










นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เปนนโยบายท่ีสำคัญเก่ียวของกับการนำเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาประยุกตใชใหเขากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเขาสูความเปนดิจิทัลนี้มีความสำคัญตอ 
การพัฒนาประเทศทุกๆ ดาน โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจการสื่อสารของประเทศไทยในอนาคต ที่มุงเนนการพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐานดิจิทัล เพื่อเปนพื้นฐานไปสูการตอยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมที่ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด ฉบับนี้นิตยสาร Thailand Economic and Business Review จึงนำขอมูลดาน Digital 
Economy มาเปนรายงานพิเศษ เพื่อใหทราบถึงสถานการณและแนวโนมสูการเปลี่ยนแปลง Digital Economy 

และฉบับนี้เรายังไดรับโอกาสเขาสัมภาษณ คุณสุวัฒน เชาวปรีชา ประธานบริษัท ฤทธา จำกัด ผูใหบริการ 
งานวิศวกรรมการกอสราง กับแนวคิดในการทำธุรกิจที่เริ่มกอตั้ง บริษัท ฤทธา เริ่มแรก 3 คน สูความสำเร็จในวันนี้ 
ที่รายไดในปปจจุบันคือ 13,500 ลานบาท ตอดวย Economic Review กับการอัพเดตสถานการณเศรษฐกิจไปกับ 
ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย และตอดวยพันธมิตรอยางสถาบัน ITD ไดนำเรื่อง “โอกาสและประโยชน จากความ 
ตกลงการคาบริการของอาเซียน (AFAS) ในภาคธุรกิจคาสงและคาปลีก (ตอนที่2) ตอดวยบทความจากศูนยศึกษา 
การคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับเรื่อง “การสงออกไทยในป 2558” และ China focus 
กับเรื่อง “สิงคโปรรวมมือจีน พัฒนาเขตเมืองใหมเทียนฝูในเสฉวน”โดย ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร และ ธนาคาร 
เพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “สิ่งทอเทคนิค...ทางออกที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรม 
สิ่งทอเยอรมนี” 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 
เริ่มดวย คุณเจนนิสา คูวินิชกุล จากสาวนักเรียนนอกทุมทุนสรางสินคาไทย ในแบรนด Primmalai ตอดวย คุณ 
อัจฉรียา จิรายุส กับแบรนด Tareeya และฉบับนี้พบกันศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
เรื่อง “ธุรกิจครอบครัว ตอนธรรมนูญครอบครัว (ตอนที่ 2)” และกฎหมายสำหรับธุรกิจแฟรนไชส โดย ผศ.ดร. 
สมชาย รัตนซื่อสกุล และหลักการวิเคราะหงบกระแสเงินสด โดย ดร.จิตรัตน ชางหลอ และ การสื่อสารเชิงกลยุทธ 
เพื่อสรางชื่อเสียงใหองคกร โดย ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง และปดทายดวย YEC Update ประธาน YEC แดน 
ปลาชอน “สิงหบุรี” คุณกฤษดา ประสงคสุขสันต 

ฉบับตุลาคมนี้กับหลายหลากเนื้อหาทั้งสถานการณและแนวโนมกับการเขาสูความเปนดิจิทัลนี้มีความสำคัญ 
ตอการพัฒนาประเทศทุกๆ ดาน และผลวิจัยจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และกรณีศึกษาการทำ 
ธุรกิจหลายรูปแบบที่มารวมแชรแนวคิดการทำธุรกิจทั้งในและตางประเทศ และระดับธุรกิจขนาดใหญ กลาง และเล็ก 
ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ และสามารถ 
ติดตามสถานการณเศรษฐกิจ แนวการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหมๆ และกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจไดทุกเดือน กับ 
Thailand Economic and Business Review โดยหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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มารวมเปนสวนหนึ่งในการสรางความสุขใหเด็กๆ ใน 3จังหวัดชายแดนใต

6th
Million Gifts Million Smiles
“¢Í§¢ÇÑÞ¨Ò¡ã¨à¾×่ÍÃÍÂÂÔ้Á ¤ÇÒÁËÇÑ§ áÅÐ¡ÓÅÑ§ã¨”

รวมกันมอบของขวัญ แทนรักและหวงใย

มอบ ของขวัญจากใจพี ่สูมือนอง
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยสามารถ
บริจาคของขวัญ เชน หนังสือ 
อุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬา ตุกตา 
ของเลนเด็ก ฯลฯ เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปใหม และวันเด็กแหงชาติ 2559

สอบถามขอมูลการบริจาคของขวัญไดที่ :
สำนักงานฝายกิจกรรมเพื่อสังคม 
บริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด ชั้น 16 ZEN World 
โทร. 02 100 9794-95  

สมทบทุนผานกลองบริจาคไดที่ จุดแลกซื้อและจุดประชาสัมพันธของหางรานในเครือ
กลุมเซ็นทรัล ตั้งแตวันนี้-31 ธันวาคม 2558



ทีมบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา: อิสระ วองกุศลกิจ, วิชัย อัศรัสกร, รศ.ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์, ณรงค จุนเจือศุภฤกษ 
บรรณาธิการอำนวยการ: รศ.ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน รองบรรณาธิการอำนวยการ: ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 
บรรณาธิการบริหาร: อารดา มหามิตร รองบรรณาธิการบริหาร: ทิติภา ตั้งใจในธรรม, ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 
กองบรรณาธิการ: ประพัทธโชต ธนวรศาสตร, ปยะ นนทรักษ, คมกริช  นาคะลักษณ, ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, 
ดร. จักรกรินทร ศรีมูล, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. ภาณุชาติ บุณยเกียรติ, อ.มานา คุณธาราภรณ, อ. อรพรรณ  สุนทรกลัมพ 
อำนวยการศิลปกรรม: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ศิลปกรรม: sankhacha@gmail.com  เลขากองบรรณาธิการ: จิตตดิษฐภัสสร จินดาวานิชสกุล 
คอลัมนิสต: รศ.ดร. วันชัย รัตนวงษ, ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, รศ. สุธรรม อยูในธรรม, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ, 
ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง, ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร, ดร. ศศิวิมล วรุณสิริ, ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง, ดร.จิตรัตน ชางหลอ ฯลฯ 
พิสูจนอักษร: อ.สุรีย พงศอารักษ  ฝายโฆษณาและการตลาด: ศรายุทธ เวสารัชวิทย, วีณา สุขใจ, เสาวนีย เทียมเมือง, สุดาวรรณ เข็มทอง 
ฝายบัญชีและการเงิน: เบญจวรรณ มณีพันธุ 
ติดตอลงโฆษณาไดที่ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โทร. 02-697-6861-3 แฟกซ 02-277-1803

จับสัญญาณ 3 มาตรการ
ทีมเศรษฐกิจ ดร.สมคิด 
อัดยาแรงหวังฟนสัญญาณชีพจรเศรษฐกิจไทย ่
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โอกาสและประโยชน
จากความตกลงการคาบริการของอาเซียน (AFAS) 
ในภาคธุรกิจคาสงและคาปลีก (ตอนที่ 2)

24

การสงออกไทย
ในป 2558
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“สิ่งทอเทคนิค”…ทางออกที่ยั่งยืน
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอเยอรมนี

36

สิงคโปรรวมมือจีน
พัฒนาเขตเมืองใหมเทียนฝูในเสฉวน

32

Special Report
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสู Digital Economy
การเปลี่ยนแปลงในภาคเศรษฐกิจ  การคา  การเงิน

40

ไมเคิล จอรแดน ปะทะ ไมเคิล จีนแดง46

www.facebook.com/ThailandEcoReview

ทำไมตองมีงบกระแสเงินสด
The Annual Report – and what underlies it

49

การสื่อสารเชิงกลยุทธ
เพื่อสรางชื่อเสียงใหองคกร 

52

ธุรกิจครอบครัว
ตอนธรรมนูญครอบครัว (2)
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เจนนิสา คูวินิชกุลเจนนิสา คูวินิชกุล
สาวนักเรียนนอก

ทุมทุนสรางสินคาไทย เพื่อกูเกียรติหญิงไทย

อัจฉรียา จิรายุสอัจฉรียา จิรายุส
สาวสถานทูต สูนักธุรกิจ New Gen

“TAREEYA”

กฤษดา ประสงคสุขสันตกฤษดา ประสงคสุขสันต
ประธาน YEC สิงหบุรีรุนใหม

แหงแดนปลาชอน
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สุวัฒน เชาวปรีชา สุวัฒน เชาวปรีชา 
ประธาน บริษัท ฤทธา จำกัด

จับสัญญาณ 3 มาตรการจับสัญญาณ 3 มาตรการ
ทีมเศรษฐกิจ ดร.สมคิด ทีมเศรษฐกิจ ดร.สมคิด 
อัดยาแรงหวังฟนสัญญาณชีพจรเศรษฐกิจไทย 

“สิ่งทอเทคนิค”…ทางออกที่ยั่งยืน“สิ่งทอเทคนิค”…ทางออกที่ยั่งยืน
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอเยอรมนี

12

อาคารจะสรางสูงเทาไหรก็ได ถารากฐานมั่นคง” 
รากฐานมั่นคงหมายถึง การรักษาคุณภาพ จริยธรรม 
ความซื่อสัตย และการมีความรูทาง ธุรกิจอยางแทจริง 

ถามีคุณธรรม แตไมมีความรู ก็ขึ้นสูงไมได
เราตองรูเทาทัน จะทำอะไรก็ตองรูจริง

และตองชอบในสิ่งที่ทำ
จะทำใหเราสนุกกับงาน

การออกแบบธรรมนูญครอบครัว
ควรใหมีความยืดหยุนและสามารถใช

บันทึกขอมูลการกำกับดูแลธุรกิจครอบครัว
ที่มีความซับซอน หรือเขียนขอจำกัด
บางประการไวในธรรมนูญครอบครัว  

จากมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจ 

ภายใตการนำทีมครม.เศรษฐกิจชุดใหม
โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ 

ภายในสิ้นปนี้ทีเคยคาดการณวา
เศรษฐกิจไทยนาจะโต 2.7% 

แตจากนโยบายดังกลาวขางตน คาดวา 
เศรษฐกิจไทยนาจะโตขึ้นไดถึง 3.1%

เวลาเราเห็นกิจการมีตัวเลข 
กระแสเงินสดสุทธิเปนลบ 
(เงินสดลดลงระหวางป) 

ไมไดมีความหมายในเชิงลบเพียงอยางเดียว 
เพราะกิจการอาจกำลัง
“ลงทุนเพื่ออนาคต”  

เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให 
อุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคของเยอรมนี 
มีสวนแบงตลาดเปนอันดับตนๆ ของโลก 

นอกจากเปนเพราะพื้นฐาน
ดานการวิจัยและพัฒนาที่เขมแข็งแลว 

การมุงรักษาและจูงใจบุคลากร
ทั้งนักวิจัยและแรงงานทักษะ ก็นับเปน 
ตัวอยางที่ดีที่อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย

ควรศึกษาเปนแบบอยาง

“เขตเมืองใหมเทียนฝู”
(Tianfu New Area)

ซึ่งตั้งอยูบริเวณจุดตัดของ
เสนทางเศรษฐกิจ สายไหม

(Silk Road Economic Belt) 
และเขตเศรษฐกิจลุมแมน้ำแยงซีเกียง
(Yangtze River Economic Zone) 
อันนับเปนสองยุทธศาสตรการพัฒนา 
เศรษฐกิจที่สำคัญของจีนในยุคปจจุบัน 

17
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ธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัว
ตอนธรรมนูญครอบครัว (2)

สิงคโปรรวมมือจีนสิงคโปรรวมมือจีน
พัฒนาเขตเมืองใหม
เทียนฝูในเสฉวน

ทำไมตองมีงบกระแสเงินสดทำไมตองมีงบกระแสเงินสด
The Annual Report – 
and what underlies it
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§Ò¹·ÕèÄ·¸Ò¶Ù¡àÅ×Í¡ãËŒ´ÙáÅá·º·Ñé§ÊÔé¹ ¹Ñºà»š¹ÁÙÅ¤‹Òâ¤Ã§¡ÒÃ·Ñé§ËÁ´ÃÇÁ¡Ñ¹ ¹‹Ò¨Ðà»š¹ËÅÑ¡áÊ¹ÅŒÒ¹àÅÂ·Õà´ÕÂÇ áÅÐ 

Ä·¸Ò ÁÕ¤ÇÒÁªÑ́ à¨¹ ÂÍÁÃÑºÇ‹ÒÃÒ¤Òá¾§¡Ç‹Ò·ÕèÍ×è¹ à¾ÃÒÐãËŒºÃÔ¡ÒÃÂÖ́ ÁÑè¹ËÅÑ¡¤ÇÒÁ¶Ù¡μŒÍ§μÒÁáºº·Õèä Œ́ÃÑº ¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§ 

ÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹àÊÃç¨μÃ§àÇÅÒà»ˆÐ à¾ÃÒÐà´·äÅ¹ �¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒÊÓ¤ÑÞ·ÕèÊØ´ áÁŒàÈÃÉ°¡Ô¨μ¡μ èÓ Ä·¸ÒäÁ‹ËÇÑè¹ à¾ÃÒÐÁÕ¡ÒÃ 

ºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨áººÃÍº¤ÍºàÊÁÍ ¡ÒÃ ‹̈ÒÂà§Ô¹μ ŒÍ§μÃ§àÇÅÒ ËÃ×Í ¡‹Í¹àÇÅÒàÊÁÍ áÁŒáμ ‹à§Ô¹à´×Í¹¾¹Ñ¡§Ò¹ 

áÅÐàÅ×Í¡·Õè¨Ð¡ÙŒà§Ô¹à¾×èÍ·Ó§Ò¹ãËŒ¹ŒÍÂ·ÕèÊØ´ äÁ‹ãªŒà§Ô¹¼Ô´»ÃÐàÀ· Í¹Ò¤μ¤Ø³ÊØÇÑ²¹ �Â×¹ÂÑ¹¨Ð·Ó§Ò¹ãËŒÅÙ¡¤ŒÒ·Ñé§ä·Â áÅÐ 

μ ‹Ò§ªÒμ Ô·ÕèÁÒÅ§·Ø¹ã¹»ÃÐà·Èä·Âà»š¹ËÅÑ¡ ÂÑ§äÁ‹¤Ô´¢ÂÒÂ Ø̧Ã¡Ô¨ã¹μ ‹Ò§»ÃÐà·È à¾ÃÒÐ§Ò¹ã¹ä·ÂÂÑ§ÅŒ¹Á×Í ÇÒ§Í¹Ò¤μ 

Ä·¸Ò àμÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁà¢ŒÒμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�·Ñ¹·Õ·Õè »̃¨ Ñ̈Â·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐ¡ÒÃàÁ×Í§¾ÃŒÍÁ ·Ñé§¹Õéà¾×èÍÊÃŒÒ§ÃÒ¡°Ò¹ 

¡ÒÃà¨ÃÔÞàμ Ôºâμ·ÕèÂÑè§Â×¹ ÁÒ¡¡Ç‹Ò àÁç´à§Ô¹¨Ò¡¹Ñ¡Å§·Ø¹

สุวัฒน์ 
เชาว์ปรีชา
ประธาน วิสัยทัศน์กว้างไกล แห่ง ฤทธา

เปิดปูมท่ีมาของนักธุรกิจ 
แถวหน้า

คุณสุวัฒน เชาวปรีชา เปนชาว 
จังหวัดนครสวรรค เรียนจบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงในอดีตสมัย 
เมื่อป 2509 มีเพียงสองมหาวิทยาลัย 
ท ี ่ เป ดสอนคณะว ิศวกรรมศาสตร     
คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่ง 2 แหง 
รวมกัน ผลิตวิศวกรไดปละเพียง 200 
คน สมัยนั ้นผู ที ่จบมาจึงมีโอกาสได 
ทำงานเยอะกวาสาขาอ่ืนๆ หลังเรียนจบ 
ไดเขารับราชการอยู ที ่กรมทางหลวง 
1 ป เม่ือเรียนจบ คุณสุวัฒน เร่ิมงานแรก 

ดวยการรับราชการอยูกรมทางหลวงได 
1 ป พอดีมีบริษัทเอกชนวาจางใหเงินเดือน 
สูงกวาที่เดิม 5 เทา เพื่อคุมงานสราง 

ถนนเขาสูเข่ือนสิริกิต์ิ ประกอบกับตองการ 
ทำงานบริษัทเอกชน จึงตกลงเร่ิมงานจาก 
การปรับปรุงถนน ระยะทาง 60 กม. 

อุตรดิตถ – เขื่อนสิริกิติ์ ตอจากนั้นม ี
บริษัทอิตาลีมาประมูลงานตอ จึงไดมีการ 
สรางถนนตออีก 2 สายในอุตรดิตถ

ในป 2512 ไดรวมงานกับ Morris 
& Knuddson Co.,Ltd. ในตำแหนง 
หัวหนาวิศวกรฝายโยธา รับผิดชอบ 

เราไม่ได้ตั้งตัวเป็นผู้รับเหมา แต่เราคือ ผู้ให้บริการ 
งานวิศวกรรมด้านก่อสร้าง เพราะเราพัฒนามา 
จนถึงระบบ Turn-key ตั้งแต่สำรวจ ออกแบบ 
จนถึงการก่อสร้าง เราเคร่งครัดมากเรื่อง 
จรรยาบรรณในงานก่อสร้าง ท่ีต้องตรงไปตรงมา 
ตามแบบที่ได้รับ

น
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สราง Overlay runway เพื่อซอมแซม 
การทรุดตัวใหสนามบินอูตะเภา เพราะ 
ที่นี่ตองการหาวิศวกรไทยที่เชี่ยวชาญ
เร่ืองการสรางถนนลาดยาง หลังจากน้ัน 
ไดรวมงานกับบริษัท ไทย – ญี่ปุน ชื่อ 
ไทยนิชิมาซ ึจำกัด ยังคงดูงานดานการ 
สรางถนนตั้งแต งามวงศวาน ธนบุรี 
บางแค และไดประมูลงานสายอุทัย 
มโนรมย อีก 2 สาย อยูที่นี่ยาวจน 
ทางญี่ปุ นสงไปเรียนดานการขุดเจาะ 
อุโมงค ที่ประเทศญี่ปุน เพื่อทำงานขุด 
เจาะอุโมงคสงน้ำประปาจากบางเขน 
ไปถนนประดิพัทธ จากนั้นก็พัฒนามา 
เปนงานกอสรางอุโมงครถไฟฟาใตดิน 
คุณสุวัฒนนับเปนวิศวกรไทยคนแรกๆ 
ที่ไดเรียนรูงานดานนี้ หลังจากทำงาน 
กับทางญี่ปุนอยูหลายป จึงไดลาออก 
มาเพื ่อตองการทำธุรกิจของตนเอง 
แตก็ย ังถูกเรียกตัวใหเปนกรรมการ 
ชวยงานอยู 20 ป จนอายุ 40 ปเริ่ม 
คิดอยากเปนตัวของตัวเองบาง

“ความสุขของคนเราไมเหมือนกัน 
แตที่หลายคนมีคลายกันคือ คิดวาจะ 

ทำอะไรแลวตองทำใหได มันคือความสุข 
อยางหนึ่ง ผมเปนลูกนอง ผมเห็นมา 
หมดแลววา วิถีการทำงานแบบฝรั่ง 
ญี่ปุน ไทย ทำกันอยางไร แตผมเรื่อง 
เงินทองยังไมเกง เพราะผมเปนเด็กชาง 
และเมื่อป 2530 ไดจดทะเบียนบริษัท 
ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ตั้ง 
ชื่อวา บริษัท ฤทธา จำกัด ตั้งตาม 
ชื่อเรือของพอ ที่วิ่งรับสงผูโดยสารที่ 
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค ชื่อเรือ 
ของพอนี่ตองเก็บไวเลย”

การก่อตั้ง บริษัท ฤทธา 
จำกัด เร่ิมแรกจาก 3 คน

คุณสุวัฒน  เริ่มตนทำธุรกิจของ 
ตนเอง ในป 2532 ในวัย 40 ป และ 

ชักชวนรุนนองท่ีอึดสุด มีความรับผิดชอบ 
สูงจากที่ทำงานเดิมสมัยกอสรางอุโมงค 
อีก 2 คนมารวมงาน งานแรกคือไป 
รับงานจากบริษัท ช.การชาง จำกัด 
และไดงานมาตลอด เพราะเพื่อนฝูง 
ในแวดวงสงงานมาให โดยเฉพาะงาน 
อุโมงคสงน้ำท่ีเคยทำไว เม่ือถึงเวลาตอง 
ซอมแซม คุณสุวัฒนก็ถูกเลือกใหกลับ 
ไปรับงานถนัด เพราะมี Know-how 
มากสุด ผานบริษัท นายจางเดิม ได 
งบประมาณ 10 ลานบาท ตอจากนั้น 
ก็ไดงานระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ 
ประเภท ถนน คลองสงน้ำ ชลประทาน 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ลาน ปจจุบัน 
ฤทธา มีทุนจดทะเบียน 550 ลานบาท

“ดวยความชำนาญดานวิศวโยธา 
กวา 20 ป สำหรับงานระดับ 10 – 50 
ลานบาท ถือวานอยมาก เพราะงาน 
อุโมงคใชงบกอสราง 500 ลานบาท 
เรียกวา งานระดับ 20-30 ลานบาท 
หมูมาก แตละงานจะใชวิธีเบิกเงินมา 
ทำงานลวงหนา ลงทุนต่ำ และไมทำ 
งานเกินตัว คอยๆทำ เพราะเราไมมี 
ทุน ถาเรามีรายไดตอป ไมนอยกวา 
เงินเดือน ก็ถือวา ประสบความสำเร็จ 
แลว สิ่งที่เห็นชัดเจน คือ เรื่องความ 

รับผิดชอบ การเงิน – ตรงไป ตรงมา 
ถาจายไมตรงก็ทำใหคนงานทำงาน 
ลำบาก”

ข้อคิดความสำเร็จในวันน้ี
ดวยประสบการณอ ันยาวนาน 

ของฤทธา คุณสุวัฒนบอกวา มาจาก 
จุดเดนของธุรกิจ 5 ประการคือ คุณภาพ 
ราคา เวลา บริการ และความปลอดภัย 
โดยเนนความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
อยางเครงครัด คุณภาพงาน 100% ดวย 
ระบบรับรองคุณภาพท้ัง QC & ISO ทำให 
ราคาคาบริการของสูง สมเหตุสมผล

“เราไมไดตั ้งตัวเปนผู ร ับเหมา 
แตเราคือ ผูใหบริการงานวิศวกรรมดาน 
กอสราง เพราะเราพัฒนามาจนถึงระบบ 
Turn-key ตั้งแตสำรวจ ออกแบบ 
จนถึงการกอสราง เราเครงครัดมาก 
เรื่องจรรยาบรรณในงานกอสราง ที่ 
ตองตรงไปตรงมา ตามแบบที่ไดรับ” 

ดังนั้นกลุมลูกคาสวนใหญจึงเปน 
กลุมนักลงทุนมืออาชีพ และเปนโครงการ 
ขนาดใหญ Mega Project โครงการ 
ที่เปนลูกคา ไดแก ศูนยการคาเมกา 
บางนา ศาลาคุณยาย 3000 ลานวัด 
ธรรมกาย โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน 
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โฮมโปร เทสโก โลตัส และอีกมากมาย 
ถานำมูลคาโครงการมารวมกันก็นับ 
เปนแสนลานบาท โดยบริษัท ฤทธา 
จำกัด รับรูรายไดในปปจจุบันคือ 13,500 
ลานบาท และปหนามีลูกคาแลวประมาณ 
4,000 – 5,000 ลานบาท เน่ืองจากงาน 
ในประเทศลนมือ จึงทำใหคุณสุวัฒน 
ยังไมคิดที่จะขยายธุรกิจในตางประเทศ 
และที่สำคัญคือ การบริหารเงินตองไม 
ผิดพลาด เสียหาย ดังนั้นงานที่ผิด 
ประเภทจะไมทำ

วิสัยทัศน์ ฤทธา 
อย่าใช้เงินผิดประเภท

หลายคนมองวา ชวงปนี้เศรษฐกิจ 
ไมดี แตอันท่ีจริงมีโอกาสแฝงอยู สำหรับ 
คนมีเงินจะเลือกลงทุนชวงนี ้ เพราะจะ 
ไดของราคาถูก เปนโอกาสของบริษัท 
ใหญที่มีความมั่นคง เพราะการเงินที่ 
แข็งแรง ตรง โดยไมเคยจายเช็คเดง 
แมแตใบเดียว และจะไมทำงานใหญ 
เกินตัวเปนอันขาด ในขณะเดียวกัน 
นอกจากบริษัทใหบริการกอสรางแลว 
ฤทธายังมีบริษัทในเครืออีก 3-4 บริษัท 
เปนบริษัทรวมทุนกับญี่ปุน เพื่อกอตั้ง 
โรงงานผลิตวัสดุอุปกรณจำเปนเพื ่อ 
ปอนเขาสูงานกอสราง ประกอบดวย  
โรงงานผลิตโครงเหล็ก โรงงานผลิต 
นั่งราน  และโรงงานผลิต Pre - Cast 
Concrete มูลคาการลงทุนนับหลาย 
รอยลานบาท ซึ่งการลงทุนดังกลาว 
เปนเคล็ดลับแหงความสำเร็จที่ทำให 
งานกอสรางทุกงานของฤทธา เสร็จ 
ตรงตามเวลา แมนยำ เพราะสามารถ 
ควบคุมคุณภาพ การผลิต และเวลา 
ไดหมด และเนื่องจากงานของฤทธา มี 
คาบริการสูง ลูกคาสวนใหญจึงเปน 
เอกชนมาเปนอันดับ 1

แนวคิดการสร้างความ
ยั่งยืนทางธุรกิจ

คุณสุวัฒน ไดเลาวา ในอนาคต 
วางแผนที่จะนำ ฤทธา เขาจดทะเบียน 
ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพยแนนอน 
ซึ ่งตอนนี ้ลงทุนวาจางที ่ปรึกษาทาง 
ดานการเง ินมาคอยวางระบบแลว 
เศรษฐกิจ และปจจัยทางการเมืองพรอม 

เม่ือไหรก็จะนำธุรกิจเขาตลาดหลักทรัพย 
ทันที แตเหตุผลที่นาสนใจในการเขา 
ตลาดครั้งนี้ ไมไดหวังระดมทุน ดวย 
การซื้อขายหุน แตวิธีนี้จะเปนเครื่องมือ 
ทางการเงิน และทำใหธุรกิจมีความ 
ยั่งยืน เพราะจะไดคนที่มีความสามารถ 
เปนมืออาชีพในธุรกิจน้ันๆ เขามาบริหาร 
งานไดเต็มที ่ในฐานะครอบครัวควรให 
ความสำคัญ และใหโอกาสกับ New 
generation ใหเขาไดทำงานตามความ 
ถนัด ตามตองการจะดีกวา

“เห็นมาเยอะแลววา ธุรกิจแบบ 
เถาแกมักจะไมยืนยาว เพราะเวลาสงไป 
รุนตอไป ไมถึง 4 รุนก็เจง การเอาลูก 
เขามาทำงาน บางครั้งอาจทำใหองคกร 
เสียหาย วัฒนธรรมองคกรเปลี่ยนไป 
เพราะพนักงานอาจไมยอมรับ บางคน 
เรียก เจนเนอเรชั่น เสี่ย ทำใหความ 
เขาใจ ความซึมซับของคนในองคกร 
เจือจาง ไมเหมือนเจนเนอเรชั่น เตี่ย 
เพราะบางท ีtransition มันตอไมติด”

ฤทธาส่งเสริมคนรุ่นใหม ่
ลด Gap คนทำงานต่างวัย

ปจจุบัน ฤทธา มีจำนวนพนักงาน 
ทั้งหมด 300 คน วิศวกร 700 คน 
กรรมกรอีกนับหม่ืนคน โดยรวมประมาณ 
20,000 – 30,000 คน แตจะทำอยางไร 
ใหพนักงานในทุกเจนเนอเรชั่นอยูรวม
กันได และอยูกับฤทธาไปใหนานที่สุด 

มีวิธีการสำคัญ 4 ขอดังนี้
1. คนกินเงินเดือน ตองใหคา 

ตอบแทนที่เปนธรรม
2. อยูแลวมั่นคง ตองปอนงาน 

ใหลูกนองทำตลอด
3. ตองใหความเติบโต มีความ 

เติบโตในตำแหนงงาน
4. ตองสบายใจในการทำงาน 

บรรยากาศในท่ีทำงานดี อยูแลวมีความสุข
เมื่อพนักงานทำงานแลวมีความ

สุข การที่องคกรจะพัฒนาไปทางไหน 
ก็จะไมขัดขืนและคุณสุว ัฒนไดฝาก 
ขอคิดในการบริหารวา 

“อาคารจะสรางสูงเทาไหรก็ได ถา 
รากฐานมั่นคง รากฐานมั่นคงหมายถึง 
การรักษาคุณภาพ จริยธรรม ความ 
ซื่อสัตย และการมีความรูทางธุรกิจ 
อยางแทจริง ถามีคุณธรรม แตไมมีความรู 
ก็ขึ้นสูงไมได เราตองรูเทาทัน จะทำ 
อะไรก็ตองรูจริง และตองชอบในสิ่งที่ 
ทำ จะทำใหเราสนุกกับงาน” 

อาคารจะสร้างสูงเท่าไหร่ก็ได้ ถ้ารากฐานมั่นคง 
การรักษาคุณภาพ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 
และการมีความรู้ทางธุรกิจอย่างแท้จริง 
ถ้ามีคุณธรรมแต่ไม่มีความรู้ ก็ข้ึนสูงไม่ได้ 
เราต้องรู้เท่าทัน จะทำอะไรก็ต้องรู้จริง 
และต้องชอบในสิ่งที่ทำ จะทำให้เราสนุกกับงาน
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ทุกภาคสวนตื่นตัวขานรับ 
นโยบายขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ภายใตการนำของขุนพล

เศรษฐกิจคนใหม ที่มากดวยฝมืออยาง 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ ทันทีที่รับ 
ตำแหนงอยางเปนทางการ หลังจากใช 
เวลาทำหนาที่เปนที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 
รัฐบาล คสช.กวา 1 ป และมีพระบรม- 
ราชโองการฯ แตงตั้ง ทุกคนจึงไดเห็น 
โครงการกระตุกกระตุนเศรษฐกิจในทุก 
ระดับ โครงการแลว โครงการเลา เพื่อ 
เรงขยับสัญญาณเศรษฐกิจหลังจากม ี
อาการถดถอยลงและซึมตัว ซ่ึงโครงการ 
เหลานี้จะคืนความสุข หรือสรางความ 
หวังใหแกคนไทยในทุกระดับช้ันอยางไร 
ผศ. ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ผูอำนวยการ 
ศูนย พยากรณเศรษฐกิจและธ ุรก ิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พรอมแลว 
ที่จะวิเคราะหถึงมาตรการเศรษฐกิจ 
และผลลัพธท ี ่กำลังจะเก ิดขึ ้นก ับ 
ประเทศไทย ภายใต ครม.เศรษฐกิจ 
ชุดใหม ที่มีขุนพลชื่อ “ดร.สมคิด 
จาตุศรีพิทักษ”

การประกาศ 3 
มาตรการหลัก

ความหวังของประเทศ 3 เรื่อง 
คือ 1. ตองการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ใหเปนรูปธรรม เหมือนอีสเทิรนซีบอรด 
ใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชนไทย 

ตางชาติ ตอยอดเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC) 2. การชวยเหลือ 
เอสเอ็มอี โดยชวยดานสินเชื่อ เชน 
ชวยค้ำประกัน และปลอยกูเพ่ือประคอง 

เศรษฐกิจ 3. หาวิธีใสเงินงบประมาณ 
เขาสู ระบบเศรษฐกิจระดับลางหรือ 
รากหญา ซึ่งขณะนี้มีปญหามาก เพื่อ 
ใหเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ  

การกระตุ นเศรษฐกิจใหฟ นตัว 
โดยเร็ว เนื่องจากเมื่อสิ้นไตรมาส 3 

เศรษฐกิจไทยยังคงซึมตัว และปรับตัว 
ลดลง ซึ่งสงผลมาจากเศรษฐกิจโลก 
ไดแก เศรษฐกิจของจีน การที่จีนไดรับ 
ผลกระทบจากยุโรป และญี่ปุน การ 

จับสัญญาณ 3 มาตรการ
ทีมเศรษฐกิจ ดร.สมคิด 
อัดยาแรงหวังฟื้นสัญญาณชีพจรเศรษฐกิจไทย

ท
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

ความหวังของประเทศ 3 เรื่อง คือ 1.ต้องการ 
สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรม เหมือน 
อีสเทิร์นซีบอร์ด ให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน 
ไทย ต่างชาติ ต่อยอดเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC) 2. การช่วยเหลือเอสเอ็มอี โดย 
ช่วยด้านสินเชื่อ เช่น ช่วยค้ำประกัน และปล่อยกู้ 
เพื่อประคองเศรษฐกิจ 3.หาวิธีใส่เงินงบประมาณ 
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจระดับล่างหรือรากหญ้า ซึ่ง 
ขณะนี้มีปัญหามาก เพื่อให้เงินหมุนเวียนในระบบ 
เศรษฐกิจ  
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ลดคาเงินหยวน 8-10% เปนการลด 
ติดตอกันถึง 4 ครั้ง เหลานี้สื่อใหเห็นวา 
เศรษฐกิจโลกฟนตัวชากวาปกติ สงผล 
ถึงความสามารถในการสงออกของไทย 
ไมฟนตัวตามไปดวย สงออกยังซึมตัว 
พืชผลการเกษตรราคาตกต่ำ

การส งออกในระยะปานกลาง 
และในระยะยาว รัฐบาลไดเนนการ 
โรดโชวไปยังประเทศตางๆ เพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแขงขัน ทำอยางไร 
จะดึงความเชื่อมั่นของชาวตางชาติกลับ 
มา เพื่อทำใหเศรษฐกิจเติบโตยั่งยืนใน 
ระยะยาว ตามมาตรการของ ดร.สมคิด 
จาตุศรีพิทักษ ที่ตั้งใจจะฟนเศรษฐกิจ 

ไทย ดวยมาตรการ 
มาตรการที ่ 1 เพื่อชวยเหลือผูม ี

รายไดนอย  เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือน 
สิงหาคมที่ผานมา เปนโครงการกระตุน 
เศรษฐกิจในกลุมผูมีรายไดนอย โดย 
ทุมเงิน 1.36 แสนลานบาท ผานกองทุน 
หมูบาน เพื่อใหประชาชนกู หมูบานละ 
1 ลานบาท วงเงิน 60,000 ลานบาท 
โดยธนาคารออมสิน และ ธกส.เปนผู 
รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 2 เพื่อชวยเหลือ 
ระดับชุมชน สำหรับประชาชนผูมีรายได 
นอย กูเพื่อไปประกอบอาชีพ ลงทุน 
ปรับปรุงการทำมาหากิน ในระดับตำบล 

ตำบลละ 5 ลานบาท จำนวน 7,000 
ตำบล เพ่ือนำไปพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานสาธารณูปโภค จำนวน 13,000 
ลานบาท  

มาตรการที่ 3 เรงรัดการเบิก 
จายงบประมาณในโครงการที่ต่ำกวา 
1 ลานบาท ผานไปทางผูวาราชการ 
จังหวัดนำไปลงทุนสรางอาชีพใหชาว 
บานในโครงการเล็กๆนอยๆในพื ้นที ่ 
จำนวน 40,000 ลานบาท ซึ่งทั้งหมด 
เปนการกระตุนการจับจายใชสอย ให 
เงินจะหมุนเร็วขึ้น ดวยการใชเงินสราง 
งานในระดับตำบล โดยผูวาราชการ 
จังหวัดจะนำเงินไปลงทุนขุดคูคลอง 
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ซอมสรางถนน ซื้อวัตถุดิบในทองถิ่น
โครงการท่ีเกิดข้ึนตนเดือนกันยายน 

นี้ เปนการปลอยกูใหแกธุรกิจ SME
วงเงิน 100,000 ลานบาท ผานทาง 
ธนาคารออมสิน วิธีนี้จะเปนตอเติม 
สภาพคลองใหแกธุรกิจ SME ไดเดิน 
ตอไปได สวน SME ที่มีหลักทรัพยดี 
สามารถกูเงินผานทาง บสย. โดยใช 
หลักทรัพยในการค้ำประกันสินเชื่อใน 
วงเงิน 100,000 ลานบาท เปนการ 
ปลอยกูผานธนาคารในลักษณะที่งาย 
ขึ้น ภายในไตรมาสที่ 4 รัฐบาลนา 
จะปลอยเงินกูเปนเงิน 200,000 – 
300,000 ลานบาท จะเปนเงินหมุนไว

โครงการลาสุด  Super Cluster
การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

โดยรวมกับคณะกรรมการสงเสริมการ 
ลงทุน (BOI) สำนักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช) 

จัดทำคลัสเตอร อาทิ อุตสาหกรรม 
ยางพารา และอุตสาหกรรมรถยนต 

เปนตน เพื่อดึงดูดนักลงทุนในคลัสเตอร 
เหลาน้ี และเปนการรักษาฐานการลงทุน 
ไว

ศ ู น ย  พ ย า ก ร ณ  เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มองวา 
“จากมาตรการกระต ุ น เศรษฐก ิจ 
ภายใตการนำทีมครม.เศรษฐกิจชุดใหม 
โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ ภายใน 
สิ้นปนี้ทีเคยคาดการณวาเศรษฐกิจไทย 
นาจะโต 2.7% แตจากนโยบายดังกลาว 

ขางตน คาดวา เศรษฐกิจไทยนาจะโต 
ขึ้นไดถึง 3.1% จากนโยบายการอัดฉีด 
เงินเขาสูระบบ จะทำใหเศรษฐกิจคึกคัก 
โดยเฉพาะปลายไตรมาส 4 ดวยวงเงิน 
อยางนอย 200,000 ลานบาท พรอมๆ 
กับการมาถึงของชวงฤดูทองเที ่ยวที ่
เปน High Season การคลายตัวของ 
เหตุการณความรุนแรงที่ศาลพระพรหม 
จากมาตรการโปรโมทการทองเที ่ยว 
ของ ททท. ประกอบกับมาตรการของ 
ทีมเศรษฐกิจ เรื่อง Super Cluster 
การลดภาษี เพ่ือเปนแรงจูงใจใหนักลงทุน 
เดิม และลงทุนใหม ตัดสินใจลงทุนใน 
ประเทศไทย การโรดโชวในตางประเทศ 
เพื่อสรางความมั่นใจวา เศรษฐกิจใน 
ประเทศไทยกำลังฟนตัว ในไตรมาส 4 
เพราะสัญญาณอาจไมโดดเดนที่ผานมา 
การที่เศรษฐกิจโลกยังไมฟนตัว สงผล 
ใหสินคาประเภท Commodity พวก 
ขาว น้ำตาล และขาวโพด ยังราคาไมดี 
เพราะป ญหามาจากเศรษฐก ิจโลก 

แตถ าเศรษฐกิจไทยมีการลงทุนใน 
mega-projects ที่เปนโครงการใหญ 
ในชวงปลายปนี ้ถึงปหนา ก็นาจะทำให 
เศรษฐกิจไทยโตไดถึง 3-4% เลยทีเดียว”

จะเห็นไดวา สัญญาณชีพจรของ 
เศรษฐกิจไทยมีแววฟ นตัวตอเนื ่อง 
ปนี้ถึงปหนา แตผลของนโยบายทั้ง 3 
มาตรการจะเปนอยางไร คงตองติดตาม 
กันตอไป

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้การนำทีมครม. 
เศรษฐกิจชุดใหม่ โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
ภายในสิ้นปีนี้ทีเคยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทย 
น่าจะโต 2.7% แต่จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น 
คาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตขึ้นได้ถึง 3.1%  
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 ประเทศบรูไนยังไมไดผูกพัน 
การเปดตลาดบริการจัดจำหนาย คาสง 
และคาปลีก ในกรอบความตกลงวาดวย 
การคาบริการของอาเซียน (AFAS) ซึ่ง 
แตกตางจากสาขาบริการอื่น ๆ เชน 
บริการสื่อสารโทรคมนาคม บริการ 
สุขภาพ และบริการเดินทางและทองเท่ียว 
ท่ีบรูไนมีนโยบายเปดตลาดคอนขางมาก

2)  กัมพูชา
 การคาสงและคาปลีกมีมูลคา 

ทางเศรษฐกิจคิดเปนสัดสวนรอยละ 
19 ของ GDP

 รานคาสงและคาปลีกคิดเปน 
สัดสวนสูงถึงรอยละ 58 ของจำนวน 
กิจการทั้งหมด

 ประเทศกัมพูชาผูกพันการเปด 
ตลาดบริการคาสงและคาปลีกในระดับ 
สูง เพื่อดึงดูดการลงทุนของตางชาติ

 กิจการคาสงและคาปลีกของ 
ตางชาติในกัมพูชาไมไดรับผลกระทบ
จากการเปดตลาดมากนัก เนื่องจาก 
กัมพูชาผูกพันการเปดตลาดบริการ 
คาสงและคาปลีกที ่เนนการลงทุนที ่ 
คอนขางมากและเปนธุรกิจคาสงและ
คาปลีกสมัยใหม

 แรงงงานกัมพูชาไดรับประโยชน 
จากการมีงานทำและการถายทอด 
เทคโนโลยี

 ผูบริโภคไดรับประโยชนจากการ 
มีสินคา/บริการที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

3)  อินโดนีเซีย
 การคาสงและคาปลีกเปนสาขา 

เศรษฐกิจที่มีความสำคัญในอินโดนีเซีย 
โดยมีจำนวนการจางงานถึงร อยละ 
11 ของจำนวนแรงงานทั้งหมด และ 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.9 ของ GDP

 ระดับการเปดตลาดบริการคาสง 
และคาปลีกอยูในระดับปานกลาง โดย 
ใหตางชาติเขาไปถือหุนไมเกินรอยละ 
51 แตมีกำหนดขอจำกัดและเงื่อนไข 
ตาง ๆ 

 ผูประกอบการคาสงและคาปลีก 
ในอินโดนีเซียไมไดรับผลกระทบจาก
การเปดตลาดมากนัก ยกเวนกรณี 
ผู ประกอบการคาสงและคาปลีกราย 
ยอยที่อยูในหัวเมืองสำคัญ

 ผูผลิตสินคาเพื ่อสงจำหนาย 
ใหกับธุรกิจคาสงและคาปลีกที่มีการ 
รวมทุนกับตางชาติจะไดรับประโยชน
จากการถายทอดเทคโนโลยี

 แรงงานในอินโดนีเซียไดร ับ 
ประโยชนจากการจางงาน เนื่องจาก 
ประเทศอินโดนีเซียมีอัตราการวางงาน 
ส ูงและม ักประสบป ญหานายจ าง 
ทองถ ิ ่นจ ายค าตอบแทนต่ำกว าท ี ่ 
กฎหมายกำหนด

ในตอนที่แลวไดกลาวถึง 
การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก 
ของธุรกิจคาสงและคา 

ปลีก รวมถึงการวิเคราะหขอมูลของ 
ธุรกิจคาสงและคาปลีกของประเทศ 
อาเซียน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขอมูล 
รายงานวิจัยเร่ือง การแสวงหาประโยชน 
และโอกาสจากความตกลงการคาบริการ 
ของอาเซียน (ASEAN Framework 
Agreement on Service: AFAS) ใน 
ภาคธุรกิจคาสงและคาปลีก สำหรับใน 
ตอนท่ี 2 น้ี จะขอกลาวถึงการวิเคราะห 
ขอมูลธุรกิจคาสงและคาปลีกของแตละ 
ประเทศอาเซียนโดยละเอียดดังนี้ 

1) บรูไน
 บรูไนนับเปนประเทศหนึ่งที่ม ี

นโยบายการคาเสรีมากที่สุดในอาเซียน
 การคาสงและคาปลีกมีมูลคา 

ทางเศรษฐกิจคิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 3.2 ของ GDP

 ธุรกิจคาสงและคาปลีกสวนใหญ 
เปนกิจการขนาดยอม

 ผูประกอบการรายสำคัญที่มี 
การใหบริการแบบ Chain Store ทั่ว 
ประเทศ ไดแก หางสรรพสินคา Hua ho 
Department store and Agricultural 
Farm ซึ่งเปนธุรกิจคาปลีกรายใหญ 
ที่สุดในบรูไน

น

โอกาสและประโยชน์
จากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) 
ในภาคธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก (ตอนที่ 2)  

â´Â
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4)  สปป.ลาว
 การคาสงและคาปลีกมีมูลคา 

ทางเศรษฐกิจคิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 19 ของ GDP

 การเปดตลาดคาสงและคาปลีก 
ของสปป.ลาวกำหนดใหคนตางชาติ 
ตองรวมลงทุนกับคนลาวเทานั้น โดย 
การประกอบธุรกิจคาปลีกในสปป.ลาว 
จะสงวนไวใหคนลาวเทานั้น

 ภายใตความตกลง AFAS คน 
ตางดาวสามารถทำธุรกิจคาสงและ 
คาปลีกไดเฉพาะสิ่งทอ เสื้อผา และ 
รองเทา โดยกำหนดวิธีการถือหุนขางมาก

 ผูประกอบการคาสงและคาปลีก 
ภายในประเทศไม ได ร ับผลกระทบ 
จากการเปดตลาดมากนัก

 ผูบริโภคภายในประเทศจะไมได 
รับประโยชนมากนัก เนื่องจากบริการ 
คาสงและคาปลีกในสปป.ลาวสวนใหญ 
ยังคงเปนตลาดดั้งเดิม สินคาที่วาง 
จำหนายยังไมหลากหลาย

 ผูบริโภคชาวลาวนิยมเดินทาง 
เขามาซื้อสินคา/บริการในไทยมากกวา

5)  มาเลเซีย
 การคาสงและคาปลีกมีจำนวน 

การจางงานรอยละ 3 ของจำนวน 
แรงงานทั้งหมด และมียอดขายคิดเปน 
สัดสวนรอยละ 11.5 ของ GDP

 แมมาเลเซียไมมีนโยบายสงเสริม 
การลงทุนของตางประเทศในธุรกิจคาสง 
และคาปลีก แตปจจุบันมีผูประกอบการ 
คาสงและคาปลีกของตางชาติเขารวม 
ลงทุนกับมาเลเซียเพื่อประกอบธุรกิจ
คาสงและคาปลีกอยูมาก

 ภายใตความตกลง AFAS ใน 
ภาพรวม มาเลเซียผูกพันเปดตลาด 
บร ิการค าส งและค าปล ีกในระด ับ 

ปานกลาง โดยใหตางชาติเขาถือหุน 
ไมเกินรอยละ 51 และอาจมีการเลือก 
ปฏิบัติระหวางการใหสิทธิประโยชน 
แกคนมาเลเซียมากกวาคนตางชาติ

 ผูประกอบการคาสงและคาปลีก 
ในมาเลเซียไมได ร ับผลกระทบจาก 
การเปดตลาดมากนัก ยกเวนกรณีผู 
ประกอบการคาสงและคาปลีกรายยอย 
ที่อยูในหัวเมืองสำคัญ

6)  เมียนมา
 การคาสงคาปลีกมีสัดสวนคิด 

เปนรอยละ 15 ของ GDP โดยตลาด 
มากกวารอยละ 50 กระจุกตัวอยูใน 
เมืองยางกุงและเมืองมัณฑะเลย

 ตลาดการคาสงและคาปลีกของ 
เมียนมารอยละ 90 ของมูลคาตลาด 
เปนตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional 
Trade) และที่เหลืออีกรอยละ 10 
เปนตลาดคาสงและคาปลีกสมัยใหม 

(Modern Trade)
 มีระดับการเปดบริการคาสง 

และคาปลีกในระดับสูง และมีนโยบาย 
เปดรับการลงทุนของตางชาติโดยให 
ตางชาติถือหุนขางมากไดตั้งแตรอยละ 
35 ขึ้นไป

 การเปดเสรีคาสงและคาปลีก 
สงผลกระทบดานบวกมากกวาดานลบ 
เพราะเมียนมาจะไดร ับเง ินทุนและ 
เทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
คาสงและคาปลีกมากขึ้น

 แรงงานไดรับประโยชนจากการ 
จางงาน

 แรงงานไดรับประโยชนจากการ 
มีสินคา/บริการที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

7) ฟิลิปปินส์
 การคาสงและคาปลีกมีจำนวน 

การจางงานสูงถึงรอยละ 11 ของจำนวน 
แรงงานทั้งหมด และมียอดขายคิดเปน 
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สัดสวนสูงถึงรอยละ 24.5 ของ GDP
 ตลาดคาส งและคาปลีกใน 

ฟลิปปนสเปนผูประกอบการขนาดยอม 
และผู ประกอบการทองถิ ่นที ่ไมไดมี 
การจดทะเบียนเปนนิติบุคคล

 รัฐบาลฟลิปปนสมีกฎหมาย 
ปกปองธุรกิจใหคนฟลิปปนสเทานั ้น 
ที ่เป นเจาของและผู ควบคุมกิจการ 
คาสงและคาปลีก 

 ภายใตความตกลง AFAS 
ฟลิปปนสยังคงมีทาทีผูกพันเปดตลาด 
บริการคาสงและคาปลีกในระดับที ่ 
นอยอยู โดยผูกพันเปดตลาดในสาขา 
ประเภทธุรกิจที ่ไมดึงดูดใหตางชาติ 
เขามาลงทุน

8) สิงคโปร์
 การคาสงและคาปลีกมีจำนวน 

การจางงานสูงถึงรอยละ 6.4 ของ 
จำนวนแรงงานทั้งหมด และมียอดขาย 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.2 ของ GDP

 มีนโยบายเปดตลาดการคาสินคา 
บริการ และการลงทุนในระดับสูงมาก 
ดังนั้น จึงไดเปดใหคนตางชาติเขามา 
ลงทุนทำธุรกิจคาสง คาปลีก และ 
แฟรนไชส โดยถือหุนไดทั้งหมด

 ภายใตความตกลง AFAS ไม 
ส งผลกระทบตอผ ู ประกอบการใน 
สิงคโปร เน่ืองจากกฎหมายของสิงคโปร 
ไดกำหนดใหธุรกิจคาสงและคาปลีก 
เปนธุรกิจที ่ต างชาติสามารถถือหุ น 
ขางมากได

 การสงเสร ิมการลงทุนของ 
ตางชาติเอ้ือประโยชนตอการจางงานใน 
สิงคโปร โดยเฉพาะแรงงานผูเชี่ยวชาญ 
และแรงงานบริหาร ซึ่งสิงคโปรมีความ 
พรอมสูง

9)  เวียดนาม
 การคาสงและคาปลีกมีจำนวน 

การจางงานสูงถึงรอยละ 11.7 ของ 
จำนวนแรงงานทั้งหมด และมียอดขาย 
คิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 25.3 ของ 
GDP

 รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายเปด 
ตลาดการคาเสรีในระดับสูง ทำใหตลาด 
คาสงและคาปลีกในเวียดนามมีการ 
แขงขันในระดับสูง โดยใหตางชาติถือ 
หุนไดทั้งหมด

 แตยังคงมีขอจำกัดในการขยาย 
สาขาของกิจการคาส งและคาปลีก 
และมีขอจำกัดการถือครองที่ดิน

 ภายใตความตกลง AFAS ไม 
ส งผลกระทบตอผ ู ประกอบการใน 
เวียดนามมากนัก เนื่องจากกฎหมาย 
ของเวียดนามกำหนดใหธุรกิจคาสง 
และคาปลีกเปนธุรกิจท่ีตางชาติสามารถ 
ถือหุนขางมากได

 การสงเสร ิมการลงทุนของ 
ตางชาติจะเอ้ือประโยชนตอการจางงาน 
ในเวียดนาม ซึ่งเวียดนามมีความพรอม 
ในการปอนบุคลากรเขาสู กิจการของ
ตางชาติ โดยเฉพาะแรงงานระดับปฏิบัติ

จากการศึกษาการแนวนโยบาย
และขอผูกพันการเปดตลาดบริการ 
คาสงและคาปลีกของอาเซียน พบวา 
อาเซียนสวนใหญผูกพันการเปดตลาด
บริการคาสงและคาปลีก โดยประเทศ 
ที่ผูกพันการเปดตลาดในระดับสูงให 
คนตางชาติมาถือหุนไดทั้งหมด ไดแก 
สิงคโปร กัมพูชา และเวียดนาม ขณะท่ี 
หลายประเทศเปดตลาดโดยกำหนด 
ใหตองมีการรวมทุนกับนักธุรกิจทองถิ่น 
ที่เปนคนของประเทศนั้น ไดแก บรูไน 
ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ 

สปป.ลาว ทั้งนี้ กลยุทธที่ประเทศ 
อาเซียนตาง ๆ นำมาใช สรุปไดดังนี้

 การกำหนดใหตางชาติตองมา 
รวมทุนกับคนภายในประเทศ ไดแก 
บรูไน ฟลิปปนส มาเลเซีย เมียนมา 
อินโดนีเซีย สปป.ลาว

 การกำหนดเงื่อนไขอาจใหการ 
ปฏิบัติตอคนชาติดีกวาคนตางชาติใน
การทำธุรกิจคาสงและคาปลีก ไดแก 
มาเลเซีย และ สปป.ลาว

 การกำหนดใหตองจางแรงงาน 
ในประเทศเปนหลัก ไดแก บรูไน 
ฟลิปปนส มาเลเซีย เมียนมา อินโดนีเซีย 
และ สปป.ลาว

 การกำหนดใหต างชาติต อง 
ถายทอดเทคโนโลยีหรือทำการฝกอบรม 
ใหกับแรงงานภายในประเทศ ไดแก 
กัมพูชา และ เมียนมา

 การกำหนดใหต างชาติต อง 
ถายทอดเทคโนโลยีหรือรวมมือกับคูคา 
และซัพพลายเออร ภายในประเทศ 
ไดแก อินโดนีเซีย

 การพิจารณาเลือกเปดตลาดใน 
สาขาท่ีไมสงผลกระทบตอผูประกอบการ 
ในประเทศหรือสาขาที ่ไมมีความนา 
สนใจในการลงทุน ไดแก ฟลิปปนส 

ตอนตอไปจะนำเสนอการวิเคราะห 
โอกาสและอุปสรรคของผูประกอบการ 
คาส งและคาปลีกของไทยจากการ 
จัดทำเขตการคาเสร ี และขอเสนอแนะ 
แนวนโยบายตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพรอม 
ให ผ ู ประกอบการธ ุรก ิจค าส งและ 
คาปลีกไทยโดยเฉพาะ SMEs ไดปรับตัว 
ตอไป

26

ITD Policy Brief 



ทิศทางการสงออกของ 
ไทยทั้งป 2558 ยังไม 
สดใสมากนักและมีโอกาส 

ติดลบสูงสุดในรอบ 6 ป นับตั้งแตป 
2553 เปนตนมา จากปจจัยเสี่ยงหลาย 
ดานที่การสงออกไทยตองเผชิญ

1. การวิเคราะห์ทิศทาง 
การส่งออกไทยปี 2558

สถานการณการสงออกของไทย
ป 2558 มีทิศทางลดลงและหดตัว 
ตอเนื่อง โดยมูลคาการสงออกลดลง 
จาก 227,524 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใน 
ป 2557 เปน 218,896 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ ในป 2558 และคาดวาอัตรา 
การขยายตัวทั ้งปน าจะติดลบอยู ท ี ่ 
รอยละ 3.8 (จากคาคาดการณรอยละ 
1.8 - 5.8 หรือ มูลคา 214,358 - 
223,456 ลานเหรียญสหรัฐฯ) ซ่ึงถือวา 
เปนการหดตัวตอเนื่องติดตอกัน 3 ป 
และเปนอัตราติดลบที่หดตัวมากที่สุด 
ในรอบ 6 ป นับตั้งแตป 2553 

ดานตลาดสงออกที่สำคัญของไทย 
ในป 2558 หากพิจารณาเปนรายตลาด 
คาดวาหลายตลาดยังติดลบตอเนื ่อง 
โดยตลาดหลักอย างตลาดอาเซ ียน 
(เดิม) ที่ติดลบมากสุดที่รอยละ 13.0 
ในขณะที่ตลาดจีน สหภาพยุโรป และ 
ญี่ปุน ที่ติดลบรอยละ 7.4 4.2 และ 
3.9 ตามลำดับ โดยตลาดจีนและญี่ปุน 
ติดลบตอเนื่อง ขณะที่มีเพียงไมกี่ตลาด 

ที่ยังขยายตัว ไดแก ตลาดสหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย คาดวาจะขยายตัวรอยละ 
2.9 และ 10.4 ตามลำดับ นอกจากนี้ 

คาดวาในตลาดอาเซียน (ใหม) ไทยยัง 
พอมีโอกาสที ่ม ูลค าการส งออกจะ 
ขยายตัวไดรอยละ 3.1 โดยเปนการ 
ขยายตัวของการสงออกในกัมพูชา 
และเวียดนาม

2. ปัจจัยที่มีผลกระทบ 
ต่อการส่งออกของไทย
ปี 2558

สาเหตุที่ทำใหการสงออกของไทย 
ป 2558 มีทิศทางหดตัวลง เนื่องจาก 
การสงออกไทยตองเผชิญกับปจจัยลบ 
มากกวาปจจัยบวก ไดแก

1) ภาพรวมเศรษฐก ิ จ โลกม ี 
ทิศทางชะลอตัว จากเดิมที่ขยายตัว 

รอยละ 3.4 เหลือรอยในป2557 ละ 
3.1-3.3 ในป 2558 ตามการชะลอตัว 
ทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหมและ 

ประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งเกิดจากราคา 
สินคาเกษตรท่ีตกต่ำ การ Rebalancing 
เศรษฐกิจของจีน เปนตน ขณะที่ 
ประเทศผู นำทางเศรษฐกิจมีทิศทาง 
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น ไดแก สหรัฐอเมริกา 
ที่เปนแรงขับเคลื่อนคาดวาจะฟนตัวดี
ในชวงครึ่งปหลัง หลังจากที่เศรษฐกิจ 
ในประเทศชะลอลงอยางคาดไมถึงใน
ไตรมาสแรกของป รวมถึงการปรับตัว 
ดีขึ้นทางเศรษฐกิจของบางประเทศใน
ยุโรป

2) ไทยมีแนวโนมสวนแบงตลาด 
โลกลดลง ในขณะท่ีประเทศในกลุม CLMV 
(กัมพูชา-ลาว-เมียนมาร-เวียดนาม) 
เริ ่มมีสวนแบงตลาดโลกเพิ ่มมากขึ ้น 

ท

การส่งออกไทยในปี 2558
â´Â

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 

สถานการณ์การส่งออกของไทยปี 2558 
มีทิศทางลดลงและหดตัวต่อเนื่อง โดยมูลค่า 
การส่งออกลดลงจาก 227,524 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในปี 2557 เป็น 218,896 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในปี 2558 และคาดว่าอัตราการขยายตัวทั้งปี 
น่าจะติดลบอยู่ที่ร้อยละ 3.8 (จากค่าคาดการณ์ 
ร้อยละ 1.8 - 5.8 หรือ มูลค่า 214,358 - 223,456 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งถือว่าเป็นการหดตัว 
ต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี และเป็นอัตราติดลบ 
ที่หดตัวมากที่สุดในรอบ 6 ปี นับตั้งแต่ปี 2553  
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โดยไทยมีสวนแบงตลาดโลกรอยละ 
1.33 ในป 2557 จากเดิมรอยละ 1.36 
ในป 2556 ในขณะที่เวียดนาม ที่มี 
สวนแบงตลาดโลกเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 
0.90 ในป 2557 จากเดิมรอยละ 0.83 
ในป 2556 เชนเดียวกับ กัมพูชา และ 
พมา ที่มีทิศทางสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น 
เชนกัน 

3) อียูใหใบเหลืองการทำประมง 
ที่ผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing: IUU) 
แกอุตสาหกรรมประมงของไทย ซึ่งอียู 
ให โอกาสไทยแก ไขป ญหาน ี ้จนถ ึง 
สิ้นเดือนตุลาคม 2558 หากไทยไม 
สามารถแกไขไดไทยอาจสูญเสียมูลคา
การสงออกสินคาประมงไปในตลาด 
ยุโรปประมาณ 778 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
โดยสินคาที ่จะไดร ับผลกระทบมาก 

ไดแก ปลา กุง และปลาหมึก
4) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 

ลดลงเหลือรอยละ 6.8 จากรอยละ 
7.4 ในป 2557 เนื่องจากรัฐบาลจีน 
ไมอุ มสถาบันการเงินและไมกระตุ น 
เศรษฐกิจในประเทศ จึงไมมีสินเชื่อ 
เขาระบบเศรษฐกิจ และไมเกิดการ 
ลงทุนใหม รวมถึงธนาคารกลางจีนปรับ 
ลดอัตราดอกเบี้ยทั้งดานเงินฝาก-กูลง
รอยละ 0.25 ซึ่งเปนระดับต่ำสุดใน 
ประวัติการณ และปรับลดอัตราสวน 
เง ินทุนสำรองของธนาคารพาณิชย 
บางแหงลงอีกรอยละ 0.5 โดยการ 
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนจะกระทบ 
การสงออกไทยสูง เน่ืองจากไทยสงออก 
ไปจีนเปนอันดับตนๆ ที่มีสัดสวนสูงถึง 
รอยละ 11.0 หรือประมาณ 25,084 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2557 และ 

คาดวาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ 
จีนจะสงผลใหไทยสงออกไปจีนไดลด 
ลงเหลือ 23,222 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ในป 2558

5) ราคาสินคาเกษตรมีแนวโนม 
ลดลง สวนใหญจะเปนสินคาหลัก เชน 
ขาว ปาลม น้ำตาล และขาวโพด  

ดานปจจัยบวกของการสงออก 
ไทย พบวาไทยมีแนวโนมการออนคา 
ลงของคาเงินบาท แตถือวาไมไดสงผล 
บวกมากนักเมื่อเทียบกับประเทศตางๆ 
ในอาเซียนมีทิศทางออนคาเงินลงเชนกัน 
รวมถึงผลดีหล ังจากสหรัฐอเมร ิกา 
คืนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) 
ใหกับไทยจนถึงป 2560 และราคา 
น้ำมันที่มีแนวโนมลดลง ที่สงผลให 
ตนทุนการผลิตลดลง
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สรุป
สาเหตุที่ทำใหการสงออกติดลบ

สูง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังมีทิศทาง 
ชะลอตัว จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 
ประเทศเกิดใหมและประเทศกำลัง 
พัฒนา ซึ่งเกิดจากราคาสินคาเกษตร 

ตกต่ำ และการปรับโครงสรางของจีน 
แตอยางไรก็ตามการสงออกของไทย 
ยังมีป จจ ัยบวกทั ้งเร ื ่องคาเง ินบาท 
ออนคาลง แตอาจมีผลดีตอการสงออก 
ไมมากนัก รวมถึงการท่ีสหรัฐขยายเวลา 

ใหสิทธิ์ GSP แกประเทศไทย และ 
ราคามันที่ยังอยูในระดับต่ำ แมวาจะม ี
ปจจัยบวกแตก็ยังนอยกวาปจจัยลบเปน 
ปจจัยที ่ทำใหทิศทางการสงออกไทย 
ทั้งนี้นาจะติดลบที่รอยละ 3.8
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เทียนฝู ... อยูหนใด ใน 
ชวงปลายป 2557 มีขาว 
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

สำคัญของจีนตีพิมพออกมาผานสื ่อ 
มวลชนจีน อาทิ การอนุมัติการจัดตั้ง 
เขตเสรีทางการคา (Free Trade Zone) 
ใหม 3 แหงในเทียนจิน (Tianjin) ฝูเจ้ียน  
(Fujian) และกวางตุง (Guangdong) 
เพ่ิมเติมจากนครเซ่ียงไฮ (Shanghai) ท่ี 
จัดต้ังไปกวา 1 ปกอนหนาน้ัน ขณะเดียวกัน 
ผูอานหลายคนมีขอสังเกตวา เขตเสรี 
ทางการคาทั้ง 4 ดังกลาวลวนอยูใน 
ดานซีกตะวันออกของจีน และอาจสงสัย 
วา ในพื้นที่ดานซีกตะวันตกของจีนที่ 
รัฐบาลประกาศเปนนโยบายการพัฒนา 
สำคัญนั้น มีการจัดตั้งเขตพัฒนาใน 
ลักษณะที่คลายคลึงกันอยูบางหรือไม 
ซึ่งพอไปสืบคนเพิ่มเติมก็พบวา กอน 
หนานั้นไมนาน รัฐบาลจีนไดใหความ 
เห็นชอบในการจัดตั ้งเขตพัฒนาแหง 
ใหมในมณฑลเสฉวน (Sichuan) ไปแลว 
เชนกัน โดยตั้งชื่อวา “เขตเมืองใหม 
เทียนฝู” (Tianfu New Area) ซึ่งตั้ง 
อยูบริเวณจุดตัดของเสนทางเศรษฐกิจ 
สายไหม (Silk Road Economic Belt) 
และเขตเศรษฐกิจลุมแมน้ำแยงซีเกียง 
(Yangtze River Economic Zone) 
อันนับเปนสองยุทธศาสตรการพัฒนา

เศรษฐกิจที่สำคัญของจีนในยุคปจจุบัน 
เขตเมืองใหมเทียนฝู ไดร ับการ 

อนุมัติจากคณะมนตรีแหงรัฐ (State 
Council) ซึ่งเปนเสมือนคณะรัฐมนตร ี
จีน ใหยกระดับพ้ืนท่ีการพัฒนาสู “ระดับ 
ชาติ” เปนอันดับที่ 11 เมื่อตนเดือน 
ตุลาคม 2557 โดยมุงหวังที่จะใหเขต 
เมืองใหมแหงนี้เปนแนวทางใหมในการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรสำคัญของรัฐบาล 

จีน อันไดแก การพัฒนาพื้นที่ดานซีก 
ตะวันตกของจีนใหเปนรูปธรรม การ 
ขยายการเต ิบโตทางเศรษฐกิจของ 
พื้นที่ตอนใน และการผลักดันการปรับ 
โครงสรางเศรษฐกิจ

อันที่จริง เขตดังกลาวไดถูกกอตั้ง 
ขึ้นเมื่อป 2553 และเปดอยางเปน 
ทางการเม่ือเดือนธันวาคม 2554 ภายใต 

การบริหารจัดการระดับมณฑล โดย 
ควบรวมพื้นที่ของ 37 ตำบล/หมูบาน 
ใน 3 เมืองไดแก เมืองจ่ือหยาง (Ziyang) 
เมืองเหมยซาน (Meishan) และนคร 
เฉิงตู (Chengdu) ครอบคลุมพื้นที่ 
ขนาด 1,578 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิด 
เปนราวรอยละ 82 ของพื้นที่ดังกลาว 
เปนพื ้นที ่ด านซีกตะวันออกเฉียงใต 
ของนครเฉิงตู 

การพัฒนาเมืองใหมเทียนฝู ... 
หวือหวา นาสนใจ ในภาพรวมของ 
แผนการพัฒนา การกอสรางโครงการ 
คาดวาจะแลวเสร็จสมบูรณในป 2560 
โดยในระหวางป 2554-2558 (ระยะ 
สั้น) จะผนวกพื้นที่ขนาด 160 ตาราง 
กิโลเมตรของพื้นที่สำหรับการกอสราง 
ชุมชนเมือง ครอบคลุมถึงเขตพัฒนา 

ท

สิงคโปร์ร่วมมือจีน
พัฒนาเขตเมืองใหม่เทียนฝู่ในเสฉวน

“เขตเมืองใหม่เทียนฝู่” (Tianfu New Area) 

ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดตัดของเส้นทางเศรษฐกิจ 

สายไหม (Silk Road Economic Belt) 

และเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง 

(Yangtze River Economic Zone) 

อันนับเป็นสองยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เศรษฐกิจที่สำคัญของจีนในยุคปัจจุบัน 

ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â
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ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร
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การทองเที่ยวและวัฒนธรรม 
สวนนวัตกรรมระดับสูงสิงคโปร- 

เสฉวน (Singapore-Sichuan High-
Tech Innovation Park) ซึ่งจัดตั้งขึ้น 
ในนครเฉิงตูโดยการรวมมือพัฒนาของ 
รัฐบาลสิงคโปรและมณฑลเสฉวน ก็ 
เปนอีกสวนหนึ ่งของเขตเมืองใหมนี ้ 
ซึ่งชวยนำเอาอุตสาหกรรม วัฒนธรรม 
และธรรมชาติเขามาผสมผสานเขาดวย 
กันอยางลงตัว ทั้งนี้ สวนนวัตกรรม 
แหงนี้มีขนาด 10.34 ตารางกิโลเมตร 
โดยมุงเนนการรองรับอุตสาหกรรมไอท ี
ยาปฏิชีวนะ บริการท่ีกระจายสูภายนอก 
ส่ือดิจิตัลใหม เคร่ืองมือวัดความเท่ียงตรง 
เทคโนโลยีดานสิ ่งแวดลอม การเงิน 
และการฝกอบรม นอกจากนี ้ยังคาดวา 
เขตใหมนี้จะเปนที่อยูอาศัยรูปแบบใหม 

ของประชากรราว 120,000 คน ดึงดูด 
การลงทุนเขามาในพื้นที่รวม 100,000 
ลานหยวนในระหวางป 2555-2563

นายฉุย เวย (Cui Wei) ซีอีโอ 
ของบริษัท ชิโน-สิงคโปร (เฉิงตู) การ 
พัฒนาสวนนวัตกรรม จำกัด (Sino-
Singapore (Chengdu) Innovation 
Park Development Co., Ltd.) ซึ่ง 
รับผิดชอบโดยรวมเกี่ยวกับการกอสราง 
และการตลาดสวนนวัตกรรมฯ ดังกลาว 
กลาววา “ความสะดวกสบายของผูพัก 
อาศัยถูก จัดใหมีความสำคัญอันดับ 
แรกในการวางแผนสวนแหงนี้ ... ผูคน 
ไมต องขับรถหากสามารถออกแบบ 
พื้นที่ใหอยูในระยะที่เดินได เชน คน 
เหลานี ้สามารถจอดรถไวในที่จอดรถ 
ใตดินและเดินไปชื่นชมพื้นที่สีเขียวที่ 

ระดับชาติที่มีอยูเดิม 2 แหง ไดแก 
เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี
ระดับสูงเฉิงตู (Chengdu High-Tech 
Industrial Development Zone) 
ซึ่งเริ่มกอสรางนับแตป 2531 และเขต 
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเฉิงตู 
(Chengdu Economic and Tech-
nological Development Zone) 
ซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2533 
โดยให ความสำค ัญก ับการพ ัฒนา 
สิ่งอำนวยความสะดวก อุตสาหกรรม 
ไฮเทค อุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม 
และอุตสาหกรรมบริการระดับสูง อาท ิ
เขตทะเลสาบหลงฉวน (Longquan) - 
ซานฉา (Sancha) - ภูเขาหลงฉวน 
หรือมีชื่อเรียกวา “สองทะเลสาบและ 
หนึ่งภูเขา” ซึ่งออกแบบเปนพื้นที่ดาน 
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อยูดานนอกของที่พักอาศัยของตนเอง 
หลังอาหารค่ำได นอกจากนี้ สวน 
นวัตกรรมฯ แหงนี้ยังถูกวางแผนให 
เปนชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” 
คณะผูออกแบบเมืองใหมฯ คาดหวัง 
วา สวนนวัตกรรมฯ จะเปนกลไกที่ 
ชวยเรงการพัฒนานครเฉิงตูไปสูเมือง 
ใหญระดับนานาชาติที่ทันสมัยและดีตอ 
สิ่งแวดลอม อันจะเปนประโยชนตอ 
การเงิน การคา และการอยูอาศัย 
อยางแทจริง

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง
มากมายไดถูกนำเสนอสูสวนนวัตกรรม 
แหงนี้ และสำนักงานของบริษัทฯ ใน 
นครซานฟรานซิสโก (San Francisco) 
ก็กำลังเชิญชวนบริษัทดานไอทีและ 
ธุรกิจยาปฏิชีวนะชั้นนำที่มีสำนักงาน 
ใหญในสหรัฐฯ เขาไปลงทุนในเขตเมือง 
ใหมแหงน้ี ขณะท่ีสวนซอฟทแวรเทียนฝู 
(Tianfu Software Park) ซึ่งเปด 
อยางเปนทางการนับแตป 2548 ใน 
ใจกลางดานตอนใตของเขตเทคโนโลยี 
ระดับสูงเฉิงตู (Chengdu Hi-tech 

Zone) และเปนสวนซอฟทแวรที่ใหญ 
ที่สุดของจีนในปจจุบันดวยขนาดพื้นที ่
2.2 ลานตารางเมตร ก็ไดดึงดูดกิจการ 
ในอุตสาหกรรมดานไอทีราว 400 ราย 
เขามาลงทุนในพื้นที่แลว ในจำนวนนี้ 
มี 33 รายท่ีเปนกิจการในรายช่ือกิจการ 
ขนาดใหญในฟอรจูน 500 (Fortune 
500) อาทิ ไอบีเอ็ม (IBM Corp.) 
ฟลิปส (Philips NV) ซีเมนส (Siemens 
AG) เอสเอพี (SAP) เอ็นอีซี (NEC), 
เจเนอรัล อีเล็กทริก (GE) อีริคสัน 
(Ericsson) ดีเอชแอล (DHL) เทนเซนท 
(Tencent) และหวาเหวย (Huawei 
Technologies Co., Ltd.)

ขณะเดียวกัน เขตหลงฉวนยี่ 
(Longquanyi) ซึ่งถูกออกแบบเพื่อ 
รองร ับอ ุตสาหกรรมการผล ิตท ี ่ม ี 
เทคโนโลยีที ่ล้ำยุค ก็สามารถดึงดูด 
การลงทุนไดมาก จนนับวาเปนฐาน 
การผลิตอุตสาหกรรมยานยนตที่สำคัญ 
แหงหนึ ่งของจีนในปจจุบัน โดยมี 
เอฟเอดับบลิว-โวลคสวาเกน (FAW-
Volkswagen) เอฟเอดับบลิว โตโยตา 

(FAW Toyota) วอลโว (Volvo) และ 
จีล่ี (Zhejiang Geely Holding Group 
Co., Ltd.) เขาไปลงทุนเรียบรอยแลว

นอกจากนี้ ยังมีอภิมหาโปรเจ็ค 
ในเขตเมืองใหม ไดแก โครงการจัดตั้ง 
ศูนยศิลปะรวมสมัยแหงเฉิงตู และ 
ศูนยกลางศตวรรษใหมโลกแหงนคร 
เฉิงตู (Chengdu New Century 
Global Center) ซึ่งนับเปนอาคาร 
อิสระที ่ใหญที ่ส ุดในโลกที ่ออกแบบ 
ภายใตแนวคิด “นกนางแอนเริงลม 
ปลาวาฬลอยคอ และคลื่นทะเล” โดย 
สถาปนิกชั ้นนำระดับโลกนามซาฮา 
ฮาดิด (Zaha Hadid) ภายในมีสิ่ง 
อำนวยความสะดวกครบครัน เชน หาง 
สรรพสินคา ทะเลจำลอง และโรงแรม 
หาดาวอยาง InterContinental Global 
Center ที่มีขนาด 990 หองหรูพรอม 
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและ 
อุปสงคอยางรวดเร็วของพื้นที่ในแถบนี ้
ในอนาคต

ในการพัฒนาระยะกลาง (ระหวาง 
ป 2559-2563) ท่ีดินขนาด 150 ตาราง 
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กิโลเมตรจะไดรับการพัฒนาเพิ่มเติม 
ทั ้งในดานโครงสรางพื ้นฐานและสิ ่ง 
อำนวยความสะดวก เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
การพลิกฟนอุตสาหกรรมของนครเฉิงตู 
ขณะท่ีในการพัฒนาระยะยาว (ระหวาง 
ป 2564-2573) ที่ดินอีก 150 ตาราง 
เมตรจะถูกควบรวมเพื ่อการกอสราง 
ชุมชนเมืองนานาชาติที่ทันสมัยสำหรับ 
การรองรับการขยายตัวดานที่พักอาศัย 
อุตสาหกรรมการผลิต และภาคธุรกิจ

เมืองใหม...ตนแบบชุมชนเมือง 
ในอนาคต อยางไรก็ดี ผูบริหารเขต 
เมืองใหมแหงน้ีก็ไมตองการลอกคำตอบ 
แบบผิด ๆ กลาวคือ แมวาในดานหนึ่ง 
เขตเมืองใหมเทียนฝูจะพยายามเรียนรู 
จากแนวทางและความสำเร็จในการ 
พัฒนาเขตเมืองใหมที ่ผานมาของจีน 
อาทิ เขตผูตง (Pudong) ในนคร 
เซ่ียงไฮ (Shanghai) และเขตเหลียงเจียง 
(Liangjiang) ในนครฉงช่ิง (Chongqing) 
แตในอีกดานหนึ่ง เขตเมืองใหมแหงนี้ 
ก็สรางจุดเดนที่แตกตางโดยพยายาม 
แกไขปญหาหลักที ่เมืองใหญทั ่วโลก 
ตางประสบมา อาทิ ปญหาการจราจร 
และปญหามลพิษ

นายหลิว หลี่หมิน (Liu Limin) 
เจาหนาที่ดานการวางแผน กลาววา 
“แตกตางจากเขตใหม 10 แหงกอน 
หนานี้ พวกเราตระหนักดีวา พวกเรา 
ตองการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา 
ดานอุตสาหกรรมและการยกระดับ 
สภาพแวดลอมในการอยู อาศัยของ 
ประชาชน ... เขตเมืองใหมเทียนฝูจึง 
ไดรับเอาแบบจำลองการพัฒนาใหม 
ด านช ุมชนเม ืองเพ ื ่อพยายามและ 
หลีกเล่ียงปญหาของสังคมเมืองท่ีเคยมี” 
เพราะเขตพัฒนาที ่ผานมามักเต็มไป 
ดวยอาคารที่มีสถาปตยกรรมที่สวยงาม 
และนาสนใจ แตกลับเต็มไปดวยปญหา 
การจราจรที่ติดขัด มลพิษ และการ 

ขาดแคลนที่พักอาศัย 
เขตเมืองใหมดังกลาวประกอบดวย 

35 หนวยเมืองที่พรอมสรรพในแหง 
เดียว โดยแตละหนวยเมืองจะมีขนาด 
ระหวาง 20-30 ตารางกิโลเมตรเพื่อ 
แบงเบาและกระจายการรองรับประชากร 
ราว 250,000 คนในแตละแหงไว ซึ่ง 

เทากับวาเมืองใหมเทียนฝูจะมีประชากร 
โดยรวมอยูราว 6-8 ลานคน ขณะเดียวกัน 
แตละเมืองยอยจึงเปนเสมือนชุมชน 
ขนาดเล็กที ่ม ีทั ้งสำนักงานใหญของ 
กิจการ สิ่งอำนวยความสะดวกดาน 
การวิจัยและพัฒนา โรงงานผลิต และ 
ผู ใหบริการงานที่กระจายสู ภายนอก 
รวมถึงหางสรรพสินคา โรงภาพยนตร 
และรานอาหาร นอกจากนี้ ยังดึงเอา 
สถาบันดานบริการชั้นนำ ไมวาจะเปน 
โรงเรียน โรงพยาบาล และอาคาร 
พาณิชย รวมทั้งศูนยแสดงสินคาและ 
การประชุมนานาชาติ ศูนยกลางทาง 
การเงิน และโรงแรมหรูจากทั่วโลกมา 
ใหบริการในพื้นที่

เขตเมืองใหมเทียนฝูกำลังไดรับ
ความสนใจเพิ ่มมากขึ ้นจากนักลงทุน 

ของหลายประเทศทั่วโลก แมกระทั่ง 
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปที่เศรษฐกิจ 
ยังไมสอเคาวาจะฟนตัวในเร็ววัน ก็ยัง 
ใหความสำคัญกับการพัฒนาเมืองใหม 
ในครั้งนี้เปนอยางมาก และจับตามอง 
การพัฒนาเขตเมืองใหมแหงน้ีอยางใกลชิด 
โดยวางแผนจะนำคณะผูประกอบการ 

ของกิจการที่เหมาะสมเขามาลงทุนใน 
พื้นที่ในอนาคต 

ขณะเดียวกัน ภายใตแนวคิด “เดิน 
ขามลำธาร โดยใชเทาสัมผัสหิน” ของ 
จีน หากการออกแบบของเขตเมืองใหม 
เทียนฝู โดยความรวมมือระหวางจีน 
และสิงคโปรนี ้มีความเหมาะสมและ 
สามารถลดหรือแกไขปญหาและขอจำกัด 
ที่เมืองใหญอื่นๆ ของจีนตางประสบ 
อยูได เขตเมืองใหมเทียนฝูก็อาจจะ 
กลายเปนตนแบบของการพัฒนาเมือง 
ใหมของจีนเพื่อรองรับประชากรชาว 
จีนราว 1,000 ลานคนที่จะหลั่งไหล 
เขามาอาศัยในเมืองใหญนับรอยเมือง 
ของจีนในอนาคต  

ภายใต้แนวคิด “เดินข้ามลำธาร โดยใช้เท้า 
สัมผัสหิน” ของจีน หากการออกแบบของ 
เขตเมืองใหม่เทียนฝู่โดยความร่วมมือระหว่าง 
จีนและสิงคโปร์นี้มีความเหมาะสมและสามารถ 
ลดหรือแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดที่เมืองใหญ่
อื่นๆ ของจีนต่างประสบอยู่ได้ เขตเมืองใหม่ 
เทียนฝู่ก็อาจจะกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนา 
เมืองใหม่ของจีนเพื่อรองรับประชากรชาวจีน
ราว 1,000 ล้านคนที่จะหลั่งไหลเข้ามาอาศัย 
ในเมืองใหญ่นับร้อยเมืองของจีนในอนาคต  
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ตลอดชวงระยะเวลาเกือบ 
20 ปท่ีผานมา อุตสาหกรรม 
สิ ่งทอและเครื ่องนุ งหม 

ของเยอรมนีไดกาวผานความตกต่ำจาก 
ปญหาการแขงขันและคาจางแรงงาน 
ที่ปรับสูงขึ้น โดยหันมาปรับเปลี่ยน 
โครงสรางอุตสาหกรรม ดวยการตัดสินใจ 
ยายฐานการผลิต โดยเฉพาะกลุมเส้ือผา 
สำเร็จรูปที่ใชแรงงานเปนหลัก ไปยัง 
ประเทศที ่ม ีต นท ุนค าจ างแรงงาน 
ราคาถูกในแถบเอเชีย ขณะที่การผลิต 
ในประเทศเนนสินคาที่มีคุณภาพ และ 
คงรักษาสวนของการวิจัยและพัฒนา 
รวมถ ึงการออกแบบไว ในประเทศ 
ขณะเดียวกันไดหันมาจริงจังกับการ 
พัฒนาผลิตภัณฑสิ ่งทอที่มีนวัตกรรม 
และมีมูลคาเพ่ิมสูงอยาง “ส่ิงทอเทคนิค” 
หรือผลิตภัณฑส ิ ่งทอที ่ม ีค ุณสมบัต ิ 
เฉพาะและใชประโยชนในหลากหลาย 
อุตสาหกรรม เน่ืองจากเยอรมนีตระหนัก 
ดีวานวัตกรรมจะมีสวนผลักดันการ 
เติบโตของอุตสาหกรรมสิ ่งทออยาง 
ยั่งยืน และยังชวยลดแรงกดดันจาก 
การแขงขันดานราคา เปนที่นาสังเกต 
วา พัฒนาการอยางตอเนื่องดังกลาว 
สงผลใหปริมาณการผลิตสิ่งทอเทคนิค 
ของเยอรมนีเพิ ่มขึ ้นอยางมีนัยสำคัญ 
และคาดวาในป 2558 จะมีสัดสวนสูง 
ราวรอยละ 60 ของปริมาณการผลิต 
สิ่งทอรวมของประเทศ โดยสวนใหญ 

เนนผลิตสิ่งทอที่มีมูลคาเพิ่มสูง เชน 
สิ ่งทอที ่ใชในอุตสาหกรรมยานยนต 
และผลิตภัณฑทางการแพทย ทั้งนี้ ใน 
ป 2557 เยอรมนีครองสวนแบงตลาด 
สิ่งทอเทคนิคเปนอันดับ 2 ของโลก 
ดวยสัดสวนราวรอยละ 9 รองจากจีน 
(รอยละ 30) และตามดวยสหรัฐฯ 
(รอยละ 7.8)

ปจจัยสำคัญท่ีชวยใหอุตสาหกรรม 
สิ่งทอเทคนิคในเยอรมนีประสบความ 
สำเร็จ มีดังนี้ 

• การผล ิตส ิ ่งทอเทคนิคใน 
เยอรมนีมีการวิจัยและพัฒนาเช่ือมโยง 
กับการผลิตในเชิงพาณิชย ปจจุบัน 
เยอรมนีมีสถาบันวิจัยดานสิ่งทอ 16 
แหง สวนใหญเปนหนวยงานที ่อยู  
ภายใตมหาวิทยาลัย หรือทำงานรวม 
กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สถาบัน 
วิจัยส่ิงทอเหลาน้ียังรวมมือกับภาคเอกชน 
เพื่อลดปญหาการออกแบบสินคาที่ไม 
สอดคลองกับความตองการ หรืองาน 
วิจัยไมเหมาะกับการใชงานจริง ทั้งนี ้
สถาบันวิจัยดานสิ่งทอที่มีชื่อเสียงของ 
เยอรมนีท่ีนาสนใจ อาทิ Bekleidungs- 
physiologische Institut Hohenstein 
e.V. เนนวิจัยสิ่งทอเทคนิคดานเสื้อผา 
และไดรับการยอมรับวาเปนสถาบันที่ 
สามารถนำผลงานวิจัยมาสู การผลิต 
เชิงพาณิชยไดจริง นอกจากนี้ ยังให 
ความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs 

ในการเร ิ ่มต นธ ุรก ิจและหาตลาด 
Deutschen Institute für Textil-und 
Faserforschung Denkendorf เนน 
ว ิจ ัยอ ุตสาหกรรมส ิ ่ งทอตลอดท ั ้ ง 
Supply Chain และ Hohenstein 
Institut für Textilinnovation gGmbH 
เนนวิจัยดานการนำอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ขนาดเล็กมาประยุกตใช ก ับเส ื ้อผ า 
สำเร็จรูป เพื่อประโยชนของสุขภาพ 
และเพิ่มความสะดวกสบายใหผูสวมใส 
นอกจากนี้ สถาบันวิจัยราว 10 แหง 
ในเยอรมนีอยูระหวางวิจยัสิ่งทอเทคนิค 
ดานวิศวกรรมทางการแพทย เชน การ 
ผลิตเนื้อเยื่อ หลอดเลือด กระดูกเทียม 
การผลิตถุงมือสำหรับรักษาผูปวยโรค 
หลอดเลือดสมอง โดยลาสุดสิ่งทอจาก 
เยอรมนีชนะการประกวดนวัตกรรม 
ดานสิ่งทอ (Techtextil Innovation 
Award 2015) ถึง 4 ราย จากการ 
ประกวดทั้งหมด 8 สาขา ซึ่งสะทอน 
ถึงการเปนผู นำดานนวัตกรรมและ 
ขีดความสามารถในการแขงขันของ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคของเยอรมนี

• เยอรมนีเปนผูนำเทคโนโลยี 
ดานสิ่งทอเทคนิคที่พรอมรองรับการ 
ผลิต จากการมีพื้นฐานการวิจัยและ 
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ ่งทอที ่เขมแข็ง 
เยอรมนีจึงมีความพรอมดานเทคโนโลย ี
ในการตอบสนองความตองการสิ่งทอที ่
หลากหลาย ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑสิ่งทอ 

ต

“สิ่งทอเทคนิค”…ทางออกที่ยั่งยืน
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอเยอรมนี
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
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ท่ีมีลักษณะเฉพาะ หรือคุณสมบัติพิเศษ 
ที ่ เต ิบโตตอเนื ่องตามกำลังซื ้อและ 
จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ปจจัย 
ดังกลาวสงผลใหเยอรมนีมีการพัฒนา 
ตอยอดเครื่องจักรใหมีคุณสมบัติสูงขึ้น 
เพื่อรองรับกระบวนการผลิตที่ซับซอน 
นับต้ังแตเสนใยชนิดพิเศษ รวมถึงส่ิงทอ 
เทคน ิคข ั ้นปลายน ้ำประเภทตางๆ 
ปจจุบันเยอรมนีเปนผูผลิตและสงออก 
เครื่องจักรสำหรับผลิตสิ่งทอรายสำคัญ 
ของโลก โดยราวรอยละ 70 ของผูผลิต 
เครื ่องจักรสิ ่งทอทั ้งหมดในเยอรมนี 
เปนผู ผลิตเครื ่องจักรสิ ่งทอเทคนิค 
ทั้งนี้ การสงออกเครื่องจักรสิ่งทอและ 
สวนประกอบทั ้งหมดของเยอรมนีมี 
มูลคาสูงราว 3,000 ลานยูโร ในป 
2557 มีตลาดสงออกสำคัญ คือ จีน 
ตุรกี เนเธอรแลนด และอินเดีย  

• สิ ่งทอเทคนิคในเยอรมนีมี 
ตลาดรองรับทั ้งในและตางประเทศ 
เยอรมนีมีความไดเปรียบจากการมี 
ตลาดผูใชสิ ่งทอเทคนิคในประเทศซึ่ง 
เปนกลุ มอุตสาหกรรมที ่ม ีศ ักยภาพ 
สูงในการเติบโต โดยเฉพาะยานยนต 
เครื่องจักร เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑ 
ทางการแพทย และพลังงานทดแทน  
ขณะเดียวกันแรงหนุนจากความตองการ            
สิ ่งทอเทคนิคในตลาดโลกก็ม ีอยาง 
ตอเน่ือง ท้ังจากกลุมประเทศอุตสาหกรรม 
ใหม อาทิ จีน ซึ่งเปนตลาดรถยนต 
รายใหญของโลก รวมถึงประเทศเอเชีย 
อื่นๆ เชน ญี่ปุน อินเดีย และไทย 
ซึ ่งเปนฐานการผลิตยานยนตสำคัญ 
เชนกัน ตลอดจนกระแส Megatrend 
ของโลก เชน การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

ของประชากรโลก โดยเฉพาะในญี่ปุน 
และเกาหลีใต และการขยายตัวของ 
ประชากรในตลาดเกิดใหมอยางอาเซียน 
ปจจัยเหลานี ้ล วนเอื ้อตอการขยาย 
ตลาดส ิ ่ งทอเทคน ิคประเภทต างๆ  
เชน สิ่งทอเทคนิคที่ใชในอุตสาหกรรม 
ยานยนต (ผาหุมเบาะรถยนต สายพาน 
ลำเลียง เข็มขัดนิรภัย) ผลิตภัณฑทาง 
การแพทยและสาธารณสุข (ผาออม 
สำหรับเด็กและผูใหญ) เปนตน 

เบ ื ้องหลังความสำเร ็จที ่ทำให 
อุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคของเยอรมน ี
มีสวนแบงตลาดเปนอันดับตนๆ ของ 
โลก นอกจากเปนเพราะพื้นฐานดาน 
การว ิจ ัยและพัฒนาที ่ เข มแข ็งแล ว 
การมุงรักษาและจูงใจบุคลากร ทั้ง 
นักวิจัยและแรงงานทักษะ ก็นับเปน 
ตัวอยางที่ดีที ่อุตสาหกรรมสิ่งทอของ 
ไทยควรศึกษาเปนแบบอยางในการที่ 
จะกาวสูการผลิตสิ่งทอที่หลากหลาย 
ยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการแสวงหาตลาด 

ใหม และลดการพึ่งพิงการผลิตสิ่งทอ 
แบบดั ้งเดิมที ่ไทยเสียเปรียบในการ 
แขงขันมากขึ้นทุกขณะ ปจจุบันการ 
ผลิตสิ่งทอเทคนิคของไทยยังมีปริมาณ 
ไมมากนักและมีสวนแบงตลาดสิ่งทอ 
เทคนิคโลกเพียงรอยละ 1.2 ขณะท่ีการ 
วิจัยและพัฒนายังหางชั้นจากประเทศ 
ผูผลิตชั้นนำของโลก อยางไรก็ตาม การ 
ที่ภาครัฐใหความสำคัญและสนับสนุน 
ทั้งดานองคความรู ตลอดจนพัฒนา 
งานวิจัยรวมกับผูประกอบการมาอยาง 
ตอเน่ือง โดยเฉพาะการพัฒนาคุณสมบัติ 
ของเสนใยใหมีประสิทธิภาพสูง และ 
การพัฒนาคุณสมบัติดานเทคนิคของผา 
เชน กันเชื้อแบคทีเรีย กันน้ำ ทนไฟ  
แนวทางดังกลาวถือเปนกาวสำคัญ 
ที่จะตอยอดไปสูการผลิตและสงออก 
สิ่งทอเทคนิคที่มีมูลคาเพิ่มสูงในระยะ 
ขางหนา
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กราบขออภัยมิตรรักแฟน  

เพลงทั้งหลาย ที่ตองขอ 
พักเรื่องแฟรนไชสไวกอน 

ทั้งที่ยังเขียนไมจบ เพราะไปอานขาว 
ช้ินหน่ึงเขา เปนเร่ืองของไมเคิล จอรแดน 

นักกีฬาบาสเก็ตบอลมีชื่อเสียง (มาก) 
ของอเมริกา เลยตัดใจพักแฟรนไชส 
หยิบเรื่องนี้มาเลาใหฟงกันกอน 

ทุกคนคงยอมรับโดยมิอาจเถียงวา 
เครื่องหมายการคาหรือแบรนดเปนองค 
ประกอบสำคัญอยางหนึ่งในความสำเร็จ 
ของธุรกิจ แบรนดของธุรกิจที่ประสบ 
ความสำเร็จมีมูลคามหาศาลและถือเปน 
สินทรัพยสำคัญของธุรกิจนั้นๆ

ฟอรป (Forbes) ไดจัดอันดับ 
แบรนดที่มีมูลคามากที่สุดของป 2015 
ปรากฎวาแอปเป ลควาตำแหนงที ่หนึ ่ง 
ไปครองดวยมูลคา 145.3 พันลานเหรียญ 

สหรัฐ โอว...แมเจา
ที่ตามมาหางๆ คือ ไมโครซอฟท 

กูเกิ้ล โคคาโคลา.... 
จะบิ้วใหแบรนดสักแบรนดมีมูลคา 

ขนาดนี้ได ไมใชเรื่องบังเอิญ แตเกิด 
จากการที่ผูบริโภคใหความเชื่อถือศรัทธา 
ในคุณภาพสินคาที่แปะยี่หอแบรนดนั้น

เมื่อแบรนดมีราคาขนาดนั้น การ 
ฉกฉวยอาศัยจังหวะทีเผลอ หยิบยืมไป 
ใช(โดยเจาของไมไดอนุญาต) จึงเปนสิ่ง 

ที่พบเห็นไดเชนกัน ยิ่งโลกแคบลงเทาไร 
การโมเมเอาแบรนดคนอื่นมาใชโดยคน
จากอีกซีกโลกหนึ ่งจ ึงเป นเร ื ่องหมูๆ 
สำหรับบางคน

แมแบรนดจะไดรับความคุมครอง
ภายใต กฎหมายเคร ื ่องหมายการค า 
แตการคุมครองจะอยูภายใตหลักดินแดน 

คือ จดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ไหน 

ก็จะไดรับความคุมครองที่นั่นเทานั้น
ดังนั้น ถาจดทะเบียนในเมืองไทย 

แคเดินขามแมน้ำแมสายไปฝงเมียนมาร 

กฎหมายไทยก็คุ มครองไมไดแลวครับ 

อยากจะไดรับความคุมครองที่เมียนมาร 

ดวยจะตองทำอยางไร

ก็ไปจดทะเบียนในเมียนมารสิครับ 
จะมัวรออะไร...

การจดเคร่ืองหมายในตางประเทศจึง 
เปนเง่ือนไขแรกๆ ของการคาขายขามชาติ 

เพื่อปกปองแบรนดของเราเอง อันที่จริง 
ดวยอินเตอรเน็ตบวกดวยอิทธิฤทธิ์ของ 
อากูเกิ้ล ทำใหเราคนหาเข็มในมหาสมุทร 
ไดแบบชิวๆ นอนแทะขาวโพดตมบนเตียง 
ยังสามารถทำมาคาขายและหาขอมูล 
ไดเลย

จึงมีแบรนดเปนจำนวนมากที ่ดัง 
ในประเทศหนึ่ง แลวไปดังในอีกประเทศ 

หนึ่ง โดยเจาของแบรนดไมเคยรูเนื้อรูตัว 
เลย ฮา...

หลายคนคงนึกขอบคุณ ดร.ดักลาส 

อิงเกิ้ลบารท (Douglas Englebart) 
เห็นชื่อหลายคนอาจไมเคยรูจักวา

หมอนี่เปนใคร แลวโผลมาในนี้ไดยังไง 
เขาคนนี้นี่ละครับเปนคนคิดคน เมาส 
(Mouse) ที่เราใชกับคอมพิวเตอร ทำให 
เราคลิกขวาก็อบปแอนดเซฟรูป (รวมทั้ง 
แบรนดดังๆ) จากอินเตอรเน็ตไดงายกวา 
ปอกกลวยเขาปากอีก 

แบรนดดังของเราจึงไปโผลในอีก
มุมโลกหนึ่งไดงายๆ เพียงปลายนิ้ว ดวย 
เหตุฉะนี้แล...

ความยุงยากของการจดเคร่ืองหมาย 

ในอีกประเทศหนึ่งยังเยอะพอควร แต 
ขอเวลาอีกไมนาน... ประเทศไทยจะเขา 

เปนภาคีพิธ ีสารมาดริดวาดวยเรื ่อง 

เครื่องหมายการคา ก็จะทำใหงายขึ้น 

ไมต องถอสังขารไปจดเรียงเปนราย 

ประเทศ แคยื่นคำขอในบานเราแลว 

ระบุวาอยากจดในประเทศไหนบางก็ 

ไดแลว นับวาสะดวกขึ้น
ปญหาอีกอยางหนึ ่งที ่นักธุรกิจที ่ 

คิดจะจดแบรนดในตางประเทศตอง 

ระวัง โดยเฉพาะในประเทศที่มีภาษา 

เปนของเขาเอง คือ คำที่พองเสียงกับ 

ชื่อแบรนดของเรา หรืออาจเปนคำเรียก 

ชื ่อแบรนดเราในภาษาทองถิ ่นที ่อาจ 

ไมเหมือนกับชื่อเรียกแบรนดเราก็ได

ก

ไมเคิล จอร์แดน 
ปะทะ ไมเคิล จีนแดง
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พระเอกของเรา (จริงหรา...) ในวันนี้ 
คือ เมืองจีน ภาษาจีนครับ

เคยไดยินไหมครับวา ในเมืองจีน 
เรียก “แมคโดนัลด” วา “มาย ตัง 
เหลา” (麦当劳) “เคเอฟซี” วา “เขิ่น 
เตอ จี” (肯德基) “สตารบัค” วา 
“ซิง ปา เคอ” (星巴克) 

ที่เมืองจีนเขาไมนิยมเรียกทับศัพท
เหมือนในบานเรา คำเรียกของเขาจึงตาง 
จากของเรา 

ปญหาท่ีจะเลาใหฟงอยูตรงน้ีละครับ 
ถาเราไปจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
ของเรา โดยเราไมไดจดคำที่คนจีนใช 
เรียกแบรนดของเรา อะไรจะเกิดขึ้น...

อาจมีคน (ไมจำกัดวาตองเปนคน 
จีน) จดคำในภาษาจีน ตัวหนังสือจีนที่ 
หมายถึงแบรนดของเรา เปนเครื่องหมาย 
การคาของเขา

อาว... จดไดดวยเหรอครับ ไมถือ 
วาเปนเครื่องหมายซ้ำกันหรือ

ไมซ้ำครับ เพราะทั้งเสียงเรียกขาน 
และตัวอักษรตางกันลิบลับ 

ตัวอยางลาสุดที ่เปนบทเรียนได 
อยางดี คือ กรณี ไมเคิล จอรแดน 
นักบาสเก็ตบอลชื่อกองโลกชาวอเมริกัน 
นี่เอง คุณเธอหลังจากเลิกเลนบาส ก็หัน 
มาจับธุรกิจเสื้อผานักกีฬา

แนนอน แบรนดไมเคิล จอรแดน 
ขายไดอยูแลว ไมใชแคในประเทศสหรัฐ 
แตทัว่โลกเลยก็วาได รวมถึงจีนแดนมังกร 
นี่เอง...

พอจอรแดนย่ืนจดเคร่ืองหมายการคา 
ที่เปนชื่อของตนเอง “ไมเคิล จอรแดน” 
ในเมืองจีนเรียบรอยครับ ไมมีปญหาอะไร 

มาเปนเรื่องก็ตรงที่มีบริษัทจีนแหง 
หนึ่ง บริษัท เฉี่ยวตานสปอรตติ้งกูด 
(Qiaodan Sporting Good Inc.) จด 
เครื่องหมายการคาสำหรับสินคาเสื้อผา 
และอุปกรณกีฬาของตนวา “เฉี่ยว ตาน” 

“เฉี่ยว ตาน” คงจะไมมีอิทธิฤทธิ์ 

อะไรกับพอจอรแดนหรอก ถาไมใช 
คำวา “เฉี่ยวตาน” ในภาษาจีนหมายถึง 
“จอรแดน” ครับ

“เฉ่ียวตาน” หมายถึง “จอรแดน” 
“จอรแดน” คือ “เฉี่ยวตาน”

แบรนด “เฉ่ียวตาน” ท่ีจดทะเบียน 
เครื่องหมายการคาถูกตอง จึงตีตลาด 

วางขายแขงค ู ก ันก ับส ินค าแบรนด 
“จอรแดน” อยางสงาผาเผยและหนาตา 
เฉย ฮา... 

พอจอรแดนของเราเปนนักสูอยูแลว 
คงคาดเดาไดไมยากวาจะเกิดอะไรขึ้น  

พายุสงครามกำลังกอตัว สงคราม 
แยงช ิงแบรนดจ ึงอ ุบ ัต ิข ึ ้นในสมรภูม ิ 
แดนดินถิ่นมังกร...

พอจอรแดนท่ีตอนน้ีคงอยากเปล่ียน 
นามสกุลเปนไมเคิล คลอลิโอเน มาเฟย 
ตัวเอ เริ่มตนดวยการโยนบอมสใสนาย 
ทะเบียน (China Trademark Review 
and Adjudication Board-TRAB) ที่ 
รับจดทะเบียนเครื ่องหมายของบริษัท 
เฉี่ยวตานฯ แตนายทะเบียนแกคงมี 
เคล็ดวิชายายกระดูกและเสนเอ็นของ 
สำนักงอไบ ระเบิดเลยไมระคายผิว 

เวทีประลองเลยยายไปศาล (First 
instance the Beijing Intermediate 
People’s Court) ศาลทานเพิ่งตัดสิน 
คดีนี้เมื่อมิถุนายนป 2015 นี้เอง

ไมแนใจวาพอจอรแดนเอาหัวโขก
ลูกบาสแตกไปหลายลูกหรือเปลาหลัง 
ไดยินคำตัดสิน 

“คำวา “จอรแดน” เปนเพียงชื่อ 

ตน หรือชื่อรองของคนทั่วๆ ไป ศาลจึง 
เห็นวาการจดทะเบียนคำวา “เฉี่ยวตาน” 
ไมไดไปกระทบหรือละเมิดตอสิทธิใน 
การใชชื่อของจอรแดนแมแตนอย แลว 
ก็ไมนาถือวาเปนการแขงขันทางการคา 
ที่ไมเปนธรรมดวย”  นี่คือเหตุผลของศาล 
ที่อาจเปนทำใหเกิดเหตุฆาตกรรมลูกบาส

ความหมายระหว างบรรท ัดค ือ 
“ชื่อจอรแดนเปนชื่อโหลมากๆ นะ ใคร 
อยากใชก็ได จะหวงไวใชคนเดียวไดไง” 
ผาง...ผาง...   

เทากับทาสแลมดั้งอันลือชื่อของพอ 
จอรแดน เจอทามังกรสะบัดหางเขาไป 
รวงไมเปนทาแบบไปไมเปนกันเลยทีเดียว 

นาสงสาร... ปานนี้พอจอรแดนของ 
เราจะหายงง ลุกขึ้นยืนไดหรือยังไมรู

จดเครื่องหมายการคาที่จีนนี่ตอง
ระวัง ละเอียดและรอบคอบครับ ไมใชแค 
เอาเครื่องหมายของเราไปจดเทานั้น ตอง 
ดูตอไปถึงคำเรียกขานช่ือเคร่ืองหมายของ 
เราในภาษาจีนดวย (Transliteration)

ตองจดไวใหหมดทั ้งเครื ่องหมาย 
ดั้งเดิมของเรา แลวภาษาจีนดวยจะได 
ไมมีใครแอบเอาไปจด

“ฆาควายอยาเสียดายเกลือ” ยังเปน 
สุภาษิตที่ไมตายและเขากับกรณีนี้เลย

ด ังน ั ้นต อไปใครจะไปค าขายที ่ 
เมืองจีนก็ระวังกันไวดวยนะครับ

“เดี๋ยวจะหาวาไมเตือน” 
ด  ว ย ร ั ก และปร า รถนาด ี จ า ก 

อาจารยสมชาย ฮา...

คำว่า “จอร์แดน” เป็นเพียงช่ือต้น หรือช่ือรองของ 
คนทั่วๆ ไป ศาลจึงเห็นว่าการจดทะเบียนคำว่า 
“เฉ่ียวตาน” ไม่ได้ไปกระทบหรือละเมิดต่อสิทธิในการ 
ใช้ชื่อของจอร์แดนแม้แต่น้อย แล้วก็ไม่น่าถือว่า 
เป็นการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมด้วย
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ใชจาย กิจการใชไฟฟาไปแลวในงวดนี้ 
แตยังไมไดจายเงิน กิจการตองบันทึก 
คาไฟเปนคาใชจายในงวดนี้ ถึงแมจะ 
จายเงินสดในงวดถัดไปก็ตาม ท่ีทำเชนน้ี 
ก็เพื่อใหสามารถวัดผลกำไรขาดทุนที่ 
แทจริงของกิจการได

อยางไรก็ตาม เกณฑคงคางมีจุด 
ออนอยูตรงที่ทำใหขอมูลเกี่ยวกับการ 
เคลื ่อนไหวของเงินสดหายไป การ 
เคลื ่อนไหวของเงินสดมีความสำคัญ 
ในการวิเคราะหสภาพคลองในระยะ 
สั้น และความอยูรอดในระยะยาวของ 

กิจการ เพราะเราใชเงินสดในการจับจาย 
ใชสอย กิจการใชเงินสดจายชำระหนี้ 
จายซื ้อสินคาเพื ่อการผลิต และทำ 
ธุรกรรมตางๆกับกิจการอื่น เงินสดจึง 
มีความสำคัญมาก เพราะเปนตัวกลาง 
ในการทำธุรกรรมการคาตางๆ ดังวลี 

ที่วา Cash is king! เราจำเปนตอง 
ทราบความเคลื่อนไหวของเงินสดเพื่อ 
พิจารณาวากิจการมีเงินเพียงพอที่จะ 
ใชในการดำเนินงานและจายชำระหนี้ 
ไดทันทวงทีหรือไม กิจการอาจมีกำไร 
สูง แตถาไมสามารถเรียกเก็บเงินจาก 

งบกำไรขาดทุนบอกเราวา 
กิจการมีผลประกอบการ 
เปนอยางไร มีกำไรหรือ 

ขาดทุนสุทธิสำหรับงวดที่ผานมากี่บาท 
งบกระแสเงินสดบอกเราวาในงวดที ่ 
ผานมา เงินสดของกิจการเปลี่ยนแปลง 
ไปอยางไร เงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
กี่บาท กำไรสุทธิสำหรับปกับกระแส 
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิสำหรับปไม 
เหมือนกัน กิจการที่มีกำไรดีอาจขัดสน 
เงินสดหรือมีสภาพคลองไมดีได ปญหา 
สภาพคลองม ีความสำคัญและอาจ 
ผลต อความอย ู  รอดของก ิจการใน 
ระยะยาว

กำไร (ซ่ืงแสดงอยูในงบกำไรขาดทุน) 
เปนตัวเลขที ่ถูกจัดทำขึ ้นตามเกณฑ 
คงคาง (Accrual Basis) ซึ่งจะรับรู 
รายการรายไดและคาใชจายเม่ือธุรกรรม 
นั้นเกิดขึ้น ไมใชเมื่อมีการรับหรือจาย 
เงินสด รายไดเกิดขึ้นเมื่อกระบวนการ 
กอใหเกิดรายไดเสร็จสิ้นลง และคา 
ใชจายเกิดข้ึนเม่ือกิจการไดรับประโยชน 
จากคาใชจายนั้น เชน กิจการขาย 
สินคาเปนเงินเชื่อ การขายหรือรายได 
เกิดขึ้นเมื่อกิจการสงมอบสินคาใหกับ 
ลูกคา ถึงแมลูกคาจะนำเงินสดมาชำระ 
ในงวดถัดไปก็ตาม เชนเดียวกันกับคา 

ง

ทำไมต้องมีงบกระแสเงินสด
The Annual Report – and 
what underlies it

การจำแนกกระแสเงินสดรับจ่ายเป็นสามกิจกรรม 
มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ เวลาเราเห็นกิจการ 
มีตัวเลขกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวก (เงินสดเพ่ิมข้ึน 
ในระหว่างปี) ไม่ได้มีความหมายในเชิงบวกเสมอไป 
เพราะเงินสดท่ีไหลเข้าอาจไม่ได้มาจากการทำมาหาได้ 
ของกิจการ (กิจกรรมดำเนินงาน) แต่อาจมาจาก 
การกู้ยืม (กิจกรรมจัดหาเงิน) ในทางกลับกัน เวลา 
เราเห็นกิจการมีตัวเลขกระแสเงินสดสุทธิเป็นลบ 
(เงินสดลดลงระหว่างปี) ไม่ได้มีความหมายในเชิงลบ 
เพียงอย่างเดียว เพราะกิจการอาจกำลัง 
“ลงทุนเพื่ออนาคต”  
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ลูกหนี้ไดหรือไมสามารถบริหารเงินสด 
(หมุนเงินไดทัน) กิจการก็ไมมีเงินไป 
จายชำระคืนหนี้สินและใชสอยในการ 
ดำเนินกิจการ จึงเปนที่มาของคำกลาว 
ที่วา บริษัทที่ไมมีเงินสดมีความเสี่ยง 
ในการลมละลายมากกวาบริษัทที ่ 
ไมมีกำไร 

กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงกำหนด 
ใหกิจการที ่มีสวนไดเสียสาธารณะ 
(Publicly Accountable Entities: 
PAEs) เชน บริษัทมหาชนทุกกิจการ 
จัดทำงบกระแสเงินสดเพื่อแสดงการ 
ไดมาและการใชไปของเงินสดในระหวาง 
ป วากิจการไดรับเงินสดมาจากไหน 
และนำเงินสดไปใชทำอะไรบาง และ 
ทั้งหมดแลวเงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
เทาไรในรอบปท่ีผานมา โดยงบกระแส 
เงินสดจะจำแนกธุรกรรมที่ทำใหเกิด 
การได มาและใช ไปของเง ินสดเปน 

สามกิจกรรม คือ กิจกรรมดำเนินงาน 
กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

กิจกรรมดำเนินงาน (Operating 
Activities) คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ 
ทำมาคาขายหรือกอใหเกิดรายไดจาก 
กิจการ กระแสเงินสดรับจายจากกิจกรรม 
ดำเนินงาน ไดแก เงินสดรับจากการ 
ขายสินคาและบริการ เงินสดจายให 
เจาหนี้เปนคาสินคาและบริการ เงินสด 
จายคาจางใหพนักงาน เงินสดจายเปน 
คาภาษ ี เปนตน ดวยความที่เงินสด 
ในสวนนี ้ เป นเง ินสดที ่ เก ิดจากการ 
ทำมาหาได กระแสเงินสดในสวนนี้ 
จึงเปนตัวบงชี้ที่สำคัญถึงความสามารถ 
ของกิจการในการกอใหเกิดเงินสดจาก 
การดำเนินธุรกิจและการบริหารเงินสด 
ภายในกิจการเอง โดยไมตองพึ่งพิง 
แหลงเงินทุนภายนอก เงินสดในสวนนี ้
จึงเปนเงินสดที่มีคุณภาพดีที่สุด (ดีกวา 

เง ินสดที ่ได จากกิจกรรมลงทุนและ 
กิจกรรมจัดหาเงิน) 

ในการวิเคราะหงบการเงิน นัก 
ลงทุนจะใหน้ำหนักกับกระแสเงินสด 
จากกิจกรรมดำเนินงานมาก และ 
คาดหวังใหกิจการมีกระแสเงินสดใน 
สวนนี้เปนบวก ตัวเลขกระแสเงินสด 
สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานมักถูกนำ 
ไปเปรียบเทียบกับตัวเลขกำไรสุทธิ 
ตัวเลขสองตัวนี้ไมควรแตกตางกันมาก 
กิจการที ่ม ีต ัวเลขกำไรสูงแตกระแส 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานต่ำ 
หรือติดลบ อาจมีปญหาการเก็บหนี้ 
หรือรับรูรายไดเร็วเกินไปซึ่งสงผลเสีย 
ตอคุณภาพของกำไร

กิจกรรมลงทุน (Investing 
Activities) คือกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
กับการซื้อขายสินทรัพยเพื่อการลงทุน 
ซ่ึงไดแก ทรัพยากรท่ีจะกอใหเกิดรายได 
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หรือกระแสเงินสดในอนาคต ท้ังน้ีรวมถึง 
การลงทุนทางการผลิต เชน ซื้อที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ เพื่อใชในการผลิต 
และกอใหเกิดรายได และการลงทุน 
ทางการเงิน เชน ซื้อหลักทรัพยหุนกู 
หรือหุนทุนของบริษัทอื่น เพื่อใหได 
ดอกเบี้ยและเงินปนผล กระแสเงินสด 
จากกิจกรรมลงทุน ไดแก เงินสดจาย 
เพ ื ่อซ ื ้ออาคารร านคาและอุปกรณ 
เครื่องจักรเพื่อผลิตสินคา เงินสดรับ 
จากการขายอาคารและอุปกรณท่ีไมเปน 
ประโยชนแลว เงินสดจายซ้ือหลักทรัพย 
เพื่อการลงทุน เปนตน 

กิจการที่พึ ่งเริ ่มกอตั้งหรือกำลัง
ขยายกิจการมักม ีกระแสเง ินสดใน 
สวนน้ีเปนลบ เพราะกิจการอยูระหวาง 
การลงทุน จึงมีเงินจายลงทุนสูง สวน 
จะบอกวาเปนสัญญาณที่ดีหรือไมนั้น 
นักวิเคราะหตองไปดูในรายละเอียด 
วาการลงทุนนั ้นๆเปนการลงทุนที ่ดี 
หรือไม คาดวาจะใหผลตอบแทนที่ 
สมเหตุสมผลหรือมีประโยชนตอกิจการ 
ในระยะยาวหรือไม และกิจการที่มีเงิน 
จายลงทุนนอยเกินไปก็ไมใชสัญญาณ 

ที่ดีนัก เพราะแสดงใหเห็นวากิจการ 
ไมไดนำเงินไปใชประโยชน

กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing 
Activities) คือกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
กับการจัดหาและจายชำระคืนเงินทุน 
ซ่ึงไดแกการกูยืม และการลงทุนในบริษัท 
โดยผูเปนเจาของ กระแสเงินสดจาก 
กิจกรรมจัดหาเงิน ไดแก เงินสดรับ 
จากการกูเงินธนาคาร เงินสดจายชำระ 
คืนเงินกู เงินสดรับจากการออกหุน 
สามัญเพิ่ม เงินสดจายเปนเงินปนผล 
ใหผูถือหุน เปนตน 

กระแสเง ินสดในสวนนี ้จะเปน 
บวกหรือลงขึ้นอยูกับวากิจการอยูใน 
ชวงเวลาไหนของการดำเน ินธ ุรก ิจ 
ถาหากกิจการอยู ในชวงระหวางการ 
ลงทุน เงินสดที่กิจการทำมาหาไดจาก 
กิจกรรมดำเนินงานในปหนึ่งๆยอมไม 
เพียงพอ กิจการจึงตองพึ่งพิงแหลง 
เงินทุนภายนอก เงินสดจึงไหลเขามา 
ในสวนนี ้มากจากการกู ย ืมหรือออก 
หุนทุนเพ่ิม ทำใหกระแสเงินสดในสวนนี้ 
เปนบวก ถาหากกิจการพนชวงเวลา 
ลงทุนและกำลังอยูในชวงทยอยจายคืน 

หนี้ เงินสดก็จะไหลออกเพื่อจายชำระ 
คืนหนี้สิน เงินสดในสวนนี้จึงเปนลบ

เมื ่อนำกระแสเง ินสดที ่ได จาก 
กิจกรรมทั ้งสามกิจกรรมมารวมกัน 
เราจะไดจำนวนเงินสดที่เปลี่ยนแปลง 
ไปในระหวางงวด ซึ่งเรียกวา เงินสด 
และรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 
(ลดลง)สุทธิ 

การจำแนกกระแสเงินสดรับจาย
เปนสามกิจกรรมมีประโยชนในการ 
วิเคราะห เวลาเราเห็นกิจการมีตัวเลข 
กระแสเงินสดสุทธิเปนบวก (เงินสด 
เพ่ิมข้ึนในระหวางป) ไมไดมีความหมาย 
ในเชิงบวกเสมอไป เพราะเงินสดที่ไหล 
เขาอาจไมไดมาจากการทำมาหาได 
ของกิจการ (กิจกรรมดำเนินงาน) แต 
อาจมาจากการกูยืม (กิจกรรมจัดหาเงิน) 
ในทางกลับกัน เวลาเราเห็นกิจการมี 
ตัวเลขกระแสเงินสดสุทธิเปนลบ (เงินสด 
ลดลงระหวางป) ไมไดมีความหมายใน 
เชิงลบเพียงอยางเดียว เพราะกิจการ 
อาจกำลัง “ลงทุนเพื่ออนาคต” ซึ่งเปน 
ผลดีตอกิจการในระยะยาว กิจการพวกน้ี 
จะมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนิน 
งานและกิจกรรมจัดหาเงินเปนบวก 
(เงินสดไหลเขาจากเงินสดที่กิจการกอ 
ขึ้นเองและจากแหลงเงินทุนภายนอก) 
และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เปนลบจำนวนมาก (เงินสดไหลออก 
เพื่อซื้อสินทรัพยเพื่อการลงทุน) 

Cash is King! เราจึงตอง 
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของเงินสด 
ควบคูไปกับการวิเคราะหกำไรคะ
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ป จจ ุบ ันแบรนด  ไม  ได  
หมายเพียงแตสินคาและ
บริการเทานั้น  องคกร 

ตางๆก็ถือวาเปนแบรนดที ่ต องการ 
สรางและรักษาชื่อเสียง แบรนดองคกร   
(Corporate Brand) หมายถึง ชุดการ 
รับรู ที ่เกิดขึ ้นในจิตใจหรือความรู สึก 
น ึกค ิดของคนท ี ่ม ีต อองค กรน ั ้นๆ   
ทั้งนี้การรับรูหรือภาพดังกลาวเปนผล
มาจากการกระทำของคนในองคกร 
ไม ว าจะเปนคำพูดหรือการกระทำ    
ซึ่งอาจกลาวไดวาแบรนดองคกรมีความ 
คลายหรือผสมผสานกับภาพลักษณ 
องคกร  ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับความ 
ประทับใจโดยรวมของบุคคลแตละคน
ไมวาจะเปนลูกคา ผูถือหุน คนทั่วไป 
ที่มีตอองคกร   ดังนั้นอาจกลาวไดวา 
แบรนดองคกรหมายถึงชื ่อเสียงของ 
องคกรที่คนภายนอกรับรู   

การส่ือสารแบรนดองคกรจึงเก่ียวกับ  
การสร างภาพล ักษณในม ุมมองท ี ่ 
ตองการใหบุคคลภายนอกมองและรูสึก 
เก่ียวกับองคกรวาเปนแบบใด เชน เปน 
องคกรเพื ่อพัฒนาชุมชนชวยเหลือ 
สังคม เปนองคกรเพื่อรักษาธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม หรือ เปนองคกรของคน 
รุนใหม เปนตน ซึ่งการสรางแบรนด 
องคกร จำเปนตองมีการวางแผน ระดม 
ความคิดรวมถึงการเห็นพองตรงกัน 
จากเจาของธุรกิจ ผูประกอบการ วา 
ตองการใหแบรนดองคกรมีลักษณะใด   

การสรางแบรนดองคกร   จึงหมายถึง 
การสรางชื ่อเสียงที ่อยู ในใจของกลุ ม 
ประชาชน  ซึ่งจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการ 
สื่อสารเชิงกลยุทธอยางแยบยล เพื่อ 
สรางชื่อเสียง แกไข และรักษาชื่อเสียง 
ใหอยูในใจของกลุมประชาชน  

ขั้นตอนการสื่อสารของ 
องค์กร 

การสื ่อสารขององคกรนั ้นเพื ่อ 
ตองการการสรางและรักษาชื ่อเสียง 
ใหกับองคกร ซึ่งหมายถึงการสรางภาพ 
ในมุมมองที่ตองการใหบุคคลภายนอก 
มองมาที่ธุรกิจวาเปนแบบใด เชน เปน 
องคกรเพื่อพัฒนาชุมชน ชวยเหลือ 
สังคม เปนองคกรเพื่อรักษาธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม หรือ เปนองคกรของคน 
รุนใหม เปนตน ซึ่งการสรางแบรนด 
องคกรเปนการกระทำที ่ต องอาศัย 
กลยุทธในการสื่อสารเพื่อใหการสราง
แบรนดและการสื่อสารแบรนดองคกร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพกลาวคือ 
กลุมเปาหมายรับรู และตีความหมาย 
ขององคกรสอดคลองกับที่องคกรตอง
การสื่อสาร  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. กำหนดวัตถุประสงคและกลุม 
เป  าหมายขององค กรให ช ัด เจน    
การกำหนดกลุ มเปาหมายใหชัดเจน 
ทำใหองคกรเขาใจวากำลังสื่อสารกับ 
ใครอยู และที่สำคัญคือการรับรูความ 
ตองการของกลุมเปาหมาย เพื่อนำมา 

กำหนดวัตถุประสงคในการสื ่อสาร 
แบรนดองคกร  

2. กำหนดทิศทางใหชัดเจนถึง 
เปาหมายในการสรางภาพลักษณ 
องคกร ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาท 
สำคัญที ่ส ุดในการกำหนดแนวทาง 
การสรางอัตลักษณขององคกร หรืออาจ 
เรียกวา การวางตำแหนงแบรนดองคกร 
(Brand Positioning) เชน การบินไทย 
วางตำแหนงวาเปนสายการบินแหงชาติ 
ที่นำความภาคภูมิใจมาสูไทย ดวยการ 
บริการและมิตรไมตรีแบบไทย การ 
สรางแบรนดองคกร ตองเริ่มมาจาก 
สรางทัศนคติและพฤติกรรมของคนใน 
องคกร ใหมีความภาคภูมิใจในองคกร 
เพื่อใหพนักงานในองคกรไดถายทอด
ความภูมิใจในองคกรไปยังสาธารณชน   
ดังนั ้นการสื ่อสารภายในองคกรจึงมี 
ความสำคัญมากในการสรางทัศนคติ 
ที่ดีแกพนักงาน

3. สำรวจองคกรวามีภาพลักษณ 
เปนอยางไรและภาพลักษณที่ตองการ 
ใหเกิดขึ้นคืออะไร เพื่อนำมากำหนด 
บุคลิกภาพขององคกร  (Brand 
Personality) เชน ทร ูวางบุคลิกภาพ 
วาเปนองคกรที ่ทันสมัย กาวล้ำนำ 
เทคโนโลย ี ทันยุคคอนเวอรเจนซ การ 
สำรวจบุคลิกภาพขององคกรมีสวน 
สำคัญในการตรวจสอบวาสิ่งที่องคกร
ตองการสื่อสารนั้น กลุมเปาหมายรับรู 
และเห็นพองตองกันหรือไม อยางไรก็ด ี

ป

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
เพื่อสร้างชื่อเสียงให้องค์กร  
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สำคัญในการสื่อสารเพื่อกลุมประชาชน 
ใหเกิดความเขาใจที ่ตรงกันเกี ่ยวกับ 
ภาพลักษณและบ ุคล ิกขององค กร    
การออกแบบการสื ่อสารตองรวมถึง 
สัญลักษณที่มองเห็นและสิ่งที่จับตอง
ไดอ่ืนๆ เชน สินคาหรือบริการ คุณภาพ 
ของการบริหาร ประวัติองคกร ชื่อ 
โลโก รูปภาพ เปนตน     

ระบบการสื่อสารของ 
องค์กร 

การสรางระบบการสื ่อสารของ 
องคกร ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 
ระดับ คือ การสื่อสารระดับพื้นฐาน 
หมายถึงการสื ่อสารผานสินคาหรือ 
บริการ พฤติกรรมขององคกรตอพนักงาน 
พฤติกรรมทางการตลาด การสื่อสาร 
ระดับที่สอง  หมายถึงการสื่อสารที่เปน 
ทางการขององคกร เชน การโฆษณา 
และประชาสัมพันธโดยผานทางส่ือตางๆ 
เชน วิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ เปนตน 
การสงเสริมการขาย การออกแบบตางๆ     
การสื่อสารระดับที่สาม หมายถึงการ 
สื ่อสารที ่นอกเหนือการควบคุมของ 
องคกร เปนการบอกตอของลูกคาหรือ 
ผูอื่น เชน ผูเชี่ยวชาญ ผูนำทาง 

ความคิด สื่อมวลชน ขาวสารจาก 
คูแขงหรือแหลงขาวอื่นๆ 

การส่ือสารใหมีประสิทธิภาพและ 
มีความเหมาะสม ผูทำการสื่อสารตอง 
ตระหนักถึงปจจัย 3 อยางดวยกัน 
ไดแก 

(1) สาร (Message)
สารคือความคิดท่ีผูสงสารตองการ

จะส่ือออกไป สารท่ีผูสงสารเลือกใชตอง 
มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม 
ผู ส งสารจะปราศจากความสามารถ 
ในการสื ่อสารถาสารที ่เลือกใชไมได 
มาตรฐานเพียงพอ

(2) สภาพแวดลอม (Context)
ผูสงสารที่มีความสามารถในการ

สื ่อสารจำเปนตองเร ียนร ู  เก ี ่ยวก ับ 
สภาพแวดล อมท ั ่วไปในส ังคมและ 
สถานการณการสื่อสาร เพื่อเลือกสาร 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึง 
การเรียนรูเกี่ยวกับตัวผูรับสารดวย ใน 
ฐานะนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ 
เรายังจำเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับลูกคา
ของเรา คูแขง ผูบริโภค หรือแมแต 
สภาพการเมืองและสภาพทางเศรษฐกิจ 
เพื ่อที ่จะเลือกสารที ่เหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพสำหรับการผลิตงานโฆษณา 

ถาเปนองคกรใหมหรือยังไมมีชื่อเสียง  
ทางองคกรสามารถกำหนดบุคลิกภาพ 
ขององคกรท่ีตองการจะใหกลุมเปาหมาย 
รับรูได    

4. สื่อสารเรื ่องราวขององคกร  
อาจกลาวได ว าการสื ่อสารแบรนด 
องคกรก็คือการส่ือสารเพ่ือสรางช่ือเสียง 
ขององคกร ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนในการ 
บอกเลาเรื่องราว ความเปนตัวตนของ 
องคกรผานผลงาน สินคาและบริการ 
ตลอดจนกิจกรรมสังคมตางๆ  การ 
สื่อสารสรางแบรนดองคกรเปนขั้นตอน 
ท่ีอาจใชระยะเวลายาวนานและตอเน่ือง 
โดยตราบใดที่องคกรยังดำเนินธุรกิจอยู 
จำเปนตองทำการสื่อสารตลอด   การ 
สื ่อสารแบรนดองคกรไมใชแคอาศัย 
แคการประชาสัมพันธหรือการโฆษณา 
อยางใดอยางหนึ่ง แตตองอาศัยการ 
สื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated 
communication) กลาวคือมีการ 
วางแผนการเล ือกใช ส ื ่อท ี ่ม ีความ 
หลากหลายเพื่อใหเขาสูกลุมเปาหมาย 
การออกแบบและสรางเนื้อหาหลักใน
การสื่อสารและสัญลักษณตางๆ  (Key 
Message and Logo Design) การ 
สรางเนื้อหาหลักในการสื่อสารมีความ 

ภาพประกอบ

53

Branding



ภาพประกอบ

54

Branding



และประชาสัมพันธเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
(3) ชองทาง (Channel)
ในเร่ืองความสามารถในการส่ือสาร

นั้น การเลือกชองทางสำหรับสารของ 
เราเปนสิ่งที่สำคัญมาก “ชองทาง” คือ 
สื่อที่นำพาสารไปยังผูรับสาร ตัวอยาง 
ของชองทาง ไดแก จดหมาย โทรศัพท 
อินเตอรเน็ต บทสนทนา การนำเสนอ 
ฯลฯ หลังจากที่เราลงแรงไปกับการ 
กำหนดเปาหมาย รวบรวมความรูเก่ียวกับ 
สถานการณ และสรางสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
แลว ทุกอยางจะสูญเปลาถาเราเลือก 
ชองทางการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ 
การเลือกชองทางในการสื่อสารไมใช 
เรื่องงาย    

การส่ือสารเชิงกลยุทธมีสวนสำคัญ 
ในการสรางช่ือเสียงองคกร  ท้ังน้ีผูบริหาร 
องคกรตองกำหนดและควบคุมสวน 
ของเอกล ักษณ องค กรให ม ีความ 
สอดคลองกับสภาพความจริงขององคกร 
ทั ้งนี ้ เพราะกลุ มเปาหมายจะถือวา 
แบรนดองคกรคือสิ ่งที ่เปนจริงของ 
องคกร เม่ือใดท่ีองคกรพบวาภาพลักษณ 
องคกรตกต่ำลงหรือลาสมัย ตองวิเคราะห 
ถ ึงสาเหต ุให ช ัดว าเก ิดจากเหต ุใด 
อีกทั้งตองมีการกำหนดกลยุทธในการ
สรางภาพลักษณที่มีประสิทธิภาพและ 
สงผลดีในระยะยาวตอไปภาพลักษณ

ขององคกร (corporate image)  คือ 
การสรางภาพในมุมมองที่ตองการให
บุคคลภายนอกมองมาที่ธุรกิจวาเปน
แบบใด เชน เปนองคกรเพื่อพัฒนา 

ชุมชน ชวยเหลือสังคม เปนองคกร 
เพื่อรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม หรือ 
เปนองคกรของคนรุนใหม เปนตน ซึ่ง 
การจัดวางการสรางภาพในแกธุรกิจนั้น 
จะตองมาจากการคิดและระดมสมอง
รวมถึงการเห็นพองตรงกันจากเจาของ 
ธุรกิจ หรือผูประกอบการดวย วาชอบ 
แบบใด หรือ แบบใดเหมาะสมกับสินคา 
ของเรา แตบางทีก็อาจจะสรางความ 
แตกตางของธุรกิจจากคูแข็งขันก็เปน
ได แตทั้งนี้ตองไดรับการยอมรับจาก 
ทุกฝายในองคกรกอนเพื ่อเปนการ 
สรางภาพรวมกันไดอยางตอเนื่องและ 
เหมาะสม ทั้งนี้ภาพลักษณขององคกร 
นั้นไมมีขีดจำกัดใดๆ เพราะขึ้นอยูกับ 
การอยากใหเปน หรือการอยากใหเห็น 
ของผูประกอบการมากกวา ซึ่งบางที 

ภาพล ักษณขององค กรน ี ้ก ็ม ีส วน 
ชวยเหลือในการเอื้อหนุนภาพลักษณ
ของตราสินคา เชน ภาพลักษณของ 
บริษัท Apple ที่มีความทันสมัย  ชวย 

เสริมสรางภาพลักษณใหกับสินคาตางๆ 
เชน I phone, I pad เปนสินคาที่ดูดี 
ฉลาด ทันสมัย  

โดยสรุปการสื ่อสารเชิงกลยุทธ 
ผ ู บร ิหารต องกำหนดและควบค ุม 
สวนของเอกลักษณองคกรใหมีความ 
สอดคล องก ับสภาพความจร ิงของ 
องคกร ทั้งนี้เพราะกลุมเปาหมายจะถือ 
วาแบรนดองคกรคือสิ่งที่เปนจริงของ 
องคกร เม่ือใดท่ีองคกรพบวาภาพลักษณ 
องคกรตกต่ำลงหรือลาสมัย ตองวิเคราะห 
ถ ึงสาเหต ุให ช ัดว าเก ิดจากเหต ุใด 
อีกทั้งตองมีการกำหนดกลยุทธในการ
สรางภาพลักษณที่มีประสิทธิภาพและ 
สงผลดีในระยะยาวตอไป

ภาพประกอบ

การส่ือสารขององค์กรน้ันเพ่ือต้องการ
การสร้างและรักษาช่ือเสียงให้กับองค์กร 
ซ่ึงหมายถึงการสร้างภาพในมุมมองท่ีต้องการ
ให้บุคคลภายนอกมองมาท่ีธุรกิจว่าเป็นแบบใด  
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ผลวิจัยบอกว่าคนอังกฤษเขามองสินค้าเรา 
Low-class ทำให้เกิดแรง เพ่ือหาทางทำให้สินค้าไทย 
โดดเด่นให้ได้ “ถ้าดอกลาเวนเดอร์ดังได้ ทำไมจำปาไทย 
จะดังไม่ได้” ดอกไม้ไทยก็มีคุณสมบัติโดดเด่น 
สามารถนำไปผลิตภายใต้มาตรฐานอังกฤษได้ 

ด
ä´ŒÂÔ¹àÃ×èÍ§áÅŒÇ¹‹ÒÍÖé§·Öè§àÊÕÂÇäÁ‹¹ŒÍÂ ·ÕèÂÑ§ÁÕªÒÇμ ‹Ò§ªÒμ Ô¨Ó¹Ç¹äÁ‹¹ŒÍÂ ·ÕèÂÑ§äÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡»ÃÐà·Èä·Â´Õ¾Í 

ËÃ×ÍÃÙŒ¨Ñ¡´Õáμ ‹ÂÑ§äÁ‹¾Í áÅÐÂÑ§äÁ‹ãª‹ à¨¹¹ÔÊÒ ¤ÙÇÔ¹Ôª¡ØÅ à¸Í¤×ÍÊÒÇ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä·Â ·Õèä»ãªŒªÕÇÔμμ ‹Ò§á´¹ 

áÅÐ·¹äÁ‹ä´Œ¡ÑºÊÔ è§¹Õ é ã¹°Ò¹Ð·Õ èà¸Íà»š¹¼Ù ŒËÞÔ§ä·Â·Õ èà¤Â¶Ù¡ªÒÇμ ‹Ò§ªÒμ Ô ÁÍ§àËÂÕÂ´äÁ‹ãËŒà¡ÕÂÃμ Ô 

à¾ÕÂ§à¾ÃÒÐà¸Íà»š¹¼ÙŒËÞÔ§ä·Â ÊÔè§·Õèà¡Ô´¢Öé¹¹Õé¡ÅÒÂà»š¹áÃ§¢Ñº ãËŒÊÒÇ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨¤¹¹Õé μ ŒÍ§¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÔ¹¤ŒÒä·Â 

ãËŒ¡ÃÐ©‹Í¹âÅ¡ à»š¹·ÕèÃÙŒ¨Ñ¡ãËŒä´ŒÇ‹Ò »ÃÐà·Èä·Â ¼ÙŒËÞÔ§ä·Âà¡‹§ ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ à¤ÕÂ§¤Ù‹ÊÔ¹¤ŒÒä·Â·ÕèÁÕ´ÕäÁ‹á¾ŒªÒμÔã´ã¹âÅ¡ 

áÁŒÇ‹Òà¸Í¨Ðà»š¹·ÒÂÒ·¸ØÃ¡Ô¨ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ ´ŒÒ¹Ë¹Öè§ª‹ÇÂ§Ò¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ áμ ‹ÍÕ¡´ŒÒ¹à¸Í¢ÍμÒÁ¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§μ ÑÇàÍ§ 

ÂÍÁ·Ø‹Áà§Ô¹¹ÑºÃŒÍÂÅŒÒ¹ºÒ· à¾×èÍãªŒ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ñ é§ËÁ´·ÕèÁÕ à¾×èÍ·Ó¸ØÃ¡Ô¨©Õ¡á¹Ç ·Õèà¹Œ¹¤ÇÒÁà»š¹ä·Â ·Õè¨Ð·ÓãËŒ 

½ÃÑè§μ‹Ò§ªÒμÔ¤Ò´äÁ‹¶Ö§ ¡Ñº à¤Ã×èÍ§ËÍÁ áºÃ¹ �́ Jainnisa ºÃÔÉÑ·¢Í§à¸Íã¹ÍÑ§¡ÄÉ ·ÕèμÑé§¢Öé¹ÁÒà¾×èÍ¼ÅÔμÊÔ¹¤ŒÒä·Â 

à¨ÒÐ¡ÅØ‹ÁÊ»Òã¹ÍÑ§¡ÄÉ áÅÐÅ§·Ø¹à»�´ºÃÔÉÑ·ã¹ä·Â à¾×èÍ¼ÅÔμà¤Ã×èÍ§ËÍÁ áºÃ¹ �́ Primmalai à»š¹ Exclusive scents 

brand à¨ÒÐ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ·Õèà´Ô¹·Ò§ÁÒ»ÃÐà·Èä·Â áÅÐ¡ÅØ‹ÁäÎàÍç¹·� Ê‹Ç¹ÍÕ¡ 2 ºÃÔÉÑ· Primmalai Living ·Ó¸ØÃ¡Ô¨à¿‡¹ËÒ 

à¿ÍÃ�¹Ôà¨ÍÃ�ä·Â Ê‹§ÍÍ¡μ‹Ò§»ÃÐà·È ¡ÑººÃÔÉÑ·ãËÁ‹Å‹ÒÊØ´ Candy Crepe ·ÕèªÒÇμ‹Ò§ªÒμÔàËç¹à»š¹μŒÍ§ËÅ§àÅÔ¿á¹‹¹Í¹ 

เสริมดวน 3 เรื่อง คือ 1. เงิน 2. เครดิต 
3. การศึกษา จึงเปนท่ีมาท่ีเธอตองเดินทาง 
ไปเรียนตอที่ Harvard Business 
School สถาบันการศึกษาทางดานธุรกิจ 
ระดับโลก เรียนได 2 ป ไดมีโอกาส 

ทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาอันดับ 1 ของ 
โลก ชื่อ Mckinsey ที่สิงคโปร เธอขอ 
เรียนรูงานจากที่นี่กอนเริ่มตนทำธุรกิจ 
ของตัวเอง

“จากผลงานท่ีโดดเดนของเธอ จึง 
ไดถูกสงไปดูแลงานดานน้ำมัน 4 เดือน 
ที่มุมไบ และกลับประเทศไทย เพื่อ 

ดูแลโปรเจคเรื่องการ take over ที่นี่ 
ทำใหไดเรียนรูชั ้นเชิงทางธุรกิจหลาย 
รูปแบบ จนพอแมเรียกตัวใหกลับไป 
ชวยงานที่บาน ที่โรงงานผลิตอลูมิเนียม 
จึงเดินทางกลับ แตยังอยากจะลองผิด 

ลองถูกที่บาน แลวธุรกิจอลูมิเนียมของ 
ไทยยังไมโดดเดนในสายตาตางชาติ 
จึงเริ่มคนหาวา ประเทศไทยมีอะไรที่ 
เดนอีกบาง ในสายตาตางชาติ และ 
ธุรกิจนั้นตองสำเร็จ นำความภาคภูมิใจ 
มาใหคนไทย และคนไทยตองภูมิใจ 
กับแจนดวย”

ที่มาของธุรกิจ
คุณเจนนิสา คูวินิชกุล สาวสวย 

รางบาง ทายาทธุรกิจอลูมิเนียมรายใหญ 
ในประเทศไทย หลังจากเรียนจบจาก 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเดินทาง 
ไปทำงานท่ีฮองกง ช่ือ บริษัท เกลนคอร 
จำกัด เปน regional office ตอนนี้ 
เธออายุเพียง 21 ป ทำได 3 ป เธอ 
ไดเปดบริษัทใหครอบครัวในฮองกง 
เพ่ือเทรดสินคาของครอบครัวในประเทศ 
จีน ตอนนี้เธอไดเรียนรูการ Trade 
สินคาประเภท Commodity กับ 
ประเทศจีน ไดสรางคอนเน็กชั่น ดวย 
ความสามารถด านการใช ภาษาจ ีน 
ระหวางการทำธุรกิจตองมีเธอไปติดตอ 
หนวยงานตางๆ ในฮองกง ไดพบวา 
สมัยนั้นผูหญิงไทย ถึงจะโดดเดน ก็จะ 
ไมไดรับการยอมรับ ไปมาหลายธุรกิจ 
ในจีน ฮองกง ก็มักจะถูกปฏิเสธ และ 
พบวา ตัวเธอเองยังขาดทักษะที่ตอง 

สาวนักเรียนนอก
ทุ่มทุนสร้างสินค้าไทย เพื่อกู้เกียรติหญิงไทย

เจนนิสา คูวินิชกุล
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ใหเครื่องหอมแบรนดดัง ชื่อยอ “J” 
เธอจึงยอมลงทุนจางและทำวิจัย เก่ียวกับ 
เครื่องหอมไทย พบวา ตางชาติยังรับ 
สินคาไทยไมได เพราะปญหา “Low-
class”

“ที่ยอมลงทุนบินไปอยู 7 วัน 7 
คืนกับงานนี้ เพราะตองการดูดความรู 
จากงานนี้ใหมากที่สุด  และตกลงตั้ง 
ธุรกิจในอังกฤษ ลงทุนจางทีมงานที่ 
ชำนาญ จางผูเชี่ยวชาญระดับดร.จาก 
มหาวิทยาลัย Cornell มาทำวิจัยกลุม 
แมบานอังกฤษ ใหทดสอบตั้งแตกลิ่น 
จนถึงรูปลักษณบรรจุภัณฑ เพื่อดูวา 

คนอังกฤษจะมองสินคาไทยยังไง ผล 
ออกมานาผิดหวังมาก  ผลวิจัยบอกวาคน 
อังกฤษเขามองสินคาเรา Low-class 
ทำใหเกิดแรง เพื่อหาทางทำใหสินคา 
ไทยโดดเดนใหได  “ถาดอกลาเวนเดอร 
ดังได ทำไมจำปาไทยจะดังไมได”  
ดอกไม  ไทยก ็ม ีค ุณสมบ ัต ิ โดดเด น 
สามารถนำไปผลิตภายใตมาตรฐาน 
อังกฤษได”

เดินหน้าธุรกิจ 
นำของไทยให้ฝรั่งผลิต 
แล้วขายของให้ฝรั่งใช้ 
ภายใต้แบรนด์ชื่อเธอ 
“Jainnisa”

เมื่อเห็นชองทางดังกลาว เธอจึง 
ตกลงใจเปดบริษัทเมตตาเอสเซ็นเชียล 
จำกัด และสรางแบรนดสินคาเคร่ืองหอม 
เพื่อเจาะกลุม สปา ในอังกฤษ ดวย 
ความม่ันใจในทีมผูเช่ียวชาญชาวอังกฤษ 
ที ่พรอมผลิตสินคาเครื ่องหอมระดับ 
พรีเมี่ยม เจาะกลุมสปา ภายใตแบรนด 
“Jainnisa” และหันมาสรางธุรกิจตอเน่ือง 
ในไทย ชื่อแบรนด “Primmalai” 
เจาะกลุม Home & Body Fragrance 
ภายใตคอนเซ็ปท “Bouquet therapy” 
ความหอมที ่ไม ได มาจากดอกไมแค 
ประเภทเดียว แตมาจากดอกไมสวย 
และหอมหลากชนิดที ่รวมกันเปนชอ 
อยางพวงมาลัย และความโดดเดนของ 
ดอกไมไทย นอกจากหอม สวยแลวยัง 
มีคุณสมบัติชวยคลายเครียด ลดอาการ 
เจ็บปวยไดอีกดวย ซึ่งเปนศาสตรแหง 
การบำบัดดวยกลิ่น อาทิ กลิ่นดอก 
กระดังงาไทย ชวยคลายความเจ็บปวย 
ใหคนไขไดอีกดวย ปจจุบัน Product 
line มีทั้งหมด 13 กลิ่น และเปนการ 
ผลิตโดยฝมือคนไทย ที่เทียบชั้นระดับ 
โลก

เริ่มธุรกิจจากสิ่งที่ถนัด 
ที่สุด และสนใจที่สุด

สิ่งที่คุณแจน คิดถึงวา อะไรที่มี 
ชื ่อเส ียงในสายตาชาวตางชาติบ าง 
สปา ดอกไม หรือ การบริการ คิดวา 
ตนทำงานกับตางชาติมาเยอะ ไดใช 
สินคาประเภทนี้มาเยอะ เห็นมาเยอะ 
เชื่อวา สินคาประเภทในกลุมสปานาจะ 
ทำได จากนั้นไดหาขอมูลจาก Google 
พบงาน The 1st International 
Lavender Conference จัดที่อังกฤษ 
จึงตัดสินใจควักทุนไปศึกษาใหลึกถึง 
7 วัน 7 คืน จนไดพบทีมที่เคยทำงาน 

58

SMEs Competitiveness



ปจจุบันชองทางการจำหนายหลัก 
ของ Primmalai อยูที่ ชั้น 1 เกษร 
พลาซา ชอปปงเซ็นเตอร กับอีกชองทาง 
คือ การเปน scents provider เนน 
โรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวชั้นนำทั่ว 
ประเทศ แอรไลน สปาระดับ Hi end 
ที่ตองการใชกลิ่นเปนสวนหนึ่งในการ 
สร างความประท ับใจให แก ล ูกค า 
และในอนาคตวางแผนจะเจาะกลุ ม 
Household ทั่วไป โดยนำเทคโนโลยี 
การฝงกลิ่นที่เครื่องปรับอากาศ และ 
การใหบริการดานกล่ินสำหรับงานอีเวนท 
ตางๆ ที่ตองการสรางความประทับใจ 
ใหกับแขกที่มางาน กลุมลูกคาของ 
Primmalai 70% เปนนักทองเที่ยว 
ชาวตางชาติ และ 30% เปนชาวไทย 
โดยเฉพาะอยางย่ิง Primmalai brand 
จะมีจุดเดนเรื่อง กลิ่นบำบัด ที่ไมเพียง 
ความหอมเทานั้น แตยังใหความสำคัญ 
กับเรื่องสุขภาพอีกดวย

เป้าหมายทางธุรกิจ 
ของ Jainnisa vs 
Primmalai เธอขอ 
ทุ่มเทเพื่อสร้างชื่อเสียง 
ให้แก่ประเทศไทย

คุณแจนตั้งเปาวา จะสรางแบรนด 
ทั้ง 2 ใหอยูในระดับ International 
Brand และเปนสินคาระดับไฮเอ็นท 
ทั้งคู ถึงแมวาจะตองลงทุนสูงมากก็ตาม 
เธอเปดเผยตัวเลขสำหรับการทำสินคา 
ทั้งสองนี้วา ลงทุนไปแลวกวา 100 
ลานบาท จะอยางไรก็ตามเธอก็จะสู 
สุดชีวิต เพราะเปนความสุขที่ตองการ 
จะทำเพื่อประเทศไทย และเธอมั่นใจ 
วา ถาตั้งใจทำอะไรแลว สิ่งนั้นยอม 
ไมพลาดจากที่คาดการณไวแนนอน

โดยรวมแลว ธุรกิจทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ โตไมต่ำกวา 10% 

การคาเซ็นทรัล เอ็มบาสซ่ี แลว คุณแจน 
ยังวางแผนวา อนาคตจะเปดการขาย 
แฟรนไชส และจัดสงแบบ delivery 
ตามบาน และออฟฟศตางๆ 

“ธุรกิจที ่ทำมากมายยังไมหยุด 
เทานี้ แตยังอยากจะทำอีกเยอะ เพื่อ 
ใหบรรล ุPassion ของตัวเอง คือ สราง 
ความภูมิใจใหคนไทยใหได”

ตองขอปรบมือรัวรัวใหกับความ
มุงมั่นของสาวสวย และเกงคนนี้  และ 
ขอเปนอีกหนึ่งคนที่รวมภูมิใจในความ 
เปนไทย

ตอป แตยกเวนที่ประเทศไทยชวงที่มี 
ปญหาราชประสงคท้ังเหตุการณประทวง 
และบอมบที่พระพรหม ทำใหกระทบ 
ยอดพอควร แตเธอจะไมหยุดย้ังเทาน้ัน 
ยังมีแผนการที ่จะทำธุรกิจใหมตอไป 
ถึงจะไมเคยทำ แตยืนยันวา ตั้งใจทำ 
มาก กาวตอไปตองมั่นคง และฉีกแนว 
แตกตางจากสินคาทั่วไป 

ธุรกิจใหม่ สร้าง 
ขนมไทยเทียบชั้นสากล

ธุรกิจใหมอีกหนึ่งธุรกิจภายใตชื่อ 
Candy crepe เปนการสราง added 
value ใหกับโรตีสายไหมไทย ที่หลาย 
คนมองขาม แตคุณแจนมุงมั่นจะสราง 
นวัตกรรมใหโรตีสายไหมไทย เทียบชั้น 
มาการอง หรือ เหนือชั้นกวา โดยคุณ 
แจนไดซื้อลิขสิทธิ์ ซื้อสูตรโรตีสายไหม 
จากเจาดัง แหงเมืองอยุธยา โดยนำ 
สูตรดั้งเดิมที่คงรสชาติความอรอย มา 
ปรับปรุงสีสัน กลิ่น Healthy option 
และทำใหการผลิตกาวสูระดับมาตรฐาน 
โลก พรอมสรางสรรครูปลักษณใหม ให 
มีความสรางสรรค และนาสนใจ สามารถ 
นำไปใชในงานจัดเลี้ยงตางไดอยางไม
ตองอายใคร ดานชองทางการจัดจำหนาย 
นอกจากการขายผาน IG และขาย 
ผานหนารานของพี่เอ ศุภชัย ที่ศูนย 
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เธอเลาวา สามีเธอไดแรงบันดาลใจมา 
จาก สไตลกระเปา signature ของ 
อังกฤษ แบรนด Cath Kidston กระเปา 
ลายดอกไมแนววินเทจ ตัวกระเปาเปน 
ผาลายดอกไมเคลือบกันน้ำ ซึ่งสาวๆ 
ท่ัวโลกฮิตกันมาก จึงเปนท่ีมาท่ีตองการ 
จะนำความเปนไทยมาสื่อสารในแบบ
นารักในสไตลวินเทจ เพื่อยอนกลับไป 
ขายชาวตางชาติที่รักเมืองไทย และ 
สนใจซื้อของที่ระลึกติดไมติดมือกลับ
บานบาง ดวย Concept “Thainess 
you can carry” 

Business Start Up
เมื่อไดไอเดีย และคอนเซปตใน 

การผลิตสินคา ตอมาคือ ชื่อแบรนด 
“TAREEYA” ลองเดาสนุกๆ คิดวา นาจะ 
มาจากช่ือท้ังสองสามีภรรยาคือ Traiphat 
+ Atchareeya = Tareeya หรือชื่อ 
ของภรรยาลวนๆ Tar + Atchareeya 
=Tareeya แตชื่อตองมีความหมายตอ 
ธุรกิจสรางใหมแนนอน การแบงหนาที ่
การบริหารงานในรูปบริษัทท่ีจดทะเบียน 
ในชื่อ บริษัท Tareeya Design จำกัด 
กอตั้งเมื่อป 2554 โดยมีคุณตรัยพัทธ 
จิรายุส (สามี) รับหนาท่ี กรรมการผูจัดการ 
ดูแลงานออกแบบ การผลิต สวนคุณ 
อัจฉริยา จิรายุส (ภรรยา) เปนรอง 
กรรมการผูจัดการ ดูแลงานดานการ 
ตลาด การขาย และการเงิน ซึ่งเปน 
สวนผสมที ่ลงตัวในการกอตั ้งธ ุรกิจ 
หลายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ก็มัก 
จะมาจากสูตรนี้

เมื่อกอตั้งธุรกิจเรียบรอย ตอมา 
คือเรื ่องของการออกแบบผลิตภัณฑ 
ภายใตแบรนด TAREEYA การออกแบบ 
ครั ้งแรกที ่ออกไปมีความสำคัญมาก 
เพราะจะตองเปน Signature ที่สราง 
บุคลิก และความจดจำในแบรนดตอไป 

ที่มาของแบรนด์ 
TAREEYA

“คุณอัจฉรียา จิรายุส” หรือ 
“ตา” สาวสวยรุนใหม เริ่มทำงานแหง 
แรก ที่สถานทูตออสเตรเลีย ดาน VISA 
ถาวร ทำได 2 ป ไดยายมาดูแลงาน 
ดาน Trade & Investment ที่ 
สถานทูตอังกฤษ หนาท่ีหลักคือชวยเหลือ 
นักธุรกิจชาวอังกฤษท่ีตองการสงออก - 
นำเขาสินคาระหวางประเทศไทย - อังกฤษ 
ทำอยู 2 ป ระหวางนั้นเธอแตงงานกับ 
หนุมกราฟฟกดีไซเนอร ดีกรีจากประเทศ 
อังกฤษ และตั้งทอง เธอจึงตัดสินใจ 
ลาออกจากงานประจำ เพื่อจะมีเวลา 
ใหสมาชิกใหมมากขึ้น จึงเปนที่มาของ 
การเริ ่มตนทำธุรกิจที ่เปนของตัวเอง 

สาวสถานทูต สู่นักธุรกิจ New Gen “TAREEYA”
อัจฉรียา จิรายุส

àÁ×èÍÊÒÇ Trade & Investment áË‹§Ê¶Ò¹±ÙμÍÑ§¡ÄÉ»ÃÐ¨Ó»ÃÐà·Èä·Â â¤¨ÃÁÒ¾º¡ÑºË¹Ø‹Á¡ÃÒ¿¿�¡ 

´Õä«à¹ÍÃ�¨Ò¡ÍÑ§¡ÄÉ à¢Ò·Ñé§ÊÍ§μÑ´ÊÔ¹ã¨¨ÐÊÃŒÒ§¤ÃÍº¤ÃÑÇÍºÍØ‹¹ áÅÐÁÕàÇÅÒàμçÁ·ÕèãËŒ¡ÑºÊÁÒªÔ¡ãËÁ‹ ¨Ö§ 

à»š¹·ÕèÁÒ¢Í§¡ÒÃ Ñ̈ºÁ×Í¡Ñ¹ÍÍ¡ÁÒμÑé§¸ØÃ¡Ô¨àÅç¡æ ¢Í§μÑÇàÍ§ à¾×èÍÍÍ¡áººáÅÐ¼ÅÔμÊÔ¹¤ŒÒ ª×èÍáºÃ¹´� 

“TAREEYA” ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèàμçÁä» Œ́ÇÂàÃ×èÍ§ÃÒÇ¤ÇÒÁÃÑ¡àÁ×Í§ä·Â “THAINESS” ã¹á§‹ÁØÁ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ ¨Ò¡ÊÒÂμÒ¢Í§¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ 

·Ñé§ÊÍ§¤¹ ·ÕèÃÑ§ÊÃÃ¤�ÍÍ¡ÁÒã¹ÃÙ»áºº·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ à¨ÒÐ¡ÅØ‹Á¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèËÅ§àÊ¹‹Ë�àÁ×Í§ä·Â ÊÑ́ Ê‹Ç¹ Ø̧Ã¡Ô̈ Å§μÑÇ ÊÒÁÕ 

Ë¹Ø‹ÁÍÍ¡áºº ¤ØÁ¼ÅÔμ ÀÃÃÂÒ Ù́áÅ¡ÒÃμÅÒ´ ¡ÒÃ¢ÒÂ àÇÅÒÇÑ¹ËÂØ´áº‹§àÇÅÒãËŒÅÙ¡à·‹Ò¹Ñé¹ â´ÂäÁ‹ÃÑº§Ò¹ã´ã´ áÅÐ¨Ð 

äÁ‹¤ŒÒ§¤×¹»˜ÞËÒ¨Ò¡·Õè·Ó§Ò¹ÁÒ·ÕèºŒÒ¹ ÁÒäÇ à¤ÅÁäÇ à»š¹à¤Åç´ÅÑº¸ØÃ¡Ô¨¤ÃÍº¤ÃÑÇàÅç¡æ ·Õè¹‹ÒÃÑ¡¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ¹Õé
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ธุรกิจที่เราสร้างมา เราต้องการให้อยู่รอดไปจนถึง 
รุ่นลูกรุ่นหลาน ดังนั้นเวลาออกงาน เราจะพาลูก 
ไปด้วย ตอนนี้ลูกขายอายุได้ 5 ขวบแล้ว กำลัง 
ติดคุณพ่อ และเราก็พยายามให้ลูกมีส่วนร่วม 
กับงานที่เราทำมากที่สุด เท่าที่วัยเค้าจะอำนวย

เจาะกลุมนักทองเที่ยว และคนทำงาน 
อาทิ Siam Paragon, Lofts, B2S, 
TCDC, Museum Siam, King Power, 
Samui Airport และตามสถานท่ีทองเท่ียว 

ตางๆ ความสำเร็จที่ผานมา ลวนมา 
จากจุดขายของสินคา ก็คือ Design & 
Quality 

“ในชวง 2 ปแรกธุรกิจไปไดดีมาก 
คะ แต 2 ปหลังมีปญหาจากเศรษฐกิจ 
บานเรา และเศรษฐกิจโลก ทำใหยอด 
ขายลดลง ประมาณ 2% จึงตองปรับ 
กลยุทธธุรกิจ โดยใชวิธีหาชองทางการ 
ขายใหมๆ  เพ่ิมข้ึน ไมวาจะเปน ออนไลน  
และการจัดโปรโมช่ันผานทาง facebook 
และหางสรรพสินคา ทำมาหลายอยาง 
ยอดขายก็ยังไมเขาเปา จึงเริ่มเปลี่ยน 
กลยุทธเปนการเขาพบลูกคามากขึ ้น 
โดยไดไปออกบูธ Thai Festival ที่ 
สิงคโปร ซึ่งปกติที่สถานฑูตไทย จะมี 
การจัดงานนี้เปนประจำ ในขณะที่นัก 
ทองเที่ยวที่เดินทางมาเมืองไทย ก็แวะ 

โดยทั้งสองคนไดรวมกันคิด จนออกมา 
ไดวา สัญลักษณของประเทศไทย ส่ิงแรก 
ที่ชาวตางชาติเห็นแลวตองคิดถึงเมือง
ไทยเลย ก็คือ รถตุกตุก ซึ่งลายแรกๆ 
ของผลิตภัณฑ  collection กระเปาถือ 
ในรูปแบบตางๆ กอนจะขยายลายออก 
ไปอีกถึง 6 collections ไมวาจะเปน 
ชางไทย ดอกบัว ขนมไทย สถานที่ 
ทองเที่ยวไทย ดอกไมไทย การละเลน 
ไทย เปนตน คุณตาเลาใหฟงวา “เร่ิมตน 
ธุรกิจ เราจะเนนลูกคานักทองเที่ยว 
ตางชาติเปนหลัก แตตอมาไดมีโอกาส 
ไปออกงานแสดงสินคาในงาน Big and 
Gift Fair ในประเทศไทย ปรากฏวา 
ไดรับผลตอบรับดีมาก ทั้งวัน Trade 
และ Public Day สวนใหญสนใจ 
สะดุดตากับการออกแบบของรูปแบบบูธ 
ทำใหเห็นภาพชัดเจนวา สินคาเราเปน 
Lifestyle Gift, Lifestyle Souvenir 
ทำใหม ีบรรดาเพื ่อนบานใกลเค ียง 
หลายประเทศ ทั้งพมา เวียดนาม ลาว 
และประเทศในแถบอาเซียนมาจีบให 
ไปเปดเปน Souvenir Gallery นาสนใจ 

แตยังขอตัดสินใจอยู เพราะเราเองก็ 
ตองการแสดงความเปนไทย ผานราน 
Souvenir ท่ีบางสวนเปน wholesales 
ดวย”

ธุรกิจไปได้สวย
เผลอไมนานธุรกิจ TAREEYA เติบโต 

ยืนยาวมาได 4 ปแลวจนถึงวันนี้ ซึ่งใน 
2 ปแรก คุณตาเลาวา ธุรกิจดีเกินคาด 
ไดรับการตอบรับดี มียอดขายปละไม 
ต่ำกวา 5-6 ลานบาท สวนใหญมาจาก 
ยอดขายภายในประเทศ ที่มาจากนัก 
ทองเที่ยว และลูกคาชาวไทย ที่เปน 
กลุมคนทำงาน วัย 25-42 ป โดยใช 
วิธีฝากขาย ผานชองทางจำหนายที่ 

62

Family Business



กรุงเทพนอย สวนใหญออกไปตางจังหวัด 
กัน สถานการณก็ยังไมดีขึ้นเทาที่ควร”

ปรับแผนสู่ธุรกิจ 
Premium – Direct 
Order 

แมวา ยอดขายจะตกลงบางชวง 
เศรษฐกิจไมดี แตดวยการไมหยุดนิ่ง 
ตออุปสรรค ปรากฏวา ผลงานของ 
TAREEYA ไปเขาตา ททท. ทำใหบริษัท 
ไดงานล็อตใหญ คือ ผลิต Souvenir 
Set เพื่อใชโรดโชวทั่วโลกในโครงการ 
Lifestyle Travel ของ ททท. มีตั้งแต 
ผาพันคอใหญ ผาพันคอเล็ก เนคไท 
กระเปา ซึ่งออกแบบงานเปนลักษณะ 
Exclusive เมื่อปที่ผานมา จากจุดนี้ 
ทำให TAREEYA ไปตอ และไดงาน 
Premium จากหนวยงานชั้นนำหลาย 
แหง โดยมี Air Asia เปนหนึ่งในนั้น 
ดวย นับเปนธุรกิจไลนใหมที่เขามา 

ชวยเสริม ทำใหเศรษฐกิจไมกระทบตอ 
รายไดนัก และสินคากลุมนี้กลายเปน 
สัดสวน 20 : 80 ของยอดขายทั้งหมด

เคล็ดลับการบริหาร
ธุรกิจ และครอบครัว

ดวยความเปนธุรกิจครอบครัว 
คุณตา บอกวา ความเกรงใจกันอาจจะ 
นอย อาจทำใหอีกฝายคิดวา รุนแรง มี 
การถกเถียงกันบาง เพราะดวยงานที่ 
ท้ังสองดูแล ดูเหมือนจะเขากัน แตจริงๆ 
แลวไมเขากัน ตองมีการตกลงกันวา 
การถกเถียงเร่ืองงานตองใหจบในวันน้ัน 
จะไมยืดเยื้อ และหลังเวลาจะไมพูด 
เรื่องงาน เพื่อเราสองคนจะใชเวลากับ 
ลูกใหเต็มที่

“ธุรกิจที่เราสรางมา เราตองการ 
ให อย ู รอดไปจนถึงร ุ นล ูกร ุ นหลาน 
ดังนั้นเวลาออกงาน เราจะพาลูกไป 
ดวย ตอนนี้ลูกขายอายุได 5 ขวบแลว 

กำลังติดคุณพอ และเราก็พยายามให 
ลูกมีสวนรวมกับงานที่เราทำมากที่สุด 
เทาที่วัยเคาจะอำนวย” 

เมื่อเวลายังคงเดินหน้า 
ธุรกิจจะพัฒนาต่อไป

นอกจากธ ุ รก ิจการออกแบบ 
และผลิต Souvenir ภายใตแบรนด 
TAREEYA ตลอดจนสินคากลุม Premium 
ที่ Made to order ใหกับหนวยงาน 
ตางๆ แลว คุณตา ยังมีไอเดียที่พัฒนา 
ตอไปในสายอาหาร โดยจะนำขนมไทย 
ที่หาทานยาก และหลายคนหลงลืมไป 
แลว นำมาแตงตัวใหม ที่สำคัญคือ 
การออกแบบ Packaging ที่จะตอง 
โดดเดนและ in line กับ concept 
“Thainess” แนนอน ตองคอยติดตาม 
ครอบครัวคนรุนใหมกับไอเดียไฟแรง
ที่ไมหยุดนิ่งตอไป
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ธุรกิจครอบครัว
ตอนธรรมนูญครอบครัว (2)

ธ ุ ร ก ิ จ ค ร อ บ ค ร ั ว 
ม ี ความ เก ี ่ ย ว โยงก ั บ 
ครอบครัว (Family) 

ธุรกิจ (Business) และความเปน 
เจาของ (Ownership) โดยทั้งสาม 
สวนจะมีความสัมพันธและสงเสริม 
ซึ่งกันและกัน ซึ่งสมาชิกครอบครัว 
จะม ีบทบาทใดบทบาทหน ึ ่ งหร ือ 
หลายบทบาทในสามเร ื ่องข างต น 
และจะมีความซับซอนมากขึ ้นใน 
มิติของครอบครัว (Family) โดย 
จะเกี่ยวของกับ 4 สวนสำคัญ คือ 
ทรัพยสินครอบครัว (Family Estate) 
การจัดการ (Governance) กลยุทธ 
(Strategy)  และการสืบทอด (Suc- 
cession)  ซึ่ง “ธรรมนูญครอบครัว 
(Family Constitution)” ซึ่งถือ 
เปนสวนที ่สำคัญที ่อยู ในดานของ 
การจัดการ (Governance)  โดย 
“ธรรมนูญครอบครัว” ก็คือ ขอตกลง 
ที่แสดงบทบาทของสมาชิกครอบครัว 
ท่ีมีตอธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวทาง 
การกำก ับด ูแลธ ุ รก ิจครอบคร ัว 
ตลอดจนเปนสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็น 
คานิยมหลัก วิสัยทัศน และความ 
มุงมั่นที่ครอบครัวมีตอธุรกิจ  ซึ่งควร 
จัดทำเปนเอกสารหรือคู ม ือใหก ับ 
สมาชิกครอบครัวนำเปนแนวทางใน 
การปฏิบัติทั ้งในครอบครัวและการ 
ดำเนินธุรกิจ เพื่อสรางความชัดเจน 

2.2  นโยบายผลตอบแทนจากการ 
ลงทุน/การจายปนผล

2.3  การถายโอนหุน/สภาพคลอง 
ของหุน: วิธีการ ขอกำหนดการซื้อ/ 
ขาย หรือค้ำประกัน

2.4  ขอกำหนดและวิธีการใหทุน 
สำรองแกผูถือหุน 

2.5  การประชุมผูถือหุน
สวนที่ 3 สิทธิของสมาชิก 

ครอบครัว
1.1  บทบาทของสมาชิกในครอบครัว: 

ประเภทสมาชิก สิทธิในสวัสดิการและ 
ผลประโยชน

1.2  ที่ประชุมครอบครัวและสภา 
ครอบครัว: กอต้ังอยางไร องคประกอบ 
ใครมีหนาที่อยางไร

1.3  สำนักงานธุรกิจครอบครัว 
(บริหารจ ัดการเก ี ่ยวก ับธ ุรก ิจและ 
ครอบครัว)

1.4  นโยบายครอบครัว (เชน การ 
จางงานและคาตอบแทนของสมาชิก 
ครอบครัว การศึกษาของสมาชิกรุน 
ตอไป เปนตน)

สวนที่ 4 การกำกับดูแลธุรกิจ
1.1  บทบาทของคณะกรรมการ: 

กระบวนการแตงต้ัง ใครมีหนาท่ีอยางไร
1.2  อ งค  ป ร ะกอบขอ งคณะ  

กรรมการ: วิธีการจัดโครงสราง ลักษณะ 
ซับซอนมากหรือนอย

1.3  การสรรหาและประเมินผลงาน 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ในบทบาทของสมาช ิกครอบคร ัว 
และป องก ันความข ัดแย งภายใน 
ครอบครัว รวมถึงหลีกเลี่ยงปญหาที่ 
อาจจะเกิดในธุรกิจ

ฉบับน้ี ผมจึงขอมาตอเร่ืองธรรมนูญ 
ครอบครัว โดยฉบับน้ี ก็นำเร่ืองโครงสราง 
และ ตัวอยางธรรมนูญครอบครัว ของ 
ตระกูล MOGI (โมกิ) บริษัทผลิตซีอิ๊ว 
ท่ีรูจักกันดีในนาม คิโคแมน (Kikkoman) 
มาเปนตัวอยาง    

โครงสร้างของธรรมนูญ
ครอบครัว   

การออกแบบธรรมนูญครอบครัว 
ควรใหม ีความยืดหยุ นและสามารถ 
ใชบันทึกขอมูลการกำกับดูแลธุรกิจ 
ครอบครัวที่มีความซับซอน หรือเขียน 
ขอจำกัดบางประการไวในธรรมนูญ 
ครอบครัว  ตัวอยางเชน การประชุม 
ครอบครัว ขอกำหนดและวิธีการให 
ทุนสำรองแกผูถือหุน ตัวอยางการราง 
ธรรมนูญครอบครัวควรมีอยางนอย 5 
องคประกอบ ดังนี้

สวนที่ 1 วัตถุประสงครวมของ 
ครอบครัว

1.1  พันธกิจ คานิยม วิสัยทัศน 
สวนที ่2 สิทธิการครอบครองหุน
2.1  บทบาทของผูถือหุน: สัดสวน 

ของจำนวนหรือมูลคาของหุน สิทธิหรือ 
ประโยชนที่ไดรับ
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คณะกรรมการ: กระบวนการสรรหา 
การจายคาตอบแทน

1.4  กรรมการจากภายนอก :  
กระบวนการสรรหาและแตงตั้ง

1.5  การส่ือสาร/รายงานการประชุม 
ผูถือหุนและการประชุมครอบครัว

1.6  การสร างแรงจ ูงใจในการ 
ทำงาน: คาตอบแทนพิเศษ รางวัล 
คำชม เปนตน

1.7  วิธีการรักษาตำแหนงคณะ 
กรรมการในบริษัท

1.8  การประชุมคณะกรรมการ
สวนที่ 5 เบ็ดเตล็ด
5.1  วิธ ีการปองกันขอขัดแยง: 

การจัดการสวัสดิการและผลประโยชน 
ใหแกสมาชิกครอบครัวอยางเสมอภาค 
ยุติธรรม 

5.2  การรักษาความลับ: องคความรู 
ทักษะ ความชำนาญ ในเรื่องนั้น เปน 
ความลับเฉพาะถายทอดจากรุนสูรุน

หมวดในธรรมนูญ
ครอบครัว

1. บทนำ - ในบทนำนี้ เรื่อง 
สำคัญที่ควรมีกลาวถึง คือ พันธกิจ 
ของครอบครัว คานิยมของครอบครัว 
เปนความเชื ่อที ่สมาชิกในครอบครัว 
จะยึดถือ ซึ่งถือเปนแรงผลักดันที่สำคัญ 
ของธุรกิจครอบครัวในการนำธุรกิจสู 
ความสำเร็จและสรางความเปนน้ำหนึ่ง 
ใจเดียวกันของสมาชิกในครอบครัว 
เชน คานิยมของครอบครัว คือ 

2. ทั่วไป - ในหมวดนี้อาจจะ 
ถือเปนหมวดแรกในขอกำหนดของ 
ครอบครัวก็ไดประกอบดวย วันที่เริ่ม 
มีการประกาศใชธรรมนูญครอบครัว 
และนิยามคำศัพยตางเพื่อใหเกิดความ 
เขาใจที่ตรงกัน เชน คณะกรรมการ 

หมายถึง คณะกรรมการสภาครอบครัว, 
ประธาน หมายถึง บุคคลที่ไดรับการ 
คัดเล ือกจากคณะกรรมการใหเป น 
ประธานสภาครอบครัว เปนตน 

3. วัตถุประสงค – คือจุด 
มุงหมายในการจัดทำธรรมนูญครอบครัว 
เชน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตน 
ของสมาชิกในครอบครัวในการรักษา 

ธุรกิจของครอบครัวใหยั ่งยืน, เพื ่อ 
ปองกันความขัดแยง, เพื่อดูแลคนใน 
ครอบครัว เปนตน ในสวนนี้แลวแต 
จุดมุงหมายของแตละครอบครัว

4. สมาชิก – ในหมวดนี้จะเปน 
การกำหนดนิยามของการเปนสมาชิก 
ในครอบครัวและการสิ้นสุดสภาพของ 
การเปนสมาชิก เชน กรณีสมาชิกหลัก 
เสียชีวิต คูสมรสยังถือเปนสมาชิกของ 
ครอบครัวอยูหรือไม เปนตน นอกจากน้ัน 
ยังตองกำหนดสิทธิและของสมาชิก 
เชน สิทธิในการออกเสียงตองมีอายุ 
ครบ 25 ปบริบูรณ หรือ ใครบางที่ 
มีสิทธิในการเขารับการแตงตั ้งเปน 
คณะกรรมการ คณะทำงาน หรือตัวแทน 
ของครอบครัว เปนตน สวนของหนาที่ 
เชน สมาชิกตองรักษาเกียรติยศ และ 
ชื่อเสียงของครอบครัว, ตองปฏิบัติ 
ตามธรรมนูญ ขอบังคับ ระเบียบ ตาม 
มติของสภา เปนตน

5. การดำเนินงานของสภา – 
ในหมวดนี้คือการกำหนดอำนาจหนาที ่

ของสภา การแตงต้ังคณะกรรมการสภา 
ทั้งจากภายในและภายนอก คุณสมบัต ิ
ของผูที่เปนคณะกรรมการ วาระในการ 
ดำรงตำแหนง การกำหนดวาระการ 
ประชุม  การกำหนดตัวแทน เปนตน

6. การประชุมครอบครัว – การ 
กำหนดวาระการประชุม อำนาจการ 
เปดประชุมสภา การมอบหนาตัวแทน 

การวินิจฉัยชี้ขาด การออกเสียงในการ 
ลงมติในที่ประชุม สมาชิกที่มีสิทธิออก 
เสียง การกำหนดการทบทวนนโยบาย 
และขอกำหนดตางๆ เพื ่อรองร ับ 
สภาพแวดลอมที ่มีการเปลี ่ยนแปลง 
รวมถึงแกไขเพ่ิมเติมธรรมนูญครอบครัว

7. ผูนำธุรกิจครอบครัว – การ 
แตงตั้งและการกำหนดบทบาทหนาที่ 
รวมถึงค ุณสมบัต ิของผู นำในธุรก ิจ 
ครอบครัว เชน ตองเปนบุคคลที่ไดรับ 
จากผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทและ 
ไดรับความเห็นชอบจากสภา เปนตน

8. การสืบทอด – ในหมวดนี้ 
เปนการกำหนดแผนการสืบทอดธุรกิจ 
การกำหนดคุณสมบัติของผูบริหารของ 
ธุรกิจคนถัดไป และอำนาจหนาที่ของ 
คณะกรรมการ การวางแผนสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัว 

9. การจางงาน – เปนการกำหนด 
วาสมาชิกในครอบครัวคนใดบางที ่ 
สามารถเขามาทำงานในธุรกิจครอบครัว 
ได เชน อนุญาติใหเขยหรือสะไภเขามา 

การออกแบบธรรมนูญครอบครัว ควรให้มี 
ความยืดหยุ่นและสามารถใช้บันทึกข้อมูลการ 
กำกับดูแลธุรกิจครอบครัวที่มีความซับซ้อน หรือ 
เขียนข้อจำกัดบางประการไว้ในธรรมนูญครอบครัว  
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ทำงานไดหรือไม ,ตองมีประสบการณ 
การทำงานจากภายนอกอยางนอยกี่ป 
เปนตน รวมถึงการกำหนดกฏกติกาใน 
การทำงานรวมกัน การจายคาตอบแทน 
และสวัสดิการ การปรับตำแหนง  การ 
เกษียณอายุการทำงาน

10.  จรรยาบรรณครอบครัว – 
หลักคุณธรรม จริยธรรม ที่สมาชิกใน 
ครอบครัวยึดเปนหลักในการดำเนินชีวิต 
เพื่อดำรงไวซึ่งชื่อเสียงของวงศตระกูล 
และธุรกิจ รวมถึงมารยาทระหวางสมาชิก 
ในครอบครัว เชน สมาชิกในครอบครัว 
ทุกคนตองใหความเคารพซ่ึงกันและกัน, 
ซ่ือสัตยตอวงศตระกูล, ไมนำเร่ืองครอบครัว 
ออกไปสูภายนอก เปนตน

11.  การแกปญหาความขัดแยง – 
ในหมวดนี้เปนการกำหนดหลักเกณฑ 
ในการแกไขปญหา กรณีท่ีมีความขัดแยง 
เกิดขึ ้นในครอบครัว การไกลเกลี ่ย 

ระหวางคูกรณี การนำเร่ืองเขาพิจารณา 
ในสภาครอบครัว

12.  วินัยและการลงโทษ – การ 
กำหนดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใน 
ครอบครัว หากมีการฝาฝนจะมีกรอบ 
การลงโทษอยางไร เชน ตักเตือนเปน 
ลายลักษณอักษร การตัดสิทธิตาง จนถึง 
การใหพนจากการเปนสมาชิกครอบครัว 
เปนตน

13.  การตัดสินใจท่ีสำคัญ – เร่ือง 
สำคัญท่ีตองมีขอกำหนดในการพิจารณา 
มีอะไรบาง เชน การขายหุนของธุรกิจ 
ครอบครัว  การใหพนจากการเปนสมาชิก 
ของครอบครัว การซื้อ/ขาย ทรัพยสิน 
ของครอบครัว เปนตน รวมถึงกระบวน 
การตัดสินชี้ขาดและการลงมติ

14.  การซื ้อขายหุ นของธุรกิจ 
ครอบครัวและทรัพยสินมรดก –  วิธีการ 
ขอกำหนดการซ้ือ/ขาย หุนและทรัพยสิน 

ครอบครัว การกำหนดราคาหุนและ 
ประเมินมูลคาสินทรัพยของครอบครัว 
การอณุญาติใหบุคคลภายนอกเขามา 
ถือครองหุน เปนตน 

15.  ขอมูลและการสื่อสาร – ขอ 
กำหนดในการ

16.  รายไดและเงินอุดหนุน – 
เปนการจำแนกแหลงที่มาของรายได 
แหลงที่ใชไปของรายได การจัดใหมี 
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ 
การลงทุน เปนตน

17.  เบ็ดเตล็ด – อื่นๆ ที่ไมได 
กลาวในหมวดขางตน

หมวดตางๆ ท่ีกลาวถึงขางตน เปน 
หัวขอเบื ้องตนในการจัดทำธรรมนูญ 
ครอบครัว ซึ ่งตองมีการปรับใชให 
เหมาะสมกับแตละครอบครัวที่มีความ 
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับการตกลงกัน 
ระหวางสมาชิกในครอบครัว
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ขอที่ 1 สมาชิกในครอบสมาชิก 
ในครอบครัวตองใฝสันติ มิพึงวิวาท 
จงเคารพซึ่งกันและกัน อันจะกอให 
เกิดความกาวหนาและเจริญรุ งเรือง 
ตอธุรกิจแหงครอบครัว 

ขอที่ 2 จงเชื่อในพระเจาและ 
พระพุทธเจา ซึ่งเปนแหลงกำเนิดแหง 
คุณงามความดีทั้งหลาย การมีศรัทธา 
เพื่อใหเกิดจิตใจที่สงบ

ขอที่ 3 สมาชิกในครอบครัวตาง 
ตองสุภาพออนนอมตอกัน หากผูเปน 
ใหญที่ไมสุภาพ ผูอื่นยอมจะไมนับถือ 
จึงใหทุกคนมีความสุภาพ จึงจะเกิด 
สันติและปรองดองกัน 

ขอที่ 4 ความดีตางๆนำมาซึ่ง 
ความมั่งมีศรีสุขและอยาสับสนระหวาง 
เหตุกับผล หามตัดสินคนดวยฐานะแต 
ตัดสินคนดวยความดี 

ขอที่ 5 จงมีระเบียบ อุตสาหะ 
และความพากเพียรพรอมทั้งใหความ 
สำคัญกับความอาวุโส และตำแหนง 
หนาที่ 

ขอที่ 6 การทำธุรกิจนั้นขึ้นอยู 
กับคน พึงเลือกใชคนใหเหมาะสมกับ 
งาน อยามีอคติหรือเอาแตตนเปนใหญ 
จนกอผลเสียแกงาน การมอบหมาย 
งานใหแกผูที่เหมาะสม จะนำมาซึ่ง 
ความสุขในการทำงาน 

ขอที่ 7 การใหการศึกษาที่ดีแก 
เยาวชน คือ ความรับผิดชอบของเรา 
ที่พึงมีตอประเทศชาต ิทั้งนี ้ตองฝกฝน 
ทั ้งร างกายและจิตใจใหม ีค ุณธรรม 
ปญญา และสุขภาพรางกายที่สมบูรณ 
แข็งแรง 

ขอที่ 8 พึงเผื่อแผแบงปนความ 
รักใหกับทุกคน อันจะเปนรากฐานแหง 
การเปนมนุษยที่ดี ซึ่งจะเปนผลใหเรา 

ดำรงชีวิตอยูอยางมีคุณคา การใชคำพูด 
อาจกอใหเกิดผลในทางบวกหรือลบได 
หากใชวาจาไมเหมาะอาจกอใหเกิด 
ผลเสียได สวนปยะวาจาจะสงผลให 
เกิดความสงบสุข ดังนั้นตองใชคำพูด 
ตางๆ อยางระมัดระวัง

ขอที่ 9 จงนบนอมถอมตัวและ 
พากเพียรใหถึงที่สุดตามที่บรรพบุรุษ 
ไดสั่งสมสืบตอกันมา และใหพยายาม 
สืบสานปณิธานอันนี ้ใหยืนยาวที ่สุด 
เทาที่จะทำได 

ขอที่ 10 ผลกำไรยอมไดมาจาก 
การทำงานหนัก การเก็งกำไรมิใชส่ิงท่ีควร 
ทำ หามทำธุรกิจท่ีแสวงหาผลประโยชน 
จากขอดอยของผูอื่น 

ขอที่ 11 การแขงขันเปนปจจัย 
สำคัญตอการเติบโต ควรหลีกเลี่ยงการ 
แขงขันที่ไรเหตุผลหรือรุนแรง พึงยึด 
ผลประโยชนที่ไดทั้งเราและสวนรวม 

ขอที่ 12 กำหนดการวัดความ 
สำเร็จและผิดพลาดใหชัดเจน พรอมทั้ง 
ตอบแทนผลสำเร็จและลงโทษความ 

ผิดพลาดอยางยุติธรรม อยาใหรางวัล 
แกความผิดพลาดและอยาปลอยให 
ความผิดพลาดผานไปโดยไมมีการลงโทษ 

ขอท่ี 13 ปรึกษาสมาชิกในครอบครัว 
ทุกครั้ง กอนที่จะตัดสินใจในการเริ่ม 
ธุรกิจใหม หามทำธุรกิจโดยลำพัง และ 
ควรชื่นชมกับผลกำไรที่ครอบครัวสะสม 
มายาวนาน 

ขอที ่14 ระมัดระวังในการกอหนี ้
และเปนผูค้ำประกัน หามปลอยเงินกู 
เพื่อหวังดอกเบี้ย เพราะธุรกิจเราไมใช 
ธนาคาร 

ขอที ่15 จงออมเงินสวนหนึ่งจาก 
ผลกำไร และปนสวนหนึ่งเพื่อชวยเหลือ 
สังคมเทาที่จะทำได และไมหวังผล 
ตอบแทนจากสังคม 

ขอที่ 16 อยาตัดสินใจในเรื่องที่ 
สำคัญๆ เพียงลำพัง ตองปรึกษาบุคคล 
ที่เกี่ยวของพรอมทั้งพนักงานกอนการ 
ตัดสินใจ เพื่อพนักงานจะไดมีสวนรวม 
ในการตัดสินใจ ซึ่งจะทำใหพนักงาน 
มีทัศนคติที่ดีกับองคกร 

MOGI Family Constitution
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ลูกคาที่แวะซื้อของฝาก และมีราน 
อาหารครบวงจร และสามารถรองรับ 
งานจัดเลี้ยงขนาดใหญไดดวย จึงเปน 
ที่มาของไอเดีย การเริ่มตนรานอาหาร 
เกษรา เรสต แอเรีย เนนความทันสมัย 
สะดวกสบาย มีบริการอาหารนานาชาติ 
และรานเบเกอรี ่ไอศกรีม กาแฟ พรอม 
หองจัดเลี้ยงขนาดใหญรองรับแขกได
สูงสุดถึง 700 ที่นั่ง สามารถรองรับ 
กลุมทัวรขนาดใหญ และการจัดประชุม 
สัมมนากลุมไดอีกดวย ถึงแมวา ธุรกิจ 
เกษราจะขยายจากเบเกอรี่ เปนราน 
อาหารขนาดใหญ แตธุรกิจหัวใจ คุณ 
กอลฟยังไมทิ้ง สินคาที่เปนหัวใจคือ 
เคกปลาชอน เกษรา ที่มีที่นี่ที่เดียว 
และเปนตนกำเนิดที่แรก

“ที่มาของเคกปลาชอน สินคา 
OTOP ประจำจังหวัดสิงหบุรี เมืองที่ 
มีช่ือเสียงเร่ือง “ปลาชอน” ถาปลาชอน 
รสชาติดี ตองที่นี่ ปลาชอนแหงบึง 
แมลา แมน้ำสายเอกลักษณของเมือง 
ที่มีความพิเศษคือ มีแพลงตอนที่อุดม 
สมบูรณ จนทำใหคุณภาพของปลาชอน 
ที่นี่มีรสชาติแตกตาง และมีเรื่องเลาวา 
เพราะเมืองนี้จึงทำใหเกิดชื่อ “แมครัว 
หัวปาก” จากตำนานการเสด็จประพาส 
แมน้ำนก (แหงเมืองนครสวรรค)ของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ท่ี 5 และมีผูนำอาหารมากมายมาถวาย 

โดยหนึ่งในนั้นคือ เมนูปลาชอน ที่ม ี
รสชาติอรอย จากฝมือแมครัวแหงเมือง 
สิงหบุรี จนทรงพระราชทานนาม “แมครัว 
หัวปาก” ใหแกแมครัวที่มีฝมือโดดเดน 
ของเมืองนี้”

ที่มาของเค้กปลาช่อน 
ความเป็นไปได้ที่ไม่น่า 
เป็นไปได้

เมื ่อของคาวกับของหวานมาพบ
กัน ปลาชอน+เคก ดูไมนาเปนไปได 
แตเมื่อ 18 ปที่แลว ในงานฉลอง 
จังหวัดครบ 100 ป คุณเกษรา คุณแม 
และคุณพอของคุณกอลฟแหงเกษรา 
เบเกอร่ี ต้ังใจจะรวมกิจกรรมของจังหวัด 
แตกลับสรางความฮือฮา ดวยการคิด 
คนสูตรเด็ด เขาประกวดการทำอาหาร 
จากปลาชอน โดยนำปลาชอนมาทำ 
เปนเบเกอรี่  ชื่อวา “เคกปลาชอน” 
จนกลายเปนที่เลื่องลือ และกลายเปน 
ของฝากของเมืองสิงหบุรีที ่มีชื ่อเสียง
มายาวนาน ดวยความแปลก และไม 
เหมือนใคร เมื่อคุณกอลฟเขามาดูแล 
ยังไดมีสวนในการขยายไลนของเคก 
ปลาชอน ออกไปถึง 7 ชนิด ไมวา 
ขนมเปยะกางปลา ไปจนถึงขนมที่ทำ 
จากปลาชอนทุกชนิด ภายใตเคล็ดลับการ 
ดับกลิ่นคาวของปลาชอน จนสามารถ 
นำมารังสรรคเปนเบเกอร่ีนานาประเภท 

ทำความรู้จักให้มากขึ้น
คุณกฤษดา ประสงคสุขสันต 

เปนบุตรชายคนเดียวของคุณสุพจน 
ประสงคสุขสันต ประธานหอการคา 
จังหวัดสิงหบุรี และคุณเกษรา เทพประสิทธ์ิ 
สตรีไทยดีเดนแหงชาติ แหง จ.สิงหบุรี 
ประจำป 2555 คุณกอลฟจบการศึกษา 
ข้ันสูงระดับปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร 
เอกภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยเสฉวน 
มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ไดรับมอบหมายจากครอบครัวใหดูแล
ธุรก ิจของครอบครัวตั ้งแตเร ียนจบ 
เริ ่มจากการเปนผู จ ัดการรานเกษรา 
เบเกอรี ่รานอาหารเกษรา เรสต แอเรีย 
จนไดรับความไววางใหเปนผูดูแลธุรกิจ 
ของครอบครัวทุกดาน ดวยการใชเวลา 
พิสูจนความสามารถหลังจากเรียนจบ
ปริญญาตรี เพียง 4 ป

มุมมอง และผลงาน
ผลงานกับการเร ิ ่มตนชีว ิตการ 

ทำงาน ดวยการเขาดูแลธุรกิจราน 
ของฝาก เกษราเบเกอรี่ รานดังแหง 
สิงหบุรี และขณะนั้นไดมองเห็นราน 
อาหารที่อยูในพื้นที่เดียวกัน ขนาด 5 
ไร และอยูดานหนา ชื่อรานกังหันลม 
เดิมเปนพ้ืนท่ีใหเชาและกำลังหมดสัญญา 
จึงเกิดความคิดที ่จะบริหารงานเอง 
แบบครบวงจร เพื่อรองรับกลุมทัวร 

ว

กฤษดา ประสงค์สุขสันต์
ประธาน YEC สิงห์บุรีรุ่นใหม่ แห่งแดนปลาช่อน
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ได นับเปนความสุดยอดที่สื่อทุกสำนัก 
ทั้งไทยทั้งตางชาติ แวะเวียนกันมา 
สัมภาษณ ถายทำกันไมเวนจนปจจุบัน 
ดวยความแปลกที่ไมเหมือนใคร

“จนทุกวันนี ้ก ็ม ีคนที ่พยายาม 
ลอกเลียนแบบ แตก็ยังไมสำเร็จในการ 
ดับกลิ่นคาวปลาใหสำเร็จ ซึ่งจริงๆ ทำ 
ยากมาก”

การต่อยอดธุรกิจให้อยู่
ได้ในยุคสังคมก้มหน้า

ดวยความที่คุณกอลฟเองก็เปน 
คนรุนใหม จึงใหความสำคัญกับกลุม 
เปาหมายใหมๆ ที่เปนนักทองเที่ยวใน 
ปจจุบันวา ใหความสำคัญกับโลกของ 
Social Media จึงมีความคิดที่พัฒนา 
ผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองการขายสินคา 
ของเกษรา เบเกอรี่ ผานสื่อออนไลน

“เราวางงบประมาณ 5 ลานบาท 
ในการลงทุนดานการเตรียมพรอมดาน 
เทคโนโลย ีข ั ้นส ูงในการเก ็บถนอม 
สินคา บรรจุภัณฑ เพื่อจะบุกตลาด 
ออนไลน คาดวา ปลายปนี้ระบบตางๆ 
นาจะเสร็จและพรอม เพื่อตอยอดธุรกิจ 
เดิมของเกษราใหกลายเปนศูนยรวม 
ของฝากที่ยังคงอยูตอไป จากเดิมที่เรา 
ตองปอมอยูกับที่ๆเดียว ถามวา ทำไม 
เราไมวางจำหนายในรานสะดวกซื ้อ 
ผมคิดวา ราคาสินคาขนมประเภทเบเกอร่ี 
ในรานอยูประมาณไมเกิน 10-35 บาท 
ตอชิ้น ซึ่งไมใชกลุมสินคา และกลุม 
เปาหมายของเรา ที่เปนของฝากระดับ 
พรีเมี่ยม เจาะกลุมคนซื้อไมไดกิน คน 
กินไมซื้อ ราคาอยูที่ความพอใจ ขาย 
เปนจำนวนมากๆ ยอมจายครั้งละเกือบ 
1,000 บาท ตอการซื้อ 1 ครั้ง จึง 
คิดวาชองทาง Modern Trade นี ้
ไมใชชองทางการขายที่เหมาะกับเรา”

มองการณ์ไกลเตรียม 
แตกไลน์ธุรกิจสู่นิคม 
อุตสาหกรรม

นอกจากการดูแลบริหารงานราน 
ของฝาก รานอาหาร ตลอดจนธุรกิจ 
อื่นๆ อีกมากมายของครอบครัว อีก 
หนึ่งโครงการใหญที่คุณกอลฟเตรียม 
ไวรอเศรษฐกิจฟนตัว ก็จะเริ่มลุยทันที 

กับโครงการสวนอุตสาหกรรมเหนือ 
น้ำนคร เปนการสานตอเจตนารมณ 
ของคุณพอที่เพิ่งเสียชีวิตไป และตั้งใจ 
จะพัฒนาท่ีดินแหงเดียวของเมืองสิงหบุรี 
ท่ีรอดพนจากน้ำทวม ท่ีอำเภอพรหมบุรี 
เปนสัญลักษณทางการคาขาย โดยจะ 

จัดตั้งเปนเมืองศูนยกลางการกระจาย 
ผลิตผลเกษตรกรรมแหงใหมในภาค 
กลาง โดยเตรียมเงินลงทุนแลวเกือบ 
1,000 ลานบาท คาดวาจะพรอมเปดตัว 
โครงการในป 2560 โดยมีขอแมวาเม่ือ 
เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจฟนตัวดีข้ึน

การก้าวสู่ตำแหน่ง 
ประธาน YEC 
สิงห์บุรีคนแรก

ในขณะที่คุณพอ คือ คุณสุพจน 
ประสงคสุขสันต ยังมีชีวิตอยู ทาน 
ดำรงตำแหนงเปนประธานหอการคา 
จ.สิงหบุรี ชวงที่เกิดแนวคิดเรื่องการ 
กอตั้ง YEC กลุมนักธุรกิจรุนใหม คุณ 
กอลฟไดรับการคัดเลือกใหเปนผู เขา
ประชุมฟงนโยบายการกอตั้งโครงการ 
YEC จากหอการคาใหญ หลังจากนั้น 
จึงไดร ับการแตงตั ้งใหเปนประธาน 
YEC สิงหบุร ีคนแรก ทำหนาที่รวบรวม 
สมาชิกกลุมนักธุรกิจรุนใหม  แตตอง 
พบปญหาอุปสรรค “เน่ืองจาก จ.สิงหบุรี 
เปนเมืองเล็ก สวนใหญคนรูจักกันหมด 
เห็นกันมาตั้งแตเล็กๆ โตมาดวยกัน เรา 
รูวาจำนวนคนรุนใหมท่ีเปนเจาของธุรกิจ 
ผูประกอบการในเมืองยังมีไมมาก เพราะ 
สวนหนึ่งไปทำงานเปนขาราชการ เปน 

พนักงานกัน ทำใหมีจำนวนผูประกอบการ 
นอย เริ่มแรกดวยจำนวน 15 คน ก็ 
ยังมีปญหาจากการที่ไปดึงตัวทายาท 
เจาของธุรกิจใหญๆ มา รายเล็กก็ไมกลา 
เขา ทำให 90% สมาชิกจะมาจากกลุม 
ธุรกิจที่รูจักกันอยูแลว อีก 10% เปน 

คนใหม ก็ตองพยายามสรางบรรยากาศ 
ความคุนเคยระหวางกัน”

ภารกิจในฐานะประธาน
ด วยจำนวนสมาช ิกท ี ่ ไม มาก 

ภารกิจชวงเริ่มแรกจึงเปนการชวยงาน 
ของหอการคาจังหวัดเปนหลัก ไมวา 
จะเปนงานหอการคา เอกซโป งาน 
เจาพระยา-ปาสัก การประชุม YEC 4 
จังหวัด ลพบุรี ชัยนาท อางทอง 
สิงหบุรี การประสานความรวมมือของ 
กลุม YEC 4 จังหวัดทำใหไดรูจัก YEC 
ในจังหวัดอื่นๆ ที่เปนจังหวัดใกลเคียง 
เพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมที่ดำเนินการ 
โดย YEC สิงหบุรีจริงๆ ยังไมสามารถ 
ดำเนินการไดดวยขอจำกัดเรื ่องของ 
จำนวน แตอยางนอยการทำงาน ดาน 
ความคิดสรางสรรค ก็เปนสวนสำคัญ 
ที่ YEC กลุมนักธุรกิจรุนใหมในการ 
เสริมทีมหอการคาจังหวัดไดเปนอยางดี 
ในขณะที่ปจจุบัน คุณกอลฟ ในฐานะ 
ประธาน YEC คนแรก ไดหมดวาระลง 
เชนเดียวกับจังหวัดตางๆ แตเนื่องจาก 
ยังอยูในระหวางการสงไมตอใหประธาน 
คนใหม ดังนั้น คุณกอลฟจึงยังตอง 
รักษาการในตำแหนงไปพลางๆ และชวย 
เสริมทัพหอการคาจังหวัดตอไป

ในขณะท่ีคุณพ่อ คือ คุณสุพจน์ ประสงค์สุขสันต์ 
ยังมีชีวิตอยู่ ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานหอการค้า 
จ.สิงห์บุรี ช่วงท่ีเกิดแนวคิดเร่ืองการก่อต้ัง YEC 
กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ คุณกอล์ฟได้รับการคัดเลือก 
ให้เป็นผู้เข้าประชุมฟังนโยบายการก่อต้ังโครงการ 
YEC จากหอการค้าใหญ่ หลังจากน้ันจึงได้รับการ 
แต่งต้ังให้เป็น ประธาน YEC สิงห์บุรี คนแรก 
ทำหน้าท่ีรวบรวมสมาชิกกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่  

72

YEC UPDATE





สมัครสมาชิก Individual 1 ป (12 ฉบับ)
พิเศษเหลือ 800 บาท จากราคาปกติ 960 บาท 

สั่งซื ้อสำหรับ Corporate
สั่งซื ้อ 50-100 เลม พิเศษเลมละ 65 บาท  สั ่งซื ้อจำนวน 100 เลมขึ ้นไป พิเศษเลมละ 55 บาท
(รวมคาจัดสงไปรษณียแลว) 
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จำนวน                                             เลม รวมเปนเงิน                                    บาท 
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เบอรโทรสาร (Fax) :
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สมาชิกเริ ่มตนเลมที่
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โอนเงิน บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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