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ผูอำนวยการยาสูบเปดแผนพัฒนานำโรงงานยาสูบเติบโตอยางยั่งยืน 
แขงขันไดในเวทีโลก เผยใหความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน 
และสิ่งแวดลอม เตรียมยายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยูอยุธยา วางระบบ 
อนุรักษพลังงานใชพลังงานแสงอาทิตย

นายตอศักดิ์  โชติมงคล ผูอำนวยการยาสูบกลาวแสดงวิสัยทัศน ใน 
งานครบรอบ 75 ป วันสถาปนาโรงงานยาสูบวาการดำเนินงานของโรงงาน 
ยาสูบในรอบ 75 ปที่ผานมาไดผานชวงเวลาตาง ๆ มาแลวกวา 3 ยุค ไดแก 
ยุครวบรวมกอตั้ง สรางความเปนปกแผน ยุคสรางความรุงเรืองพัฒนา 
เคียงคูไทย  และยุคเปลี่ยนแปลงแขงขันทางธุรกิจ ปจจุบันโรงงานยาสูบเปน 
องคกรที่มีความมั่นคง สามารถนำรายไดสงรัฐเปนจำนวนกวา 60,000 ลาน 
บาทตอป และ ในป 2559 โรงงานยาสูบจะยายไปยังฐานการผลิตแหงใหม 
เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด และ มุงสูการแขงขันในเวทีโลกตอไป

“นับจากนี้ โรงงานยาสูบกำลังกาวสูยุคที่ 4 คือยุคกาวสูการพัฒนาสู 
ความย่ังยืน  เราใหความสำคัญกับการพัฒนาท้ังกระบวนการเพ่ือวางรากฐาน 
สรางความแข็งแกรงตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ" นายตอศักดิ์กลาว

ตนน้ำก็คือใบยาสูบ ซึ่งไดมีกระบวนการพัฒนาเพื่อใหไดใบยาคุณภาพ 
ดี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวคิดใหม ๆ เขามาชวยบริหารจัดการ  
เชน รวมกับ GISTDA หรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน) นำเทคโนโลยีสารสนเทศผานระบบดาวเทียมมาใชเลือก 
พื้นที่เพาะปลูกและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อมีน้ำใชตลอดป นอกจากนี้ 
ไดสนับสนุนใหมีการคิดคนและพัฒนาการปลูกใบยาสูบที่มีคุณภาพปลอดภัย 
ไรสารตกคาง รักษาส่ิงแวดลอมในรูปแบบ GAP (Good Agriculture Practices) 
ซ่ึงกำหนดโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ใหเกษตรกร 
ไดมีแนวทางการทำการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม ใชทรัพยากรท่ีเกิดประโยชน 
สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไมทำใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน ท่ีสำคัญยังมีการประกันราคา 
ยาสูบใหกับชาวไรยาสูบ โดยมีทีมประเมินและวิเคราะหความตองการของ 
ตลาดใน 1-2 ปขางหนา เพื่อใหชาวไรปลูกยาสูบตามความตองการของ 
ตลาด สามารถสรางความมั่นใจและความมั่นคงใหกับชาวไรยาสบู รวมไปถึง 
การนอมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเร่ืองเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกตใชเปนแนวทางปฎิบัติดวยโครงการ 1 ไร 1 แสนบาท 
ซึ่งเปนโครงการเกษตรผสมผสานดวยระบบอินทรียการเกษตร โดยโครงการ 
น้ีจะชวยเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรนอกเหนือจากชวงท่ีวางจากการปลูกไรยาสูบ 
จะไดมีอาชีพและมีชองทางทำมาหากินตลอดท้ังป ซ่ึงเปนหน่ึงในพันธกิจของ 
โรงงานยาสูบในการบูรณาการเพื่อพัฒนาสูความยั่งยืน 

“ที่สำคัญคือสังคมที่อยูรวมกับชาวไรยาสูบตองเปนสังคมที่มีคุณภาพ 

ชีวิตความเปนอยูที่ดี และอยูรวมกันอยางมีความสุข” ผูอำนวยการยาสูบกลาว
สำหรับอุตสาหกรรมกลางน้ำของยาสูบก็คือโรงงานผลิตยาสูบ ปจจุบันมีโรงงานผลิตยาสูบ 

ทั้งหมด 3 โรงงานและโรงอบใบยา 1 โรงงาน สถานีทดลองยาสูบ 1 แหง และสำนักงาน 
ยาสูบในสวนภูมิภาคอีก 8 แหง สำหรับโรงอบใบยาของโรงงานยาสูบต้ังอยูท่ีอำเภอเดนชัย จังหวัดแพร 
ซึ่งเปนโรงอบใบยาขนาดใหญ และมีเครื่องจักรจากประเทศอิตาลี ซึ่งทันสมัยที่สุดในอาเซียน 
สามารถอบใบยาไดถึง 28 ลานกิโลกรัมตอป สรางรายไดใหกับเกษตรกรปละกวา 500 ลานบาท 
ภายในป 2560 ไดมีการเตรียมความพรอมท่ีจะยายโรงงานผลิตยาสูบจากคลองเตยท้ังหมดไปท่ี 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวคิดของโรงงานอนุรักษพลังงานที่ 
ใชพลังงานแสงอาทิตยรวมดวย เนื่องจากเราคำนึงถึงสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันก็สรรหา 
เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและสามารถบริหารตนทุนใหอยูใน 
ระดับที่เหมาะสมดวย

กระบวนการปลายน้ำ คือ งานดานการตลาด ดูแลรานคาสง รานคาสงชวงและรานคา 
ปลีกกวา 5 แสนครอบครัว โดยมีหลักคิดคือทำอยางไรใหครอบครัวเหลานี้มีความสุข เพื่อให 
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการนำระบบ CRM (Customer Relationship Manage-
ment) เพื่อใหคูคาไดรับการบริการท่ีดีท้ังกอนและหลังการขาย นอกจากน้ียังมีการปรับกลยุทธ 
ทางการตลาดอยูเสมอ เพื่อใหสามารถแขงขันกับบุหรี่นำเขาจากตางประเทศ อีกทั้งสามารถนำ 
บุหรี่ไทยไปแขงขันในตลาดตางประเทศไดดวย และอีกหนึ่งสวนที่มีความสำคัญคือสวนสนับสนุน 
ไดแก โรงพยาบาล โรงงานยาสูบ และฝายงานบริหาร อาทิ งานดานบัญชี ดานบุคคล ซึ่งเรา 
ไดวางแนวทาง หรือ Road Map ใหสอดคลองกับการประเมินขององคกรภาครัฐอยางตอเนื่อง 
เพื่อสนับสนุนการทำงานอยางเปนระบบเพื่อสรางความแข็งแกรง เตรียมความพรอมในการกาว 
สูเวทีโลก

“การพัฒนาในยุคตอไปนี้ เรายึดหลักการพัฒนาองคกรที่มุงสูความยั่งยืน (Sustainable 
Development) เราจึงมั่นใจวาอนาคตของโรงงานยาสูบจะสดใส มีความมั่นคง สรางประโยชน 
ใหกับผูเกี่ยวของทุกฝายและสราง รายไดใหกับรัฐ สามารถนำมาพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนคนไทยตอไป” ผูอำนวยการยาสูบกลาว

โรงงานยาสูบ
เปิดแผน

ชีวติคตควาวามมเปปนอยูที่ีดีี และอยู รวมกัันอยางมีีความสุข” ผู ำอำนวยการยาสูบกลาว
้

เตรียมพรอมกาวสูเวทีโลก
พัฒนาคุณภาพคน-สินคา
ดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม
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ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ

ผลการสำรวจความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม 2557
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 14 เดือน
และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา
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ประธานกรรมการ บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
และรองประธานกรรมการ หอการคาไทย



กรณีศึกษาและปรัชญาแนวคิดธุรกิจ
จาก คุณเทียม โชควัฒนา ผู้เป็นพ่อ 
ที่ส่งต่อให้ผู้สืบทอดตระกูลโชควัฒนา 
แม้จะเป็นคำสอนการทำธุรกิจแบบ 
พ่อสอนลูก  คำสอนนั้นกลับเป็น 
ตำราทางธุรกิจและปรัชญาในการ 
ดำเนินชีวิตให้กับคนอีกมากมาย 
วันนี้หลักแนวคิดธุรกิจที่ว่า  
“เสี่ยงน้อย ยอมเล็ก โตช้า มั่นคง” 
อาจจะดูเหมือนคำสอนของผู้ทำธุรกิจ 
แบบสงวนท่าที แต่ปัจจุบันกลับต้อง 
นำมาสอนลูกหลานอีกครั้ง ซึ่งฉบับ 
นี้ได้รับเกียรติจากหนึ่งในเสาหลัก 
ของสหพัฒนพิบูล
คุณบุญชัย โชควัฒนา 
ประธานกรรมการบริษัท 
สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
ที่เป็นผู้ที่นำการตลาดสมัยใหม่ 
ผสมผสานกับแนวคิดของ 
คุณเทียม โชควัฒนา 
มาบริหารงานสหพัฒน์ฯได้อย่าง 
ลงตัว และยังทำหน้าที่ให้กับภาค 
เศรษฐกิจกับการดำรงตำแหน่งรอง
ประธานกรรมการหอการค้าไทย 
ท่ีได้ร่วมสร้างการรับรู้ และ การเข้าถึง 
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ผ่านสื่อ 
ช่องทางต่างๆ ให้กับหอการค้าไทย

7 ทศวรรษ กับสหพัฒน์ฯ
70 ป หากยอนไปวันเริ่มตนที่ 

สหพัฒนฯ เริ่มทำธุรกิจคาสง พืชผล 
การเกษตร นำเขาสินคาและเปนตัวแทน 
จัดจำหนาย จนวันน้ีสหพัฒนฯ มีธุรกิจ 
ในเครือโดยประมาณ 200 บริษัท มี 
รายไดกวา 3 หม่ืนลานบาทตอป และ 
ใน 200 บริษัทมี 19 บริษัทที่จด 
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  

ค ุณบ ุญช ั ย เ ผยกลย ุ ท ธ  ก า ร 
ขับเคล่ือนองคกรสหพัฒน วา “สหพัฒนฯ 
ทำธุรกิจเนนความหลากหลายเพื ่อ 
กระจายความเสี่ยง มองหาธุรกิจหรือ 

สินคาใหม ๆ อยูตลอดเวลา แตใชวา 
ทุกตัวจะประสบผลสำเร็จ สินคาบางตัว 
ก็ไมสำเร็จ ตอนนี้สหพัฒนฯ เราจึงไดมี 
การจัดกลุ มสินคาเราออกเปนกลุ ม 
เพื่อใหมองภาพของรายสินคาไดชัดเจน 
ข้ึน และเพ่ิมความชำนาญในกลุมสินคา 
เพราะเราเองเคยไดรับประสบการณ 
จากวิกฤติเศรษฐกิจมา ถึงอยางไร 
ความหลากหลาย ยังคงเปนกลยุทธที่ 
สหพัฒนฯ เติบโตและมั่นคงมาจนทุก 
วันนี้ 

นอกจากนั้น อีกหนึ่งกลยุทธ คือ 
กลยุทธบริษัทพี่เลี้ยงบริษัทนอง โดย 
ใหบริษัทในเครือท่ีเขมแข็งหลาย  ๆ บริษัท 
เขามาเปนผูลงทุน เฉลี่ยกันลงขัน เพื่อ 
ลดทอนความเส่ียง และเรายังใหผูบริหาร 
ไดรวมถือหุนในบริษัท อันนี้คือการ 
สรางความเปนเจาของใหกับทั้งผูลงทุน 
และคนทำงาน พรอมทั้งสนับสนุน 
สงเสริมใหสรางธุรกิจเพิ่มขึ้น

และอีกเรื ่องที่เปนสิ่งที่สหพัฒน 
ใหความสำคัญ คือ ไอทีและเทคโนโลยี 
สหพัฒนฯไดรับโนวฮาว และรากฐาน 
ดานโรงงานอุตสาหกรรม สินคาอุปโภค 
บริโภคที่ไดเรียนรูจากตางชาติ จนมี 
ความชำนาญและเราสามารถสราง 
นวัตกรรมใหม ๆ ไดเองโดยไมตอง 
พึ่งพาหรือพึ่งพาใหนอยที่สุด

คำสอนของพ่อ...
มรดกความเป็นผู้นำ

แนนอนวาการเปนผูนำในองคกร 
ธุรกิจที่มีรากฐานจากธุรกิจครอบครัว 
ผูที ่ไดขึ ้นมาสูตำแหนงบริหารยอมมา
จากการ ‘ยอมรับ’ มิใชการ ‘แตงตั้ง’ 
คำสอนที่คุณพอเทียม โชควัฒนา จึง 
มีคุณคาตอลูกหลานตระกูลโชควัฒนา
ในวันนี้  การเปนผูนำในองคกรของ 
สหพัฒนฯ ไดผานกระบวนการบมเพาะ 
ทั้งทางจิตใจและปฏิบัติฝกฝน และ 
หลาย ๆ  คำสอนของคุณเทียม โชควัฒนา 
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‘อย่าลืมนะ ทำธุรกิจ
ต้องเสี ่ยงให้น้อยที่สุด 
ทำธุรกิจอย่าโลภ 
บริหารธุรกิจแบบ
ค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป 
มีความระมัดระวัง 
และเมื ่อจะต้อง
เป็นการลงทุน 
ต้องเป็นการลงทุน
ที่ไม่ก่อหนี้ 
เพราะหากวันใด
ที่องค์กรล้มครืนลงมา 
ไม่ได้หมายถึง 
ชีวิตเราคนเดียว 
ยังมีชีวิตพนักงาน
ที่ต้องล้ม และยังมี 
ครอบครัวของ
พนักงานของเขา
อีกด้วย เมื ่อเป็น
นายคนต้องเอาใจ 
เขามาใส่ใจเรา’
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จึงถูกฝงอยูในใจลูกหลาน วา ‘องคกร 
สหพัฒนฯ เปนองคกรของคนดี และ 
เปนองคกรที่คืนกำไรใหกับสังคม’ 

คุณบุญชัย เลาวา ‘คุณพอจะ 
บอกเสมอวาไมใหทำธุรกิจที ่ส งผล 
ไมดีตอคนตอสังคม ไมใหขายสุรา ไมให 
ขายเครื่องดื่มมึนเมา บุหรี่ และสินคา 
อะไรก็ตามสงผลตอคนบริโภค ตอสังคม’ 
และในเรื่องการลงทุนทำธุรกิจ คุณพอ 
จะบอกวา ‘อยาลืมนะ   ทำธุรกิจตอง 
เสี ่ยงใหนอยที ่สุด ทำธุรกิจอยาโลภ 
บริหารธุรกิจแบบคอย ๆ เปนคอย ๆ 
ไป มีความระมัดระวัง และเมื่อจะ 
ตองเปนการลงทุน ตองเปนการลงทุน 
ที่ไมกอหนี้ เพราะหากวันใดที่องคกร 
ลมครืนลงมา ไมไดหมายถึงชีวิตเรา 
คนเดียว ยังมีชีวิตพนักงานที่ตองลม 
และยังมีครอบครัวของพนักงานของ 
เขาอีกดวย เมื่อเปนนายคนตองเอาใจ 
เขามาใสใจเรา’ 

นอกจากน้ี มรดกการรักการเรียนรู 
และหาอะไรใหม ๆ มาประยุกตกับ 
การบริหารงาน คุณบุญชัย กลาววา 
‘ผมไดร ับมรดกจากคุณพอเช นก ัน 
คุณพอรักการอาน ทานอานหนังสือพิมพ 
ทุกฉบับทุกวันเพื่อเติมคลังขอมูลและ
สั่งสมองคความรูของนักบริหาร’ คุณ 
พอจะบอกวา ‘จะเปนผูนำที่ดี ตองมี 
วิสัยทัศนถึงจะบรรลุเปาหมายธุรกิจ 
ได และอานมาก ๆ อยางเดียวแลว 
ไมนำไปปฏิบัติ สมองจะขี้เกียจ ดังนั้น 

ตองนำความรู มาประยุกตปฏิบัติไป 
พรอมกัน’

นอกจากการเรียนรูแลว ความ 
ทาทายของการเปนผู นำในองคกรใน
องคกรปจจ ุบ ันน ี ้ ตองเร ียนร ู การ 
เปลี ่ยนแปลงและปรับตัวเขากับโลก 
ธุรกิจยุคใหม ผูนำที่ชอบและกลา 
เผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลง จะทำ 
ให ธ ุรก ิจก าวเต ิบโตไปได  และคน 
เชนกัน คนในยุคของการเปลี่ยนแปลง 
ต อง เป นคนท ี ่ ม ี ความสามารถท ี ่ 
หลากหลาย หรือที ่เรียกวา multi 
skills มากกวาจะรูลึกรูจริงเพียงเรื่อง 
เดียว

ภารกิจที่หอการค้าไทย 

ผมเองได  เข  ามาร  วมงานก ับ 
หอการคาไทยหลายป ตั้งแตสมัยทาน 
ดร. อาชว เตาลานนท เปนประธาน 
กรรมการหอการคาไทย ตอนนั้นผม 
ชวยเรื ่องประชาสัมพันธและโฆษณา 
ผมมาชวยจัดใหหอการคาไทยมีการ 
แถลงขาว และตอมาในสมัยทานประธาน 
ประมนต สุธีวงศ ผมมาชวยตรงนาย 
ทะเบียน ผมปรับกลยุทธการทำงาน 
เปนเชิงรุก มีการออกไปหาสมาชิกขางนอก  
ใหทีมงานออกไปแนะนำตัวกับบริษัท
ขางนอก มีทำ business matching 
ทำบัตร credit card  ส่ือสารกับสมาชิก 
ผาน SMS สมัยกอนการสื่อสาร SMS 
ถือวาทันสมัย

ตอมาไดมาทำฝายประชาสัมพันธ 
อีกครั้ง ตอนนั้นผมทำรายการทีวีชื่อ 
“คิดลึก คิดไกล ไปกับหอการคา” และ 
ทำนิตยสาร “Thai Commerce” โดย 
นำ success stories ของนักธุรกิจมา 
เลาผานนิตยสาร เชิญ CEO ชื่อดัง 
ของประเทศมาข้ึนปก เชน คุณศุภลักษณ 
อัมพุช พอสมัยทานประธานดุส ิต 
นนทะนาคร ชวงนั้น ผมไดรับเลือก 
เปนสมาชิกวุฒิสภา จึงไมไดเขาไป 
ชวยงานหอการคาไทยเทาไหรนักดวย

ภารกิจกับทางสภาฯ  สวนตอนนี้สมัย 
ทานประธานอิสระ วองกุศลกิจ ผมก็ 
กลับมาชวยเรื่องประชาสัมพันธอีกครั้ง 
โดยดำรงตำแหนง รองประธานกรรมการ 
หอการคาไทย

ข้อแนะนำการทำธุรกิจ .... 
SMEs ควรมองอะไร

เศรษฐกิจของประเทศไทย จะ 
เติบโตได ก็ตอเมื่อ SMEs แข็งแรง 
สหพัฒนฯ เองก็เติบโตดวยบริษัทระดับ 
SMEs หลายบริษัท หากใหผมให 
ขอคิดกับการ SMEs ในการทำธุรกิจ 
ผมขอสรุปวา “อยางแรก ทำธุรกิจ 
ตองดู size ของตลาด และดูคูแขง 
หากตลาดมีขนาดเล็กหรือมีคู แขงใน 
ตลาดมากมาย ทำลงทุนลงแรงอยางไร 
ก็ยากที่จะประสบผลสำเร็จและตอยอด 
ไปอีก อยางที่สอง ตองแตกตาง ตอง 
เปนของใหม  อยางท่ีสาม ควบคุมตนทุน 
ได อยางที่สี่ เช็คดูกอนวาสินคาหรือ 
บริการเราเปน Need ของกลุมเปาหมาย 
หรือไม อยางที่หา ชองทางกระจาย 
สินคา เขาถึงตลาดหรือไม อยางที่หก 
ตองทำวิจัย research เล็ก ๆ ของเรา 
เอง วาสินคาบริการเรามีคนสนใจไหม 
กี่คนที่ซื้อสินคาเรา  และ อยางที่เจ็ด 
Packaging การลงทุนทำดีไซน pack-
aging ถือเปนการโฆษณาที่ไมเสียเงิน 
หากมีดีไซนสวย เตะตา โดนใจผูบริโภค 
แนนอนวาสินคานั ้นจะถูกเลือกซื ้อ 
โดยปริยาย โดยไมตองลงทุนกับการ 
โฆษณา สุดทายเลือกทำธุรกิจอะไร 
ตองดูตอไปอีกวา ธุรกิจนั้นจะเติบโต 
ไปไดอยางไร” แนวคิดและแงมุมการ 
ทำธ ุ รก ิ จและข  อแนะนำจากค ุณ 
บุญชัย โชควัฒนา หนึ่งในเสาหลักของ 
สหพัฒนพิบูล ลวนเปนประโยชนและ 
เปนแนวทางใหกับนักธุรกิจ นักบริหาร 
อีกมากมายกับแนวการทำธุรกิจแบบ 
“เสี่ยงนอย ยอมเล็ก โตชา มั่นคง”
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ประเทศไทยจะไม่ได้
อยากคุ้นชินกับการ
เ ก ิ ด ร ั ฐ ป ร ะ ห า ร 

คร ั ้งแล ้วคร ั ้งเล ่าท ี ่ผ ่านมา 
แต่ในบางคร้ัง บางสถานการณ์ 
ก ็ เป ็นส ิ ่งท ี ่หล ีกเล ี ่ยงไม ่ ได ้ 
และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ภาคธุรกิจ 
เศรษฐกิจ ควรปรับตัวรองรับ 
อย่างไร และประชาชนผู้บริโภค 
จะมีวิธีรับมืออย่างไร ฉบับนี้ 
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย หรือ 
“อ.กอล์ฟ” ผู้หยั่งรู้ทิศทาง 
เศรษฐกิจ พร้อมแล้วที่จะเปิด 

ม ุ ม ม อ ง ค ว า ม ค ิ ด ท ิ ศ ท า ง 
เศรษฐกิจไทย จะเป็นอย่างไร 
จะเดินหน้าหรือถอยหลัง โดย 
สิ ่งหนึ ่งที ่อาจารย์ย้ำสำหรับ 
การสัมภาษณ์ครั้งนี้คือ  สิ่งที่ 
คนไทยควรตั้งคำถามกับเรื่อง
นี้ ด้วยการมองไปข้างหน้า

¤Ó¶ÒÁ·Õ ่Ç‹Ò ¡ÒÃà¡Ô´ÃÑ°»ÃÐËÒÃ 

ÁÕ»˜¨¨ÑÂÁÒ¨Ò¡¤¹ä·Âμ ŒÍ§¡ÒÃ

ÍÐäÃ

ในแงของประเทศไทย แนนอน 
คือประเทศตองการความเจริญเติบโต 

อยางย่ังยืน ประชาชนมีความสมานฉันท 
ไมแบงฝกแบงฝาย สังคมที่มีคุณภาพ 
เน่ืองจากกอนหนาท่ีจะมีการรัฐประหาร 
สถานการณมีความสุมเสี ่ยงตอความ 
ขัดแยงรุนแรง ประเทศคูคาของเรา 
อยางประเทศญี่ปุน เริ่มตั้งคำถามวา 
อีก 3-5 ปขางหนา ประเทศไทย 
จะกลับมาสู สภาพเดิมจะชาไปไหม 
ถารอไมได แลวเศรษฐกิจไทยจะเปน 
อยางไร ถาไมมีรัฐบาลกำกับดูแล 
ภายในปหนาเศรษฐกิจไทยดิ่งแน การ 
ลงทุนเปนศูนย ประเทศจะถูกปรับ 
ลดความนาเชื่อถือ คำถามตอมา หลัง 

Economic Review

แม้

21

ÊÑÁÀÒÉ³�¾ÔàÈÉ

ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ áÅÐ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�¾ÂÒ¡Ã³ �àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ Ø̧Ã¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â 

àÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â ·ÕÁºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

ภายหลังการปกครองยุค “รัฐประหาร”



รัฐประหาร เศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือไม 
อีก 3-5 ปขางหนายังจะตีกันอยูไหม 
และเวลานั ้นรัฐบาลจะเปนฝายชนะ 
หรือใครชนะ

ã¹ÀÒ¾ÃÇÁàÈÃÉ°¡Ô¨ 

μ ŒÍ§μÍºàÅÂÇ‹Ò ‘ÂÑ§äÁ‹ªÑ´à¨¹’ 

à¾ÃÒÐ

1. ต างชาต ิต ั ้ งข อส ั ง เกตต อ 
ประเทศไทย มีการเตือนนักทองเที่ยว 
งดเท่ียวไทย ตางชาติตัดความชวยเหลือ 
ไทย

2. เราจะม ีผลกระทบต อการ 
ทองเที่ยวในระยะสั้น

3. ยอดสงออกลดลงบาง แต 
ไมมากนัก

4. การลงทุนระยะสั้น ยังเกิด 
การลังเล หุนมีการปรับตัวในระยะ 
แคบ ๆ 1,400 จุด สวนคาเงินบาท 
ยังคงที่

5. ในระยะสั้น ตางชาติยังมอง 

ประเทศไทยด วยความเป นห วงใน 
สถานการณ และมีความระมัดระวัง 
สูงขึ้น

6. จากประสบการณ การรัฐ 
ประหาร 18 ครั้งที่ผานมา ภายใน 
ระยะเวลา 1-2 ป คณะรักษาความ 
สงบก็จะมีการคืนอำนาจเสมอ แลว 
เราก็จะกลับมามีประชาธิปไตยอีกครั้ง 
ในแบบของเรา

7. ท ี ่ ผ  า นม าก า ร เ ม ื อ ง ไ ทย 
เศรษฐกิจไทย ยังคงเติบโตไปได และ 
จะจบลงดวยการเมืองที่มีเสถียรภาพ
ทุกครั้ง คนไทยรูสึกยากในการสรุป 
จะสังเกตวา ผูคน และกลุมนักธุรกิจ 
สวนรวมรูสึกวา หลังจากนี้สภาพทาง 
การเมืองจะคลี่คลาย และนำมาซึ่ง 
รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ

8. ระยะส ั ้นการแก เศรษฐกิจ 
โดยไว อาทิ เรื่องการจายคืนเงิน 
ค้ำประกันขาวใหแกชาวนา การเรงรัด 
การใชจายเงินของภาครัฐ ใหการเงิน 

ด ู แลกล ุ  ม  SME’ s  หล ั ง จากน ี ้  
เศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น ประมาณ 
ชวงไตรมาสที่ 3-6 จะทำใหพวกเรา 
ปรับตัวกันดีขึ้น

จากผลการสำรวจของศ ูนย  
พยากรณ  เ ศ รษฐก ิ จและธ ุ ร ก ิ จ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ชี้วา 
เศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้นในชวง
ครึ่งปหลัง แตยังไมเห็นไดชัดวา จะ 
ดีข ึ ้นแคไหน เศรษฐกิจจะมีการ 
ขยายตัวเปนบวกอยูประมาณ 203% 
สวนโอกาสขยายตัวติดลบเปนไปได
ยาก สิ่งที่สำคัญคือ ระยะเวลาจะ 
ชวยปรับปรุงกฎระเบียบ ระบบ 
Logistics ปรับแกปญหา Corrup-
tion เพิ่มขีดการแขงขัน เพื่อความ 
เจริญยั่งยืนในระยะยาว การเมืองจะ 
มีเสถียรภาพในระยะยาว ทำให 
สังคมมีความมั่นใจ ความสุข และ 
ความปลอดภัยในระยะยาว นี่คือสิ่ง 
ที่สำคัญที่สุดในเวลานี้
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รู้จักเส้นทาง R3E
เสนทาง R3E Route No . 3 

East)  หรือผูคนสวนใหญที่ใชเสนทาง 
ดังกลาว นิยมเรียกวา “เสนทาง R3A” 
เสนทางหรือถนนนี ้    เปนสวนหนึ ่ง 
ของการพัฒนาเสนทางคมนาคมใน 
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต (North 
South Economic Corridor: NSEC) 
ในกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (Greater Mekong 
Sub-region : GMS)  ที่เชื่อมโยงการ 
ขนส งทางบกระหว างสาธารณร ัฐ 
ประชาชนจีน คือนครคุนหมิง กับ 
ประเทศไทย ที่ กรุงเทพฯ เสนทางนี้มี 
ระยะทางโดยรวมประมาณ 1,800 
กิโลเมตร โดยเปนการตัดถนนพาด 
ผาน  3 ประเทศ คือ จีนตอนใต (700 
กิโลเมตร) สปป.ลาว (250 กิโลเมตร) 
และ ไทย (850 กิโลเมตร) เสนทาง 
R3E กอสรางเสร็จแลว และประเทศ 
สมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ในอนุภูมิภาค 
ลุมแมน้ำโขง ประกอบดวย ไทย 
สปป.ลาว พมา กัมพูชา เวียดนาม 
และจีนตอนใต ไดรวมกันเปดเสนทาง 
R3E อยางเปนทางการ ในชวงการ 
ประชุมผูนำ GMS ครั้งที่ 3 เมื่อ 
เดือนมีนาคม 2551 ณ สปป.ลาว

ทุกคนท ี ่อย ู  ในแวดวง 
การค าและการขนส ง 
สินคาชายแดนทางดาน

เหนือของไทย โดยเฉพาะจังหวัด 
เชียงราย คงจะรูจักเสนทาง R3 ที่ 
อยูใน สปป.ลาว (R3A หรือ R3E) 
และเมียนมาร (R3W หรือ R3B) เปน 
อยางดี  ในเชิงวิชาการความตั้งใจ 
ของการสรางถนน R3 ตามกรอบ 
ความร  วมม ื อทาง เศรษฐก ิ จ ใน 
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (Greater 
Mekong Sub-region : GMS) คือ 
ตองการที ่จะกอใหเก ิดการพัฒนา 
ดานพื้นที่ที่ถนนตัดผาน หรือเรียก 
วา  “ระเบียงเศรษฐกิจ” (Economic 
Corridor)

กอนที่จะกลาวถึงเสนทาง R3   
ขอกลาวถึง ความหมายของคำวา 
Corridor และ Economic Corridor 
ใหเปนที่เขาใจตรงกันในเบื้องตน ดังนี้

ความหมายของคำวา “คอรริดอร 
(Corridor)”

“Corridor”  แบงออกเปน 4 
ระดับ ดังนี้

1. Transport Corridor หมายถึง  
เส นทางที ่จ ัดสรางขึ ้นเพื ่อกิจกรรม 
เฉพาะดานการขนสง  เชน  ถนน  คลอง 

ท
ทางรถไฟ

2. Multimodal Transport 
Corridor หมายถึง กิจกรรมการขนสง 
ที่มีมากกวา 1 รูปแบบ เชน การขนสง 
ทางรถไฟ ทางสายการบิน รถบรรทุก 

3. Logistics Corridor  หมายถึง 
กิจกรรมที่มีกฎ ระเบียบ กิจกรรม 
สนับสนุนในดานการคา การขนสงให 
ดีขึ้น อาจเปนทางอากาศ ทางเรือ 
หรือทางถนน

4. Economic Corridor หมายถึง 
การมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ ้น 
ตามเสนทางที ่กำหนดใหมีการสราง 
หรือพัฒนาขึ้น   เชน การจัดตั้งนิคม 
อ ุตสาหกรรมบร ิ เวณแนวเส นทาง  
การจัดตั้งศูนยกระจายสินคา เมื่อมี 
การจ ัดต ั ้ งน ิคมอ ุตสาหกรรมหร ือ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผลที่ตามมา 
ค ือการก อให  เก ิดการจ างแรงงาน 
หรือมีการอพยพยายถิ ่นทำกินเพื ่อ 
ทำงานในบริเวณแนวเสนทางนั้น  ๆ 
เกิดเปนเมืองหรือพื้นที่ที่มีการเปลี่ยน
แปลงทางเศรษฐกิจ เปนตน

ในเน ื ้อหาต อไปน ี ้จะเป นการ 
นำเสนอพัฒนาการของเสนทาง R3 
ในสวนที่ตัดผาน สปป.ลาว ที่เรียกวา  
R3E หรือ R3A
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กรณีศึกษา การค้าชายแดน 
ไทย – ลาวผ่านแม่น้ำโขง 
สู่พัฒนาการสร้างถนน R3E

จุดริเริ่มของการเห็นความสำคัญ
ของการคมนาคมทางบกเพื่อเชื่อมตอ
ระหวางประเทศไทย และ สปป.ลาว  
ดานฝงตะวันออกของ เมืองเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย กับเมืองหวยทราย 
ในแขวงบอแกว สปป.ลาว เกิดจาก 
ความตองการดานการขนสงวัตถุดิบ
จากลาวมาไทยของธุรกิจขนาดใหญ 
เริ่มมาตั้งแตกอนป พ.ศ.  2538 หรือ 
กวา 19 ปมาแลว ตองกลาวยอนให 
เห็นพัฒนาการถึงความเปนมาที ่เริ ่ม 
จากการเดินทางขามแดนทางธรรมชาต ิ
เพราะความใกลชิดทางภูมิศาสตร มา 
สูการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจของกลุม 
นักธุรกิจไทย

รูปแบบการเดินทางข้ามเขต 
แดนในอดีตระหว่างเชียงของ 
- ห้วยทราย

เสนทางคมนาคมที่ไทยและลาว 
ใชติดตอไปมาในพื้นที่ดังกลาวระหวาง 
เชียงของและหวยทราย คือ การใช 
เรือขามฟาก และเม่ือถึงพ้ืนท่ีท่ีตองการ  
จะเปนการเด ินทางดวยเท าโดยใช  

เสนทางถนนตามธรรมชาติที่ใชเดินทาง 
ไปมาหาสู ก ันเหมือนบานใกลเร ือน 
เคียงทั่วไป 

การบุกเบิกเสนทางคมนาคมใน
สมัยนั้น ตองกลาววาเปนการนำของ 
ภาคธุรกิจไทยโดยตรง คือ บริษัท 
แหลมทองลิกไนท ที่ไดรับสัมปทาน 
ถานหินลิกไนทจาก เวียงภูคา แขวง 
บอแกว สปป.ลาวทำใหตองมีการ 
บุกเบิกสรางถนนในระยะทางเกือบ 
100 กิโลเมตรเพื่อใชเปนเสนทางใน 
การลำเลียงวัตถุดิบคือถานหินเขามา
สูฝงประเทศไทย เพื่อสงใหโรงปูน 
ซีเมนต และโรงงานถลุงเหล็กที่จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาติดตอยังเขตจังหวัด 
สระบุรี ซ่ึงการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือสินคาขามแดนดังกลาว จะตอง 
ได  ร ั บอน ุญาตจากกรมศ ุ ลกากร 
เรียกวา “จุดผานแดนชั่วคราว” ให 
เปดดานชั่วคราว และจุดผานแดนที่ 
อนุญาตเปดเพ่ือใหทางบริษัทแหลมทอง 
ลิกไนท ขนถายถานหินลิกไนทเขามา 
ในสมัยนั้น คือ ดานบานโจโก ตำบล 
เวียง  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ผลจากการพัฒนาเสนทางถนน 
R3E ในสวนของ สปป.ลาว  ที่เกิด 
จากบริษัทของไทยเปนผูริเริ่ม สวน 

หนึ่ง ผนวกกับการสานตอเสนทางที่ 
ได ร ับการสน ับสน ุนแผนการและ 
งบประมาณจากธนาคารเพื ่อการ 
พัฒนาแหงเอเซีย (ADB) ทำใหเกิด 
ความเช ื ่ อมโยงถนนในแบบเต ็ม 
รูปแบบเพ่ือเช่ือมการคมนาคมระหวาง 
4 ประเทศสมาชิก ของ GMS รวม 
ท้ังสะพานขามแมน้ำโขงแหงท่ี 4  ทำ 
ใหภาคธุรกิจ และภาคประชาชน  ได 
รับประโยชนดานความสะดวกในการ 
เดินทางสัญจรตามเสนทางถนนดังกลาว 
ระหวางเมืองและหมูบาน รวมถึงการ 
เดินทางโดยใชรถเพื่อขามสะพาน แต 
บางสวนของยังคงใชเรือขามเรือขาม
ฟากไปมาเพื่อมาซื้อสินคาในฝง อ. 
เชียงของของไทย   นับเปนจุดเริ่มตน 
ที่สำคัญยิ่งในการกอใหเกิดการขยายตัว 
ของธุรกิจ SMEs ทั้งไทยและลาวเพื่อ 
รองรับกำลังซ้ือของคนทองถ่ิน รวมท้ัง 
นักทองเที ่ยวทั ้งไทยและตางชาติที ่ 
ตองการเดินทางไปทองเที ่ยวแหลง 
ธรรมชาติในแขวงบอแกวและแขวง 
หลวงน้ำทา รวมถึงการทองเที่ยวใน 
มณฑลยูนนานของจีน

ประโยชน์จากการสร้างถนน 
R3E ในแนว NSEC

การสรางและปรับปรุงถนนใน 
แนว NSEC โดยเฉพาะใน สปป.ลาว 
ที่เปนเสนทางหมายเลข 3 (ถนน 
หมายเลข 3 ) มีความคาดหวังวาจะ 
กอให เก ิดประโยชนทางเศรษฐก ิจ 
ดังนี้

1.  ลดระยะเวลาการขนสงสินคา 
และการเดินทาง  หากเสนทาง R3E 
เสร็จสมบูรณ ซึ่งรวมถึงการกอสราง 
และเปดใชสะพานขามแมน้ำโขงแหง
ท่ี 4 ท่ีเช่ือมตอระหวางจังหวัดเชียงราย 
และแขวงบอแกวของ สปป.ลาว แลว 
เสร็จ ซ่ึงปจจุบันไดมีการเปดใชสะพาน 

หากเส้นทาง R3E เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการ 
ก่อสร้างและเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 

ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงรายและแขวงบ่อแก้ว
ของ สปป.ลาว แล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปิด 

ใช้สะพานเรียบร้อยแล้วนั้น  ทำให้สามารถลด 
ระยะเวลาในการเดินทางระหว่าง 

นครคุนหมิง-กรุงเทพฯ จาก 48 ชั่วโมง
เหลือเพียง 20 ชั่วโมง
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เรียบรอยแลวนั้น  ทำใหสามารถลด 
ระยะเวลาในการเดินทางระหวางนคร
คุนหมิง-กรุงเทพฯ จาก 48 ชั่วโมง 
เหลือเพียง 20 ชั่วโมง 

2.  กอใหเกิดความรวมมือในการ 
สรางธุรกิจระหวาง ไทย สปป.ลาว 
และจีน รวมกันไดงายและรวดเร็ว 
มากขึ้น และเพื่อใหเกิดแนวทางใน 
การพัฒนาธุรกิจรวมกัน รัฐบาลทั้ง 3 
ประเทศ คือ ไทย ลาว และจีน ได 
เคยรวมกันกำหนดนโยบายการพัฒนา 
เพื ่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
จากเสนทางดังกลาว  ดังนี้

2.1 ไทย ไดเคยกำหนดการ 
จัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัด
เชียงราย (ไมมีความกาวหนาในโครงการ)  
และการพัฒนาทาเรือเชียงแสนแหงที่ 
2 ซึ่งไดดำเนินแลวเสร็จและเปดใช 
งานแลว

2.2 สปป.ลาว พัฒนาพื้นที่จุด 

แวะพัก (Rest areas) บนเสนทางที่ 
แขวงบอแกวและหลวงน้ำทา โดยขอ 
การสนับสนุนทุนจากธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development 
Bank : ADB) 

2.3 จีน กำหนดนโยบายมุงใช 
ประโยชนจากเสนทาง R3E เพื่อ 
กระจายสินคาจากจีนตอนใต ลำเลียง 
วัตถุดิบ (ทรัพยากรธรรมชาติและสินคา 
เกษตร) และสงเสริมตลาดทองเที่ยว 
ในภูมิภาค GMS ไปสูการพัฒนา 
มณฑลยูนนานเปนประตูทางออกสู  
อาเซียนและเอเชียใต รวมท้ัง สนับสนุน 
การขนสงสินคาบนเสนทางดังกลาว 
ยังเปนหลักประกันยืนยันการบรรลุ 
ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน

โอกาสทางธุรกิจ
ผลจากการศึกษาวิจัย พบวา ใน 

อนาคต หากการใชถนนเสนทาง R3E 

มีปริมาณมากขึ้น  โอกาสทางธุรกิจที่ 
เก่ียวเน่ืองจะเกิดตามมา ตามคุณลักษณะ 
ของผู ท ี ่จะใชผลิตภัณฑหรือบริการ 
ดังนี้

กลุ มที ่ตองการสิ ่งอำนวยความ 
สะดวก ธุรกิจที่ตองการ คือ ราน 
อาหาร ท่ีพักคนเดินทางหรือหองพักแรม 
ราคาประหยัดจนถึงราคาสูง  รานขาย 
ของชำ ปมน้ำมัน หองน้ำ

กลุ มที ่ต องการความปลอดภัย  
ธุรกิจที่ตองการ ไดแก ธุรกิจอูซอมรถ 
เปลี่ยนยาง เปลี่ยนโชค  คลินิคหรือ 
โรงพยาบาลขนาดเล็ก  รานใหบริการ 
อินเทอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร 

กลุมที่ตองการทองเที่ยว  ธุรกิจ 
ท่ีตองการคือ รานขายของท่ีระลึก จุด 
ทองเที่ยว บริษัท /รานใหบริการ 
ทองเท่ียว ไกดทองถ่ิน รานขายอุปกรณ 
การเดินทาง เดินปา 
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อุตสาหกรรมยานยนต 
และชิ้นสวนของประเทศ 
ไทยและอินโดนีเซีย ถือ 

วาเปนหนึ ่งในอุตสาหกรรมหลักที ่ 
สำคัญของประเทศ สามารถสราง 
มูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 
น้ัน  ๆ ไดอยางมหาศาล โดยอุตสาหกรรม 
ยานยนตและชิ ้นสวนของไทยนั ้นมี 
มูลคามากถึง 323,421 ลานบาท 
ในป 2555 คิดเปนสัดสวนตอ GDP 
ประมาณรอยละ 9.1 มีการจางงาน 
ในระดับแรงงานฝมือมากกวา 5 
แสนคน และยังกอใหเกิดอุตสาหกรรม 
ตอเนื่องมากมาย ทั้งในระดับตนน้ำ 
กลางน้ำ และอุตสาหกรรมบริการใน 
ดานการเงิน และการประกันภัย 
สำหรับอุตสาหกรรมยานยนตและ 
ชิ้นสวนของอินโดนีเซียถือเปน 1 ใน 
6 อุตสาหกรรมสำคัญที่รัฐบาลให 
การสนับสนุนอยางชัดเจน และจัด 
อยูในกลุมอุตสาหกรรมที่มีอัตราการ
เติบโตสูง (High Growth Industry) 
โดยเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต 
เร็วที่สุดในอาเซียน ในชวงป 2549-
2556 พบวามีการเติบโตข้ึน 2 เทาตัว 
และมีแนวโนมการเติบโตไดอีกมาก 
จึงเปนที่นาจับตามองวาอุตสาหกรรม 
ยานยนตและชิ้นสวนของอินโดนีเซีย 
จะมาแทนที่ประเทศไทยหรือไม หรือ 
จะเปนโอกาสใหผู ประกอบการไทย 
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ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ

เขาไปลงทุนผลิตชิ้นสวนและอุปกรณ 
เพื่อสงตอใหกับบริษัทแม

เมื่อพิจารณาภาวะเศรษฐกิจโดย
รวมของอินโดนีเซียแลว พบวาเปน 
ประเทศหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากป 
2552 ซึ่งเปนปที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ 
โลกทางดานการเงิน แตเศรษฐกิจของ 
อินโดนีเซียยังคงเติบโตไดถึง 5% และ 
ขยายตัวถึง 6.5% ในป 2554 และ 
6.2% ในครึ่งปแรกของป 2555 และ 
คาดการณการเติบโตประมาณปละ 
6-7% ในอีก 5 ปขางหนา ดาน 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของ
อินโดนีเซียมีการปรับตัวดีข ึ ้นอยาง 
ตอเนื่อง โดยจากรายงานดานความ 
สามารถในการแขงขันพบวาอินโดนีเซีย 
มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดีขึ ้นมา 
อยูลำดับที่ 25 ในป 2555 จาก 
ลำดับที่ 89 ในป 2550 โดยนำหนา 
บราซิล อินเดีย และหลายประเทศ 
ในอาเซียนอยางมาเลเซีย ไทย และ 
ฟลิปปนส อีกทั้งการคาดการณวา 
ภายในป 2573 (ค.ศ. 2030) 
อินโดนีเซียจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ 
เปนอันดับ 8 ของโลก คิดเปน 
อัตราขยายตัว 15% ตอป (จากอันดับ 
14 ในป 2558 อัตราขยายตัว 9.8% 
ตอป) ซึ่งเปนรองแคจีน สหรัฐอเมริกา 
อินเดีย ญี่ปุน บราซิล รัสเซีย 

และเยอรมนีเทานั้น (ภาพที่ 1)

อ ินโดน ี เซ ีย เป นประเทศท ี ่ม ี 
ประช าก รม ากท ี ่ ส ุ ด ใ นอ า เซ ี ย น 
ประมาณ 240 ลานคน โดย 50% 
ของประชากรมีอายุต่ำกวา 30 ป 
ซึ ่งเปนทั ้งกำลังแรงงานและชนชั ้นผู  
บริโภค สัดสวนชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น 
จาก 25% ในป 2542 เปนประมาณ 
43% ในป 2552 และคาดวาจำนวน 
ชนชั้นกลางในอินโดนีเซีย จะเพิ่มกวา 
เทาตัวจากประมาณ 45 ลานคนใน 
ปจจุบันเปนราว 93 ลานคนในอีก 10 
ปขางหนา ซึ่งหมายถึงศักยภาพการ 
ขยายตัวของการบริโภคที ่มหาศาล 
การบริโภคในประเทศของอินโดนีเซีย 
จึงถือเปนแรงผลักดันเศรษฐกิจมาก
กวาภาคการสงออก ปจจุบันชาว 
อินโดนีเซียมีความตองการซื้อรถยนต 
มากข้ึน จากเดิมท่ีนิยมซ้ือรถจักรยานยนต 
(ตลาดรถจักรยานยนตอินโดนีเซียมี 
ขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลก รอง 
จากจีนและอินเดีย) แต Association 
of Motorcycle Industries คาดวา 
ตลาดรถจักรยานยนตจะเร ิ ่มอิ ่มตัว 
ภายในป 2558 ดวยสัดสวนรถจักรยานยนต 
ตอจำนวนประชากรอยูท่ี 1:2 สวนทาง 
ก ับความต องการซ ื ้ อรถยนต ท ี ่ ม ี 
แนวโนมเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่องตาม 
ภาวะเศรษฐก ิจท ี ่ ขยายต ั วอย  า ง 

อ
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อุตสาหกรรมยานยนตเพื่อกระตุนการ
ผลิตรองรับการบริโภค และลดทอน 
การนำเขา ไดแก 

 งดเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
เปนระยะเวลา 5-10 ป ตั้งแตวันเริ่ม 
ทำการผลิตและจำหนายสินคาและ 
เมื ่อครบระยะเวลาดังกลาวจะไดลด 
ภาษีลงรอยละ 50 เปนเวลาตอเนื่อง 
อีก 2 ป1 

 ละเว นภาษีม ูลคาเพิ ่มและ 
ภาษีสินคานำเขาในกลุมวัตถุดิบ/สินคา 
ข ั ้นกลางสำหร ับการผล ิตเพ ื ่อเอ ื ้อ 

ประโยชน ต อการนำเข  าช ิ ้ นส  วน 
ยานยนตเพ ื ่อประกอบเปนรถยนต 
ภายในประเทศ คิดเปนสัดสวนรอยละ 
76.9 ทั้งนี้อัตราภาษีปกติสำหรับการ 
นำเข ารถยนตน ั ่ง/รถยนตเพ ื ่อการ 
พาณิชยเก็บภาษีนำเขาในอัตรารอยละ 
0-50 ชิ้นสวนยานยนตเก็บภาษีนำเขา 
รอยละ 0-10 สำหรับประเทศคูคาใน 
อาเซียน หรืออาเซียนกับคูเจรจาอื่น ๆ 
ไดลดภาษีการนำเขาเหลือรอยละ 0 
ไปแลวในป 2553 ที่ผานมา

 ลดภาษีรายไดเปนพิเศษให 
แกนักลงทุนที่ผลิตรถยนตที ่เปนมิตร 

แข ็งแกร งและกำล ังซ ื ้อท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้น 
ปจจุบันอัตราการครอบครองรถยนต
ของอินโดนีเซียตอจำนวนประชากร 
อยูที่ 1:35 เทียบกับของไทย 1:4 และ 
มาเลเซีย 1:7 จึงถือวามีแนวโนมการ 
เติบโตไดอีกมาก

รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนและตั้ง 
เปาหมายชัดเจน (Road Map) ในการ 
ผลิตรถยนตตนทุนต่ำ อาทิ Eco cars 
ใหไดภายในป พ.ศ. 2555 และเปน 
ฐานการผลิตของรถ Hybrid อยาง 
เต็มรูปแบบภายในป พ.ศ. 2563 
รวมทั้งมีมาตรการภาครัฐที่สนับสนุน

1. มีผลบังคับใชเดือนสิงหาคม 2554 ซึ่งมีขอกำหนดวาตองมีมูลคาการลงทุนมากกวา 1 ลานลานรูเปยะห และมีเงินฝากกับธนาคารกลาง 
อินโดนีเซียรอยละ 10 ของเงินลงทุน โดยครอบคุลมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาควิศวกรรม “pioneer” ซึ่งหมายรวมถึงภาคอุตสาหกรรมยานยนตก็ได 
อานิสงสจากมาตรการดังกลาวดวยเชนกัน

27

Driving towards ASEAN+



ในป 2555 พบวาอุตสาหกรรม 
ยานยนตและชิ้นสวนมี FDI มูลคา 
1,840 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปน 
รอยละ 7.46 ของ FDI ของอินโดนีเซีย 
ซึ่งอยูในอันดับที่ 5 ของภาคการผลิต 
ที่มี FDI เขามามากที่สุด  และคาดวา 
หลังจากป 2558 FDI ในอุตสาหกรรม 
ยานยนตและชิ้นสวนของอินโดนีเซีย 
จะเพิ่มขึ้นเปน 5,877 ลานเหรียญ 
สหรัฐ มีสัดสวนรอยละ 11.0 และ 
เลื่อนขึ้นมาอยูลำดับที่ 4 ของภาค 
การผลิตที่มี FDI เขามามากที่สุด 
(ภาพที่ 3)

อยางไรก็ตาม แมอุตสาหกรรม 
ยานยนตและชิ้นสวนของอินโดนีเซีย 
จะมีการเติบโตเร็วมาก จนคาดวาจะ 
มาแทนที่การเปนศูนยกลางการผลิต
ของอาเซียนแทนประเทศไทย แต 
ทั ้งนี ้คงไมใช ในระยะเวลาอันใกล 
เนื ่องจากอินโดนีเซียยังไมพรอมใน 
หลาย ๆ  เรื่อง เชน โครงสรางพื้นฐาน 
ของประเทศ ทั้งถนน สะพาน ทาเรือ 
ไฟฟา และน้ำประปา เปนตน ปญหา 
การจราจรที่ติดขัดอยางรุนแรง เพราะ 
ยังมีถนนไมเพียงพอทำใหเส ียเวลา 
และมีตนทุนคาขนสงมากขึ้น ความไม 
ชัดเจนในกฎระเบียบดานการลงทุน 
และไมเอื้อตอการดำเนินธุรกิจ การ 
ขาดแคลนอ ุตสาหกรรมสน ับสน ุน 
(Supporting Industry) ท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงขาดแคลนแรงงานท่ีมีประสบการณ 
แ ล ะ ม ี ท ั ก ษ ะ ค ว า ม ช ำ น า ญ ใ น 
อุตสาหกรรม ขาดแคลนภาคการ 
ชิ ้นสวนยานยนตซึ ่งเปนหัวใจสำคัญ 
การผลิต นอกจากนี้อินโดนีเซียยังมี 
กฎหมายคุ มครองแรงงานที ่เขมงวด 
ทำใหผู ที ่เขามาลงทุนตองระมัดระวัง
อยางมากในการบริหารจัดการดาน 

ลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ที่เข้าสู่ภาค 
การผลิตต่าง ๆ ของอินโดนีเซีย
ในปี 2555 พบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และชิ้นส่วนมี FDI มูลค่า 1,840 ล้านเหรียญสหรัฐ 
คิดเป็นร้อยละ 7.46 ของ FDI ของอินโดนีเซีย ซึ่ง 
อยู่ในอันดับที่ 5 ของภาคการผลิตที่มี FDI เข้ามา 
มากที่สุด    

กับสิ ่งแวดลอมและมีราคาประหยัด 
เพื ่อใหผ ู บร ิโภครายไดน อยซึ ่งเปน 
ประชากรสวนใหญของประเทศสามารถ 
เปนเจาของรถยนตได โดยมีเงื่อนไข 
วารถยนตดังกลาวตองมีราคาที ่ 40-80 
ลานรูเปยะห สำหรับรถยนตไฮบริดจ 
มีอัตราการใชน้ำมันเชื ้อเพลิงไมเกิน 
22 กิโลเมตรตอลิตร ใชสวนประกอบ 
ภายในประเทศขั้นต่ำรอยละ 80 และ 
มีมาตรฐานมลพิษที่ Euro III

นอกจากนี้ อินโดนีเซียมีนโยบาย 

คงอัตราภาษีรถยนตสำเร็จรูปนำเขา 
จากตางประเทศ (CBU) ไวในระดับสูง 
(สวนใหญมีอ ัตราอากรนำเขาสูงถึง 
รอยละ 40) ทำใหตนทุนการนำเขา 
รถยนตเพิ ่มขึ ้นสูงกวาผู ผลิตชิ ้นสวน 
ภายในประเทศ ซึ่งเปนการจูงใจให 
นักลงทุนตางชาติตัดสินใจเขามาลงทุน 
สรางฐานการผลิตในอินโดนีเซียมากขึ้น 
เปนการลดตนทุนจากภาระทางภาษี 
ดังกลาว ซึ่งเมื่อพิจารณาดานเม็ดเงิน 
ลงทุนจากตางประเทศ (FDI) ที่เขาสู 
ภาคการผลิตตาง ๆ ของอินโดนีเซีย 
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บุคลากร รวมถึงลักษณะและความ 
นิยมรถของชาวอินโดนีเซีย คือ รถ 
ประเภทอเนกประสงค (MPVs) และ 
รถอเนกประสงคแบบสปอรต (SUV) 
ซึ่งเปนตลาดที่แตกตางจากไทยชัดเจน 
ทำใหรถยนตที่ผลิตออกมายังไมถือเปน 
คูแขงของไทย

ในสวนของความคลายคลึงของ 
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ ้นสวน 
ของไทยและอินโดนีเซียในดานการ 
รับจางผลิต ไดรับเทคโนโลยีเฉพาะ 
ในชั้นการผลิตแตไมไดรับเทคโนโลยี
ในดานการออกแบบ การสรางนวัตกรรม 
ใหม ๆ และการตลาด โดยหาก 
ประเทศใดสามารถถายเทความรูและ
เทคโนโลยีจากนักลงทุนตางชาติเพื ่อ
ยกระดับจากประเทศผู ร ับจางผลิต 
เป  นประ เทศ เจ  าของ เทคโนโลย ี 
นวัตกรรม และการออกแบบ ก็จะ 
เปนโอกาสใหประเทศนั ้นขึ ้นมาเปน 
ผ ู นำในอ ุตสาหกรรมยานยนตของ 

ภูมิภาคอาเซียนได ซึ ่งอินโดนีเซีย 
นับวายังมีขอจำกัดอยูมากในดานของ
บุคลากรระดับสูง ตลอดจนขาดแคลน 
แรงงานมีฝมือที ่สามารถทำการผลิต 
ไดหลากหลายและซับซอน ทำใหการ 
ยกระดับขึ ้นมาแทนที ่อ ุตสาหกรรม 
ยานยนตและชิ ้นสวนของไทยยังเปน 
ไปไดยากในปจจุบัน

แตถึงกระน้ันผูท่ีอยูในอุตสาหกรรม 
ยานยนตและชิ ้นสวนของไทยคงจะ 
วางใจความเหน ือช ั ้นของไทยใน 
ปจจุบันไมได การปรับตัวไปสูขั้นสูง 
กวาของเทคโนโลยีการผลิตยานยนต 
ใหม ๆ เปนสิ่งที่ประเทศไทยตอง 
เตรียมตัวใหรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจาก 
อินโดนีเซียมีขอไดเปรียบเรื ่องขนาด 
และความตองการของตลาด ชนชั้น 
แรงงานจำนวนมาก ซึ่งถือเปนปจจัย 
สำคัญที่จะทำใหอุตสาหกรรมยานยนต 
ของอินโดนีเซ ียกาวขึ ้นมาเปนผู นำ 
ดานการสงออกในอนาคตได ดังนั้น 

จำเปนที่ภาครัฐของไทยควรเสริมสราง 
ความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุน ในดาน 
ความไดเปร ียบเช ิงต นทุนการผลิต 
การอุดหนุนภาคอุตสาหกรรม เสริม 
ศักยภาพแรงงานและจำนวนแรงงาน
มีฝมือ สรางความมั่นคงทางการเมือง 
การชวยเหลือภาคอุตสาหกรรมกรณี 
เกิดภัยธรรมชาติ ขณะเดียวกันการ 
ออกกฎหมายหรือเงื่อนไขตาง ๆ ควร 
คำน ึงถ ึ งสภาพความเป นจร ิงและ 
เหมาะสมกับชวงเวลา มีการพัฒนา 
อุตสาหกรรมยานยนตระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ 
สถาบันวิจัยตาง ๆ เพื่อพัฒนางาน 
วิจัยมาปรับใชในเชิงพาณิชยมากขึ ้น 
และปรับตัวไปสูเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ 
กำลังจะมาในอุตสาหกรรมยานยนต 
ทั ้งเรื ่องของรถยนตไฟฟา รถยนต 
พลังงานเชื้อเพลิง (Fuel cell) เพื่อคง 
ฐานะการเป นศ ูนย กลางการผล ิต 
ยานยนตของภูมิภาคตอไป
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772) ไทยมีศักยภาพในตลาดสหรัฐฯ 
แตในตลาดเอเชียและอาเซียนไทยสู  
มาเลเซียไมได จากขอมูลขางตนเรา 
พอจะเห็นไดวา E&E มาเลเซียยังเหนือ 
กวาไทยมาก  ทำไมถึงเปนอยางนั้น 
ลองหันมาดูวาทำไม E&E มาเลเซีย 
มีความสามารถในการแขงขันมากกวา
ไทย

อุตสาหกรรม E&E เปนหนึ่งใน 
12 อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 
มาเลเซีย (National Key Economic 
Areas : NKEAs) ที่ตองการพัฒนา 
ประเทศใหเปนประเทศพัฒนาแลว 
ในป 2563 อุตสาหกรรม E&E ของ 
มาเลเซียถือไดวามีความสำคัญกับ 
ประเทศของเขามาก เพราะเปนภาค 
การผลิตที ่มีผลตออัตราการขยายตัว 
เศรษฐกิจของประเทศ ในป 2553 
ภาคอุตสาหกรรม E&E มีขนาด 7 % 
ของ GDP มาเลเซีย มีมูลคาการ 
สงออกเทากับ 80,000 ลานเหรียญ 
หรือคิดเปนรอยละ 45 ของการสงออก 
ท้ังหมด และปจจุบันสามารถจางแรงงาน 
ได 550,000 คน และมีการคาดการณ 
วาในป 2020 อุตสาหกรรมนี้สามารถ 
รองรับแรงงานไดท้ังหมด 700,000 คน 
และใหม ีม ูลค าการส งออกทั ้งหมด 

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส หรือ 
ที ่เร ียกวาอุตสาหกรรม 

E&E เพราะเราสงออก E&E ทั้งใน 
ตลาดโลกและอาเซียน โดยตลาดอาเซียน 
E&E ของไทยมีค ู แข งท ี ่สำค ัญคือ 
“มาเลเซีย” เพื ่อใหสอดคลองกับ 
คอลัมนที่เนนเรื่องอาเซียน ผมจึงขอ 
นำเสนอภาพของ E&E ระหวางไทย 
กับมาเลเซียวาเปนอยางไร ขอเริ่ม 
งาย ๆ ดวยมูลคาการสงออกระหวาง 
ไทยกับมาเลเซียกอน โดยในป 2553
ไทยสงออกของ E&E มูลคารวม 
62,531 ลานบาท ในจำนวนนี้ไทย 
สงไปขายในตลาดอาเซียนคิดเปน 
สัดสวน 20 เปอรเซ็นต มาเลเซีย 
สงออกมูลคารวม 85,745 ลานบาท 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 24 ในตลาด 
อาเซียน ซ่ึงในมูลคาดังกลาวสวนใหญ 
เปนการสงออกวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
(HS 8542) เครื่องปรับอากาศ (HS 
8415) เคร่ืองประมวลผลอัตโนมัติ (HS 
8473) เปนตน

และเมื ่อพิจารณาศักยภาพการ 
สงออกผานดัชนีความไดเปรียบโดย 
เปรียบเทียบ (RCA) พบวาในชวง 
ระหวางป 2549 ถึง 2553 ประเภท 

อ
ของ E&E ที่มีมูลคาการสงออกสูง 
เปนอันดับตน ๆ มาเลเซียมีศักยภาพ 
การสงออกทั ้งในตลาดอาเซียนและ 
นอกอาเซ ียนที ่ด ีกว าไทย และถา 
พิจารณาตอเนื ่องดวยการวิเคราะห 
อัตราขยายตัวและสวนแบงการตลาด 
หรือที่เรียกวา “Boston Consulting 
Group Matrix” พบวา E&E ไทย 
มีสถานะทางการตลาดในอาเซียนไม 
ชัดเจน (Question Mark) คือมี 
สวนแบงการตลาดในอาเซียนต่ำ 

นอกจากนี้ยังถูกเนนย้ำดวยงาน
ของ รองศาสตราจารย ดร.นิก 
มาหะรัน นิก มูฮัมมัด (Nik Maheran 
Nik Muhammad) แหงมหาวิทยาลัย 
เทคโนยี มารา (Universiti Teknologi 
Mara) ของมาเลเซีย ท่ีไดทำการวิเคราะห 
ศักยภาพการแขงขันของ E&E ระหวาง 
ไทยกับมาเลเซียชวงระหวางป 2533 
ถึง 2547 พบวาดิสไดรฟ เครื่องพิมพ 
และคอมพิวเตอร  (SITC 752)  
ส วนประกอบของอ ิ เล ็กทรอน ิกส  
(Printed Circuit Board, SITC 759)  
มาเลเซียมีศักยภาพการแขงขันมาก 
กวาไทยในตลาดที ่สำค ัญ แตวงจร 
สวิตชอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Switch Relay and Circuit, SITC 
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90,000 ลานเหรียญ 
รัฐบาลมาเลเซียตองการพัฒนา

มาเลเซียใหเปนศูนยกลางของการ 
ผลิตอุตสาหกรรม E&E โดยวางให 4 
พื้นที่เปาหมายหลักของประเทศที่มี
ศ ักยภาพแตกต างก ันออกไปค ือ 
ร ะ เ บ ี ย ง เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ ต อ น เ ห น ื อ 
(Northern Economic Corridor 
Region : NECR) ที่ประกอบดวย 
รัฐเปอรลิส (Perlis) รัฐเกดะห (Kedah) 
เกาะปนัง (Penang) และรัฐเประ 
(Perak)  กำหนดใหพื ้นที ่ตรงนี ้เปน 
เขตพัฒนาสารก่ึงตัวนำและอิเล็กทรอนิกส 
(Semiconductors and Electronics) 
พื้นที่ตอมาที่ตองการพัฒนาคือ เขต 
Klang Valley เปนพื้นที่บริเวณรัฐ 
สลังงอร (Selangor) ท่ีมีกรุงกัวลาลัมเปอร 
ตั้งอยูและมีทาเรือที่สำคัญคือ Port 
Klang ต้ังอยูดวย บริเวณน้ีถูกกำหนด 
ใหเปนศูนยกลางในการสนับสนุนดาน
การใหบริการของอุตสาหกรรม E&E 

สวนพื้นที่ของรัฐยะโฮร (Johor) จะ 
ถูกเนรมิตใหเปนดานโลจิสติกสเพื ่อ 
อุตสาหกรรม E&E และพื้นที่สุดทาย 
คือรัฐซาราวัก (Sarawak) กำหนดให 
เปนศูนยกลางผลิตซิลิกอน (Silicon)   
เพ ื ่ อ ให ถ ึ ง เป  าหมายของการเป น 
ศูนยกลางในภูมิภาคน้ี แรงงานขับเคล่ือน 
ที ่สำคัญนอกจากนโยบายของร ัฐที ่ 
ผลักดันแลว มีบริษัทอุตสาหกรรม E&E 
ของมาเลเซียชวยในการผลักดันคือ  
บริษัท Silterra ผลิตเซมิคอนดักเตอร 
ตั้งอยูที่รัฐเกดะห บริษัท IRIS ผลิต 
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวแอรตั้งอยูที่รัฐสลังงอร 
บริษัท Tenaga Switchgear ผลิต 
สว ิตซ ไฟฟ าม ีสำน ักงานใหญต ั ้ งท ี ่ 
กัวลาลัมเปอร บริษัท DSEM ผลิตอุปกรณ 
เซมิคอนดักเตอรต ั ้งอยู ท ี ่ เกาะปนัง 
และบริษัท Pensonic ผลิตเครื่องใช 
ไฟฟาและวิทยุต้ังอยูท่ีเกาะปนัง เชนกัน 
บริษัทเหลานี้ทำงานรวมกันกับบริษัท 
เครื่องใชไฟฟาในยุโรป สิงคโปร และ 

สหรัฐฯ เชน บริษัท Flectron (สิงคโปร) 
บริษัท Solectron (สิงคโปร) บริษัท 
Celestica (แคนาดา) บริษัท Jabil 
(สหรัฐฯ) บริษัท Plexus (สหรัฐฯ) 
บริษัท Sanmina (สหรัฐฯ) ทั้งเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพสินคาใหกับประเทศ 
มาเลเซีย หลังจากน้ีเปนตนไปมาเลเซีย 
จะเนนอุตสาหกรรม E&E อยู 4 
ประเภทใหญๆ คือ เซมิคอนดักเตอร 
ซิลิกอน  พัฒนา LED (Light Emitting 
Diodes) เครื่องใชไฟฟาภายในบาน 
และในอุตสาหกรรม 

ดูนโยบายของมาเลเซียแลวเห็น 
ไดชัดเจนวา มาเลเซียคอนขางหมายม่ัน 
ปนมือกับอุตสาหกรรม E&E นี้มาก 
ทานผู อ านพอจะจินตนาการไดวา 
เมื่อเปดเสรีอาเซียนเต็มรูปแบบในป 
2558 นี้ มาเลเซียจะเปนคูแขงที่ 
สำคัญมาก ๆ ตออุตสาหกรรม E&E 
ไทยอยางหลีกเล่ียงไมได แตการแขงขัน 
ไมใชจะมีเพียงสนามอาเซียนเทานั้น 
กรอบการคาอื่น ๆ ก็เปนสนามการ 
แขงขันที่เขมขนทั้งสิ้นของไทย หากมี 
มาเลเซียรวมลงแขงขันดวย กรอบ 
การคาเสรีอาเซียนจีน อาเซียนบวก 
สาม และบวกหก ลวนเปนสนามหิน 
มากสำหรับอุตสาหกรรม E&E ไทย 
ทั้งสิ้น

อุตสาหกรรม E&E  เป็นหนึ่งใน 12 อุตสาหกรรม 
เป้าหมายของประเทศมาเลเซีย  (National Key 

Economic Areas : NKEAs) ที่ต้องการ 
พัฒนาประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วใน

ปี 2563
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ก า รป ร ะก าศ ร า ยช ื ่ อ 
มหาเศรษฐีผูมั ่งคั่งมากที่
ส ุ ด ข อ ง โ ล ก แ ล ะ ข อ ง 

ประเทศในแตละปนับเปนเรื่องหนึ่งที่
ผมเชื ่อว าผู อ านหลายทานใหความ 
สนใจติดตามเสมอ บางก็ตองการรูจัก 
ที่มาที่ไปของคนเหลานี้มากขึ้น และ 
ศึกษาถึงวิธีคิด วิธีทำงาน และแม 
กระทั ่งช ีว ิตส วนตัวของคนเหลาน ี ้ 
เพื ่อจะไดนำเอามาปฏิบัติใชและอาจ
มีฐานะดีข ึ ้นแมเพ ียงเศษเสี ้ยวของ 
มหาเศรษฐีเหลานี้บางก็ตาม

เม่ือตนเดือนธันวาคม 2556 นิตยสาร 
ฟอรบส (Forbes) ไดจัดอันดับบุคคล 
ท ี ่ ร วยท ี ่ ส ุ ดของจ ีนแผ นด ิน ใหญ  
(Forbes China Rich List) ซึ่งผล 
ปรากฏวา นายหวัง เจี้ยนหลิน (Wang 
Jianlin) ประธานของกลุมตาเหลียนวานตา 
(Dalian Wanda Group) ที่โดงดัง 
กระโดดขึ้นควาตำแหนงดวยสินทรัพย 
กวา 86,000 ลานหยวน หรือราว 
14,100 ลานเหรียญสหรัฐฯ พรอมไดรับ 
การยกยองเปน “นักธุรกิจแหงปของ 
เอเซีย” (Asia’s Businessman of 
the Year) 

ขณะเดียวกัน รายช่ือมหาเศรษฐี 
หูหรัน (Hurun Rich List) ประจำป 
2556 ซึ่งจัดอันดับมหาเศรษฐีของจีน 
ตอเนื่องมาเปนเวลาหลายป ก็ประกาศ 
วานายหวัง เจี้ยนหลินเปนบุคคลที่ 

มั ่งคั ่งที ่ส ุดของจีนดวยสินทรัพยถึง 
135,000 ลานหยวน  แซงหนานายจง 
ชิงโหว (Zong Qinghou) ผูกอตั้งและ 
เจาของกิจการกลุมวาฮาฮา (Wahaha 
Group) ธุรกิจเครื่องดื่มชื่อดังแหง 
นครหังโจว และทำลายสถิติความร่ำรวย 
ท่ีนางหยาง ฮุยเหยียน (Yang Huiyan) 
เศรษฐินีแหงวงการอสังหาริมทรัพย 
และสมาชิกครอบครัวเจาของคันทรี 
การเดน (Country Garden) ที่เคย 
มีสินทรัพยจำนวนถึง 130,000 ลาน 
หยวนเมื่อป 2550 

สถิติมีไวเพื ่อรอการถูกทำลาย 
จริง ๆ ... วันนี้ ผมเลยขอถือโอกาส 
เชิญชวนผูอานมาติดตามเกร็ดประวัต ิ
และเคล็ดลับความสำเร็จของนาย 
หวัง บุคคลที่รวยที่สุดของจีนและ 
นักธุรกิจแหงป 2556 ของเอเซียกัน 

จากชีวิตเด็กที่ยากลำบาก สู 
นักธุรกิจใหญ

ทานผูอานหลายคนคงจะมีกำลัง
ใจมากขึ้นเมื่อทราบวา บุคคลที่มั่งคั่ง 
ร่ำรวยที่สุดของจีนอยางประธานหวัง
กลับมีชีวิตในวัยเด็กที่แสนยากลำบาก 
ไมแตกตางจากเด็กจีนทั่วไปในยุคนั้น 
เขาเกิดและเติบโตมาจากครอบครัวที่
ยากจนในถิ ่นทุรก ันดารในเขตคังซ ี 
(Cangxi) นครเฉิงตู (Chengdu) 
มณฑลเสฉวน (Sichuan)

เส้นทางชีวิตของนายหวังเจ้ียนหลิน 
และกลุ่มต้าเหลียนว่านต๋า

• ป 2497 เกิดเมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม 2497 ท่ีมณฑลเสฉวน (Sichuan) 
โดยเปนลูกคนโตในจำนวนลูก 5 คน 
ในครอบครัว (ในยุคนั้น จีนยังไมมี 
นโยบายลูกคนเดียว)

• ป 2513 เขารับราชการทหาร
• ป 2519 เขาเปนสมาชิกพรรค 

คอมมิวนิสต
• ป 2529 ออกจากการรับ 

ราชการทหาร จบการศ ึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยเหลียวหนิง (Liaoning 
University) และเขาทำงานประจำใน 
รัฐบาลเมืองตาเหลียน

• ป 2532 กาวขึ้นรับตำแหนง 
ผู จัดการทั ่วไปของบริษัทการพัฒนา 
ที่พักอาศัยเขตซีกัง (Xigang District 
Residential Development Co.) 
ซ ึ ่ งน ับเป นก าวแรกท ี ่ เข  าส ู  ธ ุ รก ิจ 
อสังหาริมทรัพย

• ป 2535 บริษัทซีกังไดปรับ 
โครงสรางและเปลี ่ยนชื ่อบริษัทเปน 
“ตาเหลียนวานตา” (Dalian Wanda) 

• ป 2536 กาวข้ึนดำรงตำแหนง 
ประธานกรรมการบริหารของกลุมตา 
เหลียนวานตาในเดือนมีนาคม 2536 
และขยายกิจการออกนอกเมืองต า 
เหลียน โดยเริ่มขยายกิจการไปยังนคร 
กวางโจว
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• ป 2543 เปดวานตาพลาซา 
(Wanda Plaza) แหงแรก ปจจุบัน 
กลุมวานตามีพลาซาอยูทั้งหมด 80 
แหงทั่วจีน 

• ป 2546  เปดโรงแรมหาดาว 
แหงแรก

• ป 2548 กาวติดอยูในรายช่ือ 
มหาเศรษฐีจีนจากการจัดอันดับของ 
นิตยสารฟอรบส (Forbes) เปน 
ครั้งแรก ดวยมูลคาทรัพยสิน 309 
ลานเหรียญสหรัฐฯ

• ป 2550 เปดหางสรรพสินคา 
วานตา (Wanda Department 
Store) แหงแรกขึ้น

• ป 2551 ยายสำนักงานใหญ 
จากเมืองตาเหลียนมายังกรุงปกกิ่ง

• ป 2553 ติดอันดับมหาเศรษฐี 
พันลานของนิตยสารฟอรบส ดวยมูลคา 
ทรัพยสิน 3,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ

• ป 2554 ติดอันดับผูใจบุญ 
อันดับแรกของจีนจากการจัดอันดับ 
ของนิตยสารฟอรบส และบริจาคเงิน 
มูลคา 197 ลานเหรียญสหรัฐฯ

• ป 2555 เทกโอเวอรกิจการ 
ของบริษัท เอเอ็มซีเอนเทอรเทนเมนท 
(AMC Entertainment, Inc.) พรอม 
ทั ้งกอตั ้งหนวยธุรกิจวัฒนธรรมของ 
กลุมขึ้นเปนครั้งแรก

• ป 2556 ซื้อซันซีกเกอร 

(Sunseeker) กิจการผูผลิตเรือยอรช 
ชื่อดังของอังกฤษ กาวขึ้นติดอันดับ 
มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของจีนดวยสินทรัพย 
มูลคากวา 14,100 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
และไดร ับเลือกเปนนักธุรกิจแหงป 
2556 ของภูมิภาคเอเซีย

ในระหวางป 2513-2529 เขาถูก 
เกณฑเข าร ับราชการทหารประจำ 
กองทัพปลดแอกประชาชนจีน (People's 
Liberation Army) ซ่ึงถือเปนชวงเวลา 
ที ่ทรหดและปราศจากความร าเร ิง 
ด ั ง เช  นช ี ว ิ ตของว ั ย ร ุ  นท ั ่ ว ไป ใน 
ตางประเทศ จากคำสัมภาษณชวง 
หน่ึง “เขาตองเดินเทาระหกระเหินจาก 
เม ืองหนึ ่งไปย ังอ ีกเม ืองหนึ ่งอย าง 
ยากลำบากมาก โดยมีอยูชวงเวลา 
หนึ่งที่เขาตองเดินแบกปนและสัมภาระ 
ตอเนื ่องเปนระยะเวลาถึงสองเดือน 
บนเส นทางท ี ่ เต ็มไปด วยห ิมะและ 
น้ำแข็งที ่หนาวเหน็บเปนระยะทาง 
ยาวไกลนับพันกิโลเมตร” แตดวย 
ความรักในอาชีพทหาร เขาก็ไมเคย 
นึกยอทอแตอยางใด

อยางไรก็ดี นายหวังในวัย 32 ป 
ก็ออกจากการรับราชการทหารตาม 
นโยบายการลดกำลังพลของทานเติ ้ง 
เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) หลังจาก 
นั้น เขาตัดสินใจเดินทางไกลอีกครั้ง 
โดยในครั้งนี้ เขาเลือก “ลาฝน” 

ไปสมัครทำงานในกิจการรัฐวิสาหกิจ
ด านอส ังหาร ิมทร ัพย ในต าเหล ียน 
(Dalian) เมืองทาสุดปลายแหลมที่ 
โดงดังของมณฑลเหลียวหนิง (Liaoning) 
แถบอีสานจีน ซึ่งกลายเปนจุดเริ่มตน 
ของชีวิตคูและไดมีโอกาสเรียนรูธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยในเวลาตอมา ทั้งนี้ 
นายหวังแตงงานและมีลูกชายหนึ่งคน
นามวา “ซือฉง” (Sicong) ซึ่งจบ 
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของ
อังกฤษและเปดกิจการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในปจจุบัน

ประธานหวัง ผูซึ่งไมชอบชีวิต 
การเปนขาราชการ เลายอนถึงเหตุการณ 
ในชวงนั้นวา “เทาที่จำความไดผมไมรู 
อะไรเกี ่ยวกับอสังหาริมทรัพยเลย” 
แตเห็นวาชวงนั้นเปนจังหวะโอกาสที่
ดี โดยในป 2535 เขาก็ไดฉกฉวย 
โอกาสที่คนอื่นมองไมเห็นโดยการเขา
ซื้อกิจการของบริษัทซีกังที่เต็มไปดวย
หน ี ้ ส ิ นตามนโยบายการแปรร ู ป 
รัฐวิสาหกิจ (Privatization) ของ 
รัฐบาลจีนดวยเงินลงทุนเพียง 500,000 
หยวน โดยไดรับการสนับสนุนทาง 
การเงินจากแมยาย

หลังจากนั้น ประธานหวังก็ปรับ 
เปล่ียนแนวทาง ปรับโครงสรางองคกร 
และกลยุทธของบริษัทใหสอดคลอง 
ตามยุคปฏิรูปพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทาง 
ภาคใตของจีนของทานเติ้ง เสี่ยวผิง 
(Deng Xiaoping) รวมทั้งเปลี่ยนชื่อ 
บริษัทเปน “ตาเหลียนวานตา” ซึ่ง 
แปลวา “ความสำเร็จท่ีลนหลาม” และ 
เร ิ ่ มขย ับขยายก ิ จการ ไปย ั งนคร 
กวางโจว ซ่ึงเปนหน่ึงในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
สำคัญทางตอนใตของจีนที่เปดสู โลก
ภายนอกในชวงแรก แตโอกาสก็เกิด 
ขึ ้นมาพรอมกับวิกฤติเมื ่อรัฐบาลจีน 
ในขณะนั้นเปลี่ยนนโยบายกำหนดให

รายชื่อมหาเศรษฐีหูหรัน (Hurun Rich
List) ประจำปี 2556 ซึ่งจัดอันดับ 
มหาเศรษฐีของจีนต่อเนื่องมาเป็นเวลา
หลายปี ก็ประกาศว่านายหวัง เจี้ยนหลิน 
เป็นบุคคลที่มั่งคั่งที่สุดของจีนด้วยสินทรัพย์ถึง  
135,000 ล้านหยวน  
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ธนาคารพาณิชยงดปลอยสินเชื ่อให 
แกกิจการอสังหาริมทรัพยในจีน ซึ่ง 
สงผลใหรอยละ 70 ของกิจการอสังหา 
ริมทรัพยจีนโดยรวมในยุคนั้นตองลม
ละลาย 

เหต ุการณในคร ั ้ งน ี ้ย ั งทำเอา 
ประธานมือใหมอยางนายหวังลมจับ 
และลมปวยเขาโรงพยาบาลอยู นาน 
นับสัปดาห ซึ่งนับเปนชวงเวลาที่ยาก 
ลำบากและเปนบทเรียนที ่ด ีสำหรับ 
กลุมวานตา หลังจากเหตุการณดังกลาว 

ประธานหวังไดสั ่งใหทีมงานการเงิน 
ตระเตร ียมกระแสเง ินสดให พร อม 
รับมือกับการเปลี ่ยนแปลงนโยบาย 
เศรษฐกิจมหภาคในอีกหลายระลอก 
ในเวลาตอมา ทามกลางการเติบโต 
ของคนชั้นกลางในจีน ซึ่งเปนกลุม 
ล ูกค  าหล ักของบร ิษ ัทในช วงน ั ้ น 
บร ิษ ัทสามารถกล ับมาสร างหล ัก 
ปกฐานไดในเวลาตอมา และดวย 
กลย ุทธ การลดระยะเวลาดำเน ิน 
โครงการลง เขาสามารถแปรเปลี่ยน 

ธุรกิจที ่ใกลล มละลายใหมาประสบ 
ความสำเร ็จอย างล นหลามชนิดไม  
คาดฝน

ปจจุบัน นายหวัง เจี้ยนหลิน ผู 
ซ ึ ่ งช ื ่ นชอบเพลงจ ีนพ ื ้นบ  านและ 
ฟุตบอลเปนชีวิตจิตใจ มักใชเวลา 
สวนใหญอยูในกรุงปกกิ่ง โดยเฉพาะ 
ในหองทำงานชั้นที่ 25 ของอาคาร 
วานตาพลาซาในยานก๋ัวเมา (Guomao) 
ในดานธุรกิจ เขาเปนที่รูจักในนาม 
ผูกอตั ้งและประธานของกลุมวานตา 

Source: tj.house.sina.com.cn
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ซึ่งเปนกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
และบันเทิงเชิงพาณิชยที ่เติบโตและ 
ทะยานรวดเร็วมากท่ีสุดของจีน 

เขาเชื่อวา “บริษัทที่ยิ่งใหญอุบัติ 
ขึ้น มิใชเกิดจากการพัฒนา เพราะทุก 
บริษัทตองมีลักษณะเฉพาะของตนเอง” 
ท้ังน้ี กลุมวานตามีคติพจนวา “Inter-
national Wanda, Century 
Enterprise” ซึ ่งมีความหมายวา 
“วานตาในระดับสากล บริษัทแหง 
ศตวรรษ” และมีคุณลักษณะสำคัญ 4 
ประการไดแก ความฝน วัฒนธรรม 
จริยธรรม และความมีวินัย  โดยอยู 
บนพื้นฐานของคานิยมที่มุ งเนนเรื ่อง 
ความซื ่อส ัตยและคุณคาทางสังคม 
แทนที ่จะเห็นคุณคาขององคกรหรือ 
สวนตัว กลาวคือ ควรเห็นคุณคาของ 
สวนรวมมากกวาสวนตน ซึ่งเปนหลัก 
ขอคิดของ “ขงจื้อ”

ในป 2556 กลุมวานตามีสินทรัพย 
คิดเปนมูลคารวมกวา 300,000 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ และรายไดราว 180,000 
ลานหยวน ซึ่งธุรกิจสำคัญครอบคลุม 
ต้ังแตวานตาพลาซาอีกเกือบ 80 แหง 
ซึ ่งเป นก ิจการท ี ่ ใหญท ี ่ส ุดในจ ีน 
คอมเพล็กซรานคาปลีกพรอมที่พัก 
อาศัยดานบนราว 80 แหง โรงแรม 
หาดาวอีก 46 แหงท่ัวจีนและตางประเทศ  
โดยเปนพันธมิตรกับแฟรนไชสดาน 
บริการโรงแรมชั้นนำของโลก อาทิ 
ฮิลตัน (Hilton) แอ็กคอร (Accor) 
และสตารวูด (Starwood) รวมทั้ง 
โรงภาพยนตรมัลติเพล็กซ (Multiplex) 
จำนวนถึง 730 แหงรวมราว 6,000 
จอ และศูนยคาราโอเกะอีกราว 70 
แหงทั่วจีน นอกจากนี้ กลุมวานตา 
ยังมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
อื่นอีกมากมายทั้งในและตางประเทศ 
อาทิ โครงการกอสรางพลาซาจำนวน 

50 แหง ซึ่งจะทำใหพื้นที่การพัฒนา 
อสังหาริมทรัพยของกลุมเพิ่มขึ้นเปน 
23 ลานตารางเมตรในป 2557

ความสำเร็จในการพัฒนากิจการ
ของกลุมวานตาใหเติบโตอยางรวดเร็ว 
และมีแนวทางที่ชัดเจนในชวง 20 ป 
ที่ผานมา และกลายเปนนิติบุคคลที่ 
ชำระภาษีเง ินไดมากที ่ส ุดในบรรดา 
กิจการเอกชนของจีนในปจจุบัน ทำ 
ให วงการธ ุรก ิจจ ีนต างขนานนาม 
ประธานหวังในวัย 59 ปวาเปน 
“เจาพอธุรกิจอสังหาริมทรัพยเชิง 
พาณิชย” (Godfather of Commercial 
Real Estate)

หวัง เจี้ยนหลิน ... กล้า คิดใหญ่ 
มองบวก

ใจกลา ... เด็ดเดี่ยว การ 
เดินทางเพื่อไปเสี่ยงหางานทำในเมือง
ตาเหลียนที ่หางไกลจากบานเกิดถึง 
ราวครึ่งประเทศนับวาไมใชเรื ่องที่จะ 
เกิดขึ้นไดงาย ๆ ซึ่งสำหรับคนไทย 
แลว ก็อาจเปรียบไดกับการพรากจาก 
บานเกิดเพื ่อไปทำงานในตะวันออก 
กลางที ่ม ีสภาพแวดลอมที ่แตกตาง 
อยางยากที่จะคาดเดา ขณะที่การ 
ขยายธ ุรก ิจอส ังหาร ิมทร ัพย อย าง 
ต อเน ื ่องท ั ้ ง ในและต างประเทศก ็ 
สะทอนวา ประธานหวังเปนคนใจถึง 
พึ่งไดคนหนึ่ง เขากลาที่จะเผชิญโชค 
และความทาทายใหม ๆ อยูเสมอ 
เพราะหากมองย อนกลับไปในช วง 
แรกของการเขาสู เสนทางชีวิตธุรกิจ 
นั้น ตลาดอสังหาริมทรัพยในจีนก็ดูจะ 
ไมดีเอาเสียเลย แมกระทั่งบริษัทซีกัง 
แหงเม ืองตาเหลียนที ่ประธานหวัง 
ทำงานอยูก็เกือบจะลมละลาย ซึ่งนั่น 
ก ็กลายเป นโอกาสสำค ัญของช ีว ิต 
ประธานหวังในเวลาตอมา 

นอกจากนี้ ประธานหวัง ยัง 
ผลักดันกลุ มวานตาใหสยายปกออก 
นอกพื้นที่เมืองตาเหลียน … จาก 
อีสานสูตอนใตของจีน และกาวเขาทำ 
ธุรกิจบันเทิงเปนครั้งแรก ซึ่งนับวา 
เปนธุรกิจใหมและแฝงไวซึ่งความเสี่ยง 
ในจีน แตเขาก็มองวานั่นคือโอกาสที่ดี 
ในการเข าไปพ ัฒนาธ ุรก ิจเหล าน ี ้ 
เพราะประเมินวาธุรกิจโรงภาพยนตร 
เปนอุตสาหกรรมดาวรุง (Sunrise 
Industry) ในจีน … จึงตองการสราง 
ความไดเปรียบจากการเขาสูตลาดกอน

กวา 20 ปที่ประธานหวัง 
บริหารกิจการและสรางแบรนดของ
กลุมวานตาจนเปนที่รูจักทั่วจีน เขา 
นิยมเล ือกทีมงานที ่สอดคลองกับ 
วิส ัยท ัศน และพัฒนาไปพรอมกัน 
อยางยั่งยืน และใหความสำคัญกับ 
โครงสร างและว ัฒนธรรมองค กร 
เชิงลึก รวมทั ้งจัดกิจกรรมเพื ่อให 
เสร ิมสร างความส ัมพ ันธ ระหว าง 
พนักงานกับผูบริหารระดับสูง จน 
ไดร ับเลือกเปนนักธุรกิจแหงปของ 
เอเซียในป 2556 โดยนิตยสารฟอรบส 
ขณะเดียวกัน ความใจกลา เด็ดเดี่ยว 
และปราดเปรื ่อง รวมทั ้งการแสดง 
ความเป นจ ีนอย  างไม ส ิ ้ นส ุดของ 
ประธานหวังนี้เองจะฉายแสงในวงการ 
ธ ุรก ิจโลกมากข ึ ้นอย างแน นอนใน 
อนาคต 

ด  ว ยคว ามสามา รถ ในกา ร 
ผสมผสานของส ัญชาตญาณของ 
การเปนผูประกอบการจีน วัฒนธรรม 
และการบริหารงานที่ทันสมัยทำให 
ประธานหวัง เจี้ยนหลินพัฒนากลุม 
วานตาสูความเปนสากล เขากำลัง 
พยายามขับเคลื่อนกิจการและแบรนด 
ของกลุ มว านตาให เป นที ่ร ู จ ักและ 
ยอมรับในตลาดโลก ทำใหหลายฝาย 
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เชื่อมั่นวา ประธานหวังจะกาวเปน 
หนึ่งในสุดยอดนักธุรกิจจีนที่สามารถ
สรางอิทธิพลอยางกวางขวางตอการ 
เปลี ่ยนแปลงโครงสรางธุรกิจโลกใน 
อนาคต

คิดใหญ ... ทำเร็ว การมีวิธีคิดที่ 
ต องการบร ิหารเวลาช ีว ิตและการ 
ทำงานอย างม ีประส ิทธ ิภาพทำให  
ประธานหวังเลือกที ่จะจับงานใหญ 
มากกวางานเล็ก เพราะเขาเห็นวางาน 
ไมวาจะมีขนาดเล็กหรือใหญก็ใชเวลา
ที่ไมแตกตางกันมากนัก 

เขาเห็นวา “ความใหญ” และ 
“ความรวดเร็ว” นับเปนจุดขายสำคัญ 
ของการดำ เน ิน โครงการอส ั งหา 
ริมทรัพย เพราะชวยใหกิจการสามารถ 
ลดตนทุนและเพิ่มรายไดจากคาเชาได 
ประธานหว ั ง เคยกล  าว เอา ไว  ว  า 
“พวกเราไมสามารถที ่จะกาวขึ ้นมา 
เป นผ ู นำตลาดโลกได หากพวกเรา 
เติบโตในอัตราปกติ บริษัทระดับโลก 
บางราย อาทิเช น กลุ มไซมอน 
พรอพเพอรตี้ (Simon Property 
Group) ใชเวลามากกวาศตวรรษใน 
การกาวขึ ้นเปนอันดับหนึ ่งของโลก 
ผมไมสามารถมีชีวิตยาวนานเชนนั ้น 
ได ดังนั้นจึงจำเปนตองเติบโตอยาง 
รวดเร็ว” จุดสำคัญของการพัฒนา 
โครงการจึงอยูที่การใชเวลาในการคิด
และวางแผนการดำเนินโครงการ ขอ 
เพียงใหทุกอยางลงตัวก็ใสเกียรเดินหนา 
เต็มแรง

ข้อคิดและเคล็ดลับความสำเร็จ
เติบโต ... อยางมีจุดหมาย หาก 

สังเกตใหดีจะพบวา ธุรกิจของกลุม 
วานตาเติบโตอยางเปนระบบและมี 
ท ิศทางท ี ่ช ัดเจนครอบคล ุมธ ุรก ิจ 
อสังหาริมทรัพย โรงแรม การทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรม และบันเทิง ทั้งนี้ โดย 
กลุ มว านต าต ั ้ งอย ู บนพื ้นฐานของ 
กลยุทธหลักคือ การเปลี่ยนรูปแบบ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจากอาคารอยู  
อาศัยใหเปนอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย 
ไม ว าจะเป นห างสรรพส ินค าและ 
พลาซา โรงแรมและท่ีพักอาศัย คาราโอเกะ 
โรงภาพยนตร แหลงทองเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรม และอื่น ๆ และเริ่มกอราง 
สร างต ัวจากเม ืองเล ็ก ๆ อยาง 
ตาเหลียนไปยังระดับเมืองใหญอยาง
กวางโจว ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ และเฉิงตู ... 
และขยายธุรก ิจจากระดับมณฑลสู  
ระดับประเทศ รวมทั้งกาวไปสูตลาด 
โลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ 
พัฒนาแลวอยางสหรัฐฯ อังกฤษ และ 
ประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ขอคิดสำคัญ 
ในเรื่องนี้ก็คือ ขอเพียงธุรกิจที่สราง 
ขึ้นมีองคประกอบและทิศทางที่ชัดเจน 
และตั้งอยูบนความมุงมั่นตั้งใจจริงใน
การพัฒนาแลว ธุรกิจนั้นก็จะสามารถ 
เติบใหญและกาวจากการเปนกิจการ
ขนาดเล็กขึ้นกิจการขามชาติที่ยิ่งใหญ
ได

ความมีวินัย ... เติบโตอยาง 
เปนระบบ ประสบการณกวา 10 ป 
ในวงการทหาร นอกจากจะช วย 
เสริมสรางใหประธานหวังเปนคนที ่ 
อดทนตอความยากลำบากและทำงาน
เปนระบบแลว ยังทำใหเขานำเอาการ 
ยึดถือในระเบียบวินัยทางการทหาร 
มาปรับใชกับการทำงานในโลกธุรกิจ 
ไดอยางกลมกลืน ไมวาธุรกิจจะเผชิญ 
กับความทาทายมากสักก ี ่คร ั ้งและ 
หนักหนวงเพียงใด เขาก็ยังคงนิ่ง ยิ้มสู 
และมีความหวังอยูเสมอ

นอกจากนี้ ในชวงกวา 25 ปของ 
การบริหารงานกลุมวานตาจนเติบใหญ 
อยางที่เห็นนี้ ประธานหวังยังเปยม 

ดวยความสุขและพรอมที ่ เผชิญกับ 
ความทาทายที ่เว ียนเขามาอยู เสมอ 
เม่ือมีคนถามถึงการใชชีวิต “ยามวาง” 
เขาก็ตอบวา นับแตเริ่มทำธุรกิจ เขา 
ไมเคยมีเวลาวาง แตในชีวิตของการ 
ทำงานที่ตองบริหารระดับความเครียด 
ใหเหมาะสมน้ัน เขาปรับแกดวยการผนวก 
สิ่งที ่รักอยางฟุตบอลและเสียงดนตรี 
เขามาเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ ทำให 
เขาสามารถทำงานไดอยางมีความสุข
และสนุกสนานอยูตลอดเวลา

ทรัพยากรมนุษย ... หัวใจของ 
การพัฒนาองคกร ประธานหวังนับวา 
ตระหนักถึงความสำคัญอยางมากกับ 
เรื่องทรัพยากรมนุษยในองคกร เขา 
รูดีวาธุรกิจของกลุมวานตา ซ่ึงเก่ียวของ 
กับภาคบริการ จะไมสามารถพัฒนา 
ใหเติบใหญไดหากปราศจากบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถอยางเหมาะสม 
เราจึงเห็นวา กลุมวานตากำหนดเปน 
พันธก ิจท ี ่สน ับสนุนความคิดร ิ เร ิ ่ม 
สรางสรรคและใหโอกาสแกพนักงาน 
ประธานหวังเคยพูดเปรียบเปรยไววา 
การสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหมี 
ขีดความสามารถพรอมที ่จะรวมกัน 
ขับเคลื่อนโครงการตาง ๆ ของกลุม 
วานตาก็เปรียบไดกับการมีเครื่องจักร
ที่ดีที ่พรอมเดินหนาผลิตไดอยางเต็ม
กำลังตลอดเวลา 

ก็ได แต หว ังว าประวัต ิส วนตัว 
และเกร็ดเล็กเกร็ดนอยของบุคคลที ่ 
ร่ำรวยที่สุดของจีนและนักธุรกิจแหง 
เอเซียในป 2556 จะใหขอคิดดี ๆ กับ 
ทานผูอานไดไมมากก็นอย ทานลอง 
เก็บเกี ่ยวสิ ่งเหลานี ้ไปประยุกตใชกับ 
องคกรของทานกันไดตามสบาย
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เกาะติดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มตลาดสินค้า
อุปโภคบริโภคในเวียดนาม
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แมในป 2556 ที่ผานมา 
เศรษฐกิจเวียดนามตองเผชิญ 
กับปญหารุมเร านานัปการ 
ทั ้งความตองการบริโภคใน 
ประเทศท่ีซบเซา ระบบธนาคาร 
มีหนี้เสียในระดับสูง และมี 
บริษัทปดกิจการมากที่สุดเปน 
ประวัติการณ แตเศรษฐกิจ 
โดยรวมย ังม ีท ิศทางด ีข ึ ้น 
สะทอนไดจากอัตราเงินเฟอ
ที ่ลดลงมาอยู ในระดับต่ำสุด 
ในรอบ 10 ป คาเงินดองมี 
เสถียรภาพมากข้ึน ภาคสงออก 
ขยายตัวดีขึ้น และทุนสำรอง 
ระหวางประเทศเพิ่มขึ้น ทาม 
กลางสถานการณทางเศรษฐกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ดีข้ึนตามนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ 
ของรัฐบาลเวียดนาม ภาวะ 
ตลาดภายในประเทศโดยเฉพาะ 
ตลาดสินคาอุปโภคบริโภคก็
มีการเปล่ียนแปลงเชนเดียวกัน 
ดังน้ัน ผูประกอบการท่ีดำเนิน 
ธุรกิจในเวียดนาม รวมทั้ง 
ผู ที ่สนใจเขาไปดำเนินธุรกิจ 
ในเว ียดนามควรทราบถ ึ ง 
แนวโน มการเปล ี ่ยนแปลง 
ดังกลาว เพื่อปรับตัวใหเขากับ 
สถานการณ ตลอดจนแสวงหา 
แนวทางการดำเนินธุรกิจที ่ 
เหมาะสม ทามกลางภาวะ 
การแข งข ันในเว ียดนามท ี ่ 
รุนแรงขึ้นทุกขณะ
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 การหล ั ่ งไหลเข ามาทำ 
ตลาดของบริษัทชั้นนำระดับ 
โลก ในชวงที่ผานมาบริษัท 
ชั ้นนำระดับโลกหลายแหง 
ทยอย เข  า ม าทำตลาด ใน 
เวียดนามมากขึ ้นเปนลำดับ 
ซ ึ ่ ง รวมถ ึ งการเข  ามาเป ด 
กิจการของ Burger King 
หนึ่งในบริษัทยักษใหญระดับ
โลกที ่ให บริการอาหารจาน 
ดวน ซึ่งเปดรานอาหารสาขา 
แรกท่ีนครโฮจิมินห เม่ือเดือน 
ตุลาคม 2555 ตามดวย 
Starbucks รานกาแฟระดับ 
แนวหนาที่มีสาขาหลายหมื่น
แหงทั่วโลก เขามาเปดราน 
กาแฟสาขาแรกท่ีนครโฮจิมินห 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2556 
นอกจากน้ี McDonald บริษัท 
ยักษใหญอันดับหนึ่งของโลก
ที ่ใหบริการอาหารจานดวน 
เตรียมเปดรานอาหารสาขา 
แรกในนครโฮจิมินหเชนเดียว
กันภายในป 2557 และมีแผน 
เปดอีก 100 สาขาท่ัวประเทศ 
ขณะที่บริษัทชั้นนำระดับโลก
อ่ืน  ๆ ท่ีเขามาลงทุนในเวียดนาม 
กอนหนานี้ อาทิ Coca Cola 

และ P&G ก็มีแผนขยายการ 
ลงทุนในเวียดนาม การหล่ังไหล 
เข  ามาของบร ิษ ัท เหล  าน ี ้ 
สะทอนใหเห็นวาตลาดสินคา
อุปโภคบริโภคในเวียดนามเปน 
ตลาดท่ีมีศักยภาพและนักลงทุน 
ตางชาติใหความสนใจมากที่
สุดในขณะนี้ อยางไรก็ตาม 
การบุกตลาดเวียดนามของ
บริษัทชั้นนำระดับโลกทำให
บร ิษ ัทท องถ ิ ่นและบร ิษ ัท 
ต างชาต ิขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กที ่เขามาลงทุนใน 
เว ียดนามเผช ิญก ับความ 
ทาทายในการแขงขันเพื ่อ 
ความอยูรอดในธุรกิจ ทั้งนี้ 
นักวิเคราะหมองวาตั ้งแตป 
2556 เปนตนไปบริษัททองถ่ิน 
ในเวียดนามซึ ่งสวนใหญยัง 
ไมเปนที ่ยอมรับนักและไมมี
การลงทุนเพื่อสรางตราสินคา 
อยางตอเนื่อง จะตองเผชิญ 
กับการแขงขันที ่ร ุนแรงจาก 
บร ิษ ัทช ั ้นนำระด ับโลกท ี ่ 
หลั ่งไหลเขามาในเวียดนาม 
ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัททองถิ่น 
ของเวียดนามท่ีสามารถแขงขัน 
กับแบรนดชั ้นนำระดับโลกมี
อยูเพียงไมก่ีราย อาทิ Vinamilk 
(บริษัทผู ผลิตผลิตภัณฑนม 
รายใหญที ่ส ุดในเว ียดนาม) 
และ Trung Nguyen Coffee 
(บริษัททองถิ ่นผู ครองตลาด 

รานกาแฟในเวียดนาม) 
ขอแนะนำ : สินคา 

อุปโภคบริโภคที ่จะสามารถ 
แขงขันในตลาดเวียดนามได
นั ้นจำเปนตองมีการพัฒนา 
และปรับปรุงตราสินคาอยาง
สม่ำเสมอผานชองทางการ 
วิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อ 
ให ผ ู บร ิ โภคทราบถ ึงความ 
แตกตางกับสินคาคูแขง อัน 
จะทำให การทำการตลาด 
ของสินคานั้นรวดเร็วและงาย
ข้ึน ซ่ึงจะทำใหผูบริโภคยอมรับ 
และตัดสินใจซื้อสินคาในที่สุด 
ทั้งนี้ ผูบริโภคในเวียดนาม 
สวนใหญมักเลือกซื้อสินคาที่
ม ีตราส ินค าเป นท ี ่ยอมร ับ 
รวมท้ังนิยมบริโภคสินคาระดับ 
กลางถึงระดับบนมากขึ้นตาม
ระดับรายไดที่สูงขึ้น
การเขาสูยุคการตลาดแบบ 
ด ิจ ิตอลและการตลาดบน 
เคร ือข ายส ังคมออนไลน  
ในป 2556 จำนวนผูใช 
อินเทอรเน็ตในเวียดนามเพิ่ม
ขึ้นอยางรวดเร็วจนแตะระดับ 
32.6 ลานคน (คิดเปนรอยละ 
35.6 ของจำนวนประชากร 
ทั้งประเทศ) โดยรอยละ 73 
ของผู ใช อ ินเทอรเน็ตมีอายุ 
ต่ำกวา 35 ป และรอยละ 61 
ของผู ใชอินเทอรเน็ตเคยซื ้อ 
ส ินค าผ านระบบออนไลน  
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Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที ่ได้จากแหล่งข้อมูลที ่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อ 
วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบ 
ในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น จากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

นอกจากนี้ ราวรอยละ 60 
ของผูใชสมารทโฟนในเวียดนาม 
สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต 
ได ขณะที่จำนวนผูใชงาน 
เว็บไซต Google ในเวียดนาม 
อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 
96 ของผูใชอินเทอรเน็ตท้ังหมด 
ในเวียดนาม ซ่ึงขอมูลดังกลาว 
เป ดโอกาสใหน ักการตลาด 
หันมาทำโฆษณาบนโทรศัพท 
มือถือ (Mobile Advertising) 
มากข้ึน รวมท้ัง ธุรกิจประเภท 
Search Engine Optimiza-
tion (SEO) ใน เว ียดนาม 
ก็ไดรับความนิยมมากขึ้น ซึ่ง 
SEO คือ การปรับแตงเว็บไซต 
และ กระบวนการตาง ๆ ของ 
เว ็บไซตตั ้งแตการออกแบบ 
เข ียนโปรแกรม และการ 
โปรโมทเว็บไซต เพื ่อใหติด 
อันดับตน ๆ ของเครื่องมือ 
คนหาเว็บไซตตาง ๆ (Search 
Engine) เชน Google เปนตน 
ทั้งนี้ การตัดสินใจซื้อสินคา 
ของผู บริโภคชาวเวียดนาม
ข ึ ้นอย ู  ก ับคำแนะนำจาก 
บุคคลใกลชิด เชน บุคคลใน 
ครอบครัว และเพื่อน ผาน 
การสร างกระแสแบบปาก 
ต  อ ป า ก  ( W o r d s  o f  
Mouth) ซึ่งกำลังมีอิทธิพล 
ตอการเลือกซื ้อสินคาของ 
ชาวเวียดนามมากขึ ้นเปน 
ลำดับ และเมื่อผนวกกับ 
กระแสเครือขายสังคมออนไลน 
ที ่กำลังเปนที ่น ิยมมากขึ ้น 

ทำใหนักการตลาดหันมาใช
กลยุทธสื่อสารทางการตลาด 
ผานเครือขายสังคมออนไลน 
ซึ ่งเป นว ิธ ีท ี ่ประสบความ 
สำเร็จมากในปจจุบัน โดย 
บริษัทสวนใหญมีการจัดตั ้ง 
แฟนเพจ (Fan Page) บน 
เครือขายสังคมออนไลนเพื ่อ
ดึงดูดกลุมลูกคา รวมทั้งมีการ 
เปดตัวสินคาใหม ๆ บน 
เครือขายสังคมออนไลน เชน 
บริษัท Ford Vietnam เปด 
ตัวรถยนต Ford Fiesta 
ภายใตแคมเปญ “Fiesta Hunt” 
บนเครือขายสังคมออนไลน 
ซึ่งสามารถดึงดูดใหมีผูเขามา
ชมแคมเปญดังกลาวไดมากกวา 
80,000 ราย

ขอแนะนำ : นับตั้งแตป 
2556 เวียดนามไดกาวเขาสู 
ยุคการตลาดแบบดิจิตอลและ 
การตลาดบนเครือขายสังคม
ออนไลน สงผลใหผูประกอบการ 
ท ี ่ เข  า ไปดำ เน ิ นธ ุ รก ิ จ ใน 
เว ียดนามต องปร ับต ัวและ 
อาศัยความสามารถในการใช
เทคโนโลยีท ี ่หลากหลายใน 
การทำการตลาดและสื่อสาร
กับลูกคาใหมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด ทั้งนี้ ผูประกอบการ 
ควรพ ัฒนาโปรแกรมและ 
แอพพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับ 
ธ ุรก ิจของตนและเล ือกใช  
เครื่องมือ SEO ในการทำการ 
ตลาด ซึ่งจะชวยเพิ่มโอกาส 
และชองทางการจำหนายให

มากขึ้น รวมทั้งชวยประหยัด 
คาใชจายในการทำการตลาด 
เนื่องจากคาใชจายในการทำ 
SEO มีราคาถูกกวาส่ือโฆษณา 
ประเภทอ่ืน ๆ ท้ังส่ือโทรทัศน 
วิทยุ และสิ่งพิมพ ซึ่งจะชวย 
ใหผู ประกอบการสามารถใช 
งบประมาณทางการตลาดได
อยางคุมคาที่สุด และเปน 
การเพิ ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันใหกับสินคาไดอีก
ทางหนึ่ง
 การปรับปรุงตราสินคาอยาง 
สม่ำเสมอเพื ่อสร างความ 
ยั่งยืนของสินคาในระยะยาว 
ในชวง 2 ปที่ผ านมา บริษ ัท 
ทองถ ิ ่นในเวียดนามตองปด
กิจการเปนจำนวนมาก เน่ืองจาก 
เศรษฐกิจอยู ในทิศทางขาลง 
ประกอบกับบริษ ัททองถิ ่น 
สวนใหญขาดความสามารถ 
ในการแขงขันและสินคาขาด
พลังของตราสินคา (Brand 
Power) ทำใหธุรกิจไมสามารถ 
อยูรอดไดในชวงที ่เศรษฐกิจ 
เผชิญวิกฤติ ขณะที่บริษัทที่ 
มีข ีดความสามารถในการ 
แขงขันสูง มีความยืดหยุน 
ในการปรับเปลี ่ยนกลยุทธ 
ในการดำเนินธุรกิจ (เชน 
การปร ับขนาดและราคา 
ของสินคาใหสอดคลองกับ 
ภาวะเศรษฐกิจ การมอบ 
ค ูปองส วนลดออนไลน ใน 
ชวงเทศกาลตาง ๆ เพื่อ 
กระตุนยอดขาย) และมีตรา 

ส ินค าท ี ่ แข ็ งแกร  ง เช น 
Vinamilk, Duoc Hau Giang 
(บริษัทผูผลิตและจัดจำหนาย 
ยา ผลิตภัณฑอาหารเสริม 
และเครื่องสำอางชั้นนำของ
เวียดนาม) และ Sabeco 
(บริษัทผูผลิตเบียรชั้นนำของ 
เวียดนาม ภายใตตราสินคา 
Saigon Beer และ 333 
Beer) ไมเพียงแตสามารถ 
อย ู  รอดได  ในช  วงว ิ กฤต ิ 
เศรษฐกิจ แตธุรกิจยังสามารถ 
เติบโตไดอยางตอเนื ่องและ
ยั่งยืน

ขอแนะนำ : การดำเนิน 
ธุรกิจในเวียดนามผูประกอบ
การควรมีการปรับปรุงตรา 
ส ินค  าและกลย ุทธ  ในการ 
ดำเนินธุรกิจอยางสม่ำเสมอ 
เพื่อใหสามารถรับมือกับการ 
เปล ี ่ยนแปลงท ี ่ เก ิดข ึ ้นได  
อยางทันทวงที นอกจากนี้ 
ควรมีการลงทุนในระยะยาว 
เพ ื ่อม ุ  งสร างตราส ินค าให  
แข็งแกรงและมีความแตกตาง 
จากสินคาของคูแขง เชน 
Vinamilk ออกผลิตภัณฑ 
โยเกิร ตแบบใหมภายใตช ื ่อ 
“Pro Beauty” พรอมทั้ง 
สโลแกน “New Yogurt gives 
you beautiful skin” ซึ่ง 
สามารถกระตุนใหผูบริโภคมี
ความรูสึกวาการบริโภคโยเกิรต 
ดังกลาวจะทำใหมีผิวท่ีสวยงาม 
ขึ้น เปนตน





อุตสาหกรรมอาหารไทย 
ในป 2557 จะเผชิญกับ 
โอกาสและการทาทาย 

อยางไร แนวโนมจะขยายตัวใน 
ทิศทางใด ฉบับนี้มาเจาะขอมูลกำลัง 
ผลิต การบริโภคภายในประเทศ การ 
นำเขา และการสงออก 

การผลิต
การผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร  

ป 2557 ในภาพรวมคาดวาการผลิต 
จะขยายตัวประมาณ 1-2% เมื่อเทียบ 
กับปกอน โดยผลผลิตเชิงปริมาณที่ 
สำคัญ ไดแก น้ำตาลทราย น้ำมัน 
ปาลม แปงมันสำปะหลัง เนื้อไก 
แชงแข็งและแชเย็น และปลาทูนากระปอง 
(สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม , 
2556)

ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅâ´Â

ทีมบรรณาธิการ

การบริโภคภาคในประเทศ
ในป 2557 สำนักงานคณะ 

กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ และสำนักงานสถิติแหงชาติ 
คาดวาการบริโภคของครัวเร ือนจะ 
ขยายตัว 2.7% เมื่อเทียบกับปกอน 
อย างไรก ็ตามผ ู บร ิ โภคจะม ีความ 
ระมัดระวังในการใชจายเพิ ่มมากขึ ้น 
เนื่องมาจากความไมแนนอนในปจจัย
การเมือง ปญหาหนี้สินครัวเรือนที่ 
เพิ่มขึ้นและภาวะคาครองชีพ ที่คาดวา 
จะสูงขึ ้น ซึ ่งสินคาอาหารจะไดรับ 
ผลกระทบดังกลาวดวยเชนกัน แมจะ 
เปนสิ่งที่จำเปนตอการดำรงชีวิตก็ตาม 
โดยผ ู บร ิ โภคจะระม ัดระว ังในการ 
จับจาย และจะเลือกซื้อโดยใช ‘ราคา’ 
เปนปจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื ้อ 
ทั ้งน ี ้ ในป จจ ุบ ันผ ู บร ิโภคคนไทยมี 
รายไดเฉลี่ย 25,403 บาท/เดือน และ 

มีรายจายเฉลี่ย 19,259 บาท/เดือน 
โดยมากกวา 40 % เปนรายจายเพื่อ 
การบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม

สำหร ับแนวโน มการบร ิ โภค 
อาหารแปรรูป (Packaged Food)1 
การคาปลีกภายในประเทศคาดวาป 
2557 จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อ 
เทียบกับปกอน หรือ ประมาณ 3.4 
แสนลานบาท โดย 5 ผลิตภัณฑที่ 
คนไทยนิยมบริโภคสูงสุด ไดแก กลุม 
ผลิตภัณฑจากนม  22% ของมูลคา 
คาปลีกทั้งหมด อาหารแปรรูปแหง 
20%  ซอส/น้ำสลัด/เครื่องปรุง 10%   
เบเกอรี่ 10% และขนมขบเคี้ยว 8% 
โดยผู เลนรายสำคัญในตลาดคาปลีก 
อาหาร ไดแก บริษัทไทยเพรสซิเดนท 
ฟูดส จำกัด (มหาชน) บริษัทเนสทเล 
(ไทย) จำกัด และ บริษัท ยูนิลีเวอร 
จำกัด ทั้งนี้รานสะดวกซื้อยังคงเปน 

อ

1. ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป (Package Food) ในที่นี้ ครอบคลุมกลุมผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้ อาหารทารกและเด็กเล็ก (Baby Food) เบเกอรี่(Bekery) 
อาหารกระปอง (canned /preserved food) อาหารแปรรูปแชเย็น (Chilled processed food) ขนมหวานจากน้ำตาล (Confectionary) 
ผลิตภัณฑจากนม (Dairy) อาหารแปรรูปแหง (Dried processed food) อาหารแปรรูปแชแข็ง (Frozen processed food) ไอศกรีม (Ice Cream) 
อาหารทดแทน (Meal Replacement) อาหารประเภทเสน (Noodles) น้ำมันและไขมัน (Oils and Fats) พาสตา (Pasta) อาหารพรอมรับประทาน 
(Ready meals) ซอส/น้ำสลัด/เครื่องปรุง (Sauces, Dressing and Condiments) ขนมขบเคี้ยวชนิดแทง (Snack bars)ซุป(Soup) อาหารที่ใชทาขนมปง 
(Spreads) ขนมขบเคี้ยว (Sweet and savory snacks)42
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แหลงซื้อสินคาอาหารยอดนิยมของผู
บริโภคคนไทย (Euromonitor, 2013)

การนำเข้า
ทิศทางการนำเขาคาดวามีแนวโนม 

เพิ่มสูงขึ้น เหมือนในชวง 10 ปที่ 
ผานมา โดยมูลคานำเขาเฉลี่ยอยูที่ 4 
แสนลานบาทตอป โดยสินคานำเขา 
60% เปนวัตถุดิบโรงงานแปรรูป เชน 
ปลาทูนา ปลาทะเลแชแข็ง ขาวสาลี 
แปงสาลี และกากถั่วในอุตสาหกรรม 
อาหารสัตว เปนตน และอีก 40% 
นำเขามาใชบริโภคโดยตรง ไดแก ผัก 
ผลไมสด เนื้อสัตว ขนมขบเคี้ยว 
ช็อกโกแลต และอาหารสำเร็จรูปสำหรับ 
ผูปวย เปนตน (สถาบันอาหาร, 2556) 

การส่งออก
ในป 2557 คาดวามูลคาการ 

สงออกจะอยูที่ 970,000 ลานบาท 
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับป 
2556 ที่มีมูลคาประมาณ 913,000 
ลานบาท (สถาบันอาหาร, 2556) โดย 
ป จจ ัยสำค ัญท ี ่ช วยสน ับสน ุนการ 
ขยายตัวการสงออก คือ เศรษฐกิจ 
ประเทศคูคา ไดแก สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน และสหภาพยุโรป มีแนวโนมฟน 
ตัวอยางคอยเปนคอยไป และการคา 
กับอาเซียน ซึ่งนับวันจะมีความสำคัญ 
กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยเพิ ่ม 
มากขึ้นตามลำดับ ในป 2556 ไทย 
สงออกไปกลุมประเทศอาเซียนประมาณ 
22% ของมูลคาการสงออกทั้งหมด

ผลผลิตเพื ่อการสงออกที่สำคัญ
ของไทย คาดวายังคงเปนสินคาสงออก 
5 อันดับแรกเหมือนในป 2556 ไดแก 
ขาว น้ำตาลทราย ปลาทูนากระปอง 
ไกและกุง ในป 2557 คาดวาแนวโนม 

สงออกจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน 

อ้างอิง
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(2556) สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ไทยป 2556 และแนวโนมอุตสาหกรรม 
ไทยป 2557

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(2557) ปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
(2556) สรุปสถานการณการคาอาหาร 
ของไทยในชวง 10 เดือนแรก ป 2556 
และคาดการณป 2557 

Euromonitor International 
(2013) Consumer lifestyle in 
Thailand 

Euromonitor International 
(2013) Packaged Food in Thailand
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สถาบันอาหารมองว า 
AEC เปนโอกาสสำหรับ 
ภ า ค อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม 

อาหารไทย เพราะเมื่อ GDP ของ 
แตละประเทศสูงขึ้น ผูบริโภคจะมี 
ความสามารถในการจับจายใชสอย
ท่ีมากข้ึนตามไปดวย และเม่ือเปรียบเทียบ 
กับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
แลว ภาคอุตสาหกรรมอาหารของ 
ไทยม ีศ ักยภาพส ูงเพราะปร ิมาณ 
วัตถุดิบมีเพียงพอและมีคุณภาพดี 
ม ีท ักษะความชำนาญของผ ู ผล ิต 
ม ี เทคโนโลย ีท ี ่ท ันสม ัยและราคา 
แขงขันได

อยางไรก็ตาม การเสริมสราง 
ศักยภาพการผลิตและการคาอาหาร 
ไทยให  เข มแข ็ งย ั งม ีความจำเป น 
โดยเฉพาะในกล ุ มผ ู ประกอบการ 
SMEs ที่ตองรูจักดำเนินกลยุทธเพื่อ 
เพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
ดานตาง ๆ อาจตองเรงพัฒนาผลิตภัณฑ 
ใหสามารถแขงขันได เนื่องจากการ 
เปดเสรีอาเซียนยอมสงผลใหเกิดการ
แขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น แนวทาง 
ในการปรับตัวที่ SMEs สามารถนำ 
มาใชอาจพิจารณาไดทั ้งในเชิงร ุก 
และเชิงรับ มีดังนี้

การปรับตัวในเชิงรุก
• ก า ร น ำ เ ท ค โ น โ ล ย ี แ ล ะ 

นวัตกรรมมาสรางสรรคคุณคาใหกับ
ผลิตภัณฑ (Value Creation) 

â´Â
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ดร. ลัดดาวัลย เลขมาศ

SMEs ตองเนนการสรางคุณคาใหกับ 
ผลิตภัณฑ โดยใชประโยชนจากปจจัย 
การผลิตจากการนำเขาว ัตถุด ิบที ่ม ี 
ขอไดเปรียบดานราคาและคุณภาพ 
จากประเทศในกลุมอาเซียน โดยมุง 
เนนไปท่ีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มาเสริมสรางคุณคาใหแกผลิตภัณฑ 
ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีความ 
ทันสมัย พัฒนาสินคาใหมีความหลากหลาย 
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ไดสูงสุด เชน การนำเขาสวนผสมเพื่อ 
นำมาผลิตผลิตภัณฑที ่ใช นวัตกรรม 
ใหม ๆ และสวนผสมที่มีคุณภาพสูง 
สำหรับสินคาพรีเมี่ยม และเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทันสมัยนำเขามาชวย 
รักษาคุณคาของอาหารสำหรับสินคา 
เพื่อสุขภาพ และการเพิ่มมูลคาดวย 
การใสคุณคาในเรื่องตาง ๆ เขาไป ทั้ง 
เรื่องของวัฒนธรรม เนื้อหาทองถิ่น 
และความคิดสร างสรรค เพ ื ่อสร าง 
อัตลักษณใหกับสินคา

• การศึกษาความตองการใน 
ตลาด AEC การเพิ่มขยายตลาดให 
ใหญข ึ ้นและการใช ประโยชน จาก 
Economies of Scale โดยพัฒนา 
ผลิตภัณฑใหมีรูปแบบที่หลากหลาย 
และทันตอแนวโนมความตองการของ
ผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด 
เวลา เชน อาหารสุขภาพ อาหาร 
พรอมปรุง อาหารพรอมรับประทาน 
และผลิตภัณฑอบกรอบ อบแหงตาง ๆ 

กำลังเปนท่ีนิยม สรางโอกาสทางตลาด 
สำหรับผูประกอบการ OTOP และ 
SMEs โดยควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ 
ที ่นอกเหนือจากความสวยงามแลว 
ประโยชน  ใช สอยก ็ถ ือว  า เป นอ ีก 
องค ประกอบหนึ ่งท ี ่ต องพ ัฒนาให  
ทันสมัย และควรเพิ ่มเคร ื ่องหมาย 
ฮาลาล เพิ่มคำอธิบายหรือวิธีปรุงเปน 
ภาษาอังกฤษ และภาษาทองถิ่นตางๆ 
ในบรรจุภัณฑ เพื ่อชวยสรางความ 
เขาใจและเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ 
ไดเปนอยางดี

• การเปดตลาดคูคาในอาเซียน 
การเปดตลาดใหมจะชวยสรางความ 
ไดเปรียบทางภาษีนำเขามากกวาคูแขง 
อื่น ๆ นอกอาเซียน โดยใหเลือก 
ประเทศที่ประชาชนมีความเคยชินกับ
สินคาประเภทเดียวกับที ่บริษัทมีอยู  
แตสินคาของบริษัทตองมีความแตกตาง 
จากสินคาที่มีอยูเดิมมากพอที่จะทำให 
ลูกคาในประเทศนั้นสนใจ และ ผู 
ประกอบการรับจางผลิต (OEM) ก็ 
ควรหันมาทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้น 
โดยปรับกลยุทธทางธุรกิจจากเดิมที ่ 
ใช กลยุทธการตลาดแบบตั ้งร ับโดย 
รอรับคำสั ่งซื ้อจากผู ว าจางการผลิต 
มาเปนการออกแบบและมีตราสินคา 
เปนของตนเอง

• ท ำ ค ว า ม เข  า ใ จ ก ั บ ก ฎ 
ระเบียบของตลาดคูคาและวัฒนธรรม 

ส
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สินคาใหมีมูลคาเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงการแขงขันดานราคา

• การสรางความเขมแข็งดาน 
Supply Chain Management  
ควรมีการรวมกลุมกันและมีการเชื่อม
โยงเกี่ยวเนื่องกันตั้งแตตนน้ำถึงปลาย
น้ำ เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและองค 
ความรูซ่ึงกันและกันในกลุมอุตสาหกรรม 
เชน การนำเอาการปฏิบัติที่ดีที่สุด 
(Best Practice) ของแตละโรงงานมา 
ใชเพื่อลดตนทุน แกไขเรื่องคาแรงสูง 
แตไมมีประสิทธิภาพ และรวมกับบุก 
ตลาดตางประเทศ เปนตน 

• การสรางเครือขายพันธมิตร 
ผูประกอบการควรมีการสรางเครือขาย 
พ ันธม ิ ตรท ั ้ งภาคธ ุ รก ิ จ ไทยและ 
ตางประเทศใหกวางขวาง เพื่อเพิ่ม 
โอกาสในการรวมทุนในการผลิตและ
การสงออก เพ่ือแปรเปล่ียนองคความรู 
ที่ไดจากการวิจัยและพัฒนาใหกลาย 
เปนผลิตภัณฑใหม ๆ ที่มีมูลคาเพิ่ม 
สูงขึ้น และสามารถตอบโจทยความ 
ตองการของตลาดที่เปลี่ยนไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

โดยภาพรวม เออีซีถือเปนโอกาส 
สำหรับอุตสาหกรรมอาหารของไทย 
การที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได 

ตองประกอบดวยปจจัยหลากหลายที่
เอื้อหนุนกัน โดยเรื่องสำคัญที่ SMEs 
ตองเตรียมความพรอมทั ้งดานภาษา 
วัฒนธรรม ขอมูลเกี่ยวกับประเทศที่ 
เขาไปประกอบธุรกิจ กฎขอบังคับตาง ๆ 
และตองวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน
ของธ ุรก ิจตนเอง ควบคู  ไปก ับการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ 
กระบวนการผลิต รวมทั้งการสราง 
เคร ือข ายธ ุรก ิจก ับผ ู ประกอบการ 
ทองถิ่นก็จะชวยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ 
ไดมากยิ่งขึ้น

เอกสารอางอิง:
• กรมส งเสร ิมอ ุตสาหกรรม 

(2557) แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร 
ไทย ป 2557. วารสารของกรม 
สงเสริมอุตสาหกรรม ปที่ 56 ฉบับ 
เดือนมีนาคม - เมษายน 2557 

• พลอย มัลลิกะมาส (2555) 
ตอบโจทย AEC : นวัตกรรมอาหาร 
เพื่อ “ครัวไทยสูอาเซียน” Thailand 
Creative & Design Center (TCDC) 

• สำน ักบร ิหารย ุทธศาสตร  
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง 
อุตสาหกรรม คูมือเตรียมความพรอม 
เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) สำหรับผูประกอบการ SMEs

ในการทำธุรกิจในอาเซียน การ 
เขาใจกฎระเบียบในประเทศคูคาของ
อาเซียนจะชวยปองกันการถูกหลอก 
โดยคูคา เจาหนาที่ หรือแมแตลูกคา 
ในประเทศน้ันได และในแตละประเทศ 
ก็มีวัฒนธรรมในการทำธุรกิจที่แตกตาง 
กันจึงจำเปนตองทำความเขาใจให 
ลึกซึ้งเพื่อชวยใหการตกลงรวมมือกัน
ทางธุรกิจประสบความสำเร็จไดงาย 
ขึ้น

การปรับตัวในเชิงรับ
• การเรียนรู คู แขง เมื ่อเกิด 

คูแขงใหมจากอาเซียน SMEs จำเปน 
ตองศึกษาและเรียนรู คู แขงเหลานั ้น 
เพื่อใหเกิดความพรอมที่จะเผชิญหนา
ในการแขงขันได การวิเคราะห SWOT 
เพ่ือใหรูจักคูแขงจะชวยให SMEs พรอม 
รับกับการแขงขันได ซึ่งนอกเหนือจาก 
คูแขง 9 ประเทศอาเซียนแลว ยังมี 
เพิ่มอีก 3 หรือ 6ประเทศที่ตองเรียนรู 
(ASEAN +3, +6)

• การเสร ิมสร างศ ักยภาพ 
ดานการผลิต การลดตนทุนการผลิต 
ดวยการบริหารจัดการตนทุนอยางม ี
ประสิทธิภาพ มีการนำเครื่องจักรและ 
เทคโนโลย ีท ี ่ท ันสม ัยเข  ามาใช  ใน 
กระบวนการผลิต ผลักดันการผลิต 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนแล้ว 
ภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยมีศักยภาพสูงเพราะปริมาณ
วัตถุดิบมีเพียงพอและมีคุณภาพดี มีทักษะความชำนาญของผู้ผลิต 
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและราคาแข่งขันได้  
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เมืองทองธานี - นางศรีรัตน รัษฐปานะ 
(1) ปลัดกระทรวงพาณิชย พรอมดวย 
นางนันทวัลย ศกุนตนาค (2) อธิบดีกรม 
สงเสริมการคาระหวางประเทศ นายอิสระ 
วองกุศลกิจ (3) ประธานกรรมการหอการคาไทย 
และสภาหอการคาแหงประเทศไทย และนาย 
ไมเคิล เดรเยอร (4) รองประธาน โคโลญ 
เมสเซ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟกรวมเปดงาน 
THAIFEX - World of food ASIA 2014
งานแสดงสินคาอาหารระดับนานาชาติครั ้ง 
ยิ่งใหญในภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นภายใตแนวคิด 
”Experience the Best in Asia” โดยมี 
ผูประกอบการดานอาหารทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศกวา 1,500 บริษัทนำสินคาและ 
บริการมาจัดแสดงกวา 3,200 คูหา โดยวันที่ 
21-23 พฤษภาคม เปนวันเจรจาธุรกิจในเวลา 
10.00-18.00 น. และวันที่ 24-25 พฤษภาคม 
เป นว ันจำหนายปลีกแกประชาชนทั ่วไป 
ตั้งแตเวลา 10.00-20.00 น. ที่อาคาร 
ชาเลนเจอร 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เปิดงานแสดงอาหาร
สุดยิ่งใหญ่ THAIFEX – 2014 
วันที่ 21- 25 พ.ค.นี้ ที่เมืองทองธานี
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ช่วงเริ่มงานกับ 
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 
และการเรียนรู้ธุรกิจ

กอนที่บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร 
จำกัด (มหาชน) จะเจริญรุงเรือง ถูก 
แบงไดเปน 4 ยุคดวยกัน กลาวถึงเมื่อ 
10 ปที่ผานมาในชวงบุกเบิก ศรีไทยฯ 
ผลิตแตพลาสติก กะละมัง ถัง ลายสกอต 
ที ่โดงดัง สรางชื ่อในสมัยที ่คอลเกต 
ลีเวอรบราเธอร ทำการตลาดขาย 
ผงซักฟอกแถมกะละมัง แตหลังจากน้ัน 
10 ป การแขงขันในตลาดพลาสติก 
เริ่มแขงขันสูง เริ่มจำหนายยากขึ้น 
เพราะผ ู บร ิ โภคคำน ึงถ ึ งแต ราคา 
ทำใหภาพลักษณของพลาสติกอยู ใน 
ยุคเสื่อม  

“ในขณะนั ้นเองผมได ร ับการ 
ทาบทาม ให  ร  ว ม ง านก ั บศร ี ไ ทย 

“ไม่มีทางเดินใดปูด้วยกลีบกุหลาบ” หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นนักบริหาร คุณจะเข้าใจคำ ๆ นี้ได้อย่าง 
เป็นอย่างดี เพราะชีวิตธุรกิจคือ การวางแผน การต่อสู้ ด้วยแนวคิด และชั้นเชิง พร้อมเผชิญกับวิกฤติ 
และสร้างวิกฤตินั้นให้เป็นโอกาสได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผ่านวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ด้วย 
วิสัยทัศน์ การมองการณ์ไกล ทำให้คุณสนั่นสามารถพลิกวิกฤติเป็นโอกาสได้ทุกครั้งไป และไม่หยุดนิ่งในการ 
มองหาช่องทางใหม่ ๆ ทางธุรกิจอยู่เสมอ จนในวันนี้ผลิตภัณฑ์เมลามีน และพลาสติก ของศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 
ก้าวสู่การเป็นผู้นำ จากการเน้นตลาดส่งออกไปยังประเทศชั้นนำ และเตรียมตัวนำศรีไทยซุปเปอร์แวร์ สู่ตลาด 
AEC อย่างน่าสนใจ คำกล่าวที่ว่า “ที่ไหนมีซุปเปอร์แมน ที่นั่นมีซุปเปอร์แวร์” “คุณสนั่น” วางกลยุทธ์อย่างไร

ซุปเปอรแวร  คำถามแรกที่ผมไดรับ 
ทำไมถึงอยากจะเขามามีสวนในธุรกิจ
ที่มีเจาของคนเดียว ผูจัดการจบเพียง 
ป.4  สวนคุณเปนนักเรียนนอกอยูบริษัท 
เยอรมันที่มีชื่อเสียงอยูแลว  ไมใชมา 
อยูแคเดือนสองเดือนก็ลาออก ใน 
ขณะนั้นผมคิดวา ผมเปนหนุมไฟแรง 
อุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยยังใหม 
น  า จ ะ เ ป  น โ อ ก า ส ด ี ส ำ ห ร ั บ ผ ม 
ประกอบกับแรงบันดาลใจของผม คือ 
นายชาวเยอรมัน พูดกับผมวา “คุณ 
สนั่นไปแลวถามีปญหาอยาไปสมัครที่
อื่น ใหบริษัท ริคเคิลมาน มีโอกาส 
เสนอเงื่อนไขกับคุณ”  ไดยินเทานี้ ผม 
ไมตกงานแนนอน ผมจึงตัดสินใจมา 
ขณะนั ้นย ังเป นห างห ุ นส วนจำก ัด 
ศรีไทยพลาสติก เมื่อเริ่มทำได 2 
อาทิตยก็เจอปญหาพนักงานโรงงาน 

สไตรค ผมไมเขาใจ ทำไมตองสไตรค 
หลังจากนั้น 1 เดือนก็สไตรคอีก ก็ 
พยายามทำความเขาใจ จึงพบวา ผูจัดการ 
โรงงาน จบ ป.4 มีความดื้อรั้น คิดวา 
ตนรวมสรางบริษัทมาเปน 10 ป จึง 
ถือตนเปนพระเจาวาไมมีใครมาลม 
ลางเขาได สวนผมเปนเด็กที่มีตำแหนง 
แตขาดพาวเวอร จึงเปนปญหาอยาง 
หนึ่ง”

ปัญหา นำไปสู่ทางออกและ 
การเริ่มต้น 

ในชวงการทำงาน “คุณสน่ัน” ได 
พบปญหาเรื่องที่ 2 คือ ความฟุมเฟอย 
และการใชเวลาไมเหมาะสมในเวลา 
ทำงานของธุรกิจ SMEs ที่ขาดการ 
วางแผน อาทิ เพราะทำงานดึก จึง 
มาทำงานสายมาก เวลาทำงานก็เอา 

แห่งศรีไทยซุปเปอร์แวร์
เปิดวิสัยทัศน์ นักคิด นักวางแผน นำธุรกิจสู่หมื่นล้าน

สนั่น อังอุบลกุล
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ของมากิน เวลาประชุมก็นั่งคุยกัน 
ทั้งวัน ไมมีแบบแผน ขอมูล หรือ 
แนวทางแกปญหา ไดเรียนรูพฤติกรรม 
ของพนักงานแตละฝาย ฝายขายเปน 
ใหญเพราะเปนคนหาออรเดอร ฝาย 
โรงงานก็ถือวาเปนเพื ่อนเถาแกใหญ 
ทำใหในที ่สุด บริษัทประสบปญหา 
ผลิตของไมทัน ไมรูตนทุน ยิ่งขาย 
ย่ิงจน เน่ืองจากการทำบัญชีท่ียังไมเปน 
แบบแผน เพราะไมไดใชมืออาชีพ ทำให 
ขาดขอมูลในการวางแผนบริหารจัดการ 
เวลาเก ิดปญหาจะกู ธนาคารก็ยาก 
ตองกูนอกระบบ 

“หลังจากผมเขาบริหารไดประมาณ 
ปกวา ก็เริ่มมองหาจุดเริ่มตนใหม ผม 
เดินทางไปสิงคโปร สังเกตวา รานคา 
แตละรานมีจานชามเมลามีน ตรา 
นอรีตาเก ขายแทนกระเบ้ืองเต็มไปหมด 
ผมมองเห็นโอกาส จึงตัดสินใจลองลงทุน 
ปรากฏวาปกวาก็ยังขายไมได เอาไป 
เสนอที ่ภ ัตตาคารก็ไม ม ีใครกลาใช  
ดูเปนของไมมีราคา จึงหาวิธีใหมใช 
ความรูที่เรียนมาวางแผนการขายใหม 
ในระบบไดเร็กเซลล เปนการขายซุปเปอรแวร 
แบบปารตี ้แพลน นำไปสาธิตใหกับ 
ผูใชตามบาน ในขณะเดียวกันก็มีคน 
รับสินคาไปขาย โดยมีคอมมิชชั่น ก็ 
เริ่มเปนซุปเปอรแวรระบบไดเร็กเซลล 
ที่มีคนมาเสนอตัวเขามาขายสินคาให
มากมาย ทำใหส ินค าขายจนหมด 
โกดัง น่ีจึงเปนชองทางหน่ึงท่ีเจาะตลาด 
ถูก” 

ไม่หยุดนิ่งในการหาช่องทาง
การขายใหม่ ตลอดเวลา

“คุณสนั่น” ไดกลาวถึงที่มาของ 
ชื่อซุปเปอรแวรวา ไดแรงบันดาลใจ 
มาจากซุปเปอรแมน ถาคนไทยรูจัก 
ซุปเปอรแมน ก็ตองรูจักภาชนะเรา 

ดีที่สุด คือ ซุปเปอรแวร ดวยความ 
มั่นใจในคุณภาพ จึงไดหาทางขยาย 
ตลาดออกไปในชองทางใหม ๆ โดย 
เริ่มตนจากรานกวยเตี๋ยวทั่วไป  จนถึง 
ภัตตาคารหรู อยางแกแล็คซี่สมัยนั้น 
ต องใช กลย ุทธ กว าจะสำเร ็จด วย 
ขอเสนอดึงดูดใจคือ  50%  บารเตอร 
อีก 50% ใหผอนชำระนาน 4 เดือน 
ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จ จากนั้น 
จึงขยายตลาดไปยังตางจังหวัดดวย 
การตั้งผูแทนจำหนาย ทำหนาที่หา 
ออเดอรให และก็ประสบความสำเร็จ 
อีก จนกระทั่งปจจุบันซุปเปอรแวรมี 
สวนแบงทางการตลาดในประเทศถึง 
80% จากนั้นวางแผนขยายตลาดไป 
ตางประเทศ ดวยการสำรวจตลาดวา 
มีการใชเมลามีนที่ไหนบาง จึงพบวา 
บริษัทฯ สายการบินที่เปน economy 
class มีการใชเมลามีนทั้งหมด จึงนำ 
ไปเสนอท่ีสายการบินไทย และสิงคโปร 
แอรไลน โดยไดรับการตอบรับอยางดี 
เนื ่องจากเมลามีนของซุปเปอรแวร 
คุณภาพเดียวกับ “นอริตาเก” แตราคา 
ถูกกวาถึง 60% จากจุดนี ้ทำให 
ซุปเปอร แวร สามารถส งออกได ถ ึง 
120 ประเทศ

วิวัฒนาการการคิด 
และการต่อยอดธุรกิจ

ในปพ.ศ. 2522 “คุณสนั่น” 
ไดพบวา บริษัทเริ่มมีฐานลูกคาที่ดีขึ้น 
เปนระดับธุรกิจรายใหญ จึงแสวง 
หามืออาชีพมาเสริมทีม โดยเร่ิมเปล่ียน 
จากหางหุนสวนจำกัด มาเปนบริษัท 
จำกัด และใหผูบริหารระดับสูงเขามา 
มีสวนถือหุน  กอนจะนำบริษัทเขาสู 
หุนจดทะเบียน โดย “คุณสนั่น” ถือ 
หุน 10% ใน บริษัท ศรีไทย 
ซุปเปอรแวร จำกัด ในปพ.ศ. 2534 

เปนยุคที่นำมืออาชีพเขามาบริหารงาน 
อยางเต็มที ่ และนำบริษัทเขาตลาด 
หลักทรัพยได ทำบัญชีเลมเดียวที ่ 
สามารถตรวจสอบและแบงสรรปนสวน 
กำไรได การกู ธนาคารก็สามารถกู  
ดอกเบี้ยต่ำไดทำใหบริษัทเจริญเติบโต 
ยิ่งขึ้น

“เมื ่อธุรกิจเขาตลาดหลักทรัพย
ผมรู สึกปลื ้ม แตขณะเดียวกันในป 
2539 ก็เริ ่มมีสัญญาณของการเกิด 
วิกฤติแตเราไมรู  ก็ไปหาหุ นกู แปลง 
สภาพไมพึ่งธนาคาร จึงคิดออกหุนกู 
แปลงสภาพ ก็ประสบความสำเร็จ ไป 
กูมาเปนเงิน USD เงิน 3 พันลาน 
จากดอกเบี ้ย 15% ผมจายอยู ท ี ่ 
3.25% คิดคำนวณ 10 ป ดอกเบี้ย 
เทากันหมด คิดวาคูแขงเล็ก ๆ หรือ 
ขนาดกลางก็สูเราไมได เพราะตนทุน 
ต่ำกวาคนอื่น แตเมื่อปพ.ศ. 2540 
เกิดภาวะตมยำกุง USD 25 เหรียญ 
ขึ้นไปที่ 155 บาท หนี้จาก 3 พันลาน 
เพิ่มเปน 7 พันลาน ดอกเบี้ย ประมาณ 
800-900 ลานบาทตอป ธนาคารเริ่ม 
มาเรงใหชำระหน้ี คิดหาทางออกอยางไร 
ดีท้ังลูกหน้ี เจาหน้ี ผมบอกกับธนาคาร 
วาคุณตองใหโอกาสเรา ถึงจะไดหนี ้
คืน ซ่ึงการทำธุรกิจตองรูจักการวางแผน 
สภาพคลองทางการเงิน ในที่สุดแผน 
งานของเราก็สำเร็จ เขาสูแผนการฟนฟ ู
สามารถชำระหนี้ทุกคนไดหมด บริษัท 
ก็แข็งแรงขึ้นกวาเดิม”

ปัญหามีไว้ให้ฝ่าฟัน
ตอมาในปพ.ศ. 2551 อเมริกา 

เกิดปญหาทางการเงิน หรือที่เรียกวา 
Hamburger crisis ซึ่งธุรกิจอื่น ๆ มี 
ผลกระทบหนักในปนั ้น แตสำหรับ 
ศรีไทยซุปเปอรแวร วิกฤติเปนการ 
สรางโอกาส ดวยการสรางภูมิตานทาน 
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ที่ดีจากการฝกใหผูบริหาร ยึดมั่นใน 
สูตร “SOF” S คือ survival การ 
อยูรอด O-opportunity คือ โอกาส 
และ F-Focus คือ มีสินคาอะไรบางที่ 
ถนัด ใหโฟกัสสินคานั้น คูแขงที่ไมได 
โฟกัสในจุดนี้จะตองแพเแนนอน และ 
น่ีคือ อีกชวงเวลาท่ีศรีไทยซุปเปอรแวร 
สามารถผานวิกฤติมาได

เมื่อธุรกิจมีความเขมแข็งขึ้น จะ 
ทำอยางไรใหคนหนุ มสาวที ่ม ีความ 
สามารถเขามารวมงานแลวอยูกับเรา 
ได แสดงวาเราตองมุงสู World class 
คำวา World class คนมักไมเขาใจ 
แตสิ่งงาย ๆ ที่อยากจะใหทราบก็คือ 
วา เราตองรูที่จะสูกับคูแขงขันได ไม 
ใชเพราะคนไทยเทานั้น ซึ่งฐานลูกคา 
ของเราเปนฐานลูกคาที ่อย ู ท ั ่วโลก 
และการแขงขันก็เปนเรื่องของคุณภาพ 
เรื่อง Value และ Speed ซึ่งเปน 
เรื่องสำคัญที่สุด การที่จะเขาสู World 
class เราตองมีความรวดเร็วเปน 
สำคัญ คนรุนใหมควรรูวา ลูกคามี 2 
ประเภท คือ ลูกคาแบบเถาแกตอง 
เลี้ยงดูปูเสื่อ สวนลูกคา World class 
ตองใหขอมูลที่รวดเร็ว ชัดเจน”

กลยุทธ์สำหรับตลาด SME’s  
5 ข้อ 

1. สรางจุดยืนใหกับสินคา ตัวอยาง 
เชน  ศรีไทยฯ ขายซุปเปอรแวร ขาย 
เกาอี้ ก็ตองมีความทนทาน มีความ 
หลากหลาย ซ่ึงจะตองพัฒนาอยูตลอด 
เวลาตามยุคสมัย

2. การสรางสินคาใหม  จะตอง 
สรางการรับรูของแบรนด จะทำใหคน 
รุนใหมรับรูไดอยางไรวา สินคาเมลามีน 
ไมใชของถูก

3. ตองมีความอดทนในการสราง 
และจะสร างอย างไรให ผ ู บร ิ โภคม ี 
โอกาสสัมผัส และ รูถึงคุณประโยชน 
ของสินคานั้น

4. การเขาถึงลูกคาใหได  ตัวอยาง 
เชน กรณีโคกกับเปปซี่  ปจจุบันเปปซี่ 
กับเสริมสุขแยกทางกัน เปปซี ่ไมมี 
โรงงาน ไมมีชองทางการจัดจำหนาย 
เพราะทุกอยางเปนของเสริมสุข จะ 
ซื้อแมขวดแกวก็ไมมีคนขาย จะสง 
ของก็ไมมีรถ สิ่งเหลานี้เปนการสราง 
ความเหนือชั้นได ดังนั้นเมื่อเอสโคลา 
ออกมาทำตลาดจึงดังมาก  การนี้เอง 
ทำใหโคกที่มีการจัดจำหนายที่ดี ทำ 
ยอดขายได ด ีกว าเป ปซ ี ่ เป นป แรก 

ในประเทศไทย  ดังน ั ้นค ุณจะตอง 
ปกปองเทคโนโลยีซีเคียวลิตี ้ของคุณ 
ใหได  เมื่อเปปซี่ไมมีขวดแกวก็เปน 
โอกาสที่ผมไดขายพลาสติก  

5. สรางความสัมพันธที่ดีใหกับ 
ลูกคา รวมทั้งระบบขอมูลของลูกคา 
ลูกคามี 2 ประเภท คือ ลูกคาแบบ 
เถาแกตองเล้ียงดูปูเส่ือ กับลูกคา World 
class

 สุดทายคุณสนั่น ทิ้งทายวา 
“ตองเขาใจวา ธุรกิจคุณจะไมโลดโผน 
ไดตลอดเวลา มันตองมีวิกฤติ คุณจะ 
บริหารวิกฤติ และหาทางที่จะขยาย 
ฐานตลาดท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
ไดอยางไร ถาคุณไมเริ่มทำ ก็ไมรู และ 
ในที่สุดลูกคุณ ซึ่งเปนคนรุนใหมก็จะ 
มาชวยสืบทอดตอจากคุณไดอยางไร 
เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยูที่คนคิด และ 
วางกลยุทธและคนที่ทำจริง Hope is 
no wall ถาทานคิดตามวิกฤติและ 
ยอมรับมัน คุณก็จะไมพบทางตัน แต 
ถาคุณยิ่งคิด Hope is now here 
คุณจะประสบความสำเร็จ” คุณสนั่น 
อังอุบลกุล ไดฝากขอคิด ความรู 
ทางธุรกิจไวอยางนาสนใจ และหวัง 
วา แนวคิดนี้จะ Inspire ใหแก 
SME’s ตอไป
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ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว สามารถนำมาประกอบธุรกิจได้หมด ถ้าเราไม่หยุดคิด เช่นเดียวกับ คุณกัญญารัตน์ 
สรวียะวิวัศ คุณแม่ลูกสาม ที่ทำธุรกิจโรงงานปลาทูน่ากระป๋อง เป็น OEM ส่งให้บริษัทในตะวันออกกลาง 
จนวันนี้ธุรกิจของเธอทำรายได้งามจนส่งลูกเรียนจบต่างประเทศทั้ง 3 คน และกลับมาดูแลรับช่วงธุรกิจต่อจาก 
เธอ จนเธอบอก วันนี้เธอตกงาน แต่ด้วยความที่ไม่เคยอยู่เฉย จึงทำให้เธอมองหางานที่เธอทำแล้วสนุก 
มีความสุข ได้พบปะเพื่อน ๆ จนเกิดเป็นผลไม้สารพัดกวน แบรนด์ ก๊วน กวน เชฟ ที่เธอมองการณ์ไกล 
ไปถึงว่า ผลไม้ไทยมีมากมาย กวนเท่าไหร่ก็ไม่จบ จากงานที่เธอทำเล่น ๆ จึงไม่เล่นอีกต่อไป เพราะสินคา้ 
ของเธอไปเข้าตา รายการทีวี SMEs และ Family Business หลายรายการ จนทำให้แบรนด์เธอเป็นที่รู้จัก 
อย่างรวดเร็ว และได้รับการตอบรับจาก Distribution channel ต่าง ๆ และล่าสุดเธอเตรียมแต่งตัวสินค้า 
ปรับแพคเกจใหม่ เพื่อวางจำหน่ายในคอนวีเนียนสโตร์ “เซเว่น อีเลฟเว่น” ธุรกิจของคุณแม่ นักคิด ท่านนี้ 
ชักจะไม่เล็กซะแล้ว เพราะเธอกำลังจะขยายตลาดไปยังต่างประเทศในอาเซียนอีกด้วย กับบทบาทใหม่วันนี้ 
เธอกลับมานั่งแท่นผู้บริหาร ในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิรินันท์ ฟู้ด จำกัด

ประวัติ ก๊วน กวน เชฟ
คุณกัญญารัตน สรวียะวิวัศ เปน 

ชาวเพชรบุรี มีอาชีพทำเรือประมง แต 
ด วยช ีว ิตห ักเหทำให  เธอต องย าย 
ถิ่นฐานไปตั้งตนทำมาคาขาย ที่จังหวัด 
ปตตานี เริ่มซื้อเรือทำประมงอีกครั้ง 
และที่นี ่ทำใหเธอสามารถกอตั้งธุรกิจ 
โรงงานรับผลิตทูน าบรรจุกระปอง 
เพื่อสงเปนสินคา OEM ใหแกบริษัท 
สินคาในตะวันออกกลาง โดยไมผาน 
คนกลาง ตอมาจำนวนยอดการสงออก 
ไมมากเทาที่ผานมา เพราะเธอบอกวา 
ความตองการของลูกค าเปลี ่ยนไป 
เนื ่องจากสินคาของเธอผลิตจากปลา 
โอลาย ในขณะที่ลูกคาตองการปลา 

สรวียะวิวัศ
คุณแม่นักคิด แห่ง ก๊วน กวน เชฟ

กัญญารัตน์
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เป็นคนชอบคิด ชอบทำอะไรนอกกรอบ อยากทำอะไรที่ไม่เหมือนใคร 
อย่างกล้วยกวน คนทำกันเยอะแล้ว ก็เลยลองมาใส่ถั่ว ใส่งาดู 
ก็อร่อยมากขึ้น จากนั้นก็หันมาลองกวนแคนตาลูปต่อ 
เพื่อตอบสนองคนรักสุขภาพ สอดไส้ลูกเกดดำ ให้ออกรสชาติเปรี้ยว 
แทนรสหวาน เพื่อให้โดนใจสาว ๆ รักสุขภาพ แล้วก็ลองทำรสอื่น ๆ มาเรื่อย ๆ
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สวัสด ีคร ับ ฉบับนี ้ขอ 
นำเสนอถ ึ งบทบาทใน 
ธุรกิจครอบครัว ซึ่งธุรกิจ 

ครอบครัวมักมีสมาชิกครอบครัวที ่มี 
บทบาทเดนอยูดวยกัน 4 รูปแบบ คือ 
ผูริเร่ิม (Creator)  ผูขัดขวาง (Anatgonist) 
ผู สน ับสนุน (Supporter) และ 
ผูสังเกตการณ (Observer) การรู 
เทาทันบทบาทตาง ๆ ของสมาชิก 
ครอบครัวมีความจำเปนอยางยิ ่งใน 
การอย ู รวมก ันหร ือทำงานร วมก ัน 
ฉบับน้ีผมขอนำเร่ือง บทบาทในครอบครัว 
แลวทานลองคิดไปตามผมนะครับ

ผูริเริ่ม คือผูที่มีลักษณะชอบคิด 
ริเริ่มสรางสรรค ทำโครงการใหม ๆ 
มักสนับสนุนแนวคิดที ่แปลกผิดแผก 
ไปจากแนวทางเดิม เพื่อใหเกิดการ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ต่างบทบาท
ต่างความคิด

พัฒนาและความกาวหนาขึ้นในธุรกิจ
ครอบครัว สมาชิกครอบครัวประเภท 
น ี ้ ไม  ว  าจะ เป นบ ุคคลสำค ัญของ 
ครอบครัว แตโครงการแปลก ๆ ใหม 
จะเก ิดจากคนประเภทนี ้ ผู ร ิ เร ิ ่ม 
เปรียบไดเหมือนกับเครื ่องจักรผลิต 
ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 
ใหมใหกับครอบครัว ผูริเริ่มมักจะเปน 
สมาชิกครอบครัวที่เปนคนรุนใหม ที่ 
อยากจะสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ขึ้นใน 
ธุรกิจครอบครัว ไมวาจะเปนการ 
ขยายการลงทุนเพิ ่มขึ ้นในธุรกิจเดิม 
หร ือขยายไปย ังธ ุรก ิจท ี ่ครอบคร ัว 
ไมเคยทำมากอน อาจจะรวมถึงการ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่เคยยึดถือ
ปฏิบัติกันมานาน ใหทันสมัยหรือมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผูริเริ่มจึงมีความ 

สำคัญในการพัฒนาธุรกิจครอบครัว 
ทำหนาที่เปนผูสรางการเปลี่ยนแปลง  
(Change Agent) เพ่ือใหธุรกิจครอบครัว 
ปรับตัวได ทันกับการเปลี ่ยนแปลงที ่ 
เกิดขึ้น  หากผูริเริ่มสามารถพิสูจน 
ตนเองไดวาความคิดของตนเองนั้น
ถูกตองดวยการลงมือทำจนสำเร็จ 
คนกลุมนี้จะกลายมาเปนผูนำธุรกิจ
ครอบครัวในอนาคต ครอบครัวจึง 
ควรมีวิธีที่จะใหผูริเริ ่มไดเรียนรูจาก
ลงมือปฏิบัติตามความคิดของตนเอง 
หากสำเร็จธุรกิจครอบครัวก็สามารถ
เติบโตกาวหนา หากลมเหลวผูริเริ่ม 
ก ็จะได  เร ียนร ู ประสบการณ  ใหม  
ครอบครัวสามารถจำกัดความเสียหาย 
หากลมเหลวไดโดยการใหดำเนินการ
ตามแนวคิดใหม ๆ เหลาน้ีตองดำเนินการ 

ส
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โดยม ีสมาช ิกครอบคร ัวอาว ุโสท ี ่ม ี 
ประสบการณทางธุรกิจสูง หรือบุคคล 
ที่มีประสบการณซึ่งครอบครัวใหความ 
ไววางใจเปนผูใหคำปรึกษา

ธุรกิจครอบครัวที ่วางแผนการ 
สืบทอดกิจการไวแลวจะตระหนักถึง 
ความสำคัญของการพัฒนาสมาชิก 
ครอบครัวร ุ นใหมว าม ีความสำคัญ 
อยางมากตอการเจริญเติบโตของธุรกิจ 
และการสรางความตอเนื่องใหกับธุรกิจ 
ครอบครัว เพราะสมาชิกครอบครัว 
ที ่เปนกลุ มผู ร ิเร ิ ่มจะไมพอใจเสมอ 
กับสิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน ตองการ 
จะหาสิ่งใหม ๆ ที่ดีกวา ซึ่งหาก 
ครอบครัวเปดใจกวางรับฟงความ 
คิดเห็นของคนกลุมน้ีจะพบวาหลาย ๆ 
คร ั ้ งส ิ ่ งท ี ่พวกเขาค ิดน ั ้นถ ูกต อง 
นอกจากนี้ผูริเริ่มจะเปนกลุมแรก ๆ 
ที ่ยอมเสี ่ยงทาทายใหเปลี ่ยนแปลง 
อดีตที่เคยสำเร็จมากอน ทำใหผูริเริ่ม 
จ ึ งต  อ ง เผช ิญหน  าก ับสมาช ิ ก ใน 
ครอบครัวรุนพอที่ประสบความสำเร็จ
มาก อนและเช ื ่อว าว ิธ ีท ี ่ตนใช แล ว 
สำเร็จยังสามารถสรางความสำเร็จให
กับธุรกิจไดตอไปเรื่อย ๆ ถาหากการ 
เผชิญหนาดังกลาวมีบอยครั้ง และ 
รุนแรงจะทำใหเกิดปญหาใหญกับธุรกิจ 
ครอบครัวเพราะผู ร ิเริ ่มก็จะปลีกตัว 
ออกธุรกิจครอบครัวไปดำเนินธุรกิจ 
ของตัวเอง หรือทำงานกับธุรกิจครอบครัว 
อยางคนสิ้นหวัง

ผู ร ิ เร ิ ่มมักมีบ ุคลิกชอบความ 
เสี่ยง (Risk Lover) จึงตองสราง 
อุปนิสัยในการปองกันความเสี่ยงให
กับผูริเริ่ม ไมวาจะเปนการผูเปดกวาง 

ในการฟงความเห็นของผู อื ่น การ 
นำเสนอการลงทุนใหม ๆ ก็ตอง 
สามารถเสนอไดทั้งในแงที่สำเร็จ และ 
แงที ่ล มเหลวรวมถึงแนวทางในการ 
ปองกันหรือจำกัดความเสียหายหาก 
สิ่งที่เสนอไมเปนไปอยางที่คิดไว หรือ 
การรูจักแบงงานออกเปนสวน ๆ ซึ่ง 
ง ายในการดูแลกว าการทำเป นช ิ ้น 
ใหญ ๆ ชิ้นเดียว

การอยูหรือทำงานผูริเริ ่มสิ ่งที ่ 
สำคัญก็คือตองใหมีความเปดกวาง 
ในความคิด ยอมใหมีความขัดแยง 
ในความคิดซึ ่งเปนสิ ่งที ่ดีทำใหเกิด 
พัฒนาการใหม ๆ ขึ้นไดและยังทำให 
มีความรอบคอบในการพิจารณาเรื่อง
ตาง ๆ มากขึ้น อันเปนบรรยากาศของ 
ธุรกิจครอบครัวมืออาชีพ แตสิ่งที่ควร 
ระมัดระวังเปนอยางยิ ่งก็คืออยาให 
ความขัดแยงทางความคิดกลายเปน 
ความขัดแยงทางอารมณอันจะเปนสิ่ง
ทำลายธุรกิจครอบครัว รวมถึงความ 
ร ักความสาม ัคค ี ระหว  างสมาช ิก 
ครอบครัวดวย

สมาชิกครอบครัวที่เปนผูริเริ ่ม
ม ักเป นล ูกชายคนโตท ี ่ ได ร ับการ 
บมเพาะใหเปนผูนำ หรือเปนลูกชาย 
คนสุดทองที่ถูกตามใจมีบุคลิกราเริง 
ชางฝน แตยังมีสมาชิกครอบครัวอีก 
ประเภทที่อาจรูสึกไมพอใจกับสภาพ
ของครอบครัวหรือธุรกิจในปจจุบัน
จึงเสนอใหมีการปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่
มีโอกาสเพื่อตอบสนองความตองการ
สวนตัว

ผูขัดขวาง คือผูท่ีชอบต้ังคำถาม 
หรือขอสงสัยตอขอเสนอใหม ๆ ให 

ความเห็นในลักษณะที่อนุรักษนิยม 
(Conservative) ผูขัดขวางมักจะ 
หาจุดออน จุดดอยมาตำหนิติเตียน 
เสมอ ไมเห็นดวยกับอะไรงาย ๆ 
อาจจะเปนพวกดื้อดานอารมณราย 
บางครั ้งผู ข ัดขวางจะคลายกับคนที ่ 
ขัดขวางความเจร ิญของครอบคร ัว 
อยางไรก็ตามผู ขัดขวางนั ้นมีความ 
สำคัญอยางยิ ่งในการที ่ทำใหเก ิด 
ค ว า ม สมด ุ ล ข ึ ้ น ใ น ค ร อบค ร ั ว 
โครงการตาง ๆ จะตองผานการ 
ทดสอบวาดีพอจึงจะทำใหเก ิดการ 
ยอมรับจากผูขัดขวาง บอยครั้งที่ผู 
ริเริ ่มและผูขัดขวางจะมีการงัดขอกัน 
ถาหากผู ข ัดขวางเปนบุคคลสำคัญ 
ของครอบครัวแลวจะทำใหสมาชิก 
ครอบครัวคนอ่ืน ๆ ลังเลหรือเกรงกลัว 
ที่จะทำอะไรที่แตกตางไปจากแนวทาง 
ที่เคยปฏิบัติ 

ความสำเร็จในอดีตของผูขัดขวาง 
บางครั ้งก็กลายเปนอุปสรรคในการ 
เปล ี ่ยนแปลงของธ ุรก ิจครอบคร ัว 
สมาชิกครอบครัวมักจะไดยินเรื่องราว
ในอดีตของผูขัดขวางที่สรางธุรกิจมา
ดวยความยากลำบาก และดวยความ 
สามารถของผ ู ข ัดขวางท ี ่พาธ ุรก ิจ 
ครอบครัวฝาฟนปญหาทั ้งหลายจน 
กระทั่งเจริญรุงเรืองกลายเปนตำนาน
ของตระกูล สถานการณดังกลาวนั้น 
แทจริงเปนสิ ่งที ่ดี เพราะเรื ่องราว 
ทั้งหลายนั ้นสรางความภาคภูมิใจให 
กับสมาชิกครอบครัวไดเปนอยางดี 
แตหากผูขัดขวางไมเขาใจการเปลี่ยน
แปลงท่ีเกิดข้ึน ยังคงพยายามใหทุกคน 
ทำทุกเรื ่องเหมือนในอดีตที ่ผานมาก็ 

60

Family Business



แสดงความเห็นขัดแยง แมจะเปนสิ่งที่ 
อาจสรางความเสียหายใหกับธุรกิจ 
ครอบครัว

การทำงานรวมกับผูขัดขวางนั้น 
ตองอาศัยศิลปะ ดังคำที่ ดร.เทียม 
โชควัฒนา ผูกอตั้ง สหพัฒนฯ ได 
กลาวไววา “การทำงานใหสำเร็จตอง 
รูจัก เร็วชา หนักเบา” เนื่องจาก 
ผูขัดขวางจะมีกรอบแนวความคิดและ
คำตอบทุกเรื่องอยูในใจแลว คนกลุม 
นี้มีปมอยูในใจมากมาย ดวยเหตุที่ 
ผานประสบการณมากมายในช ีว ิต 
เปนปมที่บวกบางลบบาง เชน เคย 
ลมเหลวในการขยายธุรกิจไปยังตลาด
ต างจ ังหว ัดก ็จะม ีท ัศนคต ิไม ด ีต อ 
ตลาดตางจังหวัด การจะทำใหผูขัดขวาง 
ยอมรับสิ่งที่แตกตางจากสิ่งที่ผูขัดขวาง 
คิดนั ้นการใชเพียงเหตุผลอยางเดียว 
อาจจะไมพอ ตองรูวาเรื่องอะไรที่ผู 
ขัดขวางใหความสำคัญ และจะใชทำ 
ใหเกิดการยอมรับในความแตกตาง 
ทางความคิดดังกลาวนี้ไดอยางไร

ผูสนับสนุน  คือสมาชิกครอบครัว 

ที่มีความเปนอิสระ มีวิจารณญาณของ 
ตนเอง โครงการตาง ๆ จะไดผลสรุป 
อยางไรมักขึ ้นกับวาผ ู สนับสนุนจะ 
เลือกสนับสนุนผู ริเริ ่มหรือผู ขัดขวาง 
ผูสนับสนุนมักเปนผูอาวุโสในครอบครัว 
อยางปูยา ตายาย  หรืออาจเปนคนมี 
การศึกษาสูงเมื่อเทียบกับสมาชิกคน
อื่น บางครั้งก็เปนสมาชิกครอบครัวที่ 
ประสบความสำเร็จในการทำงานกับ 
บร ิษ ัทภายนอกท ี ่ ไม  ใช ธ ุ รก ิจของ 
ครอบครัว ดวยสถานะทางสังคมทำให 
ขอเสนอแนะของผู สน ับสนุนไดร ับ 
ความเชื่อถือจากครอบครัวสูง ทำให 
บางครั้งผูสนับสนุนนั้นเหมือนจะเปน
ที ่ปรึกษาเมื ่อสมาชิกครอบครัวเกิด 
ความคิดเห็นแตกตางกัน และบอยคร้ัง 
ก็พบวาแมจะทำหนาที ่ผ ู สนับสนุน 
หากเกิดสถานการณที ่ลูกเปนผู ริเริ ่ม 
และพอกลายเปนผูขัดขวาง 

ครอบครัวที่มีผูสนับสนุนที่ดี มี 
ความเปนกลาง และเปนผูมีความสามารถ 
จะทำใหความแตกตางในความคิด 
ของผูริเริ่มกับผูขัดขวางนั้นไดขอสรุป
ที่ดีเสมอ นอกจากนี้ผูสนับสนุนยังทำ 
หนาท ี ่ เหม ือนส วนท ี ่ลดแรงปะทะ 
ระหวางผูริเริ่มและผูขัดขวาง หาก 
ครอบครัวใดขาดคนทำหนาท่ีผูสนับสนุน 
ที ่ด ีแลวมักจะเกิดปญหาการเผชิญ 
หนากัน และนำไปสูความขัดแยงที่ 
รุนแรงได

ผูสังเกตการณ คือสมาชิกครอบครัว 
ที่มักจะไมมีความเห็นชัดเจน บอยครั้ง 
ที ่ไมเห็นดวยแตก็ไมคัดคานแลวแต 
สมาชิกครอบครัวคนอ่ืน  ๆ ผูสังเกตการณ 
อาจจะเปนสมาชิกครอบครัวที่ไมได 

จะสรางปญหาใหกับธุรกิจได
บอยครั ้งในธุรกิจครอบครัวผู  

ขัดขวางคือผูที่เคยสำเร็จมากที่สุด มี 
อิทธิพลสูงที่สุดในครอบครัว มักจะ 
เปนผูบุกเบิกธุรกิจ และอาจจะยังคง 
มีอำนาจบริหารธุรกิจของครอบครัว 
อยู ซึ่งในอดีตคนเหลานี้คือผูริเริ่มมา 
กอน แตเม่ือเวลาเปล่ียนไปประสบการณ 
และความสำเร ็จที ่ เก ิดข ึ ้นทำใหคน 
เหลานี้เปลี่ยนบุคลิกมาเปนผูขัดขวาง
ในธุรกิจครอบครัวแทน สำหรับธุรกิจ 
ครอบครัวที ่ เป นการทำงานรวมกัน 
ระหวางพี่นอง (Sibling) คนที่ไดรับ 
มอบหมายใหด ูแลเร ื ่องการเง ินของ 
ธุรกิจ จะทำหนาที่เปนผูขัดขวางเสมอ

หากผู ข ัดขวางทำหนาที ่ตนเอง 
อยางสร างสรรคคนเหลาน ี ้จะเป น 
ดานทดสอบท่ีทำหนาท่ีกล่ันกรองทุก ๆ 
ความคิดของสมาชิกครอบครัวที ่จะ 
ตองผานไปใหได แตถาหากผูขัดขวาง 
ปดกั้นตอการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ 
ประกอบกับวัฒนธรรมตะวันออกที ่ 
เคารพในความอาวุโส ทำใหไมกลา 

ธรรมชาติของธุรกิจครอบครัว ก็จะประกอบด้วย 
สมาชิกทั้ง 4 ประเภทนี้เสมอ การมีสติไม่นำอารมณ์ 
มาเหนือเหตุผล และหมั่นสร้างความเข้าใจ 
ระหว่างกันด้วยการสื่อสารทั้งแบบเป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการจะทำให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ตนเองอย่าง
กลมเกลียว ด้วยสมาชิกทุกคนล้วนปรารถนาดี 
ต่อธุรกิจของครอบครัว  เพียงแต่มีบทบาทที่ 
แตกต่างกัน
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เขาทำงานกับธุรกิจของครอบครัว 
หรืออาจเปนเขย สะใภ ดวยความ 
ที่รู สึกวาไมไดเปนสมาชิกครอบครัว
สายตรง ทำใหไมตองการนำตนเอง 
เขาไปเกี่ยวของหรือรับผิดชอบตอเรื่อง 
ตาง ๆ ในธุรกิจครอบครัว

บางสถานการณที่ผูสังเกตการณ 
จะทำหนาที ่ เป นผู ประนีประนอม 
เมื่อเกิดความขัดแยงรุนแรง แตเปน 
การทำเพื่อแกไขสถานการณเฉพาะ
หนา แตอาจจะไมใชการแกไขความ 
ขัดแยงในระยะยาวหรือเปนขอสรุป
ท ี ่ด ีของการดำเน ินการทางธ ุรก ิจ 
เพราะผู ส ังเกตการณจะแนะนำใหมี 
การอะลุมอลวย รักษาน้ำใจทุกฝาย 
ดวยการทดลองทำทุก ๆ ทาง หรือไม 
เชนน้ันก็ใหเล่ือนการตัดสินเร่ืองตาง ๆ 
ออกไปกอน อันไมไดเปนการแกปญหา 
เปนเพียงการหนีปญหาชั่วคราว หาก 
เกิดสถานการณดังกลาวบอยครั ้งจะ 
ทำใหเก ิดความขัดแยงแอบแฝงขึ ้น 
ระหวางผูริเริ่มกับผูขัดขวาง ซึ่งอาจนำ 
ไปสู ความขัดแยงที ่ร ุนแรงหรือสราง 
ทำลายความม ุ  ง ม ั ่ นของสมาช ิ ก 
ครอบครัวคนอื่น ๆ

ดังนั้นผูสังเกตการณควรแสดง
ความเห็นอยางตรงไปตรงมา เมื่อได 

รับการรองขอจากครอบครัว และ 
บางครั้งก็ทำหนาที่เสมือนผูสนับสนุน 
เมื่อเห็นวาจะเปนผลดีตอสวนรวม

จากบทบาทของสมาชิกครอบครัว 
จะเห็นไดวาผูริเริ่มกับผูขัดขวาง มี 
โอกาสที ่จะม ีความขัดแย งก ันด วย 
ลักษณะของผูริเริ ่มที่ชอบเสนอความ
คิดแปลก ๆ วิธีการใหม ๆ มองโลกใน 
แงดี มีความกระตือรือรนในการทำ 
โครงการใหม ๆ ตลอดเวลา ในขณะที่ 
ผูขัดขวางมักตั้งขอสงสัยในประโยชน 
ความเสี่ยงตาง ๆ และเปนผูชี้ใหเห็น 
ผลกระทบในแงลบที ่อาจจะเกิดขึ ้น 
จากการทำอะไรใหม ๆ นอกจากนี้ 
หากผู ข ัดขวางทำหนาที ่ด ูแลธ ุรก ิจ 
ท้ังหมด และผูริเร่ิมเปนผูท่ีถูกคาดการณ 
วาจะเปนผู ส ืบทอดธุรกิจในอนาคต 
ดวยแลวก็จะทำใหโอกาสที่จะขัดแยง
กันมีสูง เพราะผูริเริ่มก็จะพยายาม 
พิสูจนตนเองวาพรอมที่จะเขาทำงาน 
แทนผู บริหารคนปจจุบันซึ ่งก็คือผู  
ขัดขวาง ปญหาดังกลาวจะนำไปสู 
ความลมสลายหากธุรกิจครอบครัว
หากไมแกไข และสิ่งที่สามารถชวย 
ใหเรื่องตาง ๆ เปนไปในทิศทางที่ดี 
ขึ ้นก็คือการมีแผนสืบทอดธุรกิจที ่ 
ชัดเจน เพราะทำใหทั้งผูริเริ่มและ 

ผูขัดขวางรูบทบาทหนาที่ของตนเอง 
ในชวงระยะเวลาตาง ๆ ในขณะที่ 
ทำงานรวมกันหรือมีการถายโอนงาน

สมาชิกครอบครัวที่มีลักษณะเปน 
ผูริเริ ่มเมื่อเขาทำงานในบริษัทจึงเปน
ท่ีตอนรับ เพราะคนกลุมน้ีมักมีแนวคิด 
และมุมมองใหม ๆ ซ่ึงอาจจะเปนโอกาส 
ในการสรางการเจริญเติบโตอยางกาว
กระโดดใหกับธุรกิจครอบครัวได ตรง 
ก ันข ามก ับสมาช ิกครอบคร ัวท ี ่ม ี 
ลักษณะเปนผูขัดขวาง เมื่อเขาทำงาน 
ในบริษัทจะทำใหเกิดความตึงเครียด 
อีกทั ้งความเปนสมาชิกครอบครัวทำ 
ใหผูรวมงานคนอื่นเกรงใจที่จะโตเถียง 
เพื่อหาขอสรุปตางๆ ในการทำงาน

อยางไรก็ตามธรรมชาติของธุรกิจ 
ครอบครัวก็จะประกอบดวยสมาชิก 
ทั้ง 4 ประเภทนี้เสมอ การมีสติไมนำ 
อารมณมาเหนือเหตุผล และหม่ันสราง 
ความเขาใจระหวางกันดวยการสื่อสาร 
ทั ้งแบบเปนทางการและไมเปนทาง 
การจะทำใหทุกฝายทำหนาที ่ตนเอง 
อยางกลมเกลียว ดวยสมาชิกทุกคน 
ลวนปรารถนาดีตอธุรกิจของครอบครัว 
เพียงแตมีบทบาทที่แตกตางกัน
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โสธรนพบุตร 
ผลผลิตพันธุ์ดี 

แห่ง “วรพร” มะม่วงแปรรูป

ชัยพร

Family Business



ผมเรียนปริญญาตรี 
เหมือนผมรู้มาหมดแล้วจาก 
ประสบการณ์ที่บ้าน

ครอบครัวโสธรนพบุตร เปน 
ครอบครัวครู ทั้งคุณพอ คุณแม ทั้ง 
สองทานจึงมีวิธีการอบรมลูกทั ้งสอง 
มาอยางดี ทานจะชวยลูกในการเลือก 
สายว ิชาท ี ่ เหมาะสมก ับต ัวของล ูก 
และธุรกิจของครอบครัว จึงเปนที่มา 

“คุณแชมป” ลูกคนที่ 2 เลือกเรียน 
สาขาอุตสาหกรรมอาหาร ภาควิชา 
พัฒนาผลิตภัณฑ จากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ขณะที่พี่สาวเรียนดาน 
การตลาด เพื่อมาเติมเต็มสวนตาง ๆ 
ของธุรกิจครอบครัว แตเผอิญพี่สาว 
ถูกสงไปเรียนภาษาจีน และไปพบรัก 
กับชาวตางชาติ ตองหันเหไปทำธุรกิจ 
กับสามี จึงเปนความรับผิดชอบของ 

ถ้าพูดถึงผลไม้ยอดนิยมของประเทศไทย หนึ่งในนั้นคงจะเป็นมะม่วงที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ประเทศไทยส่งออก 
เป็นอันดับ 3 ของโลก นอกจากจะมีหลากหลายสายพันธุ์แล้ว ในแต่ละสายพันธุ์ยังมีรสชาติที่โดดเด่น สามารถ 
รับประทานได้ทั้งดิบ ๆ ให้รสเปรี้ยว มัน หวานอมเปรี้ยว ต้องมะม่วงแรด เขียวเสวย พิมเสน และโชคอนันต์ 
หรือ จะเลือกทานแบบสุก ก็หอมหวานจับใจ อย่างมะม่วงอกร่อง หรือ น้ำดอกไม้ เป็นต้น นอกจากความ 
หลากหลายสายพันธุ์แล้ว มะม่วงยังเป็นผลไม้ที่สามารถนำมาเก็บรักษาด้วยกระบวนการแปรรูปได้มากมาย วิธีที่ 
นิยมมากที่สุดก็คือ การดอง และกวน จึงเป็นที่มาของธุรกิจหลัก มะม่วงแปรรูป สายพันธุ์ไทยแท้ “วรพร”แห่ง 
เมืองแปดริ้ว โดยการริเริ่มและพัฒนาสูตรเฉพาะในการดองมะม่วงให้รสชาติอร่อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
ของคุณชัยรัตน์ โสธรนพบุตร ครูสอนทางวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี ผู้หันมาเอาดีกับการแปรรูปมะม่วง จนธุรกิจ 
เติบโตยั่งยืนมากว่า 20 ปี และวันนี้คุณพ่อได้เพาะบ่ม เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ให้สามารถดำเนินรอยตาม และต่อยอด 
พัฒนาธุรกิจสืบต่อไป ให้กับคุณชัยพร โสธรนพบุตร “แชมป์” บุตรชายคนเดียวจาก 2 คน ของครอบครัว 
โสธรนพบุตร ได้อย่างสวยงาม

“คุณแชมป” ที่ตองเปนผูชวยคุณพอ 
ดูแลธุรกิจเพียงผูเดียว

“จะวาไปแลว ผมเปนเด็กที่วิ่ง 
เลนอยูในโรงงานมะมวงดอง ธุรกิจ 
หลังบานของครอบครัว มาต้ังแตเล็ก ๆ 
ผมจะคลุกคลีกับข้ันตอนการผลิตตาง ๆ 
จนถึงการจัดจำหนาย สมัยเรียนมัธยม 
ผมจำไดวา ชวงซัมเมอรของผม คือ 
การไปดูชาวสวนมาสงมะมวงใหโรงงาน  
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เฉพาะ ทั้งเผ็ด หวาน และเค็ม เพื่อ 
ไปจำหนายในแบรนดตนเองช่ือ Sweet 
& Sour mango chutney ในปที่ 
ผานมา “วรพร” สามารถทำยอดการ 
สงออก รวมการขายในประเทศเกือบ 
80 ลานบาท และสามารถรับซื้อผล 
ผลิตมะมวงของชาวสวนไดกวา 2,800 
ตันตอป และคาดวา ปหนาจะขึ้นไป 
ถึง 3,000 ตันตอป และมีแผนมุงเปา 
เจาะตลาดยุโรปตอไป

คุณพอ คุณแม พาผมกับพี่สาว 
ไปชวยยกของ สงสินคาใหรานของ 
ฝากทั่วเมืองแปดริ้ว สงเสร็จเราก็หา 
อะไรทานกันกอนเขาบาน ตอนอยู 
ม.ปลาย ผมใฝฝนอยากเปนครู ตาม 
คุณพอ คุณแม เพราะรูสึกเทดี แต 
พอตอนเอ็นทรานซจริง คุณพอ คุณ 
แม ทานเลือกใหผมเรียนปริญญาตรี 
ทางดานอุตสาหกรรมอาหาร พัฒนา 
ผลิตภัณฑ ผมเรียนสบายเลย เพราะ 
หลายสิ่งหลายอยาง ผมเรียนรูจาก 
ประสบการณจริงมาลวงหนาแลว”

ประสบการณ์ที่สั่งสมมา 
ผนวกกับวิชาที่ร่ำเรียน 
สร้างแรงขับเคลื่อนมหาศาล 

เมื่อ “คุณแชมป” เรียนจบมา 
ดวยความมุงมั่นเต็มเปยมที่จะนำวิชา
ความร ู ท ุกด านมาใช ก ับธ ุรก ิจของ 
“วรพร” ใหมากที่สุด ทำใหชวงครึ่งป 
แรก ที่เรียนจบมา ดวยความมั่นใจ 
เกินรอย “คุณแชมป” จึงเร่ิมมีปากเสียง 
กับคุณพอ เจาของธุรกิจ เพราะความ 
คิดเห็นทางธุรกิจบางอยางเริ ่มไมตรง
กัน กวาจะปรับจูนกันไดก็ตองใชเวลา 
พอสมควร

“ผมนำความรูที่เรียน มาใชกับ 
ธุรกิจทั้งหมด ผมเรียนมาในสเกล 
โรงงานอุตสาหกรรม ในป 2549 ผม 
จ ึ ง เร ิ ่ มนำความร ู  ด  านการพ ัฒนา 
อุตสาหกรรมการผลิตที ่ไดมาตรฐาน 
ไดแก GMP และ HACCP สำหรับ 
มาตรฐานการสงออกมาใช  ดานการ 
พัฒนาบรรจุภัณฑสินคาใหมเพื ่อให 
รูปลักษณทันสมัย และดึงดูดความ 
สนใจผูบริโภค ผมจึงปรับเปลี่ยนโลโก 
ใหม ออกแบบบรรจุภัณฑใหมเพิ่ม 
กราฟฟกมะมวง ใหโดดเดนขึ้น จัด 
โทนสีสินคาใหม แบงประเภทของ 

สินคา โดยใชทฤษฎีสีสำหรับอาหาร 
ที่ทำใหเกิดความรูสึกดึงดูด นาลิ้มลอง 
คือ แดง เหลือง และเขียว สำหรับ 
แตละประเภท เและคิดสโลแกนเอง 
วา ‘Think Mango Think Woraporn’ 
นอกจากนี้ผมยังพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
คือ มะมวง Soft Candy ใหเขากับ 
ยุคสมัย หนาที่ผมคือ ผมทำหนาที่ 
ทุกอยางที่ไมมีคนทำ และคนอื่นทำ 
ไมได” 

ผมเป็นเด็กที่วิ่งเล่นอยู่ในโรงงาน
มะม่วงดอง ธุรกิจหลังบ้านของ
ครอบครัว มาตั้งแต่เล็ก ๆ ผมจะ 
คลุกคลีกับขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ  จนถึงการ 
จัดจำหน่าย

มะม่วงดองไทย ดังไกล 
ทั่วไทย และทั่วโลก

จากสินคาของฝากเมืองแปดริ้วสู 
สินคาที่วางขายทั่วประเทศ ผานชอง 
ทาง Convenience store 24 ชั่วโมง 
เซเวน อีเลฟเวน ทำใหสินคามะมวง 
ดอง และมะมวงกวน “วรพร” เติบโต 
มากข้ึนท้ังในเชิงความนิยม และยอดขาย 
ประกอบกับการสงออกไปตางประเทศ 
ท่ีไดชองทางจากเอเยนต ทำใหปจจุบัน 
“วรพร” มีสัดสวนมูลคาตลาดในประเทศ 
กวา 65% และตลาดตางประเทศถึง 
35% ประเทศหลัก ไดแก จีน อังกฤษ 
และอเมริกา โดยสินคาหลักที่สงออก 
คือ มะมวงดอง ที่มีการพัฒนา 
บรรจุภัณฑใหทันสมัย แตกตางจาก 
ส ินค  าท ี ่ ว างจำหน  ายในประเทศ 
นอกจากนี้ยังใหบริการเชิง OEM 
สำหรับลูกคาบางประเทศ เชน อินเดีย 
ที่ตองการสินคามะมวงกวน รสชาติ 

สิ่งที่ยึดถือคำสอนของพ่อ 
ในการดำเนินธุรกิจ

คุณพอ คุณชัยรัตน โสธรนพบุตร 
จะพูดกับลูกเสมอวา “ความซื่อสัตย 
ตอลูกคาเปนสิ่งที่สำคัญ เราตองให 
เกียรติลูกคา ตองผลิตสินคาท่ีดีท่ีสุดให 
แกลูกคา เพราะเคาเชื่อวา ลูกคา 
ฉลาด และรูจักเลือก ถาเราเองยังไม 
กิน ก็อยาไปทำใหคนอ่ืนเขากิน” และ 
คำสอนนี้คือสิ่งที่ “คุณแชมป” ยึดมั่น 
เปนคติประจำใจ ในการทำงานเพื่อ 
สืบทอดธุรกิจ มะมวงแปรรูป “วรพร” 
นอกเหนือจากความมุงมั่นที่จะพัฒนา
ธุรกิจ ทั้งในดาน คุณภาพผลิตภัณฑ 
และคุณภาพในการผลิต ตลอดจนการ 
พัฒนาแบรนดใหเปนที่รู จักอยางแพร
หลายมากยิ่งขึ้น
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ถึงจะเปนชาวโคราชโดยกำเนิด 
แตครอบครัวมองการณไกลจึงสงลูก ๆ 
ทั้ง 4 คนมาเรียนตอที่กรุงเทพฯ 
ตั้งแตระดับมัธยม โดย “คุณบู” เปน 
ลูกคนสุดทอง จบการศึกษาระดับมัธยม 
ที่โรงเรียนเทพศิรินทร จบปริญญาตรี 
จากคณะสถาป  ตยกรรมศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไปตอ 
ปริญญาโท ดาน Interior Design ที่ 
Tokyo Design University เมื่อเรียน 
จบกลับมา “คุณบู” ไดรับมอบหมาย 
ใหดูแลงานดานการออกแบบตกแตง
ภายใน จนถึงการออกแบบวารสาร 
ของคลังพลาซา 

งานชิ้นสำคัญขณะนั้นคือ การ 
ดูแลการ Renovate หางสรรพสินคา 
คลังพลาซา 2 สาขาที่ถ.อัษฎางค และ 
ถ.จอมสุรางค ในแนวคิด New Klang 
Plaza โดยริเริ่มดึง Magnet จาก 
หางดังมารวมผนึกกำลัง ไดแก 

Power Buy Super Sport และ B2S 
มาสรางสีสัน และตอบโจทยนักชอป 
ทำใหคลังพลาซาขณะนั ้นเพิ ่มพื ้นที ่ 
จาก 40,000 เปน 60,000 ตรม.

àº¹à¢ ็ÁªÕÇÔμä»ÊÙ‹ÊÔ ่§·Õ ่ªÍº 

áÅÐÂÙà·ÔÃ �¹¡ÅÑºÊÙ‹ÊÔ ่§·Õ ่ãª‹

หล ั ง จ บ ภ า ร ก ิ จ ธ ุ ร ก ิ จ ข อ ง 
ครอบครัว “คุณบู” ตัดสินใจหันมา 
ทำงานตามความฝนของตนเอง ดวย 
การเปดรานอาหารไทย ชื่อ Siam 
Elephant ยานถนนสาทร ดวยแนวคิด 
ที ่ตองการดึงรานอาหารไทยชั ้นเลิศ 
จากโรงแรม ออกมาเปดเปน stand-
alone เจาะกลุมชาวตางชาติ ธุรกิจ 
รานอาหารไปไดสวยใน 2-3 ปแรก 
แตก็ขายกิจการไป เพื่อเริ่มธุรกิจใหม 
Eco Plas เมื่อทำสำเร็จก็ขายไป 
อีกครั้ง กอนจะยอนกลับสูเสนทางเดิม 
ที่จุดหมาย ปลายทาง คลังพลาซา 
โคราช บานเกิด

“ชวงนั ้นผมตองตื ่นแตเชาจาย 
ตลาดเองท้ังหมด รานปดดึก ก็นอนดึก 

เวลาเริ่มจะไมตรงกับคนในครอบครัว 
เลยตัดสินใจขายธุรกิจไป แลวหันไป 
ทำโรงงานพลาสติกลูกฟูก ชื่อ Eco 
Plas เปนการนำพลาสติกลูกฟูกมาทำ 
เปนกลองบรรจุภัณฑตาง ๆ สวนใหญ 
วางจำหนายตามรานเครื ่องเขียนทั ่ว 
ประเทศ พอธุรกิจไปไดสวย ก็ขายไป”

¨Ø´ËÁÒÂà´ÔÁ ¡Ñº Klang Villa 

á¹Ç¤Ô´ãËÁ‹ “Community 

Mall” áË‹§áÃ¡ã¹â¤ÃÒª

เน ื ่ อ งจากปร ิมาณน ักศ ึ กษา 
คนทำงาน และผูพักอาศัยในหมูบาน 
จัดสรรยานเทคโนราชภัฎฯ ในตัว 
เมืองโคราชเพิ่มขึ้นถึง 40,000 คน 
“คุณบู” จึงมีแนวคิดในการสรางคลัง 
พลาซา แหงที่ 3 ในรูปแบบใหมที่ 
ตอบโจทยกลุมเปาหมาย ภายใตชื่อ 
Klang Villa ในแนวคิด Community 
Mall โดยปที่ผานมามียอดขายเติบโต 
ขึ้นถึง 43% สำหรับสวน Supermar-
ket โตมากสุด 15% เมื่อเทียบกับ 
บริการสวนอื่น ๆ ภายในหาง

YEC UPDATE ฉบับนี้ขอแนะนำ ประธานหนุ่ม คนเก่ง อนาคตไกลแห่ง YEC จังหวัดนครราชสีมา ที่มีบทบาท 
และเรื่องราวน่าสนใจมากมายทั้งในเชิงธุรกิจ และบทบาทในการขับเคลื่อนกลุ่ม YEC ของจังหวัดนครราชสีมา หรือ 
“โคราช” อย่างน่าจับตามอง เค้าคือประธานกลุ่ม YEC แห่งโคราช คุณไพจิตร มานะศิลป์ หรือ “คุณบู้” 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คลัง คาซ่า จำกัด อีกหน่ึงธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย์บิ๊กโปรเจคแห่งเมืองโคราช ถ้าเอ่ยชื่อห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า คงไม่มีใครในโคราชที่ไม่รู้จัก 
เพราะเป็นห้างที่อยู่คู่เมืองโคราชมาช้านาน จนปัจจุบันขยายสาขาถึง 4 แห่ง พร้อมด้วยแนวคิดใหม่ที่คนโคราช 
สามารถตอบสนองคนโคราชได้อย่างเข้าใจ และโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มูลค่า 6,500 ล้านบาท แม้จะมีภารกิจ 
มากมาย แต่”คุณบู้” ยังมุ่งมั่นเกินร้อยกับหมวกประธาน YEC โคราช ใบนี้อย่างไร ต้องติดตาม
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ประธาน YEC โคราช
จากธุรกิจห้างดังคลังพลาซ่า มุ่งหน้าสู่ดีเวลลอปเปอร์ยักษ์ใหญ่



“ปที่ผานมา เราไดมีการทำ Big 
Change ใชเงินลงทุน 1,000 ลานบาท 
เพื่อปรับปรุงโฉมใหมหมดทั้ง 9 ชั้น 
ที่คลังพลาซา สาขา ถ.จอมสุรางค 
เพื่อตอบสนองความตองการของผูซื้อ 
ภายใตผลการวิจัยจาก Neilsen บริษัท 
วิจัยชั้นนำ และมีแผนที่จะ Reno-
vate คลังพลาซา สาขาถนนอัษฎางค 
ตอไป ในขณะที่คลังพลาซา แหงที่ 4 
ก็มีแผนจะขยายเพิ่มขึ้นบนพื้นที่ 25 
ไร บริเวณหัวรถไฟ แตตองชะลอไว 
ชั่วคราว เนื่องจากการขยายตัวของ 
หางยักษใหญ อาทิ เซ็นทรัล อิออน 
และ เทอรมินอล 21 เพื่อเตรียม 
รองรับถนนสายมอเตอรเวย ที่จะนำ 
กลุมนิคมอุตสาหกรรม กลุมการผลิต 
จากญี่ปุนที่เขามาสูเมืองโคราช จนทำ 
ใหเมืองโคราช กลายเปนเมืองอุตสาหกรรม 
การเกษตร โดยเฉพาะเกษตรพลังงาน 
ขนาดรองจากชลบุรี และระยอง”

¡ŒÒÇãËÁ‹ ÊÙ‹¡ÒÃà»š¹ 

´ÕàÇÅÅÍ»à»ÍÃ � THE NEW 

CBD KORAT ¾× ้¹·Õ ่ 250 äÃ‹ 

ÁÙÅ¤‹Òâ¤Ã§¡ÒÃ 6,500 ÅŒÒ¹ºÒ·

เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 
โคราช “คุณบู” ไดตัดสินใจรวมทุนทำ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย บนพื้นที่ 250 
ไรใจกลางเมืองโคราช ริมถนนมิตรภาพ 
ภายใตชื่อ The New CBD Korat 

ดวยงบการลงทุน 6,500 ลานบาท กับ 
3 โครงการประกอบดวย 1. The 
Venice Park โครงการบานพักอาศัย 
ราคา 4-32 ลานบาท 2. The City 
Link โครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัย 
โครงการแรกของเมืองโคราช เฟสแรก 
10 อาคาร 4. Modern Link โครงการ 
บานเดี่ยว 2 ชั้น โครงการสุดทาย 
กอนจะพัฒนาเปน Office Building 
เปนเฟสถัดไป ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง 
การศึกษางาน

º·ºÒ·ã¹°Ò¹Ð»ÃÐ¸Ò¹ YEC 

¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

กลุม YEC เปนการรวมกลุม 
ล ูกหลานน ักธ ุ รก ิ จชาวโคราชให  
สามารถมีกลุมที่คอยชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน และรวมพลังสร างสรรค 
ประโยชนแกงานสังคม “คุณบู” ไดรับ 
เล ือกจากประธานหอการค  า ไทย 
จังหวัดนครราชสีมา ใหเปนประธาน 
กอตั้งของ YES คนแรก โดยตอมา 
ไดเปลี่ยนชื่อ เปน YEC เพื่อให 
สอดคลองชื่อโครงการกลาง ปจจุบัน 
มีจำนวนสมาชิก 140 คน เริ่ม 
ภารกิจแรกจากการจัดคอรสอบรม 
ใหความรูทางธุรกิจ สำหรับนักธุรกิจ 
รุนใหม โดยมีตัวอยางของนักธุรกิจ 
รุ นเดียวกันที ่ประสบความสำเร็จมา 
แลวเปนผูบรรยาย 2. การเขาพบ 

ผูใหญในภาครัฐ ระดับทองถิ่น อาทิ 
นายกเทศมนตรี ผูวาราชการจังหวัด 
เพื ่ออัพเดตโครงการพัฒนาเมืองใน 
ดานตาง ๆ 3. การอบรมใหความรู 
ดานธนาคาร การเงิน ภาษี โดย 
ธนาคาร และสรรพากร เริ่มแรกไดผู 
เขาอบรม ครั้งละ 20 คน มาเปน 
ครั้งละ 40 คน 

นอกจากนี ้ย ังได ม ีโครงการให 
นักธุรกิจรุ นใหมไดเข ียนแผนธุรกิจ 
สงเสริมเศรษฐกิจในโคราชใหเขมแข็ง 
ในชื่อโครงการ SMEs วิธีทำเงิน 
ซึ่งจะจัดวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ ที่ 
โรงแรมสีมาธานี ตั้งเปาผูเขารวมงาน 
จำนวน 700 คน และโครงการลาสุด 
ที่กำลังดำเนินการ คือ การคิดคน 
Business Model ภายใตชื่อ Buy 
Korat คือ การอุดหนุนซึ่งกันและกัน 
ภายในกลุมสมาชิก YEC โคราช หรือ 
การซื้อขายสินคาภายในโคราช โดยมี 
การสื่อสารหลักผานทางเว็บไซต ที่จะ 
รวบรวมธ ุรก ิจของสมาช ิกภายใน 
โคราชทั้งหมด เพื่อสะดวกตอการ 
ติดตอซื้อขายระหวางกัน “คุณบู” นับ 
เปนประธาน YEC ที่มีประสบการณ 
หลากหลายดาน และยังทุมเทใหแก 
งานสังคมเพื ่อสรางนักธุรกิจรุ นใหม 
ใหแกโคราชอีกดวย ฉบับหนาจะได 
พบประธานของจังหวัดใด โปรดติดตาม 
ตอไป

กลุ่ม YEC เป็นการรวมกลุ่มลูกหลาน 
นักธุรกิจชาวโคราชให้สามารถมีกลุ่มที่คอยช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และรวมพลังสร้างสรรค์ประโยชน์แก่

งานสังคม
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คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธาน 
เจ าหนาท ี ่บร ิหารร ักล ูกกร ุ ป ซึ ่ง 
บริหารงานตอเนื่องมา 30 ป เผยวา 
กวา 30 ป ของรักลูกกรุปไมไดผาน 
มาดวยความราบรื่น หากทำไปเรียนรู 
ไปแกไขปญหาไป นิตยสารหลายเลม 
ที่สรางสรรคขึ้นตองปดตัวลง หลาย 
หนวยธุรก ิจไม สามารถเดินหนาได  
แตดวยศรัทธาตั ้งมั ่น รักลูกกรุ ปก็ 
ก าวหน าเต ิบใหญ ในแนวทางของ 
ตนเองอยางไมยอทอ จนถึงทุกวันนี้ 
ไดเปลี่ยนชื่อเปนกลุมบริษัท RLG ซึ่ง 
ยอมาจาก Rakluke Learning Group 
นั่นเอง

ปจจุบัน กลุมบริษัท RLG ประกอบ 
ดวย 7 หนวยธุรกิจ (Business Unit) 
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สุภาวดี หาญเมธี
กลุ่มบริษัท RLG

(Rakluke Learning Group)
จากพลังแห่งความศรัทธา

สู่การสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม
การทำธุรกิจเพื่อเป้าหมายในการ 

สร้างสรรค์และพัฒนาสังคม ฟังดูเหมือน 
แนวคิดในเชิงอุดมคติ แต่สำหรับรักลูก 

กรุ๊ป คือองค์กรต้นแบบของธุรกิจ Social 
Enterprise ที่จับต้องได้ชัดเจนโดยผ่าน 

การพิสูจน์มาแล้วถึงกว่า 30 ปี ด้วยการ 
รักษาสมดุลระหว่าง ธุรกิจ และ สังคมได้ 

อย่างลงตัว รักลูกกรุ๊ปไม่ได้เป็นองค์กร 
ธุรกิจที่มุ่งแสวงหากำไรแต่เพียงอย่างเดียว 
แต่ฐานรากขององค์กรคือใจมุ่งมั่นที่จะร่วม

พัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์



ภายนอกองคกรมาเต ิมเต ็มความร ู  
ใหม ๆ ในดานตาง ๆ เปนประจำ 
การจัดคอรส Thinking Method เพื่อ 
สงเสริมการคิดที่เปนระบบ ฯลฯ และ 
ที่สำคัญยิ่งคือ การจัดการความรูของ 
หนวยธุรกิจ บนฐานที ่เชื ่อมั ่นวา 
“ทุกความคิดมีคุณคา ทุกประสบการณ 
มีความหมาย” สรางวัฒนธรรมแลก 
เปลี่ยนเรียนรู และวัฒนธรรมการ 
สรุปงานแบบ AAR - After Action 
Review (คือการต้ังคำถามเม่ือทำงาน 
จบภารกิจ ประกอบดวย 1. เปาหมาย 
ของงานกับผลของงานที่เกิดขึ้นเปน
อยางไร ไดตามเปาหรือไมไดอยางไร 
2. เพราะอะไร 3. จะทำใหดีกวานี้ได 
ถา... 4. สิ่งที่ไดเรียนรูคืออะไร และ 
5. จะนำความรูท่ีไดไปตอยอดไดอยางไร 
บาง) จากกระบวนการดังกลาวนำมา 
ซึ่งการพัฒนาผลงานใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม 
คุณสุภาวดียืนยันวา คนของ RLG มี 
ความมุงมั่นสูง เรียนรู ปรับตัว ทำงาน 
หนัก เริ่มตนอาจจะไมเกงแตคอย ๆ 
พัฒนาไปดวยกันจนเกง ฉะนั้น แมวา 
บางคนจะออกไปอยู ที ่อื ่นแตจะมีคน 
ชมตลอด ซึ่งตนเองรูสึกยินดีเพราะ 
หมายความวาพนักงานไดร ับสิ ่งที ่ด ี 
จากการมาทำงานในองคกรแหงนี้ 

“เราใสใจและสงเสริมสังคม ถา 
ถามวาเราทำกิจกรรม CSR รึเปลา เรา 
ก็จะตอบวา เนื้อตัวของงานของเรา 
ไมวาสินคาหรือบริการใด ๆ คือ CSR 
ในตัวมันเอง เราไมไดทำธุรกิจอะไรก็ได 
ใหไดกำไรมาก ๆ กอนจึงคอยเอากำไร 
ไปเผื่อแผสังคม แตเราเอาเนื้องานที่ 
คนอื่นใหเงินเรามาทำนั่นแหละ ไป 
สรางประโยชนแกสังคมโดยตรง” คุณ 
สุภาวดีกลาว ธุรกิจของกลุม RLG นั้น 
ปจจุบันถูกเรียกวา Social Enterprise 
ที่นำหลัก CSV (Creating Shared 

สสารที ่ม ีการเคลื ่อนไหวยอม 
เก ิดแรงส ั ่นสะเท ือนซ ึ ่ งก อให  เก ิด 
พลังงานที่จะถายเทสูสภาพแวดลอม 
รอบตัว เฉกเชนเดียวกับกลุม RLG 
ที่มีการเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่ง สราง 
การเรียนรูในองคกรตอเนื่อง เพื่อให 
สามารถสงมอบคุณคาในทุกงาน ให 
กับผูมีสวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปน 
ลูกคา คูคา สังคมและประเทศชาติได 
จนสามารถสรางเปนกลยุทธหวงโซ 
ค ุณค าเพ ื ่อสร างสามารถด านการ 

5 หนวยแรกอยูในสาย Communications 
สร างสรรค ส ื ่อเพ ื ่อการเร ียนร ู ทุก 
ประเภท offline, online, on ground 
เชน นิตยสาร(รักลูก, ModernMom, 
Well) สื่อดิจิตอล, รายการโทรทัศน, 
หนวยธุรกิจจัด events เปนตน สาย 
ที่ 2 เปนธุรกิจออกแบบและจัดสราง 
พิพิธภัณฑ นิทรรศการและแหลง 
เรียนรูทุกประเภท สวนสายที่ 3 เปน 
ธุรกิจสรางสรรคกระบวนการเรียนรู
ทุกร ูปแบบสำหรับเด ็ก ครอบครัว 

ถ้าเราทำอาชีพในด้านการเรียนรู้
แต่ตัวเราไม่เรียนรู้  

เราจะสำเร็จตามเป้าหมายของเราได้อย่างไร
ชุมชน รับทำกิจกรรมดานสังคมใหแก 
องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งทุกหนวยธุรกิจที่เกิดขึ้น ไมวา ใหม 
หรือเกา ลวนเกิดจาก passion - 
ความตองการสรางสรรคใหสิ่งดีเกิดขึ้น 
ในสังคม ไมไดเริ่มที่ผลตอบแทนเปน 
จุดเร่ิมตน เชน การบริหารพิพิธภัณฑ, 
การบริหารโครงการดานสังคม เปนตน 
แต ส ิ ่ งท ี ่ ได ค ือองค ความร ู ท ี ่นำมา 
ตอยอดทางธุรกิจได พัฒนาขึ ้นเปน 
หนวยธุรกิจใหมที่สามารถสรางมูลคา
ใหกับองคกร 

แนวคิดธุรกิจสรางสรรคสังคม 
(Social Enterprise) นี้ ไดรับการ 
ถายทอดสูคนในองคกร จากรุนสูรุน 
ตามหลักการ CSV - Creating Shared 
Value คือการสรางประโยชนแกทุก 
ฝาย ทั้งตอสังคม ตอลูกคา และตอตัว 
RLG เอง ทำใหเกิด ความสุขใจและ 
ภาคภูมิใจที่ธุรกิจ RLG มีสวนชวย 
พัฒนาสังคม; เด็ก ครอบครัว และ 
ชุมชน ทั้งในเมืองและชนบท

แขงขันใหก ับองคกรไดอยางยั ่งย ืน 
โดยสรางชัยชนะรวมกันตั้งแต ผูถือหุน 
ผูบริหาร พนักงาน เครือขายพันธมิตร 
ตลอดจนลูกคาและสังคม 

ดวยแนวคิด Learning Makes 
Change ที่เชื่อวา “หากมีการเรียนรู 
มน ุษย  ท ุ กคนสามารถสร  า งการ 
เปลี ่ยนแปลงที ่ด ีแก ช ีว ิตส ังคมได” 
กลุมบริษัทจึงโฟกัสที่การสรางองคกร
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) อยางจริงจัง ท้ังพัฒนา 
ความรู พัฒนาคน และพัฒนาวัฒนธรรม 
องคกร เพ่ือใหพนักงานสามารถพัฒนา 
ตนขึ ้นเปนผู นำการเรียนรู แกส ังคม 
ถายทอดสรางการเรียนรูไดตามพันธกิจ 
ท่ีกำหนดไวของแตละหนวยธุรกิจ “ถา 
เราทำอาชีพในดานการเรียนรู แตตัว 
เราไมเรียนรู เราจะสำเร็จตามเปาหมาย 
ของเราไดอยางไร” โดยมีกิจกรรมการ 
เรียนรู เพื ่อสนับสนุนและตอบสนอง 
ตอพนักงานในทุกมิติ เชน Learning 
Café’ ที่มีวิทยากรทั้งจากภายในและ 
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Value) เขามาใช แตอดีต 30 ปที่ 
ผานมาไมมีคำเหลานี้ ความคิดของ 
ทีมงานในสมัยน ั ้นก ็ค ือ “ทำเร ื ่อง 
สรางสรรคสังคม และตองเปนอาชีพ 
เลี้ยงคนทำงานได” จากแนวคิดเชนนี้ 
ทำใหองคกรสามารถรักษาผลประกอบ 
การทางธุรกิจ และยังสงมอบคุณคา 
ใหกับสังคมไดพรอม ๆ กัน สามารถ 
สรางพื้นที่ความสำเร็จรวมกันระหวาง
ผลประกอบการและประโยชนตอสังคม 
ทั ้งพัฒนาความเปนมืออาชีพขึ ้นจน 
เปนผูนำในหลายวงการ จากจุดนี้เอง 
ทำใหลูกคามีความเชื่อมั่นในการทำงาน 
แบบมืออาชีพของรักลูกกรุปเสมอมา

ถาจะพูดถึงความสำเร็จของรักลูก 
กรุปในวันนี้นอกจากความตั้งใจมุงมั่น 
การให ความสำค ัญก ับการพ ัฒนา 
พนักงาน สงเสร ิมให พนักงานได  
เสริมสรางศักยภาพตัวเองอยูเสมอแลว 
ที่ RLG ยังเปดโอกาสใหพนักงานเขา 
มารวมถือหุนในองคกร ปจจุบันมี 
สวนที่พนักงานถือหุนรวมกันมากกวา 
40% ของหุนทั้งหมด ซึ่งเปนสิ่งที่ 
สะทอนไดวาองคกรเห็นความสำคัญ
ของพนักงานเปรียบเสมือนคนใน 
ครอบครัว และตองการใหเกิดความ 
รูสึกเปนเจาของรวมกัน การทำธุรกิจ 

ในแนวคิดแบบนี ้แมจะไมม ีกำไรสูง 
แตผลประกอบการโดยรวมก็ดีพอใช 
ยกเวนในปที่มีการลงทุนใหม ๆ ซึ่ง 
ก็อาจจะมีความเสี่ยงบางเปนธรรมดา 

พนักงานของ RLG เลาวา การ 
ทำงานท ี ่ น ี ่ ง านหน ักและเหน ื ่ อย 
ก็เขาใจวา เพราะการทำธุรกิจแบบนี้ 
เทากับทำสองเปาหมายไปพรอม ๆ กัน 
งานตองดีมีคุณภาพเพื ่อตอบโจทย 
ธุรกิจ ของลูกคา ขององคกร แตก็ 
ตองทำคุณภาพที่ตอบโจทยสังคมไป
ดวยพรอมกัน พนักงานตองคิดมาก 
ทำมากกวาปกติแน ๆ บางครั้งตอง 
ออกตางจังหวัดนานเปนเดือน แตถาม 
ว าค ิดจะไปทำงานที ่อ ื ่นหร ือเปล า 
คำตอบคือไม เพราะอยูที่นี่ไดทำงาน 
ที่ทาทายและความภาคภูมิใจที่ไดทำ
ประโยชนใหกับสังคม “เราคือเมล็ดพันธุ 
ที่เหมาะกับผืนดินแหงนี้” นี่คือคำพูด 
จากใจของพนักงานคนหนึ่งที ่ทำงาน 
กับรักลูกกรุปมากวา 11 ป เพราะ 
บรรยากาศการทำงานที่เปดโอกาสให
พนักงานทุกคนไดแสดงความคิดเห็น 
โดยยึดเปาหมายและแนวคิดเปนหลัก
ในการแกไขปญหาความขัดแยง รวม 
ถึงผู บริหารไดเปดโอกาสใหพนักงาน 
ในการทำงานเพื่อพัฒนาตนเอง เชน 

การเปลี ่ยนตำแหนงงานเพื ่อให ได  
ทดลองสิ่งใหม ๆ หรือถาเห็นวามี 
ความสามารถเหมาะกับดานไหนหรือ
ชอบดานไหนก็จะใหลองทำ 

พนักงานของที ่น ี ่ม ักพูดกันว า 
เราตองเปนคน “ใจกวาง-จิตแข็ง” มี 
ใจเปดกวางที่จะรับฟงความคิดเห็นที่
แตกตาง ยอมรับความหลากหลาย 
และมีจิตใจมั่นคงเขมแข็ง มองปญหา 
เปนความทาทาย มองลูกคาเปนเพื่อน 
รวมทางที่ใหโอกาสเราไดทำงานเพื่อ 
สังคม มองเพ่ือนรวมงานเปนกัลยาณมิตร 
ที่จะชวยพัฒนางานลูกคาและสังคม 
ใหออกมาดีที่สุด

ทั ้งหมดนี ้สะทอนออกมาจาก 
คานิยมขององคกร “มืออาชีพ ไว 
วางใจได คิดคนสรางสรรคใหม สราง 
การมีสวนรวม และใสใจสังคม” นำ 
มาซึ่งการสรางสรรคผลงานใหม ๆ 
และการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดย 
เปนองคกรที ่สามารถสรางคุณคา 
และประโยชนรวมกับสังคมไดอยาง
ยั่งยืน

แนวคิดสำคัญ: Creating Shared 
Value / Social Enterprise / Learning 
Makes Change
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Export Composite Leading Index (Export CLI)  
อยูที่ 99.13 โดย Export CLI ยังคงอยูต่ำกวาเสน 
มาตรฐานท่ี 100.00 และมีทิศทางลดต่ำลงตอเน่ือง สงสัญญาณ 
ทิศทางการสงออกที่หดตัวลง โดยปจจัยชี้นำการสงออก 
ในประเทศสงสัญญาณหดตัวทุกตัวแปร ไดแก ดัชนีผลผลิต 
อุตสาหกรรม อัตราการใชกำลังการผลิต ดัชนีชี้นำวัฏจักร 
ธุรกิจระยะสั้น และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

Export Warning System (EXWA) 
ระบบ EXWA สงสัญญาณเตือนถึงภาวะซบเซาของ 
การสงออกในเดือนมิถุนายน 2557 จากตัวแปรชี้นำ 
การส งออกภายในประเทศที ่หดต ัวลงต อเน ื ่องท ุก 
ตัวแปร โดยดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น อัตราการ 
ใชกำลังการผลิต มูลคาการนำเขาวัตถุดิบและสินคา 
ขั้นกลาง มูลคาการนำเขาสินคาทุน หดตัวลงรอยละ 
0.2 7.1 1.9 และ 2.3 ตามลำดับ อยางไรก็ตามตัวแปร 
ชี้นำการสงออกในสวนของปจจัยตางประเทศฟนตัวดี 
โดยพบวา ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (Global PMI) 
อยูที่ระดับ 52.4 อยูเหนือเสนมาตรฐานยังคงสงสัญญาณ 
ขยายตัวตอเนื่อง 17 เดือน แมวาจะมีสัญญาณการ 
ขยายตัวท ี ่ชะลอลงจากการชะลอลงของเศรษฐก ิจ 
ในประเทศแถบเอเชียที ่สงผลกระทบตอธุรกิจสงออก 
ดานการผลิตในสหรัฐฯขยายตัวดี สวนในอังกฤษชะลอ 
ลงอีกครั้งแตยังคงสูงกวาคาเฉลี่ยการผลิตของโลก

การวิเคราะหทิศทางการสงออกไทยเดือนมิถุนายน 2557
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

การสงออกไทยเดือนมิถุนายน 2557 คาดวาจะอยูในภาวะซบเซา เนื่องจากตัวแปรชี้นำการสงออกในสวนของปจจัยในประเทศยังหดตัวตอเนื่อง ทั้งนี้ 
พบวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีอัตราการใชกำลังการผลิต ดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคาการนำเขา 
วัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง และมูลคาการนำเขาสินคาทุน หดตัวรอยละ 10.41 10.10 0.66 11.84 7.22 และ 20.29 ตามลำดับ อยางไรก็ตาม 
พบวาปจจัยตางประเทศในภาพรวมมสีัญญาณการฟนตัวโดย ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (Global PMI) ซึ่งเปนตัวแปรหนึ่งที่ใชวัดทิศทางการผลิตโลก อยูที่ 52.4 
สงสัญญาณการขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 17 แมวาในเดือนมีนาคม จะมีสัญญาณการขยายตัวที่ชะลอลงเล็กนอยจากปจจัยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศในเอเชียที่กระทบตอคำสั่งซื้อใหมและธุรกิจการสงออก โดยผลผลิตในญี่ปุนขยายตัวชะลอลง เชนเดียวกับไตหวัน และอินเดีย รวมถึงพบวามีการหดตัว 
ลงในจีน ในขณะที่เกาหลีและอินโดนีเซียคอนขางมสีถานะคงตัว อยางไรก็ตามการผลิตในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น และพบวามีอัตราการขยายตัวของผลผลิตใน 
กลุมประเทศยูโร นอกจากนี้ยังพบวาดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของกลุมยูโรปรับตัวเพิ่มขึ้นอยูที่ระดับ 105.30 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.06 จากชวงเดียวกัน 
ของปที่ผานมา

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