










ฉบับนี้ กับรายงานพิเศษ การประเมินความสามารถในการเขาถึงนโยบายของภาครัฐของ SMEs ไทย โดย 
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ และ SME Bank ที่ผลสำรวจไดสะทอนวา SMEs ที่ยังไมรับรูและเขาไมถึง 
มาตรการชวยเหลือและการสนับสนุนของภาครัฐสวนใหญจะเปนรายเล็กและไมจดทะเบียน ทำใหตกสำรวจมาตรการ 
ชวยเหลือตางๆ จึงเขาไมถึง และเมื่อสอบถามถึงสิ่งที่รับรูมากที่สุด SMEs ตอบวา มาตรการสนับสนุนสินเชื่อจาก 
สถาบันการเงินของรัฐ มาตรการดานภาษี และการเสริมทักษะความรู เมื่อถามถึงทัศนะตอความสามารถในการ 
เขาถึงนโยบายและมาตรการของรัฐและธุรกิจพบวารอยละ 55.61 เขาถึงไดระดับปานกลาง ซึ่งเปนขอมูลที่ชวยให 
เขาใจถึงความตองการของ SMEs และรูถึงการเขาถึงของ SMEs ที่มีตอนโยบาย 

ตอดวย บทสัมภาษณเรื่อง ความเสี่ยงใหมของเศรษฐกิจไทยจากบทบาท 3 ผูนำโลก อังกฤษ-สหรัฐฯ-จีน กับ 
ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และตอดวยเรื่อง  
เศรษฐศาสตร เพื่อสรางทุนมนุษยกับ RIECE Thailand นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหง 
ประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “การคาบริการ…อีกหนึ่งทางเลือกในการลดดีกรีสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ 
กับจีน”  

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการพัฒนาธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 
กับคอลัมน Inspire กับบทสัมภาษณ “ผูคิดคน duu ทุเรียนแชเยือกแข็งพรอมรับประทาน” และบทความกับเรื่อง 
นวัตกรรมจาก MIT กับการเรียนรูการพัฒนาธุรกิจสตารทอัพ โดยคุณอมรเทพ ทวีพานิชย และธุรกิจครอบครัว 
กับการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดย ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ คุณธเนศ หาญถนอม ประธาน 
YEC Loei รุนที่ 3 กับภารกิจ “ตอกย้ำ สานตอ”

ฉบับนี้ กับบทวิเคราะห บทความ และบทสัมภาษณมากมาย มาใหผูอานไดเติมเต็มแนวคิด เพื่อตอยอด 
บวกดวย เนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจ และธุรกิจ พรอมกับความรูดานกลยุทธ จากทีมคณาจารย 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดคะ 
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ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจครอบครัว 
การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ความเสี่ยงใหมของเศรษฐกิจไทยความเสี่ยงใหมของเศรษฐกิจไทย
จากบทบาท 3 ผูนำโลก จากบทบาท 3 ผูนำโลก 
อังกฤษ – สหรัฐฯ- จีนอังกฤษ – สหรัฐฯ- จีน

การคาบริการ…อีกหนึ่งทางเลือกการคาบริการ…อีกหนึ่งทางเลือก
ในการลดดีกรีสงครามการคาในการลดดีกรีสงครามการคา
ระหวางสหรัฐฯ กับจีนระหวางสหรัฐฯ กับจีน

12

ถาถามวา "ความสับสนวุนวายของเศรษฐกิจโลก
เกิดมาจากปจจัยอะไร" ผมก็คงตอบคำถามนี้ไดงายๆ 

และตอบอยางตรงไปตรงมาก็คือ "เปนเพราะนโยบาย Americans 
Come First ของประธานาธิบดีสหรัฐคนปจจุบันเปนหลักนั่นเอง" 

และ "อาจจะผสมผสานดวยเหตุการณ Brexit 
ของสหราชอาณาจักรที่กำลังเจรจาหาขอยุติ

ในการออกจากการเปนสมาชิกของ
สหภาพยุโรป หรือ EU อีกบางสวน"

บริษัท Startup สวนมากยังมี
ขนาดไมใหญ และบางทียัง 

ไมจดทะเบียนบริษัทดวย ดังนั้นการที่มี 
Advisory Board มาชวยไมวาจะเปน

ดาน  connection/ expert/ channel 
partners /customer/partner 

นั้นจะชวยไดมาก

ลาสุดในป 2560 สหรัฐฯ เกินดุลบริการกับจีนกวา 4 
หมื่นลานดอลลารสหรัฐ สูงสุดเปนประวัติการณ ทั้งนี้ 
หากพิจารณาในรายละเอียดพบวาบริการที่สหรัฐฯ 

เกินดุลกับจีนมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก การทองเที่ยว 
(รวมบริการดานการศึกษา) ทรัพยสินทางปญญา 

และการเงิน ตามลำดับ 

                       การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                           (early childhood 
              development) มีสวนสำคัญ
              ในการสรางทุนมนุษย (human 
       capital) ใหกับประชากรของประเทศ      
        ซึ่งจะมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพดาน
      การผลิตของสังคม ชวยลดตนทุนทางสังคม
ที่อาจจะเกิดจากการกออาชญากรรม ติดยาเสพติด 
      นอกจากนี้ การพัฒนาเด็กปฐมวัยยังสามารถชวยลด
       ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
          จากการลดความแตกตางดานทุนมนุษยนับตั้งแต
                             จุดเริ่มตนของชีวิต
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เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร 
เพื่อสรางทุนมนุษยเพื่อสรางทุนมนุษย
กับ RIECE THAILANDกับ RIECE THAILAND

เรียนรูกับ เรียนรูกับ 
MIT Innovation MIT Innovation 
Deep Dive 2018Deep Dive 2018
(ตอนจบ)(ตอนจบ)

สำหรับบางองคกรที่เปนธุรกิจครอบครัว
การเลือกใชตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องมือเพื่อ
สรางความมั่นใจวาธุรกิจจะยังคงอยูตอไปแมวา
ลูกหลานจะยังไมพรอมที่จะรับชวงกิจการ หรือ

บางการใชตลาดทุนเพื่อมองหาจังหวะในการเติบโต 
ผลประโยชนเรื่องตนทุนของเงินทุน 
ความเชื่อมั่นของผูที่มีสวนเกี่ยวของ 





โครงสร้าง SMEs ไทย

ผลการศึกษา ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 

 จำนวนแรงงาน
1-50

51-200

>200

ประเภท
ทะเบียนพาณิชย

คณะบุคคล

กลุมแมบาน

รอยละ
94.41

0.56

5.03

ประเภท
หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน

หางหุนสวนจำกัด

บริษัทจำกัด

รอยละ
2.04

30.61

67.35

ระยะเวลา
1-5 ป

6-10 ป

11-15 ป

16-20 ป

มากกวา 20 ปขึ้นไป

รอยละ
49.49

28.85

15.94

4.24

1.47

จำนวนแรงงาน
1- 50 คน (ขนาดเล็ก)

50-200 คน(ขนาดกลาง)

รอยละ
99.26

0.73

จำนวนรายได
ต่ำกวา 10,000

10,001-50,000

50,001-100,000

100,001-500,000

500,001-1,000,000

มากกวา 1,000,000 บาทขึ้นไป

รอยละ
0.92

57.47

15.96

14.67

6.83

4.15

ประเภท
เจาของคนเดียว

หางหุนสวนสามัญ

รอยละ
92.37

7.63

ขนาดธุรกิจ 
เล็ก

กลาง

ใหญ

รวม

จำนวนสถานประกอบการ
2,473,531

15,121

4,392

2,493,044

สัดสวนโครงสราง
99.22

0.61

0.18

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ

ประเมินความสามารถในการเข้าถึง
นโยบายของภาครัฐของ SMEs ไทย
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ภูมิภาค

ประเภทกิจการ จำนวนพนักงาน ระยะเวลาใน
การก่อตั้งธุรกิจ

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน

รูปแบบการดำเนินกิจการ

ภาคเหนือ
20.68

ภาคกลาง
10.85

ภาคใต
15.63

ภาคตะวันออก
8.27 นิติบุคคล

22.58%อื่นๆ
16.50%

ภาคบริการ
19.19%

ภาคการผลิต
15.13%

ภาคการคา
65.04%

ไมได
จดทะเบียน

17.33%

บุคคลธรรมดา
43.59%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30.06

กรุงเทพและปริมณฑล
14.52

บุคคลธรรมด
43.59%

นิติบ
22.5นๆ

6 50%

ด
น
%

65.04% 19.19%
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การรับรู้ถึงแนวนโยบายและมาตรการของภาครัฐ

ระดับการรับทราบ
นอย

ปานกลาง

มาก

รอยละ
22.78

46.68

30.54 ทราบ

ไมทราบ

จดทะเบียนไมจดทะเบียน 
ไมจดทะเบียน

54.6%

45.4%

100.0%

จดทะเบียน
80.3%

19.7%

100.0%

นโยบายและมาตรการ
ดานภาษ ีเชน การลดภาษีเงินได

ดานการเงิน เชน การใหสินเชื่อ

ดานเสริมทักษะความรู เชน อบรม

ดานตลาด เชน การจัดหาแหลงตลาดการขายสินคา

ดานเทคโนโลย ีเชน ตลาดอิเล็กทรอนิกสสำหรับ SME

ดานอื่นๆ

ระดับคะแนนที่รูเฉลี่ย
(เต็ม 10 คะแนน)

5.41

5.39

5.31

5.53

5.69

4.00

รูหรือไมรู (หนวย : รอยละ) 
ไมทราบ/ไมรูวามี

28.8

23.3

46.4

54.9

47.1

57.1

รู/ทราบวามี
71.2

76.7

53.6

45.1

52.9

42.9

ทราบ

ไมทราบ

ขนาดกิจการ 
ขนาดเล็ก
59.6%

40.4%

100.0%

ขนาดกลาง
90.9%

9.1%

100.0%

การรับรู้ถึงแนวนโยบายและ
มาตรการของภาครัฐ

ช่องทางการติดตาม
และรับทราบข่าวสาร 

ระดับการรับรู้นโยบาย
และมาตรการในการช่วยเหลือธุรกิจ SMEs

การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและ 
มาตรการช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ที่รัฐบาลมี
ในปัจจุบัน แยกตามกลุ่มต่างๆ

จากคนรูจัก ญาติพี่นอง
35.15

เจาหนาที่แนะนำ
33.68

โทรทัศน
17.28

หนังสือพิมพ
14.51

WebSite ราชการ
11.35

งานประชุม/สัมมนา
11.19

สื่อสิ่งพิมพอื่นๆ เชน 
แผนพับ ปายโฆษณา
6.90

อื่นๆ
0.54

เสียงตามสาย
0.36

วิทยุ
4.07

โฆษณาออนไลน อาท ิ
Facebook, Line@
16.29

ไมทราบ
39.69%

ทราบ
60.31%

เฉพาะกลุ่มท่ีการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 60.31

สาเหตุท่ีไม่ทราบว่ามีนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือ SMEs
เฉพาะกลุ่มท่ีไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 39.69

รายการ

ไมมีเวลาติดตามขอมูลขาวสาร

ไมไดอยูในกลุมหรือเครือขายที่ไดรับสิทธิ์ เชน สมาคม หรือสมาพันธ SME

ชองทางการสื่อสารกระจุกตัว 
เชน มีเฉพาะสื่อบางประเภท (เว็ปไซตหรือบอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน)

ชวงเวลาที่ประชาสัมพันธนอย

ไมไดรับขอมูลขาวสารโดยตรง เชน จดหมาย อีเมล

ไมสามารถเขาถึงชองทางการสื่อสารออนไลนได
เชน ไมมีโทรศัพท/คอมพิวเตอรที่ใชอินเตอรเน็ตได ใชอินเตอรเน็ตไมเปน

รอยละของคนตอบ

34.35

18.88

17.25

12.35

12.35

11.89
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สถานการณ์การเข้าถึงนโยบายต่างๆ ของผู้ประกอบการ

ประเภท
ไมสามารถเขาถึงไดเลย

นอย
ปานกลาง

มาก

ไมจดทะเบียน
5.2%
33.9%
54.6%
6.4%

จดทะเบียน
0.8%
23.0%
58.6%
17.6%

ดานภาษ ีเชน การลดภาษีเงินได

ดานการเงิน เชน การใหสินเชื่อ

ดานเสริมทักษะความรู เชน อบรมสัมมนา

ดานตลาด เชน การจัดหาแหลงตลาด
การขายสินคา

ดานเทคโนโลย ีเชน ตลาด
อิเล็กทรอนิกสสำหรับ SME

เคยใชและเขารวมหรือไม จำนวนครั้งที่เคยใช
ภายใน 1 ปเคยใช

/เขารวม
66.83

79.70

50.99

25.25

24.75

ไมเคยใช
/ไมเคยเขารวม

33.17

20.30

49.01

74.75

75.25

1

1

3

2

1

ทัศนะต่อความสามารถในการเข้าถึงนโยบาย
และมาตรการของรัฐของตัวธุรกิจ

การใช้หรือการเข้าร่วมนโยบายหรือมาตรการ
ที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือ SMEs 

การใช้หรือการเข้าร่วมนโยบายหรือมาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือ SMEs 

ทัศนคติต่อการจัดงานและรูปแบบงานของหน่วยงานรัฐบาลเกี่ยวกับความซ้ำซ้อนหรือไม่ ในมุมมองของ
ผู้ที่เคยเข้าใช้หรือเข้าร่วมโครงการ

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
ไมสามารถเขาถึงไดเลย

นอย
ปานกลาง

มาก

ขนาดเล็ก
4.3%
31.9%
55.8%
8.1%

ขนาดกลาง
0.0%
9.1%
40.9%
50.0%

ขนาดธุรกิจ

เคยใชหรือเขารวมโครงการ
ไมเคยใชหรือไมเคยเขารวมโครงการ

ไมจดทะเบียน
9.3%
90.7%
100.0%

จดทะเบียน
49.6%
50.4%
100.0%

ประเภทธุรกิจ

เคยใชหรือเขารวมโครงการ
ไมเคยใชหรือไมเคยเขารวมโครงการ

ขนาดเล็ก
17.1%
82.9%
100.0%

ขนาดกลาง
81.8%
18.2%
100.0%

ขนาดธุรกิจ

นอย
31.33%

มาก
8.90%

ไมสามารถเขาถึงไดเลย 
4.17%

ปานกลาง
55.61%

เคยใชหรือเคยเขารวม 
18.45%

ไมแนใจ
37.37%

ไมเคยใชหรือ
ไมเคยเขารวม 

81.55%

ไมซ้ำซอน
48.48%

ซ้ำซอน
14.14% เนื้อหาคลายคลึงกันในหลายๆ หนวยงาน

ขั้นตอนการเขารวมโครงการมีความยุงยาก

เงื่อนไขหรือคุณสมบัติการคัดเลือกมีความแตกตางกันชัดเจน
รูปแบบในการใหสิทธิ์มีความหลากหลาย

ไมไดติดตามขาวสารของโครงการอื่นๆ
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เฉพาะกลุ่มที่เคยเข้าร่วมการเสริม
ทักษะความรู้

ประเมินผลประโยชน์ที่ได้รับ

สาเหตุท่ีไม่เคยใช้หรือไม่เคยเข้าร่วมโครงการท่ีรัฐบาลออกเพ่ือช่วยเหลือ SMEs

รายการ
แคไปฟงเฉยๆ

เรื่องที่ฟง
ไมเกี่ยวกับธุรกิจ

ฟงไมเขาใจเนื้อหายากไป

อื่นๆ

รอยละ
53.57

10.71

32.14

3.57

รายการ
แคไปฟงเฉยๆ

เรื่องที่ฟง
ไมเกี่ยวกับธุรกิจ

ฟงไมเขาใจเนื้อหายากไป

อื่นๆ

รอยละ
53.57

10.71

32.14

3.57

 จำนวนแรงงาน
มาตรการ/นโยบาย ยังไมตรงกับความตองการ
ชองทางการรับรูขาวสารไมเพียงพอ และไมมีความชัดเจน
โครงการไมเปนที่นาสนใจ
มีขั้นตอนและขอจำกัดคอนขางเยอะ
ไมไดรับการสนับสนุนดานเงินทุน
ประวัติการชำระหนี้ไมดี
เงื่อนไขไมสอดคลองกับความเปนจริง
การปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติไมตรงตามเงื่อนไขกำหนด
ไมรูวาจะทำการติดตอหนวยงานใด และสถานที่ไหน
หนวยงานหรือสถานที่ติดตออยูหางไกลไมสามารถเดินทางได
ไมมีเอกสารที่ยืนยันตัวตนทำใหไมไดรับสิทธิ์ตามเงื่อนไข
ไมไดรับขอมูล หรือหนวยงานในทองถิ่นไมรูเรื่อง
ไมมีเบี้ยเลี้ยงหรือคาเดินทาง 

นอย
50.00
47.03
54.81
53.43
45.99
45.53
48.39
51.03
50.23
50.69
50.52
53.10
55.50
54.46

ไมเกี่ยวเลย
2.40
1.95
1.72
1.60
1.61
2.64
1.72
1.84
1.61
1.61
1.26
1.72
1.95
2.09

ปานกลาง
34.90
38.22
31.46
29.41
37.27
37.61
35.32
32.76
35.44
35.21
35.71
33.49
31.88
32.79

มาก
12.70
12.81
12.01
15.56
15.14
14.22
14.56
14.37
12.73
12.50
12.51
11.70
10.67
10.66

ทัศนะต่อหัวข้อที่การได้รับการอบรมหรือสัมมนา 
เป็นเรื่องเดิมหรือใกล้เคียงกันกับครั้งก่อนๆหรือไม่

ทัศนะต่อประโยชน์นโยบายหรือมาตรการโดยรวมในปัจจุบัน 
ที่รัฐบาลออกมาเพื่อ
ช่วยเหลือ SMEs ไทย

การนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินการ
หรือปรับปรุงกิจการ 

สาเหตุที่ไม่เคยใช้หรือไม่เคยเข้าร่วมโครงการที่รัฐบาลออกเพื่อช่วยเหลือ SMEs 

ไมมีประโยชนเลย
นอย
ปานกลาง
มาก

ไมจดทะเบียน
1.8%
27.8%
54.7%
15.7%

จดทะเบียน
2.1%
12.6%
64.4%
20.9%

ไมมีประโยชนเลย
นอย
ปานกลาง
มาก

ขนาดเล็ก
1.9%
24.7%
57.0%
16.4%

ขนาดกลาง
0.0%
9.5%
57.1%
33.3%

ประเภทธุรกิจ

ขนาดธุรกิจ

ไมใช
20.61%

ไมนำเอาไปใช
71.13%

ไดเอาไปใช
28.87%

ไมสามารถเขาถึงไดเลย 
1.87%มาก

16.79%

ปานกลาง
57.00%

ไมแนใจ
21.82%

ใช
57.58%

นอย
24.35%
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 รายการ
ดานภาษ ีเชน การลดภาษีเงินได

ดานการเงิน เชน การใหสินเชื่อ

ดานเสริมทักษะความรู เชน อบรม

ดานตลาด เชน การจัดหาแหลงตลาดการขายสินคา

ดานเทคโนโลย ีเชน ตลาดอิเล็กทรอนิกสสำหรับ SME

นอย
50.51

39.06

46.97

46.42

46.32

ไมมีประโยชน
3.31

3.40

3.13

4.69

3.86

ปานกลาง
34.50

42.37

38.60

39.06

38.79

มาก
11.68

15.17

11.31

9.83

11.03

ระดับประโยชน์ของนโยบายต่อธุรกิจ

ไมมีผลกระทบ
11.12

10.02

12.22

13.42

14.09

16.04

นอย
40.17

32.63

31.89

35.66

33.24

30.69

ปานกลาง
31.43

36.21

33.36

29.87

36.19

39.18

มาก
17.28

21.14

22.52

21.05

16.48

14.09

รอยละของการเปลี่ยนแปลง
3.89

-4.66

-3.28

4.89

รายการ
ยอดขาย/รายไดของกิจการ

ตนทุน

การปรับตัวของธุรกิจ

ภาระหนี้สิน

สภาพคลอง

ยอดรับคำสั่งซื้อ

มีผลกระทบมากนอยเพียงใด

0.00

0.00

4.55

0.00

0.00

18.18

9.09

27.27

13.64

13.64

27.27

31.82

59.09

27.27

27.27

54.55

59.09

9.09

59.09

59.09

ดานภาษ ีเชน การลดภาษีเงินได

ดานการเงิน เชน การใหสินเชื่อ

ดานเสริมทักษะความรู เชน อบรม

ดานตลาด เชน การจัดหาแหลงตลาดการขายสินคา

ดานเทคโนโลย ีเชน ตลาดอิเล็กทรอนิกสสำหรับ SME

ขนาดกลาง

ระดับประโยชน์ของนโยบายต่อธุรกิจ แยกตามขนาดกิจการ

ระดับประโยชน์ของนโยบายต่อธุรกิจ แยกตามขนาดกิจการ

ไมมีประโยชน
3.39

3.48

3.10

4.80

3.95

นอย
51.22

39.79

47.51

47.22

47.04

ปานกลาง
34.65

42.52

38.10

39.23

38.95

มาก
10.73

14.21

11.29

8.75

10.07

รายการ
ดานภาษ ีเชน การลดภาษีเงินได

ดานการเงิน เชน การใหสินเชื่อ

ดานเสริมทักษะความรู เชน อบรม

ดานตลาด เชน การจัดหาแหลงตลาดการขายสินคา

ดานเทคโนโลย ีเชน ตลาดอิเล็กทรอนิกสสำหรับ SME

ขนาดเล็ก

มีผลกระทบมากนอยเพียงใด

มีประโยชนมากนอยเพียงใด
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9.09
4.55
4.55
0.00
0.00
4.55

13.64
22.73
22.73
50.00
18.18
18.18

77.27
59.09
36.36
27.27
63.64
77.27

0.00
13.64
36.36
22.73
18.18
0.00

4.23
-4.23

-3.01

4.66

ยอดขาย/รายไดของกิจการ
ตนทุน
การปรับตัวของธุรกิจ
ภาระหนี้สิน
สภาพคลอง
ยอดรับคำสั่งซื้อ

ขนาดกลาง

ไมมีผลกระทบเลย
5.70
5.70
5.70
8.23
8.23
8.23

นอย
17.72
15.95
15.19
22.78
14.56
16.46

ปานกลาง
26.46
39.24
46.20
36.08
41.90
47.72

มาก
40.13
39.11
32.91
32.91
35.32
27.59

%
7.06
-7.74

 
-6.08

 
5.79

ผลกระทบต่อธุรกิจจากการใช้หรือเข้าร่วมมาตรการของภาครัฐ 
แยกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ/มาตรการแต่ละด้านของภาครัฐ

ผลกระทบต่อธุรกิจ แยกตามขนาดกิจการ

ไมมีผลกระทบเลย
6.06
6.06
6.06
8.33
8.33
9.09

นอย
15.15
21.21
15.91
18.94
13.64
15.15

ปานกลาง
68.18
38.64
42.42
34.09
49.24
65.91

มาก
10.61
34.09
35.61
38.64
28.79
9.85

%
1.96
-3.34

 
-1.76

 
2.57

กลุ่มที่เคยใช้เฉพาะมาตรการด้านภาษี กลุ่มที่เคยใช้เฉพาะมาตรการด้านการเงิน

ยอดขาย/รายได
ตนทุน
การปรับตัวของธุรกิจ
ภาระหนี้สิน
สภาพคลอง
ยอดรับคำสั่งซื้อ

ไมมีผลกระทบเลย
11.19
10.16
12.42
13.73
14.42
16.33

นอย
40.83
32.93
32.17
35.47
33.65
31.04

ปานกลาง
30.29
35.75
33.40
30.01
35.72
38.30

มาก
17.69
21.17
22.01
20.79
16.21
14.33

รอยละของการเปลี่ยนแปลง
3.76
-4.78

-3.49

5.12

รายการ
ยอดขาย/รายไดของกิจการ
ตนทุน
การปรับตัวของธุรกิจ
ภาระหนี้สิน
สภาพคลอง
ยอดรับคำสั่งซื้อ

ยอดขาย/รายได
ตนทุน
การปรับตัวของธุรกิจ
ภาระหนี้สิน
สภาพคลอง
ยอดรับคำสั่งซื้อ

ไมมีผลกระทบเลย
6.25
14.58
10.42
12.50
10.42
12.50

นอย
20.83
18.75
14.58
20.83
12.50
16.67

ปานกลาง
45.83
45.83
43.75
41.67
54.17
52.08

มาก
27.08
20.83
31.25
25.00
22.92
18.75

%
4.68
-3.22

 
-2.59

 
5.88

ไมมีผลกระทบเลย
6.00
9.00
8.00
10.00
9.00
9.09

นอย
23.00
26.00
16.00
24.00
22.00
22.22

ปานกลาง
57.00
41.00
44.00
36.00
49.00
57.58

มาก
14.00
24.00
32.00
30.00
20.00
11.11

%
3.76
-3.13

 
-1.92

 
3.14

กลุ่มที่เคยใช้เฉพาะมาตรการเสริมทักษะความรู้ กลุ่มที่เคยใช้เฉพาะมาตรการด้านตลาด

ยอดขาย/รายได
ตนทุน
การปรับตัวของธุรกิจ
ภาระหนี้สิน
สภาพคลอง
ยอดรับคำสั่งซื้อ

ยอดขาย/รายได
ตนทุน
การปรับตัวของธุรกิจ
ภาระหนี้สิน
สภาพคลอง
ยอดรับคำสั่งซื้อ

ไมมีผลกระทบเลย
7.41
11.11
3.70
11.11
3.70
7.41

นอย
3.70
11.11
3.70
11.11
3.70
3.70

ปานกลาง
55.56
48.15
59.26
48.15
62.96
62.96

มาก
33.33
29.63
33.33
29.63
29.63
25.93

%
13.00
-9.18

 
-7.36

 
10.88

ไมมีผลกระทบเลย
6.12
12.24
8.16
10.20
8.16
10.20

นอย
20.41
24.49
10.20
24.49
6.12
12.24

ปานกลาง
48.98
38.78
46.94
38.78
61.22
61.22

มาก
24.49
24.49
34.69
26.53
24.49
16.33

%
6.21
-1.13

 
-2.68

 
6.93

กลุ่มที่เคยใช้เฉพาะมาตรการด้านเทคโนโลยี กลุ่มที่เคยใช้ทุกด้านของภาครัฐ(5 ด้าน)

ยอดขาย/รายได
ตนทุน
การปรับตัวของธุรกิจ
ภาระหนี้สิน
สภาพคลอง
ยอดรับคำสั่งซื้อ

ยอดขาย/รายได
ตนทุน
การปรับตัวของธุรกิจ
ภาระหนี้สิน
สภาพคลอง
ยอดรับคำสั่งซื้อ

ขนาดเล็ก

มีผลกระทบมากนอยเพียงใด
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จำนวนแรงงาน
นโยบายหรือมาตรการโดยรวม

ขนาดของธุรกิจ

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

การเขาถึงนโยบาย
6.54

6.57

5.40

ความพอใจ
6.61

6.64

5.40

ประโยชนตอ SMEs
7.05

7.06

5.60

โดยภาพรวม
7.09

7.11

6.00

ดานภาษ ีเชน การลดภาษีเงินได

ดานการเงิน เชน การใหสินเชื่อ

ดานเสริมทักษะความรู เชน อบรม

ดานตลาด เชน การจัดหาแหลงตลาดการขายสินคา

ดานเทคโนโลย ีเชน ตลาดอิเล็กทรอนิกสสำหรับ SME

การเขาถึงนโยบาย
5.53

5.57

5.42

5.28

5.29

ความพอใจ
5.61

5.62

5.53

5.44

5.46

ประโยชนตอ SMEs
6.21

6.20

5.95

5.93

5.90

โดยภาพรวม
6.02

5.87

5.99

5.87

5.88

ระดับคะแนนมาตรการและนโยบายของภาครัฐในเรื่องเหล่านี้ 

ระดับคะแนนมาตรการและนโยบายของภาครัฐในเรื่องเหล่านี้ 

5.86

5.95

5.59

5.55

6.68

5.40

5.73

5.68

5.68

4.86

6.45

5.40

7.09

7.00

6.82

7.09

7.45

5.60

6.09

6.05

6.18

5.82

6.86

6.00

ดานภาษ ีเชน การลดภาษีเงินได

ดานการเงิน เชน การใหสินเชื่อ

ดานเสริมทักษะความรู เชน อบรม

ดานตลาด เชน การจัดหาแหลงตลาดการขายสินคา

ดานเทคโนโลย ีเชน ตลาดอิเล็กทรอนิกสสำหรับ SME

นโยบายหรือมาตรการโดยรวม

ขนาดกลาง

ระดับคะแนนมาตรการและนโยบายของภาครัฐในเรื่องเหล่านี้ แยกตามขนาดกิจการ 

ไมมีประโยชน
5.63

5.63

5.55

5.46

5.45

6.64

นอย
5.54

5.57

5.42

5.30

5.29

6.57

ปานกลาง
6.20

6.19

5.95

5.91

5.88

7.06

มาก
6.04

5.87

6.00

5.88

5.88

7.11

รายการ
ดานภาษ ีเชน การลดภาษีเงินได

ดานการเงิน เชน การใหสินเชื่อ

ดานเสริมทักษะความรู เชน อบรม

ดานตลาด เชน การจัดหาแหลงตลาดการขายสินคา

ดานเทคโนโลย ีเชน ตลาดอิเล็กทรอนิกสสำหรับ SME

นโยบายหรือมาตรการโดยรวม

ขนาดเล็ก

คะแนนเต็ม 10

คะแนนเต็ม 10
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ดานภาษ ีเชน การลดภาษีเงินได

ดานการเงิน เชน การใหสินเชื่อ

ดานเสริมทักษะความรู เชน อบรมสัมมนา

ดานตลาด เชน การจัดหาแหลงตลาดการขายสินคา

ดานเทคโนโลย ีเชน ตลาดอิเล็กทรอนิกสสำหรับ SME

ลำดับ

2

1

3

4

5

มาตรการหรือนโยบายที่ตองการ

- มีการเปดเผยขอมูลทางดานภาษี

- มีการปรับลดภาษีใหทุกภาคสวน

- ลดภาษีการคา

- การใหสินเชื่อผูสูงอาย ุหรือ วัยเกษียณเพื่อประกอบธุรกิจ

- ปรับปรุงโครงสรางหนี้

- ขั้นตอนการใหสินเชื่องายขึ้น

- ทักษะการหารายไดเพิ่ม 

- การพัฒนาธุรกิจ 

- ความรูในการทำธุรกิจ สำหรับผูสนใจทั่วไป

- แนวทางการทำการตลาดที่เหมาะกับพอคาแมคายุคเกา 

- ขยายและหาแหลงตลาดใหมๆ 

- ชองทางการตลาด 

- หาลูกคาใหม

- ชองทางการคาตลาดออนไลน 

ในกรณีที่ท่านไม่เคยใช้หรือเข้าร่วมโครงการเลย
มาตรการหรือนโยบายที่ต้องการเข้าร่วมหรือเข้าใช้บริการ 

มาตรการหรือความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ท่านต้องการได้รับ
1. พัฒนาและฟนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศใหดีขึ้น

2. ลดหยอนภาษีและยกเลิกภาษีซ้ำซอน 

3. แกไขปญหาดานหนี้สินของประชาชน

4. มีการปลอยสินเชื่อเงินกูระยะยาว ที่มีดอกเบี้ยคงที่
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ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 
ผูอำนวยการศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหา- 

วิทยาลัยหอการคาไทย เผยความแปร 
ปรวนที่เกิดขึ้น จนกลายเปนความเสี่ยง 
ของประเทศตางๆ ในโลก โดยเฉพาะ 
กับเศรษฐกิจของไทยที่ตองไดรับความ 
เสี่ยงนี้ไปดวย

ในระยะหล ังสถานการณทาง 
เศรษฐกิจของโลกดูสับสนวุนวายไปทั้ง 
โลก สรางความสับสน...งงงวย...จนอยาก 
พูดวา "โลกใบนี้วุนวายหนอ" เพราะ 
ขอมูลตางๆ บงช้ีไมชัดเจนวา "เศรษฐกิจ 
โลกจะฟนตัวไดดีตอเนื่องในอนาคตอัน
ใกลนี้หรือไม" ทั้งๆ ที่เศรษฐกิจโลกมี 
สัญญาณท่ีฟนตัวอยางดีและอยางตอเน่ือง 
มาโดยตลอด

ถาถามวา "ความสับสนวุนวายของ 
เศรษฐกิจโลกเกิดมาจากปจจัยอะไร" 
ผมก็คงตอบคำถามนี้ไดงายๆ และตอบ 
อยางตรงไปตรงมาก็คือ "เปนเพราะ 

ผ
นโยบาย Americans Come First 
ของประธานาธิบดีสหรัฐคนปจจุบัน 
เปนหลักนั่นเอง" และ "อาจจะผสม 

ผสานดวยเหตุการณ Brexit ของ 
สหราชอาณาจักรที่กำลังเจรจาหาขอ 
ยุติในการออกจากการเปนสมาชิกของ 
สหภาพยุโรป หรือ EU อีกบางสวน"

ความเสี่ยงแรกคงหนีไมพนเรื่อง 
ราวที่ผูคนทั้งโลกพูดถึง และสื่อสาร 

มวลชนโลกติดตามอยางตอเนื่องตลอด 
เวลาก็คือ สงครามการคา หรือ Trade 
War ระหวางสหรัฐอเมริกากับจีน ซึ่ง 

ภายในเดือนสิงหาคมนี้ทั้งสองประเทศ
จะมีการเก็บภาษีศุลกากรระหวางกัน 
สูงขึ้นในอัตรา 10-25% รวมเปนมูลคา 
การนำเขาประเทศละ 50 หมื่นลาน 
ดอลลารสหรัฐ โดยผานการตอบโตกัน 
อยางทันควันรอบแรกในเดือนกรกฎาคม 

ถ้าถามว่า "ความสับสนวุ่นวายของเศรษฐกิจโลก 
เกิดมาจากปัจจัยอะไร" ผมก็คงตอบคำถามนี้ได้ 
ง่ายๆ และตอบอย่างตรงไปตรงมาก็คือ "เป็น 
เพราะนโยบาย Americans Come First ของ 
ประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันเป็นหลักนั่นเอง" 
และ "อาจจะผสมผสานด้วยเหตุการณ์ Brexit 
ของสหราชอาณาจักรที่กำลังเจรจาหาข้อยุติใน 
การออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป  
หรือ EU อีกบางส่วน

ความเสี่ยงใหม่ของเศรษฐกิจไทย
จากบทบาท 3 ผู้นำโลก 
อังกฤษ – สหรัฐฯ- จีน

º·ÊÑÁÀÒÉ³�
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ที่ผานมา ซึ่งมีการเก็บภาษีนำเขาสูงขึ้น 
เปนมูลคาการนำเขา 34 หมื่นลาน 
ดอลลารสหรัฐ และรอบที่สองแตละ 
ประเทศไดปรับขึ้นภาษีนำเขาระหวาง 
กันอีกเปนมูลคาการนำเขา 16 หมื่น 
ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งจะจัดเก็บอยาง 
เปนทางการภายในเดือนสิงหาคมนี้

นอกจากนี้ สหรัฐฯยังไดมีการขู 
ประเทศจีนอีกวาจะมีการจัดเก็บภาษี 
นำเขาจากจีนเพิ่มเติมอีกเปนวงเงิน 2 
แสนลานดอลลารสหรัฐฯ หากจีนยังมี 
การคาที่ไมเปนธรรมกับสหรัฐ และยัง 
ไมเจรจาทางการคาเพื ่อสรางความ 
ยุติธรรมทางการคากับสหรัฐฯ ซึ่งจีนก็ 
ไดออกมาตอบโตทันควันวา จีนพรอม 
ตอบโตสหรัฐฯทันที โดยจะขึ้นภาษี 
นำเขาจากสหรัฐทันทีหากสหรัฐฯทำ 
การขึ้นภาษีนำเขาจากจีน โดยทั้งสอง 
ประเทศไดออกมาปฏิเสธวา การเจรจา 
ทางการคาของทั้งสองประเทศเพื่อยุติ 
ปญหาสงครามการคานี ้จะเกิดขึ ้นใน 
ระยะเวลาอันใกล  แมวากอนหนานี้ 
ประมาณ 2-3 สัปดาหที่ผานมา มีขาว 
วาเจาหนาท่ีระดับสูงของท้ังสองประเทศ 
กำลังหาชองทางในการเจรจาการคากัน
อยู แตขาวนี้ไดรับการปฏิเสธ

ปญหาสงครามการคาที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันเปนปจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญ
สูงมากตอการฟ นตัวของเศรษฐกิจ 
โลกในอนาคต เพราะไมมีใครรูเลยวา 
สถานการณสงครามการคานี้จะจบลง 
อยางไร และจะสิ้นสุดเมื่อไร เพราะหาก 
ปญหานี้มีความยืดเยื้อและรุนแรงขึ้น 

จะสงผลกระทบตออัตราการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจ
ทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งและสองของ 
โลก และจะสงผลใหเศรษฐกิจโลกมี 
อัตราการขยายตัวลดลง อีกทั้งยังทำให 

เศรษฐกิจโลกคาขายและทองเที่ยวกัน
นอยลง ซ่ึงจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
ไทยในเชิงลบอยางหลีกเล่ียงไมได

ปจจัยเสี่ยงที่สอง เกิดจากการที่ 
สหรัฐฯจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับ 
อิหรานในเดือนสิงหาคมนี้ โดยขอรอง 
ใหนานาชาติหยุดการทำธุรกรรมทาง 
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการหยุดซื้อน้ำมัน 
จากอิหราน ซึ่งแมวาในขณะนี้จีนและ 
อีกหลายๆ ประเทศยังเพิกเฉยตอคำรอง 
ขอของสหรัฐฯ แตตลาดน้ำมันเชื่อวา 
มาตรการนี้ของสหรัฐฯ นาจะสงผลให 
ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น 
จาก 75 ดอลลารตอบารเรลในปจจุบัน 
เปน 80-90 ดอลลารตอบารเรลใน 
ไตรมาสที่ 4 ปนี้ได ซึ่งอาจสงผล 
กระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
และเศรษฐกิจไทยไดหากราคาน้ำมัน 
ปรับตัวสูงขึ้นมาก

ปจจัยเส่ียงที่สาม หลังจาก "สห- 
ราชอาณาจักร" ตัดสินใจออกจาก 
สหภาพยุโรป (EU) ดวยคะแนนเสียง 
"ออก หรือ Leave หรือ Brexit" 
51.89% ตอ "อยู หรือ Stay หรือ 

Bremain" 48.11% จากผูออกมาใช 
สิทธิ 72.2% ของผูมีสิทธิโหวตในการ 
จัดทำประชามติ (referendum) ในวัน 
พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 โดย 
สหราชอาณาจักร หรือ Brexit จะ 
ดำเนินการตามมาตรา 50 แหงสนธิ 
สัญญาสหภาพยุโรป (สนธิสัญญาลิสบอน 
หรือ Treaty of Lisbon) ซึ่งบัญญัติ 
ไววา "รัฐสมาชิกใดๆ อาจตัดสินใจออก 
จากสหภาพตามขอกำหนดแหงกฎหมาย 
ของรัฐนั้น" โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 
ทั้งสิ้นรวม 2 ป ซึ่งวันสุดทายที่สหราช 
อาณาจักรจะตองออกจากการเปน 
สมาชิกของ EU และเปนวันสิ้นสุดการ 
เจรจาสิทธิประโยชนทางภาษีหรือทาง 
การคาเสรีและเศรษฐกิจดานอื่นๆ หลัง 
ออกจากการเปนสมาชิกของ EU คือ 
วันที่ 29 มีนาคม 2562

ลาสุดในชวงตนเดือนสิงหาคมที่ 

ความเสี่ยงแรกคงหนีไม่พ้นเรื่องราวที่ผู้คนทั้งโลก
พูดถึง และส่ือสารมวลชนโลกติดตามอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดเวลาก็คือ สงครามการค้า หรือ Trade War 
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ซึ่งภายในเดือน 
สิงหาคมนี้ทั้งสองประเทศจะมีการเก็บภาษีศุลกากร
ระหว่างกันสูงขึ้นในอัตรา 10-25% 
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ผานมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ 
ตางประเทศของอังกฤษไดเปดเผยวา 
ในขณะนี้มีโอกาสสูงมากขึ้นที่อังกฤษ 
จะไมมีการทำขอตกลง Brexit เนื่อง 
จากคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) มีทาที 
ที่ไมตองการประนีประนอมกับอังกฤษ 
โดยโอกาสที่อังกฤษจะประสบความลม 
เหลวในการทำขอตกลงนั้นอยูที่ 60% 
ขณะที่มีโอกาสเจรจาสำเร็จเพียง 40%  
ซึ่งเรื่อง Brexit นี้กลายเปนความเสี่ยง 
ตอเศรษฐกิจโลกมากขึ ้นเปนลำดับ 
เพราะยังไมมีใครแนใจวาอังกฤษจะได 
สิทธิประโยชนจากขอตกลงการคาเสรี 
ใหมกับสหภาพยุโรปไดหรือไม หาก 
อังกฤษไมไดสิทธิประโยชนใดๆ หลังออก 
จากการเปนสมาชิกของ EU เศรษฐกิจ 
ของอังกฤษและสหราชอาณาจักรอาจ 
จะชะลอตัวลงมากเพราะอังกฤษพึ่งพา 
ตลาดสงออกใน EU มากเปนอันดับแรก 

และกรณี Brexit นี้อาจสงผลกระทบ 
ตอการฟ นต ัวของเศรษฐกิจโลกใน 
ปจจุบัน

อยางไรก็ตาม ในระยะหลังๆ มี 
ขาววาทั้งสหรัฐฯ และจีน มีความสนใจ 
ที ่จะทำขอตกลงทางการคาเสร ีก ับ 
อังกฤษเพ่ือบรรเทาผลกระทบกับอังกฤษ 
ที่อาจเกิดขึ้นจาก Brexit อยางไรก็ตาม 

จนถึงปจจุบันยังไมมีข าวคราวหรือ 
ความคืบหนาใดๆ เกี่ยวกับการทำขอ 
ตกลงทางการคาเสรีระหวางอังกฤษกับ 

2 ประเทศนี้แตอยางใด กรณี Brexit 
จึงยังคงเปนปจจัยเสี ่ยงที ่สำคัญตอ 
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกในปนี้และ 
ปหนา

ปัญหาสงครามการค้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็น 
ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญสูงมากต่อการฟื้นตัว 
ของเศรษฐกิจโลกในอนาคต เพราะไม่มีใครรู้เลยว่า 
สถานการณ์สงครามการค้านี้จะจบลงอย่างไร และ 
จะสิ้นสุดเมื่อไร เพราะหากปัญหานี้มีความยืดเยื้อ 
และรุนแรงขึ้น จะส่งผลกระทบต่ออัตราการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจทาง 
เศรษฐกิจอันดับหนึ่งและสองของโลก 
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ผานไปแลวกับความประทับ 
ใจในงาน “THAILAND TOP 
SME AWARDS 2018” 

เวทีที ่จะชวยเฟนหาผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ 
SMEs หนาใหมซึ่งมีความโดดเดนจาก 
การนำนวัตกรรมเขามาตอยอดธุรกิจ 
จนประสบความสำเร็จ เวทีนี้เสมือน 
หนึ่งกาวสำคัญที่จะชวยเปดประตู อวด 
ศักยภาพของ SMEs ไทยสูสาธารณชน 
ในฐานะ SMEs พันธใหมที่พรอมกาว 
สูยุค 4.0

เวที “THAILAND TOP SME 
AWARDS 2018”เกิดขึ้นจากการผนึก 
พลังรวมกันระหวาง 3 หนวยงาน นำ 
โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME 
Development Bank) หรือ ธพว. 
รวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
และ นิตยสาร Business+ นิตยสาร 
ในเครือ ARIP คัดเลือกธุรกิจ SMEs 
ที่มีศักยภาพจาก 180 ราย คัดสรร 
จนเหลือเพียง 30 รายและทุกรายมี 

ผ

ความโดดเดนดวยนวัตกรรมมาสราง 
มูลคาเพิ่มตอยอดใหกับสินคาโดยแตละ 
รายมีเอกลักษณไมซ้ำใคร 

สำหรับไฮไลทป 2561 นี้ ไดรับ 
เกียรติจากศาสตราจารยเกียรติคุณ 
นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะ 
ประธานรวมกลาวปาฐกถาพรอมมอบ 
โลรางวัลแก 30 สุดยอด SMEs โดย 
รางวัลแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1. 
ประเภทผลการดำเนินธุรกิจยอดเยี่ยม 
ตามกลุมอุตสาหกรรม 5 ดาน รวม 5 
รางวัล และประเภทความเปนเลิศใน 

นวัตกรรมดานตางๆ รวม 25 รางวัล 
โดย 12 ธุรกิจ ที่กาวไปควารางวัลดาน 
ความเปนเลิศ คือผูประกอบการที่ผาน 
การพัฒนาจาก “SME Development 
Bank” มาแลว 

ดานนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ 
ผูจัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
(SME Development Bank) หรือ 
ธพว. กลาวถึงเวที “THAILAND TOP 
SME AWARDS 2018” วา แมเวทีน้ีจะ 
จัดขึ้นเปนปที่ 2 แตกลับมีความสำคัญ 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
â´Â
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“THAILAND 
TOP SME AWARDS 2018” 
เวทีแจ้งเกิด SMEs หน้าใหม่
เติบโตได้ด้วยนวัตกรรม



ตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมเปนอยางมาก รางวัล 
จากเวทีนี้ไดรับการพิจารณาตามหลัก 
วิชาการเพื่อมอบเปนเกียรติแก SMEs 

หนาใหม ที่สามารถกาวขามขอจำกัด 
อยูรอดและเติบโตอยางมั่นคง

“SME Development Bank” 
ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ เราถูก 
ดีไซนใหเนนชวยเหลือคนตัวเล็กตาม 
พันธกิจของธนาคาร เราผลักดันและ 
สงเสริมให SMEs ตั้งแตองคความรู 
ควบคูกับการเติมเงินทุน แมปจจุบัน 
ยังมี SMEs อีกหลายลานรายที่ยังเขา 
ไมถึง (ตกสำรวจ) ดังนั้นธนาคารจำเปน 
ตองเขามาเสริมแกรงความรู ติดอาวุธ 
ใหกับเหลาคนตัวเล็กใหสามารถรับมือ 
ทามกลางสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป ไมวา 
จะเปนการทำบัญชี สงเสริมการทำตลาด 
ตลอดจนการบริหารจัดการหลังบาน 
ควบคูกับภารกิจเติมเงินทุนดวยผลิตภัณฑ 
สินเชื่อดอกเบี้ยถูก สิ่งเหลานี้จะทำให 
คนตัวเล็กที่เคยถูกมองขามมีภูมิคุมกัน 
เติบโตได และรางวัลจากเวที “THAI-
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LAND TOP SME AWARDS 2018” 
นับเปนอีกชองทางใหผู ประกอบการ 
SMEsไทย ไดแสดงผลงานและความ 
สามารถอยางเต็มที่

การจัดงานป 2561 น้ีทางคณะผูจัด 
งานใหน้ำหนักไปท่ีการนำ “นวัตกรรม” 
เปนกุญแจนำพาธุรกิจสูการเปล่ียนแปลง 
พรอมมอบรางวัลประเภทความเปนเลิศ 
ในนวัตกรรมดานตางๆ แบงออกเปน 
25 ดาน โดยมี SMEs ถึง 12 รายที่ 
ผานกระบวนการบมเพาะจาก SME 
Development Bank เปนพี่เลี้ยงจน 
สามารถกาวข้ึนไปควารางวัลในประเภท 
“ความเปนเลิศ” เปนผลสำเร็จ นำโดย 
บริษัทโรงงานผลิตภัณฑโคซี่ จำกัด ควา 
รางวัลความเปนเลิศดานนวัตกรรมการ 

ผลิตยอดเยี่ยม (A1), บริษัทซีทีเอเชีย 
โรโบติกส จำกัด ควารางวัลความเปน 
เลิศดานการวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยม 
(A2), บริษัท ฑี ฐาณิญา ควาจำกัดรางวัล 
ความเปนเลิศดานแผนธุรกิจยอดเยี่ยม 
(A3), บริษัท ป.สยาม ทรานสปอรต 
จำกัด ควารางวัลความเปนเลิศดาน 
นวัตกรรมดานการขนสงและโลจิสติกส 
ยอดเยี่ยม (A4), บริษัท นีโอลูชั่น 
เทคโนโลยี คอรปอเรช่ัน ควารางวัลความ 
เปนเลิศดานนวัตกรรมดานจัดจำหนาย 
ยอดเยี่ยม (A5), บริษัท เชียงใหม 
แอ็ดเวนเจอร จำกัด ควารางวัลความ 
เปนเลิศดานธุรกิจดานการทองเท่ียวชุมชน 
ยอดเยี่ยม (A6), บริษัท วอนนาเทค 
จำกัด ควารางวัลความเปนเลิศดาน 

ธุรกิจสงเสริมการเกษตรยอดเยี ่ยม 
(A7), หางหุนสวนจำกัด เกงเฮง ควา 
รางวัลความเปนเลิศดานธุรกิจสงเสริม 
วัฒนธรรมยอดเย่ียม (A8), บริษัท เนทีฟ 
ฟูดจำกัด ควารางวัลความเปนเลิศดาน 
ธุรกิจดานอาหารแปรรูปยอดเยี ่ยม 
(A9), บริษัท โรงงานผลิตภัณฑโคซี่ 
จำกัด ควารางวัลความเปนเลิศดาน 
นวัตกรรมดานการผลิตยอดเย่ียม (A10), 
บริษัท จินตะวัน เฮิรบ จำกัด ควารางวัล 
ความเปนเลิศดานธุรกิจสงเสริมภูมิปญญา 
ชุมชนยอดเยี่ยม (A11) และ บริษัท ซี 
เอส ชู (2008) จำกัด ควารางวัลความ 
เปนเลิศดานธุรกิจสรางสรรคยอดเยี่ยม 
(A12)
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นักเศรษฐศาสตรกลาวมา 
โดยตลอดวา ‘ทุน’ เปน 
สิ่งมีคา และทุนที่สำคัญที่ 

สุดคือ ‘ทุนมนุษย’ ซึ่งเปนทุนที่ไมมีขีด 
จำกัด สามารถพัฒนาไดตลอดชวงชีวิต 
และจุดเร่ิมตนน้ีควรเร่ิมท่ีเด็กปฐมวัยเพ่ือ 
ความย่ังยืน รศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง 
อาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ไดริเร่ิมโครงการ RIECE 
THAILAND ซึ่งยอมาจาก Reducing 
Inequality through Early Child-
hood Education in Thailand หรือ 
โครงการลดความเหลื่อมล้ำดวยการ 
ศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ เหตุผลของ 
การทำโครงการ เพราะเชื่อวาหากจุด 
เร่ิมตนของชีวิตเร่ิมตนดี อนาคตยอมดี 

ท่ีมาของโครงการ 
RIECE THAILAND

ในสมัยที ่ผมศึกษาปริญญาเอก 
เศรษฐศาสตรที่ สหรัฐอเมริกา ดวยทุน 
อาจารยของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย   
ผมไดศึกษากับศาสตราจารย James J. 
Heckman นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบล 
ศาสตราจารย จาก University of 

น
Chicago ซ่ึงทานไดศึกษาเร่ือง Mecha- 
nisms through which an influential 
early childhood program boosted 

adult outcomes โดยการวิจัยของ 
ทานเปนการวิจัยแบบตอเนื่อง ซึ่งเปน 
ศึกษาผลกระทบของโครงการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยที่ Perry Preschool ซึ่ง 
สอนเด็กปฐมวัยอายุ 3 ถึง 4 ขวบ ใน 
โรงเรียนแหงหนึ่งในรัฐมิชิแกน ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา โดยใชหลักสูตรที่ชื่อวา 
ไฮสโคป (HighScope) ซึ่งมีกระบวน 
การเรียนการสอนหลัก 3 ประการคือ 

วางแผน (plan) ลงมือทำ (do) และ 
ทบทวน (review)  โดยไดสุมเลือกเด็ก 
ทั้งหมดแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุม 
ควบคุม (control) และกลุมทดลอง 
(treatment) 

ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนผล 

โครงการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ 
ไม่มีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ หรือไม่มีรายละเอียด 
เพียงพอที่จะช่วยให้นักวิจัยสามารถเรียนรู้ จาก 
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนั้น หากผู้ 
กำหนดนโยบายเห็นความสำคัญของการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้กำหนด 
นโยบายจะเข้าใจถึงความสำคัญของการทำวิจัยซึ่ง
ต้องอาศัยข้อมูลท่ีดีควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรม 
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย เพื่อให้ประเทศไทย 
มีองค์ความรู้ที่จะช่วยให้สามารถวางนโยบาย 
เกี่ยวกับเด็กปฐมวยัได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เศรษฐศาสตร์ 
เพื่อสร้างทุนมนุษย์
กับ RIECE THAILAND 

º·ÊÑÁÀÒÉ³�

รศ.ดร. วีระชาติ  กิเลนทอง 
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ประโยชนตอตนทุน (benefit-to-cost 
ratio) ของโครงการฯ มีคาประมาณ 7 
ตอ 1 ถึง 12 ตอ 1 กลาวคือ การลงทุน 
1 บาท จะไดผลประโยชนตอผูเขารวม 
โครงการฯ และสังคมโดยรวมประมาณ 
7 ถึง 12 บาท หรือคิดเปนอัตราผล 
ตอบแทนภายใน (Internal Rate of 
Return: IRR) รอยละ 10 ตอป ซึ่งเปน 
อัตราผลตอบแทนที่สูงมากเมื่อเทียบ 
กับการลงทุนประเภทอื่นๆ รวมทั้งการ 
ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน (infra- 
structure investment) และการ 
ลงทุนในตลาดหุ นของประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ยิ่งไปกวานั้น ศาสตราจารย 
James J. Heckman ยังสรุปหลักฐาน 
เชิงประจักษที่เกี่ยวกับการลงทุนในการ 
พัฒนาทุนมนุษยไวอยางนาสนใจวา 
“การลงทุนในเด็กที่มีอายุนอยกวาจะ 
นำไปสูอัตราผลตอบแทนที่สูงกวา” ดัง 
แสดงในรูปภาพที่ 1

นอกจากนั้น ผลการศึกษาพบวา 
โครงการฯ มีบทบาทในการพัฒนาทักษะ 
ทั้งดานสติปญญา (cognitive skills) 
ดานบุคลิกภาพ  (personality skills) 

และแรงกระตุนดานวิชาการ (academic 
motivation) ถึงแมวาผลกระทบดาน 
สติปญญาจะเห็นผลไดชัดในระยะสั้น 
เทานั้น  แตผลกระทบดานบุคลิกภาพ 

และแรงกระตุนดานวิชาการกลับมีผล 
ตอเนื่องไปจนกระทั่งกลุมตัวอยางอยู 
ในวัยผูใหญ (ปจจุบันกลุมตัวอยางมีอายุ 
กวา 50 ปแลว) ยิ่งไปกวานั้น งานวิจัย 
ชิ้นนี้ชี้ใหเห็นวา ผลการเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดข้ึนท้ังดานบุคลิกภาพและแรงกระตุน 
ดานวิชาการเปนกลไกสำคัญที ่ทำให 
โครงการ Perry Preschool ประสบ 
ความสำเร็จ และขอคนพบจากงานวิจัย 
ช้ินน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยอีกจำนวน 
มากที่ชี้ใหเห็นวา มีปจจัยอีกหลาย 
ประการนอกเหนือจากทักษะดานสติ 
ปญญาท่ีสำคัญตอความสำเร็จของมนุษย 
ไดแก การสื่อสาร (communication) 
การทำงานเปนทีม (teamwork) ความ 
มั่นใจในตนเอง (self-confidence) 
ความสามารถในการควบคุมตนเอง 
(self-control) และความมุงม่ันไมยอ 
ทอ (grit) เปนตน

รูปภาพที่ 1 การลงทุนในเด็กที่มีอายุนอยกวาจะนำไปสูอัตราผลตอบแทนที่สูงกวา
ที่มา: Heckman (2008)
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เหตุของการริเร่ิม 
RIECE THAILAND

รศ.ดร. วีระชาติ  กิเลนทอง เลา 
วา “จากผลของการวิจัยนี้ ผมเชื่อวา 
เราจะสรางเยาวชนไทยของเราใหรับมือ 
กับการเปลี ่ยนแปลงที ่จะเกิดขึ ้นใน 
อนาคตได ผมจึงเลือกพัฒนาโครงการ 
นี้ในประเทศไทย ผมเริ่มนำกระบวน 
การศึกษา โดยใชหลักสูตร HighScope 
ซึ่งสอนแบบ Active Learning ที่เนน 
การสรางปฎิสัมพันธกับเด็ก และเลือก 
ทำวิจัยที ่โรงเรียนปฐมวัยในจังหวัด 
มหาสารคาม และ กาฬสินธุ”

“และในขณะเดียวกัน กราฟใน 
รูปภาพที่ 1 ไดชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา 
ทรัพยากรที่เราจัดสรรใหกับเด็กและ 
เยาวชนของชาติ ควรเปนสวนกลับกับ 
อายุของผูรับ กลาวคือ งบประมาณตอ 
หัวของเด็กแรกเกิดจนถึงชวงปฐมวัย 
ควรจะสูงกวางบประมาณของผูเรียน 
ระดับอุดมศึกษา เนื่องจากชวงที่ใหผล 
ตอบแทน สูงสุดคือชวงท่ีอายุนอยท่ีสุด”

“อยางไรก็ตาม เรายังขาดองคความ 
รูที ่จะชวยใหสามารถกำหนดรูปแบบ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด ได โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ 
ที่กำลังพัฒนาอยางประเทศไทย”

“โครงการพัฒนาในประเทศกำลัง
พัฒนาสวนใหญไมมีการเก็บขอมูลที ่ 
เปนระบบ หรือไมมีรายละเอียดเพียง 
พอที่จะชวยใหนักวิจัยสามารถเรียนรู 
จากกิจกรรมที ่ไดดำเนินการไปแลว 
ดังนั้น หากผูกำหนดนโยบายเห็นความ 
สำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 
หวังเปนอยางยิ่งวาผูกำหนดนโยบายจะ 
เขาใจถึงความสำคัญของการทำวิจัยซึ่ง 
ตองอาศัยขอมูลที ่ดีควบคู ไปกับการ 
ดำเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก 
ปฐมวัย เพ่ือใหประเทศไทยมีองคความรู 

ท่ีจะชวยใหสามารถวางนโยบายเก่ียวกับ 
เด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป”

“การพัฒนาเด็กปฐมวัย (early 
childhood development) มีสวน 
สำคัญในการสรางทุนมนุษย (human 
capital) ใหกับประชากรของประเทศ 
ซึ่งจะมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพดาน 
การผลิตของสังคม ชวยลดตนทุนทาง 
สังคมที่อาจจะเกิดจากการกออาชญา-
กรรม ติดยาเสพติด นอกจากนี้ การ 
พัฒนาเด็กปฐมวัยยังสามารถชวยลด 
ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ จากการลดความแตกตาง 
ดานทุนมนุษยนับตั้งแตจุดเริ่มตนของ 
ชีวิต” 

ต องการสร  างท ุนมน ุษย ท ี ่ ม ี 

ประสิทธิภาพใหแกเด็กปฐมวัยเพื่อชวย 
ใหเด็กปฐมวัยเหลานั้นเติบโตเปนผูใหญ 
ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการผลิต 
เพียงพอที ่จะสามารถสรางรายไดที ่ 
มั่นคงใหกับครอบครัว มีศักยภาพภาย 
เพียงพอที่จะสามารถดูแลตนเองและ 
ครอบครัว มีความรับผิดชอบตอสังคม 
และมีวิจารณญาณที่ดีไมตัดสินใจทำใน 
สิ่งที่เปนปญหาของสังคม ไมวาจะเปน 
การกออาชญากรรม การติดยาเสพติด 
การติดการพนัน ฯลฯ

การพัฒนาโครงการ 
RIECE อย่างต่อเน่ือง 

ตอนนี้ เราไดขยายผลโดยการนำ 
หลักสูตรน้ีไปใชในโรงเรียนอ่ืน ในจังหวัด 
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อื่นๆ หลังจากที่เขาเห็นผลลัพธและ 
ความแตกตางของเด็กๆ และมีคนที่เชื่อ 
ในหลักสูตร HighScope เรามีแผนที่จะ 
ดำเนินการตอไปในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งตอง 
ขอขอบคุณสำหรับผูสนับสนุนจากภาค 
เอกชน ที่ไมประสงคออกนาม ทำให 
ผมไดสรางโครงการนี้ ในชวงเริ่มตน 
เพื ่อใหเห็นถึงสิ ่งสำคัญในการพัฒนา 
เด็กเล็ก 

ผมเอง คาดหลังวา เราจะมีการ 
เชื่อมตอระบบการสอนเด็กที่เนนการ 
สงเสร ิมทักษะทางพฤติกรรมไปยัง 
โรงเรียนอนุบาล และ การศึกษาขั้น 
พื้นฐาน และหวังวาภาครัฐจะใหความ 
สำคัญตอการลงทุนในเด็กปฐมวัย 

ความภูมิใจและกำลังใจ
ในการทำงาน 

นอกจากเราไดเห็นเด็กๆ ในโครง 
การมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ครูเองไดรับการ 
พัฒนา อีกส่ิงท่ีตองขอขอบคุณคือ รางวัล 
ปวย อ๊ึงภากรณ สำหรับนักเศรษฐศาสตร 
รุนใหมที่มีผลงานดีเดน ป 2558  เปน 
รางวัลท่ีสรางความภาคภูมิใจเปนอยางย่ิง 
และถือเปนกำลังใจแกนักเศรษฐศาสตร 
รุนใหม ใหสรางสรรคผลงานวิชาการ 

คุณภาพอันชวยใหวงการเศรษฐศาสตร 
ไทย

ความเป็นมาของ 
“รางวัลป๋วย อ๊ึงภากรณ์

ความเปนมาของ “รางวัล ปวย 
อึ๊งภากรณ สำหรับนักเศรษฐศาสตรรุน 
ใหมที่มีผลงานดีเดน” มีจุดเริ่มตน ในป  
พ.ศ.2550 จากความรวมมือระหวาง 
สถาบันปวย อึ๊งภากรณ สถาบันทาง 
วิชาการดานเศรษฐศาสตร 7 สถาบัน 
ซึ่งประกอบไปดวย คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะเศรษฐ- 

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะ 
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันวิจัย 
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแหง 
ประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ 
พัฒนาประเทศไทย และกองทุนปวย 
อึ๊งภากรณ มูลนิธิ 50 ป ธนาคารแหง 
ประเทศไทย ในการมอบ “รางวัลปวย 
อึ๊งภากรณ สำหรับนักเศรษฐศาสตรรุน 
ใหมที่มผีลงานดีเดน” เพื่อเปนกำลังใจ 
แกนักเศรษฐศาสตรรุนใหมในการตอสู 
กับอุปสรรคตางๆ ในประเทศไทยที่ไม 
เอ้ือตอการทำงานดานวิชาการ ใหสามารถ 
ผลิตงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสูงในประเทศ 

ไทยอยางตอเนื่อง และเปนตัวอยางที่ 
สรางแรงดลใจใหแกนักเศรษฐศาสตร 
รุนใหมคนอื่น ๆ ในการทำงานวิชาการ  
การมอบรางวัลจะทำทุก 2 ป และหาก 
ปใดไมสามารถคัดเลือกผูที่เหมาะสมได 
จะไมมีการมอบรางวัลในปนั้น  

ขอบคุณท่ีเห็นคุณคาในงานวิชาการ 
และเปนกำลังใจผมพัฒนาผลงานเพื่อ 
ประเทศชาติตอไป 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย (early childhood 
development) มีส่วนสำคัญในการสร้างทุนมนุษย์ 
(human capital) ให้กับประชากรของประเทศ 
ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตของ 
สังคม ช่วยลดต้นทุนทางสังคมที่อาจจะเกิดจาก 
การก่ออาชญากรรม ติดยาเสพติด นอกจากนี้ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยยังสามารถช่วยลดความ 
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
จากการลดความแตกต่างด้านทุนมนุษย์นับตั้งแต่ 
จุดเริ่มต้นของชีวิต
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ประเด็นรอนที่ถูกกลาวถึง 
และสรางความป นปวน 
ใหบรรยากาศการคาการ

ลงทุนทั่วโลกมากที่สุดนับตั้งแตตนป 
2561 คงหนีไมพน “สงครามการคา” 
ระหวางสหรัฐฯ กับหลายประเทศมหา 
อำนาจ โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนคูปรับ 
ในการชวงชิงการเปนเบอรหนึ ่งดาน 
เศรษฐกิจของโลก และยังเปนประเทศ 
ท่ีสหรัฐฯ ขาดดุลการคามากท่ีสุด ลาสุด 
ในป 2560 สหรัฐฯ ขาดดุลการคา 
สินคากับจีน 3.75 แสนลานดอลลาร 
สหรัฐ สูงสุดเปนประวัติการณ และ 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา 
ถือเปนวันที่สหรัฐฯ กับจีนลั่นกลองรบ 
อยางเปนทางการกันอีกครั ้งผานการ 
ปรับขึ้นภาษีนำเขาสินคาระหวางกันใน 
อัตรา 25% คิดเปนมูลคารวมกันราว 
7 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ และจะ 
เพิ่มขึ้นอีกกวา 3 หมื่นลานดอลลาร 
สหรัฐในระยะถัดไป

สถานการณท ี ่ เก ิดข ึ ้นได สร าง 
ความกังวลใหแกภาคธุรก ิจทั ่วโลก 
เนื่องจากสหรัฐฯ และจีนถือเปนผูซื้อ 

และผูขายสินคารายใหญที ่สุดในโลก 
ทำใหหลายฝายตองการใหท ั ้งสอง 
ประเทศหาทางออกรวมกันอยางสันติ 
เพื่อลดผลกระทบในวงกวาง ทั้งนี ้หาก 

พิจารณาโครงสรางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
พบวาสหรัฐฯ ยังตองพึ่งพาจีนอยู

หลายดาน อาจดวยเพราะสหรัฐฯ 
เป นส ังคมการบร ิโภคแบบเต ็มข ั ้น 
สะทอนไดจากสัดสวนการบริโภคภาค 
เอกชนตอ GDP ที่ 70% สูงสุดเมื่อ 
เทียบกับประเทศมหาอำนาจทั้งหมด 
ทำใหสหรัฐฯ ยังตองพ่ึงพาสินคาอุปโภค 
บริโภคหลายชนิดจากตางประเทศ 
โดยเฉพาะส ินค าราคาถ ูกจากจ ีน 
ขณะเดียวกันที่ผานมาผูประกอบการ 
สหรัฐฯ เองก็ไดกระจายหวงโซอุปทาน 
บางขั ้นตอนไปผลิตในจีนเปนจำนวน 
มาก ทำใหหวงโซอุปทานของสหรัฐฯ 

ยังตองพึ่งพาจีนในหลายอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส และเครื่อง 
จักรกลตางๆ ปจจัยดังกลาวทำให 
สหรัฐฯ จะยังขาดดุลการคากับจีนใน 

ระดับสูงและเปนปจจัยกดดันใหสหรัฐฯ 
ยังคงตองทำสงครามการคาสินคากับ 
จีนอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม มีคำถามจากประ- 
ชาคมโลกวา แลวจะมีวิธีใดบางที่อาจ 
ชวยลดแรงปะทะไมใหเก ิดสงคราม 
การคารุนแรงได หนึ่งในคำตอบที่เริ่ม 
มีการพูดถึงคือ “การคาบริการ” ทั้งนี้ 
การคาบริการถือเปนภาคสวนที่สหรัฐฯ 
มีแตมตอและมีศักยภาพเหนือกวาจีน 
อยูหลายชวงตัว สังเกตไดจากดุลบริการ 
โดยจีนเปนประเทศที่สหรัฐฯ เกินดุล 
บริการมากที่สุด ลาสุดในป 2560 
สหรัฐฯ เกินดุลบริการกับจีนกวา 4 

ป
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การค้าบริการ…
อีกหนึ่งทางเลือกในการลดดีกรี
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

บรรยากาศการค้าการลงทุนทั่วโลกมากที่สุดนับ
ตั้งแต่ต้นปี 2561 คงหนีไม่พ้น “สงครามการค้า” 
ระหว่างสหรัฐฯ กับหลายประเทศมหาอำนาจ 
โดยเฉพาะจีน
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หมื่นลานดอลลารสหรัฐ สูงสุดเปน 
ประวัติการณ ทั้งนี้ หากพิจารณาใน 
รายละเอียดพบวาบริการที ่สหรัฐฯ 
เกินดุลกับจีนมากที่สุด 3 อันดับแรก 
ไดแก การทองเที่ยว (รวมบริการดาน 
การศึกษา) ทรัพยสินทางปญญา และ 
การเงิน ตามลำดับ โดยเฉพาะการ 
ทองเที่ยวที่คิดเปนกวา 70% ของ 
มูลคาเกินดุลรวม ซึ่งมีสวนประกอบ 
หลักมาจากบริการดานการศึกษาเกือบ 
50% ของการเกินดุลในภาคการทอง 
เที่ยวทั้งหมด ปจจุบันนักศึกษาจีนถือ 
เปนนักศึกษาตางชาติอันดับหนึ ่งใน 
สหรัฐฯ หรือคิดเปนกวา 1 ใน 3 ของ 
นักศึกษาตางชาติทั้งหมด และมีจำนวน 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว 20% ตอปตลอด 10 
ปที่ผานมา

ทำให การศ ึกษาถ ือ เป นภาค 

บริการที่สหรัฐฯ สามารถกอบโกย 
รายไดจากจีนอยางเปนกอบเปนกำ 
มากที่สุด นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังมี 
ความเขมแข็งอยางมากในการเปนเจา 

ของนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและการ 
เงิน สะทอนไดจากการจัดอันดับลา 
สุดของบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอยาง 
PricewaterhouseCoopers (PwC) 
พบวาบริษัทที่มีมูลคาตลาดสูงที่สุดใน 

โลก 100 อันดับแรก เปนบริษัทของ 
สหรัฐฯ มากถึง 54 บริษัท ซึ่งสวน 
ใหญเปนผู ใหบริการดานเทคโนโลยี 
และการเงินแทบทั้งสิ้น เทียบกับจีน 

ซึ่งมีเพียง 12 บริษัทเทานั้น 
ปจจ ัยน ี ้ เองสะทอนจุดแข็งใน 

ภาคบริการของสหรัฐฯ ที่ยังเหนือ 
กวาจีน แมวาในระยะสั้นมูลคาการ 
เกินดุลบริการของสหรัฐฯ กับจีนจะ 

ล่าสุดในปี 2560 สหรัฐฯ เกินดุลบริการกับจีนกว่า 
4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
ทั้งนี้ หากพิจารณาในรายละเอียดพบว่าบริการ 
ที่สหรัฐฯ เกินดุลกับจีนมากที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ การท่องเที่ยว (รวมบริการด้านการศึกษา) 
ทรัพย์สินทางปัญญา และการเงิน ตามลำดับ
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ยังมีมูลคาไมมากนักเมื่อเทียบกับยอด 
ขาดดุลการคาสินคา แตหากดูอัตรา 

ขยายตัวของการเกินดุลบริการของ 
สหรัฐฯ กับจีนในชวง 5 ปที่ผานมา 

พบวาขยายตัวเฉลี่ยถึง 15% ตอป สูง 
กวาการขาดดุลการคาสินคาที ่ขยาย 
ตัวไมถึง 4% ตอปคอนขางมาก ปจจัย 
ดังกลาวสะทอนถึงศักยภาพในการ 
เติบโตของการคาบริการของสหรัฐฯ 
ในอนาคต ซึ่งหากจีนนำประเด็นดัง 
กลาวมาใชเป นขอแลกเปลี ่ยนผาน 
การเปดเสรีการคาบริการแกสหรัฐฯ 
มากขึ้น อาจชวยใหดีกรีสงครามการ 
คาระหวางสหรัฐฯ และจีนในปจจุบัน 
บรรเทาความรอนแรงลงได  

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

สหรัฐฯ ยังมีความเข้มแข็งอย่างมากในการเป็น 
เจ้าของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและการเงิน 
สะท้อนได้จากการจัดอันดับล่าสุดของบริษัทท่ีปรึกษา 
ระดับโลกอย่าง PricewaterhouseCoopers 
(PwC) พบว่าบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงท่ีสุดในโลก 
100 อันดับแรก เป็นบริษัทของสหรัฐฯ มากถึง 54 
บริษัท 
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ส
นาจะอยากลองกินอยู แล ว ไมต อง 
educate เยอะเหม ือนส ินค าใหม  
ประเภทอื่นๆ

“เรารู จากการศึกษาขอมูล วา 
ตลาดจีนมันใหญมาก พฤติกรรมลูกคา 
ชาวจีนรุ นใหมเปลี ่ยนไปแลว กลาย 
เปนกลุ มลูกคาที ่ไมเกี ่ยงราคา ไมได 
ประหยัดเหมือนรุนเกา ชาวจีนรุนใหม 
ฐานะดีขึ้น พยายามหาความสุขใหกับ 
ตัวเอง เราจึงรู สึกสนใจ ตั้งเปาอยาก 
ขายของใหกับกลุมนี้ ฝนก็ไปปรึกษา 
นิวเรื่อง product ตางๆ อยูเสมอ วา 
มันเวิรคมั้ย จนวันนึงนิวเลาวา มีซัพ- 
พลายเออรเจานึง ทำมะมวงแชแข็ง 
เทคโนโลยี IQF ช็อคฟรีซ แตเขาทำ 
เปนถุงใหญ สงออกตางประเทศ หรือ 
ขายในประเทศ ในลักษณะที ่ล ูกคา 
ซื้อไป process ตอ เชน เอาไปปนเปน 
สมูทตี้ ยังไมมีใครเริ่มคิดปรับรูปแบบ 
นำเนื้อมะมวง frozen แท 100% ไม 
ผานการปน มาฝานครึ่งแลวเสียบไมให 
มันลักษณะคลายไอติมแทง กลายเปน 
ผลไมแชแข็งพรอมทานไดเลย พอได 
แนวคิดนี้ก็เห็นวามันเปนสินคาที่นาจะ 
ยังไมมีใครทำ หรืออาจจะมี แตยังไมได 
บูมเปนท่ีรูจักมาก เราก็คิดวาถาเราทำให 
มันเวิรค ดูสะอาด ดู professional ขึ้น 
ดวย sense ของเราก็รู ส ึกวามันนา 

สนใจ เลยอยากรูวาหนาตามันเปนยังไง
“จากนั้นวันสองวัน นองก็มีตัว- 

อยาง เอามาใหเราเห็นวารูปรางเปน 
แบบนี้ ถาจะทำ ก็จะเสียบไมแบบนี้ 
ซองจะออกมาแบบนี้ ใหเราลองทานดู 
วากัดแลวเปนยังไง เนื ้อสัมผัสอรอย 
ไหม พอฝายลองชิมดูแลวก็รูสึกวาอรอย 
ดี แต packaging กับการเสียบไมไม 
เวิรคเลย รูแคนั้น สวน product กับ 
concept ผาน สินคามันเหมาะกับ 
เมืองรอน ในขณะเดียวกันก็ยังอยูใน 
เทรนดสุขภาพ ที่ไมใสนม น้ำตาล เปน 
จุดแข็ง เพียงแคปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การรับประทานเทานั้นเอง”

ภูเก็ต   
“หลังจากไดเห็น product ฝาย 

พยายามลิสตขอดีของมันออกมา เพื่อ 
หาวามีจุดขายอะไรบาง ถาสูคนอื่นไม 
ได เราก็ไมทำ เพราะเราไมคิดสูเรื ่อง 
ราคาอยู แลว การมีสินคาที ่ไมมีใคร 
เหมือน มันก็จะมีจุดขายของมันเอง 
ซึ่งขั ้นตอนนี้ทำใหเรามี key selling 
points ไวสำหรับทำการตลาดวาเรา 
จะชูเร่ืองอะไร

“ทีแรกคิดวาจะลองชองทางขาย
กับตลาดทัวรจีน ใหเด็กเดินขึ้นไปขาย 
บนรถทัวร วันนึงมันก็นาจะไดเปนหลาย 

สถิติจากทางการจีนพบวา 
ชาวจีนใชจายเงินเกือบ 
20 ลานลานหยวนตอป 

เพื ่อซื ้อหาสินคาอุปโภคบริโภค จาก 
การเติบโตของกลุมลูกคาชั้นกลางชาว 
จีนที่คาดวาจะขึ้นไปแตะจำนวน 900 
ลานๆ คนในอีกไมนาน กำลังซื้อเฉลี่ย 
ตอหัวเพิ ่มจาก 13,400 หยวนในป 
2551 เปนกวา 17,000 หยวนในป 
2558 

เพ่ือนใหม่ 
“ตอนน้ัน ‘ฝน’ (ณัฐพร ณ พัทลุง) 

กำลังเรียนอยู ที ่ ‘ศศินทร’ (สถาบัน 
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬา 
ลงกรณมหาวิทยาลัย) ก็ไดร ู จ ักกับ 
‘นิว’ (วรปรัชญ ชุตินธรานนท) ซ่ึงเปน 
เพื่อนที่เรียนอยูดวยกัน นิวเปนคนเกง 
มากคนนึง เขามีวิชั ่นในเรื ่องการทำ 
ธุรกิจ ทำใหฝนคอยหาโอกาสพูดคุย 
ปรึกษาเรื่องธุรกิจอยูบอยๆ

“ช วงน ั ้นเราทำส ินค าอ ื ่นอย ู  
ไมเกี่ยวกับอาหารเลย ฝนกำลังมองหา 
product สำหรับกลุมลูกคาชาวจีนที่ 
เขาพอมองออกวาเป นสินคาอยู  ใน 
category ไหน สวนพี่ฝาย (ณัฐฐิกา 
ณ พัทลุง) ก็อยากทำ product ประเภท 
อาหาร เพราะตอนแรกคิดวาลูกคา 

สิ่งที่มากกว่าการขาย
duu ทุเรียนแช่เยือกแข็ง
พร้อมรับประทาน
â´Â

ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ
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รอยคันนะแบบนั้น หรือจะลองไปเปด 
ขายตามแหลงทองเที่ยวในกรุงเทพฯ ดี 
แตก็ยังนึกภาพไมออกวาเราตองติดตอ 
ที่ไหน ติดตอใคร อาจตองใชเวลารอ 
เปนเดือนกวาจะไดขาย

“บังเอิญวาเพื่อนที่เปนคนภูเก็ต 
บานเดียวกับเรา ติดตอมา เลาวามีล็อค 
สำหรับเปดบูธวางที่ภูเก็ต ตรงถนนคน 
เดินชวงสงกรานต เราอยากไปลองมั้ย 
ก็ตกลงใจวาลอง!” 

300 แท่ง   
“เรากะทำกันสนุกๆ คิดกันวาเปน 

scale เล็กๆ -- ฝนกับพี่ฝายมีลักษณะ 
ที่ชอบลอง แตเปนการลองที่เราก็ตั้งใจ 
กันมาก แพ็คมะมวงสงจากกรุงเทพฯ 
แลวไปชวยกันขนจากคารโก เพื ่อไป 
ทดลองขายที ่ภูเก็ต การลองของเรา 
ไมไดเลนๆ แบบขาดทุน เราคิดเยอะ 
วางงบประมาณที่เรา afford ไหว 

“เราสองคนใกลเคียงกันตรงที่ถา
ตั้งใจทำอะไรก็จะไมคอยกลัววาขายไม 
ได จะหันหนาปรึกษากันวาจะทำยังไง 
ให ขายได  จะวางตำแหนงทางการ 
ตลาดยังไง คือถาเห็นตรงกันวานาทำ 
เราก็จะทำ  ถาเห็นวาไมเวิรคเราก็จะ 
จบ เพราะเรามีอีกหลายไอเดียที่อยาก 
ทำเยอะแยะไปหมด 

“ในชวงลองตลาด อันไหนไมรูเรา 
ก็ติดตอโรงงานเพื ่อไปขอความรู  หา 
ตนทุนแลวกับมาปรึกษากันวาไหวไหม 
เราไปคุยก ับเขาดวยความมั ่นใจใน 
product ของเราวาขายได เขาจะผลิต 
ไดตามที่เราตองการหรือเปลา เรื่องที่ 
ทำไมเปนอยางออกแบบดีไซน ก็ไปจาง 
แตอันไหนทำเองไดก็จะทำ เราทำทุก 
อยางเอาจริงเอาจัง เพื่อใหทุกอยางมัน 
ออกมาดี

“พอเร่ิมเปดบูธท่ีถนนคนเดินท่ีภูเก็ต 

ไดไหม เพราะวาลูกคาที ่เดินในหาง 
มันไมเหมือนตอนไปออกบูธที ่ภูเก็ต 
ซึ่งเราดู ก็คิดวาไมนาจะทำเงินได ยอด 
ขายอาจจะไดแคเทาทุน เพราะการไป 
เสนอหางทำใหเรารูวาจะตองแบงสวน 
รายไดจากการขายใหกับทางหาง ซึ่ง 
เราตั ้งราคาขายบวก margin ไวนิด 
หนอยเอง เพราะไมรูวาพอเขาหางแลว 
ตองมีหักคา GP ก็เปนสิ ่งใหมที ่เรา 
เพิ่งไดเรียนรูไปดวย

“พอดีวาตอนนั้น เปนชวงทุเรียน 
กำลังบูมมาก เลยปรึกษากันวา ลองทำ 
ทุเรียนไหม ยังไงทางซัพพลายเออรก็มี 
การทำทุเรียนแชแข็งกันอยูแลว เพียง 
แตเราตองลองชิมกันดูกอนวามันอรอย 
ไหม พอคิดไดก็เริ ่มติดตอกับทางซัพ 
พลายเออร ซึ่งกระทันหันแขงกับเวลา 
มาก

“วันรุงขึ้น นองนิวตองขับรถจาก 

เพียง 2-3 ชั ่วโมงก็ขายไดประมาณ 
300 กวาแทง ผลตอบรับดี ประสบ 
ความสำเร ็จในระดับหนึ ่ง ลูกค าด ู 
positive กับ product จนทำใหเรา 
มีความรูสึกวามันคุมคามากกับความ 
พยายามของเรา พอดู profile ที่เรา 
เก็บไว ก็คิดวาเราจะลอง go bigger 
กันดูอีกสักหนอย” 

Dee’s  
“ลองไปเสนอที่หางสรรพสินคา 

ด ูว  าทางห  างจะสนใจไหม เราใช  
profile ที่เก็บไวตอนออกบูธที่ภูเก็ตไป 
นำเสนอ อธิบายใหเขาฟงวา product 
ผลตอบรับ เปนอยางไร ทางหางก็ดู 
ชอบสินคาเรา ตกลงใหขายในงาน 
event สั้นๆ 

“หลังจากนั้นเรา 3 คนก็มานั่งทำ 
feasibility กันว ามะมวงม ันจะไป 
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กรุงเทพ ลงไปที่ชุมพร เพื่อลงไปคุยกับ 
ซัพพลายเออรที่เขาตอบรับจะผลิตให 
เพื ่อไปชิมและอธิบายวาเราตองการ 
สเปคทุเรียนตองเปนอยางไร ความ 
หวานแคไหน เสียบไมแบบไหน

“พอนองนิวโทรมาบอกวา ‘มัน 
อรอยมากเลย นาจะเวิรค’ ฝายวางสาย 
ปบก็จัดแจงเตรียมซอง เตรียมสติกเกอร 
โทรประสานงาน ถามหางทันทีวาเรา 
จะสามารถเพิ่ม sku เปนทุเรียนเสียบ 
ไมไดไหม ทางหาง ok เราก็เรงดำเนิน 
การทุกอยางตออยางเรงรีบ ทางซัพ 
พลายเออรเองก็มีเวลาเหลือสำหรับการ 
ผลิตใหเราอีกเพียงสัปดาหเดียว กอน 
ถึงวันเปดบูธ

“เราไดที ่เปดบูธแบรนด Dee’s 
ในงาน event บูธของเราอยูขางๆ บูธ 
ขายไอศกร ีมนมผสมท ุ เร ียน เราก ็ 
พยายามชวนลูกคาใหลองชิม พอลูกคา 
ไดทานของเราก็ชอบเลย ดวยความที่ 
เนื ้อสัมผัสเหมือนไอศกรีมและหวาน 
ตามธรรมชาติ ซึ่งเขารูสึกวาแปลกใหม 
ไมเคยทานอะไรแบบนี้ เขายังรู สึกวา 
มันได feel ที ่ม ันมีเม็ดดานใน มัน 
ธรรมชาติจริงๆ ระยะเวลาเพียงแคออก 
event เราขายไดหลายพันชิ้น บูมมาก 
และมีลูกคาตางชาติติดตอขอนำเขา 
ประเทศของเขาเขามากันเยอะ เราก็ 
ตื่นเตนมากที่จะได big lot รูสึกวามัน 
ประสบความสำเร็จแลวสำหรับเรา ใน 
ขณะเดียวกัน ของก็เริ่มไมพอขาย”

Challenge  
“ลูกคายังคงติดตอเขามาเยอะ 

แตเราเริ ่มไมมีของสง จะมีสงขายก็ 
เฉพาะในประเทศ ตามสถานที ่ท อง 
เที ่ยว ในปริมาณที ่นอยมาก เพราะ 
เหลือซัพพลายเออรเพียงไมกี่เจาที่ยอม 
ผลิตใหเรา บวกกับหนาทุเรียนก็หมด 

แลว แถมสเปคความตองการของเรา 
ยังสูงอีก ก็ย่ิงไมมีของขายไปใหญ ทำให 
ของช็อตไมมีสินคาขายในที่สุด

“แตก็ยังโชคดีท่ียังรวบรวมออรเดอร 
เพื่อสงไปขายในงาน event ที่สิงคโปร 
ไดเปนจำนวนเกือบหมื่นชิ้น ของขาย 
หมดภายใน 2 วัน ลูกคาโทรมาใหเรา 
สงไปเพิ่มอีก ซึ่งเราก็สงใหไมไดแลว 
เพราะของไมมีจริงๆ แลวคราวนี้ ใจนึง 
ก็รูสึกเสียดายโอกาส แตอีกดานนึงมัน 
ก็ได proof วาเปนอีก 1 success 
ของเรา เราก็ใชตัวนี้สราง story ของ 
เราให bigger อีก วาเราเคย export 
แลว

“ทำใหเราตองมาดูทางซัพพลาย 
ของเรา วาจะมีโรงงานไหนผลิตเสริม 
ซัพพลายเออรเดิมที ่ชุมพรไดอีกไหม 
ซึ่งเขายังคงผลิตใหเราไดในระดับหนึ่ง 
เราก็พยายามกันอยางหนัก ติดตอไป 
หลายที่เพื ่อใหเขาผลิตใหตามสเกลที่ 
ใหญขึ ้น มันหายากมาก มีเจาไหนที่ 
ยินดีทำให เราก็รีบวางเงินใหตามที่ขอ 
เพราะกลัววาเขาจะไมผลิตสงให แตพอ 
ไดลองทำไปสักพัก ทุกเจาบอกไมไหว 
เพราะ product ของเรา 1 ชิ้น เทากับ 
ทุเรียน 1 พู และมีเม็ดเดียว ทุกพู ตอง 
ชั่งน้ำหนักใกลเคียงกัน คือ ประมาณ 
130 ก. และเราตองการช้ินท่ีสวย ความ 
หวานตองได รูปทรงตองได พอเรามี 
สเปคแบบนี้ นำมาเสียบไมไมใหโดน 
เม็ด ใสซองแพ็ค เปนอันเสร็จ แตจาก 
ตอนแรกที่ยินดีจะผลิตให ทำไปไมนาน 
ก็มีปญหาบอกเลิกการผลิต หรือขึ ้น 
ราคาขึ้นมาเฉยๆ ซ้ำยังไมสามารถคืน 
เงินมัดจำใหเราได เพราะเขานำเงินไป 
หมุนสวนอื ่นแลว ทำใหการเงินของ 
บริษัทเราเริ่มฝด ยังไมนับรวมอีกหลาย 
เจาที่เอาโนวฮาว และไอเดียของเราไป 
ทำขายมาสูกับเรา เราเปนเพียงเจาของ 

แบรนดซึ ่งใครๆ ก็ทำได ไมมีโรงงาน 
เปนของตัวเองก็เลยลำบาก

“จากนั ้นมาก็ใช ช ีว ิตทำธ ุรก ิจ 
เหมือนกับวาไมมีเงินกอนที่นำไปวาง 
มัดจำหลักลานนั้นอยู เสียดายเงินแต 
ก็พยายามคิดแกปญหา make profit 
เพื่อใหบริษัทมีรายไดกลบสวนที่เสียไป 
การหารายไดสำคัญกวาการทวงหนี้ คือ 
ถาไดกลับมาก็ถือวาโชคดี”

duu 
“วิกฤตการเงินและสินคาเลียนแบบ 

ทำใหเราคุยกันวาปหนาเราคงไมรอดแน 
ถาเราไมทำอะไรใหมๆ เปน value 
added ขึ้นมาอีก เรานาจะอยูในตลาด 
นี้ลำบากแลว ตอใหเราทำ branding 
ตัวนี ้ไปเรื ่อยๆ แตถาเรายังมีปญหา 
กับซัพพลายเออรอยูเราก็โตไมไดเทาที่ 
ควรจะเปน 

”โชคดีที ่ว านองนิวม ีอาเล็กซ  
(สุนิตย ชุตินธรานนท) ซึ่งเปนเชฟและ 
เจาของรานอาหารหลายราน อยู ท ี ่ 
นิวยอรค อเมริกา ไดมาลองชิมสินคา 
อันที ่เสียบไมของเรา เขาบอกวามัน 
อรอย เขาชอบมาก และยินดีที่จะคิด 
สูตรใหมให

“key learning ที่เราใชพัฒนา 
คือแก perception ของลูกคาที่รู สึก 
วามันเปนเพียงทุเรียนแชแข็งทั ่วไป 
แบรนดใหมเราจึงพยายามแกปญหา 
ดวยวาจะทำอยางไรไมใหรูสึกวาเปนแค 
ทุเรียนแชแข็ง เปนที่มาของการทำไส 
ใสเขาไปใหออกเปนวาไรตี้มากขึ้น โดย 
ใชเซนสความเปนเชฟและการทุ มเท 
ของอาเล็กซบวกกับความเช่ียวชาญดาน 
ทุเรียนของนิว พัฒนาวารสชาติแบบนี้ 
เท็กซเจอรแบบนี้ เอาเม็ดออกแลวมัน 
ควรจะเขากับอะไร ใสอัลมอนดเขาไป 
เคลือบชอคโกแลตดานนอก ตัวนี ้ใส 
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มะพราว เนยถั่ว เกากี้แปะกวย และใส 
ในสัดสวนเทาไรที่ไมใหกลบกลิ่นทุเรียน 
จึงเริ่มทำ sample เพื่อ test กัน เพื่อ 
ใหมั่นใจวามันออกมาอรอย คอยมาดู 
จุดเดนในการขาย เพราะมันตองสัมพันธ 
กันวารสชาติที่ออกมาจะทำการตลาด 
ไดหรือไม

“นอกจากนี้ อีก point ที่เราใชมา 
ตอยอดการพัฒนาคือ ตองแกปญหา 
เร ื ่องน้ำหนัก คุณภาพสินคา ความ 
หวาน ที่สำคัญคือเราทำเพื ่อจดสิทธิ 
บัตรปองกันการลอกเลียนแบบใหได 

เพื่อไมใหเราตองเจ็บปวดจากการลอก 
เลียนแบบสินคาเหมือนกับที ่ผานมา 
เพราะจากนี้เราผลิตในโรงงานของเรา 
เองดวยแลว”

ดีลระดับร้อยล้าน   
“เพราะเราเดินตลาดนี้มากอนคน

อื่นๆ เรามั่นใจวาไมมีใครชำนาญเรื่อง 
ทุเรียนเสียบไมเทาเรา ทั้งในเรื่องการ 
ผลิต การตลาด ที่เราไปสัมผัสการขาย 
เอง เรามีความรูตรงนี้เยอะมาก และ 
เราก็มั ่นใจในสินคาของเรา เราอยาก 

เปน first mover เราจึงตัดสินใจนำ 
product ใหมที่เราพัฒนาไปออกงาน 
ThaiFex แมแพ็คเกจจิ้งจะยังไมลงตัว 
แตเราคิดวาถารอพรอม อาจจะชาไป 
เรากังวลวาจะมีคนทำกอนเรา ใหเรา 
เปน first mover กอน แลวคอยปรับ 
เปล่ียนตาม feedback ท่ีลูกคาตองการ 

“เราไดรับความสนใจเยอะมาก 
ถาไมไปออกงาน ThaiFex ตอนนี้ยัง 
ไมรู เลยวาจะเปนอยางไร เพราะการ 
ออกงานทำใหเราไดผูแทนจำหนายใน 
ตางจังหวัด ไดรูวาเราควรจดสิทธิบัตร 
จด trademark ในประเทศไหนเพิ่ม 
อีกนอกจากประเทศไทยโดยดูจาก 
ความสนใจของลูกคา ผลตอบรับของ 
ลูกคาที่ทานแลวบอกวาอรอย มี order 
เขามาทำใหเรายิ่งมีกำลังใจ

“ลูกค าสำหร ับเราแบงเป น 2 
กลุม ในประเทศ เราตองบริหารสต็อค 
เองทั้งหมด ตอนนี้เราพยายามกระจาย 
สินคาไปตามสถานที่ทองเที ่ยวตางๆ 
ลูกคาเกือบ 80% เปนชาวจีนอยาง 
ที ่เลาไป แลวจึงแตกยอยวาเปนจีน 
แผนดินใหญ จีนฮองกง มาเลฯ ไตหวัน 
ชาวจีนที่ทันสมัยจะชอบสินคาเรามาก 
กวาจีนแผนดินใหญ เพราะเหมือนเขา 
เขาใจสินคามากกวา ในขณะที่แบรนด 
dee’s ก็ไมไดมีลูกคาแคชาวจีน ยังมี 
อาหรับ เกาหลี ญี่ปุน เพราะประเทศ 
โซนดานนี้จะชอบมะมวงเปนหลัก สวน 
ตางประเทศก็ตองคุยกันในรายละเอียด 
เร่ืองเง่ือนไขการวางมัดจำเพราะมันเปน 
big lot

“เราเพิ่งมีดีลกับจีนในหลักหลาย 
รอยลานซึ่งถาเทียบกับทุนจดทะเบียน 
ของเราเพียง 1 ลานก็ถือวาเปนดีลที่ 
ใหญมาก ทำใหเกิดความกังวลในเรื่อง 
การผลิต การซัพพลาย ซึ่งเราก็อาจจะ 
ติดเรื ่องเงินทุนดวย ถาเราตัดสินใจ 
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ไปสเกลนั้น 
“ดวยความที ่ทุเรียนมันเปนฤดู 

เราจึงตอง forecast ยอดขายไว ถา 
จะเตรียมเอาไวเยอะ ก็เกี ่ยวกับเงิน 
ทุนอีก ดวยความที่เรายังเล็กมาก เรา 
จะเอาเงินที่ไหนมาสต็อคทุเรียน เพราะ 
เรามาเริ่มธุรกิจในปที่ทุเรียนแพงเปน 
ประวัติศาสตร จนเราคุยกันวาถาถึง 
จุดที่เรารูวาปนี้เราขยายตอไมไดแลว 
เราก็ตองพอ สิ่งที่เราไมอยากใหเกิดคือ 
รับปากลูกคาแลวไมมีของสง มันไมใช 
วากำลังการผลิตในโรงงานเราไมพรอม 
แตมันเปนเรื่องของซัพพลายทุเรียนที่ 
ไมมีของสงเขาโรงงานแลว หลังจากนี้ก็ 
เปนเร่ืองการบริหารความสัมพันธระหวาง 
เรากับลูกคากับทำอยางไรใหซัพพลาย 
เพียงพอ และขยายตลาดอยางไรใหมัน 
สอดคลองกับกำลังของเราตอนนี้ 

“เราเปน sme พอ order เขามา 
เยอะ ขายดี เราก็เครียดอีก เพราะดวย 
ความที่เราเปน sme เราเพิ่งเริ่ม มัน 
จึงดูเหมือนเราไมสามารถ scope ไดวา 
จริงๆ เราควรใหความสำคัญกับเรื ่อง 
ไหน มันสำคัญกับเรามากในทุกเรื ่อง 
ไมวาจะเปนเรื่อง marketing เรื่องลูก 
นอง ซึ่งถาผานจุดนี้ไปแลว มันจะชัด 

ข้ึนวาเราควรจะใหความสำคัญเร่ืองอะไร 
สิ่งสำคัญตอนนี้อาจจะเปนเรื่องการตี 
ตลาด เพื่อหารายไดเขามาเลี้ยงบริษัท 
ก็ได 

“ทุกวันนี ้เราลงเงินไปกับธุรกิจ 
เยอะ ขนาดที่วาตั้งแตทำธุรกิจมา เรา 
ยังไมเคยรับเงินเดือนของบริษัทมาใช 
จายสวนตัวเลย บริษัทตองเอาเงินไป 
หมุน ทำใหทุกวันนี้เราตองใชจายอยาง 
ประหยัด ไมไดไปเที่ยวเลน เฮฮากับ 
เพื ่อนไดเหมือนเมื ่อกอนอีกแลว จน 
เพื่อนบอกวาจำชื่อเราไมไดแลว เวลา 
เพื่อนถามวาทำไมไมไป เราก็ไมรูจะพูด 
ยังไงวาเราไมสามารถใชจายฟุมเฟอยได 
เพราะเรามีความรับผิดชอบตรงนี้ เรามี 
ลูกนอง มีสินคาตองดูแล มีลูกคาที่ตอง 
สงของให เรารู สึกวาเงินทุกบาททุก 
สตางคตองไมเอาไปใชจายสวนตัว มัน 
จะคุมคากวา ยิ่งสเกลใหญ ก็ยิ ่งตอง 
ลงทุน เราก็พยายามหมุน พยายาม 
บริหาร 

“จริงๆ แลวเราไมไดมองวานี่เปน 
ปญหาใหญมากในตอนนี้ เพราะวาเรา 
ทำงานเปน parallel กันไปหมด โฟกัส 
ทุกจุด เราคุยกันทุกวัน วาวันนี้เรื ่อง 
ซัพพลายเออรเปนยังไง แผนสต็อคเปน 
ยังไง เรามีแพลนบี แพลนซี ตลอดเวลา 
อยางถาสมมุติวาเดือนนี้ทุเรียนเราไมได 
เรารู แลววาเดือนหนาจะมีเจาไหนที่ 
สามารถซัพพลายใหเราได อาจจะแพง 
ขึ ้นมาหนอยเราร ับไดไหม แพลนซี 

เดือนถัดไปเจาไหนที่มีของอาจจะแพง 
สุดๆ เลยนะ แลวเรารับไหวมั้ย เราคิด 
วาทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติ 
ของการทำธุรก ิจผลไมท ี ่ต องมีการ 

forecast วางแผน raw material 
ตกลงกับลูกคาเรื่องดีลการชำระเงิน

“เวลามีเพื่อนมาถามวารูไดยังไง 
วาธุรกิจไหนดี เราตอบวาเราไมรูหรอก 
จนกวาจะไดลองทำจริงๆ ลองผลิตทำ 
เองในบานดูกอนก็ได วามันทำยากมั้ย 
ลองเปดบูธขายดูฟดแบ็ก วารสชาติ 
แพคเกจจิ้ง เปนไง  product ขายใคร 
มันจะเสี ่ยงนอยกวาการ go big ไป 
ผลิตในโรงงานเลย ถามันไมเวิรคจะ 
ไดพับโปรเจคไป ทุกโปรเจคตองเริ ่ม 
จากเล็กที่ลมแลวไมเจ็บ afford ไหว 
ไปกอน หรือถาจะใหญเลย มีเงินทุนพอ 
ก็ตองจางผูเชี่ยวชาญทำ study มาให 
กอนหนาเพื่อความมั่นใจ

“อยากให ทำธ ุรก ิจด วยความ 
รอบคอบ คิดใหถ ี ่ถ วน วิธ ีของการ 
ดำเนินธุรกิจนั ้นสำคัญ เรื ่องเงื ่อนไข 
การวางเงิน ราคาตนทุน ไมใชแคมอง 
ตลาดจะขายอยางเดียว เวลาไปดีลกับ 
ซัพพลายเออร ตองทราบวามีจุดไหน 
ตองทำสัญญา ตองวางเงิน การระบุ 
สเปคสั่งผลิตยังไง ไปคุยกับหาง ก็ตอง 
รูวาจายคาเชาอยางไร ราคาจริงเทาไร 
คุยกับลูกคา ตองรูวาลูกคาควรจายเงิน 
เราอยางไร รายละเอียดในการทำธุรกิจ 
มันเยอะ ตองศึกษาขอมูลใหมาก”

key learning ที่เราใช้พัฒนา คือแก้ perception 
ของลูกค้าที่รู้สึกว่ามันเป็นเพียงทุเรียนแช่แข็ง 
ทั่วไป แบรนด์ใหม่เราจึงพยายามแก้ปัญหาด้วยว่า 
จะทำอย่างไรไม่ให้รู้สึกว่าเป็นแค่ทุเรียนแช่แข็ง เป็น 
ที่มาของการทำไส้ใส่เข้าไปให้ออกเป็นวาไรตี้มากขึ้น
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จากฉบับที่แลว ที่ผมไดเลา ถึงการเรียนรู 10 
Scaling Startups และ Perfect Pitch จาก 
มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนทริป 
การเรียนรูที ่ทางมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดพาทีมผู 
ประกอบการไทย มารวมดวยถึง 5 ทีม ซึ่งเปนทีมผูผานการ 
Pitching ในเวที MIT Enterprise Forum ที่จัดเมื่อเดือน 
กุมภาพันธที่ผาน ซึ่ง 5 ทีม ที่มาเขารวมจากการแขงขัน 
MIT EF Thailand นั้น ไดแก 

1. Algeba: เปน Solution สำหรับการเลี้ยงกุงแบบ 
ใหมที่ทำใหเพิ่มประสิทธิภาพของการเลี้ยงกุงได

2. CMIT Robotics: เปนการพัฒนาการเขียนโปรแกรม 
ของมือกล ที่ยกระดับการทำงานใหหลากหลายมากขึ้นได

3. Fresh & Green: เปนการพัฒนา packaging ของ 
อาหารโดยเฉพาะผลไมใหมีคุณภาพดีขึ้น 

4. HOP: เปนการนำเทคโนโลยีการเก็บรักษาหัวใจ เพ่ือ 
ชวยผูปวยที่ตองเปลี่ยนหัวใจ จาก 4 ชั่วโมง เปน 8 ชั่วโมง

5. Rehab happy Walk: เปนการออกแบบ Customize 
เครื่องชวยใหผูปวย Parkinson สามารถเดินไดงายขึ้น

นอกจากน้ัน ยังมีผูเขารวมจาก หอการคาไทย กองสลาก 
บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ และ นักศึกษาโครงการ IDEA#3 
อีกดวย ตอนนี้มาตอกับเร่ืองของการจัดการโครงสรางองคกร 

Advisory Boards
Jerry O Corner: Jerry เปนนักกฎหมายที่เปนนัก 

ลงทุนดวย มาอธิบายเรื่อง Advisory Board กับ Board of 
Director วาตางกันอยางไร มีหนาที่อยางไร และเราจะหา 
Advisory Board อยางไร

บริษัท Startup สวนมากยังมีขนาดไมใหญ และ 
บางทียังไมจดทะเบียนบริษัทดวย ดังนั้นการที่มี Advisory 
Board มาชวยไมวาจะเปนดาน  connection/ expert/ 
channel partners /customer/partner นั้นจะชวย 
ไดมาก 

Entrepreneurs Ecosystem 
Sarah Jane Maxted, Director of MIT Sloan 

Global Program ไดมาเลาถึง Innovation ecosystem 

น

เรียนรู้กับ MIT Innovation 
Deep Dive 2018 (ตอนจบ)

â´Â
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อมรเทพ ทวีพานิชย
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ของ MIT ที่มีการสรางขึ้นมา System Stakeholder 
Strategy

 

• การทำงานรวมกันของ ทั้ง 5 stakeholders: 
Government University Entrepreneurs Finance 
และ Corporate

• ตัวอยางของ I cap และ E cap ที่ MIT 

การเรียนรู ้Workshop
- Wearable Workshop เปน Workshop ที่ 

ใหไดเขามาทำ device ที่สามารถเขียน Code สั่งการได 
ผานทาง Computer เปน Maker Space ที่นาสนใจมาก 
กลางเมือง Boston เปนสถานที่ที่มี Maker หลายๆ 
สาขามารวมตัวกันแบบ Co working Space

- Food Workshop เปนการทำอาหารสเปนแบบ 
ที่ไมมีใครทำมากอน มีแตสูตรอาหารและวัตถุดิบมาใหเปน 
การที่ไดทดลอง Explore อะไรใหมๆ
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- Spyce: Robot Restaurant 
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เปนรานอาหารที่ทำอาหารระดับ Michilin 2 ดาว 
ดวยหุนยนตเพียงแคคุณมาสั่งที่หนาจอแลวคุณก็จะสามารถ 
เห็นกระบวนการทำงานแบบไมตองใชคนได ซึ่งรานนี้เกิด 
จาก story ของการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวย 
นวัตกรรม ของ MIT ไดชัดเจน เนื่องดวยทาง Michael 
Farid ทีม ผูคิดคนนั้น เมื่อ 3 ปที่แลวไดเดินมาหา Bill 
Aulet (ผู ค ิดคนกระบวนการสรางผู ประกอบการดวย 
นวัตกรรม) แลวบอกวา อยากทำหุนยนตทำอาหารเฉยๆ 
แลวจะมาขอทุนไปทำ ทา Bill ไมให แลวใหเขามาเรียน 
วิชา IDE101 กอน แลวคอยมาคุยกันวาอยากไดอะไรหลัง 
จากเรียนแลว ซึ่งหลังจากผานกระบวนการคิดมาแลวทำให 
เขาใจความตองการของลูกคามากขึ้น ดังนั้นจากการที่คิด 
วาอยากไดแคหุนยนตทำอาหารนั้นเปลี่ยนมาเปนรานอาหาร 

ที่นาสนใจมากๆใน Downtown crossing ที่ Boston

For more information: 
https://boston.eater.com/2018/4/27/17290330/ 
downtown-crossing-robotic-kitchen
https://www.youtube.com/watch?v=rfMZfxgbuCw

  
การเรียนรูไมกี่วัน ที่ MIT ทำใหผมไดเปดโลกความ 

คิดมากมาย ผมตองขอบคุณมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่ 
ไดใหผมไดไปเรียนรู การสรางธุรกิจที่เรียกวา IDE ครับ 
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สำหรับบางองคกรที่เปนธุรกิจครอบครัวการ 
เลือกใชตลาดหลักทรัพยเปนเครื ่องมือเพื ่อ 
สรางความมั่นใจวาธุรกิจจะยังคงอยูตอไปแม 

วาลูกหลานจะยังไมพรอมที่จะรับชวงกิจการ หรือบางการ 
ใชตลาดทุนเพื่อมองหาจังหวะในการเติบโต ผลประโยชน 
เรื่องตนทุนของเงินทุน ความเชื่อมั่นของผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
เชน ธนาคาร Supplier เปนตน หรือในกรณีที่ครอบครัว 
ไมมีทายาทเพื่อมารับชวงตอ ก็สามารถขายหุนของครอบครัว 
ใหกับผูถือหุนใหมเขามาดำเนินธุรกิจตอ พนักงานก็ยัง 
สามารถทำงานไดเหมือนเดือน เปนตน อีกทั้งการนำธุรกิจ 
ครอบครัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะทำใหเกิด 
ความเปนมืออาชีพ กลายเปนบรรษัทภิบาลตามขอกำหนด 
ของตลาดหลักทรัพยไปโดยปริยาย

สถาบันการเงินที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ผูนำของธุรกิจครอบครัวตองตัดสินใจในการบริหาร 
จัดการธุรกิจครอบครัว โดยตองสวมบทบาทของสมาชิก 
ในครอบครัว บทบาทของการจัดการธุรกิจและบทบาท 
ความเปนเจาของ โดยตองรักษาความสมดุลของทั้งสาม 
ระบบนี้ใหมีการบูรณาการรวมกันอยางเหมาะสม นำไปสู 

การจัดโครงสรางของการถือหุนและโครงสรางขององคการ 
การสรางวัฒนธรรมที่แข็งแกรง นโยบายที่ปนธรรม ผูนำ 
ก็จะสามารถนำธุรกิจครอบครัวไปสู ความกาวหนาและ 
เติบโตอยางยั่งยืนได

ประโยชน์ของการนำบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. แหลงเงินทุนระยะยาวที่ปราศจากภาระดอกเบี้ย
การนำบริษ ัทเข าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  

ชวยใหบริษัทสามารถระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไปได 
โดยตรง เพื่อนำไปเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจ 
ของบริษัทไดโดยไมมีภาระที่ตองชำระคืนเงินตนและดอก 
เบี้ยตามงวดเวลาที่กำหนดเหมือนการกูยืมเงินจากสถาบัน 
การเงินทำใหบริษัทมีความยืดหยุนในการบริหารเงินมาก 
ขึ้น นอกจากนั้นบริษัทยังสามารถระดมทุนเพิ่มเติมเมื่อ 
มีความตองการใชเงินเพิ่มเติม โดยการออกตราสารทุน 
ประเภทตางๆ ไดหลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งตราสารหนี้ 
ตราสารทุน และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เชน หุนสามัญ 
เพิ่มทุน หุนกู หุนบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการ 
ซื้อหลักทรัพย เปนตน ชวยใหบริษัทสามารถจัดโครงสราง 
ทางการเงินที่เหมาะสมตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทได

ส

ธุรกิจครอบครัว 
การเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
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2. เสร ิมสร างช ื ่อเส ียงและภาพลักษณท ี ่ด ีให แก  
บริษัท

เนื ่องจากการนำบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลัก 
ทรัพยนั ้นตองมีการเปดเผยขอมูลและมีการปฏิบัติตาม 
มาตรฐานที่คณะกรรมการกำกับและดูแลตลาดหลักทรัพย 
กำหนด ซึ่งนอกจากจะชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับนัก 
ลงทุนแลว ยังชวยสรางความเชื่อถือใหกับลูกคา คูคา ทั้ง 
ในและตางประเทศ

3. สรางความภักดีและสรางผลตอบแทนที่ดีใหแก 
พนักงาน

การนำบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปน
ชองทางหนึ่งที่บริษัทสามารถเปดโอกาสใหกับพนักงานได 
มีสวนรวมในการเปนเจาของ ผานโครงการเสนอขายหลัก 
ทรัพยใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัท(Employee 
Stock option Program หรือ ESOP) การใหพนักงาน 
มีสวนรวมในการเปนเจาของจะชวยสรางความภักดีและ 
ความภูมิใจใหแกพนักงานทำใหทุมเทความรูความสามารถ 
อยางเต็มที่ในการสรางความกาวหนาใหกับบริษัท

4. สรางความรับผิดชอบและการบริหารงานแบบ 
มืออาชีพ

การที่บริษัทจดทะเบียนเปดเผยขอมูล ขาวสาร และ 
ความเคลื่อนไหวตางๆ ผานชองทางและระบบการเผยแพร 
ขอมูลขาวสารของตลาดลักทรัพย ชวยทำใหบริษัทเปนที่ 
รูจักของผูลงทุนมากขึ้น ชวยสรางความสนใจของผูลงทุน 
ในบริษัทมากขึ้นและกระตุนใหผูบริหารมีความรับผิดชอบ 
ในการบริหารงานใหมีความโปรงใสและเนนความเปนมือ 
อาชีพมากขึ้น

5. การดำรงอยู ของธ ุรก ิจในระยะยาวของธ ุรก ิจ 
ครอบครัว

การเปนบริษัทจดทะเบียนจะชวยใหบริษัทที ่มีการ 
บริหารงานแบบธุรกิจครอบครัวกาวเขาสู การบริหารงาน 
แบบมืออาชีพมากขึ้น มีผูบริหารที่เปนมืออาชีพเขามารวม 
บริหารกิจการ และเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวของ 

เจาของกิจการที่มีเปาหมายในการดำเนินชีวิตหรือมีความ 
ถนัดที ่แตกตางกันออกไปสามารถเลือกประกอบอาชีพที ่ 
ตองการโดยยังคงมีฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทและไดรับ 
ผลตอบแทนจากการถือหุนอยูเชนเดิม

6. สรางสภาพคลองของผูถือหุน
การเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ชวยใหผู ถือหุ นของบริษัทมีศูนยกลางในการซื ้อขายแลก 
เปลี ่ยนหลักทรัพยที ่ถ ือไวเปนเงินสดไดง ายและสะดวก 
ซึ ่งจะชวยใหเกิดสภาพคลองใหแกผู ถือหุ นของบริษัทได 
รวมถึงทำใหหลักทรัพยของบริษัทมีราคาอางอิงและมี 
สภาพคลอง เปนหลักทรัพยที่มีความนาเชื่อถือ ซึ่งผูถือหุน 
สามารถนำไปเปนหลักประกันในการกูยืมเงินจากสถาบัน 
การเงินได หรือเพื่อใชลดการค้ำประกันการกูยืมเงินที่ทำ 
ไวกอนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและเขาจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยได

7. ประโยชนในดานการจัดการภาษี
บุคคลธรรมดาที่เปนผูถือหุนในบริษัทจดทะเบียนจะ 

ไดรับยกเวนไมตองนำกำไรที่ไดจากการขายหลักทรัพยใน 
ตลาดหลักทรัพยมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล 
ธรรมดา

สำหรับบางองค์กรที่เป็นธุรกิจ 
ครอบครัวการเลือกใช้ตลาดหลักทรัพย์ 
เป็นเคร่ืองมือเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ธุรกิจจะยังคงอยู่ต่อไปแม้ว่าลูกหลาน 
จะยังไม่พร้อมที่จะรับช่วงกิจการ 
หรือบางการใช้ตลาดทุนเพื่อมองหา 
จังหวะในการเติบโต ผลประโยชน์ 
เรื่องต้นทุนของเงินทุน ความเช่ือมั่น 
ของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
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ปัจจัยที่ต้องระมัดระวัง
เมื่อนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

1. การนำบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
นั้นตองมีการกระจายหุนใหกับผูถือหุนรายอื่น ซึ่งเปนไป 
ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย เปนการเปดโอกาส 
ใหหุ นกระจายออกจากสมาชิกของครอบครัวไดงายและ 
ยากตอการควบคุม รวมถึงมีความเสี่ยงในการถูกเขาครอบ 
ครองแบบไมเปนมิตรอีกดวย (Hostile Takeover) 

2. การกระจายหุนใหกับนักลงทุนทำใหสัดสวนความ 
เปนเจาของลดลง อีกทั้งมูลคาของกิจการขึ้นกับสภาวะ 
ของตลาดหลักทรัพย ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่บริษัทควบคุม 
ไดยาก

3. บริษัทตองเปดเผยขอมูลของบริษัท และการตรวจ 
สอบขององคกรกลางตางๆ เชน ก.ล.ต. อีกทั้งตองปฏิบัติ 
ตามกฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย ซึ่งอาจทำใหขาด 
ความคลองตัวในการบริหารงาน กระบวนการตัดสินใจมี 
ขั้นตอนเพิ่มขึ้นและอาจมีตนทุนที่เพิ่มขึ้น

การนำบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยมีทั้งประโยชนและ 
ปจจัยเสี ่ยงที ่ครอบครัวตองทำความเขาใจอยางละเอียด 
เพื่อใหการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของความครบถวนเรื่อง 
ขอมูล  การวิเคราะหและประเมินที่อยูบนความเปนจริงเพื่อ 
วิเคราะหวาการนำเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้น 
ธุรกิจและครอบครัวมีความพรอมมากนอยแคไหน และ 
ประโยชนที ่จะไดมากนอยแคไหนตองทำการประเมินผล 
กระทบที่จะเกิดขึ้นดวย จากขางตน

การนำบริษัทเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยนั้นชวย
ใหลดตนทุนของเงินทุน การทำใหเกิดสภาพคลองของผู 
ถือหุน ซึ่งก็คือสมาชิกของครอบครัว รวมถึงการซื้อ ขาย 
หุนระหวางสมาชิกในครอบครัวก็จะมีราคาอางอิง 

การนำบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยเปนการยกระดับ
ของธุรกิจครอบครัวใหมีมาตรฐาน และบริหารจัดการแบบ 
มืออาชีพ และความมีบรรษัทภิบาล เกิดภาพลักษณที่ดี 
หากครอบครัวตองการผลประโยชนด านตางๆเหลานี ้ 

การนำธุรกิจเขาตลาดหลักทรัพยก็ถือเปนทางเลือกที่ดี แต 
อยางไรก็ตาม สมาชิกในครอบครัวตองทราบวาการนำ 
ธุรกิจเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั ้นตองทำการ 
แปลงสภาพจากบริษัทธรรมดาเปนบริษัทมหาชนนั ้นจะ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูถือหุนที่อาจมีบุคคล 

ภายนอกเขามายุงเกี่ยวกับการบริหารงานของกิจการมาก 
ขึ้น รวมถึงมีโอกาสในการถูกควบรวมจากบุคคลภายนอก 
ได(Take over) อีกทั้งการเขาจะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
ยังมีขั ้นตอนและตนทุนที ่เกิดขึ ้นจากการปรับโครงสราง 
ของบริษัทในหลายดาน เชน โครงสรางทางบัญชี เปนตน 
ครอบครัวจึงตองใชความรอบคอบพิจารณาผลได ผลเสีย 
ที่จะไดรับเสียกอนวามากนอยเพียงใด และสงผลที่คุมคา 
ตอครอบครัวในระยะยาวหรือไม

Holding Company: 
รูปแบบของบริษัทธุรกิจครอบครัว 

Holding Company หมายถึง บริษัทที่มีการ 

การนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ 
มีทั้งประโยชน์และปัจจัยเสี่ยงที่ 
ครอบครัวต้องทำความเข้าใจอย่าง 
ละเอียด เพื่อให้การตัดสินใจอยู่บน 
พื้นฐานของความครบถ้วนเรื่อง 
ข้อมูล  การวิเคราะห์และประเมิน 
ที่อยู่บนความเป็นจริงเพื่อวิเคราะห์ 
ว่าการนำเข้าไปจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์นั้น ธุรกิจและครอบครัว 
มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน และ 
ประโยชน์ที่จะได้มากน้อยแค่ไหนต้อง
ทำการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
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ประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นเปน 
หลัก และไมมีการประกอบธุรกิจอยางมีนัยสำคัญของตน 
เอง วัตถุประสงคในการจัดตั้ง Holding Company ของ 
ครอบครัวเมื ่อทรัพยสินและกิจการเติบโตขยายมากขึ ้น 
คือการปกปองทรัพยสินทางดานกฏหมายและความรับผิด 
ชอบของสมาชิกในครอบครัวเปนหลัก คือใหการควบคุม 
กิจการอยูในกลุมของครอบครัว อยางในกรณีที่นำบริษัท 
ของครอบครัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ก็สามารถ 
ปองกันการเขาครอบงำกิจการแบบไมเปนมิตร(Hostile 

Takeover) อีกดวย การจัดตั้ง Holding Company ของ 
ครอบครัวนอกจากการปกปองทรัพยสินและรักษาอำนาจ 
การควบคุมกิจการแลวยังมีขอดีในเรื ่องของการสิทธิผล 
ประโยชนที ่จะไดรับทางดานภาษี(ทั้งนี ้อยู ที ่การวางแผน 
ของแตละครอบครัว) เพิ่มความยืดหยุน/ลดความเสี่ยงใน 
การขยายธุรกิจ ลดปญหาขอพิพาทในการถือครองทรัพยสิน 
ทั้งยังชวยใหสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมทางธุรกิจอีก 
ดวย อยางไรก็ตามครอบครัวตองพิจารณาถึงความพรอม 
และคาใชจายที ่จะเกิดขึ ้นจากการจัดตั ้งและการจัดการ 

สมาชิกในครอบครัว

บริษัท A B Cบริษัท บริษัท

ถือครองหุนบริษัทในเครือ ใหบริการทรัพยสิน

Holding Company

ถือครอ

Non Business Asset

หบริการทรัพยสิน

Business Asset
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แกสมาชิกในครอบครัว เชน ที่ดิน ทรัพยสินทางปญญา 
เครื่องหมายการคา เปนตน รวมถึงทรัพยสินที่ตองใชเงิน 
กูซื ้อมาและสามารถหักคาเสื ่อมเปนคาใชจายไดครบตาม 
กฏหมาย เพื่อนำไปวางแผนผลประโยชนดานภาษีของ 
ธุรกิจครอบครัว

ระบบธรรมาภิบาล
ของธุรกิจครอบครัว

ระบบการจัดการในองคกรธุรกิจที ่เหมาะสมเปนสิ ่ง 
สำคัญของธุรกิจครอบครัว ประเด็นสำคัญอยางหนึ่ง คือ 
บรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Government)  มี 
งานวิจัยหลายเรื่องที่บงชี้วา บรรษัทภิบาลเปนสิ่งจำเปน 
สำหรับธุรกิจครอบครัวในระยะยาวเพื่อความอยูรอด กับ 
การปกปองผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
กับธุรกิจ บรรษัทภิบาลจึงเปนความทาทายอีกประการ 
หนึ่งของธุรกิจครอบครัว บรรษัทภิบาลที่ดีจะสงผลตอการ 
เพิ ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานในธุรกิจครอบครัว 

และรักษาผลประโยชนของผูถือหุนในระยะยาว การดูแล 
สวัสดิภาพและสวัสดิการของคนในครอบครัวเปนการรักษา 
ความสามัคคีของสมาชิกคนในครอบครัวไดอีกดวย หลักการ 
พื้นฐานของบรรษัทภิบาลจะเปนสิ่งที ่ชวยสรางมาตรฐาน 
ที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลใหกับองคกร โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในยุคที่เราจำเปนตองพึ่งพาการคาระหวางประเทศ 
บรรษัทภิบาลจะชวยสรางความเชื่อมั่นใหนักลงทุนสงผลให 
การระดมทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การหาพันธมิตร 
ทางธุรกิจสามารถทำไดงายขึ้น และเมื่อบริษัทมีความพรอม 
ทั้งเงินทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ก็จะสามารถเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแขงขันทั ้งในระดับประเทศและระดับโลก 
ไดมากขึ้น หลักการพื้นฐานของบรรษัทภิบาลประกอบดวย

1.   ความตระหนักในภาระหนาที่ (accountability) 
ความตระหนักในภาระหนาที่จะเกิดขึ้นได ตองเกิดจาก 
การปฏิบัติหนาที่ดวยสำนึกรับผิดชอบอยางแทจริง เปน 
การทำงานโดยไมใชเพียงเพื่อใหไดชื่อวาทำแลว แตยังตอง 

ของบริษัทโฮลดิ้งดวย 
Baker & McKenzie ไดใหคำแนะนำไววาควรจัดตั้ง 

Holding Company ในรูปแบบของบริษัทจำกัด เนื่องจาก 
สามารถกำหนดขอบังคับและเงื่อนไขตางๆเพื่อใหสามารถ 
รวมศูนยการควบคุมได เชน อำนาจของกรรมการ อำนาจ 
ของผูถือหุน รวมถึงการโอนหุน เปนตน นอกจากนั้นยังได 
แนะนำวาบริษัท holding ควรมีสมาชิกในครอบครัวเปน 
ผูถือหุนทั้งหมด รวมถึงคณะกรรมการในบริษัท holding 
ก็ควรเปนสมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้นตองพิจารณา 
ปจจัยอื่นๆ ประกอบเชน ตนทุนของการจัดตั้ง บริหาร 
จัดการผลประโยชนทางดานภาษีและความเสี่ยง เปนตน

สวนรูปแบบการถือหุ นและการจัดสรรผลประโยชน 
ในบริษัทโฮลดิ้งนั้น Baker & McKenzie ไดเสนอแนะวา 
เม่ือบริษัทมีการขยายกิจการตามความชำนาญหรือเปนบริษัท 
ในเครือแยกตามประเภทธุรกิจแลว Holding Company 
จะเขาไปถือหุนในบริษัทยอย รวมถึงการถือครองสินทรัพย 
(Non Business Asset) ของครอบครัว การประกอบ 

ธุรกิจที่ใหบริการแกบริษัทในเครือของครอบครัว เชน ให 
เชาที่ดินของครอบครัว เปนตน ทั้งนี้ Holding Company 
ตองกำหนดนโยบายการบริหารงานใหเปนไปตามที่คณะ 
กรรรมการการทำงานของครอบครัวกำหนด 

การจัดสรรหุนในบริษัทใหแกสมาชิกในครอบครัวนั้น
ตองคำนึงถึงความยุติธรรม(Fairness) เปนหลัก สมาชิกใน 
ครอบครัวที ่เปนผู บริหารควรไดรับหุ นในบริษัทที ่ตนเอง 
เขาไปเปนผูบริหาร สวนสมาชิกในครอบครัวที่ไมไดเปน 
ผูบริหารในบริษัทก็อาจไดหุนที่เกี่ยวหรือไมเกี่ยวกับธุรกิจ 
ก็ได แตอาจนอยกวาผูบริหารแตอาจไดผลประโยชนทาง 
การเงินอยางอื่นแทน

สวนทรัพยสินที่ควรโอนใหอยูภายใต Holding Com-
pany คือทรัพยสินที่เปน Non Family Asset เชน 
อสังหาริมทรัพยทั้งหลาย บานพัก รถยนต หุนในบริษัท 
ตางๆ เพื่อความสะดวกในการบริหารควบคุมและปองกัน 
การครอบงำกิจการ ทรัพยสินท่ีกอใหเกิดเงินไดและประโยชน 
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ทำใหดีที่สุดดวย
2. ความรับผิดชอบ (responsibility) เกิดขึ้นจาก 

การกำหนดภารกิจของแตละฝายไวอยางชัดเจนวา ใคร 
ตองทำอะไรและทำอยางไร การกำหนดภารกิจจะชวยให 
การดำเนินธุรกิจเปนไปอยางราบรื่น รวดเร็ว ไมเกิดความ 
ซ้ำซอน และเกิดการแบงแยกอำนาจหนาที่ของแตละฝาย 
ทำใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

3. ความยุติธรรม (fairness) ความยุติธรรมในการ 
ดำเนินธุรกิจนั้น เริ่มตั้งแตการวางนโยบายเพื่อใหบุคลากร 
แตละฝายปฏิบัติตอผูเกี่ยวของอยางเทาเทียมกัน ภายใต 
หลักการที่ชัดเจน

4. ความโปรงใส (transparency) ความโปรงใสตาม 
หลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การเปดเผย ขอมูลตอผูมี 
สวนไดสวนเสียอยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา เปนอีก 
หนึ่งสาระสำคัญของหลักบรรษัทภิบาลเชนกันขอมูลสำคัญ 
อยางงบการเงินที่นำเสนอตอผูถือหุน

5. มุงสูความเปนเลิศ (Excellency) หลักสำคัญอีก 
ประการหนึ่งของบรรษัทภิบาลที่มุ งสรางศักยภาพในการ 
แขงขันใหแกธุรกิจ คือ สงเสริมการปฏิบัติอันเปนเลิศแก 
บุคลากรทุกฝาย และสงเสริมใหการปฏิบัติงานทุกดานมุง 
ไปสูความสมบูรณแบบ นั่นคือตองมีการวางนโยบายที่ 
ชัดเจน หรือมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

    
นอกจากมีคณะกรรมการบรรษัทที่ดี (The Best 

board of directors) ผูที่ทำหนาที่ในการบริหารจัดการ 
องคการนั้นจะตองมีความรับผิดชอบตอขอกำหนดทุกอยาง 
ที่องคการสรางขึ้น ไดแก เปาหมาย นโยบาย และกลยุทธ 
และตองพยายามติดตามวาองคการสามารถดำเนินงาน 
ตามขอกำหนดเหลานั้นไดหรือไมดังนั้นผูที่ทำหนาที่ในการ 
บริหารจัดการจึงตองมีความรับผิดชอบในระยะยาว นอก 
จากนี้สิ่งที่ผูบริหารควรไหความสนใจคือการใหความสำคัญ 
ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับองคการดวย ดังนั้นการบริหารจัดการ 
ผู มีสวนเกี ่ยวของจึงไดเริ ่มเขามามีความสำคัญเนื ่องจาก 

องคการตองคนพบใหไดวา กลุมหลากหลายเหลานั้นมีความ 
พึงพอใจตอองคการหรือไมอยางไรเพื่อองคการจะไดทราบ 
วาการดำเนิน งานขององคการนั้นบรรลุวัตถุประสงคมาก 
นอยเพียงใด

การสรางร ูปแบบเกี ่ยวก ับบรรษัทภิบาลในธุรก ิจ 
ครอบครัว คือ การประกอบกันของสภาครอบครัว(Family 

Council) คณะกรรมการผูถือหุนบริษัท (Shareholders 
Committee) คณะกรรมการอำนวยการหรือคณะกรรมการ 
บริหาร (Board of Directors) รวมกันสรางความระบบ 
การดำเนินงานของธุรกิจครอบครัวที่โปรงใส ยุติธรรม และ 
เติบโตอยางยั่งยืน เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน 
คูคาและลูกคา อีกทั้งยังเปนการกอใหเกิดการยอมรับจาก 
พนักงานทำใหเกิดความผูกพันกับองคกรในระยะยาว การ 
จัดเตรียมแผนการสืบทอดและแผนการจัดการหลักทรัพย 
ไวอยางชัดเจน โปรงใส มีการเปดเผยขอมูลใหทุกฝายได 
รับรู จะสามารถสรางความไววางใจแกทายาทที่เขามารับ 
กิจการตอ ซึ่งจะทำใหผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจครอบครัว 
มีความเชื่อมั่นและใหการสนับสนุนตอไป 

สมาชิกครอบครัวยอมมีความมีความมุงหวังใหธุรกิจ
ของครอบครัวเติบโตอยางย่ังยืน ซ่ึงวางแผนและจัดโครงสราง 
ธุรกิจครอบครัวนั้น มีความสำคัญตอการสรางมูลคาเพิ่ม 
ใหแกธุรกิจ 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง Holding 
Company ของครอบครัวเมื่อ 
ทรัพย์สินและกิจการเติบโตขยาย 
มากขึ้น คือการปกป้องทรัพย์สินทาง 
ด้านกฏหมายและความรับผิดชอบ 
ของสมาชิกในครอบครัวเป็นหลัก 
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Background 
ประธาน YEC Loei

คุณธเนศ หาญถนอม หรือ หยวน 
เปนหนุมเชียงคาน จ.เลย แตไปศึกษา 
อยูที่จ.ขอนแกน  ปจจุบันดำรงตำแหนง 
กรรมการบริหาร บริษัท เรลลี่ เทสตี้ 
ฟูด จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการดาน 
อาหารเปนหลัก อาทิ ภัตตาคาร 
อาหารพื้นเมือง เฮือนหลวงพระบาง 
ภัตตาคารอาหารเวียดนาม เวียงเวียต 
ผูผลิตและจํดจำหนาย น้ำพริก ภายใต 
แบรนด น้ำพริกแมนายปน และเฮือน 
หลวงพระบางทัวร นอกจากงานที่ทำ 
แลวยังรับตำแหนงทางสังคมมากมาย 
ไมว าจะเปนรองประธานหอการคา 
จ.เลย ผูประสานงาน YEC ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการ 
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย ผูทรงคุณ- 
วุฒิพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย และอีก 

มากมายในระดับทองถิ่น และลาสุด 
คือ การไดรับเลือกตั้งใหเปนประธาน 
YEC Loei รุนที่ 3

“แตละจังหวัด ความรูจัก YEC 
ตางกัน รุนแรกคนยังไมคอยรูจักวา 
YEC คืออะไร รุนที่ 2 YEC เริ่มเปน 
ที ่ร ู จ ักในกลุ มอีสานตอนบนมากขึ ้น 
ดังนั้นรุนที่ 3 เราจะทำหนาที่ตอกย้ำ - 
สานตอ สิ่งที่รุนที่ 1 และ 2 ไดทำ 
ไวใหคนรูจักวา YEC เกิดขึ้นเพื่ออะไร 
รวมตัวกันเพื่ออะไร ดังนั้นรุน 3 จะ 
เนนวา ตองเขาใจพันธกิจของ YEC 
เมื่อเขาใจแลวทำใหรูเลยวา ถาไมได 
เปน YEC คุณจะสูญเสียอะไรไปบาง 
อยางในชีวิต เพราะผมตั้งใจพัฒนา 

คนเพื ่อสรางสมดุลยระหวางธ ุรก ิจ 
สวนตัว และการเสียสละเพื่อสวนรวม 
อันจะสงผลถึงประเทศชาติ จังหวัด 

ครอบครัว และตัวเราในที่สุด อยาง 
นอยๆก็สังคมของเราในจังหวัดเลย”

 
ทำไมนักธุรกิจรุ่นใหม่
จึงควรเข้าร่วม YEC

ในมุมมองของคุณหยวน การที่ 
นักธุรกิจรุนใหมควรเขารวมเปนสมาชิก 
YEC เพราะสมัยเรียนเคยมีเพื่อนชั้น 
ประถม มัธยม แตปจจุบันตางคน 
ตางแยกยายกันไปเรียนตอตางถิ่นทั้ง 
ในประเทศ และตางประเทศ พอกลับ 
มาทำธ ุรก ิจท ี ่บ านเก ิดอาจจะร ู ส ึก 

ประธาน YEC Loei รุ่น 3 
“ตอกย้ำ-สานต่อ” 

ธเนศ หาญถนอม

YEC Loei มีทัศนคติที่ดี ริเริ่มในสิ่งใหม่ หวงแหน 
บ้านเกิด อยากพัฒนาบ้านของตนเองมากขึ้น
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โดดเดี่ยว ดังนั้นการมารวมกลุมกับคน 
ที่อยูในวัยเดียวกัน มีความคิดคลายๆ 
กัน เปนการเปดโอกาสใหสมาชิก YEC 
ไดกลับมาพบเพื่อนเหมือนดังสมัยเรียน 
อีกครั้ง ซึ่งสามารถ พัฒนาไปเปน 
เพื ่อนในสังคมธุรกิจปจจุบันอีกดวย 
และจะสงผลดานดีตอการพัฒนาทาง 
ธุรกิจ การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน 
และกัน ตลอดจนสามารถพัฒนาเปน 
การตอยอดในการพัฒนาตนเองอีกดวย 
เพราะ “เราอาจมีในสิ่งที่เพื่อนอาจ 
ไมมี” เมื่อเรารวมกันก็จะเกิดเปนการ 
บูรณาการ เติมเต็ม ตอยอด ความ 
คิดและประสบการณซึ ่งก ันและกัน 
นำมาสรางสิ ่งที ่ด ีใหเก ิดขึ ้นทั ้งทาง 
ธุรกิจ และสังคมสวนรวม

“ผมยอมรับวา การทำความเขาใจ 
สรางคนไมงายแตไมยาก และตองทำ 
ใหคนในจังหวัดมีความคิดเห็นในเรื่อง 
การสรางประโยชนใหแกจังหวัดไปใน 

ทิศทางเดียวกัน หากสำเร็จก็จะเกิด 
ประโยชนไมนอยทีเดียว ความสำเร็จ 
ของ YEC Loei รุนที่ 3 คือ เรา 
เติบโตแบบคอยเปนคอยไป ทุกวันมี 
สมาชิกใหมๆ เพิ่มขึ้น YEC Loei มี 

ทัศนคติที่ดี ริเริ่มในสิ่งใหม หวงแหน 
บานเกิด อยากพัฒนาบานของตนเอง 
มากขึ้น” 

Case Study Sharing
ยกตัวอยาง นองๆ หลายคนที่ 

รูจักคุนเคย  มักมีคำถามวา “พี่หยวน 
ทำไมพี่ไปที่โนน ทำที่นี่ ตลอดเวลา 
ทำไปเพื่ออะไร” ผมจึงแชรใหฟงวา 

เปนคนตองเดินทาง การเดินทางเปน 
สวนหนึ่งของชีวิต และชีวิตตองการ 
ประสบการณการเปดประสบการณ 
ทำใหเราไดพบโลกกวาง ไดพบแนว 
ความคิดใหม อาทิ การที่ YEC ได 
เขารวมประชุมกับหอการคาไทย ภาค 
รัฐ และชุมชน  ลวนสรางความตื่นเตน 
และเติมเต็มความคิดใหมๆ ไดกลับมา 
บานเกิดทุกครั้ง เปรียบเสมือนนกที่ 
บินออกจากรัง จะคาบอาหารกลับมา 
เขารังเสมอ เชนเดียวกับเราที่เกิดแรง 
บันดาลใจทุกครั้ง จนเกิดเปนความคิด 
ใหมๆ มาปรับใชพัฒนาจังหวัดของเรา 
ตลอดเวลา นี่คือ ไอเดียที่คุณหยวน 
ใหความสำคัญตอการใหสมาชิก YEC 
Loei ไดออกไปเปดประสบการณใหมๆ 
ออกไปประชุมทุกคร้ังเม่ือมีโอกาสเสมอ

คุณหย่วนเล่าแผนงานเบื้องต้น เอาเฉพาะสมัยที่ 
รับตำแหน่งนี้ คือ 2 ปี เขาจะพัฒนาคน สร้าง 
ความคิด ทัศนคติเชิงบวก เรื่องความรักบ้านเมือง 
รักตัวเองด้วยการพัฒนาศักยภาพให้ตนเองให้มี 
ความเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าทำ ช่วยกันคิด ช่วยกัน 
ทำ จะทำอย่างไรให้เขาสามารถระเบิดพลังความคิด 
ตัวเอง มีมุมมองที่เสริมกำลังซึ่งกันและกัน เพื่อ 
สร้างพลังคนรุ่นใหม่ที่มีความยั่งยืนต่อไป
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ภารกิจสำคัญเพื่อบ้านเกิด
คุณหยวนไดเลาใหฟงตอวา จาก 

แรงบันดาลใจที่สมาชิก YEC Loei ได 
รับ ไดนำมาสูการสรางสรรคกิจกรรม 
ดีๆ หลายกิจกรรมในจังหวัดเลย อาทิ 
1. การที่สมาชิก YEC ไดมีสวนชวย 
งานโครงการของสำนักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดเลย โดยการเปนวิทยากรถาย 
ทอดประสบการณและใหแนวคิดการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP 2. โครงการ 
ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทยที่ทันสมัย 
เพื่อโรงพยาบาล จ.เลย ซึ่งจะใชแนว 
คิดการระดมทุนแบบใหม โดยใช 
Digital เปนสื่อหลักแทนวิธีการเดิม ที่ 
ตองตั้งกองกฐิน ผาปา 3. โครงการ 
ระดมทุน เพ่ือสรางชุมชนใหเปน Trader 
ซึ่งมีแผนการรวมตัวกันนำสินคาชุมชน 
จำหนาย แปรรูป โดยผานชองทาง 
การจัดจำหนายในระบบออนไลน ได 
พบวา ผูประกอบการยังขาด Story 
และ Packaging ที่ดี จึงไดมีการเซ็นต 
MOU ระหวางหอการคาจังหวัดเลย 
และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
เลย เพื่อสงเสริมสินคา OTOP และ 
สินคาเกษตร เพื่อขยายสินคาในชอง 
ทางออนไลน โดยจะเริ่มโครงการใน 
ปนี้ หลังจากระดมทุนจัดตั้งโครงการ 
แลวเสร็จ 4. โครงการ โรงแกจน 
eps1.โดยจัดใหผูที่สนใจ เขารวมเสริม 
แนวคิด สรางแรงบันดาลใจ ปดประตู 
จนไขประตูรวย เพื่อยกระดับการทำ 
ธุรกิจในยุค Thailand 4.0 พรอม 
หาแหลงทุน สรางงานสรางอาชีพ 
อีกดวย  5. โครงการระดมทุน Loei 
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Model หรือ เลยพัฒนา เปนการ 
ทำงานระหวางภาคเอกชน และภาค 
รัฐ เพื่อทำโครงการรถรางทองเที่ยว 
เพ ื ่อจะประกาศใหจ ังหว ัดเลยเป น 
เมืองอันดับหนึ ่งแหงการทองเที ่ยว 
และเปนเมืองแหงมิตรไมตรี เลยจะมี 
ระบบขนสงที่สะดวกสบาย ปลอดภัย 
และสามารถลดการจราจรคับคั ่งบาง 
จุดได สิ่งที่ YEC จะรวมภาครัฐ ภาค 
เอกชน ลงทุนนำรอง โดยตั้งเปา 10 
ลานบาท เชนเดียวกับโครงการของ 
ภาคอีสานตอนบน เพื่อพัฒนาการ 
ทองเที่ยวกอนในเบื้องตน

“ถามวา ผูที่บริจาค หรือ รวม 
ลงทุนจะไดอะไร ผมไมอยากใหมอง 
เปนเชิงธุรกิจ อยากใหมองเปนสิ่งที่ 
พวกเรามีกำล ังท ี ่จะร วมกันพัฒนา 
บานเกิดของเราโดยผลตอบแทนคือ 
การรวมเปนสวนหนึ ่งในการพัฒนา 
เมืองใหแข็งแรง เติบโต  สวนรายรับ 
หากเกิดขึ ้นจากโครงการก็จะจัดสรร 

แบงปนตามจำนวนหุน แตตองยอม 
รับวา จะไมสูงมากนัก เพราะไมใช 
เชิงการลงทุน”

แผนการในอนาคต  
คุณหยวนเลาแผนงานเบื ้องตน 

เอาเฉพาะสมัยที่รับตำแหนงนี้ คือ 2 
ป เขาจะพัฒนาคน สรางความคิด 
ทัศนคติเชิงบวก เรื่อง ความรักบาน 
เมือง รักตัวเองดวยการพัฒนาศักยภาพ 
ใหตนเองใหมีความเขมแข็ง กลาคิด 
กลาทำ ชวยกันคิด ชวยกันทำ จะ 
ทำอยางไรใหเขาสามารถระเบิดพลัง 
ความคิดตัวเอง มีมุมมองที่เสริมกำลัง 
ซึ่งกันและกัน เพื่อสรางพลังคนรุน 
ใหมที่มีความยั่งยืนตอไป

ฝาก think tank ดีดี 
ส่งท้าย

เทาที่ฟงมาทั้งหมด ไดรับรูความ 
คิด และโครงการตางๆมากมายท่ีระเบิด 
พลังออกมาจากชายประธาน หยวน 
YEC Loei ทานนี้ นี่แคบทบาท YEC 
เดียว ยังไมรวมตำแหนงทางสังคม 
และธุรกิจอาหารหลายหลากที ่ต อง 
ดูแล แลวเขาเอาเวลาจากไหนมาทำงาน 
หลายๆอยางพรอมกัน

“จากคนที่มีธุรกิจมากมาย ผม 
ไดมีโอกาสเจอนักธุรกิจรุ นพี่ที ่เคารพ 
ทานก็เปนผู ใหญที ่มีภารกิจมากมาย 
ทานไดแนะนำวา จริงๆทุกคนมีเวลา 
เทากัน อยูที่เราจะจัดสรรเวลาของเรา 
อยางไร วันนึงทุกคนมี 24 ชั่วโมง 

เทากัน ทำงาน 8 ชม. นอน 8 ชม. อีก 
8 ชม.ที่เหลือเราจะทำอะไรไดอีกมาก 
มาย อยากใหจัดสรรเวลาทำอะไรก็ได 
ใน 1 วัน ตองตั้งใจและลงมือทำเลย 
ผมเชื่อวา การกระทำวันนี้จะสงผลถึง 
วันหนา นั่นคือ อนาคตของตัวเอง 
นั่นเอง อยากใหทุกคนทำธุรกิจดวย 
ความรัก รักสังคม รักประเทศชาติ 
รักคนรอบขาง  เพื่อสรางความยั่งยืน 
ตอไป ไมใชทำธุรกิจเพื่อความร่ำรวย 
ใหแกตนเองเทานั้น

ใน 1 วัน ต้องตั้งใจและลงมือทำเลย ผมเชื่อว่า การ 
กระทำวันนี้จะส่งผลถึงวันหน้า นั่นคือ อนาคตของ 
ตัวเองนั่นเอง 
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