










สวัสดีทานผูอานทุกทานคะ  พบกับ Thailand Economic and Business Review เปนประจำทุกเดือน เดือน 
นี้เดือนสิงหาคม เดือนแหงวันแม ฉบับนี้เราจึงเปดดวยการสัมภาษณนักบริหารหญิงแหงตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย “คุณเกศรา มัญชุศรี” ผูจัดการตลาดหลักทรัพยฯคนใหม กับการสัมภาษณถึงวิสัยทัศนในการ 
ขับเคลื่อนองคกรตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสูตลาดชั้นนำในภูมิภาค และเลมนี้เรายังมีบทสัมภาษณจาก 
หญิงเกงอีกหลายทาน คอลัมน SMEs Competitiveness “คุณหมอนลินี ไพบูลย” สตรีไทยผูสรางแบรนด 
สินคาขายตรง “กิฟฟารีน” สูธุรกิจขายตรงในตลาดตางประเทศ และตอดวย Inspire SMEs กับรานขาวหมูทอด 
“เจจง”  สตรีผูอดทนและแนวแนตอการสรางธุรกิจ “เจจง-จงใจ กิจแสวง” รานเล็กๆ ในซอยแคบ หลังโลตัสถนน 
พระราม 4 ที่มีผูคนแวะเวียนตอแถวซื้อหมูทอดจนแนนขนัด กับกลยุทธสรางความแตกตางดวยรสชาติของ 
หมูทอดแถมใหเยอะแบบไมอั้น และราคายังถูกใจลูกคา จนเตะตารายการทีวีหลายรายการขอมาแวะเยี่ยมชมราน 
เจจง และอีกหนึ่งสตรีผูเปนทายาทสาวสวยจากตระกูลอรามวัฒนานนท ผูมาซึ่งความพรอมกับการสานตอธุรกิจ 
ขนาดใหญ Sea Value และ Wales Group “คุณวรรณศิริ อรามวัฒนานนท”

และ Special Report ฉบับนี้กับการวิเคราะหสงออกไทย ซึ่งชวงรัฐประหารที่ผานมาหอการคาไทยได 
วิเคราะหวาการสงออกกระทบไมมาก และคาดวาทั้งปโต 3-5% โครงสรางการสงออกไทย ตลาดหลักอยูที่ จีน 
(14%) สหรัฐ (13%) และญี่ปุน (13%) ซึ่งการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปยังไมสงผลอยางชัดเจน 
ตอการสงออกเทาใดนัก ซึ่งสินคาดาวเดนสำหรับตลาดสงออกยังเปนสินคาเครื่องใชไฟฟาที่ยังเติบโตไดดี และการ 
สงออกขาวมีแนวโนมท่ีสดใสข้ึน และฉบับน้ีเรายังไดรับเกียรติจากทานอัครราชทูตพาณิชยประจำกรุงปกก่ิง “ดร.ไพจิตร 
วิบูลยธนสาร” รวมเสนอบทความ โอกาสของการลงทุนธุรกิจแฟรนไชสไทยในจีน...มาถึงแลว ฉบับนี้เสนอเปน 
ตอนที่ 2 และอีกหนึ่งพันธมิตรธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทยไดรวมนำเสนอองคความรูเรื่อง 
กลุมผูบริโภคระดับกลางในอินโดนีเซีย...โอกาสทางธุรกิจของไทย  

และเรายังมีเนื้อหาที่อัดแนนจากศูนยวิจัยตางๆ ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และคณาจารยผูเชี่ยวชาญ 
อาทิ  ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย กับการพยากรณเศรษฐกิจจับกระแสปจจัยสงออกไทยยุค คสช.   ผศ.ดร.อัทธ 
พิศาลวานิช  กับเรื่อง ดองไน (Dong Nai) เมืองอุตสาหกรรมเวียดนาม (ตอนจบ) และ ผศ.ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
กับศาสตรธุรกิจครอบครัว เรื่องตางรุน ตางภาวะผูนำ (ตอนที่ 2) และ YEC Update ฉบับนี้หนุมหลออารมณดี 
สายเลือดหอการคาไทย คุณศักดา เที่ยงวิบูลยวงศ ประธาน YEC ปทุมธานี และฉบับนี้ยังมีกรณีศึกษา Sustain-
ability จากโครงการ 1 ไร  1 แสน ของหอการคาไทย และมหาวิทยาลัยหอการคาไทยอีกดวย

ฉบับนี้ ครบเครื่องทั้งบทสัมภาษณกรณีศึกษามากมาย และเต็มอิ่มดวยการอัพเดตเทรนเศรษฐกิจและธุรกิจ 
และบทความบทวิเคราะหจากทางคณาจารยและทีมวิจัยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย นิตยสาร Thailand Economic & 
Business Review หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย หวังวาเนื้อหาภายในเลมฉบับนี้จะเปนประโยชน 
ตอทานผูอานทุกทานคะ สวัสดีวันแมคะ
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ในอนาคตเมืองดองไนจะกลายเปนศูนยกลาง 
และฐานการผลิตอุตสาหกรรมของนักลงทุน 
ตางชาติทางภาคใตของเวียดนาม และดวย 
นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของรัฐบาลใน 10 ป 
ขางหนาจะยิ่ง “ผลักดัน” ใหดองไน “เจิดจรัส” 
ในอาเซียนมากยิ่งขึ้น
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ผูนำของธุรกิจครอบครัว จึงหมายถึง การเปนผูนำที่เปนผูรับใช 
การประนีประนอม ออนนอมถอมตน การมีอิทธิพล 
มาจากหลักการ ที่ถูกตอง การใหบริการ การเกื้อกูล 
และเอาใจใสตอผูอื่น 

ธุรกิจครอบครัว....ธุรกิจครอบครัว....
ตางรุน ตางภาวะผูนำ (ตอนที่2)
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วันหนึ่งทานรองประธานหอการคาฯ ไดเสนอความคิดวานาจะ 
มีการรวมกลุมลุกหลานทายาทของหอการคาฯ เพื่อรวมตัว 
สรางพลังใหมใหหอการคาไทย จ.ปทุมธานี โดยมีแนวคิดวา
“ผูนำตองสรางผูนำ” โดยภารกิจของกลุมทายาทหอการคา
จะตองทำหนาที่ชวยประธานหอการคาฯ ในการพัฒนา
จังหวัดปทุมธานี และเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือสังคม

ศักดา เที่ยงวิบูลยวงศศักดา เที่ยงวิบูลยวงศ
สายเลือดหอการคาสู ประธาน YEC ปทุมธานี
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ในป 2552 จีนเริ่มผลักดันนโยบายเงินหยวนสู หรือ ที่เรียกวา 
“RMB Internationalization” และไดมีการดำเนินการตาม 
นโยบายดังกลาวอยางคอยเปน คอยไป เริ่มจากการใหใช 
เงินหยวน ชำระคาสินคาบริการระหวางประเทศในระดับ 
“ภูมิภาค” (Regionalization)  และขยายไปทั่วโลก 
(Globalization)

เงินหยวนเงินหยวน
มีอิทธิพลในตลาดโลกจริงหรือ?

33

จีนมีระบบแฟรนไชสมากที่สุดในโลก โดย 
มีแฟรนไชสอยูถึงกวา 2,600 แบรนด จำนวนชองทาง 
ขายปลีกกวา 400,000 แหงและ ครอบคลุมกวา 80 ประเภท 
ธุรกิจ ซึ่งสะทอนวาธุรกิจแฟรนไชสมีสวนเพิ่มระดับ 
การแขงขันทางธุรกิจในจีนเปนอยางมาก

โอกาสของการลงทุนโอกาสของการลงทุน
ธุรกิจแฟรนไชสไทยในจีน ... มาถึงแลว (ตอนที่ 2)

28

จากการศึกษาปญหาอุปสรรคตางๆ สามารถสรุปไดวา 
การขยายฐานการผลิตหรือการไปลงทุนที่ประเทศ 
เมียนมารไมเกิดผลสำเร็จเทาที่ควรนั้น พบปญหา
เปน 3 ดาน ไดแก ปญหาดานภาครัฐของไทย ปญหาจาก 
ผูประกอบการไทย และปญหาจากประเทศเมียนมาร 

โอกาสและอุปสรรคการขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมโอกาสและอุปสรรคการขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรม
เครื่องแตงกายไทยไปเมียนมาร
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สถานการณเศรษฐกิจไทยในป 
2557 ภายหลังการเขามาบริหารประเทศ 
ของ คสช .  ด ูจะม ีการปร ับต ัวใน 
ทิศทางท่ีดีข้ึน ท้ังน้ีเปนผลจากสถานการณ 
ความขัดแยงทางการเม ืองที ่ย ุต ิลง 
หลังจากมีสถานการณความขัดแยง 
ยาวนานในชวงที่ผานมา รวมถึงการที่ 
คสช. เขามาดำเนินการในดานตางๆ 
ที่รัฐบาลรักษาการกอนหนาไมสามารถ 
ดำเนินการได ท้ังในสวนของการอนุมัติ 
เงินเพื่อชำระคืนใหแกชาวนาที่เขารวม 
โครงการรับจำนำขาววงเงินกวา 9.2 
หม่ืนลานบาท การเรงเบิกจายงบลงทุน 
ป 2557 ของหนวยงานภาครัฐ และ 
การดำเนินการจัดทำงบประมาณราย
จายประจำป 2558 รวมถึงการดำเนิน 
มาตรการชวยเหลือคาครองชีพของ 
ประชาชนอยางตอเนื่อง ซึ่งการเขามา 
เรงดำเนินงานในดานตางๆ ดังกลาว 
นอกจากจะชวยกระตุ นใหเศรษฐกิจ 
ในประเทศมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นแลว ยังมี 
สวนอยางมากในการใหความชวยเหลือ 

ประชาชน และเปนการลดแรงกระเพ่ือม 
ของประชาชนบางสวนที ่ไมเห็นดวย 
กันการกระทำรัฐประหารของ คสช. 
หรืออาจกลาวไดวาการดำเนินตางๆ 
ดังกลาวของ คสช. เปนการยิงปน 
นัดเดียวไดนกหลายตัวก็คงไมผิดนัก 

แต อย างไรก ็ตามในด านของ 
มุมมองทางเศรษฐกิจอาจกลาวไดวา 
เศรษฐกิจไทยในป 2557 ไดรับความ 
บอบช้ำอยางมากจากสถานการณทาง
การเมือง เนื่องจากสถานการณความ 
ขัดแยงการเมืองในชวง 2 ไตรมาสแรก 
ของป 2557 ที่ดำเนินตอเนื่องมา 
ตั้งแตในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2556 
เร ิ ่มทว ีความร ุนแรงข ึ ้นเป นลำด ับ 
กอปรก ับภายหล ั งจากท ี ่ ร ั ฐบาล 
ยิ่งลักษณ ชินวัตร ประกาศยุบสภาใน 
ชวงปลายป 2556 และการที่ศาล 
รัฐธรรมนูญมีมติใหการเลือกตั้งในวัน
ที่ 2 กุมภาพันธที่ผานมา เปนโมฆะ 
สงผลใหสถานการณทางการเมืองของ
ไทยยิ่งเควงควางขึ้นไปอีก กับภาวะ 

ที ่ไม ม ีร ัฐบาลตัวจร ิงในการบริหาร 
ประเทศยาวนานกวา 5 เดือน สงผล 
ตอเม็ดเงินในสวนของงบลงทุนภาค 
รัฐที่จะเขาสูระบบลดลง สรางความ 
เส ียหายต อเศรษฐก ิจของประเทศ 
คอนขางมาก นอกจากนี้สถานการณ 
เศรษฐกิจโลกที ่แมจะมีสัญญาณของ 
การฟ นตัวแตก็ยังมีความเสี ่ยงอยู ใน 
ระดับสูง  โดยเฉพาะอยางย่ิงสถานการณ 
ความขัดแยงทางการเมืองในภูมิภาค
ตางๆ ทั่วโลกที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 
สงผลกระทบตอการสงออกซึ่งถือเปน
แหลงรายไดหลักของไทยที ่ม ีความ 
ผันผวนอยางมากในชวงครึ ่งแรกของ
ป ซึ่งจากปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่มีตอ 
เศรษฐกิจไทยสงผลใหศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจและธุรกิจตองมีการปรับ 
ประมาณการณทางเศรษฐก ิจในป  
2557 ลง  แตอยางไรก็ตามศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจและธุรกิจยังมีม ุมมองตอ 
เศรษฐกิจไทยป 2558 ในทิศทางที่ดี 
ดังรายละเอียดตอไปนี้
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สุวิสุทธิ ศิริวัฒนกุล

คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจตลอดทั้งปี 2557 และปี 2558
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจฯ ปรับลด GDP ปี 57 โต 2.2%
เหตุส่งออกขยายตัวต่ำ คาดปี 58 โต 5%
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กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เกศรา
มัญชุศรี

ผูจัดการตลาดหลักทรัพยคนที่ 12 กับ
พันธกิจพัฒนาตลาดหลักทรัพยไทยสูตลาดชนนำของภูมิภาค 



เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตื่นเต้นไปกับผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์คนใหม่ลำดับที่ 12 
ซึ่งครั้งนี้ผู้จัดการตลาดหุ้นไทยท่านนี้ 
ท่านเป็นผู้บริหารหญิง ที่บอกว่า 
ประวัติไม่ธรรมดา เพราะท่านผู้นี้ 
ท่านผ่านงานมาทั้งจากสายงาน 
ตั้งแต่กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง สู่การทำงานกับ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และช่วง 
12 ปีหลังนี้ร่วมงานกับ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และยังได้รับเลือกเป็นผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลำดับที่ 12 อีก 
และตลอดเวลาที่ทำงานที่ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารหญงิ 
ท่านนี้บอกว่า มักจะได้งานที่เรียกว่า 
‘พัฒนาธุรกิจใหม่’ ไม่ว่าจะเป็น 
ตลาดอนุพันธ์ และเซ็ทเทรด 
ดอทคอม ฉบับนี้นิตยสาร Thai-
land Economic and Business 
Review ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ 
นักบริหาร ใจรักการพัฒนาคนนี้ 
‘คุณเกศรา มัญชุศรี’ ผู้นำคนใหม่ 
ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย กับโจทย์ที่ว่า 
‘ทำอย่างไรให้เกิดความมั่นคง ถาวร 
และเติบโตอย่างยั่งยืน’

ชวงบาย วันทำงาน วันน้ีไดรับ 
โอกาสพบผูจัดการตลาดหลักทรัพยฯ 
คนใหม คุณเกศรา มัญชุศรี สาวนัก 
บริหารหญิงท่ีมาพรอมกับบุคลิกย้ิมแยม 
และเปนกันเอง การสัมภาษณวันน้ีเลย 
ทำใหเปนการพูดคุยแบบสบายๆ แต 
เต็มไปดวยมุมมองการบริหาร และ 
วิสัยทัศนแบบนักพัฒนาธุรกิจ ท่ีสราง 
ธุรกิจใหมๆ  ใหกับตลาดหลักทรัพยฯ 

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
คนที่ 12 กับการทำงาน 12 ปี 
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

คุณเกศรา เลาวา “ทำงานกับ 
ตลาดหลักทรัพยฯ ปนี้เปนปที่ 12 
และยังไดรับเลือกเปนผูจัดการตลาด
หลักทรัพยฯ คนที่ 12 อีก ตลอด 12 ป 
กับงานดานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ 
โดยกอนหนานี ้ ไดพัฒนาตลาดอนุพันธ 
หรือ Thailand Futures Exchange 
(TFEX) ขึ้น และกอนหนานี้ ไดจัดตั้ง 
“ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai 
Bond Dealing Center- Thai BDC) 
ปจจุบันคือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ 
ไทย หรือ THAIBMA และยังมี SET 
TRADE.COM หากมองกลับไป งาน 
ที่ไดรับสวนใหญจะไดงาน set up 
เรื่องใหมๆ ซึ่งสวนตัวก็เปนคนชอบ 
ความทาทายคะ”

“หากใหพิจารณาจุดเดนของตัว
เอง คงตองบอกวา ประสบการณการ 
ทำงานที ่หลากหลายและการที ่ร ัก 
พัฒนาสิ่งใหมๆ คงตอบโจทยกับคณะ 
กรรมการตลาดหลักทรัพยในปจจุบัน 
เริ่มตนการทำงานหลังจาก จบการ 
ศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ไดเขาทำงานที่ กรม 
บัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ทำให 
เขาใจถึงระบบการเบิกจายของภาค 
รัฐ และตอมาไดไปศึกษาตอที่สหรัฐ 
อเมริกา และเริ่มทำงานในสายงาน 
ตลาดเงินและตลาดทุน กลับมาเมืองไทย 
ไดทำงานที่ธนาคารแหงประเทศไทย 
เห ็นและเขาใจถึงการกำหนดอัตรา 
แลกเปลี ่ยนเงินตราระหวางประเทศ 
และนโยบายธนาคาร ตอมาไดผัน 
ตัวเองออกมาทำงานในองคกรเอกชน 
เปนนักวิเคราะหและ Fund Manager 
และ 12 ปใหหลังนี้ ไดรวมงานกับ 
ตลาดหลักทร ัพย แห งประเทศไทย 
ซึ ่งก็ไดร ับงานแบบสรางและพัฒนา 
ธุรกิจใหม”

เป้าหมายการขึ้นสู่ตลาดชั้นนำ
ของภูมิภาค

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 
ไทย สามารถแบงได 2 เรื่องหลัก คือ 
เรื่องหนึ่งธุรกิจของตลาดหลักทรัพย 
และอีกเร ื ่องคือบทบาทของตลาด 
หลักทรัพย ในสวนของธุรกิจ โจทย 
คือ ทำอยางไรสินคาและบริการจะ 
สามารถตอบสนองตอล ูกค าและผู  
ลงทุน ซึ่งตรงนี้เปนเรื่องของระบบ 
ที่อยูตรงกลาง เทคโนโลยี กฏเกณฑ 
สินคา บริการ บริษัทจดทะเบียน และ 
ผูลงทุนแบงเปนรีเทล ในประเทศ 
และตางประเทศ ซึ่งเปนเรื่องของ 
ธุรกิจทีเกิดขึ้น แตอีกมุมหนึ่งของ 
ตลาดหลักทรัพยฯ คือ บทบาทของ 
ตลาดหลักทรัพยฯ ที่มีตอการพัฒนา 
ประเทศ ซึ่งตรงนี้เราคำนึงถึงผูมีสวน 
ไดสวนเสียทั้งหมด ตรงนี้จะรวมถึง 
เรื ่องการสงเสริมใหผู ลงทุนมีความรู  
ความเขาใจ และบทบาทในการสงเสริม 
บริษัทใหจดทะเบียน 

และหากสร ุปโจทย ของตลาด 
หลักทรัพย คือ ทำอยางไรใหธุรกิจ 
ธุรกรรมเกิดความมั่นคง ถาวร และ 
เติบโตอยางยั่งยืน นั่นหมายถึง บริษัท 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ได 
ประโยชนจากการจดทะเบียน ทำให 
บริษัทที่จดทะเบียน ประเมินคาของ 
เงินทุนใหมได และมีเงินทุนไปขยาย 
กิจการได อีกทั้งผูลงทุนไดประโยชน 
จากการลงท ุนในตลาดไม  ใช แบบ 
นักเลนหุน 

และเม ื ่อถามไปถ ึง เป าหมาย  
คุณเกศรา กลาววา “หากมองถึง 
ส ภ า พ แว ด ล  อ ม ป  จ จ ุ บ ั น ต ล า ด 
หลักทรัพยฯ  เรามีฐานลูกคาที่เปน 
บริษัทไทย บริษัทตางชาติ แตในแง 
ของการพัฒนาในอนาคต  และซึ่งที่ 
ตองการวางรากฐานคือ เขาไปอยูใน 
ระดับภูมิภาค เพราะประเทศไทย 
ไมใชไทยเหมือนเดิม เราจะอยูแบบ 
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ไทยๆ เหมือนเดิมคงไมได  ธุรกิจของ 
ไทยหากวิเคราะหดูแลว 50% มาจาก 
การสงออกและการลงทุนในตางประเทศ 
ดังนั้น ตลาดหลักทรัพยฯ เองก็ตอง 
สยายป  ก ไปทำธ ุ รก ิ จธ ุ รกรรมใน 
ตางประเทศเหมือนกัน  เพราะเรา 
ตระหนักแลววา เราจะมีธุรกรรมแต 
ในประเทศ คงไมได ดังนั้น เปาหมาย 
คือการวางรากฐานเพื่อการเติบโตใน
ภูมิภาค ซึ่งตอนนี้เรากำลังเปดอีก 
ประเภทหนึ่ง คือหุนไทยที่ไปลงทุนใน 
ตางประเทศ ใหมาจดทะเบียนที่ตลาด 
หลักทรัพยไทย เชน AMATA ลงทุน 
ในเวียดนาม  CKP ลงทุนเขื่อนน้ำงึม 
ในลาว และเปดใหบริษัทในลาว เมียนมาร 
กัมพูชา ก็สามารถมาจดทะเบียนและ 
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพยไทยได 
เชนกัน หากสรุปเปาหมายของการ 
ทำงานตอนนี้ คือ มุงหวังใหตลาด 
หลักทรัพยไทยเปน Regional Exchange 
ในกลุม Indochina”

“และเปาหมายอีกสวนที่ตามมา 
คือ การใหบริการ ไมวาจะเปนการ 
ชำระราคา ตางๆ ตองใหครอบคลุม 
ทั่วภูมิภาค จากเดิมที่เราจะมีธุรกิจที่ 
เนนในประเทศ เราจะเริ่มตนธุรกิจใน 
ระดับภูมิภาค  และอีกสวนเรากำลัง 
คุยกันกับทางตลาดในยุโรปถึงการทำ 
Cross-Listing สินคาและบริการขาม 
กันได ซึ่งจะเปนการขยายฐานลงทุน 
ใหกับนักลงทุนไทย นี่ก็จะเปนจุด 
เริ ่มตนใหกับนักลงทุนไทยที่จะลงทุน 
ในตางประเทศ” 

ตลาดหลักทรัพย์เข้าสู่ 
ทศวรรษที่ 4 สู่เป้าหมาย 
เติบโตอย่างยั่งยืน 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ปหนาจะเขาสูปที่ 40 หากมองกลับ 
ไป 30 ปแรกของตลาดหลักทรัพย 
ยังคงเปนตลาดที่ซื้อขายหุน แตตลาด 
ไมลึกเพียงพอ แตในรอบ 10 ปที่ 
ผานมา เราเริ่มสินคาบริการมากขึ้น 
เรามี TFEX และมีสินคาใหมๆ บน 
กระดานตลาดหลักทรัพย ทำใหมี 
ความหลากหลายใหกับผูลงทุน และ 
ยังมีการใหความรูผานทาง TSI Thai-
land ทำใหขยายฐานผูลงทุนมากขึ้น 

ในอีกแงหนึ่งเมื่อพิจารณาถึงจุด 
เดนของประเทศไทย ขณะน้ีอุตสาหกรรม 
ที่ถือวาเปน ตัวแทนประเทศคงไมพน 
เรื่องอาหาร แตในตลาดหลักทรัพย 
หมวดที่ใหญที่สุด กลับเปน หมวด 
ธนาคารและหมวดพลังงาน ตอนนี้ 
เราจึงพยายามสนับสนุนบริษัทผูผลิต
อาหาร เครื่องดื่ม มาจดทะเบียนกับ 
ตลาดหลักทรัพยไทย อาทิ บริษัท 
เซปเป จำกัด (มหาชน)  เพื่อใหตลาด 
เราแสดงถึงส ิ ่งท ี ่อ ุตสาหกรรมและ 
ธุรกิจในประเทศเรากำลังเดินหนาอยู 

และเราย ั งมองถ ึ ง โจทย ของ 
SMEs วาเราจะทำอยางไรใหธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมสามารถมา
ใชเครื ่องมือของตลาดหลักทรัพยใน 
การขยายธุรกิจตอไป หากพิจารณา 
สวนใหญ SMEs ในประเทศไทยเปน 
ธุรกิจครอบครัว และการสืบทอดรุน 
ตอรุน รูปแบบของการคิดและการ 
ทำงานของรุนลูก อาจจะมองวาคนละ 
แบบกับคนรุนพอแม  การเขามาเปน 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เปนทางเลือกใหกับคนรุนลูก ที่เขา 
มาสานตอธุรกิจ ขอดีของการจดทะเบียน 
ในตลาดแนนอนวา เรื่องเงินทุน การ 
ระดมทุน แตในมุมของการขยายธุรกิจ 
ทำใหการขอกูเงิน หรือขยายธุรกิจจะ 
มีความสะดวก และ งายข้ึน ดวยระบบ 
การทำงานชัดเจน มีธรรมาภิบาลใน 
การบริหารงาน  และสวนของบุคคล  
คนทำงานเราก ็อยากเห ็นเขามาใช  
เครื่องมือในตลาดหลักทรัพยไมวาจะ
ผานจากการซื้อกองทุน หรือ ประกัน 
เราหวังวาระยะยาวเราก็อยากเห็นทุก
คนมีเงินหลังเกษียณ

สไตล์การบริหารงาน
คุณเกศรา กลาววา “เวลาทำงาน 

จะบริหารแบบเนนผลลัพธเปนหลัก 
โดยพิจารณาวาหากทำแบบนี้จะมีใคร
เกี่ยวของบาง และจะใหเขาเขามามี 
สวนรวม และสวนตัวเอง เราตอง 
เขาใจคนอื่นกอน และสิ่งสำคัญที่สุด 
คือ มีความเปนเจาของ ในทุกๆ โครงการ 
และทุกๆ สิ่งที่ทำ และหากใหสรุปถึง 
3 ทักษะและส่ิงท่ีผูนำตองมี ขอสรุปวา 
หน่ึงทักษะการส่ือสาร (Communication) 
สองตองมีวิสัยทัศน( Vision) และ สาม 
ตองมีความเปนธรรม

 ฉบับนี้ เต็มอิ่มกับอีกหนึ่งมุม 
มองของผูนำองคกร ท่ีใจรักพัฒนา และ 
มีความมุงมั่นกับการผลักดันใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เติบโตใน 
ภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกลนี ้ 
กับการนำโดย คุณเกศรา มัญชุศรี 
ผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 
ไทย คนที่ 12

20

people

ประเทศไทยไม่ใช่ไทยเหมือนเดิม เราจะอยู่แบบไทยๆ เหมือนเดิม 
คงไม่ได้ ธุรกิจของไทยหากวิเคราะห์ดูแล้ว 50% 

มาจากการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เองก็ต้องสยายปีกไปทำธุรกิจธุรกรรม 

ในต่างประเทศเหมือนกัน 



การเมืองไทยต้อง 
อยู่ภายใต้การปกครอง 
ของ คสช. ต่อไปอีก 

1 ปี พร้อมรัฐธรรมนูญฉบับ 
ชั่วคราว ที่เปิดโอกาสให้ คสช. 
ทำงานบริหารประเทศ พร้อม 
การเบิกจ ่ ายงบประมาณได ้ 
เ พ ื ่ อ ข ับเคลื ่อนประเทศไทย 

ต่อไป ก่อนการเปิดโอกาสให้แก่ 
รัฐบาลประชาธิปไตย จึงได้เห็น 
การปร ับต ัวในแนวบวกจาก 
หลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาค 
การส่งออก ซ่ึงท่ีผ่านมาเกิด 
อาการชะง ักง ันจากป ัญหา 
บ้านเมือง แต่ขณะน้ีการส่งออก 
กลับมาตื่นตัวอีกครั้งหลังบ้าน

เมืองสงบ ดังนั้น ผศ. ดร. 
ธนวรรธน์ พลวิชัย (อาจารย์ 
กอล์ฟ) ผู้อำนวยการศูนย์ 
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาว ิทยาล ัยหอการค ้าไทย 
จ ึ ง ข อ ป ร ะ ม ว ล ข ้ อ ม ู ล แ ล ะ 
ว ิเคราะห ์แนวทางต่อไปภาย 
ภาคหน้า อนาคตการส่งออก 
ไทยต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

ภายในยังหนุน แม้ภายนอกวุ่นวาย

จับกระแสปัจจัยส่งออกไทย
ยุค คสช.



การฟื้นตัวเศรษฐกิจ
การส  งออกของไทยในเด ือน 

มิถุนายนฟนตัวเปนบวกเปนครั้งที่ 2 
ในรอบป นับจากเดือนกุมภาพันธที่ 
ผานมาซ่ึงมีการปรับตัวมาต้ังแตไตรมาส 
2 ของปที่แลว แตเริ่มฟนตัวโดดเดน 
ข้ึนถึง 4% ในเดือนมิถุนายน เน่ืองจาก 
เศรษฐกิจในอเมริกา และยุโรป มีการ 
ขยายตัวเปนบวก ในขณะที่ญี่ปุน จีน 
ซึ่งเปนประเทศอาเซียน การขยายตัว 
ยังเปนลบ ประเภทที่มีการขยายตัว 
คือ การขยายตัวทางการตลาด การ 
คาขายสินคาอุตสาหกรรม ในขณะที่ 
สินคาโภคภัณฑยังไมโดดเดน

“การฟนตัวในครึ่งปแรก ยังไม 
โดดเดน เกิดจากความไมนิ่งทางการ 
เมืองโลก ไดแก ปญหาการสูรบของ 
ประ เทศค ู  ข ั ดแย  งทางการ เม ื อ ง 
ระหวางยูเครน และรัสเซีย ฉนวน 
กาซา อิสราเอล และปาเลสไตน ลิเบีย 
และอิรัก ซึ่งผลจากการขัดแยงที่เกิด 
ขึ้นนี้ อาจเปนปจจัยนำไปสูปญหา 
การขึ้นราคาน้ำมัน ทำใหราคาน้ำมัน 
แพงขึ้น เศรษฐกิจโลกฟนตัวชา ซึ่ง 
อาจเปนอุปสรรคตอการสงออกไทย”

ส่งออกไทยยังมีอนาคต
การสงออกไทยยังเผชิญความ 

เสี่ยง IMF คาดการณวา ประเทศจีน 
และญี่ปุนจะมีอัตราการฟ นตัวลดลง 
ควรใชตลาดภายในประเทศเปนตัว 
พยุง ใชความไมแนนอนในตางประเทศ 
สร  า ง เ ศ รษฐก ิ จภ าย ในประ เทศ 
ผลักดันการคาชายแดน เนื่องจาก 
ปจจัยภายใน คือ การเมืองท่ีมีเสถียรภาพ 
มากข้ึน สามารถสงออกไดตามออเดอร 
ไมผันผวนเหมือนชวงที่การเมืองไมนิ่ง  
มีเหตุการณประทวง ปจจัยเงินเฟอที่ 
ยังไมสูงมาก การพยุงราคาเชื้อเพลิง 
กาซ LPG, น้ำมันดีเซล การคงอัตรา 
ภาษีมูลคาเพิ่มเดิมไปอีก 1 ป เหลานี้ 
เปนปจจัยหนุนใหตนทุนการสงออก 
ไมสูงจนเกินไป ประกอบกับการที่ 
ธนาคารแหงประเทศไทย จะมีมาตรการ 
ให ค าเง ินบาทไม แข ็งต ัวจนเก ินไป 
จะเปนยิ ่งเปนการชวยเพิ ่มโอกาสใน 
การสงออกมากยิ่งขึ้น

แรงงานต่างด้าวสนับสนุน 
ภาคการผลิต

เน่ืองจากประเทศสงบข้ึนประกอบ 
กับสถานการณแรงงานตางดาวดีขึ ้น 

จากการที่ คสช. ไดเดินนโยบายการ 
จัดตั้งศูนยจดทะเบียนแรงงานตางดาว 
One stop ท่ัวประเทศ เปนสวนสำคัญ 
ที่จะทำใหแรงงานตางดาวกลับมาเปน
กำล ังการผล ิตท ี ่สำค ัญโดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรมการประมง อุตสาหกรรม 
เกษตรแปรรูป เปนปจจัยหนุนใหไทย 
ย ั งคงม ีศ ักยภาพด านการส  งออก 
เหมือนเดิม

นอกจากน้ีภาครัฐเองยังไดพยายาม 
สรางแตมตอใหแกเศรษฐกิจการคา 
ชายแดน ทำใหรูสึกวา นาลงทุน เปน 
บรรยากาศการลงทุนที่ดี มีอนาคต 
ทั้งหมดเปนปจจัยหนุนในการสงออก
ทั้งสิ้น

ดังนั้นถึงแมวาปญหาการเมือง
ในตางประเทศจะไมนิ่ง แตเมื่อการ 
เมืองในประเทศไทยเรานิ่ง ก็เปนที่ 
คาดการณวาปจจัยภายในยังเปนตัว
สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดการ 
สงออกได ในตนทุนที่แขงขันได และ 
ไมสูงจนเกินไป ดร.ธนวรรธน ได 
คาดการณทายสุด

Economic Review

22





รางแผนแมบท แผนงานหรือโครงการ 
และแผนปฏิบัติการตอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการมาจาก นักการเมือง 
ขาราชการประจำ นักธุรกิจ และ 
ผูเช่ียวชาญ ท่ีดำรงตำแหนงในหนวยงาน 
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จำนวน 29 คน 
ประกอบดวย 

(1) นายกรัฐมนตร ี เปนประธาน 
กรรมการ 

(2) รองนายกรัฐมนตรีซึ ่งนายก 
รัฐมนตรีมอบหมาย จำนวน 2 คน 
เปนรองประธานกรรมการ 

(3) รัฐมนตรีประจำสำนักนายก 
รัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ร ัฐมนตร ีว าการกระทรวงการคล ัง 
ร ั ฐ ม น ต ร ี ว  า ก า ร ก ร ะท ร ว ง ก า ร 
ตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนกรรมการ 

(4) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัด 

กระทรวงการตางประเทศ เลขาธิการ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ 
คณะกรรมการส ง เสร ิมการลงท ุน 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ 
สภาพความม่ันคงแหงชาติ ผูอำนวยการ 
สำนักงบประมาณ และผูบัญชาการ 
ตำรวจแหงชาติ เปนกรรมการ 

(5) ประธานกรรมการหอการคาไทย 
ประธานผูแทนการคาไทย ประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
และประธานสมาคมธนาคารไทย เปน 
กรรมการ 

(6) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรี 
แตงตั้ง จำนวนไมเกินสามคน เปน 
กรรมการ

ให  เลขาธ ิการคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
เปนกรรมการ และเลขานุการ และให 
ผ ู อำนวยการสำน ักงานเป นผ ู ช วย 
เลขานุการ

ขั้นตอนการจัดตั้งเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษมีกระบวนการ
อย่างไร?

ข ั ้นตอนการจ ัดต ั ้ ง เขตพ ัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ มีขั้นตอนทั้งหมด 5 
ขั้นตอน ดังตอไปนี้

ข้ันตอนตาง  ๆ ตองมีการเตรียมการ 
และใชระยะเวลาดำเนินการประชุม 
และพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งมีขั้นตอน 
ยอยตาง ๆ อีกมากมาย แตถือไดวา 
เป นโครงการทาทายทั ้งหนวยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชนตอการจัดการ
ดำเนินการตามแผนแมบทตอไป 

อยางไรก็ตาม ถือเปนสัญญาณที่ 
ดีที่ไดมีการประชุม คณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 15 
กรกฏาคม ที่มี พล.อ. ประยุทธ 
จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก 
(ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหนาคณะรักษา 
ความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนประธานฯ 
และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ เปนกรรมการและ 
เลขานุการ ผลการประชุมไดรับทราบ 
เห็นชอบและอนุมัติเรื่องตาง ๆ ที่จะ 
ทำใหสามารถมีความกาวหนาในการ
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ดำเนินการเรื่อง การจัดตั้งเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ ไดหลายสวน ซึ่งถือ 
วามีความกาวหนา และแสดงใหเห็น 
ทิศทางตอไป ประเด็นสำคัญที่จะมีผล 
เกี่ยวเนื่องในเรื่องตาง ๆ ตอไปคือ 
การกำหนดพื้นที่เปาหมาย

พื้นที่เป้าหมายของการจัดตั้ง 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยู่
ที่ใดบ้าง? 

เดิม พื้นที่เปาหมายของการ 
ศึกษาความเหมาะสมวาเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษอยูที่ใดบางนั้น ใน 
เบ้ืองตน แบงการศึกษาศักยภาพท้ังหมด 
กระจายอยูทุกภาคทั่วประเทศ 5 ภาค 
และมีจังหวัด อำเภอ เปาหมายที่ 
ศึกษา สรุปไดดังนี้

ปจจุบัน จากผลการประชุม 
คณะกรรมการนโยบายเขตพ ัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 
1/2557 วันที่ 15 กรกฏาคม 2557 
กนพ. ไดใหความเห็นชอบพื้นที่ที่มี 
ศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั ้งเปน 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก 

ของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน ไดแก 1. 
อ. แมสอด จังหวัดตาก 2. อ. อรัญประเทศ 
จังหวัดสระแกว 3. อ.คลองใหญ จังหวัด 
ตราด 4. จ.มุกดาหาร และ 5 อ.สะเดา 
จังหวัดสงขลา (ดานศุลกากรสะเดา 
และปาดังเบซาร)  ขอสังเกตจากผล 
การประชุมนี้ คือ พื้นที่ภาคเหนือ คือ 
จังหวัดเชียงราย ไมไดรับการพิจารณา 
ใหอยูในระยะแรก แตใหถือเปนพื้นที่ 
เหมาะสมในระยะที ่สองต อไป ซึ ่ง 
นาเสียดายโอกาสตางๆ ที่จะตามมา 
อีกมาก 

ข้อคิดส่งท้าย
หากแนวค ิดในการพัฒนาเขต 

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไดพิจารณา 
ความเชื่อมโยงทางการคา การลงทุน 
ในแนวชายแดน ระหวางไทยกับประเทศ 
เพ่ือนบาน ท่ีตางก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ในฝ งตรงขามกับพื ้นที ่เปาหมายของ 
ไทย โดยใชกรอบความรวมมือในระดับ 
อนุภูมิภาคประกอบ อาทิ กรอบความ 
รวมมือ ACEMECS , GMS หรือ 
IMT-GT จะทำใหทิศทางความรวมมือ 

ระหวางกลุมสมาชิกเกิดผลประโยชน
รวมกันในระยะยาวตอไป มากกวา 
การพิจารณาเฉพาะพื ้นที ่ในประเทศ 
ไทยเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม 
ที่ประชุม กนพ ครั้งที่ 1/2557 นี้ 
ได  เห ็นชอบหลักเกณฑและว ิธ ีการ 
สนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษ 4 เรื่อง คือ 1. สิทธิประโยชน 
สำหรับการลงทุน 2. การใหบริการ 
จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 3 มาตรการ 
สนับสนุนการใชแรงงานตางดาว และ 
4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ 
ดานศุลกากรในพื้นที ่เพื ่อใหสามารถ 
รองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และเชื่อมโยงในภูมิภาคได ถือ 
ไดวา เปนการสนับสนุนที่สอดคลอง 
กับ บริบทความหมายของ พื้นที่เขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพิเศษ ในตอน 
ตอไป จะกลาวถึง การคาชายแดน 
ของไทย จะไดรับการเสริมศักยภาพ 
จากการมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
หรือไม อยางไร และโดยเฉพาะ 
โครงการนำรองของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษแมสอด จังหวัดตาก
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ผมขอนำเสนอตอนจบ 
ของจ ังหว ัดด องไนต อ 
จากฉบ ับท ี ่ แล ว โดย 

บทความฉบับนี้จะเนนเขตอุตสาหกรรม 
ดองไนมากเปนพิเศษครับ แตกอนจะ 
ไปที่เขตอุตสาหกรรม ผมขอเพิ่มเติม 
ตรงที ่จ ังหว ัดด องไนเป นจ ังหว ัดท ี ่ 
เน้ือหอมมากๆ ในสายตาของนักลงทุน 
ตางชาติทั้งจีน ญี่ปุน เกาหลีใตและ 
เมืองดองไนก็นาลงทุนเปนอันดับที่สี่
ของเวียดนาม รองจากจังหวัดบิน เยือง 
(Binh Duong) จังหวัดไฮฟอง (Hai 
Phong) และจังหวัดฮานอย และ 
จังหวัดดองไนยังเปนจังหวัดที่นักลงทุน 
ไทยเขาไปลงทุนมากเปนอันดับสอง 
รองจากจังหวัดบาเรีย-วังเตา 

ตามรายงานของ “Investment 
and Doing Business in the South-
ern Provinces of Vietnam” ในป 
2011 พบวาจังหวัดดองไน มีนิคม 
อุตสาหกรรมมากที ่ส ุดในเว ียดนาม 
โดยมีทั้งหมด 29 แหง ครอบคลุม 
บนเนื้อที่ทั้งหมด 54,456 ไร รองลง 
มาคือจังหวัดบิน เยืองมีจำนวน 24 
แหง  นอกจากนี้จังหวัดดองไนยังมี 
ศักยภาพทางเศรษฐกิจอยู ในระดับ 
เยี่ยม (Excellence Competitive 

ผ
Level) ของเวียดนาม แตเม่ือพิจารณา 
เฉพาะจังหวัดทางตอนใต ดองไนจะ 
เปนจังหวัดที่มีศักยภาพมากที่สุด 

และจ า กข  อ ม ู ล ข อ งบ ร ิ ษ ั ท 
Savills Vietnam ซึ่งเปนบริษัท 
พัฒนาอสังหาริมทรัพยของประเทศ 
อังกฤษที่มีสาขาในเวียดนาม พบวา 
ผู ประกอบการที ่บริหารพื ้นที ่ใหเชา 
ขนาดใหญที ่ส ุดในจังหวัดดองไนคือ 
บริษัท Sonadezi ซึ่งเปนผูพัฒนา 
พื้นที่ภายใตรัฐบาลเวียดนาม โดย 
รับผิดชอบในพื้นที่ดูแลโครงการนิคม
อุตสาหกรรมทั้งสิ้นรอยละ 30 ของ 
ขนาดพื้นที่ใหเชาทั้งหมด โดยมีบริษัท 
Tin Nghia ของนักธุรกิจเวียดนาม 
และบริษัท VRG ตามมาเปนอันดับที่ 
2 และ 3 ดวยสัดสวนการพัฒนา 
พื้นที่รอยละ 25 และรอยละ 14 
ของขนาดพื้นที่ใหเชาทั้งหมด ตาม 
ลำดับ สำหรับบริษัทอมตะ เวียดนาม 
นั้น อยูในอันดับที่ 5 ดวยสัดสวน 
รอยละ 6 ของขนาดพ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด 
แมวาในจังหวัดดองไนมีผูประกอบการ 
พ ัฒนาน ิคมอ ุตสาหกรรมจำนวน 
หลายรายก็ตาม แตมีนิคมอุตสาหกรรม 
ท่ีมีผูประกอบการภาคเอกชนตางประเทศ 
มารวมลงทุนกับนักลงทุนเวียดนาม 

เพียง 3 แหงเทานั้น ไดแก นิคม 
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (Amata City) 
ที่เปนบริษัทของนักธุรกิจไทยถือหุ น 
70 เปอรเซ็นตที่เหลือเปนของนักลงทุน 
เวียดนาม นิคมแหงนี้เปนนิคมแหงที่ 
หนึ่งของบริษัทอมตะ ตั้งอยูที่เมือง 
เศรษฐกิจเบียนหัว (Bien Hoa) โดย 
หางจากเมืองเบียนหัวเพียง 5 กิโลเมตร 
หางจากสนามบินนานาชาติตัน เซิน 
เนิต (Tan Son Nhat)  35 กิโลเมตร 
และหางจากโฮจิมินห 30 กิโลเมตร 
นิคมอมตะแห งน ี ้พ ัฒนาบนเน ื ้อท ี ่ 
4,375 ไร เริ่มตั้งแตป 2536 ปจจุบัน 
มีโรงงานอยูทั้งหมด 120 แหง 
นอกจากน ี ้บร ิษ ัทอมตะย ัง เตร ียม 
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมแหงที ่สอง 
ชื่อวา “อมตะเอ็กซเพลส ซิตี้ (Amata 
Express City)” บนเนื้อที่ 9,375 ไร 
ในจังหวัดดองไนเชนกัน  อยูใกลกับ 
นิคมแหงที่หนึ่งเพียง 10 กิโลเมตร 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะถือไดวาเปน
นิคมอุตสาหกรรมเกรด A ของเวียดนาม 
ท ี ่ ม ี ระบบการบร ิหารจ ัดการท ี ่ ม ี 
ประสิทธิภาพมาก ทำใหนักลงทุน 
ตางชาติใหความสนใจเขาไปลงทุน 
เปนจำนวนมาก 

26

Driving towards ASEAN+

ด่องไน (Dong Nai) :
เมืองอุตสาหกรรมเวียดนาม (ตอนจบ)
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ดวยศักยภาพของดองไน ในอนาคต 
เมืองดองไนจะกลายเปนศูนยกลาง 
และฐานการผลิตอุตสาหกรรมของ 
น ักลงท ุนต างชาต ิทางภาคใต ของ 
เวียดนาม และดวยนโยบายการพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐานของรัฐบาลใน 10 ป 
ขางหนาจะยิ่ง “ผลักดัน” ใหดองไน 
“เจิดจรัส” ในอาเซียนมากยิ่งขึ้น  โดย 
ในป 2020 เวียดนามจะมีสนามบิน 
แห  ง ใหม ท ี ่ จ ั งหว ัดด อง ไนช ื ่ อว  า 
“สนามบิน Long Thanh” อยูหาง 
จากโฮจิมินห 40 กิโลเมตร สนามบิน 
แหงนี้จะสามารถรองรับผูโดยสารเต็ม
ความจุไดมากถึง 100 ลานคนตอป 
และสามารถรองรับการขนสงสินคา 
ไดถึง 5 ลานตันตอป นอกจากนี้ในป 
2020 รัฐบาลเวียดนามมีแผนพัฒนา 
ทาเรือหลักๆ ของประเทศเพ่ิมข้ึน และ 
มีแผนการปรับปรุงพัฒนาถนนหลวง 
สาย 51 ที่เชื่อมตอระหวางเมือง 
เบียนหัวกับเมืองหวุงเตา พรอมทั้ง 
ก อสร างถนนหลวงอ ีกสายหน ึ ่ งท ี ่ 
เชื่อมตอระหวางนครโฮจิมินห กับ 
เมือง Long Thanh ใหเสร็จภายในป 
2015 ระบบโลจิสติกสที่สมบูรณพรอม 
สำหรับการขนสงภายในประเทศและ
การสงออก ทำใหนักลงทุนที่มีฐาน 
การผล ิตในจ ังหว ัดด องไนม ีความ 
สะดวกในการขนส  งและสามารถ 
ประหยัดตนทุนคาขนสงได

ในอนาคตเมืองด่องไนจะกลายเป็นศูนย์กลาง 
และฐานการผลิตอุตสาหกรรมของนักลงทุน 
ต่างชาติทางภาคใต้ของเวียดนาม และด้วย 

นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลใน 
10 ปี ข้างหน้าจะยิ่ง “ผลักดัน” 

ให้ด่องไน “เจิดจรัส” ในอาเซียนมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีในการพัฒนา เชน โครงการ 
สาธารณูปโภคตางๆ โรงงานน้ำประปา 
โรงงานไฟฟา และระบบการจัดหาน้ำ 
นักลงทุนจะไดรับการลดหยอนภาษี 
นิติบุคคลในอัตรารอยละ 10 (ปกติ 
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลมาตรฐานคือ 
รอยละ 25) เปนเวลา 15 ป หลัง 
จากน้ันจะไดรับการยกเวนภาษีนิติบุคคล 
อีกเปนเวลา 4 ป และหลังจากระยะเวลา 
ในการยกเว นภาษีเง ินได น ิต ิบ ุคคล 
หมดลง จะไดรับลดหยอนภาษีเงินได 
นิติบุคคลในอัตรารอยละ 50 เปน 
เวลา 9 ป สำหรับการลงทุนในกิจการ 
ที่เกี่ยวของกับการศีกษา การฝกหัด 
อบรมในทางอาชีพสุขภาพ วัฒนธรรม 
กีฬา และสิ่งแวดลอม นักลงทุนจะได 
รับการลดหยอนภาษีในอัตรารอยละ 
10 ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 
หลังจากนั ้นจะไดรับการยกเวนภาษี 
เปนเวลาอีก 4 ป และหลังจากระยะ 
เวลาในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
หมดลง จะไดรับลดหยอนภาษีเงินได 
นิติบุคคลในอัตรารอยละ 50 เปน 
เวลา 5 ป เชนกัน สวนอุตสาหกรรม 
ท ี ่ม ีศ ักยภาพสำหร ับการลงท ุนใน 
จังหวัดดองไน มีหลากหลาย ไดแก 
การลงท ุนในอ ุตสาหกรรมประมง 
อุตสาหกรรมที ่ เน นการใช แรงงาน 
การลงท ุนในการพัฒนาโครงสร าง 
พ้ืนฐาน และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

อุตสาหกรรมเปาหมายของนิคม
แหงนี้ไดแก อุตสาหกรรมชิ้นสวน 
รถยนต เหล็ก แกว เครื่องใชไฟฟา 
ยางพารา พลาสติก เสื้อผา สุขภัณฑ 
และกลองบรรจุภัณฑ   สวนนิคม 
อุตสาหกรรม Loteco มีเนื้อที่ 600 ไร 
เปนนิคมที ่ร วมทุนระหวางนักลงทุน 
ญี่ปุน (ถือหุนรอยละ 60) กับ 
นักลงทุนเวียดนาม ตำแหนงที่ตั้งของ 
นิคมแหงนี ้จะอยู ใกลเค ียงกับนิคม 
อมตะ อุตสาหกรรมเปาหมายที่สำคัญ 
ในนิคมแหงนี้คือ อุตสาหกรรมเสื้อผา 
ลงทุนโดยนักลงทุนฮองกง อุตสาหกรรม 
เซรามิก (บริษัท Elecroceramics ของ 
มาเลเซีย)  อุตสาหกรรมเสาวิทยุสื่อสาร 
เคร่ืองใชไฟฟา และคอมพิวเตอร (Tokin 
Electronics ของญี่ปุน) อุตสาหกรรม 
เครื่องจักร (บริษัท Shiraski Corpo-
ration ของญี่ปุน) อุตสาหกรรมผลิต 
แตรรถยนต และอ ุปกรณ  รถยนต  
(บริษัท Mitsuba M. Tech ของญี่ปุน) 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องบำบัดน้ำเสีย 
(บริษัท Mitani Aureole ของญี่ปุน) 
และน ิคมอ ุตสาหกรรมส ุดท ายค ือ 
อุตสาหกรรม Long Duc มีเนื้อที่ 
1,620 ไร ซึงเปนการรวมทุนระหวาง 
นักลงทุนญี่ปุน (ถือหุน 88% ของ 
บริษัท Sojitz บริษัท Daiwa และ 
บริษัท Kobelco) กับบริษัท Donafood 
ของเวียดนาม ในบรรดานิคมทั้งสาม 
ขางตนพบวาตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของป 
2012 นิคมอมตะเปนนิคมที่มีมูลคา 
โครงการมากที่สุด 

สำหรับสิทธิประโยชนของการ 
ลงทุนในนิคมในจังหวัดดองไนนี้จะได
รับสิทธิประโยชนในหลายๆ ดานตาม 
ประเภทของการลงทุน เชน การลงทุน 
ที่ตองใชเทคโนโลยีขั้นสูง การวิจัยทาง 
วิทยาศาสตร และในกิจการที่ตองใช 
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อ ุ ตสาหกรรม เคร ื ่ อ ง 
แต งกายของไทยเป น 
อ ุตสาหกรรมหนึ ่งท ี ่ม ี 

ความสำค ัญต  อ เ ศ รษฐก ิ จ ไ ทย 
เนื่องจากมีจำนวนผูประกอบการใน 
อุตสาหกรรมมากถึง 73,503 โรงงาน 
มีจำนวนการจางงานรวม 796,000 
คน เปนอุตสาหกรรมที่สรางรายได 
จากการสงออกใหกับประเทศเฉลี ่ย 
สูงถึง 8 หมื่นลานบาทตอป และ 
สรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศสูงถึง 
79,554 ลานบาท อยางไรก็ตาม 
แมวาอุตสาหกรรมเครื ่องแตงกายจะ 
เปนอุตสาหกรรมที ่ม ีการใชแรงงาน 
เปนปจจัยการผลิตหลัก (Labor-
intensive) โดยมีตนทุนแรงงานคิด 
เปนรอยละ 20 ของตนทุนการผลิต 
รวม แตปจจุบันกลับตองเผชิญกับ 
ปญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งไดรับ
ผลมาจากปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ของประเทศไทยท ี ่ม ีความร ุนแรง 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยที่อัตราการ 
วางงานของประเทศอยู ท ี ่ประมาณ 
รอยละ 0.6 – 0.8 มาหลายปติดตอ 
กันแลว ซ่ึงสงผลกระทบตออุตสาหกรรม 
เครื่องแตงกายเปนอยางมาก

ดังเห็นไดจากจำนวนแรงงานใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองแตงกายท่ีมีแนวโนม 
หดตัวตอเนื่องทุกป ประกอบกับหลัง 

â´Â
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ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ

โอกาสและอุปสรรคการขยายฐาน
การผลิตของอุตสาหกรรม
เครื่องแต่งกายไทยไปเมียนมาร์

จากวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 
และวันท่ี 1 มกราคม 2556 อุตสาหกรรม 
สิ ่งทอและเครื ่องแตงกายของไทยยัง 
ตองเผชิญกับผลกระทบจากการปรับ
ขึ้นคาแรงเปน 300 บาทตอวัน ซึ่ง 
สงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิต 
ใหเพิ่มสูงขึ้นมาก จากการศึกษาผล 
กระทบการปรับขึ ้นคาแรงขั ้นต่ำเปน 
300 บาทตอวันของสำนักงานเศรษฐกิจ 
อ ุตสาหกรรมพบว าอ ุตสาหกรรม 
เครื่องแตงกายไดรับผลกระทบตนทุน 
เพิ ่มสูงขึ ้นมากที ่สุดคิดเปนรอยละ 
7.7 ของตนทุนการผลิต โดยมีจังหวัด 
ที่มีอัตราการขึ้นคาจางขั้นต่ำสูงที่สุด 
คือจังหวัดพะเยา ที่มีคาจางขั้นต่ำ 
เพ่ิมถึง รอยละ 88.7 และตนทุนเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 14.4 ซึ่งสงผลกระทบตอการ 
คงอยูและความสามารถในการแขงขัน 
ของอุตสาหกรรมเปนอยางมาก

ดังนั ้นทางออกที่สำคัญประการ
หนึ ่งในการแกปญหาการขาดแคลน 
แรงงาน และตนทุนการผลิตท่ีมีแนวโนม 
สูงขึ้นคือ การขยายฐานการผลิตไป 
ยังประเทศในกลุมอาเซียน โดยเฉพาะ 
ประเทศเมียนมาร ท่ีมีแรงงานเพียงพอ 
ใหเขาไปใชประโยชนจากปริมาณ 
แรงงานที่มีมากกวา คาจางที่ต่ำกวา 
แตการจะขยายฐานการผลิตหรือการ 
เข าไปทำธ ุรก ิจไปต างประเทศนั ้น 

ผู ลงทุนอาจตองเผชิญกับอุปสรรค 
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายฐาน 
การผลิต เชน กฎหมาย กฎระเบียบ 
การเขาถึงแหลงวัตถุดิบและแรงงาน 
และความนาเชื่อถือของหุนสวนการคา 
เปนตน ซึ่งสงผลใหอุตสาหกรรม 
เครื ่องแตงกายไมสามารถขยายฐาน 
การผลิตไปเมียนมารได ดังนั้นจึง 
จำเปนตองศึกษาถึงโอกาส อุปสรรค 
และแนวทางการสงเสริมการขยายฐาน 
การผล ิตของอ ุตสาหกรรมเคร ื ่ อง 
แตงกายของไทยไปประเทศเมียนมาร 
เพื ่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการ
ประกอบการตัดสินใจขยายฐานการ 
ผลิต และแนวทางสงเสริมการขยาย 
ฐานการผลิตตอไป

ผลวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ในปัจจุบันของอุตสาหกรรม 
เครื่องแต่งกายไทยในการ 
ขยายฐานผลิตไปเมียนมาร์

สำหรับวิธีที่ใชในการศึกษาโอกาส 
และอุปสรรคการขยายฐานการผลิต 
อุตสาหกรรมเครื ่องแตงกายไทยไป 
เมียนมารนั้น อาศัยขอมูลจาก 2 
แหลง คือ การเก็บขอมูลทุติยภูมิ 
จากงานวิจัยและเอกสารบทความตางๆ 
และการเก็บขอมูลปฐมภูมิ โดยการ 
สัมภาษณเชิงลึก จากผูประกอบการ 

อ
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- ผูประกอบการขนาดใหญของไทยมีประสบการณในการดำเนินธุรกิจและมีความรูความเขาใจเพียงพอสำหรับการขยายฐานการผลิต 

 โดยเฉพาะบริษัทที่มีหุนสวนใหญเปนชาวตางชาตินั้นมีประสบการณในการยายฐานการผลิตมาแลว

- ธุรกิจขนาดใหญของไทยมีศักยภาพทางการเงินสูง ทำใหสามารถลงทุนดานการพัฒนาเครื่องจักร และเทคโนโลยี 

 รวมไปถึงมีความสามารถในการขยายฐานการผลิตไปในตางประเทศ

- อุตสาหกรรมเครื่องแตงกายของไทยมีความพรอมดานวัตถุดิบและอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ อาทิ การปนดาย ฟอก ยอม พิมพ และทอผา

- สินคาของไทยมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของลูกคาทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ

- ผูประกอบการไทยมีการจัดการมาตรฐานสินคาและมีการบริหารจัดการภายในองคกรที่ดี 

- มีการรวมกลุมของอุตสาหกรรมเครื่องแตงกายและอุตสาหกรรมสนับสนุนเปนคลัสเตอร สมาคม มูลนิธิและหนวยงานตางๆ เพื่อชวยเหลือ 

 แกไขปญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมอยางเขมแข็ง อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องแตงกายไทย สมาคมไหมไทย สถาบันพัฒนาสิ่งทอ 

 สมาคมอุตสาหกรรมทอผาไทย สมาคมอุตสาหกรรมสงทอไทย อุตสาหกรรมฟอกยอม พิมพ และตกแตงสำเร็จ 

 และศูนยวิเคราะหและทดสอบสิ่งทอ ทำใหเกดิความเขมแข็งของหวงโซอุปทาน

- ขาดบุคลากรที่จะไปทำการฝกสอนแรงงาน (ดานฝมือ และ การออกแบบ) ในประเทศเมียนมาร

- ขาดแคลนบุคลากรดานการออกแบบและดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย อาทิ นักวัสดุศาสตร วิศวกรรมสิ่งทอ 

 และชางเทคนิคโรงงาน เปนตน

- ขาดเงินทุนในการขยายฐานภาคผลิตโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs

- ธุรกิจ SMEs ของไทยมีขอจำกัดในดานการเขาถึงแหลงเงินทุนสงผลตอความสามารถในการพัฒนาเครื่องจักร เทคโนโลยี 

 และการขยายฐานการผลิตไปในตางประเทศ 

- ธุรกิจ SMEs จำนวนมากมีความสนใจที่จะขยายฐานการผลิตไปเมียนมาร แตขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับตลาดเมียนมาร

- ขาดบุคลากรดานบริหารที่มีความสามารถในการบริหารธุรกิจในตางประเทศ

- ความสามารถในการหาหุนสวน ในทองถิ่นที่เมียนมาร ยังเปนอุปสรรค

- ธุรกิจ SMEs ยังขาดประประสบการณในการยายฐานการผลิต รวมทั้งยังขาดความรูความเขาใจที่เกี่ยวของกับกฎหมาย กฎระเบียบ 

 อัตราภาษีและองคประกอบตางๆในประเทศเมียนมาร

- ยังตองมีพึ่งพาการนำเขาวัตถุดิบ (ประเภทผาผืน) บางชนิดจากตางประเทศมาใชในการผลิต 

 เนื่องจากความตองการที่จำเปนตองใชคุณสมบตัิการใชงานเฉพาะอยาง (Functional Textile/Technical Textile) ของผาผืน 

- ผูประกอบการไทยดำเนินธุรกิจแบบพึ่งพาคำสั่งซื้อจากลูกคาเปนหลัก ทำใหขาดประสบการณในการทำตลาดเชิงรุก

- ธุรกิจ SMEs มุงเนนการแขงขันทางดานราคามากกวาการพัฒนาความแตกตางและการออกแบบเชิงสรางสรรคที่สามารถเพิ่มมูลคา

 ใหกับสินคาไดมากกวา 

โอกาสจากดานไทย

- ปจจุบันมีธนาคารไทยเริ่มเขาไปลงทุนในระบบการเงินเมียนมาร 

 ทำใหการใหบริการทางการเงินและการติดตอธุรกิจสำหรับนักธุรกิจไทยทำไดสะดวกมากขึ้น 

- รัฐบาลไทยมีการสนับสนุนดานเงินลงทุนและอำนวยความสะดวกทางการเงินแกผูประกอบการที่มีความสนใจไปลงทุนธุรกิจในตางประเทศ เชน 

 ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย และกระทรวงการคลัง เปนตน

- รัฐบาลไทยใหการสนับสนุนและสงเสริมใหนักลงทุนไทยไปลงทุนในตางประเทศ เชน  การจัดอบรมสัมมนาใหความรูเชิงวิชาการอยางตอเนื่อง 

 อาทิความรูเกี่ยวกับAEC กระบวนการในการขนยายโยกยายฐานการผลิต รวมไปถึงการทำ Business Matching

 เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการประกอบธุรกิจ

ตาราง 1
การวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในปจจุบัน
ของอุตสาหกรรมเครื่องแตงกายไทยในการขยายฐานการผลิตไปเมียนมาร

จุด
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โอกาสจากดานเมียนมาร

- เมียนมารมีพรมแดนติดไทยเหมาะตอการขนสงวัตถุดิบตนน้ำและกลางน้ำจากไทยไปผลิตในเมียนมาร

- เมียนมารมีแรงงานจำนวนมาก และมีคาแรงถูกกวาแรงงานไทย

- ผูประกอบการขนาดใหญหลายรายของไทยมีหุนสวน (บริษัทหรือองคกร หรือบุคคลทั่วไปที่ไดทำสัญญาการรวมใหบริการทางธุรกิจ) 

 อยูที่ประเทศเมียนมาร ทำใหการขยายฐานการผลิตไปยังเมียนมารทำไดสะดวกมากขึ้น

- จำนวนประชากรเมียนมารที่มีรายไดระดับสูงและระดับกลางของเมียนมารมีเพิ่มขึ้น ทำใหแนวโนมความตองการซื้อสินคาและวัตถุดิบตางๆ 

 มีจำนวนมาก จึงเปนโอกาสที่ดีของนักลงทุนชาวไทยที่อาจจะเริ่มสรางรากฐานตลาดไปพรอมกับการขยายฐานการลงทุนไปในเมียนมาร

อุปสรรค (Threat)  อุปสรรคจากดานไทย

- อัตราภาษีเงินไดจากตางประเทศของไทย (Foreign- Sourced Income) อยูในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ เชน สิงคโปร มาเลเซีย 

 และฮองกง

- กระบวนการในการขอคืนภาษีของไทยยังมีความซับซอนยุงยาก ทำใหประโยชนที่ภาคเอกชนควรไดรับจากการมีอนุสัญญาภาษีซอน (Double 

 Tax Agreement) กับ 55 ประเทศของทางการไทยลดลง

- การปฏิบัติบางครั้งเจาหนาที่ของรัฐยังขาดความเขาใจในอนุสัญญาภาษีซอน ทำใหมีการเรียกเก็บภาษีจากภาคเอกชน

- ขาดมาตรการการสนับสนุนดานภาษีอื่นๆ เชน นำคาใชจายในการสำรวจตลาดตางประเทศ 

 หรือคาใชจายของโครงการพัฒนาการลงทุนมาเปนคาลดหยอนภาษี เชนเดียวกับที่ มาเลเซีย และสิงคโปรที่สามารถนำมาหักภาษีไดถึง 2 เทา

- การทำงานที่ยังขาดการบูรณาการของรัฐเนื่องจากยังไมมีหนวยที่รับผิดชอบการไปลงทุนในตางประเทศโดยตรงที่สามารถใหคำปรึกษา

 ทางดาน กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุน โดยปจจุบันภาระหนาที่นี้อาศยัการทำงานของหนวยงานตางๆ เชน 

 กระทรวงพาณิชย สถานทูต เปนตน

อุปสรรคจากดานเมียนมาร

- แรงงานเมียนมารยังขาดความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมฯ เชน ทักษะการตัดเย็บ ทักษะดานการออกแบบ 

 ทักษะดานการใชเครื่องจักรและเทคโนโลยี เปนตน เนื่องจากแรงงานสวนใหญของเมียนมารมาจากภาคเกษตรกรรม

- วัฒนธรรม ประเพณี และความเปนอยูที่ของชาวเมียนมารมีความแตกตางกับไทย 

 ถาหากไมศึกษาเรียนรูอาจทำใหเกิดปญหาในดานการติดตอสื่อสารระหวางผูลงทุนกับแรงงานชาวเมียนมาร 

- เมียนมารมีขอกำหนดทางดานธุรกรรมทางการเงินของบริษัทตางชาติที่เขมงวด เชน ตองเปดบัญชีธนาคารที่รัฐบาลเมียนมารกำหนด 

 และการโอนเงินทุนและผลกำไรกลับประเทศตองไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเมียนมาร

- เมียนมารมีโครงสรางพื้นฐานที่ยังไมสมบูรณเนื่องจากการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานจำเปนตองใชเงินทุนสูงและใชเวลาในการกอสราง 

 อาทิระบบไฟฟาที่มีการดับอยูบอยครั้งในระหวางวัน จึงทำใหโรงงานตางจำเปนตองมีเครื่องปนไฟไวใชเปนพลังงานสำรอง 

 เครือขายโทรศัพทมือถือ และการใชงานผานระบบโรมมิ่งจากไทยยังไมสามารถใชไดกับทุกเครือขายและจำกัดอยูในบางพื้นที่ 

 รวมไปถึงการขาดการเชื่อมโยงกันที่ดีของระบบการขนสงและโลจิสติกส

- กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงบอย และไมชัดเจนเทาของไทยและอาจมีปญหาตางๆ เชน ภาษีที่ซ้ำซอน 

 และปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน เปนตน

- กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลงทุนยังไมมีการกำหนดออกมา เชน กฎหมายคาจางขั้นต่ำ ซึ่งไมมีเกณฑกำหนดคาแรงที่ชัดเจน 

 ทำใหลูกจางเกิดการโกงคาแรงสูงขึ้น สงผลใหธุรกิจหรือนายจางหาแรงงานยากมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ เชน ยางกุง เปนตน

- เมียนมารยังขาดกฎหมายที่ควบคุมตนทุนในการทำธุรกิจ เชน คาเชาที่ดิน คาเชาสำนักงาน คาน้ำ คาไฟ สาธารณูปโภคตางๆ 

 ซึ่งสงผลใหคาใชจายเหลานี้สูง 

- กฎเกณฑ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนคอนขางหายาก และขอมูลสวนใหญยังเปนภาษาเมียนมาร 

 นอกจากนี้ในเว็บไซดของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการลงทุนยังมีขอมูลไมทันสมัย

- กฎระเบียบบางเรื่องเจาหนาที่ทองถิ่นไมสามารถตัดสินใจ ตองรอสอบถามจากสวนกลางทำใหเกิดปญหาความลาชา

- การประชาสัมพันธเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของเมียนมารยังไมทั่วถึงทำให 

 นักลงทุนตางชาติสวนใหญมักไมไดรับขาวสาร

- การกระจายสินคายังมีปญหาเนื่องจากการเดินทางในประเทศยังไมเสร ีโดยหามชาวตางชาติเดินทางไปบางเมืองหรือบางพื้นที่ เชน 

 พื้นที่ของชนกลุมนอย

โอ
กา
ส
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ตาราง 2
แนวทางสงเสริมการขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องแตงกายไทยไปเมียนมาร

ปญหา

1.1) กระบวนการในการขอคืนภาษีของไทยยังมีความซับซอนยุงยาก 

ทำใหประโยชนที่ภาคเอกชนควรไดรับจากการมีอนุสัญญาภาษีซอน ลดลง 

และเจาหนาที่ของรัฐในบางสวนยังขาดความเขาใจในอนุสัญญาภาษีซอน 

ทำใหยังมีการเรียกเก็บภาษีจากภาคเอกชน

1.2) การใหขอมูลในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนยังไมเพียงพอ 

และไมทันตอสถานการณ โดยเฉพาะดานการตลาด กฎหมาย 

และกฎระเบียบในเมียนมาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางบอย

1.3) ยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบการลงทุนไปประจำในเมียนมารโดยตรงที่ 

สามารถใหคำปรึกษาทางดาน กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย ตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการลงทุน ซึ่งในปจจุบันภาระหนาที่นี้อาศัยการทำงาน 

ของหนวยงานอื่น เชน กระทรวงพาณิชย สถานทูต เปนตน

2.1) ยังขาดความรูความเขาใจดานตลาด การบริหารจัดการกฎหมาย 

กฎระเบียบและวัฒนธรรมของเมียนมาร ในแตละพ้ืนที่และในแตละเมือง 

เนื่องจากเมียนมารเปนประเทศที่ประกอบไปดวยหลากหลายชนเผา

2.2) SMEs ยังขาดเงินทุนสนับสนุนในการเขาไปลงทุนในเมียนมาร

2.3) ปญหาในการหาหุนสวนเปนคนเมียนมาร

2.4) ปญหาในการธุรกรรมทางการเงินของบริษัทตางชาติในเมียนมารที่ 

คอนขางเขมงวด เชน ตองเปดบัญชีธนาคารที่รัฐบาลเมียนมารกำหนด 

และการโอนเงินทุนและผลกำไรกลับประเทศตองไดรับอนุญาตจากรัฐบาล 

เมียนมาร

3.1) ขอกฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงบอย ยังไมชัดเจน 

คนหายาก และเปนภาษาเมียนมาร การประชาสัมพันธเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลง 

กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของเมียนมารยังไมทั่วถึงทำให 

นักลงทุนตางชาติสวนใหญไมไดรับขาวสาร

3.2) โครงสรางพื้นฐาน ระบบไฟฟา ประปาและโทรศัพท ในแตละพ้ืนที่ของ 

เมียนมาร ยังมีไมเพียงพอและยังไมทั่วถึง

3.3) ขาดแรงงานฝมือ

แนวทางแกไข

- ปรับปรุงระบบและลดขั้นตอนการใหบริการของภาครัฐรวมทั้ง 

 อำนวยความสะดวกในดานตางๆ ใหกับผูประกอบการ

- ใหความรูและความเขาใจกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ 

 ภาษีอนุสัญญาภาษีซอน และภาษีอื่นๆ เพื่อใหการดำเนินการในการจัดเก็บ 

 ภาษีจากผูประกอบเปนไปในทิศทางเดียวกันและถูกตอง

- ใหมีการจัดทำขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมและเปนปจจุบันอยูเสมอเพื่อ 

 ใชในการเผยแพรใหกับผูประกอบการและประชาชนท่ีสนใจ

- ควรมีหนวยงานที่ดูแลเรื่องการลงทุนโดยตรงไปประจำอยูในประเทศ 

 เมียนมาร เพื่อใหคำปรึกษาทางดานกฎหมาย กฎระเบียบ และ

 นโยบาย ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนกับผูประกอบการ

- หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดทำขอมูลดานการตลาด การลงทุน 

 ขอควรปฏิบัติ วัฒนธรรมของประเทศเมียนมาร 

 สำหรับการไปลงทุนและทำธุรกิจในเมียนมารที่ชัดเจนและ 

 เผยแพรอยางทั่วถึง 

- หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดใหมีการอบรม และพัฒนาความรูความเขาใจ 

 ในการขยายฐานการผลิตไปตางประเทศ ใหแกผูประกอบการไทย

- หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดทำขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรม คานิยม 

 ความพรอมดานสาธารณูปโภค ในแตละเมืองหรือในแตละพ้ืนที่เพื่อเปน 

 ขอมูลในการเลือกพื้นที่สำหรับยายฐานการผลิต และเขาไปลงทุนใน 

 ประเทศเมียนมาร

- หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดหาเงินทุนสนับสนุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับ SMEs 

 ไทยที่จะไปลงทุนในเมียนมาร

- ในการจัด Business Matching ในแตละครั้ง ควรทำการคัดเลือกนักธุรกิจ 

 ทั้งของไทยและของเมียนมารที่จะเขามาทำ Business Matching กัน 

 ใหเปนธุรกิจมีความเกี่ยวของและมีความเปนไปไดในการที่จะเปน

 หุนสวนทางธุรกิจ

- หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรู ขอมูลและรูปแบบในการทำธุรกรรม

 ทางการเงินในเมียนมารกับผูประกอบการ

- ภาครัฐของไทยควรมีการจัดทำขอมูลดานกฎระเบียบ ขอกฎหมายที่เกี่ยวกับ 

 การลงทุน การทำธุรกิจการคาในเมียนมารใหแกนักลงทุนไทย ใหมีเนื้อหา 

 ที่ครอบคลุม และเปนปจจุบันอยูเสมอ

- จัดทำขอมูลความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน เชน ไฟฟา ประปา ในพื้นที่ 

 ตางๆ ของเมียนมาร เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกพื้นที่ในการ 

 ขยายการผลิต และการลงทุน

- สนับสนุนการใหความรู และฝกอบรมใหกับแรงงานในเมียนมาร เพื่อใชเปน 

 ฐานการผลิตของไทย

ภาครัฐไทย

่

ผูประกอบการไทย

ประเทศเมียนมาร
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ในอุตสาหกรรมเครื่องแตงกายที่สนใจ
และม ีแผนขยายฐานการผล ิต ไป 
เมียนมาร โดยการศึกษาในครั้งนี้มุง 
เนนที่จะตอบปญหาวาควรมีแนวทาง
การสงเสริมอุตสาหกรรมเคร่ืองแตงกาย 
อยางไร เพื่อใหสามารถขยายฐาน 
การผลิตไปประเทศเมียนมารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการขยาย 
ฐานการผลิตเปนอีกทางเลือกหนึ่งใน
การแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
และตนทุนแรงงานท่ีสูงข้ึน แตปจจุบัน 
การขยายฐานการผล ิตไปประเทศ 
เมียนมารของนักลงทุนไทยแมจะมี 
โอกาสมาก แตยังมีอุปสรรคในหลายๆ 
ดาน เชน ดานแรงงาน อัตราคาจาง 
แรงงาน รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ 
และนโยบายสงเสริมการลงทุนทั้งของ
ประเทศไทยและเมียนมาร ดังนั้นการ 
ศึกษาถึงโอกาส และอุปสรรคในการ 
ขยายฐานการผลิต จึงเปนอีกชองทาง 
หนึ่งที่จะทำใหทราบไดวาการสงเสริม
การขยายฐานในป จจ ุบ ันม ีป ญหา 
อยางไร เพ่ือใหสามารถกำหนดนโยบาย 

สงเสริมที ่ม ีประสิทธิภาพในอนาคต 
ซ่ึงจากผลการศึกษา ปรากฏดังตารางท่ี 1

แนวทางส่งเสริมการ 
ขยายฐานการผลิตของ 
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 
ไทยไปเมียนมาร์

จากการศึกษาปญหาอุปสรรค 
ตางๆ สามารถสรุปไดวา การขยาย 
ฐานการผล ิตหร ือการไปลงท ุนท ี ่ 
ประเทศเมียนมาร ไม เก ิดผลสำเร ็จ 
เทาที่ควรนั้น พบปญหาเปน 3 ดาน 
ไดแก ปญหาดานภาครัฐของไทย ปญหา 
จากผูประกอบการไทย และปญหา 
จากประเทศเมียนมาร ซึ่งสามารถ 
สร ุปสาระสำค ัญของป ญหาและ 
แนวทางปรับปรุงและสงเสริมไดดัง 
ตารางที่ 2

สรุป
อุตสาหกรรมเครื่องแตงกายเปน

อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศของไทย ใน 

ปจจุบัน หากแตอุตสาหกรรมเครื่อง 
แตงกายของไทยกำลังประสบปญหา 
ขาดแคลนแรงงานและตนทุนคาแรงที่
เพิ่มสูงสงผลใหในชวง 3 ป ที่ผานมา 
มีจำนวนแรงงาน การผลิต และการ 
สงออกลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะที่ 
การนำเขากลับมีการขยายตัวสูงขึ ้น 
ซ่ึงก็เปนไปตามวัฏจักรของอุตสาหกรรม 
และจากการวิเคราะหผู ประกอบการ
มีความเขมแข็ง มีองคความรูในการ 
ประกอบธุรกิจ ประกอบกับในการ 
ผลิตมีการใชแรงงานเปนปจจัยการ 
ผลิตหลัก ดังนั้นประเทศเมียนมาร 
เปนอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีและเหมาะสม
ในการท่ีจะไปลงทุน เน่ืองจากเมียนมาร 
เพิ่งเริ่มเปดประเทศ มีแรงงานจำนวน 
มาก มีคาแรงราคาถูก แรงงานพมามี 
ทักษะในงานใกลเคียงกับแรงงานไทย 
มีพรมแดนติดกับไทยหลายจุดซ่ึงเหมาะ 
ตอการขนสงวัตถุดิบตนน้ำและกลาง
น้ำที่ไทยมีพรอมเขาไปผลิตในเมียนมาร 
มีนโยบายสงเสร ิมใหน ักลงทุนจาก 
ตางประเทศเขาไปลงทุน และที่สำคัญ 
เมียนมารเปนตลาดใหมขนาดใหญที่มี
โอกาสเติบโตสูง ดังนั้นจึงมีความ 
จำเปนอยางมากที่จะตองพัฒนา และ 
แกไขปญหาอุปสรรคในการสงเสริม 
การขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรม 
เครื่องแตงกายไปประเทศเมียนมาร 

แต อย  าง ไรก ็ตามในการท ี ่ ผ ู  
ประกอบการไทยจะขยายฐานการ 
ผลิตเขาไปในเมียนมารใหประสบความ 
สำเร็จและดำเนินธุรกิจไดอยางราบรื่น 
นั้น ตองทำการศึกษาในอีกหลายดาน 
ทั้งเรื่องวัฒนธรรม กฎหมาย และกฎ 
ระเบียบตางๆ ในการเขาไปลงทุน 
หรือทำธุรกิจในเมียนมาร เนื่องจาก 
เมียนมารเพิ ่งเปดประเทศไดไมนาน 
ขอกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ จึง 
ยังไมนิ่งมีการปรับเปลี่ยนคอนขางบอย 
เปนตน

จากการศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆ สามารถสรุปได้ว่า 
การขยายฐานการผลิตหรือการไปลงทุนที่ประเทศ 
เมียนมาร์ไม่เกิดผลสำเร็จเท่าที่ควรนั้น พบปัญหา
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านภาครัฐของไทย ปัญหาจาก 
ผู้ประกอบการไทย และปัญหาจากประเทศเมียนมาร์ 
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จากตอนที่แลว ผมได 
เลาถึง ธุรกิจแฟรนไชส 
แ ล ะ พ ั ฒ น า ก า ร ข อ ง 

อุตสาหกรรมแฟรนไชสในจีน ทาน 
เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ตลาด ซึ่งปจจุบันจีนนับเปนประเทศ 
ที่เติบโตรวดเร็วในอัตราสองหลักมา 
อยางตอเนื่อง และหากพิจารณาจาก 
จำนวนช องทางของแฟรนไชส  ใน 
ทองตลาดก็พบวา จีนมีระบบแฟรนไชส 
มากที่สุดในโลก โดยมีแฟรนไชสอยู 
ถึงกวา 2,600 แบรนด จำนวน 
ชองทางขายปลีกกวา 400,000 แหง 
และครอบคลุมกวา 80 ประเภท 
ธุรกิจ ซึ่งสะทอนวาธุรกิจแฟรนไชส 
มีสวนเพิ่มระดับการแขงขันทางธุรกิจ
ในจีนเปนอยางมาก ฉบับนี้ผมขอมา 
เลาตอเรื่องกฎหมายวาดวยแฟรนไชส 
ทางเล ือกร ูปแบบการเข  ามาของ 
แฟรนไชสตางชาติในจีน และธุรกิจ 
แฟรนไชสของไทยที่มีศักยภาพในจีน

กฎหมายว่าด้วยแฟรนไชส์ 
เชิงพาณิชย์ 2550 ... 
ความชัดเจนที่ปรากฏ

กฎหมายวาดวยแฟรนไชสเช ิง 
พาณิชย 2550 ถือไดวาเปนกฎหมาย 

แฟรนไชสฉบับที่ 3 ซึ่งใชบังคับอยู 
ในปจจุบัน โดยสรุปแลว กฎหมาย 
ดังกลาวมีสาระสำคัญที่แตกตางไป 
จากฉบับเดิมอยูทั้งสิ้น 6 ประเด็น 
ดังนี้

1. คำจำก ัดความของคำว า 
“ธุรกิจแฟรนไชส” ท่ีกำหนดคุณลักษณะ 
และหน  าท ี ่ ความร ับผ ิดชอบของ 
แฟรนไชสเซอรและแฟรนไชสซี่เอาไว
อยางชัดเจน อาทิ การจัดหาทรัพยากร 
ในการดำเนินการของแฟรนไชสเซอร
แกแฟรนไชสซี่ และการชำระเงินของ 
แฟรนไชสซ ี ่แก แฟรนไชสเซอรตาม 
สัญญา

2. เง ื ่ อนไขในการเข ามาทำ 
ธุรกิจแฟรนไชสของตางชาติในจีน 
โดยเฉพาะ “กฎ 2+1” ที่กำหนด 
ใหแฟรนไชสตางชาติตองเปดดำเนิน 
กิจการรานคาปลีกในธุรกิจแฟรนไชส
นั้น ๆ อยางนอย 2 สาขาเปน เวลา 
มากกวา 1 ป  อยางไรก็ดี กฎหมาย 
ใหมม ิได กำหนดพื ้นท ี ่ท ี ่แฟรนไชส  
ตางชาติควรจะเปดสาขาตนแบบเอา 
ไวดังเชนที่ระบุไวในกฎหมายเดิม ทำ 
ให แฟรนไชสขนาดกลางและขนาด 
เล็กสามารถเขาสู ตลาดจีนไดสะดวก 
ในเวลาตอมา และแฟรนไชสของไทย 
ที่เปดดำเนินการในประเทศใดประเทศ 

หนึ่งรวม 2 สาขาขึ้นไปสามารถ “กาว 
กระโดด” เขามาสูตลาดจีนไดรวดเร็ว 
ขึ้น

3. สัญญาแฟรนไชส มาตรา 
11-13 กำหนดใหมีขึ้นเปนลายลักษณ 
อักษรและทั้งสองฝายจะตองเห็นชอบ
และลงนามรวมกัน โดยมีสาระครอบคลุม 
ประเด็นสำคัญ อาทิ 

• ขอมูลพ้ืนฐานของแฟรนไชสเซอร 
และแฟรนไชสซี่ อาทิ ชื่อ ที่อยู วิธี 
การติดตอ ตัวแทนทางกฎหมาย ผูจัดการ 
ทั่วไป ทุนจดทะเบียน ขอบขายธุรกิจ 
จำนวนของรานเครือขาย ที่อยู และ 
หมายเลขโทรศัพทติดตอ รวมถึง 
ขอมูลพื้นฐานของธุรกรรมแฟรนไชส
ที่ดำเนินการโดยแฟรนไชสเซอร และ 
ขอมูลเกี ่ยวกับการลมละลายของผู  
รวมลงทุนในแฟรนไชสเซอรภายใน 
ชวง 2 ปที่ผานมา (หากมี)

• สาระและระยะ เวลาของ 
สัญญา ซึ่งกำหนดเปนแนวทาง ไววา 
ตองไมนอยกวา 3 ป เวนแตทั้ง 
สองฝายจะตกลงกันเปนอยางอื่น

• ประเภท จำนวนและรูปแบบ 
คาแฟรนไชส 

• คำแนะนำการประกอบธุรกิจ 
การสนับสนุนทางดานเทคนิค การฝก 
อบรมทางธุรกิจ และบริการอื่น ๆ 

• เง่ือนไขคุณภาพและมาตรฐาน 
รวมทั้งการรับประกันและการสงเสริม

ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â
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ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร

โอกาสของการลงทุน
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในจีน ... มาถึงแล้ว (ตอนที่ 2)

จ

33

China focus



การตลาดสินคาและบริการของธุรกิจ
แฟรนไชส 

• การดำเนินการคุมครองสิทธิ 
ผูบริโภค ผลประโยชน และความ 
รับผิดชอบในการชดเชยในธุรกรรม 
แฟรนไชส 

• ความรับผิดชอบตอการละเมิด 
สัญญา 

• วิธีการแกไขปญหากรณีพิพาท
ท้ังน้ี โดยกำหนดใหแฟรนไชสเซอร 

จะตองจัดหาขอมูลที ่เก ี ่ยวของเปน 
ลายลักษณอักษรและรางสัญญาใหแก
แฟรนไชสซี ่เปนระยะเวลาอยางนอย 
30 วันกอนมีการลงนามสัญญา

4. การเปดเผยขอมูล มาตรา 
22 ของกฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดให 
เพิ่มระดับการเปดเผยขอมูลการดำเนิน 
ธุรกิจแฟรนไชสในจีนเอาไว เชน 

• ทำเลของสาขาตนแบบที่เปด 
• ความเป นแฟรนไชส  เซอร  

(หลัก-ยอย) 
• ตัวอยางสัญญา 
• ทรัพยากรในการประกอบการ 

ของแฟรนไชสเซอร อาทิ คำอธิบาย 
เครื่องหมายทางการคาที่จดทะเบียน 
ไว โลโกของกิจการ สิทธิบัตร เทคโนโลยี 
แบบจำลองธุรกิจ และอื่น ๆ รวมทั้ง 
ในกรณีที ่ม ีกรณีพิพาทในความเปน 

เจาของทรัพยากรฯ ดังกลาว 
• คาใชจายพ้ืนฐานของแฟรนไชส 
• ราคาและเงื ่อนไขของสินคา 

บริการ  และเครื่องมืออุปกรณ 
• ขอมูลบริการตอเนื่องสำหรับ 

แฟรนไชสซี่ 
• วิธีการและสาระของการให 

คำแนะนำและการกำก ับด ูแลการ 
ประกอบธุรกิจ 

• งบประมาณลงท ุนสำหร ับ 
เครือขายแฟรนไชส 

5. การจดทะเบียนกับหนวยงาน 
ภาครัฐในกฎหมายใหมไดกำหนดขอ
ปฏิบัติในการแจงจดกับหนวยงานที ่ 
เกี่ยวขัองเพิ่มขึ้นในหลายสวน โดย 
มาตรา 8 กำหนดใหแฟรนไชส 
ต างชาต ิต องย ื ่นจดทะเบ ียนก ับ 
หนวยงานดานพาณิชยที่ไดรับแตงตั้ง 
ภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการ 
ลงนามในสัญญาแฟรนไชส โดย 
แฟรนไชสเซอรจะตองยื ่นเอกสาร 
สำคัญไดแก 

• สำเนาเอกสารในอน ุญาต 
ประกอบการ 

• ตัวอยางสัญญาแฟรนไชส 
• ค ู  ม ื อ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร 

แฟรนไชส 
• แผนการตลาด 

• เอกสารที่ระบุตามกฎ 2+1 
และระบบการจัดการแฟรนไชส 

6. การกำหนดบทบาทหนาที ่ 
ของหนวยงานภาครัฐ  หากเอกสาร 
แจงจดแฟรนไชสดังกลาวไมครบถวน 
หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองแจงผูยื ่น
ภายใน 7 วัน แตหากไดรับเอกสาร 
การแจงจดแฟรนไชสดังกลาวครบถวน 
หนวยงานภาครัฐที ่เกี ่ยวของจะตอง 
พิจารณาและขึ้นทะเบียนใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 10 วันนับแตวันที่ 
ไดรับเอกสาร และตองตีพิมพรายชื่อ 
แฟรนไชสนั้น ๆ โดยเสนอผานเว็บไซต 
ของรัฐและปรับปรุงขอมูลเปนระยะ 

ทางเลือกรูปแบบการเข้ามา 
ของแฟรนไชส์ต่างชาติในจีน 
… ลุยเดี่ยวหรือมาเป็นทีม

การเลือกรูปแบบการประกอบ 
การในจีนถือเปนเรื่องสำคัญ ที่ผานมา 
ธุรกิจแฟรนไชสตางชาติเขามาจีนใน 
หลากหลายรูปแบบ โดยสวนใหญ 
เริ่มตนเพียงหนึ่งรูปแบบ และเลือก 
ปรับเปลี ่ยนหรือเพิ ่มเติมรูปแบบให 
เหมาะสมก ับสถานการณในแต ละ 
ขณะ โดยรูปแบบที่สำคัญไดแก

จีนมีระบบแฟรนไชส์มากที่สุดในโลก โดย มีแฟรนไชส์อยู่ถึงกว่า
2,600 แบรนด์ จำนวนช่องทางขายปลีกกว่า 400,000 แห่งและ 
ครอบคลุมกว่า 80 ประเภทธุรกิจ ซึ่งสะท้อนว่าธุรกิจแฟรนไชส์มี 
ส่วนเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจในจีนเป็นอย่างมาก 
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1. การเป นเจ าของแต เพ ียง 
ผูเดียว (Wholly Foreign Owned 
Enterprises) วิธีการนี้ใชเงินทุน 
จากต างประเทศในจำนวนท ี ่มาก 
จ ึ ง เหมาะก ับแฟรนไชส  รายใหญ  
จุดเดนของรูปแบบนี้คือ ระดับการ 
ควบคุมการดำเนินธุรกิจจะอยู ในมือ 
ของน ักลงท ุนต างชาต ิอย างเต ็มท ี ่ 
แฟรนไชสเซอรสามารถใชเวลาจัดตั ้ง 
ระบบเครือขายหวงโซ อ ุปทานและ 
สรางความตระหนักรูตอแบรนดกอน
ที่ขยายเครือขายแฟรนไชสในวงกวาง 
ระบบแฟรนไชสตางชาติ เริ ่มกอ 
กำเนิดในจีนภายใตรูปแบบนี้แตก็ไมได 
ร ับความนิยมมากนักในเวลาตอมา 
อยางไรก็ดี เมื่อกฎหมายกฎระเบียบ 
วาดวยธุรก ิจแฟรนไชสของจีนเปน 
ระบบและคุ มครองผ ู ประกอบการ 
ตางชาติมากขึ้น กอปรกับปญหาการ 
ร วมลงทุนก ับผ ู ประกอบการจีนใน 
อดีต และการมีความรูความเขาใจ 
ในตลาดจ ีนของต างชาต ิท ี ่มากข ึ ้น 
ทำให ธ ุรก ิจแฟรนไชส ต างชาต ิท ี ่ม ี 
ความพรอมเลือกใชรูปแบบนี้มากขึ้น 
ในระยะหลัง แฟรนไชสตางชาติที่ 
เลือกใชรูปแบบนี้ อาทิ Yum! 
Brands เจาของ KFC และ Pizza 
Hut 

2. การรวมลงทุน (Joint Ven-
ture) เปนรูปแบบของนิติบุคคล 
จำกัดที่กิจการตางชาติรวมทุนกับฝาย
จีน และแบงผลกำไรและรับผิดชอบ 
การขาดทุนรวมกัน การรวมลงทุนจัด 
เปนรูปแบบที่เกาแกที่สุด และอาจ 
มีความเหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส 
ระหวางประเทศขนาดใหญอยู หลาย 
ประการ อาทิ ความเขาใจในวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมของคนทองถิ่น และ 

สายสัมพันธในพื้นที่ ซึ่งอาจทำให 
ธ ุ รก ิจประหย ัดค  า ใช จ  ายหร ือได  
ประโยชนในบางดาน เชน คาเชา 
สถานที่ และทำเลที่ตั้งดี ๆ แตก็มี 
ปญหาในการจัดสรรผลกำไร และ 
ความเกรงกล ัวว  าผ ู ประกอบการ 
ทองถิ่นจะลวงรูระบบ ความลับ 
ทางการคา (Trade Secrets) และ 
ก ุญแจสำค ัญส ู  ค ว ามสำ เร ็ จของ 
แฟรนไชส ดังนั้น สัญญารวมทุนจึง 
ควรกำหนดขอบขายธุรกิจ สัดสวน 
การรวมทุน ระยะเวลาความรวมมือ 
และเงื่อนไขอื่น ๆ ใหชัดเจน ในทาง 
กลับกัน หุนสวนฝายจีนที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมก็อาจไมเต็มใจที่จะรวมมือ 
กับแฟรนไชสที่ไมมีชื่อเสียง ทั้งนี้ 
ตัวอยางธุรกิจแฟรนไชสตางชาติที่เขา
สูตลาดจีนโดยเลือกใชรูปแบบนี้ ไดแก 
McDonald’s และ Kodak

3.  การขายแฟรนไชส รูปแบบ 
นี้ชวยแสวงหารายไดแกแฟรนไชสเซอร 
ไดโดยไมตองลงทุนมากนัก และ 
นับเปนร ูปแบบที ่อาจเหมาะสมกับ 
ธุรกิจแฟรนไชสในบางชวงเวลาหรือ 
กลุมสินคา แฟรนไชสตางชาติตองรอ 
จนกระทั่งตลาดมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบแฟรนไชสระยะหนึ ่งจึงเริ ่มใช 
รูปแบบนี้ ขณะที่รูปแบบนี้ถูกใชกัน 
มากในธุรก ิจฟตเนสขนาดเล ็กและ 
กลาง (ขณะที่แฟรนไชสฟตเนสขนาด 
ใหญเริ่มหันกลับมาใชรูปแบบการลงทุน 
แตเพียงผูเดียวหรือรวมลงทุน) และ 
แฟรนไชสสินคาเสื ้อผาสำเร็จรูปใน 
เมืองรองระดับที่ 2 และระดับที่ 3 
ของจีนในปจจุบัน (แฟรนไชสเซอร 
เลือกใชการเปนเจาของแตเพียงผูเดียว 
ในเมืองเอก) อยางไรก็ดี วิธีการนี้มี 
จุดออนคือ ระดับการกำกับดูแลและ 

ควบคุมผูซื้อสิทธิแฟรนไชสที่ต่ำ ทั้งนี้ 
การขายแฟรนไชสสามารถกระทำได 
หลายรูปแบบ ไดแก

3.1 การใหสิทธิแฟรนไชสรายหลัก 
(Master Franchising) เปนการ 
มอบสิทธิแฟรนไชสแกผู ประกอบการ
หลักเพียงรายเดียว โดยในชวงหลายป 
หลังนี้ ธุรกิจแฟรนไชสตางชาตินิยม 
ขายสิทธิแฟรนไชสหลักใหแกกิจการ 
ของจีน และไดรับความนิยมเพิ่มมาก 
ขึ้นโดยลำดับ อยางไรก็ดี เนื่องจาก 
จีนเปนตลาดที่ใหญและศักยภาพมาก 
ประกอบกับผูไดรับสิทธิฯ จะเปน 
ผูรับผิดชอบในการพัฒนาธุรกิจแฟรน
ไชสโดยรวมใหสอดคลองกับสภาพ 
ปจจัยแวดลอมในตลาดทองถิ่น ดังนั้น 
จึงนับเปนเรื ่องยากในการแสวงหาผู  
ประกอบการทองถิ ่นที ่มีความพรอม 
ในหลายดานในเวลาเดียวกัน อาทิ 
เงินทุน การจัดการ และการตลาด 
รวมทั้งการมีสายสัมพันธที่ดีในทองถิ่น 
นั่นหมายความวา การมอบสิทธิแก 
บริษ ัทใดบร ิษ ัทหนึ ่งให ร ับผ ิดชอบ 
ตลาดจีนจึงแฝงไวดวยความเสี ่ยงใน 
ขณะเดียวกัน ประเด็นสำคัญในการ 
เลือกใชรูปแบบนี้จึงเปนเรื่องการคนหา 
และค ัดเล ือกห ุ นส วนท องถ ิ ่นท ี ่ม ี 
คุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งนับวาจะมี 
คุณคาอยางมากตอความสำเร็จของ 
ธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ตัวอยางของธุรกิจแฟรนไชสตางชาติ
ที่เลือกใชรูปแบบนี้ อาทิ Starbucks 
ในระยะเริ่มตน และ Century 21 

3.2  การใหสิทธิแฟรนไชส 
ภูมิภาค (Regional Franchising) 
รูปแบบนี ้กำหนดขอบขายพื ้นที ่การ 
นำสิทธิแฟรนไชสไปใชประโยชน ซึ่ง 
เหมาะกับตลาดอยางจ ีนท ี ่ม ีขนาด 
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ใหญในเชิงภูมิศาสตรและไมมั ่นใจใน 
ความสามารถในการประกอบการของ
ผูไดรับสิทธิ การจำกัดขนาดพื้นที่ใน 
การใหสิทธิแฟรนไชสเปนวิธีการหนึ่ง
ที ่จะชวยลดความเสี ่ยงในระยะแรก 
เพื่อความสะดวกในการกำกับควบคุม
เครือขายแฟรนไชสที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง 
ในกรณีของแถบตะวันออกกลาง ซึ่ง 
แตละประเทศมีขนาดเล็กและวัฒนธรรม 
ท่ีคลายคลึงกัน ก็อาจใหพ้ืนท่ีครอบคลุม 
หลายประเทศ แตเนื่องจากจีนเปน 
ประเทศที่มีขนาดใหญ จึงอาจตอง 
กำหนดเปนรายมณฑล/มหานคร/เขต
ปกครอง หากแฟรนไชสซี่มีผลงานที่ดี 
แฟรนไชสเซอรอาจสามารถพิจารณา
ขยายพื ้นที ่ใหใหญขึ ้นไดในภายหลัง 
แตหากมีผลงานไมดี ระดับความ 
เสียหายก็อาจจำกัดอยู ในบางพื ้นที ่ 
เทานั้น ทั้งนี้ แฟรนไชสโรงแรมชั้นนำ 
อาทิ Hilton, Hyatt, Howard 
Johnson International, Marri-
ott, Sheraton Hotel & Resorts 

และ Super 8 เลือกเขาสูตลาดจีน 
ดวยวิธีการนี้ โดยเริ่มเปดตัวจาก 
เมืองเอกของจีนในระยะแรก และ 
กระจายตัวสูเมืองรองระดับที่ 2 และ 
ระดับที่ 3 ผานการใหสิทธิแฟรนไชส 
แยกจากกันในแตละภูมิภาค

3.3 การใหสิทธิแฟรนไชสใน 
พื้นที่เฉพาะ (Area Development 
Franchising) คลายกับการใหสิทธิ 
แฟรนไชสภูมิภาคแตกำหนดขอบขาย
พื้นที่ที ่มีขนาดเล็กและเฉพาะเจาะจง
กวา โดยอาจจำกัดในบางเมืองหรือ 
บางพื ้นที ่พ ัฒนาหรือเขตเศรษฐกิจ 
เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาส 
ใหการขยายเครือขายแฟรนไชสผาน 
ผูประกอบการรายยอย รูปแบบนี้อาจ 
เหมาะสมกับสภาพการณที ่ตลาดยัง 
ขาดความ  พรอมในวงกวาง อาทิ 
ระบบการเง ินในพื ้นท ี ่ม ีล ักษณะที ่ 
กระจายตัว หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
มีลักษณะที่กระจุกตัวอยูเปนจุด ๆ 

อยางไรก็ดี การเลือกใชรูปแบบนี้อาจ 
ชวยใหแฟรนไชสเติบโตอยางรวดเร็ว
ผานแฟรนไชสซี่ที่หลากหลาย ทั้งนี้ 
รูปแบบนี ้กำลังเปนที ่นิยมในสหรัฐฯ 
จึงคาดวาจะไดรับความนิยมมากขึ ้น 
ในตลาดจีนในอนาคต

ถึงวันนี้ ตลาดธุรกิจแฟรนไชส 
ในจีนยังพัฒนาและจะเติบโตกวานี้อีก
มากในอนาคต ทามกลางการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจของจีนที ่กระจายตัว 
จากเมืองดานซีกตะวันออกสูตอนกลาง 
/ซีกตะวันตก จากเมืองหลักสูเมือง 
รอง และจากในเมืองสูชนบท ผนวก 
ก ับการยอมร ับและน ิยมในการใช  
บร ิการของธ ุรก ิจแฟรนไชส  ในจ ีน  
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม 
ของผูบริโภค กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
ของจีน และปจจัยอื่นๆ ฉบับหนา 
มาตอกันเรื่องศักยภาพของธุรกิจไทย
ในจีนครับ 
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Exim Bank

กลุ่มผู้บริโภคระดับกลาง
ในอินโดนีเซียขยายตัว...โอกาสทางธุรกิจของไทย
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อินโดนีเซียเปนประเทศที่
เศรษฐกิจเติบโตอยางแข็งแกรง
ด วยอ ัตราการขยายตัวเฉล ี ่ย 
รอยละ 6 ตอป ในชวงกวา 10 
ปที่ผานมา และยังมีแนวโนม 
ขยายตัวตอเนื่อง เฉลี่ยรอยละ 
6.2 ตอป ในชวงป 2557-2561 
ซ ึ ่ งจะเก ื ้อหน ุนกำล ังซ ื ้อท ี ่ม ี 
จำนวนกวา 240 ลานคน (มาก 
ที ่ส ุดในอาเซียนและมากเปน 
อันดับ 4 ของโลก) ใหเพิ่มขึ้น 
ตาม โดย The Economist 
Intel l igence Unit (E IU) 
คาดการณรายไดเฉลี ่ยตอคน 
ตอปของชาวอินโดนีเซีย จะ 
เพิ่มขึ้นราวรอยละ 90 จาก 
3,460 ดอลลารสหรัฐ ในป 
2556 เปน 6,550 ดอลลาร 
สหรัฐ ในป 2561 ซึ่งมีสวน 
สำค ัญในการกระต ุ  นความ 
ตองการบริโภคสินคาใหเพิ ่ม 
ขึ้น และเมื่อเจาะลึกลงไปพบ 
ว ากล ุ มผ ู บร ิ โภคระด ับกลาง 
(หมายถึงผูมีรายได ตั้งแต 2-20 
ดอลลารสหรัฐตอวัน) มีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งจะกลายเปน 
กลุมผูบริโภคที่มีบทบาทสำคัญ
ทั ้งเปนกำลังแรงงานและเปน 
แร ง ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ 
อินโดนีเซีย ซ่ึงพ่ึงพาการบริโภค 
ในประเทศถึงรอยละ 56 ของ 
GDP ขณะเดียวกันกลุมผูบริโภค 
ระดับกลางที ่เพิ ่มขึ ้นจะทำให 
พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป
จากการบร ิโภคส ินค าท ี ่ เป น 
ปจจัยพื้นฐาน เชน อาหาร ไป 
เปนการบริโภคสินคาฟุมเฟอย
มากขึ้น ทั้งนี้ ขอมูลที่นาสนใจ 
เกี ่ยวกับตลาดผู บริโภคระดับ 

กลางในอินโดนีเซีย มีดังนี้

ผู้บริโภคระดับกลาง..
กลุ่มผู้บริโภคที่ต้อง 
จับตามอง 
ผูบริโภคระดับกลางเปนกลุมที่
ทว ีความสำค ัญมากข ึ ้น เป น 
ลำด ับจากจำนวนท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้น 
อยางตอเนื่อง ซึ่งหากพิจารณา 
ขอมูลของรัฐบาล พบวาในป 
2556 มีจำนวน 137 ลานคน 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 57 ของ 
จำนวนประชากรทั ้งประเทศ 
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 37 ในชวง 
10 ปท่ีผานมา และยังมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นตอเนื่องตามการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู 
บริโภคกลุมนี้ที ่มีรายไดสูงกวา 
10 ดอลลารสหรัฐตอวัน ซึ่ง 
สวนใหญอาศัยอยู ในเขตเมือง 
เปนกลุ มที ่นาสนใจเขาไปเจาะ
ตลาด ทั้งนี้ McKinsey บริษัท 
วิจัยตลาดชั ้นนำประเมินวาใน
ป 2556 กลุมผูบริโภคดังกลาว 
มีจำนวน 55 ลานคน และมี 
แนวโน มเพ ิ ่มข ึ ้นเฉล ี ่ยต อป  
เท ียบเท  าจำนวนประชากร 
สิงคโปรทั้งประเทศ หรือเกือบ 
5 ลานคน ทำใหในป 2563 
กล ุ มผ ู บร ิ โภคด ังกล าวจะม ี 
จำนวนเพิ่มขึ้นเปน 86 ลานคน 
ทั้งนี้ กลุมผูบริโภคดังกลาวเปน 
กลุมลูกคาที่กลาใชจายเงินซื ้อ
สินคาและบริการที่ดีมีคุณภาพ 
รวมทั้งชอบทดลองสินคาใหมๆ 
ซึ่งรวมถึงสินคานำเขาจากตาง
ประเทศที ่ม ีรสชาติแปลกใหม 
และบรรจุภัณฑแปลกตา อาทิ 
ซีเรียลรสชาติใหมๆ ซึ่งชาว 

อ ิน โดน ี เซ ี ยส  วน ใหญ น ิ ยม 
ร ับประทานเป นอาหารเช  า 
ขนมขบเคี้ยว เชน สาหราย 
ปรุงรสที ่ม ีหลากหลายรสชาติ 
รวมท ั ้ งผ ักและผลไม สดและ 
แปรรูปนำเขาจากตางประเทศ 
โดย เฉพาะผล ไม  ไทย  เช  น  
มะมวงน้ำดอกไม ทุเรียนหมอนทอง 
ซ่ึงเปนท่ีนิยมมาก ท้ังน้ี ปจจุบัน 
สินคาไทยเปนที่ชื่นชอบในตลาด 
อินโดนีเซีย เนื่องจากผูบริโภค 
มองว าส ินค าไทยเป นส ินค า 
ค ุณภาพด ีและม ีการควบค ุม 
คุณภาพอยางสม่ำเสมอ จึงนับ 
เปนโอกาสของสินคาไทยที ่จะ 
เขาไปขยายตลาด 

แนวโน้มสินค้าและ 
บริการดาวรุ่ง 
กลุ มผู บร ิโภคระดับกลางที ่ม ี 
แนวโนมเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง
ทำให การบร ิโภคในประเทศ 
ขยายตัวตาม โดยไมเพียงแต 
ความต องการบร ิ โภคส ินค า 
อุปโภคบริโภคพื ้นฐานในชีวิต 
ประจำว ัน เช น อาหารและ 
เครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น แตยังกระตุน 
ค ว า ม ต  อ ง ก า ร บ ร ิ โ ภ ค 
สินคาที่มีความจำเปนนอยกวา 
รวมทั้งสินคาฟุมเฟอยใหเพิ่มขึ้น 
ดวย โดยกลุมสินคาท่ีมีแนวโนม 
เติบโตดีในตลาดอินโดนีเซีย มี 
ดังนี้

 รถยนต์ อุปกรณ์ 
และส่วนประกอบ
กลุ มผู บร ิโภคระดับกลางที ่ม ี 
กำลังซื ้อสูงมักนิยมซื ้อรถยนต 
อเนกประสงค (Multi-Purpose 

Vehicle : MPV) เนื่องจาก 
สามารถบรรทุกสิ ่งของและผู  
โดยสารไดจำนวนมาก ทั้งนี้ 
การขยายตัวของผูบริโภคกลุม
นี ้เกื ้อหนุนใหยอดขายรถยนต 
ในอินโดนีเซียป 2556 สูงสุด 
เปนประวัติการณถึง 1.23 ลาน 
คัน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปน 
กวา 1.3 ลานคันในป 2557 
ซึ่งจะแซงหนายอดขายรถยนต 
ในไทยที่มีแนวโนมลดลง อีก 
ทั้งยังทำใหอินโดนีเซียกาวขึ ้น 
เปนตลาดรถยนตขนาดใหญที ่ 
สุดในอาเซียน ทั้งนี้ ตลาด 
รถยนต ท ี ่ม ีศ ักยภาพในการ 
ขยายต ั ว เป  น โอกาสของผ ู  
ประกอบการชิ ้นส วนรถยนต 
รวมทั ้งผลิตภัณฑและอุปกรณ
ที ่เกี ่ยวของกับรถยนตของไทย
ที่มีศักยภาพและมีความสามารถ 
ในการแขงขันที่จะเขาไปลงทุน 
เพื ่อเปนสวนหนึ ่งของหวงโซ 
การผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต 
ของอินโดนีเซีย

 สินค้ากลุ่ม 
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อาทิ เคร่ืองปรับอากาศ ไมโครเวฟ 
และเครื่องซักผา เนื่องจากเปน 
อ ุปกรณท ี ่ช วยอำนวยความ 
สะดวกสบายในชีวิตประจำวัน
และทำใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น 
ประกอบกับคู แตงงานใหมมัก 
แยกครอบคร ั วออกมา เป น 
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น จึงเปน 
แรงกระตุนการบริโภคเครื่องใช
ไฟฟาใหเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชุด 
โฮมเธียเตอร ซึ่งเปนที่นิยมของ 
ครอบครัวผู บริโภคระดับกลาง 
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ในอินโดนีเซีย เนื่องจากมองวา 
การชมภาพยนตรท ี ่บ านเปน 
ความบันเท ิงท ี ่สะดวกสบาย 
และคุมคากวาการชมภาพยนตร 
ในโรงภาพยนตรทั ้งครอบครัว 
อีกทั้งยังเปนการใชเวลาอยูรวม
กันของครอบครัวมากขึ ้นดวย 
ขณะที ่ ไทยเป นฐานการผล ิต 
และสงออกสินคาเครื่องใชไฟฟา 
ของผู ผลิตรายสำคัญของโลก 
จึงเปนโอกาสในการขยายตลาด 
สินคาดังกลาวของไทย

 สินค้าที่เกี่ยวเนื่อง 
กับสุขภาพ
อาทิ ผลิตภัณฑอาหารเสริม 
อุปกรณกีฬา อาหารฮาลาลอินทรีย 
มีแนวโนมเต ิบโตตามกระแส 
การร ักษาสุขภาพของกลุ มผ ู  
บริโภคระดับกลาง เนื่องจาก 
ผูบริโภคกลุมดังกลาวที่มีรายได 
เพิ ่มขึ ้นมักเลือกสรรสินคาที ่ดี 
ตอสุขภาพ อีกทั้งผูบริโภค 
กลุมนี้ในอินโดนีเซียเปนกลุมผู
มีการศึกษาดี โดยจบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาถึง
ราว 1 ใน 3 ของกลุมผูบริโภค 
ระดับกลางทั้งหมดจึงมีความรู
และใหความสำคัญกับการรักษา 
สุขภาพ สงผลใหตลาดสินคา 
ดังกลาวมีแนวโนมเติบโต จึง 
เปนโอกาสของสินคาไทย โดยเฉพาะ 
ผล ิตภ ัณฑเคร ื ่องสำอางจาก 
ธรรมชาติและสมุนไพร เชน 
เซรั่มบำรุงเสนผมจากใบหมอน 
ผลิตภัณฑสมุนไพรเพื ่อเสริม 
สุขภาพและรักษาโรค เชน 
น้ำมันมะพราวสกัดเย็น โดย 
สินคาที ่ชูจุดเดนของสวนผสม 
จากธรรมชาติลวนจะไดรับความ 
นิยมมาก นอกจากนี้ กระแสใส 
ใจสุขภาพยังส งผลใหการตัด 

สินใจเลือกซื ้อสินคาคำนึงถึง 
ประโยชนตอสุขภาพเปนสำคัญ 
ซึ่งผูประกอบการไทยควรพัฒนา 
ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความ 
ตองการในแนวนี้

 วัสดุก่อสร้าง 
เฟอร์นิเจอร์ ของ 
ตกแต่งบ้าน และเคหะ 
สิ่งทอ
ผู บริโภคระดับกลางที ่ยายเขา 
มาทำงานในเขตเมืองจำนวนมาก 
ประกอบกับว ิถ ีช ีว ิตของชาว 
อินโดนีเซียที่นิยมแยกครอบครัว 
ออกมาเป นครอบคร ัวเด ี ่ยว 
ส งผลให ความต องการท ี ่อย ู  
อาศ ัยในเขตเม ืองม ีแนวโน ม 
เพิ่มขึ้นตาม ทั้งนี้ McKinsey 
คาดวาสัดสวนประชากรในเขต
เมืองจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 55 
ของประชากรทั้งหมด หรือ 
138 ลานคน ในป 2556 เปน 
ราวรอยละ 70 หรือ 209 
ลานคนในป 2573 ซึ่งจะสงผล 
ใหภาคอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะ 
ที่อยูอาศัยเติบโตขึ้นเปนลำดับ 
อ ันจะเป นโอกาสของส ินค า 
จำพวกเฟอรนิเจอร เคหะสิ่งทอ 
และของตกแตงบาน เพ่ือตกแตง 
ที ่อยู อาศัยที ่ก อสรางขึ ้นใหม 
เปนจำนวนมาก ขณะที่การ 
ลงทุนจากตางประเทศท่ีหล่ังไหล 
เขาสู อินโดนีเซียอยางตอเนื ่อง 
และการที ่ร ัฐบาลอินโดนีเซ ีย 
เร งลงท ุนในโครงการพ ัฒนา 
สาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งโครง
ขายถนน ทาเรือ และสนามบิน 
ซึ่งจะทำใหมีความตองการวัสดุ
และอุปกรณกอสราง อาทิ 
เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 
ปูนซีเมนต แรยิปซัม สายไฟ 
และสายเคเบิล เพิ่มขึ้น

 ธุรกิจแฟรนไชส์
โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม 
เนื ่องจากพฤติกรรมผู บร ิโภค 
ระดับกลางที ่อยู ในวัยทำงาน 
ซึ่งนิยมสังสรรคและรับประทาน 
อาหารนอกบ านในช วงเวลา 
หลังเลิกงาน อีกท้ังกลุมผูบริโภค 
ระดับกลางในเม ืองใหญย ังม ี 
พฤติกรรมบริโภคกาแฟตลอด 
ทั้งวัน ทำใหธุรกิจแฟรนไชส 
รานอาหาร รานกาแฟและเบเกอรี 
เติบโตดี จึงเปนโอกาสของ 
ธ ุรก ิจแฟรนไชส อาหารและ 
เครื่องดื่มของไทยที่มีศักยภาพ 
เนื ่องจากอาหารไทยมีชื ่อเสียง 
ในดานรสชาติและเปนอาหาร 
เพื่อสุขภาพ ปจจุบันธุรกิจ 
แฟรนไชสของไทยที ่ร ุกตลาด 
อ ินโดน ี เซ ียจนประสบความ 
สำเร็จ เชน รานแบล็คแคนยอน 
ซึ่งปจจุบันมีมากกวา 30 สาขา 
ในอินโดนีเซียจากทั้งหมด 55 
สาขาในตางประเทศ อยางไร 
ก็ตาม ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ไทยควรให ความสำค ัญก ับ 
รายการอาหารและเครื่องดื่มที่
สอดคลองกับรสนิยมการบริโภค 
ของคนทองถิ่น รวมทั้งตองให 
ความสำคัญกับวัตถุดิบที ่ใชใน 
การประกอบอาหารที่ตองเปน 
ไปตามหลักฮาลาลของศาสนา
อิสลาม เนื่องจากอินโดนีเซีย 
เปนประเทศที่มีประชากรมุสลิม 
มากที่สุดในโลกราว 200 ลาน 
คน หรือรอยละ 85 ของ 
ประชากรทั้งประเทศ

ช่องทางการกระจาย
สินค้าสู่ผู้บริโภค 
ระดับกลาง
ร  านค  าปล ี กสม ั ย ใหม  เ ป  น 
ช  อ ง ท า ง ส ำ ค ั ญ ใ น ก า ร จ ั ด 

จำหนายสินคาแกผูบริโภคระดับ 
กลาง เนื่องจากกลุมผูบริโภค 
ระดับกลางนิยมจับจายเลือก 
ซื ้อสินคาในหางคาปลีกขนาด 
ใหญ โดยเฉพาะหางคาปลีกใน 
เขตเมืองใหญบนเกาะชวา อาทิ 
กรุงจาการตา เมืองหลวงของ 
อินโดนีเซีย และเมืองสุราบายา 
เม ืองทาและศูนยกลางธุรก ิจ 
สำคัญ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู 
หนาแนนและเปนแหลงรวมผู  
บริโภคที่มีกำลังซื้อ จึงเปน 
พื้นที่ที ่มีศักยภาพในการขยาย
ตลาด ขณะท่ีเกาะชวามีประชากร 
อาศัยอยูราวรอยละ 50 ของ 
ประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ 
ปจจุบันผู คาปลีกรายสำคัญใน
อินโดนีเซ ียนิยมนำเขาสินคา 
ผ านผ ู นำเข าหร ือผ ู กระจาย 
สินคาเพื ่อหลีกเลี ่ยงการแบก 
ร ับภาระตนทุนและปญหาที ่ 
เกิดจากการนำเขาเองโดยตรง 
ดังนั้น ผูสงออกไทยจึงควรหา 
ชองทางติดตอทำการคาผาน 
ผู นำเขาหรือตัวแทนจำหนาย 
สินคาในอินโดนีเซีย แมตลาด 
อินโดนีเซ ียมีศ ักยภาพในการ 
เติบโตไดอีกมาก โดยเฉพาะกลุม 
ผูบริโภคระดับกลางที่ขยายตัว
อย างรวดเร ็ ว แต ม ีส ิ ่ งท ี ่ ผ ู  
ประกอบการควรตระหนักถึง 
โดยเฉพาะมาตรการตรวจสอบ
สินคานำเขาอยางเขมงวดของ 
อินโดนีเซีย ทำใหกระบวนการ 
นำเข าส ินค าม ีหลายขั ้นตอน 
และตองใชเวลาคอนขางนาน 
อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงกฎ
ระเบียบดานการคาบอยครั้ง ผู 
ส งออกจ ึงควรต ิดตามความ 
เคลื่อนไหวดังกลาวอยางใกลชิด

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที ่ได้จากแหล่งข้อมูลที ่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อ 
วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบ 
ในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น จากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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เปนคำถามที ่น าคนหา 
คำตอบจากหลายเหตุปจจัย 
วา หากเงินหยวน เงิน 

สกุลของจีนจะผงาดขึ ้นมาเปนเงิน 
สก ุ ลหล ั กอ ี กหน ึ ่ งสก ุ ลของ โลก 
เทียบชั้น ดอลลารสหรัฐฯ หรือ ยูโร 
จะเก ิดอะไรข ึ ้นในเวทีการค าโลก 
เม ื ่อโฉมหนาการค าการลงทุนจะ 
เปลี่ยนไป นั่นหมายถึงการที่จีนจะ 
ขึ้นเปนมหาอำนาจเทียบชั้นประเทศ
ผูนำของโลกเดิม อยางสหรัฐอเมริกา 
สถานการณในภายภาคหนาจะเปน 
อยางไร

สถานการณ์การค้าการลงทุน
ของโลก

ปจจุบันการคาระหวางประเทศ
ทั่วโลก มีการใชเงินสกุลหลักในการ 
ชำระคาสินคา ไดแกเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เงินยูโร เงินเยน นับต้ังแตวิกฤติการเงิน 
ในสหรัฐอเมริกาตั้งแตป 2551 รวมทั้ง 
วิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรป ตั้งแตป 
2553 ที่ไดทวีความรุนแรงขึ้น และมี 
แนวโนมลุกลามตอไปยังประเทศอื ่น 
ในยุโรป ซึ่งทำใหประเทศตางๆ มี 
การดำเนินนโยบายการเงิน และการ 
คลังที่ผอนคลายมากขึ้น สงผลตอ 
เสถียรภาพของคาเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เงินยูโร และระบบการเงินโดยรวม

ป
เมื่อจีนมีบทบาทอย่างรวดเร็ว
ในเวทีโลก

วิกฤตการณทางการเงินในสหรัฐฯ 
และยุโรปสงผลใหบทบาททางเศรษฐกิจ 
ของสหรัฐฯ และยุโรปมีความสำคัญ 
ลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจญี่ปุนที่ 
ยังไมฟนตัว ในขณะที่ประเทศจีนมี 
บทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลกมาก 
ขึ้นตามลำดับ  ในป 2553 จีนกาวขึ้น 
มาเปนประเทศที ่ม ีขนาดเศรษฐกิจ 
ใหญเปนอันดับ 2 ของโลกอยางเปน 
ทางการ แซงหนาประเทศญี่ปุนที่ 
ครองอันดับ 2 มาเปนทศวรรษ รอง 
จากสหรัฐฯ และแซงหนาเยอรมันนี 
ข ึ ้นเป นผ ู ส งออกรายใหญของโลก 
ตั้งแตป 2552 ครองสัดสวนการ 
สงออกประมาณรอยละ 9.62 และ 
การนำเขาประมาณรอยละ 7.93 ของ 
ทั้งโลก จากบทบาทของจีนที่ทวีความ 
สำคัญในเวทีโลกอยางรวดเร็ว นับเปน 
เหตุปจจัยในการสนับสนุนใหเงินหยวน 
เปนเงินอีกสกุลเงินหลักหนึ่งของโลก

เมื่อจีนประกาศแผน Road-
map ปฏิรูปทางการเงิน 
โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการ 
ผลักดันเงินหยวนเป็น 3 
ระดับ

1. ผลักดันใหมีการใชเงินหยวน 
ในการค  าระหว  า งประ เทศอย  า ง 

กวางขวาง
2. ผลักดันการใชเง ินหยวนใน 

ธุรกรรมการเงินการลงทุนและระดมทุน
3. ผล ักด ันให  เง ินหยวนเป น 

เง ินทุนสำรองระหวางประเทศของ 
ชาติตางๆ

เนื่องจากประเทศตางๆ เริ่มทำ 
การคากับจีนมากขึ้น และเห็นความ 
ผันผวนของคาเงินดอลลาร สหรัฐฯ 
เมื่อเทียบกับเงินหยวน ทำใหชาติ 
ตางๆ มองเห็นขอดี จากการชำระเงิน 
ดวยสกุลหยวนในการทำการคากับจีน 
และจะเปนการสงเสริมการคาและ 
การลงทุนระหวางประเทศในภูมิภาค
มากขึ้น

การสนับสนุนเงินหยวน 
ขึ้นสู่สากล

ในป 2552 จีนเริ่มผลักดัน 
นโยบายเงินหยวนสูสากล หรือ ที่ 
เรียกวา “RMB Internationaliza-
tion” และไดมีการดำเนินการตาม 
นโยบายด ั งกล  าวอย  า งค  อย เป น 
คอยไป เริ่มจากการใหใชเงินหยวน 
ชำระคาสินคาบริการระหวางประเทศ
ในระดับ “ภูมิภาค” (Regionalization) 
และขยายไปท่ัวโลก (Globalization)  
นโยบายดังกลาวสงผลใหเง ินหยวน 
หมุนเวียนนอกประเทศจีน โดยมี 
ศูนยกลางเงินหยวนนอกประเทศจีน 
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ทีมบรรณาธิการ

เงินหยวน
มีอิทธิพลในตลาดโลกจริงหรือ?
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“Offshore Yuan Business” ซึ่ง 
บร ิษ ัทต างชาต ิสามารถระดมท ุน 
ลงทุนในตราสารทางการเงิน และซื้อ 
ขายเงินหยวน เพื่อการชำระสินคา 
บริการและการลงทุนระหวางประเทศ
ไดอยางคลองตัวในตางประเทศ และ 
ขยายไปยังประเทศที ่เปนศูนยกลาง 
ทางการเงินอื่นๆ ทั่วโลก

การขยายบทบาทเงินหยวน 
เพื่อดึงดูดนักลงทุน

ในการน ี ้ ธนาคารกลางแห  ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s 
Bank of China - PBC) ไดรวมกับ 
ธนาคารกลางประเทศตาง ๆ จัดทำ 
ความตกลงทวิภาคี ในการแลกเปลี่ยน 
เงินสกุลหยวน และเงินทองถิ่นของ 
ประเทศตาง ๆ (Bilateral Currency 
Swap Arrangement) เพื่อสราง 
ความเชื ่อมั ่นในการใชเง ินหยวนวา 
จะมีสภาพคลองเพียงพอ เพื่อการ 
ชำระเง ินจากการคาและการลงทุน 
โดยตรงระหวางประเทศ 

หลังจากเงินหยวนไดเริ ่มออกมา
หมุนเว ียนนอกประเทศจีนมากขึ ้น  
ทางการจีนไดพยายามเพิ่มชองทางการ 
ลงทุน และเครื่องมือการลงทุนใน 
สกุลหยวนใหกับผูเลนนอกประเทศจีน 
ทั้งในสวนสถาบันการเงินที่เกี ่ยวของ
กับการใหบริการธุรกรรมสกุลเงินหยวน 

รวมถึงธุรกิจตาง ๆ ที่เริ่มใชเงินหยวน 
โดยมีจ ุดประสงค ให ม ีแหล งลงท ุน 
และบริหารสภาพคลองสำหรับเงินหยวน 
มากขึ้น เพื่อชวยใหเงินหยวนไดรับ 
ความนิยมตอไป

เปิดช่องทางการลงทุน 
ในเงินหยวน

ไดแก ตราสารหนี้สกุลหยวนใน 
ตลาดฮองกง (Dim Sum Bond) (2552) 
การเปดสถาบันการเงินเขาลงทุนใน 
ตลาด Interbank ในประเทศจีน 
(2553) การเปดใหตางชาติออก 
ตราสารหนี้ในประเทศจีน (Panda 
Bond) (Panda Bond เริ่มตั้งแตป 
2548) และนำเงินที่ระดมทุนกลับ 
ประเทศได (2553) รวมถึงการเปด 
ชองทางการลงทุนโดยตรง (FDI และ 
ODI) การจดทะเบียนกองทรัสตเพื่อ 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) 
ในฮองกง การเปดซื้อขายทองดวยเงิน 
หยวนในตลาดฮองกง และการขยาย 
ขอบเขตให น ักลงท ุนสถาบ ันจาก 
ตางชาติสามารถเขาไปลงทุนในตลาด
ทุนของจีนได แตในโควตาที่จำกัด 
ที่เรียกวา QFII (Qualified Foreign 
Institutional Investors) และ 
ต  อมา ได  ร ิ เ ร ิ ่ ม โ ค ร งกา รนำร  อ ง 
(RQFII) (RMB Qualified Foreign 
Institutional Investors) เพื่อเปด 

ช องทางการลงท ุนในหล ักทร ัพย  
(Portfolio Investment) ดวยสกุล 
หยวนและมีความยืดหยุนมากขึ้น ใน 
ป 2554 และมีการขยายโควตา 
RQFII เพิ่มขึ้นในป 2555 อีกดวย

จากแนวทางการปฏิรูปดังกลาว 
และความพรอมของประเทศจีน โดย 
อาศ ั ยความ ได  เ ป ร ี ยบ ใน เร ื ่ อ ง 
เสถียรภาพของคาเงินหยวน ใน 
จังหวะที่คาเงินดอลลารสหรัฐฯ มี 
ความผันผวน ตลอดจนนโยบายการ 
สงเสริมเงินหยวนสูสากล ที่นับ 
เปนการสรางอิทธิพลตอเวทีการคา
การลงทุนในระดับโลกอยางแทจริง 
และจะยิ ่งเพ ิ ่มบทบาทมากยิ ่งข ึ ้น 
เมื ่อจีนจะกลายเปนผู นำในภูมิภาค 
ในอนาคตอันใกลนี้ อยางไรก็ดี ขอ 
จำกัดของการเปดเสรีทางการเงิน 
ของจีนที่ยังมีขอจำกัดดานกฎระเบียบ 
โดย เฉพาะการ เป  ด เสร ี เ ง ิ นท ุ น 
เคล่ือนยาย การปลอยใหคาเงินหยวน 
เคลื่อนไหวไดโดยเสรี และระดับการ 
พัฒนาของสถาบันการเงินและตลาด
เงินตลาดทุนของจีน ยังอาจเปน 
อุปสรรคที ่ทำใหการเปนเง ินสกุล 
สากลของโลกยังตองใชเวลาในการ
กาวไปสูระดับที่เปนที่ยอมรับและใช
ก ันอยางแพรหลายอยางสมบูรณ  
ซึ่งคงตองติดตามพัฒนาการนี้อยาง 
ใกลชิดตอไป

ในปี 2552 จีนเริ่มผลักดันนโยบายเงินหยวนสู่สากล
หรือ ที่เรียกว่า “RMB Internationalization” 

และได้มี การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากการให้ใช้เงินหยวน 
ชำระค่าสินค้าบริการระหว่างประเทศในระดับ 

“ภูมิภาค”(Regionalization)  
และขยายไปทั่วโลก (Globalization)
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ทิศทางการส่งออกและ
โครงสร้างการส่งออกไทย
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รัฐประหารกระทบส่งออกไม่มาก
คาดทั้งปีโต 3-5%

รัฐประหาร ป 49
ทำใหสงออก ลดลง -0.5%
ซึ่งถือวากระทบไมมาก

ความเชื่อมั่น
ของผูซื้อตางชาติสำคัญ

ตองเรงสราง

ตลาดสงออกหลัก
คาดวาเติบโตดีขึ้น
ในชวงครึ่งปหลัง

การคาชายแดน
ยังเปนพระเอกของ
การสงออก โดย

4 เดือนแรก โต 5%

การสงออกไทย

สงออกไทย ม.ค.-เม.ย. 57
หดตัว -1% เทียบกับ
ปที่แลว แตเริ่มมีสัญญาณ
ฟนตัวจากสินคา
อุตสาหกรรม และ
ตลาดหลักที่ยังคงขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากตนป
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โครงสร้าง
          การส่งออกไทย

โครงสร้างสินค้าส่งออก

โครงสร้างตลาดส่งออก

สินคาที่เติบโตสูง แตมูลคาสงออกไมมาก
ตองกระตุนตอเนื่อง

สินคาที่มีมูลคาสงออกนอยและ
ขยายตัวต่ำ ตองแกไขถัดไป

สินคาที่มีมูลคาสงออกนอยและ
ขยายตัวต่ำ ตองแกไขถัดไป

ตลาดที่เติบโตสูง แตมูลคาสงออกไมมาก
ตองกระตุนตอเนื่อง

สินคาที่มีมูลคาสงออกมาก
และขยายตัวไดดี ตองรักษาสวนแบง

สินคาที่มีมูลคาสงออกมาก
และขยายตัวไดดี ตองรักษาสวนแบง

สินคาที่มีมูลคาสงออกมาก
แตขยายตัวต่ำ ตองแกไขเรงดวน

สินคาที่มีมูลคาสงออกมาก
แตขยายตัวต่ำ ตองแกไขเรงดวน

#9 แผงวงจรไฟฟา (+3.54%)
#10 เครื่องจักรกลและสวนประกอบ (+6.82%)
#11 เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ (+11.33%)
#13 ขาว (+7.19%)
#15 ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง (+16.58%)
#16  เครื่องยนตสันดาบภายในแบบลูกสูบ (8.28%)
#18 ผลิตภัณฑพลาสติก (+4.25%)
#20  เครื่องนุงหม (+2.69%)

#12 เหล็ก เหล็กกลา ผลิตภัณฑ (-38.86%)
#14 อาหารทะเลกระปองและแปรรูป (-14.44%)
#17 เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและ
 สวนประกอบ (-0.54%)
#19 เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ (-12.03%)

#4 น้ำมันสำเร็จรูป (-13.61%)
#6 เคมีภัณฑ (-6.32%)
#7 ผลิตภัณฑยาง (-7.72%)
#8 ยางพารา (-18.01%)

#1 แผงวงจรไฟฟา (+2.01%)
#2 เครื่องจักรกลและสวนประกอบ (+0.59%)
#3 เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ (+42.13%)
#5 ขาว (+8.22%)

ขยายตัวสูง

ขยายตัวต่ำ

สินคาสงออกบางตัว เชน
อุปกรณคอมพิวเตอร ลาสมัย
สงผลใหการสงออกลดลง
สินคาเกษตรประสบปญหา
ราคาตกต่ำ โดยเฉพาะยางพารา
การทำประมงผิดกฏหมาย 
อาจมีผลกระทบตอการสงออก
ผลผลิตกุงลดลงจากปญหา
โรคตายดวน (EMS)
เครื่องใชไฟฟายังเติบโตไดดี
การสงออกขาวมีแนวโนม
ที่สดใสขึ้น

มูลคาต่ำ
มูลคาสูง

ตลาดสงออกของไทยคอนขางกระจายตัว
มีตลาดหลัก คือ จีน (14%) สหรัฐ (13%)
และญี่ปุน (13%)
การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรป
ยังไมสงผลอยางชัดเจนตอการสงออก

อัตราขยายตัว
ของสงออก (%)

สัดสวนการสงออก
(%)
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อัตราแลกเปลี่ยนไมผันผวน
แตทั้งนี้ผูสงออกควรมีการปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตรแลกเปลี่ยน
(Hedging) ดวย

ข้อเสนอแนะ
          ต่อการส่งออกไทย

แนวทางระยะยาว
การแกไขกฏระเบียบทางการคา
- แกไขกฏระเบียบทางการคาที่เปนอุปสรรค
 ตอการสงออก
- ผลักดันใหรัฐบาลเจรจาปญหาการกีดกัน
 ทางการคา โดยเฉพาะมาตรการไมใชภาษี
ผลักดันยุทธศาสตรการคาชายแดนอยางจริงจัง
- พัฒนาและเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคม
 กับประเทศเพื่อนบาน

แนวทาง
ระยะสั้น

เรงสรางความเชื่อมั่น
ของประเทศ โดยเฉพาะ
สถานการณทางการเมือง

สงเสริมการคาชายแดน
- ยกระดับจุดผอนปรนใหเปนดานการคาถาวร
- ขยายและปรับปรุงดานการคาชายแดนตางๆ
เพื่ออำนวยความสะดวกทางการคา
- จัดกิจกรรมสงเสริมการคาชายแดน

การลงนามขอตกลงทางการคา
เรงรัดกระทรวงพาณิชยในการลงนาม FTA
เกี่ยวกับการยกเลิก GSP ในตลาดอียู ซึ่งจะ
มีผลในวันที่ 1 ม.ค. 58

ขอขอบคุณขอมูลจาก สมาชิก หอการคาจังหวัด สมาคมการคา หอการคาตางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
                             Informaiton Partner : ธปท. สศช. สศค. DITP BOI สสว. SCB K-Bank TMB BBL 49
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กำลังทรัพยนอย จากนั้นจึงเปดแผนก 
รักษาความงามและผลิตเครื่องสำอาง
เอง ครีมทาสิว ทาฝา ครีมกันแดด 
จากความรูที่เราเรียนมา”

จากช่องทางทั่วไปสู่ธุรกิจ 
ขายตรง 

เม ื ่อเวลาผานไปคนไขมากขึ ้น 
“คุณหมอ” เกิดแรงบันดาลใจ และคิด 
ท่ีจะผลิตสินคา สรางแบรนดเอง คิดถึง 
หางสรรพสินคาที ่จะสรางแบรนดให 
เราได จึงไปคุยกับหางสรรพสินคา 
แหงหนึ่ง และไดรับคำตอบวา ตองใช 
เงินมากถึง 20 ลาน เพราะเคร่ืองสำอาง 
ไมใชจะเกิดไดงายๆ จึงรูสึกเสียใจ 
แล วกล ับมาด ูแลคนไข  เหม ือนเด ิม 
จนกระทั่งมีคนแนะนำธุรกิจขายตรง 
แบบหลายชั้น เปนสินคาประเภท 
นมผึ้ง  เขาบอกวาถาสินคาเราดี เรา 

ก็จะโตแบบปากตอปาก จึงเปดบริษัท 
ขายตรงบริษัทแรก ชื่อวา บริษัท 
สุพรีเดอรม  คุณหมอเปนคนดูแลการตลาด 
นักธุรกิจขายตรง และพนักงานเอง  
ถ ึงแม จะเร ิ ่มธ ุรก ิจจากความกล ัว 
เพราะเรียนหมอไมเคยเรียนเรื่องธุรกิจ 
ลงทุนดวยทรัพยสินทั้งหมด 2 ลาน 
บาท

จุดเริ่มตนของการทำธุรกิจ  หมอ 
วา “เราตองหาวาเรามีอะไรดีในตัวของ 
เราเอง  และหมอตอบขอดีของตัวเอง 
ไดวา เวลาที่หมออยูกับคนไข หมอมี 
ความสุข จึงเปนจุดเริ่มตนของการทำ 
ธุรกิจของหมอ  หมอคิดงายๆ หากเรา 
ทำใหคนอื่นมีความสุข รักเรา เราจะ 
ประสบความสำเร็จ ขณะที่เริ่มทำธุรกิจ 
ใหมๆ คิดถึงวารายรอบตัวหมอมีใคร 
บาง พนักงานท่ีอยูกับเราตองมีความสุข 
มีเงิน มีความยอมรับนับถือ ดวยสิ่ง 

ในบรรดาแบรนด์สินค้าขายตรง สัญชาติไทย ที่ยืนยงอยู่แถวหน้าในปัจจุบัน หน่ึงในนั้นคือ แบรนด์ กิฟฟารีน 
หรือ ธุรกิจ “กิฟฟารีน” ระบบขายตรงแบบหลายช้ัน โดยมีสินค้าหลักคือ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอางค์ อาหารเสริม 
ฯลฯ จุดเด่นและความได้เปรียบเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น คือ ควบคุมดูแลการผลิตโดย แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ 
ถึงแม้ว่าจะเป็นแพทย์ทางด้าน สูตินรีเวช ก็ตาม แต่ด้วยความรู้ทางด้านการรักษาผิวพรรณจากอาจารย์ที่ได้ 
ติดตาม และวิสัยทัศน์ที่แหลมคม จงึทำให้ “คุณหมอนลินี” มีแบรนด์สินค้าของตัวเองตั้งแต่อายุ 28 ปี 
ผนวกความสามารถทั้งทางด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ ขยายไลน์สินค้า คุณภาพสินค้า และการบริหารการขาย 
ที่มีประสิทธิภาพ จนสามารถสร้างแบรนด์ “กิฟฟารีน”ในวันนี้ ให้เป็นแบรนด์ไทยที่โด่งดังไปผงาดในต่างแดน 
หลายประเทศ

แนะนำตัวผู้บริหารคนเก่ง
“หมอ เ ก ิ ด ม า ใ นค ร อบค ร ั ว 

ขาราชการ ไมเคยมีความคิดที่จะทำ 
ธุรกิจ ดวยความตองการจะเปนหมอ 
จึงเล ือกศึกษาที ่คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อเรียน 
จบก็สนใจที่จะเปนหมอเชี่ยวชาญ คือ 
สูติ นรีเวช หรือไมก็เปนหมอรักษา 
ผิวหนัง เนื่องจากสมัยนั้นยังไมมีคลินิก 
เกี่ยวกับความงาม ขณะที่หมอติดตาม 
อาจารยผูเชี่ยวชาญไปทุกแหง ดวย 
ความรักและเอ็นดู จึงถายทอดวิชาให 
ทุกสิ่ง อาทิ การรักษาฝา การลดเลือน 
ริ้วรอย แตวันที่จะตองตัดสินใจเรียน 
ตอผูเชี่ยวชาญ หมอก็ตัดสินใจเลือก 
ดานสูตินรีเวช จบมาเปนสูตินรีแพทย 
รับราชการที่ รพ.ภูมิพล มียศเปน 
ทหารอากาศ กลางวันรับราชการ ชวง 
เย็นเปดคลินิกที่หวยขวาง รักษาคนมี 

ผ่าประสบการณ์แบรนด์”กิฟฟารีน”
พญ.นลินี ไพบูลย์
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ท ี ่ เข าต ั ้ ง ใจและต  อ งการ เต ิ บ โต  
นักธ ุรก ิจก็ต องเปนนักขายที ่ได ร ับ 
ความยุติธรรม เขาจะตองเอาสินคา 
ไปกระจายก็ตองไดผลตอบแทนคุมคา 
และผูบริโภคเองก็ตองไดรับความสุข 
เพราะไดใชสินคาคุณภาพดี ราคาไมแพง 
พอใจที่จะซื้อสินคาตอไปเรื่อยๆ หมอ 
คิดเพียงเทานี้แลวกาวเดินไปขางหนา 
9 ปเต็ม”

ใช้การโฆษณาช่วยสร้าง 
แบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

เริ่มแรกการทำงานเหนื่อยมากที่
จะบอกปากตอปากวา สินคาดี เพราะ 
ผูบริโภคไมรูจักแบรนด ทำใหนักขาย 
ทำงานยาก “คุณหมอ” คิดวา จะตอง 
ทำใหคนรู จ ักแบรนดของหมอใหได 
เพื่อใหนักขายทำงานงายขึ้น จึงใชวิธี 
การโฆษณาโดยใช  เง ินจำนวนมาก 
ทำใหชวงนั ้นชีวิตคู มีปญหาตองหยา 

รางกัน ในป 2538 ชีวิตคูจบลงพรอม 
ก ับความสำเร ็จมากมายมหาศาล 
สินคาขายดีมาก ความเปนหมอสราง 
ความนาเชื่อถือใหกับคนไทยได หมอ 
ประสบความสำเร ็ จ ในธ ุ รก ิจแรก 
พรอมเงิน 100 ลาน และลูกเล็กอีก 2 
คน และตัดสินใจนำชื่อลูกมาตั้งเปน 
ชื่อแบรนด “กิฟฟารีน” และ ชิ่อ 
บริษัท กิฟฟาริน สกายไลนยูนิตี้ จำกัด 
ในป 2539 และเปดโรงงานผลิต 
เครื่องสำอาง ผลิตอาหารเสริม ที่ 
สามารถควบค ุมกระบวนการผล ิต 
วัตถุดิบ ราคา ตนทุนได เมื่อเปด 
บริษัทใหม จะเกิดไดอยางไร ธุรกิจ 
ขายตรงยุคนั้นเปนปญหา และตอง 
แกโจทย 3 ขอคือ 1) จะทำอยางไรให 
คนไทยเชื่อแบรนดไทย  2) สินคาตอง 
ดี ราคาไมแพง  3) คนที่รวมทำธุรกิจ 
ทำแลวรูสึกสบายใจและสงางาม  และ 
หมอก็แกปญหาทั้ง 3 ขอนี้ และสอน 

นักธุรกิจกิฟฟาริน สอนคนไทยที่กาว 
เขามาใหมีจ ิตวิญญาณของการเปน 
เจาของธุรกิจ ประโยคหนึ่งที่หมอพูด 
บอยมาก คือ “คนที่คิดแบบเจาของ 
จะทำงาน และสูแบบเจาของ มีเงิน 
แบบคนเปนเจาของ คนที่เปนนักคิด 
แบบเจาของกิจการจะเปนนักสู นัก 
แกปญหา มีวินัย ทรหดอดทน ไมยอม 
แพตอปญหาใดๆ”   

แนวคิดในการส่งออก
คนไทยจะเช ื ่อแบรนด ไทยถ า 

แบรนด นั้นสามารถสงออกได นี่คือ 
สิ่งที่ “คุณหมอ” คิดเมื่อ 18 ปที่แลว 
เพราะฉะนั้นตั้งแตเปดโรงงานมา จะ 
เนนการออกบูธมาก ประเทศไหนที่มี 
cosmetic fair  ก็จะไปออกบูธเพื่อให 
ลูกคาตางชาติคุนหู คุนตา เปด website 
สราง social media ใน 2-3 ปแรก 
อาจขายไมดี แตกลุมเปาหมายจะเห็น 
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เรา และทำใหเราสามารถสงออกได 
“กิฟฟารีนเริ่มมีโฆษณาโทรทัศน 

ในปที่ 2 โฆษณาผลิตภัณฑ “แคลซีน” 
แจงเกิดใหแบรนดพอสมควรจากการ
ถูกกลาวหาวา ลอคนเตี้ย โฆษณาวา 
ถาเตี้ยแลวไมดีอยางไร หมอเจอ 
Jackpot หนังสือพิมพไทยรัฐ เดลินิวส 
ลง และสัมภาษณคนวา โฆษณาชิ้นนี้ 
ผิดจริยธรรมอยางไร ที่ไปลอคนเตี้ย 
แตก็ทำใหแบรนดแจงเกิดได จากป 
แรกกิฟฟารินทำรายได 384 ลาน ปที่ 
2 ป 2540 ชวงฟองสบูแตก  แตขายได 
1,500 ลาน โตแบบกาวกระโดด เพราะ 
ในปท่ีฟองสบูแตก หลายคนเขามาทำงาน 
กับเรา โดยไมตองลงทุนก็สรางความ 
สำเร็จได และหลังจากนั้นก็โตปละ 
10%  จากนั้นจึงรูวาการสรางแบรนด 
ไมใชแคทำอะไรแรงๆ ใหคนแครูจัก 
เทานั้น คำวาแบรนด คือ อารมณและ 
ความรูสึกที่คนมีตอเรา คำวาแบรนด 
ไมใชโลโก เมื่อคนคิดถึงแบรนดเรา 
เขาคิดถึงอะไร แบรนดเราเปนอยางไร 
สุขภาพจะแข็งแรงอยางไร มันอยูที่ผู 
บริโภคเห็นเราแลวคิดอยางไร จำ 
โฆษณาเราได แตไมซื้อไมมีประโยชน 
ถึงการตลาดจะดีอยางไร แตสินคา 
ไมดี ก็โตไมนาน จรรยาบรรณจึงเปน 
สิ่งที่สำคัญมากที่สุด”

แนะนำสำหรับนักขายมือใหม่
สิ่งที่ “คุณหมอ”เนนมากที่สุดวา 

เมื่อเปนชองทางกระจายสินคาใหกับ
นักธุรกิจ ตองใหความรูเรื่องชองทาง 
การตลาดหรือคูแขงวา ไมใชแคขาย 
ตรงดวยกัน คือ สินคาทุกแบรนดที่ม ี
ผูบริโภคคนเดียวกันจะสามารถเลือก
ซื้อใชได และ Direct Marketing เปน 
ชองทางที่มาแรง สำหรับผูที่มีทุน 
ไมมาก สายปานไมยาว ควรมองที่ 
Direct Marketing การขายผานสื่อ 

Online ไมวาจะเปน website face-
book, Instagram หรือ line ทั้งหมด 
นี ้ถาเราสามารถสรางความแตกตาง 
ไดและเปนความแตกตางที ่ผู บริโภค 
ยอมรับ  หลายคนชอบพูดถึงนวัตกรรม 
ที่แตกตาง แตคำวา แตกตาง ตองทำ 
ใหผูคนชอบดวย

“Branding เปนสิ่งที่สำคัญ ป 
แรกที่กอตั้งธุรกิจ นักขายควรสราง 
Brand ใหคนรัก เชื่อมั่นในสินคา ตัว 
นักขายตองสามารถแสดงความเปน 
เพื่อน มีความจริงใจ ไมใชบังคับขาย 
Brand คือตัวคุณเอง ที่จะตองถูก 
สร างด วยต ัวค ุณเองและมาจากใจ   
เจาของกิจการ SMEs จะตองนำเสนอ 
ตัวเองใหสื่อมวลชนรูจัก กลาบอกแนว 
คิด แรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับแบรนด 
และสิ่งที่ทานคิดคน ตองมี story ที่ 
เปนเรื ่องราวของเราเองและเปนสิ่งที่ 
เกิดมาจากใจ”

แบรนด์ไทยสู่แบรนด์สากล 
นอกจาก “คุณหมอ” จะสราง 

แบรนดในประเทศให แข ็งแรงแล ว 
ยังสรางแบรนดในตางประเทศ เมื่อ 
ชาวตางชาติเขามา shopping ในไทย 
เขาจะเลือกแบรนดที ่แข็งกลับไปทำ 
การตลาด และคนไทยที่อยูในประเทศ 
ไทยเม่ือไปเห็น shop คนไทยในตางประเทศ 
ก็จะรูสึกดีใจ  กิฟฟารีนภาคภูมิใจที ่
สามารถเขาไปอยูในหาง Harrod ได 
ไปเปดชอปที่ Dubai ได โดยพนักงาน 
ขายชาวดูไบ ในปที่ 3 ไดสงออก 
ตางประเทศดวย 2 วิธี คือ วิธีแรก คือ 
ขายแฟรนไชส ใหกับ Authorize 
รายเดียว แตมีขอแมสำหรับประเทศ 
ที่เปนชายแดน ลาว พมา เขมร 
มาเลเซีย เราขอใหเขาใชแผนขายตรง 
ที่เราดูแล ใชแผนธุรกิจเดียวกัน เพื่อ 
ใหนักธุรกิจไมมีปญหา ปจจุบันสง 

ออกไปยัง 38 ประเทศทั่วโลก

แชร์ประสบการณ์สร้าง 
แบรนด์ไทยในต่างแดน

“กิฟฟารีนไปเปดตลาดที่มาเลเซีย 
เปดศูนยทั้งหมด 10 สาขา โดยนัก 
ธุรกิจชาวมาเลเซีย ซื้อ License ไป 
และมีการทำสัญญาถูกตองตามกฎหมาย 
ลูกคาเปนชาวมุสลิม และจีนมากถึง 
95% เปนคนรักใครรักจริง รักสวย 
รักงาม กำลังการซ้ือดี อธิบายรายละเอียด 
เขาใจไดงาย มีเหตุมีผลมีวิสัยทัศน 
ทางการตลาดที่ดี  ที่มาเลเซียเปดมา 
แลว 5 ป สวนกัมพูชาจะมาชากวา 
มาเลเซีย เปดไดเพียง 2 สาขาเพราะ 
วา กัมพูชาตองพัฒนาในดานนักการ 
ตลาด วิสัยทัศนการตลาด สวนคนพมา 
นารัก เรียบรอย แตก็ยังไมเขาใจเรื่อง 
ของการทำการตลาดมากนัก แตชอบ 
สินคาไทย  กิฟฟารีนกำลังจะเปดช็อป 
ในอินโดนีเซียอีก 2 เดือนขางหนา 
และลาวเป นประเทศท ี ่ ไปเป ดเอง 
ยอดขายยังไมมาก มีนักธุรกิจแลว 
ประมาณ 1,000 คน แตสินคา 
กระจายออกไปตามชายแดนไทย 
สร ุปว  า เป ดศ ูนย  เอาไว  เพ ื ่ อสร  าง 
แบรนด เราแพประเทศเพื่อนบาน 
ประเทศเดียว คือ ประเทศเวียดนาม 
คนเวียดนามเปนคนฉลาด ขยันมาก 
ชอบเรียนรู นี่คือสิ่งที่นากลัว คน 
เวียดนามพูดภาษาเกงมากแมจะไมได
เรียนในโรงเรียน ซึ่งนี่คือปญหาของ 
คนไทย” พญ.นลินี กลาวทายสุด เพื่อ 
เปนการแชรข อมูลการทำตลาดกับ 
ประเทศเพื่อนบาน - เรียบเรียงจาก 
การบรรยายของ พญ. นลินี ไพบูลย 
ในงานสัมมนา คิดแตก คิดตาง: สราง 
คุณคาเพิ่มธุรกิจไทยไดอยางไร จัด 
โดย หอการคาไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2557
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ปัจจัยของความสำเร็จในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือใหญ่ แน่นอนว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
(Product) ย่อมมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง และที่สำคัญมากกว่านั้น ถ้าเป็นธุรกิจบริการ ก็คือ คน 
(Manpower) หรือ พนักงานในทุกระดับ ที่จะต้องทำงานสัมพันธ์สอดคล้องกันเป็นหน่ึงเดียว คือ การสร้าง 
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ที่ “ร้านข้าวหมูทอดเจ๊จง” ร้านเล็ก ในซอยลึก ย่านพระรามสี่ 
คลองเตย เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จที่น่าสนใจ ทำไมร้านขายหมูทอด ร้านเล็ก ๆ ในซอยแคบ ๆ จึงขายดี 
เป็นเทน้ำ เทท่า มีลูกค้าหล่ังไหลมาเข้าคิว ไม่หยดุหย่อน อะไรคือ เคล็ดลับแห่งความสำเร็จของ คุณจงใจ 
กิจแสวง หรือ ชื่อที่ลูกค้า และพนักงานในร้านเรียกขานกันจนติดปากว่า “เจ๊จง”

ท่ีมา ร้านข้าวหมูทอด เจ๊จง
“รานขาวหมูทอดเจจง”  ตั้งอยู 

ริมทางรถไฟสายเกา หลังหางเทสโก 
โลตัส พระราม 4 เปนรานเล็ก ๆ ใน 
ซอยแคบ แตละวันมีผูคนแวะเวียน 
ไปกินจนแนนขนัดทุกวัน ดวยเสียง 
เลาลือเรื่องความอรอยและราคาสุดคุม 
จน เป  นท ี ่ ร ู  จ ั กอย  า งกว  า งขวา ง 
มีขาประจำและแฟนคลับมากมาย 
ทุกวันน้ี รานขาวหมูทอดเจจง สามารถ 
ขายหมูทอดแตละวันไมต่ำกวา 200 
กิโลกรัม หลายคนที่ไดไปแวะเวียนไป 
อุดหนุน ก็มักจะแวะเวียนกลับไปกิน 
อีก ทั้งยังบอกตอใหคนใกลตัวไดลอง 
ไปกินอีกดวย สาเหตุเพราะความ 
อรอยของหมูทอดที ่เจจงบอกเลาวา 
ตนตองเปนคนไปเลือกเนื้อหมูเองทุก

ข้าวหมูทอดเจ๊จง ได้ใจคน ใส่ใจคน จนได้ดี

“เจ๊จง” จงใจ กิจแสวง

วัน ตองตื่นนอนตั้งแตตีสาม เพื่อ 
ไปจ ายตลาดเล ือกเน ื ้อหมูค ุณภาพ 
กอนจะนำมาหมักและทอดดวยสูตร 
เฉพาะของเจจงเอง นอกจากความ 
อรอยของหมูทอดแลวสิ่งที่สรางชื่อให
ที่นี่คือ ใหเยอะและราคาถูก คนที่ 
เคยมากินตั้งแตแรกๆจะรูวารานขาว
หมูทอดที่นี่จะใหเยอะเกินราคา จน 

บางครั้งลูกคาตองบอกกับพนักงานวา
ตักใหนอยหนอยเพราะกินไมหมด

ร้านข้าวหมูทอดเจ๊จง 
ไม่ได้มีดีแค่หมูทอด

ปจจุบันนอกจากหมูทอดจะเปน
เมนูหลักที่ขึ้นชื่อของรานแลว เจจง 
ยังไดขยายสินคาใหมีความหลากหลาย 
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เจ๊คิดว่า การได้ช่วยเหลือ
คนที่เค้าเดือดร้อน
ให้พ้นทุกข์ ทำให้มีความสุข 
คนที่เห็นแก่ตัวหรือ
เห็นแก่ได้มากเกินไป 
จะอยู่ในสังคมลำบาก 
คนเราต้องรู้จัก
แบ่งปันซึ่งกัน
และกัน



อีกนับสิบเมนู เพื่อใหลูกคาไดเลือก 
ตามความพอใจ รวมถึงการคำนึงถึง 
ความค ุ มค าและสะดวกของล ูกค า 
จึงเปนที่มาของการขายขาวรวมดวย 
โดยผู ซ ื ้อสามารถรับประทานที ่ร าน 
และหอกลับไดอีกดวย โดยลูกคามี 
ตั ้งแตระดับพนักงานรับสงเอกสาร 
ไปถึงระดับผูบริหารก็รูจัก รานขาว 
หมูทอดเจจงเปนอยางดี แตเรื่องราว 
ชีวิตของเจจงใชจะโรยโดยกลีบกุหลาบ 
“เจจง”ตองผานความยากลำบากมา 
นับคร้ังไมถวน แตดวยความขยัน มานะ 
อดทน จริงใจตอคนรอบขาง จึงทำให 
“เจจง” ประสบความสำเร็จเชนทุกวันน้ี 
ถาจะพูดถึงผูหญิงที่มีลักษณะใจถึงพึ่ง
ได จริงจัง จริงใจ คิดอยางไรพูด 
อยางนั้น “เจจง” คงสะทอนบุคลิก 
ดังกลาวไดอยางชัดเจน 

เคล็ดลับอยู่ที่ใจ
นอกจากจะขายสินคาขาวหมูทอด 

และเมนูมากมายแลว จนขายแทบ 

ไมทันแลว บางวัน “เจจง” ยังทำ 
ของหวาน หรือมีผลไมตามฤดูกาลมา 
ใหลูกคาอีกดวย ดวยความมีมิตรจิต 
มิตรใจ จึงทำใหตลอดเวลาสิบปมานี้ 
รานหมูทอดเจจงมีลูกคาเพิ่มมากขึ้น 
เรื่อยๆ คนที่มาแลวไมมีที่นั่ง ก็จะซื้อ 
กลับไปกินที่บาน แวะซื้อเปนของฝาก 
ก็มี   แมรานหมูทอดเจจงจะมีลูกคา 
แนนขนัดทุกวันแตพนักงานที่นี ่กลับ 
ใหบริการดวยความยิ ้มแยมแจมใส 
มีอัธยาศรัยไมตรีที่ดีกับลูกคาเสมอ

การให้ใจต่อพนักงาน
“การดูแลพนักงานนั ้นตองเริ ่ม 

จากเราตองเขาใจเขากอน คนทำงาน 
ก็อยากไดคาแรง ทำงานเหนื่อยแลว 
ไดเงินนอยเขาก็ไมมีความสุข “เจจง” 
เคยใหเงินลูกนองจนขนาดที ่ลูกนอง 
ตองเอาเงินมาคืน บอกวาใหเยอะไป  
ปกติพนักงานของที่นี ่ไดคาแรงวันละ 
500-1000 บาทแลวแตหนาที่งาน 
รวมถึงมีเง ินคาเบี ้ยขยันใหเพิ ่มอีก 
เดือนละหนึ่งพันบาท ซึ่งถือวาเปนคา 
จางรายวันที่แพงกวาที่อื่นมาก”

วิธ ีการดูแลพนักงานใหมีความ 
สุขแลวอยากทำงานไปนานๆ  “เจจง” 
ตอบอยางตรงไปตรงวา “เงิน เรายัง 
อยากรวย ลูกนองก็ตองอยากรวย 
ถามวาลูกนองทำงานเสร็จ เขาเหนื่อย 
แตไดเงินนอย เคาก็ไม happy” ยก 
ตัวอยาง “แปง” เด็กทำงานในรานมา 
ประมาณ 8 ป “เจจง” ใหอาศัยอยู 
ดวยในบาน อยูฟรีกินฟรีทุกอยาง และ 
ใหคาแรงวันละ 500 บาท “เจจง” 
ขึ้นเงินใหเปนวันละ 600 บาท แปง 
เอามาคืน 100 บาท บอกวาไดเยอะ 
เกิน ทุกวันนี ้แปงสามารถเก็บเงิน 
ปลูกบานของตัวเองไดแลว

เลือกคนให้ถูกกับงาน 
และการช่วยเหลือคน 
เป็นสิ่งสำคัญ

การแบงหนาที่งานของที่นี่ เกิด 
จากการพิจารณาวาใครเหมาะกับงาน
อะไร แลวใหเขาลองทำดู อาทิ 
เรื่องพนักงานดูแลหนาราน ตองเปน 
คนที่พูดจาดี มีมนุษยสัมพันธ ยิ้มแยม 
แจมใส เปนตน หลักการจางงานคือ 
ตองเปนคนที่เอาการเอางาน อยาก 
ทำใหชีวิตของตนเองและครอบครัวดี
ขึ้น ไมกินเหลาเมายา “เจจง” เชื่อวา 
คนที่มีนิสัยใจคอไมเหมือนกันก็จะอยู
ดวยกันไดไมนาน บางคนที่มาสมัคร 
ถาทำงานไมเปน จะใหทดลองงาน 
กอนประมาณสองสัปดาห ถาคนที่ 
ตั้งใจจริง เขาจะกลับไปฝกฝนที่บาน 
แลวก็จะทำไดเอง   พนักงานที่นี่อยู 
กันเหมือนครอบครัว สามารถปรึกษา 
ไดทุกเรื่อง “เจจง” จะบอกพนักงาน 
เสมอวา เวลามีปญหาอะไรใหบอก 

“ความตั้งใจทุกวันนี้ คืออยาก 
เห็นลูกนองทุกคนเติบโต มีชีวิตที่ดีขึ้น 
จึงเป นที ่มาของแนวคิดว า คนที ่ 
ทำงานจนอายุมากแลว เจจงจะให 
พวกเขาเอาหมูทอดออกไปขายเอง 
สำหรับตนเองเงินเปนสิ ่งที ่สำคัญแต 
แคสวนหนึ่งเทานั้น เพราะตนเคยอยู 
ในจุดที่ไมมีเงินมาแลว ก็สามารถอยู 
ได ผานมาได เปาหมายในอนาคต 
จึงไม อยากจะชวยคนอื ่นท ี ่ลำบาก 
ใหพวกเขาไดมีโอกาสที่จะสรางชีวิตที่
ดีขึ้น เจคิดวา การไดชวยเหลือคน 
ที่เคาเดือดรอนใหพนทุกข ทำใหมี 
ความสุข คนที่เห็นแกตัวหรือเห็นแก 
ไดมากเกินไป จะอยูในสังคมลำบาก 
คนเราตองรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน”  
เจจงกลาว

56

Inspired SMEs





สวัสดีครับ ฉบับนี้ผมขอ 
ตอเรื่องภาวะผูนำ เปน 
ตอนที่ 2 นะครับ ฉบับที่ 

แลวผมเกริ่นไววาแตละ Generation 
จะมีบทบาทที่สำคัญแตกตางกัน นั่น 
หมายความวาทักษะในการทำงานที ่ 
นำมาใชในแตละรุน หรือแตละชวง 
ธุรกิจยอมแตกตางกัน หากสังเกต 
บทบาทของแตละ generation ลอง 
คิดไปตามผมนะครับ Generation 1 
ยุคของผูกอตั้งธุรกิจครอบครัว ซึ่ง 
เรียกวาเริ่มจากศูนยก็วาได ในรุนแรก 

ธุรกิจครอบครัว....
ต่างรุ่น ต่างภาวะผู้นำ (ตอนที่2)

นี้จะตองมีความชำนาญและทักษะใน
งานสูง มีความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่ง 
เถาแกในรุนนี้เรียกวา รูทุกอยาง ทำ 
เองไดทุกหนาที่ คาแร็คเตอรจะเปน 
แบบกลาได กลาเสีย เราจะเห็นได 
จากวาคนรุนนี้ทำงานหนัก ตื่นเชา 
นอนดึก ละเอียดรอบคอบในตัวงาน 
Generation 2 ยุคที่เติบโตมาพรอม 
กับธุรกิจที่ขยายอยางรวดเร็ว แต 
โครงสร างองค กรและการบร ิหาร 
ธุรกิจยังไมเปนระบบระเบียบ ไมมี 
การวางแผนการของธ ุรก ิจท ี ่ เป น 

ระบบ ในรุนที่ 2 เมื่อเขามาสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัวตองมีทักษะ ในดาน 
การบริหารจัดการที่เปนระบบ มีการ 
จัดโครงสรางองคกรใหเหมาะสมและ
พรอมกับการเติบโต รวมถึงตองมีความรู 
ความเชี่ยวชาญดานการลงทุน มี 
ทักษะในเรื่องของการจัดการดานการ
เงิน มีการประเมินโครงการอยางเปน 
ระบบ ดูแลการบริหารทรัพยากรของ 
องคกรใหเปนไปในทิศทางที่ครอบครัว 
วางเปาหมายไว อีกทั้งตองมีความรูใน 
ดานการบริหารความเสี่ยง กลาวไดวา 

ส

ผูนำโดยสิทธิอำนาจ : ผูนำตามหลักการ ผูนำโดยการเลือก :

สิทธิอำนาจที่เปนทางการ สิทธิอำนาจทางศีลธรรม  เปนผูรับใช
อำนาจทำใหเกิดความถูกตอง ความถูกตองทำใหเกิดอำนาจ
ความภักดีอยูเหนือความซื่อสัตยสุจริตตอหลักการ ความซื่อสัตยสุจริตตอหลักการคือความภักดี
ถาอยากกาวหนาก็ตองทำตามกระแส ปฏิบัติอยางดื้อดึง ไมยอมทำสิ่งผิด
ไมไดดำเนินชีวิตตามหลักการ ทำตนเปนแบบอยาง ไมทำตนเปนนักวิจารณ
ภาพลักษณคือทุกสิ่งทุกอยาง จะเปนอะไรก็จงเปนอยางแทจริง อยาเปนแตเปลือก
“ไมมีใครบอกฉัน” ถาม และ ใหคำแนะนำ
ฉันทำตามที่คุณบอก แตไมไดผลแลวจะทำยังไงตอไป “ฉันตั้งใจทำแบบนี้”
มีอยูเพียงเทานี้ มีมากพอและยังมีอีกเหลือเฟอ

ตาราง 1
แสดงความแตกตางของผูนำโดยการใชสิทธิอำนาจบงการ และ ผูนำที่เปนผูรับใช และยึดมั่นในหลักการ

â´Â
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล
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ตาราง 2
แสดงความหมายของการเปนผูนำและการบริหารจัดการ

วอรเร็น เบ็นเนส
การเปนผูนำ

การบริหารจัดการ

“ผูนำ ทำสิ่งที่ควรทำ”

ผูจัดการ คือ ผูที่ทำสิ่งตางๆใหถูกตอง

จอรน ค็อตเนอร
การเปนผูนำ

การบริหารจัดการ

“การเปนผูนำ เปนเรื่องของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง”

“การจัดการ เปนเรื่องการรับมือกับความสลับซับซอน”

อัมราฮัม ซาเลนิก
การเปนผูนำ

การบริหารจัดการ

“...ผูนำยอมใสใจวาสิ่งตางๆ มีความหมายตอคนเราอยางไร”

“ผูจัดการใสใจวาสิ่งตางๆ ทำสำเร็จลุลวงไดอยางไร”

จอรน มาริออทติ
การเปนผูนำ

การบริหารจัดการ

“ผูนำคือสถาปนิก”

“ผูจัดการคือนักกอสราง”

คูซิส และ พอสเนอร
การเปนผูนำ

การบริหารจัดการ

คำวา การเปนผูนำ ใหความรูสึกถึงการเคลื่อนไหว ไมหยุดนิ่ง

“การจัดการเปนเรื่องการ จับ/จัด สิ่งของตางๆ เปนเรื่องของการ

รักษาระบบระเบียบ การจัดองคกร และการควบคุม”

จอรจ เวเทอรสบี
การเปนผูนำ

การบริหารจัดการ

ผูนำมุงใสใจการสรางวิสัยทัศนรวมกัน

การจัดการ คือการออกแบบการทำงาน..

เปนเรื่องเกี่ยวกับการควบคุม..
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สรางความเติบโตอยางยั ่งยืนและสง 
ทอดตอไปยังรุนสูรุน ทักษะแตละ 
ดานตองอาศัยภาวะความเปนผู นำ 
เพ ื ่ อน ำ ไปส ู  ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ อ ย  า งม ี 
ประสิทธิผล จึงถือไดวา ภาวะผูนำ 
มีความสำคัญเปนอยางยิ ่งสำหรับ 
ผูนำในธุรกิจครอบครัว

คุณลักษณะของผู้นำที่จะทำให้
ธุรกิจครอบครัวประสบความ 
สำเร็จ

จากการสำรวจความคิดเห็นถึง 
คุณลักษณะของผูนำที่จะทำใหธุรกิจ
ครอบครัวประสบความสำเร็จพบวา 
คนรุนที่ 1 ใหความสำคัญในเรื่องของ 
ความยุติธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ 
ความซื่อสัตย ความเด็ดขาด กลา 
ตัดสินใจ และภาวะผูนำเทาๆกัน ทั้งนี้ 
จากการใหขอมูลเชิงลึก พวกเขาเชื่อ 
วาคุณธรรมและความซื่อสัตยจะเปน 
รากฐานท่ีดีของทุกอยาง และเน่ืองจาก 
ตองเปนผูชี ้ทิศทางธุรกิจและตองการ
ใหคนหมู มากเดินตามความเด็ดขาด 
กลาตัดสินใจ และภาวะผูนำจึงมีความ 
สำคัญมากเชนกัน 

ขณะที่คนรุนที่ 2 ใหความสำคัญ 
ในเร่ืองของความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ 

รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การหา 
ความรูและวิธีการใหมๆ อยูเสมอ 
ตามลำดับ จากขอมูลเชิงลึกพวกเขา 
เชื่อวาผูนำควรมีความเด็ดขาดในการ
ตัดสินใจ เพราะมีผลตอความกาวหนา 
ของบริษัท ขณะเดียวกันก็ควรรับฟง 
ความคิดเห็นของผูอื่นเพื่อใหเห็นรอบ
ดานและแกปญหาถูกจุด และทามกลาง 
การแขงขันทางธุรกิจที ่สูงผู นำก็ควร 
แสวงหาความรูใหมๆ  เพ่ือนำพาองคกร 
ไปสูความสำเร็จ 

สวนคนรุนที่ 3 ใหความสำคัญ 
ในเรื่องของภาวะผูนำมากที่สุด รอง 
ลงมา ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ 
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ความ 
ซื่อสัตย เทาๆกัน ทั้งนี้เนื่องจากพวก 
เขาเชื่อวาองคกรตองการภาวะผูนำที่
ม ีความเหมาะสมในการบริหารงาน 
ซึ่งตองมีความกลาตัดสินใจปรับเปลี่ยน 
สิ่งตางๆ ตามสถานการณไดรวดเร็ว 
อีกทั้งการรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น 
จะทำให ได ม ุมมองในการพัฒนาที ่ 
กวางขึ้น และพวกเขายังเห็นวาความ 
ซื่อสัตยเปนคุณลักษณะสำคัญที่ผู นำ
ทุกคนควรจะมีอีกดวย 

บทบาทของผู้นำ ในธุรกิจ 
ครอบครัว

เนื่องจากธุรกิจครอบครัว มี 
ความซับซอนและละเอียดออนมาก 
กวาธุรกิจทั่วไปที่เนนไปที่ผลกำไรของ
กิจการเปนหลัก แตธุรกิจครอบครัว 
ตองมองในมิติที ่หลากหลายอีกทั ้งมี 
เรื ่องของอารมณเขามาเกี่ยวของดวย

คนรุนนี้ตองมีทักษะดานการจัดการ
องคกรที่เปนระบบ และ ทักษะใน 
ดานการเงิน การลงทุน Genera-
tion 3 เปนรุนที่โตมาพรอมกับ 
ความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทมีระบบ 
ที่ดี ทักษะที่สำคัญของรุนที่ 3 คือเรื่อง 
ของการบริหารคน การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษยในองคกร บริษัทจะ 
มีผูบริหารจากภายนอกเขามามากขึ้น 
จึงตองเรียนรู ที ่จะทำงานรวมกับมือ 
อาชีพ การเปนผูถือหุนที่ดี รวมถึง 
ทักษะการพัฒนาดานนวัตกรรมเพื ่อ 
ตอยอดธุรกิจ ซึ่งในบางครอบครัวเมื่อ 
ธุรกิจเติบโตมาถึงรุนที่ 3 หรือ 4 
สมาชิกครอบครัวจะไมเขามายุงเรื ่อง
การบริหารเลย และปลอยใหเปน 
หนาที่ของผูบริหารมืออาชีพ ตนเอง 
เปนเพียงผูถือหุนและกำหนดนโยบาย
เทานั้น อาจเห็นไดในธุรกิจครอบครัว 
ท ี ่ เอาบร ิษ ัทเข าไปจดทะเบ ียนใน 
ตลาดหลักทรัพย สรางธรรมาภิบาล 
ใหเกิดในองคกรใหมีการดำเนินงาน 
อยางโปรงใสเพื ่อใหผู ถ ือหุ นทุกคน 
ตรวจสอบได 

จะเห็นไดว าผู นำในแตละร ุ น 
ของธุรกิจครอบครัว มีหนาที่ในการ 
นำพาครอบครัวและธุรกิจใหสามารถ

ผู้นำของธุรกิจครอบครัว จึงหมายถึง 
การเป็นผู้นำที่เป็นผู้รับใช้ การประนีประนอม 
อ่อนน้อมถ่อมตน การมีอิทธิพลมาจากหลักการ 
ที่ถูกต้อง การให้บริการ การเกื้อกูล 
และเอาใจใส่ต่อผู้อื่น 
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มาก ทำใหบทบาทของการเปนผูนำ 
ในธุรกิจครอบครัวมีความยากมากกวา 

ผูนำของธุรกิจครอบครัว จึง 
หมายถึง การเปนผูนำที่เปนผูรับใช 
การประนีประนอม ออนนอมถอมตน 
การมีอิทธิพลมาจากหลักการที่ถูกตอง 
การใหบริการ การเกื้อกูล และเอาใจ 
ใสตอผูอื่น 

เนื ่องจากสมาชิกครอบครัวจะมี
ความออนไหวเรื ่องของการใชอำนาจ
บงการ หากรูสึกวาผูนำธุรกิจครอบครัว 
มีการใชอำนาจในตำแหนงอาจเกิด 
การตอตานและนำมาซึ่งปญหาความ
ขัดแยงในท่ีสุด ผูนำในธุรกิจครอบครัว 
จึงตองระมัดระวังเรื ่องการใชอำนาจ 
โดยตำแหนงกับคนในครอบครัวเปน 
อยางมาก

การเป็นผู้นำและผู้จัดการ 
(ผู้บริหาร)

การบริหารจัดการและการเปน 
ผูนำ ตางก็มีความสำคัญ อยางไร 
ก็ตามในธุรกิจครอบครัวที ่ใหความ 
สำคัญการบริหารจัดการจนเกินพอดี 
มีการจัดการและควบคุมมาก ยอมไม 
กอใหเกิดความสรางสรรคและสราง 
ความยั ่งยืนอยางแทจริงใหกับธุรกิจ 
ครอบครัวได

ผูนำ แตกตางจาก ผูจัดการ ใน 
ขั้นพื้นฐานหลายประการ ในขณะที่ 
ผูจัดการมุงการบริหาร(Administer) 
ทวาผูนำมุงประดิษฐคิดสรางสิ่งใหมๆ
เสมอ(Innovate) ดังนั้นผูจัดการจึง 
ไดแตรักษาสถานะการบริการ(Maint
ain) ทวาผูนำมุงพัฒนา(Develop) 
ผูจัดการวางใจในระบบและตัดสินดวย 

การควบคุม(Control) แตผูนำวางใจ 
ในคนทำงานและความร ับผ ิดชอบ 
(Trust)

ผู จ ัดการจะเปนคนที ่ให ความ 
สำคัญกับการทำงานใหลุลวง การ 
ทำงานของผ ู จ ัดการจ ึงม ีระเบ ียบ 
แบบแผน เปนขั้นเปนตอน และให 
ความสำคัญกับปริมาณ ซึ่งยึดตาม 
กระบวนการและมาตรการควบคุม 
ตางๆ โดยมีการกำหนดเนื้องานและ 
ผลลัพธที่ชี้วัดไดไวอยางชัดเจน ความ 
สำเร็จของการบริหารจึงขึ้นอยูกับการ
วางแผน การจัดการ การสรางผลลัพธ 
และการควบคุม

ผู จ ัดการจะแบงงานออกมาได 
อยางชัดเจนตามกลยุทธที ่กำหนดไว 
โดยใหความสนใจกับรายละเอียดและ
ความเปนไปไดในการทำสิ ่งตางๆให 
เกิดขึ้นไปทีละขั้นในแตละวัน ซึ่งเปน 
กรอบความคิดที่มุงเนนตัวงาน โดยให 
ความสำคัญกับการตัดสินใจอยางมี 
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงมอบ 
สินคาและบริการที่ตรงเวลา ประหยัด 
ตนทุน และสรางรายไดตามเปาหมาย 
ในแตละไตรมาส

อย างไรก ็ตามเน ื ่องจากความ 
สำเร ็จของผ ู จ ัดการข ึ ้นอย ู ก ับการ 
กระทำของผูอื่น ความสามารถในการ 
สรางแรงจูงใจจึงเปนคุณสมบัติที่สำคัญ 
อยางยิ่ง เชนเดียวกับการเขาใจวา 
อะไรที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของผูคน 
การเขาใจวาจะประพฤติตัวอยางไรให
สามารถดึงคนเขามีส วนรวมในการ 
ทำงาน ทั้งคนที่เปนผูใตบังคับบัญชา 
ของพวกเขาโดยตรง ผูบริหารระดับ 
เดียวกันในสวนอื่นขององคกร และที่ 

สำคัญคือผู บังคับบัญชาของพวกเขา 
เอง

ผูนำ มักจะเปนคนท่ีอยูตรงขาม 
กับ ผูบริหารจัดการ โดยผูบริหาร 
และผูนำนั้นเปรียบเสมือน “หยิน 
และหยาง” ขององคกร โดยผูจัดการ 
จะมุงเนนทำสิ่งที่อยูตรงหนา มุงเนน 
เฉพาะบางเรื ่องและการดำเนินการ 
ควบคุม แตผูนำจะมองไปขางหนา 
สรางวิสัยทัศนและความสัมพันธกับ 
ผูอื่น และสรางวิสัยทัศนที่ทำใหคน 
ในองคกรกอใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะ
เดินตามพวกเขา ผูนำจะดึงคนใหเขา 
มามีสวนรวมและเกิดการกระตือรือรน 
ท ี ่ จ ะทำตามว ิ ส ั ยท ั ศน  ของผ ู  น ำ 
มากกวาผลักดันใหทำส่ิงท่ีผูนำตองการ

ผ ู  น ำ จ ะต  อ ง เ ป  น คนแรกท ี ่ 
คาดการณถ ึงการเปลี ่ยนแปลงและ 
วางแผนรับมือกับการเปลี ่ยนแปลง 
ลวงหนาอยางมีประสิทธิผล โดยมี 
ความยืดหยุนปรับตัวงาย เปดรับทาง 
เลือกอื่นและเต็มใจรับความเสี่ยง เปน 
ผ ู นำการเปล ี ่ยนแปลงมากกว าจะ 
พยายามร ักษาสภาพเด ิมที ่ เป นอยู  
และทำใหเกิดเปนความจริง

ใ น ห น ึ ่ ง ค น ส า ม า ร ถ ม ี ท ั ้ ง 
คุณลักษณะของผูนำและผูบริหารที่
ชวยสงเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำ 
ใหการบริหารธุรกิจครอบครัวเปนไป
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ผู้บริหารสาวเก่ง
Sea Wealth
ผู้มีแม่เป็น
Role Model

วรรณศิริ
อร่ามวัฒนานนท์
วรรณศิริ

อร่ามวัฒนานนท์

เปิดบ้านครอบครัวนักบริหารของ 
คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายก 
สมาคมอาหารแช่แข็งแห่งประเทศไทย 
กับการดูแลอาณาจักรทางธุรกิจในนาม 
Sea Value และ Wales Group 
ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจผลิตและผู้ส่งออก 
อาหารทะเลแปรรูปชั้นนำของประเทศไทย 
กับการปลูกฝังและอภิบาลสายพันธุ์ 
เป็นอย่างดี เพื่อส่งต่อธุรกิจให้ทายาท 
ทั้ง 3 สืบทอดต่อไป เปิดโครงสร้าง 
การวางแผนการศึกษาและการจัดสรร 
ธุรกิจให้แก่ทายาททั้ง 3 ลูกชายคนโต 
คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ จบด้าน 
Industrial Engineering จาก Uni-
versity of Wisconsin, Madison, 
USA และ ปริญญาโทการตลาด 

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ดูแลบริษัท Sea Value Holding 
Company และอีก 2 บริษัทคือ 
I.S.A.Value และ Unicord จำกัด 
(มหาชน) คู่กับคุณพ่อ พจน์ 
อร่ามวัฒนานนท์ ส่วนลูกสาว 
คนกลางหนึ่งเดียว คุณวรรณศิริ 
อร่ามวัฒนานนท์ หรือ “คุณเบลล์” 
ดูแลธุรกิจ อาหารแปรรูปสำเร็จแช่แข็ง 
ในเครือ Wales Group ซึ่งประกอบ 
ด้วยสองโรงงานหลักคือ Sea Wealth 
Frozen Food และ Andaman 
Seafood คู่กับคุณแม่ วิจิตรา 
อร่ามวัฒนานนท์ ส่วนน้องชายคนเล็ก 
คุณธนภูมิ อร่ามวัฒนานนท์ 
จบปริญญาตรี จาก Northwestern 
University สาขา วิศวกรรม 
อุตสาหกรรม และด้านเศรษฐศาสตร์ 
และกำลังเรียนต่อที่ Kellogg School 
of Management ,NorthWestern 
University USA. หลังจากนั้นจะกลับ 
มาดูแลงานธุรกิจในเครือครอบครัวต่อไป
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แนะนำนักบริหารสาว 
หนึ่งในครอบครัวคนเก่ง

คุณวรรณศิริ อรามวัฒนานนท 
หรือ “คุณเบลล” ลูกสาวคนเกง 
คนเดียว ของครอบครัวอรามวัฒนานนท 
วัย 29 ป “คุณเบลล”จบการศึกษา 
จากระดับมัธยมศึกษาที่ Cheshire 
Academy USA. และศึกษาตอปริญญาตรี 
ที่ University of Michigan ดาน 
Communications studies และ 
Psychology เพื่อตองการนำความรู 
มาประยุกตใชในการบริหารทางดาน
การตลาดและพ ัฒนาบ ุคคลให ก ับ 
องคการของครอบครัว โดยเธอยอมรับ 
วา ไดรับคำแนะนำในการเลือกสาขา 
วิชาเรียนจากคุณพอและคุณแม และ 
เป นความตองการของเธอเองด วย 
ท่ีตองการกลับมาดูแลงานของครอบครัว 
ตอไป 

“จริงๆ วางแผนวา กลับมาทำงาน 
ที่บริษัท เพื่อหาประสบการณ แลว 
จะกลับไปเรียนตอท่ีอเมริกา แตปรากฏ 
วา งานท่ีดูแลท่ี Seawealth  ขยายตัว 
มาก จนเวลาจะผานไปแลว 5-6 ป  
จึงตัดสินใจเลือกเรียนตอ ดาน MBA 
สาขา Finance & Strategic Man-
agement ท่ีสถาบันศศินทร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัยซึ ่งไดตัดสินใจเรียนทาง 
ดานวางแผนกลยุทธและการเงินเพื่อ 
เสริมสรางความสามารถในการบริหาร 
และนำมาใชกับการบริหารธุรกิจของ
ที่บานไดดียิ่งขึ้น

หน้าที่รับผิดชอบ 
งานแรก เปนงานในบริษัทท่ีคุณแม 

ดูแล คือ บริษัท Sea Wealth Frozen 
Food จำกัด หนึ่งในเครือ ซึ่งยังมีอีก 
2 บริษัทคือ บริษัท อันดามัน ซีฟูดส 
จำกัด 2 สาขา ท่ีระนอง และสมุทรปราการ 

ตำแหนง Sales & Marketing Man-
ager และรับผิดชอบงานดาน Prod-
uct Development ควบคูกันไป โดย 
โปรเจกตที่มีความสำคัญและเธอภาค 
ภูมิใจ คือ การตั้งเปาในการเปนผูนำ 
ดานสินคาแปรรูปในตางประเทศ โดย 
เธอสามารถเจาะตลาดสินคาอาหาร 
แปรรูปในออสเตรเลียไดสำเร็จ โดย 
รวมมือกับ Coles ซูเปอรมารเก็ต 
รายใหญของออสเตรเลีย ในการพัฒนา 
สินคาพรอมทาน โดย Coles ไดสง 
บรีฟใหทำสินคาประเภท Entertain-
ment range จำนวน 16 ชนิด ซึ่งเปน 
ประเภทของทานเลน สแน็ค และ 
อาหารเรียกน้ำยอย (appetizer) เปน 
อาหารแชแข็ง ที่นำไปเขาอบ แลวทาน 
ไดเลย

“สิ่งที่ภาคภูมิใจคือ การที่ “คุณ 
เบลล”ไดเดินทางนำผลิตภัณฑที่พัฒนา 
ขึ้น จากวัตถุดิบในไลนธุรกิจไปแปรรูป 
แลวนำไปเสนอเพื ่อปรับปรุงพัฒนา 
ผลิตภัณฑใหถูกปาก และรสนิยม 
ผูบริโภคชาวออสเตรเลีย โดยผลิตภัณฑ 
ที่ไดพัฒนาเปน เกี๊ยวซากุง  นำรอง 
เปนสินคาชนิดแรก ปรากฏวาไดรับการ 
ตอบรับดวยดีจนไดรับการตอบรับจาก 
ลูกคาใหโอกาสเสนอสินคาใหมและ 
ขยายจำนวนสินคาที ่วางขายนั ้นได 
มากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยปกติที่ 
ผานมาตลาดนี ้ เว ียดนามเคยครอง 
มารเก็ตแชรมากอน จากนั้นบริษัท ก็ 
ไดรับออเดอรตอเนื่องมาแลว 4-5 ป 
กับความภาคภูมิใจ กับสินคาชนิดใหม 
ที่ไดรับความนิยมสูง จนกลายเปน 
Flagship product ของชาวออสเตรเลีย 
และมีการพัฒนาแตกไลนออกมาอีก 
นับสิบ SKU’s ครอบคลุมซูเปอรมารเก็ต 
อีกหลายแหง นอกจาก Coles แลว 
และป จจ ุบ ันได ทำรายได จากการ 

สงออกในประเทศตางๆ ทั่วโลกกวา 
5,000 ลานบาทตอป โดยมีตลาดใหญ 
อยูท่ีสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีออสเตรเลีย 
และญี ่ปุ นก็เปนตลาดที ่กำลังเติบโต 
ขึ้นเรื่อย ๆ” 

เป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจ
นอกจากความรับผิดชอบดาน 

การขาย การตลาด และการพัฒนา 
ผลิตภัณฑแลว ยังมีอีกหนึ่งเปาหมาย 
ที่ “คุณเบล” วางแผน คือ จะสราง 
แบรนดสินคาของตัวเอง ซึ่งขณะนี้อยู 
ในระหวางการวางแผน กำหนด Posi-
tioning และกำหนด product offer-
ing เพื่อตอบสนองความตองการของ 
ผ ู บร ิ โภคท ั ้ งตลาดในประเทศและ 
ตางประเทศ 

“ในเมื่อเราคือ กลุมธุรกิจที่ 
ครอบคล ุมส ินค าโปรต ีนหล ักของ 
ประเทศทั้งทูนา กุง และไก ดังนั้นเรา 
มีโอกาสที่ดีที่จะสราง brand สินคา 
ขึ ้นมาเนื ่องจากเรามีฐานการผลิตที ่ 
แข็งแกรงที่จะ support ใหสามารถ 
จัดจำหนายสินคาที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน ซึ่งสิ่งนี้จะเปนสิ่งสำคัญที่ 
จะชวยใหแบรนดเราแข็งแกรง

การสรางแบรนดจะไมจำกัดแค 
ขายเขาไปตลาด retail อยางเดียว แต 
การเขาถึงตลาด food service นับวา 
เป นช องทางท ี ่ด ีด วยเพราะตลาด 
รานอาหารในประเทศไทยนั ้นนับวา 
ขย ายต ั ว อ ย  า ง ม ากและม ี ค ว าม 
ตองการทางดานวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  

ในสวนของตลาดสงออก ทาง 
คุณเบลลตองการที่จะขยายไปยังตลาด 
emerging countries ซึ่งเปนตลาดที่ 
เร ิ ่มม ีกำลังซ ื ้อและมีความตองการ 
สินคาที่มีคุณภาพมากขึ้น อาทิเชน 
ตลาดจีน ฮองกง และ สิงคโปร  สวน 
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นอกองคกร ใสใจในรายละเอียดทุกๆ 
จุด ซึ่งเปนสวนสำคัญในการผลักดัน 
องคกรของเราใหเจร ิญกาวหนาถ ึง 
วันนี้ และทานเปน Role Model ของ 
ลูกทั้งสามคน   เนื่องในโอกาสวันแม 
แหงชาติในเดือนสิงหาคมนี้ จึงขอ 
ใชโอกาสนี ้ขอบคุณคุณแมสำหรับ 
โอกาสมากมายที่แมมอบให จนลูก 
เติบโตมาไดเปนอยางดี” คุณเบลล 
ได กลาวทายสุด

ประเทศในอาเซียนเชน พมา  โอกาส 
สำหรับเครือ  Wales Group นาจะ 
เหมาะกับการขยายฐานการผลิต ซึ่ง 
ประเทศน ี ้ย ั งม ีแหล งว ัตถ ุด ิบและ 
แรงงานที่เพียงพอ แตตองรอความ 
พร อมเร ื ่ องสาธารณ ูปพ ื ้นฐานใน 
ประเทศนั้น ๆ กอน จึงจะเริ่มดำเนิน 
การลงทุนตอไป

งานดานการผลิตขององคกรตอไป 
เมื่อเรียนจบ

การส่งต่อธุรกิจ 
อาณาจักรยิ่งใหญ่ของกลุ่ม 
Sea Value ให้แก่ทายาท

ปจจุบันธุรกิจ กลุม Sea Value 
ภายใตการบริหารของ คุณพอ คือ 
คุณพจน อรามวัฒนานนท ดำรง 
ตำแหนงประธานกรรมการบร ิหาร 
ดูแลธุรกิจปลาทูนากระปอง และ 

ครอบครัวเราจัดว่าเป็นครอบครัวนักบริหารที่ 
ชอบทำงานทุกคน เราจะมีการพูดคุยเรื่องการ 
ทำงานตลอด ท่านให้เกียรติการตัดสินใจแก่ลูกเสมอ 
สอนให้ลูกๆเป็นนักบริหาร และเรียนรู้ที่จะกล้า 
ตัดสินใจ ลูกๆทุกคนได้เรียนรู้จาก คุณพ่อ คุณแม่่

คุณแม วิจิตรา อรามวัฒนานนท ดำรง 
ตำแหนง Vice President ดูแลบริษัท 
ในเครือ Wales Group กับธุรกิจ 
อาหารแปรรูป และแชแข็ง ทาน 
ทั้งสองไดมีบทบาทในการสงเสริมซึ่ง
กันและกัน และสรางความแข็งแกรง 
ใหแกธุรกิจที่ทานทั้ง 2 ไดปูทางไวให 
ลูก ๆ และเปนผูแนะนำใหคำปรึกษา 
ตลอดเวลา 

“ครอบครัวเราจัดวาเปนครอบครัว 
นักบริหารที่ชอบทำงานทุกคน เราจะ 
มีการพูดค ุยเร ื ่องการทำงานตลอด 
ทานใหเกียรติการตัดสินใจแกลูกเสมอ 
สอนใหลูกๆเปนนักบริหาร และเรียนรู 
ที่จะกลาตัดสินใจ ลูกๆทุกคนไดเรียน 
รูจาก คุณพอคุณแม ที่มีความจริงจัง 
ในการทำงาน ตั้งใจจริงจัง  สวนตัว 
เบลลแลวไดเรียนรูจากคุณแมเยอะมาก 
คุณแมเปนคนเกงทั้งในองคกร และ 

5 รางวัลจากการแข่งขัน 
ทางธุรกิจ ระดับนานาชาติ

Winner of New Venture 
Championship Business Plan 
Competition, Oragon, USA.

Winner of T.I.E. Interna-
tional Business Plan Competi-
tion, New Delhi,  India

Finalist of M.A.I Bangkok 
Business Challenge, Bangkok, 
Thailand

Finalist of Venture lab 
investment Competition, Austin 
, USA.

Semi Finalist of Rice Busi-
ness Plan Competition, Hous-
ton, USA.

การแบ่งสายงาน 
ความรับผิดชอบในธุรกิจ

คุณเบลลและ พ่ีชาย “คุณอมรพันธ” 
ไดรับการแบงสายงานที่ชัดเจน โดย 
คุณอมรพันธจะดูแลธุรกิจสินคาทูนา
กระปอง ของบริษัท Sea Value 
จำกัด สวนคุณเบลลจะดูแลธุรกิจ 
ทางดานอาหารแชแข็งทั้งหมด แต 2 
ธุรกิจก็สามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
โดยมีฐานลูกคาที่คลายๆกัน เปนการ 
เสร ิมความแข็งแกรงซ ึ ่งก ันและกัน 
สวนนองชายคนเล็ก “คุณธนภูมิ” 
ซึ่งกำลังศึกษาตอดาน MBA ที่ 
Kellogg School of Management  
ที่ North Western University 
สหรัฐอเมริกา ก็จะกลับมาชวยดูแล 
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คุณศักดา เที่ยงวิบูลย์วงศ์ นักธุรกิจหนุ่มทายาท 
รองประธานหอการค้า จังหวัดปทุมธานี 
ผู้ซึมซับภารกิจของหอการค้าและเข้าใจทะลุปรุโปร่ง 
จนได้รับเลือกให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธาน YEC ปทุมธานี 
และมาพร้อมกับโครงการที่ ACTIVE มากมาย โดยก่อตั้ง 
YEP – Young Executive Pathumthanee Cham-
ber of Commerce ร่วมมือกับสมาชิกกลุ่มทายาท 
หอการค้าปทุมธานีด้วยกัน เริ่มต้นเพียงไม่ถึง 10 คน 
ก่อนขานรับนโยบายการก่อตั้งกลุ่ม YEC 
ของหอการค้าไทย และเปลี่ยนชื่อเป็น YEC ปทุมธานี 
จนปัจจุบันขยายกรรมการและสมาชิกเป็น 35 คน 
กับการแบ่งงานเข้มข้น 16 ฝ่ายครอบคลุม 
เศรษฐกิจการค้าและสังคมรอบด้าน
และยังคงรับสมัครนักธุรกิจรุ่นใหม่อยู่ตลอดเวลา 
โดยไม่แบ่งเป็นรุ่น เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียว
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สายเลือดหอการค้า
สู่ ประธาน YEC ปทุมธานี

ศักดา
เที่ยงวิบูลย์วงศ์



ถึงระดับบริหาร โดยลาสุดดำรงตำแหนง 
เปนผูบริหารระดับกลาง ดูแลงานทั้ง 
ดานการผลิต และการบริหาร บริษัท 
ยูเนี่ยนปรอพเปอรตี้ จำกัด

ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง
บริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอรตี้ 

จำกัดกอตั้งเมื่อป 2517 เปนผูผลิต 
จัดจำหนายและบริการติดตั้งกระเบื้อง 
พีวีซีปูพ้ืน และอุปกรณการปูพ้ืน ภายใต 
เครื่องหมายการคา “สตารเฟล็กซ” 
(STARFLEX) ปจจุบันเปนหนึ่งใน 
ผูผลิตรายใหญของประเทศไทย โดย 
มีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท 
โรงงานผลิตตั้งบนพื้นที่ 30 ไร ที่ 
อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี มี 
สำนักงานขาย อยูที่ยานงามวงศวาน 
จำนวนพนักงานทั้งหมด 250 คน 
และกำลังการผลิต 5,000 ตัน หรือ 
1,000,000 ตรม.ตอป โดยเนนการ 
ผลิตเพื่อรองรับธุรกิจการกอสรางภา
ยในประเทศมากกวาการสงออก

ด  วยความตระหน ักถ ึ ง เร ื ่ อ ง 
สิ่งแวดลอม “คุณดอย” ไดมีนโยบาย 
ในการใหความสำคัญในการอนุรักษ 
สิ ่งแวดลอมในทุกส วนที ่ เก ี ่ยวข อง 
ไม ว าจะเปนการออกแบบลวดลาย 
ธรรมชาติในผลิตภัณฑ  การวางแผนที่ 
จะพัฒนาสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
ซึ่งคาดวาจะออกสูตลาดในเร็ว ๆ นี้ 
เล ิกใช ส วนผสมของแรใยหินที ่อาจ 
เปนอันตรายตอสุขภาพในผลิตภัณฑ
ทุกชนิด รวมถึงการศึกษาวงจรชีวิต 
ผลิตภัณฑของสินคา LCA (Life 
Cycle Assessment) เพื่อเปนการ 
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตั้งแตวงจรเกิด
จนตายของผลิตภัณฑ หรือตั้งแต 
วัตถุดิบที่ใชผลิตจนถึงขั้นตอนสุดทาย
หร ือการท ิ ้ งขยะโดยม ีแผนท ี ่จะม ี 
โครงการจัดการขยะจาก PVC ใหถูก 

วิธีและใหความรู กับผู ใชงานเพิ ่มขึ ้น 
และในป 2540 ไดรวมทุนกับ Gerflor 
ผูผลิตกระเบื้องพีวีซี อันดับ 3 ของ 
โลกจัดต้ังบริษัท Gerflor Union Co.,Ltd. 
ดวยทุนจดทะเบียน 38,000,000 บาท 
เพ ื ่อผล ิตและจำหนายสินคาพิเศษ 
กระเบื้องพีวีซี Conductive และ 
Antistatic เพื่อควบคุมไฟฟาสถิตย 
ในอ ุตสาหกรรมการผล ิตอ ุปกรณ  
อิเล็กทรอนิกส

ภารกิจในฐานะประธาน YEC
เนื ่องจากการคลุกคลีและรวม 

กิจกรรมของหอการคาฯ มาเปนระยะ 
เวลา 8 ปที่ผานมา โดยเริ่มตนดำรง 
ตำแหนงกรรมการหอการคาจังหวัด 
ปทุมธานี ดังนั้น “คุณดอย” จึงได 
เร ียนร ู  ว ัฒนธรรมการทำงานของ 
หอการคาฯ และรูจักกรรมการฯ 
หลายทานเปนอยางดี จนวันหนึ่ง 
ทานรองประธานหอการคาฯ ไดเสนอ 
ความค ิดว  าน  าจะม ีการรวมกล ุ  ม 
ลุกหลานทายาทของหอการคาฯ เพื่อ 
รวมตัวสรางพลังใหมใหหอการคาไทย 
จ.ปทุมธานี โดยมีแนวคิดวา “ผูนำ 
ตองสรางผูนำ” โดยภารกิจของกลุม 
ทายาทหอการคาจะต องทำหนาท ี ่ 
ชวยประธานหอการคาฯ ในการ 
พัฒนาจังหวัดปทุมธานี และเปน 
สวนหนึ่งในการชวยเหลือสังคม  และ 
“คุณดอย” ไดรับการแตงตั้งใหเปน 
ประธาน YEC คนแรก ซึ่งขณะ 
น ั ้น“ค ุณด อย”ดำรงตำแหน งเป น 
กรรมการรองเลขาธ ิการหอการคา 
จังหวัดปทุมธานี และยังรวมกลุมใน 
ชื่อ YEP – Young Executive 
Pathumthanee Chamber of 
Commerce กอนนโยบายกอตั้ง YEC 
ของหอการคาไทย 1 ป

ทำความรู้จักสายเลือด 
หอการค้าไทย

คุณศักดา เที่ยงวิบูลยวงศ หรือ 
“คุณดอย” เปนชาวกรุงเทพฯ โดย 
กำเนิด จบการศึกษาระดับมัธยม 
จาก โรงเรียนเซนตคาเบรียล และ 
ระดับปริญญาตรี ทางดานโฆษณา 
จากคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย 
รังสิต และลาสุดระดับปริญญาโท 
ทางดาน Management in Entre-
preneurship การบริหารการ 
จ ัดการสำหร ับผ ู ประกอบการท ี ่ 
มหาวิทยาลัยเดียวกัน

“คุณดอย” เปนหนุมนักบริหาร 
วัย 33 ป เปนทายาทของคุณพอ 
ผู  เป นห ุ นส วนในการก อต ั ้ งบร ิษ ัท 
ยูเนี่ยนปรอพเปอรตี้ จำกัด ผูผลิต 
และจัดจำหนาย ผลิตภัณฑกระเบื้อง 
พีวีซีปูพื้น ภายใตแบรนด STARFLEX 
ซึ่งมีโรงงานตั้งอยูที่ อ.ลาดหลุมแกว 
จ.ปทุมธานี ซึ่งบริษัทไดดำเนินกิจการ 
มากวา 40 ป เดิมคุณพอเขารวม 
กับหอการคา จ.ปทุมธานี เริ่มจาก 
ตำแหนงกรรมการ กอนดำรงตำแหนง 
สุดทายคือ รองประธานหอการคา 
จ.ปทุมธานี 

เริ่มแรกทำงานไปด้วย 
เรียนไปด้วย

ชวงที่คุณพอเสียชีวิต ”คุณดอย” 
กำลังเรียนป 3 ในมหาวิทยาลัยฯ ขณะ 
ท ี ่ท านดำรงตำแหน งรองประธาน 
หอการคา จ.ปทุมธานี ในชวงที่ทาน 
มีชีวิตอยู “คุณดอย” ไดเห็นคุณพอ 
ทำงานทั้งที่บริษัท  และชวยภารกิจ 
ของหอการคามาโดยตลอด ดังนั้น 
“คุณดอย” จึงตองเริ่มทำงานไป เรียน 
ไปดวย โดย“คุณดอย” ไดเขาทำงาน 
เพื ่อจะเรียนรู งานจากทุกตำแหนงใน 
โรงงานตั้งแตตำแหนงฝกงาน ไปจน 
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16 ฝ่าย กับ 
การดูแลรับผิดชอบงาน

ภารกิจหลักเริ ่มแรกจากสมาชิก 
รุนกอตั้งประมาณไมถึง 10 คน ซึ่ง 
เป นเล ือดเน ื ้ อ เช ื ้ อ ไขสมาช ิกและ 
กรรมการหอการคาฯ กอนทาบทาม 
เพื่อนสนิททายาทนักธุรกิจมารวมงาน 
จนปจจุบันมีสมาชิกแลว 35 คน มี 
การแบงงานกันรับผิดชอบรวม 16 
ฝายประกอบดวย 1) ฝายกิจกรรม 
หารายได กับโครงการแขงขันกอลฟ 
แรลลี่ และกิจกรรมอื่น ๆ  2) ฝาย 
ทองเท่ียว กับโครงการของดีเมืองปทุมฯ 
การคัดเลือกรานอาหารคุณภาพ 3) 
ฝายพัฒนาธุรกิจ และการคา กับ 
โครงการ Business matching กับ 
ประเทศเพ่ือนบาน 4) ฝายพาณิชยกรรม 
กับโครงการเยี่ยมเยียนสมาชิก 5) ฝาย 
สังคมและสิ่งแวดลอม หรือ CSR กับ 

โครงการประมูลของรักของหวง จาก 
สมาช ิก YEC ร วมก ับกรรมการ 
หอการคาเพื ่อนำเงินรายไดไปจัดซื ้อ 
อุปกรณการเร ียนเพ ื ่อน องมอบให 
โรงเรียนที่ขาดแคลน 6) ฝายพัฒนา 
และวางแผนผู ประกอบการรุ นใหม 
กับโครงการศึกษา การสัมมนา รวม 
กับธนาคารช้ันนำ 7) ฝายอุตสาหกรรม 
8) ฝายเกษตรและอาหาร 9) ฝาย 
พัฒนาธุรกิจ SME’s  10) ฝายแรงงาน 
สัมพันธ 11) ผาย IT ดูแลเว็บไซต และ 
Social media ของหอการคา และ 
YEC 12) ฝายพลังงาน 13) ฝาย 
ขยายสมาชิก 14) ฝายวัฒนธรรม 
การศึกษา 15) ฝายนันทนาการ 16) 
ฝายธุรกิจคาสง และคาปลีก

ฝากข้อคิดถึง ชาว YEC 
สิ ่งท ี ่ เป นความภาคภูม ิใจจาก 

จำนวนสมาชิกที่ในชวงเริ่มตน แต 
ผลงานมีคุณภาพสูงนั้น จะเห็นไดจาก 
โครงการ ของดีเมืองปทุมฯ เพื่อคนหา 
รานอาหารคุณภาพ ที่ผานเกณฑการ 
คัดเลือกจาก YEC และมีการเผยแพร 
ประชาสัมพันธ เพื่อเปนการชวยเหลือ 
ผูประกอบการรานอาหาร รานคา 
รายยอย และโครงการนี้ ไดรับเลือก 
จากหอการคาไทย ใหเปนโครงการ 
ตนแบบ เพื่อใหจังหวัดอื่น ๆ สามารถ 
นำไปดำเนินการตอไป ซึ่งเปนความ 
ภาคภูมิใจของชาว YEC ปทุมธานี 
และ“คุณดอย” อยากฝากถึง หอการคาไทย 
เสนอตองการให ม ีการร วมม ือของ 
กลุม YEC ในทุกระดับ ทั้งระดับ 
จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
เพื่อผนึกกำลังรองรับการแขงขันของ
ประชาคมอาเซียน ในปที่ใกลจะถึงนี้ 
อีกดวย

วันหนึ่งท่านรองประธานหอการค้าฯ
ได้เสนอความคิดว่า น่าจะมีการรวมกลุ่มลุกหลานทายาท

ของหอการค้าฯ เพื่อรวมตัวสร้างพลังใหม่ให้
หอการค้าไทย จ.ปทุมธานี โดยมีแนวคิดว่า

“ผู้นำต้องสร้างผู้นำ” โดยภารกิจของกลุ่มทายาทหอการค้า
จะต้องทำหน้าที่ช่วยประธานหอการค้าฯ ในการพัฒนา

จังหวัดปทุมธานี และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม 
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โจทยใหญของประเทศ “ความ 
เหลื่อมล้ำของรายได” สูโครงการที่ 
พลิกชีวิตเกษตรกรสูรายไดที ่ยั ่งยืน 
โดยหอการคาไทย ที่เรียกวา “ 1 ไร 
1 แสน ” โครงการที่สรางตนแบบ 
การปฏิบัติในพื้นที่จริง 1 ไรใหเกิด 
ประโยชนสูงสุด กับกระบวนการทำ 
การเกษตรแบบผสมผสาน  ซ่ึงประยุกต 
จากหล ักเศรษฐก ิจพอเพ ียงของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปาหมาย 
คือตองการใหเกษตรกรมีชีวิตความ 
เปนอยูที่ดีขึ้น และมุงสรางตนแบบ 
และองคความรู ใหก ับเกษตรกรใน 
ชนบทไดนำไปทดลองปฏิบัติ ซึ่งจะ 
นำไปสูการยกระดับฐานะความเปน
อยูของเกษตรกรใหดีขึ้น

จากสภาพปญหาความเหลื่อมล้ำ 
ของรายได ระหวางประชาชนในชนบท 
และประชาชนในเมือง ซึ่งนับวันยิ่งมี 
ความแตกตางมากขึ้น ทั้งนี้ เปนผลมา 
จากโครงสร  างทางเศรษฐก ิจของ 
ประเทศไทยที ่ม ุ งเน นการผลิตเพื ่อ 
การสงออก สวนการพัฒนาประเทศ 
ใหความสำคัญกับการแขงขันของภาค
ธุรก ิจเป นหลักในขณะที ่ประชาชน 
สวนใหญของประเทศยังคงเปนสังคม 
เกษตรกรรม ที่มีรายไดไมสมดุลกับ 
คาครองชีพ แมวาในชวงเวลาที่ผานมา 
ภาครัฐจะสงเสริมใหมีการลงทุนใน 
สวนภูมิภาค เพื่อใหเกิดการกระจาย 
รายไดไปยังพื้นที่ตางๆ ก็ตามแตยัง 
ไมสามารถลดชองวางของรายไดมาก
นัก ประชาชนในภาคการเกษตรยังคง 

ในฐานะภาคธุรกิจเอกชนไทย 
หอการค าไทยและสภาหอการค า 
แหงประเทศ ซึ่งเปนกลไกหลักใน 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ได ตระหน ักถ ึ งป ญหาของความ 
เหลื่อมล้ำของการกระจายรายได จึง 
ไดประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทาง 

ยากจน ยังสงผลตอความรูสึกถึงความ 
แตกตางการให บร ิการของภาคร ัฐ 
ระหว างกล ุ มท ุนและประชาชนใน 
ชนบท การบังคับใชกฎหมาย หรือ 
การจ ัดสรรทร ัพยากรของประเทศ 
ที่ไมเปนธรรมซึ่งเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว และยาก 
ที่จะเยียวยาแกไขได
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พลิกชีวิตเกษตรกร กับ
โครงการ 1 ไร่ 1 แสน
â´Â

หอการคาไทย



รายไดระหวางประชาชนในเมืองและ
ชนบท ตลอดจนการสรางตนแบบการ 
พัฒนาชุมชนเกษตรกรรมอยางยั่งยืน 

ทั้งนี้ ในป 2553 หอการคาไทย 
ไดดำเนินโครงการ 1 ไร 1 แสน  ใน 
พื้นที่นำรอง บานหนองแต บานบอ 
บานกุดเชียงมี อำเภออุบลรัตน จังหวัด 
ขอนแกน ระยะเวลาในการดำเนิน 
โครงการ 6 เดือน (มิถุนายน - 
พฤศจิกายน 2553) โดยมีเกษตรกร 
เขารวมโครงการจำนวน 19 ราย 
ประกอบดวยกลุ มเขาร วมโครงการ 

ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งนี้ 
การดำเนินการไดแบงออกเปน 3 
ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การจุดประกาย
“ 1 ไร 1 แสน ” เปนโครงการ 

สรางตนแบบการปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง 1 ไร 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใชกระบวนการ 
ทำการเกษตรแบบผสมผสาน (ประมง, 
ปศุสัตว และเกษตรกรรม) ซึ่งจะ 
สามารถสรางตนแบบ และองคความรู 
ใหกับเกษตรกรในชนบทไดนำไปปฏิบัต ิ
สามารถยกระดับฐานะความเปนอยู  
ของเกษตรกรใหดีขึ้น ลดชองวางของ 

และมาตรการในการลดความเหลื่อมล้ำ 
ของการกระจายรายได โดยใหความ 
สำคัญในประเด็นการมุงเนนยกระดับ
รายไดของคนไทยในภาคการเกษตร 
และแรงงานใหสูงขึ้นเปน  ลำดับแรก 
เพื่อเปนการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
หอการคาไทย จึงไดจัดต้ังคณะทำงาน 
ลดความเหลื่อมล้ำใหจัดทำโครงการ
เพื่อสนับสนุนมาตรการดังกลาวเพื่อ
สรางตนแบบการทดลอง การปฏิบัติ 
ในพื้นที่จริงจากกลุมเครือขายเกษตรกร 
ที่ประสบผลสำเร็จ ใหเปนผูถายทอด 
ประสบการณในการใชพื ้นที ่ใหเก ิด 
ประโยชนสูงสุด โดยใชกระบวนการ 
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เต็มรูปแบบจำนวน 8 ราย (ปลูกขาว 
การเลี้ยงสัตวน้ำ สัตวบกและปลูกพืช 
สวนครัว) และกลุมเขารวมโครงการ 
บางสวนจำนวน 11 ราย (ทำบางสวน)

ระยะที่ 2  การขยายผล
จากผลสำเร็จของโครงการ 1 ไร 

1 แสนในป 2553 ปรากฏมีเกษตรกร 
ไดใหความสนใจแสดงความจำนงค 
เข  าร วมโครงการเป นจำนวนมาก 
ดังนั้น ในป 2554 หอการคาไทย 
จึงได ขยายผลการดำเน ินโครงการ 
ครอบคลุมพื้นที่ ไมนอยกวา 20,000 
ไรทั่วประเทศ โดยมีการอบรมให 
ความร ู ก ับกล ุ ม เกษตรกรในการ 
ทำนาด  วย เทค โน โลย ี ส รรพส ิ ่ ง 
อะตอมม ิคนาโนในพ ื ้ นท ี ่ ต  า งๆ 
ครอบคลุมพื้นที่มากกวา 54 จังหวัด 
ทั ่วประเทศและมีเกษตรกรและผู  
สนใจเข  าร ับการอบรมตลอดจน 
เยี ่ยมชมแปลงสาธิตในพื ้นที ่ต างๆ 
อย  างต  อ เน ื ่ อ งท ั ่ วประ เทศกว  า 
200,000 คน ทั้งนี้ ไดมีเกษตรกร 
เริ่มทดลองปฏิบัติดวยวิธีการดังกลาว
และเห็นผลเชิงประจักษแลว อาทิ 
กลุ มเกษตรกรเกษตรอินทรีย คอรูม 
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ, วิสาหกิจขาว 
อินทรียบานหวยไร อ.ทุงหัวชาง 
จ.ลำพูน, วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย 
อุบลราชธานี 52 อ.พิบูลมังสาหาร 
จ.อุบลราชธานี, กลุมขาวอินทรีย 
ตำบลบุฤษี อ.เมือง จ.สุรินทร, 
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียบานดง 
อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน เปนตน 

นอกจากนั้น หอการคาไทยยังได 
จัดทำโครงการเสริมสรางความเขมแข็ง 
ใหกับกลุมเครือขายเกษตรกรเพิ่มเติม 
อาทิ โครงการยืมกลาฝาวิกฤต, 
โครงการยืมพันธุขาว (ยืม 1 คืน 2), 
โครงการหลังน้ำทวมตั้งตัวไดทันที, 
โครงการบริจาคพันธุขาวใหเกษตรกร 
เสียหายจากน้ำทวม,โครงการ 9 กลา 9 

ไร 9 แสน จังหวัดปทุมธานี และ 
จังหวัดอุบลราชธานี

ผลสำเร็จโครงการ 1 ไร 1แสน 
ซึ่งไดดำเนินการนับตั้งแตป 2553-
2554 เปนตนมาสามารถขับเคลื่อน 
เปนไปตามเปาหมายการขยายผลที่ได
กำหนดไว 20,000 ไร ทั่วประเทศ 
และใน เดือนพฤษภาคม–ธันวาคม 
2554 หอการคาไทย และมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย รวมกับหอการคาจังหวัด 
ระยองจึงไดจัดทำโครงการ “ปลูกมัน 
สำปะหลัง 1 ไรไดเงิน 1 แสนบาท” 
ณ บานมายบางพร อำเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง เพื่อเปนการทดลอง 
ขยายผลไปสูพืชเศรษฐกิจอื่นๆ โดยมี 
เกษตรกรนำรองจำนวน 8 ราย โดยจัด 
แบงออกเปน 2 กลุมประกอบดวย 
กลุมเกษตรกรท่ีทำเต็มรูปแบบจำนวน 2 
ราย (ปลูกมันสำปะหลัง พืชเสริม และ 
สัตวเลี้ยง น้ำจืด) และเกษตรกรทำ 
ตามโครงการบางสวนจำนวน 6 ราย

ในป 2555 เพื่อสรางตนแบบ 
เชิงประจักษในทุกมิติของการพัฒนา 
โครงการต้ังแตละดับตนน้ำ (การพัฒนา 
ปรับปรุงปจจัยการผลิต) ระดับกลางน้ำ 
(การแปรรูป) และระดับปลายน้ำ 
(ชองทางการตลาด) หอการคาไทย 
จึงไดจัดทำหลักสูตรอบรมเกษตรกร 
ระยะเวลา 5 เดือนภายใตโครงการ  
“แกจน แกจริง ปฏิบัติการทำนา 1 
ไร ไดเงิน 1 แสนบาท” รวมกับ 
ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ 
การเกษตร และสำนักงานปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมบนพื้นที่ 100 ไร ณ 
แปลงนาสาธิตมหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย ตำบล บางตะไนย อำเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาเกษตรกร 
ตนแบบจำนวน 85 คน ซึ่งนอกจาก 
จะเปนพื ้นที ่ฝกอบรมแลวยังจะเปน  
ศูนยการเรียนรูตนแบบใหกับเกษตรกร 
และผู สนใจโดยทั่วไปไดเขามาศึกษา 
ดูงานซ่ึงปจจุบันในป 2556 มีเกษตรกร 

ที่ผานการอบรมแลว 2 รุนจำนวน 
121 คน

ระยะที่ 3  
การสร้างความยั่งยืน

โครงการ 1 ไร 1 แสน เปนการ 
ยกระดับรายไดและความเปนอยู ที ่ดี 
ขึ้นของพี่นองเกษตรกรในชนบท ซึ่ง 
นอกจากจะเปนการลดปญหาความ 
เหลื่อมล้ำของการกระจายรายไดแลว 
ยังเปนพื ้นฐานที่สำคัญในการพัฒนา 
ประเทศที่ยั่งยืน ดังนั้น จำเปนที่จะ 
ตองสรางความยั ่งยืนใหกับโครงการ 
โดยในป 2555 หอการคาไทยจึงได 
เตร ียมการจ ัดต ั ้ งศ ูนย การเร ียนร ู  
โครงการ 1 ไร 1 แสน ขึ้นในภูมิภาค 
ตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อใหเปน 
ศูนยกลางในการเรียนรูและถายทอด 
เทคนิคว ิธ ีการเทคโนโลย ีสรรพส ิ ่ง 
อะตอมมิคนาโนใหกับเกษตรกร 

ในการยกระดับฐานะความเปน
อย ู  ของ เกษตรกรให ด ี ข ึ ้ น ได น ั ้ น 
นอกจากจะตองพัฒนาศักยภาพการ 
เพาะปล ู ก เพ ื ่ อ ให  ม ี ผลผล ิ ตและ 
คุณภาพเพิ่มขึ้นแลว ยังจะตองมี 
องคความรู ด านการตลาดเพื ่อเปน 
แหลงจำหนายผลผลิตทางการเกษตร 
ซึ ่งถ ือเปนปจจัยที ่ม ีความสำคัญใน 
การสร างความเข มแข ็งให ก ับกล ุ ม 
เกษตรกร หอการคาไทย เล็งเห็น 
ความสำคัญจึงไดมีแนวคิดที ่จะจัด 
ทำรูปแบบของการดำเนินธุรกิจให 
กับกลุมเกษตรกร (Business Model)  
เพื ่อสรางตนแบบการพึ ่งพาตนเอง 
และความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ใน 
เบื ้องตนไดจัดทำรูปแบบธุรกิจใหกับ 
เครือขายวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย 
อุบลราชธานี 52 เพื่อเปนตนแบบ 
ใหกับกลุมเครือขายเกษตรกรตลอดจน 
ศูนยการเรียนรูที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต 
ตอไป
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Export Composite Leading Index (Export CLI) 
ยังคงมีสัญญาณฟนตัวระยะตน แต Export CLI ยังคงอยู 
ต่ำกวาเสนมาตรฐานที่ 100.00 โดยปจจัยชี้นำการสงออก 
ในประเทศยังคงสงสัญญาณลบ ดานตัวแปรตางประเทศ 
ยังเปนปจจัยบวกสำคัญในภาพรวมตอการสงออกของไทย
ในปจจุบัน โดยพบวาดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (Global 
PMI) เพิ่มข้ึนอยูเหนือเสนมาตรฐานเปนเดือนที่ 19 ใน 
เดือนพฤษภาคม 2557 เนื่องจากปจจัยคำสั่งซื้อใหม และ 
คำสั่งซื้อใหมจากตางประเทศ

Export Warning System (EXWA) 
ระบบ EXWA สงสัญญาณในทางบวกมากขึ้น แมวาจะ 
ยังสงสัญญาณเตือนถึงภาวะซบเซาของการสงออกใน 
เดือนสิงหาคม 2557 โดยระบบแสดงถึงโอกาสที่การ 
ส งออกจะย ังคงอย ู  ในภาวะซบเซาม ีท ิศทางลดลง 
ในขณะที ่โอกาสที ่การสงออกจะเริ ่มฟ นตัวมีมากขึ ้น 
ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรในประเทศสวนใหญเริ ่มปรับตัวดี
ขึ้น แมวาจะยังคงสงสัญญาณดานลบก็ตาม โดยดัชนี 
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และอัตราการใชกำลังการ 
ผลิตภาคอุตสาหกรรม มูลคาการนำเขาวัตถุดิบ สินคา 
ขั้นกลาง และสินคาทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ 
ผานมา อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 
กอนหนาพบวายังคงหดตัว ดานดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจ 
ระยะสั้นยังคงลดลงตอเนื่อง ดานตัวแปรตางประเทศ 
สวนใหญยังคงสงสัญญาณบวก

การวิเคราะหทิศทางการสงออกไทยเดือนสิงหาคม 2557
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

การสงออกไทยเดือนสิงหาคม 2557 มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นแตยังคงอยูในภาวะซบเซา เนื่องจากตัวแปรในประเทศเริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือน 
ที่ผานมา แตอยางไรก็ตามตัวแปรดังกลาวยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา เชน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใชกำลังการผลิต ดัชนี 
ตลาดหลักทรัพย การนำเขาสินคาทุนและวัตถุดิบ เปนตน ดานปจจัยตางประเทศยังเปนบวกสงสัญญาณดีตอภาคการสงออกไทย โดยพบวามีการปรับตัวเพิ่ม 
ขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา ในสวนของดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (Global PMI) ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ดัชนีการผลิตภาค 
อุตสาหกรรมของญี่ปุน และดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป เปนตน

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