










“6 กันยายน วันตอตานคอรรัปชั่น” 
ฉบับกันยายนนี้ นิตยสาร Thailand Economic and Business Review จึงนำเรื่องของคอรรัปชันมาเปน 

รายงานพิเศษ เริ่มดวยผลประเมินสถานการณคอรรัปชันตอเศรษฐกิจไทย จัดทำโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย 
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ โดยสำรวจกลุมตัวอยางทั่วประเทศ 2,400 ตัวอยางในกลุมประชาชน ผูประกอบการ 
ภาคเอกชน และขาราชการ ภาครัฐ ในเดือนมิถุนายน 2558 พบดัชนีสถานการณคอรรัปชันไทย ปรับตัวดีขึ้น 
อยูที่ระดับ 55 เพิ่มขึ้นจาก 49 ในการสำรวจเมื่อเดือนธันวาคม 2557 แสดงใหเห็นวาสถานการณคอรรัปชันมี 
ปญหาลดลง ถือวาเปนการปรับตัวดีขึ้นมากที่สุดในรอบ 6 ปที่ผานมา และเปนครั้งแรกที่คาดัชนีรวมอยูที่ 55 และ 
ทุกดัชนีสอบผาน โดยรายละเอียดของดัชนีจะอยูภายในเลม 

นอกจากการวิเคราะหเรื่องสถานการณคอรรัปชันแลว ฉบับนี้ยังไดรับโอกาสเขาสัมภาษณสถาปนิกผูเปนเบื้องหลัง 
ความภาคภูมิใจของ Thailand Pavilion in Expo Milano 2015 คุณสมิตร โอบายะวาทย  เอ็มดี บริษัท The 
Office of Bangkok Architect  จำกัด หรือ O.B.A. ไดมาเลาถึงแนวคิดและจุดเริ่มตนของการออกแบบ Thailand 
Pavilion กับการหาความสัมพันธทางจินตนาการ ซึ่งนำเสนอผานความงามของ “งอบ”  ดวยการออกแบบแนว 
สถาปตยกรรมใหม และยังเลาถึงประวัติและเกร็ดการทำงานแนวสรางสรรควา การตีกรอบความคิดนั้น ไมตอง 
คิดนอกกรอบ เพียงแตตีกรอบใหกวางขึ้น 

ตอดวย Economic Review กับการอัพเดตสถานการณเศรษฐกิจไปกับ ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย และตอ 
ดวยพันธมิตรอยางสถาบัน ITD ไดนำเรื่อง “โอกาสและประโยชน จากความตกลงการคาบริการของอาเซียน (AFAS) 
ในภาคธุรกิจคาสงและคาปลีก (ตอนที่1) ตอดวยบทความจากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย กับเรื่อง “การเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงระหวางไทย อาเซียน และอินเดีย” และ China focus 
กับเรื่อง “ลักษณะเฉพาะของคนขับรถหรูในจีน” โดย ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร และ ธนาคารเพื่อการสงออกและ 
นำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “คาปลีกออนไลนในอินโดนีเซียโตเร็ว... โอกาสขยายตลาดสินคาไทย” 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 
เริ่มดวย คุณศศิเพ็ญ จันทรศรี จาก “TOB OYSTER HAREM” ตอดวย คุณกฤตพล คงตระกูลชัย กับธุรกิจ 
โคขุนโพนยางคำ   และฉบับนี้พบกันศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล เรื่อง “ธุรกิจครอบครัว 
ตอนธรรมนูญครอบครัว (ตอนที่ 1)” และกฎหมายสำหรับธุรกิจแฟรนไชส โดย ผศ.ดร.สมชาย รัตนซื่อสกุล  และ 
การวิเคราะหงบกำไรขาดทุน โดย ดร.จิตรัตน ชางหลอ และ การสรางมูลคาตราสินคา โดย ผศ.ดร.ตระหนักจิต 
ยุตยรรยง และปดทายดวย YEC Update อดีตประธาน YEC เมืองนนท  คุณธนนท พงศธนา 

ฉบับกันยายนกับหลายหลากเนื้อหาทั้งสถานการณของคอรรัปชั่นที่กำลังเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
ไทย บทความและผลวิจัยจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และกรณีศึกษาการทำธุรกิจหลายรูปแบบ 
ที่มารวมแชรแนวคิดการทำธุรกิจทั้งระดับธุรกิจขนาดใหญ กลาง และเล็ก ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสราง 
คุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ และสามารถติดตามสถานการณเศรษฐกิจ แนวการ 
ดำเนินธุรกิจรูปแบบใหมๆ และกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจไดทุกเดือน กับ Thailand Economic and Business 
Review  โดยหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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สมิตร โอบายะวาทยสมิตร โอบายะวาทย
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม
และเอ็มดี O.B.A.

ปดไตรมาส 3ปดไตรมาส 3
เศรษฐกิจไทยโตไมสวย 2.8% รัฐบาลดัน
ครม.เศรษฐกิจยกชุด พรอมสรางหวังใหม

การเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงการเชื่อมโยงการคมนาคมขนสง
ระหวางไทย อาเซียน และอินเดีย

12

สำหรับตัวผมเองนั้น ผมจะไมยกยองตัวเองมาก  
ผมเปนคนธรรมดาที่มีทั้งจุดออนและจุดแข็ง 
หลักการในการทำงานคือ การบริการลูกคา

เปนเรื่องสำคัญ เพราะลูกคาที่ O.B.A. สวนใหญ
80-90% เปนลูกคาเกา

สวนลูกคาใหมก็ตองดูซึ่งกันและกัน
เพราะเราไมไดดีที่สุด

ธรรมนูญครอบครัว
หมายถึง ขอตกลงที่แสดงบทบาท

ของสมาชิกครอบครัวที่มีตอธุรกิจและสังคม 
รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจครอบครัว 

ตลอดจนเปนสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็น
คานิยมหลัก วิสัยทัศน และความมุงมั่น

ที่ครอบครัวมีตอธุรกิจ  

รัฐบาลประยุทธ 3 
มีความคาดหวังวาในการ

ปรับเปลี่ยน ครม. เศรษฐกิจชุดใหม 
จะสรางความเชื่อมั่นใหกับคนไทย จาก

การนำ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ และคณะ 
มาคุมกระทรวงหลักทางดานเศรษฐกิจของไทย 
และตางประเทศ เปนการเปลี่ยนแปลงการ 
ควบคุมงานจากทหารมาเปนพลเรือน ซึ่ง 
นาจะทำใหสัญญาณทางเศรษฐกิจดีขึ้น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประกอบดวยสองสวนประกอบ 

สวนประกอบแรกซึ่งเปนสวนประกอบหลัก
คือ งบกำไรขาดทุน ที่เราคุนเคยกัน

สวนประกอบที่สอง ซึ่งเปนสวนประกอบรอง
คือ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งเกิดจากการ 

ปรับปรุงมูลคาสินทรัพย และหนี้สินของ
กิจการ แตมาตรฐานการบัญชียังไม 

อนุญาตใหรับรูเปนรายไดหรือ 
คาใชจายในงวดบัญชี

เสนทางเชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศอินเดีย ภายใตโครงการสุวรรณจตุรพักตร

(Golden Quadrilateral) เปนจุดเชื่อมโยง 
การคมนาคมขนสงจากโครงการทาเรือน้ำลึกและ 
นิคมอุตสาหกรรมทวายของสหภาพเมียนมาร และ 
ทาเรือระนองของไทยไปยังเมืองเชนไน อีกทั้งยัง
เปนจุดเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจ แมโขง-อินเดีย
(Mekong India Economic Corridor: MIEC) 

ซึ่งเชื่อมโยงภูมิภาคระหวาง อินเดีย
เมียนมาร ไทย กัมพูชา และ

เวียดนาม เขาไวดวยกัน  

“การใชจายเงิน
เพื่อซื้อหารถหรูนับเปน

สัญญาณแรกที่ชาวจีนตองการ
แสดงออกถึงความสำเร็จ วัตถุประสงค

ของรายงานนี้ก็เพื่อสะทอนถึงภาพลักษณะ
ของแบรนดรถยนตหรูในจีน” ซึ่งปรากฏการณใน 

ลักษณะเชนนี้ไมใชเรื่องที่นาประหลาดใจแตอยางใด 
เพราะจีนในปจจุบันมีประชากร

จำนวนเกือบ 3 ลานคนที่มีสินทรัพยมากกวา
1 ลานเหรียญสหรัฐฯ และกวา 1 ลานคน

ที่มีสินทรัพยมากกวา 10 ลานหยวน 

16

60

21 26

51

32

ธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัว
ตอนธรรมนูญครอบครัว (1)

ลักษณะเฉพาะลักษณะเฉพาะ
ของคนขับรถหรูในจีน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
The Annual Report –
and what underlies it









16

People



¨Ò¡¤Óª×è¹ªÁ¢Í§Ê×èÍÁÇÅª¹ÍÔμÒÅÕ μ‹Í§Ò¹Ê¶Ò»̃μÂ¡ÃÃÁá¹Ç¤Ô´¢Í§¤¹ä·Â “Thai Pavilion in Expo 

Milano 2015” §Ò¹ÁË¡ÃÃÁ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃÃÐ´ÑºâÅ¡ ·ÕèÍÔμÒÅÕ â´ÂºÙ�¸»ÃÐà·Èä·Âä´ŒÃÑº¡ÒÃ¡Å‹ÒÇ¢Ò¹¶Ö§ 

¤ÇÒÁ§´§ÒÁ·ÕèÊ×èÍÊÐ·ŒÍ¹¤ÇÒÁà»š¹ä·Âã¹áºº·Õèáμ¡μ‹Ò§ á»Å¡μÒ áμ‹ÁÕ¤Í¹à«ç»μ�·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº Main 

Theme ¢Í§§Ò¹ “Feeding the Planet, Energy for Life” ¨¹μŒÍ§μÒÁËÒμÑÇ ¼ÙŒÍÂÙ‹àº×éÍ§ËÅÑ§ ¤ÇÒÁÊÇÂ§ÒÁμ×è¹μÒ 
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à»š¹Ê¶Ò»¹Ô¡¤Ù‹ã¨ ¤Ø³ÇÔªÒ ¾ÙÅÇÃÅÑ¡É³� ºÔê¡àÁà¨ÍÃ� ¹Ñè¹¤×Í ¤Ø³ÊÁÔμÃ âÍºÒÂÐÇÒ·Â� à¨ŒÒ¢Í§¼Å§Ò¹ ¼ÙŒä´ŒÃÑº 

ÁÍºËÁÒÂ ã¹°Ò¹ÐËÑÇË¹ŒÒ¼ÙŒÍÍ¡áºº áÅÐ Ù́áÅ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ à¾×èÍÊÃŒÒ§ÀÒ¾ÅÑ¡É³�¢Í§»ÃÐà·Èä·Âã¹àÇ·ÕÃÐ´ÑºâÅ¡ 
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คุณสมิตร
โอบายะวาทย์
สถาปนิกเบื้องหลังความภาคภูมิใจของ 
Thai Pavilion in Expo Milano 2015

ทำความรู้จักงาน  Expo 
Milano 2015

งาน  Expo Milano 2015  หรือ 
International Exhibition หรือ 
World Exposition Milano 2015, 
Italy เปนงานมหกรรมนิทรรศการระดับ 
โลก  จัดขึ้นระหวางวันที่ 1 พค. – 31 
ตค. 58 ซึ่งปนี้สาธารณรัฐอิตาลี ไดรับ 
เลือกใหเปนเจาภาพครั้งที่ 2 เปนการ 
จัดงานบนพื้นที ่490 เอเคอร ของศูนย 
แสดงนิทรรศการ Milan-Rho เมือง 
มิลาน คาดวาจะมีผูชมกวา 20 ลานคน 
จาก 145 ประเทศทั่วโลก โดยครั้งนี้ 
ไดกำหนด ธีมงานหลัก คือ “Feeding 
the Planet, Energy for Life” 
อาหารหลอเล้ียงโลก พลังงานหลอเล้ียง 
ชีวิต วัตถุประสงคการจัดงาน คือ 

นำเสนอความกาวหนาของการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม และ  
ศักยภาพในดานตางๆ ของแตละประเทศ 
โดยบูธประเทศไทยชื่อ Thailandia 
Pavilion expo 2015 หรือ Thailand 

Pavilion Expo 2015 โดยมีกระทรวง 
เกษตรและสหกรณเปนเจาของงาน โดย 
ใชธีมหลัก ที่สอดคลองกับธีมของงาน 

คือ “Nourishing and Delighting 
the world” คือ การเลี้ยงดูโลกอยาง 
ยั่งยืน ดวยการจัดการปญหาความ 
ขาดแคลนอาหารอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยประเทศไทยมุงเปาการเปนครัวของ 

โลก และสรางความสุขใหแกชาวโลก 
ด วยการพ ัฒนาผลผล ิตการเกษตร 
กระบวนการผลิตอาหารดวยคุณภาพสูง 

สำหรับตัวผมเองนั้น ผมจะไม่ยกย่องตัวเองมาก 
ผมเป็นคนธรรมดาที่มีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง 
หลักการทำงานของผม คือ 
การบริการลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะลูกค้าที่ 
O.B.A ส่วนใหญ่ 80-90% เป็นลูกค้าเก่า 
ส่วนลูกค้าใหม่ก็ต้องดูแลซึ่งกันและกัน 
เพราะเราไม่ได้ดีที่สุด แต่ดีในระดับหนึ่ง

จ
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สมัยใหมเขามาประกอบ คือ องคประกอบ 
ทางดานเกษตรกรรม การปลูกขาว น้ำ 
และชาวนา ชาวสวน ชาวไร จึงเปนท่ีมา 
ของอาคารเชิงสัญลักษณ ประกอบดวย

1. งอบ สัญลักษณแหงวิถีการ 
เกษตร อัตลักษณ และภูมิปญญาไทย

2. พญานาค สัญลักษณของความ 
เชื่อในเรื่องของน้ำ

3. ฐานเจดีย สัญลักษณแหงความ 
ศรัทธา

ทำความรู้จักผู้ออกแบบ
สถาปัตยกรรม Thai 
Pavilion

คุณสมิตร โอบายะวาทย จบการ 
ศึกษาขั้นสูงจากคณะสถาปตยกรรม- 
ศาสตร จุฬาลงกรณ รุนเดียวกับคุณ 
ตา-ปญญา นิรันดรกุล และจบทาง 
ดานเดียวกันนี ้จากมหาวิทยาลัยใน 

สหรัฐอเมริกา หลังจากเรียนจบไดใช 
ชีวิตการทำงานในมหานครนิวยอรค 
ประมาณ 3 ป กอนจะกลับมาทำงาน 
ในประเทศไทย เมื่อป 1990 ไดเปน 
พารทเนอรกับรุนพ่ีทำงานดานสถาปนิก 
อยูประมาณ 3-4 ป กอนจะมาทำเอง 
โดยกอตั้งบริษัท O.B.A จำกัด หรือ 
The Office of Bangkok Architect 
Co.,Ltd. เมื่อปพ.ศ. 2537 เริ่มตน 
ดวยพนักงาน 2 คนตนเองกับเพื่อน 

ผมคอนขางโชคดีที่มีผูใหญใหการ 
สนับสนุน บริษัทเราไดทำงานบ๊ิกโปรเจค 
ของเมเจอร ซีนีเพลกซ ปนเกลา และ 
เปนผลงานที่สรางชื่อ จนไดรับความ 
ไววางใจใหทำงานออกแบบใหกับคาย 
เมเจอรฯ อีกหลายงาน อาทิ โรงหนัง 
ของเมเจอรฯ ทุกแหง ศูนยการคา ดิ 
เอสพลานาท ตลอดจนบานผูใหญหลายๆ 
ทาน อพารทเมนท โรงแรมที่สมุย 

ในทุกขั้นตอน เปนการการันตีแบรนด 
ไทย (Thailand Brand) เขาสูตลาด 
โลก พรอมผลิตอาหารคุณภาพเพื่อ 
เลี้ยงดูชาวโลก แบงเปน  4 ธีมยอยคือ

1. Timely innovations, serving 
a dream

2. Sustainability, the balance 
of life

3. Tastes, streets and Thai 
Flavors

4. Traditions, the roots of 
quality

แนวความค ิดในการออกแบบ 
อาคารของประเทศไทย เพื่อนำเสนอ 
มิติใหมของอาคารแสดงประเทศไทย 
โดยงานสถาปตยกรรมจะเปนสิ่งแรกที ่
จะส่ือสารกับผูชม ดังน้ันในการออกแบบ 
จะสะทอนความคิดหลัก และความเปน 
ไทย โดยใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
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โรงแรมวันเวลาท่ีหัวหิน โรงแรม Sofitel 
So สาทร ตลอดจนโรงละครรัชดาลัย 
เธียเตอร การออกแบบคลับเฮาสของ 
สนามกอลฟระดับไฮเอ็นด อาทิ Siam 
Country Club , Amata จนมาถึง 
ศูนยการคาชื่อดังหลายแหง ลาสุดคือ 
งานออกแบบสถาปตยกรรมให Siam 
Square One จนปจจุบันนี้ O.B.A มี 
พนักงานทั้งหมดประมาณ 60 คนเมื่อ 
7-8 ปที่ผานมา “การทำงานสถาปนิก 
เปนงานบริการ โดยเรามีจุดเดนคือ 
เปนบริษัทขนาดกลาง ที่มีคุณภาพงาน 
ออกแบบ Scale efficiency ความ 
แมนยำ จะเลือกออกแบบงานที่มีความ 
ชัดเจน ดีไซนที่มีมาตรฐาน 

คุณสมิตรบอกวา สำหรับตัวผม 
เองนั้น ผมจะไมยกยองตัวเองมาก  ผม 
เปนคนธรรมดาที่มีทั้งจุดออน และ 
จุดแข็ง หลักการในการทำงานคือ การ 

บริการลูกคาเปนเรื่องสำคัญ เพราะ 
ลูกคาที่ O.B.A. สวนใหญ 80-90% 
เปนลูกคาเกา สวนลูกคาใหมก็ตองดู 
ซึ่งกันและกัน  เพราะเราไมไดดีที่สุด 
แตดีในระดับหนึ่ง 

“ผมยอมรับเปนคนขี้เบื่อ ทำให 
สนใจงานที่หลากหลาย คลายๆ เปด 
อยางงานออกแบบโรงละครของคุณ 
บอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ บิ๊กบอส 
เอ็กแซ็กท-ซีเนริโอ หรือ สนามกีฬา 
เราก็ทำ”

กับผลงานล่าสุด Thai 
Pavilion

คุณสมิตรเลาใหฟงวา งานนี้ไดรับ 
การทาบทามหลายครั้ง เพราะสวนตัว 
ไมถนัดงานไทยประเพณี แตดวยปนี้ 
ทางทีมเวิรคพอยท และเวิรคไรท ไดรับ 
มอบหมายงานมาจากกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ที่สำคัญคุณตา-ปญญา 
นิรันดรกุล เปนรุนพี่ รุนนองที่ 
มหาวิทยาลัย จึงตัดสินใจรับทำงานนี้  
กับแนวคิดที ่ต องการเปลี ่ยนแปลง 
“ศาลาไทย” ใหเปน “อาคารประเทศ 
ไทย” เปนการเปล่ียนแปลงสูการปฎิรูป 
มีสิ่งที่เปน Shelter ใหคน และเนน 
Digital information โดยจะไมมีของ 
จริงไปตั้ง รูปแบบอาคารอยูบนพื้นที่ 
4000 ตารางเมตร ประกอบดวย 3 
ฮอลล ไดรับออกแบบภายใต Concept 
“Nourishing and Delighting the 
World” ถานึกถึงคนหาอาหารใหโลก 
ต้ังแตการเพราะปลูก พ้ืนท่ีทางการเกษตร 
ทุงนา อาหาร ไซโล การผลิตดวย 
โรงงานที่ทันสมัย จนถึง Showcase 
นำเสนอเรื่องราวของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ กับรางวัลทางดานการ 
เกษตรกรรมที่พระองคทรงไดรับ การ 
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สื่อใหนึกถึงประเทศไทย เราตองการ 
สื่อวา ประเทศไทยไมไดลาหลัง แต 
เราทันสมัย การออกแบบไมเนนการ 
หาของมาตกแตงสถานที่ แตเนนการ 
ออกแบบตัวอาคารดวยสถาปตยกรรม 
ที่ทันสมัยแบบเพียวๆ และนำเสนอการ 
สื่อสารดวยเนื้อหา โดยมีไฮไลทเปน 
ภาพยนตรที่ผลิตโดยเวิรคพอยท

“การหาความสัมพันธทางจินตนาการ 
ทำใหเจอความงามจาก “งอบ” นำมา 
สูการออกแบบดวยสถาปตยกรรมแบบ 
ใหม  โดยมีลูกนองที่อยูทางอิตาล ีเปน 
คนชวยดู และคุมการผลิตให หลังจาก 
เราไดไอเดีย ทางเวิรคพอยท ก็นำไป 
ผลิตหนัง เพื่อทำใหคนรุนหลังไดเปด 
โลก สิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือ การเปดทาง 
ใหแกประเทศไทย กาวไปสูความใหม 
ในบางเรื่อง”

ส่ิงท่ีได้รับและเป็นความ
ภาคภูมิใจจากงาน

แนนอนวา O.B.A. ไดรับชื่อเสียง 
จากงานน้ี จากท่ีเรามักเปนผูอยูเบ้ืองหลัง 
ที่สำคัญคือ ชื่อเสียงของประเทศไทย 
ที ่ได ร ับการเผยแพรในเช ิงของงาน 

สถาปตยกรรมการออกแบบ โดยมี 
O.B.A. ในฐานะ Creator และภูมิใจ 
ที ่อาคารของประเทศไทยไดร ับการ 
คัดเลือกใหเปน 1 ใน 25 Most 

Outstanding Pavilion
“เราไมอยากอวดอางวา ผลงาน 

ของเราใกลกับประเทศตางระดับกับ 
เรา แตในระดับเดียวกัน เรามั่นใจวา 
ไมแพใคร แตก็ยังมีอีกหลายอยางที่ 
นาจะทำไดดีกวานี้ ทุกครั้งเมื่อเรา 
ทำงานแลวเห็นจุดบกพรอง ก็จบ ถา 
เราหลงใหลจะนำไปสู ความหยุดนิ ่ง 
การใหกำลังใจซึ ่งกันและกันเปนสิ ่ง 
สำคัญที่สุดนั้นคือ เราทำดีที่สุดแลว”

“ดีใจที่จะมีคนรุนใหมมาทำงาน 
ถึงใจคนฝรั่งมากกวา คนไทยเดินชา 
เพราะกรอบความคิดเราเล็ก ผมเอง 
มองวาเราไมตองคิดขนาดนอกกรอบ 
แตเราควรคิดในกรอบที ่เราสรางให 
มันใหญข้ึน และทำอยางไรใหผูมีอำนาจ 

ตัดสินใจ อยูในกรอบใหญนี้ดวย”
งานนี้ใชเวลาทำงานกวา 16 เดือน 

กวางานจะแลวเสร็จ ทำใหคุณสมิตร 
ไดเรียนรูวา เราตองไปอีกเยอะ ถึงเวลา 

ที่อาชีพสถาปนิก ตองไดรับการตอสู 
เพื่อปกปองแนวความคิด อยางแนว 
ความคิดเรื่อง Sun Screen ที่อยูที่ 
แบบโครงหลังคาของ Thai Pavilion 
ที่เราออกแบบ แตทางผูรับเหมาของ 
อิตาลีไมสามารถทำได ดวยเวลาจำกัด 
คุณสมิตรไดนำทีม O.B.A. ชวยกันทำงาน 
เอง จนงานแลวเสร็จ และสวยงาม 
จนไดรับคำชมมากมาย โดยเฉพาะ 
จากสื่ออิตาลี Republica ทำใหหลาย 
คนหายเหน ื ่อยหล ังท ุ มเทแรงกาย 
แรงใจในการทำงานกวา 1 ป และ 
พวกเราภูมิใจที่ไดรู จักผูอยู เบื ้องหลัง
การออกแบบที่งดงาม และทันสมัยใน 
ครั้งนี้ดวย

การหาความสัมพันธ์ทางจินตนาการ 
ทำให้เจอความงามจาก “งอบ” 
นำมาสู่การออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบใหม่  
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จากการเช่ือมโยงระหวาง 
ปจจ ัยภายในประเทศ 
และป  จ จ ั ย ภ ายนอก 

ประเทศ ของเศรษฐกิจโลกมีผลทำ 
ใหชีพจรเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เดินไมคงท่ี และมีสัญญาณแปรปรวน 
อยูตลอดเวลา ทำใหรัฐบาลดำเนินการ 
สงสัญญาณใหม ดวยการปรับคณะ 
รัฐมนตรีเศรษฐกิจใหม ภายใตการ 
นำของม ือเศรษฐก ิจ ดร .สมค ิด 
จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี ผู 
ผานประสบการณดานเศรษฐกิจ ทั้ง 
ภาครัฐ และเอกชนมาแลว จากการ 
ปรับเปลี่ยนครั้งนี้ นาจะสรางความ 
หวังใหมในการดันใหเศรษฐกิจไทย 
เติบโตของไทยไดอยางไร ตองติดตาม

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 
ไม่สดใสจากปัจจัย 
กระทบรอบด้าน

ผศ. ดร. ธนวรรธน ใหสัมภาษณ 
วา ไตรมาส 3 ผมพูดเลยวา “การ 
เต ิบ โตทาง เศรษฐก ิ จ ไม  โดด เด น 
เนื่องจากตนไตรมาส ประเทศไทยเจอ 

ทั้งปญหาภายในประเทศ และปญหา 
ของทั้งโลก ที่มาจากเรื่องการผิดนัด 
การชำระหนี้ของกรีซ และการเขา 
ควบคุมมาตรการทางเงินของ IMF 
โดยกรีซไมยอมรับมาตรการการฟนฟู
จาก IMF ในชวงแรก ทำใหคนทั้งโลก 
กังวลวา เศรษฐกิจโลก จะลมสลาย 
ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีของกรีซ 
ผานมติการยอมรับการชวยเหลือจาก
ยุโรป เพื่อนำเงินมาฟนฟูประเทศ เมื่อ 
ตนเดือนสิงหาคม ทำใหโลกตองเผชิญ 
กับความไมแนนอนของกรีซและการ 
ดำรงอยูของเงินยูโร”

“นอกจากนี้เดือนสิงหาคม ยัง 
เปนชวงเวลาที่โลกตองเจอกับ การขึ้น 
คาเงินดอลลาร ของสหรัฐฯ มีผลทำ 
ใหเงินบาทไทยออนตัว ถึง 35 บาทตอ 
1 ดอลลาร การที่เงินดอลลารแข็งทำ 
ใหโลกไมมีความสมดุล ทำใหคนลังเล 
กับการจับจายใชสอย เพราะเศรษฐกิจ 
ในประเทศไมโดดเดนเทากับสหรัฐฯ”

“พอกลางเดือนสิงหาคม จีน 
ลดคาเงินหยวนวันเดียวเกือบ 2% ทำ 
ใหทั้งโลกกังวลวา ประเทศจีนกำลังมี 

ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ หลังจากนั้น 
ตลาดหุน น้ำมัน มีการปรับตัวลดลง 
ต่ำกวา 40 USD ตอ บารเรล”

“ณ วันนี้ 24 สิงหาคม 58 การ 
ลงทุนในตลาดหุนของโลก ตกลง 
5-7% ชี้ใหเห็นวา นักลงทุนขาดความ 
มั่นใจในเศรษฐกิจโลก หันไปถือครอง 
ทองคำแทน แสดงใหเห็นวา เศรษฐกิจ 
โลกไมสดใส ประกอบกับเศรษฐกิจไทย 
ไมโดดเดน ในไตรมาส 3 คนไมกลา 
จับจายใชสอย มีผลทำใหการสงออก 
ไทยไมโดดเดน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
ไทยตองเผชิญกับภัยแลง ชวงสิงหาคม 
คลี่คลาย แตเกษตรกรไทยยังไดรับ 
ความเสียหาย ทำใหรายไดตกต่ำ และ 
ผลจากเหตุระเบิดที ่ศาลพระพรหม 
เอราวัณแยกราชประสงค มีผลให 
กระทบตอสถานการณการทองเที ่ยว 
ไทย เพราะนักทองเที่ยวชะลอตัว การ 
ใชจายชะลอ การชอปปงเริ่มกระทบ 
เครื่องยนตการเงิน การลงทุนชะงัก 
ทำใหการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
ไทยในไตรมาส 3 นี้คงไมเกิน 2.8% 
ต่ำกวาครึ่งปแรกที่ 2.9%”

ปิดไตรมาส 3
เศรษฐกิจไทยโตไม่สวย 2.8% รัฐบาลดัน
ครม.เศรษฐกิจยกชุด พร้อมสร้างหวังใหม่

จ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

21

Economic Review



สรุปไตรมาส 3 เศรษฐกิจไทย 
ไมดีเทาเดิม เพราะเดือนกันยายน 
เศรษฐกิจยังไมฟนตัว ขณะเดียวกัน 
ยังไดรับผลกระทบจากปญหาการเกิด
ระเบิดที่ศูนยกลางการทองเที่ยวไทย 
ในเมืองหลวง ย่ิงบ่ันทอนการทองเท่ียว 
ไทยมากข้ึน ทำใหเศรษฐกิจไทยไตรมาส 
3 ขยายตัวต่ำกวาไตรมาสที่ผานมา 

มาตรการกระตุก 
กระตุ้นเศรษฐกิจไทย 
ของรัฐบาล

รัฐบาลประยุทธ 3 มีความคาด 
หวังวา ในการปรับเปลี่ยน ครม. 

เศรษฐกิจชุดใหม จะสรางความเช่ือม่ัน 
ใหกับคนไทย จากการนำ ดร.สมคิด 
จาตุศรีพิทักษ และคณะมาคุมกระทรวง 
หลักทางดานเศรษฐกิจของไทย และ 
ตางประเทศ เปนการเปล่ียนแปลงการ 
ควบคุมงานจากทหารมาเปนพลเรือน 
ซึ่งนาจะทำใหสัญญาณทางเศรษฐกิจ
ดีขึ้น อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม 
ก็มาจากอดีตเลขาธิการ BOI เปนตน

ผลงานของ ดร.สมคิด ทั้งการ 
เป นรองนายกร ัฐมนตร ี และเป น 
รัฐมนตรี เคยทำใหเศรษฐกิจไทยใน 
อดีตม ีความเต ิบโต ด ังน ั ้นการพูด 
ฉายภาพนโยบาย การพูดเชิงบวก 

ผนวกกับความเปนนักการตลาด จะ 
ทำใหคนมั่นใจวา เศรษฐกิจไทยจะ 
พลิกฟนได ดวยมาตรการชวยเหลือ 
ประชาชนระดับรากหญา เพื่อเติมเงิน 
ใหคนที่มีรายไดนอย การสรางความ 
เชื่อมั่น การสรางเศรษฐกิจดิจิตอล ทำ 
ใหชนชั้นกลางมั่นใจในการจับจายใช
สอย กลาลงทุนมากขึ้น

ดังนั ้นการเดินทางโรดโชวของ 

รัฐมนตรีในตางประเทศ เพื่อขยาย 

การสงออก ภายหลังเหตุระเบิด นา 

จะชวยกระตุนตลาดสงออกไทย และ 

ทำใหเศรษฐกิจไทยสดใสขึ้น

จากการเช่ือมโยงระหวาง 

ป จจ ัยภายในประเทศ 

แล ะป  จ จ ั ย ภ ายนอก 

ประเทศ ของเศรษฐกิจโลกมีผลทำ 

ใหชีพจรเศรษฐกิจของประเทศไทย 

เดินไมคงท่ี และมีสัญญาณแปรปรวน 

อยูตลอดเวลา ทำใหรัฐบาลดำเนินการ 

สงสัญญาณใหม ดวยการปรับคณะ 

รัฐมนตรีเศรษฐกิจใหม ภายใตการ 

นำของม ือเศรษฐก ิจ ดร.สมค ิด 

จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี ผู 

ผานประสบการณดานเศรษฐกิจ ทั้ง 

ภาครัฐ และเอกชนมาแลว จากการ 

ปรับเปลี่ยนครั้งนี้ นาจะสรางความ 

หวังใหมในการดันใหเศรษฐกิจไทย 

เติบโตของไทยไดอยางไร ตองติดตาม

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 
ไม่สดใสจากปัจจัย 
กระทบรอบด้าน

ผศ. ดร. ธนวรรธน ใหสัมภาษณ 
วา ไตรมาส 3 ผมพูดเลยวา “การ 
เต ิบ โตทาง เศรษฐก ิ จ ไม  โดด เด น 
เนื่องจากตนไตรมาส ประเทศไทยเจอ 

ทั้งปญหาภายในประเทศ และปญหา 
ของทั้งโลก ที่มาจากเรื่องการผิดนัด 
การชำระหนี้ของกรีซ และการเขา 
ควบคุมมาตรการทางเงินของ IMF 
โดยกรีซไมยอมรับมาตรการการฟนฟู
จาก IMF ในชวงแรก ทำใหคนทั้งโลก 
กังวลวา เศรษฐกิจโลก จะลมสลาย 
ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีของกรีซ 
ผานมติการยอมรับการชวยเหลือจาก
ยุโรป เพื่อนำเงินมาฟนฟูประเทศ เมื่อ 
ตนเดือนสิงหาคม ทำใหโลกตองเผชิญ 
กับความไมแนนอนของกรีซและการ 
ดำรงอยูของเงินยูโร”

“นอกจากนี้เดือนสิงหาคม ยัง 
เปนชวงเวลาที่โลกตองเจอกับ การขึ้น 
คาเงินดอลลาร ของสหรัฐฯ มีผลทำ 
ใหเงินบาทไทยออนตัว ถึง 35 บาทตอ 
1 ดอลลาร การที่เงินดอลลารแข็งทำ 
ใหโลกไมมีความสมดุล ทำใหคนลังเล 
กับการจับจายใชสอย เพราะเศรษฐกิจ 
ในประเทศไมโดดเดนเทากับสหรัฐฯ”

“พอกลางเดือนสิงหาคม จีน 
ลดคาเงินหยวนวันเดียวเกือบ 2% ทำ 
ใหทั้งโลกกังวลวา ประเทศจีนกำลังมี 

ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ หลังจากนั้น 
ตลาดหุน น้ำมัน มีการปรับตัวลดลง 
ต่ำกวา 40 USD ตอ บารเรล”

“ณ วันนี้ 24 สิงหาคม 58 การ 
ลงทุนในตลาดหุนของโลก ตกลง 
5-7% ชี้ใหเห็นวา นักลงทุนขาดความ 
มั่นใจในเศรษฐกิจโลก หันไปถือครอง 
ทองคำแทน แสดงใหเห็นวา เศรษฐกิจ 
โลกไมสดใส ประกอบกับเศรษฐกิจไทย 
ไมโดดเดน ในไตรมาส 3 คนไมกลา 
จับจายใชสอย มีผลทำใหการสงออก 
ไทยไมโดดเดน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
ไทยตองเผชิญกับภัยแลง ชวงสิงหาคม 
คลี่คลาย แตเกษตรกรไทยยังไดรับ 
ความเสียหาย ทำใหรายไดตกต่ำ และ 
ผลจากเหตุระเบิดที ่ศาลพระพรหม 
เอราวัณแยกราชประสงค มีผลให 
กระทบตอสถานการณการทองเที ่ยว 
ไทย เพราะนักทองเที่ยวชะลอตัว การ 
ใชจายชะลอ การชอปปงเริ่มกระทบ 
เครื่องยนตการเงิน การลงทุนชะงัก 
ทำใหการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
ไทยในไตรมาส 3 นี้คงไมเกิน 2.8% 
ต่ำกวาครึ่งปแรกที่ 2.9%”
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1) การวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของธุรกิจ 
คาสงและคาปลีก

ธุรกิจคาสงและคาปลีกของไทย
มีวิวัฒนาการอยางมากตั้งแตป 2553 
- 2556 มีปจจัยหลักจากการเขามา 
ลงทุนของตางชาติ เนื่องจากในชวง 
เวลาดังกลาว สภาพเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยเขาสูภาวะวิกฤต รัฐบาล 
จึงสงเสริมใหนักลงทุนตางชาติเขามา
ลงทุนในไทย สงผลใหหางคาปลีก 
ขนาดกลางและขนาดเล็กบางรายปด
กิจการลง สำหรับรายใหญบางราย 
ไดหาผูรวมทุนจากตางประเทศ หรือ 
ใหตางชาติเขามาซื ้อสัดสวนหุ นสวน 
ใหญในกิจการ ซ่ึงเปนชวงเวลาเดียวกัน 
กับที่คาเงินบาทลดคาลงเกือบรอยละ 
50 และเปนโอกาสใหตางชาติเขามา 
ลงทุนโดยใชกลยุทธแบบ Pre-emptive 
Investment กลาวคือ การเพิ่มสาขา 
อยางรวดเร็ว ท้ังในและนอกเมือง เพ่ือ 
ใหตนทุนตอหนวยต่ำ มีการบริหาร 
งานและจัดจำหนายที่มีประสิทธิภาพ 
โดยใชราคาเปนเครื่องมือการแขงขัน 
เนื่องจากมีเงินทุนสูง ผลที่ตามมา คือ 
โครงสรางความเปนเจาของรานคาปลีก 
เปลี่ยนแปลงไป หางไฮเปอรมารเก็ต 

และซูปเปอรมาร เก ็ตทยอยเปลี ่ยน 
โครงสรางการเปนเจาของจากคนไทย
เปนตางชาติมากขึ้น 

ในดานของโครงสรางธุรกิจคาสง
พบวา ป 2556 ผูประกอบการไทย 
ประกอบธุรกิจคาสงประเภทการขาย
สงสินคาในครัวเรือนเปนหลัก มี 
จำนวนผูจดทะเบียนรวมคิดเปนรอยละ 
28.24 ของจำนวนผูจดทะเบียนใน 
ธุรกิจคาสงทั้งหมด สวนรายไดหรือ 
ยอดขายนั้น การสงยางพาราและ 
พลาสติกขั้นตนมีรายไดหรือยอดขาย
มากที่สุด โดยมีรายไดหรือยอดขาย 
ทั้งสิ้น 2,614,661 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
จากป 2555 เฉลี่ยรอยละ 8.82 โดย 
ธุรกิจสวนใหญจดทะเบียนธุรกิจใน 
จังหวัดกรุงเทพมหานครคิดเปนรอยละ 
49.48 ของจำนวนธุรกิจคาสงท้ัง ประเทศ  
สำหรับประเภทของธุรกิจคาสงที่มีการ 
จดทะเบียนมากท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร 
คือ ธุรกิจประเภทเครื่องจักรและ 
อุปกรณอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวใน 
ที่อื่น ธุรกิจการขายสงวัสดุกอสราง 
อื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวที่อื่น ๆ 
และธุรกิจประเภทการขายสงเครื่องใช 
ไฟฟาและอิเล ็กทรอนิกสชนิดใชใน 

รายงานวิจัยเรื่อง การ 
แสวงหาประโยชนและ 
โอกาสจากความตกลง 

การคาบริการของอาเซียน (ASEAN 
Framework Agreement on Service: 
AFAS) ในภาคธุรกิจคาสงและคาปลีก 
เป นการศึกษาวิจ ัยเช ิงล ึกถ ึงสภาพ 
ขอเท็จจริงของธุรกิจ วิเคราะหศักยภาพ 
และโอกาสที่ธุรกิจจะใชประโยชนจาก
การจัดทำเขตการคาเสรีภายใตความ
ตกลง AFAS และผลกระทบท่ีเก่ียวเน่ือง 
จากการจัดทำเขตการคาเสรี เพื่อหา 
แนวทางในการสงเสร ิมและพัฒนา 
แนวทางในการปรับตัวของธุรกิจการ
คาสงและคาปลีก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ธ ุรก ิจขนาดกลางและขนาดเล ็กให  
สามารถพัฒนาขีดความสามารถเพื ่อ 
การแขงขันทางธุรกิจในภูมิภาคและมี
ความพรอมรองรับการเปนประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 
รวมถึงเสนอแนะขอมูลที ่หนวยงาน 
ภาครัฐสามารถนำไปจัดทำแนวทาง 
ในการสงเสริมและพัฒนาการปรับตัว 
ใหแกธุรกิจการคาสงและคาปลีกไทย 
โดยผลการวิเคราะหสามารถสรุปได 
ดังนี้

ร

โอกาสและประโยชน์
จากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) 
ในภาคธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก (ตอนที่ 1)  

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู
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ครัวเรือน ตามลำดับ
หากพิจารณาการกระจายตัวของ 

ธุรกิจในแตละภาคพบวา ภาคกลาง 
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) และภาค 
ตะวันออก มีธุรกิจคาสงท่ีมีการจดทะเบียน 
มากที่สุด คือ ธุรกิจประเภทการ 
ขายสงเครื ่องจักรและอุปกรณอื ่นๆ 
ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก 
และภาคใต มีธุรกิจคาสงที่มีการจด 
ทะเบียนมากที่สุด คือ ธุรกิจประเภท 
การขายสงวัสดุกอสรางอื่นๆ ซึ่งมิได 
จัดประเภทไวในที่อื่นๆ

สำหรับธุรกิจคาปลีก ในดาน 
โครงสรางธุรกิจพบวา ป 2556 
ผูประกอบการไทยประกอบธุรกิจคา
ปลีกประเภทการขายปลีกเครื ่องใช 
อื่นๆ ในครัวเรือนในรานคาเฉพาะ 
เปนหลัก โดยมีจำนวนผูจดทะเบียน 
คิดเปนรอยละ 22.58 ของจำนวนผู 
จดทะเบียนในธุรกิจคาปลีกทั ้งหมด 
ในสวนรายไดหรือยอดขายนั้น การ 
ขายปลีกในรานคาทั่วไปมีรายไดหรือ
ยอดขายมากที่สุด โดยมีรายไดหรือ 
ยอดขายทั้งสิ้น 925,768 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนจากป 2555 เฉล่ียรอยละ 12.33 
โดยธุรกิจสวนใหญจดทะเบียนธุรกิจ 
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 
นิติบุคคลผูใหบริการคาปลีกจดทะเบียน 
คิดเปนรอยละ 41.92 ของจำนวน 
ธุรกิจคาปลีกทั้งประเทศ สำหรับ 
ประเภทของธุรกิจคาปลีกที ่มีการจด 
ทะเบียนมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร 
คือ ธ ุรก ิจประเภทรานขายปลีก 
คอมพ ิวเตอร และอ ุปกรณต อพ วง 
คอมพิวเตอร ธุรกิจรานขายปลีกวัสดุ 
กอสรางอื่น ๆ และธุรกิจประเภทราน 

ขายปลีกเครื่องประดับ ตามลำดับ
หากพิจารณาการกระจายตัวของ 

ธุรกิจในแตละภาคพบวา ภาคกลาง 
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) มีธุรกิจ 
คาปลีกที่จดทะเบียนมากที่สุด คือ 
ธุรกิจประเภทขายปลีกวัสดุกอสราง 
อื่นๆ ขณะที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต 
มีธุรกิจคาปลีกที่มีการจดทะเบียนมาก 
ที่สุด คือ ธุรกิจประเภทการขายปลีก 
เช ื ้อเพลิงยานยนตในรานคาเฉพาะ 
สถานีปม

ป 2556 มีการจางงานในกิจการ 
คาสงและคาปลีกรวมทั้งสิ้นประมาณ 
6,325,130 คน คิดเปนรอยละ 16.42 
ของจำนวนผูมีงานทำทั้งประเทศ โดย 
เปนการจางงานในภาคการคาปลีก 
ประมาณ 4.3 ลานคน และเปนการ 
จางงานในภาคการคาสง จำนวน 2.0 
ลานคน ซึ่งจากการขยายตัวของธุรกิจ 
คาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) 
รวมทั ้งพฤติกรรมที ่เปลี ่ยนแปลงไป 
ของผูบริโภค สงผลใหธุรกิจคาปลีก 
รูปแบบใหมซึ ่งอาศัยความไดเปรียบ 
ทางดานเงินทุน วิทยาการความรู รวม 
ทั ้งนำระบบเทคโนโลยีมาใชในการ 
บริหารจัดการ จึงมีอำนาจในการ 
ตอรอง ตลอดจนสามารถตอบสนอง 
ความตองการของผูบริโภคดานความ
สะดวกสบายและความครบถวนของ 
สินคา ซึ่งสงผลกระทบตอการลดลง 
ของธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กและขนาด
กลางอยางตอเนื่อง
2) การวิเคราะหขอมูลของธุรกิจ 
การคาสงและคาปลีกของประเทศ 
อาเซียน

มูลคาการคาของธุรกิจคาปลีกโลก 

เติบโตอยางรวดเร็วในประเทศกำลัง 
พัฒนาจากรอยละ 28 ในป 2543 
เปนรอยละ 38 ในป 2552 ปจจัย 
สำคัญมาจากศักยภาพของจีนที ่เพิ ่ม 
สูงขึ้น จากสถิติที่รวบรวมโดย  CBRE 
ในป 2557 พบวา ประเทศจีนเปน 
ตลาดคาปลีกที่เปนเปาหมายของนัก 
ลงทุนในภูมิภาคเอเชีย รองลงมา 
ไดแก เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
และสิงคโปร สวนตลาดคาปลีกของ 
ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 7 เทียบ 
เทากับเขตบริหารพิเศษฮองกง

จากดัชนีการพัฒนาธุรกิจคาปลีก 
(Global Retail Development 
Index: GRDI) ของ AT Kearney ชี้วา 
ประเทศในแถบเอเชียเปนประเทศที ่ 
นาลงทุนในธุรกิจคาปลีก โดยป 2550 
ประเทศอินเดีย และ จีน ไดคะแนน 
GRDI สูงเปนอันดับตน ๆ คือ 92 และ 
86 คะแนน ตามลำดับ อันดับรอง 
ลงมา ไดแก เวียดนาม มาเลเซีย 
สำหรับประเทศไทยมีคะแนน GRDI 
59 คะแนน ลดลงจากป 2549 ที่ได 
64 คะแนน

ภายใตการรวมตัวกันเปนหนึ ่ง 
ของชาต ิอาเซ ียนซ ึ ่ ง เป นการสร าง 
โอกาสมากมายไมเพียงแคเฉพาะคน 
ไทย แตรวมถึงชาติอื่นในอาเซียน 
โดยเฉพาะ “ธุรกิจคาปลีกและคาสง” 
ที่เกี ่ยวของกับชีวิตความเปนอยู ของ 
คนในอาเซียน และปจจุบันธุรกิจ 
คาปลีกกำลังเติบโตกวางขวางเพิ ่ม 
มากขึ้น จึงมีความสำคัญตอระบบ 
เศรษฐกิจโดยเฉพาะของไทย อันเห็น 
ไดจากสัดสวนของมูลคาคาปลีกไทยที่
เต ิบโตข ึ ้นหากเปร ียบเท ียบจากป  
2550 ที่ขณะนั้นมีมูลคาเพียง 1.2 
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ลานลานบาท แตในป 2554 เติบโต 
เปน 1.4 ลานลานบาท และมีแนวโนม 
เติบโตอยางตอเนื่องในป 2555 และป 
2556 เชนเดียวกับประเทศเพื่อนบาน 
ที่การเติบโตของธุรกิจคาปลีกเพิ่มสูง
ขึ้นเชนกันไมวาจะเปน ฟลิปปนส ที่ 

มีอัตราเติบโตสูงสุดถึงรอยละ 38.43 
ในขณะที่เวียดนามและอินโดนีเซียมี 
อัตราเติบโตใกลเคียงกัน โดยเวียดนาม 
เติบโตท่ีรอยละ 11.89 สวนอินโดนีเซีย 
เติบโตรอยละ 11.38 สำหรับมาเลเซีย 
เติบโตนอยที่สุดที่รอยละ 3.75 

สำหรับรายละเอียดการวิเคราะห 
ขอมูลธุรกิจคาสงและคาปลีกของแต
ละประเทศ จะขอกลาวถึงในตอนตอไป
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อินเดีย เปนประเทศที่มี 
ความสำคัญมากประเทศ
หนึ ่งของโลกในดานการ 

ผลิต และดานตลาด เนื่องจากอินเดีย 
มีประชากรกวา 1.26 พันลานคน ในป 
2557 ซึ่งหมายถึงตลาดขนาดใหญ 
ของโลก มีประชากรอายุต่ำกวา 35 ป 
กวารอยละ 65 ของประชากรทั้งหมด 
ของประเทศ ซึ่งแสดงถึงการมีแรงงาน 
วัยทำงานในอัตราที่สูง มีปจจัยการ 
ผลิตดานแรงงานที่พรอมตอการผลิต
ภายในประเทศ และในป 2020 คาด 
วาจำนวนประชากรอินเดีย  จะเพิ่ม 
ขึ้นเปน 1.36 พันลานคน ซึ่งหมายถึง 
ความพรอมดานแรงงานของอินเดียที่
จะเพิ่มขึ้นตอการขยายตัวดานการผลิต 
ของประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ อัตราการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจของอินเดีย ป 2557 
อยูที่รอยละ 7.2 และป 2558 
คาดวาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
จะอยูที่รอยละ 7.5 ซึ่งเปนอัตราที่สูง 
กวาประเทศจีน (คาดวา ป 2558 GDP 
Growth ของจีนอยูที่รอยละ 6.6) 
รัฐบาลอินเดียยังมีนโยบายผลักดันให
เก ิดการลงทุนและการผลิตภายใน 
ประเทศใหมากขึ้น อีกทั้งตองการให 
อินเดียเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมของ 
โลก (Hub of Industry) เพื่อกอให 
เกิดการจางงานภายในประเทศ และ 
ด ึ ง เ ง ิ น ล ง ท ุ น จ า กต  า ง ป ร ะ เ ท ศ 
(Foreign Direct Investment: FDI) 
ภายใต นโยบาย Make in India 
เปนโครงการที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวง

พาณิชยและอุตสาหกรรมของอินเดีย 
อีกทั้งนโยบายดังกลาว ถาสามารถ 
ดำเนินการใหบรรลุตามเปาหมายที ่ 
วางไวได ภายในป 2020 อินเดียจะ 
ไดชื่อวาเปน Factory of the World 

สำหรับโครงสรางพื ้นฐานดาน 
การคมนาคมทางบกภายในประเทศ 
อินเดียไดมีการสรางเสนทางเชื่อมโยง
เม ือง เศรษฐก ิจหล ักของประเทศ 
ภายใต โครงการสุวรรณจตุรพักตร  
(Golden Quadrilateral) ซึ่งได 
ดำเนินการตั้งแตป 2548 เปนตนมา 
โดยรัฐบาลอินเดียไดทุ มงบประมาณ 
กวา 4.9 พันลานเหรียญสหรัฐ 
ปรับปรุงทางหลวงแผนดินเชื ่อมหัว 
เม ืองเศรษฐก ิจสำค ัญของอ ินเด ีย 
ไดแก เจนไน บังกะลอร ปูเน มุมไบ 
สุรัต เวโดดารา อาหเมดาบัด นิวเดลี 
อัครา อลาฮาบัด กันปูร พารานาสี 
อะรองกาบัด โกลกัตตา วิสาขาปตนัม 
และกุนตูร ระยะทางรวม 5,846 
กิโลเมตร ใหเปนถนน 4 ชองทาง 
ทันสมัยไดมาตรฐานสากล เพื่อรองรับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ตามนโยบายเศรษฐกิจตางๆ ที่ตั้งไว

การเชื่อมโยง 
การคมนาคมขนส่ง 
ระหว่างไทย อาเซียน 
และอินเดีย 

เสนทางเชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจ 
หลักของประเทศอินเดีย ภายใต 
โครงการสุวรรณจตุรพักตร (Golden 
Quadrilateral) เปนจุดเชื่อมโยง 

การคมนาคมขนสงจากโครงการทาเรือ 
น้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 
ของสหภาพเมียนมาร และทาเรือ 
ระนองของไทยไปยังเมืองเชนไน อีก 
ทั้งยังเปนจุดเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจ
แมโขง-อินเดีย (Mekong India 
Economic Corridor: MIEC) ซึ่ง 
เชื่อมโยงภูมิภาคระหวาง อินเดีย 
เมียนมาร ไทย กัมพูชา และเวียดนาม 
เขาไวดวยกัน

ซึ่งเมืองเชนไนเปนเมืองหลวงของ 
รัฐทมิฬนาฑู ตั้งอยูทางใตของอินเดีย 
เปนเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 
เมืองหนึ่งของอินเดีย เนื่องจากเปน 
เมืองทา และมีอุตสาหกรรมที่อินเดีย 
มีศ ักยภาพอยู ท ี ่ เม ืองเชนไนหลาย 
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
ยานยนต ซึ่งรอยละ 30 ของการ 
ผลิตรถยนตของอ ินเด ียอย ู ท ี ่ เม ือง 
เชนไน ซึ่งจะเปนโอกาสใหแกประเทศ 
ไทยและอาเซียนในการเชื่อมโยงเครือ
ขายการผลิตและการคากับอินเดียได 
ในอนาคต หากโครงการทาเรือน้ำลึก 
และนิคมอุตสาหกรรมทวายมีความ 
คืบหนา และทาเรือระนองของไทยได 
รับการพัฒนาใหมีทาเทียบเรือท่ีสามารถ 
รองรับเรือขนสงสินคาท่ีมีขนาดใหญได

 ความคืบหน้าของ 
โครงการท่าเรือน้ำลึก 
และนิคมอุตสาหกรรม
ทวาย และโอกาสของ 
ท่าเรือระนอง

สำหรับการเชื่อมโยงการคมนาคม 

อ

การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง
ระหว่างไทย อาเซียน และอินเดีย 
â´Â

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
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ขนสงจากโครงการทาเรือน้ำลึกและ 
นิคมอุตสาหกรรมทวายของสหภาพ 
เมียนมารไปยังเมืองเชนไน พบวา มี 
ระยะทาง 1,970 กิโลเมตร ซึ่งแสดง 
ใหเห็นวาทาเรือทวายเปนจุดยุทธศาสตร 
สำค ัญในการเช ื ่อมโยงการค าและ 
เครือขายการผลิตระหวางไทย อาเซียน 
และอินเดีย สามารถรนระยะทางและ 
ประหยัดเวลาการขนสงสินคาไดเปน
อยางมาก ซึ่งปจจุบันการขนสงสินคา 
ของไทยไปยังอินเดียที่ออกจากทาเรือ
แหลมฉบัง ตองออมไปยังทาเรือสิงคโปร 
กอน กอนที่จะสงมายังทาเรือเชนไน 
ของอินเดียซึ ่งใชระยะเวลาประมาณ 
9 วัน แตจากทวายถึงเชนไนใชเวลา 
เพียง 2 วัน ปจจุบันการกอสราง 
โครงการทาเรือน้ำลึกทวายและนิคม 
อุตสาหกรรมทวายยังอยู ในชวงการ 
วางแผนและดำเนินการซึ่งพบวา มี 
ความคืบหนามากข้ึน โดยบริษัท อิตาเลียน 
ไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 
หรือ ITD ไดลงนามสัญญาสัมปทาน 
โครงการทวายระยะแรก เมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม 2558 กับคณะกรรมการเขต 
เศรษฐกิจพิเศษทวายของสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร (Dawei Special 
Economic Zone Management 
Committee) เพื่อดำเนินการพัฒนา 
นิคมอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภค 
ตางๆ พื้นที่รวม 27 ตารางกิโลเมตร 
ซึ่งระยะแรกของโครงการอยูในชวงป 
2558-2561 โดยจะเริ่มดำเนินการ 9 
สวน ดังนี้

1) สรางนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ 
ประมาณ 16,000 ไร แบงพื้นที่เปน 4 
โซน (A, B, C, D) พื้นที่โซน A 
ประมาณ 3,000 ไร ป 2558 จะพัฒนา 
700 ไร ป 2559 จะพัฒนาอีกกวา 
2,200 ไร สวนโซน B, C, D จะทยอย 

พัฒนาปละประมาณ 3,000 ไรจนครบ 
2) สรางถนนขนาด 2 ชองจราจร 

ระยะทาง 140 กม. เชื่อมตอโครงการ 
ทวายกับไทยท่ีบานพุน้ำรอน จ.กาญจนบุรี 

3) พัฒนาทาเรือขนาดเล็ก 
4) สรางเขตท่ีอยูอาศัย (Township) 

เพื่อเปนที่พักสำหรับคนงาน 
5) สรางอางเก็บน้ำและระบบประปา
6) สรางโรงไฟฟา (Boil-off Gas 

and Temporary Power Plants) 
คาดวาจะแลวเสร็จในป 2561 มูลคา 
ลงทุนกวา 500 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 
กวา 17,000 ลานบาท

7) โรงไฟฟา (Combined-Cycle 
Power Plant) 

8) ระบบโทรคมนาคมผานสาย
9) LNG Terminal ซึ่งอยู 

ระหวางออกแบบรายละเอียด ขณะนี้ 
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ 
บริษัทเชลลจองใชพื้นที่หมดแลว โดย 

ปตท.จะนำเขากาซประมาณ 3 ลานตัน 
คาดวาจะใชไดกลางป 2561 วงเงิน 
ลงทุนประมาณ 500 ลานเหรียญ 
สหรัฐ

สำหร ับโครงการระยะท ี ่ สอง 
ประกอบไปดวย เขตอุตสาหกรรม ทาเรือ 
น้ำลึก รองรับสินคาได 300 ลานตัน 
ตอป จอดเรือได 55 ลำพรอมกัน คลัง 
น้ำมันดิบ แหลงพักผอน โรงงานเหล็ก 
โรงเหล็กขนาดใหญ อูตอและซอมเรือ 
ขนาดใหญ โรงไฟฟา โรงแรม โรงงาน 
เคมี ยานการคา ภาคบริการ ทองเท่ียว 
และที่อยูอาศัย 

นอกจากนี้ ดานประเทศไทยไดมี 
การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับทาเรือ 
น้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายใน
อนาคต ผานจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเปน 
จังหวัดที่อยูติดกับเมืองทวาย รวมถึง 
มีแผนการสร างถนนเช ื ่อมโยงจาก 
กรุงเทพฯ ไปยังเมืองทวาย เพื่อ 
อำนวยความสะดวกในการขนสงสินคา 
ไปยังทวาย เม่ือโครงการทวายแลวเสร็จ 
ซึ ่งแผนการสรางเสนทางดังกลาวมี 
ดวยกัน 3 เสนทางไดแก 1) โครงการ 

สรางถนนมอเตอรเวย หมายเลข 81 
สายบางใหญ-กาญจนบุรี ระยะทาง 97 
กิโลเมตร ไดรับอนุมัติการกอสรางแลว 
(ปจจุบันอยู ระหวางการเวนคืนที ่ดิน 

เส้นทางเชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจหลักของ 
ประเทศอินเดีย ภายใต้โครงการสุวรรณจตุรพักตร์ 
(Golden Quadrilateral) เป็นจุดเชื่อมโยง 
การคมนาคมขนส่งจากโครงการท่าเรือน้ำลึกและ 
นิคมอุตสาหกรรมทวายของสหภาพเมียนมาร์ 
และท่าเรือระนองของไทยไปยังเมืองเชนไน 
อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจ 
แม่โขง-อินเดีย (Mekong India Economic 
Corridor: MIEC) ซึ่งเชื่อมโยงภูมิภาคระหว่าง 
อินเดีย เมียนมาร์ ไทยกัมพูชา และเวียดนาม 
เข้าไว้ด้วยกัน  
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เพื่อการกอสราง) 2) โครงการสราง 
ถนนมอเตอรเวย สายกาญจนบุรี –พุน้ำรอน 
ระยะทาง 70 กิโลเมตรยังไมไดรับ 
อนุมัติการกอสราง (ปจจุบันอยูระหวาง 
การพิจารณาคัดเลือกเสนทาง) และ 
3) ถนนเชื่อมโยงระหวางทาเรือน้ำลึก 
ทวาย–บานน้ำพุรอน ระยะทาง 132 
กม. (ปจจุบันยังไมไดดำเนินการกอสราง)

สำหรับทาเรือระนองเปนอีกทา 
เรือหนึ่งที ่มีโอกาสสำหรับไทยในการ 
เชื่อมโยงการคาและเครือขายการผลิต 
ระหวางไทยกับอินเดียได แตทาเรือ 
ระนองยังขาดความพรอมในหลาย 
ประการ ซ่ึงเม่ือมาพิจารณาจากระยะทาง 
พบวา ทาเรือระนอง-ทาเรือเชนไน มี 

ระยะทาง 2,331 กิโลเมตร ซึ่งเปน 
ระยะทางตรงจากประเทศไทยสูอินเดีย 
ชวยรนระยะทางและประหยัดเวลาใน
การขนสงสินคาระหวางไทยและอินเดีย

สรุป
จากศักยภาพและความสำคัญ 

ของตลาดของอินเด ียในดานตางๆ 
ทั้งจำนวนประชากร ขนาดเศรษฐกิจ 
และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
และโอกาสทางการคาและการลงทุน 
ของอินเดียในปจจุบันและอนาคตจาก
นโยบาย Make in India และศักยภาพ 
ดานเสนทางการคมนาคมขนสงระหวาง 
ไทยและอาเซียน กับอินเดีย และความ 

พรอมดานเสนทางในการเชื ่อมโยง 
ภายในประเทศอินเดีย ในเมืองเศรษฐกิจ 
ที่สำคัญของอินเดีย รวมถึงการเตรียม 
ความพรอมของไทยเพื่อการเชื่อมโยง
ดานการคมนาคมขนสงระหวางไทยกับ 
อินเดีย ซึ่งจากทุกประเด็นที่กวามา 
จึงนับวาเปนโอกาสที่ดีของไทย ใน 
การที ่จะขยายการคาและการลงทุน 
ไปยังอินเดียในอนาคต ดังนั้น เพื่อให 
การคาและการลงทุนประสบผลสำเร็จ 
ผูประกอบการไทยจึงควรศึกษาศักยภาพ 
ของอุตสาหกรรมที่จะมีโอกาสเชื่อมโยง 
การคา การลงทุน และเครือขายการ 
ผลิตผ านเส นทางการคมนาคมที ่ม ี 
ศักยภาพดังที่กลาวมา
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หลายทานเดินทางมาจีน
ในชวงหลังอาจตะลึงไป 
กับการฉายโฉมของรถหร ู

ที่แลนกันอยางเกลื่อนกลาด สิ่งนี้ 
นอกจากสะทอนถึง “ความมั่งคั่ง” 
ของชาวจีนในปจจุบันแลว ยังเกิด 
คำถามตามมามากมาย คนเหลานี้ทำ 
อะไรกันจึงมี “ของเลน” หรูมาขับ 
โฉบเฉี่ยว เจาของรถมีคุณลักษณะ 
และพฤติกรรมเฉพาะเชนไร และชาว 
จีนโดยรวมรู ส ึกอยางไรก็คนเหลานี ้ 
ประการสำคัญ เจาของรถแบรนดหรู 
แตละยี่หอมีมุมมองความคิดแตกตาง
กันบางหรือไม อยางไร 

เศรษฐกิจดี ... รถหรูเกล่ือนกลาด 
การเติบโตของเศรษฐกิจของจีนชนิด 
“ติดจรวด” ในชวงหลายปที่ผานมา 
ทำใหชาวจีนจำนวนมากรวยขึ ้นมาก 
อยาง “กะทันหัน” กอปรกับการเปน 
คน “ใจถึง” และ “มือเติบ” อยูเปน 
ทุนเดิมอยูแลว เลยทำใหผูบริโภค 
ชาวจีนเหลานี้ไดแสดงถึงอำนาจซื้อที่ 
เพิ่มขึ้นอยางไมหยุดหยอน ทามกลาง 
ความมั ่งค ั ่งท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นอยางรวดเร ็ว 
ดังกลาว “เศรษฐีใหม” ชาวจีนได 
เปลี ่ยนพฤติกรรมหันไปใชเงินที ่มีอยู  

ซื้อหาความสุขในหลากหลายรูปแบบ 
ซ่ึงหน่ึงในน้ันไดแก การหาซ้ือของขวัญ 
แกตนเองและของฝากญาติพี่นอง จน 
ทำใหมีคนกลาววา สินคาแบรนดดัง 
จากทั่วโลกไดกลายเปน “สินคา 
ทั่วไป” สำหรับเศรษฐีจีนไปเสียแลว 
โดยหนึ่งใน “ของเลนใหม” นั้น ไดแก 
รถยนตหรู ซึ่งแมวาเศรษฐกิจจีนได 
ขยายตัวในอัตราที่ลดลงอยางตอเนื่อง 
ในชวง 5 ปที่ผานมา แตตลาดรถยนต 
หรูของจีนก็ยังคงขยายตัวจนสอเคา 
วาจะแซงหนาตลาดรถหรูของสหรัฐฯ 
ภายในป 2559 

มองหาคันใหม ... หรูข้ึน แบรนด 
รถหร ู เหล าน ี ้พยายามเสร ิมสร าง 
ภาพลักษณเพื่อดึงดูดใจผูบริโภคชาว
จีน เพราะจากการวิจัยพบวา ผูซื้อ 
รถหรูค ันแรกในจีนมีความภักดีต อ 
แบรนดนอยมาก ซึ่งสาเหตุสำคัญเปน 
เพราะระดับบริการที ่ต ่ำกว าความ 
คาดหวังของผู บริโภคชาวจีนอยู มาก 
กลาวคือ งานวิจัยของบอสตันคอนซัลต้ิง 
กรุป (Boston Consulting Group) 
ระบุวา ผูบริโภคชาวจีนมีระดับการ 
ยึดติดกับแบรนดเดิมคอนขางนอยแต
ระดับการเรียกรองกลับมีแนวโนมสูง

ขึ้น ซึ่งสะทอนวา ชาวจีนไมพึงพอใจ 
ในคุณภาพสินคาและหรือบริการที่ได
รับ 

ขณะเดียวกัน ดวยความพรอม 
ทางการเง ินจ ึงทำใหเศรษฐีจ ีนตาง 
มองหารถยนตคันที่ 2 และ 3 อยู 
ตลอดเวลาโดยสวนใหญตองการลอง 
ใชแบรนดรถยนตใหม และรถคันใหม 
มักเปนรถที่มีราคาแพงและดูดีมากกวา 
คันเดิม ซึ่งสวนหนึ่งก็เพื่อบงบอกถึง 
สถานะที่สูงขึ้นของตนเอง จึงนับเปน 
โอกาสทางธุรกิจที ่เปดกวางสำหรับ 
แบรนดรถยนตใหมในตลาดจีน

แตอ ีกประเด็นหนึ ่งที ่น าสนใจ 
อยางยิ่งก็คือ สาธารณชนชาวจีนมี 
ความรูสึกนึกคิดอยางไรกับเจาของรถ
หรูเหลาน้ี ความรูสึกดังกลาวสอดคลอง 
กับสิ ่งที ่เจาของรถหรูประเมินตัวเอง 
หรือไม อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ภายหลังจากการเด ินหนานโยบาย 
ปราบปรามคอรัปชั ่นอยางจริงจังใน 
ระยะหลังของทานประธานาธิบดีส ี 
จิ้นผิง จนสงผลใหเศรษฐีแดนมังกร 
จำนวนมาก “ไมกลา” แสดงความ 
มั่งคั่งดั่งเชนในอดีต

เศรษฐีจีน ... กับรถหรู เมื่อ 

ห

ลักษณะเฉพาะ
ของคนขับรถหรูในจีน

ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â
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ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร
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อาหารอรอยที่มีคุณภาพ กิจกรรม 
ครอบครัว การรักษาสุขภาพ การ 
ออกกำลังกาย และการสงลูกหลาน 
ศึกษาตอในตางประเทศ ในกรณี 
เจาของรถเพศหญิง จะชื่นชอบบริการ 
สปา การเสริมความงาม และใสใจเร่ือง 
สิ่งแวดลอมเปนพิเศษ

นายรูเพิรต ฮูเกเวิรฟ (Rupert 
Hoogewerf) ประธานกรรมการและ 
หัวหนาทีมวิจัยของรายงานหูรุ นให 
ความเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัยไวอยาง
นาสนใจวา “การใชจายเงินเพื่อซื้อหา 
รถหรูนับเปนสัญญาณแรกที ่ชาวจีน 
ต องการแสดงออกถ ึงความสำเร ็จ 
ว ัตถ ุประสงค ของรายงานน ี ้ก ็ เพ ื ่อ 
สะทอนถึงภาพลักษณะของแบรนด 
รถยนตหรูในจีน” ซึ่งปรากฏการณใน 
ลักษณะเชนนี้ไมใชเรื่องที่นาประหลาด 
ใจแตอยางใด เพราะจีนในปจจุบันมี 
ประชากรจำนวนเกือบ 3 ลานคนที่มี 
สินทรัพยมากกวา 1 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ และกวา 1 ลานคนที่มี 
สินทรัพยมากกวา 10 ลานหยวน 

นอกจากนี้ ผลจากการวิจัยนี้ยัง 
สะทอนวา ในภาพรวม สาธารณชนจีน 
มีความรู ส ึกเชิงลบตอเจาของรถหรู 
เหลานี้ โดยรอยละ 80 ระบุวาเคย 
ไดรับรู ขาวเชิงลบเกี่ยวกับแบรนดรถ
หรู และสาเหตุอีกสวนหน่ึงอาจเน่ืองจาก 
สถิติอ ุบัต ิเหตุทางถนนสวนใหญมัก 
เกี่ยวของกับรถหรู เราลองมาดูกันวา 
เจาของรถหรูในจีนแตละย่ีหอมีลักษณะ 
เฉพาะเปนเชนไรกัน

• เมอรซิเดซ-เบนซ (Mercedes 
-Benz) มีชื่อในภาษาจีนจากคำพอง 
เสียงท่ีอาจไมมีความหมายวา “เปนฉือ” 
(Ben Chi) – ผูตอบแบบสอบถามเห็น 
วา เจาของรถยี่หอนี้มีลักษณะของ 

การเปนผูประกอบการที่มีการศึกษาดี
และประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคลอง 
กับผลการประเมินตนเองของเจาของ
รถหรูแบรนดนี้เชนกัน นอกจากนี้ 
เจ าของรถหรูนี ้ย ังมีรายไดเฉลี ่ยถึง 
11.3 ลานหยวนตอป สูงท่ีสุดในบรรดา 
แบรนดที ่ เข าร วมการวิจ ัยในครั ้งนี ้ 
ซึ่งสะทอนถึงภาพลักษณที ่แข็งแกรง 
ของแบรนดนี้ในตลาดจีน

• บีเอ็มดับบลิว (BMW) ภายใต 
ชื่อจีนวา “เปามา” (Bao Ma) ซึ่งมา 
จากคำแปลวา “ท่ีมีคุณคา” และ “มา” 
ตามลำดับ และอาจแปลไดวา “มาที่ 
สูงคา” แตชาวจีนบางสวนก็ชอบลอ 
เลนในชื่อพองวา “เปยโมหวอ” ซึ่ง 
แปลวา “Don’t Touch Me” หรือ 
อยาโดนฉันเพราะฉันแพงนะ – ผูตอบ 
แบบสอบถามรูสึกวา ผูขับข่ีเปนเจาของ 
กิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ 
เปนผูจัดการอาวุโสของกิจการขามชาต ิ
คนเหลานี ้ประเมินตนเองวาเปนคน 
มองโลกในแงด ีและคอนขางติดดิน 
ซ่ึงแตกตางจากการรับรูของสาธารณชน 
ที่มองวาเจาของรถยี่หอนี้เปนเศรษฐี 
ใหม วัตถุนิยม และแฝงไวซ่ึงความเสแสรง 
นอกจากนี้ การวิจัยยังพบวา รถหรู 
ยี ่หอนี ้เปนที ่นิยมของผู หญิงจีนมาก 
ท่ีสุด และมียอดจำหนายสูงเปนอันดับที่ 
2 ในตลาดจีนรองจากออดี้

• แลนดโรเวอร (Land Rover) 
มีชื่อจีนวา “ลูหู” (Lu Hu) ซึ่งได 
จากคำแปลของสองคำไดแก “ถนน” 
และ “เสือ” ตามลำดับ และแปลเอา 
ความหมายไดวา “เจาแหงถนน” – 
ผลการวิจัยระบุวา เจาของรถหรูแบรนด 
นี้ โดยเฉพาะประเภทรถยนตนั่งเอนก 
ประสงค ถูกมองวาเปนเศรษฐีรุนใหม 
ที่ชอบโออวดและใชจายเงินอยางสุรุย

ปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 สถาบัน 
วิจัยหูรุน (Hurun Research Insti-
tute) ไดตีพิมพรายงาน “สมุด 
ปกขาวแบรนด รถยนต หร ู ในจ ีน 
ประจำป 2557” (Luxury Car 
Brands in China White Paper 
2014) ความหนา 37 หนา ซึ่งได 
จากการวิจัยเชิงลึกซึ ่งรวบรวมขอมูล 
จากเจาของรถหรู 800 คน (แบรนด 
ละ 100 คน) จาก 10 เมืองสำคัญของ 
จีน ไดแก ปกกิ่ง เทียนจิน ตาเหลียน 
เซี่ยงไฮ หังโจว กวางโจว เซินเจิ้น 
เซี้ยะเหมิน คุนหมิง และเฉิงตู ในชวง 
ระหว างเด ือนก ุมภาพ ันธ -ต ุลาคม 
2557 เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะ 
เฉพาะของเจาของหรู 8 ยี่หอชั้นนำ 
ก ับภาพล ักษณท ี ่สาธารณชนมีต อ 
เจาของรถเหลานี้ โดยจำแนกออกเปน 
ดานอาชีพ สถานะทางสังคม สไตล 
สวนบุคคล และอื่น ๆ โดยในบรรดาผู 
ใหขอมูลทั้งหมดดังกลาว กวา 3 ใน 4 
เปนผูชาย อายุเฉลี่ยอยูที่ 33.5 ป 
และรอยละ 10 ใชชีวิตในตางประเทศ 
ตั้งแต 3 ปขึ้นไป

ในดานฐานะ แตละคนมีรายได 
เฉลี่ย 0.36 ลานหยวนตอป และ 
ครอบครัวมีรายเฉลี่ย 1.05 ลานหยวน 
ตอป ขณะเดียวกัน รอยละ 30 
ของครอบครัวเหลานี ้ม ีรายไดอยาง 
นอย 1.2 ลานหยวนตอป ครอบครัว 
เหลานี้มีรายไดเฉลี่ย 8.8 ลานหยวน 
และมากกวารอยละ 10 มีสินทรัพย 
มากกวา 10 ลานหยวน นอกจากนี้ 
ผู ตอบแบบสอบถามแตละคนยังมีรถ 
เฉลี่ยเกือบ 1.5 คันในปจจุบัน

ใ นด  า นค ว ามสน ใจส  ว นต ั ว 
เจาของรถหรูเหลานี ้ใหความสำคัญ 
กับการทองเที่ยว การรับประทาน 
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สุราย อยางไรก็ดี เจาของรถหรูยี่หอนี้ 
ประเมินตนเองวาเปนมืออาชีพและ 
นักธุรกิจที ่สรางความร่ำรวยดวยมือ 
ของตนเอง นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบ 
วา เจาของรถยี่หอนี้มีระดับการศึกษา 
ต่ำท ี ่ส ุดในบรรดาผู  ให ข อม ูล ซึ ่ง 
สวนหนึ ่งคงเปนเพราะการจับตลาด 
เปาหมายที ่ม ีขอบขายของพื ้นเพที ่ 
คอนขางกวาง อนึ่ง แลนโรเวอรถือ 
เปนแบรนดใหมที ่พยายามเขามาทำ 
ตลาดจีน และประสบความสำเร็จใน 
การวางตำแหนงทางการตลาดที่ชัดเจน 
ในระดับหนึ่ง

• วอลโว (Volvo) มีชื่อจีน 
จากคำพ องท ี ่ ไม ม ีความหมายว  า 
“โวเออโว” (Woerwo) และมีอีกชื่อ 
หนึ่งจากคำแปลวา “ฟูหาว” (Fu 
Hao) ซึ่งแปลวา “เศรษฐี” – ขณะที่ผู 
บริโภคชาวจีนมองวาวอลโวเปนรถยนต 
ที่มีราคาไมแพง และเหมาะกับการใช 
งาน ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงกลุมคนในสังคม 
ที่มีความสามารถดีแตไมชอบออกหนา 
งานวิจัยยังพบวา หากพิจารณาเปรียบเทียบ 
จากเจาของรถยนต 8 ยี่หอในครั้งนี้ 
พบวา เจาของรถหรูยี่หอนี้มีระดับ 
การศึกษาสูงที่สุดและมีลักษณะเฉพาะ 
ใกลกับภาพลักษณสาธารณะมากที่สุด 
ท่ีสะทอนวาใหความสำคัญกับครอบครัว 
และภักดีตอแบรนดวอลโว

• ออดี้ (Audi) มีชื่อพองที่ไม 
มีความหมายเฉพาะวา “เอาด๋ี” (Aodi) 
– ผลการวิจัยระบุวา ออดี้ ซึ่งถือ 
เป  น รถหร ู ยอดน ิ ยม ในตลาดจ ี น 
นับเปนยี่หอที่ถูกกำหนดตำแหนงทาง
การตลาดไวอยางชัดเจนที่สุด โดยเจา 
ของรถถูกประเมินอยางชัดเจนวาเปน
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีอายุและประสบการณ 
สูง ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการที่รัฐบาล 

จีนเม่ือหลายปกอนกำหนดใหหนวยงาน 
รัฐของจีนใชรถยนตยี่หอนี้เปนรถยนต
ประจำตำแหนง จนทำเอารถยนต 
ย่ีหอน้ีขายดีเปนเทน้ำเททา แมกระท่ัง 
ผู บริหารองคกรเอกชนตางก็แยงขอ 
จองรถแบรนดนี ้ก ันอยางกวางขวาง 
อยางไรก็ดี เจาของรถหรูน้ีกลับประเมิน 
ตนเองวาเปนพนักงานนั่งโตะที่ประสบ 

ความสำเร็จ ซึ่งนับวาสอดคลองกับ 
ตำแหนงทางการตลาดใหมของแบรนด 
นี้ที่ตองการเนนถึงความกระฉับกระเฉง 
และลดการเชื่อมโยงกับเจาหนาที่ของ
รัฐ

• คาดิลแล็ก (Cadillac) รถหรู 
ยี ่ห อนี ้ม ีช ื ่อพองที ่ไม ค อยใกลเคียง 
นักวา “ไคตี๋ลาเคอ” (Kai Di La Ke) 
– ผลการวิจัยพบวา เจาของรถแบรนด 
นี ้เปนคนสูงอายุและใหความสำคัญ 
กับครอบครัว ขณะที่เจาของรถหรู 
ประเมินตนเองวาเปนผูจัดการอาวุโส
ที่ทำงานในกิจการขามชาติ นอกจาก 
นี้ งานวิจัยยังพบวา รถยนตแบรนดนี้ 
มีส ัดส วนของเจ าของรถที ่ เป นเพศ 

ชายมากที่สุด และไดรับความนิยม 
เพิ่มขึ้นอยางมากในป 2557 โดยใน 
ชวง 10 เดือนของป ยอดขายเพิ่มขึ้น 
ถึงรอยละ 58 เมื่อเทียบชวงเวลา 
เดียวกันของปที่ผานมา

• อินฟนิตี้ (Infiniti) เปนอีก 
ยี ่หอหนึ ่งเลือกใชชื ่อพองเสียงที ่ไมมี 
ความหมายวา “อิงเฟยหนีตี๋” (Ying 

Fei Ni Di) – สาธารณชนจีนเห็นวา 
เจาของรถหรูยี่หอนี้เปนกลุมนักแสดง
และดาราภาพยนตร แตเจาของรถ 
กลับเห็นวา พวกเขาเปนเพียงพนักงาน 
ระดับกลางที ่อยู ในวัยหนุ มสาวและ 
ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ จากการวิจัย 
ยังพบวา เจาของรถหรูแบรนดน้ีมีรายได 
เฉลี่ยต่ำสุดในบรรดาเจาของรถหรู 8 
ยี่หอที่เขารวมงานวิจัยนี้ โดยมีรายได 
เฉลี่ยอยูที่ 6.4 ลานหยวนตอป

• เล็กซัส (Lexus) แตเดิมรถ 
หรูสายเลือดซามูไรแบรนดนี้ใชชื่อพอง 
เสียงวา “หลิงจื้อ” (Ling Zhi) ซึ่ง 
แปลวา “ความทะเยอทะยาน” แตไม 
ทราบดวยเหตุผลใด บริษัทจึงเปลี่ยน 

“การใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อหารถหรูนับเป็น 
สัญญาณแรกที่ชาวจีนต้องการแสดงออกถึง
ความสำเร็จ วัตถุประสงค์ของรายงานนี้ก็ 
เพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณะของแบรนด์ 
รถยนต์หรูในจีน” ซึ่งปรากฏการณ์ 
ในลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เรื ่องที่น่าประหลาดใจ 
แต่อย่างใด เพราะจีนในปัจจุบันมีประชากร 
จำนวนเกือบ 3 ล้านคนที่มีสินทรัพย์ 
มากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และกว่า 1 
ล้านคนที่มีสินทรัพย์มากกว่า 10 ล้านหยวน 
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สุราย อยางไรก็ดี เจาของรถหรูยี่หอนี้ 
ประเมินตนเองวาเปนมืออาชีพและ 
นักธุรกิจที ่สรางความร่ำรวยดวยมือ 
ของตนเอง นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบ 
วา เจาของรถยี่หอนี้มีระดับการศึกษา 
ต ่ำท ี ่ส ุดในบรรดาผู  ให ข อม ูล ซ ึ ่ง 
สวนหนึ ่งคงเปนเพราะการจับตลาด 
เปาหมายที ่ม ีขอบขายของพื ้นเพที ่ 
คอนขางกวาง อนึ่ง แลนโรเวอรถือ 
เปนแบรนดใหมที ่พยายามเขามาทำ 
ตลาดจีน และประสบความสำเร็จใน 
การวางตำแหนงทางการตลาดที่ชัดเจน 
ในระดับหนึ่ง

• วอลโว (Volvo) มีชื่อจีน 
จากคำพ องท ี ่ ไม ม ีความหมายว  า 
“โวเออโว” (Woerwo) และมีอีกชื่อ 
หนึ่งจากคำแปลวา “ฟูหาว” (Fu 
Hao) ซึ่งแปลวา “เศรษฐี” – ขณะที่ผู 
บริโภคชาวจีนมองวาวอลโวเปนรถยนต 
ที่มีราคาไมแพง และเหมาะกับการใช 
งาน ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงกลุมคนในสังคม 
ที่มีความสามารถดีแตไมชอบออกหนา 
งานวิจัยยังพบวา หากพิจารณาเปรียบเทียบ 
จากเจาของรถยนต 8 ยี่หอในครั้งนี้ 
พบวา เจาของรถหรูยี่หอนี้มีระดับ 
การศึกษาสูงที่สุดและมีลักษณะเฉพาะ 
ใกลกับภาพลักษณสาธารณะมากที่สุด 
ท่ีสะทอนวาใหความสำคัญกับครอบครัว 
และภักดีตอแบรนดวอลโว

• ออดี ้ (Audi) มีชื่อพองที่ไม 
มีความหมายเฉพาะวา “เอาด๋ี” (Aodi) 
– ผลการวิจัยระบุวา ออดี้ ซึ่งถือ 
เป  น รถหร ู ยอดน ิ ยม ในตลาดจ ี น 
นับเปนยี่หอที่ถูกกำหนดตำแหนงทาง
การตลาดไวอยางชัดเจนที่สุด โดยเจา 
ของรถถูกประเมินอยางชัดเจนวาเปน
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีอายุและประสบการณ 
สูง ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการที่รัฐบาล 

จีนเม่ือหลายปกอนกำหนดใหหนวยงาน 
รัฐของจีนใชรถยนตยี่หอนี้เปนรถยนต
ประจำตำแหนง จนทำเอารถยนต 
ย่ีหอน้ีขายดีเปนเทน้ำเททา แมกระท่ัง 
ผู บริหารองคกรเอกชนตางก็แยงขอ 
จองรถแบรนดนี ้ก ันอยางกวางขวาง 
อยางไรก็ดี เจาของรถหรูน้ีกลับประเมิน 
ตนเองวาเปนพนักงานนั่งโตะที่ประสบ 

ความสำเร็จ ซึ่งนับวาสอดคลองกับ 
ตำแหนงทางการตลาดใหมของแบรนด 
นี้ที่ตองการเนนถึงความกระฉับกระเฉง 
และลดการเชื่อมโยงกับเจาหนาที่ของ
รัฐ

• คาดิลแล็ก (Cadillac) รถหรู 
ยี ่ห อนี ้ม ีช ื ่อพองที ่ไม ค อยใกลเคียง 
นักวา “ไคตี๋ลาเคอ” (Kai Di La Ke) 
– ผลการวิจัยพบวา เจาของรถแบรนด 
นี ้เปนคนสูงอายุและใหความสำคัญ 
กับครอบครัว ขณะที่เจาของรถหรู 
ประเมินตนเองวาเปนผูจัดการอาวุโส
ที่ทำงานในกิจการขามชาติ นอกจาก 
นี้ งานวิจัยยังพบวา รถยนตแบรนดนี้ 
ม ีส ัดส วนของเจ าของรถที ่ เป นเพศ 

ชายมากที่สุด และไดรับความนิยม 
เพิ่มขึ้นอยางมากในป 2557 โดยใน 
ชวง 10 เดือนของป ยอดขายเพิ่มขึ้น 
ถึงรอยละ 58 เมื่อเทียบชวงเวลา 
เดียวกันของปที่ผานมา

• อินฟนิตี้ (Infiniti) เปนอีก 
ยี ่หอหนึ ่งเลือกใชชื ่อพองเสียงที ่ไมมี 
ความหมายวา “อิงเฟยหนีตี๋” (Ying 

Fei Ni Di) – สาธารณชนจีนเห็นวา 
เจาของรถหรูยี่หอนี้เปนกลุมนักแสดง
และดาราภาพยนตร แตเจาของรถ 
กลับเห็นวา พวกเขาเปนเพียงพนักงาน 
ระดับกลางที ่อยู ในวัยหนุ มสาวและ 
ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ จากการวิจัย 
ยังพบวา เจาของรถหรูแบรนดน้ีมีรายได 
เฉลี่ยต่ำสุดในบรรดาเจาของรถหรู 8 
ยี่หอที่เขารวมงานวิจัยนี้ โดยมีรายได 
เฉลี่ยอยูที่ 6.4 ลานหยวนตอป

• เล็กซัส (Lexus) แตเดิมรถ 
หรูสายเลือดซามูไรแบรนดนี้ใชชื่อพอง 
เสียงวา “หลิงจื้อ” (Ling Zhi) ซึ่ง 
แปลวา “ความทะเยอทะยาน” แตไม 
ทราบดวยเหตุผลใด บริษัทจึงเปลี่ยน 

หลายทานเดินทางมาจีน
ในชวงหลังอาจตะลึงไป 
กับการฉายโฉมของรถหร ู

ที่แลนกันอยางเกลื่อนกลาด สิ่งนี้ 
นอกจากสะทอนถึง “ความมั่งคั่ง” 

ของชาวจีนในปจจุบันแลว ยังเกิด 
คำถามตามมามากมาย คนเหลานี้ทำ 
อะไรกันจึงมี “ของเลน” หรูมาขับ 
โฉบเฉี่ยว เจาของรถมีคุณลักษณะ 
และพฤติกรรมเฉพาะเชนไร และชาว 
จีนโดยรวมรู ส ึกอยางไรก็คนเหลานี ้ 
ประการสำคัญ เจาของรถแบรนดหรู 
แตละยี่หอมีมุมมองความคิดแตกตาง
กันบางหรือไม อยางไร 

เศรษฐกิจดี ... รถหรูเกล่ือนกลาด 

การเติบโตของเศรษฐกิจของจีนชนิด 
“ติดจรวด” ในชวงหลายปที่ผานมา 
ทำใหชาวจีนจำนวนมากรวยขึ ้นมาก 
อยาง “กะทันหัน” กอปรกับการเปน 
คน “ใจถึง” และ “มือเติบ” อยูเปน 
ทุนเดิมอยูแลว เลยทำใหผูบริโภค 
ชาวจีนเหลานี้ไดแสดงถึงอำนาจซื้อที่ 
เพิ่มขึ้นอยางไมหยุดหยอน ทามกลาง 
ความมั ่งค ั ่งท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นอยางรวดเร ็ว 
ดังกลาว “เศรษฐีใหม” ชาวจีนได 
เปลี ่ยนพฤติกรรมหันไปใชเงินที ่มีอยู  

อาหารอรอยที่มีคุณภาพ กิจกรรม 
ครอบครัว การรักษาสุขภาพ การ 
ออกกำลังกาย และการสงลูกหลาน 
ศึกษาตอในตางประเทศ ในกรณี 
เจาของรถเพศหญิง จะชื่นชอบบริการ 
สปา การเสริมความงาม และใสใจเร่ือง 
สิ่งแวดลอมเปนพิเศษ

นายรูเพิรต ฮูเกเวิรฟ (Rupert 
Hoogewerf) ประธานกรรมการและ 
หัวหนาทีมวิจัยของรายงานหูรุ นให 
ความเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัยไวอยาง
นาสนใจวา “การใชจายเงินเพื่อซื้อหา 
รถหรูนับเปนสัญญาณแรกที ่ชาวจีน 
ต องการแสดงออกถ ึงความสำเร ็จ 
ว ัตถ ุประสงค ของรายงานน ี ้ก ็ เพ ื ่อ 
สะทอนถึงภาพลักษณะของแบรนด 
รถยนตหรูในจีน” ซึ่งปรากฏการณใน 
ลักษณะเชนนี้ไมใชเรื่องที่นาประหลาด 
ใจแตอยางใด เพราะจีนในปจจุบันมี 
ประชากรจำนวนเกือบ 3 ลานคนที่มี 
สินทรัพยมากกวา 1 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ และกวา 1 ลานคนที่มี 
สินทรัพยมากกวา 10 ลานหยวน 

นอกจากนี้ ผลจากการวิจัยนี้ยัง 
สะทอนวา ในภาพรวม สาธารณชนจีน 
มีความรู ส ึกเชิงลบตอเจาของรถหรู 
เหลานี้ โดยรอยละ 80 ระบุวาเคย 
ไดรับรู ขาวเชิงลบเกี่ยวกับแบรนดรถ
หรู และสาเหตุอีกสวนหน่ึงอาจเน่ืองจาก 
สถิติอ ุบัต ิเหตุทางถนนสวนใหญมัก 
เกี่ยวของกับรถหรู เราลองมาดูกันวา 
เจาของรถหรูในจีนแตละยี่หอมีลักษณะ 
เฉพาะเปนเชนไรกัน

• เมอรซิเดซ-เบนซ (Mercedes 

-Benz) มีชื่อในภาษาจีนจากคำพอง 
เสียงท่ีอาจไมมีความหมายวา “เปนฉือ” 

(Ben Chi) – ผูตอบแบบสอบถามเห็น 
วา เจาของรถยี่หอนี้มีลักษณะของ 

การเปนผูประกอบการที่มีการศึกษาดี
และประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคลอง 
กับผลการประเมินตนเองของเจาของ
รถหรูแบรนดนี้เชนกัน นอกจากนี้ 
เจ าของรถหรูนี ้ย ังมีรายไดเฉลี ่ยถึง 
11.3 ลานหยวนตอป สูงท่ีสุดในบรรดา 
แบรนดที ่ เข าร วมการวิจ ัยในครั ้งนี ้ 
ซึ ่งสะทอนถึงภาพลักษณที ่แข็งแกรง 
ของแบรนดนี้ในตลาดจีน

• บีเอ็มดับบลิว (BMW) ภายใต 
ชื่อจีนวา “เปามา” (Bao Ma) ซึ่งมา 
จากคำแปลวา “ท่ีมีคุณคา” และ “มา” 

ตามลำดับ และอาจแปลไดวา “มาที่ 

สูงคา” แตชาวจีนบางสวนก็ชอบลอ 
เลนในชื่อพองวา “เปยโมหวอ” ซึ่ง 
แปลวา “Don’t Touch Me” หรือ 
อยาโดนฉันเพราะฉันแพงนะ – ผูตอบ 
แบบสอบถามรูสึกวา ผูขับข่ีเปนเจาของ 
กิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ 
เปนผูจัดการอาวุโสของกิจการขามชาต ิ
คนเหลานี ้ประเมินตนเองวาเปนคน 
มองโลกในแงด ีและคอนขางติดดิน 
ซ่ึงแตกตางจากการรับรูของสาธารณชน 
ที่มองวาเจาของรถยี่หอนี้เปนเศรษฐี 
ใหม วัตถุนิยม และแฝงไวซ่ึงความเสแสรง 
นอกจากนี้ การวิจัยยังพบวา รถหรู 
ยี ่หอนี ้เปนที ่นิยมของผู หญิงจีนมาก 
ท่ีสุด และมียอดจำหนายสูงเปนอันดับที่ 
2 ในตลาดจีนรองจากออดี้

• แลนดโรเวอร (Land Rover) 

มีชื่อจีนวา “ลูหู” (Lu Hu) ซึ่งได 
จากคำแปลของสองคำไดแก “ถนน” 

และ “เสือ” ตามลำดับ และแปลเอา 
ความหมายไดวา “เจาแหงถนน” – 
ผลการวิจัยระบุวา เจาของรถหรูแบรนด 
นี้ โดยเฉพาะประเภทรถยนตนั่งเอนก 
ประสงค ถูกมองวาเปนเศรษฐีรุนใหม 
ที่ชอบโออวดและใชจายเงินอยางสุรุย

เปนชื ่อพองยาวเหยียดและไมค อย 
ใกลเคียงวา “เหลยเคอซาซือ” (Lei 
Ke Sa Si) ซึ่งก็ไมทราบวานี่เปน 
สาเหตุหนึ่งหรือไมที่ทำใหรถยี่หอนี้ไม
เปนที่นิยมในตลาดจีนเทาที่ควร – ผล 
การวิจัยพบวา ชาวจีนโดยรวมไมอาจ 
ประเมินลักษณะเฉพาะของเจาของรถ
ยี่หอนี้ได ซึ่งสะทอนวา แบรนดนี้ยัง 
มีตำแหนงทางการตลาดที ่ไมชัดเจน 
ในหมูผูบริโภคชาวจีน และเปนโจทย 
ขอใหญสำหรับนักสรางแบรนดของ 

บริษัทเลยทีเดียว ขณะที่เจาของรถ 
ประเมินตนเองวาเปนพวกมืออาชีพที่
ทำงานหนักในบทบาทของผู บริหาร 
อาวุโสของรัฐวิสาหกิจ

คงไมมีปฏิเสธวา ตลาดรถหรูใน 
จีนเปนตลาดใหญที ่โตแรงในปจจุบัน 
และกำลังจะกาวแซงสหรัฐฯ ขึ้นเปน 
ตลาดอันดับหนึ ่งของโลกในอนาคต 
อันใกล จึงไมนาแปลกใจที่ผูบริหาร 
ของแบรนดรถหรูตางใหความสำคัญ 
อยางย ิ ่งยวดกับการทำตลาดในจีน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพตลาดที่ผู 
บริโภคสวนใหญตางตองการเปลี ่ยน 
รถใหมที ่มีคุณภาพดีขึ ้นเปดกวางรอ 
อยู อยางไรก็ดี ผลจากการวิจัย 
ดังกลาวยังบงชี้วา ผูบริหารระดับสูง 
และมือการตลาดของแบรนดรถหรู 
หลายรายมีการบานขอใหญใหตองขบ
คิดเกี่ยวกับ “การสรางแบรนด” เพื่อ 
ใหโดนใจเศรษฐีแดนมังกรที ่ม ือเติบ 
อยูมากโข

ซื้อหาความสุขในหลากหลายรูปแบบ 
ซ่ึงหน่ึงในน้ันไดแก การหาซ้ือของขวัญ 
แกตนเองและของฝากญาติพี่นอง จน 
ทำใหมีคนกลาววา สินคาแบรนดดัง 
จากทั่วโลกไดกลายเปน “สินคา 

ทั่วไป” สำหรับเศรษฐีจีนไปเสียแลว 
โดยหนึ่งใน “ของเลนใหม” นั้น ไดแก 
รถยนตหรู ซึ่งแมวาเศรษฐกิจจีนได 
ขยายตัวในอัตราที่ลดลงอยางตอเนื่อง 
ในชวง 5 ปที่ผานมา แตตลาดรถยนต 
หรูของจีนก็ยังคงขยายตัวจนสอเคา 
วาจะแซงหนาตลาดรถหรูของสหรัฐฯ 
ภายในป 2559 

มองหาคันใหม ... หรูข้ึน แบรนด 
รถหร ู เหล าน ี ้พยายามเสร ิมสร าง 
ภาพลักษณเพื่อดึงดูดใจผูบริโภคชาว
จีน เพราะจากการวิจัยพบวา ผูซื้อ 
รถหรูค ันแรกในจีนมีความภักดีต อ 
แบรนดนอยมาก ซึ่งสาเหตุสำคัญเปน 
เพราะระดับบริการที ่ต ่ำกว าความ 
คาดหวังของผู บริโภคชาวจีนอยู มาก 
กลาวคือ งานวิจัยของบอสตันคอนซัลต้ิง 

กรุป (Boston Consulting Group) 
ระบุวา ผูบริโภคชาวจีนมีระดับการ 
ยึดติดกับแบรนดเดิมคอนขางนอยแต
ระดับการเรียกรองกลับมีแนวโนมสูง

ขึ้น ซึ่งสะทอนวา ชาวจีนไมพึงพอใจ 
ในคุณภาพสินคาและหรือบริการที่ได
รับ 

ขณะเดียวกัน ดวยความพรอม 
ทางการเง ินจ ึงทำใหเศรษฐีจ ีนตาง 
มองหารถยนตคันที่ 2 และ 3 อยู 
ตลอดเวลาโดยสวนใหญตองการลอง 
ใชแบรนดรถยนตใหม และรถคันใหม 
มักเปนรถที่มีราคาแพงและดูดีมากกวา 
คันเดิม ซึ่งสวนหนึ่งก็เพื่อบงบอกถึง 
สถานะที่สูงขึ้นของตนเอง จึงนับเปน 
โอกาสทางธุรกิจที ่เปดกวางสำหรับ 
แบรนดรถยนตใหมในตลาดจีน

แตอ ีกประเด็นหนึ ่งท ี ่น าสนใจ 
อยางยิ่งก็คือ สาธารณชนชาวจีนมี 
ความรูสึกนึกคิดอยางไรกับเจาของรถ
หรูเหลาน้ี ความรูสึกดังกลาวสอดคลอง 
กับสิ ่งที ่เจาของรถหรูประเมินตัวเอง 
หรือไม อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ภายหลังจากการเด ินหนานโยบาย 
ปราบปรามคอรัปชั ่นอยางจริงจังใน 
ระยะหลังของทานประธานาธิบดีส ี 
จิ้นผิง จนสงผลใหเศรษฐีแดนมังกร 
จำนวนมาก “ไมกลา” แสดงความ 
มั่งคั่งดั่งเชนในอดีต

เศรษฐีจีน ... กับรถหรู เมื่อ 

ปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 สถาบัน 

วิจัยหูรุน (Hurun Research Insti-
tute) ไดตีพิมพรายงาน “สมุด 

ปกขาวแบรนด รถยนต หร ู ในจ ีน 

ประจำป 2557” (Luxury Car 
Brands in China White Paper 
2014) ความหนา 37 หนา ซึ่งได 
จากการวิจัยเชิงลึกซึ ่งรวบรวมขอมูล 
จากเจาของรถหรู 800 คน (แบรนด 
ละ 100 คน) จาก 10 เมืองสำคัญของ 
จีน ไดแก ปกกิ่ง เทียนจิน ตาเหลียน 
เซี่ยงไฮ หังโจว กวางโจว เซินเจิ้น 
เซี้ยะเหมิน คุนหมิง และเฉิงตู ในชวง 
ระหว างเด ือนก ุมภาพ ันธ  -ต ุลาคม 
2557 เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะ 
เฉพาะของเจาของหรู 8 ยี่หอชั้นนำ 
ก ับภาพล ักษณท ี ่สาธารณชนม ีต อ 
เจาของรถเหลานี้ โดยจำแนกออกเปน 
ดานอาชีพ สถานะทางสังคม สไตล 
สวนบุคคล และอื่น ๆ โดยในบรรดาผู 
ใหขอมูลทั้งหมดดังกลาว กวา 3 ใน 4 
เปนผูชาย อายุเฉลี่ยอยูที่ 33.5 ป 
และรอยละ 10 ใชชีวิตในตางประเทศ 
ตั้งแต 3 ปขึ้นไป

ในดานฐานะ แตละคนมีรายได 
เฉลี่ย 0.36 ลานหยวนตอป และ 
ครอบครัวมีรายเฉลี่ย 1.05 ลานหยวน 
ตอป ขณะเดียวกัน รอยละ 30 
ของครอบครัวเหลานี ้ม ีรายไดอยาง 
นอย 1.2 ลานหยวนตอป ครอบครัว 
เหลานี้มีรายไดเฉลี่ย 8.8 ลานหยวน 
และมากกวารอยละ 10 มีสินทรัพย 
มากกวา 10 ลานหยวน นอกจากนี้ 
ผู ตอบแบบสอบถามแตละคนยังมีรถ 
เฉลี่ยเกือบ 1.5 คันในปจจุบัน

ใ นด  า นค ว ามสน ใจส  ว นต ั ว 
เจาของรถหรูเหลานี ้ใหความสำคัญ 
กับการทองเที่ยว การรับประทาน 
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เศรษฐกิจอินโดนีเซ ียที ่ 
ขยายตัวดีในชวงที่ผานมา 
ส  งผลให ก ิ จกรรมทาง 
เศรษฐกิจของทุกภาคสวน 

รวมถึงภาคคาปลีกขยายตัวอยางรวดเร็ว 
ตาม ขณะเดียวกันบทบาทของอินเทอรเน็ต 
ที่เพิ่มขึ้น ทำใหเกิดรูปแบบการคาปลีก 
ผานอินเทอรเน็ตหรือตลาดคาปลีก 
ออนไลน ซึ่งปจจุบันกำลังเปนที่สนใจ 
ของผูประกอบธุรกิจ เนื่องจากเปน 
ชองทางการคาที ่ม ีแนวโนมเต ิบโต 
รวดเร็วและมีศักยภาพสูงในการเขาถึง 
ตลาดผูบริโภคอินโดนีเซียที ่มีจำนวน 
ถึง 250 ลานคน มากเปนอันดับ 4 
ของโลก ทั้งนี้ InsideRetail บริษัท 
วิจัยขอมูลดานคาปลีกของออสเตรเลีย 
คาดการณวา ตลาดคาปลีกออนไลน 
ของอินโดนีเซียจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นจาก 
2.6 พันลานดอลลารสหรัฐในป 2557 
เปน 3.6 พันลานดอลลารสหรัฐในป 
2558 และ 4.9 พันลานดอลลารสหรัฐ 
ในป 2559 หรือขยายตัวเฉลี่ยราว 
รอยละ 40 ตอปในชวงป 2557-2559 
เทียบกับตลาดคาปลีกออนไลนโลกที่ 
ขยายตัวเฉลี่ยราวรอยละ 20 ในชวง 
เดียวกัน ทำใหการคาปลีกออนไลนเปน 
ชองทางท่ีนาสนใจสำหรับผูประกอบการ 
ไทยในการกระจายส ินค าส ู ตลาด 
อินโดนีเซีย

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโต 
ของตลาดค้าปลีกออนไลน์ 
ในอินโดนีเซีย

การขยายตัวของผูใชอินเทอรเน็ต 
(Internet Users) Redwing บริษัท 
ที่ปรึกษาดานการลงทุนในอินโดนีเซีย
คาดว าจำนวนผู  ใช อ ินเทอร เน ็ตใน 
อินโดนีเซียจะขยายตัวเฉลี ่ยรอยละ 
26 ตอปในชวงป 2548-2558 โดย 
เพิ่มขึ้นจาก 12 ลานคน ในป 2548 

(คิดเปนรอยละ 5 ของประชากรทั้ง 
ประเทศ) เปน 85 ลานคน ในป 2557 
ซึ่งมากที่สุดในอาเซียน และคาดวาจะ 
เพิ่มขึ้นเปน 125 ลานคนในป 2558 

หรือคิดเปนรอยละ 50 ของประชากร 
ท้ังประเทศ ท้ังน้ี จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 
ท่ีเพ่ิมข้ึนจะชวยเก้ือหนุนใหผูประกอบการ 
มีโอกาสกระจายสินคาผานชองทาง 

ศ

ค้าปลีกออนไลน์ในอินโดนีเซียโตเร็ว…
โอกาสขยายตลาดสินค้าไทย
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
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ประกอบการรายใหญ ปจจุบันผู  
ประกอบการธุรกิจคาปลีกออนไลน 
รายใหญของโลก อาทิ Lazada, 
Zarola และ Ensogo ตางเขามาทำ 
ตลาดในอินโดนีเซีย ซึ่งแมวาจะทำให 
การแขงขันสูงขึ้น แตก็สงผลทางบวก 
ตอการพัฒนาธุรกิจคาปลีกออนไลน 
เน ื ่องจากผู ประกอบการตองมีการ 
ปรับปรุงบริการอยางตอเนื่อง ทั้งการ 
ออกแบบหนาเว ็บไซตใหด ึงดูดและ 
นาสนใจ การใชกลยุทธดานราคาและ 
การตลาดหลายรูปแบบเพื่อจูงใจใหผู  
บริโภคหันมาซื้อสินคาออนไลนมากขึ้น 
อาทิ การจัดกิจกรรม National 
Online Shopping Day ซึ่งไดรับการ 
ตอบรับเปนอยางด ี สามารถดึงดูดผูซื้อ 
สินคาออนไลนรายใหมไดเพิ่มขึ้นมาก 
และมีสวนกระตุนการเติบโตของตลาด 
คาปลีกออนไลนโดยรวม

ตัวอยางเว็บไซตคาปลีกออนไลน 
ยอดนิยมของอินโดนีเซีย

กลุ่มผู้บริโภคสินค้า
ออนไลน์ที่สำคัญ

ผลสำรวจของ BMI Research จาก 
กลุมประชากรตัวอยางผูใชอินเทอรเน็ต 
จำนวน 609 คน ใน 10 เมืองใหญ 
ทั่วอินโดนีเซีย มีขอมูลที่นาสนใจ ดังนี้

• ผูซื้อสินคาออนไลนสวนใหญ 
เปนเพศหญิง มีสัดสวนรอยละ 53 
ของกลุมประชากรตัวอยางทั้งหมด

• ผูบริโภคในชวงอาย ุ24-30 ป 
(วัยเริ่มตนทำงาน) เปนกลุมที่ซื้อสินคา 
ออนไลนมากที่สุดถึงรอยละ 33 รอง 
ลงมาคือ ชวงอายุ 18-23 ป (สวนใหญ 
เปนนักศึกษามหาวิทยาลัย)  อยู ที ่ 
รอยละ 23 

• กลุมผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 
45 ป ไมมีการสั่งซื้อสินคาออนไลน 
สะทอนใหเห ็นว าส ินค าสำหร ับว ัย 
กลางคนข้ึนไป รวมถึงสินคาท่ีเนนตลาด 
ผูสูงอายุอาจไมเหมาะในการทำตลาด
คาปลีกออนไลน

จ ากข  อม ู ลด ั งกล  า วข  า งต  น 
ผูประกอบการจึงควรตระหนักถึงเพศ
และวัยของกลุ มผู บริโภคที่มีอิทธิพล 
ตอตลาดคาปลีกออนไลน เพื่อวางแผน 
การตลาดและเลือกสินคาใหเหมาะ 
กับกลุมเปาหมาย อาทิ สินคาแฟชั่น 
และเครื่องแตงกาย ควรคำนึงถึงสีสัน 
และสไตลที ่เหมาะกับวัยเริ ่มทำงาน 
และนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งเปน 

ดังกลาวมากขึ้น
การขยายต ัวอย างต อเน ื ่ อง 

ของผู ใช สมารทโฟนและแท็บเล็ต 
eMarketer Inc. คาดวาจำนวนผูใช 
สมารทโฟนจะเพิ่มขึ้นทะลุระดับ 100 
ลานคนในป 2561 ซึ่งจะทำใหการ 
ใชอินเทอรเน็ตผานอุปกรณดังกลาว 
เพิ่มขึ้นตาม เนื่องจากมีความสะดวก 
ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและพกพา 
ไปไดทุกท่ี ประกอบกับอุปกรณดังกลาว 
มีราคาถูกลงมาก ปจจุบันสมารทโฟน 
ร ุ  นประหย ัดท ี ่ สามารถเช ื ่ อมต อ 
อินเทอรเน็ตไดในอินโดนีเซียมีราคา 
ไมถึง 100 ดอลลารสหรัฐ (ราว 3,300 
บาท) ทั้งนี้ ผลสำรวจของ Nielsen 
Global Survey of E-commerce 
ระบุวารอยละ 61 ของผูซื้อสินคา 
ออนไลน ท ั ้ งหมดท ี ่ทำการสำรวจ 
สั่งซื้อสินคาผานสมารทโฟน ดังนั้น 
อาจกลาวไดวาจำนวนผูใชสมารทโฟน
ที ่เพิ ่มขึ ้นมีแนวโนมจะทำใหการซื ้อ 
สินคาออนไลนขยายตัวตาม ซึ่งสะทอน 
ถึงโอกาสทางการคาในตลาดคาปลีก 
ออนไลนดวย

กลุมผูบริโภคระดับกลางมีจำนวน 
เพิ่มขึ้น Boston Consulting Group 
คาดวากลุมผูบริโภคระดับกลาง (กลุมท่ีมี 
การใชจายมากกวา 200 ดอลลารสหรัฐ 
ตอเดือนตอครัวเรือน) ในอินโดนีเซีย 
จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเปนเกือบ 2 เทา 
จาก 74 ลานคนในป 2555 เปน 140 
ลานคน ในป 2563 ซึ่งจะมีสวนสำคัญ 
ในการกระตุ นความตองการบริโภค 
สินคาและบริการเพิ่มขึ้น โดยกลุมผู 
บริโภคดังกลาวจะมีจำนวนเพิ ่มขึ ้น 
เฉลี่ยราว 8-9 ลานคนตอป มากกวา 
จำนวนประชากรสิงคโปรทั ้งประเทศ 
ซึ่งอยูที่ราว 5 ลานคน นอกจากนี้ 
กลุมผูบริโภคระดับกลางเปนกลุมที่มี
พฤติกรรมชอบลองใชสินคาและบริการ 
ใหมๆ ทำใหการซื้อสินคาออนไลน ซึ่ง 
เปนชองทางใหมที่สะดวกและประหยัด 
เวลา มีแนวโนมจะไดรับความนิยม 
มากขึ้น ดังนั้น การคาปลีกออนไลนจึง 
เปนชองทางที่มีศักยภาพในการเขาถึง 
ตลาดผู บริโภคระดับกลางที ่ม ีความ 
สำคัญมากขึ้นเปนลำดับ 

การร ุกตลาดออนไลน ของผ ู  
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กลุมผู บริโภคสินคาออนไลนที ่สำคัญ 
ในอินโดนีเซีย

กลุ่มสินค้าที่นิยมซื้อผ่าน 
ออนไลน์

• ส ินค าแฟช ั ่นและเคร ื ่ อง 
แตงกาย ผลสำรวจพฤติกรรมการซื้อ 
สินคาออนไลนของบริษัทวิจัยหลาย 
แหงระบุตรงกันวาสินคาแฟชั ่นและ 
เครื ่องแตงกายเปนสินคาที ่ผู บริโภค 
ชาวอินโดนีเซียนิยมซื้อผานออนไลน 
มากที่สุด โดยจากการทดลองทำตลาด 
ของเว็บไซต Sociomantic ที่รวมกับ 
แบรนดเสื ้อผาชั ้นนำของอินโดนีเซีย 
อยาง Berrybenka เพื่อจำหนาย 
เสื้อผาจากแบรนดทองถิ่นและแบรนด 
ตางประเทศ เปดเผยหลังจากทำโฆษณา 
ผานเว็บไซตและสื่อออนไลน พบวาใน 
ชวง 90 วัน Berrybenka สามารถ 
เพิ ่มยอดจำหนายผานออนไลนไดถึง 
รอยละ 33 ดังนั้น การจำหนายผาน 
ออนไลนจ ึงเปนชองทางที ่น าสนใจ 
อยางมากสำหรับผู ประกอบการกลุม
สินคาแฟชั่นและเครื่องแตงกาย

• ผลิตภัณฑสำหรับเด็ก การ 
ซื ้อสินคาออนไลนที ่มีสินคาใหเลือก 
หลากหลายรูปแบบและราคา ตลอดจน 
มีความสะดวกในสั่งซื้อสินคาผานทาง
อินเทอรเน็ตตลอด 24 ชั่วโมง สอดรับ 
กับความตองการของกลุ มคุณแมที ่มี 
เวลาคอนขางจำกัด เนื่องจากตองดูแล 
ลูกพรอมกับทำงานบานหรือทำงาน 
นอกบานไปดวย สงผลใหสินคากลุม 
ดังกลาวไดรับความนิยมในการซื้อผาน 
ออนไลน ทั้งนี้ เว็บไซต Blina ที่ให 
บริการจำหนายผลิตภัณฑสำหรับเด็ก 
ทุกชนิดและบริการจัดสงถึงบานรายงาน 
วา Blina ประสบความสำเร็จอยาง 
มากจากชองทางการคาออนไลน โดย 
มียอดสั่งซื้อสินคาถึง 1,000 รายการ 
ตอวันในป 2556 และมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยผลิตภัณฑที่ไดรับ 
ความนิยม ไดแก ผาออมเด็ก คูมือ 
เลี้ยงเด็ก อาหารสำหรับเด็กในวัยตางๆ 

อุปกรณปอนอาหารและของใชสำหรับ 
ทารก และผลิตภัณฑทำความสะอาด 
สำหรับเด็ก เปนตน

• สินคาอิเล็กทรอนิกส อาทิ 
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน อุปกรณ 
คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ รวมถึง 
กลองถายรูป เปนสินคาที่ไดรับความ 
นิยมในการซ้ือผานออนไลนและมีแนวโนม 
เติบโตด ี เนื่องจากชาวอินโดนีเซียนิยม 
ซื้อสินคาในกลุมดังกลาวเพิ่มขึ ้นเพื่อ 
ชวยอำนวยความสะดวกสบายและ 
สรางความบันเทิงในชีวิตประจำวัน ท้ังน้ี 
เว็บไซตยอดนิยมท่ีจำหนายสินคาดังกลาว 
ในอินโดนีเซีย คือ www.electronic 
-city.com ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ีไดรับรางวัล 
Top Brand Awards ในสาขารานคา 
อิเล็กทรอนิกสออนไลนในป 2557

• สินคาประดับยนต เปนสินคา 
ที่ผู บริโภคเนนการเปรียบเทียบดาน 
คุณสมบัติและราคาสินคา รวมทั้งการ 
สั่งซื้อสะดวก จึงเปนสินคาที่นิยมซื้อ 
ผานออนไลน ทั้งนี้ อินโดนีเซียมียอด 
จำหนายรถยนตในป 2556 สูงสุดเปน 
ประวัติการณถึง 1.23 ลานคัน และ 
ยังคงเพิ่มขึ้นในป 2557 ขณะที่ The 
Indonesian Automotive Industry 
Association คาดวายอดจำหนาย 
รถยนตในอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นเปน 2 
ลานคันภายในป 2563 นอกจากนี้ 
อินโดนีเซียยังเปนตลาดรถจักรยานยนต 
ท่ีใหญท่ีสุดในอาเซียน โดยมียอดจำหนาย 
ในป 2557 จำนวน 7.7 ลานคัน 
คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 70 ของยอด 
จำหนายรถจักรยานยนตทั ้งหมดใน 
อาเซียน ตลาดยานยนตอินโดนีเซียที่ 
ขยายตัวสูง สงผลใหความตองการสินคา 
ประดับยนตเพิ่มขึ้นตาม และทำให 
สินคาดังกลาวเปนที ่นาจับตามองใน 
ตลาดคาปลีกออนไลนของอินโดนีเซีย

ผูประกอบการไทยที่สนใจขยาย
ตลาดอินโดนีเซียไมควรมองขามชอง
ทางการคาดังกลาว โดยเฉพาะกลุม 
สินคาอุปโภคบริโภค ประเภทสินคา 
แฟชั่นและเครื่องแตงกาย  ผลิตภัณฑ 

สำหรับเด็ก สินคากลุมอิเล็กทรอนิกส  
และสินคาประดับยนต  โดยในเบื้องตน 
อาจเริ่มตนจากการติดตอเจรจาธุรกิจ
กับผู ประกอบการเว็บไซตยอดนิยม 
ในอินโดนีเซียแทนการเปดหนาราน 
ออนไลนของตนเอง ซึ่งจะมีตนทุน 
คาใชจายสูงกวา  เมื่อประกอบกับขอ 
ไดเปรียบจากการท่ีสินคาอุปโภคบริโภค 
ของไทยไดรับความนิยมสูงในอินโดนีเซีย 
เนื่องจากมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและ
ราคาสมเหตุสมผล ทำใหโอกาสประสบ 
ความสำเร็จในการขยายตลาดสินคาไป 
อินโดนีเซียอยูไมไกลเกินเอื้อม

รูจัก National Online Shopping 
Day

• จัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 
ของทุกป โดยไดรับแรงบันดาลใจจาก 
America’s Cyber Monday 

• ป 2557 มีผูคาออนไลนเขา 
รวมกิจกรรมถึง 78 ราย เพิ่มขึ้นจาก 
23 รายในป 2556 และเพียง 6 
รายในป 2555 ซึ่งเปนปแรกที่เริ่มตน 
จัดกิจกรรมดังกลาว 

• ในวันดังกลาวผู คาออนไลน 
จะพรอมใจกันจัดโปรโมช่ันหลายรูปแบบ 
ทั้งลดราคาในอัตราสูงสุดกวารอยละ 
90 แจกของสมนาคุณ และคืนเงินสด 
(Cash Back) ซึ่งสามารถกระตุนยอด 
จำหนายใหเพิ่มขึ้นหลายเทาจากปกติ 
และมีจำนวนผู ซ ื ้อออนไลนรายใหม 
เพ่ิมข้ึนมาก โดย Lazada ผูคาออนไลน 
รายใหญเปดเผยวาในการจัดกิจกรรม 
ครั้งลาสุด เว็บไซตของบริษัทมีผูซื้อ 
ออนไลนรายใหมที ่ไมเคยใชบริการ 
สั่งซื้อสินคาออนไลนมากอน เขามาใช 
บริการเกือบรอยละ 80 ของผูซ้ือท้ังหมด
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หากยอนถึงความเปนมา ใน 
สมัยคุณดุสิต นนทะนาคร  
ดำรงตำแหนงประธาน 

หอการคาไทย ไดตั้งประเด็นขึ้นมาวา 
การทุจริตคอรรัปชั ่นในประเทศไทย 
จะกระทบตอคนทั้งประเทศ  จึงเกิดมี 
การระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวน  
เรื่อง “แนวทางความรวมมือในการ 
ตอตานการคอรรัปชั ่น” เพื ่อสราง 
จุดเปลี่ยนสูการพัฒนาเศรษฐกิจ และ 
ส ังคมของประเทศไทยอยางย ั ่งย ืน 
แตเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 
เกิดเหตุการณไมคาดคิดขึ้น คุณดุสิต 
นนทะนาคร   ไดเสียชีวิตลงอยางสงบ 
ดวยวัย 64 ป หลังจากเขารักษาอาการ 
ปวยดวยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว 
(ลูคีเมีย) หลังจากนั้น ภาคีเครือขาย 
ตอตานคอรรัปชั่น  ประกาศสานตอ 
เจตนารมณของคุณดุสิต นนทะนาคร   
โดยแตงตั้งคุณประมนต สุธีวงศ เขา 
มารับตำแหนงประธานภาคีเครือขาย 
คอรร ัปชั ่น  ตอตานการทุจริตและ 
ปราบปรามการคอรรัปชั ่นใหหมดไป 
จากประเทศไทย  จนเกิดงานรวมพลัง 
เครือขายรณรงคตอตานคอรรัปชั่นทั้ง 
ส วนกลางและภูม ิภาคทั ่วประเทศ  
และในปที่สอง ภาคีเครือขายฯ ไดมี 
การกำหนดใหวันที่ 6 กันยายนของ 
ทุกปเปนวันตอตานคอรรัปชั่น ซึ่งเปน 

วันเสียชีวิตของคุณดุสิต นนทะนาคร 
ผู ร ิเร ิ ่มกอตั ้งภาคีเครือขายตอตาน 
คอรรัปช่ัน ฉบับน้ีจึงไดนำเร่ืองคอรรัปช่ัน 
มาเปน special report เพื่อใหผูอาน 
ไดทราบถึงปญหา ผลกระทบของการ 
คอรรัปชันที ่มีตอประเทศชาติ เพื ่อ 
รวมกันแกไขและตอตานการคอรรัปชัน

ประวัติและที่มาของ 
องค์กรต่อต้าน 
คอร์รัปชัน(ประเทศไทย)

อ งค  ก รต  อ ต  า นคอร  ร ั ป ช ั น 
(ประเทศไทย) เกิดจากการริเริ่มของ 
ภาคเอกชนที ่ต องการแก ไขป ญหา 
คอรรัปชันที่กำลังเปนปญหาเลวราย 
ที่บั่นทอนการพัฒนาของประเทศ ใน 
ครั้งแรกใชชื่อวา "ภาคีเครือขายตอตาน 
คอรรัปชชัน” มีองคกรตางๆ ทั้งภาค 
เอกชนและภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
และองคกรระหวางประเทศ เขารวม 
กอตั้งจำนวน 23 องคกร ดำเนินการ 
ภายใตนิติบุคคล “หอการคาไทย” ต้ังแต 
ป 2554 โดยตอมาเมื่อ 23 พฤศจิกายน  
2555 ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน องคกร 
ตอตานคอรรัปชัน(ประเทศไทย) และ 
ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งเปนมูลนิธิ 
องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

วิสัยทัศน์
เราตองการที ่จะเปนพลังสังคม 

ที่ขับเคลื่อนใหคอรรัปชัน เปนสิ่งที่ 

คนไทยและสังคมไทยยอมรับไมได 
To be a social power that 

drives peoples & Thailand to be 
demolish corruption 

พันธกิจ

พันธกิจท่ี 1: สรางความนาเช่ือถือ 
และชื่อเสียงขององคกรฯ  พัฒนาให 
องคกรมีความพรอมที่จะเปนศูนยกลาง 
ของการขับเคลื ่อนพลังสังคมในการ 
ตอตานคอรรัปชันท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุด

พันธกิจที ่2: สรางเครือขายการ 
ทำงาน ท้ังในระดับประเทศและในระดับ 
สากล พรอมการกระจายงาน การพัฒนา 
เคร่ืองมือตางๆ และเพ่ิมขีดความสามารถ 
เพื่อใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของสามารถ 
ดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจที่ 3: สนับสนุน ชี้นำให 
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย
ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อ 
ใหการตอตานคอรรัปชันเกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรมและบังเกิดผลอยางรวดเร็ว 

พันธกิจท่ี 4: สงเสริมและสนับสนุน 
ใหเกิดตนแบบของสังคม ทั้งในระดับ 
องคกร และระดับบุคคล

ขอมูลจาก 
องคการตอตานคอรรัปชัน(ประเทศไทย) 
http://www.anticorruption.in.th/
และลุกข้ึนแสดงตัวเปน Active Citizen 
ที่  https://www.facebook.com/ 
Watchdog.ACT
ชมภาพยนตรโฆษณา I’m sorry (ขอโทษ) 
“เก็บคำขอโทษของคุณไว ไมตองอาง 
ใคร คุณไมทำแลวใครจะทำ” https:// 
www.youtube.com/watch?v= 
959KXv5ZtvI

ห

“6 กันยายน 
วันต่อต้านคอร์รัปชัน”

จุดเปล่ียนประเทศไทยกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
¢ŒÍÁÙÅâ´Â องคกรตอตานคอรรัปชัน(ประเทศไทย)
àÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â ·ÕÁºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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“ค่านิยมของคนไทยปัจจุบัน
กลับมองการโกงกิน

เป็นเรื่องปกติธรรมดา
เป็นสิ่งที่ยอมรับได้...ถ้าปล่อยไว้
อนาคตประเทศไทยคงล่มสลาย”

ดุสิต นนทะนาคร
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เมื่อตอนกอน ผมเลา 
เงื ่อนไขสัญญาแฟรนไชส
ประเด็นพ้ืนท่ีท่ีแฟรนไชซอร 

ใหสิทธ์ิแกแฟรนไชซี ซ่ึงสัญญาแฟรนไชส 
อาจกำหนดไวว าให ส ิทธ ิแฟรนไชซี 
กวางแคบแคไหน อยางนอยแฟรนไชซี 
สบายใจวาในเขตพ้ืนท่ีน้ัน แฟรนไชซอร 
จะไมเขามาแหยม หรือยอมใหมีแฟรนไชซี 
อื่นมาเปดแขง ในมุมกลับเทากับบอก 
กลายๆ วาแฟรนไชซอรจะเปดราน หรือ 
อนุญาตใหแฟรนไชซีอื ่นเปดรานใกล 
ที่สุดไดแคไหนเชนกัน 

จะเปดรานท่ีไหนยังไงน่ีแฟรนไชซอร 
คิดมากครับ

ความมั่นคงและมั่งคั่ง ฮา... ของ 
แฟรนไชซีตองคิดแนอยูแลว ก็รับเขา 
เขามาแลวก็มีหนาที่ตองดูแลเขาดวย 
แตการกำหนดเขตพื้นที่กวางแคบแค 
ไหนจะกระทบการใหบริการลูกคาของ 
แฟรนไชสยี่หอนั้น หากพื้นที่หนึ่งๆ 
สาขามีนอยไป หรือมีสาขาเล็กไป เกิด 
ลูกคาเฮโลมาจะทำไง 

ทำไงหมายถึง ทำยังไงจึงจะลวง 
สตังคจากลูกคาที่เฮโลไดทุกคน ฮา... 

ไมใชลูกคาเดินเขามา แตรานให 
บริการไมได สินคาหมด แถวจายตังค 
ยาวเหยียด แบบนี้ลูกคาหนีไปรานอื่น 
หมด

ประเด็นท่ีจะเลาตอวันน้ี คือ อายุ 

สัญญาแฟรนไชส เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ 
แฟรนไชซีชอบถาม

เขามีวิธีกำหนดอายุสัญญาแฟรนไชส 
กันยังไง? 

“ทำไมสัญญาของแฟรนไชสยี่หอ 
โนนถึงยาวกวายี่หอนี้?”

“สัญญาแคหาป ทำดีไหม?”
“สัญญายาวๆ คาแฟรนไชสแพง 

ขึ้นดวยใชใหม?” 
ฯลฯ
ถาทำแฟรนไชส แฟรนไชซีจะ 

เปนเจาของธุรกิจชื่อดังไดเร็วปรูดปราด 
ไมตองเริ่มตั้งไข ปุบปบก็นั่งเปนเถาแก 
รานควาตำแหนง CEO ไปเลย แถม 
แฟรนไชซอรยังคอยเปนคูคิด คอย 
แนะนำ 

โอกาสพลาดพลั้งแมไมเปนศูนย
แตก็ใกลเคียง เวลาสะดุดหงายหลัง 
หันกลับมาเจอเทาคุณแฟรนไชซอร 
ยันไวเต็มๆ ฮา...

ประสบการณครับ ประสบการณ 
ของแฟรนไชซอรชวยทานได 

แต เขาไม ได  ให ส ิทธ ิค ุณทำไป 
ตลอดชีวิต ไมวาจะชีวิตเขาหรือชีวิต 
คุณ แมแฟรนไชซีเปนลงทุนหมดทุก 
อยาง และตองจายคาสิทธิใหแฟรนไชซอร 
ตลอดอายุสัญญาก็ตาม

สัญญาแฟรนไชสมีอายุยาวนาน
แคไหน? อาจสั้นปเดียว สามป เจ็ดป 
หรือสิบป เคยเห็นสัญญามาสเตอร 
แฟรนไชสของเมืองนอกยาวววววมาก

หาสิบปแถมถาทำครบยังตอได 
อีกหาสิบป 

คงกะทำสามช่ัวคน ถาไมมีขางใด 
ขางหนึ่งบอกเลิกสัญญา ผีบรรพบุรุษ 

อาจลุกมาบอกเลิกเอง...
ไหนๆ ก็เสียเงินแลวแฟรนไชซีจึง 

อยากไดสัญญายาวๆ ตลอดชีวิตยิ่งดี 
แตสัญญาจะยาวสั้นแคไหน ไมใชเรื่อง 
ที่นึกสนุกจะกำหนดอยางไรก็ได 

“สัญญายิ่งยาวคาแฟรนไชสยิ่ง
แพง” สัจธรรมในวงการแฟรนไชส 
เปนอยางนั้นครับ

“ถาอยางนั้นแฟรนไชซอรก็นา
จะใหสัญญายาว จะไดเงินเยอะดี” 

ใครก็อยากไดเงิน แตคิดตื้นเขิน 
แคนี้ติดหลมแน คาแฟรนไชสแพงขึ้น 
เทาไร งบลงทุนของแฟรนไชซีก็บาน 
เพิ่มเปนเงาตามตัว เวลาคืนทุนของ 
แฟรนไชซ ีก ็จะย ืดย วยออกไปเป น 
อนาคอนดาเลยทีเดียว

แฟรนไชสนี้คงใชสโลแกน “ทำ 
รุนพอคืนทุนรุนลูก กำไรมารุนหลาน” 
แฟรนไชสแบบนี้ มติมหาชนคงเปน 
เอกฉันทที่จะชวย... 

ชวยใหไปไกลๆ ฮา...
สัญญายาวสั้นแคไหนจึงสัมพันธ

กับงบลงทุน ระยะเวลาคืนทุน แลว 
บวกระยะเวลาสนุกสนานกับกำไรของ
แฟรนไชซี (enjoy period) ก็จะได 
อายุสัญญาแฟรนไชส  

ตัวอยางกูรูในธุรกิจอาหารบอกวา 
ระยะเวลาทำกำไรของแฟรนไชซีนา 
จะอยูที ่สามเทาของระยะเวลาคืนทุน 
หมายคว ามว  า ถ  า ส ามป  ค ื นท ุ น 
ควรมีอีก 6 ปทำกำไร รวมแลวอายุ 
สัญญาสัก 9 ป เปนตน แตแตละธุรกิจ 
มีเงื่อนไขปจจัยตางกัน ไมแปลกที่ 
แตละแฟรนไชสอายุสัญญาจะตางกัน

ในอีกมุม อายุสัญญามีผลตอการ 

ม

คำโฆษณาชวน
(ให้)หลง(หรือฝัน)
“อ่านไม่ครบสามตอน 
อย่าริทำแฟรนไชส์”

ริจะรัก (แฟรนไชส์) ตอน 2
â´Â
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เตาหรือเกาขนาดทีเร็กซเรียกพอ คิด 
เทากันคิดเหมือนกันหมด “เปนธรรม 
ที่ซูด...” 

แบบนี้ก็ดีเหมือนกัน ไมตอง 
คิดมากคนนั้นจายมาก คนนี้จายนอย 
เดี๋ยวเกิดจลาจลขึ้นมาจะยุง 

แมมีคนใชแบบนี้อยูบาง แตไม 
คอยเห็น อาจเพราะกลัวเจอคำถาม 
วาทำไมถึงคิดเทากัน 

“อยูดวยกันมาตั้งนาน เห็น 
หลังรูหนาเห็นหนารูไปถึงไต ทำไม 
ตองจายเทาคนใหม” 

ปราชญบางคนบอกวา “การให 
สิ ่งที ่เทากันกับคนที ่แตกตางกันถือ 
เปนความไมยุติธรรม”

เจอลูกลอลูกชนแบบนี้ ก็เตรียม 
หาคำตอบไวใหดีแลวกันครับ 

ว ิ ธ ี ส ุ ดท  ายน ี ่ เห ็นน อยท ี ่ ส ุ ด 
เรียกวาแทบไมคอยเห็นเลยมากกวา 
แบบจะคิดคาตออายุสัญญาแพงกวา 
คาธรรมเนียมแฟรนไชสที ่แฟรนไชซี 
ใหมตองจาย

“อะไรนะ จายแพงกวา ง้ันลาออก 
แลวสมัครใหม ไมถูกกวาหรือ” ฯลฯ

วิธีนี้ชวนใหตีกันดีจริงๆ นี่ดีที่ 
ไมคอยเห็นคนใชแบบนี้ ถามีใชเยอะๆ 
จ ัดสนามมวยลุมพิน ี เป นท ี ่ต ออาย ุ 
สัญญานาจะดี ผิดหูผิดกลิ่นขึ้นมายาย 
ไปคุยตอบนเวทีไดเลย 

วิธีคิดแบบนี้มีที่มาที่ไปอยางไร...
แฟรนไชซีที่ไดทำเลดีๆ ทำธุรกิจ 

มาหลายปจนสัญญาหมดอายุ แฟรนไชซี 
ยอมมีลูกคาในมืออยูแลวไมมากก็นอย 

โลเคชั่นดีๆ คือ เหมืองทองคำดีๆ 
นี่เอง ภาษาหมอดูเรียก “ทำเลมังกร” 
ดีขนาดเจาพอเชือดเฉือนแยงที่ตั ้งโรง
ง้ิวมาแลว ใครดูละคร “หงส” คนจำได 

รานที่มีลูกคาประจำในมือ ตีคา 
เปนมูลคาทางธุรกิจได ทำธุรกิจใน 
สาขาที ่ เป ดมานานมีล ูกค าอยู แล ว 
ยอมเบาแรงกวาไปทำในสาขาใหมที ่ 
ยังไมแนใจวาจะมีลูกคาหรือไมแนนอน

ไลแลวครับ หนังไมหนุกดูไปหลับไป 
เขายังเดินมาปลุกไลออกจากโรงเลย 

อยากดูตออยากนอนตอ กรุณา 
ออกไปตีตั๋วใหม นี่คือกติกา... 

แฟรนไชสก็เหมือนกันทำจนสิ้น
อายุขัย คืออายุสัญญานะครับ อยาก 
ทำตอตองจายเพิ่ม ที่จายมาทานไป 
ไดแคนี้ ถาจะไปตอตองเสียเงินเพิ่ม

คาต ออาย ุส ัญญาที ่ ใช ก ันใน 
สัญญาแฟรนไชสแบงเปนสามแบบ 

แบบแรกจะคิดคาตออายุสัญญา
ยอมเยากวาคาธรรมเนียมแฟรนไชสที่
แฟรนไชซีหนาใหมตองจาย วาไปแลว 
แบบนี้นิยมใชมากที่สุด เจอบอยสุด 

ทำไมคาตออายุถูกลงทั้งที่สัญญา 
รอบใหมยาวเทาเกา หลักคิดเรื่องนี้ 
ไมใชจะบอกกันงายๆ ตองถามตอนกูรู 
เมาเทานั้น ฮา... 

แฟรนไชซีท ี ่อย ู จนครบสัญญา 
สำนวนโกวเล งน ับเป นพ ี ่น องร วม 
สาบานของแฟรนไชซอร มิตรภาพนี้ 

เป นของร ักของหวงที ่แฟรนไชซอร 
ตองรักษาไวยิ่งชีวิต 

แฟรนไชซ ี เก าเขาทำเป นแล ว 
เขาใจระบบดีแลว ไมตองฝกใหม 
อยางเกงก็เพิ ่มเทคนิคใหมๆ ซึ ่ง 
อันที่จริงแฟรนไชซอรตองทำอยูแลว 
ไมวาจะเปนแฟรนไชซีใหมหรือเกา

เมื ่อไมตองฝกใหมคาใชจายก ็
ลดลง คาตออายุสัญญาก็ลดได แต 
จะลดทาไรแฟรนไชสแตละยี่หอเขา
คิดไมเหมือนกัน บางแหงใชการลด 
คาตออายุสัญญาเปนจุดขายก็มี ลด 
เหมือนหางสรรพสินคาที ่ลดราคากัน
ทั้งป... 

แฟรนไชสบางแหงเก็บคาตอ 
อายุแคเจ็ดสิบเปอรเซ็นตเทานั้น ลด 
ไปเลยสามสิบเปอรเซ็นต บางแหง 
เก็บเหลือหาสิบ หรือหกสิบเปอรเซ็นต 
ก็มี 

แบบตอมาเปนพวกที ่ร ักความ 
เสมอภาค แฟรนไชซีไมวาใหมสดจาก 

เมื่อตอนกอน ผมเลา 
เงื ่อนไขสัญญาแฟรนไชส
ประเด็นพ้ืนท่ีท่ีแฟรนไชซอร 

ใหสิทธ์ิแกแฟรนไชซี ซ่ึงสัญญาแฟรนไชส 
อาจกำหนดไว ว าให ส ิทธ ิแฟรนไชซี 
กวางแคบแคไหน อยางนอยแฟรนไชซี 
สบายใจวาในเขตพ้ืนท่ีน้ัน แฟรนไชซอร 
จะไมเขามาแหยม หรือยอมใหมีแฟรนไชซี 
อื่นมาเปดแขง ในมุมกลับเทากับบอก 
กลายๆ วาแฟรนไชซอรจะเปดราน หรือ 
อนุญาตใหแฟรนไชซีอื ่นเปดรานใกล 
ที่สุดไดแคไหนเชนกัน 

จะเปดรานท่ีไหนยังไงน่ีแฟรนไชซอร 
คิดมากครับ

ความมั่นคงและมั่งคั่ง ฮา... ของ 
แฟรนไชซีตองคิดแนอยูแลว ก็รับเขา 
เขามาแลวก็มีหนาที่ตองดูแลเขาดวย 
แตการกำหนดเขตพื้นที่กวางแคบแค 
ไหนจะกระทบการใหบริการลูกคาของ 
แฟรนไชสยี่หอนั้น หากพื้นที่หนึ่งๆ 
สาขามีนอยไป หรือมีสาขาเล็กไป เกิด 
ลูกคาเฮโลมาจะทำไง 

ทำไงหมายถึง ทำยังไงจึงจะลวง 
สตังคจากลูกคาที่เฮโลไดทุกคน ฮา... 

ไมใชลูกคาเดินเขามา แตรานให 
บริการไมได สินคาหมด แถวจายตังค 
ยาวเหยียด แบบนี้ลูกคาหนีไปรานอื่น 
หมด

ประเด็นท่ีจะเลาตอวันน้ี คือ อายุ 

สัญญาแฟรนไชส เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ 
แฟรนไชซีชอบถาม

เขามีวิธีกำหนดอายุสัญญาแฟรนไชส 
กันยังไง? 

“ทำไมสัญญาของแฟรนไชสยี่หอ 
โนนถึงยาวกวายี่หอนี้?”

“สัญญาแคหาป ทำดีไหม?”
“สัญญายาวๆ คาแฟรนไชสแพง 

ขึ้นดวยใชใหม?” 
ฯลฯ
ถาทำแฟรนไชส แฟรนไชซีจะ 

เปนเจาของธุรกิจชื่อดังไดเร็วปรูดปราด 
ไมตองเริ่มตั้งไข ปุบปบก็นั่งเปนเถาแก 
รานควาตำแหนง CEO ไปเลย แถม 
แฟรนไชซอรยังคอยเปนคูคิด คอย 
แนะนำ 

โอกาสพลาดพลั้งแมไมเปนศูนย
แตก็ใกลเคียง เวลาสะดุดหงายหลัง 
หันกลับมาเจอเทาคุณแฟรนไชซอร 
ยันไวเต็มๆ ฮา...

ประสบการณครับ ประสบการณ 
ของแฟรนไชซอรชวยทานได 

แต  เขาไม ได  ให ส ิทธ ิค ุณทำไป 
ตลอดชีวิต ไมวาจะชีวิตเขาหรือชีวิต 
คุณ แมแฟรนไชซีเปนลงทุนหมดทุก 
อยาง และตองจายคาสิทธิใหแฟรนไชซอร 
ตลอดอายุสัญญาก็ตาม

สัญญาแฟรนไชสมีอายุยาวนาน
แคไหน? อาจสั้นปเดียว สามป เจ็ดป 
หรือสิบป เคยเห็นสัญญามาสเตอร 
แฟรนไชสของเมืองนอกยาวววววมาก

หาสิบปแถมถาทำครบยังตอได 
อีกหาสิบป 

คงกะทำสามช่ัวคน ถาไมมีขางใด 
ขางหนึ่งบอกเลิกสัญญา ผีบรรพบุรุษ 

อาจลุกมาบอกเลิกเอง...
ไหนๆ ก็เสียเงินแลวแฟรนไชซีจึง 

อยากไดสัญญายาวๆ ตลอดชีวิตยิ่งดี 
แตสัญญาจะยาวสั้นแคไหน ไมใชเรื่อง 
ที่นึกสนุกจะกำหนดอยางไรก็ได 

“สัญญายิ่งยาวคาแฟรนไชสยิ่ง
แพง” สัจธรรมในวงการแฟรนไชส 
เปนอยางนั้นครับ

“ถาอยางนั้นแฟรนไชซอรก็นา
จะใหสัญญายาว จะไดเงินเยอะดี” 

ใครก็อยากไดเงิน แตคิดตื้นเขิน 
แคนี้ติดหลมแน คาแฟรนไชสแพงขึ้น 
เทาไร งบลงทุนของแฟรนไชซีก็บาน 
เพิ่มเปนเงาตามตัว เวลาคืนทุนของ 
แฟรนไชซ ีก ็จะย ืดย วยออกไปเป น 
อนาคอนดาเลยทีเดียว

แฟรนไชสนี้คงใชสโลแกน “ทำ 
รุนพอคืนทุนรุนลูก กำไรมารุนหลาน” 
แฟรนไชสแบบนี้ มติมหาชนคงเปน 
เอกฉันทที่จะชวย... 

ชวยใหไปไกลๆ ฮา...
สัญญายาวสั้นแคไหนจึงสัมพันธ

กับงบลงทุน ระยะเวลาคืนทุน แลว 
บวกระยะเวลาสนุกสนานกับกำไรของ
แฟรนไชซี (enjoy period) ก็จะได 
อายุสัญญาแฟรนไชส  

ตัวอยางกูรูในธุรกิจอาหารบอกวา 
ระยะเวลาทำกำไรของแฟรนไชซีนา 
จะอยูที ่สามเทาของระยะเวลาคืนทุน 
หม ายคว ามว  า ถ  า ส ามป  ค ื นท ุ น 
ควรมีอีก 6 ปทำกำไร รวมแลวอายุ 
สัญญาสัก 9 ป เปนตน แตแตละธุรกิจ 
มีเงื่อนไขปจจัยตางกัน ไมแปลกที่ 
แตละแฟรนไชสอายุสัญญาจะตางกัน

ในอีกมุม อายุสัญญามีผลตอการ 

ไดเงินคาตออายุสัญญาดวย ถาสัญญา 
ยาวกวาแฟรนไชซอรจะไดตังคก็นาน 
ไปดวย เผลอๆ อาจตองรอจนลูกบวช

เห็นไหมวาเขาคิดเยอะ... 
ท่ีตามมาติดๆ จากเร่ืองอายุสัญญา 

คือ คาตออายุสัญญา... มันเปนยังไง 
จายตอนไหน จายเมื่อไร จายเทาไร

เรามาทำความรูจักคาตออายุกัน
หนอยดีไหม

เร ิ ่มต นแฟรนไชซ ีต องจ ายค า 
ธรรมเนียมแฟรนไชส “เงินกินเปลา” 
ในภาษาของบางคนท่ีเทียบกับแปะเจ๊ียะ 
เชาบาน แตคาธรรมเนียมแรกเขานี้ 
ไมเหมือนเงินกินเปลา มีโอกาสจะเลา 
ละเอียดใหฟง รออยูในคิวแลว ใจเย็นๆ

เด็กยุคนี้คงไมเคยเขาโรงหนังชั้น
สอง ฉายหนังควบทีเดียวสองเรื่อง 
ต ี ต ั ๋ วคร ั ้ ง เ ด ี ยวด ู จนกว  าจะ เบ ื ่ อ 
โรงหนังเขาก็ฉายหนังวนอยูนั ่นแหละ 
ตางกับโรงหนังเดี๋ยวนี้หนังยังไมทันเลิก 
ตัววิ่งตอนทายยังไมทันจบพวกเปดไฟ

แฟรนไชสบางรายเขาจ ึงเอา 
มูลคาในทางธุรกิจบวกไปในคาตอ 
อายุสัญญาดวย เหมือนเปนคาความ 
สำเร็จของโลเคชั่นนั้น แฟรนไชซีที่ 
ทำอยูตรงนั้นถาตองยายออก แบบ 
สมัครใหมแลวไปเริ่มตนทำที่ใหม เริ่ม 
หาลูกคาคนที่หนึ่งใหม ผมวาหลายคน 

คงถอยเหมือนกัน 
ก็ที่เดิมเห็นอยูวามีลูกคาเทาไร 

คาใชจายเปนเทาไร” จะใหยายไปที่ 
ใหมนี่ไมใชเรื่องสนุก

ทำเลมังกรแบบนี้ถาไมหวงเปน 
จงอางหวงไข รับรองถูกเสียบจาก 
แฟรนไชซีรายใหมแน 

“โธ... ยอดขายแตละวันเห็นๆ 
กันอยูแลว” ใครจะไมอยากได 

ชัวรกวาตองไปเริ่มใหมที่ยังเปน
แค “หมอกและควันจางๆ” เห็นดวยไหม

บางคนบอกค ิดแบบน ี ้ โหดไป 
หนอย “ลูกคาเยอะก็เพราะแฟรนไชซี 
ทุมเท ทำไมจะไปคิดตังคแฟรนไชซี 
ละ” “อืม... นับวามีเหตุผลไมนอย 
อยูเหมือนกัน”

วิธีคิดแบบนี้แฟรนไชสจะใชรวม
กับการบังคับใหแฟรนไชซีเชาพื้นที่จาก 
แฟรนไชซอร หมายความวาแฟรนไชซอร 
ทำสัญญาเชากับเจาของที่แลวเอามา 
ใหแฟรนไชซีเชาอีกทอดหนึ่ง 

สวนใหญมักจะใชกับพื้นที่ที่เปน
ทำเลมังกร คงไมใชแบบมังกรมูชูใน 
การตูนมูหลาน แตตองเฉพาะทำเล 
มังกรทองเทานั้น 

“กิมเลงนะรูจักไหม”
แฟรนไชสดังบางยี ่หอถึงขนาด 

ใหแฟรนไชซีซึ ่งเปนเจาของเองเอาที่ 

ใหแฟรนไชซอรเชากอน จากนั้น 
ตัวเองในฐานะแฟรนไชซีทำสัญญาเชา
ตอจากแฟรนไชซอรกลับมาอีกทอด 
หนึ่งก็มี “เจาของที่เชาที่ตัวเองจาก 
คนอื่น”

กลยุทธแบบนี้ โปรเฟสเซอรสอน 
เอ็มบีเอที ่ฮารวารดพลิกตำราไมทัน 

เลยครับ 
แฟรนไชซอรคือผูใหเชา แฟรนไชซี 

ไหนเกเร เบ้ียวดีนัก บอกเลิกสัญญาแฟรนไชส 
เปนดาบแรกแลวบอกเลิกสัญญาเชา 
เปนดาบสอง เทานี้แฟรนไชซีก็หมด 
สิทธิอยูในที่เชาอีกตอไป 

“เจาของที่เชาที ่ตัวเองวายาก 
แลว นี่เจาของที่ถูกขับไลจากที่ของ 
ตัวเองอีก” ผมไดยินวาโปรเฟสเซอร 
คนที ่วานั ้นมาขอเรียนหนังสือใหมที ่ 
เมืองไทยแลวครับ... 

เจ  าของท ี ่ จะย อนกล ับมาไล  
แฟรนไชซอรก็ไมได ก็แฟรนไชซอรเขา 
ไมไดผิดสัญญาเชานี่นา จะหาเรื่อง 
อะไรไปไลเขาละ... 

พอไล  เสร ็จเขาก ็หาแฟรนไชซ ี 
ใหมเสียบตอในรานเดิม ไมตองปดราน 
ยายรานไปที่ไหน ลูกคารูที่ไหนละ 
ครับวา วา “รานนี้เมื่อวานนี้กับวันนี้ 
เปนแฟรนไชซีคนละคนกัน” 

“นี ่ม ิอาจไมน ับวาเปนสุดยอด 
เคล็ดวิชาเปลี่ยนรางแบบไรเงา”... 

เล าก ันว าว ิธ ีน ี ้หลุดในวงเหลา 
ของประดาแฟรนไชเซ อท ี ่ ไป เจอ 
แฟรนไชซีแสบเขา
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เตาหรือเกาขนาดทีเร็กซเรียกพอ คิด 
เทากันคิดเหมือนกันหมด “เปนธรรม 
ที่ซูด...” 

แบบนี้ก็ดีเหมือนกัน ไมตอง 
คิดมากคนนั้นจายมาก คนนี้จายนอย 
เดี๋ยวเกิดจลาจลขึ้นมาจะยุง 

แมมีคนใชแบบนี้อยูบาง แตไม 
คอยเห็น อาจเพราะกลัวเจอคำถาม 
วาทำไมถึงคิดเทากัน 

“อยูดวยกันมาตั้งนาน เห็น 
หลังรูหนาเห็นหนารูไปถึงไต ทำไม 
ตองจายเทาคนใหม” 

ปราชญบางคนบอกวา “การให 
สิ ่งที ่เทากันกับคนที ่แตกตางกันถือ 
เปนความไมยุติธรรม”

เจอลูกลอลูกชนแบบนี้ ก็เตรียม 
หาคำตอบไวใหดีแลวกันครับ 

ว ิ ธ ี ส ุ ดท  ายน ี ่ เห ็นน อยท ี ่ ส ุ ด 
เรียกวาแทบไมคอยเห็นเลยมากกวา 
แบบจะคิดคาตออายุสัญญาแพงกวา 
คาธรรมเนียมแฟรนไชสที ่แฟรนไชซี 
ใหมตองจาย

“อะไรนะ จายแพงกวา ง้ันลาออก 
แลวสมัครใหม ไมถูกกวาหรือ” ฯลฯ

วิธีนี้ชวนใหตีกันดีจริงๆ นี่ดีที่ 
ไมคอยเห็นคนใชแบบนี้ ถามีใชเยอะๆ 
จัดสนามมวยลุมพิน ี เป นท ี ่ต ออาย ุ 
สัญญานาจะดี ผิดหูผิดกลิ่นขึ้นมายาย 
ไปคุยตอบนเวทีไดเลย 

วิธีคิดแบบนี้มีที่มาที่ไปอยางไร...
แฟรนไชซีที่ไดทำเลดีๆ ทำธุรกิจ 

มาหลายปจนสัญญาหมดอายุ แฟรนไชซี 
ยอมมีลูกคาในมืออยูแลวไมมากก็นอย 

โลเคชั่นดีๆ คือ เหมืองทองคำดีๆ 
นี่เอง ภาษาหมอดูเรียก “ทำเลมังกร” 
ดีขนาดเจาพอเชือดเฉือนแยงที่ตั ้งโรง
ง้ิวมาแลว ใครดูละคร “หงส” คนจำได 

รานที่มีลูกคาประจำในมือ ตีคา 
เปนมูลคาทางธุรกิจได ทำธุรกิจใน 
สาขาที ่ เป ดมานานมีล ูกค าอยู แล ว 
ยอมเบาแรงกวาไปทำในสาขาใหมที ่ 
ยังไมแนใจวาจะมีลูกคาหรือไมแนนอน

แฟรนไชสบางรายเขาจ ึงเอา 
มูลคาในทางธุรกิจบวกไปในคาตอ 
อายุสัญญาดวย เหมือนเปนคาความ 
สำเร็จของโลเคชั่นนั้น แฟรนไชซีที่ 
ทำอยูตรงนั้นถาตองยายออก แบบ 
สมัครใหมแลวไปเริ่มตนทำที่ใหม เริ่ม 
หาลูกคาคนที่หนึ่งใหม ผมวาหลายคน 

คงถอยเหมือนกัน 
ก็ที่เดิมเห็นอยูวามีลูกคาเทาไร 

คาใชจายเปนเทาไร” จะใหยายไปที่ 
ใหมนี่ไมใชเรื่องสนุก

ทำเลมังกรแบบนี้ถาไมหวงเปน 
จงอางหวงไข รับรองถูกเสียบจาก 
แฟรนไชซีรายใหมแน 

“โธ... ยอดขายแตละวันเห็นๆ 
กันอยูแลว” ใครจะไมอยากได 

ชัวรกวาตองไปเริ่มใหมที่ยังเปน
แค “หมอกและควันจางๆ” เห็นดวยไหม

บางคนบอกค ิดแบบน ี ้ โหดไป 
หนอย “ลูกคาเยอะก็เพราะแฟรนไชซี 
ทุมเท ทำไมจะไปคิดตังคแฟรนไชซี 
ละ” “อืม... นับวามีเหตุผลไมนอย 
อยูเหมือนกัน”

วิธีคิดแบบนี้แฟรนไชสจะใชรวม
กับการบังคับใหแฟรนไชซีเชาพื้นที่จาก 
แฟรนไชซอร หมายความวาแฟรนไชซอร 
ทำสัญญาเชากับเจาของที่แลวเอามา 
ใหแฟรนไชซีเชาอีกทอดหนึ่ง 

สวนใหญมักจะใชกับพื้นที่ที่เปน
ทำเลมังกร คงไมใชแบบมังกรมูชูใน 
การตูนมูหลาน แตตองเฉพาะทำเล 
มังกรทองเทานั้น 

“กิมเลงนะรูจักไหม”
แฟรนไชสดังบางยี ่หอถึงขนาด 

ใหแฟรนไชซีซึ ่งเปนเจาของเองเอาที่ 

ใหแฟรนไชซอรเชากอน จากนั้น 
ตัวเองในฐานะแฟรนไชซีทำสัญญาเชา
ตอจากแฟรนไชซอรกลับมาอีกทอด 
หนึ่งก็ม ี “เจาของที่เชาที่ตัวเองจาก 
คนอื่น”

กลยุทธแบบนี้ โปรเฟสเซอรสอน 
เอ็มบีเอที ่ฮารวารดพลิกตำราไมทัน 

เลยครับ 
แฟรนไชซอรคือผูใหเชา แฟรนไชซี 

ไหนเกเร เบ้ียวดีนัก บอกเลิกสัญญาแฟรนไชส 
เปนดาบแรกแลวบอกเลิกสัญญาเชา 
เปนดาบสอง เทานี้แฟรนไชซีก็หมด 
สิทธิอยูในที่เชาอีกตอไป 

“เจาของที่เชาที ่ตัวเองวายาก 
แลว นี่เจาของที่ถูกขับไลจากที่ของ 
ตัวเองอีก” ผมไดยินวาโปรเฟสเซอร 
คนที ่วานั ้นมาขอเรียนหนังสือใหมที ่ 
เมืองไทยแลวครับ... 

เจ  าของท ี ่ จะย อนกล ับมาไล  
แฟรนไชซอรก็ไมได ก็แฟรนไชซอรเขา 
ไมไดผิดสัญญาเชานี่นา จะหาเรื่อง 
อะไรไปไลเขาละ... 

พอไล เสร ็จเขาก ็หาแฟรนไชซ ี 
ใหมเสียบตอในรานเดิม ไมตองปดราน 
ยายรานไปที่ไหน ลูกคารูที่ไหนละ 
ครับวา วา “รานนี้เมื่อวานนี้กับวันนี้ 
เปนแฟรนไชซีคนละคนกัน” 

“นี ่ม ิอาจไมน ับวาเปนสุดยอด 
เคล็ดวิชาเปลี่ยนรางแบบไรเงา”... 

เล าก ันวาว ิธ ีน ี ้หลุดในวงเหลา 
ของประดาแฟรนไชเซ อท ี ่ ไป เจอ 
แฟรนไชซีแสบเขา

สัญญายาวสั้นแค่ไหนจึงสัมพันธ์กับงบลงทุน 
ระยะเวลาคืนทุน แล้วบวกระยะเวลาสนุกสนาน 
กับกำไรของแฟรนไชซี (enjoy period) 
ก็จะได้อายุสัญญาแฟรนไชส์  
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ขาดทุนสำหรับป สมการกำไรขาดทุน 
จึงเขียนงายๆไดวา กำไร (ขาดทุน) = 
รายได – คาใชจาย 

รายได (Revenue) หมายถึง 
การเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
ในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแส 
เขาหรือการเพิ่มคาของสินทรัพย หรือ 
การลดลงของหนี้สิน อันสงผลใหสวน 
ของเจาของเพิ่มขึ้น เชนกิจการขาย 

สินคาเปนเงินสด ทำใหเงินสด (สินทรัพย) 
เพิ ่มขึ ้นและเจาของกิจการร่ำรวยขึ้น 
จากรายไดนั้น รายไดมีหลายประเภท 
ไดแก 

- รายได จากการขายส ินค า 

และการใหบริการ คือ รายไดจาก 
การดำเนินงานตามปกต ิ จากธุรกิจ 
หลักของกิจการ 

- รายไดอื่น คือ รายไดชนิด 
ตางๆ ที่ไมใชธุรกิจหลักของกิจการ 
เชน รายการกำไรจากการขายสินทรัพย 
ที่ซื้อใชในการดำเนินงาน

- รายไดดอกเบี ้ยหรือรายได 
ทางการเงิน คือ รายไดที่เกิดจากการ 

นำเงินสดของกิจการไปหาประโยชน
สาเหตุที่ตองแบงรายไดออกเปน

หลายประเภทก็เพราะ รายไดแตละ 
ประเภทมีคุณลักษณะและความสำคัญ 
ที่แตกตางกัน เชน รายไดจากการขาย 

ในบรรดา งบการ เ ง ิ น 
ทั้งหมด งบกำไรขาดทุน 
มักไดรับความสนใจมาก 

ที่สุด เพราะเรายอมอยากทราบวา ใน 
รอบปที่ผานมากิจการมีผลการดำเนิน
งานเปนอยางไร ทำมาคาขายไดกำไร 
และขาดทุนกี่บาท ถาเรามองงบกำไร 
ขาดทุนใหลึกลงไป เราจะพบวานอก 
จากตัวเลขกำไรสุทธิ (หรือขาดทุน 
สุทธิ) แลว งบกำไรขาดทุนยังแจกแจง 
ใหเราทราบดวยวากำไรที่ดี (หรือไมดี) 
ในปหนึ่งๆ นั้น เกิดจากรายไดและ 
คาใชจายในสวนใด เกิดจากความ 
สามารถในการทำกำไรในธุรกิจหลัก 
ของกิจการหรือไม หรือเปนเพียง 
กำไรจากผลพลอยไดทางธุรกิจที ่เกิด 
ขึ้นเพียงคราวเดียว และไมไดชี้ให 
เห็นถึงความสามารถในการแขงขัน 
และประสิทธิภาพในการควบคุมตนทุน 
ของกิจการ

งบกำไรขาดทุน แสดงผลการ 
ดำเนินงานของกิจการ วามีรายได 
และคาใชจ ายสำหรับงวดบัญชีท ี ่ 
ผานมาเทาไร ถางวดไหนรายได 
มากกวาคาใชจาย ผลการดำเนินงาน 
จะแสดงเปนกำไรสำหรับป ตรงกันขาม 
ถารายไดนอยกวาคาใชจาย ผลจะเปน 

น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
The Annual Report –
and what underlies it

ความแตกต่างของงบทั้งสองอธิบาย ดังนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย
สองส่วนประกอบ ส่วนประกอบแรกซึ่งเป็น 
ส่วนประกอบหลักคือ งบกำไรขาดทุน (Income 
Statement) ท่ีเราคุ้นเคย กันส่วนประกอบที่สอง 
ซ่ึงเป็นส่วนประกอบรอง คือ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
(Other Comprehensive Income) ซึ่งเกิดจาก 
การปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ และหนี้สินของ 
กิจการ แต่มาตรฐานการบัญชี ยังไม่อนุญาต 
ให้รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี
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สินคาและการใหบริการ แสดงใหเห็น 
ถ ึงความสามารถของกิจการในการ 
ดำเนินธุรกิจหลัก สวนรายไดอื่น อาจ 
เปนผลพลอยไดในการดำเนินธุรกิจที่ 
เกิดขึ้นเปนครั้งคราว เชน กำไรจาก 
การขายที ่ด ินท ี ่ ไม  ได ม ี ไว  เพ ื ่อขาย 
รายไดจากการประกอบธุรกิจหลักยอม 
มีน้ำหนักมากกวารายไดที ่เปนเพียง 
ผลพลอยไดในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น 

ขาดทุนสำหรับป สมการกำไรขาดทุน 
จึงเขียนงายๆไดวา กำไร (ขาดทุน) = 

รายได – คาใชจาย 

รายได (Revenue) หมายถึง 
การเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
ในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแส 
เขาหรือการเพิ่มคาของสินทรัพย หรือ 
การลดลงของหนี้สิน อันสงผลใหสวน 
ของเจาของเพิ่มขึ้น เชนกิจการขาย 

สินคาเปนเงินสด ทำใหเงินสด (สินทรัพย) 
เพิ ่มขึ ้นและเจาของกิจการร่ำรวยขึ้น 
จากรายไดนั้น รายไดมีหลายประเภท 
ไดแก 

- รายได จากการขายส ินค า 

และการใหบริการ คือ รายไดจาก 
การดำเนินงานตามปกติ จากธุรกิจ 
หลักของกิจการ 

- รายไดอื่น คือ รายไดชนิด 
ตางๆ ที่ไมใชธุรกิจหลักของกิจการ 
เชน รายการกำไรจากการขายสินทรัพย 
ที่ซื้อใชในการดำเนินงาน

- รายไดดอกเบี ้ยหรือรายได 
ทางการเงิน คือ รายไดที่เกิดจากการ 

นำเงินสดของกิจการไปหาประโยชน
สาเหตุที่ตองแบงรายไดออกเปน

หลายประเภทก็เพราะ รายไดแตละ 
ประเภทมีคุณลักษณะและความสำคัญ 
ที่แตกตางกัน เชน รายไดจากการขาย 

สินคาและบริการที่ให เชน ตนทุน 
ขายสำหรับสินคาที ่ซ ื ้อมาเพื ่อขาย 
ประกอบดวย ราคาสินคา คาขนสง 
คาประกันการขนสง ฯลฯ สวนตนทุน 
สำหรับสินคาที่ผลิต ไดแก คาวัตถุดิบ 
คาแรงงาน และคาใชจายในการผลิต 
เปนตน

- คาใชจายในการขาย คือ คา 
ใชจายที่เกิดเนื่องจากการขาย เชน คา 
นายหนา คาโฆษณา เงินเดือนพนักงานขาย

- คาใชจายในการบริหาร เชน 
คาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริหาร 
เชน เงินเดือนผูบริหารและพนักงาน 
ในสำนักงาน คาน้ำ คาไฟ คาโทรศัพท 
คาเสื่อมราคาอุปกรณสำนักงาน

- คาใชจายอื่น คือ คาใชจายที่ 
นอกเหนือจากท่ีจัดไวในประเภทขางตน 

- ดอกเบี้ยจาย หรือ ตนทุน 
ทางการเงิน คือ ตนทุนการกูยืม ซึ่ง 
มากหรือนอยขึ้นอยูกับโครงสรางทุน 
ของกิจการ

- ภาษีเงินได
ในการวิเคราะหงบกำไรขาดทุน 

นักลงทุนมักจับคูรายไดและคาใชจาย 
ที่สัมพันธกันและคำนวณออกมาเปน 
กำไรหลายๆลำดับขั้น ลำดับขั้นแรก 
คือ กำไรขั้นตน (Gross Profit) ซึ่ง 
เกิดจากรายไดจากการขายสินคาและ 
การใหบริการหักลบดวยตนทุนขาย 
และตนทุนการใหบริการ ตัวเลขกำไร 
ขั้นตนมีความสำคัญเพราะเปนตัวเลขที ่
ใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับความสามารถ 
ในการแขงขันและกอรายไดจากการ 
ขาย และความมีประสิทธิภาพในการ 
ควบคุมตนทุน นักลงทุนและผูบริหาร 
กิจการมักคำนวณอัตรากำไรขั ้นตน 

(Gross Profit Margin) ซึ่งเกิดจาก 
การเอากำไรขั้นตนไปหารดวยรายได 
จากการขายและการใหบริการ และนำ 

ในบรรดา งบการ เ ง ิ น 
ทั้งหมด งบกำไรขาดทุน 
มักไดรับความสนใจมาก 

ที่สุด เพราะเรายอมอยากทราบวา ใน 
รอบปที่ผานมากิจการมีผลการดำเนิน
งานเปนอยางไร ทำมาคาขายไดกำไร 
และขาดทุนกี่บาท ถาเรามองงบกำไร 
ขาดทุนใหลึกลงไป เราจะพบวานอก 
จากตัวเลขกำไรสุทธิ (หรือขาดทุน 
สุทธิ) แลว งบกำไรขาดทุนยังแจกแจง 
ใหเราทราบดวยวากำไรที่ดี (หรือไมดี) 
ในปหนึ่งๆ นั้น เกิดจากรายไดและ 
คาใชจายในสวนใด เกิดจากความ 
สามารถในการทำกำไรในธุรกิจหลัก 
ของกิจการหรือไม หรือเปนเพียง 
กำไรจากผลพลอยไดทางธุรกิจที ่เกิด 
ขึ้นเพียงคราวเดียว และไมไดชี้ให 
เห็นถึงความสามารถในการแขงขัน 
และประสิทธิภาพในการควบคุมตนทุน 
ของกิจการ

งบกำไรขาดทุน แสดงผลการ 

ดำเนินงานของกิจการ วามีรายได 

และคาใชจ ายสำหรับงวดบัญชีท ี ่ 

ผานมาเทาไร ถางวดไหนรายได 

มากกวาคาใชจาย ผลการดำเนินงาน 

จะแสดงเปนกำไรสำหรับป ตรงกันขาม 

ถารายไดนอยกวาคาใชจาย ผลจะเปน 

อัตราสวนนี้ไปเปรียบเทียบกับกิจการ 
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อวิเคราะห 
วากิจการควบคุมตนทุนไดดีเพียงใด 
คนงานหรือเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอหรือไม กำไรขั้นตนยังสะทอน 
ดวยวากิจการตั้งราคาสูงเกินไปหรือไม 
เพราะการตั้งราคาที่สูงเกินไปอาจทำให 
กิจการไมสามารถแขงขันและสูญเสีย 
ลูกคาได

ลำดับขั้นตอมา คือ กำไรกอน 

ดอกเบี้ยและภาษ ี(Earnings before 

Interest and Tax) หรือที่เรียกกัน 
สั้นๆวา EBIT ซึ่งเกิดจากกำไรขั้นตน 
บวกหรือลบดวยคาใชจายและรายได 
จากการดำเนินงานประเภทอื่นๆที่ไมใช 
ต นทุนทางการเง ินและภาษีเง ินได  
ตัวเลขกำไรนี้ใหขอมูลเกี ่ยวกับความ 
สามารถของกิจการในการกอใหเกิด 
กำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน 
ทุกประเภทและการควบคุมคาใชจาย 
ในการขาย บริหารและคาใชจายอื่นๆ 
ซึ่งเปนกำไรโดยแทที่ไมมีปจจัยตนทุน 
ทางการเงินซึ่งขึ้นอยูกับโครงสรางทุน 
ของก ิจการและภาษ ี เง ินได  เข ามา 
เกี่ยวของ

ลำดับสุดทาย คือ กำไรสุทธิ 

(Net Income) ซ่ึงเปนขอมูลข้ันสุดทาย 
(Bottom Line) ของงบกำไรขาดทุน 
ที่แสดงใหเห็นความสามารถในการทำ 
กำไรโดยรวมของกิจการหลังจากที่นำ 
ป จจ ัยต นท ุนทางการเง ินและภาษี 
เงินไดเขามาเกี่ยวของ

สังเกตกันดีๆจะเห็นวางบกำไร 
ขาดทุนมีคำวาเบ็ดเสร็จตอทาย ช่ือเต็ม 
ของงบ คือ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(Statement of Comprehensive 

Income) กิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 
(Publicly Accountable Entities: 
PAEs) เชนพวกบริษัทมหาชนทั้งหลาย 

ตองจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแทนท่ี 
จะเปนงบกำไรขาดทุน(เฉยๆ) ความ 
แตกตางของงบทั้งสองอธิบายไดดังนี้ 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบดวย 
สองสวนประกอบ สวนประกอบแรก 
ซึ่งเปนสวนประกอบหลัก คือ งบกำไร 

ขาดทุน (Income Statement) ที่ 
เราคุยเคยกัน (ท่ีกลาวมาขางตนท้ังหมด) 
สวนประกอบท่ีสองซ่ึงเปนสวนประกอบ 
รอง คือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื ่น 

(Other Comprehensive Income) 
ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงมูลคาสินทรัพย 
และหนี้สินของกิจการ แตมาตรฐาน 
การบัญชีย ังไม อนุญาตใหร ับร ู  เป น 
รายได หร ือค าใช จ ายในงวดบ ัญช ี  
รายการเหลานี้ ไดแก 1) ผลกำไรจาก 
การตีราคาสินทรัพยสูงขึ้น 2) ผลกำไร 
และขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของ 
โครงการผลประโยชนพนักงาน 3) ผล 
กำไรและขาดทุนจากการแปลงค า 
งบการเงินของการดำเนินงานในตาง 
ประเทศ 4) ผลกำไรและขาดทุนจาก 
การตีมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย และ 5) 
ผลกำไรและขาดท ุนท ี ่ เป นผลจาก 
เครื่องมือปองกันความเสี่ยงในกระแส 
เงินสด หากนำกำไรขาดทุนสุทธิบวก 
เขากับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะได 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธสิำหรับงวด

และนี ่ค ือส ิ ่งท ี ่ผ ู  ใช งบการเง ิน 
ควรทราบเกี่ยวกับงบงบกำไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จคะ
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กิจการที ่มีรายไดจากการขายสินคา 
และการใหบริการที่สูงอยางตอเนื ่อง 
ยอมเปนที่สนใจของนักลงทุน 

คาใชจาย (Expenses) หมายถึง 
การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
ในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแส 
ออกหรือการลดคาของสินทรัพย หรือ 
การเพิ่มขึ้นของหนี้สิน เชน กิจการ 
จายคาวัตถุดิบเปนเงินเช่ือ ทำใหเจาหน้ี 

การคา (หนี้สิน) เพิ่มขึ้นและสวนของ 
เจาของลดลง โดยคาใชจายจะตอง 
ถ ูกบ ันท ึกในงวดเด ียวก ับรายได ท ี ่ 
คาใชจายนั้นชวยใหเกิดขึ้น ตามหลัก 
การจับคูรายไดกับคาใชจาย (Matching 
Concept) คาใชจาย มีหลายประเภท 
ไดแก 

- ต นท ุนขายและตนทุนการ 
ใหบริการ คือ ตนทุนทั้งสิ้นของ 
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สินคาและบริการที่ให เชน ตนทุน 
ขายสำหรับสินคาที ่ซ ื ้อมาเพื ่อขาย 
ประกอบดวย ราคาสินคา คาขนสง 
คาประกันการขนสง ฯลฯ สวนตนทุน 
สำหรับสินคาที่ผลิต ไดแก คาวัตถุดิบ 
คาแรงงาน และคาใชจายในการผลิต 
เปนตน

- คาใชจายในการขาย คือ คา 
ใชจายที่เกิดเนื่องจากการขาย เชน คา 
นายหนา คาโฆษณา เงินเดือนพนักงานขาย

- คาใชจายในการบริหาร เชน 
คาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริหาร 
เชน เงินเดือนผูบริหารและพนักงาน 
ในสำนักงาน คาน้ำ คาไฟ คาโทรศัพท 
คาเสื่อมราคาอุปกรณสำนักงาน

- คาใชจายอื่น คือ คาใชจายที่ 
นอกเหนือจากท่ีจัดไวในประเภทขางตน 

- ดอกเบี้ยจาย หรือ ตนทุน 
ทางการเงิน คือ ตนทุนการกูยืม ซึ่ง 
มากหรือนอยขึ้นอยูกับโครงสรางทุน 
ของกิจการ

- ภาษีเงินได
ในการวิเคราะหงบกำไรขาดทุน 

นักลงทุนมักจับคูรายไดและคาใชจาย 
ที่สัมพันธกันและคำนวณออกมาเปน 
กำไรหลายๆลำดับขั้น ลำดับขั้นแรก 
คือ กำไรขั้นตน (Gross Profit) ซึ่ง 
เกิดจากรายไดจากการขายสินคาและ 
การใหบริการหักลบดวยตนทุนขาย 
และตนทุนการใหบริการ ตัวเลขกำไร 
ขั้นตนมีความสำคัญเพราะเปนตัวเลขที ่
ใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับความสามารถ 
ในการแขงขันและกอรายไดจากการ 
ขาย และความมีประสิทธิภาพในการ 
ควบคุมตนทุน นักลงทุนและผูบริหาร 
กิจการมักคำนวณอัตรากำไรขั ้นตน 
(Gross Profit Margin) ซึ่งเกิดจาก 
การเอากำไรขั้นตนไปหารดวยรายได 
จากการขายและการใหบริการ และนำ 

อัตราสวนนี้ไปเปรียบเทียบกับกิจการ 
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อวิเคราะห 
วากิจการควบคุมตนทุนไดดีเพียงใด 
คนงานหรือเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอหรือไม กำไรขั้นตนยังสะทอน 
ดวยวากิจการตั้งราคาสูงเกินไปหรือไม 
เพราะการตั้งราคาที่สูงเกินไปอาจทำให 
กิจการไมสามารถแขงขันและสูญเสีย 
ลูกคาได

ลำดับขั้นตอมา คือ กำไรกอน 
ดอกเบี้ยและภาษ ี(Earnings before 
Interest and Tax) หรือที่เรียกกัน 
สั้นๆวา EBIT ซึ่งเกิดจากกำไรขั้นตน 
บวกหรือลบดวยคาใชจายและรายได 
จากการดำเนินงานประเภทอื่นๆที่ไมใช 
ตนทุนทางการเง ินและภาษีเง ินได  
ตัวเลขกำไรนี้ใหขอมูลเกี ่ยวกับความ 
สามารถของกิจการในการกอใหเกิด 
กำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน 
ทุกประเภทและการควบคุมคาใชจาย 
ในการขาย บริหารและคาใชจายอื่นๆ 
ซึ่งเปนกำไรโดยแทที่ไมมีปจจัยตนทุน 
ทางการเงินซึ่งขึ้นอยูกับโครงสรางทุน 
ของก ิจการและภาษ ี เง ินได  เข ามา 
เกี่ยวของ

ลำดับสุดทาย คือ กำไรสุทธิ 
(Net Income) ซ่ึงเปนขอมูลข้ันสุดทาย 
(Bottom Line) ของงบกำไรขาดทุน 
ที่แสดงใหเห็นความสามารถในการทำ 
กำไรโดยรวมของกิจการหลังจากที่นำ 
ปจจ ัยต นท ุนทางการเง ินและภาษี 
เงินไดเขามาเกี่ยวของ

สังเกตกันดีๆจะเห็นวางบกำไร 
ขาดทุนมีคำวาเบ็ดเสร็จตอทาย ช่ือเต็ม 
ของงบ คือ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(Statement of Comprehensive 
Income) กิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 
(Publicly Accountable Entities: 
PAEs) เชนพวกบริษัทมหาชนทั้งหลาย 

ตองจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแทนท่ี 
จะเปนงบกำไรขาดทุน(เฉยๆ) ความ 
แตกตางของงบทั้งสองอธิบายไดดังนี้ 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบดวย 
สองสวนประกอบ สวนประกอบแรก 
ซึ่งเปนสวนประกอบหลัก คือ งบกำไร 
ขาดทุน (Income Statement) ที่ 
เราคุยเคยกัน (ท่ีกลาวมาขางตนท้ังหมด) 
สวนประกอบท่ีสองซ่ึงเปนสวนประกอบ 
รอง คือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื ่น 
(Other Comprehensive Income) 
ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงมูลคาสินทรัพย 
และหนี้สินของกิจการ แตมาตรฐาน 
การบัญชีย ังไม อนุญาตใหร ับร ู  เป น 
รายได หร ือค าใช จ ายในงวดบ ัญช ี  
รายการเหลานี้ ไดแก 1) ผลกำไรจาก 
การตีราคาสินทรัพยสูงขึ้น 2) ผลกำไร 
และขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของ 
โครงการผลประโยชนพนักงาน 3) ผล 
กำไรและขาดทุนจากการแปลงค า 
งบการเงินของการดำเนินงานในตาง 
ประเทศ 4) ผลกำไรและขาดทุนจาก 
การตีมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย และ 5) 
ผลกำไรและขาดท ุนท ี ่ เป นผลจาก 
เครื่องมือปองกันความเสี่ยงในกระแส 
เงินสด หากนำกำไรขาดทุนสุทธิบวก 
เขากับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะได 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิสำหรับงวด

และนี ่ค ือส ิ ่งท ี ่ผ ู  ใช งบการเง ิน 
ควรทราบเกี่ยวกับงบงบกำไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จคะ
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ท  ามกลางกระแสการ 
แขงขันของโลกธุรกิจที่ไร
พรมแดนและการพัฒนา

อยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีการ
สื่อสารและคมนาคม การแลกเปลี่ยน 
สินคาจากที ่หนึ ่งไปยังอีกสถานที่อยู  
หางแสนไกล กลับเปนเรื่องงายดายใน 
ปจจุบัน ในเมื่อขอจำกัดของการขาม 
พรมแดน มิใชอุปสรรคทางการคาตอไป 
ผูบริโภค หรือ ผูซื้อยอมมีสิทธิเลือก 
สินคาไดอยางเสรีทั ้งในดานคุณภาพ  
ดวยเหตุนี้หลายประเทศ จึงหันมา 
สงเสริมการดำเนิน นโยบายเศรษฐกิจ 
สรางสรรค (Creative Economy) 
เพื ่อพัฒนาสินคาและบริการใหมๆ 
และหลีกเลี่ยงการผลิตสินคาที่ตองตอ
ส ู ด วยราคาเป นหลัก หัวใจของ 
เศรษฐกิจสรางสรรค ก็คือ แนวคิด 
หรือแนวปฏิบัติที ่สราง/เพิ ่มมูลคา 
ของสินคาและบริการไดโดยที่ไมตอง 
ใชทรัพยากรมากนักแตใชความคิด 
สติปญญา และความสรางสรรคให 
มากขึ้นเทานั้นเอง  หลังจากเกิด 
แนวคิดเชิงมหภาค แนวคิดการพัฒนา 
เชิงสรางสรรคก็ขยายตัวเขาสู ระดับ 
อุตสาหกรรม เปนอุตสาหกรรมเชิง 
สรางสรรค (Creative Industry) และ 
ธุรกิจเชิงสรางสรรค (Creative Busi-
ness)

เศรษฐกิจสรางสรรคเก ิดจาก 
สองปจจัยหลัก นั่นคือ ทุนทางความ 

ปญญา รวมกับ ทักษะความสรางสรรค  
ทุน (Capital) ไดแกรูปแบบของทุน 
ตางๆ อันเปนฐานความรูและทุนทาง 
ปญญาเพื ่อจะนำไปใชตอยอดทักษะ 
ทางความคิด ซึ่งไดแก ทุนมนุษย 
(Human Capital) ทุนทางวัฒนธรรม 
(Culture Capital) ทุนทางสังคม (Culture 
Capital) ทุนสถาบัน (Institutional 
Capital) และทุนดานความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค (Creative Capital)  ทักษะ 
(Skills) ไดแก ทักษะที่จะสนับสนุน 
การนำความรู และทุนทางปญญามา 
ประยุกตให เกิดผลงาน หรือ คุณคา 
เชิงรูปธรรม เชน ทักษะดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีทักษะสรางนวัตกรรม 
ทักษะการเปนผูประกอบการ และ 
กรอบความคิดที่มีความคิดสรางสรรค 

กิลฟอรด นักวิชาการดานความ 
คิดสรางสรรค กลาววา “ความคิด 
สรางสรรคเปนความสามารถทางสมอง 
ในการคิดหลายทิศทาง ซ่ึงมีองคประกอบ 
ความสามารถในการริเริ่ม ความคลอง 
ในการคิด ความยืดหยุนในการคิด และ 
ความสามารถในการแตงเติมและให 
คำอธิบายใหมที ่เปนการติดตามหลัก 
เหตุผลเพื ่อหาคำตอบที่ถูกตองเพียง 
คำตอบเดียง แตองคประกอบที่สำคัญ 
ที่สุดของความคิดสรางสรรคคือความ
คิดริเริ่ม นอกจากนี้ กิลฟอรดเชื่อวา 
ความคิดสรางสรรคไมใชพรสวรรค
ที่บุคคลมี แตเปนคุณสมบัติที่มีอยู 

ในตัวบุคคลซึ่งมีมากนอยไมเทากัน 
และบ ุคคลแสดงออกมาในระด ับ 
ตางกัน  นอกจากนี้ไดมีการศึกษา 
ลักษณะพื ้นฐานของผู ท ี ่ม ีความคิด 
สรางสรรค ซึ่งมาทั้งหมด 5 ประการ 
ดังนี้

1. ความรูสึกไวตอปญหา หมายถึง 
บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคจะมีความ 
สามารถในการจดจำป ญหาต างๆ 
รวมทั้งความสามารถในการเขาถึงหรือ 
การทำความเขาใจเก่ียวกับส่ิงท่ีเขาใจผิด 
ส่ิงท่ีขาดขอเท็จจริง ส่ิงท่ีเปนมโนทัศน 
ที่ผิดหรืออุปสรรคตางๆ ที่ยังมืดมน 
อยู ซ่ึงพอจะสรุปไดวา ความรูสึกไวตอ 
ปญหาของบุคคลเปนสิ่งที่สำคัญที่สุด 
เพราะบุคคลจะไมสามารถแกปญหา 
จนกวาเขาจะไดรูวาปญหานั้นคืออะไร 
หรืออยางนอยเขาจะตองรูวาเขากำลัง 
ประสบปญหาอยู 

2. ความคลองในการคิด หมายถึง 
บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคจะมีความ 
สามารถในการผลิตแนวความคิดจำนวน 
มากในเวลาอันรวดเร็ว แลวเลือกแนว 
ความคิดที่ดีที่สุดมาใชแกปญหา สิ่ง 
ที่แสดงลักษณะพิเศษของความคลอง
ในการคิด นอกจากการผลิตแนว 
ความคิดที ่มากมายและรวดเร็วแลว 
แนวความคิดที่ผลิตขึ้นมาใหมนั้นควร
จะเป นแนวความค ิดท ี ่ แปลงใหม  
และดีกวาแนวความคิดที่อยูในปจจุบัน 
นอกจากนั้น บุคคลที่ไดชื่อวามีความ 

ท

ความคิดสร้างสรรค์
ต้นทุนทางปัญญาสร้างมูลค่าตราสินค้า  

â´Â
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ความคิดสรางสรรคสูงมักมีแรงจูงใจสูง 
เพราะแรงจูงใจเปนลักษณะสำคัญของ 
บุคคลในการที่จะแสดงตนวาเปนผูที ่
มีความคิดสรางสรรค แรงจูงใจนี ้ 
สามารถทำใหบุคคลกลาวแสดงความ
พิเศษที ่ไม เหมือนใครออกมาอยาง 
เต็มที่ หรืออาจจะมากกวาคนอื่นๆ 
บุคคลที่มีแรงจูงใจสูงนี้ จะใหความ 
สนใจในการหาแนวทางแกปญหาดวย
ความกระตือรือรนและสิ ่งที ่ผลักดัน 
ใหเกิดความกระตือรือรน ก็คือ 
แรงจูงใจ เนื่องจากแรงจูงใจเปนสิ่งที่ 
สำคัญของการตระเตรียมปญหา เรา 
พบวาความสำเร็จในชีวิตสวนใหญจะ
ขึ้นอยูกับแรงจูงใจ เทยเลอรและ 
ฮอลแลนด ชี้ใหเห็นวาคนที่มีความคิด 
สรางสรรคมักจะมีแรงจูงใจสูงในการ
ที่จะทำใหผลผลิตดีขึ้นดวย 

ความคิดสรางสรรคคือผลผลิต
จากต นท ุนทางป ญญาและทักษะ 
ชวยสรางแบรนดใหมีพลังและเดนดัง 
อยางยั่งยืนการสรางแบรนดหมายถึง 
การสรางชื่อเสียงและสรางใหเปนที่
จดจำในกลุมผูบริโภค  ความคิด 
สรางสรรคชวยใหสินคาและบริการ 
เปนผลผลิตที่แปลกใหมและมีคาตอ
ผูคิด สังคมและวัฒนธรรม    โดยท่ัวไป 
ระดับความคิดสรางสรรค ความคิด 
สรางสรรคสามารถแบงเปนระดับตางๆ  
เชน ความคิดสรางสรรคระดับตน 
เปนความคิดที่มีอิสระ แปลกใหม 
ยังไมคำนึงถึงคุณภาพและการนำไป 
ประยุกตใช   อาทิ การนำเสนอรถ 
ตนแบบอนาคต    ความคิดสรางสรรค 
ระดับกลาง คำนึงถึงผลผลิตทาง 
ค ุณภาพนำไปประย ุกต  ใช  งานได  
ความคิดสรางสรรคระดับนี ้มักกอให 
เกิดประโยชนและสรางความแตกตาง
ในระดับการทำการตลาดได  อาทิ  
การออกแบบผลิตภัณฑใหสะดุดตา  
ใชงานงายและกอใหเกิดอรรถประโยชน 

หรือ เฟอรนิเจอรของ IKEA ท่ีมีรูปแบบ 
ตรงใจ ทั้งเกทันสมัยและตอบสนอง 
ไลฟ สไตล ผ ู บร ิ โภคย ุคใหม ท ี ่ม ีงบ 
ประมาณจำกัด เปลี่ยนที่อยูบอย และ 
มีพื้นที่ใชสอยในบานนอยลง จน 
ขยายสาขาอย  า งรวดเร ็ วท ั ่ ว โลก  
นอกจากนี้  วิธีคิดแบบนอกกรอบและ 
ไมยึดติดรูปแบบเดิม (Lateral Think-
ing) เชน  การนำเครื่องเปดขวดแบบ 
กระปองมาติดลูกมะพราว การมอง 
นอกกรอบทำใหเราไดสินคาใหมๆเสมอ 
แนวทางการพัฒนาสินคาและบริการ
อยางสรางสรรคทำไดหลายรูปแบบ 
อาทิ กลยุทธนานน้ำสีฟา (Blue 
Ocean Strategy) เปนแนวคิดที่มา 
จากนักวิชาการสองคนชื่อ W. Chan 
Kim และ Renee Mauborgne ผูซึ่ง 
คนพบแนวคิดในการหารูปแบบของ 
สินคาและบริการใหมๆ เพื่อหลีกเลี่ยง 
ตลาดเดิมที่มีการแขงขันสูง ธุรกิจที่ 
ประสบความสำเร็จในการหาตลาดใหม 
ไรคูแขงขัน โดยใชกลยุทธนานน้ำสีฟา  
หรือ การผสมผสาน ศิลปะ วัฒนธรรม 
และประวัติศาสตร ก็เปนอีกแนวทาง 
หนึ่งในการนำคุณคาดานจิตวิญญาณ
และความเชื่อ มาสรางคุณคาใหกับ 
สินคา และบริการไดตัวอยางเชน ตลาด 
น้ำรอยปมีผูหลั่งไหลทองเที่ยวจำนวน
มาก ดวยความเปนเอกลักษณมีประวัติ 
ความเปนมา  นอกจากน้ีการนำเทคโนโลยี 
มาสนับสนุน สินคาและบริการอยาง 
สรางสรรคเปนอีกแนวทางหนึ ่งที ่ใน 
การสรางความนาสนใจและเกิดประสบการณ 
รวมที่ดี  เชนการสั่งอาหารผานเครื่อง 
ไอแพดจากโต ะอาหารของร านสุก ี ้ 
ชื่อดังเปนตน

คลองในการคิด จะตองมีความ 
สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางในการคิด
ไดเปนอยางดี 

3. ความคิดริเริ่ม หมายถึง 
บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคจะมีความ 
สามารถในการคนหาแนวทางใหมๆ 
หรือวิธีการแปลงๆ แตกตางกันออกไป 
มาใชในการแกปญหา ความคิดริเริ่ม 
เปนสิ่งที่จำเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะใน
วงการธุรกิจ ผูบริหารจำเปนที่จะตอง 
แสวงหาแนวทางใหมๆ มาแกปญหา 
ท่ีเปล่ียนแปรไป นอกจากจะตองแสวงหา 
แนวทางใหมๆ แลว ยังจำเปนจะตอง 
ปรับปรุงแนวทางใหมๆ เหลานี้มาชวย 
แกไขปญหาท่ีคิดข้ึนในสภาพการณใหมๆ  
ดังนั้น นักบริหารจำเปนจะตองสราง 
“ความคิดริเริ่ม” ใหเกิดขึ้น ที่กลาววา 
ความคิดริเริ ่มเปนสิ่งที่จำเปนสำหรับ
นักบริหารในวงการธุรกิจ ก็เนื่องมา 
จากวาการประกอบธุรกิจนั ้นมีการ 
แขงขั้นกันมาก โดยเฉพาะในดานการ 
ผลิตสินคาใหเปนที่ตองการของตลาด 
ใหมีความแปลงกใหม คุณภาพดี และ 
ราคาถูก ซึ่งความคิดริเริ่มจะชวย 
แกปญหาตางๆ เหลานี้ไดมาก 

4. ความยืดหยุ นในการคิด 
หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค 
จะมีความสามารถในการหาวิธ ีการ 
หลายๆ วิธีมาแกไขปญหา แทนที่จะ 
ใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีเดียว 
บุคคลที ่มีความยืดหยุ นในการคิดจะ 
จดจำวิธีแกปญหาที่เคยใชไมไดผลทั้งนี ้
เพ่ือท่ีจะไมนำมาใชซ้ำอีก แลวพยายาม 
เลือกหาวิธีการใหมที ่คิดวาแกปญหา 
ไดมาแทน ซึ่งความยืดหยุนในการคิด 
จะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความ 
คลองในการคิดนั่นคือ ความยืดหยุน 
ในการคิดและความคลองในการคิด 
จะเปนความสามารถของบุคคลในการ 
หาวิธีการคิดหลายๆ วิธี

5. แรงจูงใจ หมายถึง บุคคลที่มี 
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สิ่งสำคัญคือ ต้องจริงใจกับสิ่งที่ทำ ต้องทำให้ 
ลูกค้าได้รับความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป การขาย 
ของแพง ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี Value มี 
ความ Cool มีรสชาติดี เพื่อสร้างภูมิใจให้ลูกค้า 
จะทำอะไรควรคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า 
เป็นหลัก ที่สำคัญงานนั้นต้องรบกวนเวลาทำงาน 
ประจำให้น้อยที่สุด 

ป
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สวย ตองมีการออกแบบแบรนด การ 
ทำ packaging design เทหๆ จึง 
เปนที่มาของ แบรนด TOBOYSTER 
HAREM ที่มาจากชื่อเลนของตนเอง

“ตอนเชาๆ กอนไปทำงานประจำ 
3 ชั่วโมง จะใหเวลากับงานอดิเรก ใช 
ไปกับการแกะ แงะ ทุบ หอยนางรมย 
จัดแตงแพคเกจจิ้ง กอนสงใหลูกคาที่ 
สั่งออนไลนทุกวัน ไมไดเริ่มตนทำ 

ธุรกิจเอากำไรมาก แตอยากหาอะไร 
ทำเพื่อปลดปลอยพลัง ทำแลวสนุก 

ทำใหรูสึกวา การกิน มันมากกวานั้น 
ตองมีดีไซน ทำยังไงใหสวย นากิน 
ที่สำคัญตองลงทุนจาก “ศูนยบาท”

แนวคิดสู่การกระจาย 
แบบ Word of Mouth

ดวยความที่เขาใจ Lifestyle คน 
ปจจุบันวา จะทำอะไรก็ตองแชะ และ 
แชร ดังน้ันการจะทำใหอาหารนาสนใจ 

ตองหนาตาดีมีสไตล ถึงจะทำใหคน 
สนใจอยากถายรูป และแชรลงโซเชียล 

ที่มาของแนวคิดธุรกิจ
แรงบันดาลใจ เริ่มมาจากเพื่อนๆ 

ที่ออฟฟศ ชอบไปนั่งทานอาหารหลัง 
เลิกงานที่ Oyster Bar รูสึกวา ที่นี่ 
แพงมาก ทานบอยๆ จะไมคอยดีละ 
ดวยความเปนคนหยุดคิดไมได เห็นวา 
ที่บานทำธุรกิจสงผัก ผลไม และพวก 
อาหารสดใหรานคา จากที่เคยคิดวา 
หอมนางรมย ก็เหมือนกอนหิน ไมได 
นึกอะไร กลายเปนวา ตองกลับมา 
มองกอนหินใหม ที่บานก็มี เริ่มดวย 
การขนเปนกอนๆ ไปใหเพ่ือนท่ีออฟฟศ 
กลับมาบานก็ลงมือเอาคอนทุบ และ 
เปนจุดเริ่มตนของแนวคิดที่วา 15 ตัว 
260 บาท ก็ทานหอยนางรมยที่สด 
และตัวใหญไดแลว ไมกลาขายแพง 
เพราะคิดวา เริ่มจากขายของราคา 
ไมแพงมาก แตไดปลดปลอยไอเดีย 
จากเดิมๆ มาหาสิ่งใหม จากการมัด 
หอยดวยหนังสติ๊ก พัฒนามาเปน 
wrap และจะทนไมไดกับอะไรที่ไม 

สาวออฟฟิศรุ่นใหม่จับมือเพื่อนทำธุรกิจลับสมอง
ศศิเพ็ญ จันทร์ศรี
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จับมือเพื่อนสนิท 
พัฒนาต่อยอด

เพื่อตอยอดธุรกิจเอาใจนักบริโภค 
ไอเดียเทห ล้ำ และเพื่อพัฒนาแบรนด 
จากโลกออนไลน ลงมาสูโลกที่จับตอง 
ได จึงเปนที่มาของการจับมือเพื่อน 
ท ี ่ เป นเจ าของร านอาหารแนวช ิล 
สบายๆ แนว Comfort Food คุณ 
นอง รัตนาภรณ จันทวานิช เจาของ 
รานอาหาร Petite Pantry ยาน 
สุขุมวิท คลิ๊กไอเดียจากรานอาหาร 
ที่บริการลูกคาประจำ หันมารวมมือ 
สราง Chic idea ใหกับราน และ 
ธุรกิจของ TOBOYSTER HAREM 
ดวยการทำ Buffet Catering ที่แปลก 
แตกตางจากเจาเดิมในตลาด ราคา 
ไมแพง คนทั่วไปสามารถเขาถึงงาย 
โดยมีไอเดียจัด Buffet เปน Happening 
เปนครั้งคราว สำหรับผูที่รักหอย 
นางรมย จะไดทานเต็มที่ทั้งแบบสด 
และแบบปรุงสุก โดยเริ่มจากกลุมแรก 
ที่กำหนดไว 70 คน กับจำนวนหอย 
500 ตัว ราคาตอหัว 650 บาท ใช 
เวลาโปรโมทลวงหนา 10 วันผานชอง 
ทางออนไลน และเวบไซดวงใน เวบ 
รวมรานอาหารชื่อดัง ปรากฏวา ผล 
ตอบรับดีเกินคาด คนจองเต็ม มากอน 
กันเวลา และทุกคนพอใจกับอาหาร 
จนออกไมทัน จากจุดนี้ทำใหมีเกิด 
Buffet รอบใหมตอเนื่อง

“จากสองแนวคิดที่ลงตัว คน 
หนึ่งอยากทำเอาพอรท อีกคนอยาก 
ทำมารเก็ตติ้งใหราน จึงกลายเปน 
ความลงตัว เพราะรานอาหารจะได 
กลุมลูกคารายใหมเพิ่มขึ้น สวนลูกคา 
จากออนไลน ก็สามารถแวะมาทานได 
สะดวก ไมตองเสียคาสง และยังได 

นัดพบปะสังสรรคเพื่อนอีกดวย ถือวา 
เรา Win Win ทุกฝาย”

เป้าหมายข้างหน้ามีไว้
พุ่งชน

ลาสุดคายสื่อสารคายดัง True 
เห็นความแปลกใหม ของธุรกิจนี้ โดย 
ไดมีการทำ Co sponsor สำหรับ 
ลูกคา True ที่มาจอง Buffet 10 
คนแรก จะไดรับ Rock Lobster ฟรี 
โดยเปนกิจกรรมที่เพิ ่งเกิดขึ ้นในชวง 
วันแมที่ผานมานี้ และผลตอบรับดี 
การจะทำใหธุรกิจประสบความสำเร็จ 
และตอยอดยั่งยืนได ทั้ง 2 สาวบอกวา 
ตองทำแลวมีความสุข รายไดเสริม 
มากนอยอยาไปซีเรียส ในชวงเริ่มตน 
ตองคำนึงถ ึงการตอยอดสินคาน ั ้น 
เชนเดียวกับ TOBOYSTER HAREM 
จาก Online Delivery สู Pop Up 
Buffet และขยายแนวคิดสู Farm 
Market เปนการนำผลผลิต จาก 
แหลงตาง ๆ รอบกรุงเทพที่ปลูกเอง 
ปลอดสารพิษ แลวมาขายประกอบ 
รวมกับหอยนางรมย นางเอกหลัก 
โดยจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้ ที่ราน Petite 
Pantry กลุมเปาหมายจะขยายไปสู 
ชาวตางชาติ ยานสุขุมวิท

“เราสองคนคิดวา การมีอาชีพ 
เสริม นอกจากชวยสรางรายไดแลว 
ยังไดบริหารสมอง สรางไอเดียใหมๆ 
ที่สำคัญยังทำใหสุขภาพดี เพราะได 
คิด ไดสนุก ไดออกกำลังทำ”

ในอนาคตท้ังสองสาว ยังวางแผน 
ตอวา จะมีกิจกรรมท่ีสรางความต่ืนเตน 
ตอไปกับแบรนด TOBOYSTER HAREM 
ที่หมุนเวียนไป Pop Up กับพันธมิตร 
รายใหม ๆ ตอไป

มีเดีย เพื่อกระจายสูการเปน Word 
of Mouth จึงเปนที่มาเริ่มจากการ 
สรางแบรนดใหเทหไวกอน เพราะโลก 
ยุคนี้ เปนยุคที่คนอยากเทห อยาก 
อวดกัน ดวยการออกแบบโลโก ตั้งชื่อ 
ตองแปลกนาสนใจ Unique และมี 
Character เฉพาะตัว โดยมองจาก 
สินคา แมวาจะเปนหอยนางรมยสด 
ก็ตาม ทั้งหมดคือการทำ Styling ให 
สินคา เจาะกลุมเปาหมายคือ ชาว 
ออฟฟศ ตัวแมสังคมกมหนา โดยใช 
Social media เปนชองทางหลักทั้ง 
Line, Instagram, Facebook ดวย 
ความแปลก แนวทำใหมีคนสั่งสินคา 
เขามาไมขาด มีทั้งการสั่งใหเพื่อนใน 
โอกาสพิเศษ ไปจนถึงผูหลักผูใหญ ที่ 
ผูสงตองการสรางความประทับใจจาก
ความแปลก ไมเหมือนใคร และดูแพง 
กับ ของขวัญชิ้นพิเศษ - เซ็ทหอย 
นางรมยสดขนาดยักษที ่ดึงดูดสายตา 
พรอมเครื่องเคียงครบ โดยเฉพาะ 
น้ำจิ ้มคุณตอบก็หาวิธีทำเองจากสื ่อ 
ออนไลน การจัดสงใชแมสเซ็นเจอร 
บริการสงถึงมือผูรับทั่ว กทม.

“มีชวงท่ีต่ืนเตน นอกจากเพ่ือนๆ 
คนสนิทที่ชวยกันอุดหนุนแลว ก็มีคน 
ที่ไมรูจักสั่งเขามา แรกๆ ก็ไปสงเอง 
จนถึงที่ เพราะอยากรูวา เปนใคร ก็ 
ไดพบวา เปนระดับผูใหญท่ีสนใจสินคา 
เราก็ปลื้มเหมือนกัน และเชื่อวา เรื่อง 
Word of Mouth เปนสวนสำคัญที่ทำ 
ให ส ินค าสามารถครอบคล ุมกล ุ ม 
เปาหมายในหลายระดับ”
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ฝากข้อคิดสำหรับ 
ผู้ต้องการเริ่มต้น 
ธุรกิจของตัวเอง

ทั้งคุณตอบ และคุณนอง นับเปน 
ตัวอยางของคนกินเงินเดือนที่ตองการ 
หาอาชีพเสริมที่ฝากทิ้งทายวา ถา 
คิดเริ่มตนทำธุรกิจของตัวเอง ควร 
มองใหเห็นชองทางที่ใชกอน แลวคอย 
เริ่มดูวา โอกาสชวงนั้นมีอะไรหยิบมา 
ใชขยายความตอได SME ตองทำอะไร 

ถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก 
ที่สำคัญงานนั้นตองรบกวนเวลาทำงาน 
ประจำใหนอยที่สุด 

สาวออฟฟศทั่วไปที่สนใจหาราย
ไดพิเศษ กับธุรกิจออนไลนรูปแบบ 
ใหมๆ ที่ฉีกตลาดสินคาสวยๆงามๆ 
ลองมองหาสิ่งที่ตนเองรัก และชอบ 
กับแนวคิดการเริ่มตน วิธีการบริหาร 
จัดการ และการตอยอด จากเรื่องราว 
ธุรกิจเสริมของ 2 สาว ก็ไมเลวนะคะ

ที่รานสะดวกซื้อทำไมได และไมมีขาย 
นั่นแหละธุรกิจจะอยูได กำไรจะมาก 
หรือนอยก็ไมเปนไร แตตองทำใหธุรกิจ 
นั้นยั่งยืน และตอยอดได โดยไมหยุด 
อยูนิ่งกับที่ สิ่งสำคัญคือ ตองจริงใจ 
กับส่ิงท่ีทำ ตองทำใหลูกคาไดรับความ 
คุมคากับเงินที่เสียไป การขายของ 
แพง ตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมี Value 
มีความ Cool มีรสชาติดี เพื่อสราง 
ภูมิใจใหลูกคา จะทำอะไรควรคำนึง 
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ธุรกิจครอบครัว
ตอนธรรมนูญครอบครัว (1)

ธ ุ ร ก ิ จ ค ร อบ ค ร ั ว จ ะ 
เกี่ยวของกับ 3 มิติ คือ 
ครอบครัว (Family) 

ธุรกิจ (Business) และความเปน 
เจาของ (Ownership) โดยทั้งสาม 
สวนจะมีความสัมพันธและสงเสริม
ซึ่งกันและกัน ซึ่งสมาชิกครอบครัว 
จะมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งหรือหลาย 
บทบาทในสามเรื่องขางตน ในแตละ 
มิติจะมีแนวทางในการบริหารจัดการ 
ที่แตกตางกัน และมีความซับซอน 
ม า กข ึ ้ น ใ น ม ิ ต ิ ข อ ง ค ร อบค ร ั ว 
(Family) ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ 4 
สวนสำคัญ คือ ทรัพยสินครอบครัว 
(Family Estate) การจัดการ 
(Governance) กลยุทธ (Strategy) 
และการสืบทอด (Succession) ใน 
บทตอไปนี้เราจะกลาวถึง ธรรมนูญ 
ครอบครัว (Family Constitution) 
ซึ่งถือเปนสวนที่สำคัญที่อยู ในดาน 
ของการจัดการ (Governance)   

ธรรมนูญครอบครัว 
(Family Constitution)   

มีคำเรียกมากมาย บางครั้ง 
เรียกวา “ขอบัญญัติหรือหลัก/ความเช่ือ 
ของครอบครัว (Family Creed)” หรือ 
“ระเบียบการของครอบครัว (Family 
Protocol)” หรือ “ขอตกลงตามหลักเกณฑ 
ของครอบครัว (Statement of 
Family Principles)” หรือ “กฎเกณฑ 
และคานิยมของครอบครัว (Family 
Rules and Values)” หรือ 

ครอบครัวที่สำคัญคือ ตองมาจาก 
ความรวมมือและเปนขอตกลงรวมกัน
ของสมาชิกครอบครัวที่มีสวนเกี่ยวของ 
ในการบริหารจัดการและ/หรือมีอำนาจ 
ควบคุมธุรกิจ (ผูถือหุนในธุรกิจ) ธรรมนูญ 
ครอบครัวจะตองมีความสอดคลอง 
กับครอบครัว ธุรกิจ สถานการณที่ 
เกิดข้ึนตามโอกาส และสภาพแวดลอม 

ปจจุบัน อยางไรก็ตาม ควรมีการทบทวน 
ขอตกลงตางๆ อยางสม่ำเสมอเพื่อ 
สรางความคลองตัวใหกับครอบครัว 
และธุรกิจ 

วัตถุประสงค์ท่ัวไปของ 
ธรรมนูญครอบครัว

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจ 
พัฒนาไปสูความสำเร็จ (Company 
Development)

2. เพ่ือรักษาความเปนน้ำหน่ึงใจเดียว 
ในครอบครัวและคำมั ่นส ัญญาของ 
ครอบครัวที่มีตอธุรกิจ (Ownership 
Unity and Commitment)
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

“กฎเกณฑและขอบังคับของครอบครัว 
(Family Rules and Regulations)” 
หรือ “แผนกลยุทธของครอบครัว (Family 
Strategic Plan)” คำเรียกเหลานี้ 
ล  วนม ี ค ว ามหมาย เช  น เ ด ี ย วก ั น 
ธรรมนูญครอบครัว หมายถึง ขอตกลง 
ที่แสดงบทบาทของสมาชิกครอบครัว
ท่ีมีตอธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวทาง 

การกำกับดูแลธุรกิจครอบครัว ตลอดจน 
เปนสวนหนึ ่งที ่แสดงใหเห็นคานิยม 
หลัก วิสัยทัศน และความมุงมั่นที่ 
ครอบครัวมีตอธุรกิจ 

ธรรมนูญครอบครัว ควรจัดทำ 
เปนเอกสารหรือคู มือใหกับสมาชิก 
ครอบคร ัวนำเป นแนวทางในการ 
ปฏิบัติทั้งในครอบครัวและการดำเนิน 
ธุรกิจ เพ่ือสรางความชัดเจนในบทบาท 
ของสมาชิกครอบครัว และปองกัน 
ความขัดแยงภายในครอบครัว รวมถึง 
หลีกเลี่ยงปญหาที่อาจจะเกิดในธุรกิจ
อีกดวย

กระบวนการสร  า งธรรมน ูญ 

ธรรมนูญครอบครัว หมายถึง ข้อตกลงที่แสดง 
บทบาทของสมาชิกครอบครัวที่มีต่อธุรกิจและ 
สังคม รวมถึงแนวทางการกำกับ ดูแลธุรกิจ 
ครอบครัว ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งที่แสดง 
ให้เห็นค่านิยมหลัก วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่น 
ที่ครอบครัวมีต่อธุรกิจ 
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3. เพ่ือสรางจุดแข็งของครอบครัว 
และชี ้ให ครอบครัวเห็นจุดแข็งของ 
ตนเอง (Family Strength)

โดยเรื่องจำเปนหลักที่ควรตอง
มีการตกลงกันในธรรมนูญครอบครัว 
ไดแก

1. ความเชื ่อและความศรัทธา 
ของครอบครัว

2. ปรัชญาของครอบครัว
3. กติกา มารยาทในครอบครัว
4. ความคาดหวังของครอบครัว

รูปแบบธรรมนูญ 
ครอบครัว

ธรรมนูญครอบครัวมีความแตก
ตางกันตามวัตถุประสงค ลักษณะ 
เนื้อหา องคประกอบ กระบวนการ 
จัดทำ และประโยชนของเนื้อหา ซึ่ง 
อาจสามารถแบงธรรมนูญไดเปน 4 
รูปแบบ ดังนี้

1) ร ูปแบบท ี ่ เน นครอบคร ัว 
(Family Statement) มีวัตถุประสงค 
ที่มุ งเนนรายละเอียดที ่เกี ่ยวของกับ 
ครอบครัวเปนสำคัญ โดยสวนใหญใน 
ธรรมนูญรูปแบบนี ้จะประกอบดวย 
ปรัชญาของครอบครัว คานิยมและ 
ความเช ื ่อของครอบคร ัวตามหล ัก 
จริยธรรม หลักการปฏิบัติในการ 
ดำเนินชีว ิตและการทำงานในธุรกิจ 
ครอบครัว รวมถึงหลักการตัดสินใจ 
ท ี ่สำค ัญของครอบคร ัวและธ ุรก ิจ 
ตลอดจนผลประโยชนที ่ครอบครัวจะ 
ไดรับ เชน การพัฒนาดานการศึกษา 
การเขามาทำงานในธุรกิจครอบครัว 
เปนตน ซ่ึงจะเขียนเปนแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) โดยมีสมาชิกครอบครัว 
ทุกคนและที่ปรึกษาภายนอกรวมกัน
กำหนดขอตกลงตางๆ ในธรรมนูญ 
รูปแบบนี้

2) ร ูปแบบที ่ เน นด านธ ุรก ิจ 
(Family Business Protocol) มี 
ว ัตถุประสงคที ่ม ุ งเนนผลประโยชน 
ดานธุรกิจของครอบครัว มีการ 

กำหนดกฎระเบ ียบบังค ับใช ให ก ับ 
สมาชิกครอบครัวทุกคนยึดถือปฏิบัติ 
โดยยึดหลักความถูกตอง ในธรรมนูญ 
รูปแบบนี้จะประกอบดวย นโยบาย 
และขั ้นตอนการดำเนินงานในธุรกิจ 
ครอบครัว กำหนดพันธะสัญญาของ 
ครอบครัวที่มีตอธุรกิจ ซึ่งจะเขียนให 
เห็นถึงแนวทางหลักเกี่ยวกับนโยบาย
การดำเนินธุรกิจครอบครัว (Family 
Business Policies) อยางมีประสิทธิภาพ 
ที ่อธ ิบายข ั ้นตอนโดยละเอ ียดและ 
ชัดเจนเพื่อสามารถนำไปใชไดจริงกับ
ก า ร ท ำ ง า น ใ น ธ ุ ร ก ิ จ ค ร อ บ ค ร ั ว 
ผ ู  เก ี ่ยวข องในการจ ัดทำธรรมน ูญ 
รูปแบบนี ้จะเปนสมาชิกครอบครัวที ่ 
ทำงานในธุรกิจของครอบครัวและที ่ 
ปรึกษาภายนอกซึ่งมีความเชี ่ยวชาญ 
เฉพาะเรื่อง เชน ดานกฎหมาย ดาน 
การลงทุน เปนตน

3) ร ู ปแบบท ี ่ เ น  นผ ู  ถ ื อห ุ  น 
(Owners’ Contract/Shareholders’ 
Agreement) มีวัตถุประสงคที่มุง 
เนนผลประโยชน มีการกำหนดกฎ 
ระเบียบบังคับใชใหกับสมาชิกครอบครัว 
ที ่ถ ือหุ นและ/หรือบริหารจัดการใน 
ธุรกิจของครอบครัว ในธรรมนูญนี้จะ 
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและ 
สิทธิหนาที ่หรืออำนาจในการบริหาร 
จัดการธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะเขียนเปน 
นโยบายการดำเน ินงานในธ ุ รก ิ จ 
ครอบครัวแลว ยังเขียนเปนขอตกลง 
/สัญญาที ่มีผลทางกฎหมายเพิ ่มเติม 
ดวย (Legal Contract) โดยจะมีระบุ 
รายละเอียดเกี ่ยวกับสิทธิและความ 
รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อสรางความ 
เชื่อมั่นใหกับผูถือหุน ซัพพลายเออร 
ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียคนอื่นๆ 
ผูเก่ียวของในการจัดทำธรรมนูญรูปแบบ 
นี้มีเพียงสมาชิกครอบครัวที่ถือหุนใน
ธุรกิจของครอบครัวและที่ปรึกษาซึ่งมี
ความเชี ่ยวชาญเฉพาะในดานธุรกิจ 
ครอบครัวเทานั้น

4) รูปแบบผสมผสาน (Fami-

ly Constitution) ธรรมนูญ 
รูปแบบน้ีมีวัตถุประสงคเนนผลประโยชน 
สวนรวมท้ังดานครอบครัว ผูถือหุน และ 
ธุรกิจ ซึ่งจะมีการกำหนดปรัชญาของ 
ครอบครัว คานิยมและความเชื่อของ 
ครอบครัว กฎระเบียบในการดำเนิน 
ชีวิตและการทำงานในธุรกิจ นโยบาย 
และข ั ้ นตอนการทำงานในธ ุ รก ิ จ 
ครอบครัว รวมถึงขอตกลง/สัญญาที่ 
มีผลทางกฎหมาย และจำเปนตองมี 
การจัดตั ้งที ่ประชุมครอบครัว/สภา 
ครอบครัวเพื ่อพิจารณาขอตกลงและ
ต ัดส ิน ใจท ี ่ ส ำค ัญของครอบคร ั ว 
ธรรมนูญรูปแบบนี ้จะมีรายละเอียด 
สมบูรณและครอบคลุมผลประโยชนที่
สมาชิกครอบครัวทุกคนจะไดรับ ซึ่ง 
จะมีการวางแผนแบบบูรณาการทั ้ง 
ดานครอบครัว ผูถือหุน และธุรกิจ 
โดยขอตกลงตางๆ ที่สรางขึ้นรวมกัน 
น้ีถือเปนท่ียอมรับของสมาชิกครอบครัว 
ทุกคนและผานความเห็นชอบจากที ่ 
ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัวแลว

กระบวนการสร้างและ
พัฒนาธรรมนูญ 
ครอบครัว

กระบวนการสร  า งธรรมน ูญ 
ครอบครัวเปนสวนสำคัญประการหนึ่ง 
ของความสำเร็จ ธรรมนูญครอบครัวที่ 
มีการออกแบบดี จะชวยสรางความ 
ชัดเจนในบทบาทของสมาชิกครอบครัว 
ความไววางใจซึ่งกันและกัน การ 
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการ 
จ ัดการความขัดแยงหากเกิดขึ ้นใน 
ครอบครัว รวมถึงสรางความมุงมั่น 
ในครอบครัวที ่ม ีต อธุรกิจเพื ่อความ 
เติบโตอยางม่ันคง  นอกจากน้ี กระบวน 
การสรางธรรมนูญครอบครัว ยังเปน 
การวางแผนการและแนวทางไวลวง 
หนาสำหรับการสืบทอดธุรกิจ และ 
ชวยนำครอบครัวเข ามามีส วนร วม 
สนับสนุนในธุรกิจ 

เนื่องจากครอบครัวมีลักษณะคา

นิยม วิสัยทัศน พันธกิจที่แตกตางกัน 
ทำใหธรรมนูญครอบครัวที่ถูกออกแบบ 
มาแตกตางกันตามความเหมาะสมของ 
แตละครอบครัว ธรรมนูญครอบครัว 
ที่มีคุณภาพ นอกจากมีนโยบายและ 
ข อตกลงของครอบคร ัวท ี ่ กำหนด 
รวมกันแลว ยังจำเปนตองมีกระบวน 
การพัฒนาดวย ดังนั้น ควรมีการ 
ก ำหนดช  ว ง เวลา ในการทบทวน 
ปรับปรุง ลดหรือเพิ่มเติมนโยบาย 
และขอตกลงตางๆ ในธรรมนูญ 
ครอบครัว เพื่อใหเกิดความยืดหยุน 
เหมาะสม และสามารถรองรับกับ 
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ขอแนะนำในสรางและพัฒนาธรรมนูญ 
ครอบครัว มีกระบวนการตามขั้นตอน 
ดังนี้

1. ถ า ม ค ว า ม ต  อ ง ก า ร ข อ ง 
ครอบครัว

2. ให ความร ู  เก ี ่ ยวก ับธ ุรก ิจ 
ครอบครัว

3. ร  า ง ธ ร รมน ูญครอบคร ั ว 
(คานิยม วัสัยทัศน พันธกิจ ขอตกลง 
และนโยบายของครอบครัวเบื้องตน) 

4. จัดตั้งคณะทำงานครอบครัว 
(ที่ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว) 

5. ประช ุมครอบคร ัวร วมก ัน 
กำหนดนโยบาย ขอตกลง และรับรอง 
ธรรมนูญครอบครัว

6. กำหนดใหทบทวน ปรับปรุง 
นโยบาย/ขอตกลงตางๆ ในธรรมนูญ 
ครอบครัว

หลักการเบื้องต้นใน 
การร่างธรรมนูญ 
ครอบครัว

รูปแบบเนื้อหาและองคประกอบ
ของธรรมนูญครอบครัวมีความแตกตาง 
จากแผนการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้การ 
รางธรรมนูญครอบครัวนั ้นขึ ้นอยู กับ 
ขนาดของครอบครัว รุนของครอบครัว 
และการมีสวนรวมของสมาชิกครอบครัว 
ในการบริหารจัดการธุรกิจและ/หรือ

ความเปนเจาของ (ผูถือหุนในธุรกิจ 
ครอบครัว) เพื่อใหมั่นใจวาธรรมนูญ 
ครอบครัวที่รางขึ้นมุงสูเปาหมายและ
ประเด็นตางๆ ตามขอตกลงและความ 
คาดหวังของครอบครัว 

ประเด็นเบื้องตนที่ควรพิจารณา
ในการรางธรรมนูญครอบครัว ไดแก

1. วิธีการแกไขปญหาในธุรกิจ 

ครอบครัวโดยเฉพาะ (How) ประกอบ 
ดวย 

- หล ักเกณฑ ในการจ ายค า 
ตอบแทนแกสมาชิกของครอบครัว

- ข อตกลงของผ ู ถ ือห ุ นและ 
สภาพคลองของหุน ในการซื้อหรือ 
ขาย การกำหนดราคาซื้อขาย วิธีการตี 
ราคาหุน หรือค้ำประกันการกูเงิน

- กฏ กติกามารยาทของสมาชิก 
ในครอบครัว 

- น โยบายการก ู  ย ื ม ให  ก ั บ 
สมาชิกจากธุรกิจครอบครัว

- นโยบายการจายเงินปนผล
2. องค ประกอบสำคัญที ่ต อง 

พิจารณาเพื่อการตัดสินใจในปจจุบัน
และอนาคต (What) ประกอบดวย

- การก อต ั ้ งสภาครอบคร ัว 
กระบวนการการกอต ั ้ง และการ 
กำหนดบทบาทของคณะกรรมการใน
สภาครอบครัว

- การวางแผนการส ืบทอด 
คุณสมบัติของทายาท

- หลักเกณฑในการเขาทำงาน 
และออกจากงานในธุรกิจครอบครัว

-  การกำหนดนโยบายการลงทุน 
และรวมทุน (Venture Program)

3. ความปรารถนาของครอบครัว 
ในอนาคต (Why) ประกอบดวย 

- ปรัญชา คานิยมหลัก 
- วิสัยทัศน พันธกิจหลัก ของ 

ครอบครัว
- การจ ัด เก ็บประว ัต ิต  างๆ 

(Archives)
4. บุคคลที ่ม ีส วนเกี ่ยวของใน 

กระบวนการตัดสินใจและรับผิดชอบ
ตอผลการตัดสินใจน้ัน (Who) ประกอบ 
ดวย 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ใ น ส ภ า 
ครอบครัว 

- คณะกรรมการบริษัท 
- ทนายบร ิ ก า รครอบคร ั ว 

(Family Office) ซึ่งมีบทบาทในการ 
บริการ เชน เรื่องภาษี กฎหมาย 
และทะเบียนหุน เปนตน 

5. ระยะเวลาในการตรวจสอบ 
และแกไขเมื่อใด (When)

ฉบับนี้พอเห็นถึงความสำคัญของ 
ธรรมนูญครอบครัวแลวนะครับ สวน 
ในฉบับหนาผมจะมาตอในเรื ่องของ 
โครงสรางของธรรมนูญครอบครัวและ 
ตัวอยางของธรรมนูญครอบครัวครับ

ธุรกิจครอบครัว
ตอนธรรมนูญครอบครัว (1)

ธ ุ ร ก ิ จ ค ร อ บ ค ร ั ว จ ะ 
เกี่ยวของกับ 3 มิติ คือ 
ครอบครัว (Family) 

ธุรกิจ (Business) และความเปน 
เจาของ (Ownership) โดยทั้งสาม 
สวนจะมีความสัมพันธและสงเสริม
ซึ่งกันและกัน ซึ่งสมาชิกครอบครัว 
จะมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งหรือหลาย 
บทบาทในสามเรื่องขางตน ในแตละ 
มิติจะมีแนวทางในการบริหารจัดการ 
ที่แตกตางกัน และมีความซับซอน 
มากขึ้นในมิติของครอบครัว (Fami-
ly) ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ 4 
สวนสำคัญ คือ ทรัพยสินครอบครัว 
(Family Estate) การจัดการ 
(Governance) กลยุทธ (Strategy) 
และการสืบทอด (Succession) ใน 
บทตอไปนี้เราจะกลาวถึง ธรรมนูญ 
ครอบครัว (Family Constitution) 
ซึ ่งถือเปนสวนที่สำคัญที่อยู ในดาน 
ของการจัดการ (Governance)   

ธรรมนูญครอบครัว 
(Family Constitution)   

มีคำเรียกมากมาย บางครั้ง 
เรียกวา “ขอบัญญัติหรือหลัก/ความเช่ือ 
ของครอบครัว (Family Creed)” หรือ 
“ระเบียบการของครอบครัว (Family 
Protocol)” หรือ “ขอตกลงตามหลักเกณฑ 
ของครอบครัว (Statement of 
Family Principles)” หรือ “กฎเกณฑ 
และคานิยมของครอบครัว (Family 
Rules and Values)” หรือ 

ครอบครัวที่สำคัญคือ ตองมาจาก 
ความรวมมือและเปนขอตกลงรวมกัน
ของสมาชิกครอบครัวที่มีสวนเกี่ยวของ 
ในการบริหารจัดการและ/หรือมีอำนาจ 
ควบคุมธุรกิจ (ผูถือหุนในธุรกิจ) ธรรมนูญ 
ครอบครัวจะตองมีความสอดคลอง 
กับครอบครัว ธุรกิจ สถานการณที ่
เกิดข้ึนตามโอกาส และสภาพแวดลอม 

ปจจุบัน อยางไรก็ตาม ควรมีการทบทวน 
ขอตกลงตางๆ อยางสม่ำเสมอเพื่อ 
สรางความคลองตัวใหกับครอบครัว 
และธุรกิจ 

วัตถุประสงค์ท่ัวไปของ 
ธรรมนูญครอบครัว

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจ 
พัฒนาไปสูความสำเร็จ (Company 
Development)

2. เพ่ือรักษาความเปนน้ำหน่ึงใจเดียว 
ในครอบครัวและคำมั ่นส ัญญาของ 
ครอบครัวที่มีตอธุรกิจ (Ownership 
Unity and Commitment)

“กฎเกณฑและขอบังคับของครอบครัว 
(Family Rules and Regulations)” 
หรือ “แผนกลยุทธของครอบครัว (Family 
Strategic Plan)” คำเรียกเหลานี้ 
ล  วนม ี ค ว ามหมาย เช  น เ ด ี ย วก ั น 
ธรรมนูญครอบครัว หมายถึง ขอตกลง 
ที่แสดงบทบาทของสมาชิกครอบครัว
ท่ีมีตอธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวทาง 

การกำกับดูแลธุรกิจครอบครัว ตลอดจน 
เปนสวนหนึ ่งที ่แสดงใหเห็นคานิยม 
หลัก วิสัยทัศน และความมุงมั่นที่ 
ครอบครัวมีตอธุรกิจ 

ธรรมนูญครอบครัว ควรจัดทำ 
เปนเอกสารหรือคู มือใหกับสมาชิก 
ครอบคร ัวนำเป นแนวทางในการ 
ปฏิบัติทั้งในครอบครัวและการดำเนิน 
ธุรกิจ เพ่ือสรางความชัดเจนในบทบาท 
ของสมาชิกครอบครัว และปองกัน 
ความขัดแยงภายในครอบครัว รวมถึง 
หลีกเลี่ยงปญหาที่อาจจะเกิดในธุรกิจ
อีกดวย

กระบวนการสร  า งธรรมน ูญ 

Family Business



3. เพ่ือสรางจุดแข็งของครอบครัว 
และชี ้ให ครอบครัวเห็นจุดแข็งของ 
ตนเอง (Family Strength)

โดยเรื่องจำเปนหลักที่ควรตอง
มีการตกลงกันในธรรมนูญครอบครัว 
ไดแก

1. ความเชื ่อและความศรัทธา 
ของครอบครัว

2. ปรัชญาของครอบครัว
3. กติกา มารยาทในครอบครัว
4. ความคาดหวังของครอบครัว

รูปแบบธรรมนูญ 
ครอบครัว

ธรรมนูญครอบครัวมีความแตก
ตางกันตามวัตถุประสงค ลักษณะ 
เนื้อหา องคประกอบ กระบวนการ 
จัดทำ และประโยชนของเนื้อหา ซึ่ง 
อาจสามารถแบงธรรมนูญไดเปน 4 
รูปแบบ ดังนี้

1) ร ูปแบบท ี ่ เน นครอบคร ัว 
(Family Statement) มีวัตถุประสงค 
ที่มุ งเนนรายละเอียดที ่เกี ่ยวของกับ 
ครอบครัวเปนสำคัญ โดยสวนใหญใน 
ธรรมนูญรูปแบบนี ้จะประกอบดวย 
ปรัชญาของครอบครัว คานิยมและ 
ความเช ื ่อของครอบคร ัวตามหล ัก 
จริยธรรม หลักการปฏิบัติในการ 
ดำเนินชีว ิตและการทำงานในธุรกิจ 
ครอบครัว รวมถึงหลักการตัดสินใจ 
ท ี ่สำค ัญของครอบคร ัวและธ ุรก ิจ 
ตลอดจนผลประโยชนที ่ครอบครัวจะ 
ไดรับ เชน การพัฒนาดานการศึกษา 
การเขามาทำงานในธุรกิจครอบครัว 
เปนตน ซ่ึงจะเขียนเปนแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) โดยมีสมาชิกครอบครัว 
ทุกคนและที่ปรึกษาภายนอกรวมกัน
กำหนดขอตกลงตางๆ ในธรรมนูญ 
รูปแบบนี้

2) ร ูปแบบที ่ เน นด านธ ุรก ิจ 
(Family Business Protocol) มี 
วัตถุประสงคที ่ม ุ งเนนผลประโยชน 
ดานธุรกิจของครอบครัว มีการ 

กำหนดกฎระเบ ียบบังค ับใช ให ก ับ 
สมาชิกครอบครัวทุกคนยึดถือปฏิบัติ 
โดยยึดหลักความถูกตอง ในธรรมนูญ 
รูปแบบนี้จะประกอบดวย นโยบาย 
และขั ้นตอนการดำเนินงานในธุรกิจ 
ครอบครัว กำหนดพันธะสัญญาของ 
ครอบครัวที่มีตอธุรกิจ ซึ่งจะเขียนให 
เห็นถึงแนวทางหลักเกี่ยวกับนโยบาย
การดำเนินธุรกิจครอบครัว (Family 
Business Policies) อยางมีประสิทธิภาพ 
ที ่อธ ิบายข ั ้นตอนโดยละเอ ียดและ 
ชัดเจนเพื่อสามารถนำไปใชไดจริงกับ
ก า รท ำ ง า น ใ น ธ ุ ร ก ิ จ ค ร อบค ร ั ว 
ผ ู  เก ี ่ยวข องในการจ ัดทำธรรมน ูญ 
รูปแบบนี ้จะเปนสมาชิกครอบครัวที ่ 
ทำงานในธุรกิจของครอบครัวและที  ่
ปรึกษาภายนอกซึ่งมีความเชี ่ยวชาญ 
เฉพาะเรื่อง เชน ดานกฎหมาย ดาน 
การลงทุน เปนตน

3) ร ูปแบบท ี ่ เ น  นผ ู  ถ ื อห ุ  น 
(Owners’ Contract/Shareholders’ 
Agreement) มีวัตถุประสงคที่มุง 
เนนผลประโยชน มีการกำหนดกฎ 
ระเบียบบังคับใชใหกับสมาชิกครอบครัว 
ที ่ถ ือหุ นและ/หรือบริหารจัดการใน 
ธุรกิจของครอบครัว ในธรรมนูญนี้จะ 
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและ 
สิทธิหนาที ่หรืออำนาจในการบริหาร 
จัดการธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะเขียนเปน 
นโยบายการดำเน ินงานในธ ุ รก ิ จ 
ครอบครัวแลว ยังเขียนเปนขอตกลง 
/สัญญาที ่มีผลทางกฎหมายเพิ ่มเติม 
ดวย (Legal Contract) โดยจะมีระบุ 
รายละเอียดเกี ่ยวกับสิทธิและความ 
รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อสรางความ 
เชื่อมั่นใหกับผูถือหุน ซัพพลายเออร 
ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียคนอื่นๆ 
ผูเก่ียวของในการจัดทำธรรมนูญรูปแบบ 
นี้มีเพียงสมาชิกครอบครัวที่ถือหุนใน
ธุรกิจของครอบครัวและที่ปรึกษาซึ่งมี
ความเชี ่ยวชาญเฉพาะในดานธุรกิจ 
ครอบครัวเทานั้น

4) ร ู ป แ บ บ ผ ส ม ผ ส า น 

(Family Constitution) ธรรมนูญ 
รูปแบบน้ีมีวัตถุประสงคเนนผลประโยชน 
สวนรวมท้ังดานครอบครัว ผูถือหุน และ 
ธุรกิจ ซึ่งจะมีการกำหนดปรัชญาของ 
ครอบครัว คานิยมและความเชื่อของ 
ครอบครัว กฎระเบียบในการดำเนิน 
ชีวิตและการทำงานในธุรกิจ นโยบาย 
และข ั ้ นตอนการทำงานในธ ุ รก ิ จ 
ครอบครัว รวมถึงขอตกลง/สัญญาที่ 
มีผลทางกฎหมาย และจำเปนตองมี 
การจัดตั ้งที ่ประชุมครอบครัว/สภา 
ครอบครัวเพื ่อพิจารณาขอตกลงและ
ต ัดส ิน ใจท ี ่ ส ำค ัญของครอบคร ั ว 
ธรรมนูญรูปแบบนี ้จะมีรายละเอียด 
สมบูรณและครอบคลุมผลประโยชนที่
สมาชิกครอบครัวทุกคนจะไดรับ ซึ่ง 
จะมีการวางแผนแบบบูรณาการทั ้ง 
ดานครอบครัว ผูถือหุน และธุรกิจ 
โดยขอตกลงตางๆ ที่สรางขึ้นรวมกัน 
น้ีถือเปนท่ียอมรับของสมาชิกครอบครัว 
ทุกคนและผานความเห็นชอบจากที ่ 
ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัวแลว

กระบวนการสร้างและ
พัฒนาธรรมนูญ 
ครอบครัว

กระบวนการสร  า งธรรมน ูญ 
ครอบครัวเปนสวนสำคัญประการหนึ่ง 
ของความสำเร็จ ธรรมนูญครอบครัวที่ 
มีการออกแบบดี จะชวยสรางความ 
ชัดเจนในบทบาทของสมาชิกครอบครัว 
ความไววางใจซึ่งกันและกัน การ 
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการ 
จัดการความขัดแยงหากเกิดขึ ้นใน 
ครอบครัว รวมถึงสรางความมุงมั่น 
ในครอบครัวที ่ม ีต อธุรกิจเพื ่อความ 
เติบโตอยางม่ันคง  นอกจากน้ี กระบวน 
การสรางธรรมนูญครอบครัว ยังเปน 
การวางแผนการและแนวทางไวลวง 
หนาสำหรับการสืบทอดธุรกิจ และ 
ชวยนำครอบครัวเข ามามีส วนร วม 
สนับสนุนในธุรกิจ 

เนื่องจากครอบครัวมีลักษณะคา

62

Family Business



3. เพ่ือสรางจุดแข็งของครอบครัว 
และชี ้ให ครอบครัวเห็นจุดแข็งของ 
ตนเอง (Family Strength)

โดยเรื่องจำเปนหลักที่ควรตอง
มีการตกลงกันในธรรมนูญครอบครัว 
ไดแก

1. ความเชื ่อและความศรัทธา 
ของครอบครัว

2. ปรัชญาของครอบครัว
3. กติกา มารยาทในครอบครัว
4. ความคาดหวังของครอบครัว

รูปแบบธรรมนูญ 
ครอบครัว

ธรรมนูญครอบครัวมีความแตก
ตางกันตามวัตถุประสงค ลักษณะ 
เนื้อหา องคประกอบ กระบวนการ 
จัดทำ และประโยชนของเนื้อหา ซึ่ง 
อาจสามารถแบงธรรมนูญไดเปน 4 
รูปแบบ ดังนี้

1) ร ูปแบบท ี ่ เน นครอบคร ัว 
(Family Statement) มีวัตถุประสงค 
ที่มุ งเนนรายละเอียดที ่เกี ่ยวของกับ 
ครอบครัวเปนสำคัญ โดยสวนใหญใน 
ธรรมนูญรูปแบบนี ้จะประกอบดวย 
ปรัชญาของครอบครัว คานิยมและ 
ความเช ื ่อของครอบคร ัวตามหล ัก 
จริยธรรม หลักการปฏิบัติในการ 
ดำเนินชีว ิตและการทำงานในธุรกิจ 
ครอบครัว รวมถึงหลักการตัดสินใจ 
ท ี ่สำค ัญของครอบคร ัวและธ ุรก ิจ 
ตลอดจนผลประโยชนที ่ครอบครัวจะ 
ไดรับ เชน การพัฒนาดานการศึกษา 
การเขามาทำงานในธุรกิจครอบครัว 
เปนตน ซ่ึงจะเขียนเปนแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) โดยมีสมาชิกครอบครัว 
ทุกคนและที่ปรึกษาภายนอกรวมกัน
กำหนดขอตกลงตางๆ ในธรรมนูญ 
รูปแบบนี้

2) ร ูปแบบที ่ เน นด านธ ุรก ิจ 
(Family Business Protocol) มี 
ว ัตถุประสงคที ่ม ุ งเนนผลประโยชน 
ดานธุรกิจของครอบครัว มีการ 

กำหนดกฎระเบ ียบบังค ับใช ให ก ับ 
สมาชิกครอบครัวทุกคนยึดถือปฏิบัติ 
โดยยึดหลักความถูกตอง ในธรรมนูญ 
รูปแบบนี้จะประกอบดวย นโยบาย 
และขั ้นตอนการดำเนินงานในธุรกิจ 
ครอบครัว กำหนดพันธะสัญญาของ 
ครอบครัวที่มีตอธุรกิจ ซึ่งจะเขียนให 
เห็นถึงแนวทางหลักเกี่ยวกับนโยบาย
การดำเนินธุรกิจครอบครัว (Family 
Business Policies) อยางมีประสิทธิภาพ 
ที ่อธ ิบายข ั ้นตอนโดยละเอ ียดและ 
ชัดเจนเพื่อสามารถนำไปใชไดจริงกับ
ก า ร ท ำ ง า น ใ น ธ ุ ร ก ิ จ ค ร อ บ ค ร ั ว 
ผ ู  เก ี ่ยวข องในการจ ัดทำธรรมน ูญ 
รูปแบบนี ้จะเปนสมาชิกครอบครัวที ่ 
ทำงานในธุรกิจของครอบครัวและที ่ 
ปรึกษาภายนอกซึ่งมีความเชี ่ยวชาญ 
เฉพาะเรื่อง เชน ดานกฎหมาย ดาน 
การลงทุน เปนตน

3) ร ู ปแบบท ี ่ เ น  นผ ู  ถ ื อห ุ  น 
(Owners’ Contract/Shareholders’ 
Agreement) มีวัตถุประสงคที่มุง 
เนนผลประโยชน มีการกำหนดกฎ 
ระเบียบบังคับใชใหกับสมาชิกครอบครัว 
ที ่ถ ือหุ นและ/หรือบริหารจัดการใน 
ธุรกิจของครอบครัว ในธรรมนูญนี้จะ 
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและ 
สิทธิหนาที ่หรืออำนาจในการบริหาร 
จัดการธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะเขียนเปน 
นโยบายการดำเน ินงานในธ ุ รก ิ จ 
ครอบครัวแลว ยังเขียนเปนขอตกลง 
/สัญญาที ่มีผลทางกฎหมายเพิ ่มเติม 
ดวย (Legal Contract) โดยจะมีระบุ 
รายละเอียดเกี ่ยวกับสิทธิและความ 
รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อสรางความ 
เชื่อมั่นใหกับผูถือหุน ซัพพลายเออร 
ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียคนอื่นๆ 
ผูเก่ียวของในการจัดทำธรรมนูญรูปแบบ 
นี้มีเพียงสมาชิกครอบครัวที่ถือหุนใน
ธุรกิจของครอบครัวและที่ปรึกษาซึ่งมี
ความเชี ่ยวชาญเฉพาะในดานธุรกิจ 
ครอบครัวเทานั้น

4) รูปแบบผสมผสาน (Fami-

ly Constitution) ธรรมนูญ 
รูปแบบน้ีมีวัตถุประสงคเนนผลประโยชน 
สวนรวมท้ังดานครอบครัว ผูถือหุน และ 
ธุรกิจ ซึ่งจะมีการกำหนดปรัชญาของ 
ครอบครัว คานิยมและความเชื่อของ 
ครอบครัว กฎระเบียบในการดำเนิน 
ชีวิตและการทำงานในธุรกิจ นโยบาย 
และข ั ้ นตอนการทำงานในธ ุ รก ิ จ 
ครอบครัว รวมถึงขอตกลง/สัญญาที่ 
มีผลทางกฎหมาย และจำเปนตองมี 
การจัดตั ้งที ่ประชุมครอบครัว/สภา 
ครอบครัวเพื ่อพิจารณาขอตกลงและ
ต ัดส ิน ใจท ี ่ ส ำค ัญของครอบคร ั ว 
ธรรมนูญรูปแบบนี ้จะมีรายละเอียด 
สมบูรณและครอบคลุมผลประโยชนที่
สมาชิกครอบครัวทุกคนจะไดรับ ซึ่ง 
จะมีการวางแผนแบบบูรณาการทั ้ง 
ดานครอบครัว ผูถือหุน และธุรกิจ 
โดยขอตกลงตางๆ ที่สรางขึ้นรวมกัน 
น้ีถือเปนท่ียอมรับของสมาชิกครอบครัว 
ทุกคนและผานความเห็นชอบจากที ่ 
ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัวแลว

กระบวนการสร้างและ
พัฒนาธรรมนูญ 
ครอบครัว

กระบวนการสร  า งธรรมน ูญ 
ครอบครัวเปนสวนสำคัญประการหนึ่ง 
ของความสำเร็จ ธรรมนูญครอบครัวที่ 
มีการออกแบบดี จะชวยสรางความ 
ชัดเจนในบทบาทของสมาชิกครอบครัว 
ความไววางใจซึ่งกันและกัน การ 
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการ 
จ ัดการความขัดแยงหากเกิดขึ ้นใน 
ครอบครัว รวมถึงสรางความมุงมั่น 
ในครอบครัวที ่ม ีต อธุรกิจเพื ่อความ 
เติบโตอยางม่ันคง  นอกจากน้ี กระบวน 
การสรางธรรมนูญครอบครัว ยังเปน 
การวางแผนการและแนวทางไวลวง 
หนาสำหรับการสืบทอดธุรกิจ และ 
ชวยนำครอบครัวเข ามามีส วนร วม 
สนับสนุนในธุรกิจ 

เนื่องจากครอบครัวมีลักษณะคา

นิยม วิสัยทัศน พันธกิจที่แตกตางกัน 
ทำใหธรรมนูญครอบครัวที่ถูกออกแบบ 
มาแตกตางกันตามความเหมาะสมของ 
แตละครอบครัว ธรรมนูญครอบครัว 
ที่มีคุณภาพ นอกจากมีนโยบายและ 
ข อตกลงของครอบคร ัวท ี ่ กำหนด 
รวมกันแลว ยังจำเปนตองมีกระบวน 
การพัฒนาดวย ดังนั้น ควรมีการ 
ก ำหนดช  ว ง เวลา ในการทบทวน 
ปรับปรุง ลดหรือเพิ่มเติมนโยบาย 
และขอตกลงตางๆ ในธรรมนูญ 
ครอบครัว เพื่อใหเกิดความยืดหยุน 
เหมาะสม และสามารถรองรับกับ 
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ขอแนะนำในสรางและพัฒนาธรรมนูญ 
ครอบครัว มีกระบวนการตามขั้นตอน 
ดังนี้

1. ถ า ม ค ว า ม ต  อ ง ก า ร ข อ ง 
ครอบครัว

2. ให ความร ู  เก ี ่ ยวก ับธ ุรก ิจ 
ครอบครัว

3. ร  า ง ธ ร รมน ูญครอบคร ั ว 
(คานิยม วัสัยทัศน พันธกิจ ขอตกลง 
และนโยบายของครอบครัวเบื้องตน) 

4. จัดตั้งคณะทำงานครอบครัว 
(ที่ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว) 

5. ประช ุมครอบคร ัวร วมก ัน 
กำหนดนโยบาย ขอตกลง และรับรอง 
ธรรมนูญครอบครัว

6. กำหนดใหทบทวน ปรับปรุง 
นโยบาย/ขอตกลงตางๆ ในธรรมนูญ 
ครอบครัว

หลักการเบื้องต้นใน 
การร่างธรรมนูญ 
ครอบครัว

รูปแบบเนื้อหาและองคประกอบ
ของธรรมนูญครอบครัวมีความแตกตาง 
จากแผนการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้การ 
รางธรรมนูญครอบครัวนั ้นขึ ้นอยู กับ 
ขนาดของครอบครัว รุนของครอบครัว 
และการมีสวนรวมของสมาชิกครอบครัว 
ในการบริหารจัดการธุรกิจและ/หรือ

ความเปนเจาของ (ผูถือหุนในธุรกิจ 
ครอบครัว) เพื่อใหมั่นใจวาธรรมนูญ 
ครอบครัวที่รางขึ้นมุงสูเปาหมายและ
ประเด็นตางๆ ตามขอตกลงและความ 
คาดหวังของครอบครัว 

ประเด็นเบื้องตนที่ควรพิจารณา
ในการรางธรรมนูญครอบครัว ไดแก

1. วิธีการแกไขปญหาในธุรกิจ 

ครอบครัวโดยเฉพาะ (How) ประกอบ 
ดวย 

- หล ักเกณฑ ในการจ ายค า 
ตอบแทนแกสมาชิกของครอบครัว

- ข อตกลงของผ ู ถ ือห ุ นและ 
สภาพคลองของหุน ในการซื้อหรือ 
ขาย การกำหนดราคาซื้อขาย วิธีการตี 
ราคาหุน หรือค้ำประกันการกูเงิน

- กฏ กติกามารยาทของสมาชิก 
ในครอบครัว 

- น โยบายการก ู  ย ื ม ให  ก ั บ 
สมาชิกจากธุรกิจครอบครัว

- นโยบายการจายเงินปนผล
2. องค ประกอบสำคัญที ่ต อง 

พิจารณาเพื่อการตัดสินใจในปจจุบัน
และอนาคต (What) ประกอบดวย

- การก อต ั ้ งสภาครอบคร ัว 
กระบวนการการกอต ั ้ง และการ 
กำหนดบทบาทของคณะกรรมการใน
สภาครอบครัว

- การวางแผนการส ืบทอด 
คุณสมบัติของทายาท

- หลักเกณฑในการเขาทำงาน 
และออกจากงานในธุรกิจครอบครัว

-  การกำหนดนโยบายการลงทุน 
และรวมทุน (Venture Program)

3. ความปรารถนาของครอบครัว 
ในอนาคต (Why) ประกอบดวย 

- ปรัญชา คานิยมหลัก 
- วิสัยทัศน พันธกิจหลัก ของ 

ครอบครัว
- การจ ัด เก ็บประว ัต ิต  างๆ 

(Archives)
4. บุคคลที ่ม ีส วนเกี ่ยวของใน 

กระบวนการตัดสินใจและรับผิดชอบ
ตอผลการตัดสินใจน้ัน (Who) ประกอบ 
ดวย 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ใ น ส ภ า 
ครอบครัว 

- คณะกรรมการบริษัท 
- ทนายบร ิ ก า รครอบคร ั ว 

(Family Office) ซึ่งมีบทบาทในการ 
บริการ เชน เรื่องภาษี กฎหมาย 
และทะเบียนหุน เปนตน 

5. ระยะเวลาในการตรวจสอบ 
และแกไขเมื่อใด (When)

ฉบับนี้พอเห็นถึงความสำคัญของ 
ธรรมนูญครอบครัวแลวนะครับ สวน 
ในฉบับหนาผมจะมาตอในเรื ่องของ 
โครงสรางของธรรมนูญครอบครัวและ 
ตัวอยางของธรรมนูญครอบครัวครับ

ธ ุ ร ก ิ จ ค ร อ บ ค ร ั ว จ ะ 
เกี่ยวของกับ 3 มิติ คือ 
ครอบครัว (Family) 

ธุรกิจ (Business) และความเปน 
เจาของ (Ownership) โดยทั้งสาม 
สวนจะมีความสัมพันธและสงเสริม
ซึ่งกันและกัน ซึ่งสมาชิกครอบครัว 
จะมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งหรือหลาย 
บทบาทในสามเรื่องขางตน ในแตละ 
มิติจะมีแนวทางในการบริหารจัดการ 
ที่แตกตางกัน และมีความซับซอน 
มากขึ้นในมิติของครอบครัว (Fami-
ly) ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ 4 
สวนสำคัญ คือ ทรัพยสินครอบครัว 
(Family Estate) การจัดการ 
(Governance) กลยุทธ (Strategy) 
และการสืบทอด (Succession) ใน 
บทตอไปนี้เราจะกลาวถึง ธรรมนูญ 
ครอบครัว (Family Constitution) 
ซึ ่งถือเปนสวนที่สำคัญที่อยู ในดาน 
ของการจัดการ (Governance)   

ธรรมนูญครอบครัว 
(Family Constitution)   

มีคำเรียกมากมาย บางครั้ง 
เรียกวา “ขอบัญญัติหรือหลัก/ความเช่ือ 
ของครอบครัว (Family Creed)” หรือ 
“ระเบียบการของครอบครัว (Family 
Protocol)” หรือ “ขอตกลงตามหลักเกณฑ 
ของครอบครัว (Statement of 
Family Principles)” หรือ “กฎเกณฑ 
และคานิยมของครอบครัว (Family 
Rules and Values)” หรือ 

ครอบครัวที่สำคัญคือ ตองมาจาก 
ความรวมมือและเปนขอตกลงรวมกัน
ของสมาชิกครอบครัวที่มีสวนเกี่ยวของ 
ในการบริหารจัดการและ/หรือมีอำนาจ 
ควบคุมธุรกิจ (ผูถือหุนในธุรกิจ) ธรรมนูญ 
ครอบครัวจะตองมีความสอดคลอง 
กับครอบครัว ธุรกิจ สถานการณที ่
เกิดข้ึนตามโอกาส และสภาพแวดลอม 

ปจจุบัน อยางไรก็ตาม ควรมีการทบทวน 
ขอตกลงตางๆ อยางสม่ำเสมอเพื่อ 
สรางความคลองตัวใหกับครอบครัว 
และธุรกิจ 

วัตถุประสงค์ท่ัวไปของ 
ธรรมนูญครอบครัว

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจ 
พัฒนาไปสูความสำเร็จ (Company 
Development)

2. เพ่ือรักษาความเปนน้ำหน่ึงใจเดียว 
ในครอบครัวและคำมั ่นส ัญญาของ 
ครอบครัวที่มีตอธุรกิจ (Ownership 
Unity and Commitment)

“กฎเกณฑและขอบังคับของครอบครัว 
(Family Rules and Regulations)” 
หรือ “แผนกลยุทธของครอบครัว (Family 
Strategic Plan)” คำเรียกเหลานี้ 
ล  วนม ี ค ว ามหมาย เช  น เ ด ี ย วก ั น 
ธรรมนูญครอบครัว หมายถึง ขอตกลง 
ที่แสดงบทบาทของสมาชิกครอบครัว
ท่ีมีตอธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวทาง 

การกำกับดูแลธุรกิจครอบครัว ตลอดจน 
เปนสวนหนึ ่งที ่แสดงใหเห็นคานิยม 
หลัก วิสัยทัศน และความมุงมั่นที่ 
ครอบครัวมีตอธุรกิจ 

ธรรมนูญครอบครัว ควรจัดทำ 
เปนเอกสารหรือคู มือใหกับสมาชิก 
ครอบคร ัวนำเป นแนวทางในการ 
ปฏิบัติทั้งในครอบครัวและการดำเนิน 
ธุรกิจ เพ่ือสรางความชัดเจนในบทบาท 
ของสมาชิกครอบครัว และปองกัน 
ความขัดแยงภายในครอบครัว รวมถึง 
หลีกเลี่ยงปญหาที่อาจจะเกิดในธุรกิจ
อีกดวย

กระบวนการสร  า งธรรมน ูญ 
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นิยม วิสัยทัศน พันธกิจที่แตกตางกัน 
ทำใหธรรมนูญครอบครัวที่ถูกออกแบบ 
มาแตกตางกันตามความเหมาะสมของ 
แตละครอบครัว ธรรมนูญครอบครัว 
ที่มีคุณภาพ นอกจากมีนโยบายและ 
ข อตกลงของครอบคร ัวท ี ่ กำหนด 
รวมกันแลว ยังจำเปนตองมีกระบวน 
การพัฒนาดวย ดังนั้น ควรมีการ 
กำหนดช  ว ง เวลา ในการทบทวน 
ปรับปรุง ลดหรือเพิ่มเติมนโยบาย 
และขอตกลงตางๆ ในธรรมนูญ 
ครอบครัว เพื่อใหเกิดความยืดหยุน 
เหมาะสม และสามารถรองรับกับ 
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ขอแนะนำในสรางและพัฒนาธรรมนูญ 
ครอบครัว มีกระบวนการตามขั้นตอน 
ดังนี้

1. ถ า ม ค ว า ม ต  อ ง ก า ร ข อ ง 
ครอบครัว

2. ให ความร ู  เก ี ่ ยวก ับธ ุรก ิจ 
ครอบครัว

3. ร  า ง ธ ร รมน ูญครอบคร ั ว 
(คานิยม วัสัยทัศน พันธกิจ ขอตกลง 
และนโยบายของครอบครัวเบื้องตน) 

4. จัดตั้งคณะทำงานครอบครัว 
(ที่ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว) 

5. ประช ุมครอบคร ัวร วมก ัน 
กำหนดนโยบาย ขอตกลง และรับรอง 
ธรรมนูญครอบครัว

6. กำหนดใหทบทวน ปรับปรุง 
นโยบาย/ขอตกลงตางๆ ในธรรมนูญ 
ครอบครัว

หลักการเบื้องต้นใน 
การร่างธรรมนูญ 
ครอบครัว

รูปแบบเนื้อหาและองคประกอบ
ของธรรมนูญครอบครัวมีความแตกตาง 
จากแผนการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้การ 
รางธรรมนูญครอบครัวนั ้นขึ ้นอยู กับ 
ขนาดของครอบครัว รุนของครอบครัว 
และการมีสวนรวมของสมาชิกครอบครัว 
ในการบริหารจัดการธุรกิจและ/หรือ

ความเปนเจาของ (ผูถือหุนในธุรกิจ 
ครอบครัว) เพื่อใหมั่นใจวาธรรมนูญ 
ครอบครัวที่รางขึ้นมุงสูเปาหมายและ
ประเด็นตางๆ ตามขอตกลงและความ 
คาดหวังของครอบครัว 

ประเด็นเบื้องตนที่ควรพิจารณา
ในการรางธรรมนูญครอบครัว ไดแก

1. วิธีการแกไขปญหาในธุรกิจ 

ครอบครัวโดยเฉพาะ (How) ประกอบ 
ดวย 

- หล ักเกณฑ ในการจ ายค า 
ตอบแทนแกสมาชิกของครอบครัว

- ขอตกลงของผ ู ถ ือห ุ นและ 
สภาพคลองของหุน ในการซื้อหรือ 
ขาย การกำหนดราคาซื้อขาย วิธีการตี 
ราคาหุน หรือค้ำประกันการกูเงิน

- กฏ กติกามารยาทของสมาชิก 
ในครอบครัว 

- นโยบายการก ู  ย ื ม ให  ก ั บ 
สมาชิกจากธุรกิจครอบครัว

- นโยบายการจายเงินปนผล
2. องคประกอบสำคัญที ่ต อง 

พิจารณาเพื่อการตัดสินใจในปจจุบัน
และอนาคต (What) ประกอบดวย

- การก อต ั ้ งสภาครอบคร ัว 
กระบวนการการกอต ั ้ง และการ 
กำหนดบทบาทของคณะกรรมการใน
สภาครอบครัว

- การวางแผนการส ืบทอด 
คุณสมบัติของทายาท

- หลักเกณฑในการเขาทำงาน 
และออกจากงานในธุรกิจครอบครัว

-  การกำหนดนโยบายการลงทุน 
และรวมทุน (Venture Program)

3. ความปรารถนาของครอบครัว 
ในอนาคต (Why) ประกอบดวย 

- ปรัญชา คานิยมหลัก 
- วิสัยทัศน พันธกิจหลัก ของ 

ครอบครัว
- การจ ัด เก ็บประว ัต ิต  างๆ 

(Archives)
4. บุคคลที ่ม ีส วนเกี ่ยวของใน 

กระบวนการตัดสินใจและรับผิดชอบ
ตอผลการตัดสินใจน้ัน (Who) ประกอบ 
ดวย 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ใ น ส ภ า 
ครอบครัว 

- คณะกรรมการบริษัท 
- ทนายบร ิ ก า รค รอบคร ั ว 

(Family Office) ซึ่งมีบทบาทในการ 
บริการ เชน เรื่องภาษี กฎหมาย 
และทะเบียนหุน เปนตน 

5. ระยะเวลาในการตรวจสอบ 
และแกไขเมื่อใด (When)

ฉบับนี้พอเห็นถึงความสำคัญของ 
ธรรมนูญครอบครัวแลวนะครับ สวน 
ในฉบับหนาผมจะมาตอในเรื ่องของ 
โครงสรางของธรรมนูญครอบครัวและ 
ตัวอยางของธรรมนูญครอบครัวครับ

ธรรมนูญครอบครัวที่มีการออกแบบดี จะช่วย 
สร้างความชัดเจนในบทบาทของสมาชิกครอบครัว 
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่มี 
ประสิทธิภาพ และการจัดการความขัดแย้งหาก 
เกิดขึ้นในครอบครัว รวมถึงสร้างความมุ่งมั่นใน 
ครอบครัวที่มีต่อธุรกิจเพื่อความเติบโตอย่างมั่นคง
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานมือ 
หนวยงานภาครัฐ เดินหนาโครงการรวมพลิกฟ นคืน 
ธรรมชาติสูสิ่งแวดลอมเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคล 
ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ป 2558 และเผยแพร 
พระเกียรติคุณดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม ดวยการจัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 
ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร คายพระรามหก 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

โดยงานนี้ไดรับเกียรติจาก นายมณเฑียร ทองนิตย 
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธานเปดกิจกรรม 
ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ รวมดวย นายสนใจ หะวานนท 
รองผูจัดการใหญอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร 
พรอมดวย นางแววมณี โสภณพินิจ ผูชวยกรรมการ 
ผูอำนวยการใหญ นางธารทิพย ศิรินุพงศ ผูอำนวยการ 

โครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด 
(มหาชน) นำพนักงานจิตอาสาอีกกวา 120 คน ท่ีพรอมใจ 
กันมารวมปลูกปาท้ังปาบกและปาชายเลน ทามกลางบรรยากาศ 
ของการรวมมือรวมใจ

เรียกไดวาบรรยากาศตลอดกิจกรรมคร้ังนี้เปนไปอยาง 
คึกคักตั้งแตเชาตรูจนกระทั่งเสร็จสิ้นกิจกรรมเลยทีเดียว 
ทั้งนี้อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธรมีศักยภาพในการ 
พัฒนาเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับนิเวศวิทยา ปาบก และ 
ปาชายเลนเปนพื้นที่ที่นาสนใจศึกษาการฟนฟูระบบนิเวศ 
ปาบก ซึ่งขึ้นในพื้นที่ดินเค็มและเปนจุดเดนในการศึกษา 
ระบบนิเวศนก ทั ้งนกประจำถิ ่นและนกอพยพ อีกทั ้ง 
คลองตรงขามเกาะซึ่งมีการปลูกตนลำพู พบหิ่งหอยมา 
เกาะเปนบางครั ้งซึ ่งเปนกลุ มไมลำพูที ่เหลือเพียงกลุ ม 
เดียวในพื้นที่อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธรอีกดวย

ไทยเบฟ ผสานมือ
หนวยงานภาครัฐ
พรอมพนักงานจิตอาสากวา 100 ชีวิต
รวมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ



ทำความรู้จัก
คุณกฤตพล หรือ คุณโดง เปนผู 

คลุกคลีอยูในวงการบริหารธุรกิจ ผับ 
บาร และรานอาหารมานับสิบป กวา 
20 แบรนด กอนจะเริ่มบุกเบิกธุรกิจ 
“รานเนื้อโคขุนโพนยางคำ” ตั้งแตป 
2551 โดยเริ่มธุรกิจดวยตนเอง มีคุณ 
พอ คุณแมเปนที่ปรึกษาดานบริหาร 
และการเงิน นำประสบการณจากราน 
อาหาร ผับ บาร มาเปดรานสเตก 
แบบไทยๆ ในชื่อรานโคขุนโพนยางคำ 
และทำใหร านเปนที ่น ิยมทั ้งรสชาติ 
อาหารสเตกเน้ือสไตลไทย ในบรรยากาศ 
สบาย และราคาไมสูง ทำใหชื่อโคขุน 
โพนยางคำ ติดตลาด มีรานใหมๆ ชื่อ 
เ ด ี ย วก ั นน ี ้ เ ป  ดต ามมามากมาย 
เนื่องจากคำวา โพนยางคำ เปนชื่อ 
แหลงเลี้ยงโค ใครๆ จะใชชื่อนี้ก็ได 
ไมสามารถจดลิขสิทธิ์ได จดไดเฉพาะ 

ไลนผลิต คำวา “โคขุน” เทานั้น ทำให 
ปญหาเรื ่องชื ่อสรางความปวดหัวมา 
โดยตลอด และมักสรางความเขาใจผิด 
ใหแกลูกคาที่ไปใชบริการ จากรานที่ 
ไมไดคุณโดงไมดูแล ทั้งเรื่องอาหาร 
และบริการที่ไมไดคุณภาพ ที่เปนเหตุ 
สุดวิสัย และควบคุมไมได สุดทายจึง 
เปนที่มาของการตัดสินใจ ฟรีซแบรนด 
รานโคขุนโพนยางคำ ในที่สุด และ 
เตรียมปลอยแบรนดใหมตอไปอยาง 
เลี่ยงไมได

เปิดแล้ว Bavarian 
Field แบรนด์พรีเม่ียม 
ใหม่ แห่งแรกมูลกว่า 10 
ล้านบาท

รานแหงใหม บนพื้นที่ขนาดใหญ 
7 ไรของถนนสายราชพฤกษ คุณโดง 
ไดแรงบันดาลใจมาจากชนบทเมือง 

หนึ่งของยุโรป ที่ มิวนิคมาใชเนรมิต 
จำลองบรรยากาศชนบทสไตลบาวาเรียน 
ทามกลางธรรมชาติ ตนไม ธารน้ำ 
และสัตวเลี้ยงนานาชนิด โดยโซนราน 
อาหารจะแบงเปน Open air และ 
Indoor ในเรือนไมสไตลยุโรป เรื่อง 
คุณภาพอาหาร เนนการคัดสรรเนื้อ 
โคขุนจากในประเทศ และตางประเทศ 
พรอมดวยอาหารนานาชาติ รสชาติ 
ถูกปากคนไทย ซึ่งทั้งรสชาติอาหาร 
และบรรยากาศถือเปนจุดขายหลักของ 
ราน

“ราน Bavarian Filed ที่นี่ไมใช 
สาขาแรก ผมยังมีอีกแหงตั้งอยูที่ 
จ.พิษณุโลก เปน Swiss Field เพิ่ง 
เปดได 2-3 เดือน สวนรานนี้เปด 
มาแลว 1 ปครึ่ง และไดรับการตอบรับ 
ดี ผมยังมีแผนจะเปดอีกหลายราน 
เนนยานชานเมือง อาจจะเปน Bavarian 

คาวบอยหนุ่มผู้บุกเบิก “โคขุนโพนยางคำ”
ฉีกแนวรบสู่แบรนด์ใหม่

กฤตพล คงตระกูลชัย
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ข้อคิดธุรกิจร้านอาหาร 
และธุรกิจครอบครัว

จากประสบการณในวงการธุรกิจ
อาหาร และธุรกิจบันเทิงกวา 20 ป 
ทำใหคุณโดงมีประสบการณดีๆ ที่ 
อยากจะแชรสำหรับผูที่ทำธุรกิจ และ 
กำลังจะมองธุรกิจอาหาร ซึ่งคุณโดง 
มองวา การจะทำธุรกิจใหประสบ 
ความสำเร็จตองใชการสังเกต ไมวาจะ 
คิดกลยุทธทางการตลาด หรือ การ 
บริหารงาน ตองมาจากการสังเกต ให 
รู ถ ึงหัวใจของปญหาและหาทางแก 
ถาไมหาทางแกปญหานั้นอาจกลับมา
ใหม หัวใจการทำรานอาหารมี 2 
เรื่องหลักคือ ตองจิก และ จับ “จิก” 
คือ การตกแตงรานบรรยากาศตั้งแต 
หนาราน ตองสามารถจิกลูกคาเขามา 
ในรานใหได หนารานสวยงามเปรียบ 
เสมือนบัตรเชิญใหลูกคาเขาราน “จับ” 
คือรสชาติอาหาร คุณภาพอาหารตอง 

หลายสไตล อาจจะมี Indian Field, 
Swiss Field, Dutch Field ซึ่ง 
ทุกแหงจะตั้งบนพื้นที่ 3 ไรขึ้นไป และ 
จะแตกไอเดียจากตระกูล Field หลาก 
หลายแบบ”

เตรียมเปิดแบรนด์ใหม่ 
เป็นแฟรนไชส์ 
เอาใจคนหัวเมือง “ขุณ 
คาราวานสเต๊ก”

สำหรับแบรนด โคขุนโพนยางคำ 
เดิมต้ังใจจะ Rebrand แตคิดถึงปญหา 
คูแขง และเรื่องลิขสิทธิ์ ที่เราทำไมได 
จึงหันมาวางแผนทำแบรนดใหม ใน 
ชื่อที่สามารถจดลิขสิทธิ์ได ภายใตชื่อ 
“ขุณ คาราวานสเตก” เปนเปลี่ยน 
แนวการธุรกิจรานสเตก แบรนดใหม 
ที่มีหลากหลายแบบ ทั้งไทย ลาว 
เมกซิกัน อเมริกัน เปนการรวมสเตก 
ทุกรูปแบบเปนเจาแรก วางแผนจะ 

เปดสาขาแรกที่ ยานถนนชัยพฤกษ 
ราชพฤกษ คาดวา จะเปดอีกภายใน 
1-2 เดือนนี้ โดยใชงบลงทุนสาขา 
แรกนี้ 1 ลานบาท สำหรับการทดลอง 
กลุมเปาหมายจะเนนกลุมระดับกลาง 
– ลาง เหมาะสำหรับคนทั่วไป หาก 
แบรนดนี้เวิรค ภายใน 5 ปขางหนา 
คุณโดงตั้งเปาจะขยายใหไดทั้ง 100 
สาขา

“หากทุกอยางเปนไปตามแผน 
ผมตั ้งเปาจะขยายสาขาทั ้งประเทศ 
และตางประเทศ โดยเฉพาะแถบอาเซียน 
ภายในปนี ้ 2558 จะเปดทั้งหมด 4 
สาขา และจะเริ่มขายแฟรนไชสใน 
ปหนา ป 2559 สำหรับแนวการ 
โปรโมทแฟรนไชส ก็จะเนนการทำ 
Prototype ของธุรกิจ และโปรโมท 
ผานกลุมแฟรนไชสตางๆ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งผานสื่อ Social Media”
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หัวใจการทำร้านอาหารมี 2 เรื่องหลักคือ ต้องจิก 
และ จับ “จิก” คือ การตกแต่งร้านบรรยากาศ 
ตั้งแต่หน้าร้าน ต้องสามารถจิกลูกค้าเข้ามา 
ในร้านให้ได้ หน้าร้านสวยงามเปรียบเสมือน 
บัตรเชิญให้ลูกค้าเข้าร้าน “จับ” คือรสชาติอาหาร 
คุณภาพอาหารต้องดี ต้องรู้วิธีการอุดรูรั่วทุกส่วน  

ดี ตองรูวิธีการอุดรูรั่วทุกสวน  ปญหา 
การทำรานอาหารมากที่สุดคือ เรื่อง 
คน เพราะงานเปนงานบริการ พนักงาน 
คือคน ลูกคาก็คือคน ดังน้ันการทำงาน 
เราตองใชหัวใจในการทำงานบริการ 
ตางจากการทำงานโรงงาน ที่มีเครื่อง 
จักรเขามาเกี่ยวของ

เคล็ดไม่ลับการบริหาร
ธุรกิจบริการ

ดั้งนั้นการบริการมักจะเกิดปญหา 
ขึ้นเปนรายวัน สิ่งที่สำคัญ คือ การ 
อบรมพนักงาน การยกตัวอยางปญหา 
ที่หนักๆ และวิธีการรับมือ เปนวิธีการ 
สอนหลักคิดเบื ้องตนใหแกพนักงาน 
ซึ่งปจจุบันคุณโดงบอกวา ธุรกิจนี้เกิน 
ความเปนครอบครัวแลว เพราะธุรกิจ 
ขยายใหญ มีพนักงาน 500 – 600 คน 
ตองมีระบบบริหารจัดการที่ดี จาก 
งานบางอยางที่เคยทำเอง ก็ตองมีการ 
จัดวางผังองคกร หาคนที่เชี่ยวชาญแต 
ละดานมาดูแล มีฝายบัญชีที่สามารถ 

ควบคุมตนทุนที่ดี ซึ่งปจจุบัน บริษัท 
บริหารงานแบบมืออาชีพ ไมไดอาศัย 

ระบบครอบครัว แมวา ชวงตนจะเริ่ม 
จากการทำเองทุกอยางก็ตาม

“บางครั้งระบบครอบครัวก็ไมดี 
เสมอไป บางครั้งเปนสิ่งที่สรางทั้ง 
ปญหาเรื่องอำนาจการบริหาร ระบบ 
เถาแกผมวาโตได แตตองเขาใจวิวัฒนาการ 
ของธุรกิจดวย สวนใหญธุรกิจครอบครัว 
ก็อยูไมเกิน 3 รุน เพราะความเขมขน 
ในแตละรุนก็จะคอยๆ ลดลงไป โดย 
เฉพาะรุนปู ถึง หลาน จะเปนปญหา 
ที่สุด ดังนั้นถาธุรกิจครอบครัวตัดสินใจ 
ใหรุนลูก รุนหลานมาทำธุรกิจตอก็ 

ตองทำใจ และตัดใจใหเจนเนอเรชั่น 
ใหมมีส ิทธิดูแลบริหารงานใหเต็มที ่ 

โดยรุ นที ่สงมอบทำไดอยางเดียวคือ 
การปลอยวาง”

การพูดคุยกับผูเชี่ยวชาญดานราน 
อาหารทำใหไดเห็นภาพที ่ช ัดเจนวา 
การบริหารรานอาหารไมงาย ตองใช 
ทั้งศาสตร และศิลป เขาชวย ในเวลา 
เดียวกันก็ตองมีวิธีอบรมดูแลพนักงาน 
ใหเกิดปญหานอยที่สุด และลดรอยรั่ว 
ของคาใชจาย แมแตเรื่อง “การซื้อ 
วัตถุดิบ” ก็ตองรูเทาทันแมคา ซึ่ง 
นักธุรกิจรานอาหารไมควรมองขาม
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“ÁÒáÅŒÇÂÑ§´Õ¡Ç‹Ò ÁÒªŒÒ” áÁŒÇ‹Ò ·‹Ò¹»ÃÐ¸Ò¹Ë¹Ø‹Á¤¹à¡‹§ YEC ¹¹·ºØÃÕ ¤Ø³¸¹¹· � ¾§È �¸¹Ò 

¨ÐËÁ´ÇÒÃÐ¨Ò¡§Ò¹»ÃÐ¸Ò¹ä»áÅŒÇ áμ‹ª×èÍàÊÕÂ§¤ÇÒÁà¡‹§©¡Ò¨ ã¹°Ò¹Ð»ÃÐ¸Ò¹ YEC ¹¹·ºØÃÕ¤¹áÃ¡ 

ÂÑ§à»š¹·Õè¡Å‹ÒÇ¢Ò¹¶Ö§ äÁ‹ÁÒ·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡äÁ‹ä´ŒáÅŒÇ ¡Ñº “¤Ø³¸¹¹·� ¾§È�¸¹Ò” ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ½†ÒÂ¢ÒÂ 

ºÃÔÉÑ· ÀÒª¹Ðä·Â ¨Ó¡Ñ´ ¸ØÃ¡Ô¨¤ÃÍº¤ÃÑÇ áÅÐ¸ØÃ¡Ô¨Ê‹Ç¹μ ÑÇ·ÕèÃÑ¡ ¤×Í ÃŒÒ¹¡ÍÅ �¿ÃÐ´Ñº¾ÃÕàÁÕèÂÁ Art of Golf 

áËÅ‹§ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÍÅ�¿ªÑé¹¹Ó¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ ·Õè ÍÒ¤ÒÃ¸¹ÔÂÐ ¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨Ê‹Ç¹μÑÇÍÕ¡¸ØÃ¡Ô¨ ´ÙäÁ‹àÅç¡¡Ñºà§Ô¹Å§·Ø¹¡Ç‹Ò 

20 ÅŒÒ¹ºÒ·à¾× èÍÃÑºà»š¹μ ÑÇá·¹ÊÔ¹¤ŒÒ¡ÍÅ �¿áºÃ¹´ �ÃÐ´Ñº· �Í»à·‹Ò¹Ñ é¹ ÁÒàÍÒã¨¤Í¡ÍÅ �¿¡ÃÐà»‰ÒË¹Ñ¡ áÅÐ 

ÅÙ¡¤ŒÒ¸ØÃ¡Ô¨¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ áμ‹¼ÅμÍºá·¹μŒÍ§ºÍ¡Ç‹Ò ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¾Íã¨ÊØ´æ ªÕÇÔμ¹Õé ¤Ø³¸¹¹·� ¹Í¡¨Ò¡ÁÕ DNA 

à»š¹¹Ñ¡¢ÒÂμÑÇ¾‹ÍáÅŒÇ ÂÑ§ÁÕ SUPER BRAND DNA μÕ¤Ù‹¡Ñ¹ÁÒÍÕ¡´ŒÇÂ μŒÍ§μỐ μÒÁ

คุณอารตจบการศึกษาขั้นสูง จาก 
คณะเศรษฐศาสตร  จ ุฬาลงกรณ  
มหาวิทยาลัย ภาคภาษาอังกฤษ วิชา 
เอกสาขา International Business 
และเรียนตอดาน MBA ที่สถาบัน 
เดียวกัน ปจจุบันอายุ 28 ป รับ 
ตำแหนง Sales Director บริษัท 
ภาชนะไทย จำกัด ธุรกิจครอบครัว 
และประธานบริษัท อารต ออฟ กอลฟ 
จำกัด ธุรกิจสวนตัว

Sales DNA vs 
Super Brand DNA 
ออกฤทธิ์ 
ตั้งแต่งานแรก

อาจจะดวยความเปนลูกชายคนโต 
คุณพอ คุณแม เลยสรรหาแตของใชที่ 
ดีที่สุดใหลูกใช ประกอบกับความรัก 
งานขาย และชอบรถยนตเปนชีวิตจิตใจ 
ทำใหพอจบจากจุฬาฯ จึงเริ่มงานแรก 

โดยสมัครเปนเซลสขายรถยนตปอรเช 
(Porche) ในขณะที่เพื่อนๆ ไปทำงาน 
แบงกกันหมด ตามที่เรียนมา หลังจาก 
นั้นไดไปสมัครเปนเซลสตอที่ คายรถ 
Super Brand “Ferrari” กับ 
ตำแหนงสุดทายคือ ผูจัดการฝายขาย

“ผมเลือกไปฝกงานที่ Porche 
และทำ thesis เกี่ยวกับสินคา Brand 
name ของแพงทำไมขายได ไมวา 
เศรษฐกิจจะเปนยังไง แตยอดขาย 
สินคารถยนต Super Car ไมเคยตก 
แมตองสั่งจอง และรอคอยรถนานเปน 
ป ก็คอยได ก็เปนเรื่องที่นาสนใจมาก 
สำหรับตลาดกลุมพรีเมี่ยม โดยเฉพาะ 
เปนธุรกิจที่มีเสนห” 

จากรถหรู 
สู่ธุรกิจเคมีเกษตร

เพราะเป นล ูกชายคนโตของ 
ตระกูล คุณอารตจึงถูกเรียกตัวให 

ทำความรู้จักกันเพิ่มขึ้น
คุณธนนท พงศธนา หรือ “คุณ 

อารต” เปนลูกชายคนโตของตระกูล 
พงศธนา ที่มีคุณพอเปนอดีตผูบริหาร 
งานขายผลิตภัณฑเคมีทางการเกษตร 
ของบริษัท ไบเออร เคมิคอล จำกัด 
ถาวางจากการเรียนคุณอารตจะเปน 
ลูกชายคนโตที ่จะถูกคุณพอเลือกให 
ไปรวมประชุมงานขายกับลูกคาอยู  
เสมอ ๆ กอนคุณพอจะออกมาลงทุน 
ทำบริษัทของตนเอง ช่ือ บริษัท ภาชนะ 
ไทย จำกัด เปนบริษัทผลิตแพคเกจจิ้ง 
สินคาเคมีเกษตร ปอนลูกคาบริษัท 
เคมีเกษตรทั่วประเทศ คุณอารตเลา 
วา จำความไดก็รักงานคาขายมาต้ังแต 
เด็ก เคยหาเงินไดตั้งแตอายุ 15 ป 
สมัยเรียนมัธยมท่ีโรงเรียนเซ็นตคาเบรียล 
ก็ขายสินคาหาเงินในงานโรงเรียนชวง
คริสมาสตไดถึง 300,000 – 400,000 
บาท

ม

ธนนท์ พงศ์ธนา
ประธานหนุ่มไฟแรง
แห่ง YEC นนทบุรี
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เขาชวยสืบทอดกิจการ โดยเริ่มตน 
ดวยการชวยงานคุณพอ ดูแลดาน 
ฝายขาย แตไดนำความรูและประสบการณ 
ดานการทำ Brand, Design ดูแล 
คุณภาพการออกแบบ และการผลิต 
ปจจุบันโรงงานผลิต ที่ อ.ไทรนอย 
จ.นนทบุรี มีจำนวนเครื่องจักร 50-60 
เครื่องมีกำลังผลิตชิ้นสวนตางๆ ที่ 
ประกอบเปนแพคเกจจ้ิง ประมาณ 100 
ลานชิ้นตอป โดยปจจุบันในฐานะ 
ผูอำนวยการฝายขาย ทำหนาที่ติดตอ 
ธุรกิจการคา และธุรกิจท้ังภายใน และ 
ตางประเทศ

“เซลสแมน คนเปนกันเยอะ ใครๆ 
ก็เปนได แตเซลสแมนที่ดี ตองมี 
Product Knowledge รักลูกคา 
เหมือนเพื่อน ไมวาสินคาอะไรก็ขาย 
ไดทั้งนั้น”

ธุรกิจใหม่ตาม
Passion เอื้อกับ 
ธุรกิจหลัก

ตอนทำงานเปนเซลสท่ีคายรถยนต 
Ferrari คุณอารต บอกวา เงินเหลือ 
จึงอยากนำเงินมาลงทุนทำธุรกิจสวน
ตัวตาม Passion ที่อยากขายสินคา 
Top Brand สอดคลองกับเพื่อนชวน 
เป นหุ นส วนร านกอลฟแหงหนึ ่งท ี ่ 
อาคารธนิยะ แตมีปญหา จึงคิดวา 
จะลงทุนทำเอง ในชื่อใหม ทำเลใกล 
กัน ใชชื่อวา Art of Golf ขายสินคา 
สำหรับนักกอลฟคุณภาพสูง Limited 
edition Brand เพราะเชื่อวา สินคา 
Super Brand กับกลุมที่มีกำลังซื้อ 
ยอดขายไมมีตก ปจจุบันใชเงินลงทุน 
แลวกวา 20 ลานบาท และเปนเรื่อง 
สอดคลองกันอยางดีกับธุรกิจหลัก ทำ 
ใหยอดขายของ 2 ธุรกิจเอื้อกันเปน 
อยางดี และสามารถสรางธุรกิจขึ้นใน 

สนามกอลฟนั่นเอง

สู่ตำแหน่งประธาน 
YEC นนทบุรี คนแรก

แมวา คุณพอจะชอบชีวิตสันโดษ 
ไมไดมีสวนรวมกับหอการคาจังหวัด 
ดวยตัวทานเอง แตไดผลักดันใหคุณ 
อารต เขามาชวยภารกิจของหอการคา 
จังหวัด โดยเริ่มจากการเปนกรรมการ 
ที่อายุนอยที่สุดในขณะนั้น ทำใหงาน 
หลายอยางตกมาถึงมือคุณอารตให 
ชวยงานดานตางๆ ตั้งแตเปนชางภาพ 
พิธีกร ฯลฯ จนเม่ือประธานหอการคาฯ 
ผลักดันใหเกิดโครงการ YEC และถูก 
สงไปประชุมกับหอการคาไทย กลับ 
ไปจึงนำเขาที่ประชุม จนไดรับการ 
เลือกตั้งใหเปน ประธาน YEC นนทบุรี 
คนแรก ตอนอายุ 26-27 ป

เรื ่องการหาสมาชิกก็เหมือนกับ 
การเริ่มตนของหลายแหง ที่เริ่มตน 
จากลูกหลานของกรรมการหอกาคา 
จังหวัดฯ จนปจจุบันมีจำนวนสมาชิก 
ถึง 80 คน โดยใชเนตเวิรค และ 
คอนเนคชั่นลนเหลือที่มีอยู จากเพื่อน 
ตอเพื่อน ประกอบกับคุณอารตเปน 
คนชอบเรียน ชอบเขารับการอบรม 
ไม  ว  า จะ เป  นคอร  สของธนาคาร 
อสังหาริมทรัพย ทำใหเน็ตเวิรคมีการ 
ขยายไปหลากหลายสาย

ภารกิจประธาน YEC 
คนแรก ของ 
จังหวัดนนทบุรี

จากประสบการณการชวยงาน 
หอการคามาโดยตลอด ทำใหคุณอารต 
สามารถสานตองาน และประสานงาน 
ระหวางกันไดเปนอยางดี ไมวาจะเปน 
กิจกรรมกีฬาภาคกลาง 4 จังหวัด งาน 
แขงขันจักรยาน แขงขันแบดมินตัน 

กิจกรรม Open Houseของสมาชิก 
YEC ทุกเดือน การจัดกิจกรรม SME 
วิธีทำเงินใหแกกลุมสมาชิก YEC เปน 
หลัก

“สิ ่งที ่สำคัญในการเปนสมาชิก 
YEC ไมไดอยูที่จำนวนมาก หรือ นอย 
แต  เราเน นให ท ุกคนเป นเพ ื ่อนก ัน 
แบบไมใชแคแลกนามบัตรกัน แตทุกคน 
เปนคนนนทบุรี แมไมใชคนอาชีพเดียวกัน 
ก็เปนเพื่อนกันได ตองรูจัก ความเปน 
เพื่อนจะเปนคำตอบของการสรางงาน 
สรางธุรกิจในอนาคต ไมใชงานสราง 
เพื่อน” 

ฝากข้อคิดหลังจากลง
จากตำแหน่ง

จากการดำรงตำแหนงประธาน 
YEC นนทบุรีคนแรก ซึ่งปจจุบันได 
หมดวาระ และสงไมตอใหแกประธาน 
คนใหมแลว คุณอารตไดฝากขอคิดวา

“การดำรงตำแหน งประธาน 
YEC นนทบุรีคนแรก ถือเปนเกียรติ 
ที่ไดรับตำแหนง แมวา การทำงาน 
ใหหอการคา จะมีแตเสีย ทั้งเวลา 
และเงินทอง แตภารกิจทุกอยางจะ 
ขับเคลื่อนไปได ตองใชเวลา ตอง 
เส ียสละเวลาเพื ่องานของสวนรวม 
ดังน้ันส่ิงท่ีจะฝากขอคิดสำหรับประธาน 
คนถัดไปคือ ตองการใหเนนความ 
เสียสละ จึงจะบรรลุวัตถุประสงคการ 
เปนประธาน YEC”

ประสบการณที ่ไดนำมาแชรใน 
วันนี้ ทำใหเราไดเรียนรูมุมมองและ 
วิสัยทัศนกวางไกลของนักธุรกิจหนุม 
2 DNA เปนอยางดี และการเปน 
นักขายที่ดี กับการเปนเพื่อนที่ดี ก็ 
เปนเรื่องเดียวกัน
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 เอสซีจี จัดทำโครงการจัดเก็บ 
ถานหินระบบปดแหงแรกในประเทศ
ไทย ดวยมาตรฐานการดูแลส่ิงแวดลอม 
ระดับโลก มีการบริหารจัดการถานหิน 
ในระบบปด ท้ังการลำเลียง จัดเก็บและ 
ขนสง เพ่ือลดผลกระทบตอชุมชนและ 
ส่ิงแวดลอม พรอมชวนผูประกอบการ 
ยกระดับอุตสาหกรรมถานหินรวมกับ 
กลุม “รักษชุมชน” เพื่ออุตสาหกรรม 
และชุมชนที่ยั่งยืน

นายบรรณ เกษมทรัพย กรรมการ 
ผูจัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง 
จำกัด ในเอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑ 
กอสราง กลาววา “ถานหินเปนวัตถุดิบ 
พลังงานท่ีมีความจำเปนในกระบวนการ 
ผลิตของภาคอุตสาหกรรม เอสซีจีจึง 
ใหความสำคัญอยางยิ ่งในการพัฒนา 
ระบบการจัดเก็บและขนสงถานหินเพื่อ 
ลดผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 
โดยลงทุน 400 ลานบาทกอสรางระบบ 
จัดเก็บถานหินแบบปดแหงแรกของไทย 
ดวยเทคโนโลยีระดับสากล เชนเดียวกับ 

ยังไดต ิดตั ้งเครื ่องเก็บเสียงบริเวณ 
สายพานเพื่อลดเสียงรบกวน และบอ 
บำบัดน้ำภายในพื้นที่เพื่อนำน้ำกลับมา 
ใชหมุนเวียนภายในโครงการ

นอกจากนี้ เอสซีจียังเปนผูรวม 
กอต้ังกลุมรักษชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากความ 
รวมมือของผูประกอบการอุตสาหกรรม 
ปูนซีเมนตและธุรกิจนำเขาถานหินใน 
พ้ืนท่ี อ.นครหลวง เพ่ือพัฒนามาตรฐาน 
การทำงานและจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 
ใหอุตสาหกรรมอยูรวมกับชุมชนและ 
สังคมอยางเกื้อกูลกัน

เอสซีจีชูมาตรฐานจัดเก็บถานหินระบบปดแหงแรกของไทย
มุงลดผลกระทบชุมชนและสิ่งแวดลอม

ประเทศญ่ีปุนและออสเตรเลีย ครอบคลุม 
ตั ้งแตการจัดหาถานหินคุณภาพสูง 
จัดซื้อ กองเก็บ คัดแยก และขนสง ให 
กับลูกคา ซ่ึงเราเช่ือม่ันวาระบบดังกลาว 
จะลดผลกระทบกับชุมชนและยกระดับ 
มาตรฐานอุตสาหกรรมถานหินของ 
ประเทศไทย”

จุดเดนของระบบจัดเก็บถานหิน
ของเอสซีจี คือ การลำเลียง จัดเก็บ 
และขนถายถานหินเปนระบบปดตลอดท้ัง 
กระบวนการ เร่ิมจากการขนถายถานหิน 
จากเรือลงสายพานแทนการใชแรงงาน 
คนตักใส และใชสเปรยน้ำพนเพื่อลด 
การฟุงกระจายของถานหิน นอกจากน้ัน 
ยังมีการคัดแยกวัสดุปลอมปน และ 
ติดตั้งเครื่องดักจับฝุนกอนนำเขาโกดัง 
กองเก็บ   

ภายในโรงกองเก็บถานหินระบบ
ปดยังมีเครื่องจักรกองถานหินแทนการ 
ใชแรงงานคน รวมถึงติดตั้งเครื่องกำจัด 
ฝุน ถุงกรองฝุนตลอดแนวสายพาน กอน 
นำถานหินไปเก็บไวในไซโลปดขนาดใหญ 
เพื่อเตรียมจายสงใหลูกคา

เอสซีจีกำหนดใหรถบรรทุกทุกคัน 
ตองคลุมผาใบมิดชิด ทำความสะอาด 
ลอรถดวยบอลางลอและพนสเปรยน้ำ
รอบคันรถกอนออกจากโรงงานทุกครั้ง 
เพื่อปองกันฝุนฟุงกระจาย นอกจากนั้น 

คุณบรรณ เกษมทรัพย 
กรรมการผูจัดการ เอสซีจี เทรดดิ้ง
เปดบานพาชมโรงจัดเก็บถานหิน
แบบปด

โรงจัดเก็บ
ถานหินแบบปด
แหงแรกของไทย

ภายในโรงกองเก็บถานหิน ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุน
ตลอดแนวสายพาน

สเปรยน้ำพนเพื่อลดฝุนฟุงกระจาย
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Email : cchiddittapas@hotmail.com

หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
 - หากนิตยสารที่ทานไดรับเกิดการชำรุดหรือเสียหายอันเนื ่องจากการขนสงหรือการพิมพ
   กรุณาแจงฝายสมาชิก โทร 02-697-6862

ชื่อ (Name)

ถึง
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