










ฉบับนี ้Special Report สรุปกิจกรรมและเนื้อหาจากงานสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ซึ่งในปนี้หอการคาไทย 
ครบรอบ 85 ป ชวงเวลาที่ผานมาเราจะเห็นไดวา หอการคาไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมกับ 
เครือขายไมวาจะเปน หอการคาจังหวัด หอการคาตางประเทศ สมาคมการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ 
องคกรเอกชนอื่นๆ รวมกับภาครัฐ และประชาสังคม นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการรุนใหมหอการคาไทย ที่เรียกวา 
YEC เปนพลังใหมที่เขามารวมขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจไทย และลดความ 
เหลื่อมล้ำของสังคม เพื่อใหประเทศไทยไดมีการเติบโตอยางทั่วถึงทุกภาคสวน อยางยั่งยืน 

การสัมมนาหอการคาทั่วประเทศทุกป เปนโอกาสสำคัญ ในการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และกำหนดแนวทาง 
การทำงานรวมกัน ของหอการคาไทยและหอการคาจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการสัมมนาในปนี้ หอการคาไทย 
เห็นดวยและยินดีรวมมือกับรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไปสู Thailand 4.0 และขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรภาค กลุมจังหวัด และจังหวัด ไดนั้น จำเปนตองใหภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวม 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ใหสามารถเติบโตไปพรอมๆ กัน (Inclusive Growth)

โดยหอการคาฯไดกำหนดหัวขอการจัดสัมมนาในปนี้วา “85 ป แหงความทุมเท ใหไทยเท ไทยเทาเทียม 
ไทยยั่งยืน”  

และนอกเหนือจากรายงานพิเศษ เราไดจัดเนื้อหาและขอมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจมากมายมาใหผูอานทุกทาน 
ฉบับนี้ ศูนยพยากรณเกศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมกับ SME Bank เสนอเรื่อง การ 
ประเมินศักยภาพธุรกิจทองถิ่นของประเทศไทย และดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาสสุดทายของป 2561 ตอดวย “บท 
สัมภาษณวิเคราะหเศรษฐกิจ กับ ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย และ สถาบันระหวางประเทศ เพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) รวมเสนอบทความเรื่อง “การพัฒนา 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศสมาชิกอาเซียนสูความเชื่อมโยงหวงโซคุณคาโลก” และ Strategy 
Section เรายังนำกลยุทธการพัฒนาธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย กับคอลัมน Inspire กับบทสัมภาษณ 
“แทนทอง ธรรมวัฒนะ” กับการสรางสรรคธุรกิจคราฟทเบียรไทย และอีกบทความเรื่อง Family Business ตอน 
กระบวนการสืบทอดธุรกิจโดย ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล และปดทายดวย บทสัมภาษณ YEC คุณ กมลวัฒน 
ตุลยสุวรรณ รองประธาน YEC หอการคาจังหวัดนนทบุรี กับบทบาทการเปนประธานรุนหลักสูตร SEED รุน 4

ฉบับนี้ สงทายป 2561 ดวยเนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจ และธุรกิจ พรอมกับความรูดาน 
กลยุทธ จากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการพัฒนา 
ธุรกิจและองคกรของทุกทานคะ สวัสดีปใหมลวงหนาทุกทานคะ
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 
(UTCC’s Consumer Confidence  Index)
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สงทายป 61 ลุน GDP ไตรมาส 4/61 
โต 3.5-4% หนุนทั้งปโตได 4-4.2% จาก
มาตราการกระตุนเศรษฐกิจ ปหนาหวัง 4-4.5%

23

SME Development Bank ปลื้ม “ฟทชเรทติ้งส” 
จัดอันดับเครดิต “AAA(tha)” สูงสุดในประเทศ
ตอเนื่องปที่ 4  สะทอนเสถียรภาพ
และบทบาทตอการพัฒนา SMEsไทย

30

Family Business 
ตอน กระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว
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สัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๖
ทุมเท ใหไทยเท
ไทยเทาเทียม ไทยยั่งยืน
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การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนสูความเชื่อมโยงกับหวงโซ
คุณคาโลก (Global Value Chain) (ตอนที่ 1)
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ทุมเท ใหไทยเท
ไทยเทาเทียม ไทยยั่งยืน
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แทนทอง ธรรมวัฒนะ

คราฟทเบียรไทย
กับความจริงของชีวิต

กมลวัฒน ตุลยสุวรรณ

ประธาน SEED เจน 4 ที่มีหนาที่เชื่อมโยงขอมูล
นักธุรกิจ YEC จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ

32 56
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Family Business Family Business 
ตอน กระบวนการตอน กระบวนการ
สืบทอดธุรกิจครอบครัวสืบทอดธุรกิจครอบครัว

สงทายป 61 ลุน GDP สงทายป 61 ลุน GDP 
ไตรมาส 4/61 โต 3.5-4% ไตรมาส 4/61 โต 3.5-4% 
หนุนทั้งปโตได 4-4.2% จากมาตราการหนุนทั้งปโตได 4-4.2% จากมาตราการ
กระตุนเศรษฐกิจ ปหนาหวัง 4-4.5%กระตุนเศรษฐกิจ ปหนาหวัง 4-4.5%

สัมมนาหอการคาทั่วประเทศ สัมมนาหอการคาทั่วประเทศ 
ครั้งที่ ๓๖ครั้งที่ ๓๖
ทุมเท ใหไทยเททุมเท ใหไทยเท
ไทยเทาเทียม ไทยยั่งยืนไทยเทาเทียม ไทยยั่งยืน

12

          ประเทศที่ถือไดวามีความสำเร็จ
         ในการสงเสริม SMEs คือ เกาหลี 
           ซึ่งนโยบายการสงเสริม SMEs มี
       ประสิทธิภาพในการสราง SMEs ใหมี
       ความเขมแข็ง สามารถสรางการจางงาน
       ให SMEs เพิ่มขึ้น รอยละ 20 และยอดขาย

ของ SMEs เพิ่มขึ้นรอยละ 16 
ในระยะเวลา 10 ป 

23

50
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การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของประเทศและขนาดยอมของประเทศ
สมาชิกอาเซียนสูความเชื่อมโยงสมาชิกอาเซียนสูความเชื่อมโยง
กับหวงโซคุณคาโลก กับหวงโซคุณคาโลก 
(Global Value Chain) (Global Value Chain) 
(ตอนที่ 1)(ตอนที่ 1)

ไทยเท คือ การสรางมูลคาเพิ่ม
ใหสินคาและบริการ โดยใชความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรมบนพื้นฐานของอัตลักษณทองถิ่น

ไทยเทาเทียม คือ ความทัดเทียมนานาชาติ 
การกระจายรายได และลดความเหลื่อมล้ำ 

ไทยยั่งยืน คือ การมีธรรมาภิบาล 
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

Circular Economy การนอมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช

การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปนี้ควรจะตองเกิน 4%
ใหได เพราะจะเปนภาพลักษณในเชิงบวกสำหรับประเทศ

หากโตต่ำกวา 4% แสดงวาประเทศไทยเศรษฐกิจไมเคยโตเลย 
โตต่ำกวา 4% ติดตอกัน 6 ป อีกทั้งเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 
20 ปไทยจะตองโตใหได 5% ดังนั้นการทำใหเศรษฐกิจปนี้โต 4% 

และปหนาโต 4% กวาๆจึงเปนภารกิจสำคัญที่ตองทำ 
เพื่อจะทำใหตางชาติเชื่อมั่น ในการมาลงทุนในประเทศไทย

ไมวาจะเปนการลงทุน
ในพื้นที่ EEC 

                                        

แมวาจะผานขั้นตอน
ทั้ง 7 ระยะ ซึ่งเปนขั้นตอน 

ในการเตรียมความพรอมสำหรับ 
ทายาทผูมีแนวโนมที่จะสืบทอดธุรกิจ

ครอบครัว แตการถายโอนธุรกิจอยางสมบูรณนั้น 
คือการโอนกรรมสิทธิ์ หรือหุนสวนมากของบริษัท 

ใหกับผูสืบทอดธุรกิจ ซึ่งหมายถึง การสงมอบอำนาจใหกับ
ผูสืบทอดธุรกิจ มีสิทธิเด็ดขาดในการควบคุม การบริหารจัดการ 

ธุรกิจ และการตัดสินใจในธุรกิจ 





รายการ

สหกรณรถแท็กซี่

บริษัท

หางหุนสวนจำกัด

รวม

รอยละ

44.61

32.60

22.79

100.00

อายุของคนขับรถแท็กซี่
นอยกวา 30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
60 ป ขึ้นไป
รวม

รอยละ
8.60
29.11
36.56
22.83
2.89

100.00

จำนวนวัน
นอยกวา 20 วัน
20-25 วัน
26-29 วัน
30-31 วัน
รวม

รอยละ
4.8
46.3
19.6
29.3
100.0

รายการ
ชวงเชา
ชวงเย็น
ชวงกลางคืน

รอยละคนตอบ
65.05
42.88
45.93

ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ต่ำกวา 1 ป
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
มากกวา 20 ปขึ้นไป
รวม

รอยละ
0.25
23.06
38.18
21.16
11.90
5.45

100.00

รายการ
สิ้นป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
อื่นๆ ป 2565 เปนตนไป
รวม

รอยละ
10.95
24.78
35.19
28.19
0.90

100.00

“การประเมินศักยภาพธุรกิจ
ท้องถิ่นของประเทศไทย”

จำนวนใบอนุญาตขับรถ
แท็กซี่

กรณีศึกษาธุรกิจบริการแท็กซี่ 

ข้อมูลทั่วไป

ม ี2 ประเภทหลัก ไดแก 
แท็กซี่สวนบุคคล
จะเปนแบบทูโทนคือ
รถสีเขียว-เหลือง

อายุของคนขับรถแท็กซี่ ระยะเวลาที่เริ่มขับแท็กซี่มาจนถึงปจจุบัน

จำนวนวันในการขับรถแท็กซี่

เฉลี่ย 25 วันตอเดือน

ชวงเวลาในการขับรถแท็กซี่

แท็กซี่สังกัดสหกรณหรือบริษัท
จะใชสีพื้นสีเดียว
และคาดดวยตัวหนังสืออีกสีหนึ่ง
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บริษัท เอบีซ ีจำกัด
รองเรียนโทร.xxxx
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บริษัท เอบีซ ีจำกัด
รองเรียนโทร.xxxx
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อายุของคนขับรถแท็กซี่และระยะเวลาในการขับแท็กซี่ จำนวนวันในการขับรถแท็กซี่และช่วงเวลา
ในการขับแท็กซี่

การจดทะเบียนอนุญาต

รถแท็กซี่ที่ท่านขับอยู่กำลังจะหมดอายุหรือไม่

รูปแบบการประกอบการของแท็กซี่

ปัญหาแท็กซี่ในปัจจุบัน 
จากการรวบรวมเอกสารต่างๆ

ประเภทรถแท็กซี่

122,356 ทั่วประเทศ

ปญหาที่ผูใชบริการประสบ
1. การปฎิเสธผูโดยสาร
2. ความประมาทในการขับขี่
3. ใชเสนทางออมและไมกดมิเตอร
4. พฤติกรรมอันไมเหมาะสมของพนักงานขับรถแท็กซี ่
5. แท็กซี่ไมเพียงพอตอความตองการ
6. ความซื่อสัตยของผูขับแท็กซี่

ปทุมธาน ี
รอยละ 10.40

สมุทรสาคร
รอยละ 1.20

นครปฐม
รอยละ 1.20

นนทบุรี
รอยละ 8.30

สมุทรปราการ
รอยละ 6.40

กรุงเทพมหานคร
รอยละ 72.30

แท็กซี่สวนบุคคล
(เขียว-เหลือง)
38.18%

ใกลหมดอายุ
48.56%

โดยจะ
หมดป

ยังไมใกลหมดอายุ
51.44%

ยังไมใกลหมดอาย ุ
5 ปขึ้นไป

เชาขับ
(แท็กซี่นิติบุคคล)
61.82%

ปัญหาที่แท็กซี่ประสบจาก จากการรวบรวมเอกสารต่างๆ
1. จำนวนชั่วโมงการขับรถขั้นตอ 12 ชั่วโมงตอวัน เพื่อใหไดรายไดอยางนอย 400 บาทตอวัน 
และถาจะไดรายไดมากกวานั้น คนขับแท็กซี่ตองขับรถ 15 ชั่วโมง เพื่อใหได 700 – 800 บาทตอวัน
2. การเปนคนขับแท็กซี่ที่ถูกตองตามกฎหมายไมใชเรื่องงาย เพราะรถตองจดทะเบียนกับกรมการขนสง
ทางบกและคนขับตองมีใบขับขี่สาธารณะ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และมีสุขภาพแข็งแรง
3. ภาพลักษณติดลบของแท็กซี่ไทยในมุมมองผูบริโภค
4. ระบบตัดแตมคนขับ (Demerit Point System)
5. การเขาถึงโทรศัพทแบบสมารทโฟน
6. รายจายในการจายคาอินเตอรเน็ต

สวนภูมิภาค
42.46%

จำนวนกลุมตัวอยาง 1,211 กลุมตัวอยาง วันที ่3 - 14 ธันวาคม 2561

กรุงเทพมหานคร
57.54%

ร
0
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หนี้สินปจจุบัน

ไมมี

มี

รอยละ

47.36

52.64

อันดับ

1

2

3

4

5

6

รอยละของผูตอบ

19.52

15.19

13.37

11.79

10.73

7.53

                          สาเหตุ

คาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น

คาเลาเรียนของบุตรหลาน

มีรายจายมากกวารายได

รายไดลดลง

เงินทุนหมุนเวียน/เสริมสภาพคลองในกิจการ

ลงทุนซื้อรถแท็กซี่

ในระบบ

นอกระบบ

ลดลงมาก

10.94

3.38

ลดลงเล็กนอย

37.20

43.92

เทาเดิม

21.01

18.92

เพิ่มขึ้นเล็กนอย

19.04

26.01

เพิ่มขึ้นมาก

11.82

7.77

หนี้สินปจจุบัน

ไมมีเพราะไมมีความจำเปน

ไมมีเพราะไมสามารถเขาถึง
สินเชื่อหรือการกูยืมได

รอยละของ
ผูไมมีหนี้

52.98

47.02

หนี้สิน

  ธนาคารพาณิชย

  ธนาคารของรัฐฯ

สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร

  แหลงเงินกูนอกระบบ

  ญาติพี่นองคนสนิท

  อื่นๆ แชร

รอยละของ
ผูมีหนี้สิน

32.29

25.65

21.47

30.02

43.80

0.35

รายได
ต่ำกวา 1,000 บาท
1,001-1,200 บาท
1,201-1,400 บาท
1,401-1,600 บาท
1,601-1,800 บาท
1,801-2,000 บาท
มากกวา 2,000 บาท
รวม

รอยละ
11.07
6.20
6.03
14.96
27.27
25.62
8.84

100.00

ระยะเวลา
ต่ำกวา 5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
มากกวา 20 ปขึ้นไป
รวม

รอยละ
26.19
36.86
17.35
9.84
9.76

100.00

เงินออมตอเดือน

ต่ำกวา 500 บาท

500-1,000 บาท

มากกวา 1,000 บาทขึ้นไป

รวม

รอยละ

45.35

31.62

23.03

100.00

สถานภาพทั่วไปของผู้ขับแท็กซี่

ขับรถแท็กซี่เปนอาชีพหลักหรือไม

รายไดเสริมนอกจากการรถแท็กซี่

รายไดตอวันกอนหักรายจาย

สถานะที่อยูอาศัยในปจจุบัน

มีแผนการออมรายเดือน เพื่อคาใชจายรายป เชน คาเบี้ยประกันภัย (รถและผูขับขี่) หรือไม

เงินออมเฉลี่ยตอเดือน 796.97 บาทตอเดือน

สาเหตุของการมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น
แหลงที่มาของหนี้สิน

ระยะเวลาที่อยูอาศัยในปจจุบัน

เปรียบเทียบรายไดและรายจายในปจจุบัน

TAXI

การประกอบอาชีพแท็กซี่
และการหารายได้เสริม

รายได้จากการขับแท็กซี่ 

สถานะและระยะเวลาที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน

ภาระหนี้สินในปัจจุบัน ภาระหนี้สินปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งในและ
นอกระบบ
35.57%

นอกระบบอยางเดียว
46.10%

ในระบบอยางเดียว
18.33%

ใช
87.98%

ไมใช
12.02%

รายไดมากกวารายจาย
39.24%

รายไดกอนหักรายจายเฉลี่ยตอวัน 1,702.50 บาทตอวัน

รายไดนอยกวา
รายจาย
22.19%

รายไดเทากับ
รายจาย
38.57%

เปนเจาของ
32.64%

เชา
36.06%

อยูกับญาติ/พี่นอง
31.30%

ไมมี
80.45%

มี
19.55%

ไมมีการออมเปนรายเดือน
41.98%

มีการออมเปนรายเดือน
58.02%

รายไดเสริมจาก 
- การคาขาย
- ทำการเกษตร
- รับจางทั่วไป

ปจจุบันเทียบกับปที่ผานมา (รอยละ)
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หนี้สินปจจุบัน
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาท
Total

รอยละ
14.2
29.7
29.0
11.0
15.1
0.9

100.0

ลักษณะการขับ

กะ

วัน

สัปดาห

2 สัปดาห

เดือน

รวม

จำนวนชั่วโมงในการขับเฉลี่ยตอวัน

เชาขับ

53.39

37.56

6.33

1.36

1.36

100.00

15.35

รายการคาใชจาย
คาเชาซื้อ
คาเชารถแท็กซี่
คาน้ำมัน
คาแกส
คาลางรถ
คาอินเตอรเน็ต
คาซอมบำรุง
คาประกันรถยนต

ไมมี
95.12
43.64
78.02
2.07
35.95
58.60
44.13
34.88

มี
4.88
56.36
21.98
97.93
64.05
41.40
55.87
65.12

มูลคา
560.00 บาทตอวัน
766.11 บาทตอวัน
379.85 บาทตอวัน
563.61 บาทตอวัน
118.90 บาทตอครั้ง
421.08 บาทตอเดือน
4,637.00 บาทตอป
7,642.67 บาทตอป

ต่ำสุดตอวัน
435
500

มูลคาเฉลี่ยตอเดือน
16,800.00
22,983.33

สุดสุดตอวัน
1,256
1,050

ต่ำสุดตอเดือน
5,220
15,000

สุดสุดตอเดือน
37,980
31,500

จำนวนเงิน 
นอยกวา 50,000 บาท
50,001-100,000 บาท
100,001-200,000 บาท
200,001-400,000 บาท
400,001-600,000 บาท
มากกวา 600,000 บาท
Total

รอยละ
33.5
19.2
11.4
8.6
20.4
6.9

100.0

สาเหตุที่ไมสามารถกูได
ไมมีประวัติการเคลื่อนไหวทาง
การเงิน/มีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ
ไมมีหลักประกัน/หลักประกันไมพอ
รายไดนอย
ประวัติการชำระหนี้ไมมี
โครงการไมเปนที่สนใจของ
ธนาคารพาณิชย
ไปติดตอธนาคารมาแลวแตไมผาน
ไมรูจะติดตอธนาคารอยางไร
รวม

รอยละ
25.05

19.58
16.63
14.95
10.95

10.74
2.11

100.00

อันดับ

1

2

3

4

สาเหตุที่ผิดนัดชำระหนี้

รายไดไมเพียงพอ

ลืมไปชำระ

จำเปนตองนำเงินไปใชจายอยางอื่น เชน คาเทอม คารักษาพายาบาล

หมุนเงินไมทัน

ทัศนะต่อสถานการณ์แท็กซี่

วัตถุประสงคในการกูเงิน

ความเปน
เจาของรถ

มีภาระผอนชำระ
หรือไม

ผอนชำระตอเดือน

วงเงินที่ตองการกูยืม

TAXI

การผ่อนชำระในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา

ความต้องการกู้ภายใน 1 ปี นับจากปัจจุบัน ความสามารถในการกู้เงินภายในระบบ

ทัศนะเกี่ยวกับภาระหนี้สินในอนาคต

ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าของรถแท็กซี่หรือไม่ การดำเนินการของท่าน กรณีที่แท็กซี่ยังเป็นของ
นิติบุคคล

ต้นทุนในการประกอบอาชีพแท็กซี่

ไมเคยผิดนัดชำระหนี้
52.11%

ไมมีความตองการกู
72.15% สามารถกูได

34.13%

ไมสามารถกูได
65.87%

เหตุผล: 
1. เพื่อชำระหนี้เกา
2. เพื่อการใชจายในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อเสริมสภาพคลอง 

มีความตองการกู
27.85%

เคยผิดนัดชำระหนี้
47.89%

เปนเจาของ
รถแท็กซี ่
40.30%

ไมมีภาระผอนชำระ
31.44%

เชาซื้อ
8.02%

เชาขับ
91.98%

มีภาระผอนชำระ
68.56%

หนี้สินในการผอนรถเฉลี่ย 17,976.43 บาทตอเดือน

ไมไดเปน
เจาของ
รถแท็กซี่
59.70%

ในระบบ
นอกระบบ

อีก 1 ปขางหนาเทียบกับปจจุบัน(รอยละ)

อันดับ
1
2
3
4
5
6
7

รอยละของผูตอบ
25.54
25.06
12.05
9.64
9.16
6.75
4.34

                          สาเหตุ
ชำระหนี้เกา
ใชจายทั่วไป
ลงทุนประกอบธุรกิจ/ประกอบอาชีพ
จายบัตรเครดิต
การศึกษาของบุตรหลาน
เพื่อเสริมสภาพคลองธุรกิจ
ซื้อรถแท็กซี่

10.94
3.38

ไมมี
หนี้สิน

24.31
20.28

ลดลง
มาก

19.24
20.28

ลดลง
เล็กนอย

15.64
16.11

เพิ่มขึ้น
เล็กนอย

8.03
1.94

เพิ่มขึ้น
มาก

21.78
17.22

เทาเดิม

มีความตองการกู
จากในระบบ 100%

วงเงินที่ตองการเฉลี่ย 245,832.08 บาท

อัตราการผอนของตลาด (ขอมูลจริง)

ประเมินตนทุนโดยเฉลี่ย 41,582.31  - 47,156.14 บาทตอเดือน 

หนวย : รอยละ
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อัตราเริ่มตนที่เหมาะสม

40 บาท

41-45 บาท

46-50 บาท

51-55 บาท

56-60 บาท

รวม

รอยละ

10.21

26.00

51.52

4.78

7.50

100.00

เหตุผลไมเขารวม

มีคาใชจายเพิ่มขึ้นสูง

มีขั้นตอนและระเบียบที่ยุงยาก

ใชเเอปพลิเคชั่นไมเปน

ไมมีโทรศัพทหรืออุปกรณที่รองรับการใชงาน

รวม

รอยละ

33.99

30.22

25.74

10.04

100.00

เหตุผลเขารวม

มีรายไดแนนอนมากขึ้น

ไดรายรับเพิ่มขึ้นจากการเรียกผาน app

มีความยืดหยุนในการใหบริการ

ไมตองเสียเวลาหาผูโดยสาร

เปนทางเลือกใหกับผูโดยสาร

รอยละ

27.32

20.69

19.10

16.71

16.18

แอปพลิเคชันที่นิยมใช

      Line Man (TaXi)

      Grab (Taxi)

      Easy Taxi

      Taxi OK

      All Thai Taxi

อันดับที่

1

2

3

4

5

รายการ

รายได

ตนทุน

จำนวนผูโดยสาร

ลดลง

0.00

12.00

0.00

เทาเดิม

4.00

24.00

4.00

เพิ่มขึ้น

92.00

36.00

92.00

ไมมีผล

4.00

28.00

4.00

เหตุผลที่ตองการ
สะดวกตอการใชงาน
คุมกวาการเชารถ
อยากเปนเจาของรถ
ไมตองจายคาเชา
จัดการเวลาทำงานได
รวม

รอยละ
29.82
26.58
23.99
14.10
5.51

100.00

วงเงินที่ตองการ 
นอยกวา 100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,001-500,000 บาท
500,001-800,000 บาท
มากกวา 800,000 บาท
Total

รอยละ
4.8
20.4
43.1
30.2
1.4

100.0

เหตุผลที่ไมตองการ
เชารถดีกวา
ไมมีเงินทุน
การจดทะเบียนยุงยาก
ไมอยากมีคาใชจายเพิ่มขึ้น
คาบำรุงรักษารถคอนขางสูง
รวม

รอยละ
29.77
22.52
17.18
14.89
6.87

100.00

เหตุผลที่ไมพึงพอใจหรือพึงพอใจนอย

การดำเนินโครงการไมเปนไป
ตามที่ตกลงกอนทำสัญญา

เงื่อนไขของโครงการมีมาก
และสรางปญหาใหกับผูกู

1.56

0.55

โครงการ

โครงการพัฒนา
แท็กซี่ไทยหรือ
แท็กซี่เอื้ออาทร

โครงการสินเชื่อ
ประชาวิวัฒน

ไมเคย

76.18

78.97

เคย

23.82

21.03

ความต้องการมีรถแท็กซี่เป็นของตัวเองTAXI

ปัญหาในการประกอบอาชีพแท็กซี่

ความต้องการมีแท๊กซี่เป็นของตนเอง

ในอดีตท่านเคยเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ

ความเหมาะสมของอัตราค่าโดยสารมิเตอร์
เริ่มต้นที่ 35 บาท

ท่านมีการให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่หรือไม่

ผลกระทบจากการมีแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่

ไมเหมาะสม
72.83%

ไดรับ
8.62%

ไมไดรับ
91.38%

อัตราคาโดยสารมิเตอร
ควรเริ่มตนที ่48.35 บาท

เหมาะสม
27.17%

ไมมี
64.03%

เงินทุนที่ตองการเฉลี่ย
416,726.68 บาท

ตองการ
70.45%

ไมแนใจ
15.11%

ไมตองการ
14.44%

มี
35.97%

ไมมี
25.10
25.83
26.80
37.06
42.85
46.37
48.01
56.37
58.57
61.42
63.55

มี
74.90
74.17
73.20
62.94
57.15
53.63
51.99
43.63
41.43
38.58
36.45

ปญหา
ตนทุนพลังงานสูง
การใชบริการรถยนตโดยสารที่ไมใชแทกซี่มากขึ้น
มีการแขงขันในธุรกิจเดียวกันมากขึ้น
คาโดยสารมิเตอรเริ่มตนถูกเกินไป
คาเชารถแพงเกินไป
อัตราดอกเบี้ย
คาธรรมเนียมตางๆคอนขางสูง
การไมมีรถแท็กซี่เปนของตัวเอง
ขั้นตอนในการตอใบอนุญาตขับขี่ยุงยาก
ขั้นตอนในการจดทะเบียนคอนขางซ้ำซอน
ตองวิ่งรถแท็กซี่เปนกะ

นอย
24.71
26.97
28.04
31.81
35.38
25.54
34.60
32.12
36.69
31.60
37.01

ปานกลาง
39.20
47.19
47.85
45.27
50.00
49.46
39.76
51.43
44.56
41.31
41.61

มาก
36.09
25.84
24.11
22.92
14.62
25.00
25.65
16.44
18.75
27.09
21.38

   

   

หนวย : รอยละ การเขารวม
โครงการ ไม

พึงพอใจ
เลย

12.06

0.00

นอย

28.79

24.31

ปานกลาง

57.39

75.14

มาก

ความพึงพอใจ
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เหตุผลที่ไมมีโอกาสหรือ
มีนอย
ไมมีคนค้ำประกัน
ไมมีหลักทรัพยค้ำประกัน
รายไดไมแนนอน
รายไดที่หาไดในปจจุบัน
ไมมากนัก
ไมกลาขอเพราะรูวา
ไมไดอยูแลว
ยังเปนหนี้ธนาคารอยู
รวม

รอยละ

29.84
25.90
13.77
13.11

10.16

7.21
100.00

เหตุผลที่มีโอกาสมาก
มีรายไดเพียงพอ
กับการชำระหนี้
มีหลักทรัพยค้ำประกัน
มีเงินในบัญชีพอสมควร
มีคนค้ำประกัน
ไมเคยผิดนัดชำระหนี้
รวม

รอยละ
30.23

22.67
17.44
16.28
13.37
100.00

ระดับภาระ
ไมเปนภาระเลย
เปนภาระนอย
เปนภาระปานกลาง
เปนภาระมาก
รวม

รอยละ
24.32
20.41
22.30
32.97
100.00

นอยกวา 300 บาท
300-500 บาท
501-700 บาท
701-900 บาท
901-1,000 บาท
มากกวา 1,000 บาท
รวม
เฉลี่ย

เหตุผลที่เห็นดวย
ชวยลดภาระคาใชจายในอนาคต
ไมตองยุงยากในการดำเนินการ

เหตุผลที่ไมเห็นดวย
คาใชจายสูงขึ้น
ไมสามารถเลือกบริษัทประกันได
เงื่อนไขยุงยาก

ผอนสูงสุด
0.7
17.6
39.0
11.3
7.3
24.2
100.0
894.53

ผอนต่ำสุด
13.4
35.3
34.2
6.8
4.5
5.8

100.0
 593.18

ผอนแบบสบายๆ
11.2
33.8
33.5
10.4
5.6
5.4

100.0
 623.57

ไมสามารถแกไขไดเลย

0.57
0.57
0.38

0.38
0.57

0
0.19

0
0.19

นอย

3.07
9.77
2.88

4.21
4.79
8.62
5.76
5.56
2.12

ปานกลาง

17.24
12.84
30.38

21.65
24.33
21.84
26.3
27.59
38.65

มาก

79.12
76.82
66.35

73.75
70.31
69.54
67.75
66.86
59.04

รวม

100
100
100

100
100
100
100
100
100

โอกาสในการเป็นเจ้าของรถแท็กซี่เอง เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ
มีรถเป็นของตัวเอง

หากธนาคารของรัฐให้ท่านผ่อนค่ารถเป็นรายวันเท่ากับค่าเช่ารถ
ที่ท่านขับอยู่ ท่านคิดว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ เฉพาะกลุ่มที่
ต้องการมีรถเป็นของตัวเอง

หากธนาคารมีการรวมค่า
อุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษา ค่า
ประกันภัย (ทั้งรถและคน) 
ไว้ในราคารถที่จะขอสินเชื่อ 
จะเป็นภาระกับท่านมากน้อย
เพียงใด เฉพาะกลุ่มที่
ต้องการมีรถเป็นของตัวเอง

หากท่านมีรถยนต์เป็นของตัวเอง 
ท่านคิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใด 

หากมีธนาคารของรัฐได้มีการจัดทำ
โครงการให้สินเชื่อเพื่อซื้อรถแท็กซี่
เป็นของตัวเอง ท่านคิดว่าจะเข้าร่วม
โครงการหรือไม่ เฉพาะกลุ่มท่ีต้องการ
มีรถเป็นของตัวเอง

ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากธนาคารมี
การรวมค่าอุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษา 
ค่าประกันภัย (ทั้งรถและคน) ไว้ใน
ราคารถที่จะขอสินเชื่อ เฉพาะกลุ่ม
ที่ต้องการมีรถเป็นของตัวเอง

รถแท็กซี่ที่สนใจขอสินเชื่อ เฉพาะกลุ่มที่ต้องการมีรถเป็นของ
ตัวเอง

มิตซูบิช ิ10.64%

ซูซูก ิ2.51%

โปรตรอน 2.71%

เซฟโรเลต 4.45%

ฮอนดา 10.64%

นิสสัน 11.99%

โตโยตา 57.06%

มากที่สุด
5.94%

มาก
26.82%

เขารวม
53.78%

ไมแนใจ
19.32%

เห็นดวย
56.20%

ไมเห็นดวย
43.80%

ไมเขารวม
26.89%

ปานกลาง
23.37%

ไมมีโอกาสเลย
13.03%

เขารวม
56.91%

ไมแนใจ
16.24%

ไมเขารวม
26.85%

เขารวมเพราะ
- อัตราการผอนชำระไมสูง
- อัตราดอกเบี้ยไมแพง
- จะไดมีรถเปนของตนเอง
- ไมตองเครียดในการหาคาเชารถ

 ไมเขารวมเพราะ
- ไมอยากเปนหนี้เพิ่ม 
- คิดวาขั้นตอนยุงยาก
- ขอไปก็ไมไดอยูดี
- ไมรูขาวสาร ประชาสัมพันธ
  ไมนาจะถึงคนขับแท็กซี่
- ไมนามีโครงการนี้จริง 

นอยมาก
11.88%

นอย
18.97%

ความสามารถในการผอนชำระ

ปญหา
ดานเศรษฐกิจสวนบุคคล
ภาระหนี้สินนอยลง
ตนทุนคาเชารถแท็กซี่
รายได 
ดานอื่นๆ
เวลาการสงรถที่เรงรีบ
สภาพรถที่ไมดีเหมือนไมไดดูแล
การใหผูโดยสารลงกอนถึงที่หมาย
การปฎิเสธไมรับผูโดยสาร
การขับรถเร็วเพื่อทำเวลา
สุขภาพจิตการขับดีขึ้น ที่ไมตองเรงทำเวลา



%
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5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาท
Total

รอยละ
14.2
29.7
29.0
11.0
15.1
0.9

100.0

รูปแบบการผอน
รายวัน
รายเดือน

รอยละ
0.32
99.68

นอยกวา 300 บาท
300-500 บาท
501-700 บาท
701-900 บาท
901-1,000 บาท
มากกวา 1,000 บาท
รวม
เฉลี่ย

ผอนสูงสุด
0.2
11.4
18.0
25.5
27.1
17.8
100.0

918.26

ผอนต่ำสุด
22.2
47.9
16.2
10.4
2.4
1.0

100.0
 526.46

ผอนแบบสบายๆ
17.7
44.0
17.5
16.3
3.2
1.2

100.0
 560.90

เหตุผลที่ไมกู
เงื่อนไขยุงยาก
ใกลหมดสัญญา
ภาระการผอนชำระไมมาก

ทัศนะต่อการ REFINANCE

ข้อเสนอแนะ

TAXI

TAXI

ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าของรถแท็กซี่หรือไม่  

ปัญหาที่ท่านประสบ กรณีที่ปัจจุบันท่านมีการกู้ยืมเงิน
มาซื้อแท็กซี่ (เฉพาะกลุ่มที่ยังมีการผ่อนชำระ) 

สิ่งที่ท่านต้องการได้รับ
การช่วยเหลือจากภาครัฐ 

ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องการได้รับจาก 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(SME Development Bank)

หากธนาคารของรัฐให้ท่านสามารถกู้เงินเพื่อไปชำระเงินที่กู้ยืมมาจากที่เดิม โดยจ่ายค่างวดเป็นรายวัน
เท่ากับค่าเช่ารถแท็กซี่รายวัน ท่านจะทำการกู้เงินหรือไม่ (เฉพาะกลุ่มที่ยังมีการผ่อนชำระ) 

ในปัจจุบันท่านส่งค่างวดเงินกู้ในรูปแบบใด 
(เฉพาะกลุ่มที่ยังมีการผ่อนชำระ) 

1. เพิ่มคาอัตราคาโดยสารเริ่มตน
2. ชวยเหลือเรื่องภาระหนี้สิน
3. ปรับหรือลดราคาแกสลง
4. ดูแลระดับราคาคาเชาใหเหมาะสม
5. กระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะ
   ดานการบริโภคและประชาชนผูมีรายไดนอย
6. ปรับหรือลดอัตราภาษีใหเหมาะสม

1. ชวยเหลือในการกูเงินหรือขอสินเชื่อ
2. ชวยลดขั้นตอน/เงื่อนไขในการกูเงิน
3. ไมตองมีคนหรือหลักทรัพยมาค้ำประกัน

4. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู
5. การพัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อใหหลากหลายและ
    เขาถึงความตองการของธุรกิจหรืออาชีพ

ไมกู
31.94%

กู
40.65%

ไมแนใจ
27.42%

เปนเจาของ
รถแท็กซี่
40.30%

ไมมีภาระ
ผอนชำระ
31.44%

มีภาระผอนชำระ
68.56%

ไมไดเปน
เจาของรถแท็กซี่

59.70%

เงินไมเพียงพอ
กับการใชจายประจำวัน

23.96%

อัตราดอกเบี้ยสูง
30.35%

ขาดการสง
คารถแท็กซี่บางงวด
24.44%

ตองกูเงินมาจาย
คางวดรถแท็กซี่
21.25%

ความเปนเจาของรถ มีภาระผอนชำระหรือไม

หนี้สินในการผอนรถเฉลี่ย 17,976.43 บาทตอเดือน

ความสามารถในการผอนชำระ refinance

ผอนชำระตอเดือน

เหตุผลที่กู
ชวยลดภาระการผอนชำระลง
ตองการดอกเบี้ยที่ต่ำลง
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1. ราคาพลังงานยังคงทรงตัว ไมมีการปรับตัวสูงขึ้น
มากนัก 
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู ยังคงทรงตัว 
3. นักทองเที่ยวที่เดินทางมายังเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลยังมีอยางตอเนื่อง ถึงแมจะชะลอลงเล็กนอย

ปจจัยบวก
ที่สำคัญของ กทม. และปริมณฑล

1. การชะลอตัวของการใชจายงบประมาณภาครัฐ
ในชวงตนปงบประมาณ
2. ปญหาคาครองชีพในเมืองใหญที่เพิ่มสูงขึ้น

ปจจัยลบ
ที่สำคัญของ กทม.

1. คุณภาพชีวิตประชาชนใน กทม. และปริมณฑล 
เชนการจราจร สิ่งแวดลอม

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

กรุงเทพและปริมณฑล

สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดในปัจจุบัน
และคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า  ประจำเดือนตุลาคม 2561

ปจจุบัน

อนาคต

41.9

40.0

Jan-61

40.1

40.3

Feb-61

46.9

54.6

Mar-61

46.1

52.7

Apr-61

45.2

55.6

May-61

45.8

55.7

June-61

45.6

55.2

July-61

46.9

55.7

Aug-61

46.5

53.0

Sept-61

46.1

52.3

Oct-61

40.9 40.2

50.8 49.4 50.4 50.8 50.3 51.3 49.8 49.5

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

1. มูลคาการคาชายแดนที่ยังคงทรงตัว โดยเฉพาะ
การนำเขาสินคา
2. การลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐฯ 

ปจจัยบวก
ที่สำคัญของ ภาคกลาง

1. การสงออกสินคาชายแดนเริ่มมีทิศทางชะลอตัวลง
2. ปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรที่เพิ่มขึ้นสงผลตอ
การลดลงของราคาสินคาเกษตร
3. การขาดสภาพคลองเพื่อตอยอดการคาของ SMEs

ปจจัยลบ
ที่สำคัญของ ภาคกลาง

1. สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินกูเพื่อสภาพคลอง
ในการทำธุรกิจ
2. ปรับปรุงกฎหมายที่เปนอุปสรรคทางการคาและ
การลงทุน โดยเฉพาะกฎหมายโรงงาน

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

กลาง

ก.ย.

ต.ค.

mom

48.2

47.7

-0.6

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

ปจจุบัน

อนาคต

42.5

43.0

Jan-61

45.6

51.0

Feb-61

45.4

49.1

Mar-61

46.1

50.9

Apr-61

46.2

47.9

May-61

46.3

48.9

June-61

45.7

49.7

July-61

46.9

50.0

Aug-61

46.6

49.8

Sept-61

46.5

49.3

Oct-61

47.9

47.6

-0.3

การ
บริโภค

48.1

47.5

-0.6

การ
ลงทุน

50.2

49.6

-0.6

ทองเที่ยว

41.9

41.8

-0.2

เกษตรกรรม

51.5

51.3

-0.2

อุตสาหกรรม

47.6

47.1

-0.5

การคา

49.7

50.1

0.4

การคา
ชายแดน

50.6

50.2

-0.4

ภาค
บริการ

46.5

46.0

-0.5

การ
จางงาน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
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ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค
(UTCC’s Consumer Confidence Index)
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1. การทองเที่ยวเมืองชายทะเลหลังพนฤดูมรสุม 
2. ชวงเทศกาลเปดเทอมของนักเรียน 
3. การลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐในพื้นที่
เศรษฐกิจตะวันออก

ปจจัยบวก
ที่สำคัญของ ภาคตะวันออก

1. การลดลงของนักทองเที่ยวชาวจีน
2. ราคาสินคาเกษตรที่ลดลง
3. การลดลงชองการลงทุนภาคเอกชน 

ปจจัยลบ
ที่สำคัญของ ภาคตะวันออก

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานคมนาคม
เชื่อมตอจังหวัดในภาคตะวันออก 
2. การสงเสริมธุรกิจขายปลีกขนาดเล็ก 

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

ตะวันออก

ปจจุบัน
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1. การเขาสูฤดูการทองเที่ยวภาคเหนือและอีสาน
2. การคาชายแดนยังคงมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะทางดานของการนำเขา 

ปจจัยบวก
ที่สำคัญของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ชวงผลผลิตสินคาเกษตรออกมาสูตลาดเพิ่มขึ้น
ทำใหราคาลดลง
2. ปญหาภัยแลงเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น
3. การไหลเขามาของสินคาหนีภาษีชายแดน 
4. การสงออกสินคาชายแดนเริ่มมีสัญญาณของ
การชะลอตัวลง

ปจจัยลบ
ที่สำคัญของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ควบคุมสินคาหนีภาษี
2. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ปจจุบัน
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ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ และแนวทางการดำเนินการของภาคเอกชน

1. การเขาสูฤดูการทองเที่ยวภาคเหนือ
2. การใชจายของหนวยงานภาครัฐในการลงทุน
โครงสรางพื้นฐาน
3. การคาบริเวณแนวชายแดน

ปจจัยบวก
ที่สำคัญของ ภาคเหนือ

1. ปญหาภัยแลงสงผลตอการทำเกษตร
2. ราคาสินคาเกษตรผันผวน
3. ปญหาหนี้สินของเกษตรกร

ปจจัยลบ
ที่สำคัญของ ภาคเหนือ

1. การสงเสริมการเขาถึงสินเชื่อภาครัฐ
2. การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

เหนือ
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1. การเขาสูฤดูกาลทองเที่ยวชวงเทศกาลตางๆ 
2. ยังคงมีการบริโภคจากการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง

ปจจัยบวก
ที่สำคัญของ ภาคใต

1. ปญหาสินคาเกษตรในกลุมพืชอุตสาหกรรม 
2. การลดลงของนักทองเที่ยวชาวจีน
3. การเลิกจางงานในภาคการทองเที่ยว

ปจจัยลบ
ที่สำคัญของ ภาคใต

1. แกปญหากลไกราคาสินคาเกษตรอุตสาหกรรม
2. สงเสริมการทองเที่ยวในชวงเทศกาลปลายป

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

ธุรกิจออนไลนที่กระทบตอการประกอบกิจการของธุรกิจรายยอย
+ จัดอบรมการคาออนไลนใหกับผูคารายยอย เพื่อสงเสริมการสรางศักยภาพและการปรับตัว
สำหรับการคาสมัยใหม
+ สงเสริมให Clinic SMEs ในทุกจังหวัด เปนพี่เลี้ยงสำหรับการทำการคาออนไลน
+ กำหนดกติกาในการทำการคาออนไลน เพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม และประสิทธิภาพ
ในการเก็บภาษีของรัฐบาล

แนวทางการดำเนินการในการแกไขปญหา

ใต้
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เรียบเรียงสรุปสถานการณ 
เศรษฐกิจป 61 และ การ 
ฟนธงป 62 แบบหามกระ- 

พริบตา ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 
คาดการณเศรษฐกิจไทยสงทายป 61 
เติบโต 4-4.2% คาดวาสัญญาณเศรษฐกิจ 
ในเดือน ธ.ค. นาจะกระเตื้องขึ้น เพื่อ 
ทำใหเศรษฐกิจไตรมาส 4/61 เติบโต 
ราว 3.5-4%

ท้ังน้ี มองวามาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
ท่ีรัฐบาล ออกมาชวยเหลือผูมีรายไดนอย 
รวมถึงมาตรการ ช็อปชวยชาติ มาตรการ 
ดูแลราคายางพารา และปาลมนาจะมี 
สวนชวยใหเศรษฐกิจในระยะถัดไปดี 
ขึ้นได

"เรายังไมไดปรับประมาณการตัวเลข 
ใดๆ เพราะเราหวังวา ธันวาคมสัญญาณ 
เศรษฐกิจนาจะกระเต้ือง ผลสรุปในเดือน 
พฤศจิกายนจะเปนตัวยืนยันสัญญาณ 

ร
แนวโนมเศรษฐกิจ ดังนั้นพื้นฐานใน 
ไตรมาส 4 ถาเติบโต 3.5-4% จึงจะดี 
และทำใหบทสรุปทั้งปมีโอกาสเติบโต 
4-4.2%

สำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยใน 
ปนี้และป 62 จะมีการยืนยันตัวเลขอีก 
คร้ังหลังการประชุมหอการคาท่ัวประเทศ 
ซึ่งจะมีการสอบทานจากภาคธุรกิจใน 
ตางจังหวัดวาสถานการณในปจจุบัน 
เปนอยางไรและเศรษฐกิจจะมีแนวโนม 
อยางไร ซึ่งในเดือนธันวาคมจะเปนการ 
ยืนยันตัวเลขและปรับประมาณการ 
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง

"ถาเศรษฐกิจไทยปนี้โต 4% จะ 
เปนคร้ังแรกในรอบ 6 ปที่เศรษฐกิจ 
ไทยโต 4% เพราะฉะนั้นการเติบโตของ 
เศรษฐกิจไทยในปนี้ควรจะตองเกิน 4% 
ใหได เพราะจะเปนภาพลักษณในเชิง 
บวกสำหรับประเทศ หากโตต่ำกวา 4% 

แสดงวาประเทศไทยเศรษฐกิจไมเคยโต 
เลย โตต่ำกวา 4% ติดตอกัน 6 ป อีกทั้ง 
เปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ปไทย 
จะตองโตใหได 5% ดังนั้นการทำให 
เศรษฐกิจปนี้โต 4% และปหนาโต 4% 
กวาๆจึงเปนภารกิจสำคัญท่ีตองทำ เพ่ือ 
จะทำใหตางชาติเชื่อมั่นในการมาลงทุน 
ในประเทศไทยไมวาจะเปนการลงทุน 
ในพื้นที่ EEC หรือการลงทุน FDI"

สำหรับมาตรการช็อปชวยชาตินั้น  
มาตรการนี้เมื่อ 2 ปที่ผานมาเปนการ 
ออกมาเพื่อกระตุนเศรษฐกิจชวง 2 ปที่ 
ผานมาเติบโตไมถึง 4% โดยครอบคลุม 
สินคาและบริการท่ัวประเทศและเสร็จส้ิน 
ภารกิจไปแลว แตสถานการณของปนี้ 
ช็อปชวยชาติถูกหยิบข้ึนมาเปนมาตรการ 
เฉพาะกิจเนื่องจากไดรับผลกระทบจาก 
สงครามการคาและนักทองเที ่ยวจีน 
ลดลง ซึ่งเปนปจจัยเหนือการคาดหมาย 

ส่งท้ายปี 61 ลุ้น GDP 
ไตรมาส 4/61 โต 3.5-4% 
หนุนทั้งปีโตได้ 4-4.2% จากมาตราการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ปีหน้าหวัง 4-4.5%
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อีกท้ังเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 เติบโต 
ต่ำกวาคาดคือ 3.3%

"มาตรการน ี ้จ ึงเป นมาตรการ 
เฉพาะกิจเพื่อกระตุนใหเศรษฐกิจไทย 
มีการขยายตัวที่ดี ฟนจากการชะลอตัว 
ลงในไตรมาสที่ 3 และเปนการชวย 
กลุมที่สำคัญ หรือกลุมที่เศรษฐกิจฟน 
ตัวแตยังไมกระจายโดยเฉพาะภาคการ 
เกษตร สินคา OTOP ยางพารา หมอน 
ยางพารา ที่นอนยางพารา หนังสือเปน 
การสงเสริมการอาน กระดาษถือเปน 
การกระจายเงินไปสูตางจังหวัดแทนที่ 
จะไปช็อปปงที่หาง ซึ่งสอดคลองกับที่ 
รัฐบาลสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรอง 
แลวไดลดหยอนภาษีคือเพื่อกระจาย 
เงินรายไดไปสูตางจังหวัดและทองถิ่น 
มากขึ้น”

ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคพ.ย.อยู่ที่ 
80.5 ปรับลดต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 3 กังวล
สงครามการค้า-นทท.
จีนหดตัว

ดัชนีความเชื ่อม ั ่นผ ู บร ิโภคใน 
เดือน พ.ย.61 อยูที่ 80.5 จาก 81.3 
ในเดือน ต.ค.61 โดยดัชนีความเชื่อมั่น 
ผูบริโภคปรับตัวลดลงตอเน่ืองเปนเดือน 
ท่ี 3 เน่ืองจากมีความกังวลเร่ืองสงคราม 
การคา และนักทองเที่ยวจีนที่ลดลง

ขณะท่ีดัชนีความเช่ือม่ันตอเศรษฐกิจ 
โดยรวมอยูที่ 67.5 จาก 68.4 ในเดือน 
กอนหนา สวนดัชนีความเช่ือม่ันเก่ียวกับ 
โอกาสการหางานทำอยูที่ 75.6 จาก 

76.5 และดัชนีความเช่ือม่ันเก่ียวกับรายได 
ในอนาคตอยูที่ 98.4 จาก 99.0

สำหรับปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความ 

เชื่อมั่นในเดือน พ.ย.61 ไดแก ปญหา 
นักทองเที่ยวจีนที่เดินทางมาไทย นอย 
กวาปกติ, ความกังวลเกี่ยวกับสงคราม 
การคา, ราคาสินคาเกษตรสวนใหญยังทรง 
ตัวในระดับต่ำ, ผูบริโภครูสึกวาเศรษฐกิจ 
ฟนตัวชาและยังกระจุกตัว และสำนักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ (สภาพัฒน) ระบุอัตราการขยาย 
ตวัของเศรษฐกิจไทย (GDP) ไตรมาส 
3/61 ขยายตัว 3.3% ชะลอตัวจาก 
ไตรมาส 2/61 ที่ขยายตัวได 4.6%

สวนปจจัยบวก ไดแก คณะกรรมการ 
นโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบ้ีย 
นโยบายท่ี 1.5%, สงออกเดือนต.ค.กลับ 
มาขยายตัวเปนบวกท่ี 8.7%, ราคาน้ำมัน 
ขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลง และ 
คาเงินบาทออนคาลงเล็กนอย

นอกจากน้ีดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค 
ในเดือน พ.ย.61 ปรับตัวลดลงตอเนื่อง 
เปนเดือนท่ี 3 เน่ืองจากราคาสินคาเกษตร 

หลายรายการยังทรงตัวอยูในระดับต่ำ 
เชน ยางพารา ปาลมน้ำมัน จนทำให 
รัฐบาลตองออกมาตรการมาชวยแก 
ปญหา นอกจากนี้ จำนวนนักทองเที่ยว 
จีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในไทยลด 
ลงก็ยังไมมีสัญญาณการฟนตัวที่เดนชัด

ขณะที่ขอมูลจากสำนักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ (สศช.) พบวาเศรษฐกิจใน 
ไตรมาส 3/61 เติบโตเพียง 3.3% ถือวา 
ชะลอตัวลงจากไตรมาสกอนหนา ทำให 
หลายสำนักวิจัยไดปรับลดคาดการณ 
เศรษฐกิจในปนี้และปหนาลง รวมทั้ง 
กรณีปญหาสงครามการคาระหวางสหรัฐ 
และจีนที่ประชาชนยังมีความกังวลตอ 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอเศรษฐกิจและ 
การสงออกของไทยในอนาคต ตลอดจน 

การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ควรจะต้องเกิน 
4% ให้ได้ เพราะจะเป็นภาพลักษณ์ในเชิงบวก 
สำหรับประเทศ หากโตต่ำกว่า 4% แสดงว่า 
ประเทศไทยเศรษฐกิจไม่เคยโตเลย โตต่ำกว่า 4% 
ติดต่อกัน 6 ปี อีกทั้งเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีไทยจะต้องโตให้ได้ 5% ดังนั้นการทำให้ 
เศรษฐกิจปีนี้โต 4% และปีหน้าโต 4% กว่าๆจึงเป็น 
ภารกิจสำคัญที่ต้องทำ เพื่อจะทำให้ต่างชาติเชื่อมั่น 
ในการมาลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการลงทุน
ในพื้นที่ EEC 
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สถานการณทางการเมืองท่ีคนยังมีความ 
กังวลและมองภาพทางการเมืองยังไม 
ชัดเจนนัก ซ่ึงมีผลบ่ันทอนตอความเช่ือม่ัน 
ผูบริโภค

"ปจจัยตางๆ เหลานี้ สงผลใหคน 
รูสึกวาความเชื่อมั่นยังไมดี เศรษฐกิจยัง 
ไมโดดเดน ขอมูลที่หลายสำนักปรับลด 

คาดการณ GDP ในปนี้และปหนาลง ก็ 
ยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นผูบริโภค คนจึง 
เห็นวาเศรษฐกิจในปจจุบันยังมีสัญญาณ 
ชะลอตัวตอเนื่องนับตั้งแต ก.ย. และ 
ตัวเลขเงินเฟอในเดือน พ.ย. ท่ียังขยายตัว 
ไดต่ำกวา 1% ทำใหเห็นวากำลังซื้อยัง 
ไมกลับมา" 

พรอมระบุวา การปรับตัวของดัชนี 
ความเชื่อมั่นผูบริโภคในเดือนพ.ย.นี้ ลด 
ลงคอนขางมากสำหรับดัชนีความเช่ือม่ัน 
ในปจจุบัน ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นใน 
อนาคตปรับตัวลดลงนอย เน่ืองจากปจจัย 
บวกเร่ิมมีมากข้ึน สวนตัวท่ีเปนปจจัยลบ 
อยางเชน ราคาพืชผลทางการเกษตรหลาย 
รายการก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นบาง สงคราม 
การคาระหวางสหรัฐและจีนเริ่มมีการ 

เจรจากัน ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการ 
กระตุนการทองเที่ยวผานการยกเวนคา 
ธรรมเนียม VISA on Arrival และ 

มาตรการช็อปชวยชาติ นาจะทำใหความ 
เชื่อมั่นผูบริโภคเริ่มปรับตัวดีขึ้นไดใน 
อนาคตอันใกลน้ี และนาจะสงผลบวกตอ 
การจับจายใชสอยในชวงเทศกาลปใหม

"เดือน ธ.ค. ความเช่ือม่ันนาจะปรับ 
ตัวขึ้น สวนหนึ่งคงเปนผลจากมาตรการ 
ช็อปชวยชาติท่ีเขามาชวยกระตุนเศรษฐกิจ 
ชวงปใหม ประกอบกับนักทองเที่ยวนา 
จะกลับมาคึกคักในชวงปลายป ตอดวย 
การเตรียมการชวงกอนเลือกตั้ง ดังนั้น 

จึงเชื่อวาความเชื่อมั่นในเดือนธ.ค.จะ 
ดีขึ้น เพียงแตคนอาจจะยังระมัดระวัง 
ในการจับจายใชสอย" 

ดังน้ันเช่ือวา เศรษฐกิจไทยไตรมาส 
4/61 จะขยายตัวได 3.5-4% โดยไดรับ 
อานิสงสจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
ของภาครัฐในชวงปลายป, การทองเท่ียว 
ที่เริ ่มกลับมาคึกคักขึ ้นในชวงไฮซีซั ่น 
ตลอดจนราคาน้ำมันที่ยังอยูในระดับต่ำ 
กวาลิตรละ 30 บาท โดยทั้งปนี้คาดวา 
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได 4.2% ขณะท่ี 
ในป 62 คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยาย 
ตัวได 4-4.5%

เดือน ธ.ค.ความเชื่อมั่นน่าจะปรับตัวขึ้น ส่วนหนึ่ง 
คงเป็นผลจากมาตรการช็อปช่วยชาติที่เข้ามา 
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปีใหม่ ประกอบกับ 
นักท่องเที่ยวน่าจะกลับมาคึกคักในช่วงปลายปี 
ต่อด้วยการเตรียมการช่วงก่อนเลือกตั้ง ดังนั้น 
จึงเชื่อว่าความเชื่อมั่นในเดือนธ.ค.จะดีขึ้น เพียงแต่ 
คนอาจจะยังระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย
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ในชวงหลายปที่ผานมา องคกรระหวางประเทศ 
รวมถึงรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแลวและ 
ประเทศที่กำลังพัฒนาตางใหความสำคัญกับ 

“การเติบโตแบบทั่วถึง” (Inclusive Growth) เนื่องจาก 
การมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงเพียงอยางเดียว 
อาจไมใชการเติบโตแบบทั่วถึงทุกภาคสวน 

จากงานศึกษาของ WTO (2016) แสดงใหเห็นความ 
สำคัญของการพัฒนา SMEs ตอการเติบโตแบบทั่วถึงเนื่อง 
จาก SMEs มีบทบาทสำคัญตอเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ทั้งในมิติของการผลิตและการจางงาน อยางไรก็ตาม หาก 
พิจารณาในมิติของการคาระหวางประเทศแลวจะพบวา 
SMEs โดยเฉพาะในกรณีของประเทศกำลังพัฒนามีการสง 
ออกทางตรงในระดับท่ีต่ำ ถึงแมวาการเขารวมการคาระหวาง 
ประเทศจะสงผลดีตอความเขมแข็งของ SMEs เนื่องจาก 
การเขาร วมกิจกรรมการคาระหวางประเทศจะชวยให 
SMEs มีผลิตภาพการผลิตที่สูงขึ้น ผานชองทางตาง ๆ อาทิ 
การถายทอดเทคโนโลยี การแพรกระจายทางเทคโนโลยี 
และความรู การสราง R&D และนวัตกรรม และการสะสม 
ทุนมนุษย

ถึงแมวา SMEs จะเขารวมกิจกรรมการสงออกใน 
ระดับที่ต่ำ แต SMEs สามารถมีสวนรวมในการคาระหวาง 
ประเทศผานการเขารวม GVCs ได โดย WTO (2016) พบ 

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู

วา SMEs ในกลุมประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียมี 
การเขารวมแบบเช่ือมโยงไปขางหลัง (Backward Linkages) 
และเชื่อมโยงไปขางหนา (Forward Linkages) สูงที่สุด 
แตยังถือวาอยูในระดับที่ต่ำกวาการเขารวม GVCs ของ 
บริษัทที่มีขนาดใหญมาก

สำหรับประโยชนของการเขารวม GVCs นั้น รายงาน 

วิจัยสวนมากจะอธิบายสาเหตุที่การเขารวมหวงโซคุณคา 
สงผลดีตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและ 
การเติบโตของผลิตภาพการผลิตของบริษัทภายในประเทศ  
เนื่องจากการเขารวมหวงโซคุณคาจะชวยเพิ่มมูลคาการคา
ระหวางประเทศรวมของประเทศ และยังชวยเพิ่มเงินลงทุน 
ทางตรงจากตางประเทศ ดังนั้น ชองทางที่การเขารวม 
หวงโซคุณคาจะสงผลดีตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
จึงอธิบายไดเชนเดียวกับชองทางที่การคาระหวางประเทศ 
และเงินลงทุนทางตรงระหวางประเทศ จะสงผลดีตอการ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ การถายทอดเทคโนโลยี 
การแพรกระจายของเทคโนโลยีและความรู การเพิ่ม R&D 
(Research and Development) และนวัตกรรม การ 
เพิ่มการสะสมทุนมนุษย โดย OECD (2014) แสดงใหเห็น 
วา ในกรณีของการเขารวมหวงโซคุณคานั้น จะทำใหประเทศ 
ได ร ับผลดีต อการเจร ิญเต ิบโตทางเศรษฐกิจที ่ส ูงกว า 
เนื่องจากบริษัทในประเทศจะไดรับประโยชนในการปรับป

น

การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของประเทศสมาชิกอาเซียน
สู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก 
(Global Value Chain) (ตอนที่ 1)
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รุงผลิตภาพการผลิตจากความชำนาญ (Specialization) 
ที่เพิ่มขึ้น และในกรณีของการเขารวมหวงโซคุณคา บริษัท 
ในประเทศมักมีโอกาสไดประโยชนจากการถายทอดทาง 
เทคโนโลยี และการแพรกระจายทางเทคโนโลยีและความรู 
ไดงายกวา เน่ืองจากบริษัทภายในประเทศมักมีความสัมพันธ 
กับบริษัทที่เปนผูนำกลุม (Lead Firms) ในระดับที่มาก 
กวากรณีที่ไมไดเขารวมหวงโซคุณคา

Brach และ Kappel (2009) ไดอธิบายวิธีที่บริษัท 
ขนาดเล็กและขนาดกลางภายในประเทศจะไดรับประโยชน 
ในการเพิ ่มผลิตภาพการผลิตจากการเขารวมหวงโซ 
คุณคาไว 2 รูปแบบ คือ 1) การถายทอดความรูและ 
เทคโนโลยีอยางตั้งใจจากบริษัทที่เปนคูคา หรือบริษัทที่เปน 
ผูนำกลุม (Lead Firms) เนื่องจากการพยายามยกคุณภาพ 
ของสินคาขั้นกลาง หรือมาตรฐานสินคาและการผลิตของ 
บริษัทที่เปนผูนำกลุม (Lead Firms) ใหกับบริษัทที่เปน 
ผูจัดหาวัตถุดิบภายในหวงโซคุณคาเดียวกัน และอีกรูปแบบ 
คือ 2) การแพรกระจายเทคโนโลยีและความรูโดยไมได 

ตั้งใจจากบริษัทที่เปนคูคา โดยจะเปนการไดรับความรูและ 
เทคโนโลยีโดยไมไดตั้งใจ ผานผลของการแสดงตัวอยาง 
(Demonstration Effect) หรือผลการเรียนรูโดยการ 
สังเกต 

จากความสำคัญของ GVCs และเครือขายการผลิต 
ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงบทบาทของการ 
เขารวม GVCs ที่มีตอการยกระดับทางเทคโนโลยีและ 
ประสิทธิภาพในการผลิตและการแขงขันของ SMEs ทำให 
ที่ประชุม UNCTAD ครั้งที่ 14 ใหความสำคัญกับการ 
พัฒนาวิสาหกิจของประเทศกำลังพัฒนาใหสามารถ 
เชื่อมโยงกับหวงโซคุณคาโลก (GVCs) เพื่อนำไปสูการ 
ผลิตและการสงออกสูตลาดโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์นโยบายการส่งเสริม 
SMEs ของประเทศต้นแบบ

ในการคัดเลือกประเทศที่ใชเปนตนแบบในการศึกษา

นโยบายการสงเสริมการเขารวม GVCs ของ SMEs นั้น 
ไดเลือกประเทศที่มีนโยบายการสงเสริม SMEs ที่ชัดเจน 
รวมถึงอาจเปนประเทศที่มี SMEs เปนสวนสำคัญของ 
เศรษฐกิจ และเปนประเทศที่มีการเขารวมใน GVCs โดย 

อาจจะเปน Lead Firms เอง หรือมีบรรษัทขามชาติที่เปน 
Lead Firms เขามาลงทุน

ในเบื้องตน กรณีของประเทศอาเซียน 2 ประเทศที่ 
คัดเลือกมาศึกษาจะประกอบไปดวย สิงคโปรและมาเลเซีย 
เนื่องจากเปนประเทศอาเซียน 2 ประเทศที่มีระดับการ 
สงออกที่สูง มีการเขามาลงทุนของบรรษัทขามชาติที่เปน 
Lead Firms ของ GVCs เปนจำนวนมาก อีกทั้งยังมี 
นโยบายสงเสริม SMEs ที่เขมแข็ง และในสวนของประเทศ 
นอกอาเซียนไดเลือกเกาหลีและญี ่ปุ นซึ ่งมีนโยบายการ 
สงเสริม SMEs ที่เขมแข็ง

จากการวิเคราะหนโยบายการสนับสนุน SMEs ของ 
ประเทศท่ีเปนตนแบบ จะพบวาในทุกๆ ประเทศจะมีนโยบาย 
ในการสนับสนุน SMEs ใหมีความเขมแข็ง โดยมีความ 

ประเทศที่มีนโยบายการส่งเสริมการ 
เข้าร่วม GVCs ของ SMEs ที่ชัดเจน 
ที่สุด คือ สิงคโปร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 
โครงการ Local Industry 
Upgrading Program (LIUP) และ 
โครงการ LEAD สำหรับโครงการ 
Local Industry Upgrading  
Program (LIUP) ซึ่งมาจากแนว 
นโยบายของรัฐบาลในการพยายาม 
กระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากบรรษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนใน
สิงคโปร์ มายังบริษัทในสิงคโปร์ 
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แตกตางในลักษณะของนโยบายที่ใช อาทิ สิงคโปร เนน 
การรวมลงทุนและการใหเงินอุดหนุน มาเลเซียจะเนนการ 
ใชแรงจูงใจทางภาษี เกาหลีเนนการสงเสริมดานนวัตกรรม 
และ R&D ของ SMEs และการสรางแรงงานที่ตรงความ 
ตองการของตลาดแรงงาน สวนญี่ปุนจะเนนที่นโยบายการ 
เสริมความเขมแข็งให SMEs ตั้งแตบมเพาะจนเติบโตเต็มที่

ประเทศที่มีนโยบายการสงเสริมการเขารวม GVCs 
ของ SMEs ที่ชัดเจนที่สุด คือ สิงคโปร ซึ่งประกอบไปดวย 
โครงการ Local Industry Upgrading Program (LIUP) 
และโครงการ LEAD สำหรับโครงการ Local Industry 
Upgrading Program (LIUP) ซึ่งมาจากแนวนโยบายของ 
รัฐบาลในการพยายามกระตุนใหเกิดการถายทอดเทคโนโลย ี
จากบรรษัทขามชาติที่เขามาลงทุนในสิงคโปร มายังบริษัท 
ในสิงคโปร โดยเฉพาะ SMEs โดยการดำเนินการของ 3 
หนวยงานหลัก ประกอบดวย Economic Development 
Board (EDB) National Science and Technology 
Board (NSTB) และ Productivity and Standards 
Board (PSB) โดยแนวนโยบายแบงออกเปน 3 ระยะดวย 
กัน ประกอบดวย ระยะในการพัฒนาประสิทธิภาพโดยรวม 
ของ SMEs โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
(Operational Efficiency) ระยะในการสรางสินคาใหม 
นวัตกรรมใหม หรือ R&D ของ SMEs ภายในประเทศ 
และระยะในการสรางความรวมมือกับบรรษัทขามชาติที ่ 
เขามาลงทุนในสิงคโปร โดยอาจจะเปนการสรางสินคารวม 
กัน การทำ R&D รวมกัน หรือการเขาไปเปนผูจัดหาวัตถุดิบ 
(Suppliers) ใหกับบรรษัทขามชาติ 

โดยการใหความชวยเหลือในระยะที่ 3 เปนนโยบาย 
ในการใหความสนับสนุนทางดานการเงิน และการอบรม 
และการใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการ 
องคกร เพื่อยกระดับ SMEs ในประเทศใหสามารถอยูใน 

GVCs ของบรรษัทขามชาติได นอกจากนี้ ยังมีการใหการ 
สนับสนุนทางการเงินแกบรรษัทขามชาติที่มีการใช SMEs 
ในสิงคโปรเปนผูจัดหาวัตถุดิบใน GVCs ของตัวเอง

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Local Enterprise and 
Association Development Program (LEAD) ซึ่งเปน 
โครงการที่ดำเนินการรวมกันระหวาง IE และ SPRING1

เพื่อจะพัฒนาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม 
และความสามารถของ SMEs ในอุตสาหกรรมดังกลาว 
โดยโครงการ LEAD จะเปนการใหการสนับสนุนโครงการ 
จากสมาคมอุตสาหกรรม (Industrial Associations) 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและศักยภาพของ SMEs ใน 
อุตสาหกรรมในดานตาง ๆ อาทิ เทคโนโลยี โครงสราง 
พื้นฐาน ความสามารถในการจัดการ การรวมมือทางธุรกิจ 
การวิจัย การใหคำปรึกษา โดย LEAD จะใหเงินอุดหนุน 
รอยละ 70 ของคาใชจายของโครงการ ประกอบดวย คา 
ใชจายที่เกี่ยวกับบุคลากร คาใชจายอุปกรณและวัตถุดิบ 
การใหบริการวิชาชีพ คาใชจายในการพัฒนาธุรกิจ และคา 

การทำงานขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับ 
การส่งเสริม SMEs มีความเก่ียวข้อง 
กับหลายองค์กร ทำให้มีปัญหาใน 
ทางปฏิบัติ จึงมีการรวม Spring 
Singapore และ IE Singapore 
เข้าเป็น Enterprise Singapore 
เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมาก 
ข้ึน ซ่ึงการรวมหน่วยงานดังกล่าว 
เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2561 

1 SPRING เปนหนวยงานภายใตกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมของสิงคโปร ทำหนาที่พัฒนาธุรกิจในประเทศในอุตสาหกรรมตางๆ สงเสริม 
การสรางนวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพของ SMEs สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.spring.gov.sg/Pages/Home.aspx
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ใชจายที่เกี่ยวของกับสินทรัพยทางปญญา
อยางไรก็ตาม แมวานโยบายในการสงเสริม SMEs 

ของสิงคโปรจะดูครบถวนและมีการใชเงินงบประมาณไป 
เปนจำนวนมาก แตนโยบายดังกลาวยังมีขอวิพากษวิจารณ 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของนโยบาย เพราะผลสำเร็จในแง 
ของ SMEs ยังมีจำกัด และสวนมากจำกัดอยูในภาคบริการ 
มากกวา นโยบาย LIUP ในทางปฏิบัติมักตองอาศัยการ 
ล็อบบี้ของรัฐบาลสิงคโปรกับ MNCs ที่เขามาลงทุนใน 
สิงคโปรเพื่อให SMEs สิงคโปรเขาไปอยูใน GVCs มาก 
กวาการเขาไปอยูใน GVCs เองจากการพัฒนาศักยภาพ 
ของ SMEs

การทำงานขององคกรที ่เก ี ่ยวของกับการสงเสริม 
SMEs มีความเกี่ยวของกับหลายองคกร ทำใหมีปญหาใน 
ทางปฏิบัติ จึงมีการรวม Spring Singapore และ IE 
Singapore เขาเปน Enterprise Singapore เพื่อใหการ 
ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการรวมหนวยงานดังกลาว 
เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2561 

ประเทศที่ถือไดวามีความสำเร็จในการสงเสริม SMEs 
คือ เกาหลี ซึ่งนโยบายการสงเสริม SMEs มีประสิทธิภาพ 
ในการสราง SMEs ใหมีความเขมแข็ง สามารถสรางการ 
จางงานให SMEs เพิ่มขึ้นรอยละ 20 และยอดขายของ 
SMEs เพิ่มขึ้นรอยละ 16 ในระยะเวลา 10 ป เมื่อเทียบ 
กับป 2540-2541 กอนเริ่มนโยบาย อีกทั้งยังสรางการ 

สงออกของ SMEs ไดเพิ่มขึ้นมาก โดยในป 2551 สัดสวน 
การสงออกของ SMEs คิดเปนรอยละ 43 ของยอดขาย 
ทั้งหมด 

ความสำเร็จของนโยบายสงเสริม SMEs ของเกาหลีมา 
จากการใหความสนใจในการสงเสริม SMEs จากประธานาธิบดี 
บรรจุนโยบายดังกลาวเปนทิศทางของประเทศ และสราง 
องคกรที่รับผิดชอบการสงเสริม SMEs ขึ้นมาโดยตรง โดย 
มีอำนาจเบ็ดเสร็จแบบรวมศูนย รวมถึงการมุงเนนนโยบาย 
ไปที่การสรางนวัตกรรมของ SMEs การลงทุนใน R&D ของ 
รัฐ และการสรางตลาดงานรองรับนโยบายดังกลาว

สำหรับประเด็นอื ่นจะนำเสนอในบทความครั ้งตอน 
ตอไป

ประเทศที่ถือได้ว่ามีความสำเร็จใน 
การส่งเสริม SMEs คือ เกาหลี 
ซึ่งนโยบายการส่งเสริม SMEs 
มีประสิทธิภาพในการสร้าง SMEs 
ให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้าง 
การจ้างงานให้ SMEs เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 และยอดขายของ SMEs 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ในระยะเวลา 10 ปี 
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ธพว. สุดปลื้ม “ฟทชเรทติ้งส” 
ประกาศจัดอันดับเครดิตอยู  
ที ่“AAA(tha)” ถือเปนอันดับ 

สูงสุดภายในประเทศตอเนื่องเปนปที ่ 4 
สะทอนความมีเสถียรภาพและความสำคัญ 
เชิงนโยบายตอรัฐบาล ควบคูบทบาทการ 

พัฒนายกระดับการทำงานดวยเทคโนโลยี 
สนับสนุนเอสเอ็มอีไทยเขาถึงความรู ค ู  
เงินทุนไดทุกที่ทุกเวลา  

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) 
หรือ SME Development Bank เปดเผย 
วา บริษัท ฟทชเรทติ้งส ประกาศอันดับ 
เครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ธพว. 
ใหอยูอันดับเครดิตที ่“AAA(tha)” แนวโนม 
อันดับเครดิตมีเสถียรภาพ นับเปนอันดับ 
เครดิตสูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายใน 
ประเทศและอันดับเครดิตภายในประเทศ 
ระยะสั้นคงอันดับที่ “F1+(tha)” สะทอน 
มุมมองของฟทชวา ธพว. มีบทบาทสำคัญ 
ในเชิงนโยบายตอรัฐบาล ตามที่ไดมีการ 
กำหนดไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคาร 

ธ

SME Development Bank ปล้ืม 
“ฟิทช์เรทต้ิงส์” จัดอันดับเครดิต 
“AAA(tha)” สูงสุดในประเทศ
ต่อเนื่องปีที่ 4  สะท้อนเสถียรภาพ
และบทบาทต่อการพัฒนา SMEsไทย

นายมงคล ลีลาธรรม 
กรรมการผูจัดการ SME Development Bank
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ตามกฎหมายใหเปนสถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจเพื ่อการพัฒนาเอสเอ็มอี 
อีกทั้งมีความเปนไปไดสูงที่รัฐบาลไทย 
จะใหการสนับสนุนแก ธพว. ในกรณี 
ที่มีความจำเปนทั้งระยะสั้นและระยะ 
ยาว โดยมีปจจัยสนับสนุนมาจากความ 
ใกลชิดกับรัฐบาล สถานะทางกฎหมาย 
ซึ่งเปนธนาคารในกำกับของรัฐ การที่ 
รัฐบาลเปนผู ถ ือหุ นเกือบทั ้งหมดใน 
ธนาคาร และการไดรับความชวยเหลือ 
ทางการเงินจากรัฐบาลอยางตอเนื่อง 
ตั้งแตอดีต 

อีกทั้ง ธพว.สามารถปรับปรุงการ 
ทำงานจนออกจากแผนฟ นฟูกิจการ 
สำเร็จเม่ือเดือนมกราคม 2561 ท่ีผานมา 

โดยอัตราสวนทางการเงินของธนาคาร 
ไดปรับตัวดีขึ้น เชน คุณภาพสินทรัพย 
สภาพคลอง และฐานะเงินกองทุน 
เปนตน

สำหรับปจจัยที่อาจมีผลตออันดับ 
เครดิตในอนาคต คือ การเปลี่ยนแปลง 
ของอันดับเครดิตสากลสกุลเงินตาง 
ประเทศระยะยาวของประเทศไทย 
ทวา ไมนาจะสงผลกระทบตออันดับ 
เครดิตภายในประเทศระยะยาวของ 
ธพว. เนื่องจากความเสี่ยงในการผิดนัด 
ชำระหนี ้ของรัฐบาลนาจะยังคงเปน 
ระดับต่ำที่สุดในประเทศ 

การนี้ นายมงคล ลีลาธรรม 
กรรมการผูจัดการ SME Development 

Bank กลาววา การที่ ธพว.ไดรับการ 
จัดอันดับเครดิตท่ี ‘AAA (tha)’ ตอเน่ือง 
เปนปที่ 4 สะทอนใหเห็นถึงความมี 
เสถียรภาพเครดิตของธนาคาร รวมถึง 
ธนาคารยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ทำงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล สราง 
ประโยชนแกผูประกอบการไทยอยาง 
เหมาะสม ผานการออกหนวยบริการ 
เคลื่อนที่ “รถมาเติมทุน สงเสริม 
SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น” ที่เนน 
ลงพื้นที่ใหบริการแก SMEs ทั่วถึงทั้ง 
ประเทศ  โดยไมจำเปนตองขยายสาขา 
เพิ่ม ควบคูกับใชระบบแพลตฟอรม 
SME D Bank  ซึ่งเปนมิติใหมบริการ 
ยุคดิจิทัล ผานแอปพลิเคชันตอบความ 
ตองการ เอสเอ็มอีใหความรูคูเงินทุน 
ไดทุกที ทุกเวลา

และสิ่งสำคัญ ธพว. มุงมั่นตอบ 
สนองนโยบายรัฐบาลที่มอบหมายให 
เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพ่ือ 
การพัฒนาผูประกอบการเอสเอ็มอีราย 
ยอยอยางแทจริง ซึ่งนโยบายดังกลาว 
ไดปลูกฝงจิตสำนึกการทำงานใหแก 
บุคลากรขององคกรแหงนี ้เดินหนาเติม 
ทุนควบคู พัฒนาความรู ใหเอสเอ็มอี 
ไทยเติบโตอยูรอดอยางย่ังยืน เปนกำลัง 
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ 
ประเทศ 
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ถ
ในครัวที่บาน ผัดกับขาวหรือทำอะไร 
สักอยาง แลวตะโกนบอกแฟนวา 

‘เดี๋ยวลองทำเบียรดีกวา’ 

คิดข้ึนมาปุบ ก็ลองคนในเนตดู วา 
มีที่ไหนสอนบาง 

ไปเจอที่เกาะเกร็ด พี่พิชิต -- ถา 
คนทำคราฟทเบียรไทยจะตองรู จ ัก 
สวนใหญลูกศิษยแกท้ังนั้น 

ผมก็ไปเรียนเปนลูกศิษยแกดวย 
จากนั ้นผมมาศึกษา หาแนวทางของ 
ผมเอง

บานเรามีเบียรนอยมาก  มีอยูแค 
ไมกี่ตัว แตเวลาผมไปตางประเทศ ยก 
ตัวอยางญี่ปุน แทบทุกตำบล ทุกอำเภอ 

จะมีเบียรประจำทองถิ่น รสชาติตางกัน 
มีเอกลักษณชัดเจน ผมเลยมองวา นา 
จะเปนโอกาส ถาเราทำได 

ตอนผมซื้อหมอมาตม มีแตเสียง 
ครหา 

‘เฮย ทำอะไรเนี่ย? 
ทำอะไร? 
เปนอะไร? มีงานดีๆ ทำอยูทำไม 

ไมทำ? จะมาทำอะไรเน่ีย?’ 
ผมบอก ‘เออนา… เดี๋ยวทำใหดู’ 
‘คิดวาแขงกับพวกนั้นไดเหรอ!’
ผมบอก ‘เออนา… ผมไมไดแขง 

ผมทำของผมนี่แหละ!’
ผมทดลองสูตร ตมแบงคนนูนคน 

ถามถึงเครื ่องดื ่มสำหรับ 
ชวงเวลาผอนคลาย เหลา 
ผูสันทัดกรณีชาย-หญิงคง

ตองโผลงเครื่องดื่มประเภท เบียร ขึ้น 
มาเปนอันดับตนๆ แตโลกของเบียร 
ไมไดมีเพียงมุมที่เปนเครื่องดื่มมึนเมา 
เทานั้น การผลิตเบียร โดยเฉพาะการ 
ผลิตคราฟทเบียรนับเปนศิลปะอยาง 

หนึ่ง ไมตางจากงานคราฟทประเภทอื่น 
และในบรรดาคราฟทเบียรของไทย 
MAHANAKHON เปนคราฟทเบียรไทย 

ที่มีที่ทางในใจของนักดื่มอยางชัดเจน
“ผมเริ ่มมาจากเปนคนตมเบียร 

การตมเบียรของผม ตมที่บาน ไมไดใช 
อุปกรณชุดใหญ แคหมอกวยเต๋ียวมาลาย 
โมดิฟายดเอง” แทนทอง ธรรมวัฒนะ 
เร่ิมตนเลาประสบการณพาเรายอนกลับ 
ไปเมื่อ 4 ปที่แลว

ปลายปี 2014
ผมชอบทำอาหาร เคร่ืองด่ืม ทดลอง 

ทำอะไรนูนนี่นั่นอยูที่บาน เปนคนชอบ 
ดื่มเบียรอยูแลว มีอยูวันหนึ่ง ปงไอเดีย 
เรื่องเบียรขึ้นมา จำไดวาตอนนั้นยืนอยู 

คราฟท์เบียร์ไทย
กับความจริงของชีวิต

แทนทอง ธรรมวัฒนะ

â´Â

ชัยฤทธิ์ อ่ิมเจริญ

เริ่มจากแพสชันมันดีครับ มันช่วยให้เราอยากลุย 
แต่ต้องทำใจนะว่าเมื่อทำธุรกิจแล้วแพสชันไม่ได้ช่ว
ยในโลกความจริงเท่าไร ไม่ว่าทำธุรกิจอะไร 
คุณเจ็บตัวแน่นอน คุณต้องแลกตรงนั้นมาก่อน 
ต้องแลกความเหนื่อยก่อนที่จะได้อะไรสักอย่าง 
เพราะถ้าคุณไม่เหนื่อย ไม่ล้ม ไม่ผิดพลาดก่อน 
คุณจะไม่เห็นค่าของมัน 
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นี้ชิมไปเรื่อยๆ
สรรพสามิตเริ่มกวดขันหนัก ‘งั้น 

ลุยละกัน ทำใหมันถูกตองดีกวา’ ผมจึง 
ไปท่ีไตหวัน พกเงินสดไปเลยนะ เอาสูตร 
ไปนั่งคุยกับทางโรงงาน ซึ่งเปนโรงงาน 
เล็กๆ ที่ถือวาชวยผมไวเยอะมาก ผม 
ประทับใจที่โวลุมการผลิตไมตองเยอะ 
และทำออกมาไดใกลเคียงกับที่ตองการ 
ผมจึงเลือกที่นี่ พอเขาโคดราคามา ผม 
จายตรงน้ันเลย ผมบอกทำเลย ไมอยาก 
ชา ผมอยากทำออกมากอน

เรื่องราคาผมยังไมคิดตอนน้ัน 
ล็อตแรกผลิต 3,000 ลิตร สงเขา 

มา 300-400 ลัง ขายหมดในระยะเวลา 
2 อาทิตย ถือวาเร็วมาก แบตชท่ี 2 จาก 
3,000 ผมขึ้นเปน 6,000 เลย อันนี ้ 
ประมาณ 1-2 เดือนหมด อาจจะชาลง 
หนอย แตผมยังพอใจ แฮปปเพราะวา 
ล็อต 2 ผมเอาเบียรขวดเขามามากขึ้น 
จากล็อตแรกท่ีเอาถังเบียรสดเขามาเยอะ 
กวาเบียรขวด

ผมผลิตแบตชละ 6,000 ลิตรอยู 
สักพัก จนกระทั่งมาถึงแบตชที่ 5 จาก 
6,000 เปน 9,000 จาก 9,000 ขึ้นเปน 
12,000 เลย

แตทีน้ีพอทำไปสักพัก ตองตัดสินใจ 
ยายโรงงานมาผลิตที่เวียดนาม เพราะ 
วาที่ผานมา ผมโตขึ้นพอสมควร โวลุม 
เยอะพอที่จะผลิตโรงใหญที่เวียดนาม 
ตัวกระปองของผมก็ผลิตท่ีเวียดนามดวย 
ขอดีคือราคามันถูกลงจากเม่ือกอน

ผมอยากตั้งโรงงานในไทย แตขอ 
กฎหมายคอนขางสูง ปหนึ่งตองผลิตให 
ได 10 ลานลิตรตอปจึงจะขอใบอนุญาต 
ในการตั้งโรงงานบรรจุกระปอง บรรจุ 

ซิกเนเจอร์ 
MAHANAKHON หลักๆ ตอนนี้มี 

2 รสชาติ ซิกเนเจอรของผมคือไวทเอล 
เปนวีทเบียรสไตลเบลเยียม ไฮบริด ลูก 
ครึ่งอเมริกัน-เบลเยียม รสสม มีความ 
หวานออนๆ ดื่มงาย ผมทำการตลาด 
ลุยจนกระทั่ง ถาพูดถึงเบียรมหานคร 

ขวดได ซึ่งพวกผมไมมีกำลังขนาดนั้น 
อยูแลว จึงตองไปทำตางประเทศ สิ่งที่ 
ตามมาคือ คาขนสง มีภาษีหลายๆ อยาง  
คาใชจายเยอะมาก เปนตนทุนอยาง 
หนึ ่ง และการไปทำงานตางประเทศ 
มันไมใชเรื่องสนุก ผมมีครอบครัว มีลูก 
ตองบินไป-กลับ บางทีตองไปนานๆ
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ลูกคาจะนึกถึงไวทเอล ผมดีไซนเบียร 
ตัวนี ้ใหเหมาะกับอากาศเมืองไทยที ่ 
รอนแทบทั้งป

สมในเบียรเนี่ย มันสดชื่นนะ ผม 
เลือกใสสมวาเลนเซีย ทั้งที ่ปกติสวน 
ใหญเวลาปรุง เขาจะใสแคเปลือกสม 
ใหมัน มีกลิ่นเทานั้น แตของผมหั่นใส 
ทั้งลูกเลย ผมเสียดายทั้งน้ำสม เนื้อสม 
พอใสลงไปดวย คุณคามันเต็ม ทั้งกลิ่น 
ทั้งรส

เราใชวัตถุดิบที่ดีจริงๆ ราคาผม 
สูงกวาเบียรทั่วไปอยูแลว วัตถุดิบจึงอัด 
แนนมาก

วัตถุดิบการทำเบียรหลักๆ มีท้ังหมด 
4 อยาง มอลต มันทำมาจากขาวบารเลย, 
hob อันน้ีใหกล่ินใหรสขม hob มีหลาย 
สายพันธุเยอะมาก, น้ำ สวนประกอบ 
สำคัญของเบียรคือน้ำ และยีสต เปลี่ยน 

น้ำตาลใหเปนแอลกอฮอล มันเปนศิลปะ 
กับวิทยาศาสตรผสมกัน เราหมักเบียร 
ตัวหนึ่ง ใชเวลาเปนอาทิตย โดยไมรูวา 

รสมันจะออกมาเปนอยางไร ตอนผม 
ทำแรกๆ ยังไมไดดั่งใจ แอลกอฮอลสูง 
เกินไปบาง ก็คอยๆ ปรับมาเปนป กวา 
ออกมาเปนตัวน้ี

มันมีสูตรอยูแลว แตเอามาปรับ 
เปลี ่ยน อยางผมใชลูกเดือย มันเปน 
พืชประจำทองถิ่นของเอเชียตะวันออก 
เฉียงใตเลยนะ ผมสามารถโปรโมทได 
เลย วาเปน unique อยางหนึ่งของผม 

เพราะวาในวงการมีผมคนเดียวมั้งที่เอา 
ลูกเดือยมาใส มันใหฟลลิ ่ง สัมผัสดี 
ไมหนืดคอ กลิ่นหอมดวย และมีเม็ด 

ผักชี เปน spice ใหกลิ ่นเครื ่องเทศ 
นิดหนึ่ง ขาวโอต ใหบอดี้ที ่ครีมมี่ขึ ้น 
เบียรไมมีขอจำกัด คุณจะใสอะไรก็ได 
ตางประเทศมีคนเอาไกทอดใสดวย

ปญหาในการทำเบียรที่เจอบอยที่
สุดคือรสชาติมันอาจไม stable เพราะ 
ผมใชสมสด แตละฤดูกาลมันไมเหมือน 
กัน แตเดี๋ยวน้ีคอนขาง stable แลว

ปัจจุบันมูลค่าตลาดเบียร์ 180,000 ล้าน ปีที่แล้ว 
ผมโต 400% ตอนน้ีตลาดค่อนข้างโต คนเปิดรับ 
เบียร์ใหม่ๆ แรกๆ มีอยู่ไม่กี่แบรนด์ ตอนน้ีในไทย 
น่าจะ 40-50 แบรนด์ได้ 
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ทีละนิด  
ปจจุบันมูลคาตลาดเบียร 180,000 

ลาน ปที่แลวผมโต 400% ตอนน้ีตลาด 
คอนขางโต คนเปดรับเบียรใหมๆ  แรกๆ 
มีอยูไมกี ่แบรนด ตอนนี้ในไทยนาจะ 
40-50 แบรนดได พวกผมรวมกันยังไม 
ถึง 1% ผมม่ันใจวานับจากน้ีภายใน 5 ป 
เราขึ้นถึง 1% แนนอน 

ตลาดคราฟทเบียรไทยกำลังบูม 
รสชาติเบียรไทยไมไดดอยไปกวาของ 
ตางชาติเลยแมแตนอย วัตถุดิบที่เราใช 
เราเลือกของดีมาใส เดี๋ยวนี้ถาคนตอง 
จายแพงแตไดของดีเขาก็เอา ไมใชตอง 
ถูก แลวคนจะซื้อเสมอไป มันเปลี่ยน 
ไปแลว

ลูกคาเปนกลุม niche แตเดี๋ยวนี้ 
มันเริ่มใหญขึ้น สวนใหญเปนวัยทำงาน 
อายุ 25 ปขึ้นไป ทั้งหญิง-ชาย กลุมนี้ 

เขาดื่มด่ำกับรสชาติของเบียร ผมเนน 
การตลาดสื ่อโซเชียล ขายออนไลน 
อยางที่รู กัน ยุคปจจุบัน ออนไลนมัน 

สะดวก เปนกระปองมันสงงาย ผมเปน 
คนตอบลูกคา ฟงความคิดเห็นของเขา 
ดวยตัวเอง เพราะผมเปนคนทำ สูตร 
ผมก็เปนคนคิดขึ้นมา เขาถาม เราตอบ 
ไดเลย 

คราฟทเบียรผลิตแบตชตอแบตช 
รสชาติอาจไมเหมือนกัน 100% ผมฟง 
หลายๆ คน แลวเอาขอมูลไปพัฒนาเบียร 
ใหดีขึ้น 

บางทีจัดงานผมก็ไปคุยกับคนที่ 
มาซื้อ เชน งาน Thailand Beer Fest 
งานตางประเทศ อยาง Beertopia ผม 
ก็เอาไปขายในงาน เมื ่อกอนผมยังไม 
เนนตลาดตางประเทศ แตตอนนี้ผมจะ 
เริ่มแลว เพราะวาบรรจุกระปองขนสง 

งาย ราคา competitive มากขึ้น
เบียรกระปองอรอยกวาขวดเพราะ 

การเก็บรักษา ที่ขวดเบียรตองเปนสี 

เขียวหรือสีชาเพื่อกรองแสง กรองแค 
นั ้นยังเอาไมอยู  เลย แลวตรงฝาจีบ 
คารบอนไดออกไซดมันรั่วออกมาทีละ 
นิดๆ เวลาผานไปความซาก็ลดลง พอ 
เปนกระปองปดมิดชิด และขอดีคือ ตู 
คอนเทนเนอรหนึ่งใสได 2 พันลัง

แตการบรรจุกระปองคาใชจายสูง
มาก ถาตันแรกใครทำกระปองกอน เงิน 
จมเปนลาน เพราะตองผลิตกระปอง 
แลวเอาไปเก็บไวที ่คลัง เปนตนทุน 
ที่หนัก

ต้องแลก
เริ่มจากแพสชันมันดีครับ มันชวย 

ใหเราอยากลุย แตตองทำใจนะวาเมื่อ 

เร่ืองความอดทน ผมไม่ด้อยไปกว่าใครเลย กล้าได้ 
กล้าเสียระดับหน่ึง ไม่ง้ันผมไม่มาลงขนาดน้ี คิดจะ 
ทำธุรกิจให้เติบโต อย่าไปกลัวว่าจะล้ม ทำไปก่อน
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ทำธุรกิจแลวแพสชันไมไดชวยในโลก 
ความจริงเทาไร ไมวาทำธุรกิจอะไร 
คุณเจ็บตัวแนนอน คุณตองแลกตรง 
นั้นมากอน ตองแลกความเหนื่อยกอน 
ที่จะไดอะไรสักอยาง เพราะถาคุณไม 
เหนื่อย ไมลม ไมผิดพลาดกอน คุณจะ 
ไมเห็นคาของมัน เมื่อกอนผมตมเบียร 
ตมไปกินอรอย ทุกคนแฮปป แตพอ 
มาทำธุรกิจ จะโกหกตัวเองไมได คุณ 
ทำออกมาคุณเห็นตัวเลข คุณจะทำ 
ยังไงใหตัวเลขมันออกมาดีขึ้น ตองคิด 
เยอะข้ึน ตรงน้ีจะเหนื่อย

แพสชันผมหายไปเกือบหมดแลว
แตผมยังมีกำลังใจที่จะทำตอไป เพราะ 
ไดกำลังใจจากลูกและภรรยา

ผมเปนกราฟฟกดีไซเนอรมาทำ 
ธุรกิจ ไมใชนักธุรกิจ 100% ก็ถือวาเปน 
งานใหม การเขามาทำธุรกิจ เริ ่มตน 
ดวยตัวเอง มันคอนขางหนักหนาพอ 
สมควร หลายๆ อยางไมมีความรู ตอง 
มาเรียนรู อยางที่รู ๆ กัน ไมวาจะทำ 
ธุรกิจอะไรก็ตาม มีทั ้งมิตรและศัตรู 
เปนเรื่องธรรมดา ผมเคยเจอคนพูดใน 
แงลบ ทั้งที่มันไมไดเปนอยางน้ัน แตแค 
ไมไปสนใจ ใหเวลาเปนเครื ่องพิสูจน 
พูดงายๆ คือตองอดทน เพราะวาถาคุณ 
ยอมแพไปเฉยๆ คุณแพแนนอน แตถา 
คุณสู โอกาสชนะมันมี อยาหยุด ไมวา 
ธุรกิจอะไรก็ตาม ทอได แตอยาหยุด 
ตองพยายามมีสติแลวเดินตอไป

เรื ่องความอดทน ผมไมดอยไป 
กวาใครเลย กลาไดกลาเสียระดับหนึ่ง 
ไมงั้นผมไมมาลงขนาดนี้ คิดจะทำธุรกิจ 
ใหเติบโต อยาไปกลัววาจะลม ทำไป 

กอน
ผมกาวขามคำครหา เร่ิมทำแบรนด 

โนเนมแทบจากศ ูนย  ให กลายเป น 
แบรนดเนมขึ้นมา ซึ่งผมก็ไมคิดนะวา 
จากหมอกวยเตี๋ยวใบหนึ่ง มันจะขึ้นมา 
ไดขนาดนี ้ ผมดีไซนเอง-ทำทุกอยาง 
ผมรักมันเหมือนลูก จนทุกวันนี้เห็นมัน 
คอนขางติดตลาด เปนกาวหนึ่งที ่ผม 

ภูมิใจมาก
การลงมือทำอะไรสักอยางที ่ม ี 

ความหมายตอตัวเอง มันอาจเต็มไปดวย 
สารพัดความทาทาย แตบทสัมภาษณนี้ 
คงตอบไดวามีเพียงการกระทำเทานั้นที่ 
มีพลังมากพอจะผลักดันชีวิตใหมุ งไป 
ในทิศทางที่ตองการ
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ปนี้เปนปที่หอการคาไทย 
ครบรอบ 85 ป 
ที่ผานมา หอการคาไทย 

ม ีบทบาทสำค ัญในการข ับเคล ื ่อน 
เศรษฐกิจรวมกับเครือขายไมว าจะ 
เปน หอการคาจังหวัด หอการคาตาง 
ประเทศ สมาคมการคา มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย และองคกรเอกชนอื่นๆ 
รวมกับภาครัฐ และประชาสังคม นอก 
จากนี้ไดรวมพลังผูประกอบการรุนใหม 
หอการคาไทย ที่เรียกวา YEC ในการ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ 
เศรษฐกิจไทย และลดความเหลื่อมล้ำ 
ของสังคม เพื่อใหประเทศไทยไดมีการ 
เติบโตอยางทั ่วถึงทุกภาคสวนอยาง 
ยั่งยืน

พวกเราไดเห็นการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เชน พฤติกรรมของผูบริโภค 
และ Digital Transformation ที่ 
เกี ่ยวของกับชีว ิตประจำวัน ทำให 
กระบวนการดำเนินการของหลายๆ 
ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

การสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ 

ทุกป เปนโอกาสสำคัญ ในการแลกเปล่ียน 
ขอคิดเห็น และกำหนดแนวทางการ 
ทำงานรวมกัน ของหอการคาไทยและ 
หอการคาจังหวัดทั่วประเทศ 

สำหรับการสัมมนาในปนี ้ หอ 
การคาไทย เห็นดวยและยินดีรวมมือ 
กับรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไปสู  
Thailand 4.0 และขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
ชาต ิ20 ป การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 

ภาค กลุมจังหวัด และจังหวัด ไดนั้น 
จำเปนตองใหภาคสวนตางๆ เขามามี 
สวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ให 
สามารถเติบโตไปพรอมๆ กัน (Inclusive 
Growth)

โดยหอการคาฯไดกำหนดหัวขอ
การจัดสัมมนาในปนี้วา

“85 ป แหงความทุมเท ใหไทยเท 
ไทยเทาเทียม ไทยยั่งยืน”

ป

ไทยเท คือ การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาและบริการโดยใช 
ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม บนพื้นฐานของอัตลักษณทองถิ่น

ไทยเทาเทียม คือ ความทัดเทียมนานาชาติ การกระจายรายได 
และลดความเหลื่อมล้ำ 

ไทยยั่งยืน คือ การมีธรรมาภิบาล การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
Circular Economy 

การนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
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พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ไดใหเกียรติมารับฟงสรุปผลการสัมมนาฯ พรอมปาฐกถาพิเศษ
เร่ือง “การปฏิรูปประเทศสู ไทยม่ันคง ไทยม่ังค่ัง ไทยย่ังยืน”

วันอาทิตยท่ี 2 ธันวาคม 2561
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สรุปผลการสัมมนา 
หอการค้าไทยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๖ 

สรุปผลการสัมมนา หอการคาไทยทั่วประเทศ ครั้งที ่
๓๖ ดังนี้

เพื่อใหประเทศไทย สรางความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
โดยสรางรายไดใหเกิดผลเปนรูปธรรม รวดเร็ว และ 
กระจายรายไดอยางทั่วถึง ใน 3 Value Chains หลัก 
ดังนี้

1. ดานการคาการลงทุน
• หอการคาไทยเนนการพัฒนาสมาชิกและผูประกอบ 

การใหขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 
โดยใชขอมูล และมาตรฐานทางธุรกิจ ไปตอยอดในการ 
ดำเนินงาน กับความรูและประสบการณ เพื่อรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้น และความรูดาน e-commerce ผานโครงการ 
ตางๆ ไมวาจะเปนโครงการ Big Brothers ที่ดำเนินการ 
โดย Thailand SMART Center หอการคาไทย

• สงเสริมการคาชายแดนและคาขามแดนซึ่งเปนจุด 
ที่มีการขยายตัวสูง หอการคามีขอเสนอใหมีการบูรณาการ 
ระหวางภาครัฐแตละกระทรวงในการพัฒนา Infrastructure 
ตางๆ เพื่อการสนับสนุนการคาชายแดน เชน การเปดใช 
โครงการสะพานแมสอด จังหวัดตาก และดานชายแดน 
ตางๆ เปนตน

• ในดานของ Digital Transformation ของประเทศ 
นั้น  การพัฒนา Digital Infrastructure เปนสิ่งสำคัญ ที่ 
ขอใหรัฐบาลชวยทำ ขอขอบคุณภาครัฐในการสนับสนุน 
และพัฒนาใหเกิดระบบ National ePayment ซึ่งเปน 
ประโยชน และชวยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ 
ของภาคเอกชนไดมาก

อยางไรก็ตาม เพื่อใหประเทศไดประโยชนมากขึ้น ใน 
เร่ือง Big Data น้ัน อยากขอใหภาครัฐเปดเผยขอมูลท่ีจำเปน 

ใหภาคเอกชนสามารถใชขอมูลในการวิเคราะหหาแนวทาง 
เพื่อประโยชนในการกระจายรายได  สรางโอกาส  ลดความ 
เหลื่อมล้ำของสังคมได ทั้งนี้ ขอใหเนนเรื่อง CYBER 
SECURITY

• หอการคาไทยไดรวมมือกับ 25 สมาคมและองคกร 
ในโครงการสานพลังประชารัฐทองเที่ยว D3 สำหรับพัฒนา 
Digital Tourism Platform ซึ่งจะเปดใชในอีก 4 เดือน 
ขางหนา เพื่ออำนวยความสะดวก ลดตนทุน ชวยใหผู 
ประกอบการสามารถเขาถึงนักทองเที ่ยวไดมากขึ้นแลว 
ยังเปนการชวยยกระดับผูประกอบการใหมีมาตรฐานมาก 
ยิ่งขึ้น โดยอยากขอการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องการ 
เชื่อมโยงขอมูลที่จำเปนตอนักทองเที่ยว

 

2. ดานเกษตรและอาหาร
• หอการคาไทยไดขับเคลื่อนโครงการ 1 หอการคา 

ดูแลอยางนอย 1 สหกรณการเกษตร โดยปจจุบันมีสหกรณ 
การเกษตรเขารวมโครงการฯ จำนวน 157 สหกรณ และมี 
โมเดลสหกรณตนแบบท่ีดำเนินงานรวมกับหอการคาจังหวัด 
เปน Best Practice เพื่อเปนตัวอยางใหสหกรณอื่นๆ  

• 1 ไร ไดเงิน 1 แสน โดยเกษตรกรที่ประสบผล 
สำเร็จ (Best Practice) โดยยกเปน Model ตนแบบ 
สามารถถายทอดองคความรูใหเกษตรกร และผูที่สนใจได 
ซึ่งเรากำลังศึกษา Model ที่ใหสามารถทำไดถึง “1 ไร 
ไดเงิน 1 ลาน” 

• หอการคาไทยรวมมือกับเกษตรกรและสภาเกษตรกร 
แหงชาติในการปลูกพืชที่มีระดับราคาสูงและตรงกับความ 
ตองการตลาด อาทิเชน สมุนไพร อินทผาลัม และโกโก 
เปนตน 

สงเสริมนวัตกรรมและการแปรรูป สินคาเกษตร โดย 
จะดำเนินการรวมกับ สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย
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จัดทำแผนงานตางๆ เชน การทำยุทธศาสตรจังหวัดรวม 
กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย กระทรวง 
อุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม EEC เปนตน 

สุดทายนี ้เรื่องการศึกษาและพัฒนาแรงงานเปนเรื่อง 
สำคัญ ภาคบริการของประเทศไทยมีความสำคัญมากขึ้น 
เรื่อยๆ เนื่องจากภาคการผลิตมีการนำเทคโนโลยีใหมๆ เชน 
automation และ robot มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และภาคการเกษตร เกษตรแปลงใหญก็มีการนำเทคโนโลย ี
เชน Drone มาใชทดแทนแรงงานเพิ่มขึ้น 

จึงมีแนวโนมท่ีแรงงานจะยายจากภาคการผลิตและภาค 
การเกษตรมา ยังภาคบริการมากขึ้น ดังนั้นผูประกอบการ 
ทุกระดับตองเรงปรับตัว พัฒนาทักษะใหมๆที่เหมาะสม 

การพัฒนาดานการศึกษาและดานอาชีวะใหตรงความ 
ตองการของตลาดเปนเรื ่องสำคัญที่ตองทำ มีโครงการ 
ทวิภาคีทั้งดานผลิตและบริการ เมื่อจบโครงการก็สามารถ 
ทำงานไดเลย เปนตน 

หอการคาจะรวมมือกับบริษัทใหญในประเทศเพื่อ 
สนับสนุนการฝก อบรมทักษะดานอาชีวะ หรือ Dual 
Education System อยางเชนประเทศ เยอรมัน

หอการคาไทยไดจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม
ตางๆ ใสใน Radar Chart ซึ่งเปนแผนทำงานรวมกันของ 
หอการคาทั่วประเทศ โดยไดแบงเปน 2 ดานคือ ดานเพิ่ม 

 

3. ดานการทองเที่ยวและบริการ
การทองเที่ยวชุมชน เปนสิ่งที่หอการคาไทยตองการ 

ผลักดันใหเกิดข้ึน เน่ืองจากการทองเท่ียวชุมชนเปนเคร่ืองมือ 
ท่ีชวยสรางใหเกิดการกระจายรายได ชวยลดความเหล่ือมล้ำ 
ชวยรักษาเอกลักษณของชุมชนทองถิ่น ชวยลดการยายถิ่น 
และชวยสรางความอบอุนในครอบครัว  โดยหอการคาไทย 
ไดผลักดันโครงการ 1 หอการคา ดูแลอยางนอย 1 ทองเท่ียว 
ชุมชน

• สรางตนแบบทองเที่ยวชุมชน ผานแนวคิด 
1. มีจุดขาย 
2. เขาถึงสะดวก 
3. มีกิจกรรมรองรับการทองเที่ยว 
4. มีสิ่งอำนวยความสะดวก 
5. มีบุคลากรบริหารจัดการ 
6. สรางทองเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงกับแนวทางโครงการ 

Big Rock ของภาครัฐ ที่หอการคาฯและเครือขายสามารถ 
ทำโครงการเพื่อเชื่อมโยงได ตัวอยาง เชน ทัวรริมโขง 7 
จังหวัด เปนตน

นอกจากนี้แลวหอการคาไทย ยังตองขอบคุณรัฐบาล 
ในการผลักดันดาน Ease of Doing Business การ 
อำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ โดยมีปรับปรุง 
แนวปฏิบัติที่ลาสมัย เชน เรื่อง ตม.6, Double Entry 
VISA เปนตน

หอการคาไทยยินดีใหความรวมมือกับภาครัฐในการ
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ขีดความสามารถในการแขงขัน และดานลดความเหลื่อมล้ำ 
ซ่ึงอธิบายถึงความเรงดวนและความสำคัญของแตละโครงการ

ทั้งหมดนี้คือ ผลสรุปการประชุมการสัมมนาหอการคา 
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 หอการคาไทยคาดหวังวา ผลที่ได 
จากการสัมมนานี้ จะเปนตัวชวยในการผลักดันเศรษฐกิจ 

ของประเทศ เกิดการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ 
รวมกันอยางทั่วถึง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยไมทิ้งใครไว 
ขางหลัง

ภายในงานสัมมนาหอการคาทั่วประเทศมีกิจกรรม 
ดังนี้

กลุมที ่1 เรื่อง  “Digital Transformation in Trade & Service”
กลุมที ่2 เรื่อง  “Agriculture and Food Value Chain” 
กลุมที ่3 เรื่อง  “Community Based Tourism” 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มีความสำคัญตอการเพิ่มขีดความสามารถ 
พรอมดวยกรณีศึกษาจากประสบการณจริงของผูประกอบการ

แถลงขาว 

ปาฐกถา โดย ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 

การประชุมหอการคาภาค 5 ภาค 
เพื่อนำเสนอ Winning Project 
ของแตละภาคที่รวมกันขับเคลื่อน

รายงานเศรษฐกิจ โดย 
ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย

การสัมมนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าทั่วประเทศ
ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี
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หอการคาไทย โดยคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา 
ผูประกอบการรุนใหม YEC หอการคาไทย ไดดำเนินการ 
จัดสัมมนาผูประกอบการรุนใหม YEC หอการคาท่ัวประเทศ 
และการประกวด YEC Pitching : LOCAL STARTUP 
ไทยเท ในปนี้มีผูเขารวมสัมมนาจำนวน 493 คน จากทั่ว 
ประเทศ 

 ผูประกอบการรุนใหมหอการคาไทย หรือ Young 
Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC) มา 
จากแนวคิดที่ผูใหญเล็งเห็นความสำคัญของพลังคนรุน
ใหม ที่เปนคน มีใจ มีเวลา มีความสามารถ มารวมงาน 
กับหอการคาไทย เพื่อนำความรู ความคิดสรางสรรค และ 
เทคโนโลยีใหมๆ มารวมกันสรางชาติ อีกทั้งมีโอกาสได 
แลกเปลี่ยน และเรียนรูการทำงานรวมกันกับพี่ๆ และ 
ผูใหญในหอการคาไทย และเขามามีสวนรวมขับเคลื่อน 
การดำเนินงาน การจัดกิจกรรม หรือโครงการตางๆ รวมกับ 

คณะกรรมการหอการคาฯ ในรูปแบบคณะอนุกรรมการ 
คณะทำงาน ตามที่ไดรับมอบหมาย เปนการเชื่อมโยง 
ธุรกิจ และเปนเครือขายของผูประกอบการรุนใหม ของ 
หอการคาทั่วประเทศ

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ 
รุนใหม YEC หอการคาไทย ไดดำเนินการโครงการ และ 
กิจกรรมตางๆ มากมายกวา 150 โครงการ ที่ YEC ได 
นำความรู ประสบการณที่ไดรับ ไปพัฒนาตอยอดเปน 
โครงการ เพื่อสมาชิก YEC เพื่อทองถิ่น และเพื่อสังคม 
อาทิเชน โครงการอบรมพัฒนาความรูสมาชิก YEC ใน 
จังหวัดตางๆ การจัดกิจกรรมวิ่ง กิจกรรมปนจักรยาน 
เพื่อนำเงินชวยเหลือการกุศล กิจกรรมการบริจาคโลหิต 
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน ทองถิ่น โดยการนำ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เขามาบริหารจัดการใหเกิด 
ความสะดวก และเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น

คุณปริม จิตจรุงพร 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริม
ผูประกอบการรุนใหม หอการคาไทย (YEC)

ดร. ศิริกุล เลากัยกุล
กรรมการผูจัดการ 
Brandbeing Consultant Co., Ltd. 

ดร. นิมิต นิพัทธธรรมกุล
ผูจัดการพัฒนานวัตกรรม NIA

รศ.ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

คณะกรรมการ 
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การประกวด YEC Pitching ครั้งนี้ จัดขึ้นเปนปที่ 3 
เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาฯ YEC ใหใชพลังความคิด 
สรางสรรค และเปนชองทางในการพัฒนาตอยอดโครงการ 
ในอนาคต โดยปนี้เราไดรับโจทยจากประธานกรรมการ 
หอการคาไทย (กลินท สารสิน) ซึ่งทานไดใหไวในงาน 
ประชุมใหญหอการคาภาค 5 ภาค คือ LOCAL STARTUP 
ไทยเท ที่เปนการนำนวัตกรรม แนวคิดใหมๆ มาตอยอด 
ผลิตภัณฑ ที่เปนสินคา GI หรือของเดนแตละจังหวัด มา 
เพิ่มมูลคาและสรางความแตกตางใหกับสินคาและบริการ 
สำหรับการทองเที่ยวชุมชน โดยมีหอการคาจังหวัด และ 
YEC เปนผูขับเคลื่อน

โครงการที่ผานการคัดเลือกรอบแรกในปนี้มี จำนวน 
8 ทีม ประกอบดวย โครงการ ดังนี้

การประกวด YEC Pitching
ธีม LOCAL STARTUP ไทยเท่

โครงการ Hi Rayong  
YEC หอการคาจังหวัดระยอง

โครงการ บานไหม HUB
YEC หอการคาจังหวัดนครราชสีมา 

โครงการ MORNDAY
YEC หอการคาจังหวัดแพร, สุราษฎรฯ, กรุงเทพฯ 

โครงการ Nan Alive  
YEC หอการคาจังหวัดนาน 
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คณะกรรมการฯ จะมีการ 
สนับสนุน ผลักดัน สงเสริม 
และพัฒนาทุกโครงการใหดำเนิน 
โครงการใหประสบความสำเร็จ 
และจะจัดโครงการประกวดอยาง 
ตอเนื่อง เพื่อเปนชองทางที่ให 
YEC ไดมีโอกาสคิดและพัฒนา 
โครงการที ่ เป นประโยชนก ับ 
เศรษฐกิจและสังคมในจังหวัด 
และประเทศตอไป

ผลการประกวด YEC Pitching : LOCAL Start Up ไทยเท ทีมที่ไดรางวัล
รางวัลชนะเลิศ : 
โครงการอะกรีโต  YEC หอการคาจังหวัด (กลุมภาคใต) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : 
โครงการนาน อะไลฟ  YEC หอการคาจังหวัดนาน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : 
โครงการเพาะรักษ  YEC หอการคาจังหวัดพะเยา 

รางวัล Popular Vote : 
โครงการบานไหมฮับ

โครงการ เรื่องของโอง   
YEC หอการคาจังหวัดราชบุรี

โครงการ เพาะรัก(ษ) 
YEC หอการคาจังหวัดพะเยา 

โครงการ อะกรีโต 
YEC หอการคาจังหวัด (กลุมภาคใต)

โครงการ สมโอทาขอย  
YEC หอการคาจังหวัดพิจิตร
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เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 85 ป หอการคาไทย “ไทยเทไนท”
โดยจัดงาน ณ เมืองสุขสยาม ศูนยการคาไอคอนสยาม (ICON SIAM)

งานเลี้ยงต้อนรับ
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เปนรางวัลที่มอบใหแดผูวาราชการจังหวัด 
ที่สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รางวัลสำเภาทอง

รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย 2561
รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเดน หอการคาไทย เปนรางวัลที่เชิดชูและใหกำลังใจแกนักธุรกิจสตรี ผูเปนสมาชิกหอการคา 

ไทย โดยรางวัลนี้มอบใหแกนักธุรกิจสตรีที่ดำเนินธุรกิจดวยจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และไดพัฒนาธุรกิจมีผลงานที ่
โดดเดน พรอมกับสรางประโยชนใหแกองคกรหอการคาและองคกรอื่นๆ เพื่อสังคมสวนรวม และเปนบุคคลที่สมควรแกการ 
ยกยองและเปนแบบอยาง โดยไดคัดเลือกมาจากทะเบียนบริษัทที่เปนสมาชิกหอการคาไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
และ หอการคาจังหวัด

ซึ่งรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเดน ประจำป 2561 
ประกอบดวย รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเดน จากหอการคา 
สวนกลาง สวนภูมิภาค และ นักธุรกิจสตรีดาวรุง 
ทั้งหมด 10 รางวัล

ประกอบดวย
1. รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเดน หอการคาไทย ประจำ 

ป 2561   7 รางวัล 
(แบงเปนสวนกลาง 3 รางวัล ภูมิภาค 4 รางวัล 

โดยมีทั้งธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และ ใหญ)
2. รางวัลนักธุรกิจสตรีดาวรุง หอการคาไทย ประจำ 

ป 2561   3 รางวัล 
(แบงเปนสวนกลาง 1 รางวัล ภูมิภาค 2 รางวัล)



รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเดน 
หอการคาไทย (สวนกลาง)
คุณกอบสุข  เอ่ียมสุรีย 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
บริษัท กสิสุรีย จำกัด 

รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเดน 
หอการคาไทย (สวนกลาง)
คุณปริม  จิตจรุงพร
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท แอ็ลไลด เม็ททัลส จำกัด

นักธุรกิจสตรีเกียรติยศ 
คุณสุรภีร  โรจนวงศ คุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา อดีตประธานคณะกรรมการ
นักธุรกิจสตรีและประธานจัดงานนักธุรกิจสตรีดีเดนหอการคาไทย 
และ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล 
ประธานจัดงานนักธุรกิจสตรีดีเดนหอการคาไทย ป 2561

รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเดน 
หอการคาไทย (สวนภูมิภาค)
ดร.อนุชิดา  ชินศิริประภา 
กรรมการผูจัดการ โรงแรมโกลเดน 
ซิต้ี ระยอง จังหวัดระยอง

รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเดน 
หอการคาไทย (สวนภูมิภาค)
คุณสุดสวาท  มงคลเจริญวงศ
เจาของผูจัดการ 
สุดสวาทสโตร จังหวัดแพร

รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเดน 
หอการคาไทย (สวนภูมิภาค)
คุณณัฎฐปภาณ  จันทรละมูล  
กรรมการผูจัดการ บริษัท เค แอนด แซด 
คอรปอเรช่ัน จำกัด จังหวัดนครปฐม

รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเดน 
หอการคาไทย (สวนภูมิภาค)
คุณวรรณภา  ชินชูศักด์ิ
กรรมการผูจัดการ บริษัท 
สระบุรีฟารม จำกัด จังหวัดสระบุรี

รางวัลนักธุรกิจสตรีดาวรุง 
หอการคาไทย (สวนกลาง)
คุณรุงฉัตร  บุญรัตน
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) 

รางวัลนักธุรกิจสตรีดาวรุง 
หอการคาไทย (สวนภูมิภาค)
คุณวัชรี  พรมทอง
เจาของกิจการ หางหุนสวนจำกัด 
นานดูโอคอฟฟ จังหวัดนาน

รางวัลนักธุรกิจสตรีดาวรุง 
หอการคาไทย (สวนภูมิภาค)
คุณกนิดา  เสนีย
กรรมการผูจัดการ บริษัท ริชช่ี ไรซ 
โปรดักส จำกัด จังหวัดพัทลุง 

ผูรับรางวัลและ
คณะกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
(เด็ก เยาวชน สตรี) 
ประจำป 2560-2561

รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเดน 
หอการคาไทย (สวนกลาง)
คุณสุนทรี  จรรโลงบุตร
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
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การสืบทอดธุรกิจครอบครัว ถือเปนประเด็น 
ที ่ม ีความทาทายและเปนบททดสอบที ่ท ุก 
ครอบครัวตองขามผานไปใหได ซึ่งเปนการ 

พิสูจนวาธุรกิจของครอบครัวนั้นๆจะดำรงอยูอยางยั ่งยืน 
ไดหรือไม ซึ่งการสืบทอดธุรกิจครอบครัว เกี่ยวของกับ 
กระบวนการที่คอนขางซับซอน ทั้งในเรื่องของการถายโอน 
อำนาจในครอบครัว และในธุรกิจ อีกทั้งมีธุรกิจครอบครัว 
จำนวนมากยังไมมีการวางแผนในเรื ่องของการสืบทอดไว 
อยางเปนรูปธรรม ทั้งๆที่เปนกระบวนการที่ตองอาศัยเวลา 
คอนขางมาก

กระบวนการสืบทอดธุรกิจ 
Ward (2005) ไดสรางแบบจำลองเมทริกซระยะของ 

ผูสืบทอดธุรกิจ (The Successor’s Phase Matrix) ผาน 
มิติของธุรกิจครอบครัว คือ ครอบครัว ธุรกิจ และความ 
เปนเจาของ ซึ่งสามารถแบงได 3 ระยะดวยกัน คือ

ระยะที่ 1 การปฏิบัติ (The Do Phase) เปนระยะที่ 
เริ ่มตนดวยการวาจางในระดับแรกเขาสู ธ ุรกิจอยู ในราว 
อายุ 25-35 ป ความทาทายของผูสืบทอดธุรกิจที่จะเผชิญ 
ภายในระยะนี ้เปนความขัดแยงดานความคิดเห็นในการ 
ดำเนินธุรกิจระหวางผูกอตั้งธุรกิจหรือรุนอาวุโสที่จะมักใช 
ความสัมพันธแบบสายบังคับบัญชาที่เปนมาตั้งแตเดิมกับ 

ผูสืบทอดธุรกิจ ยังไมเห็นความจำเปนในการถายโอนอำนาจ 
การควบคุมธุรกิจ ใหมีการทดลองดำเนินธุรกิจแตก็ถูกจับ 
ตามองอยางใกลชิด ระยะนี้มีสิ่งที่สำคัญคือการที่ผูสืบทอด 
ธุรกิจไดเรียนรูและซึมซับวัฒนธรรมของผูกอตั้งไดดีเพียงใด

ระยะที่ 2 การชี้นำสูการปฏิบัติ (The Lead to Do 
Phase) ระยะนี้เริ่มขึ้นเมื่อผูสืบทอดธุรกิจไดรับการเลื่อน 
ระดับใหสูงขึ้นดานความรับผิดชอบ โดยอยูในระหวางอายุ 
35-50 ป สิ่งที่เปนปจจัยหลักคือ การสรางครอบครัวใหม 
จากการแตงงาน ลูกๆ เริ่มมีวุฒิภาวะที่จะเปนผูสืบทอด 
ธุรกิจ ทำใหความสัมพันธแบบพอ-แมลูกเปลี่ยนไปเปนความ 
สัมพันธแบบผูใหญ-ผูใหญ ผูสืบทอดธุรกิจกำลังคิดวาจะอยู 
หรือจะไปจากธุรกิจครอบครัว เพราะคิดวาไมไดรับความ 
เปนธรรมจากพอ-แม หากมีลูกพี่ลูกนองเขามาเกี่ยวของ 
ดวย ทั้งสองฝายตางก็ดิ้นรนที่จะเขามาควบคุมธุรกิจ จึง 
กลายเปนสงครามระหวางผูนำรุนเดิมกับผูนำรุนใหม สิ่ง 
สำคัญอยูที่การกำหนดวัฒนธรรมธุรกิจครอบครัวใหมีความ 
ชัดเจนเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดตั้งสภาครอบครัว 
(Family Council)

ระยะที่ 3 การอนุญาตใหปฏิบัติ (The Let Do 
Phase) ระยะนี้จะอยูระหวางชวงอายุ 50-65 ปของผู 
สืบทอดธุรกิจ แมวารุนพอ-แมจะยังมีชีวิตอยูและมีอิทธิพล 
ดานจิตใจ ความทาทายคือการพัฒนาความสัมพันธระหวาง 

ก

Family Business 
ตอน กระบวนการ
สืบทอดธุรกิจครอบครัว
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รุนในทางบวกตองการบูรณาการเรียนรูบทเรียนที่ผานมา 
สำหรับความเปนเจาของนั้น ผูสืบทอดธุรกิจควบคุมไวได 
อยางสมบูรณเหลือเพียงความทาทายท่ีจะปฏิบัติตามวิสัยทัศน 
การกำหนดนโยบายและริเริ่มแผนการสนับสนุนความตอง

การในระยะยาวของครอบครัว
สรุปทั้ง 3 ระยะของเมทริกซระยะของผูสืบทอดธุรกิจ 

(The Successor’s Phase Matrix) แสดงความสัมพันธ 
ผานมิติของธุรกิจครอบครัว แสดงดังตาราง

ตารางแสดง เมทริกซระยะของผูสืบทอดธุรกิจ (The Successor’s Phase Matrix)

ที่มา “เจาะ DNA ธุรกิจครอบครัวไทย,” โดย ดนัย เทียนพุฒ, 2552, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 1-26.

การปฏิบัติ (do)

การชี้นำสูการปฏิบัติ 
(lead to do)

การอนุญาตใหปฏิบัติ 
(let do)

       ครอบครัว
ความสัมพันธระหวาง
พอ-แม-ลูก

ความสัมพันธแบบ
ผูใหญ-ผูใหญ

ความสัมพันธระหวาง
พอ-แม-ลูก

      ความเปนเจาของ
มีสวนเกี่ยวของกับ
การควบคุมธุรกิจ

ความพยายามดิ้นรน
เขาควบคุมธุรกิจ

วิสัยทัศนธุรกิจเปรียบเทียบ
กับการควบคุมธุรกิจ

           ธุรกิจ
เนนความเปนมืออาชีพ

เนนความเปนผูนำ

เนนการบริหารจัดการที่ดี

ระยะ

สำหรับแบบจำลองกระบวนการสืบทอดธุรกิจของ 
Longenecker et al. (2006) เปนแบบจำลองที่ไดรับ 
ความนิยมและมีการนำมาใชอางอิงจำนวนมาก แบบจำลอง 
กระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวดังกลาวถูกพัฒนาตั้ง
แตป 1978 เพื่ออธิบายแตละขั้นตอนของกระบวนการสืบ 

ทอดธุรกิจใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแสดงขั้นตอนตั้งแตเริ่มตน 
จนสิ้นสุดกระบวนการสืบทอดธุรกิจ แบบจำลองดังกลาว 
สามารถแบงไดเปน 7 ขั้นตอนดำเนินตามลำดับชวงระยะ 
เวลาของการถายโอนธุรกิจ แสดงดังภาพ

มุงความสนใจ

กอนเขามา
ในธุรกิจ

Pre Business Stage

เขามาปฎิบัติ
หนาที่อยางเต็มตัว

Functional Stage

การเขามาเพื่อสืบทอด

การโอนถายภาวะผูนำ

ความกาวหนา
ในตำแหนง

Advanced Functional Stage

การสืบทอดธุรกิจ
ในชวงแรก

Early Succession Stage

การสืบทอดธุรกิจ
แบบเต็มตัว

Mature Succession Stage

แนะนำให
รูจักธุรกิจ

Introductory Stage

แนะนำหนาที่
ในธุรกิจ

Introductory Function Stage

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

ระยะที่ 4

ระยะที่ 6

ระยะที่ 5

ระยะที่ 7

ระยะที่ 3
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จากภาพ  แสดงกระบวนการของการสืบทอดธุรกิจ 
ครอบครัว โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอน ดังนี้

ระยะที่ 1 ระยะกอนเขาสูธุรกิจ (Pre-Business 
Stage) ผูมีแนวโนมที่จะสืบทอดธุรกิจไดรับความคุนเคยกับ 
ธุรกิจเพราะเปนสวนหนึ่งในชีวิตการเติบโต เด็กๆ ติดตาม 
พอแมไปที่บริษัทและไดเลนกับอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับ 
กิจการ ไมมีแผนการที่เปนแบบแผน เปนระยะที่ตระเตรียม 
เด็กเขาสูธุรกิจ ในระยะตนนี้เปนเพียงการกอรางพื้นฐาน 
ไปสูระยะที่ชัดเจนกวาในขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นตอไป

ระยะที่ 2 ระยะแนะนำเบื้องตน (Introductory 
Stage) ระยะน้ีจะรวมประสบการณท่ีเกิดข้ึนกอนท่ีผูสืบทอด 
จะมีอายุมากพอที ่จะมาทำงานในบางชวงเวลากับธุรกิจ 
ครอบครัว ตางไปจากระยะที่ 1 ตรงที่สมาชิกครอบครัวจะ 
แนะนำผูมีแนวโนมที่จะสืบทอดธุรกิจใหไดรู จักกับบุคคล 
ซึ ่งมีสวนเกี ่ยวของกับธุรกิจทั ้งในทางตรงและทางออม 
ตัวอยางเชน พอคาขายรถปรับดินอาจปลอยใหลูกนั่งไปกับ 
คนขับรถปรับดินพรอมทั้งอธิบายใหเห็นถึงสวนประกอบ 
และวิธีการทำงานของรถ หรืออาจแนะนำใหเด็กรูจักกับ 
นายธนาคารที่ติดตอธุรกิจดวย

ระยะที่ 3 ระยะแนะนำสูการปฏิบัติงาน (Introduc- 
tory Functional Stage) ผูมีแนวโนมที่จะสืบทอดธุรกิจ 
เริ่มปฏิบัติงานเปนพนักงานชั่วคราว ระหวางชวงหยุดเทอม 
หรือหลังเลิกเรียน ในระยะนี้ลูกๆ จะพัฒนาความคุนเคย 
กับบุคคลที่เปนหัวใจสำคัญของบริษัท หนาที่เชนนี้มักจะ 
เริ่มในคลังสินคา ฝายผลิต หรือฝายตลาดแลวแตประเภท 
ของธุรกิจและอาจรับหนาที่ในหนวยงานอื่นๆ เมื่อเวลาผาน 
ไป ระยะแนะนำสูการปฏิบัติงานประกอบกับการศึกษาที่ 
ไดรับจากการเรียนจะเปนประสบการณที ่สามารถนำไป 
บริหารธุรกิจไดในเวลาตอไป

ระยะที่ 4 ระยะปฏิบัติงาน (Functional Stage) 
เปนระยะที่ผู มีแนวโนมจะสืบทอดธุรกิจไดเขาสู การเปน 
พนักงานประจำซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากการจบการศึกษาแลว 
กอนที่จะเขารับตำแหนงผูบริหาร ผูมีแนวโนมที่จะสืบทอด 
ธุรกิจอาจทำงานเปนสมุหบัญชี พนักงานขาย หรือเสมียน 
คุมคลังสินคา เพื่อเปดโอกาสใหมีประสบการณหลากหลาย

ระยะที่ 5 ระยะปฏิบัติงานระดับสูง (Advance 
Functional Stage) ขณะที่ผูมีแนวโนมในการสืบทอด 
ธุรกิจรับหนาที่ของการควบคุมดูแลเขาไดเขาสูระยะปฏิบัติ 
งานระดับสูง ตำแหนงผูบริหารในระยะนี้เกี่ยวของกับการ 
ชี้แนะการปฏิบัติงานของผูอื่นแตยังไมไดบริหารทั่วทั้งบริษัท

ระยะที่ 6 ระยะสืบทอดเบื้องตน (Early Succes-
sion Stage) ในระยะนี้ผูมีแนวโนมในการสืบทอดธุรกิจได 
รับการแตงตั้งเปนประธานหรือผูจัดการใหญของธุรกิจ ใน 
ฐานะหัวหนากิจการในทางทฤษฎี เราอาจเรียกไดวาเขาทำ 
หนาที่อำนวยการทั่วไป แตพอแมยังอยูเบื้องหลัง บทบาท 
ผูนำที่แทจริงยังไมไดถูกโอนใหในระยะแรกหรือในทันทีที่ 
ไดรับตำแหนง ผูรับชวงตอยังไมมีความเชี่ยวชาญกับความ 
ซับซอนของบทบาทนี้อยางแทจริงและพอแมอาจยังลังเล 
ที่จะใหผูมีแนวโนมที่จะสืบทอดธุรกิจตัดสินใจเองทั้งหมด

ระยะที่ 7 การรับชวงอยางสมบูรณ (Mature Suc- 
cession Stage) ระยะนี้มาถึงเมื่อขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง 
ไดจบลงอยางสมบูรณ ผูมีแนวโนมที่จะสืบทอดธุรกิจไดเปน 
ผูบริหารทั้งในทางความเปนจริงและในนาม ในบางกรณี 
ระยะนี้จะไมเกิดขึ้นจนกวาผูกอตั้งหรือผูบริหารรุนกอนจะ 
เสียชีวิต เวลาที่เหมาะสมที่สุดในระยะที่ 7 จะเริ่มในปที่ 

แม้ว่าจะผ่านขั้นตอนทั้ง 7 ระยะซึ่ง 
เป็นข้ันตอนในการเตรียมความพร้อม 
สำหรับทายาทผู้มีแนวโน้มท่ีจะสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัว แต่การถ่ายโอน 
ธุรกิจอย่างสมบูรณ์นั้นคือการโอน 
กรรมสิทธ์ิหรือหุ้นส่วนมากของบริษัท 
ให้กับผู้สืบทอดธุรกิจ ซึ่งหมายถึง 
การส่งมอบอำนาจให้กับผู้สืบทอด 
ธุรกิจมีสิทธิเด็ดขาดในการควบคุม 
การบริหารจัดการธุรกิจ และการ 
ตัดสินใจในธุรกิจ 
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สองหรือสาม หลังจากผูสืบทอดไดรับตำแหนง
แมวาจะผานขั้นตอนทั้ง 7 ระยะซึ่งเปนขั้นตอนในการ 

เตรียมความพรอมสำหรับทายาทผูมีแนวโนมที่จะสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัว แตการถายโอนธุรกิจอยางสมบูรณนั้นคือ 
การโอนกรรมสิทธ์ิหรือหุนสวนมากของบริษัท ใหกับผูสืบทอด 
ธุรกิจ ซึ่งหมายถึงการสงมอบอำนาจใหกับผูสืบทอดธุรกิจ 
มีสิทธิเด็ดขาดในการควบคุม การบริหารจัดการธุรกิจ และ 
การตัดสินใจในธุรกิจ แตการโอนกรรมสิทธิ์เปนประเด็น 
ปญหาที่อาจมีผลกระทบตอคณะกรรมการบริหารบริษัท 
จากภายนอกและผลกระทบตอสมาชิกในครอบครัวทั้งที่มี 
และไมมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจ

 นอกจากนี้ นวพล วิริยะกุล, รอน ศิริวันสานฑ 
และภาคนี วิริยะรังสฤษฏ (2552) ยังไดอธิบายลักษณะที่ดี 
ของกระบวนการถายโอนธุรกิจครอบครัววามีลักษณะ 
ดังตอไปนี้

1. ทำใหสมาชิกในครอบครัวไดรับรู ขอมูลเกี ่ยวกับ 
ธุรกิจในดานตางๆ เชน ลักษณะธุรกิจ ความเปนมา และ 
วัฒนธรรมภายในธุรกิจครอบครัวอยางถูกตองครบถวน

2. กำหนดบทบาทของสมาช ิกแต ละคนในการ 
ดำเนินงานในธุรกิจของครอบครัว

ขอควรระวังในการสืบทอด
1. ผู เกษียณจะตองมีแผนการหลังการ 

เกษียณ และตองวางแผนเรื่องความมั่นคงทาง 
การเงินโดยไมตองพึ่งพาลูกและธุรกิจ

2. ระมัดระวังในการเลือกผู ส ืบทอดที ่ 
เขามาทำใหลมเหลว เชน มั่นใจในตนเองแบบ 
ผิดๆ ความเชื่อที่วาฉันสามารถทำไดคนเดียว 
ฯลฯ

3. ความขัดแยงระหวางผูถือหุนที่เขามา 
เปนผูบริหารธุรกิจ และผูถือหุนที่ไมไดเขามา 
บริหารธุรกิจ

ศูนยธุรกิจครอบครัวและ SMEs ไดนำเสนอตัวอยางของการสืบทอดแบบเปนระบบ โดยแบงออกเปน 7 ขั้นตอน 
ที่สำคัญดังนี้

3. เสริมสรางประสบการณและถายทอดความรูดาน 
ธุรกิจใหกับสมาชิกแตละคนในครอบครัว

4. กระชับความสัมพันธระหวางเครือญาติทั ้งหมด 
ดวยการสื่อสารอยางสม่ำเสมอ

5. ทำใหสมาชิกครอบครัวทุกคนตระหนักถึงความ 
รับผิดชอบของตนเองในฐานะเปนเจาของหรือเปนสวนหนึ่ง 
ในธุรกิจของครอบครัว

ตระหนักถึงความสำคัญ
และเริ่มวางแผนแตเนิ่นๆ1

2

3

5

6

7

4

จัดตั้งโครงการพัฒนา
ผูสืบทอด

สำรวจความคาดหวัง
และหาทางเลือก

สงเสริมการทำงานระหวางรุน
ใหเปนทีมเดียวกัน

ทบทวนคานิยม
และวิสัยทัศนของครอบครัว

บันทึกแผนการสืบทอด
ใหเปนหลักฐาน

หาคำปรึกษาจากครอบครัว 
เพื่อนรวมงาน และที่ปรึกษาจากภายนอก
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จากลักษณะของกระบวนการสืบทอดธุรกิจจะทำให 
ผู กอตั ้งหรือเจาของธุรกิจไดทราบรายละเอียดเพิ ่มเติม 
เพื ่อสงเสริมความเขาใจในกระบวนการแหงความสำเร็จ 
ของการสืบทอดธุรกิจครอบครัวไดดียิ่งขึ้น และเปนการ 
เตรียมความพรอมสำหรับการสงมอบธุรกิจใหแกทายาท 
หรือสมาชิกในครอบครัวรุนหลังๆ ใหสามารถวางแผนรับมือ 
กับการเปล่ียนแปลงของครอบครัวและธุรกิจไดอยางรอบคอบ 
มากขึ้น

จากภาพแสดง การสืบทอดแบบเปนระบบของธุรกิจ 
ครอบครัว โดยแบงออกเปน 7 ชวง ดังนี้

1. ขั้นตอนแรกเริ่มตนจากคนในครอบครัวตระหนัก 
ถึงความสำคัญของการวางแผนการสืบทอด โดยเฉพาะ 
ผูนำครอบครัวหรือคูสมรส เนื่องจากแผนการสืบทอดที่ดี 
ตองใชเวลาอยางนอย 5-15 ป ควรเริ่มตอนตอนผูนำธุรกิจ 
อายุประมาณ 45-50 ป และวางแผนเกษียณเมื่ออาย ุ60-65 
ป และรุนลูกจะอายุประมาณ 25-30 ป ที่จบการศึกษา 
ปริญญาตรีและมีประสบการณจากการทำงานภายนอก 
ประมาณ 2-5 ป ซึ่งเปนชวงเวลาที่เหมาะสม การรอเวลา 
ใหถึงชวงวิกฤติ เชน การเจ็บปวย หรือ เสียชีวิตของผูนำ 
จะเปนชวงเวลาที่สถานการณแกไขไดยาก อีกทั้งการวาง 
แผนแตเนิ่นๆ ทำใหผูนำมีเวลาในการถายทอด คานิยม 
และแบบแผนของธุรกิจใหแกทายาท รวมถึงการใหผูบริหาร 
ที่เปนมืออาชีพมาเปนพี่เลี้ยงผูสืบทอดธุรกิจ ตัวผูนำเองก็ 
มีเวลาใหคอยๆปลอยวางจากธุรกิจ มีเวลาในการวางแผน 
หลังเกษียณ อีกทั้งหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นระหวางนี้ก็ 
ยังมีเวลาแกไขได

2. ขั้นสำรวจความคาดหวังและทางเลือก คือชวงที่ 
ผูนำและพี่นองไดสังเกตุวามีผูที่สนใจจะสืบทอดกี่คน และ 
มีทัศนคติตอธุรกิจครอบครัวแบบไหน ตรงกับที่ผูนำตองการ 
ใหเปนหรือไม เพื่อวางโปรแกรมการพัฒนาใหเหมาะสมกับ 
ทายาทแตละคน 

3. สงเสริมการทำงานระหวางรุ นใหมใหเปนทีม 
เดียวกัน : คือการที่รุนพอเปนพี่เลี้ยงและโคชใหแกรุน 
ลูก สรางความสัมพันธระหวางรุนพอและรุนลูกใหมีสวนรวม 
ในความสำเร็จ เปนการฝกความเปนผูนำและใหซึบซับวิธี 

การทำงาน แนวคิดและทัศนคติ กอนที่จะถายโอนอำนาจ 
ใหแกรุนลูกอยางเต็มภาคภูมิ อีกทั้งยังตองสงเสริมใหรุน 
ลูกๆทำงานรวมกันเปนทีม

4. บันทึกแผนการสืบทอดเพื่อเปนหลักฐาน การ 
บันทึกแผนการสืบทอดจะชวยสรางความชัดเจนและลด 
ความแตกแยกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งครอบครัวอาจใช 
กลไกของธรรมนูญครอบครัวเปนพื้นฐาน โดยในบันทึก 
แผนการสืบทอดควรมีหัวขอตอไปนี้

• แผนการสืบทอดและอำนาจ
• ทักษะความเปนผูนำและคุณสมบัติที่ตองพัฒนา
• กระบวนการในการเลือก เชน เงื่อนไขของเวลา กติกา 

กฏเกณฑ และการสื่อสารทั้งภายนอกและภายใน
• ตารางแผนการเกษียณ
• ตารางการสืบทอด อำนาจและหนาที่
• โครงสรางใหมและทีมงานใหม
5. หาขอมูลและคำปรึกษาใหมากท่ีสุด : ซ่ึงคำปรึกษา 

นี้จะเปนแนวทางในการนำไปวางแผนการสืบทอด ซึ่งอาจ 
มาจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อนรวมงาน กรรมการบริษัท 
รวมถึงที่ปรึกษาจากภายนอก การรับฟงความคิดเห็นที่ 
หลากหลายจากหลายฝาย ทำใหผูนำมีขอมูลมากพอใน 
การนำมาประมวลเพื่อวางแนวทางการสืบทอดที่เหมาะสม 
ที่สุด อีกทั้งการหาที่ปรึกษาจากภายนอกยังเปนการชวย 
ลดความตรึงเครียดที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวไดเปนอยางดี 

6. จัดตั้งโครงการพัฒนาผูสืบทอด :
 

Teach

Assess

Succession

Planning

Groom
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6.1 การเริ่มทำงานกับองคกรภายนอก ไมเพียงเปน 
การเรียนรูและเปดมุมมองทางดานธุรกิจใหกวางขึ้นเทานั้น 
ยังเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับตัวทายาทเองตอบุคคล 
ภาย อาจเปนคูคาหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกคาคนสำคัญ 
เปนตน รวมถึงการสรางการยอมรับจากพนักงานในองคกร 
ทำใหตัวทายาทมีความเชื่อมั่นในตนเอง

6.2 กำหนดแนวทางในการนำรุนตอไปเขาสูธุรกิจ การ 
กำหนดบทบาทที่ชัดเจนของผูสืบทอด วัตถุประสงค และ 
คาตอบแทนที่จะไดรับ ซึ่งอาจกำหนดตามราคาตลาด

6.3 การประเมินผลการพัฒนา เปนการติดตามความ 
คืบหนาของโปรแกรมพัฒนาของผูสืบทอด โดยประเมินใน 
ดานตางๆเหลานี้คือ ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skills), 
ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ (Human skills), ทักษะเชิงกลยุทธ 
และการมองภาพรวม (Conceptual skills), ความทุมเท 
ใหกับองคกร, การไดรับการสนับสนุนจากผูนำ ครอบครัว 
และลูกจาง, การควบคุมอารมณภายใตแรงกดดัน เปนตน  
โดยอาจมีการประเมินเปนระยะๆเพื่อจะสามารถติดตาม 
และใหคำแนะนำเพื่อการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ    

6.4 ในการเลือกผูสืบทอด ผูนำดูวามีผูที่สนใจสืบทอด 
กี่คน ซึ่งควรเปดโอกาสใหกับลูกทุกคน และพิจารณาวา 
ควรเปดโอกาสใหเขยและสะใภหรือไม ในกรณีที่ไมมีผูสนใจ 
อาจตองทำการแตงตั้งมืออาชีพจากภายนอกเขามารักษาการ 
แทนชั่วคราวจนกวาจะหาผูสืบทอดได หรืออาจแบงธุรกิจ 
ออกเปนหลายองคกรและทางเลือกสุดทายคือการขาย 
กิจการใหกับบุคคลภายนอก 

ขอดีและขอเสียในวิธีการเลือกผูสืบทอด 
1. การใชกฏเกณฑแบบตายตัว เชน ลูกชายคนโต 

หรือ ผูที่เรียนดีที่สุด ขอดีคือ มีความชัดเจน แตอาจจะ 
ไมใชสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ เพราะบางครั้งลูกชายคนโต 
อาจไมอยากที่จะสืบทอดธุรกิจครอบครัว หรือไมมีความ 
สามารถมากพอที่จะเปนผูนำ เปนตน

2. เลือกผูที่เหมาะสมที่สุด (ในที่นี้หมายถึงมีคุณสมบัต ิ
ที่ดีที่สุดที่จะเปนผูนำ) ขอดีคือ เปนผลดีตอธุรกิจ แตการ 
เลือกดวยวิธีนี้อาจทำใหเกิดการแขงขันกันระหวางพี่นอง

3. เลือกผูบริหารมืออาชีพมาบริหารชั่วคราว เปน 

การซื้อเวลาไปกอนในกรณีที่ครอบครัวยังไมตัดสินใจเลือก 
ผูสืบทอดที่ชัดเจน แตตองหาผูบริหารที่มีความสามารถ 
และเหมาะกับธุรกิจของครอบครัว รวมถึงตองมีความเขาใจ 

ในวัฒนธรรมและธรรมชาติของธุรกิจครอบครัว ซึ่งอาจหา 
ไดคอนขางยาก

6.5 ขั้นตอนในการพัฒนาผูสืบทอด หลังจากครอบครัว 
ไดเลือกผูสืบทอดแลว ตองมีการจัดโปรแกรมพัฒนาในเรื่อง 
ตางๆเหลาน้ีคือ เตรียมพรอมเร่ืองทัศนคติท่ีดีตอธุรกิจ, พัฒนา 
ทักษะทางธุรกิจ, พัฒนาความเปนผูนำ, การเปลี่ยนผาน 
และรับมอบอำนาจ   

7. ทบทวนคานิยมและวิสัยทัศนของครอบครัว : 
สมาชิกในครอบครัวพึงระลึกวากระบวนการสืบทอดนั้นนำ 
มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่จะสรางผลกระทบในทุกดาน เชน 
ทีมงานใหม ครอบครัว คณะกรรมการบริษัท การทบทวน 
คานิยมและวิสัยทัศนจะทำใหผู นำมีความรอบคอบและ 
ระมัดระวังมากขึ้นเพื่อใหแผนการสืบทอดบรรลุไปไดดวยด ี

สมาชิกในครอบครัวพึงระลึกว่า 
กระบวนการสืบทอดนั้นนำมาซึ่งการ 
เปลี่ยนแปลงที่จะสร้างผลกระทบใน 
ทุกด้าน เช่น ทีมงานใหม่ ครอบครัว 
คณะกรรมการบริษัท การทบทวน 
ค่านิยมและวิสัยทัศน์จะทำให้ผู้นำมี 
ความรอบคอบและระมัดระวังมากขึ้น
เพื่อให้แผนการสืบทอดบรรลุไปได้ 
ด้วยดี 
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ห

ทำความรู้จักกับ
ประวัติส่วนตัว

คุณกมลวัฒน ตุลยสุวรรณ หรือ 
คุณเคง เปนใครมาจากไหน คุณเคง 
เปนชาวนนทบุรี ที่จบการศึกษาระดับ 
ประถม และมัธยม จากโรงเรียนทิวไผงาม 
ระดับปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร 
สาขาการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย และปริญญาโท สาขา 
การสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย และไดทำงานดานประ- 
ชาสัมพันธในองคกรตางๆหลายแหง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณเคงเคยเปนดีเจ
คล่ืนวิทยุ OK Hook และ OK Love เครือ 
Radio OK คงการันตีการใชวาทศิลปได 
เปนอยางดี เมื่อผสานกับความรูความ 
สามารถดานการประชาสัมพันธจึงไม
ตองสงสัยเลยวา คุณเคงจะมีความ 

สามารถดานการสื ่อสารขนาดไหน 
ปจจุบันเขาเปนนักธุรกิจดูแลเรื ่องที ่ 
ปรึกษาการทำการตลาดและวางแผน
ประชาสัมพันธ ควบตำแหนงกรรมการ 
ผูจัดการ บริษัท See Saw Seen Glasses 
จำกัด และ Number Egg Noodle 
รานกวยเตี๋ยวสุดชิค อีกหนึ่งงานบริการ 
ที่ชื่นชอบ

หมวกใบใหม่ 
กับภารกิจถนัด

นอกจากบทบาทรองประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดนนทบุรีแลว จาก 
การเขารวมกิจกรรม SEED รุนที่ 4 
นักธุรกิจรุนใหมหัวใจพอเพียง คุณเคง 
ไดร ับการโหวตจากเพื ่อนผู  เข าร วม 
คอรสอบรมใหเปนประธาน SEED คน 
ใหมลาสุด ถามวา หนาที่ของประธาน 

SEED ทำอะไรบาง คุณเคงเลาวา ประธาน 
SEED แตละคนจะมีหนาที่อยูแลวใน 
ฐานะ YEC แตละจังหวัด แตหนาที่ 
ใหมที ่เพิ ่มขึ ้นเพื ่อขับเคลื ่อนขาวสาร 
ในระหวาง YEC จากระดับจังหวัด 
ยกระดับสูระดับประเทศผานชองทาง 
คือ ประธาน SEED มีหนาที่ประสาน 
งานเชื่อมโยงฝายตางๆ ภายใน และ 
ภายนอกนั่นเอง

“งานลาสุดที ่เราไดมีบทบาทใน 
งานประชุมหอการคาไทยครบรอบ 
85 ป ทีม SEED 4 ไดเขาไปชวยใน 
เรื ่องการรับขาวสารการประชุมเพื ่อ 
สงตอไปยัง YEC ทั่วประเทศ จากการ 
ที่เรียนจบดานประชาสัมพันธจึงทำให
มีจิตวิญญาณในการสื่อสาร ไมวาจะ 
เปนงานดีเจ พิธีกร ทำใหมีความสุขที่ 
ไดทำหนาที่สื่อสารขอมูลดีดีไปยังกลุม 

ประธาน SEED เจน 4 ที่มีหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูล
นักธุรกิจ YEC จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ

กมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ
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YEC ที่อยากใหเขาไดรู ไดสนุกไปกับ 
การทำงาน ชองทางหลักๆ แนนอนวา 
เปนชองทาง Social media ไมวาจะ 
เปน Line Facebook จนถึงรูปแบบ 
ของปากตอปาก อีกสิ่งที่สำคัญคือ การ 
สราง Content ที่นาสนใจ ในรูปแบบ 
เพื่อนถึงเพื่อน” 

หน้าที่ของ SEED 
ไม่ทับซ้อนกับ YEC

ปจจุบันคณะกรรมการ YEC ระดับ 
ประเทศ แบงงานออกเปน 5 ฝาย 
ไดแก คณะทำงานฝาย Membership 
& Management คณะทำงานฝาย 
Learning ดูแลดานกิจกรรมการพัฒนา 
YEC ในดานตางๆ  คณะกรรมการ YEC 
Connect ทำหนาที่เชื่อมโยงความ 
สัมพันธและเครือขายตางๆ ซึ่งท่ีผานมา 
YEC มักจะคอนเน็กตกันเองภายใน 
ประเทศระหวาง YEC ดวยกัน และ 
YEC กับหอการคาไทย รวมถึงเชื่อม 
ภาคเอกชนกับภาครัฐ แตปน้ีจะพิเศษข้ึน 

เพราะจะบมเพาะนองๆในตางจังหวัดที ่
มีความสามารถดานภาษา สรางความ 
รวมมือระหวางอาเซียน หลังจาก 2-3 
ปที่ผานมา จะมีเฉพาะกลุม YEC 

กรุงเทพฯเทานั้น นอกจากนี้ยังสามารถ 
เชื่อมถึง YPO (Young Presidents” 
Organization) ทั่วโลก

“การทำหนาที่ของ SEED จะไม 
ทับซอนกับงานจิตอาสา YEC เนื่องจาก 
ภารกิจของประธาน SEED จะทำ 
หนาที่ผลักดันขาวสารสูภายในจังหวัด 

นั้น เพื่อใหสมาชิก และประธานได 
รับรู ตรงนี้ถือวา เปนภารกิจที่เพิ่มขึ้น 
และการทำงาน SEED ทำใหเราได 
รูจักกันทั่วประเทศ”

เชื่อมโยงและส่งเสริมกัน
ระหว่างบทบาท
รองประธาน YEC 
หอการค้าจังหวัดนนทบุรี 
และประธาน SEED

ในบทบาท YEC ที่เรามีหนาที่ 
เปนจิตอาสาจัดกิจกรรมตางๆ ภายใน 

งานล่าสุดท่ีเราได้มีบทบาทในงานประชุมหอการค้าไทย 
ครบรอบ 85 ปี ทีม SEED 4 ได้เข้าไปช่วยในเรื่อง 
การรับข่าวสารการประชุมเพื่อส่งต่อไปยัง YEC 
ทั่วประเทศ จากการที่เรียนจบด้านประชาสัมพันธ์ 
จึงทำให้มีจิตวิญญาณในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น 
งานดีเจ พิธีกร ทำให้มีความสุขที่ได้ทำหน้าที่สื่อสาร 
ข้อมูลดีดีไปยังกลุ่ม YEC ที่อยากให้เขาได้รู้ ได้สนุก 
ไปกับการทำงาน 
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จังหวัด อยางเชน นนทบุรีกำลังจะ 
จัดงานวิ่ง ชื่อ “กานยาวรัน” ในวันนี้ 
ไดมีการประสานงานกับ YEC ใหได 
รับรูการจัดกิจกรรมนี้  เวลาเราจัด 
กิจกรรมเปรียบเสมือนเราจัดรวมกับ 
จังหวัดอื่นๆ ที่ YEC ที่พรอม และ 
สะดวกจะมาชวยเปนจิตอาสาจะมา 
รวมงานกัน ทำใหมีจำนวนบุคลากรที่ 
มารวมทำงานและรวมงานมากขึ้น

ปจจุบัน YEC หอการคาจังหวัด 
นนทบุรี มีจำนวนสมาชิก 50 คน มี 
ระบบการคัดเลือกสมาชิกใหมจากการ 
Refer จากสมาชิกปจจุบัน ที่ชวยกัน 
คัดเล ือกเพื ่อเข ามาทำงานร วมก ัน 
เพราะนโยบายของเรา ตองการคนดีที่ 
มีจิตอาสาพรอมทำงาน กิจกรรมหลัก 
จะประกอบดวยกิจกรรมสงเสริมดาน
การทองเท่ียว อาหาร และผลไม ซึ่งเปน 
จุดเดนของจังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะ 
อยางย่ิงกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือชุมชน 
เพื่อสรางรายไดมากขึ้นใหแกชาวบาน 
และชุมชน เพื่อเปนการเชื่อมโยงชุมชน 

กับภาคธุรกิจเขาดวยกัน
“เปนความภูมิใจของ YEC หอการคา 

จังหวัดนนทบุรี ท่ีเราไดรับโอกาสใหเปน 

เจาภาพจัดงานสานสัมพันธ YEC ทั่ว 
ประเทศ ทำใหทุกคนไดมีสัมผัสแกนแท 
ของจังหวัดนนทบุรี กลางวันเรามี 
กิจกรรมทดลองป นเครื ่องป นดินเผา 
มีกิจกรรม Business Matching 
กลางคืนเรามีจัดเลี้ยงอาหาร และจัด 
แสดงของดีนนทบุรี วันรุงขึ้นพาทัวร 
วัดเลงเนยยี่ 2 ที่มีความสวยงาม 
กลางวันชมชิมร านอาหารริมคลอง 
โดยจุดประสงคหลักคือ ตองการให 
นักธุรกิจรุนใหมไดรูจักกัน และมี 
Connection ระหวางกัน”

บทส่งท้ายจากใจ ประธาน 
SEED คนใหม่

“ผมดีใจที่ไดเขาอบรมหลักสูตร 
SEED เปนหลักสูตรท่ีสอนเร่ืองรากเหงา 
YEC คืออะไร หอการคาคืออะไร ปรัชญา 
พอเพียงมีความสำคัญอยางไร และจะ 
นำมาประยุกตใชในชีวิตการทำงานได 
อยางไร”

นอกจากการเป นคอร สเร ียน 
อบรมความรูที่อยูภายใตกลุม YEC 
แลว SEED ยังทำให YEC ทั่วประเทศ 
76 จังหวัดไดรูจักกันมากยิ่งขึ้น ผูที่ได 
มีโอกาสเขาเรียนก็เหมือนกันคุณได 
ทั้งความรู และไดเพื่อนเพิ่มขึ้น เพื่อน 
ที่ไดสัญญาวา เราจะคอยชวยเหลือกัน 
ทั้ง 76 จังหวัด และเราจะเปนสวนหนึ่ง 

ของกันและกันตลอดไป
ขอปรบมือรัวรัวใหคุณเคง กมลวัฒน 

ตุลยสุวรรณ ประธาน SEED คนใหม 
ดีกรีนักประชาสัมพันธตัวจริง ที่จะนำ 
ประสบการณที่เชี่ยวชาญในการสื่อสาร 
มาชวยเหลือใหงาน YEC และ SEED 
มีความเชื่อมโยงกัน และบูรณาการ 
ขอมูลความชวยเหลือกันทั่วประเทศ 
ดวยความเปนหนึ่งเดียวกัน

ผมดีใจที่ได้เข้าอบรมหลักสูตร SEED เป็นหลักสูตร 
ที่สอนเรื่องรากเหง้า YEC คืออะไร หอการค้าคือ 
อะไร ปรัชญาพอเพียงมีความสำคัญอย่างไร และ 
จะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานได้อย่างไร
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สมัครสมาชิก Individual 1 ป (12 ฉบับ)
พิเศษเหลือ 800 บาท จากราคาปกติ 960 บาท 

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

ขาพเจาตองการสั่งซื ้อนิตยสาร Thailand Economic and Business Review ฉบ ับที่
จำนวน                                             เล ม รวมเปนเงิน                                    บาท 

ชื ่อองคกร
ผูติดตอ
เบอรติดตอ                                               โทรสาร                                   ม ือถือ
Email

ชื่อ (Name) :
นามสกุล (Surname) :
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เบอรโทรศัพทบาน (Telephone) :
เบอรโทรศัพทที ่ทำงาน (Telephone) :

เบอรโทรสาร (Fax) :

เพศ (Gender) :

สมาชิกเริ ่มตนเลมที่
ที ่อยู (Address)

ที่อยู (Address)

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

กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดพรอมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

Email : asc.utcc@gmail.com

หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
 - หากนิตยสารที่ทานไดรับเกิดการชำรุดหรือเสียหายอันเนื ่องจากการขนสงหรือการพิมพ
   กรุณาแจงฝายสมาชิก โทร 02-697-6862

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยูในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน
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มือถือ (Mobile) :
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