










เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน ที่ผานมา หอการคาไทยไดจัดงานประชุมหอการคาไทยทั่วประเทศ ที่จังหวัด 
อุดรธานี โดยชูธีม INNOVATE TO EXCELLENCE ซึ่งชี้ทางรอดธุรกิจไทย ป ’59  ไววา แคกลาเปลี่ยน โอกาสรอด 
ทางธุรกิจจะเปนของคุณ เพราะความเสี่ยงของธุรกิจไมไดอยูแคปจจัยภายนอกวาเศรษฐกิจโตหรือรวง แตความ 
เสี่ยงของเอกชน ณ ตอนนี้ อยูที่ผูประกอบการเองวา คุณเลือกที่ควาโอกาสใหมๆ หรือไม และ โอกาสนี้คือ 
“นวัตกรรม” ฉบับบี้จึงนำกรณีศึกษาธุรกิจที่นำดวยนวัตกรรมมาเปนรายงานพิเศษ ไดแก WONGNAI และ VIBRATO 
SEXOPHONE ที่เริ่มจากแนวคิดเห็นปญหาที่เกิดขึ้นจากผูบริโภคและมาตีโจทยหา solution ใหมๆ ที่ทำให 
ผูบริโภคไดรับความสะดวกสบายและพึงพอใจตอการใชงานในรูปแบบใหม  และจากไอเดียที่เกิดวาจะแกปญหาให 
ผูบริโภคอยางไรนั้น ก็กลายเปนธุรกิจที่ตอบโจทยตลาด

 และในคอลัมน Economic Review พบกับการอัพเดตสถานการณเศรษฐกิจโดย ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 
และ บทความจากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย ผศ. ดร.อัทธ พิศาลวานิช 
กับเรื่อง “ไปดูอุตสาหกรรมขาวที่เขตอิระวดี” และ China focus กับเรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน...โอกาสการ 
พัฒนาของไทย (ตอนที ่1)” โดย ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร และ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 
ไดรวมนำเสนอเรื่อง “กระแสนิยมออกกำลังกาย...สรางโอกาสหลากหลายธุรกิจ” นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy 
Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจคอลัมน Accounting & Finance กับเรื่อง ทำไมตองประเมินมูลคา 
หลักทรัพย โดย ดร.จิตรัตน ชางหลอ และ คอลัมน Branding กับ การแนะนำศัพทเทคนิค เพื่อสรางแบรนดผาน 
คอนเทนตในโลกออนไลน โดย ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง และคอลัมน Family Business กับธุรกิจทัวร 
ปลาทอง คุณธีรธร โสภณพินิจ และฉบับนี้พบกันศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล เรื่อง 
“ธุรกิจครอบครัว ตอนโครงสรางธุรกิจครอบครัว (ตอนที่ 1)” และปดทายดวย YEC Update ประธาน YEC 
“ศรีสะเกษ” คุณรัฐวิทย อังคสกุลเกียรติ 

ฉบับธันวาคมนี้กับหลายหลากเนื้อหาที่มาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจ และบทความจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย พรอมไปกับกรณีศึกษาการทำธุรกิจหลายรูปแบบที่มารวมแชรแนวคิดการทำธุรกิจ ซึ่งเราหวังวาเนื้อหา 
ในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ สวัสดีปใหมลวงหนาคะ ขอบคุณคะ

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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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

ป 58 เศรษฐกิจไทยรอด ผานจุดต่ำสุด “ฉลุย”
ป 59 ชี้หนทางขางหนา ยังไมพน “เสี่ยง”
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การพัฒนามาตรการ
และกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบัน 
เพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงใน AEC ของ SMEs (ตอนที่ 1) 
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ทำไมตองประเมินมูลคาหลักทรัพย
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แนะนำศัพทเทคนิค
เพื่อสรางแบรนดผานคอนเทนตในโลกออนไลน 

41

ธุรกิจครอบครัว
ตอนโครงสรางธุรกิจครอบครัว (ตอนที่ 1)

58

CONTENTS

December2015

16
PEOPLE
ศรัณยู ชเนศรศรัณยู ชเนศร
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลกลวยน้ำไท





ยอด ชินสุภัคกุลยอด ชินสุภัคกุล
CEO หนุมวิสัยทัศนไกล

แหง WONGNAI app รานอาหารสุดฮอต

ปยพัชร ธัญญะกิจปยพัชร ธัญญะกิจ
Innovate ศิลปะที่รัก สูธุรกิจหนึ่งเดียวในโลก

“Vibrato Saxophone”

ธีรธร โสภณพินิจธีรธร โสภณพินิจ
จับ TKU Travel

ใสนิคเนมสนุก “ทัวรปลาทอง”

รัฐวิทย อังคสกุลเกียรติรัฐวิทย อังคสกุลเกียรติ
ประธาน YEC – หนุมนักบริหารดี 
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กระแสนิยมออกกำลังกาย...กระแสนิยมออกกำลังกาย...
สรางโอกาสใหกับหลากหลายธุรกิจ
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อยากใหผูมาใชบริการมีความรูสึกวา เมื่อเขามาใน 
โรงพยาบาลกลวยน้ำไทแลวก็เหมือนกับไดมีคนในครอบครัว

ชวยดูแลรักษาอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ผูสูงอายุที่เขามาใชบริการ ไมวาจะเปนมาตรวจสุขภาพ 

หรือมารักษาโรคตาง ๆ ก็จะรูสึกอบอุนจากการ
ใหบริการของทางโรงพยาบาล ซึ่งคิดวาสิ่งนี้ 

เปนสิ่งที่สำคัญอยางยิ่งและจะทำให
กลุมผูใชบริการรูสึกมีความสุข

เมื่อมาใชบริการ

การตัดสินใจจากศูนยกลาง
จะมีประสิทธิภาพมากกวา

ในกรณีที่เปนธุรกิจครอบครัว
ในการออกแบบและควบคุมธุรกิจขนาดเล็ก

การบริหารโดยเจาของสามารถสรางความไดเปรียบ
ในการทำงานมากกวาธุรกิจที่มีการจัดการแบบมืออาชีพ 

ซึ่งตองตัดสินใจผานผูถือหุนและมีลำดับ
การตัดสินใจที่ซับซอนตองรายงานเปนขั้นตอน 

เพื่อควบคุมอยางใกลชิด  

ป 2559 เศรษฐกิจไทย
นาจะฟนตัวในไตรมาส 2 

และจะมีความโดดเดนในไตรมาส 3 
แมวาโลกจะมีความเสี่ยงก็ตาม แต

จากปฏิญญาอุดรธานี เชื่อวา ทุกภาคสวน 
จะพรอมใจกันขับเคลื่อนทำใหมีความ
เปนไปไดสูงที่เศรษฐกิจไทยนาจะ 

สามารถเติบโตไดเกิน 4% 

การสื่อสารสรางแบรนดผานสื่อออนไลน 
สิ่งสำคัญคือรูจักกลุมเปาหมายวาเปนใคร  

มีวิธีในการสื่อสารอยางไร สนใจอะไร 
และแบรนดจะเขามาเปนสวนหนึ่ง

ในชีวิตของเขาไดอยางไร

 เอเชียเปนฐานการผลิตสินคากีฬาที่สำคัญ 
เปนที่ทราบกันวาหลายประเทศในเอเชีย อาทิ 

จีน เวียดนาม ไทย และกัมพูชา เปนฐานการผลิต 
เสื้อผากีฬาและรองเทากีฬาที่สำคัญของโลก

นอกจากนี้ เอเชียยังเปนฐานการผลิตอุปกรณกีฬา 
สำคัญประเภทอื่นดวยเชนกัน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ...
คือฉันใด จากคำจำกัดความ 

ของธนาคารโลก (World Bank)
ระบุวา เขตฯ มีลักษณะเฉพาะ

ที่สำคัญ 4 ประการ อันไดแก 1) มีอาณาเขต
ที่ชัดเจน 2) มีหนวยงานบริหารจัดการพิเศษ
3) ใหสิทธิประโยชนพิเศษแกผูประกอบการที่ 

ลงทุนในพื้นที่ และ 4) มีเขตศุลกากรเปนเอกเทศและ 
มีขั้นตอนพิธีการที่สะดวก ซึ่งอาจสรางประโยชน 

ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออม
หลายประการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
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ศรัณยู ชเนศร์
รองประธานคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

แนวคิดและปรัชญา
ในการบริหารงาน
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

คุณศรัณยู ชเนศร กลาววา ใน 
การบริหารงานโรงพยาบาลเปนสิ่งที่มี
ความทาทาย และเปนสิ่งที่ตองอาศัย 
ความมุงมั่นในหลายดาน เพราะการ 
บริหารงานโรงพยาบาลจะตองครอบคลุม 
ในทุกสวนทุกดาน ไมใชเปนเพียงการ 
บริหารจัดการบุคลากรหรือองคประกอบ 
ที่อยูในโรงพยาบาลเทานั้น แตยังตอง 
บริหารงานไปถึงการปฏิบัติหนาที ่ใน 
ทุกสวนของโรงพยาบาล ซึ่งตองอาศัย 
ความละเอียดรอบคอบเปนอยางมาก 
การดำเนินงานในปจจุบัน การใหความ 
สำค ัญด านการพ ัฒนาด านบร ิการ 
บุคลากรทางการแพทย ความทันสมัย 
ของเคร่ืองมือ การขยายสาขาใหครอบคลุม 
การบริการ

หากย อนเวลาไปโรงพยาบาล 
กลวยน้ำไท เราไดเปดบริการขึ้นในป 
พ.ศ 2516 รับรักษาพยาบาลทั่วไป ทุก 
โรคทุกกลุมอายุ เมื่อเปดบริการมาได 
ระยะหน่ึง อดีตทานประธานอำนวยการ 
คือ คุณพูลชัย ชเนศร มีแนวคิดใน 
เรื ่องการบริการที ่มีความแตกตางใน 

การใหการรักษาการพยาบาลและการ 
ดูแลดานรางกายที่เจ็บปวย เพราะผู 
สูงอายุบางรายมีความจำเปนที ่ตอง 
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเปนระยะ 

เวลายาวนาน การจัดบริการการดูแล 
ในระยะยาวเปนการชวยแบงเบาภาระ 
ญาต ิและลูกหลานในการดูแลผูสูงอาย ุ
พรอมทั้งเล็งเห็นแนวโนมการเปลี่ยน
ของสังคม ที่มีผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับสังคมเปลี ่ยนเปนแบบ 
ครอบครัวเดี่ยว 

โรงพยาบาลกลวยน้ำไท เปนธุรกิจ 
ครอบครัว เราจึงมีขอดีในการบริหาร 
งาน ผมโชคดีที่ไดซึมซับแนวคิดและ 

วิธีการบริหารจากครอบครัว เราจึงเห็น 
โอกาสและพ ัฒนาโรงพยาบาลก ับ 
ครอบครัวและทีมงานโรงพยาบาลมา 
เราชูจุดเดนในการใหบริการใหผูสูงอาย ุ

และรวมมือกันพัฒนามามาอยางตอเน่ือง
โรงพยาบาลกลวยน้ำไท มีการ 

ดำเนินงานที ่เนนความพรอมในการ 
ใหบริการแกกลุมผูมาใชบริการเสมือน 
คนในครอบครัว โดยคุณศรัณยู กลาว 
วา “อยากใหผูมาใชบริการมีความรูสึก 
วา เม่ือเขามาในโรงพยาบาลกลวยน้ำไท 
แลวก็เหมือนกับไดมีคนในครอบครัวชวย 
ดูแลรักษาอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ผูสูงอายุที่เขามาใชบริการ ไมวาจะเปน 

อยากให้ผู้มาใช้บริการมีความรู้สึกว่า เม่ือเข้ามาใน 
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทแล้วก็เหมือนกับได้มี
คนในครอบครัวช่วยดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการ 
ไม่ว่าจะเป็นมาตรวจสุขภาพ หรือมารักษาโรคต่างๆ 
ก็จะรู้สึกอบอุ่นจากการให้บริการของทางโรงพยาบาล 
ซ่ึงคิดว่าส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีสำคัญอย่างย่ิงและจะทำให้ 
กลุ่มผู้ใช้บริการรู้สึกมีความสุขเม่ือมาใช้บริการ

ม

17

People



18

People



มาตรวจสุขภาพ หรือมารักษาโรคตาง ๆ 
ก็จะรูสึกอบอุนจากการใหบริการของ 
ทางโรงพยาบาล ซึ่งคิดวาสิ่งนี้เปนสิ่ง 
ที่สำคัญอยางยิ่งและจะทำใหกลุมผูใช 
บริการรูสึกมีความสุขเม่ือมาใชบริการ” 

นอกจากนั้น เรายังไดทราบวาใน 
ปจจุบันโรงพยาบาลกลวยน้ำไท มีการ 
พัฒนาดานการบริการออกเปนหลาย 
ดานดวยกัน เพราะนอกเหนือจากจะ 

ใหบริการดานการรักษาสุขภาพแลว 
โรงพยาบาลกลวยน้ำไทยังมีการปรับ 
เปลี่ยนและขยายการบริการในลักษณะ 
อื่นๆ อีกมากมาย ไมวาจะเปนการ 
เพ่ิมรูปแบบการบริการไปในดานอาหาร 
การกินหรือโภชนาการ และอื่น ๆ แต 
หากจะกลาวถึงจุดเดนของโรงพยาบาล 
กลวยน้ำไทย ก็คงจะเปนเรื่องของการ 
ใหความสำคัญกับผูสูงอายุ เพราะทาง 
โรงพยาบาลมีจุดเนนในการดูแลและ 
ใหการรักษาผูสูงอายุมาเปนสิ่งสำคัญ 

สำหรับความพรอมดานบุคลากรทาง 
การแพทยนั้น โรงพยาบาลกลวยน้ำไท 
ไดมีการเตรียมความมาอยางตอเนื่อง 
โดยทางโรงพยาบาลไดใหการสนับสนุน 
และสรางความเชี ่ยวชาญเฉพาะทาง 

ตาง ๆ ใหแกแพทยประจำโรงพยาบาล 
รวมถึงมีการฝกปฏิบัติใหแกพยาบาล 
เพื่อสรางความชำนาญและรูจักวิธีการ 
ดูแลคนไขที่ปวยเปนโรคตาง ๆ ไดอยาง 
ชำนาญการ เพื่อที่จะสามารถดูแลกลุม 
ผูมาใชบริการไดอยางเต็มความสามารถ 
และเหมาะสมกับความเจ็บปวยดวย 
โรคตาง ๆ นอกจากนี้ ในดานอุปกรณ 
ทางการแพทยและเครื่องมือตาง ๆ ที่ 

จำเปนตอการรักษาก็มีความทันสมัย
และจัดเตรียมไวอยางครบครัน รวม 
ไปถึงการปรับปรุงอาคารและหองพัก
ใหแกผูที่มาใชบริการก็มีความทันสมัย 
และใหความสะดวกไดมากขึ้น ทั้งนี้ก็ 
เพื่อรองรับกลุมผูมาใชบริการทั้งชาว 
ไทยและชาวตางชาติ

สัดส่วนของ
กลุ่มเป้าหมาย
ชาวไทยและต่างชาติ

ในปจจุบันโรงพยาบาลกลวยน้ำไท 
มีสัดสวนการใชบริการจากกลุมคนไทย 
เปนสวนใหญหรือเรียกไดวาเกือบจะ 
รอยเปอรเซ็นต สัดสวนของกลุมผูใช 
บริการที่เปนชาวตางชาติยังมีสวนนอย 

แต ก ็ เป นส วนท ี ่ม ีความสำค ัญและ 
โรงพยาบาลก็ไมได ละเลยที ่จะเห็น 
ความสำคัญของการใหบริการกับกลุม 
ผูใชบริการทุกกลุม และคาดวาในอนาคต 
กลุมผูใชบริการที่เปนชาวตางชาติจะ 
มีสัดสวนที่เพิ่มขึ้น 

ท้ังน้ี เม่ือกลาวถึงเร่ืองของเศรษฐกิจ 
วามีผลกระทบหรือไมอยางไรกับจำนวน 
ผูใชบริการ คุณศรัณยู ไดอธิบายให 

เขาใจไดวา ถึงแมเศรษฐกิจจะยังไมคงท่ี 
ในชวงสถานการณที่ผานมา แตกลุมผู 
มาใชบริการก็ไมไดลดลงไปแตอยางใด 
คุณศรัณยู ไดกลาวไวอยางมั่นใจใน 
ตอนทายวา โรงพยาบาลกลวยน้ำไท 
มีการเตรียมพรอมเปนอยางดีที ่จะ 
เปดรับ AEC เพราะดวยความมุงมั่น 
ที่จะใหบริการอยางเต็มความสามารถ 
ก็ย ังจะคำนึงถึงความอบอุ นเสมือน 
บุคคลในครอบครัว ซ่ึงไมวาสถานการณ 
ตาง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมจะเปน 
เชนไร แตการบริการของโรงพยาบาล 
กลวยน้ำไทจะยังไงตอบสนองความ 
ตองการและดูแลเอาใสใจทุกคนดุจคน 
ในครอบครัวไมเปลี่ยนแปลง  

19

People



ป 2558 กำลังจะผานไป 
ปใหม 2559 กำลังจะกาว 
เขามา ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ผูอำนวยการ 
ศูนย พยากรณเศรษฐกิจและธ ุรก ิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ขอเปดโผ 
สรุปสภาวะเศรษฐกิจไทยใหเห็นแบบ 
จะจะ พรอมฉายภาพเศรษฐกิจโลกท่ียัง 
มีความเสี่ยง และสงผลตอการสงออก 
ของไทยในปน้ี และอาจจะตอไปถึงปหนา

แมปนี้จะผานไปไดดวยนโยบาย 
กระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐ แตอยา 
วางใจปหนา ที่ยังปปจจัยเสี่ยงหลาย 
ประการ ดังนั้นทุกภาคสวนตองจับตา 
มอง และเตรียมตัวใหดี ดังเชน การ 
ประชุมใหญของหอการคาไทยท่ัวประเทศ 
ที่เพิ่งจบไป เมื่อเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่ 
จ.อุดรธานี มีท้ังการสำรวจความคิดเห็น 
สมาชิกหอการคาไทยทั่วประเทศกวา 
200 คน ตอสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 
วา เราฟนหรือยัง?  และยังมีเหตุการณ 
สำคัญคือการประกาศกราวของภาค 
เอกชน ที่จะรวมกันประสานพลัง เพื่อ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งประเทศ ใหโต 
4% ในป 59 ไมวาหนทางขางหนาจะ 
เปนอยางไร ตนเปนที่พึงแหงตน ถา 
พรอมใจกัน Innovate ธุรกิจตนเอง 
ทัน โอกาสรอดมีแนนอน 

ปี 58 เศรษฐกิจไทยรอด
ผ่านจุดต่ำสุด “ฉลุย”
ปี 59 ชี้หนทางข้างหน้า ยังไม่พ้น “เสี่ยง”

ว่าด้วยเศรษฐกิจไทยยัง 
โตต่ำกว่าเป้า และ 
เศรษฐกิจโลกปี 58 
ยังเปราะบาง

จากการส ัมมนาหอการค าท ั ่ว 
ประเทศครั้งที่ 33 ที่ จ.อุดรธานี ศูนย 
พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย ไดทำการสำรวจการ 
คาดการณภาวะเศรษฐกิจไทยของป 
2558 และป 2559 จากกลุมตัวอยาง 
ที่เปนสมาชิกหอการคาไทยทั่วประเทศ 
จำนวน 200 ตัวอยาง พบวา สวนใหญ 
รอยละ 35.62 เห็นวาเศรษฐกิจไทย 
ในปจจุบันโดยรวม เริ่มปรับตัวดีขึ้น 
เนื ่องจากเศรษฐกิจไทยผานจุดต่ำสุด
มาแลว แตโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะ 
ขยายตัวไดมากนอยขึ้นอยูกับการฟน
ตัวของ เศรษฐกิจโลก ซึ่งยังเปราะบาง 
และจะมีผลตอการสงออก โดยประเมิน 
วา การสงออกตลอดทั้งป 58 จะติดลบ 
รอยละ 5.3 และอัตราเงินเฟอทั่วไป 

ตลอดทั ้งป คาดว าจะติดลบรอยละ 
0.8 รวมทั้งมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
ของรัฐบาล ที่แมจะเห็นผลเปนรูปธรรม 
แลว แตยังติดขัดในเรื่องการอนุมัติเบิก 
จายในระดับพื้นที ่ ทำใหหอการคาไทย 
ปรับลดคาดการณ เศรษฐกิจไทยตลอด 
ทั้งป 2558 เหลือขยายตัวรอยละ 3 

จากเดิมคาดวา ขยายตัวรอยละ 3.1

คาดการณ์ปี 59 
เศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวปกติ 
ไตรมาส 2 และจะ 
โดดเด่นไตรมาส 3

เศรษฐก ิจไทยโดยรวมทั ้งการ 
บริโภค การลงทุนภาครัฐ และเอกชน 
รวมการจางงานในจังหวัด นาจะกลับ 
มาฟนตัวเปนปกติได ตั้งแตไตรมาสที ่2 
ของป 2559 เปนตนไป จากปจจัยภาพ 
รวมเศรษฐกิจโลกท่ีเร่ิมฟนตัว โดยเฉพาะ 
สหรัฐอเมริกา มาตรการกระตุนการ 
บริโภค และการลงทุนของภาครัฐ ภาค 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

ปี 2559 เศรษฐกิจไทยน่าจะฟ้ืนตัวในไตรมาส 2 และจะ 
มีความโดดเด่นในไตรมาส 3 แม้ว่าโลกจะมีความเส่ียง 
ก็ตาม แต่จากปฏิญญาอุดรธานี เช่ือว่า ทุกภาคส่วน 
จะพร้อมใจกันขับเคล่ือนทำให้มีความเป็นไปได้สูงท่ี 
เศรษฐกิจไทยน่าจะสามารถเติบโตได้เกิน 4%  
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การทองเที่ยวยังคงมีแนวโนมขยายตัว 
ตอเนื่อง และสถานการณทางการเมือง 
ภายในประเทศที่มีเสถียรภาพ สงผล 
ใหเศรษฐกิจไทยในป 59 มีโอกาสที่จะ 
ขยายตัวไดรอยละ 4 ขณะที่การสงออก 
จะกลับมาขยายตัวเปนบวกได รอยละ 
4 สวนอัตราเงินเฟอ จะกลับมาเปนบวก 
เชนกันที่ รอยละ 1.4

หอการค้าทุกภาคส่วน 
ประสานพลังประกาศ 
ปฏิญญาอุดรธาน ีป ี59 
เศรษฐกิจไทยต้องโต 4%

หอการคาไทย รวมกับหอการคา 
จังหวัด และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดรวมกันกลาวปฏิญญาอุดรธานี ใน 
โอกาสการสัมมนาหอการคาท่ัวประเทศ 
ครั้งที่ 33 ที่จังหวัดอุดรธานี ในการ 
รวมกันพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่เพื่อสราง 
ความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชน 
ในทุกจังหวัด และสรางมูลคาเพิ่มให 
กับธุรกิจ เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที ่
เพื่อทำใหเศรษฐกิจไทย ฟนตัวอยาง 
รวดเร็ว พรอมเรงผลักดันใหเศรษฐกิจ 
ไทย ขยายตัวไมต่ำกวารอยละ 4 ในป 
2559 และมุงสูเปาหมายการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจไทยใหหลุดพนจากประเทศ

รายไดระดับปานกลาง ภายใตยุทธศาสตร 
เศรษฐกิจ 2020 ของหอการคาไทย 
และหอการคาภูมิภาค หลังจากนั้นได 
ลงนามบันทึก ปฏิญญา รวมกันในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

คาดการณ์เดือนสุดท้าย 
ของป ี58 เศรษฐกิจปีนี ้
น่าจะโตถึง 3%

จากมาตรการกระตุ นเศรษฐกิจ
ทั่วประเทศของรัฐบาล ทำเศรษฐกิจ 

ปรับตัวดีขึ้น 90% เชื่อวา เศรษฐกิจ 
ไทยผานจุดต่ำสุดไปแลว ตั้งแตเดือน 
ตุลาคม 58 ความเชื่อมั่นของผูบริโภค 
เริ่มฟนตัวเปนครั้งแรกในรอบป และ 
ในเดือนพฤศจิกายน ชวงเทศกาลลอย 
กระทงที่ผานมา มีการใชจายดีที่สุดใน 
รอบ 3 ป สิ่งที่สำคัญคือ การประกาศ 
ตัวเลขเศรษฐกิจของสภาพัฒนวา ปนี้ 
เศรษฐกิจไทยนาจะโต 2.9% ถือวาเปน 
ชวงท่ีดีกวา 3 เดือนแรกของป มาตรการ 
อัดฉีดเม็ดเงินเขาสู ระบบเศรษฐกิจที่ 
ไดผล ประกอบดวย โครงการกองทุน 
หมูบาน กองทุนกระตุน SME ท่ีผานมา 
หลายสำนักมองวา เศรษฐกิจไทยปนี้ 
นาจะโตไมเกิน 2.7% แตมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย บอกวา นาจะโตไดถึง 

3% ท้ังท่ีในความเปนจริงนาจะโตเกิน 3% 
แตผลมาจากการเบิกจายเงินงบประมาณ 
คอนขางชา

ปหนาสภาพัฒนฯ มองวา เศรษฐกิจ 
ไทยนาจะโตได 3.5% ขณะท่ีมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย มองวา ตัวเลขนาจะโต 
มากกวานั้นถึง 4% เมื่อเทียบกับปนี้ที่ 
การสงออกติดลบ 5% แตในปหนาเศรษฐกิจ 
โลกนาจะมีการฟนตัวดีขึ้น ทางดาน 
มาตรการการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค 
ของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ ในเรื่อง 
รถไฟรางคู รถไฟความเร็วสูง ทำใหเช่ือม่ัน 
วา เศรษฐกิจไทยจะโต 3.5 – 4% โดย 
การประชุมใหญของหอการคาไทยได 
มีการลงนามในปฏิญญาอุดรธานี วา 
หอการคาไทยทั่วประเทศ 77 จังหวัด 
จะชวยกันผลักดันเศรษฐกิจไทยอัตรา 
การเจริญเติบโตที่ 4%

ส่งสัญญาณปีหน้า 
เฝ้าระวังความเสี่ยง

แตความเสี่ยงก็ยังมี จากปญหา 
ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในโลก อาท ิปญหา 

การโจมตีของกลุม ISIS ที่กรุงปารีส 
หรือ การยิงเครื่องบินของตุรกี ปญหา 
ภัยแลงมีผลตอ ปริมาณผลผลิตตกต่ำ 
ราคาสินคาเกษตรสูงกวาปกติ อาจม ี
ผลทำใหรายไดเกษตรกรลดลง ในครึ่ง 
ปแรก หรือ ปญหาภัยธรรมชาติ ที่อาจ 
มีผลทำใหเศรษฐกิจไมโตตามเปาหมาย 
ที่วางไว

อยางไรก็ตามมองวา ป 2559 
เศรษฐกิจไทยนาจะฟนตัวในไตรมาส 
2 และจะมีความโดดเดนในไตรมาส 3 
แมวาโลกจะมีความเสี่ยงก็ตาม แตจาก 
ปฏิญญาอุดรธานี เชื่อวา ทุกภาคสวน 
จะพรอมใจกันขับเคลื่อนทำใหมีความ
เปนไปไดสูงท่ีเศรษฐกิจไทยนาจะสามารถ 
เติบโตไดเกิน 4% 
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1) หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการ 

เปลี ่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจที ่ 
สำคัญ ท้ังจากปจจัยภายในประเทศและ 
ปจจัยตางประเทศ การเปลี่ยนแปลง 
โครงสรางทางเศรษฐกิจจากปจจัยใน
ประเทศท่ีสำคัญ เน่ืองจากการขาดแคลน 
แรงงานระดับปฏิบัติการ ผลกระทบจาก 
นโยบายข้ึนคาแรงข้ันต่ำ การเขาสูสังคม 
สูงวัย การขาดแคลนทรัพยากรท่ีจำเปน 
ตอการผลิต และการเขาสูประเทศที่มี 
ระดับรายไดปานกลาง ปจจัยตางๆ ที่ 
เก ิดขึ ้นส งผลใหม ีความจำเปนตอง 
เปลี ่ยนแปลงโครงสรางการผลิตจาก 
อุตสาหกรรมที่เนนใชแรงงานเขมขน 
ไปสูอุตสาหกรรมท่ีเนนใชทักษะแรงงาน 
เทคโนโลยี หรือความรูมากขึ้น รวมถึง 
ภาคบริการ ผูประกอบการในภาค 
อุตสาหกรรมที่เนนใชแรงงานเขมขนมี 
ความจำเปนตองปรับตัวโดยการออก 
ไปลงทุนในตางประเทศ หรือเปลี่ยน 
รูปแบบของผลิตภัณฑที่ทำการผลิต

นอกจากน้ี ประเทศไทยตองเผชิญ 
กับแรงผลักดันจากตางประเทศจาก 
นโยบายการเปดเสรีของประเทศแถบ
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง รวมถึงประเทศ 
เมียนมา การมีขอตกลงความรวมมือ 

ทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
สมาชิกอาเซียนและประเทศในกลุ ม 
เอเชียตะวันออก รวมถึงการพัฒนาความ 
เชื ่อมโยงระหวางประเทศในภูมิภาค 
ทั้งความเชื่อมโยงทางกายภาพและการ 
ปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ท่ีชวยอำนวย 
ความสะดวกการคาและการลงทุน สง 
ผลใหเกิดการสรางเครือขายการผลิต 
ระหวางประเทศ และการสรางฐานการ 
ผลิตรวมกันของประเทศในภูมิภาค 
เพื ่อแบงขั ้นตอนการผลิตตามความ 
ชำนาญหรือความไดเปรียบของแตละ 
ประเทศ และการสรางเครือขายการ 
ผลิตดังกลาว  สงผลใหผูประกอบการ 
ไทยที ่อย ู  ในเคร ือข ายการผลิตของ 
บรรษัทขามชาติจำเปนตองออกไป 
ลงทุนตามบริษัทที่เปนผูนำในเครือขาย 
การผลิต (Lead Firms)

ปจจัยท้ังภายในประเทศและปจจัย 
จากตางประเทศจึงเปนแรงผลักดันให 
ประเทศไทยซึ่งเคยเปนประเทศผูรับ 
ทุนที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน ไดกาว 
เขาสูการเปนประเทศผูลงทุน อยางไร 
ก็ตาม ผลการศึกษาที่ผานมาชี้ใหเห็น 
วาประเทศไทยยังมีประสิทธิภาพในการ 
ออกไปลงทุน โดยพิจารณาจากดัชนี 
ชี ้วัดประสิทธิภาพของเงินลงทุนทาง 

รายงานวิจัยเรื่อง “การ 
พัฒนามาตรการและ 
กรอบการดำเนินงานเชิง 

สถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดย
ตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม” เปนการศึกษาวิจัยนโยบาย 
การสงเสริมการออกไปลงทุนของประเทศ 
ไทย โดยเนนการสนับสนุนการออกไป 
ลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (SMEs) ซึ่งตองการการสนับสนุน 
และชวยเหลือจากภาครัฐมากกวาธุรกิจ
ขนาดใหญ โดยการศึกษาวิจัยน้ีพิจารณา 
จากตัวแบบในตางประเทศท่ีมีความเปน 
ตนแบบในการกำหนดนโยบายดังกลาว 
และเปรียบเทียบกับนโยบายการสงเสริม 
การออกไปลงทุนของประเทศไทยที ่ 
เนนการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ในปจจุบัน เพื่อ 
ทราบแนวทางการปรับปรุงนโยบายการ 
สงเสริมการออกไปลงทุนของประเทศ
ไทยสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (SMEs) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการออกไปลงทุนของผูลงทุน อีกทั้ง 
ยังเปนการกระตุนการออกไปลงทุนของ 
ภาคเอกชนเพื่อสอดคลองกับโครงสราง 
ทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ร

การพัฒนามาตรการและ
กรอบการดำเนินงานเชิงสถาบัน 
เพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรง
ใน AEC ของ SMEs (ตอนที่ 1) 
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ตรงระหวางประเทศขาออกในระดับ 
ที่ต่ำกวาประเทศมาเลเซียและประเทศ 
สิงคโปร โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการ 
ที่ประเทศไทยขาดนโยบายสงเสริมการ 
ออกไปลงทุน ซ่ึงประเทศไทยเพ่ิงจะเร่ิม 
มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการออกไป 
ลงทุนในตางประเทศในป 2556 โดย 
การจัดตั ้งศูนยพัฒนาการลงทุนไทย 
ในตางประเทศ สังกัดสำนักงานคณะ 
กรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และ 
การกำหนดใหการลงทุนขาออกเปน 
หนึ่งในยุทธศาสตรของสำนักงานคณะ 
กรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใน 
ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนใน 
ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560)

นอกจากน้ี ยังพบวา วิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (SMEs) ประสบ 

ปญหาหร ืออ ุปสรรคในการออกไป 
ลงทุนในตางประเทศมากกวาธุรกิจ 
ขนาดใหญเปนอยางมาก โดยอุปสรรค 
ที่สำคัญเกิดขึ้นจากการขาดความเขาใจ 
เกี ่ยวกับกฎระเบียบและกฎหมายที ่ 
เกี่ยวของกับการลงทุนและการจัดตั้ง 
กิจการในประเทศ เปาหมายการออก 
ไปลงทุน การขาดแคลนเงินทุน การ 
ขาดแคลนโครงสร างพ ื ้นฐานและ 
สาธารณูปโภคที ่จำเปนในการจัดตั ้ง 
กิจการ และการขาดนโยบายการสงเสริม 
การออกไปลงทุนที่จำเปน เชน การ 
ลดหยอนภาษี การใหความชวยเหลือ 
ในการทำประกัน ความเส่ียงจากประเทศ 
ที่ออกไปลงทุน

แมประเทศไทยเริ ่มมีหนวยงาน
ที่ทำหนาที ่สงเสริมการออกไปลงทุน 

โดยการทำหนาที ่ของสำนักงานคณะ 
กรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
อยางไรก็ตาม การสงเสริมการลงทุน 
ของหนวยงานดังกลาวยังคงจำกัดอยู 
ที่การใหขอมูลแกผูลงทุน โดยยังไมมี 
นโยบายในการสงเสริมการลงทุน เชน 
แรงจูงใจทางภาษี ซ่ึงเปนนโยบายท่ีใชใน 
ประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ 
ของเงินลงทุนทางตรงระหวางประเทศ 
ขาออกในระดับท่ีสูง เชน ญ่ีปุน สิงคโปร 
มาเลเซีย ฮองกง อีกทั้ง การทำหนาที่ 
ของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม 
การลงทุน (BOI) ในฐานะหนวยงาน 
หลักดานการสงเสริมการออกไปลงทุน 
ในปจจุบันยังไมมีการออกแบบนโยบาย 
การชวยเหลือหรือสรางแรงจูงใจในการ 
ออกไปลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาด 
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กลางและขนาดยอม (SMEs) โดยเฉพาะ

2) การวิเคราะห์นโยบาย 
การส่งเสริมการออกไป 
ลงทุนสำหรับวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในต่างประเทศ

2.1) การคัดเลือกประเทศตนแบบ 
ในการศึกษาเบื้องตน

การคัดเลือกประเทศที่เหมาะสม
เปนตนแบบการออกไปลงทุน การศึกษา 
วิจัยนี้ไดแบงออกเปน 3 ขั้นตอนที่ 
สำคัญ ไดแก 

(1) ขั้นตอนแรก พิจารณาจากคา 
Outward FDI Performance index 
ในป 2556 ซึ่งจัดทำโดย การประชุม 
สหประชาชาติวาดวยการคาและการ
พัฒนา (The United Nations Confer- 
ence on Trade and Development: 
UNCTAD) หรือ อังคถัด โดยใหความสำคัญ 
กับประเทศที่มีคาดัชนีสูง 1 ประเทศ 
(คาดัชนีมากกวา 5) และประเทศที่มี 
คาดัชนีกลางๆ อีก 1 ประเทศ (คา 
ดัชนีอยูระหวาง 1 - 5) เพราะคาดัชนี 
ดังกลาวแสดงถึงการใหความสำคัญ 
และศักยภาพในการสนับสนุนการลงทุน 
ขาออก จึงเปนสาเหตุที่ทำใหผูวิจัย 
เลือกประเทศตนแบบที ่แตกตางกัน 
ดังกลาวในการศึกษาตนแบบในการ 
พัฒนานโยบายการสงเสริมการออก 
ไปลงทุน

(2) ขั้นตอนที่สอง เลือกศึกษา 
ประเทศที่มีนโยบายสงเสริมการออก 
ไปลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ที่ชัดเจน รวมถึง 
อาจเปนประเทศที ่ม ีว ิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (SMEs) เปนสวน 

สำคัญของเศรษฐกิจ 
(3) ข้ันตอนสุดทาย พิจารณาจาก 

ประเทศที่มีโครงสรางทางเศรษฐกิจที่ 
คลายคลึงกับประเทศไทย โดยเฉพาะ 

ในชวงกอนมีนโยบายการสงเสริมการ 
ออกไปลงทุน ซ่ึงจากเกณฑการคัดเลือก 
ดังกลาวในงานศึกษาน้ี ประเทศท่ีคัดเลือก 
ประกอบดวยประเทศในอาเซียนจำนวน 
2 ประเทศ ไดแก ประเทศสิงคโปรและ 
มาเลเซีย และประเทศนอกอาเซียนอีก 
2 ประเทศ ไดแก ประเทศอิตาลี และ 
เกาหลี

จากการศึกษาพบวา นโยบายการ 
สงเสริมการออกไปลงทุนในตางประเทศ 
ที่ใชกันในประเทศอื่นๆ นั้น สวนใหญ 
เปนนโยบายที ่ใชในการสงเสริมการ 
ออกไปลงทุนของบรรษัทขามชาติขนาด 
ใหญของประเทศ หรือเปนนโยบายที่ 
ใชโดยไมไดแบงแยกระหวางบริษัท 
ขนาดใหญกับวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม (SMEs) โดยประเทศที่มี 
การใหความชวยเหลือการออกไปลงทุน 
ในตางประเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม (SMEs) เปนการเฉพาะ 
มักเปนการใชนโยบายหลังจากท่ีบรรษัท 

ขามชาติขนาดใหญของประเทศประสบ 
ความสำเร ็จในการออกไปลงทุนใน 
ตางประเทศแลว เชน ประเทศสิงคโปร 
และเกาหล ี หรืออาจใชตั้งแตระยะแรก 

ในกรณีท่ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (SMEs) มีบทบาทสำคัญมากใน 
เศรษฐกิจของประเทศ เชน ในกรณี 
ของประเทศอิตาลี และจีน ขณะที่อีก 
หลายประเทศเลือกใชเปนนโยบายการ 
สรางความเขมแข็งใหกับวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (SMEs) ในประเทศ 
โดยไมไดมุงเนนเพียงการออกไปลงทุน 
ในตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน 
และมาเลเซีย

สำหรับนโยบายการสงเสริมการ
ออกไปลงทุนในตางประเทศสำหรับ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ในประเทศอื่นๆ มักเนนการ 
ใหความชวยเหลือทางดานการเง ิน 
ดานขอมูล และการใหคำปรึกษาเปน 
หลัก เนื่องจากเปนอุปสรรคสำคัญที่ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ประสบในการออกไปลงทุนใน 
ตางประเทศ และเปนขอเสียเปรียบ 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

นโยบายการส่งเสริมการออกไปลงทุนในต่างประเทศ 
สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในประเทศอื่น ๆ มักเน้นการให้ความช่วยเหลือ 
ทางด้านการเงิน ด้านข้อมูล และการให้คำปรึกษา 
เป็นหลัก เนื่องจากเป็นอุปสรรคสำคัญที่วิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประสบในการ 
ออกไปลงทุนในต่างประเทศ และเป็นข้อเสียเปรียบ 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
เมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่  
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(SMEs) เมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ  
กลาวคือ การมีขอมูลไมสมมาตร การ 
มีขอจำกัดทางดานเงินทุน และการ 
เขาถึงแหลงเงินทุน

การชวยเหลือดานการเงินมีทั ้ง 
ในรูปแบบของการใหเงินกูดอกเบี้ยต่ำ 
การรวมทุน และการใหเงินอุดหนุน สวน 
การใหขอมูลมีตั ้งแตขอมูลทางธุรกิจ 
ตลาด กฎหมาย การจับคูธุรกิจท้ังธุรกิจ 
ในตางประเทศ และธุรกิจรายใหญของ 
ประเทศ โดยอาจมีหนวยงานท่ีทำหนาท่ี 

รับผิดชอบการสงเสริมการออกไปลงทุน 
โดยตรง รับผิดชอบกรณีการสงเสริม 
การออกไปลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (SMEs) หรือเปน 
ความรับผิดชอบของหนวยงานที่ดูแล
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม (SMEs) ในประเทศ รวมถึง 
อาจจะเปนการแบงงานตามสายการ 
ทำงานของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ 

นโยบายการสงเสริมการออกไป
ลงท ุนในต างประเทศของประเทศ 

ตนแบบที่คัดเลือกมาศึกษา สามารถ 
สรุปไดดังตารางที่ 1

ตอนตอไปจะวิเคราะหอุปสงค 
และอุปทานของนโยบายการสงเสริม
การออกไปลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (SMEs) ในประเทศ 
ไทย เพ่ือเสนอแนะนโยบายตอหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบและออกแบบนโยบายการ 
สงเสริมการออกไปลงทุนในตางประเทศ 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) 
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ผมเขียนบทความท่ีโรงแรม 
Delta Hotel ซ่ึงอยูท่ีเมือง 
ปะเต็ง (Pathein) ซึ่งเปน 

เมืองหลวงของเขตอิระวดี (Ayeyarwaddy 
Region) หางจากยางกุง 250 กิโลเมตร 
เขตอิระวดีมีประชากร 6 ลานคน เฉพาะ 
ในเมืองปะเต็งมีจำนวนสามแสนคน 
ผมตองใชระยะเวลาในการเดินทาง 
4.30 ชั่วโมง เพราะสภาพถนนตลอด 
เสนทางของการเดินทางไมดีเอามากๆ 

ครับ เปนถนนสองเลนที่แคบ และเปน 
หลุมเปนบอ เมื่อเทียบกับถนนจาก 
เมียวดีไปยางกุง สภาพถนนเสนนั้นดี 

กวาเสนยางกุง-ปะเต็ง ตลอดสองขาง 
ทางของการเดินทางเห็นไดอยางชัดเจน 
วาพื้นที่สวนใหญเปนที่นาและเปนพื้นที ่
มีความเหมาะสมในการทำนาเพราะมี
น้ำอุดมสมบูรณ

การเดินทางมาครั ้งนี ้ก็เพื ่อเก็บ 
ขอมูลอุตสาหกรรมขาวของเมียนมา 
ตั ้งแต การปลูกจนขายออกสู ตลาด 
ผมไดไปพบกับสมาคมโรงสีขาวปะเต็ง 
(Rice Millers Association, Ayeyar-
wady Division, Pathein) และบริษัท 
Rice Paddy Trading Co., Ltd พบวา 
ปจจุบันมีโรงสีทั้งประเทศที่ลงทะเบียน 
มากกวา 1,000 โรง (จำนวนใกลเคียง 
กับประเทศไทย) เฉพาะในเมืองปะเต็ง 
มีจำนวน 45 โรง ที่นาสนใจคือมีนัก 

ลงทุนจากไตหวัน จีน และญี่ปุนเขา 
มาทดลองปลูกขาวที่เมืองปะเต็ง โดย 
เสียคาเชาไรละ 800 บาทตอป จาก 
การสัมภาษณ U Kyi Thein ซึ่งเปน 

ดูแลแปลงนาสาธิตของบริษัท APDP 
Ayeyar Pathein Development 
Public Co., Ltd ซ่ึงรวมทุนกับไตหวัน 
พบวาตนทุนในการทำนาของเมียนมา

โดยรวมอยูที่ 3,000 บาทตอไร ป สวน 
ประเทศไทยมีตนทุน 4,437 บาทตอ 
ไร และเวียดนาม 3,663 บาทตอไร  
ผลผลิตของแปลงนาที่รวมทุนเทากับ 
1,000 กิโลกรัมตอไร แตถาผลผลิต 
เฉลี่ยทั้งประเทศอยูที่ 600 กิโลกรัม 
ตอไร โครงสรางของตนทุนในการทำนา 
เมียนมามากกวา 50 เปอรเซ็นตเปน 
คาใชจายดานแรงงาน ปกติคาจางตอ 
วันอยูที่ 100 บาท 

ขาวของเมียนมามีหลากหลาย 
สายพันธุ โดยพันธุที่ไดรับรางวัลขาว 
โลกคือ “Paw San U Tho” แตสงออก 
นอยเพราะตองใช เวลาในการผลิต 
มากกวา 4 เดือน สวนขาวที่สงออก 
เปนพันธุ “Sin Twe Latt” ในป 2555 

ประเทศเมียนมามีพื้นที่เพาะปลูกขาว 
18.9 ลานเอเคอร ประมาณ 48 ลาน 
ไร (ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขาว 60 
ลานไร) หรือประมาณรอยละ 33 ของ 

พื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดของประเทศ 
มีผลผลิตขาวเปลือกทั้งหมด 29 ลาน 
ตัน (ประเทศไทยป 2556 ได 36 ลาน 
ตันขาวเปลือก) 

พื้นที่เพาะปลูกขาวที่สำคัญที่สุด 
ไดแก เขตอิระวดี ผลิตขาวเปลือก 7.1 
ลานตัน คิดเปนสัดสวน 25 เปอรเซ็นต 
รองลงมา คือ เขตพะโคใหผลผลิต 4.5 
ลานตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 15 และ 
เขตสะกาย (Sagaing) ที่ใหผลผลิต 
3.9 ลานตัน หากมาดูสถิติที่ยอนกลับ 
ไป 50 ปที่ผานมา (ตั้งแตป 2506) โดย 
เมื่อป 2506  ถือไดวาเปนปที่เมียนมา 
มีการสงออกขาวเปนอันดับหนึ่งของ 
โลก โดยสงออกจำนวน 1.6 ลานตัน 
(ป 2515 ขาวไทยสงออก 1.3 ลานตัน) 
และก็สงออกระดับมากกวาลานตน 
จนถึงป 2511 และหลังจากนั้นในรอบ 
45 ปที่ผานมาเมียนมาไมเคยสงออก 
ไดมากกวา 1 ลานตนอีกเลย (มีเพียง 

ผ

ไปดูอุตสาหกรรมข้าว
ที่เขตอิระวดี

ต้นทุนในการทำนาของเมียนมาโดยรวมอยู่ที่ 
3,000 บาทต่อไร่ ปี ส่วนประเทศไทยมีต้นทุน 
4,437 บาทต่อไร่ และเวียดนาม 3,663 บาทต่อไร่  
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สองปเทานั้นที่แตะ 1 ลานตน) และ 
เมื่อเขาสูชวง 2 -3 ปที่ผานมา ในป 
2011 เมียนมาสงออก 700,000 ตัน 
เพิ่มเปน 1.5 ลานตัน ในป 2012 และ 
ในป 2013 จะสงออก 2 ลานตัน 

อยางไรก็ตามหากดูขอมูลยอนหลัง 
ลึกลงไปมากกวาน้ันคือในชวงท่ีเมียนมา 
อยูภายใตการปกครองของอังกฤษใน
ชวงป 1824 ถึง 1948 พบวา ในชวงป 

1901-1920 เมียนมาสงออกขาวสาร 
ได 2.1 ลานตัน และในป 1921 มี 
พื้นที่เก็บเกี่ยวขาว 4.7 ลานเฮกตาร 
(ประมาณ 28.3 ลานไร) ผลิตขาวเปลือก 
ได 7.4 ลานตัน และสงออกขาวสารได 
2.8 ลานตัน และตลอดชวง 90 ป 
ผานมา (จากป 1921 ถึง 2012) พบ 
วาเมียนมามีการขยายพื้นที่เก็บเกี่ยว 
ขาวเพิ่มขึ้นเกือบ 19 ลานไร โดยในป 

2012 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 47 ลานไร 
(ที่มา : Theingi Myint (2007) MAPT 
(2003) และ Hnin (2010)) เปนที่ 
นาสังเกตครับวาในชวง 40 ปที่ผานมา 
นั้น เมียนมาสงออกขาวสารไปยังตลาด 
โลกไดไมถึงหนึ่งลานตัน ซึ่งลดลงอยาง 
ตอเนื่อง จากป 1921 และเขาสูระดับ 
ต่ำสุดในป 2549 ท่ีสงออกเพียง 31,000 
ลานตน 
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สำหรับสาเหตุหลักของการสงออก 
ขาวที ่ลดลงมาจากการที ่ผลผลิตขาว 
ลดลงอยางตอเนื่อง จากสิทธิในการ 
ถือครองที่ดินของเกษตรกรเมียนมาที่
ไมสามารถเปนเจาของที่ดินได จึงทำให 
ชาวนาไมเกิดแรงจูงใจในการผลิต โดย 
ทั่วไปเกษตรกรรายเล็กมีพื้นที่ถือครอง 
ที่ดินเฉลี่ยรายละ 10 ไร ซึ่งไมมีเงินทุน 
เพียงพอที่จะพัฒนาและปรับปรุงดิน 
สงผลใหผลผลิตตอไรตกต่ำอยางตอเน่ือง 
เหตุผลตอมาคือตนทุนในการผลิตขาว
สูงไดแก คาแรงงาน คาพันธุ ปุย 
เครื่องจักร และที่สำคัญมากกวานั้นคือ 
การขาดระบบสินเชื ่อจากรัฐบาลเขา 
มาชวยเหลือดานการกูยืม รวมทั้งการ 
ประสบปญหาภัยธรรมชาติอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะปญหาน้ำทวมที่หนักสุดในป 
2551 ที่ประสบกับพายุไซโคลนนารกีส 
เหตุผลตางๆ เหลานี้ทำใหเมียนมาได 
หลุดออกจาก “เวทีการคาขาวโลก”

ประเด็นที่นาสนใจคือการกำหนด 
ราคาซื้อขายขาวในเมียนมา ใชกลไก 
ตลาดเปนตัวกำหนดราคาซื้อขาย โดย 
ไมมีรัฐบาลเขาไปแทรกแซงราคา จะซื้อ 
ขายขาวเปลือกเปนเงินสด เมื่อชาวนา 

นำขาวมาขายใหแกโรงสีแลว โรงสีจะ 
นำขาวท่ีไดมาสี และคืนรำขาวและขาวหัก 
ใหแกชาวนาที่นำขาวมาขาย สำหรับ 
ขาวสารที่ได โรงสีจะขายตอใหกับผูคา 

สงและผูคารายใหญ โดยราคาที่โรงสี 
เสนอขายจะอางอิงจากราคาในตลาด
ประจำวันของขาวในตลาดยางกุง ทาง 
โรงสีจะสงขาวดวยรถบรรทุกไปยังผู  
คาสง ซึ่งคาใชจายเกี่ยวกับการขนสง 
และคาแรงทั้งหมด ผูคาสงจะเปนคน 
รับผิดชอบ และหลังจากที่ผูคาสงไดรับ 
ขาวทั้งหมดเรียบรอยแลว จึงจะโอนคา 
สินคาไปใหโรงสี ภายในเวลาประมาณ 
1-2 สัปดาห โดยปราศจากดอกเบี้ย 

ดังนั้น ในชวงเวลารอเงินคาสินคา 
จากผูคาสงน้ัน โรงสีจำเปนตองมีเงินทุน 
สำรองอยูในมือเสมอ เพื่อใชในการซื้อ 
ขาวเปลือกจากชาวนา อยางไรก็ตาม 

จุดออนที่สำคัญของอุตสาหกรรมขาว
ในเมียนมาคือ ผลผลิตตอไรยังต่ำเมื่อ 
เทียบกับความอุดมสมบูรณของพื้นที่ 
ประสิทธิภาพของโรงสีต่ำ (60 ตันขาว 
เปลือก เปนขาวสาร 20 ตันตอวัน โรงสี 
ขนาดใหญของไทย 1,200 ตันตอวัน 
ขนาดเล็ก 80 ตันตอวัน) และการบรรจ ุ
หีบหอเพื ่อขายตางประเทศยังไมได 
มาตรฐานที่ดีตรงนี้ผมคิดวา “นักธุรกิจ 
ไทยสามารถเขาไปเติมเต็มได” 

จุดอ่อนที่สำคัญของอุตสาหกรรมข้าวในเมียนมา
คือ ผลผลิตต่อไร่ยังต่ำเมื่อเทียบกับความ 
อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ประสิทธิภาพของโรงสีต่ำ 
(60 ตันข้าวเปลือก เป็นข้าวสาร 20 ตันต่อวัน 
โรงสีขนาดใหญ่ของไทย 1,200 ตันต่อวัน 
ขนาดเล็ก 80 ตันต่อวัน) และการบรรจุหีบห่อ 
เพื่อขายต่างประเทศยังไม่ได้มาตรฐานที่ดีตรงนี้
ผมคิดว่า “นักธุรกิจไทยสามารถเข้าไปเติมเต็มได้” 
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บรษิทั กลุม่เซน็ทรลั น�ำประสบกำรณ์กว่ำ 68 ปี ร่วมพฒันำ 
กลุ่มชุมชนที่มีผลผลิตเป็นที่ต้องกำรของตลำดมำ
อย่ำงต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ
กว่า 72 ชุมชนจากทั่วประเทศ โดยสินค้ำของ 
ชุมชนวางจ�าหน่ายใน Tops และไทวัสดุ 

นอกจำกจะเป็นช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยและประสบกำรณ ์
ที่ เรำมอบให้แก่ชุมชนแล้ว ยังได้ร่วมเติมควำมฝัน 
แด่ชุมชนด้วยสิ่งปลูกสร้ำง อำคำรเพื่อเสริมศักยภำพ
ของก�ำลังกำรผลิต เพื่อยกระดับควำมเป็นอยู่ของ
ชุมชนอย่ำงยั่งยืน

facebook.com/CentralGroupThailandCentralGroup.com

     ชุมชนที่บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมเติมฝันด้วยอาคาร 
     สิ่งปลูกสร้างที่จะช่วยพัฒนาก�าลังการผลิตให้มากขึ้น

โครงการเซ็นทรัลอาสาพัฒนาชุมชน



ในชวงหลายปที ่ผ านมา 
ผมเห็นรัฐบาลไทยพูดถึง
แนวคิดในการจัดตั ้งเขต 

เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Zone) มาเปนระยะ และดูจะชัดเจน 
มากขึ้นในชวงหลังนี้ ผมจึงอยากใช 
โอกาสนี ้ข ุดค ุ ยนำเอาเร ื ่องราวการ 
พัฒนาเขตเศรษฐกิจของนานาประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจีน ที่ประสบความ 
สำเร็จในการดำเนินการจนกลายเปน
กลไกสำคัญที่ชวยขับเคลื่อนการพัฒนา 
เศรษฐกิจของจีนในชวงกวา ๓ ทศวรรษ 
มาเลาขานกัน เผื่อวาจะเปนประโยชน 
ตอการพัฒนาเขตฯ ที่รัฐบาลไทยกำลัง 
เรงดำเนินการอยูในอีกทางหนึ่ง ...

พัฒนาการเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษของโลก ... 
หลากหลาย สับสน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ... คือฉันใด  
จากคำจำกัดความของธนาคารโลก 
(World Bank) ระบุวา เขตฯ มีลักษณะ 
เฉพาะที่สำคัญ 4 ประการ อันไดแก 1) 
มีอาณาเขตที่ชัดเจน 2) มีหนวยงาน 
บริหารจัดการพิเศษ 3) ใหสิทธิประโยชน 
พิเศษแกผูประกอบการที่ลงทุนในพื้นที ่
และ 4) มีเขตศุลกากรเปนเอกเทศและ 
มีขั้นตอนพิธีการที่สะดวก ซึ่งอาจสราง 

ประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและ 
ทางออมหลายประการ ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว

โดยทั่วไปแลว เขตฯ ถูกออกแบบ 
เพื ่อพัฒนาความเจริญของประเทศ/ 
พื้นที่ใกลเคียง โดยมีลักษณะของ “เขต 
ในเขต” ซอนกันอยู เชน การจัดตั้ง 
เขตการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลย ี
พื้นที่คลังสินคาทัณฑบน และเขตการ 
แปรรูปเพื่อการสงออกซอนอยูในเขต 
เศรษฐกิจพิเศษหลายแหง นอกจากนี้ 
แตละเขตฯ ยังอาจมีรูปแบบและสิทธิ 
ประโยชนที่แตกตางกันออกไปตามแต 
สภาพปจจัยแวดลอมและความพรอม
ของแตละประเทศ/พื้นที่ โดยเฉพาะ 
อยางย ิ ่งว ัตถ ุประสงคในการจัดตั ้ง 
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพการเมือง และทำเลที่ตั้ง 
ทั้งนี ้ ผมพบวา บอยครั้งผูที่เกี่ยวของก ็
เกิดความสับสนระหวาง “หนาที่หลัก” 
และ “ชื่อเขตฯ” ซึ่งอาจไมเปนไปตาม 
ลักษณะเฉพาะ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ… หลากประเภท 
หลายคำนิยาม แนวคิดเกี่ยวกับการ 
กำหนดพื้นที่เฉพาะที่ใหสิทธิประโยชน 
พิเศษเร่ิมข้ึนเม่ือราวศตวรรษท่ี 16 ท้ังน้ี 
งานวิจัยหน่ึงระบุวา เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กอกำเนิดขึ้นแหงแรกที่นิวยอรกในป 

2480 ซึ่งถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งวา “เขต 
การคาตางประเทศ” (Foreign Trade 
Zone) หรือ “เขตเสรีทางการคา” 
(Free Trade Zones) ขณะที่นัก 
วิชาการบางสวนเห็นวา เขตฯ สมัยใหม 
จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐไอรแลนดเมื่อ 
ป 2502 

นับแตนั้นเปนตนมา เขตฯ ได 
ว ิว ัฒนาการและเพ ิ ่มจำนวนอย าง 
ตอเนื่อง กลาวคือ ในป 2518 ทั่วโลก 
มีเขตฯ อยูราว 80 แหง แตภายหลัง 
จีนเปดประเทศสู ภายนอกในปลาย 
ทศวรรษ 1970 และกำหนดใหเขตฯ 
เป นกลไกส วนหนึ ่งของการปฏิร ูป 
เศรษฐกิจในเวลาตอมา ก็สงผลให เขตฯ 
ไดร ับความนิยมและเพิ ่มจำนวนขึ ้น 
อยางรวดเร็วเปนราว 500 แหงทั่วโลก 
ในป 2538 และในอีก 10 ปตอมา 
จำนวนเขตฯ ไดเพิ่มขึ้นเปนราว 3,000 
แหงในกวา 135 ประเทศ ทั้งนี้ เรา 
อาจสามารถจำแนกเขตฯ ออกไดเปน 
6 รูปแบบสำคัญ ดังนี้

• เขตเสรีทางการคา (Free Trade 
Zone: FTZ) บางคร้ังถูกเรียกในช่ืออ่ืน 
ท่ีมีความหมายคลายคลึง อาทิ Foreign 
Trade Zone, Commercial Free 
Zone และ Free Trading and 
Warehousing SEZ ซึ่งเปนเขตปลอด 

น

เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน … 
โอกาสการพัฒนาของไทย (ตอนท่ี 1)
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(การขอคืนภาษีที่สะดวกและรวดเร็ว) 
แตอาจกำหนดเงื ่อนไขใหกิจการตอง 
สงผลผลิตสวนใหญออกสู ตลาดตาง 
ประเทศ (เชน อยางนอยรอยละ 70 
ของมูลคาผลผลิตโดยรวมของกิจการ 
ในแตละป)

• เขตประกอบการ (Enterprise 
Zone) บางครั้งอาจเรียกวา Manu-
facturing Zone หรือ Hybrid EPZ 

เปนการจัดตั้งเขตฯ ในชุมชนหลายแหง 
โดยรัฐบาลทองถิ่น/รัฐบาลกลาง เพื่อ 
ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแขงขันของชุมชน/ 
ประเทศ โดยอาศัยการสนับสนุนทาง 
การเงินแกผูประกอบการที่เกี่ยวของ

• เขตอุตสาหกรรม (Industrial 
Zone) เขตฯ ประเภทนี้อาจถูกเรียก 
ในหลายชื่อ อาทิ Single Factory, 
Industrial Estate, Industrial Park, 
Information Technology Park หรือ 
Software Park การพัฒนาเขตฯ นี้มุง 
หวังเพื่อเพิ่มความชำนาญเฉพาะดาน 
ของอุตสาหกรรมเปาหมายในอันที่จะ 
แข งข ันก ับก ิจการของต างชาต ิ ใน 
อุตสาหกรรมเดียวกัน เขตฯ นี้อาจ 

กระจายอยูไดในทุกพื้นที่ของประเทศ
• ทาเรือเสรี (Free Port) บางครั้ง 

เรียกวา Port Zone หรือ Port/Airport 
Economic Zone เขตฯ ประเภทนี้ 
ไดรับความนิยมอยางกวางขวาง โดยใช 
การยกเวนอากรนำเขา-สงออก (แตยัง 
เรียกเก็บภาษีสรรพสามิต คาธรรมเนียม 
และอื่นๆ) เปนกลไกสงเสริมกิจกรรม 
ดานการคาสินคาและบริการ อาท ิการ 
เดินทาง การทองเที่ยว และการคาปลีก 

• เขตเฉพาะดาน (Specialized 
Zone) เขตฯ ประเภทนี้ถูกกำหนดให 
จัดต้ังเพ่ือวัตถุประสงคพิเศษและเฉพาะ 
เจาะจงสำหรับการพัฒนาธุรกิจเฉพาะ 
ดาน ยกตัวอยางเชน สวนวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี เขตปโตรเคมี เขต 
เศรษฐกิจธุรกิจการบิน สวนลอจิสติกส 
และโกดังสินคา เขตนักทองเที่ยวและ 
สันทนาการ ซึ่งอาจครอบคลุมถึงสินคา 
หลายประเภท กาสิโน และการแสดง 
เพื่อความบันเทิง

ก่อกำเนิดเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจีน ... ห้องทดลอง 
ใหญ่ ประโยชน์ล้นเหลือ

กาวแรกเล็กๆ … หนทางท่ีย่ิงใหญ 
ในชวงแรกที่รัฐบาลจีนตัดสินใจดำเนิน 
“นโยบายเปดประตู” (Open Door 
Policy) สูโลกภายนอกครั้งใหมเมื่อป 
2521 กิจการจีนในขณะน้ันยังขาดความ 
พรอมในการประกอบธุรกิจอยูในหลาย 
ดาน ไมวาจะเปนเงินทุนท่ีจำกัด แรงงาน 
ฝมือที่ขาดทักษะ เทคโนโลยีการผลิต 
ที่ลาสมัย และการบริหารจัดการที่ไม 
เขากับยุคสมัย รวมทั้งการขาดแคลน 
เครือขายธุรกิจในตางประเทศ สงผล 
ใหกิจการเหลานี ้มีขีดความสามารถ 

ภาษีที ่เพียบพรอมไปดวยสิ ่งอำนวย 
ความสะดวกสำหรับธุรกิจการคา การ 
ขนสง และการสงออก-นำเขา ผาน 
การจัดตั้งสวนอุตสาหกรรม เขตสินคา 
ทัณฑบน และเขตการแปรรูปเพื่อการ 
สงออก ขณะเดียวกัน กฎหมายกฎ 
ระเบียบในดานภาษีอากร แรงงาน และ 
สิ ่งแวดลอมก็อาจไดร ับการยกเว น 
ลดเลิก หรือถูกควบคุมในระดับที่ต่ำ

• เขตการแปรรูปเพื่อการสงออก 
(Export Processing Zones: EPZ) 
เขตฯ ประเภทนี้ถูกออกแบบเพื่อมุง 
รองรับอุตสาหกรรมเพื ่อการสงออก 
และเปนแหลงเง ินตราตางประเทศ 
อาจถูกเรียกในชื่ออื่น อาทิ Open 
Economic Zone หรือ Economic 
Development Zone เขตฯ ประเภท 
นี้มีลักษณะเหมือนกับ FTZ ที่มีขนาด 
เล็ก แตถูกปฏิบัติเสมือนวาเปนพื้นที่ 
ที่อยูนอกประเทศ ทำใหการกำหนด 
สิทธิประโยชนดานภาษีและกฎระเบียบ 
อื่นแตกตางออกไป อาทิ การเคลื่อน 
ยายสินคาเขา-ออกเขตฯ โดยไมตองผาน 
ขั้นตอนพิธีการศุลกากรที่ยุงยาก หรือ 
ชำระอากรนำเขา และภาษีมูลคาเพิ่ม 
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ในการแขงขันที่ต่ำ ขณะที่ตลาดก็ถูก 
บริหารจัดการโดยรัฐ และโดยที่กิจการ 
ดานการผลิตและการตลาดเกือบท้ังหมด 
เปนของรัฐ ซึ่งมีลักษณะผูกขาดและ 
มิไดตองการแสวงหากำไร ทำใหกิจการ 
เหลานี ้มิไดรับการพัฒนาอยางที่ควร 
จะเปน 

ขณะเดียวกัน แรงงานเกือบท้ังหมด 
ก็เปนพนักงานของรัฐที่ขาดทักษะและ 
ทำงานต่ำกวาศักยภาพที่แทจริง จนมี 
บางคนเปรียบเปรยวา ในเชิงทฤษฎ ีจีน 
อาจมีระดับการจางงานท่ีสมบูรณ (ทุกคน 
มีงานทำ) แตในทางปฏิบัติ แรงงานจีน 
อาจตกงานถึงครึ ่งหนึ ่งของทั ้งหมด 
เพราะกิจการมีเนื ้องานใหคนเหลานี ้ 
ทำเพียงครึ่งหนึ่งของเวลาทำงาน แถม 
ยังอาจทำแบบไมมีประสิทธิภาพ... ชวง 
เชาทำงาน ชวงบายก็พักผอน กระบวน 
การผลิตดำเนินไปอยางไมคอยเปน 
ระบบ ทำใหกิจการใชกำลังการผลิต 
ต่ำกว าท ี ่ควรจะเป นและไม ม ีกำไร 
สงผลใหผูบริหารไมอาจพัฒนากิจการ 
หรือเพิ่มคาจางแรงงานและสวัสดิการ 
อื่นใหพนักงานเหลานี้ได รายไดและ 
ผลตอบแทนที่จำกัด สงผลใหขาดแรง 
จูงใจในการทำงาน กำลังซื้อของตลาด 
จีนในยุคน้ันท่ีลวนมาจากแรงงานเหลาน้ี 
ซ่ึงมีแตเชิง “ปริมาณ” แตขาด “คุณภาพ”

ขณะเดียวกัน การปดประเทศมา 
เปนระยะเวลาหลายทศวรรษของจีน
ทำใหหลายสิ่งในจีนไมไดรับการพัฒนา 
และไมทันยุคสมัย จนเกิดเปนขอจำกัด 
ในหลายดาน อาทิ กฎหมายกฎระเบียบ 
ดานการคาและการลงทุนที ่ล าสมัย 
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่ไมเพียงพอ และอื่นๆ หลาย 
สิ่งถือเปนสิ่งใหมที่พนักงานของรัฐและ 

ประชาชนโดยรวมไมเคยสัมผัสมากอน 
ยิ่งหากมองลึกลงไปแลว ก็พบวา 

คนจีนในยุคนั้นที่สามารถสื่อสารภาษา 
อังกฤษและเขาใจในวัฒนธรรมตะวันตก 
มีจำนวนคอนขางจำกัด ขณะเดียวกัน 

กฎหมายกฎระเบียบก็ยังมีความสับสน 
และมีข้ันตอนท่ียุงยาก โดยเฉพาะอยางย่ิง 
เกี ่ยวกับการถายโอนเงินทุนและผล 
กำไรเขาออกประเทศ ซึ่งไมเอื้อตอการ 
ลงทุนของตางชาติ แถมถนนหนทาง 
ไฟฟา น้ำประปา และสาธารณูปโภค 
อื่นก็ยังไมเพียงพอและทั่วถึง เหลานี้ 
ลดความนาสนใจและความมั่นใจของ
ผู ประกอบการตางชาติท ี ่จะเข ามา 
ลงทุนในจีน

โดยท่ีจีนในขณะน้ันมีสภาพเสมือน 
“คนปวย” รัฐบาลจีนภายใตการนำ 
ของทานเติ้ง เสี่ยวผิง ผูนำของจีน ใน 
ขณะนั้นจึงตัดสินใจเปดหนาตาง “รับ 
อากาศบริสุทธิ์” เพื่อฟนฟูสุขภาพ โดย 
หวังพึ่งพาการลงทุนจากตางประเทศ 
เปนเครื ่องยนตขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ 
และสังคมของจีน จนนำไปสูวลีอมตะ 

ของทานเต้ิงท่ีวา “แมวสีอะไรไมสำคัญ 
ขอเพียงใหจับหนูไดเปนพอ” โดยใน 
ป 2523 รัฐบาลจีนไดกำหนดใหเขต 
เศรษฐกิจพิเศษเปนกลไกสำคัญหนึ่ง 
ในการปฏิร ูปเศรษฐกิจของประเทศ 

และรองรับการลงทุนจากตางประเทศ 
แตโดยที่พื้นที่สวนใหญของจีนในหวง 
เวลานั ้นยังขาดความพรอมในหลาย 
ดานดังกลาว ซึ่งจะเปนอุปสรรคสำคัญ 
ตอการเข ามาประกอบการของนัก 
ลงทุนตางชาติ รัฐบาลจีนจึงกำหนด 
เขตฯ ดังกลาวขึ้น โดยออกแบบเพื่อใช 
เปนเสมือน “หองรับแขกใหญ” เพื่อ 
ตอนรับนักลงทุนตางชาต ิ และประการ 
สำคัญ ในระยะแรก เขตฯ ก็เปน “หอง 
ทดลองใหญ” สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ที่เปดกวางในพื้นที่ที ่จำกัดของจีนใน 
เวลาตอมา

ประโยชน ... กวางไกล ในกรณี 
ของจีนนั้น เขตฯ ถือเปนคำสามัญ 
กวางๆ ที่หมายถึง พื้นที่เพื่อการทำ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและบริการที ่ 
หลากหลาย มิใชเพ่ือการดำเนินกิจกรรม 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ... คือฉันใด จากคำ 
จำกัดความของธนาคารโลก (World Bank) 
ระบุว่า เขตฯ มีลักษณะเฉพาะท่ีสำคัญ 4 ประการ 
อันได้แก่ 1) มีอาณาเขตท่ีชัดเจน 2) มีหน่วยงาน 
บริหารจัดการพิเศษ 3) ให้สิทธิประโยชน์พิเศษ 
แก่ผู้ประกอบการท่ีลงทุนในพ้ืนท่ี และ 4) มีเขต 
ศุลกากรเป็นเอกเทศและมีขั้นตอนพิธีการที ่
สะดวก ซึ่งอาจสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายประการ ท้ังใน 
ระยะส้ันและระยะยาว  
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เพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ประการ 
สำคัญ ก็คือ การกำหนดเขตฯ ใหมี 
อาณาเขตจำกัดและขอบขายที่ชัดเจน 
เปนเสมือนการ “ขีดเสนขีดวง” พื้นที ่
การลงทุนของตางชาติ ซึ่งมีขอดีอยู 
หลายประการ 

ในประการแรก การมีหนวยงาน 
รับผิดชอบเฉพาะ รัฐบาลจีนสามารถ 
มอบหมายใหมีหนวยงานเฉพาะทำหนาท่ี 
สงเสริมและกำกับดูแลการประกอบการ 
ของตางชาติและกิจการสงออกในพื้นที่ 
ที่กำหนดไวไดอยางเหมาะสม

ประการที่สอง การจำกัดความ 
เสี่ยงและการพัฒนาที่เหมาะสม จีน 
สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
วงกวางจากการผอนคลายกฎระเบียบ 
ดานการคาการลงทุนใหอยูในวงจำกัด 
ได และเมื่อมั่นใจก็คอย ๆ ขยายพื้นที่ 
การจัดตั้งเขตฯ ออกไป ตามแนวคิด 
“เดินขามลำธารโดยใชเทาสัมผัสหิน” 
ขณะเดียวกัน การกำหนด “จุด” ของ 
พื้นที่การพัฒนาเขตฯ เชนนี้ยังชวยลด 
ปญหาความไมพรอมของโครงสราง 

พ้ืนฐานและอ่ืน ๆ สงผลใหการจัดเตรียม 
เม็ดเงินงบประมาณของรัฐบาลจีนเพื่อ 
การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ 
สิ ่งอำนวยความสะดวกซึ ่งมีอยู อยาง 
จำกัดในหวงแรก ก็สามารถทำไดเพียงพอ 
ตอความตองการ

ประการสำคัญ การเขาถึงประโยชน 
จากปจจัยเสริม (Supporting Factors) 
ในชวงท่ีผานมา ผมสังเกตเห็นวา รัฐบาล 
จีนใชหลายปจจัย “ลอ” เงินลงทุนจาก 
ตางชาติ โดยเฉพาะการใหสิทธิประโยชน 
ดานการคลังและดานอื่นๆ แกกิจการ 
ที่ลงทุนในเขตฯ อาทิ การกำหนดภาษี 
เงินไดนิติบุคคลในอัตราที่ต่ำกวาของ
พ้ืนท่ีท่ัวไป การยกเวนภาษีเงินไดบุคคล 
ธรรมดาและอากรทองถิ่น และการ 
ยกเวนอากรนำเขาสำหรับสินคาที่ผลิต 
เพื่อการสงออก รวมทั้งความคลองตัว 
ในการซื้อขายสิทธิในการใชประโยชน 
ในที่ดินภายในเขตฯ และการคุมครอง 
ทรัพยสินทางปญญา จนกลายเปนปจจัย 
สำคัญของความสำเร็จในการพัฒนา 
เขตฯ ของจีนในเวลาตอมา

ผลการการเขามาลงทุนฯ ดังกลาว 
ก็ทำใหเขตการพัฒนาเหลานี้มิไดดึงดูด 
เฉพาะเงินลงทุน เทคโนโลยีการผลิต 
และระบบการจัดการจากตางประเทศ 
แตยังรวมถึงการดึงดูดแรงงานฝมือ 
จำนวนมากที่มีอัตราคาจางต่ำจากพื้นที ่
ตอนกลางและซีกตะวันตกของจีนเขา
มายังเขตฯ เหลานี้ และการจัดสรร 
เงินงบประมาณของรัฐบาลจีนในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวย 
ความสะดวก เมืองที่เกี่ยวของเหลานี้ 
จึงตางเติบโตขึ้นเปนชุมชนเมืองขนาด
กลาง-ใหญที่ทันสมัยและเพียบพรอม 
ในเวลาอันรวดเร็ว รวมทั้งยังเปนฐาน 
การผลิตของสินคาหลายอุตสาหกรรม
และสรางรายไดจากการสงออกของ 
จีนจนถึงปจจุบัน จนหลายคนมองวา 
นโยบายเขตฯ นับวามีสวนสำคัญยิ่งตอ 
ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมของจีนในชวง 3 ทศวรรษแรก 
หลังจากเปดประเทศสูภายนอก

ฉบับหนามาตอกับเร่ืองพัฒนาการ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนตอครับ 

33

China Focus



ปจจุบันการออกกำลังกาย 
ได ร ับความน ิยมอย าง 
แพรหลายมากในประเทศ 

ไทย ไมวาจะเปนการวิ่ง การขี่จักรยาน 
รวมถึงการเลนฟตเนสประเภทตางๆ 
สะทอนไดจากงานกิจกรรมเกี ่ยวกับ 
การออกกำลังกายที ่ม ีข ึ ้นเก ือบทุก 
สัปดาห อาทิ การวิ่งมาราธอนและ 
มินิมาราธอน การปนจักรยานทางไกล 
และการวิ ่งและป นจักรยานเพื ่อการ 
กุศล กระแสดังกลาวไมเพียงเกิดขึ้น 
เฉพาะในประเทศไทย แตไดเกิดขึ้นมา 
แลวระยะหน่ึงในหลายประเทศ โดยเฉพาะ 
ในประเทศที่พัฒนาแลวอยางสหรัฐฯ 
ซึ ่งความนิยมออกกำลังกายดวยการ 
วิ่งขยายตัวอยางตอเนื่องมาเปนเวลา 
กวา 10 ป โดยพบวาผูที่ออกกำลังกาย 
ดวยการวิ่งในสหรัฐฯ มากกวา 25 วัน 
ตอป อยูที่ราว 29 ลานคน ในป 2556 
ในจำนวนดังกลาวสวนหนึ่งเปนนักวิ่ง 
ที่ตั ้งเปาหมายไวมากกวาการวิ ่งเพื ่อ 
ออกกำลังกาย เชน การตั้งเปาพิชิต 
รายการวิ่งมาราธอนตางๆ โดยสถิติ 
นักวิ่งในสหรัฐฯ ที่สามารถวิ่งจนจบ 
รายการมาราธอน (26.2 ไมล) มี 
จำนวน 550,637 คน ในป 2557 
ตัวเลขดังกลาวเพิ ่มขึ ้นตอเนื ่องทุกป 
เปนเวลากวา 30 ปมาแลว ขณะที่ทาง 
ฝ งของประเทศในยุโรปก็เกิดกระแส 
การป นจักรยานเพิ ่มขึ ้นอยางมากใน 

ชวงท่ีผานมา โดยเฉพาะการปนจักรยาน 
เพ่ือเปนพาหนะเดินทางในชีวิตประจำวัน 
ซึ่งแพรขยายไปในหลายเมืองของยุโรป 
โดยมีกรุงอัมสเตอรดัมของเนเธอรแลนด 
และกรุงโคเปนเฮเกนของเดนมารก 
เปนเมืองตนแบบ (สถิติการใชจักรยาน 
เปนพาหนะของทั้งสองเมืองมีราว 1 ใน 
3 ของการเดินทางดวยพาหนะทั้งหมด) 
ขณะเด ียวก ันการป นจ ักรยานเพื ่อ 
ออกกำลังกายหรือการกีฬาก็กำลังไดรับ 
ความนิยมเพิ่มขึ้นอยางมากในปจจุบัน 

กระแสรักการออกกำลังกายที ่ 
ขยายตัวทั่วทุกภูมิภาคของโลกสงผลให 
ธุรกิจที ่เกี ่ยวกับการออกกำลังกายมี 
ศักยภาพในการเติบโต โดยมีแนวโนม 
ที่นาสนใจ ดังนี้

• แบรนดสินคากีฬาเฉพาะทางมี 
โอกาสเติบโตสูง กระแสการออกกำลัง 
กายไมเพียงแตสนับสนุนยอดจำหนาย 
ใหกับสินคากีฬาแบรนดระดับโลกซึ่ง 
เปนที่รูจักกันดี อาทิ Nike Adidas 
และ Reebok แตยังทำใหแบรนดสินคา 
กีฬาเฉพาะทางเปนที ่ร ู จ ักและไดรับ 
ความนิยมเพิ่มขึ้น เชน แบรนด Rapha 
ของอังกฤษ ซ่ึงเปนผูผลิตเคร่ืองแตงกาย 
สำหรับกีฬาจักรยาน ไดรับความนิยม 
แพรหลายในกลุมนักขี่จักรยานจำนวน 
มาก จนตองมีการขยายสาขาไปยัง 
ประเทศอื่นนอกประเทศอังกฤษ อาทิ 
สหรัฐฯ ญี่ปุน ออสเตรเลีย และ 

สิงคโปร หรือตัวอยางของรองเทาวิ่ง 
มาราธอน ก็มีแบรนดรองเทาใหมๆ ที่ 
ผล ิตข ึ ้นเพ ื ่อเจาะกล ุ มน ักก ีฬาว ิ ่ ง 
โดยเฉพาะ อาทิ Altra, Hoka One 
One และ Telic ไมเวนแมแตแบรนด 
ถุงเทาสำหรับการวิ่ง เชน Feetures, 
Injinji และ Toesox ซึ่งแตละแบรนด 
จะมีจุดขายจากนวัตกรรมใหมๆ  สำหรับ 
การวิ่งโดยเฉพาะ

• อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสำหรับ 
การกีฬามีแนวโนมขยายตัวดี อาทิ 
นาิกาสำหรับออกกำลังกาย ซึ่งมี 
คุณสมบัติพื้นฐานหลักเนนการวัดอัตรา 
ชีพจร และมีคุณสมบัติอื่นๆ แตกตาง 

กันตามประเภทกีฬาที่นาิการุ นนั ้น 
ออกแบบมารองรับ เชน การวิ่ง การ 
วายน้ำ การขี่จักรยาน และการเดินปา 
เปนตน ซึ่งกลุมผูออกกำลังกายรุนใหม 
นิยมใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อชวย 
ฝกและพัฒนาประสิทธิภาพการออก 
กำลังกายของตน นอกจากนี้ นาิกา 
ดังกลาวยังสามารถเชื ่อมตอเขากับ 
โทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอรเพื ่อ
สงขอมูลสถิติการออกกำลังกายไปยัง 
เครือขายออนไลนและเว็บไซตบันทึก
สถิติการออกกำลังกายโดยเฉพาะ เชน 
Strava และ Movescout ซึ่งเปน 
อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำใหอุปกรณดังกลาว 
ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นสอดคลองไปกับ 
วิถีชีวิตสังคมออนไลนของคนรุนใหม 

ป

กระแสนิยมออกกำลังกาย... 
สร้างโอกาสให้กับหลากหลายธุรกิจ
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แตลักษณะของการเขารวมกิจกรรม 
ในแตละกีฬาก็มีความเขมขนมากขึ้น 
สะทอนได จากจำนวนนักว ิ ่งจนจบ 
รายการมาราธอนในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น 
อยางตอเนื่อง รวมถึงการปนจักรยาน 
ทางไกลที ่ไดรับความนิยมเพิ ่มขึ ้นใน 
ตางประเทศ รวมถึงในประเทศไทย ซึ่ง 
การวิ่งมาราธอนและการปนจักรยาน 
ทางไกลถือเปนกีฬาที่ตองใชพลังงาน
คอนขางมาก ทำใหจำเปนตองพึ่งพา 
อาหารเสริมพลังงาน เชน Energy Bar 

และ Energy Gel ซึ่งอาหารดังกลาว 
ประกอบด วยสารอาหารประเภท 
คารโบไฮเดรตและเกลือแรที่ดูดซึมได
งาย ชวยใหพลังงานและชดเชยการ 
สูญเสียเกลือแรของนักกีฬา 

• เอเชียเปนฐานการผลิตสินคา 
กีฬาที่สำคัญ เปนที่ทราบกันวาหลาย 
ประเทศในเอเชีย อาทิ จีน เวียดนาม 
ไทย และกัมพูชา เปนฐานการผลิต 
เสื ้อผากีฬาและรองเทากีฬาที ่สำคัญ 
ของโลก นอกจากนี้ เอเชียยังเปนฐาน 

ทั้งนี้ แนวโนมความตองการอุปกรณ 
อิเล ็กทรอนิกสด ังกลาวยังพบไดใน 
กระแสความนิยมนาิการุนใหมประเภท 
Smart Watch ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติพิเศษของนาิกา 
ประเภทดังกลาว คือ การวัดอัตรา 
ชีพจรและการเคลื่อนไหวของรางกาย

• อาหารสำหรับนักกีฬากลาย 
เปนสินคาจำเปน กระแสการออกกำลัง 
กายในปจจุบันไมเพียงขยายตัวในดาน 
จำนวนผู น ิยมออกกำลังกายเทานั ้น 
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การผลิตอุปกรณกีฬาสำคัญประเภทอื่น 
ดวยเชนกัน อาทิ จีนและไตหวันเปน 
ผู ส งออกจักรยานและสวนประกอบ 
สำคัญอันดับ 1 และอันดับ 2 ของโลก 
มีมูลคาสงออกรวมกันราว 5.3 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐ ในป 2557 คิดเปน 
สัดสวนราวรอยละ 57 ของมูลคาสงออก 
จักรยานและสวนประกอบของโลก 
ขณะที่อินโดนีเซีย (ผูสงออกจักรยาน 
และสวนประกอบอันดับ 9 ของโลก) 
และไทย (ผูสงออกอันดับ 15 ของโลก) 
ถือเปนผูผลิตจักรยานและสวนประกอบ 
สำคัญของอาเซียน ที่ไดประโยชนจาก 
กระแสความนิยมขี่จักรยานดวยเชนกัน 
นอกจากน้ีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสำหรับ 
การกีฬาก็มีฐานการผลิตสำคัญอยูใน 
เอเชีย โดยเฉพาะจีน 

• โอกาสของ SMEs ทองถิ่นใน 
การสรางแบรนดสินคากีฬาของตนเอง 
ปจจุบันผูรับจางผลิตสินคาในลักษณะ 
OEM (Original Equipment Manu-
facturer)  ไมเพียงแตรับจางผลิตสินคา 
ใหกับแบรนดสินคาช่ือดังรายใหญเทาน้ัน 
แตยังรับจางผลิตสินคาใหกับแบรนด
ขนาดเล็กหรือแบรนดใหมๆ  ดวยเชนกัน 
ดังนั้น ผูประกอบการที่มองเห็นโอกาส 
ทางธ ุรก ิจและมีความสามารถดาน 
การตลาดก็สามารถที่จะพัฒนาแบรนด 
สินคาของตนขึ้นมาได ตัวอยางใกลตัว 
คือ แบรนดสินคาของคนไทย อาทิ 
จักรยาน “Nich” ซ่ึงเปนจักรยานแบรนด 
ของ SMEs ไทย ที่วาจางผูผลิตในจีน 
ทำการผลิต โดยเจาของแบรนดดูแลเร่ือง 
การออกแบบ การตลาด และการจัด 

จำหนาย รวมถึงนาิกา “Wellograph” 
ซ่ึงเปนนาิกาประเภท Smart Watch 
ของไทย ซึ่งเปนที่รูจักในระดับสากล 

• ธุรกิจบริการไดประโยชนจาก 
กระแสนิยมกีฬาขยายตัว โดยธุรกิจ 
โรงแรมไดประโยชนจากกิจกรรมกีฬา
ที่มีเพิ่มขึ้น อาทิ งานวิ่งมาราธอนที่มี 
ผูเขารวมมากข้ึน สงผลใหความตองการ 
ที่พักในบริเวณใกลเคียงสถานที่จัดงาน 
มีเพิ่มขึ้น รวมถึงการแขงขันกีฬาระดับ 
โลกที่มีผูเขารวมชมมากขึ้นก็มีสวนชวย 
สนับสนุนการทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรม 
ของประเทศที ่ม ีการจัดการแขงข ัน 
นอกจากนี้ ปจจุบันยังเกิดธุรกิจใหมๆ 
เชน ธุรกิจนำเท่ียวท่ีใชจักรยานเปนพาหนะ 
และธุรกิจใหเชาจักรยาน เปนตน
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เวลาเราอานบทวิเคราะห 
หลักทรัพย เรามักจะเห็น 
“ราคาเปาหมาย (Target 

Price)” แสดงอยูดวย ราคาเปาหมาย 
เกิดจากการประเมินมูลคาที ่แทจริง 
หรือมูลคาท่ีเหมาะสม (Intrinsic Value) 
ของหลักทรัพย ซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญ 
ที่จะชวยนักลงทุนตัดสินใจซื้อหรือขาย 
หลักทรัพย โดยนักลงทุนจะเอามูลคา 
ที ่เหมาะสมไปเปรียบเทียบกับราคา 
ตลาด (Market Price) เพราะมูลคา 
ที่เหมาะสม แสดงถึง มูลคาของ 
หลักทรัพยท่ีเราไดรับ สวนราคาตลาด 
คือ จำนวนเงินท่ีนักลงทุนตองจายเพ่ือ 
ซื้อหลักทรัพย ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไป 
ตามกลไกตลาด เราเปรียบเทียบมูลคา 
กับราคาเพ่ือดูวาราคาตลาด ณ ปจจุบัน 
แพงไป ถูกไป หรือ เหมาะสมแลว 
เมื่อเทียบกับมูลคาของสิ่งที่เราไดรับ

การตัดสินใจของนักลงทุนเปน 
ตามปรัชญาพ้ืนฐานท่ีวา “นักลงทุน จะ 
ไมยอมจายเงินซื้อสินทรัพยใดใดไป 
มากกวามูลคาของสินทรัพยน้ัน”  ดังน้ัน 
นักลงทุนจะตัดสินใจซื้อหรือลงทุนใน 
หลักทรัพย เม่ือราคาตลาดต่ำกวามูลคา 
ท่ีเหมาะสม (เราจึงมักเห็น rating “BUY” 
เมื่อราคาตลาด ณ ปจจุบันต่ำกวาราคา 

เปาหมาย) และ จะตัดสินใจขาย เมื่อ 

ราคาตลาดว่ิงไปสูงกวามูลคาท่ีเหมาะสม 
(เรามักเห็น rating “SELL” เมื่อราคา 
ตลาด ณ ปจจุบันสูงกวาราคาเปาหมาย)

หลักการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสม 
ของหลักทรัพยที่เรามักเห็นกันมีอยู 2 
หลักการ คือ หลักการคิดลดกระแส 
เงินสด (Discounted Approach) และ 
หลักวิธีสัมพัทธ (Relative Approach 
หรือ Peer Comparison Approach)

ภายใตหลักการคิดลดกระแส 
เงินสด(Discounted Approach) 
มูลคาหลักทรัพยเทากับมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
ในอนาคตจากการดำเนินงานของกิจการ 
วิธีการดังเดิมภายใตแนวคิดนี้คือ วิธี 
คิดลดกระแสเงินสดจากเงินปนผล 
(Dividend Discounted Model 
หรือ DDM) หลักการของวิธีนี้คือ 
ผูลงทุนที่จายซื้อหุนในวันนี้ จะไดรับ 

ผลตอบแทนโดยตรงคือ เงินปนผล 
(Dividend) ทุกๆ งวด (ที่กิจการ 
ประกาศจาย) นับจากวันนี้ ดังนั้น 
มูลคาหุนจึงเกิดจากการนำเงินปนผล

ที่ผูถือหุนคาดวาจะไดรับทุกๆ งวด ใน 
อนาคตมาคิดลดกลับมาเปนมูลคา ณ 
เวลาปจจุบัน (Present Value) และ 
สาเหตุที ่ตองคิดลดกลับมาเปนมูลคา 
ปจจุบันก็เพราะกระแสเงินสดมีมูลคา 
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา (Time 
Value of Money) เงิน 100 บาทที่ 
จะไดรับใน 1 ปขางหนามีมูลคานอย 
กวาเงิน 100 บาทในมือในวันนี้ โดย 
อัตราที่ใชในการคิดลด (Discounted 
Rate) คืออัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุน 
ต องการจากการลงท ุนในห ุ นน ั ้น 
(Required Rate of Return)

อยางไรก็ตาม วิธี DDM มีจุดออน 
คือ เงินปนผล ไมไดขึ้นอยูกับความ 
สามารถในการสรางการแสเงินสดใน 

ว

ทำไมต้องประเมิน
มูลค่าหลักทรัพย์
The Annual Report – and what underlies it

หลักการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์
ที่เรามักเห็นกันมีอยู่ 2 หลักการ คือ หลักการ 
คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Approach) 
และหลักวิธีสัมพัทธ์ (Relative Approach หรือ
Peer Comparison Approach)
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อนาคตของกิจการเพียงอยางเดียว แต 
ขึ้นอยูกับนโยบายการจายปนผลของ 
กิจการดวย กลาวคือ กิจการอาจมี 
ผลประกอบการด ี สรางเงินสดจากการ 
ดำเนินงานไดมาก แตเลือกที่จะไมจาย 
เงินปนผล และเก็บเงินไวในกิจการเพื่อ 
เปนแหลงเงินทุนในการขยายกิจการ
หรือลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ผูถือหุน 
ของกิจการเหลานี้จะไดรับผลตอบแทน 
ในรูปของผลตางของราคาตลาด (Capital 
Gain) แทนท่ีจะเปนในรูปของเงินปนผล 
เมื่อกิจการไมจายเงินปนผล ทำใหวิธี 
DDM ไมสามารถนำมาใชได วิธีคิด 
ลดอีกวิธีหนึ่งที่นิยมกันคือ วิธีคิดลด 
กระแสเงินสดอิสระที่เปนของผูถือหุน 
(Discounted Cash Flow Model 
หรือ DCF) จึงเปนที่นิยมมากกวา

วิธี DCF มีหลักการคลายกับวิธี 
DDM แตแทนที่จะคิดลดเงินปนผล วิธี 
นี้คิดลดกระแสเงินสดอิสระที่เปนของ 
ผูถือหุน (Free Cash Flow) กระแส 

เงินสดอิสระท่ีเปนของผูถือหุน หมายถึง 
กระแสเง ินสดที ่ก ิจการทำมาหาได 
จากการดำเนินงานของกิจการ หักออก 
ดวยกระแสเงินสดจายเพื่อการลงทุน 
(Capital Expenditure) และกระแส 
เงินสดจายเพื่อชำระคืนหนี้สิน(สุทธิ) 
หรือชำระภาระผูกพันอ่ืน ดังน้ัน ภายใต 
DCF มูลคาหลักทรัพย เทากับมูลคา 
ปจจ ุบ ันของกระแสเง ินสดที ่ เหล ือ 
หลังจากกิจการไดจายลงทุนและชำระ 
ภาระผูกพันทั้งหมดแลว ซึ่งกระแส 
เงินสดในสวนนี้เปนกระแสเงินสดอิสระ 
ที่เหลือใหกับผูถือหุน (ไมวากิจการ 
จะเลือกเก็บไวในกิจการหรือจายคืน 
ใหแกผู ถือหุ นในรูปเงินปนผลก็ตาม) 
และมูลคาที่ไดมาหารดวยจำนวนหุน

สามัญทั้งหมดเพื่อไดมูลคาตอหนึ่งหุน 
อีกหลักการหนึ่งที่นิยมใชกันคือ 

หลักวิธีสัมพัทธ (Relative Approach 
หรือ Peer Comparison Approach) 
หลักการนี้ใหความสำคัญกับอัตราสวน 
ทางการเงินที ่เปรียบเทียบระหวาง 
ราคาตลาดของหุนกับตัวแปรทางการ 
เง ินท ี ่สะท อนผลการดำเน ินงาน 
(Price Multiples) เชน อัตราสวน 
ราคาตอกำไรตอหุน (Price to Earn-
ings Ratio: P/E Ratio) หรือ อัตรา 
สวนราคาตอมูลคาตามบัญชีตอหุ น 
(Price to Book Value Ratio: P/BV 
Ratio) หลักการของวิธีสัมพัทธ คือ 
ตัวแปรที่สะทอนถึงผลการดำเนินงาน 
เชน กำไรตอหุน และ มูลคาตามบัญชี 
ตอหุน สงผลโดยตรงตอมูลคาหลักทรัพย 
และ Price Multiples บอกเราวา 
ผูลงทุนยอมจายเงินเพื่อซื้อหุนเปนกี่ 
เท  าของต ัวแปรท ี ่ สะท อนผลการ 
ดำเนินงาน เชน P/E Ratio เทากับ 5 

หมายความวาผูลงทุนยอมจายเงินเพื่อ 
ซื้อหุนเปน 5 เทาของกำไรตอหุน 

เราจะหามูลคาที่เหมาะสมไดโดย 
หา Benchmark Price Multiples 
เชน Benchmark P/E ซึ่งจะบอก 
จำนวนเทาของกำไรตอหุ นที ่ผู ลงทุน 
ควรยอมจายเพื่อซื้อหุน ซึ่ง Bench-
mark P/E ไดมาจาก P/E Ratio 
ของหุนของบริษัทลักษณะใกลเคียงกัน 
เชน บริษัทท่ีเปนผูนำตลาดในอุตสาหกรรม 
เดียวกัน คูแขง หรือ P/E เฉลี่ยของ 
กลุมอุตสาหกรรม และมูลคาท่ีเหมาะสม 
ของหลักทรัพย เทากับ Benchmark 
P/E คูณดวยกำไรตอหุน หรือประมาณการ 
กำไรตอหุ นของกิจการที ่ตองการหา 
มูลคา วิธีน้ีใชกันมากเน่ืองจากคำนวณได 

งาย และเร็ว เพราะไมตองประมาณการ 
กระแสเงินสดในอนาคตเหมือนวิธีคิด
ลดกระแสเงินสด 

ในการตัดส ินใจลงทุนซ ื ้อหร ือ 
ขายหลักทรัพย ผูลงทุนจะตองศึกษา 
วิเคราะหขอมูลตางๆ ทั้ง 1) ขอมูล 
ในระดับมหภาค ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ 
นโยบายภาครัฐ และปจจัยตางประเทศ 
2) ขอมูลในระดับอุตสาหกรรม ไดแก 
อุตสาหกรรมชวงการเติบโตใด และมีการ 
แขงขันสูงเกินไปหรือไม และ 3) ขอมูล 
ของบริษัท ไดแก ผลประกอบการ ฐานะ 
การเงิน การคาดการณผลประกอบการ 
ในอนาคต  แลวนำขอมูลเหลานั ้น 
มาประกอบกับเพื ่อประเมินมูลคาที ่ 
เหมาะสมของหลักทรัพยของกิจการ 
เพ่ือนำไปเปรียบเทียบกับ ราคาตลาด ณ 
ปจจุบัน เพื่อดูวาหลักทรัพยมีราคาที่ 
เหมาะสมและคุมคาตอการลงทุนหรือไม 

What you pay equals to 
what you get! กิจการที่มีฐานะทาง 

การเงินและผลการดำเนินงานที่ดีอาจ 
ไมใชบริษัทที่นาลงทุนเสมอไป ผูลงทุน 
ตองพิจารณาราคาตลาด ณ ปจจุบัน 
ที ่ตองจายซื ้อดวยราคาที ่จ ายซื ้อไม 
ควรสูงเกินกวามูลคาที่เหมาะสมของ 
หลักทรัพยที่ไดรับคะ
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ในยุคดิจิทัล  คนในสังคม 
หันมาเสพส่ือผานออนไลน 
มีชีวิตติดขอบจอกันมากข้ึน  

การสรางแบรนดในยุคนี ้จำเปนตอง 
ปรับตัวใหเขากับวิถีชีวิตการเสพสื ่อ 
ของผูบริโภค  จากอานหนังสือพิมพ ดู 
โทรทัศนมาเปนอัพภาพข้ึนอินสตราแกรม 
ดูเฟซบุคผานมือถือ ไอแพด ดูวีดีโอ 
คอนเทนทในยูทิวบ แมวารูปแบบหรือ 
แพลตฟอรมส่ือจะเปล่ียนไปจากกระดาษ 
มาสูคอมพิวเตอร  มือถือ  แตเนื้อหา 
สาระหรือขอมูลขาวสารคือสิ ่งสำคัญ
ที่นักการตลาดและนักสื่อสารแบรนด
ตองคำนึงและปรับรูปแบบการนำเสนอ 
ใหเขากับพฤติกรรมของผูบริโภค อาจ 
กลาวไดวาผูบริโภคยุคนี้ไมไดเปนผูรับ 
สารที่ถูกเลือก หรือเฝารอสื่ออีกตอไป 
แตเปนผูบริโภคที่เลือกและมีสวนรวม
ในการเขาถึงและสรางเนื้อหาดวย  

การสรางเนื ้อหาในการสื ่อสาร 
ออนไลนมีหลากหลายวิธี อาจเปนเน้ือหา 
ที่สรางสรรคขึ้นมาใหม  แตคงปฎิเสธ 
ไมไดวา ความรู สาระ ตางๆ ลวนมีการ 
ถายทอด แชร นำเสนอ สรางซ้ำอยู 
ตลอดเวลา ศัพทเทคนิคที่ขอนำเสนอ 
คำแรก คือ Content Curation คำนี้ 
เกิดขึ้นไดไมนาน หมายถึง การรวบรวม 
เรียบเรียง คัดกรอง กรองขอมูล จาก 

ที่เคยมีอยูแลวนำมาจัดทำและนำเสนอ 
ใหมและที่สำคัญควรมีการใหแหลงที่
มาขอมูลที่ชัดเจน นอกจากเสียเปนคำ 
พูดกลาง ๆ เปนขาวคราวที่เกิดขึ้นใน 

สังคม นักสรางแบรนดที่ดีสามารถสกัด 
ขอมูลตางๆมานำเสนอโดยเลือกเรื่อง
ราวที ่เกี ่ยวของกับสินคาและบริการ 
ของตน นอกจากนี้นักสรางแบรนดตอง 
สนใจและศึกษาพฤติกรรมการใชชีวิต
ของกลุ มเปาหมายเพราะสามารถนำ 
เนื้อหาหรือสิ่งที่กลุมเปาหมายทางการ 
ตลาดกำลังพูดถึงวาบอกกลาวและสราง 
เรื่องราวใหเกี่ยวของกับแบรนดได หรือ 
เรียกวิธีการแบบนี้วา  User Curated  
Content การ Curated Content ก็ 
เปนหนึ่งในเทคนิคสำคัญของการสราง 
คอนเทนตเพ่ือนำมาเผยแพรบนชองทาง 
ของแบรนดเนื่องจากหลายๆ แบรนด 
เองก็ไมไดมีทุนมากพอท่ีจะสรางคอนเทนต 
ใหมขึ้นมาไดหมด การใช Content 
Curation จึงเขามาตอบโจทยในแงของ 
การสรางคอนเทนตตอยอดจากสิ ่งที ่ 
รวบรวมและคัดสรรมาโดยพิจารณาดู

แลววาเกี่ยวของ เชื่อมโยง หรือตอบ 
โจทยดานการสื่อสารตามแผนที่แบรนด 
วางทิศทางไว 

นอกจากนี้  อีกหนึ่งคำที่นาสนใจ 

คือ User Generated Filtering คือ 
ผูรับสารเปนผูกำหนดคัดกรองเนื้อหา
สาร พวกเขากลายมาเปนคนกำหนด 
วา อะไรคือเนื้อหาที่สมไดไปตอ โดยดู 
ไดจาก เชน การกดไลค และกดแชร 
ตอ สิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่นักการตลาด 
พึงตระหนักและควรสังเกตพฤติกรรม
วาเนื้อหาแบบไหนที่ไดรับการกดชอบ 
หรือกดสงตอมากที่สุด ทั้งนี้นักสื่อสาร 
แบรนดที่ดีก็ไมควรหลงใหลแคยอดไลค 
หรือยอดแชร แตที่สำคัญตองพิจารณา 
วาเนื้อหานั้นมีคุณคาหรือไม นอกจากนี ้
ผู  ใช ย ังทำหนาท ี ่ ในการเล ือกสร าง 
ประสบการณตางเก่ียวกับแบรนด ๆ โดย 
เรียกวา User Generated Experience   
คือ ผูรับสารเปนตัวสรางประสบการณ 
ผานการเสพสื่อนั้นเอง หรือการสรางม ี
สวนรวม มีความรูสึกถายทอดประสบการณ 
การใชสินคา ใชบริการ หรือประสบการณ 

น

แนะนำศัพท์เทคนิค
เพื่อสร้างแบรนด์ผ่านคอนเทนต์ในโลกออนไลน์   

â´Â
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตระหนักจิต ยุตยรรยง

crowd sourcing  หมายถึงการจัดการ
ค้นหาสิ่งต่างๆ แหล่งข้อมูลมวลชน 
หรือเรียกแบบไทยๆ ว่า โยนก้อนหินถามทาง 
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อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทำใหเกิดการแบงปน 
เรื่องราว ผานเรื่องเลาและนำไปสูการ 
สรางความรูหรือทัศนคติ กระทั่งการ 
กำหนดประชามติ ความเห็นรวมสรุป 
ไปในทิศทางสนับสนุน หรือตอตานก็ได  
หลายครั้ง การสรางประสบการณรวม 
กันน้ัน ก็สามารถนำไปสูการเปล่ียนแปลง 

ทางสังคม ผานการณรงคคัดคาน หรือ 
ร วมระดมสรรพกำล ังในการแก ไข 
ปญหาหรือเรียกรองบางอยางไดเชนกัน 
นอกจากนี้ยังเกิดอาชีพ บล็อกเกอร  รี 
วิวเวอร ซึ่งระยะหลังอาจไมใชผูบริโภค 
ตัวจริงแตเปนมืออาชีพรับจางสราง 
ประสบการณเทียม มีการปนยอดวิว 

ยอดแชร ซึ่งเรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นทุก 
ประเทศในโลกทุนนิยม

อาจกลาวไดวาการสรางเนื ้อหา 
ในยุคออนไลน คนที่เปนนางเอกหรือ 
คนสำคัญไมใชเจาของสินคา องคกร 
อีกตอไปแลว แตคือมวลชน หรือผูรับ 
สาร ซึ่งมีอีกหนึ่งคำที่จะมาแนะนำคือ  
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crowd sourcing หมายถึงการจัดการ 
คนหาส่ิงตางๆ แหลงขอมูลมวลชน หรือ 
เรียกแบบไทยๆ วา โยนกอนหินถาม 
ทาง ซึ่งการทำแบบนี้คือการตอกย้ำวา 
คนสำคัญที่ตองใสใจคือ ผูใชงานสื่อ ผู 
รับสาร ผูบริโภค นั่นเอง ที่วันนี้ได 
กลายมาเปนผูกำหนดตลาด กำหนด 
และสรางวาระ กำหนดขาวสาร กำหนด 
กระแสขาว มีอิทธิพลตออารมณสังคม 
สรางประชามติ และกำหนดเปล่ียนแปลง 
สังคมได เปนท่ีสังเกตวาสังคมเปนอยางไร 
ประเด็นขาวก็จะเปนเชนน้ัน อาทิ ประเด็น 
ดรามาในการนำเสนอขาวในประเทศ 
ไทยก็เปนหนึ่งตัวอยางที่แสดงใหเห็น 
วาคนในสังคมเปนอยางไรวิธีการนำเสนอ 
ขาวก็เปนอยางนั้น ประโยชนของการ 
ทำ Crowd Sourcing คือมีพลังใน 
การสรางประสบการณที ่สรางความ 
ประหลาดใจใหกับผูบริโภค เพราะวา 
ไมมีใครสามารถคาดเดาในสิ่งที่กำลัง 

จะเกิดขึ ้นจากการมีส วนรวมของผู  
บริโภคได ซึ่งผูบริโภคสามารถเฝาดู 
ความเปล่ียนแปลงและความเคล่ือนไหว 
ไดอยางตอเนื่องตลอดกิจกรรมเนื้อหา 

ท่ีเกิดข้ึนสามารถเกิดข้ึนไดหลายรูปแบบ  
นอกจากน้ียังมีประโยชนในการขยายฐาน 
ชุมชนออนไลน และสรางประสบการณ 
การมีสวนรวมกับผูบริโภค เพราะเน้ือหา 
ถูกสรางสรรคจากผู บริโภคโดยตรง 
การสรางการมีสวนรวมกันของผูบริโภค 
ทำใหเกิดความรูสึกรวมกันกับชุมชน 
สามารถขับเคลื่อนไดงาย เมื่อแบรนด 
สินคาเขาไปอยูเนื้อหาที่ผูบริโภคสนใจ   
ผู บริโภคก็มีความรู สึกมีสวนรวมกับ 

เนื ้อหาของแบรนดจึงทำใหเกิดความ
ประทับใจ และเปนแรงขับเคล่ือนท่ีสำคัญ 
และเปนประสบการณที่ดี      

กลาวโดยสรุปการสื ่อสารสราง 

แบรนดผานสื่อออนไลน สิ่งสำคัญคือ 
รูจักกลุมเปาหมายวาเปนใคร  มีวิธีในการ 
สื่อสารอยางไร สนใจอะไร และแบรนด 
จะเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตของเขา 
ไดอยางไร คำถามที่วา แบรนดจำเปน 
ตองสื่อสารผานโลกออนไลนไหม ลอง 
หันมองผูคนในสังคมวากำลังกมหนาทำ 
อะไรอยู คุณก็จะรูคำตอบ ประเด็นสำคัญ 
คือแบรนดของคุณจะสื่อสารออนไลน 
อยางไรใหมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารสร้างแบรนด์ผ่านสื่อออนไลน์ 
สิ่งสำคัญคือรู้จักกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใคร 
มีวิธีในการสื่อสารอย่างไร สนใจอะไร และแบรนด์ 
จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาได้อย่างไร     
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จ
¨Ò¡¡ÃÐáÊ¢Í§âÅ¡·Õèà»ÅÕèÂ¹ä» à·¤â¹âÅÂÕÊ×èÍÊÒÃ·Õè¡ŒÒÇÅéÓÊÃŒÒ§¾ÄμÔ¡ÃÃÁãËÁ‹ãËŒ¼ÙŒ¤¹ àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº ª×èÍ¢Í§ 

Application “Wongnai” ÊÑÞªÒμÔä·Â ÊØ´ÎÔμμ Ô´»Ò¡ ¼ÙŒãªŒÁ×Í¶×Í smart phone ¹Ñ¡àÊÒÐáÊÇ§ËÒ¢Í§¡Ô¹ 

áÊ¹ÅéÓà»š¹·ÕèàÃÕÂºÃŒÍÂ ·Ø¡ÇÑ¹¹Õé“Ç§ã¹”¡ÅÒÂà»š¹°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ·ÕèãËÞ‹·ÕèÊØ´º¹âÅ¡ÍÍ¹äÅ¹ � 

´ŒÇÂ¨Ó¹Ç¹ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃÁÒ¡¡Ç‹Ò 180,000 ÃŒÒ¹ áÅÐÂÍ´ÃÕÇÔÇÁÒ¡¡Ç‹Ò 350,000 ÃÕÇÔÇ àª×èÍËÃ×ÍäÁ‹Ç‹Ò ¡ÒÃºÃÔËÒÃ       

Application Ç§ã¹ (Wongnai) ãËŒ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ μŒÍ§ãªŒ·ÕÁ§Ò¹à¡×Íº 100 ¤¹ à¹×èÍ§¨Ò¡ Ç§ã¹ (Wongnai) ä´Œ 

á»ÃÊÀÒ¾¨Ò¡ Application ä»à»š¹°Ò¹ÁÕà´ÕÂ·Õèà¢ŒÒ¶Ö§¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒ¹ÑºÅŒÒ¹¤¹ ¨Ö§¢ÂÒÂ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ã¹ÃÙ»¢Í§ºÃÔÉÑ·ÁÕà´ÕÂ 

ÁÕÍÑμÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔÞàμÔºâμÊÙ§ àº×éÍ§ËÅÑ§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¸ØÃ¡Ô¨ ¹Ó·ÕÁâ´Â ¤Ø³ÂÍ´ ªÔ¹ÊØÀÑ¤¡ØÅ CEO áÅÐ Co-founder 

ºÃÔÉÑ· Ç§ã¹ ÁÕà´ÕÂ ̈ Ó¡Ñ´ ¡Ñºà¾×èÍ¹ÍÕ¡ 3 ¤¹ ·ÕèàÃÕÂ¹´ŒÇÂ¡Ñ¹·Õè UCLA ÍàÁÃÔ¡Ò áÅÐÁÕ§Ò¹»ÃÐ¨Ó¡Ñ¹ËÁ´ ÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡ 

¡‹ÍμÑé§¸ØÃ¡Ô¨·Õèä»ä´Œ´ŒÇÂ Ṍ ¨Ö§¤‹ÍÂÍÍ¡μÒÁ¡Ñ¹ÁÒ Í¹Ò¤μ¤Ø³ÂÍ´ äÁ‹ËÇÑè¹¡ÃÐáÊàÈÃÉ°¡Ô¨ àμÃÕÂÁá¼¹¢ÂÒÂÊÒ¢Ò 

Ç§ã¹·ÑèÇ»ÃÐà·È ¾ÃŒÍÁà¾ÔèÁ¾¹Ñ¡§Ò¹à»š¹ 120 ¤¹ áÅÐ¢ÂÒÂ Wongnai ̈ Ò¡¸ØÃ¡Ô¨ Media online ÊÙ‹¸ØÃ¡Ô¨ e-commerce 

ã¹»‚ 59 ¹Õé à¼Âà¤Åç´ÅÑº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ ¡ÒÃ Innovate ¸ØÃ¡Ô¨ á¤‹ÁÕá¼¹¡ IT ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹ 2-3 ¤¹¤§äÁ‹μÍºâ¨·Â� áμ‹ 

μŒÍ§ÂŒÒÂ°Ò¹¨Ò¡¸ØÃ¡Ô¨ Off line ÊÙ‹ Online ·Ñé§ËÁ´ Ö̈§¨ÐàÇÔÃ�¤

สมัยเรียนที่อเมริกา คุณยอดเคย 
พยายาม Start Up Business online 
กับเพื่อนๆชาวตางชาต ิ ชื่อ trustbeat 
.com แตติดขัดที่เงินทุนไมมีในการ 
จางเขียนโปรแกรม ยากในการพัฒนา 
Product หลังจากนั้นก็กลับเมืองไทย 
และวางแผนวา จะลองดูอีกครั้ง ในป 
2553 จึงหาเพื่อนชวยเขียนโปรแกรม 
ชวยกัน โดยรวมตัวกันครบ 4 คนและ 
ตกลงกันวา จะทำรีวิวรานอาหารชื่อดัง 
และใหญที่สุดในอเมริกาอยาง yelp 
หรือ แอบแนะนำรานอาหารชื่อดังใน 
ญี่ปุนก็มี ดังนั้นไทยเราก็ควรจะมีบาง

“บริษัท Wongnai กอตั้งตั้งแต 
ผมยังเรียนไมจบ หลังจากธุรกิจเริ่มไป 

ได เพื่อนๆ ที่ทำงานประจำจึงทยอย 
ออกมาทีละคน มารวมงานกัน จน 
ตอนนี้ธุรกิจเราดำเนินมาครบ 5 ปแลว 
นอกจากทำธุรกิจ Website แลว เรา 
ยังทำ Application  สิ่งที่สำคัญคือ 
Product ที่เราสรางขึ้นมาตองใชงาน 
ไดดี มีประโยชนกับผูใช หลังจากนั้น 
เคาก็จะกลับมาอีก กลับมาใชบอยๆ”

หัวใจแห่งความสำเร็จ 
ของ Wongnai

คุณยอดบอกวา หัวใจแหงความ 
สำเร็จของ Wongnai แนนอนวา 
Product เปนส่ิงสำคัญท่ีสุด ซ่ึงหมายถึง 
ขอมูลรานอาหารตองแมนยำ ตองมี 

ทำความรู้จักที่มาของ 
“Wongnai” และ 
ชื่อเสียง “ยอด วงใน”

คุณยอด ชินสุภัคกุล ปจจุบันอาย ุ
32 ป รวมกอตั้ง และรับตำแหนง CEO 
ของ Wongnai ตั้งแตป 2553 จบ 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร คอมพิวเตอร 
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื ่อป 
2547 และจบปริญญาโท MBA จาก UCLA 
Anderson ป 2553 มีประสบการณ 
ทำงานท่ีแรกตำแหนง Support Manager 
ระหวางป 2547-2553 กอนจะเปน 
เจาของ Wongnai Application เคย 
ลงทุนในธุรกิจรานอาหารหลายราน 
ในกรุงเทพ (แตไมบอกวาที่ไหนบาง)

CEO หนุ่มวิสัยทัศน์ไกล
แห่ง WONGNAI app ร้านอาหารสุดฮ๊อต

ยอด ชินสุภัคกุล
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หัวใจแห่งความสำเร็จของ Wongnai แน่นอนว่า 
Product เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งหมายถึง ข้อมูล 
ร้านอาหารต้องแม่นยำ ต้องมีรีวิว ภาพประกอบ 
ต้องมากพอ ทีมงานต้องมีประสิทธิภาพ โดยมี 
ความสัมพันธ์กันทั้ง 3 ส่วน ประกอบด้วย 
Product - Content Development และ 
Marketing เพราะสินค้าดี ข้อมูลเนื้อหาดี และ 
มาร์เก็ตต้ิงท่ีดี ต้องทำให้ App เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ 

เจาหนาที่ Community Manager 
ดูแลโดยเฉพาะ ทำหนาที่ดูแลสราง 
กิจกรรม ตอบกระทูกับกลุม Users 

อยางตอเนื่อง  รูปแบบการแขงขันของ 
กลุม App สวนใหญเปนเรื่องการสราง 
Traffic ทำยังไงใหคนเขามาดูเยอะๆ ซึ่ง 
กลยุทธที่มีการใชกันคือ การนำขาว 
บันเทิงมาลง หรือ ขาวกระแสมาดึง 

คนดู ซึ่งวิธีการนี้ผมไมเห็นดวย เพราะ 
คนท่ีเขามาไมไดมีคุณภาพจริง เปน Non 
quality traffic”

ผ่าโครงสร้างทีมงาน
เบื้องหลัง

ปจจุบัน Wongnai มีทีมงาน 
ทั้งหมด 70 คน ประกอบดวย ทีม 
Content Editor, Developer, Sales, 

รีวิว ภาพประกอบตองมากพอ ทีมงาน 
ตองมีประสิทธิภาพ โดยมีความสัมพันธ 
กันทั้ง 3 สวน ประกอบดวย Product 
- Content Development และ 
Marketing เพราะสินคาดี ขอมูลเน้ือหา 
ดี และมารเก็ตติ้งที่ดี ตองทำให App 
เปนที่รูจักและยอมรับ  จากจุดเริ่มตน 
การ Launch Wongnai ในป 2553 
มีจำนวน Users เพียง 10,000 คน 
เพราะเครือขาย Internet และจำนวน 
การใช สมาร ทโฟนยังไม แพร หลาย 
ประกอบกับ Content ก็ยังนอยดวย 
แตในป 2555 ถือเปนปที่ Wongnai 
ไตอันดับความนิยมในระดับสูง เพราะ 
ขอมูลเยอะ คนเขามาเยอะขึ้น ทำให 
ธุรกิจเริ่มเติบโต มีจำนวน Users เพิ่ม 
ขึ้นเปน 30,000 คน

Business Model
เราชัดเจนวา Wongnai appli-

cation เปนสื่อสำหรับคนเขามาหาของ 
กิน ที่ประกอบดวยคน 2 กลุมคือ ผูคา 
หมายถึง ธุรกิจรานอาหารตางๆ และ 
ลูกคา ที่มองหารานอาหาร ดังนั้น 
รายไดสวนใหญจึงมาจากการขยาย 
มีเดียใหรานคาที่ตองการจะลงโฆษณา 
และกลุมเอเจนซีโฆษณา ลักษณะการ 
คิดคาใชจาย จะวัดจากยอดวิว และ 
impression สำหรับอัตราคาลงโฆษณา 
ใน Wongnai คุณยอดบอกเลยวา เรท 
ที่นี่สูงสุด สำหรับกลุมลูกคาผูบริโภค 
ที่มองหารานอาหาร สวนใหญเปนผู 
ใชโทรศัพทสมารทโฟน อายุระหวาง 
18-40 ป ผูหญิง > ผูชาย

“สวนคูแขงตรง ยังไมเยอะ เพราะ 
มีบางรายก็ลมหายตายจากไป ส่ิงสำคัญ 
ที่ทำให Wongnai เราอยูได เพราะ 
เรามีความเปน Community สูง มี 
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สิ่งสำคัญที่ทำให้ Wongnai เราอยู่ได้ 
เพราะเรามีความเป็น Community สูง 
มีเจ้าหน้าที่ Community Manager 
ดูแลโดยเฉพาะ ทำหน้าที่ดูแลสร้างกิจกรรม 
ตอบกระทู้กับกลุ่ม Users อย่างต่อเนื่อง  

Marketing และ Community Manager ไมใช 
แคครีเอทีฟ กับ โปรแกรมเมอรอยางที่คิดวาการ 
ผลิตสื่อออนไลนใชคนไมมาก เชน สื่อ Tradi-
tional ทั่วไป พยายามเจาะเรื่องยอดรายได แต 
เจาะไมเขา ไดเพียงคำตอบวา Wongnai โตปละ 
2 เทา และปนี้เติบโตมากกวาทุกปถึง 2.5 เทา แต 
จะเปนเม็ดเงินเทาไหรที่ธุรกิจนี้ทำไดคงตองเดา 
กันตอไป

การวางแผนอนาคต
คุณยอดยังคงยืนยันวา จะไมขยายธุรกิจอื่น 
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แนนอน จะยังคงพัฒนาสื่อ Wongnai 
ตอไปโดยจะมีการขยายสาขาในตาง 
จังหวัด จำนวน 4-5 แหง และจะเพิ่ม 
สินคาและบริการประเภทสปา คลินิก 
เสริมความงาม และซาลอน ทำผม ที่ 
อยูในความสนใจ เพ่ือเขาสูธุรกิจ Online 
มากข้ึน เปนลักษณะธุรกิจ e-commerce 
สรางการซื้อขายผาน Wongnai เพื่อ 
รองรับพฤติกรรมของผูบริโภคที่หาก 
สนใจสินคา เคาสามารถสั่งซื้อไดเลย 
จากเดิมที่ Wongnai เปนแค Media 

แตอนาคตอันใกลจะแปรสภาพไปเปน 
ธุรกิจ e-commerce อีกแขนงใหญ

“ผมมองวา จนถึงป 2561 ปริมาณ 
ผูเขาถึงอินเตอรเนตจะเติบโตถึง 56 
ลานคน จะยิ่งสงผลใหธุรกิจออนไลน 
เติบโตข้ึนตอไป และถึงวันน้ันการแขงขัน 
ในธุรกิจเดียวกันคงจะสูงขึ้น แตการ 
แขงขันไมไดมุงเอาชนะ แตจะเปนการ 
สราง Value ใหมๆ ทำใหคนใช smart- 
phone มากขึ้น เปดโอกาสทางธุรกิจ 
มากขึ้น”

ข้อคิดจาก 
ยอด Wongnai

สิ่งที่คุณยอดอยากฝากขอคิดถึง 
ธุรกิจทั่วไปที่ตองการ transform จาก 
Off line สูธุรกิจ Online ถาคิดจะเปล่ียน 
ตองเปลี่ยนทั้งธุรกิจ ไมใชแคตั้งฝาย IT 
แลวบอกวา จะเขาสูธุรกิจออนไลน คุณ 
ยอดคิดวาไมพอ แตตองยกทั้งธุรกิจให 
เปนออนไลนใหมากที่สุด เหมือนเชน 
บริษัทตางชาติที่ทำสำเร็จมาแลว อยาง 
Alibaba และ อีกหลายราย
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มีเพียง 2 คำถามที่ผุดขึ้นในใจ ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป 
ตลอดกาล กับคำถามแรก ทำไมแซกโซโฟนต้อง 
หนัก? เพราะถ้าจะฝึกเล่นดนตรีให้ได้ดี ควรเริ่ม 
เล่นตั้งแต่เด็ก แต่ถ้าหนักเกินไปเด็กๆ จะเล่นได้ 
อย่างไร คำถามที่ 2 ทำไมต้องแพง ราคาเริ่มต้นก็ 
35,000 – 37,000 บาท ถ้าคุณภาพดีที่สุด ราคา 
เหยียบ 300,000 บาทเลยทีเดียว ทั้งสองคำถาม 
สร้างแรงบันดาลใจให้คุณปิยพัชร์เฝ้าเพียรพยายาม 
ค้นหาคำตอบกว่า 2 ปี  

ป
àª×èÍ¡Ñ¹Ç‹Ò ¶ŒÒä´Œ·Ó§Ò¹·ÕèàÃÒÃÑ¡ áÅÐÊ¹ã¨à»š¹¾ÔàÈÉ àÃÒ¨Ð·Ó§Ò¹¹Ñé¹ä´Œ´Õà»š¹¾ÔàÈÉ ËÅÒÂ¸ØÃ¡Ô¨¤§à»š¹àª‹¹¹Ñé¹ 
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ไมแพง...บิงโก!!!
“จากการศึกษา ผมพบวา สินคา 

ที่ราคาถูกสุด และแพงสุด จริงแลว 
ตนทุนวัสดุไมตางกันมาก แตความตาง 

มาจากตนทุนของฝมือชางผูเชี่ยวชาญ 
และความพิถีพิถันมากกวา ผมเรียนจบ 
นิเทศศาสตร จุฬาฯ ไมจบตรงสาย 

เรื่องการผลิตใดใด แตผมสนใจวิธีการ 
ผลิตแซกโซโฟนเปนพิเศษ จึงใชศึกษา 
คนควาจาก เอ็นไซโคลปเดีย บาง ไป 
ดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

บาง พบวา เวลาผลิตแบบทั่วไปจะใช 
วิธีตีแผวัสดุเปนแผนแลวจึงขึ้นรูป ผม 
ลองคิดใหมวา ถาเปลี่ยนวิธีผลิตใหม 

การตั้งไข่ธุรกิจ จาก 2 
คำถาม สู่การพลิกชีวิต

คุณปยพัชร ธัญญะกิจ กรรมการ 
ผูจัดการ บริษัท ไวเบรโต จำกัด ไดเลา 
ใหฟงวา สวนตัวเปนคนท่ีชอบเลนดนตรี 
เปนงานอดิเรก โดยเฉพาะแซกโซโฟน 
มีเพียง 2 คำถามที่ผุดขึ้นในใจ ทำให 
ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาล กับคำถาม 
แรก ทำไมแซกโซโฟนตองหนัก? เพราะ 
ถาจะฝกเลนดนตรีใหไดดี ควรเริ่มเลน 
ตั้งแตเด็ก แตถาหนักเกินไปเด็กๆ จะ 
เลนไดอยางไร คำถามที่ 2 ทำไมตอง 
แพง ราคาเริ่มตนก็ 35,000 – 37,000 
บาท ถาคุณภาพดีที่สุด ราคาเหยียบ 
300,000 บาทเลยทีเดียว ท้ังสองคำถาม 
สรางแรงบันดาลใจใหคุณปยพัชรเฝา 
เพียรพยายามคนหาคำตอบกวา 2 ป  
จนคนพบวิธ ีการตอบโจทยท ั ้งสอง 
คำถาม เพื่อจะทำใหเกิดแซกโซโฟนใน 
จินตนาการ ที่น้ำหนักเบา ในราคาที่ 

Innovate ศิลปะที่รัก สู่ ธุรกิจหนึ่งเดียวในโลก
“Vibrato Saxophone”

ปิยพัชร์ ธัญญะกิจ

50

Special Report : Innovation



51

Special Report : Innovation



ขึ้นรูปผานแมพิมพ (Mold injection) 
ฉีดพลาสติกขึ้นรูปตัวเลย โดยใชวัสดุ 
พลาสติก แนนอนยอมทำใหน้ำหนัก 
เบา และตนทุนวัสดุราคาไมแพง ยังจำ 
ตัวแรกที่ผมผลิตได รูปรางเปะทุกอยาง 
ได แตเปาไมดัง...???”

การเกิดธุรกิจ SMEs 
ที่ยั่งยืน อยู่ที่ความ 
สนุกที่ได้คิด

เวลาพบปญหา คุณปยพัชร ไม 
เคยยอทอ แตจะกลับไปคิดคนหาวิธี 
ทดลอง วิธีพิสูจน ความคิดของตนเอง 
ครั้งแลว ครั้งเลา ใครครวญไปมา และ 
สุดทายจะจบลงที่การเปาแซกโซโฟน 
ตนแบบของตนเอง เปรียบเทียบกับ 
เครื่องดนตรีที่หาไดทั่วไป เพื่อคนหา 
คำตอบ ทำอยูอยางนั้น จนเวลาผานไป 
4 ป กับเงินลงทุนกอนใหญถึง 20 ลาน 

บาท  จึงพบคำตอบ ที่ใช และไดสินคา 
ที่เสร็จสมบูรณพรอมจำหนาย

“แนนอนวา การทำสินคาที่โลก 
ไมเคยมี ยอมตองเจอปมปญหา 108 
เราตองทำใจวา เราตองอยูเพ่ือแกปญหา 
คอยๆแยกแยะ มองหาทางแกไข หลายๆ 
ทาง ทางที่ 1-2-3 แลวเอามาประมวล 
วา วิธีไหนใชเงินนอยที่สุด และไดผล 
ดีที่สุด แลวเราจะไดคำตอบเอง”

การค้นพบ กับ 
การทำตลาดแซ๊กโซโฟน 
พลาสติก แบรนด์แรก 
ของโลก 

ในที่สุดในป 2554 ความพยายาม 
สำฤทธ์ิผล คุณปยพัชรไดคนพบแซกโซโฟน 

ตัวแรกของโลก ที่มีความพิเศษ เพราะ 
น้ำหนักเบา สีสันแปลกแตกตาง มี 
ลักษณะเฉพาะตัว ในราคาไมแพง และ 
ที่สำคัญเปาไดจริงดวยคุณภาพเสียง 
ระดับมืออาชีพ ถึงแมวาจะผลิตดวย 
วัสดุพลาสติกชนิดพิเศษ หรือ โพลี- 
คารบอเนต ที่ทำใหน้ำหนักเบาเพียง 
850 กรัม แตการประกอบรูปราง ใช 
ความพิถีพิถันของชางผู ชำนาญการ 

ดานการประกอบเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน  
รุนแรกใชชื่อรุนวา A1-Alto  ในราคาที ่
วางไวไมเกิน 10,000 บาท เพ่ือปองกัน 
การลอกเลียนแบบ คุณปยพัชร ไดนำ 
แนวความคิดไปจดสิทธิบัตร และสราง 
แบรนดสินคา วา “ไวเบรโต” (Vibrato) 
ทันทีที่จดสิทธิบัตรเรียบรอย วันรุงขึ้น 
แซกโซโฟน แบรนด Vibrato เริ่มอวด 
โฉมบนเวบไซดของตัวเองทันที 
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ในที่สุดในปี 2554 ความพยายามสำฤทธิ์ผล 
คุณปิยพัชร์ได้ค้นพบ แซ๊กโซโฟนตัวแรกของโลก 
ที่มีความพิเศษ เพราะน้ำหนักเบา สีสันแปลก 
แตกต่าง มีลักษณะเฉพาะตัว ในราคาไม่แพง และ 
ท่ีสำคัญเป่าได้จริงด้วยคุณภาพเสียงระดับมืออาชีพ 
ถึงแม้ว่าจะผลิตด้วยวัสดุพลาสติกชนิดพิเศษ หรือ 
โพลีคาร์บอเนต ที่ทำให้น้ำหนักเบาเพียง 850 กรัม 
แต่การประกอบรูปร่าง ใช้ความพิถีพิถันของ 
ช่างผู้ชำนาญการด้านการประกอบเครื่องดนตรี 
แซ๊กโซโฟน รุ่นแรกใช้ชื่อรุ่นว่า A1-Alto  

จุดเริ่มต้นการเปิดตัว 
ในระดับโลก

ดวยเงินลงทุนกอนโต ทำใหคุณ 
ปยพัชร มองวา การจำหนายสินคา 
นวัตกรรมช้ินน้ี ควรเผยแพรชองทางการ 
จำหนายไปใหกวางที่สุด ทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ แตเกิดคำถามขึ้นอีก 
วา จะทำอยางไรใหแบรนดไทยเปนที่ 
รูจัก และยอมรับของธุรกิจดนตรีนานา 
ชาต ิ จึงเปนที่มาของการคนหาคำตอบ 
และเลือกเฟนสถานที ่จัดงานเปดตัว 
สินคาระดับโลก ที่เยอรมัน ในเทศกาล 
Musik muse ศูนยรวมงานแสดงสินคา 
เครื่องดนตรี จากผูผลิตทั่วโลก

“งานนี ้ถ ือเปนงานแรกของเรา 
และเปนงานระดับโลกท่ีใหญมาก เฉพาะ 
อาคารเคร่ืองเปาก็มีสินคาจำนวนมหาศาล 
จากผูจำหนายทั่วโลก ดังนั้นเราจึงขน 
สินคาไปแสดงนับรอยเครื่อง พรอม 
เจาหนาที่เทคนิค และอะไหล spare 
part เพราะคิดวา ยังไงสินคาตองผาน 
การทดลองอยางเยอะแนนอน เพราะ 
นอกจากสินคาเราจะแปลกแลว เรายัง 
เปนคนไทยรายเดียวทามกลางผูผลิต
แซกโซโฟนช้ันนำของโลก แตผลตอบรับ 
ดีเกินคาด เราไดยอดออเดอรนับรอย 
เครื่อง และที่นี่เปนจุดเริ่มตนของการ 
เปดตลาดในตางประเทศของ Vibrato 
อยางเปนทางการ”

วิธีการวางแผน
การตลาด

ความตั้งใจเบื้องตน ตองการผลิต 
สินคา เพื่อตอบโจทยกลุมเยาวชน อาย ุ
13 ปขึ้นไป แตในความเปนจริงพบวา 

กลุ มลูกคาเปนนักดนตรีมืออาชีพถึง 
70% ที่ชื่นชอบ Vibrato ชองทางการ 
จำหนายในประเทศ นอกจากจำหนาย 
ผานชองทางออนไลนแลว ยังมีชองทาง 
ที่ผูซื้อสามารถทดลองสินคาได จากบูธ 

ในหางสรรพสินคา ที่สยาม พารากอน 
รานเครื่องดนตรี Magato รามคำแหง 
และศาลายา ปจจุบันแตกไลนสินคา 
เปนกลุมตางๆ ไดแก A1 Alto จำนวน 
3 รุน และเตรียมขยายกลุม Tenor 
และอนาคต จะเปดตัวรุน Soprano  
โดยกระจายสินคาผานผูแทนจำหนาย 
ในตางประเทศ 48-49 ประเทศทั่วโลก 
กลุมลูกคาหลักคือ ญี่ปุน เนนตลาด 
สงออก 99.95% ที่เหลือเปนตลาดใน 
ประเทศ เพียง 0.5% 

แผนการตลาด
ในอนาคต

คุณปยพัชร ไดเปดเผยวา ขณะนี้ 
กำลังพัฒนาผลิตภัณฑใหม ใชชื่อรุน 

วา Tenor เปนผลิตภัณฑรุนใหญขึ้น 
ที่ยังคงยึดแนว นวัตกรรม ทั้งคุณสมบัต ิ
แซกโซโฟนรุนโปร ขนาดใหญ แตน้ำหนัก 
เบา โดยมีคุณสมบัติพิเศษคือ เปนระบบ 
knock down ที่ผูซื้อสามารถถอด- 

ประกอบเองไดแบบงายๆ ซึ่งยังไมเคย 
มีใครทำมากอน คุณปยพัชร มั่นใจวา 
วิธีนี้จะยิ่งทำใหสินคาราคาไมสูง นาใช 
เพราะสินคาลดตนทุนการผลิตสวน 
ชางฝมือประกอบลง ในขณะที่ชิ้นสวน 
อะไหล หรือ accessories จะขายได 
มากขึ้น จาก Slogan เดิมคือ Build 
For All ขยายสู Build Your Own 
Sax ซึ่งจะทำใหตลาดหันมาสนใจยิ่งขึ้น 
ความตั้งใจของคุณปยพัชรในการผลิต
สินคาดี ราคาถูก น้ันยืนยันวา ไมเก่ียวกับ 
สภาวะเศรษฐกิจ แตเกี่ยวกับ Passion 
ที่ตองการสรางเครื่องดนตรีชนิดนี้ให
มีความแพรหลายมากขึ้นมากกวา
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การทำธุรกิจครอบครัว คุณปลาทอง มองว่าเป็น 
การเริ่มต้นของคนที่ไว้วางใจได้ อาจมีปัญหา 
ความเห็นไม่ตรงกันบ้าง ก็ต้องรีบเคลียร์ให้จบ 
ให้เร็วที่สุด และการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
ที่ชัดเจนยิ่งเป็นสิ่งสำคัญ  

กอนตัดสินใจชวนคุณนา และนองสาว 
มารวมตัวกันเปดบริษัททัวร ชื่อ TKU 
Travel เม่ือป พ.ศ. 2555 ตอนอายุ 28 ป

“TKU Travel เปนชื่อบริษัททัวร 

ของปลาทองครับ ไดชื ่อยอมาจาก 
พยัญชนะตัวแรกของปลาทองและ 
ครอบครัวคือคุณนาและนองสาว เกิด 
จากการท่ีปลาทองไดมีโอกาสลาพักรอน 

ไปเที่ยวตางประเทศที่เกาหลี พอกลับ 
มาแลวรู สึกอยากพาคนไทยไปเที ่ยว 
ในที่เที่ยวแปลกๆใหมๆเหมือนเราบาง 
บวกกับเราเปนคนชอบกินชอบเที ่ยว 

เราก็ยิ่งรูเยอะและถนัดในดานนี้ เลย 
ตัดสินใจลาออกจากการเปนพนักงาน 
เพื่อมาเปดบริษัททัวรชื่อบริษัท TKU 
Travel เลยครับ”

เจ้าของ “ทัวร์ปลาทอง” 
คือใคร?

ชื่อ ปลาทอง เปนชื่อเลนของคุณ 
ธีรธร โสภณพินิจ ที่เพื่อนๆสมัยเรียน 
ตั้งให ตามบุคลิกที่นารัก และกลาย 
เปนชื่อติดปากจนถึงปจจุบันอาย ุ31 ป 
จบการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียน 
เซ็นตคาเบรียล ระดับปริญญาตร ีสาขา 
การตลาด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
และบินไปเรียนตอปริญญาโทดาน Inter- 
national Business ที่มหาวิทยาลัย 
Wollongong ประเทศออสเตรเลีย เคย 
ผานการทำงานสะสมประสบการณ 
หลายแหง อาทิ Y&R Advertising 
Agency, LOWE Advertising Agency, 
Maersk Logistic, BASF Chemical 

จับ TKU Travel ใส่นิคเนมสนุก “ทัวร์ปลาทอง”
ธีรธร โสภณพินิจ
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ประกอบดวย ทัวรดูงาน และทัวร 
ทองเที่ยว ซึ่งปจจุบันมีสัดสวนลูกคา 
ที่ใชบริการทั้ง 2 ประเภท ประมาณ 
20 : 80 กลุมเปาหมาย ไดแก นัก 

ทองเที่ยวชาวไทย อายุ 30 – 60 ป 
“ลูกคาของทัวรปลาทอง สวนใหญ 

มาจากปากตอปาก ไปทัวรมาแลว 
ประทับใจก็บอกตอ และสื่อออนไลน 
Facebook Google ad, pantip ที่ 
ผมจะเขาไปสรางกระทูเพื่อดึงดูดความ 
สนใจจากบรรดาวัยรุน ซึ่งเปนกลุมที่ 
ผมอยากจะเนนตอไป สวนการเจาะ 
กลุมคนทำงาน เรามีการทำ Office 
Tour ไปออกบูธ สรางแพคเกจโปรโมช่ัน 
ไปโรดโชวยานธุรกิจ อาทิ พระรามสี่ 
สีลม สาทร เปนตน”

การตั้งเป้าทางธุรกิจ
เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 

ทำใหยอดกรุปทัวรจากราชการลดลง 

ท่ีมาของทัวร์ปลาทอง
ทัวรปลาทอง มาจากชื่อเลนของ 

คุณธีรธร เพื่อนเซนตคาเบรียลชวยกัน 
ตั้งให หลังจากนั้นใครๆก็เรียกปลาทอง 
ย่ิงไดไปออกรายการทีวี True Stadium 
by True coffee, Take me out 
Thailand ทำใหคนก็รูจักมากขึ้น ยอด 
Followers ในชองทาง Social Media 
เพิ่มขึ้นเปนเทาตัว จึงเปนที่มาของการ 
ปงไอเดีย นำชื่อเลนที่เริ่มมีคนรูจักมา 
Create Branding "ทัวรปลาทอง" ขึ้น 
มาเปนทางการเลย เพราะไดทั้ง Brand 
Awareness, Brand Characteristic 
และ Brand Recognition ไปในตัว 
ยิ่งทำใหลูกคาประทับใจ ก็จะกลายเปน 
Brand Loyalty ในที่สุด เปนไอเดีย 
จากประสบการณดานโฆษณาที่สั่งสม
มาและนำมาปรับใชไดจริง พอทำทัวร 
มาสักพัก ลูกทัวรตางรูเลยวา ชื่อทัวร 
บงบอกถึงความนารัก อบอุน อารมณ 

ดี เอาใจใสลูกทัวรแบบเปนกันเอง ใน 
สไตลทัวรปลาทอง 

ความแปลกแตกต่าง 
แต่เฉพาะตัว

คุณปลาทองเลาวา จุดขายอยูที่ 
ความสนุกสนาน เอาใจใสลูกคา ดังน้ันจึง 
เนนบริการแบบ Private Tour มากกวา 
โดยรับจัดทัวรตั้งแต 2 คน ไปจนถึง 
60-70 คน จะเปนกลุมไมใหญมาก เพ่ือ 
ใหบริการไดอยางทั่วถึง เนื่องจากธุรกิจ 
หลักเปนทัวรเอาทบาว (Outbound) 
สถานที่สวนใหญจึงเปนการนำคนไทย 
ไปเที่ยวตางประเทศ โดยเนนประเทศ 
ฮอตฮิตในแถบเอเชีย ไดแก เกาหลี 
ญี่ปุน ฮองกง มาเกา จีน คุณปลาทอง 
จะถนัดเปนพิเศษ และเปนทัวรไกด 
เอง สวนทางโซนยุโรปก็มีบริการ เพราะ 
เปนความถนัดของคุณนา ซ่ึงมีครอบครัว 
อยูที่ออสเตรเลีย ประเภทของทัวร 
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การทำงานเริ่มต้นกับผู้หญิง 2 คน ผมมองว่าไม่ใช่ 
ปัญหาใหญ่ อยู่ท่ีเรายอมรับ และปรับตัวระหว่างกัน 
ให้ได้ อย่างผมเป็นผู้ชายบางครั้งก็ต้องยอมอ่อน 
ให้กับผู้หญิงบ้างก็มี เพื่อให้ธุรกิจเดินไปได้” 

มีผลใหยอดขายลดลง ทำใหคุณปลาทอง 
ตองเรงวางกลยุทธท้ังเพ่ิมกลุมเปาหมาย 
ใหม โดยเฉพาะกลุมวัยรุน K-Pop ที่ 
คลั่งไคลซีรีส และนักรองเกาหลี ให 
มากขึ้น และการสรางแพ็คเกจราคา 
ประหยัด อาทิ ทัวรยุโรป จะจัดทำ 
แพ็คเกจราคาประหยัด ใครๆ ก็ไปได 
แบบเที่ยวดี อยูดี กินดี ในราคา 
50,000 – 70,000 บาท สำหรับญี่ปุน 
จะมีการสรางแพ็คเกจใหม เปนการ 
ทองเท่ียวแบบไมซ้ำใคร โดยการทองเท่ียว 
แตละที่ คุณปลาทองจะคัดเลือกแต 
ทัวรไกดหนาตาดีในแตละประเทศมา
เปนคนนำทัวร โดยเฉพาะอยางยิ่งจะ 
หันมาทำตลาดเอาใจ Back Packer ที่ 
ตองการทองเที ่ยวในราคาประหยัด 
เพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกทัวร 
ในทุกระดับ โดยป 2559 จะพยายาม 
รักษาฐานยอดขายไวที่ 20 ลานบาท 
ตอป

ข้อคิดของ
ธุรกิจครอบครัว

การทำธุรกิจครอบครัว คุณปลาทอง 
มองวา เปนการเร่ิมตนของคนท่ีไววางใจ 

ได อาจมีปญหา ความเห็นไมตรงกัน 
บาง ก็ตองรีบเคลียรใหจบใหเร็วที่สุด 
และการแบงหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
ยิ่งเปนสิ่งสำคัญ เชน ทัวรปลาทอง ใน 
ฐานะที่กอตั้ง คุณปลาทอง จึงรับหนาที ่

กรรมการผูจัดการ ดูแลการตลาด การ 
ขาย การสรางแบรนด นองสาวดูแล 
รับผิดชอบงานแอดมิน บัญชี การติดตอ 
ประสานงาน สวนคุณนาที่มีอาวุโสสุด 
จะดูแลภาพรวม และเปนที่ปรึกษา 
การแบงงานที่ชัดเจน เปนจุดที่ลงตัว 
ที่สุด สำหรับปญหาเรื่องความคิดเห็น 
ไมตรงกันก็มีบาง อยางคุณนาทานมอง 
วา การตลาดไมจำเปน ทำไมตองเสีย 
เงินซ้ือส่ือออนไลน facebook ในขณะท่ี 
คุณปลาทอง มองวา จำเปนในการเจาะ 
กลุมคนรุนใหม ก็ตองใชวิธีอธิบาย กับ 
นองสาวก็มีปญหาบางเรื่องงาน back 

office ก็แกปญหาโดยการจางเซลส และ 
บัญชีมาเพิ่ม เพื่อชวยลดโหลดงานลง

“การทำงานเริ่มตนกับผูหญิง 2 
คน ผมมองวา ไมใชปญหาใหญ อยู 
ที่เรายอมรับ และปรับตัวระหวางกัน 

ใหได อยางผมเปนผูชายบางครั้งก็ตอง 
ยอมออนใหกับผูหญิงบางก็มี เพื่อให 
ธุรกิจเดินไปได” 

คุณปลาทองเปนคนรุนใหมไฟแรง 
มาก แตเสนหที่ดึงดูดใหลูกคากลับมา 
ใชบริการ และยังเรียกลูกคาใหม ดวย 
ปากตอปาก ก็นาจะมาจากทัศนคติ และ 
การมองโลกในแงดีของคุณปลาทองน่ีเอง 
ที่เปนจุดขายของ Family Business 
“ทัวรปลาทอง” ทัวรเล็กๆ ที่อบอุน 
นารัก
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ส

ธุรกิจครอบครัว
ตอนโครงสร้างธุรกิจครอบครัว (ตอนที่ 1)

สมาชิกครอบครัว (Family 
Member) ยอมมีความมุง 
หวังใหธุรกิจของครอบครัว 

เติบโตอยางยั่งยืน รากฐานของธุรกิจ 
ครอบครัวเริ ่มตนมาจากคุณลักษณะ 
ความสามารถในการเปนผูประกอบการ 
ธุรกิจขยายและเติบโตตามวัฏจักรชีวิต 
ของธุรกิจ คือเริ่มตน ขยายตัว เติบโต 
และถดถอย ซ่ึงความสำเร็จในการจัดการ 
ธุรกิจครอบครัวยอมเกิดจากพัฒนาการ 
อยางตอเนื่องในดานการลงทุน การ 
จัดการทุกขอบเขตของธุรกิจ การสราง 
มูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ สิ่งเหลานี้นำมา 
สูการจัดโครงสรางธุรกิจครอบครัวอยาง 
มีประสิทธิภาพนั่นเอง 

Business Life Cycle
ในมิติท่ีมีความสัมพันธ์ 
กับครอบครัว

หากมอง “องคกรธุรกิจ” ในมิติที ่
เกี่ยวของกับธุรกิจ (Business dimen- 
sion) และมิติของความเปนเจาของ 
(Ownership dimension) จะพบวา 
ในการประกอบธุรกิจ จะมีการเคล่ือนไหว 
และเปลี่ยนแปลงเปนชวงๆ มีลักษณะ 
ขยายและหดตัวตามสภาพแวดลอม 
ของธุรกิจ ซึ่งเกิดขึ้นหมุนเวียนเรื่อยไป 
เปนวงจรชีวิตของธุรกิจ (business life 

เดียว โดยปกติในชวงนี้บริษัทจะมุงเนน 
ที่การผลิตสินคาหรือการใหบริการเปน 
หลัก ความสำคัญของธุรกิจในชวงนี้ 
อยูท่ีการขยายฐานลูกคาและการบริหาร 

เงินทุนที่จำกัด ครอบครัวจึงมีบทบาท 
สำคัญในการสนับสนุนเงินทุนเริ ่มตน 
เน ื ่องจากเปนเง ินทุนที ่ม ีต นทุนต่ำ 
และมีความยืดหยุน

ชวงขยายตัว (expansion/ 
formalization) เปนชวงการพัฒนา 
ขององคกรซึ่งจะมีความซับซอนมากขึ้น 
มีการวางแผนสำหรับธุรกิจใหมหรือ 
จะขยายธุรกิจ เพื่อปรับโครงสรางและ 
การจัดการองคกรใหม ีร ูปแบบเปน 
ทางการมากขึ้น รวมถึงการมอบหมาย 
และกระจายอำนาจหนาที่ใหกับสมาชิก 
ครอบครัวหรือเปดรับบุคคลภายนอก 
เขามารวมในธุรกิจ ตลอดจนลดระดับ 

â´Â
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

cycle) การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจมีมิต ิ
สัมพันธกับครอบครัว โดยแบงวิวัฒนาการ 
ของธุรกิจแบงออกเปน 4 ชวง ไดแก

ชวงเริ่มตน (startup) แสดงถึง 

ความพยายามทุมเทกับการสรางธุรกิจ 
และเปาหมายขององคกรเพื่อใหธุรกิจ
อยูรอด การควบคุมและการบริหาร 
จัดการเปนแบบศูนยกลางอำนาจโดย
เจาของหรือผูประกอบการเพียงคนเดียว 
โดยตรง รูปแบบโครงสรางองคกรมี 
นอย ลักษณะไมเปนทางการและไม 
ซับซอน โดยทุกขั้นตอนของการจัดการ 
องคกรที่กำหนดขึ้นเปนสิ่งจำเปนที่จะ 
นำไปปฎิบัติและอาจมีการปรับเปลี่ยน 
บางขั้นตอนเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย 
สำหรับรูปแบบการส่ือสารภายในองคกร 
เปนแบบทางเดียวคือมาจากเจาของ 
ธุรกิจหรือจากผูประกอบการเพียงคน

ในแต่ละช่วงของธุรกิจ ครอบครัวย่อมต้อง 
ใช้กลยุทธ์ในการจัดโครงสร้างธุรกิจและ 
การจัดการทรัพยากรในแต่ละช่วงที่แตกต่างกัน  
การทำความเข้าใจวงจรธุรกิจจะนำมาซึ่ง 
การวางแผนคาดคะเนเพื่อเตรียมความพร้อม 
เพื่อรับวิกฤติในแต่ละช่วงอย่างเหมาะสม  
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การควบคุมอำนาจของเจาของหรือผู 
ประกอบการโดยตรงนอยลง เมื่อธุรกิจ 
เติบโตขึ้นและเริ่มอยูตัว เจาของและ 
ผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจครอบครัว 
จำเปนตองประเมินผลการบริหารงาน 
วาเปนไปตามเปาหมายที ่กำหนดไว 
หรือไม รวมถึงทบทวนวิสัยทัศนและ 
พันธกิจของธุรกิจแตเดิมที ่กำหนดไว 
เพื่อปรับฟนฟูขึ้นมาใหม ชวงนี้จะมีการ 
ขยายตัวของรายไดและกำไร ความ 
ทาทายอยูที่การปรับแผนกลยุทธและ 
การบริหารใหมีประสิทธิภาพ สราง 
กระบวนการเปนระบบ การสรางทีมงาน 
ท้ังท่ีเปนสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคล 
ภายนอก ในชวงนี้ครอบครัวจะเริ่มเขา 
มาทำหนาที่ รับผิดชอบตำแหนงตางๆ 
ในธุรกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการมอบ 
หมายงานแกสมาชิกครอบครัว และ 
เริ ่มสรรหาบุคคลจากภายนอกเขามา 
รวมงานดวย เมื่อองคกรมีขนาดใหญ 
และซับซอนมากขึ้น ผูบริหารจำเปน 
ตองมีความรูใหมๆ  ในการปรับโครงสราง 
องค กรและกลย ุทธ ธ ุ รก ิจใหม  ให  
สอดคลองกับภาพรวมของอุตสาหกรรม 
นั้นๆ รวมถึงใหความสำคัญกับระบบ 
ขอมูลขาวสาร โดยการนำระบบสารสนเทศ 
สมัยใหมเขามาใช เพื่อชวยใหองคกร 
ไดรับขอมูลขาวสารที่เพียงพอตอการ 
นำไปใชวางแผนงาน ประสานงาน ควบคุม 
การดำเนินงาน และการตัดสินใจอยาง 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการตัดสินใจ 
รวมกันกับพี่นองในครอบครัว

ชวงเติบโตเต็มที่ (Maturity) 
เปนชวงการเติบโตของธุรกิจจนถึงจุด
อ ิ ่มต ัวหร ือเต ิบโตอยู  ในระดับคงที ่ 
ธุรกิจมีสวนแบงทางการตลาดและฐาน 
ลูกคาที่มั่นคงแลว ผูบริหารตองให 
ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพ 

ของการผลิตและการนำเครื่องมือทาง
การบริหารจัดการตางๆเขามาใชเพื ่อ 
ใหธุรกิจดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ดวยระบบอัตโนมัติ ชวงนี้ธุรกิจตอง 

เผชิญกับความทาทายจากปจจัยภาย
นอกที่ควบคุมไมได เชน สภาวะการ 
แขงขันในตลาด การเขามาของผูเขา 
แขงขันรายใหม หรือแมแตความตองการ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกคา ทำใหธุรกิจ 
ตองมองหาชองทางในการอยูรอดเพื่อ
ไมใหเขาสูภาวะถดถอย ซึ่งอาจนำไป 
สูการปดกิจการในที่สุด คือ เครือญาต ิ
เขามาดำเนินการ (cousin consortium) 
เปนชวงท่ีมีลักษณะของความเปนเจาของ 
จะมีการสงผานไปยังรุนลูกหลานหรือ
รุนที่ 3 เขามาสานตอการดำเนินธุรกิจ 
ลักษณะขององคกรเติบโตเต็มที ่และ 
เริ่มที่จะหารือเพื่อขยายธุรกิจใหม จึง 
ตองปรับเปาหมายหรือพัฒนานโยบาย 
เพื ่อปกปองผลประโยชนของธุรกิจ 
ดวยลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
ในชวงนี ้เปนเหตุผลที ่จะตองพัฒนา 
ระบบตางๆ ขององคกรไปสูองคกรธุรกิจ 
อยางมืออาชีพ รวมถึงคณะกรรมการ 
บริษัทตองถูกพัฒนาใหเปนมืออาชีพ
ดวยเชนกัน โครงสรางการถือหุนใน 

ชวงนี้อาจจะถูกกระจาย แตครอบครัว 
จะยังคงมีความเปนเจ าของในการ 
ควบคุมธุรกิจอยู ไดโดยการถือหุ นใน 
นามนิติบุคคลหรือผานบริษัทถือหุนแทน 

(holding companies) เพื่อรักษาสิทธิ ์
ในการบริหารงานและการจัดการทาง
การเง ินของธ ุรก ิจไว ก ับครอบคร ัว 
สำหรับการเปลี่ยนแปลงมิติโครงสราง
ความเปนเจาของจะมีขั้นตอนเชนเดียว 
กับการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นในมิติ 
ของธุรกิจและมิติของครอบครัวซึ ่งมี 
ลักษณะเปนพลวัตรที่มีการเคลื่อนไหล 
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

ชวงถดถอย (Decline) เปนชวง 
ที่อัตราการเติบโตของธุรกิจจะลดลง 
จนถึงจุดที่มาสามารถดำเนินธุรกิจตอ
ไปได ซ่ึงอาจนำไปสูการเลิกกิจการน้ันๆ 
หรือนำไปสู การพัฒนาสายธุรกิจอื ่น 
เพ ื ่อต อยอดและสร างความเต ิบโต 
นอกจากธุรกิจหลักที่อิ่มตัว อาจเปน 
กลยุทธในการขยายตลาดใหกวางขึ้น 
เชน การบุกตลาดตางประเทศ หรือการ 
คิดคนผลิตภัณฑใหมภายใตทรัพยากร 
เดิมที่มีอยู ซึ่งก็ขึ้นอยูกับกลยุทธของ 
แตละกิจการวาจะขยายไปในทิศทาง 
ไหน ซึ่งเปนความทาทายของเจาของ 

การตัดสินใจจากศูนย์กลางจะมีประสิทธิภาพ 
มากกว่าในกรณีที่เป็นธุรกิจครอบครัว ในการ 
ออกแบบและควบคุมธุรกิจขนาดเล็กการบริหาร 
โดยเจ้าของสามารถสร้างความได้เปรียบในการ 
ทำงานมากกว่าธุรกิจที่มีการจัดการแบบมืออาชีพ 
ซึ่งต้องตัดสินใจผ่านผู้ถือหุ้นและมีลำดับการ 
ตัดสินใจที่ซับซ้อนต้องรายงานเป็นขั้นตอน 
เพื่อควบคุมอย่างใกล้ชิด  
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หรือผูประกอบการธุรกิจครอบครัววา 
มีเปาหมายที่ตองการจะใหธุรกิจดำเนิน 
ไปตามระบบโครงสรางและวัฒนธรรม 
องคกรแบบเดิมๆ เปาหมายองคกรยัง 
คงที่ หรือตองการจะเปลี่ยนแปลงโดย 
การขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
กับธุรกิจเดิม หรือแตกสายธุรกิจใหม 
ซ่ึงเปนความทาทายท่ีอาจจะทำใหธุรกิจ 
สามารถอยู รอดและเติบโตตอไปได 
หรืออาจจะลมเหลวจนตองหยุดกิจการ 
ลงได  อยางไรก็ตามในชวงนี้บทบาทที ่
สำคัญของครอบครัวคือการสนับสนุน
ในดานเงินทุนเพื่อเริ่มตน บุคลากรและ 
สายสัมพันธที่เคยม ีเพื่อนำไปสูการเกิด 
ธุรกิจใหม ชวงนี้จะคลายกับชวงที่ 1 
ถือเปนการส้ินสุดและเร่ิมตนวัฎจักรใหม

จะเห็นวาในแตละชวงของธุรกิจ 
ครอบครัวยอมตองใชกลยุทธในการ 
จัดโครงสรางธ ุรก ิจและการจัดการ 
ทรัพยากรในแตละชวงที ่แตกตางกัน  
การทำความเขาใจวงจรธุรกิจจะนำมา
ซึ ่งการวางแผนคาดคะเนเพื ่อเตรียม 
ความพรอมเพื่อรับวิกฤติในแตละชวง
อยางเหมาะสม

การจัดโครงสร้างและ 
การจัดการธุรกิจ

การที ่ธุรกิจครอบครัวจะเติบโต 
ตามลำด ับข ั ้นได อย างราบร ื ่นน ั ้น 
ครอบครัวตองมีความพรอมที ่จะให 
การสนับสนุนในดานตางๆ ไมวาจะเปน 
เงินทุน แรงงานคน หรือเครือขายใน 
การทำธุรกิจ สิ่งที่ทาทายตอเจาของ 
ธุรกิจและทายาท คือ ในแตละชวงของ 
วัฏจักรธุรกิจครอบครัว ธุรกิจจะตองมีการ 
จัดการกำหนดกลยุทธของธุรกิจ และ 
ของครอบครัวและการจัดสรรทรัพยากร 
ท่ีแตกตางกัน การจัดโครงสรางของธุรกิจ 
อยางเหมาะสม จะทำใหครอบครัว 
สามารถวางแผนรับมือกับการพัฒนา 
ของธ ุรก ิจได อย างรอบคอบและม ี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องมาจากการ 
ที่ไดวางแผนจัดสรรในเรื่องของการใช 
ทรัพยากรของธุรกิจครอบครัวในดาน 
ตางๆ ไมวาจะเปน เงินทุนและบุคลากร 
หรือแมแตการวางแผนใหทายาทได 
กาวขึ้นมาเปนผูนำของธุรกิจไดอยาง 
เหมาะสมและไดร ับการยอมรับจาก 
สมาชิกภายในครอบครัวและพนักงาน 

ในองคกร อีกทั้งการวางแผนเพื่อให 
ธุรกิจสามารถอยู ไดอยางยั ่งยืนคู กับ 
ตระกูลไปจนชั่วลูกชั่วหลาน 

การวางกลยุทธและรูปแบบของ
โครงสร างของธ ุรก ิจครอบคร ัวน ั ้น  
เกิดขึ ้นมาจากคานิยมและวัฒนธรรม 
ของแตละครอบครัว  ซ่ึงสงผลตอรูปแบบ 
การจัดการ การตัดสินใจ การแกไขปญหา 
ความซับซอนของโครงสรางพันธสัญญา 
ระหวางครอบครัวและธุรกิจ การสืบทอด 
ธุรกิจ เปนตน กระบวนการตัดสินใจ 
จากศูนยกลางซึ่งถือเปนธรรมชาติของ 
การจัดการธุรกิจครอบครัว แมวาจะมี 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางธุรกิจจาก 
ถือหุนกันในครอบครัวไปเปนบริษัทที่ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยก็ตาม  
กระบวนการตัดสินใจจากศูนยกลางหรือ 
การรวมอำนาจ (The centralization 
of the decision process) นี้ขึ้นกับ 
ความซับซอนในการทำงาน ดวยการ 
ตัดสินใจและการควบคุมของผูบริหาร 
ระดับสูงที ่เปนสมาชิกของครอบครัว 
จะทำใหธุรกิจมีความยืดหยุนสูงสงผล 
ตอการทำกำไรของกิจการ  นอกจากน้ัน 
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การตัดสินใจแบบที ่ไม เป นทางการ 
(informal channels) ทำใหการ 
ตัดสินใจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โครงสรางธุรกิจที่มีความซับซอนนอย 
ทำใหมีตนทุนที่ต่ำกวา โดยสรุปคือการ 
ตัดสินใจจากศูนยกลางจะมีประสิทธิภาพ 
มากกวาในกรณีที่เปนธุรกิจครอบครัว 
ในการออกแบบและควบคุมธุรกิจขนาด 
เล็กการบริหารโดยเจาของสามารถสราง 
ความไดเปรียบในการทำงานมากกวา 
ธุรกิจที่มีการจัดการแบบมืออาชีพซึ่ง 
ตองตัดสินใจผานผูถือหุนและมีลำดับ 
การตัดสินใจที่ซับซอนตองรายงานเปน 
ขั้นตอนเพื่อควบคุมอยางใกลชิด

การรวมอำนาจและ 
การกระจายอำนาจ 
(Centralization and 
Decentralization)

อำนาจหนาท่ี แบบการรวมอำนาจ 
(Centralization) จะมีลักษณะของการ 
รวมอำนาจการตัดสินใจไวที่ศูนยกลาง 

ซึ่งมีผูบริหารระดับสูงในองคกรเปนผู
ตัดสินใจในการแกปญหาตางๆ โดย 
พิจารณาตามความเหมาะสม และถือ 
วามีอำนาจสูงสุดในการตัดสินชี ้ขาด 
ผูใตบังคับบัญชาจะเชื่อฟงและทำตาม 
คำสั่งของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติ 
งานภายใตกรอบที ่กำหนดรวมถึงไม 
สามารถใชทรัพยากรขององคกรตาม
ความมุงหมายของตน จึงทำใหระดับ 
ของความเปนทางการภายในองคกรสูง  
สำหรับผู บริหารที ่ม ุ งประโยชนของ 
องคกรเปนหลัก การรวมอำนาจจะมี 
ขอดีคือ ทำใหการบริหารงานสะดวก 
รวดเร็วและประหยัดเวลา การรวม 
ทรัพยากรทางการบริหารไวที่เดียวกัน 
จะทำใหองคกรมีความมั่นคงและเกิด

ความเสมอภาคในการอำนวยประโยชน 
แกพนักงาน และทำใหเกิดการประสาน 
งานที่จะนำไปสูการบรรลุเปาหมายเปน 

อยางดี แตอยางไรก็ตาม การรวมอำนาจ 
ไวที่ผูบริหารจะทำใหผูบริหารมีปริมาณ 
งานที่มากเกินไปเพราะตองตัดสินใจ 
ในงานทุกเรื่อง จนทำใหไมมีเวลาที่จะ 
คิดคนหรือพัฒนาสินคาหรือกลยุทธที่
เหมาะสมเพื ่อการเติบโตขององคกร 
และบางครั ้งจะทำใหเกิดความลาชา 
เพราะตองรอการตัดสินใจจากผูบริหาร 
เปนเวลานาน การรวมอำนาจจึงเหมาะ 
สำหรับองคกรที่กอตั้งใหมหรือองคกร
ที่มีขนาดเล็ก

อำนาจหนาที ่แบบการกระจาย 
อำนาจ (Decentralization) ลักษณะ 
ของการบริหารลักษณะนี้คือ การมอบ 
อำนาจในการตัดสินใจใหแกผู บริหาร 
ในระดับรองลงไป ยอมใหผูปฏิบัติงาน 
ในระดับหนาที่งานและระดับแผนกมี 
อำนาจที่จะตัดสินใจใชทรัพยากรของ 
องคกร หรือริเริ่มโครงการใหมๆ ซึ่ง 
ผู บร ิหารระดับสูงอาจมีการแตงตั ้ง 
ตัวแทนเพื่อใหตัดสินใจในทุกระดับขั้น 
ขอดีของการกระจายอำนาจนอกจาก 
เปนการแบงเบาภาระของผู บริหาร 
ระดับสูงแลว ยังทำใหองคกรเกิดความ 
ยืดหยุนเพราะผูบริหารระดับลางสามารถ 
ตัดสินปญหาไดอยางทันทวงที อีกทั้ง 
ยังสามารถนำทักษะสวนบุคคลและ 

ความสามารถมาใชใหเกิดประโยชนได 
ทำใหเกิดความคิดริเริ่มและสรางสรรค 
ภายในองคกร ซึ่งจะทำใหพนักงาน 

เกิดความภาคภูมิใจเปนแรงจูงใจให 
พนักงานเกิดการปฏิบัติงาน  สำหรับ 
ขอดอยของการบริหารลักษณะนี้คือ 
ผูบริหารระดับลางอาจตัดสินใจผิดพลาด 
เน่ืองมาจากการคาดคะเนและวิเคราะห 
สถานการณคลาดเคลื ่อนเพราะขาด 
ประสบการณและความชำนาญท่ีมากพอ 
รวมถึงการกระจายอำนาจที ่มากจน 
เก ินไปจะทำใหส ูญเส ียการควบคุม 
กระบวนการทำงานท่ีขาดความสอดคลอง 
กัน อีกท้ังองคกรยังตองมีตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 
จากการติดตาม ตรวจสอบและควบคุม 
การปฏิบัติงานของพนักงาน อีกดวย 

ดังนั้น การออกแบบองคกร ตอง 
อยูบนพื้นฐานของความเหมาะสมและ 
สมดุลขององคกร มุงรักษาเสถียรภาพ 
และการเติบโตที่ยั่งยืน  ผูบริหารที่เปน 
สมาชิกของครอบครัวตองคำนึงถ ึง 
กลยุทธในระยะยาวและความยืดหยุน 
ของการปฏิบัติงานในระยะสั้น ฉบับนี้ 
ผมขอเสนอใหเห็นภาพ Business Life 
Cycle ในมิติท่ีมีความสัมพันธกับครอบครัว 
และการจัดการโครงสรางธุรกิจครอบครัว 
กันกอนครับ และพบกับเรื่องการจัด 
โครงสรางธุรกิจครอบครัวตอในฉบับ
หนานะครับ

การออกแบบองค์กร ต้องอยู่บนพื้นฐานของความ 
เหมาะสมและสมดุลขององค์กร มุ่งรักษาเสถียรภาพ 
และการเติบโตที่ยั่งยืน ผู้บริหารที่เป็นสมาชิกของ 
ครอบครัวต้องคำนึงถึงกลยุทธ์ในระยะยาวและ 
ความยืดหยุ่นของการปฏิบัติงานในระยะสั้น
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รัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ
ประธาน YEC – หนุ่มนักบริหารดี กิจกรรมเด่น แห่งศรีสะเกษ

ทำความรู้จักให้มากขึ้น 
แล้วจะรู้ว่า DNA 
นักกิจกรรม มาจากไหน

คุณรัฐวิทย อังคสกุลเกียรติ บุตร 
ชาย 1 ใน 3 คน ของคุณฉัฐมงคล 
อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี จ. 
ศรีสะเกษ และคุณสกุลทิพย อังคสกุลเกียรติ 
กรรมการเหลากาชาด และอดีตนายก 
สโมสรไลออนส ปจจุบัน คุณรัฐวิทย 
อาย ุ29 ป รับตำแหนงผูบริหาร บริษัท 
สิริมงคล พรอพเพอรตี้ จำกัด และ 
หจก.SL Concrete มีตำแหนงทางสังคม 
ในฐานะสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนจังหวัด กอนไดรับการแตงตั้งให 
รับตำแหนงประธาน YEC คนแรกของ 
จ.ศรีสะเกษ ประวัติการศึกษา ระดับ 
ประถม ถึงมัธยม ที่โรงเรียนอนุบาล 
ศรีสะเกษ และโรงเรียนศรีสะเกษ เคย 
ไดร ับเลือกใหเปนประธานนักเรียน 
ระดับปริญญาตร ี เคยเปนนายกสโมสร 
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร และเปนประธานนักเรียน 
ไทย เมืองเดนเวอร สหรัฐอเมริกา ขณะท่ี 
เรียนปริญญาโท สาขา Management 
Information System จาก University 
of Colorado, Denver, USA. เรียกวา 

เปนเด็กกิจกรรมจาก DNA เลยทีเดียว 
ประวัติการทำงาน หลังจบปริญญาตรี 

เคยทำงานเปนเจาหนาที่งบประมาณ 
โครงการ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 
ประมาณ 1 ปเศษ กอนเดินทางไป 
ศึกษาตอตางประเทศ หลังเดินทางกลับ 
ถิ่นฐานบานเกิด จ.ศรีสะเกษ ไดมุงมั่น 
จะทำงานเพื่อชวยครอบครัว และ จ. 
ศรีสะเกษ ดวยการเริ่มทำงานที่ หจก. 
เอส แอล คอนกรีต และบริษัท สิริมงคล 
พรอพเพอรตี ้ จำกัด ซึ่งไดวางระบบให 
เปนบริษัท Holding Company ลาสุด 
ขอทำธุรกิจสวนตัวบาง จึงนำบริษัท 
ของอากงที่มีชื่อเสียงดานธุรกิจอาหาร 
ช่ือ “อ้ังอวยฮง” กลับมาปดฝุนใหม เอา 
ฤกษเอาชัย ดวยการซื้อแฟรนไชสชาบู 
ชื่อดังใน กทม. “ชาบูนางใน” มาเปด 
เปนแหงแรกใน จ.ศรีสะเกษ  นอกจาก 
งานในความรับผิดชอบที ่ม ีมากมาย 
แลว ยังรับตำแหนงทางสังคมอีกดวย 
โดยหนึ่งในนั้นคือ ตำแหนง ประธาน 
YEC จ.ศรีสะเกษ

“แมจะมีหนาที่การงานที่บริษัท  
แตถามีนัดงาน ในตำแหนงสังคมเขามา 
ผมจะใหเวลากอนเสมอ เพราะงานดาน 
ธุรกิจ ผมวางระบบใหงานสามารถเดิน 

ไปได ไมกระทบ สวนผมก็ทำหนาที่ 
ตัดสินใจ หรือชวยแกปญหา เทานั้น 
ดังนั้นงานทั้ง 2 สวนจึงไมมีปญหา 
เรื่องการแบงเวลา”

การเข้าสู่งานของ
หอการค้าจังหวัด 
ในฐานะประธาน YEC

เน่ืองจากพ่ีชายคนโต เปนประธาน 
หอการคา จ.ศรีสะเกษ โดยชักนำคุณ 
รัฐวิทย หรือ คุณตอม ใหชวยงานเปน 
เลขาธิการ หอการคาจังหวัด จนกระท่ัง 
หมดสมัย เม่ือป 2557 ท่ีผานมาประธาน 
หอการคาคนใหม ไดทาบทามใหคุณ 
รัฐวิทย เขารวมเปนพี่เลี้ยง เพื่อชวย 
รวมกลุมนักธุรกิจรุนใหม และชวยจัด 
กิจกรรมละลายพฤติกรรม ดวยความ 
สามารถ และความเปนผูนำ จึงไดรับ 
เลือกตั้งใหเปนประธาน YEC คนแรก 
ของ จ.ศรีสะเกษ โดยมีสมาชิกกอตั้ง 
จำนวน 70 คน

กิจกรรมเด่น
ดวยนโยบายการสรางความแข็ง-

แกรง และสามารถแขงขันไดใหแกผู 
ประกอบการในจังหวัด จึงไดเขารวม 
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จัดกิจกรรมดังตอไปนี้
1. งานสัมมนาการลงทุน ใหแก 

ผูประกอบการ ซึ่งไดรับความสนใจมี 
ผูรวมงาน ยอมจายคาเขางานคนละ 
500 บาท ถึง 500 คน

2. การเดินทางศึกษาดูงานดาน 
เศรษฐกิจ การคา ที่เมืองเซี่ยงไฮ เปน 
เวลา 1 สัปดาห ซึ่งถือเปนกิจกรรม 
ไฮไลททีส่รางความสามัคคีอันดีระหวาง 
สมาชิก YEC และกรรมการหอการคา 
จังหวัด และเปนการเปดโลกทัศนใน 
การบริหารธุรกิจรับ AEC

3. SME วิธีทำเงิน เปนกิจกรรม 
ที่ตอบรับนโยบายของหอการคาใหญ 
โดยจัดงานเปดกวางใหแกผูประกอบการ 
ท่ัวไปท่ีสนใจ มีการเชิญนักธุรกิจท่ีประสบ 
ความสำเร็จมาพูดคุย แชรประสบการณ 
และเปดโอกาสใหผูประกอบการท่ีสนใจ 
สามารถซักถามไดอยางใกลชิด

YEC Road map 2016
ในปหนาน้ี YEC ศรีสะเกษ วางแผน 

จะจัดกิจกรรม Team Building ใน 
เดือนมกราคม 2559 เพื่อละลาย 
พฤติกรรม และกระชับความสัมพันธ 
ระหวางสมาชิก YEC และวางแผนจะ 
เพิ่มจำนวนสมาชิกเปน 150 คน โดย 

คุณรัฐวิทย ฝากมากวา อยากไดคุณภาพ 
มากกวาปริมาณ นอกจากน้ีจะเปดโอกาส 
ใหสมาชิก YEC ไดมีเวทีในการแสดง 
ความคิดเห็น โดยจะใหสมาชิกเขารวม 

ประชุม ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม 
กับหอการคาจังหวัดใหมากขึ้น เพื่อ 
ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ระหวาง 2 วัย

กลยุทธทำใหสมาชิก YEC ไดมี 
โอกาส และมีความ Active มากขึ้น 
จึงได กำหนดตำแหนงหนาท ี ่ความ 
รับผิดชอบชัดเจน อาทิ เลขา รองเลขา 
ประชาสัมพันธ ผูชวยประชาสัมพันธ 
เหรัญญิก ตลอดจนกรรมการขับเคลื่อน 
เปนตน  ซึ่งวิธีนี้ทำใหการทำงานของ 
สมาชิกมีความชัดเจน

ปัญหา และการสร้าง 
ความพร้อมสู ่AEC

ทาง YEC ศรีสะเกษ ไดมีความ 
ต่ืนตัวอยางมาก โดยไดใหความรูในการ 
ทำธุรกิจการคากับ AEC ชี้ใหเห็นสวน 
ท่ีตองมีการปรับตัว ใหแกผูประกอบการ 
อาทิ การเสริมความรูดานบัญชี ภาษี 
ทาง YEC จะทำหนาที่ชวยขับเคลื่อน 
ในการเสริมความรู ที ่จำเปนใหแกผู  
ประกอบการอยางใกลชิด นอกจากนี้ 
YEC จะสงเสริมใหความรูแกวิสาหกิจ 
ชุมชน เรื่องการตลาด เทคโนโลยีการ 
ผลิต และการประสานขอการรับรอง 
มาตรฐานการผลิต และพรอมเปน 
กระบอกเสียงใหแกผูประกอบการเพื่อ 
สะทอนไปยังภาครัฐ เพื่อหาทางแกไข 
ปญหาตอไป สิ่งที่ทาทายคือ จะทำ 
อยางไรให การคาใช ประโยชนจาก 
เทคโนโลยีใหไดมากที่สุด

“ปญหาที่พบ เนื่องจากศรีสะเกษ 
เปนเมืองเกษตร ปญหาสวนใหญจึงเปน 

ปญหาทางการเกษตร ประเภทพืชผล 
ราคาตกต่ำ ผลผลิตลดต่ำจากปญหา 
ภัยแลง ปญหาการตอยอดธุรกิจ ให 
องคความรู ใหแกวิสาหกิจชุมชน เพื่อ 
ทำใหธุรกิจเขมแข็งมากขึ้น สิ่งที่ทาทาย 
คือ การเปลี่ยนทัศนคติผูประกอบการ 
SME จากการรวมตัวเพื่อแสวงหาเงินกู 
ไปเปนการแสวงหาโอกาสทางการคา
แทน”

พวกเราเอาใจชวยให YEC จ. 
ศรีสะเกษ มีทั้งเศรษฐกิจ ภาคเกษตร 
และการคาที่เขมแข็งตอไป ดวยพลัง 
และศักยภาพของนักธุรกิจรุ นใหม 
เชื้อสายศรีสะเกษ

กลยุทธ์ทำให้สมาชิก YEC ได้มีโอกาส และมีความ 
Active มากข้ึน จึงได้กำหนดตำแหน่งหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบชัดเจน อาทิ เลขา รองเลขา 
ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก 
ตลอดจนกรรมการขับเคล่ือน เป็นต้น  
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ã¹ÂØ¤·Õè·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ·Ñé§ÀÒ¤ÃÑ° áÅÐÀÒ¤àÍ¡ª¹ ¡ÓÅÑ§ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞμ‹Í¹âÂºÒÂ¡ÒÃ 

´ÓÃ§ÍÂÙ‹́ ŒÇÂ¡ÒÃ¾Öè§¾ÒÍÒÈÑÂ μÅÍ´¨¹¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ ¼ÙŒ·ÕèÁÕÁÒ¡¡çãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í 

á¡‹¼ÙŒ·ÕèÁÕ¹ŒÍÂ ËÃ×Í¢Ò´á¤Å¹ ´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ¡Ç‹Ò ÁØ‹§ÊÙ‹ÊÑ§¤ÁáË‹§¡ÒÃ¾Öè§¾Ò«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§ 

ÃÐººÁÒμÃ°Ò¹ã¹ÃÐ´ÑºâÅ¡·Õè¡ÓË¹´¢Öé¹ ÍÒ·Ô ISO 26000 «Öè§à»š¹ÁÒμÃ°Ò¹Å‹ÒÊØ´ ·Õè·ÑèÇâÅ¡ÂÍÁÃÑº¢ŒÍ¡ÓË¹´¡ÒÃ 

à»š¹Í§¤�¡Ã·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍºμ‹ÍÊÑ§¤Á áÅÐμŒÍ§Â¡ÃÐ Ñ́º¡ÒÃ Ù́áÅÊÑ§¤Áã¹ÀÒ¤Ê‹Ç¹μ‹Ò§æãËŒÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ÂÔè§¢Öé¹ â´Â 

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) à»š¹Ë¹Öè§ã¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨·Ò§ Œ́Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ªÑé¹¹Ó¢Í§»ÃÐà·Èä·Â â´Âä Œ́ÁÕ¹âÂºÒÂã¹ 

¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞàÃ×èÍ§ CSR – Corporate Social Responsibility ÁÒÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×èÍ§ Å‹ÒÊØ´ä´ŒÁÕ¡ÒÃáμ‹§μÑé§ 

»ÃÐ¸Ò¹ºÍÃ�´ ºÃÃÉÑ·ÀÔºÒÅ áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ‹ÍÊÑ§¤ÁãËÁ‹ «Öè§»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ áÅÐÁÕ 

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ �¡ÇŒÒ§ä¡Å â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§·Ò§ Œ́Ò¹ CSR áÅÐºÃÃÉÑ·ÀÔºÒÅ áÅÐ»˜¨¨ØºÑ¹·‹Ò¹ÂÑ§´ÓÃ§μÓáË¹‹§»ÃÐ¸Ò¹ 

ÊÀÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ·‹Ò¹¤×Í ¤Ø³ÊØ¾Ñ¹ �̧ Á§¤ÅÊØ¸Õ ¼ÙŒ·Õè·ÓË¹ŒÒ·Õè¢Ñºà¤Å×èÍ¹ CSR áÅÐºÃÃÉÑ·ÀÔºÒÅ 

ãËŒá¡‹¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ¤¹Å‹ÒÊØ´ ·‹Ò¹¨Ð¢Ñºà¤Å×èÍ¹Í§¤�¡Ãä»ã¹·ÔÈ·Ò§ã´à»š¹àÃ×èÍ§·Õè¹‹ÒμÔ´μÒÁÂÔè§

สุพันธ์ มงคลสุธี
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กับภารกิจการขับเคลื่อนวายุภักษ์สร้างทุนทางปัญญาสู่สังคม

ทำความรู้จักประวัติ
โดยสังเขป

คุณสุพันธ มงคลสุธ ีจบการศึกษา 
ขั้นสูง ปริญญาตรี สาขาบริหารทั่วไป 
มหาว ิทยาล ัยส ุ โขท ัยธรรมาธ ิราช 
ปริญญาโท 2 ใบจากคณะบริหารธุรกิจ 
City University, USA และคณะ 
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง ประวัติครอบครัว คุณ 
สุพันธ มาจากครอบครัวนักธุรกิจอยาง 
แทจริง โดยครอบครัวทำธุรกิจเครื่อง 
เขียน ชื่อ บริษัท แตเกียเซง จำกัด 
คุณสุพันธไดมีสวนชวยงานครอบครัว 
ตั้งแตดูแลดานเซลส และบริหารจัดการ 
พบวา ธุรกิจขึ้นกับชวงเวลาเปดเทอม 

ปละ 2 ชวง สั้นไป จึงหันมาสนใจเรื่อง 
ระบบคอมพิวเตอร ที่ขณะนั้นกำลังมา 
แรง โดยเริ่มจากการผลิตกระดาษตอ- 
เนื่อง เพื่อใชงานกับคอมพิวเตอร จน 
ตอมาไดธุรกิจเติบโตขยายเปนผู จ ัด 
จำหนายอุปกรณคอมพิวเตอร และเปล่ียน 
ชื่อบริษัท เปน TKS Technology 
จำกัด (มหาชน) เพ่ือเขาตลาดหลักทรัพย 
ในป พ.ศ. 2527 และไดรวมทุนกับบริษัท 
ในไตหวัน จึงเปนผูจัดจำหนายอุปกรณ 
คอมพิวเตอรรายใหญที่สุดในประเทศ 
ไทย ดวยยอดขายปละ 20,000 – 
30,000 ลานบาท นอกจากนี้ยังไดกอต้ัง 
ธุรกิจโรงพิมพ Security printing ชื่อ 
บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) ดวยฝมือ 
การบริหารธุรกิจจึงไดรับเลือกใหเปน 
ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.เพชรบุรี 

กอนไดรับเลือกใหเปนประธานสภา 
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในที่สุด

มุมมอง และ
วิสัยทัศน์ด้าน CSR

เน่ืองจากคุณสุพันธ ใหความสำคัญ 
ดาน CSR มาโดยตลอดระหวางการ 
บริหารงานธุรกิจ โดยเฉพาะบมจ.ซินเน็ค 
(ประเทศไทย)  ซึ่งเปนโรงพิมพที่ไดรับ 
รางวัล CSR ติดตอกันหลายป และเปน 
โรงพิมพแหงแรกที่ไดรับรองมาตรฐาน 
ISO มีความโปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
การสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมใน
การบริหารงาน และการตัดสินใจ

“ตั้งแตรับตำแหนง ประธานสภา 
อุตสาหกรรมฯ ทำใหงานบริษัทสวนตัว 
แทบไมไดทำเลย ตองปลอยใหระบบที ่

น
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อาทิ โครงการ CSR Kids Camp 
โครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียว โครงการ 
Shred 2 Share ขอมูลปลอดภัย รวม 
ใสใจสิ ่งแวดลอม โครงการกรุงไทย 
สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับ 
โรงเรียนขาดโอกาส

4. มิติกีฬา อาทิ การสนับสนุน 
สมาคมมวยสากลสมัครเลนแหงประเทศ 
ไทย การสนับสนุนสมาคมฟนดาบแหง 
ประเทศไทย โครงการเยาวชนคนรัก 
บอล เปนตน

“โครงการที่ผมจะเนนเปนพิเศษ 
สืบเนื ่องจากการที ่ร ัฐบาลสนับสนุน 
การทำธุรกิจของกลุม SMEs ธนาคารฯ 
จึงไดสนับสนุนนโยบายรัฐบาล โดย 
เขารวมเสริมสรางความแข็งแกรงใหแก 

SMEs ที่เปนธุรกิจรุนใหม ธนาคารฯ ได 
เขาไปสอนการทำบัญชีที่ถูกวิธี สวน 
เรื ่องความโปรงใสก็จะใหความสำคัญ 
ดาน Corporate Governance - CG 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
หรือ นโยบาย Carpets 7 ประการ 
เพื่อสรางความโปรงใสอยางเขมขนจาก 
ภายใน สูภายนอก โดยภายในไดมีการ 
ประกวดภายในหนวยงานของธนาคารฯ 
แตจะเปนอยางไรน้ัน ขณะน้ีคณะกรรมการ 
อย ู ระหว างการประช ุมหาข อสร ุป 
คาดวา จะเริ่มไดภายในป 2559 นี้”

ที่มาของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล

เนื่องจากธนาคารกรุงไทยฯไดให

วางไว และทีมบริหารดำเนินไป ย่ิงมารับ 
ตำแหนงประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 
ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเปนงานที่สำคัญ 
และเปนงานถนัดผมตองการทำใหดี 
ที่สุดจึงตัดสินใจสละตำแหนง CEO ใน 
บริษัทสวนตัวทั้งหมด”

วิสัยทัศน์กับตำแหน่ง 
สำคัญในธนาคารกรุงไทย

เนื่องจากธนาคาร กรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) เปนหนวยงานท่ีใหความสำคัญ 
ตอความรับผิดชอบตอสังคมมาอยาง
ตอเน่ืองยาวนานในหลายมิติ แตประชาชน 
ทั่วไปอาจจะไมคอยรับรู ดังนั้นในฐานะ 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ตน 
มองวา ควรสรางการรับรูใหมากขึ้น 
โดยในมิติตางๆ ท่ีธนาคารดำเนินอยูแลว 
ก็ควรจะสรางความตอเนื่อง แตที่จะ 
เนนเปนพิเศษ คือมิติการสรางทุนทาง 
ปญญา ทุนที่ไมมีวันสูญสิ้น ดวยการ 
ใหความรูใหการศึกษาทั้งในตำรา และ 
นอกตำราดวยการสรางกระบวนการ
คิด อันจะนำไปสูการพัฒนาท่ีสรางสรรค 
การมอบความรูใหแกเด็กและเยาวชน  
ผานโครงการดังนี้

1. มิติการศึกษา อาทิ โครงการ 
กรุงไทยสานฝนสูบัณฑิต โครงการ 
กรุงไทยสานฝนโรงเร ียนดีใกลบ าน 
โครงการกรุงไทย ยุววาณิช โครงการ 
กรุงไทย ตนกลาสีขาว โครงการสราง 
สื ่อการเรียนการสอนสำหรับผู พิการ 
ทางการไดยิน

2. มิติศิลปวัฒนธรรม อาทิ 
โครงการกรุงไทยสานศิลปวัฒนธรรม 
โครงการสวนประติมากรรมกรุงไทย 
โครงการหอศิลปกรุงไทย โครงการ 
Krungthai Art Award ชมรมกรุงไทย 
คนรักศิลป

3. มิติสังคม และสิ่งแวดลอม 
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ความสำคัญกับการสรางวัฒนธรรม 
บรรษัทภิบาลภายในองคกร จึงไดมี 
การจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
ขึ้นในป 2545 เพื่อรับผิดชอบงานดาน 
บรรษัทภิบาลเปนการเฉพาะ และให 
เกิดการผลักดันอยางจริงจัง พรอมให 
มีการปรับพื้นฐานดานบรรษัทภิบาล 
ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั ้งองคกร 
และตอมาในป 2549 ไดมีการประกาศ 
เปนปแหงบรรษัทภิบาล และกำหนด 
แผนงานดานสรางวัฒนธรรมบรรษัท-
ภิบาล และมีการจัดกิจกรรมอยาง 
ตอเนื่อง เพื่อรณรงคใหพนักงานและ 
ผูบริหารทุกระดับไดตระหนักถึงความ 
สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที ่ดี 
และมีการประกาศหลักบรรษัทภิบาล 
7 ประการ หรือ CARPETS ดังนี้คือ

1. Creation of Long Term Value 
Added : สรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน

2. Accountability : แสดงความ 
รับผิดและรับชอบตอผลการปฎิบัติ 
หนาที่

3. Responsibility : มีความ 
เขาใจและมีขีดความสามารถในการ 
ประพฤติตามหนาที่รับผิดชอบ

4. Promotion of Best Practices : 
มุงดำเนินธุรกิจและใหบริการแกลูกคา 
โดยยึดหลักจรรยาบรรณ ซื่อสัตย มี 
จิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม

5. Equilable treatment : 
ปฎิบัต ิต อผู ม ีส วนไดส วนเสียอยาง 
เทาเทียม และยุติธรรม

6. Transparency : แสดงความ 
โปรงใสในการดำเนินงาน สามารถ 
อธิบาย และตรวจสอบได

7. Social and Environment 
Awareness : สำนึกในการปฎิบัติที่ดี 
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมอันเปนสวน

หนึ่งของผูมีสวนไดสวนเสีย

การเชื่อมโยง
ระหว่างธนาคาร และ 
สภาอุตสาหกรรมฯ

ใ น ฐ า น ะ ข อ ง ป ร ะ ธ า น ส ภ า 
อุตสาหกรรมฯ คุณสุพันธไดแสดงความ 
พรอมในการขับเคลื่อน CSR ของ 
ธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อเสริมสรางความ 
แข็งแกรงใหแกกลุม SMEs มากขึ้น 
โดยมองวา ที่ผานมาธนาคารฯ มีความ 
ตอเนื่องในการทำ CSR ที่ดีในเรื่อง 
ภูมิปญญา แตจะทำอยางไรใหภารกิจ 
นี้ออกไปสูสาธารณชนใหมากขึ้น เพื่อ 
ใหเกิดการตอยอดมากขึ้น ซึ่งสวนของ 
สภาอุตสาหกรรมฯจะสามารถเขามา 
ชวยในสวนของการตอยอดในกลุ ม 
SMEs อาทิ ดานบัญชี การตอยอด 

ธุรกิจใหกลุม SMEs รุนใหมในโครงการ 
ตางๆท่ีธนาคารมีอยูแลว เชน โครงการ 
ตนกลาสีขาว ซ่ึงเปนสวนชวยเหลือชุมชน 
ใหสามารถประกอบอาชีพใหมีความ 
แข็งแกรงขึ้น ซึ่งคุณสุพันธเปดเผยวา 
ขณะน้ีอยูระหวางการกำหนดงบประมาณ 
สำหรับโครงการตางๆ ท่ีกำลังจะเร่ิมตน 
ในป 2559 ที่กำลังจะถึงนี้

ในฐานะประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ตนมองว่า 
ควรสร้างการรับรู้ให้มากขึ้น โดยในมิติต่างๆ ที่ 
ธนาคารดำเนินอยู่แล้วก็ควรจะสร้างความต่อเนื่อง 
แต่ท่ีจะเน้นเป็นพิเศษ คือมิติการสร้างทุนทางปัญญา 
ทุนที่ไม่มีวันสูญสิ้น ด้วยการให้ความรู้ให้การศึกษา 
ท้ังในตำรา และนอกตำราด้วยการสร้างกระบวนการคิด 
อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่สร้างสรรค์การมอบ 
ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน  
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	 มหาวิทยาลั ยหอการค ้ า ไทย	 (UTCC ) 	 ร ่ วมกับ	 
Massachusetts Institutes of Technology (MIT)	ในการร่วมน�า
หลักสูตร MIT REAP	 (MIT	 Regional	 Entrepreneurship	 
Acceleration	Program)	เข้ามาพฒันาผูป้ระกอบการในประเทศไทย
และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยมีจุดมุ ่งหมายในการสร้าง	 
ecosystem	 ท่ีเอือ้ต่อการพฒันานวตักรรมรวมถงึสร้างผูป้ระกอบการ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	(Innovation	Driven	Entrepreneurs)	ให้
เกิดขึ้นในประเทศไทย
	 	 	 	 หลักสูตร	 “ผู ้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”	 
จะช่วยให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถงึวธิกีารสร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่ 
น�าไปใช้ขับเคลือ่นองค์กรและธรุกจิ

	 เรียนรู้จากวิทยากรและ	 Mentors	 ท่ีปรึกษาจากองค์กร
ธุรกิจชั้นน�าของประเทศไทย	 รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งในและ 
ต่างประเทศ

REAL WORLD PRACTICE:

	 เรียนรู ้จากมุมมองของนักบริหารและผู้ประกอบการที่
ประสบความส�าเร็จในการน�าเอานวัตกรรมไปประยุกต์ต่อยอดกับ
ภารกิจขององค์กร

LEARN FROM INNOVATION DRIVEN LEADERS: 

	 สมันาเชงิปฏบิตักิารเพือ่สร้างธรุกจิ	Startup	ท่ีขบัเคลือ่นด้วย
นวัตกรรม

IDE WORKSHOP

หลักสูตร ‘ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม’

(IDE: Innovation Driven Entrepreneurship)’ 
จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงวิธีการสร้างสรรค์

นวัตกรรมเพื่อน�าไปใช้ขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจ

DIRECTORS

รศ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

• อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

   แห่งประเทศไทย

กลินท์ สารสิน

• ประธานกรรมการการท่องเที่ยว

   แห่งประเทศไทย 

• รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

นวลพรรณ ล�า่ซ�า

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ    

   บริษัทเมืองไทยประกันภัยจ�ากัด มหาชน

• ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

• รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัคร •
ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2559

• ประกาศผล •

22 มกราคม 2559

• ระยะเวลาเรียน • 
12 ก.พ. 59 - 10 มิ.ย. 59

อบรมทุกวันศุกร์ภาคบ่าย

หลักสูตร IDEA

สถาบันวิทยาการนวัตกรรมผู้ประกอบการ

ศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

02-697-6862 

02-277-1803

exedutcc@gmail.com 

idea.utcc.ac.th

ติดต่อคุณสุดาวรรณ เข็มทอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

“สิ่งที่เราส�าเร็จในอดีต จะไม่ใช่สิ่งที่เราส�าเร็จต่อไปในวันข้างหน้า

 วันนี้ต้องหาหนทางน�าการเปลี่ยนแปลงไปสู่โอกาสใหม่ๆ

ค�าตอบนั้นคือ ‘นวัตกรรม’ ”

อิสระ ว่องกุศลกิจ

• ที่ปรึกษาหลักสูตร

• ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

• นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



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) 

ขาพเจาตองการสั่งซื ้อนิตยสาร Thailand Economic and Business Review ฉบับที่
จำนวน                                             เลม รวมเปนเงิน                                    บาท 

ชื ่อองคกร
ผูติดตอ
เบอรติดตอ                                               โทรสาร                                   มือถือ
Email

ชื่อ (Name) :
นามสกุล (Surname) :
E-mail :
เบอรโทรศัพทบาน (Telephone) :
เบอรโทรศัพทที ่ทำงาน (Telephone) :

เบอรโทรสาร (Fax) :

เพศ (Gender) :

สมาชิกเริ ่มตนเลมที่
ที ่อยู  (Address)

ที่อยู  (Address)

โอนเงิน บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ชื ่อบัญชี นิตยสาร THAILAND ECONOMIC & BUSINESS REVIEW มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เลขที่ 030-026285-4

กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดพรอมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ตึก 10 ชั ้น 5  เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-697-6862 โทรสาร 02-277-1803
Email : cchiddittapas@hotmail.com

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

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยู ในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :
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