










ฉบับนี้ Special Report กับดัชนีความเชื่อมันผูประกอบการ Modern Trade (Modern Trade Sentiment 
Index : MTSI) โดยไดนำขอมูลของผูประกอบการ Modern Trade มาจัดทำเปนดัชนีฯ เพื่อประโยชนในการ 
ประเมินสถานการณการคาปลีก โดยสอบถามความคิดเห็นจาก Modern Trade ซึ่งมีสัดสวนประมาณ 65% ของ 
การคาปลีก-คาสง ทั้งประเทศ และยังเปนตัวสะทอนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยมี Modern Trade ที่ให 
ความรวมมือในการใหขอมูล ไดแก กลุมเซ็นทรัล, โรบินสัน, แม็คโคร, บิ๊กซี, Tops, เทสโกโลตัส, ตั้งงี่สุนซูปเปอรสโตร, 
CJ Express และ CP All ซึ่งขอมูลทั้งหมดไดฉายภาพในเลม และสิ่งที่นาสนใจคือ ปญหาที่ผูประกอบการสวนใหญ 
ยังคงเจอไดแก ปญหาดานการขาดแคลนพนักงานและบุคลากรทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงปญหา 
จำนวนนักทองเที่ยวที่ลดลง ซึ่งไดมีขอเสนอแนะตอภาครัฐในการเรงแกไขปญหา ไดแก การสงเสริมการลงทุนและ 
การออกมาตรการดานภาษีจากภาครัฐ ตลอดจนการเพิ่มจำนวนนักทองเที่ยวกลุมใหมใหมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ฉบับนี้ยังเต็มอิ่มดวยเนื้อหามากมายอาทิ “รูปแบบการใชและการจัดการ Logistics SMEsไทย” 
โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และตอดวย การวิเคราะหเศรษฐกิจ เรื่อง 
เศรษฐกิจโลกยังเผชิญความเสี่ยงจากสหรัฐฯ – จีน – รัสเซีย เผยเศรษฐกิจไทยยิ่งหวั่นไหวเหตุทัวรจีนลด – สินคา 
เกษตรราคาดิ่ง กับ ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ 
ตอดวยเรื่อง การใชประโยชนความตกลงดานเศรษฐกิจและการคาภายใตประชาคมอาเซียน โดย สถาบันระหวาง 
ประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวม 
นำเสนอเรื่อง “รูกฎระเบียบ เขาใจวัฒนธรรม กอนเริ่มจางแรงงานในเมียนมา”

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการพัฒนาธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 
กับคอลัมน Inspire กับบทสัมภาษณ “คุณกวิน วองกุศลกิจ” Founder & CEO - Glowfish, Adlib, Kuppadeli, 
Odtomato กับแนวคิดในการสรางสรรคธุรกิจบริการแนวใหม และพบกับอีกบทความกับเรื่อง การตลาดของญี่ปุน 
โดยคุณอมรเทพ ทวีพานิชย และ Family Business ตอนแนวทางการจัดการทรัพยสินครอบครัว โดย ผศ.ดร. 
เอกชัย อภิศักดิ์กุล และปดทายดวย บทสัมภาษณ YEC หนุมสุพรรณบุรี คุณบารมี เที่ยงธรรม ประธาน YEC 
หอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี และโหมดเพื่อชุมชน “กำนันแบงก”

ฉบับนี้ กับบทวิเคราะห บทความ และบทสัมภาษณมากมาย มาใหผูอานไดเติมเต็มแนวคิด เพื่อตอยอด บวก 
ดวยเนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจ พรอมกับความรูดานกลยุทธ จากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย เราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดคะ
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Family Business Family Business 
แนวทางการจัดการแนวทางการจัดการ
ทรัพยสินครอบครัว ทรัพยสินครอบครัว 

เศรษฐกิจโลกยังเผชิญความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกยังเผชิญความเสี่ยง
จากสหรัฐฯ –จีน –รัสเซียจากสหรัฐฯ –จีน –รัสเซีย
เผยเศรษฐกิจไทยยิ่งหวั่นไหวเผยเศรษฐกิจไทยยิ่งหวั่นไหว
เหตุทัวรจีนลด – สินคาเกษตรราคาดิ่งเหตุทัวรจีนลด – สินคาเกษตรราคาดิ่ง

รูกฎระเบียบ เขาใจวัฒนธรรม รูกฎระเบียบ เขาใจวัฒนธรรม 
กอนเริ่มตนจางแรงงานในเมียนมากอนเริ่มตนจางแรงงานในเมียนมา
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ปญหานี้ทั้งโลกกำลังกังวลอยางยิ่ง 
เพราะจะทำใหเศรษฐกิจโลกถลำลึกเขาไปสูความเสี่ยง

ตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกในปหนา 
สหรัฐฯและจีนจะทำสงครามทางการคามากยิ่งขึ้นไปอีก 

เพราะประธานาธิบดีสหรัฐฯบอกวา
จะขึ้นอัตราภาษีจีนมากขึ้นในเดือน 

                          มกราคมปหนา ทามกลาง
                                   ปญหาตางๆ 

การตลาดรวมสรางเนื่องจากญี่ปุน 
นั้นแคบและมีทรัพยากรนอย พื้นฐาน 

การตลาดคือรวมมือกันสรางการขาย (และ 
ไดผลประโยชนรวมกัน)! ดังนั้น ที่ญี่ปุน 
การเริ่มทำแบบยูนิตเล็กๆ รวมกันเปน 
จุดเริ่มตนของการโปรโมตของญี่ปุน 

ไมวาจะเปน Street Fair หรือ 
งานเทศกาลตางๆ 

กฎหมายการลงทุนของเมียนมา ฉบับป 2559 กำหนดวา 
สำหรับงานทั่วไปผูประกอบการสามารถจางแรงงานไดเฉพาะ 

ชาวเมียนมาเทานั้น ขณะที่งานที่ตองใชความรู ความ 
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรืองานระดับตำแหนงผูจัดการ 

ผูประกอบการสามารถจางแรงงานตางชาติได แตมีเงื่อนไข 
วาจะตองมีการถายทอดความรูใหแกแรงงาน

เมียนมาเพื่อที่แรงงานเมียนมา
จะสามารถทำงานทดแทน

ไดในอนาคต 

                     การอำนวยความสะดวก
                   ทางการคา เปนประเด็นที่
      เกี่ยวของกับกฎหมายหลายมิติ ดังนั้น
        การดำเนินการเพื่อใหเกิดการอำนวย
    ความสะดวกทางการคาที่เปนผลรูปธรรม
   ที่ชัดเจนจึงตองแกไขกฎหมายและกฎเกณฑ
    ที่เปนอุปสรรคในอีกหลายดาน เชน กฎหมาย 
   และระเบียบที่เกี่ยวของกับการขนสง และกฎหมาย
                    ที่เกี่ยวของกับอิเล็กทรอนิกส เปนตน
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การใชประโยชนความตกลงการใชประโยชนความตกลง
ดานเศรษฐกิจและการคาดานเศรษฐกิจและการคา
ภายใตประชาคมอาเซียนภายใตประชาคมอาเซียน
(ตอนจบ)(ตอนจบ)

การตลาดของญี่ปุนการตลาดของญี่ปุน
(รวมสราง6สราง(รวมสราง6สราง
โอกาสในการซื้อ)โอกาสในการซื้อ)

การวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัว
อยางยั่งยืนไววา รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด 

ในการตั้งบริษัทครอบครัว คือ “บริษัทจำกัด” 
เพราะมีการจำกัดความรับผิดชอบในกรณีที่มี
หลายธุรกิจก็สามารถเลือกใชบริษัทเดียวนั้น 

เขาไปถือหุนในบริษัทตางๆ ที่
ประกอบกิจการหรือที่เรียกวาบริษัทโฮลดิ้ง 





ประเภท
ทะเบียนพาณิชย

กลุมแมบาน

กลุมเกษตรกร

อื่นๆ วิสาหกิจชุมชน

คณะบุคคล

รวม

รอยละ
90.49

7.75

0.70

0.70

0.35

100.00

ประเภท
บริษัทจำกัด

หางหุนสวนจำกัด

หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน

รวม

รอยละ
73.78

24.48

1.75

100.00

ประเภท
เจาของคนเดียว

หางหุนสวนสามัญ

รวม

รอยละ
83.01

16.99

100.00
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การจัดการ  
Logistics
SMEs ไทย
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ภาคการผลิต
15.13%

ภาคบริการ
19.19%

ภาคการคา
65.04%

ไมไดจดทะเบียน
18.23%

บุคคลธรรมดา
34.49%

นิติบุคคล
23.68%

อื่นๆ
23.60%

รูปแบบการดำเนินกิจการ

29 ตุลาคม 2561

ประเภทกิจการ

ภูมิภาค

ภาคเหนือ
18.43

ภาคกลาง
6.06

ภาคใต
13.92

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27.27

ภาคตะวันออก
10.97

กรุงเทพและปริมณฑล
23.34
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ระยะเวลา
1-5 ป

6-10 ป

11-15 ป

16-20 ป

มากกวา 20 ปขึ้นไป

รวม

รอยละ
34.57

31.52

18.19

7.41

8.31

100.00

จำนวนแรงงาน
1-50 คน (ขนาดเล็ก)

51-200 คน (ขนาดกลาง)

รวม

รอยละ
93.27

6.73

100.00

จำนวนรายได
ต่ำกวา 10,000 บาท

10,001-50,000 บาท

50,001-100,000 บาท

100,001-500,000 บาท

500,001-1,000,000 บาท

มากกวา 1,000,000 บาทขึ้นไป

รวม

รอยละ
0.26

27.11

19.09

26.16

13.25

14.12

100.00

รายการ
จัดซื้อวัตถุดิบ/สินคา

จัดสงสินคา

จัดการสตอกสินคา

การบรรจุหีบหอ/บรรจุภัณฑ

ทำเอกสารนำเขา-สงออก

วางแผนการผลิต

การจัดการสินคารับคืน

รวม

สัดสวน
26.48

22.97

18.81

12.51

7.23

6.63

5.37

100.00

รอยละของคนตอบ
93.28

80.92

66.26

44.06

25.47

23.34

18.92

รายการ
ปจจุบัน

อีก 6 เดือนขางหนา

อีก 1 ปขางหนา

คาเฉลี่ย
4.33

4.59

4.65

ไมมีความสำคัญเลย
0.66

0.91

0.41

นอย
12.02

7.08

5.76

ปานกลาง
46.01

35.97

40.25

มาก
41.32

56.05

53.58

รายการ
ปจจุบัน

อีก 6 เดือนขางหนา

อีก 1 ปขางหนา

คาเฉลี่ย
4.32

4.57

4.63

ไมมีความสำคัญเลย
0.71

0.97

0.44

นอย
12.46

7.33

6.18

ปานกลาง
45.49

36.31

40.11

มาก
41.34

55.39

53.27

คาเฉลี่ย
4.44

4.84

4.89

ไมมีความสำคัญเลย
0.00

0.00

0.00

นอย
3.70

2.47

0.00

ปานกลาง
54.32

30.86

40.74

มาก
41.98

66.67

59.26

ระยะเวลาใน
การก่อตั้งธุรกิจ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รูปแบบการใช้และการจัดการ Logistics SMEs ไทย

การดำเนินกิจกรรม Logistics ในปัจจุบัน

ระดับความสำคัญของระบบ Logistics

ลักษณะการดำเนินกิจกรรม Logistics

จำนวนพนักงาน

กิจกรรม
จัดซื้อวัตถุดิบ/สินคา

จัดสงสินคา

จัดการสตอกสินคา

การบรรจุหีบหอ/
บรรจุภัณฑ

ทำเอกสาร
นำเขา-สงออก

93.28

80.92

66.26

44.06

25.47

รอยละ
ของผูตอบ

ภาพรวม

ขนาดเล็ก

ขนาดธุรกิจ

ขนาดกลาง

รายการ
ปจจุบัน

อีก 6 เดือนขางหนา

อีก 1 ปขางหนา

คาเฉลี่ย
4.10

4.49

4.70

ไมมีความสำคัญเลย
1.40

1.40

0.00

นอย
20.63

9.79

6.99

ปานกลาง
42.66

37.76

37.41

มาก
35.31

51.05

55.59

คาเฉลี่ย
4.39

4.62

4.63

ไมมีความสำคัญเลย
0.43

0.76

0.54

นอย
9.35

6.30

5.43

ปานกลาง
46.85

35.43

40.98

มาก
43.37

57.50

53.04

จดทะเบียนนิติบุคคล

การจดทะเบียน
นิติบุคคล

ไมจดทะเบียนนิติบุคคล

90.85

48.31

90.48

89.42

88.59

62.15

68.04

40.24

44.94

39.92

รอยละ
จางผูอื่น

รอยละ
ทำเอง

4,112.06 

3,346.17 

3,195.97 

3,574.18 

2,341.27 

5,620.67

3,725.59

5,495.96

3,279.66

6,074.15

คาใชจายจางผูอื่น
บาท/เฉลี่ยเดือน

คาใชจายทำเอง
เฉลี่ยบาท/เดือน
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ทำดวยตนเอง

จางบริษัทภายนอก

รอยละ
30.56

13.33

ไมมีสตอก

มีสตอก

รวม

ขนาดเล็ก
13.49

86.51

100.00

ขนาดกลาง
2.56

97.44

100.00

ระยะเวลา
1-7 วัน

8-15 วัน

16-30 วัน

มากกวา 30 วัน

รวม

เฉลี่ย (วัน)

ขนาดเล็ก
27.04

22.38

37.33

13.26

100.00

24

ขนาดกลาง
10.53

17.11

40.79

31.58

100.00

35

ไมมีสตอก

มีสตอก

รวม

7.19

92.81

100.00

14.58

85.42

100.00

ระยะเวลา
1-7 วัน

8-15 วัน

16-30 วัน

มากกวา 30 วัน

รวม

เฉลี่ย (วัน)

20.87

29.53

36.61

12.99

100.00

23

27.18

19.53

38.13

15.17

100.00

25

ระยะเวลา
1-7 วัน
8-15 วัน
16-30 วัน
มากกวา 30 วัน
รวม
เฉลี่ย (วัน)

รอยละ
25.76
22.14
37.51
14.59
100.00

25

ตำแหนง
จัดซื้อวัตถุดิบ/สินคา

จัดสงสินคา

จัดการสตอกสินคา

การบรรจุหีบหอ/บรรจุภัณฑ

ทำเอกสารนำเขา-สงออก

จำนวน
4

6

6

8

4

ไมตองการ
97.43

95.44

98.49

97.14

97.24

ตองการ
2.57

4.56

1.51

2.86

2.76

จำนวน
2

2

1

3

2

ไมมี
46.23

34.93

44.36

33.33

31.75

มี
53.77

65.07

55.64

66.67

68.25

ทำดวยตนเอง

จางบริษัทภายนอก

จดทะเบียน
34.33

14.74

ไมจดทะเบียน
29.56

12.95

ไมมีสตอก
12.76%

มีสตอก
87.24%

คาใชจายดานโลจิสติกส เทียบกับคาใชจายโดยรวมของกิจการ

% ของคาใชจายโลจิสติกสตอคาใชจายโดยรวม

คาใชจายดานการขนสงสินคาหรือบริการ เทียบกับคาใชจายโดยรวมของกิจการ

% ของคาใชจายการขนสงตอคาใชจายโดยรวม

ประเภทธุรกิจ

ทำดวยตนเอง

จางบริษัทภายนอก

รอยละ
18.99

15.77

ทำดวยตนเอง

จางบริษัทภายนอก

จดทะเบียน
26.08

16.02

ไมจดทะเบียน
17.23

15.63

ประเภทธุรกิจ

ทำดวยตนเอง

จางบริษัทภายนอก

ขนาดกลาง
40.59

22.14

ขนาดเล็ก
29.87

12.59

ขนาดธุรกิจ

ทำดวยตนเอง

จางบริษัทภายนอก

ขนาดกลาง
25.72

21.21

ขนาดเล็ก
18.44

15.38

ตำแหนง
จัดซื้อวัตถุดิบ/สินคา

จัดสงสินคา

จัดการสตอกสินคา

การบรรจุหีบหอ/
บรรจุภัณฑ

ทำเอกสาร
นำเขา-สงออก

นอย
16.43

18.08

11.61

13.65

7.99

ปานกลาง
41.92

28.72

50.56

36.45

40.97

มาก
40.86

52.07

37.45

49.32

48.96

คาเฉลี่ย
3.23

3.44

3.26

3.40

3.39

ไมสำคัญเลย
0.79

1.14

0.37

0.58

2.08

ขนาดธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมด้านโลติสติกส์ของกิจการ

ธุรกิจมีการจ้างงานตำแหน่งเหล่านี้ในปัจจุบัน

การจัดเก็บสินค้าเพื่อรอการจำหน่ายในปัจจุบัน
แยกตามกลุ่มตัวอย่างต่างๆ

การจัดเก็บสินค้าเพื่อรอการจำหน่ายในปัจจุบัน

ระดับความสำคัญเทคโนโลยี
ที่ใช้ในกิจกรรมเหล่านี้

การจางงานในปจจุบัน การจางงานในอนาคต เฉพาะที่มีสตอกสินคา
จะถูกขายหมดกอนที่จะสั่งสินคาใหม

เฉพาะที่มีสตอกสินคา
จะถูกขายหมดกอนที่จะสั่งสินคาใหม

จดทะเบียน
นิติบุคคล

ไมจดทะเบียน
นิติบุคคล

ไมจดทะเบียน
นิติบุคคล

จดทะเบียน
นิติบุคคล
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มี

ไมมี

ขนาดกลาง
21.95

78.05

ขนาดเล็ก
33.22

66.78

แหลงเงินทุน
ธนาคารพาณิชย

ธนาคารของรัฐ

ญาติพี่นอง

สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร

นายทุนนอกระบบ

รวม

รอยละ
67.06

18.62

9.31

4.77

0.24

100.00

สิ่งที่ตองการลงทุน
เครื่องมือเกี่ยวของระบบขนสง

เทคโนโลยีและไอทีใหทันสมัย

เงินทุนของตนเอง
กูยืม จาก
รวม

รอยละ
21.05
78.95
100.00

วงเงินที่ตองการ

487,777.78

รอยละ
25.89
74.11
100.00

วงเงินที่ตองการ

227,013.57

ขนาดเล็กขนาดธุรกิจ ขนาดกลาง

แหลงเงินทุน
ธนาคารพาณิชย
ธนาคารของรัฐ
สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร
ญาติพี่นอง
นายทุนนอกระบบ
รวม

รอยละ
65.22
34.78
0.00
0.00
0.00

100.00

รอยละ
67.17
17.68
5.05
9.85
0.25

100.00

ขนาดเล็กขนาดธุรกิจ ขนาดกลาง

แผนการลงทุน

แผนการลงทุน แหลงเงินทุน

แหลงเงินทุน

กิจการไมมีอะไร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลย
14.81%

อื่นๆ
8.01%

ไมมีเงินทุนใน
การซื้อเทคโนโลยี
26.70%

กิจการมีขนาดเล็ก
ไมตองใช 29.85%

ไมมีแผน 67.60%

มีแผน 32.40%
วงเงินที่ตองการเฉลี่ย 
237,217.39 บาท

กูยืม
74.32%

เงินทุน
ของตนเอง
25.68%

เทคโนโลยียังไมมี
ความจำเปนกับกิจการ
13.83%

ไมรูวาจะใชเทคโนโลยี
อยางไร 6.80%

ปจจุบัน
จัดซื้อวัตถุดิบ/สินคา

จัดสงสินคา

จัดการสตอกสินคา

การบรรจุหีบหอ/
บรรจุภัณฑ

ทำเอกสาร
นำเขา-สงออก

นอย
21.29

24.44

12.52

14.76

10.00

ปานกลาง
40.96

29.91

52.11

41.41

39.17

มาก
35.86

44.87

35.37

43.61

49.58

คาเฉลี่ย
3.08

3.24

3.27

3.35

3.40

ไมสำคัญเลย
1.89

0.78

0.00

0.22

1.25

การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันในกิจกรรมเหล่านี้ 
แยกตามขนาดกิจการ

การลงทุนด้านเทคโนโลยี

การลงทุนด้านเทคโนโลยี

สาเหตุที่ธุรกิจไม่นำเทคโนโลยีมาใช้ในปัจจุบัน

ธุรกิจขนาดเล็ก

ไมมีเงินทุนในการซื้อเทคโนโลยี

ไมรูวาจะใชเทคโนโลยีอยางไร

เทคโนโลยียังไมมีความจำเปนกับกิจการ

กิจการมีขนาดเล็กไมตองใช

กิจการไมมีอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยี

อื่นๆ

รวม

รอยละ
26.33

7.09

13.92

29.87

15.19

7.59

100.00

รอยละ
35.29

0.00

11.76

29.41

5.88

17.65

100.00

ขนาดธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง

ปจจุบัน
จัดซื้อวัตถุดิบ/สินคา

จัดสงสินคา

จัดการสตอกสินคา

การบรรจุหีบหอ/
บรรจุภัณฑ

ทำเอกสาร
นำเขา-สงออก

นอย
3.90

17.65

4.92

7.41

4.17

ปานกลาง
44.16

14.71

40.98

35.19

43.75

มาก
51.95

67.65

54.10

57.41

50.00

คาเฉลี่ย
3.74

3.90

3.70

3.80

3.56

ไมสำคัญเลย
0.00

0.00

0.00

0.00

2.08

ธุรกิจขนาดกลาง
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TRANSPORT รูปแบบการใช้บริการขนส่ง SMEs ไทย

สัดส่วนของธุรกิจที่ดำเนินออนไลน์ (E-commerce)

มี
ไมมี
รวม

ขนาดกลาง
61.73
38.27
100.00

ขนาดเล็ก
60.67
39.33
100.00

ขนาดธุรกิจ

มี
ไมมี
รวม

62.80
37.20
100.00

53.50
46.50
100.00

การจดทะเบียนนิติบุคคล
จดทะเบียน
นิติบุคคล

ไมจดทะเบียน
นิติบุคคล

ไมม ี39.28%

ม ี60.72%

บริการจัดส่งสินค้าฟรี (Free Shipping)

มี
ไมมี
รวม

ขนาดกลาง
54.43
45.57
100.00

ขนาดเล็ก
62.47
37.53
100.00

ขนาดธุรกิจ

มี
ไมมี
รวม

66.74
33.26
100.00

47.00
53.00
100.00

การจดทะเบียนนิติบุคคล
จดทะเบียน
นิติบุคคล

ไมจดทะเบียน
นิติบุคคล

ม ี61.99%

ธุรกิจมีการขนสงสินคา 2 ตอ
กวาจะถึงมือลูกคา

ไมม ี38.01%

บริการจัดส่งสินค้าถึงที่ (Cash on delivery)

พาหนะในการส่งสินค้า

ด้วยตนเอง

พาหนะในการส่งสินค้าด้วย

การจ้างบุคคลหรือบริษัทขนส่ง

มี
ไมมี
รวม

ขนาดกลาง
55.13
44.87
100.00

ขนาดเล็ก
57.90
42.10
100.00

ขนาดธุรกิจ

มี
ไมมี
รวม

61.58
38.42
100.00

45.20
54.80
100.00

การจดทะเบียนนิติบุคคล
จดทะเบียน
นิติบุคคล

ไมจดทะเบียน
นิติบุคคล

ม ี
57.79%

ไมม ี
42.21%

รูปแบบในการขนส่ง

ทัศนะต่อผู้ประกอบการที่ให้ความ

สำคัญกับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า

สงสินคาเอง
จางบุคคลหรือบริษัทขนสง
ทั้ง 2 รูปแบบ
รวม

ขนาดกลาง
53.73
23.88
22.39
100.00

ขนาดเล็ก
48.50
23.94
27.56
100.00

ขนาดธุรกิจ

สงสินคาเอง
จางบุคคลหรือบริษัทขนสง
ทั้ง 2 รูปแบบ
รวม

53.74
26.93
19.33
100.00

34.14
14.46
51.41
100.00

การจดทะเบียนนิติบุคคล
จดทะเบียน
นิติบุคคล

ไมจดทะเบียน
นิติบุคคล

จางบุคคลหรือ
บริษัทขนสง

23.89%

ทั้ง 2 รูปแบบ
27.27%

สงสินคาเอง
48.84%

รถยนต รอยละ 28.61
รถจักรยานยนต รอยละ 24.95
รถบรรทุก รอยละ 12.53
รถตู รอยละ 8.22
รถโดยสาร รอยละ 7.66
รถแท็กซี ่รอยละ 7.40
รถไฟ รอยละ 5.33
เรือ รอยละ 3.77
อื่นๆ เชน รถกระบะ รอยละ 0.91
เครื่องบิน รอยละ 0.61

รถยนต รอยละ 24.29
รถจักรยานยนต รอยละ 24.17
รถบรรทุก รอยละ 21.09
รถตู รอยละ 9.00
รถโดยสาร รอยละ 8.65
รถไฟ รอยละ 4.21
เรือ รอยละ 3.91
รถแท็กซี ่รอยละ 2.73
เครื่องบิน รอยละ 1.42
อื่นๆ เชน รถกระบะ รอยละ 0.53

บริษัท ไปรษณียไทยจำกัด รอยละ 20.37
Kerry รอยละ 20.06
บริษัทขนสงจำกัด รอยละ 16.76
LINE MAN รอยละ 12.78
บริษัทรถโดยสารเอกชน รอยละ 10.14
การรถไฟแหงประเทศไทย รอยละ 8.71
Grab รอยละ 5.46
LALAMOVE รอยละ 2.55
อื่นๆ มอเตอรไซรรับจาง รอยละ 1.46
เครื่องบิน รอยละ 0.95
บริษัทรถขนสงเอกชน รอยละ 0.76

FREE

FREE
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PACKAGING รูปแบบการใช้บรรจุภัณฑ์ SMEs ไทย

ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจส่งสินค้าด้วยตนเอง โดยรวม

ระดับคะแนนในการเลือกบรรจุภัณฑ์ โดยรวม

แผนการลงทุนเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
แยกตามขนาดกิจการ 

ที่ท่านต้องการได้รับความช่วยเหลือจาก SME Bank

มาตรการหรือความช่วยเหลือ
จากภาครัฐที่ท่านต้องการได้รับ

แผนจะลงทุนเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ปจจัย
ความรวดเร็วของการจัดสง

ความถูกตองของการจัดสง

ความปลอดภัยของการจัดสง

ราคาคาบริการในการจัดสงที่ถูกกวา

ตองการเก็บเงินปลายทาง

ตนทุนการขนสงถูกกวา

ไมเชื่อมั่นคนอื่นในการขนสงสินคา

ระยะทางไมไกล

ไมไดรับประกันคาเสียหาย

สินคามีจำนวนไมมาก

นอย
5.81

8.63

15.43

14.03

9.04

7.82

14.43

13.03

10.22

7.44

ปานกลาง
14.63

18.88

17.43

16.63

15.86

16.83

13.23

19.64

14.03

18.91

มาก
79.56

72.29

67.13

68.94

74.70

75.15

71.94

67.13

75.15

73.44

คาเฉลี่ย
3.97

3.94

3.86

3.80

3.85

3.86

3.76

3.74

3.88

3.89

ไมใชเลย
0.00

0.20

0.00

0.40

0.40

0.20

0.40

0.20

0.60

0.20

ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
โดยรวม

ปจจัย
ความรวดเร็วของการจัดสง

ความถูกตองของการจัดสง

ความปลอดภัยของการจัดสง

ราคาคาบริการในการจัดสง

ชื่อเสียงของผูใหบริการ

บริการการจัดสงที่มีความหลากหลาย

บริการรับสินคาจากสถานประกอบการ

บริการรับชำระปลายทาง

บริการรับสงสินคาที่จุดรับฝากสินคา

16.52

17.97

14.08

17.56

11.52

11.19

12.64

13.07

11.86

12.83

8.48

19.78

19.46

21.70

17.67

14.32

16.98

16.67

70.20

72.77

64.02

60.96

65.88

70.13

71.92

68.72

70.47

คาเฉลี่ย
3.71

3.80

3.73

3.63

3.73

3.77

3.80

3.75

3.79

0.45

0.78

2.12

2.01

0.89

1.01

1.12

1.23

1.01

ปจจัย
เพื่อประโยชนในการขนสง เชน ความ
แข็งแรงทนทาน ความปลอดภัยในการขนสง
ความสะดวกในการขนยาย
เพื่อสงเสริมการตลาด เชน ความสวยงาม 
พกพาสะดวก

จางบุคคลอื่น
7.52

7.52

ทำดวยตนเอง
7.70

7.68

แผนการลงทุน
ไมมี
มี
    วงเงินที่ตองการ
    หากสามารถกูเงินที่ตองการได
    จะทำใหยอดขายเพิ่มขึ้น

ธุรกิจขนาดกลาง
84.62%
15.38%

 137,500.00 บาท
27.50%

ธุรกิจขนาดเล็ก
78.33%
21.67%

88,146.55 บาท
22.97%

สิ่งที่ตองการลงทุน
ผลิตบรรจุภัณฑเดิมเพิ่ม
ปรับปรุงบรรจุภัณฑเดิม
พัฒนาบรรจุภัณฑใหม

ธุรกิจขนาดกลาง
0.00
25.00
75.00

ธุรกิจขนาดเล็ก
32.75
20.47
46.78

ปจจัย
เพื่อผลิตบรรจุภัณฑเดิมเพิ่ม
เพื่อปรับปุงบรรจุภัณฑเดิม
เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑใหม
โดยรวม

รอยละของคนตอบ
31.67
20.56
47.78
100.00

วงเงินที่ตองการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
89,893.44 บาท

หากสามารถกูเงินที่ตองการ
จะทำใหยอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 23.13

1. พัฒนากระบวนการจัดการระบบโลจิสติกส
2. สงเสริมหรือพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจัดการระบบ
3. พัฒนาระบบขนสง

1. สินเชื่อสำหรับปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส อาทิ การพัฒนา
บรรจุภัณฑ พัฒนาระบบเทคโลยีสำหรับการจัดสงสินคา
2. สงเสริมหรือพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑใหเหมาะสม
กับสินคา การเลือกใชเทคโลยีสำหรับการจัดสงสินคาที่เหมาะสมกับธุรกิจ

ไมมีผลเลย มีผลนอย มีผลมากมีผลปานกลาง

ไมม ี78.72%

ม ี21.28%
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ในคอลัมนที่แลว ผศ.ดร. 
ธนวรรธน พลวิชัย ผูอำนวย 
การศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 

และธุรกิจ และรองอธิการบดีฝายอาวุโส 
วิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอ 
การคาไทยพูดถึง "ปจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจ 
ไทย" วา ตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของปนี้ 
เปนตนมาเศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับ 
ความเส่ียงมากข้ึนเร่ือยๆ เปนลำดับ และ 
ยังไมมีทาทีวาความเส่ียงตางๆ จะลดนอย 
ถอยลง แตกลับกลายวาความเส่ียงตางๆ 
กลับคอยๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น เขา 
ทำนองที่วา "ยิ่งลึกยิ่งเสี่ยง"

สงครามภาษีก่อตัว
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน

เร่ิมไตรมาสท่ี 3 ปจจัยเส่ียงภายใน 
และภายนอกเริ่มกอตัวขึ้น คลายๆ พายุ 
ไตฝุนที่กอรางสรางตัวกลางมหาสมุทร 
ยังไมสงผลกระทบตอภาคพ้ืนดิน แตตอง 
เริ่มเฝาติดตามและระมัดระวังมากขึ้น 

น
เปนลำดับ เร่ิมต้ังแตการท่ีประธานาธิบดี 
สหรัฐฯไดเร ิ ่มทำสงครามการคากับ 

ประเทศตางๆ ไมวาจะเปนสหภาพยุโรป 
แคนาดา จีน และประเทศตางๆ ตั้งแต 
เดือนมีนาคมท่ีผานมา และมาดำเนินการ 
เปนรูปธรรมชัดเจนขึ้นในไตรมาสที่ 3 
โดยสหรัฐฯและจีนไดตั้งกำแพงภาษีร 
ะหวางกัน 10-25% จากมูลคาการ 
นำเขา 5 หมื่นลานดอลลารสหรัฐฯ ใน 
เดือนสิงหาคม และในเดือนกันยายน 
สหรัฐฯไดตั ้งกำแพงภาษีนำเขาจาก 
มูลคาการนำเขาสินคาจากจีนเพิ่มขึ้น 
อีก 2 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ โดย 
จีนไดตอบโตในทันทีโดยตั้งกำแพงภาษี 

มูลคาการนำเขาจากสหรัฐฯเพิ่มขึ้นอีก 
6 หมื่นลานดอลลารสหรัฐฯ

สหรัฐฯเดินหน้าต่อกับ
จีน จนรัสเซียออกมา 
เตือนว่า สหรัฐฯกำลัง 
เล่นกับไฟ

นอกจากนี้ สหรัฐฯไดประกาศคว่ำ 
บาตรสำนักงานพัฒนายุทโธปกรณ 
(อีดีดี) ซึ่งเปนหนึ่งในหนวยงานในสังกัด 
กระทรวงกลาโหมของจีน ในขอหาที่จัด 
ซื้ออาวุธจากรัสเซีย การประกาศคว่ำ 
บาตรนี้ถือเปนการคว่ำบาตรครั้งแรก 
ของรัฐบาลสหรัฐฯท่ีใชกับประเทศท่ี 3 ท่ี 
ไมใชคูกรณีโดยตรงคือรัสเซียที่สหรัฐฯ 

เศรษฐกิจโลกในปีหน้า สหรัฐฯและจีนจะทำสงคราม 
ทางการค้ามากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะประธานาธิบดี 
สหรัฐฯบอกว่าจะขึ้นอัตราภาษีจีนมากขึ้นในเดือน 
มกราคมปีหน้า ท่ามกลางปัญหาต่างๆ 

เศรษฐกิจโลกยังเผชิญความเสี่ยง
จากสหรัฐฯ –จีน –รัสเซีย
เผยเศรษฐกิจไทยยิ่งหวั่นไหว
เหตุทัวร์จีนลด – สินค้าเกษตรราคาดิ่ง
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คว่ำบาตรในกรณีซีเรียและยูเครน   ซึ่ง 
ถือวาเปนกรณีที่ไมเปนปกติเทาใดนัก 
โดยกระทรวงการตางประเทศของจีน 
เรียกรองใหสหรัฐฯเพิกถอนการคว่ำบาตร 
นี้ มิเชนนั้นสหรัฐฯก็จะตองแบกรับผล 
ที่ตามมา เพราะการดำเนินการของ 
สหรัฐฯละเมิดอยางรายแรงตอหลักการ 
พ้ืนฐานของความสัมพันธระหวางประเทศ 
และสรางความเสียหายรายแรงตอความ 
สัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ   ขณะที่ 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตาง 
ประเทศของรัสเซีย กลาวเตือนสหรัฐฯ 
วา สหรัฐฯกำลังเลนกับไฟ โดยสหรัฐฯ 
กำลังสรางความปนปวนตอเสถียรภาพ 
ของโลก

โลกเพิ่มความหวั่นไหว
จากปัญหาของบรรดา
ประเทศมหาอำนาจ

ลาสุดมีขาววาประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

ประกาศจะถอนช่ือของสหรัฐฯออกจาก 
สนธิสัญญานิวเคลียรพิสัยกลาง ระยะ 
500-5,000 กม. ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯและ 

สหภาพโซเวียตรวมลงนามไวตั ้งแตป 
2530 เพื่อเปนคำมั่นวาทั้งสองประเทศ 
จะไมครอบครองนิวเคลียรพิสัยกลาง 

และพิสัยใกล รวมท้ังขีปนาวุธท่ีเก่ียวของ 
เพราะสหรัฐฯเห็นวา รัสเซียไดละเมิด 
สนธิสัญญามาเปนเวลาหลายป ซ่ึงรัสเซีย 

ยืนกรานปฏิเสธเรื ่องนี ้มาโดยตลอด 
สะทอนใหเห็นวา โลกกำลังเผชิญกับ 
ปญหาความสัมพันธระหวางประเทศ 
มหาอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจ และทาง 
การทหารระหวางสหรัฐฯ จีนและรัสเซีย 
ซ่ึงไมเปนผลดีตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
โลกในอนาคตอันใกลเลย

นอกจากนี้ ปญหาสงครามการคา 
ระหวางสหรัฐฯกับจีน ที่ยังไมมีทาที 
คลี่คลายลง และยังไมมีใครทราบอยาง 
แนชัดวาการประชุมสุดยอดระหวาง 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯกับประธานาธิบดี 
จีนเกี ่ยวกับการแกไขปญหาสงคราม 
ระหวางกัน ที่เดิมกำหนดไววาจะมีการ 
ประชุมกันในเดือนพฤศจิกายนปนี้ วา 
จะเกิดขึ้นหรือไม เพราะภายหลังจากที่ 

ผลการสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ 
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในเดือนกันยายน 
2561 พบว่า ความเชื่อมั่นทั้งของผู้ประกอบการ 
และผู้บริโภคปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ  
4 เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา อาทิ 
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนีความเชื่อมั่นของ 
หอการค้าไทยที่ปรับตัวลดลงทุกภูมิภาค และ 
แม้กระทั่งผลการสำรวจพฤติกรรมการกินเจของ 
ปีนี้ที่มีอัตราการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 11 ปี 
นับตั้งแต่มีการสำรวจในปี 2551 เป็นต้นมา
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สหรัฐฯต้ังกำแพงภาษีจากจีนและคว่ำบาตร 
อีดีดีในเดือนกันยายนที่ผานมา ทั้งทาง 
การสหรัฐฯและจีนไมไดออกมาใหขาว 
ในเรื่องนี้อีกเลย

หลายปัญหารุมเร้า 
สุ่มเสี่ยง ต่อความ
เชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
โลกในอนาคต

ปญหาน้ีท้ังโลกกำลังกังวลอยางย่ิง 
เพราะจะทำใหเศรษฐกิจโลกถลำลึก 
เขาไปสู ความเสี ่ยงตอการฟนตัวของ 
เศรษฐกิจโลกในปหนา สหรัฐฯและจีน 
จะทำสงครามทางการคามากยิ่งขึ้นไป 
อีก เพราะประธานาธิบดีสหรัฐฯบอกวา 
จะขึ ้นอัตราภาษีจีนมากขึ ้นในเดือน 
มกราคมปหนา ทามกลางปญหาตางๆ 
ไดแก ราคาน้ำมันที่มีแนวโนมสูงขึ้นใน 
ปหนาจากปญหาการคว่ำบาตรเศรษฐกิจ 
ของสหรัฐฯตออิหรานในเดือนพฤศจิกายน 
นี้ และปญหาปมสังหารผูสื่อขาวของ 
ซาอุดีอาระเบียสัญชาติสหรัฐฯ ท่ีสถานทูต 
ซาอุดีอาระเบียในตุรกี ท่ีเกิดข้ึนในปญหา 
ตอราคาน้ำมันในอนาคต และปญหา 
Brexit ที่สหราชอาณาจักรอาจไมไดผล 
ประโยชนทางการคากับสหภาพยุโรป 
เลยหลังออกจากสมาชิกภาพของสหภาพ 
ยุโรป อีกทั้งปญหาเสถียรภาพทาง 
เศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในโลกโดย 
เฉพาะในลาตินอเมริกาและยุโรป ซึ่ง 
เปนปจจัยเสี่ยงที่บั่นทอนความเชื่อมั่น 
ทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต

ลาสุดในเดือนตุลาคม 2561 กอง 

ทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ได 
หั่นประมาณการตัวเลขการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจโลกในปนี้และปหนาลง 
0.2% โดยมองวาเศรษฐกิจโลกในป 2561 

และ 2562 จะเติบโตเพียง 3.7%  จาก 
ที่เคยประมาณการไวในเดือนเมษายน 
ที่ผานมาวาเศรษฐกิจโลกทั้ง 2 ป จะ 
เติบโต 3.9%

ไทยรับความเสี่ยง 
ผู้ประกอบการ และ
ผู้บริโภค ดัชนีความ
เชื่อมั่นลดลงครั้งแรก
ในรอบ 4 เดือน

ความเสี่ยงที่มากขึ้นเปนลำดับจน
ทำใหหลายคนรูสึกไมมั ่นใจวาจะเกิด 
อะไรขึ้นกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ 
ไทยในอนาคต เริ่มมีน้ำหนักหรือความ 
รุนแรงมากขึ้นอยางเห็นไดชัดในชวง 
1-2 เดือนที่ผานมา และถาพูดงายๆ วา 
พายุไตฝุนไดพัดผานมาถึงประเทศไทย 
ต้ังแตเดือนกันยายนน่ีเอง เพราะผลการ 
สำรวจของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและ 

ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ใน 
เดือนกันยายน 2561 พบวา ความเช่ือม่ัน 
ท้ังของผูประกอบการ และผูบริโภคปรับ 
ตัวลดลงเปนครั้งแรกในรอบ 4 เดือน 

นับตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนมา อาทิ 
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นของหอการคาไทยที ่ปรับตัว 
ลดลงทุกภูมิภาค และแมกระทั่งผลการ 
สำรวจพฤติกรรมการกินเจของปนี้ที่มี 
อัตราการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 11 ป 
นับตั้งแตมีการสำรวจในป 2551 เปน 
ตนมา

ทามกลางความเสี่ยงของโลกและ
ความเสี่ยงภายในประเทศ ไมวาจะเปน 
ราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีมีราคาต่ำลง 
หลายรายการ และปญหานักทองเที่ยว 
จีนที่เขามาในไทยลดลงจนนาใจหาย 
กลายเปนความเสี่ยงที่สูงขึ้นเปนลำดับ 
ตอการฟ นตัวของเศรษฐกิจโลกและ 
เศรษฐกิจไทย  ตองมาติดตามขอมูล 
ตางๆ เหลานี้ ตลอดจนผลกระทบที่จะ 
เกิดข้ึนกับเศรษฐกิจไทยในปน้ีและปหนา 
ตองติดตามตอนตอไป

ล่าสุดในเดือนตุลาคม 2561 กองทุนการเงิน 
ระหว่างประเทศ (IMF) ได้หั่นประมาณการตัวเลข 
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้และปีหน้าลง 
0.2% โดยมองว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2561 และ 
2562 จะเติบโตเพียง 3.7% จากท่ีเคยประมาณการ 
ไว้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจโลกทั้ง 
2 ปี จะเติบโต 3.9%
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการใช 
ประโยชนความตกลงของอาเซียนตามประเด็น 
สำคัญเพิ่มเติมจากบทความครั้งที่แลว ดังนี้

ประเด็นที่สี่ คือ การระงับขอพิพาท โดยมุงเนนการ 
ศึกษาการประเมินปญหาตางๆ ทางการคาและการลงทุน 
ที่เกิดขึ้น รวมถึงเสนอกลไกการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให 
เกิดประโยชนตอภาคเอกชน และเพื่อเสริมสรางขีดความ 
สามารถในการแขงขัน การสรางนวัตกรรมและความพรอม 

ในการรองรับการเปลี่ยนแปลง การยึดหลักธรรมาภิบาล 
สงเสริมใหมีกฎระเบียบและหลักปฏิบัติที่ดีดานกฎระเบียบ 
ที่มีประสิทธิภาพ ขอเสนอแนะจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคการศึกษา จะเนนไปในดานกฎหมายที่มารองรับหาก 
เกิดกรณีขอพิพาทขึ้น ประกอบดวย

• การมีขอพิพาทและเขาสูกลไกการเจรจาไกลเกลี่ย 
กันนั้น เจาของสิทธิจะดำเนินการเอง แตหากเปนกรณีสำคัญ 
และเปนปญหาที่รัฐบาลควรเขาไป กรมทรัพยสินทางปญญา 
จะเขาไปดำเนินการ แตเรื่องของการจางทนายความหรือ 
การดำเนินการตางๆ เอกชนจะดำเนินการเอง แตในอาเซียน 
ก็ยังไมมีการจัดตั้งหรือกำหนดวา หากมีปญหาการละเมิด 
จะใหหนวยงานที่อาเซียนกอตั้งเขาไปดำเนินการ ซึ่งใน 
ปจจุบันยังไมมีหนวยงานในลักษณะนี้

ประเด็นที่หา คือ การสงเสริมการมีสวนรวมในหวงโซ 
มูลคาของโลก โดยสงเสริมการมีสวนรวมของภาคการผลิต 
ของภูมิภาคในการบูรณาการเขากับหวงโซมูลคาของโลก 
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สำนักพัฒนาองคความรู

การพัฒนาตราสินคาระดับภูมิภาค การจัดกิจกรรมสงเสริม 
ในพื้นที่ตาง ๆ และการวางกลยุทธทางการตลาดรวมกัน 
ทั้งนี้ ขอริเริ่มดานการอำนวยความสะดวกทางการคา ซึ่ง 
เนนทั้งในดานการนำเขาและสงออก การลดผลกระทบจาก 
ขอจำกัดทางการคาและตนทุนที่เกิดจากมาตรการที่มิใช 
ภาษี และการปฏิรูปกฎระเบียบภายในประเทศ ขอเสนอ 
แนะจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ประกอบ 
ดวย

• การสงเสริมหวงโซมูลคาดานการเกษตร (Agricul- 
tural Value Chain) โดยเชื่อมโยงเปนกลุมสินคาเกษตร 
ผลิตภัณฑเกษตร และอาหารแปรรูป 

• การผลิตรวมกัน (Co-production) สืบเนื่องจาก 
กลุมประเทศ CLMV ไดสิทธิพิเศษในการยกเวนภาษีเมื่อ 
สงออกไปประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา การผลิตรวมกัน 
โดยฝงไทยทำการเพิ่มมูลคาเทานั้นและสงออกที่แหลมฉบัง 
ไปยังประเทศผูนำเขาไดเลย ดังนั้น Co-production จึง 
สามารถทำใหการผลิตรวมกันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ได (แตตองมีการจัดตั้งเขตการคาเสรี หรือ Free Trade 
Area เปนเงื่อนไขสำคัญดวย) 

ประเด็นที่หก คือ การเสริมสรางความรวมมือดาน 
สิทธิในทรัพยสินทางปญญา การคุมครองสิทธิในทรัพยสิน 
ทางปญญา และการเสริมสรางบทบาทของวิสาหกิจขนาด 
กลาง ขนาดยอม และรายยอยใหแข็งแรง อันเปนประเด็น 
ที่สำคัญตอประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อกาวสูระดับการ 

ข

การใช้ประโยชน์ความตกลง
ด้านเศรษฐกิจและการค้า
ภายใต้ประชาคมอาเซียน (ตอนจบ)
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พัฒนาทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ทั้งในดานการสงเสริมการ 
ถายทอดเทคโนโลยีและการกระตุ นการสรางนวัตกรรม 
และความคิดสรางสรรค เนื่องจากทรัพยสินทางปญญา 
เปนหนึ่งในปจจัยสนับสนุน เพื่อมุงสูการเพิ่มปริมาณและ 
มูลคาการสงออก ทั้งนี้ ขอเสนอแนะจากภาครัฐ ภาค 
เอกชน และภาคการศึกษา ประกอบดวย

• การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจะตองมีการ 
ดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายภายในของแตละประเทศ

• ในการศึกษาวิจัย ควรดำเนินการเปรียบเทียบ 
กฎหมายลิขสิทธิ์ของแตละประเทศ และสงเสริมการสราง 
ความตระหนักถึงแผนปฏิบัติการสิทธิทรัพยสินทางปญญา 
อาเซียน ป พ.ศ. 2559 - 2568 (The ASEAN Intellectual 
Property Rights Action Plan 2016 - 2025) ที่มีการ 
กลาวถึงการพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของการจดทะเบียน 
ใหมีคุณภาพ ไมวาจะเปนสิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการคา 
ใหมีระบบของอิเล็กทรอนิกสเขามาชวยมากขึ้น 

• อุปสรรคในการอำนวยความสะดวกทางการคาดาน 
ทรัพยสินทางปญญา คือ เรื่องของระยะเวลาดำเนินการที่ลา 
ชา สิทธิบัตรท่ียังคางอยูในการพิจารณาอีก 20,000 - 30,000 
เรื่อง ซึ่งตองใชเวลาไมต่ำกวา 4 ป ถาจะใหสามารถทำได 
หมด ไมนับกรณีการยื่นจดทะเบียบใหมที่จะเขามา กรณีของ 
ไทยมีปญหาเรื่องของการตรวจสอบสิทธิบัตรใหม กลาวคือ 
จะตองมีสิทธิบัตรใหม ขณะที่ประเทศไทยมีความเขมงวด 
มากกวาประเทศอื่นในอาเซียน โดยกฎหมายบังคับใหคนที่ 
ตองการจดทะเบียนสิทธิบัตรตองขึ้นศาล แตบางประเทศ 
สมาชิกมีมาตรฐานการดำเนินงานที่ตางกันออกไป กอให 
เกิดคำถามเกี่ยวกับบรรทัดฐานที่แนชัด 

• ภายใตองคการการคาโลก (WTO) มีเรื่องของความ 
ตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาที่เปนฐานขอกำหนดอยู 
แลววาทุกประเทศตองดำเนินการอะไรบางและทุกประเทศ 
ก็เปนสมาชิกของ WTO อยูแลว ดังนั้นไมวาจะอยางไรก็ 
ตาม ทุกประเทศก็จะตองมีกฎหมายสากลดาน IP อยูแลว 
ในอาเซียนมีมุมมองวาความตกลงวาทรัพยสินทางปญญา 

ที่เกี่ยวของกับการคาควรมีมาตรฐานที่เหมาะสม แตประเทศ 
ในสมาชิกอาเซียนจะมีความแตกตางในเรื่องของกระบวนการ 
โดยแตละประเทศมีความรวดเร็วของการดำเนินกระบวนการ 
และประสิทธิภาพของการบังคับใชความตกลงในระดับที่ 

แตกตางกันไป
• การยายฐานการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม ไทยไปประเทศเพื่อนบาน อาจจะเกิดขึ้นได 
หากประเทศนั้น สามารถสรางแรงจูงใจหรือใหสิทธิประโยชน 
เพื่อสงเสริมให SMEs ไปลงทุน

• นโยบายผลักดันให SMEs เปนผูประกอบการที่มี 
การพัฒนา SMEs ในดานตาง ๆ มีการชวยเหลือเรื่อง 
การเขาสูตลาด การสงเสริมการใชเทคโนโลยี การพัฒนา 
ผลิตภัณฑ การขนสงสินคา และการเชื่อมโยง SMEs เขา 
สูอาเซียน โดยอาศัยการสงเสริมการมีสวนรวมในหวงโซ 
มูลคาของโลก

• ระเบียบและกฎหมายการอำนวยความสะดวกทาง 
การคาที่สงผลตอการดำเนินงานของ SMEs จำเปนตองมี 
หนวยงานที่พยายามสงเสริมแหลงเงินทุนผานทางธนาคาร 
เพื่อเปนแหลงเงินทุนเริ่มตนให SMEs สามารถสรางผลิต- 
ภัณฑได รวมถึงสงเสริมการนำเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร 

ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่าง 
ปรับปรุงกฎหมายให้มีความสอดคล้อง 
ทันสมัยและเป็นไปตามหลักการเรื่อง 
การอำนวยความสะดวกทางการค้า 
เห็นได้ชัดเจนจากการแก้ไขปรับปรุง 
กฎหมายศุลกากรที่นำหลักการใน 
สนธิสัญญาเกียวโตมาใช้ หรือการ 
ออกกฎเกณฑ์เพื่อรับรองเอกสาร 
รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน 
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มาเพิ่มความสามารถในการผลิตของ SMEs ดวย
ประเทศสมาชิกอาเซียนอยูระหวางปรับปรุงกฎหมาย

ใหมีความสอดคลองทันสมัยและเปนไปตามหลักการเรื่อง 
การอำนวยความสะดวกทางการคา เห็นไดชัดเจนจากการ 
แกไขปรับปรุงกฎหมายศุลกากรที่นำหลักการในสนธิสัญญา 
เกียวโตมาใช  หรือการออกกฎเกณฑเพื่อรับรองเอกสาร 
รับรองถิ่นกำเนิดสินคาของอาเซียน อยางไรก็ดี มีขอสังเกต 
วา เนื่องดวยการอำนวยความสะดวกทางการคาเปนประเด็น 
ที่เกี่ยวของกับกฎหมายหลายมิต ิ ดังนั้น การดำเนินการเพื่อ 
ใหเกิดการอำนวยความสะดวกทางการคาที่เปนผลรูปธรรม 
ที่ชัดเจนจึงตองแกไขกฎหมายและกฎเกณฑที่เปนอุปสรรค 
ในอีกหลายดาน เชน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
กับการขนสง และกฎหมายที่เกี่ยวของกับอิเล็กทรอนิกส 
เปนตน

นอกจากนี้ มีขอสังเกตวาแมบางประเด็นจะมีการ 
บัญญัติกฎหมายมารองรับแลว แตอาจยังไมมีการกำหนด 
กฎเกณฑรายละเอียดในการปฏิบัต ิ ซึ่งประเด็นนี้ทำใหเกิด 
ความสับสนแกผูประกอบการและบุคคลที่เกี่ยวของ และ 

กอใหเกิดอุปสรรคตอผูประกอบการได   รัฐบาลของแตละ 
ประเทศควรใหความสำคัญกับการแกไขหรือประกาศใช 

กฎเกณฑที ่เกี ่ยวของกับการอำนวยความสะดวกทางการ 
คาเปนการเฉพาะ เชน การจัดตั้งคณะกรรมการหรือ 
หนวยงานที ่ทำงานในเรื ่องนี ้เปนการเฉพาะที ่ทำงานใน 
เรื่องนี้เปนประจำถาวร  ควรเปนหนวยงานที่มีสำนักงาน 
เฉพาะ เพื่อผลักดันนโยบายและมาตรการที่จำเปน รวมไป 
ถึงมีหนาที่แกไขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูและเสนอกฎหมาย 
ใหมที่จำเปน ทั้งนี้ ในการประกาศใชกฎเกณฑใหม ๆ ที่จะ 
เปนผลกระทบทางตนทุนโดยตรงตอผูประกอบการ นอกจาก 
นี้ ควรกำหนดระยะเวลาปรับตัว เพื่อใหผูประกอบการ 
ไดเตรียมความพรอมในการปรับตัวกอนที ่กฎหมายจะมี 
ผลบังคับใชจริงกอนในทุกครั้ง อาจมีการกำหนดในรูปแบบ 
ของกรอบการตกลงเรื่องที่เกี ่ยวของกับการออกกฎเกณฑ 
ตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการคาระหวางประเทศ 

หลายประเทศไดม ีการปร ับปร ุงกระบวนการร าง 
กฎหมายใหเกิดความโปรงใสดวยการเพิ ่มขั ้นตอนในการ 
รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอรางกฎหมาย 
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โดยการกำหนดใหมีการทำประชาพิจารณ ซึ่งกระบวนการ 
ดังกลาวถือไดวาเปนไปตามหลักการสากลที่ด ี อยางไรก็ตาม 
การมีสวนรวมของผู ม ีส วนเกี ่ยวของควรจะไดมีโอกาส 
เขารวมในกระบวนการรางกฎเกณฑตั้งแตตน เพื่อที่จะได 
รับทราบความตองการของผูไดรับผลกระทบ ดังนั้นคณะ 
กรรมการทุกชุดที่เกี่ยวของ ควรมีตัวแทนของผูประกอบการ 
ทั ้งรายใหญและรายยอยเขาไปมีสวนรวมในการกำหนด 
นโยบายและกฎเกณฑตาง ๆ ใหมากขึ้น

ในสวนของการเผยแพรขอมูลใหแกประชาชนนั ้น  
แตละประเทศไดดำเนินการจัดทำเว็บไซต อันสะทอนถึง 
การเล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการคาและการสงออกที่มี 
ขอมูลพื้นฐานจำเปน ซึ่งสามารถเขาถึงไดงายเปนไปตาม 
กรอบความตกลงของอาเซียน อยางไรก็ดี ยังคงปรากฏวา 
เว็บไซตที่จัดทำขึ้นโดยทั่วไปจะมีการใหขอมูลพื้นฐานเทา 
นั้น แตการคนหาขอมูลเชิงลึก อาทิ กฎเกณฑ กฎหมาย 
คำสั่ง หรือตัวอยางคำวินิจฉัยของหนวยงานที่เกี่ยวของ จะ 
อยูในรูปแบบของลิงคที่ไปเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น ๆ หรือ 
อาจไมมีการใหรายละเอียดเลย ทำใหการคนหาขอมูลที่ 
ชัดเจนเปนไปอยางไมสะดวกนัก เนื่องจากสวนใหญแลว 
ขอมูลที่เห็นรายละเอียดอาจจะไมไดแปลเปนภาษาอังกฤษ 
หรือไมแนชัดวาเปนขอมูลที่มีความทันสมัยมากนอยเพียงใด 
ดังนั ้นควรมีการปรับปรุงเว็บไซตของคลังขอมูลการคา 
อาเซียน (ASEAN Trade Repository) ใหเปนเว็บไซตหลัก 
พรอมกับลดจำนวนเว็บไซตอื่น ๆ และกำหนดรูปแบบของ 
เว็บไซตของแตละประเทศใหมีร ูปแบบเหมือนกันในทุก 
ประเทศ โดยกำหนดใหมีการเผยแพรเอกสารที่เปนราย 
ละเอียดที่มีการแปลเปนภาษาอังกฤษ อันจะเปนการอำนวย 
ความสะดวกใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง 
ครบถวน 

ขณะเดียวกันควรมีกำหนดมาตรการเพื ่อการพัฒนา 
องคความรู และศักยภาพของบุคลากรที่เกี ่ยวของกับการ 
อำนวยความสะดวกทางการคา ทั้งการเพิ่มพูนความรูและ 
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ 

ตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน เพื่อสรางความชัดเจน 
แนนอนในการวินิจฉัยของพนักงานเจาหนาที่เปนบุคคลที่ 
มีอำนาจในการใชดุลพินิจตัดสิน ขณะเดียวกัน ตองมีการ 

จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศและ 
องคความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพื่อสงเสริม 
การสื ่อสารกับผู ประกอบธุรกิจตางเชื ้อชาติกันไดสะดวก 
และคลองตัวมากยิ่งขึ้น 

อนึ่ง ประเทศสมาชิกอาเซียนควรดำเนินการผลักดัน 
ใหกรอบความตกลงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสงมีผล 
บังคับใชอยางจริงจัง นอกจากนี้ ในสวนของการระงับขอ 
พิพาทจำเปนตองมีการกำหนดหลักเกณฑที ่เกี ่ยวกับการ 
ระงับขอพิพาทและพิจารณาขอเรียกรองของผู ประกอบ 
ธุรกิจโดยตรงเปนการเฉพาะในระดับอาเซียน โดยตองมี 
กลไกที่มีความชัดเจน เขาถึงงายและรวดเร็วเพื่อสรางหลัก 
ประกันใหแกผู ประกอบธุรกิจที ่จะไดร ับคำตอบจากคำ 
วินิจฉัยที่ชัดเจนและเปนธรรมในกรณีที่มีขอพิพาทเกิดขึ้น

การอำนวยความสะดวกทางการค้า 
เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
หลายมิติ ดังนั้น การดำเนินการเพื่อ 
ให้เกิดการอำนวยความสะดวกทาง 
การค้าที่เป็นผลรูปธรรมที่ชัดเจนจึง 
ต้องแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ 
เป็นอุปสรรคในอีกหลายด้าน เช่น 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
การขนส่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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น ับต ั ้ งแต  เม ียนมาเร ิ ่ม 
เปดประเทศราวป 2553 
นักลงทุนตางชาติไดทยอย 

เขาลงทุนในเมียนมาอยางตอเนื่อง ซึ่ง 
จุดเดนดานแรงงานในเมียนมาถือเปน 
ปจจัยดึงดูดการลงทุนที่สำคัญ ไมวา 
จะเปนคาจางแรงงานที่ยังอยูในระดับ 
ต่ำและจำนวนแรงงานที่มีอยูคอนขาง 
มาก ดังนั้น กอนที่ผูประกอบการไทย 
จะเขาไปลงทุนในเมียนมา จึงควรทำ 
ความเขาใจกับกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ 
และเกร็ดวัฒนธรรม ที่เกี่ยวของกับ 
การจางแรงงานในเมียนมาใหดี

กฎหมายและวิธีปฏิบัติ
ในการจ้างแรงงาน

กฎหมายการลงทุนของเมียนมา 
ฉบับป 2559 กำหนดวาสำหรับงาน 
ท่ัวไปผูประกอบการสามารถจางแรงงาน 
ไดเฉพาะชาวเมียนมาเทานั้น ขณะที่ 
งานที่ตองใชความรู ความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะทาง หรืองานระดับตำแหนงผู 
จัดการ ผูประกอบการสามารถจาง 
แรงงานตางชาติได แตมีเงื่อนไขวาจะ 
ตองมีการถายทอดความรู ใหแกแรง 
งานเมียนมาเพื่อที่แรงงานเมียนมาจะ 
สามารถทำงานทดแทนไดในอนาคต 
อยางไรก็ตาม แมกฎหมายการลงทุน 

ฉบับปจจุบันจะไมมีการกำหนดสัดสวน 
การจางแรงงานตางชาติ (กฎหมาย 
ฉบับเกากำหนดใหมีสัดสวนการจาง 
แรงงานตางชาติตั้งแต 25-75% ของ 
แรงงานมีฝมือท้ังหมด) แตในทางปฏิบัติ 
แรงงานเม ียนมาจะต องได ร ับการ 
พิจารณาในการวาจางงานกอนเสมอ

สำหรับการวาจางแรงงานตางชาติ 
กฎหมายเมียนมาอนุญาตใหบริษัทที ่ 
ไดร ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจาก 
สำนักงานคณะกรรมการการลงทุนของ 
เมียนมา (Myanmar Investment 
Commission : MIC) สามารถจางผู 
เชี่ยวชาญหรือชางเทคนิคชาวตางชาติ 

ได โดยตองระบุจำนวนผูเชี่ยวชาญ 
หรือชางเทคนิคชาวตางชาติที ่จะจาง 
ในแบบฟอรม

การขออนุมัต ิประกอบธุรกิจที ่ 
ยื่นให MIC ซึ่งเมื่อ MIC อนุมัติแลว 
บริษัทตองย่ืนขอใบอนุญาตทำงาน (Work 
Permit) จากกรมแรงงาน (Directorate 
of Labor) กระทรวงแรงงานของ 
เมียนมา 

สำหรับการเดินทางเขาเมียนมา 
แรงงานตางชาติตองขอวีซาประเภท 
ธุรกิจ (Business Visa) ซึ่งในชวงแรก 
จะสามารถขอไดเฉพาะแบบเขา-ออก 
เพียงครั้งเดียว (Single-Entry) โดย 
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รู้กฎระเบียบ เข้าใจวัฒนธรรม 
ก่อนเริ่มต้นจ้างแรงงานในเมียนมา

การขอวีซาเพื่อมาทำงานในเมียนมา

กรณีพำนักแตละครั้ง
นอยกวา 10 สัปดาห

Business Visa แบบ Single-Entry
(วีซาอายุไมเกิน 10 สัปดาห)

กรณีพำนัก
แตละครั้ง
มากกวา

10 สัปดาห

ยื่นขอ

ยื่นขอ

สามารถยื่นขอ

Stay Permit
(อายุ 3 เดือน หรือ 1  ป)

ไมถือเปนวีซา แตชวยให
แรงงานตางชาติสามารถ
พำนักไดนานกวาที่วีซา
กำหนดไวที่ 10 สัปดาห 
โดยผูขอจะตองมี
Business Visa กอน

Business Visa
แบบ Multiple-Entry*

(วีซาอายุ 6 เดือน หรือ 1 ป)

*สามารถเขามาพำนักในเมียนมา
ไดครั้งละไมเกิน 10 สัปดาห

ขอ Business Visa แบบ
Single-Entry ครบ 3 ครั้ง
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วีซามีอายุไมเกิน 10 สัปดาห ซึ่งเมื่อ 
เดินทางเขาออกดวย Business Visa 
แบบ Single-Entry ครบ 3 ครั้ง จะ 
สามารถขอเปนแบบ Multiple-Entry 
ได โดยวีซามีอายุ 6 เดือน หรือ 1 ป 
และแตละครั้งจะสามารถเขามาพำนัก 
ในเมียนมาไดไมเกิน 10 สัปดาห 
อยางไรก็ตาม หากตองการพำนักใน 
เมียนมาเกินกวาระยะเวลา 10 สัปดาห 
ลูกจางตางชาติจะตองยื่นขอใบอนุญาต 
พำนักอาศัย (Stay Permit) เพิ่มเติม 
โดย Stay Permit มีอายุ 3 เดือน หรือ 
1 ป ทั้งนี ้ในทางปฏิบัติของลูกจางชาว 
ไทยที ่ เด ินทางไปทำงานในเมียนมา 
สวนใหญนิยมขอเพียง Business Visa 
เนื่องจากการเดินทางไปกลับระหวาง 
ไทยและเมียนมาทำไดคอนขางสะดวก 
ลูกจางชาวไทยสวนมากจึงพำนักติดตอ 
กันไมเกินระยะเวลาที่วีซากำหนด 

มีเพียงสวนนอยท่ีขอ Stay Permit 
ซึ่งตองใชเอกสารคอนขางมากและมี 
ขั้นตอนเพิ่มขึ้น นอกจากนี ้ลูกจางชาว 
ไทยบางสวนใชวีซาทองเที ่ยวในการ 
เดินทางไปทำงานชั ่วคราวที ่เมียนมา 
เนื ่องจากปจจุบันเมียนมาไดยกเวน 
การตรวจลงตราสำหรับผูที่ถือหนังสือ 
เดินทางประเทศไทย โดยสามารถอยู 
ไดชั่วคราวไมเกิน 14 วัน วิธีดังกลาว 
จึงเหมาะสำหรับลูกจางที่ตองเดินทาง 
ไปเมียนมาเปนครั ้งคราวและใชเวลา 
ทำงานเพียงระยะสั้นๆ 

ค่าจ้างแรงงานและ
สวัสดิการ 

เม่ือเดือนพฤษภาคม 2561 รัฐบาล 
เมียนมาไดปรับขึ้นคาจางแรงงานขั้นต่ำ 

สำหรับแรงงานทุกประเภทอุตสาหกรรม 
เปน 4,800 จาตตอวัน จากเดิมอยูที่ 
3,600 จาตตอวัน นับเปนการปรับขึ้น 
ครั้งแรกตั้งแตป 2558 โดยมีผลบังคับ 
ใชกับบริษัทที ่มีการจางงานมากกวา 
10 คนขึ้นไป ทั้งนี้ คาจางแรงงานขั้น 
ต่ำของเมียนมาถือไดวาเปนอัตราต่ำที่
สุดในอาเซียน จึงนับเปนแรงดึงดูด 
สำคัญในการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ 
ใชแรงงานมาก ซึ่งการจายคาจางใน 
เมียนมานิยมจายเปนเงินสด ขณะที่ 
เง ินจาตและเงินดอลลารสหรัฐเปน 
สกุลเงินหลักที ่ใชในการจายคาจาง 
แรงงาน โดยจากการสำรวจของบริษัท 
Myanmar Survey Research พบ 
วารอยละ 86 ของบริษัทตางชาติใน 
เมียนมา ที่ทำการสำรวจ จายคาจาง 
แรงงานเปนสกุลเงินจาตเพียงอยางเดียว 
อีกรอยละ 11 จายทั้งสกุลเงินจาต 
และเงินดอลลารสหรัฐ ที่เหลือรอยละ 
3 จายเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐเพียง 

อยางเดียว 
นอกเหนือจากคาตอบแทนในรูป

ของคาจางแรงงานแลว นายจางจะ 
ตองจัดหาสวัสดิการขั ้นพื ้นฐานในที ่ 
ทำงานตามประเภทกิจการเพื่อสุขภาพ 
และความปลอดภัยของลูกจางดวย 
อาทิ กิจการประเภทโรงงานจะตองมี 
การจัดหาสวัสดิการน้ำดื่มสะอาดและ
อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน ขณะที่ 
หากกิจการมีพนักงานมากกวา 100 คน 
สถานประกอบการจะตองมีโรงอาหาร
และหองพักผอน และหากมีพนักงาน 
มากกวา 250 คน จะตองมีหองพยาบาล 
และพยาบาลคอยดูแลประจำโรงงาน 
นอกจากน้ี หากมีพนักงานหญิงมากกวา 
50 คน จะตองมีหองรับเลี้ยงเด็กที่ 
อายุนอยกวา 6 ป

วันหยุดราชการ
เมียนมามีศาสนาพุทธเปนศาสนา 

ประจำชาต ิและม ีขนบธรรมเน ียม 

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานเมียนมา

ที่มา : Salary Survey Report 2018, Myanmar Survey Research Co., Ltd.

ตำแหนงงาน
ผูบริหารระดับผูอำนวยการ
ผูบริหาร
ผูจัดการทั่วไป
ผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ
นักบัญชี
หัวหนางาน
เลขานุการ
ผูชวยนักบัญชี
พนักงานตอนรับ
พนักงานขาย
พนักงานขับรถ
พนักงานสำนักงาน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานทั่วไป
พนักงานทำความสะอาด

เงินเดือน (จาต)
6,000,000
3,000,000
1,800,000
800,000
600,000
600,000
400,000
400,000
380,000
300,000
300,000
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250,000
200,000
200,000
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ประเพณีคลายคลึงกับไทย จึงทำให 
เมียนมามีวันหยุดราชการที่คอนขาง 
ตรงกับวันหยุดราชการของไทย โดย 
วันหยุดที่สำคัญที่สุดคือ วันหยุด 5 วัน 
ในชวงเทศกาลสงกรานต หรือที่ใน 
ภาษาเมียนมาเรียกวา “Thingyan” 
นับเปนวันหยุดติดตอกันนานที่สุดของ 
เมียนมา ในชวงนี้ชาวเมียนมานิยม 
เดินทางกลับภูมิลำเนาของตน เพื่อ 
ฉลองวันขึ้นปใหมกับครอบครัว ทั้งนี้ 
หากวันหยุดนักขัตฤกษตรงกับวันเสาร 
หรือวันอาทิตย จะไมมีการหยุดชดเชย 
ในวันทำการถัดไป 

เกร็ดน่ารู้ของแรงงาน
เมียนมา

การทำงานกับลูกจางชาวเมียนมา 
ผู ประกอบการควรเขาใจถึงลักษณะ 

และอุปนิสัยสวนใหญของชาวเมียนมา 
เพื ่อใหการสื ่อสารในการทำงานเกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งลักษณะสำคัญ 
ของแรงงานเมียนมามีดังนี้

• แรงงานเมียนมาถนัดทำงานที 
ละอยาง หากผูประกอบการจะมอบ 
หมายงานใหพรอมกันหลายงาน ควร 
จัดลำดับความสำคัญของงานใหชัดเจน 
วาตองทำงานไหนกอนหลัง

• แรงงานเมียนมาจะไมบอกถึง 
ขอจำกัดในการทำงานของตนเอง ผู 
ประกอบการจึงควรสื่อสารกับแรงงาน 
ใหชัดเจนและซักถามสิ่งที ่มอบหมาย 
ใหทำวาเขาใจตรงกันหรือไม รวมถึง 
ตองหม่ันตรวจสอบความคืบหนาในการ 
ทำงาน เพราะหากแรงงานไมสามารถ 
ทำงานที่ไดรับมอบหมาย จะไดแกไข 
สถานการณไดทันทวงที 

• แรงงานเมียนมาใหความสำคัญ 
กับการใหเกียรติกัน โดยเฉพาะผูที่ 
อาวุโสกวา ดังนั้น ผูประกอบการควร 
มีวิธีสื ่อสารหรือวิธีปฏิบัติที ่ใหเกียรติ 
ซึ่งกันและกัน ไมดูถูกความสามารถ 
หรือตำหนิชาวเมียนมาในที่สาธารณะ   

นอกจากนี้ อยางที่ทราบกันดีวา 
เมียนมาเปนประเทศที ่มีความหลาก 
หลายทางชาติพันธุ ซึ่งชาวเมียนมา 
แตละชาติพ ันธ ุ ม ีว ิถ ีการดำรงชีว ิต 
ภาษา วัฒนธรรม รวมถึงขนบธรรมเนียม 
ประเพณีที่แตกตางกัน ผูประกอบการ 
จึงควรทราบวาแรงงานของตนมาจาก 
ชาติพันธุ ใดและมีว ัฒนธรรมเฉพาะ 
อยางไร ซึ่งการแสดงออกวาเราเขาใจ 
วัฒนธรรมดังกลาวจะชวยสรางบรร- 
ยากาศที่ดีในการทำงานรวมกัน

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

* เปลี่ยนแปลงทุกป

วันหยุดสำคัญของเมียนมา
วันที่
1 ม.ค.
4 ม.ค.
12 ก.พ.
2 มี.ค.

-*
27 มี.ค.

13-17 เม.ย.
1 พ.ค.

-*
19 ก.ค.

-*
-*
-*
-*

25 ธ.ค.
31 ธ.ค.

จำนวนวัน
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
3
2
1
1
1

วันหยุด (ภาษาอังกฤษ)
New Year Holiday
Independence Day

Union Day
Peasant Day

Full Moon Day of Tabaung
Armed Force Day

Thingyan Holiday / Myanmar New Year
Labour Day

Full Moon Day of Kason
Martyrs’ Day

Full Moon Day of Waso
Full Moon Day of Thadingyut

Full Moon Day of Tazaungmone
National Day

Christmas
New Year Holiday

วันหยุด (ภาษาไทย)
วันขึ้นปใหม
วันเอกราช
วันสหภาพ
วันไพร

วันมาฆบูชา
วันกองทัพ

เทศกาลสงกรานต
วันแรงงาน

วันวิสาขบูชา
วันมรณสักขี
วันเขาพรรษา
วันออกพรรษา
วันลอยกระทง

วันชาติ
วันคริสมาสต

วันสิ้นป
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น
ธุรกิจ แตอยาเพิ่งแนใจ จนกวาคุณจะ 
ไดอานบทสัมภาษณนี ้จนถึงบรรทัด 
สุดทาย

Glowfish 
“เริ ่มธุรกิจนี ้เพราะวาไปซื ้อตึก 

ออฟฟศของคุณตา อยากใหทานได 
ร ีไทร  ซึ ่งตอนที ่ซ ื ้อม ันค ือป 2008 
กำลังเก ิดว ิกฤตแฮมเบอรเกอรของ 
อเมริกา ทำใหธุรกิจที ่อยู ในตึกที ่เรา 
ซื้อเกือบเจงกันเยอะมาก เพราะสวน 
ใหญทำธุรกิจดีลกับอเมริกา เจอวิกฤต 
การเงินไมสามารถจะจายคาเชาใหเราได 
ในขณะที่เราซึ่งไปยืมเงินจากธนาคาร 
ก็ตองจายดอกเบี้ย-คืนเงินตน

“ลูกคาบางรายตอรองวาไมจาย 
คาเชาไดไหม? ลดคาเชาไดไหม? ไม 
งั้นไมไหว

“ตอนนั ้นผมย ังเด ็กมาก เป น 
โปรเจคแรกที่ทำเอง ไมรูจะทำอยางไร 
เลยบินไปดูธุรกิจของเพื่อนที่อเมริกา 
ที่นั ่นก็แย คนตกงาน เมืองสมัยใหม 
อย  า งน ิ วยอร  กจ ั ด ให  ม ี แคม เปญ 
‘สตารทอัพ นิวยอรก’ encourage 
ให คนมา startup create space 
ซึ ่งตอนนั ้นยังไมเร ียก co-working 
space แตเรียก share office

“พอไปเห็น ไดนำไอเดียนี้กลับมา 

ตอนนั ้นสตารทอัพในเมืองไทยยังไม 
เปนที่รูจัก เราจึงทำในสิ่งที่คนคุนเคย 
คือเซอรว ิส ออฟฟศ ซึ ่งเปนโมเดล 
ที ่ใกลเค ียง -- ลูกคาที ่กำลังย ่ำแย 
แทนที่จะขอลดคาเชา ก็เปลี่ยนใหลด 
สเปซลง ไปใช common facilities 
อยาง meeting room รวมกัน ซึ่งเปน 
คียเวิรดแรกๆ ที่เราไดมาจากการปรับ 
ไอเดีย-ดูโครงสรางสิ่งที่ออฟฟศตองมี 
วามันมีบางสิ ่งที ่ outsource ลดคา 
ใชจายไดจากการลดขนาดพื้นที่สำนัก 
งาน เชน conference room ที่ถาใช 
เดือนละ 2 ครั้ง เปลี่ยนไปเชาครั้งละ 
800 บาทมันจายถูกกวาจายคาเชา 
แสนนึงตอเดือน อีกดานเราก็หาลูกคา 
ใหมเขามาเติม ทำใหตึกอยูไดทุกคน 
สามารถจายคาเชาไดหมด กลายเปนวา 
ท้ัง ‘อโศกทาวเวอร’ ตอนน้ันมีแตบริษัท 
เล็กๆ เต็มไปหมด เปน environment 
ที่คอนขางจะ vibrant

“ตอนนั้นเรายังไมเรียกตัวเองวา 
Glowfish เลย เพราะมันยังเปนเพียง 
ไอเดียเริ่มตน ที่มี F&B ดานลางใหได 
พบปะกันกอนขึ้นไปทำงานบนตึก ราว 
ป 2010-2011 ประเทศไทยเริ่มฟนตัว 
แลว เราจึงไดเริ่มทำ Glowfish อยาง 
จริงจัง เพราะสังคมเริ่มจะมีไอเดียวา 
สตารทอัพคืออะไร? โคเว ิร คกิ ้งค ือ 

คำถามเมื่อกอนคือ 
‘ทำไมคุณถึงออกมาทำ 
เอง?’ 

‘ทำไมถึงไมอยูในบริษัทครอบครัวแลว
ตอยอดบริษัทครอบครัว?’ 
‘ทำไมคุณถึงไปทำขางนอก?’

ยุคสมัยเปลี ่ยน มุมมองเปลี ่ยน 
กลายเปนคำถามวา 

‘ทำไมคุณถึงยังทำงานอยูในบริษัท?’
เพราะทุกอยางในโลกมันกำลังถูก 

disrupt ไปหมด องคกรใหญบางทีมัน 
disrupt ตัวเองเพื่อหาอินโนเวชั่นได 
ยากเหมือนกัน แมจะ very profes-
sional run หรือมีความสามารถดาน 
R&D แตบางเรื่อง คนนอกองคกรอาจ 
ถนัดกวา หรือมุมมองท่ีกวางขวาง แตก- 
ตางออกไป

เชนเดียวกับ ‘กวิน วองกุศลกิจ’ 
เจาของธุรกิจโคเวิรคก้ิงสเปซ ‘Glowfish’ 
ซึ่งเปนธุรกิจอยูนอกบริษัทครอบครัว 
การไดพบปะคลุกคลีกับผูประกอบการ
รุนใหมไดเจอกับธุรกิจใหมๆ ที่มีความ 
คิดสรางสรรค และเก็บเกี่ยวสังเคราะห 
ประสบการณเหลานั้นดวยตัวเอง ทำให 
เขามีบทบาทชวยกำหนดทิศทางการ 
ทำงานใหบริษัทครอบครัว

เลาถึงตรงนี้ คุณผูอานอาจสรุป 
ไดวา เขาตัดสินใจทำเพราะเหตุผลทาง 

‘กวิน ว่องกุศลกิจ’ 
จากความรักสู่ความสำเร็จ
â´Â

ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

31

Inspire



อะไร? เซอรวิสออฟฟศคืออะไร? เริ่ม 
มีความหลากหลายในการเซอรวิสลูกคา 
ใหสามารถเลือกไดวา แทนที่จะทำงาน 
ที่บาน ก็สามารถมีออฟฟศใหทำงานได 

“การชวยใหลูกคาเราอยูรอดเปน
อันดับแรก ทำใหธุรกิจของเราอยูรอด 
ดวย

“หล ังจากน ั ้นเป นความสน ุก 
เมื่อไดเห็นวาเราสามารถชวยคนอื่นได 
ชวยใหคุณตารีไทรได ชวยลูกคาได

“โดยคาแรกเตอร เราเปนสาย 
ครีเอทีฟจา ท้ังๆ ท่ีเรียนไฟแนนซแตเรา 
เปนคนไมเขาโรงเรียน ไมมี Structure 
ในชีว ิต ไมมี discipline ไมใชเปน 
เรื่องที่ดีนะครับ แตแลกมาดวยความ 
ครีเอทีฟที่คอนขางสูง แนนอนวาก็ตอง 
พัฒนาตัวเราเองกับบริษัทของเรา ฝก 
ตัวเองใหมีนิสัยคิดเปนตัวเลขไดดวย

“คาแรกเตอรของเรา กับ วัฒน- 
ธรรมขององคกรนั ้นสำคัญที ่ส ุด ให 
เปนไปในทางที่เหมาะสมกับเราดีกวา 

ประเทศ ไมอยากทำธุรกิจครอบครัว 
แตเราอยากชวยเหลือคนในครอบครัว 
ผมคิดอยางนั้นมากกวา

“F&B เป นมากกว าส ิ ่งท ี ่ชอบ 
เพราะ ‘Kuppa’ เปนสิ ่งที ่แมทำมา 
ต้ังแตแรกแลว ผมอยากจะชวยแมเพราะ 
อีกไมนานแมก็จะรีไทรแลว ถึงตอน 
นั้นใครจะmanage ธุรกิจนี้ ผมจึงทำ 
‘Kuppadeli’ ขึ้นมาเอง เพื่อทำความ 
เขาใจธุรกิจนี ้ อีกสวนหนึ่งที ่กลับกัน 
มันเปนชวงที่ Glowfish กำลังจะเกิด 
ณ ตอนนั ้นเรามีลางสังหรณวา F&B 
มันสำคัญ ถาโฟกัสไปที่ออฟฟศอยาง 
เดียว Glowfish มันจะแคบมาก พอ 
เปดกวางทำ F&B ดวย ทำใหไดเรียนรู 
เยอะ สิ่งที่ตามมาคือ ‘เอะ งั้นเราก็ทำ 
โรงแรมได’ เพราะเรามีสิ่งที่ยากที่สุด 
ของการทำโรงแรมมาแลวคือ การให 
เชาจาก Glowfish และการใหบริการ 
จาก Kuppadeli สองสิ่งนี้คือสิ่งที่เรา 
ไดเรียนรูจากทั้ง 2 ธุรกิจ และนำมาใช 

เลยมาทางดานครีเอทีฟจาเลย จากนั้น 
มาดูวาจะทำยังไงใหออฟฟศของเรา 
สงเสริม Creativity มากขึ้น สงเสริม 
Quality of Life สงเสริมคอมมิวนิตี้ 
สงเสร ิมให  เก ิด conversation -- 
ความหมายของฝรั่งมันไมใชแคการพูด 
คุยนะครับ conversation มันคือการ 
engage มันคือการทำใหคนไดคิดถึงวา 
สิ่งที ่สำคัญของชีวิต, สิ่งที ่สำคัญของ 
งาน, สิ่งที่สำคัญของโลก, issue สำคัญ 
ตางๆ เราจะรับมือมันยังไง ผมแครใน 
เรื่องพวกนี้ ผมจึงดีไซน Glowfish ออก 
มาในลักษณะแบบนี้”

Kuppadeli+Adlib    
“ยอมรับวาเรานาจะ ‘โฟกัสตัว 

เองในแขนงเดียว แลวทำในสิ่งนั้นใหดี 
ที่สุด’ นั่นคือวิธีคิด 

แตที ่ทำหลายอยางเพราะวามัน 
เปนสิ่งท่ีชอบและสนุกกับมัน

“ผมจบไฟแนนซกลับมาจากตาง
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กับการทำโรงแรม 
“กอนจะยายออกจากบานเกาที่ 

สุขุมวิท ซอย 1 ในครอบครัวกำลังมอง 
หาโอกาสท่ีจะทำอะไรใหมันมีประโยชน 
มากขึ้น ทีแรกไมไดมองดานคอนเซปท 
มองดานเรียลเอสเตทอยางเดียว วาทำเปน 
เซอรวิส อพารทเมนท - สปา - ปลอย 
เชาได พอผมบอกวาโรงแรม ทุกคน 
หัวเราะ บอกวาที่ดินเล็กกระจิ๋วเดียว 
อยูในซอย จะทำโรงแรมขึ้นไดยังไง เรา 
ก็ตองไปทำปรูฟมา วาโลกการตลาดมัน 
ไมเหมือนเดิมแลว มันไมไดตองใชปาย 
มันไมใชลูกคา walk-in มันเปนการ 
ตลาดออนไลน เพราะงั ้นอยู ที ่ไหนก็ 
ทำได กลับกลายจะเปนคาแรกเตอร 
ดวยซ้ำ เพราะคนเดินทางสมัยน้ีตองการ 
ประสบการณมากกวาความสะดวกสบาย 
ซึ่งเปนสิ่งที่เราสรางได เลยใชโอกาสนี้ 
โนมนาวใหครอบครัวมาลงทุนทำโรงแรม 
‘Adlib’ จนประสบความสำเร็จ เพราะ 
คอนเซ็ปตมันถูกตองตั้งแตวันแรก ซึ่ง 
ถาเราทำเรียลเอสเตท ทำออฟฟศอยาง 
เดียว ไมไดทำ F&B มากอน เราจะทำ 
คอนเซ็ปตไมเปน เพราะ F&B มันแขงขัน 

กันที่สุด เปนกิจการที่ในเมืองไทยคิด 
อะไรไมออกก็เปดรานอาหาร คุณจะ 
ทำธุรกิจนี ้ได คุณตองเกงมาก ตอง 
แขงข ันกับคนเยอะมาก คอนเซ็ปต 
ตองมั่น ตองเขาใจ exercise ในการทำ 

-- คอนเซ็ปตเปนสิ่งที่เราไดเรียนรูจาก 
F&B และนำมาใชกับโรงแรม”

กุญแจสำคัญ  
“พอลงมือทำแลวก ็หยุดไม ได  

เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นโดยลืมคิดไปคือ เรามี 
พนักงาน ถาเราเลิกทำ คนก็ตกงาน 
เปนความโงงายๆ อยางนั้นเลย ที่ไมได 
คิดอะไรในวันแรก พอผานไป 10 ป 
กลายเปนเราทำธุรกิจหลายอยาง ถึงจุด 
ที่หลงใหลมัน สิ่งที่สนุกคือตื่นมาตอน 
เชาแลวรูวาพนักงานที่อยูที่นี่หลายคน 

เขาก็หลงใหลมันไปกับเราดวย
“วอรเรน บัฟเฟตตเคยพูดเมื่อ 20 

ปกอนวา 
‘Culture eats strategy for 

breakfast’

“เปนคำพูดที่ even more true 
today เพราะวา strategy มันยาก 
มากที่จะปรับตัวทัน -- คือ strategy 
มันตอง short term ไมเกิน 3 ป เด๋ียวน้ี 
บางคนปครึ่งนะครับ ดังนั้นวัฒนธรรม 
องคกรที ่เก ี ่ยวกับคน จะพูดใหตาย 
ขนาดไหน จะทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจาย 
เงินขนาดไหน มันก็ยากที่จะปรับคน 
แตถ าคุณ get the right people 
from day one เปนสิ่งสำคัญมาก 

“ตอนนี ้ผมไปลุยเร ื ่องคนเยอะ 
เพราะผมรูแลววาองคกรที่จะปรับตัว 
ตามผมไดทัน มันจะตองเปนคนที ่มี 
culture เขาใจอะไรบางอยางคลายๆ 
กัน เมื่อกอนผมไมเปนเรื่องคน เพราะ 
เรียนไฟแนนซมา เปนแตตัวเลข เดี๋ยวนี้ 
ตัวเลขแทบไมไดทำเลย เพราะธุรกิจ 
ของผมมันใหมมาก มัน disrupt มาก 
เราไมไดแพลนไปไกล แตเราตองมี 
ความยืดหยุนที่จะเปลี่ยนได

“การอยู YEC ทำใหผมไดมีโอกาส 
ฟงคนที่เกงกวาเรามากๆ ลาสุดผมฟง 
พี่เป บารบีคิวพลาซา -- เกงมาก มี 
หลายอยางท่ีเราเลียนแบบได แตปญหา 
คือ คาแรกเตอร, เวลา และวินัยของ 
เราไมสูงเทา ถาเราจะปรับตัวเปนแบบ 
นั้น เราจะไมประสบความสำเร็จแบบ 

วัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับคน จะพูดให้ตายขนาด 
ไหน จะทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจ่ายเงินขนาดไหน 
มันก็ยากที่จะปรับคน แต่ถ้าคุณ get the right 
people from day one เป็นสิ่งสำคัญมาก 
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นั้น เพราะเราไมไดเปนเขา เราทำแบบ 
เขาไมได เราตองทำในแบบของเรา

“ธุรกิจมาถึงขั้นนี้ได ก็เพราะเขา 
เชื่อวาสิ่งที่ผมพูดมันคือความจริง และ 
ที่เชื ่อไดเพราะวามี tag record แต 
แบบนี้มันไมมีความยั่งยืน ตองพยายาม 
ทำใหมีstructure -- อยางใน F&B 
Key person เรา incentive แรง เกือบ 
จะเรียกวาคุณเปนหุ นบริษัทไปเลย 
ทำใหตองบาลานซวางกลยุทธใหดี

“Glowfish เปนธุรกิจที่ตองการ 
อินโนเวช ั ่นอย ู ตลอดเวลา เราต อง 
กำหนดทิศทางใหเปน แลวตองสื่อสาร 
กับคนในองคกรไดวา ทำไมถึงตองทำ 
อันน้ี มันตางจากธุรกิจ F&B หรือโรงแรม 
ที่มีรูปแบบมาเปนรอยปแลววาในโลก 
เขาทำกันไวยังไง สามารถ benchmark 
กับคนที่เกงที่สุดในโลกได ตางกับธุรกิจ 
ใหมๆที ่ตองอินโนเวทโดยเจาของมา 
disrupt ในตางประเทศ เชน อเมริกา 
วัฒนธรรมเขาสอนใหทำงานแบบเปน 
มืออาชีพ ในขณะท่ีคนเปนผูประกอบการ 
บานเราเขาไปทำธุรกิจของตัวเองไมก็ 
ธุรกิจครอบครัว ไมคอยมาเปนโปร- 
เฟสชั่นแนล

“เจาของจึงตองอินโนเวท ทุกคนบอก 
วาตองการอินโนเวชั่น จาง outsource 
consultant มาไมรู กี ่ลานเพื่อทำให 
เกิดอินโนเวชั่นในบริษัท แลวพอเสนอ 
ไอเดียใหม เจาของกลับบอกวาไมใช 
ธุรกิจเรา เปนคำพูดท่ีอันตรายมากเพราะ 
The whole point of innovation is 
disrupting your business ถาบอก 
วาไมใชธุรกิจเราแลวไมทำ คือ you 
never get innovation ever

“ผมสื ่อสารไมเกง เปนคนที่ฟง 
แลวถาเปนความคิดเห็นที่ใช จะเปลี่ยน 
ใจเร็วมาก เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เปนอีก 
อยางนึงที่สื่อสารกับคนยาก เพราะเขา 

ไมคิดวาจะเปลี่ยนใจเร็วขนาดนี้ นั่งอยู 
ในที่ประชุม ผมจะเอาทางนี้ อยูดีๆ คน 
นี้คอมเมนทมา ไดเรคชั่นอยางนี้ดีกวา 
ผมมานั่งคิดดู ‘เออ เปลี่ยนอันนี้เลย!’ 

คนอื่นเหวอหมด ‘หะ! คือคุณจะเอา 
อยางนี ้แลวเหรอ?’ อะไรอยางนี ้ ก็ 
เพราะวามันดีกวา เราก็ตองเขาใจวา 
คนอื่นเขาไมไดเปลี่ยนเร็วเทาเรา เรา 
ตองมานั่งยอน step กลับไปอธิบาย 
ใหฟงวาทำไมเปลี่ยนเร็วแบบวินาทีเลย 
เปนจุดแข็งของเรา และเปนจุดออน 
ดวย เพราะคนที่ทำงานโดย structure 
อีกแบบนึง เขาจะรับไมได ถาเราไม 
สื่อสารใหดี

“ผมจะเปนสไตลบอกวิธีการของ
ผม มอบใหไปทำ แลวคอย follow up 
สำหรับบางคนยังไมมี drive ที ่แรง    
พอ -- ตางกับเจาของท่ีไมมีทางนอนหลับ 
เพราะเขาจะคิดอยูตลอดเวลา ไปกิน 
ขาวกับเพื่อนยังพยายามจะดึงอะไรจาก
เพ่ือนกลับมา สวนบางคนอาจจะทำงาน 
หนักได แตพอกลับบานแลวในหัวไมได 
คิดวาจะทำยังไงใหพรุงนี้เปนวันที่ดีกวา
นี้ จึงตองจูจี้กับเขานิดนึง”

การสนับสนุน 
“สิ่งที่ผู ประกอบการตองการคือ 

การสนับสนุน ยิ่งถาเปนสตารทอัพที่ 
ไมเกงขั้นเทพและโชคดีมากๆ สวนใหญ 
คุณจะเฟลกอน แลวคอยประสบความ 
สำเร็จมันเปนแพทเทิรน 

“คนไทยชอบคิดว ามาว ันแรก 
กำไรเลย อันนั้นคือคุณเปนเทรดเดอร 
เปนยี่ปว มีตลาดแลวซื้อไปขาย แตคุณ 
ไมมีวันจะสรางแบรนดของคุณเองได 
คุณจะสรางธุรกิจที่มันเปนระดับโลก -- 
ดร.สุวิทยพูดอยูทุกวัน คุณตองอินโนเวท -- 
ครีเอทีฟจะสรางแบรนดของคุณได 
ตองมี investment first time กอน 
โอกาสนอยมากที่คุณจะกำไรตั้งแตวัน 
แรก 

“แลวชวงเวลาที่ขาดทุน จะมีใคร 
คอยซัพพอรต? 

“กลายเปนวาสำหรับคนที ่ออก 
จากมหาลัยเพื่อทำสตารทอัพถาไดรับ 
ซัพพอรตไมพอ เขาจะเฟลกลับไปทำ 
งานกับครอบครัวหรือลมเลิก เพราะ 
ฉะนั้นโคเวิรคกิ ้งสเปซเลยเปน 1 ใน 
support network

“จริงๆ เราอยากจะแนะนำวา 
คุณลองไปทำงานใหคนอื่นกอนเถอะ 
อยางนอยมีตังคของคุณเองกอนสักนิด
นึงก็ไมเลว หรือมีความเขาใจโลกของ 
ธุรกิจสักหนอย วามันทำงานยังไง แลว 

ผมจะไม่ยอมอ่านอะไรที่คนอื่นถอดมาให้ ผมจะ 
ถอดในแบบของตัวเอง อ่านเยอะ เพื่อที่จะได้ทิ้งมัน 
ออกไป แล้วก็คิดเอง หลายคนบอกว่า creativity 
คือ ต้องเป็นคน create -- ไม่ใช่ คุณต้องอินสไปร์ 
มาจากคนอื่น ไปรับมาจากทั่วโลก เสร็จแล้วมา 
ทำให้เป็นของตัวเอง ผมคิดว่า creativity มัน 
เป็นอย่างนั้นมากกว่า อาหารที่เรากิน บางทียัง 
อินสไปร์เราได้เลย
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ไมตองไปทำงานบริษัทใหญดวย ทำงาน 
กับคนแบบผม ที่บริษัทกำลังกลางๆ 
แบบไปไดดี อยูในธุรกิจที่ตองตอสูกับ 
บริษัทใหญอยู ตลอดเวลา ทำงานกับ 
เจาของแบบนั ้น คุณจะไดสัมผัสกับ 
เจาของโดยตรง รับรองเกงเร็ว เสร็จ 
แลวคอยไปทำงานของตัวเอง

“สวนมากเจาของพวกนี้จะบอก 
วาไมตองไป เดี๋ยวลงทุนให คนดีๆ เนี่ย 
เคาจะหวงมากเลย เพราะสวนมากสิ่งที่ 
เขาจะไปทำ ก็มาจากชองวางที่เขาเห็น 
ในชวงที ่ทำงานอยู ก ับอะไรสักอยาง 
เชน คนทำ zalora เห็นชองวางใน 
การขายออนไลนที ่ zalora ไมไดทำ 
ก็ออกมาทำของตัวเอง แต zalora 

อาจจะบอกว าเด ี ๋ยวฉ ัน succeed 
capital ให คนที่ทำในลักษณะนี้หา 
เงินไมยากเลย เพราะวาคุณทำเปนอยู 
แลว แลวหัวหนา, เจานายคุณนั่นแหละ 
เปนคนออกทุนให ไมตองมีปญหากับ 
ที่บานดวย

“ผมวาซัพพอรตสำคัญที่สุด ผม 
โชคดีที่มีครอบครัวซัพพอรต คนถามวา 
ทำไม You take risk? ผมไมได take 
risk เลย ผมเปนคน risk averse ที่สุด 
คนนึงเลย แตว าผม take risk ได  
เพราะผมรูวาหมดตัวของผม มันไมได 
ทำใหครอบครัวลำบาก น่ันคือความโชคดี  
ผมยังกลับไปบาน อยางนอยก็มีที่นอน 
ไลฟสไตลยังสบายอยู  หมดตัวก็ขาย 

รถไดไมเปนไรถาไมมี pride แขวนคอ 
เป นก ับด ักให ต ัวเอง หมดตัวก ็ก ิน 
กวยเตี๋ยวหรือกินอยูที่บาน คอยๆ สราง 
ตัวใหม เปนโปรเฟสชั่นเนล เปนลูกจาง 
คนอื่นไปกอน 

“คนที่เฟลแลว ผลกระทบในชีวิต 
ไมเยอะจะกลาเฟล พอกลา มันเรียนรู 
เร็ว ผม below average ในหลายๆ 
เรื ่องแต ผมเรียนรูเร็ว เพราะผมรูวา 
ผมเฟลไดผมก็ลุยเลย ถากลาที่จะคิด 
ไมเหมือนคนอื่น แลวมีเหตุผลที่ดี มัน 
จะประสบความสำเร็จแลวยิ่งหลังๆ ผม 
ชวนคนเกง ชวนคนที่มีสิ่งที่เราไมมี มา 
คอยระวังหลังใหเรามากขึ้น มันก็งาย 
ขึ้น”
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สิ่งที่ผู้ประกอบการ
ต้องมี 

“ตองกัดไมปลอย ตองรูวาปลอย 
อะไร อันไหนสำคัญตองกัดตอไป ตองมี 
drive ที ่อยากจะเห็นอะไรสักอยาง 
ของเราอยากเห็น better quality of 
life 

“ธุรก ิจโคเว ิร คก ิ ้งสเปซใหญๆ 
ระดับโลกมูลคาหลายหมื่นลานมาเมือง 
ไทย เราบอกวาโอยตายแลวสนุกดี 
เพราะวามันเปนความทาทายใหเราคิด 
วาทำยังไงที่เราจะมอบสิ่งที่ดีกวาใหกับ 
ลูกคาได ตังคไมถึง สูไมได เราตองมีวิธี 
ยังไงที ่จะสนุก เปนการพัฒนา เปน 
เรื่องของทำสิ่งที่มีอยูใหดี ใหมี value 
มากขึ้นกับลูกคาของเรา สิ่งที่คนทำราน 
อาหารมี คือไมกลัว bad comment 
อันน้ีสำคัญกวาท่ีทุกคนคิด ย่ิงรานอาหาร 
ใหญๆ เจอทั้ง positive-negative ทุก 
วัน ซึ่งเจาของกิจการตองฟง แลวก็จะ 
รูวาจะปรับยังไง อันนี้เปน immediate 
ที่สุด พอคุณรับความคิดเห็นของคนได 
คุณจะไมกลัวทุกอยางเลย”

หาแรงบันดาลใจ
จากทุกสิ่ง 

“ผมจะรู  วาผมตองการขอมูล 
อะไรจากอะไร การเดินทางกระตุนให 
เราเขาใจ การไดคุยไดพบเจอไดพบคน 
ที่เกงกวา ไดฟงคนนูนคนนี้ ทำใหเกิด 
ไอเดีย การอานเปนการดึงไอเดียมา 
จากที่ตางๆ 

“ผมอานเรื ่อง quality of life 
ไมใช How to built co-working 
space? นะครับ อยางอานเรื่อง How 
to built better city? เขาไมไดบอก 
วาตองทำอะไร เขาเก็บตัวอยางความ 

คิดระดับสรางเมืองเจงๆ รอบโลกมา 
ใหเรา ผมอานเอามายอสวน ใชใน 
Glowfish ผมอินสไปรจากตรงนั ้น 
มากกวา 

“ผมอินสไปรจาก BNK ผมไมได 

มองวา BNK ทำธุรกิจ marketing 
smart ผมมองบิซิเนสโมเดล ของ BNK 
เสร็จแลวถอยกลับไปอีกวาเขาทำให 
เกิด AKB หรือ BNK ยังไง นี่คือบิซิเนส 
โมเดลที่คนไมไดพูดถึง วาเขามีกรรมวิธี 
ในการทำใหเกิดธุรกิจในลักษณะใหม 
อยางไร ผมดึงวิธีการนั้น ผมถอดของ 
ผมเอง กรรมวิธีของผมคือผมจะไมยอม 
อานอะไรที่คนอื่นถอดมาให ผมจะถอด 
ในแบบของตัวเอง

“อานเยอะ เพื่อที่จะไดทิ้งมันออก 
ไป แลวก็คิดเอง 

“หลายคนบอกวา creativity คือ 
ตองเปนคน create -- ไมใช คุณตอง 
อินสไปรมาจากคนอื่น ไปรับมาจากทั่ว 
โลก เสร็จแลวมาทำใหเปนของตัวเอง 
ผมคิดวา creativity มันเปนอยางนั้น 
มากกวา อาหารที ่ เรากิน บางทีย ัง 
อินสไปรเราไดเลย”

ความสำเร็จ
“มันไมไดเปนตัวของธุรกิจ แตมัน 

เปนเร่ืองท่ีเราไดเร่ิมชวยเหลือครอบครัว 
เม่ือ 10 ปกอน ตอนท่ีเร่ิมธุรกิจ ‘เฮอริเทจฯ’ 

เรียลเอสเตท ไปซื้อตึกจากคุณตากอน 
ที่คุณตาจะเสีย คุณตาเขาไมควรจะตอง 
ทำงานแลวในชวงเวลานั้น อยากใหเขา 
ไดรีไทรดวยรายไดที่เหมาะสม เพราะ 
วาเขาเคยเปนคนที่คอนขาง wealthy 

แลวพอเกิดวิกฤตทางการเงินในป 97 
เขาไมได recover จากตรงนั้น การที่ 
เราซื้อ asset เขาไปผอนหนี้ตอให มัน 
ชวยเขาเยอะมาก อันนั้นคือสำเร็จขั้น 
แรก 

“ไดทำ F&B คือ Kuppa จนได 
รับความไววางใจจากคุณแม

“สวนทางฝงพอ ผมอยากจะเปน 
สวนหน่ึงในการเช่ือมระหวางคนหลายๆ 
เจนเนอเรช่ันในครอบครัวท่ีอยูนอกธุรกิจ 
‘มิตรผล’ กับที่อยูในธุรกิจ ‘มิตรผล’ 
ใหสามัคคี ตอนนี้ก็ทำอยูหลายอยาง 
แตไมอยากพูด อันนี้สนุกที่สุด”

ถึงแมเขาจะไมบอกไวอยางชัดเจน
วา ‘ความสนุกที่สุด’ ของเขาคืออะไร 
ทวาตลอดบทสัมภาษณของผูบริหาร 
หนุมทานนี้พอจะทำใหเรากลาวไดวา 
ความสำเร็จของเขาลวนเริ ่มตนจาก 
ความรัก และ หวงใย ดังนั้นเปนไปได 
ไหมวาความสนุกที่เขากลาวทิ้งทายเอา 
ไว คือ การไดเห็นคนที่เขารักมีความสุข

คุณไม่มีวันจะสร้างแบรนด์ของคุณเองได้ คุณจะ 
สร้างธุรกิจที่มันเป็นระดับโลก -- ดร.สุวิทย์พูดอยู่ 
ทุกวัน คุณต้องอินโนเวท -- ครีเอทีฟจะสร้าง 
แบรนด์ของคุณได้ ต้องมี investment first time 
ก่อน โอกาสน้อยมากที่คุณจะกำไรตั้งแต่วันแรก 
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หลายว ันก อนผมได ม ีโอกาสเข าฟ งบร ิษ ัท 
Toppan Japan เขามาบรรยายเรื่อง Com-
munication Trend 2018 ที่มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย โดยทาง Toppan นั้นมีความเชี่ยวชาญ 
ที่เติบโตจากบริษัท Printing ไปสูบริษัท Digital ซึ่งทาง 
Toppan ไดเขามาแชรแนวทางการทำตลาดของ SMEs 
ญี่ปุนรวมกันสามารถทำไดอยางไรครับ

เริ่มตนที่ การตลาดรวมสราง เนื่องจากญี่ปุนนั้น 
แคบและมีทรัพยากรนอย พื้นฐานการตลาดคือรวมมือกัน 
สรางการขาย (และไดผลประโยชนรวมกัน)! ดังนั้น ที่ญี่ปุน 
การเร่ิมทำแบบยูนิตเล็กๆรวมกันเปนจุดเร่ิมตนของการโปรโมต 
ของญี่ปุน ไมวาจะเปน Street Fair หรือ งานเทศกาล

 ตอจากนั้นเปนการ สรางโอกาสในการซื้อ โดย 
สรางโอกาสในการซื้อใหมากขึ้น การสงเสริมกิจกรรมเพื่อ 
สรางความจำเปนและความเต็มใจที่จะซื้อ โดยญี่ปุนเปน 
ประเทศที่มี 4 ฤดู จึงทำให “กิจกรรม" “สิ่งของ" เปลี่ยนไป 
ตามฤดูกาล

ห

การตลาดของญ่ีปุ่น

การตลาดร่วมสร้างเน่ืองจากญ่ีปุ่น 
น้ันแคบและมีทรัพยากรน้อย พ้ืนฐาน 
การตลาดคือร่วมมือกันสร้างการขาย 
(และได้ผลประโยชน์ร่วมกัน)! ดังน้ัน 
ท่ีญ่ีปุ่นการเร่ิมทำแบบยูนิตเล็กๆ 
ร่วมกันเป็นจุดเร่ิมต้นของการโปรโมต 
ของญ่ีปุ่น ไม่ว่าจะเป็น Street Fair 
หรือ งานเทศกาลต่างๆ 

â´Â
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อมรเทพ ทวีพานิชย

（ร่วมสร้าง×สร้างโอกาสในการซ้ือ）

ตัวอยาง เทศกาลปลาไหล
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ที่ญี่ปุนมีการสรางการสื่อสารแบรนดที่ด ี โดยการสรางกิจกรรมที่สรางความจำเปนและแรงจูงใจในการซื้อสินคา พรอม 
มียานชอปปงในเมืองและพื้นที่เทศบาล

ท่ีญ่ีปุ่นมีการสร้างการ
ส่ือสารแบรนด์ท่ีดี 
โดยการสร้างกิจกรรม
ท่ีสร้างความจำเป็น
และแรงจูงใจในการ
ซ้ือสินค้า พร้อมมีย่าน
ช้อปป้ิงในเมือง และ
พ้ืนท่ีเทศบาล

ตัวอยาง เทศกาลปองกันแผนดินไหว

อีกตัวอยางที่นาสนใจคือ Chocolate ครับ ผมเชื่อวาหลายคนคงรูจักวันวาเลนไทนครับ เทศกาลนี้เขามาที่ประเทศญี่ปุน 
ในป 1960 ครับ โดยแตเดิมนั้นก็เปนการที่ใหกันระหวางคูรักเทานั้น
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ซึ่งปจจุบันก็ยังมีการให Chocolate กัน แตเพิ่มจากเดิมขึ้นและไดเพิ่มรูปแบบการใหที่กวางยิ่งขึ้น!! ไมวาจะเปน ผูหญิง 
ใหผูชาย ผูชายใหผูหญิง เพื่อนใหเพื่อน หรือเทศกาลอื่นๆ เปนตน ทำให Market Size ของ Chocolate นั้นโตขึ้น 
อีกมากมาย

ตัวอย่าง 
การจับมือกันระหวางคูแขงเพื่อสรางภูมิปญญาและจัดงานอีเวนทขึ้น
เมื่อเริ่มมียอดขายที่ลดลงทางผูผลิตและผูจัดจำหนายจึงรวมมือกันจัดอีเวนท รวมกัน เชน การใหกำลังใจเด็กเตรียม 

สอบ ซึ่งจะเปนการซื้อ Chocolate ใหกัน หรือ พอแมซื้อใหลูกที่กำลังเตรียมสอบ เพื่อใหกำลังใจและใหเปนเครื่องราง 
เปนตน

สรุป การที่ SMEs ของ ญี่ปุนตามที่ตางๆ นั้นสามารถเติบโตและมีเอกลักษณสรางความแตกตางไดนั้น มาจากการ 
ทำตลาด รวมสราง×สรางโอกาสในการซื้อ ซึ่งประเทศเราก็สามารถมาเรียนรูแนวคิดและทำตลาดที่ประเทศไทยได 
เชนกันครับ
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ
Modern Trade
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ความสำคัญของธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของประเทศไทย

ข้อมูลท่ัวไป

2010

2011

2012r

2013r

2014r

2015r

2016p

2017p1

มูลคาคาสงคาปลีก
1,249,257

1,253,541

1,322,536

1,333,844

1,325,358

1,388,413

1,462,662

1,555,175

GDP
8,232,421

8,301,570

8,902,835

9,142,088

9,232,084

9,510,909

9,823,122

10,207,489

สัดสวนตอ GDP
15.2

15.1

14.9

14.6

14.4

14.6

14.9

15.2

%yoy
9.1

0.3

5.5

0.9

-0.6

4.8

5.3

6.3

มูลค่าตลาดของค้าส่งและค้าปลีก

2010

2011

2012r

2013r

2014r

2015r

2016p

2017p1

มูลคาคาสงคาปลีก
1,568,570

1,628,794

1,776,739

1,799,168

1,889,014

2,037,024

2,237,233

2,451,602

GDP
10,355,382

11,034,184

11,791,139

12,089,673

12,549,603

13,038,034

13,851,120

14,735,614

สัดสวนตอ GDP
15.1

14.8

15.1

14.9

15.1

15.6

16.2

16.6

%yoy
9.7

3.8

9.1

1.3

5.0

7.8

9.8

9.6

ที่มา : สศช. 

ที่มา : สศช. 
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มูลค่า Modern Trade เทียบกับการค้าส่งและค้าปลีกทั้งประเทศ

2014r

2015r

2016p

2017p1

มูลคาคาสงคาปลีกโดยรวม* 
1,889,014

2,037,024

2,237,233

2,451,602

มูลคา Modren Trade
1,227,859**

1,329,066***

1,464,901***

1,613,541***

สัดสวน(%)
      65.0 

      65.2 

      65.5 

      65.8 

จำนวนสถานประกอบการ 
Modern Trade ของประเทศไทย

ผู้ที่ให้ข้อมูลในการจัดทำ 
Modern Trade index

                   กลุม
Central Group

Ek-Chai Distribution System

The Mall Group 

Siam Piwat

Siam Future Development

Seacon Development

Japanese JV 

CP Group

TCC Group 

Saha Pathanapibul 

MBK

Land & House 

Siam Retail Development

Other Groups

รวมจำนวนสาขาทั้งหมด 

จำนวน
13

3

6

2

12

2

2

3

6

1

3

2

4

4

สาขา
2,169

1,954

38

2

22

2

3

11,002

843

226

3

93

5

24

16,386

                   
Central

Robinson

Makro

Big C

Tops 

Tesco Lotus

ตั้งงี่สุนซูเปอรสโตร

CJ Express

CP ALL - 7-11

รวม

จำนวนสาขา
32

66

124

199

182

218

2

306

10,932

12,061

จำนวนสาขาทั้งหมด
จำนวนสาขาที่เปนตัวอยาง

คิดเปนรอยละ

16,386
12,061

73.6%

ที่มา : *สศช.
         ** คิด 65% ของมูลคาคาสงคาปลีกโดยรวม จาก Krungsri Research
         *** จากการประมาณการณของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ที่มา : Krungsri Research กันยายน 2561 
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Supermarket
33.3%

Department store
33.3%

ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าปลีกไทย
ประจำเดือนไตรมาสท่ี 3 ปี 2561

(Modern Trade Sentiment Index)

Convenience Store
16.7% Supercenter/Hyper mart

16.7%
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สถานการณ์ธุรกิจ Modern Trade ประจำไตรมาสท่ี 3 ปี 2561

รายการ

(หนวย: รอยละ)

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

กำไรจากการขายหรือใหบริการ

ตนทุนในการดำเนินงาน

สินคาคงคลังที่เหลือจากการขาย 

การจางงาน (จำนวนคน)

MTSI

แย/

แยลง

18.5

22.2

77.8

33.3

7.4

31.8

ปานกลาง

 

59.3

25.9

18.5

51.9

25.9

36.3

ดี/

ดีขึ้น

22.2

51.9

3.7

14.8

66.7

31.9

Q3/61 เทียบ Q3/60
แย/

แยลง

14.8

18.5

22.2

7.4

3.7

13.3

ปานกลาง

 

22.2

18.5

59.3

59.3

33.3

38.5

ดี/

ดีขึ้น

44.4

63.0

18.5

33.3

63.0

44.4

Q3/61 เทียบ Q2/61
แย/

แยลง

18.5

22.2

22.2

7.4

3.7

14.8

ปานกลาง

 

55.6

22.2

55.6

66.7

37.0

47.4

ดี/

ดีขึ้น

25.9

55.6

22.2

25.9

59.3

37.8

YQ3

Index

51.9

64.9

13.0

40.8

79.7

50.0

Q3

Index

64.8

72.3

48.2

63.0

79.7

65.6

Q4

Index

53.7

66.7

50.0

59.3

77.8

61.5

Q4/61 เทียบ Q3/61

สถานการณ์ธุรกิจ Modern Trade ประจำไตรมาสท่ี 3 ปี 2561

รายการ

(หนวย: รอยละ)

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

ราคาขายสินคาคงทนเฉลี่ยตอหนวย

ราคาสินคากึ่งคงทนเฉลี่ยตอหนวย

ราคาขายสินคาไมคงทนเฉลี่ยตอหนวย

ความสามารถในการแขงขันกับธุรกิจเดียวกับทาน

ความสามารถในการแขงขันกับธุรกิจออนไลน

การลงทุนดานเทคโนโลยี อุปกรณ และนวัตกรรม

รายรับจากการขายออนไลน

แย/

แยลง

18.5

25.9

18.5

3.7

3.7

3.7

3.7

25.9

ปานกลาง

 

59.3

25.9

48.1

63.0

44.4

44.4

37.0

3.7

ดี/

ดีขึ้น

22.2

48.1

33.3

33.3

51.9

51.9

59.3

70.4

Q3/61 เทียบ Q3/60
แย/

แยลง

14.8

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

22.2

ปานกลาง

 

33.3

74.1

77.8

66.7

37.0

37.0

48.2

22.2

ดี/

ดีขึ้น

51.9

22.2

18.5

29.6

59.3

59.3

48.1

55.6

Q3/61 เทียบ Q2/61
แย/

แยลง

18.5

7.4

7.4

7.4

3.7

3.7

3.7

3.7

ปานกลาง

 

18.5

85.2

85.2

85.2

33.3

33.3

48.2

33.3

ดี/

ดีขึ้น

63.0

7.4

7.4

7.4

63.0

63.0

48.1

63.0

YQ3

Index

51.9

61.1

57.4

64.8

74.1

74.1

77.8

72.3

Q3

Index

68.6

59.3

57.4

63.0

77.8

77.8

72.2

66.7

Q4

Index

72.3

50.0

50.0

50.0

79.7

79.7

72.2

79.7

Q4/61 เทียบ Q3/61
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ทัศนะต่อสินค้าคงเหลือจากการขายเม่ือเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้

รายการ
ไตรมาสที่ 3 ป 2561 เทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 60

ไตรมาสที่ 3 ป 2561 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 61

ไตรมาสที่ 4 ป 2561 เทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 61

ตามเปา
59.3

59.3

22.2

สูงขึ้น
22.2

7.4

55.6

ต่ำลง
18.5

33.3

22.2

ทัศนะในด้านต้นทุนการดำเนินงาน

รายการ
ไตรมาสที่ 3 ป 2561 เทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 60

ไตรมาสที่ 3 ป 2561 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 61

ไตรมาสที่ 4 ป 2561 เทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 61

เทาเดิม
18.5

51.9

3.7

สูงขึ้น
77.8

33.3

70.4

ต่ำลง
3.7

14.8

25.9

เฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีการขายออนไลน์ ทัศนะในด้านรายรับจากการขายออนไลน์

รายการ
ไตรมาสที่ 3 ป 2561 เทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 60

ไตรมาสที่ 3 ป 2561 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 61

ไตรมาสที่ 4 ป 2561 เทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 61

เทาเดิม
55.6

66.7

33.3

เพิ่มขึ้น
22.2

7.4

63.0

ลดลง
22.2

25.9

3.7
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ทัศนะเก่ียวกับธุรกิจ

รายการ

ยอดการสั่งซื้อสินคาของธุรกิจทานเพื่อการขาย

สินคาคงเหลือเพื่อรอการขาย

ยอดจองหรือยอดคำสั่งซื้อออนไลน

เปลี่ยนแปลง ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

แยลง/
ลดลง

ไตรมาสที่ 3 ป 2561 
เทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 60

ไตรมาสที่ 4 ป 2561 
เทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 61

ไตรมาสที่ 4 ป 2561 
เทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 61

18.5
18.5
3.7

7.4
18.5
25.9

74.1
63.0
70.4

เปลี่ยนแปลง ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

แยลง/
ลดลง
18.5
7.4
3.7

18.5
25.9
29.6

63.0
66.7
66.7

เปลี่ยนแปลง ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

แยลง/
ลดลง
7.4
3.7
3.7

25.9
29.6
48.2

66.7
66.7
48.1

สถานการณ์ธุรกิจ Modern Trade ประจำไตรมาสท่ี 3 ปี 2561

ภูมิภาค

ไตรมาสที่ 4 ป 2561 
เทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 61

เปลี่ยน
แปลง

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

แยลง/
ลดลง

กลาง

ตะวันตก

ตะวันออก

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ใต

เหนือ

รายการ

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

ไตรมาสที่ 4 ป 2561 
เทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 61

เปลี่ยน
แปลง

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

แยลง/
ลดลง

ไตรมาสที่ 3 ป 2561 
เทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 60

เปลี่ยน
แปลง

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

แยลง/
ลดลง

33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7

25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
25.0
25.0
0.0

25.0
50.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
50.0
25.0
25.0

50.0
50.0
50.0
50.0
75.0
75.0
50.0
75.0
50.0
25.0
50.0
75.0

25.0
25.0
50.0
50.0
0.0
25.0
50.0
25.0
50.0
50.0
50.0
25.0

25.0
25.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
25.0

50.0
50.0
25.0
50.0
75.0
75.0
50.0
50.0
25.0
50.0
50.0
50.0
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- มีมาตรการนโยบายดานภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุน

- เพิ่มความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต

- ผลักดันประเทศไทยใหเปน Shopping Paradise ดวยมาตรการ
 ปรับลดภาษีสินคาในกลุมที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว  

- การคืน VAT ณ จุดขายภายในศูนยการคาทั่วประเทศ

- ภาคธุรกิจคาปลีกตองการความยืดหยุนมากขึ้นในการจางแรงงาน
 ใหเหมาะสมกับชวงเวลาที่ลูกคามาจับจายสินคา อยากใหรัฐบาลเรง
 ออกระเบียบอัตราจางงานรายชั่วโมงสำหรับผูสูงอายุและผูใหญ

- เรงเพิ่มปริมาณนักทองเที่ยวชาติอื่นเพื่อชดเชยนักทองเที่ยวจีนที่ลดลง

- สงเสริมการสรรหาวาจางบุคลากรระดับปฏิบัติการ 
 ผานหนวยงานตางๆของรัฐบาลซึ่งมีอยูทั่วประเทศ

- การเปดโอกาสใหแรงงานไทยมีโอกาสพบนายจางธุรกิจ MODERN TRADE ผาน
 การจัดงานนัดพบแรงงานเฉพาะดานและมีการฝกอบรมแนะนำการเตรียมตัว 
 และทักษะเบื้องตน เพื่อเขาสูธุรกิจคาปลีก MODERN TRADE เปนการสงเสริม
 การจางงานใหคนไทยดวย เนื่องจากงานใหบริการขายหนาราน MODERN TRADE 
 ไมสามารถใชแรงงานตางดาวได

- มาตรการการกระตุนใหเกิดการใชจาย โดยนำคาใชจายในการซื้อสินคา
 ไปหักลดหยอนภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา /

- มาตรการผลักดันใหประเทศไทยเปน Shopping Paradise 

ปัญหาขาดแคลนพนักงาน 
และบุคคลากรทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปัญหานักท่องเที่ยวลดลง

ปัจจุบันธุรกิจของท่านประสบปัญหาในด้านใด

ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้รัฐบาล
เร่งแก้ไขปัญหา

ข้อเสนอแนะท่ีท่านต้องการให้รัฐบาล
เร่งแก้ไขปัญหา
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ชวงนี ้ละครเรื ่องที ่เกี ่ยวกับธุรกิจครอบครัว 
กำลังดัง ผมจึงขอนำเรื่อง แนวทางการจัดการ 
ทรัพยสินครอบครัว ใหไดเขาใจถึงการวางแผน 

และจัดการธุรกิจครอบครัวมาแชรในฉบับนี้ การวางแนว 
ทางการจัดการทรัพยสินครอบครัวและการวางแผนดาน 
กฎหมาย ถือเปนกลยุทธที่สำคัญอยางหนึ่งในการสราง 
ความยั่งยืนใหกับธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะเมื่อกาวเขา 
มาสูรุนที่ 2 และรุนที่ 3 ธุรกิจมีการเติบโตมากขึ้น สมาชิก 
ในครอบครัวเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสูความขัดแยงไดงายกวา 
รุนกอตั้ง เพราะฉะนั้นการวางมาตรการทางกฏหมายในการ 
ใชเพื่อระงับขอพิพาท หรือขอโตแยงของสมาชิกครอบครัว 
ไวลวงหนา เปนเรื่องที่ครอบครัวจำเปนตองใหความใสใจ 
รวมถึงการสรางกลไกในการจัดสรรผลประโยชนใหมีความ 
เปนธรรมแกสมาชิกครอบครัวก็เปนเรื ่องที่มีความจำเปน 
เชนกัน

การจัดตั้งบริษัทครอบครัว 
การจัดตั้งบริษัทครอบครัว มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ 

คุ มครองทรัพยสินของครอบครัวและสมาชิกไมใหตกอยู  
ภายใตความเสี่ยงของการลมเหลวทางธุรกิจ การถูกฟองลม 
ละลายหรือฟองทางแพงหรือทางอาญาหรือภาษ ี จากหนวย 
ราชการเมื่อมีการกอหนี้ของบริษัทหรือของสมาชิกครอบครัว 
คนใดคนหนึ่งหรือถูกประเมินภาษีหรือถูกฟองวากระทำ 
ผิดกฏหมาย ดังนั้น บริษัทครอบครัวที่ถูกตองและเหมาะสม 

จะตองเปนบริษัทที่ “ปลอดหนี้อยางแทจริง” ไมวาจะเปน 
หนี้จากสถาบันการเงินหรือเจาหนี้รายใดก็ตาม รวมทั้งหนี้ 
ของรัฐ เชน หนี้จากภาษีคางชำระ ดังนั้นการบริหารบริษัท 
ครอบครัวจึงตองมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง ไมวาเรื่องเงิน 

ทุนหมุนเวียนหรือหากกอหนี้ควรกอหนี้ระหวางผู ถือหุ น 
กันเองโดยมีขอตกลงใหชัดเจนกอนไปกอหนี้และจะมีการ 
รับผิดชอบอยางไรตามขอตกลง (กิติพงศ อรุพีพัฒนพงศ, 
2554)

การจัดตั้งบริษัทครอบครัวอาจจะตองมีการประเมิน 
ความเสี่ยงทางกฎหมายที่กระทบถึงทรัพยสินของครอบครัว 

ช

Family Business 
แนวทางการจัดการ
ทรัพย์สินครอบครัว 

â´Â
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินของธุรกิจ
ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ 
ท่ีใช้อยู่อาศัยของสมาชิกหรือทรัพย์สิน 
ทางปัญญาหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ 
ควรจะมีการโอนเข้าให้อยู่ในนาม 
บริษัทโฮลดิ้งหรือครอบครัวเพื่อ 
ป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นใน 
ภายหลังและเป็นการใช้ประโยชน์ใน 
ทางภาษีตลอดจนก่อให้เกิดรายได้แก่
บริษัทครอบครัวด้วย 
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ซึ่งปจจุบันมีกฏหมายจำนวนมากที่อาจจะกระทบตอทรัพย 
สินของครอบครัว เชน กฏหมายการฟอกเงิน กฏหมายที่มี 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะสวนตัว ก็จะ 
ตองหาวิธีปองกันอยางไรที่จะไมตองถูกฟองรองหรือสามารถ 
ตอสูคดีไดแคไหน เพียงไร (กิติพงศ อรุพีพัฒนพงศ, 2554)

ตองพิจารณาวาทรัพยสินของธุรกิจครอบครัว ไมวา 
จะเปนอสังหาริมทรัพยที่ใชอยูอาศัยของสมาชิกหรือทรัพย
สินทางปญญาหรืออสังหาริมทรัพยอื่นๆ ควรจะมีการโอน 
เขาใหอยู ในนามบริษัทโฮลดิ้งหรือครอบครัวเพื ่อปองกัน 
ขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังและเปนการใชประโยชน 
ในทางภาษีตลอดจนกอใหเกิดรายไดแกบริษัทครอบครัว 
ดวย ทั้งนี้ เจาของกิจการตองพิจารณาตนทุน คาใชจาย 
ทางภาษีในการจำหนายจายทรัพยสิงดังกลาวไวใหแกบริษัท 

ดวย (กิติพงศ อรุพีพัฒนพงศ, 2554) 

รูปแบบองค์กรธุรกิจ 
(กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2556) การประกอบธุรกิจ 

การคาอาจดำเนินการไดหลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคน 
เดียวเปนเจาของกิจการโดยลำพัง หรืออาจดำเนินการโดย 
รวมลงทุนกับบุคคลอื่นเปนกลุมคณะก็ได การที่จะตัดสินใจ 
เลือกดำเนินธุรกิจการคาในรูปแบบใดนั้น ผูประกอบการ 
จะตองคำนึงถึงองคประกอบที่สำคัญหลายประการดวยกัน 
เชน ลักษณะของกิจการคา เงินทุน ความรูความ ชสามารถ 
ในการดำเนินธุรกิจเปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการประกอบธุรกิจ 
นั้นประสบผลสำเร็จนำมาซึ่งผลประโยชนและกำไรสูงสุด

นิยามของคำวา นิติบุคคล คือ บุคคลตามกฎหมายที่ 
สมมติขึ้นโดยอาศัยอำนาจแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยหรือกฎหมายอื่น และนิติบุคคลยอมมีสิทธิและ 
หนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่ 

บางอยางซึ่งโดยสภาพแลวจะมีไดแตในบุคคลธรรมดาเทา
นั้น เชน สิทธิการเปนบิดา มารดา บุตร สิทธิในการสมรส 
เปนตน

รูปแบบองคกรธุรกิจ

ไมเปนนิติบุคคล
(อาจตองจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย)

เปนนิติบุคคล
(จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย)

1. หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน
2. หางหุนสวนจำกัด

หางหุนสวนสามัญ

บริษัทมหาชนจำกัด องคกรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียน
ภายใตกฎหมายเฉพาะ

บริษัทจำกัด

กิจการรานคา
เจาของคนเดียว
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ความแตกต่างระหว่างบริษัทจำกัด
และห้างหุ้นส่วน

การกอตั้ง การตั้งหางหุนสวนจะจดทะเบียนหรือไมก็ 
ไดแตถาจดทะเบียนจะมีฐานะเปนนิติบุคคล (หางหุนสวน 
สามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจำกัด) สวนการตั้ง 
บริษัทจำกัดนั้นกฎหมายกำหนดใหตองจดทะเบียนเสมอ

จำนวนสมาชิก บริษัทตองมีผูถือหุนอยางนอย 3 คน 
และผูถือหุนจะรับผิดจำกัดในหนี้สินของบริษัทเพียงไมเกิน 
จำนวนเงิน ตามคามูลคาหุนที่ตนยังสงใชไมครบเทานั้น 
สวนหางหุนสวนกฎหมายไมไดกำหนดวาตองมีผู ถือหุนกี่ 
คน แตหุนสวนของหางจะตองรับผิดไมจำกัดเวนแตจะจด 
ทะเบียนเปนหางหุนสวนจำกัด หุนสวนก็จะรับผิดจำกัด 
เทากับทุนที่ตนแจงไววาจะลงในหางเหมือนบริษัท แตหุน 
สวนผู จ ัดการจะตองเปนหุ นสวนที ่ไมจำกัดความรับผิด 

เทานั้น 
สภาพความเปนนิติบุคคล บริษัทจำกัดสามารถถือ 

ครองกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยตางๆ หนี้สิน ทำสัญญา และ 
ดำเนินธุรกิจไดดวยตนเอง ในนามของบริษัทเองโดยตัวแทน 
ของกิจการ สวนหางหุนสวนนั้นถาจดทะเบียนก็จะมีสภาพ 
เชนเดียวกันกับบริษัท

วัตถุประสงค  ทั้งหางหุนสวนและบริษัทก็หวังที่จะได 
กำไรจากการลงหุน แตบริษัทผูถือหุนอาจไมไดตองการผล 
กำไรจากการดำเนินงานของตัวกิจการโดยตรง แตหวังที่จะ 
ไดสวนตางกำไรจากการขายหุนก็ได

สิ่งที่นำมาลงเปนหุน หางหุนสวนสามารถที่จะนำ 
เงิน สินทรัพย หรือแรงงานมาลงทุนก็ได แตบริษัทตองลง 
หุนเปนเงิน เวนแตกรณีบริษัทออกหุนเพื่อแทนคุณแรงงาน 
หรือเปนการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย ก็ทำได

ข้อแตกต่างของ เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัท 
กิจการเจาของคนเดียว

มีเงินทุนจำกัด
มีอำนาจในการตัดสินใจ
เต็มที่
เต็มจำนวน

รับคนเดียว

ใชอัตราเหมาจายเปน
เปอรเซนตของรายไดขึ้น
กับเงินไดแตละประเภท
ตามอัตรากาวหนา
สูงสุด 37%

ไมตองจัดทำบัญชี 
สงแตแบบภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา

ต่ำ

หางหุนสวน
ระดมทุนไดมากขึ้น 
ตองปรึกษาหุนสวน

เต็มจำนวน(กรณีไมจำกัดความ
รับผิด)
จำกัด(กรณีจำกัดความรับผิด)
เฉลี่ยใหผูเปนหุนสวน

รายจายตามจริงที่เกิดขึ้น

หางหุนสวนไมจดทะเบียน-อัตรา
กาวหนาสูงสูด 37%
หางหุนสวนจำกัด-15%-30%
หางหุนสวนไมจดทะเบียน-ไม
ตองจัดทำบัญชี สงแบบภาษี 
เงินไดบุคคลธรรมดา
หางหุนสวนจำกัด-จัดทำงบการ
เงินประจำป และเก็บเอกสารทาง 
บัญชี
ปานกลาง

บริษัทจำกัด
ระดมทุนไดงายและมาก
บริหารโดยคณะกรรมการ
บริษัท
จำกัดเฉพาะมูลคาหุนที่
ยังชำระไมครบ

จายเปนเงินปนผลตาม
จำนวนหุนที่ถือ
รายจายตามจริงที่เกิดขึ้น

ตามอัตรากาวหนา 
15%-30%

จัดทำงบการเงินประจำป 
และเก็บเอกสารทางบัญชี

สูง

รายละเอียด
1. เงินและทุน
2. การบริหารงาน

3. ความรับผิดในหนี้สิน

4. ผลกำไรขาดทุน

5. รายจาย

6. ภาษีเงินได

7. การจัดทำบัญชี

8. ความนาเชื่อถือ
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การโอนเปลี่ยนมือ บริษัทผูถือหุนสามารถขายหุนให 
ใคร หรือยกใหใครก็ไดโดยไมจำเปนตองไดรับความยินยอม 
จากผูถือหุนคนอื่นกอน แตถาเปนหางหุนสวน หุนสวน 
ประเภทไมจำกัดความรับผิดตองไดรับความยินยอมจากหุน 
สวนคนอื่นเสียกอนจึงจะเปลี่ยนแปลงไดเพราะคุณสมบัติ 
ของผูเปนหุนสวนประเภทนี้ถือวามีสาระสำคัญ

บริษัทสามารถทำการขยายทุน
ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุน หรือ
ออกหุ้นกู้

การบริหารงาน บริษัทจะบริหารงานในรูปของคณะ 
กรรมการ โดยผูถือหุนเปนผูตั้งคณะกรรมการ ผูบริหาร 
ไมจำเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัทเสมอไป โดยผูถือหุน 
จะควบคุมกิจการโดยผานจากการประชุมผูถือหุน (การ 
ควบคุมโดยออม) สวนถาเปนหางหุนสวนจำกัดผูที่จะเขา 
มาเปนหุนสวนผูจัดการบริหารงานของหางตองเปนหุนสวน 
ประเภทไมจำกัดความรับผิดเทานั้น 

การเสียภาษี นิติบุคคลจะเสียจากรายไดหักคาใชจาย 
ตางๆ ออกแลว ตามกฎหมายกำหนด       

นี่คือความแตกตางคราวๆ โดยทั้งสองแบบมีขอดีขอ 
ดอยแตกตางกันไป หางหุนสวนจะมีความเปนสวนตัวมาก 
กวาบริษัท สวนบริษัทมีขอกฎหมายเขามาเกี่ยวของมาก 
กวา และหลายคนมองวาหางหุนสวนดูนาเชื่อถือนอยกวา 
บริษัท สุดทายแลวขึ้นอยูกับประเภทของกิจการที่ครอบครัว 
ทำวาเหมาะสมกับรูปแบบไหนและคิดที่จะบริหารงานใน 
แบบไหน 

จะเห็นวาสามารถจัดรูปแบบองคกรสำหรับการทำธุรกิจ 
ไดหลากหลายรูปแบบ ขึ้นกับวัตถุประสงคของครอบครัว 
หรือตามธุรกิจนั้นๆ อยางไรก็ตาม กิติพงศ อรุพีพัฒนพงศ 
ที่ปรึกษาดานกฎหมายของบริษัท เบเคอรแอนดแม็คเค็นซี่ 
จำกัด ไดใหคำแนะนำไวในหนังสือ เรื่องการวางแผนสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัวอยางยั่งยืน ไววา รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด 
ในการตั้งบริษัทครอบครัว คือ “บริษัทจำกัด” เพราะมี 
การจำกัดความรับผิดชอบ ในกรณีที่มีหลายธุรกิจก็สามารถ 
เลือกใชบริษัทเดียวนั้นเขาไปถือหุนในบริษัทตางๆที่ประกอบ 
กิจการ หรือที่เรียกวา บริษัทโฮลดิ้ง อยางไรก็ตามครอบครัว 
ตองพิจารณาความจำเปนของธุรกิจประกอบดวย หากธุรกิจ 
ยังไมเติบโตมากก็อาจยังไมจำเปนที่ตองจัดโครงสรางใหมี 

หลายบริษัทเพื ่อลดความยุ งยากและคาใชจายที ่ตามมา 
หากธุรกิจเติบโตขยายตัวเพิ ่มมากขึ ้นก็จัดตั ้งเปนบริษัท 
ขึ้นมา โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม สำหรับการบริหาร 
จัดการบริษัทดังกลาว ก็ใชวิธีการทางกฎหมายเพื่อสรางขอ 
ผูกพันตามกฏหมาย เพื่อไมใหมีปญหาขอพิพาทในระหวาง 

สมาชิกครอบครัวในอนาคต สำหรับวิธีการคือการจัดทำ 
“ขอบังคับ” ของบริษัท ซึ่งเปนสวนสำคัญอยางยิ่งของการ 
บริหารจัดการธุรกิจครอบครัว ซึ่งขอบังคับนี้จะกำหนดสิทธ ิ
และหนาที่เรื่องสำคัญๆ ที่ผูถือหุนหรือสมาชิกครอบครัว 
เล็งเห็นวาอาจจะเกิดปญหาในอนาคต เชน

- เรื่องการลงมติในประเด็นที่สำคัญ ควรมีคะแนน 
เทาใด, จะเกิดขึ้นไดอยางไร

- การดำเนินงานในเรื่องที่เปนทรัพยสินของบริษัท
- การกอหนี้จะทำไดแคไหนเพียงใด ภายใตเงื่นไขใด
- การแตงตั้งคณะกรรมการ ใครควรมีสิทธิ ควรมี 

ขั้นตอนการสรรหาหรือไม 
- ประเภทของหุน ผูถือหุน ผูถือหุนจะโอนหุนให 

กับใครไดบาง จะเปนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ การซื้อ 
หุนคืน 

ฯลฯ
ซึ ่งในหัวขอตางๆที ่ไดกลาวเปนตัวอยางขางตนนี ้  

หากใชขอบังคับตามแบบมาตรฐานการจัดตั ้งบริษัทของ 
กระทรวงพาณิชย จะคอนขางสั้นและไมครอบคลุมประเด็น 
ที่สำคัญทั้งหมดที่ครอบครัวตองคำนึงถึง แตในกรณีที่ไดมี 
การจดทะเบียนบริษัทไปแลวโดยไมมีขอบังคับเนื ่องจาก 
ใชตามแบบมาตรฐานที่มี หากตองการแกไขภายหลัง ก็ 

การวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัว
อย่างย่ังยืน ไว้ว่า รูปแบบที่เหมาะสม 
ที่สุดในการตั้งบริษัทครอบครัว คือ 
“บริษัทจำกัด” เพราะมีการจำกัด 
ความรับผิดชอบ ในกรณีที่มีหลาย 
ธุรกิจก็สามารถเลือกใช้บริษัทเดียวน้ัน 
เข้าไปถือหุ้นในบริษัทต่างๆที่ประกอบ 
กิจการหรือที่เรียกว่าบริษัทโฮลดิ้ง 
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สามารถแกไขขอบังคับไดโดยจัดใหมีการประชุมผู ถือหุ น 
เพื่อแกไขขอบังคับนั้น 

เอกสารกฎหมายที่สำคัญ 3 ประเภท
1. ขอบังคับของบริษัท ซึ่งมีความสำคัญเปนอันดับ 

แรก ขอบังคับของบริษัทที่ดีจะขจัดปญหาขอพิพาทได โดย 
ขอบังค ับนั ้นจะตองให สอดคลองก ับครอบครัวแตละ 
ครอบครัวไป 

2. สัญญาระหวางผูถือหุน เชน สิทธิประโยชนตางๆ 
ที่ไมอาจกำหนดไวในขอบังคับ หรือไมตองการเปดเผยแก 
บุคคลภายนอก รวมทั้งขั้นตอนการระงับขอพิพาทที่ไม 
อยากเปดเผยก็ควรมีสัญญาระหวาง ผูถือหุน แตใหผูถือหุน 
มีการลงนามรับทราบเงื่อนไขทุกคนและบทบาทของสมาชิก 
ในครอบครัวที่ไมไดลงนามก็ไมผูกพัน

3. พินัยกรรม เจาของธุรกิจครอบครัวจะตองมีการ 
จัดทำพินัยกรรมกันใหเรียบรอยวาทรัพยสินสวนใหญจะ 
ตกเปนของทายาทคนใดเพื่อไมใหเกิดขอพิพาท 

การวางแผนมรดก 
โดยมีความรูและมุมมองที่เปนระบบ จะชวยใหครอบ- 

ครัว มองเห็นปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสามารถ 
หาทางปองกัน และเตรียมการสงมอบทรัพยสินที่สรางมา 
ตลอดชีวิตใหกับทายาทและสมาชิกในครอบครับไดอยาง 
สมบูรณ โดยไมเปนการทิ้งภาระไวใหกับทายาท สิ่งสำคัญ 
คือสมาชิกในครอบครัวไมตองขัดแยงกันดวยเรื่องทรัพยสิน

ทายาทตามมาตรา 1603
เมื่อเจามรดกมีมรดกอยู ไมวาจะเปนทรัพยสิน สิทธ ิ

ตางๆ หรือแมกระทั่งความรับผิด โดยกฎหมายใหสงมอบกับ 
ทายาท ซึ่งทายาทตามกฎหมายแบงไดเปน 2 ประเภท คือ

1. ทายาทโดยพินัยกรรม ซึ่งจะเปนใคร อายุเทาไหร 
ก็ได ไมจำเปนตองเกี่ยวของกันก็ได เชน พอ แม ลูก เพื่อน 
ญาติหางๆ วัด มูลนิธิ หรือก็คือ หากเจามรดกไดทำพินัยกรรม 
ยกมรดกนั้นใหกับใคร ผูรับมรดกนั้นก็จะเปนทายาทโดย 
พินัยกรรม

2. ทายาทโดยธรรม หมายถึง บุคคลซึ่งเปนผูรับ 
มรดกโดยผลของกฎหมาย จะมีผลเปนผูรับมรดกเมื่อไมมี 
การทำพินัยกรรมไว หรือมรดกที่ไมไดระบุไวในพินัยกรรม

ทายาทโดยพินัยกรรมและทายาทโดยธรรม สามารถ 
เปนคนเดียวกันก็ได เชน เจามรดกมีบานและเงินฝากใน 
บัญชีธนาคาร มีทายาทคนเดียว เขียนพินัยกรรมไววา 
ยกบานใหกับลูก แตไมไดบอกวาเงินจะยกใหกับใคร กรณี 
นี้เมื่อมีทายาทเปนลูกคนเดียว(ทายาทโดยธรรม) เงินใน 
ธนาคารจึงตกเปนของลูกดวยเชนกัน ซึ่งลูกก็จะเปนทั้ง 
ทายาทโดยพินัยกรรมและทายาทโดยธรรม 

กรณีเจามรดกทำพินัยกรรมไววา จะยกบานใหลูก และ 
เงินในธนาคารจะยกใหหลาน โดยไมไดระบุชื่อหลาน กรณี 
ที่มีหลานหลายคน ผลทางกฎหมายคือเฉลี่ยใหหลานทุกคน 
ไดเทาๆกัน

กรณีไมมีคูสมรส มรดกหลังจากหักชำระหนี้และคา 
ใชจายคางชำระตางๆแลว  จะถูกแบงใหกับทายาททั้งหมด 
(เปนไดทั้งทายาทโดยพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรม) 

กรณีที่มีคูสมรส ทรัพยสินหลังชำระหนี้แลวจะแบง 
ใหกับคูสมรสครึ่งหนี่ง และอีกครึ่งหนึ่งบงตามลำดับของ 
ทายาทที่มี

ทายาท

โดยพินัยกรรม
เปนไปตามลำดับขั้น “ญาติสนิทตัดญาติหาง” 
รวมถึงทารกที่เกิดภายใน 310 วัน นับจากวันที ่
เจามรดกตาย ไมมีการทำพินัยกรรม หรือไมได 
ระบุผูรับในพินัยกรรม ไมถูกจำกัดสิทธ ิ หรือ 
ตัดสิทธิในการรับมรดก

โดยธรรม
บุคคล นิติบุคคล วัด มูลนิธ ิมีสิทธิไดรับมรดก 
กอน ทายาทโดยธรรมไมเปนพยาน/คูสมรส ของ 
พยานในพินัยกรรม ไมถูกจำกัดหรือตัดสิทธิใน 
การรับมรดก
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ไมจำเปนตองรับรองบุตร เพราะรูแนๆวาเปนแม หากบุตร 
ไมไดเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบิดา(โดยการสมรส/
จดรับรองบุตร) 

- บิดาไมมีสิทธิรับมรดกของบุตร  มรดกของบุตร 
บุญธรรมจะเปนของพอแมจริงเทานั้น

- หากมีทายาทชั้นบุตร ลำดับ 1-2 คือ พอ แม บุตร 
คูสมรส ทุกคนไดสวนแบงเทากัน

- หากไมมีชั้นบุตร คูสมรสไดครึ่งหนึ่ง สวนอีกครึ่ง 
หนึ่งเปนของพอแม

ลำดับที่ 3 พี่นองรวมบิดา มารดาเดียวกัน
ในกรณีที่ไมมีทายาทลำดับที่ 1-2 ผูสืบสันดาน บิดา 

มารดา และพี่นอง รวมพอแมเดียวกันจะไดมรดกทั้งหมด
- หากมีคูสมรส คูสมรสจะไดสวนแบงครึ่งหนึ่งของ 

มรดก ที่เหลือจึงแบงใหกับพี่นองรวมบิดาและมารดาเดียว 
กันตามจำนวนทายาทที่มี หรือมีผูรับมรดกแทนที่ของพี่ 
นองรวมบิดาและมารดาเดียวกัน

- หากไมมีคูสมรส และไมมีผูสืบสันดาน รวมทั้ง 
บิดามารดาเดียวกัน ทายาทลำดับ 3 ทุกคน และผูรับ 
มรดกแทนที่จะไดมรดกทั้งหมด

ลำดับที่ 4 พี่นองรวมบิดา หรือ มารดา เดียวกัน
กรณีไมมีทายาทลำดับที่ 1-3 ทายาทลำดับที่ 4 จะ 

ไดมรดกทั้งหมด แตหากมีคูสมรส คูสมรสจะไดสวนแบง 
2/3 สวนของมรดก และที่เหลือ 1/3 สวน จึงแบงให 
กับพี่นองรวมบิดามารดาหรือมารดาเดียวกัน ตามจำนวน 
ทายาทที่มีหรือมีผูรับมรดกแทนที่

หากไมมีคูสมรส และ ไมมีทายาทลำดับที่ 1-3 ทายาท 
ลำดับที่ 4 ทุกคนและผูรับมรดกแทนที่จะไดมรดกทั้งหมด

ลำดับที่ 5 ปู ยา ตา ยาย
กรณีไมมีทายาทลำดับที่ 1-4 ทายาทลำดับที่ 5 จะได 

มรดกทั้งหมดแตหากมีคูสมรส คูสมรสจะไดสวนแบง 2/3 

ทายาทโดยพินัยกรรม 
กรณีที่เจามรดกไดทำพินัยกรรมไว ทายาทโดยพินัย- 

กรรมซึ่งจะเปนใครก็ได มีสิทธิไดรับมรดกตามที่ระบุไวใน 
พินัยกรรมกอนเสมอ โดยมีรายละเอียดที่ควรทราบคือ

- ทายาทโดยพ ิน ัยกรรมต องไม  ใช  เป นผ ู  เข ียน 
พินัยกรรมหรือพยานในพินัยกรรม และไมเปนคูสมรสของ 
ผูเขียนพินัยกรรมหรือพยานในพินัยกรรม มิเชนนั้นจะถือ 
วาพินัยกรรมนั้นเปนโมฆะ คือ เหมือนไมไดทำ

- ถาไมไดระบุชื่อชัดเจน เชน เขียนพินัยกรรมยก 
ใหลูก จะหมายถึงลูกทุกคนและแบงเทาๆกัน

- กรณีทรัพยสินที่ไดระบุยกใหเปนมรดก แลวมี 
ภาระผูกพันเกี่ยวกับหนี้สิน สิทธิ หรือความรับผิดชอบ 
ทายาทจะรับผิดไมเกินทรัพยมรดกที่ไดมา  เชน มูลคาบาน 
10 ลานบาท คางผอนชำระ 9 ลานบาท ดอกเบี้ยคางชำระ 
2.5 ลานบาท ในที่นี้จะมีหนี้คางชำระธนาคารอยู 11.5 
ลานบาท ทายาทไมจำเปนตองชำระหนี้สวนเกินนั้น แต 
ธนาคารจะยึดทรัพยนั้นและขายทอดสูตลาดเพื่อชำระหนี้ 

- กรณ ีท ายาท โดยพ ิ น ั ย ก ร รมตายและ ไม  ม ี 
พินัยกรรมฉบับที่ทำขึ้นใหมใหถือวาทายาทโดยธรรมของ 
ผูรับมรดกนั้นเปนทายาทผูรับมรดกแทนที่ 

ทายาทโดยธรรม
กฎหมายแบงลำดับขั้นของตามความสนิทของทายาท 

และลำดับในการมีสิทธิเขารับมรดก ดังนี้
ลำดับที่ 1 ผูสืบสันดาน 
ผูสืบสันดาน หมายถึง ผูสืบสายโลหิตโดยตรงลงมา 

จากเจามรดก ไดแก 
- บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย คือ เกิดระหวางบิดา 

มารดา สมรสกัน เกิดภายใน 310 วัน นับแตการสมรส 
สิ้นสุด มีการจดรับรองบุตร หรือมีคำพิพากษาจากศาลวา 
เปนบุตรของเจามรดก

- บุตรนอกสมรสที่บิดาไดรับรองแลว คำวารับรอง 
แลว ไดแก ใหใชนามสกุล ไดสงเสียเลี้ยงดู เปนตน

- บุตรบุญธรรม ซึ่งจะไดสิทธิเทาสองประเภทขาง 
ตน แตกตางกันตรงที่บุตรบุญธรรมจะไมสามารถรับมรดก 
แทนที่ผูรับบุตรบุญธรรมได เพราะไมใชผูสืบสันดานโดย 
ตรง(มาตรา 1643) 

ลำดับที่ 2 บิดา มารดา ที่ชอบดวยกฎหมาย
บุตรเปนบุตรที ่ชอบโดยกฎหมายของมารดาเสมอ 

ข้อบังคับของบริษัท ซ่ึงมีความสำคัญ 
เป็นอันดับแรก ข้อบังคับของบริษัท 
ที่ดีจะขจัดปัญหาข้อพิพาทได้ โดย 
ข้อบังคับนั้นจะต้องให้สอดคล้องกับ
ครอบครัวแต่ละครอบครัวไป 
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สวนของมรดก สวนที่เหลืออีก 1/3 สวนจะเปนของ ปู ยา 
ตา ยาย แลวยังคงตองดูเรื่องของปูหรือตาที่จะมีสิทธิรับ 
มรดก ตองเปนบิดาที่ชอบดวยกฎหมายของบิดา หรือมารดา 
เจามรดกแลวแตกรณี

ลำดับที่ 6 ลุง ปา นา อา
กรณีไมมีทายาทลำดับท่ี 1-5 ทายาทลำดับท่ี 6 ไดมรดก 

ทั้งหมดแตหากมีคูสมรส คูสมรสจะไดสวนแบง 2/3 สวน 
ของมรดก สวนที่เหลืออีก 1/3 สวนจะเปนของ ลุง ปา นา อา

- หากไมมีญาติเลย มีแตคูสมรส คูสมรสจะไดรับ 
มรดกทั้งหมด

- หากไมมีญาติ ไมมีคูสมรส มรดกจะตกแกแผนดิน 
คือจะใหกับวัดที่เจามรดกมีภูมิลำเนาอยู

- พอแมบุญธรรม ไมมีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรม
- กรณีพอแมบุญธรรมไดใหทรัพยสินแกบุตรบุญธรรม 

ตอมาหากบุตรบุญธรรมตายกอนโดยไมมีคูสมรสและผูสืบ 
สันดาน พอแมบุญธรรมมีสิทธิเรียกคืนทรัพยสินนั้น หลัง 
จากเหลือจากการชำระหนี้ของกองมรดกแลว

หากมีทายาทลำดับ 1-2 เพียงคนเดียว จะทำใหลำดับ 
อื่นๆ ไมมีสิทธิรับมรดก หากมีทายาทลำดับ 1-2 ลำดับ 
ถัดไปจะหมดสิทธิรับมรดก และเมื่อนับลำดับถัดไป หากมี 
ทายาทก็จะตัดสิทธิของลำดับอื่น ๆ

กรณีที่ทายาทโดยธรรมตายกอน ใหถือวาผูสืบสันดาน 
ของทายาทนั้น เปนผูรับมรดกแทนที ่ บิดา มารดา และ 
คูสมรส ไมมีสิทธิเปนผูรับมรดกแทนที่ เพราะไมมีผูสืบ 
สันดานของผูตาย

ผู้จัดการมรดก 
ผูจัดการมรดกถือเปนตัวแทนของเจามรดก ในการ 

รวบรวมทรัพยสินที่ประจัดกระจายหรือขายสินทรัพยบาง
สวนเพื่อใหไดเปนเงินมาแบงใหกับทายาท และหนึ่งใน 
ทายาทนั้นอาจเปนผูจัดการมรดกก็ได จึงมีความจำเปนที่ 
ตองใชหลักฐานจากศาลในการแตงตั ้งผู จัดการมรดกเพื่อ 
มาดำเนินการเปนคนแบงทรัพยสิน แมวาจะเปนการทำ 
พินัยกรรมเอกสารฝายเมืองก็ตามก็ตองใชคำสั่งศาลเสมอ 
และเพื ่อปองกันไมใหทายาทมาฟองรองเจาหนาที ่ที ่ได 
ดำเนินการโอนทรัพยสินตางๆไป

ในการแตงตั้งผูจัดการมรดกนั้น จะมีกี่คนก็ได โดยมา 
จาก 2 วิธี คือ

1. แตงตั้งตามที่เจามรดกระบุไวในพินัยกรรม หรือ 
บุคคลที่ในพินัยกรรมระบุใหมีอำนาจเปนผูแตงตั้ง 

2. แตงตั้งจากผูมีสวนไดสวนเสียของกองมรดก ซึ่ง 
อาจเปนทายาท หรือเจาหน้ีผูมีสวนไดเสียในกองมรดกรองขอ

กรณีที่ไมมีพินัยกรรม ก็เปนดุลยพินิจของศาลที่จะ 
แตงตั้งบุคคลใดเปนผูจัดการมรดก โดยคำนึงถึงประโยชน 
ของกองมรดกและประโยชนของกองมรดกและประโยชน 
ของเจาของมรดกเปนสำคัญ และผูไดรับการแตงตั้งจะ 
ปฎิเสธการแตงตั้งก็ได ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน 
อัยการมีสิทธิยื่นคำรองขอแตงตั้งผูจัดการมรดก และมี 
สิทธิคัดคานการขอแตงตั้งผูจัดการมรดกดวย

ผูที่ไมสามรถเปนผูจัดการมรดกได คือ ผูที่ยังไม 
บรรลุนิติภาวะ บุคคลวิกลจริต ผูที่ศาลสั่งใหเปนเสมือน 
ไรความสามารถ และคนลมละลาย 

หน้าที่ของผู้จัดการมรดก
ผู จ ัดการมรดกอาจทำหนาที ่โดยไดรับคาตอบแทน 

หรือไมก็ได โดยมีหนาที่ในการจัดการเรื่องตอไปนี้(ปภากร 
แกวกอบสิน, 2554) 

1. รวบรวมบัญชีทรัพยสิน สิทธ ิภาระความรับผิดชอบ
2. รวบรวมบัญชีรายชื่อทายาท 
3. ชำระหนี้ของกองมรดก เมื่อเจามรดกตาย จะมี 

เจาหนี้มาฟองกองมรดก เพื่อใหผูจัดการมรดกไดชำระหนี้
4. การจำหนายทรัพยมรดกเปนตัวเงิน เปนอำนาจ 

ของผู จ ัดการมรดกที ่สามารถดำเนินการไดหากมีความ 
จำเปน โดยไมตองไดรับความยินยิมจากทายาท แตการ 

การอบรมเล้ียงดูทายาทให้มีความรัก 
ความสามัคคีในหมู่พ่ีน้อง สอนให้ลูก 
รู้จักทำงานต้ังแต่วัยเด็ก เพ่ือให้รู้ 
คุณค่าของเงินและให้รู้สึกถึงความ 
ภาคภูมิใจท่ีได้ทำงาน รวมถึงการให้ 
รู้จักจัดการทรัพย์มรดก ส่ิงเหล่าน้ี 
จะเป็นพ้ืนฐานในการดูแลทรัพย์สิน 
ของครอบครัวต่อไปในระยะยาว
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จำหนายทรัพยสินเพื่อชำระหนี้ ตองขายทอดตลาดเทานั้น 
แตหากจำหนายเพื่อนำเงินมาแบงทายาท สามารถทำโดย 
วิธีใดก็ได

5. แบงปนทรัพย โดยระหวางนั้นอาจตองมีการจัดการ 
เพื่อประโยชนแหงกองมรดก โดยจะกระทำการใดๆ ใหเสีย 
สิทธิแหงกองมรดกไมได และหากมีผูจัดการมรดกหลาย 
คน การจัดการมรดกตองใชเสียงสวนใหญ หากเสียงเทากัน 
ก็มีสิทธิขอใหศาลชี้ขาด 

หลังจากวันที่รับเปนผูจัดการมรดกแลว ผูจัดการ 
มรดกตองรวบรวมบัญชีทรัพยมรดกภายใน 15 วัน และ 
ตองทำใหเสร็จภายในหนึ่งเดือน นับตั้งแตเจามรดกตาย 
โดยทำตอหนาพยานอยางนอยสองคน ซึ่งมีสวนไดสวนเสีย 
ในกองมรดก หากไมสามารถรวบรวมไดภายในกำหนด 
เวลา ก็สามารถขอเลื่อนเวลาออกไป ดังนี้

- ทายาทตองบอกทรัพยมรดกและหนี้สินของผูตาย 
ตามที่ตนรูทั้งหมดแกผูจัดการมรดก หากไมบอก อาจเปน 
เหตใุหถูกจำกัดมิใหไดรับมรดก 

- ทายาทตองสงทรัพยมรดกหรือเอกสารที่เกี่ยวของ 
กับทรัพยมรดกใหแกผูจัดการมรดก หากปฎิเสธผูจัดการ 
มรดกมีสิทธิฟองทายาทได

- ผูจัดการมรดกมีอำนาจในการทวงถามทรัพยสิน 
ฟองรองคดี และตอสูในศาลได

การจัดทำบัญชีทรัพยสินครอบครัวดังที่ไดกลาวไปขาง 
ตน จะชวยใหประหยัดเวลาและคาใชจายในการสืบทรัพย 

อยางไรก็ตามผู จัดการมรดกไมสามารถทำอะไรโดย 
พลการได และการรองขอตอศาลเพื่อจะตั้งผูจัดการมรดก 
จะตองไมถูกคัดคานจากทายาท

หนาท่ีของผูจัดการมรดก บัญญัติอยูในประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย ดังนี้

1. การจัดทำบัญชีทรัพย ตามมาตรา 1714
2. การจัดการงานศพของเจามรดก ตามมาตรา 1649
3. การสืบหาตัวผูมีสวนไดเสียในกองมรดก ตามมาตรา 

1725
4. การเรียกเก็บหน้ีสินของกองมรดก ตามมาตรา 1736 

วรรคทาย
5. การสงเงินและทรัพยสินเขากองมรดก ตามมาตรา 

1720
6. การแถลงความเปนไปในการจัดการมรดกแกทายาท 

ตามมาตรา 1720 ,809 ,1732
7. ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีทายาทส่ังหรือศาลส่ัง ตามมาตรา 

1730 ,1597
8. การแจงหนี้สินระหวางผูจัดการมรดกกับกองมรดก 

ตามมาตรา 1730 ,1596
9. ทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการมรดก ตามมาตรา 

1732
การวางแผนการจัดการทรัพยสินโดยใชมาตรการทาง

กฎหมายตางๆ เปนเพียงปจจัยหนึ่งที่ชวยลดความขัดแยง 
ระหวางสมาชิกในครอบครัวเทานั้น แตไมสามารถแกปญหา 
ไดทั้งหมด การอบรมเลี้ยงดูทายาทใหมีความรัก ความ 
สามัคคีในหมูพี่นอง สอนใหลูกรูจักทำงานตั้งแตวัยเด็ก 
เพื่อใหรู คุณคาของเงินและใหรู สึกถึงความภาคภูมิใจที่ได 
ทำงาน รวมถึงการใหรูจักจัดการทรัพยมรดกซึ่งเปนพื้นฐาน 
ในการดูแลทรัพยสินของครอบครัวตอไปในระยะยาว หาก 
ลูกไมรูจักวิธีการบริหารทรัพยสินใหงอกเงย นำไปใชจาย 
ตามความตองการของตนเอง สุดทายทรัพยมรดกนั้นยอม 
หมดไปแลวลูกก็จะประสบกับความยากลำบากเสียยิ่งกวา 
ตอนที่ไมไดรับมรดกอีกดวย 

ทายที่สุด การอบรมเลี้ยงดูทายาทใหมีความรัก ความ 
สามัคคีในหมูพี่นอง สอนใหลูกรูจักทำงานตั้งแตวัยเด็ก เพื่อ 
ใหรูคุณคาของเงินและใหรูสึกถึงความภาคภูมิใจที่ไดทำงาน 
รวมถึงการใหรูจักจัดการทรัพยมรดก ส่ิงเหลาน้ีจะเปนพ้ืนฐาน 
ในการดูแลทรัพยสินของครอบครัวตอไปในระยะยาว
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Ã‹ÇÁ¡ÑºªØÁª¹ãËŒªØÁª¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁà¾×èÍ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹μ‹Íä»

อ

ประวัติส่วนตัว
คุณบารม ี เที่ยงธรรม เปนทายาท 

คนสุดทอง ของคุณจองชัย เที่ยงธรรม 
อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงแรงงาน 
และสวัสดิการสังคม อดีตรัฐมนตรีชวย 
วาการกระทรวงคมนาคม  อดีตสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร จ.สุพรรณบุรี กับ 
ดร.มุกดา เที่ยงธรรม จบการศึกษา 
มัธยมปลายจากโรงเรียนเซนตคาเบรียล 
และปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (BBA) 
สาขาวิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัย 
มหิดล (อินเตอร) หลังจบการศึกษา 
เขาใชชีวิตเที ่ยวเตรตามประสาหนุ ม 
วัยรุนทั่วไป จนไดรับมอบหมายจาก 
ครอบครัวใหไปดูแลธุรกิจผลิตเชื้อเพลิง 
สงโรงงานไฟฟาชีวมวล ในตำแหนง 

กรรมการ บริษัท สุพรรณ2015 จำกัด 
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแตป 2559  
ตอมาไดเปนเจาของสวนอินทผาลัม 

สุพรรณบุรี เนื้อที่ 200 ไร สายเลือด 
นักการเมืองจาก DNA ที่แทรกซึมมา 
อยางไมรู ตัวจนชนะเลือกตั ้งทองถิ ่น 
รับตำแหนงกำนัน ต.บานกราง อ. 
ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ีดวยคะแนน 
ทวมทนจากชาวบานตำบลบานกราง 
จนไดทำงานชวยเหลือลูกบาน และ 
ชุมชนเรื่อยมา ลาสุดไดรับเลือกตั้งให 

เปน ประธาน YEC หอการคาจังหวัด 
สุพรรณบุรี เจน 2 และขอสวมหมวก 
เปน”ชาวสุพรรณ”ของแท 100% 

“จริงๆ ผมเปนคนกรุงเทพ เมื่อ 
4-5 ปที่แลว กอนตั้ง YEC คุณพอคิด 
วาจะเปดธุรกิจโรงสับไม แตมีปญหา 
ไมมีคนดูแล ทานจึงมอบหมายใหผม 
รับหนาที่นี้ ชวงนั้นผมแทบจะเดินทาง 
ไปกลับ กรุงเทพ-สุพรรณบุรี แบบ 3 
วันไป 4 วันกลับ เพราะผมมาทำงาน 
แบบยังไมรูจักใคร จึงลงไปทำความ 

ประธาน YEC หอการค้า
จังหวัดสุพรรณบุรี 
และโหมดเพื่อชุมชน “กำนันแบงก์”

บารมี เที่ยงธรรม

สมาชิก YEC ทุกคนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ แบบ 
จิตอาสาโดยมุ่งเน้นการสร้างสาธารณประโยชน์ 
ให้ชุมชน 
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รูจักกับชุมชนรอบๆโรงงาน แตปรากฏ 
วา ผูใหญบานเสียชีวิตกะทันหันไมมี 
ใครรับชวงดูแลตอ ก็เลยตัดสินใจลง 
เลือกตั้งเอง หาเสียงเอง จนไดทำงาน 
ในตำแหนงนี้มาเกือบป ปรากฏ กำนัน 
เกษียณ ไมมีผู ส ืบทอดที ่เหมาะสม 
ประกอบกับมีชาวบานหลายฝายเขา 
มาทาบทามจึงตัดสินใจจะเขารับหนาที ่
แทน เพียงเพราะความคิดแรกคือ ไว 
ดูแลบานตัวเองไปดวย เพราะเปนคน 
ตางถิ่น กลายเปนจุดเปลี่ยนของชีวิตที ่
เขามาทำงานการเมืองทองถิ่น ทำให 
ผมเกิดหลงรักเมืองสุพรรณบุรี รักงาน 
ที่ทำ กับชีวิตติดดิน อยูงายกินงาย ถา 
เปนไปได ชีวิตนี้จะขอตายที่สุพรรณ”

จุดเปลี่ยน
คือการบริหารเวลา

“กำนัน ผูใหญบาน เล็กไมมีใคร 
เกิน แตก็ใหญไมมีใครเทียบ” นี่คือ สิ่ง 
ที่คุณแบงก บารมี สัมผัสและคนพบ 
จากการทำงานบำบัดทุกขบำรุงสุขให
ชาวบานในความดูแลทั้งสองตำแหนง 
เปรียบเสมือนหนวยเล็กๆของรัฐบาล
ที่ทำหนาที ่ชวยสอดสองทุกขสุขชาว 
บานตามนโยบายรัฐบาล แตที่จริงเปน 
ภารกิจยิ่งใหญและสำคัญมากสำหรับ
ชาวบาน ไมวาจะเกิดปญหาเล็กนอย 
หรือ ใหญโตขนาดไหน เขาจะคิดถึง 
กำนัน และผูใหญบานกอนเสมอที่จะ 
ชวยเหลือได เรียกวา ตองทำงานแบบ 
24 ชั่วโมง”

ปจจุบันกำนันแบงก ลูกบานที่ 
อยูในความดูแลทั้งหมด 6 หมู รวม 
ประมาณได 8,000 – 9,000 คน การ 
ทำงานผานไปดวยดีตลอดระยะเวลา 2 

ปทั้งงานในหนาที่ดูแลธุรกิจครอบครัว 
ควบคู ไปกับตำแหนงกำนันที ่ทำดวย 
ใจรัก ลาสุดกำนันแบงกเพ่ิงไดรับรางวัล 
ชนะเลิศ หมูบานประชาธิปไตยดีเดน 

จากจังหวัดสุพรรณบุรี เปนขวัญกำลัง 
ใจจากงานที ่ร วมทุกขรวมสุขมาดวย 
กันกับชาวบาน ต.บานกราง

กำนันแบงก์ กับ ตำแหน่ง 
ประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่ 
YEC หอการค้าสุพรรณบุรี

จากการทำงานเพื่อชาวบาน สู 
การวางนโยบายการทำงานในฐานะ 
ประธาน YEC กำนันแบงกเชื่อวา ไม 
ตางกัน เพราะเปนงานที่สมาชิก YEC 
ทุกคนชวยกันคิด ชวยกันทำ แบบ 

จิตอาสาโดยมุงเนนการสรางสาธารณ- 
ประโยชน ใหชุมชน โดยมีเงื่อนไขคือ 
ทุกกิจกรรมชุมชนตองมีสวนรวม เมื่อ 
งานของเราเสร็จส้ินไปชุมชนจะสามารถ 

สืบสานทำงานตอไปได มาถึงจุดน้ีสำหรับ 
กำนันแบงกคิดวา ตำแหนงไมใชเรื่อง 
สำคัญ แตมีไวเพื่อรับผิดชอบคำพูดที่ 
ใหไวกับองคกร “หอการคา” วาเราจะ 
ทำงานเพื่อสังคมดวยความรับผิดชอบ 
และสอดคลองตามนโยบายที่กำหนด

“องคกร YEC มีสวนในการทำให 
เกิดการพัฒนาจังหวัด เปนหนวยหนึ่ง 
ของหอการคาจังหวัดที ่รวมนักธุรกิจ 
รุนใหม เจนใหม ที่มีความพรอมสละ 
เวลาทำงานเพื่อบานเกิดของตนเอง” 

โครงการท่ี YEC หอการคาสุพรรณบุรี 

องค์กร YEC มีส่วนในการทำให้เกิดการพัฒนา 
จังหวัด เป็นหน่วยหนึ่งของหอการค้าจังหวัดที่ 
รวมนักธุรกิจรุ่นใหม่ เจนใหม่ ที่มีความพร้อม 
สละเวลาทำงานเพื่อบ้านเกิดของตนเอง

58

YEC UPDATE



59

YEC UPDATE



กำลังผลักดัน ไดแก โครงการพัฒนา 
ทองเที่ยวชุมชน หรือ นวัตวิถี กำนัน 
แบงกตอกย้ำความเชื่อวา เงินสรางได 
แตเดินตอไมได ถาขาดความรวมมือ 
ของชุมชน ปหนานี้ชาวสุพรรณบุรีและ 
YEC จะเริ่มภารกิจการมีสวนรวมกับ 
ชุมชนมากขึ้น ดวยสมาชิก YEC จะ 
เขาไปแชรความรู ประสบการณดาน 
ธุรกิจใหแกนักศึกษา เรื่อง Startup 
รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุพรรณบุร ี
จัดใหมีการประกวดแขงขัน Startup 
หาผูชนะเลิศโดยมีผลวิจัยรับรองจาก 
ศูนยวิจัยที่นาเชื่อถือ และจะเปดพื้นที่ 
สำหรับคนรุนใหมไดนำผลงาน Startup 
ออกมาโชวในงานหอการคาแฟร ที่จะ 
จัดขึ้นในเดือนเมษายน ปหนานี้ นอก 
จากนี้จะมีกิจกรรมการวิ่ง โดยแทรก 
คอนเซ็ปตการสงเสริมการทองเที ่ยว 
เมืองรอง การชวยเหลืองานของสำนัก 
งานพัฒนาชุมชนจังหวัดดวยการเฟน 
หาคนเกงจากสินคา OTOP 5 ดาว 
เพื่อมาตอยอด Coaching และพัฒนา 
ดานการตลาดตอไป

นอกจากนี ้YEC หอการคาจังหวัด 
สุพรรณบุรี ยังมีโครงการเย่ียมชมกิจการ 
หอการคาฯ ทุก 2 เดือน โดยนำผูใหญ 
สมาชิกหอการคาจังหวัดเย่ียมชมกิจการ 

ของสมาชิก YEC เพื่อแสดงใหเห็นวา 
สมาชิก YEC นักธุรกิจรุนใหม มีความ 
สามารถอยางไร ซึ่งโครงการนี้ทำมา 
ได 1 ปแลว และไดรับเสียงตอบรับที่ดี 
โครงการมอบปายของดีของจังหวัด 
เพื่อบงบอกวา สุพรรณบุรีมีของดีดี 
มากกวาที่คิด

ขอบคุณหอการค้าจังหวัด
สุพรรณบุรีที่ทำให ้YEC 
มีท่ียืนในจังหวัดของตนเอง

กำนันแบงก หรือ คุณบารมี 

เที่ยงธรรม ประธาน YEC หอการคา 
จังหวัดสุพรรณบุรีคนปจจุบัน ไดฝาก 
ขอบคุณหอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่ใหโอกาส YEC ไดรวมภารกิจตางๆ 
ของจังหวัด ไดมีโอกาสเขาไปรวมรับรู 
และทำให YEC มีความเปนหนึ่งเดียว 
กับหอการคาจังหวัด ทั้งหมดนี้คือ 
พันธกิจของหอการคาจังหวัด และ 
YEC ที่ไมใชสำหรับนักธุรกิจไดเขามา 
เจอเพื่อนเทานั้น แตทุกคนตองมีใจ 
พรอมจะให พรอมทำงานเพื่อสังคม 
และชุมชนอยางจริงจัง

“สุพรรณบุรีตองเปนเมืองนาอยู 
ไมใชแคเมืองนาเที่ยวเทานั้น” นี่คือ 
เปาหมายชัดเจนที่กำหนดไว

“ผมสารภาพวา ผมไมไดอยาก 
เปนนักการเมืองเพราะตองการชวย 

เหลือประชาชน แตผมอยากเปนเหมือน 
พอ ที่มีปณิธานทำงานเพื่อประชาชน 
ผมถูกปลูกฝงใหพูดเปนแบบนักการ 
เมือง เพราะทุกลมหายใจของบานเรา 
มีแตเรื่องการเมือง ที่มีสวนชวยเหลือ 
ประชาชน”

น่ีคือ คุณบารมี เท่ียงธรรม ทายาท 
นักการเมืองตัวจริง ประธาน YEC 
หอการคาสุพรรณบุรีตัวจริง ที่ไมได 
พูดเกงเทานั้น แตลงมือทำจริงอีกดวย

ทั้งหมดนี้คือ พันธกิจของหอการค้าจังหวัด และ 
YEC ที่ไม่ใช่สำหรับนักธุรกิจได้เข้ามาเจอเพื่อน 
เท่านั้น แต่ทุกคนต้องมีใจพร้อมจะให้ พร้อมทำงาน 
เพื่อสังคมและชุมชนอย่างจริงจัง
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