










ฉบับมีนาคม Thailand Economic and Business Review ไดนำเรื่อง Digital Economy มาจัดเปน 
รายงานพิเศษ เริ่มดวยเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ทางรอดเศรษฐกิจประเทศไทย จัดทำโดย มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ และฉบับนี้พิเศษอยางยิ่งที่ไดรับโอกาสเขาสัมภาษณ Honorable 
Mr. Esko Aho  อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศฟนแลนด ประเทศที่ไดรับการจัดอันดับดานนวัตกรรมอันดับ 1 จาก  
144 ประเทศ โดยการจัดอันดับของ World Economic Forum (2014-2015) ทานไดมาเปดบทเรียนการพัฒนา 
ประเทศสูนวัตกรรม ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและการใชชีวิตของคนในสังคม และอะไรคือ Shape of 
the New Digital Era... ติดตามอานตอในคอลัมน  People

ตอดวย Economic Review กับการอัพเดตสถานการณเศรษฐกิจไปกับ ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย วาปด 
ไตรมาส 1 แลวเศรษฐกิจไทยจะเปนอยางไร ตอดวยพันธมิตรอยางสถาบัน ITD ไดนำเรื่อง “การพัฒนามาตรการ 
และกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบัน เพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรง (ตอนที่4) ตอดวยบทความจากศูนยศึกษา 
การคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช กับเรื่อง “มันสำปะหลังไทย : 
ศูนยกลางเอทานอลของอาเซียน” และ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง 
“สิ่งที่ผูบริโภคมองหา ในการเลือกซื้ออาหารในป  2559” 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย เริ่ม 
ดวยสองสาวคูหู  start-up  “U Drink I Drive” คุณสิรโสมย บริสุทธิ์สุวรรณ และ คุณอภินรา ศรีกาญจนา ที่มา 
เปลี่ยนพฤติกรรมนักดื่มใหมีความปลอดภัย ที่เรียกวา เมาไมตองขับ กับการบริการสงคนขับรถไปใหลูกคา และให 
บริการขับรถพาลูกคากลับบานอยางปลอดภัย ผานการจองทาง Application ที่สะดวกรวดเร็ว  และฉบับนี้  SMEs 
Competitiveness คุณอภิชัย ล้ำเลิศพงศพนา กับธุรกิจพลังงาน และ คอลัมน Family Business พบกับทายาท 
“ชาตรามือ” คุณพราวนรินทร เรืองฤทธิเดช กับการเผยกลยุทธการตอยอดแบรนดชาตรามือ และตอดวยศาสตร 
ธุรกิจครอบครัวโดย ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล เรื่อง “ธุรกิจครอบครัว แนวทางการจัดการทรัพยสินครอบครัว” 
และปดทายดวย YEC Update ประธาน YEC เมืองอุบล คุณธานิน ภัทรธนเศรษฐ 

ฉบับนี้ เต็มไปดวยเนื้อหาทั้งขอมูลและบทสัมภาษณที่ใหทานเปดมุมมองเรื่อง Digital Economy ทางรอด 
เศรษฐกิจของประเทศไทย ผนวกกับบทความจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และกรณีศึกษาการทำ 
ธุรกิจหลากหลายรูปแบบที่มารวมแชรแนวคิดการทำธุรกิจ ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการ 
ตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ และสามารถติดตามสถานการณเศรษฐกิจ แนวการดำเนินธุรกิจรูปแบบ 
ใหมๆ และกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจไดทุกเดือน กับ Thailand Economic and Business Review โดย 
หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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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
ชุมชนอย่ำงยั่งยืน

facebook.com/CentralGroupThailandCentralGroup.com

     ชุมชนที่บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมเติมฝันด้วยอาคาร 
     สิ่งปลูกสร้างที่จะช่วยพัฒนาก�าลังการผลิตให้มากขึ้น

โครงการเซ็นทรัลอาสาพัฒนาชุมชน
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ปดไตรมาส 1 เศรษฐกิจไทยอวมปดไตรมาส 1 เศรษฐกิจไทยอวม
เจอพิษเศรษฐกิจโลกเจอพิษเศรษฐกิจโลก
จับตางบรัฐกระตุนเศรษฐกิจ กอก 2 มีลุน

สิ่งที่ผูบริโภคมองหาสิ่งที่ผูบริโภคมองหา
ในการเลือกซื้ออาหารในป 2559
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จงอยามองกลับไปดูขางหลัง
ใหมองอนาคต

และใชประสบการณที่มีอยูในตัว
สรางคอนเซปต ใหมๆ ขึ้นมา

นั่นจะทำใหคุณชนะ
ใน 10 ปจากนี้ไป (อยางแนนอน)

รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด
ในการตั้งบริษัทครอบครัว คือ “บริษัทจำกัด” 

เพราะมีการจำกัดความรับผิดชอบ 
ในกรณีที่มีหลายธุรกิจก็สามารถเลือกใช
บริษัทเดียวนั้นเขาไปถือหุนในบริษัทตางๆ

ที่ประกอบกิจการ หรือที่เรียกวา บริษัทโฮลดิ้ง  

งบกอนใหญจากโครงการ
Mega project จะอยูในครึ่งปหลัง 
ดังนั้นสวนใหญจึงเรียกรองใหรัฐบาล
ออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจรอบ 2 

ปญหายังถูกซ้ำเติมดวยภัยแลงที่เริ่มหนักขึ้น 
ในปนี้ ทำใหเศรษฐกิจไทยยังไมฟน

หนวยงานหลักที่ควรทำหนาที่
ทางดานการลงทุนของออกของ SMEs 

ควรจะเปน สสว. ในฐานะผูที่ดูแล SMEs 
และ BOI ในฐานะผูดูแลการลงทุน 

ระหวางประเทศอยูแลว

สำหรับในตลาดโลก จากการประเมินตลาด
โดย Innova Market Insights (บริษัทวิจัยและ 

รวบรวมขอมูลดานอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก) 
พบวา Clean Label และ Free-From Food 
เปนคุณสมบัติที่ผูบริโภคฝงตะวันตกมองหา

ในการเลือกซื้ออาหาร

มันสำปะหลังไดรับการ
ขนานนามวาเปน “พืชมหัศจรรย” 
เพราะสามารถนำไปใชประโยชน

ในหลายอุตสาหกรรม และสามารถสราง
รายไดจากผลิตภัณฑที่หลากหลาย  
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“Shape of the New Digital Era”
Honorable Mr. Esko Aho
Prime Minister of Finland (1991-1995)
Executive Vice President, Nokia Corporation (2009-2012)
Chairman Verbatum Oy

ประวัติและผลงาน 
โดยย่อของ 
Mr. Esko Aho 

กอนที่จะเขาสูเรื่อง Shape of 
the New Digital Era ที่จะนำมาบอก 
เลาใหฟงนั้น เราลองมาดูประวัติผลงาน 
ของ Mr. Esko Aho วาทานเคยทำ 
อะไรมาแลวบาง 

ขณะนี้ Mr. Esko Aho ปจจุบัน 
อายุ 62 ป โดยเขาไดเขาสูแวดวง 
การเมืองของฟนแลนด ตั้งแตป 2526 
และคร่ำหวอดอยู ในวงการการเมือง 
มานานนับ 20 ป และระหวางนั้น Mr. 
Esko Aho ไดสรางประวัติศาสตรดาน 
การเมืองใหกับฟนแลนดดวยการได 
รับตำแหนงนายกรัฐมนตรีที่อายุนอย 
ที่สุดของประเทศเมื่อป 2534 ขณะ 
อายุเพียงแค 36 ปเทานั้น

ในชวงที่ Mr. Esko Aho ดำรง 
ตำแหนงนายกรัฐมนตรี เขานับเปนผูนำ 
ที่มีวิสัยทัศน และสรางผลงานมากมาย 
โดยเฉพาะนำประเทศเล็กๆอยางฟนแลนด 
ท่ีมีประชากรเพียงแคประมาณ 5.5 ลาน 
คนเขารวมเปนสมาชิกสหภาพยุโรป 
และหลังจากวางมือจากการเมืองแลว 
เขาไดเคยเปนนักวิชาการผูทรงเกียรติ 

ท่ีคณะรัฐศาสตร  ของมหาวิทยาลัยช้ันนำ 
ของโลก มหาวิทยาลัยฮารวารด ในป 
2543 จากน้ันดำรงตำแหนงประธานของ 
มูลนิธินวัตกรรม SITRA ของฟนแลนด 
ระหวางป 2547-2551 ยังไดรับแตงตั้ง 
ใหดำรงตำแหนง เปนสมาชิกของคณะ 

กรรมการบริหารของหอการคาระหวาง 
ประเทศ (International Chamber 
of Commerce) และปจจุบันยังเปน 
Chairman Verbatum Oy 

Shape of the 
New Digital Era 

ท ัศนะม ุมมองของอด ีตนายก 
รัฐมนตรีฟนแลนด Mr. Esko Aho  
อะไรคือปจจัยใหประสบความสำเร็จ 
ในโลกยุคดิจิตอล คำตอบคือ ปจจัยน้ัน 

ขึ้นอยูกับ “Concept” แนวคิด กับ 
“Context” บริบท, สภาพแวดลอม  

Mr. Esko Aho  กลาววา บริษัท 
โนเกีย ซ่ึงเคยรุงเรืองสุดๆ ในฐานะเปน 
ผูนำในตลาดโลกในธุรกิจโทรศัพทมือถือ 
ไดช้ีใหเห็นถึงความสำคัญ “Concept” 

แนวคิด กับ “Context” บริบท วา 
สาเหตุที่ทำใหบริษัทโนเกีย สามารถ 
ผานพนวิกฤตการณมาไดบนถนนธุรกิจ 
ที่มีทั้งขาขึ้นและขาลง และเฉียดกับ 
สถานการณลมละลายมาน้ัน คือ “Con- 
cept” & “Context” 

บริษัทโนเกีย ตอนกอต้ังชวงแรกๆ 
เคยทำธุรกิจหลายประเภท  แตปรากฏ 
วาธุรกิจหลายตัวกลับไมทำกำไร จน 
เกือบจะลมละลายในป 2533 ทำให 
บริษัทโนเกียตัดสินใจขายกิจการตางๆ 

Mr. Esko Aho ได้ให้แนวคิด “Concept” & 
“Context” ไว้ว่า “เราต้องเข้าใจว่า  เราไม่สามารถ 
เปล่ียน “Context” แต่เราสามารถเปล่ียน 
“Concept” ได้ และหาก “Context” เปล่ียน 
แต่คุณไม่เปล่ียน “Concept” คุณก็อาจจะเหมือน... 
Kodak เพราะ “Context” Changing the game 

ม
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โนเกียไมเปลี่ยนตามบริบทการเปลี่ยน 
แปลงของสภาพแวดลอม โนเกียผิด 
หรือไม ตอนนั้น โนเกียไดสอบถาม 
ความเห็นของผูบริโภคในยุคนั้นวา จะ 
ชื ่นชอบระบบทัชสกรีนบนโทรศัพท 
มือถือหรือเปลา ซ่ึงสวนใหญในขณะน้ัน 
ตอบวา ไมชอบ! 

ตอนป 2008 โนเกียเองได สวน 
แบงการตลาดมากท่ีสุด Nokia Market 
share อยูที ่40% ในขณะที ่iPhone 
มี Market share เพียงแค 1% 
แนนอนวา วันที่คุณอยูบนจุดสูงสุด 
คุณยอมไมตองการเปลี่ยนแปลงอะไร  
และจากวันนั้นทำใหป 2011 โนเกีย 
รูตัววา วันน้ี เขาตองเปล่ียน concept 
โดยมี 3 ทางเลือก คือ 1. พัฒนา 
ระบบของตนเองซึ ่งความสามารถ 
อาจจะไมพอ 2. GO Android  แต 
ซัมซุงก็เปนเจาตลาดไปแลว 3. GO 
with Microsoft และหยุดระบบการ 
ปฎิบัติการของตัวเอง ซึ่งโนเกียเลือก 
ขอ 3 โนเกียเลือกขายธุรกิจมือถือให 
กับ Microsoft และดำเนินธุรกิจดาน 
network business ดานเดียว ซึ่ง 
ตอนนี้ธุรกิจนี้ยังอยูในสามอันดับแรก 
ในตลาดยุโรป 

New Digital Era 
หัวขอ Shape of the new 

Digital Era ในที่นี้เราไมไดพูดถึง 
เทคโนโลยี แตเรากำลังพูดวา เราจะ 
สรางประโยชนอยางไรดวยเทคโนโลยี  
หากใหจำกัดความวา นวัตกรรม คือ 
อะไร แลวอะไรละ...ที่ตรงขามกับ 

นวัตกรรม…คำตอบคือ การลอกเลียน 
แบบ (Innovation =/   Imitation) และ 
วันนี้อยูบนโลกที่เรียกวา Internet of 
Things (IoT) ที่จะสรางโอกาส และ 
การเปล่ียนแปลงอีกมากมาย แตใครจะ 
ชนะนั้น ขึ้นอยูกับผูที่เลือก Concept 
ที่ใช!!

ผู ประกอบธุรกิจที ่กำลังเผชิญ 
วิกฤตของการเปลี่ยนแปลงวา ใหถือ 
วาวิกฤตนี้ คือ ตัวกระตุนใหเกิด 
‘New Concept’ หรือความคิดใหมๆ  
และคนในยุคของดิจิตอลนี้ ตองเกง 
รอบดาน สามารถบูรณาการความรู 
และปรับมาใชได

มร.อาโฮ ทิ้งทาย และใหกำลังใจ 
กับผูฟงวา  'จงอยามองกลับไปดูขางหลัง 
ใหมองอนาคต และใชประสบการณ 
ที่มีอยูในตัว สรางคอนเซปตใหมๆ 
ขึ้นมา นั่นจะทำใหคุณชนะใน 10 ป 
จากนี้ไป (อยางแนนอน)' 

ไปถึง 80% เหลือเพียงแค 20% นั่นคือ 
ธุรกิจโทรศัพทมือถือ และในวันนั้น 
โนเกียเชื่อวา การผลิตโทรศัพทมือถือ 
คืออนาคตและตลาดจะโตขึ้น 5 เทา 
ภายใน 10 ป ประกอบดวยประเทศ 
ฟนแลนดเองก็เปนประเทศที่มี R&D 
Funding และ Infrastructure อีก 
ทั้งยุโรปก็เปนผูสรางคิดคน mobile 
technology GSM ซึ่งในป 2000  ผู 
ใชโทรศัพทมือถือมากถึง 700 ลานคน 
หากตีเปนมูลคาทางการตลาดจากป 
1993 มีมูลคาอยูที่ 300 ลานดอลลาร 
สหรัฐ ในป 2000 กาวไปสู 300,000 
ลานดอลลารสหรัฐ สิ่งที่บอกคือ โนเกีย 
ไมไดมองท่ี “Concept” & “Context” 
ของวันนี้ แตเขามอง “Concept”  
& “Context” อนาคต 

และ Mr. Esko Aho ไดใหแนวคิด 
“Concept” & “Context” ไววา 
“เราตองเขาใจวา เราไมสามารถเปล่ียน 
“Context” แตเราสามารถเปลี่ยน 
“Concept” ได และหาก “Context” 
เปล่ียน แตคุณไมเปล่ียน “Concept”  
คุณก็อาจจะเหมือน... Kodak เพราะ 
“Context” Changing the game 

ทวาตอมา สาเหตุที่ทำใหโนเกีย 
ตองเผชิญกับวิกฤติอีกครั้ง ขึ้นอยูกับ 
คอนเซปต หรือแนวคิดในการผลิตมือถือ 
ที่โนเกียเนนพัฒนา‘ฮารดแวร’ ไมใช 
‘ซอฟตแวร’ และยังไมไดนำระบบแบบ 
ทัชสกรีนมาใช ทามกลางบริบท ของ 
สังคมโลกที่เปลี่ยนไปแลว ตอนนั้นคน 
บอกวา ความลมเหลวนี้เกิดจากผูนำ 
แตจริงๆแลว “ไมใช” มันผิดท่ี Concept 

จงอย่ามองกลับไปดูข้างหลัง ให้มองอนาคต 
และใช้ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ในตัว สร้างคอนเซปต์ 
ใหม่ๆ ข้ึนมา น่ันจะทำให้คุณชนะใน 10 ปีจากน้ีไป 
(อย่างแน่นอน)
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เวลาผ านไปไวเหม ือน 
โกหก ไตรมาสแรก ของป 
2559 ไดผานไปแลว หลาย 

สำนักบอกเศรษฐกิจเปดปก็ไมค อย 
สดใส อยางที่คิดซักเทาไหร ขณะที่ 
หลายสำนักคาดการณวา เศรษฐกิจนา 
จะดีขึ้น ไมมากก็นอย แตเทาที่สัมผัส 
ไดคงตองบอกวา ยังไมสูดีนัก ฉบับนี้ 
ผศ.ดร..ธนวรรธน พลวิชัย ผูอำนวยการ 
ศูนย พยากรณเศรษฐกิจและธ ุรก ิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีขอมูล 
ทางเศรษฐกิจของทางโลก และของ 
ประเทศไทย มาแชรกัน ตองลอง 
ติดตามอยางใกลชิดตอไป

ผิดคาด-เหตุ และปัจจัย
ตองยอมรับวา เศรษฐกิจไทยโต 

ผิดจากที่คาดการณ มีที่มาจากหลาย 
เหตุปจจัย ทั้งนโยบายรัฐบาลที่ทำได 
ไมเต็มที่ เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนกวาที่ 
คิด เหตุการณกอการรายท่ีฝร่ังเศสทำให 
โลกกังวล เรื่องการกอการรายจากการ 
กระทำของผูท่ีออกมายอมรับวาเปนฝมือ 
ของ ISIS และนำมาสูวิกฤตการณของ 
รัสเซีย และตุรกี มาตรการทางเงิน 

ปิดไตรมาส 1 เศรษฐกิจไทยอ่วม
เจอพิษเศรษฐกิจโลก
จับตางบรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ก๊อก 2 มีลุ้น

ของรัฐบาลไทย ไมวาจะเปนโครงการ 
กองทุนหมูบาน ที่รัฐบาลใสเม็ดเงินลง 
ไปสูฐานราก แตก็มามีผลกระทบจาก 
โลกที่มีการกอการราย จึงทำใหภาพ 
การฟนตัวทางเศรษฐกิจไมเดนชัด

เมื ่อคณะกรรมการนโยบายการ 
เงิน ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) 
มีมต ิเอกฉ ันท ให คงอ ัตราดอกเบ ี ้ย 
ระยะสั้นอยูที่ 0.25-.-0.50% ตามที่ 
ตลาดการเงินคาดการณ ดังน้ันเศรษฐกิจ 
ไทยในปที่แลวที่คาดการณวา ภายใน 
ไตรมาส 4 จะโตที่ 3 % แตปรากฎวา 
มีอัตราการเติบโตเพียง 2.8% ซึ่งถือ 
วายังนอย หากใกลแตะ 3% ถึงจะ 
เรียกวา เดน

แรงเหว่ียงเศรษฐกิจ
ไทยแผ่ว – เจอพิษ
เศรษฐกิจโลกถ้วนหน้า

ปจจัยเหลานี้ชี้ใหเห็นวา ไทยยัง 
ขาดแรงเหว่ียงท่ีโดดเดน ต้ังแตไตรมาส 1 

ของป 59 ที่คาดวา เศรษฐกิจโลกจะ 
ฟนตัว และเศรษฐกิจไทยก็นาจะโตได 
3.5 – 4% แตปรากฏวา โลกมีเหตุการณ 
รายเกิดขึ้น กรณีขอพิพาทระหวาง 
อิรัก และอิหราน เกาหลีเหนือ และ 
เกาหลีใต เรื่องการทดลองยิงระเบิด 
ปรมาณ ู แสดงใหเห็นถึงการฟนตัวของ 
โลกที่ต่ำ โลกตองเผชิญปญหาใหม 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม สงสัญญาน 
เศรษฐกิจโลกไมฟนตัว ไมวาจะเปน 

ว
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลครึ่งปีแรก
หมดลง ส่วนงบก้อนใหญ่จากโครงการ Mega 
project จะอยู่ในครึ่งปีหลัง ดังนั้นส่วนใหญ่จึง 
เรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
รอบ 2 ปัญหายังถูกซ้ำเติมด้วยภัยแล้งท่ีเร่ิมหนักข้ึน 
ในปีน้ี ทำให้เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟ้ืนด้วยปัญหาภายใน 
และยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก 
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ปญหาของจีน ญี่ปุน เกาหลีใต 
เศรษฐกิจยุโรป ฟนตัวชา นอกจาก 

ปญหากอการรายในฝรั่งเศส ยังเผชิญ 
ปญหาจากอุตสาหกรรมผลิตรถยนต 
ในเยอรมัน เรื่องการวัดคามลพิษจาก 
Emission Test ของรถยนตโฟลค 
สวาเกน ที่ถูกบงชี้วา การปลอยมลพิษ 
ในสภาวะจริงตางจากในหองแล็บ ทำให 
กำลังผลิต และกำลังซื้อหดตัว

เศรษฐกิจจีนจากการเผชิญปญหา  
เศรษฐกิจตกต่ำ จะทำใหเศรษฐกิจจีน 
โตไมสูงอยูที่ประมาณ 6.5% จากที่ 
คาดการณ 7%

IMF – OECD 
พูดเป็นเสียงเดียวกัน 
เศรษฐกิจโลกต่อไปน้ี 
จะชะลอตัวลงอีก

การที่ IMF สงสัญญาณอปรับลด 
การคาดการณการเจริญเติบโตของ 
เศรษฐกิจโลกอีกครั้ง เหลือ 3.4% ในป 
2559 และพรอมรวมมือกระตุนเศรษฐกิจ 

และสัญญาณที่นากังวลคือ การเคลื่อน  
ยายเงินทุน และการคาลดลงมากใน 
ชวงปที่ผานมา สอดคลองกับ OECD ที่ 
ออกมาชี้ใหเห็นวา เศรษฐกิจโลกในอีก 
ไมก่ีเดือนขางหนามีแนวโนมชะลอตัวลง 
นี่คือ สัญญาณการฟนตัวชาของโลก

ปจจัยของเศรษฐกิจโลกยอมสง
ผลกระทบกับไทยแนนอน เริ่มจาก 
การสงออกที่ติดลบ 9% ในเดือน 
มกราคมปนี้  แมวาจะมีความพยายาม 
ในการปรับเปลี่ยนการสงออกใหติดลบ 
เพียง 1-2%  แตในเมื่อกำลังซื้อไมฟน 
แมวาจำนวนนักทองเที่ยวยังเดินทาง 
เขามา แตกำลังซื้อหดหายลงมาก 

งบกระตุ้นภาครัฐ 
ไตรมาส 1 ปิดก๊อก 
เรียกร้องรอบใหม่

งบประมาณกระตุนเศรษฐกิจของ 
รัฐบาลครึ่งปแรกหมดลง สวนงบกอน 
ใหญจากโครงการ Mega project จะ 
อยูในครึ่งปหลัง ดังนั้นสวนใหญจึง 

เรียกรองใหรัฐบาลออกมาตรการกระตุน 
เศรษฐกิจรอบ 2 ปญหายังถูกซ้ำเติม 
ดวยภัยแลงที่เริ่มหนักขึ้นในปนี ้ ทำให 
เศรษฐกิจไทยยังไมฟนดวยปญหาภายใน 
และยังไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก 

ความหวังเศรษฐกิจไทย 
จับตามองงบกระตุ้น 
เศรษฐกิจจากภาครัฐ 
ก๊อก 2

ในขณะท ี ่ งบลงท ุน โครงการ 
Mega project จะเริ่มขึ้นในไตรมาส 
3 จึงคาดวา เศรษฐกิจนาจะปรับตัว 
ไดในชวง ไตรมาส 3-4 ทำใหไทยจะโต 
ได 3-4% แตศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
มองวา แค 3.5% ก็ยังยาก นาจะอยูที่ 
3-3.5% ท้ังน้ีข้ึนอยูกับมาตรการกระตุน 
เศรษฐกิจของรัฐบาลตั้งแตไตรมาส 2 
เปนตนไป และคงตองจับตามองเศรษฐกิจ 
โลกวาจะมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง 
ท่ีเปนบวกหรือลบตามคาดการณ
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ภาพรวมในสวนของมาตรการทาง 
ดานภาษี หนวยงานท่ีรับผิดชอบดำเนิน 
การหลัก ไดแก กรมสรรพากร โดย 
อาจมี BOI รวมเปนสวนหนึ่งของ 
กระบวนการ เชน การตรวจสอบหรือ 
รับรองวาเปนคาใชจายเกี ่ยวกับการ 
ศึกษาความเปนไปไดการลงทุนจริง 
สวนมาตรการความชวยเหลือดานเงินทุน 
ตองมีแกนนำในการดำเนินการ คือ ภาค 
ธนาคาร ซึ่งอาจเปนธนาคารพาณิชย 
ธสน. หรือ SME Bank โดยสำนักงาน 
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (สสว.) มีบทบาทรวมในการ 
ประเมินศักยภาพของ SMEs ท่ีตองการ 
ความชวยเหลือทางดานเงินทุน สวน 
บทบาทดานขอมูล ควรเปนบทบาท 
ของ BOI ภาคเอกชน เชน หอการคา 
ไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ 
ไทย เปนหลัก และหนวยงานภาครัฐ 
ที่สำคัญ คือ กระทรวงพาณิชยและ 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ดานโครงสราง 
พื้นฐานอาจเปนหนาที่ของสำนักงาน
ความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ 
เพื่อนบาน (สพพ.) ซึ่งอาจมี BOI เขา 
ไปมีสวนรวมในการวางแผนได

• การออกแบบการ 
ประสานงานของ
หน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีดูแล

ปจจุบันยังไมมีหนวยงานที ่ทำ 
หนาที่ดูแลการลงทุนขาออกไปยังตาง 
ประเทศของ SMEs ไทยโดยตรง แนว 
ทางท่ีเปนไปได คือ อาศัยการดำเนินการ 
รวมกันของหนวยงานที ่มีอยู แลวใน 
ปจจุบัน แมวาตามแผนของ สสว. จะมี 
การกำหนดยุทธศาสตรและหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบในการดำเนินการอยูแลว 
แตเนื ่องจากการดำเนินงานจริงของ 
หนวยงานตาง ๆ ที่อยูในแผนดังกลาว 
น้ัน ยังไมไดมีการระบุภาระงานท่ีชัดเจน 
และมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนจำนวน 
มากทำใหความรวมมือในการทำงาน 
ใหมีประสิทธิภาพนั้นเกิดขึ้นไดยาก

ผลการศึกษาวิจัยนี ้ไดออกแบบ 
แนวทางการประสานงานของหนวยงาน 
ที ่ทำหนาที ่ดูแลการลงทุนขาออกไป 
ยังตางประเทศของ SMEs ไทย โดย 
ตองการใหมีหนวยงานที่เขารวมภาระ
งานหลักจำนวนนอยที่สุด แตใหมีการ 
แบงหนาที่ความรับผิดชอบตามความ 
เชี ่ยวชาญเฉพาะทางของหนวยงาน 

บทความตอนที ่แลวได 
เ ส น อ ก า ร อ อ ก แ บ บ 
นโยบายการสงเสริมการ

ออกไปลงท ุนในต  างประเทศของ 
SMEs ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานการ 
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการ 
และกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบัน
เพื ่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงใน 
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม” โดยพิจารณาจากตัวแบบในตาง 
ประเทศ และวิเคราะหเปรียบเทียบกับ 
นโยบายการสงเสริมการออกไปลงทุน
ของประเทศไทยที่เนนการสนับสนุน 
SMEs ในปจจุบัน 

สำหรับบทความตอนนี้จะกลาวถึง 
หนวยงานที่ทำหนาที่ดูแลรับผิดชอบ 
สงเสริมการออกไปลงทุนในตางประเทศ 
ของ SMEs ไทย โดยพิจารณาจากอำนาจ 
หนาที่ที่มีอยูในปจจุบันเปนหลัก จาก 
ตารางที่ 4 ไดสรุปนโยบายการสงเสริม 
การออกไปลงทุนในตางประเทศของ 
SMEs ท่ีไดเสนอแนะโดยอธิบายเพ่ิมเติม 
วาหนวยงานใดมีหนาท่ีรับผิดชอบในเรื่อง 
ดังกลาว

บ

การพัฒนามาตรการและ
กรอบการดำเนินงานเชิงสถาบัน 
เพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรง
ใน AEC ของ SMEs (ตอนที่ 4) 

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู
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นั้น ๆ ใหชัดเจนที่สุดเชนกัน
แนวทางที่นาจะเปนไปไดตามกา

รศึกษาวิจัยนี้เสนอแนะวาควรมีหนวย
งาน 3 กลุม ไดแก หนวยงานหลัก 
หนวยงานสนับสนุนหลัก และหนวยงาน 
สนับสนุน โดยหนวยงานหลักมีจำนวน 
2 หนวยงาน หนวยงานสนับสนุนหลัก 
5 หนวยงาน และหนวยงานที่เหลือ 
ตามแผนยุทธศาสตรของ สสว. นั้น 
ทำหนาท ี ่ เป นหนวยงานสนับสนุน 
หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน 
หลักประกอบดวยหนวยงานดังตอไปนี้

1) หน่วยงานหลัก
1. สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
ในการดำเนินงานทางดานวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs 
ของประเทศไทยนั้น สสว. ทำหนาที่ 
วางแผนยุทธศาสตร และประสานงาน 
กับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ 
ดำเนินการตามแผนพัฒนา SMEs ตาม 
นโยบายและอำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบ 
หมายจากรัฐบาล ทำให สสว. มีแผน 
การพัฒนา SMEs ท่ีชัดเจนและตอเน่ือง 
และ สสว. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
ศักยภาพของ SMEs ไทยเปนอยางดี

หนาที่สำคัญของ สสว. ในการ 
ดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการลงทุน 
ขาออกไปยังตางประเทศของ SMEs ไทย 
คือ การตั้งเปาหมายใหเกิดการลงทุน 
ขาออกของ SMEs รวมท้ังมีหนาท่ีในการ 
คัดเลือกและใหการสนับสนุน SMEs ท่ี 
ผานเกณฑการคัดเลือกใหมีศักยภาพ 
ท่ีสูงข้ึน โดยมีเปาหมายให SMEs เหลาน้ี 
สามารถออกไปลงทุนตางประเทศได

อยางไรก็ดี องคประกอบสำคัญ 
ของการทำหนาที่ของ สสว. นั้นตองมี 
อำนาจและความสามารถในการขอความ 
รวมมือจากหนวยงานอื่นที ่เกี ่ยวของ 

ไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และ 
สสว. ตองมีเปาหมายตัวชี้วัดหรือ KPI 
ในการสงเสริมการลงทุนออกอยาง 
ชัดเจน เชน มูลคาการลงทุนขาออก 
หรือจำนวน SMEs ที่ออกไปลงทุน 

เปนตน เพ่ือใหมีความชัดเจนของทิศทาง 
การดำเนินงาน

2. สำน ักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน (BOI)

BOI เปนหนวยงานหลักท่ีมีบทบาท 
ในการสงเสริมการลงทุนตางประเทศ 
เพราะไดเร ิ ่มทำหนาที ่เก ี ่ยวกับการ 
สน ับสน ุนการลงท ุนขาออกไปย ั ง 
ตางประเทศมาแลวระยะหนึ่ง ทั้งนี้ 
เนื่องจากหนาที่การทำงานของ BOI 
นั้นทำใหมีเครือขายของการลงทุนกับ
หนวยงาน (ที่ใกลเคียงกับ) BOI ของ 
ประเทศตาง ๆ จึงสามารถเขาถึงขอมูล 
ของประเทศอ่ืนได รวมท้ังนาจะสามารถ 
เปนตัวแทนในการเจรจาเรื่องอื่นได

นอกจากนี้ หนาที่หลักของ BOI 
คือ การวางแผนและดูแลกระบวนการ 
ลงทุนระหวางประเทศ ทำใหมีประสบ- 
การณในเรื ่องการลงทุนใหมคอนขาง

ดี โดยหนวยงาน BOI ไดเริ่มใหความ 
สนใจเรื่อง OFDI มาระยะหนึ่งแลว

หนาที่สำคัญของ BOI ในการ 
ดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการลงทุน 
ขาออกไปยังตางประเทศของ SMEs 

ไทยจึงนาจะเปนเรื่องของการใหขอมูล 
ทั ้งข อมูลพื ้นฐานและขอมูลเช ิงล ึก 
ของประเทศเปาหมายที ่จะไปลงทุน 
รวมทั ้งการทำหนาที ่ เป นที ่ปร ึกษา 
การใหคำแนะนำทางดานสิทธิประโยชน 
และการจัดงานสัมมนาหรือศึกษาดูงาน 
ตางประเทศภายใตเครือขายและความ 
เชี่ยวชาญที่ BOI มีอยู

อยางไรก็ด ี หากมีความรวมมือใน 
ระดับรัฐบาลกับรัฐบาลกับประเทศ 
เปาหมาย จะทำใหเกิดความรวมมือใน 
ระดับของ BOI มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพราะกอใหเกิดการดำเนินการในเชิงรุก 
ไปยังประเทศเปาหมายซ่ึงมีความสำคัญ 

นอกจากนี้ BOI ยังควรจะมี 
ความรวมมือที่ชัดเจนและเขมแข็งกับ 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและ 
หอการคาไทย เพื่อใหภาคเอกชนเขา 
มามีบทบาทในการระบุความตองการ 

ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการลงทุน 
ขาออกไปยังต่างประเทศของ SMEs ไทยโดยตรง 
แนวทางที่เป็นไปได้จึงต้องสนับสนุนให้เกิดการ 
ร่วมมือกันของหน่วยงานที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดย 
หน่วยงานหลักที่ควรทำหน้าที่ทางด้านการลงทุน 
ของออกของ SMEs ควรจะเป็น สสว. ในฐานะ 
ผู้ที่ดูแล SMEs และ BOI ในฐานะผู้ดูแลการลงทุน 
ระหว่างประเทศอยู่แล้ว เพราะทั้งสองหน่วยงาน 
มประสบการณ์เฉพาะ ขณะที่กรมสรรพากร 
ธนาคารพาณิชย์ สพพ. สภาอุตสาหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย หอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ และ 
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก
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ของตน เพ่ือใหการจัดหาขอมูล แนวทาง 
การใหคำปรึกษา และสิทธิประโยชน 
ที่มีการเจรจานั้นสอดคลองและตรงกับ 
ความตองการของภาคเอกชนมากขึ้น

2) หน่วยงานสนับสนุน 
หลัก

1. กรมสรรพากร ทำหนาที่ 
พิจารณามาตรการทางดานภาษี และ 
กระบวนการภาษีใหมีประสิทธิภาพ 
อยางไรก็ดี กรมสรรพากรอาจไมไดมี 
อำนาจในการกำหนดภาษีในอัตราพิเศษ 
หรือกระบวนการพิเศษใหกับ SMEs ที ่
ออกไปลงทุนตางประเทศ แตตองอาศัย 
อำนาจท่ีส่ังการมาจากกระทรวงการคลัง 
หรือคณะรัฐมนตรี เพียงแตการดำเนิน 
การอาจตองมีประสิทธิภาพคอนขาง 
มาก เพื่อไมใหเกิดปญหาดานเงินทุน

2. ธนาคารพาณิชย ทำหนาที่ 
ใหการสนับสนุนทางดานเงินทุนกับ 
SMEs โดยควรมีความรวมมือกับ สสว. 
ในการคัดเลือก SMEs ที่มีศักยภาพให 
สอดคลองกันทั้งผลประโยชนที่ตกกับ 
ประเทศและผลประโยชนของธนาคาร 
พาณิชย ทั้งนี้ เนื่องจากภาคธุรกิจ 
อยางธนาคารพาณิชยเอกชนมีศักยภาพ 
ในการคัดเลือกผูประกอบการที่ดีกวา 
ภาครัฐ และทำใหเกิดระบบรวมรับผิด 
รับชอบในการออกไปลงทุนตางประเทศ

3. สำนักงานความรวมมือพัฒนา 

เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (สพพ.) 
ทำหน าท ี ่ สน ับสน ุนการลงท ุนใน 
โครงสรางพื้นฐานในประเทศเพื่อนบาน 
แมวาภารกิจของ สพพ. อาจจะไมได 
มีเปาหมายเพื่อ SMEs โดยตรง แต 
ความตองการโครงสรางพื ้นฐานของ 
SMEs น้ันอาจมีความแตกตางกับบริษัท 
ขนดใหญที ่ออกไปลงทุนตางประเทศ 
ดังนั้น หากภาครัฐตองการสนับสนุน 
การลงทุนขาออกของ SMEs อาจตอง 
สนับสนุนให สพพ. มุงเนนการลงทุน 
โครงสรางพื ้นฐานที ่ตอบสนองความ 
ตองการของ SMEs ดวย

4. สภาหอการคาไทย และสภา 
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในฐานะ 
เปนสมาคมผู ประกอบการของภาค 
เอกชน จำเปนตองเขามามีสวนรวม 
ในการกำหนดทิศทางของการลงทุน 
ขาออกของ SMEs และมาตรการ 
ภาครัฐที่จำเปน นอกจากนี้ การเขามา 
มีสวนรวมของสภาอุตสาหกรรมแหง 
ประเทศไทยและหอการคาไทย ยังอาจ 
เขาไปอยูในระดับของการเปนสมาคม 
พี่เลี้ยง (คลายกับ JICA) ใหกับ SMEs 
ที่ออกไปลงทุนตางประเทศ โดยวาจาง 
ผูประกอบการที่ไดออกไปลงทุนและ 
ประสบความสำเร็จในประเทศน้ัน ๆ อยู 
กอนแลวเขามาชวยงาน

5. กระทรวงพาณิชย และกระทรวง 
อุตสาหกรรม ในฐานะหนวยงานที่ดูแล 

การประกอบกิจการตนทางของ SMEs 
โดยท้ังสองหนวยงานนาจะมีหนาท่ีในการ 
สนับสนุนการใหขอมูล รวมทั้งทิศทาง 
การพัฒนาของธุรกิจแตละประเภทที่ 
ออกไปลงทุนได นอกจากนี้ ยังนาจะ 
ตองเปนหนวยงานที่ใหคำปรึกษาอยาง 
เปนทางการในเร่ืองมาตรฐานและระเบียบ 
ท้ังทางดานการคาและอุตสาหกรรมของ 
ประเทศตาง ๆ ไดดวย

ความสัมพันธของหนวยงานหลัก 
และหนวยงานสนับสนุนหลัก รวมทั้ง 
หนาที่ของแตละหนวยงานสามารถสรุป 
ไดตามรูปที่ 2

กลาวโดยสรุป ประเทศไทยยังไมมี 
หนวยงานที่ดูแลเรื่องการลงทุนขาออก 
ไปยังตางประเทศของ SMEs ไทยโดย 
ตรง แนวทางท่ีเปนไปไดจึงตองสนับสนุน 
ใหเกิดการรวมมือกันของหนวยงานที่ 
มีอยูแลวในปจจุบัน โดยหนวยงานหลัก 
ที่ควรทำหนาที่ทางดานการลงทุนของ 
ออกของ SMEs ควรจะเปน สสว. ใน 
ฐานะผูท่ีดูแล SMEs และ BOI ในฐานะผู 
ดูแลการลงทุนระหวางประเทศอยูแลว 
เพราะทั้งสองหนวยงานมีประสบการณ 
เฉพาะ ขณะที่กรมสรรพากร ธนาคาร 
พาณิชย สพพ. สภาอุตสาหกรรมแหง 
ประเทศไทย หอการคาไทย กระทรวง 
พาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม เปน 
หนวยงานสนับสนุนหลัก
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ตามท ี ่ ศ ูนย ศ ึกษาการ 
ค  า ร ะ ห ว  า ง ป ร ะ เ ท ศ 
มหาวิทยาลัยหอการคา 

ไทย ไดรับมอบหมายจากสำนักงาน 
นโยบายและย ุทธศาสตร  การค  า 
กระทรวงพาณิชย ใหดำเนินโครงการ 
การจัดทำยุทธศาสตรการสรางโอกาส
ทางการคาการลงทุนและพัฒนาตนแบบ 
ธุรกิจสินคาเกษตรนั้น แมวาโครงการ 
ดังกลาวจะไดคัดเลือกสินคาเกษตรเพื่อ 
นำมาจัดทำเปนยุทธศาสตรการสราง 
โอกาสทางการคาการลงทุนยอยรายสาขา 
ซึ่งประกอบดวย ขาวและผลิตภัณฑ 
แปรรูปจากขาว มะพราวและผลิตภัณฑ 
แปรรูป รวมท้ังทุเรียนและทุเรียนแปรรูป 
ก็ตาม แตในที่นี้จะขอนำเสนอขอมูล 
บทวิเคราะหสินคาเกษตรอื่นๆ  ซึ่งเปน 
พืชเกษตรที่สำคัญของไทยดวยเชนกัน 
เพื ่อเปนขอมูลสนับสนุนการจัดทำ 
ยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคา 
การลงทุนธุรกิจสินคาเกษตร เพื่อทาย 
ที ่ส ุดแลวจะเปนการพัฒนาและยก 
ระดับไทยใหเปนชาติการคา (Trading 
Nation) และเพิ่มขีดความสามารถใน 
การสงออกและลงทุนในตางประเทศ
ของสินคาเกษตรของไทย เพื่อพัฒนา 
และสรางความเขมแข็งใหแกภาคเอกชน 
รองรับการเปนชาติการคา การเขาสู 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และรองรับ 

เศรษฐกิจยุคใหมและเพื ่อสรางและ 
แสวงหาโอกาสทางการคาการลงทุน 
ในตางประเทศ และพัฒนาตนแบบ 
ธุรกิจสินคาเกษตร 

เราทราบกันดีวาขาว ยางพารา 

และปาลมน้ำมันเปนพืชเศรษฐกิจที ่ 
สำคัญของอาเซียน มันสำปะหลังก็ถือ 
ไดวาเปนอีกหนึ่งพืชทางเศรษฐกิจของ 
อาเซียนที่นาสนใจและก็นาจะปลูกเพื่อ 
สรางรายได เพราะเมื่อนำมันสำปะหลัง 
มาเทียบกับพืชดังกลาวขางตน มัน 
สำปะหลังถือไดวามีปญหานอยที่สุด 
เมื่อพิจารณาทั้งดานความผันผวนของ 
ราคา และตนทุนในการผลิต 

ในอาเซียนมีการปลูกมันสำปะหลัง 
เกือบทุกประเทศ ยกเวนสิงคโปรที่ไม 
มีการปลูก ผมขอเริ่มเพื่อใหเห็นภาพ 
อยางนี้กอนครับวา ป 2557  ทั่วโลก 
สามารถผลิตหัวมันสำปะหลังได 290 
ลานตัน (แบงออกเปนผลิตในปลูกใน 
อัฟริการอยละ 52  อเมริกาใตรอยละ 
15 และเอเซียรอยละ 33 ซึ่งรอยละ 
95 ปลูกในประเทศอาเซียน)  ในจำนวน 

การผลิตของโลกทั ้งหมดมีประเทศ 
ไนจีเรียผลิตมากเปนอันดับที่หนึ่งของ
โลกอยูที ่55 ลานตัน ตามดวยประเทศ 
ไทยจำนวน 30 ลานตัน อินโดนีเซีย 
เปนที่สามของโลกจำนวน 25 ลานตัน 

ตามดวยบราซิล 24 ลานตัน หากคิด 
เฉพาะในอาเซียนไทยมีการผลิตมากที่
สุด ตามดวยอินโดนีเซียและเวียดนาม 
ที่ผลิตอยูที่ 10 ลานตัน อาเซียน 
สามารถผลิตมันสำปะหลังในป  2014 
เทากับ 77 ลานตัน  และคาดวาในป 
2015 การผลิตอยูที่ 80 ลานตัน ใน 
จำนวนการผลิตของไทยที่ 30 ลานตัน 
ไทยสงออกมากที่สุดจำนวน 26 ลาน 
ตัน (ปกติจะสงออกเปนผลิตภัณฑมัน 
สำปะหลัง เชน มันเสนและแปงมัน) 
ตามดวยการส งออกของเว ียดนาม 
จำนวน 3 ลานตัน และกัมพูชาจำนวน 
1.5 ลานตัน เปนที่นาสังเกตวาแมวา 
อินโดนีเซียสามารถผลิตไดเปนอันดับ
สองของอาเซียนก็ตาม แตอินโดนีเซีย 
ก็สงออกมันสำปะหลังนอยมาก เนื่อง 
มาจากความตองการใชภายในประเทศ 

ต

มันสำปะหลังไทย : 
ศูนย์กลางเอทานอลของอาเซียน
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัทธ พิศาลวานิช

มันสำปะหลังได้รับการขนานนามว่าเป็น 
“พืชมหัศจรรย์” เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
ในหลายอุตสาหกรรม และสามารถสร้างรายได้ 
จากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย  
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มีคอนขางสูง หากแยกพิจารณาพื้นที่ 
เพาะปล ูกม ันสำปะหล ังของแต ละ 
ประเทศพบวาอินโดนีเซียสวนใหญปลูก 
ที่เกาะชวาและสุมาตรา โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในจังหวัด ลัมปุง (Lampung) 
มันสำปะหลังในอินโดนีเซียเปนพืช 
เศรษฐก ิจอ ันด ับท ี ่ส ี ่ รองจากข าว 
ขาวโพด และถั่วเหลือง  

ในขณะที่พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 
ของเวียดนามสามารถปลูกไดท้ังประเทศ 
เกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะภาคกลาง 
สามารถปลูกไดถึงรอยละ 50 ของ 
พื้นที่ปลูกทั้งหมด สำหรับผลผลิตตอ 
ไรของเวียดนามอยูที่ 2.8 ตันตอไร 
สวนกัมพูชานั้นมีปลูกมันสำปะหลังที่ 
จังหวัดกัมพงจาม (Kompong Cham) 
กัมพงสปรือ (Kompong Speu) 
บันเตียเมียนเจย (Banteay Mean 
Chey) พระตะบอง (Battambong) 
และเสียมเรียบ (Siem Reap) มีผลผลิต 
ตอไรอยู 3.4 ตันตอไร ในขณะที่ 
สปป.ลาวปลูกมากเปนอันดับที ่สอง 
จำนวน 1 แสนไร รองจากขาวโพดที่ 
ปลูกอยูที่ 8 แสนไร สวนใหญปลูกที่ 
จังหวัดบอริคำไส (Borlikhamxay) และ 
คำมวน (Khammoune) มีผลผลิตตอ 
ไรอยูที่ 4  ตันตอไรในขณะที่ผลผลิต 
ของประเทศไทยอยูที่ 3.5 ตันตอไร 
ประเทศมีผลผลิตตอไรสูงของอาเซียน 
คือมาเลเซียอยูที่ 4.6 ตันตอไร 

มันสำปะหลังไดรับการขนานนาม 
วาเปน “พืชมหัศจรรย” เพราะสามารถ 
นำไปใชประโยชนในหลายอุตสาหกรรม 
และสามารถสรางรายไดจากผลิตภัณฑ 
ท่ีหลากหลาย โดยแบงออกเปน แปงมัน 
ซ ึ ่ ง ใช  ในอ ุตสาหกรรมอาหารและ 
อุตสาหกรรมอื่นๆ เชน อุตสาหกรรม 

เสื้อผา อุตสาหกรรมกระดาษ อาหาร 
และเครื่องดื่ม ไมอัด ผงชูรส สารความ 
หวาน กาว กรดมะนาว และยารักษา 
โรค สวนผลิตภัณฑที่เปนมันเสนและ 
อัดเม็ดนั้นใชในได 3 อยางคือ อุตสาห- 
กรรมอาหารสัตว แอลกอฮอลและ 
พลังงานทางเลือกคือ เอทานอล

สำหรับประเทศไทยแลว มันสำปะหลัง 
มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอยางมาก 
เพราะสามารถสรางรายไดใหกับประเทศ 
ปละ 7.5 หมื่นลานบาท (ป 2557) 
ซึ่งมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นทุกป มี 
ครัวเรือนที่ปลูก 5 แสนครัวเรือน จาก 
จำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งหมด 5.7 
ลานครัวเรือน ในจำนวนมูลคาการ 
สงออกมันสำปะหลังทั้งหมดนั้น เปน 
การสงออกมันเสนและมันอัดเม็ดมูลคา 
48,864 ลานบาท อีก 2 หมื่นกวา 
ลานบาทเปนการสงออกแปงมัน  ใน 
จำนวนของมันเสนและอัดเม็ดนั้น เปน 
การสงออกมันเสนเกือบ 100 เปอรเซ็นต 
โดยประเทศที่มีการซื้อมันเสนจากไทย 
มากที่สุดคือประเทศจีนคิดเปนรอยละ 
99 สวนแปงมันก็ยังเปนประเทศจีนที่ 
มีการนำเขาจากประเทศไทยคิดเปน 

รอยละ 50 ที่เหลือเปนการนำเขาจาก 
ประเทศไตหวัน ญี่ปุน และอินโดนีเซีย 
การนำเขามันเสนของประเทศจีนนั้น 
เพื่อนำไปใชทำเอทานอล สัดสวนการ 
ทำเอทานอลของประเทศจีนคือ รอยละ 
73 มาจากขาวโพด สวนมันสำปะหลัง 
ทำเอทานอลรอยละ 24 ในเอเซีย 

ประเทศจีนเปนประเทศที่มีการผลิต 
เอทานอลมากท่ีสุดตามดวยประเทศไทย 
ปละ 960 ลานลิตร มีความตองการ 
ใชในประเทศปละ 800 ลานลิตร  แต 
มีบทวิเคราะหวาประเทศไทยสามารถ 
ผลิตไดวันละ 4.2 ลานลิตร ถาเปนดัง 
ตัวเลขนี ้แสดงวาปหนึ ่งประเทศไทย 
สามารถผลิตมากกวา 1,000 ลานลิตร 
ประเทศอินเดียที่ผลิตเอทานอลไดปละ 
750 ลานลิตร (ไมพอกับความตองการ 
ในประเทศ) สวนเวียดนามสามารถ 
เอทานอลไดปละ 40 ลานลิตร ในแตละ 
ป จีนมีความตองการใชเอทานอลปละ 
2,000 ลานลิตร ทำใหในแตละปจีนตอง 
ผลิตใหไดจำนวนดังกลาวเพ่ือตอบสนอง 
ความตองการของอุตสาหกรรม สวน 
ประเทศญี่ปุนยังสามารถผลิตเอทานอล 
ไดนอยกวาความตองการภายในประเทศ 

สำหรับประเทศไทยแล้ว มันสำปะหลังมีความสำคัญ 
ทางเศรษฐกิจอย่างมาก เพราะสามารถสร้างรายได้ 
ให้กับประเทศปีละ 7.5 หมื่นล้านบาท (ปี 2557) ซึ่ง 
มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี มีครัวเรือนที่ปลูก 
5 แสนครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือนเกษตร 
ทั้งหมด 5.7 ล้านครัวเรือน ในจำนวนมูลค่าการ 
ส่งออกมันสำปะหลังทั้งหมดนั้น เป็นการส่งออก 
มันเส้นและมันอัดเม็ดมูลค่า 48,864 ล้านบาท 
อีก 2 หมื่นกว่าล้านบาทเป็นการส่งออกแป้งมัน  
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หันมาดูราคามันฯ ของไทยกันบาง 
ระหวางป 2545 ถึง 2558 นั้น ราคา 
ของหัวมันสำปะหลังสดของไทย (เชื้อ 
แปง 25% ของจังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งถูกใชเปนราคาอางอิงราคาหัวมันสด 
ของทั้งประเทศ) มีการปรับตัวสูงขึ้น 
อยางตอเนื่อง เชน ในเดือนตุลาคม 
2545 ราคาหัวมันสดอยูที่ 1.2 บาท 

ตอกก. และเพิ่มขึ้นเปน 2.5 บาทตอ 
กก.ในเดือนเมษายน 2558 มีการปรับ 
ตัวขึ้นไปสูงสุดที่ 3.5 บาทตอกก.เมื่อ 
เดือนพฤษภาคม 2553 เพราะผลผลิต 
หัวมันลดลงเนื่องจากเพลี้ยแปงคุกคาม 
ทำใหผลผลิตของประเทศลดลง และ 
ชวงที่ราคาหัวมันปรับไปที่ 2.3 บาท 
ตอกก.ในเดือนพฤษภาคม 2551 เปน 

เพราะความตองการจากตลาดโลกมี 
มากข้ึน ในขณะท่ีตนทุนการผลิตในชวง 
15 ปที่ผานมานั้นตนทุนการผลิตของ 
มันสำปะหลังต่ำกวาราคาตลอด ยกเวน 
ในตนป 2552 ที่ราคาหัวมันสดต่ำกวา 
ตนทุนในการผลิตอันเนื่องมาจากวิฤกต 
เศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำทำใหประเทศจีน 
ซึ ่งเป นผู ซ ื ้อรายใหญลดการนำเขา  
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และหากพิจารณาใหลึกลงไประหวาง 
ราคาหัวมันสดกับตนทุนในการผลิต 
จากการที่ไดไปเก็บขอมูลตลอดระยะ 
เวลา 15 ป พบวาเมื่อใดก็ตามที่ราคา 
หัวมันสดต่ำกวาราคาของตนทุนการผลิต 
บวกอีก 15% แลว เมื่อนั้นเกษตรกร 
จะเดือดรอนทันที่ ขณะเดียวกันหาก 
ราคาหัวมันสูงกวาราคาของตนทุนบวก 
35% ถือวาเกษตรกรไดประโยชน นั้น 
แสดงวา ราคาของหัวมันสดวิฤกตหรือ 
ไมวิกฤตใหดูที่ชวงของราคาตนทุนการ 
ผลิตบวก 15 ถึง 35 เปอรเซ็นต ซึ่ง 
พบวาสวนใหญราคาในอดีตของหัว 
มันสดอยูนอกกรอบเสน 15 กับ 35 
เปอรเซ็นต ยกเวนในชวง 2557 กับ 
2558 ที่ราคาหัวมันเขามาอยูมาอยูใน 
ชวง 15 กับ 35 เปอรเซ็นต ซึ่งก็ยัง 
ถือวาราคาหัวมันสดยังไมเขาสู ภาวะ 
วิฤกตดานราคา 

สำหรับนโยบายดานราคาของหัวมัน 
นั้น มีการเขาไปชวยเหลือเกษตรกร 

จากหลายรัฐบาล บางรัฐบาลเคยเขาไป 
เคยชวยเหลือกิโลกรัมละ 3 บาท และ 
การที่รัฐบาลแตละยุคเขาไปชวยเหลือ 
ดานราคากลายเปนฐานของอีกรัฐบาล 

ใหมที่เขามาตองตั้งราคาชวยเหลือทีสูง 
กวารัฐบาลที่ผานมา สำหรับผลผลิต 
30 ลานตันของไทยนั้น ภาคอีสานให 
ผลผลิตคิดเปนครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศ 
(16 ลานตัน) จังหวัดนครราชสีมามี 
การผลิตมากสุดที ่6 ลานตัน รองลงมา 
คือกำแพงเพชรที่ 2 ลานตัน  

ในอนาคตผมคิดวามันสำปะหลัง
เปนพืชที่มีอนาคตมากเพราะ หนึ่งเปน 
สินคาท่ีปอนใหกับอุตสาหกรรมท้ังอาหาร 
และอุตสาหกรรมอื่นๆ และพลังงาน 

ทางเลือก  หนึ่งในปจจัยหลักที่ทำให 
มันสำปะหลังมีความสำคัญมาก เน่ืองจาก 
จำนวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน เม่ือประชากร 
เพ ิ ่มข ึ ้นทำใหความตองการอาหาร 

ประเภทตางๆ ที่ตองใชจากผลิตภัณฑ 
มันสำปะหลัง ในขณะท่ีปริมาณน้ำมันดิบ 
ของโลกจะคอยๆ หมดไปตามระยะเวลา 
พืชพลังงานทางเลือกอยางมันสำปะหลัง 
จึงเปนพืชที่มีอนาคตเพื่อนำมาทดแทน 
พลังงานจากน้ำมันดิบ ประเทศไทยควร 
ถือโอกาสนี้ประกาศวา เราคือ “ศูนย 
กลางเอทานอลของอาเซียน” ในขณะที่ 
มาเลเซียกับอินโดนีเซียจะเปนศูนยกลาง 
ของไบโอดีเซล อาเซียนก็จะเปนศูนย 
กลางพลังงานทางเลือก

ในอนาคตผมคิดว่ามันสำปะหลัง
เป็นพืชที่มีอนาคตมากเพราะ หนึ่งเป็นสินค้า 
ที่ป้อนให้กับอุตสาหกรรมทั้งอาหารและ 
อุตสาหกรรมอื่นๆ และพลังงานทางเลือก  
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หากกลาวถึงเทรนดอาหาร 
มาแรงในป จจ ุบ ันแล ว 
ความนิยมในอาหารที ่ม ี 

สวนชวยดูแลสุขภาพเปนสิ่งที่ผูบริโภค 
ใหความสนใจเปนลำดับตนๆ โดย 
ตัวอยางของกระแสดังกลาวในไทย 
คือ Clean Food หรืออาหารที่ผาน 
การปรุงแตงนอย สำหรับในตลาดโลก 
จากการประเมินตลาดโดย Innova 
Market Insights (บริษัทวิจัยและ 
รวบรวมขอมูลดานอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ระดับโลก) พบวา Clean Label และ 
Free-From Food เปนคุณสมบัติที่ 
ผู บร ิโภคฝ งตะวันตกมองหาในการ 
เลือกซ้ืออาหาร ท้ังน้ี คุณสมบัติดังกลาว 
ไมใชกระแสใหม แตกำลังจะเปนกระแส 
หลักที่ไดรับความสนใจในตลาดตางๆ 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งรายละเอียด 
ที ่น าสนใจของค ุณสมบัต ิด ังกล าว 
มีดังนี้

Clean Label : อาหาร 
ปลอดสารเคมียังมาแรง 

Clean Label มีนิยามที่แตกตาง 
กันในแตละประเทศ แตโดยทั่วไปมัก 
หมายถึงผลิตภัณฑที ่ใชวัตถุดิบหรือ 
เครื่องปรุงจากธรรมชาติ ปราศจาก 
สารเคมีหรือสารสังเคราะห อาทิ วัตถุ 

ปรุงแตงกลิ่น รส และสี ขณะที่บาง 
หนวยงานขยายขอบเขตของ  Clean 
Label ไปถึงฉลากที่ผูบริโภคอานแลว 
เขาใจ เพื่อใหผูบริโภคมีขอมูลมากพอ 
ตอการตัดสินใจซื้อสินคา และสามารถ 
ประเมินคุณคาของอาหารไดตรงกับ 
ความตองการ ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย 
ผูบริโภคที่ตองการสินคาที่ดีตอสุขภาพ 
แตไมม่ันใจในคุณสมบัติของสวนประกอบ 
(Ingredients) เนื่องจากชื่อเรียกของ 
สวนประกอบบนบรรจุภัณฑอาหารมี 
เปนจำนวนมาก และบางครั้งเปนชื่อ 
เฉพาะ ซึ่งเขาใจไดยาก 

ปจจุบันอาหาร Clean Label 
ไดรับความนิยมในหลายภูมิภาคของ 
โลกตามความตองการอาหารปลอด 
สารปรุงแตง หรืออาหารธรรมชาติที่ 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในสหราช 
อาณาจักร TESCO มีการพิมพรายชื่อ 
สารปรุงแตงที ่ไมต องการใหผสมใน 
อาหารที่จำหนายใน TESCO สงใหแก 
Supplier เพื่อใหผลิตอาหาร Clean 
Label ตอบสนองความตองการของผู 
บริโภค สวนในสหรัฐฯ มีการประเมินวา 
ในป 2557 ผลิตภัณฑอาหารธรรมชาต ิ
มีมูลคาสูงถึง 30 พันลานดอลลาร 
สหรัฐ เชนเดียวกับในยุโรป ออสเตรเลีย 
และเอเชีย ที่ผูบริโภคมักมองหาอาหาร 

ธรรมชาติและหลีกเลี ่ยงวัตถุปรุงแตง 
อาหารแมที ่เคยเปนสวนประกอบที ่ 
ไดรับความนิยมมากในอดีต อาทิ สาร 
ใหความหวานสังเคราะห เปนตน

ทั้งนี ้จากการสำรวจกลุมผูบริโภค 
ในสหรัฐฯ โดย RIBUS, Inc. (ผูนำดาน 
ธุรกิจวัตถุดิบประกอบอาหารที ่เปน 
Organic และ non-GMO) พบวา 
สารปรุงแตงรสในอาหารที ่ผ ู บริโภค 
สหรัฐฯ ตองการหลีกเล่ียงมากท่ีสุด คือ 
สารใหความหวานจากขาวโพด (High 
Fructose Corn Syrup : HFCS) ซึ่ง 
ลักษณะดังกลาวนาจะเปนเหตุผลหนึ่ง 
ท่ีทำใหตลาดของสารใหความหวานจาก 
พืชชนิดอื่นเติบโตตอเนื่อง โดยเฉพาะ 
สารใหความหวานที ่สกัดจากใบของ 
หญาหวาน (Stevia) โดยญี่ปุนเปน 
ประเทศแรกที่ผลิตสารสกัดหญาหวาน 
ออกจำหนายเชิงพาณิชย และยังเปน 
ประเทศที่ใชหญาหวานมากที่สุดในโลก 
ปจจุบันสารสกัดหญาหวานครองสวน 
แบงในตลาดวัตถุใหความหวานในญี่ปุน 
ถึงรอยละ 40 ทั้งนี้ บริษัท Zenith 
International (บริษัทที่ปรึกษาใน 
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมระดับ 
สากล) ประมาณการยอดจำหนายสาร 
สกัดหญาหวานทั่วโลกป 2557 เพิ่มขึ้น 
ราวรอยละ 14 เปน 4,670 ตัน มูลคา 

ห

สิ่งที่ผู้บริโภคมองหา
ในการเลือกซื้ออาหารในปี 2559
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ความรู และความเขาใจเกี ่ยวกับ 
โรคภูมิแพที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ 
เทคโนโลยีในการตรวจสุขภาพที่พัฒนา 
ขึ้น อาทิ การตรวจหาภูมิแพอาหาร 
แฝงอยางละเอียด เพื่อใหทราบวาการ 
แพอาหารชนิดใดที ่อาจเปนสาเหตุ 
ของอาการทองอืด ออนเพลียเรื้อรัง 
ปวดศีรษะ นอนไมหลับ อาหารไมยอย 
ผื่นแพตามผิวหนัง ทำใหผูบริโภคเลือก 
สรรอาหารที ่จะรับประทานมากขึ ้น 
ตลอดจนพยายามมองหาอาหารท ี ่ 
ปราศจากสวนประกอบที่มักกอใหเกิด 
อาการแพ (Free-From Food) ทั้งนี้ 
ตัวอยางของสินคาประเภทน้ี คืออาหาร 
ที่ปลอดสารกลูเตน หรือ Gluten 
Free (กลูเตนคือโปรตีนที่พบในแปง 
บางชนิด ไดแก แปงสาลี ไรน และ 
บารเลย ที่มักกอใหเกิดอาการแพ อาท ิ
ทองอืด ทองเสีย หรือทองผูก รางกาย 
ขาดสารอาหาร น้ำหนักลด) ซึ่งสวน 
หน่ึงอาจเปนเพราะมีการเผยแพรความรู 

วากลูเตนมีคุณสมบัติกระตุนการอักเสบ 
ในรางกาย นอกเหนือจากกลูเตนแลว 
ยังมีอาหารที ่กอใหเกิดภูมิแพไดงาย 
อีกหลายชนิด ไดแก นม ไข ปลา 
สัตวน้ำประเภทมีเปลือก (Crustacean 
Shellfish) ถั่วเปลือกแข็ง ถั่วลิสง 
ขาวสาลี และถั่วเหลือง นอกจากนี้ 
เมื่อกลาวถึง Free-From Food ยัง 
มักรวมถึงสินคาที ่ไมมีการดัดแปลง 
พันธุกรรม (non-GMO) ดวย 

ทั้งนี้ จากการสำรวจของ Pack-
aged Facts (บริษัทวิจัยตลาดอาหาร 
เคร่ืองด่ืม และพฤติกรรมผูบริโภค) พบวา 
ราวรอยละ 44 ของชาวอเมริกันเลือก 
ซื ้ออาหารโดยคำนึงถึงสวนประกอบ 
โดยพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสวน 
ประกอบของสารที่อาจกอใหเกิดภูมิแพ 
ซึ่งสัดสวนดังกลาวนับวาสูงกวาสถิติ 
ของผูทีเ่ปนภูมแิพจากการตรวจพบทาง 
การแพทยอยูมาก อาทิ ผูแพกลูเตน 
มีเพียงรอยละ 1 ของชาวอเมริกัน 

ตลาด 336 ลานดอลลารสหรัฐ และ 
คาดวาจะเติบโตตอเน่ืองเปน 578 ลาน 
ดอลลารสหรัฐ ในป 2560 สำหรับไทย 
มีการปลูกหญาหวานมานานกวา 30 ป 
แลว และในปจจุบันมีการผลิตสารดังกลาว 
ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนการ 
นำเขา ซึ่งหลังจากที่องคการอาหาร 
และยาอนุญาตใหนำสารสกัดหญาหวาน 
มาใชในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ไดตั้งแตป 2556 ผูประกอบการใน 
อุตสาหกรรมอาหารไดเริ่มหันมาสนใจ 
พัฒนาผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสาร 
สกัดหญาหวานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
ลาสุดมีผู ผลิตน้ำผลไมไทยไดเปดตัว 
น้ำผลไมแคลอรีต่ำที ่เพิ ่มความหวาน 
ดวยสารสกัดหญาหวานแลว 

Free From For All : 
อาหารที่ไม่ก่อให้เกิด 
อาการแพ้เป็นที่สนใจ 
ในสังคม
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ปจจุบันยังไมมีหนวยงานสากลใด 
ที่ใหคำจำกัดความของอาหารที่มี 
สวนประกอบเปน Clean Label 
อยางชัดเจน จึงมีเพียงความหมาย 
กวางๆ ถึงอาหารที่มีสวนประกอบ 
ท่ีไดจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี 
และสารสังเคราะห

หลายประเทศมีการบังคับใชระเบียบ 
การติดฉลาก Gluten Free ซึ่ง 
มาตรฐานที่ใชมีความใกลเคียงกัน 
แตมาตรฐานการใชคำวา “Free” 
สำหรับติดบนฉลากของสารปรุง 
แตงอื่น ยังแตกตางกัน โดย FDA 
(Food and Drug Administration) 
ของสหรัฐฯ มีมาตรฐานในการกำกับ 
คำตางๆ บนฉลาก ทั้ง “Free” 
“Low” “Reduce/Less” ใน 
ระเบียบการติดฉลากอาหาร ขณะท่ี 
คาดวา EU และสหราชอาณาจักร 
จะมีมาตรฐานใชในอีกไมนานจากนี้

สัดสวนดังกลาวสะทอนใหเห็นความ 
นิยมในการรับประทานอาหารประเภท 
Free-From Food และความสำคัญของ 
ตลาดอาหารประเภทนี้ ทั้งนี้ ปจจุบัน 
ตลาดอาหาร Free-From Food โลก 
มีมูลคาประมาณ 12 พันลานดอลลาร 
สหรัฐ และมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง

สำหรับการตอบโจทย Clean 
Label และ Free-From Food ใน 
มุมมองของผูผลิตอาหารไทยอาจตาง 
จากผู ผลิตอาหารทางฝ งตะวันตกซึ ่ง 
เนนการหาวิธีปรุงอาหารโดยไมใสสวน 
ประกอบสังเคราะห แตตองคงรสชาติ 
ใหอรอยไดเหมือนเดิม เนื่องจากสวน 
ประกอบ ซึ่งสวนใหญเปนสารสกัดจาก 
ธรรมชาติในปจจุบันยังมีราคาคอนขาง 
สูง และตองนำเขาเปนหลัก การตอบ 
โจทยของผู ประกอบการอาหารไทย 
โดยเฉพาะผูประกอบการที่เปน SMEs 
อาจมีรูปแบบที่ตางออกไป โดยเนนใช 
จุดแข็งของการมีพื้นฐานเกษตรกรรม 

และยังคงรูปแบบการเพาะปลูกแบบ 
ธรรมชาติเปนหลัก อาทิ การผลิตอาหาร 
ดวยวัตถุดิบธรรมชาต ิทั้งน้ำตาลทราย 
จากออย และผลผลิตทางการเกษตร 
ที่เปน non-GMO นอกจากนี้ สวน 
ประกอบสำคัญของอาหารไทยหลาย 
ประเภทปลอดกลูเตนโดยพ้ืนฐานอยูแลว 
เชน ขาวเจา กะทิ ดังนั้น ผูประกอบ 
การไทยที ่ตองการเขาสู ตลาดอาหาร 
ธรรมชาติจึงไมตองปรับกระบวนการ 
ผลิตของตนมากนัก เพียงแตปฏิบัติตาม 
ขั้นตอนการขอติดฉลาก Gluten Free 
บนบรรจุภัณฑสินคาตามท่ีแตละประเทศ 
กำหนด ทั้งนี้ ปจจุบันหลายประเทศ 
มีการกำหนดระเบียบในการติดฉลาก 
Gluten Free ไวเฉพาะ อาทิ สหรัฐฯ 
แคนาดา EU ออสเตรเลีย และบราซิล
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Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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ได้แรงบันดาลใจมาจากตอนเรียนปริญญาโท 
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องจับกลุ่มเพื่อนทำ 
Business Plan ได้หาข้อมูลเพ่ือทำธุรกิจซักอย่างหน่ึง 
จนหาข้อมูลปัญหาว่า องค์การอนามัยโลกได้ทำ 
วิจัยพบว่า ประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
สูงสุดอันดับ 3 ของโลก และ 40% มาจากปัญหา 
เมาแล้วขับ จึงเป็นที่มาของความสนใจทำธุรกิจที่ 
สามารถแก้ปัญหาสังคมได้ด้วยในเวลาเดียวกัน  

ธ
¸ØÃ¡Ô¨ÁÒáÃ§ã¹ÂØ¤´Ô¨Ô·ÑÅ ÁÕÁÒãËŒ¨ÑºμÒÁÒ¡ÁÒÂàËÅ×Íà¡Ô¹ ·Ñé§¢Í§ã¹ áÅÐ¢Í§¹Í¡ ã¹ÊÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑººÃÔ¡ÒÃ 

¢ÑºÃ¶·ÕèÎ�Í· æ ¢³Ð¹Õé ä´Œá¡‹ Grab (Grab Taxi) Uber áÅÐ U drink I drive Start-up ÊÑÞªÒμÔä·Â·ÕèÁÒáÃ§á«§ 

·Ò§â¤Œ§ã¹ÂØ¤¹Õé ¡Ñº¡ÒÃ Ñ̈º¡ÅØ‹ÁªÑ´à¨¹ ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕãËŒÁÒ¡¡Ç‹Òá¤‹ºÃÔËÒÃ Application ËÃ×Í Website áμ‹à»š¹ 

¡ÒÃºÃÔËÒÃÍºÃÁºØ¤ÅÒ¡ÃºÃÔ¡ÒÃ´ŒÇÂ·ÕÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃÅ§ÁÒàÍ§ËÁ´ à¾×èÍËÇÑ§ÊÃŒÒ§ New Standard ãËŒà¡Ô´¢Öé¹ã¹àÁ×Í§ä·Â 

»‚¤ÃÖè§¢Í§¡ÒÃ Launch service »ÃÒ¡¯Ç‹Ò ä»ä´ŒÊÇÂ ¤¹áË‹ÊÁÑ¤Ã¼‹Ò¹ÍÍ¹äÅ¹�à»š¹ÃŒÍÂ áμ‹¤Ñ´ËÑÇ¡Ð·ÔàËÅ×ÍËÅÑ¡ÊÔº 

à·‹Ò¹Ñé¹ àº×éÍ§ËÅÑ§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ÁÒ¨Ò¡¡ÅØ‹Áà¾×èÍ¹Ã‹ÇÁàÃÕÂ¹»ÃÔÞÞÒâ· ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ à¡×Íº 10 ¤¹ áμ‹ 

ÊØ´·ŒÒÂàËÅ×Í·ÕèÍÖ´ÊØ´à¾ÕÂ§ 4 ¤¹à»š¹ Perfect combination ·ÕèÅ§μÑÇÊØ´ÊØ´ áÅÐà»š¹»˜¨¨ÑÂáË‹§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ U drink I 

drive ¢ÇÑÞã¨¹Ñ¡´×èÁÂÒÁÃÒμÃÕ

ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตองจับ 
กลุมเพื่อนทำ Business Plan ไดหา 
ขอมูลเพื่อทำธุรกิจซักอยางหนึ่ง จนหา 
ขอมูลปญหาวา องคการอนามัยโลกได 

ทำวิจัยพบวา ประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุ 
บนทองถนนสูงสุดอันดับ 3 ของโลก 
และ 40% มาจากปญหาเมาแลวขับ  
จึงเปนที่มาของความสนใจทำธุรกิจที่
สามารถแกปญหาสังคมไดดวยในเวลา 

เดียวกัน  เปนที่มาของการศึกษาหา 
ขอมูลเพิ่มเติมไดพบวา ทั้งภาครัฐมี 
การรณรงค เมาไมขับกลับแท็กซี่ แต 
ปญหาก็ยังไมลดลง และกอความเสียหาย 

ใหเศรษฐกิจ สูงถึง 200,000 กวาลาน 
บาท ตอป ซึ่งมากกวางบประมาณ 
สรางสนามบินสุวรรณภูมิ เลยคิดยอน 
กลับวา ถาคนดื่ม เคาขับรถกลับ บาน 
ไมได เราลองสงคนขับรถแทนเคามั๊ย 

เปิดตัวสองสาวคู่หู 
นักบริหารธุรกิจ 
Start-up คู่ใหม่

คุณสิรโสมย บริสุทธิ์สุวรรณ 
ปจจุบัน Co-Founder & CEO และ 
คุณอภินรา ศรีกาญจนา Co-Founder 
& Chief in Corporate  Affair ธุรกิจ 
U Drink I Drive ที่ประกอบดวย สื่อ 
หลักคือ Website – Application 
โดยมี Core Business คือ บริการ 
พลขับชั้นยอด สำหรับนักดื่มยามราตร ี
ที่ตองการสนุก ดื่ม เมาเต็มที่ โดย 
ไมตองกังวลกับการขับรถราคาแพง 
กลับบานใหเสี่ยงอุบัติเหต ุ และอาจถูก 
ตำรวจจับได เพียงจายคาบริการไมเกิน 
1,000 บาท สำหรับบริการใน กทม. 
ตอครั้งเทานั้น

คุณสิ-สิรโสมย เจาของ Business 
Model เลาที่มาของแนวคิดวา ไดแรง 
บันดาลใจมาจากตอนเรียนปริญญาโท 

คู่หู Start-up “U Drink I Drive” 
ปรากฏการณ์ใหม่ของนักดื่ม 

สิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์ – 
อภินรา ศรีกาญจนา
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หลังจากเปิดทำการมาเกือบ 2 ปี ต้องบอกว่า ได้รับ 
ผลตอบรับดีขึ้นเรื่อย ๆ จากแรก ๆ เราใจไม่ค่อยดี 
ผิดคาด มีคนใช้บริการเพียงหลักสิบต่อคืน แต่
จากปากต่อปากที่คนเห็นเจ้าหน้าที่เราก็มีการโพสต์
ในสื่อโซเชี่ยล ทำให้มียอดการใช้บริการเพิ่มขึ้น 
ปัจจุบันมียอดผู้ใช้บริการ 100 รอบต่อคืน 
คิดเป็น 2,500 รอบต่อเดือน ปัจจุบันบริษัทฯ 
เราคืนทุน และเริ่มมีกำไร

กลับบานอยางปลอดภัย ผานการใช 
บริการทาง Application ในขณะที่ 
บริการจาก Grabtaxi หรือ Uber จะ 
เปนบริการคนขับ ไปพรอมรถ และสิ่ง 
ที่แตกตางชัดเจน คือ U Drink I Drive 

ใหความสำคัญเร ื ่องความปลอดภัย 
โดยคนขับที ่ส งไปจะมีทั ้งกลองใสหู 
GPS tracking กรณีหากคนขับรถพา 
ลูกคาออกนอกเสนทาง บริษัทก็จะ 
ติดตามได และบริษัทมีบริการพนักงาน 
ขับรถหญิงใหเลือกได ดังนั้นการฟนฝา 
แบรนดนอกทั้งสองได คุณสิบอกวา 
คือ ความเปน Local ที่ถูกออกแบบ 
โดยคนไทย เพื่อใหบริการที่เหมาะกับ 
คนไทย โดยมีความมุงมั่นนำความ 
เปลี่ยนแปลงมาสูไลฟสไตลของคนไทย 
เปนอีกทางเลือกที่หรูกวาเดิม และมี 
มาตรฐานสูงดานความปลอดภัย

จำนวนพนักงานขับรถ ที่ผานการ 
อบรมปจจุบันมีจำนวน 80 คน ตั้งเปา 
จะเพิ่มเปน 200 คน ภายในปนี้ แบง 
เปนพนักงานประจำ : Part time 50:50 
คุณสมบัติของพนักงานขับรถ จบการ 
ศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี มีหลากหลาย 
อาชีพที่เขามารวมงาน มีทั้งพนักงาน 

บริษัท ทนายความ จนถึงนักธรณีวิทยา 
ประสบการณขับรถอยางนอย 5 ป 
อายุ 35-50 ป มีความ รับผิดชอบสูง 
รูจักเสนทางดี มีทัศนคติดีตองานบริการ 
มีปณิธานเดียวกันวา เราจะชวยกันลด 

อุบัติเหตุ พนักงานปจจุบันผานการ 
สกรีนมาจากผูสมัครที่สนใจนับรอยคน 
โดยหุนสวนทุกคนทำหนาที่สัมภาษณ 
เอง เพื่อใหมั่นใจในเรื่องของคุณภาพ 
ของพนักงาน กอนเขาสูการอบรมเขม 
ต้ังแตกริยามารยาท กฎระเบียบตางๆ 
จนถึงการเรียนรูวิธี ขับรถ Super Car 
ทุกรุนจากศูนยรถยนต Super Car 
ชื่อดัง เพื่อพรอมบริการกลุมเปาหมาย 
หลัก คือ กลุมเจาของรถ Executive 
Car - Super Car จนถึงผูสนใจทั่วไป 
นอกจากนี้ผูใชบริการมั่นใจไดวา มี 
ประกันภัยรองรับจาก ASIA ประกันภัย 
อีกดวย 

อัตราค่าบริการ
ไม่แพงอย่างที่คิด

แมจะดูวา เปนบริการสุด Luxury 
แตอัตราคาบริการไมแพงอยางที ่คิด 
เร่ิมตนท่ี 500 บาท สำหรับ 5 กิโลเมตร 

ก็เลยทำสำรวจเพิ่ม จึงเปนที่มาของ 
แผนธุรกิจการขับรถสงกลับบานอยาง
ปลอดภัย ผลการสำรวจยังพบอีกวา 
จริงๆ แลว คนไทยไมไดอยากเมาแลว 
ขับ ถาเคามีทางเลือกอื่นที่ทำใหกลับ 
บานไดอยางปลอดภัย ก็ยินดีใชบริการ 
แลวธุรกิจนี้ในตางประเทศก็มีใชบริการ 
กันจนเปนปกติ อาทิ เกาหลีใต อเมริกา 
หรือออสเตรเลีย ก็เลยเปนท่ีมาของการ 
ชวนคุณปรางค – อภินรา ศรีกาญจนา 
ผูบริหาร บริษัท เอเชีย ประกันภัย 
จำกัด และหุนสวนอีก 2 ทานมารวม 
กัน Start-up ธุรกิจนี้

คุณปรางค – อภินรา หนึ่งในหุน 
สวน เพิ่มเติมวา “ผูกอตั้งมีทั้งหมด   
4 คน มีคุณสิ-สิรโสมย เปนเจาของ 
Business Model ตั้งแตสมัยเรียน และ 
คุณสิไดมาชวน คุณปรางค-อภินรา กับ 
ผูถือหุนอีก 2 คน และเราทั้ง  4 คน 
เห็นตรงกันวา เราตองการเรื่อง ความ 
ปลอดภัย และความไววางใจเปนหลัก 
โดยมี Limousine Express เปน 
พันธมิตร ทำหนาที่ดูแลการฝกอบรม 
ความปลอดภัย ความเปนมืออาชีพ และ 
ความ Luxury ทำใหบริการนี้ เปน 
บริการแรกที่ยังไมมีที่ไหนในโลกที่ทำ 
จริงจังเทานี ้และเปนที่มาของ U Drink 
I Drive บริการสงคนขับรถ เริ่มจากชวง 
กลางคืนกอน ตั้งแต 3 ทุม ถึง ตี 5” 

จุดเด่นของบริการ 
U Drink I Drive…
the Luxury service

บริการ U Drink I Drive เปน 
บริการสงคนขับรถ ที่ผานการอบรม 
ขั้นสูง เพื่อไปขับรถของลูกคา เพื่อพา 
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แรก สวน 5 กิโลเมตรถัดไป จะเพิ่ม 
ครั้งละ 50 บาท สวนใหญถาเปนพื้นที่ 
ใหบริการในเขตกรุงเทพ จะอยูราว 
600 – 800 บาท ไมเกิน 1,000 บาท 
การใชบริการโดยจองลวงหนา พรอม 
รายละเอียดผาน Application U Drink 
I Drive ภายใน 30 นาที เจาหนาที่ 
พรอมยูนิฟอรม จะไปรอใหบริการ ณ 
สถานที่ที่ระบุ

“หลังจากเปดทำการมาเกือบ 2 
ป ตองบอกวา ไดรับผลตอบรับดีขึ้น 
เรื่อย ๆ จากแรก ๆ เราใจไมคอยดี ผิด 
คาด มีคนใชบริการเพียงหลักสิบตอคืน 
แตจากปากตอปากที่คนเห็น เจาหนาที ่
เราก็มีการโพสตในสื่อโซเชี่ยล ทำใหมี 
ยอดการใชบริการเพิ่มขึ้น ปจจุบันมี 

ยอดผูใชบริการ 100 รอบตอคืน คิด 
เปน 2,500 รอบตอเดือน ปจจุบัน 
บริษัทฯเราคืนทุน และเริ่มมีกำไร” 

แผนการในอนาคต
คุณสิ และ คุณปรางค สองคูหู 

นัก Start-up เปดเผยวา ธุรกิจที่ทำ 
มาถูกที่ ถูกเวลา และยังไมเคยมีใคร 
ทำมากอน บริษัทเชื่อวา ชื่อของบริการ 
เขาไปอยูในใจคนไทยที่มีความรับผิด 
ชอบเรียบรอยแลว นาจะเปนปลายป 
ท่ีบริษัทจะขยายบริการใหม เปนบริการ 
สำหรับตลาดกลางวัน เราจะออกจาก 
Comfort zone มาเพ่ือรองรับ Lifestyle 
ล ูกค าท ี ่หลากหลายสำหร ับตลาด 
กลางวัน อาทิ การรับสงผูปวยที่ออก 

จากโรงพยาบาล เปนตน และคงเปน 
เรื่องทาทายวา เราจะเลือกใครจาก 
จำนวน investor ทั้งในประเทศ และ 
ตางประเทศที่ติดตอเขามา อาจจะทำ 
IPO หรือ การขาย Franchise ใน 
ประเทศเพื่อนบาน อาท ิลาว เวียดนาม 
หรือ สิงคโปร เพราะการ Start-up 
เปน Free entry เพียงแต content 
เปนของเรา 

นั่นคือ แผนการในอนาคตที่กำลัง 
พิจารณากัน แตปจจุบันตองถือวา U 
Drink I Drive เปน Start-up ราย 
ใหมที่เติบโตไว และกำลังไปไดสวย คง 
ตองติดตามตอไปวา จะมีไอเดียอะไร 
ใหมๆ จากสาวเกงทั้ง 2 คนออกมาอีก
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อภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา
นักสร้างนวัตกรรมความเย็น

สุดประหยัดพลังงาน ด้วย Co2
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แนวความคิดนี้ เป็นเรื่องที่ต้องอธิบาย ผมคิดว่า 
การลงทุนสร้างอาคารต้นแบบ ทำให้คนได้เห็น 
การวางระบบที่ผมสามารถทำได้จริง ถือเป็น 
ความคุ้มค่าที่สุด ที่ปัจจุบันผมใช้อาคารแห่งนี้ 
เป็นสถานที่นำเสนอแนวคิดแก่ลูกค้า และ 
สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สนใจ รวมถึง 
หน่วยงานภาครัฐ

“ระบบความเย็นที่เราดีไซน มา 
จากการใชแอมโมเนีย เปนสารนำความ 
เย็นในระบบทำความเย็น ตามแนวคิด 

ทั่วไป แตผมคิดวา ถาแอมโมเนีย ซึ่ง 
เปนสารพิษ ที่มีกลิ่นฉุน เปน 1 ใน 3 
สารพิษ คือ แอมโมเนีย คารบอนได- 
ออกไซด ไนโตรเจน ยังนำมาทำเปน 

นักสร้างนวัตกรรมความเย็น
สุดประหยัดพลังงาน ด้วย Co2

อภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา

ทำความรู้จักที่มาของ 
คุณอภิชัย 
ล้ำเลิศพงศ์พนา

คุณอภิชัย ล้ำเลิศพงศพนา เปน 
ชาวนราธิวาสโดยกำเนิด แตมาเติบโต 
ในกรุงเทพ จบการศึกษาสูงสุดระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิศวไฟฟา คณะวิศว- 
กรรมศาสตร จากสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา วิทยาเขตลาดกระบัง 
เร่ิมชีวิตการทำงานท่ีแรกกับงานควบคุม 
โครงการกอสรางอาคาร กอนออกมา 
เปดธุรกิจของตัวเอง รับลางเครื่องปรับ 
อากาศ กอนไดรับการชักชวนจากพี่ 
ชาย ดร.อภิชิต ล้ำเลิศพงศธนา ใหมา 
ชวยทำธุรกิจการควบคุมงานระบบทำ 
ความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร ใน 
ตำแหนงกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ที.ซี. 

จำกัด ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของความ 
เชี่ยวชาญเรื่องระบบความเย็น แชแข็ง 
สำหรับธุรกิจถนอมอาหาร โดยไดรับ 

ความไววางใจจากกลุ มลูกคาโรงงาน 
อุตสาหกรรมอาหารชั้นนำในประเทศ 
ไทยมากมาย ทำรายไดสูงสุดอยูที ่600 
ลานบาทตอป 

¨ÑºμÒ¸ØÃ¡Ô¨ä·ÂÂØ¤¹Õé ¨ÐÍÂÙ‹ÂÒ¡¡ÑºÊÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨ÂØ¤¹Õé ËÒ¡¢Ò´¹ÇÑμ¡ÃÃÁ·ÕèμÍºâ¨·Â�¼ÙŒºÃÔâÀ¤ÂØ¤ãËÁ‹ 

àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨·Ó¤ÇÒÁàÂç¹ ¡ÒÃ¶¹ÍÁÍÒËÒÃã¹¡ÅØ‹ÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃ àÁ×èÍÊÀÒÇÐ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ 

äÁ‹Ê´ãÊàª‹¹à¤Â ÍÒ¨ÁÕ¼ÅãËŒà»‡ÒËÁÒÂ·Ò§ Ø̧Ã¡Ô̈ à»ÅÕèÂ¹ä» àª‹¹à ṌÂÇ¡Ñº¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· äÍ.·Õ.«Õ ¨Ó¡Ñ́  ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ 

ÃÐºº¤ÇÒÁàÂç¹ áª‹á¢ç§ áÅÐ¡ÒÃ¶¹ÍÁÍÒËÒÃ ÊÓËÃÑºÍØμÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃã¹ä·Âà¡×Íº 30 »‚ ¨Ò¡·Õèà¤Â·ÓÂÍ´¢ÒÂ 

μ‹Í»‚ 600 ÅŒÒ¹ºÒ· à´Ô¹Ë¹ŒÒËÒ·Ò§¢ÂÒÂ Ø̧Ã¡Ô¨ ´ŒÇÂ Ô̈μÊÓ¹Ö¡Å´âÅ¡ÃŒÍ¹ ãªŒ¡�Ò«¤ÒÃ�ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä« �́à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ 

¨Ò¡à¤Ã×èÍ§Â¹μ�·Õèà¼ÒäËÁŒäÁ‹ÊÁºÙÃ³� ¹ÓÁÒ·´á·¹ÊÒÃ·Ó¤ÇÒÁàÂç¹à´ÔÁ ¤×Í áÍÁâÁà¹ÕÂ·ÕèãªŒÍÂÙ‹ ¼ÊÒ¹¡ÒÃÇÒ§ÃÐºº 

·ÓãËŒà¡Ô´¹ÇÑμ¡ÃÃÁ ÍÒ¤ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹μŒ¹áºº-¤ÒÃ�ºÍ¹ÃÑ¡É �âÅ¡  ·Õè¤Ø³ÍÀÔªÑÂ à¨ŒÒ¢Í§¤ÇÒÁ¤Ô´ Å§·Ø¹¡Ç‹Ò 

10 ÅŒÒ¹ºÒ· à¾×èÍÊÃŒÒ§ Pilot model ¾ÔÊÙ¨¹�ãËŒàËç¹Ç‹Ò ·Óä Œ́¨ÃÔ§ Å´¤‹Òä¿¿‡Òä´Œ¨ÃÔ§ à¼ÂμÃÕÂÁà¨ÒÐμÅÒ´ãËÁ‹ ¡ÅØ‹Á 

·ÒÂÒ· à¨¹ 3 à Œ̈Ò¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ Office building, âÃ§áÃÁ ËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒ ·ÕèμŒÍ§ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ áÅÐÁÍ§ËÒ 

ÇÔ¸ÕÃÑ´à¢çÁ¢Ñ´ áÅÐàËç¹¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§ CSR »ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ Í¹ØÃÑ¡É�·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¢Í§âÅ¡

จ
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สำหรับผมเงินอาจเป็นคำตอบของการทำธุรกิจ 
แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะผมคิดว่า การได้มีส่วน
ช่วยสังคม ช่วยลดภาวะโลกร้อน ไปพร้อมๆ กัน 
เป็นจิตสำนึก และเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ 
ที่มีความสุข

สารทำความเย็นได ทำไมคารบอนได- 
ออกไซด เจาตัวราย สารพิษตนเหตุที่ 
สรางมลภาวะ ทำใหโลกรอนจะจับมา 
ทำความเย็นไมได”

นวัตกรรม 
และความสำเร็จ

คุณอภิชัย ไดเลาวา การคิดคน 
นวัตกรรมครั้งนี้ นอกจากแนวคิด การ 
ชวยลดโลกรอนแลว ตองชวยภาคธุรกิจ 
ท่ีจะตองลงทุนวางระบบใหม ใหสามารถ 
คืนทุนอยางเร็วที่สุด จากตนทุนคา 
ไฟฟาที่ลดลง ซึ่งในระบบนี้ คุณอภิชัย 
มั่นใจวา ถาธุรกิจเลือกลงทุนดวยวิธี 
นี้จะสามารถคืนทุน จากการวางระบบ 
ความเย็นแนวคิดใหม ไมเกิน 2.5 ป 
ฟงดูแลวธุรกิจใหมนี้นาจะดึงดูดความ 
สนใจจากลูกคาไมนอย แตการอธิบาย 
ระบบดวยปากเปลา คงสรางความ 
เชื่อถือจากลูกคาไมได จึงเปนที่มาของ 
การลงทุนกวา 10 ลานบาท สราง 
อาคารประหย ัดพล ั งงานต นแบบ 
Cooling Batt by ITC หนึ่งเดียวใน 
โลกท่ีติดต้ังระบบทำความเย็น Cooling 
Batt และชุดระบายความรอน Fanless 
Evaporative Condenser ไมใช 
พัดลมที่เปนตนเหตุของคาไฟฟา แต 
ใชหลักการสรางอาคารที่ประกอบดวย 
วัสดุกอสรางที่กันความรอน ประกอบ 
กับระบบทำความเย็นที่มาจากระบบ 
น้ำ และการทำความเย็นดวยคารบอน- 
ไดออกไซด จนน้ำกลายเปนน้ำแข็ง 
(Thermal Ice Storage) โดยนำเวลา 
ที่อาคารปดทำการ Night time เพื่อ 
เก็บกักทำความเย็น และปลอยความ 
เย็นออกมาทั่วอาคารโดยไมใชกระแส 

ไฟฟา ชวงเวลาอาคารเปดทำการ Day 
time ดวยหลักการน้ีทำใหอาคารมีความ 
เย ็นสบายตลอดเวลาในชวงทำงาน 
โดยใชกระแสไฟนอยมาก

“แนวความคิดนี้ เปนเรื่องที่ตอง 
อธิบาย ผมคิดวา การลงทุนสราง 
อาคารตนแบบ ทำใหคนไดเห็นการ 
วางระบบที่ผมสามารถทำไดจริง ถือ 
เปนความคุมคาที่สุด ที่ปจจุบันผมใช 
อาคารแหงน้ีเปนสถานท่ีนำเสนอแนวคิด 
แกลูกคา และสถาบันการศึกษาตางๆ 
ที่สนใจ รวมถึงหนวยงานภาครัฐ” 

แนวคิดคว้ารางวัล – 
เล็งขายไอเดีย
ลูกค้าเจน 3 

ลาสุดกับแนวคิดเชิงนวัตกรรม 
อาคารประหยัดพลังงาน คารบอนรักษ 
โลก ไดควารางวัล Ashrae Technology 
Award 2008 อันดับ 1 ของโลกดาน 
ว ิศวกรรมทำความเย ็นท ี ่ประหย ัด 
พลังงาน จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
หนวยงานดีเดนของชาติสาขาวิทยา- 
ศาสตร และเทคโนโลยี ประจำป 2551 
และลาสุดควารางวัล จากงาน Thai-
land Energy Award 2015 ดาน 
พลังงานสรางสรรค จากกระทรวง 
พลังงาน ถึงแมจะไดรับรางวัลจาก 

แนวคิดน้ีมาหลายสถาบัน แตคุณอภิชัย 
ก็ยอมรับวา การขายไอเดียนี้กำลัง 
เจาของกิจการ เปาหมายเดิมคงไมงาย 
เพราะตองรื้อของเดิมเพื่อลงทุนสราง 

ใหมในงบประมาณไมนอย ดังนั้นจึง 
เปนโจทยทาทายในการมองหาเปาหมาย 
ใหม ซึ่งคุณอภิชัยมองวา ธุรกิจที่ตอง 
ใชเครื่องปรับอากาศ มีชวง on – off 
ไมไดเปดระบบตลอด 24 ชั่วโมง เขา 
หลักการ Cool Batt นั่นคือ ธุรกิจ 
โรงแรม หางสรรพสินคา อาคาร 
สำนักงาน ฯลฯ และผูที่จะเปดรับ 
ไอเดียใหมของเขา คงไมใชแผนกจัดซื้อ 
ที่จะสามารถอธิบายหลักการนี้ตอเพื่อ 
ขออนุมัติจาก Decision maker ได 
แตตองเปนคัวผู บริหารอันดับสูงที ่มี 
อำนาจตัดสินใจ ซึ่งเล็งผูบริหารเจาของ 
กิจการ เจน 3 ที่ไมงายจะเขาพบ แต 
เปนความทาทายทางธุรกิจในขณะนี้

ตั้งเป้าธุรกิจ
เห็นผลปีนี้เป็นต้นไป

อยางไรก็ตามหลังจากแนวคิดนี้
ประสบความสำเร็จ คุณอภิชัยไดเดิน 
สายบรรยาย เผยแพรความรู แนวคิด 
วิธีการ ตลอดจนพบบรรดาลูกคา 
เปาหมาย ซึ่งคุณอภิชัยเล็งผลปนี้นา 
จะประสบความสำเร็จ ตั้งเปายอดขาย 

44

SMEs Competitiveness



เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมามากวา 40% 
ขณะที่เปดตลาดใหม ก็ใชเวลาในการ 
สื่อสารแนวคิดใหมนี้ กับกลุมลูกคา 
เดิม เพื่อหวังใหลูกคาเปลี่ยนจากระบบ 
เดิม เปนระบบใหมตอไปในอนาคต 
อันใกล

“สำหรับผมเงินอาจเปนคำตอบ
ของการทำธุรกิจ แตไมใชท้ังหมด เพราะ 
ผมคิดวา การไดมีสวนชวยสังคม ชวย 
ลดภาวะโลกรอน ไปพรอมๆ กัน เปน 
จิตสำนึก และเปนสิ่งสำคัญในการทำ 
ธุรกิจที่มีความสุข” 

เปิดกลุ่มธุรกิจ
ทำความเย็น I.T.C.

กลุมบริษัท ไอ.ที.ซี. จำกัด 
ประกอบดวย 4 บริษัท คือ บริษัท 
ไอ.ที.ซี จำกัด บริษัท ไอ.ที.ซี (1993) 
จำกัด บริษัท อินเตอรเทค  คอนแทรคต้ิง 
จำกัด และบริษัท รีฟรีเทค จำกัด 
ใหบริการออกแบบ พัฒนาระบบ ครบ 
วงจรดานอุตสาหกรรมทำความเย็น 
แชแข็ง และถนอมอาหาร นอกจาก 
รับเหมาติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็น 
แลว ยังเปนผูแทนจำหนายเครื่องอัด 
น้ำยาเพื่อทำความเย็น อุปกรณควบคุม 
เคร่ืองจักรท่ีใชในขบวนการผลิตเก่ียวกับ 
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเล 
ไกแชแข็ง ไอศกรีม ผลไม หรือ พืชไร 
รวมไปถ ึงเคร ื ่องแช แข ็งชน ิดต างๆ 
เครื่อง ไอ.คิว.เอฟ และเครื่องทำความ 
เย็นอุตสาหกรรมชนิตตางๆ โดยเปน 
กลุมธุรกิจสัญชาติไทย ที่ไดรับการ 
ยอมรับจากอุตสาหกรรมถนอมอาหาร 
ชั้นนำเปนจำนวนมาก โดยจุดตางที่ 
เหนือคูแขงคือ แนวคิดในการวางระบบ 

การใหบริการครบวงจร และการบริการ 
หล ั งการขายซ ึ ่ ง เป นห ั ว ใจสำค ัญ 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งระบบนวัตกรรม 
ความเย ็นดวยคาร บอนไดออกไซด 
หรือ คารบอนรักษโลก จะเปนเรือธง 
สำหรับนักบริหารแนวใหม หัวกาวหนา 
ที่ตองการลงทุนวันนี้ และคุมทุนใน 
ระยะยาว

คงตองใหกำลังใจ และลุนกัน 
ตอไปวา ไอเดียคนไทยที่ควารางวัล 
ระดับโลกมาครอง จะกาวขึ้นครองใจ 
นักธุรกิจไทย นิวเจนไดตอไป เชนเดียว 
กับความสำเร็จในอุตสาหกรรมถนอม 
อาหารที่ทำมาแลว
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°Ò¹ÅÙ¡¤ŒÒãËÁ‹ ¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ ÇÑ¹¹Õé¤Ø³¾ÃÒÇ¹ÃÔ¹·Ã� ¾ÃŒÍÁà¼Â¡ÅÂØ·¸�¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃáºÃ¹´� ̈ Ò¡ÃØ‹¹μ‹ÍÃØ‹¹ äÁ‹ÂÒ¡ áμ‹äÁ‹§‹ÒÂ 

§Ò¹¹Õé·ŒÒ·ÒÂãª‹àÅ‹¹·Õà´ÕÂÇ

ขอใหเธอมาชวยดูแลธุรกิจครอบครัว 
ในฐานะผูจัดการทั่วไป บริษัท สยาม 
เอฟ บี โปรดักส จำกัด ผูผลิต และจัด 
จำหนาย ผลิตภัณฑชาตรามือ ภารกิจ 
หลักคือ ดูแลดานการตลาด การ 
โปรโมทใหแบรนดเปนที่รู จักมากขึ้น 
ในกลุมคนรุนใหม

“ตอนพวกเราเด็กคงคุ นเคยกับ 
กระปองชาตรามือ ที่ตั้งอยูตามราน 
กาแฟโบราณทั่วไป ถานึกถึงชาเย็น 
ชาดำเย็น ตองคิดถึงชาตรามือ ใน 
ขณะที่คนรุนใหมยังไมรูจักเทาไหร จึง 
เปนภารกิจหลักที่คุณพอ คุณแม มอบ 
หมายใหหาวิธีการโปรโมทไปยังกลุ ม 
ใหมใหมากขึ้น”

ว่าด้วยกลยุทธ์
ต่อยอดแบรนด์

Mission ที่คุณพราวนรินทรตอง 
ดูแลรับผิดชอบ คือ ชาตรามือ จะตอง 
มีรานเปนของตัวเอง เพื่อเปนชองทาง 
ในการแสดงวิธีชงชา และความหลาก 
หลายของชาตรามือ โดยรานจะตอง 
ไมเปนคูแขงกับลูกคาเดิมที่เปนเจาของ 
รานชา ที่บริษัทจัดจำหนายให ในทาง 
ตรงขามรานนี้จะทำหนาที่เปนหนวย 
โปรโมทใหคนรู จักชาตรามือมากขึ ้น 
Strategic location ที่เปนแหลงรวม 
ของคนรุนใหม ไดแก สถานีรถไฟฟา 
และหางสรรพสินคา โดยเริ่มแรกใน 
เขตกรุงเทพ และจังหวัดใหญ อาทิ 

ที่มาของนักบริหาร
ทายาทธุรกิจครอบครัว
รุ่นใหม่

คุณพราวนรินทร เรืองฤทธิเดช 
เปนบุตรสาว 1 ในทายาท 2 คน 
ของครอบครัวเรืองฤทธิเดช จบการ 
ศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ 
ดานบริหารธุรกิจและบัญชี จากคณะ 
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ปจจุบันกำลังศึกษาปริญญา 
โท จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หลังจบปริญญาตรี คุณพราวนรินทร 
ไดเริ่มงานที่แรก ที่บริษัท internal 
audit ชื่อดัง KPMG จนกระทั่งคุณพอ 

เผยกลยุทธ์ต่อยอดแบรนด์ชาตรามือ

พราวนรินทร์ 
เรืองฤทธิเดช

47

Family Business



ตอนพวกเราเด็กคงคุ้นเคยกับกระป๋องชาตรามือ 

ที่ตั้งอยู่ตามร้านกาแฟโบราณทั่วไป ถ้านึกถึง 

ชาเย็น ชาดำเย็น ต้องคิดถึงชาตรามือ ในขณะที่ 

คนรุ่นใหม่ยังไม่รู้จักเท่าไหร่ จึงเป็นภารกิจหลัก 

ที่คุณพ่อ คุณแม่ มอบหมายให้หาวิธีการโปรโมท 

ไปยังกลุ่มใหม่ให้มากขึ้น 

แลว คุณพราวนรินทรยังอยากจะส่ือสาร 
ออกไปวา จริงแลวชาตรามือ มีการ 
พัฒนาผลิตภัณฑเพื ่อตอบโจทยทุก 
ความตองการของลูกคาตามยุคสมัย 
ยุคนิยมชาเขียว ตรามือก็มีผลิตภัณฑ 

ชาเขียว สำหรับผูที่ใสใจสุขภาพ ก็มี 
ชาผลไม และกลุมเพื่อสุขภาพ หรือ 
แมแตชาอูหลง รวม Product line 
ท้ังหมดกวา 10 ชนิด นอกจากน้ียังมีการ 
พัฒนารูปแบบเพื่อความสะดวกสบาย 
ในลักษณะ 3 in 1 อีกดวย 

ชองทางการจัดจำหนาย ประกอบ- 
ดวย การขายปลีก ตามรานสะดวกซื้อ 
และหางสรรพสินคาทั่วไป สวนการ 

ขายสง ใหกลุมลูกคาเดิมคือ ผูชงเจาของ 
รานกาแฟรายยอยทั่วไป และกลุมใหม 
อาทิ รานกาแฟชั้นนำ รานอาหาร 
โรงแรม และ Food chain ตางๆ เนน 
ตลาดในประเทศ : ตลาดตางประเทศ 

70:30 ตลาดตางประเทศ เนนตลาด 
AEC เปนหลัก อาทิ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย เวียดนาม พมา และจีน 
ในกลุมที่มีรสนิยมการดื่มชาใกลเคียง
กับคนไทย และจากปจจัยเรื่องการ 
สื่อสารไรพรมแดน และความนิยมของ 
อาหารไทย จะทำใหตลาดตางประเทศ 
จะโตมากขึ้นในอนาคต

ถึงแมวา เธอจะตองทำหนาที่พา 
แบรนดตรามือ ไปยังกลุมใหม แตคุณ 
พราวนรินทรยืนยันที ่จะไมนำความ 
ทันสมัยมาเปลี่ยนแปลงแบรนด แตจะ 
คงความ Classic look ไว ในขณะที่ 
เนนการพัฒนาประเภทรสชาติ และความ 
สะดวกสบายในการบริโภคแทน โดย 
ผลงานที่ปรากฏคือ ยอดขายผลิตภัณฑ 
โตขึ้น 15% ตอป 

The Legacy

ขาตรามือ เปนมรดกที่สงตอรุน 
ตอรุน มาตั้งแตป 1945 จนถึงปจจุบัน 
เปนเวลากวา 70 ป แตถานับตั้งแต 

ลงทุนเปดพรอมกันรวดเดียวปูพรม 
30 แหง เมื่อ 5 ปที่แลว จากเปาหมาย 
100 รานทั่วประเทศภายในปนี้

“สิ่งที่สำคัญคือ เราอยากทำให 
ทุกคนไดกลิ่นหอม และลิ้มลองความ 
อรอย ของชาคุณภาพดีที่ทุกคนเขาถึง 
ได เขาถึงหัวใจของการชงชา ที่ถือวา 
เปนศิลปะ การชงชาที่ดี ตองทำใหได 
กลิ่น และรสชาติที่ดี โดยตองอาศัย 
ความชำนาญของคนชง เปาหมายของ 
เราคือ ชาตรามือ ตองถูกใจรุนตอรุน 
ทุกชาติ ทุกภาษา” 

ชาตรามือติดอันดับ

ยอดนิยมของโลก 

จาก CNN Gold

ดวยความมั่นใจในคุณภาพ และ 
การ เป  นท ี ่ ย อมร ั บ ในระด ั บ โลก 
จากเวบไซด CNN Gold ที่จัดทำโพลล 
สำรวจความนิยมในเครื่องดื่ม นาภูมิใจ 
ที่เครื่องดื่มชาเย็นของ ชาตรามือ ติด 
อันดับที่ 27 จากทั่วโลก เมื่อป 2012 
นอกจากชาไทยจะขึ ้นชื ่อในเวทีโลก 
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สิ่งที่สำคัญคือ เราอยากทำให้ทุกคน 

ได้กลิ่นหอม และลิ้มลองความอร่อย 

ของชาคุณภาพดีที่ทุกคนเข้าถึงได้ 

เข้าถึงหัวใจของการชงชา ที่ถือว่าเป็น

ศิลปะการชงชาที่ดี ต้องทำให้ได้กลิ่น 

และรสชาติที่ดี โดยต้องอาศัยความชำนาญ 

ของคนชง เป้าหมายของเราคือ ชาตรามือ 

ต้องถูกใจรุ่นต่อรุ่น ทุกชาติ ทุกภาษา
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รุนแรก คุณตา อพยพจากจีนมาไทย 
มาเปดรานขายชา และรานโดนไฟไหม 
จนเริ่มกอตั้งอีกครั้งอยางเปนทางการ 
เม่ือป 1945 จนมาเปนรุนคุณพอสืบทอด 
กิจการ ดังนั้นถาหากจากนับชวงเวลา 
อันยาวนาน ที่ชาตรามืออยูคูประเทศ 
ไทย ก็นับไดเปนรอยปทีเดียว ชาตรา 
มือ ผลิตจากโรงงานทางภาคเหนือ ที่ 
จ.เชียงใหม แหลงปลูกชาชั้นดีพันธุ 
อัสสัม พันธุหลักที่ครอบครัวคัดเลือก 
วา เปนพันธุหลักที่ใหรสชาติชาที่ดี ม ี
คุณภาพ

สิ่งที่ได้เรียนรู้
จากการบริหารงาน
ธุรกิจครอบครัว

คุณพราวนรินทร ปจจุบันยังคง 
ทำงานรวมกับคุณแม ดูแลการตลาด 

การขาย และบัญชี สวนนองชายทำงาน 
ชวยคุณพอ ดูแลดานการผลิต สิ่งที่ 
เธอไดเรียนรู เธอบอกวา แตกตางจาก 
ที่เรียนในมหาวิทยาลัย ที่องคกรจะมี 
การแบงเปนหลายฝาย แตละฝายจะ 
เชี่ยวชาญงานที่รับผิดชอบ แตในธุรกิจ 
ครอบครัวผูบริหารตองรูทุกอยาง ทุก 
ขั้นตอน เพื่อจะทำใหสามารถวางคน 
ใหเหมาะกับงาน และย้ำวา ตองเขาใจ 
จริง ตองรูวาคนกินเปนแบบไหน สินคา 
ตองดี การตลาดตองดี และบัญชีการ 
เงินตองดี เปน 3 สิ่งที่ตองดี จึงจะ 
สามารถรักษาธุรกิจไวได

ตองนับถือวา คุณพราวนรินทร 
เปนสาวเกง กับภาระสำคัญท่ีครอบครัว 
คาดหวังวา ตองรักษาของเดิม และ 
เพิ่มของใหม ถามวา ความขัดแยง 
ภายในครอบครัวมีบางมั๊ย เธอบอกวา 

มีบาง เปนเรื่องธรรมดา แตสุดทายก็ 
ตกลงกันไดทุกครั้งไป เพราะเธอยังตอง 
ทำงานรวมกับคุณพอ คุณแม และเธอ 
ยังตองการเรียนรู เพื่อดำเนินรอยตาม 
เพราะทานทั้งสองเปน idol เปน Role 
model ในการเปนคนดี มีศีลธรรม 
ใจกวาง เปนผูให ซี่อสัตย ขยัน 
ประหยัด และอดทน แมวาเธอจะ 
ไมไดมี Connection เทาทานทั้งสอง 
แตเธอหวังวา เธอจะกอปปใหเหมือนให 
มากท่ีสุด เธอท้ิงทายไววา ถาไมสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัวคงเสียดายแย เพราะ 
ครอบครัวทำจนขนาดนี้แลว ในอนาคต 
ของการตอยอดธุรกิจของครอบครัว 
เธอตองการใหคนคิดถึงชา คิดถืงชา 
ตรามือ เทานั้นก็พอ
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ธุรกิจครอบครัว
ตอน แนวทางการจัดการทรัพย์สินครอบครัว

การวางแนวทางการจัดการ 
ทรัพยสินครอบครัว และ 
การวางแผนดานกฎหมาย 

ถือเปนกลยุทธที ่สำคัญอยางหนึ ่งใน 
การสร างความย ั ่ งย ืนให ก ับธ ุรก ิจ 
ครอบครัว โดยเฉพาะเมื่อกาวเขามาสู 
รุนที่ 2 และรุนที่ 3 ธุรกิจมีการเติบโต 
มากขึ้น สมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น 
ซึ่งอาจนำไปสูความขัดแยงไดงายกวา 
รุนกอต้ัง เพราะฉะน้ันการวางมาตรการ 
ทางกฏหมายในการใชเพ่ือระงับขอพิพาท 
หรือขอโตแยงของสมาชิกครอบครัว 
ไวลวงหนา เปนเรื่องที่ครอบครัวจำเปน 
ตองใหความใสใจ  รวมถึงการสรางกลไก 
ในการจัดสรรผลประโยชนใหมีความ 
เปนธรรมแกสมาชิกครอบครัวก็เปน 
เรื่องที่มีความจำเปนเชนกัน 

การจัดต้ัง
บริษัทครอบครัว 

การจัดตั้งบริษัทครอบครัว มี 
วัตถุประสงคเพื ่อเปนการคุ มครอง 
ทรัพยสินของครอบครัวและสมาชิก 
ไมใหตกอยูภายใตความเสี่ยงของการ 
ลมเหลวทางธุรกิจ การถูกฟองลมละลาย 
หรือฟองทางแพงหรือทางอาญาหรือ 
ภาษี จากหนวยราชการเม่ือมีการกอหน้ี 
ของบริษัทหรือของสมาชิกครอบครัว 

(กิติพงศ อรุพีพัฒนพงศ, 2554)
การจัดตั ้งบริษัทครอบครัวอาจ 

จะตองมีการประเมินความเสี ่ยงทาง 
กฎหมายที ่กระทบถึงทรัพยส ินของ 

ครอบครัว ซ่ึงปจจุบันมีกฏหมายจำนวน 
มากที่อาจจะกระทบตอทรัพยสินของ 
ครอบครัว เชน กฏหมายการฟอกเงิน 
กฏหมายท ี ่ม ีความร ับผ ิดชอบของ 
คณะกรรมการในฐานะสวนตัว ก็จะ 
ตองหาวิธีปองกันอยางไรที่จะไมตอง 
ถูกฟองรองหรือสามารถตอสูคดีไดแค 
ไหน เพียงไร (กิติพงศ อรุพีพัฒนพงศ, 
2554)

ตองพิจารณาวาทรัพยส ินของ 

â´Â

¤³º´Õ¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â �ÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

คนใดคนหนึ่งหรือถูกประเมินภาษีหรือ 
ถูกฟองวากระทำผิดกฏหมาย ดังนั้น 
บริษัทครอบครัวท่ีถูกตองและเหมาะสม 
จะตองเปนบริษัทที่ “ปลอดหนี้อยาง 

แทจริง”  ไมวาจะเปนหนี้จากสถาบัน 
การเง ินหร ือ เจ  าหน ี ้ รายใดก ็ตาม 
รวมทั้งหนี้ของรัฐ เชน หนี้จากภาษี 
คางชำระ ดังนั้นการบริหารบริษัท 
ครอบครัวจึงตองมีความสำคัญเปน 
อยางยิ่ง ไมวาเรื่องเงินทุนหมุนเวียน 
หรือหากกอหนี ้ควรกอหนี ้ระหวาง 
ผ ู ถ ือห ุ นก ันเองโดยม ีข อตกลงให  
ชัดเจนกอนไปกอหนี ้และจะมีการ 
ร ับผ ิดชอบอย  า ง ไรตามข อตกลง 

การวางแนวทางการจัดการทรัพย์สินครอบครัวและ 
การวางแผนด้านกฎหมาย ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ 
อย่างหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ 
ครอบครัว โดยเฉพาะเมื่อก้าวเข้ามาสู่รุ่นที่ 2 และ 
รุ่นที่ 3 ธุรกิจมีการเติบโตมากขึ้น สมาชิกใน 
ครอบครัวเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้ 
ง่ายกว่ารุ่นก่อตั้ง เพราะฉะนั้นการวางมาตรการ 
ทางกฏหมายในการใช้เพื่อระงับข้อพิพาท 
หรือข้อโต้แย้งของสมาชิกครอบครัวไว้ล่วงหน้า 
เป็นเรื่องที่ครอบครัวจำเป็นต้องให้ความใส่ใจ  
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ธุรกิจครอบครัว ไมวาจะเปนอสังหา- 
ริมทรัพยที่ใชอยูอาศัยของสมาชิกหรือ 
ทรัพยสินทางปญญาหรืออสังหาริมทรัพย 
อื่นๆ ควรจะมีการโอนเขาใหอยูในนาม 
บริษัทโฮลดิ้งหรือครอบครัวเพื่อปองกัน 
ขอพิพาทที ่อาจเกิดขึ ้นในภายหลัง 
และเปนการใชประโยชนในทางภาษี 
ตลอดจนกอใหเกิดรายไดแกบริษัท 
ครอบครัวดวย ทั้งนี้ เจาของกิจการ 
ตองพิจารณาตนทุน คาใชจายทาง 
ภาษีในการจำหนายจ ายทร ัพย ส ิน 
ดังกลาวไวใหแกบริษัทดวย (กิติพงศ 
อรุพีพัฒนพงศ, 2554) 

รูปแบบองค์กรธุรกิจ 
(กรมพัฒนาธุรกิจการคา ,2556) 

การประกอบธุรกิจการคาอาจดำเนิน 
การไดหลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคล 
คนเดียวเปนเจาของกิจการโดยลำพัง 
หรืออาจดำเนินการโดยรวมลงทุนกับ
บุคคลอื่นเปนกลุมคณะก็ได การที่จะ 
ตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการคาใน 
รูปแบบใดนั้น ผูประกอบการจะตอง 
คำนึงถึงองคประกอบที ่สำคัญหลาย 
ประการดวยกัน เชน ลักษณะของ 
กิจการคา เงินทุน ความรูความสามารถ 
ในการดำเนินธุรกิจเปนตน ทั้งนี้ เพื่อ 

ใหการประกอบธุรกิจนั ้นประสบผล 
สำเร็จนำมาซึ่งผลประโยชนและกำไร 
สูงสุด

นิยามของคำวา นิติบุคคล คือ 
บุคคลตามกฎหมายที ่สมมติขึ ้นโดย 
อาศัยอำนาจแหงประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย หร ือกฎหมายอื ่น 
และนิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที ่ 
เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแต 
สิทธิและหนาที่บางอยางซึ่งโดยสภาพ 
แลวจะมีไดแตในบุคคลธรรมดาเทานั้น 
เชน สิทธิการเปนบิดา มารดา บุตร 
สิทธิในการสมรส เปนตน
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ตองพิจารณาความจำเปนของธุรกิจ 
ประกอบดวย หากธุรกิจยังไมเติบโต 
มากก ็อาจย ั ง ไม จำ เป นท ี ่ ต องจ ัด 
โครงสรางใหมีหลายบริษัทเพื่อลดความ 
ยุงยากและคาใชจายที่ตามมา หาก 
ธุรกิจเติบโตขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ก็จัด 
ตั้งเปนบริษัทขึ้นมา โดยเลือกรูปแบบ 
ที่เหมาะสม สำหรับการบริหารจัดการ 
บริษัทดังกลาว ก็ใชวิธีการทางกฎหมาย 
เพ ื ่อสร างข อผ ูกพ ันตามกฏหมาย 
เพื่อไมใหมีปญหาขอพิพาทในระหวาง
สมาชิกครอบครัวในอนาคต สำหรับ 
วิธีการคือการจัดทำ “ขอบังคับ” ของ 
บริษัท ซึ่งเปนสวนสำคัญอยางยิ่งของ 
การบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว ซึ่ง 
ขอบังคับนี้จะกำหนดสิทธิและหนาที่ 
เรื่องสำคัญๆ ที่ผูถือหุนหรือสมาชิก 
ครอบครัวเล็งเห็นวาอาจจะเกิดปญหา 
ในอนาคต เชน

- เรื ่องการลงมติในประเด็นที ่ 
สำคัญ ควรมีคะแนนเทาใด ,จะเกิดขึ้น 
ไดอยางไร

- การดำเนินงานในเรื่องที่เปน 
ทรัพยสินของบริษัท

- การกอหนี ้จะทำไดแคไหน 
เพียงใด ภายใตเงื่อนไขใด

- การแตงต ั ้งคณะกรรมการ 
ใครควรมีสิทธิ ควรมีข้ันตอนการสรรหา 
หรือไม 

- ประเภทของหุน ผูถือหุน ผู 
ถือหุนจะโอนหุนใหกับใครไดบาง จะ 
เปนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ การ 
ซื้อหุคืน 

ฯลฯ
ซึ่งในหัวขอตางๆ ที่ไดกลาวเปน 

ตัวอยางขางตนนี ้ หากใชขอบังคับตาม 
แบบมาตรฐานการจัดตั ้งบริษัทของ 
กระทรวงพาณิชย จะคอนขางสั้นและ 
ไมครอบคลุมประเด็นที่สำคัญทั้งหมด 
ที่ครอบครัวตองคำนึงถึง แตในกรณี 
ที ่ไดมีการจดทะเบียนบริษัทไปแลว 
โดยไมมีขอบังคับเนื่องจากใชตามแบบ 
มาตรฐานที่มี หากตองการแกไขภาย 
หลัง ก็สามารถแกไขขอบังคับไดโดย 

จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อแกไข 
ขอบังคับนั้น 

เอกสารกฎหมายท่ีสำคัญ 
3 ประเภท

1. ขอบังคับของบริษัท ซ่ึงมีความ 
สำคัญเปนอันดับแรก ขอบังคับของ 
บริษัทที ่ดีจะขจัดปญหาขอพิพาทได 
โดยขอบังคับนั้นจะตองใหสอดคลอง 
กับครอบครัวแตละครอบครัวไป 

2. สัญญาระหวางผูถือหุน เชน 
สิทธิประโยชนตางๆที่ไมอาจกำหนด 
ไวในขอบังคับ หรือไมตองการเปดเผย 
แกบุคคลภายนอก รวมทั้งขั้นตอน 
การระงับขอพิพาทที่ไมอยากเปดเผย 
ก็ควรมีสัญญาระหวาง ผูถือหุน แตให 
ผูถือหุนมีการลงนามรับทราบเงื่อนไข 
ท ุกคนและบทบาทของสมาช ิกใน 
ครอบครัวที่ไมไดลงนามก็ไมผูกพัน

3. พินัยกรรม เจาของธุรกิจ 
ครอบครัวจะตองมีการจัดทำพินัยกรรม 
กันใหเรียบรอยวาทรัพยสินสวนใหญ 
จะตกเปนของทายาทคนใดเพื่อไมให 
เกิดขอพิพาท 

ในฉบับหนาผมจะมาเจาะลึกใน
แตละหัวขอตอไปครับ โปรดติดตาม

อางอิง :
กิติพงศ อรุพีพัฒนพงศ. วางแผ 

นสืบทอดธุรกิจครอบครัวอยางยั่งยืน. 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 
2554.

กรมพัฒนาธุรกิจการคา. รูปแบบ 
องคกรธุรกิจ [ออนไลน]: ไดจาก  
http://www.dbd.go.th/mainsite/
index.php?id=102
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ธานิน ภัทรธนเศรษฐ์

ทำความรู้จัก 
คุณโจ้ – ธานิน

คุณโจ – ธานิน ภัทรธนเศรษฐ 
เปนชาวอุบลราชธานี โดยกำเนิด เปน 
บุตรชายคนที่ 4 จากจำนวนพี่นอง 5 
คน เขามาศึกษาหาความรูใน กทม. 
ตั้งแตระดับมัธยม ที่ โรงเรียนสาธิต 
ประสานมิตร และ จบการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ดานการบริหารธุรกิจ จาก 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และทำปริญญาตรี 
ใบท่ีสอง ท่ีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง 

เข้าสู่วงการ
ธุรกิจครอบครัว

หลังจากรับปริญญาไดเดินทาง 
กลับบานเกิด เพื่อมาชวยครอบครัว 
ดูแลธุรกิจ โดยเริ่มงานที่แรก ที่โรงงาน 
น้ำแข็ง หนึ่งในธุรกิจหลายดานของ 
ครอบครัว ประกอบดวย โรงงานน้ำแข็ง 
ธุรกิจคาปลีก-สง 4 จังหวัด ธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย และโรงแรม โดยชวย 
คุณพอดูแลบริหารงานทุกดาน ตั้งแต 
งานผลิต จนถึงการตลาด การขาย 
ครอบคลุมในจังหวัดอุบลราชธานี  ทำ 
อยูประมาณ 2 ป จึงผันมาดูงานดาน 

ตลาดสด เนื่องจากเห็นโอกาสจาก 
ที่ดินวางประมาณ 10 ไรครึ่ง ของ 
ครอบครัว ที่อยูในยานสถานีขนสง 
ผูโดยสาร ในอ.เมือง จึงรวมกับพี่ชาย 

เริ่มตนทำธุรกิจกันเอง จากไอเดียการ 
พัฒนาที่ดินเปลาใหเปนตลาดสดของ 
เอกชน ท่ีมีจุดขายแตกตางจากแหงอ่ืนๆ 
ที่เปนของเทศบาล และเอกชน โดย 
ฉีกแนวเปนตลาดเย็น เนนขายอาหาร 
เย็นสำเร็จรูป ชื่อตลาดดอนกลาง คุณ 
โจทำงานนี้ควบคูกับการบริหารโรงงาน 
น้ำแข็ง กอนจะเดินหนาพัฒนาที่ดิน 
เปนอาคารพาณิชย และโครงการ 
บานจัดสรร ในนามบริษัท ธนเศรษฐ 
แอทเซท จำกัด ที่เปนบริษัทของตนเอง

“ที ่บานคุณพอจะใชวิธ ีใหลูกๆ 
ชวยกันบริหารธุรกิจครอบครัว โดย 

จับคูพี่นอง ทั้ง 5 คน ชวยกันบริหาร 
ธุรกิจ คนนึงบริหาร อีกคนจะเปนที่ 
ปรึกษา เปนคูคิด ชวยตัดสินใจ ชวย 
วางแผน ถึงผมจะมีธุรกิจสวนตัวกับ 

พี่ชาย แตผมก็ยังชวยดูแลธุรกิจของ 
ครอบครัวควบคูกันไป”

ธุรกิจส่วนตัวเริ่มต้น
ได้สวย จากธุรกิจที่ 1 
สู่ธุรกิจที่ 2

จากตลาดสด มาเริ่มทำอาคาร 
พาณิชยที ่ด านหนาตลาดสดนั ้นเอง 
เริ่มทดลองทำจาก 5 คูหา ปรากฏวา 
ขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว จึงขยาย 
โครงการเพิ่มอีก 12 คูหา จนปจจุบัน 
มีจำนวนรวมทั้งหมด กวา 100 คูหา 
ที่ขายหมดแลว และไดซื้อที่ดินทำเลดี 

เน่ืองจากคุณพ่อ ของคุณโจ้ น่ังแท่นเป็นท่ีปรึกษา 
หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้คุณโจ้จึงมี 
โอกาสเข้าไปช่วยงานอยู่เนืองๆ จนได้รับโอกาส
ให้เป็นประธาน YEC อุบลราชธานี รุ่นก่อต้ัง 
ด้วยจำนวนสมาชิกเร่ิมแรก 30 คน เม่ือ 2 ปีท่ีแล้ว 
จนปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนเป็น 105 คน  

ประธาน YEC อุบล...คนเก่งเมืองอุบล หัวใจออแกนิค
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สะสม จนมาเร่ิมพัฒนาท่ีดินเปนโครงการ 
บานจัดสรร แบบบานเด่ียวระดับพรีเม่ียม 
ชื่อ อนันตา ราคา 3.5 – 7 ลานบาท 
เจาะกลุมเปาหมาย B+ และ A และ 
ทาวนโฮม ราคา 2-3 ลานบาท จาก 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมาสู ธุรกิจใหม 
การทำตลาดขาวออแกนิก เพื่อสุขภาพ 
ในชื่อ โจออนิก มาจากชื่อเลนของ 
คุณโจเอง คุณโจบอกวา ที่ใชชื่อตัวเอง 
เพราะตองการการันตีคุณภาพท่ีเร่ิมแรก 
ทำตลาดจากคนรอบตัวกอน และเนน 
การสงออกตางประเทศ เปดตลาดที่ 
จีนเปนที่แรก

“เนื่องจากเมืองอุบลฯขึ้นชื่อเรื่อง 
ขาวหอมมะลิเปนอันดับ 1 ของประเทศ 
ไทย ผมจึงมั่นใจในคุณภาพขาวหอม 
มะลิจังหวัดอุบล ผมเริ่มตนทำธุรกิจนี้ 
เนื่องจากอยากทำเพื่อใหครอบครัวเรา 
ทาน ผมจึงสรรหาวัตถุดิบที่ดีและมี 
คุณภาพ จากเกษตรกร เพื่อนำมา 
บรรจุลงถุงจำหนาย โดยกำไรจากการ 
ขาย 10% จะคืนกลับสูเกษตรกร ผาน 
โครงการ Smart Farmer  ผมเพิ่งเริ่ม 
ทำธุรกิจนี้ได 6-7 เดือนมานี้เอง เริ่ม 
เปดตลาดแหงแรกที่ประเทศจีน ขณะนี้ 
อยูระหวางการเจรจาหาผูจัดจำหนาย 
และยังมีโครงการจะนำขาวออแกนิก 
มาแปรรูป เปนขนม และผลิตภัณฑ 
บำรุงผิว ขณะนี้อยูระหวางการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ”

การเข้าสู่วงการ YEC
เนื่องจากคุณพอ ของคุณโจ นั่ง 

แทนเปนที ่ปรึกษาหอการคาจังหวัด 
อุบลราชธานี ทำใหคุณโจจึงมีโอกาส 
เขาไปชวยงานอยูเนืองๆ จนไดรับโอกาส 
ใหเปนประธาน YEC อุบลราชธานี รุน 
กอตั้ง ดวยจำนวนสมาชิกเริ่มแรก 30 
คน เมื่อ 2 ปที่แลว จนปจจุบันมี 
จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 105 คน  

และดวยปจจัยของความอบอุ นของ 
สมาชิกที่อยูรวมกันเหมือนครอบครัว 
จึงทำใหเกิดการชักชวนสมาชิกใหม 
เขามาเพิ่มแบบปากตอปาก

ภารกิจ Start-up 
ในฐานะประธาน YEC

จากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ กำลัง 
ซื้อที่เริ่มถดถอย  ถาหากไมเปลี่ยนวิธี 
ทำธุรกิจ จึงเกิดภารกิจ Start-up โดย 
ไดแรงบันดาลใจมาจากธุรกิจ Startup 

ที่ประสบความสำเร็จ จึงเกิดไอเดียที่ 
จะนำความรู ใหมแบบนี้มาแชรกันใน 
กลุมสมาชิก และผูสนใจ โดยไดจัด 
งานแรกชื่อ YEC Start-up Day โดย 
เชิญ YEC 5 จังหวัดรวมงาน โครงการ 
สรางผูประกอบการยุคใหมในยุค Digital 
Economy และการจัดงาน Inspire 
Ubon มีการเชิญวิทยากรผูหลักผูใหญ 
ที่นับถือในจังหวัดจากภาคเอกชน ภาค 
รัฐ มารวมกันแชรความรูและประสบการณ 
แบบพี่สอนนองใหแกนิสิต นักศึกษา 
เฉพาะป 4 ที่สามารถนำความรูไป 
ถายทอดตอได อยากใหเขารูวา ชีวิต 
จริงไมงายอยางที่เรียนมา  จัดครั้งแรก 
คนรวมงานเยอะ เลยไมคอยมีการซัก 
ถาม คร้ังใหมจึงลดจำนวนเหลือ 40 คน 
เพื่อใหใกลชิดมากขึ้น งานCompany 
Visit จะจัดทุก 3 เดือนครั้ง จะพา 
เยี ่ยมชมกิจการแนวหนาของจังหวัด 
และกิจการของสมาชิกในกลุ มเพื ่อ 
แลกเปลี่ยนองคความรู และจัดศึกษา 

ดูงานตางประเทศปละ 1 ครั้ง ปที่ 
ผานมาไปญี่ปุน สมาชิกไปทั้งหมด 26
คน สวนปนี้จะไปไตหวันครับ  

โครงการในอนาคต
เพ่ือผลักดันใหธุรกิจภายในจังหวัด 

มีความเติบโต จึงไดมีการรวมมือกัน 
ของสมาชิก YEC ไมวาจะเปนธุรกิจ 
ดานใดก็ตาม เราเนนอุดหนุนกันระหวาง 
สมาชิก และรวมมือกับจังหวัด และ 
หอการคาจังหวัด เพื่อผลักดันเศรษฐกจิ 

ของจังหวัด  โดยเรามีกิจกรรมดานการ 
ทองเที่ยวภายในจังหวัด อาท ิโครงการ 
เที่ยวอุบล 12 เดือน และอีกโครงการ 
คือ Lady destination เปนไอเดียของ 
ทานผูวาราชการจังหวัดฯ ที่ตองการ 
เจาะกลุมเปาหมาย ผูหญิง ใหมาชอป 
ชิม เที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีมากขึ้น 
และโครงการลาสุดของทานประธาน 
หอการคาจังหวัด คุณสมชาติ พงศพนาไกร 
กับการจัดทำ Application แหลงรวม 
สถานที่ทองเที่ยว และรานอาหาร ซึ่ง 
ขณะนี้อยู ระหวางการพัฒนารวมกับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหอการคา 
จังหวัด โดยกิจกรรมเหลานี้ที่จัดขึ้น 
เพื่อตองการสรางศักยภาพที่แข็งแกรง 
ใหแกจังหวัดอุบลราชธาน ีและตองการ 
เปนสวนหนึ่งในการสรางความเติบโต 
เศรษฐกิจภายในปนี ้ ใหไปถึงเปาหมาย 
4% ตามปฎิญญาอุดรธานี ซึ่งจัดโดย 
หอการคาไทย

เพ่ือผลักดันให้ธุรกิจภายในจังหวัดมีความเติบโต 
จึงได้มีการร่วมมือกันของสมาชิก YEC ไม่ว่าจะเป็น 
ธุรกิจด้านใดก็ตาม เราเน้นอุดหนุนกันระหว่าง 
สมาชิก และร่วมมือกับจังหวัด และหอการค้าจังหวัด 
เพ่ือผลักดันเศรษฐกิจของจังหวัด  
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เปิดไอเดีย
กับการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคม
Global Social Venture Competition (Southeast Asia) 

การประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม 
Global Social Venture Competition 
(GSVC) เปนการประกวดแผนธุรกิจ 
เพื ่อสังคมที ่เปดรับผู เขาแขงขันจาก 
ทั่วโลก การแขงขันนี้มีความแตกตาง 
จากการประกวดแผนธุรกิจของที่อื่นๆ 
คือ แผนธุรกิจท่ีเขาประกวดจะตองเปน 
ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) 
ที่มีเปาหมายหลักไมใชกำไรสูงสุด แต 
เปนการแกไขปญหาสังคมและสิ่งแวด- 
ลอม ในการแขงขันจะมีการประเมิน 
ผลกระทบทางสังคม (Social impact 
assessment) และดูความยั่งยืนทาง 
การเงินของธุรกิจ แมวาธุรกิจนั้นจะ 
สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับ 
สังคมได แตถาไมสามารถอยูรอดไดดวย 
ทุน หรือผลกำไรท่ีเกิดจากการประกอบ 

กิจการของตนเอง ก็ไมสามารถถือวา 
ธุรกิจนั้นเปนธุรกิจเพื่อสังคมที่ดีได

และในปน้ี การประกวดแผนธุรกิจ 
เพื่อสังคม Global Social Venture 
Competition (GSVC) ไดมาจัดรอบ 
คัดเลือกระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต ในประเทศไทย โดยมี มหา- 
วิทยาลัยชั้นนำจากประเทศตางๆ ไดแก 
ไทย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เขารวม 
ในการแขงขันเพื ่อคัดเลือกผู แขงขัน 
ในภูมิภาคไปแขงรอบชิงชนะเลิศระดับ 
Global ตอไป และการแขงขันครั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมเปน 
เจาภาพในการดำเนินการจัดการแขงขัน 
ซ่ึงทีมผูชนะของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต GSVC จะเขาแขงขันรอบชิง 
ชนะเลิศระดับ Global ซึ่งทีมชนะ 

ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต ไดแก 
ทีม hygia การสุขาภิบาลจากสถาบัน 
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬา- 
ลงกรณมหาวิทยาลัย และ ทีม iTrus 
จากมหาวิทยาลัยแหงชาติส ิงคโปร 
สวนรางวัล the Best Pitch Awards 
and the Best Video Awards of 
GSVC-SEA 2016 ไดแกทีม Get Htest 
จาก Asian Institute of Management 
(AIM) ประเทศฟลิปปนส 

หมายเหตุ ภาพประกอบการแขงขัน 
แผนธุรกิจ จัดขึ้น ณ หองเรียนรวม 
10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย (ชวงนำเสนอแผนธุรกิจ) 
และ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอรด 
(พิธีมอบรางวัล) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
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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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