






ฉบับนี้ กับรายงานพิเศษ ตลาดหลักทรัพย 2.0 ตลาดซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล กับการสัมภาษณ คุณจิรายุส 

ทรัพยศรีโสภา ผูรวมกอตั้ง และดำรงตำแหนง Group CEO ของ ‘บริษัทบิทคับ แคปปตอล กรุป โฮลดิ้งส’ 

ผูที่มองเห็นโอกาสการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล และจะสรางความเปลี่ยนแปลงใหวงการตลาดหลักทรัพยบานเรา 

ดวย ‘บิทคับ (Bitkub)’ ฉบับนี้เราจะไดเขาใจโลกของการลงทุนในอนาคตอันใกลนี้ 

Economic Review ฉบับนี้ เราไดนำ ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ Modern Trade ประจำเดือน 

ไตรมาสที่ 2 ป 2562 โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตอดวย บทสัมภาษณ  

ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เรื่อง “ครึ่งป 62 เศรษฐกิจ 

ไทย จะไปตออยางไร ในยุคเศรษฐกิจโลก ปะทะยุครัฐบาลใหม ประยุทธ 2” และตอดวย ธนาคารเพื่อการสงออก 

และนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “วิเคราะห 7 รัฐใหญแดนภารตะ...สองโอกาสธุรกิจในอินเดีย”  

นอกจากนี ้ ฉบับนี้ Strategy Section คอลัมน Family Business ตอนจากเถาแก สูธุรกิจ ครอบครัวมืออาชีพ 

(ตอนจบ) โดย ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ YEC Update ฉบับนี้ กับการบทสัมภาษณประธาน YEC 

หอการคาราชบุรี “คุณศุภชาติ เมฆรุงโรจน” 

ฉบับนี ้กับบทวิเคราะห บทความ และบทสัมภาษณมากมายมาใหผูอานไดเติมเต็มแนวคิดเพื่อตอยอด บวกดวย 

เนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจ และธุรกิจ พรอมกับความรูดานกลยุทธ จากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย เราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับทุกทานนะคะ 

อารดา มหามิตร

บรรณาธิการบริหาร
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ตอน จากเถาแก สู 
ธุรกิจครอบครัวมืออาชีพ (ตอนจบ)

ครึ่งป 62 เศรษฐกิจไทยจะไปตออยางไร
ในยุคเศรษฐกิจโลก 
ปะทะยุครัฐบาลใหม ประยุทธ 2 วิเคราะห 7 รัฐใหญแดนภารตะ ... 

สองโอกาสธุรกิจในอินเดีย

08

16

32

หลักบริหารทรัพยากร 
มนุษยแบบใชหลัก 4 ใจ 

ซ่ึงหลกัในการบรหิารทรัพยากร 
มนุษยที่ถูกนํามาใชเปนหลักตาม 

ธรรมชาติ คือการเรียนรูธรรมชาติ 
ของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงาน 

ไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก 
ทุกคนมีความตองการและมีเปาหมายชีวิตที่แตกตางกัน บางคน 
อาจมีเปาหมายชีวิตอยูที่ความรํ่ารวยมีทรัพยสินมากมาย บางคน 
อาจมีเปาหมายชีวิตอยูที่การมีชื่อเสียง มีเกียรติประวัติเปน 

ที่ยอมรับของสังคม บางคนอาจตองการใชชีวิตที่มีโอกาส 
คนหาสิ่งใหมๆอยูเสมอ หรือบางคนอาจตองการ 

ใชชีวิตอยางสมถะ 

ปจจัยภายนอกประเทศที่ยังไมมีการปรับตัวดีขึ้น 
ทําใหสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของไทยแทบทุกสํานักเริ่มมีมุมมอง 

สอดคลองกันวา ปนี้เศรษฐกิจไทยอาจจะเผชิญกับ 
การสงออกที่จะขยายตัวติดลบได โดยสวนใหญมองวา 

การสงออกในปนี้นาจะขยายตัว -1.0% ถึง 1.0% 

+ มาตรการภาษี 
เพื่อพยุงเศรษฐกิจ

ในชวงกลางป 2562 อาทิ 
ภาษีเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยว ภาษีเพื่อสงเสริมสินคา 
ทองถิ่นไทย ภาษีเพื่อสงเสริมการอาน
+ มาตรการพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 
2562 ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ อาทิ เพิ่ม 
วงเงินซื้อสินคาบริโภคอุปโภค เพิ่มเบี้ยคนพิการ 
คาครองชีพใหแกเกษตรกร คาใชจายของพอแม 

ชวงเปดปการศึกษา

อินเดียเปนประเทศที่มีพื้นที่ใหญอันดับ 7 ของโลก 
แบงเปน 29 รัฐ (States) และ 7 ดินแดนสหภาพ 

(Union Territory) อีกทั้งมีประชากรมากเปนอันดับ 2 
ของโลก จึงมีความหลากหลายทั้งภูมิประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม ดังนั้น 

การเขาใจ Location จึงถือเปน 
หัวใจสําคัญของการทําธุรกิจ

ในอินเดีย 
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ประจำเดือนไตรมาสที่ 2 ป 2562
(Modern Trade Sentiment Index : MTSI)



ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade
ประจำเดือนไตรมาสที่ 2 ปี 2562

(Modern Trade Sentiment Index : MTSI)

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง

จำแนกตามภูมิภาค

ประเภทธุรกิจ

ชวงที่สำรวจขอมูล: 25 มิถุนายน 2562 – 19 กรกฎาคม 2562   จำนวนตัวอยาง: 76 ตัวอยาง

ภาคเหนือ, 12.5%

กทม และปริมณฑล, 15.6%

ภาคกลาง, 15.6%

ภาคตะวันตก, 15.6%
ภาคตะวันออก, 12.5%

ภาคใต, 15.6%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ, 12.5%
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+ มาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 อาท ิภาษี

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ภาษีเพื่อสงเสริมสินคาทองถิ่นไทย ภาษี

เพื่อสงเสริมการอาน

+ มาตรการพยุงเศรษฐกิจในชวงกลางป 2562 ผานบัตรสวัสดิการ

แหงรัฐ อาท ิเพิ่มวงเงินซื้อสินคาบริโภคอุปโภค เพิ่มเบี้ยคนพิการ 

คาครองชีพใหแกเกษตรกร คาใชจายของพอแมชวงเปดปการศึกษา

+ เทศกาลสงกรานต และการเปดภาคเรียนสงผลตอการจับจาย

ใชสอยของประชาชน

+ นโยบายลดภาษีเงินไดนิติบุคคล

+ ขยายระยะเวลามาตรการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมวีซา 

Visa On Arrival (VOA)

+ ราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลง

ปจจัยดานบวก ปจจัยดานลบ
- สถานการณทางการเมืองที่ยังไมมีความชัดเจน และสถานการณภัยแลง

- การสงออกมีสัญญาณการหดตัวตอเนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 

อีกทั้งปญหาสงความการคาระหวางจีนและสหรัฐอเมริกาที่ยังไมมีขอยุติ

- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยนอยกวาป 61 ปริมาณและการกระจายของ

ฝนลดลง อาจกอใหเกิดภาวะฝนทิ้งชวง เกิดการขาดแคลนน้ำทำ

การเกษตรหลายพื้นที่

- การทองเที่ยวยังอยูในภาวะทรงตัว เนื่องจากเขาสูชวงนอกฤดูกาล

ทองเที่ยว

- ราคาสินคาเกษตรยังคงอยูในระดับไมสูง สงผลตอระดับรายไดของ

ครัวเรือน

- ภาระหนี้สินของครัวเรือน

- สถานการณภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ทำใหการบริโภคยังไมมีการขยายตัว

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ Modern Trade

สถานการณ์ของธุรกิจ Modern Trade

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

กำไรจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

ราคาขายสินคาคงทนเฉลี่ยตอหนวย

ราคาสินคากึ่งคงทนเฉลี่ยตอหนวย

ราคาขายสินคาไมคงทนเฉลี่ยตอหนวย

การจางงาน (จำนวนคน)

ความสามารถในการแขงขันกับธุรกิจเดียวกับทาน

ความสามารถในการแขงขันกับธุรกิจออนไลน

การลงทุนดานเทคโนโลย ีอุปกรณ และนวัตกรรม
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36.4

44.8

42.5

81.5

8.9

15.0

50.8

ไมเปลี่ยน
แปลง

32.1

27.5

32.5

41.2

34.1

35.9

12.1

91.1

85.0

49.2

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

18.9

30.4

27.3

22.4

21.1

20.6

8.4

0.0

0.0

0.0

แยลง/
ลดลง

59.0

37.1

40.4

51.4

54.8

43.5

82.7

63.2

25.0

94.8

ไมเปลี่ยน
แปลง

22.1

32.5

32.3

26.2

24.1

35.9

8.9

36.8

75.0

5.2

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

28.6

28.1

30.2

20.0

30.2

29.2

29.6

0.0

0.0

34.8

แยลง/
ลดลง

40.3

43.3

39.4

52.9

37.0

34.9

40.0

73.9

47.1

60.9

ไมเปลี่ยน
แปลง

31.1

28.6

30.4

27.1

32.8

35.9

30.4

26.1

52.9

4.3

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

ไตรมาสที ่2 ป 2562 
เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 61

ไตรมาสที ่2 ป 2562 
เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

ไตรมาสที ่3 ป 2562 
เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 62

รายการ
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ทัศนะในด้านต้นทุนการดำเนินงาน

ทัศนะต่อสินค้าคงเหลือจากการขายเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้

                                รายการ

ไตรมาสที ่2 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 61

ไตรมาสที ่2 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

ไตรมาสที ่3 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 62

ต่ำลง

26.5

26.8

24.8

เทาเดิม

50.1

50.1

48.1

สูงขึ้น

23.4

23.1

27.1

                                รายการ

ไตรมาสที ่2 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 61

ไตรมาสที ่2 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

ไตรมาสที ่3 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 62

ต่ำลง

1.1

58.9

0.0

ตามเปา

63.4

32.2

88.3

สูงกวา

35.5

8.9

11.7

เฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีการขายออนไลน์ ทัศนะในด้านรายรับจากการขายออนไลน์

                                รายการ

ไตรมาสที ่2 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 61

ไตรมาสที ่2 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

ไตรมาสที ่3 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 62

ลดลง

25.0

30.0

27.5

เทาเดิม

20.0

24.4

29.7

เพิ่มขึ้น

55.0

45.6

42.8

สถานการณ์ของธุรกิจ Modern Trade

ยอดการสั่งซื้อสินคาของธุรกิจทานเพื่อการขาย

สินคาคงเหลือเพื่อรอการขาย

ยอดจองหรือยอดคำสั่งซื้อออนไลน

26.7

8.6

23.3

แยลง/
ลดลง

20.0

36.7

20.0

เปลี่ยน
แปลง

53.3

54.7

56.7

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

26.7

36.7

33.3

แยลง/
ลดลง

30.0

22.7

30.0

เปลี่ยน
แปลง

43.3

40.6

36.7

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

34.8

31.9

27.1

แยลง/
ลดลง

26.1

59.0

20.0

เปลี่ยน
แปลง

39.1

9.1

52.9

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

ไตรมาสที ่2 ป 2562 
เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 61

ไตรมาสที ่2 ป 2562 
เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

ไตรมาสที ่3 ป 2562 
เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 62

รายการ
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                                รายการ

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

กำไรจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

ราคาขายสินคาโดยรวมเฉลี่ย

การจางงาน (จำนวนคน)

ตนทุนการดำเนินงาน

                                   ดัชนี

ดัชน ีModern Trade confidence Index

ปจจุบัน

51.6

51.1

52.5

53.7

50.3

48.2

51.2

อนาคต

51.3

50.3

50.1

52.7

50.4

51.8

51.1

องค์ประกอบ Modern Trade Sentiment Index : MTSI

ดัชนี Modern Trade Sentiment Index : MTSI

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

กำไรจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

ราคาขายสินคาโดยรวมเฉลี่ย

การจางงาน (จำนวนคน)

ตนทุนการดำเนินงาน

18.9

20.4

19.3

21.7

6.4

26.5

แยลง/
ลดลง

49.0

52.1

48.2

41.2

81.5

50.1

เปลี่ยน
แปลง

32.1

27.5

32.5

37.1

12.1

23.4

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

18.9

30.4

27.3

21.4

8.4

26.8

แยลง/
ลดลง

59.0

37.1

40.4

49.9

82.7

50.1

เปลี่ยน
แปลง

22.1

32.5

32.3

28.7

8.9

23.1

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

28.6

28.1

30.2

26.5

29.6

24.8

แยลง/
ลดลง

40.3

43.3

39.4

41.6

40.0

46.8

เปลี่ยน
แปลง

31.1

28.6

30.4

31.9

30.4

28.4

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

ไตรมาสที ่2 ป 2562 
เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 61

ไตรมาสที ่2 ป 2562
เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

ไตรมาสที ่3 ป 2562 
เทียบกับไตรมาสที ่2 ป 62

รายการ

Modern Trade Sentiment Index : MTSI

51.1
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Modern Trade Sentiment Index : MTSI

51.1

54.1

51.2
52.1

52.3

51.7 52.1
51.5 51.1

50.1
51.150.9

ปจจุบัน

Q3/61

Q4/61

Q1/62

Q2/62

อนาคต

MTSI
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Modern Trade Sentiment Index : MTSI แยกภูมิภาค

ปัจจุบันธุรกิจของท่านประสบปัญหาในด้านใด

กรุงเทพและปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต

ปจจุบัน

52.6

51.9

52.4

50.8

50.3

51.1

50.2

อนาคต

53.8

52.6

54.2

51.5

52.1

51.9

51.3

MTSI

53.2

52.3

53.3

51.2

51.2

51.5

50.8

ปจจุบัน

56.7

54.2

55.3

52.6

53.3

53.6

51.7

อนาคต

51.8

51.3

51.6

49.8

49.8

50.5

49.6

MTSI

54.3

52.8

53.5

51.2

51.6

52.1

50.7

ปจจุบัน

54.1

53.9

53.2

51.5

51.2

51.4

51.1

อนาคต

51.3

50.9

50.7

50.2

50.5

50.2

50.9

MTSI

52.7

52.4

51.9

50.8

50.8

50.8

51.0

ปจจุบัน

53.6

52.5

53.4

50.5

50.2

50.4

50.1

อนาคต

52.1

50.6

53.8

50.2

50.1

50.8

50.1

MTSI

52.9

51.7

53.6

50.4

50.2

50.6

50.1

ไตรมาส 3 ป 2561 ไตรมาสที ่4 ป 2561 ไตรมาสที ่1 ป 2562 ไตรมาสที ่2 ป 2562

1. ตนทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นขณะที่ราคาสินคาไมเพิ่มขึ้น

2. ความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่มีความผันผวนจากสถานการณทางการเมือง  และภัยแลง

3. ระดับรายไดของภูมิภาคตางๆ เพิ่มขึ้นไมมากนัก เนื่องจากสถานการณของระดับราคาพืชผลทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นไมมาก

ข้อเสนอแนะที่ท่านต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา

1. การพัฒนาในดานธุรกิจทองเที่ยวใหมีการเติบโตอยางมั่นคง

2. การพัฒนาสินคาเกษตรที่เปนที่ยอมรับ ณ ระดับ World Class 

3. พัฒนาการสรางรายไดเพิ่มใหเกษตรกรและระดับจังหวัด

4. รัฐบาลควรมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจใหครอบคลุมทุกพื้นที่

5. รัฐบาลควรใหบัตรสวัสดิการแหงรัฐใชไดกับทุกรานคาหรือทุก Modern trade เพื่อใหเกิดการกระจายรายไดมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะที่ท่านต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา

1. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคและตนทุนการดำเนินงานของโมเดิรนเทรด

2. ขอใหยกระดับการใหความรูความเขาใจกับนักเรียน นักศึกษา ในเรื่องการคาปลีก (Retail Managment)

3. อยากใหรัฐบาลเพิ่มการใชบัตรสวัสดิการของรัฐกระจายใหกับทุกโมเดิรนเทรดแบบเทาเทียมกัน
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ครึ่งปี 62 เศรษฐกิจไทย
จะไปต่ออย่างไร
ในยุคเศรษฐกิจโลก 
ปะทะยุครัฐบาลใหม่ ประยุทธ์ 2

สถานการณตางๆ ทีเ่กดิขึน้ 
เปนปจจยัสาํคญัทีจ่ะกาํหนด 
ทิศทางเศรษฐกิจไทยใน 

ชวงครึ่งหลังของป 62
และในปหนา เร่ิมปรากฏชัดเจน 

เด นชัดขึ้นเป นลําดับ ไม ว าจะเปน 
สงครามการคาระหวางสหรัฐกับจีน 
ก็มีทาทีผอนคลายลงไมรุนแรงหนักขึ้น 
นอกจากนี้ สถานการณความตึงเครียด 
ระหวางประเทศทั้งสหรัฐฯ กับอิหราน 
และ ระหวางสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือ 
ก็ผอนคลายลง ที่สําคัญที่สุด คือ รายชื่อ 
รัฐมนตรีของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 2 
กค็ลอดออกมาสอดคลองกบัโผท่ีสือ่สาร 
มวลชนรายงานออกมาอยางตอเนื่อง 
หนาตาของ ครม.เศรษฐกิจก็ไม ได  
ออกมาพลิกจากโผเทาไร ประกอบกับ 
ครม.ชุดใหม ก็ได แถลงนโยบายต อ 
รัฐสภาเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ 
ผ านมา ซึ่งหมายความว า รัฐบาล 
ชุดใหมสามารถเริม่ตนทาํงานขบัเคลือ่น 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได 

ตั้งแตเดือนสิงหาคมนี้เปนตนไป ทุก 
อยางควรจะเริ่มตนดวยดีหรือไม นี่คือ 
คําถามที่คนไทยหลายคนขบคิด

เมื่อปจจัยบวก-ลบเปดออกมาให 
เห็นอยางชัดเจนแลว  เศรษฐกิจไทย 
ควรจะเริ่มฟ นตัวข้ึน และจะรุ งเรือง 
สดใสใชหรือไม เพราะบรรยากาศตาง 
ประเทศโดยเฉพาะสงครามการคาดูมี 
ทาทีคลี่คลายลง และการแบงปนเกาอี้ 
รัฐมนตรีก็ดูสงบเรียบรอยดี คําตอบ 
ที่ผมสามารถตอบชัดเจนแนนอนและ 
เชื่อวาไมผิดพลาด 100% ก็คือ "ความ 
แนนอน คือความไมแนนอน ความ 
ผันผวนจึงอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา"

บรรยากาศต่างประเทศ 
ไปในทิศทางดี...จะ 
ดีนานแค่ไหน

เริ่มตนท่ีบรรยากาศตางประเทศ 
โดยเฉพาะสงครามการคา การที่สหรัฐ 
และจีนประกาศรวมกันวาจะไมทํา 
สงครามการคาระหวางกันเพิ่มเติม 

ไมไดหมายความวา สงครามการคา 
จบสิ้นลง แตเปนเพียงแคการประกาศ 
สงบศึกลงชั่วคราว แลวหันหนาเขามา 
เจรจากนัเพือ่หาทางออกทีด่ ีทัง้นี ้ผลพวง 
ที่เกิดขึ้นจากสงครามการคาที่ดํารงอยู 
คือ การประกาศขึ้นภาษีนําเขาของ 
ทั้งสองประเทศในอัตรา 25% ยังคงอยู 
แมวาจะมส่ิีงดีๆ ทีเ่กิดข้ึนจากการเจรจา 
สงบศึกในครั้งนี้ก็คือ หัวเวยสามารถทํา 
ธุรกิจธุรกรรมกับบริษัทตาง ๆ ในสหรัฐ 
ไดตามปกติ แตภาษีนําเขาที่คงอยูใน 
ระดบั  25% ยงัคงทาํใหผูสงออก-นาํเขา 
ยังต องเผชิญกับอัตราภาษีที่สู ง ข้ึน 
ทาํใหการสงออกระหวางทัง้สองประเทศ 
ชะลอตัวลง และผูบริโภคของท้ังสอง 
ประเทศตองรับภาระราคาสินคานําเขา 
ที่สูงขึ้น ซึ่งจะมีผลตอการชะลอตัวลง 
ทางเศรษฐกิจของท้ังสองประเทศอยู 
และยังคงมีผลทําใหเศรษฐกิจโลกยัง 
ชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง ซึ่งจะยังคง 
มีผลทําใหการสงออกของไทยยังคง 
ชะลอตัวลงอยางตอเนื่องตอไป

ห

นอกจากนี้ การเจรจาทางการคา 
ระหวางสหรัฐกบัจนีไมไดหมายความวา 
สงครามการคาระหวางสหรัฐกับจีนจะ 
สิน้สดุลงอยางแนนอน เพราะการเจรจา 
ระหวางท้ังสองประเทศเคยเกิดข้ึนมา 
แลวในชวงตนปนี ้ระหวางเดอืนมกราคม 
ถึงมีนาคม ซึ่งผลสรุปออกมาลมเหลว 
ตกลงกันไมได จนเปนเหตุใหสหรัฐและ 
จีนขึ้นภาษีการคาตอบโตกันจาก 10% 
เปน 25% ดงันัน้ สถานการณการคาโลก 
และภาวะเศรษฐกิจโลกจึงยังไมมีหลัก 
ประกันวาจะกลับมาฟนตวัดขีึน้ในระยะ 
เวลาอันใกลนี้

ปัจจัยรอบด้านที่มีผล 
ต่อเศรษฐกิจไทย

ตัวชี้วัดที่สําคัญที่บงชี้วาเศรษฐกิจ
ยงัอยูในภาวะชะลอตวัลงอยูหรอืทรงตวั 
แบบซึมๆ อยางตอเนื่อง ทั้งที่ระหวาง 
ดัชนีตลาดหุนโลก และราคาทองคําโลก 
ยังอยูในระดับสูง ก็คือ ราคานํ้ามันโลก 
และแนวโนมการปรับตัวของอัตรา 
ดอกเบี้ยโลก กลาวคือ การที่ดัชนีตลาด 
หุนโลก และราคาทองคําโลกยังอยูใน 
ระดับสูงเพราะปริมาณเงินที่ลนตลาด 
ที่เกิดขึ้นจากมาตรการ QE ที่ผานมา 
หลายป ทั้งของสหรัฐ ยุโรป ญี่ปุน และ 
จนียงัคงทวมโลกอยู และการใชนโยบาย 
การเงนิแบบผอนคลายในหลายประเทศ 
ในปจจุบัน ทําใหปริมาณเงินไหลเขาไป 
สู ตลาดท่ียังสามารถทํากําไรไดดีอยู  
แตราคาปจจัยพื้นฐานของการเจริญ 
เติบโตของโลกคือ ราคานํ้ามันโลกยัง 
ทรงตัวอยู ในระดับ 60-65 ดอลลาร 
สหรัฐตอบารเรล แทนที่จะเปน 65-75 
ดอลลารสหรัฐตอบารเรล แมวาสหรัฐจะ 

ยงัคงควํา่บาตรทางเศรษฐกจิกบัอหิราน 
และกลุมโอเปกตัดโควตาการผลิตแลว 
ก็ตาม  สะทอนใหเห็นวา เศรษฐกิจโลก 
ยงัชะลอตัวลงและซึมตวัอยู การใชนํา้มนั 
ของโลกจึงยังไมเพิ่มขึ้นมาก

อีกทั้งธนาคารกลางของหลายๆ 
ประเทศ ไมวาจะเปน FED ของสหรัฐ 
หรือ ECB ของสหภาพยโุรปยงัแสดงทาที 

ที่จะใชนโยบายการเงินแบบผอนคลาย 
หรือลดอัตราดอกเบ้ีย ทําใหแนวโนม 
การปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยโลกอยู 
ในชวงขาลง แสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจ 
โลกนาจะยังไมฟนตัวขึ้นในอนาคตอัน 
ใกล นอกจากน้ี ธนาคารโลกและ IMF 
ยังมีมุมมองตอเศรษฐกิจโลกในเชิงลบ 
อยู

ปัจจัย
ภายใน - ภายนอก 
มีผลต่อความเชื่อมั่น

ปจจัยภายนอกประเทศที่ยังไมมี 
การปรับตัวดีขึ้น ทําใหสถาบันวิจัย 
เศรษฐกิจของไทยแทบทุกสํานักเร่ิม 
มีมุมมองสอดคลองกันวา ปนี้เศรษฐกิจ 
ไทยอาจจะเผชิญกับการสงออกที่จะ 
ขยายตัวติดลบได โดยสวนใหญมองวา 

อยูในระดับตํ่าและอยูในชวงขาลง
แมจะมกีารคาดการณกนัวารฐับาล 

ชดุใหมจะเริม่ทาํงานไดอยางเต็มรปูแบบ 
ในเดือนสิงหาคมนี้เปนตนไป และอาจมี 
เม็ดเงินเขาไปกระตุ นเศรษฐกิจทันที 
50,000-100,000 ลานบาท แตก็ยังไม 
สามารถสรางความมั่นใจใหกับภาค 
เอกชนและประชาชนคนไทยไดมาก 
เทาไร เพราะทั้งหนวยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชน ยงัคงปรับลดการคาดการณ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย 

ในปน้ีอยางตอเนื่อง เชน ธนาคารแหง 
ประเทศไทยไดปรับลดอัตราการขยาย 
ตัวทางเศรษฐกิจไทยในปนี้ จาก 3.8% 
เปน 3.3% และคณะกรรมการ 3 ฝาย 
เอกชน หรือ กกร. ซ่ึงประกอบดวย 
สมาคมธนาคารไทย สภาหอการคาแหง 
ประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย เพิ่งปรับลดอัตราการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปนี้ จาก 
3.7-4.0% เหลอืเพยีง 2.9-3.3% เทาน้ัน

การสงออกในปนี้นาจะขยายตัว -1.0% 
ถึง 1.0% และแมวาหนาตาของ ครม. 
ใหมออกมาใหประชาชนยลโฉมกันแลว 
แตการที่รัฐบาลเปนรัฐบาลผสมหลาย 
พรรคการเมืองทีมี่เสยีงปริม่นํา้ ตลอดจน 
การจัดตั้งรัฐบาลที่ใชเวลานานจนทําให 
การจัดทํางบประมาณป 2563 ลาชา 
ออกไปอยางนอย 3 เดือน โดยอาจ 
เริ่มตนใชเงินงบประมาณใหมไดใน 
เดอืนมกราคม 2563 ทําใหความเชือ่มัน่ 
ของผูบริโภคและภาคเอกชนยังทรงตัว 
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สถานการณตางๆ ทีเ่กดิขึน้ 
เปนปจจยัสาํคญัทีจ่ะกาํหนด 
ทิศทางเศรษฐกิจไทยใน 

ชวงครึ่งหลังของป 62
และในปหนา เริ่มปรากฏชัดเจน 

เด นชัดข้ึนเปนลําดับ ไม ว าจะเปน 
สงครามการคาระหวางสหรัฐกับจีน 
ก็มีทาทีผอนคลายลงไมรุนแรงหนักขึ้น 
นอกจากนี้ สถานการณความตึงเครียด 
ระหวางประเทศท้ังสหรัฐฯ กับอิหราน 
และ ระหวางสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือ 
ก็ผอนคลายลง ที่สําคัญที่สุด คือ รายชื่อ 
รัฐมนตรีของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 2 
กค็ลอดออกมาสอดคลองกบัโผท่ีสือ่สาร 
มวลชนรายงานออกมาอยางตอเนื่อง 
หนาตาของ ครม.เศรษฐกิจก็ไม ได  
ออกมาพลิกจากโผเทาไร ประกอบกับ 
ครม.ชุดใหม  ก็ได แถลงนโยบายต อ 
รัฐสภาเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ 
ผ านมา ซึ่งหมายความว า รัฐบาล 
ชดุใหมสามารถเริม่ตนทาํงานขบัเคลือ่น 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได 

ตั้งแตเดือนสิงหาคมนี้เปนตนไป ทุก 
อยางควรจะเริ่มตนดวยดีหรือไม นี่คือ 
คําถามที่คนไทยหลายคนขบคิด

เมื่อปจจัยบวก-ลบเปดออกมาให 
เห็นอยางชัดเจนแลว  เศรษฐกิจไทย 
ควรจะเริ่มฟ นตัวข้ึน และจะรุ งเรือง 
สดใสใชหรือไม เพราะบรรยากาศตาง 
ประเทศโดยเฉพาะสงครามการคาดูมี 
ทาทีคลี่คลายลง และการแบงปนเกาอี้ 
รัฐมนตรีก็ดูสงบเรียบรอยดี คําตอบ 
ที่ผมสามารถตอบชัดเจนแนนอนและ 
เชื่อวาไมผิดพลาด 100% ก็คือ "ความ 
แนนอน คือความไมแนนอน ความ 
ผันผวนจึงอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา"

บรรยากาศต่างประเทศ 
ไปในทิศทางดี...จะ 
ดีนานแค่ไหน

เริ่มตนท่ีบรรยากาศตางประเทศ 
โดยเฉพาะสงครามการคา การที่สหรัฐ 
และจีนประกาศรวมกันวาจะไมทํา 
สงครามการคาระหวางกันเพิ่มเติม 

ไมไดหมายความวา สงครามการคา 
จบสิ้นลง แตเปนเพียงแคการประกาศ 
สงบศึกลงชั่วคราว แลวหันหนาเขามา 
เจรจากนัเพือ่หาทางออกทีด่ ีทัง้นี ้ผลพวง 
ที่เกิดขึ้นจากสงครามการคาที่ดํารงอยู 
คือ การประกาศขึ้นภาษีนําเขาของ 
ทั้งสองประเทศในอัตรา 25% ยังคงอยู 
แมวาจะมสิีง่ดีๆ  ท่ีเกิดขึน้จากการเจรจา 
สงบศึกในครั้งนี้ก็คือ หัวเวยสามารถทํา 
ธุรกิจธุรกรรมกับบริษัทตาง ๆ ในสหรัฐ 
ไดตามปกติ แตภาษีนําเขาที่คงอยูใน 
ระดับ  25% ยงัคงทาํใหผูสงออก-นําเขา 
ยังต องเผชิญกับอัตราภาษีที่ สูง ขึ้น 
ทาํใหการสงออกระหวางทัง้สองประเทศ 
ชะลอตัวลง และผูบริโภคของทั้งสอง 
ประเทศตองรับภาระราคาสินคานําเขา 
ที่สูงขึ้น ซึ่งจะมีผลตอการชะลอตัวลง 
ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอยู 
และยังคงมีผลทําใหเศรษฐกิจโลกยัง 
ชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะยังคง 
มีผลทําใหการสงออกของไทยยังคง 
ชะลอตัวลงอยางตอเนื่องตอไป

นอกจากน้ี การเจรจาทางการคา 
ระหวางสหรัฐกบัจนีไมไดหมายความวา 
สงครามการคาระหวางสหรัฐกับจีนจะ 
สิน้สดุลงอยางแนนอน เพราะการเจรจา 
ระหวางท้ังสองประเทศเคยเกิดขึ้นมา 
แลวในชวงตนปนี ้ระหวางเดือนมกราคม 
ถึงมีนาคม ซึ่งผลสรุปออกมาลมเหลว 
ตกลงกันไมได จนเปนเหตุใหสหรัฐและ 
จีนขึ้นภาษีการคาตอบโตกันจาก 10% 
เปน 25% ดงันัน้ สถานการณการคาโลก 
และภาวะเศรษฐกิจโลกจึงยังไมมีหลัก 
ประกันวาจะกลบัมาฟนตวัดขีึน้ในระยะ 
เวลาอันใกลนี้

ปัจจัยรอบด้านที่มีผล 
ต่อเศรษฐกิจไทย

ตัวชี้วัดที่สําคัญที่บงชี้วาเศรษฐกิจ
ยงัอยูในภาวะชะลอตวัลงอยูหรอืทรงตัว 
แบบซึมๆ อยางตอเนื่อง ทั้งที่ระหวาง 
ดัชนีตลาดหุนโลก และราคาทองคําโลก 
ยังอยูในระดับสูง ก็คือ ราคานํ้ามันโลก 
และแนวโนมการปรับตัวของอัตรา 
ดอกเบี้ยโลก กลาวคือ การที่ดัชนีตลาด 
หุนโลก และราคาทองคําโลกยังอยูใน 
ระดับสูงเพราะปริมาณเงินที่ลนตลาด 
ที่เกิดขึ้นจากมาตรการ QE ที่ผานมา 
หลายป ทั้งของสหรัฐ ยุโรป ญี่ปุน และ 
จนียงัคงทวมโลกอยู และการใชนโยบาย 
การเงนิแบบผอนคลายในหลายประเทศ 
ในปจจุบัน ทําใหปริมาณเงินไหลเขาไป 
สู ตลาดท่ียังสามารถทํากําไรไดดีอยู  
แตราคาปจจัยพื้นฐานของการเจริญ 
เติบโตของโลกคือ ราคานํ้ามันโลกยัง 
ทรงตัวอยู ในระดับ 60-65 ดอลลาร 
สหรัฐตอบารเรล แทนที่จะเปน 65-75 
ดอลลารสหรัฐตอบารเรล แมวาสหรัฐจะ 

ยงัคงควํา่บาตรทางเศรษฐกิจกับอหิราน 
และกลุมโอเปกตัดโควตาการผลิตแลว 
ก็ตาม  สะทอนใหเห็นวา เศรษฐกิจโลก 
ยงัชะลอตวัลงและซมึตัวอยู การใชนํา้มนั 
ของโลกจึงยังไมเพิ่มขึ้นมาก

อีกท้ังธนาคารกลางของหลายๆ 
ประเทศ ไมวาจะเปน FED ของสหรัฐ 
หรือ ECB ของสหภาพยโุรปยงัแสดงทาที 

ที่จะใชนโยบายการเงินแบบผอนคลาย 
หรือลดอัตราดอกเบี้ย ทําใหแนวโนม 
การปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยโลกอยู 
ในชวงขาลง แสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจ 
โลกนาจะยังไมฟนตัวข้ึนในอนาคตอัน 
ใกล นอกจากน้ี ธนาคารโลกและ IMF 
ยังมีมุมมองตอเศรษฐกิจโลกในเชิงลบ 
อยู

การเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนไม่ได้ 
หมายความว่า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน 
จะสิ้นสุดลงอย่างแน่นอน เพราะการเจรจาระหว่าง 
ทั้งสองประเทศเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงต้นปีนี้ 
ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม ซึ่งผลสรุป 
ออกมาล้มเหลวตกลงกันไม่ได้ จนเป็นเหตุให้สหรัฐ 
และจีนขึ้นภาษีการค้าตอบโต้กันจาก 10% เป็น 
25% ดังนั้น สถานการณ์การค้าโลกและภาวะ 
เศรษฐกิจโลกจึงยังไม่มีหลักประกันว่าจะกลับมา 
ฟื้นตัวดีขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้
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ปัจจัย
ภายใน - ภายนอก 
มีผลต่อความเชื่อมั่น

ปจจัยภายนอกประเทศท่ียังไมมี 
การปรับตัวดี ข้ึน ทําใหสถาบันวิจัย 
เศรษฐกิจของไทยแทบทุกสํานักเริ่ม 
มีมุมมองสอดคลองกันวา ปนี้เศรษฐกิจ 
ไทยอาจจะเผชิญกับการสงออกที่จะ 
ขยายตัวติดลบได โดยสวนใหญมองวา 

อยูในระดับตํ่าและอยูในชวงขาลง
แมจะมกีารคาดการณกนัวารฐับาล 

ชดุใหมจะเริม่ทํางานไดอยางเตม็รปูแบบ 
ในเดือนสิงหาคมนี้เปนตนไป และอาจมี 
เม็ดเงินเขาไปกระตุ นเศรษฐกิจทันที 
50,000-100,000 ลานบาท แตก็ยังไม 
สามารถสรางความมั่นใจใหกับภาค 
เอกชนและประชาชนคนไทยไดมาก 
เทาไร เพราะท้ังหนวยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชน ยงัคงปรบัลดการคาดการณ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย 

ในปนี้อยางตอเนื่อง เชน ธนาคารแหง 
ประเทศไทยไดปรับลดอัตราการขยาย 
ตัวทางเศรษฐกิจไทยในปนี้ จาก 3.8% 
เปน 3.3% และคณะกรรมการ 3 ฝาย 
เอกชน หรือ กกร. ซึ่งประกอบดวย 
สมาคมธนาคารไทย สภาหอการคาแหง 
ประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย เพิ่งปรับลดอัตราการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปนี้ จาก 
3.7-4.0% เหลอืเพียง 2.9-3.3% เทานัน้

การสงออกในปนี้นาจะขยายตัว -1.0% 
ถึง 1.0% และแมวาหนาตาของ ครม. 
ใหมออกมาใหประชาชนยลโฉมกันแลว 
แตการที่รัฐบาลเปนรัฐบาลผสมหลาย 
พรรคการเมืองทีมี่เสียงปร่ิมน้ํา ตลอดจน 
การจัดตั้งรัฐบาลที่ใชเวลานานจนทําให 
การจัดทํางบประมาณป 2563 ลาชา 
ออกไปอยางนอย 3 เดือน โดยอาจ 
เร่ิมตนใชเงินงบประมาณใหมไดใน 
เดือนมกราคม 2563 ทําใหความเชือ่มัน่ 
ของผูบริโภคและภาคเอกชนยังทรงตัว 
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สถานการณตางๆ ทีเ่กดิขึน้ 
เปนปจจยัสาํคญัทีจ่ะกาํหนด 
ทิศทางเศรษฐกิจไทยใน 

ชวงครึ่งหลังของป 62
และในปหนา เร่ิมปรากฏชัดเจน 

เด นชัดขึ้นเป นลําดับ ไม ว าจะเปน 
สงครามการคาระหวางสหรัฐกับจีน 
ก็มีทาทีผอนคลายลงไมรุนแรงหนักขึ้น 
นอกจากนี้ สถานการณความตึงเครียด 
ระหวางประเทศทั้งสหรัฐฯ กับอิหราน 
และ ระหวางสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือ 
ก็ผอนคลายลง ที่สําคัญที่สุด คือ รายชื่อ 
รัฐมนตรีของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 2 
กค็ลอดออกมาสอดคลองกบัโผท่ีสือ่สาร 
มวลชนรายงานออกมาอยางตอเนื่อง 
หนาตาของ ครม.เศรษฐกิจก็ไม ได  
ออกมาพลิกจากโผเทาไร ประกอบกับ 
ครม.ชุดใหม ก็ได แถลงนโยบายต อ 
รัฐสภาเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ 
ผ านมา ซึ่งหมายความว า รัฐบาล 
ชุดใหมสามารถเริม่ตนทาํงานขบัเคลือ่น 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได 

ตั้งแตเดือนสิงหาคมนี้เปนตนไป ทุก 
อยางควรจะเริ่มตนดวยดีหรือไม นี่คือ 
คําถามที่คนไทยหลายคนขบคิด

เมื่อปจจัยบวก-ลบเปดออกมาให 
เห็นอยางชัดเจนแลว  เศรษฐกิจไทย 
ควรจะเริ่มฟ นตัวข้ึน และจะรุ งเรือง 
สดใสใชหรือไม เพราะบรรยากาศตาง 
ประเทศโดยเฉพาะสงครามการคาดูมี 
ทาทีคลี่คลายลง และการแบงปนเกาอี้ 
รัฐมนตรีก็ดูสงบเรียบรอยดี คําตอบ 
ที่ผมสามารถตอบชัดเจนแนนอนและ 
เชื่อวาไมผิดพลาด 100% ก็คือ "ความ 
แนนอน คือความไมแนนอน ความ 
ผันผวนจึงอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา"

บรรยากาศต่างประเทศ 
ไปในทิศทางดี...จะ 
ดีนานแค่ไหน

เริ่มตนท่ีบรรยากาศตางประเทศ 
โดยเฉพาะสงครามการคา การที่สหรัฐ 
และจีนประกาศรวมกันวาจะไมทํา 
สงครามการคาระหวางกันเพิ่มเติม 

ไมไดหมายความวา สงครามการคา 
จบสิ้นลง แตเปนเพียงแคการประกาศ 
สงบศึกลงชั่วคราว แลวหันหนาเขามา 
เจรจากนัเพือ่หาทางออกทีด่ ีทัง้นี ้ผลพวง 
ที่เกิดขึ้นจากสงครามการคาที่ดํารงอยู 
คือ การประกาศขึ้นภาษีนําเขาของ 
ทั้งสองประเทศในอัตรา 25% ยังคงอยู 
แมวาจะมส่ิีงดีๆ ทีเ่กิดข้ึนจากการเจรจา 
สงบศึกในครั้งนี้ก็คือ หัวเวยสามารถทํา 
ธุรกิจธุรกรรมกับบริษัทตาง ๆ ในสหรัฐ 
ไดตามปกติ แตภาษีนําเขาที่คงอยูใน 
ระดบั  25% ยงัคงทาํใหผูสงออก-นาํเขา 
ยังต องเผชิญกับอัตราภาษีที่สู ง ข้ึน 
ทาํใหการสงออกระหวางทัง้สองประเทศ 
ชะลอตัวลง และผูบริโภคของท้ังสอง 
ประเทศตองรับภาระราคาสินคานําเขา 
ที่สูงขึ้น ซึ่งจะมีผลตอการชะลอตัวลง 
ทางเศรษฐกิจของท้ังสองประเทศอยู 
และยังคงมีผลทําใหเศรษฐกิจโลกยัง 
ชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง ซึ่งจะยังคง 
มีผลทําใหการสงออกของไทยยังคง 
ชะลอตัวลงอยางตอเนื่องตอไป

นอกจากนี้ การเจรจาทางการคา 
ระหวางสหรฐักบัจนีไมไดหมายความวา 
สงครามการคาระหวางสหรัฐกับจีนจะ 
สิน้สดุลงอยางแนนอน เพราะการเจรจา 
ระหวางท้ังสองประเทศเคยเกิดข้ึนมา 
แลวในชวงตนปนี ้ระหวางเดอืนมกราคม 
ถึงมีนาคม ซึ่งผลสรุปออกมาลมเหลว 
ตกลงกันไมได จนเปนเหตุใหสหรัฐและ 
จีนขึ้นภาษีการคาตอบโตกันจาก 10% 
เปน 25% ดงันัน้ สถานการณการคาโลก 
และภาวะเศรษฐกิจโลกจึงยังไมมีหลัก 
ประกันวาจะกลับมาฟนตวัดขึีน้ในระยะ 
เวลาอันใกลนี้

ปัจจัยรอบด้านที่มีผล 
ต่อเศรษฐกิจไทย

ตัวชี้วัดที่สําคัญที่บงชี้วาเศรษฐกิจ
ยงัอยูในภาวะชะลอตวัลงอยูหรอืทรงตวั 
แบบซึมๆ อยางตอเนื่อง ทั้งที่ระหวาง 
ดัชนีตลาดหุนโลก และราคาทองคําโลก 
ยังอยูในระดับสูง ก็คือ ราคานํ้ามันโลก 
และแนวโนมการปรับตัวของอัตรา 
ดอกเบี้ยโลก กลาวคือ การที่ดัชนีตลาด 
หุนโลก และราคาทองคําโลกยังอยูใน 
ระดับสูงเพราะปริมาณเงินที่ลนตลาด 
ที่เกิดขึ้นจากมาตรการ QE ที่ผานมา 
หลายป ทั้งของสหรัฐ ยุโรป ญี่ปุน และ 
จนียงัคงทวมโลกอยู และการใชนโยบาย 
การเงนิแบบผอนคลายในหลายประเทศ 
ในปจจุบัน ทําใหปริมาณเงินไหลเขาไป 
สู ตลาดท่ียังสามารถทํากําไรไดดีอยู  
แตราคาปจจัยพื้นฐานของการเจริญ 
เติบโตของโลกคือ ราคานํ้ามันโลกยัง 
ทรงตัวอยู ในระดับ 60-65 ดอลลาร 
สหรัฐตอบารเรล แทนที่จะเปน 65-75 
ดอลลารสหรัฐตอบารเรล แมวาสหรัฐจะ 

ยงัคงควํา่บาตรทางเศรษฐกจิกบัอหิราน 
และกลุมโอเปกตัดโควตาการผลิตแลว 
ก็ตาม  สะทอนใหเห็นวา เศรษฐกิจโลก 
ยงัชะลอตัวลงและซึมตวัอยู การใชนํา้มนั 
ของโลกจึงยังไมเพิ่มขึ้นมาก

อีกทั้งธนาคารกลางของหลายๆ 
ประเทศ ไมวาจะเปน FED ของสหรัฐ 
หรือ ECB ของสหภาพยโุรปยงัแสดงทาที 

ที่จะใชนโยบายการเงินแบบผอนคลาย 
หรือลดอัตราดอกเบ้ีย ทําใหแนวโนม 
การปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยโลกอยู 
ในชวงขาลง แสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจ 
โลกนาจะยังไมฟนตัวขึ้นในอนาคตอัน 
ใกล นอกจากน้ี ธนาคารโลกและ IMF 
ยังมีมุมมองตอเศรษฐกิจโลกในเชิงลบ 
อยู

ปัจจัย
ภายใน - ภายนอก 
มีผลต่อความเชื่อมั่น

ปจจัยภายนอกประเทศที่ยังไมมี 
การปรับตัวดีขึ้น ทําใหสถาบันวิจัย 
เศรษฐกิจของไทยแทบทุกสํานักเร่ิม 
มีมุมมองสอดคลองกันวา ปนี้เศรษฐกิจ 
ไทยอาจจะเผชิญกับการสงออกที่จะ 
ขยายตัวติดลบได โดยสวนใหญมองวา 

อยูในระดับตํ่าและอยูในชวงขาลง
แมจะมกีารคาดการณกนัวารฐับาล 

ชดุใหมจะเริม่ทาํงานไดอยางเต็มรปูแบบ 
ในเดือนสิงหาคมนี้เปนตนไป และอาจมี 
เม็ดเงินเขาไปกระตุ นเศรษฐกิจทันที 
50,000-100,000 ลานบาท แตก็ยังไม 
สามารถสรางความมั่นใจใหกับภาค 
เอกชนและประชาชนคนไทยไดมาก 
เทาไร เพราะทั้งหนวยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชน ยงัคงปรับลดการคาดการณ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย 

ในปนี้อยางตอเนื่อง เชน ธนาคารแหง 
ประเทศไทยไดปรับลดอัตราการขยาย 
ตัวทางเศรษฐกิจไทยในปนี้ จาก 3.8% 
เปน 3.3% และคณะกรรมการ 3 ฝาย 
เอกชน หรือ กกร. ซ่ึงประกอบดวย 
สมาคมธนาคารไทย สภาหอการคาแหง 
ประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย เพิ่งปรับลดอัตราการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปนี้ จาก 
3.7-4.0% เหลอืเพยีง 2.9-3.3% เทานัน้

การสงออกในปนี้นาจะขยายตัว -1.0% 
ถึง 1.0% และแมวาหนาตาของ ครม. 
ใหมออกมาใหประชาชนยลโฉมกันแลว 
แตการที่รัฐบาลเปนรัฐบาลผสมหลาย 
พรรคการเมืองทีมี่เสยีงปริม่นํา้ ตลอดจน 
การจัดตั้งรัฐบาลที่ใชเวลานานจนทําให 
การจัดทํางบประมาณป 2563 ลาชา 
ออกไปอยางนอย 3 เดือน โดยอาจ 
เริ่มตนใชเงินงบประมาณใหมไดใน 
เดอืนมกราคม 2563 ทําใหความเชือ่มัน่ 
ของผูบริโภคและภาคเอกชนยังทรงตัว 

ปัจจัยภายนอกประเทศที่ยังไม่มีการปรับตัวดีขึ้น 
ทำให้สถาบันวิจัยเศรษฐกิจของไทยแทบทุกสำนัก 
เริ่มมีมุมมองสอดคล้องกันว่า ปีนี้เศรษฐกิจไทย 
อาจจะเผชิญกับการส่งออกที่จะขยายตัวติดลบได้ 
โดยส่วนใหญ่มองว่าการส่งออกในปีนี้น่าจะ 
ขยายตัว -1.0% ถึง 1.0% 
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สถานการณตางๆ ทีเ่กดิขึน้ 
เปนปจจยัสาํคญัทีจ่ะกาํหนด 
ทิศทางเศรษฐกิจไทยใน 

ชวงครึ่งหลังของป 62
และในปหนา เริ่มปรากฏชัดเจน 

เด นชัดข้ึนเปนลําดับ ไม ว าจะเปน 
สงครามการคาระหวางสหรัฐกับจีน 
ก็มีทาทีผอนคลายลงไมรุนแรงหนักขึ้น 
นอกจากนี้ สถานการณความตึงเครียด 
ระหวางประเทศท้ังสหรัฐฯ กับอิหราน 
และ ระหวางสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือ 
ก็ผอนคลายลง ที่สําคัญที่สุด คือ รายชื่อ 
รัฐมนตรีของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 2 
กค็ลอดออกมาสอดคลองกบัโผท่ีสือ่สาร 
มวลชนรายงานออกมาอยางตอเนื่อง 
หนาตาของ ครม.เศรษฐกิจก็ไม ได  
ออกมาพลิกจากโผเทาไร ประกอบกับ 
ครม.ชุดใหม  ก็ได แถลงนโยบายต อ 
รัฐสภาเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ 
ผ านมา ซึ่งหมายความว า รัฐบาล 
ชดุใหมสามารถเริม่ตนทาํงานขบัเคลือ่น 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได 

ตั้งแตเดือนสิงหาคมนี้เปนตนไป ทุก 
อยางควรจะเริ่มตนดวยดีหรือไม นี่คือ 
คําถามที่คนไทยหลายคนขบคิด

เมื่อปจจัยบวก-ลบเปดออกมาให 
เห็นอยางชัดเจนแลว  เศรษฐกิจไทย 
ควรจะเริ่มฟ นตัวข้ึน และจะรุ งเรือง 
สดใสใชหรือไม เพราะบรรยากาศตาง 
ประเทศโดยเฉพาะสงครามการคาดูมี 
ทาทีคลี่คลายลง และการแบงปนเกาอี้ 
รัฐมนตรีก็ดูสงบเรียบรอยดี คําตอบ 
ที่ผมสามารถตอบชัดเจนแนนอนและ 
เชื่อวาไมผิดพลาด 100% ก็คือ "ความ 
แนนอน คือความไมแนนอน ความ 
ผันผวนจึงอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา"

บรรยากาศต่างประเทศ 
ไปในทิศทางดี...จะ 
ดีนานแค่ไหน

เริ่มตนท่ีบรรยากาศตางประเทศ 
โดยเฉพาะสงครามการคา การที่สหรัฐ 
และจีนประกาศรวมกันวาจะไมทํา 
สงครามการคาระหวางกันเพิ่มเติม 

ไมไดหมายความวา สงครามการคา 
จบสิ้นลง แตเปนเพียงแคการประกาศ 
สงบศึกลงชั่วคราว แลวหันหนาเขามา 
เจรจากนัเพือ่หาทางออกทีด่ ีทัง้นี ้ผลพวง 
ที่เกิดขึ้นจากสงครามการคาที่ดํารงอยู 
คือ การประกาศขึ้นภาษีนําเขาของ 
ทั้งสองประเทศในอัตรา 25% ยังคงอยู 
แมวาจะมสิีง่ดีๆ  ท่ีเกิดขึน้จากการเจรจา 
สงบศึกในครั้งนี้ก็คือ หัวเวยสามารถทํา 
ธุรกิจธุรกรรมกับบริษัทตาง ๆ ในสหรัฐ 
ไดตามปกติ แตภาษีนําเขาที่คงอยูใน 
ระดับ  25% ยงัคงทาํใหผูสงออก-นําเขา 
ยังต องเผชิญกับอัตราภาษีที่ สูง ขึ้น 
ทาํใหการสงออกระหวางทัง้สองประเทศ 
ชะลอตัวลง และผูบริโภคของทั้งสอง 
ประเทศตองรับภาระราคาสินคานําเขา 
ที่สูงขึ้น ซึ่งจะมีผลตอการชะลอตัวลง 
ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอยู 
และยังคงมีผลทําใหเศรษฐกิจโลกยัง 
ชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะยังคง 
มีผลทําใหการสงออกของไทยยังคง 
ชะลอตัวลงอยางตอเนื่องตอไป

นอกจากน้ี การเจรจาทางการคา 
ระหวางสหรัฐกบัจนีไมไดหมายความวา 
สงครามการคาระหวางสหรัฐกับจีนจะ 
สิน้สดุลงอยางแนนอน เพราะการเจรจา 
ระหวางท้ังสองประเทศเคยเกิดขึ้นมา 
แลวในชวงตนปนี ้ระหวางเดือนมกราคม 
ถึงมีนาคม ซึ่งผลสรุปออกมาลมเหลว 
ตกลงกันไมได จนเปนเหตุใหสหรัฐและ 
จีนขึ้นภาษีการคาตอบโตกันจาก 10% 
เปน 25% ดงันัน้ สถานการณการคาโลก 
และภาวะเศรษฐกิจโลกจึงยังไมมีหลัก 
ประกันวาจะกลบัมาฟนตวัดขึีน้ในระยะ 
เวลาอันใกลนี้

ปัจจัยรอบด้านที่มีผล 
ต่อเศรษฐกิจไทย

ตัวชี้วัดที่สําคัญที่บงชี้วาเศรษฐกิจ
ยงัอยูในภาวะชะลอตวัลงอยูหรอืทรงตัว 
แบบซึมๆ อยางตอเนื่อง ทั้งที่ระหวาง 
ดัชนีตลาดหุนโลก และราคาทองคําโลก 
ยังอยูในระดับสูง ก็คือ ราคานํ้ามันโลก 
และแนวโนมการปรับตัวของอัตรา 
ดอกเบี้ยโลก กลาวคือ การที่ดัชนีตลาด 
หุนโลก และราคาทองคําโลกยังอยูใน 
ระดับสูงเพราะปริมาณเงินที่ลนตลาด 
ที่เกิดขึ้นจากมาตรการ QE ที่ผานมา 
หลายป ทั้งของสหรัฐ ยุโรป ญี่ปุน และ 
จนียงัคงทวมโลกอยู และการใชนโยบาย 
การเงนิแบบผอนคลายในหลายประเทศ 
ในปจจุบัน ทําใหปริมาณเงินไหลเขาไป 
สู ตลาดท่ียังสามารถทํากําไรไดดีอยู  
แตราคาปจจัยพื้นฐานของการเจริญ 
เติบโตของโลกคือ ราคานํ้ามันโลกยัง 
ทรงตัวอยู ในระดับ 60-65 ดอลลาร 
สหรัฐตอบารเรล แทนที่จะเปน 65-75 
ดอลลารสหรัฐตอบารเรล แมวาสหรัฐจะ 

ยงัคงควํา่บาตรทางเศรษฐกิจกับอหิราน 
และกลุมโอเปกตัดโควตาการผลิตแลว 
ก็ตาม  สะทอนใหเห็นวา เศรษฐกิจโลก 
ยงัชะลอตวัลงและซมึตัวอยู การใชนํา้มนั 
ของโลกจึงยังไมเพิ่มขึ้นมาก

อีกท้ังธนาคารกลางของหลายๆ 
ประเทศ ไมวาจะเปน FED ของสหรัฐ 
หรือ ECB ของสหภาพยโุรปยงัแสดงทาที 

ที่จะใชนโยบายการเงินแบบผอนคลาย 
หรือลดอัตราดอกเบี้ย ทําใหแนวโนม 
การปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยโลกอยู 
ในชวงขาลง แสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจ 
โลกนาจะยังไมฟนตัวข้ึนในอนาคตอัน 
ใกล นอกจากน้ี ธนาคารโลกและ IMF 
ยังมีมุมมองตอเศรษฐกิจโลกในเชิงลบ 
อยู

ภาพจาก theworldnews.net

ปัจจัย
ภายใน - ภายนอก 
มีผลต่อความเชื่อมั่น

ปจจัยภายนอกประเทศท่ียังไมมี 
การปรับตัวดี ข้ึน ทําใหสถาบันวิจัย 
เศรษฐกิจของไทยแทบทุกสํานักเริ่ม 
มีมุมมองสอดคลองกันวา ปนี้เศรษฐกิจ 
ไทยอาจจะเผชิญกับการสงออกที่จะ 
ขยายตัวติดลบได โดยสวนใหญมองวา 

อยูในระดับตํ่าและอยูในชวงขาลง
แมจะมกีารคาดการณกนัวารฐับาล 

ชดุใหมจะเริม่ทํางานไดอยางเตม็รปูแบบ 
ในเดือนสิงหาคมนี้เปนตนไป และอาจมี 
เม็ดเงินเขาไปกระตุ นเศรษฐกิจทันที 
50,000-100,000 ลานบาท แตก็ยังไม 
สามารถสรางความมั่นใจใหกับภาค 
เอกชนและประชาชนคนไทยไดมาก 
เทาไร เพราะท้ังหนวยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชน ยงัคงปรับลดการคาดการณ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย 

ในปนี้อยางตอเนื่อง เชน ธนาคารแหง 
ประเทศไทยไดปรับลดอัตราการขยาย 
ตัวทางเศรษฐกิจไทยในปนี้ จาก 3.8% 
เปน 3.3% และคณะกรรมการ 3 ฝาย 
เอกชน หรือ กกร. ซึ่งประกอบดวย 
สมาคมธนาคารไทย สภาหอการคาแหง 
ประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย เพิ่งปรับลดอัตราการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปนี้ จาก 
3.7-4.0% เหลอืเพียง 2.9-3.3% เทานัน้

การสงออกในปนี้นาจะขยายตัว -1.0% 
ถึง 1.0% และแมวาหนาตาของ ครม. 
ใหมออกมาใหประชาชนยลโฉมกันแลว 
แตการที่รัฐบาลเปนรัฐบาลผสมหลาย 
พรรคการเมืองทีมี่เสียงปร่ิมน้ํา ตลอดจน 
การจัดตั้งรัฐบาลที่ใชเวลานานจนทําให 
การจัดทํางบประมาณป 2563 ลาชา 
ออกไปอยางนอย 3 เดือน โดยอาจ 
เร่ิมตนใชเงินงบประมาณใหมไดใน 
เดือนมกราคม 2563 ทําใหความเชือ่มัน่ 
ของผูบริโภคและภาคเอกชนยังทรงตัว 
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วิเคราะห์ 
7 รัฐใหญ่แดนภารตะ ... 
ส่องโอกาสธุรกิจในอินเดีย
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

HIGHLIGHTS
อินเดียเปนประเทศที่มีพื้นที่ใหญอันดับ 7 ของโลก แบงเปน 29 รัฐ (States) และ 7 ดินแดนสหภาพ (Union Territory) อีก 
ทั้งมีประชากรมากเปนอันดับ 2 ของโลก จึงมีความหลากหลายทั้งภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม ดังนั้น การ 
เขาใจ Location จึงถือเปนหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจในอินเดีย บทความฉบับนี้จึงคัดเลือก 7 รัฐใหญที่สุดของอินเดีย 
(วัดตาม GDP) มาวิเคราะหใน 5 มิติสำคัญ ไดแก Market Size, Purchasing Power, FDI Attractiveness, Ease of Doing 
Business, Infrastructure Readiness เพื่อสะทอนโอกาสทางธุรกิจในแตละรัฐ

ตัวชี้วัดศักยภาพรายรัฐ

มิติ

ขนาดตลาด (Market Size)

กำลังซื้อ (Purchasing Power)

การดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 

(FDI Attractiveness)

ความยากงายในการดำเนินธุรกิจ 

(Ease of Doing Business)

ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน 

(Infrastructure Readiness)

ตัวชี้วัด

จำนวนประชากร

รายไดประชากร/คน/ป

มูลคา FDI

อันดับของ 

Ease of Doing Business

อันดับของ 

Logistics Ease Across Different States Index
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Infrastructure
Readiness

Purchasing
Power

FDI
Attractiveness

Ease of 
Doing Business

Market Size

Maharashtra

- Financial Hub of India
- มีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจอินเดียมากที่สุด
โอกาสสำหรับไทย : “เชื่อมโยง Supply Chain เจาะตลาด Middle Class”

มีความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน โดยเมืองปูเนเปน Hub ยานยนต
ใหญอันดับตนๆ ของประเทศ และมี MNCs เขาไปตั้งฐานการผลิต จึงเปน
โอกาสสงออกชิ้นสวนยานยนต เพื่อเชื่อมโยง Supply Chain นอกจากนี้ 
ดวยตลาดขนาดใหญและกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะเมืองมุมไบ จึงเปนโอกาส
สงออกสินคาเจาะตลาดกลุม Middle Class

เมืองหลวง : มุมไบ
ประชากร : 112 ลานคน 
GDP per Capita : 3,189 USD

Infrastructure
Readiness

Purchasing
Power

FDI
Attractiveness

Ease of 
Doing Business

Market Size

Tamil Nadu

- Manufacturing Hub of India
โอกาสสำหรับไทย : “โอกาสลงทุนหลากหลายจากความพรอมรอบดาน”

เหมาะกับการเขาไปลงทุนในหลายอุตสาหกรรม เชน สิ่งทอ อาหารแปรรูป 
ยานยนต และ IT สะทอนจากบริษัทตางชาติสวนใหญเลือกรัฐนี้เปน
พื้นที่แรกในการเขาไปลงทุน ปจจุบันมี SEZs 40 แหงมากที่สุดในประเทศ 
ประกอบกับมีแรงงานทักษะ โดยเฉพาะวิศวกรมากที่สุดในประเทศ

เมืองหลวง : เจนไน
ประชากร : 72 ลานคน 
GDP per Capita : 2,876 USD

Infrastructure
Readiness

Purchasing
Power

FDI
Attractiveness

Ease of 
Doing Business

Market Size

Karnataka

- IT Hub of India
- มี Technology Cluster ใหญเปนอันดับ 4 ของโลก
โอกาสสำหรับไทย : “เจาะตลาดกำลังซื้อสูง”

ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจมีความพรอมทุกดาน เอื้อทั้งการเขาไปลงทุนและ
สงออกสินคา ซึ่งสามารถทำตลาดสินคาราคาแพงได เนื่องจากเศรษฐกิจ
ขยายตัวดีและประชากรมีกำลังซื้อสูง แมตลาดจะคอนขางเล็กเมื่อเทียบกับ 
7 รัฐใหญ (แตประชากรเกือบเทาไทยทั้งประเทศ)

เมืองหลวง : เบงกาลูรู
ประชากร : 61 ลานคน 
GDP per Capita : 3,258 USD

“State Highlights”
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Infrastructure
Readiness

Purchasing
Power

FDI
Attractiveness

Ease of 
Doing Business

Market Size

Uttar Pradesh

- ตลาดขนาดใหญที่สุดในประเทศ
โอกาสสำหรับไทย : “ยังไมใชพื้นที่แรกๆ สำหรับผูประกอบการไทย”

แมเปนรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศแตกำลังซื้อไมสูง อีกทั้งยังเปน
รัฐที่ไมติดทะเล ทำใหตนทุนขนสงสินคาคอนขางสูงและใชเวลาขนสงนาน 
ดังนั้น อาจไมใชพื้นที่ลำดับตนๆ ที่ผูประกอบการไทยจะเลือกเขาไปเจาะ
ตลาดหรือทำธุรกิจ

เมืองหลวง : ลัคนาว
ประชากร : 199 ลานคน 
GDP per Capita : 953 USD

Infrastructure
Readiness

Purchasing
Power

FDI
Attractiveness

Ease of 
Doing Business

Market Size

Gujarat

- New Engine of Growth
โอกาสสำหรับไทย : “เหมาะกับตั้งฐานการผลิตเพื่อขายในประเทศและสงออก”

เปนรัฐที่เติบโตเร็ว โดยมีเมืองเศรษฐกิจสำคัญอยาง Ahmedabad เปน
ศูนยกลางอุตสาหกรรม จึงมีความพรอมดานคลัสเตอร โครงสรางพื้นฐาน 
และกฎระเบียบที่เอื้อตอการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันมีทาเรือขนาดใหญ
เปนอันดับตนๆ ของประเทศ เมื่อผนวกกับแรงงานทักษะจำนวนมาก 
สะทอนโอกาสในการเขาไปตั้งฐานการผลิต โดยเฉพาะเพื่อการสงออก

เมืองหลวง : คานธีนาการ
ประชากร : 60 ลานคน 
GDP per Capita : 2,654 USD

Infrastructure
Readiness

Purchasing
Power

FDI
Attractiveness

Ease of 
Doing Business

Market Size

West Bengal

- แหลงเพาะปลูกสินคาเกษตรหลักของอินเดีย
โอกาสสำหรับไทย : “เนนสินคาที่ราคาแขงขันได”

เปนตลาดขนาดใหญที่อยูใกลไทยที่สุดแตกำลังซื้อไมสูง จึงอาจตองใช
กลยุทธดานราคาที่แขงขันไดในการเจาะตลาด โดยเฉพาะสินคากลุม
อุปโภคบริโภค ขณะเดียวกันมีโอกาสสงออกเครื่องจักรกลการเกษตร 
สอดรับกับการเติบโตของภาคเกษตรกรรม

เมืองหลวง : เบงกาลูรู
ประชากร : 61 ลานคน 
GDP per Capita : 3,258 USD
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Disclaimer : ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงค 
ในการใหขอมูลแกผูที่สนใจเทานั้น โดยธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี 
อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด

Infrastructure
Readiness

Purchasing
Power

FDI
Attractiveness

Ease of 
Doing Business

Market Size

Rajasthan

- อยูใจกลางของ DMIC*
โอกาสสำหรับไทย : “สงออกวัสดุกอสราง ปอนโครงการ DMIC”

รัฐมีนโยบายดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
เทคโนโลยีชีวภาพ และเกษตรแปรรูป อยางไรก็ตาม ความพรอมของ
อุตสาหกรรมสนับสนุนยังมีขอจำกัด จึงอาจเปนอุปสรรคในการเขาไปลงทุน 
เปนที่นาสังเกตวา Rajasthan อยูในเสนทาง DMIC สะทอนความตองการ
วัสดุกอสรางและสินคาที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและการขยายตัวของสังคมเมือง

เมืองหลวง : จัยปูร
ประชากร : 69 ลานคน 
GDP per Capita : 1,676 USD

Gujarat

Tamil Nadu

Maharashtra
West Bengal

Rajastha

Karnataka

Uttar Pradesh

*Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) คือ โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
 และนิคมอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกรุงเดลีกับเมืองมุมไบ

รัฐที่มีศักยภาพลำดับตนๆ ของอินเดียสวนใหญอยู 
บริเวณฝงตะวันตกและตอนใตของประเทศ ซึ่งแตละ 
รัฐมีความโดดเดนและมีปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่ 
แตกตางกัน อาทิ ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน 
คลัสเตอรอุตสาหกรรม กฎระเบียบ และขนาดตลาด 
เปนตน ดังนั้น ผูประกอบการไทยควรมองอินเดียใน 
ลักษณะ 1 รัฐ เทากับ 1 ประเทศ เพื่อศึกษาขอมูล 
และทำความเขาใจลักษณะเฉพาะของแตละรัฐกอน 
จะรุกเขาไปทำธุรกิจ

สรุป
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ทันทีที่เฟซบุ คประกาศ 

จะมีสกุลเงินดิจิตอลของ 

ตนเอง ทุกคนบนโลกก็ 

แทบจะพุงความสนใจไปที่ขาวนี้ เพราะ 

นี่อาจเปนการยืนยันวาเสนทางการ 

เติบโตของสกุลเงินดิจิตอลกําลังจะเขา

มามีบทบาทกับชีวิตเรามากกวาที่คิด 

และการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญนี้ก็อยู 

ในสายตาของนักธุรกิจหนุม รุนใหมไฟ 

แรง ‘ทอป จิรายุส ทรัพยศรีโสภา’ ผู 

รวมกอตั้ง และดํารงตําแหนง Group 

CEO ของ ‘บริษัทบิทคับ แคปปตอล 

กรุป โฮลดิ้งส’ ซึ่งมองเห็นโอกาสการ 

ลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล คุณทอปกําลัง 

จะสรางความเปลี่ยนแปลงใหวงการ 

ตลาดหลักทรัพยบานเรา ดวย ‘บิทคับ 

(Bitkub)’ ซึง่ไมใชเปนเพยีงแพลตฟอรม 

การเทรดเงินผานเว็บไซตเทานั้น

“บิทคับ เปนโฮลดิ้ง คัมพานี ที่ 

ไมไดทําธุรกิจอะไร แตจะถือบริษัทลูก 

100% ในกลุมบิทคับ ซึ่งเรามองวาเมื่อ 

บล็อกเชนเทคโนโลยี (blockchain 

technology) มาพรอมแลว ในอนาคต 

เราสามารถซื้อขายทรัพยสินทุกชนิดใน

รูปแบบเดียวกับหุนได แตแทนที่จะเปน 

T+2 ก็เปน T+0 แทน (T+ คือกระบวน 

การหลังการซื้อขายหลักทรัพย) คือเรา 

ไดสรางตลาดหลักทรัพย 2.0 เปนการ 

สรางวงการตลาดหลักทรัพยใหมขึ้นมา

“แมกระทัง่หุน ปตท.ทกุวนันี ้ราคา 

1.2 ลานลาน (1,263,912.58 m) ไมมี 

ใครมเีงนิลานลานบาทมาซ้ือไดในคนเดยีว 

จึงใชคอนเซ็ปท Fractional Owner-

ship คือ ทุกคนตองถือใบหุนของปตท. 

เปนเจาของรวมกัน ถา ปตท.ทําธุรกิจ 

มีกําไร ก็ปนผลใหผูถือหุน ใครถือหุน 

เยอะกไ็ดเงนิปนผลเยอะ ใครถอืหุนนอย 

ก็ไดเงินปนผลนอย

“ในอนาคตหองคอนโด 1 หอง คน 

1 ลานคนสามารถเปนเจาของหอง 

พรอมกันได แตแทนที่จะเปนถือใบหุน 

ก็ถือเหรียญแทน ซึ่งก็คือ ใบหุน 2.0 นั่น 

เอง ใครถือเหรียญเยอะก็ไดเงินปนผล 

เยอะ ใครถือเหรียญนอยก็ไดเงินปนผล 

นอย เราสามารถซื้อขายทรัพยสินที่จับ 

ตองได เชน ที่ดิน คอนโด เพชร ทอง 

และทรัพยท่ีจับตองไมได เชน ชื่อเสียง 

ดารา แบรนด ยกตัวอยาง ในอนาคต 

BNK อาจจะออกเหรียญของตัวเองให 

แฟนคลับซื้อ เมื่อมีการนําชื่อเสียง BNK 

ไปโฆษณาตามบิลบอรดหรือที่ไหน จน 

เกิดรายได มเีงนิเขาทกุเดือน เขากป็นผล 

ใหกับผูถือเหรียญ แทนที่จะปนผลเขา 

กับเจาของคนเดียว เพราะฉะนั้นใน 

อนาคต หุนบริษัทจะเปนแค subset 

ของ digital assets ทั้งหมด

“บริษัทลูกในกลุมบิทคับ บริษัท 

แรกคือ ‘Bitkub.com’ เปน Digital 

Assets Exchange หมายถึงเปน ลาด 

หลักทรัพย หรือ MAI ที่ใหนักลงทุน 

ระหวางคนซ้ือกบัคนขายมาเจอกนั และ 

ตอนน้ีเรามทีรัพยสินดิจติอล ทัง้หมด 30 

ชนิด เปนบริษัทแรกๆ ในโลก ที่ไดรับ 

ใบอนุญาต Digital Asset Exchange 

License จาก กลต. 

“บริษัทที่สอง คือ ‘ICO Portal 

Company’ คือ IB หรือ FA 2.0 เปน 

คนที่สรางหุน สรางเหรียญ เพื่อที่จะ 

represent assets เหมือนกับวงการ 

ตลาดหลักทรัพยรูปแบบเดิม ทําหนาท่ี 

underwrite หุนใหมเขาตลาด สมมติ 

ผมมีบริษัทอาฟเตอร ยู อยากจะเอา 

บริษัท อาฟเตอร ยู เขาตลาด ก็ตองเขา 

ไปหา FA/IB เพือ่ทีจ่ะสรางหุน ท่ีเรยีกวา 

AU ใหคนมาซื้อขายในตลาดรองได 

ซึง่บรษัิทกลุมท่ีสองนีต้องไดรบั Primary 

Market License จาก ก.ล.ต. ตอนนีอ้ยู 

ในกระบวนการขอใบอนุญาต

“บรษัิททีส่าม คอืบลอ็กเชนโซลูช่ัน 

ทีส่รางบลอ็กเชนซอฟตแวรตางๆ ใหกบั 

บริษัท เชน ตราสารหนี้ เราก็ดิจิไทซ 

ตราสารหนีเ้ขามาอยูในบลอ็กเชน ใหคน 

สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ดเหมือนหุน 

ไมตองมาถือบัตร ถือโฉนดตราสารหนี้ 

อีกตอไป ทุกอยางเปนอิเลคทรอนิกส 

สุดทาย ก็ตองเอาเหรียญเหลานี้มาซื้อ 

ขายที่ตลาดเรา เปนการสรางบล็อกเชน 

โซลูช่ัน โดยท่ีไมตองระดมทุน อาจจะ 

ออกเปนระบบคะแนนสะสมก็ได 

“สมมติเซ็นทรลัอยากจะเอาระบบ 

คะแนนสะสมจาก The 1 card ใหลกูคา 

ใชชอปปงผาน อี-วอลเลท เขาก็ตองมา 

คยุกับบรษัิททีส่าม เพือ่สรางระบบ Point 

Reward System และคะแนนสะสมนี้ 

กส็ามารถเขาเทรดในตลาดเราได บรษัิท 

นี้สามารถดําเนินการไดเลยโดยไมตอง 

ขอใบอนุญาต 

“และในอนาคต เรามีแผนขยาย 

ธุรกิจ จัดตั้งบริษัทท่ีส่ีและบริษัทที่หา 

สรางเปน Crypto Mutual Fund ดวย 

ซึ่งตอนนี้กฎหมายอยูในชวง private 

hearing ของ ก.ล.ต. ตอนนี้เมืองไทย 

กําลังจะมีอีก 2 ไลเซนส (license) เพิ่ม 

คือ Mutual Fund License และ 

Advisory License 

“Crypto Mutual Fund เปนการ 

ลงทุนใน Digital Assets สําหรับผูที่ 

ไมมีเวลามานั่งดู หรือศึกษา แตอยาก 

จะทดลองเอาเงินสวนหนึ่งมาลงทุนใน 

ทรพัยสนิชนดิใหม กส็ามารถมาลงทนุได 

เราจะมีผูจัดการกองทุน คอยดูแล คอย 

ลงทุนให ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

“สวนบริษัทที่เราไปถือหุนดวยมี 

ชื่อวา ‘Siamblockchain’ ซึ่งเปน 

บริษัทขาวสารที่ใหญที่สุดในวงการ 

บล็อกเชนของเมืองไทย มีคนอานมาก 

ที่สุดทุกวัน มันคือ Money Channel 

2.0 หรือ Stock Tomorrow เชนเดียว 

กับตลาดหลักทรัพยท่ีเขาไปถือหุนสวน 

หนึ่งของ Money Channel เพื่อ 

ประชาสัมพันธ ใหความรู เปนศูนยการ 

เรียนรู เปน Academy Center ซึ่งเรา 

จะถือบริษัทพวกนี้เปนโฮลดดิ้งเพื่อตอ 

จิ๊กซอวหลายๆ เพลยเยอร (Player) 

เขาดวยกัน วงการจึงจะเกิดได เพราะ 

ฉะนั้น ‘บิทคับ’ ไมใชแคบริษัท แตเปน 

การสรางวงการใหม”

เส้นทางการสร้าง
“ผมอยูในวงการมา 5-6 ป ในทุก 

ครัง้ทีไ่ดไปพดูตามท่ีตางๆ ผมเห็นเทรนด 

เทคโนโลยีจากทั่วโลกที่บางคนอาจเขา

ไมถึง ทําใหเห็นวามันเปนไปได เพียง 

แตสิง่ทีจ่ะตองแกไขเพือ่ใหเกดิเรือ่งน้ีได 

คือ วิชั่นเรื่องกฎหมาย 

“ผมนาจะเปนคนไทยที่ไปพูดตาม 

เวทีตางๆ เยอะท่ีสุดแลวในวงการบล็อกเชน 

อยางตํ่า 500 เวทีขึ้น เพื่อไปใหความรู 

เรื่องการสรางความเปลี่ยนแปลงใน 

ประเทศดานกฎหมายแกคนทุกระดับ 

ทัง้ธนาคาร มหาวทิยาลัย องคกรภาครัฐ 

ก.ล.ต. แบงคชาติ สรรพากร ซึ่งก็ไดผล 

ทาํใหเมืองไทยเปนประเทศแรกๆ ทีอ่อก 

กฎหมายทางดานนีอ้ยางถกูตอง มคีวาม 

ชัดเจน เปดรับฟงมากขึ้นและ ก.ล.ต. 

กําลังจะออก Crypto Mutual Fund 

License เปนชวงที่ regulator ที่เขา 

เปดใหภาคเอกชนเขาไปแนะนํา 

“ผมเขียนและเห็นวิชั่นน้ีนานแลว 

ถาลองกลบัไปดตูอนทีผ่มเปดบรษิทัแรก 

กอนที่ ก.ล.ต.จะออกกฎหมาย Crypto 

Mutual Fund License และสุดทาย 

กฎหมายก็ตรงตามแผนที่วางไว”

ทีมท่ีมีคุณภาพ
“ทีมที่มีคุณภาพ และมี visionary 

ทีเ่คลยีรกวาบริษทัอืน่ ทําใหบทิคบัเตบิโต 

มาเรือ่ยๆ ธรุกจินีต้องมคีวามรูเฉพาะทาง 

คอนขางเยอะ และเราเปนทีมที่อยูมา 

นาน ผมอยูมา 5-6 ป ผิดพลาดกันมา 

เยอะมาก คนใหมที่เขามา เขาก็ตอง 

ผิดพลาดตามที่เราเคยผิดพลาดในอดีต 

ซึ่งเราประหยัดการเรียนรูตรงนั้น ทําให 

เรามทีมีทีแ่ขง็แกรง ทีมท่ีแขง็ทําใหไอเดี 

ยเราสามารถเกิดขึ้นได เพราะสุดทาย 

แลว execution สําคัญกวาไอเดีย 

“วธิกีารทาํงานของเราจะไมเหมอืน 

บริษัทอื่น เราทําใหเหมาะกับยุคสมัย 

มากขึ้น ในองคกรเราไมคอยใชกระดาษ 

เทาไร เราใช 30 กวาแอพ เราใชวีธีการ 

แบบใหม เปน Internet Century 

ทั้งหมด พนักงานเกือบ 100 คนของทั้ง 

กลุมบรษิทัสวนใหญเปนคนรุนใหม ถาดู 

คาเฉลีย่อาย ุจะอยูท่ีประมาณ 30 ตนๆ”

มุมท่ีคนมองไม่เห็น
“ผมจบทางดานเศรษฐศาสตร 

ชวงแรกไปทํางาน IB (Investment 

Banking) ท่ีประเทศจีน เมื่อป 2013 

ผมไดไปเจอบิทคอยน ราคามันขึ้นไปถึง 

1 พันดอลลาร เลยสนใจวามันคืออะไร 

ทําไมนาตื่นเตน พอเขาไปศึกษามากขึ้น 

เรื่อยๆ ก็พบวา มันคือเทคโนโลยีใหมที่ 

จะมาเปลี่ยนแปลงโลก แตสิ่งที่เปล่ียน 

แปลงความคิดผม คือไดอานบทความ 

‘Why Bitcoin Matters’ ที่เขียนโดย 

‘มารค แอนเดอรสนั’ เขาเปนคนท่ีสราง 

บราวเซอรอันแรกของโลก เปนผูลงทุน 

Cloud Computing ลวงหนา 10 ป 

ก อนที่อเมซอนจะลงทุนใน Cloud 

Computing ทําใหผมไดเห็นอีกมุม 

หนึ่งที่คนสวนใหญไมเห็น 

“ผมจําไดแมนเลย คนในยุคนั้นยัง 

คิดวา บิทคอยนคือ แชรลูกโซ ฟอกเงิน 

ซื้อขายยา แตเราเห็นอีกมุมหนึ่งที่ทํา 

อะไรหลายๆ อยางใหโลก แบบท่ีเรา 

ไมเคยทําไดมากอน ผมจงึเปดบริษัทแรก 

ชื่อวา ‘Coins.co.th’ ตอนนั้นเหมือน 

เปนสปอตไลทเลยวาคุณทําอะไร โดน 

ปปง. สรรพากร แบงคชาติเรียกตัว ผม 

จึงพยายามใหความรู เปน 5-6 ป ที่ผาน 

อะไรมาเยอะมาก

“พอทําอะไรเยอะ มันก็ไดเห็นถึง 

ชองทาง เห็นโอกาสที่คนนอกวงการ 

ไมเห็น ผมทดลองโอนเงินใหนองสาว 

จากประเทศไทยไปประเทศอังกฤษ ซึ่ง 

ไมตองเสีย 5% หรือ 10% ใหกับแบงค 

เปนแอพลิเคชั่นแรกจากบล็อกเชน เมื่อ 

ทําไดสักพัก ผมเริ่มมองเห็นวาศักยภาพ 

ของบล็อกเชนมากกวาการโอนเงิน ผม 

จงึอยากจะสรางตลาดหลกัทรัพยยคุใหม 

ขึ้นมา เพราะเทคโนโลยีพรอมแลว 

“เหมือนกับทุกยุคสมัย ที่ตองมี 

ตวัแทนของยคุ เมือ่กอนเรายงัไมมตีลาด 

หลักทรัพย ก็มีคนคิดวาตองมีตลาดฯ 

และรับหนาทีส่รางตลาดฯ ขึน้ สวนในยคุ 

ของผม ผมมหีนาทีส่รางตลาดหลกัทรัพย 

ยุคใหม เพราะโลกตองกาวกระโดด มัน 

ตองมีตัวแทนในการพฒันาวงการเกา ซึง่ 

ประสบการณและชวิีตผม บงัเอญิมาเจอ 

เรื่องเหลานี้ จนทําใหเราพรอมที่สุด ใน 

การเปนตัวแทนรบัสรางตลาดหลกัทรัพย 

ยุคใหม” 

ประสบปัญหา
“ผมบอกไดเลยวาผมผานอุปสรรค 

มาเยอะมาก มองภายนอกอาจจะไมรู 

ตอนผมเปดบริษัทแรก ลองคิดภาพวา 

ตอนนั้นผมอายุ 23 จบมาใหมๆ จาก 

มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศ 

อังกฤษ คุณพอคุณแมมีความคาดหวัง 

สูงมาก สงลูกเรียนขนาดนี้ ตองกลับมา 

ทํางานอยางนอยเงินเดือนหลักแสนขึ้น 

แตสิง่ทีผ่มทาํ คอืผมเปดบรษิทั แถมไมใช 

บริษัทธรรมดา เปนบริษัทท่ีเกี่ยวกับ 

บิทคอยน ทําไดไมนาน แบงคชาติออก 

จดหมายมาวาบิทคอยนอาจจะเปน 

แชรลูกโซ มูลคาอาจจะเหลือศูนยได 

แลวคุณพอคุณแมจะเชื่อลูกที่เพิ่งจบมา

ใหม หรือจะเชื่อแบงคชาติ ตอนนั้นคุณ 

พอคุณแมเครียดมาก วาทําไมไมไปหา 

งานเงินเดือนหลายแสนเหมือนเพ่ือนๆ 

ทีจ่บมาจากมหาวทิยาลยัเดียวกนัเขาทาํ 

มานั่งฟอกเงินอยูที่บานทําไม 

“เมื่อตอน ปปง.เรียกตัว เราก็ตอง 

พสิจูนใหเหน็ ตอง educate regulator 

สมมตผิมเกดิทอใจ กลัวตดิคุก ปดบริษทั 

ไปตอนไดรับจดหมายเรียกตัว วงการ 

Digital Currency ก็คงไมเกิดในเมือง 

ไทยเร็วขนาดนี้ เพราะฉะนั้นทุกวงการ 

มีอุปสรรคหมด สิ่งที่สําคัญที่สุด คือคุณ 

ตองรูวาอะไรคอื Fundamental Truth 

ที่คนสวนใหญไมรู แตคุณรู สิ่งที่ทําให 

ผมประสบความสําเร็จไดในบริษัทแรก 

คือ ผมเจอ Fundamental Truth วา 

บิทคอยน ไมใชแชรลูกโซ แตในเวลา 

เดียวกัน คนทั่วโลกคิดวามันคือ แชร 

ลูกโซ แตผมเปนคนสวนนอยท่ีคิดตาง 

มันเลยเกดิโอกาสมหาศาล เพราะฉะนัน้ 

ผมอยากแนะนําวาแตละวงการจะม ี

Fundamental Truth ทีค่นนอกวงการ 

ไมรู  ถาคุณรู  ผมถือวาคุณเปนคนที่ 

โชคดีมาก เพราะคูแขงคุณจะนอยมาก 

มนัจะเปนส่ิงทีเ่ปล่ียนแปลงโลก และอยา 

ยอมแพ”

มองหา Fundamental 
Truth

“อยูที่ประสบการณ ความโชคดี 

ของชีวิตที่ประสบ ไปเจออะไรมา ใน 

แบบที่คนอื่นไมไดรับประสบการณเหมื

อนเรา อันน้ีคอืขอไดเปรยีบ ชวีติคนเราม ี

connect dots ที่ไมเหมือนกัน สตีฟ 

จอบ บอกวาสุดทายคุณตอง connect 

dots ยอนหลัง ถึงจะรูวาคุณมาถึงจุดนี้ 

ไดอยางไร

“ประสบการณในชวิีตของผม กไ็ม 

เหมือนกับคนอ่ืนทั่วไป สิ่งที่ผมทําก็ไม 

เหมือน แตละคนจะมีประสบการณที่ 

แตกตางกันไป อยูที่วาคุณจะทําอะไร 

อยูที่การตัดสินใจของคุณทุกวันวาจะ

ทาํอะไร สุดทายคือ การ connect dots 

และ dots พวกน้ีก็ตอง connect ใน 

แบบที่เราตองเห็น แตคนอื่นไมเห็น สิ่ง 

เหลานี้อยูในตัวทุกคน เราตองหามันให 

เจอไดเอง 

“ไมใชแควงการบิทคอยน มีหลาย 

วงการทีค่นภายนอกไมโอเค แตคนภายใน 

จะรู วามันเวิรคมากๆ อยายอมแพ อยา 

ใหคนนอกวงการท่ีไมมีประสบการณ 

มาบอกวามนัลมเหลว-มนัทาํไมไดหรอก 

อยายอมแพเพราะฟงคนที่ไมรูจริง”

ท้อแต่ไม่หยุด
“ทอครับ มี crisis ตลอด เราทอ 

ไดแตไมหยุด เมื่อทอก็พัก แลวมาเริ่ม 

ใหม ผมไมปดบริษัท ผมทํามาเรื่อยๆ โต 

มาเรื่อยๆ ในตางประเทศคนที่ฉลาด 

จริงๆ เขาลงทุนในบล็อกเชนเทคโนโลยี 

หนักมาก ในขณะที่เมืองไทยกลับคิดวา 

บิทคอยนคือแชรลูกโซ สุดทายมันมี 

Fundamental Truth และสิง่สําคญัคอื 

ส่ิงทีเ่ราทาํนัน้ใหประโยชนตอสงัคมมาก 

นอยแคไหน”

ทกุวงการยอมมอุีปสรรค เชนเดยีว 

กับเสนทางการสรางตลาดหลักทรัพย 

2.0 ของคุณทอป แตสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื 

เขารูวาอะไรคือ Fundamental Truth 

ทีเ่ขารูแตคนอืน่ไมรู นัน่จงึเปนสิง่ทีท่าํให 

เขาเกิดความเชื่อมั่น เพราะเขาเชื่อวา 

มันจะเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลก
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จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา 
“เส้นทางสู่การสร้าง
ตลาดหลักทรัพย์ 2.0” 

ทันทีที่เฟซบุ คประกาศ 

จะมีสกุลเงินดิจิตอลของ 

ตนเอง ทุกคนบนโลกก็ 

แทบจะพุงความสนใจไปที่ขาวนี้ เพราะ 

นี่อาจเปนการยืนยันวาเสนทางการ 

เติบโตของสกุลเงินดิจิตอลกําลังจะเขา

มามีบทบาทกับชีวิตเรามากกวาที่คิด 

และการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญน้ีก็อยู 

ในสายตาของนักธุรกิจหนุม รุนใหมไฟ 

แรง ‘ทอป จิรายุส ทรัพยศรีโสภา’ ผู 

รวมกอตั้ง และดํารงตําแหนง Group 

CEO ของ ‘บริษัทบิทคับ แคปปตอล 

กรุป โฮลดิ้งส’ ซึ่งมองเห็นโอกาสการ 

ลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล คุณทอปกําลัง 

จะสรางความเปลี่ยนแปลงใหวงการ 

ตลาดหลักทรัพยบานเรา ดวย ‘บิทคับ 

(Bitkub)’ ซ่ึงไมใชเปนเพยีงแพลตฟอรม 

การเทรดเงินผานเว็บไซตเทานั้น

“บิทคับ เปนโฮลด้ิง คัมพานี ที่ 

ไมไดทําธุรกิจอะไร แตจะถือบริษัทลูก 

100% ในกลุมบิทคับ ซึ่งเรามองวาเมื่อ 

บล็อกเชนเทคโนโลยี (blockchain 

technology) มาพรอมแลว ในอนาคต 

เราสามารถซื้อขายทรัพยสินทุกชนิดใน

รูปแบบเดียวกับหุนได แตแทนที่จะเปน 

T+2 ก็เปน T+0 แทน (T+ คือกระบวน 

การหลังการซ้ือขายหลักทรัพย) คือเรา 

ไดสรางตลาดหลักทรัพย 2.0 เปนการ 

สรางวงการตลาดหลักทรัพยใหมขึ้นมา

“แมกระท่ังหุน ปตท.ทุกวันนี ้ราคา 

1.2 ลานลาน (1,263,912.58 m) ไมมี 

ใครมเีงนิลานลานบาทมาซือ้ไดในคนเดยีว 

จึงใชคอนเซ็ปท Fractional Owner-

ship คือ ทุกคนตองถือใบหุนของปตท. 

เปนเจาของรวมกัน ถา ปตท.ทําธุรกิจ 

มีกําไร ก็ปนผลใหผูถือหุน ใครถือหุน 

เยอะกไ็ดเงนิปนผลเยอะ ใครถือหุนนอย 

ก็ไดเงินปนผลนอย

“ในอนาคตหองคอนโด 1 หอง คน 

1 ลานคนสามารถเปนเจาของหอง 

พรอมกันได แตแทนที่จะเปนถือใบหุน 

ก็ถือเหรียญแทน ซึ่งก็คือ ใบหุน 2.0 นั่น 

เอง ใครถือเหรียญเยอะก็ไดเงินปนผล 

เยอะ ใครถือเหรียญนอยก็ไดเงินปนผล 

นอย เราสามารถซื้อขายทรัพยสินท่ีจับ 

ตองได เชน ที่ดิน คอนโด เพชร ทอง 

และทรัพยท่ีจับตองไมได เชน ชื่อเสียง 

ดารา แบรนด ยกตัวอยาง ในอนาคต 

BNK อาจจะออกเหรียญของตัวเองให 

แฟนคลับซื้อ เมื่อมีการนําชื่อเสียง BNK 

ไปโฆษณาตามบิลบอรดหรือที่ไหน จน 

เกดิรายได มเีงนิเขาทกุเดือน เขากป็นผล 

ใหกับผูถือเหรียญ แทนที่จะปนผลเขา 

กับเจาของคนเดียว เพราะฉะน้ันใน 

อนาคต หุนบริษัทจะเปนแค subset 

ของ digital assets ทั้งหมด

“บริษัทลูกในกลุมบิทคับ บริษัท 

แรกคือ ‘Bitkub.com’ เปน Digital 

Assets Exchange หมายถึงเปน ลาด 

หลักทรัพย หรือ MAI ที่ใหนักลงทุน 

ระหวางคนซ้ือกบัคนขายมาเจอกนั และ 

ตอนนีเ้รามทีรัพยสนิดจิติอล ทัง้หมด 30 

ชนิด เปนบริษัทแรกๆ ในโลก ที่ไดรับ 

ใบอนุญาต Digital Asset Exchange 

License จาก กลต. 

“บริษัทที่สอง คือ ‘ICO Portal 

Company’ คือ IB หรือ FA 2.0 เปน 

คนที่สรางหุน สรางเหรียญ เพื่อที่จะ 

represent assets เหมือนกับวงการ 

ตลาดหลักทรัพยรูปแบบเดิม ทําหนาที่ 

underwrite หุนใหมเขาตลาด สมมติ 

ผมมีบริษัทอาฟเตอร ยู อยากจะเอา 

บริษัท อาฟเตอร ยู เขาตลาด ก็ตองเขา 

ไปหา FA/IB เพือ่ทีจ่ะสรางหุน ท่ีเรยีกวา 

AU ใหคนมาซื้อขายในตลาดรองได 

ซึง่บรษิทักลุมท่ีสองนีต้องไดรบั Primary 

Market License จาก ก.ล.ต. ตอนนีอ้ยู 

ในกระบวนการขอใบอนุญาต

“บริษัททีส่าม คอืบลอ็กเชนโซลชูัน่ 

ทีส่รางบลอ็กเชนซอฟตแวรตางๆ ใหกบั 

บริษัท เชน ตราสารหน้ี เราก็ดิจิไทซ 

ตราสารหน้ีเขามาอยูในบลอ็กเชน ใหคน 

สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ดเหมอืนหุน 

ไมตองมาถือบัตร ถือโฉนดตราสารหนี้ 

อีกตอไป ทุกอยางเปนอิเลคทรอนิกส 

สุดทาย ก็ตองเอาเหรียญเหลาน้ีมาซ้ือ 

ขายที่ตลาดเรา เปนการสรางบล็อกเชน 

โซลูชั่น โดยที่ไมตองระดมทุน อาจจะ 

ออกเปนระบบคะแนนสะสมก็ได 

“สมมติเซน็ทรลัอยากจะเอาระบบ 

คะแนนสะสมจาก The 1 card ใหลกูคา 

ใชชอปปงผาน อี-วอลเลท เขาก็ตองมา 

คยุกบับรษิทัทีส่าม เพ่ือสรางระบบ Point 

Reward System และคะแนนสะสมนี้ 

กส็ามารถเขาเทรดในตลาดเราได บริษัท 

นี้สามารถดําเนินการไดเลยโดยไมตอง 

ขอใบอนุญาต 

“และในอนาคต เรามีแผนขยาย 

ธุรกิจ จัดตั้งบริษัทที่สี่และบริษัทที่หา 

สรางเปน Crypto Mutual Fund ดวย 

ซ่ึงตอนน้ีกฎหมายอยูในชวง private 

hearing ของ ก.ล.ต. ตอนนี้เมืองไทย 

กําลังจะมีอีก 2 ไลเซนส (license) เพิ่ม 

คือ Mutual Fund License และ 

Advisory License 

“Crypto Mutual Fund เปนการ 

ลงทุนใน Digital Assets สําหรับผูที่ 

ไมมีเวลามาน่ังดู หรือศึกษา แตอยาก 

จะทดลองเอาเงินสวนหน่ึงมาลงทุนใน 

ทรัพยสนิชนิดใหม กส็ามารถมาลงทนุได 

เราจะมีผูจัดการกองทุน คอยดูแล คอย 

ลงทุนให ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

“สวนบริษัทที่เราไปถือหุนดวยมี 

ชื่อวา ‘Siamblockchain’ ซึ่งเปน 

บริษัทขาวสารที่ใหญที่สุดในวงการ 

บล็อกเชนของเมืองไทย มีคนอานมาก 

ที่สุดทุกวัน มันคือ Money Channel 

2.0 หรือ Stock Tomorrow เชนเดียว 

กับตลาดหลักทรัพยที่เขาไปถือหุนสวน 

หนึ่งของ Money Channel เพื่อ 

ประชาสัมพันธ ใหความรู เปนศูนยการ 

เรียนรู เปน Academy Center ซึ่งเรา 

จะถือบริษัทพวกนี้เปนโฮลดดิ้งเพ่ือตอ 

จิ๊กซอวหลายๆ เพลยเยอร (Player) 

เขาดวยกัน วงการจึงจะเกิดได เพราะ 

ฉะนั้น ‘บิทคับ’ ไมใชแคบริษัท แตเปน 

การสรางวงการใหม”

เส้นทางการสร้าง
“ผมอยูในวงการมา 5-6 ป ในทุก 

คร้ังทีไ่ดไปพดูตามท่ีตางๆ ผมเห็นเทรนด 

เทคโนโลยีจากท่ัวโลกท่ีบางคนอาจเขา

ไมถึง ทําใหเห็นวามันเปนไปได เพียง 

แตสิง่ทีจ่ะตองแกไขเพือ่ใหเกดิเร่ืองนีไ้ด 

คือ วิชั่นเรื่องกฎหมาย 

“ผมนาจะเปนคนไทยที่ไปพูดตาม 

เวทตีางๆ เยอะทีส่ดุแลวในวงการบลอ็กเชน 

อยางตํ่า 500 เวทีขึ้น เพื่อไปใหความรู 

เร่ืองการสรางความเปลี่ยนแปลงใน 

ประเทศดานกฎหมายแกคนทุกระดับ 

ทัง้ธนาคาร มหาวทิยาลยั องคกรภาครฐั 

ก.ล.ต. แบงคชาติ สรรพากร ซึ่งก็ไดผล 

ทําใหเมืองไทยเปนประเทศแรกๆ ทีอ่อก 

กฎหมายทางดานนีอ้ยางถกูตอง มคีวาม 

ชัดเจน เปดรับฟงมากข้ึนและ ก.ล.ต. 

กําลังจะออก Crypto Mutual Fund 

License เปนชวงที่ regulator ที่เขา 

เปดใหภาคเอกชนเขาไปแนะนํา 

“ผมเขียนและเห็นวิช่ันนี้นานแลว 

ถาลองกลับไปดตูอนท่ีผมเปดบรษิทัแรก 

กอนที่ ก.ล.ต.จะออกกฎหมาย Crypto 

Mutual Fund License และสุดทาย 

กฎหมายก็ตรงตามแผนที่วางไว”

ทีมท่ีมีคุณภาพ
“ทีมที่มีคุณภาพ และมี visionary 

ทีเ่คลียรกวาบริษัทอืน่ ทําใหบิทคบัเตบิโต 

มาเรือ่ยๆ ธรุกิจนีต้องมคีวามรูเฉพาะทาง 

คอนขางเยอะ และเราเปนทีมท่ีอยูมา 

นาน ผมอยูมา 5-6 ป ผิดพลาดกันมา 

เยอะมาก คนใหมที่เขามา เขาก็ตอง 

ผิดพลาดตามที่เราเคยผิดพลาดในอดีต 

ซึ่งเราประหยัดการเรียนรูตรงนั้น ทําให 

เรามทีมีทีแ่ขง็แกรง ทีมท่ีแขง็ทําใหไอเดี 

ยเราสามารถเกิดข้ึนได เพราะสุดทาย 

แลว execution สําคัญกวาไอเดีย 

“วธิกีารทํางานของเราจะไมเหมอืน 

บริษัทอื่น เราทําใหเหมาะกับยุคสมัย 

มากขึ้น ในองคกรเราไมคอยใชกระดาษ 

เทาไร เราใช 30 กวาแอพ เราใชวีธีการ 

แบบใหม เปน Internet Century 

ทั้งหมด พนักงานเกือบ 100 คนของทั้ง 

กลุมบรษิทัสวนใหญเปนคนรุนใหม ถาดู 

คาเฉลีย่อาย ุจะอยูท่ีประมาณ 30 ตนๆ”

มุมท่ีคนมองไม่เห็น
“ผมจบทางดานเศรษฐศาสตร 

ชวงแรกไปทํางาน IB (Investment 

Banking) ท่ีประเทศจีน เมื่อป 2013 

ผมไดไปเจอบิทคอยน ราคามันขึ้นไปถึง 

ท

1 พันดอลลาร เลยสนใจวามันคืออะไร 

ทําไมนาตื่นเตน พอเขาไปศึกษามากขึ้น 

เรื่อยๆ ก็พบวา มันคือเทคโนโลยีใหมที่ 

จะมาเปลี่ยนแปลงโลก แตส่ิงที่เปล่ียน 

แปลงความคิดผม คือไดอานบทความ 

‘Why Bitcoin Matters’ ที่เขียนโดย 

‘มารค แอนเดอรสนั’ เขาเปนคนทีส่ราง 

บราวเซอรอันแรกของโลก เปนผูลงทุน 

Cloud Computing ลวงหนา 10 ป 

ก อนที่อเมซอนจะลงทุนใน Cloud 

Computing ทําใหผมไดเห็นอีกมุม 

หนึ่งที่คนสวนใหญไมเห็น 

â´Â

นารีลักษ ศรีหะชัย และ ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

“ผมจําไดแมนเลย คนในยุคนั้นยัง 

คิดวา บิทคอยนคือ แชรลูกโซ ฟอกเงิน 

ซ้ือขายยา แตเราเห็นอีกมุมหน่ึงที่ทํา 

อะไรหลายๆ อยางใหโลก แบบท่ีเรา 

ไมเคยทําไดมากอน ผมจงึเปดบริษัทแรก 

ชื่อวา ‘Coins.co.th’ ตอนนั้นเหมือน 

เปนสปอตไลทเลยวาคุณทําอะไร โดน 

ปปง. สรรพากร แบงคชาติเรียกตัว ผม 

ทีมที่มีคุณภาพ และมี visionary ที่เคลียร์กว่า 
บริษัทอื่น ทำให้บิทคับเติบโตมาเรื่อยๆ ธุรกิจนี้ต้อง 
มีความรู้เฉพาะทางค่อนข้างเยอะ และเราเป็นทีมที่ 
อยู่มานาน ผมอยู่มา 5-6 ปี ผิดพลาดกันมาเยอะ 
มาก คนใหม่ที่เข้ามา เขาก็ต้องผิดพลาดตามที่เรา 
เคยผิดพลาดในอดีต ซึ่งเราประหยัดการเรียนรู้ 
ตรงนั้น ทำให้เรามีทีมที่แข็งแกร่ง ทีมที่แข็งทำให้ 
ไอเดียเราสามารถเกิดขึ้นได้ เพราะสุดท้ายแล้ว 
execution สำคัญกว่าไอเดีย 

จึงพยายามใหความรู เปน 5-6 ป ที่ผาน 

อะไรมาเยอะมาก

“พอทําอะไรเยอะ มันก็ไดเห็นถึง 

ชองทาง เห็นโอกาสที่คนนอกวงการ 

ไมเห็น ผมทดลองโอนเงินใหนองสาว 

จากประเทศไทยไปประเทศอังกฤษ ซึ่ง 

ไมตองเสีย 5% หรือ 10% ใหกับแบงค 

เปนแอพลิเคชั่นแรกจากบล็อกเชน เมื่อ 

ทําไดสักพัก ผมเริ่มมองเห็นวาศักยภาพ 

ของบล็อกเชนมากกวาการโอนเงิน ผม 

จงึอยากจะสรางตลาดหลกัทรพัยยคุใหม 

ขึ้นมา เพราะเทคโนโลยีพรอมแลว 

“เหมือนกับทุกยุคสมัย ที่ตองมี 

ตวัแทนของยคุ เมือ่กอนเรายงัไมมตีลาด 

หลักทรัพย ก็มีคนคิดวาตองมีตลาดฯ 

และรบัหนาทีส่รางตลาดฯ ขึน้ สวนในยคุ 

ของผม ผมมหีนาท่ีสรางตลาดหลกัทรพัย 

ยุคใหม เพราะโลกตองกาวกระโดด มัน 

ตองมีตัวแทนในการพฒันาวงการเกา ซึง่ 

ประสบการณและชีวิตผม บังเอญิมาเจอ 

เรื่องเหลานี้ จนทําใหเราพรอมที่สุด ใน 

การเปนตัวแทนรบัสรางตลาดหลกัทรพัย 

ยุคใหม” 

ประสบปัญหา
“ผมบอกไดเลยวาผมผานอุปสรรค 

มาเยอะมาก มองภายนอกอาจจะไมรู 

ตอนผมเปดบริษัทแรก ลองคิดภาพวา 

ตอนนั้นผมอายุ 23 จบมาใหมๆ จาก 

มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศ 

อังกฤษ คุณพอคุณแมมีความคาดหวัง 

สูงมาก สงลูกเรียนขนาดนี้ ตองกลับมา 

ทํางานอยางนอยเงินเดือนหลักแสนขึ้น 

แตสิง่ทีผ่มทาํ คอืผมเปดบรษิทั แถมไมใช 

บริษัทธรรมดา เปนบริษัทที่เกี่ยวกับ 

บิทคอยน ทําไดไมนาน แบงคชาติออก 

จดหมายมาวาบิทคอยนอาจจะเปน 

แชรลูกโซ มูลคาอาจจะเหลือศูนยได 

แลวคุณพอคุณแมจะเชื่อลูกที่เพิ่งจบมา

ใหม หรือจะเชื่อแบงคชาติ ตอนนั้นคุณ 

พอคุณแมเครียดมาก วาทําไมไมไปหา 

งานเงินเดือนหลายแสนเหมือนเพื่อนๆ 

ทีจ่บมาจากมหาวิทยาลยัเดียวกันเขาทํา 

มานั่งฟอกเงินอยูที่บานทําไม 

“เมื่อตอน ปปง.เรียกตัว เราก็ตอง 

พิสจูนใหเหน็ ตอง educate regulator 

สมมตผิมเกดิทอใจ กลวัติดคุก ปดบริษัท 

ไปตอนไดรับจดหมายเรียกตัว วงการ 

Digital Currency ก็คงไมเกิดในเมือง 

ไทยเร็วขนาดนี้ เพราะฉะนั้นทุกวงการ 

มีอุปสรรคหมด สิ่งที่สําคัญที่สุด คือคุณ 

ตองรูวาอะไรคอื Fundamental Truth 

ที่คนสวนใหญไมรู แตคุณรู สิ่งที่ทําให 

ผมประสบความสําเร็จไดในบริษัทแรก 

คือ ผมเจอ Fundamental Truth วา 

บิทคอยน ไมใชแชรลูกโซ แตในเวลา 

เดียวกัน คนทั่วโลกคิดวามันคือ แชร 

ลูกโซ แตผมเปนคนสวนนอยที่คิดตาง 

มันเลยเกิดโอกาสมหาศาล เพราะฉะน้ัน 

ผมอยากแนะนําวาแตละวงการจะมี 

Fundamental Truth ทีค่นนอกวงการ 

ไมรู  ถาคุณรู  ผมถือวาคุณเปนคนท่ี 

โชคดีมาก เพราะคูแขงคุณจะนอยมาก 

มนัจะเปนสิง่ท่ีเปลีย่นแปลงโลก และอยา 

ยอมแพ”

มองหา Fundamental 
Truth

“อยูท่ีประสบการณ ความโชคด ี

ของชีวิตที่ประสบ ไปเจออะไรมา ใน 

แบบที่คนอื่นไมไดรับประสบการณเหมื

อนเรา อันน้ีคอืขอไดเปรยีบ ชีวิตคนเรามี 

connect dots ท่ีไมเหมือนกัน สตีฟ 

จอบ บอกวาสุดทายคุณตอง connect 

dots ยอนหลัง ถึงจะรูวาคุณมาถึงจุดนี้ 

ไดอยางไร

“ประสบการณในชวีติของผม กไ็ม 

เหมือนกับคนอื่นท่ัวไป สิ่งท่ีผมทําก็ไม 

เหมือน แตละคนจะมีประสบการณท่ี 

แตกตางกันไป อยูที่วาคุณจะทําอะไร 

อยูที่การตัดสินใจของคุณทุกวันวาจะ

ทาํอะไร สดุทายคอื การ connect dots 

และ dots พวกนี้ก็ตอง connect ใน 

แบบที่เราตองเห็น แตคนอื่นไมเห็น สิ่ง 

เหลานี้อยูในตัวทุกคน เราตองหามันให 

เจอไดเอง 

“ไมใชแควงการบิทคอยน มีหลาย 

วงการท่ีคนภายนอกไมโอเค แตคนภายใน 

จะรู วามันเวิรคมากๆ อยายอมแพ อยา 

ใหคนนอกวงการท่ีไมมีประสบการณ 

มาบอกวามนัลมเหลว-มนัทาํไมไดหรอก 

อยายอมแพเพราะฟงคนที่ไมรูจริง”

ท้อแต่ไม่หยุด
“ทอครับ มี crisis ตลอด เราทอ 

ไดแตไมหยุด เมื่อทอก็พัก แลวมาเร่ิม 

ใหม ผมไมปดบริษัท ผมทํามาเรื่อยๆ โต 

มาเรื่อยๆ ในตางประเทศคนที่ฉลาด 

จริงๆ เขาลงทุนในบล็อกเชนเทคโนโลยี 

หนักมาก ในขณะที่เมืองไทยกลับคิดวา 

บิทคอยนคือแชรลูกโซ สุดทายมันมี 

Fundamental Truth และสิง่สําคญัคอื 

สิง่ทีเ่ราทาํนัน้ใหประโยชนตอสงัคมมาก 

นอยแคไหน”

ทุกวงการยอมมอีปุสรรค เชนเดยีว 

กับเสนทางการสรางตลาดหลักทรัพย 

2.0 ของคณุทอป แตส่ิงทีส่าํคญัทีสุ่ด คอื 

เขารูวาอะไรคือ Fundamental Truth 

ท่ีเขารูแตคนอืน่ไมรู นัน่จึงเปนสิง่ทีทํ่าให 

เขาเกิดความเช่ือมั่น เพราะเขาเชื่อวา 

มันจะเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลก
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ทันทีที่เฟซบุ คประกาศ 

จะมีสกุลเงินดิจิตอลของ 

ตนเอง ทุกคนบนโลกก็ 

แทบจะพุงความสนใจไปที่ขาวนี้ เพราะ 

นี่อาจเปนการยืนยันวาเสนทางการ 

เติบโตของสกุลเงินดิจิตอลกําลังจะเขา

มามีบทบาทกับชีวิตเรามากกวาที่คิด 

และการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญนี้ก็อยู 

ในสายตาของนักธุรกิจหนุม รุนใหมไฟ 

แรง ‘ทอป จิรายุส ทรัพยศรีโสภา’ ผู 

รวมกอตั้ง และดํารงตําแหนง Group 

CEO ของ ‘บริษัทบิทคับ แคปปตอล 

กรุป โฮลดิ้งส’ ซึ่งมองเห็นโอกาสการ 

ลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล คุณทอปกําลัง 

จะสรางความเปลี่ยนแปลงใหวงการ 

ตลาดหลักทรัพยบานเรา ดวย ‘บิทคับ 

(Bitkub)’ ซึง่ไมใชเปนเพยีงแพลตฟอรม 

การเทรดเงินผานเว็บไซตเทานั้น

“บิทคับ เปนโฮลด้ิง คัมพานี ที่ 

ไมไดทําธุรกิจอะไร แตจะถือบริษัทลูก 

100% ในกลุมบิทคับ ซึ่งเรามองวาเมื่อ 

บล็อกเชนเทคโนโลยี (blockchain 

technology) มาพรอมแลว ในอนาคต 

เราสามารถซื้อขายทรัพยสินทุกชนิดใน

รูปแบบเดียวกับหุนได แตแทนที่จะเปน 

T+2 ก็เปน T+0 แทน (T+ คือกระบวน 

การหลังการซ้ือขายหลักทรัพย) คือเรา 

ไดสรางตลาดหลักทรัพย 2.0 เปนการ 

สรางวงการตลาดหลักทรัพยใหมขึ้นมา

“แมกระทัง่หุน ปตท.ทุกวันนี ้ราคา 

1.2 ลานลาน (1,263,912.58 m) ไมมี 

ใครมเีงนิลานลานบาทมาซ้ือไดในคนเดยีว 

จึงใชคอนเซ็ปท Fractional Owner-

ship คือ ทุกคนตองถือใบหุนของปตท. 

เปนเจาของรวมกัน ถา ปตท.ทําธุรกิจ 

มีกําไร ก็ปนผลใหผูถือหุน ใครถือหุน 

เยอะกไ็ดเงนิปนผลเยอะ ใครถอืหุนนอย 

ก็ไดเงินปนผลนอย

“ในอนาคตหองคอนโด 1 หอง คน 

1 ลานคนสามารถเปนเจาของหอง 

พรอมกันได แตแทนที่จะเปนถือใบหุน 

ก็ถือเหรียญแทน ซึ่งก็คือ ใบหุน 2.0 นั่น 

เอง ใครถือเหรียญเยอะก็ไดเงินปนผล 

เยอะ ใครถือเหรียญนอยก็ไดเงินปนผล 

นอย เราสามารถซื้อขายทรัพยสินที่จับ 

ตองได เชน ที่ดิน คอนโด เพชร ทอง 

และทรัพยท่ีจับตองไมได เชน ชื่อเสียง 

ดารา แบรนด ยกตัวอยาง ในอนาคต 

BNK อาจจะออกเหรียญของตัวเองให 

แฟนคลับซื้อ เมื่อมีการนําชื่อเสียง BNK 

ไปโฆษณาตามบิลบอรดหรือที่ไหน จน 

เกิดรายได มเีงนิเขาทกุเดือน เขากป็นผล 

ใหกับผูถือเหรียญ แทนที่จะปนผลเขา 

กับเจาของคนเดียว เพราะฉะน้ันใน 

อนาคต หุนบริษัทจะเปนแค subset 

ของ digital assets ทั้งหมด

“บริษัทลูกในกลุมบิทคับ บริษัท 

แรกคือ ‘Bitkub.com’ เปน Digital 

Assets Exchange หมายถึงเปน ลาด 

หลักทรัพย หรือ MAI ท่ีใหนักลงทุน 

ระหวางคนซ้ือกบัคนขายมาเจอกนั และ 

ตอนน้ีเรามทีรัพยสินดิจิตอล ทัง้หมด 30 

ชนิด เปนบริษัทแรกๆ ในโลก ที่ไดรับ 

ใบอนุญาต Digital Asset Exchange 

License จาก กลต. 

“บริษัทที่สอง คือ ‘ICO Portal 

Company’ คือ IB หรือ FA 2.0 เปน 

คนที่สรางหุน สรางเหรียญ เพื่อที่จะ 

represent assets เหมือนกับวงการ 

ตลาดหลักทรัพยรูปแบบเดิม ทําหนาท่ี 

underwrite หุนใหมเขาตลาด สมมติ 

ผมมีบริษัทอาฟเตอร ยู อยากจะเอา 

บริษัท อาฟเตอร ยู เขาตลาด ก็ตองเขา 

ไปหา FA/IB เพือ่ทีจ่ะสรางหุน ท่ีเรยีกวา 

AU ใหคนมาซื้อขายในตลาดรองได 

ซึง่บรษิทักลุมท่ีสองนีต้องไดรบั Primary 

Market License จาก ก.ล.ต. ตอนนีอ้ยู 

ในกระบวนการขอใบอนุญาต

“บรษัิททีส่าม คอืบลอ็กเชนโซลูช่ัน 

ทีส่รางบลอ็กเชนซอฟตแวรตางๆ ใหกบั 

บริษัท เชน ตราสารหน้ี เราก็ดิจิไทซ 

ตราสารหน้ีเขามาอยูในบลอ็กเชน ใหคน 

สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ดเหมอืนหุน 

ไมตองมาถือบัตร ถือโฉนดตราสารหนี้ 

อีกตอไป ทุกอยางเปนอิเลคทรอนิกส 

สุดทาย ก็ตองเอาเหรียญเหลานี้มาซื้อ 

ขายที่ตลาดเรา เปนการสรางบล็อกเชน 

โซลูช่ัน โดยที่ไมตองระดมทุน อาจจะ 

ออกเปนระบบคะแนนสะสมก็ได 

“สมมตเิซน็ทรลัอยากจะเอาระบบ 

คะแนนสะสมจาก The 1 card ใหลกูคา 

ใชชอปปงผาน อี-วอลเลท เขาก็ตองมา 

คยุกับบรษัิททีส่าม เพือ่สรางระบบ Point 

Reward System และคะแนนสะสมนี้ 

กส็ามารถเขาเทรดในตลาดเราได บรษิทั 

นี้สามารถดําเนินการไดเลยโดยไมตอง 

ขอใบอนุญาต 

“และในอนาคต เรามีแผนขยาย 

ธุรกิจ จัดตั้งบริษัทที่ส่ีและบริษัทท่ีหา 

สรางเปน Crypto Mutual Fund ดวย 

ซึ่งตอนนี้กฎหมายอยูในชวง private 

hearing ของ ก.ล.ต. ตอนนี้เมืองไทย 

กําลังจะมีอีก 2 ไลเซนส (license) เพิ่ม 

คือ Mutual Fund License และ 

Advisory License 

“Crypto Mutual Fund เปนการ 

ลงทุนใน Digital Assets สําหรับผูที่ 

ไมมีเวลามานั่งดู หรือศึกษา แตอยาก 

จะทดลองเอาเงินสวนหน่ึงมาลงทุนใน 

ทรพัยสนิชนดิใหม กส็ามารถมาลงทนุได 

เราจะมีผูจัดการกองทุน คอยดูแล คอย 

ลงทุนให ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

“สวนบริษัทที่เราไปถือหุนดวยมี 

ชื่อวา ‘Siamblockchain’ ซึ่งเปน 

บริษัทขาวสารที่ใหญที่ สุดในวงการ 

บล็อกเชนของเมืองไทย มีคนอานมาก 

ที่สุดทุกวัน มันคือ Money Channel 

2.0 หรือ Stock Tomorrow เชนเดียว 

กับตลาดหลักทรัพยท่ีเขาไปถือหุนสวน 

หนึ่งของ Money Channel เพื่อ 

ประชาสัมพันธ ใหความรู เปนศูนยการ 

เรียนรู เปน Academy Center ซึ่งเรา 

จะถือบริษัทพวกนี้เปนโฮลดดิ้งเพ่ือตอ 

จิ๊กซอวหลายๆ เพลยเยอร (Player) 

เขาดวยกัน วงการจึงจะเกิดได เพราะ 

ฉะนั้น ‘บิทคับ’ ไมใชแคบริษัท แตเปน 

การสรางวงการใหม”

เส้นทางการสร้าง
“ผมอยูในวงการมา 5-6 ป ในทุก 

ครัง้ทีไ่ดไปพดูตามท่ีตางๆ ผมเห็นเทรนด 

เทคโนโลยีจากทั่วโลกที่บางคนอาจเขา

ไมถึง ทําใหเห็นวามันเปนไปได เพียง 

แตสิง่ทีจ่ะตองแกไขเพือ่ใหเกดิเร่ืองนีไ้ด 

คือ วิชั่นเรื่องกฎหมาย 

“ผมนาจะเปนคนไทยที่ไปพูดตาม 

เวทีตางๆ เยอะทีสุ่ดแลวในวงการบล็อกเชน 

อยางตํ่า 500 เวทีขึ้น เพื่อไปใหความรู 

เรื่องการสรางความเปลี่ยนแปลงใน 

ประเทศดานกฎหมายแกคนทุกระดับ 

ทัง้ธนาคาร มหาวิทยาลยั องคกรภาครัฐ 

ก.ล.ต. แบงคชาติ สรรพากร ซึ่งก็ไดผล 

ทาํใหเมืองไทยเปนประเทศแรกๆ ทีอ่อก 

กฎหมายทางดานนีอ้ยางถูกตอง มคีวาม 

ชัดเจน เปดรับฟงมากขึ้นและ ก.ล.ต. 

กําลังจะออก Crypto Mutual Fund 

License เปนชวงที่ regulator ที่เขา 

เปดใหภาคเอกชนเขาไปแนะนํา 

“ผมเขียนและเห็นวิชั่นน้ีนานแลว 

ถาลองกลับไปดตูอนทีผ่มเปดบรษิทัแรก 

กอนที่ ก.ล.ต.จะออกกฎหมาย Crypto 

Mutual Fund License และสุดทาย 

กฎหมายก็ตรงตามแผนที่วางไว”

ทีมท่ีมีคุณภาพ
“ทีมที่มีคุณภาพ และมี visionary 

ทีเ่คลยีรกวาบริษทัอืน่ ทําใหบทิคบัเตบิโต 

มาเรือ่ยๆ ธรุกจินีต้องมคีวามรูเฉพาะทาง 

คอนขางเยอะ และเราเปนทีมที่อยูมา 

นาน ผมอยูมา 5-6 ป ผิดพลาดกันมา 

เยอะมาก คนใหมที่เขามา เขาก็ตอง 

ผิดพลาดตามที่เราเคยผิดพลาดในอดีต 

ซึ่งเราประหยัดการเรียนรูตรงนั้น ทําให 

เรามทีมีทีแ่ขง็แกรง ทีมท่ีแขง็ทาํใหไอเดี 

ยเราสามารถเกิดขึ้นได เพราะสุดทาย 

แลว execution สําคัญกวาไอเดีย 

“วธิกีารทาํงานของเราจะไมเหมอืน 

บริษัทอื่น เราทําใหเหมาะกับยุคสมัย 

มากขึ้น ในองคกรเราไมคอยใชกระดาษ 

เทาไร เราใช 30 กวาแอพ เราใชวีธีการ 

แบบใหม เปน Internet Century 

ทั้งหมด พนักงานเกือบ 100 คนของทั้ง 

กลุมบรษิทัสวนใหญเปนคนรุนใหม ถาดู 

คาเฉลีย่อาย ุจะอยูท่ีประมาณ 30 ตนๆ”

มุมท่ีคนมองไม่เห็น
“ผมจบทางดานเศรษฐศาสตร 

ชวงแรกไปทํางาน IB (Investment 

Banking) ท่ีประเทศจีน เมื่อป 2013 

ผมไดไปเจอบิทคอยน ราคามันขึ้นไปถึง 

1 พันดอลลาร เลยสนใจวามันคืออะไร 

ทําไมนาตื่นเตน พอเขาไปศึกษามากขึ้น 

เรื่อยๆ ก็พบวา มันคือเทคโนโลยีใหมที่ 

จะมาเปลี่ยนแปลงโลก แตสิ่งที่เปล่ียน 

แปลงความคิดผม คือไดอานบทความ 

‘Why Bitcoin Matters’ ที่เขียนโดย 

‘มารค แอนเดอรสนั’ เขาเปนคนทีส่ราง 

บราวเซอรอันแรกของโลก เปนผูลงทุน 

Cloud Computing ลวงหนา 10 ป 

ก อนที่อเมซอนจะลงทุนใน Cloud 

Computing ทําใหผมไดเห็นอีกมุม 

หนึ่งที่คนสวนใหญไมเห็น 

“ผมจําไดแมนเลย คนในยุคนั้นยัง 

คิดวา บิทคอยนคือ แชรลูกโซ ฟอกเงิน 

ซื้อขายยา แตเราเห็นอีกมุมหนึ่งที่ทํา 

อะไรหลายๆ อยางใหโลก แบบท่ีเรา 

ไมเคยทําไดมากอน ผมจงึเปดบริษัทแรก 

ชื่อวา ‘Coins.co.th’ ตอนนั้นเหมือน 

เปนสปอตไลทเลยวาคุณทําอะไร โดน 

ปปง. สรรพากร แบงคชาติเรียกตัว ผม 

จึงพยายามใหความรู เปน 5-6 ป ที่ผาน 

อะไรมาเยอะมาก

“พอทําอะไรเยอะ มันก็ไดเห็นถึง 

ชองทาง เห็นโอกาสที่คนนอกวงการ 

ไมเห็น ผมทดลองโอนเงินใหนองสาว 

จากประเทศไทยไปประเทศอังกฤษ ซึ่ง 

ไมตองเสีย 5% หรือ 10% ใหกับแบงค 

เปนแอพลิเคชั่นแรกจากบล็อกเชน เมื่อ 

ทําไดสักพัก ผมเริ่มมองเห็นวาศักยภาพ 

ของบล็อกเชนมากกวาการโอนเงิน ผม 

จงึอยากจะสรางตลาดหลกัทรัพยยคุใหม 

ขึ้นมา เพราะเทคโนโลยีพรอมแลว 

“เหมือนกับทุกยุคสมัย ที่ตองมี 

ตวัแทนของยคุ เมือ่กอนเรายงัไมมตีลาด 

หลักทรัพย ก็มีคนคิดวาตองมีตลาดฯ 

และรับหนาทีส่รางตลาดฯ ขึน้ สวนในยคุ 

ของผม ผมมหีนาทีส่รางตลาดหลกัทรัพย 

ยุคใหม เพราะโลกตองกาวกระโดด มัน 

ตองมีตัวแทนในการพฒันาวงการเกา ซึง่ 

ประสบการณและชวิีตผม บงัเอญิมาเจอ 

เรื่องเหลานี้ จนทําใหเราพรอมที่สุด ใน 

การเปนตัวแทนรบัสรางตลาดหลกัทรัพย 

ยุคใหม” 

ประสบปัญหา
“ผมบอกไดเลยวาผมผานอุปสรรค 

มาเยอะมาก มองภายนอกอาจจะไมรู 

ตอนผมเปดบริษัทแรก ลองคิดภาพวา 

ตอนนั้นผมอายุ 23 จบมาใหมๆ จาก 

มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศ 

อังกฤษ คุณพอคุณแมมีความคาดหวัง 

สูงมาก สงลูกเรียนขนาดนี้ ตองกลับมา 

ทํางานอยางนอยเงินเดือนหลักแสนขึ้น 

แตสิง่ทีผ่มทาํ คอืผมเปดบรษิทั แถมไมใช 

บริษัทธรรมดา เปนบริษัทที่เกี่ยวกับ 

บิทคอยน ทําไดไมนาน แบงคชาติออก 

จดหมายมาวาบิทคอยนอาจจะเปน 

แชรลูกโซ มูลคาอาจจะเหลือศูนยได 

แลวคุณพอคุณแมจะเชื่อลูกที่เพ่ิงจบมา

ใหม หรือจะเชื่อแบงคชาติ ตอนนั้นคุณ 

พอคุณแมเครียดมาก วาทําไมไมไปหา 

งานเงินเดือนหลายแสนเหมือนเพ่ือนๆ 

ทีจ่บมาจากมหาวทิยาลยัเดยีวกันเขาทํา 

มานั่งฟอกเงินอยูที่บานทําไม 

“เมื่อตอน ปปง.เรียกตัว เราก็ตอง 

พสิจูนใหเหน็ ตอง educate regulator 

สมมตผิมเกดิทอใจ กลัวตดิคุก ปดบริษัท 

ไปตอนไดรับจดหมายเรียกตัว วงการ 

Digital Currency ก็คงไมเกิดในเมือง 

ไทยเร็วขนาดนี้ เพราะฉะนั้นทุกวงการ 

มีอุปสรรคหมด สิ่งที่สําคัญที่สุด คือคุณ 

ตองรูวาอะไรคอื Fundamental Truth 

ที่คนสวนใหญไมรู แตคุณรู สิ่งท่ีทําให 

ผมประสบความสําเร็จไดในบริษัทแรก 

คือ ผมเจอ Fundamental Truth วา 

บิทคอยน ไมใชแชรลูกโซ แตในเวลา 

เดียวกัน คนทั่วโลกคิดวามันคือ แชร 

ลูกโซ แตผมเปนคนสวนนอยท่ีคิดตาง 

มันเลยเกิดโอกาสมหาศาล เพราะฉะน้ัน 

ผมอยากแนะนําวาแตละวงการจะมี 

Fundamental Truth ท่ีคนนอกวงการ 

ไมรู  ถาคุณรู  ผมถือวาคุณเปนคนที่ 

โชคดีมาก เพราะคูแขงคุณจะนอยมาก 

มนัจะเปนส่ิงทีเ่ปล่ียนแปลงโลก และอยา 

ยอมแพ”

มองหา Fundamental 
Truth

“อยูที่ประสบการณ ความโชคด ี

ของชีวิตที่ประสบ ไปเจออะไรมา ใน 

แบบที่คนอื่นไมไดรับประสบการณเหมื

อนเรา อันน้ีคอืขอไดเปรยีบ ชวิีตคนเรามี 

connect dots ที่ไมเหมือนกัน สตีฟ 

จอบ บอกวาสุดทายคุณตอง connect 

dots ยอนหลัง ถึงจะรูวาคุณมาถึงจุดนี้ 

ไดอยางไร

“ประสบการณในชวีติของผม กไ็ม 

เหมือนกับคนอื่นท่ัวไป สิ่งที่ผมทําก็ไม 

เหมือน แตละคนจะมีประสบการณที่ 

แตกตางกันไป อยูที่วาคุณจะทําอะไร 

อยูที่การตัดสินใจของคุณทุกวันวาจะ

ทําอะไร สดุทายคือ การ connect dots 

และ dots พวกน้ีก็ตอง connect ใน 

แบบที่เราตองเห็น แตคนอื่นไมเห็น สิ่ง 

เหลานี้อยูในตัวทุกคน เราตองหามันให 

เจอไดเอง 

“ไมใชแควงการบิทคอยน มีหลาย 

วงการทีค่นภายนอกไมโอเค แตคนภายใน 

จะรู วามันเวิรคมากๆ อยายอมแพ อยา 

ใหคนนอกวงการท่ีไมมีประสบการณ 

มาบอกวามนัลมเหลว-มนัทาํไมไดหรอก 

อยายอมแพเพราะฟงคนที่ไมรูจริง”

ท้อแต่ไม่หยุด
“ทอครับ มี crisis ตลอด เราทอ 

ไดแตไมหยุด เมื่อทอก็พัก แลวมาเริ่ม 

ใหม ผมไมปดบริษัท ผมทํามาเรื่อยๆ โต 

มาเรื่อยๆ ในตางประเทศคนที่ฉลาด 

จริงๆ เขาลงทุนในบล็อกเชนเทคโนโลยี 

หนักมาก ในขณะที่เมืองไทยกลับคิดวา 

บิทคอยนคือแชรลูกโซ สุดทายมันมี 

Fundamental Truth และสิง่สําคญัคอื 

ส่ิงทีเ่ราทาํนัน้ใหประโยชนตอสงัคมมาก 

นอยแคไหน”

ทกุวงการยอมมอุีปสรรค เชนเดยีว 

กับเสนทางการสรางตลาดหลักทรัพย 

2.0 ของคุณทอป แตส่ิงทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื 

เขารูวาอะไรคือ Fundamental Truth 

ทีเ่ขารูแตคนอืน่ไมรู นัน่จึงเปนสิง่ทีทํ่าให 

เขาเกิดความเชื่อมั่น เพราะเขาเชื่อวา 

มันจะเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลก
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ทันทีที่เฟซบุ คประกาศ 

จะมีสกุลเงินดิจิตอลของ 

ตนเอง ทุกคนบนโลกก็ 

แทบจะพุงความสนใจไปที่ขาวนี้ เพราะ 

นี่อาจเปนการยืนยันวาเสนทางการ 

เติบโตของสกุลเงินดิจิตอลกําลังจะเขา

มามีบทบาทกับชีวิตเรามากกวาที่คิด 

และการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญน้ีก็อยู 

ในสายตาของนักธุรกิจหนุม รุนใหมไฟ 

แรง ‘ทอป จิรายุส ทรัพยศรีโสภา’ ผู 

รวมกอตั้ง และดํารงตําแหนง Group 

CEO ของ ‘บริษัทบิทคับ แคปปตอล 

กรุป โฮลดิ้งส’ ซึ่งมองเห็นโอกาสการ 

ลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล คุณทอปกําลัง 

จะสรางความเปลี่ยนแปลงใหวงการ 

ตลาดหลักทรัพยบานเรา ดวย ‘บิทคับ 

(Bitkub)’ ซ่ึงไมใชเปนเพยีงแพลตฟอรม 

การเทรดเงินผานเว็บไซตเทานั้น

“บิทคับ เปนโฮลด้ิง คัมพานี ที่ 

ไมไดทําธุรกิจอะไร แตจะถือบริษัทลูก 

100% ในกลุมบิทคับ ซึ่งเรามองวาเมื่อ 

บล็อกเชนเทคโนโลยี (blockchain 

technology) มาพรอมแลว ในอนาคต 

เราสามารถซื้อขายทรัพยสินทุกชนิดใน

รูปแบบเดียวกับหุนได แตแทนที่จะเปน 

T+2 ก็เปน T+0 แทน (T+ คือกระบวน 

การหลังการซ้ือขายหลักทรัพย) คือเรา 

ไดสรางตลาดหลักทรัพย 2.0 เปนการ 

สรางวงการตลาดหลักทรัพยใหมขึ้นมา

“แมกระท่ังหุน ปตท.ทุกวันนี ้ราคา 

1.2 ลานลาน (1,263,912.58 m) ไมมี 

ใครมเีงนิลานลานบาทมาซือ้ไดในคนเดยีว 

จึงใชคอนเซ็ปท Fractional Owner-

ship คือ ทุกคนตองถือใบหุนของปตท. 

เปนเจาของรวมกัน ถา ปตท.ทําธุรกิจ 

มีกําไร ก็ปนผลใหผูถือหุน ใครถือหุน 

เยอะกไ็ดเงนิปนผลเยอะ ใครถือหุนนอย 

ก็ไดเงินปนผลนอย

“ในอนาคตหองคอนโด 1 หอง คน 

1 ลานคนสามารถเปนเจาของหอง 

พรอมกันได แตแทนที่จะเปนถือใบหุน 

ก็ถือเหรียญแทน ซึ่งก็คือ ใบหุน 2.0 นั่น 

เอง ใครถือเหรียญเยอะก็ไดเงินปนผล 

เยอะ ใครถือเหรียญนอยก็ไดเงินปนผล 

นอย เราสามารถซื้อขายทรัพยสินท่ีจับ 

ตองได เชน ที่ดิน คอนโด เพชร ทอง 

และทรัพยท่ีจับตองไมได เชน ชื่อเสียง 

ดารา แบรนด ยกตัวอยาง ในอนาคต 

BNK อาจจะออกเหรียญของตัวเองให 

แฟนคลับซื้อ เมื่อมีการนําชื่อเสียง BNK 

ไปโฆษณาตามบิลบอรดหรือที่ไหน จน 

เกดิรายได มเีงนิเขาทกุเดือน เขากป็นผล 

ใหกับผูถือเหรียญ แทนที่จะปนผลเขา 

กับเจาของคนเดียว เพราะฉะน้ันใน 

อนาคต หุนบริษัทจะเปนแค subset 

ของ digital assets ทั้งหมด

“บริษัทลูกในกลุมบิทคับ บริษัท 

แรกคือ ‘Bitkub.com’ เปน Digital 

Assets Exchange หมายถึงเปน ลาด 

หลักทรัพย หรือ MAI ที่ใหนักลงทุน 

ระหวางคนซ้ือกบัคนขายมาเจอกนั และ 

ตอนนีเ้รามทีรัพยสนิดจิติอล ทัง้หมด 30 

ชนิด เปนบริษัทแรกๆ ในโลก ที่ไดรับ 

ใบอนุญาต Digital Asset Exchange 

License จาก กลต. 

“บริษัทที่สอง คือ ‘ICO Portal 

Company’ คือ IB หรือ FA 2.0 เปน 

คนที่สรางหุน สรางเหรียญ เพื่อที่จะ 

represent assets เหมือนกับวงการ 

ตลาดหลักทรัพยรูปแบบเดิม ทําหนาที่ 

underwrite หุนใหมเขาตลาด สมมติ 

ผมมีบริษัทอาฟเตอร ยู อยากจะเอา 

บริษัท อาฟเตอร ยู เขาตลาด ก็ตองเขา 

ไปหา FA/IB เพือ่ทีจ่ะสรางหุน ทีเ่รยีกวา 

AU ใหคนมาซื้อขายในตลาดรองได 

ซึง่บรษิทักลุมท่ีสองนีต้องไดรบั Primary 

Market License จาก ก.ล.ต. ตอนนีอ้ยู 

ในกระบวนการขอใบอนุญาต

“บริษัททีส่าม คอืบลอ็กเชนโซลชูัน่ 

ทีส่รางบลอ็กเชนซอฟตแวรตางๆ ใหกบั 

บริษัท เชน ตราสารหน้ี เราก็ดิจิไทซ 

ตราสารหน้ีเขามาอยูในบลอ็กเชน ใหคน 

สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ดเหมอืนหุน 

ไมตองมาถือบัตร ถือโฉนดตราสารหนี้ 

อีกตอไป ทุกอยางเปนอิเลคทรอนิกส 

สุดทาย ก็ตองเอาเหรียญเหลาน้ีมาซ้ือ 

ขายที่ตลาดเรา เปนการสรางบล็อกเชน 

โซลูชั่น โดยที่ไมตองระดมทุน อาจจะ 

ออกเปนระบบคะแนนสะสมก็ได 

“สมมติเซน็ทรลัอยากจะเอาระบบ 

คะแนนสะสมจาก The 1 card ใหลกูคา 

ใชชอปปงผาน อี-วอลเลท เขาก็ตองมา 

คยุกบับรษิทัทีส่าม เพ่ือสรางระบบ Point 

Reward System และคะแนนสะสมนี้ 

กส็ามารถเขาเทรดในตลาดเราได บรษัิท 

นี้สามารถดําเนินการไดเลยโดยไมตอง 

ขอใบอนุญาต 

“และในอนาคต เรามีแผนขยาย 

ธุรกิจ จัดตั้งบริษัทที่สี่และบริษัทที่หา 

สรางเปน Crypto Mutual Fund ดวย 

ซ่ึงตอนน้ีกฎหมายอยูในชวง private 

hearing ของ ก.ล.ต. ตอนนี้เมืองไทย 

กําลังจะมีอีก 2 ไลเซนส (license) เพิ่ม 

คือ Mutual Fund License และ 

Advisory License 

“Crypto Mutual Fund เปนการ 

ลงทุนใน Digital Assets สําหรับผูที่ 

ไมมีเวลามานั่งดู หรือศึกษา แตอยาก 

จะทดลองเอาเงินสวนหน่ึงมาลงทุนใน 

ทรัพยสนิชนิดใหม กส็ามารถมาลงทนุได 

เราจะมีผูจัดการกองทุน คอยดูแล คอย 

ลงทุนให ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

“สวนบริษัทที่เราไปถือหุนดวยมี 

ชื่อวา ‘Siamblockchain’ ซึ่งเปน 

บริษัทขาวสารที่ใหญที่สุดในวงการ 

บล็อกเชนของเมืองไทย มีคนอานมาก 

ที่สุดทุกวัน มันคือ Money Channel 

2.0 หรือ Stock Tomorrow เชนเดียว 

กับตลาดหลักทรัพยที่เขาไปถือหุนสวน 

หนึ่งของ Money Channel เพื่อ 

ประชาสัมพันธ ใหความรู เปนศูนยการ 

เรียนรู เปน Academy Center ซึ่งเรา 

จะถือบริษัทพวกนี้เปนโฮลดดิ้งเพ่ือตอ 

จิ๊กซอวหลายๆ เพลยเยอร (Player) 

เขาดวยกัน วงการจึงจะเกิดได เพราะ 

ฉะนั้น ‘บิทคับ’ ไมใชแคบริษัท แตเปน 

การสรางวงการใหม”

เส้นทางการสร้าง
“ผมอยูในวงการมา 5-6 ป ในทุก 

คร้ังทีไ่ดไปพดูตามท่ีตางๆ ผมเห็นเทรนด 

เทคโนโลยีจากท่ัวโลกท่ีบางคนอาจเขา

ไมถึง ทําใหเห็นวามันเปนไปได เพียง 

แตสิง่ทีจ่ะตองแกไขเพือ่ใหเกดิเร่ืองนีไ้ด 

คือ วิชั่นเรื่องกฎหมาย 

“ผมนาจะเปนคนไทยที่ไปพูดตาม 

เวทตีางๆ เยอะทีส่ดุแลวในวงการบลอ็กเชน 

อยางตํ่า 500 เวทีขึ้น เพื่อไปใหความรู 

เร่ืองการสรางความเปลี่ยนแปลงใน 

ประเทศดานกฎหมายแกคนทุกระดับ 

ทัง้ธนาคาร มหาวทิยาลยั องคกรภาครฐั 

ก.ล.ต. แบงคชาติ สรรพากร ซึ่งก็ไดผล 

ทําใหเมืองไทยเปนประเทศแรกๆ ทีอ่อก 

กฎหมายทางดานนีอ้ยางถกูตอง มคีวาม 

ชัดเจน เปดรับฟงมากข้ึนและ ก.ล.ต. 

กําลังจะออก Crypto Mutual Fund 

License เปนชวงที่ regulator ที่เขา 

เปดใหภาคเอกชนเขาไปแนะนํา 

“ผมเขียนและเห็นวิช่ันนี้นานแลว 

ถาลองกลับไปดตูอนท่ีผมเปดบรษิทัแรก 

กอนที่ ก.ล.ต.จะออกกฎหมาย Crypto 

Mutual Fund License และสุดทาย 

กฎหมายก็ตรงตามแผนที่วางไว”

ทีมท่ีมีคุณภาพ
“ทีมที่มีคุณภาพ และมี visionary 

ทีเ่คลียรกวาบริษัทอืน่ ทําใหบิทคบัเตบิโต 

มาเรือ่ยๆ ธรุกิจนีต้องมคีวามรูเฉพาะทาง 

คอนขางเยอะ และเราเปนทีมท่ีอยูมา 

นาน ผมอยูมา 5-6 ป ผิดพลาดกันมา 

เยอะมาก คนใหมที่เขามา เขาก็ตอง 

ผิดพลาดตามที่เราเคยผิดพลาดในอดีต 

ซึ่งเราประหยัดการเรียนรูตรงนั้น ทําให 

เรามทีมีทีแ่ขง็แกรง ทีมท่ีแขง็ทาํใหไอเดี 

ยเราสามารถเกิดข้ึนได เพราะสุดทาย 

แลว execution สําคัญกวาไอเดีย 

“วธิกีารทํางานของเราจะไมเหมอืน 

บริษัทอื่น เราทําใหเหมาะกับยุคสมัย 

มากขึ้น ในองคกรเราไมคอยใชกระดาษ 

เทาไร เราใช 30 กวาแอพ เราใชวีธีการ 

แบบใหม เปน Internet Century 

ทั้งหมด พนักงานเกือบ 100 คนของทั้ง 

กลุมบรษิทัสวนใหญเปนคนรุนใหม ถาดู 

คาเฉลีย่อาย ุจะอยูท่ีประมาณ 30 ตนๆ”

มุมท่ีคนมองไม่เห็น
“ผมจบทางดานเศรษฐศาสตร 

ชวงแรกไปทํางาน IB (Investment 

Banking) ท่ีประเทศจีน เมื่อป 2013 

ผมไดไปเจอบิทคอยน ราคามันขึ้นไปถึง 

1 พันดอลลาร เลยสนใจวามันคืออะไร 

ทําไมนาตื่นเตน พอเขาไปศึกษามากขึ้น 

เรื่อยๆ ก็พบวา มันคือเทคโนโลยีใหมที่ 

จะมาเปลี่ยนแปลงโลก แตส่ิงที่เปล่ียน 

แปลงความคิดผม คือไดอานบทความ 

‘Why Bitcoin Matters’ ที่เขียนโดย 

‘มารค แอนเดอรสนั’ เขาเปนคนทีส่ราง 

บราวเซอรอันแรกของโลก เปนผูลงทุน 

Cloud Computing ลวงหนา 10 ป 

ก อนที่อเมซอนจะลงทุนใน Cloud 

Computing ทําใหผมไดเห็นอีกมุม 

หนึ่งที่คนสวนใหญไมเห็น 

“ผมจําไดแมนเลย คนในยุคนั้นยัง 

คิดวา บิทคอยนคือ แชรลูกโซ ฟอกเงิน 

ซ้ือขายยา แตเราเห็นอีกมุมหนึ่งที่ทํา 

อะไรหลายๆ อยางใหโลก แบบท่ีเรา 

ไมเคยทําไดมากอน ผมจงึเปดบริษัทแรก 

ชื่อวา ‘Coins.co.th’ ตอนนั้นเหมือน 

เปนสปอตไลทเลยวาคุณทําอะไร โดน 

ปปง. สรรพากร แบงคชาติเรียกตัว ผม 

จึงพยายามใหความรู เปน 5-6 ป ที่ผาน 

อะไรมาเยอะมาก

“พอทําอะไรเยอะ มันก็ไดเห็นถึง 

ชองทาง เห็นโอกาสที่คนนอกวงการ 

ไมเห็น ผมทดลองโอนเงินใหนองสาว 

จากประเทศไทยไปประเทศอังกฤษ ซึ่ง 

ไมตองเสีย 5% หรือ 10% ใหกับแบงค 

เปนแอพลิเคชั่นแรกจากบล็อกเชน เมื่อ 

ทําไดสักพัก ผมเริ่มมองเห็นวาศักยภาพ 

ของบล็อกเชนมากกวาการโอนเงิน ผม 

จงึอยากจะสรางตลาดหลกัทรพัยยคุใหม 

ขึ้นมา เพราะเทคโนโลยีพรอมแลว 

“เหมือนกับทุกยุคสมัย ที่ตองมี 

ตวัแทนของยคุ เมือ่กอนเรายงัไมมตีลาด 

หลักทรัพย ก็มีคนคิดวาตองมีตลาดฯ 

และรบัหนาทีส่รางตลาดฯ ขึน้ สวนในยคุ 

ของผม ผมมหีนาท่ีสรางตลาดหลกัทรพัย 

ยุคใหม เพราะโลกตองกาวกระโดด มัน 

ตองมีตัวแทนในการพฒันาวงการเกา ซึง่ 

ประสบการณและชีวิตผม บังเอญิมาเจอ 

เรื่องเหลานี้ จนทําใหเราพรอมที่สุด ใน 

การเปนตัวแทนรบัสรางตลาดหลกัทรพัย 

ยุคใหม” 

ประสบปัญหา
“ผมบอกไดเลยวาผมผานอุปสรรค 

มาเยอะมาก มองภายนอกอาจจะไมรู 

ตอนผมเปดบริษัทแรก ลองคิดภาพวา 

ตอนนั้นผมอายุ 23 จบมาใหมๆ จาก 

มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศ 

อังกฤษ คุณพอคุณแมมีความคาดหวัง 

สูงมาก สงลูกเรียนขนาดนี้ ตองกลับมา 

ทํางานอยางนอยเงินเดือนหลักแสนขึ้น 

แตสิง่ทีผ่มทาํ คอืผมเปดบรษิทั แถมไมใช 

บริษัทธรรมดา เปนบริษัทที่เกี่ยวกับ 

บิทคอยน ทําไดไมนาน แบงคชาติออก 

จดหมายมาวาบิทคอยนอาจจะเปน 

แชรลูกโซ มูลคาอาจจะเหลือศูนยได 

แลวคุณพอคุณแมจะเชื่อลูกที่เพิ่งจบมา

ใหม หรือจะเชื่อแบงคชาติ ตอนนั้นคุณ 

พอคุณแมเครียดมาก วาทําไมไมไปหา 

งานเงินเดือนหลายแสนเหมือนเพื่อนๆ 

ทีจ่บมาจากมหาวิทยาลยัเดียวกันเขาทํา 

มานั่งฟอกเงินอยูที่บานทําไม 

“เมื่อตอน ปปง.เรียกตัว เราก็ตอง 

พิสจูนใหเหน็ ตอง educate regulator 

สมมตผิมเกดิทอใจ กลวัติดคุก ปดบริษัท 

ไปตอนไดรับจดหมายเรียกตัว วงการ 

Digital Currency ก็คงไมเกิดในเมือง 

ไทยเร็วขนาดนี้ เพราะฉะนั้นทุกวงการ 

มีอุปสรรคหมด สิ่งที่สําคัญที่สุด คือคุณ 

ตองรูวาอะไรคอื Fundamental Truth 

ที่คนสวนใหญไมรู แตคุณรู สิ่งที่ทําให 

ผมประสบความสําเร็จไดในบริษัทแรก 

คือ ผมเจอ Fundamental Truth วา 

บิทคอยน ไมใชแชรลูกโซ แตในเวลา 

เดียวกัน คนทั่วโลกคิดวามันคือ แชร 

ลูกโซ แตผมเปนคนสวนนอยที่คิดตาง 

มันเลยเกิดโอกาสมหาศาล เพราะฉะน้ัน 

ผมอยากแนะนําวาแตละวงการจะมี 

Fundamental Truth ทีค่นนอกวงการ 

ไมรู  ถาคุณรู  ผมถือวาคุณเปนคนท่ี 

โชคดีมาก เพราะคูแขงคุณจะนอยมาก 

มนัจะเปนสิง่ท่ีเปลีย่นแปลงโลก และอยา 

ยอมแพ”

มองหา Fundamental 
Truth

“อยูท่ีประสบการณ ความโชคด ี

ของชีวิตที่ประสบ ไปเจออะไรมา ใน 

แบบที่คนอื่นไมไดรับประสบการณเหมื

อนเรา อันน้ีคอืขอไดเปรยีบ ชีวิตคนเรามี 

connect dots ท่ีไมเหมือนกัน สตีฟ 

จอบ บอกวาสุดทายคุณตอง connect 

dots ยอนหลัง ถึงจะรูวาคุณมาถึงจุดนี้ 

ไดอยางไร

“ประสบการณในชวีติของผม กไ็ม 

เหมือนกับคนอื่นท่ัวไป สิ่งท่ีผมทําก็ไม 

เหมือน แตละคนจะมีประสบการณท่ี 

แตกตางกันไป อยูที่วาคุณจะทําอะไร 

อยูที่การตัดสินใจของคุณทุกวันวาจะ

ทาํอะไร สดุทายคอื การ connect dots 

และ dots พวกนี้ก็ตอง connect ใน 

แบบที่เราตองเห็น แตคนอื่นไมเห็น สิ่ง 

เหลานี้อยูในตัวทุกคน เราตองหามันให 

เจอไดเอง 

“ไมใชแควงการบิทคอยน มีหลาย 

วงการท่ีคนภายนอกไมโอเค แตคนภายใน 

จะรู วามันเวิรคมากๆ อยายอมแพ อยา 

ใหคนนอกวงการท่ีไมมีประสบการณ 

มาบอกวามนัลมเหลว-มนัทาํไมไดหรอก 

อยายอมแพเพราะฟงคนที่ไมรูจริง”

ท้อแต่ไม่หยุด
“ทอครับ มี crisis ตลอด เราทอ 

ไดแตไมหยุด เมื่อทอก็พัก แลวมาเร่ิม 

ใหม ผมไมปดบริษัท ผมทํามาเรื่อยๆ โต 

มาเรื่อยๆ ในตางประเทศคนที่ฉลาด 

จริงๆ เขาลงทุนในบล็อกเชนเทคโนโลยี 

หนักมาก ในขณะที่เมืองไทยกลับคิดวา 

บิทคอยนคือแชรลูกโซ สุดทายมันมี 

Fundamental Truth และสิง่สําคญัคอื 

สิง่ทีเ่ราทาํนัน้ใหประโยชนตอสงัคมมาก 

นอยแคไหน”

ทุกวงการยอมมอีปุสรรค เชนเดยีว 

กับเสนทางการสรางตลาดหลักทรัพย 

2.0 ของคณุทอป แตส่ิงทีส่าํคญัทีสุ่ด คอื 

เขารูวาอะไรคือ Fundamental Truth 

ท่ีเขารูแตคนอืน่ไมรู นัน่จึงเปนสิง่ทีทํ่าให 

เขาเกิดความเช่ือมั่น เพราะเขาเชื่อวา 

มันจะเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลก

ผมอยากแนะนำว่าแต่ละวงการจะมี Fundamental 
Truth ที่คนนอกวงการไม่รู้ ถ้าคุณรู้ ผมถือว่าคุณ 
เป็นคนที่โชคดีมาก เพราะคู่แข่งคุณจะน้อยมาก 
มันจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลก และอย่ายอมแพ้
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ทันทีที่เฟซบุ คประกาศ 

จะมีสกุลเงินดิจิตอลของ 

ตนเอง ทุกคนบนโลกก็ 

แทบจะพุงความสนใจไปที่ขาวนี้ เพราะ 

นี่อาจเปนการยืนยันวาเสนทางการ 

เติบโตของสกุลเงินดิจิตอลกําลังจะเขา

มามีบทบาทกับชีวิตเรามากกวาที่คิด 

และการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญนี้ก็อยู 

ในสายตาของนักธุรกิจหนุม รุนใหมไฟ 

แรง ‘ทอป จิรายุส ทรัพยศรีโสภา’ ผู 

รวมกอตั้ง และดํารงตําแหนง Group 

CEO ของ ‘บริษัทบิทคับ แคปปตอล 

กรุป โฮลดิ้งส’ ซึ่งมองเห็นโอกาสการ 

ลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล คุณทอปกําลัง 

จะสรางความเปลี่ยนแปลงใหวงการ 

ตลาดหลักทรัพยบานเรา ดวย ‘บิทคับ 

(Bitkub)’ ซึง่ไมใชเปนเพยีงแพลตฟอรม 

การเทรดเงินผานเว็บไซตเทานั้น

“บิทคับ เปนโฮลด้ิง คัมพานี ที่ 

ไมไดทําธุรกิจอะไร แตจะถือบริษัทลูก 

100% ในกลุมบิทคับ ซึ่งเรามองวาเมื่อ 

บล็อกเชนเทคโนโลยี (blockchain 

technology) มาพรอมแลว ในอนาคต 

เราสามารถซื้อขายทรัพยสินทุกชนิดใน

รูปแบบเดียวกับหุนได แตแทนที่จะเปน 

T+2 ก็เปน T+0 แทน (T+ คือกระบวน 

การหลังการซ้ือขายหลักทรัพย) คือเรา 

ไดสรางตลาดหลักทรัพย 2.0 เปนการ 

สรางวงการตลาดหลักทรัพยใหมขึ้นมา

“แมกระทัง่หุน ปตท.ทุกวันนี ้ราคา 

1.2 ลานลาน (1,263,912.58 m) ไมมี 

ใครมเีงนิลานลานบาทมาซ้ือไดในคนเดยีว 

จึงใชคอนเซ็ปท Fractional Owner-

ship คือ ทุกคนตองถือใบหุนของปตท. 

เปนเจาของรวมกัน ถา ปตท.ทําธุรกิจ 

มีกําไร ก็ปนผลใหผูถือหุน ใครถือหุน 

เยอะกไ็ดเงนิปนผลเยอะ ใครถอืหุนนอย 

ก็ไดเงินปนผลนอย

“ในอนาคตหองคอนโด 1 หอง คน 

1 ลานคนสามารถเปนเจาของหอง 

พรอมกันได แตแทนที่จะเปนถือใบหุน 

ก็ถือเหรียญแทน ซึ่งก็คือ ใบหุน 2.0 นั่น 

เอง ใครถือเหรียญเยอะก็ไดเงินปนผล 

เยอะ ใครถือเหรียญนอยก็ไดเงินปนผล 

นอย เราสามารถซื้อขายทรัพยสินที่จับ 

ตองได เชน ที่ดิน คอนโด เพชร ทอง 

และทรัพยท่ีจับตองไมได เชน ชื่อเสียง 

ดารา แบรนด ยกตัวอยาง ในอนาคต 

BNK อาจจะออกเหรียญของตัวเองให 

แฟนคลับซื้อ เมื่อมีการนําชื่อเสียง BNK 

ไปโฆษณาตามบิลบอรดหรือที่ไหน จน 

เกิดรายได มเีงนิเขาทกุเดือน เขากป็นผล 

ใหกับผูถือเหรียญ แทนที่จะปนผลเขา 

กับเจาของคนเดียว เพราะฉะนั้นใน 

อนาคต หุนบริษัทจะเปนแค subset 

ของ digital assets ทั้งหมด

“บริษัทลูกในกลุมบิทคับ บริษัท 

แรกคือ ‘Bitkub.com’ เปน Digital 

Assets Exchange หมายถึงเปน ลาด 

หลักทรัพย หรือ MAI ที่ใหนักลงทุน 

ระหวางคนซ้ือกบัคนขายมาเจอกนั และ 

ตอนน้ีเรามทีรัพยสินดิจติอล ทัง้หมด 30 

ชนิด เปนบริษัทแรกๆ ในโลก ที่ไดรับ 

ใบอนุญาต Digital Asset Exchange 

License จาก กลต. 

“บริษัทที่สอง คือ ‘ICO Portal 

Company’ คือ IB หรือ FA 2.0 เปน 

คนที่สรางหุน สรางเหรียญ เพื่อที่จะ 

represent assets เหมือนกับวงการ 

ตลาดหลักทรัพยรูปแบบเดิม ทําหนาท่ี 

underwrite หุนใหมเขาตลาด สมมติ 

ผมมีบริษัทอาฟเตอร ยู อยากจะเอา 

บริษัท อาฟเตอร ยู เขาตลาด ก็ตองเขา 

ไปหา FA/IB เพือ่ทีจ่ะสรางหุน ท่ีเรยีกวา 

AU ใหคนมาซื้อขายในตลาดรองได 

ซึง่บรษัิทกลุมท่ีสองนีต้องไดรบั Primary 

Market License จาก ก.ล.ต. ตอนนีอ้ยู 

ในกระบวนการขอใบอนุญาต

“บรษัิททีส่าม คอืบลอ็กเชนโซลูช่ัน 

ทีส่รางบลอ็กเชนซอฟตแวรตางๆ ใหกบั 

บริษัท เชน ตราสารหน้ี เราก็ดิจิไทซ 

ตราสารหนีเ้ขามาอยูในบลอ็กเชน ใหคน 

สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ดเหมอืนหุน 

ไมตองมาถือบัตร ถือโฉนดตราสารหนี้ 

อีกตอไป ทุกอยางเปนอิเลคทรอนิกส 

สุดทาย ก็ตองเอาเหรียญเหลานี้มาซื้อ 

ขายที่ตลาดเรา เปนการสรางบล็อกเชน 

โซลูช่ัน โดยที่ไมตองระดมทุน อาจจะ 

ออกเปนระบบคะแนนสะสมก็ได 

“สมมตเิซน็ทรลัอยากจะเอาระบบ 

คะแนนสะสมจาก The 1 card ใหลกูคา 

ใชชอปปงผาน อี-วอลเลท เขาก็ตองมา 

คยุกับบรษัิททีส่าม เพือ่สรางระบบ Point 

Reward System และคะแนนสะสมนี้ 

กส็ามารถเขาเทรดในตลาดเราได บริษทั 

นี้สามารถดําเนินการไดเลยโดยไมตอง 

ขอใบอนุญาต 

“และในอนาคต เรามีแผนขยาย 

ธุรกิจ จัดตั้งบริษัทที่ส่ีและบริษัทท่ีหา 

สรางเปน Crypto Mutual Fund ดวย 

ซึ่งตอนนี้กฎหมายอยูในชวง private 

hearing ของ ก.ล.ต. ตอนนี้เมืองไทย 

กําลังจะมีอีก 2 ไลเซนส (license) เพิ่ม 

คือ Mutual Fund License และ 

Advisory License 

“Crypto Mutual Fund เปนการ 

ลงทุนใน Digital Assets สําหรับผูที่ 

ไมมีเวลามานั่งดู หรือศึกษา แตอยาก 

จะทดลองเอาเงินสวนหนึ่งมาลงทุนใน 

ทรพัยสนิชนดิใหม กส็ามารถมาลงทนุได 

เราจะมีผูจัดการกองทุน คอยดูแล คอย 

ลงทุนให ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

“สวนบริษัทที่เราไปถือหุนดวยมี 

ชื่อวา ‘Siamblockchain’ ซึ่งเปน 

บริษัทขาวสารที่ใหญที่ สุดในวงการ 

บล็อกเชนของเมืองไทย มีคนอานมาก 

ที่สุดทุกวัน มันคือ Money Channel 

2.0 หรือ Stock Tomorrow เชนเดียว 

กับตลาดหลักทรัพยท่ีเขาไปถือหุนสวน 

หนึ่งของ Money Channel เพื่อ 

ประชาสัมพันธ ใหความรู เปนศูนยการ 

เรียนรู เปน Academy Center ซึ่งเรา 

จะถือบริษัทพวกนี้เปนโฮลดดิ้งเพ่ือตอ 

จิ๊กซอวหลายๆ เพลยเยอร (Player) 

เขาดวยกัน วงการจึงจะเกิดได เพราะ 

ฉะนั้น ‘บิทคับ’ ไมใชแคบริษัท แตเปน 

การสรางวงการใหม”

เส้นทางการสร้าง
“ผมอยูในวงการมา 5-6 ป ในทุก 

ครัง้ทีไ่ดไปพดูตามท่ีตางๆ ผมเห็นเทรนด 

เทคโนโลยีจากทั่วโลกที่บางคนอาจเขา

ไมถึง ทําใหเห็นวามันเปนไปได เพียง 

แตสิง่ทีจ่ะตองแกไขเพือ่ใหเกดิเร่ืองนีไ้ด 

คือ วิชั่นเรื่องกฎหมาย 

“ผมนาจะเปนคนไทยที่ไปพูดตาม 

เวทีตางๆ เยอะทีสุ่ดแลวในวงการบล็อกเชน 

อยางตํ่า 500 เวทีขึ้น เพื่อไปใหความรู 

เรื่องการสรางความเปลี่ยนแปลงใน 

ประเทศดานกฎหมายแกคนทุกระดับ 

ทัง้ธนาคาร มหาวิทยาลยั องคกรภาครัฐ 

ก.ล.ต. แบงคชาติ สรรพากร ซึ่งก็ไดผล 

ทาํใหเมืองไทยเปนประเทศแรกๆ ทีอ่อก 

กฎหมายทางดานนีอ้ยางถูกตอง มคีวาม 

ชัดเจน เปดรับฟงมากขึ้นและ ก.ล.ต. 

กําลังจะออก Crypto Mutual Fund 

License เปนชวงที่ regulator ที่เขา 

เปดใหภาคเอกชนเขาไปแนะนํา 

“ผมเขียนและเห็นวิชั่นน้ีนานแลว 

ถาลองกลับไปดตูอนทีผ่มเปดบรษิทัแรก 

กอนที่ ก.ล.ต.จะออกกฎหมาย Crypto 

Mutual Fund License และสุดทาย 

กฎหมายก็ตรงตามแผนที่วางไว”

ทีมท่ีมีคุณภาพ
“ทีมที่มีคุณภาพ และมี visionary 

ทีเ่คลียรกวาบริษทัอืน่ ทําใหบทิคบัเตบิโต 

มาเรือ่ยๆ ธรุกจินีต้องมคีวามรูเฉพาะทาง 

คอนขางเยอะ และเราเปนทีมที่อยูมา 

นาน ผมอยูมา 5-6 ป ผิดพลาดกันมา 

เยอะมาก คนใหมที่เขามา เขาก็ตอง 

ผิดพลาดตามที่เราเคยผิดพลาดในอดีต 

ซึ่งเราประหยัดการเรียนรูตรงนั้น ทําให 

เรามทีมีทีแ่ขง็แกรง ทีมท่ีแขง็ทาํใหไอเดี 

ยเราสามารถเกิดขึ้นได เพราะสุดทาย 

แลว execution สําคัญกวาไอเดีย 

“วธิกีารทาํงานของเราจะไมเหมอืน 

บริษัทอื่น เราทําใหเหมาะกับยุคสมัย 

มากขึ้น ในองคกรเราไมคอยใชกระดาษ 

เทาไร เราใช 30 กวาแอพ เราใชวีธีการ 

แบบใหม เปน Internet Century 

ทั้งหมด พนักงานเกือบ 100 คนของทั้ง 

กลุมบรษิทัสวนใหญเปนคนรุนใหม ถาดู 

คาเฉลีย่อาย ุจะอยูท่ีประมาณ 30 ตนๆ”

มุมท่ีคนมองไม่เห็น
“ผมจบทางดานเศรษฐศาสตร 

ชวงแรกไปทํางาน IB (Investment 

Banking) ท่ีประเทศจีน เมื่อป 2013 

ผมไดไปเจอบิทคอยน ราคามันขึ้นไปถึง 

1 พันดอลลาร เลยสนใจวามันคืออะไร 

ทําไมนาตื่นเตน พอเขาไปศึกษามากขึ้น 

เรื่อยๆ ก็พบวา มันคือเทคโนโลยีใหมที่ 

จะมาเปลี่ยนแปลงโลก แตสิ่งที่เปล่ียน 

แปลงความคิดผม คือไดอานบทความ 

‘Why Bitcoin Matters’ ที่เขียนโดย 

‘มารค แอนเดอรสนั’ เขาเปนคนทีส่ราง 

บราวเซอรอันแรกของโลก เปนผูลงทุน 

Cloud Computing ลวงหนา 10 ป 

ก อนที่อเมซอนจะลงทุนใน Cloud 

Computing ทําใหผมไดเห็นอีกมุม 

หนึ่งที่คนสวนใหญไมเห็น 

“ผมจําไดแมนเลย คนในยุคนั้นยัง 

คิดวา บิทคอยนคือ แชรลูกโซ ฟอกเงิน 

ซื้อขายยา แตเราเห็นอีกมุมหน่ึงที่ทํา 

อะไรหลายๆ อยางใหโลก แบบท่ีเรา 

ไมเคยทําไดมากอน ผมจงึเปดบริษัทแรก 

ชื่อวา ‘Coins.co.th’ ตอนน้ันเหมือน 

เปนสปอตไลทเลยวาคุณทําอะไร โดน 

ปปง. สรรพากร แบงคชาติเรียกตัว ผม 

จึงพยายามใหความรู เปน 5-6 ป ที่ผาน 

อะไรมาเยอะมาก

“พอทําอะไรเยอะ มันก็ไดเห็นถึง 

ชองทาง เห็นโอกาสที่คนนอกวงการ 

ไมเห็น ผมทดลองโอนเงินใหนองสาว 

จากประเทศไทยไปประเทศอังกฤษ ซึ่ง 

ไมตองเสีย 5% หรือ 10% ใหกับแบงค 

เปนแอพลิเคชั่นแรกจากบล็อกเชน เมื่อ 

ทําไดสักพัก ผมเริ่มมองเห็นวาศักยภาพ 

ของบล็อกเชนมากกวาการโอนเงิน ผม 

จงึอยากจะสรางตลาดหลกัทรพัยยคุใหม 

ขึ้นมา เพราะเทคโนโลยีพรอมแลว 

“เหมือนกับทุกยุคสมัย ที่ตองมี 

ตวัแทนของยคุ เมือ่กอนเรายงัไมมตีลาด 

หลักทรัพย ก็มีคนคิดวาตองมีตลาดฯ 

และรับหนาทีส่รางตลาดฯ ขึน้ สวนในยคุ 

ของผม ผมมหีนาทีส่รางตลาดหลกัทรัพย 

ยุคใหม เพราะโลกตองกาวกระโดด มัน 

ตองมีตัวแทนในการพฒันาวงการเกา ซึง่ 

ประสบการณและชวีติผม บงัเอญิมาเจอ 

เรื่องเหลานี้ จนทําใหเราพรอมที่สุด ใน 

การเปนตัวแทนรบัสรางตลาดหลกัทรัพย 

ยุคใหม” 

ประสบปัญหา
“ผมบอกไดเลยวาผมผานอุปสรรค 

มาเยอะมาก มองภายนอกอาจจะไมรู 

ตอนผมเปดบริษัทแรก ลองคิดภาพวา 

ตอนนั้นผมอายุ 23 จบมาใหมๆ จาก 

มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศ 

อังกฤษ คุณพอคุณแมมีความคาดหวัง 

สูงมาก สงลูกเรียนขนาดนี้ ตองกลับมา 

ทํางานอยางนอยเงินเดือนหลักแสนขึ้น 

แตสิง่ทีผ่มทาํ คอืผมเปดบรษิทั แถมไมใช 

บริษัทธรรมดา เปนบริษัทที่เกี่ยวกับ 

บิทคอยน ทําไดไมนาน แบงคชาติออก 

จดหมายมาวาบิทคอยนอาจจะเปน 

แชรลูกโซ มูลคาอาจจะเหลือศูนยได 

แลวคุณพอคุณแมจะเชื่อลูกที่เพ่ิงจบมา

ใหม หรือจะเชื่อแบงคชาติ ตอนนั้นคุณ 

พอคุณแมเครียดมาก วาทําไมไมไปหา 

งานเงินเดือนหลายแสนเหมือนเพ่ือนๆ 

ทีจ่บมาจากมหาวทิยาลยัเดยีวกันเขาทํา 

มานั่งฟอกเงินอยูที่บานทําไม 

“เมื่อตอน ปปง.เรียกตัว เราก็ตอง 

พสิจูนใหเหน็ ตอง educate regulator 

สมมตผิมเกดิทอใจ กลัวตดิคุก ปดบริษัท 

ไปตอนไดรับจดหมายเรียกตัว วงการ 

Digital Currency ก็คงไมเกิดในเมือง 

ไทยเร็วขนาดนี้ เพราะฉะนั้นทุกวงการ 

มีอุปสรรคหมด สิ่งที่สําคัญที่สุด คือคุณ 

ตองรูวาอะไรคอื Fundamental Truth 

ที่คนสวนใหญไมรู แตคุณรู สิ่งท่ีทําให 

ผมประสบความสําเร็จไดในบริษัทแรก 

คือ ผมเจอ Fundamental Truth วา 

บิทคอยน ไมใชแชรลูกโซ แตในเวลา 

เดียวกัน คนทั่วโลกคิดวามันคือ แชร 

ลูกโซ แตผมเปนคนสวนนอยท่ีคิดตาง 

มันเลยเกิดโอกาสมหาศาล เพราะฉะน้ัน 

ผมอยากแนะนําวาแตละวงการจะมี 

Fundamental Truth ท่ีคนนอกวงการ 

ไมรู  ถาคุณรู  ผมถือวาคุณเปนคนที่ 

โชคดีมาก เพราะคูแขงคุณจะนอยมาก 

มนัจะเปนส่ิงทีเ่ปล่ียนแปลงโลก และอยา 

ยอมแพ”

มองหา Fundamental 
Truth

“อยูที่ประสบการณ ความโชคด ี

ของชีวิตที่ประสบ ไปเจออะไรมา ใน 

แบบที่คนอื่นไมไดรับประสบการณเหมื

อนเรา อันน้ีคอืขอไดเปรยีบ ชวิีตคนเรามี 

connect dots ที่ไมเหมือนกัน สตีฟ 

จอบ บอกวาสุดทายคุณตอง connect 

dots ยอนหลัง ถึงจะรูวาคุณมาถึงจุดนี้ 

ไดอยางไร

“ประสบการณในชวีติของผม กไ็ม 

เหมือนกับคนอื่นท่ัวไป สิ่งที่ผมทําก็ไม 

เหมือน แตละคนจะมีประสบการณที่ 

แตกตางกันไป อยูที่วาคุณจะทําอะไร 

อยูที่การตัดสินใจของคุณทุกวันวาจะ

ทําอะไร สดุทายคือ การ connect dots 

และ dots พวกน้ีก็ตอง connect ใน 

แบบที่เราตองเห็น แตคนอื่นไมเห็น สิ่ง 

เหลานี้อยูในตัวทุกคน เราตองหามันให 

เจอไดเอง 

“ไมใชแควงการบิทคอยน มีหลาย 

วงการทีค่นภายนอกไมโอเค แตคนภายใน 

จะรู วามันเวิรคมากๆ อยายอมแพ อยา 

ใหคนนอกวงการท่ีไมมีประสบการณ 

มาบอกวามนัลมเหลว-มนัทาํไมไดหรอก 

อยายอมแพเพราะฟงคนที่ไมรูจริง”

ท้อแต่ไม่หยุด
“ทอครับ มี crisis ตลอด เราทอ 

ไดแตไมหยุด เมื่อทอก็พัก แลวมาเริ่ม 

ใหม ผมไมปดบริษัท ผมทํามาเรื่อยๆ โต 

มาเรื่อยๆ ในตางประเทศคนที่ฉลาด 

จริงๆ เขาลงทุนในบล็อกเชนเทคโนโลยี 

หนักมาก ในขณะที่เมืองไทยกลับคิดวา 

บิทคอยนคือแชรลูกโซ สุดทายมันมี 

Fundamental Truth และสิง่สําคญัคอื 

ส่ิงทีเ่ราทาํนัน้ใหประโยชนตอสงัคมมาก 

นอยแคไหน”

ทกุวงการยอมมอุีปสรรค เชนเดยีว 

กับเสนทางการสรางตลาดหลักทรัพย 

2.0 ของคุณทอป แตส่ิงทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื 

เขารูวาอะไรคือ Fundamental Truth 

ทีเ่ขารูแตคนอืน่ไมรู นัน่จึงเปนสิง่ทีทํ่าให 

เขาเกิดความเชื่อมั่น เพราะเขาเชื่อวา 

มันจะเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลก
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ทันทีที่เฟซบุ คประกาศ 

จะมีสกุลเงินดิจิตอลของ 

ตนเอง ทุกคนบนโลกก็ 

แทบจะพุงความสนใจไปที่ขาวนี้ เพราะ 

นี่อาจเปนการยืนยันวาเสนทางการ 

เติบโตของสกุลเงินดิจิตอลกําลังจะเขา

มามีบทบาทกับชีวิตเรามากกวาที่คิด 

และการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญน้ีก็อยู 

ในสายตาของนักธุรกิจหนุม รุนใหมไฟ 

แรง ‘ทอป จิรายุส ทรัพยศรีโสภา’ ผู 

รวมกอตั้ง และดํารงตําแหนง Group 

CEO ของ ‘บริษัทบิทคับ แคปปตอล 

กรุป โฮลดิ้งส’ ซึ่งมองเห็นโอกาสการ 

ลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล คุณทอปกําลัง 

จะสรางความเปลี่ยนแปลงใหวงการ 

ตลาดหลักทรัพยบานเรา ดวย ‘บิทคับ 

(Bitkub)’ ซ่ึงไมใชเปนเพยีงแพลตฟอรม 

การเทรดเงินผานเว็บไซตเทานั้น

“บิทคับ เปนโฮลด้ิง คัมพานี ที่ 

ไมไดทําธุรกิจอะไร แตจะถือบริษัทลูก 

100% ในกลุมบิทคับ ซึ่งเรามองวาเมื่อ 

บล็อกเชนเทคโนโลยี (blockchain 

technology) มาพรอมแลว ในอนาคต 

เราสามารถซื้อขายทรัพยสินทุกชนิดใน

รูปแบบเดียวกับหุนได แตแทนที่จะเปน 

T+2 ก็เปน T+0 แทน (T+ คือกระบวน 

การหลังการซ้ือขายหลักทรัพย) คือเรา 

ไดสรางตลาดหลักทรัพย 2.0 เปนการ 

สรางวงการตลาดหลักทรัพยใหมขึ้นมา

“แมกระท่ังหุน ปตท.ทุกวันนี ้ราคา 

1.2 ลานลาน (1,263,912.58 m) ไมมี 

ใครมเีงนิลานลานบาทมาซือ้ไดในคนเดยีว 

จึงใชคอนเซ็ปท Fractional Owner-

ship คือ ทุกคนตองถือใบหุนของปตท. 

เปนเจาของรวมกัน ถา ปตท.ทําธุรกิจ 

มีกําไร ก็ปนผลใหผูถือหุน ใครถือหุน 

เยอะกไ็ดเงนิปนผลเยอะ ใครถือหุนนอย 

ก็ไดเงินปนผลนอย

“ในอนาคตหองคอนโด 1 หอง คน 

1 ลานคนสามารถเปนเจาของหอง 

พรอมกันได แตแทนที่จะเปนถือใบหุน 

ก็ถือเหรียญแทน ซึ่งก็คือ ใบหุน 2.0 นั่น 

เอง ใครถือเหรียญเยอะก็ไดเงินปนผล 

เยอะ ใครถือเหรียญนอยก็ไดเงินปนผล 

นอย เราสามารถซื้อขายทรัพยสินท่ีจับ 

ตองได เชน ที่ดิน คอนโด เพชร ทอง 

และทรัพยท่ีจับตองไมได เชน ชื่อเสียง 

ดารา แบรนด ยกตัวอยาง ในอนาคต 

BNK อาจจะออกเหรียญของตัวเองให 

แฟนคลับซื้อ เมื่อมีการนําชื่อเสียง BNK 

ไปโฆษณาตามบิลบอรดหรือที่ไหน จน 

เกดิรายได มเีงนิเขาทกุเดือน เขากป็นผล 

ใหกับผูถือเหรียญ แทนที่จะปนผลเขา 

กับเจาของคนเดียว เพราะฉะน้ันใน 

อนาคต หุนบริษัทจะเปนแค subset 

ของ digital assets ทั้งหมด

“บริษัทลูกในกลุมบิทคับ บริษัท 

แรกคือ ‘Bitkub.com’ เปน Digital 

Assets Exchange หมายถึงเปน ลาด 

หลักทรัพย หรือ MAI ที่ใหนักลงทุน 

ระหวางคนซ้ือกบัคนขายมาเจอกนั และ 

ตอนนีเ้รามทีรัพยสนิดจิติอล ทัง้หมด 30 

ชนิด เปนบริษัทแรกๆ ในโลก ที่ไดรับ 

ใบอนุญาต Digital Asset Exchange 

License จาก กลต. 

“บริษัทที่สอง คือ ‘ICO Portal 

Company’ คือ IB หรือ FA 2.0 เปน 

คนที่สรางหุน สรางเหรียญ เพื่อที่จะ 

represent assets เหมือนกับวงการ 

ตลาดหลักทรัพยรูปแบบเดิม ทําหนาที่ 

underwrite หุนใหมเขาตลาด สมมติ 

ผมมีบริษัทอาฟเตอร ยู อยากจะเอา 

บริษัท อาฟเตอร ยู เขาตลาด ก็ตองเขา 

ไปหา FA/IB เพือ่ทีจ่ะสรางหุน ทีเ่รยีกวา 

AU ใหคนมาซื้อขายในตลาดรองได 

ซึง่บรษิทักลุมท่ีสองนีต้องไดรบั Primary 

Market License จาก ก.ล.ต. ตอนนีอ้ยู 

ในกระบวนการขอใบอนุญาต

“บริษัททีส่าม คอืบลอ็กเชนโซลชูัน่ 

ทีส่รางบลอ็กเชนซอฟตแวรตางๆ ใหกบั 

บริษัท เชน ตราสารหน้ี เราก็ดิจิไทซ 

ตราสารหน้ีเขามาอยูในบลอ็กเชน ใหคน 

สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ดเหมอืนหุน 

ไมตองมาถือบัตร ถือโฉนดตราสารหนี้ 

อีกตอไป ทุกอยางเปนอิเลคทรอนิกส 

สุดทาย ก็ตองเอาเหรียญเหลาน้ีมาซ้ือ 

ขายที่ตลาดเรา เปนการสรางบล็อกเชน 

โซลูชั่น โดยที่ไมตองระดมทุน อาจจะ 

ออกเปนระบบคะแนนสะสมก็ได 

“สมมติเซน็ทรลัอยากจะเอาระบบ 

คะแนนสะสมจาก The 1 card ใหลกูคา 

ใชชอปปงผาน อี-วอลเลท เขาก็ตองมา 

คยุกบับรษิทัทีส่าม เพ่ือสรางระบบ Point 

Reward System และคะแนนสะสมนี้ 

กส็ามารถเขาเทรดในตลาดเราได บรษัิท 

นี้สามารถดําเนินการไดเลยโดยไมตอง 

ขอใบอนุญาต 

“และในอนาคต เรามีแผนขยาย 

ธุรกิจ จัดตั้งบริษัทที่สี่และบริษัทที่หา 

สรางเปน Crypto Mutual Fund ดวย 

ซ่ึงตอนน้ีกฎหมายอยูในชวง private 

hearing ของ ก.ล.ต. ตอนนี้เมืองไทย 

กําลังจะมีอีก 2 ไลเซนส (license) เพิ่ม 

คือ Mutual Fund License และ 

Advisory License 

“Crypto Mutual Fund เปนการ 

ลงทุนใน Digital Assets สําหรับผูที่ 

ไมมีเวลามาน่ังดู หรือศึกษา แตอยาก 

จะทดลองเอาเงินสวนหน่ึงมาลงทุนใน 

ทรัพยสนิชนิดใหม กส็ามารถมาลงทนุได 

เราจะมีผูจัดการกองทุน คอยดูแล คอย 

ลงทุนให ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

“สวนบริษัทที่เราไปถือหุนดวยมี 

ชื่อวา ‘Siamblockchain’ ซึ่งเปน 

บริษัทขาวสารที่ใหญที่สุดในวงการ 

บล็อกเชนของเมืองไทย มีคนอานมาก 

ที่สุดทุกวัน มันคือ Money Channel 

2.0 หรือ Stock Tomorrow เชนเดียว 

กับตลาดหลักทรัพยที่เขาไปถือหุนสวน 

หนึ่งของ Money Channel เพื่อ 

ประชาสัมพันธ ใหความรู เปนศูนยการ 

เรียนรู เปน Academy Center ซึ่งเรา 

จะถือบริษัทพวกนี้เปนโฮลดดิ้งเพ่ือตอ 

จิ๊กซอวหลายๆ เพลยเยอร (Player) 

เขาดวยกัน วงการจึงจะเกิดได เพราะ 

ฉะนั้น ‘บิทคับ’ ไมใชแคบริษัท แตเปน 

การสรางวงการใหม”

เส้นทางการสร้าง
“ผมอยูในวงการมา 5-6 ป ในทุก 

คร้ังทีไ่ดไปพดูตามท่ีตางๆ ผมเห็นเทรนด 

เทคโนโลยีจากท่ัวโลกท่ีบางคนอาจเขา

ไมถึง ทําใหเห็นวามันเปนไปได เพียง 

แตสิง่ทีจ่ะตองแกไขเพือ่ใหเกดิเร่ืองนีไ้ด 

คือ วิชั่นเรื่องกฎหมาย 

“ผมนาจะเปนคนไทยที่ไปพูดตาม 

เวทตีางๆ เยอะทีส่ดุแลวในวงการบลอ็กเชน 

อยางตํ่า 500 เวทีขึ้น เพื่อไปใหความรู 

เร่ืองการสรางความเปลี่ยนแปลงใน 

ประเทศดานกฎหมายแกคนทุกระดับ 

ทัง้ธนาคาร มหาวทิยาลยั องคกรภาครฐั 

ก.ล.ต. แบงคชาติ สรรพากร ซึ่งก็ไดผล 

ทําใหเมืองไทยเปนประเทศแรกๆ ทีอ่อก 

กฎหมายทางดานนีอ้ยางถกูตอง มคีวาม 

ชัดเจน เปดรับฟงมากข้ึนและ ก.ล.ต. 

กําลังจะออก Crypto Mutual Fund 

License เปนชวงที่ regulator ที่เขา 

เปดใหภาคเอกชนเขาไปแนะนํา 

“ผมเขียนและเห็นวิช่ันนี้นานแลว 

ถาลองกลับไปดตูอนท่ีผมเปดบรษิทัแรก 

กอนที่ ก.ล.ต.จะออกกฎหมาย Crypto 

Mutual Fund License และสุดทาย 

กฎหมายก็ตรงตามแผนที่วางไว”

ทีมท่ีมีคุณภาพ
“ทีมที่มีคุณภาพ และมี visionary 

ทีเ่คลียรกวาบริษัทอืน่ ทําใหบิทคบัเตบิโต 

มาเรือ่ยๆ ธรุกิจนีต้องมคีวามรูเฉพาะทาง 

คอนขางเยอะ และเราเปนทีมท่ีอยูมา 

นาน ผมอยูมา 5-6 ป ผิดพลาดกันมา 

เยอะมาก คนใหมที่เขามา เขาก็ตอง 

ผิดพลาดตามที่เราเคยผิดพลาดในอดีต 

ซึ่งเราประหยัดการเรียนรูตรงนั้น ทําให 

เรามทีมีทีแ่ขง็แกรง ทีมท่ีแขง็ทําใหไอเดี 

ยเราสามารถเกิดข้ึนได เพราะสุดทาย 

แลว execution สําคัญกวาไอเดีย 

“วธิกีารทํางานของเราจะไมเหมอืน 

บริษัทอื่น เราทําใหเหมาะกับยุคสมัย 

มากขึ้น ในองคกรเราไมคอยใชกระดาษ 

เทาไร เราใช 30 กวาแอพ เราใชวีธีการ 

แบบใหม เปน Internet Century 

ทั้งหมด พนักงานเกือบ 100 คนของทั้ง 

กลุมบรษิทัสวนใหญเปนคนรุนใหม ถาดู 

คาเฉลีย่อาย ุจะอยูท่ีประมาณ 30 ตนๆ”

มุมท่ีคนมองไม่เห็น
“ผมจบทางดานเศรษฐศาสตร 

ชวงแรกไปทํางาน IB (Investment 

Banking) ท่ีประเทศจีน เมื่อป 2013 

ผมไดไปเจอบิทคอยน ราคามันขึ้นไปถึง 

1 พันดอลลาร เลยสนใจวามันคืออะไร 

ทําไมนาตื่นเตน พอเขาไปศึกษามากขึ้น 

เรื่อยๆ ก็พบวา มันคือเทคโนโลยีใหมที่ 

จะมาเปลี่ยนแปลงโลก แตส่ิงที่เปล่ียน 

แปลงความคิดผม คือไดอานบทความ 

‘Why Bitcoin Matters’ ที่เขียนโดย 

‘มารค แอนเดอรสนั’ เขาเปนคนทีส่ราง 

บราวเซอรอันแรกของโลก เปนผูลงทุน 

Cloud Computing ลวงหนา 10 ป 

ก อนที่อเมซอนจะลงทุนใน Cloud 

Computing ทําใหผมไดเห็นอีกมุม 

หนึ่งที่คนสวนใหญไมเห็น 

“ผมจําไดแมนเลย คนในยุคนั้นยัง 

คิดวา บิทคอยนคือ แชรลูกโซ ฟอกเงิน 

ซ้ือขายยา แตเราเห็นอีกมุมหน่ึงที่ทํา 

อะไรหลายๆ อยางใหโลก แบบท่ีเรา 

ไมเคยทําไดมากอน ผมจงึเปดบริษัทแรก 

ชื่อวา ‘Coins.co.th’ ตอนนั้นเหมือน 

เปนสปอตไลทเลยวาคุณทําอะไร โดน 

ปปง. สรรพากร แบงคชาติเรียกตัว ผม 

จึงพยายามใหความรู เปน 5-6 ป ที่ผาน 

อะไรมาเยอะมาก

“พอทําอะไรเยอะ มันก็ไดเห็นถึง 

ชองทาง เห็นโอกาสที่คนนอกวงการ 

ไมเห็น ผมทดลองโอนเงินใหนองสาว 

จากประเทศไทยไปประเทศอังกฤษ ซึ่ง 

ไมตองเสีย 5% หรือ 10% ใหกับแบงค 

เปนแอพลิเคชั่นแรกจากบล็อกเชน เมื่อ 

ทําไดสักพัก ผมเริ่มมองเห็นวาศักยภาพ 

ของบล็อกเชนมากกวาการโอนเงิน ผม 

จงึอยากจะสรางตลาดหลกัทรัพยยคุใหม 

ขึ้นมา เพราะเทคโนโลยีพรอมแลว 

“เหมือนกับทุกยุคสมัย ที่ตองมี 

ตวัแทนของยคุ เมือ่กอนเรายงัไมมตีลาด 

หลักทรัพย ก็มีคนคิดวาตองมีตลาดฯ 

และรบัหนาทีส่รางตลาดฯ ขึน้ สวนในยคุ 

ของผม ผมมหีนาท่ีสรางตลาดหลกัทรพัย 

ยุคใหม เพราะโลกตองกาวกระโดด มัน 

ตองมีตัวแทนในการพฒันาวงการเกา ซึง่ 

ประสบการณและชีวิตผม บังเอญิมาเจอ 

เรื่องเหลานี้ จนทําใหเราพรอมที่สุด ใน 

การเปนตัวแทนรบัสรางตลาดหลกัทรพัย 

ยุคใหม” 

ประสบปัญหา
“ผมบอกไดเลยวาผมผานอุปสรรค 

มาเยอะมาก มองภายนอกอาจจะไมรู 

ตอนผมเปดบริษัทแรก ลองคิดภาพวา 

ตอนนั้นผมอายุ 23 จบมาใหมๆ จาก 

มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศ 

อังกฤษ คุณพอคุณแมมีความคาดหวัง 

สูงมาก สงลูกเรียนขนาดนี้ ตองกลับมา 

ทํางานอยางนอยเงินเดือนหลักแสนขึ้น 

แตสิง่ทีผ่มทาํ คอืผมเปดบรษิทั แถมไมใช 

บริษัทธรรมดา เปนบริษัทที่เกี่ยวกับ 

บิทคอยน ทําไดไมนาน แบงคชาติออก 

จดหมายมาวาบิทคอยนอาจจะเปน 

แชรลูกโซ มูลคาอาจจะเหลือศูนยได 

แลวคุณพอคุณแมจะเชื่อลูกที่เพิ่งจบมา

ใหม หรือจะเชื่อแบงคชาติ ตอนนั้นคุณ 

พอคุณแมเครียดมาก วาทําไมไมไปหา 

งานเงินเดือนหลายแสนเหมือนเพื่อนๆ 

ทีจ่บมาจากมหาวิทยาลยัเดียวกันเขาทํา 

มานั่งฟอกเงินอยูที่บานทําไม 

“เมื่อตอน ปปง.เรียกตัว เราก็ตอง 

พิสจูนใหเหน็ ตอง educate regulator 

สมมตผิมเกดิทอใจ กลวัติดคุก ปดบริษัท 

ไปตอนไดรับจดหมายเรียกตัว วงการ 

Digital Currency ก็คงไมเกิดในเมือง 

ไทยเร็วขนาดนี้ เพราะฉะนั้นทุกวงการ 

มีอุปสรรคหมด สิ่งที่สําคัญที่สุด คือคุณ 

ตองรูวาอะไรคอื Fundamental Truth 

ที่คนสวนใหญไมรู แตคุณรู สิ่งที่ทําให 

ผมประสบความสําเร็จไดในบริษัทแรก 

คือ ผมเจอ Fundamental Truth วา 

บิทคอยน ไมใชแชรลูกโซ แตในเวลา 

เดียวกัน คนทั่วโลกคิดวามันคือ แชร 

ลูกโซ แตผมเปนคนสวนนอยที่คิดตาง 

มันเลยเกิดโอกาสมหาศาล เพราะฉะน้ัน 

ผมอยากแนะนําวาแตละวงการจะมี 

Fundamental Truth ทีค่นนอกวงการ 

ไมรู  ถาคุณรู  ผมถือวาคุณเปนคนท่ี 

โชคดีมาก เพราะคูแขงคุณจะนอยมาก 

มนัจะเปนสิง่ท่ีเปลีย่นแปลงโลก และอยา 

ยอมแพ”

มองหา Fundamental 
Truth

“อยูท่ีประสบการณ ความโชคด ี

ของชีวิตที่ประสบ ไปเจออะไรมา ใน 

แบบที่คนอื่นไมไดรับประสบการณเหมื

อนเรา อันน้ีคอืขอไดเปรยีบ ชีวิตคนเรามี 

connect dots ท่ีไมเหมือนกัน สตีฟ 

จอบ บอกวาสุดทายคุณตอง connect 

dots ยอนหลัง ถึงจะรูวาคุณมาถึงจุดนี้ 

ไดอยางไร

“ประสบการณในชวีติของผม กไ็ม 

เหมือนกับคนอื่นท่ัวไป สิ่งท่ีผมทําก็ไม 

เหมือน แตละคนจะมีประสบการณท่ี 

แตกตางกันไป อยูที่วาคุณจะทําอะไร 

อยูที่การตัดสินใจของคุณทุกวันวาจะ

ทาํอะไร สดุทายคอื การ connect dots 

และ dots พวกนี้ก็ตอง connect ใน 

แบบที่เราตองเห็น แตคนอื่นไมเห็น สิ่ง 

เหลานี้อยูในตัวทุกคน เราตองหามันให 

เจอไดเอง 

“ไมใชแควงการบิทคอยน มีหลาย 

วงการท่ีคนภายนอกไมโอเค แตคนภายใน 

จะรู วามันเวิรคมากๆ อยายอมแพ อยา 

ใหคนนอกวงการท่ีไมมีประสบการณ 

มาบอกวามนัลมเหลว-มนัทาํไมไดหรอก 

อยายอมแพเพราะฟงคนที่ไมรูจริง”

ท้อแต่ไม่หยุด
“ทอครับ มี crisis ตลอด เราทอ 

ไดแตไมหยุด เมื่อทอก็พัก แลวมาเร่ิม 

ใหม ผมไมปดบริษัท ผมทํามาเรื่อยๆ โต 

มาเรื่อยๆ ในตางประเทศคนที่ฉลาด 

จริงๆ เขาลงทุนในบล็อกเชนเทคโนโลยี 

หนักมาก ในขณะที่เมืองไทยกลับคิดวา 

บิทคอยนคือแชรลูกโซ สุดทายมันมี 

Fundamental Truth และสิง่สําคญัคอื 

สิง่ทีเ่ราทาํนัน้ใหประโยชนตอสงัคมมาก 

นอยแคไหน”

ทุกวงการยอมมอีปุสรรค เชนเดยีว 

กับเสนทางการสรางตลาดหลักทรัพย 

2.0 ของคณุทอป แตส่ิงทีส่าํคญัทีสุ่ด คอื 

เขารูวาอะไรคือ Fundamental Truth 

ท่ีเขารูแตคนอืน่ไมรู นัน่จึงเปนสิง่ทีทํ่าให 

เขาเกิดความเช่ือมั่น เพราะเขาเชื่อวา 

มันจะเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลก
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ทันทีที่เฟซบุ คประกาศ 

จะมีสกุลเงินดิจิตอลของ 

ตนเอง ทุกคนบนโลกก็ 

แทบจะพุงความสนใจไปที่ขาวนี้ เพราะ 

นี่อาจเปนการยืนยันวาเสนทางการ 

เติบโตของสกุลเงินดิจิตอลกําลังจะเขา

มามีบทบาทกับชีวิตเรามากกวาที่คิด 

และการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญนี้ก็อยู 

ในสายตาของนักธุรกิจหนุม รุนใหมไฟ 

แรง ‘ทอป จิรายุส ทรัพยศรีโสภา’ ผู 

รวมกอตั้ง และดํารงตําแหนง Group 

CEO ของ ‘บริษัทบิทคับ แคปปตอล 

กรุป โฮลดิ้งส’ ซึ่งมองเห็นโอกาสการ 

ลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล คุณทอปกําลัง 

จะสรางความเปลี่ยนแปลงใหวงการ 

ตลาดหลักทรัพยบานเรา ดวย ‘บิทคับ 

(Bitkub)’ ซึง่ไมใชเปนเพยีงแพลตฟอรม 

การเทรดเงินผานเว็บไซตเทานั้น

“บิทคับ เปนโฮลด้ิง คัมพานี ที่ 

ไมไดทําธุรกิจอะไร แตจะถือบริษัทลูก 

100% ในกลุมบิทคับ ซึ่งเรามองวาเมื่อ 

บล็อกเชนเทคโนโลยี (blockchain 

technology) มาพรอมแลว ในอนาคต 

เราสามารถซื้อขายทรัพยสินทุกชนิดใน

รูปแบบเดียวกับหุนได แตแทนที่จะเปน 

T+2 ก็เปน T+0 แทน (T+ คือกระบวน 

การหลังการซ้ือขายหลักทรัพย) คือเรา 

ไดสรางตลาดหลักทรัพย 2.0 เปนการ 

สรางวงการตลาดหลักทรัพยใหมขึ้นมา

“แมกระทัง่หุน ปตท.ทุกวันนี ้ราคา 

1.2 ลานลาน (1,263,912.58 m) ไมมี 

ใครมเีงนิลานลานบาทมาซ้ือไดในคนเดยีว 

จึงใชคอนเซ็ปท Fractional Owner-

ship คือ ทุกคนตองถือใบหุนของปตท. 

เปนเจาของรวมกัน ถา ปตท.ทําธุรกิจ 

มีกําไร ก็ปนผลใหผูถือหุน ใครถือหุน 

เยอะกไ็ดเงนิปนผลเยอะ ใครถอืหุนนอย 

ก็ไดเงินปนผลนอย

“ในอนาคตหองคอนโด 1 หอง คน 

1 ลานคนสามารถเปนเจาของหอง 

พรอมกันได แตแทนที่จะเปนถือใบหุน 

ก็ถือเหรียญแทน ซึ่งก็คือ ใบหุน 2.0 นั่น 

เอง ใครถือเหรียญเยอะก็ไดเงินปนผล 

เยอะ ใครถือเหรียญนอยก็ไดเงินปนผล 

นอย เราสามารถซื้อขายทรัพยสินที่จับ 

ตองได เชน ที่ดิน คอนโด เพชร ทอง 

และทรัพยท่ีจับตองไมได เชน ชื่อเสียง 

ดารา แบรนด ยกตัวอยาง ในอนาคต 

BNK อาจจะออกเหรียญของตัวเองให 

แฟนคลับซื้อ เมื่อมีการนําชื่อเสียง BNK 

ไปโฆษณาตามบิลบอรดหรือที่ไหน จน 

เกิดรายได มเีงนิเขาทกุเดือน เขากป็นผล 

ใหกับผูถือเหรียญ แทนที่จะปนผลเขา 

กับเจาของคนเดียว เพราะฉะนั้นใน 

อนาคต หุนบริษัทจะเปนแค subset 

ของ digital assets ทั้งหมด

“บริษัทลูกในกลุมบิทคับ บริษัท 

แรกคือ ‘Bitkub.com’ เปน Digital 

Assets Exchange หมายถึงเปน ลาด 

หลักทรัพย หรือ MAI ที่ใหนักลงทุน 

ระหวางคนซ้ือกบัคนขายมาเจอกนั และ 

ตอนน้ีเรามทีรัพยสินดิจติอล ทัง้หมด 30 

ชนิด เปนบริษัทแรกๆ ในโลก ที่ไดรับ 

ใบอนุญาต Digital Asset Exchange 

License จาก กลต. 

“บริษัทที่สอง คือ ‘ICO Portal 

Company’ คือ IB หรือ FA 2.0 เปน 

คนที่สรางหุน สรางเหรียญ เพื่อที่จะ 

represent assets เหมือนกับวงการ 

ตลาดหลักทรัพยรูปแบบเดิม ทําหนาท่ี 

underwrite หุนใหมเขาตลาด สมมติ 

ผมมีบริษัทอาฟเตอร ยู อยากจะเอา 

บริษัท อาฟเตอร ยู เขาตลาด ก็ตองเขา 

ไปหา FA/IB เพือ่ทีจ่ะสรางหุน ท่ีเรยีกวา 

AU ใหคนมาซื้อขายในตลาดรองได 

ซึง่บรษัิทกลุมท่ีสองนีต้องไดรบั Primary 

Market License จาก ก.ล.ต. ตอนนีอ้ยู 

ในกระบวนการขอใบอนุญาต

“บรษัิททีส่าม คอืบลอ็กเชนโซลูช่ัน 

ทีส่รางบลอ็กเชนซอฟตแวรตางๆ ใหกบั 

บริษัท เชน ตราสารหน้ี เราก็ดิจิไทซ 

ตราสารหนีเ้ขามาอยูในบลอ็กเชน ใหคน 

สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ดเหมอืนหุน 

ไมตองมาถือบัตร ถือโฉนดตราสารหนี้ 

อีกตอไป ทุกอยางเปนอิเลคทรอนิกส 

สุดทาย ก็ตองเอาเหรียญเหลานี้มาซื้อ 

ขายที่ตลาดเรา เปนการสรางบล็อกเชน 

โซลูช่ัน โดยที่ไมตองระดมทุน อาจจะ 

ออกเปนระบบคะแนนสะสมก็ได 

“สมมตเิซน็ทรลัอยากจะเอาระบบ 

คะแนนสะสมจาก The 1 card ใหลกูคา 

ใชชอปปงผาน อี-วอลเลท เขาก็ตองมา 

คยุกับบรษัิททีส่าม เพือ่สรางระบบ Point 

Reward System และคะแนนสะสมนี้ 

กส็ามารถเขาเทรดในตลาดเราได บริษทั 

นี้สามารถดําเนินการไดเลยโดยไมตอง 

ขอใบอนุญาต 

“และในอนาคต เรามีแผนขยาย 

ธุรกิจ จัดตั้งบริษัทที่ส่ีและบริษัทท่ีหา 

สรางเปน Crypto Mutual Fund ดวย 

ซึ่งตอนนี้กฎหมายอยูในชวง private 

hearing ของ ก.ล.ต. ตอนนี้เมืองไทย 

กําลังจะมีอีก 2 ไลเซนส (license) เพิ่ม 

คือ Mutual Fund License และ 

Advisory License 

“Crypto Mutual Fund เปนการ 

ลงทุนใน Digital Assets สําหรับผูที่ 

ไมมีเวลามานั่งดู หรือศึกษา แตอยาก 

จะทดลองเอาเงินสวนหนึ่งมาลงทุนใน 

ทรพัยสนิชนดิใหม กส็ามารถมาลงทนุได 

เราจะมีผูจัดการกองทุน คอยดูแล คอย 

ลงทุนให ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

“สวนบริษัทที่เราไปถือหุนดวยมี 

ชื่อวา ‘Siamblockchain’ ซึ่งเปน 

บริษัทขาวสารที่ใหญที่ สุดในวงการ 

บล็อกเชนของเมืองไทย มีคนอานมาก 

ที่สุดทุกวัน มันคือ Money Channel 

2.0 หรือ Stock Tomorrow เชนเดียว 

กับตลาดหลักทรัพยท่ีเขาไปถือหุนสวน 

หนึ่งของ Money Channel เพื่อ 

ประชาสัมพันธ ใหความรู เปนศูนยการ 

เรียนรู เปน Academy Center ซึ่งเรา 

จะถือบริษัทพวกนี้เปนโฮลดดิ้งเพ่ือตอ 

จิ๊กซอวหลายๆ เพลยเยอร (Player) 

เขาดวยกัน วงการจึงจะเกิดได เพราะ 

ฉะนั้น ‘บิทคับ’ ไมใชแคบริษัท แตเปน 

การสรางวงการใหม”

เส้นทางการสร้าง
“ผมอยูในวงการมา 5-6 ป ในทุก 

ครัง้ทีไ่ดไปพดูตามท่ีตางๆ ผมเห็นเทรนด 

เทคโนโลยีจากทั่วโลกที่บางคนอาจเขา

ไมถึง ทําใหเห็นวามันเปนไปได เพียง 

แตสิง่ทีจ่ะตองแกไขเพือ่ใหเกดิเร่ืองนีไ้ด 

คือ วิชั่นเรื่องกฎหมาย 

“ผมนาจะเปนคนไทยที่ไปพูดตาม 

เวทีตางๆ เยอะทีสุ่ดแลวในวงการบล็อกเชน 

อยางตํ่า 500 เวทีขึ้น เพื่อไปใหความรู 

เรื่องการสรางความเปลี่ยนแปลงใน 

ประเทศดานกฎหมายแกคนทุกระดับ 

ทัง้ธนาคาร มหาวิทยาลยั องคกรภาครัฐ 

ก.ล.ต. แบงคชาติ สรรพากร ซึ่งก็ไดผล 

ทาํใหเมืองไทยเปนประเทศแรกๆ ทีอ่อก 

กฎหมายทางดานนีอ้ยางถูกตอง มคีวาม 

ชัดเจน เปดรับฟงมากขึ้นและ ก.ล.ต. 

กําลังจะออก Crypto Mutual Fund 

License เปนชวงที่ regulator ที่เขา 

เปดใหภาคเอกชนเขาไปแนะนํา 

“ผมเขียนและเห็นวิชั่นน้ีนานแลว 

ถาลองกลับไปดตูอนทีผ่มเปดบรษิทัแรก 

กอนที่ ก.ล.ต.จะออกกฎหมาย Crypto 

Mutual Fund License และสุดทาย 

กฎหมายก็ตรงตามแผนที่วางไว”

ทีมท่ีมีคุณภาพ
“ทีมที่มีคุณภาพ และมี visionary 

ทีเ่คลยีรกวาบริษทัอืน่ ทําใหบทิคบัเตบิโต 

มาเรือ่ยๆ ธรุกจินีต้องมคีวามรูเฉพาะทาง 

คอนขางเยอะ และเราเปนทีมที่อยูมา 

นาน ผมอยูมา 5-6 ป ผิดพลาดกันมา 

เยอะมาก คนใหมที่เขามา เขาก็ตอง 

ผิดพลาดตามที่เราเคยผิดพลาดในอดีต 

ซึ่งเราประหยัดการเรียนรูตรงนั้น ทําให 

เรามทีมีทีแ่ขง็แกรง ทีมท่ีแขง็ทาํใหไอเดี 

ยเราสามารถเกิดขึ้นได เพราะสุดทาย 

แลว execution สําคัญกวาไอเดีย 

“วธิกีารทาํงานของเราจะไมเหมอืน 

บริษัทอื่น เราทําใหเหมาะกับยุคสมัย 

มากขึ้น ในองคกรเราไมคอยใชกระดาษ 

เทาไร เราใช 30 กวาแอพ เราใชวีธีการ 

แบบใหม เปน Internet Century 

ทั้งหมด พนักงานเกือบ 100 คนของทั้ง 

กลุมบรษิทัสวนใหญเปนคนรุนใหม ถาดู 

คาเฉลีย่อาย ุจะอยูท่ีประมาณ 30 ตนๆ”

มุมท่ีคนมองไม่เห็น
“ผมจบทางดานเศรษฐศาสตร 

ชวงแรกไปทํางาน IB (Investment 

Banking) ท่ีประเทศจีน เมื่อป 2013 

ผมไดไปเจอบิทคอยน ราคามันขึ้นไปถึง 

1 พันดอลลาร เลยสนใจวามันคืออะไร 

ทําไมนาตื่นเตน พอเขาไปศึกษามากขึ้น 

เรื่อยๆ ก็พบวา มันคือเทคโนโลยีใหมที่ 

จะมาเปลี่ยนแปลงโลก แตสิ่งที่เปล่ียน 

แปลงความคิดผม คือไดอานบทความ 

‘Why Bitcoin Matters’ ที่เขียนโดย 

‘มารค แอนเดอรสนั’ เขาเปนคนทีส่ราง 

บราวเซอรอันแรกของโลก เปนผูลงทุน 

Cloud Computing ลวงหนา 10 ป 

ก อนที่อเมซอนจะลงทุนใน Cloud 

Computing ทําใหผมไดเห็นอีกมุม 

หนึ่งที่คนสวนใหญไมเห็น 

“ผมจําไดแมนเลย คนในยุคนั้นยัง 

คิดวา บิทคอยนคือ แชรลูกโซ ฟอกเงิน 

ซื้อขายยา แตเราเห็นอีกมุมหนึ่งที่ทํา 

อะไรหลายๆ อยางใหโลก แบบท่ีเรา 

ไมเคยทําไดมากอน ผมจงึเปดบริษัทแรก 

ชื่อวา ‘Coins.co.th’ ตอนนั้นเหมือน 

เปนสปอตไลทเลยวาคุณทําอะไร โดน 

ปปง. สรรพากร แบงคชาติเรียกตัว ผม 

จึงพยายามใหความรู เปน 5-6 ป ที่ผาน 

อะไรมาเยอะมาก

“พอทําอะไรเยอะ มันก็ไดเห็นถึง 

ชองทาง เห็นโอกาสที่คนนอกวงการ 

ไมเห็น ผมทดลองโอนเงินใหนองสาว 

จากประเทศไทยไปประเทศอังกฤษ ซึ่ง 

ไมตองเสีย 5% หรือ 10% ใหกับแบงค 

เปนแอพลิเคชั่นแรกจากบล็อกเชน เมื่อ 

ทําไดสักพัก ผมเริ่มมองเห็นวาศักยภาพ 

ของบล็อกเชนมากกวาการโอนเงิน ผม 

จงึอยากจะสรางตลาดหลกัทรัพยยคุใหม 

ขึ้นมา เพราะเทคโนโลยีพรอมแลว 

“เหมือนกับทุกยุคสมัย ที่ตองมี 

ตวัแทนของยคุ เมือ่กอนเรายงัไมมตีลาด 

หลักทรัพย ก็มีคนคิดวาตองมีตลาดฯ 

และรับหนาทีส่รางตลาดฯ ขึน้ สวนในยคุ 

ของผม ผมมหีนาทีส่รางตลาดหลกัทรัพย 

ยุคใหม เพราะโลกตองกาวกระโดด มัน 

ตองมีตัวแทนในการพฒันาวงการเกา ซึง่ 

ประสบการณและชวิีตผม บงัเอญิมาเจอ 

เรื่องเหลานี้ จนทําใหเราพรอมที่สุด ใน 

การเปนตัวแทนรบัสรางตลาดหลกัทรัพย 

ยุคใหม” 

ประสบปัญหา
“ผมบอกไดเลยวาผมผานอุปสรรค 

มาเยอะมาก มองภายนอกอาจจะไมรู 

ตอนผมเปดบริษัทแรก ลองคิดภาพวา 

ตอนนั้นผมอายุ 23 จบมาใหมๆ จาก 

มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศ 

อังกฤษ คุณพอคุณแมมีความคาดหวัง 

สูงมาก สงลูกเรียนขนาดนี้ ตองกลับมา 

ทํางานอยางนอยเงินเดือนหลักแสนขึ้น 

แตสิง่ทีผ่มทาํ คอืผมเปดบรษิทั แถมไมใช 

บริษัทธรรมดา เปนบริษัทที่เกี่ยวกับ 

บิทคอยน ทําไดไมนาน แบงคชาติออก 

จดหมายมาวาบิทคอยนอาจจะเปน 

แชรลูกโซ มูลคาอาจจะเหลือศูนยได 

แลวคุณพอคุณแมจะเชื่อลูกที่เพ่ิงจบมา

ใหม หรือจะเชื่อแบงคชาติ ตอนนั้นคุณ 

พอคุณแมเครียดมาก วาทําไมไมไปหา 

งานเงินเดือนหลายแสนเหมือนเพ่ือนๆ 

ทีจ่บมาจากมหาวทิยาลยัเดยีวกันเขาทํา 

มานั่งฟอกเงินอยูที่บานทําไม 

“เมื่อตอน ปปง.เรียกตัว เราก็ตอง 

พสิจูนใหเหน็ ตอง educate regulator 

สมมตผิมเกดิทอใจ กลัวตดิคุก ปดบริษัท 

ไปตอนไดรับจดหมายเรียกตัว วงการ 

Digital Currency ก็คงไมเกิดในเมือง 

ไทยเร็วขนาดนี้ เพราะฉะน้ันทุกวงการ 

มีอุปสรรคหมด สิ่งที่สําคัญที่สุด คือคุณ 

ตองรูวาอะไรคอื Fundamental Truth 

ที่คนสวนใหญไมรู แตคุณรู สิ่งท่ีทําให 

ผมประสบความสําเร็จไดในบริษัทแรก 

คือ ผมเจอ Fundamental Truth วา 

บิทคอยน ไมใชแชรลูกโซ แตในเวลา 

เดียวกัน คนทั่วโลกคิดวามันคือ แชร 

ลูกโซ แตผมเปนคนสวนนอยท่ีคิดตาง 

มันเลยเกิดโอกาสมหาศาล เพราะฉะน้ัน 

ผมอยากแนะนําวาแตละวงการจะมี 

Fundamental Truth ท่ีคนนอกวงการ 

ไมรู  ถาคุณรู  ผมถือวาคุณเปนคนที่ 

โชคดีมาก เพราะคูแขงคุณจะนอยมาก 

มนัจะเปนส่ิงทีเ่ปล่ียนแปลงโลก และอยา 

ยอมแพ”

มองหา Fundamental 
Truth

“อยูที่ประสบการณ ความโชคด ี

ของชีวิตที่ประสบ ไปเจออะไรมา ใน 

แบบที่คนอื่นไมไดรับประสบการณเหมื

อนเรา อันน้ีคอืขอไดเปรยีบ ชวิีตคนเรามี 

connect dots ที่ไมเหมือนกัน สตีฟ 

จอบ บอกวาสุดทายคุณตอง connect 

dots ยอนหลัง ถึงจะรูวาคุณมาถึงจุดนี้ 

ไดอยางไร

“ประสบการณในชวีติของผม กไ็ม 

เหมือนกับคนอื่นท่ัวไป สิ่งที่ผมทําก็ไม 

เหมือน แตละคนจะมีประสบการณที่ 

แตกตางกันไป อยูที่วาคุณจะทําอะไร 

อยูที่การตัดสินใจของคุณทุกวันวาจะ

ทําอะไร สดุทายคือ การ connect dots 

และ dots พวกน้ีก็ตอง connect ใน 

แบบที่เราตองเห็น แตคนอื่นไมเห็น สิ่ง 

เหลานี้อยูในตัวทุกคน เราตองหามันให 

เจอไดเอง 

“ไมใชแควงการบิทคอยน มีหลาย 

วงการทีค่นภายนอกไมโอเค แตคนภายใน 

จะรู วามันเวิรคมากๆ อยายอมแพ อยา 

ใหคนนอกวงการท่ีไมมีประสบการณ 

มาบอกวามนัลมเหลว-มนัทาํไมไดหรอก 

อยายอมแพเพราะฟงคนที่ไมรูจริง”

ท้อแต่ไม่หยุด
“ทอครับ มี crisis ตลอด เราทอ 

ไดแตไมหยุด เมื่อทอก็พัก แลวมาเริ่ม 

ใหม ผมไมปดบริษัท ผมทํามาเรื่อยๆ โต 

มาเรื่อยๆ ในตางประเทศคนที่ฉลาด 

จริงๆ เขาลงทุนในบล็อกเชนเทคโนโลยี 

หนักมาก ในขณะที่เมืองไทยกลับคิดวา 

บิทคอยนคือแชรลูกโซ สุดทายมันมี 

Fundamental Truth และสิง่สําคญัคอื 

ส่ิงทีเ่ราทาํนัน้ใหประโยชนตอสงัคมมาก 

นอยแคไหน”

ทกุวงการยอมมอุีปสรรค เชนเดยีว 

กับเสนทางการสรางตลาดหลักทรัพย 

2.0 ของคุณทอป แตส่ิงทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื 

เขารูวาอะไรคือ Fundamental Truth 

ทีเ่ขารูแตคนอืน่ไมรู นัน่จึงเปนสิง่ทีทํ่าให 

เขาเกิดความเชื่อมั่น เพราะเขาเชื่อวา 

มันจะเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลก

ไม่ใช่แค่วงการบิทคอยน์ มีหลายวงการที่คน 
ภายนอกไม่โอเค แต่คนภายในจะรู้ ว่ามันเวิร์คมากๆ 
อย่ายอมแพ้ อย่าให้คนนอกวงการ ที่ไม่มี 
ประสบการณ์มาบอกว่ามันล้มเหลว-มันทำไม่ได้ 
หรอก อย่ายอมแพ้เพราะฟังคนที่ไม่รู้จริง
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ทันทีที่เฟซบุ คประกาศ 

จะมีสกุลเงินดิจิตอลของ 

ตนเอง ทุกคนบนโลกก็ 

แทบจะพุงความสนใจไปที่ขาวนี้ เพราะ 

นี่อาจเปนการยืนยันวาเสนทางการ 

เติบโตของสกุลเงินดิจิตอลกําลังจะเขา

มามีบทบาทกับชีวิตเรามากกวาที่คิด 

และการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญน้ีก็อยู 

ในสายตาของนักธุรกิจหนุม รุนใหมไฟ 

แรง ‘ทอป จิรายุส ทรัพยศรีโสภา’ ผู 

รวมกอตั้ง และดํารงตําแหนง Group 

CEO ของ ‘บริษัทบิทคับ แคปปตอล 

กรุป โฮลดิ้งส’ ซึ่งมองเห็นโอกาสการ 

ลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล คุณทอปกําลัง 

จะสรางความเปลี่ยนแปลงใหวงการ 

ตลาดหลักทรัพยบานเรา ดวย ‘บิทคับ 

(Bitkub)’ ซ่ึงไมใชเปนเพยีงแพลตฟอรม 

การเทรดเงินผานเว็บไซตเทานั้น

“บิทคับ เปนโฮลด้ิง คัมพานี ที่ 

ไมไดทําธุรกิจอะไร แตจะถือบริษัทลูก 

100% ในกลุมบิทคับ ซึ่งเรามองวาเมื่อ 

บล็อกเชนเทคโนโลยี (blockchain 

technology) มาพรอมแลว ในอนาคต 

เราสามารถซื้อขายทรัพยสินทุกชนิดใน

รูปแบบเดียวกับหุนได แตแทนที่จะเปน 

T+2 ก็เปน T+0 แทน (T+ คือกระบวน 

การหลังการซ้ือขายหลักทรัพย) คือเรา 

ไดสรางตลาดหลักทรัพย 2.0 เปนการ 

สรางวงการตลาดหลักทรัพยใหมขึ้นมา

“แมกระท่ังหุน ปตท.ทุกวันนี ้ราคา 

1.2 ลานลาน (1,263,912.58 m) ไมมี 

ใครมเีงนิลานลานบาทมาซือ้ไดในคนเดยีว 

จึงใชคอนเซ็ปท Fractional Owner-

ship คือ ทุกคนตองถือใบหุนของปตท. 

เปนเจาของรวมกัน ถา ปตท.ทําธุรกิจ 

มีกําไร ก็ปนผลใหผูถือหุน ใครถือหุน 

เยอะกไ็ดเงนิปนผลเยอะ ใครถือหุนนอย 

ก็ไดเงินปนผลนอย

“ในอนาคตหองคอนโด 1 หอง คน 

1 ลานคนสามารถเปนเจาของหอง 

พรอมกันได แตแทนที่จะเปนถือใบหุน 

ก็ถือเหรียญแทน ซึ่งก็คือ ใบหุน 2.0 นั่น 

เอง ใครถือเหรียญเยอะก็ไดเงินปนผล 

เยอะ ใครถือเหรียญนอยก็ไดเงินปนผล 

นอย เราสามารถซื้อขายทรัพยสินท่ีจับ 

ตองได เชน ที่ดิน คอนโด เพชร ทอง 

และทรัพยท่ีจับตองไมได เชน ชื่อเสียง 

ดารา แบรนด ยกตัวอยาง ในอนาคต 

BNK อาจจะออกเหรียญของตัวเองให 

แฟนคลับซื้อ เมื่อมีการนําชื่อเสียง BNK 

ไปโฆษณาตามบิลบอรดหรือที่ไหน จน 

เกดิรายได มเีงนิเขาทกุเดือน เขากป็นผล 

ใหกับผูถือเหรียญ แทนที่จะปนผลเขา 

กับเจาของคนเดียว เพราะฉะน้ันใน 

อนาคต หุนบริษัทจะเปนแค subset 

ของ digital assets ทั้งหมด

“บริษัทลูกในกลุมบิทคับ บริษัท 

แรกคือ ‘Bitkub.com’ เปน Digital 

Assets Exchange หมายถึงเปน ลาด 

หลักทรัพย หรือ MAI ที่ใหนักลงทุน 

ระหวางคนซ้ือกบัคนขายมาเจอกนั และ 

ตอนนีเ้รามทีรัพยสนิดจิติอล ทัง้หมด 30 

ชนิด เปนบริษัทแรกๆ ในโลก ที่ไดรับ 

ใบอนุญาต Digital Asset Exchange 

License จาก กลต. 

“บริษัทที่สอง คือ ‘ICO Portal 

Company’ คือ IB หรือ FA 2.0 เปน 

คนที่สรางหุน สรางเหรียญ เพื่อที่จะ 

represent assets เหมือนกับวงการ 

ตลาดหลักทรัพยรูปแบบเดิม ทําหนาที่ 

underwrite หุนใหมเขาตลาด สมมติ 

ผมมีบริษัทอาฟเตอร ยู อยากจะเอา 

บริษัท อาฟเตอร ยู เขาตลาด ก็ตองเขา 

ไปหา FA/IB เพือ่ทีจ่ะสรางหุน ทีเ่รยีกวา 

AU ใหคนมาซื้อขายในตลาดรองได 

ซึง่บรษิทักลุมท่ีสองนีต้องไดรบั Primary 

Market License จาก ก.ล.ต. ตอนนีอ้ยู 

ในกระบวนการขอใบอนุญาต

“บริษัททีส่าม คอืบลอ็กเชนโซลชูัน่ 

ทีส่รางบลอ็กเชนซอฟตแวรตางๆ ใหกบั 

บริษัท เชน ตราสารหน้ี เราก็ดิจิไทซ 

ตราสารหน้ีเขามาอยูในบลอ็กเชน ใหคน 

สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ดเหมอืนหุน 

ไมตองมาถือบัตร ถือโฉนดตราสารหนี้ 

อีกตอไป ทุกอยางเปนอิเลคทรอนิกส 

สุดทาย ก็ตองเอาเหรียญเหลาน้ีมาซ้ือ 

ขายที่ตลาดเรา เปนการสรางบล็อกเชน 

โซลูชั่น โดยที่ไมตองระดมทุน อาจจะ 

ออกเปนระบบคะแนนสะสมก็ได 

“สมมติเซน็ทรลัอยากจะเอาระบบ 

คะแนนสะสมจาก The 1 card ใหลกูคา 

ใชชอปปงผาน อี-วอลเลท เขาก็ตองมา 

คยุกบับรษิทัทีส่าม เพ่ือสรางระบบ Point 

Reward System และคะแนนสะสมนี้ 

กส็ามารถเขาเทรดในตลาดเราได บรษัิท 

นี้สามารถดําเนินการไดเลยโดยไมตอง 

ขอใบอนุญาต 

“และในอนาคต เรามีแผนขยาย 

ธุรกิจ จัดตั้งบริษัทที่สี่และบริษัทที่หา 

สรางเปน Crypto Mutual Fund ดวย 

ซ่ึงตอนน้ีกฎหมายอยูในชวง private 

hearing ของ ก.ล.ต. ตอนนี้เมืองไทย 

กําลังจะมีอีก 2 ไลเซนส (license) เพิ่ม 

คือ Mutual Fund License และ 

Advisory License 

“Crypto Mutual Fund เปนการ 

ลงทุนใน Digital Assets สําหรับผูที่ 

ไมมีเวลามาน่ังดู หรือศึกษา แตอยาก 

จะทดลองเอาเงินสวนหน่ึงมาลงทุนใน 

ทรัพยสนิชนิดใหม กส็ามารถมาลงทนุได 

เราจะมีผูจัดการกองทุน คอยดูแล คอย 

ลงทุนให ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

“สวนบริษัทที่เราไปถือหุนดวยมี 

ชื่อวา ‘Siamblockchain’ ซึ่งเปน 

บริษัทขาวสารที่ใหญที่สุดในวงการ 

บล็อกเชนของเมืองไทย มีคนอานมาก 

ที่สุดทุกวัน มันคือ Money Channel 

2.0 หรือ Stock Tomorrow เชนเดียว 

กับตลาดหลักทรัพยที่เขาไปถือหุนสวน 

หนึ่งของ Money Channel เพื่อ 

ประชาสัมพันธ ใหความรู เปนศูนยการ 

เรียนรู เปน Academy Center ซึ่งเรา 

จะถือบริษัทพวกนี้เปนโฮลดดิ้งเพ่ือตอ 

จิ๊กซอวหลายๆ เพลยเยอร (Player) 

เขาดวยกัน วงการจึงจะเกิดได เพราะ 

ฉะนั้น ‘บิทคับ’ ไมใชแคบริษัท แตเปน 

การสรางวงการใหม”

เส้นทางการสร้าง
“ผมอยูในวงการมา 5-6 ป ในทุก 

คร้ังทีไ่ดไปพดูตามท่ีตางๆ ผมเห็นเทรนด 

เทคโนโลยีจากท่ัวโลกท่ีบางคนอาจเขา

ไมถึง ทําใหเห็นวามันเปนไปได เพียง 

แตสิง่ทีจ่ะตองแกไขเพือ่ใหเกดิเร่ืองนีไ้ด 

คือ วิชั่นเรื่องกฎหมาย 

“ผมนาจะเปนคนไทยที่ไปพูดตาม 

เวทตีางๆ เยอะทีส่ดุแลวในวงการบลอ็กเชน 

อยางตํ่า 500 เวทีขึ้น เพื่อไปใหความรู 

เร่ืองการสรางความเปลี่ยนแปลงใน 

ประเทศดานกฎหมายแกคนทุกระดับ 

ทัง้ธนาคาร มหาวทิยาลยั องคกรภาครฐั 

ก.ล.ต. แบงคชาติ สรรพากร ซึ่งก็ไดผล 

ทําใหเมืองไทยเปนประเทศแรกๆ ทีอ่อก 

กฎหมายทางดานนีอ้ยางถกูตอง มคีวาม 

ชัดเจน เปดรับฟงมากข้ึนและ ก.ล.ต. 

กําลังจะออก Crypto Mutual Fund 

License เปนชวงที่ regulator ที่เขา 

เปดใหภาคเอกชนเขาไปแนะนํา 

“ผมเขียนและเห็นวิช่ันนี้นานแลว 

ถาลองกลับไปดตูอนท่ีผมเปดบรษิทัแรก 

กอนที่ ก.ล.ต.จะออกกฎหมาย Crypto 

Mutual Fund License และสุดทาย 

กฎหมายก็ตรงตามแผนที่วางไว”

ทีมท่ีมีคุณภาพ
“ทีมที่มีคุณภาพ และมี visionary 

ทีเ่คลียรกวาบริษัทอืน่ ทําใหบิทคบัเตบิโต 

มาเรือ่ยๆ ธรุกิจนีต้องมคีวามรูเฉพาะทาง 

คอนขางเยอะ และเราเปนทีมท่ีอยูมา 

นาน ผมอยูมา 5-6 ป ผิดพลาดกันมา 

เยอะมาก คนใหมที่เขามา เขาก็ตอง 

ผิดพลาดตามที่เราเคยผิดพลาดในอดีต 

ซึ่งเราประหยัดการเรียนรูตรงนั้น ทําให 

เรามทีมีทีแ่ขง็แกรง ทีมท่ีแขง็ทําใหไอเดี 

ยเราสามารถเกิดข้ึนได เพราะสุดทาย 

แลว execution สําคัญกวาไอเดีย 

“วธิกีารทํางานของเราจะไมเหมอืน 

บริษัทอื่น เราทําใหเหมาะกับยุคสมัย 

มากขึ้น ในองคกรเราไมคอยใชกระดาษ 

เทาไร เราใช 30 กวาแอพ เราใชวีธีการ 

แบบใหม เปน Internet Century 

ทั้งหมด พนักงานเกือบ 100 คนของทั้ง 

กลุมบรษิทัสวนใหญเปนคนรุนใหม ถาดู 

คาเฉลีย่อาย ุจะอยูท่ีประมาณ 30 ตนๆ”

มุมท่ีคนมองไม่เห็น
“ผมจบทางดานเศรษฐศาสตร 

ชวงแรกไปทํางาน IB (Investment 

Banking) ท่ีประเทศจีน เมื่อป 2013 

ผมไดไปเจอบิทคอยน ราคามันขึ้นไปถึง 

1 พันดอลลาร เลยสนใจวามันคืออะไร 

ทําไมนาตื่นเตน พอเขาไปศึกษามากขึ้น 

เรื่อยๆ ก็พบวา มันคือเทคโนโลยีใหมที่ 

จะมาเปลี่ยนแปลงโลก แตส่ิงที่เปล่ียน 

แปลงความคิดผม คือไดอานบทความ 

‘Why Bitcoin Matters’ ที่เขียนโดย 

‘มารค แอนเดอรสนั’ เขาเปนคนทีส่ราง 

บราวเซอรอันแรกของโลก เปนผูลงทุน 

Cloud Computing ลวงหนา 10 ป 

ก อนที่อเมซอนจะลงทุนใน Cloud 

Computing ทําใหผมไดเห็นอีกมุม 

หนึ่งที่คนสวนใหญไมเห็น 

“ผมจําไดแมนเลย คนในยุคนั้นยัง 

คิดวา บิทคอยนคือ แชรลูกโซ ฟอกเงิน 

ซ้ือขายยา แตเราเห็นอีกมุมหนึ่งที่ทํา 

อะไรหลายๆ อยางใหโลก แบบท่ีเรา 

ไมเคยทําไดมากอน ผมจงึเปดบริษัทแรก 

ชื่อวา ‘Coins.co.th’ ตอนนั้นเหมือน 

เปนสปอตไลทเลยวาคุณทําอะไร โดน 

ปปง. สรรพากร แบงคชาติเรียกตัว ผม 

จึงพยายามใหความรู เปน 5-6 ป ที่ผาน 

อะไรมาเยอะมาก

“พอทําอะไรเยอะ มันก็ไดเห็นถึง 

ชองทาง เห็นโอกาสที่คนนอกวงการ 

ไมเห็น ผมทดลองโอนเงินใหนองสาว 

จากประเทศไทยไปประเทศอังกฤษ ซึ่ง 

ไมตองเสีย 5% หรือ 10% ใหกับแบงค 

เปนแอพลิเคชั่นแรกจากบล็อกเชน เมื่อ 

ทําไดสักพัก ผมเริ่มมองเห็นวาศักยภาพ 

ของบล็อกเชนมากกวาการโอนเงิน ผม 

จงึอยากจะสรางตลาดหลกัทรพัยยคุใหม 

ขึ้นมา เพราะเทคโนโลยีพรอมแลว 

“เหมือนกับทุกยุคสมัย ที่ตองมี 

ตวัแทนของยคุ เมือ่กอนเรายงัไมมตีลาด 

หลักทรัพย ก็มีคนคิดวาตองมีตลาดฯ 

และรบัหนาทีส่รางตลาดฯ ขึน้ สวนในยคุ 

ของผม ผมมหีนาท่ีสรางตลาดหลกัทรพัย 

ยุคใหม เพราะโลกตองกาวกระโดด มัน 

ตองมีตัวแทนในการพฒันาวงการเกา ซึง่ 

ประสบการณและชีวิตผม บังเอญิมาเจอ 

เรื่องเหลานี้ จนทําใหเราพรอมที่สุด ใน 

การเปนตัวแทนรบัสรางตลาดหลกัทรพัย 

ยุคใหม” 

ประสบปัญหา
“ผมบอกไดเลยวาผมผานอุปสรรค 

มาเยอะมาก มองภายนอกอาจจะไมรู 

ตอนผมเปดบริษัทแรก ลองคิดภาพวา 

ตอนนั้นผมอายุ 23 จบมาใหมๆ จาก 

มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศ 

อังกฤษ คุณพอคุณแมมีความคาดหวัง 

สูงมาก สงลูกเรียนขนาดนี้ ตองกลับมา 

ทํางานอยางนอยเงินเดือนหลักแสนขึ้น 

แตสิง่ทีผ่มทาํ คอืผมเปดบรษิทั แถมไมใช 

บริษัทธรรมดา เปนบริษัทที่เกี่ยวกับ 

บิทคอยน ทําไดไมนาน แบงคชาติออก 

จดหมายมาวาบิทคอยนอาจจะเปน 

แชรลูกโซ มูลคาอาจจะเหลือศูนยได 

แลวคุณพอคุณแมจะเชื่อลูกที่เพิ่งจบมา

ใหม หรือจะเชื่อแบงคชาติ ตอนนั้นคุณ 

พอคุณแมเครียดมาก วาทําไมไมไปหา 

งานเงินเดือนหลายแสนเหมือนเพื่อนๆ 

ทีจ่บมาจากมหาวิทยาลยัเดียวกันเขาทํา 

มานั่งฟอกเงินอยูที่บานทําไม 

“เมื่อตอน ปปง.เรียกตัว เราก็ตอง 

พิสจูนใหเหน็ ตอง educate regulator 

สมมตผิมเกดิทอใจ กลวัติดคุก ปดบริษัท 

ไปตอนไดรับจดหมายเรียกตัว วงการ 

Digital Currency ก็คงไมเกิดในเมือง 

ไทยเร็วขนาดนี้ เพราะฉะน้ันทุกวงการ 

มีอุปสรรคหมด สิ่งที่สําคัญที่สุด คือคุณ 

ตองรูวาอะไรคอื Fundamental Truth 

ที่คนสวนใหญไมรู แตคุณรู สิ่งท่ีทําให 

ผมประสบความสําเร็จไดในบริษัทแรก 

คือ ผมเจอ Fundamental Truth วา 

บิทคอยน ไมใชแชรลูกโซ แตในเวลา 

เดียวกัน คนทั่วโลกคิดวามันคือ แชร 

ลูกโซ แตผมเปนคนสวนนอยที่คิดตาง 

มันเลยเกิดโอกาสมหาศาล เพราะฉะน้ัน 

ผมอยากแนะนําวาแตละวงการจะมี 

Fundamental Truth ทีค่นนอกวงการ 

ไมรู  ถาคุณรู  ผมถือวาคุณเปนคนท่ี 

โชคดีมาก เพราะคูแขงคุณจะนอยมาก 

มนัจะเปนสิง่ท่ีเปลีย่นแปลงโลก และอยา 

ยอมแพ”

มองหา Fundamental 
Truth

“อยูท่ีประสบการณ ความโชคด ี

ของชีวิตที่ประสบ ไปเจออะไรมา ใน 

แบบที่คนอื่นไมไดรับประสบการณเหมื

อนเรา อันน้ีคอืขอไดเปรยีบ ชีวิตคนเรามี 

connect dots ท่ีไมเหมือนกัน สตีฟ 

จอบ บอกวาสุดทายคุณตอง connect 

dots ยอนหลัง ถึงจะรูวาคุณมาถึงจุดนี้ 

ไดอยางไร

“ประสบการณในชวีติของผม กไ็ม 

เหมือนกับคนอื่นท่ัวไป สิ่งท่ีผมทําก็ไม 

เหมือน แตละคนจะมีประสบการณท่ี 

แตกตางกันไป อยูที่วาคุณจะทําอะไร 

อยูที่การตัดสินใจของคุณทุกวันวาจะ

ทาํอะไร สดุทายคอื การ connect dots 

และ dots พวกนี้ก็ตอง connect ใน 

แบบที่เราตองเห็น แตคนอื่นไมเห็น สิ่ง 

เหลานี้อยูในตัวทุกคน เราตองหามันให 

เจอไดเอง 

“ไมใชแควงการบิทคอยน มีหลาย 

วงการท่ีคนภายนอกไมโอเค แตคนภายใน 

จะรู วามันเวิรคมากๆ อยายอมแพ อยา 

ใหคนนอกวงการท่ีไมมีประสบการณ 

มาบอกวามนัลมเหลว-มนัทาํไมไดหรอก 

อยายอมแพเพราะฟงคนที่ไมรูจริง”

ท้อแต่ไม่หยุด
“ทอครับ มี crisis ตลอด เราทอ 

ไดแตไมหยุด เมื่อทอก็พัก แลวมาเร่ิม 

ใหม ผมไมปดบริษัท ผมทํามาเรื่อยๆ โต 

มาเรื่อยๆ ในตางประเทศคนที่ฉลาด 

จริงๆ เขาลงทุนในบล็อกเชนเทคโนโลยี 

หนักมาก ในขณะที่เมืองไทยกลับคิดวา 

บิทคอยนคือแชรลูกโซ สุดทายมันมี 

Fundamental Truth และสิง่สําคญัคอื 

สิง่ทีเ่ราทาํนัน้ใหประโยชนตอสงัคมมาก 

นอยแคไหน”

ทุกวงการยอมมอีปุสรรค เชนเดยีว 

กับเสนทางการสรางตลาดหลักทรัพย 

2.0 ของคณุทอป แตส่ิงทีส่าํคญัทีสุ่ด คอื 

เขารูวาอะไรคือ Fundamental Truth 

ท่ีเขารูแตคนอืน่ไมรู นัน่จึงเปนสิง่ทีทํ่าให 

เขาเกิดความเช่ือมั่น เพราะเขาเชื่อวา 

มันจะเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลก
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“การติดกับดักโดยการยึดติดอยูในกรอบการ 

บริหารแบบเดิม โดยไมมีการปรับเปลี่ยนใหเขา 

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ยอม 

ทําใหองคกรธุรกิจครอบครัวนั้นนอกจากจะไมเติบโตกาวขาม

ไปสูบริษัทมืออาชีพไดแลว สุดทายก็จะเกิดความถดถอย 

และลมสลายในที่สุด” 

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย จะเปนแนวทาง 

สําคัญที่จะชวยผลักดันใหองคกรสามารถเปลี่ยนผานจาก 

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ไปสูการบริหารงาน 

ในรูปแบบ “Professional Organization” ทีจ่ะทาํใหเจาของ 

ธุรกิจที่เปนผูบริหารไมตองเหนื่อยอยูตลอดเวลา และไมตอง 

ถูกปลุกใหตื่นขึ้นมาเพื่อรับปญหาในการดําเนินธุรกิจในตอน 

เที่ยงคืน เพราะพนักงานที่เปนมืออาชีพทั้งหมดในองคกร 

ของจะชวยแกไขปญหาและสรางธรุกจิใหเตบิโตอยางตอเนือ่ง 

ฉบับนี้มาตอถึงเรื่องการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมืออาชีพ

การสร้างแรงจูงใจให้คนในองค์การ 
(How motivate people?)

วิเศษ  วิศิษฏวิญู รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท 

ซีพีคาปลีกและการตลาด จํากัด ไดกลาวถึงหลักบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยแบบใชหลัก 4 ใจ ซึ่งหลักในการบริหาร 

ทรพัยากรมนษุยทีถ่กูนาํมาใชเปนหลกัตามธรรมชาต ิคอืการ 

เรียนรูธรรมชาติของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงาน 

ไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกคนมีความ 

ตองการและมีเปาหมายชีวิตท่ีแตกตางกัน บางคนอาจมี 

เปาหมายชีวิตอยูท่ีความรํ่ารวยมีทรัพยสินมากมาย บางคน 

อาจมีเปาหมายชีวิตอยู ที่การมีชื่อเสียง มีเกียรติประวัติ 

เปนที่ยอมรับของสังคม บางคนอาจตองการใชชีวิตที่มีโอกาส 

คนหาสิ่งใหมๆอยูเสมอ หรือบางคนอาจตองการใชชีวิตอยาง 

สมถะ เหลานี้ลวนเปนความแตกตางของแตละปจเจกบุคคล

นอกจากน้ันกย็งัมรีะดบัสงูตํา่ทีม่ากนอยแตกตางกนัดวย 

ก

Family Business 
ตอน จากเถ้าแก่ สู่ ธุรกิจ
ครอบครัวมืออาชีพ (ตอนจบ)
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

แตจุดหมายปลายทางไมแตกตางกันมากนัก นั่นก็คือความสุข 

และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หากพนักงานเหลานี้พบวาสิ่งที่ 

องคกรไดบริหารจัดการเปนเสนทางเดียวกับส่ิงที่จะนําพาเขา 

ไปสูความตองการและเปาหมายชีวิตนั้น ทุกสิ่งทุกอยางก็ 

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ดวย “ใจ” ที่เต็มเปยมดวยพลัง

หลกัในการบรหิารทรพัยากรมนษุยของแบบใชหลกั 4 

ใจ คือ

เขาใจ มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันทั้งทางสรีระ 

สตปิญญาและจติใจ  เราจึงจําเปนจะตองเขาใจเขา ไมวาจะเปน 

จุดเดน จุดดอย ความรู ความสามารถ จริต อุดมการณ 

ความคิด พื้นฐานครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย การเขาใจ 

ความแตกตางของมนุษย ทําใหนายจางสามารถเลือก 

มอบหมายหนาที่การงานใหถูกตองกับคนแตละประเภท เปน 

การนําเอาความรู ความสามารถ ความเกงกาจของพนักงาน 

แตละคนออกมาใชใหไดผลอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ 

หลีกเลี่ยงการมอบหมายงานใหกับคนที่ไมสามารถทํางานนั้น 

เพือ่จะไดไมเกดิผลลัพธอนัไมพงึประสงคขึน้ได คนทีไ่ดมโีอกาส 

ทาํงานในสิง่ทีต่นรัก ตนถนัด ยอมจะทํางานนัน้อยางมคีวามสขุ 

และไดผลงานที่มีคุณภาพ

จูงใจ มนุษยทุกคนมีความสุขใจหรือความสะดวกใจ 

ท่ีจะทําสิง่หนึง่สิง่ใดมากนอยไมเทากัน เราเรยีกขอบเขตความ 

สะดวกใจนั้นวา “Comfort Zone” เมื่อเราเขาใจเขาดีแลว 

เราก็จะรูวา “Comfort Zone” ของเขาวามากนอยเพียงใด 

และจะดีขึ้นมากถาคนเรามี “Comfort Zone” ท่ีใหญขึ้น 

เรื่อยๆ เมื่อเวลาผานไป ศักยภาพในการทําสิ่งหนึ่งส่ิงใดก็จะ 

มากขึ้นเรื่อยๆ การจูงใจนี้จึงประกอบดวย 5 ความกลา กลาว 

คือ กลาเรียนรู กลาคิด กลานําเสนอ กลาทํา และกลา 

รับผดิชอบ ปจจบัุนความรูและวิทยาการตางๆ ไดถูกคนคดิขึน้ 

ใหมอยูตลอดเวลา ประกอบกับการปฏิบัติงานใหสัมฤทธ์ิผล 

มีความซับซอนยิ่งขึ้น จําเปนจะตองใชความรูท่ีผสมผสานกัน 

หลายแขนง(Multidisciplinary Knowledge) วิศวกรอาจจะ 

ตองใชความรูดานบญัชกีารเงินหรอืวทิยาศาสตรอาหารเพิม่เตมิ 

นักการตลาดอาจจะตองใชความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพิ่มเติม เปนตน การจูงใจใหกลาท่ีจะเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง 

ไมถนดั จะทาํใหวนัหนึง่สิง่นัน้กลายเปนสิง่ทีรู่และถนัดขึน้มาได 

ขอบเขตความสะดวกใจในความรูก็จะกวางใหญข้ึน รูมากก็มี 

วัตถุดิบในการคิดมาก สามารถจูงใจใหคนเกงเหลานี้กลาคิด 

และกลาทีจ่ะนาํความคดินัน้มาแลกเปลีย่นกบัคนอืน่ในองคกร 

ความคิดนั้นอาจเอื้อประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 

ทํางานใหกับผูอื่นก็ได เมื่อความมั่นใจในสิ่งที่คิดมีมากขึ้น 

ขอบเขตความสะดวกใจในการนําเสนอก็ใหญข้ึน และก็จะ 

พัฒนาจากความกลาเสนอไปสู ความกลาทําและกลารับ 

ผดิชอบในท่ีสดุ องคกรจาํเปนท่ีจะตองเปดโอกาสใหเขาเหลาน้ี 

ไดเกิด 5 ความกลานี้ ผลลัพธอาจมีถูกมีผิดได ถูกเปนพลังใจ 

ผิดเปนครู และจะถูกนําไปแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป แตจะ 

ตองไมถูกนํามาเปนอุปสรรคปดกั้นความกลานี้ไป

สานใจ ในองคกรประกอบดวยคนจํานวนมาก มีหนาที่ 

แตกตางกันไป หากไดนําเอาความรูความสามารถของแตละ 

คนมาเกื้อกูลกันจะเกิดพลังข้ึนอยางมาก ดังนั้นจึงจําเปนท่ี 

จะตองมกีารสงเสริมการทาํงานเปนทมี ดวยการจดัการทีมงาน 

ขามสายงานที่มีเปาหมายรวมกัน นอกจากการทํางานเปนทีม 

โดยมี “งาน” เปนตัวสานใจแลว ยังสามารถใช “ความชอบ” 

ที่เหมือนกันของแตละคนมาเปนตัวสานใจโดยผานการทํา 

กิจกรรมรวมกัน อาทิ คนที่ชอบเลนดนตรี เมื่อองคกรจัดให 

มีชมรมดนตรี มีเครื่องดนตรีครบครัน พวกเขาเหลานั้นก็ 

จะมารวมตัวกันเลนดนตรีในเวลาที่เวนวางจากการทํางานได 

คนใดคนหนึ่งอาจมีหลาย “ความชอบ” ก็อาจรวมกิจกรรม 

กับคนไดหลายกลุม จึงเปนการขยายขอบขายการสานใจให 

กวางขวางยิง่ข้ึน การทํางานเปนทีมและการทํากิจกรรมรวมกัน 

ยังชวยสงเสริมใหเกิดการ “เขาใจ” และการ “จูงใจ” ใน 2 

ขอแรกเปนลูกโซตอเนื่องกันไปกับคนอื่นๆ อีกดวย

ไดใจ องคกรที่มีความยั่งยืนจะตองเปนองคกรที่มีชีวิต 

มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตอส่ิงแวดลอม 

ที่เปล่ียนแปลงไป และแนนอนวาในทุกชวงเวลาที่ผานไปจะ 

มีอุปสรรคอยูบาง แตสิ่งที่จะยึดเหน่ียวใหทุกคนในองคกร 

รวมแรงรวมใจในการฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได มีทุกข 

รวมตาน มีสุขรวมเสพ ก็ดวยใจที่ “รักและผูกพัน” ตอองคกร 

เสมือนครอบครัวเดียวกัน ผูอาวุโสมากกวาจะตองมีความ 

เมตตา ผูอาวุโสนอยกวาจะตองมีความนับถือ โดยทุกๆคน 

เปนแบบอยางที่ดี (Role Model)  ตอกันและกัน

  

หลัก 4 ใจ นี้ มีเคร่ืองมือสําคัญช้ินหนึ่งที่ชวยใหบรรลุ 

เปาหมายไดอยางมปีระสทิธิผลนัน่ก็คอื “การสือ่สารเพือ่ความ 

เขาใจในองคกร” การสื่อสารภายในองคกรเราทําไดหลาย 

ชองทาง และหลายส่ือ อาทิ การติดประกาศ วิทยเุสียงตามสาย 

Digital Signage เว็ปไซต การประชุม การสัมมนา เปนตน 

รวมถึงการใชหองสนทนาในระบบสื่อสารบนสังคมออนไลน 

ตางๆ ทั้งนี้ การสื่อสารทั้งหมดมีจุดมุงหมายเพื่อความเขาใจ 

ร วมกันในองค กร ตั้ งแต ปรัชญาในการดําเ นินธุรกิจ 

คานิยมองคกร วิสัยทัศน เร่ือยมาจนถึงสวนที่ยอยท่ีสุดใน 

ระดับบุคคลที่ทุกคนจะทราบถึงบทบาท หนาที่ และ KPI ของ 

ตนเอง

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวยังตองใหความสําคัญในเรื่อง 

ของการปรับรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย 

ปรับรูปแบบใหเปนไปตามแนวคิดของการจายคาตอบแทนตาม 

Performance เปนหลัก (Performance Base Pay) ในอดีต 

ที่ผานมาองคกรที่รูปแบบเปนครอบครัวจะเนนในเรื่องการ 

จายคาตอบแทนใหตามระยะเวลาการทาํงาน ยิง่อยูนานจายผล 

ตอบแทนสูง ขึ้นเงินเดือนตามฐานคาจาง

อยางไรก็ตามวิธีการแบบนี้จะไมกอใหเกิดแรงจูงใจกับ

พนักงานที่มีขีดความสามารถสูง ดังนั้นการจายคาตอบแทน 

ตามผลการปฏิบัติงานจึงเปนเรื่องที่จําเปน โดยองคกรควรจะ 

ปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด 

โครงสรางคาตอบแทนใหชัดเจน เพื่อสามารถใชคากลาง 

(Midpoint)มาบริหารคาจางเพ่ือจงูใจใหพนกังานสรางผลงาน 

ที่โดดเดน

หลักบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบใช้ 
หลัก 4 ใจ ซึ่งหลักในการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกนำมาใช้เป็น 
หลักตามธรรมชาติ คือการเรียนรู้ 
ธรรมชาติของมนุษย์ หากเข้าใจก็จะ 
บริหารพนักงานได้เป็นอย่างดีและ 
มีประสิทธิภาพ 
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“การติดกับดักโดยการยึดติดอยูในกรอบการ 

บริหารแบบเดิม โดยไมมีการปรับเปลี่ยนใหเขา 

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ยอม 

ทําใหองคกรธุรกิจครอบครัวนั้นนอกจากจะไมเติบโตกาวขาม

ไปสูบริษัทมืออาชีพไดแลว สุดทายก็จะเกิดความถดถอย 

และลมสลายในที่สุด” 

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย จะเปนแนวทาง 

สําคัญที่จะชวยผลักดันใหองคกรสามารถเปลี่ยนผานจาก 

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ไปสูการบริหารงาน 

ในรปูแบบ “Professional Organization” ทีจ่ะทาํใหเจาของ 

ธุรกิจท่ีเปนผูบริหารไมตองเหนื่อยอยูตลอดเวลา และไมตอง 

ถูกปลุกใหตื่นขึ้นมาเพื่อรับปญหาในการดําเนินธุรกิจในตอน 

เที่ยงคืน เพราะพนักงานที่เปนมืออาชีพทั้งหมดในองคกร 

ของจะชวยแกไขปญหาและสรางธรุกจิใหเตบิโตอยางตอเนือ่ง 

ฉบับนี้มาตอถึงเรื่องการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมืออาชีพ

การสร้างแรงจูงใจให้คนในองค์การ 
(How motivate people?)

วิเศษ  วิศิษฏวิญู รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท 

ซีพีคาปลีกและการตลาด จํากัด ไดกลาวถึงหลักบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยแบบใชหลัก 4 ใจ ซึ่งหลักในการบริหาร 

ทรพัยากรมนษุยทีถู่กนาํมาใชเปนหลกัตามธรรมชาต ิคอืการ 

เรียนรูธรรมชาติของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงาน 

ไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกคนมีความ 

ตองการและมีเปาหมายชีวิตท่ีแตกตางกัน บางคนอาจมี 

เปาหมายชีวิตอยูท่ีความรํ่ารวยมีทรัพยสินมากมาย บางคน 

อาจมีเปาหมายชีวิตอยู ที่การมีชื่อเสียง มีเกียรติประวัติ 

เปนที่ยอมรับของสังคม บางคนอาจตองการใชชีวิตที่มีโอกาส 

คนหาสิ่งใหมๆอยูเสมอ หรือบางคนอาจตองการใชชีวิตอยาง 

สมถะ เหลานี้ลวนเปนความแตกตางของแตละปจเจกบุคคล

นอกจากนัน้กย็งัมรีะดบัสงูตํา่ทีม่ากนอยแตกตางกนัดวย 

แตจุดหมายปลายทางไมแตกตางกันมากนัก นั่นก็คือความสุข 

และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หากพนักงานเหลานี้พบวาสิ่งที่ 

องคกรไดบริหารจัดการเปนเสนทางเดียวกับส่ิงท่ีจะนําพาเขา 

ไปสูความตองการและเปาหมายชีวิตนั้น ทุกสิ่งทุกอยางก็ 

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ดวย “ใจ” ที่เต็มเปยมดวยพลัง

หลกัในการบรหิารทรพัยากรมนษุยของแบบใชหลกั 4 

ใจ คือ

เขาใจ มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันทั้งทางสรีระ 

สตปิญญาและจติใจ  เราจงึจาํเปนจะตองเขาใจเขา ไมวาจะเปน 

จุดเดน จุดดอย ความรู ความสามารถ จริต อุดมการณ 

ความคิด พื้นฐานครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย การเขาใจ 

ความแตกตางของมนุษย ทําใหนายจางสามารถเลือก 

มอบหมายหนาที่การงานใหถูกตองกับคนแตละประเภท เปน 

การนําเอาความรู ความสามารถ ความเกงกาจของพนักงาน 

แตละคนออกมาใชใหไดผลอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ 

หลีกเลี่ยงการมอบหมายงานใหกับคนที่ไมสามารถทํางานนั้น 

เพือ่จะไดไมเกดิผลลพัธอนัไมพงึประสงคข้ึนได คนท่ีไดมโีอกาส 

ทาํงานในสิง่ท่ีตนรัก ตนถนดั ยอมจะทํางานนัน้อยางมคีวามสขุ 

และไดผลงานที่มีคุณภาพ

จูงใจ มนุษยทุกคนมีความสุขใจหรือความสะดวกใจ 

ทีจ่ะทําสิง่หนึง่สิง่ใดมากนอยไมเทากัน เราเรยีกขอบเขตความ 

สะดวกใจนั้นวา “Comfort Zone” เมื่อเราเขาใจเขาดีแลว 

เราก็จะรูวา “Comfort Zone” ของเขาวามากนอยเพียงใด 

และจะดีขึ้นมากถาคนเรามี “Comfort Zone” ท่ีใหญขึ้น 

เรื่อยๆ เมื่อเวลาผานไป ศักยภาพในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะ 

มากขึ้นเรื่อยๆ การจูงใจนี้จึงประกอบดวย 5 ความกลา กลาว 

คือ กลาเรียนรู กลาคิด กลานําเสนอ กลาทํา และกลา 

รบัผดิชอบ ปจจบัุนความรูและวิทยาการตางๆ ไดถูกคนคดิขึน้ 

ใหมอยูตลอดเวลา ประกอบกับการปฏิบัติงานใหสัมฤทธ์ิผล 

มีความซับซอนยิ่งข้ึน จําเปนจะตองใชความรูท่ีผสมผสานกัน 

หลายแขนง(Multidisciplinary Knowledge) วิศวกรอาจจะ 

ตองใชความรูดานบญัชีการเงนิหรอืวทิยาศาสตรอาหารเพิม่เตมิ 

นักการตลาดอาจจะตองใชความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพิ่มเติม เปนตน การจูงใจใหกลาที่จะเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง 

ไมถนดั จะทาํใหวนัหน่ึงสิง่น้ันกลายเปนสิง่ทีรู่และถนัดขึน้มาได 

ขอบเขตความสะดวกใจในความรูก็จะกวางใหญขึ้น รูมากก็มี 

วัตถุดิบในการคิดมาก สามารถจูงใจใหคนเกงเหลาน้ีกลาคิด 

และกลาทีจ่ะนาํความคดินัน้มาแลกเปลีย่นกบัคนอืน่ในองคกร 

ความคิดน้ันอาจเอื้อประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 

ทํางานใหกับผูอื่นก็ได เมื่อความมั่นใจในสิ่งที่คิดมีมากขึ้น 

ขอบเขตความสะดวกใจในการนําเสนอก็ใหญขึ้น และก็จะ 

พัฒนาจากความกลาเสนอไปสู ความกลาทําและกลารับ 

ผดิชอบในทีส่ดุ องคกรจําเปนทีจ่ะตองเปดโอกาสใหเขาเหลาน้ี 

ไดเกิด 5 ความกลานี้ ผลลัพธอาจมีถูกมีผิดได ถูกเปนพลังใจ 

ผิดเปนครู และจะถูกนําไปแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป แตจะ 

ตองไมถูกนํามาเปนอุปสรรคปดกั้นความกลานี้ไป

สานใจ ในองคกรประกอบดวยคนจํานวนมาก มีหนาที่ 

แตกตางกันไป หากไดนําเอาความรูความสามารถของแตละ 

คนมาเกื้อกูลกันจะเกิดพลังขึ้นอยางมาก ดังนั้นจึงจําเปนที่ 

จะตองมกีารสงเสรมิการทาํงานเปนทมี ดวยการจดัการทมีงาน 

ขามสายงานที่มีเปาหมายรวมกัน นอกจากการทํางานเปนทีม 

โดยมี “งาน” เปนตัวสานใจแลว ยังสามารถใช “ความชอบ” 

ที่เหมือนกันของแตละคนมาเปนตัวสานใจโดยผานการทํา 

กิจกรรมรวมกัน อาทิ คนที่ชอบเลนดนตรี เมื่อองคกรจัดให 

มีชมรมดนตรี มีเครื่องดนตรีครบครัน พวกเขาเหลานั้นก็ 

จะมารวมตัวกันเลนดนตรีในเวลาที่เวนวางจากการทํางานได 

คนใดคนหนึ่งอาจมีหลาย “ความชอบ” ก็อาจรวมกิจกรรม 

กับคนไดหลายกลุม จึงเปนการขยายขอบขายการสานใจให 

กวางขวางยิง่ขึน้ การทาํงานเปนทมีและการทาํกิจกรรมรวมกัน 

ยังชวยสงเสริมใหเกิดการ “เขาใจ” และการ “จูงใจ” ใน 2 

ขอแรกเปนลูกโซตอเนื่องกันไปกับคนอื่นๆ อีกดวย

ไดใจ องคกรที่มีความยั่งยืนจะตองเปนองคกรที่มีชีวิต 

มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 

ที่เปล่ียนแปลงไป และแนนอนวาในทุกชวงเวลาที่ผานไปจะ 

มีอุปสรรคอยูบาง แตสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวใหทุกคนในองคกร 

รวมแรงรวมใจในการฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได มีทุกข 

รวมตาน มีสุขรวมเสพ ก็ดวยใจที่ “รักและผูกพัน” ตอองคกร 

เสมือนครอบครัวเดียวกัน ผูอาวุโสมากกวาจะตองมีความ 

เมตตา ผูอาวุโสนอยกวาจะตองมีความนับถือ โดยทุกๆคน 

เปนแบบอยางที่ดี (Role Model)  ตอกันและกัน

  

หลัก 4 ใจ นี้ มีเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งที่ชวยใหบรรลุ 

เปาหมายไดอยางมปีระสทิธิผลนัน่ก็คือ “การสือ่สารเพือ่ความ 

เขาใจในองคกร” การสื่อสารภายในองคกรเราทําไดหลาย 

ชองทาง และหลายส่ือ อาทิ การติดประกาศ วทิยเุสยีงตามสาย 

Digital Signage เว็ปไซต การประชุม การสัมมนา เปนตน 

รวมถึงการใชหองสนทนาในระบบสื่อสารบนสังคมออนไลน 

ตางๆ ทั้งนี้ การสื่อสารทั้งหมดมีจุดมุงหมายเพื่อความเขาใจ 

ร วมกันในองค กร ตั้ งแต ปรัชญาในการดําเ นินธุรกิจ 

คานิยมองคกร วิสัยทัศน เรื่อยมาจนถึงสวนที่ยอยท่ีสุดใน 

ระดับบุคคลที่ทุกคนจะทราบถึงบทบาท หนาที่ และ KPI ของ 

ตนเอง

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวยังตองใหความสําคัญในเร่ือง 

ของการปรับรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย 

ปรับรูปแบบใหเปนไปตามแนวคิดของการจายคาตอบแทนตาม 

Performance เปนหลัก (Performance Base Pay) ในอดีต 

ท่ีผานมาองคกรท่ีรูปแบบเปนครอบครัวจะเนนในเรื่องการ 

จายคาตอบแทนใหตามระยะเวลาการทํางาน ยิง่อยูนานจายผล 

ตอบแทนสูง ขึ้นเงินเดือนตามฐานคาจาง

อยางไรก็ตามวิธีการแบบนี้จะไมกอใหเกิดแรงจูงใจกับ

พนักงานท่ีมีขีดความสามารถสูง ดังนั้นการจายคาตอบแทน 

ตามผลการปฏิบัติงานจึงเปนเรื่องที่จําเปน โดยองคกรควรจะ 

ปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด 

โครงสรางคาตอบแทนใหชัดเจน เพื่อสามารถใชคากลาง 

(Midpoint)มาบรหิารคาจางเพือ่จงูใจใหพนกังานสรางผลงาน 

ที่โดดเดน
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“การติดกับดักโดยการยึดติดอยูในกรอบการ 

บริหารแบบเดิม โดยไมมีการปรับเปลี่ยนใหเขา 

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ยอม 

ทําใหองคกรธุรกิจครอบครัวนั้นนอกจากจะไมเติบโตกาวขาม

ไปสูบริษัทมืออาชีพไดแลว สุดทายก็จะเกิดความถดถอย 

และลมสลายในที่สุด” 

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย จะเปนแนวทาง 

สําคัญที่จะชวยผลักดันใหองคกรสามารถเปลี่ยนผานจาก 

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ไปสูการบริหารงาน 

ในรูปแบบ “Professional Organization” ทีจ่ะทาํใหเจาของ 

ธุรกิจที่เปนผูบริหารไมตองเหนื่อยอยูตลอดเวลา และไมตอง 

ถูกปลุกใหตื่นขึ้นมาเพื่อรับปญหาในการดําเนินธุรกิจในตอน 

เที่ยงคืน เพราะพนักงานที่เปนมืออาชีพทั้งหมดในองคกร 

ของจะชวยแกไขปญหาและสรางธรุกจิใหเตบิโตอยางตอเนือ่ง 

ฉบับนี้มาตอถึงเรื่องการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมืออาชีพ

การสร้างแรงจูงใจให้คนในองค์การ 
(How motivate people?)

วิเศษ  วิศิษฏวิญู รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท 

ซีพีคาปลีกและการตลาด จํากัด ไดกลาวถึงหลักบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยแบบใชหลัก 4 ใจ ซึ่งหลักในการบริหาร 

ทรพัยากรมนษุยทีถ่กูนาํมาใชเปนหลกัตามธรรมชาต ิคอืการ 

เรียนรูธรรมชาติของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงาน 

ไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกคนมีความ 

ตองการและมีเปาหมายชีวิตท่ีแตกตางกัน บางคนอาจมี 

เปาหมายชีวิตอยูท่ีความรํ่ารวยมีทรัพยสินมากมาย บางคน 

อาจมีเปาหมายชีวิตอยู ที่การมีชื่อเสียง มีเกียรติประวัติ 

เปนที่ยอมรับของสังคม บางคนอาจตองการใชชีวิตที่มีโอกาส 

คนหาสิ่งใหมๆอยูเสมอ หรือบางคนอาจตองการใชชีวิตอยาง 

สมถะ เหลานี้ลวนเปนความแตกตางของแตละปจเจกบุคคล

นอกจากน้ันกย็งัมรีะดบัสงูตํา่ทีม่ากนอยแตกตางกนัดวย 

แตจุดหมายปลายทางไมแตกตางกันมากนัก นั่นก็คือความสุข 

และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หากพนักงานเหลานี้พบวาสิ่งที่ 

องคกรไดบริหารจัดการเปนเสนทางเดียวกับส่ิงที่จะนําพาเขา 

ไปสูความตองการและเปาหมายชีวิตนั้น ทุกสิ่งทุกอยางก็ 

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ดวย “ใจ” ที่เต็มเปยมดวยพลัง

หลกัในการบรหิารทรพัยากรมนษุยของแบบใชหลกั 4 

ใจ คือ

เขาใจ มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันทั้งทางสรีระ 

สตปิญญาและจติใจ  เราจึงจําเปนจะตองเขาใจเขา ไมวาจะเปน 

จุดเดน จุดดอย ความรู ความสามารถ จริต อุดมการณ 

ความคิด พื้นฐานครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย การเขาใจ 

ความแตกตางของมนุษย ทําใหนายจางสามารถเลือก 

มอบหมายหนาที่การงานใหถูกตองกับคนแตละประเภท เปน 

การนําเอาความรู ความสามารถ ความเกงกาจของพนักงาน 

แตละคนออกมาใชใหไดผลอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ 

หลีกเลี่ยงการมอบหมายงานใหกับคนที่ไมสามารถทํางานนั้น 

เพือ่จะไดไมเกดิผลลัพธอนัไมพงึประสงคขึน้ได คนทีไ่ดมโีอกาส 

ทาํงานในสิง่ทีต่นรัก ตนถนัด ยอมจะทํางานนัน้อยางมคีวามสขุ 

และไดผลงานที่มีคุณภาพ

จูงใจ มนุษยทุกคนมีความสุขใจหรือความสะดวกใจ 

ท่ีจะทําสิง่หนึง่สิง่ใดมากนอยไมเทากัน เราเรยีกขอบเขตความ 

สะดวกใจนั้นวา “Comfort Zone” เมื่อเราเขาใจเขาดีแลว 

เราก็จะรูวา “Comfort Zone” ของเขาวามากนอยเพียงใด 

และจะดีขึ้นมากถาคนเรามี “Comfort Zone” ท่ีใหญขึ้น 

เรื่อยๆ เมื่อเวลาผานไป ศักยภาพในการทําสิ่งหนึ่งส่ิงใดก็จะ 

มากขึ้นเรื่อยๆ การจูงใจนี้จึงประกอบดวย 5 ความกลา กลาว 

คือ กลาเรียนรู กลาคิด กลานําเสนอ กลาทํา และกลา 

รับผดิชอบ ปจจบัุนความรูและวิทยาการตางๆ ไดถูกคนคดิขึน้ 

ใหมอยูตลอดเวลา ประกอบกับการปฏิบัติงานใหสัมฤทธ์ิผล 

มีความซับซอนยิ่งขึ้น จําเปนจะตองใชความรูท่ีผสมผสานกัน 

หลายแขนง(Multidisciplinary Knowledge) วิศวกรอาจจะ 

ตองใชความรูดานบญัชกีารเงินหรอืวทิยาศาสตรอาหารเพิม่เตมิ 

นักการตลาดอาจจะตองใชความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพิ่มเติม เปนตน การจูงใจใหกลาท่ีจะเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง 

ไมถนดั จะทาํใหวนัหนึง่สิง่นัน้กลายเปนสิง่ทีรู่และถนัดขึน้มาได 

ขอบเขตความสะดวกใจในความรูก็จะกวางใหญข้ึน รูมากก็มี 

วัตถุดิบในการคิดมาก สามารถจูงใจใหคนเกงเหลานี้กลาคิด 

และกลาทีจ่ะนาํความคดินัน้มาแลกเปลีย่นกบัคนอืน่ในองคกร 

ความคิดนั้นอาจเอื้อประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 

ทํางานใหกับผูอื่นก็ได เมื่อความมั่นใจในสิ่งที่คิดมีมากขึ้น 

ขอบเขตความสะดวกใจในการนําเสนอก็ใหญข้ึน และก็จะ 

พัฒนาจากความกลาเสนอไปสู ความกลาทําและกลารับ 

ผดิชอบในท่ีสดุ องคกรจาํเปนท่ีจะตองเปดโอกาสใหเขาเหลาน้ี 

ไดเกิด 5 ความกลานี้ ผลลัพธอาจมีถูกมีผิดได ถูกเปนพลังใจ 

ผิดเปนครู และจะถูกนําไปแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป แตจะ 

ตองไมถูกนํามาเปนอุปสรรคปดกั้นความกลานี้ไป

สานใจ ในองคกรประกอบดวยคนจํานวนมาก มีหนาที่ 

แตกตางกันไป หากไดนําเอาความรูความสามารถของแตละ 

คนมาเกื้อกูลกันจะเกิดพลังข้ึนอยางมาก ดังนั้นจึงจําเปนท่ี 

จะตองมกีารสงเสริมการทาํงานเปนทมี ดวยการจดัการทีมงาน 

ขามสายงานที่มีเปาหมายรวมกัน นอกจากการทํางานเปนทีม 

โดยมี “งาน” เปนตัวสานใจแลว ยังสามารถใช “ความชอบ” 

ที่เหมือนกันของแตละคนมาเปนตัวสานใจโดยผานการทํา 

กิจกรรมรวมกัน อาทิ คนที่ชอบเลนดนตรี เมื่อองคกรจัดให 

มีชมรมดนตรี มีเครื่องดนตรีครบครัน พวกเขาเหลานั้นก็ 

จะมารวมตัวกันเลนดนตรีในเวลาที่เวนวางจากการทํางานได 

คนใดคนหนึ่งอาจมีหลาย “ความชอบ” ก็อาจรวมกิจกรรม 

กับคนไดหลายกลุม จึงเปนการขยายขอบขายการสานใจให 

กวางขวางยิง่ข้ึน การทํางานเปนทีมและการทํากิจกรรมรวมกัน 

ยังชวยสงเสริมใหเกิดการ “เขาใจ” และการ “จูงใจ” ใน 2 

ขอแรกเปนลูกโซตอเนื่องกันไปกับคนอื่นๆ อีกดวย

ไดใจ องคกรที่มีความยั่งยืนจะตองเปนองคกรที่มีชีวิต 

มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตอส่ิงแวดลอม 

ที่เปล่ียนแปลงไป และแนนอนวาในทุกชวงเวลาที่ผานไปจะ 

มีอุปสรรคอยูบาง แตสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวใหทุกคนในองคกร 

รวมแรงรวมใจในการฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได มีทุกข 

รวมตาน มีสุขรวมเสพ ก็ดวยใจที่ “รักและผูกพัน” ตอองคกร 

เสมือนครอบครัวเดียวกัน ผูอาวุโสมากกวาจะตองมีความ 

เมตตา ผูอาวุโสนอยกวาจะตองมีความนับถือ โดยทุกๆคน 

เปนแบบอยางที่ดี (Role Model)  ตอกันและกัน

  

หลัก 4 ใจ นี้ มีเคร่ืองมือสําคัญช้ินหนึ่งที่ชวยใหบรรลุ 

เปาหมายไดอยางมปีระสทิธิผลนัน่ก็คอื “การสือ่สารเพือ่ความ 

เขาใจในองคกร” การสื่อสารภายในองคกรเราทําไดหลาย 

ชองทาง และหลายส่ือ อาทิ การติดประกาศ วิทยเุสียงตามสาย 

Digital Signage เว็ปไซต การประชุม การสัมมนา เปนตน 

รวมถึงการใชหองสนทนาในระบบสื่อสารบนสังคมออนไลน 

ตางๆ ทั้งนี้ การสื่อสารทั้งหมดมีจุดมุงหมายเพื่อความเขาใจ 

ร วมกันในองค กร ตั้ งแต ปรัชญาในการดําเ นินธุรกิจ 

คานิยมองคกร วิสัยทัศน เร่ือยมาจนถึงสวนที่ยอยที่สุดใน 

ระดับบุคคลที่ทุกคนจะทราบถึงบทบาท หนาที่ และ KPI ของ 

ตนเอง

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวยังตองใหความสําคัญในเรื่อง 

ของการปรับรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย 

ปรับรูปแบบใหเปนไปตามแนวคดิของการจายคาตอบแทนตาม 

Performance เปนหลัก (Performance Base Pay) ในอดีต 

ที่ผานมาองคกรที่รูปแบบเปนครอบครัวจะเนนในเรื่องการ 

จายคาตอบแทนใหตามระยะเวลาการทํางาน ยิง่อยูนานจายผล 

ตอบแทนสูง ขึ้นเงินเดือนตามฐานคาจาง

อยางไรก็ตามวิธีการแบบนี้จะไมกอใหเกิดแรงจูงใจกับ

พนักงานที่มีขีดความสามารถสูง ดังนั้นการจายคาตอบแทน 

ตามผลการปฏิบัติงานจึงเปนเรื่องที่จําเปน โดยองคกรควรจะ 

ปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด 

โครงสรางคาตอบแทนใหชัดเจน เพื่อสามารถใชคากลาง 

(Midpoint)มาบริหารคาจางเพ่ือจงูใจใหพนกังานสรางผลงาน 

ที่โดดเดน

หลัก 4 ใจ นี้ มีเครื่องมือสำคัญ 
ชิ้นหนึ่งที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ 
อย่างมีประสิทธิผลนั่นก็คือ “การ 
สื่อสารเพื่อความเข้าใจในองค์กร” 
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“การติดกับดักโดยการยึดติดอยูในกรอบการ 

บริหารแบบเดิม โดยไมมีการปรับเปลี่ยนใหเขา 

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ยอม 

ทําใหองคกรธุรกิจครอบครัวนั้นนอกจากจะไมเติบโตกาวขาม

ไปสูบริษัทมืออาชีพไดแลว สุดทายก็จะเกิดความถดถอย 

และลมสลายในที่สุด” 

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย จะเปนแนวทาง 

สําคัญที่จะชวยผลักดันใหองคกรสามารถเปลี่ยนผานจาก 

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ไปสูการบริหารงาน 

ในรปูแบบ “Professional Organization” ทีจ่ะทาํใหเจาของ 

ธุรกิจท่ีเปนผูบริหารไมตองเหนื่อยอยูตลอดเวลา และไมตอง 

ถูกปลุกใหตื่นขึ้นมาเพื่อรับปญหาในการดําเนินธุรกิจในตอน 

เที่ยงคืน เพราะพนักงานที่เปนมืออาชีพทั้งหมดในองคกร 

ของจะชวยแกไขปญหาและสรางธรุกจิใหเตบิโตอยางตอเนือ่ง 

ฉบับนี้มาตอถึงเรื่องการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมืออาชีพ

การสร้างแรงจูงใจให้คนในองค์การ 
(How motivate people?)

วิเศษ  วิศิษฏวิญู รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท 

ซีพีคาปลีกและการตลาด จํากัด ไดกลาวถึงหลักบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยแบบใชหลัก 4 ใจ ซึ่งหลักในการบริหาร 

ทรพัยากรมนษุยทีถู่กนาํมาใชเปนหลกัตามธรรมชาต ิคอืการ 

เรียนรูธรรมชาติของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงาน 

ไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกคนมีความ 

ตองการและมีเปาหมายชีวิตท่ีแตกตางกัน บางคนอาจมี 

เปาหมายชีวิตอยูท่ีความรํ่ารวยมีทรัพยสินมากมาย บางคน 

อาจมีเปาหมายชีวิตอยู ที่การมีชื่อเสียง มีเกียรติประวัติ 

เปนที่ยอมรับของสังคม บางคนอาจตองการใชชีวิตที่มีโอกาส 

คนหาสิ่งใหมๆอยูเสมอ หรือบางคนอาจตองการใชชีวิตอยาง 

สมถะ เหลานี้ลวนเปนความแตกตางของแตละปจเจกบุคคล

นอกจากนัน้กย็งัมรีะดบัสงูตํา่ทีม่ากนอยแตกตางกนัดวย 

แตจุดหมายปลายทางไมแตกตางกันมากนัก นั่นก็คือความสุข 

และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หากพนักงานเหลานี้พบวาสิ่งที่ 

องคกรไดบริหารจัดการเปนเสนทางเดียวกับส่ิงท่ีจะนําพาเขา 

ไปสูความตองการและเปาหมายชีวิตนั้น ทุกสิ่งทุกอยางก็ 

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ดวย “ใจ” ที่เต็มเปยมดวยพลัง

หลกัในการบรหิารทรพัยากรมนษุยของแบบใชหลกั 4 

ใจ คือ

เขาใจ มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันทั้งทางสรีระ 

สตปิญญาและจติใจ  เราจงึจาํเปนจะตองเขาใจเขา ไมวาจะเปน 

จุดเดน จุดดอย ความรู ความสามารถ จริต อุดมการณ 

ความคิด พื้นฐานครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย การเขาใจ 

ความแตกตางของมนุษย ทําใหนายจางสามารถเลือก 

มอบหมายหนาที่การงานใหถูกตองกับคนแตละประเภท เปน 

การนําเอาความรู ความสามารถ ความเกงกาจของพนักงาน 

แตละคนออกมาใชใหไดผลอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ 

หลีกเลี่ยงการมอบหมายงานใหกับคนที่ไมสามารถทํางานนั้น 

เพือ่จะไดไมเกดิผลลพัธอนัไมพงึประสงคข้ึนได คนท่ีไดมโีอกาส 

ทาํงานในสิง่ท่ีตนรัก ตนถนดั ยอมจะทํางานนัน้อยางมคีวามสขุ 

และไดผลงานที่มีคุณภาพ

จูงใจ มนุษยทุกคนมีความสุขใจหรือความสะดวกใจ 

ทีจ่ะทําสิง่หนึง่สิง่ใดมากนอยไมเทากัน เราเรยีกขอบเขตความ 

สะดวกใจนั้นวา “Comfort Zone” เมื่อเราเขาใจเขาดีแลว 

เราก็จะรูวา “Comfort Zone” ของเขาวามากนอยเพียงใด 

และจะดีขึ้นมากถาคนเรามี “Comfort Zone” ท่ีใหญขึ้น 

เรื่อยๆ เมื่อเวลาผานไป ศักยภาพในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะ 

มากขึ้นเรื่อยๆ การจูงใจนี้จึงประกอบดวย 5 ความกลา กลาว 

คือ กลาเรียนรู กลาคิด กลานําเสนอ กลาทํา และกลา 

รบัผดิชอบ ปจจบัุนความรูและวิทยาการตางๆ ไดถูกคนคดิขึน้ 

ใหมอยูตลอดเวลา ประกอบกับการปฏิบัติงานใหสัมฤทธ์ิผล 

มีความซับซอนยิ่งข้ึน จําเปนจะตองใชความรูท่ีผสมผสานกัน 

หลายแขนง(Multidisciplinary Knowledge) วิศวกรอาจจะ 

ตองใชความรูดานบญัชีการเงนิหรอืวทิยาศาสตรอาหารเพิม่เตมิ 

นักการตลาดอาจจะตองใชความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพิ่มเติม เปนตน การจูงใจใหกลาที่จะเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง 

ไมถนดั จะทาํใหวนัหน่ึงสิง่น้ันกลายเปนสิง่ทีรู่และถนัดขึน้มาได 

ขอบเขตความสะดวกใจในความรูก็จะกวางใหญขึ้น รูมากก็มี 

วัตถุดิบในการคิดมาก สามารถจูงใจใหคนเกงเหลาน้ีกลาคิด 

และกลาทีจ่ะนาํความคดินัน้มาแลกเปลีย่นกบัคนอืน่ในองคกร 

ความคิดน้ันอาจเอื้อประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 

ทํางานใหกับผูอื่นก็ได เมื่อความมั่นใจในสิ่งที่คิดมีมากขึ้น 

ขอบเขตความสะดวกใจในการนําเสนอก็ใหญขึ้น และก็จะ 

พัฒนาจากความกลาเสนอไปสู ความกลาทําและกลารับ 

ผดิชอบในทีส่ดุ องคกรจําเปนทีจ่ะตองเปดโอกาสใหเขาเหลาน้ี 

ไดเกิด 5 ความกลานี้ ผลลัพธอาจมีถูกมีผิดได ถูกเปนพลังใจ 

ผิดเปนครู และจะถูกนําไปแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป แตจะ 

ตองไมถูกนํามาเปนอุปสรรคปดกั้นความกลานี้ไป

สานใจ ในองคกรประกอบดวยคนจํานวนมาก มีหนาที่ 

แตกตางกันไป หากไดนําเอาความรูความสามารถของแตละ 

คนมาเกื้อกูลกันจะเกิดพลังขึ้นอยางมาก ดังนั้นจึงจําเปนที่ 

จะตองมกีารสงเสรมิการทาํงานเปนทมี ดวยการจดัการทมีงาน 

ขามสายงานที่มีเปาหมายรวมกัน นอกจากการทํางานเปนทีม 

โดยมี “งาน” เปนตัวสานใจแลว ยังสามารถใช “ความชอบ” 

ที่เหมือนกันของแตละคนมาเปนตัวสานใจโดยผานการทํา 

กิจกรรมรวมกัน อาทิ คนที่ชอบเลนดนตรี เมื่อองคกรจัดให 

มีชมรมดนตรี มีเครื่องดนตรีครบครัน พวกเขาเหลานั้นก็ 

จะมารวมตัวกันเลนดนตรีในเวลาที่เวนวางจากการทํางานได 

คนใดคนหนึ่งอาจมีหลาย “ความชอบ” ก็อาจรวมกิจกรรม 

กับคนไดหลายกลุม จึงเปนการขยายขอบขายการสานใจให 

กวางขวางยิง่ขึน้ การทาํงานเปนทมีและการทาํกิจกรรมรวมกัน 

ยังชวยสงเสริมใหเกิดการ “เขาใจ” และการ “จูงใจ” ใน 2 

ขอแรกเปนลูกโซตอเนื่องกันไปกับคนอื่นๆ อีกดวย

ไดใจ องคกรที่มีความยั่งยืนจะตองเปนองคกรที่มีชีวิต 

มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 

ที่เปล่ียนแปลงไป และแนนอนวาในทุกชวงเวลาที่ผานไปจะ 

มีอุปสรรคอยูบาง แตสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวใหทุกคนในองคกร 

รวมแรงรวมใจในการฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได มีทุกข 

รวมตาน มีสุขรวมเสพ ก็ดวยใจที่ “รักและผูกพัน” ตอองคกร 

เสมือนครอบครัวเดียวกัน ผูอาวุโสมากกวาจะตองมีความ 

เมตตา ผูอาวุโสนอยกวาจะตองมีความนับถือ โดยทุกๆคน 

เปนแบบอยางที่ดี (Role Model)  ตอกันและกัน

  

หลัก 4 ใจ นี้ มีเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งที่ชวยใหบรรลุ 

เปาหมายไดอยางมปีระสทิธิผลนัน่ก็คือ “การสือ่สารเพือ่ความ 

เขาใจในองคกร” การสื่อสารภายในองคกรเราทําไดหลาย 

ชองทาง และหลายส่ือ อาทิ การติดประกาศ วทิยเุสยีงตามสาย 

Digital Signage เว็ปไซต การประชุม การสัมมนา เปนตน 

รวมถึงการใชหองสนทนาในระบบสื่อสารบนสังคมออนไลน 

ตางๆ ทั้งนี้ การสื่อสารทั้งหมดมีจุดมุงหมายเพื่อความเขาใจ 

ร วมกันในองค กร ตั้ งแต ปรัชญาในการดําเ นินธุรกิจ 

คานิยมองคกร วิสัยทัศน เรื่อยมาจนถึงสวนที่ยอยที่สุดใน 

ระดับบุคคลที่ทุกคนจะทราบถึงบทบาท หนาที่ และ KPI ของ 

ตนเอง

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวยังตองใหความสําคัญในเร่ือง 

ของการปรับรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย 

ปรับรูปแบบใหเปนไปตามแนวคดิของการจายคาตอบแทนตาม 

Performance เปนหลัก (Performance Base Pay) ในอดีต 

ท่ีผานมาองคกรท่ีรูปแบบเปนครอบครัวจะเนนในเรื่องการ 

จายคาตอบแทนใหตามระยะเวลาการทํางาน ยิง่อยูนานจายผล 

ตอบแทนสูง ขึ้นเงินเดือนตามฐานคาจาง

อยางไรก็ตามวิธีการแบบนี้จะไมกอใหเกิดแรงจูงใจกับ

พนักงานท่ีมีขีดความสามารถสูง ดังนั้นการจายคาตอบแทน 

ตามผลการปฏิบัติงานจึงเปนเรื่องที่จําเปน โดยองคกรควรจะ 

ปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด 

โครงสรางคาตอบแทนใหชัดเจน เพื่อสามารถใชคากลาง 

(Midpoint)มาบรหิารคาจางเพือ่จงูใจใหพนกังานสรางผลงาน 

ที่โดดเดน
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ในป 2556 นายธนินท เจียรวนนท ประธานเครือ 

เจริญโภคภัณฑ (ซีพี) ไดถูกประกาศโดยนิตยสาร 

ฟอรบสวา คอืผูครองอนัดับ 1 ของมหาเศรษฐไีทย ดวย 

มูลคาทรัพยสิน 3.93 แสนลานบาท เพิ่มขึ้น 1.12 แสน 

ลานบาท จากการรุกเขาซื้อกิจการครั้งใหญในป 2556 

ทั้ง บริษัท ซีพี ออลล ที่เขาซื้อสยามแม็คโคร และนาย 

ธนินทเขาซื้อหุนใหญ 15% ในบริษัทประกันภัย ผิงอัน 

ของจีน ที่ถือวาเปนมูลคาการซื้อบริษัทจีนที่มากที่สุด 

โดยบริษัทตางชาติ

แตส่ิงที่โดดเดนไมแพมูลคาทรัพยสินมหาศาล 

คือวิธีในการบริหารงานและบริหารคน ของธนินท 

เจียรวนนท ผูนําเครือซีพี ที่ไมเหมือนใคร จนเปน 

เอกลักษณประจําตัวของการทํางานของเครือ ซีพี ซ่ึง 

ถือเปนธุรกิจครอบครัว นั่นคือหลักกลยุทธการบริหาร 

แบบรวมหมูและการบริหารแบบกระจายอํานาจ ท่ี 

รวมกันเกิดเปน “ดุลยภาพแหงอํานาจ” ซึ่งเปนแนว 

ทางการบริหารท่ีประสบความสําเร็จมาตลอดระยะ 

เวลายาวนานของ ธนินท เจียรวนนท 

เคล็ดลับที่สําคัญในการบริหารแบบกระจาย 

อํานาจตามสไตลธนินท ก็คือ เมื่อเครือซีพีมีความ 

สนใจในการท่ีจะเขาไปดําเนินธุรกิจหรือรุกขยาย 

ธุรกิจอะไรก็ตาม ธนินทนั้นมักจะมอบธุรกิจหรืองาน 

น้ันใหผูบริหารหลายๆ คนไปทํา และมอบอํานาจใน 

การบรหิารจดัการอวคกร การสรรหาเทคโนโลย ีตลาด 

และแนวทางการพัฒนาแกไขตางๆ กับผูบริหารน้ันๆ 

ไปดําเนินการเองเหมือนการแขงขันกันเองในเครือ

สิ่งที่ธนินทตองการก็คือ ผลงานที่เยี่ยมที่สุด หรือ 

เปนการคัดสรรผูบริหารที่เปนยอดฝมือในการทํางาน 

โดยท่ีในขณะท่ีทุกคนทํางานสรางผลงานอยูนั้นจะมี 

“โฮลดิ้ง” ที่ธนินทเปนประธานดูแลชวยเหลือ เมื่อ 

เกิดปญหาก็จะไดเขาแกไขไดทันทวงที ในการบริหาร 

ลักษณะนี้สรางการพัฒนาธุรกิจใหเครือซีพีมากมาย

ธนินทนั้นเปนท่ีทราบกันดีในหมูนักบริหาร ที่มี 

วิสัยทัศนที่กวางไกล โดยเขาอาศัยปรัชญาท้ังทาง 

ตะวนัออกและตะวนัตกผสามผสานกนัอยางลงตวั และ 

ไมเคยซํ้าเติมเมื่อผูบริหารทํางานผิดพลาด เมื่อรูตัว 

ยอมรับความผิดพลาด แลวรีบแกไข ธนินทก็จะเปด 

โอกาสใหแกตัวไดเสมอ 

ดังที่ธนินทไดกลาวอยูเสมอวา ผูบริหารแตละคน 

ไมใชบริหารไดโดยไมมีผิดพลาดเสมอไป และใน 100 

เปอรเซนต หากผิด 30 เปอรเซนต ก็นับวาเกงแลว ที่ 

สําคัญคือผูที่ผิดพลาดไปแลวจะตองเก็บบทเรียนจาก

ความผิดพลาดนั้นเพื่อท่ีจะไมใหความผิดพลาดเกิดขึ้น

ซํา้แลวซํา้อกี ดังท่ีเคยใหสมัภาษณในเรือ่งนีว้า “ในโลก 

นี้มมีใครทํางานแลวไมผิดพลาด คนยิ่งทํางานมาก 

ยิง่ผดิพลาดมาก คนทีไ่มเคยทาํผดิหรอืคนทีไ่มทาํอะไร 

เลยถาทําผิดในขอบเขตเราถือวาไมเปนไร ผมชอบคน 

ทีท่าํงานเสยีหายแลวรูวาเสยีหายไดอยางไร และผมจะ 

ใหเขาแกตวัใหม แตถาเสยีหายแลวบอกวาทําดท่ีีสุดแลว 

ทําถูกตองแลว แถมยังโยนความผิดใหผูอื่น คนอยางนี้ 

ผมไมกลาใชทํางานอีกตอไป”

“การติดกับดักโดยการยึดติดอยูในกรอบการ 

บริหารแบบเดิม โดยไมมีการปรับเปลี่ยนใหเขา 

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ยอม 

ทําใหองคกรธุรกิจครอบครัวนั้นนอกจากจะไมเติบโตกาวขาม

ไปสูบริษัทมืออาชีพไดแลว สุดทายก็จะเกิดความถดถอย 

และลมสลายในที่สุด” 

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย จะเปนแนวทาง 

สําคัญที่จะชวยผลักดันใหองคกรสามารถเปลี่ยนผานจาก 

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ไปสูการบริหารงาน 

ในรูปแบบ “Professional Organization” ทีจ่ะทาํใหเจาของ 

ธุรกิจที่เปนผูบริหารไมตองเหนื่อยอยูตลอดเวลา และไมตอง 

ถูกปลุกใหตื่นขึ้นมาเพื่อรับปญหาในการดําเนินธุรกิจในตอน 

เที่ยงคืน เพราะพนักงานที่เปนมืออาชีพทั้งหมดในองคกร 

ของจะชวยแกไขปญหาและสรางธรุกจิใหเตบิโตอยางตอเนือ่ง 

ฉบับนี้มาตอถึงเรื่องการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมืออาชีพ

การสร้างแรงจูงใจให้คนในองค์การ 
(How motivate people?)

วิเศษ  วิศิษฏวิญู รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท 

ซีพีคาปลีกและการตลาด จํากัด ไดกลาวถึงหลักบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยแบบใชหลัก 4 ใจ ซึ่งหลักในการบริหาร 

ทรพัยากรมนษุยทีถ่กูนาํมาใชเปนหลกัตามธรรมชาต ิคอืการ 

เรียนรูธรรมชาติของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงาน 

ไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกคนมีความ 

ตองการและมีเปาหมายชีวิตท่ีแตกตางกัน บางคนอาจมี 

เปาหมายชีวิตอยูท่ีความรํ่ารวยมีทรัพยสินมากมาย บางคน 

อาจมีเปาหมายชีวิตอยู ที่การมีชื่อเสียง มีเกียรติประวัติ 

เปนที่ยอมรับของสังคม บางคนอาจตองการใชชีวิตที่มีโอกาส 

คนหาสิ่งใหมๆอยูเสมอ หรือบางคนอาจตองการใชชีวิตอยาง 

สมถะ เหลานี้ลวนเปนความแตกตางของแตละปจเจกบุคคล

นอกจากน้ันกย็งัมรีะดบัสงูตํา่ทีม่ากนอยแตกตางกนัดวย 

แตจุดหมายปลายทางไมแตกตางกันมากนัก นั่นก็คือความสุข 

และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หากพนักงานเหลานี้พบวาสิ่งที่ 

องคกรไดบริหารจัดการเปนเสนทางเดียวกับส่ิงที่จะนําพาเขา 

ไปสูความตองการและเปาหมายชีวิตนั้น ทุกสิ่งทุกอยางก็ 

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ดวย “ใจ” ที่เต็มเปยมดวยพลัง

หลกัในการบรหิารทรพัยากรมนษุยของแบบใชหลกั 4 

ใจ คือ

เขาใจ มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันทั้งทางสรีระ 

สตปิญญาและจติใจ  เราจึงจําเปนจะตองเขาใจเขา ไมวาจะเปน 

จุดเดน จุดดอย ความรู ความสามารถ จริต อุดมการณ 

ความคิด พื้นฐานครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย การเขาใจ 

ความแตกตางของมนุษย ทําใหนายจางสามารถเลือก 

มอบหมายหนาที่การงานใหถูกตองกับคนแตละประเภท เปน 

การนําเอาความรู ความสามารถ ความเกงกาจของพนักงาน 

แตละคนออกมาใชใหไดผลอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ 

หลีกเลี่ยงการมอบหมายงานใหกับคนที่ไมสามารถทํางานนั้น 

เพือ่จะไดไมเกดิผลลัพธอนัไมพงึประสงคขึน้ได คนทีไ่ดมโีอกาส 

ทาํงานในสิง่ทีต่นรัก ตนถนัด ยอมจะทํางานนัน้อยางมคีวามสขุ 

และไดผลงานที่มีคุณภาพ

จูงใจ มนุษยทุกคนมีความสุขใจหรือความสะดวกใจ 

ท่ีจะทําสิง่หนึง่สิง่ใดมากนอยไมเทากัน เราเรยีกขอบเขตความ 

สะดวกใจนั้นวา “Comfort Zone” เมื่อเราเขาใจเขาดีแลว 

เราก็จะรูวา “Comfort Zone” ของเขาวามากนอยเพียงใด 

และจะดีขึ้นมากถาคนเรามี “Comfort Zone” ท่ีใหญขึ้น 

เรื่อยๆ เมื่อเวลาผานไป ศักยภาพในการทําสิ่งหนึ่งส่ิงใดก็จะ 

มากขึ้นเรื่อยๆ การจูงใจนี้จึงประกอบดวย 5 ความกลา กลาว 

คือ กลาเรียนรู กลาคิด กลานําเสนอ กลาทํา และกลา 

รับผดิชอบ ปจจบัุนความรูและวิทยาการตางๆ ไดถูกคนคดิขึน้ 

ใหมอยูตลอดเวลา ประกอบกับการปฏิบัติงานใหสัมฤทธ์ิผล 

มีความซับซอนยิ่งขึ้น จําเปนจะตองใชความรูท่ีผสมผสานกัน 

หลายแขนง(Multidisciplinary Knowledge) วิศวกรอาจจะ 

ตองใชความรูดานบญัชกีารเงินหรอืวทิยาศาสตรอาหารเพิม่เตมิ 

นักการตลาดอาจจะตองใชความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพิ่มเติม เปนตน การจูงใจใหกลาท่ีจะเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง 

ไมถนดั จะทาํใหวนัหนึง่สิง่นัน้กลายเปนสิง่ทีรู่และถนัดขึน้มาได 

ขอบเขตความสะดวกใจในความรูก็จะกวางใหญข้ึน รูมากก็มี 

วัตถุดิบในการคิดมาก สามารถจูงใจใหคนเกงเหลานี้กลาคิด 

และกลาทีจ่ะนาํความคดินัน้มาแลกเปลีย่นกบัคนอืน่ในองคกร 

ความคิดนั้นอาจเอื้อประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 

ทํางานใหกับผูอื่นก็ได เมื่อความมั่นใจในสิ่งที่คิดมีมากขึ้น 

ขอบเขตความสะดวกใจในการนําเสนอก็ใหญข้ึน และก็จะ 

พัฒนาจากความกลาเสนอไปสู ความกลาทําและกลารับ 

ผดิชอบในท่ีสดุ องคกรจาํเปนท่ีจะตองเปดโอกาสใหเขาเหลาน้ี 

ไดเกิด 5 ความกลานี้ ผลลัพธอาจมีถูกมีผิดได ถูกเปนพลังใจ 

ผิดเปนครู และจะถูกนําไปแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป แตจะ 

ตองไมถูกนํามาเปนอุปสรรคปดกั้นความกลานี้ไป

สานใจ ในองคกรประกอบดวยคนจํานวนมาก มีหนาที่ 

แตกตางกันไป หากไดนําเอาความรูความสามารถของแตละ 

คนมาเกื้อกูลกันจะเกิดพลังข้ึนอยางมาก ดังนั้นจึงจําเปนท่ี 

จะตองมกีารสงเสริมการทาํงานเปนทมี ดวยการจดัการทีมงาน 

ขามสายงานที่มีเปาหมายรวมกัน นอกจากการทํางานเปนทีม 

โดยมี “งาน” เปนตัวสานใจแลว ยังสามารถใช “ความชอบ” 

ที่เหมือนกันของแตละคนมาเปนตัวสานใจโดยผานการทํา 

กิจกรรมรวมกัน อาทิ คนที่ชอบเลนดนตรี เมื่อองคกรจัดให 

มีชมรมดนตรี มีเครื่องดนตรีครบครัน พวกเขาเหลานั้นก็ 

จะมารวมตัวกันเลนดนตรีในเวลาที่เวนวางจากการทํางานได 

คนใดคนหนึ่งอาจมีหลาย “ความชอบ” ก็อาจรวมกิจกรรม 

กับคนไดหลายกลุม จึงเปนการขยายขอบขายการสานใจให 

กวางขวางยิง่ข้ึน การทํางานเปนทีมและการทํากิจกรรมรวมกัน 

ยังชวยสงเสริมใหเกิดการ “เขาใจ” และการ “จูงใจ” ใน 2 

ขอแรกเปนลูกโซตอเนื่องกันไปกับคนอื่นๆ อีกดวย

ไดใจ องคกรที่มีความยั่งยืนจะตองเปนองคกรที่มีชีวิต 

มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตอส่ิงแวดลอม 

ที่เปล่ียนแปลงไป และแนนอนวาในทุกชวงเวลาที่ผานไปจะ 

มีอุปสรรคอยูบาง แตสิ่งที่จะยึดเหน่ียวใหทุกคนในองคกร 

รวมแรงรวมใจในการฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได มีทุกข 

รวมตาน มีสุขรวมเสพ ก็ดวยใจที่ “รักและผูกพัน” ตอองคกร 

เสมือนครอบครัวเดียวกัน ผูอาวุโสมากกวาจะตองมีความ 

เมตตา ผูอาวุโสนอยกวาจะตองมีความนับถือ โดยทุกๆคน 

เปนแบบอยางที่ดี (Role Model)  ตอกันและกัน

  

หลัก 4 ใจ นี้ มีเคร่ืองมือสําคัญช้ินหนึ่งที่ชวยใหบรรลุ 

เปาหมายไดอยางมปีระสทิธิผลนัน่ก็คอื “การสือ่สารเพือ่ความ 

เขาใจในองคกร” การสื่อสารภายในองคกรเราทําไดหลาย 

ชองทาง และหลายส่ือ อาทิ การติดประกาศ วิทยเุสียงตามสาย 

Digital Signage เว็ปไซต การประชุม การสัมมนา เปนตน 

รวมถึงการใชหองสนทนาในระบบสื่อสารบนสังคมออนไลน 

ตางๆ ทั้งนี้ การสื่อสารทั้งหมดมีจุดมุงหมายเพื่อความเขาใจ 

ร วมกันในองค กร ตั้ งแต ปรัชญาในการดําเ นินธุรกิจ 

คานิยมองคกร วิสัยทัศน เร่ือยมาจนถึงสวนที่ยอยท่ีสุดใน 

ระดับบุคคลที่ทุกคนจะทราบถึงบทบาท หนาที่ และ KPI ของ 

ตนเอง

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวยังตองใหความสําคัญในเรื่อง 

ของการปรับรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย 

ปรับรูปแบบใหเปนไปตามแนวคิดของการจายคาตอบแทนตาม 

Performance เปนหลัก (Performance Base Pay) ในอดีต 

ที่ผานมาองคกรที่รูปแบบเปนครอบครัวจะเนนในเรื่องการ 

จายคาตอบแทนใหตามระยะเวลาการทาํงาน ยิง่อยูนานจายผล 

ตอบแทนสูง ขึ้นเงินเดือนตามฐานคาจาง

อยางไรก็ตามวิธีการแบบนี้จะไมกอใหเกิดแรงจูงใจกับ

พนักงานที่มีขีดความสามารถสูง ดังนั้นการจายคาตอบแทน 

ตามผลการปฏิบัติงานจึงเปนเรื่องที่จําเปน โดยองคกรควรจะ 

ปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด 

โครงสรางคาตอบแทนใหชัดเจน เพื่อสามารถใชคากลาง 

(Midpoint)มาบริหารคาจางเพ่ือจงูใจใหพนกังานสรางผลงาน 

ที่โดดเดน

ซีพี กรุป: ดุลยภาพแหงอํานาจของ ธนินท เจียรวนนท 
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อางอิง

ทศ คณนาพร. 2553. สรางธุรกิจใหรํ่ารวยแบบ 

ยั่งยืนในทุกสภาวะเศรษฐกิจ สไตล เจ าสัวธนินท 

เจียรวนนท.แฮปปบุค.

อาภรณ ภูวิทยพันธ. 2550. HR for non-HR. เอช 

อาร เซนเตอร.

บวรนันท ทองกัลยา. HR Focus from Family to 

Professional Organization [ออนไลน]: ไดจาก       

http://hr.payap.ac.th/km/index.php?option= 

com_kunena&catid=14&id=49&Itemid=44& 

view=topic

เคล็ดลับ 4 ใจ บริหารทรัพยากรมนุษย ดีเยี่ยม 

[ออนไลน]: ไดจาก

http://www.matichon.co.th/news_detail 

.php?newsid=1358781294&grpid=03&catid=03

การวางแผนทรัพยากมนุษย [ออนไลน]: ไดจาก

http://library.uru.ac.th/bookonline/books/ 

bookonline36-4.pdf

รุงฤดี กิจควร.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยคืออะไร 

พัฒนาทําไม ทําไมตองพัฒนา [ออนไลน]: -

กลยุทธซีพแีท็กทีมเซเวน-แม็คโคร "ธนนิท"โยกกาํไร 

จายดบ.กู1.7แสนล. [ออนไลน] ไดจาก: http://www 

.prachachat.net/news_detail.php?newsid= 

1367207518 

สไตลการบริหารเปนการกระจายอํานาจใหผู  

บริหารในแตละระดับ เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ 

ลดหลั่นกันไปตามระดับความสําคัญของธุรกิจ รวม 

ถึงมูลคาของธุรกิจ แตจะไมรวมอํานาจในกํามือผู  

บรหิารคนใดคนหนึง่ ในแตละธรุกจิจะมกีารแบงอาํนาจ 

ไปตามสวนตางๆกระจายกันไปเพื่อความคลองตัว 

แตละองคกรจะมีหนวยอํานาจเล็กๆหลายๆหนวย 

แตละหนวยก็มีอํานาจที่จะตัดสินใจหรือใชอํานาจใน 

การบริหาร เนื่องจากซีพีเปนองคกรขนาดใหญ จึงตอง 

มีการบริหารงานทั้งกระจายอํานาจและรวมหมูเพื่อให

เกิดความสมดุล

ธนินท  ได พูดถึงนโยบายการบริหารคนว า 

“นโยบายการบริหารงานของผม ผมมักจะเนนเร่ือง 

เปาหมายสวนวิธีการใหพวกเขาคิดหากันเอง สรุปแลว 

ผมใหความสาํคัญและใหอาํนาจ ใหโอกาสแกผูรวมงาน 

ทุกคน ใหเขามีความพยายามดวยตัวเองจนที่สุด มาก 

กวาจะไปบังคับเขาทําอยางโนนอยางนี้ เพราะรูดีวาผู 

มีความสามารถจะไมชอบใหใครบังคับเพราะจะขาด 

ความสนกุในการทาํงาน ผมเปดโอกาสใหผูบรหิารของ 

ผมทกุคนไดแสดงออกอยางเต็มท่ี ผลพยายามหลกีเลีย่ง 

ที่จะไปบังคับเขา เพราะถาเราไปบังคับถึงวิธีการและ 

รายละเอยีดในการทาํงานหรอืบรหิาร เราควรทําเองจะ 

ดีกวา แลวคนที่ถูกบังคับจะไมมีความกระตือรือลน 

ถึงกับอาจจะไมพอใจก็ได” ธนินทกลาว

“การติดกับดักโดยการยึดติดอยูในกรอบการ 

บริหารแบบเดิม โดยไมมีการปรับเปลี่ยนใหเขา 

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ยอม 

ทําใหองคกรธุรกิจครอบครัวนั้นนอกจากจะไมเติบโตกาวขาม

ไปสูบริษัทมืออาชีพไดแลว สุดทายก็จะเกิดความถดถอย 

และลมสลายในที่สุด” 

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย จะเปนแนวทาง 

สําคัญที่จะชวยผลักดันใหองคกรสามารถเปลี่ยนผานจาก 

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ไปสูการบริหารงาน 

ในรปูแบบ “Professional Organization” ทีจ่ะทาํใหเจาของ 

ธุรกิจท่ีเปนผูบริหารไมตองเหนื่อยอยูตลอดเวลา และไมตอง 

ถูกปลุกใหตื่นขึ้นมาเพื่อรับปญหาในการดําเนินธุรกิจในตอน 

เที่ยงคืน เพราะพนักงานที่เปนมืออาชีพทั้งหมดในองคกร 

ของจะชวยแกไขปญหาและสรางธรุกจิใหเตบิโตอยางตอเนือ่ง 

ฉบับนี้มาตอถึงเรื่องการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมืออาชีพ

การสร้างแรงจูงใจให้คนในองค์การ 
(How motivate people?)

วิเศษ  วิศิษฏวิญู รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท 

ซีพีคาปลีกและการตลาด จํากัด ไดกลาวถึงหลักบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยแบบใชหลัก 4 ใจ ซึ่งหลักในการบริหาร 

ทรพัยากรมนษุยทีถู่กนาํมาใชเปนหลกัตามธรรมชาต ิคอืการ 

เรียนรูธรรมชาติของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงาน 

ไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกคนมีความ 

ตองการและมีเปาหมายชีวิตท่ีแตกตางกัน บางคนอาจมี 

เปาหมายชีวิตอยูท่ีความรํ่ารวยมีทรัพยสินมากมาย บางคน 

อาจมีเปาหมายชีวิตอยู ที่การมีชื่อเสียง มีเกียรติประวัติ 

เปนที่ยอมรับของสังคม บางคนอาจตองการใชชีวิตที่มีโอกาส 

คนหาสิ่งใหมๆอยูเสมอ หรือบางคนอาจตองการใชชีวิตอยาง 

สมถะ เหลานี้ลวนเปนความแตกตางของแตละปจเจกบุคคล

นอกจากนัน้กย็งัมรีะดบัสงูตํา่ทีม่ากนอยแตกตางกนัดวย 

แตจุดหมายปลายทางไมแตกตางกันมากนัก นั่นก็คือความสุข 

และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หากพนักงานเหลานี้พบวาสิ่งที่ 

องคกรไดบริหารจัดการเปนเสนทางเดียวกับส่ิงท่ีจะนําพาเขา 

ไปสูความตองการและเปาหมายชีวิตนั้น ทุกสิ่งทุกอยางก็ 

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ดวย “ใจ” ที่เต็มเปยมดวยพลัง

หลกัในการบรหิารทรพัยากรมนษุยของแบบใชหลกั 4 

ใจ คือ

เขาใจ มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันทั้งทางสรีระ 

สตปิญญาและจติใจ  เราจงึจาํเปนจะตองเขาใจเขา ไมวาจะเปน 

จุดเดน จุดดอย ความรู ความสามารถ จริต อุดมการณ 

ความคิด พื้นฐานครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย การเขาใจ 

ความแตกตางของมนุษย ทําใหนายจางสามารถเลือก 

มอบหมายหนาที่การงานใหถูกตองกับคนแตละประเภท เปน 

การนําเอาความรู ความสามารถ ความเกงกาจของพนักงาน 

แตละคนออกมาใชใหไดผลอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ 

หลีกเลี่ยงการมอบหมายงานใหกับคนที่ไมสามารถทํางานนั้น 

เพือ่จะไดไมเกดิผลลพัธอนัไมพงึประสงคข้ึนได คนท่ีไดมโีอกาส 

ทาํงานในสิง่ท่ีตนรัก ตนถนดั ยอมจะทํางานนัน้อยางมคีวามสขุ 

และไดผลงานที่มีคุณภาพ

จูงใจ มนุษยทุกคนมีความสุขใจหรือความสะดวกใจ 

ทีจ่ะทําสิง่หนึง่สิง่ใดมากนอยไมเทากัน เราเรยีกขอบเขตความ 

สะดวกใจนั้นวา “Comfort Zone” เมื่อเราเขาใจเขาดีแลว 

เราก็จะรูวา “Comfort Zone” ของเขาวามากนอยเพียงใด 

และจะดีขึ้นมากถาคนเรามี “Comfort Zone” ท่ีใหญขึ้น 

เรื่อยๆ เมื่อเวลาผานไป ศักยภาพในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะ 

มากขึ้นเรื่อยๆ การจูงใจนี้จึงประกอบดวย 5 ความกลา กลาว 

คือ กลาเรียนรู กลาคิด กลานําเสนอ กลาทํา และกลา 

รบัผดิชอบ ปจจบัุนความรูและวิทยาการตางๆ ไดถูกคนคดิขึน้ 

ใหมอยูตลอดเวลา ประกอบกับการปฏิบัติงานใหสัมฤทธ์ิผล 

มีความซับซอนยิ่งข้ึน จําเปนจะตองใชความรูท่ีผสมผสานกัน 

หลายแขนง(Multidisciplinary Knowledge) วิศวกรอาจจะ 

ตองใชความรูดานบญัชีการเงนิหรอืวทิยาศาสตรอาหารเพิม่เตมิ 

นักการตลาดอาจจะตองใชความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพิ่มเติม เปนตน การจูงใจใหกลาที่จะเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง 

ไมถนดั จะทาํใหวนัหน่ึงสิง่น้ันกลายเปนสิง่ทีรู่และถนัดขึน้มาได 

ขอบเขตความสะดวกใจในความรูก็จะกวางใหญขึ้น รูมากก็มี 

วัตถุดิบในการคิดมาก สามารถจูงใจใหคนเกงเหลาน้ีกลาคิด 

และกลาทีจ่ะนาํความคดินัน้มาแลกเปลีย่นกบัคนอืน่ในองคกร 

ความคิดน้ันอาจเอื้อประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 

ทํางานใหกับผูอื่นก็ได เมื่อความมั่นใจในสิ่งที่คิดมีมากขึ้น 

ขอบเขตความสะดวกใจในการนําเสนอก็ใหญขึ้น และก็จะ 

พัฒนาจากความกลาเสนอไปสู ความกลาทําและกลารับ 

ผดิชอบในทีส่ดุ องคกรจําเปนทีจ่ะตองเปดโอกาสใหเขาเหลาน้ี 

ไดเกิด 5 ความกลานี้ ผลลัพธอาจมีถูกมีผิดได ถูกเปนพลังใจ 

ผิดเปนครู และจะถูกนําไปแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป แตจะ 

ตองไมถูกนํามาเปนอุปสรรคปดกั้นความกลานี้ไป

สานใจ ในองคกรประกอบดวยคนจํานวนมาก มีหนาที่ 

แตกตางกันไป หากไดนําเอาความรูความสามารถของแตละ 

คนมาเกื้อกูลกันจะเกิดพลังขึ้นอยางมาก ดังนั้นจึงจําเปนที่ 

จะตองมกีารสงเสรมิการทาํงานเปนทมี ดวยการจดัการทมีงาน 

ขามสายงานที่มีเปาหมายรวมกัน นอกจากการทํางานเปนทีม 

โดยมี “งาน” เปนตัวสานใจแลว ยังสามารถใช “ความชอบ” 

ที่เหมือนกันของแตละคนมาเปนตัวสานใจโดยผานการทํา 

กิจกรรมรวมกัน อาทิ คนที่ชอบเลนดนตรี เมื่อองคกรจัดให 

มีชมรมดนตรี มีเครื่องดนตรีครบครัน พวกเขาเหลานั้นก็ 

จะมารวมตัวกันเลนดนตรีในเวลาที่เวนวางจากการทํางานได 

คนใดคนหนึ่งอาจมีหลาย “ความชอบ” ก็อาจรวมกิจกรรม 

กับคนไดหลายกลุม จึงเปนการขยายขอบขายการสานใจให 

กวางขวางยิง่ขึน้ การทาํงานเปนทมีและการทาํกิจกรรมรวมกัน 

ยังชวยสงเสริมใหเกิดการ “เขาใจ” และการ “จูงใจ” ใน 2 

ขอแรกเปนลูกโซตอเนื่องกันไปกับคนอื่นๆ อีกดวย

ไดใจ องคกรที่มีความยั่งยืนจะตองเปนองคกรที่มีชีวิต 

มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 

ที่เปล่ียนแปลงไป และแนนอนวาในทุกชวงเวลาที่ผานไปจะ 

มีอุปสรรคอยูบาง แตสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวใหทุกคนในองคกร 

รวมแรงรวมใจในการฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได มีทุกข 

รวมตาน มีสุขรวมเสพ ก็ดวยใจที่ “รักและผูกพัน” ตอองคกร 

เสมือนครอบครัวเดียวกัน ผูอาวุโสมากกวาจะตองมีความ 

เมตตา ผูอาวุโสนอยกวาจะตองมีความนับถือ โดยทุกๆคน 

เปนแบบอยางที่ดี (Role Model)  ตอกันและกัน

  

หลัก 4 ใจ นี้ มีเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งที่ชวยใหบรรลุ 

เปาหมายไดอยางมปีระสทิธิผลนัน่ก็คือ “การสือ่สารเพือ่ความ 

เขาใจในองคกร” การสื่อสารภายในองคกรเราทําไดหลาย 

ชองทาง และหลายส่ือ อาทิ การติดประกาศ วทิยเุสยีงตามสาย 

Digital Signage เว็ปไซต การประชุม การสัมมนา เปนตน 

รวมถึงการใชหองสนทนาในระบบสื่อสารบนสังคมออนไลน 

ตางๆ ทั้งนี้ การสื่อสารทั้งหมดมีจุดมุงหมายเพื่อความเขาใจ 

ร วมกันในองค กร ตั้ งแต ปรัชญาในการดําเ นินธุรกิจ 

คานิยมองคกร วิสัยทัศน เรื่อยมาจนถึงสวนที่ยอยท่ีสุดใน 

ระดับบุคคลที่ทุกคนจะทราบถึงบทบาท หนาที่ และ KPI ของ 

ตนเอง

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวยังตองใหความสําคัญในเร่ือง 

ของการปรับรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย 

ปรับรูปแบบใหเปนไปตามแนวคิดของการจายคาตอบแทนตาม 

Performance เปนหลัก (Performance Base Pay) ในอดีต 

ท่ีผานมาองคกรท่ีรูปแบบเปนครอบครัวจะเนนในเรื่องการ 

จายคาตอบแทนใหตามระยะเวลาการทํางาน ยิง่อยูนานจายผล 

ตอบแทนสูง ขึ้นเงินเดือนตามฐานคาจาง

อยางไรก็ตามวิธีการแบบนี้จะไมกอใหเกิดแรงจูงใจกับ

พนักงานท่ีมีขีดความสามารถสูง ดังนั้นการจายคาตอบแทน 

ตามผลการปฏิบัติงานจึงเปนเรื่องที่จําเปน โดยองคกรควรจะ 

ปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด 

โครงสรางคาตอบแทนใหชัดเจน เพื่อสามารถใชคากลาง 

(Midpoint)มาบรหิารคาจางเพือ่จงูใจใหพนกังานสรางผลงาน 

ที่โดดเดน
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ประวัติ และที่มา
คุณศุภชาติ เมฆรุ งโรจน เปน 

ทายาทคนที่  1  ของ คุณวรวิทย  
เมฆรุงโรจน หนึง่ในสีพ่ีน่องผูกอตัง้บรษัิท 
ไวทคลาวน จํากัดและบริษัทในเครือ 
เดอะ คลาวด กรุป โดยจุดเริ่มตนธุรกิจ 
ของตระกูลเมฆรุงโรจน เริ่มจากคุณปู 
และคุณยาที่ยายถิ่นฐานมาจากเกาะ 
ไหหลํา เริ่มแรกทํางานเปนลูกจาง แต 
เก็บหอมรอมริบจนสามารถเปดราน 
ซอมรถยนตสาขาแรกท่ีเอกมัย โดยให 
ลูกๆเปนผูบริหาร จนตอมาไดขยายเพิ่ม 
อีก 2 สาขาที่บางนา และลาดพราว 
ในชวงป 2525 ตลาดกางเกงยีนสบูม 
มากทั้งในและนอกประเทศ ทําใหคุณ 
ปรีชา เมฆรุงโรจน(คุณลุงคนที่สอง) เริ่ม 
ศกึษา know how และทดลองกระบวน 
การฟอกยนีส ใชตึกแถวเปดเปนโรงงาน 
เล็กๆ รบัฟอกยนีส กอนขยายเปนโรงงาน 

แหงแรกที่ยานศรีนครินทร และขยาย 
โรงงานแหงที่ 2 ที่เขตลาดกระบัง โดย 
ตั้งชื่อวา บริษัท เมฆพัฒนา จํากัด

คิดค้นจากธุรกิจ 
“ยีนส์” สู่ธุรกิจ 
โรงงานปูนซีเมนต์ 
แบรนด์ “สิงห์”

จากธุรกิจยีนสที่เริ่มจากหองแถว 
ไมก่ีหอง จนขยายจากโรงฟอก เปน 
โรงงานตัดเย็บกางเกงยีนสสงขายทั่ว 
ประเทศ และไปไกลถึงเอเชีย และยุโรป 
จนป 2534 จึงไดขยายโรงงานมาเปด   
ที่ อ.บานโปง จ.ราชบุรี ณ ขณะนั้นเปน 
โรงงานแหงที่  4 โดยใชชื่อ บริษัท 
เมฆเจริญ จํากัด ช่ือธุรกิจมาจาก 
นามสกุลเดิม แซอวิ๋น แปลวา เมฆ แต 
ผลกระทบจากเหตุการณท่ีไมคาดฝนก็ 
เกิดขึ้นคือ เหตุการณสงครามอาว 

เปอรเซีย และเหตุการณพฤษภาทมิฬ 
ในชวงป 2534 – 2535 สงผลใหการ 
สงออกประสบปญหาลดลงมาก จึง 
จําเปนตองตั้งหลักวางแผนธุรกิจใหม 
จะทําอยางไรใหธุรกิจครอบครัวดําเนิน 
ตอไปได ในชวงน้ันประเทศเริ่มพัฒนา 
ระบบสาธารณูปโภคท่ัวประเทศ คณะ 
กรรมการบริษทัจงึประเมนิวา เมือ่มกีาร 
กอสรางถนนหนทางมากขึน้ การกอสราง 
อาคารที่พักอาศัยก็ตองเติบโตตามไป 
ดวยแนนอน

“คุณปรีชาจึงเริ่มลงมือทํา R&D 
ทนัท ีและศกึษาธุรกจิปูนซีเมนตสาํเรจ็รปู 
หรือ “มอรตาร” know how ของ 
ประเทศเยอรมัน ที่มีชื่อเสียงดานการ 
ผลิตปูนซีเมนต และมีการกอสรางมาก 
ยคุนัน้ปนูมอรตารยงัไมเปนทีรู่จกัมากนกั 
แตคุณลุงเปนคนแรกที่เกิดไอเดียวา 
ทําไมวิธีผสมปูนตองมีหลายขั้นตอน 

ตองผสมปูน ทราย นํ้า ทําไมไมทําให 
งายขึ้น เพียงขั้นตอนเดียว แลวปูนฉาบ 
ทําไมตองมีหลายแบบ ท้ังหยาบ และ 
ละเอียด นาจะมีแบบเดียวใชได 2 งาน 
จึงเปนที่มาของการนําเทคโนโลยีจาก 
เยอรมันมาใชในการกอต้ังโรงงานผลิต 
ปูนมอรตาร – ปูนทราย ที่มีสวนผสม 
ของปูนซีเมนต ทราย และนํ้า เปน 
อันดับแรกๆของประเทศไทย โดยเร่ิม 
ผลิตขายคร้ังแรกที่โรงงานลาดกระบัง 
ซึ่งในป 2539 การกอสรางในประเทศ 
ไทยขยายตัวอยาวตอเนื่อง ธุรกิจไปได 
สวย ทาํใหตองสรางโรงงานใหมเพือ่เพิม่ 
กําลังการผลิตที่ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 
จนถงึปจจบุนั และจัดจําหนายในแบรนด 
“ปูนตราสิงห” กอนจะสรางแบรนด 
สินคาที่มีความหมายถึง การเปนผูนําวา 
“สิงห มอรตาร” มาพรอมกับสโลแกน 
“ปูนสด...ที่แข็งแรงกวา””

จากธุรกิจนับ 100 
ล้านมาสู่งานเพื่อสังคม 
เพื่อจังหวัดราชบุรี

คุณแบงก ไดเลาดวยความภาค 

ภูมิใจวา ธุรกิจปูนมอรตารไดรับการ 
ตอบรับดีมากจากการจําหนายภายใต 
แบรนด สิงห มอรตารทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ และรับผลิต OEM 
ใหกับหลายแบรนดช้ันนําอีกดวย จน 
ปจจบุนัมมีลูคายอดขายตอปเตบิโต กวา 
200 ลานบาท โดยประมาณ รวมธุรกิจ 
ยีนสที่ยังคงอยูภายใต แบรนด “Black 
Sheep” วางจาํหนายในหางสรรพสนิคา 
ชั้นนําทั่วประเทศ สวนตัวคุณแบงกหลัง 
เรียนจบดานบริหารจาก มหาวิทยาลัย 
เอแบค ไดเขาทํางานในธุรกิจครอบครัว 
ทันที โดยไตเตามาจากพนักงานธุรการ 

ดูแลบัญชี การเงิน บริษัท ไวทคลาวน 
สํานักงานกรุงเทพ โดยยึดถือคําสั่งสอน 
ของคณุพอทีว่า “ทาํงานถงึจะเกงแคไหน 

ถาดูแลเงินไมเปนก็ไมรุง” หลังจากนั้น 
ในป 2554 ไดกลับมาทํางานที่สาขา 
ราชบุรีรับหนาที่เปนผู ชวยกรรมการ 
ผู จัดการ ในป 2561 ไดมีการปรับ 
โครงสร างบริษัทใหมและนําระบบ 
มาตรฐาน ISO มาพัฒนากระบวนการ 
จัดการในโรงงาน และไดรับการเลื่อน 
ตาํแหนงเปนผูอาํนวยการฝายปฎบิตักิาร 
ของ บรษิทั ไวทคลาวน จาํกดัเปนตนมา

“ผมเรียนรู ว า ความรู ต องใชคู  
กับประสบการณ การทํางานจึงจะมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะความรูคือ 
อาวุธ ประสบการณคือ วิธีใช เหมือน 
เราถือขวาน แตดันเอาไปหั่นผัก เปลือง 
แรงกเ็ปลอืงแรง เสยีเวลาอีก ดงันัน้มแีต 
ความรูแตไมรูวิธีใช ก็จบ ประสบการณ 
จากคุณพอ และคุณลุงที่ถายทอดตอ 
ใหผม แตความรูและประสบการณไมได 
มแีคในบรษิทัเราทีเ่ดยีว ผมเร่ิมมาคดิวา 
เรารูสึกใหญโตในถิ่นเรา แตแทจริงแลว 
เรายังไมรูจักโลกหรือสังคมภายนอกที่ 

กวางใหญเพียงพอ จึงเปนท่ีมาของการ 
สมัครเปนสมาชิก YEC ตั้งแตอายุ 26 ป 
เพราะผมตองการทําประโยชนเพื่อ 
จังหวัดราชบุรีที่เราอยู”

เข้ามา YEC เพราะอะไร 
เป็นคำถามยอดฮิต

เพราะการเปนผูบริหารรุนใหม ใน 
ธุรกิจที่รับผิดชอบ งานที่รับผิดชอบก็จะ 
เยอะ คณุแบงกตอบไดเลยวา การเขามา 
เปนสมาชิก YEC เพราะตองการจะให 
และสรางสิ่งที่ดีใหกับจังหวัดราชบุรี

“ผมไมไดอยากใหทุกคนมองวา 
YEC คือกลุมนักธุรกิจที่มารวมกันเพื่อ 
สังสรรค แต YEC เราตองการมีสวนรวม 
ในทุก Sector ไมวาจะเปนการชวยงาน 
ของหอการคาจงัหวดั หรอื ภาครฐักต็าม 
ผมดีใจที่ทุกวันนี้ YEC หอการคาจังหวัด 
ราชบุรีเริ่มมีบทบาท และไดรับโอกาส 
จากผู หลักผู ใหญใหร วมแสดงความ 
คิดเห็นในภาคสวนตางๆ ผูใหญเปด 

โอกาสใหคนรุนใหมไดแสดงออกมากข้ึน 
ผมเช่ือวา ประสบการณของเราจะชวย 
เติมเต็มไอเดียของทุกๆฝาย ในจังหวัด 
ของเราได และไอเดียของทุกๆคนใน 
จังหวัดก็ชวยเติมเต็มความสามารถของ 
พวกเราใหพัฒนาไปอีกข้ัน นับเปนการ 
แลกเปล่ียนประสบการณกันและกัน 
การเขามา YEC อีกเรื่องคือ การผูกมิตร 
ในสังคมที่นารัก ฉันทเพื่อน พี่ นอง... 
หากใครเขามาเพื่อหวังผลประโยชน 
ทางธุรกิจ เขาจะไมไดอะไร แมแตคําวา 
เพื่อน แตการเขาสูสังคม YEC นั้น ผล 
ประโยชนจะเขามาสูตัวเราเอง หากเรา 
ตั้งใจมาเพื่อมาใหกับคนอื่น”

นโยบายการขับเคลื่อน 
YEC หอการค้าจังหวัด 
ราชบุรี ยุคเจน 4

การทํางานใน YEC คุณแบงกเขา 
รวมอยางมีเปาหมาย คือ เพื่อใชความรู 
ความสามารถของคนรุนใหมในการ 

พัฒนาจังหวัดราชบุรี ขณะเดียวกันการ 
ใหก็เท ากับผู ให ได รับการพัฒนาไป 
พรอมกัน ทําให YEC มีการพัฒนา มี 
ความเกงมากขึ้นทั้งการบริหารงานของ
ตนเอง หรือเพื่อสวนรวม ดวยความที่ 
คณุแบงกผานการทาํงานรวมกับประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดราชบุรีมาถึง 3 
เจน ดังนั้นพอมาถึงเจน 4 ท่ีคุณแบงก 
ไดรับเลือกตั้งใหเปนประธาน จึงวาง 
นโยบายตอยอดจากนโยบายเดนของ 3 
ประธาน ดังนี้

1. นโยบายความเขมแข็งของ 
สมาชิก การทํางานรวมกับกับภาครัฐ 
ของประธาน YEC Gen 1

2. เนนการเพ่ิมจํานวนสมาชกิ และ 
การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธภาย
ในกลุม YEC ของประธาน YEC Gen 2

3. เสริมความรูความสามารถของ 
สมาชิกในกลุม โดยเชิญวิทยากรดังที่ 
ประสบความสําเร็จทางธุรกิจมาให 
ความรู แรงบันดาลใจ และสรางเสริม 
ประสบการณใหมๆ ของ ประธาน YEC 
Gen 3

และเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมงาน 
วิ่งเขางูมินิมาราธอน เพื่อโปรโมทการ 
ทองเที่ยวภายในจังหวัดอีกดวย โดย 
ประธาน YEC Gen 4 จะทําหนาที่สราง 
Added Value สืบสานนโยบายของ 

Gen ที่ผานมาเพื่อมุงให YEC เปนท่ี 
ยอมรับของภาครัฐและเอกชนมากข้ึน 
ในขณะเดียวกันก็สรางความแข็งแกรง 

ในกลุม YEC ไปดวย ปจจบัุนจงึมจีาํนวน 
สมาชกิเพ่ิมข้ึนถึง 80 คน โดยมเีปาหมาย 
เดียวกันคือ เนนการเสริมสรางประสบ- 
การณแบบ Real ดวยการจัด Business 
Trip การเยี่ยมชมธุรกิจในกลุม YEC 
โดยมีการตั้งหัวขอความรูท่ีแตกตางกัน
ไปในแตละธุรกิจท่ีไปเยีย่มชม ซึง่ประสบ 
ความสําเร็จจากการจัด 2 ครั้งที่ผานมา 
และสรางเสริม connection ระหวาง 
YEC ตางจงัหวดัและภาคอ่ืนๆใหมากข้ึน

ไฮไลท์ผลงานของ YEC 
ที่ประทับใจหนักมาก

คุณแบงก ไดเลาใหฟงทิ้งทาย 
ถึงความประทับใจ และตื้นตันใจสุดๆ 

ของชาว YEC ราชบุรี จากวันนั้นเมื่อ 6 
ปที่แลว ไดรับโอกาสใหชวยคิด ชวยจัด 
กิจกรรม 1 กิจกรรมในงานหอการคา 
แฟร นั่นคือ การจัดเตน YEC Cover 
Dance เพื่อตอตานยาเสพติด และเปด 
เวทใีหเดก็วยัรุน นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา 
ในจังหวัด ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
เพ่ือหางไกลจากยาเสพติด ปรากฏวา 
กิจกรรมไดรับการตอบรับดีมากมาก 
จากปที่ 1 ถึงปนี้ เปนปที่ 6 ยังคงมีทีม 
เพิ่มขึ้นมาตลอด บางทีมเตนตั้งแตเปน 
นักเรียน จนเขามหาวิทยาลัยก็ยังนัด 
รวมตัวมาเตนอีก ทําใหพวกเรารูสึกวา 

เราไดเพาะพันธุตนกลาเล็กๆ และเราได 
เฝาดูพวกเคาเติบโตจนเปนเยาวชนที่ดี 
ในอนาคต

“มปีระโยคเดด็ทิง้ทายวา ถาคณุคดิ 
จะเขา YEC ดวยคําวา “ผลประโยชน” 
คุณจะไม ได อะไรเลย แม แต คําว า 
“เพื่อน” แดพี่ชายที่รัก พี่คิง YEC 
เพชรบุรี”

การพูดคุยวันนี้เต็มไปดวยสีสัน 
และรสชาติสุดสุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
วนันีท้านประธาน YEC ปลอยคาํคมโดนๆ 
มากมาย นอกจากความตัง้ใจและปณธิาน 
เกินรอย ของทานประธาน YEC แบงก 
คนเกงแลว คารม และ คาํคมของเขากไ็ม 
เปนรองใครจริงๆ
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ศุภชาติ เมฆรุ่งโรจน์
ประธาน YEC หอการค้าราชบุรี Gen 4
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ประวัติ และที่มา
คุณศุภชาติ เมฆรุ งโรจน เปน 

ทายาทคนที่  1  ของ คุณวรวิทย  
เมฆรุงโรจน หนึง่ในสีพ่ี่นองผูกอต้ังบริษัท 
ไวทคลาวน จํากัดและบริษัทในเครือ 
เดอะ คลาวด กรุป โดยจุดเริ่มตนธุรกิจ 
ของตระกูลเมฆรุงโรจน เริ่มจากคุณปู 
และคุณยาที่ยายถิ่นฐานมาจากเกาะ 
ไหหลํา เร่ิมแรกทํางานเปนลูกจาง แต 
เก็บหอมรอมริบจนสามารถเปดราน 
ซอมรถยนตสาขาแรกที่เอกมัย โดยให 
ลูกๆเปนผูบริหาร จนตอมาไดขยายเพิ่ม 
อีก 2 สาขาที่บางนา และลาดพราว 
ในชวงป 2525 ตลาดกางเกงยีนสบูม 
มากทั้งในและนอกประเทศ ทําใหคุณ 
ปรีชา เมฆรุงโรจน(คุณลุงคนที่สอง) เริ่ม 
ศกึษา know how และทดลองกระบวน 
การฟอกยนีส ใชตึกแถวเปดเปนโรงงาน 
เลก็ๆ รบัฟอกยนีส กอนขยายเปนโรงงาน 

แหงแรกที่ยานศรีนครินทร และขยาย 
โรงงานแหงที่ 2 ที่เขตลาดกระบัง โดย 
ตั้งชื่อวา บริษัท เมฆพัฒนา จํากัด

คิดค้นจากธุรกิจ 
“ยีนส์” สู่ธุรกิจ 
โรงงานปูนซีเมนต์ 
แบรนด์ “สิงห์”

จากธุรกิจยีนสท่ีเริ่มจากหองแถว 
ไมก่ีหอง จนขยายจากโรงฟอก เปน 
โรงงานตัดเย็บกางเกงยีนสสงขายทั่ว 
ประเทศ และไปไกลถึงเอเชีย และยุโรป 
จนป 2534 จึงไดขยายโรงงานมาเปด   
ที่ อ.บานโปง จ.ราชบุรี ณ ขณะนั้นเปน 
โรงงานแหงที่  4 โดยใชชื่อ บริษัท 
เมฆเจริญ จํากัด ชื่อธุรกิจมาจาก 
นามสกุลเดิม แซอวิ๋น แปลวา เมฆ แต 
ผลกระทบจากเหตุการณที่ไมคาดฝนก็ 
เกิดขึ้นคือ เหตุการณสงครามอาว 

เปอรเซีย และเหตุการณพฤษภาทมิฬ 
ในชวงป 2534 – 2535 สงผลใหการ 
สงออกประสบปญหาลดลงมาก จึง 
จําเปนตองตั้งหลักวางแผนธุรกิจใหม 
จะทําอยางไรใหธุรกิจครอบครัวดําเนิน 
ตอไปได ในชวงนั้นประเทศเริ่มพัฒนา 
ระบบสาธารณูปโภคท่ัวประเทศ คณะ 
กรรมการบริษทัจงึประเมนิวา เมือ่มกีาร 
กอสรางถนนหนทางมากขึน้ การกอสราง 
อาคารที่พักอาศัยก็ตองเติบโตตามไป 
ดวยแนนอน

“คุณปรีชาจึงเริ่มลงมือทํา R&D 
ทนัท ีและศกึษาธุรกจิปูนซีเมนตสาํเรจ็รปู 
หรือ “มอรตาร” know how ของ 
ประเทศเยอรมัน ที่มีชื่อเสียงดานการ 
ผลิตปูนซีเมนต และมีการกอสรางมาก 
ยคุนัน้ปูนมอรตารยงัไมเปนท่ีรูจกัมากนกั 
แตคุณลุงเปนคนแรกที่เกิดไอเดียวา 
ทําไมวิธีผสมปูนตองมีหลายขั้นตอน 

ตองผสมปูน ทราย นํ้า ทําไมไมทําให 
งายขึ้น เพียงขั้นตอนเดียว แลวปูนฉาบ 
ทําไมตองมีหลายแบบ ท้ังหยาบ และ 
ละเอียด นาจะมีแบบเดียวใชได 2 งาน 
จึงเปนที่มาของการนําเทคโนโลยีจาก 
เยอรมันมาใชในการกอตั้งโรงงานผลิต 
ปูนมอรตาร – ปูนทราย ท่ีมีสวนผสม 
ของปูนซีเมนต ทราย และนํ้า เปน 
อันดับแรกๆของประเทศไทย โดยเร่ิม 
ผลิตขายครั้งแรกที่โรงงานลาดกระบัง 
ซึ่งในป 2539 การกอสรางในประเทศ 
ไทยขยายตัวอยาวตอเนื่อง ธุรกิจไปได 
สวย ทาํใหตองสรางโรงงานใหมเพือ่เพิม่ 
กําลังการผลิตท่ี อ.บานโปง จ.ราชบุรี 
จนถงึปจจบุนั และจดัจาํหนายในแบรนด 
“ปูนตราสิงห” กอนจะสรางแบรนด 
สินคาที่มีความหมายถึง การเปนผูนําวา 
“สิงห มอรตาร” มาพรอมกับสโลแกน 
“ปูนสด...ที่แข็งแรงกวา””

จากธุรกิจนับ 100 
ล้านมาสู่งานเพื่อสังคม 
เพื่อจังหวัดราชบุรี

คุณแบงก ไดเลาดวยความภาค 

ภูมิใจวา ธุรกิจปูนมอรตารไดรับการ 
ตอบรับดีมากจากการจําหนายภายใต 
แบรนด สิงห มอรตารทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ และรับผลิต OEM 
ใหกับหลายแบรนดช้ันนําอีกดวย จน 
ปจจุบนัมมีลูคายอดขายตอปเตบิโต กวา 
200 ลานบาท โดยประมาณ รวมธุรกิจ 
ยีนสที่ยังคงอยูภายใต แบรนด “Black 
Sheep” วางจําหนายในหางสรรพสนิคา 
ชั้นนําทั่วประเทศ สวนตัวคุณแบงกหลัง 
เรียนจบดานบริหารจาก มหาวิทยาลัย 
เอแบค ไดเขาทํางานในธุรกิจครอบครัว 
ทันที โดยไตเตามาจากพนักงานธุรการ 

ดูแลบัญชี การเงิน บริษัท ไวทคลาวน 
สํานักงานกรุงเทพ โดยยึดถือคําสั่งสอน 
ของคุณพอทีว่า “ทาํงานถงึจะเกงแคไหน 

ถาดูแลเงินไมเปนก็ไมรุง” หลังจากนั้น 
ในป 2554 ไดกลับมาทํางานที่สาขา 
ราชบุรีรับหนาที่เปนผู ชวยกรรมการ 
ผู จัดการ ในป 2561 ไดมีการปรับ 
โครงสร างบริษัทใหมและนําระบบ 
มาตรฐาน ISO มาพัฒนากระบวนการ 
จัดการในโรงงาน และไดรับการเล่ือน 
ตําแหนงเปนผูอาํนวยการฝายปฎบิติัการ 
ของ บรษิทั ไวทคลาวน จาํกดัเปนตนมา

“ผมเรียนรู ว า ความรู ต องใชคู  
กับประสบการณ การทํางานจึงจะมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะความรูคือ 
อาวุธ ประสบการณคือ วิธีใช เหมือน 
เราถือขวาน แตดันเอาไปหั่นผัก เปลือง 
แรงกเ็ปลอืงแรง เสยีเวลาอีก ดงันัน้มแีต 
ความรูแตไมรูวิธีใช ก็จบ ประสบการณ 
จากคุณพอ และคุณลุงที่ถายทอดตอ 
ใหผม แตความรูและประสบการณไมได 
มแีคในบรษัิทเราทีเ่ดยีว ผมเร่ิมมาคิดวา 
เรารูสึกใหญโตในถิ่นเรา แตแทจริงแลว 
เรายังไมรูจักโลกหรือสังคมภายนอกที่ 

กวางใหญเพียงพอ จึงเปนที่มาของการ 
สมัครเปนสมาชิก YEC ตั้งแตอายุ 26 ป 
เพราะผมตองการทําประโยชนเพื่อ 
จังหวัดราชบุรีที่เราอยู”

เข้ามา YEC เพราะอะไร 
เป็นคำถามยอดฮิต

เพราะการเปนผูบริหารรุนใหม ใน 
ธุรกิจที่รับผิดชอบ งานที่รับผิดชอบก็จะ 
เยอะ คณุแบงกตอบไดเลยวา การเขามา 
เปนสมาชิก YEC เพราะตองการจะให 
และสรางสิ่งที่ดีใหกับจังหวัดราชบุรี

“ผมไมไดอยากใหทุกคนมองวา 
YEC คือกลุมนักธุรกิจที่มารวมกันเพื่อ 
สังสรรค แต YEC เราตองการมีสวนรวม 
ในทุก Sector ไมวาจะเปนการชวยงาน 
ของหอการคาจงัหวดั หรอื ภาครฐักต็าม 
ผมดีใจที่ทุกวันนี้ YEC หอการคาจังหวัด 
ราชบุรีเริ่มมีบทบาท และไดรับโอกาส 
จากผู หลักผู ใหญใหร วมแสดงความ 
คิดเห็นในภาคสวนตางๆ ผู ใหญเปด 

โอกาสใหคนรุนใหมไดแสดงออกมากขึน้ 
ผมเชื่อวา ประสบการณของเราจะชวย 
เติมเต็มไอเดียของทุกๆฝาย ในจังหวัด 
ของเราได และไอเดียของทุกๆคนใน 
จังหวัดก็ชวยเติมเต็มความสามารถของ 
พวกเราใหพัฒนาไปอีกขั้น นับเปนการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณกันและกัน 
การเขามา YEC อีกเรื่องคือ การผูกมิตร 
ในสังคมที่นารัก ฉันทเพื่อน พี่ นอง... 
หากใครเขามาเพื่อหวังผลประโยชน 
ทางธุรกิจ เขาจะไมไดอะไร แมแตคําวา 
เพื่อน แตการเขาสูสังคม YEC นั้น ผล 
ประโยชนจะเขามาสูตัวเราเอง หากเรา 
ตั้งใจมาเพื่อมาใหกับคนอื่น”

นโยบายการขับเคลื่อน 
YEC หอการค้าจังหวัด 
ราชบุรี ยุคเจน 4

การทํางานใน YEC คุณแบงกเขา 
รวมอยางมีเปาหมาย คือ เพื่อใชความรู 
ความสามารถของคนรุนใหมในการ 

พัฒนาจังหวัดราชบุรี ขณะเดียวกันการ 
ใหก็เท ากับผู ให ได รับการพัฒนาไป 
พรอมกัน ทําให YEC มีการพัฒนา มี 
ความเกงมากขึ้นทั้งการบริหารงานของ
ตนเอง หรือเพื่อสวนรวม ดวยความท่ี 
คณุแบงกผานการทาํงานรวมกับประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดราชบุรีมาถึง 3 
เจน ดังนั้นพอมาถึงเจน 4 ท่ีคุณแบงก 
ไดรับเลือกตั้งใหเปนประธาน จึงวาง 
นโยบายตอยอดจากนโยบายเดนของ 3 
ประธาน ดังนี้

1. นโยบายความเขมแข็งของ 
สมาชิก การทํางานรวมกับกับภาครัฐ 
ของประธาน YEC Gen 1

2. เนนการเพิม่จาํนวนสมาชกิ และ 
การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธภาย
ในกลุม YEC ของประธาน YEC Gen 2

3. เสริมความรูความสามารถของ 
สมาชิกในกลุม โดยเชิญวิทยากรดังที่ 
ประสบความสําเร็จทางธุรกิจมาให 
ความรู แรงบันดาลใจ และสรางเสริม 
ประสบการณใหมๆ ของ ประธาน YEC 
Gen 3

และเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมงาน 
วิ่งเขางูมินิมาราธอน เพื่อโปรโมทการ 
ทองเที่ยวภายในจังหวัดอีกดวย โดย 
ประธาน YEC Gen 4 จะทําหนาที่สราง 
Added Value สืบสานนโยบายของ 

Gen ท่ีผานมาเพื่อมุงให YEC เปนท่ี 
ยอมรับของภาครัฐและเอกชนมากขึ้น 
ในขณะเดียวกันก็สรางความแข็งแกรง 

ในกลุม YEC ไปดวย ปจจบัุนจงึมจีาํนวน 
สมาชิกเพ่ิมข้ึนถึง 80 คน โดยมเีปาหมาย 
เดียวกันคือ เนนการเสริมสรางประสบ- 
การณแบบ Real ดวยการจัด Business 
Trip การเยี่ยมชมธุรกิจในกลุม YEC 
โดยมีการตั้งหัวขอความรูท่ีแตกตางกัน
ไปในแตละธุรกิจท่ีไปเยีย่มชม ซึง่ประสบ 
ความสําเร็จจากการจัด 2 ครั้งที่ผานมา 
และสรางเสริม connection ระหวาง 
YEC ตางจงัหวดัและภาคอ่ืนๆใหมากขึน้

ไฮไลท์ผลงานของ YEC 
ที่ประทับใจหนักมาก

คุณแบงก ไดเลาใหฟงทิ้งทาย 
ถึงความประทับใจ และตื้นตันใจสุดๆ 

ของชาว YEC ราชบุรี จากวันนั้นเมื่อ 6 
ปที่แลว ไดรับโอกาสใหชวยคิด ชวยจัด 
กิจกรรม 1 กิจกรรมในงานหอการคา 
แฟร นั่นคือ การจัดเตน YEC Cover 
Dance เพื่อตอตานยาเสพติด และเปด 
เวทใีหเด็กวยัรุน นกัเรียน นิสติ นักศกึษา 
ในจังหวัด ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
เพ่ือหางไกลจากยาเสพติด ปรากฏวา 
กิจกรรมไดรับการตอบรับดีมากมาก 
จากปที่ 1 ถึงปนี้ เปนปที่ 6 ยังคงมีทีม 
เพิ่มขึ้นมาตลอด บางทีมเตนตั้งแตเปน 
นักเรียน จนเขามหาวิทยาลัยก็ยังนัด 
รวมตัวมาเตนอีก ทําใหพวกเรารูสึกวา 

เราไดเพาะพันธุตนกลาเล็กๆ และเราได 
เฝาดูพวกเคาเติบโตจนเปนเยาวชนที่ดี 
ในอนาคต

“มปีระโยคเด็ดทิง้ทายวา ถาคณุคดิ 
จะเขา YEC ดวยคําวา “ผลประโยชน” 
คุณจะไม ได อะไรเลย แม แต คําว า 
“เพื่อน” แดพี่ชายที่รัก พี่คิง YEC 
เพชรบุรี”

การพูดคุยวันนี้เต็มไปดวยสีสัน 
และรสชาติสุดสุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
วนันีท้านประธาน YEC ปลอยคาํคมโดนๆ 
มากมาย นอกจากความตัง้ใจและปณธิาน 
เกินรอย ของทานประธาน YEC แบงก 
คนเกงแลว คารม และ คาํคมของเขาก็ไม 
เปนรองใครจริงๆ
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ประวัติ และที่มา
คุณศุภชาติ เมฆรุ งโรจน เปน 

ทายาทคนที่  1  ของ คุณวรวิทย  
เมฆรุงโรจน หนึง่ในสีพ่ีน่องผูกอตัง้บรษัิท 
ไวทคลาวน จํากัดและบริษัทในเครือ 
เดอะ คลาวด กรุป โดยจุดเริ่มตนธุรกิจ 
ของตระกูลเมฆรุงโรจน เริ่มจากคุณปู 
และคุณยาที่ยายถิ่นฐานมาจากเกาะ 
ไหหลํา เริ่มแรกทํางานเปนลูกจาง แต 
เก็บหอมรอมริบจนสามารถเปดราน 
ซอมรถยนตสาขาแรกท่ีเอกมัย โดยให 
ลูกๆเปนผูบริหาร จนตอมาไดขยายเพิ่ม 
อีก 2 สาขาที่บางนา และลาดพราว 
ในชวงป 2525 ตลาดกางเกงยีนสบูม 
มากทั้งในและนอกประเทศ ทําใหคุณ 
ปรีชา เมฆรุงโรจน(คุณลุงคนที่สอง) เริ่ม 
ศกึษา know how และทดลองกระบวน 
การฟอกยนีส ใชตึกแถวเปดเปนโรงงาน 
เล็กๆ รบัฟอกยนีส กอนขยายเปนโรงงาน 

แหงแรกที่ยานศรีนครินทร และขยาย 
โรงงานแหงที่ 2 ที่เขตลาดกระบัง โดย 
ตั้งชื่อวา บริษัท เมฆพัฒนา จํากัด

คิดค้นจากธุรกิจ 
“ยีนส์” สู่ธุรกิจ 
โรงงานปูนซีเมนต์ 
แบรนด์ “สิงห์”

จากธุรกิจยีนสที่เริ่มจากหองแถว 
ไมก่ีหอง จนขยายจากโรงฟอก เปน 
โรงงานตัดเย็บกางเกงยีนสสงขายทั่ว 
ประเทศ และไปไกลถึงเอเชีย และยุโรป 
จนป 2534 จึงไดขยายโรงงานมาเปด   
ที่ อ.บานโปง จ.ราชบุรี ณ ขณะนั้นเปน 
โรงงานแหงที่  4 โดยใชชื่อ บริษัท 
เมฆเจริญ จํากัด ช่ือธุรกิจมาจาก 
นามสกุลเดิม แซอวิ๋น แปลวา เมฆ แต 
ผลกระทบจากเหตุการณท่ีไมคาดฝนก็ 
เกิดขึ้นคือ เหตุการณสงครามอาว 

เปอรเซีย และเหตุการณพฤษภาทมิฬ 
ในชวงป 2534 – 2535 สงผลใหการ 
สงออกประสบปญหาลดลงมาก จึง 
จําเปนตองตั้งหลักวางแผนธุรกิจใหม 
จะทําอยางไรใหธุรกิจครอบครัวดําเนิน 
ตอไปได ในชวงน้ันประเทศเริ่มพัฒนา 
ระบบสาธารณูปโภคท่ัวประเทศ คณะ 
กรรมการบริษทัจงึประเมนิวา เมือ่มกีาร 
กอสรางถนนหนทางมากขึน้ การกอสราง 
อาคารที่พักอาศัยก็ตองเติบโตตามไป 
ดวยแนนอน

“คุณปรีชาจึงเริ่มลงมือทํา R&D 
ทนัท ีและศกึษาธุรกจิปูนซีเมนตสาํเรจ็รปู 
หรือ “มอรตาร” know how ของ 
ประเทศเยอรมัน ที่มีชื่อเสียงดานการ 
ผลิตปูนซีเมนต และมีการกอสรางมาก 
ยคุนัน้ปนูมอรตารยงัไมเปนทีรู่จกัมากนกั 
แตคุณลุงเปนคนแรกที่เกิดไอเดียวา 
ทําไมวิธีผสมปูนตองมีหลายขั้นตอน 

ตองผสมปูน ทราย นํ้า ทําไมไมทําให 
งายขึ้น เพียงขั้นตอนเดียว แลวปูนฉาบ 
ทําไมตองมีหลายแบบ ท้ังหยาบ และ 
ละเอียด นาจะมีแบบเดียวใชได 2 งาน 
จึงเปนที่มาของการนําเทคโนโลยีจาก 
เยอรมันมาใชในการกอตั้งโรงงานผลิต 
ปูนมอรตาร – ปูนทราย ที่มีสวนผสม 
ของปูนซีเมนต ทราย และนํ้า เปน 
อันดับแรกๆของประเทศไทย โดยเร่ิม 
ผลิตขายคร้ังแรกที่โรงงานลาดกระบัง 
ซึ่งในป 2539 การกอสรางในประเทศ 
ไทยขยายตัวอยาวตอเนื่อง ธุรกิจไปได 
สวย ทาํใหตองสรางโรงงานใหมเพือ่เพิม่ 
กําลังการผลิตที่ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 
จนถงึปจจบุนั และจัดจําหนายในแบรนด 
“ปูนตราสิงห” กอนจะสรางแบรนด 
สินคาที่มีความหมายถึง การเปนผูนําวา 
“สิงห มอรตาร” มาพรอมกับสโลแกน 
“ปูนสด...ที่แข็งแรงกวา””

จากธุรกิจนับ 100 
ล้านมาสู่งานเพื่อสังคม 
เพื่อจังหวัดราชบุรี

คุณแบงก ไดเลาดวยความภาค 

ภูมิใจวา ธุรกิจปูนมอรตารไดรับการ 
ตอบรับดีมากจากการจําหนายภายใต 
แบรนด สิงห มอรตารทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ และรับผลิต OEM 
ใหกับหลายแบรนดช้ันนําอีกดวย จน 
ปจจบุนัมมีลูคายอดขายตอปเตบิโต กวา 
200 ลานบาท โดยประมาณ รวมธุรกิจ 
ยีนสที่ยังคงอยูภายใต แบรนด “Black 
Sheep” วางจาํหนายในหางสรรพสนิคา 
ชั้นนําทั่วประเทศ สวนตัวคุณแบงกหลัง 
เรียนจบดานบริหารจาก มหาวิทยาลัย 
เอแบค ไดเขาทํางานในธุรกิจครอบครัว 
ทันที โดยไตเตามาจากพนักงานธุรการ 

ดูแลบัญชี การเงิน บริษัท ไวทคลาวน 
สํานักงานกรุงเทพ โดยยึดถือคําสั่งสอน 
ของคณุพอทีว่า “ทาํงานถงึจะเกงแคไหน 

ถาดูแลเงินไมเปนก็ไมรุง” หลังจากนั้น 
ในป 2554 ไดกลับมาทํางานที่สาขา 
ราชบุรีรับหนาที่เปนผู ชวยกรรมการ 
ผู จัดการ ในป 2561 ไดมีการปรับ 
โครงสร างบริษัทใหมและนําระบบ 
มาตรฐาน ISO มาพัฒนากระบวนการ 
จัดการในโรงงาน และไดรับการเล่ือน 
ตาํแหนงเปนผูอาํนวยการฝายปฎบิตักิาร 
ของ บรษิทั ไวทคลาวน จาํกดัเปนตนมา

“ผมเรียนรู ว า ความรู ต องใชคู  
กับประสบการณ การทํางานจึงจะมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะความรูคือ 
อาวุธ ประสบการณคือ วิธีใช เหมือน 
เราถือขวาน แตดันเอาไปหั่นผัก เปลือง 
แรงกเ็ปลอืงแรง เสยีเวลาอีก ดงันัน้มแีต 
ความรูแตไมรูวิธีใช ก็จบ ประสบการณ 
จากคุณพอ และคุณลุงที่ถายทอดตอ 
ใหผม แตความรูและประสบการณไมได 
มแีคในบรษัิทเราทีเ่ดยีว ผมเร่ิมมาคิดวา 
เรารูสึกใหญโตในถิ่นเรา แตแทจริงแลว 
เรายังไมรูจักโลกหรือสังคมภายนอกที่ 

กวางใหญเพียงพอ จึงเปนท่ีมาของการ 
สมัครเปนสมาชิก YEC ตั้งแตอายุ 26 ป 
เพราะผมตองการทําประโยชนเพื่อ 
จังหวัดราชบุรีที่เราอยู”

เข้ามา YEC เพราะอะไร 
เป็นคำถามยอดฮิต

เพราะการเปนผูบริหารรุนใหม ใน 
ธุรกิจที่รับผิดชอบ งานที่รับผิดชอบก็จะ 
เยอะ คณุแบงกตอบไดเลยวา การเขามา 
เปนสมาชิก YEC เพราะตองการจะให 
และสรางสิ่งที่ดีใหกับจังหวัดราชบุรี

“ผมไมไดอยากใหทุกคนมองวา 
YEC คือกลุมนักธุรกิจที่มารวมกันเพื่อ 
สังสรรค แต YEC เราตองการมีสวนรวม 
ในทุก Sector ไมวาจะเปนการชวยงาน 
ของหอการคาจงัหวดั หรอื ภาครฐักต็าม 
ผมดีใจที่ทุกวันนี้ YEC หอการคาจังหวัด 
ราชบุรีเริ่มมีบทบาท และไดรับโอกาส 
จากผู หลักผู ใหญใหร วมแสดงความ 
คิดเห็นในภาคสวนตางๆ ผูใหญเปด 

โอกาสใหคนรุนใหมไดแสดงออกมากข้ึน 
ผมเช่ือวา ประสบการณของเราจะชวย 
เติมเต็มไอเดียของทุกๆฝาย ในจังหวัด 
ของเราได และไอเดียของทุกๆคนใน 
จังหวัดก็ชวยเติมเต็มความสามารถของ 
พวกเราใหพัฒนาไปอีกข้ัน นับเปนการ 
แลกเปล่ียนประสบการณกันและกัน 
การเขามา YEC อีกเรื่องคือ การผูกมิตร 
ในสังคมที่นารัก ฉันทเพื่อน พี่ นอง... 
หากใครเขามาเพื่อหวังผลประโยชน 
ทางธุรกิจ เขาจะไมไดอะไร แมแตคําวา 
เพื่อน แตการเขาสูสังคม YEC นั้น ผล 
ประโยชนจะเขามาสูตัวเราเอง หากเรา 
ตั้งใจมาเพื่อมาใหกับคนอื่น”

นโยบายการขับเคลื่อน 
YEC หอการค้าจังหวัด 
ราชบุรี ยุคเจน 4

การทํางานใน YEC คุณแบงกเขา 
รวมอยางมีเปาหมาย คือ เพื่อใชความรู 
ความสามารถของคนรุนใหมในการ 

พัฒนาจังหวัดราชบุรี ขณะเดียวกันการ 
ใหก็เท ากับผู ให ได รับการพัฒนาไป 
พรอมกัน ทําให YEC มีการพัฒนา มี 
ความเกงมากขึ้นทั้งการบริหารงานของ
ตนเอง หรือเพื่อสวนรวม ดวยความที่ 
คณุแบงกผานการทาํงานรวมกับประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดราชบุรีมาถึง 3 
เจน ดังนั้นพอมาถึงเจน 4 ท่ีคุณแบงก 
ไดรับเลือกตั้งใหเปนประธาน จึงวาง 
นโยบายตอยอดจากนโยบายเดนของ 3 
ประธาน ดังนี้

1. นโยบายความเขมแข็งของ 
สมาชิก การทํางานรวมกับกับภาครัฐ 
ของประธาน YEC Gen 1

2. เนนการเพ่ิมจํานวนสมาชกิ และ 
การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธภาย
ในกลุม YEC ของประธาน YEC Gen 2

3. เสริมความรูความสามารถของ 
สมาชิกในกลุม โดยเชิญวิทยากรดังที่ 
ประสบความสําเร็จทางธุรกิจมาให 
ความรู แรงบันดาลใจ และสรางเสริม 
ประสบการณใหมๆ ของ ประธาน YEC 
Gen 3

และเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมงาน 
วิ่งเขางูมินิมาราธอน เพื่อโปรโมทการ 
ทองเที่ยวภายในจังหวัดอีกดวย โดย 
ประธาน YEC Gen 4 จะทําหนาที่สราง 
Added Value สืบสานนโยบายของ 

Gen ที่ผานมาเพื่อมุงให YEC เปนท่ี 
ยอมรับของภาครัฐและเอกชนมากข้ึน 
ในขณะเดียวกันก็สรางความแข็งแกรง 

ในกลุม YEC ไปดวย ปจจบัุนจงึมจีาํนวน 
สมาชกิเพ่ิมข้ึนถึง 80 คน โดยมเีปาหมาย 
เดียวกันคือ เนนการเสริมสรางประสบ- 
การณแบบ Real ดวยการจัด Business 
Trip การเยี่ยมชมธุรกิจในกลุม YEC 
โดยมีการตั้งหัวขอความรูท่ีแตกตางกัน
ไปในแตละธุรกิจท่ีไปเยีย่มชม ซึง่ประสบ 
ความสําเร็จจากการจัด 2 ครั้งที่ผานมา 
และสรางเสริม connection ระหวาง 
YEC ตางจงัหวดัและภาคอ่ืนๆใหมากข้ึน

ไฮไลท์ผลงานของ YEC 
ที่ประทับใจหนักมาก

คุณแบงก ไดเลาใหฟงทิ้งทาย 
ถึงความประทับใจ และตื้นตันใจสุดๆ 

ของชาว YEC ราชบุรี จากวันนั้นเมื่อ 6 
ปที่แลว ไดรับโอกาสใหชวยคิด ชวยจัด 
กิจกรรม 1 กิจกรรมในงานหอการคา 
แฟร นั่นคือ การจัดเตน YEC Cover 
Dance เพื่อตอตานยาเสพติด และเปด 
เวทใีหเดก็วยัรุน นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา 
ในจังหวัด ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
เพ่ือหางไกลจากยาเสพติด ปรากฏวา 
กิจกรรมไดรับการตอบรับดีมากมาก 
จากปที่ 1 ถึงปนี้ เปนปที่ 6 ยังคงมีทีม 
เพิ่มขึ้นมาตลอด บางทีมเตนตั้งแตเปน 
นักเรียน จนเขามหาวิทยาลัยก็ยังนัด 
รวมตัวมาเตนอีก ทําใหพวกเรารูสึกวา 

เราไดเพาะพันธุตนกลาเล็กๆ และเราได 
เฝาดูพวกเคาเติบโตจนเปนเยาวชนที่ดี 
ในอนาคต

“มปีระโยคเดด็ทิง้ทายวา ถาคณุคดิ 
จะเขา YEC ดวยคําวา “ผลประโยชน” 
คุณจะไม ได อะไรเลย แม แต คําว า 
“เพื่อน” แดพี่ชายที่รัก พี่คิง YEC 
เพชรบุรี”

การพูดคุยวันนี้เต็มไปดวยสีสัน 
และรสชาติสุดสุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
วนันีท้านประธาน YEC ปลอยคาํคมโดนๆ 
มากมาย นอกจากความตัง้ใจและปณธิาน 
เกินรอย ของทานประธาน YEC แบงก 
คนเกงแลว คารม และ คาํคมของเขากไ็ม 
เปนรองใครจริงๆ

YEC เราต้องการมีส่วนร่วมในทุก Sector ไม่ว่า 
จะเป็นการช่วยงานของหอการค้าจังหวัด หรือ 
ภาครัฐก็ตาม ผมดีใจที่ทุกวันนี้ YEC หอการค้า 
จังหวัดราชบุรีเริ่มมีบทบาท และได้รับโอกาสจาก 
ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นในภาคส่วน
ต่างๆ ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออก 
มากขึ้น ผมเชื่อว่า ประสบการณ์ของเราจะช่วย 
เติมเต็มไอเดียของทุกๆฝ่ายในจังหวัดของเราได้
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ประวัติ และที่มา
คุณศุภชาติ เมฆรุ งโรจน เปน 

ทายาทคนที่  1  ของ คุณวรวิทย  
เมฆรุงโรจน หนึง่ในสีพ่ี่นองผูกอต้ังบริษัท 
ไวทคลาวน จํากัดและบริษัทในเครือ 
เดอะ คลาวด กรุป โดยจุดเริ่มตนธุรกิจ 
ของตระกูลเมฆรุงโรจน เริ่มจากคุณปู 
และคุณยาที่ยายถิ่นฐานมาจากเกาะ 
ไหหลํา เร่ิมแรกทํางานเปนลูกจาง แต 
เก็บหอมรอมริบจนสามารถเปดราน 
ซอมรถยนตสาขาแรกที่เอกมัย โดยให 
ลูกๆเปนผูบริหาร จนตอมาไดขยายเพิ่ม 
อีก 2 สาขาที่บางนา และลาดพราว 
ในชวงป 2525 ตลาดกางเกงยีนสบูม 
มากทั้งในและนอกประเทศ ทําใหคุณ 
ปรีชา เมฆรุงโรจน(คุณลุงคนที่สอง) เริ่ม 
ศกึษา know how และทดลองกระบวน 
การฟอกยนีส ใชตึกแถวเปดเปนโรงงาน 
เลก็ๆ รบัฟอกยนีส กอนขยายเปนโรงงาน 

แหงแรกที่ยานศรีนครินทร และขยาย 
โรงงานแหงที่ 2 ที่เขตลาดกระบัง โดย 
ตั้งชื่อวา บริษัท เมฆพัฒนา จํากัด

คิดค้นจากธุรกิจ 
“ยีนส์” สู่ธุรกิจ 
โรงงานปูนซีเมนต์ 
แบรนด์ “สิงห์”

จากธุรกิจยีนสท่ีเริ่มจากหองแถว 
ไมก่ีหอง จนขยายจากโรงฟอก เปน 
โรงงานตัดเย็บกางเกงยีนสสงขายทั่ว 
ประเทศ และไปไกลถึงเอเชีย และยุโรป 
จนป 2534 จึงไดขยายโรงงานมาเปด   
ที่ อ.บานโปง จ.ราชบุรี ณ ขณะนั้นเปน 
โรงงานแหงที่  4 โดยใชชื่อ บริษัท 
เมฆเจริญ จํากัด ชื่อธุรกิจมาจาก 
นามสกุลเดิม แซอวิ๋น แปลวา เมฆ แต 
ผลกระทบจากเหตุการณที่ไมคาดฝนก็ 
เกิดขึ้นคือ เหตุการณสงครามอาว 

เปอรเซีย และเหตุการณพฤษภาทมิฬ 
ในชวงป 2534 – 2535 สงผลใหการ 
สงออกประสบปญหาลดลงมาก จึง 
จําเปนตองตั้งหลักวางแผนธุรกิจใหม 
จะทําอยางไรใหธุรกิจครอบครัวดําเนิน 
ตอไปได ในชวงนั้นประเทศเริ่มพัฒนา 
ระบบสาธารณูปโภคท่ัวประเทศ คณะ 
กรรมการบริษทัจงึประเมนิวา เมือ่มกีาร 
กอสรางถนนหนทางมากขึน้ การกอสราง 
อาคารที่พักอาศัยก็ตองเติบโตตามไป 
ดวยแนนอน

“คุณปรีชาจึงเริ่มลงมือทํา R&D 
ทนัท ีและศกึษาธุรกจิปูนซีเมนตสาํเรจ็รปู 
หรือ “มอรตาร” know how ของ 
ประเทศเยอรมัน ที่มีชื่อเสียงดานการ 
ผลิตปูนซีเมนต และมีการกอสรางมาก 
ยคุนัน้ปูนมอรตารยงัไมเปนท่ีรูจกัมากนกั 
แตคุณลุงเปนคนแรกที่เกิดไอเดียวา 
ทําไมวิธีผสมปูนตองมีหลายขั้นตอน 

ตองผสมปูน ทราย นํ้า ทําไมไมทําให 
งายขึ้น เพียงขั้นตอนเดียว แลวปูนฉาบ 
ทําไมตองมีหลายแบบ ท้ังหยาบ และ 
ละเอียด นาจะมีแบบเดียวใชได 2 งาน 
จึงเปนที่มาของการนําเทคโนโลยีจาก 
เยอรมันมาใชในการกอตั้งโรงงานผลิต 
ปูนมอรตาร – ปูนทราย ท่ีมีสวนผสม 
ของปูนซีเมนต ทราย และนํ้า เปน 
อันดับแรกๆของประเทศไทย โดยเร่ิม 
ผลิตขายครั้งแรกที่โรงงานลาดกระบัง 
ซึ่งในป 2539 การกอสรางในประเทศ 
ไทยขยายตัวอยาวตอเนื่อง ธุรกิจไปได 
สวย ทาํใหตองสรางโรงงานใหมเพือ่เพิม่ 
กําลังการผลิตที่ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 
จนถงึปจจบุนั และจดัจาํหนายในแบรนด 
“ปูนตราสิงห” กอนจะสรางแบรนด 
สินคาที่มีความหมายถึง การเปนผูนําวา 
“สิงห มอรตาร” มาพรอมกับสโลแกน 
“ปูนสด...ที่แข็งแรงกวา””

จากธุรกิจนับ 100 
ล้านมาสู่งานเพื่อสังคม 
เพื่อจังหวัดราชบุรี

คุณแบงก ไดเลาดวยความภาค 

ภูมิใจวา ธุรกิจปูนมอรตารไดรับการ 
ตอบรับดีมากจากการจําหนายภายใต 
แบรนด สิงห มอรตารทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ และรับผลิต OEM 
ใหกับหลายแบรนดช้ันนําอีกดวย จน 
ปจจุบนัมมีลูคายอดขายตอปเตบิโต กวา 
200 ลานบาท โดยประมาณ รวมธุรกิจ 
ยีนสที่ยังคงอยูภายใต แบรนด “Black 
Sheep” วางจําหนายในหางสรรพสนิคา 
ชั้นนําทั่วประเทศ สวนตัวคุณแบงกหลัง 
เรียนจบดานบริหารจาก มหาวิทยาลัย 
เอแบค ไดเขาทํางานในธุรกิจครอบครัว 
ทันที โดยไตเตามาจากพนักงานธุรการ 

ดูแลบัญชี การเงิน บริษัท ไวทคลาวน 
สํานักงานกรุงเทพ โดยยึดถือคําสั่งสอน 
ของคุณพอทีว่า “ทาํงานถงึจะเกงแคไหน 

ถาดูแลเงินไมเปนก็ไมรุง” หลังจากนั้น 
ในป 2554 ไดกลับมาทํางานที่สาขา 
ราชบุรีรับหนาที่เปนผู ชวยกรรมการ 
ผู จัดการ ในป 2561 ไดมีการปรับ 
โครงสร างบริษัทใหมและนําระบบ 
มาตรฐาน ISO มาพัฒนากระบวนการ 
จัดการในโรงงาน และไดรับการเล่ือน 
ตําแหนงเปนผูอาํนวยการฝายปฎบิติัการ 
ของ บรษิทั ไวทคลาวน จาํกดัเปนตนมา

“ผมเรียนรู ว า ความรู ต องใชคู  
กับประสบการณ การทํางานจึงจะมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะความรูคือ 
อาวุธ ประสบการณคือ วิธีใช เหมือน 
เราถือขวาน แตดันเอาไปหั่นผัก เปลือง 
แรงกเ็ปลอืงแรง เสยีเวลาอีก ดงันัน้มแีต 
ความรูแตไมรูวิธีใช ก็จบ ประสบการณ 
จากคุณพอ และคุณลุงที่ถายทอดตอ 
ใหผม แตความรูและประสบการณไมได 
มแีคในบรษัิทเราทีเ่ดยีว ผมเร่ิมมาคิดวา 
เรารูสึกใหญโตในถิ่นเรา แตแทจริงแลว 
เรายังไมรูจักโลกหรือสังคมภายนอกที่ 

กวางใหญเพียงพอ จึงเปนที่มาของการ 
สมัครเปนสมาชิก YEC ตั้งแตอายุ 26 ป 
เพราะผมตองการทําประโยชนเพื่อ 
จังหวัดราชบุรีที่เราอยู”

เข้ามา YEC เพราะอะไร 
เป็นคำถามยอดฮิต

เพราะการเปนผูบริหารรุนใหม ใน 
ธุรกิจที่รับผิดชอบ งานที่รับผิดชอบก็จะ 
เยอะ คณุแบงกตอบไดเลยวา การเขามา 
เปนสมาชิก YEC เพราะตองการจะให 
และสรางสิ่งที่ดีใหกับจังหวัดราชบุรี

“ผมไมไดอยากใหทุกคนมองวา 
YEC คือกลุมนักธุรกิจที่มารวมกันเพื่อ 
สังสรรค แต YEC เราตองการมีสวนรวม 
ในทุก Sector ไมวาจะเปนการชวยงาน 
ของหอการคาจงัหวดั หรอื ภาครฐักต็าม 
ผมดีใจที่ทุกวันนี้ YEC หอการคาจังหวัด 
ราชบุรีเริ่มมีบทบาท และไดรับโอกาส 
จากผู หลักผู ใหญใหร วมแสดงความ 
คิดเห็นในภาคสวนตางๆ ผู ใหญเปด 

โอกาสใหคนรุนใหมไดแสดงออกมากขึน้ 
ผมเชื่อวา ประสบการณของเราจะชวย 
เติมเต็มไอเดียของทุกๆฝาย ในจังหวัด 
ของเราได และไอเดียของทุกๆคนใน 
จังหวัดก็ชวยเติมเต็มความสามารถของ 
พวกเราใหพัฒนาไปอีกขั้น นับเปนการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณกันและกัน 
การเขามา YEC อีกเรื่องคือ การผูกมิตร 
ในสังคมที่นารัก ฉันทเพื่อน พี่ นอง... 
หากใครเขามาเพื่อหวังผลประโยชน 
ทางธุรกิจ เขาจะไมไดอะไร แมแตคําวา 
เพื่อน แตการเขาสูสังคม YEC นั้น ผล 
ประโยชนจะเขามาสูตัวเราเอง หากเรา 
ตั้งใจมาเพื่อมาใหกับคนอื่น”

นโยบายการขับเคลื่อน 
YEC หอการค้าจังหวัด 
ราชบุรี ยุคเจน 4

การทํางานใน YEC คุณแบงกเขา 
รวมอยางมีเปาหมาย คือ เพื่อใชความรู 
ความสามารถของคนรุนใหมในการ 

พัฒนาจังหวัดราชบุรี ขณะเดียวกันการ 
ใหก็เท ากับผู ให ได รับการพัฒนาไป 
พรอมกัน ทําให YEC มีการพัฒนา มี 
ความเกงมากขึ้นทั้งการบริหารงานของ
ตนเอง หรือเพื่อสวนรวม ดวยความท่ี 
คณุแบงกผานการทาํงานรวมกับประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดราชบุรีมาถึง 3 
เจน ดังนั้นพอมาถึงเจน 4 ท่ีคุณแบงก 
ไดรับเลือกตั้งใหเปนประธาน จึงวาง 
นโยบายตอยอดจากนโยบายเดนของ 3 
ประธาน ดังนี้

1. นโยบายความเขมแข็งของ 
สมาชิก การทํางานรวมกับกับภาครัฐ 
ของประธาน YEC Gen 1

2. เนนการเพิม่จาํนวนสมาชกิ และ 
การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธภาย
ในกลุม YEC ของประธาน YEC Gen 2

3. เสริมความรูความสามารถของ 
สมาชิกในกลุม โดยเชิญวิทยากรดังที่ 
ประสบความสําเร็จทางธุรกิจมาให 
ความรู แรงบันดาลใจ และสรางเสริม 
ประสบการณใหมๆ ของ ประธาน YEC 
Gen 3

และเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมงาน 
วิ่งเขางูมินิมาราธอน เพื่อโปรโมทการ 
ทองเที่ยวภายในจังหวัดอีกดวย โดย 
ประธาน YEC Gen 4 จะทําหนาที่สราง 
Added Value สืบสานนโยบายของ 

Gen ท่ีผานมาเพื่อมุงให YEC เปนท่ี 
ยอมรับของภาครัฐและเอกชนมากขึ้น 
ในขณะเดียวกันก็สรางความแข็งแกรง 

ในกลุม YEC ไปดวย ปจจบัุนจงึมจีาํนวน 
สมาชิกเพ่ิมข้ึนถึง 80 คน โดยมเีปาหมาย 
เดียวกันคือ เนนการเสริมสรางประสบ- 
การณแบบ Real ดวยการจัด Business 
Trip การเยี่ยมชมธุรกิจในกลุม YEC 
โดยมีการตั้งหัวขอความรูท่ีแตกตางกัน
ไปในแตละธุรกิจท่ีไปเยีย่มชม ซึง่ประสบ 
ความสําเร็จจากการจัด 2 ครั้งที่ผานมา 
และสรางเสริม connection ระหวาง 
YEC ตางจงัหวดัและภาคอ่ืนๆใหมากขึน้

ไฮไลท์ผลงานของ YEC 
ที่ประทับใจหนักมาก

คุณแบงก ไดเลาใหฟงทิ้งทาย 
ถึงความประทับใจ และตื้นตันใจสุดๆ 

ของชาว YEC ราชบุรี จากวันนั้นเมื่อ 6 
ปที่แลว ไดรับโอกาสใหชวยคิด ชวยจัด 
กิจกรรม 1 กิจกรรมในงานหอการคา 
แฟร นั่นคือ การจัดเตน YEC Cover 
Dance เพื่อตอตานยาเสพติด และเปด 
เวทใีหเด็กวยัรุน นกัเรียน นิสติ นักศกึษา 
ในจังหวัด ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
เพ่ือหางไกลจากยาเสพติด ปรากฏวา 
กิจกรรมไดรับการตอบรับดีมากมาก 
จากปที่ 1 ถึงปนี้ เปนปที่ 6 ยังคงมีทีม 
เพิ่มขึ้นมาตลอด บางทีมเตนตั้งแตเปน 
นักเรียน จนเขามหาวิทยาลัยก็ยังนัด 
รวมตัวมาเตนอีก ทําใหพวกเรารูสึกวา 

เราไดเพาะพันธุตนกลาเล็กๆ และเราได 
เฝาดูพวกเคาเติบโตจนเปนเยาวชนที่ดี 
ในอนาคต

“มปีระโยคเด็ดทิง้ทายวา ถาคณุคดิ 
จะเขา YEC ดวยคําวา “ผลประโยชน” 
คุณจะไม ได อะไรเลย แม แต คําว า 
“เพื่อน” แดพี่ชายที่รัก พี่คิง YEC 
เพชรบุรี”

การพูดคุยวันนี้เต็มไปดวยสีสัน 
และรสชาติสุดสุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
วนันีท้านประธาน YEC ปลอยคาํคมโดนๆ 
มากมาย นอกจากความตัง้ใจและปณธิาน 
เกินรอย ของทานประธาน YEC แบงก 
คนเกงแลว คารม และ คาํคมของเขาก็ไม 
เปนรองใครจริงๆ
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ประวัติ และที่มา
คุณศุภชาติ เมฆรุ งโรจน เปน 

ทายาทคนที่  1  ของ คุณวรวิทย  
เมฆรุงโรจน หนึง่ในสีพ่ีน่องผูกอตัง้บรษัิท 
ไวทคลาวน จํากัดและบริษัทในเครือ 
เดอะ คลาวด กรุป โดยจุดเริ่มตนธุรกิจ 
ของตระกูลเมฆรุงโรจน เริ่มจากคุณปู 
และคุณยาที่ยายถิ่นฐานมาจากเกาะ 
ไหหลํา เริ่มแรกทํางานเปนลูกจาง แต 
เก็บหอมรอมริบจนสามารถเปดราน 
ซอมรถยนตสาขาแรกท่ีเอกมัย โดยให 
ลูกๆเปนผูบริหาร จนตอมาไดขยายเพิ่ม 
อีก 2 สาขาที่บางนา และลาดพราว 
ในชวงป 2525 ตลาดกางเกงยีนสบูม 
มากทั้งในและนอกประเทศ ทําใหคุณ 
ปรีชา เมฆรุงโรจน(คุณลุงคนที่สอง) เริ่ม 
ศกึษา know how และทดลองกระบวน 
การฟอกยนีส ใชตึกแถวเปดเปนโรงงาน 
เล็กๆ รบัฟอกยนีส กอนขยายเปนโรงงาน 

แหงแรกที่ยานศรีนครินทร และขยาย 
โรงงานแหงที่ 2 ที่เขตลาดกระบัง โดย 
ตั้งชื่อวา บริษัท เมฆพัฒนา จํากัด

คิดค้นจากธุรกิจ 
“ยีนส์” สู่ธุรกิจ 
โรงงานปูนซีเมนต์ 
แบรนด์ “สิงห์”

จากธุรกิจยีนสที่เริ่มจากหองแถว 
ไมก่ีหอง จนขยายจากโรงฟอก เปน 
โรงงานตัดเย็บกางเกงยีนสสงขายทั่ว 
ประเทศ และไปไกลถึงเอเชีย และยุโรป 
จนป 2534 จึงไดขยายโรงงานมาเปด   
ที่ อ.บานโปง จ.ราชบุรี ณ ขณะนั้นเปน 
โรงงานแหงที่  4 โดยใชชื่อ บริษัท 
เมฆเจริญ จํากัด ช่ือธุรกิจมาจาก 
นามสกุลเดิม แซอวิ๋น แปลวา เมฆ แต 
ผลกระทบจากเหตุการณท่ีไมคาดฝนก็ 
เกิดขึ้นคือ เหตุการณสงครามอาว 

เปอรเซีย และเหตุการณพฤษภาทมิฬ 
ในชวงป 2534 – 2535 สงผลใหการ 
สงออกประสบปญหาลดลงมาก จึง 
จําเปนตองตั้งหลักวางแผนธุรกิจใหม 
จะทําอยางไรใหธุรกิจครอบครัวดําเนิน 
ตอไปได ในชวงน้ันประเทศเริ่มพัฒนา 
ระบบสาธารณูปโภคท่ัวประเทศ คณะ 
กรรมการบริษทัจงึประเมนิวา เมือ่มกีาร 
กอสรางถนนหนทางมากขึน้ การกอสราง 
อาคารที่พักอาศัยก็ตองเติบโตตามไป 
ดวยแนนอน

“คุณปรีชาจึงเริ่มลงมือทํา R&D 
ทนัท ีและศกึษาธุรกจิปูนซีเมนตสาํเรจ็รปู 
หรือ “มอรตาร” know how ของ 
ประเทศเยอรมัน ที่มีชื่อเสียงดานการ 
ผลิตปูนซีเมนต และมีการกอสรางมาก 
ยคุนัน้ปนูมอรตารยงัไมเปนทีรู่จกัมากนกั 
แตคุณลุงเปนคนแรกที่เกิดไอเดียวา 
ทําไมวิธีผสมปูนตองมีหลายขั้นตอน 

ตองผสมปูน ทราย นํ้า ทําไมไมทําให 
งายขึ้น เพียงขั้นตอนเดียว แลวปูนฉาบ 
ทําไมตองมีหลายแบบ ท้ังหยาบ และ 
ละเอียด นาจะมีแบบเดียวใชได 2 งาน 
จึงเปนที่มาของการนําเทคโนโลยีจาก 
เยอรมันมาใชในการกอต้ังโรงงานผลิต 
ปูนมอรตาร – ปูนทราย ที่มีสวนผสม 
ของปูนซีเมนต ทราย และนํ้า เปน 
อันดับแรกๆของประเทศไทย โดยเร่ิม 
ผลิตขายคร้ังแรกที่โรงงานลาดกระบัง 
ซึ่งในป 2539 การกอสรางในประเทศ 
ไทยขยายตัวอยาวตอเนื่อง ธุรกิจไปได 
สวย ทาํใหตองสรางโรงงานใหมเพือ่เพิม่ 
กําลังการผลิตที่ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 
จนถงึปจจบุนั และจัดจําหนายในแบรนด 
“ปูนตราสิงห” กอนจะสรางแบรนด 
สินคาที่มีความหมายถึง การเปนผูนําวา 
“สิงห มอรตาร” มาพรอมกับสโลแกน 
“ปูนสด...ที่แข็งแรงกวา””

จากธุรกิจนับ 100 
ล้านมาสู่งานเพื่อสังคม 
เพื่อจังหวัดราชบุรี

คุณแบงก ไดเลาดวยความภาค 

ภูมิใจวา ธุรกิจปูนมอรตารไดรับการ 
ตอบรับดีมากจากการจําหนายภายใต 
แบรนด สิงห มอรตารทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ และรับผลิต OEM 
ใหกับหลายแบรนดช้ันนําอีกดวย จน 
ปจจบุนัมมีลูคายอดขายตอปเตบิโต กวา 
200 ลานบาท โดยประมาณ รวมธุรกิจ 
ยีนสที่ยังคงอยูภายใต แบรนด “Black 
Sheep” วางจาํหนายในหางสรรพสนิคา 
ชั้นนําทั่วประเทศ สวนตัวคุณแบงกหลัง 
เรียนจบดานบริหารจาก มหาวิทยาลัย 
เอแบค ไดเขาทํางานในธุรกิจครอบครัว 
ทันที โดยไตเตามาจากพนักงานธุรการ 

ดูแลบัญชี การเงิน บริษัท ไวทคลาวน 
สํานักงานกรุงเทพ โดยยึดถือคําสั่งสอน 
ของคณุพอทีว่า “ทาํงานถงึจะเกงแคไหน 

ถาดูแลเงินไมเปนก็ไมรุง” หลังจากนั้น 
ในป 2554 ไดกลับมาทํางานที่สาขา 
ราชบุรีรับหนาที่เปนผู ชวยกรรมการ 
ผู จัดการ ในป 2561 ไดมีการปรับ 
โครงสร างบริษัทใหมและนําระบบ 
มาตรฐาน ISO มาพัฒนากระบวนการ 
จัดการในโรงงาน และไดรับการเลื่อน 
ตาํแหนงเปนผูอาํนวยการฝายปฎบิตักิาร 
ของ บรษิทั ไวทคลาวน จาํกดัเปนตนมา

“ผมเรียนรู ว า ความรู ต องใชคู  
กับประสบการณ การทํางานจึงจะมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะความรูคือ 
อาวุธ ประสบการณคือ วิธีใช เหมือน 
เราถือขวาน แตดันเอาไปหั่นผัก เปลือง 
แรงกเ็ปลอืงแรง เสยีเวลาอีก ดงันัน้มแีต 
ความรูแตไมรูวิธีใช ก็จบ ประสบการณ 
จากคุณพอ และคุณลุงที่ถายทอดตอ 
ใหผม แตความรูและประสบการณไมได 
มแีคในบรษิทัเราทีเ่ดยีว ผมเร่ิมมาคดิวา 
เรารูสึกใหญโตในถิ่นเรา แตแทจริงแลว 
เรายังไมรูจักโลกหรือสังคมภายนอกที่ 

กวางใหญเพียงพอ จึงเปนท่ีมาของการ 
สมัครเปนสมาชิก YEC ตั้งแตอายุ 26 ป 
เพราะผมตองการทําประโยชนเพื่อ 
จังหวัดราชบุรีที่เราอยู”

เข้ามา YEC เพราะอะไร 
เป็นคำถามยอดฮิต

เพราะการเปนผูบริหารรุนใหม ใน 
ธุรกิจที่รับผิดชอบ งานที่รับผิดชอบก็จะ 
เยอะ คณุแบงกตอบไดเลยวา การเขามา 
เปนสมาชิก YEC เพราะตองการจะให 
และสรางสิ่งที่ดีใหกับจังหวัดราชบุรี

“ผมไมไดอยากใหทุกคนมองวา 
YEC คือกลุมนักธุรกิจที่มารวมกันเพื่อ 
สังสรรค แต YEC เราตองการมีสวนรวม 
ในทุก Sector ไมวาจะเปนการชวยงาน 
ของหอการคาจงัหวดั หรอื ภาครฐักต็าม 
ผมดีใจที่ทุกวันนี้ YEC หอการคาจังหวัด 
ราชบุรีเริ่มมีบทบาท และไดรับโอกาส 
จากผู หลักผู ใหญใหร วมแสดงความ 
คิดเห็นในภาคสวนตางๆ ผูใหญเปด 

โอกาสใหคนรุนใหมไดแสดงออกมากข้ึน 
ผมเช่ือวา ประสบการณของเราจะชวย 
เติมเต็มไอเดียของทุกๆฝาย ในจังหวัด 
ของเราได และไอเดียของทุกๆคนใน 
จังหวัดก็ชวยเติมเต็มความสามารถของ 
พวกเราใหพัฒนาไปอีกข้ัน นับเปนการ 
แลกเปล่ียนประสบการณกันและกัน 
การเขามา YEC อีกเรื่องคือ การผูกมิตร 
ในสังคมที่นารัก ฉันทเพื่อน พี่ นอง... 
หากใครเขามาเพื่อหวังผลประโยชน 
ทางธุรกิจ เขาจะไมไดอะไร แมแตคําวา 
เพื่อน แตการเขาสูสังคม YEC นั้น ผล 
ประโยชนจะเขามาสูตัวเราเอง หากเรา 
ตั้งใจมาเพื่อมาใหกับคนอื่น”

นโยบายการขับเคลื่อน 
YEC หอการค้าจังหวัด 
ราชบุรี ยุคเจน 4

การทํางานใน YEC คุณแบงกเขา 
รวมอยางมีเปาหมาย คือ เพื่อใชความรู 
ความสามารถของคนรุนใหมในการ 

พัฒนาจังหวัดราชบุรี ขณะเดียวกันการ 
ใหก็เท ากับผู ให ได รับการพัฒนาไป 
พรอมกัน ทําให YEC มีการพัฒนา มี 
ความเกงมากขึ้นทั้งการบริหารงานของ
ตนเอง หรือเพื่อสวนรวม ดวยความที่ 
คณุแบงกผานการทาํงานรวมกับประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดราชบุรีมาถึง 3 
เจน ดังนั้นพอมาถึงเจน 4 ท่ีคุณแบงก 
ไดรับเลือกตั้งใหเปนประธาน จึงวาง 
นโยบายตอยอดจากนโยบายเดนของ 3 
ประธาน ดังนี้

1. นโยบายความเขมแข็งของ 
สมาชิก การทํางานรวมกับกับภาครัฐ 
ของประธาน YEC Gen 1

2. เนนการเพิม่จํานวนสมาชกิ และ 
การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธภาย
ในกลุม YEC ของประธาน YEC Gen 2

3. เสริมความรูความสามารถของ 
สมาชิกในกลุม โดยเชิญวิทยากรดังที่ 
ประสบความสําเร็จทางธุรกิจมาให 
ความรู แรงบันดาลใจ และสรางเสริม 
ประสบการณใหมๆ ของ ประธาน YEC 
Gen 3

และเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมงาน 
วิ่งเขางูมินิมาราธอน เพื่อโปรโมทการ 
ทองเที่ยวภายในจังหวัดอีกดวย โดย 
ประธาน YEC Gen 4 จะทําหนาที่สราง 
Added Value สืบสานนโยบายของ 

Gen ที่ผานมาเพื่อมุงให YEC เปนท่ี 
ยอมรับของภาครัฐและเอกชนมากข้ึน 
ในขณะเดียวกันก็สรางความแข็งแกรง 

ในกลุม YEC ไปดวย ปจจบัุนจงึมจีาํนวน 
สมาชกิเพ่ิมข้ึนถึง 80 คน โดยมเีปาหมาย 
เดียวกันคือ เนนการเสริมสรางประสบ- 
การณแบบ Real ดวยการจัด Business 
Trip การเยี่ยมชมธุรกิจในกลุม YEC 
โดยมีการตั้งหัวขอความรูท่ีแตกตางกัน
ไปในแตละธรุกิจท่ีไปเยีย่มชม ซึง่ประสบ 
ความสําเร็จจากการจัด 2 ครั้งที่ผานมา 
และสรางเสริม connection ระหวาง 
YEC ตางจงัหวดัและภาคอ่ืนๆใหมากข้ึน

ไฮไลท์ผลงานของ YEC 
ที่ประทับใจหนักมาก

คุณแบงก ไดเลาใหฟงทิ้งทาย 
ถึงความประทับใจ และตื้นตันใจสุดๆ 

ของชาว YEC ราชบุรี จากวันนั้นเมื่อ 6 
ปที่แลว ไดรับโอกาสใหชวยคิด ชวยจัด 
กิจกรรม 1 กิจกรรมในงานหอการคา 
แฟร นั่นคือ การจัดเตน YEC Cover 
Dance เพื่อตอตานยาเสพติด และเปด 
เวทใีหเดก็วยัรุน นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา 
ในจังหวัด ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
เพ่ือหางไกลจากยาเสพติด ปรากฏวา 
กิจกรรมไดรับการตอบรับดีมากมาก 
จากปที่ 1 ถึงปนี้ เปนปที่ 6 ยังคงมีทีม 
เพิ่มขึ้นมาตลอด บางทีมเตนตั้งแตเปน 
นักเรียน จนเขามหาวิทยาลัยก็ยังนัด 
รวมตัวมาเตนอีก ทําใหพวกเรารูสึกวา 

เราไดเพาะพันธุตนกลาเล็กๆ และเราได 
เฝาดูพวกเคาเติบโตจนเปนเยาวชนที่ดี 
ในอนาคต

“มปีระโยคเดด็ทิง้ทายวา ถาคณุคดิ 
จะเขา YEC ดวยคําวา “ผลประโยชน” 
คุณจะไม ได อะไรเลย แม แต คําว า 
“เพื่อน” แดพี่ชายที่รัก พี่คิง YEC 
เพชรบุรี”

การพูดคุยวันนี้เต็มไปดวยสีสัน 
และรสชาติสุดสุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
วนันีท้านประธาน YEC ปลอยคาํคมโดนๆ 
มากมาย นอกจากความตัง้ใจและปณธิาน 
เกินรอย ของทานประธาน YEC แบงก 
คนเกงแลว คารม และ คาํคมของเขากไ็ม 
เปนรองใครจริงๆ

การเข้ามา YEC อีกเรื่องคือ การผูกมิตรในสังคม 
ที่น่ารัก ฉันท์เพื่อน พี่ น้อง... หากใครเข้ามาเพื่อ 
หวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ เขาจะไม่ได้อะไร แม้แต่ 
คำว่า เพื่อน แต่การเข้าสู่สังคม YEC นั้น 
ผลประโยชน์จะเข้ามาสู่ตัวเราเอง หากเราตั้งใจมา 
เพื่อมาให้กับคนอื่น”
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