






ฉบับนี้ รายงานพิเศษ กับแนวทางการประชุมสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ประจำป 2562 ปนี้ธีม THAITAY 

in ACTION: ไทยเท ทำได ทำจริง โดยปนี้แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 1. กลุมการคาและการลงทุน 2. กลุมเกษตร 

และอาหาร และ 3. กลุมการทองเที่ยวและบริการ ซึ่งแตละกลุมจะมุงเนนการพัฒนาใน 3 เรื่อง ไดแก การประยุกต 

ใชดิจิทัล (Digital Economy) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Capital) และเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) ผลสรุปและขอเสนอแนะทั้งหมดที่ไดจากการสัมมนาฯในครั้งนี้ หอการคาไทยจะนำเสนอให 

กับรัฐบาลและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของไดพิจารณา เพื่อนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป

และฉบับนี้ยังไดนำโพลลเรื่อง 10 อันดับธุรกิจเดน 2563 ตอดวย Economic Review กับ ดัชนีสถานการณ 

ธุรกิจ SMEs และดัชนีความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ SMEs ประจำไตรมาสที่ 3/2562 โดยศูนยพยากรณ 

เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และตอดวย Strategy กับธุรกิจครอบครัว ตอน การเขาจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดย รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ ปดทายดวย บทสัมภาษณYEC 

พบกับ ชญานิษฐ ชีรัมย ประธาน YEC หอการคาจังหวัดบุรีรัมย 

ฉบับนี ้ ไดนำเนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจตั้งแตดัชนีความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ SMEs 

และแนวทางการพัฒนาธุรกิจ และหลักการทำงานของนักธุรกิจรุนใหมกับ YEC Update ทั้งหมดนี้เราหวังวาเนื้อหา 

ที่ทีมบรรณาธิการไดจัดหามานั้นจะสรางคุณประโยชนทางความคิดและการพัฒนาธุรกิจและองคกรใหกับผูอาน 

ทุกทาน และตอนนี้ทุกทานสามารถติดตามอาน Thailand Economic & Busines Review ทางสื่อออนไลนไดที่ 

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

คะ

อารดา มหามิตร

บรรณาธิการบริหาร
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หอการคาไทย รวมกับ หอการคาทั่วประเทศ และเครือขาย 
เตรียมจัดสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 
ในวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 ณ หอประชุมใหญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จังหวัดลําปาง โดย Theme
ในปนี้คือ “THAITAY in ACTION : ไทยเท ทําได ทําจริง” 

และจะนําผลสัมมนาเสนอรัฐบาลพิจารณา 
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล 

เปนรูปธรรม 09

การนํา
บริษัทเขาสูตลาด

 หลักทรัพยมีทั้งประโยชน   
และปจจัยเสี่ยงที่ครอบครัวตองทําความเขาใจอยางละเอียด 

เพื่อใหการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของความครบถวนเรื่องขอมูล 
การวิเคราะหและประเมินที่อยูบนความเปนจริงเพื่อวิเคราะหวา 

การนําเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้น ธุรกิจและ 
ครอบครัวมีความพรอมมากนอยแคไหน และประโยชนที่จะ 

ไดมากนอยแคไหน ตองทําการประเมิน 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ความตองการความชวยเหลือ 
สนับสนุนหรือพัฒนากิจการจาก 
ภาครัฐดานสินเชื่อ เชน การลด 
ขอจํากัดในการอนุมัติสินเชื่อ 
เพื่อการเขาถึงสินเชื่อใหงายขึ้น 
อาทิ ลดขั้นตอน ลดเอกสาร 
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย การ 

ปรับโครงสรางหนี้

ดัชนีสถานการณธุรกิจ SMEs และ
ดัชนีความสามารถในการ
แขงขันของธุรกิจ SMEs
ประจำไตรมาสที่ 3/2562



ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (1)

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (2)

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (3)

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (4)

จำแนกตามภูมิภาค

จำแนกตามขนาดของธุรกิจ

จำแนกตามระดับตลาดการแขงขัน

จำแนกระยะเวลาที่เปดดำเนินการ

รูปแบบการดำเนินธุรกิจ

ประเภทของธุรกิจ

ชวงที่สำรวจขอมูล: 26 กันยายน - 10 ตุลาคม 2562   จำนวนตัวอยาง: 1,234 ตัวอยาง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย รวมกับศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ดัชนีสถานการณ์ธุรกิจ SMEs และ
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs

ประจำไตรมาสที่ 3/2562

ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการคา ธุรกิจการบริการ

ตลาดระดับทองถิ่น

ตลาดระดับระหวางประเทศ

ตลาดระดับภาค/ประเทศ

ตลาดระดับอำเภอ/จังหวัด

7-10 ป
27.6%

4-6 ป
21.0%

1-3 ป
28.1%

11-15 ป
13.3%

16-20 ป
4.4%

20ปขึ้นไป
5.5%

ธุรกิจ SMEs ทั่วไปแบบที่ไมไดจด
ทะเบียนการคา หรือบุคคลธรรมดา26.1%

41.9%

18.7%

1.1%

1.7%

12.8%

บริษัทจำกัด

หางหุนสวนจำกัด

ไมใชลูกคา SME Bank ลูกคา SME Bank

หางหุนสวนสามัญ

กลุมวิสาหกิจชุมชน

ธุรกิจ SMEs ทั่วไป
แบบที่จดทะเบียนการคา

ธุรกิจ
ขนาดกลาง (M)

26.7%

รอยละ
25.2

รอยละ
40.5

รอยละ
34.3

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก

ภาคกลาง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต

15.7%
9.6%
17.0%
17.7%
25.9%
14.1%

51.8% 48.2%

ธุรกิจ
ขนาดเล็ก (S)

73.3%

                    32.3%

      4.5%

         12.4%

                               50.7%
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ดัชนีความสามารถในการแข่งขันฯ ประจำไตรมาสที่ 3/2562

องคประกอบของดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ 

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามลักษณะการเปนลูกคา

คาดัชนีฯ จะมีคาสูงสุดเทากับ 100 และมีคาต่ำสุดเทากับ 0 
โดยถาหาก ....

ดัชนีสถานการณธุรกิจ SMEs
(SMEs Situation Index)

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 อยูที่ระดับ 41.5 ปรับตัวลดลง 1.2 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

Q4/2561

Q1/2562

Q2/2562

Q3/2562

การเปลี่ยนแปลง

38.0

37.9

36.9

35.6

-1.3

47.2

47.1

45.5

44.1

-1.4

46.9

46.7

45.9

44.9

-1.0

46.7

46.4

45.7

45.0

-0.7

43.7

43.3

42.2

41.0

-1.2

40.6

40.3

38.7

36.9

-1.8

40.1

39.6

38.6

37.5

-1.1

48.4

48.1

47.7

47.2

-0.5

44.1

44.0

42.8

41.7

-1.1

44.0

43.7

42.7

41.5

-1.2

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจฯ
(SMEs Competency Index)

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ
(SMEs Competitiveness Index)

ดัชนีฯ มีคา
สูงกวาระดับ 50

ดัชนีฯ มีคา
เทากับระดับ 50

ดัชนีฯ มีคา
ต่ำกวาระดับ 50

แสดงวา ผูประกอบการธุรกิจ SMEs เห็นวา
สถานการณดานนั้นๆ อยูในเกณฑที่ด ี
หรือมีแนวโนมที่จะดีขึ้น

แสดงวา ผูประกอบการธุรกิจ SMEs เห็นวา
สถานการณดานนั้นๆ อยูในเกณฑปานกลาง 
หรือมีแนวโนมทรงตัว

แสดงวา ผูประกอบการธุรกิจ SMEs เห็นวา
สถานการณดานนั้นๆ อยูในเกณฑที่แย 
หรือมีแนวโนมที่จะแยลงดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ SMEs

(SMEs Sustainability Index)
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H9
: ส

ินท
รัพ

ยท
ี่

กอ
ให

เก
ิดร

าย
ได



ดัช
นีส

ถา
นก

าร
ณ


ธุร

กิจ

Q
1/

25
58

Q
2/

25
58

Q
3/

25
58

Q
4/

25
58

Q
1/

25
59

Q
2/

25
59

Q
3/

25
59

Q
4/

25
59

Q
1/

25
60

Q
2/

25
60

Q
3/

25
60

Q
4/

25
60

Q
1/

25
61

Q
2/

25
61

Q
3/

25
61

Q
4/

25
61

Q
1/

25
62

Q
2/

25
62

Q
3/

25
62

Q
4/

25
62

F

47.6
47.2

45.6 45.8

42.4
42.4

42.0 42.1 41.7 41.3 41.1
42.3

42.8 43.3 43.2 44.0 43.7
42.741.5 41.9

60

56

52

48

44

40

ดัชนีสถานการณธุรกิจ

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

Q2/2562

Q3/2562

การ

เปลี่ยนแปลง

27.6

46.3

26.1

45.3

-1.5

-1.0

35.2

57.1

34.1

56.2

-1.1

-0.9

38.3

51.6

37.0

50.6

-1.3

-1.0

37.7

50.6

36.4

49.6

-1.3

-1.0

39.3

43.6

37.8

42.5

-1.5

-1.1

34.1

42.2

32.8

41.2

-1.3

-1.0

33.6

42.1

32.6

41.2

-1.0

-0.9

42.6

51.4

41.6

50.7

-1.0

-0.7

37.6

46.9

36.6

46.1

-1.0

-0.8

36.2

48.0

35.0

47.0

-1.2

-1.0

H1
: ส

ภา
พค

ลอ
ง

 H
2:

 ส
ตอ

กข
อง

วัต
ถุด

ิบ

H3
: ห

นี้ส
ินร

วม

H4
: ส

ัดส
วน

หน
ี้สิน

ตอ
ทุน

H5
: ย

อด
ขา

ยร
วม

H6
: ก

ำไ
รส

ุทธ
ิ

H7
: ก

ำไ
รส

ะส
ม

H8
: ส

ินท
รัพ

ยร
วม

H9
: ส

ินท
รัพ

ยท
ี่

กอ
ให

เก
ิดร

าย
ได



ดัช
นีส

ถา
นก

าร
ณ


ธุร

กิจ

H1: สภาพคลอง
H2: สตอกของ
วัตถุดิบ

H3: หนี้สินรวม

H4: สัดสวน
หนี้สินตอทุน

H5: ยอดขายรวม

H6: กำไรสุทธิ

H7: กำไรสะสม

H8: สินทรัพย
รวม

H9: ส/ท ที่กอ
ใหเกิดรายได

ดัชนีสถานการณธุรกิจ

ไมใชลูกคาของ SME Bank
ลูกคาของ SME Bank
รวม

55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0

47.0
41.5

35.0

10

TCC



ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามธุรกิจการผลิต

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามธุรกิจการคา

ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
ธุรกิจสิ่งทอ และแฟชั่น
ธุรกิจหัตถกรรม
ธุรกิจพลาสติก และยาง
ธุรกิจอัญมณ ีและเครื่องประดับ
ธุรกิจชิ้นสวนยานยนต
ธุรกิจสิ่งพิมพ
ธุรกิจเฟอรนิเจอร และผลิตภัณฑจากไม
รวม

32.3
31.7
36.2
38.1
35.3
22.4
44.3
23.6
32.0

H1
: ส

ภา
พค

ลอ
ง

54.1
31.2
29.6
42.6
36.1
54.0
42.9
48.5
40.5

 H
2:

 ส
ตอ

กข
อง

วัต
ถุด

ิบ

42.7
42.7
39.0
43.7
33.6
54.7
40.0
46.7
43.0

H3
: ห

นี้ส
ินร

วม

43.3
44.6
54.8
41.5
41.1
63.4
36.0
44.1
45.9

H4
: ส

ัดส
วน

หน
ี้สิน

ตอ
ทุน

43.1
39.0
21.5
40.3
42.4
55.5
46.7
33.8
39.3

H5
: ย

อด
ขา

ยร
วม

36.1
33.9
30.4
41.5
39.6
36.7
46.4
28.5
35.3

H6
: ก

ำไ
รส

ุทธ
ิ

41.0
33.4
47.4
29.5
37.1
31.4
52.6
29.0
37.7

H7
: ก

ำไ
รส

ะส
ม

41.2
42.4
29.5
50.9
37.3
54.8
52.6
30.1
43.0

H8
: ส

ินท
รัพ

ยร
วม

42.7
41.5
32.0
48.7
43.7
61.8
57.0
31.9
43.8

H9
: ส

ินท
รัพ

ยท
ี่

กอ
ให

เก
ิดร

าย
ได



41.8
37.8
35.6
41.9
38.5
48.3
46.5
35.1
40.1

ดัช
นีส

ถา
นก

าร
ณ


ธุร

กิจ

ธุรกิจคาสง
ธุรกิจคาปลีก
รวม

34.0
41.6
37.3

H1
: ส

ภา
พค

ลอ
ง

44.2
43.5
42.6

 H
2:

 ส
ตอ

กข
อง

วัต
ถุด

ิบ

42.8
53.4
48.0

H3
: ห

นี้ส
ินร

วม

40.4
40.7
40.3

H4
: ส

ัดส
วน

หน
ี้สิน

ตอ
ทุน

35.6
41.7
38.0

H5
: ย

อด
ขา

ยร
วม

35.5
41.6
37.3

H6
: ก

ำไ
รส

ุทธ
ิ

38.7
43.5
40.7

H7
: ก

ำไ
รส

ะส
ม

45.2
55.5
50.9

H8
: ส

ินท
รัพ

ยร
วม

39.1
51.8
45.0

H9
: ส

ินท
รัพ

ยท
ี่

กอ
ให

เก
ิดร

าย
ได



39.5
45.9
42.2

ดัช
นีส

ถา
นก

าร
ณ


ธุร

กิจ

H1: สภาพคลอง

การผลิต

การคา

การบริการ

รวม

H2: สตอกของ
วัตถุดิบ

H3: หนี้สินรวม

H4: สัดสวน
หนี้สินตอทุน

H5: ยอดขายรวม

H6: กำไรสุทธิ

H7: กำไรสะสม

H8: สินทรัพย
รวม

H9: ส/ท ที่กอ
ใหเกิดรายได

ดัชนีสถานการณธุรกิจ

42.2 40.7

40.1

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

11
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ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามประเภทธุรกิจการบริกา

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามลักษณะการเปนลูกคา

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 อยูที่ระดับ 47.8 ปรับตัวลดลง 1.0 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา

Q4/2561

Q1/2562

Q2/2562

Q3/2562

การเปลี่ยนแปลง

35.8

35.3

34.5

33.6

-0.9

40.2

39.4

38.6

37.8

-0.8

56.0

55.6

54.9

54.3

-0.6

54.3

54.0

53.9

53.5

-0.4

52.2

51.5

49.9

48.6

-1.3

50.2

49.7

47.9

46.3

-1.6

53.4

52.9

51.8

50.4

-1.4

54.0

53.6

52.4

51.2

-1.2

58.0

57.5

55.1

54.8

-0.3

50.4

49.9

48.8

47.8

-1.0

C1
: ต

นท
ุน

ตอ
หน

วย
C2

: ต
นท

ุนฯ
 

เป
รีย

บเ
ทีย

บ

C3
: ค

ุณ
ภา

พ

C4
: ค

วา
ม

แต
กต

าง

C5
: ก

าร
ตั้ง

รา
คา

C6
: ก

ำไ
รจ

าก
กา

รข
าย

C7
: ก

าร
เข

าถ
ึง

แห
ลง

เง
ินท

ุน
C8

: ค
วา

มส
าม

าร
ถ

ขอ
งพ

นัก
งา

น
C9

: ค
วา

มส
ัมพ

ันธ


กับ
ลูก

คา
ดัช

นีค
วา

มส
าม

าร
ถ

ใน
กา

รท
ำธ

ุรก
ิจ

C1
: ต

นท
ุน

ตอ
หน

วย
C2

: ต
นท

ุนฯ
 

เป
รีย

บเ
ทีย

บ

C3
: ค

ุณ
ภา

พ

C4
: ค

วา
ม

แต
กต

าง

C5
: ก

าร
ตั้ง

รา
คา

C6
: ก

ำไ
รจ

าก
กา

รข
าย

C7
: ก

าร
เข

าถ
ึง

แห
ลง

เง
ินท

ุน
C8

: ค
วา

มส
าม

าร
ถ

ขอ
งพ

นัก
งา

น
C9

: ค
วา

มส
ัมพ

ันธ


กับ
ลูก

คา
ดัช

นีค
วา

มส
าม

าร
ถ

ใน
กา

รท
ำธ

ุรก
ิจ

C1: ตนทุนตอหนวย

C2: ตนทุนฯ 
เปรียบเทียบ

C3: คุณภาพ

C4: ความ
แตกตาง

C5: การตั้งราคา

C6: กำไรจากการขาย

C7: การเขาถึง
แหลงเงินทุน

C8: ความ
สามารถของ
พนักงาน

C9: ความ
สัมพันธ
กับลูกคา

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ

Q
1/

25
58

Q
2/

25
58

Q
3/

25
58

Q
4/

25
58

Q
1/

25
59

Q
2/

25
59

Q
3/

25
59

Q
4/

25
59

Q
1/

25
60

Q
2/

25
60

Q
3/

25
60

Q
4/

25
60

Q
1/

25
61

Q
2/

25
61

Q
3/

25
61

Q
4/

25
61

Q
1/

25
62

Q
2/

25
62

Q
3/

25
62

Q
4/

25
62

F

51.2 51.6 51.9 51.1 51.250.9 51.1 50.9 50.5 50.3 50.2 50.3 50.2 50.3 50.4 49.9 48.8
47.8

51.4
48.1

70

65

60

55

50

45

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ

ธุรกิจรานอาหาร/ภัตตาคาร
ธุรกิจบริการเสริมสวย 
(รานเสริมสวย เครื่องสำอางค)
ธุรกิจบริการดานสุขภาพและความงาม
ธุรกิจทองเที่ยว/สันทนาการ
ธุรกิจโรงแรม/เกสตเฮาส
ธุรกิจบริการดานการศึกษา
ธุรกิจขนสง และโลจิสติกส
ธุรกิจกอสราง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย
รวม

44.0
35.1

34.1
33.8
31.7
20.6
33.6
33.9
32.7

H1
: ส

ภา
พค

ลอ
ง

49.4
45.0

51.5
44.7
53.0
24.1
36.7
38.7
40.9

 H
2:

 ส
ตอ

กข
อง

วัต
ถุด

ิบ

40.4
49.3

42.6
46.7
49.3
33.5
37.6
47.0
43.1

H3
: ห

นี้ส
ินร

วม

44.8
45.4

28.8
55.7
50.4
30.0
31.4
43.6
41.1

H4
: ส

ัดส
วน

หน
ี้สิน

ตอ
ทุน

56.8
39.0

58.8
47.7
54.3
24.9
51.6
38.9
46.5

H5
: ย

อด
ขา

ยร
วม

36.3
38.9

41.0
35.4
43.2
29.1
43.2
46.8
38.3

H6
: ก

ำไ
รส

ุทธ
ิ

33.4
39.9

42.0
33.8
39.0
27.7
42.2
46.8
38.3

H7
: ก

ำไ
รส

ะส
ม

44.8
43.7

44.7
55.2
55.3
30.8
41.8
41.1
45.2

H8
: ส

ินท
รัพ

ยร
วม

37.2
41.9

38.9
47.8
44.6
41.5
42.3
38.6
39.9

H9
: ส

ินท
รัพ

ยท
ี่

กอ
ให

เก
ิดร

าย
ได



43.0
42.0

42.5
44.5
46.8
29.1
40.0
41.7
40.7

ดัช
นีส

ถา
นก

าร
ณ


ธุร

กิจ

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

Q2/2562

Q3/2562

การ

เปลี่ยนแปลง

31.5

40.3

30.3

39.7

-1.2

-0.6

33.0

43.0

32.1

42.3

-0.9

-0.7

37.8

73.4

37.0

73.0

-0.8

-0.4

50.1

56.4

49.6

56.1

-0.5

-0.3

41.3

57.8

39.8

56.8

-1.5

-1.0

39.3

55.5

37.3

54.3

-2.0

-1.2

42.1

62.2

40.3

61.3

-1.8

-0.9

43.2

61.2

41.4

60.7

-1.8

-0.5

48.8

61.9

48.3

61.8

-0.5

-0.1

40.8

56.8

39.6

56.2

-1.2

-0.6ไมใชลูกคาของ SME Bank
ลูกคาของ SME Bank
รวม

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

56.8
47.8

40.8
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C1
: ต

นท
ุน

ตอ
หน

วย

C2
: ต

นท
ุนฯ

 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ

C3
: ค

ุณ
ภา

พ

C4
: ค

วา
ม

แต
กต

าง

C5
: ก

าร
ตั้ง

รา
คา

C6
: ก

ำไ
รจ

าก
กา

รข
าย

C7
: ก

าร
เข

าถ
ึง

แห
ลง

เง
ินท

ุน

C8
: ค

วา
มส

าม
าร

ถ
ขอ

งพ
นัก

งา
น

C9
: ค

วา
มส

ัมพ
ันธ


กับ

ลูก
คา

ดัช
นีค

วา
มส

าม
าร

ถ
ใน

กา
รท

ำธ
ุรก

ิจ

C1
: ต

นท
ุน

ตอ
หน

วย

C2
: ต

นท
ุนฯ

 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ

C3
: ค

ุณ
ภา

พ

C4
: ค

วา
ม

แต
กต

าง

C5
: ก

าร
ตั้ง

รา
คา

C6
: ก

ำไ
รจ

าก
กา

รข
าย

C7
: ก

าร
เข

าถ
ึง

แห
ลง

เง
ินท

ุน

C8
: ค

วา
มส

าม
าร

ถ
ขอ

งพ
นัก

งา
น

C9
: ค

วา
มส

ัมพ
ันธ


กับ

ลูก
คา

ดัช
นีค

วา
มส

าม
าร

ถ
ใน

กา
รท

ำธ
ุรก

ิจ

C1: ตนทุนตอหนวย

C2: ตนทุนฯ 
เปรียบเทียบ

C3: คุณภาพ

C4: ความแตกตาง

C5: การตั้งราคา

C6: กำไรจากการขาย

C7: การเขาถึง
แหลงเงินทุน

C8: ความสามารถ
ของพนักงาน

C9: ความสัมพันธ
กับลูกคา

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามธุรกิจการผลิต

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามธุรกิจการคา

ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
ธุรกิจสิ่งทอ และแฟชั่น
ธุรกิจหัตถกรรม
ธุรกิจพลาสติก และยาง
ธุรกิจอัญมณ ีและเครื่องประดับ
ธุรกิจชิ้นสวนยานยนต
ธุรกิจสิ่งพิมพ
ธุรกิจเฟอรนิเจอร และผลิตภัณฑจากไม
รวม

32.8
38.4
19.1
28.1
32.2
39.2
44.4
27.5
32.5

32.3
36.5
35.8
45.2
45.4
48.1
29.1
33.1
38.0

60.4
48.4
40.3
45.3
48.1
32.3
33.0
51.9
44.4

49.4
48.1
44.7
57.2
48.9
68.9
63.8
47.9
53.9

47.4
47.3
39.6
54.8
53.6
60.6
44.0
45.1
48.5

46.9
42.9
23.1
63.5
50.1
72.1
78.4
47.3
51.6

38.3
45.3
19.2
38.6
42.6
39.1
64.9
30.6
39.7

44.6
65.8
31.0
48.8
58.0
57.2
48.3
46.5
49.0

60.1
71.2
57.4
78.6
64.5
83.0
58.7
68.4
65.3

45.8
49.3
34.5
51.1
49.3
55.6
51.6
44.3
47.0

ธุรกิจคาสง
ธุรกิจคาปลีก
รวม

33.3
44.4
37.9

39.9
39.6
38.9

52.5
49.5
50.8

49.6
59.6
54.8

45.3
60.4
51.5

44.7
54.3
47.4

32.8
39.0
34.8

48.3
48.8
47.7

66.7
82.3
72.5

45.9
53.1
49.5

การผลิต

การคา

การบริการ

รวม
48.5 47.0

44.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0
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ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามธุรกิจการบริการ

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามลักษณะการเปนลูกคา

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 อยูที่ระดับ 51.1 ปรับตัวลดลง 0.7 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา

Q4/2561

Q1/2562

Q2/2562

Q3/2562

การ
เปล่ียนแปลง

53.5

53.2

51.7

51.0

-0.7

49.1

48.9

47.9

46.8

-1.1

50.5

50.1

49.1

48.1

-1.0

40.4

40.3

39.9

39.0

-0.9

52.9

52.5

52.3

52.0

-0.3

56.3

56

55.1

54.4

-0.7

56.1

55.7

54.6

53.5

-1.1

58.5

58.6

57.4

56.5

-0.9

63.4

63

62.8

62.5

-0.3

62.2

62.4

62.3

61.9

-0.4

S1
: ว

ิสัย
ทัศ

น/
กล

ยุท
ธ

S2
: R

isk
 ร

าย
ได


หด

ตัว
ฉับ

พล
ัน

S3
: R

isk
 ป

จจ
ัย

กา
รผ

ลิต
ขา

ด
S4

: ก
าร

ลง
ทุน

ดา
น 

HR
/O

D
S5

: ก
าร

ลง
ทุน

ดา
นก

าร
ตล

าด
S6

: ก
าร

ลง
ทุน

ดา
น 

IT
/R

&D
S7

: ค
วา

ม
พอ

ปร
ะม

าณ

S8
: ก

าร
มีเ

หต
ุมีผ

ล

S9
: ก

าร
มี

ภูม
ิคุม

กัน
ที่ด

ี
S1

0:
 ก

าร
กำ

กับ
ดูแ

ลก
ิจก

าร
ที่ด

ี

38.0

37.2

37.0

36.7

-0.3

S1
1:

 ก
าร

ใช
จา

ย
ดา

น 
CS

R

52.8

52.5

51.8

51.1

-0.7

ดัช
นีค

วา
มย

ั่งย
ืน

ขอ
งธ

ุรก
ิจ

S1
: ว

ิสัย
ทัศ

น/
กล

ยุท
ธ

S2
: R

isk
 ร

าย
ได


หด

ตัว
ฉับ

พล
ัน

S3
: R

isk
 ป

จจ
ัย

กา
รผ

ลิต
ขา

ด
S4

: ก
าร

ลง
ทุน

ดา
น 

HR
/O

D
S5

: ก
าร

ลง
ทุน

ดา
นก

าร
ตล

าด
S6

: ก
าร

ลง
ทุน

ดา
น 

IT
/R

&D
S7

: ค
วา

ม
พอ

ปร
ะม

าณ

S8
: ก

าร
มีเ

หต
ุมีผ

ล

S9
: ก

าร
มี

ภูม
ิคุม

กัน
ที่ด

ี
S1

0:
 ก

าร
กำ

กับ
ดูแ

ลก
ิจก

าร
ที่ด

ี
S1

1:
 ก

าร
ใช

จา
ย

ดา
น 

CS
R

ดัช
นีค

วา
มย

ั่งย
ืน

ขอ
งธ

ุรก
ิจ

S1: วิสัยทัศน/กลยุทธ
S2: Risk รายได
หดตัวฉับพลัน

S3: Risk ปจจัย
การผลิตขาด

S4: การลงทุน
ดาน HR/OD

S5: การลงทุน
ดานการตลาด

S6: การลงทุน
ดาน IT/R&DS7: ความ

พอประมาณ

S8: การมีเหตุมีผล

S9: การมี
ภูมิคุมกันที่ดี

S10: การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

S11: การใชจาย
ดาน CSR

C1
: ต

นท
ุน

ตอ
หน

วย

C2
: ต

นท
ุนฯ

 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ

C3
: ค

ุณ
ภา

พ

C4
: ค

วา
ม

แต
กต

าง

C5
: ก

าร
ตั้ง

รา
คา

C6
: ก

ำไ
รจ

าก
กา

รข
าย

C7
: ก

าร
เข

าถ
ึง

แห
ลง

เง
ินท

ุน

C8
: ค

วา
มส

าม
าร

ถ
ขอ

งพ
นัก

งา
น

C9
: ค

วา
มส

ัมพ
ันธ


กับ

ลูก
คา

ดัช
นีค

วา
มส

าม
าร

ถ
ใน

กา
รท

ำธ
ุรก

ิจ

Q
1/

25
58

Q
3/

25
58

Q
1/

25
59

Q
3/

25
59

Q
1/

25
60

Q
3/

25
60

Q
1/

25
61

Q
3/

25
61

Q
1/

25
62

Q
3/

25
62

50.8 50.5 50.7 51.651.7 51.6 51.8 51.8 51.8 51.7 51.2 51.5 52.0 52.3 52.8 52.551.8 51.151.1 51.4

68
64
60
56
52
48
44
40

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ

ธุรกิจรานอาหาร/ภัตตาคาร
ธุรกิจบริการเสริมสวย 
(รานเสริมสวย เครื่องสำอางค)
ธุรกิจบริการดานสุขภาพและความงาม
ธุรกิจทองเที่ยว/สันทนาการ
ธุรกิจโรงแรม/เกสตเฮาส
ธุรกิจบริการดานการศึกษา
ธุรกิจขนสง และโลจิสติกส
ธุรกิจกอสราง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย
รวม

35.7
31.8

37.6
32.7
41.1
28.5
42.5
38.8
36.0

37.5
39.9

43.3
36.8
48.2
25.3
42.6
40.0
39.4

58.5
40.7

50.7
51.4
47.5
44.9
52.2
49.9
49.1

49.9
43.6

38.5
47.9
62.3
30.1
50.8
40.0
45.4

53.8
41.5

43.2
53.7
56.0
30.7
43.7
34.7
41.8

46.9
44.1

43.1
48.0
39.0
36.4
51.6
50.3
43.8

48.0
51.7

31.4
36.5
47.3
40.4
54.1
49.2
43.9

47.0
50.3

36.6
50.8
54.0
50.5
39.8
49.0
47.0

66.7
50.6

59.3
56.4
55.5
45.4
44.5
45.7
49.4

49.3
43.8

42.6
46.0
50.1
36.9
46.9
44.2
45.0

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

Q2/2562

Q3/2562

การ

เปล่ียนแปลง

47.3

55.5

46.4

55.0

-0.9

-0.5

42.2

47.4

40.9

46.4

-1.3

-1.0

46.9

53.2

45.8

52.4

-1.1

-0.8

37.1

41.9

36.1

41.3

-1.0

-0.6

40.4

65.3

40.3

64.9

-0.1

-0.4

54.5

56.5

54.1

55.6

-0.4

-0.9

38.7

72.2

37.9

71.0

-0.8

-1.2

40.2

76.0

39.5

75.0

-0.7

-1.0

52.2

73.6

51.7

73.5

-0.5

-0.1

49.1

75.7

48.5

75.5

-0.6

-0.2

40.7

33.2

40.3

33.0

-0.4

-0.2

44.5

59.1

43.8

58.5

-0.7

-0.6
ไมใชลูกคาของ SME Bank
ลูกคาของ SME Bank
รวม

58.5

51.1
43.8

ดัชนีความยั่งยืน
ของธุรกิจ

80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
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S1
: ว

ิสัย
ทัศ

น/
กล

ยุท
ธ

S2
: R

isk
 ร

าย
ได


หด

ตัว
ฉับ

พล
ัน

S3
: R

isk
 ป

จจ
ัย

กา
รผ

ลิต
ขา

ด

S4
: ก

าร
ลง

ทุน
ดา

น 
HR

/O
D

S5
: ก

าร
ลง

ทุน
ดา

นก
าร

ตล
าด

S6
: ก

าร
ลง

ทุน
ดา

น 
IT

/R
&D

S7
: ค

วา
ม

พอ
ปร

ะม
าณ

S8
: ก

าร
มีเ

หต
ุมีผ

ล

S9
: ก

าร
มี

ภูม
ิคุม

กัน
ที่ด

ี

S1
0:

 ก
าร

กำ
กับ

ดูแ
ลก

ิจก
าร

ที่ด
ี

S1
1:

 ก
าร

ใช
จา

ย
ดา

น 
CS

R

ดัช
นีค

วา
มย

ั่งย
ืน

ขอ
งธ

ุรก
ิจ

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามธุรกิจการผลิต

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามธุรกิจการคา

ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
ธุรกิจสิ่งทอ และแฟชั่น
ธุรกิจหัตถกรรม
ธุรกิจพลาสติก และยาง
ธุรกิจอัญมณ ีและเครื่องประดับ
ธุรกิจชิ้นสวนยานยนต
ธุรกิจสิ่งพิมพ
ธุรกิจเฟอรนิเจอร และผลิตภัณฑจากไม
รวม

51.6
60.6
61.6
59.7
48.9
83.9
50.0
45.6
57.4

40.4
44.7
34.6
50.8
27.1
48.4
48.4
52.2
43.0

47.1
41.9
52.4
49.8
48.9
58.7
43.7
52.0
48.5

30.1
38.5
24.6
57.9
37.2
58.7
58.2
32.9
41.8

45.7
47.1
44.4
60.0
43.9
71.9
72.2
54.7
55.3

55.9
55.3
43.4
66.6
60.8
82.3
66.5
47.3
59.1

45.2
54.3
57.0
57.8
46.5
65.5
58.9
57.2
54.6

54.1
42.6
45.0
51.8
63.4
53.9
40.7
50.1
49.3

57.3
49.7
69.4
65.2
55.1
76.9
43.3
49.7
58.7

65.2
49.6
77.7
64.8
68.1
37.8
58.4
53.2
59.8

35.7
37.6
39.8
38.8
24.0
17.6
59.5
29.8
35.5

48.0
47.4
50.0
56.7
47.6
59.6
54.5
47.7
51.2

S1
: ว

ิสัย
ทัศ

น/
กล

ยุท
ธ

S2
: R

isk
 ร

าย
ได


หด

ตัว
ฉับ

พล
ัน

S3
: R

isk
 ป

จจ
ัย

กา
รผ

ลิต
ขา

ด

S4
: ก

าร
ลง

ทุน
ดา

น 
HR

/O
D

S5
: ก

าร
ลง

ทุน
ดา

นก
าร

ตล
าด

S6
: ก

าร
ลง

ทุน
ดา

น 
IT

/R
&D

S7
: ค

วา
ม

พอ
ปร

ะม
าณ

S8
: ก

าร
มีเ

หต
ุมีผ

ล

S9
: ก

าร
มี

ภูม
ิคุม

กัน
ที่ด

ี

S1
0:

 ก
าร

กำ
กับ

ดูแ
ลก

ิจก
าร

ที่ด
ี

S1
1:

 ก
าร

ใช
จา

ย
ดา

น 
CS

R

ดัช
นีค

วา
มย

ั่งย
ืน

ขอ
งธ

ุรก
ิจ

46.3
60.2
54.3

39.2
52.0
44.5

42.1
50.5
45.2

32.9
46.8
39.9

47.8
59.7
53.4

49.4
52.3
50.5

51.6
62.1
55.5

55.1
55.6
54.0

55.9
64.4
60.0

55.8
60.3
58.3

31.1
44.6
37.9

46.1
55.3
50.3

ธุรกิจคาสง
ธุรกิจคาปลีก
รวม

การผลิต

การคา

การบริการ

รวม

51.2
50.3

48.6

65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0

S1: วิสัยทัศน/กลยุทธ
S2: Risk รายได
หดตัวฉับพลัน

S3: Risk ปจจัย
การผลิตขาด

S4: การลงทุน
ดาน HR/OD

S5: การลงทุน
ดานการตลาด

S6: การลงทุน
ดาน IT/R&DS7: ความ

พอประมาณ

S8: การมีเหตุมีผล

S9: การมี
ภูมิคุมกันที่ดี

S10: การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

S11: การใชจาย
ดาน CSR

ดัชนีความยั่งยืน
ของธุรกิจ
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S1
: ว

ิสัย
ทัศ

น/
กล

ยุท
ธ

S2
: R

isk
 ร

าย
ได


หด

ตัว
ฉับ

พล
ัน

S3
: R

isk
 ป

จจ
ัย

กา
รผ

ลิต
ขา

ด

S4
: ก

าร
ลง

ทุน
ดา

น 
HR

/O
D

S5
: ก

าร
ลง

ทุน
ดา

นก
าร

ตล
าด

S6
: ก

าร
ลง

ทุน
ดา

น 
IT

/R
&D

S7
: ค

วา
ม

พอ
ปร

ะม
าณ

S8
: ก

าร
มีเ

หต
ุมีผ

ล

S9
: ก

าร
มี

ภูม
ิคุม

กัน
ที่ด

ี

S1
0:

 ก
าร

กำ
กับ

ดูแ
ลก

ิจก
าร

ที่ด
ี

S1
1:

 ก
าร

ใช
จา

ย
ดา

น 
CS

R

ดัช
นีค

วา
มย

ั่งย
ืน

ขอ
งธ

ุรก
ิจ

49.5
42.5

46.0
54.2
50.7
52.7
51.3
46.5
50.2

42.8
42.5

31.3
49.7
41.0
41.9
46.9
50.3
42.4

55.6
49.1

59.6
57.6
55.7
53.7
33.8
52.8
51.8

39.4
44.3

36.5
34.3
35.7
28.0
45.6
41.0
38.4

49.4
52.6

42.1
44.9
54.0
41.6
46.4
51.5
47.9

57.9
68.0

59.6
62.7
54.6
45.7
66.0
64.9
59.2

52.8
38.4

37.4
47.8
47.3
35.0
48.6
55.0
44.3

54.4
47.6

54.4
55.2
61.7
42.7
33.2
42.6
47.8

64.2
46.7

63.0
56.8
66.2
33.0
65.8
53.7
56.3

65.3
59.9

63.0
44.7
64.0
35.0
61.2
56.4
56.6

36.3
52.5

50.4
32.3
34.4
36.1
32.3
35.5
39.1

51.6
49.5

49.4
49.1
51.4
40.5
48.3
50.0
48.6

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามธุรกิจบริการ

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่3/2562
ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่3/2562 อยูที่ระดับ 46.9 ปรับตัวลดลง 0.9 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

Q1/2560
Q2/2560
Q3/2560
Q4/2560
Q1/2561
Q2/2561
Q3/2561
Q4/2561
Q1/2562
Q2/2562
Q3/2562
การเปล่ียนแปลง

41.7
41.3
41.1
42.3
42.8
43.3
43.2
44.0
43.7
42.7
41.5
-1.2

50.9
50.5
50.3
50.2
50.3
50.2
50.3
50.4
49.9
48.8
47.8
-1.0

51.8
51.8
51.7
51.2
51.5
52.0
52.3
52.8
52.5
51.8
51.1
-0.7

48.1
47.9
47.7
47.9
48.2
48.5
48.6
49.0
48.7
47.8
46.9
-0.9

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ดัชนีความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ

ธุรกิจรานอาหาร/ภัตตาคาร
ธุรกิจบริการเสริมสวย 
(รานเสริมสวย เครื่องสำอางค)
ธุรกิจบริการดานสุขภาพและความงาม
ธุรกิจทองเที่ยว/สันทนาการ
ธุรกิจโรงแรม/เกสตเฮาส
ธุรกิจบริการดานการศึกษา
ธุรกิจขนสง และโลจิสติกส
ธุรกิจกอสราง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย
รวม
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60
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60
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2/

25
61

Q
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61

Q
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Q
1/

25
62

Q
2/

25
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Q
3/

25
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Q
4/
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F

49.8 49.3 49.4 48.448.4 48.2 48.4 48.1 47.9 47.7 47.9 48.2 48.5 48.6 49.0 48.7
47.8

50.0
46.9 47.1

68

64

60

56

52

48

44

40

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ
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ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามลักษณะการเปนลูกคา

ดัชนีสถานการณธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ดัชนีความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ

36.2

48.0

35.0

47.0

-1.2

-1.0

40.8

56.8

39.6

56.2

-1.2

-0.6

44.5

59.1

43.8

58.5

-0.7

-0.6

40.5

54.7

39.4

53.9

-1.1

-0.8

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

Q2/2562

Q3/2562

การ

เปล่ียนแปลง

ไมใชลูกคาของ SME Bank
ลูกคาของ SME Bank
รวม

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามประเภทธุรกิจ

การผลิต

การคา

การบริการ

รวม

ดัชนีความสามารถ
ในการแขงขัน

39.4
46.953.9

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

ดัชนีสถานการณธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการแขงขัน

44.4
47.0
46.1

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0
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41.8
37.8
35.6
41.9
38.5
48.3
46.5
35.1
40.7

45.8
49.3
34.5
51.1
49.3
55.6
51.6
44.3
47.7

48.0
47.4
50.0
56.7
47.6
59.6
54.5
47.7
51.4

45.2
44.9
40.0
49.9
45.1
54.5
50.9
42.4
46.6

ดัชนีสถานการณ
ธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความยั่งยืน
ของธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจ

43.0
42.0

42.5
44.5
46.8
29.1
40.0
41.7
41.2

49.3
43.8

42.6
46.0
50.1
36.9
46.9
44.2
45.0

51.6
49.5

49.4
49.1
51.4
40.5
48.3
50.0
48.7

48.0
45.1

44.8
46.6
49.4
35.5
45.1
45.3
45.0

ดัชนีสถานการณ
ธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความยั่งยืน
ของธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจ

39.5
45.9
42.7

45.9
53.1
49.5

46.1
55.3
50.7

43.8
51.4
47.6

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ดัชนีความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามธุรกิจการบริการ

ธุรกิจรานอาหาร/ภัตตาคาร
ธุรกิจบริการเสริมสวย 
(รานเสริมสวย เครื่องสำอางค)
ธุรกิจบริการดานสุขภาพและความงาม
ธุรกิจทองเที่ยว/สันทนาการ
ธุรกิจโรงแรม/เกสตเฮาส
ธุรกิจบริการดานการศึกษา
ธุรกิจขนสง และโลจิสติกส
ธุรกิจกอสราง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย
รวม

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามธุรกิจการผลิต

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่3/2562 จำแนกตามธุรกิจการคา

ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
ธุรกิจสิ่งทอ และแฟชั่น
ธุรกิจหัตถกรรม
ธุรกิจพลาสติก และยาง
ธุรกิจอัญมณ ีและเครื่องประดับ
ธุรกิจชิ้นสวนยานยนต
ธุรกิจสิ่งพิมพ
ธุรกิจเฟอรนิเจอร และผลิตภัณฑจากไม
รวม

ธุรกิจคาสง
ธุรกิจคาปลีก
รวม
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ความตองการความชวยเหลือ สนับสนุนหรือพัฒนากิจการจากภาครัฐ

ดานสินเชื่อ เชน การลดขอจำกัดในการอนุมัติสินเชื่อ
เพื่อการเขาถึงสินเชื่อใหงายขึ้น อาท ิลดขั้นตอน ลดเอกสาร 
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย การปรับโครงสรางหนี้

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เชน มีมาตรการหรือ
นโยบายกระตุนเศรษฐกิจ อาท ิโครงการชอปชวยชาต ิธงฟาราคาประหยัด 
การกระตุนการสงออก การลดคาครองชีพ สินคาตางๆ ควบคุมราคาน้ำมัน

ดานองคความรูและเทคโนโลย ีเชน สนับสนุนทุนเทคโนโลย ี
ชองทางการคาแก SME การอบรมความรูใหผูประกอบการ 

ดานการตลาด เชน กลยุทธสงเสริมทางดานการโฆษณา ประชาสัมพันธ/
ชองทางการจัดจำหนายตางๆ/ แหลงตลาดใหมๆ

ดานภาษ ีเชน การลดอัตราภาษ ีปรับโครงสรางภาษีใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
อาท ิภาษีทางการคา ภาษีรายได ภาษีสินคา/บริการ

ดานการทองเที่ยว เชน สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ 
กระตุนการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มจำนวนนักทองเที่ยว อนุรักษธรรมชาติพัฒนา
สิ่งแวดลอมเพิ่มความสนใจนักทองเที่ยว 
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“THAITAY in ACTION : 
ไทยเท่ ทำได้ ทำจริง”

หอการคาไทย รวมกับ 

หอการคาทัว่ประเทศและ 

เค รือข  าย  เตรี ยมจัด 

สัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 

ในวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 ณ หอ 

ประชมุใหญ มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

จังหวัดลําปาง โดย Theme ในปนี้คือ 

“THAITAY in ACTION : ไทยเท ทําได 

ทําจริง” และจะนําผลสัมมนาเสนอ 

รัฐบาลพิจารณา เพื่อนําไปสูการปฏิบัต ิ

ใหเกิดผลเปนรูปธรรม

นายกลินท สารสิน ประธาน 

กรรมการหอการคาไทยและสภาหอ 

การคาแหงประเทศไทย เปดเผยวา 

ปจจุบันเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัว ผล 

จากสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ-จีน 

ซึ่งสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ของไทย โดยการสงออกชะลอตัวลง ซึ่ง 

ผลอีกสวนหนึ่งมาจากคาเงินบาทที่ 

แข็งคา การบริโภคและการลงทุนของ 

เอกชนก็ขยายตัวตํ่า โดยเฉพาะกลุม 

เกษตรกร เนื่องจากราคาผลผลิตทาง 

การเกษตรทรงตัวในระดับตํ่า  

“ผลจากสถานการณความไม  

แนนอนของเศรษฐกิจโลก ไมวาจะเปน 

สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน 

ที่ยืดเยื้อ ประเด็น Brexit และทิศทาง 

คาเงินบาทท่ีแข็งคา ทําใหการสงออก 

ของไทยยังชะลอตัวตอเนื่อง ทั้งใน 

รายการสินคาและตลาดสงออกหลัก 

ในขณะที ่แรงขบัเคลือ่นภายในประเทศ 

ทัง้การบรโิภคและการลงทนุกแ็ผวตวัลง 

ชวงน้ีจึงมีเพียงภาคการทองเที่ยวที่ยัง 

เปนแรงพยุงเศรษฐกิจไทยไมใหทรุดตัว 

อยางรุนแรง นอกจากนั้น ในสวนของ 

Disrupt ive Technology และ 

Platform ธรุกจิใหมๆ  เริม่สงผลกระทบ 

และ Disrupt ธุรกจิเดมิๆ ท่ีสญูเสียความ 

สามารถในการแขงขัน” นายกลินท 

กลาว

2 ปที่ผานมา หอการคาไทยได 

ผลักดันแนวคิด “ไทยเท” เพื่อเปน 

แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ใน 

ทองถ่ิน ดวยการนาํอตัลกัษณของทองถิน่ 

มาผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ผนวกกับการใชความคิดสรางสรรค 

พัฒนาใหเกิดเปนสินคาและบริการท่ี 

ห
แตกตาง ซ่ึงในปจจุบันไดขับเคล่ือน 

จนประสบความสําเร็จแลวในหลาย ๆ 

กรณี ซึ่งหอการคาไทยมุงหวังจะใชเปน 

แนวทางในการพฒันาและยกระดบัความ 

สามารถทางการแขงขันใหแกสมาชิก 

และผูประกอบการทั่วประเทศ โดยมุง 

เนนใน 3 Value Chain ไดแก 1 การคา 

และการลงทุน  2 เกษตรและอาหาร  

และ 3 การทองเทีย่วและบรกิาร หอการ 

คาไทยจึงไดรวมมือกับหอการคาทั่ว 

ประเทศและเครือขาย ระดมสมอง และ 

จัดทําขอเสนอแนะมาตรการในการ 

กระตุน เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

(Circular Economy) ทั้งนี้ เพื่อตอบ 

โจทยการสรางมูลคาเพิ่ม สรางความ 

แตกตาง การสรางและกระจายรายได 

การลดความเหล่ือมลํา้ รวมท้ังการปองกนั 

ความเสีย่ง และสรางรปูแบบการพฒันา 

ที่ยั่งยืน  โดยทั้ง 3 กลุมจะมีกรอบการ 

สัมมนา ดังนี้

กลุม 1 เรื่อง “การคาและการ 

ลงทุน : ไทยเท ทําได ทําจริง” จะมี 

การระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อน 

ธุรกิจการคาและการลงทุน ซ่ึงปจจุบัน 

เราจะเห็นวาเครื่องมือทางเทคโนโลยี 

สมัยใหม ไดเขามามีบทบาทตอการ 

ดาํรงชีวติและการประกอบธรุกจิมากขึน้ 

ทั้งนี้  นอกจากจะชวยใหการติดตอ 

สื่อสารสะดวกรวดเร็วแลว ยังสามารถ 

นํามาปรับใชในการดําเนินธุรกิจได โดย 

ชวยลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และ 

สรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

ในขณะที่การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมี 

ทกัษะความเชีย่วชาญ และองคความรูที่ 

เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 

และในระดบัทองถิน่ เพิม่เตมิจากมาตรการ 

ทีภ่าครฐัดาํเนนิการ โดยเฉพาะดานการ 

สงเสริมการทองเที่ยวที่จะชวยสราง 

รายไดใหกับชุมชนฐานราก     

นายกลินท กลาววา การจดัสัมมนา 

หอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ใน     

ป นี้  รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด  

จาตุศรีพิทักษ) ไดใหเกียรติมารับฟง 

สรุปผลการสัมมนาฯ พรอมปาฐกถา 

พิเศษ เรื่อง “รวมมือ รวมใจ ขับเคลื่อน 

ประเทศไทยสูอนาคต” ทั้งนี้ ผลสรุป 

และขอเสนอแนะทั้งหมดที่ไดจากการ 

สัมมนาฯในครั้งนี้ หอการคาไทยจะ 

นําเสนอใหกับรัฐบาลและหนวยงาน 

ราชการที่เก่ียวของไดพิจารณา เพื่อนํา 

ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

ตอไป

ดร.กฤษณะ วจไีกรลาศ กรรมการ 

เลขาธิการหอการคาไทยและสภา 

หอการคาแหงประเทศไทย กลาววา 

ในปนี้หัวขอตาง ๆ ที่จะนํามาหารือกัน 

นั้น มีความสําคัญตอการเพิ่มขีดความ 

สามารถในการแขงขนัของประเทศ โดย 

จะมท้ัีงการบรรยายพเิศษ การสมัมนาเชิง 

ปฏิบัติการ และการนําเสนอกรณีศึกษา 

จากประสบการณจริงของผูประกอบการ 

ในสวนของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

แบงออกเปน 3 กลุม ตามแนวทางการ 

พัฒนาของหอการคาไทยใน 3 Value 

Chain ไดแก 1 การคาและการลงทุน  2 

เกษตรและอาหาร  3 การทองเท่ียว 

และบริการ ซ่ึงในแตละกลุมจะมุงเนน 

การพัฒนาใน 3 เรื่อง คือ การประยุกต 

ใชดิจิทัล (Digital Economy) การ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย   (Human 

Capital) และเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน 

â´Â

หอการคาไทย

อนาคตเปนหวัใจสาํคัญในการขบัเคลือ่น 

ธรุกจิ เพือ่รบัมอืกบั Digital Disruption 

ดังนั้น การ Re-skill และ Up-skill จึง 

เปนเร่ืองจําเปน โดยจะตองมีหลักสูตร 

ตาง ๆ เขามารองรับเรื่องดังกลาว 

นอกจากนี้  อีกหน่ึงหัวขอที่หอ 

การคาไทยเห็นวามีความสําคัญตอภาค 

การคาการลงทุน คือ เรื่อง Circular 

Economy ซึ่งตอจากนี้ ภาคธุรกิจจะ 

ตองมีการบริหารทรัพยากรในลักษณะ 

หมุนเวียน โดยการนําของเสียจากการ 

ผลิตและบริโภค กลับเขาสูกระบวนการ 

ผลิตใหม ในลักษณะ 3R (Reduce 

Reuse Recycle) เพื่อลดการสูญเสีย 

และเปนการใชทรพัยากรใหเกดิประโยชน 

สูงสุด

กลุม 2 เรื่อง “เกษตรและอาหาร 

: ไทยเท ทําได ทําจริง” ในกลุมนี้จะ 

มีการระดมความคิดเห็น เพื่อขยายผล 

โมเดลโครงการ 1 ไร 1 ลาน ทีห่อการคา 

ไทยผลักดัน โดยเนนท่ีเกษตรมูลคาสูง 

การขยายผลโครงการ 1 หอการคาดูแล 

1 สหกรณการเกษตร ซึง่จะเปนแนวทาง 

ในการเพิ่มศักยภาพใหกับเกษตรกร ทั้ง 

ในดานรายไดและดานการตลาด นอก 

จากนี ้จะเปนการหาแนวทางการพฒันา 

เกษตรและอาหารของไทย โดยนํา 3 

ประเด็นที่ไดกลาวในขางตนเปนแกนใน 

การพัฒนา ไดแก 1) การประยุกตใช 

ดิจิทัลในภาคการเกษตร เชน การนํา 

Digital Platform ทางการเกษตรมา 

ปรับใช การสงเสริม Smart Farmer 

ใหกับสมาชิกทั่วประเทศ โดยการสราง 

Application ตาง ๆ มารองรับ 2) การ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยการจัดฝก 

อบรมหลักสูตรทีเ่กีย่วของกบัการเกษตร 

ในตลอด Value Chain และ 3) เรื่อง 

เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะพูดถึงการ 

จัดการ Food Loss และ Food Waste 

การหารือทั้งหมดในกลุมนี้ จะมุงเนน 

การลดความเหล่ือมลํ้า สรางรายได 

และเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนั 

ของภาคการเกษตรใหเขมแขง็มากยิง่ข้ึน

กลุม 3 “ทองเที่ยวและบริการ : 

ไทยเท ทาํได ทาํจรงิ” ในกลุมนีจ้ะมีการ 

ระดมความคดิเห็นเพือ่ขยายผลโครงการ 

1 หอการคา 1 ทองเที่ยวชุมชน ใหครบ 

76 จงัหวดั และสรางตนแบบการพัฒนา 

ทองเท่ียวชุมชนแบบบูรณาการใน 5 

ภมูภิาค โดยขบัเคลือ่นผาน โครงการตางๆ 

อาทิ ทัวรริมโขง และไทยแลนด ริเวียรา 

ซึ่งหอการคาไทยเคยนําเสนอตอรัฐบาล 

มาแลว สรางใหเกดิความรวมมอืระหวาง 

ภาคธุรกิจกับชุมชน ทั้งนี้ จะมีการนํา 

เทคโนโลยีดิจิทัล มาเปนเครื่องมือใน 

การขับเคลือ่นธรุกิจทองเท่ียวและบรกิาร 

รวมทั้งการวางแผนพัฒนากําลังคน 

ภาคการทองเที่ยว โดยร วมมือกับ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทยและสถาบนั 

การศึกษาในพื้นที่ จัดหลักสูตรดานการ 

ทองเท่ียวและบริการท่ีสอดคลองกับ 

ความตองการของภาคธุรกิจและชุมชน 

รวมท้ังประเด็นเรื่องการบริหารจัดการ 

ขยะในแหลงทองเที่ยวชุมชน ซึ่งเปน 

เรือ่งท่ีมคีวามสาํคญัเปนอยางมาก เพราะ 

นอกจากจะเปนการคงสภาพความสวย 

งามของธรรมชาติแลว ยังเปนคําตอบ 

ของความยั่งยืนตอการทองเที่ยวชุมชน 

อีกดวย นอกจากนั้น ยังรวมถึงการ 

บูรณาการความรวมมือกับภาครัฐ ใน 

การสราง / ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานที่ 

จําเปนรวมกัน

ดร.กฤษณะ กลาววา การสัมมนา 

หอการคาทัว่ประเทศในคร้ังนี ้หอการคา 

ไทยคาดหวังวา ผลที่ไดจากการสัมมนา 

จะเปนแรงที่จะชวยผลักดันเศรษฐกิจ 

ของประเทศ และเปนตัวจุดประกายให 

กับทุกภาคสวนไดมามีสวนรวมในการ 

สรางใหเกิดมูลคาเพ่ิมท้ังในดานสินคา 

และการบริการ เกิดการกระจายรายได 

และยังเปนการเตรียมความพรอมเขาสู 

ยคุ 4.0 สรางความเขมแขง็ใหกบัทองถ่ิน 

ในทุกจังหวัด ไดเติบโตรวมกันอยาง 

ยั่งยืนตอไป

นายวิโรจน  จิรัฐิติกาลโชติ รอง 

ประธานกรรมการหอการคาไทยและ 

ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ 

พืน้ทีภ่าคเหนือ หอการคาไทย กลาววา 

การสัมมนาหอการคาทั่วประเทศได 

จดัขึน้เปนประจาํทกุป โดยจะสบัเปลีย่น 

หมุนเวียนไปในแตละภูมิภาค โดยในป 

2562 เปนวาระของภาคเหนอื ซึง่จงัหวดั 

ลําปาง โดยหอการคาจังหวัดลําปาง 

ไดรับการคัดเลือกจากหอการคาไทย 

และหอการคาจังหวัดทั่วประเทศ ให 

เปนจังหวัดเจาภาพทางดานสถานที่ใน 

การจดังาน คร้ังที ่37 นี ้ในฐานะตวัแทน 

ของภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด โดยมี 

หอการคาจังหวัดทุกจังหวัดของภาค 

เหนือ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นภาคธุรกิจเอกชน 

และภาคประชาสังคมภายในจังหวัด 

ลําปาง รวมกนัเปนเจาภาพจัดงานสัมมนา 

หอการคาทั่วประเทศในครั้งนี้

อยางไรก็ตาม การเปนเจาภาพจัด 

งานสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ถือ 

เปนวาระแหงป ท่ีมีความสําคัญเปน 

อยางยิง่ท่ีชาวลาํปางจะไดแสดงศักยภาพ 

และความพรอมเพรียง เพ่ือเปดเมือง 

ลําปางใหเปนทีรู่จกัมากยิง่ขึน้ เนือ่งจาก 

เปนงานระดับประเทศ ซึง่จะมผีูเขารวม 

สัมมนาที่มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

อันจะกอใหเกิดผลดีตอระบบเศรษฐกิจ 

ของจงัหวัดลาํปาง และเปนคร้ังแรกของ 

การจัดสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ 

ตลอด 36 คร้ังท่ีผานมา ท่ีเปดโอกาส 

ใหเมืองรองไดเปนเจาภาพทางดาน 

สถานที่ในการจัดสัมมนา

นายสกล  สพุรรณบรรจง ประธาน 

หอการคาจังหวัดลําปาง กลาววา การ 

ทําหนาท่ีสําคัญในการเปนเจาภาพดาน 

สถานที่ของงานสัมมนาหอการคาทั่ว 

ประเทศในครัง้นี ้หอการคาจงัหวัดลาํปาง 

ไดใชแนวคดิ “เปดลาํปาง เชือ่มเสนทาง 

เศรษฐกิจไทย” เพื่อเปดประตูสูโอกาส 

ในการนําศักยภาพของลําปาง ทั้งดาน 

สนิคา การบรกิาร และโอกาสในการลงทนุ 

สูประเทศ ตอบคําถามท่ีวา “ลําปางมี 

ดีอะไร” ใหผู นําของภาคเอกชนทาง 

ดานเศรษฐกจิจากทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ 

รวมทัง้ ผูตดิตามทีม่ากบัคณะกวา 2,000 

คน ไดมาพบ มารูจักและรักลําปาง

“ผมคิดวาในสายตาของคนไทยนัน้ 

ลําปางยังเปนเมืองที่ unseen และ 

unknown ซึ่งทําใหหลายคนอยากมา 

สมัผสัและรูจกัลําปางมากขึน้ โดยขณะนี้ 

พ่ีน องประชาชนชาวจังหวัดลําปาง 

พรอมแลวที่จะใชศักยภาพท่ีเรามี รวม 

กันเปนเจาบานที่ดีในการตอนรับผูเขา 

รวมสัมมนาทุกทาน และไดเตรียมจัด 

งานเล้ียงตอนรับไวทีบริเวณลานหนา 

พิพิธภัณฑลําปาง (ศาลากลางหลังเกา) 

การจดัรถรบัสงผูเขารวมสมัมนา รวมทัง้ 

โรงแรมท่ีพักหลัก จํานวน 9 โรงแรม 

และโรงแรมอ่ืน ๆ  อีกหลายแหง ซึง่เทาที่ 

ทราบโรงแรมหลายแหงมีการสํารอง 

ทีพ่กัในชวงของการจดังานเกอืบ 100% 

แลว” นายสกล กลาว

นอกจากน้ัน เรายังได จัดให มี 

โปรแกรมการทองเทีย่วเปนพิเศษเฉพาะ 

งานนี้ ใหกับผู เขารวมสัมมนาและผู  

ติดตาม ซึง่คาดวาจะกอใหเกิดการใชจาย 

ภายในจังหวัด ทั้งที่พัก รานอาหาร ของ 

ฝาก ภาคบริการ และสินคาของลําปาง 

เปนจํานวนมาก โดยคาดวาจะมีเม็ดเงิน 

หมุนเวียนเขาสู ระบบเศรษฐกิจและ 

ชุมชนลําปางไมนอยกวา 100 ลานบาท 

ในชวงการจัดงาน และเราหวังวาเขา 

เหลานั้นจะกลับมาเยือนลําปางอีกใน 

อนาคต
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หอการคาไทย รวมกับ 

หอการคาท่ัวประเทศและ 

เครื อข  าย  เตรี ยมจัด 

สัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 

ในวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 ณ หอ 

ประชมุใหญ มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

จังหวัดลําปาง โดย Theme ในปนี้คือ 

“THAITAY in ACTION : ไทยเท ทําได 

ทําจริง” และจะนําผลสัมมนาเสนอ 

รัฐบาลพิจารณา เพื่อนําไปสูการปฏิบัต ิ

ใหเกิดผลเปนรูปธรรม

นายกลินท สารสิน ประธาน 

กรรมการหอการคาไทยและสภาหอ 

การคาแหงประเทศไทย เปดเผยวา 

ปจจุบันเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัว ผล 

จากสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ-จีน 

ซึ่งสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ของไทย โดยการสงออกชะลอตัวลง ซึ่ง 

ผลอีกสวนหนึ่งมาจากคาเงินบาทที่ 

แข็งคา การบริโภคและการลงทุนของ 

เอกชนก็ขยายตัวตํ่า โดยเฉพาะกลุม 

เกษตรกร เนื่องจากราคาผลผลิตทาง 

การเกษตรทรงตัวในระดับตํ่า  

“ผลจากสถานการณความไม  

แนนอนของเศรษฐกิจโลก ไมวาจะเปน 

สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน 

ที่ยืดเยื้อ ประเด็น Brexit และทิศทาง 

คาเงินบาทท่ีแข็งคา ทําใหการสงออก 

ของไทยยังชะลอตัวตอเนื่อง ทั้งใน 

รายการสินคาและตลาดสงออกหลัก 

ในขณะที ่แรงขบัเคลือ่นภายในประเทศ 

ทัง้การบรโิภคและการลงทนุก็แผวตวัลง 

ชวงน้ีจึงมีเพียงภาคการทองเที่ยวท่ียัง 

เปนแรงพยุงเศรษฐกิจไทยไมใหทรุดตัว 

อยางรุนแรง นอกจากนั้น ในสวนของ 

Disrupt ive Technology และ 

Platform ธรุกจิใหมๆ  เริม่สงผลกระทบ 

และ Disrupt ธุรกจิเดมิๆ ทีส่ญูเสยีความ 

สามารถในการแขงขัน” นายกลินท 

กลาว

2 ปที่ผานมา หอการคาไทยได 

ผลักดันแนวคิด “ไทยเท” เพื่อเปน 

แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ใน 

ทองถิน่ ดวยการนาํอตัลักษณของทองถิน่ 

มาผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ผนวกกับการใชความคิดสรางสรรค 

พัฒนาใหเกิดเปนสินคาและบริการที่ 

แตกตาง ซ่ึงในปจจุบันไดขับเคลื่อน 

จนประสบความสําเร็จแลวในหลาย ๆ 

กรณี ซึ่งหอการคาไทยมุงหวังจะใชเปน 

แนวทางในการพัฒนาและยกระดบัความ 

สามารถทางการแขงขันใหแกสมาชิก 

และผูประกอบการทั่วประเทศ โดยมุง 

เนนใน 3 Value Chain ไดแก 1 การคา 

และการลงทุน  2 เกษตรและอาหาร  

และ 3 การทองเทีย่วและบรกิาร หอการ 

คาไทยจึงไดรวมมือกับหอการคาทั่ว 

ประเทศและเครือขาย ระดมสมอง และ 

จัดทําขอเสนอแนะมาตรการในการ 

กระตุน เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

(Circular Economy) ทั้งนี้ เพื่อตอบ 

โจทยการสรางมูลคาเพิ่ม สรางความ 

แตกตาง การสรางและกระจายรายได 

การลดความเหลือ่มลํา้ รวมทัง้การปองกนั 

ความเสีย่ง และสรางรปูแบบการพฒันา 

ที่ยั่งยืน  โดยทั้ง 3 กลุมจะมีกรอบการ 

สัมมนา ดังนี้

กลุม 1 เรื่อง “การคาและการ 

ลงทุน : ไทยเท ทําได ทําจริง” จะมี 

การระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อน 

ธุรกิจการคาและการลงทุน ซ่ึงปจจุบัน 

เราจะเห็นวาเครื่องมือทางเทคโนโลยี 

สมัยใหม ไดเขามามีบทบาทตอการ 

ดํารงชวีติและการประกอบธรุกจิมากขึน้ 

ทั้งนี้  นอกจากจะชวยใหการติดตอ 

สื่อสารสะดวกรวดเร็วแลว ยังสามารถ 

นํามาปรับใชในการดําเนินธุรกิจได โดย 

ชวยลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และ 

สรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

ในขณะที่การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมี 

ทกัษะความเชีย่วชาญ และองคความรูที่ 

เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 

และในระดบัทองถิน่ เพิม่เตมิจากมาตรการ 

ทีภ่าครฐัดาํเนนิการ โดยเฉพาะดานการ 

สงเสริมการทองเที่ยวที่จะชวยสราง 

รายไดใหกับชุมชนฐานราก     

นายกลนิท กลาววา การจดัสมัมนา 

หอการคาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 37 ใน     

ป  น้ี  รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด  

จาตุศรีพิทักษ) ไดใหเกียรติมารับฟง 

สรุปผลการสัมมนาฯ พรอมปาฐกถา 

พิเศษ เรื่อง “รวมมือ รวมใจ ขับเคลื่อน 

ประเทศไทยสูอนาคต” ท้ังนี้ ผลสรุป 

และขอเสนอแนะทั้งหมดที่ไดจากการ 

สัมมนาฯในครั้งนี้ หอการคาไทยจะ 

นําเสนอใหกับรัฐบาลและหนวยงาน 

ราชการที่เก่ียวของไดพิจารณา เพื่อนํา 

ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

ตอไป

ดร.กฤษณะ วจไีกรลาศ กรรมการ 

เลขาธิการหอการคาไทยและสภา 

หอการคาแหงประเทศไทย กลาววา 

ในปนี้หัวขอตาง ๆ ท่ีจะนํามาหารือกัน 

นั้น มีความสําคัญตอการเพิ่มขีดความ 

สามารถในการแขงขนัของประเทศ โดย 

จะมท้ัีงการบรรยายพเิศษ การสมัมนาเชิง 

ปฏิบัติการ และการนําเสนอกรณีศึกษา 

จากประสบการณจรงิของผูประกอบการ 

ในสวนของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

แบงออกเปน 3 กลุม ตามแนวทางการ 

พัฒนาของหอการคาไทยใน 3 Value 

Chain ไดแก 1 การคาและการลงทุน  2 

เกษตรและอาหาร  3 การทองเท่ียว 

และบริการ ซ่ึงในแตละกลุมจะมุงเนน 

การพัฒนาใน 3 เรื่อง คือ การประยุกต 

ใชดิจิทัล (Digital Economy) การ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย   (Human 

Capital) และเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน 

อนาคตเปนหวัใจสาํคัญในการขบัเคลือ่น 

ธรุกจิ เพ่ือรับมอืกบั Digital Disruption 

ดังนั้น การ Re-skill และ Up-skill จึง 

เปนเรื่องจําเปน โดยจะตองมีหลักสูตร 

ตาง ๆ เขามารองรับเรื่องดังกลาว 

นอกจากนี้  อีกหน่ึงหัวขอที่หอ 

การคาไทยเห็นวามีความสําคัญตอภาค 

การคาการลงทุน คือ เรื่อง Circular 

Economy ซึ่งตอจากนี้ ภาคธุรกิจจะ 

ตองมีการบริหารทรัพยากรในลักษณะ 

หมุนเวียน โดยการนําของเสียจากการ 

ผลิตและบริโภค กลับเขาสูกระบวนการ 

ผลิตใหม ในลักษณะ 3R (Reduce 

Reuse Recycle) เพื่อลดการสูญเสีย 

และเปนการใชทรพัยากรใหเกิดประโยชน 

สูงสุด

กลุม 2 เรื่อง “เกษตรและอาหาร 

: ไทยเท ทําได ทําจริง” ในกลุมนี้จะ 

มีการระดมความคิดเห็น เพื่อขยายผล 

โมเดลโครงการ 1 ไร 1 ลาน ทีห่อการคา 

ไทยผลักดัน โดยเนนท่ีเกษตรมูลคาสูง 

การขยายผลโครงการ 1 หอการคาดูแล 

1 สหกรณการเกษตร ซึง่จะเปนแนวทาง 

ในการเพิ่มศักยภาพใหกับเกษตรกร ทั้ง 

ในดานรายไดและดานการตลาด นอก 

จากนี ้จะเปนการหาแนวทางการพฒันา 

เกษตรและอาหารของไทย โดยนํา 3 

ประเด็นที่ไดกลาวในขางตนเปนแกนใน 

การพัฒนา ไดแก 1) การประยุกตใช 

ดิจิทัลในภาคการเกษตร เชน การนํา 

Digital Platform ทางการเกษตรมา 

ปรับใช การสงเสริม Smart Farmer 

ใหกับสมาชิกทั่วประเทศ โดยการสราง 

Application ตาง ๆ มารองรับ 2) การ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยการจัดฝก 

อบรมหลักสูตรท่ีเกีย่วของกบัการเกษตร 

ในตลอด Value Chain และ 3) เรื่อง 

เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะพูดถึงการ 

จัดการ Food Loss และ Food Waste 

การหารือทั้งหมดในกลุมนี้ จะมุงเนน 

การลดความเหลื่อมลํ้า สรางรายได 

และเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนั 

ของภาคการเกษตรใหเขมแขง็มากยิง่ข้ึน

กลุม 3 “ทองเที่ยวและบริการ : 

ไทยเท ทาํได ทาํจริง” ในกลุมนีจ้ะมีการ 

ระดมความคดิเห็นเพือ่ขยายผลโครงการ 

1 หอการคา 1 ทองเที่ยวชุมชน ใหครบ 

76 จงัหวดั และสรางตนแบบการพัฒนา 

ทองเท่ียวชุมชนแบบบูรณาการใน 5 

ภมูภิาค โดยขบัเคลือ่นผาน โครงการตางๆ 

อาทิ ทัวรริมโขง และไทยแลนด ริเวียรา 

ซ่ึงหอการคาไทยเคยนําเสนอตอรัฐบาล 

มาแลว สรางใหเกดิความรวมมอืระหวาง 

ภาคธุรกิจกับชุมชน ทั้งนี้ จะมีการนํา 

เทคโนโลยีดิจิทัล มาเปนเครื่องมือใน 

การขับเคลือ่นธรุกิจทองเทีย่วและบรกิาร 

รวมทั้งการวางแผนพัฒนากําลังคน 

ภาคการทองเที่ยว โดยร วมมือกับ 

มหาวทิยาลยัหอการคาไทยและสถาบนั 

การศึกษาในพื้นที่ จัดหลักสูตรดานการ 

ทองเที่ยวและบริการที่สอดคลองกับ 

ความตองการของภาคธุรกิจและชุมชน 

รวมทั้งประเด็นเรื่องการบริหารจัดการ 

ขยะในแหลงทองเที่ยวชุมชน ซึ่งเปน 

เรือ่งทีม่คีวามสาํคญัเปนอยางมาก เพราะ 

นอกจากจะเปนการคงสภาพความสวย 

งามของธรรมชาติแลว ยังเปนคําตอบ 

ของความยั่งยืนตอการทองเที่ยวชุมชน 

อีกดวย นอกจากนั้น ยังรวมถึงการ 

บูรณาการความรวมมือกับภาครัฐ ใน 

การสราง / ปรับปรงุโครงสรางพืน้ฐานที่ 

จําเปนรวมกัน

ดร.กฤษณะ กลาววา การสัมมนา 

หอการคาทัว่ประเทศในคร้ังน้ี หอการคา 

ไทยคาดหวังวา ผลที่ไดจากการสัมมนา 

จะเปนแรงที่จะชวยผลักดันเศรษฐกิจ 

ของประเทศ และเปนตัวจุดประกายให 

กับทุกภาคสวนไดมามีสวนรวมในการ 

สรางใหเกิดมูลคาเพิ่มท้ังในดานสินคา 

และการบริการ เกิดการกระจายรายได 

และยังเปนการเตรียมความพรอมเขาสู 

ยคุ 4.0 สรางความเขมแขง็ใหกบัทองถิน่ 

ในทุกจังหวัด ไดเติบโตรวมกันอยาง 

ยั่งยืนตอไป

นายวิโรจน  จิรัฐิติกาลโชติ รอง 

ประธานกรรมการหอการคาไทยและ 

ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ 

พืน้ทีภ่าคเหนือ หอการคาไทย กลาววา 

การสัมมนาหอการคาทั่วประเทศได 

จดัขึน้เปนประจาํทกุป โดยจะสบัเปลีย่น 

หมุนเวียนไปในแตละภูมิภาค โดยในป 

2562 เปนวาระของภาคเหนอื ซึง่จังหวดั 

ลําปาง โดยหอการคาจังหวัดลําปาง 

ไดรับการคัดเลือกจากหอการคาไทย 

และหอการคาจังหวัดทั่วประเทศ ให 

เปนจังหวัดเจาภาพทางดานสถานที่ใน 

การจดังาน ครัง้ที ่37 นี ้ในฐานะตวัแทน 

ของภาคเหนือ ท้ัง 17 จังหวัด โดยมี 

หอการคาจังหวัดทุกจังหวัดของภาค 

เหนือ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินภาคธุรกิจเอกชน 

และภาคประชาสังคมภายในจังหวัด 

ลาํปาง รวมกนัเปนเจาภาพจดังานสมัมนา 

หอการคาทั่วประเทศในครั้งนี้

อยางไรก็ตาม การเปนเจาภาพจัด 

งานสัมมนาหอการคาท่ัวประเทศ ถือ 

เปนวาระแหงป ท่ีมีความสําคัญเปน 

อยางยิง่ท่ีชาวลาํปางจะไดแสดงศักยภาพ 

และความพรอมเพรียง เพื่อเปดเมือง 

ลาํปางใหเปนทีรู่จกัมากยิง่ขึน้ เนือ่งจาก 

เปนงานระดับประเทศ ซึง่จะมผีูเขารวม 

สัมมนาที่มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

อันจะกอใหเกิดผลดีตอระบบเศรษฐกิจ 

ของจงัหวัดลาํปาง และเปนคร้ังแรกของ 

การจัดสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ 

ตลอด 36 ครั้งที่ผานมา ที่เปดโอกาส 

ใหเมืองรองไดเปนเจาภาพทางดาน 

สถานที่ในการจัดสัมมนา

นายสกล  สพุรรณบรรจง ประธาน 

หอการคาจังหวัดลําปาง กลาววา การ 

ทําหนาที่สําคัญในการเปนเจาภาพดาน 

สถานที่ของงานสัมมนาหอการคาทั่ว 

ประเทศในครัง้น้ี หอการคาจงัหวัดลาํปาง 

ไดใชแนวคดิ “เปดลาํปาง เชือ่มเสนทาง 

เศรษฐกิจไทย” เพื่อเปดประตูสูโอกาส 

ในการนําศักยภาพของลําปาง ทั้งดาน 

สนิคา การบรกิาร และโอกาสในการลงทุน 

สูประเทศ ตอบคําถามท่ีวา “ลําปางมี 

ดีอะไร” ใหผู นําของภาคเอกชนทาง 

ดานเศรษฐกจิจากทกุจงัหวดัท่ัวประเทศ 

รวมทัง้ ผูตดิตามทีม่ากบัคณะกวา 2,000 

คน ไดมาพบ มารูจักและรักลําปาง

“ผมคดิวาในสายตาของคนไทยนัน้ 

ลําปางยังเปนเมืองที่ unseen และ 

unknown ซ่ึงทําใหหลายคนอยากมา 

สมัผสัและรูจกัลําปางมากขึน้ โดยขณะนี้ 

พี่น องประชาชนชาวจังหวัดลําปาง 

พรอมแลวท่ีจะใชศักยภาพท่ีเรามี รวม 

กันเปนเจาบานที่ดีในการตอนรับผูเขา 

รวมสัมมนาทุกทาน และไดเตรียมจัด 

งานเลี้ยงตอนรับไวทีบริเวณลานหนา 

พิพิธภัณฑลําปาง (ศาลากลางหลังเกา) 

การจดัรถรบัสงผูเขารวมสมัมนา รวมทัง้ 

โรงแรมท่ีพักหลัก จํานวน 9 โรงแรม 

และโรงแรมอืน่ ๆ  อกีหลายแหง ซึง่เทาที่ 

ทราบโรงแรมหลายแหงมีการสํารอง 

ทีพ่กัในชวงของการจดังานเกอืบ 100% 

แลว” นายสกล กลาว

นอกจากนั้น เรายังได จัดให มี 

โปรแกรมการทองเทีย่วเปนพิเศษเฉพาะ 

งานนี้ ใหกับผู เขารวมสัมมนาและผู  

ติดตาม ซ่ึงคาดวาจะกอใหเกิดการใชจาย 

ภายในจังหวัด ทั้งที่พัก รานอาหาร ของ 

ฝาก ภาคบริการ และสินคาของลําปาง 

เปนจํานวนมาก โดยคาดวาจะมีเม็ดเงิน 

หมุนเวียนเขาสู ระบบเศรษฐกิจและ 

ชุมชนลําปางไมนอยกวา 100 ลานบาท 

ในชวงการจัดงาน และเราหวังวาเขา 

เหลานั้นจะกลับมาเยือนลําปางอีกใน 

อนาคต

> นายกลินท  สารสิน ประธานกรรมการหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
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หอการคาไทย รวมกับ 

หอการคาทัว่ประเทศและ 

เค รือข  าย  เตรี ยมจัด 

สัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 

ในวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 ณ หอ 

ประชมุใหญ มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

จังหวัดลําปาง โดย Theme ในปนี้คือ 

“THAITAY in ACTION : ไทยเท ทําได 

ทําจริง” และจะนําผลสัมมนาเสนอ 

รัฐบาลพิจารณา เพื่อนําไปสูการปฏิบัต ิ

ใหเกิดผลเปนรูปธรรม

นายกลินท สารสิน ประธาน 

กรรมการหอการคาไทยและสภาหอ 

การคาแหงประเทศไทย เปดเผยวา 

ปจจุบันเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัว ผล 

จากสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ-จีน 

ซึ่งสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ของไทย โดยการสงออกชะลอตัวลง ซึ่ง 

ผลอีกสวนหนึ่งมาจากคาเงินบาทที่ 

แข็งคา การบริโภคและการลงทุนของ 

เอกชนก็ขยายตัวตํ่า โดยเฉพาะกลุม 

เกษตรกร เนื่องจากราคาผลผลิตทาง 

การเกษตรทรงตัวในระดับตํ่า  

“ผลจากสถานการณความไม  

แนนอนของเศรษฐกิจโลก ไมวาจะเปน 

สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน 

ที่ยืดเยื้อ ประเด็น Brexit และทิศทาง 

คาเงินบาทท่ีแข็งคา ทําใหการสงออก 

ของไทยยังชะลอตัวตอเนื่อง ทั้งใน 

รายการสินคาและตลาดสงออกหลัก 

ในขณะที ่แรงขบัเคลือ่นภายในประเทศ 

ทัง้การบรโิภคและการลงทนุกแ็ผวตวัลง 

ชวงน้ีจึงมีเพียงภาคการทองเที่ยวที่ยัง 

เปนแรงพยุงเศรษฐกิจไทยไมใหทรุดตัว 

อยางรุนแรง นอกจากนั้น ในสวนของ 

Disrupt ive Technology และ 

Platform ธรุกจิใหมๆ  เริม่สงผลกระทบ 

และ Disrupt ธุรกจิเดมิๆ ท่ีสญูเสียความ 

สามารถในการแขงขัน” นายกลินท 

กลาว

2 ปที่ผานมา หอการคาไทยได 

ผลักดันแนวคิด “ไทยเท” เพื่อเปน 

แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ใน 

ทองถ่ิน ดวยการนาํอตัลกัษณของทองถิน่ 

มาผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ผนวกกับการใชความคิดสรางสรรค 

พัฒนาใหเกิดเปนสินคาและบริการท่ี 

แตกตาง ซ่ึงในปจจุบันไดขับเคล่ือน 

จนประสบความสําเร็จแลวในหลาย ๆ 

กรณี ซึ่งหอการคาไทยมุงหวังจะใชเปน 

แนวทางในการพฒันาและยกระดับความ 

สามารถทางการแขงขันใหแกสมาชิก 

และผูประกอบการทั่วประเทศ โดยมุง 

เนนใน 3 Value Chain ไดแก 1 การคา 

และการลงทุน  2 เกษตรและอาหาร  

และ 3 การทองเทีย่วและบรกิาร หอการ 

คาไทยจึงไดรวมมือกับหอการคาทั่ว 

ประเทศและเครือขาย ระดมสมอง และ 

จัดทําขอเสนอแนะมาตรการในการ 

กระตุน เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

(Circular Economy) ทั้งนี้ เพื่อตอบ 

โจทยการสรางมูลคาเพิ่ม สรางความ 

แตกตาง การสรางและกระจายรายได 

การลดความเหลือ่มลํา้ รวมทัง้การปองกนั 

ความเสีย่ง และสรางรปูแบบการพฒันา 

ที่ยั่งยืน  โดยทั้ง 3 กลุมจะมีกรอบการ 

สัมมนา ดังนี้

กลุม 1 เรื่อง “การคาและการ 

ลงทุน : ไทยเท ทําได ทําจริง” จะมี 

การระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อน 

ธุรกิจการคาและการลงทุน ซ่ึงปจจุบัน 

เราจะเห็นวาเครื่องมือทางเทคโนโลยี 

สมัยใหม ไดเขามามีบทบาทตอการ 

ดาํรงชีวติและการประกอบธรุกจิมากขึน้ 

ทั้งนี้  นอกจากจะชวยใหการติดตอ 

สื่อสารสะดวกรวดเร็วแลว ยังสามารถ 

นํามาปรับใชในการดําเนินธุรกิจได โดย 

ชวยลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และ 

สรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

ในขณะที่การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมี 

ทกัษะความเชีย่วชาญ และองคความรูที่ 

เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 

และในระดบัทองถิน่ เพิม่เตมิจากมาตรการ 

ทีภ่าครฐัดาํเนนิการ โดยเฉพาะดานการ 

สงเสริมการทองเที่ยวที่จะชวยสราง 

รายไดใหกับชุมชนฐานราก     

นายกลินท กลาววา การจดัสัมมนา 

หอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ใน     

ป นี้  รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด  

จาตุศรีพิทักษ) ไดใหเกียรติมารับฟง 

สรุปผลการสัมมนาฯ พรอมปาฐกถา 

พิเศษ เรื่อง “รวมมือ รวมใจ ขับเคลื่อน 

ประเทศไทยสูอนาคต” ทั้งนี้ ผลสรุป 

และขอเสนอแนะทั้งหมดที่ไดจากการ 

สัมมนาฯในครั้งนี้ หอการคาไทยจะ 

นําเสนอใหกับรัฐบาลและหนวยงาน 

ราชการที่เก่ียวของไดพิจารณา เพื่อนํา 

ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

ตอไป

ดร.กฤษณะ วจไีกรลาศ กรรมการ 

เลขาธิการหอการคาไทยและสภา 

หอการคาแหงประเทศไทย กลาววา 

ในปนี้หัวขอตาง ๆ ที่จะนํามาหารือกัน 

นั้น มีความสําคัญตอการเพิ่มขีดความ 

สามารถในการแขงขนัของประเทศ โดย 

จะมท้ัีงการบรรยายพเิศษ การสมัมนาเชิง 

ปฏิบัติการ และการนําเสนอกรณีศึกษา 

จากประสบการณจริงของผูประกอบการ 

ในสวนของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

แบงออกเปน 3 กลุม ตามแนวทางการ 

พัฒนาของหอการคาไทยใน 3 Value 

Chain ไดแก 1 การคาและการลงทุน  2 

เกษตรและอาหาร  3 การทองเท่ียว 

และบริการ ซ่ึงในแตละกลุมจะมุงเนน 

การพัฒนาใน 3 เรื่อง คือ การประยุกต 

ใชดิจิทัล (Digital Economy) การ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย   (Human 

Capital) และเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน 

อนาคตเปนหวัใจสาํคัญในการขบัเคลือ่น 

ธรุกจิ เพือ่รบัมอืกบั Digital Disruption 

ดังนั้น การ Re-skill และ Up-skill จึง 

เปนเร่ืองจําเปน โดยจะตองมีหลักสูตร 

ตาง ๆ เขามารองรับเรื่องดังกลาว 

นอกจากนี้  อีกหน่ึงหัวขอที่หอ 

การคาไทยเห็นวามีความสําคัญตอภาค 

การคาการลงทุน คือ เรื่อง Circular 

Economy ซึ่งตอจากนี้ ภาคธุรกิจจะ 

ตองมีการบริหารทรัพยากรในลักษณะ 

หมุนเวียน โดยการนําของเสียจากการ 

ผลิตและบริโภค กลับเขาสูกระบวนการ 

ผลิตใหม ในลักษณะ 3R (Reduce 

Reuse Recycle) เพื่อลดการสูญเสีย 

และเปนการใชทรพัยากรใหเกดิประโยชน 

สูงสุด

กลุม 2 เรื่อง “เกษตรและอาหาร 

: ไทยเท ทําได ทําจริง” ในกลุมนี้จะ 

มีการระดมความคิดเห็น เพื่อขยายผล 

โมเดลโครงการ 1 ไร 1 ลาน ทีห่อการคา 

ไทยผลักดัน โดยเนนท่ีเกษตรมูลคาสูง 

การขยายผลโครงการ 1 หอการคาดูแล 

1 สหกรณการเกษตร ซึง่จะเปนแนวทาง 

ในการเพิ่มศักยภาพใหกับเกษตรกร ทั้ง 

ในดานรายไดและดานการตลาด นอก 

จากนี ้จะเปนการหาแนวทางการพฒันา 

เกษตรและอาหารของไทย โดยนํา 3 

ประเด็นที่ไดกลาวในขางตนเปนแกนใน 

การพัฒนา ไดแก 1) การประยุกตใช 

ดิจิทัลในภาคการเกษตร เชน การนํา 

Digital Platform ทางการเกษตรมา 

ปรับใช การสงเสริม Smart Farmer 

ใหกับสมาชิกทั่วประเทศ โดยการสราง 

Application ตาง ๆ มารองรับ 2) การ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยการจัดฝก 

อบรมหลักสูตรทีเ่กีย่วของกบัการเกษตร 

ในตลอด Value Chain และ 3) เรื่อง 

เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะพูดถึงการ 

จัดการ Food Loss และ Food Waste 

การหารือทั้งหมดในกลุมนี้ จะมุงเนน 

การลดความเหล่ือมลํ้า สรางรายได 

และเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนั 

ของภาคการเกษตรใหเขมแขง็มากยิง่ข้ึน

กลุม 3 “ทองเที่ยวและบริการ : 

ไทยเท ทาํได ทาํจรงิ” ในกลุมนีจ้ะมีการ 

ระดมความคดิเห็นเพือ่ขยายผลโครงการ 

1 หอการคา 1 ทองเที่ยวชุมชน ใหครบ 

76 จงัหวดั และสรางตนแบบการพัฒนา 

ทองเท่ียวชุมชนแบบบูรณาการใน 5 

ภมูภิาค โดยขบัเคลือ่นผาน โครงการตางๆ 

อาทิ ทัวรริมโขง และไทยแลนด ริเวียรา 

ซึ่งหอการคาไทยเคยนําเสนอตอรัฐบาล 

มาแลว สรางใหเกดิความรวมมอืระหวาง 

ภาคธุรกิจกับชุมชน ทั้งนี้ จะมีการนํา 

เทคโนโลยีดิจิทัล มาเปนเครื่องมือใน 

การขับเคลือ่นธรุกิจทองเท่ียวและบรกิาร 

รวมทั้งการวางแผนพัฒนากําลังคน 

ภาคการทองเที่ยว โดยร วมมือกับ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทยและสถาบนั 

การศึกษาในพื้นที่ จัดหลักสูตรดานการ 

ทองเท่ียวและบริการท่ีสอดคลองกับ 

ความตองการของภาคธุรกิจและชุมชน 

รวมท้ังประเด็นเรื่องการบริหารจัดการ 

ขยะในแหลงทองเที่ยวชุมชน ซึ่งเปน 

เรือ่งท่ีมคีวามสาํคญัเปนอยางมาก เพราะ 

นอกจากจะเปนการคงสภาพความสวย 

งามของธรรมชาติแลว ยังเปนคําตอบ 

ของความยั่งยืนตอการทองเที่ยวชุมชน 

อีกดวย นอกจากนั้น ยังรวมถึงการ 

บูรณาการความรวมมือกับภาครัฐ ใน 

การสราง / ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานที่ 

จําเปนรวมกัน

ดร.กฤษณะ กลาววา การสัมมนา 

หอการคาทัว่ประเทศในคร้ังนี ้หอการคา 

ไทยคาดหวังวา ผลที่ไดจากการสัมมนา 

จะเปนแรงที่จะชวยผลักดันเศรษฐกิจ 

ของประเทศ และเปนตัวจุดประกายให 

กับทุกภาคสวนไดมามีสวนรวมในการ 

สรางใหเกิดมูลคาเพ่ิมท้ังในดานสินคา 

และการบริการ เกิดการกระจายรายได 

และยังเปนการเตรียมความพรอมเขาสู 

ยคุ 4.0 สรางความเขมแขง็ใหกบัทองถ่ิน 

ในทุกจังหวัด ไดเติบโตรวมกันอยาง 

ยั่งยืนตอไป

นายวิโรจน  จิรัฐิติกาลโชติ รอง 

ประธานกรรมการหอการคาไทยและ 

ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ 

พืน้ทีภ่าคเหนือ หอการคาไทย กลาววา 

การสัมมนาหอการคาทั่วประเทศได 

จดัขึน้เปนประจาํทกุป โดยจะสบัเปลีย่น 

หมุนเวียนไปในแตละภูมิภาค โดยในป 

2562 เปนวาระของภาคเหนอื ซึง่จงัหวดั 

ลําปาง โดยหอการคาจังหวัดลําปาง 

ไดรับการคัดเลือกจากหอการคาไทย 

และหอการคาจังหวัดทั่วประเทศ ให 

เปนจังหวัดเจาภาพทางดานสถานที่ใน 

การจดังาน คร้ังที ่37 นี ้ในฐานะตวัแทน 

ของภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด โดยมี 

หอการคาจังหวัดทุกจังหวัดของภาค 

เหนือ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นภาคธุรกิจเอกชน 

และภาคประชาสังคมภายในจังหวัด 

ลําปาง รวมกนัเปนเจาภาพจัดงานสัมมนา 

หอการคาทั่วประเทศในครั้งนี้

อยางไรก็ตาม การเปนเจาภาพจัด 

งานสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ถือ 

เปนวาระแหงป ท่ีมีความสําคัญเปน 

อยางยิง่ท่ีชาวลาํปางจะไดแสดงศักยภาพ 

และความพรอมเพรียง เพ่ือเปดเมือง 

ลําปางใหเปนทีรู่จกัมากยิง่ขึน้ เนือ่งจาก 

เปนงานระดับประเทศ ซึง่จะมผีูเขารวม 

สัมมนาที่มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

อันจะกอใหเกิดผลดีตอระบบเศรษฐกิจ 

ของจงัหวัดลาํปาง และเปนคร้ังแรกของ 

การจัดสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ 

ตลอด 36 คร้ังท่ีผานมา ท่ีเปดโอกาส 

ใหเมืองรองไดเปนเจาภาพทางดาน 

สถานที่ในการจัดสัมมนา

นายสกล  สพุรรณบรรจง ประธาน 

หอการคาจังหวัดลําปาง กลาววา การ 

ทําหนาท่ีสําคัญในการเปนเจาภาพดาน 

สถานที่ของงานสัมมนาหอการคาทั่ว 

ประเทศในครัง้นี ้หอการคาจงัหวัดลาํปาง 

ไดใชแนวคดิ “เปดลาํปาง เชือ่มเสนทาง 

เศรษฐกิจไทย” เพื่อเปดประตูสูโอกาส 

ในการนําศักยภาพของลําปาง ทั้งดาน 

สนิคา การบรกิาร และโอกาสในการลงทนุ 

สูประเทศ ตอบคําถามท่ีวา “ลําปางมี 

ดีอะไร” ใหผู นําของภาคเอกชนทาง 

ดานเศรษฐกจิจากทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ 

รวมทัง้ ผูตดิตามทีม่ากบัคณะกวา 2,000 

คน ไดมาพบ มารูจักและรักลําปาง

“ผมคิดวาในสายตาของคนไทยนัน้ 

ลําปางยังเปนเมืองที่ unseen และ 

unknown ซึ่งทําใหหลายคนอยากมา 

สมัผสัและรูจกัลําปางมากขึน้ โดยขณะนี้ 

พ่ีน องประชาชนชาวจังหวัดลําปาง 

พรอมแลวที่จะใชศักยภาพท่ีเรามี รวม 

กันเปนเจาบานที่ดีในการตอนรับผูเขา 

รวมสัมมนาทุกทาน และไดเตรียมจัด 

งานเล้ียงตอนรับไวทีบริเวณลานหนา 

พิพิธภัณฑลําปาง (ศาลากลางหลังเกา) 

การจดัรถรบัสงผูเขารวมสมัมนา รวมทัง้ 

โรงแรมท่ีพักหลัก จํานวน 9 โรงแรม 

และโรงแรมอ่ืน ๆ  อีกหลายแหง ซึง่เทาที่ 

ทราบโรงแรมหลายแหงมีการสํารอง 

ทีพ่กัในชวงของการจดังานเกอืบ 100% 

แลว” นายสกล กลาว

นอกจากน้ัน เรายังได จัดให มี 

โปรแกรมการทองเทีย่วเปนพิเศษเฉพาะ 

งานนี้ ใหกับผู เขารวมสัมมนาและผู  

ติดตาม ซึง่คาดวาจะกอใหเกิดการใชจาย 

ภายในจังหวัด ทั้งที่พัก รานอาหาร ของ 

ฝาก ภาคบริการ และสินคาของลําปาง 

เปนจํานวนมาก โดยคาดวาจะมีเม็ดเงิน 

หมุนเวียนเขาสู ระบบเศรษฐกิจและ 

ชุมชนลําปางไมนอยกวา 100 ลานบาท 

ในชวงการจัดงาน และเราหวังวาเขา 

เหลานั้นจะกลับมาเยือนลําปางอีกใน 

อนาคต

> ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
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หอการคาไทย รวมกับ 

หอการคาท่ัวประเทศและ 

เครื อข  าย  เตรี ยมจัด 

สัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 

ในวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 ณ หอ 

ประชมุใหญ มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

จังหวัดลําปาง โดย Theme ในปนี้คือ 

“THAITAY in ACTION : ไทยเท ทําได 

ทําจริง” และจะนําผลสัมมนาเสนอ 

รัฐบาลพิจารณา เพื่อนําไปสูการปฏิบัต ิ

ใหเกิดผลเปนรูปธรรม

นายกลินท สารสิน ประธาน 

กรรมการหอการคาไทยและสภาหอ 

การคาแหงประเทศไทย เปดเผยวา 

ปจจุบันเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัว ผล 

จากสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ-จีน 

ซึ่งสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ของไทย โดยการสงออกชะลอตัวลง ซึ่ง 

ผลอีกสวนหนึ่งมาจากคาเงินบาทที่ 

แข็งคา การบริโภคและการลงทุนของ 

เอกชนก็ขยายตัวตํ่า โดยเฉพาะกลุม 

เกษตรกร เนื่องจากราคาผลผลิตทาง 

การเกษตรทรงตัวในระดับตํ่า  

“ผลจากสถานการณความไม  

แนนอนของเศรษฐกิจโลก ไมวาจะเปน 

สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน 

ที่ยืดเยื้อ ประเด็น Brexit และทิศทาง 

คาเงินบาทท่ีแข็งคา ทําใหการสงออก 

ของไทยยังชะลอตัวตอเนื่อง ทั้งใน 

รายการสินคาและตลาดสงออกหลัก 

ในขณะที ่แรงขบัเคลือ่นภายในประเทศ 

ทัง้การบรโิภคและการลงทนุก็แผวตวัลง 

ชวงน้ีจึงมีเพียงภาคการทองเที่ยวท่ียัง 

เปนแรงพยุงเศรษฐกิจไทยไมใหทรุดตัว 

อยางรุนแรง นอกจากนั้น ในสวนของ 

Disrupt ive Technology และ 

Platform ธรุกจิใหมๆ  เริม่สงผลกระทบ 

และ Disrupt ธุรกจิเดมิๆ ทีส่ญูเสยีความ 

สามารถในการแขงขัน” นายกลินท 

กลาว

2 ปที่ผานมา หอการคาไทยได 

ผลักดันแนวคิด “ไทยเท” เพื่อเปน 

แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ใน 

ทองถิน่ ดวยการนาํอตัลักษณของทองถิน่ 

มาผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ผนวกกับการใชความคิดสรางสรรค 

พัฒนาใหเกิดเปนสินคาและบริการที่ 

แตกตาง ซ่ึงในปจจุบันไดขับเคลื่อน 

จนประสบความสําเร็จแลวในหลาย ๆ 

กรณี ซึ่งหอการคาไทยมุงหวังจะใชเปน 

แนวทางในการพัฒนาและยกระดับความ 

สามารถทางการแขงขันใหแกสมาชิก 

และผูประกอบการทั่วประเทศ โดยมุง 

เนนใน 3 Value Chain ไดแก 1 การคา 

และการลงทุน  2 เกษตรและอาหาร  

และ 3 การทองเทีย่วและบรกิาร หอการ 

คาไทยจึงไดรวมมือกับหอการคาทั่ว 

ประเทศและเครือขาย ระดมสมอง และ 

จัดทําขอเสนอแนะมาตรการในการ 

กระตุน เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

(Circular Economy) ทั้งนี้ เพื่อตอบ 

โจทยการสรางมูลคาเพิ่ม สรางความ 

แตกตาง การสรางและกระจายรายได 

การลดความเหลือ่มลํา้ รวมทัง้การปองกนั 

ความเสีย่ง และสรางรปูแบบการพฒันา 

ที่ยั่งยืน  โดยทั้ง 3 กลุมจะมีกรอบการ 

สัมมนา ดังนี้

กลุม 1 เรื่อง “การคาและการ 

ลงทุน : ไทยเท ทําได ทําจริง” จะมี 

การระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อน 

ธุรกิจการคาและการลงทุน ซ่ึงปจจุบัน 

เราจะเห็นวาเครื่องมือทางเทคโนโลยี 

สมัยใหม ไดเขามามีบทบาทตอการ 

ดํารงชวีติและการประกอบธรุกจิมากขึน้ 

ทั้งนี้  นอกจากจะชวยใหการติดตอ 

สื่อสารสะดวกรวดเร็วแลว ยังสามารถ 

นํามาปรับใชในการดําเนินธุรกิจได โดย 

ชวยลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และ 

สรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

ในขณะที่การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมี 

ทกัษะความเชีย่วชาญ และองคความรูที่ 

เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 

และในระดบัทองถิน่ เพิม่เติมจากมาตรการ 

ทีภ่าครฐัดาํเนนิการ โดยเฉพาะดานการ 

สงเสริมการทองเที่ยวที่จะชวยสราง 

รายไดใหกับชุมชนฐานราก     

นายกลนิท กลาววา การจดัสมัมนา 

หอการคาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 37 ใน     

ป  น้ี  รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด  

จาตุศรีพิทักษ) ไดใหเกียรติมารับฟง 

สรุปผลการสัมมนาฯ พรอมปาฐกถา 

พิเศษ เรื่อง “รวมมือ รวมใจ ขับเคลื่อน 

ประเทศไทยสูอนาคต” ท้ังนี้ ผลสรุป 

และขอเสนอแนะทั้งหมดที่ไดจากการ 

สัมมนาฯในครั้งนี้ หอการคาไทยจะ 

นําเสนอใหกับรัฐบาลและหนวยงาน 

ราชการที่เก่ียวของไดพิจารณา เพื่อนํา 

ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

ตอไป

ดร.กฤษณะ วจไีกรลาศ กรรมการ 

เลขาธิการหอการคาไทยและสภา 

หอการคาแหงประเทศไทย กลาววา 

ในปนี้หัวขอตาง ๆ ท่ีจะนํามาหารือกัน 

นั้น มีความสําคัญตอการเพิ่มขีดความ 

สามารถในการแขงขนัของประเทศ โดย 

จะมท้ัีงการบรรยายพเิศษ การสมัมนาเชิง 

ปฏิบัติการ และการนําเสนอกรณีศึกษา 

จากประสบการณจรงิของผูประกอบการ 

ในสวนของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

แบงออกเปน 3 กลุม ตามแนวทางการ 

พัฒนาของหอการคาไทยใน 3 Value 

Chain ไดแก 1 การคาและการลงทุน  2 

เกษตรและอาหาร  3 การทองเท่ียว 

และบริการ ซ่ึงในแตละกลุมจะมุงเนน 

การพัฒนาใน 3 เรื่อง คือ การประยุกต 

ใชดิจิทัล (Digital Economy) การ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย   (Human 

Capital) และเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน 

อนาคตเปนหวัใจสาํคัญในการขบัเคลือ่น 

ธรุกจิ เพ่ือรับมอืกบั Digital Disruption 

ดังนั้น การ Re-skill และ Up-skill จึง 

เปนเรื่องจําเปน โดยจะตองมีหลักสูตร 

ตาง ๆ เขามารองรับเรื่องดังกลาว 

นอกจากนี้  อีกหน่ึงหัวขอที่หอ 

การคาไทยเห็นวามีความสําคัญตอภาค 

การคาการลงทุน คือ เรื่อง Circular 

Economy ซึ่งตอจากนี้ ภาคธุรกิจจะ 

ตองมีการบริหารทรัพยากรในลักษณะ 

หมุนเวียน โดยการนําของเสียจากการ 

ผลิตและบริโภค กลับเขาสูกระบวนการ 

ผลิตใหม ในลักษณะ 3R (Reduce 

Reuse Recycle) เพื่อลดการสูญเสีย 

และเปนการใชทรพัยากรใหเกิดประโยชน 

สูงสุด

กลุม 2 เรื่อง “เกษตรและอาหาร 

: ไทยเท ทําได ทําจริง” ในกลุมนี้จะ 

มีการระดมความคิดเห็น เพื่อขยายผล 

โมเดลโครงการ 1 ไร 1 ลาน ทีห่อการคา 

ไทยผลักดัน โดยเนนท่ีเกษตรมูลคาสูง 

การขยายผลโครงการ 1 หอการคาดูแล 

1 สหกรณการเกษตร ซึง่จะเปนแนวทาง 

ในการเพิ่มศักยภาพใหกับเกษตรกร ทั้ง 

ในดานรายไดและดานการตลาด นอก 

จากนี ้จะเปนการหาแนวทางการพฒันา 

เกษตรและอาหารของไทย โดยนํา 3 

ประเด็นที่ไดกลาวในขางตนเปนแกนใน 

การพัฒนา ไดแก 1) การประยุกตใช 

ดิจิทัลในภาคการเกษตร เชน การนํา 

Digital Platform ทางการเกษตรมา 

ปรับใช การสงเสริม Smart Farmer 

ใหกับสมาชิกทั่วประเทศ โดยการสราง 

Application ตาง ๆ มารองรับ 2) การ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยการจัดฝก 

อบรมหลักสูตรท่ีเกีย่วของกบัการเกษตร 

ในตลอด Value Chain และ 3) เรื่อง 

เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะพูดถึงการ 

จัดการ Food Loss และ Food Waste 

การหารือทั้งหมดในกลุมนี้ จะมุงเนน 

การลดความเหลื่อมลํ้า สรางรายได 

และเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนั 

ของภาคการเกษตรใหเขมแขง็มากยิง่ข้ึน

กลุม 3 “ทองเที่ยวและบริการ : 

ไทยเท ทาํได ทาํจรงิ” ในกลุมนีจ้ะมีการ 

ระดมความคดิเห็นเพือ่ขยายผลโครงการ 

1 หอการคา 1 ทองเที่ยวชุมชน ใหครบ 

76 จงัหวดั และสรางตนแบบการพัฒนา 

ทองเท่ียวชุมชนแบบบูรณาการใน 5 

ภมูภิาค โดยขบัเคลือ่นผาน โครงการตางๆ 

อาทิ ทัวรริมโขง และไทยแลนด ริเวียรา 

ซ่ึงหอการคาไทยเคยนําเสนอตอรัฐบาล 

มาแลว สรางใหเกดิความรวมมอืระหวาง 

ภาคธุรกิจกับชุมชน ทั้งนี้ จะมีการนํา 

เทคโนโลยีดิจิทัล มาเปนเครื่องมือใน 

การขับเคลือ่นธรุกิจทองเทีย่วและบรกิาร 

รวมทั้งการวางแผนพัฒนากําลังคน 

ภาคการทองเที่ยว โดยร วมมือกับ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทยและสถาบนั 

การศึกษาในพื้นที่ จัดหลักสูตรดานการ 

ทองเที่ยวและบริการที่สอดคลองกับ 

ความตองการของภาคธุรกิจและชุมชน 

รวมทั้งประเด็นเรื่องการบริหารจัดการ 

ขยะในแหลงทองเที่ยวชุมชน ซึ่งเปน 

เรือ่งทีม่คีวามสาํคญัเปนอยางมาก เพราะ 

นอกจากจะเปนการคงสภาพความสวย 

งามของธรรมชาติแลว ยังเปนคําตอบ 

ของความยั่งยืนตอการทองเที่ยวชุมชน 

อีกดวย นอกจากนั้น ยังรวมถึงการ 

บูรณาการความรวมมือกับภาครัฐ ใน 

การสราง / ปรับปรงุโครงสรางพืน้ฐานที่ 

จําเปนรวมกัน

ดร.กฤษณะ กลาววา การสัมมนา 

หอการคาทัว่ประเทศในคร้ังน้ี หอการคา 

ไทยคาดหวังวา ผลที่ไดจากการสัมมนา 

จะเปนแรงที่จะชวยผลักดันเศรษฐกิจ 

ของประเทศ และเปนตัวจุดประกายให 

กับทุกภาคสวนไดมามีสวนรวมในการ 

สรางใหเกิดมูลคาเพิ่มท้ังในดานสินคา 

และการบริการ เกิดการกระจายรายได 

และยังเปนการเตรียมความพรอมเขาสู 

ยคุ 4.0 สรางความเขมแขง็ใหกบัทองถิน่ 

ในทุกจังหวัด ไดเติบโตรวมกันอยาง 

ยั่งยืนตอไป

นายวิโรจน  จิรัฐิติกาลโชติ รอง 

ประธานกรรมการหอการคาไทยและ 

ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ 

พืน้ทีภ่าคเหนือ หอการคาไทย กลาววา 

การสัมมนาหอการคาทั่วประเทศได 

จดัขึน้เปนประจาํทกุป โดยจะสบัเปลีย่น 

หมุนเวียนไปในแตละภูมิภาค โดยในป 

2562 เปนวาระของภาคเหนอื ซึง่จังหวดั 

ลําปาง โดยหอการคาจังหวัดลําปาง 

ไดรับการคัดเลือกจากหอการคาไทย 

และหอการคาจังหวัดทั่วประเทศ ให 

เปนจังหวัดเจาภาพทางดานสถานที่ใน 

การจดังาน ครัง้ที ่37 นี ้ในฐานะตวัแทน 

ของภาคเหนือ ท้ัง 17 จังหวัด โดยมี 

หอการคาจังหวัดทุกจังหวัดของภาค 

เหนือ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินภาคธุรกิจเอกชน 

และภาคประชาสังคมภายในจังหวัด 

ลาํปาง รวมกนัเปนเจาภาพจดังานสมัมนา 

หอการคาทั่วประเทศในครั้งนี้

อยางไรก็ตาม การเปนเจาภาพจัด 

งานสัมมนาหอการคาท่ัวประเทศ ถือ 

เปนวาระแหงป ท่ีมีความสําคัญเปน 

อยางยิง่ท่ีชาวลาํปางจะไดแสดงศักยภาพ 

และความพรอมเพรียง เพื่อเปดเมือง 

ลาํปางใหเปนทีรู่จกัมากยิง่ขึน้ เนือ่งจาก 

เปนงานระดับประเทศ ซึง่จะมผีูเขารวม 

สัมมนาที่มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

อันจะกอใหเกิดผลดีตอระบบเศรษฐกิจ 

ของจงัหวัดลาํปาง และเปนคร้ังแรกของ 

การจัดสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ 

ตลอด 36 ครั้งที่ผานมา ที่เปดโอกาส 

ใหเมืองรองไดเปนเจาภาพทางดาน 

สถานที่ในการจัดสัมมนา

นายสกล  สพุรรณบรรจง ประธาน 

หอการคาจังหวัดลําปาง กลาววา การ 

ทําหนาที่สําคัญในการเปนเจาภาพดาน 

สถานที่ของงานสัมมนาหอการคาทั่ว 

ประเทศในครัง้น้ี หอการคาจงัหวัดลาํปาง 

ไดใชแนวคดิ “เปดลาํปาง เชือ่มเสนทาง 

เศรษฐกิจไทย” เพื่อเปดประตูสูโอกาส 

ในการนําศักยภาพของลําปาง ทั้งดาน 

สนิคา การบรกิาร และโอกาสในการลงทุน 

สูประเทศ ตอบคําถามท่ีวา “ลําปางมี 

ดีอะไร” ใหผู นําของภาคเอกชนทาง 

ดานเศรษฐกจิจากทกุจงัหวดัท่ัวประเทศ 

รวมทัง้ ผูตดิตามทีม่ากบัคณะกวา 2,000 

คน ไดมาพบ มารูจักและรักลําปาง

“ผมคดิวาในสายตาของคนไทยนัน้ 

ลําปางยังเปนเมืองที่ unseen และ 

unknown ซ่ึงทําใหหลายคนอยากมา 

สมัผสัและรูจกัลําปางมากขึน้ โดยขณะนี้ 

พี่น องประชาชนชาวจังหวัดลําปาง 

พรอมแลวท่ีจะใชศักยภาพท่ีเรามี รวม 

กันเปนเจาบานที่ดีในการตอนรับผูเขา 

รวมสัมมนาทุกทาน และไดเตรียมจัด 

งานเลี้ยงตอนรับไวทีบริเวณลานหนา 

พิพิธภัณฑลําปาง (ศาลากลางหลังเกา) 

การจดัรถรบัสงผูเขารวมสมัมนา รวมทัง้ 

โรงแรมท่ีพักหลัก จํานวน 9 โรงแรม 

และโรงแรมอืน่ ๆ  อกีหลายแหง ซึง่เทาที่ 

ทราบโรงแรมหลายแหงมีการสํารอง 

ทีพ่กัในชวงของการจดังานเกอืบ 100% 

แลว” นายสกล กลาว

นอกจากนั้น เรายังได จัดให มี 

โปรแกรมการทองเทีย่วเปนพิเศษเฉพาะ 

งานนี้ ใหกับผู เขารวมสัมมนาและผู  

ติดตาม ซ่ึงคาดวาจะกอใหเกิดการใชจาย 

ภายในจังหวัด ทั้งที่พัก รานอาหาร ของ 

ฝาก ภาคบริการ และสินคาของลําปาง 

เปนจํานวนมาก โดยคาดวาจะมีเม็ดเงิน 

หมุนเวียนเขาสู ระบบเศรษฐกิจและ 

ชุมชนลําปางไมนอยกวา 100 ลานบาท 

ในชวงการจัดงาน และเราหวังวาเขา 

เหลานั้นจะกลับมาเยือนลําปางอีกใน 

อนาคต

> นายวิโรจน  จิรัฐิติกาลโชติ
รองประธานกรรมการหอการคาไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่ภาคเหนือ หอการคาไทย
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หอการคาไทย รวมกับ 

หอการคาทัว่ประเทศและ 

เค รือข  าย  เตรี ยมจัด 

สัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 

ในวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 ณ หอ 

ประชมุใหญ มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

จังหวัดลําปาง โดย Theme ในปนี้คือ 

“THAITAY in ACTION : ไทยเท ทําได 

ทําจริง” และจะนําผลสัมมนาเสนอ 

รัฐบาลพิจารณา เพื่อนําไปสูการปฏิบัต ิ

ใหเกิดผลเปนรูปธรรม

นายกลินท สารสิน ประธาน 

กรรมการหอการคาไทยและสภาหอ 

การคาแหงประเทศไทย เปดเผยวา 

ปจจุบันเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัว ผล 

จากสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ-จีน 

ซึ่งสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ของไทย โดยการสงออกชะลอตัวลง ซึ่ง 

ผลอีกสวนหนึ่งมาจากคาเงินบาทที่ 

แข็งคา การบริโภคและการลงทุนของ 

เอกชนก็ขยายตัวตํ่า โดยเฉพาะกลุม 

เกษตรกร เนื่องจากราคาผลผลิตทาง 

การเกษตรทรงตัวในระดับตํ่า  

“ผลจากสถานการณความไม  

แนนอนของเศรษฐกิจโลก ไมวาจะเปน 

สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน 

ที่ยืดเยื้อ ประเด็น Brexit และทิศทาง 

คาเงินบาทท่ีแข็งคา ทําใหการสงออก 

ของไทยยังชะลอตัวตอเนื่อง ทั้งใน 

รายการสินคาและตลาดสงออกหลัก 

ในขณะที ่แรงขบัเคลือ่นภายในประเทศ 

ทัง้การบรโิภคและการลงทนุกแ็ผวตวัลง 

ชวงน้ีจึงมีเพียงภาคการทองเที่ยวที่ยัง 

เปนแรงพยุงเศรษฐกิจไทยไมใหทรุดตัว 

อยางรุนแรง นอกจากนั้น ในสวนของ 

Disrupt ive Technology และ 

Platform ธรุกจิใหมๆ  เริม่สงผลกระทบ 

และ Disrupt ธุรกจิเดมิๆ ท่ีสญูเสียความ 

สามารถในการแขงขัน” นายกลินท 

กลาว

2 ปที่ผานมา หอการคาไทยได 

ผลักดันแนวคิด “ไทยเท” เพื่อเปน 

แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ใน 

ทองถ่ิน ดวยการนาํอตัลกัษณของทองถิน่ 

มาผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ผนวกกับการใชความคิดสรางสรรค 

พัฒนาใหเกิดเปนสินคาและบริการท่ี 

แตกตาง ซ่ึงในปจจุบันไดขับเคล่ือน 

จนประสบความสําเร็จแลวในหลาย ๆ 

กรณี ซึ่งหอการคาไทยมุงหวังจะใชเปน 

แนวทางในการพฒันาและยกระดับความ 

สามารถทางการแขงขันใหแกสมาชิก 

และผูประกอบการทั่วประเทศ โดยมุง 

เนนใน 3 Value Chain ไดแก 1 การคา 

และการลงทุน  2 เกษตรและอาหาร  

และ 3 การทองเทีย่วและบรกิาร หอการ 

คาไทยจึงไดรวมมือกับหอการคาทั่ว 

ประเทศและเครือขาย ระดมสมอง และ 

จัดทําขอเสนอแนะมาตรการในการ 

กระตุน เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

(Circular Economy) ทั้งนี้ เพื่อตอบ 

โจทยการสรางมูลคาเพิ่ม สรางความ 

แตกตาง การสรางและกระจายรายได 

การลดความเหลือ่มลํา้ รวมทัง้การปองกนั 

ความเสีย่ง และสรางรปูแบบการพฒันา 

ที่ยั่งยืน  โดยทั้ง 3 กลุมจะมีกรอบการ 

สัมมนา ดังนี้

กลุม 1 เรื่อง “การคาและการ 

ลงทุน : ไทยเท ทําได ทําจริง” จะมี 

การระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อน 

ธุรกิจการคาและการลงทุน ซ่ึงปจจุบัน 

เราจะเห็นวาเครื่องมือทางเทคโนโลยี 

สมัยใหม ไดเขามามีบทบาทตอการ 

ดาํรงชีวติและการประกอบธรุกจิมากขึน้ 

ทั้งนี้  นอกจากจะชวยใหการติดตอ 

สื่อสารสะดวกรวดเร็วแลว ยังสามารถ 

นํามาปรับใชในการดําเนินธุรกิจได โดย 

ชวยลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และ 

สรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

ในขณะที่การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมี 

ทกัษะความเชีย่วชาญ และองคความรูที่ 

เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 

และในระดบัทองถิน่ เพิม่เติมจากมาตรการ 

ทีภ่าครฐัดาํเนนิการ โดยเฉพาะดานการ 

สงเสริมการทองเที่ยวที่จะชวยสราง 

รายไดใหกับชุมชนฐานราก     

นายกลินท กลาววา การจดัสัมมนา 

หอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ใน     

ป นี้  รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด  

จาตุศรีพิทักษ) ไดใหเกียรติมารับฟง 

สรุปผลการสัมมนาฯ พรอมปาฐกถา 

พิเศษ เรื่อง “รวมมือ รวมใจ ขับเคลื่อน 

ประเทศไทยสูอนาคต” ทั้งนี้ ผลสรุป 

และขอเสนอแนะทั้งหมดที่ไดจากการ 

สัมมนาฯในครั้งนี้ หอการคาไทยจะ 

นําเสนอใหกับรัฐบาลและหนวยงาน 

ราชการที่เก่ียวของไดพิจารณา เพื่อนํา 

ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

ตอไป

ดร.กฤษณะ วจไีกรลาศ กรรมการ 

เลขาธิการหอการคาไทยและสภา 

หอการคาแหงประเทศไทย กลาววา 

ในปนี้หัวขอตาง ๆ ที่จะนํามาหารือกัน 

นั้น มีความสําคัญตอการเพิ่มขีดความ 

สามารถในการแขงขนัของประเทศ โดย 

จะมท้ัีงการบรรยายพเิศษ การสมัมนาเชิง 

ปฏิบัติการ และการนําเสนอกรณีศึกษา 

จากประสบการณจริงของผูประกอบการ 

ในสวนของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

แบงออกเปน 3 กลุม ตามแนวทางการ 

พัฒนาของหอการคาไทยใน 3 Value 

Chain ไดแก 1 การคาและการลงทุน  2 

เกษตรและอาหาร  3 การทองเท่ียว 

และบริการ ซ่ึงในแตละกลุมจะมุงเนน 

การพัฒนาใน 3 เรื่อง คือ การประยุกต 

ใชดิจิทัล (Digital Economy) การ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย   (Human 

Capital) และเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน 

อนาคตเปนหวัใจสาํคัญในการขบัเคลือ่น 

ธรุกจิ เพือ่รบัมอืกบั Digital Disruption 

ดังนั้น การ Re-skill และ Up-skill จึง 

เปนเร่ืองจําเปน โดยจะตองมีหลักสูตร 

ตาง ๆ เขามารองรับเรื่องดังกลาว 

นอกจากนี้  อีกหน่ึงหัวขอที่หอ 

การคาไทยเห็นวามีความสําคัญตอภาค 

การคาการลงทุน คือ เรื่อง Circular 

Economy ซึ่งตอจากนี้ ภาคธุรกิจจะ 

ตองมีการบริหารทรัพยากรในลักษณะ 

หมุนเวียน โดยการนําของเสียจากการ 

ผลิตและบริโภค กลับเขาสูกระบวนการ 

ผลิตใหม ในลักษณะ 3R (Reduce 

Reuse Recycle) เพื่อลดการสูญเสีย 

และเปนการใชทรพัยากรใหเกดิประโยชน 

สูงสุด

กลุม 2 เรื่อง “เกษตรและอาหาร 

: ไทยเท ทําได ทําจริง” ในกลุมนี้จะ 

มีการระดมความคิดเห็น เพื่อขยายผล 

โมเดลโครงการ 1 ไร 1 ลาน ทีห่อการคา 

ไทยผลักดัน โดยเนนที่เกษตรมูลคาสูง 

การขยายผลโครงการ 1 หอการคาดูแล 

1 สหกรณการเกษตร ซึง่จะเปนแนวทาง 

ในการเพิ่มศักยภาพใหกับเกษตรกร ทั้ง 

ในดานรายไดและดานการตลาด นอก 

จากนี ้จะเปนการหาแนวทางการพฒันา 

เกษตรและอาหารของไทย โดยนํา 3 

ประเด็นที่ไดกลาวในขางตนเปนแกนใน 

การพัฒนา ไดแก 1) การประยุกตใช 

ดิจิทัลในภาคการเกษตร เชน การนํา 

Digital Platform ทางการเกษตรมา 

ปรับใช การสงเสริม Smart Farmer 

ใหกับสมาชิกทั่วประเทศ โดยการสราง 

Application ตาง ๆ มารองรับ 2) การ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยการจัดฝก 

อบรมหลักสูตรทีเ่กีย่วของกบัการเกษตร 

ในตลอด Value Chain และ 3) เรื่อง 

เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะพูดถึงการ 

จัดการ Food Loss และ Food Waste 

การหารือทั้งหมดในกลุมนี้ จะมุงเนน 

การลดความเหล่ือมลํ้า สรางรายได 

และเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนั 

ของภาคการเกษตรใหเขมแขง็มากยิง่ข้ึน

กลุม 3 “ทองเที่ยวและบริการ : 

ไทยเท ทาํได ทาํจรงิ” ในกลุมนีจ้ะมีการ 

ระดมความคดิเห็นเพือ่ขยายผลโครงการ 

1 หอการคา 1 ทองเที่ยวชุมชน ใหครบ 

76 จงัหวดั และสรางตนแบบการพัฒนา 

ทองเท่ียวชุมชนแบบบูรณาการใน 5 

ภมูภิาค โดยขบัเคลือ่นผาน โครงการตางๆ 

อาทิ ทัวรริมโขง และไทยแลนด ริเวียรา 

ซึ่งหอการคาไทยเคยนําเสนอตอรัฐบาล 

มาแลว สรางใหเกดิความรวมมอืระหวาง 

ภาคธุรกิจกับชุมชน ทั้งนี้ จะมีการนํา 

เทคโนโลยีดิจิทัล มาเปนเครื่องมือใน 

การขับเคลือ่นธรุกิจทองเท่ียวและบรกิาร 

รวมทั้งการวางแผนพัฒนากําลังคน 

ภาคการทองเที่ยว โดยร วมมือกับ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทยและสถาบนั 

การศึกษาในพื้นที่ จัดหลักสูตรดานการ 

ทองเท่ียวและบริการที่สอดคลองกับ 

ความตองการของภาคธุรกิจและชุมชน 

รวมท้ังประเด็นเรื่องการบริหารจัดการ 

ขยะในแหลงทองเที่ยวชุมชน ซึ่งเปน 

เรือ่งท่ีมคีวามสาํคญัเปนอยางมาก เพราะ 

นอกจากจะเปนการคงสภาพความสวย 

งามของธรรมชาติแลว ยังเปนคําตอบ 

ของความยั่งยืนตอการทองเที่ยวชุมชน 

อีกดวย นอกจากนั้น ยังรวมถึงการ 

บูรณาการความรวมมือกับภาครัฐ ใน 

การสราง / ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานที่ 

จําเปนรวมกัน

ดร.กฤษณะ กลาววา การสัมมนา 

หอการคาทัว่ประเทศในคร้ังนี ้หอการคา 

ไทยคาดหวังวา ผลที่ไดจากการสัมมนา 

จะเปนแรงที่จะชวยผลักดันเศรษฐกิจ 

ของประเทศ และเปนตัวจุดประกายให 

กับทุกภาคสวนไดมามีสวนรวมในการ 

สรางใหเกิดมูลคาเพ่ิมท้ังในดานสินคา 

และการบริการ เกิดการกระจายรายได 

และยังเปนการเตรียมความพรอมเขาสู 

ยคุ 4.0 สรางความเขมแขง็ใหกบัทองถ่ิน 

ในทุกจังหวัด ไดเติบโตรวมกันอยาง 

ยั่งยืนตอไป

นายวิโรจน  จิรัฐิติกาลโชติ รอง 

ประธานกรรมการหอการคาไทยและ 

ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ 

พืน้ทีภ่าคเหนือ หอการคาไทย กลาววา 

การสัมมนาหอการคาทั่วประเทศได 

จดัขึน้เปนประจาํทกุป โดยจะสบัเปลีย่น 

หมุนเวียนไปในแตละภูมิภาค โดยในป 

2562 เปนวาระของภาคเหนอื ซึง่จงัหวดั 

ลําปาง โดยหอการคาจังหวัดลําปาง 

ไดรับการคัดเลือกจากหอการคาไทย 

และหอการคาจังหวัดทั่วประเทศ ให 

เปนจังหวัดเจาภาพทางดานสถานที่ใน 

การจดังาน คร้ังที ่37 นี ้ในฐานะตวัแทน 

ของภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด โดยมี 

หอการคาจังหวัดทุกจังหวัดของภาค 

เหนือ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นภาคธุรกิจเอกชน 

และภาคประชาสังคมภายในจังหวัด 

ลําปาง รวมกนัเปนเจาภาพจัดงานสัมมนา 

หอการคาทั่วประเทศในครั้งนี้

อยางไรก็ตาม การเปนเจาภาพจัด 

งานสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ถือ 

เปนวาระแหงป ท่ีมีความสําคัญเปน 

อยางยิง่ท่ีชาวลาํปางจะไดแสดงศักยภาพ 

และความพรอมเพรียง เพ่ือเปดเมือง 

ลําปางใหเปนทีรู่จกัมากยิง่ขึน้ เนือ่งจาก 

เปนงานระดับประเทศ ซึง่จะมผีูเขารวม 

สัมมนาที่มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

อันจะกอใหเกิดผลดีตอระบบเศรษฐกิจ 

ของจังหวัดลาํปาง และเปนครัง้แรกของ 

การจัดสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ 

ตลอด 36 คร้ังท่ีผานมา ท่ีเปดโอกาส 

ใหเมืองรองไดเปนเจาภาพทางดาน 

สถานที่ในการจัดสัมมนา

นายสกล  สพุรรณบรรจง ประธาน 

หอการคาจังหวัดลําปาง กลาววา การ 

ทําหนาท่ีสําคัญในการเปนเจาภาพดาน 

สถานที่ของงานสัมมนาหอการคาทั่ว 

ประเทศในครัง้นี ้หอการคาจงัหวัดลาํปาง 

ไดใชแนวคดิ “เปดลาํปาง เชือ่มเสนทาง 

เศรษฐกิจไทย” เพื่อเปดประตูสูโอกาส 

ในการนําศักยภาพของลําปาง ทั้งดาน 

สนิคา การบรกิาร และโอกาสในการลงทนุ 

สูประเทศ ตอบคําถามท่ีวา “ลําปางมี 

ดีอะไร” ใหผู นําของภาคเอกชนทาง 

ดานเศรษฐกจิจากทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ 

รวมทัง้ ผูตดิตามทีม่ากบัคณะกวา 2,000 

คน ไดมาพบ มารูจักและรักลําปาง

“ผมคิดวาในสายตาของคนไทยนัน้ 

ลําปางยังเปนเมืองที่ unseen และ 

unknown ซึ่งทําใหหลายคนอยากมา 

สมัผสัและรูจกัลําปางมากขึน้ โดยขณะนี้ 

พ่ีน องประชาชนชาวจังหวัดลําปาง 

พรอมแลวที่จะใชศักยภาพท่ีเรามี รวม 

กันเปนเจาบานที่ดีในการตอนรับผูเขา 

รวมสัมมนาทุกทาน และไดเตรียมจัด 

งานเล้ียงตอนรับไวทีบริเวณลานหนา 

พิพิธภัณฑลําปาง (ศาลากลางหลังเกา) 

การจดัรถรบัสงผูเขารวมสมัมนา รวมทัง้ 

โรงแรมท่ีพักหลัก จํานวน 9 โรงแรม 

และโรงแรมอ่ืน ๆ  อีกหลายแหง ซึง่เทาที่ 

ทราบโรงแรมหลายแหงมีการสํารอง 

ทีพ่กัในชวงของการจดังานเกอืบ 100% 

แลว” นายสกล กลาว

นอกจากน้ัน เรายังได จัดให มี 

โปรแกรมการทองเทีย่วเปนพิเศษเฉพาะ 

งานนี้ ใหกับผู เขารวมสัมมนาและผู  

ติดตาม ซึง่คาดวาจะกอใหเกิดการใชจาย 

ภายในจังหวัด ทั้งที่พัก รานอาหาร ของ 

ฝาก ภาคบริการ และสินคาของลําปาง 

เปนจํานวนมาก โดยคาดวาจะมีเม็ดเงิน 

หมุนเวียนเขาสู ระบบเศรษฐกิจและ 

ชุมชนลําปางไมนอยกวา 100 ลานบาท 

ในชวงการจัดงาน และเราหวังวาเขา 

เหลานั้นจะกลับมาเยือนลําปางอีกใน 

อนาคต> นายสกล  สุพรรณบรรจง ประธานหอการคาจังหวัดลําปาง
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หอการคาไทย รวมกับ 

หอการคาท่ัวประเทศและ 

เครื อข  าย  เตรี ยมจัด 

สัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 

ในวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 ณ หอ 

ประชมุใหญ มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

จังหวัดลําปาง โดย Theme ในปนี้คือ 

“THAITAY in ACTION : ไทยเท ทําได 

ทําจริง” และจะนําผลสัมมนาเสนอ 

รัฐบาลพิจารณา เพื่อนําไปสูการปฏิบัต ิ

ใหเกิดผลเปนรูปธรรม

นายกลินท สารสิน ประธาน 

กรรมการหอการคาไทยและสภาหอ 

การคาแหงประเทศไทย เปดเผยวา 

ปจจุบันเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัว ผล 

จากสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ-จีน 

ซึ่งสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ของไทย โดยการสงออกชะลอตัวลง ซึ่ง 

ผลอีกสวนหนึ่งมาจากคาเงินบาทที่ 

แข็งคา การบริโภคและการลงทุนของ 

เอกชนก็ขยายตัวตํ่า โดยเฉพาะกลุม 

เกษตรกร เนื่องจากราคาผลผลิตทาง 

การเกษตรทรงตัวในระดับตํ่า  

“ผลจากสถานการณความไม  

แนนอนของเศรษฐกิจโลก ไมวาจะเปน 

สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน 

ที่ยืดเยื้อ ประเด็น Brexit และทิศทาง 

คาเงินบาทท่ีแข็งคา ทําใหการสงออก 

ของไทยยังชะลอตัวตอเนื่อง ทั้งใน 

รายการสินคาและตลาดสงออกหลัก 

ในขณะที ่แรงขบัเคลือ่นภายในประเทศ 

ทัง้การบรโิภคและการลงทนุก็แผวตวัลง 

ชวงน้ีจึงมีเพียงภาคการทองเที่ยวท่ียัง 

เปนแรงพยุงเศรษฐกิจไทยไมใหทรุดตัว 

อยางรุนแรง นอกจากน้ัน ในสวนของ 

Disrupt ive Technology และ 

Platform ธรุกจิใหมๆ  เร่ิมสงผลกระทบ 

และ Disrupt ธุรกจิเดมิๆ ทีส่ญูเสยีความ 

สามารถในการแขงขัน” นายกลินท 

กลาว

2 ปที่ผานมา หอการคาไทยได 

ผลักดันแนวคิด “ไทยเท” เพื่อเปน 

แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ใน 

ทองถิน่ ดวยการนาํอตัลักษณของทองถิน่ 

มาผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ผนวกกับการใชความคิดสรางสรรค 

พัฒนาใหเกิดเปนสินคาและบริการที่ 

แตกตาง ซ่ึงในปจจุบันไดขับเคลื่อน 

จนประสบความสําเร็จแลวในหลาย ๆ 

กรณี ซึ่งหอการคาไทยมุงหวังจะใชเปน 

แนวทางในการพัฒนาและยกระดบัความ 

สามารถทางการแขงขันใหแกสมาชิก 

และผูประกอบการทั่วประเทศ โดยมุง 

เนนใน 3 Value Chain ไดแก 1 การคา 

และการลงทุน  2 เกษตรและอาหาร  

และ 3 การทองเทีย่วและบรกิาร หอการ 

คาไทยจึงไดรวมมือกับหอการคาทั่ว 

ประเทศและเครือขาย ระดมสมอง และ 

จัดทําขอเสนอแนะมาตรการในการ 

กระตุน เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

(Circular Economy) ทั้งนี้ เพื่อตอบ 

โจทยการสรางมูลคาเพิ่ม สรางความ 

แตกตาง การสรางและกระจายรายได 

การลดความเหลือ่มลํา้ รวมทัง้การปองกนั 

ความเสีย่ง และสรางรปูแบบการพฒันา 

ที่ยั่งยืน  โดยทั้ง 3 กลุมจะมีกรอบการ 

สัมมนา ดังนี้

กลุม 1 เรื่อง “การคาและการ 

ลงทุน : ไทยเท ทําได ทําจริง” จะมี 

การระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อน 

ธุรกิจการคาและการลงทุน ซ่ึงปจจุบัน 

เราจะเห็นวาเครื่องมือทางเทคโนโลยี 

สมัยใหม ไดเขามามีบทบาทตอการ 

ดํารงชวีติและการประกอบธรุกจิมากขึน้ 

ทั้งนี้  นอกจากจะชวยใหการติดตอ 

สื่อสารสะดวกรวดเร็วแลว ยังสามารถ 

นํามาปรับใชในการดําเนินธุรกิจได โดย 

ชวยลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และ 

สรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

ในขณะที่การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมี 

ทกัษะความเชีย่วชาญ และองคความรูที่ 

เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 

และในระดบัทองถิน่ เพิม่เตมิจากมาตรการ 

ทีภ่าครฐัดาํเนนิการ โดยเฉพาะดานการ 

สงเสริมการทองเที่ยวที่จะชวยสราง 

รายไดใหกับชุมชนฐานราก     

นายกลนิท กลาววา การจดัสมัมนา 

หอการคาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 37 ใน     

ป  น้ี  รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด  

จาตุศรีพิทักษ) ไดใหเกียรติมารับฟง 

สรุปผลการสัมมนาฯ พรอมปาฐกถา 

พิเศษ เรื่อง “รวมมือ รวมใจ ขับเคลื่อน 

ประเทศไทยสูอนาคต” ท้ังนี้ ผลสรุป 

และขอเสนอแนะทั้งหมดที่ไดจากการ 

สัมมนาฯในครั้งนี้ หอการคาไทยจะ 

นําเสนอใหกับรัฐบาลและหนวยงาน 

ราชการท่ีเก่ียวของไดพิจารณา เพื่อนํา 

ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

ตอไป

ดร.กฤษณะ วจไีกรลาศ กรรมการ 

เลขาธิการหอการคาไทยและสภา 

หอการคาแหงประเทศไทย กลาววา 

ในปนี้หัวขอตาง ๆ ท่ีจะนํามาหารือกัน 

นั้น มีความสําคัญตอการเพิ่มขีดความ 

สามารถในการแขงขันของประเทศ โดย 

จะมท้ัีงการบรรยายพิเศษ การสมัมนาเชงิ 

ปฏิบัติการ และการนําเสนอกรณีศึกษา 

จากประสบการณจรงิของผูประกอบการ 

ในสวนของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

แบงออกเปน 3 กลุม ตามแนวทางการ 

พัฒนาของหอการคาไทยใน 3 Value 

Chain ไดแก 1 การคาและการลงทุน  2 

เกษตรและอาหาร  3 การทองเท่ียว 

และบริการ ซ่ึงในแตละกลุมจะมุงเนน 

การพัฒนาใน 3 เรื่อง คือ การประยุกต 

ใชดิจิทัล (Digital Economy) การ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย   (Human 

Capital) และเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน 

อนาคตเปนหัวใจสาํคญัในการขบัเคลือ่น 

ธรุกจิ เพ่ือรับมอืกบั Digital Disruption 

ดังนั้น การ Re-skill และ Up-skill จึง 

เปนเรื่องจําเปน โดยจะตองมีหลักสูตร 

ตาง ๆ เขามารองรับเรื่องดังกลาว 

นอกจากนี้  อีกหน่ึงหัวขอที่หอ 

การคาไทยเห็นวามีความสําคัญตอภาค 

การคาการลงทุน คือ เรื่อง Circular 

Economy ซึ่งตอจากนี้ ภาคธุรกิจจะ 

ตองมีการบริหารทรัพยากรในลักษณะ 

หมุนเวียน โดยการนําของเสียจากการ 

ผลิตและบริโภค กลับเขาสูกระบวนการ 

ผลิตใหม ในลักษณะ 3R (Reduce 

Reuse Recycle) เพื่อลดการสูญเสีย 

และเปนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน 

สูงสุด

กลุม 2 เรื่อง “เกษตรและอาหาร 

: ไทยเท ทําได ทําจริง” ในกลุมนี้จะ 

มีการระดมความคิดเห็น เพื่อขยายผล 

โมเดลโครงการ 1 ไร 1 ลาน ทีห่อการคา 

ไทยผลักดัน โดยเนนท่ีเกษตรมูลคาสูง 

การขยายผลโครงการ 1 หอการคาดูแล 

1 สหกรณการเกษตร ซึง่จะเปนแนวทาง 

ในการเพิ่มศักยภาพใหกับเกษตรกร ทั้ง 

ในดานรายไดและดานการตลาด นอก 

จากนี ้จะเปนการหาแนวทางการพฒันา 

เกษตรและอาหารของไทย โดยนํา 3 

ประเด็นที่ไดกลาวในขางตนเปนแกนใน 

การพัฒนา ไดแก 1) การประยุกตใช 

ดิจิทัลในภาคการเกษตร เชน การนํา 

Digital Platform ทางการเกษตรมา 

ปรับใช การสงเสริม Smart Farmer 

ใหกับสมาชิกทั่วประเทศ โดยการสราง 

Application ตาง ๆ มารองรับ 2) การ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยการจัดฝก 

อบรมหลักสูตรท่ีเกีย่วของกบัการเกษตร 

ในตลอด Value Chain และ 3) เรื่อง 

เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะพูดถึงการ 

จัดการ Food Loss และ Food Waste 

การหารือทั้งหมดในกลุมนี้ จะมุงเนน 

การลดความเหลื่อมลํ้า สรางรายได 

และเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนั 

ของภาคการเกษตรใหเขมแขง็มากยิง่ข้ึน

กลุม 3 “ทองเที่ยวและบริการ : 

ไทยเท ทาํได ทาํจรงิ” ในกลุมนีจ้ะมกีาร 

ระดมความคดิเหน็เพือ่ขยายผลโครงการ 

1 หอการคา 1 ทองเที่ยวชุมชน ใหครบ 

76 จงัหวัด และสรางตนแบบการพฒันา 

ทองเท่ียวชุมชนแบบบูรณาการใน 5 

ภมูภิาค โดยขบัเคลือ่นผาน โครงการตางๆ 

อาทิ ทัวรริมโขง และไทยแลนด ริเวียรา 

ซ่ึงหอการคาไทยเคยนําเสนอตอรัฐบาล 

มาแลว สรางใหเกดิความรวมมอืระหวาง 

ภาคธุรกิจกับชุมชน ทั้งนี้ จะมีการนํา 

เทคโนโลยีดิจิทัล มาเปนเครื่องมือใน 

การขับเคลือ่นธรุกิจทองเทีย่วและบรกิาร 

รวมทั้งการวางแผนพัฒนากําลังคน 

ภาคการทองเที่ยว โดยร วมมือกับ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทยและสถาบนั 

การศึกษาในพื้นที่ จัดหลักสูตรดานการ 

ทองเที่ยวและบริการที่สอดคลองกับ 

ความตองการของภาคธุรกิจและชุมชน 

รวมทั้งประเด็นเรื่องการบริหารจัดการ 

ขยะในแหลงทองเที่ยวชุมชน ซึ่งเปน 

เรือ่งทีม่คีวามสาํคญัเปนอยางมาก เพราะ 

นอกจากจะเปนการคงสภาพความสวย 

งามของธรรมชาติแลว ยังเปนคําตอบ 

ของความยั่งยืนตอการทองเที่ยวชุมชน 

อีกดวย นอกจากนั้น ยังรวมถึงการ 

บูรณาการความรวมมือกับภาครัฐ ใน 

การสราง / ปรบัปรุงโครงสรางพืน้ฐานที่ 

จําเปนรวมกัน

ดร.กฤษณะ กลาววา การสัมมนา 

หอการคาทัว่ประเทศในคร้ังน้ี หอการคา 

ไทยคาดหวังวา ผลที่ไดจากการสัมมนา 

จะเปนแรงที่จะชวยผลักดันเศรษฐกิจ 

ของประเทศ และเปนตัวจุดประกายให 

กับทุกภาคสวนไดมามีสวนรวมในการ 

สรางใหเกิดมูลคาเพิ่มท้ังในดานสินคา 

และการบริการ เกิดการกระจายรายได 

และยังเปนการเตรียมความพรอมเขาสู 

ยคุ 4.0 สรางความเขมแขง็ใหกบัทองถิน่ 

ในทุกจังหวัด ไดเติบโตรวมกันอยาง 

ยั่งยืนตอไป

นายวิโรจน  จิรัฐิติกาลโชติ รอง 

ประธานกรรมการหอการคาไทยและ 

ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ 

พืน้ทีภ่าคเหนือ หอการคาไทย กลาววา 

การสัมมนาหอการคาทั่วประเทศได 

จดัขึน้เปนประจาํทกุป โดยจะสบัเปลีย่น 

หมุนเวียนไปในแตละภูมิภาค โดยในป 

2562 เปนวาระของภาคเหนอื ซึง่จังหวดั 

ลําปาง โดยหอการคาจังหวัดลําปาง 

ไดรับการคัดเลือกจากหอการคาไทย 

และหอการคาจังหวัดทั่วประเทศ ให 

เปนจังหวัดเจาภาพทางดานสถานที่ใน 

การจดังาน ครัง้ที ่37 นี ้ในฐานะตวัแทน 

ของภาคเหนือ ท้ัง 17 จังหวัด โดยมี 

หอการคาจังหวัดทุกจังหวัดของภาค 

เหนือ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินภาคธุรกิจเอกชน 

และภาคประชาสังคมภายในจังหวัด 

ลาํปาง รวมกนัเปนเจาภาพจดังานสมัมนา 

หอการคาทั่วประเทศในครั้งนี้

อยางไรก็ตาม การเปนเจาภาพจัด 

งานสัมมนาหอการคาท่ัวประเทศ ถือ 

เปนวาระแหงป ที่มีความสําคัญเปน 

อยางยิง่ทีช่าวลาํปางจะไดแสดงศกัยภาพ 

และความพรอมเพรียง เพื่อเปดเมือง 

ลาํปางใหเปนทีรู่จกัมากยิง่ขึน้ เนือ่งจาก 

เปนงานระดับประเทศ ซึง่จะมผีูเขารวม 

สัมมนาที่มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

อันจะกอใหเกิดผลดีตอระบบเศรษฐกิจ 

ของจงัหวดัลาํปาง และเปนครัง้แรกของ 

การจัดสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ 

ตลอด 36 ครั้งที่ผานมา ที่เปดโอกาส 

ใหเมืองรองไดเปนเจาภาพทางดาน 

สถานที่ในการจัดสัมมนา

นายสกล  สพุรรณบรรจง ประธาน 

หอการคาจังหวัดลําปาง กลาววา การ 

ทําหนาที่สําคัญในการเปนเจาภาพดาน 

สถานที่ของงานสัมมนาหอการคาทั่ว 

ประเทศในครัง้น้ี หอการคาจงัหวดัลําปาง 

ไดใชแนวคดิ “เปดลําปาง เช่ือมเสนทาง 

เศรษฐกิจไทย” เพื่อเปดประตูสูโอกาส 

ในการนําศักยภาพของลําปาง ท้ังดาน 

สนิคา การบรกิาร และโอกาสในการลงทนุ 

สูประเทศ ตอบคําถามที่วา “ลําปางมี 

ดีอะไร” ใหผู นําของภาคเอกชนทาง 

ดานเศรษฐกจิจากทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ 

รวมทัง้ ผูตดิตามทีม่ากบัคณะกวา 2,000 

คน ไดมาพบ มารูจักและรักลําปาง

“ผมคดิวาในสายตาของคนไทยนัน้ 

ลําปางยังเปนเมืองท่ี unseen และ 

unknown ซ่ึงทําใหหลายคนอยากมา 

สมัผสัและรูจกัลําปางมากขึน้ โดยขณะนี้ 

พี่น องประชาชนชาวจังหวัดลําปาง 

พรอมแลวท่ีจะใชศักยภาพที่เรามี รวม 

กันเปนเจาบานที่ดีในการตอนรับผูเขา 

รวมสัมมนาทุกทาน และไดเตรียมจัด 

งานเลี้ยงตอนรับไวทีบริเวณลานหนา 

พิพิธภัณฑลําปาง (ศาลากลางหลังเกา) 

การจดัรถรบัสงผูเขารวมสมัมนา รวมทัง้ 

โรงแรมท่ีพักหลัก จํานวน 9 โรงแรม 

และโรงแรมอืน่ ๆ  อกีหลายแหง ซึง่เทาที่ 

ทราบโรงแรมหลายแหงมีการสํารอง 

ทีพ่กัในชวงของการจดังานเกอืบ 100% 

แลว” นายสกล กลาว

นอกจากนั้น เรายังได จัดให มี 

โปรแกรมการทองเทีย่วเปนพิเศษเฉพาะ 

งานนี้ ใหกับผู เขารวมสัมมนาและผู  

ติดตาม ซ่ึงคาดวาจะกอใหเกดิการใชจาย 

ภายในจังหวัด ทั้งที่พัก รานอาหาร ของ 

ฝาก ภาคบริการ และสินคาของลําปาง 

เปนจํานวนมาก โดยคาดวาจะมีเม็ดเงิน 

หมุนเวียนเขาสู ระบบเศรษฐกิจและ 

ชุมชนลําปางไมนอยกวา 100 ลานบาท 

ในชวงการจัดงาน และเราหวังวาเขา 

เหลานั้นจะกลับมาเยือนลําปางอีกใน 

อนาคต
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ทางดานภาษีและความเสี่ยง เปนตน

สวนรูปแบบการถือหุนและการจัดสรรผลประโยชนใน 

บริษัทโฮลดิ้งนั้น  Baker & McKenzie ไดเสนอแนะวาเมื่อ 

บริษัทมีการขยายกิจการตามความชํานาญหรือเปนบริษัทใน 

เครือแยกตามประเภทธุรกิจแลว Holding Company 

จะเขาไปถือหุนในบริษัทยอย รวมถึงการถือครองสินทรัพย 

(Non Business Asset) ของครอบครัว การประกอบธุรกิจ 

ที่ใหบริการแกบริษัทในเครือของครอบครัว เชน ใหเชาที่ดิน 

ของครอบครวั เปนตน ทัง้นี ้Holding Company ตองกาํหนด 

ไดมากนอยแคไหนตองทําการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

ดวย จากขางตน

การนําบริษัทเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยนั้นชวย 

ใหลดตนทนุของเงนิทนุ การทาํใหเกดิสภาพคลองของผูถอืหุน 

ซึ่งก็คือสมาชิกของครอบครัว รวมถึงการซื้อ ขาย หุนระหวาง 

สมาชิกในครอบครัวก็จะมีราคาอางอิง 

การนําบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยเปนการยกระดับ 

ของธุรกิจครอบครัวใหมีมาตรฐาน และบริหารจัดการแบบ 

มืออาชีพ และความมีบรรษัทภิบาล เกิดภาพลักษณที่ดี หาก 

ครอบครัวตองการผลประโยชนดานตางๆเหลานี้การนําธุรกิจ 

เขาตลาดหลักทรัพยก็ถือเปนทางเลือกที่ดี แตอยางไรก็ตาม 

สมาชิกในครอบครัวตองทราบวาการการนําธุรกิจเขาจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยน้ันตองทําการแปลงสภาพจาก 

บริษัทธรรมดาเปนบริษัทมหาชนนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

โครงสรางของผูถอืหุนทีอ่าจมบีคุคลภายนอกเขามายุงเกีย่วกบั 

การบริหารงานของกิจการมากข้ึน รวมถึงมีโอกาสในการถูก 

ควบรวมจากบุคคลภายนอกได(Take over) อีกทั้งการเขาจด 

ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยยังมีขั้นตอนและตนทุนที่เกิดขึ้น 

จากการปรับโครงสรางของบริษัทในหลายดาน เชน โครงสราง 

ทางบญัช ีเปนตน ครอบครวัจงึตองใชความรอบคอบพจิารณา 

ผลได ผลเสีย ท่ีจะไดรับเสียกอนวามากนอยเพียงใด และ 

สงผลที่คุมคาตอครอบครัวในระยะยาวหรือไม

Holding Company: 
รูปแบบของบริษัทธุรกิจครอบครัว 

Holding Company หมายถึง บริษัทที่มีการประกอบ 

ธุรกิจโดยมีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นเปนหลัก และ 

ไมมกีารประกอบธุรกิจอยางมนียัสาํคญัของตนเอง วตัถุประสงค 

ในการจดัตัง้ Holding Company ของครอบครวัเมือ่ทรพัยสนิ 

และกิจการเติบโตขยายมากข้ึน คือการปกปองทรัพยสินทาง 

ดานกฏหมายและความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว 

เปนหลัก คือใหการควบคุมกิจการอยูในกลุมของครอบครัว 

อยางในกรณีที่นําบริษัทของครอบครัวเขาจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรพัย กส็ามารถปองกนัการเขาครอบงาํกจิการแบบ 

ไมเปนมิตร(Hostile Takeover) อีกดวย การจัดตั้ง Holding 

Company ของครอบครัวนอกจากการปกปองทรัพยสินและ 

รักษาอํานาจการควบคุมกิจการแลวยังมีขอดีในเร่ืองของ 

สิทธิผลประโยชนท่ีจะไดรับทางดานภาษี(ท้ังน้ีอยูท่ีการวาง 

แผนของแตละครอบครัว) เพิ่มความยืดหยุน/ลดความเส่ียง 

ในการขยายธุรกิจ ลดปญหาขอพิพาทในการถือครอง 

ทรัพยสสิน ท้ังยังชวยใหสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมทาง 

ธุรกิจอีกดวย อยางไรก็ตามครอบครัวตองพิจารณาถึงความ 

พรอมและคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการจัดตั้งและการจัดการ 

ของบริษัทโฮลดิ้งดวย

สําหรับบางองคกรท่ีเปนธุรกิจครอบครัวการ 

เลือกใชตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องมือเพื่อสราง

ความมั่นใจวาธุรกิจจะยังคงอยู ต อไปแมว า 

ลูกหลานจะยังไมพรอมที่จะรับชวงกิจการ หรือบางการใช 

ตลาดทุนเพื่อมองหาจังหวะในการเติบโต ผลประโยชนเรื่อง 

ตนทุนของเงินทุน ความเชื่อมั่นของผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชน 

ธนาคาร Supplier เปนตน หรอืในกรณีทีค่รอบครวัไมมทีายาท 

เพ่ือมารับชวงตอ ก็สามารถขายหุ นของครอบครัวใหกับ 

ผูถอืหุนใหมเขามาดําเนินธรุกจิตอ พนักงานกย็งัสามารถทํางาน 

ไดเหมือนเดือน เปนตน อีกทั้งการนําธุรกิจครอบครัวเขาจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะทําใหเกิดความเปนมืออาชีพ 

กลายเปนบรรษัทภิบาลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

ไปโดยปริยาย

สถาบันการเงินที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ผู นําของธุรกิจครอบครัวตองตัดสินใจในการบริหาร 

จัดการธุรกิจครอบครัว โดยตองสวมบทบาทของสมาชิกใน 

ครอบครัว บทบาทของการจัดการธุรกิจและบทบาทความ 

เปนเจาของ โดยตองรกัษาความสมดลุของทัง้สามระบบนีใ้หมี 

การบูรณาการรวมกนัอยางเหมาะสม นาํไปสูการจดัโครงสราง 

ของการถือหุนและโครงสรางขององคการ การสรางวฒันธรรม 

ที่แข็งแกรง นโยบายท่ีปนธรรม ผูนําก็จะสามารถนําธุรกิจ 

ครอบครัวไปสูความกาวหนาและเติบโตอยางยั่งยืนได

ประโยชน์ของการนำบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. แหลงเงินทุนระยะยาวที่ปราศจากภาระดอกเบี้ย

การนาํบรษิทัเขาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย  ชวยให 

บริษัทสามารถระดมเงินทุนจากประชาชนท่ัวไปไดโดยตรง 

เพื่อนําไปเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจของบริษัทได 

โดยไมมีภาระท่ีตองชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียตามงวด 

เวลาที่กําหนดเหมือนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินทําให 

บริษัทมีความยืดหยุนในการบริหารเงินมากข้ึน นอกจากนั้น 

บริษัทยังสามารถระดมทุนเพิ่มเติมเมื่อมีความตองการใชเงิน 

เพิม่เตมิ โดยการออกตราสารทนุประเภทตางๆ ไดหลากหลาย 

ยิง่ขึน้ ทัง้ตราสารหนี ้ตราสารทนุ และตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุน เชน 

หุนสามัญเพิ่มทุน หุนกู หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิใน 

การซือ้หลกัทรพัย เปนตน ชวยใหบรษิทัสามารถจดัโครงสราง 

ทางการเงินที่เหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทได

ส

2. เสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัท

เนือ่งจากการนาํบริษทัเขาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย 

นั้นตองมีการเปดเผยขอมูลและมีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการกํากับและดูแลตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่ง 

นอกจากจะชวยสรางความนาเช่ือถือใหกับนักลงทุนแลว ยัง 

ชวยสรางความเชือ่ถอืใหกบัลูกคา คูคา ทัง้ในและตางประเทศ

3. สรางความภักดีและสรางผลตอบแทนที่ดีใหแก 

พนักงาน

การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปน 

ชองทางหนึ่งที่บริษัทสามารถเปดโอกาสใหกับพนักงานไดมี 

สวนรวมในการเปนเจาของด ผานโครงการเสนอขายหลักทรัพย 

ใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัท(Employee Stock 

option Program หรือ ESOP) การใหพนักงานมีสวนรวม 

ในการเปนเจาของจะชวยสรางความภักดีและความภูมิใจให 

แกพนักงานทําใหทุมเทความรูความสามารถอยางเต็มที่ใน 

การสรางความกาวหนาใหกับบริษัท

4. สรางความรับผิดชอบและการบริหารงานแบบมือ 

อาชีพ

การทีบ่รษิทัจดทะเบยีนเปดเผยขอมลู ขาวสาร และความ 

เคล่ือนไหวตางๆ ผานชองทางและระบบการเผยแพรขอมูล 

ขาวสารของตลาดลักทรัพย ชวยทําใหบริษัทเปนที่รูจักของ 

ผูลงทุนมากขึ้น ชวยสรางความสนใจของผูลงทุนในบริษัท 

มากข้ึนและกระตุ นใหผู บริหารมีความรับผิดชอบในการ 

บริหารงานใหมีความโปรงใสและเนนความเปนมืออาชีพ 

มากขึ้น

5. การดํารงอยู ของธุรกิจในระยะยาวของธุรกิจ 

ครอบครัว

การเปนบริษัทจดทะเบียนจะชวยใหบริษัทที่มีการ 

บริหารงานแบบธุรกิจครอบครัวกาวเขาสู การบริหารงาน 

แบบมืออาชีพมากข้ึน มีผูบริหารที่เปนมืออาชีพเขามารวม 

บริหารกิจการ และเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวของ 

เจาของกิจการที่มีเปาหมายในการดําเนินชีวิตหรือมีความ 

ถนัดท่ีแตกตางกันออกไปสามารถเลือกประกอบอาชีพที่ 

ตองการโดยยังคงมีฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทและไดรับ 

ผลตอบแทนจากการถือหุนอยูเชนเดิม

6. สรางสภาพคลองของผูถือหุน

การเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ชวย 

ใหผูถือหุนของบริษัทมีศูนยกลางในการซ้ือขายแลกเปลี่ยน 

หลักทรัพยที่ถือไวเปนเงินสดไดงายและสะดวก ซึ่งจะชวย 

ใหเกิดสภาพคลองใหแกผูถือหุนของบริษัทได รวมถึงทําให 

หลักทรัพยของบริษัทมีราคาอางอิงและมีสภาพคลอง เปน 

หลักทรัพยที่มีความนาเชื่อถือ ซึ่งผูถือหุนสามารถนําไปเปน 

หลักประกันในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินได หรือเพื่อ 

ใชลดการคํ้าประกันการกูยืมเงินที่ทําไวกอนการแปรสภาพ 

เปนบริษัทมหาชนและเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได

7. ประโยชนในดานการจัดการภาษี

บุคคลธรรมดาที่เปนผู ถือหุ นในบริษัทจดทะเบียนจะ 

ไดรับยกเวนไมตองนํากําไรที่ไดจากการขายหลักทรัพยใน 

ตลาดหลักทรัพยมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล 

ธรรมดา

ปัจจัยที่ต้องระมัดระวังเมื่อนำธุรกิจ
เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

1. การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

นั้นตองมีการกระจายหุนใหกับผูถือหุนรายอ่ืน ซึ่งเปนไปตาม 

ธุรกิจครอบครัว 
การเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
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ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เปนการเปดโอกาสใหหุน 

กระจายออกจากสมาชิกของครอบครัวไดงายและยากตอการ 

ควบคุม รวมถึงมีความเสี่ยงในการถูกเขาครอบครองแบบ 

ไมเปนมิตรอีกดวย (Hostile Takeover) 

2. การกระจายหุนใหกับนักลงทุนทําใหสัดสวนความ 

เปนเจาของลดลง อีกทั้งมูลคาของกิจการขึ้นกับสภาวะของ 

ตลาดหลกัทรัพย ซ่ึงเปนปจจยัภายนอกท่ีบริษทัควบคมุไดยาก

3. บรษิทัตองเปดเผยขอมลูของบรษิทั และการตรวจสอบ 

ขององคกรกลางตางๆ เชน ก.ล.ต. อีกท้ังตองปฏิบัติตาม 

กฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย ซึ่งอาจทําใหขาดความ 

คลองตัวในการบริหารงาน กระบวนการตัดสินใจมีขั้นตอน 

เพิ่มขึ้นและอาจมีตนทุนที่เพิ่มขึ้น

การนําบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยมีทั้งประโยชนและ

ปจจัยเส่ียงที่ครอบครัวตองทําความเขาใจอยางละเอียดเพ่ือ 

ใหการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของความครบถวนเรื่องขอมูล  

การวเิคราะหและประเมนิทีอ่ยูบนความเปนจรงิเพือ่วเิคราะห 

วาการนําเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้น ธุรกิจและ 

ครอบครัวมีความพรอมมากนอยแคไหน และประโยชนที่จะ 

Baker & McKenzie ไดใหคําแนะนําไววาควรจัดตั้ง 

Holding Company ในรูปแบบของบริษัทจํากัด เนื่องจาก 

สามารถกําหนดขอบังคับและเงื่อนไขตางๆเพื่อใหสามารถ 

รวมศูนยการควบคุมได เชน อํานาจของกรรมการ อํานาจของ 

ผูถือหุน รวมถึงการโอนหุน เปนตน นอกจากนั้นยังไดแนะนํา 

วาบริษัท holding ควรมีสมาชิกในครอบครัวเปนผูถือหุน 

ท้ังหมด รวมถึงคณะกรรมการในบริษัท holding ก็ควรเปน 

สมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้นตองพิจารณาปจจัยอื่นๆ 

ประกอบเชน ตนทนุของการจดัตัง้ บริหารจดัการผลประโยชน 

นโยบายการบริหารงานใหเปนไปตามที่คณะกรรรมการ 

การทํางานของครอบครัวกําหนด 

การจัดสรรหุนในบริษัทใหแกสมาชิกในครอบครัวนั้น 

ตองคํานึงถึงความยุติธรรม(Fairness) เปนหลัก สมาชิกใน 

ครอบครัวที่เปนผูบริหารควรไดรับหุนในบริษัทที่ตนเองเขา 

ไปเปนผูบริหาร สวนสมาชิกในครอบครัวที่ไมไดเปนผูบริหาร 

ในบริษัทก็อาจไดหุนที่เกี่ยวหรือไมเกี่ยวกับธุรกิจก็ได แตอาจ 

นอยกวาผูบริหารแตอาจไดผลประโยชนทางการเงินอยาง 

อื่นแทน

สวนทรัพยสนิท่ีควรโอนใหอยูภายใต Holding Company 

คือทรัพยสินที่เปน Non Family Asset เชน อสังหาริมทรัพย 

ท้ังหลาย บานพัก รถยนต หุนในบรษัิทตางๆ เพือ่ความสะดวก 

ในการบรหิารควบคมุและปองกนัการครอบงํากจิการ ทรพัยสนิ 

ที่กอใหเกิดเงินไดและประโยชนแกสมาชิกในครอบครัว เชน 

ที่ดิน ทรัพยสินทางปญญา เครื่องหมายการคา เปนตน รวมถึง 

ทรัพยสินที่ตองใชเงินกูซ้ือมาและสามารถหักคาเสื่อมเปนคา 

ใชจายไดครบตามกฏหมาย เพื่อนําไปวางแผนผลประโยชน 

ดานภาษีของธุรกิจครอบครัว

 

ระบบธรรมาภิบาล
ของธุรกิจครอบครัว

ระบบการจัดการในองคกรธุรกิจที่เหมาะสมเปนสิ่ง 

สําคัญของธุรกิจครอบครัว ประเด็นสําคัญอยางหนึ่ง คือ 

บรรษัทภิบาลที่ดี(Good Corporate Government)  มีงาน 

วิจัยหลายเร่ืองท่ีบงชี้วา บรรษัทภิบาลเปนสิ่งจําเปนสําหรับ 

ธุรกิจครอบครัวในระยะยาวเพื่อความอยูรอด กับการปกปอง 

ผลประโยชนของผูถือหุ นและผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจ 

บรรษัทภิบาลจึงเปนความทาทายอีกประการหนึ่งของธุรกิจ 

ครอบครัว บรรษัทภิบาลที่ดีจะสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของการดาํเนินงานในธุรกิจครอบครวั และรกัษาผลประโยชน 

ของผูถือหุนในระยะยาว การดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการ 

ของคนในครอบครัวเปนการรักษาความสามัคคีของสมาชิก 

คนในครอบครัวไดอีกดวย หลักการพื้นฐานของบรรษัทภิบาล 

จะเปนส่ิงท่ีชวยสรางมาตรฐานที่เปนท่ียอมรับในระดับสากล 

ใหกับองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคท่ีเราจําเปนตองพึ่งพา 

การคาระหวางประเทศ บรรษทัภิบาลจะชวยสรางความเช่ือมัน่ 

ใหนักลงทุนสงผลใหการระดมทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การหาพนัธมติรทางธรุกิจสามารถทาํไดงายข้ึน และเม่ือบริษทั 

มีความพรอมทั้งเงินทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ก็จะสามารถ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันท้ังในระดับประเทศและ 

ระดับโลกไดมากขึ้น หลักการพื้นฐานของบรรษัทภิบาล 

ประกอบดวย

1. ความตระหนักในภาระหนาที่ (accountability) 

ความตระหนักในภาระหนาที่จะเกิดขึ้นได ตองเกิดจากการ 

ปฏบัิตหินาท่ีดวยสาํนกึรบัผดิชอบอยางแทจรงิ เปนการทาํงาน 

โดยไมใชเพยีงเพือ่ใหไดช่ือวาทาํแลว แตยงัตองทาํใหดทีีส่ดุดวย

2. ความรับผิดชอบ (responsibility) เกิดขึ้นจาก 

การกําหนดภารกจิของแตละฝายไวอยางชดัเจนวา ใครตองทาํ 

อะไรและทําอยางไร การกําหนดภารกิจจะชวยใหการดําเนิน 

ธรุกจิเปนไปอยางราบรืน่ รวดเรว็ ไมเกดิความซํา้ซอน และเกดิ 

การแบงแยกอํานาจหนาที่ของแตละฝาย ทําใหเกิดความ 

โปรงใสในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

3. ความยุติธรรม (fairness) ความยุติธรรมในการ 

ดําเนินธุรกิจนั้น เริ่มตั้งแตการวางนโยบายเพื่อใหบุคลากร 

แตละฝายปฏิบัติตอผูเกี่ยวของอยางเทาเทียมกัน ภายใตหลัก 

การที่ชัดเจน

4. ความโปรงใส (transparency) ความโปรงใสตาม 

หลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การเปดเผย ขอมูลตอผูมีสวนได 

สวนเสียอยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา เปนอีกหนึ่งสาระ 

สําคัญของหลักบรรษัทภิบาลเชนกันขอมูลสําคัญอยางงบ 

การเงินที่นําเสนอตอผูถือหุน

5. มุงสูความเปนเลิศ (Excellency) หลักสําคัญอีก 

ประการหนึ่งของบรรษัทภิบาลท่ีมุ งสรางศักยภาพในการ 

แขงขันใหแกธุรกิจ คือ สงเสริมการปฏิบัติอันเปนเลิศแก 

บุคลากรทุกฝาย และสงเสริมใหการปฏิบัติงานทุกดานมุงไป 

สูความสมบรูณแบบ นัน่คอืตองมกีารวางนโยบายทีช่ดัเจน หรือ 

มีปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ

    นอกจากมคีณะกรรมการบรรษทัทีด่(ีThe Best board 

of directors) ผูที่ทําหนาท่ีในการบริหารจัดการองคการนั้น 

จะตองมีความรับผิดชอบตอขอกําหนดทุกอยางที่องคการ 

สรางขึ้น ไดแก เปาหมาย นโยบาย และกลยุทธ และตอง 

พยายามติดตามวาองคการสามารถดาํเนนิงานตามขอกาํหนด 

เหลานั้นไดหรือไมดังนั้นผูท่ีทําหนาท่ีในการบริหารจัดการจึง 

ตองมีความรับผิดชอบในระยะยาว นอกจากนี้สิ่งท่ีผูบริหาร 

ควรไหความสนใจคือการใหความสําคัญผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

กับองคการดวย ดังนั้นการบริหารจัดการผูมีสวนเก่ียวของ 

จึงไดเร่ิมเขามามีความสําคัญเนื่องจากองคการตองคนพบให 

ไดวา กลุมหลากหลายเหลานั้นมีความพึงพอใจตอองคการ 

หรือไมอยางไรเพื่อองคการจะไดทราบวาการดําเนิน งานของ 

องคการนั้นบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด

การสรางรปูแบบเกีย่วกับบรรษทัภบิาลในธรุกจิครอบครัว 

คือ การประกอบกันของสภาครอบครัว(Family Council) 

คณะกรรมการผูถือหุนบริษัท (Shareholders Committee) 

คณะกรรมการอํานวยการหรือคณะกรรมการบริหาร (Board 

of Directors) รวมกันสรางความระบบการดําเนินงานของ 

ธุรกิจครอบครัวที่โปรงใส ยุติธรรม และเติบโตอยางยั่งยืน 

เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน คูคาและลูกคา 

อีกทั้งยังเปนการกอใหเกิดการยอมรับจากพนักงานทําใหเกิด 

ความผูกพันกับองคกรในระยะยาว การจัดเตรียมแผนการ 

สบืทอดและแผนการจดัการหลกัทรัพยไวอยางชดัเจน โปรงใส 

มีการเปดเผยขอมูลใหทุกฝายไดรับรู จะสามารถสรางความ 

ไววางใจแกทายาททีเ่ขามารับกิจการตอ ซึง่จะทาํใหผูมสีวนได 

สวนเสยีในธรุกจิครอบครวัมคีวามเชือ่มัน่และใหการสนับสนนุ 

ตอไป 

สมาชิกครอบครัวยอมมีความมีความมุงหวังใหธุรกิจ 

ของครอบครวัเตบิโตอยางยัง่ยนื ซึง่วางแผนและจดัโครงสราง 

ธุรกิจครอบครัวน้ัน มีความสําคัญตอการสรางมูลคาเพิ่มให 

แกธุรกิจ 
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ทางดานภาษีและความเสี่ยง เปนตน

สวนรูปแบบการถือหุนและการจัดสรรผลประโยชนใน 

บริษัทโฮลดิ้งนั้น  Baker & McKenzie ไดเสนอแนะวาเมื่อ 

บริษัทมีการขยายกิจการตามความชํานาญหรือเปนบริษัทใน 

เครือแยกตามประเภทธุรกิจแลว Holding Company 

จะเขาไปถือหุนในบริษัทยอย รวมถึงการถือครองสินทรัพย 

(Non Business Asset) ของครอบครัว การประกอบธุรกิจ 

ที่ใหบริการแกบริษัทในเครือของครอบครัว เชน ใหเชาที่ดิน 

ของครอบครวั เปนตน ทัง้นี ้Holding Company ตองกาํหนด 

ไดมากนอยแคไหนตองทําการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

ดวย จากขางตน

การนําบริษัทเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยนั้นชวย 

ใหลดตนทนุของเงนิทนุ การทาํใหเกดิสภาพคลองของผูถอืหุน 

ซึ่งก็คือสมาชิกของครอบครัว รวมถึงการซื้อ ขาย หุนระหวาง 

สมาชิกในครอบครัวก็จะมีราคาอางอิง 

การนําบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยเปนการยกระดับ 

ของธุรกิจครอบครัวใหมีมาตรฐาน และบริหารจัดการแบบ 

มืออาชีพ และความมีบรรษัทภิบาล เกิดภาพลักษณที่ดี หาก 

ครอบครัวตองการผลประโยชนดานตางๆเหลานี้การนําธุรกิจ 

เขาตลาดหลักทรัพยก็ถือเปนทางเลือกท่ีดี แตอยางไรก็ตาม 

สมาชิกในครอบครัวตองทราบวาการการนําธุรกิจเขาจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้นตองทําการแปลงสภาพจาก 

บริษัทธรรมดาเปนบริษัทมหาชนนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

โครงสรางของผูถอืหุนทีอ่าจมบีคุคลภายนอกเขามายุงเกีย่วกบั 

การบริหารงานของกิจการมากขึ้น รวมถึงมีโอกาสในการถูก 

ควบรวมจากบุคคลภายนอกได(Take over) อีกทั้งการเขาจด 

ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยยังมีขั้นตอนและตนทุนที่เกิดขึ้น 

จากการปรับโครงสรางของบรษัิทในหลายดาน เชน โครงสราง 

ทางบญัช ีเปนตน ครอบครวัจงึตองใชความรอบคอบพจิารณา 

ผลได ผลเสีย ที่จะไดรับเสียกอนวามากนอยเพียงใด และ 

สงผลที่คุมคาตอครอบครัวในระยะยาวหรือไม

Holding Company: 
รูปแบบของบริษัทธุรกิจครอบครัว 

Holding Company หมายถึง บริษัทที่มีการประกอบ 

ธุรกิจโดยมีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นเปนหลัก และ 

ไมมกีารประกอบธุรกิจอยางมนียัสาํคญัของตนเอง วตัถปุระสงค 

ในการจัดต้ัง Holding Company ของครอบครัวเมือ่ทรัพยสนิ 

และกิจการเติบโตขยายมากขึ้น คือการปกปองทรัพยสินทาง 

ดานกฏหมายและความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว 

เปนหลัก คือใหการควบคุมกิจการอยูในกลุมของครอบครัว 

อยางในกรณีที่นําบริษัทของครอบครัวเขาจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรพัย กส็ามารถปองกนัการเขาครอบงาํกจิการแบบ 

ไมเปนมิตร(Hostile Takeover) อีกดวย การจัดตั้ง Holding 

Company ของครอบครัวนอกจากการปกปองทรัพยสินและ 

รักษาอํานาจการควบคุมกิจการแลวยังมีขอดีในเร่ืองของ 

สิทธิผลประโยชนที่จะไดรับทางดานภาษี(ทั้งน้ีอยูที่การวาง 

แผนของแตละครอบครัว) เพิ่มความยืดหยุน/ลดความเสี่ยง 

ในการขยายธุรกิจ ลดปญหาขอพิพาทในการถือครอง 

ทรัพยสสิน ทั้งยังชวยใหสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมทาง 

ธุรกิจอีกดวย อยางไรก็ตามครอบครัวตองพิจารณาถึงความ 

พรอมและคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งและการจัดการ 

ของบริษัทโฮลดิ้งดวย

สําหรับบางองคกรท่ีเปนธุรกิจครอบครัวการ 

เลือกใชตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องมือเพื่อสราง

ความมั่นใจวาธุรกิจจะยังคงอยู ต อไปแมว า 

ลูกหลานจะยังไมพรอมท่ีจะรับชวงกิจการ หรือบางการใช 

ตลาดทุนเพื่อมองหาจังหวะในการเติบโต ผลประโยชนเรื่อง 

ตนทุนของเงินทุน ความเชื่อมั่นของผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชน 

ธนาคาร Supplier เปนตน หรือในกรณท่ีีครอบครวัไมมีทายาท 

เพื่อมารับชวงตอ ก็สามารถขายหุ นของครอบครัวใหกับ 

ผูถอืหุนใหมเขามาดาํเนนิธุรกจิตอ พนกังานกย็งัสามารถทํางาน 

ไดเหมือนเดือน เปนตน อีกทั้งการนําธุรกิจครอบครัวเขาจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะทําใหเกิดความเปนมืออาชีพ 

กลายเปนบรรษัทภิบาลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

ไปโดยปริยาย

สถาบันการเงินที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ผู นําของธุรกิจครอบครัวตองตัดสินใจในการบริหาร 

จัดการธุรกิจครอบครัว โดยตองสวมบทบาทของสมาชิกใน 

ครอบครัว บทบาทของการจัดการธุรกิจและบทบาทความ 

เปนเจาของ โดยตองรกัษาความสมดลุของทัง้สามระบบนีใ้หมี 

การบูรณาการรวมกนัอยางเหมาะสม นาํไปสูการจดัโครงสราง 

ของการถอืหุนและโครงสรางขององคการ การสรางวัฒนธรรม 

ที่แข็งแกรง นโยบายท่ีปนธรรม ผูนําก็จะสามารถนําธุรกิจ 

ครอบครัวไปสูความกาวหนาและเติบโตอยางยั่งยืนได

ประโยชน์ของการนำบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. แหลงเงินทุนระยะยาวที่ปราศจากภาระดอกเบี้ย

การนาํบรษัิทเขาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย  ชวยให 

บริษัทสามารถระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไปไดโดยตรง 

เพื่อนําไปเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจของบริษัทได 

โดยไมมีภาระที่ตองชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยตามงวด 

เวลาที่กําหนดเหมือนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินทําให 

บริษัทมีความยืดหยุนในการบริหารเงินมากขึ้น นอกจากนั้น 

บริษัทยังสามารถระดมทุนเพิ่มเติมเมื่อมีความตองการใชเงิน 

เพิม่เตมิ โดยการออกตราสารทนุประเภทตางๆ ไดหลากหลาย 

ยิง่ขึน้ ทัง้ตราสารหนี ้ตราสารทนุ และตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ เชน 

หุนสามัญเพิ่มทุน หุนกู หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิใน 

การซือ้หลกัทรพัย เปนตน ชวยใหบรษัิทสามารถจดัโครงสราง 

ทางการเงินที่เหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทได

2. เสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัท

เนือ่งจากการนาํบริษัทเขาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย 

นั้นตองมีการเปดเผยขอมูลและมีการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ี 

คณะกรรมการกํากับและดูแลตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่ง 

นอกจากจะชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุนแลว ยัง 

ชวยสรางความเชือ่ถอืใหกบัลูกคา คูคา ทัง้ในและตางประเทศ

3. สรางความภักดีและสรางผลตอบแทนที่ดีใหแก 

พนักงาน

การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปน 

ชองทางหนึ่งที่บริษัทสามารถเปดโอกาสใหกับพนักงานไดมี 

สวนรวมในการเปนเจาของด ผานโครงการเสนอขายหลักทรพัย 

ใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัท(Employee Stock 

option Program หรือ ESOP) การใหพนักงานมีสวนรวม 

ในการเปนเจาของจะชวยสรางความภักดีและความภูมิใจให 

แกพนักงานทําใหทุมเทความรูความสามารถอยางเต็มที่ใน 

การสรางความกาวหนาใหกับบริษัท

4. สรางความรับผิดชอบและการบริหารงานแบบมือ 

อาชีพ

การทีบ่รษิทัจดทะเบยีนเปดเผยขอมลู ขาวสาร และความ 

เคล่ือนไหวตางๆ ผานชองทางและระบบการเผยแพรขอมูล 

ขาวสารของตลาดลักทรัพย ชวยทําใหบริษัทเปนที่รูจักของ 

ผูลงทุนมากขึ้น ชวยสรางความสนใจของผูลงทุนในบริษัท 

มากข้ึนและกระตุ นใหผู บริหารมีความรับผิดชอบในการ 

บริหารงานใหมีความโปรงใสและเนนความเปนมืออาชีพ 

มากขึ้น

5. การดํารงอยู ของธุรกิจในระยะยาวของธุรกิจ 

ครอบครัว

การเปนบริษัทจดทะเบียนจะชวยใหบริษัทที่มีการ 

บริหารงานแบบธุรกิจครอบครัวกาวเขาสู การบริหารงาน 

แบบมืออาชีพมากข้ึน มีผูบริหารที่เปนมืออาชีพเขามารวม 

บริหารกิจการ และเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวของ 

เจาของกิจการที่มีเปาหมายในการดําเนินชีวิตหรือมีความ 

ถนัดที่แตกตางกันออกไปสามารถเลือกประกอบอาชีพที่ 

ตองการโดยยังคงมีฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทและไดรับ 

ผลตอบแทนจากการถือหุนอยูเชนเดิม

6. สรางสภาพคลองของผูถือหุน

การเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ชวย 

ใหผูถือหุนของบริษัทมีศูนยกลางในการซ้ือขายแลกเปลี่ยน 

หลักทรัพยท่ีถือไวเปนเงินสดไดงายและสะดวก ซึ่งจะชวย 

ใหเกิดสภาพคลองใหแกผูถือหุนของบริษัทได รวมถึงทําให 

หลักทรัพยของบริษัทมีราคาอางอิงและมีสภาพคลอง เปน 

หลักทรัพยที่มีความนาเช่ือถือ ซ่ึงผูถือหุนสามารถนําไปเปน 

หลักประกันในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินได หรือเพื่อ 

ใชลดการคํ้าประกันการกูยืมเงินท่ีทําไวกอนการแปรสภาพ 

เปนบริษัทมหาชนและเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได

7. ประโยชนในดานการจัดการภาษี

บุคคลธรรมดาท่ีเปนผู ถือหุ นในบริษัทจดทะเบียนจะ 

ไดรับยกเวนไมตองนํากําไรที่ไดจากการขายหลักทรัพยใน 

ตลาดหลักทรัพยมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล 

ธรรมดา

ปัจจัยที่ต้องระมัดระวังเมื่อนำธุรกิจ
เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

1. การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

นั้นตองมีการกระจายหุนใหกับผูถือหุนรายอื่น ซ่ึงเปนไปตาม 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เปนการเปดโอกาสใหหุน 

กระจายออกจากสมาชิกของครอบครัวไดงายและยากตอการ 

ควบคุม รวมถึงมีความเสี่ยงในการถูกเขาครอบครองแบบ 

ไมเปนมิตรอีกดวย (Hostile Takeover) 

2. การกระจายหุนใหกับนักลงทุนทําใหสัดสวนความ 

เปนเจาของลดลง อีกท้ังมูลคาของกิจการข้ึนกับสภาวะของ 

ตลาดหลกัทรัพย ซ่ึงเปนปจจยัภายนอกท่ีบริษทัควบคมุไดยาก

3. บรษัิทตองเปดเผยขอมลูของบรษัิท และการตรวจสอบ 

ขององคกรกลางตางๆ เชน ก.ล.ต. อีกท้ังตองปฏิบัติตาม 

กฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย ซึ่งอาจทําใหขาดความ 

คลองตัวในการบริหารงาน กระบวนการตัดสินใจมีขั้นตอน 

เพิ่มขึ้นและอาจมีตนทุนที่เพิ่มขึ้น

การนําบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยมีท้ังประโยชนและ

ปจจัยเสี่ยงท่ีครอบครัวตองทําความเขาใจอยางละเอียดเพ่ือ 

ใหการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของความครบถวนเรื่องขอมูล  

การวเิคราะหและประเมนิทีอ่ยูบนความเปนจรงิเพือ่วเิคราะห 

วาการนําเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้น ธุรกิจและ 

ครอบครัวมีความพรอมมากนอยแคไหน และประโยชนท่ีจะ 

สำหรับบางองค์กรที่เป็นธุรกิจ 
ครอบครัวการเลือกใช้ตลาดหลักทรัพย์ 
เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ธุรกิจจะยังคงอยู่ต่อไปแม้ว่าลูกหลาน
จะยังไม่พร้อมที่จะรับช่วงกิจการ หรือ 
บางการใช้ตลาดทุนเพื่อมองหาจังหวะ
ในการเติบโต ผลประโยชน์เรื่อง 
ต้นทุนของเงินทุน ความเชื่อมั่นของ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

Baker & McKenzie ไดใหคําแนะนําไววาควรจัดตั้ง 

Holding Company ในรูปแบบของบริษัทจํากัด เนื่องจาก 

สามารถกําหนดขอบังคับและเงื่อนไขตางๆเพื่อใหสามารถ 

รวมศูนยการควบคุมได เชน อํานาจของกรรมการ อํานาจของ 

ผูถือหุน รวมถึงการโอนหุน เปนตน นอกจากนั้นยังไดแนะนํา 

วาบริษัท holding ควรมีสมาชิกในครอบครัวเปนผูถือหุน 

ทั้งหมด รวมถึงคณะกรรมการในบริษัท holding ก็ควรเปน 

สมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้นตองพิจารณาปจจัยอื่นๆ 

ประกอบเชน ตนทนุของการจดัต้ัง บรหิารจดัการผลประโยชน 

นโยบายการบริหารงานใหเปนไปตามที่คณะกรรรมการ 

การทํางานของครอบครัวกําหนด 

การจัดสรรหุนในบริษัทใหแกสมาชิกในครอบครัวน้ัน 

ตองคํานึงถึงความยุติธรรม(Fairness) เปนหลัก สมาชิกใน 

ครอบครัวที่เปนผูบริหารควรไดรับหุนในบริษัทที่ตนเองเขา 

ไปเปนผูบริหาร สวนสมาชิกในครอบครัวที่ไมไดเปนผูบริหาร 

ในบริษัทก็อาจไดหุนท่ีเกี่ยวหรือไมเก่ียวกับธุรกิจก็ได แตอาจ 

นอยกวาผูบริหารแตอาจไดผลประโยชนทางการเงินอยาง 

อื่นแทน

สวนทรพัยสนิท่ีควรโอนใหอยูภายใต Holding Company 

คือทรัพยสินที่เปน Non Family Asset เชน อสังหาริมทรัพย 

ทัง้หลาย บานพกั รถยนต หุนในบรษิทัตางๆ เพือ่ความสะดวก 

ในการบรหิารควบคมุและปองกนัการครอบงาํกจิการ ทรพัยสนิ 

ที่กอใหเกิดเงินไดและประโยชนแกสมาชิกในครอบครัว เชน 

ที่ดิน ทรัพยสินทางปญญา เครื่องหมายการคา เปนตน รวมถึง 

ทรัพยสินท่ีตองใชเงินกูซ้ือมาและสามารถหักคาเส่ือมเปนคา 

ใชจายไดครบตามกฏหมาย เพ่ือนําไปวางแผนผลประโยชน 

ดานภาษีของธุรกิจครอบครัว

 

ระบบธรรมาภิบาล
ของธุรกิจครอบครัว

ระบบการจัดการในองคกรธุรกิจท่ีเหมาะสมเปนสิ่ง 

สําคัญของธุรกิจครอบครัว ประเด็นสําคัญอยางหนึ่ง คือ 

บรรษัทภิบาลที่ดี(Good Corporate Government)  มีงาน 

วิจัยหลายเรื่องท่ีบงชี้วา บรรษัทภิบาลเปนสิ่งจําเปนสําหรับ 

ธุรกิจครอบครัวในระยะยาวเพื่อความอยูรอด กับการปกปอง 

ผลประโยชนของผูถือหุ นและผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจ 

บรรษัทภิบาลจึงเปนความทาทายอีกประการหนึ่งของธุรกิจ 

ครอบครัว บรรษัทภิบาลที่ดีจะสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของการดาํเนนิงานในธุรกิจครอบครวั และรกัษาผลประโยชน 

ของผูถือหุนในระยะยาว การดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการ 

ของคนในครอบครัวเปนการรักษาความสามัคคีของสมาชิก 

คนในครอบครัวไดอีกดวย หลักการพื้นฐานของบรรษัทภิบาล 

จะเปนส่ิงที่ชวยสรางมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

ใหกับองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่เราจําเปนตองพึ่งพา 

การคาระหวางประเทศ บรรษัทภิบาลจะชวยสรางความเช่ือมัน่ 

ใหนักลงทุนสงผลใหการระดมทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การหาพนัธมติรทางธรุกิจสามารถทาํไดงายขึน้ และเมือ่บริษทั 

มีความพรอมทั้งเงินทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ก็จะสามารถ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับประเทศและ 

ระดับโลกไดมากขึ้น หลักการพื้นฐานของบรรษัทภิบาล 

ประกอบดวย

1. ความตระหนักในภาระหนาที่ (accountability) 

ความตระหนักในภาระหนาที่จะเกิดขึ้นได ตองเกิดจากการ 

ปฏบัิตหินาทีด่วยสาํนกึรบัผดิชอบอยางแทจริง เปนการทาํงาน 

โดยไมใชเพียงเพ่ือใหไดช่ือวาทาํแลว แตยงัตองทาํใหดทีีส่ดุดวย

2. ความรับผิดชอบ (responsibility) เกิดขึ้นจาก 

การกําหนดภารกจิของแตละฝายไวอยางชดัเจนวา ใครตองทาํ 

อะไรและทําอยางไร การกําหนดภารกิจจะชวยใหการดําเนิน 

ธรุกจิเปนไปอยางราบรืน่ รวดเรว็ ไมเกดิความซ้ําซอน และเกดิ 

การแบงแยกอํานาจหนาที่ของแตละฝาย ทําใหเกิดความ 

โปรงใสในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

3. ความยุติธรรม (fairness) ความยุติธรรมในการ 

ดําเนินธุรกิจน้ัน เริ่มต้ังแตการวางนโยบายเพื่อใหบุคลากร 

แตละฝายปฏิบัติตอผูเกี่ยวของอยางเทาเทียมกัน ภายใตหลัก 

การที่ชัดเจน

4. ความโปรงใส (transparency) ความโปรงใสตาม 

หลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การเปดเผย ขอมูลตอผูมีสวนได 

สวนเสียอยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา เปนอีกหนึ่งสาระ 

สําคัญของหลักบรรษัทภิบาลเชนกันขอมูลสําคัญอยางงบ 

การเงินที่นําเสนอตอผูถือหุน

5. มุงสูความเปนเลิศ (Excellency) หลักสําคัญอีก 

ประการหนึ่งของบรรษัทภิบาลท่ีมุ งสรางศักยภาพในการ 

แขงขันใหแกธุรกิจ คือ สงเสริมการปฏิบัติอันเปนเลิศแก 

บุคลากรทุกฝาย และสงเสริมใหการปฏิบัติงานทุกดานมุงไป 

สูความสมบรูณแบบ น่ันคือตองมกีารวางนโยบายทีช่ดัเจน หรอื 

มีปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ

    นอกจากมคีณะกรรมการบรรษัททีดี่(The Best board 

of directors) ผูที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการองคการนั้น 

จะตองมีความรับผิดชอบตอขอกําหนดทุกอยางที่องคการ 

สรางขึ้น ไดแก เปาหมาย นโยบาย และกลยุทธ และตอง 

พยายามตดิตามวาองคการสามารถดาํเนนิงานตามขอกาํหนด 

เหลานั้นไดหรือไมดังนั้นผูที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการจึง 

ตองมีความรับผิดชอบในระยะยาว นอกจากนี้สิ่งที่ผูบริหาร 

ควรไหความสนใจคือการใหความสําคัญผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

กับองคการดวย ดังนั้นการบริหารจัดการผูมีสวนเก่ียวของ 

จึงไดเร่ิมเขามามีความสําคัญเนื่องจากองคการตองคนพบให 

ไดวา กลุมหลากหลายเหลาน้ันมีความพึงพอใจตอองคการ 

หรือไมอยางไรเพื่อองคการจะไดทราบวาการดําเนิน งานของ 

องคการนั้นบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด

การสรางรปูแบบเกีย่วกับบรรษัทภบิาลในธรุกจิครอบครัว 

คือ การประกอบกันของสภาครอบครัว(Family Council) 

คณะกรรมการผูถือหุนบริษัท (Shareholders Committee) 

คณะกรรมการอํานวยการหรือคณะกรรมการบริหาร (Board 

of Directors) รวมกันสรางความระบบการดําเนินงานของ 

ธุรกิจครอบครัวท่ีโปรงใส ยุติธรรม และเติบโตอยางยั่งยืน 

เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน คูคาและลูกคา 

อีกท้ังยังเปนการกอใหเกิดการยอมรับจากพนักงานทําใหเกิด 

ความผูกพันกับองคกรในระยะยาว การจัดเตรียมแผนการ 

สบืทอดและแผนการจดัการหลกัทรัพยไวอยางชดัเจน โปรงใส 

มีการเปดเผยขอมูลใหทุกฝายไดรับรู จะสามารถสรางความ 

ไววางใจแกทายาทท่ีเขามารับกิจการตอ ซึง่จะทาํใหผูมสีวนได 

สวนเสยีในธรุกจิครอบครวัมคีวามเชือ่มัน่และใหการสนับสนนุ 

ตอไป 

สมาชิกครอบครัวยอมมีความมีความมุงหวังใหธุรกิจ 

ของครอบครวัเตบิโตอยางยัง่ยนื ซึง่วางแผนและจดัโครงสราง 

ธุรกิจครอบครัวนั้น มีความสําคัญตอการสรางมูลคาเพิ่มให 

แกธุรกิจ 
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ทางดานภาษีและความเสี่ยง เปนตน

สวนรูปแบบการถือหุนและการจัดสรรผลประโยชนใน 

บริษัทโฮลดิ้งนั้น  Baker & McKenzie ไดเสนอแนะวาเมื่อ 

บริษัทมีการขยายกิจการตามความชํานาญหรือเปนบริษัทใน 

เครือแยกตามประเภทธุรกิจแลว Holding Company 

จะเขาไปถือหุนในบริษัทยอย รวมถึงการถือครองสินทรัพย 

(Non Business Asset) ของครอบครัว การประกอบธุรกิจ 

ที่ใหบริการแกบริษัทในเครือของครอบครัว เชน ใหเชาที่ดิน 

ของครอบครวั เปนตน ทัง้นี ้Holding Company ตองกาํหนด 

ไดมากนอยแคไหนตองทําการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

ดวย จากขางตน

การนําบริษัทเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยนั้นชวย 

ใหลดตนทนุของเงนิทนุ การทาํใหเกดิสภาพคลองของผูถอืหุน 

ซึ่งก็คือสมาชิกของครอบครัว รวมถึงการซื้อ ขาย หุนระหวาง 

สมาชิกในครอบครัวก็จะมีราคาอางอิง 

การนําบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยเปนการยกระดับ 

ของธุรกิจครอบครัวใหมีมาตรฐาน และบริหารจัดการแบบ 

มืออาชีพ และความมีบรรษัทภิบาล เกิดภาพลักษณที่ดี หาก 

ครอบครัวตองการผลประโยชนดานตางๆเหลานี้การนําธุรกิจ 

เขาตลาดหลักทรัพยก็ถือเปนทางเลือกที่ดี แตอยางไรก็ตาม 

สมาชิกในครอบครัวตองทราบวาการการนําธุรกิจเขาจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยน้ันตองทําการแปลงสภาพจาก 

บริษัทธรรมดาเปนบริษัทมหาชนนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

โครงสรางของผูถอืหุนทีอ่าจมบีคุคลภายนอกเขามายุงเกีย่วกบั 

การบริหารงานของกิจการมากข้ึน รวมถึงมีโอกาสในการถูก 

ควบรวมจากบุคคลภายนอกได(Take over) อีกทั้งการเขาจด 

ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยยังมีขั้นตอนและตนทุนที่เกิดขึ้น 

จากการปรับโครงสรางของบริษัทในหลายดาน เชน โครงสราง 

ทางบญัช ีเปนตน ครอบครวัจงึตองใชความรอบคอบพจิารณา 

ผลได ผลเสีย ท่ีจะไดรับเสียกอนวามากนอยเพียงใด และ 

สงผลที่คุมคาตอครอบครัวในระยะยาวหรือไม

Holding Company: 
รูปแบบของบริษัทธุรกิจครอบครัว 

Holding Company หมายถึง บริษัทที่มีการประกอบ 

ธุรกิจโดยมีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นเปนหลัก และ 

ไมมกีารประกอบธุรกิจอยางมนียัสาํคญัของตนเอง วตัถุประสงค 

ในการจดัตัง้ Holding Company ของครอบครวัเมือ่ทรพัยสนิ 

และกิจการเติบโตขยายมากข้ึน คือการปกปองทรัพยสินทาง 

ดานกฏหมายและความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว 

เปนหลัก คือใหการควบคุมกิจการอยูในกลุมของครอบครัว 

อยางในกรณีที่นําบริษัทของครอบครัวเขาจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรพัย กส็ามารถปองกนัการเขาครอบงาํกจิการแบบ 

ไมเปนมิตร(Hostile Takeover) อีกดวย การจัดตั้ง Holding 

Company ของครอบครัวนอกจากการปกปองทรัพยสินและ 

รักษาอํานาจการควบคุมกิจการแลวยังมีขอดีในเร่ืองของ 

สิทธิผลประโยชนท่ีจะไดรับทางดานภาษี(ท้ังน้ีอยูท่ีการวาง 

แผนของแตละครอบครัว) เพิ่มความยืดหยุน/ลดความเส่ียง 

ในการขยายธุรกิจ ลดปญหาขอพิพาทในการถือครอง 

ทรัพยสสิน ท้ังยังชวยใหสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมทาง 

ธุรกิจอีกดวย อยางไรก็ตามครอบครัวตองพิจารณาถึงความ 

พรอมและคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการจัดตั้งและการจัดการ 

ของบริษัทโฮลดิ้งดวย

สําหรับบางองคกรที่เปนธุรกิจครอบครัวการ 

เลือกใชตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องมือเพื่อสราง

ความมั่นใจวาธุรกิจจะยังคงอยู ต อไปแมว า 

ลูกหลานจะยังไมพรอมที่จะรับชวงกิจการ หรือบางการใช 

ตลาดทุนเพื่อมองหาจังหวะในการเติบโต ผลประโยชนเรื่อง 

ตนทุนของเงินทุน ความเชื่อมั่นของผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชน 

ธนาคาร Supplier เปนตน หรือในกรณีทีค่รอบครวัไมมีทายาท 

เพ่ือมารับชวงตอ ก็สามารถขายหุ นของครอบครัวใหกับ 

ผูถอืหุนใหมเขามาดําเนินธรุกจิตอ พนกังานกย็งัสามารถทํางาน 

ไดเหมือนเดือน เปนตน อีกทั้งการนําธุรกิจครอบครัวเขาจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะทําใหเกิดความเปนมืออาชีพ 

กลายเปนบรรษัทภิบาลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

ไปโดยปริยาย

สถาบันการเงินที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ผู นําของธุรกิจครอบครัวตองตัดสินใจในการบริหาร 

จัดการธุรกิจครอบครัว โดยตองสวมบทบาทของสมาชิกใน 

ครอบครัว บทบาทของการจัดการธุรกิจและบทบาทความ 

เปนเจาของ โดยตองรกัษาความสมดลุของทัง้สามระบบนีใ้หมี 

การบูรณาการรวมกนัอยางเหมาะสม นาํไปสูการจดัโครงสราง 

ของการถือหุนและโครงสรางขององคการ การสรางวฒันธรรม 

ที่แข็งแกรง นโยบายท่ีปนธรรม ผูนําก็จะสามารถนําธุรกิจ 

ครอบครัวไปสูความกาวหนาและเติบโตอยางยั่งยืนได

ประโยชน์ของการนำบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. แหลงเงินทุนระยะยาวที่ปราศจากภาระดอกเบี้ย

การนาํบรษิทัเขาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย  ชวยให 

บริษัทสามารถระดมเงินทุนจากประชาชนท่ัวไปไดโดยตรง 

เพื่อนําไปเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจของบริษัทได 

โดยไมมีภาระท่ีตองชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียตามงวด 

เวลาที่กําหนดเหมือนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินทําให 

บริษัทมีความยืดหยุนในการบริหารเงินมากข้ึน นอกจากนั้น 

บริษัทยังสามารถระดมทุนเพิ่มเติมเมื่อมีความตองการใชเงิน 

เพิม่เตมิ โดยการออกตราสารทนุประเภทตางๆ ไดหลากหลาย 

ยิง่ขึน้ ทัง้ตราสารหนี ้ตราสารทนุ และตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุน เชน 

หุนสามัญเพิ่มทุน หุนกู หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิใน 

การซือ้หลกัทรพัย เปนตน ชวยใหบรษิทัสามารถจดัโครงสราง 

ทางการเงินที่เหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทได

2. เสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัท

เนือ่งจากการนาํบริษทัเขาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย 

นั้นตองมีการเปดเผยขอมูลและมีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการกํากับและดูแลตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่ง 

นอกจากจะชวยสรางความนาเช่ือถือใหกับนักลงทุนแลว ยัง 

ชวยสรางความเชือ่ถอืใหกบัลูกคา คูคา ทัง้ในและตางประเทศ

3. สรางความภักดีและสรางผลตอบแทนที่ดีใหแก 

พนักงาน

การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปน 

ชองทางหนึ่งที่บริษัทสามารถเปดโอกาสใหกับพนักงานไดมี 

สวนรวมในการเปนเจาของด ผานโครงการเสนอขายหลักทรัพย 

ใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัท(Employee Stock 

option Program หรือ ESOP) การใหพนักงานมีสวนรวม 

ในการเปนเจาของจะชวยสรางความภักดีและความภูมิใจให 

แกพนักงานทําใหทุมเทความรูความสามารถอยางเต็มที่ใน 

การสรางความกาวหนาใหกับบริษัท

4. สรางความรับผิดชอบและการบริหารงานแบบมือ 

อาชีพ

การทีบ่รษิทัจดทะเบยีนเปดเผยขอมลู ขาวสาร และความ 

เคล่ือนไหวตางๆ ผานชองทางและระบบการเผยแพรขอมูล 

ขาวสารของตลาดลักทรัพย ชวยทําใหบริษัทเปนที่รูจักของ 

ผูลงทุนมากขึ้น ชวยสรางความสนใจของผูลงทุนในบริษัท 

มากข้ึนและกระตุ นใหผู บริหารมีความรับผิดชอบในการ 

บริหารงานใหมีความโปรงใสและเนนความเปนมืออาชีพ 

มากขึ้น

5. การดํารงอยู ของธุรกิจในระยะยาวของธุรกิจ 

ครอบครัว

การเปนบริษัทจดทะเบียนจะชวยใหบริษัทที่มีการ 

บริหารงานแบบธุรกิจครอบครัวกาวเขาสู การบริหารงาน 

แบบมืออาชีพมากขึ้น มีผูบริหารที่เปนมืออาชีพเขามารวม 

บริหารกิจการ และเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวของ 

เจาของกิจการที่มีเปาหมายในการดําเนินชีวิตหรือมีความ 

ถนัดท่ีแตกตางกันออกไปสามารถเลือกประกอบอาชีพที่ 

ตองการโดยยังคงมีฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทและไดรับ 

ผลตอบแทนจากการถือหุนอยูเชนเดิม

6. สรางสภาพคลองของผูถือหุน

การเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ชวย 

ใหผูถือหุนของบริษัทมีศูนยกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน 

หลักทรัพยที่ถือไวเปนเงินสดไดงายและสะดวก ซึ่งจะชวย 

ใหเกิดสภาพคลองใหแกผูถือหุนของบริษัทได รวมถึงทําให 

หลักทรัพยของบริษัทมีราคาอางอิงและมีสภาพคลอง เปน 

หลักทรัพยที่มีความนาเชื่อถือ ซึ่งผูถือหุนสามารถนําไปเปน 

หลักประกันในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินได หรือเพื่อ 

ใชลดการคํ้าประกันการกูยืมเงินที่ทําไวกอนการแปรสภาพ 

เปนบริษัทมหาชนและเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได

7. ประโยชนในดานการจัดการภาษี

บุคคลธรรมดาที่เปนผู ถือหุ นในบริษัทจดทะเบียนจะ 

ไดรับยกเวนไมตองนํากําไรที่ไดจากการขายหลักทรัพยใน 

ตลาดหลักทรัพยมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล 

ธรรมดา

ปัจจัยที่ต้องระมัดระวังเมื่อนำธุรกิจ
เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

1. การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

นั้นตองมีการกระจายหุนใหกับผูถือหุนรายอ่ืน ซึ่งเปนไปตาม 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เปนการเปดโอกาสใหหุน 

กระจายออกจากสมาชิกของครอบครัวไดงายและยากตอการ 

ควบคุม รวมถึงมีความเสี่ยงในการถูกเขาครอบครองแบบ 

ไมเปนมิตรอีกดวย (Hostile Takeover) 

2. การกระจายหุนใหกับนักลงทุนทําใหสัดสวนความ 

เปนเจาของลดลง อีกทั้งมูลคาของกิจการขึ้นกับสภาวะของ 

ตลาดหลกัทรัพย ซ่ึงเปนปจจยัภายนอกท่ีบริษทัควบคมุไดยาก

3. บรษิทัตองเปดเผยขอมลูของบรษิทั และการตรวจสอบ 

ขององคกรกลางตางๆ เชน ก.ล.ต. อีกท้ังตองปฏิบัติตาม 

กฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย ซึ่งอาจทําใหขาดความ 

คลองตัวในการบริหารงาน กระบวนการตัดสินใจมีขั้นตอน 

เพิ่มขึ้นและอาจมีตนทุนที่เพิ่มขึ้น

การนําบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยมีทั้งประโยชนและ

ปจจัยเส่ียงที่ครอบครัวตองทําความเขาใจอยางละเอียดเพ่ือ 

ใหการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของความครบถวนเรื่องขอมูล  

การวเิคราะหและประเมนิทีอ่ยูบนความเปนจรงิเพือ่วเิคราะห 

วาการนําเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้น ธุรกิจและ 

ครอบครัวมีความพรอมมากนอยแคไหน และประโยชนที่จะ 

Baker & McKenzie ไดใหคําแนะนําไววาควรจัดตั้ง 

Holding Company ในรูปแบบของบริษัทจํากัด เนื่องจาก 

สามารถกําหนดขอบังคับและเงื่อนไขตางๆเพื่อใหสามารถ 

รวมศูนยการควบคุมได เชน อํานาจของกรรมการ อํานาจของ 

ผูถือหุน รวมถึงการโอนหุน เปนตน นอกจากนั้นยังไดแนะนํา 

วาบริษัท holding ควรมีสมาชิกในครอบครัวเปนผูถือหุน 

ท้ังหมด รวมถึงคณะกรรมการในบริษัท holding ก็ควรเปน 

สมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้นตองพิจารณาปจจัยอื่นๆ 

ประกอบเชน ตนทนุของการจดัตัง้ บริหารจดัการผลประโยชน 

นโยบายการบริหารงานใหเปนไปตามที่คณะกรรรมการ 

การทํางานของครอบครัวกําหนด 

การจัดสรรหุนในบริษัทใหแกสมาชิกในครอบครัวนั้น 

ตองคํานึงถึงความยุติธรรม(Fairness) เปนหลัก สมาชิกใน 

ครอบครัวที่เปนผูบริหารควรไดรับหุนในบริษัทที่ตนเองเขา 

ไปเปนผูบริหาร สวนสมาชิกในครอบครัวที่ไมไดเปนผูบริหาร 

ในบริษัทก็อาจไดหุนที่เกี่ยวหรือไมเกี่ยวกับธุรกิจก็ได แตอาจ 

นอยกวาผูบริหารแตอาจไดผลประโยชนทางการเงินอยาง 

อื่นแทน

สวนทรัพยสนิท่ีควรโอนใหอยูภายใต Holding Company 

คือทรัพยสินที่เปน Non Family Asset เชน อสังหาริมทรัพย 

ท้ังหลาย บานพัก รถยนต หุนในบรษัิทตางๆ เพือ่ความสะดวก 

ในการบรหิารควบคมุและปองกนัการครอบงํากจิการ ทรพัยสนิ 

ที่กอใหเกิดเงินไดและประโยชนแกสมาชิกในครอบครัว เชน 

ที่ดิน ทรัพยสินทางปญญา เครื่องหมายการคา เปนตน รวมถึง 

ทรัพยสินที่ตองใชเงินกูซ้ือมาและสามารถหักคาเสื่อมเปนคา 

ใชจายไดครบตามกฏหมาย เพื่อนําไปวางแผนผลประโยชน 

ดานภาษีของธุรกิจครอบครัว

 

ระบบธรรมาภิบาล
ของธุรกิจครอบครัว

ระบบการจัดการในองคกรธุรกิจที่เหมาะสมเปนสิ่ง 

สําคัญของธุรกิจครอบครัว ประเด็นสําคัญอยางหนึ่ง คือ 

บรรษัทภิบาลที่ดี(Good Corporate Government)  มีงาน 

วิจัยหลายเร่ืองท่ีบงชี้วา บรรษัทภิบาลเปนสิ่งจําเปนสําหรับ 

ธุรกิจครอบครัวในระยะยาวเพื่อความอยูรอด กับการปกปอง 

ผลประโยชนของผูถือหุ นและผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจ 

บรรษัทภิบาลจึงเปนความทาทายอีกประการหนึ่งของธุรกิจ 

ครอบครัว บรรษัทภิบาลที่ดีจะสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของการดาํเนินงานในธุรกิจครอบครวั และรกัษาผลประโยชน 

ของผูถือหุนในระยะยาว การดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการ 

ของคนในครอบครัวเปนการรักษาความสามัคคีของสมาชิก 

คนในครอบครัวไดอีกดวย หลักการพื้นฐานของบรรษัทภิบาล 

จะเปนส่ิงท่ีชวยสรางมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

ใหกับองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคท่ีเราจําเปนตองพ่ึงพา 

การคาระหวางประเทศ บรรษทัภิบาลจะชวยสรางความเช่ือมัน่ 

ใหนักลงทุนสงผลใหการระดมทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การหาพนัธมติรทางธรุกจิสามารถทาํไดงายข้ึน และเมือ่บริษทั 

มีความพรอมทั้งเงินทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ก็จะสามารถ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันท้ังในระดับประเทศและ 

ระดับโลกไดมากขึ้น หลักการพื้นฐานของบรรษัทภิบาล 

ประกอบดวย

1. ความตระหนักในภาระหนาที่ (accountability) 

ความตระหนักในภาระหนาที่จะเกิดขึ้นได ตองเกิดจากการ 

ปฏบัิตหินาท่ีดวยสาํนกึรบัผดิชอบอยางแทจริง เปนการทาํงาน 

โดยไมใชเพยีงเพือ่ใหไดช่ือวาทาํแลว แตยงัตองทาํใหดทีีส่ดุดวย

2. ความรับผิดชอบ (responsibility) เกิดขึ้นจาก 

การกําหนดภารกจิของแตละฝายไวอยางชดัเจนวา ใครตองทาํ 

อะไรและทําอยางไร การกําหนดภารกิจจะชวยใหการดําเนิน 

ธรุกจิเปนไปอยางราบรืน่ รวดเรว็ ไมเกดิความซํา้ซอน และเกดิ 

การแบงแยกอํานาจหนาที่ของแตละฝาย ทําใหเกิดความ 

โปรงใสในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

3. ความยุติธรรม (fairness) ความยุติธรรมในการ 

ดําเนินธุรกิจนั้น เริ่มตั้งแตการวางนโยบายเพื่อใหบุคลากร 

แตละฝายปฏิบัติตอผูเกี่ยวของอยางเทาเทียมกัน ภายใตหลัก 

การที่ชัดเจน

4. ความโปรงใส (transparency) ความโปรงใสตาม 

หลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การเปดเผย ขอมูลตอผูมีสวนได 

สวนเสียอยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา เปนอีกหนึ่งสาระ 

สําคัญของหลักบรรษัทภิบาลเชนกันขอมูลสําคัญอยางงบ 

การเงินที่นําเสนอตอผูถือหุน

5. มุงสูความเปนเลิศ (Excellency) หลักสําคัญอีก 

ประการหนึ่งของบรรษัทภิบาลท่ีมุ งสรางศักยภาพในการ 

แขงขันใหแกธุรกิจ คือ สงเสริมการปฏิบัติอันเปนเลิศแก 

บุคลากรทุกฝาย และสงเสริมใหการปฏิบัติงานทุกดานมุงไป 

สูความสมบรูณแบบ นัน่คอืตองมกีารวางนโยบายทีช่ดัเจน หรือ 

มีปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ

    นอกจากมคีณะกรรมการบรรษทัทีด่(ีThe Best board 

of directors) ผูที่ทําหนาท่ีในการบริหารจัดการองคการนั้น 

จะตองมีความรับผิดชอบตอขอกําหนดทุกอยางที่องคการ 

สรางขึ้น ไดแก เปาหมาย นโยบาย และกลยุทธ และตอง 

พยายามติดตามวาองคการสามารถดาํเนนิงานตามขอกาํหนด 

เหลานั้นไดหรือไมดังนั้นผูท่ีทําหนาท่ีในการบริหารจัดการจึง 

ตองมีความรับผิดชอบในระยะยาว นอกจากนี้สิ่งท่ีผูบริหาร 

ควรไหความสนใจคือการใหความสําคัญผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

กับองคการดวย ดังนั้นการบริหารจัดการผูมีสวนเก่ียวของ 

จึงไดเร่ิมเขามามีความสําคัญเนื่องจากองคการตองคนพบให 

ไดวา กลุมหลากหลายเหลานั้นมีความพึงพอใจตอองคการ 

หรือไมอยางไรเพื่อองคการจะไดทราบวาการดําเนิน งานของ 

องคการนั้นบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด

การสรางรปูแบบเกีย่วกับบรรษทัภบิาลในธรุกจิครอบครัว 

คือ การประกอบกันของสภาครอบครัว(Family Council) 

คณะกรรมการผูถือหุนบริษัท (Shareholders Committee) 

คณะกรรมการอํานวยการหรือคณะกรรมการบริหาร (Board 

of Directors) รวมกันสรางความระบบการดําเนินงานของ 

ธุรกิจครอบครัวที่โปรงใส ยุติธรรม และเติบโตอยางยั่งยืน 

เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน คูคาและลูกคา 

อีกทั้งยังเปนการกอใหเกิดการยอมรับจากพนักงานทําใหเกิด 

ความผูกพันกับองคกรในระยะยาว การจัดเตรียมแผนการ 

สบืทอดและแผนการจดัการหลกัทรัพยไวอยางชดัเจน โปรงใส 

มีการเปดเผยขอมูลใหทุกฝายไดรับรู จะสามารถสรางความ 

ไววางใจแกทายาททีเ่ขามารับกิจการตอ ซึง่จะทาํใหผูมสีวนได 

สวนเสยีในธรุกจิครอบครวัมคีวามเชือ่มัน่และใหการสนับสนนุ 

ตอไป 

สมาชิกครอบครัวยอมมีความมีความมุงหวังใหธุรกิจ 

ของครอบครวัเตบิโตอยางยัง่ยนื ซึง่วางแผนและจดัโครงสราง 

ธุรกิจครอบครัวน้ัน มีความสําคัญตอการสรางมูลคาเพิ่มให 

แกธุรกิจ 
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ทางดานภาษีและความเสี่ยง เปนตน

สวนรูปแบบการถือหุนและการจัดสรรผลประโยชนใน 

บริษัทโฮลดิ้งนั้น  Baker & McKenzie ไดเสนอแนะวาเมื่อ 

บริษัทมีการขยายกิจการตามความชํานาญหรือเปนบริษัทใน 

เครือแยกตามประเภทธุรกิจแลว Holding Company 

จะเขาไปถือหุนในบริษัทยอย รวมถึงการถือครองสินทรัพย 

(Non Business Asset) ของครอบครัว การประกอบธุรกิจ 

ที่ใหบริการแกบริษัทในเครือของครอบครัว เชน ใหเชาที่ดิน 

ของครอบครวั เปนตน ทัง้นี ้Holding Company ตองกาํหนด 

ไดมากนอยแคไหนตองทําการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

ดวย จากขางตน

การนําบริษัทเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยนั้นชวย 

ใหลดตนทนุของเงนิทนุ การทาํใหเกดิสภาพคลองของผูถอืหุน 

ซึ่งก็คือสมาชิกของครอบครัว รวมถึงการซื้อ ขาย หุนระหวาง 

สมาชิกในครอบครัวก็จะมีราคาอางอิง 

การนําบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยเปนการยกระดับ 

ของธุรกิจครอบครัวใหมีมาตรฐาน และบริหารจัดการแบบ 

มืออาชีพ และความมีบรรษัทภิบาล เกิดภาพลักษณที่ดี หาก 

ครอบครัวตองการผลประโยชนดานตางๆเหลานี้การนําธุรกิจ 

เขาตลาดหลักทรัพยก็ถือเปนทางเลือกท่ีดี แตอยางไรก็ตาม 

สมาชิกในครอบครัวตองทราบวาการการนําธุรกิจเขาจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้นตองทําการแปลงสภาพจาก 

บริษัทธรรมดาเปนบริษัทมหาชนนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

โครงสรางของผูถอืหุนทีอ่าจมบีคุคลภายนอกเขามายุงเกีย่วกบั 

การบริหารงานของกิจการมากขึ้น รวมถึงมีโอกาสในการถูก 

ควบรวมจากบุคคลภายนอกได(Take over) อีกทั้งการเขาจด 

ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยยังมีขั้นตอนและตนทุนที่เกิดขึ้น 

จากการปรับโครงสรางของบรษัิทในหลายดาน เชน โครงสราง 

ทางบญัช ีเปนตน ครอบครวัจงึตองใชความรอบคอบพจิารณา 

ผลได ผลเสีย ที่จะไดรับเสียกอนวามากนอยเพียงใด และ 

สงผลที่คุมคาตอครอบครัวในระยะยาวหรือไม

Holding Company: 
รูปแบบของบริษัทธุรกิจครอบครัว 

Holding Company หมายถึง บริษัทที่มีการประกอบ 

ธุรกิจโดยมีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นเปนหลัก และ 

ไมมกีารประกอบธุรกิจอยางมนียัสาํคญัของตนเอง วตัถปุระสงค 

ในการจัดต้ัง Holding Company ของครอบครัวเมือ่ทรัพยสนิ 

และกิจการเติบโตขยายมากขึ้น คือการปกปองทรัพยสินทาง 

ดานกฏหมายและความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว 

เปนหลัก คือใหการควบคุมกิจการอยูในกลุมของครอบครัว 

อยางในกรณีที่นําบริษัทของครอบครัวเขาจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรพัย กส็ามารถปองกนัการเขาครอบงาํกจิการแบบ 

ไมเปนมิตร(Hostile Takeover) อีกดวย การจัดตั้ง Holding 

Company ของครอบครัวนอกจากการปกปองทรัพยสินและ 

รักษาอํานาจการควบคุมกิจการแลวยังมีขอดีในเร่ืองของ 

สิทธิผลประโยชนที่จะไดรับทางดานภาษี(ทั้งน้ีอยูที่การวาง 

แผนของแตละครอบครัว) เพิ่มความยืดหยุน/ลดความเสี่ยง 

ในการขยายธุรกิจ ลดปญหาขอพิพาทในการถือครอง 

ทรัพยสสิน ทั้งยังชวยใหสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมทาง 

ธุรกิจอีกดวย อยางไรก็ตามครอบครัวตองพิจารณาถึงความ 

พรอมและคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งและการจัดการ 

ของบริษัทโฮลดิ้งดวย

สําหรับบางองคกรท่ีเปนธุรกิจครอบครัวการ 

เลือกใชตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องมือเพื่อสราง

ความมั่นใจวาธุรกิจจะยังคงอยู ต อไปแมว า 

ลูกหลานจะยังไมพรอมท่ีจะรับชวงกิจการ หรือบางการใช 

ตลาดทุนเพื่อมองหาจังหวะในการเติบโต ผลประโยชนเรื่อง 

ตนทุนของเงินทุน ความเชื่อมั่นของผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชน 

ธนาคาร Supplier เปนตน หรือในกรณท่ีีครอบครวัไมมีทายาท 

เพื่อมารับชวงตอ ก็สามารถขายหุ นของครอบครัวใหกับ 

ผูถอืหุนใหมเขามาดาํเนนิธุรกจิตอ พนกังานกย็งัสามารถทํางาน 

ไดเหมือนเดือน เปนตน อีกทั้งการนําธุรกิจครอบครัวเขาจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะทําใหเกิดความเปนมืออาชีพ 

กลายเปนบรรษัทภิบาลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

ไปโดยปริยาย

สถาบันการเงินที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ผู นําของธุรกิจครอบครัวตองตัดสินใจในการบริหาร 

จัดการธุรกิจครอบครัว โดยตองสวมบทบาทของสมาชิกใน 

ครอบครัว บทบาทของการจัดการธุรกิจและบทบาทความ 

เปนเจาของ โดยตองรกัษาความสมดลุของทัง้สามระบบนีใ้หมี 

การบูรณาการรวมกนัอยางเหมาะสม นาํไปสูการจดัโครงสราง 

ของการถอืหุนและโครงสรางขององคการ การสรางวัฒนธรรม 

ที่แข็งแกรง นโยบายท่ีปนธรรม ผูนําก็จะสามารถนําธุรกิจ 

ครอบครัวไปสูความกาวหนาและเติบโตอยางยั่งยืนได

ประโยชน์ของการนำบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. แหลงเงินทุนระยะยาวที่ปราศจากภาระดอกเบี้ย

การนาํบรษัิทเขาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย  ชวยให 

บริษัทสามารถระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไปไดโดยตรง 

เพื่อนําไปเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจของบริษัทได 

โดยไมมีภาระที่ตองชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยตามงวด 

เวลาที่กําหนดเหมือนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินทําให 

บริษัทมีความยืดหยุนในการบริหารเงินมากขึ้น นอกจากนั้น 

บริษัทยังสามารถระดมทุนเพิ่มเติมเมื่อมีความตองการใชเงิน 

เพิม่เตมิ โดยการออกตราสารทนุประเภทตางๆ ไดหลากหลาย 

ยิง่ขึน้ ทัง้ตราสารหนี ้ตราสารทนุ และตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ เชน 

หุนสามัญเพิ่มทุน หุนกู หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิใน 

การซือ้หลกัทรพัย เปนตน ชวยใหบรษัิทสามารถจดัโครงสราง 

ทางการเงินที่เหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทได

2. เสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัท

เนือ่งจากการนาํบริษทัเขาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย 

นั้นตองมีการเปดเผยขอมูลและมีการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ี 

คณะกรรมการกํากับและดูแลตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่ง 

นอกจากจะชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุนแลว ยัง 

ชวยสรางความเชือ่ถอืใหกบัลูกคา คูคา ทัง้ในและตางประเทศ

3. สรางความภักดีและสรางผลตอบแทนที่ดีใหแก 

พนักงาน

การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปน 

ชองทางหนึ่งที่บริษัทสามารถเปดโอกาสใหกับพนักงานไดมี 

สวนรวมในการเปนเจาของด ผานโครงการเสนอขายหลักทรพัย 

ใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัท(Employee Stock 

option Program หรือ ESOP) การใหพนักงานมีสวนรวม 

ในการเปนเจาของจะชวยสรางความภักดีและความภูมิใจให 

แกพนักงานทําใหทุมเทความรูความสามารถอยางเต็มที่ใน 

การสรางความกาวหนาใหกับบริษัท

4. สรางความรับผิดชอบและการบริหารงานแบบมือ 

อาชีพ

การทีบ่รษิทัจดทะเบยีนเปดเผยขอมลู ขาวสาร และความ 

เคล่ือนไหวตางๆ ผานชองทางและระบบการเผยแพรขอมูล 

ขาวสารของตลาดลักทรัพย ชวยทําใหบริษัทเปนที่รูจักของ 

ผูลงทุนมากขึ้น ชวยสรางความสนใจของผูลงทุนในบริษัท 

มากข้ึนและกระตุ นใหผู บริหารมีความรับผิดชอบในการ 

บริหารงานใหมีความโปรงใสและเนนความเปนมืออาชีพ 

มากขึ้น

5. การดํารงอยู ของธุรกิจในระยะยาวของธุรกิจ 

ครอบครัว

การเปนบริษัทจดทะเบียนจะชวยใหบริษัทที่มีการ 

บริหารงานแบบธุรกิจครอบครัวกาวเขาสู การบริหารงาน 

แบบมืออาชีพมากข้ึน มีผูบริหารที่เปนมืออาชีพเขามารวม 

บริหารกิจการ และเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวของ 

เจาของกิจการที่มีเปาหมายในการดําเนินชีวิตหรือมีความ 

ถนัดที่แตกตางกันออกไปสามารถเลือกประกอบอาชีพที่ 

ตองการโดยยังคงมีฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทและไดรับ 

ผลตอบแทนจากการถือหุนอยูเชนเดิม

6. สรางสภาพคลองของผูถือหุน

การเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ชวย 

ใหผูถือหุนของบริษัทมีศูนยกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน 

หลักทรัพยที่ถือไวเปนเงินสดไดงายและสะดวก ซึ่งจะชวย 

ใหเกิดสภาพคลองใหแกผูถือหุนของบริษัทได รวมถึงทําให 

หลักทรัพยของบริษัทมีราคาอางอิงและมีสภาพคลอง เปน 

หลักทรัพยที่มีความนาเช่ือถือ ซ่ึงผูถือหุนสามารถนําไปเปน 

หลักประกันในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินได หรือเพื่อ 

ใชลดการคํ้าประกันการกูยืมเงินท่ีทําไวกอนการแปรสภาพ 

เปนบริษัทมหาชนและเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได

7. ประโยชนในดานการจัดการภาษี

บุคคลธรรมดาท่ีเปนผู ถือหุ นในบริษัทจดทะเบียนจะ 

ไดรับยกเวนไมตองนํากําไรที่ไดจากการขายหลักทรัพยใน 

ตลาดหลักทรัพยมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล 

ธรรมดา

ปัจจัยที่ต้องระมัดระวังเมื่อนำธุรกิจ
เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

1. การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

นั้นตองมีการกระจายหุนใหกับผูถือหุนรายอื่น ซ่ึงเปนไปตาม 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เปนการเปดโอกาสใหหุน 

กระจายออกจากสมาชิกของครอบครัวไดงายและยากตอการ 

ควบคุม รวมถึงมีความเสี่ยงในการถูกเขาครอบครองแบบ 

ไมเปนมิตรอีกดวย (Hostile Takeover) 

2. การกระจายหุนใหกับนักลงทุนทําใหสัดสวนความ 

เปนเจาของลดลง อีกท้ังมูลคาของกิจการข้ึนกับสภาวะของ 

ตลาดหลกัทรัพย ซ่ึงเปนปจจยัภายนอกท่ีบริษทัควบคมุไดยาก

3. บรษัิทตองเปดเผยขอมลูของบรษัิท และการตรวจสอบ 

ขององคกรกลางตางๆ เชน ก.ล.ต. อีกท้ังตองปฏิบัติตาม 

กฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย ซึ่งอาจทําใหขาดความ 

คลองตัวในการบริหารงาน กระบวนการตัดสินใจมีขั้นตอน 

เพิ่มขึ้นและอาจมีตนทุนที่เพิ่มขึ้น

การนําบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยมีท้ังประโยชนและ

ปจจัยเสี่ยงท่ีครอบครัวตองทําความเขาใจอยางละเอียดเพ่ือ 

ใหการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของความครบถวนเรื่องขอมูล  

การวเิคราะหและประเมนิทีอ่ยูบนความเปนจรงิเพือ่วเิคราะห 

วาการนําเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้น ธุรกิจและ 

ครอบครัวมีความพรอมมากนอยแคไหน และประโยชนท่ีจะ 

การนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ 
มีทั้งประโยชน์และปัจจัยเสี่ยงที่ 
ครอบครัวต้องทำความเข้าใจอย่าง 
ละเอียด เพื่อให้การตัดสินใจอยู่บน 
พื้นฐานของความครบถ้วนเรื่อง 
ข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินที่อยู่ 
บนความเป็นจริงเพื่อวิเคราะห์ว่า 
การนำเข้าไปจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์นั้น ธุรกิจและครอบครัว 
มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน และ 
ประโยชน์ที่จะได้มากน้อยแค่ไหนต้อง
ทำการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

Baker & McKenzie ไดใหคําแนะนําไววาควรจัดตั้ง 

Holding Company ในรูปแบบของบริษัทจํากัด เนื่องจาก 

สามารถกําหนดขอบังคับและเงื่อนไขตางๆเพื่อใหสามารถ 

รวมศูนยการควบคุมได เชน อํานาจของกรรมการ อํานาจของ 

ผูถือหุน รวมถึงการโอนหุน เปนตน นอกจากนั้นยังไดแนะนํา 

วาบริษัท holding ควรมีสมาชิกในครอบครัวเปนผูถือหุน 

ทั้งหมด รวมถึงคณะกรรมการในบริษัท holding ก็ควรเปน 

สมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้นตองพิจารณาปจจัยอื่นๆ 

ประกอบเชน ตนทนุของการจดัต้ัง บรหิารจดัการผลประโยชน 

นโยบายการบริหารงานใหเปนไปตามที่คณะกรรรมการ 

การทํางานของครอบครัวกําหนด 

การจัดสรรหุนในบริษัทใหแกสมาชิกในครอบครัวน้ัน 

ตองคํานึงถึงความยุติธรรม(Fairness) เปนหลัก สมาชิกใน 

ครอบครัวที่เปนผูบริหารควรไดรับหุนในบริษัทที่ตนเองเขา 

ไปเปนผูบริหาร สวนสมาชิกในครอบครัวที่ไมไดเปนผูบริหาร 

ในบริษัทก็อาจไดหุนท่ีเกี่ยวหรือไมเก่ียวกับธุรกิจก็ได แตอาจ 

นอยกวาผูบริหารแตอาจไดผลประโยชนทางการเงินอยาง 

อื่นแทน

สวนทรพัยสนิท่ีควรโอนใหอยูภายใต Holding Company 

คือทรัพยสินที่เปน Non Family Asset เชน อสังหาริมทรัพย 

ทัง้หลาย บานพกั รถยนต หุนในบรษิทัตางๆ เพือ่ความสะดวก 

ในการบรหิารควบคมุและปองกนัการครอบงาํกจิการ ทรพัยสนิ 

ที่กอใหเกิดเงินไดและประโยชนแกสมาชิกในครอบครัว เชน 

ที่ดิน ทรัพยสินทางปญญา เครื่องหมายการคา เปนตน รวมถึง 

ทรัพยสินท่ีตองใชเงินกูซ้ือมาและสามารถหักคาเส่ือมเปนคา 

ใชจายไดครบตามกฏหมาย เพ่ือนําไปวางแผนผลประโยชน 

ดานภาษีของธุรกิจครอบครัว

 

ระบบธรรมาภิบาล
ของธุรกิจครอบครัว

ระบบการจัดการในองคกรธุรกิจท่ีเหมาะสมเปนสิ่ง 

สําคัญของธุรกิจครอบครัว ประเด็นสําคัญอยางหนึ่ง คือ 

บรรษัทภิบาลที่ดี(Good Corporate Government)  มีงาน 

วิจัยหลายเรื่องท่ีบงชี้วา บรรษัทภิบาลเปนสิ่งจําเปนสําหรับ 

ธุรกิจครอบครัวในระยะยาวเพื่อความอยูรอด กับการปกปอง 

ผลประโยชนของผูถือหุ นและผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจ 

บรรษัทภิบาลจึงเปนความทาทายอีกประการหนึ่งของธุรกิจ 

ครอบครัว บรรษัทภิบาลที่ดีจะสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของการดาํเนนิงานในธุรกิจครอบครวั และรกัษาผลประโยชน 

ของผูถือหุนในระยะยาว การดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการ 

ของคนในครอบครัวเปนการรักษาความสามัคคีของสมาชิก 

คนในครอบครัวไดอีกดวย หลักการพื้นฐานของบรรษัทภิบาล 

จะเปนส่ิงที่ชวยสรางมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

ใหกับองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่เราจําเปนตองพ่ึงพา 

การคาระหวางประเทศ บรรษัทภิบาลจะชวยสรางความเช่ือมัน่ 

ใหนักลงทุนสงผลใหการระดมทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การหาพนัธมติรทางธรุกจิสามารถทาํไดงายขึน้ และเมือ่บริษทั 

มีความพรอมทั้งเงินทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ก็จะสามารถ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับประเทศและ 

ระดับโลกไดมากขึ้น หลักการพื้นฐานของบรรษัทภิบาล 

ประกอบดวย

1. ความตระหนักในภาระหนาที่ (accountability) 

ความตระหนักในภาระหนาที่จะเกิดขึ้นได ตองเกิดจากการ 

ปฏบัิตหินาทีด่วยสาํนกึรบัผดิชอบอยางแทจริง เปนการทาํงาน 

โดยไมใชเพียงเพ่ือใหไดช่ือวาทาํแลว แตยงัตองทาํใหดทีีส่ดุดวย

2. ความรับผิดชอบ (responsibility) เกิดขึ้นจาก 

การกําหนดภารกจิของแตละฝายไวอยางชดัเจนวา ใครตองทาํ 

อะไรและทําอยางไร การกําหนดภารกิจจะชวยใหการดําเนิน 

ธรุกจิเปนไปอยางราบรืน่ รวดเรว็ ไมเกดิความซ้ําซอน และเกดิ 

การแบงแยกอํานาจหนาที่ของแตละฝาย ทําใหเกิดความ 

โปรงใสในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

3. ความยุติธรรม (fairness) ความยุติธรรมในการ 

ดําเนินธุรกิจน้ัน เริ่มต้ังแตการวางนโยบายเพื่อใหบุคลากร 

แตละฝายปฏิบัติตอผูเกี่ยวของอยางเทาเทียมกัน ภายใตหลัก 

การที่ชัดเจน

4. ความโปรงใส (transparency) ความโปรงใสตาม 

หลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การเปดเผย ขอมูลตอผูมีสวนได 

สวนเสียอยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา เปนอีกหนึ่งสาระ 

สําคัญของหลักบรรษัทภิบาลเชนกันขอมูลสําคัญอยางงบ 

การเงินที่นําเสนอตอผูถือหุน

5. มุงสูความเปนเลิศ (Excellency) หลักสําคัญอีก 

ประการหนึ่งของบรรษัทภิบาลท่ีมุ งสรางศักยภาพในการ 

แขงขันใหแกธุรกิจ คือ สงเสริมการปฏิบัติอันเปนเลิศแก 

บุคลากรทุกฝาย และสงเสริมใหการปฏิบัติงานทุกดานมุงไป 

สูความสมบรูณแบบ น่ันคือตองมกีารวางนโยบายทีช่ดัเจน หรอื 

มีปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ

    นอกจากมคีณะกรรมการบรรษัททีดี่(The Best board 

of directors) ผูที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการองคการนั้น 

จะตองมีความรับผิดชอบตอขอกําหนดทุกอยางที่องคการ 

สรางขึ้น ไดแก เปาหมาย นโยบาย และกลยุทธ และตอง 

พยายามติดตามวาองคการสามารถดาํเนนิงานตามขอกาํหนด 

เหลานั้นไดหรือไมดังนั้นผูที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการจึง 

ตองมีความรับผิดชอบในระยะยาว นอกจากนี้สิ่งที่ผูบริหาร 

ควรไหความสนใจคือการใหความสําคัญผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

กับองคการดวย ดังนั้นการบริหารจัดการผูมีสวนเก่ียวของ 

จึงไดเร่ิมเขามามีความสําคัญเนื่องจากองคการตองคนพบให 

ไดวา กลุมหลากหลายเหลาน้ันมีความพึงพอใจตอองคการ 

หรือไมอยางไรเพื่อองคการจะไดทราบวาการดําเนิน งานของ 

องคการนั้นบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด

การสรางรปูแบบเกีย่วกับบรรษัทภบิาลในธรุกจิครอบครัว 

คือ การประกอบกันของสภาครอบครัว(Family Council) 

คณะกรรมการผูถือหุนบริษัท (Shareholders Committee) 

คณะกรรมการอํานวยการหรือคณะกรรมการบริหาร (Board 

of Directors) รวมกันสรางความระบบการดําเนินงานของ 

ธุรกิจครอบครัวท่ีโปรงใส ยุติธรรม และเติบโตอยางยั่งยืน 

เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน คูคาและลูกคา 

อีกท้ังยังเปนการกอใหเกิดการยอมรับจากพนักงานทําใหเกิด 

ความผูกพันกับองคกรในระยะยาว การจัดเตรียมแผนการ 

สบืทอดและแผนการจดัการหลกัทรัพยไวอยางชดัเจน โปรงใส 

มีการเปดเผยขอมูลใหทุกฝายไดรับรู จะสามารถสรางความ 

ไววางใจแกทายาททีเ่ขามารับกิจการตอ ซึง่จะทาํใหผูมสีวนได 

สวนเสยีในธรุกจิครอบครวัมคีวามเชือ่มัน่และใหการสนับสนนุ 

ตอไป 

สมาชิกครอบครัวยอมมีความมีความมุงหวังใหธุรกิจ 

ของครอบครวัเตบิโตอยางยัง่ยนื ซึง่วางแผนและจดัโครงสราง 

ธุรกิจครอบครัวน้ัน มีความสําคัญตอการสรางมูลคาเพิ่มให 

แกธุรกิจ 

Designed by rawpixel.com / Freepik

29

Family Business 



ทางดานภาษีและความเสี่ยง เปนตน

สวนรูปแบบการถือหุนและการจัดสรรผลประโยชนใน 

บริษัทโฮลดิ้งนั้น  Baker & McKenzie ไดเสนอแนะวาเมื่อ 

บริษัทมีการขยายกิจการตามความชํานาญหรือเปนบริษัทใน 

เครือแยกตามประเภทธุรกิจแลว Holding Company 

จะเขาไปถือหุนในบริษัทยอย รวมถึงการถือครองสินทรัพย 

(Non Business Asset) ของครอบครัว การประกอบธุรกิจ 

ที่ใหบริการแกบริษัทในเครือของครอบครัว เชน ใหเชาที่ดิน 

ของครอบครวั เปนตน ทัง้นี ้Holding Company ตองกาํหนด 

ไดมากนอยแคไหนตองทําการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

ดวย จากขางตน

การนําบริษัทเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยนั้นชวย 

ใหลดตนทนุของเงนิทนุ การทาํใหเกดิสภาพคลองของผูถอืหุน 

ซึ่งก็คือสมาชิกของครอบครัว รวมถึงการซื้อ ขาย หุนระหวาง 

สมาชิกในครอบครัวก็จะมีราคาอางอิง 

การนําบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยเปนการยกระดับ 

ของธุรกิจครอบครัวใหมีมาตรฐาน และบริหารจัดการแบบ 

มืออาชีพ และความมีบรรษัทภิบาล เกิดภาพลักษณที่ดี หาก 

ครอบครัวตองการผลประโยชนดานตางๆเหลานี้การนําธุรกิจ 

เขาตลาดหลักทรัพยก็ถือเปนทางเลือกที่ดี แตอยางไรก็ตาม 

สมาชิกในครอบครัวตองทราบวาการการนําธุรกิจเขาจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยน้ันตองทําการแปลงสภาพจาก 

บริษัทธรรมดาเปนบริษัทมหาชนนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

โครงสรางของผูถอืหุนทีอ่าจมบีคุคลภายนอกเขามายุงเกีย่วกบั 

การบริหารงานของกิจการมากข้ึน รวมถึงมีโอกาสในการถูก 

ควบรวมจากบุคคลภายนอกได(Take over) อีกทั้งการเขาจด 

ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยยังมีขั้นตอนและตนทุนที่เกิดขึ้น 

จากการปรับโครงสรางของบรษัิทในหลายดาน เชน โครงสราง 

ทางบญัช ีเปนตน ครอบครวัจงึตองใชความรอบคอบพจิารณา 

ผลได ผลเสีย ท่ีจะไดรับเสียกอนวามากนอยเพียงใด และ 

สงผลที่คุมคาตอครอบครัวในระยะยาวหรือไม

Holding Company: 
รูปแบบของบริษัทธุรกิจครอบครัว 

Holding Company หมายถึง บริษัทที่มีการประกอบ 

ธุรกิจโดยมีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นเปนหลัก และ 

ไมมกีารประกอบธุรกิจอยางมนียัสาํคญัของตนเอง วตัถุประสงค 

ในการจดัตัง้ Holding Company ของครอบครวัเมือ่ทรพัยสนิ 

และกิจการเติบโตขยายมากข้ึน คือการปกปองทรัพยสินทาง 

ดานกฏหมายและความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว 

เปนหลัก คือใหการควบคุมกิจการอยูในกลุมของครอบครัว 

อยางในกรณีที่นําบริษัทของครอบครัวเขาจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรพัย กส็ามารถปองกนัการเขาครอบงาํกจิการแบบ 

ไมเปนมิตร(Hostile Takeover) อีกดวย การจัดตั้ง Holding 

Company ของครอบครัวนอกจากการปกปองทรัพยสินและ 

รักษาอํานาจการควบคุมกิจการแลวยังมีขอดีในเร่ืองของ 

สิทธิผลประโยชนท่ีจะไดรับทางดานภาษี(ท้ังน้ีอยูท่ีการวาง 

แผนของแตละครอบครัว) เพิ่มความยืดหยุน/ลดความเส่ียง 

ในการขยายธุรกิจ ลดปญหาขอพิพาทในการถือครอง 

ทรัพยสสิน ท้ังยังชวยใหสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมทาง 

ธุรกิจอีกดวย อยางไรก็ตามครอบครัวตองพิจารณาถึงความ 

พรอมและคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการจัดตั้งและการจัดการ 

ของบริษัทโฮลดิ้งดวย

สําหรับบางองคกรท่ีเปนธุรกิจครอบครัวการ 

เลือกใชตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องมือเพื่อสราง

ความมั่นใจวาธุรกิจจะยังคงอยู ต อไปแมว า 

ลูกหลานจะยังไมพรอมที่จะรับชวงกิจการ หรือบางการใช 

ตลาดทุนเพื่อมองหาจังหวะในการเติบโต ผลประโยชนเรื่อง 

ตนทุนของเงินทุน ความเชื่อมั่นของผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชน 

ธนาคาร Supplier เปนตน หรอืในกรณีทีค่รอบครวัไมมทีายาท 

เพ่ือมารับชวงตอ ก็สามารถขายหุ นของครอบครัวใหกับ 

ผูถอืหุนใหมเขามาดําเนินธรุกจิตอ พนักงานกย็งัสามารถทํางาน 

ไดเหมือนเดือน เปนตน อีกทั้งการนําธุรกิจครอบครัวเขาจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะทําใหเกิดความเปนมืออาชีพ 

กลายเปนบรรษัทภิบาลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

ไปโดยปริยาย

สถาบันการเงินที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ผู นําของธุรกิจครอบครัวตองตัดสินใจในการบริหาร 

จัดการธุรกิจครอบครัว โดยตองสวมบทบาทของสมาชิกใน 

ครอบครัว บทบาทของการจัดการธุรกิจและบทบาทความ 

เปนเจาของ โดยตองรกัษาความสมดลุของทัง้สามระบบนีใ้หมี 

การบูรณาการรวมกนัอยางเหมาะสม นาํไปสูการจดัโครงสราง 

ของการถือหุนและโครงสรางขององคการ การสรางวฒันธรรม 

ที่แข็งแกรง นโยบายท่ีปนธรรม ผูนําก็จะสามารถนําธุรกิจ 

ครอบครัวไปสูความกาวหนาและเติบโตอยางยั่งยืนได

ประโยชน์ของการนำบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. แหลงเงินทุนระยะยาวที่ปราศจากภาระดอกเบี้ย

การนาํบรษิทัเขาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย  ชวยให 

บริษัทสามารถระดมเงินทุนจากประชาชนท่ัวไปไดโดยตรง 

เพื่อนําไปเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจของบริษัทได 

โดยไมมีภาระท่ีตองชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียตามงวด 

เวลาที่กําหนดเหมือนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินทําให 

บริษัทมีความยืดหยุนในการบริหารเงินมากข้ึน นอกจากนั้น 

บริษัทยังสามารถระดมทุนเพิ่มเติมเมื่อมีความตองการใชเงิน 

เพิม่เตมิ โดยการออกตราสารทนุประเภทตางๆ ไดหลากหลาย 

ยิง่ขึน้ ทัง้ตราสารหนี ้ตราสารทนุ และตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุน เชน 

หุนสามัญเพิ่มทุน หุนกู หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิใน 

การซือ้หลกัทรพัย เปนตน ชวยใหบรษิทัสามารถจดัโครงสราง 

ทางการเงินที่เหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทได

2. เสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัท

เนือ่งจากการนาํบริษทัเขาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย 

นั้นตองมีการเปดเผยขอมูลและมีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการกํากับและดูแลตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่ง 

นอกจากจะชวยสรางความนาเช่ือถือใหกับนักลงทุนแลว ยัง 

ชวยสรางความเชือ่ถอืใหกบัลูกคา คูคา ทัง้ในและตางประเทศ

3. สรางความภักดีและสรางผลตอบแทนที่ดีใหแก 

พนักงาน

การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปน 

ชองทางหนึ่งที่บริษัทสามารถเปดโอกาสใหกับพนักงานไดมี 

สวนรวมในการเปนเจาของด ผานโครงการเสนอขายหลักทรัพย 

ใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัท(Employee Stock 

option Program หรือ ESOP) การใหพนักงานมีสวนรวม 

ในการเปนเจาของจะชวยสรางความภักดีและความภูมิใจให 

แกพนักงานทําใหทุมเทความรูความสามารถอยางเต็มที่ใน 

การสรางความกาวหนาใหกับบริษัท

4. สรางความรับผิดชอบและการบริหารงานแบบมือ 

อาชีพ

การทีบ่รษิทัจดทะเบยีนเปดเผยขอมลู ขาวสาร และความ 

เคล่ือนไหวตางๆ ผานชองทางและระบบการเผยแพรขอมูล 

ขาวสารของตลาดลักทรัพย ชวยทําใหบริษัทเปนที่รูจักของ 

ผูลงทุนมากขึ้น ชวยสรางความสนใจของผูลงทุนในบริษัท 

มากข้ึนและกระตุ นใหผู บริหารมีความรับผิดชอบในการ 

บริหารงานใหมีความโปรงใสและเนนความเปนมืออาชีพ 

มากขึ้น

5. การดํารงอยู ของธุรกิจในระยะยาวของธุรกิจ 

ครอบครัว

การเปนบริษัทจดทะเบียนจะชวยใหบริษัทที่มีการ 

บริหารงานแบบธุรกิจครอบครัวกาวเขาสู การบริหารงาน 

แบบมืออาชีพมากขึ้น มีผูบริหารที่เปนมืออาชีพเขามารวม 

บริหารกิจการ และเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวของ 

เจาของกิจการที่มีเปาหมายในการดําเนินชีวิตหรือมีความ 

ถนัดท่ีแตกตางกันออกไปสามารถเลือกประกอบอาชีพที่ 

ตองการโดยยังคงมีฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทและไดรับ 

ผลตอบแทนจากการถือหุนอยูเชนเดิม

6. สรางสภาพคลองของผูถือหุน

การเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ชวย 

ใหผูถือหุนของบริษัทมีศูนยกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน 

หลักทรัพยที่ถือไวเปนเงินสดไดงายและสะดวก ซึ่งจะชวย 

ใหเกิดสภาพคลองใหแกผูถือหุนของบริษัทได รวมถึงทําให 

หลักทรัพยของบริษัทมีราคาอางอิงและมีสภาพคลอง เปน 

หลักทรัพยที่มีความนาเชื่อถือ ซึ่งผูถือหุนสามารถนําไปเปน 

หลักประกันในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินได หรือเพื่อ 

ใชลดการคํ้าประกันการกูยืมเงินที่ทําไวกอนการแปรสภาพ 

เปนบริษัทมหาชนและเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได

7. ประโยชนในดานการจัดการภาษี

บุคคลธรรมดาที่เปนผู ถือหุ นในบริษัทจดทะเบียนจะ 

ไดรับยกเวนไมตองนํากําไรที่ไดจากการขายหลักทรัพยใน 

ตลาดหลักทรัพยมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล 

ธรรมดา

ปัจจัยที่ต้องระมัดระวังเมื่อนำธุรกิจ
เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

1. การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

นั้นตองมีการกระจายหุนใหกับผูถือหุนรายอ่ืน ซึ่งเปนไปตาม 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เปนการเปดโอกาสใหหุน 

กระจายออกจากสมาชิกของครอบครัวไดงายและยากตอการ 

ควบคุม รวมถึงมีความเสี่ยงในการถูกเขาครอบครองแบบ 

ไมเปนมิตรอีกดวย (Hostile Takeover) 

2. การกระจายหุนใหกับนักลงทุนทําใหสัดสวนความ 

เปนเจาของลดลง อีกทั้งมูลคาของกิจการขึ้นกับสภาวะของ 

ตลาดหลกัทรัพย ซ่ึงเปนปจจยัภายนอกท่ีบริษทัควบคมุไดยาก

3. บรษิทัตองเปดเผยขอมลูของบรษิทั และการตรวจสอบ 

ขององคกรกลางตางๆ เชน ก.ล.ต. อีกท้ังตองปฏิบัติตาม 

กฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย ซึ่งอาจทําใหขาดความ 

คลองตัวในการบริหารงาน กระบวนการตัดสินใจมีขั้นตอน 

เพิ่มขึ้นและอาจมีตนทุนที่เพิ่มขึ้น

การนําบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยมีทั้งประโยชนและ

ปจจัยเส่ียงที่ครอบครัวตองทําความเขาใจอยางละเอียดเพ่ือ 

ใหการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของความครบถวนเรื่องขอมูล  

การวเิคราะหและประเมนิทีอ่ยูบนความเปนจรงิเพือ่วเิคราะห 

วาการนําเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้น ธุรกิจและ 

ครอบครัวมีความพรอมมากนอยแคไหน และประโยชนที่จะ 

วัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง Holding 
Company ของครอบครัวเม่ือ 
ทรัพย์สินและกิจการเติบโตขยาย 
มากข้ึน คือการปกป้องทรัพย์สินทาง 
ด้านกฏหมายและความรับผิดชอบ 
ของสมาชิกในครอบครัวเป็นหลัก 

Baker & McKenzie ไดใหคําแนะนําไววาควรจัดตั้ง 

Holding Company ในรูปแบบของบริษัทจํากัด เนื่องจาก 

สามารถกําหนดขอบังคับและเงื่อนไขตางๆเพื่อใหสามารถ 

รวมศูนยการควบคุมได เชน อํานาจของกรรมการ อํานาจของ 

ผูถือหุน รวมถึงการโอนหุน เปนตน นอกจากนั้นยังไดแนะนํา 

วาบริษัท holding ควรมีสมาชิกในครอบครัวเปนผูถือหุน 

ท้ังหมด รวมถึงคณะกรรมการในบริษัท holding ก็ควรเปน 

สมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้นตองพิจารณาปจจัยอื่นๆ 

ประกอบเชน ตนทนุของการจดัตัง้ บรหิารจดัการผลประโยชน 

นโยบายการบริหารงานใหเปนไปตามที่คณะกรรรมการ 

การทํางานของครอบครัวกําหนด 

การจัดสรรหุนในบริษัทใหแกสมาชิกในครอบครัวนั้น 

ตองคํานึงถึงความยุติธรรม(Fairness) เปนหลัก สมาชิกใน 

ครอบครัวที่เปนผูบริหารควรไดรับหุนในบริษัทที่ตนเองเขา 

ไปเปนผูบริหาร สวนสมาชิกในครอบครัวที่ไมไดเปนผูบริหาร 

ในบริษัทก็อาจไดหุนที่เกี่ยวหรือไมเกี่ยวกับธุรกิจก็ได แตอาจ 

นอยกวาผูบริหารแตอาจไดผลประโยชนทางการเงินอยาง 

อื่นแทน

สวนทรัพยสนิท่ีควรโอนใหอยูภายใต Holding Company 

คือทรัพยสินที่เปน Non Family Asset เชน อสังหาริมทรัพย 

ท้ังหลาย บานพัก รถยนต หุนในบรษัิทตางๆ เพือ่ความสะดวก 

ในการบรหิารควบคมุและปองกนัการครอบงํากจิการ ทรพัยสนิ 

ที่กอใหเกิดเงินไดและประโยชนแกสมาชิกในครอบครัว เชน 

ที่ดิน ทรัพยสินทางปญญา เครื่องหมายการคา เปนตน รวมถึง 

ทรัพยสินที่ตองใชเงินกูซ้ือมาและสามารถหักคาเสื่อมเปนคา 

ใชจายไดครบตามกฏหมาย เพื่อนําไปวางแผนผลประโยชน 

ดานภาษีของธุรกิจครอบครัว

 

ระบบธรรมาภิบาล
ของธุรกิจครอบครัว

ระบบการจัดการในองคกรธุรกิจที่เหมาะสมเปนสิ่ง 

สําคัญของธุรกิจครอบครัว ประเด็นสําคัญอยางหนึ่ง คือ 

บรรษัทภิบาลที่ดี(Good Corporate Government)  มีงาน 

วิจัยหลายเร่ืองท่ีบงชี้วา บรรษัทภิบาลเปนสิ่งจําเปนสําหรับ 

ธุรกิจครอบครัวในระยะยาวเพื่อความอยูรอด กับการปกปอง 

ผลประโยชนของผูถือหุ นและผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจ 

บรรษัทภิบาลจึงเปนความทาทายอีกประการหนึ่งของธุรกิจ 

ครอบครัว บรรษัทภิบาลที่ดีจะสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของการดาํเนินงานในธุรกิจครอบครวั และรกัษาผลประโยชน 

ของผูถือหุนในระยะยาว การดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการ 

ของคนในครอบครัวเปนการรักษาความสามัคคีของสมาชิก 

คนในครอบครัวไดอีกดวย หลักการพื้นฐานของบรรษัทภิบาล 

จะเปนส่ิงท่ีชวยสรางมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

ใหกับองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคท่ีเราจําเปนตองพ่ึงพา 

การคาระหวางประเทศ บรรษทัภิบาลจะชวยสรางความเช่ือมัน่ 

ใหนักลงทุนสงผลใหการระดมทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การหาพนัธมติรทางธรุกจิสามารถทาํไดงายข้ึน และเมือ่บริษทั 

มีความพรอมทั้งเงินทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ก็จะสามารถ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันท้ังในระดับประเทศและ 

ระดับโลกไดมากขึ้น หลักการพื้นฐานของบรรษัทภิบาล 

ประกอบดวย

1. ความตระหนักในภาระหนาที่ (accountability) 

ความตระหนักในภาระหนาที่จะเกิดขึ้นได ตองเกิดจากการ 

ปฏบัิตหินาท่ีดวยสาํนกึรบัผดิชอบอยางแทจริง เปนการทาํงาน 

โดยไมใชเพยีงเพือ่ใหไดช่ือวาทาํแลว แตยงัตองทาํใหดทีีส่ดุดวย

2. ความรับผิดชอบ (responsibility) เกิดขึ้นจาก 

การกําหนดภารกจิของแตละฝายไวอยางชดัเจนวา ใครตองทาํ 

อะไรและทําอยางไร การกําหนดภารกิจจะชวยใหการดําเนิน 

ธรุกจิเปนไปอยางราบรืน่ รวดเรว็ ไมเกดิความซํา้ซอน และเกดิ 

การแบงแยกอํานาจหนาที่ของแตละฝาย ทําใหเกิดความ 

โปรงใสในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

3. ความยุติธรรม (fairness) ความยุติธรรมในการ 

ดําเนินธุรกิจนั้น เริ่มตั้งแตการวางนโยบายเพื่อใหบุคลากร 

แตละฝายปฏิบัติตอผูเกี่ยวของอยางเทาเทียมกัน ภายใตหลัก 

การที่ชัดเจน

4. ความโปรงใส (transparency) ความโปรงใสตาม 

หลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การเปดเผย ขอมูลตอผูมีสวนได 

สวนเสียอยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา เปนอีกหนึ่งสาระ 

สําคัญของหลักบรรษัทภิบาลเชนกันขอมูลสําคัญอยางงบ 

การเงินที่นําเสนอตอผูถือหุน

5. มุงสูความเปนเลิศ (Excellency) หลักสําคัญอีก 

ประการหนึ่งของบรรษัทภิบาลท่ีมุ งสรางศักยภาพในการ 

แขงขันใหแกธุรกิจ คือ สงเสริมการปฏิบัติอันเปนเลิศแก 

บุคลากรทุกฝาย และสงเสริมใหการปฏิบัติงานทุกดานมุงไป 

สูความสมบรูณแบบ นัน่คอืตองมกีารวางนโยบายทีช่ดัเจน หรือ 

มีปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ

    นอกจากมคีณะกรรมการบรรษทัทีด่(ีThe Best board 

of directors) ผูที่ทําหนาท่ีในการบริหารจัดการองคการนั้น 

จะตองมีความรับผิดชอบตอขอกําหนดทุกอยางที่องคการ 

สรางขึ้น ไดแก เปาหมาย นโยบาย และกลยุทธ และตอง 

พยายามติดตามวาองคการสามารถดาํเนนิงานตามขอกาํหนด 

เหลานั้นไดหรือไมดังนั้นผูท่ีทําหนาท่ีในการบริหารจัดการจึง 

ตองมีความรับผิดชอบในระยะยาว นอกจากนี้สิ่งท่ีผูบริหาร 

ควรไหความสนใจคือการใหความสําคัญผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

กับองคการดวย ดังนั้นการบริหารจัดการผูมีสวนเก่ียวของ 

จึงไดเร่ิมเขามามีความสําคัญเนื่องจากองคการตองคนพบให 

ไดวา กลุมหลากหลายเหลานั้นมีความพึงพอใจตอองคการ 

หรือไมอยางไรเพื่อองคการจะไดทราบวาการดําเนิน งานของ 

องคการนั้นบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด

การสรางรปูแบบเกีย่วกับบรรษทัภบิาลในธรุกจิครอบครัว 

คือ การประกอบกันของสภาครอบครัว(Family Council) 

คณะกรรมการผูถือหุนบริษัท (Shareholders Committee) 

คณะกรรมการอํานวยการหรือคณะกรรมการบริหาร (Board 

of Directors) รวมกันสรางความระบบการดําเนินงานของ 

ธุรกิจครอบครัวที่โปรงใส ยุติธรรม และเติบโตอยางยั่งยืน 

เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน คูคาและลูกคา 

อีกทั้งยังเปนการกอใหเกิดการยอมรับจากพนักงานทําใหเกิด 

ความผูกพันกับองคกรในระยะยาว การจัดเตรียมแผนการ 

สบืทอดและแผนการจดัการหลกัทรัพยไวอยางชดัเจน โปรงใส 

มีการเปดเผยขอมูลใหทุกฝายไดรับรู จะสามารถสรางความ 

ไววางใจแกทายาททีเ่ขามารับกิจการตอ ซึง่จะทาํใหผูมสีวนได 

สวนเสยีในธรุกจิครอบครวัมคีวามเชือ่มัน่และใหการสนับสนนุ 

ตอไป 

สมาชิกครอบครัวยอมมีความมีความมุงหวังใหธุรกิจ 

ของครอบครวัเตบิโตอยางยัง่ยนื ซึง่วางแผนและจดัโครงสราง 

ธุรกิจครอบครัวน้ัน มีความสําคัญตอการสรางมูลคาเพิ่มให 

แกธุรกิจ 
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ทางดานภาษีและความเสี่ยง เปนตน

สวนรูปแบบการถือหุนและการจัดสรรผลประโยชนใน 

บริษัทโฮลดิ้งนั้น  Baker & McKenzie ไดเสนอแนะวาเมื่อ 

บริษัทมีการขยายกิจการตามความชํานาญหรือเปนบริษัทใน 

เครือแยกตามประเภทธุรกิจแลว Holding Company 

จะเขาไปถือหุนในบริษัทยอย รวมถึงการถือครองสินทรัพย 

(Non Business Asset) ของครอบครัว การประกอบธุรกิจ 

ที่ใหบริการแกบริษัทในเครือของครอบครัว เชน ใหเชาที่ดิน 

ของครอบครวั เปนตน ทัง้นี ้Holding Company ตองกาํหนด 

ไดมากนอยแคไหนตองทําการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

ดวย จากขางตน

การนําบริษัทเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยนั้นชวย 

ใหลดตนทนุของเงนิทนุ การทาํใหเกดิสภาพคลองของผูถอืหุน 

ซึ่งก็คือสมาชิกของครอบครัว รวมถึงการซื้อ ขาย หุนระหวาง 

สมาชิกในครอบครัวก็จะมีราคาอางอิง 

การนําบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยเปนการยกระดับ 

ของธุรกิจครอบครัวใหมีมาตรฐาน และบริหารจัดการแบบ 

มืออาชีพ และความมีบรรษัทภิบาล เกิดภาพลักษณที่ดี หาก 

ครอบครัวตองการผลประโยชนดานตางๆเหลานี้การนําธุรกิจ 

เขาตลาดหลักทรัพยก็ถือเปนทางเลือกท่ีดี แตอยางไรก็ตาม 

สมาชิกในครอบครัวตองทราบวาการการนําธุรกิจเขาจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้นตองทําการแปลงสภาพจาก 

บริษัทธรรมดาเปนบริษัทมหาชนนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

โครงสรางของผูถอืหุนทีอ่าจมบีคุคลภายนอกเขามายุงเกีย่วกบั 

การบริหารงานของกิจการมากขึ้น รวมถึงมีโอกาสในการถูก 

ควบรวมจากบุคคลภายนอกได(Take over) อีกทั้งการเขาจด 

ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยยังมีขั้นตอนและตนทุนที่เกิดขึ้น 

จากการปรับโครงสรางของบรษัิทในหลายดาน เชน โครงสราง 

ทางบญัช ีเปนตน ครอบครวัจงึตองใชความรอบคอบพจิารณา 

ผลได ผลเสีย ที่จะไดรับเสียกอนวามากนอยเพียงใด และ 

สงผลที่คุมคาตอครอบครัวในระยะยาวหรือไม

Holding Company: 
รูปแบบของบริษัทธุรกิจครอบครัว 

Holding Company หมายถึง บริษัทที่มีการประกอบ 

ธุรกิจโดยมีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นเปนหลัก และ 

ไมมกีารประกอบธุรกิจอยางมนียัสาํคญัของตนเอง วตัถปุระสงค 

ในการจัดต้ัง Holding Company ของครอบครัวเมือ่ทรัพยสนิ 

และกิจการเติบโตขยายมากขึ้น คือการปกปองทรัพยสินทาง 

ดานกฏหมายและความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว 

เปนหลัก คือใหการควบคุมกิจการอยูในกลุมของครอบครัว 

อยางในกรณีที่นําบริษัทของครอบครัวเขาจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรพัย กส็ามารถปองกนัการเขาครอบงาํกจิการแบบ 

ไมเปนมิตร(Hostile Takeover) อีกดวย การจัดตั้ง Holding 

Company ของครอบครัวนอกจากการปกปองทรัพยสินและ 

รักษาอํานาจการควบคุมกิจการแลวยังมีขอดีในเร่ืองของ 

สิทธิผลประโยชนที่จะไดรับทางดานภาษี(ทั้งน้ีอยูที่การวาง 

แผนของแตละครอบครัว) เพิ่มความยืดหยุน/ลดความเสี่ยง 

ในการขยายธุรกิจ ลดปญหาขอพิพาทในการถือครอง 

ทรัพยสสิน ทั้งยังชวยใหสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมทาง 

ธุรกิจอีกดวย อยางไรก็ตามครอบครัวตองพิจารณาถึงความ 

พรอมและคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งและการจัดการ 

ของบริษัทโฮลดิ้งดวย

สําหรับบางองคกรท่ีเปนธุรกิจครอบครัวการ 

เลือกใชตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องมือเพื่อสราง

ความมั่นใจวาธุรกิจจะยังคงอยู ต อไปแมว า 

ลูกหลานจะยังไมพรอมท่ีจะรับชวงกิจการ หรือบางการใช 

ตลาดทุนเพื่อมองหาจังหวะในการเติบโต ผลประโยชนเรื่อง 

ตนทุนของเงินทุน ความเชื่อมั่นของผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชน 

ธนาคาร Supplier เปนตน หรือในกรณท่ีีครอบครวัไมมีทายาท 

เพื่อมารับชวงตอ ก็สามารถขายหุ นของครอบครัวใหกับ 

ผูถอืหุนใหมเขามาดาํเนนิธุรกจิตอ พนกังานกย็งัสามารถทํางาน 

ไดเหมือนเดือน เปนตน อีกทั้งการนําธุรกิจครอบครัวเขาจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะทําใหเกิดความเปนมืออาชีพ 

กลายเปนบรรษัทภิบาลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

ไปโดยปริยาย

สถาบันการเงินที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ผู นําของธุรกิจครอบครัวตองตัดสินใจในการบริหาร 

จัดการธุรกิจครอบครัว โดยตองสวมบทบาทของสมาชิกใน 

ครอบครัว บทบาทของการจัดการธุรกิจและบทบาทความ 

เปนเจาของ โดยตองรกัษาความสมดลุของทัง้สามระบบนีใ้หมี 

การบูรณาการรวมกนัอยางเหมาะสม นาํไปสูการจดัโครงสราง 

ของการถอืหุนและโครงสรางขององคการ การสรางวัฒนธรรม 

ที่แข็งแกรง นโยบายท่ีปนธรรม ผูนําก็จะสามารถนําธุรกิจ 

ครอบครัวไปสูความกาวหนาและเติบโตอยางยั่งยืนได

ประโยชน์ของการนำบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. แหลงเงินทุนระยะยาวที่ปราศจากภาระดอกเบี้ย

การนาํบรษัิทเขาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย  ชวยให 

บริษัทสามารถระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไปไดโดยตรง 

เพื่อนําไปเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจของบริษัทได 

โดยไมมีภาระที่ตองชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยตามงวด 

เวลาที่กําหนดเหมือนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินทําให 

บริษัทมีความยืดหยุนในการบริหารเงินมากขึ้น นอกจากนั้น 

บริษัทยังสามารถระดมทุนเพิ่มเติมเมื่อมีความตองการใชเงิน 

เพิม่เตมิ โดยการออกตราสารทนุประเภทตางๆ ไดหลากหลาย 

ยิง่ขึน้ ทัง้ตราสารหนี ้ตราสารทนุ และตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ เชน 

หุนสามัญเพิ่มทุน หุนกู หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิใน 

การซือ้หลกัทรพัย เปนตน ชวยใหบรษัิทสามารถจดัโครงสราง 

ทางการเงินที่เหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทได

2. เสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัท

เนือ่งจากการนาํบริษทัเขาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย 

นั้นตองมีการเปดเผยขอมูลและมีการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ี 

คณะกรรมการกํากับและดูแลตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่ง 

นอกจากจะชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุนแลว ยัง 

ชวยสรางความเชือ่ถอืใหกบัลูกคา คูคา ทัง้ในและตางประเทศ

3. สรางความภักดีและสรางผลตอบแทนที่ดีใหแก 

พนักงาน

การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปน 

ชองทางหนึ่งที่บริษัทสามารถเปดโอกาสใหกับพนักงานไดมี 

สวนรวมในการเปนเจาของด ผานโครงการเสนอขายหลักทรพัย 

ใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัท(Employee Stock 

option Program หรือ ESOP) การใหพนักงานมีสวนรวม 

ในการเปนเจาของจะชวยสรางความภักดีและความภูมิใจให 

แกพนักงานทําใหทุมเทความรูความสามารถอยางเต็มที่ใน 

การสรางความกาวหนาใหกับบริษัท

4. สรางความรับผิดชอบและการบริหารงานแบบมือ 

อาชีพ

การทีบ่รษิทัจดทะเบยีนเปดเผยขอมลู ขาวสาร และความ 

เคล่ือนไหวตางๆ ผานชองทางและระบบการเผยแพรขอมูล 

ขาวสารของตลาดลักทรัพย ชวยทําใหบริษัทเปนที่รูจักของ 

ผูลงทุนมากขึ้น ชวยสรางความสนใจของผูลงทุนในบริษัท 

มากข้ึนและกระตุ นใหผู บริหารมีความรับผิดชอบในการ 

บริหารงานใหมีความโปรงใสและเนนความเปนมืออาชีพ 

มากขึ้น

5. การดํารงอยู ของธุรกิจในระยะยาวของธุรกิจ 

ครอบครัว

การเปนบริษัทจดทะเบียนจะชวยใหบริษัทที่มีการ 

บริหารงานแบบธุรกิจครอบครัวกาวเขาสู การบริหารงาน 

แบบมืออาชีพมากข้ึน มีผูบริหารที่เปนมืออาชีพเขามารวม 

บริหารกิจการ และเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวของ 

เจาของกิจการที่มีเปาหมายในการดําเนินชีวิตหรือมีความ 

ถนัดที่แตกตางกันออกไปสามารถเลือกประกอบอาชีพที่ 

ตองการโดยยังคงมีฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทและไดรับ 

ผลตอบแทนจากการถือหุนอยูเชนเดิม

6. สรางสภาพคลองของผูถือหุน

การเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ชวย 

ใหผูถือหุนของบริษัทมีศูนยกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน 

หลักทรัพยที่ถือไวเปนเงินสดไดงายและสะดวก ซึ่งจะชวย 

ใหเกิดสภาพคลองใหแกผูถือหุนของบริษัทได รวมถึงทําให 

หลักทรัพยของบริษัทมีราคาอางอิงและมีสภาพคลอง เปน 

หลักทรัพยที่มีความนาเช่ือถือ ซ่ึงผูถือหุนสามารถนําไปเปน 

หลักประกันในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินได หรือเพื่อ 

ใชลดการคํ้าประกันการกูยืมเงินท่ีทําไวกอนการแปรสภาพ 

เปนบริษัทมหาชนและเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได

7. ประโยชนในดานการจัดการภาษี

บุคคลธรรมดาท่ีเปนผู ถือหุ นในบริษัทจดทะเบียนจะ 

ไดรับยกเวนไมตองนํากําไรที่ไดจากการขายหลักทรัพยใน 

ตลาดหลักทรัพยมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล 

ธรรมดา

ปัจจัยที่ต้องระมัดระวังเมื่อนำธุรกิจ
เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

1. การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

นั้นตองมีการกระจายหุนใหกับผูถือหุนรายอื่น ซ่ึงเปนไปตาม 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เปนการเปดโอกาสใหหุน 

กระจายออกจากสมาชิกของครอบครัวไดงายและยากตอการ 

ควบคุม รวมถึงมีความเสี่ยงในการถูกเขาครอบครองแบบ 

ไมเปนมิตรอีกดวย (Hostile Takeover) 

2. การกระจายหุนใหกับนักลงทุนทําใหสัดสวนความ 

เปนเจาของลดลง อีกท้ังมูลคาของกิจการข้ึนกับสภาวะของ 

ตลาดหลกัทรัพย ซ่ึงเปนปจจยัภายนอกท่ีบริษทัควบคมุไดยาก

3. บรษัิทตองเปดเผยขอมลูของบรษัิท และการตรวจสอบ 

ขององคกรกลางตางๆ เชน ก.ล.ต. อีกท้ังตองปฏิบัติตาม 

กฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย ซึ่งอาจทําใหขาดความ 

คลองตัวในการบริหารงาน กระบวนการตัดสินใจมีขั้นตอน 

เพิ่มขึ้นและอาจมีตนทุนที่เพิ่มขึ้น

การนําบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยมีท้ังประโยชนและ

ปจจัยเสี่ยงท่ีครอบครัวตองทําความเขาใจอยางละเอียดเพ่ือ 

ใหการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของความครบถวนเรื่องขอมูล  

การวเิคราะหและประเมนิทีอ่ยูบนความเปนจรงิเพือ่วเิคราะห 

วาการนําเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้น ธุรกิจและ 

ครอบครัวมีความพรอมมากนอยแคไหน และประโยชนท่ีจะ 

Baker & McKenzie ไดใหคําแนะนําไววาควรจัดตั้ง 

Holding Company ในรูปแบบของบริษัทจํากัด เนื่องจาก 

สามารถกําหนดขอบังคับและเงื่อนไขตางๆเพื่อใหสามารถ 

รวมศูนยการควบคุมได เชน อํานาจของกรรมการ อํานาจของ 

ผูถือหุน รวมถึงการโอนหุน เปนตน นอกจากนั้นยังไดแนะนํา 

วาบริษัท holding ควรมีสมาชิกในครอบครัวเปนผูถือหุน 

ทั้งหมด รวมถึงคณะกรรมการในบริษัท holding ก็ควรเปน 

สมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้นตองพิจารณาปจจัยอื่นๆ 

ประกอบเชน ตนทนุของการจดัต้ัง บรหิารจดัการผลประโยชน 

นโยบายการบริหารงานใหเปนไปตามที่คณะกรรรมการ 

การทํางานของครอบครัวกําหนด 

การจัดสรรหุนในบริษัทใหแกสมาชิกในครอบครัวน้ัน 

ตองคํานึงถึงความยุติธรรม(Fairness) เปนหลัก สมาชิกใน 

ครอบครัวที่เปนผูบริหารควรไดรับหุนในบริษัทที่ตนเองเขา 

ไปเปนผูบริหาร สวนสมาชิกในครอบครัวที่ไมไดเปนผูบริหาร 

ในบริษัทก็อาจไดหุนท่ีเก่ียวหรือไมเก่ียวกับธุรกิจก็ได แตอาจ 

นอยกวาผูบริหารแตอาจไดผลประโยชนทางการเงินอยาง 

อื่นแทน

สวนทรัพยสนิท่ีควรโอนใหอยูภายใต Holding Company 

คือทรัพยสินที่เปน Non Family Asset เชน อสังหาริมทรัพย 

ทัง้หลาย บานพัก รถยนต หุนในบรษิทัตางๆ เพือ่ความสะดวก 

ในการบรหิารควบคมุและปองกนัการครอบงาํกจิการ ทรพัยสนิ 

ที่กอใหเกิดเงินไดและประโยชนแกสมาชิกในครอบครัว เชน 

ที่ดิน ทรัพยสินทางปญญา เครื่องหมายการคา เปนตน รวมถึง 

ทรัพยสินท่ีตองใชเงินกูซ้ือมาและสามารถหักคาเสื่อมเปนคา 

ใชจายไดครบตามกฏหมาย เพื่อนําไปวางแผนผลประโยชน 

ดานภาษีของธุรกิจครอบครัว

 

ระบบธรรมาภิบาล
ของธุรกิจครอบครัว

ระบบการจัดการในองคกรธุรกิจท่ีเหมาะสมเปนสิ่ง 

สําคัญของธุรกิจครอบครัว ประเด็นสําคัญอยางหนึ่ง คือ 

บรรษัทภิบาลที่ดี(Good Corporate Government)  มีงาน 

วิจัยหลายเรื่องท่ีบงชี้วา บรรษัทภิบาลเปนสิ่งจําเปนสําหรับ 

ธุรกิจครอบครัวในระยะยาวเพื่อความอยูรอด กับการปกปอง 

ผลประโยชนของผูถือหุ นและผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจ 

บรรษัทภิบาลจึงเปนความทาทายอีกประการหนึ่งของธุรกิจ 

ครอบครัว บรรษัทภิบาลที่ดีจะสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของการดาํเนนิงานในธุรกิจครอบครวั และรกัษาผลประโยชน 

ของผูถือหุนในระยะยาว การดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการ 

ของคนในครอบครัวเปนการรักษาความสามัคคีของสมาชิก 

คนในครอบครัวไดอีกดวย หลักการพื้นฐานของบรรษัทภิบาล 

จะเปนส่ิงที่ชวยสรางมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

ใหกับองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่เราจําเปนตองพึ่งพา 

การคาระหวางประเทศ บรรษัทภิบาลจะชวยสรางความเช่ือมัน่ 

ใหนักลงทุนสงผลใหการระดมทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การหาพนัธมติรทางธรุกิจสามารถทาํไดงายขึน้ และเมือ่บริษทั 

มีความพรอมทั้งเงินทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ก็จะสามารถ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับประเทศและ 

ระดับโลกไดมากขึ้น หลักการพื้นฐานของบรรษัทภิบาล 

ประกอบดวย

1. ความตระหนักในภาระหนาที่ (accountability) 

ความตระหนักในภาระหนาที่จะเกิดขึ้นได ตองเกิดจากการ 

ปฏบัิตหินาทีด่วยสาํนกึรบัผดิชอบอยางแทจริง เปนการทาํงาน 

โดยไมใชเพียงเพ่ือใหไดช่ือวาทาํแลว แตยงัตองทาํใหดทีีส่ดุดวย

2. ความรับผิดชอบ (responsibility) เกิดขึ้นจาก 

การกําหนดภารกจิของแตละฝายไวอยางชดัเจนวา ใครตองทาํ 

อะไรและทําอยางไร การกําหนดภารกิจจะชวยใหการดําเนิน 

ธรุกจิเปนไปอยางราบรืน่ รวดเรว็ ไมเกดิความซ้ําซอน และเกดิ 

การแบงแยกอํานาจหนาที่ของแตละฝาย ทําใหเกิดความ 

โปรงใสในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

3. ความยุติธรรม (fairness) ความยุติธรรมในการ 

ดําเนินธุรกิจน้ัน เริ่มต้ังแตการวางนโยบายเพื่อใหบุคลากร 

แตละฝายปฏิบัติตอผูเกี่ยวของอยางเทาเทียมกัน ภายใตหลัก 

การที่ชัดเจน

4. ความโปรงใส (transparency) ความโปรงใสตาม 

หลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การเปดเผย ขอมูลตอผูมีสวนได 

สวนเสียอยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา เปนอีกหนึ่งสาระ 

สําคัญของหลักบรรษัทภิบาลเชนกันขอมูลสําคัญอยางงบ 

การเงินที่นําเสนอตอผูถือหุน

5. มุงสูความเปนเลิศ (Excellency) หลักสําคัญอีก 

ประการหนึ่งของบรรษัทภิบาลท่ีมุ งสรางศักยภาพในการ 

แขงขันใหแกธุรกิจ คือ สงเสริมการปฏิบัติอันเปนเลิศแก 

บุคลากรทุกฝาย และสงเสริมใหการปฏิบัติงานทุกดานมุงไป 

สูความสมบรูณแบบ น่ันคือตองมกีารวางนโยบายทีช่ดัเจน หรอื 

มีปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ

    นอกจากมคีณะกรรมการบรรษัททีดี่(The Best board 

of directors) ผูที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการองคการนั้น 

จะตองมีความรับผิดชอบตอขอกําหนดทุกอยางที่องคการ 

สรางขึ้น ไดแก เปาหมาย นโยบาย และกลยุทธ และตอง 

พยายามตดิตามวาองคการสามารถดาํเนนิงานตามขอกาํหนด 

เหลานั้นไดหรือไมดังนั้นผูที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการจึง 

ตองมีความรับผิดชอบในระยะยาว นอกจากนี้สิ่งที่ผูบริหาร 

ควรไหความสนใจคือการใหความสําคัญผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

กับองคการดวย ดังนั้นการบริหารจัดการผูมีสวนเก่ียวของ 

จึงไดเร่ิมเขามามีความสําคัญเนื่องจากองคการตองคนพบให 

ไดวา กลุมหลากหลายเหลาน้ันมีความพึงพอใจตอองคการ 

หรือไมอยางไรเพื่อองคการจะไดทราบวาการดําเนิน งานของ 

องคการนั้นบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด

การสรางรปูแบบเกีย่วกับบรรษัทภบิาลในธรุกจิครอบครัว 

คือ การประกอบกันของสภาครอบครัว(Family Council) 

คณะกรรมการผูถือหุนบริษัท (Shareholders Committee) 

คณะกรรมการอํานวยการหรือคณะกรรมการบริหาร (Board 

of Directors) รวมกันสรางความระบบการดําเนินงานของ 

ธุรกิจครอบครัวท่ีโปรงใส ยุติธรรม และเติบโตอยางยั่งยืน 

เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน คูคาและลูกคา 

อีกท้ังยังเปนการกอใหเกิดการยอมรับจากพนักงานทําใหเกิด 

ความผูกพันกับองคกรในระยะยาว การจัดเตรียมแผนการ 

สบืทอดและแผนการจดัการหลกัทรัพยไวอยางชดัเจน โปรงใส 

มีการเปดเผยขอมูลใหทุกฝายไดรับรู จะสามารถสรางความ 

ไววางใจแกทายาทท่ีเขามารับกิจการตอ ซึง่จะทาํใหผูมสีวนได 

สวนเสยีในธรุกจิครอบครวัมคีวามเชือ่มัน่และใหการสนับสนนุ 

ตอไป 

สมาชิกครอบครัวยอมมีความมีความมุงหวังใหธุรกิจ 

ของครอบครวัเตบิโตอยางยัง่ยนื ซึง่วางแผนและจดัโครงสราง 

ธุรกิจครอบครัวนั้น มีความสําคัญตอการสรางมูลคาเพิ่มให 

แกธุรกิจ 

รูปภาพ : ตัวอยางโครงสราง Holding Company ของธุรกิจครอบครัว

สมาชิกในครอบครัว

ถือครองหุนบริษัทในเครือ ใหบริการทรัพยสิน

Holding Company

บริษัท A บริษัท B บริษัท C

Non Business Asset Business Asset
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ทางดานภาษีและความเสี่ยง เปนตน

สวนรูปแบบการถือหุนและการจัดสรรผลประโยชนใน 

บริษัทโฮลดิ้งนั้น  Baker & McKenzie ไดเสนอแนะวาเมื่อ 

บริษัทมีการขยายกิจการตามความชํานาญหรือเปนบริษัทใน 

เครือแยกตามประเภทธุรกิจแลว Holding Company 

จะเขาไปถือหุนในบริษัทยอย รวมถึงการถือครองสินทรัพย 

(Non Business Asset) ของครอบครัว การประกอบธุรกิจ 

ที่ใหบริการแกบริษัทในเครือของครอบครัว เชน ใหเชาที่ดิน 

ของครอบครวั เปนตน ทัง้นี ้Holding Company ตองกาํหนด 

ไดมากนอยแคไหนตองทําการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

ดวย จากขางตน

การนําบริษัทเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยนั้นชวย 

ใหลดตนทนุของเงนิทนุ การทาํใหเกดิสภาพคลองของผูถอืหุน 

ซึ่งก็คือสมาชิกของครอบครัว รวมถึงการซื้อ ขาย หุนระหวาง 

สมาชิกในครอบครัวก็จะมีราคาอางอิง 

การนําบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยเปนการยกระดับ 

ของธุรกิจครอบครัวใหมีมาตรฐาน และบริหารจัดการแบบ 

มืออาชีพ และความมีบรรษัทภิบาล เกิดภาพลักษณที่ดี หาก 

ครอบครัวตองการผลประโยชนดานตางๆเหลานี้การนําธุรกิจ 

เขาตลาดหลักทรัพยก็ถือเปนทางเลือกที่ดี แตอยางไรก็ตาม 

สมาชิกในครอบครัวตองทราบวาการการนําธุรกิจเขาจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยน้ันตองทําการแปลงสภาพจาก 

บริษัทธรรมดาเปนบริษัทมหาชนนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

โครงสรางของผูถอืหุนทีอ่าจมบีคุคลภายนอกเขามายุงเกีย่วกบั 

การบริหารงานของกิจการมากข้ึน รวมถึงมีโอกาสในการถูก 

ควบรวมจากบุคคลภายนอกได(Take over) อีกทั้งการเขาจด 

ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยยังมีขั้นตอนและตนทุนที่เกิดขึ้น 

จากการปรับโครงสรางของบริษัทในหลายดาน เชน โครงสราง 

ทางบญัช ีเปนตน ครอบครวัจงึตองใชความรอบคอบพจิารณา 

ผลได ผลเสีย ท่ีจะไดรับเสียกอนวามากนอยเพียงใด และ 

สงผลที่คุมคาตอครอบครัวในระยะยาวหรือไม

Holding Company: 
รูปแบบของบริษัทธุรกิจครอบครัว 

Holding Company หมายถึง บริษัทที่มีการประกอบ 

ธุรกิจโดยมีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นเปนหลัก และ 

ไมมกีารประกอบธุรกิจอยางมนียัสาํคญัของตนเอง วตัถุประสงค 

ในการจดัตัง้ Holding Company ของครอบครวัเมือ่ทรพัยสนิ 

และกิจการเติบโตขยายมากข้ึน คือการปกปองทรัพยสินทาง 

ดานกฏหมายและความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว 

เปนหลัก คือใหการควบคุมกิจการอยูในกลุมของครอบครัว 

อยางในกรณีที่นําบริษัทของครอบครัวเขาจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรพัย กส็ามารถปองกนัการเขาครอบงาํกจิการแบบ 

ไมเปนมิตร(Hostile Takeover) อีกดวย การจัดตั้ง Holding 

Company ของครอบครัวนอกจากการปกปองทรัพยสินและ 

รักษาอํานาจการควบคุมกิจการแลวยังมีขอดีในเร่ืองของ 

สิทธิผลประโยชนท่ีจะไดรับทางดานภาษี(ท้ังน้ีอยูท่ีการวาง 

แผนของแตละครอบครัว) เพิ่มความยืดหยุน/ลดความเส่ียง 

ในการขยายธุรกิจ ลดปญหาขอพิพาทในการถือครอง 

ทรัพยสสิน ท้ังยังชวยใหสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมทาง 

ธุรกิจอีกดวย อยางไรก็ตามครอบครัวตองพิจารณาถึงความ 

พรอมและคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการจัดตั้งและการจัดการ 

ของบริษัทโฮลดิ้งดวย

สําหรับบางองคกรที่เปนธุรกิจครอบครัวการ 

เลือกใชตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องมือเพื่อสราง

ความมั่นใจวาธุรกิจจะยังคงอยู ต อไปแมว า 

ลูกหลานจะยังไมพรอมที่จะรับชวงกิจการ หรือบางการใช 

ตลาดทุนเพื่อมองหาจังหวะในการเติบโต ผลประโยชนเรื่อง 

ตนทุนของเงินทุน ความเชื่อมั่นของผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชน 

ธนาคาร Supplier เปนตน หรือในกรณีทีค่รอบครวัไมมีทายาท 

เพ่ือมารับชวงตอ ก็สามารถขายหุ นของครอบครัวใหกับ 

ผูถอืหุนใหมเขามาดําเนินธรุกจิตอ พนกังานกย็งัสามารถทํางาน 

ไดเหมือนเดือน เปนตน อีกทั้งการนําธุรกิจครอบครัวเขาจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะทําใหเกิดความเปนมืออาชีพ 

กลายเปนบรรษัทภิบาลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

ไปโดยปริยาย

สถาบันการเงินที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ผู นําของธุรกิจครอบครัวตองตัดสินใจในการบริหาร 

จัดการธุรกิจครอบครัว โดยตองสวมบทบาทของสมาชิกใน 

ครอบครัว บทบาทของการจัดการธุรกิจและบทบาทความ 

เปนเจาของ โดยตองรกัษาความสมดลุของทัง้สามระบบนีใ้หมี 

การบูรณาการรวมกนัอยางเหมาะสม นาํไปสูการจดัโครงสราง 

ของการถือหุนและโครงสรางขององคการ การสรางวฒันธรรม 

ที่แข็งแกรง นโยบายท่ีปนธรรม ผูนําก็จะสามารถนําธุรกิจ 

ครอบครัวไปสูความกาวหนาและเติบโตอยางยั่งยืนได

ประโยชน์ของการนำบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. แหลงเงินทุนระยะยาวที่ปราศจากภาระดอกเบี้ย

การนาํบรษิทัเขาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย  ชวยให 

บริษัทสามารถระดมเงินทุนจากประชาชนท่ัวไปไดโดยตรง 

เพื่อนําไปเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจของบริษัทได 

โดยไมมีภาระท่ีตองชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียตามงวด 

เวลาที่กําหนดเหมือนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินทําให 

บริษัทมีความยืดหยุนในการบริหารเงินมากข้ึน นอกจากนั้น 

บริษัทยังสามารถระดมทุนเพิ่มเติมเมื่อมีความตองการใชเงิน 

เพิม่เตมิ โดยการออกตราสารทนุประเภทตางๆ ไดหลากหลาย 

ยิง่ขึน้ ทัง้ตราสารหนี ้ตราสารทนุ และตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุน เชน 

หุนสามัญเพิ่มทุน หุนกู หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิใน 

การซือ้หลกัทรพัย เปนตน ชวยใหบรษิทัสามารถจดัโครงสราง 

ทางการเงินที่เหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทได

2. เสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัท

เนือ่งจากการนาํบริษทัเขาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย 

นั้นตองมีการเปดเผยขอมูลและมีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการกํากับและดูแลตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่ง 

นอกจากจะชวยสรางความนาเช่ือถือใหกับนักลงทุนแลว ยัง 

ชวยสรางความเชือ่ถอืใหกบัลูกคา คูคา ทัง้ในและตางประเทศ

3. สรางความภักดีและสรางผลตอบแทนที่ดีใหแก 

พนักงาน

การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปน 

ชองทางหนึ่งที่บริษัทสามารถเปดโอกาสใหกับพนักงานไดมี 

สวนรวมในการเปนเจาของด ผานโครงการเสนอขายหลักทรัพย 

ใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัท(Employee Stock 

option Program หรือ ESOP) การใหพนักงานมีสวนรวม 

ในการเปนเจาของจะชวยสรางความภักดีและความภูมิใจให 

แกพนักงานทําใหทุมเทความรูความสามารถอยางเต็มที่ใน 

การสรางความกาวหนาใหกับบริษัท

4. สรางความรับผิดชอบและการบริหารงานแบบมือ 

อาชีพ

การทีบ่รษิทัจดทะเบยีนเปดเผยขอมลู ขาวสาร และความ 

เคล่ือนไหวตางๆ ผานชองทางและระบบการเผยแพรขอมูล 

ขาวสารของตลาดลักทรัพย ชวยทําใหบริษัทเปนที่รูจักของ 

ผูลงทุนมากขึ้น ชวยสรางความสนใจของผูลงทุนในบริษัท 

มากข้ึนและกระตุ นใหผู บริหารมีความรับผิดชอบในการ 

บริหารงานใหมีความโปรงใสและเนนความเปนมืออาชีพ 

มากขึ้น

5. การดํารงอยู ของธุรกิจในระยะยาวของธุรกิจ 

ครอบครัว

การเปนบริษัทจดทะเบียนจะชวยใหบริษัทที่มีการ 

บริหารงานแบบธุรกิจครอบครัวกาวเขาสู การบริหารงาน 

แบบมืออาชีพมากขึ้น มีผูบริหารที่เปนมืออาชีพเขามารวม 

บริหารกิจการ และเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวของ 

เจาของกิจการที่มีเปาหมายในการดําเนินชีวิตหรือมีความ 

ถนัดท่ีแตกตางกันออกไปสามารถเลือกประกอบอาชีพที่ 

ตองการโดยยังคงมีฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทและไดรับ 

ผลตอบแทนจากการถือหุนอยูเชนเดิม

6. สรางสภาพคลองของผูถือหุน

การเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ชวย 

ใหผูถือหุนของบริษัทมีศูนยกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน 

หลักทรัพยที่ถือไวเปนเงินสดไดงายและสะดวก ซึ่งจะชวย 

ใหเกิดสภาพคลองใหแกผูถือหุนของบริษัทได รวมถึงทําให 

หลักทรัพยของบริษัทมีราคาอางอิงและมีสภาพคลอง เปน 

หลักทรัพยที่มีความนาเชื่อถือ ซึ่งผูถือหุนสามารถนําไปเปน 

หลักประกันในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินได หรือเพื่อ 

ใชลดการคํ้าประกันการกูยืมเงินที่ทําไวกอนการแปรสภาพ 

เปนบริษัทมหาชนและเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได

7. ประโยชนในดานการจัดการภาษี

บุคคลธรรมดาที่เปนผู ถือหุ นในบริษัทจดทะเบียนจะ 

ไดรับยกเวนไมตองนํากําไรที่ไดจากการขายหลักทรัพยใน 

ตลาดหลักทรัพยมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล 

ธรรมดา

ปัจจัยที่ต้องระมัดระวังเมื่อนำธุรกิจ
เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

1. การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

นั้นตองมีการกระจายหุนใหกับผูถือหุนรายอ่ืน ซึ่งเปนไปตาม 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เปนการเปดโอกาสใหหุน 

กระจายออกจากสมาชิกของครอบครัวไดงายและยากตอการ 

ควบคุม รวมถึงมีความเสี่ยงในการถูกเขาครอบครองแบบ 

ไมเปนมิตรอีกดวย (Hostile Takeover) 

2. การกระจายหุนใหกับนักลงทุนทําใหสัดสวนความ 

เปนเจาของลดลง อีกทั้งมูลคาของกิจการขึ้นกับสภาวะของ 

ตลาดหลกัทรัพย ซ่ึงเปนปจจยัภายนอกท่ีบริษทัควบคมุไดยาก

3. บรษิทัตองเปดเผยขอมลูของบรษิทั และการตรวจสอบ 

ขององคกรกลางตางๆ เชน ก.ล.ต. อีกท้ังตองปฏิบัติตาม 

กฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย ซึ่งอาจทําใหขาดความ 

คลองตัวในการบริหารงาน กระบวนการตัดสินใจมีขั้นตอน 

เพิ่มขึ้นและอาจมีตนทุนที่เพิ่มขึ้น

การนําบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยมีทั้งประโยชนและ

ปจจัยเส่ียงที่ครอบครัวตองทําความเขาใจอยางละเอียดเพ่ือ 

ใหการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของความครบถวนเรื่องขอมูล  

การวเิคราะหและประเมนิทีอ่ยูบนความเปนจรงิเพือ่วเิคราะห 

วาการนําเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้น ธุรกิจและ 

ครอบครัวมีความพรอมมากนอยแคไหน และประโยชนที่จะ 

Baker & McKenzie ไดใหคําแนะนําไววาควรจัดตั้ง 

Holding Company ในรูปแบบของบริษัทจํากัด เนื่องจาก 

สามารถกําหนดขอบังคับและเงื่อนไขตางๆเพื่อใหสามารถ 

รวมศูนยการควบคุมได เชน อํานาจของกรรมการ อํานาจของ 

ผูถือหุน รวมถึงการโอนหุน เปนตน นอกจากนั้นยังไดแนะนํา 

วาบริษัท holding ควรมีสมาชิกในครอบครัวเปนผูถือหุน 

ท้ังหมด รวมถึงคณะกรรมการในบริษัท holding ก็ควรเปน 

สมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้นตองพิจารณาปจจัยอื่นๆ 

ประกอบเชน ตนทนุของการจดัตัง้ บริหารจดัการผลประโยชน 

นโยบายการบริหารงานใหเปนไปตามที่คณะกรรรมการ 

การทํางานของครอบครัวกําหนด 

การจัดสรรหุนในบริษัทใหแกสมาชิกในครอบครัวน้ัน 

ตองคํานึงถึงความยุติธรรม(Fairness) เปนหลัก สมาชิกใน 

ครอบครัวที่เปนผูบริหารควรไดรับหุนในบริษัทที่ตนเองเขา 

ไปเปนผูบริหาร สวนสมาชิกในครอบครัวที่ไมไดเปนผูบริหาร 

ในบริษัทก็อาจไดหุนที่เกี่ยวหรือไมเกี่ยวกับธุรกิจก็ได แตอาจ 

นอยกวาผูบริหารแตอาจไดผลประโยชนทางการเงินอยาง 

อื่นแทน

สวนทรัพยสนิท่ีควรโอนใหอยูภายใต Holding Company 

คือทรัพยสินที่เปน Non Family Asset เชน อสังหาริมทรัพย 

ท้ังหลาย บานพัก รถยนต หุนในบรษัิทตางๆ เพือ่ความสะดวก 

ในการบรหิารควบคมุและปองกนัการครอบงํากจิการ ทรพัยสนิ 

ที่กอใหเกิดเงินไดและประโยชนแกสมาชิกในครอบครัว เชน 

ที่ดิน ทรัพยสินทางปญญา เครื่องหมายการคา เปนตน รวมถึง 

ทรัพยสินที่ตองใชเงินกูซื้อมาและสามารถหักคาเสื่อมเปนคา 

ใชจายไดครบตามกฏหมาย เพื่อนําไปวางแผนผลประโยชน 

ดานภาษีของธุรกิจครอบครัว

 

ระบบธรรมาภิบาล
ของธุรกิจครอบครัว

ระบบการจัดการในองคกรธุรกิจที่เหมาะสมเปนสิ่ง 

สําคัญของธุรกิจครอบครัว ประเด็นสําคัญอยางหนึ่ง คือ 

บรรษัทภิบาลที่ดี(Good Corporate Government)  มีงาน 

วิจัยหลายเร่ืองท่ีบงชี้วา บรรษัทภิบาลเปนสิ่งจําเปนสําหรับ 

ธุรกิจครอบครัวในระยะยาวเพื่อความอยูรอด กับการปกปอง 

ผลประโยชนของผูถือหุ นและผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจ 

บรรษัทภิบาลจึงเปนความทาทายอีกประการหนึ่งของธุรกิจ 

ครอบครัว บรรษัทภิบาลที่ดีจะสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของการดาํเนินงานในธุรกิจครอบครวั และรกัษาผลประโยชน 

ของผูถือหุนในระยะยาว การดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการ 

ของคนในครอบครัวเปนการรักษาความสามัคคีของสมาชิก 

คนในครอบครัวไดอีกดวย หลักการพื้นฐานของบรรษัทภิบาล 

จะเปนส่ิงท่ีชวยสรางมาตรฐานที่เปนท่ียอมรับในระดับสากล 

ใหกับองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคท่ีเราจําเปนตองพึ่งพา 

การคาระหวางประเทศ บรรษทัภิบาลจะชวยสรางความเช่ือมัน่ 

ใหนักลงทุนสงผลใหการระดมทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การหาพนัธมติรทางธรุกิจสามารถทาํไดงายข้ึน และเม่ือบริษทั 

มีความพรอมทั้งเงินทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ก็จะสามารถ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันท้ังในระดับประเทศและ 

ระดับโลกไดมากขึ้น หลักการพื้นฐานของบรรษัทภิบาล 

ประกอบดวย

1. ความตระหนักในภาระหนาที่ (accountability) 

ความตระหนักในภาระหนาที่จะเกิดขึ้นได ตองเกิดจากการ 

ปฏบัิตหินาท่ีดวยสาํนกึรบัผดิชอบอยางแทจรงิ เปนการทาํงาน 

โดยไมใชเพยีงเพือ่ใหไดช่ือวาทาํแลว แตยงัตองทาํใหดทีีส่ดุดวย

2. ความรับผิดชอบ (responsibility) เกิดขึ้นจาก 

การกําหนดภารกจิของแตละฝายไวอยางชดัเจนวา ใครตองทาํ 

อะไรและทําอยางไร การกําหนดภารกิจจะชวยใหการดําเนิน 

ธรุกจิเปนไปอยางราบรืน่ รวดเรว็ ไมเกดิความซํา้ซอน และเกดิ 

การแบงแยกอํานาจหนาที่ของแตละฝาย ทําใหเกิดความ 

โปรงใสในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

3. ความยุติธรรม (fairness) ความยุติธรรมในการ 

ดําเนินธุรกิจนั้น เริ่มตั้งแตการวางนโยบายเพื่อใหบุคลากร 

แตละฝายปฏิบัติตอผูเกี่ยวของอยางเทาเทียมกัน ภายใตหลัก 

การที่ชัดเจน

4. ความโปรงใส (transparency) ความโปรงใสตาม 

หลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การเปดเผย ขอมูลตอผูมีสวนได 

สวนเสียอยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา เปนอีกหนึ่งสาระ 

สําคัญของหลักบรรษัทภิบาลเชนกันขอมูลสําคัญอยางงบ 

การเงินที่นําเสนอตอผูถือหุน

5. มุงสูความเปนเลิศ (Excellency) หลักสําคัญอีก 

ประการหนึ่งของบรรษัทภิบาลท่ีมุ งสรางศักยภาพในการ 

แขงขันใหแกธุรกิจ คือ สงเสริมการปฏิบัติอันเปนเลิศแก 

บุคลากรทุกฝาย และสงเสริมใหการปฏิบัติงานทุกดานมุงไป 

สูความสมบรูณแบบ นัน่คอืตองมกีารวางนโยบายทีช่ดัเจน หรือ 

มีปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ

    นอกจากมคีณะกรรมการบรรษทัทีด่(ีThe Best board 

of directors) ผูที่ทําหนาท่ีในการบริหารจัดการองคการนั้น 

จะตองมีความรับผิดชอบตอขอกําหนดทุกอยางที่องคการ 

สรางขึ้น ไดแก เปาหมาย นโยบาย และกลยุทธ และตอง 

พยายามติดตามวาองคการสามารถดาํเนนิงานตามขอกาํหนด 

เหลานั้นไดหรือไมดังนั้นผูท่ีทําหนาท่ีในการบริหารจัดการจึง 

ตองมีความรับผิดชอบในระยะยาว นอกจากนี้สิ่งท่ีผูบริหาร 

ควรไหความสนใจคือการใหความสําคัญผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

กับองคการดวย ดังนั้นการบริหารจัดการผูมีสวนเก่ียวของ 

จึงไดเร่ิมเขามามีความสําคัญเนื่องจากองคการตองคนพบให 

ไดวา กลุมหลากหลายเหลานั้นมีความพึงพอใจตอองคการ 

หรือไมอยางไรเพื่อองคการจะไดทราบวาการดําเนิน งานของ 

องคการนั้นบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด

การสรางรปูแบบเกีย่วกับบรรษทัภบิาลในธรุกจิครอบครัว 

คือ การประกอบกันของสภาครอบครัว(Family Council) 

คณะกรรมการผูถือหุนบริษัท (Shareholders Committee) 

คณะกรรมการอํานวยการหรือคณะกรรมการบริหาร (Board 

of Directors) รวมกันสรางความระบบการดําเนินงานของ 

ธุรกิจครอบครัวที่โปรงใส ยุติธรรม และเติบโตอยางยั่งยืน 

เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน คูคาและลูกคา 

อีกทั้งยังเปนการกอใหเกิดการยอมรับจากพนักงานทําใหเกิด 

ความผูกพันกับองคกรในระยะยาว การจัดเตรียมแผนการ 

สบืทอดและแผนการจดัการหลกัทรัพยไวอยางชดัเจน โปรงใส 

มีการเปดเผยขอมูลใหทุกฝายไดรับรู จะสามารถสรางความ 

ไววางใจแกทายาททีเ่ขามารับกิจการตอ ซึง่จะทาํใหผูมสีวนได 

สวนเสยีในธรุกจิครอบครวัมคีวามเชือ่มัน่และใหการสนับสนนุ 

ตอไป 

สมาชิกครอบครัวยอมมีความมีความมุงหวังใหธุรกิจ 

ของครอบครวัเตบิโตอยางยัง่ยนื ซึง่วางแผนและจดัโครงสราง 

ธุรกิจครอบครัวน้ัน มีความสําคัญตอการสรางมูลคาเพิ่มให 

แกธุรกิจ 
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ทางดานภาษีและความเสี่ยง เปนตน

สวนรูปแบบการถือหุนและการจัดสรรผลประโยชนใน 

บริษัทโฮลดิ้งนั้น  Baker & McKenzie ไดเสนอแนะวาเมื่อ 

บริษัทมีการขยายกิจการตามความชํานาญหรือเปนบริษัทใน 

เครือแยกตามประเภทธุรกิจแลว Holding Company 

จะเขาไปถือหุนในบริษัทยอย รวมถึงการถือครองสินทรัพย 

(Non Business Asset) ของครอบครัว การประกอบธุรกิจ 

ที่ใหบริการแกบริษัทในเครือของครอบครัว เชน ใหเชาที่ดิน 

ของครอบครวั เปนตน ทัง้นี ้Holding Company ตองกาํหนด 

ไดมากนอยแคไหนตองทําการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

ดวย จากขางตน

การนําบริษัทเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยนั้นชวย 

ใหลดตนทนุของเงนิทนุ การทาํใหเกดิสภาพคลองของผูถอืหุน 

ซึ่งก็คือสมาชิกของครอบครัว รวมถึงการซื้อ ขาย หุนระหวาง 

สมาชิกในครอบครัวก็จะมีราคาอางอิง 

การนําบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยเปนการยกระดับ 

ของธุรกิจครอบครัวใหมีมาตรฐาน และบริหารจัดการแบบ 

มืออาชีพ และความมีบรรษัทภิบาล เกิดภาพลักษณที่ดี หาก 

ครอบครัวตองการผลประโยชนดานตางๆเหลานี้การนําธุรกิจ 

เขาตลาดหลักทรัพยก็ถือเปนทางเลือกท่ีดี แตอยางไรก็ตาม 

สมาชิกในครอบครัวตองทราบวาการการนําธุรกิจเขาจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้นตองทําการแปลงสภาพจาก 

บริษัทธรรมดาเปนบริษัทมหาชนนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

โครงสรางของผูถอืหุนทีอ่าจมบีคุคลภายนอกเขามายุงเกีย่วกบั 

การบริหารงานของกิจการมากขึ้น รวมถึงมีโอกาสในการถูก 

ควบรวมจากบุคคลภายนอกได(Take over) อีกทั้งการเขาจด 

ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยยังมีขั้นตอนและตนทุนที่เกิดขึ้น 

จากการปรับโครงสรางของบริษัทในหลายดาน เชน โครงสราง 

ทางบญัช ีเปนตน ครอบครวัจงึตองใชความรอบคอบพจิารณา 

ผลได ผลเสีย ที่จะไดรับเสียกอนวามากนอยเพียงใด และ 

สงผลที่คุมคาตอครอบครัวในระยะยาวหรือไม

Holding Company: 
รูปแบบของบริษัทธุรกิจครอบครัว 

Holding Company หมายถึง บริษัทที่มีการประกอบ 

ธุรกิจโดยมีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นเปนหลัก และ 

ไมมกีารประกอบธุรกิจอยางมนียัสาํคญัของตนเอง วตัถปุระสงค 

ในการจัดต้ัง Holding Company ของครอบครัวเมือ่ทรัพยสนิ 

และกิจการเติบโตขยายมากขึ้น คือการปกปองทรัพยสินทาง 

ดานกฏหมายและความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว 

เปนหลัก คือใหการควบคุมกิจการอยูในกลุมของครอบครัว 

อยางในกรณีที่นําบริษัทของครอบครัวเขาจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรพัย กส็ามารถปองกนัการเขาครอบงาํกจิการแบบ 

ไมเปนมิตร(Hostile Takeover) อีกดวย การจัดตั้ง Holding 

Company ของครอบครัวนอกจากการปกปองทรัพยสินและ 

รักษาอํานาจการควบคุมกิจการแลวยังมีขอดีในเร่ืองของ 

สิทธิผลประโยชนที่จะไดรับทางดานภาษี(ทั้งน้ีอยูที่การวาง 

แผนของแตละครอบครัว) เพิ่มความยืดหยุน/ลดความเสี่ยง 

ในการขยายธุรกิจ ลดปญหาขอพิพาทในการถือครอง 

ทรัพยสสิน ทั้งยังชวยใหสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมทาง 

ธุรกิจอีกดวย อยางไรก็ตามครอบครัวตองพิจารณาถึงความ 

พรอมและคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งและการจัดการ 

ของบริษัทโฮลดิ้งดวย

สําหรับบางองคกรท่ีเปนธุรกิจครอบครัวการ 

เลือกใชตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องมือเพื่อสราง

ความมั่นใจวาธุรกิจจะยังคงอยู ต อไปแมว า 

ลูกหลานจะยังไมพรอมท่ีจะรับชวงกิจการ หรือบางการใช 

ตลาดทุนเพื่อมองหาจังหวะในการเติบโต ผลประโยชนเรื่อง 

ตนทุนของเงินทุน ความเชื่อมั่นของผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชน 

ธนาคาร Supplier เปนตน หรือในกรณท่ีีครอบครวัไมมีทายาท 

เพื่อมารับชวงตอ ก็สามารถขายหุ นของครอบครัวใหกับ 

ผูถอืหุนใหมเขามาดาํเนนิธุรกจิตอ พนกังานกย็งัสามารถทํางาน 

ไดเหมือนเดือน เปนตน อีกทั้งการนําธุรกิจครอบครัวเขาจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะทําใหเกิดความเปนมืออาชีพ 

กลายเปนบรรษัทภิบาลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

ไปโดยปริยาย

สถาบันการเงินที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ผู นําของธุรกิจครอบครัวตองตัดสินใจในการบริหาร 

จัดการธุรกิจครอบครัว โดยตองสวมบทบาทของสมาชิกใน 

ครอบครัว บทบาทของการจัดการธุรกิจและบทบาทความ 

เปนเจาของ โดยตองรกัษาความสมดลุของทัง้สามระบบนีใ้หมี 

การบูรณาการรวมกนัอยางเหมาะสม นาํไปสูการจดัโครงสราง 

ของการถอืหุนและโครงสรางขององคการ การสรางวัฒนธรรม 

ที่แข็งแกรง นโยบายท่ีปนธรรม ผูนําก็จะสามารถนําธุรกิจ 

ครอบครัวไปสูความกาวหนาและเติบโตอยางยั่งยืนได

ประโยชน์ของการนำบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. แหลงเงินทุนระยะยาวที่ปราศจากภาระดอกเบี้ย

การนาํบรษัิทเขาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย  ชวยให 

บริษัทสามารถระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไปไดโดยตรง 

เพื่อนําไปเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจของบริษัทได 

โดยไมมีภาระที่ตองชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยตามงวด 

เวลาที่กําหนดเหมือนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินทําให 

บริษัทมีความยืดหยุนในการบริหารเงินมากขึ้น นอกจากนั้น 

บริษัทยังสามารถระดมทุนเพิ่มเติมเมื่อมีความตองการใชเงิน 

เพิม่เตมิ โดยการออกตราสารทนุประเภทตางๆ ไดหลากหลาย 

ยิง่ขึน้ ทัง้ตราสารหนี ้ตราสารทนุ และตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ เชน 

หุนสามัญเพิ่มทุน หุนกู หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิใน 

การซือ้หลกัทรพัย เปนตน ชวยใหบรษัิทสามารถจดัโครงสราง 

ทางการเงินที่เหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทได

2. เสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัท

เนือ่งจากการนาํบริษทัเขาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย 

นั้นตองมีการเปดเผยขอมูลและมีการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ี 

คณะกรรมการกํากับและดูแลตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่ง 

นอกจากจะชวยสรางความนาเช่ือถือใหกับนักลงทุนแลว ยัง 

ชวยสรางความเช่ือถอืใหกบัลกูคา คูคา ทัง้ในและตางประเทศ

3. สรางความภักดีและสรางผลตอบแทนที่ดีใหแก 

พนักงาน

การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปน 

ชองทางหน่ึงที่บริษัทสามารถเปดโอกาสใหกับพนักงานไดมี 

สวนรวมในการเปนเจาของด ผานโครงการเสนอขายหลกัทรัพย 

ใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัท(Employee Stock 

option Program หรือ ESOP) การใหพนักงานมีสวนรวม 

ในการเปนเจาของจะชวยสรางความภักดีและความภูมิใจให 

แกพนักงานทําใหทุมเทความรูความสามารถอยางเต็มท่ีใน 

การสรางความกาวหนาใหกับบริษัท

4. สรางความรับผิดชอบและการบริหารงานแบบมือ 

อาชีพ

การทีบ่รษิทัจดทะเบยีนเปดเผยขอมลู ขาวสาร และความ 

เคลื่อนไหวตางๆ ผานชองทางและระบบการเผยแพรขอมูล 

ขาวสารของตลาดลักทรัพย ชวยทําใหบริษัทเปนที่รูจักของ 

ผูลงทุนมากขึ้น ชวยสรางความสนใจของผูลงทุนในบริษัท 

มากข้ึนและกระตุ นใหผู บริหารมีความรับผิดชอบในการ 

บริหารงานใหมีความโปรงใสและเนนความเปนมืออาชีพ 

มากขึ้น

5. การดํารงอยู ของธุรกิจในระยะยาวของธุรกิจ 

ครอบครัว

การเปนบริษัทจดทะเบียนจะชวยใหบริษัทที่มีการ 

บริหารงานแบบธุรกิจครอบครัวกาวเขาสู การบริหารงาน 

แบบมืออาชีพมากข้ึน มีผูบริหารที่เปนมืออาชีพเขามารวม 

บริหารกิจการ และเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวของ 

เจาของกิจการที่มีเปาหมายในการดําเนินชีวิตหรือมีความ 

ถนัดท่ีแตกตางกันออกไปสามารถเลือกประกอบอาชีพที่ 

ตองการโดยยังคงมีฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทและไดรับ 

ผลตอบแทนจากการถือหุนอยูเชนเดิม

6. สรางสภาพคลองของผูถือหุน

การเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ชวย 

ใหผูถือหุนของบริษัทมีศูนยกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน 

หลักทรัพยที่ถือไวเปนเงินสดไดงายและสะดวก ซึ่งจะชวย 

ใหเกิดสภาพคลองใหแกผูถือหุนของบริษัทได รวมถึงทําให 

หลักทรัพยของบริษัทมีราคาอางอิงและมีสภาพคลอง เปน 

หลักทรัพยที่มีความนาเช่ือถือ ซ่ึงผูถือหุนสามารถนําไปเปน 

หลักประกันในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินได หรือเพื่อ 

ใชลดการคํ้าประกันการกูยืมเงินท่ีทําไวกอนการแปรสภาพ 

เปนบริษัทมหาชนและเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได

7. ประโยชนในดานการจัดการภาษี

บุคคลธรรมดาท่ีเปนผู ถือหุ นในบริษัทจดทะเบียนจะ 

ไดรับยกเวนไมตองนํากําไรที่ไดจากการขายหลักทรัพยใน 

ตลาดหลักทรัพยมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล 

ธรรมดา

ปัจจัยที่ต้องระมัดระวังเมื่อนำธุรกิจ
เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

1. การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

นั้นตองมีการกระจายหุนใหกับผูถือหุนรายอื่น ซ่ึงเปนไปตาม 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เปนการเปดโอกาสใหหุน 

กระจายออกจากสมาชิกของครอบครัวไดงายและยากตอการ 

ควบคุม รวมถึงมีความเสี่ยงในการถูกเขาครอบครองแบบ 

ไมเปนมิตรอีกดวย (Hostile Takeover) 

2. การกระจายหุนใหกับนักลงทุนทําใหสัดสวนความ 

เปนเจาของลดลง อีกท้ังมูลคาของกิจการข้ึนกับสภาวะของ 

ตลาดหลกัทรัพย ซ่ึงเปนปจจยัภายนอกท่ีบริษทัควบคมุไดยาก

3. บรษัิทตองเปดเผยขอมลูของบรษัิท และการตรวจสอบ 

ขององคกรกลางตางๆ เชน ก.ล.ต. อีกทั้งตองปฏิบัติตาม 

กฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย ซึ่งอาจทําใหขาดความ 

คลองตัวในการบริหารงาน กระบวนการตัดสินใจมีขั้นตอน 

เพิ่มขึ้นและอาจมีตนทุนที่เพิ่มขึ้น

การนําบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยมีท้ังประโยชนและ

ปจจัยเสี่ยงท่ีครอบครัวตองทําความเขาใจอยางละเอียดเพื่อ 

ใหการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของความครบถวนเรื่องขอมูล  

การวเิคราะหและประเมนิทีอ่ยูบนความเปนจรงิเพือ่วเิคราะห 

วาการนําเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้น ธุรกิจและ 

ครอบครัวมีความพรอมมากนอยแคไหน และประโยชนท่ีจะ 

Baker & McKenzie ไดใหคําแนะนําไววาควรจัดตั้ง 

Holding Company ในรูปแบบของบริษัทจํากัด เนื่องจาก 

สามารถกําหนดขอบังคับและเงื่อนไขตางๆเพื่อใหสามารถ 

รวมศูนยการควบคุมได เชน อํานาจของกรรมการ อํานาจของ 

ผูถือหุน รวมถึงการโอนหุน เปนตน นอกจากนั้นยังไดแนะนํา 

วาบริษัท holding ควรมีสมาชิกในครอบครัวเปนผูถือหุน 

ทั้งหมด รวมถึงคณะกรรมการในบริษัท holding ก็ควรเปน 

สมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้นตองพิจารณาปจจัยอื่นๆ 

ประกอบเชน ตนทนุของการจดัต้ัง บริหารจดัการผลประโยชน 

นโยบายการบริหารงานใหเปนไปตามที่คณะกรรรมการ 

การทํางานของครอบครัวกําหนด 

การจัดสรรหุนในบริษัทใหแกสมาชิกในครอบครัวนั้น 

ตองคํานึงถึงความยุติธรรม(Fairness) เปนหลัก สมาชิกใน 

ครอบครัวที่เปนผูบริหารควรไดรับหุนในบริษัทที่ตนเองเขา 

ไปเปนผูบริหาร สวนสมาชิกในครอบครัวที่ไมไดเปนผูบริหาร 

ในบริษัทก็อาจไดหุนท่ีเก่ียวหรือไมเก่ียวกับธุรกิจก็ได แตอาจ 

นอยกวาผูบริหารแตอาจไดผลประโยชนทางการเงินอยาง 

อื่นแทน

สวนทรัพยสนิท่ีควรโอนใหอยูภายใต Holding Company 

คือทรัพยสินที่เปน Non Family Asset เชน อสังหาริมทรัพย 

ทัง้หลาย บานพัก รถยนต หุนในบรษิทัตางๆ เพือ่ความสะดวก 

ในการบรหิารควบคมุและปองกนัการครอบงาํกจิการ ทรพัยสนิ 

ที่กอใหเกิดเงินไดและประโยชนแกสมาชิกในครอบครัว เชน 

ที่ดิน ทรัพยสินทางปญญา เครื่องหมายการคา เปนตน รวมถึง 

ทรัพยสินท่ีตองใชเงินกูซ้ือมาและสามารถหักคาเสื่อมเปนคา 

ใชจายไดครบตามกฏหมาย เพื่อนําไปวางแผนผลประโยชน 

ดานภาษีของธุรกิจครอบครัว

 

ระบบธรรมาภิบาล
ของธุรกิจครอบครัว

ระบบการจัดการในองคกรธุรกิจท่ีเหมาะสมเปนสิ่ง 

สําคัญของธุรกิจครอบครัว ประเด็นสําคัญอยางหนึ่ง คือ 

บรรษัทภิบาลที่ดี(Good Corporate Government)  มีงาน 

วิจัยหลายเรื่องท่ีบงชี้วา บรรษัทภิบาลเปนสิ่งจําเปนสําหรับ 

ธุรกิจครอบครัวในระยะยาวเพื่อความอยูรอด กับการปกปอง 

ผลประโยชนของผูถือหุ นและผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจ 

บรรษัทภิบาลจึงเปนความทาทายอีกประการหนึ่งของธุรกิจ 

ครอบครัว บรรษัทภิบาลที่ดีจะสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของการดาํเนนิงานในธุรกิจครอบครวั และรกัษาผลประโยชน 

ของผูถือหุนในระยะยาว การดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการ 

ของคนในครอบครัวเปนการรักษาความสามัคคีของสมาชิก 

คนในครอบครัวไดอีกดวย หลักการพื้นฐานของบรรษัทภิบาล 

จะเปนส่ิงที่ชวยสรางมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

ใหกับองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่เราจําเปนตองพ่ึงพา 

การคาระหวางประเทศ บรรษัทภิบาลจะชวยสรางความเช่ือมัน่ 

ใหนักลงทุนสงผลใหการระดมทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การหาพนัธมติรทางธรุกจิสามารถทาํไดงายขึน้ และเมือ่บริษทั 

มีความพรอมทั้งเงินทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ก็จะสามารถ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับประเทศและ 

ระดับโลกไดมากขึ้น หลักการพื้นฐานของบรรษัทภิบาล 

ประกอบดวย

1. ความตระหนักในภาระหนาที่ (accountability) 

ความตระหนักในภาระหนาที่จะเกิดขึ้นได ตองเกิดจากการ 

ปฏบัิตหินาทีด่วยสาํนกึรบัผดิชอบอยางแทจริง เปนการทาํงาน 

โดยไมใชเพียงเพ่ือใหไดช่ือวาทาํแลว แตยงัตองทาํใหดทีีส่ดุดวย

2. ความรับผิดชอบ (responsibility) เกิดขึ้นจาก 

การกําหนดภารกจิของแตละฝายไวอยางชดัเจนวา ใครตองทาํ 

อะไรและทําอยางไร การกําหนดภารกิจจะชวยใหการดําเนิน 

ธรุกจิเปนไปอยางราบรืน่ รวดเรว็ ไมเกดิความซ้ําซอน และเกดิ 

การแบงแยกอํานาจหนาที่ของแตละฝาย ทําใหเกิดความ 

โปรงใสในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

3. ความยุติธรรม (fairness) ความยุติธรรมในการ 

ดําเนินธุรกิจน้ัน เริ่มต้ังแตการวางนโยบายเพื่อใหบุคลากร 

แตละฝายปฏิบัติตอผูเกี่ยวของอยางเทาเทียมกัน ภายใตหลัก 

การที่ชัดเจน

4. ความโปรงใส (transparency) ความโปรงใสตาม 

หลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การเปดเผย ขอมูลตอผูมีสวนได 

สวนเสียอยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา เปนอีกหนึ่งสาระ 

สําคัญของหลักบรรษัทภิบาลเชนกันขอมูลสําคัญอยางงบ 

การเงินที่นําเสนอตอผูถือหุน

5. มุงสูความเปนเลิศ (Excellency) หลักสําคัญอีก 

ประการหนึ่งของบรรษัทภิบาลท่ีมุ งสรางศักยภาพในการ 

แขงขันใหแกธุรกิจ คือ สงเสริมการปฏิบัติอันเปนเลิศแก 

บุคลากรทุกฝาย และสงเสริมใหการปฏิบัติงานทุกดานมุงไป 

สูความสมบรูณแบบ น่ันคือตองมกีารวางนโยบายทีช่ดัเจน หรอื 

มีปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ

    นอกจากมคีณะกรรมการบรรษัททีดี่(The Best board 

of directors) ผูที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการองคการนั้น 

จะตองมีความรับผิดชอบตอขอกําหนดทุกอยางที่องคการ 

สรางขึ้น ไดแก เปาหมาย นโยบาย และกลยุทธ และตอง 

พยายามติดตามวาองคการสามารถดาํเนนิงานตามขอกาํหนด 

เหลานั้นไดหรือไมดังนั้นผูที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการจึง 

ตองมีความรับผิดชอบในระยะยาว นอกจากนี้สิ่งที่ผูบริหาร 

ควรไหความสนใจคือการใหความสําคัญผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

กับองคการดวย ดังนั้นการบริหารจัดการผูมีสวนเก่ียวของ 

จึงไดเริ่มเขามามีความสําคัญเนื่องจากองคการตองคนพบให 

ไดวา กลุมหลากหลายเหลาน้ันมีความพึงพอใจตอองคการ 

หรือไมอยางไรเพื่อองคการจะไดทราบวาการดําเนิน งานของ 

องคการนั้นบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด

การสรางรปูแบบเกีย่วกับบรรษัทภบิาลในธรุกจิครอบครัว 

คือ การประกอบกันของสภาครอบครัว(Family Council) 

คณะกรรมการผูถือหุนบริษัท (Shareholders Committee) 

คณะกรรมการอํานวยการหรือคณะกรรมการบริหาร (Board 

of Directors) รวมกันสรางความระบบการดําเนินงานของ 

ธุรกิจครอบครัวท่ีโปรงใส ยุติธรรม และเติบโตอยางยั่งยืน 

เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน คูคาและลูกคา 

อีกท้ังยังเปนการกอใหเกิดการยอมรับจากพนักงานทําใหเกิด 

ความผูกพันกับองคกรในระยะยาว การจัดเตรียมแผนการ 

สบืทอดและแผนการจดัการหลกัทรัพยไวอยางชดัเจน โปรงใส 

มีการเปดเผยขอมูลใหทุกฝายไดรับรู จะสามารถสรางความ 

ไววางใจแกทายาททีเ่ขามารับกิจการตอ ซึง่จะทาํใหผูมสีวนได 

สวนเสยีในธรุกจิครอบครวัมคีวามเชือ่มัน่และใหการสนับสนนุ 

ตอไป 

สมาชิกครอบครัวยอมมีความมีความมุงหวังใหธุรกิจ 

ของครอบครวัเตบิโตอยางยัง่ยนื ซึง่วางแผนและจดัโครงสราง 

ธุรกิจครอบครัวน้ัน มีความสําคัญตอการสรางมูลคาเพิ่มให 

แกธุรกิจ 
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ที่มาของสาว สวย เก่ง
คุณชญานิษฐ ชีรัมย ชื่อเลน เปล 

เติบโตจากครอบครัวนักธุรกิจชาว 

บุรีรัมย ดานคาปลีก คาสง ตอมาคุณพอ 

ไดขยายธุรกจิดานการผลิตสินคาเอง โดย 

เหน็โอกาสจากแรงงานท่ีบานเกิด อาํเภอ 

หวยราช จ.บุรีรัมย จึงเลือกเปดเปน 

โรงงานผลิตเฟอรนิเจอร แบรนด KF 

Furniture โดย บริษัท กิมหงวน 

เฟอรนิเจอร 2004 จํากัด นอกจากได 

สนิคาแลวยงัชวยสรางอาชพีใหชาวบาน 

อาศัยความขยัน และต้ังใจของแรงงาน 

ที่สามารถฝกฝนได โดยสงลูกสาวคน 

เดียว คือ คุณเปล ที่เพิ่งจบดานศิลป 

-ภาษา คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยั 

หอการคาไทย เขาไปเรียนรู และรับ 

ไมตอบริหารจัดการธุรกิจใหม ซึ่งเปน 

แหล งเรียนรู และบุกเบิกธุรกิจของ 

ครอบครัวไปพรอม ๆ กัน

“แรงงานขยัน แตขาดความรูวิธี 

การทาํงาน เหมือนเราพดูกนัคนละภาษา 

แกปญหาดวยการสรางความเปนเจา 

ของดวยคําวา “เรา” เหมือนเราผลิต 

สินคาทุกชิ้นใหญาติเราใช ทุกชิ้นตอง 

ประณีต เราถูกสงมาเรียนรูงานคนเดียว 

เหมือนเราไดเรียนรู ไปพรอมกันกับ 

แรงงาน ทุกปญหาการทํางาน จะลง 

คอรสเรียน หาความรูชวยแกปญหา 

บางครัง้ก็ยอมใหภาครัฐเขามาตรวจสอบ 

การทํางาน เพื่อหวังใหทีมงานตื่นตัว 

ไดเรียนรู”

หลักการ บริหารงาน 
บริหารคน คือจุดเด่น

จากวนันัน้จนถงึวนันีเ้ปนเวลา 10 ป 

ของการดูแลรับผิดชอบธุรกิจครอบครัว 

ไดเตบิโตอยางตอเนือ่ง เธอทาํใหแรงงาน 

เขาใจการทํางาน มีระเบียบมากขึ้น มี 

เหตุมีผล ไมพูดดวยอารมณ ทกุคนเขาใจ 

ตรงกัน วา ในแตละปบริษัทจะเดินหนา 

ไปทิศทางใด “ทุกแผนก ทุกฝายตอง 

ไดรบัการอบรมอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนา 

ความรูความเขาใจในงานจนสามารถ 

พรีเซ็นทงานได นอกจากนี้เรายังมีแผน 

จะขยายตลาดตางประเทศ นี่คือ ความ 

กาวหนาของการทํางานในวันนี้” 

“เราไมเพิม่คน เพราะยคุเทคโนโลยี 

แทบจะไมใชคนเลย แตแรงงานอยูกับ 

เรามาตั้งแตตน เราพยายามคงไวอยาง 

เดิม จะปรับเปล่ียนจัดสรรกําลังคนให 

เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง อาท ิ100 

คนทํางานผลิต อีก 100 คนโยกยายไป 

ทําดานขนสง เปนตน”

ทำงาน YEC ตั้งแต่ 
ยุคแรกถึงวันนี้ 7 ปี 
สู่ยุครวมรุ่น

คุณเป ล ชญานิษฐ สมัครเปน 

สมาชิก YEC หอการคาจังหวัดบุรีรัมย 

เพราะเพื่อนชวน คือ ประธาน YEC 

บรีุรมัยคนแรก ผานมาจนถึงปจจุบันเธอ 

ผานประสบการณความเปลี่ยนแปลง 

ของเมืองบุรีรัมยตลอด 7 ป ตั้งแตเปน 

เมืองผาน จนกลายเปนเมืองช่ือดังติด 

อันดับ เพราะมีสนามฟุตบอลระดับ 

มาตรฐานโลกของอดีตนักการเมืองเกิด 

ขึ้น เปนจุดเปลี่ยนของเมืองบุรีรัมย 

ไมใชเมืองผานอีกตอไป กลายเปนเมือง 

ตองแวะ เมืองทองเที่ยวที่นาสนใจ มีจุด 

ขายใหมดานกีฬา จึงทําใหปริมาณนัก 

ทองเทีย่วท้ังใน และนอกประเทศเพิม่ขึน้ 

อยางตอเนื่อง

นโยบายการบริหาร YEC เจน 5 

จึงสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง โดย 

พยายามดึงสมาชิก/แกนนําแตละเจนที่

ผ านมา ท่ีมีความเขาใจ และเต็มใจ 

ทํางานจิตอาสา เขามารวมตัวกันตอใน

YEC เจน 5 ยุคแหงการสรางคุณคาให 

สมาชิกที่ยังอยู ทั้งแงตัวบุคคล และงาน 

คณุเปลเชือ่วา เมือ่คนรุนใหมเหน็คณุคา 

ของ YEC จะทําใหอยากสมคัรเขามาเพิม่ 

เองโดยอัตโนมัติ จากปจจุบันมีจํานวน 

สมาชิกปจจุบัน 96 คน นาจะเพิ่มขึ้น 

ตอไปไดในอนาคต

ภารกิจไฮไลท์ รู้เร็ว 
ปรับตัวเร็ว

นอกจากการรวบรวมสมาชิก YEC 

หอการคาจังหวัดบุรีรัมย ทุกเจนมา 

รวมกนัทาํงานเพ่ือบานเพ่ือเมอืงแลว ยงั 

ไดจัดใหมีคอรสอบรมสัมมนาเพิ่มเติม 

ความรู ใหกับสมาชิกที่ต องการ โดย 

คอรสที่จัดแลว อาทิ การจัด CEO Talk 

เชิญผูใหญในหอการคาฯมาแชรความรู 

คอรสอบรมดานออนไลน  การเชญิ YEC 

ที่มีความเช่ียวชาญแตละดานมาแชร 

ความรูระหวางกัน หรือ เชิญวิทยากร ผู 

เชีย่วชาญมาจดังานสมัมนา เพ่ือตดิอาวธุ 

ทางธุรกิจใหแกสมาชิก นอกจากนี้ยังมี 

กจิกรรเพือ่สงัคม อาทิ การบริจาคโลหติ 

การลดใชถึงพลาสติก การชวยชุมชน 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ และรวมกับ 

หอการคาจังหวัดบุรีรัมยพัฒนาการคา 

ชายแดน โดยเฉพาะอยางยิง่ ขณะนี ้YEC 

กําลังเดินหนาโครงการ e-commerce 

“V-Mall” ชองทางการคาออนไลน โดย 

รวมมอืกบั TRUE และ หนวยงานภาครฐั 

อาทิ กรมพัฒนาชุมชน และการทอง 

เที่ยว เพื่อขับเคลื่อนสินคาดีบุรีรัมย 

ที่ผานการกระบวนการคัดสรรสินคา 

และบรรจุภัณฑ มารวมกัน บน online 

platform ภายใต ชื่อ BURIRUM 

BRAND ใน Section หนึ่งของ V-Mall 

วัตถุประสงคเพ่ือเพิ่มยอดขายสินคา 

ชุมชนตางๆในบุรีรัมย ผานชองทาง 

จาํหนายออนไลน ซ่ึงเปนชองทางการคา 

ที่สอดรับกับ lifestyle ของผูซื้อในยุค 

ปจจุบัน และจะเดินหนาชวนจังหวัด 

ใกลเคียงซึ่งเปนเขตติดตอกับประเทศ 

กมัพูชา รวมวางจาํหนายสนิคาเพือ่สราง 

ความหลากหลายของอัตลักษณสินคา 

อีสาน อาทิ สุรินทร ชัยภูมิ นครราชสีมา 

เปนความรวมมือของกลุมจังหวัดภาค 

อีสานภายใตชื่อ “นครชัยบุรี” ซึ่งวาง 

แผนจะ Launch ในปนี้

YEC BURIRUM 
ยึดถือการให้เกียรติ 
ผู้ใหญ่ – เรามาให้ ไม่ได้ 
มารับ

เพราะ YEC  เปนคนรุนใหม ถึงจะ 

มาจากธุรกิจใหญโตแคไหนก็ตาม การ 

เรยีนรูทีจ่ะใหเกยีรตผิูใหญเปนสิง่สําคญั 

นี่คือ สิ่งที่ประธานเป ลยึดถือในการ 

ปลกูฝงใหแกสมาชกิ และไมวาจะทาํงาน 

จิตอาสาเหนื่อยแคไหนก็ตาม ทุกคนใน 

YEC จะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยมี 

สโลแกนประจําใจวา “เรามาให ไมได 

มารบั”และเราจะเนนมากวา การประชมุ 

หามมีแอลกอฮอล  เพราะไมตองการให 

ภาพ YEC มีแตการปารตี้เกินไป จนอาจ 

ทําใหคนดู Facebook เห็นภาพแลว 

ไมเขาใจวา “เรามาทําอะไรกัน”

“YEC อยากงัวลแตการจดังาน แต 

อยากใหระหวางสมาชิก YEC มีความ 

สัมพันธที่ดีตอกัน เรามีความเปนพี่นอง 

กัน” และนี่คือวิสัยทัศนการทํางานของ 

ประธาน YEC หอการคาจังหวัดบุรีรัมย 

เจน 5 คนปจจุบัน ประธานสาวสวย 

โสดเกงและแกรง ขอชื่นชมกับความ 

มุงมั่น ขยันทํางาน และมีรายละเอียด 

ในการบริหารสมาชิกนักธุรกิจรุนใหม 

และ หัวใจจิตอาสา นาติดตามผลงาน 

ของเธอตอไปคะ
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ชญานิษฐ ชีรัมย์
ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 
เจน 5 เจนนี้ “พีค”ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

ÂØ¤ 2019 µŒÍ§ÂÍÁÃÑºÇ‹Ò YEC à»š¹·ÕèÂÍÁÃÑºÁÒ¡·Ñé§ËÁÙ‹ÊÁÒªÔ¡àÍ§ áÅÐÊÑ§¤ÁÃÍº¢ŒÒ§ ·Õèà¢ŒÒã¨ YEC Brand 
Essence ã¹°Ò¹Ð¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ÃØ‹¹ãËÁ‹ äÍà´ÕÂ´Õ ¡ÅŒÒ¤Ô´ ¡ÅŒÒ·íÒ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ¨ÔµÍÒÊÒ ÇÑ¹¹ÕéàÃÒÍÑ¾à´·¶Ôè¹ÍÕÊÒ¹ 
ºØÃÕÃÑÁÂ� ·Õè YEC ¡ŒÒÇÅíéÒ¶Ö§ÂØ¤à¨¹ 5 áÅŒÇÀÒÂãµŒ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¢Í§»ÃÐ¸Ò¹»‡ÒÂá´§ ¤Ø³à»�œÅ ¢ÞÒ¹ÔÉ° ªÕÃÑÁÂ� 

ãËÁ‹áµ‹à¡ŽÒ à¾ÃÒÐà¸Íà»š¹ÊÁÒªÔ¡ YEC µÑÇ¨ÃÔ§µÑé§áµ‹¡‹ÍµÑé§ ̈ ¹à¸ÍÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¾Õ¤¡ŒÒÇÊÙ‹µíÒáË¹‹§»ÃÐ¸Ò¹à¨¹ 5 ã¹ÃÍº»‚·Õè 
7 ¢Í§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ã¹ YEC ÂØ¤¹Õéà¸Í¾ÃŒÍÁÃÇÁ¾Å·Ø¡ÂØ¤ãËŒ¡ŒÒÇä»¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹ä»ä Œ́ä¡Åã¹ÂØ¤ 5 áÅÐ¾ÃŒÍÁ¨ÐàµÔÁàµçÁ¤ÇÒÁÃÙŒ̧ ØÃ¡Ô̈  
ãËŒÊÁÒªÔ¡ ¤Çº¤Ù‹ä»¡Ñº§Ò¹ÊÑ§¤Á Ô̈µÍÒÊÒ 12 à ×́Í¹ 12 ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ ·Õèà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ ¶Ö§¨ÐÊǾ Ë¹Ñ¡ ÊǾ àË¹×èÍÂ áµ‹»ÃÐ¸Ò¹à»�œÅ 
ÁÕà¤Åç´ÅÑº¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹á¹‹¹Í¹ àÍÒÍÂÙ‹ äÁ‹·íÒãËŒÊÁÒªÔ¡¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨âËÅ´à¡Ô¹ä»

ย

ที่มาของสาว สวย เก่ง
คุณชญานิษฐ ชีรัมย ชื่อเลน เปล 

เติบโตจากครอบครัวนักธุรกิจชาว 

บุรีรัมย ดานคาปลีก คาสง ตอมาคุณพอ 

ไดขยายธรุกจิดานการผลติสนิคาเอง โดย 

เหน็โอกาสจากแรงงานทีบ่านเกิด อาํเภอ 

หวยราช จ.บุรีรัมย จึงเลือกเปดเปน 

โรงงานผลิตเฟอรนิเจอร แบรนด KF 

Furniture โดย บริษัท กิมหงวน 

เฟอรนิเจอร 2004 จํากัด นอกจากได 

สนิคาแลวยงัชวยสรางอาชพีใหชาวบาน 

อาศัยความขยัน และต้ังใจของแรงงาน 

ท่ีสามารถฝกฝนได โดยสงลูกสาวคน 

เดียว คือ คุณเปล ที่เพิ่งจบดานศิลป 

-ภาษา คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลยั 

หอการคาไทย เขาไปเรียนรู และรับ 

ไมตอบริหารจัดการธุรกิจใหม ซึ่งเปน 

แหล งเรียนรู และบุกเบิกธุรกิจของ 

ครอบครัวไปพรอม ๆ กัน

“แรงงานขยัน แตขาดความรูวิธี 

การทํางาน เหมือนเราพดูกันคนละภาษา 

แกปญหาดวยการสรางความเปนเจา 

ของดวยคําวา “เรา” เหมือนเราผลิต 

สินคาทุกช้ินใหญาติเราใช ทุกช้ินตอง 

ประณีต เราถูกสงมาเรียนรูงานคนเดียว 

เหมือนเราไดเรียนรู ไปพรอมกันกับ 

แรงงาน ทุกปญหาการทํางาน จะลง 

คอรสเรียน หาความรูชวยแกปญหา 

บางครัง้ก็ยอมใหภาครัฐเขามาตรวจสอบ 

การทํางาน เพื่อหวังใหทีมงานตื่นตัว 

ไดเรียนรู”

หลักการ บริหารงาน 
บริหารคน คือจุดเด่น

จากวนันัน้จนถงึวนันีเ้ปนเวลา 10 ป 

ของการดูแลรับผิดชอบธุรกิจครอบครัว 

ไดเตบิโตอยางตอเนือ่ง เธอทําใหแรงงาน 

เขาใจการทํางาน มีระเบียบมากขึ้น มี 

เหตุมีผล ไมพูดดวยอารมณ ทุกคนเขาใจ 

ตรงกัน วา ในแตละปบริษัทจะเดินหนา 

ไปทิศทางใด “ทุกแผนก ทุกฝายตอง 

ไดรบัการอบรมอยางตอเนือ่ง เพือ่พัฒนา 

ความรูความเขาใจในงานจนสามารถ 

พรีเซ็นทงานได นอกจากนี้เรายังมีแผน 

จะขยายตลาดตางประเทศ นี่คือ ความ 

กาวหนาของการทํางานในวันนี้” 

“เราไมเพิม่คน เพราะยคุเทคโนโลยี 

แทบจะไมใชคนเลย แตแรงงานอยูกับ 

เรามาตั้งแตตน เราพยายามคงไวอยาง 

เดิม จะปรับเปลี่ยนจัดสรรกําลังคนให 

เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง อาท ิ100 

คนทํางานผลิต อีก 100 คนโยกยายไป 

ทําดานขนสง เปนตน”

ทำงาน YEC ตั้งแต่ 
ยุคแรกถึงวันนี้ 7 ปี 
สู่ยุครวมรุ่น

คุณเป ล ชญานิษฐ สมัครเปน 

สมาชิก YEC หอการคาจังหวัดบุรีรัมย 

เพราะเพื่อนชวน คือ ประธาน YEC 

บุรีรมัยคนแรก ผานมาจนถึงปจจุบนัเธอ 

ผานประสบการณความเปลี่ยนแปลง 

ของเมืองบุรีรัมยตลอด 7 ป ตั้งแตเปน 

เมืองผาน จนกลายเปนเมืองช่ือดังติด 

อันดับ เพราะมีสนามฟุตบอลระดับ 

มาตรฐานโลกของอดีตนักการเมืองเกิด 

ขึ้น เปนจุดเปลี่ยนของเมืองบุรีรัมย 

ไมใชเมืองผานอีกตอไป กลายเปนเมือง 

ตองแวะ เมืองทองเที่ยวที่นาสนใจ มีจุด 

ขายใหมดานกีฬา จึงทําใหปริมาณนัก 

ทองเทีย่วทัง้ใน และนอกประเทศเพิม่ขึน้ 

อยางตอเนื่อง

นโยบายการบริหาร YEC เจน 5 

จึงสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง โดย 

พยายามดึงสมาชิก/แกนนําแตละเจนที่

ผ านมา ที่มีความเขาใจ และเต็มใจ 

ทํางานจิตอาสา เขามารวมตัวกันตอใน

YEC เจน 5 ยุคแหงการสรางคุณคาให 

สมาชิกที่ยังอยู ทั้งแงตัวบุคคล และงาน 

คณุเปลเชือ่วา เมือ่คนรุนใหมเหน็คณุคา 

ของ YEC จะทําใหอยากสมคัรเขามาเพ่ิม 

เองโดยอัตโนมัติ จากปจจุบันมีจํานวน 

สมาชิกปจจุบัน 96 คน นาจะเพิ่มขึ้น 

ตอไปไดในอนาคต

ภารกิจไฮไลท์ รู้เร็ว 
ปรับตัวเร็ว

นอกจากการรวบรวมสมาชิก YEC 

หอการคาจังหวัดบุรีรัมย ทุกเจนมา 

รวมกนัทาํงานเพ่ือบานเพือ่เมอืงแลว ยงั 

ไดจัดใหมีคอรสอบรมสัมมนาเพิ่มเติม 

ความรูใหกับสมาชิกท่ีตองการ โดย 

คอรสที่จัดแลว อาทิ การจัด CEO Talk 

เชิญผูใหญในหอการคาฯมาแชรความรู 

คอรสอบรมดานออนไลน  การเชญิ YEC 

ที่มีความเช่ียวชาญแตละดานมาแชร 

ความรูระหวางกัน หรือ เชิญวิทยากร ผู 

เชีย่วชาญมาจัดงานสมัมนา เพือ่ตดิอาวธุ 

ทางธุรกิจใหแกสมาชิก นอกจากนี้ยังมี 

กิจกรรเพือ่สงัคม อาทิ การบริจาคโลหติ 

การลดใชถึงพลาสติก การชวยชุมชน 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ และรวมกับ 

หอการคาจังหวัดบุรีรัมยพัฒนาการคา 

ชายแดน โดยเฉพาะอยางยิง่ ขณะนี ้YEC 

กําลังเดินหนาโครงการ e-commerce 

“V-Mall” ชองทางการคาออนไลน โดย 

รวมมอืกบั TRUE และ หนวยงานภาครัฐ 

อาทิ กรมพัฒนาชุมชน และการทอง 

เที่ยว เพื่อขับเคลื่อนสินคาดีบุรีรัมย 

ที่ผานการกระบวนการคัดสรรสินคา 

และบรรจุภัณฑ มารวมกัน บน online 

platform ภายใต ชื่อ BURIRUM 

BRAND ใน Section หนึ่งของ V-Mall 

วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มยอดขายสินคา 

ชุมชนตางๆในบุรีรัมย ผานชองทาง 

จาํหนายออนไลน ซึง่เปนชองทางการคา 

ที่สอดรับกับ lifestyle ของผูซ้ือในยุค 

ปจจุบัน และจะเดินหนาชวนจังหวัด 

ใกลเคียงซึ่งเปนเขตติดตอกับประเทศ 

กมัพชูา รวมวางจาํหนายสนิคาเพือ่สราง 

ความหลากหลายของอัตลักษณสินคา 

อีสาน อาทิ สุรินทร ชัยภูมิ นครราชสีมา 

เปนความรวมมือของกลุมจังหวัดภาค 

อีสานภายใตชื่อ “นครชัยบุรี” ซึ่งวาง 

แผนจะ Launch ในปนี้

YEC BURIRUM 
ยึดถือการให้เกียรติ 
ผู้ใหญ่ – เรามาให้ ไม่ได้ 
มารับ

เพราะ YEC  เปนคนรุนใหม ถึงจะ 

มาจากธุรกิจใหญโตแคไหนก็ตาม การ 

เรยีนรูทีจ่ะใหเกยีรตผิูใหญเปนสิง่สําคญั 

นี่คือ สิ่งที่ประธานเป ลยึดถือในการ 

ปลกูฝงใหแกสมาชกิ และไมวาจะทาํงาน 

จิตอาสาเหนื่อยแคไหนก็ตาม ทุกคนใน 

YEC จะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยมี 

สโลแกนประจําใจวา “เรามาให ไมได 

มารับ”และเราจะเนนมากวา การประชมุ 

หามมีแอลกอฮอล  เพราะไมตองการให 

ภาพ YEC มีแตการปารตี้เกินไป จนอาจ 

ทําใหคนดู Facebook เห็นภาพแลว 

ไมเขาใจวา “เรามาทําอะไรกัน”

“YEC อยากงัวลแตการจดังาน แต 

อยากใหระหวางสมาชิก YEC มีความ 

สัมพันธที่ดีตอกัน เรามีความเปนพี่นอง 

กัน” และนี่คือวิสัยทัศนการทํางานของ 

ประธาน YEC หอการคาจังหวัดบุรีรัมย 

เจน 5 คนปจจุบัน ประธานสาวสวย 

โสดเกงและแกรง ขอชื่นชมกับความ 

มุงมั่น ขยันทํางาน และมีรายละเอียด 

ในการบริหารสมาชิกนักธุรกิจรุ นใหม 

และ หัวใจจิตอาสา นาติดตามผลงาน 

ของเธอตอไปคะ

YEC BURIRUM ยึดถือการให้เกียรติผู้ใหญ่ – เรา 
มาให้ ไม่ได้มารับ เพราะ YEC เป็นคนรุ่นใหม่ ถึงจะ 
มาจากธุรกิจใหญ่โตแค่ไหนก็ตาม การเรียนรู้ที่จะ 
ให้เกียรติผู้ใหญ่เป็นสิ่งสำคัญ 
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ที่มาของสาว สวย เก่ง
คุณชญานิษฐ ชีรัมย ชื่อเลน เปล 

เติบโตจากครอบครัวนักธุรกิจชาว 

บุรีรัมย ดานคาปลีก คาสง ตอมาคุณพอ 

ไดขยายธุรกจิดานการผลิตสินคาเอง โดย 

เหน็โอกาสจากแรงงานท่ีบานเกิด อาํเภอ 

หวยราช จ.บุรีรัมย จึงเลือกเปดเปน 

โรงงานผลิตเฟอรนิเจอร แบรนด KF 

Furniture โดย บริษัท กิมหงวน 

เฟอรนิเจอร 2004 จํากัด นอกจากได 

สนิคาแลวยงัชวยสรางอาชพีใหชาวบาน 

อาศัยความขยัน และต้ังใจของแรงงาน 

ที่สามารถฝกฝนได โดยสงลูกสาวคน 

เดียว คือ คุณเปล ที่เพิ่งจบดานศิลป 

-ภาษา คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยั 

หอการคาไทย เขาไปเรียนรู และรับ 

ไมตอบริหารจัดการธุรกิจใหม ซึ่งเปน 

แหล งเรียนรู และบุกเบิกธุรกิจของ 

ครอบครัวไปพรอม ๆ กัน

“แรงงานขยัน แตขาดความรูวิธี 

การทาํงาน เหมือนเราพดูกนัคนละภาษา 

แกปญหาดวยการสรางความเปนเจา 

ของดวยคําวา “เรา” เหมือนเราผลิต 

สินคาทุกชิ้นใหญาติเราใช ทุกชิ้นตอง 

ประณีต เราถูกสงมาเรียนรูงานคนเดียว 

เหมือนเราไดเรียนรู ไปพรอมกันกับ 

แรงงาน ทุกปญหาการทํางาน จะลง 

คอรสเรียน หาความรูชวยแกปญหา 

บางครัง้ก็ยอมใหภาครัฐเขามาตรวจสอบ 

การทํางาน เพื่อหวังใหทีมงานตื่นตัว 

ไดเรียนรู”

หลักการ บริหารงาน 
บริหารคน คือจุดเด่น

จากวนันัน้จนถงึวนันีเ้ปนเวลา 10 ป 

ของการดูแลรับผิดชอบธุรกิจครอบครัว 

ไดเตบิโตอยางตอเนือ่ง เธอทาํใหแรงงาน 

เขาใจการทํางาน มีระเบียบมากขึ้น มี 

เหตุมีผล ไมพูดดวยอารมณ ทกุคนเขาใจ 

ตรงกัน วา ในแตละปบริษัทจะเดินหนา 

ไปทิศทางใด “ทุกแผนก ทุกฝายตอง 

ไดรบัการอบรมอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนา 

ความรูความเขาใจในงานจนสามารถ 

พรีเซ็นทงานได นอกจากนี้เรายังมีแผน 

จะขยายตลาดตางประเทศ นี่คือ ความ 

กาวหนาของการทํางานในวันนี้” 

“เราไมเพิม่คน เพราะยคุเทคโนโลยี 

แทบจะไมใชคนเลย แตแรงงานอยูกับ 

เรามาตั้งแตตน เราพยายามคงไวอยาง 

เดิม จะปรับเปลี่ยนจัดสรรกําลังคนให 

เหมาะสมกับการเปลีย่นแปลง อาท ิ100 

คนทํางานผลิต อีก 100 คนโยกยายไป 

ทําดานขนสง เปนตน”

ทำงาน YEC ตั้งแต่ 
ยุคแรกถึงวันนี้ 7 ปี 
สู่ยุครวมรุ่น

คุณเป ล ชญานิษฐ สมัครเปน 

สมาชิก YEC หอการคาจังหวัดบุรีรัมย 

เพราะเพื่อนชวน คือ ประธาน YEC 

บรีุรมัยคนแรก ผานมาจนถึงปจจุบันเธอ 

ผานประสบการณความเปลี่ยนแปลง 

ของเมืองบุรีรัมยตลอด 7 ป ตั้งแตเปน 

เมืองผาน จนกลายเปนเมืองช่ือดังติด 

อันดับ เพราะมีสนามฟุตบอลระดับ 

มาตรฐานโลกของอดีตนักการเมืองเกิด 

ขึ้น เปนจุดเปลี่ยนของเมืองบุรีรัมย 

ไมใชเมืองผานอีกตอไป กลายเปนเมือง 

ตองแวะ เมืองทองเที่ยวที่นาสนใจ มีจุด 

ขายใหมดานกีฬา จึงทําใหปริมาณนัก 

ทองเทีย่วท้ังใน และนอกประเทศเพิม่ขึน้ 

อยางตอเนื่อง

นโยบายการบริหาร YEC เจน 5 

จึงสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง โดย 

พยายามดึงสมาชิก/แกนนําแตละเจนที่

ผ านมา ท่ีมีความเขาใจ และเต็มใจ 

ทํางานจิตอาสา เขามารวมตัวกันตอใน

YEC เจน 5 ยุคแหงการสรางคุณคาให 

สมาชิกที่ยังอยู ทั้งแงตัวบุคคล และงาน 

คณุเปลเชือ่วา เมือ่คนรุนใหมเหน็คณุคา 

ของ YEC จะทําใหอยากสมคัรเขามาเพิม่ 

เองโดยอัตโนมัติ จากปจจุบันมีจํานวน 

สมาชิกปจจุบัน 96 คน นาจะเพิ่มขึ้น 

ตอไปไดในอนาคต

ภารกิจไฮไลท์ รู้เร็ว 
ปรับตัวเร็ว

นอกจากการรวบรวมสมาชิก YEC 

หอการคาจังหวัดบุรีรัมย ทุกเจนมา 

รวมกนัทาํงานเพ่ือบานเพ่ือเมอืงแลว ยงั 

ไดจัดใหมีคอรสอบรมสัมมนาเพิ่มเติม 

ความรู ใหกับสมาชิกที่ต องการ โดย 

คอรสที่จัดแลว อาทิ การจัด CEO Talk 

เชิญผูใหญในหอการคาฯมาแชรความรู 

คอรสอบรมดานออนไลน  การเชญิ YEC 

ที่มีความเช่ียวชาญแตละดานมาแชร 

ความรูระหวางกัน หรือ เชิญวิทยากร ผู 

เชีย่วชาญมาจดังานสมัมนา เพ่ือตดิอาวธุ 

ทางธุรกิจใหแกสมาชิก นอกจากนี้ยังมี 

กจิกรรเพือ่สงัคม อาทิ การบริจาคโลหติ 

การลดใชถึงพลาสติก การชวยชุมชน 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ และรวมกับ 

หอการคาจังหวัดบุรีรัมยพัฒนาการคา 

ชายแดน โดยเฉพาะอยางยิง่ ขณะนี ้YEC 

กําลังเดินหนาโครงการ e-commerce 

“V-Mall” ชองทางการคาออนไลน โดย 

รวมมอืกบั TRUE และ หนวยงานภาครฐั 

อาทิ กรมพัฒนาชุมชน และการทอง 

เที่ยว เพ่ือขับเคลื่อนสินคาดีบุรีรัมย 

ที่ผานการกระบวนการคัดสรรสินคา 

และบรรจุภัณฑ มารวมกัน บน online 

platform ภายใต ชื่อ BURIRUM 

BRAND ใน Section หนึ่งของ V-Mall 

วัตถุประสงคเพ่ือเพิ่มยอดขายสินคา 

ชุมชนตางๆในบุรีรัมย ผานชองทาง 

จาํหนายออนไลน ซ่ึงเปนชองทางการคา 

ที่สอดรับกับ lifestyle ของผูซื้อในยุค 

ปจจุบัน และจะเดินหนาชวนจังหวัด 

ใกลเคียงซึ่งเปนเขตติดตอกับประเทศ 

กมัพูชา รวมวางจาํหนายสนิคาเพือ่สราง 

ความหลากหลายของอัตลักษณสินคา 

อีสาน อาทิ สุรินทร ชัยภูมิ นครราชสีมา 

เปนความรวมมือของกลุมจังหวัดภาค 

อีสานภายใตชื่อ “นครชัยบุรี” ซึ่งวาง 

แผนจะ Launch ในปนี้

YEC BURIRUM 
ยึดถือการให้เกียรติ 
ผู้ใหญ่ – เรามาให้ ไม่ได้ 
มารับ

เพราะ YEC  เปนคนรุนใหม ถึงจะ 

มาจากธุรกิจใหญโตแคไหนก็ตาม การ 

เรยีนรูทีจ่ะใหเกยีรตผิูใหญเปนสิง่สําคญั 

นี่คือ สิ่งที่ประธานเป ลยึดถือในการ 

ปลกูฝงใหแกสมาชกิ และไมวาจะทาํงาน 

จิตอาสาเหนื่อยแคไหนก็ตาม ทุกคนใน 

YEC จะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยมี 

สโลแกนประจําใจวา “เรามาให ไมได 

มารบั”และเราจะเนนมากวา การประชมุ 

หามมีแอลกอฮอล  เพราะไมตองการให 

ภาพ YEC มีแตการปารตี้เกินไป จนอาจ 

ทําใหคนดู Facebook เห็นภาพแลว 

ไมเขาใจวา “เรามาทําอะไรกัน”

“YEC อยากงัวลแตการจดังาน แต 

อยากใหระหวางสมาชิก YEC มีความ 

สัมพันธที่ดีตอกัน เรามีความเปนพี่นอง 

กัน” และนี่คือวิสัยทัศนการทํางานของ 

ประธาน YEC หอการคาจังหวัดบุรีรัมย 

เจน 5 คนปจจุบัน ประธานสาวสวย 

โสดเกงและแกรง ขอชื่นชมกับความ 

มุงมั่น ขยันทํางาน และมีรายละเอียด 

ในการบริหารสมาชิกนักธุรกิจรุนใหม 

และ หัวใจจิตอาสา นาติดตามผลงาน 

ของเธอตอไปคะ

YEC อย่ากังวลแต่การจัดงาน แต่อยากให้ระหว่าง 
สมาชิก YEC มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เรามีความ 
เป็นพี่น้องกัน” และนี่คือวิสัยทัศน์การทำงานของ 
ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ เจน 5 
คนปัจจุบัน  
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ที่มาของสาว สวย เก่ง
คุณชญานิษฐ ชีรัมย ชื่อเลน เปล 

เติบโตจากครอบครัวนักธุรกิจชาว 

บุรีรัมย ดานคาปลีก คาสง ตอมาคุณพอ 

ไดขยายธรุกจิดานการผลติสนิคาเอง โดย 

เหน็โอกาสจากแรงงานทีบ่านเกิด อาํเภอ 

หวยราช จ.บุรีรัมย จึงเลือกเปดเปน 

โรงงานผลิตเฟอรนิเจอร แบรนด KF 

Furniture โดย บริษัท กิมหงวน 

เฟอรนิเจอร 2004 จํากัด นอกจากได 

สนิคาแลวยงัชวยสรางอาชพีใหชาวบาน 

อาศัยความขยัน และต้ังใจของแรงงาน 

ท่ีสามารถฝกฝนได โดยสงลูกสาวคน 

เดียว คือ คุณเปล ที่เพิ่งจบดานศิลป 

-ภาษา คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลยั 

หอการคาไทย เขาไปเรียนรู และรับ 

ไมตอบริหารจัดการธุรกิจใหม ซึ่งเปน 

แหล งเรียนรู และบุกเบิกธุรกิจของ 

ครอบครัวไปพรอม ๆ กัน

“แรงงานขยัน แตขาดความรูวิธี 

การทํางาน เหมือนเราพดูกันคนละภาษา 

แกปญหาดวยการสรางความเปนเจา 

ของดวยคําวา “เรา” เหมือนเราผลิต 

สินคาทุกช้ินใหญาติเราใช ทุกช้ินตอง 

ประณีต เราถูกสงมาเรียนรูงานคนเดียว 

เหมือนเราไดเรียนรู ไปพรอมกันกับ 

แรงงาน ทุกปญหาการทํางาน จะลง 

คอรสเรียน หาความรูชวยแกปญหา 

บางครัง้ก็ยอมใหภาครัฐเขามาตรวจสอบ 

การทํางาน เพื่อหวังใหทีมงานตื่นตัว 

ไดเรียนรู”

หลักการ บริหารงาน 
บริหารคน คือจุดเด่น

จากวนันัน้จนถงึวนันีเ้ปนเวลา 10 ป 

ของการดูแลรับผิดชอบธุรกิจครอบครัว 

ไดเตบิโตอยางตอเนือ่ง เธอทําใหแรงงาน 

เขาใจการทํางาน มีระเบียบมากขึ้น มี 

เหตุมีผล ไมพูดดวยอารมณ ทุกคนเขาใจ 

ตรงกัน วา ในแตละปบริษัทจะเดินหนา 

ไปทิศทางใด “ทุกแผนก ทุกฝายตอง 

ไดรบัการอบรมอยางตอเนือ่ง เพือ่พัฒนา 

ความรูความเขาใจในงานจนสามารถ 

พรีเซ็นทงานได นอกจากนี้เรายังมีแผน 

จะขยายตลาดตางประเทศ นี่คือ ความ 

กาวหนาของการทํางานในวันนี้” 

“เราไมเพิม่คน เพราะยคุเทคโนโลยี 

แทบจะไมใชคนเลย แตแรงงานอยูกับ 

เรามาตั้งแตตน เราพยายามคงไวอยาง 

เดิม จะปรับเปลี่ยนจัดสรรกําลังคนให 

เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง อาท ิ100 

คนทํางานผลิต อีก 100 คนโยกยายไป 

ทําดานขนสง เปนตน”

ทำงาน YEC ตั้งแต่ 
ยุคแรกถึงวันนี้ 7 ปี 
สู่ยุครวมรุ่น

คุณเป ล ชญานิษฐ สมัครเปน 

สมาชิก YEC หอการคาจังหวัดบุรีรัมย 

เพราะเพื่อนชวน คือ ประธาน YEC 

บุรีรมัยคนแรก ผานมาจนถึงปจจุบนัเธอ 

ผานประสบการณความเปลี่ยนแปลง 

ของเมืองบุรีรัมยตลอด 7 ป ตั้งแตเปน 

เมืองผาน จนกลายเปนเมืองช่ือดังติด 

อันดับ เพราะมีสนามฟุตบอลระดับ 

มาตรฐานโลกของอดีตนักการเมืองเกิด 

ขึ้น เปนจุดเปลี่ยนของเมืองบุรีรัมย 

ไมใชเมืองผานอีกตอไป กลายเปนเมือง 

ตองแวะ เมืองทองเที่ยวที่นาสนใจ มีจุด 

ขายใหมดานกีฬา จึงทําใหปริมาณนัก 

ทองเทีย่วทัง้ใน และนอกประเทศเพิม่ขึน้ 

อยางตอเนื่อง

นโยบายการบริหาร YEC เจน 5 

จึงสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง โดย 

พยายามดึงสมาชิก/แกนนําแตละเจนที่

ผ านมา ที่มีความเขาใจ และเต็มใจ 

ทํางานจิตอาสา เขามารวมตัวกันตอใน

YEC เจน 5 ยุคแหงการสรางคุณคาให 

สมาชิกที่ยังอยู ทั้งแงตัวบุคคล และงาน 

คณุเปลเชือ่วา เมือ่คนรุนใหมเหน็คณุคา 

ของ YEC จะทําใหอยากสมคัรเขามาเพ่ิม 

เองโดยอัตโนมัติ จากปจจุบันมีจํานวน 

สมาชิกปจจุบัน 96 คน นาจะเพิ่มขึ้น 

ตอไปไดในอนาคต

ภารกิจไฮไลท์ รู้เร็ว 
ปรับตัวเร็ว

นอกจากการรวบรวมสมาชิก YEC 

หอการคาจังหวัดบุรีรัมย ทุกเจนมา 

รวมกนัทาํงานเพ่ือบานเพือ่เมอืงแลว ยงั 

ไดจัดใหมีคอรสอบรมสัมมนาเพิ่มเติม 

ความรูใหกับสมาชิกท่ีตองการ โดย 

คอรสที่จัดแลว อาทิ การจัด CEO Talk 

เชิญผูใหญในหอการคาฯมาแชรความรู 

คอรสอบรมดานออนไลน  การเชญิ YEC 

ที่มีความเช่ียวชาญแตละดานมาแชร 

ความรูระหวางกัน หรือ เชิญวิทยากร ผู 

เชีย่วชาญมาจัดงานสมัมนา เพือ่ตดิอาวธุ 

ทางธุรกิจใหแกสมาชิก นอกจากนี้ยังมี 

กิจกรรเพือ่สงัคม อาทิ การบริจาคโลหติ 

การลดใชถึงพลาสติก การชวยชุมชน 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ และรวมกับ 

หอการคาจังหวัดบุรีรัมยพัฒนาการคา 

ชายแดน โดยเฉพาะอยางยิง่ ขณะนี ้YEC 

กําลังเดินหนาโครงการ e-commerce 

“V-Mall” ชองทางการคาออนไลน โดย 

รวมมอืกบั TRUE และ หนวยงานภาครัฐ 

อาทิ กรมพัฒนาชุมชน และการทอง 

เที่ยว เพื่อขับเคลื่อนสินคาดีบุรีรัมย 

ที่ผานการกระบวนการคัดสรรสินคา 

และบรรจุภัณฑ มารวมกัน บน online 

platform ภายใต ชื่อ BURIRUM 

BRAND ใน Section หนึ่งของ V-Mall 

วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มยอดขายสินคา 

ชุมชนตางๆในบุรีรัมย ผานชองทาง 

จาํหนายออนไลน ซึง่เปนชองทางการคา 

ที่สอดรับกับ lifestyle ของผูซ้ือในยุค 

ปจจุบัน และจะเดินหนาชวนจังหวัด 

ใกลเคียงซึ่งเปนเขตติดตอกับประเทศ 

กมัพชูา รวมวางจาํหนายสนิคาเพือ่สราง 

ความหลากหลายของอัตลักษณสินคา 

อีสาน อาทิ สุรินทร ชัยภูมิ นครราชสีมา 

เปนความรวมมือของกลุมจังหวัดภาค 

อีสานภายใตชื่อ “นครชัยบุรี” ซึ่งวาง 

แผนจะ Launch ในปนี้

YEC BURIRUM 
ยึดถือการให้เกียรติ 
ผู้ใหญ่ – เรามาให้ ไม่ได้ 
มารับ

เพราะ YEC  เปนคนรุนใหม ถึงจะ 

มาจากธุรกิจใหญโตแคไหนก็ตาม การ 

เรยีนรูทีจ่ะใหเกยีรตผิูใหญเปนสิง่สําคญั 

นี่คือ สิ่งที่ประธานเป ลยึดถือในการ 

ปลกูฝงใหแกสมาชกิ และไมวาจะทาํงาน 

จิตอาสาเหนื่อยแคไหนก็ตาม ทุกคนใน 

YEC จะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยมี 

สโลแกนประจําใจวา “เรามาให ไมได 

มารับ”และเราจะเนนมากวา การประชมุ 

หามมีแอลกอฮอล  เพราะไมตองการให 

ภาพ YEC มีแตการปารตี้เกินไป จนอาจ 

ทําใหคนดู Facebook เห็นภาพแลว 

ไมเขาใจวา “เรามาทําอะไรกัน”

“YEC อยากงัวลแตการจดังาน แต 

อยากใหระหวางสมาชิก YEC มีความ 

สัมพันธที่ดีตอกัน เรามีความเปนพี่นอง 

กัน” และนี่คือวิสัยทัศนการทํางานของ 

ประธาน YEC หอการคาจังหวัดบุรีรัมย 

เจน 5 คนปจจุบัน ประธานสาวสวย 

โสดเกงและแกรง ขอชื่นชมกับความ 

มุงมั่น ขยันทํางาน และมีรายละเอียด 

ในการบริหารสมาชิกนักธุรกิจรุ นใหม 

และ หัวใจจิตอาสา นาติดตามผลงาน 

ของเธอตอไปคะ
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ที่มาของสาว สวย เก่ง
คุณชญานิษฐ ชีรัมย ชื่อเลน เปล 

เติบโตจากครอบครัวนักธุรกิจชาว 

บุรีรัมย ดานคาปลีก คาสง ตอมาคุณพอ 

ไดขยายธุรกจิดานการผลิตสินคาเอง โดย 

เหน็โอกาสจากแรงงานท่ีบานเกิด อาํเภอ 

หวยราช จ.บุรีรัมย จึงเลือกเปดเปน 

โรงงานผลิตเฟอรนิเจอร แบรนด KF 

Furniture โดย บริษัท กิมหงวน 

เฟอรนิเจอร 2004 จํากัด นอกจากได 

สนิคาแลวยงัชวยสรางอาชพีใหชาวบาน 

อาศัยความขยัน และต้ังใจของแรงงาน 

ที่สามารถฝกฝนได โดยสงลูกสาวคน 

เดียว คือ คุณเปล ที่เพิ่งจบดานศิลป 

-ภาษา คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยั 

หอการคาไทย เขาไปเรียนรู และรับ 

ไมตอบริหารจัดการธุรกิจใหม ซึ่งเปน 

แหล งเรียนรู และบุกเบิกธุรกิจของ 

ครอบครัวไปพรอม ๆ กัน

“แรงงานขยัน แตขาดความรูวิธี 

การทาํงาน เหมือนเราพดูกนัคนละภาษา 

แกปญหาดวยการสรางความเปนเจา 

ของดวยคําวา “เรา” เหมือนเราผลิต 

สินคาทุกชิ้นใหญาติเราใช ทุกชิ้นตอง 

ประณีต เราถูกสงมาเรียนรูงานคนเดียว 

เหมือนเราไดเรียนรู ไปพรอมกันกับ 

แรงงาน ทุกปญหาการทํางาน จะลง 

คอรสเรียน หาความรูชวยแกปญหา 

บางครัง้ก็ยอมใหภาครัฐเขามาตรวจสอบ 

การทํางาน เพื่อหวังใหทีมงานตื่นตัว 

ไดเรียนรู”

หลักการ บริหารงาน 
บริหารคน คือจุดเด่น

จากวนันัน้จนถงึวนันีเ้ปนเวลา 10 ป 

ของการดูแลรับผิดชอบธุรกิจครอบครัว 

ไดเตบิโตอยางตอเนือ่ง เธอทาํใหแรงงาน 

เขาใจการทํางาน มีระเบียบมากขึ้น มี 

เหตุมีผล ไมพูดดวยอารมณ ทกุคนเขาใจ 

ตรงกัน วา ในแตละปบริษัทจะเดินหนา 

ไปทิศทางใด “ทุกแผนก ทุกฝายตอง 

ไดรบัการอบรมอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนา 

ความรูความเขาใจในงานจนสามารถ 

พรีเซ็นทงานได นอกจากนี้เรายังมีแผน 

จะขยายตลาดตางประเทศ นี่คือ ความ 

กาวหนาของการทํางานในวันนี้” 

“เราไมเพิม่คน เพราะยคุเทคโนโลยี 

แทบจะไมใชคนเลย แตแรงงานอยูกับ 

เรามาตั้งแตตน เราพยายามคงไวอยาง 

เดิม จะปรับเปล่ียนจัดสรรกําลังคนให 

เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง อาท ิ100 

คนทํางานผลิต อีก 100 คนโยกยายไป 

ทําดานขนสง เปนตน”

ทำงาน YEC ตั้งแต่ 
ยุคแรกถึงวันนี้ 7 ปี 
สู่ยุครวมรุ่น

คุณเป ล ชญานิษฐ สมัครเปน 

สมาชิก YEC หอการคาจังหวัดบุรีรัมย 

เพราะเพื่อนชวน คือ ประธาน YEC 

บรีุรมัยคนแรก ผานมาจนถึงปจจุบันเธอ 

ผานประสบการณความเปลี่ยนแปลง 

ของเมืองบุรีรัมยตลอด 7 ป ตั้งแตเปน 

เมืองผาน จนกลายเปนเมืองช่ือดังติด 

อันดับ เพราะมีสนามฟุตบอลระดับ 

มาตรฐานโลกของอดีตนักการเมืองเกิด 

ขึ้น เปนจุดเปลี่ยนของเมืองบุรีรัมย 

ไมใชเมืองผานอีกตอไป กลายเปนเมือง 

ตองแวะ เมืองทองเที่ยวที่นาสนใจ มีจุด 

ขายใหมดานกีฬา จึงทําใหปริมาณนัก 

ทองเทีย่วท้ังใน และนอกประเทศเพิม่ขึน้ 

อยางตอเนื่อง

นโยบายการบริหาร YEC เจน 5 

จึงสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง โดย 

พยายามดึงสมาชิก/แกนนําแตละเจนที่

ผ านมา ท่ีมีความเขาใจ และเต็มใจ 

ทํางานจิตอาสา เขามารวมตัวกันตอใน

YEC เจน 5 ยุคแหงการสรางคุณคาให 

สมาชิกที่ยังอยู ทั้งแงตัวบุคคล และงาน 

คณุเปลเชือ่วา เมือ่คนรุนใหมเหน็คณุคา 

ของ YEC จะทําใหอยากสมคัรเขามาเพิม่ 

เองโดยอัตโนมัติ จากปจจุบันมีจํานวน 

สมาชิกปจจุบัน 96 คน นาจะเพิ่มขึ้น 

ตอไปไดในอนาคต

ภารกิจไฮไลท์ รู้เร็ว 
ปรับตัวเร็ว

นอกจากการรวบรวมสมาชิก YEC 

หอการคาจังหวัดบุรีรัมย ทุกเจนมา 

รวมกนัทาํงานเพ่ือบานเพ่ือเมอืงแลว ยงั 

ไดจัดใหมีคอรสอบรมสัมมนาเพิ่มเติม 

ความรู ใหกับสมาชิกที่ต องการ โดย 

คอรสที่จัดแลว อาทิ การจัด CEO Talk 

เชิญผูใหญในหอการคาฯมาแชรความรู 

คอรสอบรมดานออนไลน  การเชญิ YEC 

ที่มีความเช่ียวชาญแตละดานมาแชร 

ความรูระหวางกัน หรือ เชิญวิทยากร ผู 

เชีย่วชาญมาจดังานสมัมนา เพ่ือตดิอาวธุ 

ทางธุรกิจใหแกสมาชิก นอกจากนี้ยังมี 

กจิกรรเพือ่สงัคม อาทิ การบริจาคโลหติ 

การลดใชถึงพลาสติก การชวยชุมชน 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ และรวมกับ 

หอการคาจังหวัดบุรีรัมยพัฒนาการคา 

ชายแดน โดยเฉพาะอยางยิง่ ขณะนี ้YEC 

กําลังเดินหนาโครงการ e-commerce 

“V-Mall” ชองทางการคาออนไลน โดย 

รวมมอืกบั TRUE และ หนวยงานภาครฐั 

อาทิ กรมพัฒนาชุมชน และการทอง 

เที่ยว เพ่ือขับเคลื่อนสินคาดีบุรีรัมย 

ที่ผานการกระบวนการคัดสรรสินคา 

และบรรจุภัณฑ มารวมกัน บน online 

platform ภายใต ชื่อ BURIRUM 

BRAND ใน Section หนึ่งของ V-Mall 

วัตถุประสงคเพ่ือเพิ่มยอดขายสินคา 

ชุมชนตางๆในบุรีรัมย ผานชองทาง 

จาํหนายออนไลน ซ่ึงเปนชองทางการคา 

ที่สอดรับกับ lifestyle ของผูซื้อในยุค 

ปจจุบัน และจะเดินหนาชวนจังหวัด 

ใกลเคียงซึ่งเปนเขตติดตอกับประเทศ 

กมัพูชา รวมวางจาํหนายสนิคาเพือ่สราง 

ความหลากหลายของอัตลักษณสินคา 

อีสาน อาทิ สุรินทร ชัยภูมิ นครราชสีมา 

เปนความรวมมือของกลุมจังหวัดภาค 

อีสานภายใตชื่อ “นครชัยบุรี” ซึ่งวาง 

แผนจะ Launch ในปนี้

YEC BURIRUM 
ยึดถือการให้เกียรติ 
ผู้ใหญ่ – เรามาให้ ไม่ได้ 
มารับ

เพราะ YEC  เปนคนรุนใหม ถึงจะ 

มาจากธุรกิจใหญโตแคไหนก็ตาม การ 

เรยีนรูทีจ่ะใหเกยีรตผิูใหญเปนสิง่สําคญั 

นี่คือ สิ่งที่ประธานเป ลยึดถือในการ 

ปลกูฝงใหแกสมาชกิ และไมวาจะทาํงาน 

จิตอาสาเหนื่อยแคไหนก็ตาม ทุกคนใน 

YEC จะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยมี 

สโลแกนประจําใจวา “เรามาให ไมได 

มารบั”และเราจะเนนมากวา การประชมุ 

หามมีแอลกอฮอล  เพราะไมตองการให 

ภาพ YEC มีแตการปารตี้เกินไป จนอาจ 

ทําใหคนดู Facebook เห็นภาพแลว 

ไมเขาใจวา “เรามาทําอะไรกัน”

“YEC อยากงัวลแตการจดังาน แต 

อยากใหระหวางสมาชิก YEC มีความ 

สัมพันธที่ดีตอกัน เรามีความเปนพี่นอง 

กัน” และนี่คือวิสัยทัศนการทํางานของ 

ประธาน YEC หอการคาจังหวัดบุรีรัมย 

เจน 5 คนปจจุบัน ประธานสาวสวย 

โสดเกงและแกรง ขอชื่นชมกับความ 

มุงมั่น ขยันทํางาน และมีรายละเอียด 

ในการบริหารสมาชิกนักธุรกิจรุนใหม 

และ หัวใจจิตอาสา นาติดตามผลงาน 

ของเธอตอไปคะ

ขอช่ืนชมกับความมุ่งม่ัน ขยันทำงาน และมี 
รายละเอียดในการบริหารสมาชิกนักธุรกิจรุ่นใหม่ 
และ หัวใจจิตอาสา
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