










สวัสดีปใหม  2559  ผูอานนิตยสาร  Thailand  Economic  &  Business  Review  ทุกทานคะ  
เปดปใหมปนี้เริ่มดวยโพลลจากศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  “ธุรกิจดาวเดน  
ธุรกิจดาวรวง  2559”  ตอดวยการวิเคราะหเศรษฐกิจป  2559  กับผูชวยศาสตราจารย  ดร.ธนวรรธน  พลวิชัย  
อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจ  ที่บอกวา  เศรษฐกิจปลิง  ยังยุกยิก  คาดเดายาก  หอการคาไทยยังมั่น  4%  ถา 
ทุกภาคสวนพรอมใจกันขับเคลื่อน  

คอลัมน  People  ฉบับนี้  ไดรับเกียรติสัมภาษณ  creative  มือทอง  ในแวดวงเอเยนซี  ที่ผันตัวเองมาทำ 
ธุรกิจทำแบรนดเสื้อผาและรานอาหารในชื่อวา  Greyhound  ที่ใชความคิดสรางสรรคในการเปลี่ยนความธรรมดา 
ใหไมธรรมดา  โดยมีครีเอทีฟเปนหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจ  “คุณภาณุ  อิงคะวัต”  ตอดวยการติดตามการ 
วิเคราะหเศรษฐกิจและธุรกิจในตลาด  ASEAN  แบบเจาะลึก  โดยศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ  กับเรื่อง  
“ตลาดขายสงผลไมสดเวียดนาม:  ศูนยกระจายผลไมไทย”  และ  China  focus  กับเรื่อง  “เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ของจีน...โอกาสการพัฒนาของไทย  (ตอนจบ)”  โดย  ดร.ไพจิตร  วิบูลยธนสาร  และ  ธนาคารเพื่อการสงออก 
และนำเขาแหงประเทศไทย  ไดรวมนำเสนอเรื่อง  “เงินหยวน  กับการกาวขึ้นเปนสกุลเงินหลักของโลก”

  นอกจากนี้  ฉบับนี้  Strategy  Section  เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย  
เริ่มตนปกับธุรกิจ  Startup  ในชื่อ  BUILK.COM  กับ  Founder  ที่ชื่อวา  “ไผท  ผดุงถิ่น”  ที่สราง  platform  
แหลงรวมขอมูลที่เปนประโยชนแกผูรับเหมากอสรางระดับกลางตั้งแตการวางแผนงาน  ขอมูลการสั่งซื้อวัสดุกอสราง  
การเปรียบเทียบราคา  และขอมูลที่เปนประโยชนตอผูรับเหมา  เพราะเขาเห็นปญหาของการทำงานของผูรับเหมา  
และ  Family  Business  กับทายาทโรงพยาบาลบางมด  “นายแพทย  ธนัญชัย  อัศดามงคล”  และ  อาจารย 
นักแกปญหาธุรกิจครอบครัว  ผศ.  ดร.เอกชัย  อภิศักดิ์กุล  รวมนำเสนอเรื่อง  “ธุรกิจครอบครัว ตอน การเขาจด 
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  และ  holding  company”  และ  YEC  Update  พบกับประธาน  YEC  จังหวัด 
ระยอง  คุณวีรวัชร  ฐิติวุฒิเสถียร  ประธาน  YEC  จังหวัดระยอง  

ฉบับนี้ครบเครื่องทั้งบทวิเคราะห  ขอมูลของสถานการณเศรษฐกิจ  และโพลลธุรกิจดาวเดน  ดาวรวง  ป  
2559  และบทสัมภาษณกรณีศึกษามากมายซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทาง 
ความคิดใหกับทุกทานคะ  สุดทายนี้  ในวาระขึ้นปใหมทีมบรรณาธิการ  Thailand  Economic  &  Business  
Review  โดยหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ขอใหทานมีความสุขสมใจและสมหวังตลอดไป  และ 
เราขอตั้งปณิธานที่จะเปนผูให  และเปนสวนหนึ่งในการเผยแพรขอมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจ  แบบ  outside-in  
และ  inside-out  ใหกับผูอานทุกทานคะ...  สวัสดีปใหม

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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ทีมบรรณาธิการ
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ฝายบัญชีและการเงิน: เบญจวรรณ มณีพันธุ 
ติดตอลงโฆษณาไดที่ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โทร. 02-697-6861-3 แฟกซ 02-277-1803
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ตองยอมรับวา ผมไมมีความรูจริงเรื่องอาหารเลย เพราะ 
เรียนจบมา ดาน Graphic design เพื่อนๆ ที่เปนหุนสวนอีก
3 คน ก็มาจากสาขาอื่น พวกเราไมมีใครจบดานแฟชั่น หรือ 

อาหารเลย แตพวกเราเปนคนชอบเที่ยว ชอบแตงตัว เราคิดวา 
สิ่งที่เราจะทำตอไปนี้ สนุก และเราชอบ จึงตัดสินใจทำ ผม

คิดวา ปจจัยสำคัญในการทำธุรกิจใดใดก็ตาม
ตองมาจากความสนุก ชอบ และหลงใหล

อยากทำใหทุกอยางดีที่สุด

การนำบริษัทเขาระดมทุนในตลาด
หลักทรัพยนั้น ชวยใหลดตนทุนของเงินทุน

การทำใหเกิดสภาพคลองของผูถือหุน
ซึ่งก็คือสมาชิกของครอบครัว รวมถึงการซื้อ ขาย

หุนระหวางสมาชิกในครอบครัวก็จะมีราคาอางอิง อีกทั้ง
เปนการยกระดับของธุรกิจครอบครัวใหมี
มาตรฐาน และบริหารจัดการแบบมืออาชีพ
และความมีบรรษัทภิบาล เกิดภาพลักษณที่ดี

ป 2559 เศรษฐกิจไทยนา
จะฟนตัวในไตรมาส 2 และจะมี

ความโดดเดนในไตรมาส 3 แมวาโลกจะ
มีความเสี่ยงก็ตาม แตจากปฏิญญาอุดรธานี 
เชื่อวา ทุกภาคสวนจะพรอมใจกันขับเคลื่อน 
ทำใหมีความเปนไปไดสูงที่เศรษฐกิจไทย 

นาจะสามารถเติบโตไดเกิน 4%

การสรางตราอินเทอรเน็ต (i-Branding) ก็เปน
สิ่งสำคัญที่จะทำใหเราแตกตางจากคูแขงและมี

ความไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่งตรา 
อินเทอรเน็ตนี้ จะทำหนาที่เสมือนเปน 

ตราสินคาของเว็บไซตนั้นๆ

ตลาดขายสงผลไมและผักสดของเวียดนามมีทั้งหมด
6 แหง ไดแก ตลาด Long Bien ในฮานอย

ตลาด Thu Duc ในโฮจิมินห ตลาด Cai Rang Floating 
ในจังหวัดเกิ่นเทอ ตลาด Cao Lanh

ในจังหวัด เทียน ซาง (Tien Giang) และ
ตลาด Bien Dien ในโฮจิมินห

ตามแผนพัฒนา 5 ป
ฉบับที่ 12 (2554-2558) จีน

มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจโดยหันมา
พึ่งพาภาคบริการใหมากขึ้น เขตฯ ใน 

ระยะนี้จึงใหความสำคัญกับการดึงดูดการลงทุน
ของธุรกิจบริการมากขึ้น โดยในปลายเดือน

กันยายน 2556 รัฐบาลจีนไดเห็นชอบใหจัดตั้งเขตเสรี
ทางการคา (Free Trade Zone) ขึ้นเปนครั้งแรก ณ 

นครเซี่ยงไฮ ซึ่งควบรวมเอาองคประกอบหลัก
3 สวนอันไดแก การแปรรูปเพื่อการสงออก

การคาตางประเทศ และลอจิสติกส

22
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ธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัว
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จากบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงเอเจนซี Creative Idol แถวหนาของประเทศไทย ผูสรางสรรค 
งานโฆษณา จนไดทั้งรางวัล และความสำเร็จใหแกสินคา และธุรกิจมากมาย กอนเบนเข็มสราง 
ความทาทายใหธุรกิจของตัวเอง โดยใชครีเอทีฟนำทาง ประสบความสำเร็จตั้งแตเริ่มธุรกิจ 

แฟชั่นเสื้อผา แบรนด Greyhound บูติกแบรนดของไทยรายแรกๆ ที่ไดใจคนมีครีเอทีฟในหัวใจ ชอบความ 
แตกตาง ไปครอง จนตัดสินใจแตกแบรนด มุงสูธุรกิจอาหาร ครบ Loop กอนคำวา แบรนด จะฮ็อท 
แพรหลาย Greyhound ก็ไดใจ target คนมีหัวใจครีเอทีฟ ที่ไมมีเพศ วัย เปนขีดจำกัด กอน Greyhound 
Creative Brand จะสราง “Brand Essence : Basic with a Twisted ความคิดสรางสรรคที่ 
เปลี่ยนความธรรมดา ใหไมธรรมดา โดยมีครีเอทีฟเปนหัวใจ ซึ่งกลายเปน Core business concept ใน 
ทุกธุรกิจที่แตกตัวตอมา แมธุรกิจตองเดินหนาปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็ตาม เผยแผนรุกตลาด 
ตางประเทศป ’59  จะเลือกจีน นำรองตลาดเสื้อผาแฟชั่นออนไลนเต็มรูปแบบ เพื่อสราง regional brand 
ในตลาดอาเซียน และจะนำธุรกิจอาหาร Greyhound café เปนหัวหอกบุกตลาดยุโรป โดยเจาะ 
อังกฤษเปนที่แรก ตั้งเปาทำยอดขายปนี้ 1,000 ลานบาท

ภาณุ อิงคะวัต
CREATIVE มือทอง ผู้สร้างแบรนด์ “GREYHOUND”
Basic with a Twist

ที่มาของ Greyhound 

Brand

คุณภาณุ อิงคะวัต เลาใหฟงวา 
เริ่มตนทำธุรกิจของตัวเอง ตั้งแตวัย 
24 ป เมื่อป 1980 ทำจากความชอบ 
ในเรื่องแฟชั่นเสื้อผา ประกอบกับเปน 
จังหวะเวลาที ่ตลาดเมืองไทยในขณะ 
นั้นกำลังเปดรับ และตองการ เพราะ 
ส ินค า เส ื ้ อผ  า ไม  เป นแบรนด จาก 
ตางประเทศ ก็เปนแบรนดของหาง 
สรรพสินคา ถาจะหาความเฉพาะตัว 
จากรานตัดเส้ือผา ก็มีแตรานแบบไทยๆ 
ดังนั้น Greyhound จึงเกิดขึ้นเพื่อ 
ตอบโจทยผู ที ่ตองการความแตกตาง 
ดวยรานเสื ้อผาแฟชั ่นในบรรยากาศ 
รานทันสมัย มีความเปนสากล ควบคุม 
ตั้งแต look , feel แนวเพลงภายใน 
ราน เปนความสดใหมท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน 
สไตลสินคา เปนเส้ือผา Casual wear, 
Street wear ประเภทกางเกงยีนส 

เสื้อเชิรต ที่มีดีไซนเฉพาะตัว เปน 
แบรนดไทยทางเลือกใหม เปดสาขา 
แรกท่ี หางสรรพสินคา สยาม เซ็นเตอร 
ศูนยรวมบรรดาวัยรุนในขณะนั้น

“การเปดธุรกิจครั้งแรก ยอมรับ 
วา ทำดวยความสนุก ยังไมรูเลยวา 
แบรนดคืออะไร แมวาตอนน้ันจะทำงาน 

ท่ี Leo Bernett Advertising Agency 
แลวก็ตาม โชคดีที่การลงทุนกับธุรกิจ 
สวนตัวไมเทาไหร แตผลตอบรับดีมาก 
สามารถคืนทุนภายในปเดียว ถือวา 

ธุรกิจประสบความสำเร็จมาก  เปนท่ีมา 
ของการขยาย Greyhound สาขาที่ 2 
และ 3 ตอมา ที่อาคารชาญอิสระ 

ต้องยอมรับว่า ผมไม่มีความรู้จริงเร่ืองอาหารเลย 

เพราะเรียนจบมา ด้าน Graphic design เพ่ือนๆ 

ท่ีเป็นหุ้นส่วนอีก 3 คน ก็มาจากสาขาอ่ืน พวกเรา 

ไม่มีใครจบด้านแฟช่ัน หรือ อาหารเลย แต่พวกเรา 

เป็นคนชอบเท่ียว ชอบแต่งตัว เราคิดว่า ส่ิงท่ีเรา 

จะทำต่อไปน้ี สนุก และเราชอบ จึงตัดสินใจทำ ผม 

คิดว่า ปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจใดใดก็ตาม ต้อง 

มาจากความสนุก ชอบ และหลงใหล อยากทำให้ 

ทุกอย่างดีท่ีสุด 

จ
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ทาวเวอร และหางสรรพสินคาดิ 
เอ็มโพเรียม เมื่อ 18 ปที่แลว ตอมา 
จึงต ัดส ินใจลาออกจากงานเพื ่อมา 
ดูแลธุรกิจ ที่ตั้งกับหุนสวนรวม 4 คน 
เต็มตัว ในฐานะ Executive Creative 
Director”

ที่มาของการแตกไลน์ 
จากเสื้อผ้าสู่ธุรกิจ 
อาหาร Greyhound 
Café

คุณภาณุเลาใหฟงวา สาขาที่หาง 
สรรพสินคา ดิ เอ็มโพเรี่ยม นอกจาก 
ทางหางฯเสนอพื ้นที ่เปดรานเสื ้อผา 
แลว คุณศุภลักษณ อัมพุช ผูเปน 
เจาของหางฯ ไดมอบขอเสนอพิเศษ 
ใหทำอะไรที่อยากทำในพื้นที่วางขางๆ 
รานเสื้อผา จึงเปนที่มาของการเกิด 
ไอเดียที่จะทำรานอาหาร ในแนว 
Fashion Café ดวยแนวคิดเดียวกัน 
กับรานเส้ือผา คือ การควบคุมรายละเอียด 
ทุกอยางภายในรานดวยความคิดสราง 
สรรค เพื่อสรางการรับรูที่แปลกใหม 
ใหแกลูกคา ภายใตชื่อ ราน Grey-
hound Café ซึ่งสาขาแรกประสบ 
ความสำเร็จอยางมาก จนไดรับเลือก 
จากนิตยสารฟอรจูนใหเปนรานอาหาร 
The hottest seat in Bangkok

“ตองยอมรับวา ผมไมมีความรู 
จริงเรื่องอาหารเลย เพราะเรียนจบมา 
ดาน Graphic design เพื่อนๆ ที่เปน 
หุนสวนอีก 3 คน ก็มาจากสาขาอื่น 
พวกเราไมมีใครจบดานแฟชั่น หรือ 
อาหารเลย แตพวกเราเปนคนชอบ 
เที่ยว ชอบแตงตัว เราคิดวา สิ่งที่เรา 
จะทำตอไปนี้ สนุก และเราชอบ จึง 
ตัดสินใจทำ ผมคิดวา ปจจัยสำคัญใน 
การทำธุรกิจใดใดก็ตาม ตองมาจาก 
ความสนุก ชอบ และหลงใหล อยาก 
ทำใหทุกอยางดีที่สุด”

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ของ แบรนด์
Greyhound

จนถึงวันนี้ บริษัท เกรย ฮาวด 
จำกัด กอตั้งมาแลวถึง 36 ปเต็ม 

ประกอบดวย แบรนดรานเส้ือผาแฟช่ัน 
จำนวน 12 สาขาในหางสรรพสินคา 
ชั้นนำของ กรุงเทพฯ ในตางประเทศ 
ไดแกสิงคโปร ญี่ปุน เวียดนาม และ 
รัสเซีย สวนแบรนดรานอาหาร จำนวน 
11 สาขา ในกรุงเทพ และตางจังหวัด 
ในตางประเทศ ไดแก ฮองกง จำนวน 
5 สาขา เซี่ยงไฮ จำนวน 3 สาขา 
ปกกิ่ง จำนวน 2 สาขา รวมราน 
อาหารทั้งสิ้น 21 สาขา และกำลังจะ 
เปดสาขาที่มาเลเซียอีก 1 สาขา โดย 
ประเทศตอไป ไดแก ไตหวัน และ 
สิงคโปร การขยายสาขาในตางประเทศ 
ทั ้ งหมดจะเป นล ักษณะแฟรนไชส  
สวนแบรนดเสื้อผา Greyhound เปน 
แบรนด Niche ไม Mass จึงเนนการ 
เปดสาขาในกรุงเทพเปนหลัก อยางไร 
ก็ตาม ไดมีการมองการขยายสาขา 
ตางจังหวัดในเมืองทองเที่ยว อาทิ 
ภูเก็ต และพัทยา รวมถึงตางประเทศ 
วางแผนจะวางจำหนายใน Multi brand 
store ที่รวมเสื้อผาหลายยี่หอมารวม 
กัน เชนเดียวกับ Club 21

วิวัฒนาการการสร้าง 
แบรนด์ที่ยั่งยืนด้วย 
ความคิดสร้างสรรค์

Greyhound Group สู Lifestyle 
Brand กับเสนทางการแตกแบรนด 

เสื้อผาจาก Greyhound Original สู 
Sub brand : Playhound by Grey-
hound และ Smileyhound เสนทาง 
การแตกแบรนด Food & beverage 
จาก Greyhound café สู Sub 
brand : Another hound และ 
Sweet hound ลาสุดกับไอเดียสุดล้ำ 
EVERYTHINGHOUND คอนเซ็ปต 
ส โ ต ร  แ ห  ง แ ร ก ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
ศูนยรวมแบรนดแฟชั่น และอาหาร 
ทั้งหมดในกลุม Greyhound Group 
แหงแรกที่ศูนยการคา The EmQua-
tier 

แนวการบริหาร และพัฒนาแบรนด 
จนทำใหธุรกิจเติบโตตอเนื่อง ตลอด 
36 ปนั้น คุณภาณุ ไดรับแรงบันดาลใจ 
มาจากการเติบโตในธุรกิจเอเจนซี ที่ 
Leo Bernett ท่ีน่ีสอนใหเปนคนชางคิด 
มี Idea culture ตองคิดไดในทุก 
แงมุม ทุกแผนกตองชางคิด แมแต 
แมบานก็ตองชางคิด เปนวิธีการ 
ขับเคลื ่อนทั ้งองคกรใหเดินไปในทิศ 
ทางเดียวกัน  ทำใหเขาใจวา เวลาทำ 
อะไรดีๆ ผลตอบรับที่ดี ก็จะกลับมา 

แนวการบริหาร และพัฒนาแบรนด์ จนทำให้ธุรกิจ 
เติบโตต่อเน่ือง ตลอด 36 ปีน้ัน คุณภาณุ ได้รับ 
แรงบันดาลใจมาจากการเติบโตในธุรกิจเอเจนซี ท่ี 
Leo Bernett ท่ีน่ีสอนให้เป็นคนช่างคิด มี Idea 
culture ต้องคิดได้ในทุกแง่มุม ทุกแผนกต้อง 
ช่างคิด แม้แต่แม่บ้านก็ต้องช่างคิด เป็นวิธีการขับ 
เคล่ือนท้ังองค์กรให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน
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เอง ถาคนมองหาในสิ่งเดียวกัน ก็จะ 
เจอคำวา Fan Club = Brand คือ 
ความรูสึก เปรียบเสมือนคน ที่มีเสนห 
มีความผูกพันกัน สามารถสรางความ 
สัมพันธระหวางกัน นั่นคือ Brand ถา 
ตอกย้ำเรื่อยๆ จะกอตัวเปน Aroma 
ที่อยูรอบๆ Brand

“ผมนำความรูจากลีโอ เบอรเนต 
มาทดลองใชสราง Brand กับธุรกิจ 
ถึงจะไมใชสิ่งเดียวกัน 100% เพราะ 
การทำธุรกิจยังมีเรื่อง การเงิน การ 
บริหาร ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไมได เชน 
เดียวกับ Brand ที่สวยงาม แตขาด 
ธุรกิจก็ไปไมรอด การสราง Brand ที่ดี 
ตองเติมเต็มดวยธุรกิจจึงเปนสิ ่งที ่ดี 
เปนการแบงสันปนสวนที่ลงตัว”

เมื่อค้นพบ 
จิตวิญญาณของ 
แบรนด์ ต้อง Share 
believe ให้คน 
ในองค์กร 

ภายใตจิตวิญญาณของ Brand 
ไดมีการกำหนด Brand DNA และ 
การแตกตัว ซึ่งเพิ่งมีการพูดถึงกันมาก 
เมื่อ 20 ปที่ผานมา มีการเดินทาง 
ไปอบรมเรื่องนี้ในตางประเทศมากมาย 
เพราะยังเปนเรื่องใหม จนหุนสวน 
Greyhound ตองกลับมาถามกันเอง 
จนไดคำตอบวา คน Greyhound เปน 
คนงายๆ ไมชะเวิบ ชะวาบ มีความคิด 
สรางสรรคอยูเสมอ จึงเปนที่มาของ 
การกำหนด Grey hound Brand 
Essence คือ Basic with a Twist 
ความคิดสรางสรรคท ี ่ เปลี ่ยนความ 
ธรรมดาใหไมธรรมดา  พอไดประโยค 
นี้ ก็นำมาใชสำหรับสินคาเสื้อผา และ 
รานอาหาร โดยกำหนดกลุมเปาหมาย 
คือ Young at Heart ใครก็ได ไมมี 
การระบุแบบเกาๆ วา เพศอะไร อายุ 
เทาไหร......อีกตอไป คนรุนน้ีเปดกวาง 

แกชา พรอมเปดรับสิ่งใหมๆ และ 
ปรับเปลี่ยนไดทันที

“เปนความสนุกของคนออกแบบ 
คนคิด และ Consumer ที่มาเจอกัน 
ยกตัวอยางเชน แค twist จากขาวผัดปู 
เปนปูผัดขาว ความรูสึกเปลี่ยน เกิด 
ประสบการณใหม ในราคาใหมๆ หรือ 
Buffalo Burger แฮมเบอรเกอรสีดำ 
จากปลาหมึก และชีสนมควาย เสื้อ 
แทนที่จะวางกระเปาเสื้อที่เดิม แคเรา 
พลิกมุม ก็เกิดเปนความใหมท่ีไมธรรมดา 
พอเราเร ิ ่ ม เข  า ใจจ ิตว ิญญาณของ 

แบรนด เราตอง Share believe 
ใหแกบุคลากรสวนตางๆในองคกร ให 
ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน”

ความสำเร็จ – 
การฝ่าฟัน – ปรับตัว 
ตามยุคสมัยได้ แต่ 
Brand DNA ต้อง 
ไม่เปลี่ยน

จากแนวทางการบริหาร และ 
พัฒนาแบรนดที่มีความชัดเจน จนมี 
การแตกแขนงมากมาย ตลอดระยะ 
เวลา 36 ปของการดำเนินธุรกิจ 
Greyhound Group ไมงาย ในการที่ 
จะกาวส ู องค กรที ่ม ียอดขายระดับ 
1,000 ลานบาทตอป หนทางไมได 

โรยดวยกลีบกุหลาบเสมอไป ยอมมี 
อุปสรรคใหฝาฟนแนนอน โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
ในป 59 ซึ่งถือเปน ชวงเวลาที่ยาก 
ตลาดเปล่ียน ผูบริโภคเปล่ียน ทัศนคติ 
พฤติกรรมเปลี่ยน จะทำอะไรเดิมๆ 
ไมได ตองหันกลับมาถามวา คนมอง 
เราอยางไร เขาตองการอะไร เราคือ 
ใคร นำทั้งหมดมาชนกัน ตองปรับ 
เปลี่ยนความสัมพันธระหวางแบรนด 
กับ ผูบริโภค จะหยุดอยูกับที่ไมได แต 
ที่สำคัญตองไมเปลี่ยนความเปนตัวตน 

เกาะกุม Brand DNA ไวใหได  
การเปลี่ยนถายนำเลือดใหมเขามาใน
ระบบ เพื่อหามุมมองใหมๆ จากคน 
รุนใหม อาทิ ตลาด ออนไลนที่กำลัง 
มีอิทธิพลในขณะนี้ ตองมีการศึกษา 
หาทางปรับตัวธุรกิจเขาสูโลกออนไลน 
แตไมทั้งหมด ในปนี้ คุณภาณุ 
อิงคะวัต Executive Creative 
Director Greyhound Group 
เปดเผยวา มีแผนจะบุกตลาดออนไลน 
เต็มตัวในขุมพลังใหญอยางประเทศจีน 
และยังย้ำวา ไมวาตลาดจะเปลี่ยน 
แปลงไปอยางไร แต Greyhound 
จะยังคงเปน Creative Brand ที่ให 
ความสำคัญกับความคิดสรางสรรค 
ซึ่งเปนหัวใจของแบรนด ไมวายุคสมัย 
จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร

การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในปี 59 ซ่ึงถือเป็น 
ช่วงเวลาท่ียาก ตลาดเปล่ียน ผู้บริโภคเปล่ียน 
ทัศนคติ พฤติกรรมเปล่ียน จะทำอะไรเดิมๆไม่ได้ 
ต้องหันกลับมาถามว่า คนมองเราอย่างไร เขา 
ต้องการอะไร เราคือใคร นำท้ังหมดมาชนกัน ต้อง 
ปรับเปล่ียนความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ กับ 
ผู้บริโภค จะหยุดอยู่กับท่ีไม่ได้ แต่ท่ีสำคัญต้อง 
ไม่เปล่ียนความเป็นตัวตน เกาะกุม Brand DNA 
ไว้ให้ได้  
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เปดเดือนแรก ป 2559 
ด  วยความค ึ กค ั กจาก 
มาตรการกระตุ นเศรษฐ

กิจของรัฐบาล ชวงเทศกาลปใหม 
ตั้งแตเดือนธันวาคมที่ผานมา จนมา 
ถึงปใหมนี้ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย 
รศ.ธนวรรธน พลวิชัย ผูอำนวยการ 
ศูนยฯ พรอมแลวที่จะทำนายกันแบบ 
เคลียรใหทานนักธุรกิจ และผูอานทุก 
ทานไดเตรียมตัวรับมือกันไดถูก วา ป 
ลิง ปนี้ลิงจะซุกซนขนาดใหน และเรา 
จะรับมือไหวมั๊ย โดยเฉพาะการกาว 
เขาสูประชาคมอาเซียนเต็มตัว จะเปน 
ปจจัยเอื้อตอเศรษฐกิจไทยอยางไร 

เปิดภาพ ปี 59 
เศรษฐกิจไทยน่าจะดี 
แต่ยังเป็นปีแห่ง 
ความไม่ชัดเจน

ปนี ้ทุกสำนักที่เกี ่ยวของกับการ
พยากรณเศรษฐกิจไทย ยังมีความ 

เศรษฐกิจปีลิง ยังยุกยิก
คาดเดายาก
หอการค้ายังมั่น 4%
แต่หลายสำนักพยากรณ์
ยังเสียงแตก

คิดเห็นที ่แตกตางก ันคอนขางมาก 

ไมมีความชัดเจน ดังนั้นยังถือวา 
เศรษฐก ิจไทยย ังม ีความเส ี ่ยงมาก 
พรอมจะพลิกผันตลอดเวลา ตอง 
ติดตามขอมูลความเคลื ่อนไหวตลอด
ทั้งป โดยมีเหตุปจจัยที่นาจับตามอง 
ไดแก

1. “ถาหากไตรมาสที่ 1 ไมมี 
สงคราม” ซึ่งขณะนี้ยังมีความขัดแยง 
ระหวางประเทศ การปนเกลียวของ 
รัสเซีย และโลก ตะวันตก การที่ 
รัสเซียไมพอใจมาตรการของสหรัฐฯ 
ตอ ยุโรป แมจะรัสเซียจะออกหนา 
จัดการกับกลุม IS ในซีเรีย แตความ 

บาดหมางยังคงอยู

ปลายปที่ผานมา ยูเครนห ยังมี 
ปญหากับตุรกี กรณีตุรกียิงเครื่องบิน 
รัสเซีย นับวันภาพความสัมพันธของ 
ทั้งสองประเทศยังไมสดใส ความไมลง 
ลอยของ สหรัฐฯ และจีน จากกรณี 
Cyber War ที่สหรัฐฯไมตองการให 
จีนเปนมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และ 
เปนผูนำโลก Cyber

“ถาไมมีความขัดแยง บาดหมาง 
เกิดขึ้น เศรษฐกิจโลกก็นาจะดี”

2. ปญหาการกอการราย ดูได 
จากการ Countdown ที่ผานมา ที่ 
โลกตะว ันตกตางม ีมาตรการความ 
ปลอดภัยอยางเขมงวด ดังนั้นโลกนา 

ป
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

ปี 2559 เศรษฐกิจไทยน่าจะฟ้ืนตัวในไตรมาส 2 และจะ 
มีความโดดเด่นในไตรมาส 3 แม้ว่าโลกจะมีความเส่ียง 
ก็ตาม แต่จากปฏิญญาอุดรธานี เช่ือว่า ทุกภาคส่วน 
จะพร้อมใจกันขับเคล่ือนทำให้มีความเป็นไปได้สูงท่ี 
เศรษฐกิจไทยน่าจะสามารถเติบโตได้เกิน 4%  

28

Economic Review



จะยังไมมีการกอการรายขนาดใหญ
3. โลกนาจะฟนตัว ดวยการกด 

ราคาน้ำมันของโอเปคใหต่ำกวา 40 
บาเรล เพื่อปกปองตลาดจากการบุก 
ของตลาดแกสของสหรัฐฯ และความ 
กังวลวา เศรษฐกิจจีนจะยังไมฟน

ประเทศที่มีปญหา รายไดยอม 
จะหดหาย อยางราคาน้ำมันในสหรัฐฯ 
ที่ตกต่ำ แตถาเศรษฐกิจโลกคอยๆ ฟน 
ทุกอยางก็นาจะดี

สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทย 
คาดวา ภัยแลงปนี้จะรุนแรงกวาปที่ 
ผานมา ภาคเกษตรตองอยูได ไมใชแค 
ภาคอุตสาหกรรมเทานั้น หากภาค 
เกษตรไดรับการชดเชยรายไดทุกอยาง 
ก็นาจะดี

4. หากไมมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เกิดขึ้น ก็นาจะดี

5. หากการเมืองของประเทศไทย 
เปนไปตาม Road map วาจะเกิดการ 
เลือกตั้งตอจากนี้ ก็จะเปนเรื่องดี

และจะเปนปจจ ัยบวกกับไทย 
หากเศรษฐกิจโลกฟนตัว Asean ฟน 
จะทำใหเศรษฐกิจไทยฟ นชวงครึ ่งป 
หลัง สวนครึ่งปแรก การสงออกยัง 

ไมเดน เพราะเศรษฐกิจโลกยังไมฟน 
ตัว จากมาตรการของรัฐ ชอปชวย 
ชาติ เงินกองทุนหมูบาน จะทำใหเศรษฐกิจ 
ในไตรมาส 2 ขยับตัวขึ้น การลงทุน 
ของภาคเอกชนจะไปไดดี ที่ผานมา 
การทองเที่ยวไทยโดดเดนมาในปที่แลว 
มาถึงปน้ีเม่ือเปด AEC จะทำใหเศรษฐกิจ 
ไทยสามารถพยุงตัวไดในไตรมาส 1 
และ 2 สวนไตรมาส 3 การสงออก 
ไทยนาจะดีขึ้น โดยเฉพาะเม็ดเงินจาก 
การประมูล 4G จะเปนแรงขับเคลื่อน 
ใหเศรษฐกิจดีขึ้นเปนพิเศษ สงผลตอ 
เนื่องยาว 3 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 
1-3

ม่ันใจปฎิญญาอุดรธานี
ของหอการค้าไทยท่ัว 
ประเทศจะผลักดันปีน้ีโต 
4% แม้หลายสำนัก 
เห็นต่าง

มาตรการชอปชวยชาติ ทำใหภาค 
เศรษฐกิจปรับตัวดีข้ึน ปน้ีนาจะโต 3.5 – 
4% โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คอนขาง 
มั่นใจวา เศรษฐกิจไทยนาจะเติบโตถึง 

4% จากปที่ผานมาที่เศรษฐกิจโต 3% 
จากปฎิญญาอุดรธานี เปนการรวมตัว 
ของหอการคาไทย 5 ภาคทั่วประเทศ 
ทั้งสวนกลาง และภูมิภาค โดยให 
สัญญาระหวางกันวาทุกภาคสวนจะ 
สงเสริมรวมกันทางดานการคา และ 
การทองเท่ียว เพ่ือผลักดันใหเศรษฐกิจ 
เติบโตถึง 4% ใหได การจัดตั้งคณะ 
กรรมการสงเสริมการทองเท่ียว 12 ชุด 
จะเปนสวนสำคัญตอดัชนีชี ้วัดความ 
เติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปนี้ ให 
เปนไปตามเปาที่วางไว ในกรณีที่ไมมี 
เหตุการณพลิกผันใดใดเกิดขึ้น ซึ่ง รศ. 
ธนวรรธน พลวิชัย ผูอำนวยการ ศูนย 
พยากรณเศรษฐกิจธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ย้ำชัดวา จะจับตามอง 
เหตุการณในปนี้อยางตอเนื่อง ถึงแม 
วา จะมีคำพยากรณเศรษฐกิจไทยจาก 
หนวยงานอื่นๆ ที่เห็นไมตรงกัน ฟนธง 
วา เศรษฐกิจไทยจะโตต่ำกวา 4% 
ก็ตาม

ในฐานะของสื่อมวลชนเศรษฐกิจ 
ขอเปนกำลังใจใหเศรษฐกิจไทย ได 
พบแตปจจัยบวกในปนี้ เพื่อเปาหมาย 
ขางหนา 4% ที่เปนจริง
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ประเทศไทย เพื่อเสนอแนะนโยบาย 
ตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบและออกแบบ 
นโยบายการสงเสริมการออกไปลงทุน 
ในตางประเทศของ SMEs 

• การวิเคราะหด านอุปสงค 
และอุปทานของนโยบายการสงเสริม 
การออกไปลงทุนสำหรับวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
ในประเทศไทย

1) การวิเคราะหด านอุปสงค 
ของนโยบายการสงเสริมการออกไป
ลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม (SMEs) ในประเทศ 
ไทย

ปจจัยกำหนดภายในประเทศที ่ 
สงผลให SMEs กลุมการผลิตตองการ 
ไปลงทุนในตางประเทศ คือ เรื่องตนทุน 
การผลิตที ่เพิ ่มสูงขึ ้นและปญหาการ 
ขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการถูกตัด 
สิทธิประโยชนทางการคา ขณะท่ี SMEs 
กลุมภาคบริการไดรับผลกระทบดังกลาว 
คอนขางนอย แตสภาพตลาดและสภาวะ 
การแขงขันในภาคบริการที่เขมขนขึ้น
ภายในประเทศทำให SMEs ในภาค 
บริการเริ ่มออกไปลงทุนและหากลุ ม 
ล ูกค าในต างประเทศเพ ิ ่มมากข ึ ้น 
ประกอบกับความสามารถในการผลิต

สินคาประเภทบริการของ SMEs ไทย 
น้ันอยูในระดับท่ีสูงเม่ือเทียบกับประเทศ 
เพื่อนบาน

การขาดข อม ูลการลงท ุนและ 
ขอมูลธุรกิจเชิงลึกเปนอุปสรรคที่สำคัญ 
สำหรับ SMEs ท้ังกลุมภาคการผลิตและ 
ภาคบริการ ถึงแมจะมีหลายหนวยงาน 
ที่ใหความชวยเหลือการออกไปลงทุน
ตางประเทศ การขาดการประสาน 
เชื่อมโยงการทำงานระหวางหนวยงาน 
ทำใหมีขอมูลที ่กระจัดกระจายและ 
ไมสอดคลองกัน นอกจากนั้นความไม 
ชัดเจนของนโยบายการสงเสริมการ 
ออกไปลงทุนของภาครัฐยังสงผลให 
SMEs ไทยไมกลาออกไปลงทุน 

ทั้งนี้ สะทอนจากการที่ SMEs 
กล ุ มภาคการผล ิตให ความเห ็นว า 
ดานการชวยเหลือเรื่องการจับคูธุรกิจ 
(Business Matching) ที่ภาครัฐ 
สนับสนุนนั้นไมไดตรงกับความตองการ 
ของภาคเอกชน สงผลใหการจับคูนั้น 
ยังไมประสบความสำเร ็จเทาที ่ควร 
ขณะที่ SMEs กลุมบริการไมไดรับ 
โอกาสในการร ับการส งเสร ิมหร ือ 
สนับสนุนจากภาครัฐเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุมภาคการผลิต

ภาครัฐควรมีการกำหนดทิศทาง 

ตอนที่แลวไดกลาวถึงการ 
ว ิเคราะหนโยบายการ 
สงเสริมการออกไปลงทุน 

สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) และกรณีศึกษาตัวแบบ 
ในตางประเทศทั ้งประเทศสิงคโปร 
มาเลเซีย เกาหลี และอิตาลี ซึ่งเปน 
สวนหนึ ่งของรายงานการศึกษาวิจัย 
เรื่อง “การพัฒนามาตรการและกรอบ 
การดำเนินงานเชิงสถาบันเพ่ือสนับสนุน 
การลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม” ที่ศึกษาวิจัย 
นโยบายการสงเสริมการออกไปลงทุน
ของประเทศไทยที่เนนการสนับสนุน 
การออกไปลงทุนของ SMEs โดย 
พิจารณาจากตัวแบบในตางประเทศที่
ม ีความเป นต นแบบในการกำหนด 
นโยบายดังกลาว และเปรียบเทียบกับ 
นโยบายการสงเสริมการออกไปลงทุน
ของประเทศไทยที่เนนการสนับสนุน 
SMEs ในปจจุบัน เพื่อทราบแนวทาง 
การปรับปรุงนโยบายการสงเสริมการ
ออกไปลงทุนของประเทศไทยสำหรับ 
SMEs สวนตอนนี้จะวิเคราะหอุปสงค 
และอุปทานของนโยบายการสงเสริม
การออกไปลงทุนสำหรับ SMEs ใน 

ต

การพัฒนามาตรการและ
กรอบการดำเนินงานเชิงสถาบัน 
เพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรง
ใน AEC ของ SMEs (ตอนที่ 2) 
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และกำหนดนโยบายสงเสริมและสนับสนุน 
การออกไปลงทุนในตางประเทศของ 
SMEs ที่ชัดเจน โดยการสนับสนุนที่ 
SMEs ตองการจากภาครัฐมากที่สุด คือ 
การสนับสนุนดานขอมูลธุรกิจเชิงลึก 
และฐานขอมูลการลงทุนในประเทศท่ีจะ 
ไปลงทุน โดยแบงแยกตามอุตสาหกรรม 
หรือประเภทธุรกิจ ทั้งนี ้การสนับสนุน 
ขอมูลธุรกิจเชิงลึกและฐานขอมูลการ
ลงทุนอาจจะอยูในรูปแบบอื่น เชน การ 
มีที่ปรึกษา สวนการสนับสนุนผาน 
นโยบายอื่น ๆ  เชน เรื่องการไดรับสิทธิ 

ประโยชนทางดานภาษ ี หรือการเขาถึง 
แหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนั้น SMEs เห็น 
วา มีความสำคัญและมีความจำเปนใน 
การชวยใหบริษัท SMEs ออกไปลงทุน 
ในตางประเทศเชนกัน ขอเสนอแนะ 
อื่น ๆ ไดแก การสรางเครือขายและ 
จับกลุม Cluster เปนตน

หากแยกความตองการดานการ
สงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐตาม
กลุมภาคการผลิตและภาคบริการพบวา 
ความตองการการสนับสนุนน้ันคอนขาง 
แตกตางกัน แตจุดที่เหมือนกัน คือ 

การตองการขอมูลทางธุรกิจเชิงลึก 
โดยควรจะมีหนวยงานกลางที่ประสาน 
ขอมูล และศึกษาขอมูลทางธุรกิจใน 
พื ้นที ่ให รอบดานและครบถวนมาก 
ยิ่งขึ้น โดยสามารถสรุปผลดังกลาวใน 
ตารางที่ 3

2) การวิเคราะหดานอุปทาน 
ของนโยบายการสงเสริมการออกไป
ลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม (SMEs) ในประเทศ 
ไทย

รัฐบาลไทยมีนโยบายใหความ 
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สำคัญในการสรางขีดความสามารถ 
การแข งข ันทางเศรษฐก ิจผ านการ 
สงเสริมการลงทุนของ SMEs ในตาง 
ประเทศในระดับหนึ่ง โดยมีหนวยงาน 
หลักที่มีนโยบายสงเสริมธุรกิจไทยใน
การลงทุนในตางประเทศ ไดแก 1. 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (สกท.) 2. ธนาคารเพื่อการ 
สงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 
(ธสน.) และ 3. สำนักสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) โดย 
สสว. นั้นมีหนาที่หลักในการวางแผน 
ยุทธศาสตร

เมื ่อรวบรวมรายชื่อหนวยงานที่ 
เกี่ยวของในการดำเนินนโยบายสงเสริม 
การลงทุนขาออกสำหรับ SMEs ไทย 
จากแผนการดำเน ินการส  ง เสร ิม 
SMEs ของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ที่ 
ดำเนินการจัดทำทุก ๆ 5 ป มาตั้งแตป 

พ.ศ. 2545 พบวา แผนยุทธศาสตร 
ดังกลาวมีความเกี่ยวของหลากหลาย
มิติกับ SMEs อยางครอบคลุมดวย 
การจำแนกออกเปนยุทธศาสตรการ 
พัฒนา ในแตละดานเปนการเฉพาะ 
และ “ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสราง 
ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไทยใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ 
ระหวางประเทศ” มีความครอบคลุม 
ถึงการสนับสนุนการลงทุนขาออก 
ระหวางประเทศของ SMEs แมวา 
ภายใตยุทธศาสตรนี้อาจรวมไปถึงการ 
สงออก การรวมลงทุนหรือการทำสัญญา 
ระหวางประเทศในรูปแบบอื่น ๆ ดวย 
ก็ตาม

หากพิจารณารายละเอียดถึงตัว
ชี้วัดในทางปฏิบัติของยุทธศาสตรที่ 4 
เห็นวามีองคประกอบ 2 ประการ ไดแก 
1) การเพิ่มขึ้นของจำนวน SMEs ที่ 
ไดรับความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

ภายใตบริบทการเปดเสรีทางการคา 
และการลงทุน และ 2) การเพิ่มขึ้น 
ของจำนวน SMEs ที่ไดรับการสงเสริม 
โอกาสในการเชื ่อมโยงธุรกิจกับตาง 
ประเทศ ซึ่งทั้งสององคประกอบตางก็ 
เกี่ยวของกับการลงทุนขาออกระหวาง 
ประเทศของ SMEs

จากการรวบรวมหน วยงานท ี ่ 
เกี ่ยวของกับยุทธศาสตรเสริมสราง 
ศักยภาพของ SMEs ไทยใหเชื่อมโยง 
ก ับเศรษฐก ิจระหว างประเทศของ 
สสว. พบวา หนวยงานที่เกี่ยวของกับ 
การออกแบบนโยบายส งเสร ิมการ 
ลงทุนขาออกของ SMEs ไทยตามแผน 
ยุทธศาสตรของ สสว. มีจำนวนหนวยงาน 
ที่มากและกระจัดกระจายอยูในหลาย
สวนของโครงสรางระบบราชการ ดัง 
รูปที่ 1 ทั้งนี้ สวนหนึ่งอาจเนื่องมา 
จากโครงสรางระบบราชการของไทย
จำแนกหนวยงานตามหนาที ่ ไมใชตาม 
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ภารกิจ และการสงเสริมการลงทุนระหวาง 
ประเทศของ SMEs ไมใชหนาที่ที่ไดรับ 
การออกแบบไวต้ังแตแรก สำหรับระบบ 
ราชการ และเม่ือมาแทรกอยูในภายหลัง 
ทำใหม ีการกระจัดกระจายในดาน 
อำนาจที่คอนขางมาก อยางไรก็ดี 

ร ูปแบบเช นน ี ้อาจช วยให การ 
กระจายผลประโยชนจากการดำเนิน
นโยบายคอนขางครอบคลุมหนวยงานท่ี 
เกี่ยวของ และตรงตามความเชี่ยวชาญ 
ของแตละหนวยงาน แตในอีกดานหนึ่ง 
ความรวมมือ/ความสัมพันธของแตละ
หนวยงานทำไดยากขึ้นและมีโอกาสที่
จะประสบปญหาในการดำเนินนโยบาย 
ไดงาย หากบางหนวยงานไมทำงาน 
อยางมีประสิทธิภาพมากเพียงพอ

อยางไรก็ด ี เมื่อพิจารณาลงลึกไป 
ถึงภารกิจสวนใหญที่แตละหนวยงาน
จัดทำพบวา หนวยงานสวนใหญทำ 
หนาที ่อยู ในขั ้นแรกของกลยุทธการ 

สนับสนุนการออกไปลงทุนตางประเทศ 
ตามแผนยุทธศาสตรของ สสว. โดย 
เปนการใหขอมูลและขาวสารเปนหลัก 
รองลงมา คือ ทำหนาท่ีในการจัดอบรม/ 
สัมมนา/ใหความรู ซึ่งถือไดวามีความ 
เจาะจงเพิ ่มขึ ้นมากกวาการใหขอมูล 
ทั่วไป แตอยางไรก็ดี การดำเนินการ 
ดังกลาวอาจยังไมสอดคลองกับความ 
ตองการขอมูลเชิงลึกของผูประกอบการ 
รวมทั ้งยังมีการดำเนินงานที ่กระจัด 
กระจายอยูในหลายหนวยงาน

จากการศ ึกษาย ังไม พบความ 
ร วมม ือระหว างหน วยงานที ่ม ีการ 
ดำเนินการอยางเปนทางการ หรือมี 
ความรวมมือกันคอนขางนอยและไม
ชัดเจนระหวางหนวยงาน แมจะเปน 
เร ื ่องพื ้นฐานอยางเชนการใหขอมูล 
หรือการชวยจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจ 
ซึ่งประเด็นนี้นาจะเปนเรื่องสำคัญมาก 
หากตองการใหการสนับสนุนการลงทุน 

ขาออกของ SMEs ในอนาคต โดย 
สถานการณในปจจุบันนั้น หนวยงาน 
ของภาคร ัฐท ี ่ม ีมาตรการให ความ 
ชวยเหลือ SMEs นั้นไมมีมาตรการ 
ทางดานการเขาไปลงทุนโดยตรงใน 
ตางประเทศ หรือการลงทุนโดยตรง 
ระหวางประเทศขาออก (Outward 
Foreign Direct Investment: OFDI) 
ขณะท ี ่หน วยงานของภาคร ัฐท ี ่ ม ี 
มาตรการใหความชวยเหลือ OFDI จะ 
ไมมีมาตรการทางดาน SMEs นั่น 
หมายความวาในปจจุบันยังไมมีหนวยงาน 
ของภาครัฐที่ดูแลทั้ง SMEs และ 
OFDI ภายใตหนวยงานเดียวกัน

ตอนตอไปจะกลาวถึงการออกแบบ 
นโยบายการสงเสริมการออกไปลงทุน
ในตางประเทศของ SMEs และ 
หนวยงานที่ทำหนาที่ดูแลดานดังกลาว 
เพื ่อสงเสริมการออกไปลงทุนในตาง 
ประเทศของ SMEs ไทย
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ขอมูลระหวางป 2009 ถึง 
2010 เวียดนามนำเขา 
ผลไมสดจากประเทศจีน

มากเปนอันดับหนึ่ง ตามดวยการ 
นำเขาผลไมจากฮองกง สินคาผลไม 
จากไทยมาเปนอันดับทีสี ่แตหลังจาก 
ป 2010 เปนตนมา เวียดนามนำเขา 
ผลไมจากฮองกงมากเปนอันดับที ่ 
หนึ่งแทนที่ผลไมจากจีน ตามดวยการ 
นำเขาจากจีน สหรัฐฯ และประเทศ 
ไทย สวนการสงออกผลไมของไทย 
สงออกไปในตลาดจีนมากเปนอันดับ
ที่หนึ่ง ตามดวยการสงออกไปยังฮองกง 
และเวียดนามเปนตลาดอันดับที่สาม 
ของไทย

เห ็นได จากม ูลค าการส งออก 
ทั ้งหมดของผลไม ไทยเพ ิ ่มข ึ ้นจาก 
28,000 ลานบาท ในป 2554 เปน 
32,000 ลานบาทในป 2556 โดย 
ประเทศไทยออกออกผลไมไปลาดจีน
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 40 ตามดวย 
ตลาดฮองกงรอยละ 16 สวนตลาด 
เวียดนามก็เปนหนึ่งคู คาผลไมสำคัญ 
ของไทยถือเป นตลาดอันดับที ่สาม 
และคอยๆ มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ 
เห็นไดจากมูลคาการสงออกผลไมสด 

แชเย็น และแชแข็งของไทยไปเวียดนาม 
เพิ่มจาก 1,400 ลานบาทในป 2554 
เปน 5,000 ลานบาทในป 2556 สัดสวน 
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 5 เปนรอยละ 16 
ผลไมสดที่ไทยสงไปยังเวียดนามสวน 
ใหญเปน มะมวง เงาะ ฝรั่งและมังคุค 
เปนตน 

และที่นาสนใจมากกวานั้น หาก 
เปรียบเทียบ 10 เดือนของป 2556 
กับ 10 เดือนของป 2557 ไทยสามารถ 
สงออกผลไมสดและแชแข็งเปนมูลคา
สูงสุดในประวัติศาสตรคือ 6,800 ลาน 
บาท ส้ินปน้ี เรานาจะสงออกไดใกลเคียง 
กับมูลคา 8,000 ลานบาท ซึ่งจะทำให 
สัดสวนการสงออกผลไมไทยในตลาด 
เวียดนามอยูที่รอยละ 19-20 อาจจะ 
แซงหนาฮองกง เปนอันดับท่ีสอง เหตุผล 
ที่สำคัญที่ตัวเลขการสงออกของเรา 
“โตวันโตคืน” เพราะเวียดนามมีกรณ ี
พิพาทกับจีน รวมทั้งขณะนี้ตื่นตัว 
เรื ่องกระแสคุณภาพสินคาของจีนที่
มีสารปนเปอนเยอะ ทั้งหนวยงานรัฐฯ 
ผูนำเขา และผูบริโภค เชน ในวันพุธที่ 
18 มิถุนายน 2557 หนังสือพิมพ Thanh 
Nien News ไดลงขาววากรมปกปอง 
พืชโฮจิมินท (Ho Chi Minh City 

Plant Protection Department) เขา 
ตรวจสอบส ินค าผลไม นำเข าจาก 
ประเทศจีน นอกจากนี้ Dr. Vo Mai 
รองประธานสมาคมพ ืชเว ียดนาม 
(Vietnam Gardening Association) 
ให ความเห็นว าผลไม ของจ ีนม ีสาร 
ปนเปอนและตกคางมากที่สุด  ภายใน 
5 ถึง 7 วัน สารเหลานี้ยังมีอยูอีก 
นอกจากนี้ยังรายงานวา “แอปเปลของ 
จีนท่ีขายในตลาดเวียดนาม มีการปลอม 
ตราสินคาขายในนามของแอปเป ล 
สหรัฐฯ” ผมขอเพิ่มเติมตัวเลขสงออก 
ผลไมไทยหนอยหนึ่งครับ ในขณะที่ 
ตัวเลขการนำเขาผลไมไทยของเวียดนาม 
เพิ่มขึ้น 

แตตัวเลขการนำเขาผลไมไทย 
ของอินโดนีเซียกลับ “ลดลงอยางนา 
ใจหาย” ลดลงจากรอยละ 10 เหลือ 
รอยละ 4 ในป 2556 ไทยสงออก 
สินคาไปเวียดนามปละ 200,000 ลาน 
บาท โดยเปนสงสินคาขามแดน 14,000 
ลานบาทผานทาง  6 ดานชายแดนที่ 
สำคัญคือ ดานนครพนม มุกดาหาร 
บึงกาฬ อรัญประเทศ หนองคายและ 
คลองใหญ โดยรอยละ 70 เปนการ 
สงออกผาน 2 ดานคือ ดานจังหวัด 

ข

ตลาดขายส่งผลไม้สด
เวียดนาม :
ศูนย์กระจายผลไม้ไทย 

â´Â

ÈÙ¹Â �ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

Ã‹ÇÁ¡ÑºÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊμÃ�¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ �

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัทธ พิศาลวานิช

34

Driving towards ASEAN+



นครพนม บนเสนทาง R12 คิดเปน 
รอยละ 50 (ผานทางสะพานแหงที่ 3 
เมืองทาแขก ดานคำมวน ดานนาพาว 
สปป.ลาว ดานจาลอ เวียดนาม เขา 
จังหวัดกวางบิ่งห) และมุกดาหาร บน 
เสนทาง R9 รอยละ 20 (สะพานแหงที่ 
2 ผานดานแดนสะหวัน ดานลาวบาว 
เมืองเว) ผลไมที่ผานทางดานนครพนม 
เพื่อเขาสูตลาดที่ฮานอยและสามารถ

สงตอไปยังดานโหวยี้กวน ที่อำเภอ 
ผิงเสียง (มีสองดานคือ โหยวอี้กวน 
และปูชาย) ของประเทศจีน และท่ีสำคัญ 
คือมีระยะทางที่สั้นกวาเสน R9 (เสน 
R12 ยาว 1,383 กม. และ R9 ยาว 
1,590 กม.)   

ตลาดขายสงผลไมและผักสด 
ของเวียดนามมีทั้งหมด 6 แหง ไดแก 
ตลาด Long Bien ในฮานอย ตลาด 

Thu Duc ในโฮจิมินห ตลาด Cai 
Rang Floating ในจังหวัดเกิ่นเทอ 
ตลาด Cao Lanh ในจังหวัด เทียน 
ซาง (Tien Giang) และตลาด Bien 
Dien ในโฮจิมินห  ทั้ง 6 ตลาดเปนที่ 
รองรับผลไมไทยซึ ่งกระจายอยู ท ั ่ว 
ประเทศเวียดนาม ทางตอนเหนือของ 
ประเทศมีตลาดขายสงผลไมสดที่สำคัญ 
คือ “ตลาดลองเบียน (Long Bien) 
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ตั้งอยูในฮานอย เปนตลาดติดอันดับ 
ที่สามในเจ็ดของตลาดที่ดีที ่สุดของ 
โลก จากจัดอันดับของนิตยสาร “The 
Conde Nast Traveler Magazine” 
ของประเทศอังกฤษ ตลาดลองเบียน 
ถือไดวาเปนศูนยกลางกระจายสินคา 
ผลไม ทางตอนเหนือให ก ับจ ังหว ัด 
ใกลเคียงฮานอย มีเน้ือท่ีท้ังหมด 27,418 
ตารางเมตร (16 ไร) ผลไมที่ขายใน 
ตลาดนี้มาจากประเทศจีน จังหวัดทาง 
ใตของเวียดนามและไทยรวมทั ้งจาก 
ในจังหวัดใกลเคียงของฮานอย มีการ 
ขายวันละ 300 ตัน 

สวนศูนยกระจายผลไมทางใตม ี 
2 ตลาดคือตลาดทรูดุก (Thu Duc) 
กับตลาดบิ่นเดียน (Binh Dien) 
สำหรับทรู ดุก นั้นมีขนาดเนื้อที่ 120 
ไร มีการซื้อขายผลไมวันละ 100 ตัน  
สวนตลาดบิ ่นเดียนมีพื ้นที ่ใหญกวา 
ประมาณ 400 ไร และถือไดเปนตลาด 
ขายสงสินคาสดที่ใหญที่สุดในเวียดนาม 
ใต ตลาดบ่ินเดียนมีตำแหนงท่ีต้ังท่ีดีมาก 
เพราะอยูในโฮจิมินทและสามเหลี่ยม 

แมน้ำโขง (Mekong River Delta)  
อยูหางจากใจกลางเมือง 15 กม. อยู 
หางจากทาเรือไซงอน 20 กม. และ 
อยูหางจากสนาม Than Son Nhat 

25 กม. สินคาที่ขายสงในตลาดแหงนี้ 
มีทั้งผลไมสด อาหารทะเล ดอกไมและ 
เนื้อสัตว สำหรับผลไมมีจากประเทศ 
ไทย จีน เกาหลีใต ออสเตรเลีย และ 
สหรัฐฯ ตลาดบิ่นเดียน แบงออกเปน 
6 พื้นที่ 2 คลังสินคา และหองเย็น 
มีคนขายเกือบ 6,000 คน มีรานคา 
จำนวน 1,500 ราน มีรถเขนสินคา 
จำนวน 20,000 คัน มีคนซื้อวันละ 
10,000 คน มียอดขายวันละ 2,000 

ตัน (แตชวงเทศกาล เชน ปใหม ตรุษจีน 
ขายวันละ 3,000 ตัน)  อาหารทะเลสด 
วันละ 900 ตัน สวนอาหารทะเลแหง 
วันละ 5 ตัน เนื้อหมูและวันละ 200 

ตัน ผักสดวันละ 800 ตัน และผลไมสด 
วันละ 200 ตัน  

ขณะนี้คนเวียดนามนิยมผลไม
ของไทยเพิ่มขึ้นอยางมากมาย โดย 
ปจจัยหลักมาจากคุณภาพสินคาทั้ง 
ความปลอดภัยและรสชาดรวมท้ังกรณี 
เวียดนามมีประเด็นทะเลจีนใตกับจีน 
นักธุรกิจไทยตองเรงใชโอกาสนี ้ใน 
การเขาไปทำตลาดผลไมในเวียดนาม 
มากขึ้น ในทุกตลาดขายสง 

ตลาดขายส่งผลไม้และผักสดของเวียดนาม
มีทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ ตลาด Long Bien 
ในฮานอย ตลาด Thu Duc ในโฮจิมินห์ 
ตลาด Cai Rang Floating ในจังหวัดเกิ่นเทอ 
ตลาด Cao Lanh ในจังหวัด เทียน ซาง 
(Tien Giang) และตลาด Bien Dien ในโฮจิมินห์  
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ ... 
ค ือฉ ันใดจากคำจำก ัด 
ความของธนาคารโลก 

(World Bank) ระบุวา เขตฯ มี 
ลักษณะเฉพาะที่สำคัญ 4 ประการ 
อันไดแก 1) มีอาณาเขตที่ชัดเจน 2) 
มีหนวยงานบริหารจัดการพิเศษ 3) 
ใหสิทธิประโยชนพิเศษแกผู ประกอบ
การที่ลงทุนในพื้นที่ และ 4) มีเขต 
ศุลกากรเปนเอกเทศและมีขั้นตอนพิธี
การที่สะดวก ซึ่งอาจสรางประโยชน 
ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออม
หลายประการ ทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว ซึ่งโดยทั่วไปแลว เขตฯ 
ถูกออกแบบเพื ่อพัฒนาความเจริญ 
ของประเทศ/พื้นที่ใกลเคียง โดยมี 
ลักษณะของ “เขตในเขต” ซอนกัน 
อยู เชน การจัดตั้งเขตการพัฒนา 
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี พ้ืนท่ีคลังสินคา 
ทัณฑบน และเขตการแปรรูปเพื่อการ 
สงออกซอนอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หลายแหง นอกจากนี้ แตละเขตฯ 
ยังอาจมีรูปแบบและสิทธิประโยชนที่
แตกตางกันออกไปตามแตสภาพปจจัย 
แวดลอมและความพรอมของแตละ 
ประเทศ/พื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
วัตถุประสงคในการจัดตั้ง โครงสราง 
พื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก 
สภาพการเมือง และทำเลที่ตั้ง ทั้งนี้ 
ผมพบวา บอยครั้งผูที่เกี่ยวของก็เกิด 
ความสับสนระหวาง “หนาที่หลัก” 
และ “ชื่อเขตฯ” ซึ่งอาจไมเปนไป 

ตามลักษณะเฉพาะ  และตอนนี้ผมจะ 
มาต อเร ื ่องประว ัต ิการพ ัฒนาเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ 

พัฒนาการเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ ... 
การเดินทางไกลที่ 
ไม่สิ้นสุดของจีน

จีนนับเปนประเทศที่มีสวนสำคัญ 
ในการผลักดันใหเขตฯ ไดรับความ 
นิยมอยางกวางขวางมากขึ้น ภายหลัง 
การเริ่มตนพัฒนาเขตฯ ในป 2523 
ร ั ฐบาลจ ีน เด ิ นหน  าพ ัฒนา เขตฯ 
ดังกลาวอยางไร และกำลังมุงสูทิศทาง 
ใด …

ระยะที่ 1 (ป 2523-2533) … 
เดินเทาเปลาขามหวย สูขยายวง ใน 
ชวงแรกของการดำเนินนโยบายเขตฯ 
ดังกลาว รัฐบาลจีนไดใชแนวทางการ 
“เดินขามลำธารโดยใชเทาสัมผัสหิน” 
โดยในป 2523 รัฐบาลจีนไดประกาศ 
เขตฯ “นำรอง” ขึ้น 4 แหงใน 4 
เม ืองตามแนวชายฝ งทะเลดานซีก 
ตะวันออกเฉียงใตของจีน อันไดแก 
เซินเจิ้น จูไห และซานโถวในมณฑล 
กวางตุง (สิงหาคม 2523) และเซ๊ียะเหมิน 
ในมณฑลฝูเจี้ยน (ตุลาคม 2523) ซึ่ง 
ถูกกำหนดเปน “เมืองชายฝงทะเล 
เปด” (Open Coastal Cities) เพื่อ 
มุ งหวังใชประโยชนจากทำเลที ่ตั ้งที ่ 
ใกลชิดติดทะเลและลอจิสติกส และ 

ตองการดึงดูดการลงทุนของผูประกอบการ 
“จีนโพนทะเล” จากเขตเศรษฐกิจที่ 
อยูใกลเคียงกอน โดยเฉพาะฮองกง 
มาเกา และไตหวัน 

ทั้งนี้ เขตฯ ในยุคนั้นมีลักษณะ 
เ ฉพาะท ี ่ น  าสนใจหลายประการ 
ประการแรก การกำหนดสิทธิประโยชน 
ดานการเงิน การลงทุน และการคาใน 
แตละเขตที่คลายคลึงกันแตขาดความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยสิทธิประโยชน 
สำคัญรูจักกันในช่ือเรียก “สูตร 2+3” 
กลาวคือ การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ในชวง 2 ปแรกนับแตกิจการมีกำไร 
และจายภาษีฯ รอยละ 50 ของ 
กำไรในเวลา 3 ปตอมา ประการที่ 2 
แมวาแตละเขตฯ มีพื้นที่ที่ชัดเจน แต 
ก็มีขนาดพื้นที่ที่แตกตางกัน กลาวคือ 
เขตฯ ในเซินเจิ้น มีขนาดพื้นที่ใหญ 
ที่สุดถึงกวา 122,810 ไร ซานโถว 
87,750 ไร เซี๊ยะเหมิน 49,125 ไร 
และจ ูไห ซ ึ ่ งเล ็กท ี ่ส ุดม ีขนาดเพ ียง 
45,375 ไร 

ประการสำคัญ การกระจาย 
อำนาจจากสวนกลาง กลาวคือ ใน 
ชวงแรกของการเปดเขตฯ นี้ รัฐบาล 
จีนออกแบบใหใชการกระจายอำนาจ 
เปนแนวทางหลัก และใหความสำคัญ 
กับการใชเขตฯ โดยเฉพาะในเมือง 
เซินเจิ้นเปน “เวทีทดสอบ” นโยบาย 
และสถาบันที่เกี่ยวกับกลไกตลาดเสรี
ซึ่งถือเปนเรื่องใหมสำหรับจีน อาทิ 
การเงิน ภาษี แรงงาน การกำหนด 

ข

เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน … 
โอกาสการพัฒนาของไทย (ตอนจบ)
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ตางประเทศไดโดยเร็ว อาทิ การ 
โยกยายเจ าหนาที ่ของร ัฐเข าไปใน 
พื้นที่ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
การปร ับปร ุงกฎหมายกฎระเบ ียบ 
เก ี ่ ยวก ับการร วมท ุนก ับต างชาต ิ 
สิทธิประโยชนการลงทุน พิธีการ 
ศุลกากร ขั้นตอนพิธีการเขา-ออก 
ประเทศของผ ู บร ิหารของก ิจการ 
ตางชาติ และคาจางแรงงานและสวัสดิการ 
รวมทั ้งการลงทุนพัฒนาโครงสร าง 
พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ภายหลังการ “เรียนผิดเรียนถูก” 
และปรับแนวทางการดำเนินการใน 
ระยะ 3-4 ปแรกจนเกิดความมั่นใจ 
มากข ึ ้นก ับนโยบายและมาตรการ 
รองรับการลงทุนของตางชาติในจีน 
ในป 2527 รัฐบาลจีนประกาศขยาย 
แนวทา งก า รพ ัฒนาพ ื ้ นท ี ่ เข ตฯ 
ระดับชาติภายใตชื่อ “เขตการพัฒนา 
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี”(Econom
ic and Technological Develop-
ment Zones) โดยใหขยายพื้นที่ 
ครอบคลุมทั่วทั้งเมืองรวม 14 เมือง 
ซึ่งรวมเอา 4 เมืองเดิมและอีก 10 
เมืองชายฝ งทะเลดานซีกตะวันออก 
ใหมตั้งแตเหนือจรดใต อันไดแก 
ตาเหลียน ฉินหวงเตา เทียนจิน 
เยียนไถ ชิงเตา เหลียนหยุนกั่ง 
หนานทง เซี่ยงไฮ หนิงปว เวินโจว 
ฝูโจว กวางโจว จานเจียง และเปยไห

ตอมาในระหวางป 2528-2531 
รัฐบาลจีนไดขยายพื้นที่เขตฯ ให 
ครอบคลุมอ ีกหลายกลุ มเม ืองเป น 
“แนวชายฝงทะเลเปด” (Open 
Coastal Belt) ไดแก ชายฝงทะเล 
เหลียวตง (เหลียวหนิง) เหอเปย 
ชายฝงทะเลซานตง พื้นที่ปากแมน้ำ 
แยงซีเกียง สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
เซ ี ๊ ย ะ เ ห ม ิ น - จ  า ง โ จ ว - ฉ วน โจ ว 
(ตอนใตของมณฑลฝูเจี้ยน) พื้นที่ 
ปากแมน้ำไขมุก และกวางสี นอกจาก 

นี้ ในป 2531 จีนยังไดขยายแนวคิด 
ในเรื่องนี้ไปยังพื้นที่ชายแดน โดย 
ประกาศใหมณฑลไหหนาน (ไหหลำ) 
ทั้งเกาะเปนเขตฯ ซึ่งนับวาใหญที่สุด 
เทาที่เคยมีมา (ขนาดพื้นที่กวา 1.58 
ลานไร) โดยมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การทองเท่ียวและการเกษตรเปนสำคัญ 

ก า ร ข ย า ยพ ื ้ น ท ี ่ ข อ ง เข ต ฯ 
ใหกวางขวางมากขึ้นสงผลใหการลงทุน 
ขอ ง ต  า ง ช า ต ิ ใ น จ ี น เ ร ิ ่ ม ค ึ ก ค ั ก 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งเมื ่อเทียบกับของ 
การลงทุนฯ ในระยะเริ่มตน กลาวคือ 
การลงทุนฯ มีมูลคาเพิ่มขึ้นจากราว 
600 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2526 
เปน 1,900 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 
2529 และขยายตัวจนมีมูลคากวา 
2,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2530 

อยางไรก็ดี ในชวงป 2531-
2533 การลงทุนฯ กลับเพิ่มขึ้นใน 
อัตราที่ต่ำ และขาดเสถียรภาพ ทั้งนี้ 
สาเหตุสำคัญเนื่องจากเหตุการณการ
ชุมนุมประทวงครั้งใหญที่จัตุรัสเทียน
อันเหมิน สงผลใหรัฐบาลจีนเห็นชอบ 
ใหทดลองจัดตั้งเขตฯ รูปแบบใหม 
ที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศในระยะยาว อาทิเขตการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับ
สูงจงกวนชุน (Zhongguanchun 
HIDZ) ในกรุงปกกิ่ง และเขตเมือง 
ใหมผูตง (Pudong New Area) 
ในนครเซี่ยงไฮ

ระยะที่ 2 (ป 2534-2540) … 
ตอยอดและแตกตาง จากการศึกษา 
โครงสรางการลงทุนของตางชาติใน 
จีนในชวงครึ่งหลังของทศวรรษ 1980 
พบวา รอยละ 70 เปนการลงทุน 
ในเขตฯ และมีสวนชวยใหเกิดการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการ
สงออกอยางรวดเร็ว รัฐบาลจีนจึง 
เชื ่อมั ่นมากขึ้นในการดำเนินนโยบาย

ราคา และการคุมครองทรัพยสินทาง 
ปญญา โดยกำหนดเงื่อนไขและสิทธิ 
ประโยชน ในลักษณะของ “เขตการ 
แปรรูปเพื่อการสงออกสำหรับสินคา
ทั่วไป” (แตรัฐบาลจีนสามารถกำกับ 
ควบคุมประเภทของอุตสาหกรรมที ่ 
จะเขามาลงทุนในจีนผานกฎหมาย 
การรวมทุนกับตางชาติ ซึ่งอิงระบบ 
“รายการธุรกิจที่อนุญาต” (Positive 
List) ท่ีอนุญาตใหตางชาติลงทุนเฉพาะ) 

อยางไรก็ดี เนื่องจากการจัดตั้ง 
เขตฯ ถือเปนเรื่องใหมสำหรับจีน 
ประชาชนสวนใหญย ังไม ม ีความร ู  
ความเขาใจในแนวคิด วิธีการ และ 
ประโยชนที่แทจริง จึงตางถกเถียงกัน 
ถึงขอดีและขอเสีย ขณะเดียวกัน 
การกำหนดแนวปฏิบัติของพนักงาน 
ของรัฐก็กระทำไดยากและใชเวลานาน 
เ ม ื ่ อ ย ั ง ไ ม  ม ี แ น วท า งท ี ่ ช ั ด เ จ น 
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติก็ไมสามารถให
บริการได (เพราะเกรงวาจะมีความ 
ผิด) กิจการตางชาติจำนวนมากก็ 
เลือกที่จะรอดูความชัดเจน ขณะที่ 
กิจการตางชาติเพียง “หยิบมือ” ที่ 
ตัดสินใจเขามาลงทุนในระยะแรกตาง
ป ร ะ ส บ ป  ญ ห า ใ น ห ล า ย ด  า น 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งในดานกฎหมาย 
กฎระเบียบที่รางขึ้นใหม ทำให 
กิจการตางชาติเหลานั้นตางถอนการ
ลงทุนและปดกิจการลง สงผลให 
รัฐบาลจีนตองหันกลับมาทบทวนแนว
ทางการดำเน ินนโยบายด ั งกล  าว 
และเพ่ิมน้ำหนัก “กำปนเหล็ก” อีกคร้ัง 

รัฐบาลกลางจึงเพิ่มบทบาทการ
ดำเนินนโยบายเชิงร ุกอยู  เป นระยะ 
โดยอาศัยอำนาจที่เบ็ดเสร็จในดานการ 
บริหารงานในลักษณะ “จากบนลง 
ลาง” และติดตามความคืบหนาในการ 
ดำเนินงานอยางใกลชิดเพื ่อผลักดัน 
เพื่อใหเขตฯ ที่เกิดขึ้นมีความพรอม 
และสามารถรองร ับการลงท ุนจาก 
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และประโยชนทางเศรษฐกิจของเขตฯ 
ตอเศรษฐกิจโดยรวม 

ในป 2534 รัฐบาลจีนไดมี 
แนวคิดในการขยายเงื ่อนไขและสิทธิ
ประโยชนการลงทุนจากตางชาติจาก 
ในบางพื ้นที ่/เมืองใหครอบคลุมทั ่ว 
ประเทศ (แตการดำเนินการก็มิไดมี 
ผลในทางปฏิบัติในทันที) กอปรกับ 
การรับเอาแนวคิดในการพัฒนาขีด 
ความสามารถในการแข  งข ันของ 
ศาสตราจารยไมเคิ้ล อี พอรเตอร 
(Michael E. Porter) “ระบบเพชร 
ของพอรเตอร” ที่เขียนไวในหนังสือ 
“The Competitive Advantage 
of Nations” และตอยอดการ 
พัฒนาเขตฯ ในรูปแบบของ “คลัสเตอร 
อุตสาหกรรม” (Industrial Cluster) 
โดยขยายพื ้นที ่ใหครอบคลุมรอยตอ 
ทางเศรษฐกิจที่กวางขวางและเชื่อมโยง 
ถึงองคกรธุรกิจที ่เก ี ่ยวของมากขึ ้น 
ควบคูไปกับการกำหนดสิทธิประโยชน 
พิเศษและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
/สิ ่งอำนวยความสะดวกที ่เปนระบบ 
และครบวงจร โดยเฉพาะทาเรือทะเล 
โครงขายการคมนาคมขนสง ไฟฟา 
-น้ำประปา สถาบันการเงิน (เครื่องมือ 
ทางการเงินและสินเชื่อเพื่อการสงออก) 
สถาบันการศึกษา ศูนยวิจัยและพัฒนา 
องคกรพัฒนาฝมือแรงงาน โรงเรียน 
และที่พักอาศัย รวมทั้งสถานพักผอน 
หยอนใจ สงผลใหเขตฯ ปรับเปลี่ยน 
“หนาตา” ไปอยางมากในเวลาตอมา 

ในระหวางป 2535-2537 คณะ 
มนตร ีแห  งร ั ฐ ได อน ุม ัต ิ ให จ ัดต ั ้ ง 
ETDZs จำนวน 35 แหงในเมืองเอก 
ในพื้นที่ตอนกลาง เมืองชายแดน และ 
เมืองรองในเขตปกครองอิสระ เพื่อ 
ขยายเขตฯ จากเดิมตามแนวชายฝง 
ทำเลเข าส ู พ ื ้นท ี ่ตอนกลางและซ ีก 
ตะวันตกของประเทศ และหันมาให 
ความสำคัญมากขึ ้นก ับการรองร ับ 

อุตสาหกรรมที่มีระดับเทคโนโลยีสูงขึ้น 
ดังนั้น เขตฯ ในยุคนั้นจึงมีลักษณะ 
พิเศษที่ผสมผสานการดำเนินนโยบาย
การเสร ิมสร างความแข็งแกร งของ 
คลัสเตอรอุตสาหกรรมทั้ง “จากลาง 
ข้ึนบน” (แรงขับเคล่ือนจากภาคธุรกิจ 
ตามแนวคิดของพอรเตอร) ที่กำหนด 

ใหการพัฒนาตองเกิดขึ ้นอยางอิสระ 
โดยปราศจากการแทรกแซงของ 
บทบาทภาครัฐ และ “จากบนลง 
ลาง” (แรงผลักดันจากบทบาทภาครัฐ) 
ทั ้ งในแง การกำหนดอ ุตสาหกรรม 
เปาหมายและการ “แนะนำอยางมี 
น้ำหนัก” ใหกิจการตางชาติเลือกลงทุน 
ในพื้นที่ที่กำหนดไว ไดสงผลใหเขตฯ 
ในรูปแบบของคลัสเตอรอุตสาหกรรม
ของจีนพัฒนาอยางรวดเร็วชนิดกาว 
กระโดด

ผลจากนโยบายใหมดังกลาวทำ 
ใหการลงทุนฯ เติบโตอยางรวดเร็ว 
สงผลใหจีนกลายเปนประเทศที่รองรับ 
การลงทุนเปนอันดับแรกในบรรดา 
ประเทศกำลังพัฒนา และเปนอันดับที่ 

2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ ประการ 
สำคัญ โครงสรางการลงทุนฯ ไดเปล่ียน 
จากอุตสาหกรรมที ่ใชเทคโนโลยีต่ำ/ 
แรงงานเปนปจจัยสำคัญในการผลิตสู
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงเขมขน 

การรับเอาเทคโนโลยีการผลิต 
เขาสูจีนทำใหโครงสรางการผลิตและ

การสงออกของจีนเปลี ่ยนแปลงไป 
ผลิตภาพของอุตสาหกรรมในพื ้นที ่ 
ชายฝ งดานซีกตะวันออกของจีนซึ ่ง 
ก ิจการต างชาต ิ เข ามาลงท ุนอย าง 
กระจุกตัว ก็เติบโตในอัตราที่สูงอยาง 
ไมเคยเปนมากอน ซึ่งสงผลดีตอทั้ง 
อุตสาหกรรมที ่ใชแรงงานเปนปจจัย 
สำคัญในการผลิตและกิจการผลิตของ
จีน ทำใหจีนกลายเปน “โรงงานผลิต 
ของโลก”  ท่ีพรอมสรรพและครบวงจร 
ขณะเดียวกัน สินคาเครื่องใชไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสที ่ส วนใหญผลิต 
โดยกิจการตางชาติและมีมูลคาสูงได
กลายเปนสินคาสงออกหลักของจีน 
สงผลใหกิจการลงทุนของตางชาติมี 
บทบาทตอการสงออกโดยรวมของจีน

ตามแผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 12
(2554-2558) จีนมุ่งปรับโครงสร้าง 
เศรษฐกิจโดยหันมาพึ่งพาภาคบริการ 
ให้มากขึ้น เขตฯ ในระยะนี้จึงให้ความสำคัญ 
กับการดึงดูดการลงทุนของธุรกิจบริการ 
มากขึ้น โดยในปลายเดือนกันยายน 2556 
รัฐบาลจีนได้เห็นชอบให้จัดตั้งเขตเสรี 
ทางการค้า (Free Trade Zone) ขึ้นเป็น 
ครั้งแรก ณ นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งควบรวมเอา 
องค์ประกอบหลัก 3 ส่วนอันได้แก่ 
การแปรรูปเพื่อการส่งออก 
การค้าต่างประเทศ และลอจิสติกส์/ 
คลังสินค้าทัณฑ์บน  
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เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในเวลาตอมา
อยางไรก็ดี ผลจากความสำเร็จ 

ในการพัฒนาเขตฯ ซึ่งกระจุกตัวอยู 
ดานซีกตะวันออกของจีน  ทำใหเกิด 
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
ในหลายมิติ อาทิ ระหวางพื้นที่ใน 
เขตฯ กับนอกเขตฯ ระหวางพื้นที่ใน 
ซีกตะวันออกและตอนกลาง/อีสาน/ 
ตะวันตกของจีน และระหวางภาค 
อุตสาหกรรม (ในเมือง) กับภาค 
เกษตรกรรม (ชนบท) สงผลใหรัฐบาล 
ทองถิ ่นตางเปลี ่ยนสถานะของที ่ดิน 
เพ่ือการเกษตรกรรมเปนเพ่ืออุตสาหกรรม 
ประเมินวา ในชวงระหวางป 2529-
2538 พื้นที่ดานการเกษตรไดถูก 
เปลี่ยนเปนพื้นที่ดานอุตสาหกรรมถึง
ราว 18.75 ลานไร จนมีเสียง 
เร ียกรองใหร ัฐบาลจีนตองทบทวน 

การดำเนินนโยบายเขตฯ อีกครั้ง 
โดยหันมาใหความสำคัญกับการพัฒนา 
พื ้นท ี ่ตอนกลาง/อ ีสาน/ตะว ันตก 
และในเขตชนบทมากขึ้น ในป 2540 
รัฐบาลจีนกำหนดนโยบายหามการ 
เปลี่ยนสถานะของที่ดินในลักษณะดัง
กลาว

ระยะที่ 3 (ป 2541-2550) … 
ชูไฮเทค เนนคุณภาพ เก็บเกี่ยว 
ดอกผล ภายหลังการเสริมสรางความ 
แข็งแกรงของคลัสเตอรอุตสาหกรรม 
ไฮเทคอยางตอเนื่องนานนับทศวรรษ 
เราก็ไดสังเกตเห็นกิจการไฮเทคของ 
ตางชาติหลั่งไหลเขาสูจีนเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว สงผลใหคลัสเตอรอุตสาหกรรม 
ไฮเทคชั ้นนำของจีนผุดขึ ้นในหลาย 
เมือง อาทิ คลัสเตอรเทคโนโลยี 

สารสนเทศในจงกวนชุน (ปกกิ่ง) และ 
เซินเจิ้น คลัสเตอรอิเล็กทรอนิกสและ 
ไบโอเทคในผูตง (เซี่ยงไฮ) คลัสเตอร 
ซอฟทแวรในตาเหลียน และคลัสเตอร 
ออปโตอิเล็กทรอนิกส (อุปกรณ 
อิเล ็กทรอนิกสท ี ่ เก ี ่ยวของกับแสง) 
ในอูฮั่น

แมวาการลงทุนฯ ในระยะนี้มี 
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่ำกวาในระยะ
ที่ 2 และแฝงไวซึ่งความผันผวน แต 
เม็ดเงินลงทุนฯ ในแตละปก็ยังนับวา 
มีมูลคาสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในป 2545 จีนไดกาวขึ้นเปนประเทศ 
ที่รองรับการลงทุนฯ อันดับ 1 ของ 
โลกดวยมูลคาการลงทุนฯ กวา 
50,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ แซงหนา 
สหรัฐฯ ท่ีครองแชมปตอเน่ืองยาวนาน 
กวาทศวรรษ หลังจากนั้น มูลคาการ 
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ลงทุนฯ ในจีนก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
อยางมีเสถียรภาพและยาวนาน ทั้งนี้ 
สาเหตุสำคัญเนื่องจากความไดเปรียบ
ดานการผลิต การเติบโตของตลาด 
ภายในประเทศ และการเขาเปนสมาชิก 
องคการการคาโลกของจีน ตลอดจน 
ความไมมั ่นใจของนักลงทุนตางชาติ 
ตอสถานการณในสหรัฐฯ ภายหลัง 
เหตุการณ 9/11

โดยที่รัฐบาลจีนไดเพิ่ม  “อิสระ” 
ในการบริหารจัดการเขตฯ ที่กอตั้ง 
ขึ้นโดยลำดับ โดยกำหนดลักษณะ 
เฉพาะของแตละเขตฯ ใหสอดคลอง 
กับแนวทางการพัฒนาของทองถิ ่น 
และเปดใหมีการแขงขันระหวางกัน 
มากขึ้น แตตองไมขัดกับแนวทางการ 
พัฒนาของประเทศ ขณะเดียวกัน ก็ 
พบวา ในชวงปลายของระยะน้ี รัฐบาล 
จีนไดหันมาใหความสำคัญกับการพัฒนา 
เขตฯ ในเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยงาน 
วิจัยหน่ึงระบุวา รัฐบาลจีน “ปดกวาด” 
เขตฯ ที่ขาดคุณสมบัติเปนจำนวนมาก 
สงผลใหเขตฯ ลดลงจากเกือบ 7,000 
แหงในป 2547 เหลือ 1,568 แหง 
ในปลายป 2549 ซึ่งในจำนวนนี้ ราว 
220 แหงถูกจัดเปนเขตฯ ระดับชาติ 
ขณะที่พื้นที่พัฒนาของเขตฯ โดยรวม 
ก็ลดลงจาก 38,600 ตารางกิโลเมตร 
เหลือเพียง 9,900 ตารางกิโลเมตร

ขณะเดียวกัน แมวารัฐบาลจีน 
จะเปดกวางในเร ื ่องพื ้นที ่และสิทธิ 
ประโยชนเขตฯ ใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 
แตก็พบวา การลงทุนของตางชาติก็ 
ยังกระจุกตัวอยู มากในแนวชายฝ ง 
ทะเลดานซีกตะวันออกของจีน ซึ่ง 
สาเหตุสำคัญเนื่องจากเขตฯ ที่กอตั้ง 
ในระยะแรก ๆ มีความไดเปรียบใน 
ดานทำเลที่ตั้ง ความพรอมดาน 
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวก ความเขาใจในกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวของ และความสัมพันธสวน 
บุคคลกับเจาหนาที่ทองถิ่น

ระยะที่ 4 (ป 2551-ปจจุบัน) ... 
เนนภาคบริการ และนวัตกรรม ในป 
2551 รัฐบาลจีนไดกำหนดปฏิรูป 
โครงสรางภาษีครั ้งใหญที ่ตองการให 
เกิดความเปนธรรมระหวางกิจการที ่ 
ลงทุนในเขตฯ และนอกเขตฯ โดย 
ใหเรียกเก็บจากกิจการของจีนและของ 
ตางชาติในอัตราเดียวกัน (รอยละ 25) 
แตส ิทธิประโยชนด านภาษีที ่ให แก 
กิจการที่ลงทุนในเขตฯ ก็ยังคงอยู 
ตอไปอีกระยะหนึ่ง ขณะเดียวกัน 
ก ิจการย ั งสามารถเจรจาขอส ิทธ ิ 
ประโยชนที่มิใชภาษีจากรัฐบาลทองถิ่น 
ไดอยูบาง อาทิ การวาจางและฝก 
อบรมพนักงานท ี ่สน ับสน ุนโดยร ัฐ 
ที ่พักอาศัยของพนักงานที ่สนับสนุน 
โดยรัฐ เงินอุดหนุน และสิทธิการใช 
ประโยชนในที่ดินเพื่อการผลิต ทำให 
ผูบริหารเขตฯ แตละแหงตองพยายาม 
อยางยิ ่งในการสรางลักษณะเฉพาะ 
และสิทธิประโยชนพิเศษเพื ่อดึงดูด 
การลงทุนเขามาในพื้นที่

ขณะเดียวกัน ตามแผนพัฒนา 5 
ปฉบับที่ 12 (2554-2558) จีน 
มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจโดยหันมา
พึ่งพาภาคบริการใหมากขึ้น เขตฯ ใน 
ระยะนี้จึงใหความสำคัญกับการดึงดูด
การลงทุนของธุรกิจบริการมากขึ ้น 
โดยในปลายเดือนกันยายน 2556 

รัฐบาลจีนไดเห็นชอบใหจัดตั้งเขตเสรี
ทางการคา (Free Trade Zone) 

ขึ้นเปนครั้งแรก ณ นครเซี่ยงไฮ ซึ่ง 
ควบรวมเอาองคประกอบหลัก 3 สวน 
อันไดแก การแปรรูปเพื่อการสงออก 
การคาตางประเทศ และลอจิสติกส 
/คลังสินคาทัณฑบน  ซึ่งไดทดลองใช 
ในหลายพื ้นที ่มากอนหนานี ้ เข ากับ 
สิทธิประโยชนทางการเงิน เพื่อหวัง 
ใหเขตฯ นี้เปนจุดนำรองการปฏิรูป 
ทางการเง ินและขยายชองทางของ 
กิจการตางชาติในการเขาสูภาคบริการ 
ของจีน ทั้งนี้ ภายหลังระยะเวลา 1 
ปของการกอตั้ง ผลปรากฏวามีกิจการ 
มากกวา 12,000 รายที่จดทะเบียน 
จัดตั้งในพื้นที่ดังกลาวแลว ซึ่งใน 
จำนวนนี ้ม ีก ิจการตางชาติเข ามามี 
บทบาทสำคัญ 

ตอมาในป 2557 ภาคบริการ 
ของจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญท ี ่ส ุด 
เม ื ่อเท ียบกับของภาคเกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรม และรัฐบาลจีน 
ไดเห็นชอบใหขยาย FTZ ไปยังอีก 3 
แหง อันไดแก มหานครเทียนจิน 
มณฑลฝูเจ้ียน และมณฑลกวางตุง  แต 
เงื ่อนไขและสิทธิประโยชนยังไมไดมี 
การประกาศออกมาอยางเปนทางการ

ตอนตอไป เรามาติดตามกันวา 
จากบทเรียนการพัฒนาเขตฯ ของจีน 
ดังกลาว ประเทศไทยจะเอาประโยชน 
ไดอยางไร

ปี 2557 ภาคบริการของจีนมีขนาด 
เศรษฐกิจใหญ่ที่สุด เมื่อเทียบกับของภาค 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และ 
รัฐบาลจีนได้เห็นชอบให้ขยาย FTZ ไปยังอีก 
3 แห่ง อันได้แก่ มหานครเทียนจิน 
มณฑลฝูเจี้ยน และมณฑลกวางตุ้ง  
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ในชวงหลายปที่ผานมาจีน 
ดำเนินนโยบายสนับสนุน
เงินหยวนสูสากล (RMB 

Internationalization) มาโดยตลอด 
และพยายามที่จะผลักดันใหเงินหยวน
เขาเปนสวนหนึ่งในตะกราเงิน Special 
Drawing Rights (SDRs) ของกองทุน 
การเงินระหวางประเทศ (International 
Monetary Fund : IMF) เพื่อเพิ่ม 
อำนาจการตอรองทางเศรษฐกิจของจีน 
ในเวทีโลก เน่ืองจากการเขาเปนสวนหน่ึง 
ของตะกราเงิน SDRs แสดงใหเห็นวา 
เงินหยวนไดรับการรับรองจาก IMF ให 
มีบทบาทอยางแทจริงในเวทีการเงิน 
โลก นั่นหมายถึงการยอมรับใหใชเงิน 
หยวนเปนทุนสำรองระหวางประเทศ
รวมกับการถือครองทองคำได ซึ่งจะ 
ทำให จ ีนเป นประเทศกำล ังพ ัฒนา 
ประเทศแรกที่ยกระดับสกุลเงินทองถิ่น 
ของตนสูการเปนสกุลเงินหลักของโลก

สกุลเงิน SDRs กับ 
บทบาทในฐานะทุนสำรอง 
ระหว่างประเทศ

SDRs เปนสินทรัพยในสกุลเงิน 
สมมติที่กำหนดขึ้นโดย IMF เมื่อป 
2512 ซึ่งจัดสรรใหประเทศสมาชิก 
IMF ถือครอง เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของ 
ทุนสำรองระหวางประเทศ รวมทั้งเสริม 
สภาพคลองใหเอื้อตอการขยายตัวของ 
ภาคการเงินการธนาคาร โดย SDRs 
เทียบไดกับสินทรัพยประเภททองคำ 
เงินตราตางประเทศ และสินทรัพยสง 

สมทบกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
(Reserve Position in the Fund) ที่ 
จะสามารถนำออกมาใชได

เมื่อประเทศประสบปญหาขาดดุล 
การชำระเงิน ท้ังน้ี ตะกราเงินท่ีใชคํานวณ 
คาเงิน SDRs ในชวงป 2554-2558 
ประกอบดวยเงิน 4 สกุลหลัก ไดแก 
ดอลลารสหรัฐ (รอยละ 41.9) ยูโร 
(รอยละ 37.4) ปอนดสเตอรลิง (รอยละ 
11.3) และเยน (รอยละ 9.4) โดย IMF 

จะพิจารณาและทบทวนสกุลเงินและ
สัดสวนสกุลเงินในตะกราเงิน SDRs ทุก 
5 ป เพื่อใหมั่นใจวาสกุลเงินในตะกรา 
ยังมีบทบาทสำคัญในตลาดเงินและต
ลาดทุนโลก ซึ่งในป 2558 จะครบ 
กำหนด 5 ปที่ IMF ตองทบทวนองค- 
ประกอบของตะกราเงิน SDRs อีกครั้ง 
สำหรับคาเงิน SDRs ที่กำหนดขึ้น 
เปนคาอางอิงก ับดอลลารสหรัฐจะ 
เปลี ่ยนแปลงตามภาวะตลาดเงินตรา
ตางประเทศเปนรายวัน ปจจุบันมีมูลคา 
อยูที่ 1.372170 ดอลลารสหรัฐตอ 
SDR (ขอมูลจาก IMF ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2558) 

หลักเกณฑ์สำคัญที่จีน
จะต้องก้าวข้ามเพื่อให้
เงินหยวนเป็นสกุลเงิน
หลักของโลก

หลักเกณฑสำคัญท่ี IMF ใชพิจารณา 
เลือกสกุลเงินในตะกราเงิน SDRs มีอยู 
2 ประการ ไดแก  

1) ปริมาณการสงออกสินคาและ 
บริการของประเทศเจาของสกุลเงิน 
โดยประเทศเจาของสกุลเงินนั ้นตอง 

เปนประเทศผูสงออกรายใหญของโลก 
และ 2) ตองเปนสกุลเงินที่มีอิสระใน 
การใชหรือเคลื ่อนไหวไดอยางเสรี  
โดยพิจารณาจากการเคลื่อนยายเงินทุน 
ในบัญชีเงินทุน (Capital Account) ซ่ึง 
เปนที่ชัดเจนวาจีนผานเงื่อนไขขอแรก 
อยางไมมีขอกังขาดวยมูลคาการคา 
ระหวางประเทศป 2557 ที่สูงเปน 
อันดับ 1 ของโลก อยางไรก็ตาม IMF 
เคยปฏิเสธที่จะนำเงินหยวนใสตะกรา 
เงิน SDRs เมื่อป 2553 เนื่องจากเงิน 
หยวนไมผ านเกณฑอ ิสระในการใช 
และไมสามารถเคลื ่อนยายเงินทุนได 
อยางเสรี ทำใหมีอุปสรรคในการแลก 

น

เงินหยวน 
กับการก้าวขึ้นเป็นสกุลเงินหลักของโลก
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หลักเกณฑ์สำคัญที่ IMF ใช้พิจารณาเลือกสกุลเงิน 
ในตะกร้าเงิน SDRs มีอยู่ 2 ประการ ได้แก่ 1) ปริมาณ 
การส่งออกสินค้าและบริการของประเทศเจ้าของ 
สกุลเงิน โดยประเทศเจ้าของสกุลเงินนั้นต้องเป็น 
ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก และ 2) ต้องเป็น 
สกุลเงินท่ีมีอิสระในการใช้หรือเคล่ือนไหวได้อย่างเสรี  
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มากขึ้น รวมทั้งทำใหเงินหยวนสามารถ 
เคล่ือนไหวตามกลไกตลาด และสะทอน 
ภาวะตลาดไดชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ ปจจุบัน 
ปริมาณเงินหยวนในตลาดตางประเทศ 

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในป 2557 
ทะลุระดับ 1 ลานลานหยวนจากราว 
1 หม่ืนลานหยวน ในป 2553 นอกจากน้ี 
จากขอมูลของ Society for World-
wide Interbank Financial Tele-
communication (SWIFT) ณ เดือน 
สิงหาคม 2558 ระบุวาเงินหยวนแซง 
หนาเง ินเยนของญี ่ป ุ นขยับขึ ้นเปน 
สกุลเงินที ่ใชในการชำระเงินระหวาง 
ประเทศมากที่สุดเปนอันดับ 4 ของ 
โลก รองจากเงินดอลลารสหรัฐ เงิน 
ยูโร และเงินปอนดสเตอรลิง 

ยกระดับเงินหยวนสู่
สากล...โอกาสของจีน
ที่จะแสดงบทบาทใน
เวทีเศรษฐกิจโลก

ในที่สุดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2558 IMF ไดประกาศรับรองเงินหยวน 
ของจีนเขาเปนสวนหนึ่งของตะกราเงิน 
SDRs โดยใหมีผลในทางปฏิบัติอยาง 
เปนทางการในเดือนตุลาคม 2559  
เนื่องจาก IMF ไดประกาศขยายระยะ 
เวลาการใชองคประกอบตะกราเงิน 
SDRs เดิม ออกไปจนถึงวันที่ 30 
กันยายน 2559 จากกำหนดเดิมวันที่ 

31 ธันวาคม 2558 เพื่อใหการดำเนิน 
งานที่เกี่ยวของกับสกุลเงิน SDRs เปน 
ไปอยางราบรื่น และมีเวลาเพียงพอใน 
การปรับตัวสำหรับการเปลี ่ยนแปลง 

สกุลเงินในตะกราเงิน SDRs 
การท่ีเงินหยวนไดเขาเปนสวนหน่ึง 

ของตะกราเงิน SDRs จะสงผลใหเงิน 
หยวนมีบทบาทมากขึ ้นในตลาดเงิน 
และตลาดทุนโลก ท้ังดานการคาระหวาง 
ประเทศและการทองเที่ยว ตลอดจน 
เปนสกุลเงินทางเลือกใหประเทศตางๆ 
ใชเปนสวนหนึ่งของทุนสำรองระหวาง 
ประเทศ สำหรับผลกระทบตอไทย 
ค อนข  าง เป น ไปในท ิศทางบวก 
เนื่องจากในชวงที่ผานมาเศรษฐกิจไทย 
มักไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไม
ไดจากความผันผวนของสกุลเงินหลัก
ของโลกอยางเงินดอลลารสหรัฐและ 
เงินยูโร ดังนั้น การที่เงินหยวนสามารถ 
เปนสกุลเงินหลักของโลก จะชวยกระจาย 
ความเสี ่ยงดานการบริหารทุนสำรอง 
ระหวางประเทศของไทยจากความ 
ผันผวนของเงินสกุลหลักสกุลใดสกุล
หนึ่งได ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึง 
ควรเริ ่มศึกษาขอมูลเกี ่ยวกับบริการ 
ทางการเงินที ่มีความสัมพันธกับเงิน 
หยวน เพื่อเตรียมพรอมกับการที่เงิน 
หยวนยกระดับขึ ้นเปนสกุลเงินหลัก 
ของโลกตอไป

เปลี่ยนเงินหยวนในตลาดเงินตราตาง 
ประเทศและการใชเงินหยวนขามแดน 
สงผลใหในชวงที่ผานมาธนาคารกลาง 
จีน (The People’s Bank of China : 
PBOC) ไดพยายามปรับปรุงใหเงินหยวน 
มีความเสรีมากขึ้น รวมทั้งผอนปรน 
การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให 
เงินหยวนเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
ผานนโยบายและมาตรการทางการเงิน 
ตางๆ ซึ่งสนับสนุนใหเงินหยวนไดรับ 
ความนิยมมากขึ้นเปนลำดับ อาทิ การ 
อนุญาตใหใชเงินหยวนชำระคาสินคา 
และบริการระหวางประเทศ ในระดับ 
ภูมิภาคและเริ่มขยายไปทั่วโลก การ 
จัดตั ้งศ ูนยการชำระเง ินสกุลหยวน 
นอกประเทศเพิ่มขึ้น การอนุญาตให 
สถาบันการเงินตางชาติออกตราสารหนี้ 
สกุลเงินหยวนในจีน รวมถึงการริเริ่ม 
โครงการการลงทุนหลักทรัพยในจีน 
ดวยเงินหยวนโดยวิสาหกิจตางชาติที่ 
ไดรับอนุญาต  การเปดชองทางการลงทุน 
ขามเขตแดนในนามบุคคล  ตลอดจน 
การขยายชวงความเคลื่อนไหว (Band) 
คากลางของอัตราแลกเปลี่ยนอางอิง 
เงินหยวนรายวัน เพื่อใหเงินหยวนมี 
ความยืดหยุนมากขึ้น ลาสุดเมื่อเดือน 
ตุลาคม 2558  PBOC ไดเปดใชระบบ 
ชำระเงินหยวนขามแดนออนไลนอยาง 
เปนทางการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การชำระเงินหยวนขามแดน สงผลให 
การใชเงินหยวนในตางประเทศมีความ 
สะดวกและคลองตัวยิ่งขึ้น  มาตรการ 
ตางๆ เหลานี้นับเปนสวนหนึ่งของการ 
ปฏิรูปทางการเงินของจีนที่มุ งหวังจะ 
ใหเงินหยวนเปนสกุลเงินสากลที่ใชใน 
การซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดโลกได 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 IMF ได้ประกาศ 
รับรองเงินหยวนของจีนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ตะกร้าเงิน SDRs โดยให้มีผลในทางปฏิบัติ 
อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2559  
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ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



เมื่อกาวเขาสูยุคที่อะไรๆ 
ก็เกี ่ยวพันกับเทคโนโลยี
และอินเทอรเน็ต นัก 

การตลาด หรือผูประกอบการธุรกิจ 
SMEs ตางก็ตื่นตัวกับกระแส Digital 
Marketing ที่มีอะไรมากกกวาแคทำ 
การตลาดแบบทั่วๆ ไป แตอยาลืมวา 
การสรางตราอินเทอรเน็ต (i-Branding) 
ก็เปนสิ่งสำคัญที่จะทำใหเราแตกตาง
จากคูแขงและมีความไดเปรียบในการ
แขงขัน ซึ่งตราอินเทอรเน็ตนี้จะทำ 
หนาที่เสมือนเปนตราสินคาของเว็บไซต 
นั้นๆ   แนนอนวาการสรางอะไรขึ้นมา 
แตละอยางลวนตองใชเวลา แรงกาย 
แรงใจ เงินทุน และปจจัยอ่ืนๆ ประกอบ 
รวมดวย แตมันคงไมยากเกินไปถาเรา 
เริ ่มลงมือทำอยางจริงจังและมีความ 
สม่ำเสมอ การสรางตราอินเทอรเน็ต 
(i-Branding) ก็เชนเดียวกัน 

การสร  า งตราอ ิ น เทอร  เ น ็ ต 
(i-Branding) ใหประสบความสำเร็จ 
นั้นกูรู Martin Lindstrom และ Tim 
Frank Anderson กลาวไวในหนังสือ 
Brand Building on the Internet 
วาตราอินเทอรเน็ตเปนภาพลักษณที่
ผู ใชบริการมีตอผลิตภัณฑและบริการ
นั ้น โดยสิ ่งสำคัญของการสรางตรา 

อินเทอรเน็ตจึงตองมีความชัดเจนและ 
ตอเน่ือง หลักการสรางตราอินเทอรเน็ต 
(i-Branding) สรุปไดดังนี้

1. การสร้างตราอินเทอร์เน็ต 
ไม่ใช่ Brochure

ทั ้ งน ี ้ เพราะตราอ ินเทอร  เน ็ต 
สามารถสื่อสารไดสองทาง ในขณะที่ 

Brochure เปนการสื่อสารทางเดียว 
ซึ่งตราอินเทอรเน็ตสามารถสื่อสารได 
ทั้งการ พูด ฟง เรียนรูและตอบสนอง 
กับกลุมผูใชบริการที่เขามาที่เว็บไซตได 

• การพูด คือ การสงขอความ 
ที่เราตองการออกไป 

• การฟง คือ การรับฟงปญหา 
ขอติชมจากผูใชบริการ 

• การเรียนรูและการตอบสนอง 
นั้นเปนปฏิกริยาที ่กลุ มผู ใชบริการมี 
ความคาดหวังวาหลังจากแจงเรื่องราว 
แกเว็บไซตแลวจะมีการปรับปรุงหรือ
การแลกเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น

2. สร้างการมีส่วนร่วม
โดยลักษณะของการมีสวนรวม 

ที ่ด ีน ั ้นค ือค ุณสมบัต ิในการทำการ 
Customized ซึ่งเปนขอความที่เปน 
เฉพาะของผูใชบริการแตละราย ทั้งนี้ 
เพราะการสรางภาพเฉพาะตัวนี ้จะ 
ทำใหผูใชบริการเกิดความเกี่ยวพันตอ 
ตราอินเทอรเน็ตไดมากขึ้น และจะนำ 

ไปสูการจงรักภักดีตอตราอินเทอรเน็ต 
ยกตัวอยางเชน www.nike.com เปด 
Customized Nike ID ใหผูบริโภค 
สามารถออกแบบ Accessories และ 
รองเทา เลือกสี เลือกวัสดุ ใสชื่อ ใส 
หมายเลขไดตามใจชอบ 

3. สร้างความสัมพันธ์คุ้นเคย
เนื่องจากเว็บไซตมีขอเดนที่เปน

ประโยชน ค ือความสามารถในการ 
รวบรวมขอมูลของผู ใชบริการแตละ 
ราย ซึ่งจากขอมูลตรงนี้เว็บไซตสามารถ 
นำมาปรับปรุงบริการหรือเสนอบริการ 

ม

หลักการสร้างตราอินเทอร์เน็ต
(i-Branding) ให้ประสบความสำเร็จ
ทำได้ไม่ยากแค่ “ชัดเจน” และ “ต่อเนื่อง” ตอนแรก
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตระหนักจิต ยุตยรรยง

การสร้างตราอินเทอร์เน็ต (i-Branding) ก็เป็น 
สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งและมี 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งตราอินเทอร์เน็ตนี้ 
จะทำหน้าที่เสมือนเป็นตราสินค้าของเว็บไซต์นั้นๆ   
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ที่ตรงตอความตองการมากขึ้น เปน 
การสรางระดับความสัมพันธที่รูวาผูใช 
บริการชอบหรือไมชอบอะไร 

4. การวัดผล
แมวาการวัดผลของตราอินเทอรเน็ต 

เปนเรื่องที่คอนขางยาก แตถาตรา 
อินเทอรเน็ตมีการกำหนดวัตถุประสงค 
ที่ชัดเจนแลว การวัดผลก็เปนสิ่งที่ 
เปนไปได วิธีการวัดผลก็สามารถทำได 
หลากหลาย เชน วัดจากจำนวนผูเขาชม 
จำนวน Like & Share จำนวนการ 
กลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต เปนตน

5. การสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ผู ้
ใช้บริการ

เปนการสื่อสารใหผูใชบริการเห็น 
ถึงประโยชนของตราสินคาของเว็บไซต 
วาสามารถตอบสนองความตองการใด
ของผูใชบริการไดบาง ยกตัวอยางเชน 
ไดรับสิทธิพิเศษสวนลดและการบริการ 
ที่แตกตาง

6. ติดตาม ประเมินผล และ 
เรียนรู้

การเรียนรูจากขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
และความพรอมในการปรับปรุง ปรับ 

เปลี่ยนเว็บไซตใหดีขึ้นและตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการไดเสมอ

นอกเหนือจากหลักการสรางตรา
อินเทอรเน็ต (i-Branding) ใหประสบ 
ความสำเร็จดังที ่กลาวมาขางตนแลว 
การเลือกใชเครื่องมือในการสรางตรา 
อินเทอรเน็ตไดอยางเหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด ยอมสงผลใหการ 
สรางตราอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้นดวย โปรดติดตามตอนตอไป
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“ไอหยาคราวนี้ซี้แน ๆ 
... ทนายชางลื้อชวยอั้ว 
หนอย”

เสียงแปะตุ มดังขึ ้นทันทีนับแต 
ผลักประตูสำนักงานเขามา ทำให 
ทนายชางที ่กำลังงวนแทะเม็ดกวยจี ๊ 
ตองเงยมองลอดแวน

“มีอะไรใหชวยครับแปะตุม 
ใจเย็น ๆ ดื่มชากอนแลวคอยคุยกัน”

ทนายช างพยายามทำให แปะ 
เย็นลง

หลังซดชาอู หลงชั ้นยอดสั ่งตรง 
จากไตหวันไปสองถวย สีหนาแปะ 
คอยดีขึ้น แลวแปะก็เริ่มตนเลาตน 
สายปลายเหต ุท ี ่ทำให ต องกระห ืด 
กระหอบมาสำนักงานแตเชา

ทนายชางปลอยใหแปะเลาไป 
เร่ือย แตไมลืมเติมชาในถวยไมใหพรอง 
เปนระยะ แตใจก็จดจอและพยายาม 
ปะติดปะตอเรื ่องราวที ่แปะเลายอน 
ไปยอนมา เหมือนกำลังดูหนังอินดี้ 
ที่ชอบสลับไปมาระหวางเหตุการณใน
อดีต ปจจุบันและอนาคต

แปะจบเรื่องดวยประโยค

“ทนายชางชวยอั้วหนอย”

พรอมเสียงถอนหายใจอีกเฮือก 
ใหญ

ทนายชางเริ่มสรุปเพื่อเช็คขอเท็จ 
จริง

“ตกลงวาแปะไปยืมเงินเขา 
แลวขาดสงดอกสองงวด” 
แปะตุมพยักหนาหงึก ๆ 

“ตนสองแสนก็คางไมจายคืนเขา
มา หลายเดือนแลวนะ”

คราวนี้แปะตุมเริ ่มทำปากแหยะ 
น้ำตาปริ่มพูดเสียงพึมพำในลำคอจับ 
ใจความไดวา 

“ก็อั้วยังมายมีตังค เสดทากิก 
ไมลี อั้วขายของมายคอยลาย”

“เดือนกอนเขาสงจดหมายมา 
มีตัวหนังสือสีแดงโตๆ ที่หนาซอง 
เขียนวา “อนุมัติใหดำเนินคดี

“หลังสุดเม่ืออาทิตยท่ีแลว มาอีก 

ฉบับคราวน้ีเขียนตัวโตวา “ยึดทรัพย” 
มีรูปครุฑสีแดงดวย”

ทนายชางหยุด แลวหันไปริน 
น้ำชาใหแปะพรอมรับซองจดหมาย 
สองซองจากแปะท่ีย่ืนใหดูแทนคำตอบ

“แลวฉบับนี้ คือที่เขาทวงเงิน 
แปะแตกลับไปสงถึงอาหมวยที่ที่ 
ทำงานของอาหมวย เมื่ออาทิตยกอน 
ใชไหม”

แปะพยักหนา

“วันนั้นอั้วจำลาย อาหมวย 
กลับมารองไหที่บาน อีบอกวา 
ผูจัดการเรียกอีไปถามวาทำไมพอเปน
หนี้แลวมายลายจายหนี้เหรอ 
เจาหนี้เขาถึงเขียนจดหมายมาทวงถึง
ที่ทำงาน” 

“อาหมวยเล็กอีตองอายเพื่อนที่
ทำงานแนนอน จดหมายเขียนตัวเบอเรอ 
วา “ทวงหน้ี” อยางน้ีใครเห็นก็รูแลว” 
แปะเลาเสียงเศราพรอมแววตาเสียใจ
ที่ทำใหอาหมวยเล็กตองเดือดรอน

“เมื่อเชาอีโทรมาขู พรุงนี้จะสง 
คนมาขนของใชหนี้ จะขนใหหมดบาน 

ห

เจ้าหนี้ผู้น่ารัก
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ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
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“ทีนี้แปะฟงใหดี และจำใหไดนะ 
จะไดเอาไปพูดกับคนที ่จะมาขนของ 
ของแปะวันพรุงนี้” จากนั้นทนายชาง 
ก็เร่ิมบอกเปนขอ ๆ ดวยสปดสโลวโมช่ัน 
และคอยสังเกตสีหนาแปะที่พยักหนา
ตอบเปนระยะ ๆ 

“อยางแรกเลยเมื ่อเจาคนที ่ว า 
มาถึง แปะตองถามชื่อแซของเขากอน 
เขาตองบอก และตองบอกดวยวาจะ 
มาตามหาแปะเพื่อทวงหนี้

“แปะตองจำไววา เขาตองมา 

เพื่อหาแปะคนเดียวเทานั้น เพราะ 
แปะเปนคนยืมเงินเขา แปะเปนลูกหนี้ 
ถาเขาไมเจอแปะ เขาจะไปทวงจาก 
อาซอ หรืออาหมวยเล็กลูกสาวแปะ 
ไมไดเด็ดขาด เขาทำไดแคบอกรายละเอียด 
อาซอ หรืออาหมวยวาจะมาทวงหนี้ 
จากแปะ เปนหนี้อะไร จำนวนเทาไร

“เรื ่องที ่เขาบอกก็ตองเปนเรื ่อง 
จริง แปะยังเปนหนี้เขาเทาไร จะไป 
บวกเพิ่มใหมันดูเวอร ๆ ไมได ถือวา 
หลอกลวง มีสิทธิติดคุกหนึ่งป ปรับ 
แสนนึงไดสบาย

ถาไมยอมจะใหหมาตาจับ แลวอยาง 
นี้อั้วกับลูกเมียจะอยูยังงาย” เสียง 
แปะตุมเริ่มครวญ

“เอายังงี้นะแปะ ลื้อใจเย็น ๆ” 
แลวทนายชางก็เริ่มอธิบายเปนฉาก ๆ 

“แปะเปนหนี้เขาจริง และคาง 
หนี้เขาดวย อันนี้ยังไงก็ตองใชหนี้เขา 
แตเขายังไมไดฟองคดีเลย จะมายึด 
ทรัพยสมบัติของแปะไมไดเด็ดขาด” 
ทนายชางเนนประโยคสุดทาย แปะ 
นั่งฟงนิ่งแตเห็นชัดวาสีหนาดีขึ้น
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เปลา ถาเปนทนายมาทวงหนี้แตไมได 
จดทะเบียนวาจะรับทวงหนี้ดวยนี่ คุก 
หนึ่งปเหมือนกันนะ

“ถาเขายังดึงดันไมยอมกลับไป 
ใหใชทาไมตายนี้นะแปะ 

‘บอกเขาวา ท่ีเขาเท่ียวสงจดหมาย 
ไปที ่ท ี ่ทำงานของหมวยเล ็กม ันผ ิด 
กฎหมาย และแปะจะไปแจงความ 
ตำรวจใหจับมาดำเนินคดี”

“หา . . .อั ้วให หม าต าจ ับอ ีล าย 
ดวยเหรอ” แปะรองเสียงหลง

“ใชแปะ ที่เขาสงจดหมายทวงไป 
หาอาหมวยเล็กนั้น กฎหมายไมใหทำ 
อาหมวยเล็กเขาไมเกี ่ยวกับหนี ้อันนี ้ 
แปะคนเดียวเทานั้นที่เกี่ยว ถาเขาจะ 
ทวงเขาตองมาหาแปะ 

“แลวน่ีเลนเขียนตัวโตๆ วา ‘ทวง 
หนี้’ แบบนี้เขาใจไดวาตั้งใจสงไปให 
อาหมวยเล็กอาย 

“อีกอยางนะแปะ ถาพรุงนี้เขา 
มาจริง แตพรุงนี้เปนวันเสาร แม 
โรงงานแปะเปดทำงานกะดึก แตเขา 
มาทวงไดไมเกินหกโมงเย็น 

“ทวงไดจันทรถึงศุกร ตั้งแตแปด 
โมงเชาถึงสองทุม สวนวันหยุดราชการ 
ทวงไดตั้งแตแปดโมงเชาถึงแคหกโมง 
เย็นเทานั้น

“ทีน ี ้แปะสบายใจข ึ ้นหร ือย ัง 
ยังไงพรุงนี้เขาก็มายึดทรัพยแปะไมได
หรอก” ทนายชางสรุป เห็นชัดวาแปะ 
มีรอยเปอนยิ้มบนใบหนา

“อั้วขอบใจทนายมากๆ นะ คืนนี้ 
อ ั ้วจะนอนกอดอาซ อให สบายใจ” 
สายตาแปะมองออกไปดานนอก คง 
คิดถึงอาซอ

สมทรงระล่ำระลักโทรหาทนาย
ชางกลางดึก บอกมีคนมาเคาะประตู 
หองจะมายึดทรัพยที ่เอาบัตรเครดิต 
ไปรูดซื ้อทีวีจอแบนไวเมื ่อสองเดือน 
กอน แลวยังไมไดจาย 

“ไปบอกเขาวาทวงหนี ้กลางดึก 
แบบนี้ผิดกฎหมาย ใหกลับไปกอนมี 
อะไรสงจดหมายทวงหนี้มา แตไมตอง 
ใหเขาเขามาในหองนะ” ทนายชาง 
งัวเงียแนะนำไปแตไมลืมกำชับวาอยา
เปดประตูหอง

สมทรงหายไปสักพัก กลับมา 
พร อมน ้ ำ เส ี ย งน ุ  ม เป นคนละคน 
“ทนายชางคะ ตอนนี้เขานั่งอยูในหอง 
นั่งเลนแลวคะ” 

“อาว... เขาพังประตูเขามาหรือ” 
ทนายชางถามสงสัย

“ปาวคะ... เขาหลอล่ำเหมือน 
นารามคะ หนูเลยเปดใหเขามา แคนี้ 
กอนนะคะ หนูจะไปชงกาแฟใหเขา” 
แลวสมทรงก็จากไป 

“ตูด... ตูด.... ตูด.... ทนายชาง 
สตั้นไปสิบวิ กอนวางสายอยางงงงวย 
ในสมองมโนสะเปะสะปะวาจะเกิด 
อะไรขึ้นที่หองสมทรง”

“จำอีกอยางนะ เขาตองมาตาม 
ทวงหนี้ที ่บานแปะตามที่อยูที ่แปะให 
เขาไว ไมใชพออาซอบอกวาแปะไป 
ตลาด แลวเขาจะไปตามทวงกลางตลาด 
แบบนี้เขาทำไมได 

“เวลาเขาพูดจาทวง เขาก็ตองทำ 
แบบสุภาพ อาจไมถึงกับตองน่ังพับเพียบ 
แบบที่แปะกราบหลวงพอที่วัดหรอก
นะ แตเขาจะพูดขมขู ตวาด หรือเอามีด 
เอาปนมาโชวใหดู หรือพูดจาดูถูกเรา 
ที่เปนหนี้แลวไมจาย ‘หนาตาแบบนี้ 
มันคนข้ีโกง’ อะไรแบบน้ีไมไดเด็ดขาด 
ขืนทำคุกหนึ่งป ปรับอีกแสน

“หรือเขาจะใชวิธีทำใหแปะอาย 
แบบไปพูดดัง ๆ ใหคนขางบานแปะ 
ฟงวา แปะเปนหนี้แลวจะเบี้ยวหนี้เขา 
แบบนี้ก็ไมไดเหมือนกัน

“แลวแปะบอกเขาดี ๆ นะวา แปะ 
ยอมรับวายังไมไดจายหนี้ ขอผัดผอน 
เขาไปกอน ถาเขาไมยอมไมฟงแปะ 
เลย อันนี้ก็เปนสิทธิของเขานะ 

“แต  เขาต องไปฟ องศาลก อน 
อยูดี ๆ ศาลยังไมไดตัดสินเลย จะมา 
ยกที่นอน ทีวี ตูเย็นของแปะไมได 
เด็ดขาด

“แปะชวยดูดวยนะวา คนที่จะ 
มาขนของแปะนะ ใชคนเดียวกับที่ลง 
ชื ่อในหนังสือทวงหนี ้ทั ้งสามฉบับนี ่ 
หรือเปลา เปนทนายความดวยไหม 
ถาเขาบอกวาเปนทนายความ ขอเขา 
ดูบัตรประจำตัวทนายความดวย

“ถามเขาดวยวา เขาไดจดทะเบียน 
รับทวงหนี ้ก ับสภาทนายความหรือ 
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กอน พ.ศ. 2489) Baby Boomers 
(เกิดระหวาง พศ. 2489-2508) Genera-
tion X (เกิดระหวาง พ.ศ. 2509-
2523) Millennial หรือ Generation 
Y (เกิดระหวาง พ.ศ. 2524-2543) 
และ Generation 2020 (เกิดหลังป 
พ.ศ. 2543) และเม่ือพิจารณาถึงเทคโนโลยี 
กับการทำงานและพฤติกรรมของคน
ทำงานแลวนั้น กลุมคนแตละวัยมีผล 
สะทอนอยางไรบางตอการทำงาน ซึ่ง 

ทาง CISCO ไดจัดทำการสำรวจไว 
เม่ือป 2557 โดยสำรวจกลุมคนทำงาน 
Generation X, Generation Y และ 
HR Professionals รวม 4,000 คน ใน 
15 ประเทศ ประกอบดวย สหรัฐ 
อเมริกา แคนาดา เม็กซิโก บราซิล 
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน 
เนเธอรแลนด โปแลนด รัสเซีย อินเดีย 
จีน ญี่ปุน เกาหลีใต และออสเตรเลีย 
ซึ่งรายละเอียดไดบรรจุไวในรายงาน  
2014 Connected World Tech-

nology Report โดย CISCO (CISCO, 
2014) ซึ่งผลสำรวจนี้มีประเด็นนา 
สนใจดังนี้ 

- มากกวา 40% ของ GenX 
และ GenY Professionals พิจารณา 
ตัวเขาเอง วาเปน “Supertasker” 
(Supertasker คือ การทำงานมากกวา 2 
อย  า ง ใน เวลา เด ี ยวก ันและสร  า ง 
ประสิทธิผลท่ีดี ผานอุปกรณเทคโนโลยี 
ทางการสื่อสาร)

- และสวนใหญของ Super-
tasker ทำงานไดอยางดีเยี ่ยมผาน 
Smartphone

- Professional สวนใหญ ใช 
อุปกรณเทคโนโลยีสื่อสาร (mobile 
device) เพ่ือการทำงานและกิจสวนตัว 
2 -3 เครื่องในชีวิตประจำวัน

- 60% ของผูถูกสำรวจเลือก 
ใช อ ุปกรณส ื ่อสารทางเทคโนโลย ี 
(mobile device) สำหรับการทำงาน 
และกิจสวนตัวมากกวา Laptop และ 

ในขณะที่เรากำลังนั่งอาน 
บทความอยู  เปนหรือไม 
ที่เผลอคิดในใจอยูวา เขา 

ไดอานขอความที่สงไปทางไลนหรือยัง 
และในใจก็อยากเปดดูวามี Read ขึ้น 
มาหรือยัง หรือเมื่อสักครูหากเราได 
โพสขอความและรูปภาพบนเฟซบุ ค 
แลว จะมีใครมากด like และ com-
ment เราบาง  แลวตอนนี้มีเรื่องราว 
อะไรใหมๆ  บางหนานิวสฟด แลวสุดทาย 
ก็คงหยุดไมไดที่จะใชเวลา ไป 3 -5 
นาที ในการเขาไปเช็คดู status  แลว 
ถึงกลับมาอานบทความนี้ตอ  นี่เปน 
ตัวอยางของพฤติกรรมของคน ซึ่ง 
ตัวอยางขางตนเปนเพียงขอสังเกต 
หนึ่งวาคนในยุคปจจุบันมีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไป แลวหากพิจารณาถึงคน 
ทำงาน ผูบริหาร คนในองคกรมีการ 
เปลี่ยนรูปแบบไปหรือไม  และหาก 
มองถึงอนาคตการทำงานจะมีรูปแบบ 
การทำงานอยางไร  และแนวทางการ 
บร ิหารคนในอนาคตควรจะเป น 
อยางไร

เรามาดูกันกอนวาคนในองคกร
ประกอบดวยวัยใดบาง  คนในองคกร 
ประกอบดวย 5 กลุมวัยดวยกัน นับ 
ตั้งแต Traditionalists (กลุมนี้เกิด 

ห

เทรนด์การบริหารกำลังคน
ในยุค Gen next
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อารดา มหามิตร

68% ของ HR Professionals เชื่อว่า ตาราง 

การทำงานที่ยืดหยุ่น โมเดลการทำงานแบบ 

mobile work-model จะส่งผลให้องค์กร 

ได้เปรียบทางการแข่งขัน
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desktop
- 8 ใน 10 เชื่อวา หุนยนตจะ 

เขามาชวยในการกิจกรรมการทำงาน 
ในป 2020

- 68% ของ HR Profession-
als เช่ือวา ตารางการทำงานท่ียืดหยุน 
โมเดลการทำงานแบบ mobile work 
-model จะสงผลใหองคกรไดเปรียบ 
ทางการแขงขัน  

- หนึ่งใน recruiting tool 
ของ HR คือ Flexible work sched-
ule

และเม่ือมาดูผลสำรวจของ Ernst 
&Young  ในหัวขอ Global Genera-
tions: A global study work-life 
challenges across generations 
(Ernst&Young, 2015) ซึ่ง EY ไดมี 
การสำรวจพนักงานอายุ 18-67 ป ใน 
8 ประเทศ ประกอบดวย สหรัฐ 
อเมริกา สหราชอาณาจักร อินเดีย 
ญี่ปุน จีน เยอรมัน เม็กซิโก และ 
บราซิล จำนวน 9,700 คน ตั้งแตวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2557 ถึง 14 มกราคม 
2558  ปจจัยสำคัญในการเลือกงาน 
สำหรับกลุม Gen Y ผลสำรวจบอก 
วา พนักงานตองการตารางการทำงาน 
ท่ียืดหยุนได (Flexible work schedule) 
ในขณะที่ยังคงอยูในสถานะที่ไดรับ 
การโปรโมตเล่ือนข้ัน  ซ่ึงตางจากอดีต 
ที่พนักงานจะมองเรื่องเงินเดือนและ
สวัสดิการเปนปจจัยสำคัญ

อีกทั้งผลสำรวจของ EY  ยังบอก 
วา ในชวง 5 ปที่ผานมา ผูถูกสำรวจ 
กลาววา การจัดการสมดุลชีวิตและ 
การทำงานยากขึ้น และ Gen Y มี 
ความปรารถนาที่จะจัดการชีวิตและ
การทำงานอยางสมดุล (Work-Life 
Balance) และผลสำรวจระบุวา Gen 

Y ไดเขามามีบทบาทในการบริหาร 
มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน มี 
สัดสวนของผูจัดการอยูในวัย Gen Y 
เพิ่มมากขึ้นที่สุด ในชวง 5 ปที่ผานมา 

รองลงมา ญี่ปุน เม็กซิโก เยอรมัน 
อินเดีย บราซิล สหราชอาณาจักร 
และ สหรัฐอเมริกา 

ซ่ึงจากผลสำรวจของ CISCO และ 
EY ทำใหเราไดมองเห็นถึงการเปล่ียนแปลง 
ของกลุมคนทำงาน และ คำถามตอมา 
คือ เราจะวางแผนกำลังคนในอนาคต 
อยางไร และจะวางกลยุทธการบริหาร 
จัดการบุคคลอยางไรเพื ่อตอบโจทย 
ก ับความเปล ี ่ ยนแปลงและสร  า ง 
ประโยชนสูงสุดใหแกองคกร  

เทรนดหรือแนวโนมการวางกลยุทธ 
HR ที่ตองใหความสำคัญในยุคนี ้ ไดแก

เทรนด์ที่ 1 –  New 

Era, New Challenge 

HR Transformation

HR Transformation…การสราง 
HR จากการมุมมองภายนอกสูภายใน 
เพื ่อใหองคกรนั ้นหันมามองตนเอง 
เปนกลยุทธที ่ศาสตราจารย Dave 
Ulrich ไดกลาวไวในหนังสือ  HR 
transformation: Building human 
resources from the outside in

ดวยปจจัยภายนอกท่ีมีการแขงขัน 
การเปลี่ยนแปลงตางที่เกิดขึ้น หาก 
ไมมีการปรับเปลี่ยนแลว องคกรอาจ 
จะตองประสบปญหา ซึ่งสิ่งเหลานี้ 

นำมาสู กระบวนการหรือการดีไซน 
การทำงานของ HR โดย Framework 
ของศาสตราจารยDave Ulrich คือ 
การตั้งคำถาม 1. Why- ทำไมตอง 

transformation?  2.What-เพราะ 
อะไรตองเปลี่ยน 3.How-ทำอยางไร 
แลวไดอะไร 4.Who-ใครเปนคนทำ 
โดยการตอบคำถามในแตละข้ัน องคกร 
ตองใชธุรกิจเปนตัวตั้ง ดูความจำเปน 
ของธุรกิจ ถาไมจำเปนตองเปลี่ยนก็ 
ไมตองเปลี่ยน กรณีมีดีอยูแลว แตถา 
เปลี่ยนเพื่อใหอยูรอด หรือเปลี่ยนเพื่อ 
กาวกระโดดไปขางหนา และวิเคราะห 
แลวจำเปนตองเปลี่ยนก็ตองเปลี่ยน 

ซึ่งกลยุทธ HR นี้ในยุค Gen 
next นี้ องคกรจำตองขับเคลื่อนดวย 
การสงเสร ิมใหพนักงานมีส วนร วม 
โดยการใหอำนาจแกพนักงาน (em 
powered employee) ในการตัด 
สินใจ และการใชความคิดสรางสรรค 
ในการแกปญหา ที่จะสงใหภารกิจ 
ตางๆ เคลื่อนไปขางหนาได องคกร 
ควรสร างความผ ูกพ ันให ก ับคนใน 
องคกร ผานตัวงานซึ่งใหพนักงานมี 
ความรูสึกตอการเปนเจาของในงานที่
ทำ  สรางความภาคภูมิใจในการที่ทำ 
ใหโอกาสในการเรียนรู  และความ 
กาวหนาในสายงาน

เราจะวางแผนกำลังคนในอนาคตอย่างไร และจะ 

วางกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคคลอย่างไรเพื่อ 

ตอบโจทย์กับความเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์

สูงสุดให้แก่องค์กร
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เทรนด์ที่ 2 –

Job-Related

Competency

ในอนาคตตลาดแรงงานตองการ
คนที ่ม ีท ักษะและความเชี ่ยวชาญที ่ 
จำเป นโดยตรงต อการเต ิบโตของ 
องคกร ดวยเหตุนี้องคกรตองเริ่มให 
ความสำคัญตอการวางแผนกำลังคน 
ในอนาคต ยิ่งธุรกิจที่ตองการแรงงาน 
ที ่มีทักษะเฉพาะทาง ตองวางแผน 
แรงงานในอนาคต ไมวาจะเปนการ 
ดึงดูดนักศึกษาป 3-4 เขามาเรียนรู 
งาน เพื่อสรางคุณลักษณะและทักษะ 
ที่องคกรตองการ

เทรนด์ที่ 3 – Work-

place Flexibility

เวลานี้ Gen Y มีความตองการ 
Work-Life Balance ภายใตบรรยากาศ 
แบบน้ี องคกรตองกลับมาดูวาโครงสราง 
แบบไหนถึงจะเอ้ือตอกลุมคนวัยน้ี และ 
วิธ ีการทำงานแบบไหนที ่ตอบโจทย 
คน Gen Y ซึ่งองคกรตองเปดโอกาส 
ใหพวกเขาเขามามีบทบาทเยอะขึ ้น 
และปรับโครงสรางการทำงานใหม ี 

ความคลองตัวมากขึ้น เพื่อให Gen Y 
ไดใชศักยภาพในการทำงาน ทำให 
พวกเขารูสึกไดทำงานที่มีคุณคา ซึ่ง 
ตอนนี้เริ่มมีบางบริษัทไดมีการปรับให
สามารถทำงานที่บานกำหนดอาทิตย
ละวัน

เทรนด์ที่ 4 – Work 

Performance

ปรับรูปแบบการบริหารผลการ 
ปฎิบัติงานในองคกร ใหตอบโจทยการ 
พัฒนาองคกร มุงเนนความสามารถใน 
การทำงานของคนมากขึ้น หรือที่เรียก 
วา “Work smart not work hard” 
และ “output-oriented’ not process 
/input-oriented”  การประเมินผล 
การทำงานควรมาจากทั้งผูบังคับบัญชา 
เพื่อนรวมงาน และตัวพนักงานเอง 
อีกทั้งในกลุมคนรุน Gen next นั้น 
ตองการ feedback ที่รวดเร็ว 

เทรนด์ที่ 5 – 

From Training to 

Learning

แนวโนมการพัฒนาบุคลากรมี 

ทิศทางจากการ Training สู Learn-
ing เนื่องดวย training จะเปนฝก 
อบรมในเน ื ้องานและมุ งพ ัฒนาให  
พัฒนาสรางความสามารถในการทำงาน 
มากข้ึน แตในยุคน้ี รูปแบบการ Learning 
จะทำ ให  พน ั ก ง านม ี ค ว ามสน ใจ 
กระตือรือรนในการเรียนรู  ตอนนี ้ 
หลายองคกรเริ ่มปรับโปรแกรมใหมี 
ลักษณะเปนการเรียนรู และแบงปน 
ความรูระหวางพนักงานดวยกันมากข้ึน 

สุดทายนี้องคกรจะขับเคลื่อนได 
HR ตองปรับมุมมอง เปดรับไอเดีย 
ใหมๆ  และพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ือ 
ใหองคกรสูความสำเร็จตามที่ตั้งไว

อ้างอิง
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คนส่วนใหญ่มองว่า การรับเหมาก่อสร้าง กับ IT 
เป็นเรื่องไกลตัว แต่ผมเชื่อว่า เทคโนโลยีโตเสมอ 
และจำนวนผู้ใช้ Smart Phone โตขึ้นตลอดเวลา 
จนกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก 

ค
¤¹Ë¹Ø‹ÁÃØ‹¹ãËÁ‹ ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ �ä¡Å ¤Ø³ä¼· ¼ Ǿ§¶Ôè¹ Ë¹Ø‹ÁÇÔÈÇ¨ØÌÒÏ ¼ÙŒ¼‹Ò¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¸ØÃ¡Ô¨ÃÑºàËÁÒ¡‹ÍÊÃŒÒ§ 

ÃÒÂÂ‹ÍÂ áÅÐ¾º»˜¨¨ÑÂ·Õè·ÓãËŒ¼ÙŒÃÑºàËÁÒ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÃÒÂÂ‹ÍÂäÁ‹âμ ÅŒÁËÒÂμÒÂ¨Ò¡ä»¡çÁÒ¡ à»š¹¸ØÃ¡Ô¨·Õè 

¨´·ÐàºÕÂ¹¡‹ÍμÑé§ÁÒ¡·ÕèÊØ´ áÅÐ»�´μÑÇÅ§ÁÒ¡·ÕèÊØ´ à¾ÃÒÐ¸ØÃ¡Ô¨ÍÂÙ‹º¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§μÅÍ´àÇÅÒ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹ 

àÃ×èÍ§¢Í§ÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃŒÒ§·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ»ÃÐàÀ·»ÃÐ¡Íº¡Ñ¹ áÅÐ»˜¨¨ÑÂàÃ×èÍ§¤¹§Ò¹ ¨Ö§¤Œ¹¾º¡ÒÃ Start up ãªŒà·¤â¹âÅÂÕ 

¢Ñºà¤Å×èÍ¹Ç§¡ÒÃ ·ÓË¹ŒÒ·Õèà»š¹ Platform ·Õèà»š¹áËÅ‹§ÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ·Õèà»š¹»ÃÐâÂª¹ �á¡‹¼ÙŒÃÑºàËÁÒ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÃÐ´Ñº¡ÅÒ§ 

μ Ñ é§áμ ‹ÃÐºº¡ÒÃÇÒ§á¼¹§Ò¹à¾ÔèÁ¡ÓäÃ ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃÊÑè§«×éÍÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃŒÒ§ ¡ÒÃà»ÃÕÂºÃÒ¤Ò μÅÍ´¨¹ãËŒ¢ŒÍÁÙÅ·Õèà»š¹ 

»ÃÐâÂª¹�μ‹Í¼ÙŒÃÑºàËÁÒ à»š¹ºÃÔ¡ÒÃ B to B àÃÔèÁáÃ¡ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¿ÃÕ à¾×èÍÊÃŒÒ§μ¹àÍ§à»š¹°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ Big data ¡Ç‹Ò 2 

»‚ áÅÐ¡ÅÒÂà»š¹ªØÁª¹¼ÙŒÃÑºàËÁÒ¡‹ÍÊÃŒÒ§¢¹Ò´ãËÞ‹ Ö̈§ÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃâ¦É³Ò »‚ 58 ·ÓÃÒÂä Œ́áÅŒÇ 30 ÅŒÒ¹ºÒ· 

´ŒÇÂ·ÕÁ§Ò¹à¾ÕÂ§ 10 ¤¹ »̃¨¨ØºÑ¹à´Ô¹Ë¹ŒÒ¢ÂÒÂ¸ØÃ¡Ô¨ä»ÂÑ§ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ áÅÐàμÃÕÂÁ GO AEC ÍÕ¡ËÅÒÂ»ÃÐà·È à¾×èÍÊÃŒÒ§ 

Big Community Ç§¡ÒÃÃÑºàËÁÒ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÃÐ´ÑºÍÒà«ÕÂ¹ áÅÐ¢ÂÒÂ Platform àμçÁÃÙ»áºº ÊÙ‹ e-commerce ºÃÔ¡ÒÃ 

ÊÑè§«×éÍÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃŒÒ§ÍÍ¹äÅ¹�

Online Platform www.builk.com 
: Construction United

“คนสวนใหญมองวา การรับเหมา 
กอสราง กับ IT เปนเรื่องไกลตัว แตผม 
เชื่อวา เทคโนโลยีโตเสมอ และจำนวน 

ผูใช Smart Phone โตขึ้นตลอดเวลา 
จนกลายเปนปจจ ัยขับเคลื ่อนหลัก  
สำหรับผูรับเหมากอสรางยุคใหมอายุ
ต่ำกวา 35 ป ตองเรงปรับตัวใหทัน 
เทคโนโลยี”

ก้าวสู่ธุรกิจใหม่ 
ในฐานะ Evangelist

การพัฒนาโปรแกรมเพื ่อธุรกิจ 
รับเหมากอสราง รองรับความตองการ 
ทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการทำงาน 

ประจำวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให 
ทำงานไดทุกท่ี ดวยพ้ืนฐานประสบการณ 
ของคุณไผทในวงการรับเหมากอสราง
กวา 15 ป ดังนั้น www.builk.com 
จึงกลายเปน Big data แหลงรวบรวม 

เขาคือใคร?
คุณไผท ผดุงถ่ิน จบการศึกษาข้ันสูง 

จากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย หลังจบการศึกษาไดชวย 
ครอบครัวทำงานรับเหมากอสราง มา 
ประมาณ 10 ป และมีความฝนวา 
อยากใชเทคโนโลยีขับเคลื ่อนวงการ 
รับเหมากอสราง ซึ่งมีปญหานานัปการ 
ที่ทำใหผูรับเหมากอสราง โดยเฉพาะ 
รายยอยประสบปญหากำไรนอย ไมโต 
ความเสี่ยงสูง ทั้งราคาวัสดุ แรงงาน 
และผูวาจาง จึงวางแผนกับเพื่อนที่จบ 
วิศวคอมพิวเตอร พัฒนาซอฟทแวร 
เพื่อผูรับเหมา SMEs แลวเดินสาย 
เพื่อขายซอฟแวรทั้งในประเทศ และ 
ตางประเทศ แตไมประสบความสำเร็จ 
จนคนพบวิธีการ Start up ธุรกิจบน 

Evangelist แห่งวงการก่อสร้าง
บนเวทีใหม่ทรงพลัง BUILK.com

ไผท ผดุงถิ่น
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ในฐานะผู้ Start up ธุรกิจ www.builk.com 
คุณไผท เรียกตัวเองว่า เขาคือ Evangelist 
นักธุรกิจแนวปลุกระดมแห่งวงการรับเหมาก่อสร้าง 
ในเชิงการตลาดหมายถึง การสร้างความศรัทธา 
ด้วยเจตนาบริสุทธิ์สำหรับคนหมู่มาก  

ก็จะตามมา” นั่นคือ บทบาทที่แทจริง 
ของคุณไผทในฐานะ Evangelist นัก 
ปลุกระดมแหงวงการรับเหมากอสราง 
คนแรกของเมืองไทย และผูสราง BUILK 

Construction United สังคมแหง 
ใหมของคนวงการกอสราง

กลยุทธ์การสร้างรายได ้
ด้วย builk

นอกจากภาระหนักในชวงแรกที่
ต องทำให ผ ู  ใช  เห ็นประโยชน ของ 
BUILK การเชื่อมโยงการใชงานจาก 
Offline สูการทำงาน Online การลง 
แรงตานจากวงการ  มีคำถามวา แลว 
BUILK จะมีรายไดจากไหน?  คุณไผท 
เปดเผยวา ดวยกลยุทธการสรางธุรกิจ 
ให BUILK.com คือ Free usage – 
Big data – Advertising – Market-
ing campaign จากประสบการณ 5 
ป จากการ ”Change” เปลี่ยนชีวิต 
ผูรับเหมานับพันราย สูยอดผูใชงาน 
ในปจจุบันกวา 10,000 ธุรกิจ ดวย 
ยอดรายรับปจจุบันในป ‘58 คือ 30 
ลานบาท โตแบบกาวกระโดดจาก 4 
ลานบาทเมื่อป ‘57 จากการปรับธุรกิจ 
สู e-commerce การเปนสื่อใหเกิด 
การซื ้อขายวัสดุกอสรางออนไลนได 
ทันที ในวันนี้ BUILK ไมไดมีรายได 

จากผูรับเหมาคนใด แตเปนรายไดที่มา 
จากการขายโฆษณา และการทำกิจกรรม 
การตลาดใหแก แหลงธุรกิจขนาดใหญ 
อาทิ K Bank สวนสำคัญในการสนับสนุน 

ใหเกิดการจัดกิจกรรมอบรมใหแกผู  
รับเหมากอสรางที่สนใจ และใชเปน 
ชองทางในการ recruit สมาชิกอีกดวย

“เราจะเกาะกับ Core Business 
รายใหญ ไมวาจะเปน K Bank และ 
SCG เราจะทำตัวเปนเหาฉลาม เกาะ 
ฉลาม เราจะโตแบบ Partnership 
และ Business Model ที่สำคัญของ 
เราในปนี้คือ e-commerce จะเปน 
ธุรกิจอยางแทจริง”

แผนขยายธุรกิจ
ในอนาคต

คุณไผท เชื่อวา การพัฒนาธุรกิจ 
e-commerce บน BUILK จะเปน 
จุดเปลี่ยนในการสรางรายไดที่งดงาม
ให ดวยกลยุทธแบบ D-tour คือ การ 
เดินออม ที่มีหลายบริษัทวัสดุกอสราง 
ที่ตองการหาลูกคา สรางฐานขอมูล มา 
พบกับ BUILK ที่สราง Construction 
Community ไวสุดทาย ทั้งสองแหลง 
จะมาบรรจบกัน และสรางสิ่งที่เรียกวา 
“ยอดขาย” ในที่สุด

“ในฐานะที่ผมเปนกลาง ผมรูวา 

ขอมูลผูรับเหมากอสราง ความตองการ 
demand – supply และ opportunity 
plus สำหรับผูรับเหมากอสรางอยาง 
แทจริง อาทิ การเลือกใชวัสดุกอสราง 
แบบไหนท่ีมีประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ 
ราคาวัสดุที่ดีที่สุด การดาวนโหลด 
แบบฟอรมการวางแผนบริหารจัดการ 
ตนทุน บริหารจัดการงานกอสรางทั้ง 
Flow นับเปนการ Digitized วงการ 
รับเหมากอสรางทั้งวงการ โดยเจาะ 
กลุม B to B ผูบริหารธุรกิจรับเหมา 
กอสราง ฝายจัดซื้อ ไปจนถึง วิศวกร 
ฯลฯ อยางแทจริง และเปนการทำงาน 
ที่งาย สะดวก ออนไลนที่ไหนก็ได 
เพียงมี Smart phone เทานั้น ผูใช 
สามารถเลือกทำงานผานเว็บไซด หรือ 
ดาวนโหลด application ก็ได โดย 
แรกเปดใชในป 2012-2013 มี user 
เริ่มตน 1,000 บริษัท เปนการเขามา 
ใชบริการฟรี 

ในฐานะผู Start up ธุรกิจ www. 
builk.com คุณไผท เรียกตัวเองวา 
เขาคือ Evangelist นักธุรกิจแนวปลุก 
ระดมแหงวงการรับเหมากอสราง ใน 
เชิงการตลาดหมายถึง การสรางความ 
ศรัทธาดวยเจตนาบริสุทธิ ์สำหรับคน 
หมูมาก สำหรับคุณไผท เขาคิดวา 
เรื ่องเทคโนโลยีเปนเรื ่องใหมสำหรับ 
ผูรับเหมารายยอย หลายบริษัททำงาน 
ขาดทุนเพราะไมมีระบบ แตอยากมี 
กำไร ดังน้ันหากไมชำนาญตอการใชงาน 
ใน Platform ที่เขาสรางขึ้น จึงมีการ 
เปดใหใชงานฟร ีควบคูไปกับการอบรม 
ความรูใหแกผูที่ตองการ ดวยความเชื่อ 
ที่วา “เมื่อความคิดเปลี่ยน พฤติกรรม 
ก็จะเปล่ียนไป หลังจากน้ันโอกาสใหมๆ  
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วัสดุอะไร ที่จะถูกสั่งซื้อบาง”และมี 
Amazon เปนแรงบันดาลใจให คุณ 
ไผท ตองการให builk เปน market 
place สำหรับผูรับเหมาที่ตองการหา 
วัสดุกอสราง หา supplier ที่เหมาะสม 
คือ เปนที่พบกันระหวาง ผูรับเหมา 
กอสราง กลุม SME กับเจาของโครงการ 
โดย BUILK เปนตัวกลางใหฐานขอมูล 
จนถึงการจัดลำดับผูรับเหมากอสราง 
เปรียบเทียบใหเห็น ปจจุบันมีสัดสวน 
ระหวางผูรับเหมากอสราง และวัสดุ 
กอสราง 90 : 10 วางแผนจะขยายการ 
เติบโตในป ’59 เพิ่มขึ้น 100% โดย 
สวนหนึ่งมาจากตลาดภายในประเทศ 
และอีกสวนมาจากตลาดตางประเทศ 
ซึ่งขยายไปแลวที่ประเทศอินโดนีเซีย 

สปป.ลาว มาเลเซีย และฟลิปปนส 
และกลุม CLMV โดยใชกลยุทธการหา 
Partnership ที่ดีชวยขับเคลื่อนแต 
ละประเทศ รายไดสวนใหญจะมาจาก 
ธุรกิจ e-commerce ตอไป BUILK 
จะกลายเปนแหลงรวมฐานขอมูลขนาด 
ใหญในระดับอาเซียน ปนี้คาดวา จะ 
มีรายไดเติบโตขึ้นถึง 100 ลานบาท

“ในชวงปแรกของการขยายธุรกิจ 
ไปตางประเทศ จะเปนการหวานพืช 
หลังจากนั้น 3-5 ปจึงจะสามารถเก็บ 
เกี่ยวรายไดตอไป บริการสวนใหญคาด 
วา จะเปนเรื่อง Data analysis และ 
Partnership โดยธุรกิจถูกออกแบบ 
ใหสามารถรันงานไดดวยทีมทำงาน 
จำนวนไมมาก เพราะเปน B-B ไมใช 

B-C ท่ีจำเปนตองสรางกิจกรรมออนไลน 
เพื่อสรางรีวิว”

ปัญหาและอุปสรรค 
ที่เตรียมรับมือ

จากการตื่นตัวของวงการ Start 
Up อาจสรางคูแขง ผูเลนรายใหมให 
เกิดขึ้น คุณไผท บอกวา สิ่งสำคัญคือ 
BUILK ตองรักษาความเปนผูนำไวให 
ได เพื่อปองกันปญหา เชนเดียวกับ hi 5 
ที่ถูก facebook ฆา เปนบทเรียนหนึ่ง 
ที่ไมควรมองขาม โดยมีปจจัยเสี่ยง 
ไดแก ระบบการสื่อสาร ความชา หรือ 
เร็ว ของระบบ 4G การเปล่ียนพฤติกรรม 
ของผูบริโภคหันไปใช Application 
มากขึ้น หรือ การเกิดเทคโนโลยีใหมๆ 
หากตางชาติจะเขามาเจาะตลาดก็คง
ตองใชเวลาเพื่อสรางการยอมรับ หรือ 
กลุมทุนใหญ อาจทำเลียนแบบ ซึ่งคุณ 
ไผทหาทางแกเกมลวงหนาดวยการ 
จับเปน Partner เพราะคาดการณวา 
ตอไป e-commerce อาจเปนตัวฆา 
modern trade สวนการกาวทันโลก 
online ธุรกิจ offline จำเปนตอง 
Innovate ตัวเอง โดยยกทั้งระบบ 
online หรือไมน้ัน คุณไผทกลาวท้ิงทาย 
วา คงไมจำเปนตองทำขนาดนั้น นาจะ 
เปนการเสริมซึ่งกันและกัน ระหวาง 
ธุรกิจ online และ offline จะดีกวา

สำหรับธุรกิจที่เปน Users ของ 
BUILK ก็คงจะมีความหวังใหมๆ  เกิดข้ึน 
ในป ’59 ในการรับมือกับตลาดใหมใน 
อาเซียน ยุค AEC วาจะรับมืออยางไร 
ใหมีประสิทธิภาพ โดยมี BUILK เปน 
หนึ่งในตัวชวยที่นาสนใจ
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ภาพที่ผมเห็นตั้งแต่ยังเด็กก็คือ คุณพ่อคุณแม่ซึ่ง 
เป็นหมอทั้งคู่เปิดคลินิกเล็กๆ ให้การรักษาคนไข้ 
เมื่อคนไข้กลับมาเขามีความสุขเพราะหายจากโรค 
หรืออาการที่เป็น ตรงนั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นของ 
ความภาคภูมิใจจนกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ 
ให้ ผมตั้งใจว่า “ผมต้องเป็นหมอ”  

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
โรงพยาบาลศิริราช และใชเวลาออก 
คายอาสาพัฒนาชุมชนอีก 3 ป กอน 

ตัดสินใจเรียนตอดานศัลยกรรมตกแตง 
ที่มหาวิทยาลัยตออีก 5 ป รวมเวลา 
14 ป โดยมีคุณพอเปนครู Part time 
คอยใหความรูเพ่ิมเติม จากประสบการณ 

จริงกวา 30 ป จึงทำใหคุณหมอ 
นพ.ธนัญชัย อํศดามงคล มีความพรอม 
และเปนลูกไมใตตนที่มีความสามารถ 

และมีชื่อเสียงไมแพคุณพอเลยทีเดียว
“ภาพที่ผมเห็นตั้งแตยังเด็กก็คือ 

คุณพอคุณแมซ ึ ่งเปนหมอทั ้งคู  เป ด 
คลินิกเล็กๆ ใหการรักษาคนไข เมื่อ 

เส้นทางสู ่
ตำแหน่งศัลยแพทย ์
มือหนึ่งของเมืองไทย

ดวยความที่คุณหมอ มีคุณพอ 
นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล เจาของและ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
โรงพยาบาล บางมด จำกัด เปน 
ไอดอล เนื่องจากทานเปนผูที่ทำงาน 
หนักมาโดยตลอด เพื่อบุกเบิกงาน 
ดานศัลยกรรมความงามจนมีชื่อเสียง 
เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ และ 
ระดับโลกที่ทานมักไดรับเชิญใหเปน 
วิทยากรเสมอมา จึงเปนแรงบันดาลใจ 
ใหคุณหมอ ธนัญชัย หลังจบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 
โดยใชเวลาเรียน 6 ป จากคณะ 

เดินตามรอยพ่อ สู่ นักศัลยกรรมแถวหน้า
ระดับประเทศ

นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล

äÁ‹Ç‹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¨Ðμ¡μèÓ¢¹Ò´äË¹ ¸ØÃ¡Ô¨¹Õé¨Ðà»š¹Ë¹Öè§ã¹ËÅÒÂ Ø̧Ã¡Ô¨·Õè “¦‹ÒäÁ‹μÒÂ” ¹Ñè¹¤×Í ¸ØÃ¡Ô¨ 

¤ÇÒÁ§ÒÁ áÅÐÊØ¢ÀÒ¾ â´Âà©¾ÒÐ¸ØÃ¡Ô¨ÈÑÅÂ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁ§ÒÁ ·Õè¡ÓÅÑ§à¿„›Í§¿Ùã¹ÃÐ´ÑºâÅ¡ à¾ÃÒÐä´ŒÃÑº¡ÒÃ 

ÂÍÁÃÑºáÅŒÇÇ‹Ò ¡ÒÃÁÕºØ¤ÅÔ¡·Õè´Õà»š¹à¤Åç´ÅÑºã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ä´ŒÍÂ‹Ò§´Õ·Õà´ÕÂÇ äÁ‹Ç‹Ò¨ÐÍÂÙ‹ã¹ÍÒªÕ¾ 

ã´¡çμÒÁ áÅÐË¹Öè§ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅÈÑÅÂ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁ§ÒÁ ¡ç¤×Í âÃ§¾ÂÒºÒÅºÒ§Á´ áË‹§Â‹Ò¹¾ÃÐÃÒÁ 2 â´ÂÁÕ 

¹¾.ÊØÃÊÔ·¸Ôì ÍÑÈ´ÒÁ§¤Å à»š¹à¨ŒÒ¢Í§áÅÐ¼ÙŒºØ¡àºÔ¡¸ØÃ¡Ô¨ÈÑÅÂ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁ§ÒÁ¨¹¡ÅÒÂà»š¹¨Ø´¢ÒÂÊÓ¤ÑÞ¢Í§ 

âÃ§¾ÂÒºÒÅ ¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ Œ́Ò¹ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ·ÑèÇä» ÁÒ¡Ç‹Ò 30 »‚ áÅÐ»˜¨¨ØºÑ¹ ¹¾.¸¹ÑÞªÑÂ ÍÑÈ´ÒÁ§¤Å 

·ÒÂÒ·¼ÙŒÁÕ¤Ø³¾‹Íà»š¹äÍ´ÍÅ ÃÑºÍÒÊÒà»š¹¼ÙŒÊ×º·Í´ ÈÔÅ»Ðã¹¡ÒÃ·ÓÈÑÅÂ¡ÃÃÁ·Ø¡àÁç´ μÒÁá¹Ç¤Ô´ á¼ÅàÅç¡ 

à¨çº¹ŒÍÂ à»š¹¸ÃÃÁªÒμÔ à¼ÂàμÃÕÂÁÊÃŒÒ§½˜¹¾‹ÍãËŒà»š¹¨ÃÔ§ ´ŒÇÂ¡ÒÃμ‹ÍÂÍ´ Ø̧Ã¡Ô¨ ¢ÂÒÂâÃ§¾ÂÒºÒÅÈÑÅÂ¡ÃÃÁ 

¤ÇÒÁ§ÒÁáË‹§ãËÁ‹ º¹¾×é¹·Õè 5 äÃ‹äÁ‹ä¡Å¨Ò¡·Õèà´ÔÁ ¤Ò´¨ÐáÅŒÇàÊÃç¨ÀÒÂã¹ 1-2 »‚¹Õé à¾×èÍàμÃÕÂÁÃÍ§ÃÑº»ÃÔÁÒ³ 

¤¹ä¢Œ·Õèà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃà»�´ AEC áÅÐ¹ÓâÃ§¾ÂÒºÒÅà¢ŒÒμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�ã¹ª‹Ç§àÇÅÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹

ม
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การรับหน้าที่สืบทอดวิชาชีพจากคุณพ่อ เป็นสิ่ง 
ที่สำคัญที่สุด คุณพ่อผมเป็นผู้ดูแลทั้งเรื่องการ 
ผ่าตัด และการบริหาร ในเวลาเดียวกัน และผม 
ได้ยึดมั่นในจุดมุ่งหมายเดียวกันกับคุณพ่อ 
มุ่งภารกิจสำคัญ คือ การรักษาจุดแข็งของ 
โรงพยาบาลที่คุณพ่อสร้างมา

คนไขกลับมาเขามีความสุขเพราะหาย
จากโรคหรืออาการที่เปน ตรงนั้นเอง 
เปนจุดเริ่มตนของความภาคภูมิใจจน
กลายเปนแรงบันดาลใจสำคัญให ผม 
ตั้งใจวา “ผมตองเปนหมอ”  เมื่อได 
เขาเรียนจริง  ๆคุณพอก็ฝกฝนประสบการณ 
ตั้งแตตอนเปนนักศึกษาแพทย จน 
ก  าวส ู  ก าร เป นแพทย  เฉพาะทาง 
ศูนยศัลยกรรมความงาม โรงพยาบาล 
บางมด ท่ีผมชอบงานศัลยกรรมตกแตง 
นอกจากความภูมิใจ ท่ีคุณพอมีช่ือเสียง 
ดานนี้แลว ผมมองวา งานนี้เปนงาน 
ศิลปะอยางหนึ่ง แตละคนก็มีลักษณะ 
เฉพาะตัว จะทำอยางไรใหคนไขสวย 
และดูดีขึ้นได 10 คน 10 แบบ ไมมีใคร 
เหมือนกันเลย ทำใหผมชอบงานนี้ 
เปนพิเศษ ประกอบกับ ปจจุบันนี้ 
ธุรกิจศัลยกรรมตกแตงเติบโตตอเนื่อง 
มูลคา 2-3 หมื่นลานตอป โดยมี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา รั้งอันดับ 1 
ยุโรป อันดับ 2 และ เอเชีย (เกาหลี 
เปนผูนำ) อันดับ 3 และมีอัตราการ 
เติบโต 5-10% ตอป ทุกป ประกอบ 
กับประเทศไทยเองก็เปดกวางมากขึ้น 
ใครทำศัลยกรรมมา ก็ยอมรับตรงๆ 
แบบไมตองปกปดเหมือนสมัยกอน”

การศึกษาดูงาน และการ 
ส่ังสมประสบการณ์

ถึงแมวา หลังจบการศึกษา คุณ 
หมอ ธนัญชัย ไดเขาดูแลงานในฐานะ 
ผู  เช ี ่ยวชาญดานศ ัลยกรรมตกแตง 
ท่ีศูนยศัลยกรรมความงาม และผิวหนัง 
ที่โรงพยาบาลบางมด แตระหวางนั้น 
คุณหมอไดจัดสรรเวลาในการไปศึกษา 
ดูงานดานน้ี ในตางประเทศตลอดเวลา 
อาทิ การไปดูงานในโรงพยาบาลใหญ 
แหงหนึ่ง ที่ เกาหลี พบดานวิทยาการ 
และศิลปะ ศัลยแพทยไทยไมแพชาติ 

ใดในโลก แตมีปจจัย 2 ขอ ที่ตางจาก 
เกาหลี ชัดเจน คือ 1 ที่ธุรกิจดานนี้ 
ในเกาหลี บูมมาก เพราะประเทศ 
เปดกวาง ใหเสรีภาพในการบริการ 
หางาย ตลอดจนการโฆษณาธุรกิจ 
บริการดานนี ้สามารถทำไดเปดเผย 
ขณะที ่ประเทศไทยไมสามารถทำได 
เพราะติดกฎขอบังคับของแพทยสภา 
ทำใหประเทศไทยยังไมบูมเทา 2. คา 
นิยมคนเกาหลี เชื่อวา คนที่เรียนจบ 
ตองทำศัลยกรรม แตเมืองไทย ยังไม 
ถึงขนาดนั้น แตในที่สุด คุณหมอเชื่อ 
วา เมืองไทยจะไมแพกระแสโลกแนนอน 
เพราะคานิยมของคนไทยเริ ่มเปลี ่ยน 
ไป ประกอบกับคุณภาพ และความ 
สามารถของแพทยไทยในดานนี้ไมเปน 
รองใคร จึงไดรับการยอมรับในเวที 
โลกตลอดมา รวมถึงศัลยแพทยจาก 

เกาหลี และทั่วโลกก็เดินทางมาดูงาน 
ที่โรงพยาบาลบางมด เสมอๆ 

สืบทอดจุดแข็งของศูนย์ 
ศัลยกรรมความงาม 
โรงพยาบาลบางมด

การรับหนาที่สืบทอดวิชาชีพจาก 
คุณพอ เปนสิ่งที่สำคัญที่สุด คุณพอ 
ผมเปนผูดูแลทั้งเรื่องการผาตัด และ 
การบริหาร ในเวลาเดียวกัน และผม 
ไดยึดมั ่นในจุดมุ งหมายเดียวกันกับ 
คุณพอ มุงภารกิจสำคัญ คือ การ 

รักษาจุดแข็งของโรงพยาบาลที่คุณพอ 
สรางมา  ซึ่งจุดแข็งของเรา คือ

1. คุณภาพ ความเชี่ยวชาญ ของ 
บุคลากรทางการแพทย ซ่ึงโรงพยาบาล 
มีความเชี่ยวชาญมากวา 30 ป

2. การพัฒนาเทคโนโลย ีด าน 
ศัลยกรรม ใหมีความทันสมัยตลอดเวลา 
ดวยการคัดเลือกเทคโนโลยีสมัยใหม
ที่มีประสิทธิภาพ ที่ตรงคอนเซ็ปต 
“แผลเล็ก เจ็บนอย หายเร็ว และเปน 
ธรรมชาติ” และท่ีสำคัญท่ีสุดคือ ความ 
ปลอดภัย

ดวยคุณภาพ และความชำนาญ 
ในการทำศัลยกรรมความงาม ของคุณ 
หมอธนัญชัย ผูมีประสบการณ ใน 
การผาตัดศัลยกรรมความงามใหแก 
คนไขชาวไทย และตางชาติ ระดับ 
กลาง – สูง มาแลวถึง ปละ 15,000 – 

20,000 คน ประกอบดวย การให 
บริการดานศัลยกรรมพลาสติก และ 
ผิวหนัง นอกจากบริการจากศูนย 
ศัลยกรรมความงาม ท่ีคุณหมอธนัญชัย 
ไดรับมอบหมายใหดูแลแลว ยังมีนอง 
ชาย นพ.เทวเดช อัศดามงคล ผูเรียน 
จบดานแพทย และการบริหารธุรกิจ 
โดยตรง ทำหนาที่ดูแลสวน บริการ 
รักษาพยาบาลท่ัวไป แบงเปนประเภท 2 
ประเภทหลักได แก  บริการคนไข  
ประกันสังคม และบัตรทอง ซึ่ง 2 
ประเภทหล ังม ีผ ู มาใช บร ิการเป น 
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จำนวนมาก
ป 2560 มีแผนจะเปดเปน 

โรงพยาบาล ดานความงามเฉพาะทาง 
คือ จมูก หนาอก ตา ซึ่งปจจุบัน 
มีปริมาณคนไขเปนจำนวนมาก แม 
จัดแบงบริการเฉพาะแตละชั้น ก็ยัง 
ไมเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะเปน 
การรองรับ AEC ซึ่งจะมีปริมาณคนไข 
จากประเทศเพื ่อนบานเพิ ่มมากขึ ้น 
จากเดิมที่ก็มีปริมาณสูงอยูแลว ดังนั้น 
อนาคตโรงพยาบาลบางมด แหงแรก 
จะให บร ิการเฉพาะคนไข ประเภท 
ประกันสังคม และบัตรทองเทานั้น 
นอกจากนี ้ในปเดียวกันจะมีการนำ 
โรงพยาบาลเขาตลาดหลักทรัพย ซึ่ง 
เปนประเด็นความเห็นตางระหวางพี่
ที่ดูแลดานศัลยแพทย และนองชาย 
นักบริหารเกิดขึ้น ระหวางควร กับไม 
ควร แตสุดทายก็มีคุณพอเปนผูฟนธง 
ทำหนาท่ีสรุป โดยทุกฝายยอมรับดวยดี

“ตองบอกวา เราพี่นองจะเชื่อฟง 
คุณพอ คุณแมมาก เพราะเราทุกคน 
ตองการใหโรงพยาบาลมีการพัฒนา 
แตก็มีบางที่เราคิดตางกันไปคนละทาง 
แตถาคุณพอ คุณแมสรุปวา ดี เราก็ 
พรอมจะเห็นดวย แตมีเพียงเร่ืองเดียว 
ที่จะเห็นตางจากคุณพอบาง คือ ที่ 
ผานมาชวงธุรกิจบูมคุณพอทำงานหนัก 
มาก 1 วัน ใชเวลาผาตัด 60 – 70 เคส 

ทานเคยทำใหดาราดังมากมาย รายได 
ดีแตสุขภาพนาเปนหวง ที่ขัดแยงกัน 
นิดหนอยคือ ทานอยากใหผมรับเคส 
ใหมากเหมือนทาน แตผมมองวา ไม 
จำเปนตองทำงานเยอะขนาดนั้นก็ได 
ควรมีเวลาสวนตัวบาง ดังนั้นเมื่อผม 
เขามาบริหารท่ีน่ี ก็จะแบงเวลาสำหรับ 
การผาตัดเคสใหญ วันละไมเกิน 2 
เคส นอกนั้นจะเปนการผาตัดทั่วไป 
เพราะผมเชื่อวา ความสวยรอได”

แนวคิด - กลยุทธ์การ 
บริหารงาน 
ศูนย์ศัลยกรรม 
ความงาม และผิวหนัง

ภายใตการบริหารงานศูนยแหง
นี้ มีแพทยเฉพาะทาง และศัลยแพทย 
รวม 30 คน ใหบริการผาตัดตา จมูก 
เสริมหนาอก และดูแลผิว การบริหาร 
แพทยที ่มีความรู ความสามารถสูงไม 
ใชเรื่องงาย ประกอบดวย แพทย 
ประจำ แพทย Part time และมี 
ผูท่ีดูแลคาแรงท่ีเหมาะสม แตก็มีปญหา 
บาง เพราะแพทยเฉพาะทางตองใช 
เวลาศึกษาถึง 14 ปกวาจะจบออกมา 
ทำงาน จึงมีบางที่มาทำงาน เพื่อมา 
ศึกษางานแลวออกไปเปดคลินิกเอง 
ซ ึ ่ ง เป นป ญหาท ี ่ เก ิดข ึ ้นท ั ้ งวงการ 
ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือ ตองสรางชื่อเสียง 

ที่ดีใหแกบริการของโรงพยาบาล เพื่อ 
ทำใหคนไขมากพอ ที่จะดึงตัวแพทย 
กลับมา เพราะแพทยเฉพาะทางดาน 
นี้ในประเทศไทยยังมีไมถึง 5% ของ 
แพทยทั้งหมด และตอปผลิตแพทยได 
เพียง 10 กวาคนเทาน้ันกวาคนเทาน้ัน

การสืบทอดธุรกิจ 
ครอบครัว

หลังจากผลงานของ นพ.ธนัญชัย 
อัศดามงคล และนพ.เทวเดช อัศดามงคล 
เปนที ่ไววางใจ ทำให นพ.สุรสิทธิ ์ 
อัศดามงคล ในฐานะประธานกรรมการ 
บริหาร ใหความไววางใจใหทายาท 
ทั้งสอง ซึ่งเปนคนรุนใหม เปนผูดูแล 
โรงพยาบาลบางมด ตอยอดธุรกิจ 
อยางเต็มที่ โดยมีคุณพอ คุณแม 
วางตัวเปนที ่ปรึกษาเปนที ่เรียบรอย 
แลว หลังจากนี้คงตองคอยติดตาม 
กันตอไปวา โรงพยาบาลบางมด โฉม 
ใหม โดยนักบริหารรุนใหมจะเปน 
อยางไรตอไป กับจุดแข็งทางดานศูนย 
ศัลยกรรมความงาม และผิวหนัง ตลอดจน 
การเตรียมตัวเขาระดมทุนในตลาด 
หลักทรัพย คงตองคอยจับตาดูความ 
ก าวหน าของโรงพยาบาลต อไปใน 
อนาคตอันใกลนี้
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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



ส

ธุรกิจครอบครัว
ตอนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และ Holding Company

สำหรับบางองคกรที่เปน
ธุรกิจครอบครัวการเลือก
ใชตลาดหลักทรัพยเปน 

เครื่องมือเพื่อสรางความมั่นใจวาธุรกิจ 
จะยังคงอยูตอไปแมวาลูกหลานจะยัง
ไมพรอมที่จะรับชวงกิจการ หรือบาง 
การใชตลาดทุนเพื่อมองหาจังหวะใน
การเติบโต ผลประโยชนเรื่องตนทุน 
ของเงินทุน ความเชื่อมั่นของผูที่มี 
สวนเกี่ยวของ เชน ธนาคาร Supplier 
เปนตน หรือในกรณีที่ครอบครัวไมมี 
ทายาทเพื่อมารับชวงตอ ก็สามารถ 
ขายหุ นของครอบครัวใหกับผู ถือหุ น 
ใหมเขามาดำเนินธุรกิจตอ พนักงาน 
ก็ยังสามารถทำงานได และการนำ 
ธ ุรก ิจครอบคร ัวเข าจดทะเบ ียนใน 
ตลาดหลักทรัพยจะทำใหเกิดความเปน 
มืออาชีพ กลายเปนบรรษัทภิบาลตาม 
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยไปโดย 
ปริยาย 

สถาบันการเงินท่ี 
จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์

ผูนำของธุรกิจครอบครัวตองตัดสิน 
ใจในการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว 
โดยตองสวมบทบาทของสมาชิกใน 
ครอบครัว บทบาทของการจัดการธุรกิจ 

ตามงวดเวลาที่กำหนดเหมือนการกูยืม 
เงินจากสถาบันการเงินทำใหบริษัทมี
ความยืดหยุนในการบริหารเงินมากขึ้น 
นอกจากนั้นบริษัทยังสามารถระดมทุน 

เพิ ่มเต ิมเมื ่อมีความตองการใชเง ิน 
เพิ่มเติม โดยการออกตราสารทุน 
ประเภทตางๆ ไดหลากหลายยิ่งขึ้น 
ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน และ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เชน หุนสามัญ 
เพิ่มทุน หุนกู หุนบุริมสิทธิ ใบสำคัญ 
แสดงส ิทธ ิ ในการซ ื ้ อหล ักทร ัพย  
เปนตน ชวยใหบริษัทสามารถจัดโครงสราง 
ทางการเงินที่เหมาะสมตอการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทได

2. เ สร ิ มสร  า งช ื ่ อ เส ี ย งและ 
ภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัท

เนื ่องจากการนำบริษ ัทเข าจด 
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้นตองมี
การเปดเผยขอมูลและมีการปฏิบัต ิ 
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำกับ

â´Â
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

และบทบาทความเปนเจาของ โดยตอง 
รักษาความสมดุลของทั้งสามระบบนี ้
ใหมีการบูรณาการรวมกันอยางเหมาะสม  
นำไปสูการจัดโครงสรางของการถือหุน

และโครงสรางขององคการ การสราง 
วัฒนธรรมที่แข็งแกรง นโยบายที่เปน 
ธรรม ผูนำก็จะสามารถนำธุรกิจครอบครัว 
ไปสูความกาวหนาและเติบโตอยางย่ังยืน

ประโยชน์ของการนำ 
บริษัทเข้าจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์

1. แหลงเงินทุนระยะยาวท่ีปราศจาก 
ภาระดอกเบี้ย

การนำบริษัทเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย  ชวยใหบริษัทสามารถ 
ระดมเงินทุนจากประชาชนทั ่วไปได 
โดยตรง เพ่ือนำไปเปนเงินทุนหมุนเวียน 
หรือขยายธุรกิจของบริษัทไดโดยไมมี
ภาระท่ีตองชำระคืนเงินตนและดอกเบ้ีย 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง Holding Company 
ของครอบครัวเมื่อทรัพย์สินและกิจการเติบโต 
ขยายมากขึ้น คือการปกป้องทรัพย์สินทางด้าน 
กฏหมายและความรับผิดชอบของสมาชิกใน 
ครอบครัวเป็นหลัก  
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และด ูแลตลาดหล ักทร ัพย กำหนด 
ซึ่งนอกจากจะชวยสรางความนาเชื่อถือ 
ใหกับนักลงทุนแลว ยังชวยสรางความ 
เชื่อถือใหกับลูกคา คูคา ทั้งในและ 
ตางประเทศ

3. สร างความภักด ีและสร าง 
ผลตอบแทนที่ดีใหแกพนักงาน

การนำบริษัทเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยเปนชองทางหนึ ่งที ่ 
บริษัทสามารถเปดโอกาสใหกับพนักงาน 
ไดมีสวนรวมในการเปนเจาของผาน 
โครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแก 
กรรมการหร ือพนักงานของบร ิษ ัท 
(Employee Stock option Program 
หรือ ESOP) การใหพนักงานมีสวน 
รวมในการเปนเจาของจะชวยสราง 
ความภ ักด ีและความภ ูม ิ ใจให แก  
พนักงานทำให ท ุ มเทความร ู ความ 
สามารถอยางเต็มที่ในการสรางความ
กาวหนาใหกับบริษัท

4. สรางความรับผ ิดชอบและ 
การบริหารงานแบบมืออาชีพ

การที่บริษัทจดทะเบียนเปดเผย
ขอมูล ขาวสาร และความเคลื่อนไหว 
ตางๆ ผานชองทางและระบบการ 
เผยแพร ข อม ูลข าวสารของตลาด 
หลักทรัพย ชวยทำใหบริษัทเปนที่ 
รูจักของผูลงทุนมากขึ้น ชวยสราง 
ความสนใจของผูลงทุนในบริษัทมากขึ้น 
และกระตุนใหผูบริหารมีความรับผิดชอบ 
ในการบริหารงานใหมีความโปรงใส 
และเนนความเปนมืออาชีพมากขึ้น

5. การดำรงอย ู ของธ ุรก ิจใน 
ระยะยาวของธุรกิจครอบครัว

การเป นบร ิษ ัทจดทะเบียนจะ 
ชวยใหบริษัทที่มีการบริหารงานแบบ
ธุรกิจครอบครัวกาวเขาสู การบริหาร 
งานแบบมืออาชีพมากขึ้น มีผูบริหาร 

ที ่ เป นม ืออาช ีพเข ามาร วมบร ิหาร 
กิจการ และเปดโอกาสใหสมาชิกใน 
ครอบคร ัวของเจ าของก ิจการท ี ่ม ี 
เปาหมายในการดำเนินชีวิตหรือมีความ 

ถนัดที่แตกตางกันออกไปสามารถเลือก 
ประกอบอาชีพที ่ตองการโดยยังคงมี 
ฐานะเปนผู ถ ือหุ นของบริษัทและได 
รับผลตอบแทนจากการถือหุนอยูเชนเดิม

6. สรางสภาพคลองของผูถือหุน
การเขาเปนบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย ชวยใหผูถือหุนของ 
บริษัทมีศูนยกลางในการซื้อขายแลก 
เปลี ่ยนหลักทรัพยที ่ถือไวเปนเงินสด 
ไดงายและสะดวก ซึ่งจะชวยใหเกิด 
สภาพคลองใหแกผู ถือหุ นของบริษัท 
ได รวมถึงทำใหหลักทรัพยของบริษัท 
มีราคาอางอิงและมีสภาพคลอง เปน 
หลักทรัพยที่มีความนาเชื่อถือ ซึ่งผูถือ 
หุนสามารถนำไปเปนหลักประกันใน 
การกู ย ืมเง ินจากสถาบันการเง ินได 
หรือเพื่อใชลดการค้ำประกันการกูยืม
เง ินที ่ทำไว ก อนการแปรสภาพเปน 
บริษัทมหาชนและเขาจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยได

7. ประโยชนในดานการจัดการ 
ภาษี

บุคคลธรรมดาที่เปนผู ถือหุ นใน
บร ิษ ัทจดทะเบ ียนจะได ร ับยกเว น 
ไมตองนำกำไรท่ีไดจากการขายหลักทรัพย 
ในตลาดหลักทร ัพย มารวมคำนวณ 

เพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ปัจจัยท่ีต้องระมัดระวัง 
เม่ือนำธุรกิจเข้าสู่ตลาด 
หลักทรัพย์

1. การนำบริษัทเขาจดทะเบียน 
ในตลาดหล ักทร ัพย น ั ้นต องม ีการ 
กระจายหุนใหกับผูถือหุนรายอื่น ซึ่ง 
เป น ไปตามข อกำหนดของตลาด 
หลักทรัพย เปนการเปดโอกาสใหหุน 
กระจายออกจากสมาชิกของครอบครัว 
ไดงายและยากตอการควบคุม รวมถึง 
มีความเสี่ยงในการถูกเขาครอบครอง
แบบไมเป นม ิตรอ ีกด วย (Hostile 
Takeover) 

2. การกระจายห ุ นให ก ับน ัก 
ลงทุนทำใหสัดสวนความเปนเจาของ
ลดลง อีกทั้งมูลคาของกิจการขึ้นกับ 
สภาวะของตลาดหลักทรัพย ซึ่งเปน 
ปจจัยภายนอกที่บริษัทควบคุมไดยาก

3. บริษัทตองเปดเผยขอมูลของ 
บริษัท และการตรวจสอบขององคกร 

การนำบริษัทเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้น 
ช่วยให้ลดต้นทุนของเงินทุน การทำให้เกิด 
สภาพคล่องของผู้ถือหุ้น ซึ่งก็คือสมาชิกของ 
ครอบครัว รวมถึงการซื้อ ขาย หุ้นระหว่าง 
สมาชิกในครอบครัวก็จะมีราคาอ้างอิง อีกทั้ง 
เป็นการยกระดับของธุรกิจครอบครัวให้มี 
มาตรฐาน และบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 
และความมีบรรษัทภิบาล เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  
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กลางตางๆ เชน ก.ล.ต. อีกทั้งตอง 
ปฏ ิบ ัต ิตามกฏระเบ ียบของตลาด 
หลักทรัพย ซึ่งอาจทำใหขาดความ 
คลองตัวในการบริหารงาน กระบวน 
การตัดสินใจมีข ั ้นตอนเพิ ่มข ึ ้นและ 
อาจมีตนทุนที่เพิ่มขึ้น

การนำบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพย 
ม ีท ั ้ งประโยชน และป จจ ัยเส ี ่ยงท ี ่ 

ครอบครัวตองทำความเขาใจอยาง 
ละเอียด เพื่อใหการตัดสินใจอยูบน 
พื้นฐานของความครบถวนเรื่องขอมูล  
การวิเคราะหและประเมินที ่อยู บน 
ความเปนจริงเพื่อวิเคราะหวาการนำ 
เขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
นั้น ธุรกิจและครอบครัวมีความพรอม 
มากนอยแคไหน และประโยชนที่จะ 

ไดมากนอยแคไหนตองทำการประเมิน 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งแงดีและแง
ดวย 

จากขางตนการนำบริษัทเขาระดม 
ทุนในตลาดหลักทรัพยนั ้นชวยใหลด 
ตนทุนของเงินทุน การทำใหเกิดสภาพ 
คลองของผูถือหุน ซึ่งก็คือสมาชิก 
ของครอบครัว รวมถึงการซื้อ ขาย หุน 
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ระหวางสมาชิกในครอบครัวก็จะมี 
ราคาอางอิง อีกทั้งเปนการยกระดับ 
ของธุรก ิจครอบครัวใหม ีมาตรฐาน 
และบร ิหารจ ัดการแบบม ืออาช ีพ 
และความมีบรรษัทภิบาล เกิดภาพลักษณ 
ท่ีดี  หากครอบครัวตองการผลประโยชน 
ดานตางๆ เหลานี้การนำธุรกิจเขา 
ตลาดหลักทรัพยก็ถือเปนทางเลือกที่
ดี แตอยางไรก็ตาม สมาชิกในครอบครัว 
ตองทราบวาการการนำธุรกิจเขาจด 
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั ้นตอง 
ทำการแปลงสภาพจากบริษัทธรรมดา
เป นบร ิษ ัทมหาชนน ั ้นจะเก ิดการ 
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูถือหุนที่
อาจมีบุคคลภายนอกเขามายุงเกี่ยวกับ 
การบริหารงานของกิจการมากขึ ้น 
รวมถึงมีโอกาสในการถูกควบรวมจาก
บุคคลภายนอกได (Take over) อีกทั้ง 
การเขาจะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
ยังมีขั ้นตอนและตนทุนที่เกิดขึ ้นจาก 
การปรับโครงสรางของบริษัทในหลาย
ดาน เชน โครงสรางทางบัญชี เปนตน 
ครอบครัวจ ึงต องใช ความรอบคอบ 
พิจารณาผลได ผลเสีย ที่จะไดรับ 
เสียกอนวามากนอยเพียงใด และ 
สงผลที่คุมคาตอครอบครัวในระยะยาว 
หรือไม

Holding Company: 
รูปแบบของบริษัท 
ธุรกิจครอบครัว

Holding Company หมายถึง 
บริษ ัทที ่ม ีการประกอบธุรกิจโดยมี 
รายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นเปน
หลัก และไมมีการประกอบธุรกิจ อยาง 
มีนัยสำคัญของตนเอง วัตถุประสงค 
ในการจัดตั้ง Holding Company 
ของครอบครัวเมื่อทรัพยสินและกิจการ 
เติบโตขยายมากขึ้น คือการปกปอง 
ทรัพยสินทางดานกฏหมายและความ

รับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัวเปน 
หลัก  คือใหการควบคุมกิจการอยูใน 
กลุมของครอบครัว อยางในกรณีที่นำ 
บริษัทของครอบครัวเขาจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ก็สามารถปองกัน 
การเขาครอบงำกิจการแบบไมเปนมิตร 
(Hostile Takeover) อีกดวย การ 
จัดต้ัง Holding Company ของครอบครัว 
นอกจากการปกปองทรัพยส ินและ 
รักษาอำนาจการควบคุมกิจการแลว 
ยังมีขอดีในเร่ืองของการสิทธิผลประโยชน 
ที่จะไดรับทางดานภาษี(ทั้งนี้อยูที่การ
วางแผนของแตละครอบครัว) เพิ่ม 
ความยืดหยุ น/ลดความเสี ่ยงในการ 
ขยายธุรกิจ ลดปญหาขอพิพาทในการ 
ถือครองทรัพยสิน ทั้งยังชวยให 
สมาชิกในครอบครัวมีส วนรวมทาง 
ธุรกิจอีกดวย อยางไรก็ตามครอบครัว 
ตองพิจารณาถึงความพรอมและคา 
ใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งและ
การจัดการของบริษัทโฮลดิ้งดวย

Baker & McKenzie ไดให 
คำแนะนำไววาควรจัดตั้ง Holding 
Company ในรูปแบบของบริษัทจำกัด 
เนื่องจากสามารถกำหนดขอบังคับและ 
เงื ่อนไขตางๆเพื่อใหสามารถรวมศูนย
การควบคุมได เชน อำนาจของกรรมการ 
อำนาจของผูถือหุน รวมถึงการโอนหุน 
เปนตน   นอกจากนั้นยังไดแนะนำวา 
บริษัท holding ควรมีสมาชิกใน 
ครอบครัวเปนผูถือหุนทั้งหมด รวม 
ถึงคณะกรรมการในบริษัท holding 
ก ็ ค ว ร เป  นสมาช ิ ก ในครอบคร ั ว 
นอกจากนั้นตองพิจารณาปจจัยอื ่นๆ 
ประกอบเชน ตนทุนของการจัดตั้ง 
การบริหารจัดการผลประโยชนทาง 
ดานภาษีและความเสี่ยง เปนตน

สวนรูปแบบการถือหุ นและการ
จัดสรรผลประโยชนในบริษัทโฮลดิ้งนั้น  
Baker & McKenzie ไดเสนอแนะวา 

เมื่อบริษัทมีการขยายกิจการตามความ 
ชำนาญหรือเปนบริษัทในเครือแยกตาม 
ประเภทธุรกิจแลว Holding Com-
pany จะเขาไปถือหุนในบริษัทยอย 
รวมถึงการถือครองสินทรัพย (Non 
Business Asset) ของครอบครัว การ 
ประกอบธุรกิจที ่ใหบริการแกบริษัท 
ในเครือของครอบครัว เชน ใหเชา 
ที่ดินของครอบครัว เปนตน ทั้งนี้ 
Holding Company ตองกำหนด 
นโยบายการบร ิหารงานให  เป นไป 
ตามที่คณะกรรรมการการทำงานของ
ครอบครัวกำหนด 

การจัดสรรหุ นในบริษ ัทใหแก 
สมาชิกในครอบครัวนั ้นตองคำนึงถึง 
ความยุติธรรม(Fairness) เปนหลัก 
สมาชิกในครอบครัวที ่เปนผู บริหาร 
ควรไดรับหุนในบริษัทที่ตนเองเขาไป 
เปนผูบริหาร สวนสมาชิกในครอบครัว 
ที่ไมไดเปนผู บริหารในบริษัทก็อาจได 
หุนท่ีเก่ียวหรือ ไมเกี่ยวกับธุรกิจก็ได 
แตอาจนอยกวาผูบริหารแตอาจไดผล
ประโยชนทางการเงินอยางอื่นแทน

สวนทรัพยสินที ่ควรโอนใหอยู  
ภายใต Holding Company คือ 
ทรัพยสินที่เปน Non Family Asset 
เชน อสังหาริมทรัพยท้ังหลาย บานพัก 
รถยนต หุนในบริษัทตางๆ เพื่อความ 
สะดวกในการบริหารควบคุมและปองกัน 
การครอบงำกิจการ ทรัพยสินที่กอให 
เกิดเงินไดและประโยชนแกสมาชิกใน
ครอบครัว เชน ที่ดิน ทรัพยสินทาง 
ปญญา เครื่องหมายการคา เปนตน 
รวมถึงทรัพยสินที ่ตองใชเงินกู ซื ้อมา 
และสามารถหักคาเสื่อมเปนคาใชจาย
ไดครบตามกฏหมาย เพ่ือนำไปวางแผน 
ผลประโยชน ด  านภาษ ีของธ ุ รก ิจ 
ครอบครัว
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ป

วีรวัชร์ ฐิติวุฒิเสถียร
ประธาน YEC Rayong ประกาศ ‘59 พร้อมเดินหน้าเต็ม

แนะนำตัว 
อย่างเป็นทางการ

คุณวีรวัชร ฐิติวุฒิเสถียร หรือ 
พี่วัชร ของชาว YEC เปนชาวระยอง 
โดยกำเนิด จบการศึกษาระดับมัธยม 
จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และ 
จบ ปวส. ดานชางยนต จาก วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาเซ็นจอหน โปลีเทคนิค 
จากนั้นไดหาความรูเพิ่มเติมทางธุรกิจ 
จากการเขารวมอบรมความรูเพิ่มเติม
จากหลายหนวยงาน อาทิ กรมสงเสริม 
อุตสาหกรรมสวนกลาง และภาค 9 
เปนตน หลังจากเรียนจบไดถูกเรียก 
ตัวกลับมาชวยงานธุรกิจครอบครัว 
โรงงานผลิตเสนกวยเตี ๋ยวรายใหญ 
แหง จ.ระยอง เริ่มแรกเขาชวยงาน 
คุณพอ โดยเริ่มตั้งแต การฝกงานเปน 
พนักงานทั่วไป ฝายไหนขาดก็เขาไป 
เสริม หลังจากนั้นประมาณ 3-4 
ปจึงไดรับความไววางใจจากคุณพอให
เปนผูจัดการโรงงาน 

“ชวงนั้นไมชอบเลย ปญหาเยอะ 
เพราะงานไมคอยมีระบบ ทำงานแบบ 
ลูกทุง จนไดมีโอกาสไปอบรมการบริหาร 
ธุรกิจ เมื่อป 2002 จึงไดไอเดียจาก 
เพื่อนที่เขารวมอบรมดวยกัน และ 

จากการเข าร วมอบรมโครงการลด 
ตนทุน ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม เริ่มมีที่ปรึกษา 
เขามาชวยเรื่องการบริหารงานอยางไร 
เพื่อลดตนทุน และเปนที่มาของการ 
สรางระบบการบริหารงาน และระบบ 
คุณภาพใหเกิดขึ้น”

บทบาทนักบริหาร 
ที่ไม่หยุดในการหา 
ความรู้อยู่เสมอ

การเขาอบรมในโครงการตางๆ 
สรางประโยชนอยางมากใหแกธุรกิจ 
ของครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งการ 
ลดตนทุนการผลิต ท่ีหลังจากมีท่ีปรึกษา 
เขามาชวยใหคำแนะนำ ทำใหเกิด 
กระบวนการผลิตที ่ม ีประสิทธิภาพ 
สามารถลดตนทุนไดถึง 10-20% และ 
เริ่มเขาสูการขอรับรองระบบ GMP 
และ HACCP ซ่ึงขณะน้ันธุรกิจประเภท 
เดียวกันยังไมมีใครไดเครื ่องหมายนี ้ 
เทากับ ตรงเซงหลี ล้ำหนาคูแขงไป 
ไกลกวาเพื่อน โดย HACCP เปน 
มาตรฐานควบคุมการใชสารเคมีในขั้น
ตอนการผลิต ทำใหโรงงานลดการใช 
สารเคมีลงกวา 50% เปนการตอบ 

โจทยทั้งการลดตนทุนการผลิต และ 
ตอบโจทยดานความปลอดภัยสำหรับ
ผูบริโภค ท่ีสำคัญคือ การเปล่ียนแปลง 
ในเรื ่องยอดขายที ่เพิ ่มสูงขึ ้นตามมา 
จากนั้นคุณวัชรไดเขารับการอบรมจาก 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ภาค 9 ตอ 
ในโครงการ 3 แผน คือ การผลิต 
การตลาด และบัญชี ทำใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงจากการลงบัญชีดวยมือ 
มาเปนการใชระบบคอมพิวเตอร เพิ่ม 
เจาหนาที่ดูแลดานบัญชีกำไร ขาดทุน 
ทำใหกระบวนการที่ไมเรียบรอย เกิด 
ระบบงานมากขึ้น คาดวา ภายใน 2-3 
ปขางหนา จะยิ่งเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้น 
ในขณะที ่การตลาดยังไมตอบโจทย 
จึงไดเขาอบรมการวางแผนการตลาด 
โดยเฉพาะดานนวัตกรรม วา ตอไป 
ทิศทางการตลาดจะไปในทางใด

เมื่อก๋วยเตี๋ยวเข้าตา 
ค่ายยักษ์ใหญ ่อะไรจะ 
เกิดขึ้น

จากการปรับปรุงพัฒนาธุรก ิจ 
ครอบครัวใหมีระบบ ทำใหธุรกิจไป 
เขาตา บริษัท ซีพีแรม จำกัด บริษัท 
แปรรูปอาหาร ในเครือซีพี โดยบริษัท 
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ตรงเซงหลี จำกัด ไดมีโอกาสเสนองาน 
และไดรับ เลือกใหเปนผูสงเสนกวยเต๋ียว 
หลอด สัญญา 1 ป ในป 2554 – 2555 
ตอ มาในป 2556-2557 ไดทำสัญญา 
เพ ิ ่มเพื ่อส งเส นกวยเต ี ๋ยวเส นใหญ 
เพื่อผลิตเปนกวยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว สงขาย 
ในรานสะดวกซื้อ เซเวน อีเลฟเวน 
ทำใหมีรายไดจากซีพีแรมฯ ปละ 
ประมาณ 1 ลานบาท ในขณะที่ยอด 
ขายหลักมาจากศูนยกระจายสินคา 
และเปนหนารานจำหนาย ซึ่งตั้งอยูที่ 
จ.ระยอง

นอกจากนี้ คุณวัชรไดริเริ่มสราง 
ตราสินคาใหแกผลิตภัณฑ ประกอบ 
ดวย แบรนด ไกแดง สำหรับสินคา 
เสนกวยเตี๋ยว แบรนดเหอลีลี่ สำหรับ 
สินคาเตาหู และแบรนด พันเลิศ 
สำหรับสินคาเสนบะหมี่ และแผน 
เกี๊ยว ซึ่งทุกแบรนดรวมกัน สามารถ 
ทำยอดขายไดประมาณปละ 30 ลาน 
บาท โดยฐานการตลาดหลักอยูใน 
ระยอง และภาคตะวันออก ภายในป 
2560 วางแผนจะโกอินเตอร โดยจะ 
ทำตลาดสงออก สำหรับสินคาเสน 
กวยเตี๋ยวสำหรับผัดไท ไปยังกลุม 
ประเทศ AEC และแถบยุโรป

สบช่องทางใหม ่กับ 
ธุรกิจล่าสุด “ศวัสแอร ์
เอ็นจิเนียริ่ง”

ดวยความเปนคนไฝหาความรู  
อยูตลอดเวลา เมื่อคนพบความลงตัว 
ใหมจากการรับตำแหนงใหม นอกจาก 
การเปนกรรมการหอการคาจังหวัด 
ระยอง ในหมวกใบใหมในฐานะ ประธาน 
YEC Rayong คนแรก คุณวัชรได 
พบกับนักธุรกิจหลากหลายสาขาใน 
จังหวัดระยอง จึงมองเห็นโอกาสจาก 
การขยายตัวของธ ุรก ิจบานจัดสรร 
และอุตสาหกรรมใน จ.ระยอง ซึ่งมี 
ความตองการสินคาประเภท ระบบ 
ทำความเย็นภายในโรงงาน อุปกรณ 
เทคโนโลยีสแกนน้ิว รวมถึงระบบรักษา 

ความปลอดภัยอยางกลองวงจรปด 
จึงตัดสินใจรวมทุนกับเพื ่อนสมาชิก 
เปดธุรกิจใหม ในชื่อ บริษัท ศวัสแอร 
เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด ต้ังอยูท่ี อ.ปลวกแดง 
จ.ระยอง เมื่อป 2558 คาดป 2559 
จะสามารถทำยอดขายเร่ิมตน ประมาณ 
3 ลานบาท

บทบาทใหม ่ในฐานะ 
ประธาน YEC Rayong 
คนแรก

หลังไดรับการแตงต้ังจาก หอการคา 
จังหวัดระยองให รับตำแหนงประธาน 
YEC Rayong คนแรก คุณวีรวัชร 
สรางสถิติใหมโดยสามารถรวมกลุ ม 
นักธุรกิจรุนใหมในจังหวัดไดถึง 100 
คน ซึ่งครอบครัวแตละคนตางอยูใน 
กลุมท่ีรูจักกันเปนอยางดี โดยกิจกรรม 
เริ่มแรกคือ กิจกรรมการกุศล เพื่อ 

สรางประโยชนใหแกสังคม อาทิ 
กิจกรรมหารายไดมอบทุนใหโรงเรียน
ดอยโอกาสในจังหวัด และจัดกิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุนใหม โดย 
เชิญวิทยากรชั ้นนำจากสวนกลางมา 
บรรยายใหแกสมาชิก ในป 2559 
กิจกรรมที่จะจัดเพื่อใหสอดคลองกับ 
ปฎิญญาอุดรธานี ซึ่งจัดโดยหอการคา 
แหงประเทศไทยทั ่วประเทศ เมื ่อ 
เดือนพฤศจิกายน ท่ีจะทำใหเศรษฐกิจ 
ไทยในปนี้ เติบโต 4% ดังนั้นลักษณะ 

กิจกรรมจะเปนการสรางความเขมแข็ง 
ของกลุมธุรกิจในจังหวัด ดวยการ 
เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ การชี้ทิศทาง 
ทางธุรกิจใหแกสมาชิก และนักธุรกิจ 
ทั่วไปที่สนใจ โดยจะจัดกิจกรรมอบรม 
สัมมนา โดยเชิญวิทยากร ผูเชี่ยวชาญ 
ในแตละดานมาแลกเปลี ่ยนความรู  
แบบถี่ เดือนเวนเดือน เริ่มกิจกรรม 
แรกกับการอบรมความรูการทำธุรกิจ
ในยุค AEC ในเดือนกุมภาพันธนี้ 
เปนตนไป โดยวางแผนจะจัดกิจกรรม 
จำนวน 6 ครั้งในป 2559

“เศรษฐกิจของจ.ระยอง โตขึ้น 
ทุกป กลุม YEC Rayong ตองการ 
ธุรกิจเติบโตไปขางหนา ดวยการพัฒนา 
และอาศ ัยบ ุคคลอ ื ่นมาช วยช ี ้ทาง 
เศรษฐกิจระยองทั้ง 3 ดาน คือ 
อุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร และ 
การทองเที่ยว โดยเรามีสมาชิกครบทั้ง 

3 ดาน เราพรอมจะเติบโตอยางมี 
เปาหมายท่ีชัดเจน เราจะไมโตคนเดียว 
แตจะตองรวมมือกันเติบโต เพื่อสราง 
ความยั่งยืนใหแกเศรษฐกิจ และธุรกิจ 
ของระยองตอไป ”

นายินดีกับ จังหวัดระยองท่ีมีกลุม 
นักธุรกิจรุนใหมที่เขมแข็ง และไม 
หยุดนิ่งในการหาความรู เพื่อสราง 
และพัฒนาธุรกิจใหมีความแข็งแกรง 
และทันยุค ทันสมัยอยูตลอดเวลา

เศรษฐกิจของจ.ระยอง โตข้ึนทุกปี กลุ่ม YEC 
Rayong ต้องการธุรกิจเติบโตไปข้างหน้า ด้วยการ 
พัฒนา และอาศัยบุคคลอ่ืนมาช่วยช้ีทาง เศรษฐกิจ 
ระยองท้ัง 3 ด้าน คือ อุตสาหกรรมการผลิต 
การเกษตร และการท่องเท่ียว โดยเรามีสมาชิก 
ครบท้ัง 3 ด้าน เราพร้อมจะเติบโตอย่างมีเป้าหมาย 
ท่ีชัดเจน เราจะไม่โตคนเดียว แต่จะต้องร่วมมือกัน 
เติบโต เพ่ือสร้างความย่ังยืนให้แก่เศรษฐกิจ และ 
ธุรกิจของระยองต่อไป
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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	ทีเ่อือ้ต่อการพฒันานวตักรรมรวมถงึสร้างผูป้ระกอบการ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	(Innovation	Driven	Entrepreneurs)	ให้
เกิดขึ้นในประเทศไทย
	 	 	 	 หลักสูตร	 “ผู ้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”	 
จะช่วยให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถงึวธิกีารสร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่ 
น�าไปใช้ขับเคลือ่นองค์กรและธรุกจิ

	 เรียนรู้จากวิทยากรและ	 Mentors	 ที่ปรึกษาจากองค์กร
ธุรกิจชั้นน�าของประเทศไทย	 รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งในและ 
ต่างประเทศ

REAL WORLD PRACTICE:

	 เรียนรู ้จากมุมมองของนักบริหารและผู้ประกอบการที่
ประสบความส�าเร็จในการน�าเอานวัตกรรมไปประยุกต์ต่อยอดกับ
ภารกิจขององค์กร

LEARN FROM INNOVATION DRIVEN LEADERS: 

	 สมันาเชงิปฏบิตักิารเพือ่สร้างธรุกจิ	Startup	ทีข่บัเคลือ่นด้วย
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) :






	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	44
	45
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



