










ฉบับนี้ มาทำความรูจักกับ Innovation-Driven Entrepreneurship (IDE) หรือ การสรางผูประกอบการดวย 
นวัตกรรม ซึ่งเปนความทาทายใหมของประเทศ ซึ่งหากประเทศไทยมุงหาทางออกทางเศรษฐกิจใหกับประเทศใน 
ระยะยาวดวยการสรางผูประกอบการแบบ startup nation เฉกเชนเดียวกับประเทศ ญี่ปุน สิงคโปร และไตหวัน 
นั้น IDE คือหนทางที่จะตอบโจทยใหกับประเทศ ฉบับนี้นำเรื่อง IDE มาใหผูอานไดศึกษาโดยนำผลประเมินความ 
สามารถการประกอบการ Entrepreneurship Capacity และ Innovation Capacity โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ และบทสัมภาษณเรื่อง Startup Nation โดยผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย พรอมกับตัวอยางธุรกิจ IDE 
อยาง iTAX  โดย ดร. ธรรมธีร สุกโชติรัตน 

นอกเหนือจากเรื่อง IDE แลว ฉบับนี้คอลัมน People พบกับ 4 รัฐมนตรี ศิษยเกา TEPCoT รุนที่ 1 กับการ 
เปดแผนเศรษฐกิจสรางจุดเปลี่ยนประเทศไทย ทั้งดานพาณิชย การคลัง การคมนาคม และอุตสาหกรรม และใน 
คอลัมน Driving towards ASEAN+ พบกับบทความจากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย โดย ผศ. ดร.อัทธ พิศาลวานิช กับเรื่อง “บทเรียนขาวญี่ปุน ที่ไทยตองเรียนรู” และ China focus 
กับเรื่อง “แบรนดจีนในตลาดโลก”โดย ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร  และ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหง 
ประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “รูเทาทันเทรนด Urbanization โลก... โอกาสตอยอดในหลากหลายธุรกิจ”  

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 
เริ่มดวย คุณเอเกต ตัณฑชน นักธุรกิจสาวเกง แหง Shining Gold Bullion และ ดร.ธรรมธีร สุกโชติรัตน “ iTAX 
สตารทอัพมาแรง แอพที่ผูเสียภาษีตองใช” และฉบับนี้พบกันศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
เรื่อง “ธุรกิจครอบครัว ตอน การจัดโครงสรางองคกร” และกฎหมายสำหรับธุรกิจแฟรนไชส โดย ผศ.ดร.สมชาย 
รัตนซื่อสกุล  และ การสราง i-Branding โดยศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา และปดทายดวย YEC Update ประธาน 
YEC “ชัยนาท” คุณนันทพล เพชรประดิษฐ 

ฉบับกุมภาพันธนี้กับหลายหลากเนื้อหาที่มาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจ และบทความจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย พรอมไปกับกรณีศึกษาการทำธุรกิจหลายรูปแบบที่มารวมแชรแนวคิดการทำธุรกิจ ซึ่งเราหวังวาเนื้อหา 
ในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ และสามารถติดตามสถานการณ 
เศรษฐกิจ แนวการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหมๆ และกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจไดทุกเดือน กับ Thailand Economic 
and Business Review  โดยหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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4 รัฐมนตรี 4 รัฐมนตรี 
ศิษยเกา TEPCoT รุน 1ศิษยเกา TEPCoT รุน 1
กางแผนเศรษฐกิจสรางจุดเปลี่ยนประเทศไทย





เอเกต ตัณฑชนเอเกต ตัณฑชน
เอ็มดีสาวเกง

แหง Shining Gold Bullion

ดร.ธรรมธีร สุกโชติรัตนดร.ธรรมธีร สุกโชติรัตน
iTAX สตารทอัพมาแรง

แอพที่ผูเสียภาษีทุกคนตองใช

นันทพล เพชรประดิษฐนันทพล เพชรประดิษฐ
ประธานหนุม

แหงเมือง Slow Life…ชัยนาท
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บทเรียนขาวญี่ปุนบทเรียนขาวญี่ปุน
ที่ไทยตองเรียนรู

รัฐบาล Startup Nation - IDEรัฐบาล Startup Nation - IDE
คาดดันเศรษฐกิจโตเพิ่มอีก 0.5% 
จากคาดการณ

รูเทาทันเทรนด รูเทาทันเทรนด 
Urbanization โลก …Urbanization โลก …
โอกาสตอยอดในหลากหลายธุรกิจ

12

เขตอุตสาหกรรมตั้งอยูชื่อวา 
“Kita Kyushu Industrial Zone”

ที่เปนหนึ่งในสี่ของเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของญี่ปุน 
มีโรงงานผลิตรถยนตญี่ปุน และอุตสาหกรรม 

ดานพลังงานที่เนนรักษาสิ่งแวดลอม

สำหรับการจัดการโครงสรางขององคการ
มีเปาหมายเพื่อการจัดสรรทรัพยากร

การแบงหนาที่ในแตละฝาย โดยจัดเปนรูปแบบตางๆ 
เพื่อใหการบริหารงานบรรลุจุดมุงหมาย 
แตสำหรับองคกรที่เปนธุรกิจครอบครัว 

การจัดโครงสรางขององคกรตองคำนึงถึงความคลองตัว
ของการเขามารวมงานของ Family member

โดยไมใหเกิดขอขัดแยงภายในองคการ  

สำหรับ IDE
เปาหมายการทำธุรกิจ

ไมไดมุงเฉพาะภายในประเทศ 
หรือภูมิภาคเทานั้น แตมองไกล

ไปถึงตลาดโลก โดยใชนวัตกรรมล้ำสมัย
และเทคโนโลยีขั้นสูงผลิตสินคา  

แฟรนไชส เปนการใหสิทธิในระบบธุรกิจ 
ไปเปนแพ็ค แถมไมใชแคแพ็คคู เพราะ 
อาจมีหลายคู แฟรนไชสตองมีระบบใน 

การถายทอด อนุญาตใหใชสิทธิ แถมตอง 
กำกับควบคุมใหทำตามมาตรฐาน เพื่อ 
ไมใหแบรนดเราเสีย พัฒนาสินคาใหม ๆ 

วิธีนี้จึงยากเปนเงาตามตัว

การรูเทาทันเทรนด Urbanization ซึ่งปจจุบัน 
เริ่มปรากฏชัดขึ้นและเห็นการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นบางแลวจะมีสวนชวยผูประกอบการ 

โดยเฉพาะ SMEs ในการเตรียมรับมือ
และปรับตัวไปพรอมๆ กับการแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจใหมๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น

มูลคาแบรนดจีน ... 
เติบโตแซงแบรนดโลก

มูลคารวมของ 100 แบรนดอันทรงคุณคา
ในป 2558 ทะยานขึ้นแตะ

464,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เติบโตในอัตรารอยละ 59 นับแตป 2554 
และแซงหนาอัตราการขยายตัวของโลก

ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 41 

34

64

28 44

50

38

ธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัว
ตอนการจัดโครงสรางองคกร

แบรนดจีนแบรนดจีน
ในตลาดโลก แฟรนไชส และไลเซนส: แฟรนไชส และไลเซนส: 

ทางสองแพรงของนักธุรกิจไทย
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กางแผนเศรษฐกิจสร้างจุดเปลี่ยนประเทศไทย
ศิษย์เก่า TEPCoT รุ่น 1
รัฐมนตรี4
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รมต.พาณิชย์ 
อภิรดี 
ตันตราภรณ์ 
ผ่าแผน “แม้เศรษฐกิจภายนอก
จะมีปัญหา แต่ภายในต้องโต”

เปดเวทีทานแรก ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย อภิรดี ตันตราภรณ ไดกลาวไว 
อยางนาสนใจวา จริงๆ แลวภารกิจคอนขางแนนมาก แตเนื่องจากผูจัดงานนี้ จองตัวลวงหนานาน 
ถึง 4 เดือนงานนี้จึงพลาดไมได ในการมารวมผาแผนเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชยในป 59 

“ถามวา เศรษฐกิจจะโตอยางไร อยูที่ใจของแตละคน ความมั่นใจของประชาชน ถาคิดวา 
เศรษฐกิจปนี้จะโต 4% ก็จะโต 4% แตถาคิดวาแย เปน 3% ก็จะแยไปตามนั้น แตปนี้สวนตัว 
ดิฉันคิดวาดีกวาปที่แลว ที่โตเต็มที่ 2.9% การสงออกโตติดลบ 5% แตเรายังคงอยูได อยางเพิ่งดู 
GDP แตควรดูวา เราจะประคับประคองกันไปอยางไรมากกวา ทั้งภาคเกษตร SME เหลานี้ถา 
ลงลึกจะถึงขั้นลำบากเลยทีเดียว เวลาดูเราตองดูระยะยาว ภาครัฐตองการใหการพึ่งพาดานการ 
ลงทุน สำหรับการลงทุนในโครงการขนาดใหญ ตองใชเวลา ภาครัฐจึงตองมีโครงการขนาดเล็ก 
อยางนอย 1 ลานบาท เกิดขึ้นมากอน”

สำหรับกระทรวง ICT จะเติมชองวางใหเศรษฐกิจเกิดการลงทุน โดยเฉพาะอยางย่ิงการลงทุน 
ของภาคเอกชน ซึ่งปที่แลวคิดเปน 19% ของ GDP จากปกอน คือ 200% ถาขาดการลงทุน 
ของภาคเอกชนเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนไปไมได

ตัวเลขที่เห็น ภาครัฐออกมาตรการมากมาย BOI ออกมาตรการแรงมาก เชน โครงการ 
มาตรการลงทุนปนี้ สามารถหักคาเสื่อมภาษีได 2 เทา สิ้นสุดเดอืนธันวาคม ถาคำนวณกลับไปคือ 
รัฐบาลออกภาษีชวยเอกชน 20% ยกตัวอยาง ถาทานประธานอิสระ ลงทุนชวงนี้ 4,000 ลานบาท 
เทากับรัฐออกเงินภาษีให 800 ลานบาท มาตรการน้ีเปนมาตรการท่ีรัฐตอง Subsidize investment 
อยางมาก

รัฐมนตรีอภิรดี เปรยวา สวนใหญคนไมรูกันมากนัก ทั้งที่ขาวก็ออกไป แตคนไมไดคิดให 
ละเอียด ที่รัฐตองทำเชนนี้ เพราะเศรษฐกจิโลกมีปญหา ไมแนนอน การสงออกทำไมไดเหมือนเดิม 
จึงตองมีมาตรการมารองรับ เราจะพยายามดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศใหมีความเติบโต แม 
ภายนอกจะมี accident แตภายในตองโตได และไมมีปญหาการเงิน”
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รมต.คมนาคม
อาคม
เติมพิทยาไพสิฐ 
โครงการมาพร้อมเงิน เมกกะโปรเจ็ก 
มอเตอร์เวย์-รถไฟฟ้า-รถไฟรางคู่-
สุวรรณภูมิ เฟส 2

แขกรับเชิญบนเวทีทานที่ 2 ของงาน ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม อาคม 
เติมพิทยาไพสิฐ ที่เปดประโยคเด็ด ดวยคำพูดที่วา 

“ปนี้กระทรวงคมนาคม เปนจำเลย ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ กอนป 2540 รัฐบาล 
ลงทุนดานระบบสาธารณูปโภคไวมาก หลังจากนั้นรัฐก็ลดการลงทุนลง จาก 50% เหลือ 5% ทำให 
โครงการเมกกะโปรเจ็ก มีแค 2 โครงการ คือ โครงการขยายทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 
และรถไฟฟาสายรัชมงคล สิ่งที่คางคาคือ บางโครงการตองใชเวลา รอคอยนาน 10-15 ป

ต้ังแตสมัยผมยังเปนรัฐมนตรีชวย ไมวาจะเปนโครงการรถเมล 100 กวาสาย โครงการมอเตอรเวย 
32 กม. พัทยา – มาบตาพุด จะเริ่มกอสรางตนกุมภาพันธ ระยะเวลา 24-36 เดือน รถไฟทางคู 
เสนทางโคราช-สระบุรี-แหลมฉบัง-มาบตาพุด 140 กม. จะเร่ิมเดือนมีนาคม สวนโครงการมอเตอรเวย 
บางใหญ-กาญจนบุรี อนุมัติไปแลว 3 โครงการ โดยเม็ดเงินลงทุนจะกินเวลาตอเนื่อง 2-3 ป

สวนโครงการรถไฟฟา ในกรุงเทพมีจำนวน 10 เสนทางตามแผน ในขณะที่ปจจุบัน มีเพียง 2 
เสนทาง โดยสิงหาคมนี้จะเปดเสนทางสายสีมวง ชวงบางใหญ – บางซื่อ อยางเปนทางการ สวน 
สายสีน้ำเงิน ชวงตอขยายหัวลำโพง-บางแคอยูระหวางการกอสราง สายสีเขียวตอจากบีทีเอส 
เสนทางสมุทรปราการ–บางปู และคูคด–ลำลูกกา และสายสีสม ตลิ่งชัน-มีนบุรี เพิ่งดำเนินการ 
อนุมัติ แตมีขอแมวา เนนใชวัสดุภายในประเทศ ประกอบตัวรถภายในประเทศ

รถไฟรางคู วันที่ 5 กพ 59 ไดอนุมัติ โครงการสถานี ทาพระ-ขอนแกน จะเริ่มกอสราง 
โครงการมาบตาพุด-แกงคอย รวม 842 กม. วงเงินงบประมาณ 500,000 กวาลานบาท ภายในปน้ี 
เกิดแนนอน สวนรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-หัวหิน และโครงการเมกกะโปรเจ็ก รถไฟสายความ 
รวมมือไทย-จีน เสนทางแรก กทม-แกงคอย-โคราช มีความพรอมสุด โดยกำลังเจรจาใหจีนรวม 
ลงทุนใหมากขึ้น

โครงการสุวรรณภูมิ เฟส 2 จะกอสรางขยายอาคารผูโดยสารหลังใหมลักษณะ Satellite 
Terminal ประมาณกลางปนี้จะเห็นการกอสราง สวนโครงการตาม Roadmap 2 อยูระหวาง 
พิจารณาโครงการใดพรอม ถายังไมพรอมจะสงตอใหรัฐบาลศึกษาตอ

มีประชารัฐที่ไหน คมนาคมตองไปชวยเรื่องถนนหนทาง ตองรอดูกระแสในอนาคต เรื่อง 
ระบบสาธารณูปโภค เมื่อมีภาคคมนาคมขนสงมากขึ้น แนนอนวา การใชพลังงานยอยเพิ่มขึ้น 
นโยบายตอไปจึงตองมีการประหยัดพลังงาน

20

People



เ ป  ด เ ว ท ี ท  า น แ ร ก 

21

People



ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม อรรชกา สีบุญเรือง 
กลาวถึงแผนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมในปนี้วา การยายฐานการผลิต 
ไทยซะมากกวาที่ยายมากกวานักลงทุนตางชาติ โดยตอไปจะเนนเรื่อง 
การ Matching Firm จับคูธุรกิจ และนโยบายประชารัฐ

ชวงตมยำกุง ภาคเอกชนออนแอ แตปจจุบันเอกชนเขมแข็งมากข้ึน 
โดยเพียงภาครัฐใหการสนับสนุนเพิ่มขึ้น อาทิ การใหประชาชนใน 
ทองถ่ินเขาไปมีสวนรวม เปนการรวมมือของ 3 ฝาย ทำใหทุกโครงการ 
ท่ีลงไปใหความชวยเหลือตรงความตองการ ภาครัฐจะใหการสนับสนุน 
โครงการพ้ืนฐาน โดยดูวา ประชาชนทองถ่ินตองการอะไร รัฐจะชวยเหลือ 
เรื่องเทคนิคใหเกิดความสำเร็จ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

รัฐพยายามออกแพ็คเกจสนับสนุนชุมชนรายยอย เนนอุตสาหกรรม 
เพิ่มคุณภาพ ลดตนทุน แบบ “พี่สอนนอง” อาทิ กลุมเครื่องนุงหม จะ 
เขาชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหสมาชิกอยางไร โดยนำเอกชนเขามาชวย 
กับภาครัฐ อาทิโครงการใหม S Curve 9 Clusters ประกอบดวย 
อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอ หุนยนต และการบิน ฯลฯ 

“ภาคเอกชนสามารถชวยคิด ชวยทำ ชักนำการลงทุน เรงทำ 
ตลาดสด 70 แหง เพ่ือพัฒนาใหเปนตลาดสดท่ีมีมาตรฐานสูงข้ึน กลาย 
เปนสถานที่ทองเที่ยวอีกแหง อาทิ ยานอยุธยา สระบุรี การนำผูผลิต 
หางราน ไปพบกัน จะพบวา สินคาบางอยางสามารถนำมาจำหนาย 
ในหางได เปนการเติมเงินในกระเปาใหประชาชน”

รมต.
อุตสาหกรรม 
อรรชกา
สีบุญเรือง
การย้ายฐานการผลิต 
ไทยย้ายมากกว่าต่างชาติ
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ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ 
กลาวในหัวขอสองแพรงเศรษฐกิจ จุดเปล่ียนประเทศไทยวา เศรษฐกิจ 
ไทยในปนี้ จะมีแนวโนมดีขึ้นกวาปที่ผานมา โดยสิ่งที่ภาครัฐจะเรง 
ดำเนินการเพื่อใหเศรษฐกิจในประเทศเดินหนามากขึ้น นอกเหนือ 
จากการลงทุนของภาครัฐ และการจายงบประมาณที่เปนเพียงการ 
กระตุนเศรษฐกิจในระยะสั้น คือ การผลักดันใหมีการลงทุนจาก 
ภาคเอกชนมากขึ้น เพราะปที่ผานมามีการลงทุนจากภาคเอกชนใน 
สัดสวนไมมาก เพียงรอยละ 19 ของจีดีพีของประเทศเทานั้น 

จากเดิมที่เคยมีการลงทุนสูงถึงรอยละ 100 ของจีพีดีของ 
ประเทศ ทำใหเศรษฐกิจประเทศเดินหนาไดอยางรวดเร็ว โดยภาครัฐ 
มีความจำเปนตองมีมาตรการออกมากระตุ นการลงทุนจากภาค 
เอกชนอยางตอเนื่อง โดยกระทรวงการคลัง มีมาตรการกระตุน 
ภาคเอกชน หากลงทุนในปนี้ จะมีการหักคาเสื่อมภาษีไดถึง 2 เทา 
ซึ่งมาตรการจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมปนี้

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลาวเพิ่มเติมวา ภาครัฐยังมี 
โครงการประชารัฐ ที่เนนใหเกิดความรวมมือทั้ง 3 ฝาย ประกอบดวย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ตองการพัฒนาเศรษฐกิจใน 
ประเทศ ใหทุกภาคสวนเติบโตไปดวยกัน รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำ 
ของประเทศลงดวย

และทานไดทิ ้งทายเรื ่องของบทบาทของภาครัฐในการสราง 
ความยั่งยืน การชวยกันลดสภาวะโลกรอน และโครงสรางประชากร 
ที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ ภาคการผลิตควรคำนึงถึงผลิตภัณฑสำหรับ 
ผูสูงอายุ ดังนั้นในเมื่อรัฐบาลเอื้อในเรื่องการลงทุนแลว ทานฝากไว 
วา “ภาคเอกชนควรเรงตัดสินใจ กอนจะตกรถไฟ”

รมต.คลัง  
อภิศักดิ์ 
ตันติวรวงศ์
เน้นมาตรการผลักดัน
การลงทุนภาคเอกชน
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จากนโยบายเศรษฐก ิจ 
ของท ี ม เศรษฐก ิ จช ุ ด 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ 

ในการสรางผูประกอบการใหม ตั้งเปา 
ใหเกิดธุรกิจ SME ที่จดทะเบียนใหม 
เพิ่มขึ้นอยางนอย 3,000 ราย ใหไทย 
เปนประเทศที่มีธุรกิจใหมเชิงนวัตกรรม 
มากข้ึน ทีมเศรษฐกิจตองการสรางแตม 
ตอ สราง SME ที่มีคุณภาพ เชนเดียว 
กับประเทศที่ประสบความสำเร็จ อาทิ 
ญี่ปุน สิงคโปร และไตหวัน ซึ่งมีสวน 
ทำใหเศรษฐกิจเติบโตดีขึ้น มีการสราง 
งาน สรางรายได

นโยบายขับเคล่ีอน 
เศรษฐกิจ SME ยุคใหม่

Startup Nation สอดคลองกับ 
นโยบายของรัฐ การรวมลงทุนระหวาง 
ภาครัฐ และเอกชน PPP (Public-
Private Partnership) ซึ่งประกอบ 
ดวยคณะทำงานประชารัฐ 12 คณะ 
และในหนึ่งในคณะประชารัฐ ระบุ 
เปาหมาย เพื่อสงเสริม SME เขาสู IDE 
(Innovative-Driven Entrepreneur) 
ผูประกอบการที่นวัตกรรม สรางสรรค 
ธุรกิจรูปแบบใหม หรือ ผลิตภัณฑ 
ใหมที่ยังไมมีในโลก โดยใชเทคโนโลยี 
ในการขับเคลื่อน

รัฐบาล Startup Nation - IDE
คาดดันเศรษฐกิจโตเพิ่มอีก 0.5% จากคาดการณ์

IDE จับมือ MIT
IDE เปนโครงการที่มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทยใหความสำคัญ จากการ 
รวมเดินทางกับหัวกะทิจากรัฐ และ 
เอกชน เพ่ือเขารวมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 

(Workshop) ของ MIT – Massachusetts 
Institute of Technology ตาม 
โครงการ MIT REAP (Regional 
Entrepreneur Acceleration Program)  
โดยเมื่อ 1-2 เดือนที่ผานมา ทีม 
ไทยแลนดได ไปเขาร วมสัมมนาเชิง 
ปฎิบัติการ (Workshop) รวมกับหลาย 
ประเทศ เพื่อใหเกิดความเขาใจในการ 
สรางระบบนิเวศ ที่เอื้อใหเกิด IDE 
(IDE-Ecosystem) เพื่อสรางโมเดลใหม 
จากที่ Silicon Valley เคยไดรับการ 
ยอมรับมาแลว ดวยการเติบโตที่กาว 
กระโดด 

จึงเปนท่ีมาใหประเทศไทย พยายาม 
สราง Startup & IDE ที่จะทำงาน 
คูกันเพื่อสงเสริม SME การใหสินเชื่อ 
แหลงเงินทุน Venture capital) และ 

นักวิทยาศาสตร หรือนักวิจัย เพื่อ 
สนับสนุนเงินทุนใหผลิตสินคานั ้นๆ 
หรือพัฒนา Business Model หรือ 
เว็บไซต แอพพลิเคชั่น ซอฟตแวรที่จะ 
ใชทางธุรกิจ กอนนำเขาสูตลาดผูบริโภค

เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
ถาสราง Startup และ Venture 

capital ไปดวยกัน หากเกิด IDE ใหม 
3,000 ราย แตละรายสามารถทำรายได 
1 ลานบาท จะทำใหเกิดธุรกิจใหมมูลคา 
3,000 ลานบาท จะทำใหเกิดการจาง 
งานเปนหมื่นคน

การสรางงานจะขยายจาก 2 เปน 
10 คน หากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 
ไปถึง 100 ลานบาท จะทำใหธุรกิจ 
3,000 รายนั้นมีรายไดรวมกันเติบโต 
ถึง 300,000 ลานบาท

ถ้าฝันของรัฐบาล 
เป็นจริง เศรษฐกิจ 
จะโตอย่างน้อย 0.5%

การที่รัฐบาลเนน Startup ธุรกิจ 

จ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

สำหรับ IDE เป้าหมายการทำธุรกิจ ไม่ได้มุ่งเฉพาะ 
ภายในประเทศ หรือภูมิภาคเท่านั้น แต่มองไกล 
ไปถึงตลาดโลก โดยใช้นวัตกรรมล้ำสมัยและ 
เทคโนโลยีขั้นสูงผลิตสินค้า  
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จะสรางมูลคาเพิ่มใหแกระบบเศรษฐกิจ 
หากเปนไปไดจะทำใหเศรษฐกิจไทย 
โตขึ้นอยางนอย 0.5% การสงเสริม 
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ และการแขงขัน 
ไดบนเวทีโลกที่เริ่มตนจาก 3,000 ราย 
นาจะสรางเม็ดเงินใหประเทศไทยใน 
ระยะอันใกล และเปนการสรางขีดความ 
สามารถในการแขงขันใหกับประเทศไทย

นักรบเศรษฐกิจ
สำหรับ IDE เปาหมายการทำ 

ธุรกิจ ไมไดมุงเฉพาะภายในประเทศ 
หรือภูมิภาคเทานั้น แตมองไกลไปถึง 
ตลาดโลก โดยใชนวัตกรรมล้ำสมัยและ 
เทคโนโลยีข้ันสูงผลิตสินคา  และกำหนด 
Business Model หรือกระบวนการ 
ทางธุรกิจ (Business Process) ที่ไม 
ซ้ำใคร ทำใหสามารถดึงดูดความสนใจ 

จากแหลงเงินทุนภายนอกประเทศได 
ก อให  เก ิดศ ักยภาพในการแข งข ัน 

ชวยสรางงานใหคนในประเทศ และ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไดเปน 

ทวีคูณ แตขอเสียของ IDE คือ ในชวง 
การเริ่มตนธุรกิจ กิจการอาจขาดทุน 
กอน เพราะเงินทุนจำนวนมากจะหมด 
ไปกับการคนควาและวิจัยสินคาใหมๆ
ใหตรงกับความตองการของตลาดมาก 
ที่สุด แตเมื่อสินคาติดตลาดแลว ธุรกิจ 
จะทะยานขึ้นอยางตอเนื่อง

“สำหรับประเทศไทย MIT แนะนำ 
วา การจะขับเคลื่อน IDE ได ภาครัฐ 
ตองสนับสนุนอยางจริงจัง” 

การสรางผู ประกอบการยุคใหม 
ตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

ของทีมเศรษฐกิจ ภายใตการนำของ 
รมต.สมคิด จาตุศรีพิทักษ นับเปนการ 

สราง “นักรบทางเศรษฐกิจ” (Economic 
Warrior) สอดคลองกับแนวความคิด 
ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ 
หอการคาไทย เพื่อทำใหประเทศไทย 
มีความโดดเดนดวยเทคโนโลย ีโดยเนน 
การสรางเศรษฐกิจชุมชน เพื่อนำไปสู 
การสรางไทยใหโดดเดนในเวทีโลกตอไป

สำหรับประเทศไทย MIT แนะนำว่า การจะขับเคล่ือน 
IDE ได้ ภาครัฐต้องสนับสนุนอย่างจริงจัง 
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การศึกษาวิจัยไดแบงนโยบายการ 
สงเสริมการออกลงทุนในตางประเทศ
ของ SMEs ออกเปน 5 ดาน ไดแก 
แรงจูงใจดานภาษ ี ความชวยเหลือดาน 
เงินทุน ความชวยเหลือดานขอมูล ความ 
ชวยเหลือดานโครงสรางพื้นฐาน และ 
การสรางเครือขายกับบริษัทรายใหญ
ในประเทศในการออกไปลงทุน 
 
1) แรงจูงใจด้านภาษี

ป จจ ุบ ันประเทศไทยย ังไม ม ี 
นโยบายการลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 

สำหรับบริษัทที ่ออกไปลงทุนในตาง 
ประเทศหรืออนุญาตใหนำคาใชจาย 
บางรายการที่เกี่ยวของกับการสำรวจ
ความเปนไปไดในการออกไปลงทุนหรือ 
การทำการตลาดในสาขาตางประเทศ 
ใหกับทั้งบริษัทขนาดใหญ และ SMEs

จากการสัมภาษณและสัมมนา 
ระดมสมองพบวา การลดหยอนหรือ 
ยกเวนเงินไดนิติบุคคลไมใชแรงจูงใจ
หลักท่ี SMEs ตองการ เน่ืองจากข้ันตอน 
การขอคืนภาษีสวนใหญมีความยุงยาก 
และต องใช บ ุคลากรเฉพาะในการ 
ดำเน ินการย ื ่นเร ื ่องและจ ัดเตร ียม 
เอกสารเหมือนกรณีของสิทธิประโยชน 
ทางภาษีของสำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้นบริษัท 
ที่นาจะสามารถใชประโยชนจากการ 
ลดหยอนหรือยกเวนเงินไดนิติบุคคล
นาจะเปนบริษัทใหญมากกวา ขณะที่ 
แรงจูงใจทางภาษีที่นาจะเปนประโยชน 
กับ SMEs นาจะเปนการอนุญาตใหนำ 
คาใช จ ายบางรายการมาใช ในการ 
ลดหยอนภาษีมากกวา 

ดังนั้นขอเสนอแนะดานแรงจูงใจ
ภาษี ประกอบดวย

1. ในส วนการลดหย อนหร ือ 
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ควรเปน 

นโยบายที่ใชโดยไมแบงแยกระหวาง 
บริษัทขนาดใหญกับ SMEs แตเน่ืองจาก 
การใชนโยบายดังกลาวควรมีความ 
ระมัดระวังในมิติของผลกระทบดานลบ 
ที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศได ซึ่งตอง 
ศึกษากรณีภาคธุรก ิจหร ือประเภท 
กิจกรรมท่ีหากสงเสริมการออกไปลงทุน 
ในตางประเทศแลวไม ม ีผลกระทบ 
เชิงลบตอประเทศกอนที่จะใชนโยบาย 
ดังกลาว จึงไมมีความจำเปนที่ตองลด 
หยอนหรือยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
สำหรับ SMEs ที่ออกไปลงทุนเปนการ 
เฉพาะ

2. การอนุญาตใหนำคาใชจาย 
บางรายการมาใชในการลดหยอนภาษี 

ตอนที ่แลวไดเสนอการ 
ว ิ เคราะห อ ุปสงค และ 
อุปทานของนโยบายการ

สงเสริมการออกไปลงทุนตางประเทศ
สำหรับ SMEs เพื่อเสนอแนะนโยบาย 
ตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบและออกแบบ 
นโยบายสงเสริมการออกไปลงทุนใน 
ตางประเทศของ SMEs ซึ่งเปนสวน 
หนึ่งของรายงานการศึกษาวิจัยเรื ่อง 
“การพัฒนามาตรการและกรอบการ 
ดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุน 
การลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม” โดยศึกษาวิเคราะห 
จากต ั วแบบในต  า งประ เทศและ 
เปรียบเทียบกับนโยบายการสงเสริม 
การออกไปลงทุนของประเทศไทยที ่ 
เนนการสนับสนุน SMEs ที่มีอยูใน 
ปจจุบัน สำหรับตอนนี้จะเสนอการ 
ออกแบบนโยบายการสงเสริมการออก 
ไปลงทุนในตางประเทศของ SMEs โดย 
มีรายละเอียดดังนี้

• การออกแบบนโยบาย 
การส่งเสริมการออกไป
ลงทุนในต่างประเทศ 
ของ SMEs 

ต

การพัฒนามาตรการและ
กรอบการดำเนินงานเชิงสถาบัน 
เพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรง
ใน AEC ของ SMEs (ตอนท่ี 3) 
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มีความสำคัญตอการลดความเสี่ยงของ 
บริษัทที่ออกไปลงทุนในตางประเทศ 
โดยเฉพาะ SMEs คาใชจายที่ควรจะ 
อน ุญาตให ลดหย อนประกอบด วย 
คาใชจายการศึกษาดูงาน คาใชจาย 
ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนใน 
ตางประเทศ คาใชจายในการออกงาน 
แสดงสินคาและประชาสัมพันธสินคา
ในตางประเทศ โดยอาจอนุญาตให 
SMEs สามารถนำคาใชจายประเภท 
ดังกลาวมาหักรายจายได 1.5 - 2 เทา 
มากกวากรณีบริษัทรายใหญ

3. การยกเวนภาษีจากกำไรจาก 
การลงทุนในหุนหรือเงินปนผลของการ 
ลงทุนในตางประเทศ กรณีการลงทุน 
ในตางประเทศ และไดรับเงินปนผล 
หากเปนไปตามเงื ่อนไขจะไดรับการ 
ยกเวนไมตองนำเงินปนผลท่ีไดรับมาเสีย 
ภาษีเงินไดในประเทศไทย ซึ่งเงื่อนไข 
การถือหุนในบริษัทตางประเทศ ท่ีไดรับ 
ยกเว นไม ต องนำเง ินป นผลมารวม 
คำนวณภาษีเงินได คือ (1) ผูรับเงิน 
ปนผลเปนบริษัทจำกัดที ่ต ั ้งขึ ้นตาม 
กฎหมายไทย หรือบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย (2) ผูจายเงิน 
ปนผลตองจายเงินปนผลจากกำไรสุทธ ิ
ที่เสียภาษีเงินไดไมต่ำกวารอยละ 15 
(3) ผูรับเงินปนผลถือหุนในบริษัทผู 
จายเงินปนผลไมนอยกวา 6 เดือนจน 

ถึงวันไดรับเงินปนผล และ (4) ผูรับ 
เงินปนผลถือหุ นในบริษัทผู จ ายเงิน 
ปนผลไมนอยกวารอยละ 25 อยางไรก็ดี 
มาตรการเหลานี ้อาจถูกตีความไดวา 
เปนเพียงการขจัดอุปสรรคของการ 
ลงทุนตางประเทศไดเชนกัน

4. ประเทศไทยม ีอน ุส ัญญา 
ดังกลาวอยูแลวกับคูสัญญา 59 ประเทศ1  
แตปจจุบันยังเกิดปญหาสืบเนื่องมาจาก 
การขาดอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศ 
ท่ีเปนเปาหมายในการออกไปลงทุนของ 
นักลงทุนไทยบางประเทศ เชน กัมพูชา 
เมียนมา และอนุสัญญาภาษีซอนที่ทำ 
กับบางประเทศ เชน อินโดนีเซีย มี 
ปญหาที่เกิดจากขาดหนวยงานสำคัญ 
อยาง EXIM Bank ในฐานะคูสัญญา 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรทำอนุสัญญา 
ภาษีซอนเพิ่มเติมใหครอบคลุมประเทศ 
เปาหมายในการออกไปลงทุนทั้งหมด 
โดยเฉพาะประเทศที ่สำนักงานเสริม 
การลงทุนจัดอยูในกลุมท่ีใหความสำคัญ 
เปนอันดับ 1 และ 2 และปรับปรุงแกไข 
อนุสัญญาภาษีซอนเดิมใหรวมหนวยงาน 
สำคัญที่เกี่ยวของในฐานะคูสัญญา

2) ความช่วยเหลือด้าน 
เงินทุน

ความชวยเหลือดานเงินทุนเปน
นโยบายหลักที ่ประเทศอื ่นใชในการ 

ใหความชวยเหลือ SMEs ในการออก 
ไปลงทุนในตางประเทศ และเปนความ 
ชวยเหลือดานหนึ ่งที ่ผ ู ประกอบการ 
SMEs ไทยตองการใหรัฐชวยเพื่อเพิ่ม 
ความเปนไปไดในการออกไปลงทุนใน
ตางประเทศมากที่สุด เนื่องจากลงทุน 
ในตางประเทศตองอาศัยเงินทุนคอน
ขางมากและสถาบันการเงินมักมีขอ 
จำกัดในการปลอยกูเพื่อออกไปลงทุน
ในตางประเทศเนื ่องจากความเสี ่ยง 
ของธุรกรรมที่สูง นอกจากนั้นการออก 
ไปลงทุนในตางประเทศ ในระยะแรก 
ผูประกอบการอาจประสบปญหาการ
ขาดทุน เนื่องจากตองอาศัยเวลาสะสม 
ประสบการณและพัฒนาความคุนเคย
กับตลาดจึงจะสามารถปรับตัวเพื ่อ 
ประสบความสำเร ็จในการลงทุนได 
ดังนั ้นจึงจำเปนตองมีสายปานที่ยาว 
ขอจำกัดทางการเง ินจ ึงน ับเปนขอ 
จำกัดที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ทำให 
ผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ไม 
สามารถออกไปลงทุนในตางประเทศ 
ไดสำเร็จ ดังนั้นความชวยเหลือทาง 
ดานเงินทุนจึงเปนนโยบายที่สำคัญ 

จากการศึกษานโยบายการสงเสริม 
การออกไปลงทุนในตางประเทศของ
ประเทศไทย พบวา ประเทศไทยยัง 
ไมมีนโยบายใหความชวยเหลือทาง 
ดานเงินทุน ทั้งนโยบายสำหรับ SMEs 
โดยเฉพาะหรือนโยบายการใหความ 
ชวยเหลือดานเงินทุนสำหรับการออก
ไปลงทุนในตางประเทศโดยรวม

ท ั ้ งน ี ้ การให ความช วยเหล ือ 
SMEs ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน 
จากสถาบันการเงิน รัฐอาจดำเนินการ 
ผานการทำหนาที่ของ EXIM Bank 
เพราะปจจุบันสถาบันการเงินจะไม 
ปลอยกู ในกรณีการออกไปลงทุนใน 

1 http://www.rd.go.th/publish/765.0.html
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ตางประเทศและการใหเง ินกู อ ัตรา 
ดอกเบี้ยต่ำนาจะชวย SMEs ที่ออกไป 
ลงทุนในตางประเทศซึ่งมีความเสี่ยงที่
สูง ทั้งนี้ SMEs อยากใหรัฐอุดหนุน 
คาใชจายบางรายการโดยเฉพาะคาใช
จายในการแสดงสินคาในตางประเทศ 
การทำ Venture Capital อาจไมใช 
นโยบายที ่เหมาะสมกับประเทศไทย 
เนื่องจากรัฐไทยยังไมไดมีความเขมแข็ง 
เหมือนกับประเทศที่ใชนโยบายนี้ เชน 
สิงคโปร อีกทั้งภาคเอกชนไมไดมีความ 
เช ื ่อใจการพิจารณาโครงการความ 
โปรงใสและไมเชื ่อมั ่นความสามารถ 
ดานธุรกิจของรัฐ

สำหรับนโยบายการใหความชวย
เหลือดานเงินทุนสำหรับ SMEs ที่ออก 

ไปลงทุนในตางประเทศที ่เสนอแนะ 
ใหดำเนินการ ประกอบดวย

1. การชวยให SMEs ที่ออกไป 
ลงทุนในตางประเทศและมีศักยภาพ 
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได โดยการ 
ออกผลิตภัณฑเงินกูเพื่อออกไปลงทุน
ในตางประเทศผาน EXIM Bank หรือ 
การประกันเงินกู

2. การให แรงจ ู ง ใจ โดยออก 
ผลิตภัณฑเง ินกู ดอกเบี ้ยต่ำสำหรับ 
SMEs ที่ออกไปลงทุนในตางประเทศ

3. การอุดหนุนคาใช จ ายบาง 
รายการ เชน การสำรวจตลาด การ 
ศึกษาความเปนไปได การออกงานแสดง 
สินคาบางสวนรอยละ 20 - 50 และ 
จำกัดวงเงินที่อุดหนุนตอป

4. การอุดหนุนคาเบี ้ยประกัน 
ความเสี่ยงทางการเมืองไมเกินรอยละ 
50 เนื่องจากโดยปกติแลว SMEs จะ 
ไมสามารถซื้อผลิตภัณฑประกันความ
เสี่ยงทางการเมืองได เนื่องจากมีราคา 
แพง แตประกันดังกลาวจะชวยไดมาก 

ในกรณีออกไปลงทุนในประเทศที ่ม ี 
ความไมแนนอนทางการเมืองสูง 

3) ความช่วยเหลือด้าน 
ข้อมูล

ความชวยเหลือดานขอมูลเปน 
นโยบายสงเสริมการออกไปลงทุนใน 
ตางประเทศของประเทศอื ่นที ่มีการ 
ดำเนินการเชนกัน และเปนขอเรียกรอง 
ที่ SMEs ของไทยตองการมากที่สุดอีก 
ดานหน่ึง โดยความชวยเหลือดานขอมูล 
สำหรับ SMEs โดยเฉพาะในประเทศอ่ืน 
มักอยูในรูปแบบของการชวย SMEs ใน 
การจับคูทางธุรกิจในประเทศผูรับทุน 
หรือการชวยเหลือโดยการสรางเครือขาย 
กับสถาบันการเงินในประเทศผูรับทุน 
เพื่อให SMEs ที่ออกไปลงทุนสามารถ 
เขาถึงสถาบันการเงินในประเทศท่ีลงทุน 
ไดงายขึ้น เนื่องจากขอจำกัดที่สำคัญ 
ของ SMEs คือ ความไมสมมาตรของ 
ขอมูล (Asymmetric Information) 
ในการออกไปลงทุนในตางประเทศ 
ขณะเดียวกัน SMEs มีความสามารถ 
ในการเขาถึงขอมูลไดนอยกวาบริษัท 
ขนาดใหญ

ปจจุบันหลายหนวยงานในประเทศ 
ไทยมีการจัดทำฐานขอมูลหรือคู มือ 
การลงทุนในประเทศกลุ มเปาหมาย 
แตขอมูลดังกลาวยังเปนขอมูลในระดับ 
พื้นฐานเทานั้น และมีความซ้ำซอนกัน 
ระหวางหนวยงาน ซึ่ง SMEs อยากได 
ขอมูลเชิงลึกในการออกไปลงทุนมาก 
ยิ่งขึ้น เชน ขอมูลวิจัยการตลาดเฉพาะ 
รายภาคธุรกิจ ขอมูลดานกฎหมาย 
การคาและการลงทุนเชิงลึก บริษัทที่ 
มีศักยภาพที่สามารถเปนพันธมิตรทาง 
ธุรกิจหรืออยูในหวงโซอุปทานรวมกัน 
ได ซึ่งในปจจุบันขอมูลที่ภาครัฐจัดหา 

ให ย ังไม ถ ึงระด ับท ี ่ผ ู ประกอบการ 
ตองการ หรือในแงการจับคูทางธุรกิจ 
นั้น ผูประกอบการมีความเห็นวาบริษัท 
ในตางประเทศที่หนวยงานภาครัฐเขา 
รวมกิจกรรมยังไมมีศักยภาพพอจะเปน 
พันธมิตรทางธุรกิจที่แทจริงได

การใชระบบพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา 
การลงทุนเหมือนที่ประเทศญี่ปุนและ 
เกาหลีดำเนินการนาจะเปนประโยชน 
กับ SMEs เปนอยางมาก โดยภาครัฐ 
อาจจัดจางบริษัทที่ลงทุนอยูในประเทศ 
กลุมเปาหมาย หรือเคยลงทุนและประสบ 
ความสำเร็จในอดีต เพ่ือเปนท่ีปรึกษาใน 
การลงทุนกับบริษัท SMEs ที่ตองการ 
จะเขาไปลงทุนในประเทศดังกลาว 
และแบงปนประสบการณรวมถึงความ 
รูเก่ียวกับการลงทุนในประเทศน้ัน ๆ ให 
ผูลงทุนรายใหมทราบ

กลาวโดยสรุป นโยบายการใหความ 
ชวยเหลือดานเงินทุนสำหรับ SMEs ที่ 
ออกไปลงทุนในตางประเทศท่ีเสนอแนะ 
ใหดำเนินการ ประกอบดวย

1. การจัดหนาที่หนวยงานที่ให 
บริการขอมูลในการออกไปลงทุนใน 
ตางประเทศไมใหทับซอน และมีการรวม 
ศูนยขอมูล โดยอาจอยูในรูปแบบของ 
One-stop Service ที่ใหหนวยงานใด 
หนวยงานหน่ึงรับผิดชอบเปนหนวยงาน 
เบื้องตนที่จะใหผู ประกอบการเขามา 
ติดตอ การแนะนำตอไปยังหนวยงานที ่
เกี่ยวของ และรวมศูนยขอมูลออนไลน

2. การเพ ิ ่มเต ิมข อม ูลเช ิงล ึก 
อันประกอบดวย ขอมูลวิจัยการตลาด 
เฉพาะรายภาคธุรกิจ ขอมูลดานกฎหมาย 
การคาและการลงทุนเชิงลึก บริษัทที่ 
มีศักยภาพจะเปนพันธมิตรทางธุรกิจ 
หรืออยู ในหวงโซอ ุปทานรวมกันได 
รวมถึงสถาบันการเงินในประเทศและ 
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ประเทศที ่จะเขาไปลงทุนที ่สามารถ 
ดำเนินธุรกรรมทางการเงินระหวาง 
ประเทศรวมถึงใหความชวยเหลือดาน 
แหลงเงินทุนได โดยอาจมีการจัดจาง 
ท่ีปรึกษาเอกชนเปนคนทำหนาท่ีใหขอมูล

3. สรางเครือขายพันธมิตรธุรกิจ 
ในแตละภาคธุรก ิจที ่ม ีศ ักยภาพจะ 
ออกไปลงทุนและประเทศเปาหมายที่ 
จะเขาไปลงทุน โดยเครือขายพันธมิตร 
ธุรกิจอาจอยู ในรูปแบบของการชวย 
จัดคลัสเตอรใหกับผูประกอบการไทย 
ที่จะออกไปลงทุน รวมถึงการแนะนำ 
พันธมิตรธุรกิจ (Business Partner) 
ในประเทศผูรับทุน

4. ใชระบบพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา 
การลงทุน โดยจัดจางนักลงทุนไทยที่ 
ลงทุนหรือเคยลงทุนในประเทศกลุ ม 
เปาหมายและประสบความสำเร็จให 
ชวยแบงปนประสบการณและขอมูล 
การลงทุนใหกับนักลงทุนรายใหม

4) ความช่วยเหลือด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน

ความชวยเหลือดานโครงสราง 
พื้นฐานเฉพาะสำหรับ SMEs ที่สำคัญ 
และมีการดำเนินการในตางประเทศ  
อยางประเทศเกาหลีและญี ่ปุ นที ่ให 
บริการสถานที่ตั้งสำนักงานในชวงแรก 
ที่ SMEs ออกไปลงทุน เพื่อทำความ 

รูจักกับตลาดหรือการลงทุนในประเทศ 
ดังกลาว โดยสถานที ่ตั ้งสำนักงาน 
อาจใชเพื่อเปนตัวแทนการขาย (Sales 
Representatives) และใหระยะเวลา 
ที่ SMEs สามารถเขามาใชสถานที่ตั้ง 
สำนักงานไดในชวง 3 - 5 ปแรก และ 
หลังจากนั้น SMEs ควรจะสามารถตั้ง 
สำนักงานและออกมาลงทุนไดด วย 
ตัวเองหลังจากรูจักตลาดในตางประเทศ 
เปนอยางดีแลว นโยบายดังกลาวนา 
จะเปนประโยชนสำหรับ SMEs ไทย 
เนื ่องจากการออกไปลงทุนชวงแรก 
มักมีความเสี ่ยงสูงเนื ่องจากความไม 
คุนเคยกับตลาดตางประเทศ อีกทั้ง 
อัตราคาเชาสถานท่ีในตลาดตางประเทศ 
มักจะมีคาเชาในอัตราที่สูง โดยเฉพาะ 
กรณีเมียนมาซึ่งอัตราคาเชาสำนักงาน 
ไดปรับตัวสูงขึ้นมาก ในสวนโครงสราง 
พื้นฐานประเภทอื่น เชน สาธารณูปโภค 
ถนน นิคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยี 
สารสนเทศนั ้นควรเปนนโยบายการ 
สงเสริมการออกไปลงทุนโดยรวมของ
ประเทศ  

5) การสร้างเครือข่ายกับ 
บริษัทรายใหญ่ในประเทศ 
ในการออกไปลงทุน

นโยบายการสงเสริมการออกไป
ลงทุนของตางประเทศสำหรับ SMEs 

ดวยการพยายามสรางเครือขายระหวาง 
SMEs ในประเทศหรือท่ีตองการออกไป 
ลงทุนในตางประเทศกับบริษัทขนาด 
ใหญที่ออกไปลงทุนในตางประเทศแลว 
เพ่ือให SMEs เขารวมเปนผูจัดหาวัตถุดิบ 
หรืออยู ในหวงโซอุปทานของบริษัท 
ขนาดใหญ

อยางไรก็ตามนโยบายดังกลาว 
เหมาะสำหรับประเทศที่มีความรวมมือ 
ที่เขมแข็งระหวางบริษัทขนาดใหญและ 
SMEs อยูแลว เชน ประเทศญี่ปุน แต 
กรณีของประเทศไทยนั้น SMEs กับ 
บริษัทขนาดใหญไมไดมีการรวมมือ 
กันอยางเหนียวแนน อีกทั้งยังมีปญหา 
ความไววางใจหรือความเชื่อใจ ดังนั้น 
นโยบายดังกลาวจึงอาจไมเหมาะสม 
จะนำมาปฏิบัติในประเทศไทย

6) มาตรการอื่น ๆ 
นโยบายสำคัญที่ควรสงเสริมการ

ออกไปลงทุนในตางประเทศของ SMEs 
คือการวัดความเขมแข็งของผูประกอบการ 
SMEs เอง โดยอาจจะดำเนินการใน 
ลักษณะการจัดลำดับความนิยม หรือ 
การใหคะแนนผูประกอบการ SMEs 
เพื่อประเมินวา ผูประกอบการมีความ 
พรอมในการออกไปลงทุนในตางประเทศ 
มากนอยเพียงใด และใหการสงเสริม 
ผูประกอบการที่มีศักยภาพเพียงพอที่ 
จะออกไปลงทุน สวนรายที่ยังมีความ 
พรอมไมเพียงพอ อาจใหเขารวมโครงการ 
เพื ่อสงเสริมความเขมแข็งและความ 
เปนสากลกอน เมื่อมีความพรอมจึง 
สงเสริมใหออกไปลงทุนในตางประเทศ

ตอนตอไปจะกลาวถึงหนวยงานที ่
ทำหนาที่ดูแลดานดังกลาวเพื่อสงเสริม 
การออกไปลงทุนในตางประเทศของ 
SMEs ไทย
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ผมไดมีโอกาสเก็บขอมูล
ขาวและปศุสัตวที ่ญี ่ปุ น 
โดยผมนั่งเขียนบทความนี ้

ที่โรงแรม Washington Hotel จังหวัด 
ฟุกุโอกะ (Fukuoka Prefecture) มี 
GDP คิดเปนรอยละ 40 ของเกาะคิวชู 
ซึ ่งอยู ทางตอนใตของประเทศญี ่ปุ น 
ฟุกุโอกะที ่เปนเมืองเศรษฐกิจสำคัญ 
ของเกาะคิวช ูเพราะมีเขตอุตสาหกรรม 
ตั้งอยูชื่อวา “Kita Kyushu Industrial 
Zone” ที่เปนหนึ่งในสี่ของเขตอุตสาห- 
กรรมที่สำคัญของญี่ปุน มีโรงานผลิต 
รถยนตญี่ปุน และอุตสาหกรรมดาน 

พลังงานท่ีเนนรักษาส่ิงแวดลอม  และผม 
ยังไปจังหวัดคาโงะชิมา (Kagoshima) 
ท้ังสองจังหวัดน้ีอยูบนเกาะคิวชู (Kyushu) 
บนเกาะคิวชูน้ีมีจังหวัดท้ังหมด 7 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดฟุกุโอกะ ซากะ (Saga) 
นางาซากิ (Nagasaki) โออิตะ (Oita) 
คุมาโมโตะ (Kumamoto) คาโงะชิมา 
(Kagoshima) และมิยะซากิ (Miyasaki) 
คนไทยนาจะคุนกับชื่อ “Oita” เพราะ 
เป นตนแบบในการพัฒนาโครงการ 
“หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ (One 
Tambon One Product : OTOP)” 
ของไทย แตของญ่ีปุนเคาเรียกวา “One 
Village One Product : OVOP)” 
ปจจุบันประเทศญ่ีปุนมีพ้ืนท่ีท้ังประเทศ 
377,915 ตร.กม.นอยกวาประเทศไทย 

(ไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 513,120 ตร.กม.) 
จากพ้ืนท่ีท้ังหมดเปนพ้ืนท่ีทำการเกษตร 
เพียง 12 เปอรเซ็นต (หรือ 45,349 
ตร.กม.)  พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ปา 
และภูเขาคิดเปนรอยละ 70  มีพื้นที่ 
ปลูกขาวเพียง 1.1 ลานไร (ไทยมี 
พื้นที่ปลูกขาว 79 ลานไร) พื้นที่ปลูก 
ขาวของญี ่ป ุ นกระจายอยู ท ั ่วไปทั ้ง 
ประเทศคิดเปนรอยละ 48 ของพื้นที่ 
ทำการเกษตรทั้งหมด  มีทั้งการปลูก 
ขาวเชิงเดี่ยว และผสมผสานกับพืชอื่น 
ถาปลูกขาวอยางเดียวสวนใหญปลูกใน 
เกาะฮอนชู (Honshu) ซ่ึงเปนเกาะท่ีใหญ 

ที่สุดของญี่ปุน คิดเปน 60 เปอรเซ็นต 
ของเนื้อที่ทั้งหมด เกาะฮอนชูมีพื้นที่ 
231,045 ตร.กม. เกาะฮอกไกโด (Hok- 
kaido) 83,451 ตร.กม. เกาะคิวชู 
42,154 ตร.กม. เกาะชิโกกุ (Shikoku) 
18,783 ตร.กม. และเกาะโอกินาวา 
(Okinawa) 2,265 ตร.กม. และถาปลูก 
ขาวเปนแบบผสมผสานสวนใหญปลูก 
ในเกาะชิโกกุและคิวช ูชาวนาของญี่ปุน 
เนื้อที่ถือครองเปนรายเล็กๆ สวนใหญ 
ถือครองรายละ 8 ไร (ชาวนาไทยถือ 
ครองที่ดินเฉลี่ย 20 ไรตอครัวเรือน ป 
2550 กรมการคาขาวของไทยรายงาน 
มีครัวเรือนชาวนา 3.7 ลานครัวเรือน 
ตัวเลขของกรมสงเสร ิมการเกษตร 
มีชาวนา 2.9 ลานครัวเรือน และ 

ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ 
รายงานวามีชาวนา 3.4 ลานครัวเรือน) 
ป 1960 ชาวนาญี่ปุนมี 11 ลานคน ป 
1995 ชาวนา 3 ลานคน ป 2013 
เหลือ 1.5 ลานคน ปจจุบันคาดวาเหลือ 
เพียง 1 ลานคน ในป 2557 ญี่ปุน 
ผลิตขาวสารได 7.8 ลานตัน และ 
บริโภคปละ 8.2 ลานตัน มีผลผลิต 
เฉลี่ยตอไรอยูที่ 1 ตัน ตัวเลขตนทุน 
การผลิตของกระทรวงเกษตร ปาไม 
และประมง (MAFF 2010) รายงาน 
วาตนทุนตอ 60 กิโลกรัมอยูที่ 17,000 
เยน หรือ 4,500 บาท (รอยละ 60 เปน 

ตนทุนปจจัยการผลิต) ซึ่งคิดเปนตอตัน 
เทากับ 70,000 บาท นั้นแสดงวาสูง 
กวาไทย 7 เทาตัว (สำหรับชาวนาราย 
ยอย) สวนตัวเลขตนทุนซึ่งประเมินโดย 
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยในเมือง 
คาโงะชิมา พบวาตนทุนตอตันอยูที่ 
20,000 บาท (400,000 เยนตอ 
เฮกตาร) (สำหรับชาวนารายใหญ) แมวา 
ตัวเลขอาจจะมีแตกกันก็ตาม แตที่แนๆ 
คือมีตนทุนสูงกวาของไทย หากประเมิน 
ณ วันนี้พบวาขาวญี่ปุนเดินทางมาถึง 
ทางแยกที่ตองติดสินใจ “วาจะผลิตตอ 
หรือตองนำเขามาจากตางประเทศ” 
ด วยเหต ุผลท ี ่หลากหลายด ังน ี ้ค ือ 
เหตุผลที ่หนึ ่งขาวและสินคาเกษตร 
อื่นๆ ของญี่ปุนไดรับการปกปองและ 

ผ

บทเรียนข้าวญี่ปุ่น
ที่ไทยต้องเรียนรู้
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สนับสนุนจากรัฐบาลมาตลอด OECD 
ไดรายงานวา ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศ 
ที่มีการอุดหนุนการเกษตรกรรมมาก 
ที่สุดในโลกคิดเปนรอยละ 55.6 ของ 
มูลคาการผลิตสินคาเกษตร (สหรัฐฯ 
รอยละ 7.4 และสหภาพยุโรปรอยละ 
20) หรือใชเงินอุหนุนภาคเกษตรกรรม 
เปน 1.2 เปอรเซ็นตของ GDP หรือ 
1.7 ลานลานบาท และหากวัดจาก 
ดัชนีการอุดหนุนผูผลิต (Producer 
Support Estimate : PSE) ระหวางป 
2009 ถึง 2011 ญี่ปุนอุดหนุนภาค 
เกษตรเปน 51 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบ 
กับประเทศใน OECD ที่มีคา PSE 
เทากับ 20 เปอรเซ็นต สวนมาตรการ 
ที่รัฐบาลญี่ปุ นปกปองคือการกำหนด 
อัตราภาษีนำเข าของส ินค าเกษตร 
คอนขางสูงเชน ขาวมีอัตราภาษีอยูที่ 
777 เปอรเซ็นต และกำหนดใหมีโควตา 
การนำเขาไดปละเกิน 680,000 ตัน 
ตัวอยางของการอุดหนุนนโยบายขาว 
ที่สำคัญชื่อวา “Food Control Law” 
ในป 1942 เพิ่งยกเลิกไปเมื่อป 1994 
นโยบายนี้สงเสริมใหชาวนาปลูกขาว 
มาขายรัฐบาลแลวใหพอกลางคนกลาง 
ไปขายยังตอยังผูบริโภค ตอมาป 1995 มี 

“Law for Stabilization of supply, 
Demand and Price of Stable 
Food” เขาไปอุดหนุนราคาขาว หาก 
ราคาขาวที ่ชาวนาผลิตต่ำกวาราคา 

มาตรฐาน (Standard Price) ในชวง 7 
ที่ผานมา รัฐบาลจะอุดหนุนราคาสวน 
ตางรอยละ 80 ผานทางกองทุนรักษา 
ระดับราคาสินคาเกษตร (Stabilization 
Fund) โดยมีเงินมาจาก 2 สวนคือ 
เกษตรกรรอยละ 25 และจากงบประมาณ 
รัฐบาลรอยละ 75 ผลของการอุดหนุน 
ตลอดระยะเวลา 50 ปที่ผานมาทำให 
ศักยภาพการผลิตขาวของญี่ปุนลดลง 
เหตุผลที่สองพื้นที่เพาะปลูกขาวลดลง 
จาก 2.5 ลานไร (ป 1965) เหลือ 1.1 
ลานไร (ป 2011) ผลผลิตลดลงจาก 
12 ลานตัน (ป 1965) เหลือ 7.8 
ลานตัน เหตุผลที่สาม ชาวนาที่เหลือ 
ทำนาในปจจุบัน เปนคนอายุมากวา 60 

รอยละ 80 คนหนุมสาวหนีไปทำงาน 
ในเมืองกันหมด เหตุท่ีส่ี คนญ่ีปุนบริโภค 
ขาวลดลงจากเดิมท่ีบริโภค 120 กิโลกรัม 
ตอคนตอป ในป 1965 เหลือบริโภค 

เพียงต่ำกวา 60 กิโลกรัมตอคนตอป 
ในป 2013 และเหตุผลสุดทาย ภายใต 
นโยบาย “Abenomics” ของนายกฯ 
Shinzo Abe มีแนวโนมการเขารวมใน 
“ความตกลงหุนสวนภาคพื้นแปซิฟก 
(TPP)” ซึ่งจะสงผลทำใหญี่ปุนตองเปด 
ตลาดขาวในกับประเทศสมาชิกอยาง 
หลีกเลี่ยงไมได จะเห็นไดวาตลอดระยะ 
ท่ีผานมา การเขาคุมครองและชวยเหลือ 
ขาวญี ่ปุ นสงผลทำใหขาวญี ่ปุ นไมมี 
ศักยภาพการแขงขันในท่ีสุด น่ีคือบทเรียน 
ที่สำคัญที่ขาวไทยสามารถเรียนรูจาก 
ขาวญี่ปุน หากเราไมปรับปรุงศักยภาพ 
การผลิต จะทำใหในระยะยาว เราไม 
สามารถแขงขันกับคูแขงได    

เขตอุตสาหกรรมตั้งอยู่ชื่อว่า 
“Kita Kyushu Industrial Zone” ที่เป็น
หนึ่งในสี่ของเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น 
มีโรงงานผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น และอุตสาหกรรม 
ด้านพลังงานที่เน้นรักษาสิ่งแวดล้อม  
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ในป 2558 แบรนดจีน 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งของ 
กิจการเอกชน ไดสราง 

ปรากฏการณครั้งใหมในการทะยานสู
ตลาดระหวางประเทศ โดยแบรนดของ 
กลุมคาปลีก รถยนต และเทคโนโลยี 
มาแรงตอเนื่อง ...

แบรนด์จีน ... 
ก้าวไกลสู่ตลาดโลก 

รายงาน “2015 BrandZ Top 
100 Most Valuable Chinese 
Brands” ซ่ึงจัดทำข้ึนโดยความรวมมือ 
ของ WPP Plc กลุมธุรกิจดานการ 
สื่อสารประชาสัมพันธชั ้นนำระหวาง 
ประเทศ และ Millward Brown 
บริษัทตัวแทนดานการสรางและวิจัย 
แบรนดอันดับ 2 ของโลก ไดรวบรวม 
ขอมูลดานการเงินและการตลาด ตลอดจน 
ความคิดเห็นของผูบริโภคในป 2557 ที ่
มีตอท้ังแบรนดของกิจการ (Corporate 
Brand) และแบรนดของสินคา (Consumer 
Brand) รวมทั้งอัตราการเติบโตของ 
แบรนดเปนเกณฑในการพิจารณามูลคา 
ของแบรนด (Brand Value) กอนจัด 
อันดับ 100 แบรนดอันทรงคุณคา 
ประจำป 2558 โดยจำแนกเปน 21 
กลุมสินคาและบริการของจีน ทั้งนี้ 
รายช่ือตราสินคาจีนช้ันนำท่ีติด 10 อันดับ 
แรกแบรนดอันทรงคุณคา ไดแก

1. เทนเซนท (Tencent) นับ 
เปนหนึ่งใน 3 ยักษใหญธุรกิจเครือขาย 

สังคมออนไลน (Social Network) 
ของจีน และเปนเจาของแอพพลิเคชั่น 
ส ื ่อสารข อความช ื ่อด ังในจ ีนอย าง 
“วีแชต” (WeChat) ซึ่งเปนคูแขงของ 
วีแชตมียอดผู ใชบริการเพิ ่มขึ ้นอยาง 
รวดเร็ว โดยเฉพาะภายหลังรัฐบาลจีน 
บล็อกการใช “ไลน” (Line) ในจีนเมื่อ 
ปที่ผานมา สงผลใหมีผูใชบริการถึง 
เดือนละราว 500 ลานคนในปจจุบัน 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีแอพพลิเคช่ัน 
“ผูสงขอความทันทีคิวคิว” (QQ Instant 
Messenger) ที่มีผูใชกวา 600 ลานคน 
ในจีนซึ่งมากกวาจำนวนผูใช “เฟซบุค” 
(Facebook) ทั่วโลก เกมสคิวคิว (QQ 
Games) เกมสออนไลนที่เปนชวัญใจ 
ของวัยรุนจีน ไพไพ (PaiPai) ระบบ 
การประมูลสินคาออนไลนชั ้นนำของ 
จีน และเทนเพย (Tenpay) ระบบการ 
ชำระเงินทางอินเตอรเน็ต สงผลให 
เทนเซนทมีรายไดหลักจากการจำหนาย 
สินคาและเกมสออนไลน มิใชจากการ 
โฆษณา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังขยายธุรกิจสู 
ตลาดตางประเทศอยางตอเนื่องในชวง 
หลายปท่ีผานมา โดยเม่ือ 2 ปท่ีผานมา 
เทนเซนทไดลงทุนจัดตั้งศูนยวิจัยและ 
พัฒนาที่ซิลิคอนแวลเลย (Silicon 
Valley) และยังไดรวมลงทุนกับหลาย 
บริษัทชั ้นนำของจีนและพัฒนาความ 
รวมมือกับหลายตราสินคาช้ันนำของโลก 
ตะวันตก อาทิ เบอเบอรรี่ (Burberry) 
ไนกี้ (Nike) และบีบีซี (BBC) จน 

กลายเปนบริษัทดานเทคโนโลยีที ่จด 
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยรายใหญสุด 
ในเอเซียในปจจุบัน ในการจัดอันดับ 
แบรนดอันทรงคุณคาของจีนครั้งนี้ ก็ 
นับเปนครั้งแรกที่แบรนดเทนเซนทกาว 
ขึ้นเปนเบอรหนึ่งโดยมีมูลคาแบรนด 
66,077 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 
ถึงรอยละ 95 เมื่อเทียบกับของปกอน              

2. อาลีบาบา (Alibaba) การ 
จัดอันดับในครั ้งนี ้นับเปนครั ้งแรกที ่ 
อาลีบาบากาวเขามาติดอันดับใน 100 
แบรนดยักษใหญของจีน แตดวยความเปน 
เจาพอแหงวงการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
“อีคอมเมิรซ” และความสำเร็จในการ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรค 
เมื่อเดือนกันยายน 2557 ในมูลคากวา 
25,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ และทำให 
แบรนดอาลีบาบากาวกระโดดครั้งใหญ 
มาอยูในอันดับที่ 2 ดวยมูลคาแบรนด 
สูงถึง 59,680 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ดวยฐานตลาดสินคาออนไลนที ่ 
ใหญและเติบโตอยางรวดเร็วของจีน 
ไมวาจะเปนการโหลดเพลง ระบบการ 
ชำระเงินอาลีเพย (Alipay) และ 
เครือขายสังคมออนไลน รวมทั้งการ 
เขาซื ้อกิจการคาปลีกสินคาฟุ มเฟอย 
ออนไลน นอกจากนี้ นายแจ็ค หมา 
(Jack Ma) ผูกอต้ังและผูบริหารบริษัทฯ 
ยังไดเปลี่ยน “วันที่ 11 เดือน 11” ซึ่ง 
ถือเปนวันคนโสดของจีนที่แสนนาเบื่อ 
ใหกลายเปนวันทำเงิน โดยในปท่ีผานมา 
นักช็อปออนไลนในจีนไดสั ่งซื้อสินคา

น

แบรนด์จีนในตลาดโลก
ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â

 àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ/«ÕÍÕâÍËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Âã¹¨Õ¹

ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร
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โทรศัพท 4จีเปนมากกวา 500,000 จุด 
ในจีน ทำใหชาวจีนจำนวนมากหันมา 
ใชบริการระบบ 4จีของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 
อยางรวดเร็วจนมีจำนวนลูกคาถึงราว 
50 ลานคน 

นอกจากนี้ ในป 2557 บริษัทฯ 
ไดใหความสนใจกับการสรางรายได 
จากขอมูลเคลื่อนที ่ (Mobile Data) 
และไดลงนามในความรวมมือระยะยาว 

กับแอปเปล (Apple) ในการจำหนาย 
ไอโฟน (iPhone) และสามารถสราง 
ยอดจำหนายในตลาดจีนไดมากกวาของ 
สหรัฐฯ เสียอีก ในการจัดอันดับครั้งนี้ 
ตราสินคามีมูลคาอยูท่ีราว 50,600 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ -9 เมื่อ 
เทียบกับของปกอน

4. ไอซีบีซี (ICBC) หรือ 
“Industrial and Commercial 
Bank of China” ถือเปนสถาบัน 
การเงินของรัฐที ่ใหญที ่สุดของจีนใน 
ดานทรัพยสิน โดยมีรัฐบาลจีนเปน 
ผูถือหุนสวนใหญ ปจจุบัน ธนาคารฯ 
มีเครือขายสาขากวา 16,200 แหงใน 
จีน และเรงเพิ่มบริการในตางประเทศ 
ในปที่ผานมาจนมีจำนวนสาขานับรอย 

สาขาในราว 40 ประเทศทั่วโลก มี 
มูลคาแบรนดกวา 34,520 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ ลดลงรอยละ -13 เมื่อเทียบ 
กับของกอน นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยัง 
ชวยสนับสนุนการขยายหลายกิจการ 
สำคัญของจีนในตลาดตางประเทศ 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการกอสราง 
พลังงานสะอาด และเกษตรกรรม 

5. ไปตู (Baidu) “เครื่องจักร 
คนหา” (Search Engine) ภายใต 
โลโก “รอยเทาหมี” ที่ไดรับความนิยม 
มากท่ีสุดในจีน โดยมีจำนวนผูใชบริการ 
เฉลี่ย 500 ลานคนตอเดือน และมี 
สัดสวนทางการตลาดกวารอยละ 80 
ของทั้งหมดในปจจุบัน และเปนรอง 
เพียง “กูเกิ้ล” (Google) ในตลาดโลก 
ภายหลังการกอต้ังเม่ือป 2543 บริษัทฯ 
ไดพัฒนาและขยายบริการไปยังตลาด 
ตางประเทศอยางตอเนื่อง และนับเปน 
กิจการจีนรายแรกที ่จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยสหรัฐ ทั้งนี้ ในชวง 
หลายปท่ีผานมา บริษัทฯ ไดรับประโยชน 
ทางการตลาดอยางมากจากกรณีพิพาท 
ระหวางรัฐบาลจีนและกูเกิ้ล 

นอกจากน้ี ในหวงปท่ีผานมา ไปตู 
ยังไดขยายธุรกิจอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะ 
การรวมลงทุนในธุรกิจอีคอมเมิรซกับ 
เทนเซนท และกลุมวานตาตาเหลียน 
(Dalian Wanda) ยักษใหญแหงวงการ 
อสังหาริมทรัพยและบันเทิงของจีน 
การเขาซื้อหุนของบริษัทโทรศัพทมือถือ 
โนเกีย (Nokia) แหงฟนแลนด และการ 
รวมลงทุนกับอูเบอร (Uber) กิจการเรียก 
ใชบริการแทกซี่ออนไลน รวมทั้งการ 
ซื้อพิกซี เออรบาโน (Peixe Urbano) 
กิจการสินคาออนไลนของบราซิล ซึ่ง 
ถือเปนการกาวกระโดดครั้งสำคัญใน 
การเขาสูตลาดท่ีใหญสุดในละตินอเมริกา 

ทางอิเล็กทรอนิกสมูลคาสูงที่สุดในโลก 
โดยอาลีบาบาสามารถสรางรายไดถึง 
9,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 24 
ชั่วโมง

ปจจุบัน บริษัท อาลีบาบา โฮลด้ิง 
จำกัด มีฐานลูกคาถึงเกือบ 310 ลาน 
คน และกลายเปน “ภัยคุกคาม” สำคัญ 
ของอเมซอน (Amazon) และอีเบย 
(eBay) ซึ่งครองตลาดการคาออนไลน 
อยูเดิมไปโดยปริยาย นอกจากน้ี บริษัทฯ 
ยังไดเขาซ้ือกิจการเรียนรูออนไลน ธุรกิจ 
ผลิตภาพยนตรและละครทางโทรทัศน 
การเขารวมถือหุ นกวาครึ ่งหนึ ่งของ 
ทีมฟุตบอลกวางโจวเอเวอรแกรนเด 
(Guangzhou Evergrande) และการ 
ขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศในหลาย 
รูปแบบ 

3. ไชนาโมบาย (China Mobile) 
เมื่อพิจารณาจากจำนวนลูกคา ไชนา 
โมบายนับเปนกิจการรัฐวิสาหกิจดาน 
โทรคมนาคมของจีนที ่ใหญสุดในโลก 
โดย ณ ส้ินป 2557 บริษัทฯ มีฐานลูกคา 
อยูถึงราว 800 ลานคน ครองตำแหนง 
แชมปเปนปที่ 3 ตอเนื่องกัน และผล 
จากการขยายสถานีเครือขายระบบ 

39

China Focus



ปจจุบัน ราวรอยละ 30 ของ 
รายไดมาจากตลาดเครื ่องมือสื ่อสาร 
เคลื่อนที่ เมื่อป 2557 บริษัทฯ ไดเปด 
ศูนยวิจัยและพัฒนาที่ซิลิคอนแวลเลย 
และแตงตั้งใหอดีตหัวหนาทีม AI ของ 
กูเกิ้ลเปนหัวหนาศูนยดังกลาว ทำให 
มูลคาแบรนดของไปตูกระโดดขึ้นเปน 
ถึงราว 30,900 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 55 เมื่อเทียบกับของ 
ปท่ีผานมา ซ่ึงนับเปนอัตราการขยายตัว 
ของมูลคาแบรนดมากท่ีสุดใน 10 อันดับ 
แรกของจีน

6. ไชนาคอนสตรัคชั ่นแบงค 
(China Construction Bank) เริ่ม 
กอต้ังเม่ือป 2497 ภายใตช่ือ “People's 
Construction Bank of China” 
ธนาคารฯ ยังนับเปนหลักในการสนับสนุน 
ทางการเงินแกกิจการกอสราง น้ำมัน 
และกาซธรรมชาติ และโทรคมนาคม 
รายใหญของจีนที่กำลังขยายงานออก 
ไปทั่วโลก ในปที่ผานมา ธนาคารฯ ยัง 
ไดเขาไปซื้อหุนถึงกวารอยละ 70 ของ 
สถาบันการเงินของบราซิลท่ีช่ือ “Bunco 
Industrial e Commercial S.A.” 
ซึ ่งนับเปนการเขาไปควบรวมกิจการ 
ระหวางประเทศท่ีใหญท่ีสุดของธนาคาร 
จีน และคาดวาจะเปนประโยชนอยาง 
มากในการขยายธุรกิจในตลาดละติน 
อเมริกาในอนาคต 

อยางไรก็ด ี ในการจัดอันดับครั้งนี ้
ธนาคารฯ มีมูลคาแบรนดราว 21,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ -18 
เมื่อเทียบกับของปกอน ซึ่งนับเปน 
อัตราการลดลงของมูลคาแบรนดมาก 
ที่สุดใน 10 อันดับแรกของจีน

7. ชิโนเปค (Sinopec) หรือมี 
ชื่อเต็มวา “China Petroleum and 
Chemical Corporation” นับเปน 

รัฐวิสาหกิจที่มีสถานีบริการน้ำมันและ 
กาซธรรมชาติที่ใหญที่สุดในจีน และ 
ทำธุรกิจสำรวจ ขุดเจาะ และกลั่น 
น้ำมัน รวมทั้งผลิตสินคาอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมี นอกจากนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 
บริษัทฯ ยังจับมือกับเทนเซนตลงทุน 
สำรวจลูทางและโอกาสทางธุรกิจดานการ 
ชำระเงินและการตลาดออนไลน รวมท้ัง 
ยังตกลงกับ “เอส. เอฟ. เอกซเพรส” 
(S.F. Express) กิจการลอจิสติกสชื่อ 
ดังของจีน ในการใชสถานีบริการน้ำมัน 
เปนจุดใหบริการและสะสมแตมสำหรับ 
การสั่งซื้อออนไลน

ในการจัดอันดับคร้ังลาสุด ชิโนเปค 
มีมูลคาแบรนดถึงราว 15,500 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 18 เมื่อ 
เทียบกับของปกอน

8. ธนาคารเพื่อการเกษตรของ 
จีน (Agricultural Bank of China) 
กอต้ังเม่ือป 2494 ในรูปของรัฐวิสาหกิจ 
นาม “ธนาคารสหกรณการเกษตร” 
(Agricultural Cooperative Bank) 
แตปรับเปลี่ยนชื่อและเขาจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮและฮองกง 
ในเวลาตอมา และพัฒนาเครือขายขึ้น 
มาเปนหน่ึงในธนาคารพาณิชยครบวงจร 

ที่มีสาขาใหบริการมากที่สุดในจีน (กวา 
23,550 สาขา) แถมเริ่มขยายสาขาออก 
ไปยังประเทศเพื่อนบาน อาทิ รัสเซีย

ในป 2557 ธนาคารฯ ลงทุนจัด 
แคมเปญสรางแบรนดครั ้งใหญในจุด 
สำคัญ อาทิ สนามบิน และจุดโฆษณา 
กลางแจงเพื ่อประชาสัมพันธพันธกิจ 
ท่ีตองการชวยเหลือการพัฒนาศักยภาพ 
ของภาคการเกษตรและภูมิทัศนของจีน 
อยางไรก็ดี ธนาคารฯ ดูจะไดรับผล 
กระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 
มากที่สุดในบรรดาธนาคารพาณิชยราย 
ใหญของจีน โดยมีมูลคาแบรนดราว 
15,420 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงถึง 
รอยละ -20 เมื่อเทียบกับของปกอน

9. ปโตรไชนา (Petro China) 
หรือชื่อเต็มวา “China National 
Petroleum Corporation” นับเปน 
หนึ่งใน 3 รัฐวิสาหกิจดานพลังงาน 
และปโตรเคมีชั้นนำของจีน บริษัทฯ 
กอตั้งเมื่อป 2542 และจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยของสหรัฐฯ ฮองกง 
และเซี่ยงไฮ นอกเหนือจากการสำรวจ 
ขุดเจาะ กลั่น และทำตลาดน้ำมันและ 
กาซแลว บริษัทฯ ยังผลิตพลาสติก 
ยาง ปุย และสารเคมีหลากหลายชนิด 

40

China Focus



ที ่ใชในอุตสาหกรรมหลักมากมายใน 
ปจจุบัน นอกจากนี้ ปโตรไชนายังมี 
สถานีบริการกระจายอยู ทั ่วประเทศ 
ทำใหชาวจ ีนม ีความตระหนักร ู ต อ 
แบรนดสูง

ปโตรไชนาใหความสำคัญอยาง 
มากกับการสรางแบรนด สัญลักษณ 
ของบริษัทฯ ซึ่งเปนรูปทรงดอกไม 3 
สี ไดแก สีสม แดง และขาว ก็ 
สะทอนถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียว 
กันระหวางการพัฒนาพลังงานและ 
สิ่งแวดลอม โดยธุรกิจหลัก (สีสม) ตั้ง 
อยู บนความแข็งแกรงที ่เปนปกแผน 
(สีแดง) ภายในเปนแฉก (สีขาว) เสมือน 
พระอาทิตยยามรุ งอร ุณที ่แสดงถึง 
อนาคตที่สดใส อยางไรก็ดี ในการจัด 
อันดับครั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับผลกระทบ 
จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจีนและ 
การลดลงของราคาน้ำมันดิบโลก โดย 
มีมูลคาแบรนดลดลงรอยละ -11 เหลือ 
ราว 12,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

10.  แบงคออฟไชนา (Bank of 
China) นับเปนธนาคารของรัฐเกาแก 
ที่สุดแหงหนึ่งของจีน โดยกอตั้งขึ้น ณ 
กรุงปกกิ่งเมื่อป 2455 ในจังหวะเดียว 
กับการกอรางสรางประเทศจีน และ 
ทำหนาที ่ เป นธนาคารกลางของจีน 

จนกระทั่งมีการจัดตั้งธนาคารกลางจีน 
อยางเปนทางการเมื่อป 2492 ในการ 
จัดอันดับครั้งนี้ มูลคาตราสินคาลดลง 
รอยละ -13 เหลือราว 11,860 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับของปที่ 
ผานมา

ในความพยายามที่ตองการ “มุง 
สูความเปนเลิศ” ธนาคารฯ ไดขยาย 
ธุรกิจไปใหบริการแกธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดเล็กมากขึ้นโดยลำดับในชวง 
หลายปท่ีผานมา เพ่ือเปนกลไกขับเคล่ือน 
การเติบโตเศรษฐกิจและสาน “ฝนของ 
ชาวจีน” (Chinese Dream) แถมยัง 
เปดบริการพิเศษขึ้นมากมาย อาท ิการ 
เปดจุดบริการแกลูกคาชั้นดีที่มีรายได 
สูง และการนำเสนอบัตรเครดิตสำหรับ 
ภาคธุรกิจ

ทั้งนี้ รายงานฯ ยังสะทอน 
ปรากฏการณของแบรนดจีนที่นาสนใจ 
หลายประการ ดังนี้

ประการแรก มูลคาแบรนดจีน ... 
เติบโตแซงแบรนดโลก มูลคารวมของ 
100 แบรนดอันทรงคุณคาในป 2558 
ทะยานขึ้นแตะ 464,200 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ เติบโตในอัตรารอยละ 59 นับ 
แตป 2554 และแซงหนาอัตราการ 
ขยายตัวของโลกที่เพิ่มขึ้นรอยละ 41 

รวมทั้งของบราซิล และอเมริกาใต โดย 
ในบรรดา 10 อันดับแรกของแบรนดอัน 
ทรงคุณคาในปนี้นั้น จำนวน 4 แบรนด 
อยู ในกลุ มธุรกิจการเงินการธนาคาร 
ที่ยังคงเกาะ 10 อันดับแรกไดอยาง 
เหนียวแนน แตอันดับลดต่ำลง จำนวน 
3 รายมาจากกลุมคาปลีก และเทคโนโลยี 
ตามมาดวยกิจการพลังงานจำนวน 2 
ราย สวนอีกรายเปนกลุมโทรคมนาคม 

ประการสำคัญ ชองวางมูลคา 
แบรนดของจีนและของกิจการขามชาติ 
ก็มีแนวโนมแคบลง กลาวคือ ผูบริโภค 
เห็นวา แบรนดของสองกลุมนี้มีความ 
แตกตางกันเพียงเล็กนอย ปรากฏการณ 
นี ้ยังบงบอกถึงการเปลี ่ยนแปลงทาง 
ความคิดและพฤติกรรมในเชิงบวกของ 
ผูบริโภคในตลาดโลกที่มีตอสินคาจีน 

ขณะเดียวกัน หลายแบรนดใหญ 
ของจีนก็ประสบความสำเร็จในการทำ 
ตลาดโลกมากขึ้น โดยสามารถสราง 
รายไดกวาคร่ึงหน่ึงจากตลาดตางประเทศ 
อาทิ เลอโนโล (Lenovo) ผูผลิต 
คอมพ ิว เตอร  รายใหญ ส ุดของจ ีน 
มีสัดสวนของรายไดจากตางประเทศ 
ถึงรอยละ 62 ของรายไดทั้งหมด และ 
แซดทีอี (ZTE) ผูผลิตเครื่องมือสื่อสาร 
โทรคมนาคม รอยละ 53

ประการที ่ 2 กลไกตลาด ... 
พระเอกตัวจริง “ตลาดเสรี” กลาย 
เปนปจจัยสำคัญที ่ข ับเคลื ่อนมูลคา 
ตลาดของแบรนดจีนในการจัดอันดับ 
ครั้งนี้ โดยมีมูลคาแบรนดโดยรวมเพิ่ม 
ขึ้นถึงเกือบเทาตัว กลาวคือ สัดสวน 
มูลคาแบรนดของกิจการเอกชนตอ 
100 แบรนดใหญเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
เปนรอยละ 47 ในป 2558 จาก 
รอยละ 29 ในปกอน โดยมูลคาตรา 
สินคาของเทนเซนท และอาลีบาบา 
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กาวแซงไชนาโมบายเปนครั้งแรกนับแต 
มีการจัดอันดับฯ ในป 2554 เปนเคร่ือง 
ยืนยัน และแมไมนับรวมมูลคาแบรนด 
อาลีบาบา แบรนดเอกชนของจีนอื่นๆ 
ก็ยังคงขยายตัวถึงรอยละ 43.5 เมื่อ 
เทียบกับของปกอน

นอกจากนี้ ในชวง 5 ปที่ผานมา 
มูลคาของ 50 แบรนดอันทรงคุณคาของ 
กิจการเอกชนจีนมีแนวโนมที่ดี กลาว 
คือ มีมูลคาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 278 
ขณะที่แบรนดของรัฐวิสาหกิจเติบโต 
เพียงรอยละ 6 ซึ่งสะทอนวา เจาของ 
กิจการเอกชนของจีนใหความสำคัญ 
และประสบความสำเร็จกับการสราง 
แบรนดมากขึ้น 

ประการที่ 3 แบรนดภาครัฐ ... 
คงความสำคัญ แตลดลง ในภาพรวม 
แบรนดของรัฐวิสาหกิจยังคงมีบทบาท 
สำคัญในการจัดอันดับ 100 แบรนด 
อันทรงคุณคาและตอเศรษฐกิจในวง 
กวาง โดยมีสัดสวนที่รอยละ 53 แต 
แบรนดเหลานี้ก็ถูกกดดันมากขึ้นจาก 
ตราสินคาของภาคเอกชนในตลาดจีน 
จนมีอันดับถดถอยลงอยางมากในปที่ 
ผานมา โดยลดลงจากรอยละ 71 ในป 
2556 นอกจากนี ้หากเรามองยอนหลัง 
กลับไปเมื่อ 5 ปกอนก็พบวา 5 อันดับ 
แรกของตราสินคาอันทรงคุณคาของจีน 
ก็ลวนเปนแบรนดของรัฐวิสาหกิจท้ังส้ิน 

ประการที่ 4 แบรนดคาปลีก 
รถยนต และเทคโนโลยี ... มาแรงตอเน่ือง 
มูลคาแบรนดของกลุมธุรกิจดานการ 
คาปลีกนับวาเติบโตในอัตราที่สูงที่สุด 
ถึงรอยละ 3,827 และแมวาไมรวม 
มูลคาแบรนดของอาลีบาบา (Alibaba) 
ก็ยังพบวา มูลคาตราสินคาในกลุมนี้ 
ขยายตัวถึงรอยละ 64 เมื่อเทียบกับ 
ของปกอน สงผลใหมูลคาของกลุมนี้ 

โดยรวมถึง 106,900 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 23 ของมูลคา 
โดยรวมของ 100 แบรนดอันทรงคุณคา 
และกาวแซงมูลคาตราสินคาของกลุม 
การเงินไดเปนครั้งแรกนับแตมีการจัด 
อันดับครั้งแรกเมื่อ 5 ปกอน โดย 
เทนเซนท (Tencent) มีมูลคาแบรนด 
สูงสุดเปนอันดับแรกในป 2557 เพิ่มขึ้น 
ถึงเกือบเทาตัวเมื่อเทียบกับของปกอน 
ตามดวยอาลีบาบา ซึ่งทำลายสถิติการ 
เขาสูตลาดหลักทรัพยนิวยอรกคิดเปน 
มูลคาถึง 25,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
และยังนับเปนตราสินคาที่มีอัตราการ 
เติบโตสูงที่สุดในปที่ผานมา

ขณะเดียวกัน มูลคาแบรนดของ 
กลุมยานยนตของจีนก็เติบโตกวารอยละ 
140 ภายหลังความสำเร็จของเกรทวอลล 
(Great Wall) ในการผลักดันรถยนต 
SUV เขาสูทองตลาด ขณะที่กลุม 
เทคโนโลยีก็มีมูลคาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 
78 ซ่ึงสวนสำคัญเน่ืองจากการตอบสนอง 
ของผูบริโภคในเชิงบวกตอความคิดริเร่ิม 
สรางสรรคและนวัตกรรมของแบรนด 
ที่เกี่ยวของ 

นอกจากนี้ จำนวน 3 ใน 5 
แบรนดช้ันนำในคร้ังน้ีอันไดแก เทนเซนท 
(อันดับ 1) อาลีบาบา (อันดับ 2) และ 

ไปตู (Baidu) (อับดับ 5) ลวนเปน 
กิจการดานเทคโนโลยี และมีมูลคา 
โดยรวมคิดเปนถึงรอยละ 48 ของ 10 
แบรนดอันทรงคุณคาของจีน จากเดิม 
ที่มีสัดสวนเพียงรอยละ 20 เทานั้นใน 
ปกอน ซึ่งสะทอนวา ผูบริโภคเหลานี้ 
กำลังยอมรับและมองแบรนดจีนอยาง 
มีความหมายและแฝงไวซึ่งพลวัตดาน 
เทคโนโลย ี ดังจะเห็นไดจากความสลับ 
ซับซอนและความตองการรับขอมูล 
ขาวสารเกี่ยวกับพัฒนาการของสินคา 
ที่มากขึ้น ในเชิงอุปทาน แนวโนม 
ดังกลาวยังสะทอนผานการผสมผสาน 
ระหวางเทคโนโลยีและการคาปลีกของ 
ผลิตภัณฑในจีนที ่ขยายตัวอยางมาก 
ในชวงหลายปที่ผานมา 

อยางไรก็ด ีผลจากการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจในอัตราท่ีต่ำลง และการเปล่ียน 
แปลงดานนโยบายของภาครัฐ ก็ทำให 
แบรนดของ 7 กลุมสินคา/บริการมีมูลคา 
ลดลงอยางนาใจหาย อาทิ เคร่ืองด่ืมที่มี 
แอลกอฮอล สิ่งทอ และสถาบันการ 
เงิน แตกิจการจีนเหลานี้ก็ยังคงมุงมั่น 
ในการขยายธุรกิจและชื่อเสียงของตรา 
สินคาของตนเองสูตลาดตางประเทศ 
อยูตอไป
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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 เพ่ือยกระดับควำมเป็นอยู่ของ
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“เก ็บตกจากตางแดน” 
ฉบับนี้จะขอนำทานผูอาน 
มาทำความรูจักกับเทรนด 

Urbanization หรือ สังคมเมือง ซึ่ง 
เปนหนึ่งใน Mega Trends สำคัญของ 
โลก ท่ีเกิดจากการรวมตัวของผูคนจำนวน 
มากจนกลายเปนชุมชนเมืองขนาดใหญ 
หรือเกิดจากการกระจายความเจริญ 
ของเมืองจากเมืองศูนยกลางออกไป 
ยังเมืองอื่นๆ ลาสุดรายงาน World 
Urbanization Prospects The 2014 

Revision ระบุวาปจจุบันประชากรราว 
ครึ ่งหนึ ่งของประชากรโลกอาศัยอยู  
ในเขตเมือง และคาดวาสัดสวนดังกลาว 
จะสูงถึงรอยละ 66 ในป 2593 เทียบ 
กับเมื่อราว 70 ปกอนที่ประชากรโลก 
อาศัยอยู ในชุมชนเมืองเพียงรอยละ 
30 ทั้งนี ้ภูมิภาคที่มีแนวโนมการขยาย 
ตัวของเมืองสูงสุด คือ เอเชีย และ 
แอฟริกา สาเหตุสำคัญที่ทำใหสังคม 
เมืองขยายตัว สวนหน่ึงเกิดจากประชากร 
อพยพมาอาศัยในเมืองมากขึ้นเพราะ
ตองการแสวงหารายไดและสิ่งอำนวย
ความสะดวกตางๆ ในอีกแงหนึ่งเกิด 
จากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของหลาย 
ประเทศที่มุ งเนนกระจายความเจริญ
สูชนบท อาทิ รัฐบาลจีนใชนโยบาย 

Go West Policy ซึ่งเนนพัฒนาเมือง 
ที่ตั ้งอยู ทางฝ งตะวันตกของประเทศ 
สงผลใหมีชุมชนเมืองใหมๆ เกิดขึ้นจาก 
เดิมที ่ชุมชนเมืองในจีนกระจุกตัวอยู  
เฉพาะทางฝงตะวันออกของประเทศ 
เปนหลัก  

ท้ังน้ี อิทธิพลของเทรนด Urbani- 
zation มีแนวโนมท่ีจะทำใหเกิดรูปแบบ 
ของการใชชีวิต พฤติกรรมการบริโภค 
สินคาและบริการ แตกตางจากรูปแบบ 
เดิมๆ ที่เนนเพื่อการยังชีพและอาจจะ 

ส งผลกระทบต อสภาพส ังคมและ 
เศรษฐกิจโลกในระยะขางหนา ดังนั้น 
การรูเทาทันเทรนด Urbanization ซึ่ง 
ปจจุบันเริ่มปรากฏชัดขึ้นและเห็นการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางแลวจะมีสวน
ชวยผูประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs 
ในการเตร ียมร ับมือและปรับตัวไป 
พรอมๆ กับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 
ใหมๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น

โฉมหน้าผู้บริโภคใน 
เมืองใหญ่ของโลก … 
กระจุกตัวในอินเดีย 
และจีน 

ในชวงป 2557-2593 คาดวา 
อินเดียจะเปนประเทศที ่มีประชากร 

อาศัยในเขตเมืองเพิ่มขึ้นมากที่สุดของ 
โลกถึง 404 ลานคน รองลงมา คือ จีน 
292 ลานคน และไนจีเรีย 212 ลานคน 
ขณะท่ีหากพิจารณาแยกเปนรายประเทศ 
พบวาในป 2573 จีนเปนประเทศ 
ซึ ่งม ี เม ืองขนาดใหญท ี ่ม ีประชากร 
มากกวา 5 ลานคน ถึง 17 เมือง อาทิ 
Shanghai, Beijing, Chongqing, 
Guangzhou และ Tianjin เปนตน 
และอินเดียมี 9 เมือง อาทิ Delhi, 
Mumbai, Kolkata, Bangalore, 

Chennai เปนตน ดังนั้น การผลิต 
สินคาและบริการเพื ่อเนนสงออกไป 
ยังเม ืองและประเทศกลุ มด ังกล าว 
คาดวาจะชวยกระตุนมูลคาการคาให 
เพิ่มขึ้น

3 Lifestyles สังคม 
เมือง … โอกาสต่อยอด 
ในหลากหลายธุรกิจ 

เพื ่อใหเห็นภาพชัดขึ ้นและจุด 
ประกายความคิดใหผ ู ประกอบการ 
สามารถนำไปวางแผนการผลิตและการ 
ตลาดไดอยางเหมาะสมตอไป จะขอยก 
ตัวอยาง Lifestyles สำคัญ 3 ประการ 
ของสังคมเมือง ตลอดจนธุรกิจ ไมวา 
จะเปนสินคาหรือบริการที่กำลังไดรับ 

ก

รู้เท่าทันเทรนด์ 
Urbanization โลก …
โอกาสต่อยอดในหลากหลายธุรกิจ
â´Â: ½†ÒÂÇÔ Ñ̈Â¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
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เจรจาธุรกิจ และสังสรรคกับเพื่อนใน 
ระหวางพักจากการทำงาน หรือรับประทาน 
อาหารกับครอบครัวในวันหยุด สงผล 
ใหธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารมี 
แนวโนมขยายตัวดีเชนกัน 

โอกาสทางธุรกิจ : สินคาอาหาร 
และขนมหวานไทยบรรจุกลอง หรือ 
ถุงพรอมรับประทาน ขณะที่ธุรกิจ 
ภัตตาคาร รานอาหารไทย และโรงเรียน 
สอนทำอาหารไทย มีโอกาสขยายตัว 
ตามความนิยมบริโภคอาหารไทยในกลุม 
ผูบริโภคชาวตางชาติ

• กระแสใสใจดูแลสุขภาพและ 
คำนึงถึงภาพลักษณ สภาพการทำงาน 
และการใชชีวิตประจำวันท่ีเรงรีบ ทำให 
พบวาบอยคร้ังผูบริโภคนิยมรับประทาน 
อาหารประเภท Fast Food ระหวางพัก 
ทำงาน ซึ่งเปนอาหารที่มีแปง น้ำตาล 
และไขมันเปนสวนประกอบสูง เมื่อ 
ประกอบกับขาดการพักผอนและการ
ออกกำลังกายอยางเหมาะสม โรคตางๆ 
จึงเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะโรคในกลุม 
Non-Communicable Diseases หรือ 
NCDs ทั้งโรคเบาหวาน โรคหัวใจและ 

หลอดเลือด โรคมะเร็ง สภาพการณ 
ดังกลาวสงผลใหปจจุบันประชากรใน
เมืองใหญหันมาใสใจดูแลสุขภาพของ
ตนเองมากข้ึน โดยหันมาเลือกรับประทาน 
อาหาร Clean Food (อาหารที่ไม 
ผานกระบวนการปรุงแตงดวยสารเคมี 
หรือผานกระบวนการแปรรูปนอยที่สุด 
เพื่อรักษาสารอาหารสำคัญทั้งวิตามิน
และเกลือแรที ่จำเปนตอรางกายไว) 
อีกท้ังปจจุบันพบวาสุภาพบุรุษท่ีอาศัยใน 
เมืองใหญของโลก หันมาดูแลภาพลักษณ 
ของตนเองมากขึ้น จากเดิมที่ลักษณะ 
ดังกลาวมักพบเฉพาะในสุภาพสตรีเทาน้ัน 
ทำใหเกิดกลุ มผู บริโภคที ่มีศักยภาพ 
กลุมใหม คือ “Metrosexual” ซึ่ง 
เปนลักษณะของสุภาพบุร ุษที ่ใส ใจ 
ดูแลรูปราง ใบหนาและผิวพรรณใหดูด ี
อยูเสมอ ทำใหผูผลิตผลิตภัณฑเสริม 
ความงามแบรนดดังของโลก หันมาเนน 
ทำตลาดกับผู บริโภคกลุ มนี ้มากขึ ้น 
อาทิ น้ำหอม โฟมลางหนา ครีมกัน 
แดด ครีมบำรุงผิวที่เขากับสภาพผิว 
ของสุภาพบุรุษโดยเฉพาะ และดวย 
ศักยภาพของผู บริโภคกลุ มดังกลาว 

ความนิยม ดังนี้ 
• กระแสวิถีชีวิตท่ีเรงรีบ ผูบริโภค 

ท่ีอาศัยในเมืองใหญของโลกตองปรับตัว 
ใหเขากับการใชชีวิตประจำวันที่เรงรีบ 
ทั้งการทำงานที่ตองแขงกับเวลา รวม 
ถ ึงหลายประเทศย ังต องเผช ิญก ับ 
ปญหาจราจรติดขัด ดังนั้น การเลือก 
ซื้ออาหารพรอมรับประทาน (Ready 
to Eat) และอาหารพรอมปรุง (Ready 
to Cook) แทนการซื้ออาหารสดกลับ 
ไปประกอบเองที ่บานจึงตอบโจทยผู  
บริโภคกลุมนี้ไดด ี โดยเฉพาะในแงของ 
ความสะดวกและสามารถอุนรับประทาน 
ไดทันท ีอีกทั้ง ปจจุบันอาหารประเภท 
ดังกลาวยังมีใหเลือกหลากหลาย ทั้ง 
อาหารคาวและอาหารหวาน จึงไดรับ 
ความนิยมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ลาสุด 
ผูประกอบการไทยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ขาวปรุงสุกบรรจุซองท่ีสามารถรับประทาน 
ไดทันที โดยไมตองอุน มีหลายเมนูให 
เลือก เชน ขาวผัด ขาวพะแนง ซึ่ง 
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
ในเมืองไดเปนอยางดี นอกจากนี้ การ 
ที่ผูบริโภคในเมืองใหญของโลกนิยมนัด 
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ลาสุดผูประกอบการไทยออกผลิตภัณฑ 
แปงทาหนาที ่มีสวนชวยดูดซับความ 
มันบนใบหนาของสุภาพบุรุษ เพื่อเจาะ 
กลุมลูกคาสุภาพบุรุษโดยเฉพาะ

โอกาสทางธุรกิจ : ธุรกิจ 
โรงพยาบาล คลินิกเสริมความงาม 
คลินิกลดน้ำหนัก สถานออกกำลังกาย 
สินคาเพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพในการ 
ขยายตัว อาทิ วิตามิน อาหารเสริม 
อาหารวาง (Snack Bar) ที่มีธัญพืช 
เปนสวนประกอบสำคัญ เครื่องดื่ม 
Functional Drink อาท ิประเภทที่มี 
สวนผสมของ Collagen ซึ่งมีสรรพคุณ 
ชวยบำรุงผิวจากภายใน เครื่องดื่ม 
Energy Drink เครื่องสำอางและ 
ผลิตภัณฑบำรุงผิว 

• กระแสนิยมเล้ียงสัตวเปนเพ่ือน 
คลายเหงา โดยเฉพาะสุนัข แมว และ 
ปลาสวยงาม ลาสุด Euromonitor 

เปดเผยวาชาวอเมริกันซึ ่งประชากร 
สวนใหญอาศัยในเขตเมืองนิยมเลี ้ยง 
แมวเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 33 รอง 
ลงมาเปนสุนัข และปลา ดวยสัดสวน 
รอยละ 32 และรอยละ 26 ตามลำดับ 
สวนหนึ่งเปนเพราะผูบริโภคที่อาศัยใน 
เมือง นิยมแยกออกมาเปนครอบครัว 
เดี่ยวมากขึ้น ขาดการพบปะพูดคุยกับ 
คนรอบขาง ทำใหการเลี้ยงสัตวไวเปน 
เพื่อนเปนทางเลือกที่เหมาะกับคนเมือง 
เปนอยางดี ทั้งนี้ ธุรกิจ Cat Café 
เปนธุรกิจที ่เกิดขึ ้นใหมในเมืองใหญ 
ของโลก อาทิ นิวยอรก ลอนดอน และ 
สิงคโปรเพื่อเอาใจกลุมผูชื ่นชอบแมว 
เปนพิเศษ โดยผูใชบริการ Cat Café 
สามารถเขามานั ่งรับประทานอาหาร 
หรือเคร่ืองด่ืมไปพรอมๆ กับเลนกับแมว 
ภายในรานและยังเปนสถานที่ที่คนรัก 
แมวนิยมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ 

การเลี้ยงแมวอีกดวย 
โอกาสทางธุรกิจ : ธุรกิจ 

โรงพยาบาลสัตว ฟารมเพาะพันธุ 
สัตว สถานที่ฝกสัตวเลี้ยง และราน 
ตัดแตงขนสัตว รวมถึงสินคาอาหาร 
สำหรับสัตวเลี้ยง เสื้อผา และเครื่อง 
ประดับสำหรับสัตวเลี้ยง   

ผูประกอบการที่สนใจจะผลิตและ 
จำหนายสินคาเพื ่อเจาะลูกคากลุ ม 
Urbanization ควรเรียนรูชองทางการ 
ประสัมพันธสินคาที่เขากับการดำเนิน
ช ี ว ิ ตของผ ู  บร ิ โภคกล ุ  มด ั งกล  าว 
โดยเฉพาะสื่อ Social Media ซึ่งเปน 
ชองทางของผูบริโภคยุคใหมควบคูไปกับ 
การทำความเขาใจวัฒนธรรม ประเพณ ี
และความเชื่อของแตละประเทศ ซึ่ง 
จะสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื ้อ 
สินคาของแตละประเทศที ่แตกตาง 
กันออกไปดวย 
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หลักการสร้างตราอินเทอร์เน็ต
(i-Branding) ให้ประสบความสำเร็จ
ทำได้ไม่ยากแค่ “ชัดเจน” และ “ต่อเนื่อง” ตอนจบ
â´Â
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กมลวรรณ ประภาศรีสุข

นอกเหนือจากหลักการ 
สร างตราอ ินเทอร  เน ็ต 
(i-Branding) ใหประสบ 

ความสำเร็จดังที่เขียนไวในตอนที่แลว 
การเลือกใชเครื่องมือในการสรางตรา 
อินเทอรเน็ตไดอยางเหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด ยอมสงผลใหการ 
สรางตราอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้นดวย  โดยเครื่องมือในการสราง 
ตราอินเทอรเน็ต จะประกอบไปดวย 
6 สวน ซึ่งแตละสวนมีความสำคัญที่ 
แตกตางกัน

1. Web Site
ในแงของการสรางตราอินเทอรเน็ต 

เว ็บไซตเปนเครื ่องมือที ่ม ีศ ักยภาพ 
มากที่สุด เนื่องจากสามารถสื่อสารถึง 
ลักษณะที่แทจริงของตราอินเทอรเน็ต 
และสามารถสรางความสัมพันธระหวาง 
ตราอินเทอรเน็ตและผูใชบริการ

  
2. Advertising and 
Sponsored Content 
(Banner Ad)

ปายโฆษณาหรือขอความ รูปภาพ 
ใดๆ ที่สรางใหเกิดการเห็นและกระตุน 
ใหเกิดการนำไปสู เว็บไซตที ่ตองการ 
ได หรือการเปนผูสนับสนุนทางดาน 

ขอมูลตางๆ เกม บนเว็บไซตอ่ืนๆ ก็เปน 
การสรางความเกี ่ยวพันระหวางตรา 
อินเทอรเน็ตทั้งสิ้น อีกทั้งเปนการเพิ่ม 
สัดสวนของพื้นที ่บนสื ่ออินเทอรเน็ต 
ซึ่งนำไปสูโอกาสในการเกิด Contact 

Point กับผูใชบริการมากขึ้น
  

3. Intranet
การสื่อสารภายในองคกรถึงความ 

สำคัญและบทบาทของตราอินเทอรเน็ต 
เพื่อใหทุกคนรับรูถึงองคประกอบตรา 
อินเทอรเน็ตชวยใหกระบวนการในการ 
สรางตราสินคามีความเปนรูปธรรม 
มากขึ้น Intranet ซึ่งเปนเว็บไซต 
ภายในสำหรับพนักงานในองคกรเปน 
สวนหนึ่งที่สำคัญในการสื่อสารถึงความ 
สำคัญและบทบาทของตราสินคาให 
กับพนักงานทุกคนในองคกรไดร ับรู  
ยกตัวอยางเชน พนักงานของ Levi’s 

ทั ่วโลกสามารถรับรู ถ ึงบทบาทของ 
ตราสินคา Levi’s ไดเหมือนๆ กันผาน 
ทาง Intranet โดยการเสนอขอมูล 
ทางดานกลยุทธ กรอบของการบริหาร 
รายละเอียดของตราสินคา โลโก หรือ 

แนวทางในการ Presentation ตางๆ 

4. Customer Extranet
การอนุญาตใหกลุ มผู ใชบริการ 

สามารถเขามาดูขอมูลบางสวนของ 
องคกร การสั่งสินคา หรือการติดตอ 
ขอรับคำปรึกษา เพื่อแสดงถึงความ 
เปนอันหนึ ่งอันเดียวกันระหวางตรา 
สินคาและกลุมผูใชบริการ เปนตน

5. Web PR
Web PR เปนการสื่อสารผาน 

ทางเว็บไซตที ่ไมใชเว ็บไซตของตรา 
อินเทอรเน็ตนั้นๆ โดยอาจเปนเว็บไซต 

นอกเหนือจากหลักการสร้างตราอินเทอร์เน็ต 
(i-Branding) ให้ประสบความสำเร็จดังที่เขียนไว้
ในตอนที่แล้ว การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้าง 
ตราอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด ย่อมส่งผลให้การสร้างตราอินเทอร์เน็ต 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย  

น
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อื่น หองสนทนา กลุมสนทนา หรือ 
แมแตเว็บไซตที่เกี่ยวกับเรื่อง Gossip 
ทั้งหลาย เปนตน ขาวคราวที่ปรากฏ 
ในลักษณะของ Web PR นี้ อาจเปน 
ไดทั้งในแงบวกและลบ แตถึงอยางนั้น 
Web PR ก็มีวิธีในการลดโอกาสที่ 
จะเกิดเนื้อหาในแงลบได โดยการให 
พนักงานในองคกรเขารวมเปนสวน 
หนึ่งของหองสนทนาดังกลาวและให 
ขอมูลในแงบวกขององคกร ผลิตภัณฑ 
หรือบริการ

เมื ่อเปรียบเทียบกับในชวงเวลา
ที่ผานความคิดเห็นของผูใชบริการตอ 
ตราส ินค าจะถ ายทอดกันด วยการ 
พูดคุย ซึ่งรัศมีในการกระจายไมกวาง 
มากนักเมื่อเปรียบกับการคุยผานหอง 
สนทนาทางเว็บไซต อยางไรก็ตามไม 
วาจะเปนกรณีที ่มีขาวในแงบวกหรือ 
ขาวในแงลบก็ตาม  Web PR ก็มีทั้ง 
ขอดีขอเสียเพราะเมื่อเหตุการณใดๆ ที ่

มีผลกระทบตอผูใชบริการ ทางองคกร 
มีโอกาสที ่จะไดร ับรู ความผิดพลาด 
นั้นและแกไขไดอยางรวดเร็ว

6. E-mail
เว็บไซตอาจใชจดหมายอิเล็กทรอ- 

นิกส (E-mail) ในการติดตอสื่อสารกับ 
ผูใชบริการในลักษณะท่ีมีความเปนสวนตัว 
มากขึ้น เชน เว็บไซตขายดอกไม 
สามารถสงจดหมายอิเล ็กทรอนิกส 
(E-mail) ไปยังผูใชบริการเพื่อเตือนวา 
ใกลจะถึงวันเกิดของภรรยา หรือการเสนอ 
ผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆ เปนตน 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) มี 
ประโยชนในการติดตอกับผูใชบริการ 
และในขณะเดียวกันก็ยังเปนเครื่องมือ 

ในการตอกย้ำภาพลักษณสินคาใหผูใช 
บริการเกิดการจดจำ การระลึกถึงได 

แตอยางไรก็ตามการสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (E-mail) ไปยังผูใช 
บริการควรระวังในกรณีของความเปน 
สวนตัวของผูใชบริการและการกอให 
ผู ใชบริการเกิดความรำคาญจากการ 
ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
มากเกินไป ซึ่งเว็บไซตสามารถปองกัน 
โดยการจำกัดจำนวนจดหมายอิเล็ก- 
ทรอนิกส(E-mail) ท่ีจะสงไป และแตละ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) จะ 
ตองมีประโยชนตอผู ใชบริการอยาง 
แทจริง 

นอกจากนี้เว็บไซตยังตองเขาใจ 

ท้ังน้ีการสร้างตราอินเทอร์เน็ตให้ประสบความสำเร็จ 
ต้องมีความสม่ำเสมอในการสร้างมิใช่ในวันน้ีให้บริการ 
ตลอดจนรักษาค่ำมั่นสัญญากับลูกค้าได้ทุกประการ  
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อีกดวยวา นอกจากเว็บไซตเองจะสง 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส(E-mail) ไปยัง 
ผูใชบริการน้ัน ในทางกลับกันผูใชบริการ 
เองก็สามารถสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(E-mail) มายังเว็บไซตไดเชนกัน ดังน้ัน 
เว็บไซตจึงควรเปดโอกาสใหผูใชบริการ 
สามารถติดตอเพ่ือปรึกษาปญหาเก่ียวกับ 
ผลิตภัณฑและบริการไดโดยตลอดเวลา

ทั ้งนี ้การสรางตราอินเทอรเน็ต 

ใหประสบความสำเร็จ ตองมีความ 
สม่ำเสมอในการสรางมิใชในวันนี ้ให 
บริการตลอดจนรักษาค่ำมั่นสัญญากับ 
ลูกคาไดทุกประการ  แตพอหลังจากนั้น 
ไมสามารถทำตามอยางที่ไดเคยเสนอ 
ไวกับลูกคา ก็อาจสงผลกระทบในทาง 
ลบตอตราสินคาได เน่ืองจากในออนไลน 
มีลักษณะของการติดตอเชื่อมโยงกันใน 
แบบ Social Network เชน Google+, 

Facebook.com, Twitter.com เปนตน 
อาจมีการบอกตอๆ กัน เพราะฉะนั้น 
การสรางตราสินคาไมวาจะออนไลน 
หรือออฟไลน ก็คือการสรางความ 
สม่ำเสมอ ถาหากมีความสม่ำเสมอใน 
การสรางแลวก็ประสบความสำเร็จได
ไมยาก
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ตอนน้ีหลายคนอาจผิดหวัง 
นิดๆ ที่หลังประกาศเปน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แลวน่ี ไมเห็นมีอะไรแตกตางเลย ธุรกิจ 
ก็ยังทรงๆ ติดไปทางซบเซาอีกตางหาก 
แตบางส วนก ็เล ็งหาช องทางขยาย 
กิจการไปประเทศอื่นๆ ในแถบอาเซียน 
นี่อยางขมักเขมนครับ

ธุรกิจแฟรนไชสดูจะเปนอะไรที่
ทันสมัย นาสนใจใชเปนกลยุทธในการ 
ขยายไปตางประเทศได เปนหญิงสาว 
คงประมาณนองญาญา หนาตาโมเดิรน 
คลองแคลว มองตาเธอแลวเหมือนเขาใจ 
แบบไมเขาใจ สรางความสับสนนิดๆ 

หนุมๆ ทั้งหลายตางสมัครใจที่จะ 
ขอรูจักถามีโอกาส แตคนที่จะไดเขา 
ไปใกลชิดเธอ คิดตามอัตราผกผันทาง 
คณิตศาสตรแลว ไมหนึ ่งในลานก็ 
ใกลเคียง 

แฮม.. แฟรนไชสก็ไมหนีกันเทาไร 
เปนอะไรที่ทันสมัย ดูอินเตอร โตเร็ว 
คลองแคลวปรูดปราด  เปนเด็กก็คง 
ดื่มแปปทีนเปนประจำ

แตไมไดหมายความวาทุกคนตอง 
เลือกขยายธุรกิจดวยแฟรนไชสเสมอไป   

แนนอน... แฟรนไชสอาจเปน 
ซุปเปอรไฮเวย แตรถวิ่งบนนี้เหยียบ 
ไมต่ำกวารอยยี่สิบ ถาทานโชคราย 
เจออุบัติเหตุ รับรองวาโรงพยาบาลที่ 

ทานแวะไปจะใชการสงตอ...  
ตอไป... ปอเตกตึ๊ง หรือไมก็ 

รวมกตัญู 
การขยายธุรกิจของคุณไปเมือง 

นอกนั้นไปไดหลายทางครับ
ทางที ่ว าไมได หมายถึงทางบก 

ทางอากาศ หรือทางเรือ แตหมายถึง 
การขยายธุรกิจไปเมืองนอกทำไดตั ้ง 
หลายรูปวิธี  

การใหสิทธิแฟรนไชส  (Franchise) 
และการอนุญาตใหสิทธิอยางใดอยาง 
หน่ึงแกคูคาของเรา ท่ีเรียกวา “ไลเซนส” 
(License) ก็เปนทางที่คุณขยายธุรกิจ 
ของคุณไปเมืองนอกเหมือนกัน 

ถามวาจะไปทางไหนดี  ทานอาจ 
ไดยินเสียงตอบรับวา “เลขหมายที่ทาน 
เรียกไมสามารถติดตอไดในขณะนี ้” 
หรือไมก็ ตูด.. ตูด.. ตูด.. 

โธ... ใครจะไปตอบได
ตองเหลกอน ธุรกิจของคุณคือ 

อะไร เปนแบบไหน บางธุรกิจไปนอก 
ดวยรถสิบลอ แตอีกธุรกิจอาจเหมาะ 
ไปดวยเรือเอี๊ยมจุน  

ขอโทษครับ ชักเมาเรือ ฮา...
เอาเปนวาเราตองรูจักวิธีการที่วา 

มาทั้งหลายกอน แลวเทียบกับธุรกิจ 
เราวาเหมาะจะใชวิธีนั่นนี่หรือไม 

งั ้นเรามาลองรู จักรูปแบบเดนๆ 
ที่เขานิยมกันหนอยดีไหมครับ 

แบบแรกที่ยกมาใหดูกัน คือ การ 
อนุญาตใหคนอื่นใชสิทธิ (ที่เรามีอยู 
รวมถึงที่เรามีสิทธิจะเอามาใหคนอื่น 
ตอดวย) 

อย างเราม ีส ินค าท ี ่ยอดเย ี ่ยม 
เกี้ยมฉายดองมาก ฝรั่ง แขก เจก ลาว  
พอมาไดลิ้มรสแลวติดใจทุกคน ไมแค 
นั ้นเวลากลับยังตองหิ ้วไหเกี ้ยมฉาย 
ขึ้นเครื่องไปฝากคนที่บานดวย

อยางนี ้แววโกอินเตอรเร ิ ่มฉาย 
เรือง ๆ แลวครับ

งาย ๆ ทางแรก คือ เลือกคนที่ 
หลงไหลรสชาติเกี้ยมฉายของเราสักคน 
เปนตัวแทน ใหติดตอหาคนสนใจเอา 
สินคาของเราไปขายประเทศเขา เทา 
กับใหสิทธิคนคนนี้ติดตอหาลูกคาให 
เรา ก็คงตองตกลงเรื่องผลประโยชน 

ต

แฟรนไชส์ และไลเซนส์: 
ทางสองแพร่งของนักธุรกิจไทย
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ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

การให้สิทธิแฟรนไชส์  (Franchise) และการอนุญาต 
ให้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งแก่คู่ค้าของเรา ที่เรียกว่า 
“ไลเซนส์” (License) ก็เป็นทางที่คุณขยายธุรกิจ 
ของคุณไปเมืองนอกเหมือนกัน 
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เปนเรื ่องทำยอดขายไมเขาเปาตามที่ 
ตกลงไว หรือทำไปทำมาดันทำใหชื่อ 
แบรนดเราเหม็นโฉ  

วาไปแลวแบบนี ้ออกจะเหมาะ 
กับคนที ่ไมคอยสันทัดในการคาขาย 
ในตางประเทศ ไมคอยคุนเคยกับตลาด 
หรือรูปแบบของผู บริโภคในประเทศ 
นั้น ๆ  พวกที่ภาษาตางดาวไมแข็งแรง 
ตองกินซุปไกบำรุงทุกวันก็อยู ในขาย 
นี้เหมือนกัน

ถามีใครสักคนรับผิดชอบเอาไป
ขาย ไปทำตลาดใหก็คงเบาแรงโขอยู 
เหมือนกัน  

เขาจัดการที่บานเขา เราไมตอง 
วุนวายกับเขานัก แคผลิตใหทัน สง 
ของใหเร็ว ดูใหเขาทำไดตามเปาตาม 
ยอดก็นาจะพอ

วาแตวาก็ตองพยายามศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมนะครับ  จะมัวรูจักอยู 
แค เยส โน โอเค สเนค สเนค ฟช ฟช 
เทานั้นไมได ดูอยางพอแอนดรูว บิ๊กส 
สิเขาพูดไทยปรื๋อเลย

อินเตอรเน็ต หรือคุณ(อี)เมลนี่ก็ 
ตองทำความรูจักมักจี่ไว จะเอามาไว 
ในหองนอนเลยก็ไมวากัน แตอยาแอบ 
เปดดูเวบโปบอยก็แลวกัน ฮา...

ยังมีรูปแบบการใหสิทธิอยางอื่น
อีกที่อยากนำมาใหเปรียบเทียบกัน

คงเคยไดยิน การอนุญาตใหใช 
เครื่องหมายการคา  อันนี้เปนสัญญา 
อนุญาตใหใชสิทธิอยางหนึ่งเหมือนกัน 

รูปเรื่องคือเราใหคนอื่นผลิตสินคาและ 
ติดแบรนดของเราแลวขาย

คนอ ื ่นในท ี ่น ี ้จะเป นต างด าว 
หรือคนไทยก็ได และยังอาจตกลงใน 
รายละเอียดวา ใหผลิตและขายเฉพาะ 
ในประเทศใดประเทศหน่ึง  หรือในพ้ืนท่ี 
ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะก็ได   

หัวใจของเครื่องหมายการคา คือ 
คนซื้อตองมั่นใจวาสินคาที่ใชแบรนด 
เรามีคุณภาพเหมือนกับที่เราผลิตเอง  

จึงตองควบคุมคนที่ไดรับอนุญาต 
จากเรา ตองไปดูวัตถุดิบที่ใช อาจตอง 
ดูเครื่องจักร  อะไรที่เกี่ยวกับสุขอนามัย 
อาจตองมุดไปดูโรงงานวาไดมาตรฐาน 
GMP/HACCP และอีกสารพัด ISO 
หรือเปลา สะอาดไหม

โรงงานผลิตยาในบางประเทศที่ 
เพิ่งเปนขาวไป ผลิตยาตำรับหนึ่งเสร็จ 
ก็ตออีกตำรับเลย  ไมไดลางเครื่องจักร 
กอน... ไดยินวาเพื่อประหยัดเวลา 

ทำใหนึกถึงคำขวัญทายรถบรรทุก 
“คนลางไปนอก”

มักงายอยางนี้ยาที่ผลิตหลังอาจ
ปนเป อนกับสวนผสมที่ตกคางจากที่ 
ผลิตครั้งกอน  

นึกดูถาเปนสารที่มีฤทธิ ์หักลาง 
กันเอง ยานั้นจะเปนอยางไร ผสมกัน 
แลวเปนพิษละ คนกินตาย แคคิดก็ 
สยอง หรือเขาคิดผลิตยาสูตรค็อกเทล...

นอกจากใหใชแบรนดแลว การ 
ผลิตใหไดอยางเราทำ อาจตองมีสูตร 

ตอบแทนใหเรียบรอย  
คนนี ้จะเปนตัวแทนทางการคา 

ของเรา ติดตอคนซื้อในชื่อของเรา แต 
ไมใชลูกจางเรา  

เขาแคบอกเราวาใครสนใจจะซื้อ
ของเรา ซื้อเทาไร เราก็สงของไป เก็บ 
สตังคแลวก็จายคาคอมฯ กับตัวแทน 
ตามที่เตี้ยมกันไว   

วิธ ีนี ้เร ียกวา การตั ้งตัวแทน 
ทางการคา  (Commercial Agency 
Agreement) 

อาจพัฒนาเปลี ่ยนจากตัวแทน 
ทางการคาเปนบริษัทเชี ่ยวชาญโดย 
ตรง เปนตัวกลางกระจายสินคาของ 
เราก็ได บริษัทที่วาจะซื้อสินคาแลวเอา 
ไปขายเอากำไร อาจขายใหผูบริโภค  
หรือขายผานคนอื่นอีกทอดหนึ่งก็ได 
ทำตัวเหมือนพอคาสง  

คนที่ซื้อสินคาจากเราไป ไมใช 
ตัวแทนเรา เขาจะติดตอคาขายในชื่อ 
เขาเอง ซึ่งตางจากแบบแรก  

เขาคนนี้ไมใชลูกจาง หรือบริษัท 
ลูกของเรา (เวนแตคุณจะไปถือหุนของ 
เขา)  เพียงแตคุณใหสิทธิเขาซื้อสินคา 
ของคุณไปขายในประเทศเขา  

แบบน้ีเรียกวา การต้ังผูจัดจำหนาย 
สินคา (Distribution Agreement) 
ซึ่งมีรายละเอียดยิบยอยที่ตองคิดตอ 
เชน ใหเปนผูจัดจำหนายแตผูเดียว 
หรือไม (Exclusive/non-exclusive) 
จะใหสิทธิขายสินคาในพื้นที่กวางแคบ 
แคไหน เปนตน

สองแบบที่วาคอนขางคุนเคยกัน 
จุดที่อยากใหสังเกต คือ การบริหาร 
จัดการในการไปติดตอขายสินคานั ้น 
เราไมไดเขาไปเกี่ยวดวยมากนัก ยิ่ง 
แบบที่สองนี่แทบไมไดแหยมเลย  

ถาจะแหยขาไปนิดหนอย ก็อาจ 
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ความจริงเขาก็ไมอยากใหเราไปยุง 
กับเขาหรอก เพราะเปนกิจการของเขา 
แยกจากเราชัดเจน เราแคมีสวนไดรับคา 

ตอบแทนในการใชสิทธิทั้งหลายที่เราให 
ไปเทาน้ัน  ซ่ึงก็ตกลงกันในสัญญาอยูแลว 

เขาจะเปดปดโรงงานกี่โมง หยุด 
งานวันไหน จะใหใครขาย ขายใคร 
โปรโมชั่นยังไงนี่เขาคงขอคิดเอง

แตถาสวนแบงของเราคิดจากยอด 
ผลิต หรือยอดขาย อยางนี้ก็อาจตอง 
ขอดูบางนิดหนอย  เรื่องสวนแบงนี่ 

ตกลงไดหลายแบบ อาจกำหนดตายตัว 
ไมสนวาจะขายไดหรือไม อยางนี้ก็ไม 
ตองคิดเรื่องวิธีตรวจสอบ หรือดูยอด 
ขายของเขาใหปวดหมอง  

ของอยางนี้อยาคิดวางาย เปน 
หมูก็หมูเขี ้ยวตันแถมโงงอีกตางหาก 
เขาอยูเมืองเขา เราอยูเมืองเรา บางที 
ลำบากหรือไม ค ุ มค าใช จ ายในการ 
ตรวจสอบขอมูลพวกนี้ก็ได

เห็นไหมครับ การตั้งใครเปน 
ตัวแทนของเรา กับการอนุญาตใหใคร 
ใชสิทธิของเรานี่ รายละเอียดตางกัน 
ก็คงเปนเรื่องที่ตองคิดใหดีวาจะเลือก 
แบบไหน

ถึงตรงนี้ ถาเทียบกับแฟรนไชสที่ 

เขียนใหอานไปหลายตอนแลว คงมโน 
ไดวา แฟรนไชสจะซับซอนกวาวิธีที่วา 
มานั่นอีกแยะเลย แฟรนไชสเปนการ 

ใหสิทธิในระบบธุรกิจ ไปเปนแพ็ค แถม 
ไมใชแคแพ็คคู เพราะอาจมีหลายคู

แฟรนไชส ต องม ีระบบในการ 
ถายทอด อนุญาตใหใชสิทธิ แถมตอง 
กำก ับควบค ุมให ทำตามมาตรฐาน 
เพื่อไมใหแบรนดเราเสีย พัฒนาสินคา 
ใหม ๆ วิธีนี้จึงยากเปนเงาตามตัว

แตถึงจะยาก ลองมองประเทศ 
เพื่อนบานเราสิครับ ยังมีชองทางใหเรา 
ขยายไปไดอีกตั้งเยอะ เปนนักธุรกิจที่ 
ประสบความสำเร็จ กูรูหลายคนเห็น 
ตรงกันวา ตองผานการลมลุกคลุกคลาน 
มาแลวทั้งนั้นครับ  

แตการลมไมใชปญหา ปญหาใหญ 
คือ ลมแลวตองลุกได

จอมยุทธตองมีบาดแผลครับ นัก 
ธุรกิจก็ตองเคยลมเหลว ผิดพลาดมา 
แลวเหมือนกัน 

จะกลัวไปใย ไสชางไปเบื้องหนา 
เลยครับ  

สวนจะเลือกวิธีไหน เลือกเอาที่ 
สบายใจเลยครับ และหวังวาธุรกิจของ 
ทานจะเติบโตอยางที่ตั้งเปาไว

โนนนี ่บางครั้งไดสูตรไปยังทำไมไดก็ม ี
ตองแถมเทคนิคพิเศษบางอยางดวย 

เคยสงสัยไหม... พวกตำราสอน 
ทำอาหาร บอกสูตรละเอียดยิบ แตทำ 
ยังไงก ็ไม อร อยเทาแมแตส ุน ัขข าง 
บานยังเมิน หรือเจาของสูตรกั๊กอะไรไว 
บางคนถึงกับฉีกตำราใสในหมอตมเลย 
เผื่อจะครบสูตรไมตกหลน ฮา...

ดังนั้นนอกจากตองอนุญาตใหใช
สูตร ซึ่งเปนความลับทางการคาแลว 
ก็อาจตองถายทอดเจาเทคนิคพิเศษนี่ 
ดวย เรียกใหอินเตอรหนอยวาตองมี 
สัญญาถายทอดเทคโนโลยี

ถาพิเศษกวานั้น เชนตองใหใช 
เครื่องจักรพิสดารที่เราคิดคนขึ้น ถา 
เครื่องพวกนี้ม ีสิทธิบัตร ก็ตองอนุญาต 
ใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเขาไปสราง 
เครื ่องที ่ว าเพื ่อใชในการผลิตสินคา 
ของเรารวมไปดวย 

ประดาทั ้งหลายเหลานี ้ถ ือเปน 
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิทั้งนั้น แตจะ 
ไปนอกไมจำตองมีพวกนี้ทุกอยางก็ได 
มีมากบางนอยบางแลวแตลักษณะของ 

ธุรกิจ หรือผลิตภัณฑของเรา
จะเห็นวาเราในฐานะผู ใหสิทธิ 

หรือผู อนุญาตนี ่มีหนาที ่มากขึ ้นกวา 
การต้ังตัวแทนการคา หรือผูจัดจำหนาย 
สินคา เพราะเราตองไปตรวจสอบอะไร 
หลายเรื่องเพิ่มขึ้น  

ตอนนี้เราไมไดผลิตเอง จึงตอง 
มั่นใจวาคนที่รับอนุญาตจากเราไปทำ 
ไดดีเหมือนเรา   

ไมอยางน้ัน  แบรนดท่ีเราอุตสาหสราง 
มาแทบตาย  อาจถึงแกอายุขัยจริง ๆ ก็ได

แตจุดใหญก็เปนเรื่องของคุณภาพ 
เม่ือออกมาไดคุณภาพและมาตรฐานของ 
เราแลว การขาย การทำตลาดจะเปน 
เรื่องของเขา เราไมไดเขาไปยุงมากนัก

แฟรนไชส์ เป็นการให้สิทธิในระบบธุรกิจ ไปเป็นแพ็ค 
แถมไม่ใช่แค่แพ็คคู่ เพราะอาจมีหลายคู่ แฟรนไชส์ 
ต้องมีระบบในการถ่ายทอด อนุญาตให้ใช้สิทธิ แถม 
ต้องกำกับควบคุมให้ทำตามมาตรฐาน เพื่อไม่ให้ 
แบรนด์เราเสีย พัฒนาสินค้าใหม่ ๆ วิธีนี้จึงยากเป็น 
เงาตามตัว แต่ถึงจะยาก ลองมองประเทศเพ่ือนบ้าน 
เราสิครับ ยังมีช่องทางให้เราขยายไปได้อีกตั้งเยอะ 
เป็นนักธุรกิจท่ีประสบความสำเร็จ กูรูหลายคนเห็นตรง 
กันว่า ต้องผ่านการล้มลุกคลุกคลานมาแล้วทั้งนั้น  
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เอเกต ตัณฑชนเอเกต ตัณฑชน
เอ็มดีสาวเก่ง แห่ง

Shining Gold Bullion
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จากวิถเีดิมที่ตองถือเงินสดไปซื้อทองคำ 
แทงมาเก็บไวเก็งกำไร สูการซื้อขาย 
โอนเงินผานระบบธนาคาร ที่คุณเอเกด 
บอกวา การซ้ือขายกลางคืน จะมีโอกาส 

เอ็มดีสาวเก่ง แห่ง Shining Gold Bullion
เอเกต ตัณฑชน

เปิดตำนานเส้นทาง
สายทองคำ

คุณเอเกต เลาใหฟงวา เดิมธุรกิจ 
เริ่มตนจากการเปนรานคาปลีกทองคำ 
ของอากง ในยานสะพานใหม และยาน 
ตลาดสี่มุมเมือง ที่ขยายตัวโดยใหลูกๆ 
หลานๆ เปนเจาของ ทั้งหมด 14 คน 
เปนเจาของรวม 10 ราน โดยทุกราน 
จะใชชื่อ เจี่ยเจี้ยเชียง สำหรับคุณพอ 
สมศักดิ์ ตัณฑชน สนใจเรื่องการผลิต 
ทองคำรูปพรรณ จึงกอตั้งโรงงานผลิต 
ทองคำรูปพรรณ อยูยานรังสิต โดยนำ 
ชางจากรานมาชวยงาน และใหญาติ 
พี่นองมาชวยกัน กอนจะขยายสูการ 
คาสง ในชื่อใหมคือ ซินเจี้ยเชียง “ซิน 
แปลวา ใหม” ดวยการผลิตทองคำ 
รูปพรรณรูปแบบใหม แทนที่จะเปน 
ทองตัน โดยใชมือทำ พัฒนารูปแบบ 
เปนการผลิตดวยเคร่ืองจักรจากประเทศ 
อิตาลี ควบคูไปกับฝมือชาง เพื่อผลิต 
เปนทองโปรง น้ำหนักเบา ขนาดใหญ 
แตราคาไมแพง เปนทองคำ 96.5% 
ซึ่งที่นี ่ถือเปนโรงงานผลิตที่ใหญที่สุด 
ในประเทศไทย ดวยมูลคาเครื่องจักร 
ตัวละนับ 10 ลานบาท ซึ่งมีอยูหลาย 

สิบตัว
“ที่ตองใชเครื่องจักรหลายสิบตัว 

เน่ืองจากตามกระบวนการผลิต ประกอบ 
ดวย เครื่อง refinery เครื่องดึงรวด 
เคร่ืองถักทอง เคร่ืองทุบ ตัดลาย CMC 
เลเซอรฉลุลาย ปนี้เปน trend ของ 
Collection ทองฉลุลาย จะยิ่งทำให 
ทองมีน้ำหนักเบาลงไปอีก ในขณะที่มี 
ขนาดใหญ ซึ่งตอบรับกับความนิยม 

ของลูกคาในปจจุบัน”

ด้วยความเชื่อที่ว่า 
“งานง่ายขายยาก 
งานยากขายง่าย”

ธุรกิจจึงตองลงทุน และสรางความ 
แปลกใหมอยูตลอดเวลา ดวยการขยาย 
วงจรธุรกิจใหครบ Loop ตั้งแตการ 
คาปลีก คาสง ตลาด Gold Future 
ดึงคนมาลงทุนในทองคำแทงใหมากขึ้น 
การนำเขาสงออกสินคาผานออนไลน 
ซึ่งปจจุบันคุณเอเกดเลาวา คนหันมา 
ลงทุนทองคำแทงมากกวา คนที่ซื้อ 
ทองคำรูปพรรณ สัดสวน 90 : 10  

สำหรับธุรกิจออนไลน เปนการ 
ซื้อขายทองคำแทง ที่เปด 24 ชั่วโมง 

à»�́ àÊŒ¹·Ò§ÊÒÂ·Í§¤Ó áÅÐ¡ÅÂØ· �̧¡ÒÃμ‹ÍÂÍ´ Ø̧Ã¡Ô̈  ¡Ñº¡ÒÃ©Õ¡¤ÇÒÁàª×èÍ¢Í§¤¹ Ṏ¹âºÃÒ³·ÕèÇ‹Ò “ÅÙ¡ÊÒÇ” 

ÊÙŒÅÙ¡ªÒÂäÁ‹ä´Œ¹Ñé¹ ãªŒäÁ‹ä´ŒÍÕ¡μ‹Íä»¡Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¸ØÃ¡Ô¨ áÊ¹ÅŒÒ¹¢Í§¹Ñ¡ºÃÔËÒÃÊÒÇ 

àÍà¡μ μÑ³±ª¹ àÍçÁ´ÕÊÒÇà¡‹§ áË‹§ Shining Gold Bullion ·ÒÂÒ· ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¤ŒÒ·Í§¤Ó áºº retail 

“à ṎèÂà ṎéÂàªÕÂ§” ÊÙ‹¡ÒÃà»š¹¼ÙŒ¼ÅÔμ·Í§¤ÓÃÙ»¾ÃÃ³ áÅÐ¼ÙŒ¤ŒÒÊ‹§·Í§¤Ó·ÑèÇ»ÃÐà·È ÃÒÂãËÞ‹ wholesale “«Ô¹à ṎéÂàªÕÂ§” 

¡‹Í¹à´Ô¹Ë¹ŒÒ¢ÂÒÂÊÙ‹¸ØÃ¡Ô¨ Shining Gold Bullion ¸ØÃ¡Ô¨¤ŒÒ·Í§¤Óá·‹§ 24 ªÑèÇâÁ§ ÊäμÅ� Gold Future áÅÐ¢ÂÒÂÊÙ‹ 

μÅÒ´º¹´ŒÇÂ·Í§ÃÙ»¾ÃÃ³ ¾ÃÕàÁÕèÂÁ ÊäμÅ� Fashion Gold àÊŒ¹·Ò§¹ÕéμŒÍ§ Ñ̈ºμÒÁÍ§

ป
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ปัจจุบันธุรกิจก้าวสู่รุ่นที่ 2 ปัจจุบันธุรกิจก้าวสู่รุ่นที่ 2 
ภายใต้การบริหารงานของลูกสาว 2 คน ภายใต้การบริหารงานของลูกสาว 2 คน 
คือ คุณเอเกต ตัณฑชน รับตำแหน่ง คือ คุณเอเกต ตัณฑชน รับตำแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Shining Gold กรรมการผู้จัดการ บริษัท Shining Gold 
Bullion จำกัด ดูแลการนำเข้า ส่งออก Bullion จำกัด ดูแลการนำเข้า ส่งออก 
และการตลาด Gold future และคุณ และการตลาด Gold future และคุณ 
วรวรรณี ตัณฑชน น้องสาว ตำแหน่ง วรวรรณี ตัณฑชน น้องสาว ตำแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Shining กรรมการผู้จัดการ บริษัท Shining 
Gold จำกัด ดูแลการผลิตทองคำ Gold จำกัด ดูแลการผลิตทองคำ 
รูปพรรณ โดยมีคุณพ่อ สมศักดิ์ รูปพรรณ โดยมีคุณพ่อ สมศักดิ์ 
ตัณฑชน ดำรงตำแหน่ง CEO ตัณฑชน ดำรงตำแหน่ง CEO 
ส่วนร้านค้าส่ง ยังคงใช้ชื่อ ส่วนร้านค้าส่ง ยังคงใช้ชื่อ 
“ซินเจี้ยเชียง” มีคุณอา เป็นผู้ดูแล “ซินเจี้ยเชียง” มีคุณอา เป็นผู้ดูแล 

ปัจจุบันธุรกิจก้าวสู่รุ่นที่ 2 
ภายใต้การบริหารงานของลูกสาว 2 คน 
คือ คุณเอเกต ตัณฑชน รับตำแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Shining Gold 
Bullion จำกัด ดูแลการนำเข้า ส่งออก 
และการตลาด Gold future และคุณ 
วรวรรณี ตัณฑชน น้องสาว ตำแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Shining 
Gold จำกัด ดูแลการผลิตทองคำ 
รูปพรรณ โดยมีคุณพ่อ สมศักดิ์ 
ตัณฑชน ดำรงตำแหน่ง CEO 
ส่วนร้านค้าส่ง ยังคงใช้ชื่อ 
“ซินเจี้ยเชียง” มีคุณอา เป็นผู้ดูแล 
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ธุรกิจจึงต้องลงทุน และสร้างความแปลกใหม่ 
อยู่ตลอดเวลา ด้วยการขยายวงจรธุรกิจให้ครบ 
Loop ตั้งแต่การค้าปลีก ค้าส่ง ตลาด Gold 
Future ดึงคนมาลงทุนในทองคำแท่งให้มากขึ้น 
การนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านออนไลน์ ซึ่งปัจจุบัน 
คุณเอเกดเล่าว่า คนหันมาลงทุนทองคำแท่ง 
มากกว่า คนท่ีซ้ือทองคำรูปพรรณ สัดส่วน 90 : 10  

ไดราคาที ่ด ีมากกวากลางวันซะอีก 
เพราะราคาทองจะเริ่มแกวงตั้งแตชวง 
20.00 น.เปนตนไป

แนวโน้มตลาดปี 59 คาด 
สวนกระแสเศรษฐกิจ 
ทุบสถิติกระจายจากอดีต

จากสภาวะเศรษฐกิจไมดี ทำให 
กลุมคนซ้ือทองคำหลัก เปนคนตางจังหวัด 
ทำใหธุรกิจคาสงไมกระทบเลย จาก 
จุดขายสินคายอดนิยม ทองรูปพรรณ 
แบบโปรง ที่เปนจุดขายหลัก ถารานอื่น 
ทองคำรูปพรรณหนัก 1 สลึง ลักษณะ 
โครงสรางจะเล็กกวาทองของที ่ร าน 
เกือบเทาตัว แตอยางไรก็ตาม คุณเอเกด 
เปดเผยอีกวา ปกติตลาดนี่ทุกปก็ขาย 
ไมทัน มียอดขายสงตลาดภายในประเทศ 
10 กวาตันตอป แตป 59 จากปจจัย 
ราคาทองจะลดลง ทำใหปนี้นาจะสวน 
กระแสเศรษฐกิจ จะเปนการทุบสถิติ 
คร้ังแรกในรอบหลายป ท่ียอดขายคาสง 
ทองคำ 96.5% นาจะพุงทะยานสูยอด 
15 ตันตอป สวนตลาดตางประเทศ 

จะเนนการสงออกทอง 99.99% แนว 
Gold Jewelry เจาะตลาด Hi end 
ที ่ตลาดมีการขยายตัวอยู ตลอดเวลา 
คาดวา จะมียอดขายหลัก 150,000 – 

200,000 ลานบาท สวนตลาด Gold 
future การซื้อขายทองคำแทง จาก 3 
ปแหงการกอตั้งที่เริ่มตนดวยยอดขาย 
7,000 ลานบาท ปนี้ยอดซื้อขายนาจะ 
แตะ 150,000 ลานบาท

มองไปข้างหน้า
สำหรับตลาด Gold Jewelry ที่ 

กำลังเปนตลาดที่นาสนใจ กับการสราง 

ลวดลาย และรูปแบบเจาะคลาด Hi end 
ที่คุณเอเกดเล็งตลาด Wedding วา 
นาจะเปนเปาหมายหนึ่ง สำหรับตลาด 
ในประเทศ และตางประเทศ นอกจากน้ี 

ยังเล็งจะสรางแบรนดใหสินคากลุมนี้ 
โดยจะเปดเปน Exclusive shop ใน 
หางสรรพสินคาระดับพรีเมี่ยม และ 
อาจจะขยายตลาดเจาะกลุ มประเทศ 
เพื่อนบาน ผานการคาชายแดนพมา 
และลาว สวนทองคำแทงเล็งตลาดเขมร 
และลาว สวนพมาคงยังไมไป เพราะ 
ที่นั่นมีเหมืองทองคำอยูแลว

การลงทุนน่าคิด
การลงทุนในตลาดทองคำแทง 

หรือ Gold future เปนการลงทุนหนึ่ง 
ที่นาสนใจ ที่มีคนหันมาลงทุนมากขึ้น 
เพราะอกหักจากการเลนหุน เพราะ 
ราคาหุนตก แตตรงกันขามราคาทองคำ 
ดีดตัวขึ้น กลายเปนอีกทางเลือกที่นัก 
ลงทุนสนใจ โดยเฉพาะชวงตรุษจีน 
หลายคนคิดวา ทองคำจะราคาข้ึน เพราะ 
ไดเงินมาซื้อเก็บ หรือซื้อเปนของขวัญ 
แตในความเปนจริง คุณเอเกดบอกวา 
สวนใหญ 2 อาทิตยกอนตรุษจีนราคา 
จะขึ้น แตหลังจากนั้นราคาจะลดลง 
จะเปนสถิติที่นาสนใจสำหรับนักลงทุน 
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การซื้อทองคำรูปพรรณถาซื้อเพื่อเปน
เฟอรนิเจอร เปนเครื่องประดับยังโอเค 
แตถาซื้อมากขายไป ทองคำแทง นาจะ 
เปนคำตอบทีดี

เปิดโครงสร้างธุรกิจ
ปจจุบันธุรกิจกาวสูรุนที ่2 ภายใต 

การบริหารงานของลูกสาว 2 คน คือคุณ 
เอเกต ตัณฑชน รับตำแหนงกรรมการ 
ผูจัดการ บริษัท Shining Gold 
Bullion จำกัด ดูแลการนำเขา สงออก 
และการตลาด Gold future และ 
คุณวรวรรณี ตัณฑชน นองสาว ตำแหนง 
กรรมการผูจัดการ บริษัท Shining Gold 
จำกัด ดูแลการผลิตทองคำรูปพรรณ 

โดยมีคุณพอ สมศักดิ์ ตัณฑชน ดำรง 
ตำแหนง CEO สวนรานคาสง ยังคงใช 
ชื่อ “ซินเจี้ยเชียง” มีคุณอา เปนผูดูแล 

“ธุรกิจ Shining Gold เราอยาก 
ทำใหครบวงจร เพื่อตอบแทนลูกคา 
และผูถือหุน รวมถึงสังคม อยางที่ 
โรงงานผลิตจะเนนเรื ่องสิ ่งแวดลอม 
การใหความสำคัญตอการบำบัดน้ำเสีย 
การใหพื ้นที ่โรงงานเพื ่อปลูกขาวไรซ 
เบอรี ่เพื่อเลี้ยงพนักงานในองคกร 500 
คนไดรับประทานฟรี เพ่ือสรางความย่ังยืน 
ใหธุรกิจ รวมถึงการใหความรวมมือกับ 
วิทยาลัยกาญจนาภิเษกชางทองหลวง 
สนับสนุน และสงเสริมใหการศึกษาแก 
เด็กดอยโอกาส ใหทุนเรียนชางทองไทย 

การฝกตอกลาย การใหความรูระหวาง 
งานฝมือ และงานที่ใชเทคโนโลยีเขามา 
ประยุกตใช หลังจากใหความรู บริษัท 
ก็จะใหโอกาสเด็กๆเหลานั้นเขารวมงาน 
เราเพิ่งเริ่มโครงการปนี ้ เปนปแรก เริ่ม 
จากจำนวนเด็ก 10 กวาคน ตอไปจะ 
เพิ่มมากขึ้น และจะขยายไปสูระดับ 
ปริญญาตร ีสาขาชางทองหลวงตอไป”

นับเปนอีกหนึ ่งกลุ มธุรกิจที ่นา 
จับตามอง กับฝมือ และวิสัยทัศนของ 
สาวรุนใหมทายาทธุรกิจทองชั้นนำของ 
ประเทศไทย คุณเอเกด ตัณฑชน
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¨¹ä´Œ¢Öé¹ÍÑ¹´Ñº 1 º¹ËÁÇ´¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ AppStore ã¹Ä´ÙÀÒÉÕÅ‹ÒÊØ´ ·Ñé§¹Õé iTAX ãËŒºÃÔ¡ÒÃÀÒÉÕºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò¿ÃÕ 

áÅÐ¾ÃŒÍÁãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÓËÃÑº¸ØÃ¡Ô¨ SME ´ŒÇÂ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃáÊ¹¶Ù¡ ¤ØŒÁ¤‹Ò à¼Â»‚¹Õé¨Ðà»š¹»‚áÃ¡·Õè¤‹ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ áÅÐ 
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“ระหวางทำงานดานเทคโนโลยี
ท่ีอเมริกา ผมมีไอเดียตองการ Startup 
ธุรกิจใหมของตนเอง ผมพยายามคนหา 
Content ที่จะเปนผลิตภัณฑหลัก ดวย 
โจทยท่ีวา “ผลิตภัณฑน้ันตองมีประโยชน 
กับทุกคน” จนผมไดพบ ดร.ยุทธนา 
ศรีสวัสดิ ์ ซึ่งกำลังศึกษาปริญญาเอก 
ทางดานกฎหมายภาษีในขณะน้ัน ทำให 
พวกเราคลิ๊กกันเลยวา ผลิตภัณฑนั้นก็ 
คือเทคโนโลยีทางดานภาษี ที่สามารถ 
ทำใหทุกคนยื ่นภาษีไดอยางถูกตอง  
และไดเงินคืนภาษีสูงสุดเพราะมีโอกาส 
ใชสิทธิประโยชนทางภาษีอยางเต็มที่ 
ดวย Core Value “Get TAX Done 
Right, with the Biggest Refund” 
และนี่คือ ทีมาของ “iTAX” โปรแกรม 
คำนวณภาษีเงินไดออนไลนแหงแรก 

ของเมืองไทย ที่ครบวงจร และจะ 
ทำใหคุณไดเงินคืนภาษีสูงสุดโดยไม 
ตองรูกฎหมายภาษี

iTAX positioning

ความทาทายในการ Startup 
ครั้งนี้คือ การวางตัวในฐานะที่ปรึกษา 
แนะนำการวางแผนและจัดการภาษี 
มืออาชีพ ดังนั้นความถูกตอง แมนยำ 
จึงเปนหัวใจสำคัญ iTAX จึงตองรูจริง 
และสามารถชวยผู  เส ียภาษีได จร ิง 
แนนอนสิ่งที่ iTAX มีคือ ความรูลึก 
รูจริงดานภาษี การลดหยอนเรื่องใหม 
ที่ทันสถานการณ เปนประโยชนแกผู 
เสียภาษี เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และ 
กฎหมายทางดานภาษ ีรวมถึงการสราง 
ประสบการณตอผูใช หรือ UX – User 

Inspire idea

ดร.ธรรมธีร สุกโชติรัตน CEO 
Legal Drive Co.,Ltd. เจาของผลิตภัณฑ 
iTAX ประกอบดวย เว็บไซด แอพพลิเคช่ัน 
จนถึง พ็อคเก็ตบุคใหความรู ครบวงจร 
ดานภาษี กอนหนานี้ ดร.ธรรมธีร 
หรือ ดร.เรือบิน (ชื่อเลน) จบการศึกษา 
ทางดาน Industrial Engineering ใน 
ระดับปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย กอนจะเดินทางไปศึกษา 
ตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ดานเดียวกัน จาก University of 
Texas at Arlington สหรัฐอเมริกา 
ผานประสบการณทำงานเปนที่ปรึกษา 
ดานเทคโนโลยี และการบริหารธุรกิจ 
ใหองคกรใหญหลายแหงทั ้งในและ 
ตางประเทศ

iTAX สตาร์ทอัพมาแรง 

แอพที่ผู้เสียภาษีทุกคนต้องใช้

ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์
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ระหว่างทำงานด้านเทคโนโลยีที่อเมริกา 

ผมมีไอเดีย ต้องการ Startup ธุรกิจใหม่ของตนเอง 

ผมพยายามค้นหา Content ท่ีจะเป็นผลิตภัณฑ์หลัก 

ด้วยโจทย์ที่ว่า “ผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีประโยชน์

กับทุกคน” จนผมได้พบ ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ 

ซึ่งกำลังศึกษาปริญญาเอกทางด้านกฎหมายภาษี 

ในขณะนั้น ทำให้พวกเราคลิ๊กกันเลยว่า 

ผลิตภัณฑ์นั้นก็คือเทคโนโลยีทางด้านภาษี 

ที่สามารถทำให้ทุกคนยื่นภาษีได้อย่างถูกต้อง  

วางแผนขยายกลุมผู ใชบริการกลุ มที ่ 
2 เพิ่มขึ้นอีก 100% ที่สำคัญ ผมเชื่อ 
วา ผูเสียภาษีจะสามารถเพิ่มพูนความรู 
จากเราไดมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ความรูที่นำไปใชไดจริง”

Vision

ดวยความมุงมั่น ของ ดร.เรือบิน 
คนหนุมรุนใหมไฟแรง ที่ตองการให 
ความชวยเหลือผูเสียภาษีอยางจริงจัง 
iTAX จึงมีแผนเพิ่มบริการครอบคลุม 
ธุรกรรมทางภาษีใหมากท่ีสุด โดยขณะน้ี 
ถือวา ไดเขาถึงกลุมผูใชบริการประเภท 
บุคคลธรรมดาแลว เปาหมายถัดไปคือ 
การเขาถึงกลุมธุรกิจ SME ใหมากขึ้น 
และปจจุบันกลุม SME ที่สนใจหาตัว 
ชวยเรื่องภาษีมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเร่ิมตนจะใหบริการชวยทำ Payroll 
Tax ในองคกรเปนหลัก และขยายสู 
การทำภาษีนิติบุคคลในอนาคต ซึ่ง 
ดร.เรือบิน บอกวาในชวงเริ่มเปดให 
บริการนี้ iTAX จะรับบริการ SME 
เพียงจำนวน 1,000 รายกอนเทานั้น 
ผูประกอบการ SME รายใดที่สนใจ 
สามารถไปลงชื ่อเพื ่อรอรับบริการได 

วันนี้ที่ www.itax.in.th/enterprise 
สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถ 

คนหาความรูทางดานภาษี คิดคำนวณ 
วางแผนลดหยอนภาษี และใชบริการ 
เตรียมแบบฟอรมภาษี ฟรีไมมีคาใชจาย 

สวนธุรกิจ SME ซึ่งมีธุรกรรมทางบัญช ี
และภาษ ี Payroll พนักงาน ที่ตองการ 
ทำใหถูกตองในตนทุนต่ำ สามารถใช 
บริการ iTAX ออนไลนไดโดยไมตอง 
ลงโปรแกรมบนเครื่อง เพราะตัวบริการ 
จะอยูบน Cloud ที่สำคัญที่สุดคือ 
iTAX มุงมั่นในการเปน One-Stop 
TAX Solution เพื่อผูเสียภาษีไทย 
ทุกคน

การเดินทางมาถึงจุด 

Income

จากการ Startup iTAX มาตลอด 
ระยะเวลา 3 ป ดร.เรือบินบอกวา มี 
การทำพีอารไมมาก ใช Facebook 
และ Adwords บางแตสิ่งสำคัญคือ 
ปากตอปาก ทั้งในหมูลูกคากันเอง และ 
จากนักบัญชีที่มาใช iTAX เพื่อบริการ 
ลูกคารวดเร็วขึ้น ลูกคาจึง “คิดถึงภาษ ี

Experience ท่ีตอบโจทยความตองการ 
ของผูใชใหไดมากที่สุด สรุปใหเห็นภาพ 
ก็คือ iTAX เปนบริการภาษีออนไลน 
ครบวงจร 3 สวนหลัก ซึ่งประกอบดวย 
การใหความรูภาษี ชวยวางแผนลดหยอน 
ภาษี และเตรียมแบบฟอรมยื่นภาษี 
“Get TAX Done Right” เพื่อให 
แนใจวาผู ใชไดทำทุกอยางใหถูกตอง 
แลวกอนจะยื่นภาษีจริง

Strategic Target

กลุมเปาหมาย ผูใชบริการแบง 
เปน 2 กลุม ไดแก กลุม Less tax 
knowledge และ More tax knowledge 
กลุ มแรกตองการยื ่นภาษีใหถูกตอง 
แตความรูดานภาษียังไมแข็งแรง สิ่งที่ 
ตองตอบโจทยคือ ความรูที่ครบถวน 
ครอบคลุม โดยใชการสื่อสารที่เขาใจ 
งาย สวนกลุมที่ 2 เปนกลุมที่มีความรู 
ดานภาษีเพียงพอ แตตองการตัวชวย 
ในการวางแผนที่จะทำใหประหยัดภาษ ี
ไดมากที่สุด ภายใตกฎเกณฑการลด 
หยอนที่สามารถทำได สวนนี้คือ การ 
นำเสนอขอมูลเพื ่อการวางแผนการ 
ลงทุนที่คุมคา ไมมากเกินไป ไมนอย 
เกินไป เพ่ือใหไดลดหยอนภาษีในสัดสวน 
ที่ดีที่สุด ซึ่งสวนนี้ iTAX มีทีมดูแล 
อัพเดทขอมูลกฎหมายและระบบคำนวณ 
Optimization ที่ผูใชสามารถกรอก 
ขอมูลและไดคำตอบจากระบบทันที 
วาการลดหยอนดวยวิธีใด (LTF, IMF, 
ประกันชีวิต ฯลฯ) ปริมาณการลงทุน 
เทาได จึงจะไดรับ ”The Biggest 
Refund” ที่สุด

“ปจจุบันมีผู ใชบริการกลุ มแรก 
มากกวาใน สัดสวน 70:30 ซึ่งเรา 
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“iTAX เริ่มจาก Inspiration ล้วนๆ 
และผมอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำประโยชน์ เป็น 
Social enterprise ช่วยเหลือผู้เสียภาษีไทย และ 
SME ไทย ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีอีกต่อไปครับ” 

คิดถึง iTAX” ทำให iTAX ไดขึ้นสู 
อันดับ 1 บนหมวดการเงินของ App-
Store ในฤดูกาลภาษีลาสุดนี้ นับเปน 
ความสำเร็จท่ีนาช่ืนชม และเขาตาบรรดา 
สถาบันการเงินท่ีมองหา Solution ใหมๆ  
เรียบรอย โดย ดร.เรือบินเปดเผยวา 
ปนี้จะเปนปแรกที่ iTAX จะมี Ads 
จากหลายสถาบัน หลายสินคา ที่จะ 
เอื ้อตอผู ใชในการตัดสินใจเรื ่องการ 
ลดหยอน ควบคูไปกับบริการที่มีอยู 
โดยย้ำวา iTAX เปนกลาง ยึดมั่น 
วางตัวเปนแหลงขอมูลที่เที่ยงตรง เปน 
Academy สำหรับผูเสียภาษีทุกคน 
โดยโฆษณาแนะนำที่ปรากฏจะไมมีการ 
ชี้นำดวยความเห็นสวนตัวหรือจากคาย 

ใดๆ ทุกการแนะนำขึ้นกับหลักวิชาการ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ และเพื่อ 
ความคุมคาของผูใชเปนหลัก

“iTAX เริ่มจาก Inspiration 
ลวนๆ และผมอยากเปนสวนหนึ่งที่ทำ 
ประโยชน เปน Social enterprise 
ชวยเหลือผูเสียภาษีไทย และ SME ไทย 
ไมตองกังวลเรื่องภาษีอีกตอไปครับ” 

ตองขอแสดงความชื่นชม และ 
รวมยินดีกับอีกหนึ่ง Startup Unit 
ที่มีความมุงมั่นมาจากความตองการ 

“ให” และวันนี้ไดเดินทางมาถึงจุดที่ 
“ไดรับ”บางแลว สิ่งที่สำคัญคือความ 
อดทนและมุงมั่น ยืนหยัดบนหลักการ 
ตอไป
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ธุรกิจครอบครัว
ตอน การจัดโครงสร้างองค์กร

ส ำ ห ร ั บ ก า ร จ ั ด ก า ร 
โครงสรางขององคการ มี 
เปาหมายเพื่อการจัดสรร 

ทรัพยากร การแบงหนาที่ในแตละฝาย 
โดยจัดเปนรูปแบบตางๆเพื ่อใหการ 
บริหารงานบรรลุจุดมุงหมาย แตสำหรับ 
องคกรที่เปนธุรกิจครอบครัวการจัด 
โครงสรางขององคกรตองคำนึงถึง 
ความคลองตัวของการเขามารวมงาน 
ของ Family member โดยไมให 
เกิดขอขัดแยงภายในองคกร  นอกจากน้ัน 
ยังตองคำนึงถึงอำนาจในการตัดสินใจ
ของผูนำเพื่อใหสะดวกตอการบริหาร
งานและเปนอิสระจากการควบคุมของ 
Family member 

ลักษณะของการจัดโครงสราง 
องคกรมีองคประกอบในการจัดการ 
6 ประการ ไดแก ความเชี่ยวชาญใน 
การทำงาน, การแบงกลุมงาน, ลำดับ 
ชั้นของการสั่งการ, ชองกวางของการ 
ควบคุม, การรวมศูนยอำนาจและการ 
กระจายอำนาจ และการมีกฏระเบียบ 
อยางเปนทางการ เมื่อพิจารณาสวน 
ประกอบเหลานี ้แลวแยกโครงสราง 
องคกรออกเปน 2 รูปแบบ คือ 
Mechanistic และ Organic Organi-
zation ตามรูปแบบของ Stephan P. 
Robbins: 

สัมพันธระหวางคนทำงานและระหวาง 
หนวยงานไวแบบหลวมๆ มีความยืดหยุน 
และปรับตัวไดงาย แบงกลุมงานนอย 
กวาองคกรแบบเครื่องจักร การสั่งการ 

มีหลายชองทาง การสื่อสารเปนแบบ 
สองทาง มีการกระจายอำนาจสูง บุคลากร 
ทุกระดับมีสวนรวมในการตัดสินใจและ 
แสดงความคิดเห็น มีกฏระเบียบไมมาก 
และสามารถเปลี ่ยนแปลงไดโดยงาย 
กระบวนการทำงานในองคกรแบบนี ้ 
มีความยืดหยุนสูง ปรับตัวใหเขากับ 
สถานการณไดงาย กระบวนการทำงาน 
ในองคกรแบบนี้จะมีความยืดหยุนสูง 
ปรับตัวใหเขากับสถานการณไดงาย 
บุคลากรมีความเขาใจและเต็มใจทำงาน 
ตามที่ตนเองมีสวนรวมเพิ่มขึ้น แตอาจ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

Mechanistic organization 
ร ูปแบบโครงสร างองค กรท ี ่ม ีการ 
ควบคุมอยางเขมงวด มีการกำหนด 
ความเชี่ยวชาญของผูทำงานสูง มีการ 

แบงกลุมเปนกลุมยอยจำนวนมากตาม 
ความชำนาญ ชวงกวางของการควบคุม 
แคบ มีกฏระเบียบแบบแผนที่รัดกุม 
มีการรวมอำนาจการตัดส ินใจไว ท ี ่ 
ศูนยกลางผูบริหารระดับสูงมาก การ 
สื่อสารจะเปนจากบนลงลางและมีการ 
เปดโอกาสใหผู ทำงานในระดับลางมี 
สวนรวมในการตัดสินใจนอย ลักษณะ 
ของการทำงานเปนเหมือนเครื่องจักร 
มีความแนนอนสูงแปรปรวนต่ำ

Organic Organization รูปแบบ 
โครงสร างองค การท ี ่กำหนดความ 

สำหรับการจัดการโครงสร้างขององค์การ มี 
เป้าหมายเพ่ือการจัดสรรทรัพยากร การแบ่งหน้าที่ 
ในแต่ละฝ่าย โดยจัดเป็นรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้การ 
บริหารงานบรรลุจุดมุ่งหมาย แต่สำหรับองค์กรท่ี 
เป็นธุรกิจครอบครัวการจัดโครงสร้างขององค์กร
ต้องคำนึงถึงความคล่องตัวของการเข้ามา 
ร่วมงานของ Family member โดยไม่ให้เกิด 
ข้อขัดแย้งภายในองค์การ  
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มีจุดออนที่มีความแปรปรวนสูงติดตาม 
ควบคุมกำกับไดคอนขางยาก บางคน 
จะเรียกองคกรแบบนี้วา “องคกรที่มี 
ชีวิต” (Living organization)

การออกแบบโครงสรางองคกร 
ยังเกี ่ยวของกับวงจรชีวิตขององคกร 
ตามแนวคิดของ Greiner ดังภาพ ที่ 
แสดงใหเห็นถึงปญหาหรือวิกฤติท ี ่ 
เกิดจากการขาดการตระหนักถึงการ 
จัดการชวงธุรกิจที่แตกตางกัน แนวคิด 
ของ Greiner คือธุรกิจใดๆ ที่มีระยะ 
เวลาของการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอยาง 
รวดเร็วในแตละชวงเวลา แสดงวา 
เจาของกิจการตองมีการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการบริหารงานของพวกเขา 
หรือหากไมสามารถปรับตัวไดธุรกิจ 
อาจชะงักหรือลมเหลว เพื่อใหธุรกิจ 
กาวขามชวงตางๆกลบัเปนกุญแจสำคัญ 
ที่จะทำใหเกิดการนำเสนอผลงานเชิง 
นวัตกรรมออกสูตลาด ดวยการกาว 
ขามความคิดธุรกิจแบบเดิม กาวขาม 
ระบบควบคุมและไปขางหนาเพื ่อให 
บริษัทผานวิกฤติตางๆไปได ซึ่งเหมือน 
กับลักษณะของธุรกิจครอบครัวที่มีการ 
สงผานในแตละรุน หรือแมแตการกาว 
ขาม BLC ตามที่ไดกลาวไปขางตน 
ยอมจำเปนตองอาศัยกระบวนการ 
แกวิกฤติที ่เกิดขึ ้นในแตละชวงอยาง 
สรางสรรค เพื่อนำไปสูการเติบโตของ 
ธุรกิจครอบครัวที ่จะไมถูกจำกัดดวย 
แนวคิดและประสบการณของรุนกอนหนา 

การพัฒนาองค์กร 
(Organization 
development)

การพัฒนาองคกร (Organization 
development) เปนกระบวนการ 
ท ี ่จะพ ัฒนาโครงสร างขององค กร 

วัฒนธรรม และการจัดการระบบเพื่อ 
เพ ิ ่มประสิทธ ิภาพความสำเร ็จของ 
องคกร โดยเฉพาะอยางย่ิงในการพิจารณา 
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขององคกร  

ซึ่งในกระบวนการพัฒนาองคกรและ 
การจัดการองคกร โดยตองคำนึงถึง 
พื้นฐานกลุมคนทำงานที่ทำงานอยูบน 
คุณคาและความเชื่อของตัวเอง และมี 
การเรียนรู จากการทำงานเพื ่อหาขอ 
ผิดพลาดและปรับปรุงกระบวนการ 
อยูเสมอๆ เนื่องจากในองคกรธุรกิจ 
ครอบครัว จะตองมีการแขงขันอยูตลอด 
เวลาเพื่อใหอยูรอดในภาวะเศรษฐกิจ 
และสังคมในปจจุบันที ่เปลี ่ยนแปลง 
ไป องคกรจึงจำเปนตองมีการพัฒนา 
ใน 2 ดาน คือ

ดานท่ีหน่ึง โครงสรางขององคกร 
ควรมีความยืดหยุนและทันสมัย องคกร 
จะตองเรียนรู มีความคิดสรางสรรค 
ทฤษฏี หลักการ หรือแนวคิดใหมๆ 
คนควาขอมูลขาวสารที่ทันสมัยอยาง 
สม่ำเสมอ รูถึงการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยีและสภาพธุรกิจใหมๆ ที่ 
เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับใชในองคกรให 
มีความสามารถในการแขงขันในตลาด
ธุรกิจเดียวกัน ซึ่งปจจัยที่สงผลกระทบ 
หรือมีอ ิทธ ิพลตอการเปลี ่ยนแปลง 
องคกรแบงออกเปนปจจัยภายในและ 
ภายนอก โดยปจจัยภายนอกท่ีเก่ียวของ 

คือเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การ 
เมืองหรือขอกำจัดดานกฏหมายตางๆ 
คูแขงขันทางการตลาด โครงสราง 
ประชากร รวมถึงคานิยมและกระแส 

ของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ปจจัยภายใน 
ซึ ่งจะเกี ่ยวของกับการเปลี ่ยนแปลง 
โครงสราง กลยุทธ อำนาจการควบคุม/ 
การต ัดส ินใจของผ ู บร ิหารองค กร 
กระบวนการทำงานและก ิจกรรม 
ภายในองคกร วัฒนธรรมและคานิยม 
รวมถึงทัศนคติและความคาดหวังของ 
บุคลากร ดวยปจจัยภายนอกและภายใน 
เหลานี ้ ที่ทำใหองคกรตองกาวไปสูการ 
เปนองคกรระดับโลก จำเปนตองมีการ 
วางแผนการบริหารจัดการและการใช 
ทรัพยากรท่ีมีใหเกิดคุณคาและประโยชน 
คุมคากับการลงทุน เพื่อไปสูเปาหมาย 
สูงสุดขององคกรใหมีคุณภาพ เพิ่มขีด 
ความสามารถในการแขงขันไดอยาง 
รวดเร็ว และพัฒนาใหเปนองคกรแหง 
การเรียนรู ธุรกิจครอบครัวจึงตองพัฒนา 
สูความเปนมืออาชีพมากข้ึน การสงเสริม 
และจูงใจใหมีคนเกงเขามาทำงาน เปน 
สิ่งที่จำเปนเพื่อการเติบโต

ดานท่ีสอง องคกรตองมีการพัฒนา 
การจัดการ โดยเฉพาะในเรื่องของ 
ทัศนคติท่ีเปนบวกท่ีจะเรียนรูในชวงของ 
การถายโอนอำนาจหรือการเปล่ียนแปลง 
ผูนำคนใหมขึ้นมาบริหาร ซึ่งการวาง 

การพัฒนาองค์กร (Organization development) 
เป็นกระบวนการที่จะพัฒนาโครงสร้างขององค์กร 
วัฒนธรรม และการจัดการระบบเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพความสำเร็จขององค์กร 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการพิจารณาเพื่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงขององค์กร  
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แผนการสืบทอดธุรกิจมีความจำเปน 
มาก เพื่อเปนการเตรียมความพรอม 
ใหองคกรสามารถเดินหนาตอไปไดโดย 
ไมมีปญหา ซ่ึงการสรางผูนำท่ีมีคุณสมบัติ 
ครบถวนและสอดคลองกับสภาวการณ 
ที่เกิดขึ้นในองคกรนั้น ตองอาศัยความ 
สามารถขององคกรในการสรางเสนทาง 
การสืบทอดใหดวย โดยตองมีการวาง 
ระบบการสืบทอดตำแหนงที่ทำใหคน 
สามารถหมุนเวียนตามสายงานตางๆ 
ได เพ่ือทำใหมองภาพในการปฏิบัติของ 
แตละสายงานและภาพรวมขององคกร 
จนสามารถตั ้งวิสัยทัศนและทิศทาง 

ขององคกรในอนาคตได ซึ่งเรียกวิธี 
ดังกลาววาเปนการสราง “ภาวะผูนำ” 
สำหรับธุรกิจครอบครัวสวนใหญจะ 
สรางภาวะผูนำใหกับทายาทหรือสมาชิก 
ในครอบครัวขึ้นมาบริหารงาน สวนการ 
วาจางผูบริหารมืออาชีพจากภายนอก 
เขามาบริหารงานในธุรกิจครอบครัว 
มีอยูเปนสวนนอย อยางไรก็ตาม การ 
จะเลือกวิธ ีใดวิธ ีหนึ ่งนั ้นขึ ้นอยู ก ับ 
คุณลักษณะหรือสมรรถนะบางประการ 
ของแตละองคกร

สมาชิกครอบครัว (Family Member) 
ย อมม ีความม ุ  งหว ั ง ให ธ ุ รก ิจของ 

ครอบครัวเติบโตอยางยั่งยืน รากฐาน 
ของธ ุรก ิจครอบครัวเร ิ ่มต นมาจาก 
คุณลักษณะความสามารถในการเปน 
ผูประกอบการ ธุรกิจขยายและเติบโต 
ตามวัฏจักรชีวิตของธุรกิจ คือเริ่มตน 
ขยายตัว เติบโต และถดถอย ซึ่งความ 
สำเร็จในการจัดการธุรกิจครอบครัว 
ยอมเกิดจากพัฒนาการอยางตอเน่ืองใน 
ดานการลงทุน การจัดการทุกขอบเขต 
ของธุรกิจ การสรางมูลคาเพิ่มใหกับ 
ธุรกิจ ส่ิงเหลาน้ีนำมาสูการจัดโครงสราง 
ธุรกิจครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพ 
นั่นเอง
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นันทพล เพชรประดิษฐ์
ประธานหนุ่มแห่งเมือง Slow Life…ชัยนาท

ทำความรู้จัก
ประธานหนุ่ม

คุณเบนซ นันทพล เพชรประดิษฐ 
พ้ืนเพเปนชาวนครสวรรค จบการศึกษา 
ระดับมัธยมตนถึงปลาย จากโรงเรียน 
นครสวรรค และเรียนตอดานวิศว-โยธา 
จากคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวโยธา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่เลือกเรียน 
สาขานี้ คุณเบนซบอกวา เปนความ 
ตองการของคุณพอที ่ต องการใหนำ 
ความรู ทางดานนี ้มาชวยธุรกิจของ 
คุณพอ ในฐานะเจาของรานคาวัสดุ 
กอสราง “กระเบื้องชัยนาท”

หลังจบปริญญาตรี คุณเบนซ ยัง 
ไมไดกลับไปชวยงานที่บานซะทีเดียว 
แตคุณพอแนะนำใหไปหาประสบการณ 
ความชำนาญในสาขาท ี ่ เร ียนจาก 
หนวยงานใหญๆ กอน จึงเปนที่มาของ 
การสมัครเขาทำงานเปนวิศวกรคุม 
การกอสรางระบบระบายความรอน ที่ 
โรงงานไฟฟาราชบุรี เฟส 2 เปนเวลา 
สั้นๆ เพียง 1 ป กอนจะเดินทางไปเรียน 
ตอปริญญาโท สาขา Construction 
Management  การบริหารงานกอสราง 
ท่ี Melbourne University, Swinburne, 
Australia ปจจุบันคุณเบนซ นันทพล 

เพชรประดิษฐ มีตำแหนง รองกรรมการ 
ผูจัดการ บริษัท กระเบื้องชัยนาท กรุป 
จำกัด และแฟนตาซี รีสอรท

“เริ ่มงานที ่บานทันทีที ่เรียนจบ 
จนถึงปจจุบันก็ประมาณ 25 ปไดแลว 
ผมกลับมาชวยพอดูแลการขายสินคา
ใหแกโครงการหมูบานจัดสรร คอนโด 
ในเขตเมืองชัยนาท และนครสวรรค 
เมื่อป 2554 ธุรกิจขยายใหญ สูการ 
ขายสงกระเบื้อง Dynasty เปนจุด 
เริ ่มตนที ่ผมไดรับมอบหมายใหดูแล 
ธุรกิจเองทั้งหมด”

ก้าวสู่นักบริหารเต็มตัว
จากการขยายธุรกิจจาก Retailer 

สู Wholesaler ในฐานะเอเยนตราย 
ใหญ ของกระเบื้องปูพื้น Dynasty ใน 
เขตภาคกลาง และภาคเหนือ คุณเบนซ 
มีบทบาทสำคัญ ในการดูแลธุรกิจใหม 
ตั้งแต นโยบายการบริหาร การขายสง 
การดูแลการใหคำแนะนำในการลด 
ตนทุนใหแกลูกคา พยายามขยายฐาน 
ลูกคาใหมากที่สุด ตั้งแตภาคกลาง ภาค 
ตะวันตก และภาคเหนือ โดยใชกลยุทธใน 
การหาลูกคา ในรูปแบบของ “พันธมิตร” 
รานคาวัสดุรายยอย รายกลาง ไปจนถึง 

รายเล็ก ปจจุบันมีจำนวนลูกคาพันธมิตร 
จำนวนทั้งหมด 50 รานคาที่ Active 
และผานการคัดกรองมาแลว เปาหมาย 
ตอไป จะรุกเขาไปทุกอำเภอ เพื่อสราง 
พันธมิตรเพิ่มอำเภอละ 1 ราน

“รานคาสงวัสดุ ปจจุบันเรามี 
ทั้งหมด 4 สาขา อยูที่ จ.ชัยนาท 2 
สาขา จ.นครสวรรค มี 2 สาขาที่ 
อ.ตาคลี และอ.สามชุก รานจะมีขนาด 
ไซส M ลักษณะคลายรานคาวัสดุกอสราง 
ชื่อดัง ดวยแนวคิดในการลดความเสี่ยง 
ทางธุรกิจ เมื่อป 2555 จึงเริ่มทำธุรกิจ 
รีสอรท ใชชื่อวา Fantasy Resort บน 
เนื้อที่ 5 ไร เนนจุดขาย ความเปน 
บานพักสไตลยุโรป ทุกหองไมซ้ำสไตล 
เจาะตลาด wedding ทั้งหองจัดเลี้ยง 
การถายรูป Pre wedding กอนเตรียม 
ขยายธุรกิจลดความเสี่ยง ธุรกิจใหม 
ตอไป”

ว่าด้วยนโยบายการลด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ

เปนเรื่องที่นาสนใจสำหรับกลยุทธ 
ของนักธุรกิจ ในการวางแผนรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชนเดียวกับ 
ธุรกิจของคุณเบนซ ที่มองจากปญหา 
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เศรษฐกิจ และการแขงขันสูงของธุรกิจ 
วัสดุกอสราง ที่คาดการณวา อาจมี 
ผลกระทบตอธุรกิจ “กระเบ้ืองชัยนาท” 
ในอนาคต ทำใหเกิดแผนการมองหา 
การขยายธุรกิจใหม ตอยอดจากธุรกิจ 
เดิม จึงเปนที่มาของธุรกิจใหมลาสุด 
คือ ธุรกิจรีสอรท ที่สามารถรองรับ 
ความชำนาญในเรื ่องวัสดุกอสรางได 
เกือบทั้งหมด ขณะนี้กำลังเตรียมขยาย 
สูธุรกิจใหมอีกหลายธุรกิจ ที่จะตอยอด 
จากธุรกิจวัสดุกอสราง แตขออุบไวกอน 
วา ธุรกิจใหมจะเปนอะไร คุณเบนซ 
บอก ขอจัดการธุรกิจรีสอรท ท่ี Fantasy 
รีสอรทใหครบวงจร พรอมรับกลุมลูกคา 
ทั้งในพื้นที ่และนักทองเที่ยวทั่วไปกอน 
จากนั้นจึงจะเริ่มขยับธุรกิจใหมตอไป

ปรับโหมดสู่ผู้นำ YEC
คุณเบนซ เลาวา ตอนผมกลับมา 

ท่ีชัยนาท ทางหอการคาจังหวัดตองการ 
คนรุนใหม จึงไดรับการชักชวนใหเขา 
เปนกรรมการหอการคาจังหวัด อยู 2 
ป จนมีนโยบาย YEC เกิดขึ้น จึงไดรับ 
มอบหมายใหเปนประธาน YEC ชัยนาท 
คนแรก การเปนคนแรกยอมไมงาย แต 
ไมยากนักสำหรับการเริ่มตน  แมวาคุณ 
เบนซจะเปนคนนครสวรรค ท่ีมาทำธุรกิจ 
ในเมืองชัยนาท แตในชวงเร่ิมตนก็สามารถ 

สรางสมาชิกนักธุรกิจรุนใหม ถึง 60 คน 
แมวาจะ Active แค 20 คนก็ตาม

“ในชวงเริ่มกอตั้ง สมาชิกอาจจะ 
ยังไมทราบบทบาทที่แทจริงของการ 
เปน YEC ดังนั้นในปนี้ ผมจะใชวิธี 

แบงงาน กระจายงานตามความถนัด 
ของสมาชิกแคละคนใหมากขึ้น เพื่อ 
เนนการมีสวนรวมของสมาชิก”

กิจกรรม YEC ชัยนาท
กิจกรรมแรก ๆ เปนกิจกรรมการ 

กุศลดวยการบริจาคส่ิงของใหแกนักเรียน 
ที่ยากไร และจะทำโครงการสัมมนา 
ใหความรูทางธุรกิจแกผูประกอบการ 
SME พรอมท้ังมีโครงการจะพาไปดูงาน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู และประสบการณ 
ทางธุรกิจ ใหแกผูประกอบการรุนใหม 
ชาวชัยนาทใหมากยิ่งขึ้น

“เนื่องจากชัยนาท เปนเมืองขาว 

ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร 
เราจึงมีการประชุมกันเพ่ือสรางเศรษฐกิจ 
เสริม ดวยการทองเที่ยว เพื่อสรางให 
ชัยนาทเปน “City of Bike” ไดมีการ 
หารือกับผูวาราชการจังหวัด วาชัยนาท 

มีแหลงทองเที่ยวหลายแหง ที่นาจะ 
รวมมือกับ ททท.เพื่อโปรโมทชัยนาท 
ใหเปนแหลงทองเท่ียว แหลงท่ี 2 หรือ 3 
โดยจะเริ่มโครงการในปนี ้ดวยกิจกรรม 
ปนจักรยานทุกเดือน โดยมีสมาชิก YEC 
รวมกันโปรโมท”

จากมุมมองการบริหารธุรกิจ ที่ 
กาวไปขางหนาอยูตลอดเวลา และมี 
แผนสำรอง แผนสองอยูเสมอ คงเปน 
อีกหนึ่ง Model ที่นาสนใจสำหรับนัก 
ธุรกิจรุนใหม ไฟแรง ที่กำลังมองหาการ 
ตอยอดธุรกิจ ก็ขอเอาใจชวยคุณเบนซ 
และสมาชิกชาว YEC ชัยนาททุกคน 
นะคะ

ตอนผมกลับมาท่ีชัยนาท ทางหอการค้าจังหวัด 
ต้องการคนรุ่นใหม่ จึงได้รับการชักชวนให้เข้าเป็น 
กรรมการหอการค้าจังหวัด อยู่ 2 ปี จนมีนโยบาย 
YEC เกิดข้ึน จึงได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน 
YEC ชัยนาท คนแรก การเป็นคนแรกย่อมไม่ง่าย 
แต่ไม่ยากนักสำหรับการเร่ิมต้น  
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สมัครสมาชิก Individual 1 ป (12 ฉบับ)
พิเศษเหลือ 800 บาท จากราคาปกติ 960 บาท 

สั่งซื ้อสำหรับ Corporate
สั่งซื ้อ 50-100 เลม พิเศษเลมละ 65 บาท  สั ่งซื ้อจำนวน 100 เลมขึ ้นไป พิเศษเลมละ 55 บาท
(รวมคาจัดสงไปรษณียแลว) 

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

ชื ่อองคกร
ผูติดตอ
เบอรติดตอ                                               โทรสาร                                   มือถือ
Email

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

เบอรโทรสาร (Fax) :

เพศ (Gender) :

สมาชิกเริ ่มตนเลมที่
ที ่อยู  (Address)

ที่อยู  (Address)

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

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

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

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยู ในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :
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