิปปนสขยายตัวอยางตอเนื่อง โดย 
มูลคาตลาดรวมขยายตัวจาก 232,293.5 
ลานเปโซ (ราว 5,039 ลานดอลลาร 
สหรัฐ) ในป 2550 เปน 320,002.8 
ลานเปโซ (ราว 7,583 ลานดอลลาร 

สหรัฐ) ในป 2555 หรือ มีอัตรา 
ขยายตัวเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ 
6.6 เปนที่นาสังเกตวาตลาดเคร่ืองด่ืม 
ท ี ่ ไ มม ี แอลกอฮอล  ในฟ  ล ิ ปป นส  
สวนหนึ่งเปนสินคานำเขา ซึ่งพบวาใน 
ชวงระหวางป 2550-2556 มูลคานำเขา 
เครื ่องดื ่มที ่ไมมีแอลกอฮอลขยายตัว 
ในอัตราสูงกวามูลคาตลาดในประเทศ
มาก ดวยอัตราขยายตัวเฉล่ียตอป (CAGR) 
สูงถึงรอยละ 21.7 โดยมีไทยเปน 
แหลงนำเขาอันดับ 1 ดวยสัดสวนราว 
1 ใน 3 ของมูลคานำเขาเครื่องดื่มที่ 

ไมมีแอลกอฮอลทั้งหมดของฟลิปปนส 
“เก็บตกจากตางแดน” ฉบับนี้จึง 

รวบรวมขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับตลาด 
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมถึง 
พฤติกรรมการบริโภคและเลือกซื ้อ 
สินคาดังกลาวของชาวฟลิปปนส เพื่อ 
เปนประโยชนแกผูประกอบการไทยที่
ต องการขยายตลาดเครื ่องดื ่มไปยัง 
ประเทศฟลิปปนส ดังนี้

แนวโน้มการบริโภค 
เครื่องดื่มที่ไม่มี 
แอลกอฮอล์ในฟิลิปปินส์

น้ำอ ั ดลม… เคร ื ่อ งดื ่มที ่ไ มม ี
แอลกอฮอลที่ไดรับความนิยมสูงสุด

นอก เหน ื อจ ากน้ำเปลา แล  ว 

เครื ่องดื ่มที ่ไมมีแอลกอฮอลที ่ไดร ับ 
ความนิยมสูงสุดในฟลิปปนส คือ น้ำ 
อัดลม โดยมีสัดสวนราวครึ่งหนึ่งของ 
มูลคาตลาดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 
(ไมรวมน้ำเปลา) ในฟลิปปนส รองลง 
มา คือ น้ำผัก-ผลไม เครื่องดื่มชนิด 
เขมขน เครื่องดื่มเกลือแร/เครื่องดื่ม 
ชูกำลัง น้ำชาพรอมด่ืม การท่ีน้ำอัดลม 
เปนเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมสูงสุด 
เนื่องจากมีราคาถูก แบรนดที่ไดรับ 
ความนิยมสูงสุด คือ Coca-Cola ซึ่ง 
ครองสวนแบงรอยละ 10.8 ของตลาด 

เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลทั้งหมดใน
ฟลิปปนส รองลงมา ไดแก Pop Cola, 
Royal Tru-Orange, Pepsi และ RC 
Cola ตามลำดับ

กาแฟพรอมดื ่ม…ยังไมเปนที ่ 
นิยมมากนักในกลุ มผ ู บร ิโภคชาว 
ฟลิปปนส

ปจจุบันกาแฟพรอมดื่มยังไมเปน 
ที่นิยมมากนักของชาวฟลิปปนสสวน
หนึ่งเนื่องจากกาแฟพรอมดื่มสวนใหญ 
วางจำหนายในซูเปอรมารเก็ตและราน
สะดวกซื้อสมัยใหม ซึ่งไมใชชองทาง 
หลักที่ชาวฟลิปปนสซื้อเครื่องดื่ม ทั้ง 
นี้แมการขยายตัวของรานสะดวกซื ้อ 
อยาง Ministop หรือ 7-Eleven 

ม

พฤติกรรมของผู้บริโภค
และข้อมูลตลาดเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในฟิลิปปินส์
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
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อัดลมในโรงเรียนในป 2556 ทำใหน้ำ 
ผลไมมียอดจำหนายเพิ่มขึ้นรอยละ 8

พฤติกรรมการซื้อและ
ช่องทางการทำตลาด

ราคาเปนปจจัยสำคัญในการ 
ต ั ดส ิ น ใจซื ้อ เ ค รื ่อ งดื ่มของชาว 
ฟลิปปนส

ชาวฟลิปปนสสวนใหญใหความ 
สำคัญกับราคาและความคุมคาของ
สินคา สังเกตไดจากน้ำอัดลมแบรนด 

ที่เนนจำหนายราคาถูกสามารถครอง
สวนแบงตลาดไดในระดับสูง และน้ำ 
อัดลมแบบคืนขวด (ซึ่งมีราคาถูกกวา) 
ยังเปนสินคาหลักท่ีครองตลาด ตลอดจน 
น้ำชาพรอมดื่มในบรรจุภัณฑขนาดเล็ก 
สำหรับด่ืมไดคร้ังเดียว (Single-serve) 
ไดร ับความนิยมเพิ ่มขึ ้นเนื ่องจากมี 
ราคาถูกกวาขวดใหญ

ชาวฟ ล ิปป นส สวนใหญซื ้อ 
เครื ่องดื่มจากแหลงที ่สะดวกที่ส ุด 
เปนหลัก

ปกติแล วชาวฟล ิปปนสจะซื ้อ 
เ ค รื ่อ งดื ่ม เ มื่อ รู ส ึ ก ก ระหายหร ื อ 
ตองการดื่มน้ำ และจะซื้อเพียงแคพอ 
สำหรับดื่มแตละครั้งเทานั้น ไมคอย 

นิยมซื ้อเครื ่องดื ่มมาเก็บไวลวงหนา 
ชาวฟล ิปปนสจ ึงซ ื ้อเคร ื ่องดื ่มจาก 
รานคาท่ีอยูใกลท่ีสุดในขณะน้ัน ดังน้ัน 
รานคาปลีกเล็กๆ ในทองถิ่น หรือที่ 
เรียกวา Sari-Sari Store จึงเปน 
ชองทางจำหนายเครื ่องดื ่มที ่สำคัญ 
เพราะเปนรานคาที ่แทรกตัวอยู ใน 
ทุกพื้นที่ จึงสามารถเขาถึงผูบริโภคได 
ในทุกช วงเวลาที ่ผ ู บร ิโภคตองการ 
นอกจากนี ้ ดวยพฤติกรรมการซื ้อ 
เครื ่องดื ่มดังกลาวยังทำใหเครื ่องดื ่ม 
ที่บรรจุในบรรจุภัณฑขนาดเล็กที ่มี 
ปริมาณพอเหมาะกับการบริโภคแต
ละครั้งเปนที่นิยมมากกวาเครื่องดื่ม
ในบรรจุภัณฑขนาดใหญ 

การประชาสัมพันธและการจัด
กิจกรรมสงเสริมการขายเปนปจจัย
สำคัญในการทำตลาดฟลิปปนส 

ตลาดฟล ิปปนสเป นตลาดที ่ผ ู  
บร ิ โภคค อนข างให ความสนใจต อ 
แบรนดของสินคา กลาวคือผูบริโภค 
ในฟลิปปนสสวนใหญจะรับรู และ 
จดจำแบรนด ดังนั้น การโฆษณา 
และการทำประชาสัมพันธจึงมีความ
สำคัญมาก ในระยะหลังนอกจากการ 
โฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ และ 
โทรทัศนแลว เจาของสินคาที่จำหนาย 
ในฟลิปปนสยังมักซื้อพื้นที่โฆษณาผาน 
สื ่ออื ่นๆ อยางบิลบอรดขนาดใหญ 
โฆษณาในรถโดยสารสาธารณะ การ 
ลงโฆษณาในเว็บไซต ตลอดจนการ 
จัดกิจกรรมพิเศษตางๆ เพื่อใหทั้ง 
สินคาและตัวแบรนดเปนที่จดจำของ
ผูบริโภค นอกจากนี้ การใชบุคคล 
ที ่ม ีช ื ่อเส ียงมาชวยโฆษณาสินคาก ็ 
เปนอีกกลยุทธหน่ึงท่ีไดผลดีในฟลิปปนส

กิจกรรมกีฬาที่ไดรับความนิยม
เพิ่มขึ้นชวยกระตุนยอดจำหนาย

จะมีสวนชวยใหกาแฟพรอมดื่มเขาถึง
ผูบริโภคไดมากขึ้น แตการที่ผูผลิต 
กาแฟพรอมดื่มในฟลิปปนสยังไมคอย 
รุกทำการตลาดดวยการโฆษณาหรือ
ทำรายการสงเสริมการขายมากนัก 
ทำใหตลาดกาแฟพรอมดื่มขยายตัว
อยางชาๆ เพราะมีเพียงผูบริโภคใน 
เขตเมือง โดยเฉพาะคนรุนใหมที่ชอบ 
ลองดื่มเครื่องดื่มใหมๆ และมองหา 
เครื่องดื่มที่จะชวยใหตื่นตัวและสดชื่น 
ระหวางวันเทานั ้นที ่เล ือกซื ้อกาแฟ 
พรอมดื่ม 

เ ค รื ่อ ง ดื ่มที ่ม ีป ร ะ โ ยชน  ตอ 
สุขภาพ...ไดร ับความนิยมเพิ ่มขึ ้น 
ตามกระแสรักษสุขภาพ

แมน้ำอัดลมจะมียอดจำหนายสูง
เปนลำดับตนๆ ของเครื่องดื่มที่ไมมี 
แอลกอฮอลที ่จำหนายในฟลิปปนส 
แตในระยะหลังผู บริโภคเริ ่มใหความ 
สำค ัญก ับการด ูแลส ุขภาพมากข ึ ้น 
จึงพยายามเลือกซื้ออาหารและเครื่อง
ดื่มที่เปนประโยชนตอสุขภาพ ทำให 
น้ำผลไมและน้ำชาพรอมดื ่มซึ ่งม ี 
ภาพลักษณดีตอสุขภาพมากกวาน้ำ
อัดลมไดรับความนิยมเพิ ่มขึ ้นนอก 
จากนี้ การที่กระทรวงศึกษาธิการของ 
ฟลิปปนสออกคำสั ่งหามจำหนายน้ำ 
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ความนิยมในกิจกรรมกีฬาที่เพิ่ม
ขึ้นในฟลิปปนส ไมวาจะเปนการวิ่ง 
มาราธอนหรือฟุตบอล ทำใหมีบริษัท 
เครื ่องดื ่มกาวเขามาเปนผู สนับสนุน 
ในการจัดการแขงข ันก ีฬาดังกลาว 
หรือเปนผูสนับสนุนทีมนักกีฬา รวม 
ท้ังใชนักกีฬาดังอยาง Manny Pacquiao 
(นักมวยสากล สัญชาติฟลิปปนส) หรือ 
Phil Younghusband (นักฟุตบอล 
ทีมชาติฟลิปปนส) มาเปนพรีเซ็นเตอร 
โฆษณาสินคา สงผลใหยอดจำหนาย 
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลเพิ่มสูงขึ้น 

โดยเฉพาะเครื่องดื่มเกลือแร/เครื่อง
ดื่มชูกำลัง น้ำดื่มที่มีคุณสมบัติเฉพาะ 
(Functional Bottled Water) และ 
น้ำผลไม 100%

นอกเหนือจากขอมูลตลาดและ 
พฤต ิกรรมผ ู  บร ิ โภคข  า งต นแล  ว 
ผู ประกอบการที ่สนใจจะขยายการ 
สงออกเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลไป
ยังฟลิปปนสพึงตระหนักวา ฟลิปปนส 
เปนประเทศที่ประกอบดวยหมู เกาะ 
จำนวนมาก ประกอบกับพฤติกรรม 
ของชาวฟลิปปนสที่มักเลือกซื้อเครื่อง

ดื่มจากรานคาที่อยูใกลๆ เปนหลัก 
ผู ประกอบการจึงควรใหความสำคัญ 
กับการเลือกคูคาหรือผูกระจายสินคา
ท่ีมีเครือขายการจัดจำหนายท่ีครอบคลุม 
เพราะจะเปนปจจัยสำคัญตอการทำตลาด 
ในฟลิปปนส นอกจากน้ีผูประกอบการ 
ควรหมั่นติดตอหรือเดินทางไปพบปะ
คูคาในฟลิปปนสอยูเสมอ เพื่อสราง 
ความไวเนื ้อเช ื ่อใจและชวยกระชับ 
ความสัมพันธ เพราะชาวฟลิปปนสให 
ความสำคัญคอนขางมากกับความ 
สัมพันธระหวางบุคคล
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วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบ 
ในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น จากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด









ตอนที่แลว ไดเสนอถึง 
ความรับผิดชอบที่สำคัญ 
ของ Chief Human 

Resources Officer ท่ีเรียกวา “ETC” 
ซึ่งในที่นี้ ไมไดหมายถึง “and other 
things” แต “ETC” นี้มาจาก E = 
Ethics, T=Talent และ C= Coach-
ing and courage ซึ่ง หัวขอนี้ไดถูก 
เขียนอยูในหนังสือ The Chief HR 
Officer (Wright, Boudreau & 
Pace, 2011) ฉบับนี้ เรามาดูวา 
นอกจากความรับผิดชอบหลักๆ แบบ 
ETC แลว บทบาทท่ี Chief HR Officer 
ในยุคนี้ประกอบดวยอะไรบาง

ทราบกันดีวา โลกไดมีการเปล่ียนแปลง 
จากในอดีตจาก Westernization สู 
Globalization และตอนนี้กำลังกลับ 
มาที่ Easternization นั่นคือโลกหัน 
ขั้วสูโลกตะวันออก หรือหันมาสูเอเชีย 
อีกครั้ง โดยมีแกนหลักอยางประเทศ 
จีนและอินเดีย ดังที่นักเขียนบางทาน 
เรียกรวมวา Chindia (China +India) 
ไมเพียงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
ที่มีการเชื่อมโยง และแรงงานเองก็ 
ขับเคล่ือนอยางเสรี สวนดานเทคโนโลยี 
ที่เขามามีสวนชวยสนับสนุนการทำงาน 
ในโลกยุคปจจุบันน้ีท่ีเรียกวา Connected 
Era การทำงานของมนุษยเราก็เริ่ม 
เปล่ียนไป สามารถทำงานแบบ virtual 
office ทำงานที่ไหนก็ได ซึ่งทำใหการ 

วางแผน กลยุทธตางๆ ตองเปลี่ยนไป 
จากเดิม เมื่อการบริหารงานองคกร 
เปล่ียนแปลงไป “คน” ยอมเปล่ียนแปลง 
และการบริหารคน ก็ตองเปลี่ยนไป 
เชนกัน หลายองคกรไดตั้งตำแหนง 
Chief Human Resources Officer 
(CHRO) เพื่อทำงานเปน Leader 
ดานทรัพยากรมนุษย และตำแหนงนี้ 
CEO ก็มีความคาดหวังวาจะพัฒนา 
กลยุทธและการวางแผนทรัพยากร 
มน ุษย  ได ท ันต อการเปล ี ่ยนแปลง 
ไมวาจะเปนการวางระบบที่เชื ่อมโยง
ธุรกิจกับการพัฒนาคน การสรางคน 
แตละสายงานสูความเปนเลิศ การ 
สรางสภาพแวดลอมการเรียนรู และ 
วัฒนธรรมองคกร ท่ีขนานไปกับวัฒนธรรม 
องคกร ดังนั้นบทบาทของ CHRO จึง 
เปนอีกบทบาทที ่เราใหความสำคัญ 
ตอการขับเคลื ่อนองคกรในวันนี ้และ 
ในอนาคต

จากรายงานของ Deloitte Consult-
ing LLP เรื่อง Strategist and Stew-
ard: The Evolving Role of the 
Chief Human Resources Officer 
(Deloitte Consulting LLP, 2014) 
กลาวไววาแตเดิม HR เคยถูกมองวา 
ทำงานเฉพาะด านบร ิหารจ ัดการ 
แตวันนี้ HR Leader ตองทำงานเปน 
ทั้ง STRATEGIST และ STEWARD 
ที ่ท ั ้งช วยขับเคลื ่อนกลยุทธองคกร 

และบริหารดูแลทรัพยากรมนุษย ให 
แกองคกร ซ่ึงบทบาทสามารถสรุปดังน้ี

บทบาท STRATEGIST 
แบ่งหน้าที่ออกเป็น
2 ประการหลัก คือ

1. Workforce Strategist 
นักกลยุทธดานพัฒนากำลังคน ใน 
อดีตบทบาทของ CHRO ไมไดมีความ 
เกี่ยวของกับกลยุทธองคกรเทาไหรนัก 
แตปจจุบันองคกรไดใหความสำคัญ 
กับ CHRO ในฐานะผูที่จะชี้นำทิศทาง 
การพัฒนากำลังคนในอนาคตแก CEO 
อะไรคือหนทางและกลยุทธที่จะสราง

คนสูความเปนเลิศ และ บุคลากรสูความ 
เปนผูนำ พรอมทั้งสรรหากำลังคนให 
เข  าก ับแนวโน มสภาพแวดล อมท ี ่ 
เปลี่ยนแปลง

2. Organizational Perfor-
mance Conductor ผูนำประสิทธิภาพ 
องคกร CHRO จะตองมีหนาที่ในการ 
นำการเปลี่ยนแปลงดานพัฒนากำลัง
คนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และ 
พัฒนาโครงสรางองคกรและสภาพ 
แวดลอม ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ตัวอยางเชนการปรับโครงสรางใหมี 
การทำงานเช่ือมโยงกัน และใหมีความ 
ยืดหยุนในการดำเนินการมากขึ้น และ 
สงเสริมและสรางวัฒนธรรมภายใน 
องคกร

ต

Chief HR Officer
เมื่อยุคเปลี่ยน บทบาทเปลี่ยน
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อารดา มหามิตร
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นอกจากน้ี CHRO เปล่ียนเสมือนท่ีปรึกษา 
ที่จะคอยแนะนำถึงแนวทางการพัฒนา 
บุคลากร และแผนการพัฒนาสายงาน 
ใหกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
ในบริษัท

ส วนในมุมมองของการพัฒนา 
องคกร (Organizational Develop-
ment) (Vosburgh, 2014) กลาววา 
บทบาทของ CHRO ในปจจุบันเปลี่ยน 
ไปจากอดีตที ่มองเพียงการบริหาร 

จัดการ ปจจุบัน HR ตองมองถึงการ 
แลกเปลี่ยนผลประโยชน การบริหาร 
งานเพ่ือสรางโอกาส โดยผานการพัฒนา 
กลยุทธ โครงสรางองคกร ที่คำนึงถึง 
ปจจัยการเปลี่ยนแปลง รูปภาพที่ 1 
แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ HR จาก 
อดีตสูปจจุบัน

ซึ่งบางรายงานแนะนำวา HR ที่ 
เปนการบริหารจัดการ ควรแยกออก 
จาก HR ที่ทำหนาที่เปนผูวางกลยุทธ 
ซึ่งทักษะที่จำเปนของ HR ผูซึ่งเปน 
ผูวางกลยุทธ คือ “Internal Con-
sulting Skills” ซึ่งสิ่งที่ตองทราบไม 
เพียงองคกรภายใน ยังตองทราบและ 
เขาใจถึงอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอม 
การเปลี่ยนแปลงภายนอก และตองมี 

ทักษะในการเปนผูฟง และผูสนับสนุน 
ที่ดี และพรอมใหขอเสนอแนะและ 
หนทางแกไขในปญหาตางๆ ได และ 
เปนผูบริหารโครงการที่ดี ซึ่งทักษะที่ 
จำเปนและจำตองฝกฝนใหกับผู ที ่จะ
มาเปน CHRO ฉบับนี้ จึงขอฝากถึง 
บทบาทของ HR ที่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน 
บทบาทและทักษะในการบริหารงาน
ยอมเปลี่ยนไป และพบกับเนื้อหาการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่จะมาอัพเดต 

กันในฉบับตอๆ ไปคะ

งานที่อ้างถึง
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Booklet Series. เข้าถึงได้จาก http://www. 
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บทบาท STEWARD 
แบ่งหน้าที่ออกเป็น
2 ประการหลัก คือ

1. HR Service Delivery 
Owner ทำหนาท่ีเสมือนเจาของในการ 
ใหบริการแกพนักงานในองคกร ซึ่ง 
หนาท่ีน้ีหมายรวมถึง การจัดผลตอบแทน 
ใหกับพนักงานเพื่อสงเสริมการทำงาน 
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตอ
เปาหมายขององคกร การจัดโปรแกรม 
รางวัลตอบแทนแกบุคลากรที่สรางสิ่ง
ใหมและคุณคาแกองคกร หรือใหรางวัล 
ตามสถานการณเมื ่องานสำเร็จตาม 
เปาหมาย และ การใหบริการแกหนวยงาน 
ในองคกร เชนการใหบริการดานขอมูล 
บุคลากรท่ีรวดเร็ว ผานระบบท่ีตอบสนอง 
ความตองการไดอยางรวดเร็ว 

2. Compliance and Gov-
ernance Regulator ทำหนาที่เปน 
ผูดูแลกฎระเบียบ ขอปฎิบัติ บุคลากร 
ใหมีจริยธรรมและความซื ่อสัตยตอ 
องคกรและสอดคลองตอกฏหมายใน
แตละสภาพแวดลอม ไมวาจะเปน 
สภ าพแวดล  อ มภ า ย ใ นป ร ะ เ ทศ 
หรือตางประเทศ CHRO ตองดำเนิน 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของใหสอดคลอง 
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หลังๆ นี่ถาสังเกตจะเห็น 
ธ ุ รก ิ จขยายสาขาโดย 
ประกาศตัวโครมๆ วา 

เปน “แฟรนไชส” แตพอถามวา 
แฟรนไชสคืออะไร หลายคนจะมโน 
ถึงเคเอฟซีบาง แมคโดนัลดบาง บาง 
คนถึงกับไดกลิ ่นไกทอดลอยติดจมูก 
มาเชียว บางคนแววเสียงใสๆ ที่เชิญ 
ชวนวา “รับซาลาเปาเพิ่มสักลูกไหม 
คะ” 

อ ันน ั ้นค ือธ ุ รก ิจที ่ขยายด วย 
แฟรนไชสครับ แตไมใชแฟรนไชส 

อาว...แลวถาอยางนั้นแฟรนไชส

คืออะไร? 
แฟรนไชส ค ือกลย ุทธ  ในการ 

ขยายธุรกิจครับ ทำใหมีธุรกิจแบบ 
เดียวกัน หนาตาเหมือนกันเยอะๆ 
รานแฟรนไชสที่เห็น ยี่หอเดียวกัน ทุก 
อยางเหมือนกัน แตเจาของเปนคน 
ละคนกัน

นี่มันโคลนนิ่งชัดๆ... 

แฟรนไชส์.. 
กลยุทธ์ขยายธุรกิจโดย
ใช้สตางค์คนอื่น

จะแปลกใจมากขึ ้นไหมถารู ว า 
“แฟรนไชสเปนกลยุทธขยายธุรกิจ 
โดยใชสตางคในกระเปาคนอื่น”

ใครสักคนถาอยากขยายธุรกิจให

มีสาขาเยอะๆ ทำได 108 กระบวนทา 
“เปดรานเยอะๆ” เปนทาหนึ่ง แตจะ 
ใหมีสาขาปูพรมแบบเซเวน อันนั้น 
ตองคิดมากหนอย ไหนจะเงินทุนที่ใช 
ลงทุนแตละสาขา ไหนจะคนที่เราไวใจ 
ใหดูแลสาขาที่เปดใหม แคคิดก็หมอง 
ระเบิดละ...

แตถ าม ีคนมีสตังค สนใจอยาก 
เปดรานของคุณ ลงทุนให ดูแลรานให 
ใชปายรานของคุณดวย ถาคุณเจอคน 
แบบนี้ 10 คนคุณก็จะมีรานเพิ่มขึ้น 
10 สาขา 

“เร่ืองจริงไมไดโม” ยุทธวิธีแบบน้ี 

เขาเรียกวา “แฟรนไชส”

ธุรกิจแฟรนไชส์.. 
แฟรนไชซีเป็นผู้ลงทุน

“แฟรนไชส” เปนกลยุทธขยาย 
ธุรกิจโดยใชสตางคในกระเปาคนอื ่น 
จริงๆ ลองดูเรื่องเลาตอไปนี้

กาลครั้งหนึ่ง ตุมศักดิ์ไดสูตรไข 
กระทะที่ตกทอดจากบรรพชน จึง 
เปดรานขายไขกระทะ

ปายตัวหนังสือสีทองบนพื้นดำที่
แขวนอยูหนารานบอกชัด “รานไข... 
ตุมศักดิ์” 

ไขกระทะของตุมศักดิ์โดงดังมาก 
สัญลักษณหนึ่งที่เห็นประจำที่รานไข.
ตุมศักดิ์ คือ “ตำรวจ” ที่ตองมา 

ควบคุมความสงบเรียบรอย ไมอยางน้ัน 
การตบตีแยงโตะนั่งจะไมมีกรรมการ
หามมวย...

แมขายดีแตตุ มศักดิ์กลับกลุมใจ 
เวลากินไมไดนอน เวลานอนไมไดกิน 
จนน้ำหนักลดไปสองขีด “รานเราเล็ก 
ไมพอรองรับลูกคาแลว” ตุ มศักดิ ์ 
รำพึงรำพันตอหนาปายวิญญาณบรรพ 
บุรุษ 

“ขยายโรงเตี๊ยมเพิ่ม” เปนไอเดีย 
ที่ปรูดเขาหัวมากอน จากนั้นสารพัด 
ตัวเลขก็วิ่งผลัดตามมา

“ลงทุนสาขาละหมื ่นตำลึงทอง 

สิบรานตองมีสิบหมื่นตำลึงทองตุนไว” 
“สงสัยขาตองตอกไขจนเหลน 

บวชจึงจะเก็บเงินไดครบ” ตุมศักดิ์ 
รำพัน 

ภาพตัดกลับมาที่แปะยิ้ม หนุม 
ใหญส ูงชะลูดตูดปอดมีรอยยิ ้มเปน 
เครื่องหมายประจำตัว แปะยิ้มติดใจ 
ไข...ตุมศักดิ์มาก 

ปญหาคือ แปะยิ้มตอกไขแบบ 
ตุมศักดิ์ไมเปน

แตแปะยิ้มอยากมีรานไขกระทะ
แบบรานไข..ตุมศักดิ์ และพรอมควัก 
ตั๋วเงินหมื่นตำลึงทองเพื่อเปดราน ขอ 
อยางเดียว... ตุมศักด์ิถายทอดวิทยายุทธวิชา 
ตอกไขไรเปลือกใหเทานั้น

แลวแปะยิ ้มจะคำนับตุ มศ ักดิ ์ 

ห

แฟรนไชส์:
กลยุทธ์สำหรับเอสเอ็มอี
ในยุค AEC
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เปนอาจารย จะเปดรานและขึ้นปาย 
“รานไข...ตุมศักดิ์” ใหทั่วยุทธภพ 

ลองคิดดูถาตุ มศักดิ ์เจอคนแบบ
แปะยิ้มสิบคน ก็จะมีรานไข..ตุมศักดิ์ 
อุบัติขึ้น 10 สาขาในวันเดียว

แบบนี ้ถือวาโชคดีสุดติ ่งกระดิ ่ง 
แมว...  

คนหนึ่งไดขยายรานโดยไมตอง 
ควักเงิน อีกคนมีธุรกิจที่ตัวเองใฝฝน 

นี่มัน win-win situation ตาม 
สูตรฮาววารดเปะ  

SMEs แฟรนไชส์...
พอบอกวาขยายสาขาไดโดยใช 

สตางคคนอื่น แบบนี้ SMEs ก็หูผึ่ง...
SMEs มีกึ๋น (ที่ไมใชกระเพาะ 

ฉี่ไก) มีไอเดียเพียบ ขาดอยูสองอยาง 
ครับ “คนกับเงิน” เราจึงเห็นบริษัท 
SMEs ครอบครัว ทั้งบริษัทมีกันอยู 3 
คน พอ แมและลูก ฮา...กริบ

เมื่อกึ๋นเฉียบ ไอเดียเพียบเจอกับ 
คนแบบแปะย้ิมก็ “ตูม” เปนโกโกคร้ันช 
สิครับ

ยิ่งเปดมาน AEC นักลงทุนทั้งหัว 
ดำหัวเหลืองที่แวะเวียนมาเที่ยวสยาม
เมืองยิ้มของเราเกิดปะเขากับรานชิวๆ 

ไอเดียเกๆ 
การตะลุยตะลอมตะลุบตุ บตั ๊บ 

เพื ่อขอสิทธิแฟรนไชสยอมไมเหนือ 
ความคาดหมาย และคงไมปลอยให 
หล ุดม ือ เหม ือนน องขนมป  งแห  ง 
ฮอรโมนซีรี่ยตองยอมปลอยนองตารไป 

ปญหาคือ SMEs ไทยจะกลา 
ตัดใจเข าพระเข านางตกลงใหส ิทธ ิ 
แฟรนไชสเขาไป หรือจะกลาตัดฉับ 
เหมือนนองตารเพื่อรักษาความบริสุทธิ ์
ไวกอน

การใหส ิทธ ิแฟรนไชสแมม ีข อ 
เดนตรงที ่แฟรนไชซอรไมตองลงทุน 
เปดสาขา แตแฟรนไชซอรก็ตองเตรียม 
จัดคายคูประตูหอรบใหพรอมกอนลง
สนามแฟรนไชส
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ถ าขาดความพร อมแฟรนไชส  
รายนี้จะยืนระยะไดไมยาว และคง 
ตองมีอันเปนไปตามวัฏจักรแหงธุรกิจ
แคดูวาศพจะสวยหรือไม 

ที่สำคัญแฟรนไชซีของแฟรนไชส
รายนี ้ม ีโอกาสสูงถึงสูงลิ ่วที ่จะหยุด 
หายใจตามไปดวย

แฟรนไชส์... 
คือธุรกิจที่ประสบ 
ความสำเร็จแล้ว

กอนเริ่มโคลนนิ่ง แฟรนไชซอร 
ตองพิสูจนก อนวาธุรกิจของตนเจง 
และมีกำไร  

แฟรนไชซอรจึงตองมีประสบการณ 
มากพอที่จะถายทอดวิทยายุทธใหกับ
แฟรนไชซีได 

ประสบการณที่วาเหมือนสุขภาพ 
ดีครับ เดินหาซื้อไมไดตามตลาดนัด 
สวนจตุจักร...

ตองทำ... ทำ... ทำ... ทำรานของ 
เราขึ้นมา 

ถาเรามีกำไรแลว แสดงวาวิทยายุทธ 
ของเราใชได และพรอมถายทอดให 
คนอื่น (แฟรนไชซี) ได 

แตถายังรุงอยู... 
ไมใชรุ งเรืองหรือรุงโรจนแตเปน

รุงริ่ง... 
แตละเดือนเงินจายคาน้ำคาไฟ 

ยังไมคอยจะพอ จะเอาอะไรไปสอน 
คนอื่นเขา

อุปสรรคขวากหนามคายคูประตู
กลที่แฟรนไชซอรฝามาจนเห็นดาวยิบๆ 
ลานดวงมาแลว แฟรนไชซีก็แคเดิน 
ตามจะไปเดินงงนับดาวอีกทำไม 

ยิ ่งแฟรนไชซอร ประสบการณ 
เยอะแฟรนไชซีก็เจ็บตัวนอย 

มีเหมือนกันที่ประสบการณมาก
จนเหวอะหวะไปทั้งตัว 

คติปลอบใจที ่ฮารวารดไมยอม 
รับบอกวา “จอมยุทธตองมีบาดแผล” 

เจอแฟรนไชซ ี ไม  เอาอาว เอา 
แบรนดเราไปใชแลวทำไมดี แบรนด 
ยอมวอดวายละลายน้ำ ประมาณ 
น้ำมนตเจ็ดวัดแถมอุลตราแมนก็เอา 
ไมอยู  

บอกไดคำเดียว งานนี้เหนื่อย 
ครับเหนื่อย... 

ยอนกลับมาที่เรื่องแปะยิ้ม ถา 
แปะยิ้มมือไมถึงตอกไขทีไรไขรูดไมลง
กระทะสักที ทอดทีไรไขก็ไหม 

บางชวงมีโปรโมช่ันแถมเช้ืออีโบลา 
เอย..เชื้อจูดๆ ใหลูกคาอีก 

อยางนี ้ล ูกคาเขาไมวาคุณแปะ 
ยิ้มหรอก แตยี่หอไขตุมศักดิ์จะเจอเขา 
เต็มๆ 

ถ  าม ีแฟรนไชซ ีแบบแป ะย ิ ้ ม 
หลายคน อาณาจักรไขตุมศักดิ์ก็ไม 
ตางจากเมืองทรอย โดยมีแปะยิ้มเปน 
มาไม 

อยางนี้ถือวากิจการของตุมศักดิ์
อยูในชวงขาขึ้นครับ 

“.......ขึ้นมากายหนาผาก” 
แฟรนไชซอร จ ึ งต องควบค ุม 

แฟรนไชซีใหถึง ไมงั้นเละยิ่งกวาโจก 

แฟรนไชซีเกเรทั้งหลาย 
ยิ่งแฟรนไชซอรเขมเทาไร ธุรกิจ 

และแบรนด ของแฟรนไชซอร ก ็จะ 
ปลอดภัยมากเทาน้ัน ไมแคน้ัน แฟรนไชซี 
รายอื่นๆ ที่ทำธุรกิจตามมาตรฐานยัง 
ปลอดภัยไปอีกดวย

เรียกวา “ยิงปนนัดเดียว ไดนกท้ัง 
ฝูง”

เง ื ่อนไขในสัญญาแฟรนไชสจ ึง 
ตองเขมขนขุนคล่ัก ตีกรอบใหแฟรนไชซี 
เดินในทุกเรื่อง ตั้งแตเปดรานยันปด 
ราน หนารานยันหลังราน.. .

หลายเรื่องอนาคตจะเปนยังไงไม
รู รูแควาแฟรนไชซีตองยอมตกลงไว 
กอน

อาว... ยังไมรูวาเงื่อนไขจะเปน 
อยางไร แลวจะตกลงไดอยางไร

ครับ... เงื่อนไขแบบ “ตกลงวา 
จะตกลง” ถือเปนเรื่องทำมะดา ทำมะ 
ดาที่จะเจอในสัญญาแฟรนไชส

ไว  โอกาสหน าจะมาเล า เร ื ่อง 
เงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชสใหฟงครับ

แต่ถ้ามีคนมีสตังค์สนใจอยากเปิดร้านของคุณ 
ลงทุนให้ ดูแลร้านให้ ใช้ป้ายร้านของคุณด้วย ถ้า 
คุณเจอคนแบบนี้ 10 คนคุณก็จะมีร้านเพิ่มขึ้น 10 
สาขา “เรื่องจริงไม่ได้โม้” ยุทธวิธีแบบนี้เขาเรียกว่า 
“แฟรนไชส์”  

ดังนั ้นนักธุรกิจที ่ประสบความสำเร็จ 
จึงมักชอบถอดเสื้อโชว...

ธุรกิจแฟรนไชส์.. 
แฟรนไชซอร์ต้องเฮี้ยบ

แบรนดก็ของเรา สองมือนอยๆ 
นี้ปนขึ้นมา แตเคราะหหามยามซวย 
พระศุกรเขาพระเสารแทรก พฤหัส 
เบียด 

สามยานปะทะโจกกองปราบ... 
ว าไปเจ าควบค ุมนี่แหละที่ตก 

เป นจำเลยบอยที ่ส ุดเวลาสองคนนี ่ 
ทะเลาะกัน และมักจะไดยินเสียงโอด 
ครวญวา “โธ... เงินก็เงินเราจะทำ 
อะไรก็หามไปหมด คุมไปเสียทุก 
อยาง”

สัญญาแฟรนไชสจึงเปนเครื่องมือ 
สำคัญเหมือนไมหนาสามเอาไวหวด 
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เขา คือ THE FIRST WOLFER ของวงการซื้อขาย 
ออนไลน์ ที่ทำยอดขายผ่านเว็บไซต์ 1,000 ล้านบาท 
ต่อปี 

เม ื ่อโลกถูกแทนที ่ด วย 
ดิจิตัล ทำใหรูปแบบการ 
ใชชีวิตของผู คนในโลก 

ใบนี้เปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง ทั้งในโลก 
ของธุรกิจการคา และการใชชีวิต 
ประจำวันจากการซื้อสินคาในรานคา 
ใกลบาน หรือ โชหวย มาเปน Con-
venience Store และ Hypermar-
ket รายใหญ อยาง Big C และ 
Tesco Lotus กลับยอสวนเพื่อลง 
ไปเลนตลาดใกลบาน ในชื่อ Mini C 
และ Lotus Express เปนตน ซึ่ง 
กอผลกระทบใหแกธุรกิจคาปลีกของ 
รานคารายยอย หรือ โชหวย ที่อาจ 
ตองปดตัวลงไปในที่สุด หากถูกแทน 
ที่ดวยรูปแบบการคาท่ีทันสมัยใกลบาน 
และที่กำลังมาแรงแซงทางโคงในขณะ
น้ี คือ ธุรกิจ การคาออนไลน หรือ 
เรียกในภาพใหญ วา E-Commerce 
ในแงผูคาลงทุนต่ำแตไดผลตอบแทน 
สูงในแงผูซ้ือ ไดสินคาดี ราคาประหยัด 
และประหยัดเวลาเดินทาง หนึ ่งใน 
ธุรกิจ e-Commerce แถวหนารายใหญ 
ของประเทศไทย ขณะนี้ตองยกให 
Rakuten tarad.com เว็บซ้ือขาย 
สินคาผานเว็บไซด ภายใตการบริหาร 
งานของนักธุรกิจรุนใหมไฟแรง “คุณ 
ภาวุธ พงษวิทยภาณุ” เจาของธุรกิจ 
พันลานตั ้งแตยังหนุ มลาสุดบริหาร 
เว็บ TARAD.com ดังไกลไปถึงญ่ีปุน 
จน Rakuten เว็บดังไดเขาถือหุน 
ถึง 67% ดวยจำนวนเงิน 114 ลาน 

นักบริหาร e-Commerce แถวหน้า
แห่ง Rakuten TARAD.com

ภาวุธ พงษ์วิทยภาณุ

บาท ผานไป 1 ป 6 เดือน ยอดขาย 
พุง แตละเดือนยอดขายโตข้ึนหลาย 
ลานบาท จนปจจุบันไดรับการยอมรับ 
จากทั้งหนวยงานภาครัฐและสถาบัน 
การศึกษาทางดานการคาการลงทุน 
ใหเขาไปเปนผูบรรยายใหแกเจาของ 
ธุรกิจ SMEs และนักศึกษารุนใหมท่ี 
กำลังจะเติบโตไปเปนท้ังผูซ้ือและผูคา

ทำความรู้จักคุณภาวุธ
คุณภาวุธ พงษวิทยภาณุ หรือ 

“ปอม” ปจจุบันดำรงตำแหนงกรรมการ 
ผูจัดการ บริษัท รากูเต็น ตลาด ดอท 
คอม จำกัด เปนชาวจังหวัดกาญจนบุรี 
อำเภอทามะกา ตำบลทาเรือ ที่บาน 
ทำธุรกิจเก่ียวกับการคาและเปนตัวแทน 
ขายมอเตอรไซค และธุรกิจอื่นๆ และ 
ในวัยเด็กเปนคนที่ชอบอานการตูนและ 
เกมสคอมพิวเตอรอยางมาก โดย 

คลุกคลีเลนเกมสมาตั ้งแตย ุคแรกๆ 
จนเริ่มเขาสูการใชคอมพิวเตอร ชอบ 
เกมสแนว RPG อยาง Dragon Quest 
และ Final Fantasy มาก 

คุณปอมจบการศึกษาจาก คณะ 
สถาปตยกรรมศาสตร จากมหาวิทยาลัย 
รังสิต ปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ หรือ ABAC ดาน Internet 

Education & e-Commerce และจบ 
MBA จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 
กำลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก ที่ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยสรุปคือ 
คุณภาวุธมีความถนัดทางดาน DIGITAL 
TECHNOLOGY & MARKETING 
e-Commerce

การเข้าสู่โลกแห่งธุรกิจ 
e-Commerce

เริ่มจากป 1999 หรือ ป 2542 
หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในวัย 23 ป เขาไดรวมกับเพื่อนเปด 
เว็บไซดตลาดกลางซื ้อขายสินคามือ 
สองออนไลน ชื่อ www.Thaisecond 
hand.com โดยทุกคนตั้งใจจะทำเปน 
งานอดิเรกสนุกๆ เทานั้น แตปรากฏ 
วา ธุรกิจไปไดดีพอสมควร จึงหันกลับ 

มาทำงานอยางจริงจังมากขึ้น ตองถือ 
วายุคนั้นยังเปนยุคแรกๆ ของธุรกิจ 
ออนไลน ในประเทศไทย สวนใน 
ตางประเทศเปนที ่น ิยมมากอนแลว 
ตอมาไดเขาทำงานเพ่ือหาประสบการณ 
เพิ ่มเติมกับบริษัทเทเลคอมชั ้นนำใน 
ตำแหนง Web master ดูแล และ 
Business Development โดยทำ 

ม
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กลยุทธ์ในการทำการตลาดหลักๆของผม คือ 1. 
CEO MARKETING คือ การใช้ตัวเองเป็นสื่อใน 
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่ 
หลาย 2. แนวทาง Education lead การจัดอบรม 
สัมมนาให้ความรู้ทางด้าน e-Commerce แก่ 
ธุรกิจ SMEs ทั่วประเทศ  

หนาที่ดูแลธุรกิจดาน B2B ของกลุม 
บริษัทที่ทำงานอยู และไดเขารวมกับ 
ชมรมผูดูแลเว็บไทย (Thai Web 
Master Club) โดยไดเขารวมงาน 
ชวยเหลือชมรมจนสามารถสั่งสมความ 
เช่ียวชาญทางดานธุรกิจ e-Commerce 
มากยิ่งขั้น ประกอบกับ มีเสียงจาก 
ลูกคาบางราย กับ เว็บไซดที่เขามีอยู 
วา ทำไมซื้อขายแตสินคามือสอง นา 
จะมีสินคามือหนึ่งบาง

ในป 2000 คุณภาวุธ จึงตัดสินใจ 
ลาออกจากบริษัทที่ทำงานอยู เพื่อมา 
เปดบริษัทของตนเอง ช่ือ บริษัท ตลาด 
ดอทคอม จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจทาง 
ดาน e-Commerce ในประเทศไทย 
และเป นท ี ่มาของการเป ดเว ็บไซด  
สำหรับสินคามือหนึ่งชื่อ www.tarad 
.com เมื่อป 2001 หรือ ป 2544 
โดยตั้งใจจะสรางเว็บไซดนี้ใหเปนตลาด 
กลาง (e-Marketplace) ของประเทศ 
ไทย ในการซื้อขายสินคาทุกประเภท 
อยางแทจริง ทันทีที่เริ่มเว็บไซดใหม 
ก็ไดรับการตอบรับจากลูกคาตอเนื่อง
จาก เว็บแรก คือ www.Thaisecond 
hand.com ดวยดี ถึงแมวา คุณภาวุธ 
จะพัฒนาเว็บไซดมาถึง 2 เว็บแลว แต 
ตองถือวาชวงนั้น เขาคือ THE FIRST 
WOLFER ของวงการซื้อขายสินคา 
ออนไลน ที่สามารถทำยอดขายผาน 
เวบไซดถึง 1,000 ลานบาท ตอป 
โดยโครงสรางการบริหารจัดการใน 
ฐานะตัวกลางในการซื ้อขายระหวาง 
รานคา และผูซื้อ บริษัทฯไดรับ 
ค  าตอบแทนเป น เปอร  เซ ็นต จาก 
ยอดขายจำนวน 3.5%

www.TARAD.com 
ประสบความสำเร็จ 
ด้วยการตลาดเชิงรุก

กลยุทธในการทำการตลาดหลักๆ 

ของผม คือ 1. CEO MARKETING คือ 
การใชตัวเองเปนส่ือในการประชาสัมพันธ 
ธุรกิจใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 2. 
แนวทาง Education lead การจัด 
อบรมส ัมมนาให ความร ู ทางด  าน 
e-Commerce แกธุรกิจ SMEs ทั่ว 
ประเทศ โดยรวมกับภาครัฐ อาทิ กรม 
สงเสริมการสงออก สสว. K Bank 
รวมถึงการรวมมือกับมหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม ในการสราง Demand และ 
Supply ติดอาวุธไอเดีย ในการทำ 
ธุรกิจออนไลน เพ่ือทำใหเด็กไทยเกงข้ึน 

นอกจากช่ือเสียงของ tarad.com 
จะเปนที่รู จักอยางแพรหลายมากขึ้น
จากกลยุทธการสราง Demand vs 
Supply แลว ยังไปเขาตากรรมการ 

อยาง Rakuten ตลาดกลางซื้อขาย 
สินคาออนไลนเจาดังในญี่ปุนอยางจัง 

“ความสนใจของ Rakuten ที่ 
สนใจเรา มาจาก Business model 
ของ www.TARAD.com กับ www. 
Rakuten.com มีลักษณะคลายกัน จริงๆ 
เขาพิจารณาหลายแหงในประเทศไทย 
แตพอดีเขาเลือกเรา เพราะแบรนด 
เปนที่รูจักดีในประไทย จึงเปนที่มา 
ของการรวมธุรกิจกับ Rakuten จาก 
ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนธุรกิจที่แข็งแรง 
ทั้งดานเงินทุนและเน็ตเวิรค ที่จะมี 
การขยายไปยังตางประเทศมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอยางย ิ ่งความรู ทางดาน 
บริหารจัดการธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น”

การเข้าสู่ธุรกิจ
e-Commerce 
ในรูปแบบของ
Rakuten

วากันวาดีลการซื้อขายเว็บไซตที่
ใหญที่สุดในวงการอินเทอรเน็ตไทยก็
คือ ดีลระหวาง ปรเมศวร มินศิริ แหง 
Sanook.com ท่ีไดขายใหกับกลุม MIH 
เมื่อทศวรรษที่ผานมา จากนั้นวงการ 
อินเทอรเน็ตไทยก็ไมเคยมีดีลซื้อขาย 
เว็บใหญเชนนั้นอีกเลย จวบจนเมื่อ 
30 กันยายน 2552 คือวันที่วงการ 
อินเทอรเน็ตไทยตองบันทึกไวในความ 
ทรงจำอีกครั้ง เมื่อ Rakuten ยักษ 
ใหญ e-Commerce แหงแดนอาทิตย 
อุทัยจับมือกับ คุณภาวุธ พงษวิทยภานุ 

ผ ู  ก อต ั ้ ง TARAD.com เว ็บไซต  
e-Commerce แถวหนาของไทย วา 
Rakuten ไดเขาถือหุน 67% ของ 
TARAD.com ดวยเงิน 114 ลานบาท 
(มูลคาเงินเมื่อ 31 ธันวาคม 2552) 
โดยดีลธุรกิจครั้งนี ้เปนการเขาถือหุน 
ใหญ โดย คุณภาวุธยังคงทำหนาที่ 
เปนกรรมการผูจัดการ เปนผูบริหาร 
TARAD.com รวมกับ มร.โตชิยะ มัตซึโอะ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร แหง Rakuten 
ประเทศญี่ปุน

“TARAD.com เติบโตกวา 889% 
ในป 2553 หลังจากที่ Rakuten เขา 
มาถือหุน เดือนหนึ่งยอดขายขึ้นหลาย 
ลาน จากเดิมไมเคยรูสักบาทเลยวามัน 

52

SMEs Competitiveness



ขายไดเทาไหร เพราะเม่ือกอน TARAD. 
com ขายแตเว็บไซตสำเร็จรูปใหกับ 
รานคา ซื้อขายกันเอง รายไดของ 
รานคาไมไดมาผาน TARAD แตปที่ 
ผานมาเงินทุกบาททุกสตางคจะผาน 
เราทำใหเรารูไดเลยวาเงินผานเราเทาไหร”

เมื่อธุรกิจออนไลน์ไป 
ได้ดีย่อมมีคู่แข่งเติบโต
ตามไป

จากการท่ี TARAD.com ไดเปรียบ 
เพราะการ เป นธ ุ รก ิ จ เจ  าแรกๆ 
ปจจุบันมีฐานลูกคาจำนวน 2.5 ลาน 
คน และลูกคาในไลน จำนวน 12 
ลานคน มีประเภทสินคาที่ขายผาน 
เว็บไซดจำนวน 4 ลานรายการ และ 
รานคา 4 แสนกวาราย โดยวิธีการ 
บริหารจัดการหนาเว็บ จะแบงทีมงาน 
ทั้งหมด 5 ทีม ประกอบดวย ทีม 
Web designer, Web master, 
Programmer, Sales และ Business 

Development มีจำนวนเจาหนาที่ 
ทั้งหมด 90 คน เพื่อรองรับการ 
บริหารจัดการลูกคานับลานคนใน 
ปจจุบัน

เม่ือธุรกิจ e-Commerce เจริญ 
เติบโต และเปนท่ีนิยมอยางกวางขวาง 
ยอมสรางจำนวนผู แขงขันที ่เขาสู 
ตลาดเปนจำนวนมาก จะเห็นไดจาก 
การทุ มทุนโฆษณาผานสื ่อทีว ีของ 
Service Provider หลายคาย ไมวา 
จะเปน OLX.com, Kaidee.com 
หรือ Lazada.com เปนตน สิ่งที่ 
คุณภาวุธเปนหวงคือ เมื่อมีการซื้อ 
สื่อโฆษณาเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ตามมา 
ยอมทำให margin ผลตอบแทน 
ยอมลดลงมากตามไป และกระแสที่ 
เกิดข้ึนในตอนน้ี มองวา เปน Bubble 
รองรับอนาคตที่ออนไลน หรือ e- 
Commerce จะกลายเปนพื้นฐาน 
ของการใชชีวิต และการแขงขันของ 
ธุรกิจออนไลนก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไป

บทบาทของ SMEs 
กับการก้าวสู่ AEC

เนื่องจากธุรกิจ e-Commerce 
เปนธุรกิจชองทางหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้น 
บริษัทฯ จะเนนการใหความรูกับผู 

ประกอบการ เพื่อตองการให SMEs 
ไมวาจะเปนใคร อายุเทาไหร ตอง 
สามารถขายของได และมีความรูในการ 
บริหารจัดการดวยระบบ e-Commerce

“ฝากถึง SMEs ทุกทานวา ธุรกิจ 
ออนไลนไมใชเรื่องไกลตัว หมดเวลา 
สำหรับขออางวา ไมรู ไมเปน เพราะ 
ความคิดเหลานี ้จะเปนตัวข ัดขวาง 
ความเติบโต เพราะโลกออนไลนมีลูกคา 
อีกเปนจำนวนมากที่รอคุณอยู ถาคุณ 
ไมทำวันนี้ คูแขงเคาจะทำกอนคุณ” 
คุณภาวุธ ในฐานะของผูบรรยายให 
ความรูดาน e-Marketing, e-Commerce 
ไดฝากไวสุดทายนี้
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เมื่อคิดถึงการทองเที่ยว 
ไปกรุปทัวร คงคุนเคย 
กับ CODE 6-7-8 หมาย 

ถึง ไกดทัวรจะสรางความจดจำให 
นักทองเที่ยวในกรุปกอนสงเขานอน 
เพื่อจะบอกวา ตองตื่น 6 โมงเชา 
รับประทานอาหารเชา 7 โมง และ 

ออกเดินทาง 8 โมง ทุกอยางจะ 
ถูกจำกัดใหอยูในเวลา เพื่อสะดวก 
ในการดูแลลูกทัวรกลุ มใหญ ให 
สามารถทองเที ่ยวใหได มากที ่ส ุด 
ตามโปรแกรมระบุ แตในบางกลุม 
อาจไมตองการตื่นเชา หรือ ตองทำ 
ตัวตามโปรแกรม หรือ ตองการ 

บริการแบบเฉพาะ นี ่เองเปนที ่มา 
ของ แนวคิดธุรกิจของ คุณณพีศรา 
เตชาชาญ กรรมการผูจัดการ Napira 
Travel Stylist ซึ่งเธอสรางความ 
แตกตางใหแกธุรกิจที่เธอรัก ดวย 
คอนเซ็ปต TRAVEL STYLIST การ 
ออกแบบศิลปะแหงการทองเที่ยวที่ 

TRAVEL STYLIST นักออกแบบประสบการณ์ใหม่
สไตล์ NAPIRA TRAVEL STYLIST

ณพีศ์รา เตชาชาญ

ม
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คนเราควรจะมี Positive thinking ถ้าเราคิดดี 
คิดบวก อะไรก็เป็นไปได้ และจะดึงดูดสิ่งดีๆ และ 
คนดีๆ เข้ามาหาตัวเอง ความตั้งใจพยายามจะเป็น 
แรงขับเคลื่อนสำหรับตนเองและธุรกิจ 
รวมถึงการศึกษาและเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ให้กับ 
ตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญ  

Bleu ประเทศอังกฤษ แตชีวิตพลิกผัน 
เพราะงานแรกกลับเปนงานในบริษัท 
เอเยนซ่ีโฆษณาช่ือ UNSEEN PLANET 
ที่ทำงานให ททท. เปนหลัก และไดรับ 
มอบหมายให ด ูแลโปรเจคหน ังส ือ 
และแคมเปญเกี ่ยวกับการทองเที ่ยว 
โดยเฉพาะแคมเปญ Wellness and 
Thainess ที่เน นการโปรโมทการ 
ทองเท่ียวประเทศไทยเชิงสุขภาพ และ 
ความเปนอยูอยางไทย เนื่องจากเปน 

Tasting Trip , Matchmaker Trip , 
Adventure Trip , Wellness Trip
เปนตน โดยจะบริการตั้งแตจองตั๋ว 
เครื่องบิน, ที่พัก, การเดินทาง, จอง 
บัตร Entertainment, Travel 
Concierge ดูแล 24 ชั่วโมง รวมทั้ง 
อาหาร ที่ตอง Super Local หรือ 
มิชลิน ขึ้นอยูกับความตองการของ 
ลูกคา ตลอดจนการจัด Surprise 
ใหแกลูกคา อาทิ Surprise Cham-

เขาถึงความเปนคุณอยางที่สุด ใน 
ทุกรายละเอียด

นอกจากเรื ่องสถานที่ทองเที ่ยว 
แลว อาหารจะเปนเรื่องสำคัญมากคือ 
ตอง Super Local เทานั้น โดย 
ทีมของเธอจะทำหนาที ่ เสมือนเปน 
ผูชวยสวนตัวที ่รู ใจลูกทัวรแบบที่สุด 
ในแบบเฉพาะ Lifestyle ของแตละ 
คน หรือ แตละกลุมที่รวมเดินทาง 
ไปกับไพรเวท ทัวรของเธอ จากไอเดีย 
บรรเจิดที่แตกตางทำใหธุรกิจรุง และ 
ได ร ับการตอบร ับจากคนด ังใต ฟ า 
เม ืองไทยมาใช บร ิการเธอทั ้งการ 
ทองเที่ยว ฮันนีมูน หรือ งานพิเศษ 
มากมาย นอกเหนือจากการจัดกรุป 
ไพรเวททัวร แบบ Tailor Made แลว  
จากผลการตอบรับที่ดี เริ่มตอยอดสู 
ธุรกิจ Entertain ใหม “เวลา บูรา” 
โดยจับมือนักรอง พีท พีระ รับจัด 
คอนเสิรต แบรนดิ้งและกิจกรรมทาง 
การตลาด ทีวี เปดตัวปนี้ 

ทำความรู้จักเธอ
คุณณพีศรา เตชาชาญ เปนลูกสาว 

ของครอบครัวนักธุรกิจเจาของบริษัท
รับออกแบบตกแตงภูมิสถาปตยทั ่ว 
ประเทศ ชื่อ พัสวี ดีเวลลอปเมนท 
จำกัด และบริษัท Eastern Energy 
Plus จำกัด ผูบริหารจัดการดาน 
พลังงานทดแทน ดวยการรีไซเคิล เพื่อ 
นำไปผลิตเปนไฟฟา จบปริญญาตรี 
สาขา Business English and 
Advertising Management จาก 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เดินทางไป 
เรียนตอปริญญาโท ดาน Marketing 
Communications & Online ที่ 
University of Portsmouth ประเทศ 
อังกฤษ และเรียนตอดานอาหารตาม 
ความใฝฝนวา จะกลับมาเปดราน 
เบเกอรี่ของตัวเอง เพราะเปนคนชอบ 
ทานอาหารอรอย จาก Le Cordon 

pagne หรือ ของขวัญ สำหรับคูรัก 
หรือ มีกิมมิคพิเศษใหกับลูกคา เปนตน 
จุดเดนของเราคือ การออกแบบการ 
เดินทางสำหรับลูกคา แบบ Tailor 
Made โดยทุกอยางตอง Flexible 
ยืดหยุนได จะไมมีคำวา 6-7-8 ที่ทำ 

ใหรูสึกวา ไมสะดวกสบาย แตทั้งนี้ 
ทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับขอจำกัดของประเทศ 
ที่เดินทางดวย”

บริการหลัก 
และกลุ่มลูกค้าคนดัง

นอกจากความแตกตางจากบริษัท 
ทัวรท่ัวไปแลว การบริการของ Napira 
Travel Stylist ใหบริการครอบคลุม 3 
ประเภท ไดแก 

1. Travel Stylist Eco การ 
เดินทางแบบโปรแกรมทัวร ปกติทั่วไป 

2. Travel Stylist Luxe การ 
เดินทางในแบบหรูหรา ช้ันเลิศ สุดแสน 
ประทับใจ 

3. Travel Stylist Unique การ 

ผูดูแล Project เอง จึงทำใหเธอยิ่ง 
มีความสนใจเกี ่ยวกับการทองเที ่ยว 
เปนพิเศษ  

“ดวยความท่ีมี Passion เก่ียวกับ 
เรื่องทองเที่ยว ตอนเรียนที่อังกฤษ จะ 
ชอบจัดทริปในกลุมเพื่อนๆ ที่รักการ 
Explore the world ไปเที่ยวทั้งใน 
อังกฤษ และยุโรป ชวงวันหยุดหรือ 
เสาร อาทิตย จะนั่งรถไฟไปหาเพื่อน 
ในเมืองตางๆ ในขณะเดียวกันสวนตัว 
เปนคนที่ชอบหาของอรอยๆ ทาน จึง 
ชอบไปเสาะหารานอาหารอรอยในที่
ตางๆ เลยเรียกตัวเองวา เปน Travel 
Stylist คือ คนลงรายละเอียดการ 
ทองเที่ยว การใชชีวิต อาหาร ดูแล 
เหมือนเปนผูชวยสวนตัวใหกับลูกคา 
จากจุดนั้นจึงเปนแรงบันดาลใจใหมา 
เปดธุรกิจของตนเอง ชื่อ Napira 
Travel  Stylist ในคอนเซ็ปต Travel 
Stylist ให บร ิการล ูกค าท ั ้งแบบ 
ไพรเวท แบบกลุม และแบบเฉพาะ 
อาทิ Honeymoon Trip, Wine 
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การท่องเที่ยวคือ Art of Travel  เป็นศิลปะของ 
การใช้ชีวิต ตามความฝัน ที่ตอบโจทย์ Lifestyle 
แต่ละคน 

มีชื่อ แหงคายโมโน มิวสิค “พีท พีระ” 
พรอมทีมงานประสบการณ ทั้งดาน 
โปรดักชั่น และ การตลาด เพื่อเปด 
บริษัทเอ็นเตอรเทนเมนทชื่อ เวลาบูรา 
เ พ ื ่ อ ให  บ ร ิ ก า รกา รจ ั ดก ิ จ ก ร รม 
คอนเสิรต งานอีเวนทตางๆ การรับ 
สรางแบรนดิ้งหรือการตลาดแบบครบ
วงจร ทำรายการทีวี ทั้งนี้สวนหนึ่ง 
ก็จะสามารถตอยอดในการใหบริการ
ที ่หลากหลายสำหรับลูกทัวรของเธอ 
อีกดวย และสุดทายนี้ เธอยังเชื่อวา 
การทองเที่ยวคือ Art of Travel  
เปนศิลปะของการใชชีวิต ตามความ 
ฝน ที่ตอบโจทย Lifestyle แตละคน  
การสรางความฝนแหงการทองเที่ยว 
ที่เปนจริง และวันนี้ฝนของ Napira 
Travel  Stylist ก็เปนจริงแลวเชนกัน 

เดินทางกลุมเล็กๆ ตามความตองการ 
ของลูกคา ที่มี Style เปนของตนเอง

ประทับใจ ทุกวันนี ้ลูกคาที ่เคยใช 
บร ิการก ็ เป นล ูกค  าประจำตลอด 
เพราะประท ับใจที่เราด ู แล เค  าด ี 
เหมือนเพื่อนสนิทที่ใกลชิดเคาตลอด
การเดินทาง และ มีลูกคารายใหมเขา 
มาจากการบอกตออีกเชนกัน และ 
อยากสรางความแข็งแกรงใหแกธุรกิจ
มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพใหมาก 
ยิ่งขึ้น ยังตองการที่จะขยายตลาด 
ตอไปยังกลุม Inbound มากยิ่งขึ้น 
เพราะตองการโปรโมทประเทศไทย 
ใหคนตางชาติไดร ับรู และสัมผัสถึง 
คว ามสวย ง ามขอ งป ระ เทศ ไทย 
พรอมๆ กับตลาด Outbound เธอ 
ตองการที่จะเปน Travel Stylist ที่มี 
แบรนดที่เขมแข็ง และเปนที่ยอมรับ 
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และ 
นักทองเที่ยวชาวไทย เคล็ดลับในการ 
ดำเนินธุรกิจ เธอบอกวา เธอยึดคำสอน 
ของคุณแม ซึ่งถือเปน Idol ที่วา “คน 
เราควรจะมี Positive thinking ถาเรา 
คิดดี คิดบวก อะไรก็เปนไปได และจะ 
ดึงดูดสิ่งดีๆ และคนดีๆ เขามาหา 
ตัวเอง ความตั้งใจพยายามจะเปนแรง 
ขับเคลื ่อนสำหรับตนเองและธุรกิจ 
รวมถึงการศึกษาและเปดวิส ัยทัศน 

ประสบความสำเร็จ 
หรือยัง

ถามเธอวา ตลอดเวลา 6 ปของ 
การกอตั้งจนถึงวันนี้ ถือวา ธุรกิจ 
ประสบความสำเร็จหรือยัง เธอตอบ 
วา ยังตองพัฒนาใหมากขึ้นกวานี้อีก 
เรามีความสุขและยิ้มออกทุกครั้งที่ได
จ ัดทริปใหลูกคาแลวเคามีความสุข 

ใหมๆ  ใหกับตัวเองก็เปนส่ิงสำคัญ  เฉก 
เชนเดียวกับการบริหารคน ใสใจใน 
รายละเอียด การชวยเหลือผูอื่นเปน 
ส่ิงสำคัญ สำหรับลูกคาแลว Customer 
Satisfaction เปนสิ่งที่สำคัญที่สุด”

โครงการในอนาคต
เ พ ื ่อ ตอ ย อ ด ธุร ก ิ จ ที่ท ำ อ ยู 

ปจจุบันเธอจึงไดรวมลงทุนกับ นักรอง 

โดยสถานที่ทองเที่ยวจะมีทั ้งใน
ประเทศ (Inbound) และตางประเทศ 
(Outbound) สำหรับคนไทยและชาว 
ตางชาติ โดยตอไปจะเนนการทองเท่ียว 
สำหรับนักทองเที ่ยวชาวตางชาติมา 
เที่ยวที่ประเทศไทยหรือ AEC มากขึ้น 
และประเทศหลักสำหรับ Outbound 
จะเปนประเทศญี่ปุน ยุโรป เอเชีย 
ซึ่งถือวา เปนสถานที่ยอดนิยมที่ไป 
บอย และจะขยายไปยังกลุมอเมริกา 
กลุมเปาหมายหลัก ไดแก หนวยงาน 
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรตางๆ และ 
กลุมเล็กๆ เชน ครอบครัว เพื่อน คูรัก 
โดยบริษ ัทไดร ับความไว วางใจจาก 
คนดังมากมาย อาทิ โต ซิลลี่ฟูล 
นักรองร็อคขื่อดัง คายแกรมมี่ ที่พา 
กลุมมุสลิมทัวร หรือ การรวมกับ เรย 
แมคโดนัล หรือ ฟลุค เกริกพล 
มัสยวานิช จัดทริปพิเศษกับแฟนคลับ 
และคนดังอีกมากมายในสังคมที่เลือก
ใชบริการกับเธอมาแลว อาทิ เจาของ 
Index Living Mall หรือ เจาของ 
บริษัท เทเลคอมรายใหญ หรือ คาย 
แกรมมี่ หรือ หรือ นักการเมือง หรือ 
คุณหมอผิวหนังชื่อดัง หรือ บุคคล 
สำคัญจากตางประเทศเปนตน
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สวัสดีครับ ฉบับน้ีขอเสนอ 
ถึงการวางแผนกลยุทธ  
ของธุรกิจครอบครัว ที่ 

อาจจะพูดไดวาธุรกิจครอบครัวนั ้นมี 
ความไดเปรียบเรื ่องการวางแผนใน 
ระยะยาวมากกวากิจการที่ไมใชธุรกิจ
ครอบครัว อีกทั้งการวางแผนกลยุทธ 
ของธุรกิจครอบครัวตองคำนึงถึงการ
สืบทอด สมาชิกครอบครัวที่จะเขามา 
ทำงานในธุรกิจ บางครอบครัวจะขยาย 
ธุรกิจไปตามจำนวนของทายาท เชน 
มีลูก 3 คน ก็ขยายไปสามธุรกิจ หรือ 
สามสาขาเพื่อใหลูกๆ เขาไปบริหาร 
เรียกวาเปนกลยุทธที ่ไมเปนไปตาม 
ตำรา บางครั้งหากลูกมีความตองการ 
ที่จะทำธุรกิจดานอื่น แมบริษัทอาจไม 
ม ีความชำนาญแต  เมื ่อ เป นความ 
ตองการของสมาชิกครอบครัวหรือ 
เพื่อเปนการพิสูจนความสามารถของ
ทายาทใหเปนที ่ยอมรับ ก็จะขยาย 
กิจการไปยังดานนั ้นๆ ซึ ่งหากเปน 
บริษัทที ่ไมใชธุรกิจครอบครัว อาจ 
ไมไดร ับความเห็นชอบจากผู ถ ือหุ น 
หากเห็นวาธุรกิจไมสามารถที่จะสราง
ความได เปร ียบดานการแขงข ันได  
อยางรวดเร็ว แตสำหรับธุรกิจครอบครัว 
ที่มีความแข็งแกรงดานการเงิน จะ 
ชวยสนับสนุนหนวยธุรกิจที ่เกิดใหม 
เหลานี้ไปเรื่อยๆ เพื่อใหสามารถสราง 
ความชำนาญในระยะยาว เรียกวา 
สายปานยาวก็วาได ตัวอยางเชน 

กำหนดกลยุทธ์
ธุรกิจครอบครัว ตอนกรณีศึกษา SAMSUNG

ตระกูลจิราธิวัฒน ในปจจุบันมีการ 
ขยายสายธุรกิจไปหลากหลายเพราะ
ทายาทในรุนที่ 3 และ 4 มีตัวอยาง 
ของหลายตระกูลท่ีจะใหทายาทสามารถ 
เลือกที ่จะทำธุรกิจตามที ่ตองการได 
จนเมื่อสามารถพิสูจนวาธุรกิจของตน
สามารถที่จะเติบโตได ครอบครัวหรือ 
บริษัทแมก็จะเขาไปซื้อหุนเพื่อใหเปน
บริษัทลูกในเครือ อยางไรก็ตาม การ 
วางแผนกลยุทธที ่เปนระบบยอมทำ 
ใหธุรกิจของครอบครัวมองเห็นทิศทาง 

ธุรกิจครอบครัวนั้น Carlock และ 
Ward ไดนำเสนอไวในหนังสือชื ่อ 
Strategic Planning for the Family 
Business ไวดังนี้ (แผนภาพ1)

จากแผนภาพ 1 พื้นที่ทับซอน 
ตรงกลางวงกลมทั้งสาม เปนทางเลือก 
ท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเปนวัตถุประสงค 
ของครอบครัว อยูบนความแข็งแกรง 
ขององคกร อีกทั้งมีความเปนไปได 
ภายใตสภาพแวดลอมตางๆ องคกร 
ที่มีพื้นที่ซอนทับขนาดใหญจะสามารถ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปี หากพูดถึงแบรนด์ซัมซุง 
ทุกคนจะรับรู้ว่าเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก
จากประเทศเกาหลี จนในปี 1993 ผู้บริหารของ 
ซัมซุง คือ ลีกวนฮี(Lee Kun Hee) ได้เริ่ม 
กระบวนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และ 
ตำแหน่งทางการตลาดใหม่สู่ตลาดระดับบน 

ที ่ช ัดเจนในการใช ทร ัพยากรไปกับ 
เร่ืองตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

การกำหนดกลยุทธ์ 
ธุรกิจครอบครัว

หลังจากที ่ผ ู บร ิหารได ทำการ 
วิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภาย
นอกที่มีผลกระทบตอธุรกิจแลว ยอม 
ทำใหทราบวาปจจุบันมีจุดแข็ง และ 
โอกาสที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตอยางไร 
บาง ในการตัดสินใจเลือกกลยุทธของ 

เล ือกกลยุทธไดมากกวาองคกรที่ม ี 
สวนซอนทับนอย ทางเลือกในการ 
วางแผนกลยุทธยอมอยูบนพื้นฐานที่ 
สมาช ิกครอบคร ั วที ่ เป  น เจ  าของ 
ทร ั พ ย า ก ร ค า ดห วัง ถ ึ ง ร ะ ดับ ผ ล 
ตอบแทนที่ควรจะไดรับ การเลือก 
กลยุทธที่เหมาะสมของธุรกิจครอบครัว 
อาจต องมองม ูลค าที ่จะเก ิดข ึ ้นใน 
ระยะยาว ซึ่งรวมไปถึงการถายทอด 
ความม่ังค่ังไปสูรุนตอๆ ไป ส่ิงท่ีเช่ือมโยง 
ระหวางความตองการผลตอบแทนใน
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ผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว เชน การลดคา 
ใชจายในฝายวิจัยและพัฒนา หรือ 
การปนหุน ซึ่งนำไปสูภาพลักษณดาน 
ลบขององคกรและครอบครัว เปนตน 
หากคณะกรรมการของครอบครัวไมได 
กำหนดนโยบายที่ชัดเจนไวตั ้งแตแรก 
อาจทำใหธุรกิจเกิดความเสียหายได 
ดังที่ไดกลาวมา

กรณีศึกษา
SAMSUNG

ตัวอยางของบริษัทที ่เปนธุรกิจ 
ครอบครัวที ่มีการวางเปาหมายและ 

กลยุทธจนนำไปสู ความสำเร็จอยาง 
ยิ่งใหญ คือ บริษัทซัมซุง อีเล็กทริกส 
ซ่ึงปจจุบัน ซัมซุงมีมูลคามากกวา 5.88 
ลานลานบาท (ขอมูลจากสำนักขาวเอเอฟพี 
รายงานเม ื ่อว ันที ่ 16 พฤษภาคม 
2556) ยอนกลับไปเมื่อสิบกวาป หาก 
พูดถึงแบรนดซัมซุง ทุกคนจะรับรูวา 
เปนแบรนดเครื ่องใชไฟฟาราคาถูก 
จากประเทศเกาหลี จนในป 1993 
ผูบริหารของซัมซุง คือ ลีกวนฮี (Lee 
Kun Hee) ไดเริ่มกระบวนการปรับ 
เปลี ่ยนกลยุทธและตำแหนงทางการ 
ตลาดใหมสู ตลาดระดับบน  ซัมซุง 

ฐานะเจาของและเปาหมายทางธุรกิจ 
คือสิ่งที ่ตองกำหนดเปนวิสัยทัศนที ่มี 
รวมกันในอนาคตเพื ่อเปนขอตกลง 
ระหวางมิติของการบริหารจัดการธุรกิจ 
และเปาหมายของครอบครัว ยกตัวอยาง 
เชน ในกรณีครอบครัวมีขอตกลงให 
จางผูบริหารจากภายนอกเขามาดูแล
ธุรกิจ ผูบริหารมืออาชีพเหลานี้ยอม 
ตองการแสดงผลงานในรูปของรายได
และกำไรเพื ่อเป นการพิส ูจน ความ 
สามารถ รวมถึงผลตอบแทนที่จะได 
รับจากยอดท่ีเพ่ิมข้ึน จึงมักมองนโยบาย 
ที่เปนระยะสั้น ใชวิธีการที่ทำใหเกิด 
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ลงท ุนในด านการว ิจ ัยและพ ัฒนา 
อย างหน ักแม  ในช วงท ี ่ เก ิดว ิกฤต ิ 
เศรษฐกิจโดยการแบงเง ินที ่ม ีอยู ไม 
มากมาใชทุกปอยางตอเนื่อง พรอมทั้ง 
รื้อระบบเครื่องจักรและกระบวนการ
ดำเนินงานภายในเพื่อนำไปสูการเพิ่ม
ผล ิตผลและประส ิทธ ิภาพมากข ึ ้น 
จนวันนี้ซัมซุงไดรับการยกยองในฐานะ 
แบรนดที ่สามารถปรับเปลี ่ยนตนเอง 
ในฐานะแบรนดที ่เปนสินคาราคาถูก 
มาเปนแบรนดระดับพรีเมียม

ความโดดเดนของซัมซุง โดย 
รวมอาจกลาวไดวามาจาก 2 ดาน คือ 
ประการแรกการใชกลยุทธที่เหมาะสม 
ในการเผชิญหนากับคูแขง ทั้งดวย 
การเสร ิมสร างความแข็งแกร งของ 
แบรนด เทคโนโลยี องคความรู ไมให 
ตกรุนหรือลาสมัย ประการที่สอง คือ 
ความสามารถในการเข าถ ึงความ 
ตองการของลูกคากลุ มเปาหมาย 
และสามา รถนำ เ สนอส ิ นค  า ที ่
ตอบสนองตอความตองการนั ้นได 
รวดเร็วกวาผูผลิตรายอื่น ซึ่งการ 
เข าถ ึงตลาดและความตองการของ 
ลูกคาเปนจุดออนของโนเกียในชวง 
นั ้นที ่ซัมซุงเอามาใชเปนจุดแข็งของ 
ตนในการแยงสวนแบงตลาดมาจาก 
โนเกียโดยเฉพาะการผลิตมือถือจอสี
ปอนตลาดไดรวดเร็วกวา โดยสามารถ 
สรุปกลยุทธอยางคราวๆ ของซัมซุงได 
ดังนี้

1. ซัมซ ุงใช กลยุทธ การตลาด 
แบบ "นวัตกรรมโปรดักส" นำสินคา 
ที ่มีฟงกชั ่นการใชงานที ่หลากหลาย 
มาเปนจุดขาย และอีกกลยุทธคือ "การ 
พัฒนา หรือ Research and 
Development" ในการวิจัยและ 
ศึกษาความตองการของผูบริโภค สิ่ง 
ที่ Lee Kun Hee ใหความสำคัญ คือ 
การลงทุนเปนเงินจำนวนมหาศาลใน 
เรื่อง Research & Development 

เพื่อยกระดับซัมซุงใหกลายเปนบริษัท
ระดับโลกใหได โดย 25% (ประมาณ 
50,000 คน) ของจำนวนพนักงาน 
ซัมซุงทำเรื่อง R&D ซึ่งเปนสัดสวนที่ 
สูงมาก ทุกๆ วันพวกเขาตองคิดคน 
อะไรใหมๆ ใหกับผลิตภัณฑซัมซุง เงิน 
ลงทุนทางดาน R&D ของ Samsung 
มีคาเทากับ 9% ของรายไดของบริษัท 
ประเด็นคือพวกเขาทุมสุดตัวเพื่อทำให 
ตัวเองกาวเขาไปในตลาดโลกแขงขัน 

ผูคนเพื่อสราง Connection เพื่อเปน 
ข อม ูลในการเจาะตลาดในแต ละ 
ประเทศ “Act local, think global” 
คือยุทธศาสตรที่ใชเพื่อเขาสูตลาดโลก
ของซัมซุง ซึ่งโครงการนี้บริษัทตองใช 
งบประมาณสูงกวา 470 ลานเหรียญ 

4. ซัมซุงมองวา ธุรกิจตัวเอง 
อุปมาอยูในธุรกิจปลาดิบ คือเม่ือออก 
สินคาใดก็แลวแต ในชวงแรกๆ ที่ 
สินคานั้นยังคงใหมอยู ยังไมมีคูแขง 

อัตราการเติบโตซัมซุงเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ในช่วงเจ็ดปีหลัง และถือว่าเป็นผลประกอบการที่ 
ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่บริหารงานแบบครอบครัว 
และ ตระกูลของผู้ก่อตั้งที่บอกว่าซัมซุงเป็นมรดก 
ตกทอดทางตระกูล 

กับสินคาของโลกตะวันตกใหได
2. ผ ู  บร ิหารที ่ลำพองใจใน 

ความสำเร ็จท ี ่ผ านมาขององคกร 
ยอมติดกับดักของมันจนบางครั ้งก็ 
ยากจะถอนตัวไดทัน ซัมซุงเองไมได 
มองวาตัวเองเปนเจาตลาดที่จะหยุด 
นิ่งได หากแตซัมซุงเปนตัวอยางที่ดี 
ของการมองขอเท็จจริงของธุรกิจตัวเอง 
วาจริงๆ แลวซัมซุงอยูในธุรกิจแขงขัน 
สูง ที่ตองอาศัยความเร็วในการสราง 
นวัตกรรมของสินคาหรือบริการที่จะ
สามารถตอบสนองกลุมลูกคาไดอยาง
หลากหลาย

3. ซัมซ ุงให ความสำค ัญก ับ 
พฤติกรรมของผูบริโภคเปนอยางมาก 
โดยไดจัดต้ังโครงการท่ีเรียกวา “Regional 
specialist” ซ่ึงซัมซุงไดคัดเลือกพนักงาน 
คนหนุมสาวกวา 4,700 ชีวิต ทั้งหมด 
ตองไปใช ช ีว ิตอย ู  ในประเทศตางๆ 
ทั่วโลก (กวา 80 ประเทศ) เปนเวลา 
15 เดือน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อไป 
เรียนรูพฤติกรรมของคนในแตประเทศ 
ที่ไมเหมือนกัน รวมถึงการไปพบปะ 

หรือผู สามารถลอกเลียนแบบไดยาก 
ราคาของสินคาก็จะสูง แตเมื่อเวลา 
ผานพนไป เมื่อมีสินคาหรือคูแขงขัน 
มากข้ึน ราคาของสินคาก็จะตกลง ความ 
เร็วของการปรับตัว และการออกแบบ 
สินคาที่สอดรับกับพฤติกรรมผูบริโภค 
ซึ่ง dynamic มาก จึงเปนเรื่องสำคัญ 
โดยที่ไมไดนำเรื่องความกาวหนาทาง 
เทคโนโลยีมานำเสนอขาย หากแต 
เ น  น ก า รออกแบบส ิ นค  า เ พื่อ ใ ห  
ตอบสนองตอความตองการอยางรวดเร็ว 
จะเปนสิ ่งที ่ซ ัมซุงทำไดดีกวาบริษัท 
ญี่ปุน ซัมซุงจึงตระหนักวาปจจัยแหง 
ความสำเร็จในธุรกิจของตนเอง ซึ่งก็ 
คือความเร็ว กลยุทธและการบริหาร 
องคกรในดานตางๆ ก็จะไดรับการ 
ออกแบบเนนไปท่ีความเร็ว โดยเฉพาะ 
อยางย ิ ่ งความเร ็วของข อม ูลต างๆ 
โดยเฉพาะขอมูลจากตลาด สูมือผูบริหาร 
และการตัดสินใจจากผู บริหารสู การ 
ปฏิบัติ 

5. การใชความเร็วเปนตัวขับ 
เคลื ่อนความไดเปรียบขององคกร 
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จะเปนไปไดยากบนโครงสรางองคกร
ที ่มีลักษณะเปนลำดับชั ้น ซึ ่งมีสาย 
งานการบังคับบัญชาซับซอน งายตอ 
การเกิดความขัดแยงและความลาชา 
ในการตัดสินใจ ซัมซุงก็ตระหนักถึง 
ขอนี ้ดี จึงวางโครงสรางองคกรให 
เอื ้อตอความเร็วในการประสานงาน 
และตัดสินใจ

6. การสร างกลุมส ินค าและ 
ผลิตภัณฑของซัมซุงที ่หลากหลาย 
และแตกตางจากคูแขงขัน ตัวอยาง 
ของซัมซุงคือ นอกเหนือจากการผลิต 
เพื่อปอนใหกับผูบริโภคแลว รายได 
หลักยังมาจากการขายอุปกรณหรือ 
Component ใหกับบริษัทอ่ืนๆ อีกดวย 
ไมวาจะเปนจอ LCD หรือหนวย 
ความจำประเภทตางๆ ซึ่งเราก็มักจะ 
เห็นวาชิปหนวยความจำยี ่หอที ่มีใน 
ตลาด สวนใหญแลวเปนของซัมซุง

ภายในเวลาเพียงสิบป Sam-
sung กลายเปนแบรนดที่ทรงพลัง 
มากที่สุดในตลาดโลก ในป 2011 
แบรนด Samsung เปนแบรนดที่มี 
มูลคาสูงสุดอันดับ 17 ของโลกจาก 
การจัดอันดับของบริษัท Interbred 
ทิ้งคูแขงอยาง Sony แบบไมเห็นฝุน 
ทุกวันนี้ Samsung เปนแบรนด 
อันดับหนึ่งในตลาดโลกของสินคา 13 
ประเภท ยกตัวอยางธุรกิจโทรศัพท 
มือถือซึ่ง Samsung มีสวนแบงตลาด 
22.9% ดวยยอดขาย 98 ลานเครื่อง 
ในเกาเดือนแรกของป 2012 แมแต 
ตลาดโทรศัพทมือถือ Smartphone 
ก็เปนที่หนึ่งนำหนา iPhone ดวยสวน 
แบงตลาด 35.2% ขายไปไดทั้งหมด 
56.9 ลานเคร่ืองในเกาเดือนของป 2012 
ในขณะที่ iPhone มีสวนแบงตลาด 
14.3% ดวยยอดขาย 26.9 ลานเครื่อง 

ในชวงเวลาเดียวกัน อัตราการเติบโต 
ซัมซุงเปนไปอยางรวดเร็วในชวงเจ็ดป
หลัง และถือวาเปนผลประกอบการท่ีดี 
ที่สุดสำหรับบริษัทที่บริหารงานแบบ
ครอบครัวและตระกูลของผู ก อตั ้งที ่ 
บอกวา  ซัมซุงเปนมรดกตกทอดทาง 
ตระกูล

อ้างอิง
Randell S., and John L. Ward., 

Strategic planning for the family 
Business, 2001. Palgrave.

ข่าวครอบครัว Lee Byung-chull. 
[ออนไลน์]: ได้จาก 
http://www.manager.co.th/Daily

ข้อคิดจากสไตล์การบริหารของ 
SAMSUNG. [ออนไลน์]: ได้จาก 

http://www.tpa.or.th/writer/read_thi
s_book_topic.php?bookID=1407&read=tr
ue&count=true

“โตโยต้า ผงาดแซงซัมซุง บริษัท 
มูลค่าตลาดสูงสุดในเอเชีย”. [ออนไลน์]: 
ได้จาก http://www.prachachat.net/ 
news_detail.php?newsid=1368754821

61

Family Business



62

Family Business



4 ปีแห่งการฝึกฝนมาในประเทศ และต่างประเทศ 
จนถึงวันนี้ผมไม่เสียใจเลย เพราะสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
ประสบการณ์ต่างๆ มากมาย สามารถนำมาใช้ได้ 
จริง ผมชอบมาก และต้องขอบคุณคุณพ่อ ที่สร้าง 
ประสบการณ์มากมายให้ผม และมีสิ่งหนึ่งที่ผม 
ยึดถือเป็นคติประจำใจว่า “ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้”

ภูมิใจในยอดขายหลักพันลาน

กว่าจะเป็นวันนี้ 
ต้องผ่านอะไรมาบ้าง

“คุณกอลฟ” ไดเลาใหฟงวา เขา 
เปนลูกชายคนเดียวของคุณสมเกียรติ 
ทายาทรุนท่ี 2 ของครอบครัววัฒนาพร 
ที่เกิดจากคุณปูสมศักดิ์ และคุณยา 
สุรีย วัฒนาพร สมัยอดีตตอนกอตั้ง 
แรกๆ ที่คุณปู สมศักดิ์ วัฒนาพร หลัง 
จากรับใชชาติจนครบกำหนด ไดมี 
โอกาสพบรักกับคุณยาสุรีย วัฒนาพร 
จนไดแตงงาน เริ่มจาก อาชีพทอด 

ขาวเกรียบขายท่ีทาเรือ มหาชัย คุณยา 
เปนคนชอบทำอาหาร จึงคิดทำน้ำจิ้ม 
ขาวเกรียบตามคำเรียกรองของลูกคา 
ทำแจกเปนของแถม คูกับขาวเกรียบ 
จนทำใหเกิดน้ำพริกเผาพันทายนรสิงห 
ตอมาดวยความวิริยะอุตสาหะ และ 
เปนคนท่ีทำงาน อยางจริงจังผลิตสินคา 
คุณภาพดี ราคายุติธรรม จึงทำให 

กิจการดีขึ้น โดยไดผลิตสินคาเพิ่มเติม 
อีกกวา 40 ชนิด เชน น้ำพริกเผาเสวย, 
น้ำพริกเผาตมยำ, น้ำพริกเผาไก, น้ำพริก 
นรก, น้ำพริกสวรรค, น้ำพริกพญาโศก, 
น้ำพริก ปลากุเลา ฯลฯ

คุณปู มีความเชื่อถือและมีความ 
เคารพในความซื ่อส ัตย ของเจ าพ อ 
พันทายนรสิงห จึงเปนที่มาของการ 
นำชื ่อนี ้มาตั ้งเปนสิริมงคลแกสินคา 
จึงไดจดทะเบียนคำวา “พันทายนรสิงห” 
และไดใชเปนเครื่องหมายการคาตลอด 
มาจนถึงปจจุบัน

ประสบการณ์จริง 
ทำจริง เรียนรู้จริงจาก 
ชีวิตจริงในต่างแดน

คุณกอลฟ จบการศึกษาทางดาน 
การตลาด ทั้งปริญญาตรีและโทจาก 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ ABAC 
คุณกอลฟเลาวา “ต้ังแตเรียนจบปริญญาตรี 
ตอนอายุ 22-23 ป ผมถูกสงไปทำงาน 

คาดไมถงึวา นำ้พริกเผา 
ไทยอันลือลั่นลำดับตนๆ 
ที่อยูคูประเทศไทย และ 

เมืองสมุทรสาคร นั่นคือ น้ำพริกเผา 
ไทยตรา “พันทายนรสิงห” ตนตระกูล 
รุนปู ยา ทำมาหากินกับสินคาที่ผลิต 
ขายในครัวเรือนยานมหาชัย จาก 
สินคาไมมียี่หอ เปนเพียงของแถม 
คูกับขาวเกรียบ กลายเปนสินคาที่ 
ปจจุบันมียอดขายนับพันลานบาท 
ตอป และสืบทอดกันตอๆ มาจนถึง 
ปจจุบัน ไดสงไมตอใหแก เจนเนอเรช่ัน 
3 ภายใตการดูแล และบริหารงาน 
ของทายาทหนุมหัวกาวไกล “คุณ 
รัฐพงษ วัฒนาพร” รองกรรมการ 
ผู จัดการ บริษัท อุตสาหกรรม 
พันทายนรสิงหสินคาพื้นเมือง จำกัด 
สวนคุณพอ สมเกียรติ วัฒนาพร รั้ง 
ตำแหนงกรรมการผ ู จ ัดการใหญ 
และคุณลุง สุนทร วัฒนาพร ประธาน 
กรรมการบร ิหารและกรรมการ 
หอการคาไทย จ.สมุทรสาคร ขอทำ 
หนาท่ีใหคำปรึกษา กวาจะเปนธุรกิจ 
ที่มียอดขายเปนพันลานในวันนี้ เจน 
3 อยาง “คุณกอลฟ” หรือ คุณ 
รัฐพงษ วัฒนาพร ตองผานดานการ 
ปลูกฝงจากเจน 2 มาอยางโชกโชน 
เพื่อฝากความหวังใหเขาเปนจิ๊กซอว 
ตัวสุดทายที่เติมเต็มภาพธุรกิจในฝน
ของครอบครัว และวันนี้ภาพนี้สวย 
เผ็ดไดใจครอบครัวแลว กับความ 

จิ๊กซอว์ตัวสุดท้าย เจน 3 แห่งธุรกิจครอบครัว
“พันท้ายนรสิงห์”

รัฐพงษ์ วัฒนาพร

ค

63

Family Business



ในตางประเทศกับบริษัทลูกคาซึ่งเปน 
wholesalers ท่ีส่ังซ้ือสินคาจากบริษัท 
ตองทำทุกอยางตั้งแตงานวางแผนการ 
ตลาด แคชเชียร จนถึงงานแบกขน 
แลวแตลูกคาจะใหทำ โดยยังไมเขาใจวา 
ทำไมค ุณพอจ ึงม ีความค ิดเช นน ั ้น 
และตองถูกสงตัวไปทำงานกับลูกคา 
หลายประเทศ รวมเวลาท้ังหมดประมาณ 
2 ปเศษ ที่ตองใชชีวิตอยูตางประเทศ 
และทำงานทุกอยาง ดวยเงินเดือนที่ 
ได ร ับจากทางบ านเพ ียงเด ือนละ
12,000 บาท เทานั้น”

“วันนี้ ผมเขาใจแลววา ทำไม 
คุณพอตองทำแบบนั้น เพราะคุณพอ 
มองขามช็อตไปไกลมาก เขาไมไดแค 
สอนงานผมแบบท่ัวๆ ไปแตเขาตองการ 
นำประสบการณความผิดพลาด หรือ 
จุดออน ที่รุนพอ รุนปูประสบมา 
แกไขและฝากความหวังไวที่ผม ไมวา 
เรื่องปญหาการสื่อสาร ภาษา ความ 
เขาใจผูคนตางชาติ ตางภาษา จึงเปน 
ที่มาของการสงผมไปเรียนรู คลุกคลี 
จนเขาใจทุกอยาง ทั้งหมด เพื่อวางผม 
ใหเปนจิ๊กซอวตัวสุดทายที่จะเติมเต็ม
การเติบโตของธุรกิจตอไป”

กลับประเทศไทย 
เรียนจริง รู้จริง 
แบบไทยๆ

จากการใชชีวิตอยูในตางประเทศ 
หลายที่ ที่ละหลายเดือน หรือ นาน 
เปนป จนที่ไตหวัน ประเทศสุดทายที่ 
อยูเพียง 1 เดือนก็ถูกเรียกตัวกลับมา 
เพื่อเขาคอรสดานความปลอดภัยของ
โรงงานที่เปดในเวลาจำกัด และตองใช 
เวลาเรียนถึง 8 เดือน เพื่อใหเปนไป 
ตามกฎระ เบ ี ยบของกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม จากวันนั้นเขาหวังวาจะ 
ไดเริ่มตนทำงานใหแกธุรกิจครอบครัว
อยางเต็มตัว แตยังไมใช เขายังถูกสง 
ตัวไปทำงานที่บริษัท Foodex จำกัด 
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ซึ่งเปนบริษัทในเครือพันทาย นรสิงห 
โดยไดร ับมอบหมายใหดูแลทุกดาน 
ตั้งแตงานโรงงาน รื้อ ถอด ประกอบ 
เครื่องจักร ขับรถโฟลคลิฟท ยกของ 
จนถึงการดูแลงานพิมพฉลากสินคา 
และงานจัดซื้อ เปนตน 

“4 ปแหงการฝกฝนมาในประเทศ 
และตางประเทศ จนถึงวันน้ีผมไมเสียใจ 
เลย เพราะส่ิงท่ีไดเรียนรูประสบการณ 
ตางๆ มากมาย สามารถนำมาใชได 
จริง ผมชอบมาก และตองขอบคุณ 
คุณพอ ที่สรางประสบการณมากมาย 
ใหผม และมีสิ่งหนึ่งที่ผมยึดถือเปน 
คติประจำใจวา “ไมมีอะไรที่ทำไมได” 
ถึงผมจะจบการตลาดมา แตเมื่อไหรที่ 
เครื่องจักรเสีย ใหเวลาผม 3-4 ชม. 
ผมสามารถจัดการได  เพราะเราร ู  
ทุกอยางอยางถองแท”

ระยะทางพิสูจน์ม้า 
กาลเวลาพิสูจน์คน

และในวันนี้ “คุณกอลฟ” ได 
พิสูจนใหเห็นแลววา ประสบการณที่ 
มากมายนั ้นสามารถนำมาใชไดจริง 
และสามารถนำมาใช จนสรางการ 
ยอมรับในฝมือ และผลงานจากทั ้ง 
ครอบครัว และทีมงานมากกวา 800 
ชีวิตมาแลว ยกตัวอยาง จากประสบการณ 
น้ำทวมหนักในไทย ป 2554 หลาย 
โรงงานปด เพราะเกรงน้ำทวมเคร่ืองจักร 
เสียหาย แตสำหรับ”คุณกอลฟ” เขา 
กลับมองวา เปนโอกาส และไมรอชาที่ 
จะสั่งวัตถุดิบเขาโรงงานเต็มอัตราศึก 
เปดโรงงานใหพนักงานใชเปนที่พักใน
ชวงน้ำทวม และการตัดสินใจแบบมอง 
มุมกลับเชนนี้ เขายอมรับวา มาจาก 
ประสบการณ น้ำทวมที ่เคยพบใน 
อเมริกา พบวา สินคาของแหงจะ 
ขาดตลาด เพราะเปนที่ตองการ และ 
การคาดการณนั้นถูกตอง สินคาของ 
“พันทายนรสิงห” ขายดีเปนเทน้ำเททา 

จนบรรจุภัณฑในประเทศที ่สต็อกไว 
ไมเพียงพอ ก็นำบรรจุภัณฑสำหรับ 
สงออกมาใชทดแทน ทำใหปน้ันบริษัทฯ 
ทำยอดขายเติบโตถึง 40% จากปที่ 
ผานมา และไมลืมที่จะปนเปนโบนัส 
ใหพนักงานอยางถวนหนา”

การเจริญเติบโตแบบ 
ก้าวกระโดดในวันนี้

ปจจ ุบ ันผล ิตภ ัณฑภายใต ช ื ่อ 
พันทายนรสิงห โดยเนนสินคา ประเภท 
น้ำจ้ิม และซอสปรุงรส เปนหลัก สามารถ 
ขยายไลนไปกวา 400 ประเภท กวา 
3,000 SKUs สินคาหลักที่ครองตลาด 
มารเก็ตแชรในประเทศ ไดแก น้ำจิ้ม 
สุกี้ สวนสินคาสงออกไดแก น้ำจิ้มไก, 
น้ำพริกเผา โดยกระจายการสงออก 
มากกวา 50 ประเทศ ลูกคาหลักไดแก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, จีน 
และประเทศใน AEC ที่บริษัทไดทำ 
ตลาดมานานแลว ปจจุบันโรงงานผลิต 
ตั้งอยูบนพื้นที่ 28 ไร ในจังหวัด 
สมุทรสาคร มีกำลังการผลิตสินคาถึง 
400,000 ขวดตอวัน ยอนไปเมื่อเริ่ม 
แรกที ่ค ุณกอล ฟเข  ามาร ับหน าที ่
สืบทอดธุรก ิจ ในตอนนั ้นบร ิษ ัทม ี 
ยอดขายเพียง 400 ลานบาท แต 
ปจจ ุบ ันสามารถปดยอดขายของป 
2557 อยูที่ 2,400 ลานบาท

เป้าหมายข้างหน้าสู่ 
การเป็นสินค้า Global 
Brand

ถาเปรียบ บริษัท อุตสาหกรรม 
พันทายนรสิงหฯ เปนคน ก็คงเขาสูรุน 
หนุมในวัย 27-28 ป ที่ “คุณกอลฟ” 
วาดหวังวา แบรนด “พันทายนรสิงห” 
จะตองเปนแบรนดที่เติบโต และเปน 
ที่รูจักดีในระดับโลก เปน Global 
Brand แบรนดหนึ่งที่เปนที่ยอมรับ 
ภายใน 5 ป โดยไดมีการพูดคุยกัน 

ในครอบครัวถึงแผนในอนาคตที ่วาด 
ไว ไมวาจะเปนแผนการนำธุรกิจเขา 
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย ใน 3-4 
ปขางหนานี้ การขยายโรงงานแหงที่ 2 
เพื่อสร างฐานการผล ิตในประเทศ 
เพื่อนบาน และการวางจุด Ware-
house สินคาในบริเวณทาเรือสงสินคา 
อีกหลายแหง เพื่อสะดวกในการขนสง 
ไปยังประเทศลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ

ไม่ลืมสิ่งที่ได้เรียนรู้และ
ยึดถือจากบรรพบุรุษ

“ส่ิงท่ีผมไดรับการส่ังสอนเสมอมา 
คือ เรื่องความซื่อสัตยตอลูกคา ไมวา 
จะเปนการเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ 
ลูกคาจะตองไดทานของดีเหมือนอยาง 
ท่ีเราทานเองท่ีบาน ในราคาท่ีเหมาะสม 
นอกจากนี ้ค ุณพอยังใหความสำคัญ 
ตอคูคาอยางมาก เน่ืองจากเรามีลูกคา 
ซึ ่งเปนคู ค าในตางประเทศมากกวา 
50 ประเทศ หมายความวาผมตองใช 
เวลาเดินทางเยี ่ยมเยียนลูกคาใหได 
ทั่วถึง จนทุกวันนี้ในแตละปผมจะใช 
เวลาทำงานที่ออฟฟศ 7 เดือน อีก 5 
เดือนใชเวลาเดินทางเยี่ยมลูกคา โดย 
ใชการสื่อสารสมัยใหมในการควบคุม
บริหารงาน นับเปนจิ๊กซอวที่ถูกสราง 
มาอยางลงตัวทีเด ียวและพวกเรา
คงตองรอใหกำลังใจแบรนดไทย สู  
แบรนดโลกในอนาคตอันใกลนีี ้
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ในปนี ้จังหวัดเชียงราย 
ไดรับเลือกเปนสถานที่ 
จัดการประชุมประจำป 

ของหอการคาไทย YEC UPDATE 
ขอใหเกียรติแนะนำหนุ มนักธุรกิจ 
ร ุ นใหม ไฟแรง ประธาน YEC 
CHIANGRAI เจาบานท่ีเพ่ิงรับตำแหนง 
ประธานหมาดๆ เมื ่อไมกี ่เดือนที ่ 
ผานมา และตองรับหนาที่ในฐานะ 
เจ  าภาพ ร วมก ับสมาช ิก YEC 
CHIANGRAI ทำหนาที่ดูแล ตอนรับ 
ผูเขารวมประชุมนักธุรกิจทั่วประเทศ 
นับหลายพันคนในครั ้งนี ้ ซึ ่งเปน 
งานหนักชิ้นแรกและสำคัญ ถึงแม 
ทุกคนจะยังเพิ่งฟอรมกลุมไดไมนาน 
แตปรากฏวาสมาชิกทุกคนตั้งอกตั้งใจ 
ทำงาน แบ งงานก ันร ับผ ิดชอบ 
ดวยความเต็มอกเต็มใจ ถึงเวลา 
แนะนำประธาน YEC CHIANGRAI 
“คุณโจว” หรือ คุณภาคภูมิ ผลพิสิษฐ 
นักธุรกิจหนุม วัย 29 ป ผูรั้ง 
ตำแหนงกรรมการผูจัดการ โรงแรม 
พิมาน อินน และธุรกิจไลนใหม กับ 
งานบริหารศูนยรวมของฝากแหงแรก 
ของเมืองเชียงราย ที่เคากอตั้งเองใน 
ชื่อ “HOM @ CHIANGRAI หรือ 
ภาษาพ้ืนเมืองวา “ฮอม แอท เชียงราย” 
และเคากำลังสนุกกับการทำแบรนด
สินคาพ้ืนเมืองภายในชอป เพ่ือสงออก 
ไปขายในหลายประเทศ ที ่สำคัญ 
“คุณโจว” เปนสายเลือดนักธุรกิจ 

ใหญ แหง หจก. ศุภผลกลการ ที่ 
เจริญเติบโตคู เมืองเชียงรายมานับ 
สิบป จึงไมนาแปลกใจกับความ 
สำเร็จทางธุรกิจตั ้งแตยังหนุ มแนน 
และกำลังก าวสู งานเพื ่อส ังคมใน 
ฐานะประธาน YEC CHIANGRAI  
ที่ไดรับการแตงตั้งลาสุดจากประธาน 
หอการคาไทย จังหวัดเชียงราย

แนะนำตัว 
อย่างเป็นทางการ

“คุณโจว” เปนชาวเชียงรายโดย 
กำเนิด เชนเดียวกับครอบครัวนักธุรกิจ 
ท่ีมักจะสงทายาทเขากรุงเทพฯ เพ่ือเรียน 
ขั้นสูง ประกอบกับความสามารถ “คุณ 

โจว” ที่สอบเขาเรียนระดับอุดมศึกษา 
ไดที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
ลาดกระบัง สาขาวิศวกรไฟฟา จนกระท่ัง 
เรียนจบ 4 ป จึงไดเขาทำงานหา 
ประสบการณจากสาขาวิชาที่จบมาใน
ตำแหนงวิศวกรไฟฟา ที่บริษัทเครื่อง 
เสียง ชื่อบริษัท ไพโอเนียร จำกัด 
กอนไปทำงานดาน SALES ENGI-
NEER กับ บริษัท STAR CAST จำกัด 
ในเครือโซนี่ไทย แตตองถูกเรียกตัว 
กลับไปชวยงานทางบาน เนื่องจาก 
คุณพอ ซึ่งเปนเจาของกิจการดีลเลอร 
รายใหญ ของอะไหลรถจักรยานยนต 
ช่ือดัง มีไอเดียท่ีจะขยายธุรกิจใหม คือ 
ธุรกิจโรงแรม และตองการให “คุณโจว” 
กลับมาดูแลธุรกิจ จึงตองกลับบานใน 

ป 2547 เพื่อกลับไปดูแลธุรกิจใหม 
อยางไรก็ตาม “คุณโจว” ก็ตองชวย 
ดูแลธุรกิจอะไหลรถจักรยานยนตของ
ที่บานควบคูไปกับการคุมงานกอสราง 
โรงแรมไปดวย โดยโรงแรมแหงนี้ เปน 
BUDGET HOTEL ขนาด 160 หอง 
ชื่อ พิมาน อินน ซึ่งคุณพอตองการ 
เปดบริการรองรับนักธุรกิจ โดยเฉพาะ 
กลุมเซลล ซ่ึงขณะน้ันโรงแรมในเชียงราย 
ยังมีนอย

“ผมด ูแลบร ิหารงานโรงแรม 
ตั้งแตเริ่มกอสราง และตกแตง จนถึง 
การบริการลูกคา หลังจากโรงแรม 
ไปไดดี ผมจึงเริ่มเปดดำเนินการ เฟส 
2 อีก 70 หอง ในแนวคิดใหม ในสไตล 

“รีสอรท” เพื่อรองรับนักทองเที่ยว 
พรอมดวย FACILITIES ตางๆ อาทิ 
หองประชุม หองอาหาร FITNESS 
CENTER โดยเฉพาะอยางยิ ่งที ่นี ่มี 
บริการ อินเทอรเน็ต เปนที ่แรกๆ 
สำหรับกลุมนักธุรกิจ หรือ ขาราชการ 
ที่มาใชบริการอีกดวย สวน ROOM 
RATE ก็ปรับขึ้น ในระดับเรทราคา 
สูงกวาเฟสแรก ปจจุบันธุรกิจโรงแรม 
ทำมาไดจนถึงวันนี้ 10 ปแลว ถา 
ถามวาประสบความสำเร็จหรือยัง ผม 
วา ผมพอใจกับการที่หองพักเต็มกวา 
80% ไมวาจะหนา HIGH หรือ LOW 
SEASON เพราะถึงแมจะได กล ุ ม 
นักธุรกิจ แตก็ไมทิ้งกลุมนักทองเที่ยว 
ที ่ม ีการทำการตลาดกับทัวร  และ 

น

ภาคภูมิ ผลพิสิษฐ์
ประธานหนุ่มป้ายแดง YEC เชียงราย
รับบทเจ้าบ้าน ประชุมหอการค้าประจำปี
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เว็บไซตที่พัก อยาง AGODA เปนตน”

ธุรกิจใหม่ จากโรงแรม 
สู่ศูนย์ของฝาก 
แห่งแรก

เนื่องจาก “คุณโจว” พบชองวาง 
ทางการตลาดวาทุกจังหวัดมักจะมี 
ร านขายของฝาก ที ่ เป นศ ูนย รวม 
ขนาดใหญ เพื่ออำนวยความสะดวก 
นักทองเที่ยว และเปนการชวยเหลือ 
สินคา OTOP ของจังหวัด หากไป 
เพชรบุรี จะเจอรานของฝากแมกิมลั้ง 
หรือ ขาวหลามหนองมน ศูนยรวม 
ของฝาก แตที่เชียงราย ซึ่งมีสินคา 
OTOP มากมาย แตไมมีศูนยรวม 
รานคา มีแครานเล็กๆ เทานั้น จึง 
เกิดไอเดียทำรานศูนยรวมของฝาก 
ครบวงจร สินคาขึ้นชื่อจากทั่วจังหวัด 
ที่สามารถรองรับรถบัสนักทองเที ่ยว 
ไดจำนวนมาก จึงเปนที่มาของราน 
“ฮอม แอท เชียงราย” หรือ “HOM @ 
CHIANGRAI” ตั้งดักนักทองเที่ยวอยู 
บริเวณถนนสายเอเชีย ที่นี่นอกจาก 
จะเปนแหลงรวมสินคาของฝากของ 
เมืองเชียงรายแลว ยังเปนการชวยเหลือ 
ชาวบานที่ผลิตสินคาพื้นเมือง OTOP 
ใหมีจุดจำหนายมากขึ้น สามารถวาง 
สินคาไดมากขึ้น

ขยายธุรกิจสู่สินค้า 
HOUSE BRAND 
ภายใต้ชื่อ “ฮอม” 
(HOM)

ในชวงปแรกๆ ผลตอบรับคอนขาง 
ดี จนกระทั่งปที่ 2 เริ่มพบปญหาวา 
ที่รานไมมีสินคาที่เปน SIGNATURE 
ของรานเลย จึงเปนที่มาของการสราง 
แบรนดใหสินคา ที่เปนสินคายอดนิยม 
ของเมืองเชียงราย นั่นคือ ขาวซอยตัด 
และขาวแตน ภายใตชื่อ “ฮอม” โดย 
บรรจุในแพคเกจจิ้งสดใส สไตลญี่ปุน 

เจาแหงของฝาก และสราง CHARAC-
TER CARTOON นองฮอม เปนสัญลักษณ 
ของสินคา และตอมาไดนำ CHARAC-
TER CARTOON “นองฮอม” มาผลิต 
เปน STANDY เพื่อเปนจุดถายรูปให 
แกลูกคา นักทองเที่ยว ที่มาแวะเวียน 
ที่ราน ปจจุบันไดรวมทุนกับเพื่อนเพื่อ 
สงสินคาขึ้นชื่อ ทั้ง 2 ชนิด โดยเฉพาะ 
อยางย่ิง ขาวซอยตัด เปนสินคานำรอง 
ไปทำตลาดในตางประเทศ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งประเทศจีน ที่คุนเคยกับสินคา 
ไทยเปนอยางดี

ภารกิจในฐานะ ประธาน 
YEC CHIANGRAI 
คนแรก

อันที่จริง “คุณโจว” ไดทำงาน 
กับหอการคาจังหวัดเชียงรายมาโดย 
ตลอด 10 ปในฐานะกรรมการ และ 
ไดเคยไดสัมผัสการทำงานของกลุ ม 
YEC LUMPANG มาบางเมื่อ 5-6 
ปกอน แตเนื่องจากตนเองมีภารกิจ 
เรื่องโรงแรมกำลังเริ่มตน จนเมื่อเกิด 
โครงการ YEC ทั่วประเทศ เมื่อเดือน 
ตุลาคมท่ีผานมา ทานประธานหอการคา 
จังหวัดเชียงราย “คุณพัฒนา สิทธิ 
สมบัติ” ไดแตงตั้งใหรับมอบหมายให 
เปนประธาน YEC CHIANGRAI คนแรก 
เพื่อจัดตั้งกลุมนักธุรกิจรุนใหมภายใน
จังหวัด และ “คุณโจว” ไดเริ ่ม 
จริงจังในเดือนกุมภาพันธที ่ผ านมา 
โดยเนนการสรางกลุมสมาชิกที่เขมแข็ง 
เริ ่มจากจำนวนที ่รวบรวมไดเริ ่มแรก 
105 คน วัตถุประสงคหลักเนนการ 
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง 
กัน สราง BUSINESS NETWORK ซึ่ง 
เปนสิ่งสำคัญทางธุรกิจ

“โชคดีมาก ที่เมืองเชียงรายได 
รับการคัดเลือกใหเปนสถานที่จัดการ
ประชุมหอการคาทั่วประเทศประจำป 
ระหวางวันที่ 21-23 พฤศจิกายนนี้ 

ดังน้ันในฐานะท่ีเปนเมืองเจาภาพ กลุม 
YEC CHIANGRAI จึงไดรับมอบหมาย 
ใหเปนผู ดูแลประสานงานในทุกสวน 
ไมวาจะเปนการจัดงาน อาหารเคร่ืองด่ืม 
สถานที่พัก การทองเที่ยว LOGISTIC 
ฯลฯ แรกๆ ผมคอนขางเปนหวงวา 
กลุมเรายังใหมจะไดรับความรวมมือ 
จากสมาชิกไหม แตปรากฏวา ผิดคาด 
ทุกคนใหความรวมมือกันเปนอยางดี 
ซึ่งผมถือวา การทำงานในครั้งนี้เปน 
โอกาสที ่เราจะไดเร ียนรู การทำงาน 
รวมกัน ไดรูจักกันมากขึ้น”

โอกาสของจังหวัด 
เชียงรายกับการเป็น 
เจ้าภาพประชุม 
หอการค้าประจำปี

สามารถแบงไดเปนหลายดาน 
ไดแก 1. เปนการประชาสัมพันธ 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนสถานที่ที่มี 
สถานท่ีทองเท่ียวมากมาย แตยังไมเปน 
ที่รูจักเทาที่ควร 2. โอกาสทางธุรกิจ 
ของการคาชายแดน อาทิ ดานแมสาย 
ซึ่งเปนดานการคาระหวางไทยกับพมา 
ดานเชียงของ ดานการคาไทย จีน 
ดาน อ. เชียงแสน ดานการคาไทย ลาว 
หรือ ถนน R3a ถนนการคาในกลุม 
อาเซียน เพ่ือจะเปนโอกาสในการแสดง 
ให  เห ็นความเจร ิญเต ิบโตทางด าน 
การคาผานจังหวัดเชียงราย 3. ผลดี 
จากการที่สมาชิกนักธุรกิจรุ นใหมจะ 
ไดทำงานรวมกัน เพื่อเปนฐานในการ 
สรางความเขมแข็งใหแกการคาใน    
จ. เชียงรายตอไป

ก็ตองนับวา การประชุมประจำป 
ของหอการคาทั่วประเทศ ในปนี้ 
เปนการสรางโอกาสที ่ดีใหแกกลุ ม 
YEC CHIANGRAI และภารกิจสดๆ 
รอนๆ ของประธานคนใหม สวนคน 
ถัดไปจะเปนใคร โปรดติดตาม
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จำกัด (มหาชน) โดย คุณ 
ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 

ผูอำนวยการใหญ จัดงาน “ไทยเบฟ 
เอ็กซโป 2014” มหกรรมเครื่องดื่ม 
ครบวงจรในเครือไทยเบฟอยางเต็ม 
รูปแบบ ภายใตแนวคิด “ไทยเบฟ อยู 
กับคุณทุกชวงเวลา (ThaiBev…Be With 
You) ซ่ึงไดรับความสนใจจากประชาชน 
ทั่วไป รวมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
หลากหลายในเครือ ทั้งไทยเบฟ โออิชิ 
เสริมสุข และ F&N ในราคาพิเศษกัน 
อยางคับค่ัง พรอมรวมกิจกรรมเลนเกม 
รับของท่ีระลึกสุดพิเศษอยางสนุกสนาน

นอกจากซื้อสินคาราคาพิเศษแลว 
ผูเขาชมงานยังไดตื่นตากับพาวิลเลียน 
ที่บอกเลาความยิ่งใหญของอาณาจักร
เครื่องดื่มครบวงจร รวมเดินทางไปพบ 
ตนกำเนิดแหงนวัตกรรมที่สรางความ
สุขใหคุณทุกชวงเวลา ผานมัลติมีเดีย 
เต็มรูปแบบในโรงภาพยนตรจำลอง 
โซนการลงทุนกับไทยเบฟไดกูร ูทาง 
ดานการลงทุนมาในตลาดหุนมาแนะนำ 

ขอม ูลด ีๆ สามารถดึงด ูดน ักลงทุน 
มากหนาหลายตา เชนเดียวกับ Job 
Fair ที่มีผูใหความสนใจเขามากรอก 
ใบสมัครกันเปนจำนวนมาก

ไฮไลทอีกอยางที ่ขาดไมไดค ือ  
กิจกรรม Meet & Greet ที่ไดศิลปน 
และนักแสดงชื่อดัง อยาง ปอ-ณัฐวุฒิ 
สกิดใจ ใหม-ดาวิกา โฮรเน จั๊กจั่น- 
อคัมยสิริ สุวรรณศุข วาน-ธนกฤต 
พานิชวิทย ออฟ-ปองศักดิ์ รัตนพงษ 
แพทริเซีย-ธัญชนก กูด และคูจ้ินสุดฮอต 
จากซีรีส Love Sick กัปตัน-ชลธร 
คงยิ่งยง และไวท-ณวัชร พุมโพธิ์งาม 
มารวมพูดคุยใหแฟนๆไดกระทบไหล
อยางใกลชิด พรอมแสดงมินิคอนเสิรต 
เรียกเสียงกรี๊ดดังๆจากบรรดาแฟนคลับ 
และผูรวมงานอยางครึกครื้น

ไทยเบฟ เปิดอาณาจักร
แสดงศักยภาพผู้นำเครื่องดื่มครบวงจรในงาน
“ไทยเบฟ เอ็กซ์โป 2014”
บ



ตำนานหาตะขาบเริ่มตน 
ขึ้นเมื่อเกือบ 80 ปกอน 
บุกเบิกโดยคุณจุยไซ  แซซ้ิม 

ชาวจีนผูมีความรูเรื ่องยาจีนติดตัวมา
จากประเทศจีน เม ื ่อเข ามาอยู  ใน 
ประเทศไทยยามเจ็บปวยก็สามารถ 
เจียดยาสั ่งยามาตมกินเองไดและยัง 
ไดชวยรักษาญาติพี่นองเพื่อนฝูงทำให
ได ฟ  นฟูความร ู  เร ื ่องยาและพัฒนา 
ตำรับยาของตนเองเรื่อยมา เมื่อยา 
เป นที่ร ู  จ ักจ ึงค ิดจะทำยาขายโดย 
เลือกเครื ่องหมายการคาเปนตะขาบ 
ซึ่งเปนสัตวมีพิษและนาเกรงขามตาม
ความเชื่อของคนจีนที่วาใชพิษลางพิษ
ในการรักษาจนกลายมาเปนตะขาบ 5 

ตัวในที่สุด ในระหวางนั้นไดเปดราน 
ขายยาเล็กๆ ช่ือซิมเทียนฮอ ซ่ึงแปลวา 
ลำธารสีฟา ขายยาจีนและยาสำเร็จรูป 
ทำยาหลายชนิดดวยตนเองสงตาม 
รานขายยาและยังไดเดินทางขายยา 
ไปทั่วประเทศตองใชเวลา 10-20 ป 

ต
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องค์กรแห่งความสุข
ในแบบของ สุเทพ – เมธา  สิมะวรา
บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด

กวาจะเปนที ่ยอมรับและเปนที ่ร ู จ ัก 
ตามหัวเมืองตางๆ จากยาหลายประเภท 
คอยๆ เลิกทำทีละอยางเน่ืองจากไมเปน 
ที่นิยมจนเหลือยาอมแกไอตราตะขาบ 
5 ตัวอันเลื่องชื่อที่สูตรไมเหมือนใคร 
และคุณภาพดีที่ยังคงทำตอเนื่องและ
พัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งบริษัท หา 
ตะขาบ (ซิมเทียนฮอ) จำกัด ถือกำเนิด 
ข้ึน และเติบโตมาถึงปจจุบัน ยาอม ตรา 
ตะขาบ 5 ตัว ไดมีจำหนายในหลาย 

ประเทศแลว และเปนที่ยอมรับของ 
ชาวตางชาติมากขึ้นเรื่อยๆ ภายใต 
การนำของรุนที่ 2 คุณสุเทพ สิมะ 
วรา และรุนที่ 3 คุณเมธา สิมะวรา 
เขามาผนึกกำลังกุมบังเหียนในยุคที ่ 
รุงเรืองของหาตะขาบในปจจุบัน

คุณสุเทพ สิมะวราผูนำคนปจจุบัน 
เปดเผยวาหลักสำคัญที ่ทำใหบริษัท 
สามารถอยูมาไดนานเกือบ 80 ป เปน 
เพราะประการแรกซึ ่งถือเปนจุดเดน 
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พนักงานเปรียบเสมือนลูกค้า VIP ที่บริษัท 
ยินดีรับฟัง ให้คำปรึกษาและบริการอย่างสม่ำเสมอ

สามารถทำตลาดไดเกือบทั่วเอเชียแลว 
โดยมีหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจ 
คือการทำสินคาที่มีคุณภาพและราคา
ยุติธรรม เพราะเมื่อเขาสูภาวะของ 
การแขงขันที่แทจริงตองเปนเรื่องของ
ค ุณภาพก ับราคาเป นอ ันด ับแรก 
ประกอบกับในเร่ืองของการประชาสัมพันธ 
และคอยกระตุนผูบริโภคอยูเสมอก็จะ
ชวยได แตสิ่งสำคัญที่สุดคือสินคามี 
คุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล ใชไดกับ 

ต่ำซึ ่งดอกเบี้ยที ่ไดจะถูกนำไปสมทบ 
ในกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพซึ ่งบริษัท 
ริเริ่มกอนรัฐบาลกำหนดเสียอีก ทำให 
พนักงานร ู ส ึกปลอดภัยที ่จะอยูจน 
เกษียณแลวมีเงินกอนไปใชในบั้นปลาย 
ชีวิต นอกจากน้ี บริษัทยังดูแลเอาใจใส 
ไปถ ึ ง เร ื ่ องสถานท ี ่ทำงานร อนไป 
เย ็นไปหรือไม  ขอใหทำงานแลวม ี 
ความสุข มีการอบรมใหความรู นิมนต 
พระมาเทศน ทุกวันศุกรจะเลิกงาน 
เร็วขึ้น 30 นาทีเพื่อใหทำกิจกรรม 
เต นแอโรบ ิคโดยจ างคร ูมาสอนให  
ปใหมจัดงานใหญจับฉลากแจกรางวัล
ทุกคน ทำงานครบ 10 ปและบวกขึ้น 
ไปทีละ 5 ปไดทองและจี้โลโกบริษัท 
มีทุนการศึกษาบุตรสมทบใหจนถึง 
ปริญญาตรี นอกจากนี้บริษัทยังทำ 

ของบริษัทและผลิตภัณฑคือการไม 
ผลิตยาหลายชนิดมากเกินไปแตทำ 
เฉพาะในส่ิงท่ีถนัด บริษัทใชเวลาหลาย 
สิบปในการพัฒนาสินคาตัวเดียวคือ 
ยาอมแกไอตะขาบ 5 ตัว คอยๆ 
ปร ับปร ุงกระบวนการผล ิตโดยนำ 
เคร่ืองจักรท่ีทันสมัย และถูกสุขลักษณะ 
เขามาแทนแรงงานคนและเพิ่มบุคลากร 
ที ่ม ีความรู  เฉพาะดานจนไดร ับการ 
รับรอง GMP ใชความรูจากสวทช. 
และมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อพัฒนา 
ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมากที่สุดจนได
รับการยอมรับจากผูบริโภคทั้งภายใน
และตางประเทศวาไมเปนสองรองใคร 
แมแตผู เชี ่ยวชาญดานสมุนไพรจาก 
ญี่ปุ นก็ใหการยอมรับวาแมญี ่ปุ นกับ 
จีนจะมียาสมุนไพรมากมายแตไมมียา
อมตัวไหนสูตะขาบ 5 ตัวได และเมื่อ 
ไมนานมานี ้ไดทำการรีแบรนดิ ้งครั ้ง 
ใหญซึ ่งถือเปนการปรับลุคใหมทาง 
การตลาดโดยการผลิตยาอมรสใหม 
เพิ่มขึ้นพรอมออกแบบบรรจุภัณฑให
ทันสมัย สะดวก นาใชยิ่งขึ้นกวาเดิม 
โดยมีรสชาติใหเลือกอีกถึง 4 รสชาติ 
คือ รสสมุนไพร บวย มิ้นท และ 
ตะไคร เพื่อเจาะตลาดคนรุนใหมและ 
ขายชองทางการจัดจำหนายไปสูราน
สะดวกซื้อตางๆ ซึ่งในปจจุบันบริษัท 

กิจกรรมทางสังคมรวมกับเขตบางขุนเทียน 
และมีการบริจาคการกุศลใหกับมูลนิธิ
ตางๆ อยางตอเนื่องโดยที่ไมเคยขอรับ 
ใบประกาศเกียรติคุณใดๆ มาโดยตลอด

จากหลักในการดำเนินธุรกิจทั ้ง 
สองประการในขางตนทำใหพนักงาน
มีความสุข อัตราการลาออกของพนักงาน 
คอนขางนอย และที่สำคัญบริษัทมี 
การเติบโตอยางตอเนื ่องแมตอนนี ้ 
ตลาดในประเทศคอนขางคงที่ แต 
ตลาดตางประเทศมีอัตราเติบโตแบบ
กาวกระโดด ซึ่งปจจุบันสัดสวนตลาด 

คนทุกชนชั ้นและเปนที ่ร ู จ ักของคน 
หลายระดับ

ประการที่สองเปนเรื ่องของการ
ดูแลคนในองคกรใหทำงานอยางมี 
ความสุข ซ่ึงคุณเมธา สิมะวรา ทายาท 
รุนที่ 3 ไดเลาใหฟงวาบริษัทดูแล 
พนักงานเสมือนเปนญาติพี่นองเพราะ
พนักงานสวนใหญเปนคนเกาแก โดย 
มากเมื่อทำงานไปแลว 2-3 ปจะไม 
ยอมออก มักอยูไปจนเกษียณเลย บริษัท 
ดูแลพนักงานเปนอยางด ี แมแต  
พนักงานรายวันก็มีคารักษาพยาบาล 
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ 
เหมือนกับพนักงานรายเดือนแตกตาง
กันที่จำนวนตัวคูณของเงินเดือนเทานั้น 
และหากทำงานเกิน 5 ปจะไดรับการ 
ปร ับ เป นพน ักงานราย เด ื อนโดย 
อัตโนมัต ิ หรือแมกระทั่งกรณีพนักงาน 
ที ่เปนหนี ้นอกระบบบริษัทก็จัดการ 
เคลียรหนี ้ใหโดยใหยืมแบบดอกเบี ้ย 
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ตางประเทศประมาณรอยละ 40 ขณะ 
นี ้บร ิษ ัทได ย ื ่นขอขึ ้นทะเบียนยาที ่ 
ประเทศจีนและกำลังรออนุมัติซึ่งหาก
ไดจะมีมูลคาเกิดขึ้นหลายพันลานบาท 
และวางแผนวาหากไดทะเบียนยาจาก
ประเทศจีนสัก 2-3 ปจะไปตั้งโรงงาน 
ท่ีประเทศจีน เพราะเปนแหลงวัตถุดิบ 
สำค ัญและเป นตลาดที่เต ิบโตมาก 
นอกจากนี้ยังทำตลาดเกือบทั่วเอเชีย 

พนักงานทุกสวนงาน ไดเขารวมรับฟง 
ธรรมะโดยน ิมนต พระมาเทศน อยู 
เสมอเพื ่อเปนการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานและดำรง
ชีวิตอยางมีความสุขในชีวิตประจำวัน

3. Happy Brain มีการอบรม 
ใหความรูพนักงานอยางตอเนื่องเพื่อ
กระตุนใหเกิดการพัฒนาอยูเสมอ เมื่อ 
พนักงานรายวันทำงานครบ 5 ปจะได 

Line ดวยองคประกอบ 3Ps ดังนี้
1. People ผูนำดูแลพนักงาน 

เสมือนเปนคนในครอบครัวและรับฟง
ความคิดเห็นของทุกคน โดยการดูแล 
เอาใจใสพนักงานใหมีความสุขในการ
ทำงานและชีวิตสวนตัว บริษัทถือวา 
พนักงานเปรียบเสมือนลูกคาวีไอพีที ่
บริษัทยินดีรับฟง ใหคำปรึกษาและ 
บริการอยางสม่ำเสมอ สงผลใหพนักงาน 
มีความสุขและจงรักภักดีตอองคกร 
จุดเดนของดานนี้จึงอยู ที ่การบริหาร 
คนในองคกรเหมือนคนในครอบครัว

2. Planet บริษัทชวยเหลือ 
สังคมอยางตอเนื่อง โดยการรวม 
กิจกรรมกับสังคมรอบขางและบริจาค
เพื่อการกุศลอยางตอเนื่อง สงผลให 
สังคมไดรับประโยชนขณะเดียวกันก็ 
ทำใหองคกรเปนที่รูจักในวงกวาง จุด 
เดนของดานนี ้จึงอยู ที ่การบริจาคให 
มูลนิธิการกุศลอยางตอเนื ่องโดยไม 
จำเปนตองขอรับใบประกาศเกียรติคุณ

3. Profit บริษัทไมเนนกำไรที่ 
เปนตัวเงินสูงสุดอยางเดียว แตตองการ 
สรางสมดุลระหวางผลประโยชนของ
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย โดยการ 
ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและราคายุติธรรม 
ประกอบกับการสรางระบบการคาท่ีคูคา 
พอใจไม  เอาเปร ียบซ ึ ่ งก ันและก ัน 
สงผลใหธ ุรก ิจม ีการขยายตัวอยาง 
ตอเนื ่องขณะเดียวกันก็ม ีล ูกคาทุก 
ชนช้ันและเปนท่ีรูจักของคนหลายระดับ 
และไดร ับประโยชนรวมกันกับคู ค า 
จุดเดนของดานนี ้จ ึงอยู ที ่การเปนที ่ 
ยอมรับของลูกคาทำใหบริษัทสามารถ
ดำรงอยู ได ยาวนานและไดค ู ค าที ่ม ี 
ศักยภาพท่ีผูกพันกันไดประโยชนรวมกัน

ซ่ึงอีก 2 ปเม่ือมีการเปดเสรีทางการคา 
หรือ AEC คาดวาคงทำตลาดไดครบ 
ทุกประเทศ และบริษัทไดเตรียมความ 
พรอมของคนใหใชภาษาจีน อังกฤษ 
และไทย คัดเลือกตัวแทนจำหนายที่มี 
ศักยภาพในแตละประเทศ และสินคา 
มีใบอนุญาตฮาลาลเพื ่อใหสามารถ 
จำหนายไดในวงกวางตามการขยายตัว 
ของตลาดตอไป

“พนักงานเปรียบเสมือนลูกคา 
VIP ที ่บร ิษ ัทย ินด ีร ับฟง ให คำ 
ปรึกษาและบริการอยางสม่ำเสมอ”

องค์กรแห่งความสุขใน
แบบของห้าตะขาบ

1. Happy Body สงเสริม 
สุขภาพพนักงานดวยการจัดใหมีการ 
เตนแอโรบิคทุกเย็นวันศุกรโดยใหเลิก
งานเร็วขึ้น 30 นาทีและจางครูมาสอน 
ให

2. Happy Soul สงเสริมให 

รับการปรับเปนพนักงานรายเดือน 
โดยอัตโนมัติ

4. Happy Money สอนให 
พนักงานรูจักเก็บรูจักใชเงินชวยปลด
หนี ้นอกระบบดวยการเคลียรหนี ้ให 
ยืมเงินดอกเบี ้ยต่ำ มีกองทุนสำรอง 
เลี ้ยงชีพและเงินสมทบเพื ่อใหมีเง ิน 
เก็บในยามเกษียณ นอกจากนี้ยังมอบ 
ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเพื ่อชวย 
เหลือคาใชจายปละ 2 ครั้งจนถึงป.ตรี

5. Happy Society บริษัททำ 
ก ิจกรรมร วมก ับช ุมชนและม ีการ 
บริจาคเพื ่อการกุศลใหมูลนิธ ิอยาง 
ตอเนื่อง

สมดุลแห่งความสำเร็จ 
(Triple Bottom 
Line)

บริษัทมุงหวังการเติบโตที่ยั ่งยืน 
โดยไมมุงหวังกำไรสูงสุดเปนที่ตั้ง แต 
มุงรักษาสมดุลของ Triple Bottom 
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เม่ือไมนานมาน้ีไดมีโอกาส 
พูดคุยกับนักธุรกิจและ 
ผูประกอบการหลายทาน 

ทำใหพบประเด็นหนึ่งในการสนทนา 
นั่นก็คือ เรื่องของการประชาสัมพันธ 
เพราะแม  ว  า ในป จจ ุบ ันจะม ีการ 
เปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อของหนวยงาน 
หรือผู ร ับผิดชอบงานที ่เกี ่ยวกับการ 
ประชาสัมพันธไปเปนอยางอื ่นตาม 
ลักษณะที ่กว างและครอบคลุมการ 
ทำงานไดมากข้ึน  แตก็ไมไดทำใหคำวา 
“การประชาสัมพันธ” หางหายไปจาก 
มุมมองของการทำธุรกิจแตอยางใด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทหนาที่ของ
การทำงานท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธ 
นั้นยังคงอยูในกระบวนการสำคัญทาง
สื่อสารใหแกองคธุรกิจไดอยางตอเนื่อง

จากสิ่งตางๆ นี้เอง การเปน 
นักประชาสัมพันธมืออาชีพจึงยังคงเปน 
สิ่งที่ทาทายความสามารถของใครอีก
หลายๆ คนในแวดวงธุรกิจ เพราะไม 
งายเลยที่จะตองรูและเขาใจทั้งงานใน
เชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติเขาดวยกัน  
เพ่ือใหเกิดการวางแผนงานประชาสัมพันธ 
ที ่ด ีและเกิดผลสูงสุดในการสื ่อสาร 
ตอกลุมเปาหมาย ดังที่ สมควร  กวียะ 
(2548 : น.36) ไดกลาวใหเห็นภาพ 

รวมของงานที่เกี่ยวของกับการวางแผน 
งานประชาสัมพันธไว 4 ประเภท ไดแก 
1.งานที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย
ประชาสัมพันธ และการควบคุมดูแล 
ใหนโยบายกลายเปนแผน เปนการ 
ดำเนินงานและบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด 
ไว  2.งานท่ีเก่ียวกับการวิจัย วางแผน 
กลยุทธ รวมทั้งการบริหารงานใหเปน 

ผูรับผิดชอบไมมีความรูความเขาใจใน
องคประกอบตางๆ ท่ีสำคัญและจำเปน 
ตอการส ื ่อสารตามแนวทางในการ 
ประชาสัมพันธก ็อาจจะไมส งผลให 
เกิดความกาวหนาทางธุรกิจได 

ดังนั้น หากใครหรือบุคคลใดที่ 
สนใจจะเขามารับบทบาทหนาที ่ของ 
การทำงานประชาสัมพันธ ก็คงจะ 

เมื่อต้องเป็น....
นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

ม

การเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพจึงยังคงเป็น 
สิ่งที่ท้าทายความสามารถของใครอีกหลายๆ คนใน 
แวดวงธุรกิจ เพราะไม่ง่ายเลยที่จะต้องรู้และเข้าใจ 
ทั้งงานในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติเข้าด้วยกัน

ไปตามแผนและนโยบาย  3.งานเก่ียวกับ 
การใชกลยุทธ เทคนิค ศิลปะ และ 
ทักษะ ในการทำโครงการยอย ผลิต 
ติดตอ และดำเนินงานอ่ืนๆ ตามนโยบาย  
และ 4.งานเกี่ยวกับสารบัญ จัดเก็บ 
บริการขอมูล และติดตอตอนรับทั่วไป

ลักษณะของงานทั้ง 4 ประเภท 
ที่กลาวไปขางตน เปนสวนหนึ่งที่ทำ 
ใหเห็นไดวา ไมใชวาใครหรือคนใดจะ 
เปนนักประชาสัมพันธกันไดอยางงายๆ 
เพราะในเรื่องการประชาสัมพันธ หาก 

ตองฝกฝนตนเองและเรียนรู ลักษณะ 
งานตางๆ ที่เปนทักษะสำคัญในการ 
นำไปใชใหเกิดประโยชนตอการสราง
ภาพลักษณและชื่อเสียงใหองคกรธุรกิจ 
ตางๆ ประสบความสำเร็จและคงอยู 
ไดอยางยืนยาว ซึ่งนั่นก็จะกลาวไดวา 
คุณคือ นักประชาสัมพันธมืออาชีพ
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