






ฉบับนี้นำเรื่อง “โอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการคาในกลุมประเทศ CLMVT” มาเปน 

รายงานพิเศษ และ เริ่มดวย Economic Review กับผลสำรวจ “สถานภาพหนี้ครัวเรือนไทย ป 2562” โดย 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ซึ่งผลสำรวจพบวา สิ่งที่รัฐบาลควรเขามาทำการ 

แกไขปญหาหนี้ครัวเรือนของประชาชน ไดแก การดูแลคาครองชีพ และควบคุมระดับราคาสินคาใหอยูในระดับ 

เหมาะสมและฟนฟูแกไขปญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ตลอดจนสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน 

ผูประกอบการ และนักลงทุน และจัดหาแหลงเงินทุนในระบบที่มีดอกเบี้ยต่ำ เปนตัน ซึ่งขอมูลไดรายงานในเลม  

และตอดวย “บทสัมภาษณวิเคราะหเศรษฐกิจ กับ ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจจาก 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับหัวขอ “หอการคาฯ ลุนชิมชอปใช 2 แผลงฤทธิ์เข็นเศรษฐกิจโต 0.2% แมลอยกระทง 

ยังเงียบ”  

และ Global Section ทาง Exim Bank รวมเสนอบทความเรื่อง “เตรียมความพรอมกอนเมียนมาบังคับ 

ใชกฏหมายเครื่องหมายการคาฉบับใหม” และ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการพัฒนาธุรกิจและกรณีศึกษา 

มานำเสนออีกเชนเคย เริ่มดวยคอลัมน Inspire กับบทสัมภาษณ “คุณอาย-อภิรดี ศิริสมบูรณ กับการจัดการ 

ขอมูลในพริบตาเดียวดวย Happenn” และคอลัมนธุรกิจครอบครัว โดย ผศ.ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล กับตอน 

ธรรมนูญครอบครัว (Family Constitution)ปดทายดวย บทสัมภาษณ YEC พบกับ กิติมา แถลงกิจ ประธาน YEC 

หอการคาจังหวัดอยุธยา นักธุรกิจ จิตอาสา ถึงเวลาผูนำรุนใหมขับเคลื่อนประเทศไทย 

ฉบับนี ้ไดนำเนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจ และอัพเดตธุรกิจตางประเทศ อยางเมียนมา การพัฒนา 

ธุรกิจสตารทอัพ และเรียนรูศาสตรธุรกิจครอบครัว และหลักการทำงานของนักธุรกิจรุนใหมกับ YEC Update ทั้งหมด 

นี้เราหวังวาเนื้อหาที่ทีมบรรณาธิการไดจัดหามานั้นจะสรางคุณประโยชนทางความคิดและการพัฒนาธุรกิจและ 

องคกรใหกับผูอานทุกทาน และตอนนี้ทุกทานสามารถติดตามอาน Thailand Economic & Busines Review 

ทางสื่อออนไลนไดที่ Facebook: https://www.facebook.com/ThailandEcoReview  Line Official: @ 

ThailandEcoReview  คะ

อารดา มหามิตร

บรรณาธิการบริหาร
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42

กระบวนการสรางธรรมนูญ 
ครอบครัวที่สําคัญคือ ตองมาจาก 

ความรวมมือและเปนขอตกลงรวมกัน 
ของสมาชิกครอบครัวที่มีสวนเกี่ยวของใน 

การบริหารจัดการและ/ หรือมีอํานาจควบคุม 
ธุรกิจ (ผูถือหุนในธุรกิจ) ธรรมนูญครอบครัวจะตองมีความ 
สอดคลองกับครอบครัว ธุรกิจ สถานการณที่เกิดขึ้นตามโอกาส 
และสภาพแวดลอมปจจุบัน

สําหรับมาตรการชิมชอปใช เฟส 2 เชื่อวาจะใหผลดีกับ 
เศรษฐกิจมากกวาเฟสแรก เพราะเฟสแรกประชาชนที่ 

ไปลงทะเบียนเพื่อหวังไดรับสิทธิ์ 1,000 บาท ขณะที่การ 
ใชจายเพื่อรับเงินแคชแบ็ก 15% ยังไมมีแรงจูงใจพอ แตใน   
เฟส 2 มองวาประชาชน ที่ลงทะเบียนสวนใหญจะมีการ 

วางแผนทองเที่ยวจริง ทําใหมีเม็ดเงินหมุนลงสูระบบ       
2-3 หมื่นลานบาท ชวยสนับสนุนจีดีพี     

ได 0.1-0.2%

เจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน 
ถือเปนฟนเฟองสําคัญในการ 

ชวยขับเคลื่อนการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา บุคลากรที่มี 
ประสบการณ ทักษะและความเชี่ยวชาญ 
ยอมชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ

เมียนมาที่ไดประกาศกฎหมายเครื่องหมาย 
การคา ภายใต Pyidaungsu Hluttaw Law No. 

3/2019 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นับเปนกฎหมาย 
ฉบับแรกของเมียนมาที่ใหความคุมครองสิทธิ์ใน 

เครื่องหมายการคาโดยตรง จากเดิมที่ใหการคุมครอง 
ภายใตกฎหมายทั่วไป อาทิ กฎหมายพาณิชย และ 

กฎหมายอาญา รวมถึงพระราชบัญญัติการ 
จดทะเบียน ทําใหที่ผานมาการคุมครอง 

เครื่องหมายการคาในเมียนมา 
ทําไดจํากัดในทางปฏิบัติ 

30
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สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง

เพศ อายุ

อาชีพ

จำนวนสมาชิกในครัวเรือน

การศึกษา

ภูมิภาค

สำรวจทั่วประเทศ จำนวน 1,201 ตัวอยาง   วันที ่11-23 พฤศจิกายน 2562

                                

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รับจางรายวัน

นักศึกษา

เจาของกิจการ

พนักงานภาคเอกชน

ไมไดทำงาน

แมบาน

เกษตรกร

อื่นๆ

รอยละ

14.6

17.0

2.3

20.0

20.7

9.8

6.7

8.5

0.4

รายไดตอเดือนของครัวเรือน

ต่ำกวา 5,000 บาท

5,000-10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-30,000 บาท

30,001-50,000 บาท

มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป

รอยละ

1.2

6.2

7.2

13.1

18.2

54.1

ประถมศึกษา 8.6%

มัธยมตอนตน 9.1%

มัธยมตอนปลาย/ปวช. 13.4%

อนุปริญญา/ปวส. 16.7%

ปริญญาตร ี46.0%

สูงกวาปริญญาตร ี5.5%

อื่นๆ 0.7%

เหนือ กลางใต

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กรุงเทพฯ
และ ปริมณฑล

สถานภาพหนี้ครัวเรือนไทย
ปี 2562

หญิง
51.9%

ชาย
48.1%

50-59 ป 14.5%

20-29 ป 19.8%

ต่ำกวา 20 ป 1.4%

40-49 ป 24.9%

30-39 ป 27.9%

60 ปขึ้นไป 11.5%

15.0%

18.9% 13.5% 23.3%

29.3%

ลักษณะของรายไดที่ไดรับ

รายสัปดาห
3.2%

ราย 2 สัปดาห
2.5%

รายวัน
36.5%

เงินเดือน
57.8%

เฉลี่ยโดยรวม 3 คน

13.4%

24.3% 25.1%

22.3%

9.2%

3.7% 2.0%

1 
คน

2 
คน

3 
คน

4 
คน

5 
คน

6 
คน

มา
กก

วา
 6

 ค
น

รับจางรอยละ 10.9
เจาของกิจการรอยละ 22.0
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พฤติกรรมการใช้จ่ายของครัวเรือน

เงินออมตอเดือน

ต่ำกวา 500 บาท

500-1,000 บาท

1,001-2,500 บาท

2,501-5,000 บาท

มากกวา 5,000 บาท

รอยละ

0.7

14.7

27.5

33.8

23.3

เหตุผล

ราคาสินคาแพงขึ้น

รายไดสูงขึ้น

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

มีภาระหนี้สินนอยลง

ราคาของถูกลง

รอยละ

25.0

20.4

20.3

17.7

16.6

เหตุผล

ราคาของแพงขึ้น

มีภาระหนี้มาก

รายไดที่ไดรับนอยลง

ดำเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ไมมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจไทย

รอยละ

21.9

20.1

20.1

19.2

18.6

ลักษณะของรายไดที่ไดรับ

การจับจายใชสอยป 2562 เมื่อเทียบกับป 2561

เหตุผลของการใชจายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ป 2562 เมื่อเทียบกับป 2561 การใชจายในปจจุบันเมื่อเทียบกับรายไดที่ไดรับ

เงินออมคิดเปน
รอยละ 22.4 ของรายได

3.8%

40.2%
13.1%นอยลงมาก

นอยลง
เทาเดิม
มากขึ้น

มากขึ้นมาก
9.7%
33.2%

8.1%

32.0%
16.8%

8.5%
34.7%

6.0%

45.5%
7.7%

29.0%
11.8%

3.6%

37.8%
16.0%นอยลงมาก

นอยลง
เทาเดิม
มากขึ้น

มากขึ้นมาก
9.8%
32.8%

5.5%

25.7%
19.4%

13.7%
35.7%

9.5%

40.8%
16.7%

26.2%
6.8%

2562 2561 2560 2562 2561 2560

มี
48.3%

ไมมี
51.7%

ใชจายมากกวารายไดที่ไดรับ 20.9%

ใชจายเทากับรายไดที่ไดรับ 25.2%

ใชจายนอยกวารายไดที่ไดรับ 53.9%

รายได
25,000 - 50,000

บาทขึ้นไปออมเฉลี่ย
4,541.53 บาทตอเดือน

จำนวนชิ้นที่ซื้อ มูลคาที่ใชจาย

มีการใชจายเพิ่มขึ้นเพราะ (13.4%) มีการใชจายลดลงเพราะ (53.8%)
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ภาวะหนี้ของครัวเรือน

อันดับที ่1

อันดับที ่2

อันดับที ่3

33.3

33.3

30.8

หนี้เพื่อการใชจายทั่วไป

หนี้ซื้อยานพาหนะ

หนี้ซื้อบาน

จายบัตรเครดิต

หนี้เพื่อประกอบธุรกิจ/ประกอบอาชีพ

เพื่อชำระหนี้เกา

หนี้เพื่อการศึกษา

ใชในการเกษตร

61

38.6

30.2

17.0

28.4

28.5

15.5

12.0

6.1

62

38.4

32.9

21.2

19.9

19.3

12.5

11.7

10.2

           ภูมิภาค

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต

ใชจายมากกวารายไดที่ไดรับ

10.3

28.6

13.0

27.0

21.0

การใชจายเทียบกับรายไดที่ไดรับ (ตอ)

ปจจุบันครัวเรือนของทานมีหนี้สินหรือไม

สาเหตุของการเปนหนี ้แยกตามอาชีพ (3 อันดับแรก)

มี
88.1%

ไมมี
11.9%

ภูมิภาค

           รายได

ต่ำกวา 10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-30,000 บาท

30,001-50,000 บาท

มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป

ใชจายเทากับรายไดที่ไดรับ

13.1

6.0

11.5

20.9

34.2

ใชจายมากกวารายไดที่ไดรับ

17.5

9.5

18.6

16.3

24.6

รายไดครัวเรือน

ใชจายเทากับรายไดที่ไดรับ

14.3

28.3

11.6

40.1

33.3

ใชจายนอยกวารายไดที่ไดรับ

75.4

43.1

75.4

32.9

45.6

ใชจายนอยกวารายไดที่ไดรับ

69.5

84.5

69.9

62.8

41.2

หนี้สินของ
ครัวเรือน

รอยละของผูตอบ
เปนหนี้จาก

คารักษาพยาบาล

ซื้ออุปกรณสื่อสาร

หนี้จากภัยธรรมชาติ

เพื่อการทองเที่ยว

เลนการพนัน

เดินทางไปทำงานที่ตางประเทศ

เสริมความงาม

61

6.5

N/A

3.3

N/A

0.9

1.3

N/A

62

5.2

5.0

1.4

1.1

1.0

0.7

0.6

รอยละของผูตอบ
เปนหนี้จาก

รับราชการ

86.1

26.6

16.5

รับจางรายวัน

61.2

35.6

24.5

เจาของกิจการ

48.9

38.1

30.7

พนักงานเอกชน

78.7

33.7

23.6

เกษตรกร

De
sig

ne
d 

by
 ra

w
pi

xe
l.c

om
, m

ac
ro

ve
ct

or
, F

re
ep

ik

11

TCC



                      สาเหตุ

เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน/เสริมสภาพคลอง

เพื่อซอมแซม/บำรุงรักษา

เพื่อขยายกิจการ

เพื่อหานวัตกรรมใหม

รวม

รอยละ

65.0

16.8

15.4

2.8

100.0

                  วัตถุประสงค

หนี้ซื้อยานพาหนะ

หนี้เพื่อการบริโภค

หนี้ซื้อบาน

จายบัตรเครดิต

หนี้เพื่อประกอบธุรกิจ/ประกอบอาชีพ

34.7

34.4

24.6

21.7

18.2

                  วัตถุประสงค

หนี้เพื่อการบริโภค

เพื่อชำระหนี้เกา

หนี้เพื่อประกอบธุรกิจ/ประกอบอาชีพ

หนี้เพื่อการศึกษา

จายบัตรเครดิต

58.3

20.8

18.1

18.1

11.1

แยกตามรายไดครัวเรือน

เฉพาะหนี้ในระบบ

เฉพาะหนี้นอกระบบ

หนี้ทั้งในและนอกระบบ

โดยรวม

2.7

0.7

0.1

3.5

5.5

0.6

0.7

6.7

9.2

2.0

1.7

12.9

14.4

1.8

2.3

18.6

48.0

3.0

7.4

58.4

โดยรวม

79.8

8.0

12.2

100.0

   ลักษณะการกอหนี้

มีเฉพาะหนี้ในระบบ

มีเฉพาะหนี้นอกระบบ

มีหนี้ทั้งในและนอกระบบ

รวม

2560

42.4

1.2

56.4

100.0

2561

73.8

18.7

7.5

100.0

2562

79.8

8.0

12.2

100.0

ลักษณะการลงทุน 
กรณีที่เปนหนี้จากการลงทุนประกอบธุรกิจ (รอยละ 19.3)

การกอหนี้ของกลุมตัวอยาง

ลักษณะการกอหนี้แยกตามวัตถุประสงค

ลักษณะหนี้ที่มีอยูในปจจุบัน ภาระหนี้สินของทานจะเปนอยางไร ในแตละชวงเวลา 

ภาระหนี้สิน

การกอหนี้ของกลุมตัวอยาง

38.7%

13.0%

48.3%

ทั้งหนี้กอนเกาและกอนใหม
เปนหนี้กอนใหมทั้งหมด
เปนหนี้เกาทั้งหมด

28.6% เทียบปที่ผานมา
ในอีก 1 ปขางหนา

เทียบปที่ผานมา
ในอีก 1 ปขางหนา

27.5 40.2 32.3

25.5 35.1 39.4
55.5 28.4 16.1

61.5 23.9 14.611.2%

60.2%

ทั้งหนี้กอนเกาและกอนใหม
เปนหนี้กอนใหมทั้งหมด
เปนหนี้เกาทั้งหมด

ลดลง เทาเดิม เพิ่มขึ้น

มีเฉพาะหนี้ในระบบ

2561 2562 หนี้สินในระบบ

หนี้สินนอกระบบ

มีเฉพาะหนี้นอกระบบ

หนวย: รอยละ

หนวย: รอยละ
มากกวา 50,000 

บาทขึ้นไป
30,001-50,000

บาท
15,001-30,000

บาท
10,001-15,000

บาท
ต่ำกวา

10,000 บาท

แยกตามอาชีพ

เฉพาะหนี้ในระบบ

เฉพาะหนี้นอกระบบ

หนี้ทั้งในและนอกระบบ

โดยรวม

11.4

0.5

1.8

13.7

โดยรวม

79.8

8.0

12.2

100.0

ไมไดทำงาน

6.2

0.8

0.8

7.8

แมบาน

4.8

0.8

0.7

6.3

เกษตรกร

8.6

0.5

1.3

10.2

นักศึกษา

1.8

0.0

0.5

2.3

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รอยละ
ของผูตอบ

รอยละ
ของผูตอบ

รวม

ในระบบ

นอกระบบ

340,053.65

59.2%

40.8%

16,124.06

16,960.77

5,222.44

จำนวน
หนี้สินเฉลี่ย
ตอครัวเรือน

ภาระการ
ผอนชำระ

ตอเดือน(บาท)

เจาของกิจการ

17.7

1.7

1.9

21.4

พนักงานภาคเอกชน

18.0

0.5

1.7

20.1

รับจางรายวัน

11.2

3.4

3.4

18.0
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คาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น

รายไดลดลง

มีการซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น

ขาดรายไดเนื่องจากถูกออกจากงาน

รอยละ

16.6

16.2

15.3

15.3

รายไดลดลง

คาครองชีพที่
ปรับตัวสูงขึ้น

ซื้อสินทรัพย
ถาวรเพิ่มขึ้น

รอยละ

17.3

15.5

15.3

รายไดลดลง

ใชจายผาน
บัตรเครดิตมาก

คาครองชีพที่
ปรับตัวสูงขึ้น

รอยละ

17.6

15.1

15.0

                      สาเหตุ

รายไดลดลง

คาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น

มีการซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น

ขาดรายไดเนื่องจากถูกออกจากงาน

มีการใชจายผานบัตรเครดิตมาก

การผอนสินคามากเกินไป

คาเลาเรียนของบุตรหลาน

ไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดจากภัยธรรมชาติ

หนี้ที่เกิดขึ้นจากการพนัน

รวม

รอยละ

17.3

15.3

15.1

13.5

13.4

9.8

8.0

6.7

1.1

100.0

            รายได

ต่ำกวา 10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-30,000 บาท

30,001-50,000 บาท

มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป

ไมมีเลย

50.7

27.4

25.4

37.4

33.7

นอย

18.3

28.7

32.6

29.1

35.3

ปานกลาง

21.1

19.2

21.7

24.6

18.9

                  ปจจัย

รายไดที่ไดรับลดลง

เศรษฐกิจไมดี

คาครองชีพไมสอดคลองกับรายได

สภาพคลองของธุรกิจ

ราคาพืชผลทางการเกษตรต่ำ

ความไมแนนอนในงานที่ทำ

เปนหนี้แบบทบตนทบดอก

ตองจายคาใชจายประจำวันสูงขึ้น

คูแขงขันทางธุรกิจมากขึ้น

คนซื้อสินคาลดลง

ปญหาภัยธรรมชาติ

ไมมีแหลงใหกูยืมเงินเพิ่มเติม

นอย

5.7

8.1

6.6

9.9

15.0

20.6

21.9

23.1

25.0

28.6

38.8

37.8

ปานกลาง

19.8

22.8

21.9

25.6

20.6

27.6

33.0

24.3

27.5

30.3

24.5

26.5

7.65

7.53

7.42

7.12

7.02

6.45

6.40

6.35

6.19

6.08

5.69

5.58

สาเหตุของการเปนหนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

ในชวง 1 ป ที่ผานมา เคยประสบปญหาการขาด
การผอนชำระหรือผิดนัดการผอนชำระหรือไม

ทานคิดวาในอนาคตภายใน 6 เดือนถึง 1 ปหลังจากนี ้
โอกาสที่ทานจะประสบปญหาการชำระหนี ้
มีมากนอยเพียงใด

ปจจัยที่ทำใหมีโอกาสเกิดปญหาการชำระหนี้

ในชวง 1 ป ที่ผานมา เคยประสบปญหาการขาดการผอนชำระ
หรือผิดนัดการผอนชำระหรือไม จำแนกรายไดครัวเรือน

ไมเคยมีปญหาเคยมีปญหา

- รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย
- คาครองชีพและราคาสินคาสูงขึ้น 
- มีเหตุฉุกเฉิน ตองใชเงินดวน
- มีหนี้เพิ่มขึ้น

เคย
75.4%

ไมเคย
24.6%

มาก 13.2%

ปานกลาง 20.3%

นอย 32.4%

ไมมีเลย 34.1%

75.0

25.0

51.8

48.2

31.4

68.6

46.6

53.4

64.9

35.1

57.8

42.2

ต่ำกวา
5,000
บาท

5,001
-10,000

บาท

10,001
-15,000

บาท

15,001
-30,000

บาท

30,001
-50,000

บาท

มากกวา
50,000
บาท

คะแนนเฉลี่ย
(เต็ม 10 คะแนน)

หนวย: รอยละ

มาก

9.8

24.7

20.3

8.9

12.1

สูง

74.5

69.1

71.5

64.5

64.4

51.8

45.1

52.6

47.5

41.1

36.7

35.7
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เหตุผลที่เคยมีปญหา

คาครองชีพสูง

เกิดเหตุการณไมคาดคิด

มีหนี้สินเพิ่มขึ้น

อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

ตนทุนการผลิตสูง

อื่นๆ (ตกงาน)

รอยละ

51.4

18.8

15.0

10.0

2.7

2.1

                         วัตถุประสงค
ใชจายในชีวิตประจำวัน
เพื่อลงทุนประกอบธุรกิจ
เพื่อซอมแซมที่อยูอาศัย
ซื้อที่อยูอาศัย
ซื้อยานพาหนะ
ชำระเงินกูนอกระบบ
เพื่อซอมแซมยานพาหนะหรืออุปกรณประกอบอาชีพ
เพื่อการศึกษา
เพื่อเดินทางไปทำงานในตางประเทศ
เพื่อชำระหนี้การพนัน
อื่นๆ

รอยละ
34.0
21.8
10.4
9.2
8.7
6.4
4.7
2.7
0.5
0.1
1.5

                              วัตถุประสงค
หนี้เพื่อใชจายทั่วไป
หนี้เพื่อลงทุนประกอบธุรกิจ/ประกอบอาชีพ
เพื่อชำระหนี้เกา
หนี้ซื้อทรัพยสิน (รถยนต)
จายบัตรเครดิต
หนี้ซื้อบาน
หนี้เพื่อการศึกษา
คารักษาพยาบาล
ใชในการเกษตร
หนี้จากภัยธรรมชาติ
หนี้เพื่อเสริมสภาพคลองธุรกิจ
เดินทางไปทำงานที่ตางประเทศ
เลนพนัน (เชน บอล)
รวม

รอยละ
20.4
16.8
15.5
10.6
9.1
9.0
6.6
4.3
4.2
2.1
0.6
0.5
0.4

100.0

เหตุผลที่ไมเคยมีปญหา

ซื้อสินคาเทาที่จำเปน

ประหยัด

รายไดเพิ่มสูงขึ้น

รอยละ

60.4

25.5

14.1

การแกไขปญหา
กูจากธนาคารพาณิชย
ขอความชวยเหลือจากญาติพี่นอง
นำเงินออมออกมาใช
กูจากธนาคารเฉพาะกิจ (ธกส. ธอส. ธ.ออมสิน)
กูยืมนอกระบบ
ขาย/จำนำสินทรัพยที่มี
กดเงินสดจากบัตรเครดิต
กูเงินจากสหกรณ

รอยละ
22.3
22.2
14.6
12.5
9.3
8.4
5.7
4.0

ทัศนะเกี่ยวกับการกู้ยืมและภาระหนี้สิน

สถานภาพทางการเงินของครัวเรือน: การมีปญหารายไดไมพอกับรายจาย

ในสถานการณปจจุบันมีความเหมาะสมในการกูยืม
เพื่อใชจายหรือไมเพียงใด

ภายใน 1 ปขางหนานับจากปจจุบันทานมีความตองการจะกูเงินหรือไม

วัตถุประสงคในการกู

ความเหมาะสมในการกูยืม

วัตถุประสงคในการกูยืม

ไมเคย
45.7%

เคย
54.3%

ในระบบ
92.1%

นอกระบบ
7.9%

มีความ
ตองการกู
34.7%ไมมีความ

ตองการกู
65.3%มาก 16.1%

ปานกลาง 23.8%

นอย 36.4%

ไมเหมาะสมเลย 23.7%

รวมกู 53.7

ความตองการ
กูเงิน

แหลงเงินกู
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สาเหตุ

ไมมีหลักประกัน/หลักประกันไมพอ

ประวัติการเคลื่อนไหวทางการเงินไมมี/ไมสม่ำเสมอ

ประวัติการชำระหนี้ไมดี

โครงการไมเปนที่สนใจของธพ.

อื่นๆ

รวม

รอยละ

55.4

25.8

10.9

2.0

5.9

100.0

สถานการณหนี้ในปจจุบัน

หนี้เพิ่มมากกวารายไดเพิ่ม

หนี้เพิ่มเทากับรายไดเพิ่ม

หนี้เพิ่มนอยกวารายไดเพิ่ม

   รวม

สถานการณหนี้ในอนาคต

หนี้เพิ่มมากกวารายไดเพิ่ม

หนี้เพิ่มเทากับรายไดเพิ่ม

หนี้เพิ่มนอยกวารายไดเพิ่ม

   รวม

ป

เปรียบเทียบภาวะหนี้ของครัวเรือน

ทานคิดวาจะสามารถกูเงินจำนวนดังกลาวในระบบ
ไดหรือไม (34.7%)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาหนี้ครัวเรือน

ภาระหนี้ของครัวเรือน

เปรียบเทียบหนี้กับรายได

สาเหตุที่ไมได

ไมมีมี

78.2

21.8

50

45.7

54.3

51

58.4

41.6

2/52

60.8

39.2

11/52

56.6

43.3

53

56.5

44.5

54

53.3

46.7

55

64.6

35.4

56

74.8

25.2

57

80.2

19.8

58

85.7

14.3

59

91.1

8.9

60

87.4

12.6

61

88.1

11.9

62

ไมได
22.4%

ได
77.6%

หนวย: รอยละ

ประเด็น

เพื่อนำมาลงทุนหรือเก็บเปนสินทรัพย

ความรูทางการเงินไมเพียงพอ

ขาดวินัยทางการเงิน

รายรับไมพอกับรายจาย

เขาถึงแหลงเงินทุนไดงายเกินไป

ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ

สถาบันการเงินใหวงเงินมากเกินไป

ตัวเอง คนรอบขาง

ไมเห็นดวย

13.4

22.1

22.3

24.5

30.4

31.2

31.6

เห็นดวย

86.6

77.9

77.7

75.5

69.6

68.8

68.4

ไมเห็นดวย

24.6

29.0

25.0

26.9

36.0

39.8

40.1

เห็นดวย

75.4

71.0

75.0

73.1

64.0

60.2

59.9

หนวย: รอยละ

การกูเงิน
ในระบบ

100%
80%
60%
40%
20%
0%

2559

19.3

21.0

59.7

100.0

2558

0.3

18.1

81.6

100.0

2560

24.0

59.7

16.3

100.0

2559

3.5

25.2

71.3

100.0

2561

31.9

35.9

32.2

100.0

2561

18.7

31.8

49.6

100.0

2562

37.0

40.2

22.8

100.0

2562

33.4

29.0

37.6

100.0

1

2

3

1

2

3
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หนี้สิน

ป

หนี้สินรวม

อัตราการขยายตัว 

ในระบบ

นอกระบบ

ป

หนี้สินรวม

อัตราการขยายตัว 

ในระบบ

นอกระบบ

หนี้สิน

ป

รวม

อัตราการขยายตัว(%) 

ในระบบ

อัตราการขยายตัว(%)

นอกระบบ

อัตราการขยายตัว(%)

ก.พ.-52

9,416.50

13.2%

9,537.70

10.90%

4,606.00

40.55%

พ.ย.-52

9,654.22

2.5%

9,654.18

1.22%

4,987.32

8.28%

53

9,943.37

3.0%

9,795.47

1.46%

5,214.17

4.55%

54

10,539.64

6.0%

10,047.42

2.57%

5,337.60

2.37%

55

10,978.44

4.2%

10,458.71

4.09%

5,614.72

5.19%

56

11,671.93

6.3%

10,990.28

5.1%

6,377.70

13.6%

57

13,358.35

14.45%

11,022.05

0.29%

8,104.70

27.08%

58

14,033.65

5.06%

10,752.01

-2.45%

9,951.81

22.79%

59

14,889.70

6.10%

11,278.86

4.90%

10,270.27

3.20%

60

15,438.92

3.69%

14,032.32

24.41%

5,512.57

-46.33%

61

15,925.00

3.15%

17,114.80

21.97%

5,193.36

-5.79%

62

16,124.06

1.25%

16,960.77

-0.90%

5,222.44

0.56%

ก.พ.-52

143,476.32

14.5

57.4%

42.6%

57

219,158.20

16.1

50.1%

49.1%

พ.ย.-52

147,542.15

2.8

52.4%

47.6%

58

248,004.65

13.2

48.7%

51.3%

53

151,432.74

2.6

53.4%

46.6%

59

298,005.81

20.2

62.3%

37.7%

54

159,432.23

5.3

54.2%

45.8%

60

299,266.08

0.4

74.6%

26.4%

55

168,517.16

5.7

53.6%

46.4%

61

316,623.51

5.8

64.7%

35.3%

56

188,774.54

12.0

50.4%

49.6%

62

340,053.65

7.4

59.2%

40.8%

จำนวนหนี้เฉลี่ยของครัวเรือนและการผอนชำระ

การผอนชำระตอเดือน

วัตถุประสงคการกูยืม

จำนวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน (บาท)

ผอนชำระตอเดือน(บาท)

วัตถุประสงคในการกู
ใชจายในชีวิตประจำวัน
เพื่อลงทุนประกอบธุรกิจ
ชำระหนี้เกา
ซื้อยานพาหนะ
ชำระบัตรเครดิต
ซื้อที่อยูอาศัย
เพื่อการศึกษา
คารักษาพยาบาล
ใชในการเกษตร
หนี้จากภัยธรรมชาติ
หนี้เพื่อเสริมสภาพคลองธุรกิจ
เดินทางไปทำงานที่ตางประเทศ
ชำระหนี้พนัน
อื่นๆ
ชำระเงินกูนอกระบบ
เพื่อซอมแซมที่อยูอาศัย 
เพื่อซื้อหรือซอมแซมยานพาหนะ
หรืออุปกรณประกอบอาชีพ 

51
31.3
44.8
Na.
8.8
Na.
6.6
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
1.2
7.3
Na.
Na.

ก.พ.-52
43.4
32.8
Na.
17.7
Na.
3.1
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
0.6
2.4
Na.
Na.

พ.ย.-52
28.5
34.2
Na.
25.8
Na.
5.5
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
0.8
5.2
Na.
Na.

53
35.5
26.8
Na.
22.4
Na.
6.2
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
1.3
7.8
Na.
Na.

54
38.8
25.4
Na.
21.3
Na.
6.7
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
1.4
6.4
Na.
Na.

55
47.5
21.7
Na.
16.8
Na.
8.5
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
0.7
4

0.4
0.4

56
25.6
22.2
Na.
8.4
Na.
8.9
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
5.1
19.7
4.8
5.3

57
39.7
10
Na.
10.9
Na.
4.6
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
4.8
1.9
17.1
6.4
4.6

58
37.1
10.2
Na.
11.3
Na.
8.5
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
0.3
0.8
22.7
4.8
4.3

59
20.7
19.5
Na.
16
Na.
9.2
7.3
Na.
Na.
Na.
Na.
Na.
1.1
0.4
11.7
5.8
8.3

60
23.3
10.6
11.9
21.9
2.7
10.6
8.8
4.0
3.6
0.7
3.5
0.2
0.1
1.7
Na.
Na.
Na.

61
24.1
13.5
17.4
5.0
10.7
6.5
6.8
3.5
3.9
1.8
5.5
0.4
0.3
0.4
Na.
Na.
Na.

62
20.4
16.8
15.5
10.6
9.1
9.0
6.6
4.3
4.2
2.1
0.6
0.5
0.4
Na.
Na.
Na.
Na.
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รายได

ต่ำกวา 10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-30,000 บาท

30,001-50,000 บาท

มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป

มี

45.9

65.9

71.2

74.9

77.6

ไมมี

54.1

34.1

28.8

25.1

22.4

พฤติกรรมการใช้จ่ายในปัจจุบัน

ความสามารถในการชำระหนี้ในรอบปที่ผานมา

สิ่งที่รัฐบาลควรเขามาทำการแกไขปญหาหนี้ครัวเรือนของประชาชน

การวางแผนทางการเงินของครัวเรือน

การวางแผนทางการเงิน เปนไปตามแผนหรือไม

มี
73.1%

เปนไปตาม
ที่วางแผนไว

60.3%

ไมเปนไปตาม
ที่วางแผนไว

39.7%

- รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย รายไดลดลง
- คาครองชีพและราคาสินคาสูงขึ้น 
- มีเหตุฉุกเฉิน เจ็บปวย

ไมมี
26.9%

- ดูแลคาครองชีพ และควบคุมระดับราคาสินคาใหอยูในระดับเหมาะสม (สูงเกินไป)
- ฟนฟ ูแกไขปญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ (สินคาเกษตร การสงออก การจางงาน ลดอัตราการจัดเก็บภาษี) เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ตลอดจนสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ประชาชน ผูประกอบการ และนักลงทุน
- จัดหาแหลงเงินทุนในระบบที่มีดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงลดขอจำกัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน สำหรับประชาชนหรือผูประกอบการที่มีความตองการในกูยืมเงิน
- แกไขปญหาหนี้นอกระบบ ดวยการปรับโครงสรางหนี ้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู
- แกไขปญหาการวางงาน สงเสริมการสรางและพัฒนาอาชีพ เพื่อสรางรายได และแกไขปญหาความยากจน
- ดูแลในเรื่องสวัสดิการใหกับประชาชน เชน คารักษาพยาบาล เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุคนพิการ

เคยมีปญหาไมเคยมีปญหา

44.8

55.2

49

39.8

60.2

50

35.5

64.5

51

33.2

66.8

2/52

20.9

79.1

11/52

30.2

69.8

53

25.7

74.3

54

20.2

79.8

55

29.4

70.6

56

17.0

83.0

57

12.2

87.8

58

25.2

74.8

59

20.7

79.3

60

13.2

86.8

61

24.6

75.4

62

100%
80%
60%
40%
20%
0%
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สูงเกินไป

ต่ำเกินไป

เหมาะสม

โดยรวม

ไมกระทบเลย

11.7

4.7

12.8

10.3

ความคิดเห็นตอคาครองชีพในปจจุบัน 

ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะการใชจายในปจจุบัน

ความเหมาะสมของคาครองชีพเทียบกับรายไดในปจจุบัน ผลกระทบของคาครองชีพตอการใชจายในปจจุบัน

ประเด็น

ใชจายเกินตัว

ใชจายอยางพอเพียง

เก็บออมเงินเปนประจำ

ดึงเงินในอนาคตมาใชกอน

ใชจายฟุมเฟอย

กูเงินในระบบมาใชจาย

กูเงินนอกระบบมาใชจาย

ตัวเอง คนรอบขาง

ไมเห็นดวย

25.8

44.1

47.7

56.1

60.8

61.8

64.5

เห็นดวย

74.2

55.9

52.3

43.9

39.2

38.2

35.5

ไมเห็นดวย

27.0

41.9

47.5

58.5

37.3

65.8

66.8

เห็นดวย

73.0

58.1

52.5

41.5

62.7

34.2

33.2

หนวย: รอยละ

ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะการใชจายในปจจุบันของตนเอง

ประเด็น

ใชจายเกินตัว

ใชจายฟุมเฟอย

ใชจายอยางพอเพียง

เก็บออมเงินเปนประจำ

ดึงเงินในอนาคตมาใชกอน

กูเงินในระบบมาใชจาย

กูเงินนอกระบบมาใชจาย

Gen Y Gen X

ไมเห็นดวย

50.2

64.9

12.1

25.9

55.6

58.8

61.2

เห็นดวย

49.8

35.1

87.9

74.1

44.4

41.2

38.8

Babyboom

ไมเห็นดวย

52.6

70.1

15.9

27.6

59.0

61.9

65.9

เห็นดวย

47.4

29.9

84.1

72.4

41.0

38.1

34.1

หนวย: รอยละ

หนวย: รอยละ

สูงเกินไป

ต่ำเกินไป

เหมาะสม
12.7

38.7
2560

4.6
9.8

2561

3.8
8.2

2562

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

48.6 85.6 88.0

1

2

3

1

2

3

การใชจายลดลง

56.3

41.9

59.9

56.3

การใชจายเพิ่มขึ้น

32.0

53.5

27.3

33.4

ไมเห็นดวย

25.0

38.8

51.3

67.5

52.0

63.6

66.5

เห็นดวย

75.0

61.2

48.7

32.5

48.0

36.4

33.5
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชจายในปจจุบัน

ความเปนหวงในประเด็นเหลานี้

ปจจัย

รายได/เงินเดือนเพิ่มขึ้น

หนี้ลดลง

รายไดพิเศษเพิ่มขึ้น

คาใชจายโดยรวมในครัวเรือนลดลง

คาครองชีพลดลง

ราคาพืชผลทางการเกษตรดีขึ้น

ไดเงินชวยเหลือจากทางหนวยงานภาครัฐ

พนชวงภัยธรรมชาติ

รอยละ

23.6

22.2

13.6

12.3

11.1

7.5

5.3

4.5

เศรษฐกิจของประเทศไทย

เศรษฐกิจของครัวเรือนของทาน

หนี้ของครัวเรือนของทาน

ปญหาการวางงานของคนใกลชิด

ปานกลาง

17.4

23.4

20.4

16.6

นอย

14.8

30.3

34.1

31.8

ไมนาเปนหวงเลย

1.0

4.0

5.9

6.9

ปจจัย

หนี้สินเพิ่มขึ้น

รายได/เงินเดือนลดลง

คาครองชีพสูงขึ้น

คาใชจายโดยรวมในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

รายไดพิเศษลดลง

ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

เสียภาษีเพิ่มขึ้น

อยูในชวงภัยธรรมชาติ

รอยละ

25.9

20.5

15.7

12.4

9.4

7.0

4.7

4.4

ปจจัยทำใหมีการใชจายเพิ่มขึ้น ปจจัยทำใหมีการใชจายลดลง

ปจจุบัน

เศรษฐกิจของประเทศไทย

เศรษฐกิจของครัวเรือนของทาน

หนี้ของครัวเรือนของทาน

ปญหาการวางงานของคนใกลชิด

ปานกลาง

15.5

28.8

25.2

22.6

นอย

13.6

24.5

29.5

25.6

ไมนาเปนหวงเลย

2.3

2.8

4.0

5.2

ปจจุบัน

หนวย: รอยละ

มาก

66.8

42.3

39.6

44.7

มาก

68.6

43.9

41.3

46.6
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หอการค้าฯ ลุ้นชิมช้อปใช้ 2 
แผลงฤทธิ์เข็นศก.โต 0.2%
แม้ลอยกระทงยังเงียบ 

ดัชนีความเชื่อมั่นเดือน 

ต.ค.62 อยูที่ 70.7 ตํ่าสุด 

ในรอบ 65 เดือน เหตุผู 

บริโภคยังกังวลภาพรวมเศรษฐกิจยังไม 

ฟนตัว หวงเสถียรภาพการเมือง ขณะที่ 

ชิมชอปใชยังไมเห็นผล การใชจาย ลอย 

กระทงลดลง ผลการสาํรวจความเชือ่มัน่ 

ของผูบริโภคในเดือนตุลาคม 2562 วา 

ดัชนคีวามเชือ่มัน่ของผูบรโิภคอยูทีร่ะดบั 

70.7 ปรับตัวลดลงตอเนื่องเปนเดือนท่ี 

8 และอยูในระดบัตํา่สุดในรอบ 65 เดือน 

นับตั้งแตเดือน มิ.ย.2559 แมวารัฐบาล 

เริ่มมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจออก 

มามากขึ้นก็ตาม

สถานการณ์เศรษฐกิจ 
โลกยังมีผล

เน่ืองจากผู บริโภคมีความกังวล 

เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองทั้งใน 

ปจจุบัน และในอนาคต รวมทั้งมองวา 

สถานการณเศรษฐกิจโดยรวมยังฟนตัว 

ขึ้นไม มากนัก และยังมีความกังวล 

เกี่ยวกับสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ 

กับจีนท่ีสงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 

ในปจจบุนั ตลอดจนสถานการณเศรษฐกจิ 

และการเมอืงระหวางประเทศ โดยเฉพาะ 

เรือ่ง Brexit รวมถงึการทีส่หรฐัประกาศ 

ตัดสทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากร (จเีอสพ)ี

ทั้งนี้ จากการประเมินมาตรการ 

กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีออกมา 

ขณะน้ี เห็นวายังคงเขาระบบไมเต็มที่ 

แมวาจะมีเม็ดเงินจากการโอนผานบัตร 

สวัสดิการแหงรัฐ มาตรการชิมชอปใช 

และการประกันรายไดท่ีเม็ดเงินยังไม 

เขาระบบเทาท่ีควร ซึ่งตองติดตามใน 

ชวงเวลาท่ีเหลือของปนี้ท่ีรัฐบาลจะใช 

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และกําลัง 

ซื้อผานโครงการตาง ๆ ที่จะใชเงินมาก 

กวา 25,000-30,000 ลานบาทไดเต็มที่ 

ด

สำหรับมาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 2 เชื่อว่าจะให้ผลดี 
กับเศรษฐกิจมากกว่าเฟสแรก เพราะเฟสแรก 
ประชาชนที่ไปลงทะเบียนเพื่อหวังได้รับสิทธิ์ 1,000 
บาท ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อรับเงินแคชแบ็ก 15% 
ยังไม่มีแรงจูงใจพอ แต่ในเฟส 2 มองว่าประชาชน 
ที่ลงทะเบียนส่วนใหญ่จะมีการวางแผนท่องเที่ยว 
จริง ทำให้มีเม็ดเงินหมุนลงสู่ระบบ 2-3 หมื่นล้าน 
บาท ช่วยสนับสนุนจีดีพีได้ 0.1-0.2%

และเต็มวงเงินไดมากจริง ก็นาจะสงผล 

ใหกําลังซื้อกลับมา

อยางไรก็ตาม ในชวงไตรมาส 4 

หากเศรษฐกิจขยายตัว 3.4-3.5% จะ 

สงผลใหภาพรวมเศรษฐกิจไทยปนี้โตได 

2.8% แตถามาตรการตาง ๆ  ของภาครฐั 

ยังไมสามารถกระตุนเศรษฐกิจไดอยาง 

เต็มท่ีก็อาจจะสงผลใหเศรษฐกิจไทย 

ปหนาจะไมเติบโตเกิน 3%

เทศกาลฮิตยังไม่เข้าเป้า 
สําหรับผลสํารวจพฤติกรรมการ 

ใชจายของประชาชนในชวงวันลอย 

กระทงปน้ีพบวา มูลคาการใชจายใน 

วันลอยกระทงลดลงตอเน่ืองเปนปที่ 2 

คาดมีเงินสะพัดในระบบเพียง 9,573 

ลานบาท ลดลงจากปกอนหนา 1.3% 

เนื่องจากปนี้พบวา สัดสวนประชาชน 

ท่ีวางแผนจะไมไปลอยกระทงเพิ่มขึ้น 

เพียง 34.1% เนือ่งจากตดิภารกจิตองการ 

ประหยดัคาใชจาย และรูสกึวาเศรษฐกจิ 

ยงัไมดี จงึไมมอีารมณออกไปลอยกระทง 

และรวมกิจกรรมสนุกสนาน

สวนประชาชน 62.5% ที่วางแผน 

ออกไปลอยกระทงในปนี้ เพราะเปน 

ประเพณีสําคัญของไทย อยากเรียนรู 

วัฒนธรรมและผอนคลายความเครียด 

กับบรรยากาศความสนุกสนาน โดย 

กิจกรรมที่จะทําในวันลอยกระทงคือ 

การไปลอยกระทง และเที่ยวชมใน 

สถานที่จัดงานตาง ๆ แตการใชจาย 

ลดลง เพราะกังวลตอภาวะเศรษฐกิจที่ 

ไตรมาสที ่3/2562 อยูที ่41.5 ลดลง 1.2 

จดุ จากไตรมาสกอนหนา สวนไตรมาสที่ 

4/2562 คาดวาจะขยบัขึน้มาอยูท่ีระดบั 

41.9 สวนดัชนีความสามารถในการทํา 

ธุรกิจ ในไตรมาสที่ 3/2562 อยูที่ระดับ 

47.8 ลดลง 1.0 จุด จากไตรมาสกอน 

หนา และคาดวาในไตรมาสท่ี 4/2562 

จะขยับขึ้นมาอยูที่ 48.1 สําหรับดัชนี 

ความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาส 3/2562 

อยูที่ 51.1 ลดลง 0.7 จุด จากไตรมาส 

กอนหนา และคาดวาในไตรมาสที่ 

4/2562 จะขยับขึ้นมาอยูที่ระดับ 51.4

“ไตรมาสที่  4/2562 เชื่อว า 

สถานการณธุรกิจของเอสเอ็มอีจะ 

ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากเขาสูชวง High 

Season ของภาคการทองเที่ยว ก็จะสง 

ผลดีตอการทําธุรกิจ รวมถึงมาตรการ 

กระตุนเศรษฐกจิจากรฐับาล โดยเฉพาะ 

มาตรการชิมชอปใช และมาตรการ 

ประกันรายไดภาคเกษตรตาง ๆ จะ 

สงผลดีตอกําลังซื้อใหพลิกฟนกลับมา 

เล็กนอย แตไมถึงขั้นโดดเดน” 

อยางไรก็ดี ผูประกอบการเอสเอ็มอี 

ตองการใหภาครัฐบาลเขามาสนับสนุน 

ดานสินเช่ือ เชน การปรับลดขอจํากัด 

ในการอนมุตัสินิเชือ่เพือ่การเขาถงึใหงาย 

ขึน้ ดานการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 

เชน การมมีาตรการหรอืนโยบายกระตุน 

เศรษฐกจิ ลดคาครองชพี ดานองคความรู 

และเทคโนโลย ีเชน สนบัสนุนเทคโนโลยี 

ชองทางการคาแกเอสเอ็มอี ดานการ 

ตลาด เชน กลยุทธสงเสริมดานการ 

โฆษณา ดานภาษ ีเชน การลดอตัราภาษี 

ปรับโครงสร างภาษีให อยู  ในระดับ 

เหมาะสม และดานการทองเที่ยว เชน 

สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวใน 

ประเทศ

ชะลอตัว รวมถึงราคาสินคาแพง ทําให 

รายจายในชวงวันลอยกระทงปนี้ลดลง 

เหลือคนละ 1,413 บาท จากปกอนท่ี 

1,442 บาท

ลุ้นมาตรการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจไตรมาสท้ายปี

คาดการณเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) 

ในป  2562 จะขยายตัวได   2.8%  

เนื่องจากมีป จจัยกดดันจากปญหา 

สงครามการคาท่ียังไมคลี่คลาย ปญหา 

Brexit ที่สงผลกระทบกดดันภาคการ 

สงออกของไทยอยางมาก สถานการณ 

เงนิบาทแข็งคาทีเ่ร่ิมมผีลกดดนัภาคการ 

ทองเที่ยว โดยชวง 9 เดือนท่ีผานมา 

(ม.ค. ก.ย.) จีดีพีขยายตัวได 2.6%

ทั้งนี้ หากตองการใหจีดีพีขยายตัว 

ไดถึง 3% ตองเรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ในไตรมาส 4/2562 ใหขยายตัวได 4% 

ขึน้ไป โดยในชวงท่ีเหลอื 2 เดอืนสดุทาย 

ของป (พ.ย.-ธ.ค.) รัฐบาลจําเปนตอง 

อัดฉีดเม็ดเงินเขาระบบ อยางนอย 3-5 

หมื่นลานบาท อาจเปนการดําเนินการ 

ผานมาตรการชิมชอปใช เฟส 2 รวมถึง 

มาตรการกระตุ นการทองเท่ียว เพื่อ 

กระตุนใหเกิดกําลังซ้ือ และการใชจาย 

ภายในประเทศมากขึ้น

“ยอมรับวาโอกาสที่จีดีพีไทยจะ 

เติบโตได 3% มีอยู 1 ใน 3 ขณะที่จีดีพี 

ระดับ 2.8% มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ใน 3 

แตทั้งหมดก็ขึ้นอยูกับมาตรการกระตุน 

เศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะออกมาวาจะ 

สามารถสรางความเชือ่มัน่ไดมากแคไหน 

รวมถึงมาตรการประกันรายไดภาค 

เกษตรกร วงเงินรวมกวา 3 หมื่นลาน 

บาทท่ีจะทยอยออกมา ท่ีคาดวานาจะ 

มีผลในการชวยกระตุนกําลังซื้อภายใน 

ประเทศใหดีข้ึนจะเปนแรงสงสําคัญใน 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชวงสุดทาย 

ของปนี้” 

หวังชิมช้อปใช้ รอบ 2 
สาํหรบัมาตรการชมิชอปใช เฟส 2 

เช่ือวาจะใหผลดีกับเศรษฐกิจมากกวา 

เฟสแรก เพราะเฟสแรกประชาชนท่ีไป 

ลงทะเบียนเพื่อหวังไดรับสิทธ์ิ 1,000 

บาท ขณะที่การใช จ ายเพื่อรับเงิน 

แคชแบ็ก 15% ยังไมมีแรงจูงใจพอ แต 

ในเฟส 2 มองวาประชาชนทีล่งทะเบยีน 

สวนใหญจะมีการวางแผนทองเทีย่วจรงิ 

ทําใหมีเม็ดเงินหมุนลงสู ระบบ 2-3 

หม่ืนลานบาท ชวยสนับสนุนจีดีพีได 

0.1-0.2%

ภาพรวมตัวเลขจดีีพภีาคเอสเอ็มอี 

ในปนี้ คาดวา จะขยายตัวลดลงมาอยูที่ 

3-3.5% จากคาดการณเดิมที่ 3.5-4% 

เนือ่งจากผลกระทบจากเศรษฐกจิท่ีชะลอ 

ตวัลง กาํลังซ้ือท่ีลดลง แตมองวาในระยะ 

ตอไปจะปรับตัวดีขึ้นตามทิศทางของ 

เศรษฐกิจ จากมาตรการกระตุนเศรษฐกจิ 

และการประกันรายไดของเกษตรกรที่ 

จะสงผลดีตอกําลังซื้อภายในประเทศ

คาดสถานการณ์ SME 
จะขยับขึ้น แต่วอน รบ. 
ช่วย

ทั้งนี้ จากการสํารวจกลุมตัวอยาง 

1,234 ตวัอยางทัว่ประเทศเก่ียวกบัดชันี 

สถานการณธุรกิจเอสเอ็มอี และดัชนี 

ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ 

เอสเอ็มอี ในไตรมาส 3/2562 พบวา 

มีการปรับตัวลดลงตอเนื่องเปนไตรมาส 

ที่  3 โดยดัชนีสถานการณธุรกิจใน 
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ดัชนีความเชื่อมั่นเดือน 

ต.ค.62 อยูที่ 70.7 ตํ่าสุด 

ในรอบ 65 เดือน เหตุผู 

บริโภคยังกังวลภาพรวมเศรษฐกิจยังไม 

ฟนตัว หวงเสถียรภาพการเมือง ขณะที่ 

ชิมชอปใชยังไมเห็นผล การใชจาย ลอย 

กระทงลดลง ผลการสาํรวจความเชือ่มัน่ 

ของผูบริโภคในเดือนตุลาคม 2562 วา 

ดัชนคีวามเชือ่มัน่ของผูบรโิภคอยูทีร่ะดบั 

70.7 ปรับตัวลดลงตอเนื่องเปนเดือนท่ี 

8 และอยูในระดบัตํา่สุดในรอบ 65 เดือน 

นับตั้งแตเดือน มิ.ย.2559 แมวารัฐบาล 

เริ่มมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจออก 

มามากขึ้นก็ตาม

สถานการณ์เศรษฐกิจ 
โลกยังมีผล

เน่ืองจากผู บริโภคมีความกังวล 

เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองทั้งใน 

ปจจุบัน และในอนาคต รวมทั้งมองวา 

สถานการณเศรษฐกิจโดยรวมยังฟนตัว 

ขึ้นไม มากนัก และยังมีความกังวล 

เกี่ยวกับสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ 

กับจีนท่ีสงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 

ในปจจบุนั ตลอดจนสถานการณเศรษฐกจิ 

และการเมอืงระหวางประเทศ โดยเฉพาะ 

เรือ่ง Brexit รวมถงึการทีส่หรฐัประกาศ 

ตัดสทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากร (จเีอสพ)ี

ทั้งนี้ จากการประเมินมาตรการ 

กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีออกมา 

ขณะน้ี เห็นวายังคงเขาระบบไมเต็มที่ 

แมวาจะมีเม็ดเงินจากการโอนผานบัตร 

สวัสดิการแหงรัฐ มาตรการชิมชอปใช 

และการประกันรายไดท่ีเม็ดเงินยังไม 

เขาระบบเทาท่ีควร ซึ่งตองติดตามใน 

ชวงเวลาท่ีเหลือของปนี้ท่ีรัฐบาลจะใช 

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และกําลัง 

ซื้อผานโครงการตาง ๆ ที่จะใชเงินมาก 

กวา 25,000-30,000 ลานบาทไดเต็มที่ 

และเต็มวงเงินไดมากจริง ก็นาจะสงผล 

ใหกําลังซื้อกลับมา

อยางไรก็ตาม ในชวงไตรมาส 4 

หากเศรษฐกิจขยายตัว 3.4-3.5% จะ 

สงผลใหภาพรวมเศรษฐกิจไทยปนี้โตได 

2.8% แตถามาตรการตาง ๆ  ของภาครฐั 

ยังไมสามารถกระตุนเศรษฐกิจไดอยาง 

เต็มท่ีก็อาจจะสงผลใหเศรษฐกิจไทย 

ปหนาจะไมเติบโตเกิน 3%

เทศกาลฮิตยังไม่เข้าเป้า 
สําหรับผลสํารวจพฤติกรรมการ 

ใชจายของประชาชนในชวงวันลอย 

กระทงปน้ีพบวา มูลคาการใชจายใน 

วันลอยกระทงลดลงตอเน่ืองเปนปที่ 2 

คาดมีเงินสะพัดในระบบเพียง 9,573 

ลานบาท ลดลงจากปกอนหนา 1.3% 

เนื่องจากปนี้พบวา สัดสวนประชาชน 

ท่ีวางแผนจะไมไปลอยกระทงเพิ่มขึ้น 

เพียง 34.1% เนือ่งจากตดิภารกจิตองการ 

ประหยดัคาใชจาย และรูสกึวาเศรษฐกจิ 

ยงัไมดี จงึไมมอีารมณออกไปลอยกระทง 

และรวมกิจกรรมสนุกสนาน

สวนประชาชน 62.5% ที่วางแผน 

ออกไปลอยกระทงในปนี้ เพราะเปน 

ประเพณีสําคัญของไทย อยากเรียนรู 

วัฒนธรรมและผอนคลายความเครียด 

กับบรรยากาศความสนุกสนาน โดย 

กิจกรรมที่จะทําในวันลอยกระทงคือ 

การไปลอยกระทง และเที่ยวชมใน 

สถานที่จัดงานตาง ๆ แตการใชจาย 

ลดลง เพราะกังวลตอภาวะเศรษฐกิจที่ 

ไตรมาสที ่3/2562 อยูที ่41.5 ลดลง 1.2 

จดุ จากไตรมาสกอนหนา สวนไตรมาสที่ 

4/2562 คาดวาจะขยบัขึน้มาอยูท่ีระดบั 

41.9 สวนดัชนีความสามารถในการทํา 

ธุรกิจ ในไตรมาสที่ 3/2562 อยูที่ระดับ 

47.8 ลดลง 1.0 จุด จากไตรมาสกอน 

หนา และคาดวาในไตรมาสท่ี 4/2562 

จะขยับขึ้นมาอยูที่ 48.1 สําหรับดัชนี 

ความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาส 3/2562 

อยูที่ 51.1 ลดลง 0.7 จุด จากไตรมาส 

กอนหนา และคาดวาในไตรมาสที่ 

4/2562 จะขยับขึ้นมาอยูที่ระดับ 51.4

“ไตรมาสที่  4/2562 เชื่อว า 

สถานการณธุรกิจของเอสเอ็มอีจะ 

ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากเขาสูชวง High 

Season ของภาคการทองเที่ยว ก็จะสง 

ผลดีตอการทําธุรกิจ รวมถึงมาตรการ 

กระตุนเศรษฐกจิจากรฐับาล โดยเฉพาะ 

มาตรการชิมชอปใช และมาตรการ 

ประกันรายไดภาคเกษตรตาง ๆ จะ 

สงผลดีตอกําลังซื้อใหพลิกฟนกลับมา 

เล็กนอย แตไมถึงขั้นโดดเดน” 

อยางไรก็ดี ผูประกอบการเอสเอ็มอี 

ตองการใหภาครัฐบาลเขามาสนับสนุน 

ดานสินเช่ือ เชน การปรับลดขอจํากัด 

ในการอนมุตัสิินเชือ่เพือ่การเขาถงึใหงาย 

ขึน้ ดานการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 

เชน การมมีาตรการหรอืนโยบายกระตุน 

เศรษฐกจิ ลดคาครองชพี ดานองคความรู 

และเทคโนโลย ีเชน สนบัสนุนเทคโนโลยี 

ชองทางการคาแกเอสเอ็มอี ดานการ 

ตลาด เชน กลยุทธสงเสริมดานการ 

โฆษณา ดานภาษ ีเชน การลดอตัราภาษี 

ปรับโครงสร างภาษีให อยู  ในระดับ 

เหมาะสม และดานการทองเที่ยว เชน 

สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวใน 

ประเทศ

ชะลอตัว รวมถึงราคาสินคาแพง ทําให 

รายจายในชวงวันลอยกระทงปนี้ลดลง 

เหลือคนละ 1,413 บาท จากปกอนท่ี 

1,442 บาท

ลุ้นมาตรการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจไตรมาสท้ายปี

คาดการณเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) 

ในป  2562 จะขยายตัวได   2.8%  

เนื่องจากมีป จจัยกดดันจากปญหา 

สงครามการคาท่ียังไมคลี่คลาย ปญหา 

Brexit ที่สงผลกระทบกดดันภาคการ 

สงออกของไทยอยางมาก สถานการณ 

เงนิบาทแข็งคาทีเ่ร่ิมมผีลกดดนัภาคการ 

ทองเที่ยว โดยชวง 9 เดือนท่ีผานมา 

(ม.ค. ก.ย.) จีดีพีขยายตัวได 2.6%

ทั้งนี้ หากตองการใหจีดีพีขยายตัว 

ไดถึง 3% ตองเรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ในไตรมาส 4/2562 ใหขยายตัวได 4% 

ขึน้ไป โดยในชวงท่ีเหลอื 2 เดอืนสดุทาย 

ของป (พ.ย.-ธ.ค.) รัฐบาลจําเปนตอง 

อัดฉีดเม็ดเงินเขาระบบ อยางนอย 3-5 

หมื่นลานบาท อาจเปนการดําเนินการ 

ผานมาตรการชิมชอปใช เฟส 2 รวมถึง 

มาตรการกระตุ นการทองเท่ียว เพื่อ 

กระตุนใหเกิดกําลังซ้ือ และการใชจาย 

ภายในประเทศมากขึ้น

“ยอมรับวาโอกาสที่จีดีพีไทยจะ 

เติบโตได 3% มีอยู 1 ใน 3 ขณะที่จีดีพี 

ระดับ 2.8% มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ใน 3 

แตทั้งหมดก็ขึ้นอยูกับมาตรการกระตุน 

เศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะออกมาวาจะ 

สามารถสรางความเชือ่มัน่ไดมากแคไหน 

รวมถึงมาตรการประกันรายไดภาค 

เกษตรกร วงเงินรวมกวา 3 หมื่นลาน 

บาทท่ีจะทยอยออกมา ท่ีคาดวานาจะ 

มีผลในการชวยกระตุนกําลังซื้อภายใน 

ประเทศใหดีข้ึนจะเปนแรงสงสําคัญใน 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชวงสุดทาย 

ของปนี้” 

หวังชิมช้อปใช้ รอบ 2 
สาํหรบัมาตรการชมิชอปใช เฟส 2 

เช่ือวาจะใหผลดีกับเศรษฐกิจมากกวา 

เฟสแรก เพราะเฟสแรกประชาชนท่ีไป 

ลงทะเบียนเพื่อหวังไดรับสิทธ์ิ 1,000 

บาท ขณะที่การใช จ ายเพื่อรับเงิน 

แคชแบ็ก 15% ยังไมมีแรงจูงใจพอ แต 

ในเฟส 2 มองวาประชาชนทีล่งทะเบยีน 

สวนใหญจะมีการวางแผนทองเทีย่วจรงิ 

ทําใหมีเม็ดเงินหมุนลงสู ระบบ 2-3 

หม่ืนลานบาท ชวยสนับสนุนจีดีพีได 

0.1-0.2%

ภาพรวมตัวเลขจดีีพภีาคเอสเอ็มอี 

ในปนี้ คาดวา จะขยายตัวลดลงมาอยูที่ 

3-3.5% จากคาดการณเดิมที่ 3.5-4% 

เนือ่งจากผลกระทบจากเศรษฐกจิท่ีชะลอ 

ตวัลง กาํลังซ้ือท่ีลดลง แตมองวาในระยะ 

ตอไปจะปรับตัวดีขึ้นตามทิศทางของ 

เศรษฐกิจ จากมาตรการกระตุนเศรษฐกจิ 

และการประกันรายไดของเกษตรกรที่ 

จะสงผลดีตอกําลังซื้อภายในประเทศ

คาดสถานการณ์ SME 
จะขยับขึ้น แต่วอน รบ. 
ช่วย

ทั้งนี้ จากการสํารวจกลุมตัวอยาง 

1,234 ตวัอยางทัว่ประเทศเก่ียวกบัดชันี 

สถานการณธุรกิจเอสเอ็มอี และดัชนี 

ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ 

เอสเอ็มอี ในไตรมาส 3/2562 พบวา 

มีการปรับตัวลดลงตอเนื่องเปนไตรมาส 

ที่  3 โดยดัชนีสถานการณธุรกิจใน 

ไตรมาสที่ 4/2562 เชื่อว่าสถานการณ์ธุรกิจของ  
เอสเอ็มอีจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ช่วง High 
Season ของภาคการท่องเที่ยว ก็จะส่งผลดีต่อ 
การทำธุรกิจ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
จากรัฐบาล โดยเฉพาะมาตรการชิมช้อปใช้ และ 
มาตรการประกันรายได้ภาคเกษตรต่าง ๆ จะส่ง 
ผลดีต่อกำลังซื้อให้พลิกฟื้นกลับมาเล็กน้อย แต่ 
ไม่ถึงขั้นโดดเด่น
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ดัชนีความเชื่อมั่นเดือน 

ต.ค.62 อยูที่ 70.7 ตํ่าสุด 

ในรอบ 65 เดือน เหตุผู 

บริโภคยังกังวลภาพรวมเศรษฐกิจยังไม 

ฟนตัว หวงเสถียรภาพการเมือง ขณะที่ 

ชิมชอปใชยังไมเห็นผล การใชจาย ลอย 

กระทงลดลง ผลการสาํรวจความเช่ือมัน่ 

ของผูบริโภคในเดือนตุลาคม 2562 วา 

ดชันคีวามเชือ่มัน่ของผูบรโิภคอยูทีร่ะดบั 

70.7 ปรับตัวลดลงตอเนื่องเปนเดือนท่ี 

8 และอยูในระดบัตํา่สุดในรอบ 65 เดอืน 

นับตั้งแตเดือน มิ.ย.2559 แมวารัฐบาล 

เร่ิมมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจออก 

มามากขึ้นก็ตาม

สถานการณ์เศรษฐกิจ 
โลกยังมีผล

เน่ืองจากผู บริโภคมีความกังวล 

เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองทั้งใน 

ปจจุบัน และในอนาคต รวมทั้งมองวา 

สถานการณเศรษฐกิจโดยรวมยังฟนตัว 

ข้ึนไม มากนัก และยังมีความกังวล 

เกี่ยวกับสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ 

กับจีนท่ีสงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 

ในปจจบุนั ตลอดจนสถานการณเศรษฐกจิ 

และการเมอืงระหวางประเทศ โดยเฉพาะ 

เรือ่ง Brexit รวมถงึการทีส่หรฐัประกาศ 

ตดัสทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากร (จีเอสพ)ี

ท้ังนี้ จากการประเมินมาตรการ 

กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมา 

ขณะน้ี เห็นวายังคงเขาระบบไมเต็มที่ 

แมวาจะมีเม็ดเงินจากการโอนผานบัตร 

สวัสดิการแหงรัฐ มาตรการชิมชอปใช 

และการประกันรายไดท่ีเม็ดเงินยังไม 

เขาระบบเทาที่ควร ซึ่งตองติดตามใน 

ชวงเวลาที่เหลือของปนี้ที่รัฐบาลจะใช 

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และกําลัง 

ซื้อผานโครงการตาง ๆ ที่จะใชเงินมาก 

กวา 25,000-30,000 ลานบาทไดเต็มที่ 

และเต็มวงเงินไดมากจริง ก็นาจะสงผล 

ใหกําลังซื้อกลับมา

อยางไรก็ตาม ในชวงไตรมาส 4 

หากเศรษฐกิจขยายตัว 3.4-3.5% จะ 

สงผลใหภาพรวมเศรษฐกิจไทยปนี้โตได 

2.8% แตถามาตรการตาง ๆ  ของภาครฐั 

ยังไมสามารถกระตุนเศรษฐกิจไดอยาง 

เต็มท่ีก็อาจจะสงผลใหเศรษฐกิจไทย 

ปหนาจะไมเติบโตเกิน 3%

เทศกาลฮิตยังไม่เข้าเป้า 
สําหรับผลสํารวจพฤติกรรมการ 

ใชจายของประชาชนในชวงวันลอย 

กระทงปนี้พบวา มูลคาการใชจายใน 

วันลอยกระทงลดลงตอเน่ืองเปนปท่ี 2 

คาดมีเงินสะพัดในระบบเพียง 9,573 

ลานบาท ลดลงจากปกอนหนา 1.3% 

เนื่องจากปนี้พบวา สัดสวนประชาชน 

ที่วางแผนจะไมไปลอยกระทงเพิ่มขึ้น 

เพยีง 34.1% เนือ่งจากตดิภารกิจตองการ 

ประหยดัคาใชจาย และรูสกึวาเศรษฐกจิ 

ยงัไมดี จงึไมมอีารมณออกไปลอยกระทง 

และรวมกิจกรรมสนุกสนาน

สวนประชาชน 62.5% ที่วางแผน 

ออกไปลอยกระทงในปนี้ เพราะเปน 

ประเพณีสําคัญของไทย อยากเรียนรู 

วัฒนธรรมและผอนคลายความเครียด 

กับบรรยากาศความสนุกสนาน โดย 

กิจกรรมที่จะทําในวันลอยกระทงคือ 

การไปลอยกระทง และเที่ยวชมใน 

สถานที่จัดงานตาง ๆ แตการใชจาย 

ลดลง เพราะกังวลตอภาวะเศรษฐกิจที่ 

ไตรมาสที ่3/2562 อยูที ่41.5 ลดลง 1.2 

จุด จากไตรมาสกอนหนา สวนไตรมาสท่ี 

4/2562 คาดวาจะขยบัข้ึนมาอยูท่ีระดบั 

41.9 สวนดัชนีความสามารถในการทํา 

ธุรกิจ ในไตรมาสที่ 3/2562 อยูที่ระดับ 

47.8 ลดลง 1.0 จุด จากไตรมาสกอน 

หนา และคาดวาในไตรมาสที่ 4/2562 

จะขยับขึ้นมาอยูท่ี 48.1 สําหรับดัชนี 

ความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาส 3/2562 

อยูที่ 51.1 ลดลง 0.7 จุด จากไตรมาส 

กอนหนา และคาดวาในไตรมาสที่ 

4/2562 จะขยับขึ้นมาอยูที่ระดับ 51.4

“ไตรมาสท่ี 4/2562 เ ช่ือว า 

สถานการณธุรกิจของเอสเอ็มอีจะ 

ปรับตัวดีข้ึน เนื่องจากเขาสูชวง High 

Season ของภาคการทองเที่ยว ก็จะสง 

ผลดีตอการทําธุรกิจ รวมถึงมาตรการ 

กระตุนเศรษฐกจิจากรฐับาล โดยเฉพาะ 

มาตรการชิมชอปใช และมาตรการ 

ประกันรายไดภาคเกษตรตาง ๆ จะ 

สงผลดีตอกําลังซื้อใหพลิกฟนกลับมา 

เล็กนอย แตไมถึงขั้นโดดเดน” 

อยางไรกดี็ ผูประกอบการเอสเอม็อี 

ตองการใหภาครัฐบาลเขามาสนับสนุน 

ดานสินเช่ือ เชน การปรับลดขอจํากัด 

ในการอนมุตัสิินเช่ือเพือ่การเขาถึงใหงาย 

ขึน้ ดานการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 

เชน การมมีาตรการหรอืนโยบายกระตุน 

เศรษฐกิจ ลดคาครองชพี ดานองคความรู 

และเทคโนโลย ีเชน สนบัสนุนเทคโนโลยี 

ชองทางการคาแกเอสเอ็มอี ดานการ 

ตลาด เชน กลยุทธสงเสริมดานการ 

โฆษณา ดานภาษ ีเชน การลดอตัราภาษี 

ปรับโครงสร างภาษีให อยู  ในระดับ 

เหมาะสม และดานการทองเที่ยว เชน 

สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวใน 

ประเทศ

ชะลอตัว รวมถึงราคาสินคาแพง ทําให 

รายจายในชวงวันลอยกระทงปนี้ลดลง 

เหลือคนละ 1,413 บาท จากปกอนท่ี 

1,442 บาท

ลุ้นมาตรการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจไตรมาสท้ายปี

คาดการณเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) 

ในป  2562 จะขยายตัวได   2.8%  

เนื่องจากมีป จจัยกดดันจากปญหา 

สงครามการคาท่ียังไมคลี่คลาย ปญหา 

Brexit ที่สงผลกระทบกดดันภาคการ 

สงออกของไทยอยางมาก สถานการณ 

เงนิบาทแข็งคาทีเ่ร่ิมมผีลกดดนัภาคการ 

ทองเท่ียว โดยชวง 9 เดือนที่ผานมา 

(ม.ค. ก.ย.) จีดีพีขยายตัวได 2.6%

ทั้งนี้ หากตองการใหจีดีพีขยายตัว 

ไดถึง 3% ตองเรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ในไตรมาส 4/2562 ใหขยายตัวได 4% 

ข้ึนไป โดยในชวงท่ีเหลอื 2 เดอืนสดุทาย 

ของป (พ.ย.-ธ.ค.) รัฐบาลจําเปนตอง 

อัดฉีดเม็ดเงินเขาระบบ อยางนอย 3-5 

หมื่นลานบาท อาจเปนการดําเนินการ 

ผานมาตรการชิมชอปใช เฟส 2 รวมถึง 

มาตรการกระตุ นการทองเที่ยว เพ่ือ 

กระตุนใหเกิดกําลังซื้อ และการใชจาย 

ภายในประเทศมากขึ้น

“ยอมรับวาโอกาสที่จีดีพีไทยจะ 

เติบโตได 3% มีอยู 1 ใน 3 ขณะที่จีดีพี 

ระดับ 2.8% มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ใน 3 

แตทั้งหมดก็ขึ้นอยูกับมาตรการกระตุน 

เศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะออกมาวาจะ 

สามารถสรางความเชือ่มัน่ไดมากแคไหน 

รวมถึงมาตรการประกันรายไดภาค 

เกษตรกร วงเงินรวมกวา 3 หมื่นลาน 

บาทที่จะทยอยออกมา ที่คาดวานาจะ 

มีผลในการชวยกระตุนกําลังซ้ือภายใน 

ประเทศใหดีขึ้นจะเปนแรงสงสําคัญใน 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชวงสุดทาย 

ของปนี้” 

หวังชิมช้อปใช้ รอบ 2 
สาํหรบัมาตรการชมิชอปใช เฟส 2 

เชื่อวาจะใหผลดีกับเศรษฐกิจมากกวา 

เฟสแรก เพราะเฟสแรกประชาชนที่ไป 

ลงทะเบียนเพ่ือหวังไดรับสิทธิ์ 1,000 

บาท ขณะที่การใช จ ายเพื่อรับเงิน 

แคชแบ็ก 15% ยังไมมีแรงจูงใจพอ แต 

ในเฟส 2 มองวาประชาชนทีล่งทะเบยีน 

สวนใหญจะมีการวางแผนทองเทีย่วจรงิ 

ทําใหมีเม็ดเงินหมุนลงสู ระบบ 2-3 

หม่ืนลานบาท ชวยสนับสนุนจีดีพีได 

0.1-0.2%

ภาพรวมตัวเลขจดีีพภีาคเอสเอ็มอี 

ในปนี้ คาดวา จะขยายตัวลดลงมาอยูที่ 

3-3.5% จากคาดการณเดิมที่ 3.5-4% 

เนือ่งจากผลกระทบจากเศรษฐกจิทีช่ะลอ 

ตวัลง กาํลงัซือ้ทีล่ดลง แตมองวาในระยะ 

ตอไปจะปรับตัวดีขึ้นตามทิศทางของ 

เศรษฐกิจ จากมาตรการกระตุนเศรษฐกจิ 

และการประกันรายไดของเกษตรกรที่ 

จะสงผลดีตอกําลังซื้อภายในประเทศ

คาดสถานการณ์ SME 
จะขยับขึ้น แต่วอน รบ. 
ช่วย

ทั้งนี้ จากการสํารวจกลุมตัวอยาง 

1,234 ตวัอยางทัว่ประเทศเก่ียวกบัดชันี 

สถานการณธุรกิจเอสเอ็มอี และดัชนี 

ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ 

เอสเอ็มอี ในไตรมาส 3/2562 พบวา 

มีการปรับตัวลดลงตอเนื่องเปนไตรมาส 

ที่  3 โดยดัชนีสถานการณธุรกิจใน 

photo: www.ชิมชอปใช.com
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โอกาสและการพัฒนา
สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า
ในกลุ่มประเทศ CLMVT (ตอนจบ)

3. ปัญหาและ 
อ ุปสรรคด้าน 
ก า ร อ ำ น ว ย 

ความสะดวกทางการค้า 
ในกลุ่มประเทศ CLMVT

จากการศึกษาการอํานวยความ 
สะดวกทางการค าในกลุ มประเทศ 
CLMVT พบวา ปจจุบันแตละประเทศ 
ยังคงเผชิญกับอุปสรรคดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการค าในระดับที่ 
แตกตางกัน แตประเภทของปญหาและ 
อปุสรรคทีเ่ผชิญจะมคีวามคลายคลงึกนั 
โดยสามารถสรุปประเด็นปญหาตาง ๆ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ไดดังนี้

(1) ความเขาใจในขอบเขตและ 
นิยามในแตละ Category ของแตละ 
หนวยงานมีความแตกตางกัน

ปญหาดังกลาวกอใหเกิดความ 
สับสนและไมมั่นใจในการประเมินและ 
จัดหมวดหมูในแตละมาตราไดอยาง 
เหมาะสม ตัวอยางเชน ยังคงมีความ 
สับสนระหวางหนวยงานในการตีความ 
และการระบุมาตราใน Category A 

วาจะตองสามารถปฏิบัติตามมาตรา 
ดังกลาวไดอยางสมบูรณหรือไม หรือ 
เพียงแคสามารถปฏิบัติตามไดในระดับ 
หน่ึงเทานั้น สงผลใหการตีความใน 
Category A ของแตละประเทศมี 
ความแตกตางกัน ทําใหเกิดความไม 
เปนมาตรฐานในการจัดประเภทและ 
หมวดหมู ของแตละมาตราท่ีอาจไม 
สะทอนถึงสภาพการดําเนินงานแทจริง 

(2) ดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของ 
ในการนําเขา-สงออก 

แตละประเทศยังคงเผชิญปญหา 
ดานกระบวนการท่ีซับซอนและซ้ําซอน 
ระหวางหนวยงาน ความไมชัดเจนของ 
ขั้นตอนและกระบวนการซึ่งกอใหเกิด 
ความไมโปรงใสของข้ันตอนการดําเนิน 
งาน โดยมรีะดบัของปญหาทีแ่ตกตางกนั 
ไปในแตละประเทศ นอกจากนี้ ในบาง 
จุดผานแดนยังมีข้ันตอนการดําเนินงาน 
และกระบวนการท่ีแตกตางกัน ทําให 
ขัน้ตอนและกระบวนการไมเปนมาตรฐาน 
เดียวกัน

(3) ดานกรอบกฎหมายและกฎ 

ระเบียบที่เกี่ยวของ
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอม 

ทางการคาอยางรวดเร็วในระยะเวลา 
หลายปท่ีผานมา สงผลใหกฎหมาย 
และกฎระเบียบเดิมที่มีอยู ไมมีความ 
สอดคลองกับสภาวการณท่ีเปนอยูใน 
ปจจบุนั ประเทศในกลุม CLMVT จาํเปน 
ตองทบทวนพิจารณาในการปรับปรุง 
แกไขกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา ใหมีความทันสมัยและ 
สอดคล องกับบริบททางการค าใน 
ปจจุบัน ไมวาจะเปน กฎหมายทาง 
ศุลกากร และกฎหมายธุรกิจ เปนตน

(4) ดานสถาบัน
หนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐที่ 

เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคายังมีการดําเนินงานที่ไมมี 
ประสิทธิภาพ เนื่องจาก 1) บาง 
หนวยงานยังคงขาดความเข าใจใน 
บทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจนของตนเองซึง่อาจ 
กอใหเกดิการละเลยในการปฏบัิตหินาที่ 
หรือกอใหเกิดความซ้ําซอนในการดาํเนนิ 
งานกับหนวยงานอื่น ๆ 2) บางหนวย 

งานยังคงขาดความเขาใจในบทบาท 
หนาท่ีของหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ซึ่งอาจกอใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีเปน 
เอกเทศโดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่ 
เกิดขึ้นกับหนวยงานอื่น ๆ 3) การขาด 
การประสานงานที่ดีระหวางหนวยงาน 
สงผลใหเกิดการปฏิบัติงานระหวาง 
หนวยงานที่ไมสอดคลองและเปนไปใน 
ทิศทางเดียวกัน

(5) ดานบุคลากร
เจ าหนาที่ในการปฏิบัติงานถือ 

เปนฟนเฟองสําคญัในการชวยขบัเคล่ือน 
การอํานวยความสะดวกทางการคา 
บุคลากรที่มีประสบการณ ทักษะและ 

ความเช่ียวชาญยอมชวยใหการปฏิบัติ 
งานเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ประเทศ 
ในกลุม CLMVT มักประสบกับประเด็น 

ปญหาดานบคุลากรใน 2 ประเด็น ไดแก 
1) ขาดบุคลากรที่มีทักษะและความ 
สามารถ 2) บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
ไมเพยีงพอ การวางแผนในการฝกอบรม 

ในการพัฒนาความสามารถของบคุลากร 
อยางตอเนื่องและการวางแผนดานการ 
จัดสรรกําลังคนอยางเหมาะสม จึงเปน 

ส่ิงที่จําเปนที่จะชวยยกระดับความ 
สามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ รวมทั้งการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา

ป

(6) ดานระบบโครงสรางพื้นฐาน 
และสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีประ-
สิทธิภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ 
ทันสมัยเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีจะ 
ชวยยกระดับประสิทธิภาพการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาและเสริมสราง 
ขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับ 
ประเทศ ป จจุบันประเทศในกลุ ม 
CLMVT ได มีการเร งลงทุนพัฒนา 
ระบบโครงสรางพืน้ฐานทีจ่าํเปนในดาน 
ตาง ๆ แตยังคงมีไมเพียงพอและไมมี 
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังจําเปนตอง 
ลงทนุพฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกอืน่ ๆ  
ทีจ่าํเปนเพือ่สนบัสนนุใหการอาํนวยความ 
สะดวกทางการคาใหมีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงขึน้ ไมวาจะเปน ระบบเทคโนโลยี 
การส่ือสาร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เครื่องมือและอุปกรณในการอํานวย 
ความสะดวกตาง ๆ  อยางไรกต็าม แตละ 
ประเทศยังคงมีขอจํากัดในการจัดสรร 
งบประมาณสําหรับสิ่งอํานวยความ 
สะดวกตาง ๆ  เหลานี้ การจัดทําแผนขอ 
รับการสนับสนุนดานเงินทุน ความ 
ชวยเหลือทางเทคนิคและการพัฒนา 
ความสามารถจากองคกรผูรวมพัฒนา 
เป นแนวทางหนึ่ งซึ่ งกลุ มประเทศ 
CLMVT สามารถดําเนินการได  

4. ข้อเสนอแนะ
(1) ขอเสนอแนะสําหรับประเทศ 

ไทย
ในฐานะที่ไทยมีความพรอมใน 

การปฏิบัติตามมาตราตามความตกลง 

วาดวยการอํานวยความสะดวกทาง 
การคาภายใตองคการการคาโลกได 
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
เพือ่นบานอืน่ ๆ  ในกลุมประเทศ CLMVT 
ไทยควรจะมีบทบาทการเปนผู นําใน 
อนุภูมิภาคในการสรางความรวมมือ 
และการพฒันาการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคา ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรู 
และพฒันาดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาไปพรอมกันในอนุภูมิภาค 
บนพ้ืนฐานการไดรับประโยชนรวมกัน 

ของทุกประเทศ การยกระดับประสิทธิ 
ภาพการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ยอมที่จะ 
ตองอาศัยความสามารถการดําเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน ซึ่งไม 
เพียงแตจะชวยลดตนทนุและระยะเวลา 
การดําเนินงานใหกับผู ประกอบการ 
ของประเทศตนเองแลว แตยังเพิ่มขีด 
ความสามารถทางการแขงขันในระดับ 
อนุภูมิภาคอีกดวย โดยแนวทางของ 
ไทยในการพัฒนาการอํานวยความ 

สะดวกทางการค าในกลุ มประเทศ 
CLMVT ไดแก

1) การจัดประชุมรวมกันในกลุม 
ประเทศ CLMVT เพื่อแลกเปลี่ยน 
ขอมูลดานการอํานวยความสะดวกทาง 
การค าระหว างกัน ทําให ทราบถึง 
สถานการณที่แทจริงและขอมูลเชิงลึก 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาของแตละประเทศ และสามารถ 
รวมกันกําหนดแผนการดําเนินการใน 
การสนบัสนนุและชวยเหลือไดโดยคราว 

และยังเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการสราง 
ความรวมมือระหวางกลุมประเทศใน 
CLMVT ดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา

2) การนําแนวทางปฏิบัติท่ีไทย 
ดาํเนินการไดดใีนแตละมาตรามาใชเปน 
แนวทางการศึกษาในกลุ มประเทศ 
CLMVT ซ่ึงจะเปนการนําแนวทางการ 
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพของไทย มา 
ใชเปนกรณีศึกษาใหกับประเทศเพื่อน 
บานที่ตองการนําแนวทางดังกลาวมา 
พัฒนาการดําเนินการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา และนําไปปรับใชให 
เหมาะสมกับบริบทภายในประเทศของ 
ตนเอง    

3) การจดัฝกอบรมเชงิปฏบิติัการ 
(Workshop) โดยไทยสามารถดําเนิน 
การในฐานะเจาภาพในการจัดฝกอบรม 
ดังกลาวใหกับเจาหนาที่จากหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของของประเทศเพื่อนบาน เพื่อ 
ใหเขาใจถึงข้ันตอน กระบวนการ และ 
แนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง 
จะชวยพัฒนาความสามารถการปฏิบัติ 
งานใหกับเจาหนาที่ของประเทศเพื่อน 
บาน

4) การจัดใหมีการศึกษาดูงาน 
ควบคูไปกับการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติ 
การ เพ่ือใหเจ าหนาที่ของประเทศ 
เพ่ือนบานมองเห็นภาพและเขาใจถึง 
กระบวนการ รวมท้ังปญหาและอปุสรรค 
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริงดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา เพื่อ 
ที่จะสามารถนําสิ่งที่ไดจากการศึกษาดู 
งานดังกลาวไปปรับใชมีความเหมาะสม 
กับบริบทของประเทศตนเองตอไป

5) การสนับสนุนดานเงินทุนให 
กับประเทศเพ่ือนบานเพื่อนําไปใชการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาดานตาง ๆ  การสนับสนุนดานเงินทุน 
อาจเปนไดทัง้การพฒันาระบบโครงสราง 
พืน้ฐานในดานตาง ๆ  การจดัหาอปุกรณ 

อํานวยความสะดวกท่ีจําเปนตอการ 
ปฏบิติังาน การพัฒนาหลกัสตูรฝกอบรม 
เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
เปนตน ซึ่งสามารถดําเนินการผาน 
องคกรความรวมมือระหวางประเทศ 
ของไทย หรือในระดับระหวางรัฐกับรัฐ

(2) ข อเสนอแนะในระดับอนุ- 
ภูมิภาค

นอกเหนือไปจากการมีสวนรวม 
และบทบาทของไทยในการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาในกลุม 
ประเทศ CLMVT ดังกลาวขางตนแลว 
ยังคงมีความจําเปนที่จะตองมีการสราง 
ความรวมมือภายในอนุภูมิภาคเพื่อ 
กําหนดแนวทางการพัฒนาการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาใหเปนไปใน 
แนวทางและทิศทางเดียวกัน อันจะกอ 

ใหเกิดประโยชนรวมกันทางดานการคา 
และการลงทุนในอนุภูมิภาคในอนาคต 
โดยสามารถสรุปข อเสนอแนะเชิง 
นโยบายในระดับอนุภูมิภาคในการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ไดดังนี้

1) การจัดตั้งคณะกรรมการใน 
ระดับอนุภูมิภาควาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา เพื่อเปนหนวย 
งานกลางในการรวมกันกําหนดทิศทาง 
การดําเนินงานและแผนพัฒนาดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาภายใน 
อนุภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมการดังกลาว 
จะมีบทบาทท่ีสําคัญในการผลักดัน 
สนับสนุน อํานวยความสะดวก ติดตาม 
และประเมินการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่ 
เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาในกลุมประเทศ CLMVT

2) การกําหนดนยิามและขอบเขต 
ท่ีชัดเจนในการจัดหมวดหมูในแตละ 
Category เนื่องจากในหลายประเทศ 
มกีารตคีวามนยิามและของเขตในแตละ 
Category ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงอาจไม 

สอดคลองกับสถานะและความสามารถ 
ในการปฏิบัติตามมาตราตาง ๆ ตาม 
สภาวการณที่แทจริง กลุ มประเทศ 
CLMVT ควรรวมกันกําหนดคํานิยาม 
และขอบเขตในแตละ Category ให 
มีความชัดเจน เพือ่ใหแตประเทศสามารถ 
จัดหมวดหมูของแตละมาตราไดอยาง 
ถูกต อง และก อให  เกิดความเป น 
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหกลุ ม 
ประเทศ CLMVT สามารถกําหนดแผน 
การดําเนินงานดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาไดอยางมปีระสิทธิภาพ

3) การจัดทําคู มือแนะนําการ 
ปฏบิติัตามความตกลงวาดวยการอาํนวย 
ความสะดวกทางการคาภายใตองคการ 
การคาโลก (WTO TFA Implementa-
tion Guidelines) เนือ่งจากการทีค่วาม 
ตกลงดังกลาวเพิ่งจะมีผลบังคับใช ซึ่ง 
อาจกลาวไดวาประเทศในกลุม CLMVT 
แทบไมมปีระสบการณในการดาํเนินงาน 
ดังกลาว รวมทั้งไมมีตัวอยางการดําเนิน 
การดานความตกลงวาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาที่เปนเลิศภาย 
ในอนุภูมิภาค มาใชเปนแนวทางเทียบ 
เคียง ทําใหลักษณะการดําเนินงาน 
ดงักลาวเปนไปในลักษณะการเรยีนรูจาก 
การปฏิบัติ (Learning by doing) 
ซึ่งเปนการเรียนรู จากประสบการณ 
ของตนเอง กลุมประเทศ CLMVT ควร 
รวมกันศึกษาถึงแนวทางที่เหมาะสมใน 
การดําเนินงานดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาในอนุภูมิภาค และ 
จัดทําคูมือแนะนําการปฏิบัติตามความ 
ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการค าภายใต องค การการค า       

โลก (WTO TFA Implementation 
Guidelines) ซ่ึงจะช วยให แต ละ 
ประเทศสามารถนําแนวทางการปฏิบัติ 

ที่เปนมาตรฐานดังกลาวมาใชและปรับ 
ใหมีความเหมาะสมกับบริบทภายใน 
ประเทศของตนเอง ซึ่งจะชวยใหมีการ 
ดาํเนนิงานดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาไดอยางมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น

การดําเนินการตามแนวปฏิบัติ 
ของอนสัุญญาโตเกียวฉบบัปรับปรุงของ 
องคการศุลกากรโลก (WCO Revised 
Kyoto Convention) เนื่องจากการ 
ปฏบิติัตามมาตราตาง ๆ  ตามความตกลง 
วาดวยการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาภายใตองคการการคาโลกสวนใหญ 
กวารอยละ 80 เปนการดําเนินการ 
ท่ีอยูภายใตการปฏบัิตงิานของหนวยงาน 
ศุลกากร ซ่ึงแนวปฏิบัติของอนุสัญญา 

โตเกยีวฉบบัปรบัปรุง มีความสอดคลอง 
เปนอยางมากกับการปฏิบัติตามมาตรา 
ตาง ๆ ภายใตความตกลงวาดวยการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
องคการการคาโลก ดังนั้น กลุมประเทศ 
CLMVT ท่ีไดเขารวมเปนภาคี (ยกเวน 
เมียนมาซึง่ยงัมไิดเขาเปนภาคใีนอนสัุญญา 
เกียวโตฉบับปรับปรุง (Revised Kyoto 
Convention: RKC)) ภายใตอนุสัญญา 
เกียวโตฉบับปรับปรุง (RKC) ควรมีการ 
นําแนวทางการปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน 
ดังกลาวไปใชเปนตนแบบในการปฏิบัติ 
ตามมาตราตาง ๆ ภายใตความตกลง 
วาดวยการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาขององคการการคาโลกอยางเครงครดั 
เพ่ือเปนการยกระดับความสามารถใน 
การปฏิบัติตามความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาใหกับ 
ประเทศของตนเอง
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3. ปัญหาและ 
อ ุปสรรคด้าน 
ก า ร อ ำ น ว ย 

ความสะดวกทางการค้า 
ในกลุ่มประเทศ CLMVT

จากการศึกษาการอํานวยความ 
สะดวกทางการค าในกลุ มประเทศ 
CLMVT พบวา ปจจุบันแตละประเทศ 
ยังคงเผชิญกับอุปสรรคดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการค าในระดับท่ี 
แตกตางกัน แตประเภทของปญหาและ 
อปุสรรคทีเ่ผชิญจะมคีวามคลายคลงึกนั 
โดยสามารถสรุปประเด็นปญหาตาง ๆ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ไดดังนี้

(1) ความเขาใจในขอบเขตและ 
นิยามในแตละ Category ของแตละ 
หนวยงานมีความแตกตางกัน

ปญหาดังกลาวกอใหเกิดความ 
สับสนและไมมั่นใจในการประเมินและ 
จัดหมวดหมูในแตละมาตราไดอยาง 
เหมาะสม ตัวอยางเชน ยังคงมีความ 
สับสนระหวางหนวยงานในการตีความ 
และการระบุมาตราใน Category A 

วาจะตองสามารถปฏิบัติตามมาตรา 
ดังกลาวไดอยางสมบูรณหรือไม หรือ 
เพียงแคสามารถปฏิบัติตามไดในระดับ 
หนึ่งเทานั้น สงผลใหการตีความใน 
Category A ของแตละประเทศมี 
ความแตกตางกัน ทําใหเกิดความไม 
เปนมาตรฐานในการจัดประเภทและ 
หมวดหมู ของแตละมาตราที่อาจไม 
สะทอนถึงสภาพการดําเนินงานแทจริง 

(2) ดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของ 
ในการนําเขา-สงออก 

แตละประเทศยังคงเผชิญปญหา 
ดานกระบวนการท่ีซับซอนและซํ้าซอน 
ระหวางหนวยงาน ความไมชัดเจนของ 
ขั้นตอนและกระบวนการซึ่งกอใหเกิด 
ความไมโปรงใสของข้ันตอนการดําเนิน 
งาน โดยมรีะดบัของปญหาทีแ่ตกตางกนั 
ไปในแตละประเทศ นอกจากนี้ ในบาง 
จุดผานแดนยังมีข้ันตอนการดําเนินงาน 
และกระบวนการท่ีแตกตางกัน ทําให 
ขัน้ตอนและกระบวนการไมเปนมาตรฐาน 
เดียวกัน

(3) ดานกรอบกฎหมายและกฎ 

ระเบียบที่เกี่ยวของ
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอม 

ทางการคาอยางรวดเร็วในระยะเวลา 
หลายปที่ผ านมา สงผลใหกฎหมาย 
และกฎระเบียบเดิมที่มีอยู ไมมีความ 
สอดคลองกับสภาวการณท่ีเปนอยูใน 
ปจจุบนั ประเทศในกลุม CLMVT จาํเปน 
ตองทบทวนพิจารณาในการปรับปรุง 
แกไขกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ 
ที่เก่ียวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา ใหมีความทันสมัยและ 
สอดคล องกับบริบททางการค าใน 
ปจจุบัน ไมวาจะเปน กฎหมายทาง 
ศุลกากร และกฎหมายธุรกิจ เปนตน

(4) ดานสถาบัน
หนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐที่ 

เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคายังมีการดําเนินงานที่ไมมี 
ประสิทธิภาพ เนื่องจาก 1) บาง 
หนวยงานยังคงขาดความเข าใจใน 
บทบาทหนาทีท่ีช่ดัเจนของตนเองซึง่อาจ 
กอใหเกดิการละเลยในการปฏบิตัหินาที่ 
หรือกอใหเกิดความซ้ําซอนในการดาํเนนิ 
งานกับหนวยงานอื่น ๆ 2) บางหนวย 

งานยังคงขาดความเขาใจในบทบาท 
หนาท่ีของหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
ซึ่งอาจกอใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีเปน 
เอกเทศโดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่ 
เกิดขึ้นกับหนวยงานอื่น ๆ 3) การขาด 
การประสานงานที่ดีระหวางหนวยงาน 
สงผลใหเกิดการปฏิบัติงานระหวาง 
หนวยงานที่ไมสอดคลองและเปนไปใน 
ทิศทางเดียวกัน

(5) ดานบุคลากร
เจ าหนาที่ในการปฏิบัติงานถือ 

เปนฟนเฟองสาํคญัในการชวยขบัเคลือ่น 
การอํานวยความสะดวกทางการคา 
บุคลากรที่มีประสบการณ ทักษะและ 

ความเชี่ยวชาญยอมชวยใหการปฏิบัต ิ
งานเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ประเทศ 
ในกลุม CLMVT มักประสบกับประเด็น 

ปญหาดานบคุลากรใน 2 ประเด็น ไดแก 
1) ขาดบุคลากรที่มีทักษะและความ 
สามารถ 2) บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
ไมเพยีงพอ การวางแผนในการฝกอบรม 

ในการพัฒนาความสามารถของบคุลากร 
อยางตอเนื่องและการวางแผนดานการ 
จัดสรรกําลังคนอยางเหมาะสม จึงเปน 

สิ่งที่จําเปนที่จะชวยยกระดับความ 
สามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ รวมทั้งการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา

(6) ดานระบบโครงสรางพื้นฐาน 
และสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีประ-
สิทธิภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ 
ทันสมัยเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีจะ 
ชวยยกระดับประสิทธิภาพการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาและเสริมสราง 
ขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับ 
ประเทศ ป จจุ บันประเทศในกลุ ม 
CLMVT ได มีการเร งลงทุนพัฒนา 
ระบบโครงสรางพืน้ฐานทีจ่าํเปนในดาน 
ตาง ๆ แตยังคงมีไมเพียงพอและไมมี 
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังจําเปนตอง 
ลงทนุพฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกอืน่ ๆ  
ทีจ่าํเปนเพือ่สนบัสนนุใหการอาํนวยความ 
สะดวกทางการคาใหมีประสิทธิภาพ 
มากยิง่ข้ึน ไมวาจะเปน ระบบเทคโนโลยี 
การสือ่สาร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เคร่ืองมือและอุปกรณในการอํานวย 
ความสะดวกตาง ๆ  อยางไรกต็าม แตละ 
ประเทศยังคงมีขอจํากัดในการจัดสรร 
งบประมาณสําหรับสิ่งอํานวยความ 
สะดวกตาง ๆ  เหลานี้ การจัดทําแผนขอ 
รับการสนับสนุนดานเงินทุน ความ 
ชวยเหลือทางเทคนิคและการพัฒนา 
ความสามารถจากองคกรผูรวมพัฒนา 
เป นแนวทางหนึ่ งซึ่ งกลุ มประเทศ 
CLMVT สามารถดําเนินการได  

4. ข้อเสนอแนะ
(1) ขอเสนอแนะสําหรับประเทศ 

ไทย
ในฐานะท่ีไทยมีความพรอมใน 

การปฏิบัติตามมาตราตามความตกลง 

วาดวยการอํานวยความสะดวกทาง 
การคาภายใตองคการการคาโลกได 
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
เพือ่นบานอืน่ ๆ  ในกลุมประเทศ CLMVT 
ไทยควรจะมีบทบาทการเปนผู นําใน 
อนุภูมิภาคในการสรางความรวมมือ 
และการพฒันาการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคา ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรู 
และพัฒนาดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาไปพรอมกันในอนุภูมิภาค 
บนพื้นฐานการไดรับประโยชนรวมกัน 

ของทุกประเทศ การยกระดับประสิทธิ 
ภาพการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ยอมท่ีจะ 
ตองอาศัยความสามารถการดําเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพซ่ึงกันและกัน ซ่ึงไม 
เพียงแตจะชวยลดตนทนุและระยะเวลา 
การดําเนินงานใหกับผู ประกอบการ 
ของประเทศตนเองแลว แตยังเพิ่มขีด 
ความสามารถทางการแขงขันในระดับ 
อนุภูมิภาคอีกดวย โดยแนวทางของ 
ไทยในการพัฒนาการอํานวยความ 

สะดวกทางการค าในกลุ มประเทศ 
CLMVT ไดแก

1) การจัดประชุมรวมกันในกลุม 
ประเทศ CLMVT เพื่อแลกเปลี่ยน 
ขอมูลดานการอํานวยความสะดวกทาง 
การค าระหว างกัน ทําให ทราบถึง 
สถานการณที่แทจริงและขอมูลเชิงลึก 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาของแตละประเทศ และสามารถ 
รวมกันกําหนดแผนการดําเนินการใน 
การสนบัสนนุและชวยเหลือไดโดยคราว 

และยังเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการสราง 
ความรวมมือระหวางกลุมประเทศใน 
CLMVT ดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา

2) การนําแนวทางปฏิบัติท่ีไทย 
ดาํเนนิการไดดใีนแตละมาตรามาใชเปน 
แนวทางการศึกษาในกลุ มประเทศ 
CLMVT ซึ่งจะเปนการนําแนวทางการ 
ปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพของไทย มา 
ใชเปนกรณีศึกษาใหกับประเทศเพื่อน 
บานที่ตองการนําแนวทางดังกลาวมา 
พัฒนาการดําเนินการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา และนําไปปรับใชให 
เหมาะสมกับบริบทภายในประเทศของ 
ตนเอง    

3) การจดัฝกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร 
(Workshop) โดยไทยสามารถดําเนิน 
การในฐานะเจาภาพในการจัดฝกอบรม 
ดังกลาวใหกับเจาหนาที่จากหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของของประเทศเพื่อนบาน เพื่อ 
ใหเขาใจถึงข้ันตอน กระบวนการ และ 
แนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง 
จะชวยพัฒนาความสามารถการปฏิบัติ 
งานใหกับเจาหนาที่ของประเทศเพื่อน 
บาน

4) การจัดใหมีการศึกษาดูงาน 
ควบคูไปกับการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติ 
การ เพื่อใหเจ าหนาที่ของประเทศ 
เพ่ือนบานมองเห็นภาพและเขาใจถึง 
กระบวนการ รวมท้ังปญหาและอปุสรรค 
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริงดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา เพื่อ 
ที่จะสามารถนําสิ่งที่ไดจากการศึกษาดู 
งานดังกลาวไปปรับใชมีความเหมาะสม 
กับบริบทของประเทศตนเองตอไป

5) การสนับสนุนดานเงินทุนให 
กับประเทศเพื่อนบานเพื่อนําไปใชการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาดานตาง ๆ  การสนับสนุนดานเงินทุน 
อาจเปนไดทัง้การพฒันาระบบโครงสราง 
พืน้ฐานในดานตาง ๆ  การจดัหาอปุกรณ 

อํานวยความสะดวกท่ีจําเปนตอการ 
ปฏบัิตงิาน การพัฒนาหลกัสตูรฝกอบรม 
เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
เปนตน ซึ่งสามารถดําเนินการผาน 
องคกรความรวมมือระหวางประเทศ 
ของไทย หรือในระดับระหวางรัฐกับรัฐ

(2) ข อเสนอแนะในระดับอนุ- 
ภูมิภาค

นอกเหนือไปจากการมีสวนรวม 
และบทบาทของไทยในการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาในกลุม 
ประเทศ CLMVT ดังกลาวขางตนแลว 
ยังคงมีความจําเปนที่จะตองมีการสราง 
ความรวมมือภายในอนุภูมิภาคเพื่อ 
กําหนดแนวทางการพัฒนาการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาใหเปนไปใน 
แนวทางและทิศทางเดียวกัน อันจะกอ 

ใหเกิดประโยชนรวมกันทางดานการคา 
และการลงทุนในอนุภูมิภาคในอนาคต 
โดยสามารถสรุปข อเสนอแนะเชิง 
นโยบายในระดับอนุภูมิภาคในการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ไดดังนี้

1) การจัดต้ังคณะกรรมการใน 
ระดับอนุภูมิภาควาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา เพื่อเปนหนวย 
งานกลางในการรวมกันกําหนดทิศทาง 
การดําเนินงานและแผนพัฒนาดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาภายใน 
อนุภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมการดังกลาว 
จะมีบทบาทที่สําคัญในการผลักดัน 
สนับสนุน อํานวยความสะดวก ติดตาม 
และประเมินการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่ 
เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาในกลุมประเทศ CLMVT

2) การกําหนดนยิามและขอบเขต 
ที่ชัดเจนในการจัดหมวดหมูในแตละ 
Category เน่ืองจากในหลายประเทศ 
มกีารตีความนยิามและของเขตในแตละ 
Category ที่แตกตางกัน ซ่ึงอาจไม 

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานถือเป็นฟันเฟืองสำคัญ 
ในการช่วยขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกทาง 
การค้า บุคลากรที่มีประสบการณ์ ทักษะและความ 
เชี่ยวชาญย่อมช่วยให้การปฏิบัติ งานเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับสถานะและความสามารถ 
ในการปฏิบัติตามมาตราตาง ๆ ตาม 
สภาวการณที่แทจริง กลุ มประเทศ 
CLMVT ควรรวมกันกําหนดคํานิยาม 
และขอบเขตในแตละ Category ให 
มคีวามชัดเจน เพ่ือใหแตประเทศสามารถ 
จัดหมวดหมูของแตละมาตราไดอยาง 
ถูกต อง และก อให  เกิดความเป น 
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหกลุ ม 
ประเทศ CLMVT สามารถกําหนดแผน 
การดําเนินงานดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาไดอยางมปีระสทิธภิาพ

3) การจัดทําคู มือแนะนําการ 
ปฏบิติัตามความตกลงวาดวยการอาํนวย 
ความสะดวกทางการคาภายใตองคการ 
การคาโลก (WTO TFA Implementa-
tion Guidelines) เนือ่งจากการทีค่วาม 
ตกลงดังกลาวเพิ่งจะมีผลบังคับใช ซึ่ง 
อาจกลาวไดวาประเทศในกลุม CLMVT 
แทบไมมปีระสบการณในการดําเนินงาน 
ดังกลาว รวมทั้งไมมีตัวอยางการดําเนิน 
การดานความตกลงวาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาที่เปนเลิศภาย 
ในอนุภูมิภาค มาใชเปนแนวทางเทียบ 
เคียง ทําใหลักษณะการดําเนินงาน 
ดงักลาวเปนไปในลกัษณะการเรียนรูจาก 
การปฏิบัติ (Learning by doing) 
ซึ่งเปนการเรียนรู จากประสบการณ 
ของตนเอง กลุมประเทศ CLMVT ควร 
รวมกันศึกษาถึงแนวทางที่เหมาะสมใน 
การดําเนินงานดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาในอนุภูมิภาค และ 
จัดทําคูมือแนะนําการปฏิบัติตามความ 
ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการค าภายใต องค การการค า       

โลก (WTO TFA Implementation 
Guidelines) ซึ่ งจะช วยให แต ละ 
ประเทศสามารถนําแนวทางการปฏิบัติ 

ที่เปนมาตรฐานดังกลาวมาใชและปรับ 
ใหมีความเหมาะสมกับบริบทภายใน 
ประเทศของตนเอง ซึ่งจะชวยใหมีการ 
ดาํเนนิงานดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาไดอยางมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น

การดําเนินการตามแนวปฏิบัติ 
ของอนสุญัญาโตเกียวฉบบัปรบัปรุงของ 
องคการศุลกากรโลก (WCO Revised 
Kyoto Convention) เนื่องจากการ 
ปฏบิติัตามมาตราตาง ๆ  ตามความตกลง 
วาดวยการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาภายใตองคการการคาโลกสวนใหญ 
กวารอยละ 80 เปนการดําเนินการ 
ทีอ่ยูภายใตการปฏิบัตงิานของหนวยงาน 
ศุลกากร ซ่ึงแนวปฏิบัติของอนุสัญญา 

โตเกยีวฉบบัปรบัปรุง มีความสอดคลอง 
เปนอยางมากกับการปฏิบัติตามมาตรา 
ตาง ๆ ภายใตความตกลงวาดวยการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
องคการการคาโลก ดังนั้น กลุมประเทศ 
CLMVT ท่ีไดเขารวมเปนภาคี (ยกเวน 
เมียนมาซึง่ยงัมไิดเขาเปนภาคใีนอนสัุญญา 
เกียวโตฉบับปรับปรุง (Revised Kyoto 
Convention: RKC)) ภายใตอนุสัญญา 
เกียวโตฉบับปรับปรุง (RKC) ควรมีการ 
นําแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐาน 
ดังกลาวไปใชเปนตนแบบในการปฏิบัติ 
ตามมาตราตาง ๆ ภายใตความตกลง 
วาดวยการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาขององคการการคาโลกอยางเครงครดั 
เพื่อเปนการยกระดับความสามารถใน 
การปฏิบัติตามความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาใหกับ 
ประเทศของตนเอง
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3. ปัญหาและ 
อ ุปสรรคด้าน 
ก า ร อ ำ น ว ย 

ความสะดวกทางการค้า 
ในกลุ่มประเทศ CLMVT

จากการศึกษาการอํานวยความ 
สะดวกทางการค าในกลุ มประเทศ 
CLMVT พบวา ปจจุบันแตละประเทศ 
ยังคงเผชิญกับอุปสรรคดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการค าในระดับที่ 
แตกตางกัน แตประเภทของปญหาและ 
อปุสรรคทีเ่ผชิญจะมคีวามคลายคลงึกนั 
โดยสามารถสรุปประเด็นปญหาตาง ๆ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ไดดังนี้

(1) ความเขาใจในขอบเขตและ 
นิยามในแตละ Category ของแตละ 
หนวยงานมีความแตกตางกัน

ปญหาดังกลาวกอใหเกิดความ 
สับสนและไมมั่นใจในการประเมินและ 
จัดหมวดหมูในแตละมาตราไดอยาง 
เหมาะสม ตัวอยางเชน ยังคงมีความ 
สับสนระหวางหนวยงานในการตีความ 
และการระบุมาตราใน Category A 

วาจะตองสามารถปฏิบัติตามมาตรา 
ดังกลาวไดอยางสมบูรณหรือไม หรือ 
เพียงแคสามารถปฏิบัติตามไดในระดับ 
หน่ึงเทานั้น สงผลใหการตีความใน 
Category A ของแตละประเทศมี 
ความแตกตางกัน ทําใหเกิดความไม 
เปนมาตรฐานในการจัดประเภทและ 
หมวดหมู ของแตละมาตราท่ีอาจไม 
สะทอนถึงสภาพการดําเนินงานแทจริง 

(2) ดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของ 
ในการนําเขา-สงออก 

แตละประเทศยังคงเผชิญปญหา 
ดานกระบวนการท่ีซับซอนและซ้ําซอน 
ระหวางหนวยงาน ความไมชัดเจนของ 
ขั้นตอนและกระบวนการซึ่งกอใหเกิด 
ความไมโปรงใสของข้ันตอนการดําเนิน 
งาน โดยมรีะดบัของปญหาทีแ่ตกตางกนั 
ไปในแตละประเทศ นอกจากนี้ ในบาง 
จุดผานแดนยังมีข้ันตอนการดําเนินงาน 
และกระบวนการท่ีแตกตางกัน ทําให 
ขัน้ตอนและกระบวนการไมเปนมาตรฐาน 
เดียวกัน

(3) ดานกรอบกฎหมายและกฎ 

ระเบียบที่เกี่ยวของ
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอม 

ทางการคาอยางรวดเร็วในระยะเวลา 
หลายปท่ีผานมา สงผลใหกฎหมาย 
และกฎระเบียบเดิมที่มีอยู ไมมีความ 
สอดคลองกับสภาวการณท่ีเปนอยูใน 
ปจจบุนั ประเทศในกลุม CLMVT จาํเปน 
ตองทบทวนพิจารณาในการปรับปรุง 
แกไขกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา ใหมีความทันสมัยและ 
สอดคล องกับบริบททางการค าใน 
ปจจุบัน ไมวาจะเปน กฎหมายทาง 
ศุลกากร และกฎหมายธุรกิจ เปนตน

(4) ดานสถาบัน
หนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐที่ 

เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคายังมีการดําเนินงานที่ไมมี 
ประสิทธิภาพ เนื่องจาก 1) บาง 
หนวยงานยังคงขาดความเข าใจใน 
บทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจนของตนเองซึง่อาจ 
กอใหเกดิการละเลยในการปฏบัิตหินาที่ 
หรือกอใหเกิดความซ้ําซอนในการดาํเนนิ 
งานกับหนวยงานอื่น ๆ 2) บางหนวย 

งานยังคงขาดความเขาใจในบทบาท 
หนาท่ีของหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
ซึ่งอาจกอใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีเปน 
เอกเทศโดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่ 
เกิดขึ้นกับหนวยงานอื่น ๆ 3) การขาด 
การประสานงานที่ดีระหวางหนวยงาน 
สงผลใหเกิดการปฏิบัติงานระหวาง 
หนวยงานที่ไมสอดคลองและเปนไปใน 
ทิศทางเดียวกัน

(5) ดานบุคลากร
เจ าหนาที่ในการปฏิบัติงานถือ 

เปนฟนเฟองสําคญัในการชวยขบัเคล่ือน 
การอํานวยความสะดวกทางการคา 
บุคลากรที่มีประสบการณ ทักษะและ 

ความเช่ียวชาญยอมชวยใหการปฏิบัต ิ
งานเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ประเทศ 
ในกลุม CLMVT มักประสบกับประเด็น 

ปญหาดานบคุลากรใน 2 ประเด็น ไดแก 
1) ขาดบุคลากรที่มีทักษะและความ 
สามารถ 2) บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
ไมเพยีงพอ การวางแผนในการฝกอบรม 

ในการพัฒนาความสามารถของบคุลากร 
อยางตอเนื่องและการวางแผนดานการ 
จัดสรรกําลังคนอยางเหมาะสม จึงเปน 

ส่ิงที่จําเปนที่จะชวยยกระดับความ 
สามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ รวมทั้งการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา

(6) ดานระบบโครงสรางพื้นฐาน 
และสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีประ-
สิทธิภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ 
ทันสมัยเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีจะ 
ชวยยกระดับประสิทธิภาพการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาและเสริมสราง 
ขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับ 
ประเทศ ป จจุบันประเทศในกลุ ม 
CLMVT ได มีการเร งลงทุนพัฒนา 
ระบบโครงสรางพืน้ฐานทีจ่าํเปนในดาน 
ตาง ๆ แตยังคงมีไมเพียงพอและไมมี 
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังจําเปนตอง 
ลงทนุพฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกอืน่ ๆ  
ทีจ่าํเปนเพือ่สนบัสนนุใหการอาํนวยความ 
สะดวกทางการคาใหมีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงขึน้ ไมวาจะเปน ระบบเทคโนโลยี 
การส่ือสาร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เครื่องมือและอุปกรณในการอํานวย 
ความสะดวกตาง ๆ  อยางไรกต็าม แตละ 
ประเทศยังคงมีขอจํากัดในการจัดสรร 
งบประมาณสําหรับสิ่งอํานวยความ 
สะดวกตาง ๆ  เหลานี้ การจัดทําแผนขอ 
รับการสนับสนุนดานเงินทุน ความ 
ชวยเหลือทางเทคนิคและการพัฒนา 
ความสามารถจากองคกรผูรวมพัฒนา 
เป นแนวทางหนึ่ งซึ่ งกลุ มประเทศ 
CLMVT สามารถดําเนินการได  

4. ข้อเสนอแนะ
(1) ขอเสนอแนะสําหรับประเทศ 

ไทย
ในฐานะที่ไทยมีความพรอมใน 

การปฏิบัติตามมาตราตามความตกลง 

วาดวยการอํานวยความสะดวกทาง 
การคาภายใตองคการการคาโลกได 
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
เพือ่นบานอืน่ ๆ  ในกลุมประเทศ CLMVT 
ไทยควรจะมีบทบาทการเปนผู นําใน 
อนุภูมิภาคในการสรางความรวมมือ 
และการพฒันาการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคา ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรู 
และพฒันาดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาไปพรอมกันในอนุภูมิภาค 
บนพ้ืนฐานการไดรับประโยชนรวมกัน 

ของทุกประเทศ การยกระดับประสิทธิ 
ภาพการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ยอมที่จะ 
ตองอาศัยความสามารถการดําเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพซ่ึงกันและกัน ซึ่งไม 
เพียงแตจะชวยลดตนทนุและระยะเวลา 
การดําเนินงานใหกับผู ประกอบการ 
ของประเทศตนเองแลว แตยังเพิ่มขีด 
ความสามารถทางการแขงขันในระดับ 
อนุภูมิภาคอีกดวย โดยแนวทางของ 
ไทยในการพัฒนาการอํานวยความ 

สะดวกทางการค าในกลุ มประเทศ 
CLMVT ไดแก

1) การจัดประชุมรวมกันในกลุม 
ประเทศ CLMVT เพื่อแลกเปลี่ยน 
ขอมูลดานการอํานวยความสะดวกทาง 
การค าระหว างกัน ทําให ทราบถึง 
สถานการณที่แทจริงและขอมูลเชิงลึก 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาของแตละประเทศ และสามารถ 
รวมกันกําหนดแผนการดําเนินการใน 
การสนบัสนนุและชวยเหลือไดโดยคราว 

และยังเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการสราง 
ความรวมมือระหวางกลุมประเทศใน 
CLMVT ดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา

2) การนําแนวทางปฏิบัติท่ีไทย 
ดาํเนินการไดดใีนแตละมาตรามาใชเปน 
แนวทางการศึกษาในกลุ มประเทศ 
CLMVT ซ่ึงจะเปนการนําแนวทางการ 
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพของไทย มา 
ใชเปนกรณีศึกษาใหกับประเทศเพื่อน 
บานที่ตองการนําแนวทางดังกลาวมา 
พัฒนาการดําเนินการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา และนําไปปรับใชให 
เหมาะสมกับบริบทภายในประเทศของ 
ตนเอง    

3) การจดัฝกอบรมเชงิปฏบิติัการ 
(Workshop) โดยไทยสามารถดําเนิน 
การในฐานะเจาภาพในการจัดฝกอบรม 
ดังกลาวใหกับเจาหนาที่จากหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของของประเทศเพื่อนบาน เพื่อ 
ใหเขาใจถึงข้ันตอน กระบวนการ และ 
แนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง 
จะชวยพัฒนาความสามารถการปฏิบัติ 
งานใหกับเจาหนาท่ีของประเทศเพื่อน 
บาน

4) การจัดใหมีการศึกษาดูงาน 
ควบคูไปกับการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติ 
การ เพ่ือใหเจ าหนาที่ของประเทศ 
เพ่ือนบานมองเห็นภาพและเขาใจถึง 
กระบวนการ รวมทัง้ปญหาและอปุสรรค 
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริงดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา เพื่อ 
ที่จะสามารถนําสิ่งที่ไดจากการศึกษาดู 
งานดังกลาวไปปรับใชมีความเหมาะสม 
กับบริบทของประเทศตนเองตอไป

5) การสนับสนุนดานเงินทุนให 
กับประเทศเพ่ือนบานเพื่อนําไปใชการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาดานตาง ๆ  การสนับสนุนดานเงินทุน 
อาจเปนไดทัง้การพฒันาระบบโครงสราง 
พืน้ฐานในดานตาง ๆ  การจดัหาอปุกรณ 

อํานวยความสะดวกท่ีจําเปนตอการ 
ปฏบิติังาน การพัฒนาหลกัสตูรฝกอบรม 
เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
เปนตน ซึ่งสามารถดําเนินการผาน 
องคกรความรวมมือระหวางประเทศ 
ของไทย หรือในระดับระหวางรัฐกับรัฐ

(2) ข อเสนอแนะในระดับอนุ- 
ภูมิภาค

นอกเหนือไปจากการมีสวนรวม 
และบทบาทของไทยในการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาในกลุม 
ประเทศ CLMVT ดังกลาวขางตนแลว 
ยังคงมีความจําเปนที่จะตองมีการสราง 
ความรวมมือภายในอนุภูมิภาคเพื่อ 
กําหนดแนวทางการพัฒนาการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาใหเปนไปใน 
แนวทางและทิศทางเดียวกัน อันจะกอ 

ใหเกิดประโยชนรวมกันทางดานการคา 
และการลงทุนในอนุภูมิภาคในอนาคต 
โดยสามารถสรุปข อเสนอแนะเชิง 
นโยบายในระดับอนุภูมิภาคในการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ไดดังนี้

1) การจัดตั้งคณะกรรมการใน 
ระดับอนุภูมิภาควาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา เพื่อเปนหนวย 
งานกลางในการรวมกันกําหนดทิศทาง 
การดําเนินงานและแผนพัฒนาดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาภายใน 
อนุภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมการดังกลาว 
จะมีบทบาทท่ีสําคัญในการผลักดัน 
สนับสนุน อํานวยความสะดวก ติดตาม 
และประเมินการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่ 
เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาในกลุมประเทศ CLMVT

2) การกําหนดนยิามและขอบเขต 
ท่ีชัดเจนในการจัดหมวดหมูในแตละ 
Category เนื่องจากในหลายประเทศ 
มกีารตคีวามนยิามและของเขตในแตละ 
Category ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงอาจไม 

นอกเหนือไปจากการมีส่วนร่วมและบทบาทของไทย 
ในการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้า 
ในกลุ่มประเทศ CLMVT ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยัง 
คงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างความร่วมมือ 
ภายในอนุภูมิภาคเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา 
การอำนวย ความสะดวกทางการค้าให้เป็นไปใน 
แนวทางและทิศทางเดียวกัน

สอดคลองกับสถานะและความสามารถ 
ในการปฏิบัติตามมาตราตาง ๆ ตาม 
สภาวการณที่แทจริง กลุ มประเทศ 
CLMVT ควรรวมกันกําหนดคํานิยาม 
และขอบเขตในแตละ Category ให 
มคีวามชัดเจน เพือ่ใหแตประเทศสามารถ 
จัดหมวดหมูของแตละมาตราไดอยาง 
ถูกต อง และก อให  เกิดความเป น 
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหกลุ ม 
ประเทศ CLMVT สามารถกําหนดแผน 
การดําเนินงานดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาไดอยางมปีระสิทธิภาพ

3) การจัดทําคู มือแนะนําการ 
ปฏบิติัตามความตกลงวาดวยการอาํนวย 
ความสะดวกทางการคาภายใตองคการ 
การคาโลก (WTO TFA Implementa-
tion Guidelines) เนือ่งจากการทีค่วาม 
ตกลงดังกลาวเพิ่งจะมีผลบังคับใช ซึ่ง 
อาจกลาวไดวาประเทศในกลุม CLMVT 
แทบไมมปีระสบการณในการดาํเนินงาน 
ดังกลาว รวมทั้งไมมีตัวอยางการดําเนิน 
การดานความตกลงวาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาที่เปนเลิศภาย 
ในอนุภูมิภาค มาใชเปนแนวทางเทียบ 
เคียง ทําใหลักษณะการดําเนินงาน 
ดงักลาวเปนไปในลักษณะการเรยีนรูจาก 
การปฏิบัติ (Learning by doing) 
ซึ่งเปนการเรียนรู จากประสบการณ 
ของตนเอง กลุมประเทศ CLMVT ควร 
รวมกันศึกษาถึงแนวทางที่เหมาะสมใน 
การดําเนินงานดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาในอนุภูมิภาค และ 
จัดทําคูมือแนะนําการปฏิบัติตามความ 
ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการค าภายใต องค การการค า       

โลก (WTO TFA Implementation 
Guidelines) ซึ่ งจะช วยให แต ละ 
ประเทศสามารถนําแนวทางการปฏิบัติ 

ที่เปนมาตรฐานดังกลาวมาใชและปรับ 
ใหมีความเหมาะสมกับบริบทภายใน 
ประเทศของตนเอง ซึ่งจะชวยใหมีการ 
ดาํเนนิงานดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาไดอยางมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น

การดําเนินการตามแนวปฏิบัติ 
ของอนสัุญญาโตเกียวฉบบัปรับปรุงของ 
องคการศุลกากรโลก (WCO Revised 
Kyoto Convention) เนื่องจากการ 
ปฏบิติัตามมาตราตาง ๆ  ตามความตกลง 
วาดวยการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาภายใตองคการการคาโลกสวนใหญ 
กวารอยละ 80 เปนการดําเนินการ 
ท่ีอยูภายใตการปฏิบัตงิานของหนวยงาน 
ศุลกากร ซ่ึงแนวปฏิบัติของอนุสัญญา 

โตเกียวฉบบัปรบัปรุง มีความสอดคลอง 
เปนอยางมากกับการปฏิบัติตามมาตรา 
ตาง ๆ ภายใตความตกลงวาดวยการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
องคการการคาโลก ดังนั้น กลุมประเทศ 
CLMVT ท่ีไดเขารวมเปนภาคี (ยกเวน 
เมียนมาซึง่ยงัมไิดเขาเปนภาคใีนอนสุญัญา 
เกียวโตฉบับปรับปรุง (Revised Kyoto 
Convention: RKC)) ภายใตอนุสัญญา 
เกียวโตฉบับปรับปรุง (RKC) ควรมีการ 
นําแนวทางการปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน 
ดังกลาวไปใชเปนตนแบบในการปฏิบัติ 
ตามมาตราตาง ๆ ภายใตความตกลง 
วาดวยการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาขององคการการคาโลกอยางเครงครดั 
เพ่ือเปนการยกระดับความสามารถใน 
การปฏิบัติตามความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาใหกับ 
ประเทศของตนเอง
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3. ปัญหาและ 
อ ุปสรรคด้าน 
ก า ร อ ำ น ว ย 

ความสะดวกทางการค้า 
ในกลุ่มประเทศ CLMVT

จากการศึกษาการอํานวยความ 
สะดวกทางการค าในกลุ มประเทศ 
CLMVT พบวา ปจจุบันแตละประเทศ 
ยังคงเผชิญกับอุปสรรคดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการค าในระดับท่ี 
แตกตางกัน แตประเภทของปญหาและ 
อปุสรรคทีเ่ผชิญจะมคีวามคลายคลงึกนั 
โดยสามารถสรุปประเด็นปญหาตาง ๆ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ไดดังนี้

(1) ความเขาใจในขอบเขตและ 
นิยามในแตละ Category ของแตละ 
หนวยงานมีความแตกตางกัน

ปญหาดังกลาวกอใหเกิดความ 
สับสนและไมมั่นใจในการประเมินและ 
จัดหมวดหมูในแตละมาตราไดอยาง 
เหมาะสม ตัวอยางเชน ยังคงมีความ 
สับสนระหวางหนวยงานในการตีความ 
และการระบุมาตราใน Category A 

วาจะตองสามารถปฏิบัติตามมาตรา 
ดังกลาวไดอยางสมบูรณหรือไม หรือ 
เพียงแคสามารถปฏิบัติตามไดในระดับ 
หนึ่งเทานั้น สงผลใหการตีความใน 
Category A ของแตละประเทศมี 
ความแตกตางกัน ทําใหเกิดความไม 
เปนมาตรฐานในการจัดประเภทและ 
หมวดหมู ของแตละมาตราที่อาจไม 
สะทอนถึงสภาพการดําเนินงานแทจริง 

(2) ดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของ 
ในการนําเขา-สงออก 

แตละประเทศยังคงเผชิญปญหา 
ดานกระบวนการท่ีซับซอนและซํ้าซอน 
ระหวางหนวยงาน ความไมชัดเจนของ 
ขั้นตอนและกระบวนการซึ่งกอใหเกิด 
ความไมโปรงใสของข้ันตอนการดําเนิน 
งาน โดยมรีะดบัของปญหาทีแ่ตกตางกนั 
ไปในแตละประเทศ นอกจากนี้ ในบาง 
จุดผานแดนยังมีข้ันตอนการดําเนินงาน 
และกระบวนการท่ีแตกตางกัน ทําให 
ขัน้ตอนและกระบวนการไมเปนมาตรฐาน 
เดียวกัน

(3) ดานกรอบกฎหมายและกฎ 

ระเบียบที่เกี่ยวของ
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอม 

ทางการคาอยางรวดเร็วในระยะเวลา 
หลายปที่ผ านมา สงผลใหกฎหมาย 
และกฎระเบียบเดิมที่มีอยู ไมมีความ 
สอดคลองกับสภาวการณท่ีเปนอยูใน 
ปจจุบนั ประเทศในกลุม CLMVT จาํเปน 
ตองทบทวนพิจารณาในการปรับปรุง 
แกไขกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ 
ที่เก่ียวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา ใหมีความทันสมัยและ 
สอดคล องกับบริบททางการค าใน 
ปจจุบัน ไมวาจะเปน กฎหมายทาง 
ศุลกากร และกฎหมายธุรกิจ เปนตน

(4) ดานสถาบัน
หนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐที่ 

เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคายังมีการดําเนินงานที่ไมมี 
ประสิทธิภาพ เนื่องจาก 1) บาง 
หนวยงานยังคงขาดความเข าใจใน 
บทบาทหนาทีท่ีช่ดัเจนของตนเองซึง่อาจ 
กอใหเกดิการละเลยในการปฏบิตัหินาที่ 
หรือกอใหเกิดความซ้ําซอนในการดาํเนนิ 
งานกับหนวยงานอื่น ๆ 2) บางหนวย 

งานยังคงขาดความเขาใจในบทบาท 
หนาท่ีของหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
ซึ่งอาจกอใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีเปน 
เอกเทศโดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่ 
เกิดขึ้นกับหนวยงานอื่น ๆ 3) การขาด 
การประสานงานที่ดีระหวางหนวยงาน 
สงผลใหเกิดการปฏิบัติงานระหวาง 
หนวยงานที่ไมสอดคลองและเปนไปใน 
ทิศทางเดียวกัน

(5) ดานบุคลากร
เจ าหนาที่ในการปฏิบัติงานถือ 

เปนฟนเฟองสาํคญัในการชวยขบัเคล่ือน 
การอํานวยความสะดวกทางการคา 
บุคลากรที่มีประสบการณ ทักษะและ 

ความเชี่ยวชาญยอมชวยใหการปฏิบัติ 
งานเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ประเทศ 
ในกลุม CLMVT มักประสบกับประเด็น 

ปญหาดานบคุลากรใน 2 ประเด็น ไดแก 
1) ขาดบุคลากรที่มีทักษะและความ 
สามารถ 2) บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
ไมเพยีงพอ การวางแผนในการฝกอบรม 

ในการพัฒนาความสามารถของบคุลากร 
อยางตอเนื่องและการวางแผนดานการ 
จัดสรรกําลังคนอยางเหมาะสม จึงเปน 

สิ่งที่จําเปนที่จะชวยยกระดับความ 
สามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ รวมทั้งการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา

(6) ดานระบบโครงสรางพื้นฐาน 
และสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีประ-
สิทธิภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ 
ทันสมัยเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีจะ 
ชวยยกระดับประสิทธิภาพการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาและเสริมสราง 
ขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับ 
ประเทศ ป จจุ บันประเทศในกลุ ม 
CLMVT ได มีการเร งลงทุนพัฒนา 
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานทีจ่าํเปนในดาน 
ตาง ๆ แตยังคงมีไมเพียงพอและไมมี 
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังจําเปนตอง 
ลงทนุพฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกอืน่ ๆ  
ทีจ่าํเปนเพือ่สนบัสนนุใหการอาํนวยความ 
สะดวกทางการคาใหมีประสิทธิภาพ 
มากยิง่ข้ึน ไมวาจะเปน ระบบเทคโนโลยี 
การสือ่สาร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เคร่ืองมือและอุปกรณในการอํานวย 
ความสะดวกตาง ๆ  อยางไรกต็าม แตละ 
ประเทศยังคงมีขอจํากัดในการจัดสรร 
งบประมาณสําหรับสิ่งอํานวยความ 
สะดวกตาง ๆ  เหลานี้ การจัดทําแผนขอ 
รับการสนับสนุนดานเงินทุน ความ 
ชวยเหลือทางเทคนิคและการพัฒนา 
ความสามารถจากองคกรผูรวมพัฒนา 
เป นแนวทางหนึ่ งซึ่ งกลุ มประเทศ 
CLMVT สามารถดําเนินการได  

4. ข้อเสนอแนะ
(1) ขอเสนอแนะสําหรับประเทศ 

ไทย
ในฐานะท่ีไทยมีความพรอมใน 

การปฏิบัติตามมาตราตามความตกลง 

วาดวยการอํานวยความสะดวกทาง 
การคาภายใตองคการการคาโลกได 
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
เพือ่นบานอืน่ ๆ  ในกลุมประเทศ CLMVT 
ไทยควรจะมีบทบาทการเปนผู นําใน 
อนุภูมิภาคในการสรางความรวมมือ 
และการพฒันาการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคา ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรู 
และพัฒนาดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาไปพรอมกันในอนุภูมิภาค 
บนพื้นฐานการไดรับประโยชนรวมกัน 

ของทุกประเทศ การยกระดับประสิทธิ 
ภาพการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ยอมท่ีจะ 
ตองอาศัยความสามารถการดําเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพซ่ึงกันและกัน ซ่ึงไม 
เพียงแตจะชวยลดตนทนุและระยะเวลา 
การดําเนินงานใหกับผู ประกอบการ 
ของประเทศตนเองแลว แตยังเพิ่มขีด 
ความสามารถทางการแขงขันในระดับ 
อนุภูมิภาคอีกดวย โดยแนวทางของ 
ไทยในการพัฒนาการอํานวยความ 

สะดวกทางการค าในกลุ มประเทศ 
CLMVT ไดแก

1) การจัดประชุมรวมกันในกลุม 
ประเทศ CLMVT เพื่อแลกเปลี่ยน 
ขอมูลดานการอํานวยความสะดวกทาง 
การค าระหว างกัน ทําให ทราบถึง 
สถานการณที่แทจริงและขอมูลเชิงลึก 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาของแตละประเทศ และสามารถ 
รวมกันกําหนดแผนการดําเนินการใน 
การสนบัสนนุและชวยเหลือไดโดยคราว 

และยังเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการสราง 
ความรวมมือระหวางกลุมประเทศใน 
CLMVT ดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา

2) การนําแนวทางปฏิบัติท่ีไทย 
ดาํเนนิการไดดใีนแตละมาตรามาใชเปน 
แนวทางการศึกษาในกลุ มประเทศ 
CLMVT ซึ่งจะเปนการนําแนวทางการ 
ปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพของไทย มา 
ใชเปนกรณีศึกษาใหกับประเทศเพื่อน 
บานที่ตองการนําแนวทางดังกลาวมา 
พัฒนาการดําเนินการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา และนําไปปรับใชให 
เหมาะสมกับบริบทภายในประเทศของ 
ตนเอง    

3) การจดัฝกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร 
(Workshop) โดยไทยสามารถดําเนิน 
การในฐานะเจาภาพในการจัดฝกอบรม 
ดังกลาวใหกับเจาหนาที่จากหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของของประเทศเพื่อนบาน เพื่อ 
ใหเขาใจถึงข้ันตอน กระบวนการ และ 
แนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง 
จะชวยพัฒนาความสามารถการปฏิบัติ 
งานใหกับเจาหนาที่ของประเทศเพื่อน 
บาน

4) การจัดใหมีการศึกษาดูงาน 
ควบคูไปกับการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติ 
การ เพื่อใหเจ าหนาที่ของประเทศ 
เพ่ือนบานมองเห็นภาพและเขาใจถึง 
กระบวนการ รวมท้ังปญหาและอปุสรรค 
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริงดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา เพื่อ 
ที่จะสามารถนําสิ่งที่ไดจากการศึกษาดู 
งานดังกลาวไปปรับใชมีความเหมาะสม 
กับบริบทของประเทศตนเองตอไป

5) การสนับสนุนดานเงินทุนให 
กับประเทศเพ่ือนบานเพื่อนําไปใชการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาดานตาง ๆ  การสนับสนุนดานเงินทุน 
อาจเปนไดทัง้การพฒันาระบบโครงสราง 
พืน้ฐานในดานตาง ๆ  การจดัหาอปุกรณ 

อํานวยความสะดวกท่ีจําเปนตอการ 
ปฏบัิตงิาน การพัฒนาหลกัสตูรฝกอบรม 
เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
เปนตน ซึ่งสามารถดําเนินการผาน 
องคกรความรวมมือระหวางประเทศ 
ของไทย หรือในระดับระหวางรัฐกับรัฐ

(2) ข อเสนอแนะในระดับอนุ- 
ภูมิภาค

นอกเหนือไปจากการมีสวนรวม 
และบทบาทของไทยในการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาในกลุม 
ประเทศ CLMVT ดังกลาวขางตนแลว 
ยังคงมีความจําเปนที่จะตองมีการสราง 
ความรวมมือภายในอนุภูมิภาคเพื่อ 
กําหนดแนวทางการพัฒนาการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาใหเปนไปใน 
แนวทางและทิศทางเดียวกัน อันจะกอ 

ใหเกิดประโยชนรวมกันทางดานการคา 
และการลงทุนในอนุภูมิภาคในอนาคต 
โดยสามารถสรุปข อเสนอแนะเชิง 
นโยบายในระดับอนุภูมิภาคในการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ไดดังนี้

1) การจัดต้ังคณะกรรมการใน 
ระดับอนุภูมิภาควาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา เพื่อเปนหนวย 
งานกลางในการรวมกันกําหนดทิศทาง 
การดําเนินงานและแผนพัฒนาดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาภายใน 
อนุภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมการดังกลาว 
จะมีบทบาทที่สําคัญในการผลักดัน 
สนับสนุน อํานวยความสะดวก ติดตาม 
และประเมินการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่ 
เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาในกลุมประเทศ CLMVT

2) การกําหนดนยิามและขอบเขต 
ที่ชัดเจนในการจัดหมวดหมูในแตละ 
Category เน่ืองจากในหลายประเทศ 
มกีารตีความนยิามและของเขตในแตละ 
Category ที่แตกตางกัน ซ่ึงอาจไม 

สอดคลองกับสถานะและความสามารถ 
ในการปฏิบัติตามมาตราตาง ๆ ตาม 
สภาวการณที่แทจริง กลุ มประเทศ 
CLMVT ควรรวมกันกําหนดคํานิยาม 
และขอบเขตในแตละ Category ให 
มคีวามชัดเจน เพ่ือใหแตประเทศสามารถ 
จัดหมวดหมูของแตละมาตราไดอยาง 
ถูกต อง และก อให  เกิดความเป น 
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหกลุ ม 
ประเทศ CLMVT สามารถกําหนดแผน 
การดําเนินงานดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาไดอยางมปีระสทิธภิาพ

3) การจัดทําคู มือแนะนําการ 
ปฏบิติัตามความตกลงวาดวยการอาํนวย 
ความสะดวกทางการคาภายใตองคการ 
การคาโลก (WTO TFA Implementa-
tion Guidelines) เนือ่งจากการทีค่วาม 
ตกลงดังกลาวเพิ่งจะมีผลบังคับใช ซึ่ง 
อาจกลาวไดวาประเทศในกลุม CLMVT 
แทบไมมปีระสบการณในการดําเนินงาน 
ดังกลาว รวมทั้งไมมีตัวอยางการดําเนิน 
การดานความตกลงวาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาที่เปนเลิศภาย 
ในอนุภูมิภาค มาใชเปนแนวทางเทียบ 
เคียง ทําใหลักษณะการดําเนินงาน 
ดงักลาวเปนไปในลกัษณะการเรียนรูจาก 
การปฏิบัติ (Learning by doing) 
ซึ่งเปนการเรียนรู จากประสบการณ 
ของตนเอง กลุมประเทศ CLMVT ควร 
รวมกันศึกษาถึงแนวทางที่เหมาะสมใน 
การดําเนินงานดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาในอนุภูมิภาค และ 
จัดทําคูมือแนะนําการปฏิบัติตามความ 
ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการค าภายใต องค การการค า       

โลก (WTO TFA Implementation 
Guidelines) ซ่ึงจะช วยให แต ละ 
ประเทศสามารถนําแนวทางการปฏิบัติ 

ที่เปนมาตรฐานดังกลาวมาใชและปรับ 
ใหมีความเหมาะสมกับบริบทภายใน 
ประเทศของตนเอง ซึ่งจะชวยใหมีการ 
ดาํเนนิงานดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาไดอยางมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น

การดําเนินการตามแนวปฏิบัติ 
ของอนสุญัญาโตเกียวฉบบัปรบัปรุงของ 
องคการศุลกากรโลก (WCO Revised 
Kyoto Convention) เนื่องจากการ 
ปฏบิติัตามมาตราตาง ๆ  ตามความตกลง 
วาดวยการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาภายใตองคการการคาโลกสวนใหญ 
กวารอยละ 80 เปนการดําเนินการ 
ทีอ่ยูภายใตการปฏิบัตงิานของหนวยงาน 
ศุลกากร ซ่ึงแนวปฏิบัติของอนุสัญญา 

โตเกยีวฉบบัปรบัปรุง มีความสอดคลอง 
เปนอยางมากกับการปฏิบัติตามมาตรา 
ตาง ๆ ภายใตความตกลงวาดวยการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
องคการการคาโลก ดังนั้น กลุมประเทศ 
CLMVT ท่ีไดเขารวมเปนภาคี (ยกเวน 
เมียนมาซึง่ยงัมไิดเขาเปนภาคใีนอนสัุญญา 
เกียวโตฉบับปรับปรุง (Revised Kyoto 
Convention: RKC)) ภายใตอนุสัญญา 
เกียวโตฉบับปรับปรุง (RKC) ควรมีการ 
นําแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐาน 
ดังกลาวไปใชเปนตนแบบในการปฏิบัติ 
ตามมาตราตาง ๆ ภายใตความตกลง 
วาดวยการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาขององคการการคาโลกอยางเครงครดั 
เพื่อเปนการยกระดับความสามารถใน 
การปฏิบัติตามความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาใหกับ 
ประเทศของตนเอง

ภาพโดย Gerd Altm
ann จาก Pixabay
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3. ปัญหาและ 
อ ุปสรรคด้าน 
ก า ร อ ำ น ว ย 

ความสะดวกทางการค้า 
ในกลุ่มประเทศ CLMVT

จากการศึกษาการอํานวยความ 
สะดวกทางการค าในกลุ มประเทศ 
CLMVT พบวา ปจจุบันแตละประเทศ 
ยังคงเผชิญกับอุปสรรคดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการค าในระดับที่ 
แตกตางกัน แตประเภทของปญหาและ 
อปุสรรคทีเ่ผชิญจะมคีวามคลายคลงึกนั 
โดยสามารถสรุปประเด็นปญหาตาง ๆ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ไดดังนี้

(1) ความเขาใจในขอบเขตและ 
นิยามในแตละ Category ของแตละ 
หนวยงานมีความแตกตางกัน

ปญหาดังกลาวกอใหเกิดความ 
สับสนและไมมั่นใจในการประเมินและ 
จัดหมวดหมูในแตละมาตราไดอยาง 
เหมาะสม ตัวอยางเชน ยังคงมีความ 
สับสนระหวางหนวยงานในการตีความ 
และการระบุมาตราใน Category A 

วาจะตองสามารถปฏิบัติตามมาตรา 
ดังกลาวไดอยางสมบูรณหรือไม หรือ 
เพียงแคสามารถปฏิบัติตามไดในระดับ 
หน่ึงเทานั้น สงผลใหการตีความใน 
Category A ของแตละประเทศมี 
ความแตกตางกัน ทําใหเกิดความไม 
เปนมาตรฐานในการจัดประเภทและ 
หมวดหมู ของแตละมาตราท่ีอาจไม 
สะทอนถึงสภาพการดําเนินงานแทจริง 

(2) ดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของ 
ในการนําเขา-สงออก 

แตละประเทศยังคงเผชิญปญหา 
ดานกระบวนการท่ีซับซอนและซ้ําซอน 
ระหวางหนวยงาน ความไมชัดเจนของ 
ขั้นตอนและกระบวนการซึ่งกอใหเกิด 
ความไมโปรงใสของข้ันตอนการดําเนิน 
งาน โดยมรีะดบัของปญหาทีแ่ตกตางกนั 
ไปในแตละประเทศ นอกจากนี้ ในบาง 
จุดผานแดนยังมีข้ันตอนการดําเนินงาน 
และกระบวนการท่ีแตกตางกัน ทําให 
ขัน้ตอนและกระบวนการไมเปนมาตรฐาน 
เดียวกัน

(3) ดานกรอบกฎหมายและกฎ 

ระเบียบที่เกี่ยวของ
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอม 

ทางการคาอยางรวดเร็วในระยะเวลา 
หลายปท่ีผานมา สงผลใหกฎหมาย 
และกฎระเบียบเดิมที่มีอยู ไมมีความ 
สอดคลองกับสภาวการณท่ีเปนอยูใน 
ปจจบุนั ประเทศในกลุม CLMVT จาํเปน 
ตองทบทวนพิจารณาในการปรับปรุง 
แกไขกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา ใหมีความทันสมัยและ 
สอดคล องกับบริบททางการค าใน 
ปจจุบัน ไมวาจะเปน กฎหมายทาง 
ศุลกากร และกฎหมายธุรกิจ เปนตน

(4) ดานสถาบัน
หนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐที่ 

เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคายังมีการดําเนินงานที่ไมมี 
ประสิทธิภาพ เนื่องจาก 1) บาง 
หนวยงานยังคงขาดความเข าใจใน 
บทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจนของตนเองซึง่อาจ 
กอใหเกดิการละเลยในการปฏบัิตหินาที่ 
หรือกอใหเกิดความซ้ําซอนในการดาํเนนิ 
งานกับหนวยงานอื่น ๆ 2) บางหนวย 

งานยังคงขาดความเขาใจในบทบาท 
หนาท่ีของหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
ซึ่งอาจกอใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีเปน 
เอกเทศโดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่ 
เกิดขึ้นกับหนวยงานอื่น ๆ 3) การขาด 
การประสานงานที่ดีระหวางหนวยงาน 
สงผลใหเกิดการปฏิบัติงานระหวาง 
หนวยงานที่ไมสอดคลองและเปนไปใน 
ทิศทางเดียวกัน

(5) ดานบุคลากร
เจ าหนาที่ในการปฏิบัติงานถือ 

เปนฟนเฟองสําคญัในการชวยขบัเคล่ือน 
การอํานวยความสะดวกทางการคา 
บุคลากรที่มีประสบการณ ทักษะและ 

ความเช่ียวชาญยอมชวยใหการปฏิบัต ิ
งานเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ประเทศ 
ในกลุม CLMVT มักประสบกับประเด็น 

ปญหาดานบคุลากรใน 2 ประเด็น ไดแก 
1) ขาดบุคลากรที่มีทักษะและความ 
สามารถ 2) บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
ไมเพยีงพอ การวางแผนในการฝกอบรม 

ในการพัฒนาความสามารถของบคุลากร 
อยางตอเนื่องและการวางแผนดานการ 
จัดสรรกําลังคนอยางเหมาะสม จึงเปน 

ส่ิงที่จําเปนที่จะชวยยกระดับความ 
สามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ รวมทั้งการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา

(6) ดานระบบโครงสรางพื้นฐาน 
และสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีประ-
สิทธิภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ 
ทันสมัยเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีจะ 
ชวยยกระดับประสิทธิภาพการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาและเสริมสราง 
ขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับ 
ประเทศ ป จจุบันประเทศในกลุ ม 
CLMVT ได มีการเร งลงทุนพัฒนา 
ระบบโครงสรางพืน้ฐานทีจํ่าเปนในดาน 
ตาง ๆ แตยังคงมีไมเพียงพอและไมมี 
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังจําเปนตอง 
ลงทนุพัฒนาสิง่อาํนวยความสะดวกอืน่ ๆ  
ทีจ่าํเปนเพือ่สนบัสนนุใหการอาํนวยความ 
สะดวกทางการคาใหมีประสิทธิภาพ 
มากยิง่ขึน้ ไมวาจะเปน ระบบเทคโนโลยี 
การสือ่สาร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เครื่องมือและอุปกรณในการอํานวย 
ความสะดวกตาง ๆ  อยางไรกต็าม แตละ 
ประเทศยังคงมีขอจํากัดในการจัดสรร 
งบประมาณสําหรับสิ่งอํานวยความ 
สะดวกตาง ๆ  เหลานี้ การจัดทําแผนขอ 
รับการสนับสนุนดานเงินทุน ความ 
ชวยเหลือทางเทคนิคและการพัฒนา 
ความสามารถจากองคกรผูรวมพัฒนา 
เป นแนวทางหนึ่ ง ซึ่ งกลุ มประเทศ 
CLMVT สามารถดําเนินการได  

4. ข้อเสนอแนะ
(1) ขอเสนอแนะสําหรับประเทศ 

ไทย
ในฐานะที่ไทยมีความพรอมใน 

การปฏิบัติตามมาตราตามความตกลง 

วาดวยการอํานวยความสะดวกทาง 
การคาภายใตองคการการคาโลกได 
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
เพือ่นบานอืน่ ๆ  ในกลุมประเทศ CLMVT 
ไทยควรจะมีบทบาทการเปนผู นําใน 
อนุภูมิภาคในการสรางความรวมมือ 
และการพฒันาการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคา ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรู 
และพฒันาดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาไปพรอมกันในอนุภูมิภาค 
บนพ้ืนฐานการไดรับประโยชนรวมกัน 

ของทุกประเทศ การยกระดับประสิทธิ 
ภาพการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ยอมที่จะ 
ตองอาศัยความสามารถการดําเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน ซึ่งไม 
เพียงแตจะชวยลดตนทนุและระยะเวลา 
การดําเนินงานใหกับผู ประกอบการ 
ของประเทศตนเองแลว แตยังเพิ่มขีด 
ความสามารถทางการแขงขันในระดับ 
อนุภูมิภาคอีกดวย โดยแนวทางของ 
ไทยในการพัฒนาการอํานวยความ 

สะดวกทางการค าในกลุ มประเทศ 
CLMVT ไดแก

1) การจัดประชุมรวมกันในกลุม 
ประเทศ CLMVT เพื่อแลกเปลี่ยน 
ขอมูลดานการอํานวยความสะดวกทาง 
การค าระหว างกัน ทําให ทราบถึง 
สถานการณที่แทจริงและขอมูลเชิงลึก 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาของแตละประเทศ และสามารถ 
รวมกันกําหนดแผนการดําเนินการใน 
การสนบัสนนุและชวยเหลือไดโดยคราว 

และยังเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการสราง 
ความรวมมือระหวางกลุมประเทศใน 
CLMVT ดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา

2) การนําแนวทางปฏิบัติที่ไทย 
ดาํเนินการไดดใีนแตละมาตรามาใชเปน 
แนวทางการศึกษาในกลุ มประเทศ 
CLMVT ซ่ึงจะเปนการนําแนวทางการ 
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพของไทย มา 
ใชเปนกรณีศึกษาใหกับประเทศเพื่อน 
บานที่ตองการนําแนวทางดังกลาวมา 
พัฒนาการดําเนินการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา และนําไปปรับใชให 
เหมาะสมกับบริบทภายในประเทศของ 
ตนเอง    

3) การจดัฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
(Workshop) โดยไทยสามารถดําเนิน 
การในฐานะเจาภาพในการจัดฝกอบรม 
ดังกลาวใหกับเจาหนาที่จากหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของของประเทศเพื่อนบาน เพื่อ 
ใหเขาใจถึงข้ันตอน กระบวนการ และ 
แนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง 
จะชวยพัฒนาความสามารถการปฏิบัติ 
งานใหกับเจาหนาที่ของประเทศเพื่อน 
บาน

4) การจัดใหมีการศึกษาดูงาน 
ควบคูไปกับการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติ 
การ เพ่ือใหเจ าหนาที่ของประเทศ 
เพ่ือนบานมองเห็นภาพและเขาใจถึง 
กระบวนการ รวมท้ังปญหาและอปุสรรค 
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริงดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา เพื่อ 
ที่จะสามารถนําสิ่งที่ไดจากการศึกษาดู 
งานดังกลาวไปปรับใชมีความเหมาะสม 
กับบริบทของประเทศตนเองตอไป

5) การสนับสนุนดานเงินทุนให 
กับประเทศเพ่ือนบานเพื่อนําไปใชการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาดานตาง ๆ  การสนับสนุนดานเงินทุน 
อาจเปนไดทัง้การพฒันาระบบโครงสราง 
พืน้ฐานในดานตาง ๆ  การจดัหาอปุกรณ 

อํานวยความสะดวกท่ีจําเปนตอการ 
ปฏบิติังาน การพัฒนาหลกัสตูรฝกอบรม 
เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
เปนตน ซึ่งสามารถดําเนินการผาน 
องคกรความรวมมือระหวางประเทศ 
ของไทย หรือในระดับระหวางรัฐกับรัฐ

(2) ข อเสนอแนะในระดับอนุ- 
ภูมิภาค

นอกเหนือไปจากการมีสวนรวม 
และบทบาทของไทยในการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาในกลุม 
ประเทศ CLMVT ดังกลาวขางตนแลว 
ยังคงมีความจําเปนที่จะตองมีการสราง 
ความรวมมือภายในอนุภูมิภาคเพื่อ 
กําหนดแนวทางการพัฒนาการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาใหเปนไปใน 
แนวทางและทิศทางเดียวกัน อันจะกอ 

ใหเกิดประโยชนรวมกันทางดานการคา 
และการลงทุนในอนุภูมิภาคในอนาคต 
โดยสามารถสรุปข อเสนอแนะเชิง 
นโยบายในระดับอนุภูมิภาคในการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ไดดังนี้

1) การจัดตั้งคณะกรรมการใน 
ระดับอนุภูมิภาควาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา เพื่อเปนหนวย 
งานกลางในการรวมกันกําหนดทิศทาง 
การดําเนินงานและแผนพัฒนาดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาภายใน 
อนุภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมการดังกลาว 
จะมีบทบาทท่ีสําคัญในการผลักดัน 
สนับสนุน อํานวยความสะดวก ติดตาม 
และประเมินการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่ 
เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาในกลุมประเทศ CLMVT

2) การกําหนดนยิามและขอบเขต 
ท่ีชัดเจนในการจัดหมวดหมูในแตละ 
Category เนื่องจากในหลายประเทศ 
มกีารตคีวามนยิามและของเขตในแตละ 
Category ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงอาจไม 

สอดคลองกับสถานะและความสามารถ 
ในการปฏิบัติตามมาตราตาง ๆ ตาม 
สภาวการณที่แทจริง กลุ มประเทศ 
CLMVT ควรรวมกันกําหนดคํานิยาม 
และขอบเขตในแตละ Category ให 
มคีวามชัดเจน เพือ่ใหแตประเทศสามารถ 
จัดหมวดหมูของแตละมาตราไดอยาง 
ถูกต อง และก อให  เกิดความเป น 
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหกลุ ม 
ประเทศ CLMVT สามารถกําหนดแผน 
การดําเนินงานดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาไดอยางมปีระสิทธิภาพ

3) การจัดทําคู มือแนะนําการ 
ปฏบิติัตามความตกลงวาดวยการอาํนวย 
ความสะดวกทางการคาภายใตองคการ 
การคาโลก (WTO TFA Implementa-
tion Guidelines) เนือ่งจากการทีค่วาม 
ตกลงดังกลาวเพิ่งจะมีผลบังคับใช ซึ่ง 
อาจกลาวไดวาประเทศในกลุม CLMVT 
แทบไมมปีระสบการณในการดาํเนินงาน 
ดังกลาว รวมทั้งไมมีตัวอยางการดําเนิน 
การดานความตกลงวาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาที่เปนเลิศภาย 
ในอนุภูมิภาค มาใชเปนแนวทางเทียบ 
เคียง ทําใหลักษณะการดําเนินงาน 
ดงักลาวเปนไปในลักษณะการเรยีนรูจาก 
การปฏิบัติ (Learning by doing) 
ซึ่งเปนการเรียนรู จากประสบการณ 
ของตนเอง กลุมประเทศ CLMVT ควร 
รวมกันศึกษาถึงแนวทางที่เหมาะสมใน 
การดําเนินงานดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาในอนุภูมิภาค และ 
จัดทําคูมือแนะนําการปฏิบัติตามความ 
ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการค าภายใต องค การการค า       

โลก (WTO TFA Implementation 
Guidelines) ซึ่ งจะช วยให แต ละ 
ประเทศสามารถนําแนวทางการปฏิบัติ 

ที่เปนมาตรฐานดังกลาวมาใชและปรับ 
ใหมีความเหมาะสมกับบริบทภายใน 
ประเทศของตนเอง ซึ่งจะชวยใหมีการ 
ดาํเนนิงานดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาไดอยางมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น

การดําเนินการตามแนวปฏิบัติ 
ของอนสัุญญาโตเกียวฉบบัปรับปรุงของ 
องคการศุลกากรโลก (WCO Revised 
Kyoto Convention) เนื่องจากการ 
ปฏบิติัตามมาตราตาง ๆ  ตามความตกลง 
วาดวยการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาภายใตองคการการคาโลกสวนใหญ 
กวารอยละ 80 เปนการดําเนินการ 
ท่ีอยูภายใตการปฏิบัตงิานของหนวยงาน 
ศุลกากร ซ่ึงแนวปฏิบัติของอนุสัญญา 

โตเกียวฉบบัปรบัปรุง มีความสอดคลอง 
เปนอยางมากกับการปฏิบัติตามมาตรา 
ตาง ๆ ภายใตความตกลงวาดวยการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
องคการการคาโลก ดังนั้น กลุมประเทศ 
CLMVT ท่ีไดเขารวมเปนภาคี (ยกเวน 
เมียนมาซึง่ยงัมไิดเขาเปนภาคใีนอนสุญัญา 
เกียวโตฉบับปรับปรุง (Revised Kyoto 
Convention: RKC)) ภายใตอนุสัญญา 
เกียวโตฉบับปรับปรุง (RKC) ควรมีการ 
นําแนวทางการปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน 
ดังกลาวไปใชเปนตนแบบในการปฏิบัติ 
ตามมาตราตาง ๆ ภายใตความตกลง 
วาดวยการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาขององคการการคาโลกอยางเครงครดั 
เพ่ือเปนการยกระดับความสามารถใน 
การปฏิบัติตามความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาใหกับ 
ประเทศของตนเอง

กลุ่มประเทศ CLMVT ควรร่วมกันกำหนดคำนิยาม 
และขอบเขตในแต่ละ Category ให้มีความชัดเจน 
เพื่อให้แต่ประเทศสามารถจัดหมวดหมู่ของแต่ละ 
มาตราได้อย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดความเป็น 
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มประเทศ 
CLMVT สามารถกำหนดแผนการดำเนินงานด้าน 
การอำนวยความสะดวกทางการค้าได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ
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3. ปัญหาและ 
อ ุปสรรคด้าน 
ก า ร อ ำ น ว ย 

ความสะดวกทางการค้า 
ในกลุ่มประเทศ CLMVT

จากการศึกษาการอํานวยความ 
สะดวกทางการค าในกลุ มประเทศ 
CLMVT พบวา ปจจุบันแตละประเทศ 
ยังคงเผชิญกับอุปสรรคดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการค าในระดับท่ี 
แตกตางกัน แตประเภทของปญหาและ 
อปุสรรคทีเ่ผชิญจะมคีวามคลายคลงึกนั 
โดยสามารถสรุปประเด็นปญหาตาง ๆ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ไดดังนี้

(1) ความเขาใจในขอบเขตและ 
นิยามในแตละ Category ของแตละ 
หนวยงานมีความแตกตางกัน

ปญหาดังกลาวกอใหเกิดความ 
สับสนและไมมั่นใจในการประเมินและ 
จัดหมวดหมูในแตละมาตราไดอยาง 
เหมาะสม ตัวอยางเชน ยังคงมีความ 
สับสนระหวางหนวยงานในการตีความ 
และการระบุมาตราใน Category A 

วาจะตองสามารถปฏิบัติตามมาตรา 
ดังกลาวไดอยางสมบูรณหรือไม หรือ 
เพียงแคสามารถปฏิบัติตามไดในระดับ 
หนึ่งเทานั้น สงผลใหการตีความใน 
Category A ของแตละประเทศมี 
ความแตกตางกัน ทําใหเกิดความไม 
เปนมาตรฐานในการจัดประเภทและ 
หมวดหมู ของแตละมาตราที่อาจไม 
สะทอนถึงสภาพการดําเนินงานแทจริง 

(2) ดานกระบวนการท่ีเกี่ยวของ 
ในการนําเขา-สงออก 

แตละประเทศยังคงเผชิญปญหา 
ดานกระบวนการท่ีซับซอนและซํ้าซอน 
ระหวางหนวยงาน ความไมชัดเจนของ 
ขั้นตอนและกระบวนการซึ่งกอใหเกิด 
ความไมโปรงใสของข้ันตอนการดําเนิน 
งาน โดยมรีะดบัของปญหาทีแ่ตกตางกนั 
ไปในแตละประเทศ นอกจากนี้ ในบาง 
จุดผานแดนยังมีข้ันตอนการดําเนินงาน 
และกระบวนการท่ีแตกตางกัน ทําให 
ขัน้ตอนและกระบวนการไมเปนมาตรฐาน 
เดียวกัน

(3) ดานกรอบกฎหมายและกฎ 

ระเบียบที่เกี่ยวของ
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอม 

ทางการคาอยางรวดเร็วในระยะเวลา 
หลายปที่ผ านมา สงผลใหกฎหมาย 
และกฎระเบียบเดิมที่มีอยู ไมมีความ 
สอดคลองกับสภาวการณท่ีเปนอยูใน 
ปจจุบนั ประเทศในกลุม CLMVT จาํเปน 
ตองทบทวนพิจารณาในการปรับปรุง 
แกไขกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ 
ที่เก่ียวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา ใหมีความทันสมัยและ 
สอดคล องกับบริบททางการค าใน 
ปจจุบัน ไมวาจะเปน กฎหมายทาง 
ศุลกากร และกฎหมายธุรกิจ เปนตน

(4) ดานสถาบัน
หนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐที่ 

เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคายังมีการดําเนินงานที่ไมมี 
ประสิทธิภาพ เนื่องจาก 1) บาง 
หนวยงานยังคงขาดความเข าใจใน 
บทบาทหนาทีท่ีช่ดัเจนของตนเองซึง่อาจ 
กอใหเกดิการละเลยในการปฏบิตัหินาที่ 
หรือกอใหเกิดความซ้ําซอนในการดาํเนนิ 
งานกับหนวยงานอื่น ๆ 2) บางหนวย 

งานยังคงขาดความเขาใจในบทบาท 
หนาท่ีของหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
ซึ่งอาจกอใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีเปน 
เอกเทศโดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่ 
เกิดขึ้นกับหนวยงานอื่น ๆ 3) การขาด 
การประสานงานที่ดีระหวางหนวยงาน 
สงผลใหเกิดการปฏิบัติงานระหวาง 
หนวยงานที่ไมสอดคลองและเปนไปใน 
ทิศทางเดียวกัน

(5) ดานบุคลากร
เจ าหนาที่ในการปฏิบัติงานถือ 

เปนฟนเฟองสาํคญัในการชวยขบัเคล่ือน 
การอํานวยความสะดวกทางการคา 
บุคลากรที่มีประสบการณ ทักษะและ 

ความเชี่ยวชาญยอมชวยใหการปฏิบัติ 
งานเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ประเทศ 
ในกลุม CLMVT มักประสบกับประเด็น 

ปญหาดานบคุลากรใน 2 ประเด็น ไดแก 
1) ขาดบุคลากรที่มีทักษะและความ 
สามารถ 2) บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
ไมเพยีงพอ การวางแผนในการฝกอบรม 

ในการพัฒนาความสามารถของบคุลากร 
อยางตอเนื่องและการวางแผนดานการ 
จัดสรรกําลังคนอยางเหมาะสม จึงเปน 

สิ่งที่จําเปนที่จะชวยยกระดับความ 
สามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ รวมทั้งการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา

(6) ดานระบบโครงสรางพื้นฐาน 
และสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีประ-
สิทธิภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ 
ทันสมัยเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีจะ 
ชวยยกระดับประสิทธิภาพการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาและเสริมสราง 
ขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับ 
ประเทศ ป จจุ บันประเทศในกลุ ม 
CLMVT ได มีการเร งลงทุนพัฒนา 
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานทีจ่าํเปนในดาน 
ตาง ๆ แตยังคงมีไมเพียงพอและไมมี 
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังจําเปนตอง 
ลงทนุพฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกอืน่ ๆ  
ทีจ่าํเปนเพือ่สนบัสนนุใหการอาํนวยความ 
สะดวกทางการคาใหมีประสิทธิภาพ 
มากยิง่ข้ึน ไมวาจะเปน ระบบเทคโนโลยี 
การสือ่สาร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เคร่ืองมือและอุปกรณในการอํานวย 
ความสะดวกตาง ๆ  อยางไรกต็าม แตละ 
ประเทศยังคงมีขอจํากัดในการจัดสรร 
งบประมาณสําหรับสิ่งอํานวยความ 
สะดวกตาง ๆ  เหลานี้ การจัดทําแผนขอ 
รับการสนับสนุนดานเงินทุน ความ 
ชวยเหลือทางเทคนิคและการพัฒนา 
ความสามารถจากองคกรผูรวมพัฒนา 
เป นแนวทางหนึ่ งซึ่ งกลุ มประเทศ 
CLMVT สามารถดําเนินการได  

4. ข้อเสนอแนะ
(1) ขอเสนอแนะสําหรับประเทศ 

ไทย
ในฐานะท่ีไทยมีความพรอมใน 

การปฏิบัติตามมาตราตามความตกลง 

วาดวยการอํานวยความสะดวกทาง 
การคาภายใตองคการการคาโลกได 
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
เพือ่นบานอืน่ ๆ  ในกลุมประเทศ CLMVT 
ไทยควรจะมีบทบาทการเปนผู นําใน 
อนุภูมิภาคในการสรางความรวมมือ 
และการพฒันาการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคา ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรู 
และพัฒนาดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาไปพรอมกันในอนุภูมิภาค 
บนพื้นฐานการไดรับประโยชนรวมกัน 

ของทุกประเทศ การยกระดับประสิทธิ 
ภาพการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ยอมท่ีจะ 
ตองอาศัยความสามารถการดําเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพซ่ึงกันและกัน ซ่ึงไม 
เพียงแตจะชวยลดตนทนุและระยะเวลา 
การดําเนินงานใหกับผู ประกอบการ 
ของประเทศตนเองแลว แตยังเพิ่มขีด 
ความสามารถทางการแขงขันในระดับ 
อนุภูมิภาคอีกดวย โดยแนวทางของ 
ไทยในการพัฒนาการอํานวยความ 

สะดวกทางการค าในกลุ มประเทศ 
CLMVT ไดแก

1) การจัดประชุมรวมกันในกลุม 
ประเทศ CLMVT เพื่อแลกเปลี่ยน 
ขอมูลดานการอํานวยความสะดวกทาง 
การค าระหว างกัน ทําให ทราบถึง 
สถานการณที่แทจริงและขอมูลเชิงลึก 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาของแตละประเทศ และสามารถ 
รวมกันกําหนดแผนการดําเนินการใน 
การสนบัสนนุและชวยเหลือไดโดยคราว 

และยังเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการสราง 
ความรวมมือระหวางกลุมประเทศใน 
CLMVT ดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา

2) การนําแนวทางปฏิบัติท่ีไทย 
ดาํเนนิการไดดใีนแตละมาตรามาใชเปน 
แนวทางการศึกษาในกลุ มประเทศ 
CLMVT ซึ่งจะเปนการนําแนวทางการ 
ปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพของไทย มา 
ใชเปนกรณีศึกษาใหกับประเทศเพื่อน 
บานที่ตองการนําแนวทางดังกลาวมา 
พัฒนาการดําเนินการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา และนําไปปรับใชให 
เหมาะสมกับบริบทภายในประเทศของ 
ตนเอง    

3) การจดัฝกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร 
(Workshop) โดยไทยสามารถดําเนิน 
การในฐานะเจาภาพในการจัดฝกอบรม 
ดังกลาวใหกับเจาหนาที่จากหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของของประเทศเพื่อนบาน เพื่อ 
ใหเขาใจถึงข้ันตอน กระบวนการ และ 
แนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง 
จะชวยพัฒนาความสามารถการปฏิบัติ 
งานใหกับเจาหนาที่ของประเทศเพื่อน 
บาน

4) การจัดใหมีการศึกษาดูงาน 
ควบคูไปกับการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติ 
การ เพื่อใหเจ าหนาที่ของประเทศ 
เพ่ือนบานมองเห็นภาพและเขาใจถึง 
กระบวนการ รวมท้ังปญหาและอปุสรรค 
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริงดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา เพื่อ 
ที่จะสามารถนําสิ่งที่ไดจากการศึกษาดู 
งานดังกลาวไปปรับใชมีความเหมาะสม 
กับบริบทของประเทศตนเองตอไป

5) การสนับสนุนดานเงินทุนให 
กับประเทศเพื่อนบานเพื่อนําไปใชการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาดานตาง ๆ  การสนับสนุนดานเงินทุน 
อาจเปนไดทัง้การพฒันาระบบโครงสราง 
พืน้ฐานในดานตาง ๆ  การจดัหาอปุกรณ 

อํานวยความสะดวกท่ีจําเปนตอการ 
ปฏบัิตงิาน การพัฒนาหลกัสตูรฝกอบรม 
เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
เปนตน ซึ่งสามารถดําเนินการผาน 
องคกรความรวมมือระหวางประเทศ 
ของไทย หรือในระดับระหวางรัฐกับรัฐ

(2) ข อเสนอแนะในระดับอนุ- 
ภูมิภาค

นอกเหนือไปจากการมีสวนรวม 
และบทบาทของไทยในการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาในกลุม 
ประเทศ CLMVT ดังกลาวขางตนแลว 
ยังคงมีความจําเปนที่จะตองมีการสราง 
ความรวมมือภายในอนุภูมิภาคเพื่อ 
กําหนดแนวทางการพัฒนาการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาใหเปนไปใน 
แนวทางและทิศทางเดียวกัน อันจะกอ 

ใหเกิดประโยชนรวมกันทางดานการคา 
และการลงทุนในอนุภูมิภาคในอนาคต 
โดยสามารถสรุปข อเสนอแนะเชิง 
นโยบายในระดับอนุภูมิภาคในการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาในกลุมประเทศ CLMVT ไดดังนี้

1) การจัดต้ังคณะกรรมการใน 
ระดับอนุภูมิภาควาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา เพื่อเปนหนวย 
งานกลางในการรวมกันกําหนดทิศทาง 
การดําเนินงานและแผนพัฒนาดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาภายใน 
อนุภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมการดังกลาว 
จะมีบทบาทที่สําคัญในการผลักดัน 
สนับสนุน อํานวยความสะดวก ติดตาม 
และประเมินการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่ 
เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาในกลุมประเทศ CLMVT

2) การกําหนดนยิามและขอบเขต 
ที่ชัดเจนในการจัดหมวดหมูในแตละ 
Category เน่ืองจากในหลายประเทศ 
มกีารตีความนยิามและของเขตในแตละ 
Category ที่แตกตางกัน ซ่ึงอาจไม 

สอดคลองกับสถานะและความสามารถ 
ในการปฏิบัติตามมาตราตาง ๆ ตาม 
สภาวการณที่แทจริง กลุ มประเทศ 
CLMVT ควรรวมกันกําหนดคํานิยาม 
และขอบเขตในแตละ Category ให 
มคีวามชัดเจน เพ่ือใหแตประเทศสามารถ 
จัดหมวดหมูของแตละมาตราไดอยาง 
ถูกต อง และก อให  เกิดความเป น 
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหกลุ ม 
ประเทศ CLMVT สามารถกําหนดแผน 
การดําเนินงานดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาไดอยางมปีระสทิธภิาพ

3) การจัดทําคู มือแนะนําการ 
ปฏบิติัตามความตกลงวาดวยการอาํนวย 
ความสะดวกทางการคาภายใตองคการ 
การคาโลก (WTO TFA Implementa-
tion Guidelines) เนือ่งจากการทีค่วาม 
ตกลงดังกลาวเพิ่งจะมีผลบังคับใช ซึ่ง 
อาจกลาวไดวาประเทศในกลุม CLMVT 
แทบไมมปีระสบการณในการดําเนินงาน 
ดังกลาว รวมทั้งไมมีตัวอยางการดําเนิน 
การดานความตกลงวาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาที่เปนเลิศภาย 
ในอนุภูมิภาค มาใชเปนแนวทางเทียบ 
เคียง ทําใหลักษณะการดําเนินงาน 
ดงักลาวเปนไปในลกัษณะการเรียนรูจาก 
การปฏิบัติ (Learning by doing) 
ซึ่งเปนการเรียนรู จากประสบการณ 
ของตนเอง กลุมประเทศ CLMVT ควร 
รวมกันศึกษาถึงแนวทางที่เหมาะสมใน 
การดําเนินงานดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาในอนุภูมิภาค และ 
จัดทําคูมือแนะนําการปฏิบัติตามความ 
ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการค าภายใต องค การการค า       

โลก (WTO TFA Implementation 
Guidelines) ซึ่ งจะช วยให แต ละ 
ประเทศสามารถนําแนวทางการปฏิบัติ 

ที่เปนมาตรฐานดังกลาวมาใชและปรับ 
ใหมีความเหมาะสมกับบริบทภายใน 
ประเทศของตนเอง ซึ่งจะชวยใหมีการ 
ดาํเนนิงานดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาไดอยางมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น

การดําเนินการตามแนวปฏิบัติ 
ของอนสุญัญาโตเกียวฉบบัปรบัปรุงของ 
องคการศุลกากรโลก (WCO Revised 
Kyoto Convention) เนื่องจากการ 
ปฏบิติัตามมาตราตาง ๆ  ตามความตกลง 
วาดวยการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาภายใตองคการการคาโลกสวนใหญ 
กวารอยละ 80 เปนการดําเนินการ 
ทีอ่ยูภายใตการปฏิบัตงิานของหนวยงาน 
ศุลกากร ซ่ึงแนวปฏิบัติของอนุสัญญา 

โตเกยีวฉบบัปรบัปรุง มีความสอดคลอง 
เปนอยางมากกับการปฏิบัติตามมาตรา 
ตาง ๆ ภายใตความตกลงวาดวยการ 

อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
องคการการคาโลก ดังนั้น กลุมประเทศ 
CLMVT ท่ีไดเขารวมเปนภาคี (ยกเวน 
เมียนมาซึง่ยงัมไิดเขาเปนภาคใีนอนสัุญญา 
เกียวโตฉบับปรับปรุง (Revised Kyoto 
Convention: RKC)) ภายใตอนุสัญญา 
เกียวโตฉบับปรับปรุง (RKC) ควรมีการ 
นําแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐาน 
ดังกลาวไปใชเปนตนแบบในการปฏิบัติ 
ตามมาตราตาง ๆ ภายใตความตกลง 
วาดวยการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาขององคการการคาโลกอยางเครงครดั 
เพื่อเปนการยกระดับความสามารถใน 
การปฏิบัติตามความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาใหกับ 
ประเทศของตนเอง

กลุ่มประเทศ CLMVT ที่ได้เข้าร่วมเป็นภาคี 
(ยกเว้นเมียนมาซึ่งยังมิได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญา 
เกียวโตฉบับปรับปรุง ภายใต้อนุสัญญาเกียวโต 
ฉบับปรับปรุง ควรมีการนำแนวทางการปฏิบัติที่ 
เป็นมาตรฐานดังกล่าวไปใช้เป็นต้นแบบในการ 
ปฏิบัติตามมาตราต่าง ๆ ภายใต้ความตกลงว่าด้วย 
การอำนวยความสะดวกทางการค้าขององค์การ 
การค้าโลกอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการยกระดับ 
ความสามารถในการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วย 
การอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับประเทศ 
ของตนเอง

29

ITD



เตรียมความพร้อม
ก่อนเมียนมาบังคับใช้กฎหมาย
เครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ 
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กฎหมายเครือ่งหมายการ 

คา (Trademark Law) 

เปนหนึง่ในกฎหมายสาํคญั 

ที่ผูประกอบการตองใหความใสใจ หาก 

คิดจะดําเนินธุรกิจไมวาจะในประเทศ 

หรือตางประเทศ เนื่องจากกฎหมาย 

ดังกลาวเปนเสมือนเกราะปองกันที่ชวย

ผู ประกอบการลดความเสี่ยงจากการ 

ถูกผูอื่นละเมิดสิทธิ์ในเคร่ืองหมายการ

คาของตน ไมวาจะเปนการลอกเลียน 

แบบ การปลอมแปลง หรือการแอบนํา 

ไปใชในทางมิชอบ ซึ่งหลายประเทศก็ 

ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมาย 

ดังกลาว เนื่องจากจะมีสวนชวยสราง 

ความชัดเจนและความมั่นใจใหกับนัก 

ลงทุนตางชาติท่ีเขามาทําธุรกิจ รวมถึง 

เมียนมาที่ไดประกาศกฎหมายเครื่อง 

หมายการคา ภายใต Pyidaungsu 

Hluttaw Law No. 3/2019 เมื่อวันที่ 

30 มกราคม 2562 นับเปนกฎหมาย 

ฉบบัแรกของเมยีนมาทีใ่หความคุมครอง 

ก
สิทธิ์ในเครื่องหมายการคาโดยตรง จาก 

เดิมที่ใหการคุมครองภายใตกฎหมาย 

ทั่วไป อาทิ กฎหมายพาณิชย และ 

กฎหมายอาญา รวมถึงพระราชบัญญัติ 

การจดทะเบียน ทําใหที่ผ านมาการ 

คุมครองเครื่องหมายการคาในเมียนมา

ทําไดจํากัดในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม 

รัฐบาลเมียนมายังไมได ประกาศวัน 

บังคับใชกฎหมายดังกลาวอยางเปน 

ทางการ ซ่ึงหลายฝายคาดวารัฐบาล 

เมียนมาจะยังตองใชเวลาถึงชวงตนป 

2563 ในการเตรียมความพรอมดาน 

การบังคับใชกฎหมาย

ทั้งนี้ ผูประกอบการท่ีตองศึกษา 

และทําความเขาใจกฎหมายดังกลาว 

คือกลุมผูประกอบการท่ีกําลังวางแผน 

ทีจ่ะจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาของ 

ตนในเมยีนมา เนือ่งจากการจดทะเบียน 

ตามกฎหมายใหมจะมีข้ันตอนและแนว

ทางปฏบิตัท่ีิแตกตางไปจากเดมิ รวมถงึ 

ผูประกอบการที่เคยจดทะเบียนเครื่อง 

หมายการคาในเมียนมาแลวจําเปนตอง 

ยืน่จดทะเบยีนใหมอกีคร้ัง เพ่ือใหไดรบั 

สทิธิก์ารคุมครองตามกฎหมายฉบบัใหม 

โดยรายละเอียดสําคัญของกฎหมาย 

เครือ่งหมายการคาฉบับใหม มดีงันี้

• ระบบการจดทะเบียน ที่ผาน 

มาเมียนมาไมมีกฎหมายรองรับการจด 

ทะเบยีนเครือ่งหมายการคาโดยตรง การ 

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาจึงมีขึ้น 

เพือ่แสดงความเปนเจาของเครือ่งหมาย 

การคานั้นตอหนวยงานราชการเทานั้น 

โดยมขีัน้ตอนสาํคญั ไดแก การยืน่เอกสาร 

แสดงความเปนเจาของเครื่องหมาย 

การคา (Declaration of Ownership) 

กบัสาํนกังาน Registrar of Deeds and 

Assurances และการลงประกาศใน 

หนังสือพิมพทองถิ่น หรือที่เรียกวา 

Cautionary Notices ขณะที่การ 

พิสูจนความเปนเจาของเครื่องหมาย 

การคา โดยเฉพาะในการตอสูคดีความ 

ใชหลกั First-to-Use เปนหลกั นัน่คือ 

ผูประกอบการรายใดที่ใชเครื่องหมาย 

การคานั้นกอนจะมีความไดเปรียบใน 

การพิสจูนความเปนเจาของเครือ่งหมาย 

การคานัน้ อยางไรกต็าม หลัก First-to 

-Use ถือวาไมใชระบบสากลที่นานา 

ประเทศใชในการคุมครองเครื่องหมาย 

การคา ดังนั้น กฎหมายเครื่องหมาย 

การคาใหมของเมียนมาจึงเปล่ียนไปใช 

ระบบที่เปนสากล คือ First-to-File 

ซึง่ยดึหลกัความเปนเจาของเคร่ืองหมาย

การคาวาผูใดมาจดทะเบียนกอนก็ถือ 

เปนเจาของเคร่ืองหมายการคาดังกลาว 

ซึ่งการมีกฎหมายรองรับอยางชัดเจน 

ทาํใหผูประกอบการทีจ่ดทะเบยีนเครือ่ง

หมายการคาแลวสามารถยื่นฟองไดทั้ง 

ทางแพงและทางอาญา หากมีผูละเมิด 

หรือปลอมแปลงเครือ่งหมายการคาโดย

ไมไดรบัอนญุาต

• ขั้นตอนการจดทะเบียน ผู  

ประกอบการสามารถยื่นคํารองพรอม 

เอกสารประกอบการพิจารณาท้ังท่ีเปน 

ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมากับ 

หนวยงานภายใตกระทรวงพาณิชยของ 

เมียนมา (นายทะเบียนอาจขอใหมีการ 

แปลเอกสารเปนกรณีไป) ซึ่งเมื่อผาน 

การตรวจสอบคํารองจากเจาหนาที่แลว 

นายทะเบยีนจะเผยแพร/ประกาศคาํขอ

จดทะเบียนดังกลาวเพื่อเปดโอกาสให 

บุคคลท่ัวไปหรือผู มีส วนไดส วนเสีย 

สามารถคัดคานคาํขอจดทะเบยีนดงักลาว 

ตอนายทะเบียน ซึ่งหากไมมีผูคัดคาน 

การจดทะเบียนภายใน 60 วัน นาย 

ทะเบียนจะดําเนินการอนุมัติและออก 

ทะเบยีนเครือ่งหมายการคาแกผูประกอบ 

การ อยางไรก็ตาม หากมีผูคัดคาน ผู 

ประกอบการจะตองยืน่คาํโตแยงภายใน 

เวลาที่กําหนด มิเชนนั้นจะถือวาคําขอ 

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาน้ันเปน 

โมฆะ สวนกรณีที่มีผูประกอบการเขา 

มายืน่จดทะเบยีนเคร่ืองหมายการคาทีม่ี

ลกัษณะเหมอืนกนัหรอืคลายกัน พรอม 

กันมากกวาหน่ึงรายภายในวันเดียวกัน 

นายทะเบียนจะใหผูประกอบการเจรจา

ตกลงกันเองกอน แตหากไมสามารถตกลง 

กนัได การตดัสนิจะขึน้อยูกบันายทะเบยีน 

เปนสาํคญั ท้ังนี ้สาํหรบัผูประกอบการท่ี 

เคยจดทะเบียนเครื่องหมายการคามา 

กอน ควรนําเอกสาร Declaration of 

Ownership แนบไปพรอมกบัคาํขอจด 

ทะเบียนภายใตระบบใหม เพ่ือแสดง 

สถานะความเปนเจาของในเครือ่งหมาย

การคาและสําหรับใช เป นหลักฐาน 

ประกอบการพจิารณา 

• อายุการคุมครองและการตอ 

อายุ เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน 

ภายใตกฎหมายใหมจะไดรับความ 

คุมครองเปนระยะเวลา 10 ป นับตัง้แต 

วันท่ีผู ประกอบการยื่นคํารองขอจด 

ทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมเสร็จ 

สมบรูณ และสามารถตออายกุารคุมครอง 

ไดทกุๆ 10 ป โดยจะตองยืน่คาํรองใหม 

และชาํระคาธรรมเนยีมภายใน 6 เดอืน 

กอนถึงวันหมดอายุ แตในกรณีที่ไม 

สามารถดาํเนนิการตออายไุดภายในระยะ 

เวลาที่กําหนด ผูประกอบการจะตอง 

ชําระคาปรับเพ่ิมเติมจากคาธรรมเนียม 

การตออายปุกต ิทัง้นี ้นายทะเบยีนมสีทิธิ์ 

ยกเลิกทะเบียนเครื่องหมายการคาหาก 

ผูประกอบการไมนําเคร่ืองหมายการคา 

ไปใชเปนเวลาตดิตอกนั 3 ป

การอนุมัติกฎหมายเครื่องหมาย 

การคาฉบับใหมแสดงใหเห็นถึงความ 

พยายามครัง้สาํคญัของรฐับาลเมยีนมาที่ 

ตองการยกระดับการคุมครองทรัพยสิน 

ทางปญญาภายในประเทศ พรอมส่ือ 

ภาพลักษณของการเปนประเทศที่ให 

ความสําคัญดานการดูแลทรัพยสินที่ 

จบัตองไมได (Intangible Asset) เทยีบ 

เทากับมาตรฐานสากล ซึ่งพัฒนาการ 

ดังกล าวนับเป นเรื่องที่ดี สําหรับผู  

ประกอบการที่เขามาลงทุนในเมียนมา 

และตองการปองกันไมใหสินคาของตน 

ถูกละเมดิหรอืถูกปลอมแปลงตราสนิคา 

ซึ่งผู ประกอบการควรติดตามความ 

คืบหนาของการประกาศใชกฎหมาย 

ดังกลาวอยางใกลชิดและเตรียมความ 

พรอมในดานตางๆ อาทิ การเตรียม 

เอกสารสําหรับการขอจดทะเบียน เพื่อ 

ท่ีจะสามารถเรงดําเนินการจดทะเบียน 

ในการรักษาสิทธิ์ในเครื่องหมายการ 

คาของตน เมื่อรัฐบาลเมียนมาประกาศ 

วนัทีบ่งัคบัใชอยางแนนอนแลว 
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กฎหมายเครือ่งหมายการ 

คา (Trademark Law) 

เปนหนึง่ในกฎหมายสาํคญั 

ที่ผูประกอบการตองใหความใสใจ หาก 

คิดจะดําเนินธุรกิจไมวาจะในประเทศ 

หรือตางประเทศ เนื่องจากกฎหมาย 

ดังกลาวเปนเสมือนเกราะปองกันท่ีชวย

ผู ประกอบการลดความเสี่ยงจากการ 

ถูกผูอื่นละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการ

คาของตน ไมวาจะเปนการลอกเลียน 

แบบ การปลอมแปลง หรือการแอบนํา 

ไปใชในทางมิชอบ ซึ่งหลายประเทศก็ 

ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมาย 

ดังกลาว เนื่องจากจะมีสวนชวยสราง 

ความชัดเจนและความมั่นใจใหกับนัก 

ลงทุนตางชาติท่ีเขามาทําธุรกิจ รวมถึง 

เมียนมาท่ีไดประกาศกฎหมายเครื่อง 

หมายการคา ภายใต Pyidaungsu 

Hluttaw Law No. 3/2019 เมื่อวันที่ 

30 มกราคม 2562 นับเปนกฎหมาย 

ฉบบัแรกของเมยีนมาท่ีใหความคุมครอง 

สิทธิ์ในเครื่องหมายการคาโดยตรง จาก 

เดิมที่ใหการคุมครองภายใตกฎหมาย 

ท่ัวไป อาทิ กฎหมายพาณิชย และ 

กฎหมายอาญา รวมถึงพระราชบัญญัติ 

การจดทะเบียน ทําใหที่ผ านมาการ 

คุมครองเครื่องหมายการคาในเมียนมา

ทําไดจํากัดในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม 

รัฐบาลเมียนมายังไมได ประกาศวัน 

บังคับใชกฎหมายดังกลาวอยางเปน 

ทางการ ซ่ึงหลายฝายคาดวารัฐบาล 

เมียนมาจะยังตองใชเวลาถึงชวงตนป 

2563 ในการเตรียมความพรอมดาน 

การบังคับใชกฎหมาย

ท้ังนี้ ผูประกอบการท่ีตองศึกษา 

และทําความเขาใจกฎหมายดังกลาว 

คือกลุมผูประกอบการท่ีกําลังวางแผน 

ทีจ่ะจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาของ 

ตนในเมยีนมา เนือ่งจากการจดทะเบียน 

ตามกฎหมายใหมจะมีข้ันตอนและแนว

ทางปฏบิตัท่ีิแตกตางไปจากเดมิ รวมถงึ 

ผูประกอบการที่เคยจดทะเบียนเครื่อง 

หมายการคาในเมียนมาแลวจําเปนตอง 

ยืน่จดทะเบยีนใหมอกีคร้ัง เพ่ือใหไดรับ 

สทิธิก์ารคุมครองตามกฎหมายฉบบัใหม 

โดยรายละเอียดสําคัญของกฎหมาย 

เครือ่งหมายการคาฉบบัใหม มดัีงนี้

• ระบบการจดทะเบียน ที่ผาน 

มาเมียนมาไมมีกฎหมายรองรับการจด 

ทะเบยีนเคร่ืองหมายการคาโดยตรง การ 

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาจึงมีขึ้น 

เพือ่แสดงความเปนเจาของเครือ่งหมาย 

การคานั้นตอหนวยงานราชการเทานั้น 

โดยมขีัน้ตอนสาํคญั ไดแก การยืน่เอกสาร 

แสดงความเปนเจาของเครื่องหมาย 

การคา (Declaration of Ownership) 

กบัสาํนกังาน Registrar of Deeds and 

Assurances และการลงประกาศใน 

หนังสือพิมพทองถิ่น หรือที่เรียกวา 

Cautionary Notices ขณะที่การ 

พิสูจนความเปนเจาของเครื่องหมาย 

การคา โดยเฉพาะในการตอสูคดีความ 

ใชหลกั First-to-Use เปนหลกั น่ันคือ 

ผูประกอบการรายใดที่ใชเครื่องหมาย 

การคาน้ันกอนจะมีความไดเปรียบใน 

การพิสจูนความเปนเจาของเครือ่งหมาย 

การคานัน้ อยางไรกต็าม หลกั First-to 

-Use ถือวาไมใชระบบสากลที่นานา 

ประเทศใชในการคุมครองเครื่องหมาย 

การคา ดังนั้น กฎหมายเครื่องหมาย 

การคาใหมของเมียนมาจึงเปลี่ยนไปใช 

ระบบที่เปนสากล คือ First-to-File 

ซึง่ยดึหลกัความเปนเจาของเครือ่งหมาย

การคาวาผูใดมาจดทะเบียนกอนก็ถือ 

เปนเจาของเครื่องหมายการคาดังกลาว 

ซึ่งการมีกฎหมายรองรับอยางชัดเจน 

ทาํใหผูประกอบการทีจ่ดทะเบยีนเครือ่ง

หมายการคาแลวสามารถยื่นฟองไดท้ัง 

ทางแพงและทางอาญา หากมีผูละเมิด 

หรอืปลอมแปลงเครือ่งหมายการคาโดย

ไมไดรบัอนญุาต

• ขั้นตอนการจดทะเบียน ผู  

ประกอบการสามารถยื่นคํารองพรอม 

เอกสารประกอบการพิจารณาทั้งที่เปน 

ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมากับ 

หนวยงานภายใตกระทรวงพาณิชยของ 

เมียนมา (นายทะเบียนอาจขอใหมีการ 

แปลเอกสารเปนกรณีไป) ซึ่งเมื่อผาน 

การตรวจสอบคํารองจากเจาหนาที่แลว 

นายทะเบียนจะเผยแพร/ประกาศคาํขอ

จดทะเบียนดังกลาวเพื่อเปดโอกาสให 

บุคคลท่ัวไปหรือผู มีส วนไดส วนเสีย 

สามารถคดัคานคาํขอจดทะเบียนดังกลาว 

ตอนายทะเบียน ซึ่งหากไมมีผูคัดคาน 

การจดทะเบียนภายใน 60 วัน นาย 

ทะเบียนจะดําเนินการอนุมัติและออก 

ทะเบยีนเครือ่งหมายการคาแกผูประกอบ 

การ อยางไรก็ตาม หากมีผูคัดคาน ผู 

ประกอบการจะตองยืน่คาํโตแยงภายใน 

เวลาท่ีกําหนด มิเชนนั้นจะถือวาคําขอ 

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาน้ันเปน 

โมฆะ สวนกรณีที่มีผูประกอบการเขา 
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มายืน่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาท่ีมี

ลกัษณะเหมอืนกนัหรอืคลายกัน พรอม 

กันมากกวาหนึ่งรายภายในวันเดียวกัน 

นายทะเบียนจะใหผูประกอบการเจรจา

ตกลงกันเองกอน แตหากไมสามารถตกลง 

กนัได การตดัสนิจะขึน้อยูกบันายทะเบยีน 

เปนสาํคญั ท้ังนี ้สาํหรบัผูประกอบการที่ 

เคยจดทะเบียนเครื่องหมายการคามา 

กอน ควรนําเอกสาร Declaration of 

Ownership แนบไปพรอมกบัคาํขอจด 

ทะเบียนภายใตระบบใหม เพื่อแสดง 

สถานะความเปนเจาของในเครือ่งหมาย

การคาและสําหรับใช เป นหลักฐาน 

ประกอบการพิจารณา 

• อายุการคุมครองและการตอ 

อายุ เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน 

ภายใตกฎหมายใหมจะไดรับความ 

คุมครองเปนระยะเวลา 10 ป นับต้ังแต 

วันที่ผู ประกอบการยื่นคํารองขอจด 

ทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมเสร็จ 

สมบรูณ และสามารถตออายกุารคุมครอง 

ไดทกุๆ 10 ป โดยจะตองยืน่คํารองใหม 

และชาํระคาธรรมเนยีมภายใน 6 เดือน 

กอนถึงวันหมดอายุ แตในกรณีที่ไม 

สามารถดาํเนินการตออายไุดภายในระยะ 

เวลาที่กําหนด ผูประกอบการจะตอง 

ชําระคาปรับเพ่ิมเติมจากคาธรรมเนียม 

การตออายปุกต ิทัง้นี ้นายทะเบียนมสีทิธิ์ 

ยกเลิกทะเบียนเครื่องหมายการคาหาก 

ผูประกอบการไมนําเครื่องหมายการคา 

ไปใชเปนเวลาตดิตอกนั 3 ป

การอนุมัติกฎหมายเครื่องหมาย 

การคาฉบับใหมแสดงใหเห็นถึงความ 

พยายามครัง้สาํคญัของรฐับาลเมยีนมาที่ 

ตองการยกระดับการคุมครองทรัพยสิน 

ทางปญญาภายในประเทศ พรอมสื่อ 

ภาพลักษณของการเปนประเทศท่ีให 

ความสําคัญดานการดูแลทรัพยสินท่ี 

จับตองไมได (Intangible Asset) เทียบ 

เทากับมาตรฐานสากล ซึ่งพัฒนาการ 

ดังกล าวนับเป นเรื่องที่ดี สําหรับผู  

ประกอบการที่เขามาลงทุนในเมียนมา 

และตองการปองกันไมใหสินคาของตน 

ถูกละเมดิหรอืถูกปลอมแปลงตราสินคา 

ซ่ึงผู ประกอบการควรติดตามความ 

คืบหนาของการประกาศใชกฎหมาย 

ดังกลาวอยางใกลชิดและเตรียมความ 

พรอมในดานตางๆ อาทิ การเตรียม 

เอกสารสําหรับการขอจดทะเบียน เพื่อ 

ที่จะสามารถเรงดําเนินการจดทะเบียน 

ในการรักษาสิทธิ์ในเครื่องหมายการ 

คาของตน เมื่อรัฐบาลเมียนมาประกาศ 

วนัทีบั่งคบัใชอยางแนนอนแลว 
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กฎหมายเครือ่งหมายการ 

คา (Trademark Law) 

เปนหนึง่ในกฎหมายสาํคญั 

ที่ผูประกอบการตองใหความใสใจ หาก 

คิดจะดําเนินธุรกิจไมวาจะในประเทศ 

หรือตางประเทศ เนื่องจากกฎหมาย 

ดังกลาวเปนเสมือนเกราะปองกันที่ชวย

ผู ประกอบการลดความเสี่ยงจากการ 

ถูกผูอื่นละเมิดสิทธิ์ในเคร่ืองหมายการ

คาของตน ไมวาจะเปนการลอกเลียน 

แบบ การปลอมแปลง หรือการแอบนํา 

ไปใชในทางมิชอบ ซึ่งหลายประเทศก็ 

ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมาย 

ดังกลาว เนื่องจากจะมีสวนชวยสราง 

ความชัดเจนและความมั่นใจใหกับนัก 

ลงทุนตางชาติท่ีเขามาทําธุรกิจ รวมถึง 

เมียนมาที่ไดประกาศกฎหมายเครื่อง 

หมายการคา ภายใต Pyidaungsu 

Hluttaw Law No. 3/2019 เมื่อวันที่ 

30 มกราคม 2562 นับเปนกฎหมาย 

ฉบบัแรกของเมยีนมาทีใ่หความคุมครอง 

สิทธิ์ในเครื่องหมายการคาโดยตรง จาก 

เดิมที่ใหการคุมครองภายใตกฎหมาย 

ทั่วไป อาทิ กฎหมายพาณิชย และ 

กฎหมายอาญา รวมถึงพระราชบัญญัติ 

การจดทะเบียน ทําใหที่ผ านมาการ 

คุมครองเครื่องหมายการคาในเมียนมา

ทําไดจํากัดในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม 

รัฐบาลเมียนมายังไมได ประกาศวัน 

บังคับใชกฎหมายดังกลาวอยางเปน 

ทางการ ซ่ึงหลายฝายคาดวารัฐบาล 

เมียนมาจะยังตองใชเวลาถึงชวงตนป 

2563 ในการเตรียมความพรอมดาน 

การบังคับใชกฎหมาย

ทั้งนี้ ผูประกอบการท่ีตองศึกษา 

และทําความเขาใจกฎหมายดังกลาว 

คือกลุมผูประกอบการท่ีกําลังวางแผน 

ทีจ่ะจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาของ 

ตนในเมยีนมา เนือ่งจากการจดทะเบียน 

ตามกฎหมายใหมจะมีข้ันตอนและแนว

ทางปฏบิตัท่ีิแตกตางไปจากเดมิ รวมถงึ 

ผูประกอบการที่เคยจดทะเบียนเครื่อง 

หมายการคาในเมียนมาแลวจําเปนตอง 

ยืน่จดทะเบยีนใหมอกีคร้ัง เพ่ือใหไดรบั 

สทิธิก์ารคุมครองตามกฎหมายฉบบัใหม 

โดยรายละเอียดสําคัญของกฎหมาย 

เครือ่งหมายการคาฉบับใหม มดัีงนี้

• ระบบการจดทะเบียน ที่ผาน 

มาเมียนมาไมมีกฎหมายรองรับการจด 

ทะเบยีนเครือ่งหมายการคาโดยตรง การ 

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาจึงมีขึ้น 

เพือ่แสดงความเปนเจาของเครือ่งหมาย 

การคานั้นตอหนวยงานราชการเทานั้น 

โดยมขีัน้ตอนสาํคญั ไดแก การยืน่เอกสาร 

แสดงความเปนเจาของเครื่องหมาย 

การคา (Declaration of Ownership) 

กบัสาํนกังาน Registrar of Deeds and 

Assurances และการลงประกาศใน 

หนังสือพิมพทองถิ่น หรือที่เรียกวา 

Cautionary Notices ขณะที่การ 

พิสูจนความเปนเจาของเครื่องหมาย 

การคา โดยเฉพาะในการตอสูคดีความ 

ใชหลกั First-to-Use เปนหลกั นัน่คือ 

ผูประกอบการรายใดที่ใชเครื่องหมาย 

การคานั้นกอนจะมีความไดเปรียบใน 

การพิสจูนความเปนเจาของเครือ่งหมาย 

การคานัน้ อยางไรกต็าม หลัก First-to 

-Use ถือวาไมใชระบบสากลที่นานา 

ประเทศใชในการคุมครองเครื่องหมาย 

การคา ดังนั้น กฎหมายเครื่องหมาย 

การคาใหมของเมียนมาจึงเปล่ียนไปใช 

ระบบที่เปนสากล คือ First-to-File 

ซึง่ยดึหลกัความเปนเจาของเคร่ืองหมาย

การคาวาผูใดมาจดทะเบียนกอนก็ถือ 

เปนเจาของเคร่ืองหมายการคาดังกลาว 

ซึ่งการมีกฎหมายรองรับอยางชัดเจน 

ทาํใหผูประกอบการทีจ่ดทะเบยีนเครือ่ง

หมายการคาแลวสามารถยื่นฟองไดทั้ง 

ทางแพงและทางอาญา หากมีผูละเมิด 

หรือปลอมแปลงเครือ่งหมายการคาโดย

ไมไดรบัอนญุาต

• ขั้นตอนการจดทะเบียน ผู  

ประกอบการสามารถยื่นคํารองพรอม 

เอกสารประกอบการพิจารณาท้ังท่ีเปน 

ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมากับ 

หนวยงานภายใตกระทรวงพาณิชยของ 

เมียนมา (นายทะเบียนอาจขอใหมีการ 

แปลเอกสารเปนกรณีไป) ซึ่งเมื่อผาน 

การตรวจสอบคํารองจากเจาหนาที่แลว 

นายทะเบยีนจะเผยแพร/ประกาศคาํขอ

จดทะเบียนดังกลาวเพื่อเปดโอกาสให 

บุคคลท่ัวไปหรือผู  มีส วนไดส วนเสีย 

สามารถคัดคานคาํขอจดทะเบยีนดงักลาว 

ตอนายทะเบียน ซึ่งหากไมมีผูคัดคาน 

การจดทะเบียนภายใน 60 วัน นาย 

ทะเบียนจะดําเนินการอนุมัติและออก 

ทะเบยีนเครือ่งหมายการคาแกผูประกอบ 

การ อยางไรก็ตาม หากมีผูคัดคาน ผู 

ประกอบการจะตองยืน่คาํโตแยงภายใน 

เวลาที่กําหนด มิเชนนั้นจะถือวาคําขอ 

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาน้ันเปน 

โมฆะ สวนกรณีที่มีผูประกอบการเขา 

มาย่ืนจดทะเบยีนเคร่ืองหมายการคาทีม่ี

ลกัษณะเหมอืนกนัหรอืคลายกัน พรอม 

กันมากกวาหน่ึงรายภายในวันเดียวกัน 

นายทะเบียนจะใหผูประกอบการเจรจา

ตกลงกันเองกอน แตหากไมสามารถตกลง 

กนัได การตดัสนิจะขึน้อยูกบันายทะเบยีน 

เปนสาํคญั ท้ังนี ้สาํหรบัผูประกอบการท่ี 

เคยจดทะเบียนเครื่องหมายการคามา 

กอน ควรนําเอกสาร Declaration of 

Ownership แนบไปพรอมกบัคาํขอจด 

ทะเบียนภายใตระบบใหม เพ่ือแสดง 

สถานะความเปนเจาของในเครือ่งหมาย

การคาและสําหรับใช เป นหลักฐาน 

ประกอบการพจิารณา 

• อายุการคุมครองและการตอ 

อายุ เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน 

ภายใตกฎหมายใหมจะไดรับความ 

คุมครองเปนระยะเวลา 10 ป นับตัง้แต 

วันท่ีผู ประกอบการยื่นคํารองขอจด 

ทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมเสร็จ 

สมบรูณ และสามารถตออายกุารคุมครอง 

ไดทกุๆ 10 ป โดยจะตองยืน่คาํรองใหม 

และชาํระคาธรรมเนยีมภายใน 6 เดอืน 

กอนถึงวันหมดอายุ แตในกรณีที่ไม 

สามารถดาํเนินการตออายไุดภายในระยะ 

เวลาที่กําหนด ผูประกอบการจะตอง 

ชําระคาปรับเพ่ิมเติมจากคาธรรมเนียม 

การตออายปุกต ิทัง้นี ้นายทะเบยีนมสีทิธิ์ 

ยกเลิกทะเบียนเครื่องหมายการคาหาก 

ผูประกอบการไมนําเคร่ืองหมายการคา 

ไปใชเปนเวลาตดิตอกนั 3 ป

การอนุมัติกฎหมายเครื่องหมาย 

การคาฉบับใหมแสดงใหเห็นถึงความ 

พยายามครัง้สาํคญัของรฐับาลเมยีนมาที่ 

ตองการยกระดับการคุมครองทรัพยสิน 

ทางปญญาภายในประเทศ พรอมสื่อ 

ภาพลักษณของการเปนประเทศที่ให 

ความสําคัญดานการดูแลทรัพยสินที่ 

จบัตองไมได (Intangible Asset) เทยีบ 

เทากับมาตรฐานสากล ซึ่งพัฒนาการ 

ดังกล าวนับเป นเรื่องที่ดี สําหรับผู  

ประกอบการที่เขามาลงทุนในเมียนมา 

และตองการปองกันไมใหสินคาของตน 

ถูกละเมดิหรอืถูกปลอมแปลงตราสินคา 

ซึ่งผู ประกอบการควรติดตามความ 

คืบหนาของการประกาศใชกฎหมาย 

ดังกลาวอยางใกลชิดและเตรียมความ 

พรอมในดานตางๆ อาทิ การเตรียม 

เอกสารสําหรับการขอจดทะเบียน เพื่อ 

ท่ีจะสามารถเรงดําเนินการจดทะเบียน 

ในการรักษาสิทธิ์ในเครื่องหมายการ 

คาของตน เมื่อรัฐบาลเมียนมาประกาศ 

วนัทีบ่งัคบัใชอยางแนนอนแลว 

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในเมียนมา
ภายใต้กฎหมายใหม่

งอราํคนืยนยีบเะทดจอขูผ มอรพ
เอกสาร าณราจิพรากบอกะรป

งอราํคบอสจวรตีทานหาจเ

รพแยผเนยีบเะทยาน / ลคคุบหใศากะรป
นยีบเะทดจอขาํคงึถบารทปไวัท

ดจอขาํคนาคดัคูผีมีณรก
 นใยาภนยีบเะท

60 ศากะรปงลงัลหนัว

นาคดัคูผีมมไีณรก
 นใยาภนยีบเะทดจอขาํค

60 ศากะรปงลงัลหนัว

ิตัมุนอนยีบเะทยาน
นยีบเะทดจราก

าครากยามหงอืรคเ

นยีบเะทยานอตงยแตโาํคนืยนยีบเะทดจอขูผ

 ณรธทุอนืยถรามาสนยีบเะทดจอขูผ
นยีบเะทยานงอขนิสดัตรากบักยวดน็หเมไ

งาทนิสยพัรทนางยวนหอต าญญป
ภายใน 90 นิสดัตาํคงัลห นัว

 ณรธทุอนืยถรามาสนยีบเะทดจอขูผ
 าญญปงาทนิสยพัรทนางยวนหงอขนิสดัตรากบักยวดน็หเมไ

อต  นใยาภงูสลาศ 90 นิสดัตาํคงัลห นัว

นาผ

นาผมไ

งอราํคกแนยีบเะทดจอขูผ /
เอกสารภายใน 30 นัว

นาผ

นาผมไ

นาผ

นาผมไ

นาผ

นาผ

ทีม่า : รวบรวมโดยฝายวิจัยธรุกจิ ธนาคารเพือ่การสงออกและนาํเขาแหงประเทศไทย
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Disclaimer : ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงค 
ในการใหขอมูลแกผูที่สนใจเทานั้น โดยธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี 
อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด

กฎหมายเครือ่งหมายการ 

คา (Trademark Law) 

เปนหนึง่ในกฎหมายสาํคญั 

ที่ผูประกอบการตองใหความใสใจ หาก 

คิดจะดําเนินธุรกิจไมวาจะในประเทศ 

หรือตางประเทศ เนื่องจากกฎหมาย 

ดังกลาวเปนเสมือนเกราะปองกันท่ีชวย

ผู ประกอบการลดความเสี่ยงจากการ 

ถูกผูอื่นละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการ

คาของตน ไมวาจะเปนการลอกเลียน 

แบบ การปลอมแปลง หรือการแอบนํา 

ไปใชในทางมิชอบ ซึ่งหลายประเทศก็ 

ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมาย 

ดังกลาว เนื่องจากจะมีสวนชวยสราง 

ความชัดเจนและความมั่นใจใหกับนัก 

ลงทุนตางชาติท่ีเขามาทําธุรกิจ รวมถึง 

เมียนมาท่ีไดประกาศกฎหมายเครื่อง 

หมายการคา ภายใต Pyidaungsu 

Hluttaw Law No. 3/2019 เมื่อวันที่ 

30 มกราคม 2562 นับเปนกฎหมาย 

ฉบบัแรกของเมยีนมาท่ีใหความคุมครอง 

สิทธิ์ในเครื่องหมายการคาโดยตรง จาก 

เดิมที่ใหการคุมครองภายใตกฎหมาย 

ท่ัวไป อาทิ กฎหมายพาณิชย และ 

กฎหมายอาญา รวมถึงพระราชบัญญัติ 

การจดทะเบียน ทําใหที่ผ านมาการ 

คุมครองเครื่องหมายการคาในเมียนมา

ทําไดจํากัดในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม 

รัฐบาลเมียนมายังไมได ประกาศวัน 

บังคับใชกฎหมายดังกลาวอยางเปน 

ทางการ ซ่ึงหลายฝายคาดวารัฐบาล 

เมียนมาจะยังตองใชเวลาถึงชวงตนป 

2563 ในการเตรียมความพรอมดาน 

การบังคับใชกฎหมาย

ท้ังนี้ ผูประกอบการท่ีตองศึกษา 

และทําความเขาใจกฎหมายดังกลาว 

คือกลุมผูประกอบการท่ีกําลังวางแผน 

ทีจ่ะจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาของ 

ตนในเมยีนมา เนือ่งจากการจดทะเบียน 

ตามกฎหมายใหมจะมีข้ันตอนและแนว

ทางปฏบิตัท่ีิแตกตางไปจากเดมิ รวมถงึ 

ผูประกอบการที่เคยจดทะเบียนเครื่อง 

หมายการคาในเมียนมาแลวจําเปนตอง 

ยืน่จดทะเบยีนใหมอกีคร้ัง เพ่ือใหไดรับ 

สทิธิก์ารคุมครองตามกฎหมายฉบบัใหม 

โดยรายละเอียดสําคัญของกฎหมาย 

เครือ่งหมายการคาฉบบัใหม มดัีงนี้

• ระบบการจดทะเบียน ที่ผาน 

มาเมียนมาไมมีกฎหมายรองรับการจด 

ทะเบยีนเคร่ืองหมายการคาโดยตรง การ 

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาจึงมีขึ้น 

เพือ่แสดงความเปนเจาของเครือ่งหมาย 

การคานั้นตอหนวยงานราชการเทานั้น 

โดยมขีัน้ตอนสาํคญั ไดแก การยืน่เอกสาร 

แสดงความเปนเจาของเครื่องหมาย 

การคา (Declaration of Ownership) 

กบัสาํนกังาน Registrar of Deeds and 

Assurances และการลงประกาศใน 

หนังสือพิมพทองถิ่น หรือที่เรียกวา 

Cautionary Notices ขณะที่การ 

พิสูจนความเปนเจาของเครื่องหมาย 

การคา โดยเฉพาะในการตอสูคดีความ 

ใชหลกั First-to-Use เปนหลกั น่ันคือ 

ผูประกอบการรายใดที่ใชเครื่องหมาย 

การคาน้ันกอนจะมีความไดเปรียบใน 

การพิสจูนความเปนเจาของเครือ่งหมาย 

การคานัน้ อยางไรกต็าม หลกั First-to 

-Use ถือวาไมใชระบบสากลที่นานา 

ประเทศใชในการคุมครองเครื่องหมาย 

การคา ดังนั้น กฎหมายเครื่องหมาย 

การคาใหมของเมียนมาจึงเปลี่ยนไปใช 

ระบบที่เปนสากล คือ First-to-File 

ซึง่ยดึหลกัความเปนเจาของเครือ่งหมาย

การคาวาผูใดมาจดทะเบียนกอนก็ถือ 

เปนเจาของเครื่องหมายการคาดังกลาว 

ซึ่งการมีกฎหมายรองรับอยางชัดเจน 

ทาํใหผูประกอบการทีจ่ดทะเบยีนเครือ่ง

หมายการคาแลวสามารถยื่นฟองไดท้ัง 

ทางแพงและทางอาญา หากมีผูละเมิด 

หรอืปลอมแปลงเครือ่งหมายการคาโดย

ไมไดรบัอนญุาต

• ขั้นตอนการจดทะเบียน ผู  

ประกอบการสามารถยื่นคํารองพรอม 

เอกสารประกอบการพิจารณาทั้งที่เปน 

ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมากับ 

หนวยงานภายใตกระทรวงพาณิชยของ 

เมียนมา (นายทะเบียนอาจขอใหมีการ 

แปลเอกสารเปนกรณีไป) ซึ่งเมื่อผาน 

การตรวจสอบคํารองจากเจาหนาที่แลว 

นายทะเบียนจะเผยแพร/ประกาศคาํขอ

จดทะเบียนดังกลาวเพื่อเปดโอกาสให 

บุคคลท่ัวไปหรือผู มีส วนไดส วนเสีย 

สามารถคดัคานคาํขอจดทะเบียนดังกลาว 

ตอนายทะเบียน ซึ่งหากไมมีผูคัดคาน 

การจดทะเบียนภายใน 60 วัน นาย 

ทะเบียนจะดําเนินการอนุมัติและออก 

ทะเบยีนเครือ่งหมายการคาแกผูประกอบ 

การ อยางไรก็ตาม หากมีผูคัดคาน ผู 

ประกอบการจะตองยืน่คาํโตแยงภายใน 

เวลาท่ีกําหนด มิเชนนั้นจะถือวาคําขอ 

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาน้ันเปน 

โมฆะ สวนกรณีที่มีผูประกอบการเขา 
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มายืน่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาท่ีมี

ลกัษณะเหมอืนกนัหรอืคลายกัน พรอม 

กันมากกวาหนึ่งรายภายในวันเดียวกัน 

นายทะเบียนจะใหผูประกอบการเจรจา

ตกลงกันเองกอน แตหากไมสามารถตกลง 

กนัได การตดัสนิจะขึน้อยูกบันายทะเบยีน 

เปนสาํคญั ท้ังนี ้สาํหรบัผูประกอบการที่ 

เคยจดทะเบียนเครื่องหมายการคามา 

กอน ควรนําเอกสาร Declaration of 

Ownership แนบไปพรอมกบัคาํขอจด 

ทะเบียนภายใตระบบใหม เพื่อแสดง 

สถานะความเปนเจาของในเครือ่งหมาย

การคาและสําหรับใช เป นหลักฐาน 

ประกอบการพิจารณา 

• อายุการคุมครองและการตอ 

อายุ เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน 

ภายใตกฎหมายใหมจะไดรับความ 

คุมครองเปนระยะเวลา 10 ป นับต้ังแต 

วันที่ผู ประกอบการยื่นคํารองขอจด 

ทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมเสร็จ 

สมบรูณ และสามารถตออายกุารคุมครอง 

ไดทกุๆ 10 ป โดยจะตองยืน่คํารองใหม 

และชาํระคาธรรมเนยีมภายใน 6 เดือน 

กอนถึงวันหมดอายุ แตในกรณีที่ไม 

สามารถดาํเนินการตออายไุดภายในระยะ 

เวลาที่กําหนด ผูประกอบการจะตอง 

ชําระคาปรับเพ่ิมเติมจากคาธรรมเนียม 

การตออายปุกต ิทัง้นี ้นายทะเบียนมสีทิธิ์ 

ยกเลิกทะเบียนเครื่องหมายการคาหาก 

ผูประกอบการไมนําเครื่องหมายการคา 

ไปใชเปนเวลาตดิตอกนั 3 ป

การอนุมัติกฎหมายเครื่องหมาย 

การคาฉบับใหมแสดงใหเห็นถึงความ 

พยายามครัง้สาํคญัของรฐับาลเมยีนมาที่ 

ตองการยกระดับการคุมครองทรัพยสิน 

ทางปญญาภายในประเทศ พรอมสื่อ 

ภาพลักษณของการเปนประเทศท่ีให 

ความสําคัญดานการดูแลทรัพยสินท่ี 

จับตองไมได (Intangible Asset) เทียบ 

เทากับมาตรฐานสากล ซึ่งพัฒนาการ 

ดังกล าวนับเป นเรื่องที่ดี สําหรับผู  

ประกอบการที่เขามาลงทุนในเมียนมา 

และตองการปองกันไมใหสินคาของตน 

ถูกละเมดิหรอืถูกปลอมแปลงตราสินคา 

ซ่ึงผู ประกอบการควรติดตามความ 

คืบหนาของการประกาศใชกฎหมาย 

ดังกลาวอยางใกลชิดและเตรียมความ 

พรอมในดานตางๆ อาทิ การเตรียม 

เอกสารสําหรับการขอจดทะเบียน เพื่อ 

ที่จะสามารถเรงดําเนินการจดทะเบียน 

ในการรักษาสิทธิ์ในเครื่องหมายการ 

คาของตน เมื่อรัฐบาลเมียนมาประกาศ 

วนัทีบั่งคบัใชอยางแนนอนแลว 
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ประเทศไทยเปนประเทศ

ที่มีงานอีเวนทเยอะติด 1 

ใน 3 ของเอเชีย นับไดวา 

อีเวนทเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางรายได 

ประเทศ ทาํให ‘อาย - อภริด ีศริสิมบูรณ’ 

มองเห็นโอกาสท่ีจะชวยใหงานอีเวนท 

วัดผลไดและสนุกมากขึ้น

“อายเปนคนทีอ่ยูในสายเทคอนิดสัตรี 

(Tech Industry) มาตลอด เคยทํา 

ซอฟตแวร เฮาส พัฒนาซอฟตแวร หรือ 

แอปพลเิคชัน่ ทาํใหมแีบค็กราวดการทาํ 

โปรดักท ดีเวลลอปเมนท โดยเร่ิมจาก 

ตัวโปรดักท ท่ีเรารูวาโปรดักทตัวนี้มัน 

จะไปแกไขปญหาไดยังไง?

“ปญหามกัเปนปญหาเดยีวกนั คอื 

ลงเงินไปแลว ไมรูวามันคุมกับการลง 

ไหม? วัด ROI ไดอยางไร? ซึ่งธรรมชาติ 

ของ (แตละประเทศ) อาจจะตางกัน วิธี 

Approach ก็ไมเหมือนกัน การอธิบาย 

ใหลูกคาเขาใจจึงไมเหมือนกัน

“ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี 

งานอีเวนทเยอะ ติด 1 ใน 3 ของเอเชีย 

เปนอุตสาหกรรมท่ีใหญมาก แตยัง 

คอนขางไมไดใช(ดจิิทัล) เพ่ือประมวลผล

“ตอนที่เริ่ม Happenn ยังไมคอย 

มีใครใชดิจิทัลเขามาชวยวัดผล-เก็บ 

ขอมูลวาใครเขามางาน? หรือเขามา 

เทาไหร?

“Happenn เปนระบบจดัการงาน 

Event ซ่ึงประกอบไปดวยระบบลง 

ทะเบียนอีเวนท แอพพลิเคชั่น

“ดวยระบบของเรา ทาํใหผูจดังาน 

สามารถเขาไปดู วิเคราะหออกมาไดวา 

เวลาไหน? ชวงไหนคนเยอะ? ผูชายหรอื 

ผูหญิง? กลุมเปาหมายตามที่คิดไวไหม? 

ตรงกับคอนเทนทไหม? หรือวาถามัน 

ไมโดนทารเก็ตที่คิดไว มันอาจจะเปน 

เพราะอะไร? เปนตน 

“หลักๆ เราจะมาช วยให งาน 

อีเวนทวัดผลได และสนุกมากขึ้น”

เป็นคนเริ่มต้นเขียนโค้ด
เอง?

“ไมคะ มทีมีทํา 

“สวนตัวอาย แบ็คกราวดเปน 

ดไีซเนอร ตอนนีร้บัผดิชอบเปนผูบรหิาร”

ใช้เวลาพัฒนานานไหม?
“ประมาณปกวา แตเร่ืองเทค มนั 

ตองพัฒนาไปเรือ่ยๆ ตอนนีเ้รากย็งัพฒันา 

อยูทุกอยาง โดยนําฟดแบ็กของลูกคา 

ทีไ่ดรบัทกุวนัมาพฒันาใหมนัดขีึน้เรือ่ยๆ”

ช่วงตอนพัฒนาแอพ 
เป็นอย่างไร?

“ยากเหมอืนกัน อยางทีบ่อก พอเรา 

ทํางานที่นู น ธรรมชาติคนที่นู นก็อีก 

แบบนงึ คนไทยก็เปนอกีแบบนึง 

“สาํหรบัไทย บางสวนในอนิดสัทรี 

นีย้งัเชือ่วาใชกระดาษกโ็อเคแลว ทาํไมจะ 

ตองใชระบบ เขาเชือ่วาคนพดูเพราะดวย 

บริการได เราก็ตองอธบิายใหฟง แรกๆ 

จะขายยากมาก ตองเนนใหขอมลูลูกคา 

วามันชวยยังไง? งานบริการหรือความ 

ประทบัใจมนัไมไดหายไป เราไมไดตดัสวน 

นัน้ออกไป แตเราทาํใหเขาเหนือ่ยนอยลง 

และเขาใจมากขึ้นวามันเกิดอะไรขึ้นที่ 

งาน(อเีวนท)

“เราเนนที่ลูกคาองคกร เนนที่ 

ความปลอดภยัของขอมลู เพราะเราเนน 

มาตรฐาน ของยโุรป ทาํใหเรามอีงคกร 

ลูกคาที่ เป นเซกเตอรการเงิน หรือ 

เอน็เตอรไพรสทีเ่นนเรือ่งความปลอดภัย 

จาํนวนหลายราย

“เราไมมนีโยบายแชรหรอืขายฐาน

ขอมูลของลูกคาใหบุคคลที่สาม เพราะ 

ฉะน้ัน คนท่ีตองการความเช่ือมัน่ ความ 

ปลอดภยั ความเปนโปรเฟสชัน่แนลมากๆ 

ตองมาหาเรา นีเ่ปนจดุแข็งของเรา”

บริการที่ลูกค้าได้รับจาก 
Happenn มีอะไรบ้าง?

“สิ่งแรกคือระบบลงทะเบียนกอน 

เขางาน เราอยากใหใครมา? เราอยากได 

ขอมูลอะไรจากลูกคา? อยากใหเขามา 

จองทีนั่ง่หรอืวาซ้ือตัว๋ 

“สวนแอพพลเิคชัน่ของงานอีเวนท 

หรืองานสัมมนา เชน กอนจะไปงาน 

อเีวนท เราตองศกึษาขอมลู วามนัเปนงาน 

เก่ียวกับอะไร แทนที่เราจะไปโปรเซส 

กลางงาน ดวยการไปหยิบโบรชัวรหรือ 

อะไร กไ็มตอง ผูเขางานสามารถดาวนโหลด 

แอพพลเิคชัน่ทีม่ขีอมลูทกุอยางเกีย่วกบั 

งาน และสามารถนัดหมายลวงหนาได 

ดวย อยางเชน สมมตุวิา อายดาวนโหลด 

กอนไป และอยากนัดเจอสักคนในงาน 

เพราะดูโปรไฟลแลวนาสนใจ ก็ทําการ 

นัดในแอพไดเลย 

“นอกจากขอมูลท้ังหมดท่ีรวมอยู

ในแอพเดยีวกนัแลว ยงัสามารถอนิเตอร 

แอ็คชั่นจับคูธุรกิจ หรือแมกระทั่งเลน 

เกมเพื่อสรางปฎิสัมพันธ 

“และแอพพลิเคช่ันจะเปนช่ืองาน

นัน้ๆ เลย ไมใชแอพพลเิคชัน่ชือ่ Happenn 

สมมติุวา พรุงน้ีจะมงีานสกังานนงึ แอพ- 

พลิเคชั่นก็ชื่องานนั้นเลย แทนที่ลูกคา 

ตองใชเวลาจะไปทําแอพพลิเคช่ันเปน  

ป หรือ 6 เดือน เราทําใหไดภายใน 2 

อาทิตย จบ เพราะเรามี เทมเพลต 

แพลตฟอรมที่เริ่มตนใหอยูแลว เปน 

เหมือนแอพพลิเคชั่นพรอมใช

“เทคโนโลยหีลงับาน มนัจะชวยให 

ทกุอยางงายขึน้ แคมคีอนเทนต ทกุอยาง 

ก็อัพไป งายมากๆ last minute ก็ได 

อยางเชน สมมุติวากําหนดการเปล่ียน 

ซึ่งเปนเรื่องปกติของงานอีเว นท ก็ 

สามารถเปลี่ยน อับเดตไปไดจบเลย”

ถ้าลูกค้าต้องการให้ 
พัฒนาแอพอื่นที่ไม่ได้ 
ใช้สำหรับงานอีเว้นท์ 
รับทำด้วยไหม?

“ไมคะ เราทําแพลตฟอรมเดียว 

โฟกัสเราอยูที่ตรงนี้ เราโฟกัสกับจุดนี้ 

จริงๆ”

ผลตอบรับจากท่ีผ่านมา 
เป็นอย่างไรบ้าง?

“ดีคะ ปแรกจะยากหนอย แตวา 

ปที่ 2 ที่ 3 ดีขึ้นเรื่อยๆ และแนวโนมยัง 

ดีมาก”

ยากที่สุดในการทำ 
Happenn คืออะไร?

“นาจะเปนการทําใหคนเขาใจ วา 

ระบบเรามนัชวยยงัไง ถาไมคุน-ไมไดเปน 

คนที่อยูกับปญหาจะนึกภาพไมออก

“ดวยความที่เราเปน B2B คน 

ตัดสินใจ(อนุมัติซื้อ)กับคนใช(แอพ) 

เปนคนละคนกัน เพราะฉะนั้นบางที 

เขา(คนอนมุตัซิือ้) อาจจะไมเขาใจปญหา 

วาเรามาชวยแกปญหายงัไง กต็องอาศยั 

การอธิบายมากๆ หนอย”

ยังมีเรื่องอื่นอีกไหมที่ 
เป็นเรื่องเฟลในการ 
ทำงาน?

“ตอนแรกเรื่องหาลูกค าไม ได  

ทําไมลูกคาไมเขาใจ เปนเรือ่งความเขาใจ 

ในการทําตลาด”

แล้วแก้ปัญหาอย่างไร?
“พยายามจะเขาใจลูกคาใหมาก 

ที่สุด สัมภาษณเยอะๆ”

เข้าหาลูกค้า ไปคุย 
เรื่อยๆ? 

“ใช เราก็ดูวาองคกรนี้มีจัดอีเวนท 

สมัมนา คอืไมจาํเปนตองเปนอีเวนทใหญ 

สัมมนา ฝกอบรม HR ก็ใชได”

สเกลที่เล็กที่สุด และ 
ใหญ่ที่สุดที่เคยทำงาน 
ร่วมกับลูกค้า?

“เล็กที่สุด นาจะเปน 50 คน สเกล 

ใหญที่สุด 3-4 แสนคน”

มีความยากง่ายต่างกัน 
ตรงไหนบ้าง?

“ยากคนละแบบ สเกลใหญคือการ 

จัดการโปรเจ็ค สวนสเกลเล็ก ลูกคาจะ 

คาดหวงัมากกวา  เพราะวาคนนอย เลย 

โฟกัสมาที่เราเยอะ”

ค่าบริการต่างกันไหม?
“แลวแตวาเลือกใชฟงกชั่นไหน 

เรามี 3 ธุรกิจโมดูลดวยกัน ลงทะเบียน 

อีเวนทแอพ และตัวอินเตอรแอคทีฟ 

สเตจ หมายถึงเลนเกมอะไรพวกนี้ 

“ถ าเป นเกมจะเริ่มต นไม แพง 

15,000 บาทก็ใชไดแลว สวนถาเปน 

แอพพลิเคชั่นจะเริ่มที่ 25,000 บาท 

“ลงทะเบียนเร่ิมตนที่ 20,000 

บาท”

มีงานที่ยากบ้างไหม?
“มีคะ งานที่ยากที่สุด มักเปนงาน 

ทีท่าํใหเราพฒันาตวัเองไดดทีีส่ดุ จะบอก 

นอง(ในทีม) เสมอวา ยากเพราะเขา 

อยาก ใหงานเขาออกมาดีมากๆ มันก็ 

ทําใหเราตองพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก 

“เปนขอดี เพราะวาดวยความท่ี 

งานอีเวนท ธรรมชาติมันจะเปน last 

minute มากเลย ยิ่งเร่ิมใกลงาน คน 

เครียด -- มันจะออกมายังไง? มันเปน 

เสนหงานอีเวนท ชวงนี้มันก็จะยาก 

แตมันจบเร็ว จบแลวมันก็จบไป”

งานอีเว้นท์อะไรก็ 
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
ทำให้เราต้องส่งคนไป 
เตรียมพร้อมหน้างาน 
ด้วยไหม? 

“แลวแตลูกคา แตไมจําเปน เพราะ 

วาเราขายตัวซอฟทแวรมากกวา ลูกคา 

ใชคนของลูกคาเองก็ไดเพราะวาระบบ 

ไมไดใชยาก -- ถามัน่ใจวาเซอรวสิเขาทาํ 

ได มีคนพอ ก็ใชคนของตัวเองไดเลย 

“แต ถ าในกรณี ท่ีอยากให  เรา 

โพรวายดให ก็มีเหมือนกัน”

แล้วเคยมีปัญหา 
หน้างานบ้างไหม?

“ซอฟทแวรมนัเปนคลาวด ตองพึง่ 

อินฟราสตรัคเจอรอยางอินเตอรเนต 

เพราะฉะนั้นถาอินเตอรเนตไมได มัน 

จะมปีญหา ซึง่อนันีเ้ปนจดุออนของความ 

เปนเมืองไทย ไมไดเพราะวาอินฟรา- 

สตรัคเจอรเราไมได 

“แตตอนนีก้ด็ขีึน้เยอะมาก นอกจาก 

ไปเจอที่มันหางไกลมากๆ แตถารูวามัน 

ยาก เราจะเตรยีมตวัด ีเพ่ือใหเปอรเซน็ต 

การผิดพลาดนอย”

พอเกิดปัญหาเรื่อง 
ระบบอินเตอร์เนต 
แก้ปัญหายังไง?

“จะแกปญหาดวยการทําออฟไลน 

บางคะ”

อะไรคือแวลูของ    
Happenn?

“ตัวองคกรเอง จะเนนความภูมิใจ 

ในการทํางาน อยากใหนอง ๆ ในทีมทุก 

คนภูมิใจกับงานที่สงตอใหลูกคา เพราะ 

วาเราทํางานคุณภาพ เปนแพลตฟอรมที่ 

เราตั้งใจทํา อยากใหทุกคนภูมิใจกับ 

ทุกอยางท่ีเราสงตอใหลูกคา และเรา 

เชื่อวาเราแกปญหาไดจริง”

บริหารทีมอย่างไร?
“ใหความสําคัญเรื่องบุคลากร แม 

จะเปนผูบริหาร แตลงมาดู HR เอง เปน 

คนสัมภาษณเองทุกคน และใชเวลาใน 

การเลือก เพราะใหความสําคัญเรื่อง 

วฒันธรรมองคกร และบคุลากรแตละคน 

เราสกรีนในระดับนึงวาตองแมตชกนั ทัง้ 

เขาเห็นคุณคาขององคกรและองคกร 

เห็นอะไรในตัวเขา

“ที่นี่เนนที่ความยืดหยุนของการ

ทาํงาน ไมไดเนนไปทีวิ่ธมีากเทาผลลพัธ 

เราอยากใหนองสนุกและภูมิใจกับงาน 

จะเนนวา ถาเขารูสกึวาอันนีเ้ขาแกปญหา 

ใหลูกคาได เขานาจะแฮปปกับงานของ 

เขา

“อาจจะดูวาสบาย แตจรงิๆ แลวก็ 

ตองไดตามที่เราวาง ดู result ถาไมได 

ก็ตองคุยกัน”

การบริหารองค์กรที่ 
เป็นเทค ซึ่งอยู่บนความ 
เปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก 
มีวิธีการจัดการ ดูแล 
ยังไง?

“ฟงฟดแบ็กลูกคาเยอะๆ เอามา 

ปรับปรุง มันจะชวยทําใหเราพัฒนา 

ตลอดเวลา” 

เทคโนโลยีเปลี่ยนอย่าง 
รวดเร็ว ส่งผลต่อ 
องค์กรหรือไม่?

“ก็มีผลบาง แตวาดวยธรรมชาติ 

ของนองที่อยูในทีมที่เปน Developer 

หรือวาแมกระทั่งตัว CTO เองที่ดูแล 

เรื่องเทค เขาก็เปนคนที่อัพเดทอะไร 

ใหมๆ เสมอ เรา aware อยูแลว 

“เราเนนไปที่ระบบสําหรับลูกคา

องคกร เพราะฉะนั้นระบบมันก็ไมได 

เปลี่ยนเร็วมากขนาดน้ัน ยังไงเราก็ยัง 

เนนไปที่ความปลอดภัย มันก็ยังมีอะไร 

แบบโปรโตคอลของมันประมาณนี้”

วางแผนการพัฒนา 
อย่างไรให้สอดคล้องกับ 
แผนการเงิน?

“ตอนนีเ้รากอ็ยูไดดวยตัวเอง เรียก 

วาเรามีกําไร เร่ืองเทค เราไมไดลงทุน 

มากกวาตอนเริ่มตน อยูสเกลเทาเดิม 

อันน้ีเปนขอดีของธุรกิจเทค ตรงที่วา 

ถาเราทําไดตั้งแตแรก มันก็สเกลไปได 

เรื่อยๆ ไมจําเปนตองเพิ่ม ไมจําเปนตอง 

คนเยอะ เปนที่มาวาทําไมสตารทอัพ 

มนัลนีได ในขณะท่ีเราทาํสิง่ท่ีมนัยิง่ใหญ 

หรือวาโพรวายดอีเวนทใหญมากๆ ได 

เพราะเราทํามาตั้งแตแรกดี”

ถ้ามีความต้องการจาก 
ฝั่งลูกค้า อยากให้มี 
ฟังก์ชั่นใหม่ๆ จะ 
ตัดสินใจอย่างไร ว่าควร 
ลงทุนพัฒนาไหม?

“ตองดวูา นอกจากลกูคาคนนี ้คน 

อืน่มปีญหานีด้วยหรอืเปลา มนัเปนปญหา 

รวมกันกบังานอ่ืนๆ ดวยหรอืเปลา 

“อยางที่บอกวาแพลตฟอรมมัน 

พัฒนามาเรื่อยๆ ตอนแรกอาจจะมีแค 

10 โมดูล ตอนนี้เราพัฒนาไปมี 40-50 

โมดูลแลว เพราะไดรับฟดแบ็กมาจาก 

ลูกคาวา ‘ก็ทําอยางนี้สิ’ 

“ถามีความตองการท่ีเราจะสเกล

ได เปนปญหารวมกนั เหน็แพทเทรินของ 

ปญหาวามนัซํา้ๆ กนัมากพอทีจ่ะไปชวย 

คนอืน่แกไขปญหานีไ้ดดวย เรากจ็ะทาํ”

วางแผนการเติบโตไว้ 
อย่างไร?

“ภายในประเทศ เราเนนไปทีลู่กคา 

องคกรเหมือนเดิม let’s say cycle มัน 

อาจจะนานหนอย แตวามันยั่งยืน 

“ในภาพรวม เราอยากสเกลไปนอก 

ประเทศ เราจะแขงกบัคนทีรู่สกึวาเขานาํ 

เราอยู เขาดีกวาเรา เขาไดมาตรฐานที่ 

มันดีมากๆ อยางอเมริกา ซ่ึงตลาดเขา 

ใหญมาก”

อะไรทำให้เราแข่งกับ 
ต่างชาติได้?

“ราคาท่ีตํา่กวา ในมาตรฐานเดยีวกนั”

ทำตลาดกับลูกค้า 
ต่างประเทศอย่างไร?

“ไปดูพารทเนอร บางทีอาจจะไม 

ไดไปเปดเอง แตไปโคฯ กับคนอื่น กําลัง 

ดูๆ อยูเยอะเลย

“บางสวนจะเปนคอนเนคช่ันท่ีมี 

อยูแลว อยางที่บอกวาเคยทําที่นูน ก็จะ 

พอมีคอนเนคชั่นบาง”

เรียนจบอะไรมา?
“เรียนจบ Information Design 

จากสวีเดน พื้นฐานคือการแกปญหา 

ไมใชความสวยงามอยางเดียว คือแก 

ปญหาและใหออกมาสวยดวย ตอบโจทย 

ดวย 

“เปนคนชอบเห็นอะไรสวยงาม 

ชอบเห็นปญหาที่มันถูกแก 

“Information Design เปนสาขา 

ที่เนิรดหนอย คือขอมูลเยอะ แลวก็เอา 

ออกมาใหคนเขาใจมากท่ีสุด หมายถึง 

เรามากลั่นกรอง”

ดังนั้นจึงไมตองแปลกใจเลยวา 

ทําไมคุณอายเธอจึงบอกกับเราวา 

‘Happenn จะชวยใหงานอีเวนท 

วัดผลไดและสนุกมากขึ้น’ เพราะทุก 

ครั้งที่มีโอกาสไดรวมงานอีเวนท ไมวา 

จะเลก็หรอืใหญ มักเต็มไปดวยผูคนใน 

แตละคนจะเต็มไปดวยความตองการ 

ขอมูลที่แตกตางหลากหลาย และหาก 

ถานับความตองการจากฝงผูจัดงาน 

ซึ่งตองการจะสงมอบขอมูลใหผูเขา 

รวมงานรวมเขาไปดวยแลว  คงปฏเิสธ 

ไมไดวางานอเีวนทจงึกลายเปนสถานท่ี 

ที่เต็มไปดวยขอมูลจํานวนมหาศาล 

ทามกลางขอมลูจาํนวนมากมายขนาด 

นัน้ ถาไมเนริด ไมเจงจรงิ คงไมสามารถ 

ความากล่ันกรองใหเขาใจงาย ใช 

ประโยชนไดอยางแนนอน
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อาย - อภิรดี ศิริสมบูรณ์ 
กับการจัดการข้อมูล
ในพริบตาเดียว 
ด้วย Happenn

ประเทศไทยเปนประเทศ

ที่มีงานอีเวนทเยอะติด 1 

ใน 3 ของเอเชีย นับไดวา 

อีเวนทเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายได 

ประเทศ ทาํให ‘อาย - อภริด ีศริสิมบูรณ’ 

มองเห็นโอกาสที่จะชวยใหงานอีเวนท 

วัดผลไดและสนุกมากขึ้น

“อายเปนคนทีอ่ยูในสายเทคอนิดัสตรี 

(Tech Industry) มาตลอด เคยทํา 

ซอฟตแวร เฮาส พัฒนาซอฟตแวร หรือ 

แอปพลเิคชัน่ ทาํใหมีแบค็กราวดการทาํ 

โปรดักท ดีเวลลอปเมนท โดยเริ่มจาก 

ตัวโปรดักท ที่เรารูวาโปรดักทตัวนี้มัน 

จะไปแกไขปญหาไดยังไง?

“ปญหามกัเปนปญหาเดยีวกนั คอื 

ลงเงินไปแลว ไมรูวามันคุมกับการลง 

ไหม? วัด ROI ไดอยางไร? ซึ่งธรรมชาติ 

ของ (แตละประเทศ) อาจจะตางกัน วิธี 

Approach ก็ไมเหมือนกัน การอธิบาย 

ใหลูกคาเขาใจจึงไมเหมือนกัน

“ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี 

งานอีเวนทเยอะ ติด 1 ใน 3 ของเอเชีย 

เปนอุตสาหกรรมที่ใหญมาก แตยัง 

คอนขางไมไดใช(ดจิิทลั) เพือ่ประมวลผล

“ตอนที่เริ่ม Happenn ยังไมคอย 

มีใครใชดิจิทัลเขามาชวยวัดผล-เก็บ 

ขอมูลวาใครเขามางาน? หรือเขามา 

เทาไหร?

“Happenn เปนระบบจดัการงาน 

Event ซึ่งประกอบไปดวยระบบลง 

ทะเบียนอีเวนท แอพพลิเคชั่น

“ดวยระบบของเรา ทาํใหผูจดังาน 

สามารถเขาไปดู วิเคราะหออกมาไดวา 

เวลาไหน? ชวงไหนคนเยอะ? ผูชายหรอื 

ผูหญิง? กลุมเปาหมายตามที่คิดไวไหม? 

ตรงกับคอนเทนทไหม? หรือวาถามัน 

ไมโดนทารเก็ตท่ีคิดไว มันอาจจะเปน 

เพราะอะไร? เปนตน 

“หลักๆ เราจะมาช วยให งาน 

อีเวนทวัดผลได และสนุกมากขึ้น”

เป็นคนเริ่มต้นเขียนโค้ด
เอง?

“ไมคะ มทีีมทํา 

“สวนตัวอาย แบ็คกราวดเปน 

ดไีซเนอร ตอนนีร้บัผดิชอบเปนผูบรหิาร”

ใช้เวลาพัฒนานานไหม?
“ประมาณปกวา แตเร่ืองเทค มนั 

ตองพฒันาไปเรือ่ยๆ ตอนนีเ้รากย็งัพัฒนา 

อยูทุกอยาง โดยนําฟดแบ็กของลูกคา 

ท่ีไดรบัทุกวนัมาพฒันาใหมนัดข้ึีนเรือ่ยๆ”

ช่วงตอนพัฒนาแอพ 
เป็นอย่างไร?

“ยากเหมอืนกัน อยางทีบ่อก พอเรา 

ทํางานท่ีนู น ธรรมชาติคนท่ีนู นก็อีก 

แบบนงึ คนไทยก็เปนอกีแบบนึง 

“สาํหรบัไทย บางสวนในอนิดสัทรี 

นีย้งัเช่ือวาใชกระดาษกโ็อเคแลว ทาํไมจะ 

ตองใชระบบ เขาเช่ือวาคนพดูเพราะดวย 

บรกิารได เราก็ตองอธบิายใหฟง แรกๆ 

จะขายยากมาก ตองเนนใหขอมลูลูกคา 

วามันชวยยังไง? งานบริการหรือความ 

ประทับใจมนัไมไดหายไป เราไมไดตดัสวน 

นัน้ออกไป แตเราทาํใหเขาเหนือ่ยนอยลง 

และเขาใจมากขึ้นวามันเกิดอะไรขึ้นที่ 

งาน(อเีวนท)

“เราเนนที่ลูกคาองคกร เนนที่ 

ความปลอดภยัของขอมลู เพราะเราเนน 

มาตรฐาน ของยโุรป ทาํใหเรามอีงคกร 

ลูกคาท่ีเป นเซกเตอรการเงิน หรือ 

เอน็เตอรไพรสท่ีเนนเรือ่งความปลอดภัย 

จาํนวนหลายราย

“เราไมมนีโยบายแชรหรอืขายฐาน

ขอมูลของลูกคาใหบุคคลที่สาม เพราะ 

ฉะนัน้ คนท่ีตองการความเช่ือมัน่ ความ 

ปลอดภยั ความเปนโปรเฟสชัน่แนลมากๆ 

ตองมาหาเรา นีเ่ปนจดุแข็งของเรา”

บริการที่ลูกค้าได้รับจาก 
Happenn มีอะไรบ้าง?

“สิ่งแรกคือระบบลงทะเบียนกอน 

เขางาน เราอยากใหใครมา? เราอยากได 

ขอมูลอะไรจากลูกคา? อยากใหเขามา 

จองท่ีนัง่หรอืวาซ้ือตัว๋ 

“สวนแอพพลเิคชัน่ของงานอีเวนท 

หรืองานสัมมนา เชน กอนจะไปงาน 

อเีวนท เราตองศกึษาขอมลู วามนัเปนงาน 

เก่ียวกับอะไร แทนที่เราจะไปโปรเซส 

กลางงาน ดวยการไปหยิบโบรชัวรหรือ 

อะไร กไ็มตอง ผูเขางานสามารถดาวนโหลด 

แอพพลเิคชัน่ทีม่ขีอมลูทกุอยางเกีย่วกบั 

งาน และสามารถนัดหมายลวงหนาได 

ดวย อยางเชน สมมตุวิา อายดาวนโหลด 

กอนไป และอยากนัดเจอสักคนในงาน 

เพราะดูโปรไฟลแลวนาสนใจ ก็ทําการ 

นัดในแอพไดเลย 

“นอกจากขอมูลทั้งหมดท่ีรวมอยู

ในแอพเดยีวกนัแลว ยงัสามารถอนิเตอร 

แอ็คชั่นจับคูธุรกิจ หรือแมกระทั่งเลน 

เกมเพื่อสรางปฎิสัมพันธ 

“และแอพพลิเคชั่นจะเปนช่ืองาน

นัน้ๆ เลย ไมใชแอพพลเิคชัน่ชือ่ Happenn 

สมมติุวา พรุงน้ีจะมงีานสักงานนึง แอพ- 

พลิเคชั่นก็ชื่องานนั้นเลย แทนที่ลูกคา 

ตองใชเวลาจะไปทําแอพพลิเคชั่นเปน  

ป หรือ 6 เดือน เราทําใหไดภายใน 2 

อาทิตย จบ เพราะเรามี เทมเพลต 

แพลตฟอรมที่เริ่มตนใหอยูแลว เปน 

เหมือนแอพพลิเคชั่นพรอมใช

“เทคโนโลยหีลงับาน มนัจะชวยให 

ทุกอยางงายขึน้ แคมคีอนเทนต ทกุอยาง 

ก็อัพไป งายมากๆ last minute ก็ได 

อยางเชน สมมุติวากําหนดการเปลี่ยน 

ซึ่งเปนเรื่องปกติของงานอีเว นท ก็ 

สามารถเปลี่ยน อับเดตไปไดจบเลย”

ถ้าลูกค้าต้องการให้ 
พัฒนาแอพอื่นที่ไม่ได้ 
ใช้สำหรับงานอีเว้นท์ 
รับทำด้วยไหม?

“ไมคะ เราทําแพลตฟอรมเดียว 

โฟกัสเราอยูที่ตรงน้ี เราโฟกัสกับจุดน้ี 

จริงๆ”

ผลตอบรับจากท่ีผ่านมา 
เป็นอย่างไรบ้าง?

“ดีคะ ปแรกจะยากหนอย แตวา 

ปที่ 2 ที่ 3 ดีขึ้นเรื่อยๆ และแนวโนมยัง 

ดีมาก”

ยากที่สุดในการทำ 
Happenn คืออะไร?

“นาจะเปนการทําใหคนเขาใจ วา 

ระบบเรามนัชวยยงัไง ถาไมคุน-ไมไดเปน 

คนที่อยูกับปญหาจะนึกภาพไมออก

“ดวยความที่เราเปน B2B คน 

ตัดสินใจ(อนุมัติซื้อ)กับคนใช(แอพ) 

เปนคนละคนกัน เพราะฉะนั้นบางที 

เขา(คนอนมุตัซิือ้) อาจจะไมเขาใจปญหา 

วาเรามาชวยแกปญหายงัไง กต็องอาศยั 

การอธิบายมากๆ หนอย”

ยังมีเรื่องอื่นอีกไหมที่ 
เป็นเรื่องเฟลในการ 
ทำงาน?

“ตอนแรกเรื่องหาลูกค าไม ได  

ทาํไมลกูคาไมเขาใจ เปนเรือ่งความเขาใจ 

ในการทําตลาด”

แล้วแก้ปัญหาอย่างไร?
“พยายามจะเขาใจลูกคาใหมาก 

ที่สุด สัมภาษณเยอะๆ”

เข้าหาลูกค้า ไปคุย 
เรื่อยๆ? 

“ใช เราก็ดูวาองคกรนี้มีจัดอีเวนท 

สมัมนา คอืไมจาํเปนตองเปนอีเวนทใหญ 

สัมมนา ฝกอบรม HR ก็ใชได”

สเกลที่เล็กที่สุด และ 
ใหญ่ที่สุดที่เคยทำงาน 
ร่วมกับลูกค้า?

“เล็กที่สุด นาจะเปน 50 คน สเกล 

ใหญที่สุด 3-4 แสนคน”

มีความยากง่ายต่างกัน 
ตรงไหนบ้าง?

“ยากคนละแบบ สเกลใหญคือการ 

จัดการโปรเจ็ค สวนสเกลเล็ก ลูกคาจะ 

คาดหวงัมากกวา  เพราะวาคนนอย เลย 

โฟกัสมาที่เราเยอะ”

ค่าบริการต่างกันไหม?
“แลวแตวาเลือกใชฟงกชั่นไหน 

เรามี 3 ธุรกิจโมดูลดวยกัน ลงทะเบียน 

อีเวนทแอพ และตัวอินเตอรแอคทีฟ 

สเตจ หมายถึงเลนเกมอะไรพวกนี้ 

“ถ าเป นเกมจะเริ่มต นไม แพง 

15,000 บาทก็ใชไดแลว สวนถาเปน 

แอพพลิเคชั่นจะเริ่มที่ 25,000 บาท 

“ลงทะเบียนเร่ิมตนที่ 20,000 

บาท”

มีงานที่ยากบ้างไหม?
“มีคะ งานที่ยากที่สุด มักเปนงาน 

ทีท่าํใหเราพฒันาตวัเองไดดทีีส่ดุ จะบอก 

นอง(ในทีม) เสมอวา ยากเพราะเขา 

อยาก ใหงานเขาออกมาดีมากๆ มันก็ 

ทําใหเราตองพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก 

“เปนขอดี เพราะวาดวยความที่ 

ป

งานอีเวนท ธรรมชาติมันจะเปน last 

minute มากเลย ยิ่งเริ่มใกลงาน คน 

เครียด -- มันจะออกมายังไง? มันเปน 

เสนหงานอีเวนท ชวงน้ีมันก็จะยาก 

แตมันจบเร็ว จบแลวมันก็จบไป”

â´Â

ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

งานอีเว้นท์อะไรก็ 
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
ทำให้เราต้องส่งคนไป 
เตรียมพร้อมหน้างาน 
ด้วยไหม? 

“แลวแตลกูคา แตไมจําเปน เพราะ 

วาเราขายตัวซอฟทแวรมากกวา ลูกคา 

ใชคนของลูกคาเองก็ไดเพราะวาระบบ 

ไมไดใชยาก -- ถามัน่ใจวาเซอรวสิเขาทาํ 

ได มีคนพอ ก็ใชคนของตัวเองไดเลย 

“แต ถ าในกรณีท่ีอยากให  เรา 

โพรวายดให ก็มีเหมือนกัน”

แล้วเคยมีปัญหา 
หน้างานบ้างไหม?

“ซอฟทแวรมนัเปนคลาวด ตองพึง่ 

อินฟราสตรัคเจอรอยางอินเตอรเนต 

เพราะฉะนั้นถาอินเตอรเนตไมได มัน 

จะมปีญหา ซ่ึงอนันีเ้ปนจดุออนของความ 

เปนเมืองไทย ไมไดเพราะวาอินฟรา- 

สตรัคเจอรเราไมได 

“แตตอนนีก็้ดข้ึีนเยอะมาก นอกจาก 

ไปเจอที่มันหางไกลมากๆ แตถารูวามัน 

ยาก เราจะเตรยีมตวัด ีเพือ่ใหเปอรเซน็ต 

การผิดพลาดนอย”

พอเกิดปัญหาเรื่อง 
ระบบอินเตอร์เนต 
แก้ปัญหายังไง?

“จะแกปญหาดวยการทําออฟไลน 

บางคะ”

อะไรคือแวลูของ    
Happenn?

“ตัวองคกรเอง จะเนนความภูมิใจ 

ในการทํางาน อยากใหนอง ๆ ในทีมทุก 

คนภูมิใจกับงานที่สงตอใหลูกคา เพราะ 

วาเราทํางานคุณภาพ เปนแพลตฟอรมที่ 

เราตั้งใจทํา อยากใหทุกคนภูมิใจกับ 

ทุกอยางท่ีเราสงตอใหลูกคา และเรา 

เชื่อวาเราแกปญหาไดจริง”

บริหารทีมอย่างไร?
“ใหความสําคัญเรื่องบุคลากร แม 

จะเปนผูบริหาร แตลงมาดู HR เอง เปน 

คนสัมภาษณเองทุกคน และใชเวลาใน 

การเลือก เพราะใหความสําคัญเร่ือง 

วฒันธรรมองคกร และบุคลากรแตละคน 

เราสกรนีในระดับนงึวาตองแมตชกนั ท้ัง 

เขาเห็นคุณคาขององคกรและองคกร 

เห็นอะไรในตัวเขา

“ที่นี่เนนที่ความยืดหยุนของการ

ทาํงาน ไมไดเนนไปทีวิ่ธมีากเทาผลลพัธ 

เราอยากใหนองสนุกและภูมิใจกับงาน 

จะเนนวา ถาเขารูสกึวาอนันีเ้ขาแกปญหา 

ใหลูกคาได เขานาจะแฮปปกับงานของ 

เขา

“อาจจะดูวาสบาย แตจรงิๆ แลวก็ 

ตองไดตามที่เราวาง ดู result ถาไมได 

ก็ตองคุยกัน”

การบริหารองค์กรที่ 
เป็นเทค ซึ่งอยู่บนความ 
เปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก 
มีวิธีการจัดการ ดูแล 
ยังไง?

“ฟงฟดแบ็กลูกคาเยอะๆ เอามา 

ปรับปรุง มันจะชวยทําใหเราพัฒนา 

ตลอดเวลา” 

เทคโนโลยีเปลี่ยนอย่าง 
รวดเร็ว ส่งผลต่อ 
องค์กรหรือไม่?

“ก็มีผลบาง แตวาดวยธรรมชาติ 

ของนองท่ีอยูในทีมท่ีเปน Developer 

หรือวาแมกระท่ังตัว CTO เองที่ดูแล 

เรื่องเทค เขาก็เปนคนที่อัพเดทอะไร 

ใหมๆ เสมอ เรา aware อยูแลว 

“เราเนนไปที่ระบบสําหรับลูกคา

องคกร เพราะฉะนั้นระบบมันก็ไมได 

เปลี่ยนเร็วมากขนาดนั้น ยังไงเราก็ยัง 

เนนไปท่ีความปลอดภัย มันก็ยังมีอะไร 

แบบโปรโตคอลของมันประมาณนี้”

วางแผนการพัฒนา 
อย่างไรให้สอดคล้องกับ 
แผนการเงิน?

“ตอนนีเ้รากอ็ยูไดดวยตวัเอง เรียก 

วาเรามีกําไร เร่ืองเทค เราไมไดลงทุน 

มากกวาตอนเริ่มตน อยูสเกลเทาเดิม 

อันนี้เปนขอดีของธุรกิจเทค ตรงที่วา 

ถาเราทําไดตั้งแตแรก มันก็สเกลไปได 

เรื่อยๆ ไมจําเปนตองเพิ่ม ไมจําเปนตอง 

คนเยอะ เปนที่มาวาทําไมสตารทอัพ 

มนัลนีได ในขณะท่ีเราทาํสิง่ท่ีมนัยิง่ใหญ 

หรือวาโพรวายดอีเวนทใหญมากๆ ได 

เพราะเราทํามาตั้งแตแรกดี”

ถ้ามีความต้องการจาก 
ฝั่งลูกค้า อยากให้มี 
ฟังก์ชั่นใหม่ๆ จะ 
ตัดสินใจอย่างไร ว่าควร 
ลงทุนพัฒนาไหม?

“ตองดวูา นอกจากลกูคาคนน้ี คน 

อืน่มปีญหานีด้วยหรอืเปลา มนัเปนปญหา 

รวมกันกบังานอ่ืนๆ ดวยหรอืเปลา 

“อยางที่บอกวาแพลตฟอรมมัน 

พัฒนามาเรื่อยๆ ตอนแรกอาจจะมีแค 

10 โมดูล ตอนนี้เราพัฒนาไปมี 40-50 

โมดูลแลว เพราะไดรับฟดแบ็กมาจาก 

ลูกคาวา ‘ก็ทําอยางนี้สิ’ 

“ถามีความตองการที่เราจะสเกล

ได เปนปญหารวมกนั เหน็แพทเทรินของ 

ปญหาวามนัซํา้ๆ กนัมากพอทีจ่ะไปชวย 

คนอืน่แกไขปญหาน้ีไดดวย เรากจ็ะทํา”

วางแผนการเติบโตไว้ 
อย่างไร?

“ภายในประเทศ เราเนนไปทีล่กูคา 

องคกรเหมือนเดิม let’s say cycle มัน 

อาจจะนานหนอย แตวามันยั่งยืน 

“ในภาพรวม เราอยากสเกลไปนอก 

ประเทศ เราจะแขงกบัคนทีรู่สกึวาเขานาํ 

เราอยู เขาดีกวาเรา เขาไดมาตรฐานที่ 

มันดีมากๆ อยางอเมริกา ซึ่งตลาดเขา 

ใหญมาก”

อะไรทำให้เราแข่งกับ 
ต่างชาติได้?

“ราคาทีต่ํา่กวา ในมาตรฐานเดยีวกนั”

ทำตลาดกับลูกค้า 
ต่างประเทศอย่างไร?

“ไปดูพารทเนอร บางทีอาจจะไม 

ไดไปเปดเอง แตไปโคฯ กับคนอื่น กําลัง 

ดูๆ อยูเยอะเลย

“บางสวนจะเปนคอนเนคชั่นที่มี 

อยูแลว อยางที่บอกวาเคยทําที่นูน ก็จะ 

พอมีคอนเนคชั่นบาง”

เรียนจบอะไรมา?
“เรียนจบ Information Design 

จากสวีเดน พื้นฐานคือการแกปญหา 

ไมใชความสวยงามอยางเดียว คือแก 

ปญหาและใหออกมาสวยดวย ตอบโจทย 

ดวย 

“เปนคนชอบเห็นอะไรสวยงาม 

ชอบเห็นปญหาที่มันถูกแก 

“Information Design เปนสาขา 

ที่เนิรดหนอย คือขอมูลเยอะ แลวก็เอา 

ออกมาใหคนเขาใจมากที่สุด หมายถึง 

เรามากลั่นกรอง”

ดังนั้นจึงไมตองแปลกใจเลยวา 

ทําไมคุณอายเธอจึงบอกกับเราวา 

‘Happenn จะชวยใหงานอีเวนท 

วัดผลไดและสนุกมากขึ้น’ เพราะทุก 

ครั้งที่มีโอกาสไดรวมงานอเีวนท ไมวา 

จะเลก็หรอืใหญ มักเต็มไปดวยผูคนใน 

แตละคนจะเต็มไปดวยความตองการ 

ขอมูลที่แตกตางหลากหลาย และหาก 

ถานับความตองการจากฝงผูจัดงาน 

ซึ่งตองการจะสงมอบขอมูลใหผูเขา 

รวมงานรวมเขาไปดวยแลว  คงปฏเิสธ 

ไมไดวางานอเีวนทจงึกลายเปนสถานท่ี 

ท่ีเต็มไปดวยขอมูลจํานวนมหาศาล 

ทามกลางขอมลูจาํนวนมากมายขนาด 

นัน้ ถาไมเนริด ไมเจงจรงิ คงไมสามารถ 

ความากลั่นกรองใหเขาใจงาย ใช 

ประโยชนไดอยางแนนอน
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ประเทศไทยเปนประเทศ

ที่มีงานอีเวนทเยอะติด 1 

ใน 3 ของเอเชีย นับไดวา 

อีเวนทเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางรายได 

ประเทศ ทาํให ‘อาย - อภริด ีศริสิมบูรณ’ 

มองเห็นโอกาสท่ีจะชวยใหงานอีเวนท 

วัดผลไดและสนุกมากขึ้น

“อายเปนคนทีอ่ยูในสายเทคอนิดสัตรี 

(Tech Industry) มาตลอด เคยทํา 

ซอฟตแวร เฮาส พัฒนาซอฟตแวร หรือ 

แอปพลเิคชัน่ ทาํใหมแีบค็กราวดการทาํ 

โปรดักท ดีเวลลอปเมนท โดยเร่ิมจาก 

ตัวโปรดักท ท่ีเรารูวาโปรดักทตัวนี้มัน 

จะไปแกไขปญหาไดยังไง?

“ปญหามกัเปนปญหาเดยีวกนั คอื 

ลงเงินไปแลว ไมรูวามันคุมกับการลง 

ไหม? วัด ROI ไดอยางไร? ซึ่งธรรมชาติ 

ของ (แตละประเทศ) อาจจะตางกัน วิธี 

Approach ก็ไมเหมือนกัน การอธิบาย 

ใหลูกคาเขาใจจึงไมเหมือนกัน

“ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี 

งานอีเวนทเยอะ ติด 1 ใน 3 ของเอเชีย 

เปนอุตสาหกรรมท่ีใหญมาก แตยัง 

คอนขางไมไดใช(ดจิิทัล) เพ่ือประมวลผล

“ตอนที่เริ่ม Happenn ยังไมคอย 

มีใครใชดิจิทัลเขามาชวยวัดผล-เก็บ 

ขอมูลวาใครเขามางาน? หรือเขามา 

เทาไหร?

“Happenn เปนระบบจดัการงาน 

Event ซ่ึงประกอบไปดวยระบบลง 

ทะเบียนอีเวนท แอพพลิเคชั่น

“ดวยระบบของเรา ทาํใหผูจดังาน 

สามารถเขาไปดู วิเคราะหออกมาไดวา 

เวลาไหน? ชวงไหนคนเยอะ? ผูชายหรอื 

ผูหญิง? กลุมเปาหมายตามที่คิดไวไหม? 

ตรงกับคอนเทนทไหม? หรือวาถามัน 

ไมโดนทารเก็ตที่คิดไว มันอาจจะเปน 

เพราะอะไร? เปนตน 

“หลักๆ เราจะมาช วยให งาน 

อีเวนทวัดผลได และสนุกมากขึ้น”

เป็นคนเริ่มต้นเขียนโค้ด
เอง?

“ไมคะ มทีมีทํา 

“สวนตัวอาย แบ็คกราวดเปน 

ดไีซเนอร ตอนนีร้บัผดิชอบเปนผูบรหิาร”

ใช้เวลาพัฒนานานไหม?
“ประมาณปกวา แตเร่ืองเทค มนั 

ตองพัฒนาไปเรือ่ยๆ ตอนนีเ้รากย็งัพฒันา 

อยูทุกอยาง โดยนําฟดแบ็กของลูกคา 

ทีไ่ดรบัทกุวนัมาพฒันาใหมนัดขีึน้เรือ่ยๆ”

ช่วงตอนพัฒนาแอพ 
เป็นอย่างไร?

“ยากเหมอืนกัน อยางทีบ่อก พอเรา 

ทํางานที่นู น ธรรมชาติคนที่นู นก็อีก 

แบบนงึ คนไทยก็เปนอกีแบบนึง 

“สาํหรบัไทย บางสวนในอนิดสัทรี 

นีย้งัเชือ่วาใชกระดาษกโ็อเคแลว ทาํไมจะ 

ตองใชระบบ เขาเชือ่วาคนพดูเพราะดวย 

บรกิารได เราก็ตองอธบิายใหฟง แรกๆ 

จะขายยากมาก ตองเนนใหขอมลูลูกคา 

วามันชวยยังไง? งานบริการหรือความ 

ประทบัใจมนัไมไดหายไป เราไมไดตดัสวน 

นัน้ออกไป แตเราทาํใหเขาเหนือ่ยนอยลง 

และเขาใจมากขึ้นวามันเกิดอะไรขึ้นที่ 

งาน(อเีวนท)

“เราเนนที่ลูกคาองคกร เนนที่ 

ความปลอดภยัของขอมลู เพราะเราเนน 

มาตรฐาน ของยโุรป ทาํใหเรามอีงคกร 

ลูกคาที่ เป นเซกเตอรการเงิน หรือ 

เอน็เตอรไพรสทีเ่นนเรือ่งความปลอดภัย 

จาํนวนหลายราย

“เราไมมนีโยบายแชรหรอืขายฐาน

ขอมูลของลูกคาใหบุคคลที่สาม เพราะ 

ฉะน้ัน คนท่ีตองการความเช่ือมัน่ ความ 

ปลอดภยั ความเปนโปรเฟสชัน่แนลมากๆ 

ตองมาหาเรา นีเ่ปนจดุแข็งของเรา”

บริการที่ลูกค้าได้รับจาก 
Happenn มีอะไรบ้าง?

“สิ่งแรกคือระบบลงทะเบียนกอน 

เขางาน เราอยากใหใครมา? เราอยากได 

ขอมูลอะไรจากลูกคา? อยากใหเขามา 

จองทีนั่ง่หรอืวาซ้ือตัว๋ 

“สวนแอพพลเิคชัน่ของงานอีเวนท 

หรืองานสัมมนา เชน กอนจะไปงาน 

อเีวนท เราตองศกึษาขอมลู วามนัเปนงาน 

เก่ียวกับอะไร แทนที่เราจะไปโปรเซส 

กลางงาน ดวยการไปหยิบโบรชัวรหรือ 

อะไร กไ็มตอง ผูเขางานสามารถดาวนโหลด 

แอพพลเิคชัน่ทีม่ขีอมลูทกุอยางเกีย่วกบั 

งาน และสามารถนัดหมายลวงหนาได 

ดวย อยางเชน สมมตุวิา อายดาวนโหลด 

กอนไป และอยากนัดเจอสักคนในงาน 

เพราะดูโปรไฟลแลวนาสนใจ ก็ทําการ 

นัดในแอพไดเลย 

“นอกจากขอมูลท้ังหมดท่ีรวมอยู

ในแอพเดยีวกนัแลว ยงัสามารถอนิเตอร 

แอ็คชั่นจับคูธุรกิจ หรือแมกระทั่งเลน 

เกมเพื่อสรางปฎิสัมพันธ 

“และแอพพลิเคช่ันจะเปนช่ืองาน

นัน้ๆ เลย ไมใชแอพพลเิคชัน่ชือ่ Happenn 

สมมติุวา พรุงน้ีจะมงีานสกังานนงึ แอพ- 

พลิเคชั่นก็ชื่องานนั้นเลย แทนที่ลูกคา 

ตองใชเวลาจะไปทําแอพพลิเคช่ันเปน  

ป หรือ 6 เดือน เราทําใหไดภายใน 2 

อาทิตย จบ เพราะเรามี เทมเพลต 

แพลตฟอรมที่เริ่มตนใหอยูแลว เปน 

เหมือนแอพพลิเคชั่นพรอมใช

“เทคโนโลยหีลงับาน มนัจะชวยให 

ทกุอยางงายขึน้ แคมคีอนเทนต ทกุอยาง 

ก็อัพไป งายมากๆ last minute ก็ได 

อยางเชน สมมุติวากําหนดการเปล่ียน 

ซึ่งเปนเรื่องปกติของงานอีเว นท ก็ 

สามารถเปลี่ยน อับเดตไปไดจบเลย”

ถ้าลูกค้าต้องการให้ 
พัฒนาแอพอื่นที่ไม่ได้ 
ใช้สำหรับงานอีเว้นท์ 
รับทำด้วยไหม?

“ไมคะ เราทําแพลตฟอรมเดียว 

โฟกัสเราอยูที่ตรงนี้ เราโฟกัสกับจุดนี้ 

จริงๆ”

ผลตอบรับจากท่ีผ่านมา 
เป็นอย่างไรบ้าง?

“ดีคะ ปแรกจะยากหนอย แตวา 

ปที่ 2 ที่ 3 ดีขึ้นเรื่อยๆ และแนวโนมยัง 

ดีมาก”

ยากที่สุดในการทำ 
Happenn คืออะไร?

“นาจะเปนการทําใหคนเขาใจ วา 

ระบบเรามนัชวยยงัไง ถาไมคุน-ไมไดเปน 

คนที่อยูกับปญหาจะนึกภาพไมออก

“ดวยความที่เราเปน B2B คน 

ตัดสินใจ(อนุมัติซื้อ)กับคนใช(แอพ) 

เปนคนละคนกัน เพราะฉะนั้นบางที 

เขา(คนอนมุตัซิือ้) อาจจะไมเขาใจปญหา 

วาเรามาชวยแกปญหายงัไง กต็องอาศยั 

การอธิบายมากๆ หนอย”

ยังมีเรื่องอื่นอีกไหมที่ 
เป็นเรื่องเฟลในการ 
ทำงาน?

“ตอนแรกเรื่องหาลูกค าไม ได  

ทําไมลูกคาไมเขาใจ เปนเรือ่งความเขาใจ 

ในการทําตลาด”

แล้วแก้ปัญหาอย่างไร?
“พยายามจะเขาใจลูกคาใหมาก 

ที่สุด สัมภาษณเยอะๆ”

เข้าหาลูกค้า ไปคุย 
เรื่อยๆ? 

“ใช เราก็ดูวาองคกรนี้มีจัดอีเวนท 

สมัมนา คอืไมจาํเปนตองเปนอีเวนทใหญ 

สัมมนา ฝกอบรม HR ก็ใชได”

สเกลที่เล็กที่สุด และ 
ใหญ่ที่สุดที่เคยทำงาน 
ร่วมกับลูกค้า?

“เล็กที่สุด นาจะเปน 50 คน สเกล 

ใหญที่สุด 3-4 แสนคน”

มีความยากง่ายต่างกัน 
ตรงไหนบ้าง?

“ยากคนละแบบ สเกลใหญคือการ 

จัดการโปรเจ็ค สวนสเกลเล็ก ลูกคาจะ 

คาดหวงัมากกวา  เพราะวาคนนอย เลย 

โฟกัสมาที่เราเยอะ”

ค่าบริการต่างกันไหม?
“แลวแตวาเลือกใชฟงกชั่นไหน 

เรามี 3 ธุรกิจโมดูลดวยกัน ลงทะเบียน 

อีเวนทแอพ และตัวอินเตอรแอคทีฟ 

สเตจ หมายถึงเลนเกมอะไรพวกนี้ 

“ถ าเป นเกมจะเริ่มต นไม แพง 

15,000 บาทก็ใชไดแลว สวนถาเปน 

แอพพลิเคชั่นจะเริ่มที่ 25,000 บาท 

“ลงทะเบียนเร่ิมตนที่ 20,000 

บาท”

มีงานที่ยากบ้างไหม?
“มีคะ งานที่ยากที่สุด มักเปนงาน 

ทีท่าํใหเราพฒันาตวัเองไดดทีีส่ดุ จะบอก 

นอง(ในทีม) เสมอวา ยากเพราะเขา 

อยาก ใหงานเขาออกมาดีมากๆ มันก็ 

ทําใหเราตองพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก 

“เปนขอดี เพราะวาดวยความท่ี 

งานอีเวนท ธรรมชาติมันจะเปน last 

minute มากเลย ยิ่งเร่ิมใกลงาน คน 

เครียด -- มันจะออกมายังไง? มันเปน 

เสนหงานอีเวนท ชวงนี้มันก็จะยาก 

แตมันจบเร็ว จบแลวมันก็จบไป”

งานอีเว้นท์อะไรก็ 
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
ทำให้เราต้องส่งคนไป 
เตรียมพร้อมหน้างาน 
ด้วยไหม? 

“แลวแตลูกคา แตไมจําเปน เพราะ 

วาเราขายตัวซอฟทแวรมากกวา ลูกคา 

ใชคนของลูกคาเองก็ไดเพราะวาระบบ 

ไมไดใชยาก -- ถามัน่ใจวาเซอรวสิเขาทาํ 

ได มีคนพอ ก็ใชคนของตัวเองไดเลย 

“แต ถ าในกรณี ท่ีอยากให  เรา 

โพรวายดให ก็มีเหมือนกัน”

แล้วเคยมีปัญหา 
หน้างานบ้างไหม?

“ซอฟทแวรมนัเปนคลาวด ตองพึง่ 

อินฟราสตรัคเจอรอยางอินเตอรเนต 

เพราะฉะนั้นถาอินเตอรเนตไมได มัน 

จะมปีญหา ซึง่อนันีเ้ปนจดุออนของความ 

เปนเมืองไทย ไมไดเพราะวาอินฟรา- 

สตรัคเจอรเราไมได 

“แตตอนนีก้ด็ขีึน้เยอะมาก นอกจาก 

ไปเจอที่มันหางไกลมากๆ แตถารูวามัน 

ยาก เราจะเตรยีมตวัด ีเพ่ือใหเปอรเซน็ต 

การผิดพลาดนอย”

พอเกิดปัญหาเรื่อง 
ระบบอินเตอร์เนต 
แก้ปัญหายังไง?

“จะแกปญหาดวยการทําออฟไลน 

บางคะ”

อะไรคือแวลูของ    
Happenn?

“ตัวองคกรเอง จะเนนความภูมิใจ 

ในการทํางาน อยากใหนอง ๆ ในทีมทุก 

คนภูมิใจกับงานที่สงตอใหลูกคา เพราะ 

วาเราทํางานคุณภาพ เปนแพลตฟอรมที่ 

เราตั้งใจทํา อยากใหทุกคนภูมิใจกับ 

ทุกอยางท่ีเราสงตอใหลูกคา และเรา 

เชื่อวาเราแกปญหาไดจริง”

บริหารทีมอย่างไร?
“ใหความสําคัญเรื่องบุคลากร แม 

จะเปนผูบริหาร แตลงมาดู HR เอง เปน 

คนสัมภาษณเองทุกคน และใชเวลาใน 

การเลือก เพราะใหความสําคัญเรื่อง 

วฒันธรรมองคกร และบคุลากรแตละคน 

เราสกรีนในระดับนึงวาตองแมตชกนั ทัง้ 

เขาเห็นคุณคาขององคกรและองคกร 

เห็นอะไรในตัวเขา

“ที่นี่เนนที่ความยืดหยุนของการ

ทาํงาน ไมไดเนนไปทีวิ่ธมีากเทาผลลพัธ 

เราอยากใหนองสนุกและภูมิใจกับงาน 

จะเนนวา ถาเขารูสกึวาอันนีเ้ขาแกปญหา 

ใหลูกคาได เขานาจะแฮปปกับงานของ 

เขา

“อาจจะดูวาสบาย แตจรงิๆ แลวก็ 

ตองไดตามที่เราวาง ดู result ถาไมได 

ก็ตองคุยกัน”

การบริหารองค์กรที่ 
เป็นเทค ซึ่งอยู่บนความ 
เปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก 
มีวิธีการจัดการ ดูแล 
ยังไง?

“ฟงฟดแบ็กลูกคาเยอะๆ เอามา 

ปรับปรุง มันจะชวยทําใหเราพัฒนา 

ตลอดเวลา” 

เทคโนโลยีเปลี่ยนอย่าง 
รวดเร็ว ส่งผลต่อ 
องค์กรหรือไม่?

“ก็มีผลบาง แตวาดวยธรรมชาติ 

ของนองที่อยูในทีมที่เปน Developer 

หรือวาแมกระทั่งตัว CTO เองที่ดูแล 

เรื่องเทค เขาก็เปนคนที่อัพเดทอะไร 

ใหมๆ เสมอ เรา aware อยูแลว 

“เราเนนไปที่ระบบสําหรับลูกคา

องคกร เพราะฉะนั้นระบบมันก็ไมได 

เปลี่ยนเร็วมากขนาดน้ัน ยังไงเราก็ยัง 

เนนไปที่ความปลอดภัย มันก็ยังมีอะไร 

แบบโปรโตคอลของมันประมาณนี้”

วางแผนการพัฒนา 
อย่างไรให้สอดคล้องกับ 
แผนการเงิน?

“ตอนนีเ้รากอ็ยูไดดวยตัวเอง เรียก 

วาเรามีกําไร เร่ืองเทค เราไมไดลงทุน 

มากกวาตอนเริ่มตน อยูสเกลเทาเดิม 

อันน้ีเปนขอดีของธุรกิจเทค ตรงที่วา 

ถาเราทําไดตั้งแตแรก มันก็สเกลไปได 

เรื่อยๆ ไมจําเปนตองเพิ่ม ไมจําเปนตอง 

คนเยอะ เปนที่มาวาทําไมสตารทอัพ 

มนัลนีได ในขณะท่ีเราทาํสิง่ท่ีมนัยิง่ใหญ 

หรือวาโพรวายดอีเวนทใหญมากๆ ได 

เพราะเราทํามาตั้งแตแรกดี”

ถ้ามีความต้องการจาก 
ฝั่งลูกค้า อยากให้มี 
ฟังก์ชั่นใหม่ๆ จะ 
ตัดสินใจอย่างไร ว่าควร 
ลงทุนพัฒนาไหม?

“ตองดวูา นอกจากลกูคาคนนี ้คน 

อืน่มปีญหานีด้วยหรอืเปลา มนัเปนปญหา 

รวมกันกบังานอ่ืนๆ ดวยหรอืเปลา 

“อยางที่บอกวาแพลตฟอรมมัน 

พัฒนามาเรื่อยๆ ตอนแรกอาจจะมีแค 

10 โมดูล ตอนนี้เราพัฒนาไปมี 40-50 

โมดูลแลว เพราะไดรับฟดแบ็กมาจาก 

ลูกคาวา ‘ก็ทําอยางนี้สิ’ 

“ถามีความตองการท่ีเราจะสเกล

ได เปนปญหารวมกนั เหน็แพทเทรินของ 

ปญหาวามนัซํา้ๆ กนัมากพอทีจ่ะไปชวย 

คนอืน่แกไขปญหานีไ้ดดวย เรากจ็ะทาํ”

วางแผนการเติบโตไว้ 
อย่างไร?

“ภายในประเทศ เราเนนไปทีลู่กคา 

องคกรเหมือนเดิม let’s say cycle มัน 

อาจจะนานหนอย แตวามันยั่งยืน 

“ในภาพรวม เราอยากสเกลไปนอก 

ประเทศ เราจะแขงกบัคนทีรู่สกึวาเขานาํ 

เราอยู เขาดีกวาเรา เขาไดมาตรฐานที่ 

มันดีมากๆ อยางอเมริกา ซ่ึงตลาดเขา 

ใหญมาก”

อะไรทำให้เราแข่งกับ 
ต่างชาติได้?

“ราคาท่ีตํา่กวา ในมาตรฐานเดยีวกนั”

ทำตลาดกับลูกค้า 
ต่างประเทศอย่างไร?

“ไปดูพารทเนอร บางทีอาจจะไม 

ไดไปเปดเอง แตไปโคฯ กับคนอื่น กําลัง 

ดูๆ อยูเยอะเลย

“บางสวนจะเปนคอนเนคช่ันท่ีมี 

อยูแลว อยางที่บอกวาเคยทําที่นูน ก็จะ 

พอมีคอนเนคชั่นบาง”

เรียนจบอะไรมา?
“เรียนจบ Information Design 

จากสวีเดน พื้นฐานคือการแกปญหา 

ไมใชความสวยงามอยางเดียว คือแก 

ปญหาและใหออกมาสวยดวย ตอบโจทย 

ดวย 

“เปนคนชอบเห็นอะไรสวยงาม 

ชอบเห็นปญหาที่มันถูกแก 

“Information Design เปนสาขา 

ที่เนิรดหนอย คือขอมูลเยอะ แลวก็เอา 

ออกมาใหคนเขาใจมากท่ีสุด หมายถึง 

เรามากลั่นกรอง”

ดังนั้นจึงไมตองแปลกใจเลยวา 

ทําไมคุณอายเธอจึงบอกกับเราวา 

‘Happenn จะชวยใหงานอีเวนท 

วัดผลไดและสนุกมากขึ้น’ เพราะทุก 

ครั้งที่มีโอกาสไดรวมงานอีเวนท ไมวา 

จะเลก็หรอืใหญ มักเต็มไปดวยผูคนใน 

แตละคนจะเต็มไปดวยความตองการ 

ขอมูลที่แตกตางหลากหลาย และหาก 

ถานับความตองการจากฝงผูจัดงาน 

ซึ่งตองการจะสงมอบขอมูลใหผูเขา 

รวมงานรวมเขาไปดวยแลว  คงปฏเิสธ 

ไมไดวางานอเีวนทจงึกลายเปนสถานท่ี 

ที่เต็มไปดวยขอมูลจํานวนมหาศาล 

ทามกลางขอมลูจาํนวนมากมายขนาด 

นัน้ ถาไมเนริด ไมเจงจรงิ คงไมสามารถ 

ความากล่ันกรองใหเขาใจงาย ใช 

ประโยชนไดอยางแนนอน
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ประเทศไทยเปนประเทศ

ที่มีงานอีเวนทเยอะติด 1 

ใน 3 ของเอเชีย นับไดวา 

อีเวนทเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายได 

ประเทศ ทาํให ‘อาย - อภริด ีศริสิมบูรณ’ 

มองเห็นโอกาสที่จะชวยใหงานอีเวนท 

วัดผลไดและสนุกมากขึ้น

“อายเปนคนทีอ่ยูในสายเทคอนิดัสตรี 

(Tech Industry) มาตลอด เคยทํา 

ซอฟตแวร เฮาส พัฒนาซอฟตแวร หรือ 

แอปพลเิคชัน่ ทาํใหมีแบค็กราวดการทาํ 

โปรดักท ดีเวลลอปเมนท โดยเริ่มจาก 

ตัวโปรดักท ที่เรารูวาโปรดักทตัวนี้มัน 

จะไปแกไขปญหาไดยังไง?

“ปญหามกัเปนปญหาเดยีวกนั คอื 

ลงเงินไปแลว ไมรูวามันคุมกับการลง 

ไหม? วัด ROI ไดอยางไร? ซึ่งธรรมชาติ 

ของ (แตละประเทศ) อาจจะตางกัน วิธี 

Approach ก็ไมเหมือนกัน การอธิบาย 

ใหลูกคาเขาใจจึงไมเหมือนกัน

“ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี 

งานอีเวนทเยอะ ติด 1 ใน 3 ของเอเชีย 

เปนอุตสาหกรรมที่ใหญมาก แตยัง 

คอนขางไมไดใช(ดจิิทลั) เพือ่ประมวลผล

“ตอนที่เริ่ม Happenn ยังไมคอย 

มีใครใชดิจิทัลเขามาชวยวัดผล-เก็บ 

ขอมูลวาใครเขามางาน? หรือเขามา 

เทาไหร?

“Happenn เปนระบบจดัการงาน 

Event ซึ่งประกอบไปดวยระบบลง 

ทะเบียนอีเวนท แอพพลิเคชั่น

“ดวยระบบของเรา ทาํใหผูจดังาน 

สามารถเขาไปดู วิเคราะหออกมาไดวา 

เวลาไหน? ชวงไหนคนเยอะ? ผูชายหรอื 

ผูหญิง? กลุมเปาหมายตามที่คิดไวไหม? 

ตรงกับคอนเทนทไหม? หรือวาถามัน 

ไมโดนทารเก็ตท่ีคิดไว มันอาจจะเปน 

เพราะอะไร? เปนตน 

“หลักๆ เราจะมาช วยให งาน 

อีเวนทวัดผลได และสนุกมากขึ้น”

เป็นคนเริ่มต้นเขียนโค้ด
เอง?

“ไมคะ มทีีมทํา 

“สวนตัวอาย แบ็คกราวดเปน 

ดไีซเนอร ตอนนีร้บัผดิชอบเปนผูบรหิาร”

ใช้เวลาพัฒนานานไหม?
“ประมาณปกวา แตเร่ืองเทค มนั 

ตองพฒันาไปเรือ่ยๆ ตอนนีเ้รากย็งัพัฒนา 

อยูทุกอยาง โดยนําฟดแบ็กของลูกคา 

ท่ีไดรบัทุกวนัมาพฒันาใหมนัดข้ึีนเรือ่ยๆ”

ช่วงตอนพัฒนาแอพ 
เป็นอย่างไร?

“ยากเหมอืนกัน อยางทีบ่อก พอเรา 

ทํางานท่ีนู น ธรรมชาติคนท่ีนู นก็อีก 

แบบนงึ คนไทยก็เปนอกีแบบนึง 

“สาํหรบัไทย บางสวนในอนิดสัทรี 

นีย้งัเช่ือวาใชกระดาษกโ็อเคแลว ทาํไมจะ 

ตองใชระบบ เขาเช่ือวาคนพดูเพราะดวย 

บรกิารได เราก็ตองอธบิายใหฟง แรกๆ 

จะขายยากมาก ตองเนนใหขอมลูลูกคา 

วามันชวยยังไง? งานบริการหรือความ 

ประทับใจมนัไมไดหายไป เราไมไดตดัสวน 

นัน้ออกไป แตเราทาํใหเขาเหนือ่ยนอยลง 

และเขาใจมากขึ้นวามันเกิดอะไรขึ้นที่ 

งาน(อเีวนท)

“เราเนนที่ลูกคาองคกร เนนที่ 

ความปลอดภยัของขอมลู เพราะเราเนน 

มาตรฐาน ของยโุรป ทาํใหเรามอีงคกร 

ลูกคาท่ีเป นเซกเตอรการเงิน หรือ 

เอน็เตอรไพรสท่ีเนนเรือ่งความปลอดภัย 

จาํนวนหลายราย

“เราไมมนีโยบายแชรหรอืขายฐาน

ขอมูลของลูกคาใหบุคคลที่สาม เพราะ 

ฉะนัน้ คนท่ีตองการความเช่ือมัน่ ความ 

ปลอดภยั ความเปนโปรเฟสชัน่แนลมากๆ 

ตองมาหาเรา นีเ่ปนจดุแข็งของเรา”

บริการที่ลูกค้าได้รับจาก 
Happenn มีอะไรบ้าง?

“สิ่งแรกคือระบบลงทะเบียนกอน 

เขางาน เราอยากใหใครมา? เราอยากได 

ขอมูลอะไรจากลูกคา? อยากใหเขามา 

จองท่ีนัง่หรอืวาซ้ือตัว๋ 

“สวนแอพพลเิคชัน่ของงานอีเวนท 

หรืองานสัมมนา เชน กอนจะไปงาน 

อเีวนท เราตองศกึษาขอมลู วามนัเปนงาน 

เก่ียวกับอะไร แทนที่เราจะไปโปรเซส 

กลางงาน ดวยการไปหยิบโบรชัวรหรือ 

อะไร กไ็มตอง ผูเขางานสามารถดาวนโหลด 

แอพพลเิคชัน่ทีม่ขีอมลูทกุอยางเกีย่วกบั 

งาน และสามารถนัดหมายลวงหนาได 

ดวย อยางเชน สมมตุวิา อายดาวนโหลด 

กอนไป และอยากนัดเจอสักคนในงาน 

เพราะดูโปรไฟลแลวนาสนใจ ก็ทําการ 

นัดในแอพไดเลย 

“นอกจากขอมูลทั้งหมดท่ีรวมอยู

ในแอพเดยีวกนัแลว ยงัสามารถอนิเตอร 

แอ็คชั่นจับคูธุรกิจ หรือแมกระทั่งเลน 

เกมเพื่อสรางปฎิสัมพันธ 

“และแอพพลิเคชั่นจะเปนช่ืองาน

นัน้ๆ เลย ไมใชแอพพลเิคชัน่ชือ่ Happenn 

สมมติุวา พรุงน้ีจะมงีานสักงานนึง แอพ- 

พลิเคชั่นก็ชื่องานนั้นเลย แทนที่ลูกคา 

ตองใชเวลาจะไปทําแอพพลิเคชั่นเปน  

ป หรือ 6 เดือน เราทําใหไดภายใน 2 

อาทิตย จบ เพราะเรามี เทมเพลต 

แพลตฟอรมที่เริ่มตนใหอยูแลว เปน 

เหมือนแอพพลิเคชั่นพรอมใช

“เทคโนโลยหีลงับาน มนัจะชวยให 

ทุกอยางงายขึน้ แคมคีอนเทนต ทกุอยาง 

ก็อัพไป งายมากๆ last minute ก็ได 

อยางเชน สมมุติวากําหนดการเปลี่ยน 

ซึ่งเปนเรื่องปกติของงานอีเว นท ก็ 

สามารถเปลี่ยน อับเดตไปไดจบเลย”

ถ้าลูกค้าต้องการให้ 
พัฒนาแอพอื่นที่ไม่ได้ 
ใช้สำหรับงานอีเว้นท์ 
รับทำด้วยไหม?

“ไมคะ เราทําแพลตฟอรมเดียว 

โฟกัสเราอยูที่ตรงน้ี เราโฟกัสกับจุดน้ี 

จริงๆ”

ผลตอบรับจากท่ีผ่านมา 
เป็นอย่างไรบ้าง?

“ดีคะ ปแรกจะยากหนอย แตวา 

ปที่ 2 ที่ 3 ดีขึ้นเรื่อยๆ และแนวโนมยัง 

ดีมาก”

ยากที่สุดในการทำ 
Happenn คืออะไร?

“นาจะเปนการทําใหคนเขาใจ วา 

ระบบเรามนัชวยยงัไง ถาไมคุน-ไมไดเปน 

คนที่อยูกับปญหาจะนึกภาพไมออก

“ดวยความที่เราเปน B2B คน 

ตัดสินใจ(อนุมัติซื้อ)กับคนใช(แอพ) 

เปนคนละคนกัน เพราะฉะนั้นบางที 

เขา(คนอนมุตัซิือ้) อาจจะไมเขาใจปญหา 

วาเรามาชวยแกปญหายงัไง กต็องอาศยั 

การอธิบายมากๆ หนอย”

ยังมีเรื่องอื่นอีกไหมที่ 
เป็นเรื่องเฟลในการ 
ทำงาน?

“ตอนแรกเรื่องหาลูกค าไม ได  

ทาํไมลกูคาไมเขาใจ เปนเรือ่งความเขาใจ 

ในการทําตลาด”

แล้วแก้ปัญหาอย่างไร?
“พยายามจะเขาใจลูกคาใหมาก 

ที่สุด สัมภาษณเยอะๆ”

เข้าหาลูกค้า ไปคุย 
เรื่อยๆ? 

“ใช เราก็ดูวาองคกรนี้มีจัดอีเวนท 

สมัมนา คอืไมจาํเปนตองเปนอีเวนทใหญ 

สัมมนา ฝกอบรม HR ก็ใชได”

สเกลที่เล็กที่สุด และ 
ใหญ่ที่สุดที่เคยทำงาน 
ร่วมกับลูกค้า?

“เล็กที่สุด นาจะเปน 50 คน สเกล 

ใหญที่สุด 3-4 แสนคน”

มีความยากง่ายต่างกัน 
ตรงไหนบ้าง?

“ยากคนละแบบ สเกลใหญคือการ 

จัดการโปรเจ็ค สวนสเกลเล็ก ลูกคาจะ 

คาดหวงัมากกวา  เพราะวาคนนอย เลย 

โฟกัสมาที่เราเยอะ”

ค่าบริการต่างกันไหม?
“แลวแตวาเลือกใชฟงกชั่นไหน 

เรามี 3 ธุรกิจโมดูลดวยกัน ลงทะเบียน 

อีเวนทแอพ และตัวอินเตอรแอคทีฟ 

สเตจ หมายถึงเลนเกมอะไรพวกนี้ 

“ถ าเป นเกมจะเริ่มต นไม แพง 

15,000 บาทก็ใชไดแลว สวนถาเปน 

แอพพลิเคชั่นจะเริ่มที่ 25,000 บาท 

“ลงทะเบียนเร่ิมตนที่ 20,000 

บาท”

มีงานที่ยากบ้างไหม?
“มีคะ งานที่ยากที่สุด มักเปนงาน 

ทีท่าํใหเราพฒันาตวัเองไดดทีีส่ดุ จะบอก 

นอง(ในทีม) เสมอวา ยากเพราะเขา 

อยาก ใหงานเขาออกมาดีมากๆ มันก็ 

ทําใหเราตองพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก 

“เปนขอดี เพราะวาดวยความที่ 

งานอีเวนท ธรรมชาติมันจะเปน last 

minute มากเลย ยิ่งเริ่มใกลงาน คน 

เครียด -- มันจะออกมายังไง? มันเปน 

เสนหงานอีเวนท ชวงน้ีมันก็จะยาก 

แตมันจบเร็ว จบแลวมันก็จบไป”

งานอีเว้นท์อะไรก็ 
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
ทำให้เราต้องส่งคนไป 
เตรียมพร้อมหน้างาน 
ด้วยไหม? 

“แลวแตลกูคา แตไมจําเปน เพราะ 

วาเราขายตัวซอฟทแวรมากกวา ลูกคา 

ใชคนของลูกคาเองก็ไดเพราะวาระบบ 

ไมไดใชยาก -- ถามัน่ใจวาเซอรวสิเขาทาํ 

ได มีคนพอ ก็ใชคนของตัวเองไดเลย 

“แต ถ าในกรณีท่ีอยากให  เรา 

โพรวายดให ก็มีเหมือนกัน”

แล้วเคยมีปัญหา 
หน้างานบ้างไหม?

“ซอฟทแวรมนัเปนคลาวด ตองพึง่ 

อินฟราสตรัคเจอรอยางอินเตอรเนต 

เพราะฉะนั้นถาอินเตอรเนตไมได มัน 

จะมปีญหา ซ่ึงอนันีเ้ปนจดุออนของความ 

เปนเมืองไทย ไมไดเพราะวาอินฟรา- 

สตรัคเจอรเราไมได 

“แตตอนนีก็้ดข้ึีนเยอะมาก นอกจาก 

ไปเจอที่มันหางไกลมากๆ แตถารูวามัน 

ยาก เราจะเตรยีมตวัด ีเพือ่ใหเปอรเซน็ต 

การผิดพลาดนอย”

พอเกิดปัญหาเรื่อง 
ระบบอินเตอร์เนต 
แก้ปัญหายังไง?

“จะแกปญหาดวยการทําออฟไลน 

บางคะ”

อะไรคือแวลูของ    
Happenn?

“ตัวองคกรเอง จะเนนความภูมิใจ 

ในการทํางาน อยากใหนอง ๆ ในทีมทุก 

คนภูมิใจกับงานที่สงตอใหลูกคา เพราะ 

วาเราทํางานคุณภาพ เปนแพลตฟอรมที่ 

เราตั้งใจทํา อยากใหทุกคนภูมิใจกับ 

ทุกอยางท่ีเราสงตอใหลูกคา และเรา 

เชื่อวาเราแกปญหาไดจริง”

บริหารทีมอย่างไร?
“ใหความสําคัญเรื่องบุคลากร แม 

จะเปนผูบริหาร แตลงมาดู HR เอง เปน 

คนสัมภาษณเองทุกคน และใชเวลาใน 

การเลือก เพราะใหความสําคัญเร่ือง 

วฒันธรรมองคกร และบุคลากรแตละคน 

เราสกรนีในระดับนงึวาตองแมตชกนั ท้ัง 

เขาเห็นคุณคาขององคกรและองคกร 

เห็นอะไรในตัวเขา

“ที่นี่เนนที่ความยืดหยุนของการ

ทาํงาน ไมไดเนนไปทีวิ่ธมีากเทาผลลพัธ 

เราอยากใหนองสนุกและภูมิใจกับงาน 

จะเนนวา ถาเขารูสกึวาอนันีเ้ขาแกปญหา 

ใหลูกคาได เขานาจะแฮปปกับงานของ 

เขา

“อาจจะดูวาสบาย แตจรงิๆ แลวก็ 

ตองไดตามที่เราวาง ดู result ถาไมได 

ก็ตองคุยกัน”

การบริหารองค์กรที่ 
เป็นเทค ซึ่งอยู่บนความ 
เปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก 
มีวิธีการจัดการ ดูแล 
ยังไง?

“ฟงฟดแบ็กลูกคาเยอะๆ เอามา 

ปรับปรุง มันจะชวยทําใหเราพัฒนา 

ตลอดเวลา” 

เทคโนโลยีเปลี่ยนอย่าง 
รวดเร็ว ส่งผลต่อ 
องค์กรหรือไม่?

“ก็มีผลบาง แตวาดวยธรรมชาติ 

ของนองท่ีอยูในทีมท่ีเปน Developer 

หรือวาแมกระท่ังตัว CTO เองที่ดูแล 

เรื่องเทค เขาก็เปนคนที่อัพเดทอะไร 

ใหมๆ เสมอ เรา aware อยูแลว 

“เราเนนไปที่ระบบสําหรับลูกคา

องคกร เพราะฉะนั้นระบบมันก็ไมได 

เปลี่ยนเร็วมากขนาดนั้น ยังไงเราก็ยัง 

เนนไปท่ีความปลอดภัย มันก็ยังมีอะไร 

แบบโปรโตคอลของมันประมาณนี้”

วางแผนการพัฒนา 
อย่างไรให้สอดคล้องกับ 
แผนการเงิน?

“ตอนนีเ้รากอ็ยูไดดวยตวัเอง เรียก 

วาเรามีกําไร เร่ืองเทค เราไมไดลงทุน 

มากกวาตอนเริ่มตน อยูสเกลเทาเดิม 

อันนี้เปนขอดีของธุรกิจเทค ตรงที่วา 

ถาเราทําไดตั้งแตแรก มันก็สเกลไปได 

เรื่อยๆ ไมจําเปนตองเพิ่ม ไมจําเปนตอง 

คนเยอะ เปนที่มาวาทําไมสตารทอัพ 

มนัลนีได ในขณะท่ีเราทาํสิง่ท่ีมนัยิง่ใหญ 

หรือวาโพรวายดอีเวนทใหญมากๆ ได 

เพราะเราทํามาตั้งแตแรกดี”

ถ้ามีความต้องการจาก 
ฝั่งลูกค้า อยากให้มี 
ฟังก์ชั่นใหม่ๆ จะ 
ตัดสินใจอย่างไร ว่าควร 
ลงทุนพัฒนาไหม?

“ตองดวูา นอกจากลกูคาคนน้ี คน 

อืน่มปีญหานีด้วยหรอืเปลา มนัเปนปญหา 

รวมกันกบังานอ่ืนๆ ดวยหรอืเปลา 

“อยางที่บอกวาแพลตฟอรมมัน 

พัฒนามาเรื่อยๆ ตอนแรกอาจจะมีแค 

10 โมดูล ตอนนี้เราพัฒนาไปมี 40-50 

โมดูลแลว เพราะไดรับฟดแบ็กมาจาก 

ลูกคาวา ‘ก็ทําอยางนี้สิ’ 

“ถามีความตองการที่เราจะสเกล

ได เปนปญหารวมกนั เหน็แพทเทรินของ 

ปญหาวามนัซํา้ๆ กนัมากพอทีจ่ะไปชวย 

คนอืน่แกไขปญหาน้ีไดดวย เรากจ็ะทํา”

วางแผนการเติบโตไว้ 
อย่างไร?

“ภายในประเทศ เราเนนไปทีล่กูคา 

องคกรเหมือนเดิม let’s say cycle มัน 

อาจจะนานหนอย แตวามันยั่งยืน 

“ในภาพรวม เราอยากสเกลไปนอก 

ประเทศ เราจะแขงกบัคนทีรู่สกึวาเขานาํ 

เราอยู เขาดีกวาเรา เขาไดมาตรฐานที่ 

มันดีมากๆ อยางอเมริกา ซึ่งตลาดเขา 

ใหญมาก”

อะไรทำให้เราแข่งกับ 
ต่างชาติได้?

“ราคาทีต่ํา่กวา ในมาตรฐานเดยีวกนั”

ทำตลาดกับลูกค้า 
ต่างประเทศอย่างไร?

“ไปดูพารทเนอร บางทีอาจจะไม 

ไดไปเปดเอง แตไปโคฯ กับคนอื่น กําลัง 

ดูๆ อยูเยอะเลย

“บางสวนจะเปนคอนเนคชั่นที่มี 

อยูแลว อยางที่บอกวาเคยทําที่นูน ก็จะ 

พอมีคอนเนคชั่นบาง”

เรียนจบอะไรมา?
“เรียนจบ Information Design 

จากสวีเดน พื้นฐานคือการแกปญหา 

ไมใชความสวยงามอยางเดียว คือแก 

ปญหาและใหออกมาสวยดวย ตอบโจทย 

ดวย 

“เปนคนชอบเห็นอะไรสวยงาม 

ชอบเห็นปญหาที่มันถูกแก 

“Information Design เปนสาขา 

ที่เนิรดหนอย คือขอมูลเยอะ แลวก็เอา 

ออกมาใหคนเขาใจมากที่สุด หมายถึง 

เรามากลั่นกรอง”

ดังนั้นจึงไมตองแปลกใจเลยวา 

ทําไมคุณอายเธอจึงบอกกับเราวา 

‘Happenn จะชวยใหงานอีเวนท 

วัดผลไดและสนุกมากขึ้น’ เพราะทุก 

ครั้งที่มีโอกาสไดรวมงานอเีวนท ไมวา 

จะเลก็หรอืใหญ มักเต็มไปดวยผูคนใน 

แตละคนจะเต็มไปดวยความตองการ 

ขอมูลที่แตกตางหลากหลาย และหาก 

ถานับความตองการจากฝงผูจัดงาน 

ซึ่งตองการจะสงมอบขอมูลใหผูเขา 

รวมงานรวมเขาไปดวยแลว  คงปฏเิสธ 

ไมไดวางานอเีวนทจงึกลายเปนสถานท่ี 

ท่ีเต็มไปดวยขอมูลจํานวนมหาศาล 

ทามกลางขอมลูจาํนวนมากมายขนาด 

นัน้ ถาไมเนริด ไมเจงจรงิ คงไมสามารถ 

ความากลั่นกรองใหเขาใจงาย ใช 

ประโยชนไดอยางแนนอน
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ประเทศไทยเปนประเทศ

ที่มีงานอีเวนทเยอะติด 1 

ใน 3 ของเอเชีย นับไดวา 

อีเวนทเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางรายได 

ประเทศ ทาํให ‘อาย - อภริด ีศริสิมบูรณ’ 

มองเห็นโอกาสท่ีจะชวยใหงานอีเวนท 

วัดผลไดและสนุกมากขึ้น

“อายเปนคนทีอ่ยูในสายเทคอนิดสัตรี 

(Tech Industry) มาตลอด เคยทํา 

ซอฟตแวร เฮาส พัฒนาซอฟตแวร หรือ 

แอปพลเิคชัน่ ทาํใหมแีบค็กราวดการทาํ 

โปรดักท ดีเวลลอปเมนท โดยเร่ิมจาก 

ตัวโปรดักท ท่ีเรารูวาโปรดักทตัวนี้มัน 

จะไปแกไขปญหาไดยังไง?

“ปญหามกัเปนปญหาเดยีวกนั คอื 

ลงเงินไปแลว ไมรูวามันคุมกับการลง 

ไหม? วัด ROI ไดอยางไร? ซึ่งธรรมชาติ 

ของ (แตละประเทศ) อาจจะตางกัน วิธี 

Approach ก็ไมเหมือนกัน การอธิบาย 

ใหลูกคาเขาใจจึงไมเหมือนกัน

“ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี 

งานอีเวนทเยอะ ติด 1 ใน 3 ของเอเชีย 

เปนอุตสาหกรรมท่ีใหญมาก แตยัง 

คอนขางไมไดใช(ดจิิทัล) เพ่ือประมวลผล

“ตอนที่เริ่ม Happenn ยังไมคอย 

มีใครใชดิจิทัลเขามาชวยวัดผล-เก็บ 

ขอมูลวาใครเขามางาน? หรือเขามา 

เทาไหร?

“Happenn เปนระบบจดัการงาน 

Event ซ่ึงประกอบไปดวยระบบลง 

ทะเบียนอีเวนท แอพพลิเคชั่น

“ดวยระบบของเรา ทาํใหผูจดังาน 

สามารถเขาไปดู วิเคราะหออกมาไดวา 

เวลาไหน? ชวงไหนคนเยอะ? ผูชายหรอื 

ผูหญิง? กลุมเปาหมายตามที่คิดไวไหม? 

ตรงกับคอนเทนทไหม? หรือวาถามัน 

ไมโดนทารเก็ตที่คิดไว มันอาจจะเปน 

เพราะอะไร? เปนตน 

“หลักๆ เราจะมาช วยให งาน 

อีเวนทวัดผลได และสนุกมากขึ้น”

เป็นคนเริ่มต้นเขียนโค้ด
เอง?

“ไมคะ มทีมีทํา 

“สวนตัวอาย แบ็คกราวดเปน 

ดไีซเนอร ตอนนีร้บัผดิชอบเปนผูบรหิาร”

ใช้เวลาพัฒนานานไหม?
“ประมาณปกวา แตเร่ืองเทค มนั 

ตองพัฒนาไปเรือ่ยๆ ตอนนีเ้รากย็งัพฒันา 

อยูทุกอยาง โดยนําฟดแบ็กของลูกคา 

ทีไ่ดรบัทกุวนัมาพฒันาใหมนัดขีึน้เรือ่ยๆ”

ช่วงตอนพัฒนาแอพ 
เป็นอย่างไร?

“ยากเหมอืนกัน อยางทีบ่อก พอเรา 

ทํางานที่นู น ธรรมชาติคนที่นู นก็อีก 

แบบนงึ คนไทยก็เปนอกีแบบนึง 

“สาํหรบัไทย บางสวนในอนิดสัทรี 

นีย้งัเชือ่วาใชกระดาษกโ็อเคแลว ทาํไมจะ 

ตองใชระบบ เขาเชือ่วาคนพดูเพราะดวย 

บริการได เราก็ตองอธบิายใหฟง แรกๆ 

จะขายยากมาก ตองเนนใหขอมลูลูกคา 

วามันชวยยังไง? งานบริการหรือความ 

ประทบัใจมนัไมไดหายไป เราไมไดตดัสวน 

นัน้ออกไป แตเราทาํใหเขาเหนือ่ยนอยลง 

และเขาใจมากขึ้นวามันเกิดอะไรขึ้นที่ 

งาน(อเีวนท)

“เราเนนที่ลูกคาองคกร เนนที่ 

ความปลอดภยัของขอมลู เพราะเราเนน 

มาตรฐาน ของยโุรป ทาํใหเรามอีงคกร 

ลูกคาที่ เป นเซกเตอรการเงิน หรือ 

เอน็เตอรไพรสทีเ่นนเรือ่งความปลอดภัย 

จาํนวนหลายราย

“เราไมมนีโยบายแชรหรอืขายฐาน

ขอมูลของลูกคาใหบุคคลที่สาม เพราะ 

ฉะน้ัน คนท่ีตองการความเช่ือมัน่ ความ 

ปลอดภยั ความเปนโปรเฟสชัน่แนลมากๆ 

ตองมาหาเรา นีเ่ปนจดุแข็งของเรา”

บริการที่ลูกค้าได้รับจาก 
Happenn มีอะไรบ้าง?

“สิ่งแรกคือระบบลงทะเบียนกอน 

เขางาน เราอยากใหใครมา? เราอยากได 

ขอมูลอะไรจากลูกคา? อยากใหเขามา 

จองทีนั่ง่หรอืวาซ้ือตัว๋ 

“สวนแอพพลเิคชัน่ของงานอีเวนท 

หรืองานสัมมนา เชน กอนจะไปงาน 

อเีวนท เราตองศกึษาขอมลู วามนัเปนงาน 

เก่ียวกับอะไร แทนที่เราจะไปโปรเซส 

กลางงาน ดวยการไปหยิบโบรชัวรหรือ 

อะไร กไ็มตอง ผูเขางานสามารถดาวนโหลด 

แอพพลเิคชัน่ทีม่ขีอมลูทกุอยางเกีย่วกบั 

งาน และสามารถนัดหมายลวงหนาได 

ดวย อยางเชน สมมตุวิา อายดาวนโหลด 

กอนไป และอยากนัดเจอสักคนในงาน 

เพราะดูโปรไฟลแลวนาสนใจ ก็ทําการ 

นัดในแอพไดเลย 

“นอกจากขอมูลท้ังหมดท่ีรวมอยู

ในแอพเดยีวกนัแลว ยงัสามารถอนิเตอร 

แอ็คชั่นจับคูธุรกิจ หรือแมกระทั่งเลน 

เกมเพื่อสรางปฎิสัมพันธ 

“และแอพพลิเคช่ันจะเปนช่ืองาน

นัน้ๆ เลย ไมใชแอพพลเิคชัน่ชือ่ Happenn 

สมมติุวา พรุงน้ีจะมงีานสกังานนงึ แอพ- 

พลิเคชั่นก็ชื่องานนั้นเลย แทนที่ลูกคา 

ตองใชเวลาจะไปทําแอพพลิเคช่ันเปน  

ป หรือ 6 เดือน เราทําใหไดภายใน 2 

อาทิตย จบ เพราะเรามี เทมเพลต 

แพลตฟอรมที่เริ่มตนใหอยูแลว เปน 

เหมือนแอพพลิเคชั่นพรอมใช

“เทคโนโลยหีลงับาน มนัจะชวยให 

ทกุอยางงายขึน้ แคมคีอนเทนต ทกุอยาง 

ก็อัพไป งายมากๆ last minute ก็ได 

อยางเชน สมมุติวากําหนดการเปล่ียน 

ซึ่งเปนเรื่องปกติของงานอีเว นท ก็ 

สามารถเปลี่ยน อับเดตไปไดจบเลย”

ถ้าลูกค้าต้องการให้ 
พัฒนาแอพอื่นที่ไม่ได้ 
ใช้สำหรับงานอีเว้นท์ 
รับทำด้วยไหม?

“ไมคะ เราทําแพลตฟอรมเดียว 

โฟกัสเราอยูที่ตรงนี้ เราโฟกัสกับจุดนี้ 

จริงๆ”

ผลตอบรับจากท่ีผ่านมา 
เป็นอย่างไรบ้าง?

“ดีคะ ปแรกจะยากหนอย แตวา 

ปที่ 2 ที่ 3 ดีขึ้นเรื่อยๆ และแนวโนมยัง 

ดีมาก”

ยากที่สุดในการทำ 
Happenn คืออะไร?

“นาจะเปนการทําใหคนเขาใจ วา 

ระบบเรามนัชวยยงัไง ถาไมคุน-ไมไดเปน 

คนที่อยูกับปญหาจะนึกภาพไมออก

“ดวยความที่เราเปน B2B คน 

ตัดสินใจ(อนุมัติซื้อ)กับคนใช(แอพ) 

เปนคนละคนกัน เพราะฉะนั้นบางที 

เขา(คนอนมุตัซิือ้) อาจจะไมเขาใจปญหา 

วาเรามาชวยแกปญหายงัไง กต็องอาศยั 

การอธิบายมากๆ หนอย”

ยังมีเรื่องอื่นอีกไหมที่ 
เป็นเรื่องเฟลในการ 
ทำงาน?

“ตอนแรกเรื่องหาลูกค าไม ได  

ทําไมลูกคาไมเขาใจ เปนเรือ่งความเขาใจ 

ในการทําตลาด”

แล้วแก้ปัญหาอย่างไร?
“พยายามจะเขาใจลูกคาใหมาก 

ที่สุด สัมภาษณเยอะๆ”

เข้าหาลูกค้า ไปคุย 
เรื่อยๆ? 

“ใช เราก็ดูวาองคกรนี้มีจัดอีเวนท 

สมัมนา คอืไมจาํเปนตองเปนอีเวนทใหญ 

สัมมนา ฝกอบรม HR ก็ใชได”

สเกลที่เล็กที่สุด และ 
ใหญ่ที่สุดที่เคยทำงาน 
ร่วมกับลูกค้า?

“เล็กที่สุด นาจะเปน 50 คน สเกล 

ใหญที่สุด 3-4 แสนคน”

มีความยากง่ายต่างกัน 
ตรงไหนบ้าง?

“ยากคนละแบบ สเกลใหญคือการ 

จัดการโปรเจ็ค สวนสเกลเล็ก ลูกคาจะ 

คาดหวงัมากกวา  เพราะวาคนนอย เลย 

โฟกัสมาที่เราเยอะ”

ค่าบริการต่างกันไหม?
“แลวแตวาเลือกใชฟงกชั่นไหน 

เรามี 3 ธุรกิจโมดูลดวยกัน ลงทะเบียน 

อีเวนทแอพ และตัวอินเตอรแอคทีฟ 

สเตจ หมายถึงเลนเกมอะไรพวกนี้ 

“ถ าเป นเกมจะเริ่มต นไม แพง 

15,000 บาทก็ใชไดแลว สวนถาเปน 

แอพพลิเคชั่นจะเริ่มที่ 25,000 บาท 

“ลงทะเบียนเร่ิมตนที่ 20,000 

บาท”

มีงานที่ยากบ้างไหม?
“มีคะ งานที่ยากที่สุด มักเปนงาน 

ทีท่าํใหเราพฒันาตวัเองไดดทีีส่ดุ จะบอก 

นอง(ในทีม) เสมอวา ยากเพราะเขา 

อยาก ใหงานเขาออกมาดีมากๆ มันก็ 

ทําใหเราตองพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก 

“เปนขอดี เพราะวาดวยความท่ี 

งานอีเวนท ธรรมชาติมันจะเปน last 

minute มากเลย ยิ่งเร่ิมใกลงาน คน 

เครียด -- มันจะออกมายังไง? มันเปน 

เสนหงานอีเวนท ชวงนี้มันก็จะยาก 

แตมันจบเร็ว จบแลวมันก็จบไป”

งานอีเว้นท์อะไรก็ 
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
ทำให้เราต้องส่งคนไป 
เตรียมพร้อมหน้างาน 
ด้วยไหม? 

“แลวแตลูกคา แตไมจําเปน เพราะ 

วาเราขายตัวซอฟทแวรมากกวา ลูกคา 

ใชคนของลูกคาเองก็ไดเพราะวาระบบ 

ไมไดใชยาก -- ถามัน่ใจวาเซอรวสิเขาทาํ 

ได มีคนพอ ก็ใชคนของตัวเองไดเลย 

“แต ถ าในกรณี ท่ีอยากให  เรา 

โพรวายดให ก็มีเหมือนกัน”

แล้วเคยมีปัญหา 
หน้างานบ้างไหม?

“ซอฟทแวรมนัเปนคลาวด ตองพึง่ 

อินฟราสตรัคเจอรอยางอินเตอรเนต 

เพราะฉะนั้นถาอินเตอรเนตไมได มัน 

จะมปีญหา ซึง่อนันีเ้ปนจดุออนของความ 

เปนเมืองไทย ไมไดเพราะวาอินฟรา- 

สตรัคเจอรเราไมได 

“แตตอนนีก้ด็ขีึน้เยอะมาก นอกจาก 

ไปเจอที่มันหางไกลมากๆ แตถารูวามัน 

ยาก เราจะเตรยีมตวัด ีเพ่ือใหเปอรเซน็ต 

การผิดพลาดนอย”

พอเกิดปัญหาเรื่อง 
ระบบอินเตอร์เนต 
แก้ปัญหายังไง?

“จะแกปญหาดวยการทําออฟไลน 

บางคะ”

อะไรคือแวลูของ    
Happenn?

“ตัวองคกรเอง จะเนนความภูมิใจ 

ในการทํางาน อยากใหนอง ๆ ในทีมทุก 

คนภูมิใจกับงานที่สงตอใหลูกคา เพราะ 

วาเราทํางานคุณภาพ เปนแพลตฟอรมที่ 

เราตั้งใจทํา อยากใหทุกคนภูมิใจกับ 

ทุกอยางท่ีเราสงตอใหลูกคา และเรา 

เชื่อวาเราแกปญหาไดจริง”

บริหารทีมอย่างไร?
“ใหความสําคัญเรื่องบุคลากร แม 

จะเปนผูบริหาร แตลงมาดู HR เอง เปน 

งานที่ยากที่สุด มักเป็นงานที่ทำให้เราพัฒนาตัวเอง 
ได้ดีที่สุด จะบอกน้อง(ในทีม) เสมอว่า ยากเพราะ 
เขาอยากให้งานเขาออกมาดีมากๆ มันก็ทำให้เราต้อง 
พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก

คนสัมภาษณเองทุกคน และใชเวลาใน 

การเลือก เพราะใหความสําคัญเรื่อง 

วฒันธรรมองคกร และบคุลากรแตละคน 

เราสกรีนในระดับนึงวาตองแมตชกนั ทัง้ 

เขาเห็นคุณคาขององคกรและองคกร 

เห็นอะไรในตัวเขา

“ที่นี่เนนที่ความยืดหยุนของการ

ทาํงาน ไมไดเนนไปทีวิ่ธมีากเทาผลลพัธ 

เราอยากใหนองสนุกและภูมิใจกับงาน 

จะเนนวา ถาเขารูสกึวาอันนีเ้ขาแกปญหา 

ใหลูกคาได เขานาจะแฮปปกับงานของ 

เขา

“อาจจะดูวาสบาย แตจรงิๆ แลวก็ 

ตองไดตามที่เราวาง ดู result ถาไมได 

ก็ตองคุยกัน”

การบริหารองค์กรที่ 
เป็นเทค ซึ่งอยู่บนความ 
เปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก 
มีวิธีการจัดการ ดูแล 
ยังไง?

“ฟงฟดแบ็กลูกคาเยอะๆ เอามา 

ปรับปรุง มันจะชวยทําใหเราพัฒนา 

ตลอดเวลา” 

เทคโนโลยีเปลี่ยนอย่าง 
รวดเร็ว ส่งผลต่อ 
องค์กรหรือไม่?

“ก็มีผลบาง แตวาดวยธรรมชาติ 

ของนองที่อยูในทีมที่เปน Developer 

หรือวาแมกระทั่งตัว CTO เองที่ดูแล 

เรื่องเทค เขาก็เปนคนที่อัพเดทอะไร 

ใหมๆ เสมอ เรา aware อยูแลว 

“เราเนนไปที่ระบบสําหรับลูกคา

องคกร เพราะฉะนั้นระบบมันก็ไมได 

เปลี่ยนเร็วมากขนาดน้ัน ยังไงเราก็ยัง 

เนนไปที่ความปลอดภัย มันก็ยังมีอะไร 

แบบโปรโตคอลของมันประมาณนี้”

วางแผนการพัฒนา 
อย่างไรให้สอดคล้องกับ 
แผนการเงิน?

“ตอนนีเ้รากอ็ยูไดดวยตัวเอง เรียก 

วาเรามีกําไร เร่ืองเทค เราไมไดลงทุน 

มากกวาตอนเริ่มตน อยูสเกลเทาเดิม 

อันน้ีเปนขอดีของธุรกิจเทค ตรงที่วา 

ถาเราทําไดตั้งแตแรก มันก็สเกลไปได 

เรื่อยๆ ไมจําเปนตองเพิ่ม ไมจําเปนตอง 

คนเยอะ เปนที่มาวาทําไมสตารทอัพ 

มนัลนีได ในขณะท่ีเราทาํสิง่ท่ีมนัยิง่ใหญ 

หรือวาโพรวายดอีเวนทใหญมากๆ ได 

เพราะเราทํามาตั้งแตแรกดี”

ถ้ามีความต้องการจาก 
ฝั่งลูกค้า อยากให้มี 
ฟังก์ชั่นใหม่ๆ จะ 
ตัดสินใจอย่างไร ว่าควร 
ลงทุนพัฒนาไหม?

“ตองดวูา นอกจากลกูคาคนนี ้คน 

อืน่มปีญหานีด้วยหรอืเปลา มนัเปนปญหา 

รวมกันกบังานอ่ืนๆ ดวยหรอืเปลา 

“อยางที่บอกวาแพลตฟอรมมัน 

พัฒนามาเรื่อยๆ ตอนแรกอาจจะมีแค 

10 โมดูล ตอนนี้เราพัฒนาไปมี 40-50 

โมดูลแลว เพราะไดรับฟดแบ็กมาจาก 

ลูกคาวา ‘ก็ทําอยางนี้สิ’ 

“ถามีความตองการท่ีเราจะสเกล

ได เปนปญหารวมกนั เหน็แพทเทรินของ 

ปญหาวามนัซํา้ๆ กนัมากพอทีจ่ะไปชวย 

คนอืน่แกไขปญหานีไ้ดดวย เรากจ็ะทาํ”

วางแผนการเติบโตไว้ 
อย่างไร?

“ภายในประเทศ เราเนนไปทีลู่กคา 

องคกรเหมือนเดิม let’s say cycle มัน 

อาจจะนานหนอย แตวามันยั่งยืน 

“ในภาพรวม เราอยากสเกลไปนอก 

ประเทศ เราจะแขงกบัคนทีรู่สกึวาเขานาํ 

เราอยู เขาดีกวาเรา เขาไดมาตรฐานที่ 

มันดีมากๆ อยางอเมริกา ซ่ึงตลาดเขา 

ใหญมาก”

อะไรทำให้เราแข่งกับ 
ต่างชาติได้?

“ราคาท่ีตํา่กวา ในมาตรฐานเดยีวกนั”

ทำตลาดกับลูกค้า 
ต่างประเทศอย่างไร?

“ไปดูพารทเนอร บางทีอาจจะไม 

ไดไปเปดเอง แตไปโคฯ กับคนอื่น กําลัง 

ดูๆ อยูเยอะเลย

“บางสวนจะเปนคอนเนคช่ันท่ีมี 

อยูแลว อยางที่บอกวาเคยทําที่นูน ก็จะ 

พอมีคอนเนคชั่นบาง”

เรียนจบอะไรมา?
“เรียนจบ Information Design 

จากสวีเดน พื้นฐานคือการแกปญหา 

ไมใชความสวยงามอยางเดียว คือแก 

ปญหาและใหออกมาสวยดวย ตอบโจทย 

ดวย 

“เปนคนชอบเห็นอะไรสวยงาม 

ชอบเห็นปญหาที่มันถูกแก 

“Information Design เปนสาขา 

ที่เนิรดหนอย คือขอมูลเยอะ แลวก็เอา 

ออกมาใหคนเขาใจมากท่ีสุด หมายถึง 

เรามากลั่นกรอง”

ดังนั้นจึงไมตองแปลกใจเลยวา 

ทําไมคุณอายเธอจึงบอกกับเราวา 

‘Happenn จะชวยใหงานอีเวนท 

วัดผลไดและสนุกมากขึ้น’ เพราะทุก 

ครั้งที่มีโอกาสไดรวมงานอีเวนท ไมวา 

จะเลก็หรอืใหญ มักเต็มไปดวยผูคนใน 

แตละคนจะเต็มไปดวยความตองการ 

ขอมูลที่แตกตางหลากหลาย และหาก 

ถานับความตองการจากฝงผูจัดงาน 

ซึ่งตองการจะสงมอบขอมูลใหผูเขา 

รวมงานรวมเขาไปดวยแลว  คงปฏเิสธ 

ไมไดวางานอเีวนทจงึกลายเปนสถานท่ี 

ที่เต็มไปดวยขอมูลจํานวนมหาศาล 

ทามกลางขอมลูจาํนวนมากมายขนาด 

นัน้ ถาไมเนริด ไมเจงจรงิ คงไมสามารถ 

ความากล่ันกรองใหเขาใจงาย ใช 

ประโยชนไดอยางแนนอน
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ประเทศไทยเปนประเทศ

ที่มีงานอีเวนทเยอะติด 1 

ใน 3 ของเอเชีย นับไดวา 

อีเวนทเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายได 

ประเทศ ทาํให ‘อาย - อภริด ีศริสิมบูรณ’ 

มองเห็นโอกาสที่จะชวยใหงานอีเวนท 

วัดผลไดและสนุกมากขึ้น

“อายเปนคนทีอ่ยูในสายเทคอนิดัสตรี 

(Tech Industry) มาตลอด เคยทํา 

ซอฟตแวร เฮาส พัฒนาซอฟตแวร หรือ 

แอปพลเิคชัน่ ทาํใหมีแบค็กราวดการทาํ 

โปรดักท ดีเวลลอปเมนท โดยเริ่มจาก 

ตัวโปรดักท ที่เรารูวาโปรดักทตัวนี้มัน 

จะไปแกไขปญหาไดยังไง?

“ปญหามกัเปนปญหาเดยีวกนั คอื 

ลงเงินไปแลว ไมรูวามันคุมกับการลง 

ไหม? วัด ROI ไดอยางไร? ซึ่งธรรมชาติ 

ของ (แตละประเทศ) อาจจะตางกัน วิธี 

Approach ก็ไมเหมือนกัน การอธิบาย 

ใหลูกคาเขาใจจึงไมเหมือนกัน

“ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี 

งานอีเวนทเยอะ ติด 1 ใน 3 ของเอเชีย 

เปนอุตสาหกรรมที่ใหญมาก แตยัง 

คอนขางไมไดใช(ดจิิทลั) เพือ่ประมวลผล

“ตอนที่เริ่ม Happenn ยังไมคอย 

มีใครใชดิจิทัลเขามาชวยวัดผล-เก็บ 

ขอมูลวาใครเขามางาน? หรือเขามา 

เทาไหร?

“Happenn เปนระบบจดัการงาน 

Event ซึ่งประกอบไปดวยระบบลง 

ทะเบียนอีเวนท แอพพลิเคชั่น

“ดวยระบบของเรา ทาํใหผูจดังาน 

สามารถเขาไปดู วิเคราะหออกมาไดวา 

เวลาไหน? ชวงไหนคนเยอะ? ผูชายหรอื 

ผูหญิง? กลุมเปาหมายตามที่คิดไวไหม? 

ตรงกับคอนเทนทไหม? หรือวาถามัน 

ไมโดนทารเก็ตท่ีคิดไว มันอาจจะเปน 

เพราะอะไร? เปนตน 

“หลักๆ เราจะมาช วยให งาน 

อีเวนทวัดผลได และสนุกมากขึ้น”

เป็นคนเริ่มต้นเขียนโค้ด
เอง?

“ไมคะ มทีีมทํา 

“สวนตัวอาย แบ็คกราวดเปน 

ดไีซเนอร ตอนนีร้บัผดิชอบเปนผูบรหิาร”

ใช้เวลาพัฒนานานไหม?
“ประมาณปกวา แตเร่ืองเทค มนั 

ตองพฒันาไปเรือ่ยๆ ตอนนีเ้รากย็งัพัฒนา 

อยูทุกอยาง โดยนําฟดแบ็กของลูกคา 

ท่ีไดรบัทุกวนัมาพฒันาใหมนัดข้ึีนเรือ่ยๆ”

ช่วงตอนพัฒนาแอพ 
เป็นอย่างไร?

“ยากเหมอืนกัน อยางทีบ่อก พอเรา 

ทํางานท่ีนู น ธรรมชาติคนท่ีนู นก็อีก 

แบบนงึ คนไทยก็เปนอกีแบบนึง 

“สาํหรบัไทย บางสวนในอนิดสัทรี 

นีย้งัเช่ือวาใชกระดาษกโ็อเคแลว ทาํไมจะ 

ตองใชระบบ เขาเช่ือวาคนพดูเพราะดวย 

บรกิารได เราก็ตองอธบิายใหฟง แรกๆ 

จะขายยากมาก ตองเนนใหขอมลูลูกคา 

วามันชวยยังไง? งานบริการหรือความ 

ประทับใจมนัไมไดหายไป เราไมไดตดัสวน 

นัน้ออกไป แตเราทาํใหเขาเหนือ่ยนอยลง 

และเขาใจมากขึ้นวามันเกิดอะไรขึ้นที่ 

งาน(อเีวนท)

“เราเนนที่ลูกคาองคกร เนนที่ 

ความปลอดภยัของขอมลู เพราะเราเนน 

มาตรฐาน ของยโุรป ทาํใหเรามอีงคกร 

ลูกคาท่ีเป นเซกเตอรการเงิน หรือ 

เอน็เตอรไพรสท่ีเนนเรือ่งความปลอดภัย 

จาํนวนหลายราย

“เราไมมนีโยบายแชรหรอืขายฐาน

ขอมูลของลูกคาใหบุคคลที่สาม เพราะ 

ฉะนัน้ คนท่ีตองการความเช่ือมัน่ ความ 

ปลอดภยั ความเปนโปรเฟสชัน่แนลมากๆ 

ตองมาหาเรา นีเ่ปนจดุแข็งของเรา”

บริการที่ลูกค้าได้รับจาก 
Happenn มีอะไรบ้าง?

“สิ่งแรกคือระบบลงทะเบียนกอน 

เขางาน เราอยากใหใครมา? เราอยากได 

ขอมูลอะไรจากลูกคา? อยากใหเขามา 

จองท่ีนัง่หรอืวาซ้ือตัว๋ 

“สวนแอพพลเิคชัน่ของงานอีเวนท 

หรืองานสัมมนา เชน กอนจะไปงาน 

อเีวนท เราตองศกึษาขอมลู วามนัเปนงาน 

เก่ียวกับอะไร แทนที่เราจะไปโปรเซส 

กลางงาน ดวยการไปหยิบโบรชัวรหรือ 

อะไร กไ็มตอง ผูเขางานสามารถดาวนโหลด 

แอพพลเิคชัน่ทีม่ขีอมลูทกุอยางเกีย่วกบั 

งาน และสามารถนัดหมายลวงหนาได 

ดวย อยางเชน สมมตุวิา อายดาวนโหลด 

กอนไป และอยากนัดเจอสักคนในงาน 

เพราะดูโปรไฟลแลวนาสนใจ ก็ทําการ 

นัดในแอพไดเลย 

“นอกจากขอมูลทั้งหมดท่ีรวมอยู

ในแอพเดยีวกนัแลว ยงัสามารถอนิเตอร 

แอ็คชั่นจับคูธุรกิจ หรือแมกระทั่งเลน 

เกมเพื่อสรางปฎิสัมพันธ 

“และแอพพลิเคชั่นจะเปนช่ืองาน

นัน้ๆ เลย ไมใชแอพพลเิคชัน่ชือ่ Happenn 

สมมติุวา พรุงน้ีจะมงีานสักงานนึง แอพ- 

พลิเคชั่นก็ชื่องานนั้นเลย แทนที่ลูกคา 

ตองใชเวลาจะไปทําแอพพลิเคชั่นเปน  

ป หรือ 6 เดือน เราทําใหไดภายใน 2 

อาทิตย จบ เพราะเรามี เทมเพลต 

แพลตฟอรมที่เริ่มตนใหอยูแลว เปน 

เหมือนแอพพลิเคชั่นพรอมใช

“เทคโนโลยหีลงับาน มนัจะชวยให 

ทุกอยางงายขึน้ แคมคีอนเทนต ทกุอยาง 

ก็อัพไป งายมากๆ last minute ก็ได 

อยางเชน สมมุติวากําหนดการเปลี่ยน 

ซึ่งเปนเรื่องปกติของงานอีเว นท ก็ 

สามารถเปลี่ยน อับเดตไปไดจบเลย”

ถ้าลูกค้าต้องการให้ 
พัฒนาแอพอื่นที่ไม่ได้ 
ใช้สำหรับงานอีเว้นท์ 
รับทำด้วยไหม?

“ไมคะ เราทําแพลตฟอรมเดียว 

โฟกัสเราอยูที่ตรงน้ี เราโฟกัสกับจุดน้ี 

จริงๆ”

ผลตอบรับจากท่ีผ่านมา 
เป็นอย่างไรบ้าง?

“ดีคะ ปแรกจะยากหนอย แตวา 

ปที่ 2 ที่ 3 ดีขึ้นเรื่อยๆ และแนวโนมยัง 

ดีมาก”

ยากที่สุดในการทำ 
Happenn คืออะไร?

“นาจะเปนการทําใหคนเขาใจ วา 

ระบบเรามนัชวยยงัไง ถาไมคุน-ไมไดเปน 

คนที่อยูกับปญหาจะนึกภาพไมออก

“ดวยความที่เราเปน B2B คน 

ตัดสินใจ(อนุมัติซื้อ)กับคนใช(แอพ) 

เปนคนละคนกัน เพราะฉะนั้นบางที 

เขา(คนอนมุตัซิือ้) อาจจะไมเขาใจปญหา 

วาเรามาชวยแกปญหายงัไง กต็องอาศยั 

การอธิบายมากๆ หนอย”

ยังมีเรื่องอื่นอีกไหมที่ 
เป็นเรื่องเฟลในการ 
ทำงาน?

“ตอนแรกเรื่องหาลูกค าไม ได  

ทาํไมลกูคาไมเขาใจ เปนเรือ่งความเขาใจ 

ในการทําตลาด”

แล้วแก้ปัญหาอย่างไร?
“พยายามจะเขาใจลูกคาใหมาก 

ที่สุด สัมภาษณเยอะๆ”

เข้าหาลูกค้า ไปคุย 
เรื่อยๆ? 

“ใช เราก็ดูวาองคกรนี้มีจัดอีเวนท 

สมัมนา คอืไมจาํเปนตองเปนอีเวนทใหญ 

สัมมนา ฝกอบรม HR ก็ใชได”

สเกลที่เล็กที่สุด และ 
ใหญ่ที่สุดที่เคยทำงาน 
ร่วมกับลูกค้า?

“เล็กที่สุด นาจะเปน 50 คน สเกล 

ใหญที่สุด 3-4 แสนคน”

มีความยากง่ายต่างกัน 
ตรงไหนบ้าง?

“ยากคนละแบบ สเกลใหญคือการ 

จัดการโปรเจ็ค สวนสเกลเล็ก ลูกคาจะ 

คาดหวงัมากกวา  เพราะวาคนนอย เลย 

โฟกัสมาที่เราเยอะ”

ค่าบริการต่างกันไหม?
“แลวแตวาเลือกใชฟงกชั่นไหน 

เรามี 3 ธุรกิจโมดูลดวยกัน ลงทะเบียน 

อีเวนทแอพ และตัวอินเตอรแอคทีฟ 

สเตจ หมายถึงเลนเกมอะไรพวกนี้ 

“ถ าเป นเกมจะเริ่มต นไม แพง 

15,000 บาทก็ใชไดแลว สวนถาเปน 

แอพพลิเคชั่นจะเริ่มที่ 25,000 บาท 

“ลงทะเบียนเร่ิมตนที่ 20,000 

บาท”

มีงานที่ยากบ้างไหม?
“มีคะ งานที่ยากที่สุด มักเปนงาน 

ทีท่าํใหเราพฒันาตวัเองไดดทีีส่ดุ จะบอก 

นอง(ในทีม) เสมอวา ยากเพราะเขา 

อยาก ใหงานเขาออกมาดีมากๆ มันก็ 

ทําใหเราตองพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก 

“เปนขอดี เพราะวาดวยความที่ 

งานอีเวนท ธรรมชาติมันจะเปน last 

minute มากเลย ยิ่งเริ่มใกลงาน คน 

เครียด -- มันจะออกมายังไง? มันเปน 

เสนหงานอีเวนท ชวงน้ีมันก็จะยาก 

แตมันจบเร็ว จบแลวมันก็จบไป”

งานอีเว้นท์อะไรก็ 
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
ทำให้เราต้องส่งคนไป 
เตรียมพร้อมหน้างาน 
ด้วยไหม? 

“แลวแตลกูคา แตไมจําเปน เพราะ 

วาเราขายตัวซอฟทแวรมากกวา ลูกคา 

ใชคนของลูกคาเองก็ไดเพราะวาระบบ 

ไมไดใชยาก -- ถามัน่ใจวาเซอรวสิเขาทาํ 

ได มีคนพอ ก็ใชคนของตัวเองไดเลย 

“แต ถ าในกรณีท่ีอยากให  เรา 

โพรวายดให ก็มีเหมือนกัน”

แล้วเคยมีปัญหา 
หน้างานบ้างไหม?

“ซอฟทแวรมนัเปนคลาวด ตองพึง่ 

อินฟราสตรัคเจอรอยางอินเตอรเนต 

เพราะฉะนั้นถาอินเตอรเนตไมได มัน 

จะมปีญหา ซ่ึงอนันีเ้ปนจดุออนของความ 

เปนเมืองไทย ไมไดเพราะวาอินฟรา- 

สตรัคเจอรเราไมได 

“แตตอนนีก็้ดข้ึีนเยอะมาก นอกจาก 

ไปเจอที่มันหางไกลมากๆ แตถารูวามัน 

ยาก เราจะเตรยีมตวัด ีเพือ่ใหเปอรเซน็ต 

การผิดพลาดนอย”

พอเกิดปัญหาเรื่อง 
ระบบอินเตอร์เนต 
แก้ปัญหายังไง?

“จะแกปญหาดวยการทําออฟไลน 

บางคะ”

อะไรคือแวลูของ    
Happenn?

“ตัวองคกรเอง จะเนนความภูมิใจ 

ในการทํางาน อยากใหนอง ๆ ในทีมทุก 

คนภูมิใจกับงานที่สงตอใหลูกคา เพราะ 

วาเราทํางานคุณภาพ เปนแพลตฟอรมที่ 

เราตั้งใจทํา อยากใหทุกคนภูมิใจกับ 

ทุกอยางท่ีเราสงตอใหลูกคา และเรา 

เชื่อวาเราแกปญหาไดจริง”

บริหารทีมอย่างไร?
“ใหความสําคัญเรื่องบุคลากร แม 

จะเปนผูบริหาร แตลงมาดู HR เอง เปน 

คนสัมภาษณเองทุกคน และใชเวลาใน 

การเลือก เพราะใหความสําคัญเร่ือง 

วฒันธรรมองคกร และบุคลากรแตละคน 

เราสกรนีในระดับนงึวาตองแมตชกนั ท้ัง 

เขาเห็นคุณคาขององคกรและองคกร 

เห็นอะไรในตัวเขา

“ที่นี่เนนที่ความยืดหยุนของการ

ทาํงาน ไมไดเนนไปทีวิ่ธมีากเทาผลลพัธ 

เราอยากใหนองสนุกและภูมิใจกับงาน 

จะเนนวา ถาเขารูสกึวาอนันีเ้ขาแกปญหา 

ใหลูกคาได เขานาจะแฮปปกับงานของ 

เขา

“อาจจะดูวาสบาย แตจรงิๆ แลวก็ 

ตองไดตามที่เราวาง ดู result ถาไมได 

ก็ตองคุยกัน”

การบริหารองค์กรที่ 
เป็นเทค ซึ่งอยู่บนความ 
เปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก 
มีวิธีการจัดการ ดูแล 
ยังไง?

“ฟงฟดแบ็กลูกคาเยอะๆ เอามา 

ปรับปรุง มันจะชวยทําใหเราพัฒนา 

ตลอดเวลา” 

เทคโนโลยีเปลี่ยนอย่าง 
รวดเร็ว ส่งผลต่อ 
องค์กรหรือไม่?

“ก็มีผลบาง แตวาดวยธรรมชาติ 

ของนองท่ีอยูในทีมท่ีเปน Developer 

หรือวาแมกระท่ังตัว CTO เองที่ดูแล 

เรื่องเทค เขาก็เปนคนที่อัพเดทอะไร 

ใหมๆ เสมอ เรา aware อยูแลว 

“เราเนนไปที่ระบบสําหรับลูกคา

องคกร เพราะฉะนั้นระบบมันก็ไมได 

เปลี่ยนเร็วมากขนาดนั้น ยังไงเราก็ยัง 

เนนไปท่ีความปลอดภัย มันก็ยังมีอะไร 

แบบโปรโตคอลของมันประมาณนี้”

วางแผนการพัฒนา 
อย่างไรให้สอดคล้องกับ 
แผนการเงิน?

“ตอนนีเ้รากอ็ยูไดดวยตวัเอง เรียก 

วาเรามีกําไร เร่ืองเทค เราไมไดลงทุน 

มากกวาตอนเริ่มตน อยูสเกลเทาเดิม 

อันนี้เปนขอดีของธุรกิจเทค ตรงที่วา 

ถาเราทําไดตั้งแตแรก มันก็สเกลไปได 

เรื่อยๆ ไมจําเปนตองเพิ่ม ไมจําเปนตอง 

คนเยอะ เปนที่มาวาทําไมสตารทอัพ 

มนัลนีได ในขณะท่ีเราทาํสิง่ท่ีมนัยิง่ใหญ 

หรือวาโพรวายดอีเวนทใหญมากๆ ได 

เพราะเราทํามาตั้งแตแรกดี”

ถ้ามีความต้องการจาก 
ฝั่งลูกค้า อยากให้มี 
ฟังก์ชั่นใหม่ๆ จะ 
ตัดสินใจอย่างไร ว่าควร 
ลงทุนพัฒนาไหม?

“ตองดวูา นอกจากลกูคาคนน้ี คน 

อืน่มปีญหานีด้วยหรอืเปลา มนัเปนปญหา 

รวมกันกบังานอ่ืนๆ ดวยหรอืเปลา 

“อยางที่บอกวาแพลตฟอรมมัน 

พัฒนามาเรื่อยๆ ตอนแรกอาจจะมีแค 

10 โมดูล ตอนนี้เราพัฒนาไปมี 40-50 

โมดูลแลว เพราะไดรับฟดแบ็กมาจาก 

ลูกคาวา ‘ก็ทําอยางนี้สิ’ 

“ถามีความตองการที่เราจะสเกล

ได เปนปญหารวมกนั เหน็แพทเทรินของ 

ปญหาวามนัซํา้ๆ กนัมากพอทีจ่ะไปชวย 

คนอืน่แกไขปญหาน้ีไดดวย เรากจ็ะทํา”

วางแผนการเติบโตไว้ 
อย่างไร?

“ภายในประเทศ เราเนนไปทีล่กูคา 

องคกรเหมือนเดิม let’s say cycle มัน 

อาจจะนานหนอย แตวามันยั่งยืน 

“ในภาพรวม เราอยากสเกลไปนอก 

ประเทศ เราจะแขงกบัคนทีรู่สกึวาเขานาํ 

เราอยู เขาดีกวาเรา เขาไดมาตรฐานที่ 

มันดีมากๆ อยางอเมริกา ซึ่งตลาดเขา 

ใหญมาก”

อะไรทำให้เราแข่งกับ 
ต่างชาติได้?

“ราคาทีต่ํา่กวา ในมาตรฐานเดยีวกนั”

ทำตลาดกับลูกค้า 
ต่างประเทศอย่างไร?

“ไปดูพารทเนอร บางทีอาจจะไม 

ไดไปเปดเอง แตไปโคฯ กับคนอื่น กําลัง 

ดูๆ อยูเยอะเลย

“บางสวนจะเปนคอนเนคชั่นที่มี 

อยูแลว อยางที่บอกวาเคยทําที่นูน ก็จะ 

พอมีคอนเนคชั่นบาง”

เรียนจบอะไรมา?
“เรียนจบ Information Design 

จากสวีเดน พื้นฐานคือการแกปญหา 

ไมใชความสวยงามอยางเดียว คือแก 

ปญหาและใหออกมาสวยดวย ตอบโจทย 

ดวย 

“เปนคนชอบเห็นอะไรสวยงาม 

ชอบเห็นปญหาที่มันถูกแก 

“Information Design เปนสาขา 

ที่เนิรดหนอย คือขอมูลเยอะ แลวก็เอา 

ออกมาใหคนเขาใจมากที่สุด หมายถึง 

เรามากลั่นกรอง”

ดังนั้นจึงไมตองแปลกใจเลยวา 

ทําไมคุณอายเธอจึงบอกกับเราวา 

‘Happenn จะชวยใหงานอีเวนท 

วัดผลไดและสนุกมากขึ้น’ เพราะทุก 

ครั้งที่มีโอกาสไดรวมงานอเีวนท ไมวา 

จะเลก็หรอืใหญ มักเต็มไปดวยผูคนใน 

แตละคนจะเต็มไปดวยความตองการ 

ขอมูลที่แตกตางหลากหลาย และหาก 

ถานับความตองการจากฝงผูจัดงาน 

ซึ่งตองการจะสงมอบขอมูลใหผูเขา 

รวมงานรวมเขาไปดวยแลว  คงปฏเิสธ 

ไมไดวางานอเีวนทจงึกลายเปนสถานท่ี 

ท่ีเต็มไปดวยขอมูลจํานวนมหาศาล 

ทามกลางขอมลูจาํนวนมากมายขนาด 

นัน้ ถาไมเนริด ไมเจงจรงิ คงไมสามารถ 

ความากลั่นกรองใหเขาใจงาย ใช 

ประโยชนไดอยางแนนอน
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ประเทศไทยเปนประเทศ

ที่มีงานอีเวนทเยอะติด 1 

ใน 3 ของเอเชีย นับไดวา 

อีเวนทเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางรายได 

ประเทศ ทาํให ‘อาย - อภริด ีศริสิมบูรณ’ 

มองเห็นโอกาสท่ีจะชวยใหงานอีเวนท 

วัดผลไดและสนุกมากขึ้น

“อายเปนคนทีอ่ยูในสายเทคอนิดสัตรี 

(Tech Industry) มาตลอด เคยทํา 

ซอฟตแวร เฮาส พัฒนาซอฟตแวร หรือ 

แอปพลเิคชัน่ ทาํใหมแีบค็กราวดการทาํ 

โปรดักท ดีเวลลอปเมนท โดยเร่ิมจาก 

ตัวโปรดักท ท่ีเรารูวาโปรดักทตัวนี้มัน 

จะไปแกไขปญหาไดยังไง?

“ปญหามกัเปนปญหาเดยีวกนั คอื 

ลงเงินไปแลว ไมรูวามันคุมกับการลง 

ไหม? วัด ROI ไดอยางไร? ซึ่งธรรมชาติ 

ของ (แตละประเทศ) อาจจะตางกัน วิธี 

Approach ก็ไมเหมือนกัน การอธิบาย 

ใหลูกคาเขาใจจึงไมเหมือนกัน

“ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี 

งานอีเวนทเยอะ ติด 1 ใน 3 ของเอเชีย 

เปนอุตสาหกรรมท่ีใหญมาก แตยัง 

คอนขางไมไดใช(ดจิิทัล) เพ่ือประมวลผล

“ตอนที่เริ่ม Happenn ยังไมคอย 

มีใครใชดิจิทัลเขามาชวยวัดผล-เก็บ 

ขอมูลวาใครเขามางาน? หรือเขามา 

เทาไหร?

“Happenn เปนระบบจดัการงาน 

Event ซ่ึงประกอบไปดวยระบบลง 

ทะเบียนอีเวนท แอพพลิเคชั่น

“ดวยระบบของเรา ทาํใหผูจดังาน 

สามารถเขาไปดู วิเคราะหออกมาไดวา 

เวลาไหน? ชวงไหนคนเยอะ? ผูชายหรอื 

ผูหญิง? กลุมเปาหมายตามที่คิดไวไหม? 

ตรงกับคอนเทนทไหม? หรือวาถามัน 

ไมโดนทารเก็ตที่คิดไว มันอาจจะเปน 

เพราะอะไร? เปนตน 

“หลักๆ เราจะมาช วยให งาน 

อีเวนทวัดผลได และสนุกมากขึ้น”

เป็นคนเริ่มต้นเขียนโค้ด
เอง?

“ไมคะ มทีมีทํา 

“สวนตัวอาย แบ็คกราวดเปน 

ดไีซเนอร ตอนนีร้บัผดิชอบเปนผูบรหิาร”

ใช้เวลาพัฒนานานไหม?
“ประมาณปกวา แตเร่ืองเทค มนั 

ตองพัฒนาไปเรือ่ยๆ ตอนนีเ้รากย็งัพฒันา 

อยูทุกอยาง โดยนําฟดแบ็กของลูกคา 

ทีไ่ดรบัทกุวนัมาพฒันาใหมนัดขีึน้เรือ่ยๆ”

ช่วงตอนพัฒนาแอพ 
เป็นอย่างไร?

“ยากเหมอืนกัน อยางทีบ่อก พอเรา 

ทํางานที่นู น ธรรมชาติคนที่นู นก็อีก 

แบบนงึ คนไทยก็เปนอกีแบบนึง 

“สาํหรบัไทย บางสวนในอนิดสัทรี 

นีย้งัเชือ่วาใชกระดาษกโ็อเคแลว ทาํไมจะ 

ตองใชระบบ เขาเชือ่วาคนพดูเพราะดวย 

บริการได เราก็ตองอธบิายใหฟง แรกๆ 

จะขายยากมาก ตองเนนใหขอมลูลูกคา 

วามันชวยยังไง? งานบริการหรือความ 

ประทบัใจมนัไมไดหายไป เราไมไดตดัสวน 

นัน้ออกไป แตเราทาํใหเขาเหนือ่ยนอยลง 

และเขาใจมากขึ้นวามันเกิดอะไรขึ้นที่ 

งาน(อเีวนท)

“เราเนนที่ลูกคาองคกร เนนที่ 

ความปลอดภยัของขอมลู เพราะเราเนน 

มาตรฐาน ของยโุรป ทาํใหเรามอีงคกร 

ลูกคาที่ เป นเซกเตอรการเงิน หรือ 

เอน็เตอรไพรสทีเ่นนเรือ่งความปลอดภัย 

จาํนวนหลายราย

“เราไมมนีโยบายแชรหรอืขายฐาน

ขอมูลของลูกคาใหบุคคลที่สาม เพราะ 

ฉะน้ัน คนท่ีตองการความเช่ือมัน่ ความ 

ปลอดภยั ความเปนโปรเฟสชัน่แนลมากๆ 

ตองมาหาเรา นีเ่ปนจดุแข็งของเรา”

บริการที่ลูกค้าได้รับจาก 
Happenn มีอะไรบ้าง?

“สิ่งแรกคือระบบลงทะเบียนกอน 

เขางาน เราอยากใหใครมา? เราอยากได 

ขอมูลอะไรจากลูกคา? อยากใหเขามา 

จองทีนั่ง่หรอืวาซ้ือตัว๋ 

“สวนแอพพลเิคชัน่ของงานอีเวนท 

หรืองานสัมมนา เชน กอนจะไปงาน 

อเีวนท เราตองศกึษาขอมลู วามนัเปนงาน 

เก่ียวกับอะไร แทนที่เราจะไปโปรเซส 

กลางงาน ดวยการไปหยิบโบรชัวรหรือ 

อะไร กไ็มตอง ผูเขางานสามารถดาวนโหลด 

แอพพลเิคชัน่ทีม่ขีอมลูทกุอยางเกีย่วกบั 

งาน และสามารถนัดหมายลวงหนาได 

ดวย อยางเชน สมมตุวิา อายดาวนโหลด 

กอนไป และอยากนัดเจอสักคนในงาน 

เพราะดูโปรไฟลแลวนาสนใจ ก็ทําการ 

นัดในแอพไดเลย 

“นอกจากขอมูลท้ังหมดท่ีรวมอยู

ในแอพเดยีวกนัแลว ยงัสามารถอนิเตอร 

แอ็คชั่นจับคูธุรกิจ หรือแมกระทั่งเลน 

เกมเพื่อสรางปฎิสัมพันธ 

“และแอพพลิเคช่ันจะเปนช่ืองาน

นัน้ๆ เลย ไมใชแอพพลเิคชัน่ชือ่ Happenn 

สมมติุวา พรุงน้ีจะมงีานสกังานนงึ แอพ- 

พลิเคชั่นก็ชื่องานนั้นเลย แทนที่ลูกคา 

ตองใชเวลาจะไปทําแอพพลิเคช่ันเปน  

ป หรือ 6 เดือน เราทําใหไดภายใน 2 

อาทิตย จบ เพราะเรามี เทมเพลต 

แพลตฟอรมที่เริ่มตนใหอยูแลว เปน 

เหมือนแอพพลิเคชั่นพรอมใช

“เทคโนโลยหีลงับาน มนัจะชวยให 

ทกุอยางงายขึน้ แคมคีอนเทนต ทกุอยาง 

ก็อัพไป งายมากๆ last minute ก็ได 

อยางเชน สมมุติวากําหนดการเปล่ียน 

ซึ่งเปนเรื่องปกติของงานอีเว นท ก็ 

สามารถเปลี่ยน อับเดตไปไดจบเลย”

ถ้าลูกค้าต้องการให้ 
พัฒนาแอพอื่นที่ไม่ได้ 
ใช้สำหรับงานอีเว้นท์ 
รับทำด้วยไหม?

“ไมคะ เราทําแพลตฟอรมเดียว 

โฟกัสเราอยูที่ตรงนี้ เราโฟกัสกับจุดนี้ 

จริงๆ”

ผลตอบรับจากท่ีผ่านมา 
เป็นอย่างไรบ้าง?

“ดีคะ ปแรกจะยากหนอย แตวา 

ปที่ 2 ที่ 3 ดีขึ้นเรื่อยๆ และแนวโนมยัง 

ดีมาก”

ยากที่สุดในการทำ 
Happenn คืออะไร?

“นาจะเปนการทําใหคนเขาใจ วา 

ระบบเรามนัชวยยงัไง ถาไมคุน-ไมไดเปน 

คนที่อยูกับปญหาจะนึกภาพไมออก

“ดวยความที่เราเปน B2B คน 

ตัดสินใจ(อนุมัติซื้อ)กับคนใช(แอพ) 

เปนคนละคนกัน เพราะฉะนั้นบางที 

เขา(คนอนมุตัซิือ้) อาจจะไมเขาใจปญหา 

วาเรามาชวยแกปญหายงัไง กต็องอาศยั 

การอธิบายมากๆ หนอย”

ยังมีเรื่องอื่นอีกไหมที่ 
เป็นเรื่องเฟลในการ 
ทำงาน?

“ตอนแรกเรื่องหาลูกค าไม ได  

ทําไมลูกคาไมเขาใจ เปนเรือ่งความเขาใจ 

ในการทําตลาด”

แล้วแก้ปัญหาอย่างไร?
“พยายามจะเขาใจลูกคาใหมาก 

ที่สุด สัมภาษณเยอะๆ”

เข้าหาลูกค้า ไปคุย 
เรื่อยๆ? 

“ใช เราก็ดูวาองคกรนี้มีจัดอีเวนท 

สมัมนา คอืไมจาํเปนตองเปนอีเวนทใหญ 

สัมมนา ฝกอบรม HR ก็ใชได”

สเกลที่เล็กที่สุด และ 
ใหญ่ที่สุดที่เคยทำงาน 
ร่วมกับลูกค้า?

“เล็กที่สุด นาจะเปน 50 คน สเกล 

ใหญที่สุด 3-4 แสนคน”

มีความยากง่ายต่างกัน 
ตรงไหนบ้าง?

“ยากคนละแบบ สเกลใหญคือการ 

จัดการโปรเจ็ค สวนสเกลเล็ก ลูกคาจะ 

คาดหวงัมากกวา  เพราะวาคนนอย เลย 

โฟกัสมาที่เราเยอะ”

ค่าบริการต่างกันไหม?
“แลวแตวาเลือกใชฟงกชั่นไหน 

เรามี 3 ธุรกิจโมดูลดวยกัน ลงทะเบียน 

อีเวนทแอพ และตัวอินเตอรแอคทีฟ 

สเตจ หมายถึงเลนเกมอะไรพวกนี้ 

“ถ าเป นเกมจะเริ่มต นไม แพง 

15,000 บาทก็ใชไดแลว สวนถาเปน 

แอพพลิเคชั่นจะเริ่มที่ 25,000 บาท 

“ลงทะเบียนเร่ิมตนที่ 20,000 

บาท”

มีงานที่ยากบ้างไหม?
“มีคะ งานที่ยากที่สุด มักเปนงาน 

ทีท่าํใหเราพฒันาตวัเองไดดทีีส่ดุ จะบอก 

นอง(ในทีม) เสมอวา ยากเพราะเขา 

อยาก ใหงานเขาออกมาดีมากๆ มันก็ 

ทําใหเราตองพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก 

“เปนขอดี เพราะวาดวยความท่ี 

งานอีเวนท ธรรมชาติมันจะเปน last 

minute มากเลย ยิ่งเร่ิมใกลงาน คน 

เครียด -- มันจะออกมายังไง? มันเปน 

เสนหงานอีเวนท ชวงนี้มันก็จะยาก 

แตมันจบเร็ว จบแลวมันก็จบไป”

งานอีเว้นท์อะไรก็ 
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
ทำให้เราต้องส่งคนไป 
เตรียมพร้อมหน้างาน 
ด้วยไหม? 

“แลวแตลูกคา แตไมจําเปน เพราะ 

วาเราขายตัวซอฟทแวรมากกวา ลูกคา 

ใชคนของลูกคาเองก็ไดเพราะวาระบบ 

ไมไดใชยาก -- ถามัน่ใจวาเซอรวสิเขาทาํ 

ได มีคนพอ ก็ใชคนของตัวเองไดเลย 

“แต ถ าในกรณี ท่ีอยากให  เรา 

โพรวายดให ก็มีเหมือนกัน”

แล้วเคยมีปัญหา 
หน้างานบ้างไหม?

“ซอฟทแวรมนัเปนคลาวด ตองพึง่ 

อินฟราสตรัคเจอรอยางอินเตอรเนต 

เพราะฉะนั้นถาอินเตอรเนตไมได มัน 

จะมปีญหา ซึง่อนันีเ้ปนจดุออนของความ 

เปนเมืองไทย ไมไดเพราะวาอินฟรา- 

สตรัคเจอรเราไมได 

“แตตอนนีก้ด็ขีึน้เยอะมาก นอกจาก 

ไปเจอที่มันหางไกลมากๆ แตถารูวามัน 

ยาก เราจะเตรยีมตวัด ีเพ่ือใหเปอรเซน็ต 

การผิดพลาดนอย”

พอเกิดปัญหาเรื่อง 
ระบบอินเตอร์เนต 
แก้ปัญหายังไง?

“จะแกปญหาดวยการทําออฟไลน 

บางคะ”

อะไรคือแวลูของ    
Happenn?

“ตัวองคกรเอง จะเนนความภูมิใจ 

ในการทํางาน อยากใหนอง ๆ ในทีมทุก 

คนภูมิใจกับงานที่สงตอใหลูกคา เพราะ 

วาเราทํางานคุณภาพ เปนแพลตฟอรมที่ 

เราตั้งใจทํา อยากใหทุกคนภูมิใจกับ 

ทุกอยางท่ีเราสงตอใหลูกคา และเรา 

เชื่อวาเราแกปญหาไดจริง”

บริหารทีมอย่างไร?
“ใหความสําคัญเรื่องบุคลากร แม 

จะเปนผูบริหาร แตลงมาดู HR เอง เปน 

คนสัมภาษณเองทุกคน และใชเวลาใน 

การเลือก เพราะใหความสําคัญเรื่อง 

วฒันธรรมองคกร และบคุลากรแตละคน 

เราสกรีนในระดับนึงวาตองแมตชกนั ทัง้ 

เขาเห็นคุณคาขององคกรและองคกร 

เห็นอะไรในตัวเขา

“ที่นี่เนนที่ความยืดหยุนของการ

ทาํงาน ไมไดเนนไปทีวิ่ธมีากเทาผลลพัธ 

เราอยากใหนองสนุกและภูมิใจกับงาน 

จะเนนวา ถาเขารูสกึวาอันนีเ้ขาแกปญหา 

ใหลูกคาได เขานาจะแฮปปกับงานของ 

เขา

“อาจจะดูวาสบาย แตจรงิๆ แลวก็ 

ตองไดตามที่เราวาง ดู result ถาไมได 

ก็ตองคุยกัน”

การบริหารองค์กรที่ 
เป็นเทค ซึ่งอยู่บนความ 
เปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก 
มีวิธีการจัดการ ดูแล 
ยังไง?

“ฟงฟดแบ็กลูกคาเยอะๆ เอามา 

ปรับปรุง มันจะชวยทําใหเราพัฒนา 

ตลอดเวลา” 

เทคโนโลยีเปลี่ยนอย่าง 
รวดเร็ว ส่งผลต่อ 
องค์กรหรือไม่?

“ก็มีผลบาง แตวาดวยธรรมชาติ 

ของนองที่อยูในทีมที่เปน Developer 

หรือวาแมกระทั่งตัว CTO เองที่ดูแล 

เรื่องเทค เขาก็เปนคนที่อัพเดทอะไร 

ใหมๆ เสมอ เรา aware อยูแลว 

“เราเนนไปที่ระบบสําหรับลูกคา

องคกร เพราะฉะนั้นระบบมันก็ไมได 

เปลี่ยนเร็วมากขนาดน้ัน ยังไงเราก็ยัง 

เนนไปที่ความปลอดภัย มันก็ยังมีอะไร 

แบบโปรโตคอลของมันประมาณนี้”

วางแผนการพัฒนา 
อย่างไรให้สอดคล้องกับ 
แผนการเงิน?

“ตอนนีเ้รากอ็ยูไดดวยตัวเอง เรียก 

วาเรามีกําไร เร่ืองเทค เราไมไดลงทุน 

มากกวาตอนเริ่มตน อยูสเกลเทาเดิม 

อันน้ีเปนขอดีของธุรกิจเทค ตรงที่วา 

ถาเราทําไดตั้งแตแรก มันก็สเกลไปได 

เรื่อยๆ ไมจําเปนตองเพิ่ม ไมจําเปนตอง 

คนเยอะ เปนที่มาวาทําไมสตารทอัพ 

มนัลนีได ในขณะท่ีเราทาํสิง่ท่ีมนัยิง่ใหญ 

หรือวาโพรวายดอีเวนทใหญมากๆ ได 

เพราะเราทํามาตั้งแตแรกดี”

ถ้ามีความต้องการจาก 
ฝั่งลูกค้า อยากให้มี 
ฟังก์ชั่นใหม่ๆ จะ 
ตัดสินใจอย่างไร ว่าควร 
ลงทุนพัฒนาไหม?

“ตองดวูา นอกจากลกูคาคนนี ้คน 

อืน่มปีญหานีด้วยหรอืเปลา มนัเปนปญหา 

รวมกันกบังานอ่ืนๆ ดวยหรอืเปลา 

“อยางที่บอกวาแพลตฟอรมมัน 

พัฒนามาเรื่อยๆ ตอนแรกอาจจะมีแค 

10 โมดูล ตอนนี้เราพัฒนาไปมี 40-50 

โมดูลแลว เพราะไดรับฟดแบ็กมาจาก 

ลูกคาวา ‘ก็ทําอยางนี้สิ’ 

“ถามีความตองการท่ีเราจะสเกล

ได เปนปญหารวมกนั เหน็แพทเทรินของ 

ปญหาวามนัซํา้ๆ กนัมากพอทีจ่ะไปชวย 

คนอืน่แกไขปญหานีไ้ดดวย เรากจ็ะทาํ”

วางแผนการเติบโตไว้ 
อย่างไร?

“ภายในประเทศ เราเนนไปทีลู่กคา 

องคกรเหมือนเดิม let’s say cycle มัน 

อาจจะนานหนอย แตวามันยั่งยืน 

“ในภาพรวม เราอยากสเกลไปนอก 

ประเทศ เราจะแขงกบัคนทีรู่สกึวาเขานาํ 

เราอยู เขาดีกวาเรา เขาไดมาตรฐานที่ 

มันดีมากๆ อยางอเมริกา ซ่ึงตลาดเขา 

ใหญมาก”

อะไรทำให้เราแข่งกับ 
ต่างชาติได้?

“ราคาท่ีตํา่กวา ในมาตรฐานเดยีวกนั”

ทำตลาดกับลูกค้า 
ต่างประเทศอย่างไร?

“ไปดูพารทเนอร บางทีอาจจะไม 

ไดไปเปดเอง แตไปโคฯ กับคนอื่น กําลัง 

ดูๆ อยูเยอะเลย

“บางสวนจะเปนคอนเนคช่ันท่ีมี 

อยูแลว อยางที่บอกวาเคยทําที่นูน ก็จะ 

พอมีคอนเนคชั่นบาง”

เรียนจบอะไรมา?
“เรียนจบ Information Design 

จากสวีเดน พื้นฐานคือการแกปญหา 

ไมใชความสวยงามอยางเดียว คือแก 

ปญหาและใหออกมาสวยดวย ตอบโจทย 

ดวย 

“เปนคนชอบเห็นอะไรสวยงาม 

ชอบเห็นปญหาที่มันถูกแก 

“Information Design เปนสาขา 

ที่เนิรดหนอย คือขอมูลเยอะ แลวก็เอา 

ออกมาใหคนเขาใจมากท่ีสุด หมายถึง 

เรามากลั่นกรอง”

ดังนั้นจึงไมตองแปลกใจเลยวา 

ทําไมคุณอายเธอจึงบอกกับเราวา 

‘Happenn จะชวยใหงานอีเวนท 

วัดผลไดและสนุกมากขึ้น’ เพราะทุก 

ครั้งที่มีโอกาสไดรวมงานอีเวนท ไมวา 

จะเลก็หรอืใหญ มักเต็มไปดวยผูคนใน 

แตละคนจะเต็มไปดวยความตองการ 

ขอมูลที่แตกตางหลากหลาย และหาก 

ถานับความตองการจากฝงผูจัดงาน 

ซึ่งตองการจะสงมอบขอมูลใหผูเขา 

รวมงานรวมเขาไปดวยแลว  คงปฏเิสธ 

ไมไดวางานอเีวนทจงึกลายเปนสถานท่ี 

ที่เต็มไปดวยขอมูลจํานวนมหาศาล 

ทามกลางขอมลูจาํนวนมากมายขนาด 

นัน้ ถาไมเนริด ไมเจงจรงิ คงไมสามารถ 

ความากล่ันกรองใหเขาใจงาย ใช 

ประโยชนไดอยางแนนอน
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ประเทศไทยเปนประเทศ

ที่มีงานอีเวนทเยอะติด 1 

ใน 3 ของเอเชีย นับไดวา 

อีเวนทเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายได 

ประเทศ ทาํให ‘อาย - อภริด ีศริสิมบูรณ’ 

มองเห็นโอกาสที่จะชวยใหงานอีเวนท 

วัดผลไดและสนุกมากขึ้น

“อายเปนคนทีอ่ยูในสายเทคอนิดัสตรี 

(Tech Industry) มาตลอด เคยทํา 

ซอฟตแวร เฮาส พัฒนาซอฟตแวร หรือ 

แอปพลเิคชัน่ ทาํใหมีแบค็กราวดการทาํ 

โปรดักท ดีเวลลอปเมนท โดยเริ่มจาก 

ตัวโปรดักท ที่เรารูวาโปรดักทตัวนี้มัน 

จะไปแกไขปญหาไดยังไง?

“ปญหามกัเปนปญหาเดยีวกนั คอื 

ลงเงินไปแลว ไมรูวามันคุมกับการลง 

ไหม? วัด ROI ไดอยางไร? ซึ่งธรรมชาติ 

ของ (แตละประเทศ) อาจจะตางกัน วิธี 

Approach ก็ไมเหมือนกัน การอธิบาย 

ใหลูกคาเขาใจจึงไมเหมือนกัน

“ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี 

งานอีเวนทเยอะ ติด 1 ใน 3 ของเอเชีย 

เปนอุตสาหกรรมที่ใหญมาก แตยัง 

คอนขางไมไดใช(ดจิิทลั) เพือ่ประมวลผล

“ตอนที่เริ่ม Happenn ยังไมคอย 

มีใครใชดิจิทัลเขามาชวยวัดผล-เก็บ 

ขอมูลวาใครเขามางาน? หรือเขามา 

เทาไหร?

“Happenn เปนระบบจดัการงาน 

Event ซึ่งประกอบไปดวยระบบลง 

ทะเบียนอีเวนท แอพพลิเคชั่น

“ดวยระบบของเรา ทาํใหผูจดังาน 

สามารถเขาไปดู วิเคราะหออกมาไดวา 

เวลาไหน? ชวงไหนคนเยอะ? ผูชายหรอื 

ผูหญิง? กลุมเปาหมายตามที่คิดไวไหม? 

ตรงกับคอนเทนทไหม? หรือวาถามัน 

ไมโดนทารเก็ตท่ีคิดไว มันอาจจะเปน 

เพราะอะไร? เปนตน 

“หลักๆ เราจะมาช วยให งาน 

อีเวนทวัดผลได และสนุกมากขึ้น”

เป็นคนเริ่มต้นเขียนโค้ด
เอง?

“ไมคะ มทีีมทํา 

“สวนตัวอาย แบ็คกราวดเปน 

ดไีซเนอร ตอนนีร้บัผดิชอบเปนผูบรหิาร”

ใช้เวลาพัฒนานานไหม?
“ประมาณปกวา แตเร่ืองเทค มนั 

ตองพฒันาไปเรือ่ยๆ ตอนนีเ้รากย็งัพัฒนา 

อยูทุกอยาง โดยนําฟดแบ็กของลูกคา 

ท่ีไดรบัทุกวนัมาพฒันาใหมนัดข้ึีนเรือ่ยๆ”

ช่วงตอนพัฒนาแอพ 
เป็นอย่างไร?

“ยากเหมอืนกัน อยางทีบ่อก พอเรา 

ทํางานท่ีนู น ธรรมชาติคนท่ีนู นก็อีก 

แบบนงึ คนไทยก็เปนอกีแบบนึง 

“สาํหรบัไทย บางสวนในอนิดสัทรี 

นีย้งัเช่ือวาใชกระดาษกโ็อเคแลว ทาํไมจะ 

ตองใชระบบ เขาเช่ือวาคนพดูเพราะดวย 

บรกิารได เราก็ตองอธบิายใหฟง แรกๆ 

จะขายยากมาก ตองเนนใหขอมลูลูกคา 

วามันชวยยังไง? งานบริการหรือความ 

ประทับใจมนัไมไดหายไป เราไมไดตดัสวน 

นัน้ออกไป แตเราทาํใหเขาเหนือ่ยนอยลง 

และเขาใจมากขึ้นวามันเกิดอะไรขึ้นที่ 

งาน(อเีวนท)

“เราเนนที่ลูกคาองคกร เนนที่ 

ความปลอดภยัของขอมลู เพราะเราเนน 

มาตรฐาน ของยโุรป ทาํใหเรามอีงคกร 

ลูกคาท่ีเป นเซกเตอรการเงิน หรือ 

เอน็เตอรไพรสท่ีเนนเรือ่งความปลอดภัย 

จาํนวนหลายราย

“เราไมมนีโยบายแชรหรอืขายฐาน

ขอมูลของลูกคาใหบุคคลที่สาม เพราะ 

ฉะนัน้ คนท่ีตองการความเช่ือมัน่ ความ 

ปลอดภยั ความเปนโปรเฟสชัน่แนลมากๆ 

ตองมาหาเรา นีเ่ปนจดุแข็งของเรา”

บริการที่ลูกค้าได้รับจาก 
Happenn มีอะไรบ้าง?

“สิ่งแรกคือระบบลงทะเบียนกอน 

เขางาน เราอยากใหใครมา? เราอยากได 

ขอมูลอะไรจากลูกคา? อยากใหเขามา 

จองท่ีนัง่หรอืวาซ้ือตัว๋ 

“สวนแอพพลเิคชัน่ของงานอีเวนท 

หรืองานสัมมนา เชน กอนจะไปงาน 

อเีวนท เราตองศกึษาขอมลู วามนัเปนงาน 

เก่ียวกับอะไร แทนที่เราจะไปโปรเซส 

กลางงาน ดวยการไปหยิบโบรชัวรหรือ 

อะไร กไ็มตอง ผูเขางานสามารถดาวนโหลด 

แอพพลเิคชัน่ทีม่ขีอมลูทกุอยางเกีย่วกบั 

งาน และสามารถนัดหมายลวงหนาได 

ดวย อยางเชน สมมตุวิา อายดาวนโหลด 

กอนไป และอยากนัดเจอสักคนในงาน 

เพราะดูโปรไฟลแลวนาสนใจ ก็ทําการ 

นัดในแอพไดเลย 

“นอกจากขอมูลทั้งหมดท่ีรวมอยู

ในแอพเดยีวกนัแลว ยงัสามารถอนิเตอร 

แอ็คชั่นจับคูธุรกิจ หรือแมกระทั่งเลน 

เกมเพื่อสรางปฎิสัมพันธ 

“และแอพพลิเคชั่นจะเปนช่ืองาน

นัน้ๆ เลย ไมใชแอพพลเิคชัน่ชือ่ Happenn 

สมมติุวา พรุงน้ีจะมงีานสักงานนึง แอพ- 

พลิเคชั่นก็ชื่องานนั้นเลย แทนที่ลูกคา 

ตองใชเวลาจะไปทําแอพพลิเคชั่นเปน  

ป หรือ 6 เดือน เราทําใหไดภายใน 2 

อาทิตย จบ เพราะเรามี เทมเพลต 

แพลตฟอรมที่เริ่มตนใหอยูแลว เปน 

เหมือนแอพพลิเคชั่นพรอมใช

“เทคโนโลยหีลงับาน มนัจะชวยให 

ทุกอยางงายขึน้ แคมคีอนเทนต ทกุอยาง 

ก็อัพไป งายมากๆ last minute ก็ได 

อยางเชน สมมุติวากําหนดการเปลี่ยน 

ซึ่งเปนเรื่องปกติของงานอีเว นท ก็ 

สามารถเปลี่ยน อับเดตไปไดจบเลย”

ถ้าลูกค้าต้องการให้ 
พัฒนาแอพอื่นที่ไม่ได้ 
ใช้สำหรับงานอีเว้นท์ 
รับทำด้วยไหม?

“ไมคะ เราทําแพลตฟอรมเดียว 

โฟกัสเราอยูที่ตรงน้ี เราโฟกัสกับจุดน้ี 

จริงๆ”

ผลตอบรับจากท่ีผ่านมา 
เป็นอย่างไรบ้าง?

“ดีคะ ปแรกจะยากหนอย แตวา 

ปที่ 2 ที่ 3 ดีขึ้นเรื่อยๆ และแนวโนมยัง 

ดีมาก”

ยากที่สุดในการทำ 
Happenn คืออะไร?

“นาจะเปนการทําใหคนเขาใจ วา 

ระบบเรามนัชวยยงัไง ถาไมคุน-ไมไดเปน 

คนที่อยูกับปญหาจะนึกภาพไมออก

“ดวยความที่เราเปน B2B คน 

ตัดสินใจ(อนุมัติซื้อ)กับคนใช(แอพ) 

เปนคนละคนกัน เพราะฉะนั้นบางที 

เขา(คนอนมุตัซิือ้) อาจจะไมเขาใจปญหา 

วาเรามาชวยแกปญหายงัไง กต็องอาศยั 

การอธิบายมากๆ หนอย”

ยังมีเรื่องอื่นอีกไหมที่ 
เป็นเรื่องเฟลในการ 
ทำงาน?

“ตอนแรกเรื่องหาลูกค าไม ได  

ทาํไมลกูคาไมเขาใจ เปนเรือ่งความเขาใจ 

ในการทําตลาด”

แล้วแก้ปัญหาอย่างไร?
“พยายามจะเขาใจลูกคาใหมาก 

ที่สุด สัมภาษณเยอะๆ”

เข้าหาลูกค้า ไปคุย 
เรื่อยๆ? 

“ใช เราก็ดูวาองคกรนี้มีจัดอีเวนท 

สมัมนา คอืไมจาํเปนตองเปนอีเวนทใหญ 

สัมมนา ฝกอบรม HR ก็ใชได”

สเกลที่เล็กที่สุด และ 
ใหญ่ที่สุดที่เคยทำงาน 
ร่วมกับลูกค้า?

“เล็กที่สุด นาจะเปน 50 คน สเกล 

ใหญที่สุด 3-4 แสนคน”

มีความยากง่ายต่างกัน 
ตรงไหนบ้าง?

“ยากคนละแบบ สเกลใหญคือการ 

จัดการโปรเจ็ค สวนสเกลเล็ก ลูกคาจะ 

คาดหวงัมากกวา  เพราะวาคนนอย เลย 

โฟกัสมาที่เราเยอะ”

ค่าบริการต่างกันไหม?
“แลวแตวาเลือกใชฟงกชั่นไหน 

เรามี 3 ธุรกิจโมดูลดวยกัน ลงทะเบียน 

อีเวนทแอพ และตัวอินเตอรแอคทีฟ 

สเตจ หมายถึงเลนเกมอะไรพวกนี้ 

“ถ าเป นเกมจะเริ่มต นไม แพง 

15,000 บาทก็ใชไดแลว สวนถาเปน 

แอพพลิเคชั่นจะเริ่มที่ 25,000 บาท 

“ลงทะเบียนเร่ิมตนที่ 20,000 

บาท”

มีงานที่ยากบ้างไหม?
“มีคะ งานที่ยากที่สุด มักเปนงาน 

ทีท่าํใหเราพฒันาตวัเองไดดทีีส่ดุ จะบอก 

นอง(ในทีม) เสมอวา ยากเพราะเขา 

อยาก ใหงานเขาออกมาดีมากๆ มันก็ 

ทําใหเราตองพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก 

“เปนขอดี เพราะวาดวยความที่ 

งานอีเวนท ธรรมชาติมันจะเปน last 

minute มากเลย ยิ่งเริ่มใกลงาน คน 

เครียด -- มันจะออกมายังไง? มันเปน 

เสนหงานอีเวนท ชวงน้ีมันก็จะยาก 

แตมันจบเร็ว จบแลวมันก็จบไป”

งานอีเว้นท์อะไรก็ 
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
ทำให้เราต้องส่งคนไป 
เตรียมพร้อมหน้างาน 
ด้วยไหม? 

“แลวแตลกูคา แตไมจําเปน เพราะ 

วาเราขายตัวซอฟทแวรมากกวา ลูกคา 

ใชคนของลูกคาเองก็ไดเพราะวาระบบ 

ไมไดใชยาก -- ถามัน่ใจวาเซอรวสิเขาทาํ 

ได มีคนพอ ก็ใชคนของตัวเองไดเลย 

“แต ถ าในกรณีท่ีอยากให  เรา 

โพรวายดให ก็มีเหมือนกัน”

แล้วเคยมีปัญหา 
หน้างานบ้างไหม?

“ซอฟทแวรมนัเปนคลาวด ตองพึง่ 

อินฟราสตรัคเจอรอยางอินเตอรเนต 

เพราะฉะนั้นถาอินเตอรเนตไมได มัน 

จะมปีญหา ซ่ึงอนันีเ้ปนจดุออนของความ 

เปนเมืองไทย ไมไดเพราะวาอินฟรา- 

สตรัคเจอรเราไมได 

“แตตอนนีก็้ดข้ึีนเยอะมาก นอกจาก 

ไปเจอที่มันหางไกลมากๆ แตถารูวามัน 

ยาก เราจะเตรยีมตวัด ีเพือ่ใหเปอรเซน็ต 

การผิดพลาดนอย”

พอเกิดปัญหาเรื่อง 
ระบบอินเตอร์เนต 
แก้ปัญหายังไง?

“จะแกปญหาดวยการทําออฟไลน 

บางคะ”

อะไรคือแวลูของ    
Happenn?

“ตัวองคกรเอง จะเนนความภูมิใจ 

ในการทํางาน อยากใหนอง ๆ ในทีมทุก 

คนภูมิใจกับงานที่สงตอใหลูกคา เพราะ 

วาเราทํางานคุณภาพ เปนแพลตฟอรมที่ 

เราตั้งใจทํา อยากใหทุกคนภูมิใจกับ 

ทุกอยางท่ีเราสงตอใหลูกคา และเรา 

เชื่อวาเราแกปญหาไดจริง”

บริหารทีมอย่างไร?
“ใหความสําคัญเรื่องบุคลากร แม 

จะเปนผูบริหาร แตลงมาดู HR เอง เปน 

คนสัมภาษณเองทุกคน และใชเวลาใน 

การเลือก เพราะใหความสําคัญเร่ือง 

วฒันธรรมองคกร และบุคลากรแตละคน 

เราสกรนีในระดับนงึวาตองแมตชกนั ท้ัง 

เขาเห็นคุณคาขององคกรและองคกร 

เห็นอะไรในตัวเขา

“ที่นี่เนนที่ความยืดหยุนของการ

ทาํงาน ไมไดเนนไปทีวิ่ธมีากเทาผลลพัธ 

เราอยากใหนองสนุกและภูมิใจกับงาน 

จะเนนวา ถาเขารูสกึวาอนันีเ้ขาแกปญหา 

ใหลูกคาได เขานาจะแฮปปกับงานของ 

เขา

“อาจจะดูวาสบาย แตจรงิๆ แลวก็ 

ตองไดตามที่เราวาง ดู result ถาไมได 

ก็ตองคุยกัน”

การบริหารองค์กรที่ 
เป็นเทค ซึ่งอยู่บนความ 
เปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก 
มีวิธีการจัดการ ดูแล 
ยังไง?

“ฟงฟดแบ็กลูกคาเยอะๆ เอามา 

ปรับปรุง มันจะชวยทําใหเราพัฒนา 

ตลอดเวลา” 

เทคโนโลยีเปลี่ยนอย่าง 
รวดเร็ว ส่งผลต่อ 
องค์กรหรือไม่?

“ก็มีผลบาง แตวาดวยธรรมชาติ 

ของนองท่ีอยูในทีมท่ีเปน Developer 

หรือวาแมกระท่ังตัว CTO เองที่ดูแล 

เรื่องเทค เขาก็เปนคนที่อัพเดทอะไร 

ใหมๆ เสมอ เรา aware อยูแลว 

“เราเนนไปที่ระบบสําหรับลูกคา

องคกร เพราะฉะนั้นระบบมันก็ไมได 

เปลี่ยนเร็วมากขนาดนั้น ยังไงเราก็ยัง 

เนนไปท่ีความปลอดภัย มันก็ยังมีอะไร 

แบบโปรโตคอลของมันประมาณนี้”

วางแผนการพัฒนา 
อย่างไรให้สอดคล้องกับ 
แผนการเงิน?

“ตอนนีเ้รากอ็ยูไดดวยตวัเอง เรียก 

วาเรามีกําไร เร่ืองเทค เราไมไดลงทุน 

มากกวาตอนเริ่มตน อยูสเกลเทาเดิม 

อันนี้เปนขอดีของธุรกิจเทค ตรงที่วา 

ถาเราทําไดตั้งแตแรก มันก็สเกลไปได 

เรื่อยๆ ไมจําเปนตองเพิ่ม ไมจําเปนตอง 

คนเยอะ เปนที่มาวาทําไมสตารทอัพ 

มนัลนีได ในขณะท่ีเราทาํสิง่ท่ีมนัยิง่ใหญ 

หรือวาโพรวายดอีเวนทใหญมากๆ ได 

เพราะเราทํามาตั้งแตแรกดี”

ถ้ามีความต้องการจาก 
ฝั่งลูกค้า อยากให้มี 
ฟังก์ชั่นใหม่ๆ จะ 
ตัดสินใจอย่างไร ว่าควร 
ลงทุนพัฒนาไหม?

“ตองดวูา นอกจากลกูคาคนน้ี คน 

อืน่มปีญหานีด้วยหรอืเปลา มนัเปนปญหา 

รวมกันกบังานอ่ืนๆ ดวยหรอืเปลา 

“อยางที่บอกวาแพลตฟอรมมัน 

พัฒนามาเรื่อยๆ ตอนแรกอาจจะมีแค 

10 โมดูล ตอนนี้เราพัฒนาไปมี 40-50 

โมดูลแลว เพราะไดรับฟดแบ็กมาจาก 

ลูกคาวา ‘ก็ทําอยางนี้สิ’ 

“ถามีความตองการที่เราจะสเกล

ได เปนปญหารวมกนั เหน็แพทเทรินของ 

ปญหาวามนัซํา้ๆ กนัมากพอทีจ่ะไปชวย 

คนอืน่แกไขปญหาน้ีไดดวย เรากจ็ะทํา”

วางแผนการเติบโตไว้ 
อย่างไร?

“ภายในประเทศ เราเนนไปทีล่กูคา 

องคกรเหมือนเดิม let’s say cycle มัน 

อาจจะนานหนอย แตวามันยั่งยืน 

“ในภาพรวม เราอยากสเกลไปนอก 

ประเทศ เราจะแขงกบัคนทีรู่สกึวาเขานาํ 

เราอยู เขาดีกวาเรา เขาไดมาตรฐานที่ 

มันดีมากๆ อยางอเมริกา ซึ่งตลาดเขา 

ใหญมาก”

อะไรทำให้เราแข่งกับ 
ต่างชาติได้?

“ราคาทีต่ํา่กวา ในมาตรฐานเดยีวกนั”

ทำตลาดกับลูกค้า 
ต่างประเทศอย่างไร?

“ไปดูพารทเนอร บางทีอาจจะไม 

ไดไปเปดเอง แตไปโคฯ กับคนอื่น กําลัง 

ดูๆ อยูเยอะเลย

“บางสวนจะเปนคอนเนคชั่นที่มี 

อยูแลว อยางที่บอกวาเคยทําที่นูน ก็จะ 

พอมีคอนเนคชั่นบาง”

เรียนจบอะไรมา?
“เรียนจบ Information Design 

จากสวีเดน พื้นฐานคือการแกปญหา 

ไมใชความสวยงามอยางเดียว คือแก 

ปญหาและใหออกมาสวยดวย ตอบโจทย 

ดวย 

“เปนคนชอบเห็นอะไรสวยงาม 

ชอบเห็นปญหาที่มันถูกแก 

“Information Design เปนสาขา 

ที่เนิรดหนอย คือขอมูลเยอะ แลวก็เอา 

ออกมาใหคนเขาใจมากที่สุด หมายถึง 

เรามากลั่นกรอง”

ดังนั้นจึงไมตองแปลกใจเลยวา 

ทําไมคุณอายเธอจึงบอกกับเราวา 

‘Happenn จะชวยใหงานอีเวนท 

วัดผลไดและสนุกมากขึ้น’ เพราะทุก 

ครั้งที่มีโอกาสไดรวมงานอเีวนท ไมวา 

จะเลก็หรอืใหญ มักเต็มไปดวยผูคนใน 

แตละคนจะเต็มไปดวยความตองการ 

ขอมูลที่แตกตางหลากหลาย และหาก 

ถานับความตองการจากฝงผูจัดงาน 

ซึ่งตองการจะสงมอบขอมูลใหผูเขา 

รวมงานรวมเขาไปดวยแลว  คงปฏเิสธ 

ไมไดวางานอเีวนทจงึกลายเปนสถานท่ี 

ท่ีเต็มไปดวยขอมูลจํานวนมหาศาล 

ทามกลางขอมลูจาํนวนมากมายขนาด 

นัน้ ถาไมเนริด ไมเจงจรงิ คงไมสามารถ 

ความากลั่นกรองใหเขาใจงาย ใช 

ประโยชนไดอยางแนนอน
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ธรรมนูญครอบครัว (Family Constitution) 

มีคําเรียกมากมาย บางครั้งเรียกวา “ขอบัญญัติ 

หรือหลัก/ความเชื่อของครอบครัว (Family 

Creed)” หรอื “ระเบยีบการของครอบครวั (Family Protocol)” 

หรือ “ขอตกลงตามหลกัเกณฑของครอบครวั (Statement of 

Family Principles)” หรือ “กฎเกณฑและคานิยมของ 

ครอบครวั (Family Rules and Values)” หรอื “กฎเกณฑและ 

ขอบังคับของครอบครัว (Family Rules and Regulations)” 

หรือ “แผนกลยุทธของครอบครัว (Family Strategic Plan)” 

คําเรียกเหลานี้ล วนมีความหมายเชนเดียวกัน ธรรมนูญ 

ครอบครัว หมายถึง ขอตกลงที่แสดงบทบาทของสมาชิก 

ครอบครัวที่มีตอธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวทางการกํากับ 

ดูแลธุรกิจครอบครัว ตลอดจนเปนสวนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็น 

คานิยมหลัก วิสัยทัศน และความมุงมั่นที่ครอบครัวมีตอธุรกิจ

ธรรมนูญครอบครัว ควรจัดทําเปนเอกสารหรือคู มือ 

ใหกับสมาชิกครอบครัวนําเปนแนวทางในการปฏิบัติทั้งใน 

ครอบครัวและการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความชัดเจนใน 

บทบาทของสมาชิกครอบครัว และปองกันความขัดแยง 

ภายในครอบครัว รวมถึงหลีกเล่ียงปญหาที่อาจจะเกิดใน 

ธุรกิจอีกดวย

กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวที่สําคัญคือ ตอง 

มาจากความรวมมือและเปนขอตกลงรวมกันของสมาชิก 

ครอบครัวท่ีมีสวนเก่ียวของในการบริหารจัดการและ/หรือมี 

อาํนาจควบคมุธรุกิจ (ผูถอืหุนในธรุกจิ) ธรรมนญูครอบครวัจะ 

ตองมคีวามสอดคลองกบัครอบครวั ธรุกจิ สถานการณทีเ่กดิขึน้ 

ตามโอกาส และสภาพแวดลอมปจจุบัน อยางไรก็ตาม ควรมี 

การทบทวนขอตกลงตางๆ อยางสมํ่าเสมอเพื่อสรางความ 

คลองตัวใหกับครอบครัวและธุรกิจ  

วัตถุประสงค์ทั่วไปของธรรมนูญ
ครอบครัว

ธ

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจพัฒนาไปสูความสําเร็จ 

(Company Development)

2. เพื่อรักษาความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวในครอบครัว 

และคํามั่นสัญญาของครอบครัวที่มีตอธุรกิจ(Ownership 

Unity and Commitment)

3. เพ่ือสรางจุดแข็งของครอบครัวและช้ีใหครอบครัว 

เห็นจุดแข็งของตนเอง (Family Strength)

โดยเร่ืองจาํเปนหลักท่ีควรตองมกีารตกลงกนัในธรรมนญู 

ครอบครัว ไดแก

1. ความเชื่อและความศรัทธาของครอบครัว

2. ปรัชญาของครอบครัว

3. กติกา มารยาทในครอบครัว

4. ความคาดหวังของครอบครัว

กระบวนการสร้างและพัฒนา
ธรรมนูญครอบครัว

กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวเปนสวนสําคัญ 

ประการหนึ่งของความสําเร็จ ธรรมนูญครอบครัวท่ีมีการ 

ออกแบบดี จะชวยสรางความชัดเจนในบทบาทของสมาชิก 

ครอบครัว ความไววางใจซึ่งกันและกัน การส่ือสารท่ีม ี

ประสิทธิภาพ และการจัดการความขัดแยงหากเกิดขึ้นใน 

ครอบครัว รวมถึงสรางความมุงมั่นในครอบครัวที่มีตอธุรกิจ 

เพื่อความเติบโตอยางมั่นคง นอกจากนี้ กระบวนการสราง 

ธรรมนูญครอบครัว ยังเปนการวางแผนการและแนวทางไว 

ลวงหนาสําหรับการสืบทอดธุรกิจ และชวยนําครอบครัวเขา 

มามีสวนรวมสนับสนุนในธุรกิจ 

เนื่องจากครอบครัวมีลักษณะคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ 

ที่แตกตางกัน ทําใหธรรมนูญครอบครัวที่ถูกออกแบบมา 

แตกตางกนัตามความเหมาะสมของแตละครอบครัว ธรรมนญู 

ครอบครัวท่ีมีคุณภาพ นอกจากมีนโยบายและขอตกลงของ 

ครอบครัวท่ีกําหนดรวมกันแลว ยังจําเปนตองมีกระบวนการ 

พัฒนาดวย ดังนั้น ควรมีการกําหนดชวงเวลาในการทบทวน 

ปรับปรุง ลดหรือเพิ่มเติมนโยบายและขอตกลงตางๆ ใน 

ธรรมนูญครอบครัว เพื่อใหเกิดความยืดหยุน เหมาะสม และ 

สามารถรองรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขอ 

แนะนําในสรางและพัฒนาธรรมนูญครอบครัว มีกระบวนการ 

ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ถามความตองการของครอบครัว

2. ใหความรูเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว

3. รางธรรมนูญครอบครัว (คานิยม วัสัยทัศน พันธกิจ 

ขอตกลง และนโยบายของครอบครัวเบื้องตน) 

4. จัดตั้งคณะทํางานครอบครัว (ท่ีประชุมครอบครัว/ 

สภาครอบครัว) 

5. ประชุมครอบครัวรวมกันกําหนดนโยบาย ขอตกลง 

และรับรองธรรมนูญครอบครัว

6. กําหนดใหทบทวน ปรับปรุงนโยบาย/ขอตกลงตางๆ 

ในธรรมนูญครอบครัว

หลักการเบ้ืองต้นในการร่างธรรมนูญ 
ครอบครัว

รูปแบบเน้ือหาและองคประกอบของธรรมนญูครอบครวั 

มคีวามแตกตางจากแผนการดาํเนนิธุรกจิ ทัง้นีก้ารรางธรรมนญู 

ครอบครัวนั้นขึ้นอยูกับขนาดของครอบครัว รุนของครอบครัว 

ธุรกิจครอบครัว 
ตอนธรรมนูญครอบครัว 
(Family Constitution)
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และการมสีวนรวมของสมาชกิครอบครวัในการบรหิารจดัการ 

ธุรกจิและ/หรอืความเปนเจาของ (ผูถอืหุนในธรุกจิครอบครวั) 

เพื่อใหมั่นใจวาธรรมนูญครอบครัวที่รางขึ้นมุงสูเปาหมายและ 

ประเด็นตางๆ ตามขอตกลงและความคาดหวังของครอบครัว 

ประเดน็เบือ้งตนทีค่วรพจิารณาในการรางธรรมนูญครอบครวั 

ไดแก

1. วิธีการแกไขปญหาในธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ 

(How) ประกอบดวย 

- หลักเกณฑในการจายคาตอบแทนแกสมาชิกของ 

ครอบครัว

- ขอตกลงของผูถือหุนและสภาพคลองของหุน ในการ 

ซื้อหรือขาย การกําหนดราคาซื้อขาย วิธีการตีราคาหุน หรือ 

คํ้าประกันการกูเงิน

- กฏ กติกามารยาทของสมาชิกในครอบครัว 

- นโยบายการกูยืมใหกับสมาชิกจากธุรกิจครอบครัว

- นโยบายการจายเงินปนผล

2. องคประกอบสําคัญท่ีตองพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ 

ในปจจุบันและอนาคต (What) ประกอบดวย

- การกอตั้งสภาครอบครัว กระบวนการการกอตั้ง 

และการกําหนดบทบาทของคณะกรรมการในสภาครอบครัว

- การวางแผนการสืบทอด คุณสมบัติของทายาท

- หลักเกณฑในการเขาทํางานและออกจากงานใน 

ธุรกิจครอบครัว

- การกําหนดนโยบายการลงทนุ และรวมทนุ(Venture 

Program)

3. ความปรารถนาของครอบครัวในอนาคต (Why) 

ประกอบดวย 

- ปรัญชา คานิยมหลัก  

- วิสัยทัศน พันธกิจหลัก ของครอบครัว

- การจัดเก็บประวัติตางๆ(Archives)

4. บคุคลทีม่สีวนเกีย่วของในกระบวนการตดัสนิใจและ 

รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจนั้น  (Who) ประกอบดวย 

- คณะกรรมการในสภาครอบครัว 

- คณะกรรมการบริษัท 

- ทนายบรกิารครอบครวั(Family Office) ซึง่มบีทบาท 

ในการบริการ เชน เรื่องภาษี กฎหมาย และทะเบียนหุน 

เปนตน   

5. ระยะเวลาในการตรวจสอบและแกไขเมือ่ใด (When)

โครงสร้างของธรรมนูญครอบครัว
การออกแบบธรรมนูญครอบครัวควรใหมีความยืดหยุน

และสามารถใชบันทึกขอมูลการกํากับดูแลธุรกิจครอบครัวท่ี 

มีความซับซอน หรือเขียนขอจํากัดบางประการไวในธรรมนูญ 

ครอบครัว ตัวอยางเชน การประชุมครอบครัว ขอกําหนดและ 

วิธีการใหทุนสํารองแกผู ถือหุน ตัวอยางการรางธรรมนูญ 

ครอบครัวควรมีอยางนอย 5 องคประกอบ ดังนี้

สวนที่ 1 วัตถุประสงครวมของครอบครัว

1.1 พันธกิจ คานิยม วิสัยทัศน 

สวนที่ 2 สิทธิการครอบครองหุน

2.1  บทบาทของผูถือหุน: สัดสวนของจํานวนหรือมูลคา 

ของหุน สิทธิหรือประโยชนที่ไดรับ

2.2  นโยบายผลตอบแทนจากการลงทุน/การจายปนผล

2.3  การถายโอนหุน/สภาพคลองของหุน: วธิกีาร ขอกาํหนด 

การซื้อ/ขาย หรือคํ้าประกัน

2.4  ขอกําหนดและวิธีการใหทุนสํารองแกผูถือหุน 

2.5  การประชุมผูถือหุน

สวนที่ 3 สิทธิของสมาชิกครอบครัว

3.1  บทบาทของสมาชิกในครอบครัว: ประเภทสมาชิก 

สิทธิในสวัสดิการและผลประโยชน

3.2  ทีป่ระชมุครอบครวัและสภาครอบครวั: กอตัง้อยางไร 

องคประกอบ ใครมีหนาที่อยางไร

3.3  สาํนกังานธรุกจิครอบครวั (บรหิารจดัการเก่ียวกบัธรุกจิ 

และครอบครัว)

3.4  นโยบายครอบครวั (เชน การจางงานและคาตอบแท 

นของสมาชกิครอบครวั การศกึษาของสมาชกิรุนตอไป เปนตน)

สวนที่ 4 การกํากับดูแลธุรกิจ

4.1  บทบาทของคณะกรรมการ: กระบวนการแตงตั้ง 

ใครมีหนาที่อยางไร

4.2  องคประกอบของคณะกรรมการ: วธีิการจดัโครงสราง 

ลักษณะซับซอนมากหรือนอย

4.3  การสรรหาและประเมินผลงานคณะกรรมการ: 

กระบวนการสรรหา การจายคาตอบแทน

4.4  กรรมการจากภายนอก: กระบวนการสรรหาและ 

แตงตั้ง

4.5  การสื่อสาร/รายงานการประชุมผูถือหุนและการ 

ประชุมครอบครัว

4.6  การสรางแรงจงูใจในการทาํงาน: คาตอบแทนพเิศษ 

รางวัล คําชม เปนตน

4.7  วิธีการรักษาตําแหนงคณะกรรมการในบริษัท

4.8  การประชุมคณะกรรมการ

สวนที่ 5 เบ็ดเตล็ด

5.1  วิธีการปองกันขอขัดแยง: การจัดการสวัสดิการและ 

ผลประโยชนใหแกสมาชิกครอบครัวอยางเสมอภาค ยุติธรรม 

5.2  การรักษาความลับ: องคความรู ทกัษะ ความชาํนาญ 

ในเรื่องนั้น เปนความลับเฉพาะถายทอดจากรุนสูรุน

ซึ่งผมขอยกตัวอยาง ธรรมนูญครอบครัวของธุรกิจ 

ครอบครัว ตระกูล MOGI หรือท่ีเรารู จักกันในนามซอส 

Kikkoman ผูบริหารคนปจจุบันเปนทายาทรุนที่ 15 ของ 

ตระกูล

CASE: MOGI Family Constitution

ขอที่ 1 สมาชิกในครอบสมาชิกในครอบครัวตองใฝสันติ 

มิพึงวิวาท จงเคารพซึ่งกันและกัน อันจะกอใหเกิดความ 

กาวหนาและเจริญรุงเรืองตอธุรกิจแหงครอบครัว 

ขอที่ 2 จงเชื่อในพระเจาและพระพุทธเจา ซึ่งเปนแหลง 

กําเนิดแหงคุณงามความดีทั้งหลาย การมีศรัทธา เพื่อใหเกิด 

จิตใจที่สงบ

ขอท่ี 3 สมาชิกในครอบครัวตางตองสุภาพออนนอม 

ตอกัน หากผูเปนใหญที่ไมสุภาพ ผูอ่ืนยอมจะไมนับถือ จึง 

ใหทุกคนมีความสุภาพ จึงจะเกิดสันติและปรองดองกัน 

ขอที่ 4 ความดีตางๆนํามาซึ่งความมั่งมีศรีสุขและอยา 

สับสนระหวางเหตุกับผล หามตัดสินคนดวยฐานะแตตัดสิน 

คนดวยความดี 

ขอที ่5 จงมรีะเบยีบ อตุสาหะ และความพากเพยีร พรอม 

ทั้งใหความสําคัญกับความอาวุโส และตําแหนงหนาที่ 

ขอที่ 6 การทําธุรกิจนั้นขึ้นอยูกับคน พึงเลือกใชคนให 

เหมาะสมกับงาน อย ามีอคติหรือเอาแต ตนเป นใหญ 

จนกอผลเสยีแกงาน การมอบหมายงานใหแกผูทีเ่หมาะสม จะ 

นํามาซึ่งความสุขในการทํางาน 

ขอที่ 7 การใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชน คือ ความ 

รับผิดชอบของเราที่พึงมีตอประเทศชาติ ทั้งนี้ ตองฝกฝน 

ทั้งรางกายและจิตใจใหมีคุณธรรม ปญญา และสุขภาพ 

รางกายที่สมบูรณแข็งแรง 

ขอที่ 8 พึงเผื่อแผแบงปนความรักใหกับทุกคน อันจะ 

เปนรากฐานแหงการเปนมนุษยท่ีดี ซ่ึงจะเปนผลใหเรา 

ดาํรงชีวติอยูอยางมคีณุคา การใชคําพดูอาจกอใหเกดิผลในทาง 

บวกหรือลบได หากใชวาจาไมเหมาะอาจกอใหเกิดผลเสียได 

สวนปยะวาจาจะสงผลใหเกดิความสงบสขุ ดงันัน้ตองใชคาํพดู 

ตางๆ อยางระมัดระวัง

ขอที่ 9 จงนบนอมถอมตัวและพากเพียรใหถึงที่สุด 

ตามทีบ่รรพบรุษุไดสัง่สมสบืตอกนัมา และใหพยายามสบืสาน 

ปณิธานอันนี้ใหยืนยาวที่สุด เทาที่จะทําได 

การกำกับดูแล ธุรกิจครอบครัว
Fred Neubauer และ Alden G. Lank ผูเขียน “The 

Family Business–Its Governance for Sustainability” 

(ซึ่งหนังสือเลมนี้จะมุงเขียนเฉพาะเรื่องโครงสรางและการ 

กํากับดูแลกิจการ ท่ีดีของบริษัทครอบครัวโดยรวม) ไดให 

ความหมายของ Corporate Governance ไดหลายแบบ 

ดวยกัน แตกลาวโดยสรุป Corporate Governance ใน 

หนังสือดังกลาว ใหหมายถึงระบบหรือโครงสรางของธุรกิจ 

ครอบครัวที่มีกระบวนการที่จะชี้นํา (Direct) หรือควบคุม 

(Control) บรษิทัและรวมทัง้การรบัผิดชอบ (Accounting for) 

ตอบริษัทและผูมีสวนไดเสีย (ซึ่งรวมถึงผูถือหุนที่เปนสมาชิก 

ในครอบครัว พนักงาน ลูกจางและคูคา) นั่นเอง ซึ่งอาจจะ 

กลาวไดวา โครงสรางของ Corporate Governance หรือ 

โครงสรางของธุรกิจครอบครัวจะตองประกอบดวย 

1. การชี้นํา (Directing) ของบริษัท ซึ่งจะตองไมได 

หมายถึงการที่ปฏิบัติงานหรือการบริหารงานประจําวัน แต 

การชี้แนะหรือการใหแนวทางในเรื่องตางๆ เก่ียวกับการ 

บริหารงานดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทหรือผู ถือหุ นจะเปนผู วาง 

กลยุทธแนวทางในการดําเนินการของบริษัทในระยะยาว 

1.2 ความเก่ียวของของผูถือหุนหรือกรรมการในการ 

ตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบ หรือมีเรื่องที่สลับซับซอน 

1.3 ความเก่ียวของในการจัดหาทุนโดยรวมถึงการจัด 

หาแหลงเงินทุนหรือทุนทาง บุคลากร และรวมทั้งการแตงตั้ง 

ผูบริหารระดับสูงของธุรกิจบริษัทครอบครัว

1.4 การเกี่ยวของในการที่จะเปนตัวการในการตัดสินใจ 

ท่ีจะเปนตัวอยาง ทําใหเปนตัวอยางและแนวทางหรือที่จะ 

ไมสามารถถูกปรับเปลี่ยนได 

2. บรษิทัครอบครวัยงัจะตองมกีารควบคมุ (Controlling) 

ในแงของการควบคุมผลงานของฝายบริหารและการกํากับถึง 

ความกาวหนาของวัตถุประสงคของบริษัท 

3. การท่ีจะรับผิดชอบตอสิ่งใดๆ (Accounting for) 

ที่ทําขึ้นในบริษัทในฐานะเปนบริษัทตอบุคคลที่เกี่ยวของหรือ 

ที่เรียกวา “Stakeholders” ไมวาจะเปนเจาหนี้ ลูกหนี้ และ 

ผูเกี่ยวของ เชน พนักงาน ลูกคา โดยธุรกิจครอบครัวจะตอง 

มีประเด็นในเรื่องการดูแลผูถือหุนที่เปนสมาชิกในครอบครัว 

อยางเปนธรรม

ทีสํ่าคญักค็อืวา การทีจ่ะจดัโครงสรางในธรุกจิครอบครวั 

เพ่ือใหมีการกํากับดูแลกิจการนั้น นักวิชาการทั้งสองทาน 

ไดแนะนําวา 

“การกําหนดขอบังคบัหรอืทีเ่ปนขอพงึปฏบิตัขิองบรษัิท 

หรือที่เปนขอบัญญัติตางๆ ของบริษัทครอบครัว ไมวาจะเปน 

ธรรมนูญครอบครัว วิสัยทัศน หลักการ ขอพึงปฏิบัติ คุณคา 

ของครอบครัวหรือขอปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัว ไมวา 

จะในรูปของขอบงัคับหรือมใิชขอบงัคับทีเ่ปนลายลกัษณอักษร 

หรือไมก็ตาม จะมีความสําคัญอยางยิ่งเพ่ือที่จะกําหนด 

โครงสรางการบริหารจัดการใหเปนไปตามวัตถปุระสงคดงักลาว” 

(กติพิงศ อุรพพีฒันพงศ, source: www.thaibusinessmaster 

.com)

คณะกรรมการทาํงานครอบครัว กอตัง้ขึน้มาเพือ่ชวยจดั 

ระเบียบและหมวดหมูของความรับผิดชอบในครอบครัว โดย 

ใหความสาํคญัในสวนของเจาของ ซึง่เมือ่มองในแผนภาพของ 

การเปรียบเทียบโครงสรางการกาํกบัดแูลครอบครวัและธรุกจิ 

จะเห็นวาเปนการแยกปญหาของครอบครัวออกจากปญหา 

ของธุรกิจ คณะกรรมการทํางานครอบครัวจะชวยจัดการใน 

ดานที่ซับซอนหลายดานที่เกี่ยวกับครอบครัว เชน การท่ีมี 

สมาชิกครอบครัวจํานวนมาก หลายรุ น โดยในแผนภาพ 

ดังกลาวจะเห็นวามีการแบงความเปนเจาของออกจากธุรกิจ 

(ซึ่งบางครั้งบริหารโดยญาติๆหรือบุคคลจากภายนอก) ซึ่ง 

ถูกควบคุมโดยคณะกรรมการการดําเนินงานโดยมาจาก 

สมาชิกของครอบครัวและบุคคลที่ เชิญมาจากภายนอก 

อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาแผนภาพดังกลาวจะเหมาะ 

กบัทกุครอบครวั แตละครอบครวัตองมกีารออกแบบโครงสราง 

และกําหนดการควบคุมที่เหมาะสมกับความตองการของ 

สมาชิกในครอบครัวซึ่งแตกตางกันออกไปในครอบครัวของ 

ตนเอง

กลาวโดยสรุปธรรมนูญครอบครัว เปนการกําหนด 

ภาพรวมและการจัดการเรื่องตางๆ ของธุรกิจครอบครัว เชน 

สภาครอบครัว แผนสืบทอดธุรกิจ และเงินกองทุนครอบครัว 

ซึ่งเปนกฎกติกาหรือขอตกลงรวมกันที่สมาชิกในครอบครัว 

ยอมรบัและยดึถอืเปนแนวทางปฎบิตั ิและมกีารจดัตัง้สถาบนั 

ครอบครัวในรูปแบบที่ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว เพ่ือ 

กํากับดูแลจัดการเรื่องของครอบครัวใหเปนไปตามธรรมนูญ  

ครอบครัวถึงแมวาธุรกิจครอบครัวสวนใหญยังไมมีการจัดทํา 

ธรรมนูญครอบครัวอยางเปนทางการ แตจะมีการตั้งกฎและ 

ธรรมเนยีมทีก่าํหนดสทิธหินาที ่และความคาดหวังของสมาชิก 

ครอบครัว รวมถึงนโยบายตางๆ ในการกํากับดูแลธุรกิจ 

อยางไรก็ตาม เมื่อครอบครัวมีขนาดใหญขึ้นจําเปนตองมี 

การจัดทําธรรมนูญครอบครัวโดยเขียนเปนลายลักษณอักษร 

และจัดตัง้ทีป่ระชมุครอบครัว/สภาครอบครวัอยางเปนทางการ 

เพื่อการกํากับดูแลรวมกันของสมาชิกครอบครัวทุกคน

Family
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Ownership Unity
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ธรรมนูญครอบครัว (Family Constitution) 

มีคําเรียกมากมาย บางครั้งเรียกวา “ขอบัญญัติ 

หรือหลัก/ความเช่ือของครอบครัว (Family 

Creed)” หรอื “ระเบียบการของครอบครวั (Family Protocol)” 

หรอื “ขอตกลงตามหลกัเกณฑของครอบครวั (Statement of 

Family Principles)” หรือ “กฎเกณฑและคานิยมของ 

ครอบครวั (Family Rules and Values)” หรอื “กฎเกณฑและ 

ขอบังคับของครอบครัว (Family Rules and Regulations)” 

หรือ “แผนกลยุทธของครอบครัว (Family Strategic Plan)” 

คําเรียกเหลานี้ล วนมีความหมายเชนเดียวกัน ธรรมนูญ 

ครอบครัว หมายถึง ขอตกลงท่ีแสดงบทบาทของสมาชิก 

ครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวทางการกํากับ 

ดูแลธุรกิจครอบครัว ตลอดจนเปนสวนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็น 

คานิยมหลัก วิสัยทัศน และความมุงมั่นที่ครอบครัวมีตอธุรกิจ

ธรรมนูญครอบครัว ควรจัดทําเปนเอกสารหรือคู มือ 

ใหกับสมาชิกครอบครัวนําเปนแนวทางในการปฏิบัติทั้งใน 

ครอบครัวและการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความชัดเจนใน 

บทบาทของสมาชิกครอบครัว และปองกันความขัดแยง 

ภายในครอบครัว รวมถึงหลีกเล่ียงปญหาที่อาจจะเกิดใน 

ธุรกิจอีกดวย

กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวที่สําคัญคือ ตอง 

มาจากความรวมมือและเปนขอตกลงรวมกันของสมาชิก 

ครอบครัวที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการและ/หรือมี 

อาํนาจควบคมุธรุกิจ (ผูถอืหุนในธรุกจิ) ธรรมนญูครอบครวัจะ 

ตองมคีวามสอดคลองกบัครอบครวั ธรุกจิ สถานการณทีเ่กดิขึน้ 

ตามโอกาส และสภาพแวดลอมปจจุบัน อยางไรก็ตาม ควรมี 

การทบทวนขอตกลงตางๆ อยางสมํ่าเสมอเพื่อสรางความ 

คลองตัวใหกับครอบครัวและธุรกิจ  

วัตถุประสงค์ทั่วไปของธรรมนูญ
ครอบครัว

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจพัฒนาไปสูความสําเร็จ 

(Company Development)

2. เพ่ือรักษาความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวในครอบครัว 

และคํามั่นสัญญาของครอบครัวที่มีตอธุรกิจ(Ownership 

Unity and Commitment)

3. เพื่อสรางจุดแข็งของครอบครัวและชี้ใหครอบครัว 

เห็นจุดแข็งของตนเอง (Family Strength)

โดยเรือ่งจาํเปนหลกัทีค่วรตองมกีารตกลงกนัในธรรมนญู 

ครอบครัว ไดแก

1. ความเชื่อและความศรัทธาของครอบครัว

2. ปรัชญาของครอบครัว

3. กติกา มารยาทในครอบครัว

4. ความคาดหวังของครอบครัว

กระบวนการสร้างและพัฒนา
ธรรมนูญครอบครัว

กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวเปนสวนสําคัญ 

ประการหนึ่งของความสําเร็จ ธรรมนูญครอบครัวที่มีการ 

ออกแบบดี จะชวยสรางความชัดเจนในบทบาทของสมาชิก 

ครอบครัว ความไววางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารท่ีม ี

ประสิทธิภาพ และการจัดการความขัดแยงหากเกิดขึ้นใน 

ครอบครัว รวมถึงสรางความมุงมั่นในครอบครัวที่มีตอธุรกิจ 

เพื่อความเติบโตอยางมั่นคง นอกจากน้ี กระบวนการสราง 

ธรรมนูญครอบครัว ยังเปนการวางแผนการและแนวทางไว 

ลวงหนาสําหรับการสืบทอดธุรกิจ และชวยนําครอบครัวเขา 

มามีสวนรวมสนับสนุนในธุรกิจ 

เนื่องจากครอบครัวมีลักษณะคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ 

ที่แตกตางกัน ทําใหธรรมนูญครอบครัวที่ถูกออกแบบมา 

แตกตางกนัตามความเหมาะสมของแตละครอบครวั ธรรมนญู 

ครอบครัวท่ีมีคุณภาพ นอกจากมีนโยบายและขอตกลงของ 

ครอบครัวที่กําหนดรวมกันแลว ยังจําเปนตองมีกระบวนการ 

พัฒนาดวย ดังนั้น ควรมีการกําหนดชวงเวลาในการทบทวน 

ปรับปรุง ลดหรือเพ่ิมเติมนโยบายและขอตกลงตางๆ ใน 

ธรรมนูญครอบครัว เพื่อใหเกิดความยืดหยุน เหมาะสม และ 

สามารถรองรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขอ 

แนะนําในสรางและพัฒนาธรรมนูญครอบครัว มีกระบวนการ 

ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ถามความตองการของครอบครัว

2. ใหความรูเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว

3. รางธรรมนูญครอบครัว (คานิยม วัสัยทัศน พันธกิจ 

ขอตกลง และนโยบายของครอบครัวเบื้องตน) 

4. จัดตั้งคณะทํางานครอบครัว (ท่ีประชุมครอบครัว/ 

สภาครอบครัว) 

5. ประชุมครอบครัวรวมกันกําหนดนโยบาย ขอตกลง 

และรับรองธรรมนูญครอบครัว

6. กําหนดใหทบทวน ปรับปรุงนโยบาย/ขอตกลงตางๆ 

ในธรรมนูญครอบครัว

หลักการเบ้ืองต้นในการร่างธรรมนูญ 
ครอบครัว

รปูแบบเน้ือหาและองคประกอบของธรรมนญูครอบครัว 

มคีวามแตกตางจากแผนการดาํเนนิธุรกจิ ทัง้นีก้ารรางธรรมนญู 

ครอบครัวนั้นขึ้นอยูกับขนาดของครอบครัว รุนของครอบครัว 

ธุรกิจครอบครัว 
ตอนธรรมนูญครอบครัว 
(Family Constitution)

และการมสีวนรวมของสมาชกิครอบครวัในการบรหิารจดัการ 

ธรุกจิและ/หรอืความเปนเจาของ (ผูถอืหุนในธรุกจิครอบครวั) 

เพื่อใหมั่นใจวาธรรมนูญครอบครัวที่รางขึ้นมุงสูเปาหมายและ 

ประเด็นตางๆ ตามขอตกลงและความคาดหวังของครอบครัว 

ประเดน็เบือ้งตนทีค่วรพจิารณาในการรางธรรมนูญครอบครวั 

ไดแก

1. วิธีการแกไขปญหาในธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ 

(How) ประกอบดวย 

- หลักเกณฑในการจายคาตอบแทนแกสมาชิกของ 

ครอบครัว

- ขอตกลงของผูถือหุนและสภาพคลองของหุน ในการ 

ซื้อหรือขาย การกําหนดราคาซื้อขาย วิธีการตีราคาหุน หรือ 

คํ้าประกันการกูเงิน

- กฏ กติกามารยาทของสมาชิกในครอบครัว 

- นโยบายการกูยืมใหกับสมาชิกจากธุรกิจครอบครัว

- นโยบายการจายเงินปนผล

2. องคประกอบสําคัญท่ีตองพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ 

ในปจจุบันและอนาคต (What) ประกอบดวย

- การกอตั้งสภาครอบครัว กระบวนการการกอตั้ง 

และการกําหนดบทบาทของคณะกรรมการในสภาครอบครัว

- การวางแผนการสืบทอด คุณสมบัติของทายาท

- หลักเกณฑในการเขาทํางานและออกจากงานใน 

ธุรกิจครอบครัว

- การกําหนดนโยบายการลงทุน และรวมทุน(Venture 

Program)

3. ความปรารถนาของครอบครัวในอนาคต (Why) 

ประกอบดวย 

- ปรัญชา คานิยมหลัก  

- วิสัยทัศน พันธกิจหลัก ของครอบครัว

- การจัดเก็บประวัติตางๆ(Archives)

4. บคุคลทีม่สีวนเกีย่วของในกระบวนการตดัสนิใจและ 

รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจนั้น  (Who) ประกอบดวย 

- คณะกรรมการในสภาครอบครัว 

- คณะกรรมการบริษัท 

- ทนายบรกิารครอบครวั(Family Office) ซึง่มบีทบาท 

ในการบริการ เชน เรื่องภาษี กฎหมาย และทะเบียนหุน 

เปนตน   

5. ระยะเวลาในการตรวจสอบและแกไขเมือ่ใด (When)

โครงสร้างของธรรมนูญครอบครัว
การออกแบบธรรมนูญครอบครัวควรใหมีความยืดหยุน

และสามารถใชบันทึกขอมูลการกํากับดูแลธุรกิจครอบครัวท่ี 

มีความซับซอน หรือเขียนขอจํากัดบางประการไวในธรรมนูญ 

ครอบครัว ตัวอยางเชน การประชุมครอบครัว ขอกําหนดและ 

วิธีการใหทุนสํารองแกผู ถือหุน ตัวอยางการรางธรรมนูญ 

ครอบครัวควรมีอยางนอย 5 องคประกอบ ดังนี้

สวนที่ 1 วัตถุประสงครวมของครอบครัว

1.1 พันธกิจ คานิยม วิสัยทัศน 

สวนที่ 2 สิทธิการครอบครองหุน

2.1  บทบาทของผูถือหุน: สัดสวนของจํานวนหรือมูลคา 

ของหุน สิทธิหรือประโยชนที่ไดรับ

2.2  นโยบายผลตอบแทนจากการลงทุน/การจายปนผล

2.3  การถายโอนหุน/สภาพคลองของหุน: วธิกีาร ขอกาํหนด 

การซื้อ/ขาย หรือคํ้าประกัน

2.4  ขอกําหนดและวิธีการใหทุนสํารองแกผูถือหุน 

2.5  การประชุมผูถือหุน

สวนที่ 3 สิทธิของสมาชิกครอบครัว

3.1  บทบาทของสมาชิกในครอบครัว: ประเภทสมาชิก 

สิทธิในสวัสดิการและผลประโยชน

3.2  ทีป่ระชมุครอบครัวและสภาครอบครัว: กอต้ังอยางไร 

องคประกอบ ใครมีหนาที่อยางไร

3.3  สาํนักงานธรุกจิครอบครวั (บรหิารจดัการเก่ียวกบัธรุกจิ 

และครอบครัว)

3.4  นโยบายครอบครวั (เชน การจางงานและคาตอบแท 

นของสมาชกิครอบครัว การศกึษาของสมาชกิรุนตอไป เปนตน)

สวนที่ 4 การกํากับดูแลธุรกิจ

4.1  บทบาทของคณะกรรมการ: กระบวนการแตงตั้ง 

ใครมีหนาที่อยางไร

4.2  องคประกอบของคณะกรรมการ: วธีิการจดัโครงสราง 

ลักษณะซับซอนมากหรือนอย

4.3  การสรรหาและประเมินผลงานคณะกรรมการ: 

กระบวนการสรรหา การจายคาตอบแทน

4.4  กรรมการจากภายนอก: กระบวนการสรรหาและ 

แตงตั้ง

4.5  การสื่อสาร/รายงานการประชุมผูถือหุนและการ 

ประชุมครอบครัว

4.6  การสรางแรงจงูใจในการทาํงาน: คาตอบแทนพเิศษ 

รางวัล คําชม เปนตน

4.7  วิธีการรักษาตําแหนงคณะกรรมการในบริษัท

4.8  การประชุมคณะกรรมการ

สวนที่ 5 เบ็ดเตล็ด

5.1  วิธีการปองกันขอขัดแยง: การจัดการสวัสดิการและ 

ผลประโยชนใหแกสมาชิกครอบครัวอยางเสมอภาค ยุติธรรม 

5.2  การรกัษาความลับ: องคความรู ทกัษะ ความชาํนาญ 

ในเรื่องนั้น เปนความลับเฉพาะถายทอดจากรุนสูรุน

ซึ่งผมขอยกตัวอยาง ธรรมนูญครอบครัวของธุรกิจ 

ครอบครัว ตระกูล MOGI หรือท่ีเรารู จักกันในนามซอส 

Kikkoman ผูบริหารคนปจจุบันเปนทายาทรุนท่ี 15 ของ 

ตระกูล

CASE: MOGI Family Constitution

ขอที่ 1 สมาชิกในครอบสมาชิกในครอบครัวตองใฝสันติ 

มิพึงวิวาท จงเคารพซ่ึงกันและกัน อันจะกอใหเกิดความ 

กาวหนาและเจริญรุงเรืองตอธุรกิจแหงครอบครัว 

ขอที่ 2 จงเชื่อในพระเจาและพระพุทธเจา ซึ่งเปนแหลง 

กําเนิดแหงคุณงามความดีท้ังหลาย การมีศรัทธา เพื่อใหเกิด 

จิตใจที่สงบ

ขอที่ 3 สมาชิกในครอบครัวตางตองสุภาพออนนอม 

ตอกัน หากผูเปนใหญที่ไมสุภาพ ผูอื่นยอมจะไมนับถือ จึง 

ใหทุกคนมีความสุภาพ จึงจะเกิดสันติและปรองดองกัน 

ขอที่ 4 ความดีตางๆนํามาซึ่งความมั่งมีศรีสุขและอยา 

สับสนระหวางเหตุกับผล หามตัดสินคนดวยฐานะแตตัดสิน 

คนดวยความดี 

ขอท่ี 5 จงมรีะเบียบ อตุสาหะ และความพากเพยีร พรอม 

ทั้งใหความสําคัญกับความอาวุโส และตําแหนงหนาที่ 

ขอที่ 6 การทําธุรกิจนั้นขึ้นอยูกับคน พึงเลือกใชคนให 

เหมาะสมกับงาน อย ามีอคติหรือเอาแต ตนเป นใหญ 

จนกอผลเสยีแกงาน การมอบหมายงานใหแกผูทีเ่หมาะสม จะ 

นํามาซึ่งความสุขในการทํางาน 

ขอท่ี 7 การใหการศึกษาท่ีดีแกเยาวชน คือ ความ 

รับผิดชอบของเราที่พึงมีตอประเทศชาติ ทั้งน้ี ตองฝกฝน 

ทั้งรางกายและจิตใจใหมีคุณธรรม ปญญา และสุขภาพ 

รางกายที่สมบูรณแข็งแรง 

ขอที่ 8 พึงเผื่อแผแบงปนความรักใหกับทุกคน อันจะ 

เปนรากฐานแหงการเปนมนุษยที่ดี ซึ่งจะเปนผลใหเรา 

ดาํรงชีวติอยูอยางมคุีณคา การใชคําพดูอาจกอใหเกดิผลในทาง 

บวกหรือลบได หากใชวาจาไมเหมาะอาจกอใหเกิดผลเสียได 

สวนปยะวาจาจะสงผลใหเกดิความสงบสขุ ดงัน้ันตองใชคาํพดู 

ตางๆ อยางระมัดระวัง

ขอที่ 9 จงนบนอมถอมตัวและพากเพียรใหถึงที่สุด 

ตามทีบ่รรพบรุษุไดสัง่สมสบืตอกนัมา และใหพยายามสืบสาน 

ธรรมนูญครอบครัว หมายถึง 
ข้อตกลงที่แสดงบทบาทของสมาชิก 
ครอบครัวที่มีต่อธุรกิจและสังคม 
รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจ 
ครอบครัว ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งที่ 
แสดงให้เห็นค่านิยมหลัก วิสัยทัศน์ 
และความมุ่งม่ันท่ีครอบครัวมีต่อธุรกิจ

ปณิธานอันนี้ใหยืนยาวที่สุด เทาที่จะทําได 

การกำกับดูแล ธุรกิจครอบครัว
Fred Neubauer และ Alden G. Lank ผูเขียน “The 

Family Business–Its Governance for Sustainability” 

(ซึ่งหนังสือเลมนี้จะมุงเขียนเฉพาะเรื่องโครงสรางและการ 

กํากับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัทครอบครัวโดยรวม) ไดให 

ความหมายของ Corporate Governance ไดหลายแบบ 

ดวยกัน แตกลาวโดยสรุป Corporate Governance ใน 

หนังสือดังกลาว ใหหมายถึงระบบหรือโครงสรางของธุรกิจ 

ครอบครัวที่มีกระบวนการที่จะชี้นํา (Direct) หรือควบคุม 

(Control) บรษิทัและรวมท้ังการรบัผิดชอบ (Accounting for) 

ตอบริษัทและผูมีสวนไดเสีย (ซึ่งรวมถึงผูถือหุนที่เปนสมาชิก 

ในครอบครัว พนักงาน ลูกจางและคูคา) นั่นเอง ซึ่งอาจจะ 

กลาวไดวา โครงสรางของ Corporate Governance หรือ 

โครงสรางของธุรกิจครอบครัวจะตองประกอบดวย 

1. การช้ีนํา (Directing) ของบริษัท ซึ่งจะตองไมได 

หมายถึงการที่ปฏิบัติงานหรือการบริหารงานประจําวัน แต 

การชี้แนะหรือการใหแนวทางในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการ 

บริหารงานดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทหรือผู ถือหุ นจะเปนผูวาง 

กลยุทธแนวทางในการดําเนินการของบริษัทในระยะยาว 

1.2 ความเกี่ยวของของผูถือหุนหรือกรรมการในการ 

ตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบ หรือมีเรื่องที่สลับซับซอน 

1.3 ความเก่ียวของในการจัดหาทุนโดยรวมถึงการจัด 

หาแหลงเงินทุนหรือทุนทาง บุคลากร และรวมทั้งการแตงตั้ง 

ผูบริหารระดับสูงของธุรกิจบริษัทครอบครัว

1.4 การเกี่ยวของในการที่จะเปนตัวการในการตัดสินใจ 

ที่จะเปนตัวอยาง ทําใหเปนตัวอยางและแนวทางหรือที่จะ 

ไมสามารถถูกปรับเปลี่ยนได 

2. บรษัิทครอบครวัยงัจะตองมกีารควบคมุ (Controlling) 

ในแงของการควบคุมผลงานของฝายบริหารและการกํากับถึง 

ความกาวหนาของวัตถุประสงคของบริษัท 

3. การที่จะรับผิดชอบตอสิ่งใดๆ (Accounting for) 

ที่ทําขึ้นในบริษัทในฐานะเปนบริษัทตอบุคคลที่เกี่ยวของหรือ 

ที่เรียกวา “Stakeholders” ไมวาจะเปนเจาหนี้ ลูกหนี้ และ 

ผูเกี่ยวของ เชน พนักงาน ลูกคา โดยธุรกิจครอบครัวจะตอง 

มีประเด็นในเร่ืองการดูแลผูถือหุนที่เปนสมาชิกในครอบครัว 

อยางเปนธรรม

ทีส่าํคญักค็อืวา การทีจ่ะจดัโครงสรางในธรุกจิครอบครวั 

เพื่อใหมีการกํากับดูแลกิจการนั้น นักวิชาการทั้งสองทาน 

ไดแนะนําวา 

“การกําหนดขอบงัคบัหรอืทีเ่ปนขอพงึปฏบิตัขิองบรษัิท 

หรือที่เปนขอบัญญัติตางๆ ของบริษัทครอบครัว ไมวาจะเปน 

ธรรมนูญครอบครัว วิสัยทัศน หลักการ ขอพึงปฏิบัติ คุณคา 

ของครอบครัวหรือขอปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัว ไมวา 

จะในรปูของขอบงัคบัหรอืมใิชขอบงัคับทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร 

หรือไมก็ตาม จะมีความสําคัญอยางยิ่งเพ่ือที่จะกําหนด 

โครงสรางการบรหิารจดัการใหเปนไปตามวตัถปุระสงคดงักลาว” 

(กติพิงศ อุรพพีฒันพงศ, source: www.thaibusinessmaster 

.com)

คณะกรรมการทาํงานครอบครัว กอตัง้ขึน้มาเพือ่ชวยจดั 

ระเบียบและหมวดหมูของความรับผิดชอบในครอบครัว โดย 

ใหความสําคญัในสวนของเจาของ ซึง่เมือ่มองในแผนภาพของ 

การเปรียบเทียบโครงสรางการกาํกบัดแูลครอบครวัและธรุกจิ 

จะเห็นวาเปนการแยกปญหาของครอบครัวออกจากปญหา 

ของธุรกิจ คณะกรรมการทํางานครอบครัวจะชวยจัดการใน 

ดานที่ซับซอนหลายดานที่เกี่ยวกับครอบครัว เชน การท่ีมี 

สมาชิกครอบครัวจํานวนมาก หลายรุ น โดยในแผนภาพ 

ดังกลาวจะเห็นวามีการแบงความเปนเจาของออกจากธุรกิจ 

(ซึ่งบางคร้ังบริหารโดยญาติๆหรือบุคคลจากภายนอก) ซึ่ง 

ถูกควบคุมโดยคณะกรรมการการดําเนินงานโดยมาจาก 

สมาชิกของครอบครัวและบุคคลที่ เชิญมาจากภายนอก 

อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาแผนภาพดังกลาวจะเหมาะ 

กับทกุครอบครวั แตละครอบครวัตองมกีารออกแบบโครงสราง 

และกําหนดการควบคุมที่เหมาะสมกับความตองการของ 

สมาชิกในครอบครัวซึ่งแตกตางกันออกไปในครอบครัวของ 

ตนเอง

กลาวโดยสรุปธรรมนูญครอบครัว เปนการกําหนด 

ภาพรวมและการจัดการเรื่องตางๆ ของธุรกิจครอบครัว เชน 

สภาครอบครัว แผนสืบทอดธุรกิจ และเงินกองทุนครอบครัว 

ซึ่งเปนกฎกติกาหรือขอตกลงรวมกันท่ีสมาชิกในครอบครัว 

ยอมรบัและยดึถอืเปนแนวทางปฎบิตั ิและมกีารจดัตัง้สถาบนั 

ครอบครัวในรูปแบบท่ีประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว เพ่ือ 

กํากับดูแลจัดการเรื่องของครอบครัวใหเปนไปตามธรรมนูญ  

ครอบครัวถึงแมวาธุรกิจครอบครัวสวนใหญยังไมมีการจัดทํา 

ธรรมนูญครอบครัวอยางเปนทางการ แตจะมีการตั้งกฎและ 

ธรรมเนยีมทีก่าํหนดสทิธหินาที ่และความคาดหวังของสมาชิก 

ครอบครัว รวมถึงนโยบายตางๆ ในการกํากับดูแลธุรกิจ 

อยางไรก็ตาม เมื่อครอบครัวมีขนาดใหญขึ้นจําเปนตองมี 

การจัดทําธรรมนูญครอบครัวโดยเขียนเปนลายลักษณอักษร 

และจัดตัง้ท่ีประชุมครอบครัว/สภาครอบครวัอยางเปนทางการ 

เพื่อการกํากับดูแลรวมกันของสมาชิกครอบครัวทุกคน
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ธรรมนูญครอบครัว (Family Constitution) 

มีคําเรียกมากมาย บางครั้งเรียกวา “ขอบัญญัติ 

หรือหลัก/ความเชื่อของครอบครัว (Family 

Creed)” หรอื “ระเบยีบการของครอบครวั (Family Protocol)” 

หรือ “ขอตกลงตามหลกัเกณฑของครอบครวั (Statement of 

Family Principles)” หรือ “กฎเกณฑและคานิยมของ 

ครอบครวั (Family Rules and Values)” หรอื “กฎเกณฑและ 

ขอบังคับของครอบครัว (Family Rules and Regulations)” 

หรือ “แผนกลยุทธของครอบครัว (Family Strategic Plan)” 

คําเรียกเหลานี้ล วนมีความหมายเชนเดียวกัน ธรรมนูญ 

ครอบครัว หมายถึง ขอตกลงที่แสดงบทบาทของสมาชิก 

ครอบครัวที่มีตอธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวทางการกํากับ 

ดูแลธุรกิจครอบครัว ตลอดจนเปนสวนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็น 

คานิยมหลัก วิสัยทัศน และความมุงมั่นที่ครอบครัวมีตอธุรกิจ

ธรรมนูญครอบครัว ควรจัดทําเปนเอกสารหรือคู มือ 

ใหกับสมาชิกครอบครัวนําเปนแนวทางในการปฏิบัติทั้งใน 

ครอบครัวและการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความชัดเจนใน 

บทบาทของสมาชิกครอบครัว และปองกันความขัดแยง 

ภายในครอบครัว รวมถึงหลีกเล่ียงปญหาที่อาจจะเกิดใน 

ธุรกิจอีกดวย

กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวที่สําคัญคือ ตอง 

มาจากความรวมมือและเปนขอตกลงรวมกันของสมาชิก 

ครอบครัวท่ีมีสวนเก่ียวของในการบริหารจัดการและ/หรือมี 

อาํนาจควบคมุธรุกิจ (ผูถอืหุนในธรุกจิ) ธรรมนญูครอบครวัจะ 

ตองมคีวามสอดคลองกบัครอบครวั ธรุกจิ สถานการณทีเ่กดิขึน้ 

ตามโอกาส และสภาพแวดลอมปจจุบัน อยางไรก็ตาม ควรมี 

การทบทวนขอตกลงตางๆ อยางสมํ่าเสมอเพื่อสรางความ 

คลองตัวใหกับครอบครัวและธุรกิจ  

วัตถุประสงค์ทั่วไปของธรรมนูญ
ครอบครัว

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจพัฒนาไปสูความสําเร็จ 

(Company Development)

2. เพื่อรักษาความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวในครอบครัว 

และคํามั่นสัญญาของครอบครัวที่มีตอธุรกิจ(Ownership 

Unity and Commitment)

3. เพ่ือสรางจุดแข็งของครอบครัวและช้ีใหครอบครัว 

เห็นจุดแข็งของตนเอง (Family Strength)

โดยเร่ืองจาํเปนหลักท่ีควรตองมกีารตกลงกนัในธรรมนญู 

ครอบครัว ไดแก

1. ความเชื่อและความศรัทธาของครอบครัว

2. ปรัชญาของครอบครัว

3. กติกา มารยาทในครอบครัว

4. ความคาดหวังของครอบครัว

กระบวนการสร้างและพัฒนา
ธรรมนูญครอบครัว

กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวเปนสวนสําคัญ 

ประการหนึ่งของความสําเร็จ ธรรมนูญครอบครัวท่ีมีการ 

ออกแบบดี จะชวยสรางความชัดเจนในบทบาทของสมาชิก 

ครอบครัว ความไววางใจซึ่งกันและกัน การส่ือสารท่ีม ี

ประสิทธิภาพ และการจัดการความขัดแยงหากเกิดขึ้นใน 

ครอบครัว รวมถึงสรางความมุงมั่นในครอบครัวที่มีตอธุรกิจ 

เพื่อความเติบโตอยางมั่นคง นอกจากนี้ กระบวนการสราง 

ธรรมนูญครอบครัว ยังเปนการวางแผนการและแนวทางไว 

ลวงหนาสําหรับการสืบทอดธุรกิจ และชวยนําครอบครัวเขา 

มามีสวนรวมสนับสนุนในธุรกิจ 

เนื่องจากครอบครัวมีลักษณะคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ 

ที่แตกตางกัน ทําใหธรรมนูญครอบครัวที่ถูกออกแบบมา 

แตกตางกนัตามความเหมาะสมของแตละครอบครัว ธรรมนญู 

ครอบครัวท่ีมีคุณภาพ นอกจากมีนโยบายและขอตกลงของ 

ครอบครัวท่ีกําหนดรวมกันแลว ยังจําเปนตองมีกระบวนการ 

พัฒนาดวย ดังนั้น ควรมีการกําหนดชวงเวลาในการทบทวน 

ปรับปรุง ลดหรือเพิ่มเติมนโยบายและขอตกลงตางๆ ใน 

ธรรมนูญครอบครัว เพื่อใหเกิดความยืดหยุน เหมาะสม และ 

สามารถรองรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขอ 

แนะนําในสรางและพัฒนาธรรมนูญครอบครัว มีกระบวนการ 

ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ถามความตองการของครอบครัว

2. ใหความรูเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว

3. รางธรรมนูญครอบครัว (คานิยม วัสัยทัศน พันธกิจ 

ขอตกลง และนโยบายของครอบครัวเบื้องตน) 

4. จัดตั้งคณะทํางานครอบครัว (ท่ีประชุมครอบครัว/ 

สภาครอบครัว) 

5. ประชุมครอบครัวรวมกันกําหนดนโยบาย ขอตกลง 

และรับรองธรรมนูญครอบครัว

6. กําหนดใหทบทวน ปรับปรุงนโยบาย/ขอตกลงตางๆ 

ในธรรมนูญครอบครัว

หลักการเบ้ืองต้นในการร่างธรรมนูญ 
ครอบครัว

รูปแบบเน้ือหาและองคประกอบของธรรมนญูครอบครวั 

มคีวามแตกตางจากแผนการดาํเนนิธุรกจิ ทัง้นีก้ารรางธรรมนญู 

ครอบครัวนั้นขึ้นอยูกับขนาดของครอบครัว รุนของครอบครัว 

และการมสีวนรวมของสมาชกิครอบครวัในการบรหิารจดัการ 

ธุรกจิและ/หรอืความเปนเจาของ (ผูถอืหุนในธรุกจิครอบครวั) 

เพื่อใหมั่นใจวาธรรมนูญครอบครัวที่รางขึ้นมุงสูเปาหมายและ 

ประเด็นตางๆ ตามขอตกลงและความคาดหวังของครอบครัว 

ประเดน็เบือ้งตนทีค่วรพจิารณาในการรางธรรมนูญครอบครวั 

ไดแก

1. วิธีการแกไขปญหาในธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ 

(How) ประกอบดวย 

- หลักเกณฑในการจายคาตอบแทนแกสมาชิกของ 

ครอบครัว

- ขอตกลงของผูถือหุนและสภาพคลองของหุน ในการ 

ซื้อหรือขาย การกําหนดราคาซื้อขาย วิธีการตีราคาหุน หรือ 

คํ้าประกันการกูเงิน

- กฏ กติกามารยาทของสมาชิกในครอบครัว 

- นโยบายการกูยืมใหกับสมาชิกจากธุรกิจครอบครัว

- นโยบายการจายเงินปนผล

2. องคประกอบสําคัญท่ีตองพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ 

ในปจจุบันและอนาคต (What) ประกอบดวย

- การกอตั้งสภาครอบครัว กระบวนการการกอตั้ง 

และการกําหนดบทบาทของคณะกรรมการในสภาครอบครัว

- การวางแผนการสืบทอด คุณสมบัติของทายาท

- หลักเกณฑในการเขาทํางานและออกจากงานใน 

ธุรกิจครอบครัว

- การกําหนดนโยบายการลงทนุ และรวมทนุ(Venture 

Program)

3. ความปรารถนาของครอบครัวในอนาคต (Why) 

ประกอบดวย 

- ปรัญชา คานิยมหลัก  

- วิสัยทัศน พันธกิจหลัก ของครอบครัว

- การจัดเก็บประวัติตางๆ(Archives)

4. บคุคลทีม่สีวนเกีย่วของในกระบวนการตดัสนิใจและ 

รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจนั้น  (Who) ประกอบดวย 

- คณะกรรมการในสภาครอบครัว 

- คณะกรรมการบริษัท 

- ทนายบรกิารครอบครวั(Family Office) ซึง่มบีทบาท 

ในการบริการ เชน เรื่องภาษี กฎหมาย และทะเบียนหุน 

เปนตน   

5. ระยะเวลาในการตรวจสอบและแกไขเมือ่ใด (When)

โครงสร้างของธรรมนูญครอบครัว
การออกแบบธรรมนูญครอบครัวควรใหมีความยืดหยุน

และสามารถใชบันทึกขอมูลการกํากับดูแลธุรกิจครอบครัวท่ี 

มีความซับซอน หรือเขียนขอจํากัดบางประการไวในธรรมนูญ 

ครอบครัว ตัวอยางเชน การประชุมครอบครัว ขอกําหนดและ 

วิธีการใหทุนสํารองแกผู ถือหุน ตัวอยางการรางธรรมนูญ 

ครอบครัวควรมีอยางนอย 5 องคประกอบ ดังนี้

สวนที่ 1 วัตถุประสงครวมของครอบครัว

1.1 พันธกิจ คานิยม วิสัยทัศน 

สวนที่ 2 สิทธิการครอบครองหุน

2.1  บทบาทของผูถือหุน: สัดสวนของจํานวนหรือมูลคา 

ของหุน สิทธิหรือประโยชนที่ไดรับ

2.2  นโยบายผลตอบแทนจากการลงทุน/การจายปนผล

2.3  การถายโอนหุน/สภาพคลองของหุน: วธิกีาร ขอกาํหนด 

การซื้อ/ขาย หรือคํ้าประกัน

2.4  ขอกําหนดและวิธีการใหทุนสํารองแกผูถือหุน 

2.5  การประชุมผูถือหุน

สวนที่ 3 สิทธิของสมาชิกครอบครัว

3.1  บทบาทของสมาชิกในครอบครัว: ประเภทสมาชิก 

สิทธิในสวัสดิการและผลประโยชน

3.2  ทีป่ระชมุครอบครวัและสภาครอบครวั: กอตัง้อยางไร 

องคประกอบ ใครมีหนาที่อยางไร

3.3  สาํนกังานธรุกจิครอบครวั (บริหารจดัการเก่ียวกบัธรุกจิ 

และครอบครัว)

3.4  นโยบายครอบครวั (เชน การจางงานและคาตอบแท 

นของสมาชกิครอบครวั การศกึษาของสมาชกิรุนตอไป เปนตน)

สวนที่ 4 การกํากับดูแลธุรกิจ

4.1  บทบาทของคณะกรรมการ: กระบวนการแตงตั้ง 

ใครมีหนาที่อยางไร

4.2  องคประกอบของคณะกรรมการ: วธีิการจดัโครงสราง 

ลักษณะซับซอนมากหรือนอย

4.3  การสรรหาและประเมินผลงานคณะกรรมการ: 

กระบวนการสรรหา การจายคาตอบแทน

4.4  กรรมการจากภายนอก: กระบวนการสรรหาและ 

แตงตั้ง

4.5  การสื่อสาร/รายงานการประชุมผูถือหุนและการ 

ประชุมครอบครัว

4.6  การสรางแรงจงูใจในการทาํงาน: คาตอบแทนพเิศษ 

รางวัล คําชม เปนตน

4.7  วิธีการรักษาตําแหนงคณะกรรมการในบริษัท

4.8  การประชุมคณะกรรมการ

สวนที่ 5 เบ็ดเตล็ด

5.1  วิธีการปองกันขอขัดแยง: การจัดการสวัสดิการและ 

ผลประโยชนใหแกสมาชิกครอบครัวอยางเสมอภาค ยุติธรรม 

5.2  การรักษาความลับ: องคความรู ทกัษะ ความชาํนาญ 

ในเรื่องนั้น เปนความลับเฉพาะถายทอดจากรุนสูรุน

ซึ่งผมขอยกตัวอยาง ธรรมนูญครอบครัวของธุรกิจ 

ครอบครัว ตระกูล MOGI หรือท่ีเรารู จักกันในนามซอส 

Kikkoman ผูบริหารคนปจจุบันเปนทายาทรุนที่ 15 ของ 

ตระกูล

CASE: MOGI Family Constitution

ขอที่ 1 สมาชิกในครอบสมาชิกในครอบครัวตองใฝสันติ 

มิพึงวิวาท จงเคารพซึ่งกันและกัน อันจะกอใหเกิดความ 

กาวหนาและเจริญรุงเรืองตอธุรกิจแหงครอบครัว 

ขอที่ 2 จงเชื่อในพระเจาและพระพุทธเจา ซึ่งเปนแหลง 

กําเนิดแหงคุณงามความดีทั้งหลาย การมีศรัทธา เพื่อใหเกิด 

จิตใจที่สงบ

ขอท่ี 3 สมาชิกในครอบครัวตางตองสุภาพออนนอม 

ตอกัน หากผูเปนใหญที่ไมสุภาพ ผูอื่นยอมจะไมนับถือ จึง 

ใหทุกคนมีความสุภาพ จึงจะเกิดสันติและปรองดองกัน 

ขอที่ 4 ความดีตางๆนํามาซึ่งความมั่งมีศรีสุขและอยา 

สับสนระหวางเหตุกับผล หามตัดสินคนดวยฐานะแตตัดสิน 

คนดวยความดี 

ขอที ่5 จงมีระเบยีบ อตุสาหะ และความพากเพยีร พรอม 

ทั้งใหความสําคัญกับความอาวุโส และตําแหนงหนาที่ 

ขอที่ 6 การทําธุรกิจนั้นขึ้นอยูกับคน พึงเลือกใชคนให 

เหมาะสมกับงาน อย ามีอคติหรือเอาแต ตนเป นใหญ 

จนกอผลเสยีแกงาน การมอบหมายงานใหแกผูทีเ่หมาะสม จะ 

นํามาซึ่งความสุขในการทํางาน 

ขอที่ 7 การใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชน คือ ความ 

รับผิดชอบของเราที่พึงมีตอประเทศชาติ ทั้งนี้ ตองฝกฝน 

ทั้งรางกายและจิตใจใหมีคุณธรรม ปญญา และสุขภาพ 

รางกายที่สมบูรณแข็งแรง 

ขอที่ 8 พึงเผื่อแผแบงปนความรักใหกับทุกคน อันจะ 

เปนรากฐานแหงการเปนมนุษยท่ีดี ซ่ึงจะเปนผลใหเรา 

ดาํรงชีวติอยูอยางมคีณุคา การใชคาํพดูอาจกอใหเกดิผลในทาง 

บวกหรือลบได หากใชวาจาไมเหมาะอาจกอใหเกิดผลเสียได 

สวนปยะวาจาจะสงผลใหเกดิความสงบสขุ ดงันัน้ตองใชคาํพดู 

ตางๆ อยางระมัดระวัง

ขอที่ 9 จงนบนอมถอมตัวและพากเพียรใหถึงที่สุด 

ตามทีบ่รรพบรุษุไดสัง่สมสบืตอกนัมา และใหพยายามสบืสาน 

กระบวนการสร้างธรรมนูญ 
ครอบครัวที่สำคัญคือ ต้องมาจาก 
ความร่วมมือและเป็นข้อตกลงร่วมกัน 
ของสมาชิกครอบครัวที่มีส่วน 
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและ/ 
หรือมีอำนาจควบคุมธุรกิจ (ผู้ถือหุ้น 
ในธุรกิจ) ธรรมนูญครอบครัวจะต้อง 
มีความสอดคล้องกับครอบครัว 
ธุรกิจ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตาม 
โอกาส และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ปณิธานอันนี้ใหยืนยาวที่สุด เทาที่จะทําได 

การกำกับดูแล ธุรกิจครอบครัว
Fred Neubauer และ Alden G. Lank ผูเขียน “The 

Family Business–Its Governance for Sustainability” 

(ซึ่งหนังสือเลมนี้จะมุงเขียนเฉพาะเรื่องโครงสรางและการ 

กํากับดูแลกิจการ ท่ีดีของบริษัทครอบครัวโดยรวม) ไดให 

ความหมายของ Corporate Governance ไดหลายแบบ 

ดวยกัน แตกลาวโดยสรุป Corporate Governance ใน 

หนังสือดังกลาว ใหหมายถึงระบบหรือโครงสรางของธุรกิจ 

ครอบครัวที่มีกระบวนการที่จะชี้นํา (Direct) หรือควบคุม 

(Control) บรษิทัและรวมทัง้การรบัผิดชอบ (Accounting for) 

ตอบริษัทและผูมีสวนไดเสีย (ซึ่งรวมถึงผูถือหุนที่เปนสมาชิก 

ในครอบครัว พนักงาน ลูกจางและคูคา) นั่นเอง ซึ่งอาจจะ 

กลาวไดวา โครงสรางของ Corporate Governance หรือ 

โครงสรางของธุรกิจครอบครัวจะตองประกอบดวย 

1. การชี้นํา (Directing) ของบริษัท ซึ่งจะตองไมได 

หมายถึงการที่ปฏิบัติงานหรือการบริหารงานประจําวัน แต 

การชี้แนะหรือการใหแนวทางในเรื่องตางๆ เก่ียวกับการ 

บริหารงานดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทหรือผู ถือหุ นจะเปนผู วาง 

กลยุทธแนวทางในการดําเนินการของบริษัทในระยะยาว 

1.2 ความเก่ียวของของผูถือหุนหรือกรรมการในการ 

ตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบ หรือมีเรื่องที่สลับซับซอน 

1.3 ความเก่ียวของในการจัดหาทุนโดยรวมถึงการจัด 

หาแหลงเงินทุนหรือทุนทาง บุคลากร และรวมทั้งการแตงตั้ง 

ผูบริหารระดับสูงของธุรกิจบริษัทครอบครัว

1.4 การเกี่ยวของในการที่จะเปนตัวการในการตัดสินใจ 

ท่ีจะเปนตัวอยาง ทําใหเปนตัวอยางและแนวทางหรือที่จะ 

ไมสามารถถูกปรับเปลี่ยนได 

2. บรษิทัครอบครวัยงัจะตองมกีารควบคมุ (Controlling) 

ในแงของการควบคุมผลงานของฝายบริหารและการกํากับถึง 

ความกาวหนาของวัตถุประสงคของบริษัท 

3. การท่ีจะรับผิดชอบตอสิ่งใดๆ (Accounting for) 

ที่ทําขึ้นในบริษัทในฐานะเปนบริษัทตอบุคคลที่เกี่ยวของหรือ 

ที่เรียกวา “Stakeholders” ไมวาจะเปนเจาหนี้ ลูกหนี้ และ 

ผูเกี่ยวของ เชน พนักงาน ลูกคา โดยธุรกิจครอบครัวจะตอง 

มีประเด็นในเรื่องการดูแลผูถือหุนที่เปนสมาชิกในครอบครัว 

อยางเปนธรรม

ทีสํ่าคญักค็อืวา การทีจ่ะจดัโครงสรางในธรุกจิครอบครวั 

เพ่ือใหมีการกํากับดูแลกิจการนั้น นักวิชาการทั้งสองทาน 

ไดแนะนําวา 

“การกําหนดขอบังคบัหรอืทีเ่ปนขอพงึปฏบิตัขิองบรษัิท 

หรือที่เปนขอบัญญัติตางๆ ของบริษัทครอบครัว ไมวาจะเปน 

ธรรมนูญครอบครัว วิสัยทัศน หลักการ ขอพึงปฏิบัติ คุณคา 

ของครอบครัวหรือขอปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัว ไมวา 

จะในรูปของขอบงัคับหรือมใิชขอบงัคับทีเ่ปนลายลกัษณอักษร 

หรือไมก็ตาม จะมีความสําคัญอยางยิ่งเพ่ือที่จะกําหนด 

โครงสรางการบริหารจัดการใหเปนไปตามวัตถปุระสงคดงักลาว” 

(กติพิงศ อุรพพีฒันพงศ, source: www.thaibusinessmaster 

.com)

คณะกรรมการทาํงานครอบครัว กอตัง้ขึน้มาเพือ่ชวยจดั 

ระเบียบและหมวดหมูของความรับผิดชอบในครอบครัว โดย 

ใหความสาํคญัในสวนของเจาของ ซึง่เมือ่มองในแผนภาพของ 

การเปรียบเทียบโครงสรางการกาํกบัดแูลครอบครวัและธรุกจิ 

จะเห็นวาเปนการแยกปญหาของครอบครัวออกจากปญหา 

ของธุรกิจ คณะกรรมการทํางานครอบครัวจะชวยจัดการใน 

ดานที่ซับซอนหลายดานที่เกี่ยวกับครอบครัว เชน การท่ีมี 

สมาชิกครอบครัวจํานวนมาก หลายรุ น โดยในแผนภาพ 

ดังกลาวจะเห็นวามีการแบงความเปนเจาของออกจากธุรกิจ 

(ซึ่งบางครั้งบริหารโดยญาติๆหรือบุคคลจากภายนอก) ซึ่ง 

ถูกควบคุมโดยคณะกรรมการการดําเนินงานโดยมาจาก 

สมาชิกของครอบครัวและบุคคลที่ เชิญมาจากภายนอก 

อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาแผนภาพดังกลาวจะเหมาะ 

กบัทกุครอบครวั แตละครอบครวัตองมกีารออกแบบโครงสราง 

และกําหนดการควบคุมที่เหมาะสมกับความตองการของ 

สมาชิกในครอบครัวซึ่งแตกตางกันออกไปในครอบครัวของ 

ตนเอง

กลาวโดยสรุปธรรมนูญครอบครัว เปนการกําหนด 

ภาพรวมและการจัดการเรื่องตางๆ ของธุรกิจครอบครัว เชน 

สภาครอบครัว แผนสืบทอดธุรกิจ และเงินกองทุนครอบครัว 

ซึ่งเปนกฎกติกาหรือขอตกลงรวมกันที่สมาชิกในครอบครัว 

ยอมรบัและยดึถอืเปนแนวทางปฎบิตั ิและมกีารจดัตัง้สถาบนั 

ครอบครัวในรูปแบบที่ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว เพ่ือ 

กํากับดูแลจัดการเรื่องของครอบครัวใหเปนไปตามธรรมนูญ  

ครอบครัวถึงแมวาธุรกิจครอบครัวสวนใหญยังไมมีการจัดทํา 

ธรรมนูญครอบครัวอยางเปนทางการ แตจะมีการตั้งกฎและ 

ธรรมเนยีมทีก่าํหนดสทิธหินาที ่และความคาดหวังของสมาชิก 

ครอบครัว รวมถึงนโยบายตางๆ ในการกํากับดูแลธุรกิจ 

อยางไรก็ตาม เมื่อครอบครัวมีขนาดใหญขึ้นจําเปนตองมี 

การจัดทําธรรมนูญครอบครัวโดยเขียนเปนลายลักษณอักษร 

และจัดตัง้ทีป่ระชมุครอบครัว/สภาครอบครวัอยางเปนทางการ 

เพื่อการกํากับดูแลรวมกันของสมาชิกครอบครัวทุกคน
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ธรรมนูญครอบครัว (Family Constitution) 

มีคําเรียกมากมาย บางครั้งเรียกวา “ขอบัญญัติ 

หรือหลัก/ความเช่ือของครอบครัว (Family 

Creed)” หรอื “ระเบียบการของครอบครวั (Family Protocol)” 

หรอื “ขอตกลงตามหลกัเกณฑของครอบครวั (Statement of 

Family Principles)” หรือ “กฎเกณฑและคานิยมของ 

ครอบครวั (Family Rules and Values)” หรอื “กฎเกณฑและ 

ขอบังคับของครอบครัว (Family Rules and Regulations)” 

หรือ “แผนกลยุทธของครอบครัว (Family Strategic Plan)” 

คําเรียกเหลานี้ล วนมีความหมายเชนเดียวกัน ธรรมนูญ 

ครอบครัว หมายถึง ขอตกลงท่ีแสดงบทบาทของสมาชิก 

ครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวทางการกํากับ 

ดูแลธุรกิจครอบครัว ตลอดจนเปนสวนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็น 

คานิยมหลัก วิสัยทัศน และความมุงมั่นที่ครอบครัวมีตอธุรกิจ

ธรรมนูญครอบครัว ควรจัดทําเปนเอกสารหรือคู มือ 

ใหกับสมาชิกครอบครัวนําเปนแนวทางในการปฏิบัติทั้งใน 

ครอบครัวและการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความชัดเจนใน 

บทบาทของสมาชิกครอบครัว และปองกันความขัดแยง 

ภายในครอบครัว รวมถึงหลีกเล่ียงปญหาที่อาจจะเกิดใน 

ธุรกิจอีกดวย

กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวที่สําคัญคือ ตอง 

มาจากความรวมมือและเปนขอตกลงรวมกันของสมาชิก 

ครอบครัวที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการและ/หรือมี 

อาํนาจควบคมุธรุกิจ (ผูถอืหุนในธรุกจิ) ธรรมนญูครอบครวัจะ 

ตองมคีวามสอดคลองกบัครอบครวั ธรุกจิ สถานการณทีเ่กดิขึน้ 

ตามโอกาส และสภาพแวดลอมปจจุบัน อยางไรก็ตาม ควรมี 

การทบทวนขอตกลงตางๆ อยางสมํ่าเสมอเพื่อสรางความ 

คลองตัวใหกับครอบครัวและธุรกิจ  

วัตถุประสงค์ทั่วไปของธรรมนูญ
ครอบครัว

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจพัฒนาไปสูความสําเร็จ 

(Company Development)

2. เพ่ือรักษาความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวในครอบครัว 

และคํามั่นสัญญาของครอบครัวที่มีตอธุรกิจ(Ownership 

Unity and Commitment)

3. เพื่อสรางจุดแข็งของครอบครัวและชี้ใหครอบครัว 

เห็นจุดแข็งของตนเอง (Family Strength)

โดยเรือ่งจาํเปนหลกัทีค่วรตองมกีารตกลงกนัในธรรมนญู 

ครอบครัว ไดแก

1. ความเชื่อและความศรัทธาของครอบครัว

2. ปรัชญาของครอบครัว

3. กติกา มารยาทในครอบครัว

4. ความคาดหวังของครอบครัว

กระบวนการสร้างและพัฒนา
ธรรมนูญครอบครัว

กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวเปนสวนสําคัญ 

ประการหนึ่งของความสําเร็จ ธรรมนูญครอบครัวที่มีการ 

ออกแบบดี จะชวยสรางความชัดเจนในบทบาทของสมาชิก 

ครอบครัว ความไววางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารท่ีม ี

ประสิทธิภาพ และการจัดการความขัดแยงหากเกิดขึ้นใน 

ครอบครัว รวมถึงสรางความมุงมั่นในครอบครัวที่มีตอธุรกิจ 

เพื่อความเติบโตอยางมั่นคง นอกจากน้ี กระบวนการสราง 

ธรรมนูญครอบครัว ยังเปนการวางแผนการและแนวทางไว 

ลวงหนาสําหรับการสืบทอดธุรกิจ และชวยนําครอบครัวเขา 

มามีสวนรวมสนับสนุนในธุรกิจ 

เนื่องจากครอบครัวมีลักษณะคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ 

ที่แตกตางกัน ทําใหธรรมนูญครอบครัวที่ถูกออกแบบมา 

แตกตางกนัตามความเหมาะสมของแตละครอบครวั ธรรมนญู 

ครอบครัวท่ีมีคุณภาพ นอกจากมีนโยบายและขอตกลงของ 

ครอบครัวที่กําหนดรวมกันแลว ยังจําเปนตองมีกระบวนการ 

พัฒนาดวย ดังนั้น ควรมีการกําหนดชวงเวลาในการทบทวน 

ปรับปรุง ลดหรือเพ่ิมเติมนโยบายและขอตกลงตางๆ ใน 

ธรรมนูญครอบครัว เพื่อใหเกิดความยืดหยุน เหมาะสม และ 

สามารถรองรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขอ 

แนะนําในสรางและพัฒนาธรรมนูญครอบครัว มีกระบวนการ 

ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ถามความตองการของครอบครัว

2. ใหความรูเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว

3. รางธรรมนูญครอบครัว (คานิยม วัสัยทัศน พันธกิจ 

ขอตกลง และนโยบายของครอบครัวเบื้องตน) 

4. จัดตั้งคณะทํางานครอบครัว (ท่ีประชุมครอบครัว/ 

สภาครอบครัว) 

5. ประชุมครอบครัวรวมกันกําหนดนโยบาย ขอตกลง 

และรับรองธรรมนูญครอบครัว

6. กําหนดใหทบทวน ปรับปรุงนโยบาย/ขอตกลงตางๆ 

ในธรรมนูญครอบครัว

หลักการเบ้ืองต้นในการร่างธรรมนูญ 
ครอบครัว

รปูแบบเน้ือหาและองคประกอบของธรรมนญูครอบครัว 

มคีวามแตกตางจากแผนการดาํเนนิธุรกจิ ทัง้นีก้ารรางธรรมนญู 

ครอบครัวนั้นขึ้นอยูกับขนาดของครอบครัว รุนของครอบครัว 

และการมสีวนรวมของสมาชกิครอบครวัในการบรหิารจดัการ 

ธรุกจิและ/หรอืความเปนเจาของ (ผูถอืหุนในธรุกจิครอบครวั) 

เพื่อใหมั่นใจวาธรรมนูญครอบครัวที่รางขึ้นมุงสูเปาหมายและ 

ประเด็นตางๆ ตามขอตกลงและความคาดหวังของครอบครัว 

ประเดน็เบือ้งตนทีค่วรพจิารณาในการรางธรรมนูญครอบครวั 

ไดแก

1. วิธีการแกไขปญหาในธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ 

(How) ประกอบดวย 

- หลักเกณฑในการจายคาตอบแทนแกสมาชิกของ 

ครอบครัว

- ขอตกลงของผูถือหุนและสภาพคลองของหุน ในการ 

ซื้อหรือขาย การกําหนดราคาซื้อขาย วิธีการตีราคาหุน หรือ 

คํ้าประกันการกูเงิน

- กฏ กติกามารยาทของสมาชิกในครอบครัว 

- นโยบายการกูยืมใหกับสมาชิกจากธุรกิจครอบครัว

- นโยบายการจายเงินปนผล

2. องคประกอบสําคัญท่ีตองพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ 

ในปจจุบันและอนาคต (What) ประกอบดวย

- การกอตั้งสภาครอบครัว กระบวนการการกอตั้ง 

และการกําหนดบทบาทของคณะกรรมการในสภาครอบครัว

- การวางแผนการสืบทอด คุณสมบัติของทายาท

- หลักเกณฑในการเขาทํางานและออกจากงานใน 

ธุรกิจครอบครัว

- การกําหนดนโยบายการลงทุน และรวมทุน(Venture 

Program)

3. ความปรารถนาของครอบครัวในอนาคต (Why) 

ประกอบดวย 

- ปรัญชา คานิยมหลัก  

- วิสัยทัศน พันธกิจหลัก ของครอบครัว

- การจัดเก็บประวัติตางๆ(Archives)

4. บคุคลทีม่สีวนเกีย่วของในกระบวนการตดัสนิใจและ 

รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจนั้น  (Who) ประกอบดวย 

- คณะกรรมการในสภาครอบครัว 

- คณะกรรมการบริษัท 

- ทนายบรกิารครอบครวั(Family Office) ซึง่มบีทบาท 

ในการบริการ เชน เรื่องภาษี กฎหมาย และทะเบียนหุน 

เปนตน   

5. ระยะเวลาในการตรวจสอบและแกไขเมือ่ใด (When)

โครงสร้างของธรรมนูญครอบครัว
การออกแบบธรรมนูญครอบครัวควรใหมีความยืดหยุน

และสามารถใชบันทึกขอมูลการกํากับดูแลธุรกิจครอบครัวท่ี 

มีความซับซอน หรือเขียนขอจํากัดบางประการไวในธรรมนูญ 

ครอบครัว ตัวอยางเชน การประชุมครอบครัว ขอกําหนดและ 

วิธีการใหทุนสํารองแกผู ถือหุน ตัวอยางการรางธรรมนูญ 

ครอบครัวควรมีอยางนอย 5 องคประกอบ ดังนี้

สวนที่ 1 วัตถุประสงครวมของครอบครัว

1.1 พันธกิจ คานิยม วิสัยทัศน 

สวนที่ 2 สิทธิการครอบครองหุน

2.1  บทบาทของผูถือหุน: สัดสวนของจํานวนหรือมูลคา 

ของหุน สิทธิหรือประโยชนที่ไดรับ

2.2  นโยบายผลตอบแทนจากการลงทุน/การจายปนผล

2.3  การถายโอนหุน/สภาพคลองของหุน: วธิกีาร ขอกาํหนด 

การซื้อ/ขาย หรือคํ้าประกัน

2.4  ขอกําหนดและวิธีการใหทุนสํารองแกผูถือหุน 

2.5  การประชุมผูถือหุน

สวนที่ 3 สิทธิของสมาชิกครอบครัว

3.1  บทบาทของสมาชิกในครอบครัว: ประเภทสมาชิก 

สิทธิในสวัสดิการและผลประโยชน

3.2  ทีป่ระชมุครอบครัวและสภาครอบครัว: กอต้ังอยางไร 

องคประกอบ ใครมีหนาที่อยางไร

3.3  สํานกังานธรุกจิครอบครวั (บริหารจดัการเก่ียวกบัธรุกจิ 

และครอบครัว)

3.4  นโยบายครอบครวั (เชน การจางงานและคาตอบแท 

นของสมาชกิครอบครัว การศึกษาของสมาชกิรุนตอไป เปนตน)

สวนที่ 4 การกํากับดูแลธุรกิจ

4.1  บทบาทของคณะกรรมการ: กระบวนการแตงตั้ง 

ใครมีหนาที่อยางไร

4.2  องคประกอบของคณะกรรมการ: วธีิการจดัโครงสราง 

ลักษณะซับซอนมากหรือนอย

4.3  การสรรหาและประเมินผลงานคณะกรรมการ: 

กระบวนการสรรหา การจายคาตอบแทน

4.4  กรรมการจากภายนอก: กระบวนการสรรหาและ 

แตงตั้ง

4.5  การสื่อสาร/รายงานการประชุมผูถือหุนและการ 

ประชุมครอบครัว

4.6  การสรางแรงจงูใจในการทาํงาน: คาตอบแทนพเิศษ 

รางวัล คําชม เปนตน

4.7  วิธีการรักษาตําแหนงคณะกรรมการในบริษัท

4.8  การประชุมคณะกรรมการ

สวนที่ 5 เบ็ดเตล็ด

5.1  วิธีการปองกันขอขัดแยง: การจัดการสวัสดิการและ 

ผลประโยชนใหแกสมาชิกครอบครัวอยางเสมอภาค ยุติธรรม 

5.2  การรกัษาความลับ: องคความรู ทกัษะ ความชาํนาญ 

ในเรื่องนั้น เปนความลับเฉพาะถายทอดจากรุนสูรุน

ซึ่งผมขอยกตัวอยาง ธรรมนูญครอบครัวของธุรกิจ 

ครอบครัว ตระกูล MOGI หรือท่ีเรารู จักกันในนามซอส 

Kikkoman ผูบริหารคนปจจุบันเปนทายาทรุนท่ี 15 ของ 

ตระกูล

CASE: MOGI Family Constitution

ขอที่ 1 สมาชิกในครอบสมาชิกในครอบครัวตองใฝสันติ 

มิพึงวิวาท จงเคารพซ่ึงกันและกัน อันจะกอใหเกิดความ 

กาวหนาและเจริญรุงเรืองตอธุรกิจแหงครอบครัว 

ขอที่ 2 จงเชื่อในพระเจาและพระพุทธเจา ซึ่งเปนแหลง 

กําเนิดแหงคุณงามความดีท้ังหลาย การมีศรัทธา เพื่อใหเกิด 

จิตใจที่สงบ

ขอที่ 3 สมาชิกในครอบครัวตางตองสุภาพออนนอม 

ตอกัน หากผูเปนใหญที่ไมสุภาพ ผูอื่นยอมจะไมนับถือ จึง 

ใหทุกคนมีความสุภาพ จึงจะเกิดสันติและปรองดองกัน 

ขอที่ 4 ความดีตางๆนํามาซึ่งความมั่งมีศรีสุขและอยา 

สับสนระหวางเหตุกับผล หามตัดสินคนดวยฐานะแตตัดสิน 

คนดวยความดี 

ขอท่ี 5 จงมรีะเบียบ อตุสาหะ และความพากเพยีร พรอม 

ทั้งใหความสําคัญกับความอาวุโส และตําแหนงหนาที่ 

ขอที่ 6 การทําธุรกิจนั้นขึ้นอยูกับคน พึงเลือกใชคนให 

เหมาะสมกับงาน อย ามีอคติหรือเอาแต ตนเป นใหญ 

จนกอผลเสยีแกงาน การมอบหมายงานใหแกผูทีเ่หมาะสม จะ 

นํามาซึ่งความสุขในการทํางาน 

ขอท่ี 7 การใหการศึกษาท่ีดีแกเยาวชน คือ ความ 

รับผิดชอบของเราที่พึงมีตอประเทศชาติ ทั้งน้ี ตองฝกฝน 

ทั้งรางกายและจิตใจใหมีคุณธรรม ปญญา และสุขภาพ 

รางกายที่สมบูรณแข็งแรง 

ขอที่ 8 พึงเผื่อแผแบงปนความรักใหกับทุกคน อันจะ 

เปนรากฐานแหงการเปนมนุษยที่ดี ซึ่งจะเปนผลใหเรา 

ดาํรงชีวติอยูอยางมคุีณคา การใชคําพดูอาจกอใหเกดิผลในทาง 

บวกหรือลบได หากใชวาจาไมเหมาะอาจกอใหเกิดผลเสียได 

สวนปยะวาจาจะสงผลใหเกดิความสงบสขุ ดงัน้ันตองใชคาํพดู 

ตางๆ อยางระมัดระวัง

ขอที่ 9 จงนบนอมถอมตัวและพากเพียรใหถึงที่สุด 

ตามทีบ่รรพบรุษุไดสัง่สมสบืตอกนัมา และใหพยายามสืบสาน 

โดยเรื่องจำเป็นหลักที่ควรต้องมีการ
ตกลงกันในธรรมนูญครอบครัว 
ได้แก่
1. ความเชื่อและความศรัทธาของ 
ครอบครัว
2. ปรัชญาของครอบครัว
3. กติกา มารยาทในครอบครัว
4. ความคาดหวังของครอบครัว

ปณิธานอันนี้ใหยืนยาวที่สุด เทาที่จะทําได 

การกำกับดูแล ธุรกิจครอบครัว
Fred Neubauer และ Alden G. Lank ผูเขียน “The 

Family Business–Its Governance for Sustainability” 

(ซึ่งหนังสือเลมนี้จะมุงเขียนเฉพาะเรื่องโครงสรางและการ 

กํากับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัทครอบครัวโดยรวม) ไดให 

ความหมายของ Corporate Governance ไดหลายแบบ 

ดวยกัน แตกลาวโดยสรุป Corporate Governance ใน 

หนังสือดังกลาว ใหหมายถึงระบบหรือโครงสรางของธุรกิจ 

ครอบครัวที่มีกระบวนการที่จะชี้นํา (Direct) หรือควบคุม 

(Control) บรษิทัและรวมท้ังการรบัผิดชอบ (Accounting for) 

ตอบริษัทและผูมีสวนไดเสีย (ซึ่งรวมถึงผูถือหุนที่เปนสมาชิก 

ในครอบครัว พนักงาน ลูกจางและคูคา) นั่นเอง ซึ่งอาจจะ 

กลาวไดวา โครงสรางของ Corporate Governance หรือ 

โครงสรางของธุรกิจครอบครัวจะตองประกอบดวย 

1. การช้ีนํา (Directing) ของบริษัท ซึ่งจะตองไมได 

หมายถึงการที่ปฏิบัติงานหรือการบริหารงานประจําวัน แต 

การชี้แนะหรือการใหแนวทางในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการ 

บริหารงานดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทหรือผู ถือหุ นจะเปนผูวาง 

กลยุทธแนวทางในการดําเนินการของบริษัทในระยะยาว 

1.2 ความเกี่ยวของของผูถือหุนหรือกรรมการในการ 

ตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบ หรือมีเรื่องที่สลับซับซอน 

1.3 ความเก่ียวของในการจัดหาทุนโดยรวมถึงการจัด 

หาแหลงเงินทุนหรือทุนทาง บุคลากร และรวมทั้งการแตงตั้ง 

ผูบริหารระดับสูงของธุรกิจบริษัทครอบครัว

1.4 การเกี่ยวของในการที่จะเปนตัวการในการตัดสินใจ 

ที่จะเปนตัวอยาง ทําใหเปนตัวอยางและแนวทางหรือที่จะ 

ไมสามารถถูกปรับเปลี่ยนได 

2. บรษัิทครอบครวัยงัจะตองมกีารควบคมุ (Controlling) 

ในแงของการควบคุมผลงานของฝายบริหารและการกํากับถึง 

ความกาวหนาของวัตถุประสงคของบริษัท 

3. การที่จะรับผิดชอบตอสิ่งใดๆ (Accounting for) 

ที่ทําขึ้นในบริษัทในฐานะเปนบริษัทตอบุคคลที่เกี่ยวของหรือ 

ที่เรียกวา “Stakeholders” ไมวาจะเปนเจาหนี้ ลูกหนี้ และ 

ผูเกี่ยวของ เชน พนักงาน ลูกคา โดยธุรกิจครอบครัวจะตอง 

มีประเด็นในเร่ืองการดูแลผูถือหุนที่เปนสมาชิกในครอบครัว 

อยางเปนธรรม

ทีส่าํคญักค็อืวา การทีจ่ะจดัโครงสรางในธรุกจิครอบครวั 

เพื่อใหมีการกํากับดูแลกิจการนั้น นักวิชาการทั้งสองทาน 

ไดแนะนําวา 

“การกําหนดขอบงัคบัหรอืทีเ่ปนขอพงึปฏบิตัขิองบรษัิท 

หรือที่เปนขอบัญญัติตางๆ ของบริษัทครอบครัว ไมวาจะเปน 

ธรรมนูญครอบครัว วิสัยทัศน หลักการ ขอพึงปฏิบัติ คุณคา 

ของครอบครัวหรือขอปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัว ไมวา 

จะในรปูของขอบงัคบัหรอืมใิชขอบงัคับทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร 

หรือไมก็ตาม จะมีความสําคัญอยางยิ่งเพ่ือที่จะกําหนด 

โครงสรางการบรหิารจดัการใหเปนไปตามวตัถปุระสงคดงักลาว” 

(กติพิงศ อุรพพีฒันพงศ, source: www.thaibusinessmaster 

.com)

คณะกรรมการทาํงานครอบครัว กอตัง้ขึน้มาเพือ่ชวยจดั 

ระเบียบและหมวดหมูของความรับผิดชอบในครอบครัว โดย 

ใหความสําคญัในสวนของเจาของ ซึง่เมือ่มองในแผนภาพของ 

การเปรียบเทียบโครงสรางการกาํกบัดแูลครอบครวัและธรุกจิ 

จะเห็นวาเปนการแยกปญหาของครอบครัวออกจากปญหา 

ของธุรกิจ คณะกรรมการทํางานครอบครัวจะชวยจัดการใน 

ดานที่ซับซอนหลายดานที่เกี่ยวกับครอบครัว เชน การท่ีมี 

สมาชิกครอบครัวจํานวนมาก หลายรุ น โดยในแผนภาพ 

ดังกลาวจะเห็นวามีการแบงความเปนเจาของออกจากธุรกิจ 

(ซึ่งบางคร้ังบริหารโดยญาติๆหรือบุคคลจากภายนอก) ซึ่ง 

ถูกควบคุมโดยคณะกรรมการการดําเนินงานโดยมาจาก 

สมาชิกของครอบครัวและบุคคลที่ เชิญมาจากภายนอก 

อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาแผนภาพดังกลาวจะเหมาะ 

กับทกุครอบครวั แตละครอบครวัตองมกีารออกแบบโครงสราง 

และกําหนดการควบคุมที่เหมาะสมกับความตองการของ 

สมาชิกในครอบครัวซึ่งแตกตางกันออกไปในครอบครัวของ 

ตนเอง

กลาวโดยสรุปธรรมนูญครอบครัว เปนการกําหนด 

ภาพรวมและการจัดการเรื่องตางๆ ของธุรกิจครอบครัว เชน 

สภาครอบครัว แผนสืบทอดธุรกิจ และเงินกองทุนครอบครัว 

ซึ่งเปนกฎกติกาหรือขอตกลงรวมกันท่ีสมาชิกในครอบครัว 

ยอมรบัและยดึถอืเปนแนวทางปฎบิตั ิและมกีารจดัตัง้สถาบนั 

ครอบครัวในรูปแบบท่ีประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว เพ่ือ 

กํากับดูแลจัดการเรื่องของครอบครัวใหเปนไปตามธรรมนูญ  

ครอบครัวถึงแมวาธุรกิจครอบครัวสวนใหญยังไมมีการจัดทํา 

ธรรมนูญครอบครัวอยางเปนทางการ แตจะมีการตั้งกฎและ 

ธรรมเนยีมทีก่าํหนดสทิธหินาที ่และความคาดหวังของสมาชิก 

ครอบครัว รวมถึงนโยบายตางๆ ในการกํากับดูแลธุรกิจ 

อยางไรก็ตาม เมื่อครอบครัวมีขนาดใหญขึ้นจําเปนตองมี 

การจัดทําธรรมนูญครอบครัวโดยเขียนเปนลายลักษณอักษร 

และจัดตัง้ท่ีประชุมครอบครัว/สภาครอบครวัอยางเปนทางการ 

เพื่อการกํากับดูแลรวมกันของสมาชิกครอบครัวทุกคน
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ธรรมนูญครอบครัว (Family Constitution) 

มีคําเรียกมากมาย บางครั้งเรียกวา “ขอบัญญัติ 

หรือหลัก/ความเชื่อของครอบครัว (Family 

Creed)” หรอื “ระเบยีบการของครอบครวั (Family Protocol)” 

หรือ “ขอตกลงตามหลกัเกณฑของครอบครวั (Statement of 

Family Principles)” หรือ “กฎเกณฑและคานิยมของ 

ครอบครวั (Family Rules and Values)” หรอื “กฎเกณฑและ 

ขอบังคับของครอบครัว (Family Rules and Regulations)” 

หรือ “แผนกลยุทธของครอบครัว (Family Strategic Plan)” 

คําเรียกเหลานี้ล วนมีความหมายเชนเดียวกัน ธรรมนูญ 

ครอบครัว หมายถึง ขอตกลงที่แสดงบทบาทของสมาชิก 

ครอบครัวที่มีตอธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวทางการกํากับ 

ดูแลธุรกิจครอบครัว ตลอดจนเปนสวนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็น 

คานิยมหลัก วิสัยทัศน และความมุงมั่นที่ครอบครัวมีตอธุรกิจ

ธรรมนูญครอบครัว ควรจัดทําเปนเอกสารหรือคู มือ 

ใหกับสมาชิกครอบครัวนําเปนแนวทางในการปฏิบัติทั้งใน 

ครอบครัวและการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความชัดเจนใน 

บทบาทของสมาชิกครอบครัว และปองกันความขัดแยง 

ภายในครอบครัว รวมถึงหลีกเล่ียงปญหาที่อาจจะเกิดใน 

ธุรกิจอีกดวย

กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวที่สําคัญคือ ตอง 

มาจากความรวมมือและเปนขอตกลงรวมกันของสมาชิก 

ครอบครัวท่ีมีสวนเก่ียวของในการบริหารจัดการและ/หรือมี 

อาํนาจควบคมุธรุกิจ (ผูถอืหุนในธรุกจิ) ธรรมนญูครอบครวัจะ 

ตองมคีวามสอดคลองกบัครอบครวั ธรุกจิ สถานการณทีเ่กดิขึน้ 

ตามโอกาส และสภาพแวดลอมปจจุบัน อยางไรก็ตาม ควรมี 

การทบทวนขอตกลงตางๆ อยางสมํ่าเสมอเพื่อสรางความ 

คลองตัวใหกับครอบครัวและธุรกิจ  

วัตถุประสงค์ทั่วไปของธรรมนูญ
ครอบครัว

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจพัฒนาไปสูความสําเร็จ 

(Company Development)

2. เพื่อรักษาความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวในครอบครัว 

และคํามั่นสัญญาของครอบครัวที่มีตอธุรกิจ(Ownership 

Unity and Commitment)

3. เพ่ือสรางจุดแข็งของครอบครัวและช้ีใหครอบครัว 

เห็นจุดแข็งของตนเอง (Family Strength)

โดยเร่ืองจาํเปนหลักท่ีควรตองมกีารตกลงกนัในธรรมนญู 

ครอบครัว ไดแก

1. ความเชื่อและความศรัทธาของครอบครัว

2. ปรัชญาของครอบครัว

3. กติกา มารยาทในครอบครัว

4. ความคาดหวังของครอบครัว

กระบวนการสร้างและพัฒนา
ธรรมนูญครอบครัว

กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวเปนสวนสําคัญ 

ประการหนึ่งของความสําเร็จ ธรรมนูญครอบครัวท่ีมีการ 

ออกแบบดี จะชวยสรางความชัดเจนในบทบาทของสมาชิก 

ครอบครัว ความไววางใจซึ่งกันและกัน การส่ือสารท่ีม ี

ประสิทธิภาพ และการจัดการความขัดแยงหากเกิดขึ้นใน 

ครอบครัว รวมถึงสรางความมุงมั่นในครอบครัวที่มีตอธุรกิจ 

เพื่อความเติบโตอยางมั่นคง นอกจากนี้ กระบวนการสราง 

ธรรมนูญครอบครัว ยังเปนการวางแผนการและแนวทางไว 

ลวงหนาสําหรับการสืบทอดธุรกิจ และชวยนําครอบครัวเขา 

มามีสวนรวมสนับสนุนในธุรกิจ 

เนื่องจากครอบครัวมีลักษณะคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ 

ที่แตกตางกัน ทําใหธรรมนูญครอบครัวที่ถูกออกแบบมา 

แตกตางกนัตามความเหมาะสมของแตละครอบครัว ธรรมนญู 

ครอบครัวท่ีมีคุณภาพ นอกจากมีนโยบายและขอตกลงของ 

ครอบครัวท่ีกําหนดรวมกันแลว ยังจําเปนตองมีกระบวนการ 

พัฒนาดวย ดังนั้น ควรมีการกําหนดชวงเวลาในการทบทวน 

ปรับปรุง ลดหรือเพิ่มเติมนโยบายและขอตกลงตางๆ ใน 

ธรรมนูญครอบครัว เพื่อใหเกิดความยืดหยุน เหมาะสม และ 

สามารถรองรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขอ 

แนะนําในสรางและพัฒนาธรรมนูญครอบครัว มีกระบวนการ 

ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ถามความตองการของครอบครัว

2. ใหความรูเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว

3. รางธรรมนูญครอบครัว (คานิยม วัสัยทัศน พันธกิจ 

ขอตกลง และนโยบายของครอบครัวเบื้องตน) 

4. จัดตั้งคณะทํางานครอบครัว (ท่ีประชุมครอบครัว/ 

สภาครอบครัว) 

5. ประชุมครอบครัวรวมกันกําหนดนโยบาย ขอตกลง 

และรับรองธรรมนูญครอบครัว

6. กําหนดใหทบทวน ปรับปรุงนโยบาย/ขอตกลงตางๆ 

ในธรรมนูญครอบครัว

หลักการเบ้ืองต้นในการร่างธรรมนูญ 
ครอบครัว

รูปแบบเน้ือหาและองคประกอบของธรรมนญูครอบครวั 

มคีวามแตกตางจากแผนการดาํเนนิธุรกจิ ทัง้นีก้ารรางธรรมนญู 

ครอบครัวนั้นขึ้นอยูกับขนาดของครอบครัว รุนของครอบครัว 

และการมสีวนรวมของสมาชกิครอบครวัในการบรหิารจดัการ 

ธรุกจิและ/หรอืความเปนเจาของ (ผูถอืหุนในธรุกจิครอบครวั) 

เพื่อใหมั่นใจวาธรรมนูญครอบครัวที่รางขึ้นมุงสูเปาหมายและ 

ประเด็นตางๆ ตามขอตกลงและความคาดหวังของครอบครัว 

ประเดน็เบือ้งตนทีค่วรพจิารณาในการรางธรรมนูญครอบครวั 

ไดแก

1. วิธีการแกไขปญหาในธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ 

(How) ประกอบดวย 

- หลักเกณฑในการจายคาตอบแทนแกสมาชิกของ 

ครอบครัว

- ขอตกลงของผูถือหุนและสภาพคลองของหุน ในการ 

ซื้อหรือขาย การกําหนดราคาซื้อขาย วิธีการตีราคาหุน หรือ 

คํ้าประกันการกูเงิน

- กฏ กติกามารยาทของสมาชิกในครอบครัว 

- นโยบายการกูยืมใหกับสมาชิกจากธุรกิจครอบครัว

- นโยบายการจายเงินปนผล

2. องคประกอบสําคัญท่ีตองพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ 

ในปจจุบันและอนาคต (What) ประกอบดวย

- การกอตั้งสภาครอบครัว กระบวนการการกอตั้ง 

และการกําหนดบทบาทของคณะกรรมการในสภาครอบครัว

- การวางแผนการสืบทอด คุณสมบัติของทายาท

- หลักเกณฑในการเขาทํางานและออกจากงานใน 

ธุรกิจครอบครัว

- การกําหนดนโยบายการลงทนุ และรวมทนุ(Venture 

Program)

3. ความปรารถนาของครอบครัวในอนาคต (Why) 

ประกอบดวย 

- ปรัญชา คานิยมหลัก  

- วิสัยทัศน พันธกิจหลัก ของครอบครัว

- การจัดเก็บประวัติตางๆ(Archives)

4. บคุคลทีม่สีวนเกีย่วของในกระบวนการตดัสนิใจและ 

รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจนั้น  (Who) ประกอบดวย 

- คณะกรรมการในสภาครอบครัว 

- คณะกรรมการบริษัท 

- ทนายบรกิารครอบครวั(Family Office) ซึง่มบีทบาท 

ในการบริการ เชน เรื่องภาษี กฎหมาย และทะเบียนหุน 

เปนตน   

5. ระยะเวลาในการตรวจสอบและแกไขเมือ่ใด (When)

โครงสร้างของธรรมนูญครอบครัว
การออกแบบธรรมนูญครอบครัวควรใหมีความยืดหยุน

และสามารถใชบันทึกขอมูลการกํากับดูแลธุรกิจครอบครัวท่ี 

มีความซับซอน หรือเขียนขอจํากัดบางประการไวในธรรมนูญ 

ครอบครัว ตัวอยางเชน การประชุมครอบครัว ขอกําหนดและ 

วิธีการใหทุนสํารองแกผู ถือหุน ตัวอยางการรางธรรมนูญ 

ครอบครัวควรมีอยางนอย 5 องคประกอบ ดังนี้

สวนที่ 1 วัตถุประสงครวมของครอบครัว

1.1 พันธกิจ คานิยม วิสัยทัศน 

สวนที่ 2 สิทธิการครอบครองหุน

2.1  บทบาทของผูถือหุน: สัดสวนของจํานวนหรือมูลคา 

ของหุน สิทธิหรือประโยชนที่ไดรับ

2.2  นโยบายผลตอบแทนจากการลงทุน/การจายปนผล

2.3  การถายโอนหุน/สภาพคลองของหุน: วธิกีาร ขอกาํหนด 

การซื้อ/ขาย หรือคํ้าประกัน

2.4  ขอกําหนดและวิธีการใหทุนสํารองแกผูถือหุน 

2.5  การประชุมผูถือหุน

สวนที่ 3 สิทธิของสมาชิกครอบครัว

3.1  บทบาทของสมาชิกในครอบครัว: ประเภทสมาชิก 

สิทธิในสวัสดิการและผลประโยชน

3.2  ทีป่ระชมุครอบครวัและสภาครอบครวั: กอตัง้อยางไร 

องคประกอบ ใครมีหนาที่อยางไร

3.3  สาํนกังานธรุกจิครอบครวั (บรหิารจดัการเก่ียวกบัธรุกจิ 

และครอบครัว)

3.4  นโยบายครอบครวั (เชน การจางงานและคาตอบแท 

นของสมาชกิครอบครวั การศกึษาของสมาชกิรุนตอไป เปนตน)

สวนที่ 4 การกํากับดูแลธุรกิจ

4.1  บทบาทของคณะกรรมการ: กระบวนการแตงตั้ง 

ใครมีหนาที่อยางไร

4.2  องคประกอบของคณะกรรมการ: วธีิการจดัโครงสราง 

ลักษณะซับซอนมากหรือนอย

4.3  การสรรหาและประเมินผลงานคณะกรรมการ: 

กระบวนการสรรหา การจายคาตอบแทน

4.4  กรรมการจากภายนอก: กระบวนการสรรหาและ 

แตงตั้ง

4.5  การสื่อสาร/รายงานการประชุมผูถือหุนและการ 

ประชุมครอบครัว

4.6  การสรางแรงจงูใจในการทาํงาน: คาตอบแทนพเิศษ 

รางวัล คําชม เปนตน

4.7  วิธีการรักษาตําแหนงคณะกรรมการในบริษัท

4.8  การประชุมคณะกรรมการ

สวนที่ 5 เบ็ดเตล็ด

5.1  วิธีการปองกันขอขัดแยง: การจัดการสวัสดิการและ 

ผลประโยชนใหแกสมาชิกครอบครัวอยางเสมอภาค ยุติธรรม 

5.2  การรักษาความลับ: องคความรู ทกัษะ ความชาํนาญ 

ในเรื่องนั้น เปนความลับเฉพาะถายทอดจากรุนสูรุน

ซึ่งผมขอยกตัวอยาง ธรรมนูญครอบครัวของธุรกิจ 

ครอบครัว ตระกูล MOGI หรือท่ีเรารู จักกันในนามซอส 

Kikkoman ผูบริหารคนปจจุบันเปนทายาทรุนที่ 15 ของ 

ตระกูล

CASE: MOGI Family Constitution

ขอที่ 1 สมาชิกในครอบสมาชิกในครอบครัวตองใฝสันติ 

มิพึงวิวาท จงเคารพซึ่งกันและกัน อันจะกอใหเกิดความ 

กาวหนาและเจริญรุงเรืองตอธุรกิจแหงครอบครัว 

ขอที่ 2 จงเชื่อในพระเจาและพระพุทธเจา ซึ่งเปนแหลง 

กําเนิดแหงคุณงามความดีทั้งหลาย การมีศรัทธา เพื่อใหเกิด 

จิตใจที่สงบ

ขอท่ี 3 สมาชิกในครอบครัวตางตองสุภาพออนนอม 

ตอกัน หากผูเปนใหญที่ไมสุภาพ ผูอ่ืนยอมจะไมนับถือ จึง 

ใหทุกคนมีความสุภาพ จึงจะเกิดสันติและปรองดองกัน 

ขอที่ 4 ความดีตางๆนํามาซึ่งความมั่งมีศรีสุขและอยา 

สับสนระหวางเหตุกับผล หามตัดสินคนดวยฐานะแตตัดสิน 

คนดวยความดี 

ขอที ่5 จงมรีะเบยีบ อตุสาหะ และความพากเพยีร พรอม 

ทั้งใหความสําคัญกับความอาวุโส และตําแหนงหนาที่ 

ขอที่ 6 การทําธุรกิจนั้นขึ้นอยูกับคน พึงเลือกใชคนให 

เหมาะสมกับงาน อย ามีอคติหรือเอาแต ตนเป นใหญ 

จนกอผลเสยีแกงาน การมอบหมายงานใหแกผูทีเ่หมาะสม จะ 

นํามาซึ่งความสุขในการทํางาน 

ขอที่ 7 การใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชน คือ ความ 

รับผิดชอบของเราที่พึงมีตอประเทศชาติ ทั้งนี้ ตองฝกฝน 

ทั้งรางกายและจิตใจใหมีคุณธรรม ปญญา และสุขภาพ 

รางกายที่สมบูรณแข็งแรง 

ขอที่ 8 พึงเผื่อแผแบงปนความรักใหกับทุกคน อันจะ 

เปนรากฐานแหงการเปนมนุษยท่ีดี ซ่ึงจะเปนผลใหเรา 

ดาํรงชีวติอยูอยางมคีณุคา การใชคําพดูอาจกอใหเกดิผลในทาง 

บวกหรือลบได หากใชวาจาไมเหมาะอาจกอใหเกิดผลเสียได 

สวนปยะวาจาจะสงผลใหเกดิความสงบสขุ ดงันัน้ตองใชคาํพดู 

ตางๆ อยางระมัดระวัง

ขอที่ 9 จงนบนอมถอมตัวและพากเพียรใหถึงที่สุด 

ตามทีบ่รรพบรุษุไดสัง่สมสบืตอกนัมา และใหพยายามสบืสาน 

ปณิธานอันนี้ใหยืนยาวที่สุด เทาที่จะทําได 

การกำกับดูแล ธุรกิจครอบครัว
Fred Neubauer และ Alden G. Lank ผูเขียน “The 

Family Business–Its Governance for Sustainability” 

(ซึ่งหนังสือเลมนี้จะมุงเขียนเฉพาะเรื่องโครงสรางและการ 

กํากับดูแลกิจการ ท่ีดีของบริษัทครอบครัวโดยรวม) ไดให 

ความหมายของ Corporate Governance ไดหลายแบบ 

ดวยกัน แตกลาวโดยสรุป Corporate Governance ใน 

หนังสือดังกลาว ใหหมายถึงระบบหรือโครงสรางของธุรกิจ 

ครอบครัวที่มีกระบวนการที่จะชี้นํา (Direct) หรือควบคุม 

(Control) บรษิทัและรวมทัง้การรบัผิดชอบ (Accounting for) 

ตอบริษัทและผูมีสวนไดเสีย (ซึ่งรวมถึงผูถือหุนที่เปนสมาชิก 

ในครอบครัว พนักงาน ลูกจางและคูคา) นั่นเอง ซึ่งอาจจะ 

กลาวไดวา โครงสรางของ Corporate Governance หรือ 

โครงสรางของธุรกิจครอบครัวจะตองประกอบดวย 

1. การชี้นํา (Directing) ของบริษัท ซึ่งจะตองไมได 

หมายถึงการที่ปฏิบัติงานหรือการบริหารงานประจําวัน แต 

การชี้แนะหรือการใหแนวทางในเรื่องตางๆ เก่ียวกับการ 

บริหารงานดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทหรือผู ถือหุ นจะเปนผู วาง 

กลยุทธแนวทางในการดําเนินการของบริษัทในระยะยาว 

1.2 ความเก่ียวของของผูถือหุนหรือกรรมการในการ 

ตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบ หรือมีเรื่องที่สลับซับซอน 

1.3 ความเก่ียวของในการจัดหาทุนโดยรวมถึงการจัด 

หาแหลงเงินทุนหรือทุนทาง บุคลากร และรวมทั้งการแตงตั้ง 

ผูบริหารระดับสูงของธุรกิจบริษัทครอบครัว

1.4 การเกี่ยวของในการที่จะเปนตัวการในการตัดสินใจ 

ท่ีจะเปนตัวอยาง ทําใหเปนตัวอยางและแนวทางหรือที่จะ 

ไมสามารถถูกปรับเปลี่ยนได 

2. บรษิทัครอบครวัยงัจะตองมกีารควบคมุ (Controlling) 

ในแงของการควบคุมผลงานของฝายบริหารและการกํากับถึง 

ความกาวหนาของวัตถุประสงคของบริษัท 

3. การท่ีจะรับผิดชอบตอสิ่งใดๆ (Accounting for) 

ที่ทําขึ้นในบริษัทในฐานะเปนบริษัทตอบุคคลที่เกี่ยวของหรือ 

ที่เรียกวา “Stakeholders” ไมวาจะเปนเจาหนี้ ลูกหนี้ และ 

ผูเกี่ยวของ เชน พนักงาน ลูกคา โดยธุรกิจครอบครัวจะตอง 

มีประเด็นในเรื่องการดูแลผูถือหุนที่เปนสมาชิกในครอบครัว 

อยางเปนธรรม

ทีสํ่าคญักค็อืวา การทีจ่ะจดัโครงสรางในธรุกจิครอบครวั 

เพ่ือใหมีการกํากับดูแลกิจการนั้น นักวิชาการทั้งสองทาน 

ไดแนะนําวา 

“การกําหนดขอบังคบัหรอืทีเ่ปนขอพงึปฏบิตัขิองบรษัิท 

หรือที่เปนขอบัญญัติตางๆ ของบริษัทครอบครัว ไมวาจะเปน 

ธรรมนูญครอบครัว วิสัยทัศน หลักการ ขอพึงปฏิบัติ คุณคา 

ของครอบครัวหรือขอปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัว ไมวา 

จะในรูปของขอบงัคับหรือมใิชขอบงัคับทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร 

หรือไมก็ตาม จะมีความสําคัญอยางยิ่งเพ่ือที่จะกําหนด 

โครงสรางการบริหารจัดการใหเปนไปตามวัตถปุระสงคดงักลาว” 

(กติพิงศ อุรพพีฒันพงศ, source: www.thaibusinessmaster 

.com)

คณะกรรมการทาํงานครอบครัว กอตัง้ขึน้มาเพือ่ชวยจดั 

ระเบียบและหมวดหมูของความรับผิดชอบในครอบครัว โดย 

ใหความสาํคญัในสวนของเจาของ ซึง่เมือ่มองในแผนภาพของ 

การเปรียบเทียบโครงสรางการกาํกบัดแูลครอบครวัและธรุกจิ 

จะเห็นวาเปนการแยกปญหาของครอบครัวออกจากปญหา 

ของธุรกิจ คณะกรรมการทํางานครอบครัวจะชวยจัดการใน 

ดานที่ซับซอนหลายดานที่เกี่ยวกับครอบครัว เชน การท่ีมี 

สมาชิกครอบครัวจํานวนมาก หลายรุ น โดยในแผนภาพ 

ดังกลาวจะเห็นวามีการแบงความเปนเจาของออกจากธุรกิจ 

(ซึ่งบางครั้งบริหารโดยญาติๆหรือบุคคลจากภายนอก) ซึ่ง 

ถูกควบคุมโดยคณะกรรมการการดําเนินงานโดยมาจาก 

สมาชิกของครอบครัวและบุคคลที่ เชิญมาจากภายนอก 

อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาแผนภาพดังกลาวจะเหมาะ 

กบัทกุครอบครวั แตละครอบครวัตองมกีารออกแบบโครงสราง 

และกําหนดการควบคุมที่เหมาะสมกับความตองการของ 

สมาชิกในครอบครัวซึ่งแตกตางกันออกไปในครอบครัวของ 

ตนเอง

กลาวโดยสรุปธรรมนูญครอบครัว เปนการกําหนด 

ภาพรวมและการจัดการเรื่องตางๆ ของธุรกิจครอบครัว เชน 

สภาครอบครัว แผนสืบทอดธุรกิจ และเงินกองทุนครอบครัว 

ซึ่งเปนกฎกติกาหรือขอตกลงรวมกันที่สมาชิกในครอบครัว 

ยอมรบัและยดึถอืเปนแนวทางปฎบิตั ิและมกีารจดัตัง้สถาบนั 

ครอบครัวในรูปแบบที่ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว เพื่อ 

กํากับดูแลจัดการเรื่องของครอบครัวใหเปนไปตามธรรมนูญ  

ครอบครัวถึงแมวาธุรกิจครอบครัวสวนใหญยังไมมีการจัดทํา 

ธรรมนูญครอบครัวอยางเปนทางการ แตจะมีการตั้งกฎและ 

ธรรมเนยีมทีก่าํหนดสทิธหินาท่ี และความคาดหวังของสมาชิก 

ครอบครัว รวมถึงนโยบายตางๆ ในการกํากับดูแลธุรกิจ 

อยางไรก็ตาม เมื่อครอบครัวมีขนาดใหญขึ้นจําเปนตองมี 

การจัดทําธรรมนูญครอบครัวโดยเขียนเปนลายลักษณอักษร 

และจดัตัง้ทีป่ระชมุครอบครัว/สภาครอบครวัอยางเปนทางการ 

เพื่อการกํากับดูแลรวมกันของสมาชิกครอบครัวทุกคน
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ธรรมนูญครอบครัว (Family Constitution) 

มีคําเรียกมากมาย บางครั้งเรียกวา “ขอบัญญัติ 

หรือหลัก/ความเช่ือของครอบครัว (Family 

Creed)” หรอื “ระเบียบการของครอบครวั (Family Protocol)” 

หรอื “ขอตกลงตามหลกัเกณฑของครอบครวั (Statement of 

Family Principles)” หรือ “กฎเกณฑและคานิยมของ 

ครอบครวั (Family Rules and Values)” หรอื “กฎเกณฑและ 

ขอบังคับของครอบครัว (Family Rules and Regulations)” 

หรือ “แผนกลยุทธของครอบครัว (Family Strategic Plan)” 

คําเรียกเหลานี้ล วนมีความหมายเชนเดียวกัน ธรรมนูญ 

ครอบครัว หมายถึง ขอตกลงท่ีแสดงบทบาทของสมาชิก 

ครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวทางการกํากับ 

ดูแลธุรกิจครอบครัว ตลอดจนเปนสวนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็น 

คานิยมหลัก วิสัยทัศน และความมุงมั่นที่ครอบครัวมีตอธุรกิจ

ธรรมนูญครอบครัว ควรจัดทําเปนเอกสารหรือคู มือ 

ใหกับสมาชิกครอบครัวนําเปนแนวทางในการปฏิบัติทั้งใน 

ครอบครัวและการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความชัดเจนใน 

บทบาทของสมาชิกครอบครัว และปองกันความขัดแยง 

ภายในครอบครัว รวมถึงหลีกเล่ียงปญหาที่อาจจะเกิดใน 

ธุรกิจอีกดวย

กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวที่สําคัญคือ ตอง 

มาจากความรวมมือและเปนขอตกลงรวมกันของสมาชิก 

ครอบครัวที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการและ/หรือมี 

อาํนาจควบคมุธรุกิจ (ผูถอืหุนในธรุกจิ) ธรรมนญูครอบครวัจะ 

ตองมคีวามสอดคลองกบัครอบครวั ธรุกจิ สถานการณทีเ่กดิขึน้ 

ตามโอกาส และสภาพแวดลอมปจจุบัน อยางไรก็ตาม ควรมี 

การทบทวนขอตกลงตางๆ อยางสมํ่าเสมอเพื่อสรางความ 

คลองตัวใหกับครอบครัวและธุรกิจ  

วัตถุประสงค์ทั่วไปของธรรมนูญ
ครอบครัว

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจพัฒนาไปสูความสําเร็จ 

(Company Development)

2. เพ่ือรักษาความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวในครอบครัว 

และคํามั่นสัญญาของครอบครัวที่มีตอธุรกิจ(Ownership 

Unity and Commitment)

3. เพื่อสรางจุดแข็งของครอบครัวและชี้ใหครอบครัว 

เห็นจุดแข็งของตนเอง (Family Strength)

โดยเรือ่งจาํเปนหลกัทีค่วรตองมกีารตกลงกนัในธรรมนญู 

ครอบครัว ไดแก

1. ความเชื่อและความศรัทธาของครอบครัว

2. ปรัชญาของครอบครัว

3. กติกา มารยาทในครอบครัว

4. ความคาดหวังของครอบครัว

กระบวนการสร้างและพัฒนา
ธรรมนูญครอบครัว

กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวเปนสวนสําคัญ 

ประการหนึ่งของความสําเร็จ ธรรมนูญครอบครัวที่มีการ 

ออกแบบดี จะชวยสรางความชัดเจนในบทบาทของสมาชิก 

ครอบครัว ความไววางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารท่ีม ี

ประสิทธิภาพ และการจัดการความขัดแยงหากเกิดขึ้นใน 

ครอบครัว รวมถึงสรางความมุงมั่นในครอบครัวที่มีตอธุรกิจ 

เพื่อความเติบโตอยางมั่นคง นอกจากน้ี กระบวนการสราง 

ธรรมนูญครอบครัว ยังเปนการวางแผนการและแนวทางไว 

ลวงหนาสําหรับการสืบทอดธุรกิจ และชวยนําครอบครัวเขา 

มามีสวนรวมสนับสนุนในธุรกิจ 

เนื่องจากครอบครัวมีลักษณะคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ 

ที่แตกตางกัน ทําใหธรรมนูญครอบครัวที่ถูกออกแบบมา 

แตกตางกนัตามความเหมาะสมของแตละครอบครวั ธรรมนญู 

ครอบครัวท่ีมีคุณภาพ นอกจากมีนโยบายและขอตกลงของ 

ครอบครัวที่กําหนดรวมกันแลว ยังจําเปนตองมีกระบวนการ 

พัฒนาดวย ดังนั้น ควรมีการกําหนดชวงเวลาในการทบทวน 

ปรับปรุง ลดหรือเพ่ิมเติมนโยบายและขอตกลงตางๆ ใน 

ธรรมนูญครอบครัว เพื่อใหเกิดความยืดหยุน เหมาะสม และ 

สามารถรองรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขอ 

แนะนําในสรางและพัฒนาธรรมนูญครอบครัว มีกระบวนการ 

ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ถามความตองการของครอบครัว

2. ใหความรูเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว

3. รางธรรมนูญครอบครัว (คานิยม วัสัยทัศน พันธกิจ 

ขอตกลง และนโยบายของครอบครัวเบื้องตน) 

4. จัดตั้งคณะทํางานครอบครัว (ท่ีประชุมครอบครัว/ 

สภาครอบครัว) 

5. ประชุมครอบครัวรวมกันกําหนดนโยบาย ขอตกลง 

และรับรองธรรมนูญครอบครัว

6. กําหนดใหทบทวน ปรับปรุงนโยบาย/ขอตกลงตางๆ 

ในธรรมนูญครอบครัว

หลักการเบ้ืองต้นในการร่างธรรมนูญ 
ครอบครัว

รปูแบบเน้ือหาและองคประกอบของธรรมนญูครอบครัว 

มคีวามแตกตางจากแผนการดาํเนนิธุรกจิ ทัง้นีก้ารรางธรรมนญู 

ครอบครัวนั้นขึ้นอยูกับขนาดของครอบครัว รุนของครอบครัว 

และการมสีวนรวมของสมาชกิครอบครวัในการบรหิารจดัการ 

ธรุกจิและ/หรอืความเปนเจาของ (ผูถอืหุนในธรุกจิครอบครวั) 

เพื่อใหมั่นใจวาธรรมนูญครอบครัวที่รางขึ้นมุงสูเปาหมายและ 

ประเด็นตางๆ ตามขอตกลงและความคาดหวังของครอบครัว 

ประเดน็เบือ้งตนทีค่วรพจิารณาในการรางธรรมนูญครอบครวั 

ไดแก

1. วิธีการแกไขปญหาในธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ 

(How) ประกอบดวย 

- หลักเกณฑในการจายคาตอบแทนแกสมาชิกของ 

ครอบครัว

- ขอตกลงของผูถือหุนและสภาพคลองของหุน ในการ 

ซื้อหรือขาย การกําหนดราคาซื้อขาย วิธีการตีราคาหุน หรือ 

คํ้าประกันการกูเงิน

- กฏ กติกามารยาทของสมาชิกในครอบครัว 

- นโยบายการกูยืมใหกับสมาชิกจากธุรกิจครอบครัว

- นโยบายการจายเงินปนผล

2. องคประกอบสําคัญท่ีตองพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ 

ในปจจุบันและอนาคต (What) ประกอบดวย

- การกอตั้งสภาครอบครัว กระบวนการการกอตั้ง 

และการกําหนดบทบาทของคณะกรรมการในสภาครอบครัว

- การวางแผนการสืบทอด คุณสมบัติของทายาท

- หลักเกณฑในการเขาทํางานและออกจากงานใน 

ธุรกิจครอบครัว

- การกําหนดนโยบายการลงทุน และรวมทุน(Venture 

Program)

3. ความปรารถนาของครอบครัวในอนาคต (Why) 

ประกอบดวย 

- ปรัญชา คานิยมหลัก  

- วิสัยทัศน พันธกิจหลัก ของครอบครัว

- การจัดเก็บประวัติตางๆ(Archives)

4. บคุคลทีม่สีวนเกีย่วของในกระบวนการตดัสนิใจและ 

รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจนั้น  (Who) ประกอบดวย 

- คณะกรรมการในสภาครอบครัว 

- คณะกรรมการบริษัท 

- ทนายบรกิารครอบครวั(Family Office) ซึง่มบีทบาท 

ในการบริการ เชน เรื่องภาษี กฎหมาย และทะเบียนหุน 

เปนตน   

5. ระยะเวลาในการตรวจสอบและแกไขเมือ่ใด (When)

โครงสร้างของธรรมนูญครอบครัว
การออกแบบธรรมนูญครอบครัวควรใหมีความยืดหยุน

และสามารถใชบันทึกขอมูลการกํากับดูแลธุรกิจครอบครัวท่ี 

มีความซับซอน หรือเขียนขอจํากัดบางประการไวในธรรมนูญ 

ครอบครัว ตัวอยางเชน การประชุมครอบครัว ขอกําหนดและ 

วิธีการใหทุนสํารองแกผู ถือหุน ตัวอยางการรางธรรมนูญ 

ครอบครัวควรมีอยางนอย 5 องคประกอบ ดังนี้

สวนที่ 1 วัตถุประสงครวมของครอบครัว

1.1 พันธกิจ คานิยม วิสัยทัศน 

สวนที่ 2 สิทธิการครอบครองหุน

2.1  บทบาทของผูถือหุน: สัดสวนของจํานวนหรือมูลคา 

ของหุน สิทธิหรือประโยชนที่ไดรับ

2.2  นโยบายผลตอบแทนจากการลงทุน/การจายปนผล

2.3  การถายโอนหุน/สภาพคลองของหุน: วธิกีาร ขอกาํหนด 

การซื้อ/ขาย หรือคํ้าประกัน

2.4  ขอกําหนดและวิธีการใหทุนสํารองแกผูถือหุน 

2.5  การประชุมผูถือหุน

สวนที่ 3 สิทธิของสมาชิกครอบครัว

3.1  บทบาทของสมาชิกในครอบครัว: ประเภทสมาชิก 

สิทธิในสวัสดิการและผลประโยชน

3.2  ทีป่ระชมุครอบครัวและสภาครอบครัว: กอต้ังอยางไร 

องคประกอบ ใครมีหนาที่อยางไร

3.3  สาํนักงานธรุกจิครอบครวั (บรหิารจดัการเก่ียวกบัธรุกจิ 

และครอบครัว)

3.4  นโยบายครอบครวั (เชน การจางงานและคาตอบแท 

นของสมาชกิครอบครัว การศกึษาของสมาชกิรุนตอไป เปนตน)

สวนที่ 4 การกํากับดูแลธุรกิจ

4.1  บทบาทของคณะกรรมการ: กระบวนการแตงตั้ง 

ใครมีหนาที่อยางไร

4.2  องคประกอบของคณะกรรมการ: วธีิการจดัโครงสราง 

ลักษณะซับซอนมากหรือนอย

4.3  การสรรหาและประเมินผลงานคณะกรรมการ: 

กระบวนการสรรหา การจายคาตอบแทน

4.4  กรรมการจากภายนอก: กระบวนการสรรหาและ 

แตงตั้ง

4.5  การสื่อสาร/รายงานการประชุมผูถือหุนและการ 

ประชุมครอบครัว

4.6  การสรางแรงจงูใจในการทาํงาน: คาตอบแทนพเิศษ 

รางวัล คําชม เปนตน

4.7  วิธีการรักษาตําแหนงคณะกรรมการในบริษัท

4.8  การประชุมคณะกรรมการ

สวนที่ 5 เบ็ดเตล็ด

5.1  วิธีการปองกันขอขัดแยง: การจัดการสวัสดิการและ 

ผลประโยชนใหแกสมาชิกครอบครัวอยางเสมอภาค ยุติธรรม 

5.2  การรกัษาความลับ: องคความรู ทกัษะ ความชาํนาญ 

ในเรื่องนั้น เปนความลับเฉพาะถายทอดจากรุนสูรุน

ซึ่งผมขอยกตัวอยาง ธรรมนูญครอบครัวของธุรกิจ 

ครอบครัว ตระกูล MOGI หรือท่ีเรารู จักกันในนามซอส 

Kikkoman ผูบริหารคนปจจุบันเปนทายาทรุนท่ี 15 ของ 

ตระกูล

CASE: MOGI Family Constitution

ขอที่ 1 สมาชิกในครอบสมาชิกในครอบครัวตองใฝสันติ 

มิพึงวิวาท จงเคารพซ่ึงกันและกัน อันจะกอใหเกิดความ 

กาวหนาและเจริญรุงเรืองตอธุรกิจแหงครอบครัว 

ขอที่ 2 จงเชื่อในพระเจาและพระพุทธเจา ซึ่งเปนแหลง 

กําเนิดแหงคุณงามความดีท้ังหลาย การมีศรัทธา เพื่อใหเกิด 

จิตใจที่สงบ

ขอที่ 3 สมาชิกในครอบครัวตางตองสุภาพออนนอม 

ตอกัน หากผูเปนใหญที่ไมสุภาพ ผูอื่นยอมจะไมนับถือ จึง 

ใหทุกคนมีความสุภาพ จึงจะเกิดสันติและปรองดองกัน 

ขอที่ 4 ความดีตางๆนํามาซึ่งความมั่งมีศรีสุขและอยา 

สับสนระหวางเหตุกับผล หามตัดสินคนดวยฐานะแตตัดสิน 

คนดวยความดี 

ขอท่ี 5 จงมรีะเบียบ อตุสาหะ และความพากเพยีร พรอม 

ทั้งใหความสําคัญกับความอาวุโส และตําแหนงหนาที่ 

ขอที่ 6 การทําธุรกิจนั้นขึ้นอยูกับคน พึงเลือกใชคนให 

เหมาะสมกับงาน อย ามีอคติหรือเอาแต ตนเป นใหญ 

จนกอผลเสยีแกงาน การมอบหมายงานใหแกผูทีเ่หมาะสม จะ 

นํามาซึ่งความสุขในการทํางาน 

ขอท่ี 7 การใหการศึกษาท่ีดีแกเยาวชน คือ ความ 

รับผิดชอบของเราที่พึงมีตอประเทศชาติ ทั้งน้ี ตองฝกฝน 

ทั้งรางกายและจิตใจใหมีคุณธรรม ปญญา และสุขภาพ 

รางกายที่สมบูรณแข็งแรง 

ขอที่ 8 พึงเผื่อแผแบงปนความรักใหกับทุกคน อันจะ 

เปนรากฐานแหงการเปนมนุษยที่ดี ซึ่งจะเปนผลใหเรา 

ดาํรงชีวติอยูอยางมคุีณคา การใชคําพดูอาจกอใหเกดิผลในทาง 

บวกหรือลบได หากใชวาจาไมเหมาะอาจกอใหเกิดผลเสียได 

สวนปยะวาจาจะสงผลใหเกดิความสงบสขุ ดงัน้ันตองใชคาํพดู 

ตางๆ อยางระมัดระวัง

ขอที่ 9 จงนบนอมถอมตัวและพากเพียรใหถึงที่สุด 

ตามทีบ่รรพบรุษุไดสัง่สมสบืตอกนัมา และใหพยายามสืบสาน 

ข้อแนะนำในสร้างและพัฒนาธรรมนูญ 
ครอบครัว มีกระบวนการตาม 
ขั้นตอน ดังนี้
1. ถามความต้องการของครอบครัว
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว
3. ร่างธรรมนูญครอบครัว (ค่านิยม 
วัสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อตกลง 
และนโยบายของครอบครัวเบื้องต้น) 
4. จัดตั้งคณะทำงานครอบครัว 
(ที่ประชุมครอบครั/สภาครอบครัว) 
5. ประชุมครอบครัวร่วมกันกำหนด 
นโยบาย ข้อตกลง และรับรอง 
ธรรมนูญครอบครัว
6. กำหนดให้ทบทวน ปรับปรุง 
นโยบาย/ข้อตกลงต่างๆ ในธรรมนูญ 
ครอบครัว

ปณิธานอันนี้ใหยืนยาวที่สุด เทาที่จะทําได 

การกำกับดูแล ธุรกิจครอบครัว
Fred Neubauer และ Alden G. Lank ผูเขียน “The 

Family Business–Its Governance for Sustainability” 

(ซึ่งหนังสือเลมนี้จะมุงเขียนเฉพาะเรื่องโครงสรางและการ 

กํากับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัทครอบครัวโดยรวม) ไดให 

ความหมายของ Corporate Governance ไดหลายแบบ 

ดวยกัน แตกลาวโดยสรุป Corporate Governance ใน 

หนังสือดังกลาว ใหหมายถึงระบบหรือโครงสรางของธุรกิจ 

ครอบครัวที่มีกระบวนการที่จะชี้นํา (Direct) หรือควบคุม 

(Control) บรษิทัและรวมท้ังการรบัผิดชอบ (Accounting for) 

ตอบริษัทและผูมีสวนไดเสีย (ซึ่งรวมถึงผูถือหุนที่เปนสมาชิก 

ในครอบครัว พนักงาน ลูกจางและคูคา) นั่นเอง ซึ่งอาจจะ 

กลาวไดวา โครงสรางของ Corporate Governance หรือ 

โครงสรางของธุรกิจครอบครัวจะตองประกอบดวย 

1. การช้ีนํา (Directing) ของบริษัท ซึ่งจะตองไมได 

หมายถึงการที่ปฏิบัติงานหรือการบริหารงานประจําวัน แต 

การชี้แนะหรือการใหแนวทางในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการ 

บริหารงานดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทหรือผู ถือหุ นจะเปนผูวาง 

กลยุทธแนวทางในการดําเนินการของบริษัทในระยะยาว 

1.2 ความเกี่ยวของของผูถือหุนหรือกรรมการในการ 

ตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบ หรือมีเรื่องที่สลับซับซอน 

1.3 ความเก่ียวของในการจัดหาทุนโดยรวมถึงการจัด 

หาแหลงเงินทุนหรือทุนทาง บุคลากร และรวมทั้งการแตงตั้ง 

ผูบริหารระดับสูงของธุรกิจบริษัทครอบครัว

1.4 การเกี่ยวของในการที่จะเปนตัวการในการตัดสินใจ 

ที่จะเปนตัวอยาง ทําใหเปนตัวอยางและแนวทางหรือที่จะ 

ไมสามารถถูกปรับเปลี่ยนได 

2. บรษัิทครอบครวัยงัจะตองมกีารควบคมุ (Controlling) 

ในแงของการควบคุมผลงานของฝายบริหารและการกํากับถึง 

ความกาวหนาของวัตถุประสงคของบริษัท 

3. การที่จะรับผิดชอบตอสิ่งใดๆ (Accounting for) 

ที่ทําขึ้นในบริษัทในฐานะเปนบริษัทตอบุคคลที่เกี่ยวของหรือ 

ที่เรียกวา “Stakeholders” ไมวาจะเปนเจาหนี้ ลูกหนี้ และ 

ผูเกี่ยวของ เชน พนักงาน ลูกคา โดยธุรกิจครอบครัวจะตอง 

มีประเด็นในเร่ืองการดูแลผูถือหุนที่เปนสมาชิกในครอบครัว 

อยางเปนธรรม

ทีสํ่าคญักค็อืวา การทีจ่ะจดัโครงสรางในธรุกจิครอบครวั 

เพ่ือใหมีการกํากับดูแลกิจการนั้น นักวิชาการทั้งสองทาน 

ไดแนะนําวา 

“การกําหนดขอบังคบัหรอืทีเ่ปนขอพงึปฏบิตัขิองบรษัิท 

หรือที่เปนขอบัญญัติตางๆ ของบริษัทครอบครัว ไมวาจะเปน 

ธรรมนูญครอบครัว วิสัยทัศน หลักการ ขอพึงปฏิบัติ คุณคา 

ของครอบครัวหรือขอปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัว ไมวา 

จะในรปูของขอบงัคบัหรอืมใิชขอบงัคับทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร 

หรือไมก็ตาม จะมีความสําคัญอยางยิ่งเพ่ือที่จะกําหนด 

โครงสรางการบรหิารจดัการใหเปนไปตามวตัถปุระสงคดงักลาว” 

(กติพิงศ อุรพพีฒันพงศ, source: www.thaibusinessmaster 

.com)

คณะกรรมการทาํงานครอบครัว กอตัง้ขึน้มาเพือ่ชวยจดั 

ระเบียบและหมวดหมูของความรับผิดชอบในครอบครัว โดย 

ใหความสาํคญัในสวนของเจาของ ซึง่เมือ่มองในแผนภาพของ 

การเปรียบเทียบโครงสรางการกาํกบัดแูลครอบครวัและธรุกจิ 

จะเห็นวาเปนการแยกปญหาของครอบครัวออกจากปญหา 

ของธุรกิจ คณะกรรมการทํางานครอบครัวจะชวยจัดการใน 

ดานที่ซับซอนหลายดานที่เกี่ยวกับครอบครัว เชน การท่ีมี 

สมาชิกครอบครัวจํานวนมาก หลายรุ น โดยในแผนภาพ 

ดังกลาวจะเห็นวามีการแบงความเปนเจาของออกจากธุรกิจ 

(ซึ่งบางคร้ังบริหารโดยญาติๆหรือบุคคลจากภายนอก) ซึ่ง 

ถูกควบคุมโดยคณะกรรมการการดําเนินงานโดยมาจาก 

สมาชิกของครอบครัวและบุคคลที่ เชิญมาจากภายนอก 

อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาแผนภาพดังกลาวจะเหมาะ 

กับทกุครอบครวั แตละครอบครวัตองมกีารออกแบบโครงสราง 

และกําหนดการควบคุมที่เหมาะสมกับความตองการของ 

สมาชิกในครอบครัวซึ่งแตกตางกันออกไปในครอบครัวของ 

ตนเอง

กลาวโดยสรุปธรรมนูญครอบครัว เปนการกําหนด 

ภาพรวมและการจัดการเรื่องตางๆ ของธุรกิจครอบครัว เชน 

สภาครอบครัว แผนสืบทอดธุรกิจ และเงินกองทุนครอบครัว 

ซึ่งเปนกฎกติกาหรือขอตกลงรวมกันท่ีสมาชิกในครอบครัว 

ยอมรบัและยดึถอืเปนแนวทางปฎบิตั ิและมกีารจดัตัง้สถาบนั 

ครอบครัวในรูปแบบท่ีประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว เพ่ือ 

กํากับดูแลจัดการเรื่องของครอบครัวใหเปนไปตามธรรมนูญ  

ครอบครัวถึงแมวาธุรกิจครอบครัวสวนใหญยังไมมีการจัดทํา 

ธรรมนูญครอบครัวอยางเปนทางการ แตจะมีการตั้งกฎและ 

ธรรมเนยีมทีก่าํหนดสทิธหินาท่ี และความคาดหวังของสมาชิก 

ครอบครัว รวมถึงนโยบายตางๆ ในการกํากับดูแลธุรกิจ 

อยางไรก็ตาม เมื่อครอบครัวมีขนาดใหญขึ้นจําเปนตองมี 

การจัดทําธรรมนูญครอบครัวโดยเขียนเปนลายลักษณอักษร 

และจดัตัง้ท่ีประชุมครอบครัว/สภาครอบครวัอยางเปนทางการ 

เพื่อการกํากับดูแลรวมกันของสมาชิกครอบครัวทุกคน
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ธรรมนูญครอบครัว (Family Constitution) 

มีคําเรียกมากมาย บางครั้งเรียกวา “ขอบัญญัติ 

หรือหลัก/ความเชื่อของครอบครัว (Family 

Creed)” หรอื “ระเบยีบการของครอบครวั (Family Protocol)” 

หรือ “ขอตกลงตามหลกัเกณฑของครอบครวั (Statement of 

Family Principles)” หรือ “กฎเกณฑและคานิยมของ 

ครอบครวั (Family Rules and Values)” หรอื “กฎเกณฑและ 

ขอบังคับของครอบครัว (Family Rules and Regulations)” 

หรือ “แผนกลยุทธของครอบครัว (Family Strategic Plan)” 

คําเรียกเหลานี้ล วนมีความหมายเชนเดียวกัน ธรรมนูญ 

ครอบครัว หมายถึง ขอตกลงที่แสดงบทบาทของสมาชิก 

ครอบครัวที่มีตอธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวทางการกํากับ 

ดูแลธุรกิจครอบครัว ตลอดจนเปนสวนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็น 

คานิยมหลัก วิสัยทัศน และความมุงมั่นที่ครอบครัวมีตอธุรกิจ

ธรรมนูญครอบครัว ควรจัดทําเปนเอกสารหรือคู มือ 

ใหกับสมาชิกครอบครัวนําเปนแนวทางในการปฏิบัติทั้งใน 

ครอบครัวและการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความชัดเจนใน 

บทบาทของสมาชิกครอบครัว และปองกันความขัดแยง 

ภายในครอบครัว รวมถึงหลีกเล่ียงปญหาที่อาจจะเกิดใน 

ธุรกิจอีกดวย

กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวที่สําคัญคือ ตอง 

มาจากความรวมมือและเปนขอตกลงรวมกันของสมาชิก 

ครอบครัวท่ีมีสวนเก่ียวของในการบริหารจัดการและ/หรือมี 

อาํนาจควบคมุธรุกิจ (ผูถอืหุนในธรุกจิ) ธรรมนญูครอบครวัจะ 

ตองมคีวามสอดคลองกบัครอบครวั ธรุกจิ สถานการณทีเ่กดิขึน้ 

ตามโอกาส และสภาพแวดลอมปจจุบัน อยางไรก็ตาม ควรมี 

การทบทวนขอตกลงตางๆ อยางสมํ่าเสมอเพื่อสรางความ 

คลองตัวใหกับครอบครัวและธุรกิจ  

วัตถุประสงค์ทั่วไปของธรรมนูญ
ครอบครัว

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจพัฒนาไปสูความสําเร็จ 

(Company Development)

2. เพื่อรักษาความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวในครอบครัว 

และคํามั่นสัญญาของครอบครัวที่มีตอธุรกิจ(Ownership 

Unity and Commitment)

3. เพ่ือสรางจุดแข็งของครอบครัวและช้ีใหครอบครัว 

เห็นจุดแข็งของตนเอง (Family Strength)

โดยเรือ่งจาํเปนหลักท่ีควรตองมกีารตกลงกนัในธรรมนญู 

ครอบครัว ไดแก

1. ความเชื่อและความศรัทธาของครอบครัว

2. ปรัชญาของครอบครัว

3. กติกา มารยาทในครอบครัว

4. ความคาดหวังของครอบครัว

กระบวนการสร้างและพัฒนา
ธรรมนูญครอบครัว

กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวเปนสวนสําคัญ 

ประการหนึ่งของความสําเร็จ ธรรมนูญครอบครัวท่ีมีการ 

ออกแบบดี จะชวยสรางความชัดเจนในบทบาทของสมาชิก 

ครอบครัว ความไววางใจซึ่งกันและกัน การส่ือสารท่ีม ี

ประสิทธิภาพ และการจัดการความขัดแยงหากเกิดขึ้นใน 

ครอบครัว รวมถึงสรางความมุงมั่นในครอบครัวที่มีตอธุรกิจ 

เพื่อความเติบโตอยางมั่นคง นอกจากนี้ กระบวนการสราง 

ธรรมนูญครอบครัว ยังเปนการวางแผนการและแนวทางไว 

ลวงหนาสําหรับการสืบทอดธุรกิจ และชวยนําครอบครัวเขา 

มามีสวนรวมสนับสนุนในธุรกิจ 

เนื่องจากครอบครัวมีลักษณะคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ 

ที่แตกตางกัน ทําใหธรรมนูญครอบครัวที่ถูกออกแบบมา 

แตกตางกนัตามความเหมาะสมของแตละครอบครัว ธรรมนญู 

ครอบครัวท่ีมีคุณภาพ นอกจากมีนโยบายและขอตกลงของ 

ครอบครัวท่ีกําหนดรวมกันแลว ยังจําเปนตองมีกระบวนการ 

พัฒนาดวย ดังนั้น ควรมีการกําหนดชวงเวลาในการทบทวน 

ปรับปรุง ลดหรือเพิ่มเติมนโยบายและขอตกลงตางๆ ใน 

ธรรมนูญครอบครัว เพื่อใหเกิดความยืดหยุน เหมาะสม และ 

สามารถรองรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขอ 

แนะนําในสรางและพัฒนาธรรมนูญครอบครัว มีกระบวนการ 

ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ถามความตองการของครอบครัว

2. ใหความรูเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว

3. รางธรรมนูญครอบครัว (คานิยม วัสัยทัศน พันธกิจ 

ขอตกลง และนโยบายของครอบครัวเบื้องตน) 

4. จัดตั้งคณะทํางานครอบครัว (ท่ีประชุมครอบครัว/ 

สภาครอบครัว) 

5. ประชุมครอบครัวรวมกันกําหนดนโยบาย ขอตกลง 

และรับรองธรรมนูญครอบครัว

6. กําหนดใหทบทวน ปรับปรุงนโยบาย/ขอตกลงตางๆ 

ในธรรมนูญครอบครัว

หลักการเบ้ืองต้นในการร่างธรรมนูญ 
ครอบครัว

รูปแบบเน้ือหาและองคประกอบของธรรมนญูครอบครวั 

มคีวามแตกตางจากแผนการดาํเนนิธุรกจิ ทัง้นีก้ารรางธรรมนญู 

ครอบครัวนั้นขึ้นอยูกับขนาดของครอบครัว รุนของครอบครัว 

และการมสีวนรวมของสมาชกิครอบครวัในการบรหิารจดัการ 

ธรุกจิและ/หรอืความเปนเจาของ (ผูถอืหุนในธรุกจิครอบครวั) 

เพื่อใหมั่นใจวาธรรมนูญครอบครัวที่รางขึ้นมุงสูเปาหมายและ 

ประเด็นตางๆ ตามขอตกลงและความคาดหวังของครอบครัว 

ประเดน็เบือ้งตนทีค่วรพจิารณาในการรางธรรมนูญครอบครวั 

ไดแก

1. วิธีการแกไขปญหาในธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ 

(How) ประกอบดวย 

- หลักเกณฑในการจายคาตอบแทนแกสมาชิกของ 

ครอบครัว

- ขอตกลงของผูถือหุนและสภาพคลองของหุน ในการ 

ซื้อหรือขาย การกําหนดราคาซื้อขาย วิธีการตีราคาหุน หรือ 

คํ้าประกันการกูเงิน

- กฏ กติกามารยาทของสมาชิกในครอบครัว 

- นโยบายการกูยืมใหกับสมาชิกจากธุรกิจครอบครัว

- นโยบายการจายเงินปนผล

2. องคประกอบสําคัญท่ีตองพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ 

ในปจจุบันและอนาคต (What) ประกอบดวย

- การกอตั้งสภาครอบครัว กระบวนการการกอตั้ง 

และการกําหนดบทบาทของคณะกรรมการในสภาครอบครัว

- การวางแผนการสืบทอด คุณสมบัติของทายาท

- หลักเกณฑในการเขาทํางานและออกจากงานใน 

ธุรกิจครอบครัว

- การกําหนดนโยบายการลงทนุ และรวมทนุ(Venture 

Program)

3. ความปรารถนาของครอบครัวในอนาคต (Why) 

ประกอบดวย 

- ปรัญชา คานิยมหลัก  

- วิสัยทัศน พันธกิจหลัก ของครอบครัว

- การจัดเก็บประวัติตางๆ(Archives)

4. บคุคลทีม่สีวนเกีย่วของในกระบวนการตดัสนิใจและ 

รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจนั้น  (Who) ประกอบดวย 

- คณะกรรมการในสภาครอบครัว 

- คณะกรรมการบริษัท 

- ทนายบรกิารครอบครวั(Family Office) ซึง่มบีทบาท 

ในการบริการ เชน เรื่องภาษี กฎหมาย และทะเบียนหุน 

เปนตน   

5. ระยะเวลาในการตรวจสอบและแกไขเมือ่ใด (When)

โครงสร้างของธรรมนูญครอบครัว
การออกแบบธรรมนูญครอบครัวควรใหมีความยืดหยุน

และสามารถใชบันทึกขอมูลการกํากับดูแลธุรกิจครอบครัวท่ี 

มีความซับซอน หรือเขียนขอจํากัดบางประการไวในธรรมนูญ 

ครอบครัว ตัวอยางเชน การประชุมครอบครัว ขอกําหนดและ 

วิธีการใหทุนสํารองแกผู ถือหุน ตัวอยางการรางธรรมนูญ 

ครอบครัวควรมีอยางนอย 5 องคประกอบ ดังนี้

สวนที่ 1 วัตถุประสงครวมของครอบครัว

1.1 พันธกิจ คานิยม วิสัยทัศน 

สวนที่ 2 สิทธิการครอบครองหุน

2.1  บทบาทของผูถือหุน: สัดสวนของจํานวนหรือมูลคา 

ของหุน สิทธิหรือประโยชนที่ไดรับ

2.2  นโยบายผลตอบแทนจากการลงทุน/การจายปนผล

2.3  การถายโอนหุน/สภาพคลองของหุน: วธิกีาร ขอกาํหนด 

การซื้อ/ขาย หรือคํ้าประกัน

2.4  ขอกําหนดและวิธีการใหทุนสํารองแกผูถือหุน 

2.5  การประชุมผูถือหุน

สวนที่ 3 สิทธิของสมาชิกครอบครัว

3.1  บทบาทของสมาชิกในครอบครัว: ประเภทสมาชิก 

สิทธิในสวัสดิการและผลประโยชน

3.2  ทีป่ระชมุครอบครวัและสภาครอบครวั: กอตัง้อยางไร 

องคประกอบ ใครมีหนาที่อยางไร

3.3  สาํนกังานธรุกจิครอบครวั (บรหิารจดัการเก่ียวกบัธรุกจิ 

และครอบครัว)

3.4  นโยบายครอบครวั (เชน การจางงานและคาตอบแท 

นของสมาชกิครอบครวั การศกึษาของสมาชกิรุนตอไป เปนตน)

สวนที่ 4 การกํากับดูแลธุรกิจ

4.1  บทบาทของคณะกรรมการ: กระบวนการแตงตั้ง 

ใครมีหนาที่อยางไร

4.2  องคประกอบของคณะกรรมการ: วธีิการจดัโครงสราง 

ลักษณะซับซอนมากหรือนอย

4.3  การสรรหาและประเมินผลงานคณะกรรมการ: 

กระบวนการสรรหา การจายคาตอบแทน

4.4  กรรมการจากภายนอก: กระบวนการสรรหาและ 

แตงตั้ง

4.5  การสื่อสาร/รายงานการประชุมผูถือหุนและการ 

ประชุมครอบครัว

4.6  การสรางแรงจงูใจในการทาํงาน: คาตอบแทนพเิศษ 

รางวัล คําชม เปนตน

4.7  วิธีการรักษาตําแหนงคณะกรรมการในบริษัท

4.8  การประชุมคณะกรรมการ

สวนที่ 5 เบ็ดเตล็ด

5.1  วิธีการปองกันขอขัดแยง: การจัดการสวัสดิการและ 

ผลประโยชนใหแกสมาชิกครอบครัวอยางเสมอภาค ยุติธรรม 

5.2  การรักษาความลับ: องคความรู ทกัษะ ความชาํนาญ 

ในเรื่องนั้น เปนความลับเฉพาะถายทอดจากรุนสูรุน

ซึ่งผมขอยกตัวอยาง ธรรมนูญครอบครัวของธุรกิจ 

ครอบครัว ตระกูล MOGI หรือท่ีเรารู จักกันในนามซอส 

Kikkoman ผูบริหารคนปจจุบันเปนทายาทรุนที่ 15 ของ 

ตระกูล

CASE: MOGI Family Constitution

ขอที่ 1 สมาชิกในครอบสมาชิกในครอบครัวตองใฝสันติ 

มิพึงวิวาท จงเคารพซึ่งกันและกัน อันจะกอใหเกิดความ 

กาวหนาและเจริญรุงเรืองตอธุรกิจแหงครอบครัว 

ขอที่ 2 จงเชื่อในพระเจาและพระพุทธเจา ซึ่งเปนแหลง 

กําเนิดแหงคุณงามความดีทั้งหลาย การมีศรัทธา เพื่อใหเกิด 

จิตใจที่สงบ

ขอท่ี 3 สมาชิกในครอบครัวตางตองสุภาพออนนอม 

ตอกัน หากผูเปนใหญที่ไมสุภาพ ผูอ่ืนยอมจะไมนับถือ จึง 

ใหทุกคนมีความสุภาพ จึงจะเกิดสันติและปรองดองกัน 

ขอที่ 4 ความดีตางๆนํามาซึ่งความมั่งมีศรีสุขและอยา 

สับสนระหวางเหตุกับผล หามตัดสินคนดวยฐานะแตตัดสิน 

คนดวยความดี 

ขอที ่5 จงมรีะเบยีบ อตุสาหะ และความพากเพยีร พรอม 

ทั้งใหความสําคัญกับความอาวุโส และตําแหนงหนาที่ 

ขอที่ 6 การทําธุรกิจนั้นขึ้นอยูกับคน พึงเลือกใชคนให 

เหมาะสมกับงาน อย ามีอคติหรือเอาแต ตนเป นใหญ 

จนกอผลเสยีแกงาน การมอบหมายงานใหแกผูทีเ่หมาะสม จะ 

นํามาซึ่งความสุขในการทํางาน 

ขอที่ 7 การใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชน คือ ความ 

รับผิดชอบของเราที่พึงมีตอประเทศชาติ ทั้งนี้ ตองฝกฝน 

ทั้งรางกายและจิตใจใหมีคุณธรรม ปญญา และสุขภาพ 

รางกายที่สมบูรณแข็งแรง 

ขอที่ 8 พึงเผื่อแผแบงปนความรักใหกับทุกคน อันจะ 

เปนรากฐานแหงการเปนมนุษยท่ีดี ซ่ึงจะเปนผลใหเรา 

ดาํรงชีวติอยูอยางมคีณุคา การใชคําพดูอาจกอใหเกดิผลในทาง 

บวกหรือลบได หากใชวาจาไมเหมาะอาจกอใหเกิดผลเสียได 

สวนปยะวาจาจะสงผลใหเกดิความสงบสขุ ดงันัน้ตองใชคาํพดู 

ตางๆ อยางระมัดระวัง

ขอที่ 9 จงนบนอมถอมตัวและพากเพียรใหถึงที่สุด 

ตามทีบ่รรพบรุษุไดสัง่สมสบืตอกนัมา และใหพยายามสบืสาน 

ปณิธานอันนี้ใหยืนยาวที่สุด เทาที่จะทําได 

การกำกับดูแล ธุรกิจครอบครัว
Fred Neubauer และ Alden G. Lank ผูเขียน “The 

Family Business–Its Governance for Sustainability” 

(ซึ่งหนังสือเลมนี้จะมุงเขียนเฉพาะเรื่องโครงสรางและการ 

กํากับดูแลกิจการ ท่ีดีของบริษัทครอบครัวโดยรวม) ไดให 

ความหมายของ Corporate Governance ไดหลายแบบ 

ดวยกัน แตกลาวโดยสรุป Corporate Governance ใน 

หนังสือดังกลาว ใหหมายถึงระบบหรือโครงสรางของธุรกิจ 

ครอบครัวที่มีกระบวนการที่จะชี้นํา (Direct) หรือควบคุม 

(Control) บรษิทัและรวมทัง้การรบัผิดชอบ (Accounting for) 

ตอบริษัทและผูมีสวนไดเสีย (ซึ่งรวมถึงผูถือหุนที่เปนสมาชิก 

ในครอบครัว พนักงาน ลูกจางและคูคา) นั่นเอง ซึ่งอาจจะ 

กลาวไดวา โครงสรางของ Corporate Governance หรือ 

โครงสรางของธุรกิจครอบครัวจะตองประกอบดวย 

1. การชี้นํา (Directing) ของบริษัท ซึ่งจะตองไมได 

หมายถึงการที่ปฏิบัติงานหรือการบริหารงานประจําวัน แต 

การชี้แนะหรือการใหแนวทางในเรื่องตางๆ เก่ียวกับการ 

บริหารงานดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทหรือผู ถือหุ นจะเปนผู วาง 

กลยุทธแนวทางในการดําเนินการของบริษัทในระยะยาว 

1.2 ความเกี่ยวของของผูถือหุนหรือกรรมการในการ 

ตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบ หรือมีเรื่องที่สลับซับซอน 

1.3 ความเก่ียวของในการจัดหาทุนโดยรวมถึงการจัด 

หาแหลงเงินทุนหรือทุนทาง บุคลากร และรวมทั้งการแตงตั้ง 

ผูบริหารระดับสูงของธุรกิจบริษัทครอบครัว

1.4 การเกี่ยวของในการที่จะเปนตัวการในการตัดสินใจ 

ท่ีจะเปนตัวอยาง ทําใหเปนตัวอยางและแนวทางหรือที่จะ 

ไมสามารถถูกปรับเปลี่ยนได 

2. บรษิทัครอบครวัยงัจะตองมกีารควบคมุ (Controlling) 

ในแงของการควบคุมผลงานของฝายบริหารและการกํากับถึง 

ความกาวหนาของวัตถุประสงคของบริษัท 

3. การท่ีจะรับผิดชอบตอสิ่งใดๆ (Accounting for) 

ที่ทําขึ้นในบริษัทในฐานะเปนบริษัทตอบุคคลที่เกี่ยวของหรือ 

ที่เรียกวา “Stakeholders” ไมวาจะเปนเจาหนี้ ลูกหนี้ และ 

ผูเกี่ยวของ เชน พนักงาน ลูกคา โดยธุรกิจครอบครัวจะตอง 

มีประเด็นในเรื่องการดูแลผูถือหุนที่เปนสมาชิกในครอบครัว 

อยางเปนธรรม

ทีสํ่าคญักค็อืวา การทีจ่ะจดัโครงสรางในธรุกจิครอบครวั 

เพ่ือใหมีการกํากับดูแลกิจการนั้น นักวิชาการทั้งสองทาน 

ไดแนะนําวา 

“การกําหนดขอบังคบัหรอืทีเ่ปนขอพงึปฏบิตัขิองบรษัิท 

หรือที่เปนขอบัญญัติตางๆ ของบริษัทครอบครัว ไมวาจะเปน 

ธรรมนูญครอบครัว วิสัยทัศน หลักการ ขอพึงปฏิบัติ คุณคา 

ของครอบครัวหรือขอปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัว ไมวา 

จะในรูปของขอบงัคับหรือมใิชขอบงัคับทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร 

หรือไมก็ตาม จะมีความสําคัญอยางยิ่งเพ่ือที่จะกําหนด 

โครงสรางการบริหารจัดการใหเปนไปตามวัตถปุระสงคดงักลาว” 

(กติพิงศ อุรพพีฒันพงศ, source: www.thaibusinessmaster 

.com)

คณะกรรมการทาํงานครอบครัว กอตัง้ขึน้มาเพือ่ชวยจดั 

ระเบียบและหมวดหมูของความรับผิดชอบในครอบครัว โดย 

ใหความสาํคญัในสวนของเจาของ ซึง่เมือ่มองในแผนภาพของ 

การเปรียบเทียบโครงสรางการกาํกบัดแูลครอบครวัและธรุกจิ 

จะเห็นวาเปนการแยกปญหาของครอบครัวออกจากปญหา 

ของธุรกิจ คณะกรรมการทํางานครอบครัวจะชวยจัดการใน 

ดานที่ซับซอนหลายดานที่เกี่ยวกับครอบครัว เชน การท่ีมี 

สมาชิกครอบครัวจํานวนมาก หลายรุ น โดยในแผนภาพ 

ดังกลาวจะเห็นวามีการแบงความเปนเจาของออกจากธุรกิจ 

(ซึ่งบางครั้งบริหารโดยญาติๆหรือบุคคลจากภายนอก) ซึ่ง 

ถูกควบคุมโดยคณะกรรมการการดําเนินงานโดยมาจาก 

สมาชิกของครอบครัวและบุคคลที่ เชิญมาจากภายนอก 

อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาแผนภาพดังกลาวจะเหมาะ 

กบัทกุครอบครวั แตละครอบครวัตองมกีารออกแบบโครงสราง 

และกําหนดการควบคุมที่เหมาะสมกับความตองการของ 

สมาชิกในครอบครัวซึ่งแตกตางกันออกไปในครอบครัวของ 

ตนเอง

กลาวโดยสรุปธรรมนูญครอบครัว เปนการกําหนด 

ภาพรวมและการจัดการเรื่องตางๆ ของธุรกิจครอบครัว เชน 

สภาครอบครัว แผนสืบทอดธุรกิจ และเงินกองทุนครอบครัว 

ซึ่งเปนกฎกติกาหรือขอตกลงรวมกันที่สมาชิกในครอบครัว 

ยอมรบัและยดึถอืเปนแนวทางปฎบิตั ิและมกีารจดัตัง้สถาบนั 

ครอบครัวในรูปแบบที่ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว เพ่ือ 

กํากับดูแลจัดการเรื่องของครอบครัวใหเปนไปตามธรรมนูญ  

ครอบครัวถึงแมวาธุรกิจครอบครัวสวนใหญยังไมมีการจัดทํา 

ธรรมนูญครอบครัวอยางเปนทางการ แตจะมีการตั้งกฎและ 

ธรรมเนยีมทีก่าํหนดสทิธหินาที ่และความคาดหวังของสมาชิก 

ครอบครัว รวมถึงนโยบายตางๆ ในการกํากับดูแลธุรกิจ 

อยางไรก็ตาม เมื่อครอบครัวมีขนาดใหญขึ้นจําเปนตองมี 

การจัดทําธรรมนูญครอบครัวโดยเขียนเปนลายลักษณอักษร 

และจัดตัง้ทีป่ระชมุครอบครัว/สภาครอบครวัอยางเปนทางการ 

เพื่อการกํากับดูแลรวมกันของสมาชิกครอบครัวทุกคน
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ธรรมนูญครอบครัว (Family Constitution) 

มีคําเรียกมากมาย บางครั้งเรียกวา “ขอบัญญัติ 

หรือหลัก/ความเช่ือของครอบครัว (Family 

Creed)” หรอื “ระเบียบการของครอบครวั (Family Protocol)” 

หรอื “ขอตกลงตามหลกัเกณฑของครอบครวั (Statement of 

Family Principles)” หรือ “กฎเกณฑและคานิยมของ 

ครอบครวั (Family Rules and Values)” หรอื “กฎเกณฑและ 

ขอบังคับของครอบครัว (Family Rules and Regulations)” 

หรือ “แผนกลยุทธของครอบครัว (Family Strategic Plan)” 

คําเรียกเหลานี้ล วนมีความหมายเชนเดียวกัน ธรรมนูญ 

ครอบครัว หมายถึง ขอตกลงท่ีแสดงบทบาทของสมาชิก 

ครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวทางการกํากับ 

ดูแลธุรกิจครอบครัว ตลอดจนเปนสวนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็น 

คานิยมหลัก วิสัยทัศน และความมุงมั่นที่ครอบครัวมีตอธุรกิจ

ธรรมนูญครอบครัว ควรจัดทําเปนเอกสารหรือคู มือ 

ใหกับสมาชิกครอบครัวนําเปนแนวทางในการปฏิบัติทั้งใน 

ครอบครัวและการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความชัดเจนใน 

บทบาทของสมาชิกครอบครัว และปองกันความขัดแยง 

ภายในครอบครัว รวมถึงหลีกเล่ียงปญหาที่อาจจะเกิดใน 

ธุรกิจอีกดวย

กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวที่สําคัญคือ ตอง 

มาจากความรวมมือและเปนขอตกลงรวมกันของสมาชิก 

ครอบครัวที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการและ/หรือมี 

อาํนาจควบคมุธรุกิจ (ผูถอืหุนในธรุกจิ) ธรรมนญูครอบครวัจะ 

ตองมคีวามสอดคลองกบัครอบครวั ธรุกจิ สถานการณทีเ่กดิขึน้ 

ตามโอกาส และสภาพแวดลอมปจจุบัน อยางไรก็ตาม ควรมี 

การทบทวนขอตกลงตางๆ อยางสมํ่าเสมอเพื่อสรางความ 

คลองตัวใหกับครอบครัวและธุรกิจ  

วัตถุประสงค์ทั่วไปของธรรมนูญ
ครอบครัว

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจพัฒนาไปสูความสําเร็จ 

(Company Development)

2. เพ่ือรักษาความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวในครอบครัว 

และคํามั่นสัญญาของครอบครัวที่มีตอธุรกิจ(Ownership 

Unity and Commitment)

3. เพื่อสรางจุดแข็งของครอบครัวและชี้ใหครอบครัว 

เห็นจุดแข็งของตนเอง (Family Strength)

โดยเร่ืองจาํเปนหลักทีค่วรตองมกีารตกลงกนัในธรรมนญู 

ครอบครัว ไดแก

1. ความเชื่อและความศรัทธาของครอบครัว

2. ปรัชญาของครอบครัว

3. กติกา มารยาทในครอบครัว

4. ความคาดหวังของครอบครัว

กระบวนการสร้างและพัฒนา
ธรรมนูญครอบครัว

กระบวนการสรางธรรมนูญครอบครัวเปนสวนสําคัญ 

ประการหนึ่งของความสําเร็จ ธรรมนูญครอบครัวที่มีการ 

ออกแบบดี จะชวยสรางความชัดเจนในบทบาทของสมาชิก 

ครอบครัว ความไววางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารท่ีม ี

ประสิทธิภาพ และการจัดการความขัดแยงหากเกิดขึ้นใน 

ครอบครัว รวมถึงสรางความมุงมั่นในครอบครัวที่มีตอธุรกิจ 

เพื่อความเติบโตอยางมั่นคง นอกจากน้ี กระบวนการสราง 

ธรรมนูญครอบครัว ยังเปนการวางแผนการและแนวทางไว 

ลวงหนาสําหรับการสืบทอดธุรกิจ และชวยนําครอบครัวเขา 

มามีสวนรวมสนับสนุนในธุรกิจ 

เนื่องจากครอบครัวมีลักษณะคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ 

ที่แตกตางกัน ทําใหธรรมนูญครอบครัวที่ถูกออกแบบมา 

แตกตางกนัตามความเหมาะสมของแตละครอบครวั ธรรมนญู 

ครอบครัวท่ีมีคุณภาพ นอกจากมีนโยบายและขอตกลงของ 

ครอบครัวที่กําหนดรวมกันแลว ยังจําเปนตองมีกระบวนการ 

พัฒนาดวย ดังนั้น ควรมีการกําหนดชวงเวลาในการทบทวน 

ปรับปรุง ลดหรือเพิ่มเติมนโยบายและขอตกลงตางๆ ใน 

ธรรมนูญครอบครัว เพื่อใหเกิดความยืดหยุน เหมาะสม และ 

สามารถรองรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขอ 

แนะนําในสรางและพัฒนาธรรมนูญครอบครัว มีกระบวนการ 

ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ถามความตองการของครอบครัว

2. ใหความรูเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว

3. รางธรรมนูญครอบครัว (คานิยม วัสัยทัศน พันธกิจ 

ขอตกลง และนโยบายของครอบครัวเบื้องตน) 

4. จัดตั้งคณะทํางานครอบครัว (ท่ีประชุมครอบครัว/ 

สภาครอบครัว) 

5. ประชุมครอบครัวรวมกันกําหนดนโยบาย ขอตกลง 

และรับรองธรรมนูญครอบครัว

6. กําหนดใหทบทวน ปรับปรุงนโยบาย/ขอตกลงตางๆ 

ในธรรมนูญครอบครัว

หลักการเบ้ืองต้นในการร่างธรรมนูญ 
ครอบครัว

รปูแบบเน้ือหาและองคประกอบของธรรมนญูครอบครัว 

มคีวามแตกตางจากแผนการดาํเนนิธุรกจิ ทัง้นีก้ารรางธรรมนญู 

ครอบครัวนั้นขึ้นอยูกับขนาดของครอบครัว รุนของครอบครัว 

และการมสีวนรวมของสมาชกิครอบครวัในการบรหิารจดัการ 

ธรุกจิและ/หรอืความเปนเจาของ (ผูถอืหุนในธรุกจิครอบครวั) 

เพื่อใหมั่นใจวาธรรมนูญครอบครัวที่รางขึ้นมุงสูเปาหมายและ 

ประเด็นตางๆ ตามขอตกลงและความคาดหวังของครอบครัว 

ประเดน็เบือ้งตนทีค่วรพจิารณาในการรางธรรมนูญครอบครวั 

ไดแก

1. วิธีการแกไขปญหาในธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ 

(How) ประกอบดวย 

- หลักเกณฑในการจายคาตอบแทนแกสมาชิกของ 

ครอบครัว

- ขอตกลงของผูถือหุนและสภาพคลองของหุน ในการ 

ซื้อหรือขาย การกําหนดราคาซื้อขาย วิธีการตีราคาหุน หรือ 

คํ้าประกันการกูเงิน

- กฏ กติกามารยาทของสมาชิกในครอบครัว 

- นโยบายการกูยืมใหกับสมาชิกจากธุรกิจครอบครัว

- นโยบายการจายเงินปนผล

2. องคประกอบสําคัญท่ีตองพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ 

ในปจจุบันและอนาคต (What) ประกอบดวย

- การกอตั้งสภาครอบครัว กระบวนการการกอตั้ง 

และการกําหนดบทบาทของคณะกรรมการในสภาครอบครัว

- การวางแผนการสืบทอด คุณสมบัติของทายาท

- หลักเกณฑในการเขาทํางานและออกจากงานใน 

ธุรกิจครอบครัว

- การกําหนดนโยบายการลงทุน และรวมทุน(Venture 

Program)

3. ความปรารถนาของครอบครัวในอนาคต (Why) 

ประกอบดวย 

- ปรัญชา คานิยมหลัก  

- วิสัยทัศน พันธกิจหลัก ของครอบครัว

- การจัดเก็บประวัติตางๆ(Archives)

4. บคุคลทีม่สีวนเกีย่วของในกระบวนการตดัสนิใจและ 

รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจนั้น  (Who) ประกอบดวย 

- คณะกรรมการในสภาครอบครัว 

- คณะกรรมการบริษัท 

- ทนายบรกิารครอบครวั(Family Office) ซึง่มบีทบาท 

ในการบริการ เชน เรื่องภาษี กฎหมาย และทะเบียนหุน 

เปนตน   

5. ระยะเวลาในการตรวจสอบและแกไขเมือ่ใด (When)

โครงสร้างของธรรมนูญครอบครัว
การออกแบบธรรมนูญครอบครัวควรใหมีความยืดหยุน

และสามารถใชบันทึกขอมูลการกํากับดูแลธุรกิจครอบครัวท่ี 

มีความซับซอน หรือเขียนขอจํากัดบางประการไวในธรรมนูญ 

ครอบครัว ตัวอยางเชน การประชุมครอบครัว ขอกําหนดและ 

วิธีการใหทุนสํารองแกผู ถือหุน ตัวอยางการรางธรรมนูญ 

ครอบครัวควรมีอยางนอย 5 องคประกอบ ดังนี้

สวนที่ 1 วัตถุประสงครวมของครอบครัว

1.1 พันธกิจ คานิยม วิสัยทัศน 

สวนที่ 2 สิทธิการครอบครองหุน

2.1  บทบาทของผูถือหุน: สัดสวนของจํานวนหรือมูลคา 

ของหุน สิทธิหรือประโยชนที่ไดรับ

2.2  นโยบายผลตอบแทนจากการลงทุน/การจายปนผล

2.3  การถายโอนหุน/สภาพคลองของหุน: วธิกีาร ขอกาํหนด 

การซื้อ/ขาย หรือคํ้าประกัน

2.4  ขอกําหนดและวิธีการใหทุนสํารองแกผูถือหุน 

2.5  การประชุมผูถือหุน

สวนที่ 3 สิทธิของสมาชิกครอบครัว

3.1  บทบาทของสมาชิกในครอบครัว: ประเภทสมาชิก 

สิทธิในสวัสดิการและผลประโยชน

3.2  ทีป่ระชมุครอบครัวและสภาครอบครัว: กอต้ังอยางไร 

องคประกอบ ใครมีหนาที่อยางไร

3.3  สาํนักงานธรุกจิครอบครวั (บรหิารจดัการเก่ียวกบัธรุกจิ 

และครอบครัว)

3.4  นโยบายครอบครวั (เชน การจางงานและคาตอบแท 

นของสมาชกิครอบครัว การศกึษาของสมาชกิรุนตอไป เปนตน)

สวนที่ 4 การกํากับดูแลธุรกิจ

4.1  บทบาทของคณะกรรมการ: กระบวนการแตงตั้ง 

ใครมีหนาที่อยางไร

4.2  องคประกอบของคณะกรรมการ: วธีิการจดัโครงสราง 

ลักษณะซับซอนมากหรือนอย

4.3  การสรรหาและประเมินผลงานคณะกรรมการ: 

กระบวนการสรรหา การจายคาตอบแทน

4.4  กรรมการจากภายนอก: กระบวนการสรรหาและ 

แตงตั้ง

4.5  การสื่อสาร/รายงานการประชุมผูถือหุนและการ 

ประชุมครอบครัว

4.6  การสรางแรงจงูใจในการทาํงาน: คาตอบแทนพเิศษ 

รางวัล คําชม เปนตน

4.7  วิธีการรักษาตําแหนงคณะกรรมการในบริษัท

4.8  การประชุมคณะกรรมการ

สวนที่ 5 เบ็ดเตล็ด

5.1  วิธีการปองกันขอขัดแยง: การจัดการสวัสดิการและ 

ผลประโยชนใหแกสมาชิกครอบครัวอยางเสมอภาค ยุติธรรม 

5.2  การรกัษาความลับ: องคความรู ทกัษะ ความชาํนาญ 

ในเรื่องนั้น เปนความลับเฉพาะถายทอดจากรุนสูรุน

ซึ่งผมขอยกตัวอยาง ธรรมนูญครอบครัวของธุรกิจ 

ครอบครัว ตระกูล MOGI หรือท่ีเรารู จักกันในนามซอส 

Kikkoman ผูบริหารคนปจจุบันเปนทายาทรุนท่ี 15 ของ 

ตระกูล

CASE: MOGI Family Constitution

ขอที่ 1 สมาชิกในครอบสมาชิกในครอบครัวตองใฝสันติ 

มิพึงวิวาท จงเคารพซ่ึงกันและกัน อันจะกอใหเกิดความ 

กาวหนาและเจริญรุงเรืองตอธุรกิจแหงครอบครัว 

ขอที่ 2 จงเชื่อในพระเจาและพระพุทธเจา ซึ่งเปนแหลง 

กําเนิดแหงคุณงามความดีท้ังหลาย การมีศรัทธา เพื่อใหเกิด 

จิตใจที่สงบ

ขอที่ 3 สมาชิกในครอบครัวตางตองสุภาพออนนอม 

ตอกัน หากผูเปนใหญที่ไมสุภาพ ผูอื่นยอมจะไมนับถือ จึง 

ใหทุกคนมีความสุภาพ จึงจะเกิดสันติและปรองดองกัน 

ขอที่ 4 ความดีตางๆนํามาซึ่งความมั่งมีศรีสุขและอยา 

สับสนระหวางเหตุกับผล หามตัดสินคนดวยฐานะแตตัดสิน 

คนดวยความดี 

ขอท่ี 5 จงมรีะเบียบ อตุสาหะ และความพากเพยีร พรอม 

ทั้งใหความสําคัญกับความอาวุโส และตําแหนงหนาที่ 

ขอที่ 6 การทําธุรกิจนั้นขึ้นอยูกับคน พึงเลือกใชคนให 

เหมาะสมกับงาน อย ามีอคติหรือเอาแต ตนเป นใหญ 

จนกอผลเสยีแกงาน การมอบหมายงานใหแกผูทีเ่หมาะสม จะ 

นํามาซึ่งความสุขในการทํางาน 

ขอท่ี 7 การใหการศึกษาท่ีดีแกเยาวชน คือ ความ 

รับผิดชอบของเราที่พึงมีตอประเทศชาติ ทั้งน้ี ตองฝกฝน 

ทั้งรางกายและจิตใจใหมีคุณธรรม ปญญา และสุขภาพ 

รางกายที่สมบูรณแข็งแรง 

ขอที่ 8 พึงเผื่อแผแบงปนความรักใหกับทุกคน อันจะ 

เปนรากฐานแหงการเปนมนุษยที่ดี ซึ่งจะเปนผลใหเรา 

ดาํรงชีวติอยูอยางมคุีณคา การใชคําพดูอาจกอใหเกดิผลในทาง 

บวกหรือลบได หากใชวาจาไมเหมาะอาจกอใหเกิดผลเสียได 

สวนปยะวาจาจะสงผลใหเกดิความสงบสขุ ดงัน้ันตองใชคาํพดู 

ตางๆ อยางระมัดระวัง

ขอที่ 9 จงนบนอมถอมตัวและพากเพียรใหถึงที่สุด 

ตามทีบ่รรพบรุษุไดสัง่สมสบืตอกนัมา และใหพยายามสืบสาน 

ปณิธานอันนี้ใหยืนยาวที่สุด เทาที่จะทําได 

การกำกับดูแล ธุรกิจครอบครัว
Fred Neubauer และ Alden G. Lank ผูเขียน “The 

Family Business–Its Governance for Sustainability” 

(ซึ่งหนังสือเลมนี้จะมุงเขียนเฉพาะเรื่องโครงสรางและการ 

กํากับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัทครอบครัวโดยรวม) ไดให 

ความหมายของ Corporate Governance ไดหลายแบบ 

ดวยกัน แตกลาวโดยสรุป Corporate Governance ใน 

หนังสือดังกลาว ใหหมายถึงระบบหรือโครงสรางของธุรกิจ 

ครอบครัวที่มีกระบวนการที่จะชี้นํา (Direct) หรือควบคุม 

(Control) บรษิทัและรวมท้ังการรบัผิดชอบ (Accounting for) 

ตอบริษัทและผูมีสวนไดเสีย (ซึ่งรวมถึงผูถือหุนที่เปนสมาชิก 

ในครอบครัว พนักงาน ลูกจางและคูคา) นั่นเอง ซึ่งอาจจะ 

กลาวไดวา โครงสรางของ Corporate Governance หรือ 

โครงสรางของธุรกิจครอบครัวจะตองประกอบดวย 

1. การช้ีนํา (Directing) ของบริษัท ซึ่งจะตองไมได 

หมายถึงการที่ปฏิบัติงานหรือการบริหารงานประจําวัน แต 

การชี้แนะหรือการใหแนวทางในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการ 

บริหารงานดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทหรือผู ถือหุ นจะเปนผูวาง 

กลยุทธแนวทางในการดําเนินการของบริษัทในระยะยาว 

1.2 ความเกี่ยวของของผูถือหุนหรือกรรมการในการ 

ตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบ หรือมีเรื่องที่สลับซับซอน 

1.3 ความเก่ียวของในการจัดหาทุนโดยรวมถึงการจัด 

หาแหลงเงินทุนหรือทุนทาง บุคลากร และรวมทั้งการแตงตั้ง 

ผูบริหารระดับสูงของธุรกิจบริษัทครอบครัว

1.4 การเกี่ยวของในการที่จะเปนตัวการในการตัดสินใจ 

ที่จะเปนตัวอยาง ทําใหเปนตัวอยางและแนวทางหรือที่จะ 

ไมสามารถถูกปรับเปลี่ยนได 

2. บรษัิทครอบครวัยงัจะตองมกีารควบคมุ (Controlling) 

ในแงของการควบคุมผลงานของฝายบริหารและการกํากับถึง 

ความกาวหนาของวัตถุประสงคของบริษัท 

3. การที่จะรับผิดชอบตอสิ่งใดๆ (Accounting for) 

ที่ทําขึ้นในบริษัทในฐานะเปนบริษัทตอบุคคลที่เกี่ยวของหรือ 

ที่เรียกวา “Stakeholders” ไมวาจะเปนเจาหนี้ ลูกหนี้ และ 

ผูเกี่ยวของ เชน พนักงาน ลูกคา โดยธุรกิจครอบครัวจะตอง 

มีประเด็นในเร่ืองการดูแลผูถือหุนที่เปนสมาชิกในครอบครัว 

อยางเปนธรรม

ทีสํ่าคญักค็อืวา การทีจ่ะจดัโครงสรางในธรุกจิครอบครวั 

เพ่ือใหมีการกํากับดูแลกิจการนั้น นักวิชาการทั้งสองทาน 

ไดแนะนําวา 

“การกําหนดขอบังคบัหรอืทีเ่ปนขอพงึปฏบิตัขิองบรษัิท 

หรือที่เปนขอบัญญัติตางๆ ของบริษัทครอบครัว ไมวาจะเปน 

ธรรมนูญครอบครัว วิสัยทัศน หลักการ ขอพึงปฏิบัติ คุณคา 

ของครอบครัวหรือขอปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัว ไมวา 

จะในรปูของขอบงัคบัหรอืมใิชขอบงัคับทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร 

หรือไมก็ตาม จะมีความสําคัญอยางยิ่งเพ่ือที่จะกําหนด 

โครงสรางการบรหิารจดัการใหเปนไปตามวตัถปุระสงคดงักลาว” 

(กติพิงศ อุรพพีฒันพงศ, source: www.thaibusinessmaster 

.com)

คณะกรรมการทาํงานครอบครัว กอตัง้ขึน้มาเพือ่ชวยจดั 

ระเบียบและหมวดหมูของความรับผิดชอบในครอบครัว โดย 

ใหความสาํคญัในสวนของเจาของ ซึง่เมือ่มองในแผนภาพของ 

การเปรียบเทียบโครงสรางการกาํกบัดแูลครอบครวัและธรุกจิ 

จะเห็นวาเปนการแยกปญหาของครอบครัวออกจากปญหา 

ของธุรกิจ คณะกรรมการทํางานครอบครัวจะชวยจัดการใน 

ดานที่ซับซอนหลายดานที่เกี่ยวกับครอบครัว เชน การท่ีมี 

สมาชิกครอบครัวจํานวนมาก หลายรุ น โดยในแผนภาพ 

ดังกลาวจะเห็นวามีการแบงความเปนเจาของออกจากธุรกิจ 

(ซึ่งบางคร้ังบริหารโดยญาติๆหรือบุคคลจากภายนอก) ซึ่ง 

ถูกควบคุมโดยคณะกรรมการการดําเนินงานโดยมาจาก 

สมาชิกของครอบครัวและบุคคลที่ เชิญมาจากภายนอก 

อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาแผนภาพดังกลาวจะเหมาะ 

กับทกุครอบครวั แตละครอบครวัตองมกีารออกแบบโครงสราง 

และกําหนดการควบคุมที่เหมาะสมกับความตองการของ 

สมาชิกในครอบครัวซึ่งแตกตางกันออกไปในครอบครัวของ 

ตนเอง

กลาวโดยสรุปธรรมนูญครอบครัว เปนการกําหนด 

ภาพรวมและการจัดการเรื่องตางๆ ของธุรกิจครอบครัว เชน 

สภาครอบครัว แผนสืบทอดธุรกิจ และเงินกองทุนครอบครัว 

ซึ่งเปนกฎกติกาหรือขอตกลงรวมกันท่ีสมาชิกในครอบครัว 

ยอมรบัและยดึถอืเปนแนวทางปฎบิตั ิและมกีารจดัตัง้สถาบนั 

ครอบครัวในรูปแบบท่ีประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว เพ่ือ 

กํากับดูแลจัดการเรื่องของครอบครัวใหเปนไปตามธรรมนูญ  

ครอบครัวถึงแมวาธุรกิจครอบครัวสวนใหญยังไมมีการจัดทํา 

ธรรมนูญครอบครัวอยางเปนทางการ แตจะมีการตั้งกฎและ 

ธรรมเนยีมทีก่าํหนดสทิธหินาที ่และความคาดหวังของสมาชิก 

ครอบครัว รวมถึงนโยบายตางๆ ในการกํากับดูแลธุรกิจ 

อยางไรก็ตาม เมื่อครอบครัวมีขนาดใหญขึ้นจําเปนตองมี 

การจัดทําธรรมนูญครอบครัวโดยเขียนเปนลายลักษณอักษร 

และจัดตัง้ท่ีประชุมครอบครัว/สภาครอบครวัอยางเปนทางการ 

เพื่อการกํากับดูแลรวมกันของสมาชิกครอบครัวทุกคน

Designed by pressfoto / Freepik
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ผู้นำพัฒนาองค์กรทั้งที่
บ้าน และผู้ร่วมพัฒนา 
สังคม

คณุมายด กิตมิา แถลงกจิ ประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดอยุธยา เปนสาว 
รางเล็ก แตความรับผิดชอบ ความ 
สามารถเกินตัวไปไกลมาก เพราะตอง 
รับผิดชอบงานรอบดาน ทํางานหลาย 
จังหวัดเป นคนกรุง เทพฯ แต ต อง 
รับผิดชอบงานครอบครัวดานอาหารที่ 
จ.สมุทรสาคร และรับผิดชอบงานดาน 
อสังหาริมทรัพย ที่ จ.อยุธยา จนวันหนึ่ง 
เธอยอมรับวา เธอตองการเพื่อนชวยคิด 
นักธุรกิจวัยเดียวกัน จึงตัดสินใจสมัคร 
เปนสมาชิก YEC หอการคาจังหวัด 
อยุธยา ตามคําแนะนําของเพื่อน YEC 
หอการคาจังหวัดสมทุรสาคร จงึเปนทีม่า 
การเริ่มตนทํางานจิตอาสากับเพ่ือนๆ 
ตั้งแตป 2558 จนไดรับเลือกตั้งใหรับ 

ตาํแหนงประธาน YEC หอการคาจงัหวัด 
อยุธยา เจน 3 คนลาสุด ในป 2562

ผู้นำที่รักการเรียนรู้
ตองเลายอนวา คุณมายด กิติมา 

เปนคนรักเรยีน ทํางานเกง จบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 
ด าน Food Technology คณะ 

วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท Master of Science, Field 
of Study Risk Management,   
University of Southampton ที่ 
ประเทศองักฤษ  เริม่งานแรกดานบริหาร 
ความเสี่ยง ที่ธนาคารเกียรตินาคิน กอน 
ลาออกมาดูแล 2 ธุรกิจครอบครัว 
ตําแหนง Business Development 

บริษัท Green Asset จํากัด บริหาร 
โครงการบานจัดสรรหลายแหงโซน 
กรุงเทพตอนเหนือ จนถึงอยุธยา อาท ิ
รมร่ืน กรีนพารค และ La Villa และเปน 
กรรมการ บริษัท I.T.Food Industry 
จํากัด บริหารธุรกิจโรงงานผลิตอาหาร 
แชแข็งเพื่อสงออก ในสมุทรสาคร และ 
เปนที่ปรึกษา บริษัท IP Commerce 
จํากดั ขึน้ทะเบยีนเปนทีป่รกึษากระทรวง 
การคลัง ลาสุดรับตาํแหนงประธาน YEC 
หอการคาจงัหวดัอยธุยา และเลขานกุาร 
คณะกรรมาธกิารบรหิารราชการแผนดิน 
วุฒิสภา และกําลังศึกษาระดับปริญญา 

เอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต...

คิดจะทำอะไร ต้องไป 
ให้สุด สร้างการยอมรับ 
YEC ในวงการศึกษา

แมดีกรี ด็อกเตอร เรียนยาก จบ 
ยาก แตแววจบของคณุมายด กติมิา เริม่ 
ฉายแวว เพราะมาจากการเปน YEC ที่ 
ทําใหอาจารยยอมรับความสําคัญของ 
การสรางเครือขาย YEC จึงใหทําหัวขอ 
ดุษฎีนิพนธ ในเรื่อง “บทบาทเครือขาย 
ผูประกอบการรุนใหมตอการพฒันาเมอืง” 

โดยมีรุ นพี่ประธาน YEC ท่ีโดดเดน 
หลายคน มอุีดมการณเพือ่บานเกดิ และ 
เกงบรหิารเวลา บรหิารธรุกจิไปพรอมกนั 
จนเปน IDOL ของเธอ อาทิ คุณปอย 
ชนเขต บุญญขันธ ประธานหอการคา 
จังหวัดแมฮองสอน และอดีตประธาน 
YEC แมฮองสอน คุณจา วรรณภา 
ชินชูศักดิ์ เลขาธิการ หอการคาจังหวัด 
สระบุรี และอดีตประธาน YEC สระบุรี 
คณุกอลฟ ธรีนิทร ธญัญวฒันกลุ ประธาน 
หอการค าจังหวัดชลบุรี  และอดีต 
ประธาน YEC ชลบรุ ีและคณุเอก วรียทุธ 
อนุจิตรอนันต ประธาน YEC ระยอง 
คอืตนแบบท่ีเธอตองการทําวจิยันาํเสนอ 
ผลงาน และแนวคิดในการทํางาน YEC 
เพื่อเผยแพรตอไปในวงกวาง

การบริหารที่ดีคือ ใส่ใจ 
รายละเอียด

เพราะรูดีวา งานท่ีรับผิดชอบใน 
ฐานะประธาน YEC สําคัญ ตองการ 
บริหารเวลา บริหารสมาชิก และบริหาร 
โครงการรวมกับสมาชิก เพื่อสรางพลัง 
ความรวมมือกับทุกภาคสวน หนวยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
ในจังหวัด และที่เกี่ยวของอีกมากมาย 
ดังนั้นการบริหารที่ดีจึงต องใสใจใน 
รายละเอียด  ธุรกิจครอบครัวคือ หัวใจ 
ทีต่องดแูลธรุกจิโรงงานผลิตอาหาร ในจ. 
สมุทรสาคร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
โครงการลา วิลลา พอชช ที่จ.อยุธยา 
และงานจิตอาสา ในตําแหนงประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดอยุธยาเจน 3 ที่ 
รับมอบนโยบายจากประธานคนกอน 
เพือ่ขับเคลือ่นสมาชกิท่ีปจจุบนัรับสมัคร 
เพิ่มอีก 13 คน รวมจํานวน 70 คน และ 
ขับเคลื่อน กิจกรรม YEC ของจังหวัด 

อยุธยาอีกหลายโครงการ
“ตอบตกลงรับงานใหม   เป น 

เลขานุการ คณะกรรมาธิการบริหาร 
ราชการแผนดิน วุฒิสภา เพราะเหตุผล 
เดียวคือ มายดอยากชวยทําประโยชน 
ใหแผนดิน”

ภาพลักษณ์ดี YEC 
ระดับประเทศ

ถึงแมงานจะคอนขางมาก งาน 
เรียน ป.เอก ก็หนักใชไดอยู แตโอกาสที่ 
จะไดทาํงานเพ่ือประเทศชาติ เธอเต็มใจ 
อยากทํางานใหมนี้ให ได ดีที่ สุด กับ 
บทบาทใหม ทีไ่ดรบัมอบหมายจาก ทาน 
สมาชิกวุฒิสภา ทานธานี สุโชดายน ถือ 
เปนเกียรติอยางสูงท่ีไววางใจเธอ ให 
รับผิดชอบงาน ในตําแหนงเลขานุการ 
คณะกรรมาธกิารบรหิารราชการแผนดนิ 
แมจะแอบหวั่นใจ เกรงจะไมมีเวลามาก 
พอจะเขารวมประชุม และลงพืน้ท่ีพรอม 

สมาชิกวุฒิสภาในการพบปะประชาชน 
แตตองจํานนกับเหตุผลในการรับงานนี้ 
เพราะคณะกรรมาธิการฯ เองตองการ 
ศักยภาพของนักบริหารรุนใหมในฐานะ 
ประธาน YEC ไปชวยงานภารกิจสําคัญ 

ของประเทศ เธอจึงเร่ิมงานใหมนี้ เมื่อ 
เดือนตุลาคมปนี้ ควบคูกับหมวกทุกใบ 
ทีต่องรับผิดชอบ เพือ่ใหทกุงานเดินไปได 
เธอใชวิธีบริหารงานและเวลาไปพรอม 
กนั “ทกุวันนีต้ืน่ 6 โมงเชา เขานอน 5 ทุม 
เที่ยงคืน โทรศัพทแทบไมไดวางเลย”

เวทีแสดงศักยภาพ
ของ YEC ผ่าน 
3 ภารกิจหลัก 

3 กจิกรรมสาํคญัของ YEC หอการคา 
จังหวัดอยุธยา ในป 2562 ประกอบดวย

กิจกรรมที่ 1 รณรงคเพิ่มสมาชิก 
YEC ที่มีคุณภาพ ตั้งเปารับนักธุรกิจ 
จิตอาสา ที่พรอมวางคาสมัคร 9,900 
บาทตอป เปนคาจัดประชุมสมาชิกรวม 
คาอาหาร และอุปกรณ เปนการสกรีน 
เบือ้งตนเพือ่คนหา ผูตัง้ใจจรงิ มอีดุมการณ 
รวมกัน ลาสุดไดสมาชิกเพิ่มอีก 13 คน 
รวมของเดิม แลวเปน 70 คน ไมเชื่อก็ 
ตองเชื่อวา ทุกคนรวมแรงรวมใจทํางาน 
เหน็ความเปนคนรุน ใหมทีก่ระตอืรอืรน 
เพื่อสวนรวม เพราะคุณมายดแสดง 
ความทุมแท และเขาใจขอจํากัดของ 
สมาชิก เชื่อวาทุกคนมีของ จึงจัดสรร 
งาน และหนาที่ใหทุกคนไดมีโอกาส 
ปลอยของอยางเต็มที่ ตัวอยาง สมาชิก 
เปนเจาของรานคาทอง ไมสามารถทิ้ง 
ร านได ก็สามารถชวยงานทะเบียน 
สมาชิก หรืองานออนไลนได เปนตน

กิจกรรมที่ 2 Ayutthaya Run 
Run หรือชื่อเดิม”วิ่งตานโกง” ตอตาน 
คอรรปัชัน่  เพือ่สรางกจิกรรมการมสีวน 
รวมของประชาชนชาวอยุธยาตอการ 
รณรงคตานโกง ผานกิจกรรมว่ิงเพื่อ 

สขุภาพ มสีมาชกิ YEC ทาํหนาท่ีประธาน 
จัดงาน ที่สามารถปลอยของออกมาได 
อยางสมศักดิ์ศรี จัดไปแลวเมื่อเร็วๆ นี้ 
ไดรับผลตอบรับดีเกินคาด มีผูรวมงาน 
กวา 4,000 คน จากเปา 3,500 คน งาน 
นี้ทําใหทองเท่ียวอยุธยาบูมสุด หองพัก 
ทุกโรงแรมใจกลางจังหวัดอยุธยาเต็ม 
100% จน ททท. อยุธยาขอพบทีม YEC 
ดวน เพ่ือทาํความรูจกักบักลุม YEC และ 
ภารกิจใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือเดินหนารวม 
งานกันตอไป

กิจกรรมที่ 3 “The Taste of 
Ayutthaya 2019” เปนโครงการที่ 
บอกเลาประวัติศาสตรของประเทศไทย 
ผานวัฒนธรรมการกินอาหาร โดย 4 
เชฟเทเบิล้ ระดบัชัน้นําของประเทศ แบง 
เปน 4 ยคุตามอยธุยา ไดแก ยคุกอต้ังกรุง 
ยุครุงเรือง ยุคเสียกรุง และยุคปจจุบัน 
จัดทุกวันเสาร ตลอดเดือนพฤศจิกายน 
ณ โบราณสถานอันลํ้าคา หมูบานญี่ปุน 
เพ่ือตองการสรางแรงบันดาจใจใหผู  
ประกอบการรายยอยจังหวัด รวมกัน 
สรางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
รูปแบบใหม ในขณะเดียวกัน เปนการ 
แสดงใหเห็นวาแขกผูมีเกียรติ จายคา 
บัตร ถึงใบละ 6,000 บาท เพื่อจะได 
สัมผัสกับวัฒนธรรมการกินแบบด้ังเดิม 
ในโบราณสถานที่อยูในอยุธยา ทําให 
ชมุชนเกดิความรกัและหวงแหนโบราณ- 
สถานของเคาเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

โครงการนีไ้ดรบัรางวัลชนะเลศิ “โครงการ 
ทองเที่ยวชุมชน” จาก Seed 5 อีกดวย

โมเดล WIN WIN 
เพื่อตอบให้ได้ว่า YEC 
ทำงานเพื่อสังคมแล้ว 
เราจะได้อะไร 

“ทําตรงนี้ เหนื่อย ถึงเหนื่อยมาก 
มีปญหาเขามาเพื่อเรียนรู  ย่ิงสังคม 
เขาสูยุคสูงวัย YEC จะเขามารับหนาที่ 
ขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 
20 ปของรัฐบาล การลดอํานาจรัฐ เพิ่ม 
อํานาจประชาชน ย่ิงเปนการสงเสริม 
สนบัสนนุให YEC ตองทาํงานกบัภาครฐั 

เพื่อพัฒนาเมืองตอไป ไมมีอะไรดีเทา 
ใหคนทองถิ่น บริหารบานเกิดตัวเอง 
ไมมีใครรู พื้นท่ี รักพื้นท่ีดีกวาเรา ใน 
อนาคตจะตองมีรูปแบบที่ Win Win 
ทั้งสองฝายทํางานรวมกันอยางยั่งยืน 
เมื่อ YEC ทํางานหนัก ก็ควรไดรับผล 
ตอบแทน จุดสมดุลจะอยูที่ไหน โมเดล 
การทํางานควรออกมาอยางไร เปนสิ่งที่ 
มายดสนใจศกึษาทําวจิยัปรญิญาเอกอยู”

เปนกําลังใจใหคุณมายด กิติมา 
แถลงกิจ ประธาน YEC หอการคา 
จังหวัดอยุธยา สาวเทคนเกงวัย 35 ป ที่ 
มพีลงัลนเหลอื ไดสามารถคนหาคําตอบ 
ไดสําเร็จภายในเร็ววันนะคะ
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กิติมา แถลงกิจ
ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอยุธยา 
นักธุรกิจ จิตอาสา ถึงเวลาผู้นำรุ่นใหม่ 
ขับเคลื่อนประเทศไทย

“àÁ×èÍÊÑ§¤Á¡ŒÒÇÊÙ‹ÂØ¤ÊÙ§ÇÑÂ ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ÃØ‹¹ãËÁ‹ YEC ¨Ð¡ÅÒÂà»š¹¼ÙŒ¢Ñºà¤Å×èÍ¹»ÃÐà·È” àÃÒÁÑ¡¨Ðä´ŒÂÔ¹Ç§¡ÒÃµ‹Ò§æ 
¾Ù´¡Ñ¹ àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº ÁÒÂ´� ¡ÔµÔÁÒ á¶Å§¡Ô¨ »ÃÐ¸Ò¹ YEC ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒ¨Ñ§ËÇÑ´ ÍÂØ¸ÂÒ à¸ÍÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�µÃ§ 
ã¹°Ò¹Ð¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ YEC ·Õè¾ºÇ‹Ò YEC ·ÑèÇ»ÃÐà·ÈÇÑ¹¹Õé¡íÒÅÑ§à»š¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÊÑ§¤Áá·Œ̈ ÃÔ§ áÅÐ¡íÒÅÑ§à¹×éÍËÍÁÊǾ ÊǾ  

ËÅÑ§âªÇ�¼Å§Ò¹à»š¹·ÕèÂÍÁÃÑº ·Ø¡ÃÐ´Ñº µÑé§áµ‹·ŒÍ§¶Ôè¹ ¶Ö§ÃÐ´Ñº»ÃÐà·È »ÃÐ¸Ò¹ YEC ÁÒÂ´�ÂÍÁÃÑºÇ‹Ò à¸ÍÁÕâÍ¡ÒÊ·íÒ§Ò¹ 
Ã‹ÇÁ¡ÑºËÅÒÂÀÒ¤Ê‹Ç¹ ·Ñé§ÀÒ¤ÃÑ° àÍ¡ª¹ áÅÐ»ÃÐªÒª¹·ÑèÇä» à»š¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·Õè´Õ ÊÒÁÒÃ¶ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹¸ØÃ¡Ô¨µ¹àÍ§ä´Œ 
áµ‹¡ÒÃ·Ø‹Áà·áÃ§¡ÒÂáÃ§ã¨ ·íÒ§Ò¹Ë¹Ñ¡ ¤ÇÃÊÃŒÒ§¼ÅÅÑ¾ �̧ Win Win ¡Ñº·Ø¡½†ÒÂ àÁ×èÍÊÑ§¤Áä Œ́ÃÑº»ÃÐâÂª¹� Ê‹Ç¹ Ô̈µÍÒÊÒàÍ§ 
¡çÊÒÁÒÃ¶ÃÑ¡ÉÒÁÒµÃ°Ò¹¸ØÃ¡Ô¨µ¹àÍ§ä´Œ´ŒÇÂ ¤íÒ¶ÒÁ·ŒÒ·ÒÂ¹ÕéÂÑ§ÃÍ¤Œ¹ËÒ¤íÒµÍºÇ‹Ò ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ¤ÇÃÍÂÙ‹µÃ§äË¹...
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ผู้นำพัฒนาองค์กรทั้งที่
บ้าน และผู้ร่วมพัฒนา 
สังคม

คณุมายด กิตมิา แถลงกจิ ประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดอยุธยา เปนสาว 
รางเล็ก แตความรับผิดชอบ ความ 
สามารถเกินตัวไปไกลมาก เพราะตอง 
รับผิดชอบงานรอบดาน ทํางานหลาย 
จังหวัดเป นคนกรุง เทพฯ แต ต อง 
รับผิดชอบงานครอบครัวดานอาหารที่ 
จ.สมุทรสาคร และรับผิดชอบงานดาน 
อสังหาริมทรัพย ที่ จ.อยุธยา จนวันหนึ่ง 
เธอยอมรับวา เธอตองการเพื่อนชวยคิด 
นักธุรกิจวัยเดียวกัน จึงตัดสินใจสมัคร 
เปนสมาชิก YEC หอการคาจังหวัด 
อยุธยา ตามคําแนะนําของเพื่อน YEC 
หอการคาจังหวดัสมุทรสาคร จึงเปนทีม่า 
การเริ่มตนทํางานจิตอาสากับเพ่ือนๆ 
ตั้งแตป 2558 จนไดรับเลือกต้ังใหรับ 

ตําแหนงประธาน YEC หอการคาจงัหวดั 
อยุธยา เจน 3 คนลาสุด ในป 2562

ผู้นำที่รักการเรียนรู้
ตองเลายอนวา คุณมายด กิติมา 

เปนคนรกัเรยีน ทาํงานเกง จบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 
ด าน Food Technology คณะ 

วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท Master of Science, Field 
of Study Risk Management,   
University of Southampton ท่ี 
ประเทศองักฤษ  เริม่งานแรกดานบริหาร 
ความเสี่ยง ที่ธนาคารเกียรตินาคิน กอน 
ลาออกมาดูแล 2 ธุรกิจครอบครัว 
ตําแหนง Business Development 

บริษัท Green Asset จํากัด บริหาร 
โครงการบานจัดสรรหลายแหงโซน 
กรุงเทพตอนเหนือ จนถึงอยุธยา อาท ิ
รมร่ืน กรนีพารค และ La Villa และเปน 
กรรมการ บริษัท I.T.Food Industry 
จํากัด บริหารธุรกิจโรงงานผลิตอาหาร 
แชแข็งเพื่อสงออก ในสมุทรสาคร และ 
เปนที่ปรึกษา บริษัท IP Commerce 
จาํกดั ขึน้ทะเบยีนเปนทีป่รกึษากระทรวง 
การคลงั ลาสุดรบัตาํแหนงประธาน YEC 
หอการคาจงัหวดัอยธุยา และเลขานกุาร 
คณะกรรมาธกิารบรหิารราชการแผนดนิ 
วุฒิสภา และกําลังศึกษาระดับปริญญา 

เอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต...

คิดจะทำอะไร ต้องไป 
ให้สุด สร้างการยอมรับ 
YEC ในวงการศึกษา

แมดีกรี ด็อกเตอร เรียนยาก จบ 
ยาก แตแววจบของคณุมายด กติมิา เริม่ 
ฉายแวว เพราะมาจากการเปน YEC ที่ 
ทําใหอาจารยยอมรับความสําคัญของ 
การสรางเครือขาย YEC จึงใหทําหัวขอ 
ดุษฎีนิพนธ ในเรื่อง “บทบาทเครือขาย 
ผูประกอบการรุนใหมตอการพฒันาเมอืง” 

โดยมีรุ นพี่ประธาน YEC ที่โดดเดน 
หลายคน มอุีดมการณเพือ่บานเกดิ และ 
เกงบริหารเวลา บรหิารธรุกจิไปพรอมกนั 
จนเปน IDOL ของเธอ อาทิ คุณปอย 
ชนเขต บุญญขันธ ประธานหอการคา 
จังหวัดแมฮองสอน และอดีตประธาน 
YEC แมฮองสอน คุณจา วรรณภา 
ชินชูศักดิ์ เลขาธิการ หอการคาจังหวัด 
สระบุรี และอดีตประธาน YEC สระบุรี 
คณุกอลฟ ธรีนิทร ธญัญวฒันกลุ ประธาน 
หอการค า จังหวัดชลบุรี  และอดีต 
ประธาน YEC ชลบรุ ีและคณุเอก วรียทุธ 
อนุจิตรอนันต ประธาน YEC ระยอง 
คือตนแบบทีเ่ธอตองการทาํวจิยันาํเสนอ 
ผลงาน และแนวคิดในการทํางาน YEC 
เพื่อเผยแพรตอไปในวงกวาง

การบริหารที่ดีคือ ใส่ใจ 
รายละเอียด

เพราะรูดีวา งานที่รับผิดชอบใน 
ฐานะประธาน YEC สําคัญ ตองการ 
บริหารเวลา บริหารสมาชิก และบริหาร 
โครงการรวมกับสมาชิก เพ่ือสรางพลัง 
ความรวมมือกับทุกภาคสวน หนวยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
ในจังหวัด และที่เกี่ยวของอีกมากมาย 
ดังนั้นการบริหารที่ดีจึงต องใสใจใน 
รายละเอียด  ธุรกิจครอบครัวคือ หัวใจ 
ทีต่องดูแลธรุกจิโรงงานผลิตอาหาร ในจ. 
สมุทรสาคร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
โครงการลา วิลลา พอชช ที่จ.อยุธยา 
และงานจิตอาสา ในตําแหนงประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดอยุธยาเจน 3 ที่ 
รับมอบนโยบายจากประธานคนกอน 
เพือ่ขับเคลือ่นสมาชกิทีป่จจุบนัรบัสมัคร 
เพิ่มอีก 13 คน รวมจํานวน 70 คน และ 
ขับเคลื่อน กิจกรรม YEC ของจังหวัด 

อยุธยาอีกหลายโครงการ
“ตอบตกลงรับงานใหม   เป น 

เลขานุการ คณะกรรมาธิการบริหาร 
ราชการแผนดิน วุฒิสภา เพราะเหตุผล 
เดียวคือ มายดอยากชวยทําประโยชน 
ใหแผนดิน”

ภาพลักษณ์ดี YEC 
ระดับประเทศ

ถึงแมงานจะคอนขางมาก งาน 
เรียน ป.เอก ก็หนักใชไดอยู แตโอกาสที่ 
จะไดทาํงานเพ่ือประเทศชาติ เธอเต็มใจ 
อยากทํางานใหมนี้ให ได ดีที่สุด กับ 
บทบาทใหม ทีไ่ดรับมอบหมายจาก ทาน 
สมาชิกวุฒิสภา ทานธานี สุโชดายน ถือ 
เปนเกียรติอยางสูงท่ีไววางใจเธอ ให 
รับผิดชอบงาน ในตําแหนงเลขานุการ 
คณะกรรมาธกิารบริหารราชการแผนดิน 
แมจะแอบหวั่นใจ เกรงจะไมมีเวลามาก 
พอจะเขารวมประชมุ และลงพืน้ทีพ่รอม 

สมาชิกวุฒิสภาในการพบปะประชาชน 
แตตองจํานนกับเหตุผลในการรับงานนี้ 
เพราะคณะกรรมาธิการฯ เองตองการ 
ศักยภาพของนักบริหารรุนใหมในฐานะ 
ประธาน YEC ไปชวยงานภารกิจสําคัญ 

ของประเทศ เธอจึงเร่ิมงานใหมนี้ เมื่อ 
เดือนตุลาคมปนี้ ควบคูกับหมวกทุกใบ 
ทีต่องรับผดิชอบ เพือ่ใหทุกงานเดินไปได 
เธอใชวิธีบริหารงานและเวลาไปพรอม 
กนั “ทกุวนันีต้ืน่ 6 โมงเชา เขานอน 5 ทุม 
เที่ยงคืน โทรศัพทแทบไมไดวางเลย”

เวทีแสดงศักยภาพ
ของ YEC ผ่าน 
3 ภารกิจหลัก 

3 กจิกรรมสาํคญัของ YEC หอการคา 
จังหวัดอยุธยา ในป 2562 ประกอบดวย

กิจกรรมท่ี 1 รณรงคเพิ่มสมาชิก 
YEC ที่มีคุณภาพ ตั้งเปารับนักธุรกิจ 
จิตอาสา ที่พรอมวางคาสมัคร 9,900 
บาทตอป เปนคาจัดประชุมสมาชิกรวม 
คาอาหาร และอุปกรณ เปนการสกรีน 
เบือ้งตนเพือ่คนหา ผูตัง้ใจจรงิ มอีดุมการณ 
รวมกัน ลาสุดไดสมาชิกเพิ่มอีก 13 คน 
รวมของเดิม แลวเปน 70 คน ไมเชื่อก็ 
ตองเชื่อวา ทุกคนรวมแรงรวมใจทํางาน 
เหน็ความเปนคนรุน ใหมทีก่ระตอืรอืรน 
เพื่อสวนรวม เพราะคุณมายดแสดง 
ความทุมแท และเขาใจขอจํากัดของ 
สมาชิก เชื่อวาทุกคนมีของ จึงจัดสรร 
งาน และหนาที่ใหทุกคนไดมีโอกาส 
ปลอยของอยางเต็มที่ ตัวอยาง สมาชิก 
เปนเจาของรานคาทอง ไมสามารถท้ิง 
รานได ก็สามารถชวยงานทะเบียน 
สมาชิก หรืองานออนไลนได เปนตน

กิจกรรมที่ 2 Ayutthaya Run 
Run หรือชื่อเดิม”วิ่งตานโกง” ตอตาน 
คอรรปัชัน่  เพือ่สรางกจิกรรมการมสีวน 
รวมของประชาชนชาวอยุธยาตอการ 
รณรงคตานโกง ผานกิจกรรมวิ่งเพื่อ 

สุขภาพ มสีมาชกิ YEC ทาํหนาท่ีประธาน 
จัดงาน ที่สามารถปลอยของออกมาได 
อยางสมศักดิ์ศรี จัดไปแลวเมื่อเร็วๆ นี้ 
ไดรับผลตอบรับดีเกินคาด มีผูรวมงาน 
กวา 4,000 คน จากเปา 3,500 คน งาน 
นี้ทําใหทองเท่ียวอยุธยาบูมสุด หองพัก 
ทุกโรงแรมใจกลางจังหวัดอยุธยาเต็ม 
100% จน ททท. อยุธยาขอพบทีม YEC 
ดวน เพือ่ทาํความรูจกักบักลุม YEC และ 
ภารกิจใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือเดินหนารวม 
งานกันตอไป

กิจกรรมที่ 3 “The Taste of 
Ayutthaya 2019” เปนโครงการที่ 
บอกเลาประวัติศาสตรของประเทศไทย 
ผานวัฒนธรรมการกินอาหาร โดย 4 
เชฟเทเบ้ิล ระดบัช้ันนาํของประเทศ แบง 
เปน 4 ยคุตามอยธุยา ไดแก ยคุกอตัง้กรุง 
ยุครุงเรือง ยุคเสียกรุง และยุคปจจุบัน 
จัดทุกวันเสาร ตลอดเดือนพฤศจิกายน 
ณ โบราณสถานอันลํ้าคา หมูบานญี่ปุน 
เพื่อตองการสรางแรงบันดาจใจใหผู  
ประกอบการรายยอยจังหวัด รวมกัน 
สรางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
รูปแบบใหม ในขณะเดียวกัน เปนการ 
แสดงใหเห็นวาแขกผูมีเกียรติ จายคา 
บัตร ถึงใบละ 6,000 บาท เพื่อจะได 
สัมผัสกับวัฒนธรรมการกินแบบดั้งเดิม 
ในโบราณสถานที่อยูในอยุธยา ทําให 
ชุมชนเกดิความรกัและหวงแหนโบราณ- 
สถานของเคาเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

โครงการนีไ้ดรบัรางวัลชนะเลศิ “โครงการ 
ทองเที่ยวชุมชน” จาก Seed 5 อีกดวย

โมเดล WIN WIN 
เพื่อตอบให้ได้ว่า YEC 
ทำงานเพื่อสังคมแล้ว 
เราจะได้อะไร 

“ทําตรงนี้ เหนื่อย ถึงเหนื่อยมาก 
มีปญหาเขามาเพื่อเรียนรู  ยิ่งสังคม 
เขาสูยุคสูงวัย YEC จะเขามารับหนาที่ 
ขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 
20 ปของรัฐบาล การลดอํานาจรัฐ เพิ่ม 
อํานาจประชาชน ย่ิงเปนการสงเสริม 
สนบัสนนุให YEC ตองทาํงานกบัภาครฐั 

เพื่อพัฒนาเมืองตอไป ไมมีอะไรดีเทา 
ใหคนทองถิ่น บริหารบานเกิดตัวเอง 
ไมมีใครรู พื้นที่ รักพื้นท่ีดีกวาเรา ใน 
อนาคตจะตองมีรูปแบบที่ Win Win 
ทั้งสองฝายทํางานรวมกันอยางยั่งยืน 
เมื่อ YEC ทํางานหนัก ก็ควรไดรับผล 
ตอบแทน จุดสมดุลจะอยูที่ไหน โมเดล 
การทํางานควรออกมาอยางไร เปนสิ่งที่ 
มายดสนใจศกึษาทาํวจิยัปริญญาเอกอยู”

เปนกําลังใจใหคุณมายด กิติมา 
แถลงกิจ ประธาน YEC หอการคา 
จังหวัดอยุธยา สาวเทคนเกงวัย 35 ป ที่ 
มพีลงัลนเหลอื ไดสามารถคนหาคาํตอบ 
ไดสําเร็จภายในเร็ววันนะคะ
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ผู้นำพัฒนาองค์กรทั้งที่
บ้าน และผู้ร่วมพัฒนา 
สังคม

คณุมายด กิตมิา แถลงกจิ ประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดอยุธยา เปนสาว 
รางเล็ก แตความรับผิดชอบ ความ 
สามารถเกินตัวไปไกลมาก เพราะตอง 
รับผิดชอบงานรอบดาน ทํางานหลาย 
จังหวัดเป นคนกรุง เทพฯ แต ต อง 
รับผิดชอบงานครอบครัวดานอาหารที่ 
จ.สมุทรสาคร และรับผิดชอบงานดาน 
อสังหาริมทรัพย ที่ จ.อยุธยา จนวันหนึ่ง 
เธอยอมรับวา เธอตองการเพื่อนชวยคิด 
นักธุรกิจวัยเดียวกัน จึงตัดสินใจสมัคร 
เปนสมาชิก YEC หอการคาจังหวัด 
อยุธยา ตามคําแนะนําของเพื่อน YEC 
หอการคาจังหวัดสมทุรสาคร จงึเปนทีม่า 
การเริ่มตนทํางานจิตอาสากับเพ่ือนๆ 
ตั้งแตป 2558 จนไดรับเลือกตั้งใหรับ 

ตาํแหนงประธาน YEC หอการคาจงัหวัด 
อยุธยา เจน 3 คนลาสุด ในป 2562

ผู้นำที่รักการเรียนรู้
ตองเลายอนวา คุณมายด กิติมา 

เปนคนรักเรยีน ทํางานเกง จบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 
ด าน Food Technology คณะ 

วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท Master of Science, Field 
of Study Risk Management,   
University of Southampton ที่ 
ประเทศองักฤษ  เริม่งานแรกดานบริหาร 
ความเสี่ยง ที่ธนาคารเกียรตินาคิน กอน 
ลาออกมาดูแล 2 ธุรกิจครอบครัว 
ตําแหนง Business Development 

บริษัท Green Asset จํากัด บริหาร 
โครงการบานจัดสรรหลายแหงโซน 
กรุงเทพตอนเหนือ จนถึงอยุธยา อาท ิ
รมรืน่ กรีนพารค และ La Villa และเปน 
กรรมการ บริษัท I.T.Food Industry 
จํากัด บริหารธุรกิจโรงงานผลิตอาหาร 
แชแข็งเพื่อสงออก ในสมุทรสาคร และ 
เปนที่ปรึกษา บริษัท IP Commerce 
จํากดั ขึน้ทะเบยีนเปนทีป่รกึษากระทรวง 
การคลงั ลาสุดรับตาํแหนงประธาน YEC 
หอการคาจงัหวดัอยุธยา และเลขานกุาร 
คณะกรรมาธกิารบริหารราชการแผนดิน 
วุฒิสภา และกําลังศึกษาระดับปริญญา 

เอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต...

คิดจะทำอะไร ต้องไป 
ให้สุด สร้างการยอมรับ 
YEC ในวงการศึกษา

แมดีกรี ด็อกเตอร เรียนยาก จบ 
ยาก แตแววจบของคณุมายด กติมิา เริม่ 
ฉายแวว เพราะมาจากการเปน YEC ที่ 
ทําใหอาจารยยอมรับความสําคัญของ 
การสรางเครือขาย YEC จึงใหทําหัวขอ 
ดุษฎีนิพนธ ในเรื่อง “บทบาทเครือขาย 
ผูประกอบการรุนใหมตอการพฒันาเมอืง” 

โดยมีรุ นพี่ประธาน YEC ท่ีโดดเดน 
หลายคน มอุีดมการณเพือ่บานเกดิ และ 
เกงบรหิารเวลา บรหิารธรุกจิไปพรอมกนั 
จนเปน IDOL ของเธอ อาทิ คุณปอย 
ชนเขต บุญญขันธ ประธานหอการคา 
จังหวัดแมฮองสอน และอดีตประธาน 
YEC แมฮองสอน คุณจา วรรณภา 
ชินชูศักดิ์ เลขาธิการ หอการคาจังหวัด 
สระบุรี และอดีตประธาน YEC สระบุรี 
คณุกอลฟ ธรีนิทร ธญัญวฒันกลุ ประธาน 
หอการค าจังหวัดชลบุรี  และอดีต 
ประธาน YEC ชลบรุ ีและคณุเอก วรียทุธ 
อนุจิตรอนันต ประธาน YEC ระยอง 
คอืตนแบบท่ีเธอตองการทําวจิยันาํเสนอ 
ผลงาน และแนวคิดในการทํางาน YEC 
เพื่อเผยแพรตอไปในวงกวาง

การบริหารที่ดีคือ ใส่ใจ 
รายละเอียด

เพราะรูดีวา งานท่ีรับผิดชอบใน 
ฐานะประธาน YEC สําคัญ ตองการ 
บริหารเวลา บริหารสมาชิก และบริหาร 
โครงการรวมกับสมาชิก เพื่อสรางพลัง 
ความรวมมือกับทุกภาคสวน หนวยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
ในจังหวัด และที่เกี่ยวของอีกมากมาย 
ดังนั้นการบริหารที่ดีจึงต องใสใจใน 
รายละเอียด  ธุรกิจครอบครัวคือ หัวใจ 
ทีต่องดแูลธรุกจิโรงงานผลิตอาหาร ในจ. 
สมุทรสาคร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
โครงการลา วิลลา พอชช ที่จ.อยุธยา 
และงานจิตอาสา ในตําแหนงประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดอยุธยาเจน 3 ที่ 
รับมอบนโยบายจากประธานคนกอน 
เพือ่ขับเคลือ่นสมาชกิท่ีปจจุบนัรับสมัคร 
เพิ่มอีก 13 คน รวมจํานวน 70 คน และ 
ขับเคลื่อน กิจกรรม YEC ของจังหวัด 

อยุธยาอีกหลายโครงการ
“ตอบตกลงรับงานใหม   เป น 

เลขานุการ คณะกรรมาธิการบริหาร 
ราชการแผนดิน วุฒิสภา เพราะเหตุผล 
เดียวคือ มายดอยากชวยทําประโยชน 
ใหแผนดิน”

ภาพลักษณ์ดี YEC 
ระดับประเทศ

ถึงแมงานจะคอนขางมาก งาน 
เรียน ป.เอก ก็หนักใชไดอยู แตโอกาสที่ 
จะไดทาํงานเพ่ือประเทศชาติ เธอเต็มใจ 
อยากทํางานใหมนี้ให ได ดีที่ สุด กับ 
บทบาทใหม ทีไ่ดรบัมอบหมายจาก ทาน 
สมาชิกวุฒิสภา ทานธานี สุโชดายน ถือ 
เปนเกียรติอยางสูงท่ีไววางใจเธอ ให 
รับผิดชอบงาน ในตําแหนงเลขานุการ 
คณะกรรมาธกิารบรหิารราชการแผนดนิ 
แมจะแอบหวั่นใจ เกรงจะไมมีเวลามาก 
พอจะเขารวมประชุม และลงพืน้ท่ีพรอม 

สมาชิกวุฒิสภาในการพบปะประชาชน 
แตตองจํานนกับเหตุผลในการรับงานนี้ 
เพราะคณะกรรมาธิการฯ เองตองการ 
ศักยภาพของนักบริหารรุนใหมในฐานะ 
ประธาน YEC ไปชวยงานภารกิจสําคัญ 

ของประเทศ เธอจึงเร่ิมงานใหมนี้ เมื่อ 
เดือนตุลาคมปนี้ ควบคูกับหมวกทุกใบ 
ทีต่องรับผิดชอบ เพือ่ใหทกุงานเดินไปได 
เธอใชวิธีบริหารงานและเวลาไปพรอม 
กนั “ทกุวันนีต้ืน่ 6 โมงเชา เขานอน 5 ทุม 
เที่ยงคืน โทรศัพทแทบไมไดวางเลย”

เวทีแสดงศักยภาพ
ของ YEC ผ่าน 
3 ภารกิจหลัก 

3 กจิกรรมสาํคญัของ YEC หอการคา 
จังหวัดอยุธยา ในป 2562 ประกอบดวย

กิจกรรมที่ 1 รณรงคเพิ่มสมาชิก 
YEC ที่มีคุณภาพ ตั้งเปารับนักธุรกิจ 
จิตอาสา ที่พรอมวางคาสมัคร 9,900 
บาทตอป เปนคาจัดประชุมสมาชิกรวม 
คาอาหาร และอุปกรณ เปนการสกรีน 
เบือ้งตนเพือ่คนหา ผูตัง้ใจจรงิ มอีดุมการณ 
รวมกัน ลาสุดไดสมาชิกเพิ่มอีก 13 คน 
รวมของเดิม แลวเปน 70 คน ไมเชื่อก็ 
ตองเชื่อวา ทุกคนรวมแรงรวมใจทํางาน 
เหน็ความเปนคนรุน ใหมทีก่ระตอืรอืรน 
เพื่อสวนรวม เพราะคุณมายดแสดง 
ความทุมแท และเขาใจขอจํากัดของ 
สมาชิก เชื่อวาทุกคนมีของ จึงจัดสรร 
งาน และหนาที่ใหทุกคนไดมีโอกาส 
ปลอยของอยางเต็มที่ ตัวอยาง สมาชิก 
เปนเจาของรานคาทอง ไมสามารถทิ้ง 
ร านได ก็สามารถชวยงานทะเบียน 
สมาชิก หรืองานออนไลนได เปนตน

กิจกรรมที่ 2 Ayutthaya Run 
Run หรือชื่อเดิม”วิ่งตานโกง” ตอตาน 
คอรรปัชัน่  เพือ่สรางกจิกรรมการมสีวน 
รวมของประชาชนชาวอยุธยาตอการ 
รณรงคตานโกง ผานกิจกรรมว่ิงเพื่อ 

สขุภาพ มสีมาชกิ YEC ทาํหนาท่ีประธาน 
จัดงาน ที่สามารถปลอยของออกมาได 
อยางสมศักดิ์ศรี จัดไปแลวเมื่อเร็วๆ นี้ 
ไดรับผลตอบรับดีเกินคาด มีผูรวมงาน 
กวา 4,000 คน จากเปา 3,500 คน งาน 
นี้ทําใหทองเท่ียวอยุธยาบูมสุด หองพัก 
ทุกโรงแรมใจกลางจังหวัดอยุธยาเต็ม 
100% จน ททท. อยุธยาขอพบทีม YEC 
ดวน เพ่ือทาํความรูจกักบักลุม YEC และ 
ภารกิจใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือเดินหนารวม 
งานกันตอไป

กิจกรรมที่ 3 “The Taste of 
Ayutthaya 2019” เปนโครงการที่ 
บอกเลาประวัติศาสตรของประเทศไทย 
ผานวัฒนธรรมการกินอาหาร โดย 4 
เชฟเทเบิล้ ระดบัชัน้นําของประเทศ แบง 
เปน 4 ยคุตามอยธุยา ไดแก ยคุกอต้ังกรุง 
ยุครุงเรือง ยุคเสียกรุง และยุคปจจุบัน 
จัดทุกวันเสาร ตลอดเดือนพฤศจิกายน 
ณ โบราณสถานอันลํ้าคา หมูบานญี่ปุน 
เพ่ือตองการสรางแรงบันดาจใจใหผู  
ประกอบการรายยอยจังหวัด รวมกัน 
สรางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
รูปแบบใหม ในขณะเดียวกัน เปนการ 
แสดงใหเห็นวาแขกผูมีเกียรติ จายคา 
บัตร ถึงใบละ 6,000 บาท เพื่อจะได 
สัมผัสกับวัฒนธรรมการกินแบบด้ังเดิม 
ในโบราณสถานที่อยูในอยุธยา ทําให 
ชมุชนเกดิความรกัและหวงแหนโบราณ- 
สถานของเคาเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

โครงการนีไ้ดรบัรางวัลชนะเลศิ “โครงการ 
ทองเที่ยวชุมชน” จาก Seed 5 อีกดวย

โมเดล WIN WIN 
เพื่อตอบให้ได้ว่า YEC 
ทำงานเพื่อสังคมแล้ว 
เราจะได้อะไร 

“ทําตรงนี้ เหนื่อย ถึงเหนื่อยมาก 
มีปญหาเขามาเพื่อเรียนรู  ย่ิงสังคม 
เขาสูยุคสูงวัย YEC จะเขามารับหนาที่ 
ขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 
20 ปของรัฐบาล การลดอํานาจรัฐ เพิ่ม 
อํานาจประชาชน ย่ิงเปนการสงเสริม 
สนบัสนนุให YEC ตองทาํงานกบัภาครฐั 

เพื่อพัฒนาเมืองตอไป ไมมีอะไรดีเทา 
ใหคนทองถิ่น บริหารบานเกิดตัวเอง 
ไมมีใครรู พื้นท่ี รักพื้นท่ีดีกวาเรา ใน 
อนาคตจะตองมีรูปแบบที่ Win Win 
ทั้งสองฝายทํางานรวมกันอยางยั่งยืน 
เมื่อ YEC ทํางานหนัก ก็ควรไดรับผล 
ตอบแทน จุดสมดุลจะอยูที่ไหน โมเดล 
การทํางานควรออกมาอยางไร เปนสิ่งที่ 
มายดสนใจศกึษาทําวจิยัปรญิญาเอกอยู”

เปนกําลังใจใหคุณมายด กิติมา 
แถลงกิจ ประธาน YEC หอการคา 
จังหวัดอยุธยา สาวเทคนเกงวัย 35 ป ที่ 
มพีลงัลนเหลอื ไดสามารถคนหาคําตอบ 
ไดสําเร็จภายในเร็ววันนะคะ
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ผู้นำพัฒนาองค์กรทั้งที่
บ้าน และผู้ร่วมพัฒนา 
สังคม

คณุมายด กิตมิา แถลงกจิ ประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดอยุธยา เปนสาว 
รางเล็ก แตความรับผิดชอบ ความ 
สามารถเกินตัวไปไกลมาก เพราะตอง 
รับผิดชอบงานรอบดาน ทํางานหลาย 
จังหวัดเป นคนกรุง เทพฯ แต ต อง 
รับผิดชอบงานครอบครัวดานอาหารที่ 
จ.สมุทรสาคร และรับผิดชอบงานดาน 
อสังหาริมทรัพย ที่ จ.อยุธยา จนวันหนึ่ง 
เธอยอมรับวา เธอตองการเพื่อนชวยคิด 
นักธุรกิจวัยเดียวกัน จึงตัดสินใจสมัคร 
เปนสมาชิก YEC หอการคาจังหวัด 
อยุธยา ตามคําแนะนําของเพื่อน YEC 
หอการคาจังหวดัสมุทรสาคร จึงเปนทีม่า 
การเริ่มตนทํางานจิตอาสากับเพ่ือนๆ 
ตั้งแตป 2558 จนไดรับเลือกต้ังใหรับ 

ตําแหนงประธาน YEC หอการคาจงัหวดั 
อยุธยา เจน 3 คนลาสุด ในป 2562

ผู้นำที่รักการเรียนรู้
ตองเลายอนวา คุณมายด กิติมา 

เปนคนรกัเรยีน ทาํงานเกง จบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 
ด าน Food Technology คณะ 

วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท Master of Science, Field 
of Study Risk Management,   
University of Southampton ท่ี 
ประเทศองักฤษ  เริม่งานแรกดานบริหาร 
ความเสี่ยง ที่ธนาคารเกียรตินาคิน กอน 
ลาออกมาดูแล 2 ธุรกิจครอบครัว 
ตําแหนง Business Development 

บริษัท Green Asset จํากัด บริหาร 
โครงการบานจัดสรรหลายแหงโซน 
กรุงเทพตอนเหนือ จนถึงอยุธยา อาท ิ
รมร่ืน กรนีพารค และ La Villa และเปน 
กรรมการ บริษัท I.T.Food Industry 
จํากัด บริหารธุรกิจโรงงานผลิตอาหาร 
แชแข็งเพื่อสงออก ในสมุทรสาคร และ 
เปนที่ปรึกษา บริษัท IP Commerce 
จาํกดั ขึน้ทะเบยีนเปนทีป่รกึษากระทรวง 
การคลงั ลาสุดรับตาํแหนงประธาน YEC 
หอการคาจงัหวดัอยธุยา และเลขานกุาร 
คณะกรรมาธกิารบรหิารราชการแผนดนิ 
วุฒิสภา และกําลังศึกษาระดับปริญญา 

เอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต...

คิดจะทำอะไร ต้องไป 
ให้สุด สร้างการยอมรับ 
YEC ในวงการศึกษา

แมดีกรี ด็อกเตอร เรียนยาก จบ 
ยาก แตแววจบของคณุมายด กติมิา เริม่ 
ฉายแวว เพราะมาจากการเปน YEC ที่ 
ทําใหอาจารยยอมรับความสําคัญของ 
การสรางเครือขาย YEC จึงใหทําหัวขอ 
ดุษฎีนิพนธ ในเรื่อง “บทบาทเครือขาย 
ผูประกอบการรุนใหมตอการพฒันาเมอืง” 

โดยมีรุ นพี่ประธาน YEC ที่โดดเดน 
หลายคน มอุีดมการณเพือ่บานเกดิ และ 
เกงบริหารเวลา บรหิารธรุกจิไปพรอมกนั 
จนเปน IDOL ของเธอ อาทิ คุณปอย 
ชนเขต บุญญขันธ ประธานหอการคา 
จังหวัดแมฮองสอน และอดีตประธาน 
YEC แมฮองสอน คุณจา วรรณภา 
ชินชูศักดิ์ เลขาธิการ หอการคาจังหวัด 
สระบุรี และอดีตประธาน YEC สระบุรี 
คณุกอลฟ ธรีนิทร ธญัญวฒันกลุ ประธาน 
หอการค า จังหวัดชลบุรี  และอดีต 
ประธาน YEC ชลบรุ ีและคณุเอก วรียทุธ 
อนุจิตรอนันต ประธาน YEC ระยอง 
คือตนแบบทีเ่ธอตองการทาํวจิยันาํเสนอ 
ผลงาน และแนวคิดในการทํางาน YEC 
เพื่อเผยแพรตอไปในวงกวาง

การบริหารที่ดีคือ ใส่ใจ 
รายละเอียด

เพราะรูดีวา งานที่รับผิดชอบใน 
ฐานะประธาน YEC สําคัญ ตองการ 
บริหารเวลา บริหารสมาชิก และบริหาร 
โครงการรวมกับสมาชิก เพ่ือสรางพลัง 
ความรวมมือกับทุกภาคสวน หนวยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
ในจังหวัด และที่เกี่ยวของอีกมากมาย 
ดังนั้นการบริหารที่ดีจึงต องใสใจใน 
รายละเอียด  ธุรกิจครอบครัวคือ หัวใจ 
ทีต่องดูแลธรุกจิโรงงานผลิตอาหาร ในจ. 
สมุทรสาคร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
โครงการลา วิลลา พอชช ที่จ.อยุธยา 
และงานจิตอาสา ในตําแหนงประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดอยุธยาเจน 3 ที่ 
รับมอบนโยบายจากประธานคนกอน 
เพือ่ขับเคลือ่นสมาชกิทีป่จจุบนัรบัสมัคร 
เพิ่มอีก 13 คน รวมจํานวน 70 คน และ 
ขับเคลื่อน กิจกรรม YEC ของจังหวัด 

อยุธยาอีกหลายโครงการ
“ตอบตกลงรับงานใหม   เป น 

เลขานุการ คณะกรรมาธิการบริหาร 
ราชการแผนดิน วุฒิสภา เพราะเหตุผล 
เดียวคือ มายดอยากชวยทําประโยชน 
ใหแผนดิน”

ภาพลักษณ์ดี YEC 
ระดับประเทศ

ถึงแมงานจะคอนขางมาก งาน 
เรียน ป.เอก ก็หนักใชไดอยู แตโอกาสที่ 
จะไดทาํงานเพ่ือประเทศชาติ เธอเต็มใจ 
อยากทํางานใหมนี้ให ได ดีที่สุด กับ 
บทบาทใหม ทีไ่ดรับมอบหมายจาก ทาน 
สมาชิกวุฒิสภา ทานธานี สุโชดายน ถือ 
เปนเกียรติอยางสูงท่ีไววางใจเธอ ให 
รับผิดชอบงาน ในตําแหนงเลขานุการ 
คณะกรรมาธกิารบริหารราชการแผนดิน 
แมจะแอบหวั่นใจ เกรงจะไมมีเวลามาก 
พอจะเขารวมประชมุ และลงพืน้ทีพ่รอม 

สมาชิกวุฒิสภาในการพบปะประชาชน 
แตตองจํานนกับเหตุผลในการรับงานนี้ 
เพราะคณะกรรมาธิการฯ เองตองการ 
ศักยภาพของนักบริหารรุนใหมในฐานะ 
ประธาน YEC ไปชวยงานภารกิจสําคัญ 

ของประเทศ เธอจึงเร่ิมงานใหมนี้ เมื่อ 
เดือนตุลาคมปนี้ ควบคูกับหมวกทุกใบ 
ทีต่องรับผดิชอบ เพือ่ใหทุกงานเดินไปได 
เธอใชวิธีบริหารงานและเวลาไปพรอม 
กนั “ทกุวนันีต้ืน่ 6 โมงเชา เขานอน 5 ทุม 
เที่ยงคืน โทรศัพทแทบไมไดวางเลย”

เวทีแสดงศักยภาพ
ของ YEC ผ่าน 
3 ภารกิจหลัก 

3 กจิกรรมสาํคญัของ YEC หอการคา 
จังหวัดอยุธยา ในป 2562 ประกอบดวย

กิจกรรมท่ี 1 รณรงคเพิ่มสมาชิก 
YEC ที่มีคุณภาพ ตั้งเปารับนักธุรกิจ 
จิตอาสา ที่พรอมวางคาสมัคร 9,900 
บาทตอป เปนคาจัดประชุมสมาชิกรวม 
คาอาหาร และอุปกรณ เปนการสกรีน 
เบือ้งตนเพือ่คนหา ผูตัง้ใจจรงิ มอีดุมการณ 
รวมกัน ลาสุดไดสมาชิกเพิ่มอีก 13 คน 
รวมของเดิม แลวเปน 70 คน ไมเชื่อก็ 
ตองเชื่อวา ทุกคนรวมแรงรวมใจทํางาน 
เหน็ความเปนคนรุน ใหมทีก่ระตอืรอืรน 
เพื่อสวนรวม เพราะคุณมายดแสดง 
ความทุมแท และเขาใจขอจํากัดของ 
สมาชิก เชื่อวาทุกคนมีของ จึงจัดสรร 
งาน และหนาที่ใหทุกคนไดมีโอกาส 
ปลอยของอยางเต็มที่ ตัวอยาง สมาชิก 
เปนเจาของรานคาทอง ไมสามารถท้ิง 
รานได ก็สามารถชวยงานทะเบียน 
สมาชิก หรืองานออนไลนได เปนตน

กิจกรรมที่ 2 Ayutthaya Run 
Run หรือชื่อเดิม”วิ่งตานโกง” ตอตาน 
คอรรปัชัน่  เพือ่สรางกจิกรรมการมสีวน 
รวมของประชาชนชาวอยุธยาตอการ 
รณรงคตานโกง ผานกิจกรรมวิ่งเพื่อ 

สุขภาพ มสีมาชกิ YEC ทาํหนาท่ีประธาน 
จัดงาน ที่สามารถปลอยของออกมาได 
อยางสมศักดิ์ศรี จัดไปแลวเมื่อเร็วๆ นี้ 
ไดรับผลตอบรับดีเกินคาด มีผูรวมงาน 
กวา 4,000 คน จากเปา 3,500 คน งาน 
นี้ทําใหทองเท่ียวอยุธยาบูมสุด หองพัก 
ทุกโรงแรมใจกลางจังหวัดอยุธยาเต็ม 
100% จน ททท. อยุธยาขอพบทีม YEC 
ดวน เพือ่ทาํความรูจกักบักลุม YEC และ 
ภารกิจใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือเดินหนารวม 
งานกันตอไป

กิจกรรมที่ 3 “The Taste of 
Ayutthaya 2019” เปนโครงการที่ 
บอกเลาประวัติศาสตรของประเทศไทย 
ผานวัฒนธรรมการกินอาหาร โดย 4 
เชฟเทเบ้ิล ระดบัช้ันนาํของประเทศ แบง 
เปน 4 ยคุตามอยธุยา ไดแก ยคุกอตัง้กรุง 
ยุครุงเรือง ยุคเสียกรุง และยุคปจจุบัน 
จัดทุกวันเสาร ตลอดเดือนพฤศจิกายน 
ณ โบราณสถานอันลํ้าคา หมูบานญี่ปุน 
เพื่อตองการสรางแรงบันดาจใจใหผู  
ประกอบการรายยอยจังหวัด รวมกัน 
สรางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
รูปแบบใหม ในขณะเดียวกัน เปนการ 
แสดงใหเห็นวาแขกผูมีเกียรติ จายคา 
บัตร ถึงใบละ 6,000 บาท เพื่อจะได 
สัมผัสกับวัฒนธรรมการกินแบบดั้งเดิม 
ในโบราณสถานที่อยูในอยุธยา ทําให 
ชุมชนเกดิความรกัและหวงแหนโบราณ- 
สถานของเคาเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

โครงการนีไ้ดรบัรางวัลชนะเลศิ “โครงการ 
ทองเที่ยวชุมชน” จาก Seed 5 อีกดวย

โมเดล WIN WIN 
เพื่อตอบให้ได้ว่า YEC 
ทำงานเพื่อสังคมแล้ว 
เราจะได้อะไร 

“ทําตรงนี้ เหนื่อย ถึงเหนื่อยมาก 
มีปญหาเขามาเพื่อเรียนรู  ยิ่งสังคม 
เขาสูยุคสูงวัย YEC จะเขามารับหนาที่ 
ขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 
20 ปของรัฐบาล การลดอํานาจรัฐ เพิ่ม 
อํานาจประชาชน ย่ิงเปนการสงเสริม 
สนบัสนนุให YEC ตองทาํงานกบัภาครฐั 

เพื่อพัฒนาเมืองตอไป ไมมีอะไรดีเทา 
ใหคนทองถิ่น บริหารบานเกิดตัวเอง 
ไมมีใครรู พื้นที่ รักพื้นท่ีดีกวาเรา ใน 
อนาคตจะตองมีรูปแบบที่ Win Win 
ทั้งสองฝายทํางานรวมกันอยางยั่งยืน 
เมื่อ YEC ทํางานหนัก ก็ควรไดรับผล 
ตอบแทน จุดสมดุลจะอยูที่ไหน โมเดล 
การทํางานควรออกมาอยางไร เปนสิ่งที่ 
มายดสนใจศกึษาทาํวจิยัปริญญาเอกอยู”

เปนกําลังใจใหคุณมายด กิติมา 
แถลงกิจ ประธาน YEC หอการคา 
จังหวัดอยุธยา สาวเทคนเกงวัย 35 ป ที่ 
มพีลงัลนเหลอื ไดสามารถคนหาคาํตอบ 
ไดสําเร็จภายในเร็ววันนะคะ

เพราะรู้ดีว่างานที่รับผิดชอบในฐานะประธาน YEC 
สำคัญ ต้องการบริหารเวลา บริหารสมาชิก และ 
บริหารโครงการร่วมกับสมาชิก เพื่อสร้างพลัง 
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัด และที่ 
เกี่ยวข้องอีกมากมาย 
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ผู้นำพัฒนาองค์กรทั้งที่
บ้าน และผู้ร่วมพัฒนา 
สังคม

คณุมายด กิตมิา แถลงกจิ ประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดอยุธยา เปนสาว 
รางเล็ก แตความรับผิดชอบ ความ 
สามารถเกินตัวไปไกลมาก เพราะตอง 
รับผิดชอบงานรอบดาน ทํางานหลาย 
จังหวัดเป นคนกรุง เทพฯ แต ต อง 
รับผิดชอบงานครอบครัวดานอาหารที่ 
จ.สมุทรสาคร และรับผิดชอบงานดาน 
อสังหาริมทรัพย ที่ จ.อยุธยา จนวันหนึ่ง 
เธอยอมรับวา เธอตองการเพื่อนชวยคิด 
นักธุรกิจวัยเดียวกัน จึงตัดสินใจสมัคร 
เปนสมาชิก YEC หอการคาจังหวัด 
อยุธยา ตามคําแนะนําของเพื่อน YEC 
หอการคาจังหวัดสมทุรสาคร จงึเปนทีม่า 
การเริ่มตนทํางานจิตอาสากับเพ่ือนๆ 
ตั้งแตป 2558 จนไดรับเลือกตั้งใหรับ 

ตาํแหนงประธาน YEC หอการคาจงัหวัด 
อยุธยา เจน 3 คนลาสุด ในป 2562

ผู้นำที่รักการเรียนรู้
ตองเลายอนวา คุณมายด กิติมา 

เปนคนรักเรยีน ทํางานเกง จบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 
ด าน Food Technology คณะ 

วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท Master of Science, Field 
of Study Risk Management,   
University of Southampton ที่ 
ประเทศองักฤษ  เริม่งานแรกดานบริหาร 
ความเสี่ยง ที่ธนาคารเกียรตินาคิน กอน 
ลาออกมาดูแล 2 ธุรกิจครอบครัว 
ตําแหนง Business Development 

บริษัท Green Asset จํากัด บริหาร 
โครงการบานจัดสรรหลายแหงโซน 
กรุงเทพตอนเหนือ จนถึงอยุธยา อาท ิ
รมร่ืน กรีนพารค และ La Villa และเปน 
กรรมการ บริษัท I.T.Food Industry 
จํากัด บริหารธุรกิจโรงงานผลิตอาหาร 
แชแข็งเพื่อสงออก ในสมุทรสาคร และ 
เปนที่ปรึกษา บริษัท IP Commerce 
จํากดั ขึน้ทะเบยีนเปนทีป่รกึษากระทรวง 
การคลัง ลาสุดรับตาํแหนงประธาน YEC 
หอการคาจงัหวดัอยธุยา และเลขานกุาร 
คณะกรรมาธกิารบรหิารราชการแผนดิน 
วุฒิสภา และกําลังศึกษาระดับปริญญา 

เอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต...

คิดจะทำอะไร ต้องไป 
ให้สุด สร้างการยอมรับ 
YEC ในวงการศึกษา

แมดีกรี ด็อกเตอร เรียนยาก จบ 
ยาก แตแววจบของคณุมายด กติมิา เริม่ 
ฉายแวว เพราะมาจากการเปน YEC ที่ 
ทําใหอาจารยยอมรับความสําคัญของ 
การสรางเครือขาย YEC จึงใหทําหัวขอ 
ดุษฎีนิพนธ ในเรื่อง “บทบาทเครือขาย 
ผูประกอบการรุนใหมตอการพฒันาเมอืง” 

โดยมีรุ นพี่ประธาน YEC ท่ีโดดเดน 
หลายคน มอุีดมการณเพือ่บานเกดิ และ 
เกงบรหิารเวลา บรหิารธรุกจิไปพรอมกนั 
จนเปน IDOL ของเธอ อาทิ คุณปอย 
ชนเขต บุญญขันธ ประธานหอการคา 
จังหวัดแมฮองสอน และอดีตประธาน 
YEC แมฮองสอน คุณจา วรรณภา 
ชินชูศักดิ์ เลขาธิการ หอการคาจังหวัด 
สระบุรี และอดีตประธาน YEC สระบุรี 
คณุกอลฟ ธรีนิทร ธญัญวฒันกลุ ประธาน 
หอการค าจังหวัดชลบุรี  และอดีต 
ประธาน YEC ชลบรุ ีและคณุเอก วรียทุธ 
อนุจิตรอนันต ประธาน YEC ระยอง 
คอืตนแบบท่ีเธอตองการทําวจิยันาํเสนอ 
ผลงาน และแนวคิดในการทํางาน YEC 
เพื่อเผยแพรตอไปในวงกวาง

การบริหารที่ดีคือ ใส่ใจ 
รายละเอียด

เพราะรูดีวา งานท่ีรับผิดชอบใน 
ฐานะประธาน YEC สําคัญ ตองการ 
บริหารเวลา บริหารสมาชิก และบริหาร 
โครงการรวมกับสมาชิก เพื่อสรางพลัง 
ความรวมมือกับทุกภาคสวน หนวยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
ในจังหวัด และที่เกี่ยวของอีกมากมาย 
ดังนั้นการบริหารที่ดีจึงต องใสใจใน 
รายละเอียด  ธุรกิจครอบครัวคือ หัวใจ 
ทีต่องดแูลธรุกจิโรงงานผลิตอาหาร ในจ. 
สมุทรสาคร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
โครงการลา วิลลา พอชช ที่จ.อยุธยา 
และงานจิตอาสา ในตําแหนงประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดอยุธยาเจน 3 ที่ 
รับมอบนโยบายจากประธานคนกอน 
เพือ่ขับเคลือ่นสมาชกิท่ีปจจุบนัรับสมัคร 
เพิ่มอีก 13 คน รวมจํานวน 70 คน และ 
ขับเคลื่อน กิจกรรม YEC ของจังหวัด 

อยุธยาอีกหลายโครงการ
“ตอบตกลงรับงานใหม   เป น 

เลขานุการ คณะกรรมาธิการบริหาร 
ราชการแผนดิน วุฒิสภา เพราะเหตุผล 
เดียวคือ มายดอยากชวยทําประโยชน 
ใหแผนดิน”

ภาพลักษณ์ดี YEC 
ระดับประเทศ

ถึงแมงานจะคอนขางมาก งาน 
เรียน ป.เอก ก็หนักใชไดอยู แตโอกาสที่ 
จะไดทาํงานเพ่ือประเทศชาติ เธอเต็มใจ 
อยากทํางานใหมนี้ให ได ดีที่ สุด กับ 
บทบาทใหม ทีไ่ดรบัมอบหมายจาก ทาน 
สมาชิกวุฒิสภา ทานธานี สุโชดายน ถือ 
เปนเกียรติอยางสูงท่ีไววางใจเธอ ให 
รับผิดชอบงาน ในตําแหนงเลขานุการ 
คณะกรรมาธกิารบรหิารราชการแผนดนิ 
แมจะแอบหวั่นใจ เกรงจะไมมีเวลามาก 
พอจะเขารวมประชุม และลงพืน้ท่ีพรอม 

สมาชิกวุฒิสภาในการพบปะประชาชน 
แตตองจํานนกับเหตุผลในการรับงานนี้ 
เพราะคณะกรรมาธิการฯ เองตองการ 
ศักยภาพของนักบริหารรุนใหมในฐานะ 
ประธาน YEC ไปชวยงานภารกิจสําคัญ 

ของประเทศ เธอจึงเร่ิมงานใหมนี้ เมื่อ 
เดือนตุลาคมปนี้ ควบคูกับหมวกทุกใบ 
ทีต่องรับผิดชอบ เพือ่ใหทกุงานเดินไปได 
เธอใชวิธีบริหารงานและเวลาไปพรอม 
กนั “ทกุวันนีต้ืน่ 6 โมงเชา เขานอน 5 ทุม 
เที่ยงคืน โทรศัพทแทบไมไดวางเลย”

เวทีแสดงศักยภาพ
ของ YEC ผ่าน 
3 ภารกิจหลัก 

3 กจิกรรมสาํคญัของ YEC หอการคา 
จังหวัดอยุธยา ในป 2562 ประกอบดวย

กิจกรรมที่ 1 รณรงคเพิ่มสมาชิก 
YEC ที่มีคุณภาพ ตั้งเปารับนักธุรกิจ 
จิตอาสา ที่พรอมวางคาสมัคร 9,900 
บาทตอป เปนคาจัดประชุมสมาชิกรวม 
คาอาหาร และอุปกรณ เปนการสกรีน 
เบือ้งตนเพือ่คนหา ผูตัง้ใจจรงิ มอีดุมการณ 
รวมกัน ลาสุดไดสมาชิกเพิ่มอีก 13 คน 
รวมของเดิม แลวเปน 70 คน ไมเชื่อก็ 
ตองเชื่อวา ทุกคนรวมแรงรวมใจทํางาน 
เหน็ความเปนคนรุน ใหมทีก่ระตอืรอืรน 
เพื่อสวนรวม เพราะคุณมายดแสดง 
ความทุมแท และเขาใจขอจํากัดของ 
สมาชิก เชื่อวาทุกคนมีของ จึงจัดสรร 
งาน และหนาที่ใหทุกคนไดมีโอกาส 
ปลอยของอยางเต็มที่ ตัวอยาง สมาชิก 
เปนเจาของรานคาทอง ไมสามารถทิ้ง 
ร านได ก็สามารถชวยงานทะเบียน 
สมาชิก หรืองานออนไลนได เปนตน

กิจกรรมที่ 2 Ayutthaya Run 
Run หรือชื่อเดิม”วิ่งตานโกง” ตอตาน 
คอรรปัชัน่  เพือ่สรางกจิกรรมการมสีวน 
รวมของประชาชนชาวอยุธยาตอการ 
รณรงคตานโกง ผานกิจกรรมว่ิงเพื่อ 

สขุภาพ มสีมาชกิ YEC ทาํหนาท่ีประธาน 
จัดงาน ที่สามารถปลอยของออกมาได 
อยางสมศักดิ์ศรี จัดไปแลวเมื่อเร็วๆ นี้ 
ไดรับผลตอบรับดีเกินคาด มีผูรวมงาน 
กวา 4,000 คน จากเปา 3,500 คน งาน 
นี้ทําใหทองเท่ียวอยุธยาบูมสุด หองพัก 
ทุกโรงแรมใจกลางจังหวัดอยุธยาเต็ม 
100% จน ททท. อยุธยาขอพบทีม YEC 
ดวน เพ่ือทาํความรูจกักบักลุม YEC และ 
ภารกิจใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือเดินหนารวม 
งานกันตอไป

กิจกรรมที่ 3 “The Taste of 
Ayutthaya 2019” เปนโครงการที่ 
บอกเลาประวัติศาสตรของประเทศไทย 
ผานวัฒนธรรมการกินอาหาร โดย 4 
เชฟเทเบิล้ ระดบัชัน้นําของประเทศ แบง 
เปน 4 ยคุตามอยธุยา ไดแก ยคุกอต้ังกรุง 
ยุครุงเรือง ยุคเสียกรุง และยุคปจจุบัน 
จัดทุกวันเสาร ตลอดเดือนพฤศจิกายน 
ณ โบราณสถานอันลํ้าคา หมูบานญี่ปุน 
เพื่อตองการสรางแรงบันดาจใจใหผู  
ประกอบการรายยอยจังหวัด รวมกัน 
สรางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
รูปแบบใหม ในขณะเดียวกัน เปนการ 
แสดงใหเห็นวาแขกผูมีเกียรติ จายคา 
บัตร ถึงใบละ 6,000 บาท เพื่อจะได 
สัมผัสกับวัฒนธรรมการกินแบบด้ังเดิม 
ในโบราณสถานที่อยูในอยุธยา ทําให 
ชมุชนเกดิความรกัและหวงแหนโบราณ- 
สถานของเคาเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

โครงการนีไ้ดรบัรางวัลชนะเลศิ “โครงการ 
ทองเที่ยวชุมชน” จาก Seed 5 อีกดวย

โมเดล WIN WIN 
เพื่อตอบให้ได้ว่า YEC 
ทำงานเพื่อสังคมแล้ว 
เราจะได้อะไร 

“ทําตรงนี้ เหนื่อย ถึงเหนื่อยมาก 
มีปญหาเขามาเพื่อเรียนรู  ย่ิงสังคม 
เขาสูยุคสูงวัย YEC จะเขามารับหนาที่ 
ขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 
20 ปของรัฐบาล การลดอํานาจรัฐ เพิ่ม 
อํานาจประชาชน ย่ิงเปนการสงเสริม 
สนบัสนนุให YEC ตองทาํงานกบัภาครฐั 

เพื่อพัฒนาเมืองตอไป ไมมีอะไรดีเทา 
ใหคนทองถิ่น บริหารบานเกิดตัวเอง 
ไมมีใครรู พื้นท่ี รักพื้นท่ีดีกวาเรา ใน 
อนาคตจะตองมีรูปแบบที่ Win Win 
ทั้งสองฝายทํางานรวมกันอยางยั่งยืน 
เมื่อ YEC ทํางานหนัก ก็ควรไดรับผล 
ตอบแทน จุดสมดุลจะอยูที่ไหน โมเดล 
การทํางานควรออกมาอยางไร เปนสิ่งที่ 
มายดสนใจศกึษาทําวจิยัปรญิญาเอกอยู”

เปนกําลังใจใหคุณมายด กิติมา 
แถลงกิจ ประธาน YEC หอการคา 
จังหวัดอยุธยา สาวเทคนเกงวัย 35 ป ที่ 
มพีลงัลนเหลอื ไดสามารถคนหาคําตอบ 
ไดสําเร็จภายในเร็ววันนะคะ

ทำตรงนี้ เหนื่อย ถึงเหนื่อยมาก มีปัญหาเข้ามา 
เพื่อเรียนรู้ ยิ่งสังคมเข้าสู่ยุคสูงวัย YEC จะเข้ามา 
รับหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีของรัฐบาล การลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจ 
ประชาชน ยิ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ YEC 
ต้องทำงานกับภาครัฐเพื่อพัฒนาเมืองต่อไป
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