










หากถามวา ‘ขอ 3 คำสำหรับ 
เศรษฐกิจอาเซียน’ ผูอานจะตอบวา 
อะไรเพราะเหตุใด และภาพในใจของ 
ทานคืออะไร หรือวา ‘ตอนน้ียังตอบ 
ไมได’ สวนหน่ึงคงมาจากการเปล่ียนแปลง 
ในอาเซียนที่ตองบอกวา เราไมรู ไม 
เขาใจ จนกระทั่งไดเจอและพบเอง 
ฉบับน้ีนิตยสาร Thailand Economic 
& Business Review ไดมีโอกาส 
ไปประเทศกัมพูชา จึงเก็บประเด็น 
นาสนใจทางเศรษฐกิจและธุรกิจมา
แบงป นให ก ับผ ู อ าน นอกเหนือ 
ขอม ูลท ี ่ ได ร ับจากนักธ ุรก ิจและ 
ภาครัฐในกัมพูชาแลว ทีมงานยังได 
มีโอกาสไปงานแสดงสินคา Cam-
Build’ 13 (Cambodia Interna-
tional Building, Construction 
and M&E Show) ที่กรุงพนมเปญ 
งานนี้ตางชาติทั้งสิงคโปร ไตหวัน 
จีน อินเดีย และไทย ไดมารวมออก 
มาแสดงสินคากัน และงานนี้ยังพบ 
ว าโครงการคอนโดมีเน ียมขนาด 
ใหญที่กำลังกอสรางในกรุงพนมเปญ 

มาเปดใหจอง อีกหลายโครงการ 
ดวยกันหรืออาจจะบอกวา ‘เขาใจ 
ผิด’ กับประเทศนี้ก็เปนได

นอกจากนี้ ฉบับนี้ยังอัดแนน 
ด วยความร ู ท ี ่ ให  เข  าใจก ันแบบ 
Outside-In และ Inside-Out โดย 
การ เร ี ยบ เร ี ย ง และส ั มภาษณ  
ผู เชี ่ยวชาญ ผู บริหารชั ้นนำของ 
ประเทศไทย และการนำเสนอผล 
วิจัยและบทวิเคราะหจากทีมศูนย 
วิจัยของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
อาทิ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและ 
ธุรกิจ กับการนำเสนอผลสำรวจ 
พฤต ิกรรมการใช  จ  ายในช  วง 
เทศกาลกินเจ ศูนยศึกษาการคา 
ระหวางประเทศ กับการนำเสนอ 
เร่ือง ทศวรรษหนา...ยางพาราไทย 
ท่ีวาแน จะแพมาเลเซียหรือไม ศูนย 
วิจ ัยธ ุรก ิจครอบครัว กับเร ื ่อง 
ธรรมนูญครอบครัว

และท ี ม คณาจ า รย  แ ล ะผ ู  
เชี ่ยวชาญอีกมากมายที ่มารวมนำ 
เสนอบทวิเคราะหในฉบับนี้ อาทิ 

เรื่อง ประเทศญี่ปุน ตัวอยางการ 
ขับเคลื่อนระบบคมนาคมไทย โดย 
รองศาสตราจารย  ดร .  สถาพร 
อมรสวัสดิ์วัฒนา เรื่อง การปฏิรูป 
ภาษีของประเทศจีน โดย ดร.ไพจิตร 
วิบูลยธนสาร เร่ือง ไปดูอุตสาหกรรม 
เสื้อผาที่พะโค (Bago) โดย ผูชวย 
ศาสตราจารย ดร. อัทธ พิศาลวานิช 
เรื่องบรรษัทภิบาล โดย ดร.อัฐวุฒิ 
ปภังกร และเรื่อง จิตใจสงบ เมื่อ 
ไดสวดมนต โดยอาจารยโศภชา 
เอี่ยมโอภาส

เราหว ังว าความเข มข นทาง 
เน้ือหาสาระ บทวิเคราะหดานเศรษฐกิจ 
และ ธุรกิจ และการนำเสนอความ 
รูใหมหลายแขนงที่เกี่ยวของรวมใน
เลม Thailand Economic and 
Business Review จะเปนประโยชน 
ตอผูอานทุกทาน

อารดา มหามิตร 
บรรณาธิการบริหาร
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จากการสำรวจกล ุ มต ัวอย าง 
1,153 คน ระหวางวันที่ 23-27 
กันยายน 2556 โดยแบงเปนเพศหญิง 
51.5% และเพศชาย 48.5% และแบง 
เปนอายุ 30-39 ป 23.8% อายุ 20-29 
ป 21.2% อายุ 40-49 ป 20.1% ต่ำ 
กวา 20 ป 12.8%  60 ปขึ้นไป 11.4% 

และ 50-59 ป 10.7% และระดับการ 
ศ ึกษาของกล ุ มต ัวอย างแบ ง เป น 
ระดับมัธยมปลาย/ปวช. 35.1% ระดับ 
อนุปร ิญญา/ปวส 23.3% ระดับ 
ปริญญาตรี 23.4% ระดับมัธยมตน 
13.3% ระดับประถมศึกษา 4.6%  สูง 
กวาปริญญาตรี 0.4% และสวนใหญ 

อาชีพพนักงานเอกชน 35.0% เจาของ 
กิจการ 22.1% รับจางรายวัน 18.9%  
เปนเกษตรกร/รับจางภาคการเกษตร 
8.3%  กำลังศึกษา 2.7% ไมไดทำงาน 
0.9%
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โดยกำหนดใหม ีบทลงโทษที ่ร ุนแรง 
มาก โดยผูขับขี่ยานพาหนะหากถูก 
ตรวจพบปร ิ มาณแอลกอฮอล  ใน 
รางกายจะถูกไลออกจากงานทันที

นอกจากนี้ไดมีการคนพบสาเหตุ
สำคัญจากการเสียชีว ิตในอุบัต ิเหตุ 
ทางรถยนตวาเกิดจากที ่ศีรษะไดรับ 
แรงกระแทกมากเกินไป จึงมีกฎบังคับ 
ใชใหรถยนตทุกคันตองมีหลังคารถ 
หรือพวงมาลัยมีความยืดหยุนสูง จะ 
ไมสามารถกอใหเกิดแรงกระแทกตอ 
ศีรษะจนเกิดการการเสียชีวิต

ความสามารถในการแขงข ัน 
ของระบบคมนาคมของญี ่ป ุ นจะ 
หมายถึงการขนสงที ่ม ีค ุณภาพที ่ด ี 
ซึ ่งจะประกอบดวยความปลอดภัย 

ในระดับสูง สิ่งแวดลอมที่ดี ความ 
สะดวกสบาย และการดูแลผูโดยสาร 
ท่ีดอยโอกาส (Handicapped users) 
อาทิ เด็ก คนชรา สตรีมีครรภ และ 
คนพิการ นอกจากจากนี้คุณภาพของ 
การขนสงที่ดีตองมีการสรางคุณภาพ
ของการบร ิการตามพฤติกรรมของ 
ผูโดยสารที่เปลี่ยนไป เชน เมื่อ 20 ป 
ที ่แลวรถไฟในประเทศญี ่ปุ นยังไมมี 
แอร หรือ การตอแถวซื ้อตั ๋ววันละ 
หลายครั้ง ผูโดยสารยังพอใจกับการ 
บริการ แตปจจุบันรถไฟที ่ไมมีแอร 
หรือการเสียเวลารอตอแถวซื้อตั๋วเปน
สิ่งที่ผูโดยสารรับไมไดอีกตอไป ดังนั้น 
ระบบคมนาคมของไทยควรพิจารณา
ถ ึงความพึงพอใจของผ ู  โดยสารใน 

ปจจุบันและอนาคตดวย
ในประเด็นดานสิ ่งแวดลอมนั ้น 

ทางกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ นไดมี
การพัฒนายานพาหนะที่มีการใชพลัง
งานเต็มประสิทธิภาพไมเกิดมลพิษตอ
สิ ่งแวดลอม หรือการสรางผังเมือง 
หรือชุมชนที่มีขนาดเล็ก (Compact 
city) กระจายออกไปท่ัวประเทศ ชุมชน 
แบบนี ้จะม ีส ิ ่งอำนวยความสะดวก 
ครบครัน ซึ่งผูที่อาศัยในชุมชนเหลานี้ 
ไมจำเปนตองมีการใชรถยนตในชุมชน 
นั ้น เปนการลดมลพิษที ่จะเกิดตอ 
สิ่งแวดลอม

เน ื ่องจากประเทศญ ี ่ป ุ นเป น 
สังคมของผูสูงอายุ ดังนั้นการพัฒนา 
ระบบคมนาคมจำเป นท ี ่ต องม ีการ 
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รถไฟความเร็วสูงชินกันเซ็นของญี่ปุ ่นเริ ่มต้นเปิดบริการครั้งแรกเมื่อปี 1964 จนบัดนี้ 
เป็นระยะเวลา 50 ปี มีคุณลักษณะที่สำคัญหลายประการ อาทิ ไม่เคยมีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเลย 

และมีความล่าช้าโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1 นาทีตลอด 50 ปีที่ผ่านมา



อำนวยความสะดวกแกผูสูงอายุ หรือ 
ผูดอยโอกาส การออกแบบและสราง 
สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อ 
รองรับกลุมผูโดยสารเหลานี้เปนเรื่อง
สำค ัญ เช น ต องม ีล ิฟท  โดยสาร 
ประจำสถานีรถไฟฟา หรือ การที่มี 
รถโดยสารประจำทางที่มีระดับพื้นรถ
สูงกวาถนนเพียงเล็กนอยและมีทาง 
ขึ้นพิเศษใหผู โดยสารที่ตองใชรถเข็น 
เปนตน 

นอกจากนี้ในชุมชนที่ผู อยูอาศัย
ไมม ีรถยนตส วนตัวหรือมีผ ู ส ูงอายุ 
จำนวนมากอาศัยอยู และไมสามารถ 
ขับขี ่ยานพาหนะไดดวยตัวเอง ทาง 
หนวยงานทองถิ่นมีหนาที่ตองจัดใหมี
บริการสาธารณะ เชน รถตูวิ่งรับสง 

ผูโดยสาร ในชุมชนนั้นโดยรัฐบาลเปน 
ผูสนับสนุนคาใชจายดังกลาว โดยอาจ 
จะให ม ีการเก ็บค าบร ิการราคาถ ูก 
อางอิงจากเบี้ยผู สูงอายุที ่ผู สูงอายุได 
รับจากรัฐบาลแตละเดือนจะสามารถ 
ใชบริการนี้ได 
ความสำคัญของรถไฟฟาความเร็ว 
สูงของญี่ปุนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

รถไฟความเร ็วส ูงช ินก ันเซ ็น 
ของญี่ปุนเริ่มตนเปดบริการครั้งแรก
เมื่อป 1964 จนบัดนี้เปนระยะเวลา 
50 ป มีคุณลักษณะที่สำคัญหลาย 
ประการ อาทิ ไมเคยมีอุบัติเหตุถึง 
ขั ้นเสียชีวิตเลย และมีความลาชา 
โดยเฉลี่ยไมเกิน 1 นาทีตลอด 50 
ปที่ผานมา ปจจุบันนี้รถไฟฟาชินกัน 

เซ ็นมีระยะทางในการใหบร ิการใน 
ประเทศญี่ปุนทั้งสิ้น 2,388 กิโลเมตร 

จุดแข็งที่สำคัญของระบบรถไฟ
ชินกันเซ็นไดแก การลดระยะเวลาใน 
การเดินทางไดมากและสงผลใหมี 
ผูโดยสารเขามาใชบริการเปนจำนวน 
มากขึ ้นตามลำดับ และสงผลดีตอ 
ภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เน ื ่องจากการดำเน ินธ ุรก ิจม ีความ 
สะดวกมากขึ้น เชน การเดินทางจาก 
โตเกียวไปโอซากา จากเดิมที ่ตอง 
เตรียมตัวไปพักคางคืน 1 วันและกลับ 
มาโตเกียวในวันรุงขึ้น ไดเปลี่ยนเปน 
การเดินทางไปกลับไดภายในวันเดียว 
ทำใหในวันรุ งขึ ้นสามารถมีกิจกรรม 
ทางธุรกิจตอไปไดไมสะดุด สงผลดีตอ 
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ระบบเศรษฐกิจในภาพรวม รูปที่ 2 
แสดงใหเห็นถึงรายไดประชาชาติของ
ประเทศญี่ปุ นเพิ ่มสูงขึ ้นตามจำนวน 
ของผูโดยสารของรถไฟชินกันเซ็น

นอกจากนี้รถไฟชินกันเซ็นยังสง
ผลต อการพ ัฒนาม ูลค  า เพ ิ ่ มทาง 
เศรษฐกิจและธุรกิจตอเน่ือง โดยเฉพาะ 
อยางย่ิง การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ในบริเวณใกลเค ียงของสถานีรถไฟ 
ชินกันเซ็น เน่ืองจากบริเวณน้ีจะมีผูโดยสาร 
มาใชบริการรถไฟเปนจำนวนมากทำ 
ใหเกิดความตองการของ รานคา ราน 
อาหาร ภัตตาคาร โรงแรม ธนาคาร 
รวมทั้งหางสรรพสินคา ดังแสดงในรูป 

ที่ 3
ในรูปท่ี 3 แสดงใหเห็นถึงบริเวณ 

โดยรอบของสถานีรถไฟชิน-โยโกฮามา 
จากเดิมที่เปนเพียงพื้นที่รับน้ำทวม 
ใหกับเมืองโตเกียวในป 1964 ได 
กลายเป นสถานที ่จ ัดการแข งข ัน 
ฟุตบอลโลกรอบช ิงชนะเล ิศในป  
2002 และเมื่อเปรียบเทียบจำนวน 
รานคาที่มีบริเวณสถานีนี้เมื่อป 1976 
พบวามีรานคาเพียง 27 แหง กับเมื่อป 
2010 มีจำนวนรานคาในบริเวณนี้ถึง 
510 แหง คิดเปนพื้นที่ถึง 26,358 
ตารางเมตร

จะเห็นวาการพัฒนารถไฟความ 
เร็วสูงจะสงผลกระทบในเชิงบวกตอ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศญี่ปุนมาเปนระยะเวลา 50 ป 
ประเทศไทยควรที ่จะมีการวางแผน 
เตรียมการรองรับรถไฟความเร็วสูงที่
จะเกิดขึ ้นในอนาคตอันใกลนี ้ เชน 
การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยตอ 
เนื่อง การสรางสิ่งอำนวยความสะดวก 
ใหกับผูโดยสารที่พิการ หรือผูสูงอายุ 
การพ ัฒนาบ ุคลากรมารองร ับการ 
บริหารจัดการระบบรถไฟฟาที่จะเกิด
ขึ้น เพื่อใหคุมคาตองบประมาณที่จะ 
มาลงทุนในอนาคตอันใกลนี้
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บริเวณโดยรอบของสถานีรถไฟชิน-โยโกฮามา จากเดิมที ่เปนเพียงพื ้นที ่ร ับน้ำทวม 
ใหกับเมืองโตเกียวในป 1964 ไดกลายเปนสถานที ่จัดการแขงขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ

ในป 2002



ไทยและมาเลเซียตางประกาศ 
เปนศูนยกลางยางพาราโลก โดยไทย 
ไดประกาศความพรอมเปนศูนยกลาง
ยางพาราของอาเซียนและโลก ในการ 
จัดประชุมว ิชาการยางพาราระดับ 
อา เซ ี ยนในว ันยางพาราอา เซ ี ยน 
(ASEAN Rubber Day 2013) ใน 
ขณะที่มาเลเซียไดประกาศเปาหมาย 
วาจะเปน “ศูนยกลางยางพาราโลก 
(World rubber center)” ในป 2563 
เชนกัน ดังนั้นคำถามที่ทาทายคือใคร 
กันแนท่ีจะกาวข้ึนสูตำแหนง “ศูนยกลาง 
ยางพาราโลก” 

ยางและผลิตภัณฑเปนสินคา 
สงออกอันดับสี ่ของประเทศไทยใน 

ปจจุบันจากเดิมที ่อยู ในอันดับสาม 
ในชวงสองปกอนหนา ถาพิจารณา 
เฉพาะในสวนของสินคายางพาราและ
ผลิตภัณฑพบวาในชวงครึ่งปแรกของ
ป 2556 ยางพาราและผลิตภัณฑสราง 
รายไดใหประเทศ 8,336 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ นอกจากนี้ไทยยังเปนผูผลิต 
ยางพารารายใหญของโลกดังนั ้นการ
ที่มาเลเซียประกาศวาจะเปนศูนยกลาง 
ยางพาราโลกยอมมีผลกระทบตอไทย
อยางเลี่ยงไมได

ไทยเปนประเทศยักษใหญผูผลิต 
ยางพาราของโลก แตมาเลเซียมีสัดสวน 
การนำยางพาราไปสรางมูลคาเพิ ่ม 
ไดสูงกวาไทย1

ประเทศย ักษ  ใหญ ผ ู ผล ิตยาง 
พาราของโลก คือประเทศไทย อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย ซึ่ง 3 ประเทศนี้ผลิต 
ยางพารารวมถึงรอยละ 66.61 ของ 
โลก โดยไทยเปนพี่ใหญครองสัดสวน 
การผลิตรอยละ 31.27 รองลงไปคือ 
อินโดนีเซ ียและมาเลเซ ียโดยครอง 
สวนแบงการผลิตรอยละ  26.31  และ 
9.03 ตามลำดับ (ภาพที่ 1) ดาน 
การบริโภค ประเทศที ่มีการบริโภค 
ยางพารามากสุดในโลกคือ จีน รองลง 
ไปคือ สหรัฐฯ ญี่ปุน โดยมีสัดสวน 
การบริโภคเปนรอยละ 33.83 8.56 
และ 6.96 ตามลำดับ สวนไทยและ 
มาเลเซียมีการบริโภคยางพาราใกล 

17

ทศวรรษหนา...ยางพาราไทยที่วาแน
จะแพมาเลเซียหรือไม
â´Â

ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

Driving towards ASEAN+



เคียงกันคือมีสัดสวนรอยละ 4.26 และ 
4.25 ตามลำดับ สวนอินโดนีเซียมีการ 
บริโภคเพียงรอยละ 3.91 ทั้ง ๆ ที่เปน 
ผู ผลิตยางพาราเปนอันดับสองของ 
โลก (ภาพที่ 2)

ประเด็นที่นาสนใจคือไทยมีการ
ผลิตยางพารามากกวามาเลเซียถึง 
3.5 เทา แตไทยกลับมีการบริโภคยาง 
พาราใกลเคียงกับมาเลเซีย นั่นเปน 

เพราะไทยผลิตยางพาราแลวสงออก
ในรูปของสินคาขั้นกลางน้ำเปนสวน
ใหญ เชน ยางแผน ยางแทง น้ำยาง 
ขน เปนตน ในขณะที่มาเลเซียผลิต 
ยางพารารวมถึงนำเขาสินคาขั้นกลาง
น้ำเพื่อนำมาผลิตเปนสินคาขั้นปลาย
น้ำ เชน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย 
ยางลอ เปนตน ซึ่งจะกอใหเกิดมูลคา 
เพิ่มที่สูงกวาการสงออกสินคาขั้นกลาง 

น้ำ 
การวิเคราะหดานอุปทาน หรือ 

ปริมาณยางพาราที ่เกิดจากการผลิต 
และการนำเขาของไทยและมาเลเซีย 
จะพบวาไทยมีศักยภาพดานการผลิต
สินคาขั ้นตนและกลางน้ำสูงสงผลให 
ไม ต องพ ึ ่ งพาการนำเข าส ินค าใน 
สวนนี้ (ภาพที่ 3) ในขณะที่มาเลเซีย 
ตองมีการนำเขาเปนสัดสวนถึงรอยละ 
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ไทยเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตยางพาราของโลก แต่มาเลเซียมีสัดส่วนการนำยางพารา 
ไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าไทย



42.92 ของอุปทานยางพาราในประเทศ 
(ภาพที่ 4)

การดานอุปสงคหรือปริมาณยาง
พาราท ี ่ ใช  ไปในการบร ิโภคภายใน 
ประเทศและการสงออกของไทยและ
มาเลเซีย พบวาไทยมีการบริโภคภายใน 
ประเทศเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากสินคา 
กลางน้ำเพียงรอยละ 13.79 และ 
ส  งออกส ินค  ากลางน ้ ำถ ึ งร อยละ 

86.21 ในขณะที่มาเลเซียมีการบริโภค 
ภายในประเทศ หรือมีการสรางมูลคา 
เพ ิ ่มจากส ินค ากลางน ้ำถ ึงร อยละ 
33.70 และสงออกสินคากลางน้ำรอยละ 
66.30 จะเห็นไดวาไทยมีสัดสวนการ 
สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคายางพารา
นอยกวามาเลเซียถึงรอยละ 20.0 (ภาพ 
ที่ 5 และ 6)

ก า ร ค  า ย า งพ า ร า ไ ท ยแล ะ 

มาเลเซีย2 มาเลเซียเปนทั้งคูคาและ 
คู แข งของการคายางพาราของไทย 
ทั ้งประเทศไทยและมาเลเซียตางมี 
ภาพลักษณเปนผู สงออกยางพาราที ่ 
สำคัญของโลก โดยมีจีนเปนตลาดหลัก 
ทั้งนี ้ในปจจุบันไทยมีการสงออกยาง 
พารารวมมากกวามาเลเซีย 2.05 เทา 
ในขณะที ่มาเลเซียตองมีการนำเขา 
ยางพารามากกวาไทยถึง 2.73 เทา 
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ในภาพรวมดานการคาทั ้งไทยและ 
มาเลเซียตางไดดุลทางการคา ในสวน 
ของสินคายางพารา สินคากลางน้ำ 
เป นสินคาหลักที ่ไทยและมาเลเซีย 
สงออก โดยทั ้งสองประเทศสงออก 
ยางแทงเปนหลัก อยางไรก็ตามพบวา 
มาเลเซียมีสัดสวนการสงออกสินคา 
ปลายน้ำสูงกวาไทย โดยมาเลเซียสงออก 
สินคาปลายน้ำเป นส ัดส วนร อยละ 
42.53 ในขณะท่ีไทยสงออกเปนสัดสวน 
รอยละ 30.70 ของมูลคาการสงออก 
ยางพารารวม ดานการนำเขาไทยมี 

การนำเขาสินคาปลายน้ำ ในขณะที่ 
มาเลเซ ียนำเข าส ินคากลางน้ำเป น 
สำคัญ

มาเลเซียเปนตลาดสงออกท่ีสำคัญ 
ของไทยโดยไทยสงออกไปมาเลเซีย 
เปนสัดสวนรอยละ 9.21 ของการ 
สงออกยางพารารวมของไทย สินคา 
สงออกที่ไทยสงออกสวนใหญรอยละ 
85.9 เปนการสงออกสินคากลางน้ำ 
โดยเฉพาะน้ำยางขน โดยมาเลเซีย 
นำไปผลิตถุงมือยางเปนหลัก ในทาง 
กลับกันมาเลเซียสงออกมาไทยนอย

มากเพียงรอยละ 0.88 ของมูลคา 
กา รส  ง อ อกย า งพา ร า ร วมขอ ง 
มาเลเซีย โดยสินคาที่สงออกมาไทย 
สวนใหญเปนสินคาปลายน้ำรอยละ 
93.33 ซึ่งสวนใหญคือยางลอยาน 
พาหนะ และถุงมือยาง

เปาหมายการเปนศ ูนย กลาง 
ยางพาราโลกของมาเลเซีย มาเลเซีย 
ประกาศวาตองการมีความเปนเลิศ 
ทางดานยางพาราในทุก ๆ ดาน โดย 
มาเลเซียเตรียมตัวเพื่อขึ้นสูผูนำตลาด 
และเตรียมเปนศูนยกลางการซื้อขาย
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สินคาสงออกที ่ไทยสงออกสวนใหญรอยละ 85.9 เปนการสงออกสินคากลางน้ำ
ในทางกลับกันมาเลเซียสงออกมาไทยนอยมากเพียงรอยละ 0.88 ของมูลคาการสงออก 

ยางพารารวมของมาเลเซีย โดยสินคาที ่สงออกมาไทยสวนใหญเปนสินคาปลายน้ำรอยละ 93.33 
ซึ ่งสวนใหญคือยางลอยานพาหนะ และ ถุงมือยาง 
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ยางพาราของโลกโดยเน นเพ ิ ่มการ 
ผลิตยางพาราทั้งตนน้ำ กลางน้ำและ 
ปลายน้ำ มาเลเซียตั้งเปาหมายในป 
2563 วาจะผลิตยางพารา 2,000 พัน 
ตัน หรือเพิ่มขึ้น 2.13 เทาจากปจจุบัน 
โดยมาเลเซียจะเนนการเพิ ่มผลิตน้ำ 
ยางจาก 92 พันตัน ในป 2553 เปน 
660 พันตันในป 2563 และผลิตยาง 
แหง 1,340 พันตัน หรือเพิ่มขึ้น 1.58 
ด  านการใช  ยางพารา ในประ เทศ 
มาเลเซ ียต ั ้งเป าหมายใหเพ ิ ่มข ึ ้น 
2.18 เทาหรือ 1,000 พันตัน ในป 

2563  ดวยแนวหลักทาง 4 ประการ 
คือ 

(1) เพ่ิมราคายางธรรมชาติ รักษา 
เพดานราคาใหมีเสถียรภาพ 

(2) มาเลเซียตองเปนศูนยกลาง 
ยางโลก (Rubber Centre) ใหไดในป 
2563 

(3) มาเลเซียมีการวางโครงสราง 
คณะกรรมการ โดยกำหนดกรอบการ 
เพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
และการใชเทคโนโลยีเชิงพาณิชย เพื่อ 
แปรรูปยางพาราเชิงพาณิชยเต็มรูป 

แบบ 
(4) เพ่ิมสัดสวนการผลิตถุงมือยาง 

ใหไดรอยละ 65 ของความตองการ 
ทั่วโลก (ปจจุบันครองสวนแบงตลาด 
รอยละ 51.4 ในขณะที่ไทยครองสวน 
แบงรอยละ 17.5) เพื่อกาวเปนผูนำ 
อ ุตสาหกรรมผล ิตถ ุงม ือยางให  ได  
ภายในป 2563

บทสรุป 
ในอีก 10 ขางหนาที่มาเลเซีย 

ประกาศว าจะเป นศ ูนย กลางยาง 
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พาราโลก ในขณะท่ีไทยเองเปนผูครอง 
ตำแหนงผูผลิตยางพาราอันอับหนึ่ง
ของโลกในปจจุบัน ใครกันแนที่จะ 
เปนตัวจริง? ในมุมมองของผูเขียนถา 
พิจารณาเพียงแคด านปร ิมาณการ 
ผลิตแลว ฟนธงไดเลยวาไทยครองตำแหนง 
อยางไมม ีข อกังหาเพราะไทยครอง 
ตำแหนงผูผลิตยางพารารายใหญของ
โลก แตนั่นเพียงพอแลวหรือยังกับการ 
ที ่จะครองตำแหน งศ ูนย กลางยาง 
พาราโลก เพราะถาพิจารณาในดาน 
การสรางมูลคาเพิ่มจะพบวามาเลเซีย
มีศักยภาพสูงกวาไทยมาก อยางไรก็ 
ตามการที่มาเลเซียประกาศเปาหมาย
วาจะสงเสริมยางพาราหลังจากที่หัน 
ไปสงเสริมการปลูกปาลมในชวง 20 
ปที่ผานมา ยอมสงผลกระทบตอไทย 
อยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะตามที่ได 

กลาวมาขางตนวามาเลเซียเปนตลาด
ส งออกยางพาราท ี ่สำค ัญของไทย 
ดังนั ้นการที ่มาเลเซียหันมาใหความ 
สำคัญกับการผลิตยางพาราเพิ ่มมาก 
ขึ้น ยอมสงผลกระทบตอการสงออก 
ยางพาราของไทยไปมาเลเซีย โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งการสงออกน้ำยางขนของไทย 
เพราะมาเลเซ ียม ีนโนบายจะผล ิต 
น้ำยางขนเพิ่มขึ้นจากปจจุบันถึงรอยละ 
816.7 และมาเลเซียเปนตลาดสงออก 
น้ำยางขนหลักของไทยโดยไทยสงออก 
น้ำยางขนไปมาเลเซียถึงรอยละ 63.2 
ของการสงออกน้ำยางขน นอกจากนี้ 
การที่มาเลเซียมีเปาหมายจะเพิ่มสวน
แบงตลาดถุงมือยางในตลาดโลกเปน 
รอยละ 65.0 จากรอยละ 51.4 ใน 
ปจจุบัน ยอมมีผลกระทบตออุตสาหกรรม 
ถุงมือยางของไทยใหลดลงจากปจจุบัน 

ที่ไทยครองสวนแบงรอยละ 17.5 ใน 
ตลาดโลก ประเด็นท่ีสำคัญท่ีสุดในขณะ 
นี้คือ การที่ภาครัฐฯ และเอกชนที่ 
เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมของ
ไทยจะตองหาแนวทางรวมกันสู การ 
เปนศูนยกลางยางพาราโลกที่สมบูรณ
รอบดาน ซ่ึงการท่ีจะหาแนวทางดังกลาว 
ไดน้ัน เราจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองทราบ 
สถานการณของมาเลเซียทั ้งปจจุบัน 
และแนวโนมในอนาคต ตลอดจนโครง 
สรางการผลิต การบริหาร รวมถึง 
นโยบายในอนาคตอย  างละเอ ียด 
เพื ่อมาประเมินความพรอมของไทย 
อุดรอยรั่ว และเสริมสรางอุตสาหกรรม 
ใหเข็มแข็งมากข้ึน ดังตำราพิชัยสงคราม 
ของซุนวูที่วา “รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง 
ชนะรอยครั้ง” 
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เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2556 
ผมไดเดินทางไปเก็บขอมูลที่เมืองผาอัน 
(Hpa-An)  ซึ่งเปนเมืองหลวงของรัฐ 
กะเหรียง แตการไปที่ผาอันนั้นตอง 
ผานเมืองพะโค หรือ ที่คนไทยรูจักดี 
ในนามของ “หงสาวดี” ผมทราบวา 
มีโรงงานผลิตเสื้อผาของตางประเทศ
มาลงทุนในพะโคอยู หลายโรง เลย 
ประสานกับเจาหนาที่ของคณะกรรการ 
สงเสริมการลงทุนพมา (MIC) เพื่อขอ 
พูดคุยกับโรงงานดังกลาว ผมเริ่มออก 
เดินทางจากโรงแรมที่พักในยางกุงไป
ยังเขตพะโคกุงที่มีประชากรจำนวน 6 
ลานคนเฉพาะท่ีเมืองพะโคมีประชากร 3 
แสนคน เมืองพะโคอยูหางจากยางกุง 
90 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 
โดยรถยนต 1.30 ชั่วโมง และจาก 
พะโคไปเมืองพะยายี (Payagyi) ซึ่ง 
เปนเมืองเล็ก ๆ ของเขตพะโค ระยะ 
ทาง 20 กิโลเมตร จากพะยายีไปยัง 
ตะโถง (Thaton) ระยะทาง 150 
กิโลเมตร ตะโถงเปนเมืองอยูในรัฐมอญ 
และจากตะโถงไปเมาะละเหมงอีก 70 

กิโลเมตร และระยะทางจากตะโถง 
เพียง 48 กิโลเมตรก็ถึงผาอัน และจาก 
ผาอันดวยระยะทาง 150 กิโลเมตรก็ 
จะถึงชายแดนไทยที่แมสอด จังหวัด 
ตาก สำหรับระยะทางในการเดินทาง 
ทั้งหมดของวันนี้จาก (ไมรวมการพัก 
ระหวางทาง) ประมาณ 7 ชั่วโมงกอน 
ที่จะไปที่พะโค ขอนำทานผูอานไปทำ 
ความรูจักกับอุตสาหกรรมเสื้อผาของ
พมาสักหนอยครับวาเปนมาอยางไร 

อุตสาหกรรมเสื ้อผาของพมา 
เริ่มตนมาตั้งแตป 1990 ในระยะ 
แรก ๆ ของการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เสื้อผาของพมา มีผูเลนอยู 2 กลุม 
คือ กลุมทุนจากรัฐบาลพมาและกลุม 
นักลงทุนตางชาติ รัฐบาลพมาตั ้ง 
Myanmar Textile Industry หรือ 
MTI ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจพมา และ 
ตั้งบริษัทUnion of Myanmar Eco 
nomic Holdings Limited หรือ 
UMEHL เพื่อทำการรวมทุนกับกลุม 
ทุนของเกาหลีใตและฮองกง จึงไม 
แปลกใจเลยครับวาทำไมปจจุบันจึง 

มีบริษัทเกาหลีใตไปเปดโรงงานผลิต
เส ื ้อผ าในพมามากมายหลายโรง 
ในช วงระยะเวลาด ังกล าวตลาด 
ส งออกหล ักเส ื ้ อผ าจากพม าค ือ 
สหรัฐรอยละ 65 ตามดวยตลาด 
ยุโรปรอยละ 10 หลังจากนั้นชวงป 
1994 -  1997  รัฐบาลพมาไดอนุญาต 
ใหบริษัทเกาหลีและฮองกงสามารถ 
เขาถือหุนได 100% ในชวงระยะ 
เวลานี ้ตลาดสงออกหลักย ังคงเปน 
สหรัฐฯรอยละ 55 และตลาดยุโรป 
รอยละ 30 และชวงที่มีอัตราการ 
ขยายตัวมากที่สุด ถือไดวาเปน “ยุค 
ทองอุตสาหกรรมเสื ้อผ าของพมา” 
คือชวงป 1998-2001 บริษัทตางชาติ 
ที่มีเขาทำธุรกิจสวนใหญเนนการผลิต
เสื้อผา “แบบ CMP (Cutting Making 
และ Packaging)” ตลาดสงออกยัง 
เปนสหรัฐฯ รอยละ 45 และ ตลาด 
ยุโรปรอยละ 45 ชวงนี้มีการขยายตัว 
เพิ ่มขึ ้นของโรงงานการผลิตจำนวน 
มากถึง 400 โรง มีการจางแรงงาน 
300,000 คน (ปจจุบันเหลือเพียง 
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250 โรงงาน จางแรงงาน 30,000 คน) 
แตหลังจากชวงนี้แลว อุตสาหกรรม 
เส้ือผาของพมาก็เขาสู “ยุคตกต่ำ” เปน 
เพราะถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ 
สินคาพมาที่สงไปขายในตลาดสหรัฐฯ 
จึงเปน “ศูนยเปอรเซ็นต” แตยังดีมี 
ยังขายในตลาดยุโรปไดอยู หลังจาก 
ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ พมาจึงหัน 
มาใหความสำคัญในตลาดเอเชียมาก 
ขึ้น โดยเฉพาะในตลาดญี่ปุน มูลคา 
การขายในตลาดญ่ีปุนจึงเพ่ิมจากรอยละ 
10 เปนรอยละ 60 ในปจจุบัน 

ผมขอวกกลับมาที ่โรงงานผาที ่ 
เมืองพะโคอีกครั้ง ปจจุบันมีโรงงาน 
เสื ้อผาที ่ตั ้งอยู พมาสวนใหญตั ้งอยู  
รอบ ๆ เมืองยางกุง เขตอิระวดี เขต 
พะโค และเขตกะเหรี่ยงที่ตั้งอยูใน 
บริเวณนี ้ก ็ เพราะเหตุผลของการ 
ขนสงที่ไมไกลจากทาเรือยางกุงมาก
น ักในเขตพะโคม ี โรงงานเส ื ้อผ า 
ทั้งหมด 7 โรงงาน ไดแก บริษัท 
Myanstar บริษัท Inlay Shoe บริษัท 
Sun Star บริษัท Peacock บริษัท 
Shinshung ทั้ง 4 บริษัทเปนของ 
นักลงทุนเกาหลี สวนอีก 2 บริษัทคือ 

บริษัท Cap1 และ Top Myanmar 
เปนของนักลงทุนทองถิ่นพมาโรงงาน
ที่ผมมีโอกาสเขาไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
โอกาสและอุปสรรคของการลงทุนใน
พมา ในฐานะนักลงทุนตางชาตินั้น 
ก็คือ โรงงานเสือผาที่ชื่อวา “Shins-
hung” ซึ่งตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรม 
พะโคเก าสำหร ับเขตอ ุตสาหกรรม 
พะโคใหมนั ้นหางออกไปจากโรงงาน 
เสื้อผาแหงนี้ 5 กิโลเมตร ยังไมมี 
โรงงานตั้งอยูมีเพียงการปรับพื้นถนน 
เทานั้น โรงงาน “Shinshung” แหงนี้ 
มีคนงานจำนวน 1,300 คน ทุก 
ตำแหนงเปนคนงานชาวพมา ยกเวน 
เจาของ คาจางท่ีบริษัทจายใหกับคนงาน 
ตัดเย็บเสื้อผาอยูที่ 125 บาทตอวัน 
นอกจากนี้บริษัทยังจัดการที่พักและ 
บริการขนสงในการเดินทางระหวาง 
บานกันโรงงานอีกตางหาก ผมคิดคราว  ๆ
เมื ่อรวมคาใชจายตอวันที ่บริษัทจาย 
ในกับพนักงานคิดเปนเกือบ 300 บาท 
ตอวัน แรงงานเหลานี้ทำงานวันละ 8
ชั่วโมงผมคิดถึง นักลงทุนไทยที่จะเขา 
มาลงทุนเส้ือผา เลยถามเจาของโรงงาน 
ว า โครงสร างค าใช จ  ายในการทำ 

อุตสาหกรรมเสื ้อผาขณะนี ้ค ืออะไร 
เค าบอกวาต นทุนหลักของโรงงาน 
เสื้อผาของเคาคือ คาใชจายดานคน 
งานเปนรอยละ 50 รองลงมาคือคา 
ใชจายดานวัตถุดิบรอยละ 30 ซึ่งสวน 
ใหญนำเข าจากประเทศจ ีนป ญหา 
หนักอกของโรงงานเสื้อผาประการตอ
มาก็คือ ไฟฟาที่ดับวันละ 5 ครั้ง 

หากนักธุรกิจไทยทานตองการ
ลงทุนอุตสาหกรรมเสื ้อผาที ่ เม ือง 
พะโค ทานตองคิดใหรอบดานครับ 
เพราะขณะนี้ตนทุนในการทำธุรกิจ 
ของพมาสูงล้ิวมาก ส่ิงท่ีเจาของโรงงาน 
แหงนี้ไมไดพูดก็คือ ราคาที่ดินที่เพิ่ม 
ขึ้น 200-300 เปอรเซ็นต แมวาราคา 
ที่ดินจะสูงมากขนาดนี้ ก็ไมใชเรื่อง 
งายที่จะหาที่ดิน หากที่ดินไกลออกไป 
จากตัวเมือง ความไมพรอมดานน้ำ 
การขนสง และไฟฟาก็จะเปนปญหา 
ตามมา ทางออกก็ตองลงทุนในเขต 
อุตสาหกรรมเทานั้น แตปจจุบันที่ดิน 
ในเขตอุตสาหกรรมไมรูพอจะเหลือให 
นักลงทุน SMEs ไทยหรือไม เพราะ 
หน วยงานราชการของพม าบ นว า 
“นักธุรกิจไทยตัดสินใจชา”
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บรูไนควรไดรับการรับรองตราสัญลักษณ
ฮาลาลจาก Ministry of Religious 
Affairs ของบรูไนเพ่ือสรางความนาเช่ือถือ 
และเปนที่ยอมรับในตลาด ซึ่งประชากร 
เกือบรอยละ 70 เปนชาวมุสลิม รวมถึง 
ควรแสดงเคร่ืองหมายฮาลาลใหเห็นชัดเจน 
บนฉลากสินคา

สินคาอุปโภค อาทิ รถยนต อุปกรณ 
และสวนประกอบ และอัญมณีและเคร่ือง 
ประดับ ซึ่งเปนสินคาสงออกสำคัญของ 
ไทยไปบรูไน ขณะที่ความตองการสินคา 
ดังกลาวขยายตัวตอเนื ่องตามรายไดที ่ 
เพิ่มขึ้นของชาวบรูไน นอกจากนี้ เครื่อง 
ปรับอากาศและสวนประกอบ ตูเย็นและ 
ตูแชแข็ง และเคหะสิ่งทอ ก็มีแนวโนม 

เติบโตตามจำนวนที่อยู อาศัยในบรูไนที่ 
เพิ่มขึ้น

วัสดุกอสราง อาทิ เหล็ก เหล็กกลา 
และผลิตภัณฑ สายไฟและสายเคเบิล 
ปูนซีเมนต และแรยิปซ่ัม เน่ืองจากรัฐบาล 
บรูไนมีโครงการกอสรางสาธารณูปโภค
พื้นฐานหลายโครงการ รวมถึงโครงการ 
พัฒนาพื้นที่เขตเมือง นอกจากนี้ ยังมี 
การกอสรางที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นเปนจำนวน 
มาก

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการท่ีสนใจ 
ขยายตลาดไปบรูไนควรศึกษากฎระเบียบ 
การนำเขาสินคา รวมถึงพฤติกรรมการ 
บริโภคของชาวบรูไน เพื่อใหการสงออก 
ไปบรูไนเปนไปอยางราบรื่น เนื่องจาก 

บรูไนมีการดำเนินมาตรการที ่มิใชภาษี 
อาทิ การควบคุมการนำเขาสินคาบาง 
ประเภท เชน ขาว และน้ำตาลทราย 
เปนตน ขณะที่อาหารประเภทเนื้อสัตว 
เชน เนื้อไก เนื้อวัว ผูนำเขาจะตองขอ 
อนุญาตกอนนำเขาและตองไดร ับการ 
รับรองเคร่ืองหมายฮาลาล ท้ังน้ี ผูประกอบการ 
สามารถศ ึกษารายละเอ ียดเพ ิ ่มเต ิม 
เกี่ยวกับกฎระเบียบและอัตราภาษีนำเขา 
สินคาของบรูไนไดท ี ่ เว ็บไซตของกรม 
ศุลกากรบรูไน (Royal Customs & 
Excise Department) คือ http:// 
www.mof.gov.bn/Engl ish/RCE/ 
Pages/default.aspx
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Exim Bank

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที ่ได้จากแหล่งข้อมูลที ่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ 
ให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น 
จากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด





ขณะท ี ่บ  านเรากำล ังพ ูดถ ึ ง 
ปญหาวา “เศรษฐกิจถดถอย” หรือไม 
อยางไร รัฐบาลจีนกำลังวางแผนที่ 
จะหยิบเร ื ่องการปฏิร ูประบบภาษี 
คร ั ้ งใหญ มาช วยปร ับโครงสร าง 
เศรษฐกิจกันอยางขะมักเขมน

โดยที่โครงสรางระบบเศรษฐกิจ
ที่ยัง “ไมเปดกวาง” อยางแทจริงเมื่อ 
เท ียบก ับของประเทศพ ัฒนาแล ว 
นับเปนหนึ ่งในประเด็นที ่หลายฝาย 
เห ็นว าจะเปนปญหาอุปสรรคใหญ 
สำหร ับจ ีนในการก าวข ึ ้นเป นมหา 
อำนาจทาง เศรษฐก ิ จ ในย ุ คหน  า 
ร ัฐบาลใหมภายใต การนำของทาน 
นายกรัฐมนตรีหลี่ เคอเฉียง (Li 
Keqiang) จึงคาดหวังวาจะใชระบบ 
ภาษีใหมเปนกลไกหนึ ่งที ่จะชวยให 
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจจีนให 
ดำเนินไปอยางสมดุลและตอเนื่อง  

อยางไรก็ดี การดำเนินการใน 
ครั ้งนี ้ดูเหมือนจะอยู ภายใตเงื ่อนไข 
ใหมมากมาย อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ 
โลกที่ชะลอตัว ปญหาหนี้ของรัฐบาล 
ทองถ่ินจีนท่ีพอกพูน และความเหล่ือม 
ล้ำระหวางคนรวยและคนจนที่ขยาย 
วงกวางมากขึ้น รวมทั้งความพยายาม 
ที่จะสานตอยุทธศาสตรและเปาหมาย
ระยะยาวที ่จะเร งพัฒนาพื ้นที ่ตอน 
กลางและดานตะวันตกของประเทศ 
เสริมสรางนวัตกรรมในภาคการผลิต 
และเพิ่มรายไดเฉลี่ยตอหัวของคนจีน 
เพื่อกาวสูการเปนสังคมกินดีอยูดีและ

ประเทศพัฒนาแลวในอนาคต 
การปฏิร ูประบบภาษีที ่จะเกิด 

ขึ ้นในครั ้งนี ้จ ึงนับเปนความทาทาย 
ครั ้งสำคัญที ่ร ัฐบาลจีนชุดใหมต อง 
เผช ิญและอยู  ในกระแสความสนใจ 
ของผูคนทั่วประเทศโดยรวม

พัฒนาการระบบภาษี ... เดินหนาไป 
อยางตอเนื่อง 

หากมองย อนกล ับไปในการ 
ประช ุมคณะกรรมการกลางพรรค 
คอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 11 เมื่อราว 35 
ปกอน ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบ 
กับการริเร ิ ่มปฏิร ูประบบเศรษฐกิจ 
และเปดประเทศครั้งใหม ซึ่งนำไปสู 
การปฏิรูประบบภาษีหลายระลอกใน 
เวลาตอมา

การปฏิร ูประบบภาษีครั ้งแรก 
... ตามการปฏิรูปและเปดประเทศ 
มุงเนนการกระจายอำนาจและสัดสวน 
ภาษีที ่เร ียกเก็บไดสู ร ัฐบาลทองถิ ่น 
มากขึ้น ตามมาดวยการจัดตั้งระบบ 
ภาษีที่เรียกเก็บจากกิจการตางชาติที่ 
เขามาลงทุนในจีน และระบบการชำระ 
ภาษีของรัฐวิสาหกิจซึ ่งเขามาแทนที่ 
ระบบการนำสงผลกำไรตอรัฐบาลกลาง 
ตามแนวทางของทานเติ ้ง เสี ่ยวผิง 
(Deng Xiaoping) ผูนำในขณะนั้น

ในชวงตนทศวรรษ 1990 การ 
ปฏิร ูปเศรษฐกิจและเปดประเทศสู  
ภายนอกของจีนไดกาวเขาสูอีกระยะ
หนึ่ง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ 

รองรับการลงทุนโดยตรงของตางชาติ
ในจีนไดขยายวงกวางมากขึ้น ซึ่งใน 
สวนของระบบภาษีก ็ม ีการทบทวน 
และปรับเปลี่ยนประเภทและโครงสราง 
ภาษีอยูหลายครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในป 2536 ซ่ึงถือเปนการปฏิรูประบบ 
ภาษีครั้งที่ 2 

การปฏิรูประบบภาษีครั้งที่ 2 … 
จัดระบบครั้งใหญ การดำเนินการใน 
ครั้งนี้นับเปนการจัดระบบภาษีที่ใหญ 
กวางขวาง สำคัญ และสงผลกระทบ 
มากที่สุดในประวัติศาสตรจีน ซึ่งผล 
จากการปฏิร ูประบบภาษีในคร ั ้งน ี ้ 
ช วยให ร ัฐบาลกลางของจ ีนม ี เง ิน 
งบประมาณมากเพียงพอสำหรับการ
พัฒนาประเทศในแตละภูม ิภาคให 
เปนไปอยางสมดุล ชวยสรางความกินดี 
อยูดีของประชาชน และรักษาอัตรา 
การเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูง
อย  างต อ เน ื ่ องและสอดคล องก ับ 
เปาหมายการพัฒนาของประเทศโดย
รวมไดอยางนาชื่นชม นักวิชาการจีน 
บางสวนเห็นวาการปฏิร ูปครั ้งนี ้ให 
ความสำคัญกับ “ระบบการจัดแบงภาษี” 
(Tax Division System) อยางแทจริง 
ซึ่งจำแนกออกเปน 3 สวนสำคัญ 
ไดแก

1. การแยกการใชจายระหวาง 
รัฐบาลกลางและทองถิ่น การใชจาย 
เ ง ินงบประมาณเพ ื ่ อการป องก ัน 
ประเทศ การทูต และการจัดซื้ออาวุธ 
ยุทโธปกรณ โครงการกอสรางพื้นฐาน 
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ระดับชาติ และการชำระคืนหนี้ใน 
ประเทศและตางประเทศอยูในความ 
รับผิดชอบของรัฐบาลกลาง ขณะที่ 
รัฐบาลทองถิ่นรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระดับมณฑล
/มหานคร/เขตปกครองตนเอง การ 
วิจัยและพัฒนาของกิจการภายใตการ
รัฐบาลทองถิ่น การกอสรางเมือง และ 
แผนงานดานวัฒนธรรม การศึกษา 
และการสาธารณสุขในทองถิ่น 

2. การจัดแบงรายไดจากการ 
เรียกเก็บภาษีระหวางรัฐบาลกลาง 
และทองถิ่น ภาษีหลายประเภท รวม 
ทั้งคาธรรมเนียม ภาษีการบริโภค 
และภาษีมูลคาเพิ ่มเก็บรวบรวมโดย 
สำน ักงานบร ิหารจ ัดการศ ุลกากร 
ขณะที่ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลที ่จายโดยกิจการที ่ขึ ้นตรง 
ตอรัฐบาลกลางอยูในความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลกลาง ขณะที่ภาษีอื่น ๆ อีก 
กวา 20 ประเภท อาทิ ภาษีเงินได 
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล การใช 
ท่ีดินในเมือง รถยนต และอากรแสตมป 
เปนของรัฐบาลทองถิ่น ขณะเดียวกัน 
รัฐบาลกลางและทองถิ ่นจะไดรับจัด 
สรรรายไดจากภาษีอื่น ๆ อาทิ ภาษี 
มูลคาเพิ่ม ภาษีทรัพยากร และภาษี 
ประกันสังคม ตามสัดสวนที่กำหนดไว

3. การจัดตั้งระบบการโอนเงิน 
ภายใตการจัดสรรดังกลาว รอยละ 60 
ของเงินรายไดจากการเรียกเก็บภาษี 
จัดแบงไปยังรัฐบาลกลาง ขณะท่ีรอยละ 
40 ไปยังรัฐบาลทองถ่ิน ขณะท่ีรอยละ 
60 ของการใชจายเปนภาระของรัฐบาล 
ทองถิ่น และรอยละ 40 เปนของ 
รัฐบาลกลาง ความแตกตางรอยละ 20 
ดังกลาวจะอยูในระบบการโอนเงิน

การปฏิรูประบบภาษีครั้งที่ 3 ... 
รากฐานการจัดเก็บภาษีจีน ในชวงป 
2546-2550 รัฐบาลจีนไดปฏิรูประบบ 
ภาษ ีหลายระลอกเพ ื ่อรองร ับการ 

พัฒนาท่ีเปนวิทยาศาสตร และปรับปรุง 
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดสังคมนิยม 
รวมทั้งมุงสูเปาหมายของการเปนสังคม 
พอกินพอใช ซึ่งนำไปสูการนำเสนอ 
ภาษีประเภทใหม ๆ และจัดระเบียบ 
โครงสรางภาษีท ี ่ม ีอย ู  เด ิมในหลาย 
สวน อาทิ ภาษีและคาธรรมเนียม 
ทองถิ่น ภาษีสินคาและบริการ ภาษี 
รายได ภาษีทรัพยสิน และสวนลดการ 
คืนภาษีสงออก อันสงผลใหจีนจัดแบง 
ภาษีอากรออกเปน 19 ประเภทและ 
กลายเปนรากฐานของระบบภาษีจีน 
ในหลายสวนในปจจุบัน อันไดแก 

1. ภาษีมูลคาเพ่ิม (Value Added 
Tax) เรียกเก็บจากมูลคาเพ่ิมในกระบวนการ 
ทางธุรกิจ โดยในสวนของผูเสียภาษี 
ทั่วไป มีการเรียกเก็บอัตรารอยละ 17 
สำหรับสินคาแปรรูป รอยละ 13 
สำหรับส ินคาท ี ่ ไม ผ านการแปรร ูป 
รอยละ 0 สำหรับสินคาสงออก ขณะ 
ที่ในสวนของผูเสียภาษีรายยอย เรียก 
เก็บในอัตรารอยละ 4-6  

2. ภาษีการบริโภค (Consump 
tion Tax) เรียกเก็บในอัตรารอยละ 3- 
45 ของมูลคาหรือตามปริมาณใน 14 
กลุมสินคา อาทิ ยาสูบ เหลาและ 
แอลกอฮอล เครื่องสำอาง อัญมณีและ 
เครื่องประดับ 

3. ภาษีธุรกิจ (Business Tax) 
เรียกเก็บในอัตรารอยละ 3-20 ตาม 
รายไดธุรกิจ มูลคาสินทรัพยที่ถายโอน 
หรือยอดขายจากธุรกิจบริการ (อาทิ 
การขนสง การกอสราง วัฒนธรรมและ 
กีฬา การเงินและประกันภัย โทรคมนาคม 
และบันเทิง) การถายโอนทรัพยสิน 
และการขายอสังหาริมทรัพย 

4. ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Enter 
prise Income Tax) เรียกเก็บจากเงิน 
ไดของกิจการจีนและตางชาติทั ้งจาก 
ในและตางประเทศที่เกี่ยวของในอัตรา 
รอยละ 25 ในกรณีของกิจการเทคโนโลยี 

ใหมระดับสูง กำหนดใหเรียกเก็บรอยละ 
15 ขณะที่กิจการขนาดยอมถูกเรียก 
เก็บในอัตรารอยละ 20 

5. ภาษีเง ินไดบุคคลธรรมดา 
(Individual Income Tax) กำหนดไว 
7 อัตราในลักษณะอัตรากาวหนาจาก 
รอยละ 3 ถึงรอยละ 45 ของเงินได

6. ภาษีทรัพยากร (Resource 
Tax) เรียกเก็บจากผูใชทรัพยากรธรรมชาติ 
7 หมวดหลัก ไดแก น้ำมันดิบ กาซ 
ธรรมชาติ ถานหิน แรเหล็ก แรนอก 
กลุมเหล็ก แรที่ไมใชโลหะ และเกลือ

7. ภาษีการใชท ี ่ด ินในชุมชน 
เมืองและเขตเมือง (Urban and 
Township Land Use Tax) ซึ่ง 
นอกจากพื้นที ่ในชุมชนและเขตเมือง 
แลวยังครอบคลุมถึงเขตอุตสาหกรรม
และเหมืองแรในอัตราที ่แตกตางกัน 
ออกไปจาก 0.6-30 หยวนตอตาราง 
เมตร

8. ภาษีทรัพยส ินที ่พ ักอาศัย 
(House Property Tax) เรียกเก็บ 
จากที่พักอาศัยในพื้นที่ตามขอ 7. ใน 
2 อัตรา ไดแก รอยละ 1.2 ของ 
มูลคาทรัพยสิน และรอยละ 12 ของ 
คาเชา อยางไรก็ดี ในกรณีที่บุคคล 
ธรรมดาใหเชาซื้อที่พักอาศัย กำหนด 
ใหเรียกเก็บในอัตรารอยละ 4 ของ 
ราคาตลาด

9. ภ า ษ ี บ ำ ร ุ ง ร ั ก ษ า แ ล ะ 
กอสรางเมือง (City Maintenance 
and Construction Tax) มีการ 
เรียกเก็บแบงเปน 3 ระดับขึ้นอยูกับ 
ทำเลที่ตั้ง คือ รอยละ 7 สำหรับ 
ชุมชนเมือง รอยละ 5 สำหรับอำเภอ 
และหมูบาน และรอยละ 1 สำหรับพ้ืนท่ี 
อื่น โดยนิยมเรียกเก็บไปพรอมกับภาษ ี
มูลคาเพิ่ม ภาษีการบริโภค และภาษี 
ธุรกิจ

10.  ภาษีการใชท่ีดินดานการเกษตร 
(Tax on the Use of Arable Land) 
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หากเกษตรกรใชที ่ด ินเพื ่อการเพาะ 
ปลูกพืชผล จะไมจายภาษี อยางไรก็ดี 
กรณีนี้กำหนดใหเรียกเก็บภาษีในอัตรา 
5-50 หยวนตอตารางเมตร หากใช 
ที่ดินดานการเกษตรเพื่อไปปลูกสราง
ที ่พักอาศัย หรือกอสรางสิ ่งอื ่นใดที ่ 
ไมเกี่ยวของกับการเกษตร 

11.  ภาษีมูลคาเพิ่มที่ดิน (Land 
Appreciation Tax) เรียกเก็บจาก 
มูลคาเพิ่มของที่ดิน สิ่งปลูกสรางบน 
ดิน และสิ ่งอำนวยความสะดวกที่ 
เกี ่ยวของเมื ่อถายโอนกรรมสิทธใน 
การใชประโยชนในที ่ดินและสิ ่งปลูก 
สราง โดยกำหนดในอัตรากาวหนาไว 
4 อัตรา เชน รอยละ 30, 40, 50 และ 
60  

12.  ภาษีการซ้ือรถยนต (Vehicle 
Purchase Tax) เรียกเก็บจากผูซื้อ 
รถยนต จักรยานยนต รถราง รถพวง 
และรถยนตขนสงดานการเกษตรใน 
อัตรารอยละ 10 ของมูลคา

13.  ภาษีรถยนตและเรือ (Vehicle 
and Vessel Tax) เรียกเก็บเมื่อนำ 
รถยนตหรือเรือไปจดหรือตอทะเบียน
รายป โดยกำหนดอัตรามาตรฐานไว 
แตกตางกัน เชน 36-5,400 หยวนตอ 
คัน หรือ 3-60 หยวนตอเดทเวทตัน 
หรือ 600-2,000 หยวนตอเมตรตาม 
ความยาวของเรือยอรช 

14.  ภาษีแสตมป (Stamp Tax) 
เรียกเก็บภาษีใน 4 ระดับตามสัดสวน 
ของมูลคาสัญญา เชน รอยละ 1 
สำหรับสัญญาการเชา รอยละ 0.5 
สำหรับสัญญาการผลิต รอยละ 0.3 
สำหรับซื้อขาย และรอยละ 0.05 ของ 

มูลคาการใหกู นอกจากนี้ กรณีการ 
โอนทุนเรือนหุน กำหนดใหเรียกเก็บ 
รอยละ 3 ของมูลคาหุนที่แทจริงหรือ 
ราคาตลาด ขณะท่ีในบางกรณีก็กำหนด 
ใหเรียกเก็บเปนจำนวนคงที่ตอสัญญา 
เชน  5 หยวนตอใบอนุญาต

15.  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
(Deed Tax) เรียกเก็บเมื่อมีการถาย 
โอนกรรมส ิทธ ิ ์หร ือส ิทธ ิ ์ ในการใช  
ประโยชนในที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางใน
อัตรารอยละ 3-5 ของมูลคาธุรกรรม 
ในกรณ ี ท ี ่ ม อบ ให  เ ป  นของขว ัญ 
เจาหนาที่ภาษีจะเปนผูประเมินภาษี

16.  ภาษีใบยาสูบ (Tobacco 
Leaf Tax) เรียกเก็บในอัตรารอยละ 20 
ของมูลคาการซื้อ

17.  อากรศุลกากร (Customs 
Duty) เรียกเก็บจากสินคานำเขาตาม 
มูลคาและหรือปริมาณนำเขา แตกตาง 
กันไปตามประเภทสินคา

18.  คาธรรมเนียมการขนถายสินคา 
(Tonnage dues) เรียกเก็บจากการ 
ปริมาณสินคาระหวางประเทศที ่ขน 
ถายผานจุดนำเขา

19.  ภาษีตามระเบียบการลงทุนใน 
สินทรัพยคงที่ (Fixed Assets Invest 
ment Orientation Regulatory Tax) 
ไดรับการยกเวนเรียกเก็บตามมติคณะ
รัฐมนตรีนับแตป 2543

ทั้งนี้ ภาษีอากรรวม 17 ประเภท 
ถูกจัดเก็บโดยเจาหนาที่ภาษี ขณะที่ 
อากรศุลกากร คาธรรมเนียมการขน 
ถายสินคา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษี 
การบริโภคสำหรับสินคานำเข าจ ัด 
เก็บโดยศุลการักษ และมีการปรับ 

อัตราภาษีและรูปแบบ/เง ื ่อนไขการ 
จัดเก็บมาเปนระยะ

อยางไรก็ดี ผลจากการปฏิรูป 
ระบบภาษีครั้งที่ 3 ก็ยังทำใหการจัด 
เก็บภาษีมีขอดอยอยู บางประการใน 
เวลาตอมา อาทิ ภาษีธุรกิจที่กำหนด 
ใช ด ูจะไม  เป นธรรมก ับภาคธ ุรก ิจ 
เพราะทำใหกิจการตองจายภาษีซอน 
(Double Taxation) ท้ังท่ีไมเกิดรายได 
ใด ๆ สงผลใหกิจการมีกำไรนอยลง 
และผูบริโภคตองแบกรับภาระตนทุน
สินคาและบริการเพิ่มขึ้นในที่สุด 

การปฏิรูประบบภาษีครั้งที่ 4 ... 
ปรับใหสอดคลองกับสภาพการณ 
โดยที ่ในชวงแผนพัฒนาฉบับที ่ 12 
(2554-2558) รัฐบาลจีนหันมาใหความ 
สำค ัญก ับการพ ัฒนาธ ุรก ิจบร ิการ 
โดยเฉพาะในเมืองใหญดานซีกตะวัน
ออกของจีน จึงไดเร่ิมนำเอาระบบภาษี 
มูลคาเพิ่มมาใชแทนภาษีธุรกิจเมื่อตน
ป 2555 โดยนำรองที่นครเซี่ยงไฮ 
(Shanghai) เปนแหงแรกและจำกัดอยู 
เฉพาะบางอุตสาหกรรมในระยะแรก 
เชน การเรียกเก็บในอัตรารอยละ 11 
กับภาคการขนสง และอัตรารอยละ 6 
ในอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม การ 
วิจัยและพัฒนา โลจิสติกส วัฒนธรรม 
การใหคำปรึกษา และบริการดานเทคโนโลยี

เพียงราว 6 เดือนตอมา คณะ 
รัฐมนตรีของจีนไดมีมติเมื ่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2555 ใหหนวยงานที ่ 
เก ี ่ยวข องเร ิ ่มโครงการนำร องภาษี 
มูลคาเพิ่ม พรอมใหขอสังเกตวาการ 
ดำเนินโครงการดังกลาวควรจะขยาย
พื้นที่และครอบคลุมใหมากสาขาธุรกิจ 

รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง (Li Keqiang) 
จึงคาดหวังว่าจะใช้ระบบภาษีใหม่เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีนให้ 

ดำเนินไปอย่างสมดุลและต่อเนื่อง
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ยิ่งขึ้นในป 2556 ซึ่งในระหวางเดือน 
สิงหาคม-ธันวาคม 2555 รัฐบาลจีน 
ไดขยายการดำเนินโครงการดังกลาว 
ไปยังพื้นที่ที่กวางขวางและหลากหลาย 
ภาคธุรกิจมากขึ้น กลาวคือ ขยายการ 
ดำเนินการออกไปยังอีก 9 มหานคร 
/มณฑล/เขตปกครองพิเศษ อันไดแก 
ปกกิ่ง (Beijing) เทียนจิน (Tianjin) 
เจียงซู (Jiangsu) เจอเจียง (Zhe 
jiang) อันฮุย (Anhui) ฝูเจี้ยน 
(Fujian) หูเปย (Hubei) และกวางตุง 
(Guangdong) รวมท้ังเซียะเหมิน (Xia 
men) และเซินเจิ้น (Shenzhen) การ 
ขยายกรอบและพื้นที ่การนำเอาภาษี
มูลคาเพิ ่มมาแทนภาษีธุรกิจชวยลด 
ภาระภาษีและตนทุนการดำเนินงาน 
ของกิจการจีนลง โดยเฉพาะแกกิจการ 
ขนาดเล็ก มาตรการนี ้ยังชวยขยาย 
จีดีพี การสงออก และการจางแรงงาน 
ของจีน รวมทั้งยังจะชวยสนับสนุนการ 
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและลดความ
แตกตางเชิงนโยบายระหวางภูมิภาค 
ที่ใชภาษีมูลคาเพิ ่มและภาษีธุรกิจลง 
ไมมากก็นอย ซึ่งขอมูลของกระทรวง 
การคลังจีนในเวลาตอมาระบุวามาตรการ 
ภาษีดังกลาวชวยลดภาระภาษีใหแก
ภาคเอกชนในชวงป 2555 ไดถึง 42,600 
ลานหยวน

รัฐบาลมือใหม ... แตออกตัวแรง
กระแสการเดินหนาปฏิรูประบบ

ภาษีดูจะยิ่งไดรับความใสใจอยางมาก
จากรัฐบาลจีนชุดใหม ภายใตการนำ 
ของทานนายกรัฐมนตรีหลี่ เคอเฉียง 
เพราะท ันท ีท ี ่ เข าร ับตำแหนงเม ื ่อ 
เดือนมีนาคม 2556 คณะมนตรีแหง 
ร ัฐ (State Council) หรือคณะ 
รัฐมนตรีของจีนก็ประกาศจะปฏิรูป 
เศรษฐกิจคร้ังใหญใน 3 สวนท่ีครอบคลุม 
ทั้งระบบภาษี การเงิน และการตลาด 
เพื ่อมุ งเปาการเปดเสรีทางการตลาด 
และปรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจจีน

กลางเดือนเมษายน 2556 หรือ 
เพียงหนึ่งเดือนหลังจากนั้น รัฐบาล 
จีนช ุดใหมได ให ความเห ็นชอบกับ 
แผนการปฏิรูประบบภาษีคร้ังท่ี 4 โดย 
นำเอาระบบภาษีมูลคาเพิ่มมาทดแทน 
ภาษีธุรกิจใหขยายวงออกไปท่ัวประเทศ 
จากเดิมที่ใชใน 10 มหานคร/มณฑล 
/เขตปกครองพิเศษ และขยายกรอบ 
ให ครอบคล ุมรายได ของธ ุรก ิจใน 
อุตสาหกรรมวิทยุ ภาพยนตร และ 
โทรทัศน รวมทั้งดานการขนสง และ 
บางสาขาบริการสมัยใหม และเริ่มมี 
ผลบังคับใชไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2556 

การเร งขยายโครงการนำร อง 

ออกไปทั ่วประเทศดังกลาวเปนการ 
สงสัญญาณวารัฐบาลจีนชุดใหมนี ้ให 
ความสำคัญกับการเรงปฏิร ูประบบ 
ภาษีของจีนใหเกิดเปนรูปธรรมและ 
สอดคลองกับโครงสรางเศรษฐกิจจีน
อยางแทจริง แมวาเศรษฐกิจตองเผชิญ 
กับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
และขอจำกัดอ่ืน ๆ มากมายในปจจุบัน 
ก็ตาม

การปฏิรูปภาษีครั้งที่ 5 ... เพื่อการ 
เดินทางไกล

รัฐบาลจีนตระหนักดีว าระบบ 
ภาษีที่ใชอยูในปจจุบันยังไมเหมาะสม
เพียงพอที ่จะใช ในการกระตุ นการ 
พัฒนาเศรษฐกิจของจ ีนในยุคหนา 
จึงสงสัญญาณชัดเจนวาจะเดินหนา 
ปฏิรูประบบภาษีตอไป ซ่ึงน่ันหมายความ 
วาการปฏิรูประบบภาษีครั้งที่ 5 กำลัง 
คืบคลานใกลเขามาทุกขณะ ถึงขนาดวา 
หลายฝายคาดกันวาการปฏิรูประบบ
ภาษีคร ั ้งใหมจะกลายเปนประเด็น 
สำคัญในการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 
ของการประชุมคณะกรรมการกลาง
พรรคคอมมิวนิสตจีน (Central Com 
mittee of The Communist Party 
of China) ครั้งที่ 18 ที่จะจัดใหมี 
ขึ้นในเดือนตุลาคม 2556

พัฒนาการปฏิรูประบบภาษีของจีนนับแตเปดประเทศครั้งใหม 
ครั้งที่ ชวงเวลา    สาระ

1 2523-27 กระจายอำนาจและสัดสวนภาษีที่เรียกเก็บไดสูรัฐบาลทองถิ่นมากขึ้น รวมทั้งจัดตั้งระบบภาษี  
   กิจการตางชาติ และระบบการชำระภาษีของรัฐวิสาหกิจ (แทนการนำสงผลกำไรตอสวนกลาง) 
2 2536-37 จัดตั้ง “ระบบการจัดแบงภาษี” โดยแยกการใชจายระหวางรัฐบาลกลางและทองถิ่น
   จัดแบงรายไดจากภาษีระหวางรัฐบาลกลางและทองถิ่น และจัดตั้งระบบการโอนเงิน
3 2546-50 จัดระเบียบประเภทภาษีอากรและวิธีการจัดเก็บ
4 2555-56 นำเอาระบบภาษีมูลคาเพิ่มมาใชกับภาคบริการ
5 ปลายป 2556  คาดวาจะมุงเปาการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ปรบัสัดสวนการจัดเก็บภาษีและการจัดสรร   
 เปนตนไป รายได เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน แตใสใจเรื่องพลังงานและมลพิษ ฯลฯ
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โจทยยาก ... ที่รอคอยอยู อยางไรก็ดี 
ระบบภาษีใหมจะตองตอบโจทยยากๆ 
มากมาย ในดานหน่ึง รัฐบาลจีนตองการ 
เรงปรับโครงสรางเศรษฐกิจจากการ 
พึ่งพาภาคการลงทุนและการสงออกที่
ชวยใหจีนเติบใหญในชวงหลายสิบป
ที่ผานมา เขาสูเศรษฐกิจการบริโภค 
ที่หันมาพึ่งพาภาคการบริโภคภายใน
ประเทศมากขึ้น เพื่อใหโครงสรางและ 
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมี
เสถียรภาพและยั่งยืนมากขึ้น ... อยาง 
นอยจนถึงป 2563 ที่จีนตองการเปน 
สังคมกินดีอยูดีระยะตน ขณะเดียวกัน 

การปฏิร ูปในคร ั ้งน ี ้ย ังเก ิดข ึ ้นท าม 
กลางการชะลอตัวที ่ส อเคายาวนาน 
ของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจจีนท่ีขยายตัว 
ในอัตราลดลง ปญหาหนี้สินของรัฐบาล 
ทองถิ ่นที ่พอกพูนขึ ้นอยางรวดเร ็ว 
และปญหามลพิษและการใชพลังงาน
อยางไมมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี ้ ปญหาของระบบภาษ ี
จีนสวนหนึ่งยังเกิดขึ้นในเชิงโครงสราง 
ที่รัฐบาลกลางแทบ “กินรวบ” รับจัด 
สรรรายไดจากภาษีหลักไปหมดและ 
ภาษีอื่นในสัดสวนที่สูงเกินไป อยางไร 
ก็ดี รัฐบาลกลางใหเหตุผลของอาการ 

“เก็บมากขึ้น ใชนอยลง” ก็เพราะ 
ตองการรักษาเสถียรภาพทางการคลัง
และสมดุลการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
แตละภาคสวนของจีนใหเปนไปอยาง
เหมาะสม ทั้งนี้ ภายใตระบบภาษีของ 
จีนดังกลาวในปจจุบัน การเก็บภาษี 
มูลคาเพิ ่มดำเนินการโดยหนวยงาน 
ภาษีของสวนกลาง และจัดแบงรอยละ 
75 ของภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บได 
นำสงรัฐบาลกลาง และรอยละ 25 แก 
รัฐบาลทองถิ่น ขณะที่รายไดจากภาษี 
ธุรกิจเปนของรัฐบาลทองถิ ่นและคิด 
เปนมากกวา 1 ใน 3 ของรายได 
ของรัฐบาลทองถิ่น 

โครงสรางรายไดจากการเรียกเก็บภาษีและการใชจายเงินงบประมาณ 
ระหวางรัฐบาลกลางและทองถิ่นของจีน

ป 2536 เปรียบเทียบกับป 2555

  โครงสรางรายไดจากภาษี     โครงสรางการใชจาย
 รายไดรวม       สัดสวนของสวนกลาง   คาใชจาย  สัดสวนของสวนกลาง 
 (ลานลานหยวน)  (รอยละ)   (ลานลานหยวน)  (รอยละ)

ป 2546 0.44   22.0    0.46   28.3
ป 2555 11.72   47.9    12.59   15.0
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อยางไรก็ดี ในสถานการณท่ีเศรษฐกิจ 
จีนเติบโตในอัตราที่ลดลง รายไดจาก 
ภาษีก็หดหายตามไปดวย ทำใหรัฐบาล 
ทองถ่ินหลายแหง “กระเปาแฟบ” ขาด 
แคลนงบประมาณในการดำเนินโครง
การพัฒนาสำคัญในพื ้นที ่ และเมื ่อ 
ภาครัฐไมลงทุน เมืองก็พัฒนาลาชา 
ผลงานดานการบริหารก็ไมดี นโยบาย 
ควบคุมระดับการขยายตัวของภาค 
อสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนแหลงรายได 
หลักของหลายทองที่ (บางแหงมาก 
กวารายไดจากภาษีเสียอีก) ก็เปนอีก 
สาเหตุหนึ่ง ทำใหผูบริหารของรัฐบาล 
ทองถิ ่นหลายแหงตองตัดสินใจกู ยืม 
เ ง ินจากสถาบ ันการเง ิน เพ ื ่ อการ 
พัฒนาพื้นที่ อันนำไปสูปญหา “หนี้ 
พอกหางหมู” ของรัฐบาลทองถ่ินอยาง 
ที่ปรากฏอยู

ในการปฏิรูปครั้งใหมนี้ หลาย 
ฝายคาดหวังวาที ่ประชุมจะพิจารณา
จ ัดสรรส ัดส วนภาษีและค าใช จ าย 
ระหวางรัฐบาลกลางและทองถิ ่นใน 
หลายสวนเสียใหม ซึ่งในประเด็นนี้ 
จีนกำลังพยายามเผชิญกับแรงกดดัน
และความท าทายจากท ั ้ งสองด าน 
ในดานหนึ่ง จีนตองการผลักดันใหเกิด 
การกระจายรายไดสู ทองถิ่นตามแนว
ทางการพัฒนาที่มุ งกระจายอำนาจสู
ทองถิ่นใหเปนไปอยางตอเนื่อง ในอีก 
สวนหนึ่ง จีนก็พยายามเดินตามแนว 

ทางการดึงอำนาจกลับสวนกลาง จึง 
ตองการปรับระบบภาษีเพื ่อดึงเง ิน 
รายไดจากภาษีเขาสวนกลาง ลดเม็ด 
เงินของรัฐบาลทองถิ่น

การยกระดับขีดความสามารถใน
การแขงข ันของกิจการในจีนก็เป น 
เปาหมายสำคัญอีกประการหนึ่ง เรา 
จึงอาจเห็นการปรับลดอัตราภาษีเงิน 
ไดนิติบุคคลในบางภาคธุรกิจ/พื ้นที ่ 
การขยายกรอบการนำเอาภาษีมูลคา 
เพิ ่มมาใชแทนภาษีธ ุรก ิจในบริการ 
ขนสงทางรถไฟ การไปรษณีย และ 
โทรคมนาคม มาตรการดังกลาวมุงเปา 
เพื ่อลดภาระตนทุนคาใชจ ายและ 
เพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของกิจการจีน รวมทั้งขยายการลงทุน 
และขับเคลื ่อนเศรษฐกิจใหขยายตัว 
ตอไป ซึ่งพบวารายการธุรกิจบริการ 
ดังกลาวสวนใหญเปนธุรกิจที่เกือบผูก
ขาดโดยกิจการของรัฐแทบทั้งสิ้น ซึ่ง 
นั่นหมายความวามาตรการนี้นอกจะ 
เปนการใช “อัฐยายซ้ือขนมยาย” แลว 
ยังเปนการเพิ ่มขีดความสามารถใน 
การแขงขันของกิจการของรัฐในตลาด
จีนไปในตัว

ขณะเดียวกัน ในความพยายาม 
ที่รัฐบาลจีนตองการสรางสังคมที่นา 
อย ู  และกระจายความม ั ่ งค ั ่ งทาง 
เศรษฐกิจของภาคประชาชน หลาย 
ฝายอาจเห็นการเร ียกเก็บภาษีการ 

บริโภคในสินคาที ่กอใหเกิดมลพิษที ่ 
รุนแรงและใชพลังงานและทรัพยากร
ธรรมชาต ิอย างไม ม ีประส ิทธ ิภาพ 
รวมทั้งสินคาฟุมเฟอย เพื่อสังคมจีน 
ที่ยั ่งยืนและเปนอันหนึ ่งอันเดียวกัน 
นอกจากน้ี การเรียกเก็บภาษีทรัพยากร 
การใชถานหินก็อาจเปลี ่ยนจากการ 
เก็บตามปริมาณการขายเปนตามฐาน
ราคาและขยายวงออกไปใชทั่วประเทศ 
เชนเดียวกับสินคาน้ำมันดิบและกาซ 
ธรรมชาติ 

ขณะที่การขยายพื ้นที ่การเรียก 
เก็บภาษีอสังหาริมทรัพยที่เริ ่มนำรอง
ใช ในมหานครเซี ่ยงไฮ และฉงชิ ่งมา 
ระยะหนึ ่งกอนหนานี ้ก ็เปนอีกเรื ่อง 
หน่ึงท่ีคาดหวังวาจะเกิดข้ึน เพ่ือปองกัน 
มิใหเกิดปญหาการฟูฟองของ “ฟอง 
สบู” ในตลาดอสังหาริมทรัพยระลอก 
ใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมืองเอก 
และเมืองรอง และรองรับการขยายตัว 
ของชุมชนเมืองและยุคเด็กครองจีน 
“Chaby Boom” (China+Baby 
Boom) คร้ังใหมของจีนในไมก่ีปขางหนา 
หากรัฐบาลผอนคลายใหลูกคนเดียวที่
แตงงานกันมีลูกไดสองคน

คงรอลุนกันอีกไมนานวาผลการ
ประชุมหารือของคณะกรรมการกลาง
พรรคคอมมิวนิสตจีนในเดือนตุลาคม
ที่จะถึงนี้ จะมีผลออกมาเปนเชนไร

ปัญหาของระบบภาษีจีนส่วนหนึ่งยังเกิดขึ้นในเชิงโครงสร้างที่รัฐบาลกลางแทบ “กินรวบ” 
รับจัดสรรรายได้จากภาษีหลักไปหมดและภาษีอื ่นในสัดส่วนที่สูงเกินไป อย่างไรก็ดี 
รัฐบาลกลางให้เหตุผลของอาการ “เก็บมากขึ้น ใช้น้อยลง” ก็เพราะต้องการรักษา 

เสถียรภาพทางการคลังและสมดุลการเติบโตทางเศรษฐกิจในแต่ละภาคส่วนของจีนให้เป็นไป 
อย่างเหมาะสม  
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ประเทศกัมพูชาไมเพียงมีพรมแดน 
ติดกับประเทศลาว เวียดนาม และ 
ไทย มีประชากรปจจุบันเกือบ 15 
ลานคน และประชาชนสวนใหญนับถือ 
ศาสนาพุทธเหมือนไทย ราว 95% 
ของประชากรทั้งหมด จากนิตยสาร 
Cambodian Business Review 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย Mr. 
Cham Prasidh กลาววาเศรษฐกิจ 
ของกัมพูชามีการคาดการณเต ิบโต 
เศรษฐกิจมากถึง 7.6% ในป 2013 
กรณีไมม ีเหตุการณร ุนแรงหลังจาก 
การเลือกตั้ง และปจจุบันนี้กัมพูชายัง 
มีนักลงทุนจีนจำนวนมากเขาไปลงทุน
สาธารณ ูปโภคและด านเกษตรใน 
ประเทศกัมพูชา นักลงทุนญี่ปุนจัด 
ประเทศกัมพูชาเปนอีกหนึ่งทางเลือก
เพื่อการลงทุนแหลงใหม เพื่อยายหรือ 
เพิ ่มฐานการลงทุนจากประเทศไทย 
เหตุเพราะคาแรงขั้นต่ำของไทยที่เพิ่ม
สูงขึ้น ในขณะที่นักลงทุนเกาหลีเนน 
การลงทุนเพื่อตั้งโรงงาน เพื่อรับสิทธิ 
ประโยชนในการสงออก แลวประเทศ 
ไทยละ ถึงจังหวะการเขาไปทำการคา 
และการลงทุนในกัมพูชาหรือยัง

กรมส  ง เสร ิมการค  าระหว  าง 
ประเทศ กระทรวงพาณิชย (DITP) 
ชวนน ักธ ุรก ิจไทยผน ึกกำล ังแบบ 
Cluster สรางอำนาจตอรองทางการคา 
รวมกับทางมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
นำนักธุรกิจไปตลาดกัมพูชา โดยนำ 
กลุ มเครื ่องจักรกลการเกษตร และ 
กลุมธุรกิจกอสราง ทางทีมบรรณาธิการ 
จึงไดสรุปประเด็นสำคัญมาใหทาน 
ผูอานไดอัพเดตดังนี้ 

กัมพูชา ขอมูลเบื้องตน
ตั ้งแต ก ัมพ ูชาได  เข าร วมเป น 

สมาชิกอาเซียนในป 1999 และองคการ 
การคาโลกในป 2004 เศรษฐกิจ 
กัมพูชาสามารถเติบโตไดอยางแข็งแกรง 
เกือบ 8% ตอป แมวา 2-3 ปที่ผานมา 
เศรษฐกิจกัมพูชาตองสะดุดไปบาง 
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
แตป 2011 การเติบโตของ GDP 
กัมพูชาเพิ่มสูงถึง 7.1% มากกวาคา 
เฉล ี ่ยอาเซ ียนท ี ่ม ีการเต ิบโตเพ ียง 
5.2% และการลงทุนทางตรงจากตางชาติ 
ก็เพิ่มสูงกวา 14% จากปกอนหนา 
ทั้งนี้ สิ่งที่เปนแรงจูงใจใหนักลงทุน 
เข ามาปกหลักในกัมพูชาก็เพราะ 
บรรยากาศการลงท ุนท ี ่ เย  ายวน 
ไมวาจะเปนการเคลื ่อนยายเงินทุน 
ไดโดยเสรีไมมีจำกัด ชาวตางชาติ 
สามารถเปนเจาของธุรกิจในกัมพูชา
ได 100% และมีสิทธิเชาที่ดินทำกิน 
ระยะยาวถึง 50 ป หลังจากนั้น 
สามารถตอสัญญาได อีกทั้งการทำ 
ธุรกรรมตาง ๆ  สามารถใชเงินดอลลาร 
สหรัฐฯ แทนเงินเรียลกัมพูชาไดโดย 
สะดวก (partially dollarized economy) 
จึงไมนาแปลกใจที่กวา 60% ของ 
ธุรกิจทั ้งหมดในกัมพูชาจะเปนของ 
คนตางชาต ิ โดยธุรกิจดาวรุงในกัมพูชา 
ไดแก ธุรกิจเครื ่องนุ มหุ มและการ 
ทองเที่ยว นอกจากนี้ การที่กัมพูชา 
มีคาแรงขั้นต่ำถูกที่สุดในภูมิภาค หรือ 
เพียง 61 ดอลลารสหรัฐฯตอเดือนนั้น 
ยิ ่งผล ักด ันใหการลงทุนโดยเฉพาะ 
ภาคการผลิตม ีการเต ิบโตมากกว า 
ธุรกิจในภาค อื่นๆ 

Country Fact: Cambodia 
ขนาดพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร 
(ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศ 
ไทย
เมืองหลวง กรุงพนมเปญ
ภาษา ภาษาเขมรเปนภาษาราชการ 
สกุลเงิน เรียล (อัตราแลกเปลี่ยนราว 
4,000 เรียลตอดอลลารสหรัฐฯ)
เวลา เวลาตรงกับประเทศไทย
ระบบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย 
มีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใต 
รัฐธรรมนูญ 

พระมหากษัตริย คือ พระบาท 
สมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี

นายกรัฐมนตรี คือ สมเด็จ 
อัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน 
จำนวนประชากร 14.8 ลานคน แบง 
เปน

- เชื้อชาติ กัมพูชา 96% มุสลิม 
2.2% เวียดนาม 0.4% จีน 0.2% 
และที่เหลือเปนชนกลุมนอย

- ศาสนาพุทธ 95% อื่นๆ 5%
อัตราการเติบโตของประชากร : 1.54%
Median Age : 23.3 ป 
Labor Force: 7,053,398 คน
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) 
ป 2012 : 6.1% 
รายไดตอหัวของประชากรตอป (2012) : 
931 (USD) 

อัครราชทูตท่ีปรึกษา ฝายการพาณิชย 
กรุงพนมเปญ ฉายภาพโอกาสนักธุรกิจ 
ไทย

คุณจีรนันท วงษมงคล อัครราชทูต 
ที่ปรึกษาฝายการพาณิชย ณ กรุง 
พนมเปญ กรมสงเสริมการคาระหวาง 
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ประเทศ กระทรวงพาณิชย ไดใหการ 
ตอนรับนักธุรกิจไทยในการเดินทาง 
เพื่อพบปะ และแสวงหาโอกาสในการ 
ลงทุนในกัมพูชา รวมกับมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ไดเปดเผยขอมูลที่นา 
สนใจวาเคร ื ่องจ ักรกลการเกษตรก็ 
เป นอีกธ ุรก ิจที ่น าสนใจที ่จะลงทุน 
เนื ่องจากพื ้นที ่สวนใหญของกัมพูชา 
54.8% ยังเปนพื้นที่เพาะปลูก 25.4% 
เปนพื้นที่ประมง 14.1% เปนปศุสัตว 
และ 5.7% ยังเปนปาไมเปนท่ีนาสนใจ 
วาการใหสัมปทานพื้นที่เพื่อการพัฒนา 
ของรัฐบาลกัมพูชา ใหสัมปทานแก 
บริษัทตางชาติ มากกวา บริษัทเอกชน 
คนพื้นเมือง โดยมีบริษัทจากเวียดนาม 
ไดรับสัมปทานไปมากสุดถึง 34 บริษัท 
รวมพื้นที่ 253,623 เฮกตาร จีน 
เปนอันดับ 2 ไดรับสัมปทานจำนวน 
25 บริษัท รวมพ้ืนท่ี 203,960 เฮกตาร 
สวนไทยยังเปน 6 ที่ไดรับสัมปทาน 
จำนวน 4 บริษัท รวมพื้นที่ 30,773 
เฮกตาร ผลพวงที่ตามมาจากการรับ 
สัมปทานพื้นที่คือ การสรางผลกำไร 

ดวยการสรางผลผลิตการเพาะปลูก 
ทางการเกษตร ทำใหการนำเขาผลิตภัณฑ 
ที่เกี่ยวของตาง ๆ มีอัตราการเจริญ 
เติบโตตามกันไปดวย ไมวาจะเปน ปุย 
เคมีการเกษตร อาหารสัตว เมล็ด 
พันธุพืช มีภาครัฐไดอนุญาตใหนำเขา 
มากขึ้น 123 บริษัท ดังนั้นแนวโนม 
เรื่องของเครื่องจักรกลการเกษตร จะ 
เปนสิ่งที ่จำเปนลำดับถัดไปตอจากนี้
ที่ภาครัฐจะใหการสนับสนุน จึงเปน 
หนทางใหมสำหรับนักลงทุนไทย ที่ 
ควรรีบดำเนินการในขณะนี้

อ ีกมุมในเรื ่องความนาสนใจใน 
การลงทุนในกัมพูชาคือ สัญญาสัมปทาน 
ที่ดินจากรัฐมีอายุยาวถึง 99 ป ใน 
ขณะที่สัญญาเชามีอายุยาวถึง 77 ป 
และรัฐบาลเองก็เปดโอกาสเต็มที่ มี 
การปฎิรูปกฎหมาย สรางเศรษฐกิจ 
เสรี ปฎิบัติตอชาวตางชาติเชนเดียว 
กับคนในชาติ โอนเงินเสรีทั้งเขา และ 
ออก ไมจำกัดธุรกิจ และไมควบคุม 
ราคา เพื่อสนับสนุนและกระตุนการ 
ลงทุนจากตางชาติ สวนประชาชนเอง 

ก็ยังตองการเปนแรงงาน ซ่ึงราคาอัตรา 
คาแรงยังคอนขางต่ำ สวนนักทองเที่ยว 
ที่หลั่งไหลเขาประเทศก็มีอัตราเพิ่มสูง
ขึ้นตามลำดับ ทำใหปจจุบันกัมพูชา 
เปนประเทศที่เหมาะแกการลงทุนใน
ลำดับตน ๆ สำหรับหนึ่งในประเทศ 
ที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย

ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร
ในการบรรยายเรื ่องกลยุทธบุก 

ธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตรในกัมพูชา 
โดยบริษัท RMA Cambodia โดย 
บริษัท RMA เริ่มกอตั้งในป 1992 
มีแรงงานกวา 800 คน และมีสำนักงาน 
ท้ังส้ิน 3 แหง ในพนมเปญ และเสียมเรียบ 
ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑของทางบริษัทคือ
เครื ่องจักรกลทางการเกษตรในตรา 
สินคาของ John Deere, JCB เปนตน 

หากพ ิจารณาทางโครงสร  าง 
สัดสวนของ GDP ของประเทศกัมพูชา 
แลว จะพบวาประเทศกัมพูชามีสัดสวน 
มูลคาดานภาคบริการถึง 41.10% ภาค 
เกษตร 28.40% และภาคอุตสาหกรรม 
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30.50% แตประชากรของประเทศ 
กัมพูชากวา 57% เปนเกษตรกร แนวโนม 
การทำการเกษตรของเกษตรกรกัมพูชา 
เคลื ่อนไปสู การใชเครื ่องจักรกลทาง 
การเกษตรมากข้ึน โดยเร่ิมจากเคร่ืองจักร 
ขนาดเล็ก ไปถึงเครื่องจักรขนาดใหญ 
ทางรัฐบาลของกัมพูชา ไดดำเนินการ 
5 โครงการท่ีเก่ียวของกับทางการเกษตร 
ดังนี้

1. การเพิ ่มประสิทธ ิภาพของ 
การผล ิตทางการ เกษตรและการ 
กระจายความเสี่ยง

2. การทำให  เก ิดการเข  าถ ึ ง 
สินคาเกษตรมากขึ้น

3. มีสถาบ ันเสร ิมสร างความ 
เขมแข็ง และการพัมนาทรัพยากรมนุษย

4. การจัดการทรัพยากรประมง 
อยางยั้งยืน

5. การจัดการทรัพยากรปาไม 
อยางยั่งยืน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในกัมพูชา
อ ีกหน ึ ่ งความน าสนใจในการ 

ลงท ุนท ี ่ ก ั มพ ูชาจากม ุมมองของ 

Boonna Realty Group ผูนำดาน 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในกัมพูชามา 
กวา 13 ป ไดกลาววาประเทศ 
กัมพูชาเปนประเทศที่อัตราการเจริญ
เติบโตแบบมหาศาล จะสังเกตไดจาก 
ขบวนแหนักลงทุนจากนานาประเทศ 
ที่เขาไปลงทุนอยูในขณะนี้มีเปนจำนวน 
มาก โดยเฉพาะการสรางนโยบาย One 
Stop Service ของสภาเพื่อการ 
พัฒนาประเทศกัมพูชา ย่ิงทำใหประเทศ 
กัมพูชาเปนตลาดที่เปดกวางที ่สุดใน 
โลกขณะนี้

และอีกภาคธุรกิจที ่มีอัตราการ 
เจริญเติบโตสูง คือ ภาคโยธา โดย 
มีรายงานจากกระทรวงชนบท พื้นที่ 
และการกอสราง ของกัมพูชา (Urbanism 
Ministry) วาภาคการกอสรางมีอัตรา 
การขยายตัวสูงขึ้นถึง 72% ในป 
2012 เมื่อเทียบกับป 2011 และใน 
ไตรมาสแรกของป 2012 การกอสราง 
อาคารสูงก็ยังคงตัว ในขณะที่อาคาร 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีการ 
ขยายตัวสูงถึง 75% เมื่อเทียบกับชวง 
เดียวกันของป 2012

ประเภทของอาคารในกัมพูชา
ประเภทอาคารสูงในกรุงพนมเปญ 

เมืองหลวงของกัมพูชา ปจจุบันมีจำนวน 
375 อาคาร แบงเปนอาคารสูง 5-9 
ชั้นมีจำนวน 81% อาคารสูง10-19 
ชั้น มี 17% ที่เหลือเปนอาคารสูง 20 
-29 ชั้น และ 30-39 ชั้น มี 0.80 และ
1.34% ตามลำดับ ประเภทอาคารสูง 
แบงเปน 6 ประเภท ประกอบดวย 
ลำดับตน ๆ คือ โรงแรม Borei 
คอนโดมิเนียม อพารทเมนท ธุรกิจ 
คาปลีก และออฟฟศใหเชา ชวงไตรมาส 
ที่ 2 ของป 2013 อุปมาน (Supply) 
ของ Shopping Center มีมากกวา 
240,000 ตรม.ในกรุงพนมเปญ และม ี
แนวโนมจะเพ่ิมสูงข้ึนอีกเปน 400,000 
ตรม. ในป 2014 ขณะที่อุปสงค 
(demand) คงตัว มีเพียงการเปล่ียนแปลง 
เล็กนอยสวนของอาคารสำนักงานให 
เชา ในไตรมาส 2 มีอัตราความ 
ตองการเพิ่มสูงขึ้น จาก 5-10% เมื่อ 
เทียบกับไตรมาส 1 ซึ่งอัตราอุปมาน 
(Supply) ทำไดเพียง 80% ยอดรวม 
ของอุปสงค (Demand) ในป 2013 
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มีปริมาณถึง 300,000 ตรม.จากยอด 
รวมของอุปมาน (Supply) ทำไดเพียง 
25% สำหรับอาคารเกรด A, 58% 
สำหรับอาคารเกรด B และ 3% 
สำหรับอาคารเกรด C และไมมีเกรด 
15% ทางดานตลาดอพารทเมนท กำลัง 
มีความตองการสูงขึ ้นสำหรับกลุมคน
ระดับกลางขึ้นไป มีการเจริญเติบโต 
เร็วมาก ในชวง 2-3 ปที่ผานมา โดย 
รูปแบบการซื้อขาย มีทั้งซื้อขาด และ 
ใหเชา พื้นที่ Prime location 
ปจจุบัน ไดแก Boeung Keng Kang, 
Tonic Bassac, Daun Penh and 
Toul Kork

ดานโครงการท่ีพักอาศัย อพารทเมนท 
และคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นอยางมาก
มายในยาน Prime Zone A และ B 
ในยานพนมเปญ สวนใหญคนท่ีมีรายได 
ย ังคงให ความสนใจในการเช าซ ื ้อ 
(leasing) ที่พักอาศัย ประเภท 
อพารทเมนท วิลลา และคอนโดมิเนียม 
ถึงจะผุดข้ึนเปนจำนวนมาก แตสวนใหญ 
80-95% ก็มีคนจองเต็ม จึงถือวาธุรกิจ 
นี้ยังคงไปไดดี

ดานการขยายตัวของกลุมโรงงาน 
อุตสาหกรรม เนื่องจากจำนวนภาค 
ธุรกิจ หรือ โครงการ 36 แหง ใน 
เดือนตุลาคม 2009 เพิ่มจำนวนเปน 
94 แหงในป 2011 อยางไรก็ตาม 
รัฐบาลไดอนุมัติโครงการ SEZ อีก 
จำนวน 22 แหง บนพื้นที่ขนาด 8,996 
เฮกตาร และในจำนวนโครงการท่ีรัฐบาล 
อนุมัติ 21 โครงการ มีเอกชนเปน 
เจาของ และ เปนผูบริหารจัดการ ที่ 
เหลือเปนเจาของ และบริหารจัดการ 
โดยรัฐวิสาหกิจ ในเดือนพฤศจิกายน 
2011 นักลงทุน 94 โครงการใน 8 
SEZ สวนใหญเกิดขึ้นในแถบ Prime 
Location ซ่ึงเปนท่ีช่ืนชอบของนักลงทุน 
.ในกรุงพนมเปญ สวายเรียง และ พรี 
สีหนุ แทบทั้งสิ้น

ดังจะเห็นไดวาจากความเนื้อหอม 
ของกัมพูชาดวยมาตรการตาง ๆ ของ 
รัฐบาลที่เอื้อตอบรรยากาศการลงทุน
เปนอยางย่ิง จนทำใหนักลงทุนตางชาติ 
ตบเทาเขาลงทุนกันอยางมากมายอยู 
ในขณะนี้ ถือเปนปรากฎการณที่ทำ 
ใหกัมพูชามีการรขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

อยางต อเน ื ่อง ความตองการดาน 
อสังหาริมพรัพยยอมมีปริมาณเพิ่มขึ้น
ในทุกพื้นที่ ดวยลักษณะการใชงานที่ 
แตกตางกันไป ไมเฉพาะในเขตเมือง 
หลวงอยางพนมเปญเทานั้น ดังนั้น 
นักธุรกิจไทยควรพิจารณาการลงทุน 
ทั้งดานโยธา การกอสราง ตลอดจน 
งานตอเนื่องในไลนไกลเคียง ไมวาจะ 
เปนการเขียนแบบ การตกแตงภายใน 
หรือ รานวัสดุกอสราง ยังคงเปนตลาด 
ท่ีนาสนใจ และนาลงทุนไมนอยทีเดียว

นักธุรกิจกัมพูชาอาแขนรับนักลงทุน
ไทย

คุณจีรนันท วงษมงคล อัครราชทูต 
ที่ปรึกษาฝายการพาณิชย ณ กรุง 
พนมเปญ กรมสงเสริมการคาระหวาง 
ประเทศ กระทรวงพาณิชย สรุป 
พฤติกรรมผู บริโภคของชาวกัมพูชา 
ที่ควรคำนึง

1. สุขนิยม ชอบรวมเพื่อน
2. ไม  ชอบการวา งแผนการ 

ใชจายระยะยาว
3. ทำตามอยาง ซื้อตามอยาง
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4. ตื่นขาวลือ เชื่อผูนำ
5. เนนทำบุญเพื่อชาติหนา
6. ซื้อสินคาที่เห็นผลทันที
7. ซี้อสินคาเงินสด
8. คนรุ นใหมใช อ ินเตอร เน ็ต 

เขาคาเฟ และฟตเนส
ซึ่งพฤติกรรมบางอยางก็ใกลเคียง 

กับคนไทย อยางเชน สุขนิยม ซื้อตาม 
อยาง หรือ ทำบุญเพื่อชาติหนา และ 
ในเขตชนบทในบานเราก็ซื้อขายสินคา 
ดวยเงินสดเปนหลักเชนกัน

การคาขายกับประเทศไทยนั้น มี 
การขยายตัวอยางตอเนื่อง สวนใหญ 
เปนการคาขายตามแนวชายแดน มาก 
ถึง 80% จากการคารวม โดยรัฐบาล 
กัมพูชาไดความรวมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบาน (Economic 
Cooperation Strategy : ECS) พยายาม 
สงเสริมและลดปญหา ขจัดอุปสรรค 
การคาตามแนวชายแดน

ถึงแมว ากัมพูชาจะมีหลายมุม 
ที่นาสนใจสำหรับนักลงทุนไทย แตใน 
ขณะเดียวกันผูสนใจก็ควรศึกษาขอมูล 
ตาง ๆ อยางละเอียดกอนการตัดสินใจ 

เชนกัน

AEC Business Support Center
ศูนยพัฒนาการคาและธุรกิจไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กรมสงเสริมและการเตรียมความ 
พรอมรองรับการขยายตัวดานการคา 
และการลงทุนของไทย เพื่อกาวใหทัน 
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
โลก และพรอมรับกับการกาวสูประชาคม 
อาเซียน (ASEAN ECONOMIC COM-
MUNITY :AEC) ในป 2556 ถือเปน 
ภารกิจสำคัญ และเรงดวนในการเตรียม 
ความพรอมท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 
ในเชิงการคาระหวางประเทศ

ศูนยพัฒนาการคา และธุรกิจ 
ไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC BUSINESS SUPPORT CENTER) 
ไดร ับการจัดตั ้งข ึ ้นทั ้งในสวนกลาง 
และในตางประเทศ จำนวน 9 แหง ใน 
8 ประเทศไดแก กรุงพนมเปญ กรุง 
ยางกุง กรุงกัวลาลัมเปอร นครเวียงจันทน 
นครโฮจิมินท กรุงฮานอย กรุงจาการตา 
กรุงมะนิลา และสิงคโปร โดยมีวัตถุประสงค 

เพื ่อเปนศูนยกลางการใหบริการแก 
ผูประกอบการไทยที่ตองการทำธุรกิจ 
การคา การลงทุน การจัดหาแหลง 
วัตถุดิบในประเทศอาเซียน ตลอดจน 
เปนศูนยอำนวยความสะดวกในการ 
ทำธุรกิจแกผูสงออก / นักธุรกิจไทยที่ 
เดินทางไปคิดตอธุรกิจ แกผูสงออก / 
นักธุรกิจไทยที่เดินทางไปติดตอธุรกิจ
การคาในประเทศอาเซียน รวมถึงสราง 
ชองทางในการพบปะหารือ รับขาวสาร 
ท่ีเปนประโยชนตาง ๆ และแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นระหวางผู ประกอบการ 
ไทยท่ีสนใจ หรือดำเนินการคาในตลาด 
อาเซียนดวยกัน

ผู สนใจสามารถติดตอสอบถาม 
รายละเอียดไดที่ ศูนยพัฒนาการคา 
และธุรกิจในตลาดประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC Business Support 
Center) สำนักพัฒนาตลาดประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน และเอเชีย กรมสงเสริม 
การคาระหวางประเทศ โทร 02 507 
8218 www.ditp.go.th
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นับเปนครั ้งแรกในประเทศไทย 
และในภูมิภาคอาเซียน Caux Round 
Table ผนึกกำลังภาคธุรกิจไทยนำโดย 
หอการคาไทย และ สถาบันวิจัยเพื่อ 
การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ 
ผูเช่ียวชาญระดับโลก กระตุน “จริยธรรม 
สังคม” ขับเคลื ่อนการพัฒนาอยาง 
ย ั ่ งย ืนในท ุกภาคส วนคร ั ้ งแรกใน 
อาเซียน โดยไดจัดประชุมระดับโลก 
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืนครั้งแรกใน
ภูมิภาคอาเซียน The 2013 Bangkok 
Conference : Global Dialogue on 
Sustainable Development ” วันที่ 
10 ตุลาคม 2556 ณ  หองคอนเวนชั่น  
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัล 
เวิลด 

เพ ื ่ อแลกเปล ี ่ ยนความร ู  และ 
ประสบการณด านหลักการปฏิบ ัต ิ 
และโครงการดานการพัฒนาอยาง 
ยั่งยืนที่ประสบความสำเร็จจากผูทรง
ค ุณว ุฒ ิช ั ้นนำของโลก รวมถึงการ 
สรางเครือขายและความรวมมือจาก 
ทุกภาคสวนทั้งในระดับประเทศและ 
ระดับนานาชาติ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา 
อยางยั ่งยืนของสังคมโลกรวมกันใน 
อนาคต ซึ่งซีอีโอบริษัทชั้นนำตาง ๆ 
จากทั่วทุกมุมโลก  นักวิชาการ ผูแทน 
หนวยงาน และผูนำชุมชน กวา 1,000 

คน จะมารวมตัวกันเพื่อรวมถกแถลง 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ 
ที่เปนประโยชนในการกำหนดแนวทาง 
ในการพัฒนาอยางยั่งยืนระดับภูมิภาค 
และระดับโลก 

สาเหตุสำคัญที ่ Caux Round 
Table เครือขายรระดับโลกเลือก 
ประเทศไทยเปนสถานที่จัดงานครั้งนี้ 
เนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในเรื่องปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชนชาวไทย 
เรายึดถือเปนแนวปฏิบัต ิทั ้งในภาค 
ธุรกิจและภาครัฐ รวมท้ังในชีวิตประจำวัน 
โดยใชหลักความมีเหตุผล การเดิน 
สายกลางและการคุมกันตัวเอง บน 
หลักการเรียนรูและจริยธรรม ท่ีประสบ 
ความสำเร็จเปนที่ยอมรับในเวทีโลก

รูปแบบการประชุม  “The 2013 
Bangkok Conference: Global 
Dialogue on Sustainable 
Development”

ดร.ปรียานุช ธรรมปยา คณะ 
กรรมการการจัดประชุมฯ  และผูทรง 
คุณวุฒิดานเศรษฐกิจพอเพียง เปด 
เผยวาทั ่วโลกมีการพูดถึงเรื ่อง การ 
พัฒนาอยางยั่งยืนมากวา 30 ป และ 
มีการจัดประชุมระดับโลกหลายครั ้ง 
ที่เนนเรื่องการแกไขกฎเกณฑ ดาน 

สังคม และสิ่งแวดลอม แตสิ่งหนึ่งที่ยัง 
ไมไดพูดถึง คือ เร่ืองจิตสำนึก คุณธรรม 
ที่อยูในใจของผูทำธุรกิจ การประชุม 
คร้ังน้ีนับเปนคร้ังแรก ท่ีเนนความสำคัญ 
เรื่องคุณธรรมในการพัฒนาอยางยั่งยืน 
เราจะปลูกฝงและสรางจิตสำนึกได 
อยางไร ผูเชี่ยวชาญและนักคิดระดับ 
โลกจะมารวมแลกเปลี่ยนประสบการณ 
และนำระดมความคิดในการประชุม 
ครั้งนี้ โดยภาคเชาผูบรรยายไดแก

• ดร.โนลีน เฮเซอร เลขาธิการ 
สตรีคนแรกของ คณะกรรมการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงเอเชียและแปซิฟกแหง
สหประชาชาติ (ESCAP) ผูซึ่งทุมเท 
ตลอดชีวิตการทำงานใหกับการเสวนา 
เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไป
สูความเสมอภาค ความยุติธรรมของ 
สังคม และการพัฒนาอยางย่ังยืนสำหรับ 
มนุษยชาติและสิ ่งแวดลอมของโลก 
ในการประช ุ ม ระด ั บ โลกคร ั ้ ง น ี ้ 
ดร.โนลีน จะมาแบงปนประสบการณ 
และความคิด ในการสรางสังคมท่ีย่ังยืน 
และไมกีดกันบนพื้นฐานของคุณภาพ
ทางสังคม และการแบงปนความมั่งม ี
ซึ่งกันและกัน

• ศาสตราจารย Gayle C. 
Avery  ศาสตราจารยประจำ Mac-
quarie Graduate School of Man-
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agement และ ซีอีโอ Institute for 
Sustainable Leadership ผูเช่ียวชาญ 
ดานภาวะผู นำและการสรางองคกร 
ธุรกิจอยางยั่งยืน และผูเขียนหนังสือ 
Sustainable Leadership: Honey-
bee and Locust Approaches จะ 
บรรยายถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจ 
แบบ "ผึ้งและตั๊กแตน" แสดงใหเห็นวา 
การบริหารจัดการแบบผึ้งที่รับผิดชอบ 
ต อส ังคมน ั ้นสร างผลตอบแทนให  
องคกรไดดีกวา สวนแบบต้ักแตนท่ีสราง 
กำไรสูงสุดในระยะสั้นนั้น มีแตสราง 
ปญหาเร้ือรัง เปรียบเสมือนวางทุนระเบิด 
ใหองคกร

• Michael J. Sandel Anne 
T. and Robert M. Bass Professor 
of Government มหาวิทยาลัยฮารวารด 
สหรัฐอเมริกา ศาสตราจารยชื ่อดัง 
ดานปรัชญาการเมืองและความเปน 
ธรรม ซึ่งวิดีโอการสอนในยูทูปมีผูชม 
มากที่สุดในหมูอาจารยมหาวิทยาลัย

ฮารวารด เจาของหนังสือ Justice: 
What’s the Right Thing to Do? 
ที่ถูกจัดอันดับขายดีของ The New 
York Times จะพูดในหวขอ "Values 
and Ethics - Finding Justice for 
Social Development"

• ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล 
ประธานสถาบันสงเสริมและพัฒนา 
กิจกรรมปดทองหลังพระ และเลขาธิการ 
มูลนิธิแมฟาหลวง สืบสานแนวพระราชดำริ 
ผูไดรับเชิญในเวทีระดับโลกเพื่อถาย 
ทอดประสบการณ จะนำเสนอเก่ียวกับ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำไปใชกับ 
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

และในภาคบาย การสัมมนาแบง 
เปน 5 กลุ มเพื ่อระดมความคิดใน 
หัวขอตาง ๆ และรวมแลกเปลี ่ยน 
ประสบการณ โดยนักคิดและผูเช่ียวชาญ 
จากทั่วโลก ไดแก กลุมที่ 1 "การ 
ประเมินภาพรวม กฎระเบียบ แนว 

ปฏิบัติดานการพัฒนาอยางยั่งยืนจาก
ทั่วโลก" โดย Raekwon Chung 
ผูอำนวยการกองสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาของ UN ESCAP และ ดร.พูมใจ 
นาคสกุล FSVP, Head of Quantita-
tive Models and Enterprise 
Analytics ของธนาคารไทยพาณิชย 
กลุมที่ 2 "เครื่องมือและการแกปญหา 
อุปสรรคและความทาทายของการ 
พัฒนาอยางยั ่งยืนของภาคธุรกิจใน 
อนาคต" โดย Harald Bergsteiner 
นักว ิจ ัยด านภาวะผ ู นำและผ ู  ร วม 
กอตั้ง Institute for Sustainable 
Leadership กลุมที่ 3 "จิตสำนึก 
และจริยธรรมเพื ่อความเปนธรรมใน 
สังคม" โดยนายแพทย ธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป และ Mark O. 
Berelowitz ทั ้งสองทานเป นนัก 
จิตวิทยา จากลอนดอน ซึ่ง Mark O. 
Berelowitz เคยทำงานเพื่อสนับสนุน 
ใหเกิดการพูดคุยของปาเลสไตนและ
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อิสราเอล กลุมที่ 4 "บทบาทภาค 
ธุรกิจกับการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง" 
โดย Deepa Narayan อดีตที ่ 
ปร ึ กษ าอ า ว ุ โ ส ธน าค า ร โ ลกผ ู  ม ี 
ประสบการณพัฒนาชุมชนยากไรกวา 
60 ประเทศทั ่วโลก และกลุ มที ่ 5 
"การวัดผล และประเมินการพัฒนา 
อยางยั่งยืน" โดย Paul Cheung 
ผูรวมพัฒนาระบบสถิติระดับโลกและ
ประสานงานของ United National 
Statistical Commission จะมาแลก 
เปลี่ยนประสบการณที่จะทำใหประเทศ 
ไทยสามารถนำแนวคิดและบทสรุปไป
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง 
ยั่งยืน

ความคาดหวังจากการจัดงาน:
 • แบ งป นประสบการณท ี ่ม ี 

ความหมาย โดยองคกร และสถาบัน 
ที่มีชื่อเสียง

• เร ียนร ู ข อม ูล และ Best 

Practice ระดับโลก เพื่อใหประเทศ 
ไทยเกิดการตื ่นตัว ลุกขึ ้นมาทำการ 
เปลี่ยนแปลง ยกระดับภาคธุรกิจและ 
ประชาสังคม ใหมีแนวทางการแกปญหา 
ที่ตรงกันและนำไปเผยแพรปฏิบัติใน 
วงกว างจนเก ิดเป นการสร างเป น 
เครือขายระดับประเทศและระดับโลก 
ในอนาคต

• ไดขอสรุปและทิศทางเพื่อนำ 
ไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง

นายนิกม พิศยบุตร ผูแทนโคซ 
ราวนด เทเบิ้ล ประเทศไทย กลาวถึง 
การจัดประชุม “The 2013 Bangkok 
Conference: Global Dialogue on 
Sustainable Development” วา 
"Caux Round Table เครือขายดาน 
การพัฒนาอยางยั่งยืนระดับโลก ได 
เลือกประเทศไทยใหเปนสถานที ่จ ัด 
ประชุมประจำป ดวยเล็งเห็นวาประเทศ 
ไทย มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึด 

ถือเปนแนวปฏิบัต ิท ั ้งในภาคธุรกิจ 
และภาครัฐ รวมทั้งในชีวิตประจำวัน 
โดยใชหลักความมีเหตุผล การเดิน 
สายกลางและการคุ มกันตัวเอง บน 
หลักการเรียนรูและจริยธรรม รวมทั้ง 
ใชแนวทางการพัฒนาอยางยั ่งยืนได 
อยางประสบความสำเร็จและไดร ับ 
การยอมรับในเวทีโลก ซึ่งสิ่งเหลานี้ 
เปนพื ้นฐานนำไปสู การพัฒนาอยาง 
ยั่งยืนไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต 
การจัดประชุมครั้งนี้มุงหวังใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ดานการพัฒนาอยางยั ่งยืนจากผูทรง
คุณวุฒิชั้นนำของโลก รวมถึงการสราง 
เคร ือขายและความรวมมือจากทุก 
ภาคส วนท ั ้ งในระด ับประเทศและ 
ระดับนานาชาติ"

ดร.ปรียานุช ธรรมปยา คณะ 
กรรมการการจัดประชุมฯ  และผูทรง 
คุณวุฒิดานเศรษฐกิจพอเพียง กลาว 
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ถึงจ ุดเด นของการประชุมครั ้งน ี ้ว า 
"การร วมก ันถกแถลงของผ ู นำทาง 
ธูรกิจและสังคมกวา 1,000 คนใน 
ครั้งนี้ จะสะทอนใหทุกภาคสวนเกิด 
ความตระหนัก เห็นความชัดเจน และ 
เข าถ ึ งการร ักษาสมด ุลย  ในส ังคม 
สมดุลยของระบบนิเวศน รวมทั้งความ 
สำเร็จที่เกิดขึ ้นจากความรวมมือของ
ภาคเอกชนและชุมชน  ซึ่งจะตอกย้ำ 
ถึงความสำคัญของการพัฒนาอยาง 
ยั่งยืน หลายองคกรใหความสำคัญกับ 
คานิยม (values) จิตสำนึก (mind 
set) และจริยธรรม (moral & ethics) 
บนพื้นฐานจิตใจที่เห็นคุณคาของการ
อยูรวมกันอยางสันติ เปนหัวใจหลัก 
ที่ทำใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของคนในทิศทางที ่จะทำใหเกิดการ 
พัฒนาอยางยั่งยืน "

"จุดเดนที่สำคัญอีกประการ คือ 
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิที ่จะเขารวมถก
แถลงและกลั่นกรองประสบการณใน
การประชุมครั้งนี้ลวนเปนผูมีชื่อเสียง
ระดับโลก อาทิ Dr. Gayle C. Avery, 
Michael J. Sandel, HaraldBerg-
steiner, มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล, นพ. 
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐสิน, Mark O. 
Berelowit,Dr. Deepa Narayan 
และ Paul Cheung ซึ่งแตละทาน 
ไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณและ
แนวทางการทำงานดานนี้ อันเปน 
ประโยชน ต อประเทศไทยท ี ่จะนำ 
แนวคิดและบทเรียนไปประยุกตใชได
อยางยั่งยืน" ดร.ปรียานุช กลาวเสริม  

นายอิสระ วองกุศลกิจ ประธาน 
กรรมการหอการคาไทยและสภาหอ 

การคาแหงประเทศไทย กลาวถ ึง 
บทบาทภาคธุรก ิจในการเปนกำลัง 
สำคัญผลักดันการพัฒนาอยางยั ่งยืน 
ใหเกิดขึ้นอยางจริงจังในภาคธุรกิจ วา 
"การดำเนินธุรกิจทุกวันนี้ จะมุงหวัง 
ผลกำไรเพียงอยางเดียวไมได ตอง 
คำนึงถ ึงส ิ ่งรอบขาง เพราะสังคม 
ตระหนักถึงผลกระทบของความไม 
ถูกตองในการทำธุรกิจมากขึ ้น การ 
พัฒนาอยางยั่งยืนจะมีความสำคัญตอ
การอยู รอดของภาคธุรกิจและจะทวี 
ความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต จากนี้ไป 
ภาคธ ุรก ิจย ิ ่ งต องให ความสำค ัญ 
เพราะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 
ในดานตาง ๆ ทั ้งสภาพตลาดที ่ได 
รวมก ันเป นหนึ ่งเด ียวของภ ูม ิภาค 
อาเซียน การเปล่ียนแปลงของผูบริโภค 
ที่ไมไดตัดสินใจซื ้อเฉพาะสินคาและ 
บริการเทานั้น แตยังคำนึงถึงคุณธรรม 
และจริยธรรมของผูประกอบการดวย 
การจัดประชุมครั้งนี้เปนโอกาสสำคัญ 
ในการแลก เปล ี ่ ยนความร ู   และ  
ประสบการณด านการพัฒนาอยาง 
ย่ังยืน จากผูทรงคุณวุฒิระดับโลก เพ่ือ 
เปนแนวทางใหภาคธุรกิจนำไปปฏิบัติ
อยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ"

ดร .สมเก ียรต ิ ตั ้งก ิจวานิชย  
ประธานสถาบันวิจัยเพื ่อการพัฒนา 
ประเทศไทย กลาววา "ปญหาและ 
อุปสรรคตอการพัฒนาอยางย ั ่งย ืน 
ของประเทศไทย คือ การยึดติดกับ 
กรอบความค ิดแบบเก าว าถ าการ 
พัฒนาเติบโตแลวสิ ่งแวดลอมตองแย 
การพัฒนาโดยใชโมเดลมุงสิ่งแวดลอม
แตทิ้งเศรษฐกิจ หรือมุงเศรษฐกิจแต 
ทิ้งสิ่งแวดลอมนั้นใชไมได ทั้งสองสิ่ง 

ตองไปดวยกันจึงจะเกิดการพัฒนา 
อยางยั่งยืน รวมทั้งปญหาคอรัปชั่นก็ 
เปนอีกหน่ึงอุปสรรค เราตองแกปญหา 
แบบบ ู รณาการท ี ่ ภาคธ ุ รก ิ จและ 
เอกชนตองรวมมือกัน คือ สามารถ 
ดำเนินธุรกิจและแขงขันไดภายใตกฎ
ระเบียบมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่เขมงวด 
ขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาการยั่งยืนนั้น 
ปจจัยสำคัญสวนหนึ่งเปนเรื่องของจิต
สำนึกและอีกสวนเปนเรื่องของรายได 
คนตองพนระดับความยากจนสามารถ 
เล้ียงตัวเอง ไดจึงอยากจะอยูในส่ิงแวดลอม 
ที่ดี โดยสถาบันเองไดทำการวิจัยเรื่อง 
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมผล 
วิจัยใหภาครัฐศึกษาและใชเปนแนว 
ทาง สำหรับออกกฎหมาย นโยบาย 
ตลอดจนยุทธศาสตรที ่ชัดเจน เพื ่อ 
สร างส ังคมไทยให  เก ิดการพ ัฒนา 
อยางยั่งยืนในทุกมิติ"

Caux Round Table เปน 
เครือขายระดับโลกของผูนำภาคธุรกิจ 
ชั ้นนำของโลกดานการพัฒนาอยาง 
ยั่งยืน ที่รวมตัวกันเพื่อนำเสนอหลัก 
การดำเนินธุรกิจที ่มีสวนรับผิดชอบ 
การเติบโตและรุงเรืองของสังคมอยาง
ยั่งยืน โดยจัดการประชุม Global 
Dialogue on Sustainable Devel-
opment ในกลุมสมาชิกผูนำธุรกิจชั้น 
นำจากทั่วโลกขึ้นเปนประจำทุกปเพื่อ
แลกเปลี ่ยนขอม ูลและร วมกำหนด 
แนวทางการปฏิบัติใหเขากับสภาวะ 
แวดลอมการดำเนินธุรกิจในปจจุบัน 
และแนวโนมในอนาคต โดยหมุนเวียน 
จัดประเทศตาง ๆ ทั่วโลก และการ 
จัดงานในประเทศไทยในครั้งนี้จะเปน
ปรากฎการณสำคัญที ่ทำใหเก ิดมิต ิ 
ใหมทางสังคมที่ยั่งยืน และมีจริยธรรม 
ที่ดีตอไป
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คำว  าการกำก ับด ูแลก ิจการ 
เหมือนกับธรรมาภิบาลหมายถึง การ 
กำกับดูแลดวยธรรมะคุณธรรมความ
ดี แตสิ ่งที ่ทุกองคกรควรทราบและ 
ปฏิบัติก็คือบรรษัทภิบาลหรือแปลวา
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเกี่ยวกับ 
กิจการโดยตรงจึงมีคำวาบรรษัทขึ้นตน 
ซึ ่งแนวคิดนี ้มิใชของใหมแตอยางใด 
หากแตเปนนามธรรมที่ไดดำเนินการ
กันมาเปนเวลานานแลว แตพึ ่งจะมี 
การเขียนรวบรวมเปนขอบังคับตางๆ 
เพื่อใหเปนรูปธรรม และงายตอการ 
ปฏิบ ัต ิมากยิ ่งข ึ ้นเท าน ั ้น แนวคิด 
ดังกลาวนั้นมีที ่มาจากหลายทฤษฎีที ่ 
เกี่ยวของ ประกอบรวมกันจนเกิดเปน 
คำวาบรรษัทภิบาลในปจจุบัน โดยใน 
ทฤษฎีที ่ถ ูกหยิบยกขึ ้นมามากมาย 
นั้น ที่เกี่ยวของโดยตรงและมีความ 
สำคัญมีอยูโดยประมาณ 10 ทฤษฎี 
ดวยกัน

ทฤษฎีตัวการและตัวแทน (Agency 
Theory) 

คง ไม  ใช  เ ร ื ่ อ งท ี ่ แ ปลก ใหม  
เนื ่องจากหากใครไดอานงานวิจัยที ่ 
เกี่ยวของกับบรรษัทภิบาลแลว โดย 
สวนมากจะยกทฤษฎีนี ้เปนทฤษฎีที ่ 
เก่ียวของโดยตรง ซ่ึงถือวาเปน Univer-

sal Theory ที่นิยมกันมากในการ 
บริหารจัดการบริษัท เพราะสามารถ 
ประยุกตใชไดกับทุกกิจการหรือทุก 
เหต ุการณ ท ี ่ม ีการเก ี ่ ยวข องก ัน 
ระหวางสองกลุมคนไมวาจะเปนผูถือหุน 
และผูบริหาร ผูวาจางหรือผูรับจาง 
และกลุมอื่น ๆ ที่อยูในลักษณะเดียว 
กันน้ี ไมวาจะเปนสองแผนก สององคกร 
เป นต นทฤษฎ ีน ี ้ ได  ร ั บการ เข ี ยน 
ใหชัดเจนโดย Jensen และMeckling 
ในป 1976 โดยมีการแนะนำหรือยก 
ตัวอยางใหเขาใจ โดยมีการแทน "ตัว 
การ" ดวยผูลงทุนหรือผูถือหุนซึ่งเปน 
เจาของบริษัท และแทน "ตัวแทน" 
ดวยผ ู บร ิหารของบร ิษ ัทหร ือคณะ 
กรรมการของบริษัทซึ ่งเปนผู บริหาร 
ขององคกรโดยรับคาตอบแทนเปน 
เงินเดือนและโบนัสตาง ๆ

หากจะกล าวถ ึ งบทบาทหร ือ 
หนาที่นั้น "ตัวการ" คือผูซึ่งตองการ 
ใหบริษัทมีกำไรและไดผลประโยชน 
สูงสุด เพื่อใหบริษัทมีผลตอบแทนสูง 
คุมคากับที่ลงทุนไปใหมากที่สุด โดย 
จะคำนึงหรือไมคำนึงถึงวิธีการไดมา 
ของผลตอบแทนเหลานั้น สวน "ตัว 
แทน" เปรียบเสมือนลูกจาง ไมวาจะ 
เปนลูกจางระดับสูงหรือต่ำ ซึ่งในที่นี้ 
แทนโดยกรรมการบริษัท ผูซึ่งมีหนาที่ 

ตองทำใหผู วาจางหรือตัวการมีความ
พึงพอใจสูงสุด โดยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ภายใตคาใชจายหรือตนทุนที ่จำกัด 
และออกแบบการบร ิหารบร ิษ ัทให  
เหมาะสมท่ีสุด ใหสมกับคำท่ีวาผูบริหาร 
มืออาชีพ

คำถามหนึ่งที่มักเกิดขึ้นเสมอก็
คือ มืออาชีพทุกคนยอมรู หนาที ่ 
ความรับผิดชอบของตัวเองอยู แลว 
จะม ีป ญหาเก ิดข ึ ้ น ได  อย  าง ไร? 
คำตอบคงไมยากนักเพราะโลกแหง 
ความจริงมักไมงายเหมือนในหนังสือ 
เรียนตาง ๆ ที่เห็นไดชัดเจนอยางหนึ่ง 
ก็คือกรณีของผู ถือหุ นหรือนักลงทุน 
บอยคร ั ้งท ี ่ม ักต องการให บร ิษ ัทม ี 
ประสิทธิผลมากกวาที่เปนอยู จึงเกิด 
คำถามในการบริหารตาง ๆ เชน ทำไม 
มีรายจายตรงนี้มาก รายรับตรงนี้นอย 
ขอมูลไมพอ อานแลวไมเขาใจ ตัวการ 
ตองการปนผลและราคาของหุนใหสูง
ที่สุดเทาที่จะทำได โดยไมไดคำนึงถึง 
วิธีการและความเปนไปได คำถาม 
สำหรับก็ค ือทำไมความคาดหวังจ ึง 
กลายเปนประเด็นใหญ

ต ัวแทนหร ือกรรมการบร ิษ ัท  
ไดรับการแตงตั ้งขึ ้นอยางเต็มใจและ 
รับคาตอบแทนอยางสมควร จึงไมควร 
ที่จะเกิดปญหา อยางไรก็ตาม ปญหา 
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คงเปนเรื่องที่ปฏิเสธไมไดแลววา “บรรษัทภิบาล” เปนเร่ืองท่ีคุณคงทราบดีวาคืออะไร แตยังมีนอยคนนักที่จะทราบวา 
แนวคิดของบรรษัทภิบาลจริง ๆ แลวมีที่มาจากอะไร มาไดอยางไรและใครเปนผูใหแนวคิดคนแรก โดยมักมีการสับสนอยู 
บอยครั้งกับคำวาบรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาล

ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร



มักเกิดจากกรรมการรูสึกวาตัวเองคือ
ผู ทำงานเพื ่อใหบริษัทเจริญงอกงาม 
แลวทำไมตัวเองตองไดเพียงคาจาง 
หรือโบนัสยังไมมากพอเมื ่อเทียบกับ 
ผลประกอบการที่ทำกันขึ้นมาได ก็จะ 
ทำให การปกป ดเอกสารหร ือการ 
เพิ ่มโบนัสในเชิงตัวเลขมีมากขึ ้นถา 
กรรมการบริษัทคิดแบบนี้ ตัวแทนมัก 
จะมีปญหากับผูถือหุนในกรณีที ่ตอบ
คำถามไม ตรงใจหร ือบร ิหารไม ได  
อยางที ่ผู ถ ือหุ นคาดหวัง ซึ ่งความ 
คาดหวังเหลานั ้นมักเกิดขึ ้นจากการ 
ใหข อมูลที ่ไมครบถวนหรือมีขอมูล 
ภายนอกแทรกซึมเขามาในรูปแบบ 
ตาง ๆ ซึ่งก็จะทำใหตัวแทนทำงาน 
ไดยากมากขึ้น แตถาตัวแทนทำงาน 
ง  า ยจน เก ิ น ไปจน เก ิ ด เป  นน ิ ส ั ย 
คาใชจายที่ไมพึงประสงคก็มักจะเกิด
ขึ้นโดยงาย เชน รถประจำตำแหนง 
การทานขาวที ่ไม สมควรและอื ่น ๆ 
เปนตน การจัดการปญหาเหลานี้ไมใช 

เร ื ่องงายและไมมีว ิธ ีใดที ่เร ียกวาใช 
และดีที่สุดเลยทีเดียว

อยางไรก็ดี บรรษัทภิบาลเปน 
สิ่งที่ลดปญหาเหลานี้ลงได ซึ่งการ 
ลดปญหานั้นไมใชการเพิ่มกำไรหรือ
รายรับอยางที่เขาใจผิดกัน หากแต 
เปนการกำกับใหทุกคนทำในกรอบ 
หนาท่ีของตัวเองใหดีท่ีสุด แนวทฤษฎี 
ตัวการและตัวแทนโดยปกติจะตอดวย 
เมื่อกรรมการหรือผูบริหารจาง ลูกจาง 
กรรมการ สวนผูบริหารก็จะเปลี่ยนเปน 
ตัวการและลูกจาง พนักงานผูจัดการก็ 
จะกลายเปนตัวแทน ซึ่งปญหาที่ตอง 
จัดการก็มีตอไป โดยจะเห็นไดจาก 
แผนภูมิรูปภาพ

ทฤษฎีผูมีสวนไดเสียหรือ Stake-
holder Theory

ทฤษฎีต อมาท ี ่อยากกล าวถ ึง 
และหลาย ๆ คนชอบมองขามในการ 
ทำตามบรรษัทภิบาลนั้นคือ ทฤษฎีผู 

มีสวนไดเสียหรือ Stakeholder 
Theory ซึ่งเปนหัวใจที่ตองคำนึงถึง 
กอนที่จะทำบรรษัทภิบาล วาเราทำ 
เพื่อใคร เพราะอะไร โดย R.Edward 
Freeman ไดเขียนทฤษฎีเรื่องนี้ขึ้นใน 
ป 1984 ซึ่งหลักการหรือการตีความ 
ขององคประกอบของผู มีสวนไดเสีย 
จะขึ ้นอยู กับลักษณะของบริษัทเปน 
หลักไมใชการทองจำ แตเปนการประยุกต 
ใชเพื ่อใหเหมาะสมในแตละองคกร 
หรือแตละสถานการณ โดยทฤษฎีนี้ 
จะเนนการคำนึงถึงและความเขาใจ 
ของผูมีสวนไดเสียขององคกร ไมวา 
จะเปนทางตรงหรือทางออม ซ่ึงองคกร 
ตองวิเคราะหเพื ่อใหไดมาซึ่งผู มีสวน 
ไดเสียขององคกรอยางถูกตองและ 
ครบถวน เพื่อจะไดนำไปตอยอดใน 
การทำตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี 
โดยยกต ั วอย  า งบร ิ ษ ั ทหลอดไฟ 
Osram ที่ไดเปดเผย ดังนี้
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ทฤษฎีผลประโยชน ท ับซ อนหร ือ 
Conflict of Interest Theory

ทฤษฎีตอมาที ่เปนปญหาและมี 
ส วนเก ี ่ยวข องก ับท ั ้ งสองทฤษฎีท ี ่ 
กลาวมากอนหนาก็คือ ทฤษฎีผลประโยชน 
ทับซอนหรือ Conflict of Interest 
Theory โดยทฤษฎีนี้มีผูที่เขียนหลัก 
สองคนคือ Herbert A. Simon ในป 
1947 และ Oliver E Williamson 
ในป 1975 อาจพูดไดวาทฤษฎีนี้อาจ 
เปนตนเหตุของหลาย ๆ ปญหาที่เกิด 
ขึ้นในสังคม โดยหลักการก็คือ เมื่อ 
ผลประโยชนอยู ในมือใครหรือฝาย 
ใด อีกฝายหนึ่งก็อาจเสียประโยชน 
หรือมีการทับซอนของผลประโยชน 
ได ทฤษฎีนี้อาจจะเกิดขึ้นไดงาย แต 
ป ญหาท ี ่ อ าจ เก ิ ดจากหล ั กการ 
ดังกลาวนั้นแกไดยากเพราะทุกฝาย
ตางม ีเหตุผลของตัวเองและมีจ ุด 
มุ งหมายที ่แตกตางก ัน โดยการ 
เอื ้อผลประโยชนใหแกตนเองและ 

พวกพอง ซึ่งเกิดขึ้นในทุกฝายทั้งใน 
และนอกองคกร เชน การจัดจางงาน 
ตาง ๆ ไมเวนกระทั่งผูสอบบัญชีของ 
บริษัท จึงมักจะทำใหเกิดปญหาตาม 
มาเสมอ สาเหตุเพราะการเอ้ือประโยชน 
นั้นมักจะขัดกับสิ่งที่เรียกวาจุดมุงหมาย 
ขององคกร และผลประโยชนทับซอน 
คงจะแกไม ได ง าย ๆ ในว ันเด ียว 
อยางไรก็ดี บรรษัทภิบาลนั้นพยายาม 
เพิ่มความโปรงใสและตรวจสอบไหแก
ทุกฝาย ลดความขัดแยงและเพ่ิมขอมูล 
ใหแกกันและกัน จึงไมแปลกใจเลยวา 
ทำไมองคกรที ่มีความขัดแยงของผล 
ประโยชนมากหรือบอยครั้งมักจะไมมี
บรรษัทภิบาลที่ดีหรือไมมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางบรรษัทภิบาลเลยทีเดียว

ทฤษฎีความไมสมมาตรหรืออสมมาตร 
ของขอมูล

ทฤษฎ ีความไม สมมาตรหร ือ 
อสมมาตรของขอมูล คือ ทฤษฎีที่มี 

การศึกษาผานนักวิจัยและนักวิชาการ
หลายแขนง ซึ่งหลักการก็คือ ความ 
ไมสมมาตรของขอมูลเปนสิ ่งที ่ไม  
สามารถกำจ ัดหร ือขจ ัดท ิ ้ งไปได  
เพราะความไมสมมาตรของขอมูล 
ทำใหเก ิดรายการระหวางกันหรือ 
การซ้ือขาย (Transaction / Trade) 
เพราะความไมเทากันของขอมูลนี ่ 
แหละคือตัวการที่ทำใหเกิดรายการ 
แตถาขอมูลแตกตางกันมากเกินไป 
หรือมากอยางม ีน ัยสำค ัญมันก ็ม ัก 
จะทำใหเกิดการใชขอมูลในทางทุจริต
หลายอยาง โดยมักจะมีการยกทฤษฎี 
เลือกผิด Adverse Selection หรือ 
ขอมูลไมครบถวน Moral Hazard 
เกิดขึ ้น ความไมสมมาตรของขอมูล 
นั้นไดมาจากขอมูลของฝายผู สงหรือ 
ฝายปฏิบัต ิการหรือฝายบริหารกับ 
ฝายรับมีความแตกตางกัน อาจเปน 
เพราะขอมูลไมครบถวน และ/หรือ 
การข อม ู ลส ื ่ อสารไม  ได  ค ุณภาพ 
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รวมถ ึ งข  อม ู ลน ั ้ น ไม ท ั นต  อ เวลา 
ซึ ่งทำให  เก ิดความไม สมมาตรของ 
ขอมูล แตเนื่องดวยความไมสมมาตร 
ของขอมูลไมมีตัววัดหรือเครื ่องมือที ่ 
เรียกวาดีที่สุดหรือสามารถสะทอนให
เห็นภาพเปรียบเทียบได 100% จึงทำ 
ใหยังคงเปนปญหาในการอธิบาย รวม 
ถึงวิจัยตอยอดตาง ๆ โดย George A. 
Akerlof คือ ผูเขียนเรื่องนี้ขึ้นในป 
1970 มีชื่อเรื่องวา “The market for 
“Lemon” Quality Uncertainty 
and the market Mechanize” แตมี 
การโยงทฤษฎีบรรษัทภิบาลวาเพิ ่ม 

ความโปรงใส รวมท้ังยกระดับมาตรฐาน 
และคุณภาพในการเปดเผยขอมูล ซึ่ง 
สรางความเชื่อวาจะทำใหลดความไม
สมมาตรของขอมูลไดในระดับหนึ่ง แต 
คงไมใชเหลือแตในระดับหนึ ่งที ่ยาก 
ตอการวัดออกมาเปนคาวาเทาไหร

ยังคงมีอีกหลายทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
กับบรรษัทภิบาลแตทฤษฎีที่กลาวมา
ทั้งหมดคือทฤษฎีหลัก ๆ ที่เกี่ยวของ 
อยางไรก็ดี ปญหาที่ทำใหทุกองคกร 
ควรมีบรรษัทภิบาลที่ดีขึ้นกวาที่เปน
อยูน้ัน เน่ืองมาจากในปจจุบันบรรษัทภิบาล 
ในประเทศใชการทองจำ เชนเดียว 

กับการศึกษาในประเทศ ซึ่งจะทำให 
บรรษัทภิบาลนั้นยากตอการใชและ
ประยุกตใหเขากับแตละองคกรหรือ
การเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงอยาก 
ทำใหผู อ านเขาใจถึงที ่มาวาเปนมา 
อยางไร และทำไมจึงมีความสำคัญ 
รวมถึงมีผลกระทบตอฝายใดบางเพื่อ
ที ่จะไดใหองคกรไดใชประโยชนของ 
บรรษัทภิบาลอยางสูงสุด มิใชเพียง 
การปฏิบัติตามกระดาษและมีรายงาน
ตอไป เพราะการทำอยางนั้นปญหา 
ของ Form over Substance ก็ 
ยังคงจะมีอยู ในองคกรและนักลงทุน 
ไทยตองเผชิญตอไป

46

Strategy
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บรรษัทภิบาลในประเทศใช้การท่องจำ  

จึงทำให้ยากต่อการใช้และประยุกต์ให้เข้ากับแต่ละองค์กรและสร้างประสิทธิผลสูงสุด



คุณชัยวัฒน อุทัยวรรณ กรรมการ 
ผูจัดการ บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL ผูบริหาร 
รถไฟฟาใตดิน MRT และหนึ่งในผูเขา 
รวมหลักสูตรระดับสูงดานการคาและ
การพาณิชย (TEPCoT) มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย รุนที่ 6 ไดบรรยาย 
เก ี ่ ยวก ับแผนการบร ิหารจ ัดการ 
โครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน 
หรือ รถไฟฟาใตดินวา “บริษัท รถไฟฟา 
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพิ่งดำเนิน 
การจดทะเบียนเพิ ่มทุนจดทะเบียน 
อีก 8,550 ลานเปน 11,950 ลานบาท 
เพ ื ่ อใช  เสร ิมศ ักยภาพการดำเน ิน 
โครงการเสนทางสายสีมวงรัชมงคล 
สายสีน้ำเงิน และสวนตอขยาย รวม 
ถึงเสนทางใหม ๆ ซ่ึงท้ังหมดอยูระหวาง 
การดำเนินการทั้งสิ้น”

คุณชัยวัฒน เปดเผยอีกวา “จาก 

การท่ีบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจาก 
ภาครัฐ รับสัมปทานการเดินรถไฟฟา 
สายสีมวง บางใหญ – ราษฎรบูรณะ 
ชวงบางใหญ-บางซื ่อ สัญญาที ่ 4 
ส ัญญาส ัมปทานสำหร ับการลงท ุน 
การจ ัดหาระบบรถไฟฟา การให 
บริการการเด ินรถไฟฟา และซอม 
บำรุงรักษา โดยลงนามสัญญากับ รฟม. 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ที่ผานมา 
ถือไดวาเปนการสรางความเชื่อมั่นให
นักลงทุนไดระดับหนึ่ง โดยเปนบริษัท 
ที่พรอมบริหารจัดการการเดินรถไฟฟา 
ได ท้ังสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) 
และสายสีมวง บางใหญ – ราษฎรบูรณะ 
ชวงบางใหญ-บางซ่ือ ในอนาคตอันใกล 
ตลอดจนความสามารถของบริษัทฯ 
ที ่ร ักษามาตรฐานการใหบริการที ่ด ี 
และมีคุณภาพ มีความปลอดภัยและ 
ตรงตอเวลา ทำใหไดรับความไววางใจ 

จากผู โดยสารในการใชบร ิการเพิ ่ม 
มากขึ้น สงผลใหมีปริมาณผูโดยสาร 
ที ่ใชบริการในระบบรถไฟฟา MRT 
เติบโตแบบกาวกระโดด ปจจุบันมี 
ปริมาณผูโดยสารเฉลี่ยตอวันประมาณ 
300,000 เท่ียวโดยสาร สงผลใหบริษัทฯ 
มีผลประกอบการดีขึ้นตามลำดับ” 

“และเพื ่อเปนการเตรียมพรอม 
รองรับการขยายตัวของธุรกิจ ทั้งใน 
สวนของโครงการรถไฟฟาสายสีมวง 
ที่กำลังจะเกิดขึ้น ตลอดจนเปนการ 
รองร ับโอกาสในการใหบร ิการการ 
เดินรถไฟฟาสายสีน้ำเงินสวนตอขยาย 
ซึ่งจะเชื่อมตอกับสายสีน้ำเงินปจจุบัน 
รวมถึงรถไฟฟาสายอื่น ๆ ที่จะเปด 
ประมูลในอนาคต คณะกรรมการของ 
บริษัทฯ จึงมีมติเพิ่มทุน 8,550 ลาน 
บาท โดยแบงเปน 3 สวน

ทั ้งนี ้ บริษัทฯ กำหนดจัดการ 
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เปดใจผูบริหาร BMCL – เปดเสนทางรถไฟฟาใตดิน MRT
เสนทางการพัฒนาเมือง และสรางเศรษฐกิจสายใหมโยงใยกทม.สูชานเมือง

โครงขายรถไฟฟาระบบราง:
อนาคตคมนาคม กทม.และปริมณฑล
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เปดเผยความพรอม และศักยภาพของ เสนทางรถไฟฟาใตดิน MRT โครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน 12 
สายเพื่ออนาคต ระยะทางรวมประมาณ 49.5 กิโลเมตร ประกอบดวยโครงขาย 8 สายหลัก และ 4 สายรอง 
นอกจากจะชวยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนยายผูโดยสารจาก กทม สู ชานเมือง และชานเมือง เขาสู กทม. แลว 
ยังเปนสวนสำคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเปดปูมกลุมทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยที ่เตรียมตัวรองรับ 
การเกิดของเสนทางรถไฟใตดินอีกดวย บิ๊กบอส ชัยวัฒน อุทัยวรรณ เปดออฟฟศวันหยุด เผยเสนทางเศรษฐกิจ 
รถไฟใตดิน และ เปดใหเยี่ยมชมศูนยการบริหารจัดการโครงขายรถไฟฟาใตดินทั้งหมด งานนี้เพื่อผูบริหารหลักสูตร 
TEPCoT รุน 6 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และทีมบรรณาธิการ Thailand Economic and Business Review หลัง 
BMCL เพิ่งเพิ่มทุนอีก 8,550 ลานบาท เปน 11,950 ลานบาท เพื่อเดินทางหนาโครงการเต็มสูบ มั่นใจปที่ 6 
ของการดำเนินการธุรกิจของ BMCL คาดจะเปนปที่ดีขึ้นแนนอน



ประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจำป 2556 
ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ สำหรับ 
การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับ 
การสนับสนุนจากผูถือหุนหลัก คือ 
บริษัท ช. การชาง จำกัด (มหาชน) 
และกล ุ  ม เจ  าหน ี ้ สถาบ ันการเง ิน 
โดยการเพิ่มทุนในสวนที่ 1 และสวนที่ 
2 มีกำหนดแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 
2556 สำหรับสวนที่ 3 กำหนดแลว 
เสร็จภายในมีนาคม 2557 “

เคร่ืองมือในการระดมทุนประกอบ 
ดวย 

1. การเพิ่มทุน PO/PP/RO
2. Warrant
3. หุนกู หุนกูแปลงสภาพ
4. Infrastructure Fund
5. แปลงหนี้ใหเปนทุน

เปดปูมแผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
ของคายใหญ

อัพเดทขอมูลสำคัญ กับการต่ืนตัว 
และความเคล่ือนไหวของกลุมทุนตาง ๆ 
โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพยราย 
ใหญ ๆ ที่เตรียมการรองรับการขยาย 
เสนทางรถไฟฟาใตดิน สายสีน้ำเงิน 
โดยเฉพาะบริเวณสถานี ประกอบดวย

1 .  สถาน ี ส ามย  าน  ( SAM) 
ประกอบดวยการเชาที่ดิน และพัฒนา 
โครงการอสังหาร ิมทร ัพย บนที ่ด ิน 
ตลาดสามยานเดิม (ตรงขามโครงการ 
จามจุรีสแควร) เนื้อที่กวา 13 ไร ระยะ 
เวลา 30 ป

2. สถานีลุมพินี (LUM) กลุมทุน 
แหซ้ือท่ีดิน 30 ไร โรงเรียนเตรียมทหาร 
เดิม คาดวา คาเชา 30 ป กวา 1-1.5 
หมื่นลานบาท บริษัท ทุนลดาวัลย ใน 
เครือทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
เปดประมูลที ่ด ินบริเวณหัวมุมถนน 
วิทยุ ตัดกับถนนพระราม 4 เนื้อที่ 88 
ไร จะไดรับการพัฒนาโครงการเปน 
รูปแบบผสมผสาน หรือ การ MIX 
USE ประกอบดวยโรงแรม ที่อยูอาศัย 
ศูนยการคา สำนักงาน ศูนยการศึกษา 

และศูนยวัฒนธรรม โดยไดเสนอแผน 
แบบทั้งแปลง หรือ บางสวน

3. สถานีคลองเตย (KHO) สวนใหญ 
บร ิ เวณน ี ้ เป นท ี ่ด ินของสำน ักงาน 
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย กวา 
2,300 ไร ซึ่งจะมีการพัฒนาเพื่อ 
สรางรายไดใหแกองคกร โดยคาดวา 
แปลงที ่ม ีศ ักยภาพจะเปนโครงการ 
นำรองมี 4 แปลงเน้ือท่ีรวมกัน ประมาณ 
210 ไร

4. สถานีศูนยการประชุมแหง 
ชาติสิริกิติ์ (SIR) เมื่อวันที่ 29 กค. 
2556 ที่ผานมา บริษัทในกลุม ทีซีซี 
แลนดไดเซ็นสัญญารับมอบที่ดิน 35 
ไร ติดถนนพระราม 4 ใกลกับอาคาร 
ตลาดหลักทรัพย จากสำนักงานทรัพยสิน 
สวนพระมหากษัตริย มีระยะเวลาเชา 
นาน 30 ป และมีเวลาใหกอสราง 
โครงการอีกประมาณ 3-4 ป 
เบื ้องตนวางมาสเตอรแปลนพัฒนา 
เป นโครงการอสังหาร ิมทรัพยแบบ 
MIX USE ไดแก พื้นที่ Commercial 
อาคารสำนักงานใหเชา ศูนยการประชุม 
โรงแรมระดับ 5 ดาว คาดวาจะใชเงิน 
ลงทุนไมต่ำกวา 1 หมื่นลานบาท

5. สถานีศูนยการประชุมแหง 
ชาติสิริกิติ์ (SIR) จะมีการปลดล็อค 
ท่ีดินรอบสวนเบญจกิตติ โรงงานยาสูบ 
เลิกควบคุมความสูงของอาคาร ซึ่ง 
ขอบัญญัติคุมอาคารจากไมเกิน 8 ชั้น 
ใหสูงได 40 – 50 ชั้น ตามการใช 
ประโยชนที่ดินผังเมือง

6. สถานีเพชรบุรี (PET) รฟท. 
จะพ ัฒนาท ี ่ ด ินบร ิ เวณน ิคมรถไฟ 
มักกะสัน เปนมักกะสัน คอมเพล็กซ 
หากคำนวนคราว ๆ ที่ดินจำนวน 
เกือบ 500 ไร นั้นแบงสวนหนึ่งเปน 
ถนน 30% จะเหลือ ที่ดิน 350 ไร 
สามารถกอสรางเปน หอประชุม-นิทรรศการ 
ขนาดประมาณ 50 ไร 1 แหง ศูนย 
การคาขนาด 30 ไรจำนวน 2 แหง 
ขนาด 60 ไรเปนโรงแรม ขนาด 15 ไร 
4 แหง พื้นที่สวนที่เหลืออีก 170 ไร 

แบงเปนแปลงสรางอาคารสำนักงาน 
หองชุดพักอาศัย เซอรวิสอพารทเมนท 
แปลงละ 8 ไร 21 แปลง

7. สถานีพระราม 9 (RAM) 
ประกอบดวยการพัฒนาพื ้นท ี ่ เป น 
โครงการขนาดใหญ คือ Belle Grand 
Rama 9 (Residential) ประกอบดวย 
1,992 ยูนิต ใน 8 อาคาร โครงการ G 
LAND Tower อาคารสำนักงานเกรด 
A+ บนพื้นที่ 69,800 ตร.เมตร และ 
โครงการ The Nine Tower จำนวน 2 
อาคาร บนพื้นที่ 66,000 ตร.เมตร 
เปนอาคารสำนักงานเกรด B+ และ 
เกรด A+

8. สถานีศ ุนย ว ัฒนธรรมแหง 
ประเทศไทย (CUL) มีโครงการขยาย 
อาคารตลาดหลักทรัพย หรือศูนย 
กลางตลาดทุน หรือ Set Building : 
Capital Market Center (CMC) 
เงินลงทุน 2,100 ลานบาท บนพื้นที่ 
50,400 ตร.เมตร

สวนที่ 1 เปนอาคารสำนักงาน 
ตลาดหลักทรัพย สูง 29 ชั้น

สวนที่ 2 เปนอาคารสำนักงาน 
อาคารจอดรถ 400 คัน

ระยะเวลาการกอสราง ป 2555 
- 2557

9. สถานีรัชดาภิเษก (RAT) จะ 
เปนสวนลุมไนทบาซาร “รัชดาภิเษก” 
มูลคาประมาณ 4,000 ลานบาท 
หลังใชเวลาเกือบ 2 ปเคลียรใบอนุญาต 
กอสรางกรรมสิทธิ ์ที ่ด ินเชาจากการ 
รถไฟฯ เฟสแรกฝงติดรถไฟฟาใตดิน 
“ลาดพราว-รัชดาภิเษก” ทุม 2,900 
ลานบาทเนรมิตที่ดิน 8 ไร เปน 
แหลงชอปปง โรงแรม 4 ดาว และ 
เซอรวิสอพารทเมนท เปดบริการป 
2557

10.  สถานีบางซ่ือ (BAN) โดยแผน 
การพัฒนาที ่ด ินของ รฟท . ยาน 
บางซื่อประมาณ 2,000 ไรจะกลาย 
เปนศูนยประชุม โรงแรม อาคาร 
สำนักงาน และอื่น ๆ เนื่องจากเห็นวา 
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พื้นที่ดังกลาวมีศักยภาพสูง เพราะจะ 
มีโครงการรถไฟฟาหลายสายผ าน 
และยังมีสถานีกลาง บางซื่อ ที่จะเปน 
จุดเชื่อมตอของรถไฟฟาในเมือง และ 
รถไฟฟาความเร็วสูง (Hi Speed Train) 
ในอนาคตดวย

ทำความร ู จ ักก ับโครงข ายระบบ 
รถไฟฟาขนสงมวลชน 12 สาย เพื่อ 
อนาคต

โครงขายรถไฟฟาใตดิน ของ BMCL 
ตามแผนแมบทระบบขนสงมวลชน 
ทางราง ในเขตกรุงเทพมหานคร ระยะ 
เวลา 20 ป (2553 – 2572) 
มีจำนวนทั้งสิ้น 12 เสนทาง ระยะ 
ทางรวมประมาณ 49.5 กิโลเมตร 
ประกอบดวยโครงขาย 8 สายหลัก 
และ 4 สายรอง ไดแก

1. โครงการสายหลัก สายสีแดง 
เขม (ธรรมศาสตร-มหาชัย) ระยะทาง 
80.8 กิโลเมตร

2. โครงการสายหลัก สายสีแดง 
ออน (ศาลายา-หัวหมาก) ระยะทาง 
58.5 กิโลเมตร

3. โครงการสายหลัก แอรพอรต 
ลิงค (บางซื่อ-พญาไท-สุวรรณภูมิ) 
ระยะ ทาง 36.4 กิโลเมคร

4. โครงการสายหลัก สายสีเขียว 
เขม (ลำลูกกา-สมุทรปราการ) ระยะ 
ทาง 66.5 กิโลเมตร

5. โครงการสายหลัก สายสี 
เขียวออน (ยศเส-บางหวา) ระยะทาง 
15.5 กิโลเมตร

6. โครงการสายหลัก สายสี 
น้ำเงิน (บางซื ่อ-หัวลำโพง-ทาพระ- 
พุทธมณฑลสาย 4) ระยะทาง 55 
กิโลเมตร

7. โครงการสายหลัก สายสีมวง 
(บางใหญ-ราษฎรบูรณะ) ระยะทาง 
42.8 กิโลเมตร

8. โครงการสายหลัก สายสีสม 
(ตลิ่งชัน – มีนบุรี) ระยะทาง 37.5 

กิโลเมตร
9. โครงการสายรอง สายสีชมพู 

(แคราย – มีนบุรี) ระยะทาง 36 
กิโลเมตร

10. โครงการสายรอง สายสีเหลือง 
(ลาดพราว – สำโรง) ระยะทาง 30.4 
กิโลเมตร

11. โครงการสายรอง สายสีเทา 
(วัชรพล – สะพานพระราม 9) ระยะ 
ทาง 26 กิโลเมตร

12. โครงการสายรอง สายสีฟา 
(ดินแดง – สาทร) ระยะทาง 9.5 
กิโลเมตร

ซึ่งคุณชัยวัฒนไดกลาวทิ้งทายไว
นาสนใจวา “รถไฟฟาใตดินกำลังจะ 
เปลี่ยนชีวิตคนเมือง” จะมีการเคลื่อน 
ยายชุมชนเขาสูเมือง และเมืองไปยัง 
ชุมชน ทุกที่ที่เปนเสนทางรถไฟฟา 
ใตดินผานจะกลายเปนทำเลทองที่นา
จับตามองเปนอยางยิ่งนับตั้งแตนี้ ถึง 
แมวาใน 5 ปแรกของการดำเนินการ 
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ของ BMCL จะขาดทุนปละ 1,000 
ลาน ในชวงของการลงทุน แตก็เชื่อวา 
ในปที่ 6 เปนตนไปจะเปนปที่ BMCL 
ก็จะพลิกกลับมามีกำไร คือป 2559

ขอมูลการใหบริการ สายรัชมงคล 
สายสีมวง

รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัช 
มงคล (รถไฟฟา MRT) มีเสนทางการ 
เดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตรเปน 
โครงการใต ด ินตลอดสาย มีสถานี 
ทั้งหมด 18 สถานี เริ่มตนจากบริเวณ 
หนาสถานี รถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) 
ไปทางทิศตะวันออกตามแนว ถนน 
พระราม ที่ 4 ผาน สามยาน สวนลุม 
พินี จนกระทั่งตัดกับ ถนนรัชดาภิเษก 
เลี ้ยวซาย ไปทางทิศเหนือตามแนว 
ถนนรัชดาภิเษก ผานหนาศูนยการ 
ประชุมแหงชาติสิริกิติ์ แยกอโศก แยก 
พระรามที่ 9 แยกหวยขวาง แยกรัชดา 
– ลาดพราว เลี้ยวซายไปตาม ถนน 
ลาดพราว จนถึงปากทางหาแยกลาดพราว 
เลี้ยวซายเขาถนนพหลโยธิน ผานหนา 

สวนจตุจักร ตรงไปสิ ้นสุดที ่บริเวณ 
สถานีรถไฟบางซื่อ สถานีเปนสถานี 
ใตดินทั้งหมด 18 สถานี ระยะหาง 
ระหวางสถานี โดยเฉลี่ย 1 กม.

ขอมูลจำเพาะของ BMCL
บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จำกัด 

กอตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2541 
โดยมีกลุมบริษัท ช. การชาง เปน 
ผูถือหุนรายใหญ เพื่อเขารวมประมูล 
สัมปทานโครงการระบบขนสงมวลชน
ดวยรถไฟฟาใตดินรายแรก ของประเทศ 
ไทย ในฐานะผูออกแบบ ผลิต จัดหา 
ติดตั้ง ทดสอบ และใชงานอุปกรณ 
งานระบบ เพื่อดำเนินการและบำรุง 
รักษาระบบรถไฟฟา โดยไดรับความ 
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 
กรกฎาคม 2543 ตามลำดับใหเปนผู 
ไดรับสัมปทานแตเพียงผูเดียว

บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จำกัด 
ถือเปนผูใหบริการรถไฟฟาใตดินสาย
แรกของประเทศไทย โดยไดรับความ 

เชื ่อมั ่นใหเปนผู ร ับสัมปทานการให 
บริการเดินรถ โครงการรถไฟฟามหานคร 
สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟา MRT) 
จากการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง 
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2543 ในการจัดเก็บรายไดคา 
โดยสารรวมทั ้งการดำเนินกิจกรรม 
และการพัฒนาเชิงพาณิชย ซึ่งรวมถึง 
การโฆษณา และการใหเชาพื ้นที ่ใน 
โครงการโดยมีอายุสัมปทานเปนระยะ
เวลา 25 ป และไดจดทะเบียนเปน 
บริษัทมหาชน เมื่อ วันที่ 11 
พฤษภาคม 2547 

บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) มุ งหว ังจะพัฒนาบริการ 
สาธารณูปโภค พื้นฐานของประเทศ 
ใหดีข้ึน และเช่ือม่ันวาการเดินทางโดย 
รถไฟฟา MRT จะเปนรูปแบบการ 
เดินทางในอนาคต ซ่ึงชวยพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของคนเมือง และชวยประหยัด 
การใชทรัพยากรของชาติ
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“รถไฟฟ้าใต้ดินกำลังจะเปลี่ยนชีวิตคนเมือง” จะมีการเคลื่อนย้ายชุมชนเข้าสู่เมือง 
และเมืองไปยังชุมชน ทุกที่ที ่เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินผ่านจะกลายเป็น 

ทำเลทองที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนับตั้งแต่นี ้



ทำไมธุรกิจจะโตไดตองมีธรรมนูญ 
ครอบครัว… ธรรมนูญครอบครัว (Family 
Constitution) มีคำเรียกมากมาย 
บางครั้งเรียกวา “ขอบัญญัติหรือหลัก 
/ความเช่ือของครอบครัว (Family Creed)” 
หรือ “ระเบียบการของครอบครัว (Family 
Protocol)” หรือ “ขอตกลงตามหลักเกณฑ 
ของครอบครัว (Statement of 
Family Principles)” หรือ “กฎเกณฑ 
และคานิยมของครอบครัว (Family 
Rules and Values)” หรือ “กฎเกณฑ 
และขอบังคับของครอบครัว (Family 
Rules and Regulations)” หรือ 
“แผนกลยุทธของครอบครัว (Family 
Strategic Plan)” คำเรียกเหลานี ้ 
ลวนมีความหมายเชนเดียวกันธรรมนูญ 
ครอบครัว ซึ่งหมายถึง ขอตกลงที่ 
แสดงบทบาทของสมาชิกครอบครัว
ท่ีมีตอธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวทาง 
การกำก ับด ูแลธ ุ รก ิจครอบคร ัว 
ตลอดจนเปนสวนหนึ ่งท ี ่แสดงให 
เห็นคานิยมหลัก วิสัยทัศน และ 
ความมุงมั่นที่ครอบครัวมีตอธุรกิจ1

ธรรมนูญครอบครัว ควรจัดทำ 
เปนเอกสารหรือคู ม ือใหก ับสมาชิก 

ครอบคร ัวนำเป นแนวทางในการ 
ปฏิบัติทั้งในครอบครัวและการดำเนิน
ธุรกิจ เพื่อสรางความชัดเจนในบทบาท 
ของสมาชิกครอบครัว และปองกัน 
ความขัดแยงภายในครอบครัว รวมถึง 
หลีกเลี่ยงปญหาที่อาจจะเกิดในธุรกิจ
อีกดวย

กระบวนการสร างธรรมน ูญ 
ครอบครัวที่สำคัญคือ ตองมาจาก 
ความรวมมือและเปนขอตกลงรวมกัน 
ของสมาช ิกครอบคร ั วท ี ่ ม ี ส  วน 
เกี่ยวของในการบริหารจัดการและ/
หรือมีอำนาจควบคุมธุรกิจ (ผูถือหุน 
ในธุรกิจ) ธรรมนูญครอบครัวจะตอง 
มีความสอดคลองกับครอบครัว ธุรกิจ 
สถานการณที่เกิดขึ้นตามโอกาส และ 
สภาพแวดลอมปจจุบัน อยางไรก็ตาม 
ควรม ีการทบทวนข อตกลงต  างๆ 
อย  า งสม ่ ำ เ สมอ เพ ื ่ อสร  า งความ 
คลองตัวใหกับครอบครัวและธุรกิจ

ว ัตถ ุประสงค ท ั ่วไปของธรรมนูญ 
ครอบครัว2

1. เพ ื ่อส ง เสร ิมสน ับสน ุนให  
ธุรกิจพัฒนาไปสูความสำเร็จ (Company 

Development)
2. เพื ่อรักษาความเปนน้ำหนึ ่ง 

ใจเดียวในครอบครัวและคำมั่นสัญญา
ของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจ (Ownership 
Unity and Commitment)

3. เ พ ื ่ อ ส ร  า ง จ ุ ด แข ็ ง ข อ ง 
ครอบคร ัวและช ี ้ ให ครอบคร ัวเห ็น 
จุดแข็งของตนเอง (Family Strength)

แสดงดังรูปภาพ 1 

หลักการเบื้องตนในการรางธรรมนูญ 
ครอบครัว

รูปแบบเนื้อหาและองคประกอบ
ของธรรมน ูญครอบคร ั วม ี ค ว าม 
แตกตางจากแผนการดำเน ินธ ุรก ิจ 
ทั ้งนี ้การรางธรรมนูญครอบครัวนั ้น 
ขึ้นอยูกับขนาดของครอบครัว รุน 
ของครอบครัว และการมีสวนรวม 
ของสมาชิกครอบครัวในการบริหาร
จัดการธุรกิจและ/หรือความเปนเจา
ของ (ผูถือหุนในธุรกิจครอบครัว) 
เพื ่อใหมั ่นใจวาธรรมนูญครอบครัว 
ที่รางขึ้นมุงสูเปาหมายและประเด็น
ตาง  ๆ ตามขอตกลงและความคาดหวัง 
ของครอบครัว ประเด็นเบื้องตนที่ควร 
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ธรรมนูญครอบครัว
(Family Constitution) (ตอนที่1)
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พิจารณาในการรางธรรมนูญครอบครัว[2] 
ไดแก

ว ิ ธ ี การแก  ไขป ญหาในธ ุรก ิจ 
ครอบครัวโดยเฉพาะ (How)

องค  ป ระกอบสำค ัญท ี ่ ต  อ ง 
พิจารณาเพื่อการตัดสินใจในปจจุบัน
และอนาคต (What) 

ความปรารถนาของครอบครัวใน
อนาคต (Why)

บ ุคคลท ี ่ ม ี ส  วน เก ี ่ ยวข อง ใน 
กระบวนการตัดสินใจและรับผิดชอบ
ตอผลการตัดสินใจนั้น (Who)

ระยะเวลาในการตรวจสอบและ
แกไขเมื่อใด (When)

 
นอกจากนี้ ประเด็นอื่น ๆ ที่ควร 

รวมไวในธรรมนูญครอบครัว ซึ่งถือ 
เปนองคประกอบหนึ่งที่สำคัญ ไดแก

บทนำหร ื อแนะนำบ ุ คคลท ี ่ 
เก ี ่ ยวข อง ในธรรมน ูญครอบคร ั ว 
(Who)

 คำชี้แจงคานิยม ความเชื่อ และ 
ปรัชญาของครอบครัว (Why)

หัวขอหลัก ๆ ในการดำเนิน 
ธุรกิจครอบครัว (What)

นโยบายขอตกลงในการกำหนด
ความสัมพันธของครอบครัวและธุรกิจ 
(How)

บทสร ุ ป เ ก ี ่ ย วก ั บการแก  ไข 
เปลี่ยนแปลงขอตกลงตาง ๆ (When)

โครงสรางของธรรมนูญครอบครัว
การออกแบบธรรมนูญครอบครัว 

ควรใหมีความยืดหยุ นและสามารถ 
ใชบันทึกขอมูลการกำกับดูแลธุรกิจ
ครอบครัวที ่มีความซับซอน หรือ 
เข ียนข อจำก ัดบางประการไว ใน 
ธรรมนูญครอบครัว ตัวอยางเชน การ 
ประชุมครอบครัว ขอกำหนดและ 
วิธีการใหทุนสำรองแกผูถือหุน ตัวอยาง 
การร างธรรมน ูญครอบคร ัวควรม ี 
อยางนอย 5 องคประกอบ3 ดังนี้

สวนท่ี 1 วัตถุประสงครวมของครอบครัว
พันธกิจ คานิยม วิสัยทัศน 

สวนที่ 2 สิทธิการครอบครองหุน
บทบาทของผูถือหุน: สัดสวนของ 

จำนวนหรือมูลคาของหุ น สิทธิหรือ 
ประโยชนที่ไดรับ

นโยบายผลตอบแทนจากการ 
ลงทุน/การจายปนผล

การถ ายโอนหุ น/สภาพคลอง 
ของหุน: วิธีการ ขอกำหนดการซื้อ 
/ขาย หรือค้ำประกัน

ข อกำหนดและว ิธ ีการให ท ุน 
สำรองแกผูถือหุน 

การประชุมผูถือหุน

สวนที่ 3 สิทธิของสมาชิกครอบครัว
บทบาทของสมาชิกในครอบครัว

: ประเภทสมาชิก สิทธิในสวัสดิการ 
และผลประโยชน

ท ี ่ประช ุมครอบคร ัวและสภา 
ครอบครัว: กอต้ังอยางไร องคประกอบ 
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ใครมีหนาที่อยางไร
ส ำน ั ก ง านธ ุ ร ก ิ จ ค รอบคร ั ว 

(บริหารจ ัดการเก ี ่ยวก ับธ ุรก ิจและ 
ครอบครัว)

 นโยบายครอบครัว (เชน การ 
จางงานและคาตอบแทนของสมาชิก 
ครอบครัว การศึกษาของสมาชิกรุน 
ตอไป เปนตน)

สวนที่ 4 การกำกับดูแลธุรกิจ
บทบาทของคณะกรรมการ : 

กระบวนการแตงต ั ้ง ใครมีหนาท ี ่ 
อยางไร

องคประกอบของคณะกรรมการ
: วิธีการจัดโครงสราง ลักษณะซับซอน 
มากหรือนอย

การสรรหาและประเมินผลงาน 
คณะกรรมการ: กระบวนการสรรหา 
การจายคาตอบแทน

ก ร ร ม ก า ร จ า ก ภ า ย น อ ก : 
กระบวนการสรรหาและแตงตั้ง

การสื่อสาร/รายงานการประชุม
ผูถือหุนและการประชุมครอบครัว

การสรางแรงจูงใจในการทำงาน: 
คาตอบแทนพิเศษ รางว ัล คำชม 
เปนตน

ว ิ ธ ี ก า ร ร ั ก ษ า ต ำ แ ห น  ง 
คณะกรรมการในบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

สวนที่ 5 เบ็ดเตล็ด
วิธีการปองกันขอขัดแยง: การ 

จัดการสวัสดิการและผลประโยชนให
แกสมาชิกครอบครัวอยางเสมอภาค 
ยุติธรรม 

การรักษาความลับ: องคความรู 
ทักษะ ความชำนาญ ในเรื่องนั้น เปน 
ความลับเฉพาะถายทอดจากรุนสูรุน

ธรรมนูญครอบครัว เปนการกำหนด 
ภาพรวมและการจัดการเรื่องตาง ๆ 
ของธุรกิจครอบครัว เชน สภาครอบครัว 
แผนสืบทอดธุรกิจ และเงินกองทุน 

ครอบครัว ซ่ึงเปนกฎกติกาหรือขอตกลง 
รวมกันที่สมาชิกในครอบครัวยอมรับ
และยึดถือเปนแนวทางปฎิบัติ และมี 
การจัดตั้งสถาบันครอบครัวในรูปแบบ 
ที ่ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว 
เพ่ือกำกับดูแลจัดการเร่ืองของครอบครัว 
ใหเปนไปตามธรรมนูญครอบครัวถึง 
แมวาธุรกิจครอบครัวสวนใหญยังไมมี
การจัดทำธรรมนูญครอบครัวอยาง 
เปนทางการ แตจะมีการตั้งกฎและ 
ธรรมเน ียมท ี ่ กำหนดส ิทธ ิหน  าท ี ่ 
และค ว ามค าดหว ั ง ข อ ง สม าช ิ ก 
ครอบครัว รวมถึงนโยบายตาง ๆ ใน 
การกำกับดูแลธุรกิจ อยางไรก็ตาม 
เมื ่อครอบครัวมีขนาดใหญขึ ้นจำเปน
ตองมีการจัดทำธรรมนูญครอบครัว 
โดยเขียนเปนลายลักษณอักษรและ 
จัดตั้งที ่ประชุมครอบครัว/สภาครอบ
อยางเปนทางการ เพื่อการกำกับดูแล 
รวมกันของสมาชิกครอบครัวทุกคน 
นอกจากนี ้ ปจจัยสู ความสำเร็จของ 
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การจัดทำธรรมนูญครอบครัวและที ่ 
ประชุมครอบครัว/สภาครอบจำเปน 
ตองมีการแบงปนขอมูลตาง ๆ ใหกับ 
สมาชิกครอบครัวมีสวนรวมรับรู ใน 
กิจกรรมตาง ๆ ของครอบครัวและ 
ธุรกิจ และตองมีกระบวนการพัฒนา 
โดยกำหนดระยะเวลาในการปร ับ 
ขอตกลง และโครงสรางแตเดิมท่ีกำหนด 
ไว เพื่อสรางความยืดหยุนและความ 
เหมาะสมกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง 
ไป ในตอนหนาจะพูดถึงกระบวนการ 
พ ั ฒ น า ธ ร ร ม น ู ญ ค ร อ บ ค ร ั ว 
โปรดติดตาม

สำหร ับผ ู สนใจศาสตร ธ ุรก ิจ 
ครอบครัวและตองการรับฟงคำแนะ
นำการดำเนินธุรกิจ สามารถรับชม 
รายการ Family Business Open 
Up! ไดทุกวันอาทิตย เวลา 5 โมง 
เย็น ชอง ททบ.5 ครับ
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“การสวดมนต” ไมใชเรื่องที่ทำ 
ไมไดหรือยากเกินกวาที่เราจะทำ แต 
อยูที่วาเราพรอมใจที่จะทำและปฏิบัติ
กันหรือไมเทานั้นเอง และเชื่อวาหาก 
กลาวถึงเรื่องของการสวดมนตคงไมมี
ใครบอกวาเปนเรื ่องไรสาระหรือเปน 
เรื่องที่ไมควรทำ เพราะตามความเชื่อ 
และการบอกกลาวมาตั ้งสมัยอดีตไม 
วาจะตามบานเรือนตาง ๆ หรือ วัด 
วาอาราม ก็พูดกันมาเสมอจากคนทุก 
รุนทุกวัยวาการสวดมนตเปนเรื่องที่ดี

คนที่ใหความใสใจในการสวดมนต 
อยู เปนประจำก็คงไมตองอธิบายกัน 
มากมายนักวาทานจะไดอะไรจากการ
ปฏิบัติเชนน้ี แตสวนผูท่ียังลังเลใจ หรือ 
ไมแนใจวาจะสวดมนตแลวดีอยางไร 
หรือจะไดอะไรจากการสวดมนต ก็คง 
ตองบอกเลากันอยางงาย ๆ กอนวา 
การสวดมนตน้ันเปนส่ิงท่ีทุกคนสามารถ 
ปฏิบัติไดอยางไมมีขอจำกัด ไมวาจะ 
ในวันหรือเวลาใด สถานที ่ใดที ่ทาน 
เห ็นว  า เป นท ี ่ท ี ่ เหมาะสมต อการ 
สวดมนตไหวพระ ทานก็สามารถตั้ง 
จิตในการกลาวบทสวดมนตตามที ่ 
ทานถนัดหรือตรงกับใจทานไดทุกเมื่อ 
เพราะการสวดมนตก็ถือไดวาเปนสิ ่ง
ที่ควรปฏิบัติของผูที่เปนชาวพุทธและ
ม ีความศร ัทธาในพระพ ุทธศาสนา 
ซึ่งนั ่นก็คงจะเขาใจกันไดเปนอยางดี 
วาไม ใช จะเปนการปฏิบ ัต ิเพ ียงแต 
เฉพาะพระสงฆหรือผู ที ่ปฏิบัติธรรม 
เทานั้น 

ทั้งนี้การสวดมนตก็ยังไมไดเปลา
ประโยชนไปอยางแนนอน ทานจะได 
อาน ิ สงค  มากมายหลายประการ 
ดังเชนที ่ทานเจาประคุณสมเด็จพระ 
พุฒาจารย (โต) พรหมรังสี ไดเทศนา 
และปรากฎในงานของทานเจาพระยา
สรรเพชรภักดี จางวางมหาดเล็กใน 
รัชกาลที่ 4 ซึ่งไดระบุมาจากหนังสือ 
อมตะธรรม สมเด็จโต พรหมรังษี 
(อางอิงจาก http://www.kanlaya 
natam.com) โดยทานเจาประคุณ 
สมเด็จโต ไดกลาววา “ยังมีคนสวนใหญ 
เขาใจวาการสวดมนตมีประโยชนนอย 
และเส ียเวลามากหรือฟงไม ร ู  เร ื ่อง 
ค ว า ม จ ร ิ ง แ ล  ว ก า ร ส ว ด มน ต  ม ี 
ประโยชนอยางมากมายเพราะการ 
สวดมนตเป นการกล าวถ ึงค ุณงาม 
ความด ีขององค สมเด ็จพระส ัมมา 
ส ัมพ ุทธเจ าว าพระองค ท านม ีค ุณ 
วิเศษอยางไร พระธรรมคำสอนของ 
พระองคม ีค ุณอยางไรและพระสงฆ 
อรหันตอริยะเจามีคุณเชนไร 

การสวดมนตดวยความตั้งใจจน
จิตเปนสมาธิแลวใชสติพิจารณาจน 
เก ิดป ญญาและความร ู ความเข าใจ 
ประโยชนส ูงส ุดของการสวดมนต 
นั่นคือ จะทำใหทานเปนผลจนสำเร็จ 
เปนพระอรหันต

ที่อาตมากลาวเชนนี้ มีหลักฐาน 
ปรากฏในพระธรรมคำสอนที ่กลาว 
ไว ว าโอกาสท ี ่จะบรรล ุธรรมเป น 
พระอรหันตมี 5 โอกาสดวยกันคือ   

เมื่อฟงธรรม   เมื่อแสดงธรรม  เมื่อ 
สาธยายธรรม นั่นคือ การสวดมนต 
เมื่อตรึกตรองธรรม หรือเพงธรรมอยู 
ในขณะนั้นเมื่อเจริญวิปสสนาญาณ

การสวดมนตในตอนเชาและใน 
ตอนเย็นเปนประเพณีที ่ปฏิบัติกันมา 
ตั้งแตสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาทรง 
ประกาศพระพ ุทธศาสนาบรรดา 
พุทธบริษัททั้งหลายตางพากันมาเขา 
เฝาพระพุทธองค โดยแบงเวลาเขาเฝา 
เปน 2 เวลา นั่นคือตอนเชาเขาเฝา 
พระพุทธเจา เพื่อฟงธรรม ตอนเย็น 
เขาเฝาพระพุทธเจาเพื ่อฟงธรรมการ
ฟงธรรมเปนการชำระลางจิตใจ ที ่ 
เศร าหมองให หมดไปเพ ื ่อสำเร ็จส ู  
มรรคผลพระนิพพานการสวดมนตนับ
เปนการดีพรอมซึ ่งประกอบไปดวย 
องคทั้ง 3 นั่น คือ กาย มีอาการสงบ 
เรียบรอยและสำรวมใจ มีความเคารพ 
นบนอบต อค ุณพระร ัตนตร ัยวาจา 
เป นการกล าวถ อยคำสรรเสร ิญถ ึง 
พระคุณอันประเสริฐ ในพระคุณทั้ง 3 
พรอมเปนการขอขมา ในการผิดพลาด 
หากมีและกลาวสักการะเทิดทูนสิ่งสูง
ยิ่งซึ่งเราเรียกไดวาเปนการสรางกุศล 
ซึ่งเปนมงคลอันสูงสุดที่เดียว

อาตมาภาพ ขอรับรองแกทาน 
ทั้งหลายวาถาหากบุคคลใดไดสวดมนต 
เชาและเย็นไมขาดแลวบุคคลนั้นยอม
เขาสูแดนพระอรหันตอยางแนนอน

การสวดมนตนี้ ควรสวดมนตให 
มีเสียงดับพอสมควร ยอมกอใหเกิด 
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จิตสงบ ใจสบาย เมื่อไดสวดมนต



ประโยชนแกจิตตนและประโยชนแก
จิตอื่น

ท่ีวาประโยชนแกจิตตนคือ เสียง 
ในการสวดมนตจะกลบเสียงภายนอก
ไมใหเขามารบกวนจิตก็จะทำใหเกิด 
ความสงบอยูกับบทสวดมนตนั้น ๆ ทำ 
ใหเกิดสมาธิและปญญาเขามาในจิตใจ
ของผูสวด

ที่วาประโยชนแกจิตอื่นคือผูใด
ที ่ไดยินไดฟงเสียงสวดมนตจะพลอย 
ได เก ิดความร ู  เก ิดป ญญามีจ ิตสงบ 
ลึกซึ้งตามไปดวย ผูสวดก็เกิดกุศลไป 
ดวยโดยการใหทานโดยทางเสียงเหลา
พรหมเทพท ี ่ ชอบฟ  ง เส ี ยง ในการ 
สวดมนต มีอยูจำนวนมากก็จะมาชุมนุม 
ฟงกันอยางมากมายเมื่อมีเหลาพรหม
เทพเขามาลอมรอบตัวของผู สวดอยู  
เชนนั้น ภัยอันตรายตาง ๆ ที่ไหนก็ไม 
สามารถกล้ำกรายผูสวดมนตไดตลอด
จนอาณาเขตและบริเวณบานของผูที ่
สวดมนตยอมมีเกราะแหงพรหมเทพ 
และเทวดา ท้ังหลายคุมครองภัยอันตราย 
ไดอยางดีเยี่ยม

ดูกอน.. ทานเจาพระยาและอุบาสก 
อุบาสิกาในที่นี้ การสวดมนตเปนการ 
ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 
พระสังฆคุณเมื่อจิตมีที่พึ ่งคือคุณพระ
รัตนตรัย ความกลัวก็ดี ความสะดุง 
กลัวก็ดี และความขนพองสยองเกลา 
ก็ดีภัยอันตรายใด  ๆ ก็ดีจะไมมีแกผูสวดมนต 
นั่นแล..”

ตามคำกลาวของทานเจาประคุณ 
สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) พรหม 
รังสีขางตน คงเปนสิ่งหนึ่งที่สามารถ 

บอกไดวาการสวดมนตนั้นใหคุณแกผู
ท่ีปฏิบัติอยางไรและดีอยางไร หากเรา 
รูจักท่ีจะต้ังจิตในการสวดมนต ซึ่งหาก 
หลาย ๆ คนถามวาแลวจะสวดมนต 
ดวยบทสวดมนตอะไรดีนั ้น ก็คงจะ 
ต องกล  าวว  า ไม ม ีบทสวดมนต ท ี ่ 
แนนอนตายตัวสำหรับใครหรืออยางไร 
เพราะการสวดมนตก็ขึ ้นอยูกับวาใคร
จะมีความศรัทธาและมีความเช่ืออยางไร 
และตองการสวดมนตเพื ่ออธิษฐานจิต 
ในเรื่องใด  อยางไรก็ตามจากการสอบ 
ถามผู ที ่สวดมนตเปนประจำจำนวน 
กวา 50 คนก็ไดคำตอบวาโดยสวนใหญ 
ก็มักจะเลือกบทสวดมนตที่เปนความ 
เชื่อของตนเองหรือเปนความศรัทธาที่
ไดรับทราบกันตอ ๆ มาจากคนใน 
ครอบครัว ญาติสนิท หรือมิตรใกลตัว 
โดยกอนที่จะมีการสวดมนตบทสำคัญๆ 
ตามความเชื ่อหรือความศรัทธานั ้น 
ก็มักจะเริ ่มจากการสวดบทบูชาพระ 
รัตนตรัย บทกราบพระรัตนตรัย บท 
นมัสการพระรัตนตรัย และก็ตามดวย 
บทสวดมนตที่ตองการ 

บทสวดมนตที ่คนสวนใหญมัก 
จะเลือกสวดกันมากเพราะเปนการ 
สวดมนตที่สั้น ๆ ไมตองใชเวลามาก 
แตก็สามารถจะระลึกและเตือนจิตใจ 
ใหยึดมั ่นในความดีไดก็คือ บทสวด 
ไตรสรณคมน ที่มีคำกลาววา “พุทธธัง 
สะระนังคัจฉามิ .. ธัมมัง สะระนังคัจ 
ฉามิ .. สังฆัง  สะระนังคัจฉามิ ... ทุติ 
ยัมปพุทธังสะระนังคัจฉามิ ... ทุติยัมป 
ธัมมัง สะระนังคัจฉามิ ... ทุติยัมป 
สังฆัง สะระนังคัจฉามิ ... ตะติยัมป 

พุทธัง สะระนังคัจฉามิ ... ตะติยัมป 
ธัมมัง สะระนังคัจฉามิ ... ตะติยัมป 
สังฆัง สะระนังคัจฉามิ ... นอกจากนั้น 
บทสวดมนตที ่ย ังเปนที ่นิยมสำหรับ 
คนทั่วไปอีกเปนอยางมากก็คือ การ 
สวดบทอิติปโสที ่มีคำกลาววา “อิติ 
ปโสภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทธ 
โธวิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โล 
กะวิทู อะนุตตะโรปุริสะธัมมะสาระถิ 
สัตถา เทวะมะนุสสานังพุทโธภะคะวา 
ติ” โดยมักจะตองสวดเทาอายุ และ 
บวก 1 จบ นอกจากนี้การสวดพระ 
คาถาชินบัญชร  และการสวดบทแผ 
เมตตาใหแกตนเอง และแผเมตตาให 
แกสรรพสัตวตาง ๆ  ก็เปนที่นิยมเชน 
เดียวกัน

จากสิ่งตาง ๆ ที่เปนขอมูลใน 
ขางตนนั้น คงไมสามารถจะทำใหเกิด 
ความเลื ่อมใสศรัทธาในการสวดมนต 
ไดอยางชัดเจน  และคงไมสามารถจะ 
ยืนย ันได ว าจะเป นจร ิงตามที ่บอก 
กลาวไปหรือไม หากทานไม ได ลอง 
ปฏิบัติดวยตนเอง  หากมีเวลาสักวัน 
ละ 5-10 นาที ก็อยากใหทุก ๆ 
ทานไดมาสวดมนตกันบาง เพราะ 
อยางนอยการสวดมนตก็จะทำใหทาน
ได พบว าท านสามารถจะได พบกับ 
ความสุข สงบและสบายไดอยางอัศจรรย 
จริง ๆ

รายการอางอิง
www.bobthai.com
www.kanlayanatam.com
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ (Trade and 
Services Sentiment Index: TSSI) 
จัดทำขึ ้นโดยความรวมมือระหวาง 
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวง 
พาณิชย หอการคาไทย และศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบ 
การภาคการคาและบริการ TSSI ของ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม : 
SMEs

ดัชนีความเช ื ่อม ั ่นภาคการคา 
และบริการของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม ในเดือน 
กรกฎาคม 2556 คาดัชนีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันอยูที่ระดับ 43.3 ปรับตัว 
ลดลงเมื ่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
มิถุนายนที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 46.8 
โดยเมื ่อพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการภาคการคาสงและคาปลีก
มีคาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่
ระดับ 45.1 ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนมิถุนายนที่มีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 46.8 เชนเดียวกับกิจการ 
ภาคบริการมีคาดัชนีความเชื ่อมั ่นใน 

ปจจุบันอยูท่ีระดับ 40.6 ปรับตัวลดลง 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนมิถุนายน
ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 46.8 จากคา 
ดัชนีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันสามารถ
พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา
และบริการมีความเชื ่อมั ่นในปจจุบัน
ปรับตัวลดลงเมื ่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนที่ผานมา อีกทั้งผูประกอบการ 
มีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูในระดับ
ที่ไมดีนักเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
อยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 ใน 
ทุกประเภทกิจการ 

สำหร ับค าด ัชน ีความเช ื ่อม ั ่น 
คาดการณ 3 เด ือนขางหนาของ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการ
ในเดือนกรกฎาคม 2556 คาดัชนี 
ความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยู ที ่ระดับ 46.2 ปรับตัวลดลงเมื ่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนมิถุนายนซึ่ง
มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 50.7 โดยเมื่อ 
พิจารณาแยกตามประเภทของกิจการ 
กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคา
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ที ่ระดับ 45.8 ปรับตัว 
ลดลงเมื ่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
มิถุนายนซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 51.3 

เชนเดียวกับกิจการภาคบริการที่มีคา
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ที ่ระดับ 46.9 ปรับตัว 
ลดลงเมื ่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
มิถุนายนซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 49.7 
จากคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาสามารถพิจารณาไดวา
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและภาค 
บริการมีความเชื ่อมั ่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ
กับคาดัชนีในเดือนที่ผานมา อีกทั้ง 
ผู ประกอบการยังคงมีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับ 
ที่ไมดีนักเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
อยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 ใน 
ทุกประเภทกิจการ 

เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมที่มีตอภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศในป จจ ุบ ันของเด ือน 
กรกฎาคม 2556 คาดัชนีในปจจุบัน 
อยูที่ระดับ 36.2 ปรับตัวลดลงเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนมิถุนายนที ่ 
คาดัชนีอยูที่ระดับ 44.6 สวนคาดัชนี 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูท่ีระดับ 
25.0 ปรับต ัวลดลงอยางมากเม ื ่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนมิถุนายนที ่ 
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คาดัชนีอยูที่ระดับ 52.5 จากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการ
ในเดือนกรกฎาคม 2556 พิจารณา 
ไดว าผู ประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการมีความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจ 
ของประเทศท้ังในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่ลดลง 
โดยผู ประกอบการมีความเชื ่อมั ่นตอ 
เศรษฐกิจของประเทศอยู ในระดับที ่ 
ไมดีนักเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่น
อยูในระดับที่ต่ำกวา คาฐานที่ 50 ทั้ง 
ในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนา

เมื ่อพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที ่ 
สงผลกระทบตอผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมโดยรวม 
ภาคการคาและบริการทั ้งในปจจุบัน 
และคาดการณ 3 เดือนขางหนาของ 

เดือนกรกฎาคม 2556 ผูประกอบการ 
สวนใหญมองวาปจจัยที่สงผลกระทบ
ตอกิจการในระดับสูงที่สุด ไดแก ผล 
กระทบจากการแขงขันในตลาด รอง 
ลงมาไดแก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
ของประ เทศและอำนาจซ ื ้ อของ 
ประชาชน ผลกระทบจากการหดตัว 
ของความตองการสินคาและบริการ 
และผลกระทบจากระดับราคาวัตถุดิบ 
น้ำมันและคาขนสง ในสวนของมาตรการ 
กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐผูประกอบ 
การมองวาสงผลกระทบดานบวกตอ 
กิจการในระดับที่ไมมากนักและสงผล
กระทบตอกิจการในระดับที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผานมา และในสวน 
ของผลกระทบจากมาตรการปรับขึ ้น 
คาแรงข้ันต่ำ 300 บาท และผลกระทบ 
จากการแข็งคา และความผันผวนของ 
คาเงินบาทผู ประกอบการมองวาสง 
ผลกระทบตอกิจการในระดับที่ไมมาก
นัก

กลาวโดยสรุปเกี ่ยวกับคาดัชนี 
ความเชื ่อมั ่นผู ประกอบการภาคการ 
ค าและบร ิการในเด ือนกรกฎาคม 
2556 ผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมมีความเชื่อมั่นทั้ง
ในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาปรับตัวในทิศทางที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหนา ซึ่งการปรับ 
ตัวลดลงของคาดัชนีความเชื ่อมั ่นทั ้ง 
ในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาเปนผลมาจากการปรับตัวลด
ลงขององคประกอบดานยอดจำหนาย
และกำไรเปนหลัก โดยสาเหตุที ่คา 
ดัชนีความเชื ่อมั ่นทั ้งในปจจุบันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาในทิศทาง 
ที่ลดลงเนื่องจากในเดือนกรกฎาคมมี
การชุมนุมทางการเมืองของประชาชน 
ที่ออกมาคัดคานกฎหมายนิรโทษกรรม 
สงผลใหผู ประกอบการมีความกังวล 
วาจะเกิดการชุมนุมที่ยืดเยื้อและอาจ 
เกิดเหตุการณรุนแรงได อีกทั้งในชวง 
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ตนเดือนสิงหาคมซึ ่งยังอยู ในชวงที ่ 
ดำเนินการสำรวจดัชนีความเชื ่อมั ่น 
รัฐบาลไดม ีการประกาศใชพระราช 
บัญญัติการรักษาความมั ่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ในเขต 
พื้นที่เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรู 
พาย และเขตดุสิต ระหวางวันที่ 1-10 
สิงหาคม 2556 ซึ่งสงผลกระทบดาน 
ความเช ื ่ อม ั ่ นของผ ู ประกอบการ 
ผูบริโภค นักลงทุน และนักทองเที่ยว 
อีกทั ้งภาคการบริโภคเร ิ ่มชะลอตัว 
จากการท ี ่นโยบายในการกระต ุ น 
เศรษฐกิจตาง ๆ สิ้นสุดลง พิจารณาได 
จากดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชนใน
เดือนกรกฎาคมที่ปรับตัวลดลงรอยละ 
0.74 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 
ท่ีผานมา และปรับตัวลดลงรอยละ 0.47 
จากเดือนที่ผานมา อีกทั้งคาครองชีพ 
ย ังคงม ีแนวโน มปร ับส ู งข ึ ้นอย าง 
ตอเนื ่องโดยในเดือนกรกฎาคมดัชนี 
ราคาผูบริโภคอยูที่ระดับ 105.42 เพิ่ม 

ขึ้นรอยละ 2.0 จากชวงเดียวกันของ 
ปกอน และเพิ่มขึ้นรอยละ 0.11 จาก 
เดือนกอนหนา สงผลใหผูบริโภคมีความ 
เช ื ่อม ั ่นในการจับจ ายใช สอยลดลง 
สอดคล องก ับด ัชน ีความเช ื ่ อม ั ่ น 
ผู บร ิโภคในเดือนกรกฎาคมที ่อย ู ท ี ่ 
ระดับ 80.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 
81.6 ในเดือนที่ผานมา ในสวนของ 
ภาคการเกษตรระดับราคาพืชผลทาง
การเกษตรที่สำคัญยังคงทรงตัวอยูใน
ระดับต่ำ โดยดัชนีราคาสินคาเกษตร 
ในเด ือนกรกฎาคมปร ับลดลงจาก 
เดือนกอนรอยละ 0.70 สาเหตุจาก 
ราคาขาวและราคายางพาราที ่ปรับ 
ลดลง ในขณะที่ปริมาณผลผลิตภาค 
การ เกษตรก ็ม ี การปร ับต ั วลดลง 
เชนเดียวกัน โดยดัชนีผลผลิตสินคา 
เกษตรท ี ่สำค ัญในเด ือนกรกฎาคม 
ปรับลดลงจากเดือนกอนรอยละ 7.51 
โดยเปนการปรับตัวลดลงของผลผลิต
ในกลุมธัญพืชและพืชอาหาร และกลุม 

ไมผลเปนหลัก ดานการลงทุนในตลาด 
หลักทรัพยยังคงอยูในแดนลบ โดยใน 
เดือนกรกฎาคมติดลบ 28.76 จุด มา 
อยูที่ระดับ 1,423.14 จุด ในสวนของ 
ระดับราคาน้ำมันเบนซิน 95 ขายปลีก 
ในเดือนนี้ปรับตัวสูงขึ้น 1.60 บาท 
ตอลิตร ซึ่งสงผลตอคาใชจายในชีวิต 
ประจำวันของผู บริโภคที ่ปรับตัวสูง 
ขึ้น สำหรับปจจัยภายนอกในสวนของ 
ความเปราะบางของภาวะเศรษฐกิจ 
โลก ยังคงสงผลใหการสงออกของไทย 
ใน เด ือนกรกฎาคมปร ับต ั วลดลง 
ตอเนื่องเปนเดือนที่ 3 นับตั้งแตเดือน 
พฤษภาคมเปนตนมา โดยปรับตัวลดลง 
รอยละ 1.48 โดยมีมูลคาการสงออก 
ท้ังหมด 19,064.1 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ซึ่งปจจัยดังกลาวสงผลใหดัชนีความ 
เชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาของเดือนนี้มีการปรับตัว 
ในทิศทางที่ลดลง โดยในเดือนนี้คา 
ดัชนีความเช ื ่อม ั ่นแยกพิจารณาใน 
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แตละองคประกอบทั้งในปจจุบันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูใน 
ระดับที่ไมดีนัก เนื่องจากคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 
50 เปนสวนใหญ จะมีเพียงความ 
เชื ่อมั ่นในองคประกอบดานการจาง 
งาน และการลงทุนทั้งในปจจุบันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาเทานั้น 
ที่มีคาเกินกวาคาฐานที่ 50

ในส วนของข อเสนอแนะของ 
ผูประกอบการตอภาครัฐในดานตางๆ 
ในเดือนนี้มีความคลายคลึงกับขอเสนอ 
แนะในชวงท่ีผานมา โดยผูประกอบการ 
ตองการใหรัฐบาลมีมาตรการดานการ
ดูแลระดับราคาน้ำมันดีเซลไมใหเกิน 
30 บาทตอลิตรตอไป และตองการ 
ใหตรึงราคากาซ LPG ดวยเชนกัน 
รวมถึงดูแลตนทุนในการประกอบการ
ธุรกิจดานตาง ๆ ทั้งคาไฟฟา  และ 
ตนทุนสินคา อยาใหมีการปรับตัวเพิ่ม 
ขึ้นมากนัก รวมทั้งภาครัฐควรที่จะเขา 

มามีบทบาทในการสรางความเปนธรรม 
ดานการแขงขันในธุรกิจเพิ ่มมากขึ ้น  
รวมทั้งมีมาตรการในการใหความชวย
เหลือผูประกอบการการธุรกิจเพิ่มมาก 
ขึ้น เชน มีการนำมาตรการดานภาษี 
มา ใช  ใ นการ ให  ค ว ามช  ว ย เหล ื อ 
ผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเขา 
มาดูแลและมีมาตรการในการใหความ 
ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
จากคาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น โดยดูแล 
ระดับราคาสินคาอุปโภคบริโภคใหอยู
ในระดับที่เหมาะสมอยาใหปรับตัวเพิ่ม 
ขึ้นในลักษณะที่ไมสอดคลองกับรายได 
ของประชาชนสวนใหญ รวมถึงดูแล 
ระดับราคาสินคาเกษตรใหอยูในระดับ 
ที่เหมาะสมเนื่องจากเกษตรกรถือเปน
กำลังซื ้อที ่สำคัญของประเทศ และ 
ควรออกมาตรการแก ป ญหาและ 
กระตุ นเศรษฐกิจของประเทศเพิ ่ม 
มากข้ึน และสงเสริมและประชาสัมพันธ 
การทองเที ่ยวของประเทศเพิ ่มมาก 

ขึ้น โดยในเดือนนี้สิ่งที่ผูประกอบการ 
มีความกังวลแตกตางจากเดือนที่ผาน
มา ไดแก ความกังวลเกี่ยวกับการ 
ชุมนุมทางการเมืองของประชาชนที ่ 
ออกมาคัดคานกฎหมายนิรโทษกรรม  
อีกทั ้งในชวงตนเดือนสิงหาคมซึ ่งยัง 
อยู ในชวงที ่ดำเนินการสำรวจดัชน  ี
ความเชื่อมั ่นรัฐบาลไดมีการประกาศ 
ใช พระราชบัญญัต ิการร ักษาความ 
ม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
ในเขตพ้ืนท่ีเขตพระนคร เขตปอมปราบ 
ศัตรูพาย และเขตดุสิต ระหวางวันที่ 
1-10 สิงหาคม 2556 ซึ่งรัฐบาลควร 
ที ่จะดูแลสถานการณความขัดแยง 
ทางการเมืองของกลุมการเมืองตาง ๆ 
อยาใหมีสถานการณรุนแรงและยุติ 
โดยเร็ว อีกทั้งไมควรใชมาตรการใด ๆ 
ที่เกินความจำเปนจนอาจสงผลกระทบ 
ตอความเชื่อมั่นของภาคสวนตาง ๆ 
ในระดับที่สูงจนเกินไป
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1. Export Composite Leading Index (Export CLI) 
สงสัญญาณหดตัวเปนเดือนแรก โดย Export CLI 

ลดลง 0.22 อยูที่ระดับ 99.84 โดยพบวาตัวแปร 
องคประกอบที่สงสัญญาณหดตัวไดแก ดัชนีผลผลิต 
อุตสาหกรรม อัตราการใชกำลังการผลิต และดัชนีชี้นำ 
วัฏจักรธุรกิจระยะสั้น ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทยสงสัญญาณหดตัว ในขณะที่ดัชนีผูจัดการ 
ฝายจัดซื้อ (JPMorgan Global Manufacturing PMI) 
เดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม 2556 อยูที่ 50.6 และ 
50.8 ตามลำดับ ในภาพรวมยังสงสัญญาณคอนขางดี 
อยางไรก็ตามในเดือนกรกฎาคม PMI ของประเทศใน 
เอเชีย เปนปจจัยฉุดรั้งการขยายตัวของ PMI เนื่องจาก 
การผลิตที่ลดลงของ จีน อินเดีย ไตหวัน เกาหลีใต และ 
เวียดนาม สวนในอินโดนีเซียสถานการทรงตัว และ PMI 
หดตัวใน สเปน บราซิล รัสเซีย แมกซิโก ออสเตรเลีย 
และกรีซ

2. Export Warning System (EXWA) 
สงสัญญาณเตือนถึงภาวการณสงออกที ่ซบเซา 

ตอเนื่อง คาดวาการสงออกไทยในเดือนกันยายน 2556 
จะม ีอ ัตราการขยายต ัวท ี ่ชะลอลงมากถ ึงหดต ัวลง 
เนื่องจาก มีหลายปจจัยที่สงสัญญาณดานลบจากการหด 
ตัวลงตอเนื่อง เชน อัตราการใชกำลังการผลิตที่หดตัวลง 
รอยละ 4.0 และการนำเขาสินคาทุนที่หดตัวลงรอยละ 3.4 
เนื่องจากการนำเขาสินคาในกลุมเครื่องจักร อุปกรณ และ 
ชิ้นสวนที่ใชในอุตสาหกรรมที่ลดลง เมื่อเทียบกับเดือน 
เดียวกันของปกอนหนา 

การวิเคราะหการสงออกไทยเดือนกันยายน 2556
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

การสงออกไทยเดือนกันยายน 2556 คาดวาจะยังคงซบเซามีแนวโนมที่การสงออกจะหดตัว เนื่องจากตัวแปรชี้นำการสงออกในเดือนมิถุนายน 2556 
สวนใหญสงสัญญาณดานลบโดยเฉพาะตัวแปรในประเทศ โดยพบวาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการนำเขา 
สินคาทุนหดตัวตอเนื่อง นอกจากนี้ดานปจจัยตางประเทศยังพบวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุนยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมา 

ผลจากระบบเตือนภัยภาคการสงออก Export Composite Leading Index (Export CLI) และ Export Warning System (EXWA) ดังนี้
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