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เติมความสวางไสวใหกับภูมิภาค

สองนำทางสูอนาคตที่ยั่งยืน

30 ปของการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทพลังงานชั้นนำแหงเอเชียที่มีวิสัยทัศนกวางไกล บานปูฯ มุงมั�นดำเนินงาน

อยางมืออาชีพ โดยยึดมั�นในความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคูไปกับการสรางความสมดุล

ระหวางธุรกิจ สังคม และสิ�งแวดลอมอยางมั�นคงและยั�งยืน เพื่อเปนพลังสำคัญในการสรางภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

ใหสวางไสวทัดเทียมทุกภูมิภาคในโลก







ป 2555 การลงทุนในตางประเทศของไทยมีมูลคาสูงเปน 12 พันลานดอลลารสหรัฐฯ และไตรมาสที่ 4 ป 2556 
ที่ผานมานั้น มูลคาการลงทุนไทยในตางประเทศสุทธิคิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 1,188 ลานดอลลารสหรัฐ หาก 
พิจารณาสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ โดยเทียบ GDP กับประเทศอื่นในภูมิภาคเฉลี่ย 6 ป ตั้งแตป 2550 ถึง 
2555 นับวาอยูในระดับต่ำ อยูที่ 1.9% ในขณะเพื่อนบานสิงคโปร มาเลเซีย อยูที่ 10.9 % และ 5.4% 
ฉบับนี้จึงไดหยิบยกเรื่องการลงทุนของธุรกิจไทยในตางประเทศมาเปน Special Report 

นอกจากนี้ Section Strategy ยังเต็มอิ่มดวยกลยุทธและกรณีศึกษาทางธุรกิจมากมายเริ่มดวยการเปด 
วิสัยทัศนของนักธุรกิจ ผูที่ไดชื่อวาเปนนักสู กับธุรกิจศรีฟา เบเกอรี่ “คุณวิเชียร เจนตระกูลโรจน” และตอดวย 
Inspire SMEs ที่ไดนำเรื่องราวกวยเตี๋ยวตมยำ รานพี่ออ มาบอกเลาเคล็ดลับการทำธุรกิจรานกวยเตี๋ยวขนาดเล็ก 
แตใหญในคุณภาพ บวกกับกลยุทธการทำตลาดท่ีไมเหมือนใคร และยังมีกรณีศึกษาธุรกิจครอบครัวกับ พงษทวีวิรัตน 
แหงรานรองเทาเทวินทร และมีกรณีศึกษา Sustainability จากรานคาปลีก CJ Express กับการบริหารธุรกิจและ 
บริหารคน และเรายังมีเนื้อหาที่อัดแนนจากศูนยวิจัยตางๆ ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และคณาจารย 
ผูเชี่ยวชาญ อาทิ ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย กับการพยากรณเศรษฐกิจชวงการขานรับนโยบาย คสช และ 
ผศ.ดร.อัทธ พิศาลวานิช กับเรื่อง ดองไน เมืองอุตสาหกรรมเวียดนาม และ ผศ.ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
กับศาสตรธุรกิจครอบครัว ถึงภาวะผูนำ ของคนตางรุน ตางภาวะ

และฉบับนี้คอลัมน People เราไดรับเกียรติสัมภาษณถึงมุมมองการบริหารงานจากซีอีโอหญิงผูที่มีบทบาททั้ง 
ทางธุรกิจและสังคม กับการเปนรองประธานกรรมการหอการคาไทย และประธานกรรมการบริหาร บริษัทโตชิบา 
ไทยแลนด จำกัด คุณกอบกาญจน วัฒนวรางกูร กับการขับเคลื่อนองคกรธุรกิจอยางยั่งยืน ดวยปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง และเรายังไดรับเกียรติจากทานอัครราชทูตพาณิชยประจำกรุงปกกิ่ง ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร 
รวมเสนอบทความ โอกาสของการลงทุนธุรกิจแฟรนไชสไทยในจีน และอีกหนึ่งพันธมิตรธนาคารเพื่อการสงออก 
และนำเขาแหงประเทศไทยไดรวมนำเสนอองคความรูเรื่อง จับกระแสแนวโนมตลาดกัมพูชา สินคาอะไรมาแรง

ฉบับนี้ หลากหลายเนื้อหาที่นำเสนอการวิเคราะหทั้งแบบ outside in และ inside out ของภาวะตลาด 
และการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยดวยบทวิเคราะหตางๆ และชี้ถึงโอกาสของธุรกิจไทยที่จะเขาสูประเทศจีน 
และ ประเทศในอาเซียน พรอมกับแนะนำกลยุทธการทำตลาดแบบ SMEs และศาสตรธุรกิจใหมๆ ที่บรรจุภายใน 
เลม Thailand Economic & Business Review หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย หวังวาทานจะได 
รับแนวคิดใหมๆ จากขอมูลและกรณีศึกษาฉบับนี้ ขอบคุณคะ

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร

06

EDITOR’S
NOTE





ทีมบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา: อิสระ วองกุศลกิจ, กลินท สารสิน, รศ.ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์, ณรงค จุนเจือศุภฤกษ 
บรรณาธิการอำนวยการ: รศ.ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน รองบรรณาธิการอำนวยการ: ดร. ยาใจ ชูวิชา 
บรรณาธิการบริหาร: อารดา มหามิตร กองบรรณาธิการ: ประพัทธโชต ธนวรศาสตร, วินัย ธัญญภูมิ, คมกริช  นาคะลักษณ, ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย, 
ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, ดร. จักรกรินทร ศรีมูล, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. ภาณุชาติ บุณยเกียรติ, อ.มานา คุณธาราภรณ, 
อ. อรพรรณ  สุนทรกลัมพ อำนวยการศิลปกรรม: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ศิลปกรรม: namssss@hotmail.com 
เลขากองบรรณาธิการ: จิตตดิษฐภัสสร จินดาวานิชสกุล คอลัมนิสต: รศ.ดร. วันชยั รัตนวงษ, ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย, 
ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, รศ. สุธรรม อยูในธรรม, รศ.ดร. วิมุต วาณิชเจริญธรรม, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ,
ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง, ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร, อ.โศภชา เอี่ยมโอภาส, ดร. ศศิวิมล วรณุสิริ, อ.มานา คุณธาราภรณ ฯลฯ
พิสูจนอักษร: อ.สุรีย พงศอารักษ ฝายโฆษณาและการตลาด: ศรายุทธ เวสารัชวิทย, วีณา สุขใจ, เสาวนีย เทียมเมือง, สุดาวรรณ เข็มทอง
ฝายบัญชีและการเงิน: เบญจวรรณ มณีพันธุ 
ติดตอลงโฆษณาไดที่ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โทร. 02-697-6861-3 แฟกซ 02-277-1803

PEOPLE
กอบกาญจน วัฒนวรางกูรกอบกาญจน วัฒนวรางกูร
ประธานกรรมการบริหารบริษัท โตชิบา ไทยแลนด จำกัด
และรองประธานกรรมการหอการคาไทย17

เศรษฐกิจไทยขานรับนโยบายเศรษฐกิจไทยขานรับนโยบาย
“คสช” มั่นใจไตรมาส 3 ไทยฟนดัชนีแตะบวก

21

ดัชนีสถานการณคอรรัปชั่นไทยดัชนีสถานการณคอรรัปชั่นไทย
Corruption Situation Index : CSI

14

Editor’s NotesEditor’s Notes6

ความพรอมโครงสรางพื้นฐานไทยความพรอมโครงสรางพื้นฐานไทย
ในบริบทอาเซียน

23

ศักยภาพการแขงขันของยางพาราไทยศักยภาพการแขงขันของยางพาราไทย
ภายใตกรอบ IMT-GT
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)

26

โอกาสของการลงทุนโอกาสของการลงทุน
ธุรกิจแฟรนไชสไทยในจีน ... มาถึงแลว (ตอนที่ 1)

33

ดองไน (Dong Nai) :ดองไน (Dong Nai) :
เมืองอุตสาหกรรมเวียดนาม (ตอนที่ 1)

31

จับกระแสแนวโนมตลาดกัมพูชา...จับกระแสแนวโนมตลาดกัมพูชา...
สินคาอะไรมาแรง

38

การลงทุนโดยตรงในตางประเทศการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ
และธุรกิจไทยในตางแดน

42

www.facebook.com/ThailandEcoReview

สรุปกลยุทธการปรับตัวเชิงรุกและเชิงรับสรุปกลยุทธการปรับตัวเชิงรุกและเชิงรับ
สำหรับ SMEs ไทยเตรียมพรอมรับมือกับ AEC

46

การวิเคราะหการสงออกไทยเดือนกรกฎาคม 2557การวิเคราะหการสงออกไทยเดือนกรกฎาคม 2557
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

73

นรี พงษทวีวิรัตน นรี พงษทวีวิรัตน 
ชูเมกเกอรเลือดใหมแหง “เทวินทร”

63

คาปลีกสัญชาติไทย “CJ Express”คาปลีกสัญชาติไทย “CJ Express”
คุณวิทย ศศลักษณานนท “เฮียเดน”

70

ธุรกิจครอบครัว....ธุรกิจครอบครัว....
ตางรุน ตางภาวะผูนำ (ตอนที่1)

58

CONTENTS

July2014
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บทบาทเรา คือการศึกษาวา เราจะพัฒนา SMEs 
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เบื้องตนของบริษัท ซึ่งภาวะผูนำไมไดดีที่สุดเพียงรูปแบบใด 
รูปแบบหนึ่ง แตขึ้นกับสถานการณที่เกิดขึ้นหรือ 
ระยะวงจรชีวิตของธุรกิจดวย
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ตางรุน ตางภาวะผูนำ (ตอนที่1)
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หอการคายะลาโชคดีที่มีคณะกรรมการสวนใหญยังมีอายุ 
อยูในเกณฑของ YEC คือไมเกิน 40 ป ทำใหปจจุบันมีสมาชิก 
YEC ทั้งหมดจำนวน 150 คน นอกเหนือจากนี้หอการคายะลา 
ยังไดมีการทำ ขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ 6 สถาบัน 
การศึกษาเพื่อรวมกันสราง ยุวการคา หอการคายะลา ที่มา 
จากนักศึกษาที่เรียนทางดานธุรกิจอีกกวา 1,000 คน 

ดร.ณพพงศ ธีระวรดร.ณพพงศ ธีระวร
ประธานหอการคา จ.ยะลา
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สัดสวนการลงทุนในตางประเทศสุทธิของไทยกับผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เทียบกับประเทศอื่น ๆ 
ในภูมิภาคเฉลี่ย 6 ป (ตั้งแตป 2550 ถึง 2555) นับวายังอยูใน 
ระดับต่ำ (เฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.9) ดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ 
เปรียบเทียบกับประเทศ เพื่อนบาน เชน สิงคโปรและมาเลเซีย 
ที่เฉลี่ยอยูที่ รอยละ 10.9 และ 5.4 ตามลำดับ

การลงทุนโดยตรงในตางประเทศการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ
และธุรกิจไทยในตางแดน

31

ป 2010 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม ของจังหวัด ดองไนเทากับ 
314 พันลานดอง หรือ 600 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11 ของ 
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมใน ประเทศเวียดนาม อยูในอันดับที่ 2
ของประเทศรองจากนครโฮจิมินห

ดองไน (Dong Nai) :ดองไน (Dong Nai) :
เมืองอุตสาหกรรมเวียดนาม (ตอนที่ 1)
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ในป 2555 ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลกเทากับ 
10.95 ลานตัน โดย ประเทศไทยเปนประเทศที่มีผลผลิตยาง 
ธรรมชาติมากที่สุดเทากับ 3.8 ลานตัน ดังนั้นจากกรอบ 
ความรวมมือ IMT-GT และศักยภาพของอุตสาหกรรม 
ยางพาราและผลิตภัณฑที่มีของทั้งสามประเทศจะนำไปสู 
การวิเคราะหโอกาสและแนวทางความรวมมือของ 
อุตสาหกรรมยางพารา และผลิตภัณฑรวมกันระหวาง
ไทย อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย

ศักยภาพการแขงขันของยางพาราไทยศักยภาพการแขงขันของยางพาราไทย
ภายใตกรอบ IMT-GT
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จากผลการสำรวจสถานการณ 
คอรรัปชั่นไทยเดือนมิถุนายน 2557 
รวมทั้งหมด 2,400 ตัวอยาง โดยแบง 
เปนเพศหญิง 56.9% และเพศชาย 
43.1% และกลุมตัวอยางมีอายุ 21 
-29 ป 32.1% อายุ 30-39 ป 31%  
อายุ 40-49 ป 17.4% อายุ 50-59 ป 
11.4% อายุ 15-20 ป 5.7% และอายุ 

60 ปขึ้นไป 2.4% และกลุมตัวอยาง 
แบงเปน 3 กลุมไดแก ภาคประชาชน 
52.2% ภาคเอกชน 23.6% และภาค 
รัฐ 24.2%  และเม่ือจำแนกตามภูมิภาค 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 29.7%  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23.3% 
ภาคเหนือ 16.8% ภาคตะวันออก 
11.9% ภาคกลางและภาคตะวันตก 

9.4% และภาคใต 8.9%  โดยประเด็น 
การสำรวจไดแก

1. ความรุนแรงของปญหาการ 
ทุจริตคอรรัปชั่น

2. ทัศนคติและจิตสำนึกของ 
คนในสังคมตอการทุจริตคอรรัปชั่น

3. ประสิทธ ิภาพการตอตาน 
การทุจริตคอรรัปชั่น
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ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ

ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย
Corruption Situation Index : CSI
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ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โตชบา ไทยแลนด จำกัด และรองประธานกรรมการหอการคาไทย

กอบกาญจน
วัฒนวรางกูร
ขับเคลื่อนองคกรธุรกิจอยางยั่งยืน
ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



การขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจล้วน 
เกี่ยวโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ซึ่งหนึ่งใน 5 พันธกิจ 
ของหอการค้าไทยคือ เสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ 
ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และ 
หญิงเก่งผู้ร่วมขับเคลื่อนพันธกิจนี้   
‘คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร’ 
หรือ ‘คุณน้อง’ 
ประธานกรรมการบริหาร 
แห่งบริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 
ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธาน 
กรรมการหอการค้าไทย กับภารกิจ 
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจพอเพียง ประธานชมรม 
จรรยาบรรณ และประธาน 
คณะกรรมการการศึกษา 
และบทบาทในทางธุรกิจกับการเป็น 
ซีอีโอหญิงแห่งโตชิบา ไทยแลนด์ 
เธอบอกว่า สิ่งที่ยึดถือปฎิบัติ 
ทุกวันนี้คือการบริหารจัดการแบบ 
ติดดิน Management by walk-
ing และทำกับทุกสิ่งด้วยความรัก 
และรักในสิ่งที่ทำ

ชวงบายสามโมงเศษๆ   ณ  อาคาร 
อิฐสีน้ำตาลแดง กับรูปลักษณของตัว 

อาคารที ่ม ี เอกลักษณสวยสะดุดตา  
บนถนนวิภาวดีรังสิต  ณ สำนักงาน 
ใหญโตชิบา ไทยแลนด วันนี้เรามา 
พบกับผูบริหารหญิงคนเกง ที่เปน 
สวนสำคัญในการขับเคลื ่อนองคกร 
หอการคาไทย คุณนอง กอบกาญจน 
วัฒนวรางกูร ดวยบรรยากาศการ 
พูดคุยที่เปนกันเอง เราจึงไดเริ่มพูดคุย 
จากจุดเริ่มตนของคุณนอง ในการ 
ทำงานกับองคกรหอการคาไทย 

จุดเริ่มต้นกับ 
องค์กรหอการค้าไทย

คุณนองเลาวา “หากยอนไป 12 
ปท่ีแลว นองเขามาองคกรหอการคาไทย 
โดยคำแนะนำของคุณแม วาอยากให 
เขาไปชวยงานที่หอการคาไทย ใน 
สวนงานอะไรก็ได แตไมใชสวนที่ 
เกี่ยวของกับธุรกิจตนเอง จึงไดเริ่ม 
จ า ก ก า ร เ ป  น อ น ุ ก ร ร ม ก า ร ข อ ง 
คณะกรรมการพลังงานในหอการคา 
ไทย ในสมัยของ ดร. อาชว 
เตาลานนท ดำรงตำแหนงประธาน 
หอการคาไทย ในตอนแรกนั้นนองเอง 
ก็ยังไมทราบวาเขามาสวนนี้แลว จะ 
ชวยทำงานอะไรใหกับคณะได ซึ่ง 
ขณะนั้นคุณสนั่น อังอุบลกุล เปน 
ประธานคณะกรรมการพลังงาน ตอง 
เรียนวาการเริ ่มตนที ่คณะกรรมการ 
พลังงานนั้น เปนการเรียนรูที่หาที่ไหน 
ไมได และเปนสิ่งที่ไมมีสถาบันไหน 
สอนได โดยเฉพาะอยางยิ่งการได 
เรียนรู จากผู ที ่ม ีประสบการณอยาง 
คุณสนั่น นองเองมองวาพลังงานเปน 
เรื่องสำคัญมาก หากจะใหเลาถึงเรื่อง 
พลังงานคงตองเปนฉบับตอไป” กลาว 
ตอบดวยรอยยิ้ม

“จากนั ้นในสมัยทานประธาน 
ดุสิต นนทะนาคร ไดมีการนำเรื่อง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุใน
พันธกิจหอการคาไทย ซึ่งเราเชื่อวา 
แกนของปรัชญา คือ ‘การสอนใหยืน 

บนขาของตนเอง’  ตอนนั้นทานดุสิต 
ไดมอบหมายใหนองมาเปนประธาน 
กรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ ่งตอนนั้นเขาใจวาทานคงเห็นอะไร 
ในตัวนอง จึงเลือกนองมาทำงานใน 
สวนนี ้ ตอจากนั ้นเราได ต ั ้งชมรม 
จรรยาบรรณ เพื่อสรางเครือขายและ 
แลกเปลี่ยนขอมูล และมีการมอบ 
รางวัลใหกับบริษัทที ่มีจรรยาบรรณ 
ดีเดน ซ่ึงเปนรางวัลท่ีมอบใหกับองคกร 
ที่ดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต 
โดยย ึดถ ือจรรยาบรรณตามหล ัก 
ธรรมาภิบาล มีความโปรงใส ตรวจสอบ 
ได และรับผิดชอบตอสังคม และ 
ช วงน ั ้นเราย ังทำโครงการต อต าน 
คอรร ัปช ั ่น ที ่ตอนนั ้นม ีความเห ็น 
หลากหลายว าจะทำได จร ิงหร ือไม  
แตถาไมทำตอนนั้น แลวตอไปจะมี 
แผนดินใดสงตอใหกับลูกหลานตอไป 
ตองยอมรับวาคุณดุสิต คือผูกลา ที่ 
กล านำและแสดงเจตนารมณ การ 
ตอตานคอรรัปชั่น”

“ตอมาสมัยทานประธานอิสระ 
วองกุศลกิจ  ไดรับมอบหมายใหดูแล 
ในกล ุ  มคณะกรรมการการศ ึกษา 
ซึ่งอยูในพันธกิจงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
ซึ่งบทบาทเราคือการศึกษาวา เราจะ 
พัฒนา SMEs ไทยทำอยางไรให 
แข็งแกรงทั่วประเทศ โดยผนวกเรื่อง 
เศรษฐกิจสรางสรรค เศรษฐกิจพอเพียง  
งานรูปธรรมที ่หอการคาไทยเราทำ 
คือจัด SMEs Training หรือที่เรา 
เรียกวา SMEs วิธีทำเงิน โดยคณะกรรมการ 
หอการค าไทยได ลงไปพื ้นท ี ่แต ละ 
จังหวัดเพ่ือไปบรรยาย และเปนพ่ีเล้ียง 
ใหแกผูประกอบการ ซึ่งเปาหมายการ 
จัดงานนี้ ทั้งหมด 18 กลุมจังหวัด 
ภายในปหนา โดยสิ้นปนี้เราจะจัด 
ครบ 11 กลุมจังหวัด และปหนาอีก 7 
กลุมจังหวัด ในทุกๆงานที่เราไป ทาน 
ประธานอิสระ วองกุศลกิจ และ 
กรรมการหอการคาไทยจะเป นทั ้ง 
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บทบาทเรา 
คือการศึกษาว่า 

เราจะพัฒนา SMEs 
ไทยทำอย่างไร 

ให้แข็งแกร่งทั่วประเทศ 
โดยผนวกเรื ่อง 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เศรษฐกิจพอเพียง  



ผูบรรยายและเปนพี่เลี ้ยงเปดโตะให 
แตละทานไดมาพูดคุยอยางใกลชิด”

“โดยสรุปแลวหากเมื่อ 12 ป 
กอน นองไมไดเขามารวมทำงานกับ 
หอการคาไทย นองก็คงไมไดพบกับ 
ประสบการณทรงคุณคาแบบนี้ วันนี้ 
นองภูมิใจที ่ได เปนสวนหนึ ่งในการ 
ชวยเศรษฐกิจและสังคม และที่นี่ 
หอการคาไทย ยังเปนที่ที่เรานักธุรกิจ 
ได  เข  ามาแลกเปล ี ่ ยนม ุมมองการ 
ทำงานและวิธีการทำธุรกิจ รวมถึง 
ปญหาที่เกิดขึ้น  และสวนหนึ่งจากที่ 
นองชวยงานที่หอการคาไทย ทำให 
หลายๆ คนจำนองได และจำโตชิบา 
ไดดวยคะ”

จุดเริ่มต้นกับ  โตชิบา 
ไทยแลนด์

หากทราบประวัต ิน องมากอน 
จะทราบวา นองจบดานสถาปตยกรรม 
ซึ่งไมไดเกี่ยวกับธุรกิจเลย คุณแมนอง 
เองก็บอกตั้งแตเด็กวาใหเรียนในสิ่งที่ 
เราชอบ  ซึ่งทานเองไมไดบังคับวาตอง 
เร ียนในสายบริหารธ ุรก ิจ เพราะ 
คุณแมเองก็ไมไดจบสายบริหารธุรกิจ 
เราจึงเชื่อวา การเรียนรูไมมีวันสิ้นสุด  
ทุกอยางสามารถเรียนรูได วันที่นอง 
กลับเขามาทำงานที่โตชิบา คุณแมก็ 
ใหหนังสือพวก management, 
marketing ไปอาน เปนเลมที่ทาน 
เคยอานเคยศึกษาดวยตัวเองมากอน 

โดยชวงแรกๆ นองทำงานสาย 
การตลาดกอนเลย เราลงไปตรวจ 
ตลาด ไปพบลูกคาตามตางจังหวัด ไป 
พูดคุยกับตัวแทนจำหนาย มันทำให 
เราได  เห ็นและเข าใจตลาดไปโดย 
ปริยาย ตอนนั้นเราเห็นวายอดขาย 
กรุงเทพฯ 70% ตางจังหวัด 30% 
แตพอเราลงไปศึกษาตลาดดวยตัวเอง 
เราเห็นศักยภาพของตลาดตางจังหวัด 
ตรงน ั ้นก ็ เร ิ ่มค ิดกลย ุทธ ในการทำ 
ตลาดตอไดวาเราจะทำอยางไรใหเขา

ตลาดตางจังหวัดใหได จนตอนนี้ 
กลยุทธปาลอมเมืองก็ทำใหสัดสวน 
เปล่ียนเปน กรุงเทพฯ 30% ตางจังหวัด 
70% ซึ่งถาถามสไตลการบริหารของ 
นอง ไมเพียงตองเปดรับการเรียนรู 
ตลอดเวลา สิ่งที่นองยึดถือปฏิบัติ 
ทุกว ันนี ้ค ือการบริหารจัดการแบบ 
ติดดิน Management by walking 

สิ่งที่โตชิบามีทุกวันนี้ นองตอง 
บอกวาคุณพอและคุณแมวางรากฐาน
ทางความคิดใหกับองคกรไวอยางดี 
โตช ิบา เร ิ ่ มต นธ ุ รก ิ จจากค ุณพ อ 
(คุณกร สุริยสัตย) เปนวิศวกรไทย 
มองวาทำไมเครื ่องใชไฟฟาจึงนำเขา 
จากต างประเทศร อยเปอร  เซ ็นต  
ทานมองวาคนไทยทำได ตอนนั้น 
เราขอเปดโรงงานผลิตเครื่องใชไฟฟา 
โดยมีคูแขงเปนคนตางชาติ วันนั้น 
คุณพอพูดวา “ความสามารถมีเหมือนกัน 
แตสิ่งเดียวที่ควรใหโอกาส คือ ผม 
เปนคนไทย” คุณพอเชื่อมั่นในความ 
สามารถของคนไทย และเป นคน 
วิสัยทัศนไกล  ซึ่งคำวา ‘นำสิ่งที่ดีสู 
ชีวิต’ เปนคำท่ีคุณพอไดใหไวกับองคกร 
โตชิบา น่ันคือชีวิตของผูถือหุน พนักงาน 
ผูบริโภค ตัวแทนจำหนาย และคน 
ในสังคม 

แนวการบริหารธุรกิจ 
โดยการประยุกต์ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตั้งแตสมัยคุณพอคุณแม เราทำ 
บัญชีเดียว และน่ันทำใหเราเปนบริษัท 
คนไทยที ่ญ ี ่ป ุ นไว วางใจ สวนการ 
พัฒนา ‘คน’ โตชิบาเรายึดหลักการ 
เรื่อง อิฐแดง ซึ่งสะทอนมาจาก “ตึก 
ของโตชิบา” คนทุก ๆ คนม ี ความ 
สำคัญเทาเทียมกันเหมือนกับ “อิฐ 
แดง” ทุกคนมีความสำคัญ มีเกียรติ 
มีศักดิ์ศรี ไมวาจะเปนผูบริหาร หรือ 
พนักงานคนอื่นๆ ก็เหมือนกับ อิฐ 
หนึ่งกอน แตผูบริหารมีหนาที่ตอง 
ออกแบบวาตึกที ่ต องการจะสรางมี 
หนาตาเปนอยางไร จึงตองรูจักอิฐ 
แตละกอน แลววางอ ิฐให ถ ูกจ ุด 
เปรียบเหมือนการทำงานเปนทีม และ 
การวางคนใหถูกตำแหนง  และยังมี 
เร่ืองของ ‘เจาชายนอย’ ท่ีเปนหนังสือ 
ที่เราอานตั้งแตเด็ก  เราเอามาปรับใช 
กับองคกรวาใหเรากลาฝน กลาแสดงออก 
เชิงสรางสรรค คิดนอกกรอบ เพราะ 
ทุกอยางเปนไปได และยังมีเรื่องของ 
‘อเล ็กซานเดอร มหาราช’  โดยนำ 
หลักการเรื่อง ชนะดวยปญญา และ 
ใจสู และสุดทาย มีเรื่อง ‘ตาม 
รอยเทาพอ’ ท่ีเรานำเอาปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกตก ับการบริหาร 
องคกร โดยเรามีอยูวา “เชื่อมั่นใน 
‘คนไทย’ ทำเพื่อสวนรวม  การเรียนรู 
ตลอดชีวิต ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเติบโตอยางย่ังยืนบนขาตัวเอง’  

ฉบับนี ้ นอกจากมุมมองการ 
บริหารธุรกิจของคุณนองที่ไดรับการ
ปลูกฝ งมาจากครอบครัวส ุร ิยส ัตย  
และยังนำแนวคิดมาสรางรากฐานใน 
องคกร อีกท้ังวันน้ีคุณนองยังชวยเหลือ 
เศรษฐกิจสังคม กับการเปนรองประธาน 
หอการคาไทย ทั้งหมดนี้คือสวนผสม 
ที ่ม ีอย ู  ในต ัวค ุณนอง กอบกาญจน 
วัฒนวรางกูร ที่ตองบอกวา ผูหญิง 
ทานนี้ คือ ผูนำสิ่งที่ดีสูชีวิต
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ประเทศไทยเปลี่ยน 
ผ ่ า น ม า ส ู ่  ก า ร  
ปกครองยุค คณะ 

รักษาความสงบแห่งชาติ หรือ 
คสช. เม ื ่ อ เด ือนพฤษภาคม 

2557 ที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่ 
ยากจะคาดเดาว่า การเข้ามา 
ยึดอำนาจครั ้งนี ้จะเป็นแบบ 
ชั่วคราว หรือยืดยาว หากยืด 
ยาวเศรษฐกิจประเทศไทยจะ 

เป็นไปอย่างไร แต่หลังจากนั้น 
ภายใน 1 เดือนความสงสัยได้ 
ถูกคลี่คลาย เมื่อ คสช. ได้ 
ประกาศนโยบายในการเข้ามา 
ไขก๊อก ไขล็อค ที่ติดขัดหลาย 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

ดัชนีแตะบวก

เศรษฐกิจไทยขานรับนโยบาย
“คสช” มั่นใจไตรมาส 3 ไทยฟื้น



ข้อ จึงถือเป็นการส่งสัญญาน 
ว่า เศรษฐกิจไทยกำลังเริ ่ม 
ฉายภาพทิศทางไปในทางบวก
มากขึ้น ดังนั้นฉบับนี้ ดร.ธนวรรธน 
พลวิชัย ผูอำนวยการสำนักศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจและธุรกิจ หรือ “อาจารย 
กอลฟ” พรอมแลวท่ีสองดรรชนีเศรษฐกิจ 
ทะลุไปในเดือนเริ่มตน ไตรมาส 3 นี้ 
วา จะพอมองเห็นแสงสวางที่ปลาย 
อุโมงคหรือไม

ดัชนีความเชื่อมั่นประเทศไทย 
ใน 2 เดือนยุค คสช.

ข อม ูลด ัชน ีความเช ื ่อม ั ่นทาง 
เศรษฐกิจ ในชวง 2 เดือนที่ผานมา 
จะเห็นไดวา ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัว 
ในทิศทางท่ีดีข้ึน โดยในเดือนพฤษภาคม 
ฟนตัวสูงสุดในรอบ 14 เดือนที่ผานมา 
และมิถุนายน ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ 
เปนเดือนที่สอง เนื่องจากผูบริโภคมี 
ความเชื่อมั่นมากขึ้น เริ่มกลาจับจาย 
ใชสอย ทำใหยอดซื้อ และยอดขาย 
ปรับตัวดีขึ้น ภาคเศรษฐกิจธุรกิจเอง 
มีความม่ันใจ รูสึกวาทุกอยางจะปรับตัว 
ดีขึ้น เพราะคนมีความพรอมในการ 
ใชจาย ผิดจากชวง 5 เดือนแรก 
จึงสงผลไปถึงการฟนตัวเศรษฐกิจใน 
ชวง ไตรมาส 3

ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัว 
ของเศรษฐกิจ

ปจจัยสวนใหญลวนเปนเชิงบวก 
จากมาตรการของ คสช. ที่ประกาศ 
ออกมา ไดแก 

1. เม ็ดเง ินท ี ่ถ ูกอ ัดฉ ีดเข าส ู  
ระบบเศรษฐกิจ ดวยการปลอยเงิน 
90,000 ลานบาทใหแกชาวนา ครบ 
จำนวนไปต ั ้ งแต  เด ือนม ิถ ุนายนท ี ่ 
ผานมา ธรรมชาติเมื่อเงินจำนวนนี ้
ถูกสงเขามาในระบบเศรษฐกิจ ก็จะ 
เกิดการจับจายใชสอยมากขึ้น สังเกต 
จากยอดขายบานและรถ จะดีขึ้นตาม 

ลำดับ ธุรกิจในจังหวัดตาง ๆ มีเงิน 
ไหลเวียนคึกคัก ชวยกระตุนใหเศรษฐกิจ 
ฟนตัวในไตรมาสที่ 3 นี้ เนื่องจากเงิน 
ที่ชาวนาไดรับไดถูกแบงเปน 3 สวน 
คือ เพื่อใชหนี้ เพื่อซื้อของ และเก็บ 
ออม ถึงแมวาเม็ดเงินจะถูกอัดฉีดเขา 
มาแลว แตยังความตองการเพิ่มเติม 
ยังคงมีอยู

2. เทศกาลการแขงขันฟุตบอล 
โลก สรางความคึกคักแกวงการการ 
ซ้ือขายสินคา โดยเฉพาะอยางย่ิงประเภท 
อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนสื่อ 
ประเภทตาง ๆ ไดแก นสพ. สื่อ 
สิ่งพิมพ หรือการซื้อขายอุปกรณกีฬา 
ตาง ๆ เพื่อใชประกอบการชมการ 
แขงขันกีฬา ทั้งเดือนกรกฎาคมมี 
บรรยากาศการจับจายใชสอยดีขึ้น

3. ตลาดหุ นไทยมีการปรับตัว 
ดีขึ้นจากเดิมที่ต่ำกวา 1,400 จุด ขยับ 
ขึ้นไปในแดนบวกถึง 1,470 จุด หรือ 
เกือบ 1,500 จุด นั่นหมายถึงเม็ดเงิน 
การลงทุนจากตางชาติกลับมาแลว 
ตางชาติเริ่มมั่นใจประเทศไทยมากขึ้น 
โดยอัตราการแลกเปลี่ยน คาเงิน 
ดอลลาร จาก 32.3 บาท ตอ ดอลลาร 
ขึ้นไปเปน 32.8 บาท หรือคาเฉลี่ย 
ประมาณ 32.5 บาทแสดงใหเห็นถึง 
เม็ดเงินที่ไหลเขามากขึ้น 

4. การส  งออกท ี ่ เร ิ ่ มฟ   นต ั ว 
เพราะคาเงินบาทเริ่มแข็งคาขึ้น อัน 
เกิดจากมาตรการของ คสช. ที่ทำให 
เศรษฐกิจไทยเริ่มโงหัวขึ้น

ดังนั้นในไตรมาส 3 นี้เชื่อวา 
เศรษฐกิจไทยจะมีอัตราการขยายตัว 
เพิ่มขึ้นประมาณ 3-4% เมื่อเทียบกับ 
ครึ่งปแรก ที่ในระดับต่ำ +-0% 
สัญญานที่บงชี้อัตราการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจ ดวยแรงหนุนดังนี้

1. คสช. จะมีการเรงการเบิก 
จายเงินคางทอ ซึ่งปกติจะตองเรงให 
แลวเสร็จในไตรมาส 3 ถา คสช. 
ผลักดันใหชาราชการหันมาจัดกิจกรรม 

อบรมสัมมนาในประเทศ แทนการ 
เดินทางไปตางประเทศ จะชวยทำให 
เม็ดเงินไหลเขาระบบมากขึ้น ทำให 
ผูวาราชการจังหวัด หรือ สวนราชการ 
ในภูมิภาคสามารถพิจารณาการลงทุน
ไดอยางคลองตัว

2. การสงออกปรับตัวดีขึ้น แม 
ว าจะเจอป ญหาท ี ่ประเทศไทยถ ูก 
สหร ัฐฯลดระด ับความเช ื ่อม ั ่นจาก 
Tier 2 เปน Tier 3 ดวยปญหาการคา 
แรงงานมนุษย และการที่ EU ปรับลด 
ความรวมมือทางการทหารกับไทย 
และการลงนามกรอบความตกลงการ 
เปนหุ นสวนทางดานการคากับไทย 
แตส ิ ่งเหล าน ี ้ ไม น าจะม ีผลต อการ 
สงออกไปยังสหรัฐฯ มากนัก การสงออก 
ในไตรมาส 3 นาจะกลับมาเปนบวก 
หลังจากติดลบมานาน 5 เดือน การ 
ขยายตัวของเศรษฐกิจ 3-4% จะเปน 
แรงหนุนใหเศรษฐกิจมีการฟนตัวอยาง 
ตอเนื่อง

3. การจับจายใชสอย และการ 
ลงทุนในภาคเอกชน โดยคสช. จะ 
พยายามอนุมัติโครงการใน BOI ตัวอยาง 
เชน โครงการบริหารจัดการน้ำ การ 
วางระบบคมนาคม จะทำใหประชาชน 
มั่นใจในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

4. การคาชายแดน พมา ลาว 
กัมพูชา ซึ่งมีอัตราการขยายตัวถึง 7% 
ในปนี้ จะสงผลใหการคาขายแดนของ 
ประเทศไทยจะไดรับประโยชนไปดวย 
ดังนั้นในไตรมาส 3 การคาชายแดน 
นาจะคึกคัก 

5. ดานอ่ืน ๆ นาจะมาจากความ 
มั่นใจของคนไทย ที่ทำใหคนไทยกลา 
จับจายใชสอย

จากการคาดการณ ของ “อาจารย 
กอลฟ” เชื่อวา ทุกสำนักคงจะ 
คาดการณเศรษฐกิจไปในทิศทาง 
เดียวกัน วาเศรษฐกิจไทยจะเติบโต 
ฟนตัวขึ้น แตจะมากนอยแคไหน ก็ 
ตองคอยติดตามกันตอไป
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มาเลเซีย อยูที่ลำดับ 25และ สิงคโปร 
อยูที่ลำดับ 5  หากพิจารณาโครงสราง 
พื้นฐานในแตละสาขา 

ถนน – ไทยลำดับ 42 (ตกจาก 
39) 

รถไฟ – ไทยลำดับ 72 (ตกจาก
65) 

ทาเรือ – ไทยลำดับ 56 (ลำดับ 
เทาเดิม 56) 

สนามบิน – ไทยลำดับ 34 (ตก 
จาก 33)

ป พ.ศ. 2558 เมื่อมีการ 
เปดประชาคมเศรษฐกิจ
อา เซ ี ยน โดยสมบ ู รณ  

ยุทธศาสตรดานหนึ่งที่ประเทศไทยจะ
ตองใหความสำคัญ คือ ยุทธศาสตร 
ทางดานการจ ัดการโลจ ิสต ิกส โดย 
อาศัยภูมิศาสตรของประเทศไทยซึ่งมี
พรมแดนติดตอกับประเทศอาเซียน 4 
ประเทศ ไดแก ประเทศลาว พมา 
กัมพูชา และมาเลเซีย ประกอบกับ 
โครงสรางพื้นฐานในการขนสงทั้งทาง
บก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่ 
เอื ้ออำนวยทำใหสามารถเชื ่อมตอไป 

ใน
ยังประเทศอื่นไดไมยากนัก เชน 
เวียดนาม จีน สิงคโปร เปนตน 
ฉบับนี้จึงมาอัพเดตเสนทางโลจิสติกส
ประเทศไทยที ่จะเช ื ่อมโยงในกลุ ม 
ประเทศอาเซียน

เริ่มตนมาสำรวจความพรอมของ
โลจิสติกสประเทศไทย เม่ือเปรียบเทียบ 
อันดับโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม 
จากรายงาน The Global Competi-
tiveness Report ของ World 
Economic Forum พบวา คุณภาพ 
โครงสรางพื้นฐานของไทยอยูที ่ลำดับ 
61  เมื่อเทียบกับเพื่อนบานของเราคือ 
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ความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานไทย
ในบริบทอาเซียน
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โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สามฝ ายอ ินโดน ี เซ ีย- 
มาเลเซีย-ไทย (Indonesia 

-Malaysia-Thailand Growth Triangle: 
IMT-GT) หรือที่เรียกกันสั้นๆ วา 
“กรอบความรวมมือ IMT-GT” เปน 
ความรวมมือดานเศรษฐกิจในระดับ
อนุภูมิภาค ซึ่งเปนการพัฒนาความ 
รวมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตร
ภาคีระหวาง 14 จังหวัดภาคใตของ 
ไทย 8 รัฐทางภาคเหนือของมาเลเซีย 
และพ้ืนท่ี 10 จังหวัดบนเกาะสุมาตรา 
ของอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค 
หลักเพื่อใหเกิดการคาและการลงทุน 
ในการนำไปสู ความเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจ และสงเสริมใหมีการพัฒนา 
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค (Sub-Region 
Economic Cooperation) เพ่ิมศักยภาพ 
การแขงขันในตลาดโลก ลดตนทุนใน 
การขนสงระหวางกัน และกอใหเกิด 
การจ างงานแกป ญหาการกระจาย 
รายได โดยแสวงหาประโยชนจากขอ 
ไดเปรียบทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมา 
จากความใกล  เค ียงก ันทางสภาพ 
ภูมิศาสตร ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 
และภาษา

อุตสาหกรรมยางพารา

สำหรับอุตสาหกรรมยางพารา 
และผลิตภัณฑ เปนอุตสาหกรรมที่มี 
ศักยภาพและสอดคลองกับกรอบการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย (IMT-
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ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ

ศักยภาพการแข่งขันของยางพาราไทย
ภายใต้กรอบ IMT-GT
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)

GT) และที่สำคัญเปนอุตสาหกรรมที่มี 
ศักยภาพในพื้นที่ภาคใตของประเทศ 
ไทย ซึ่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ 
ไทย เปนประเทศผูผลิตรายใหญของ 
โลก มีพื้นที่ปลูกรวมกันมากกวา 
รอยละ 60 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งโลก 
โดยอินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูก 21.6 
ลานไร รองลงมา คือ ไทย 18.3 
ลานไร และมาเลเซีย 6.4 ลานไร 
พื้นที่ปลูกยางสวนใหญของอินโดนีเซีย 
(รอยละ 85) ไทย (รอยละ 91) 
และมาเลเซีย (รอยละ 90) เปนพื้นที่ 
สวนขนาดเล็ก (เกษตรกรรายยอย) 
ในป 2555 ปริมาณการผลิตยาง 
ธรรมชาติของโลกเทากับ 10.95 ลาน 
ตัน โดยประเทศไทยเปนประเทศที่มี 
ผลผลิตยางธรรมชาติมากที่สุด เทากับ 
3.8 ลานตัน ดังนั้นจากกรอบความ 
รวมมือ IMT-GT และศักยภาพของ 
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ
ที่มีของทั้งสามประเทศจะนำไปสูการ
วิเคราะหโอกาสและแนวทางความ 
รวมมือของอุตสาหกรรมยางพาราและ 
ผล ิ ตภ ัณฑ  ร  ว มก ั น ระหว  า ง ไทย 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

การวิเคราะห์ศักยภาพและ 

เปรียบเทียบความสามารถใน 

การแข่งขันของอุตสาหกรรม

ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 

ระหว่างไทย อินโดนีเซีย 

และมาเลเซีย 

สำหรับการวิเคราะหศักยภาพ 
และเปรียบเทียบความสามารถในการ
แขงข ันของอ ุตสาหกรรมยางพารา 
และผลิตภัณฑระหวางไทย อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย ไดใชแนวคิด Diamond 
Model ของ Professor Michael E. 
Porter ซึ่งมีองคประกอบของความ 
สามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม 
5 ดาน (Porter, 1980, 1985, 1990; 
Kotler, 2003) เปนแนวทางในการ 
วิเคราะห โดยองคประกอบของความ 
สามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม 
5 ดาน ประกอบไปดวย 

1. ดานปจจัยการผลิต (Factor 
Condition)

2. ดานอุตสาหกรรมสนับสนุน 
และเชื่อมโยง (Related & Support-
ing)

3. ดานอุปสงคของสินคา (Demand)
4. ดานโครงสรางและกลยุทธ 

ของธุรกิจ (Firm Strategy Struc-
ture)

5 . ด านนโยบายของร ัฐบาล 
(Government)

ผลจากการวิเคราะหศ ักยภาพ 
และเปรียบเทียบความสามารถในการ
แขงข ันของอ ุตสาหกรรมยางพารา 
และผลิตภัณฑระหวางไทย อินโดนีเซีย 
และมาเลเซียท่ีไดจะนำไปสูการวิเคราะห 
โอกาสและแนวทางความรวมมือของ
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ
รวมกันระหวางไทย อินโดนีเซีย และ 

ค
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วัตถุดิบ

ประเทศในกลุม IMT-GT เปน 
ประเทศผู ปลูกและผู ผลิตยางพารา 
รายใหญของโลก ป 2555 ทั้งสาม 
ประเทศมีพื้นที่ปลูกยางพารารวมกัน 
46.3 ลานไร (คิดเปนรอยละ 68 
ของการปลูกยางของโลก) มีปริมาณ 
การผลิตยางธรรมชาติรวมกันประมาณ 
7.4 ลานตัน (คิดเปนรอยละ 63 ของ 
ผลผลิตยางธรรมชาติของโลก) โดย 
ไทยสามารถผลิตยางธรรมชาติไดมาก
ที่สุดในโลก (3.8 ลานตัน) ซึ่งเนน 
การผลิตยางแผนรมควันและน้ำยาง 
ขนเปนหลัก สวนอินโดนีเซีย (2.7 
ลานตัน) และมาเลเซีย (9.1 แสนตัน) 
เนนการผลิตยางแทงเปนหลัก โดย 
อินโดนีเซียถือเปนผู ผลิตและสงออก 
ยางแทง (SIR) รายใหญที่สุดของโลก 

อยางไรก็ตาม แมวาอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และไทยจะเปนกลุมประเทศ 
ผ ู ผล ิตและผ ู ส งออกยางธรรมชาต ิ 
รายใหญท่ีสุดของโลก แตท้ังสามประเทศ 
ยังมีการนำเขายางธรรมชาติซึ ่งเปน 
วัตถุดิบขั้นกลาง เพื่อใชในการผลิต 
ผลิตภัณฑยางภายในประเทศของตนเอง

ทรัพยากรบุคคล

สำหรับศักยภาพดานทรัพยากร
บุคคล พบวา อินโดนีเซียเปนประเทศ 
ที่มีอัตราการจางงานสูงสุด (13.8 
ลานคน) รองลงมาคือ ไทย (5.3 
ลานคน) และมาเลเซีย (2 ลานคน) 
สวนคาจางแรงงานของทั้งสามประเทศ 
พบวาอ ินโดนีเซ ียม ีค าจ างแรงงาน 
(266.5 บาทตอ ในกรุงจาการตา และ 
85.45 บาทตอวัน ในจังหวัดชวา 
กลาง) ถูกกวาไทย (300 บาท/วัน) 
และมาเลเซีย (30 ริงกิต ตอวันหรือ 
300 บาทตอวัน) 

อยางไรก็ตาม นอกจากจำนวน 
แรงงานและระดับคาจางแลวปจจัยที่
สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ทักษะของ 
แรงงาน ประเทศมาเลเซียเปนประเทศ 

ที ่ม ีอ ัตราการอานออกเขียนไดของ 
ประชากรอยูในระดับสูงจึงทำใหแรงงาน 
ของมาเลเซ ียน ั ้นม ีท ักษะม ีความ 
เชี ่ยวชาญทำงานและมีความสามารถ 
ทางภาษามากกวาไทยและอินโดนีเซีย 
นอกจากนี้ แรงงานของมาเลเซียยังมี 
ความสามารถในการควบคุมเคร่ืองจักร 
เน่ืองจากผูประกอบการของมาเลเซียให 
ความสำค ัญต อการพ ัฒนาท ักษะ 
ของแรง งาน เพ ื ่ อ เป  นการ เพ ิ ่ ม 
ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมมือ
กับภาครัฐที่ใหการสนับสนุนการฝก
อบรมและพัฒนาฝมือแรงงาน สวน 
แรงงานในอุตสาหกรรมยางพาราและ 
ผลิตภ ัณฑของไทยในนั ้นม ีท ักษะ 
และความรู มากกวาอินโดนีเซียแต 
ยังดอยกวามาเลเซีย 

องค์ความรู้

สำหรับองคความรู และความรู  
ดานเทคโนโลยี พบวา ประสิทธิภาพ 
ของการผลิตของไทยที่ไดยังต่ำกวา
ประเทศมาเลเซีย เนื่องการลงทุนใน 
ดานการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยาง
พารามีนอยซึ ่งแตกตางกับประเทศ 
มาเลเซียที ่แมว าระดับคาจางจะสูง 
เมื่อเทียบกับไทยและอินโดนีเซีย แต 
ผูประกอบการและรัฐบาลของมาเลเซีย 
กลับใหความสำคัญกับการนำเครื ่อง 
จักรและเทคโนโลยีมาใชอยางตอเนื่อง 
รวมทั้งมีการฝกอบรมและพัฒนาทักษะ 
ใหแรงงานสามารถใชเทคโนโลยีได  
อยางมีประสิทธิภาพ จากปจจัยดังกลาว 
ทำใหมาเลเซียกลายเปนผูนำทางดาน 
การวิจัยและพัฒนายางและผลิตภัณฑ 
สวนอินโดนีเซียยังมีการใชเทคโนโลย ี
ในการผลิตนอยเมื่อเทียบกับมาเลเซีย 
และไทย เน่ืองจากแรงงานยังขาดทักษะ 
และความรู ในการควบคุมเครื ่องจักร 
และเทคโนโลยีท ี ่ท ันสมัย อีกทั ้ง 
ผูประกอบการอินโดนีเซียยังขาดการ
จัดการความร ู  ในการปรับปร ุงและ 
พัฒนาการผลิต การสรางสรรคผลิตภัณฑ 

มาเลเซีย ภายใตกรอบรวมมือ IMT- 
GT

ปัจจัยการผลิต (Factor 

Conditions)

สำหรับการวิเคราะหดานปจจัย
การผลิตจะพิจารณาจากปจจัยดาน 
โครงสรางพื้นฐาน วัตถุดิบ ทรัพยากร 
บุคคล องคความรู และทรัพยากรทุน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างพื้นฐาน 
มาเลเซียนับวาเปนประเทศที่มี

ระบบสาธารณูปโภคดีที ่สุดประเทศ
หนึ ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
โครงสรางพื้นฐานสำคัญของมาเลเซีย
ประกอบไปดวย ระบบโครงขายถนน 
ที่สมบูรณและกาวหนาที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต การคมนาคมทาเรือ 
พบวา รัฐบาลมาเลเซียมีการพัฒนา 
ทาเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขนสงสินคาทางเรืออยางตอเนื ่อง 
เพื ่อเปนการยกระดับประสิทธิภาพ 
การใหบริการขนสงทางทะเลใหมาก
ข้ึน การคมนาคมทางอากาศมาเลเซีย 
มีทาอากาศยานนานาชาติทั้งหมด 5 
แหง โดยมีทาอากาศยาน Kuala 
Lumpur International Airport 
เปนทาอากาศยานแหงชาติที่ใหญที่สุด 
ของมาเลเซีย อยูบริเวณเซปง ในรัฐ 
สลังงอ สำหรับประเทศไทย แมวาจะ 
มีโครงสรางพื ้นฐานทั ้งการคมนาคม 
ขนสง ไฟฟา น้ำประปา โทรศัพท 
พื้นฐาน โทรศัพทมือถือ และบริการ 
ติดตอผานเครือขายอินเทอรเน็ต มี 
กระจายครอบคลุมในเกือบทุกพื ้นที ่ 
แตศักยภาพของไทยเม่ือเทียบกับมาเลเซีย 
ยังมีนอยกวา และสำหรับอินโดนีเซีย 
พบวา ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ทั้งทาเรือ ทาอากาศยาน ถนน และ 
ทางรถไฟนั้นยังไมมีความพรอมเทาที่
ควร
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ซับซอน และปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญ 
จะเกิดจากการซอมบำรุง เนื่องจาก 
แรงงานที ่ม ีความเช ี ่ยวชาญในดาน 
ดังกลาวยังมีจำกัด ซึ่งตางกับมาเลเซีย 
ที่ใหความสำคัญกับการปรับปรุงและ
พัฒนาเทคโนโลยีส ูงมาก จากขอ 
ไดเปรียบในเรื ่องของทักษะความรู  
และความสามารถในดานภาษา ทำให 
การเรียนรู การพัฒนา และการปรับปรุง 
เทคโนโลย ีการผล ิต เป นไปอย  าง 
ตอเน่ือง สวนการใชเคร่ืองจักรอุปกรณ 
ของอินโดนีเซียยังนอยมากเมื่อเทียบ
กับมาเลเซียและไทย เนื่องจากการใช 
เครื ่องจักรและเทคโนโลยีนั ้นจำเปน 
ตองใชแรงงานที่มีทักษะในการควบคุม 
และบำรุงรักษา

ปัจจัยด้านอุปสงค์ (Demand)

ประเทศไทย อินโดนีเซีย และ 
มาเลเซียเปนประเทศผูผลิตยางพารา 
และเปนฐานการผลิตผลิตภัณฑยาง
ที่สำคัญของโลก โดยมีประเทศผูใช 
ยางและผลิตภัณฑรายใหญเปนคูคา 
ไดแก จีน และสหรัฐ โดยตลาด 
สหร ั ฐม ีการนำเข  ายางธรรมชาต ิ 
ประเภทยางแทงและยางแผนรมควัน 
เพื ่อเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิต 
ลอยานยนตที ่สหรัฐมีศักยภาพสูงใน 
การผลิตและเปนประเทศที ่ม ีความ 
ตองการใชลอยานยนตมากที่สุดในโลก 
สำหร ับประเทศผ ู นำ เข  ายางและ 
ผลิตภัณฑรายใหญเปนอันดับสองของ
โลกอยางประเทศจีนกับประเทศใน 
กลุม IMT-GT น้ันมีสถานะเปนประเทศ 
คู ค ารายใหญในสินคาประเภทยาง 
ธรรมชาติ ไดแก ยางแทง และยาง 
แผนรมควัน ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใชในการ 
ผลิตยางยานยนตที ่จีนเปนคูแขงของ 
ไทยและอินโดนีเซีย สำหรับการเติบโต 
ของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ 
ในจีนเกิดจากปจจัยสำคัญ อาทิ การ 
พัฒนาระบบคมนาคม (ถนน) ระหวาง 

ในปี 2555 ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติ
ของโลกเท่ากับ 10.95 ล้านตัน โดย 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตยาง 
ธรรมชาติมากที่สุดเท่ากับ 3.8 ล้านตัน ดังนั้นจากกรอบ 
ความร่วมมือ IMT-GT และศักยภาพของอุตสาหกรรม 
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่มีของทั้งสามประเทศจะนำไปสู่ 
การวิเคราะห์โอกาสและแนวทางความร่วมมือของ 
อุตสาหกรรมยางพารา และผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่าง
ไทย อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย 

ยางในรูปแบบใหมๆ และการทำตลาด 
ตางประเทศ

ทรัพยากรทุน

สำหรับทรัพยากรทุน หมายถึง 
เงินทุน และเครื่องจักรในการผลิต 
พบวา อุตสาหกรรมยางพาราและ 
ผลิตภ ัณฑของไทยสวนใหญเป นผ ู  
ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง 
มีการบริหารงานแบบครอบครัว ซึ่ง 
มีผลต อการต ัดส ินใจปร ับปร ุงและ 
เปลี ่ยนแปลงการใชเทคโนโลยีและ 
การลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนา 
เนื่องจากการลงทุนในดานดังกลาวใช
เงินลงทุนสูง สวนการสนับสนุนเงินทุน 
จากภาคร ัฐส วนใหญ จะเน นไปใน 
อุตสาหกรรมตนน้ำ 

ตางกับมาเลเซียที่ภาครัฐใหการ
สนับสนุนทางดานการเงิน ทั้งระบบ 
และผู ประกอบการสวนใหญสนใจที ่ 
จะปรับปรุงและการพัฒนาเทคโนโลยี
เปนไปอยางตอเน่ือง สำหรับอินโดนีเซีย 
การที ่ประเทศมีประชากรทำงานใน 
กลุมอุตสาหกรรมขนาดกลางและยอม 
ทำใหรัฐบาลพยายามพัฒนาอุตสาหกรรม 
ขนาดกลางและยอม เพื่อสรางโอกาส 
การจางงานและสรางรายใหกับประชาชน  
แตอุปสรรคของการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ขนาดกลางและยอมของอินโดนีเซีย 

คือ ผูประกอบการไมทราบขาวสาร 
เกี ่ยวกับความชวยเหลือทางดานการ 
เง ินของร ัฐบาล ขั ้นตอนในการทำ 
ธุรกรรมเพื่อขอรับสินเชื่อจากธนาคาร
ตางมีความยุงยากหลายขั้นตอน และ 
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู สำหรับ SMEs 
ของอินโดนีเซียสูง ซึ่งขอจำกัดเหลานี้ 
ส งผลต อการพ ัฒนาศ ักยภาพการ 
แขงขันของอินโดนีเซีย

อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงและ 

สนับสนุน (Related & Sup-

porting)

อ ุ ตสาหกรรมสน ับสน ุนของ 
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ 
สวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ 
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยี ไดแก 
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล เชน เคร่ือง 
บดผสม เครื่องผสมภายใน เครื่อง 
รีดยาง เครื่องรีดขึ้นรูป เครื่องอัด 
อุปกรณข้ึนรูป เคร่ืองมือทดสอบคุณภาพ 
มาตรฐานยาง และเครื่องผลิตยางลอ 
ยานยนต อุตสาหกรรมแมพิมพ (ใชใน 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางลอรถยนต) 
อุตสาหกรรมสารเคมีและสี เปนตน 

สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณที่
ใชในอุตสาหกรรมยางพาราของไทย 
แมจะมีการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ 
ข ึ ้นมาใช บ างแต ก ็ เป นเป นง ายไม  
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มณฑลและเมืองตางๆ ของรัฐบาล 
และการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
รถยนตทั้งในและนอกประเทศ

การแข่งขันและกลยุทธ์ทาง 

ธุรกิจ (Firm Strategy 

Structure)

ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิต
ยางธรรมชาติรายใหญของโลก มี 
ความศักยภาพการผลิตและการสงออก 
ยางแปรรูปเบื้องตนที่มีคุณภาพและมี
ความหลากหลายตามความตองการ 
ของตลาด แตในสวนของอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑยางผูประกอบการไทยเริ ่ม
มีการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑยาง 
ชนิดใหมๆ มากขึ้น แตยังนอยกวา 
มาเลเซียที่ลดการผลิตและแปรรูปยาง
ขั้นตนและหันมาพัฒนาการผลิตผลิต
ภัณฑยางมานานแลว โดยเฉพาะ 
ผลิตภัณฑยางที ่ผลิตจากน้ำยางขน 
เชน ถุงยางอนามัยและถุงมือยาง ซึ่ง 
มาเลเซียเปนผูสงออกรายใหญของโลก 
สวนอินโดนีเซียมีความไดเปรียบทาง

ดานคาจางแรงงานจึงมุงขยายการผลิต 
ยางแปรรูปขั้นตนเปนหลักโดยเฉพาะ
ยางแทง (SIR) ซึ่งอินโดนีเซียมีสวน 
แบงตลาดสูงที ่ส ุดในโลกและมีการ 
พัฒนาการผลิตเพิ่มขึ ้นอยางตอเนื่อง
ตามความตองการของผูบริโภค

ภาครัฐ (Government)

ร ัฐบาลของมาเลเซ ียให ความ 
สำคัญตออุตสาหกรรมยางพารามาก 
เห็นไดจากการกอตั้ง Malaysian 
Rubber Board (MRB) เพื่อเขาทำ 
หนาที ่ดูแลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ 
ยางทั้งระบบ โดยการสนับสนุนและ 
พัฒนาอุตสาหกรรมยางในประเทศ 
มาเลเซีย ตั้งแตการเพาะปลูกตนยาง 
พาราจนถึงการจัดจำหนายผลิตภัณฑ 
รวมไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขงขันกับตลาดโลก นอกจาก 
นี้ MRB ยังมีการจัดตั้งศูนยแสดง 
สินคาผลิตภัณฑยาง International 
Rubber Products Exhibition 
Centre Malaysia (IRPEC) ขึ้นเพื่อ 

สนับสนุนและกระตุนใหเกิดอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑยางในประเทศมาเลเซ ีย 
พัฒนาสินคาขั้นปลาย และเปนแหลง 
ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑยางในประเทศ 
สำหรับการจัดแสดงผลิตภัณฑยางใน 
IRPEC นั้น มีมากกวา 3,000 ชนิด

สำหรับประเทศไทยมีหนวยงาน
ภาครัฐที่เขามาสงเสริมและสนับสนุน 
เกี ่ยวกับยางพาราตั ้งแตตนน้ำจนถึง 
ปลายน้ำ แตอยางไรก็ตาม หนวยงาน 
ดังกลาวยังขาดการเชื่อมโยงกันทำงาน 
รวมกันที่ชัดเจน จึงทำใหการพัฒนา 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑขาด 
ความตอเนื่อง และที่สำคัญนโยบาย 
สวนใหญเนนใหการชวยเหลือไปที ่ 
อุตสาหกรรมตนน้ำเปนหลัก 

สวนอินโดนีเซียเปนประเทศที่มี
พื้นที่ปลูกยางมากที่สุดในโลกแตกลับ
มีผลผลิตยางธรรมชาติมากเปนอันดับ
สองรองจากไทย เน่ืองจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยที ่ม ี 
มากกวารอยละ 85 ของพื้นที่ปลูกยาง 
ที ่ท ั ้งประเทศยังใชว ิธ ีการปลูกแบบ 
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ดั้งเดิม และพื้นที่ปลูกยางบางสวนยัง 
ไมไดรับการดูแลท่ีดี (Jungle Rubber) 
ดังนั้น รัฐบาลจึงเขามาสนับสนุนให 
เกษตรกรปรับปรุงและพัฒนากระบวน 
การเพาะปลูกยางเพื่อเพิ่มผลผลิตตอ 
ไร รวมทั้งสนับสนุนใหนักลงทุนตาง 
ชาติเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมการ 
แปรรูปยางและผลิตภัณฑในอินโดนีเซีย 
เพ่ิมข้ึน สำหรับพ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลอินโดนีเซีย 
กำหนดใหเปนศูนยกลางการพัฒนา 
อุตสาหกรรมแปรร ูปยางพาราและ 
ผลิตภัณฑของประเทศตามแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจอินโดนีเซีย (MP3EI) คือ 
เกาะสุมาตรา ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการ 
เพาะปลูกยางพารามากท่ีสุดในประเทศ

โอกาสและแนวทางความ 

ร่วมมือของอุตสาหกรรมยาง

พาราและผลิตภัณฑ์ของไทย 

ภายใต้กรอบ IMT-GT

จากศักยภาพของอุตสาหกรรม 
ยางพาราและผล ิตภ ัณฑ ของไทย 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และจาก 
การวิเคราะหศักยภาพและเปรียบเทียบ 
ความสามารถในการแข  งข ันของ 
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ
ระหวางไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
ดังที่กลาวไวขางตน ทำใหสามารถ 
วิเคราะหถึงโอกาสและแนวทางความ
รวมมืออ ุตสาหกรรมยางพาราและ 
ผลิตภัณฑระหวางไทย อินโดนีเซีย 
และมาเลเซียได และภายใตกรอบ 
IMT-GT นั้น จะเปนโอกาสอันดีในการ 
ที่จะวางเปาหมายใหทั ้งสามประเทศ 
รวมกันพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
และผลิตภัณฑไปดวยกันตลอดสาย 
การผลิต โดยมีแนวทางดังตอไปนี้

ผลักดันโครงการ Rubber 

City เพื่อรองรับการพัฒนา 

อุตสาหกรรมยางพาราของ 

IMT-GT

มาเลเซ ีย เร ิ ่ ม เสนอโครงการ 
Rubber City in Malaysia ในเดือน 
กรกฎาคม 2554 และตอมาในป 
2556 รัฐบาลมาเลเซีย และรัฐบาล 
ไทย มีความสนใจในการพัฒนาความ 
รวมมือโครงการ Rubber City โดยมี 
วัตถุประสงคเพื่อการคาขายยางพารา
และเชื ่อมความสัมพันธระหวางสอง 
ประเทศ มาเลเซียไดกำหนดพื ้นที ่ 
โครงการ Rubber City เมืองโกตาปู 
ตรารัฐเคดาห โดยมีบริษัท Tradewinds 
Plantation Bhd (TPB)1 เปนผู 
รับผิดชอบโครงการ สวนพ้ืนท่ีโครงการ 
Rubber City ของไทย ยังอยูในชวง 
การตัดสินใจวาจะใชพ ื ้นที ่ระหวาง 
ดานบานประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัด 
สงขลา (พื้นที่ของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม) หรือพื้นที่ 
นิคมอุตสาหกรรมฉลุง อำเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา (พื้นที ่ของการนิคม 
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) ดังนั้น 
ประเทศไทยควรมีการกำหนดพื ้นที ่ 
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
พาราใหชัดเจนและผลักดันใหโครงการ 
Rubber City เปนรูปธรรมมากขึ้น

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด 

การพัฒนาฐานข้อมูลและ 

ระบบการให้บริการข้อมูลยาง

พาราของ IMT-GT

ประเทศสมาชิก IMT-GT มีปญหา 
ในเรื ่องของระบบการจัดเก็บขอมูล 
ยางพาราไมเปนระบบ เชน ขอมูลยาง 
พาราของภาครัฐและเอกชนไมตรงกัน 
(ตนทุนการผลิต ปริมาณการผลิต การ 
บริโภค) การจัดเก็บขอมูลยางพารา 
กระจายไปในหลายหนวยงาน จึง 
ทำใหยากตอการสืบคนขอมูลและมี 
ผลตอการตัดสินใจของผูประกอบการ 

ดังนั้น IMT-GT ควรจัดตั้ง IMT-GT 
Rubber Intelligence Center 
เพ ื ่อพ ัฒนาระบบข อม ูลข าวสาร 
(ความเคลื ่อนไหวและสถานการณ 
ยางพารา) เช่ือมโยงขอมูลอุตสาหกรรม 
ยางพาราตั ้งแตต นน้ำถึงปลายน้ำ 
และเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล 
และสถานการณ ยางท ั ้ งภายใน 
IMT-GT และตลาดโลกเพ่ือใหเกษตรกร 
และผูประกอบการใน IMT-GT ใช 
ประกอบการวางแผนการผลิตใหสอด
คลองกับตามความตองการของตลาด
และภาครัฐสามารถใชขอมูลที ่มีวาง 
ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนา 
อุตสาหกรรมยางใหสะทอนกับความ 
เปนจริงมากที่สุด

ร่วมกันพัฒนาตลาดกลางยาง

พาราของ IMT-GT เพื่อสร้าง 

ราคาอ้างอิง (Reference 

Price) ในตลาดโลก

ปจจ ุบ ันราคายางถ ูกช ี ้นำโดย 
ตลาดโตเกียว (TOCOM) ตลาดสิงคโปร 
(SICOM) และตลาดเซี่ยงไฮ (SHFE) 
เนื ่องจากเปนประเทศผู ซ ื ้อและผู ใช 
ยางรายใหญของโลก ดังนั้นการจัดตั้ง 
ตลาดกลางยางพารา IMT-GT จะเปน 
การเพิ่มบทบาทของประเทศผูผลิตยาง 
รายใหญในการชี ้นำราคาและสราง 
ราคาอางอิง (Reference Price) ของ 
ตลาดยางพาราโลก

ฉบับนี้จึงขอสรุปศักยภาพยาง
พาราไทยภายใตกรอบการพัฒนา 
เศรษฐก ิจสามฝ ายอ ินโดน ี เซ ีย - 
มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia 
-Thailand Growth Triangle: 
IMT-GT) หรือที่เรียกกันสั้นๆ วา 
“กรอบความรวมมือ IMT-GT” เพื่อ 
ให เห ็นภาพถึงโอกาสที ่จะเก ิดจาก 
ความรวมมือปจจุบันและอนาคต

1. Tradewinds Plantation Bhd (TPB) เปนหนึ่งในบริษัทที่ใหญที่สุดในประเทศมาเลเซีย กลุมบริษัทมีที่ดินรวม 151,850 เฮกตาร โดยที่ 87,515 
เฮกตารหรือ 54.5% ตั้งอยูในรัฐซาราวัก อีก 11,302 เฮกตารหรือ 8.0% อยูในซาบาห  สวนที่เหลืออีก 53,039 เฮกตารหรือ 37.5% 
อยูในคาบสมุทรมาเลเซีย
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แรงงานทำใหจังหวัดดองไนกลายเปน
ตลาดแรงงานขนาดใหญ อยูในอันดับ 
ที่ 5 ของประเทศ แรงงานดังกลาว 
นอกจากจะมีประสิทธิภาพและมีการ
ศ ึกษาท ี ่ด ี เท ียบเท าก ับแรงงานใน 
จังหวัดสำคัญของประเทศ เชน กรุง 
ฮานอย และนครโฮจิมินหแลว คาแรงงาน 
ของจังหวัดดองไนยังต่ำกวาคาแรงงาน 
ในนครโฮจิมินห กรุงฮานอย และ 
จังหวัดอื่นๆ หลายจังหวัดในประเทศ 
อีกดวย การท่ีจังหวัดดองไนมีอาณาเขต 
ติดกับนครโฮจิมินห ซึ่งเปนศูนยกลาง 
การศึกษาของประเทศเวียดนามนั ้น 
ทำใหการหาแรงงานที่มีคุณภาพและ
มีการศึกษาขั้นสูง เพื่อดำรงตำแหนง 
สำคัญของบริษัท โดยเฉพาะตำแหนง 
ผ ู บร ิหารระด ับกลางและระด ับส ูง 
ไมยากนัก ดวยอาณาเขตที่ติดตอกับ 
แหลงความเจริญทางเศรษฐกิจและ 
สังคม รวมทั้งคาครองชีพที่ถูกกวาใน 
นครโฮจิมินห อาทิ คาอาหาร คาเชา 
ที่อยูอาศัย คาใชจายสาธารณูปโภค 
และราคาที่ดิน ทำใหแรงงานจำนวน 
มากตัดสินใจทำงานในจังหวัดดองไน 
โดยเฉพาะในเมืองเบียนหัว ซึ่งเปน 
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของจังหวัดและมีการพัฒนาดานที่อยู
อาศัยเปนอยางมาก 

ประเทศเวียดนามถือได
วาเปนประเทศที ่มีเขต 
อุตสาหกรรมมากที ่ส ุด 

ในอาเซียน โดยมีจำนวนมากถึง 199 
แหง ซึ่งสวนใหญตั้งอยูทางตอนใต 
120 แหง ตั้งอยูในภาคเหนือ 52 
แหง และภาคกลาง 27 แหง เมื่อ 
เปรียบเทียบจำนวนเขตอุตสาหกรรม 
กับประเทศเมียนมารที่มีจำนวน 37 
แหง อินโดนีเซียมีจำนวน 66 แหง 
กัมพูชามีจำนวน 25 แหง ลาวมี 
จำนวน 8 แหง และประเทศไทยมี 
จำนวน 70 แหง ดองไนถือไดวาเปน 
จ ังหว ัดท ี ่ม ีศ ักยภาพในต ัวเองมาก 
จังหวัดหนึ่ง ดวยความสำคัญของเมือง 
ดองไน บทความชิ้นนี้ผมจึงตองแบง 
ออกเปน 2 ตอน เพราะผมมีเนื้อหา 
ที่เกี ่ยวของกับจังหวัดดองไนมากพอ 
สมควร การเขียนใหจบในหนึ่งตอน ดู 
ออกจะรวบรัดเนื้อหาเกินไป

หากพิจารณาขนาดพื ้นท ี ่ของ 
จังหวัดดองไนแลวก็ไม ใหญไม เล ็ก 
เปนเมืองขนาดกลางซึ ่งตรงขามกับ 
บทบาททางเศรษฐกิจท ี ่สำค ัญของ 
เมืองดองไนที ่มีขนาดพื ้นที ่ใกลเคียง 
กับจังหวัดชุมพรของไทย

ป
‘ดองไน’ มีความไดเปรียบกวา 

จังหวัดอื่นๆ เพราะอยูทางตอนใตของ 
เว ียดนามซึ ่งใกลก ับเมืองเศรษฐกิจ 
อยาง “โฮจิมินห” โดยหางเพียง 30 
กม.  ดองไนยังเชื่อมโยงและรายลอม 
กับจังหวัดสำคัญไดแก จังหวัดบิน ถวน 
(Binh Thuan) ที่อยูทางภาคเหนือซึ่ง 
เปนเมืองชายฝงทะเลที่มีความสำคัญ
ดานการทองเที ่ยวมากจังหวัดหนึ ่ง 
ของเวียดนาม จังหวัดลัมดอง (Lam 
Dong) ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ ่งเป นจ ังหว ัดที ่ม ีศ ักยภาพในการ 
ปลูกผักเพ่ือการสงออก จังหวัดบิน เยือง 
(Binh Duong) เปนจังหวัดอุตสาหกรรม 
ที่สำคัญมีเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด 28 
แหง และจังหวัดบิน ฟวก (Binh 
Phuoc) ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 
ซึ่งติดกับประเทศกัมพูชาและจังหวัด
บาเรีย วังเทา (Ba Ria – Vung tau) 

ในป 2011 ดองไนมีประชากรถึง 
2,665,100 คน เปนอันดับที่หาของ 
เวียดนาม (อันดับหนึ่งคือโฮจิมินห 
อันดับสองคือฮานอย) โดยประชากร 
รอยละ 70 จะอยูในชวงวัยทำงาน 
ดวยประชากรจำนวน 1.6 ลานคน 
หรือประมาณรอยละ 58 อยูในตลาด 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัทธ พิศาลวานิช

ด่องไน (Dong Nai) :
เมืองอุตสาหกรรมเวียดนาม (ตอนที่ 1)



จังหวัดดองไน ประกอบไปดวย 
เมืองเบียน หัว (Bien Hoa) ที่เปน 
เม ืองเศรษฐก ิจและศ ูนย กลางของ 
วัฒนธรรมจังหวัดดองไน เมือง Long 
Khanh และอีก 9 อำเภอคือ Long 
Thanh,  Nhon Trach,  Vinh Cuu, 
Trang Bom, Thong Nhat, Dinh 
Quan, Tan Phu, Cam My และ 
Xuan Loc มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 
ของจังหวัดดองไนเปนเครื ่องชี ้วัดอีก 
อยางหนึ ่งที ่สามารถบงบอกถึงความ 
สำคัญของจังหวัดตอเศรษฐกิจของ 
ประเทศเวียดนาม โดยในป 2010 
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด 
ดองไนเทากับ 314 พันลานดอง 
หรือ 600 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
11 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมใน 
ประเทศเวียดนาม อยูในอันดับที่ 2 
ของประเทศรองจากนครโฮจิมินห   
นอกจากนี้ มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 
ของจังหวัดดองไนยังเติบโตเพิ ่มขึ ้น 
อยางตอเนื่อง โดยในป 2005 ถึง 
2010 มีอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียรอยละ 
24.5 ตอป ซึ่งใกลเคียงกับอัตราการ 
เติบโตโดยเฉลี่ยทั้งประเทศซึ่งเทากับ
รอยละ 24.6 ตอป 

อุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจของจังหวัดดองไน ประกอบ 
ดวย อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรม 
การบริการ และอุตสาหกรรมการ 
เกษตรและประมง  เนื่องจากจังหวัด 

ดองไนถือเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีสำคัญของประเทศหลายชนิด จังหวัด 
ดองไนเปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม
มากที ่สุดของประเทศและเปนแหลง 
ผลิตวัตถุดิบเกษตรเพ่ือปอนอุตสาหกรรม 
การเกษตร เชน ยางพารา ถั่วเหลือง 
กาแฟ ขาวโพด ออยและยาสูบ ใน 
ชวงปภายในป 2015 ดองไนมีเปาหมาย 
ที ่ต องการให  เก ิดการพ ัฒนาอย าง 
รวดเร็ว ทั้งในดานของการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่สนับสนุน 
ก า ร เ ป  น ศ ู น ย  ร ว ม ก า ร ล ง ท ุ น 
(international integration) การ 
พัฒนาวิถีชีวิตของประชาชน และการ 
นำไปสู การเปนจังหวัดอุตสาหกรรม 
ภายในป 2015 จังหวัดดองไนมุงมั่น 
ใหเกิดการเติบโตของเศรษฐกิจรอยละ 
13 - 14 ตอป เฉลี่ย GDP per capita 
ในป 2015 อยูที่ 2,900 - 3,000  
ดอลลารสหรัฐฯ การพัฒนาโครงสราง 
เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม
การกอสรางในป 2015 ใหมีมูลคา 
รอยละ 56 - 57 ภาคบริการรอยละ 
38 - 39  ภาคภารเกษตร ปาไม และ 
ประมงรอยละ 4 - 6  และมีมูลคาการ 
สงออกโดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ  15 - 
17 ตอป โครงสรางตลาดแรงงานใน 
จังหวัดดองไนในภาคภาคอุตสาหกรรม 
การกอสรางรอยละ 39 - 40 ภาค 
การคาและบริการรอยละ 38 - 39 
ภารเกษตร ปาไม และประมงรอยละ 
21 -22

ดองไนถูกจัดใหเปนอีก 1 จังหวัด 
ของประเทศเวียดนามที่สามารถดึงดูด 
นักลงทุนจากตางประเทศได มาก 
เปนอันดับ 4 รองจากจังหวัด 
บินหเดือง ไฮฟอง และกรุงฮานอย 
โดยประเทศผูเขามาลงทุนหลักไดแก 
ประเทศไตหวัน  เกาหลีใต ญี่ปุน 
สิงคโปร และไทย ตามลำดับ โดย 
จากขอมูลในป 2011  ประเทศไตหวัน 
มีจำนวน 251 โครงการมูลคา 3,282.6 
ลานดอลลารฯ ประเทศเกาหลีใตมี 
จำนวน 197 โครงการมูลคา 2,627.67 
ลานดอลลารฯ ประเทศญี่ปุนมีจำนวน 
89 โครงการมูลคา 1,767.25 ลาน 
ดอลลารฯ ประเทศสิงคโปรมีจำนวน 
29 โครงการมูลคา 844.69 ลาน 
ดอลลารฯ และประเทศไทยมีจำนวน 
24 โครงการมูลคา 677.30 ลาน 
ดอลลารฯ ในชวง 10 เดือนแรกของป 
2013 ดองไนสามารถดึงดูดการลงทุน 
จากตางประเทศไดมากกวา 1 พัน 
ลานดอลลารสหรัฐ เปนโครงการซึ่งได 
รับการอนุมัติแลวจำนวน 68 โครงการ 
(มูลคา 408 ลานดอลลารฯ) และยัง 
อยูระหวางการรออนุมัติจำนวน 61
โครงการ (มูลคา 609 ลานดอลลารฯ)  
ปจจุบัน ดองไนมีโครงการที่ผานการ 
การอนุมัติแลวทั้งสิ้น 1,056 โครงการ 
คิดเปนมูลคารวม 19.64 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ ฉบับหนาเปนตอน 
จบครับ อยาลืมติดตาม

ปี 2010 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด 
ด่องไนเท่ากับ 314 พันล้านด่อง หรือ 600 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 11 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน 

ประเทศเวียดนาม อยู่ในอันดับที่ 2
ของประเทศรองจากนครโฮจิมินห์
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ในชวงหลายปที ่ผ านมา 
ผมม ี โอกาสได พบก ับ 
ผ ู  ป ระกอบการธ ุ รก ิ จ 

แฟรนไชสของไทยหลายคณะที่เดินทาง 
เข  ามาสำรวจตลาดและเจรจาก ับ 
ผูประกอบการจีน บางบริษัทมาแบบ 
“เร่ิมตนนับหน่ึง” สงคนมาเมืองจีนเปน 
ครั้งแรก และมารับรูการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพบานเมืองและขอมูลเงื่อนไข 
กฎระเบียบธุรกิจแฟรนไชสเมื ่อมาถึง 
เมืองจีนแลว ขณะที่หลายบริษัท “ทำ 
การบาน” มาเปนอยางดี โดยศึกษา 
ขอมูลสภาพปจจัยแวดลอมของจีน 
พฤติกรรมการบริโภค และกฎระเบียบ 
ดังกลาวมาลวงหนา 

หลายรายเคยบนใหฟงวา การ 
ประกอบธุรกิจนี้ในจีนทำยาก เพราะ 
ไหนจะตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
บาง จดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
เพื่อปองกันการถูกลอกเลียนแบบบาง 
และเปดสาขาตนแบบในจีนระยะหนึ่ง
กอนบาง ซ่ึงทำใหการเร่ิมขายแฟรนไชส 
ของตนในตลาดจีนมีขั ้นตอนเพิ ่มขึ ้น 
และตองใชเงินลงทุนสูงและใชเวลานาน 
รวมทั้งแฝงไวซึ ่งความเสี่ยงทางธุรกิจ
อีกดวย จนหลายคนถอดใจ “มวนเส่ือ” 
กลับไปตั ้งหลักที ่เมืองไทยและไมมา 
เยือนจีนอีกเลยเปนเวลาหลายป

อยางไรก็ดี เม่ือเวลาผานไป หลายส่ิง 
ดูเหมือนจะเปล่ียนไปและเปนประโยชน 

ต อการขยายธ ุรก ิจแฟรนไชส ของ 
ตางชาติในตลาดจีน ไมวาจะเปนสภาพ 
ตลาดภายในประเทศที ่ ใหญโตข ึ ้น 
ทาทีของรัฐบาลจีนที ่สนับสนุนธุรกิจ 
แฟรนไชสของตางชาติในจีน การออก 
กฎหมายและกฎระเบียบใหมเกี่ยวกับ
การดำเนินธุรกิจแฟรนไชสในจีน และ 
ความเปนที่ยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส
ของผูประกอบการจีน ขอมูลใหมเหลาน้ี 
นับวาเปนประโยชนตอการตัดสินใจ 
เข าส ู ตลาดจ ีนของผ ู ประกอบการ 
จำนวนหลายรายในอนาคต ผมเลยขอ 
ใชโอกาสนี้รวบรวมขอมูลและเกร็ดที่
นาสนใจเรียบเรียงมาแบงปนกันอีกคร้ัง

อะไรคือธุรกิจแฟรนไชส์?
แฟรนไชสถือเปนรูปแบบธุรกิจ 

ใหมในจีน ตอนที่ธุรกิจนี้เขามาสูตลาด 
จีนในชวงแรกยังไมมีคำวาแฟรนไชส 
ในภาษาจีน จากการสอบถามวัยรุนจีน 
พบวา คำวา “เหลียนสั่วเตี้ยน” Lian 
Suo Dian) ซึ่งหมายถึง “ราน 
แฟรนไชส” เริ่มใชกันเมื่อราว 20 
ปท่ีผานมาเทาน้ัน อยางไรก็ดี มีองคกร 
และผูเชี ่ยวชาญไดใหความหมายของ
คำวา “ธุรกิจแฟรนไชส” ไวอยาง 
หลากหลาย ขณะที่ตามมาตรา 3 
แหงกฎหมายวาดวยแฟรนไชสเชิง 
พาณิชย (Commercial Franchise 
Regulation) ป 2550 ของจีนที่ใช 

บังคับอยู ในปจจุบ ันใหความหมาย 
ของคำวา “แฟรนไชสเชิงพาณิชย” 
ไววาเปน “ธุรกิจที ่แฟรนไชสเซอร 
(Franchisor) ทำสัญญาอนุญาตให 
แฟรนไชสซ่ี (Franchisee) ใชทรัพยากร 
ในการดำเนินการที ่แฟรนไชสเซอร 
เปนเจาของ อาทิ เครื่องหมายทาง 
การคาที่จดทะเบียน สัญลักษณของ 
บริษัท สิทธิบัตร และขั้นตอนวิธีการ 
(Know-how) ในการดำเนินธุรกิจ 
ภายใตระบบธุรกิจที ่เปนอันหนึ ่งอัน 
เดียวกันตามที่ระบุในสัญญา และ 
จายคาแฟรนไชสแกแฟรนไชสเซอร”

อันที่จริง ระบบแฟรนไชสนั้น 
ถ ูกใช ก ันอย างแพร หลายในหลาย 
อุตสาหกรรมของจีนในปจจุบัน อาทิ 
ธุรกิจคาปลีก อาหารและเครื่องดื่ม 
อสังหาริมทรัพย ธุรกิจคาปลีก และ 
โรงแรม และขยายวงออกไปครอบคลุม 
ธุรกิจบริการอ่ืนเพ่ิมข้ึน ในระดับเศรษฐกิจ 
มหภาค ธุรกิจแฟรนไชสมีอิทธิพลตอ 
เศรษฐกิจจีนมากขึ้นโดยลำดับในชวง
หลายปที่ผานมา ดังจะเห็นไดวา 
จำนวนเครือขายแฟรนไชสเพิ ่มข ึ ้น 
และกระจายตัวไปในหลายเมืองของจีน 
ขณะที่ยอดขายของธุรกิจแฟรนไชสใน
จีนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประเมินวามี 
สัดสวนราวรอยละ 15 ของมูลคาการ 
คาปลีกโดยรวมของจีน

ในเมืองใหญของจีนยิ ่งไมต อง 

ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â

ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùμ (½†ÒÂ¡ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �) ³ ¡ÃØ§»̃¡¡Ô่§

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ò³ÔªÂ �ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È ³ ¡ÃØ§»̃¡¡Ô่§

ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร

โอกาสของการลงทุน
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในจีน ... มาถึงแล้ว (ตอนที่ 1)

ใน
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พ ู ด ถ ึ ง เ พ ร า ะ ธ ุ ร ก ิ จ แ ฟ ร น ไช ส  
โดยเฉพาะด  านอาหารกลายเป น 
เสม ือนสวนหนึ ่งของว ิถ ีช ีว ิตคนใน 
ชุมชนเมืองที่ขาดเสียไมได โดยเขา 
ไปเกี่ยวของกับการดำรงชีวิตของผูคน
ตั้งแตเชาจนเขานอนไปเสียแลว นาย 
เปยน เจียง (Bian Jiang) รองเลขาธิการ 
สมาคมเชนสโตรและแฟรนไชสแหง
ชาติจีน (China Chain Store and 
Franchise Association: CCFA) ได 
กลาวในเรื่องนี้ไววา รอยละ 85 ของ 
คนในชุมชนเมืองเห็นวา อาหารจานดวน 
ได กลายเป นทางเล ือกแรกในการ 
รับประทานอาหารนอกบาน 

พัฒนาการของอุตสาหกรรม 
แฟรนไชส์ในจีน

ป 2530-2545 ... ยุคแบเบาะที่ 
ยาวนาน แฟรนไชสถือเปนธุรกิจใหม 
ในจีน โดยแฟรนไชสตางชาติเริ่มเขา 
มาสูตลาดจีนเมื่อไมถึง 30 ป ทั้งนี้ 
ในป 2530 KFC แฟรนไชสไกทอด 
ชื่อดังของสหรัฐฯ ไดสรางความตื่น 
ตะลึงในวงการโดยลงทุนเปดรานสาขา 
แหงแรกในจีนขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง

ในระยะแรก อ ุตสาหกรรม 
แฟรนไชสก็ผานประสบการณของการ
พัฒนาที่ไมเปนระบบและเต็มไปดวย
ปญหาอุปสรรค โดยในชวงนั้นตลาด 
จีนยังไมคุ นชินกับวัฒนธรรมการทำ 
ธุรกิจแฟรนไชสเทาใดนัก กฎหมาย 
เฉพาะที่กำกับดูแลธุรกิจนี้ยังมิไดถูก 
ตราข้ึน ขณะท่ีกฎหมายท่ีมีอยูก็กำหนด 
ใหนักธุรกิจตางชาติตองรวมมือกับ 
ผูประกอบการทองถิ่น ผสมผสานกับ 
ความไมรูจักหรือเขาใจตลาดจีนอยาง
ดีพอของแฟรนไชสตางชาติในยุคนั ้น 
ทำใหแฟรนไชสตางชาติสวนใหญตอง
เขาสู ตลาดจีนดวยวิธีการรวมลงทุน 

ซ่ึงนำไปสูปญหาอ่ืน ๆ เกิดข้ึนมากมาย 
ตามมา

ในชวงเวลานั้น ทรัพยสินทาง 
ปญญาซึ ่งเปนหัวใจสำคัญของธุรกิจ 
แฟรนไชสก็ยังไดร ับการคุ มครองใน 
ระดับท่ีต่ำมากในจีน การละเมิดทรัพยสิน 
ทางป ญญาของธ ุรก ิจแฟรนไชส ม ี 
ปรากฏใหเห็นโดยท่ัวไป โดยการละเมิดฯ 
อาจเกิดขึ้นจากหุนสวนที่รวมลงทุนกัน 
บางปญหาเกิดขึ ้นจากแฟรนไชสซี ่ที ่ 
ไมเคารพกฎกติกาและสัญญาที่ตกลง
กันไว บางก็โดนผูประกอบการจีนยึด 
เครื่องหมายการคาและทรัพยสินทาง
ปญญาอื่นไปเมื่อกิจการที่รวมทุนกัน
น ั ้นถ ูกฝ  ายจ ีนเข  า เทคโอเวอร  ไป 
บทเรียนท่ีเจ็บแสบเหลาน้ีทำใหนักธุรกิจ 
หลายคนมองวา การรวมลงทุนเปน 
วิธีการเขาสู ตลาดที่ไมเหมาะสมและ 
ชะลอการเขาสูตลาดจีน นอกจากนี้ 
ปญหาการละเมิดฯ จำนวนมากยัง 
เกิดขึ้นจากบุคคลที่ 3 ที่ไมเกี่ยวของ 
กันแตอยางใด ที่เห็นบอย ๆ ก็คือ 
แฟรนไชสตางชาติถูกนักธุรกิจจีนนำ 
เอาชื ่อและโลโกไปแอบจดหรือแปลง 
เพียงเล็กนอยและแจงจดขึ้นทะเบียน
ตามกฎหมายอยางหนาตาเฉย 

เมื่อครั้ง Starbuck Coffee 
เร่ิมเขาสูตลาดจีนในป 2538 แฟรนไชส 
กาแฟชื ่อด ังรายนี ้ก ็ เคยประสบกับ 
ปญหาน้ี และพยายามเจรจาอยูหลายรอบ 
จนทายที่สุดก็ตองขึ้นศาลสูคดีกันอยู
นานถึงราวสิบป กวาที่ศาลจะตัดสิน 
ใหชนะคดีก็ปาเขาไปถึงป 2549 เขา 
ใหแลว ขณะที่ T.G.I. Friday’s ก็ 
เผชิญกับปญหาที่คลายคลึงกัน โดย 
ในคราวเปดรานสาขาตนแบบเมื ่อป 
2539 ผูบริหารระดับสูงของ T.G.I. 
Friday’s ตองปวดหัวอยางหนักกับ 
การแกไขปญหารานอาหาร T.G.I. 

Saturday’s ที่เขามาเปดในบริเวณที่ 
ไมไกลกันนัก

ขณะเดียวกัน ปญหาอีกสวนหนึ่ง 
เกิดขึ้นจากการที่ผูขายสิทธิแฟรนไชส
หรือแฟรนไชสเซอร ตางชาติจำนวน 
มากประกอบธุรกิจต่ำกวามาตรฐาน 
และขาดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 
ตลอดจนการขาดความสามารถดาน 
การบริหารจัดการและความเขาใจตอ
ระบบแฟรนไชสตางชาติของนักธุรกิจ
จีน ขณะที่ผูซื้อสิทธิแฟรนไชสหรือ 
แฟรนไชสซี่ทองถิ่นบางรายก็ชำระคา
ธรรมเนียมแรกเขา (Franchise Fee) 
และคารอยัลตี้ (Royalty Fee) ให 
แกแฟรนไชสเซอร ไม ครบถวนและ 
ตรงเวลา สงผลใหแฟรนไชสตางชาติที่ 
เขาจีนในชวงนั้นตองลมลุกคลุกคลาน
และทำธุรกิจอยางหนาว ๆ รอน ๆ อยู 
เปนเวลานาน

ตอมา กระทรวงการคาภายใน 
(Ministry of Internal Trade) ของ 
จ ีนได ออกกฎหมายนำร องว าด วย 
ธุรกิจแฟรนไชสเชิงพาณิชยฉบับแรก 
ที่มีชื่อวา “Regulation on Com-
mercial Franchise Business” 
ขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 
ซึ่งครอบคลุมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
เครื่องหมายการคา สิทธิบัตร และการ 
คุมครองทรัพยสินทางปญญา 

อยางไรก็ดี กฎหมายดังกลาวยัง 
ขาดความสมบูรณในหลายประเด็น 
โดยเฉพาะการส งเสร ิมและกำก ับ 
ควบคุมการทำธุรก ิจแฟรนไชสของ 
ตางชาติ สงผลใหมีธุรกิจแฟรนไชส 
ต  างชาต ิน อยรายท ี ่ เข  ามาลงท ุน 
ประกอบการในตลาดจีน ทั้งนี้ สาเหตุ 
สำคัญเนื ่องจากรัฐบาลในยุคนั ้นมิได 
ใหความสำคัญกับธุรกิจแฟรนไชสตาง
ชาต ิและมองไม เห ็นประโยชนทาง 
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จีนมีระบบแฟรนไชส์มากที่สุดในโลก โดย มีแฟรนไชส์อยู่ถึงกว่า
2,600 แบรนด์ จำนวนช่องทางขายปลีกกว่า 400,000 แห่งและ 
ครอบคลุมกว่า 80 ประเภทธุรกิจ ซึ่งสะท้อนว่าธุรกิจแฟรนไชส์มี 
ส่วนเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจในจีนเป็นอย่างมาก  
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เศรษฐกิจที ่เกิดขึ ้นเพราะการเขามา 
ประกอบธุรกิจแฟรนไชสของตางชาติ
ในจีนมิไดนำเงินทุนเขามามากเทาที ่ 
ควร 

ในปเดียวกันนั ้นเองมีขาวดีเกิด 
ขึ ้นเมื ่อรัฐบาลจีนไดอนุมัติใหจัดตั ้ง 
สมาคมเชนสโตรและแฟรนไชสแหง
ชาติจีน (CCFA) ขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง 
เพื่อทำหนาที่เปนกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแฟรนไชสในจีน 
โดย CCFA มีลักษณะเปนองคกร 
กลางกึ่งรัฐ-เอกชนไมแสวงหากำไรที่มี
ผูประกอบการและองคกรที่เกี่ยวของ
เขารวมเปนสมาชิก องคกรนี้นับวามี 
บทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
แฟรนไชสในจีนในเวลาตอมา 

แมวาอุตสาหกรรมแฟรนไชสยัง
อยูในระยะเริ่มตน และหลายสิ่งดูจะ 
ยังไมเปนใจ แตในชวงปลายของยุคนี้ 
ธุรกิจแฟรนไชสในจีนก็เริ ่มขยับขยาย
ขึ้น โดย Century 21 แฟรนไชส 
ดานอสังหาริมทรัพยไดเขามาเปดให
บริการและเติบโตอยางรวดเร็ว ในป 
2545 จีนมีระบบแฟรนไชสเปดใหบริการ 
กวา 1,000 ราย ครอบคลุมแฟรนไชส 
มากกวา 50 ประเภท สวนใหญยังอยู 
ในธ ุรก ิจร านอาหารและเคร ื ่องด ื ่ม 
รานสะดวกซื้อ/ซุปเปอรมารเก็ต/ราน
เฉพาะทาง และบริการถายเอกสาร 
และการพิมพ โดยนอกเหนือจาก KFC 
แลว ก็มีแฟรนไชสตางชาติช้ันนำหลายราย 
เขามาทำตลาดในจีนในชวงเวลานั ้น 
อาทิ McDonald’s, Pizza Hut, 
T.G.I. Friday’s, Starbucks และ 
Wal-Mart ขณะเดียวกัน CCFA ก็ได 
จัดทำจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ 
แฟรนไชส (Franchise Code of 
Ethic) ข้ึนเปนคร้ังแรก เพ่ือชวยเสริมสราง 
มาตรฐานและสน ับสน ุนธ ุ รกรรม 

แฟรนไชสในจีน
ป 2546-2550 ... ยุคปรับตัว 

เขาสูระบบ ภายหลังการทดลองเปด 
ให ธ ุรก ิจแฟรนไชส ต างชาต ิ เข ามา 
ตลาดจีนระยะหนึ่ง รัฐบาลจีนก็มั่นใจ 
มากขึ ้นและมีมุมมองเกี ่ยวกับธุรกิจ 
แฟรนไชสตางชาติที่แตกตางไปจากเดิม 
โดยเริ ่มตระหนักถึงความสำคัญและ 
ประโยชนของธุรกิจแฟรนไชสตางชาต ิ
ที ่ม ีต อการแกไขปญหาการวางงาน 
และการขาดแคลนเง ินทุนของภาค 
เอกชนในประเทศ เพราะในชวงเวลาน้ัน 
การวางงานยังเปนปญหาใหญและ 
ตลาดเงินทุนของจีนก็ยังมิไดรับการ 
พัฒนาเทาท่ีควรในจีน ธุรกิจแฟรนไชส 
นับเปนหนึ ่งในกลไกที ่สามารถชวย 
ระดมเงินทุนที ่กระจัดกระจายในจีน 
ผ านการลงท ุนของแฟรนไชส ซ ี ่ ได  
ทั ้งท ี ่จ ีนม ีผ ู ประกอบการที ่ม ีแหลง 
เงินทุนและมีศักยภาพสูงในการเขามา
เปนแฟรนไชสซี่อยูเปนจำนวนมาก 

ผลจากการสงสัญญาณเชิงบวก 
ตอธุรกิจแฟรนไชสตางชาติดังกลาว 
และการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน 
อยางตอเนื่อง ทำใหตางชาติเขามา 
ประกอบการในธ ุ รก ิ จแฟรนไชส  
ประเภทใหม ๆ มากขึ้น แฟรนไชส 
บริการเกี ่ยวกับการบำรุงรักษาและ 
ทำความสะอาดรถยนต การศึกษา 
การออกกำลังกาย และอสังหาริมทรัพย 
ทยอยตบเท าเข ามาเป ดและขยาย 
บริการในเมืองเอกของจีน 

ยอดการซื ้อหารถยนตของชาว 
จีนที่เพิ ่มขึ้นนับลานคันตอปสงผลให 
เกิดอุปสงคในการใชบริการของศูนย 
ซอมบำรุงรักษารถยนต แฟรนไชส 
ตางชาติ อาทิ Meineke ก็ขยับเขา 
สูตลาดจีน ขณะเดียวกัน ตลาด 
อสังหาริมทรัพยที่เติบโตเร็วอยางกาว

กระโดดในชวงสองทศวรรษหลังการ 
เปดประเทศครั้งใหม ก็ทำใหกิจการ 
แฟรนไชสอยาง 21 Century และ 
RE/MAX ประสบความสำเร็จและ 
ขยายตัวอยางอยางรวดเร็วในตลาด 
จีน นอกจากนี้ การใหความใสใจกับ 
เรื ่องการศึกษาและสุขภาพก็ยังทำให
แฟรนไชสเกี ่ยวกับหลักสูตรการฝก 
อบรมพิเศษ และการออกกำลังกาย  
“ฟตเนส” ของชาติตะวันตกก็เริ่มเขา 
มาครองใจเด็กและวัยหนุ มสาวของ 
จีน ขณะเดียวกัน กิจการแฟรนไชส 
ของจีนก็เติบโตเขมแข็งขึ้น สงผลให 
ในเวลาตอมาไมนาน จีนก็มีระบบ 
แฟรนไชสเปดใหบริการรวมถึง 1,900 
ระบบซ่ึงนับวามีจำนวนมากท่ีสุดในโลก

ในป 2547 McDonald’s ซึ่ง 
เร ิ ่ม เข ามาฝ งต ัวศ ึกษาล ู ทางและ 
พฤติกรรมผูบริโภคชาวจีนตั้งแตปลาย 
ทศวรรษ 1990 ก็เริ่มขายแฟรนไชส 
เป นคร ั ้ งแรกในเม ืองรองของจ ีน 
ประจวบเหมาะก ับในช วงปลายป  
2547 น้ันเองท่ีรัฐบาลจีนโดยกระทรวง 
พาณ ิ ช ย  ไ ด  ต ร า กฎหมาย ธ ุ ร ก ิ จ 
แฟรนไชสฉบับใหม “Regulation 
on Commercial Franchise” 
ทดแทนฉบับเดิมของป 2540 และให 
มีผลใชบังคับนับแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2548 ซึ่งเปนไปตามพันธะสัญญาที่ 
จีนทำไวกับองคการการคาโลกที ่จะ 
ยกเล ิกเง ื ่อนไขการลงท ุนในธ ุรก ิจ 
แฟรนไชสของตางชาติ

กฎหมายฉบับใหมนี้มีความโปรง
ใสมากข้ึน โดยไดใหคำจำกัดความและ 
ขอปฏิบัติของธุรกิจแฟรนไชสตางชาติ
ในจีนไวอยางชัดเจน ซึ ่งชวยสราง 
ความม ั ่ น ใจและด ึ งด ู ด ให  ธ ุ ร ก ิ จ 
แ ฟ ร น ไช ส  ต  า ง ช า ต ิ ใ ห  เ ข  า ม า 
ประกอบการในตลาดจีนไดอยางมาก 
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ในทางกลับกัน กฎหมายนี้ก็ชวยให 
ผูประกอบการจีนเกิดความเขาใจและ
ม ั ่นใจมากข ึ ้นก ับธ ุรก ิจแฟรนไชส  
ตางชาติดวยเชนกัน เหลานี้สงผลให 
อุตสาหกรรมแฟรนไชสในจีนที่เดิมยัง 
“แบเบาะ” อยูสามารถ “พลิกโฉม” 
เข าส ู ช วงเตร ียมพร อมสำหร ับการ 
เติบโตอยางรวดเร็ว

การ เป ดตลาดต อแฟรนไชส  
ตางชาติย ิ ่งชัดเจนมากขึ ้นเมื ่อคณะ 
มนตรีแหงรัฐ (State Council) ของ 
จีนไดออกกฎหมายวาดวยแฟรนไชส
เชิงพาณิชย (Regulations on 
Administration of Commercial 
Franchise) ฉบับใหมขึ้นเมื่อปลาย 
เดือนมกราคม 2550 และใหมีผลใช 
บังคับนับแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 
ซึ ่งหล ังจากนั ้นไม นาน กระทรวง 
พาณิชยจีนก็ไดออกประกาศเกี่ยวกับ
ขอปฏิบัติ (Implementation Rules) 
การขึ ้นทะเบ ียน และการเป ดเผย 
ขอมูลธุรกิจแฟรนไชสรองรับกฎหมาย
ดังกลาว เหลานี้ชวยใหจีนสามารถจัด 
มาตรฐานการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส 
ยกระดับการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส 
อยางเปนระบบ ลดความสับสนใน 
เงื่อนไขทางการตลาด และสงเสริม 
อุตสาหกรรมแฟรนไชสอยางเปนระบบ 
โดยกำหนดบทบาทหนาที ่และความ 
ร ั บ ผ ิ ด ชอบของแฟรน ไชส  เซอ ร  
แฟรนไชสซี่ และหนวยงานภาครัฐที่ 
เกี่ยวของชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลให 
ธ ุรก ิจแฟรนไชสของตางชาติได ร ับ 
ประโยชนและความสะดวกมากมาย 
ในการเขาสูตลาดจีน ทั้งทางตรงและ 
ทางออม

ป 2551-ปจจุบัน ... ยุคแหง 
การเติบโต ปจจุบัน จีนนับเปน 
ประเทศที่เติบโตรวดเร็วในอัตราสอง

หลักมาอยางตอเน่ือง และหากพิจารณา 
จากจำนวนชองทางของแฟรนไชสใน
ทองตลาดก็พบวา จีนมีระบบแฟรนไชส 
มากที่สุดในโลก โดยมีแฟรนไชสอยูถึง 
กวา 2,600 แบรนด จำนวนชองทาง 
ขายปลีกกวา 400,000 แหง และ 
ครอบคลุมกวา 80 ประเภทธุรกิจ ซึ่ง 
สะทอนวาธุรกิจแฟรนไชสมีสวนเพิ่ม 
ระดับการแขงขันทางธุรกิจในจีนเปน
อยางมาก  การแขงขันที่สูงขึ้นนี้ชวย 
ข ับเคล ื ่อนให  เก ิดการพ ัฒนาด าน 
กลยุทธการตลาดในจีน “Rose Only” 
รานแฟรนไชสสงดอกไมรายหนึ่งถึงข
นาดสรางความแตกตางจากคูแขงขัน 
โดยการสรางทางเลือกใหแกล ูกคา 
อาทิ ดอกไมคุณภาพดีที่นำเขามาจาก 
ตางประเทศ การใชดารา/นักรองช่ือดัง 
หรือพนักงานที่มีนาตาดีขับรถ “มินิ” 
(Mini) ไปสงดอกไมในโอกาสสำคัญ

ประเทศที ่ครองตำแหนงแชมป 
แฟรนไชสตางชาติในตลาดจีนมากที่สุด 
ก็ไดแก สหรัฐฯ ขณะที่ KFC นับเปน 
แฟรนไชสที่ไดรับการยอมรับกวางขวาง 
มากที่สุดในจีน โดยมีรานเครือขาย 
เกือบ 4,600 แหงใน 900 เมืองของจีน 
ขณะเดียวกัน CCFA มีสมาชิกธุรกิจคา 
ปลีก แฟรนไชสเซอร ซัพพลายเออร 
และองคกรที่เกี ่ยวของทั้งในและตาง
ประเทศรวมกันทั้งสิ้นราว 1,000 ราย 
และมีเครือขายชองทางคาปลีกอยู  
เกือบ 200,000 แหงในปจจุบัน

อยางไรก็ดี แมวาแฟรนไชสตางชาติ 
จะเขามาบุกเบิกและวางระบบในตลาด 
จีนเปนเวลานาน แถมรัฐบาลจีนก็ 
ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
มาหลายครั้งหลายครา แตบางปญหา 
เดิม ๆ  อยางเชน การละเมิดทรัพยทาง 
ปญญาก็ยังปรากฏอยู McDonald’s 
มีคูแฝดเทียมอยาง McDuggles โผล 

ขึ้นมาในตลาดจีน ขณะที่ UFO ราน 
อาหารจานดวนในกรุงปกกิ ่งก็เลือก 
เอางานออกแบบของ KFC มาเปน 
ตนแบบ และนำเอาการตูนหนาตา 
คลายประธานาธิบดีโอบามาฉีกยิ ้ม 
และผ ู ก โบ เล ี ยนแบบท  านผ ู  พ ั น 
แซนเดอร (Sander) มาเปนมาสก็อต

จนถึงปจจุบัน ตลาดแฟรนไชส 
ในจีนก็จัดไดวายัง “โตไมเต็มท่ี” กลาวคือ 
ธุรกิจแฟรนไชสในจีนยังมีขนาดเล็ก 
และกระจายตัวสูง โดยแตละระบบ 
แฟรนไชสม ี เคร ือข ายสาขาจำนวน 
คอนขางนอยเมื่อเทียบกับของสหรัฐฯ 
แฟรนไชสตางชาติหลายรายพยายาม
ผสมผสานรูปแบบการเขาสู ตลาดจีน 
มากกวาหนึ่งรูปแบบ เชน ในการเขา 
ตลาดจีนระยะแรก KFC, McDonald’s 
และ Papa John’s เลือกใชรูปแบบ 
การเปนเจาของแตเพียงผู เดียวและ 
การรวมลงทุน และตอมาก็เริ่มเปลี่ยน 
มาใชรูปแบบการขายแฟรนไชสมากขึ้น 
โดยลำดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมือง 
ระดับรองที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กกวา 
ซึ่งสวนหนึ่งอาจเนื่องจากความรูความ 
เขาใจเกี ่ยวกับธุรกิจแฟรนไชสที ่เพิ ่ม 
มากขึ้น และการลดความเสี่ยงในการ 
ขยายธุรกิจเขาสูเมืองระดับรอง

ฉบับหนาผมจะมาเลาถึงกฎหมาย 
วาดวยแฟรนไชสเชิงพาณิชย 2550 
และขอแนะนำสำหรับแฟรนไชสไทย
ในการเขาตลาดจีน อยาลืมติดตาม 
นะครับ
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จับกระแสแนวโน้มตลาดกัมพูชา...
สินค้าอะไรมาแรง
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กัมพูชาอยูในชวงเรงรัด
พัฒนาประเทศ ทำใหเศรษฐกิจ 
ขยายตัวอยางรวดเร็วเฉลี ่ย 
ราวรอยละ 8 ตอปในชวง 10 
ปที ่ผานมา และคาดวาจะ 
ขยายตัวกวารอยละ 7 ในป 
2557 ซึ่งกอใหเกิดกระแส 
การเปล ี ่ ยนแปลงท ั ้ งด  าน 
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน 
วิถ ีการดำเนินชีว ิตของชาว 
กัมพูชาที ่ม ีความเปนสังคม 
เมืองมากข้ึน ขณะท่ีการลงทุน 
จากตางประเทศที ่หลั ่งไหล 
เขาสู ก ัมพูชาอยางตอเนื ่อง 
สงผลใหกัมพูชาเปนฐานการ
ผลิตและสงออกของอุตสาหกรรม 
สำคัญ โดยเฉพาะสิ่งทอและ 
เส้ือผาสำเร็จรูป ซ่ึงปจจัยตางๆ 
ข างต นล วนส งผลให ความ 
ต องการบร ิโภคส ินค าของ 
ช า ว ก ั ม พ ู ช า ม ี แ น ว โ น  ม 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย 
เร ิ ่มม ีความต องการส ินค า 
ฟุมเฟอย เชน อัญมณีและ 
เคร่ืองประดับ โทรศัพทมือถือ 
เพิ่มขึ้นมาก นอกเหนือจาก 
ความตองการสินคาอุปโภค 
บร ิ โ ภคท ี ่ จ ำ เป  น ในช ี ว ิ ต 
ประจำวัน เชน สบู ยาสีฟน 
แชมพู เปนตน ผูประกอบการ 
ไทยจึงควรติดตามแนวโนม 
ตลาดกัมพูชาอย างใกล ช ิด 

เพ ื ่อแสวงหาโอกาสในการ 
ขยายตลาดสินคาไปกัมพูชา 
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สินคาที่คาดวา 
จะไดร ับความนิยมมากขึ ้น 
ตามแนวโนมตลาดท่ีเปล่ียนแปลง 
ไปในกัมพูชา มีดังนี้

 สินค้าที่ตอบสนอง 
การย้ายฐานการผลิต 
จากต่างประเทศ ไดแก

- ผาผืนและดาย กระแสการ 
ลงทุนยายฐานการผลิตของ 
โรงงานผลิตเสื ้อผาสำเร็จรูป 
จากตางประเทศ รวมถึงไทย 
ที่หลั่งไหลเขาสูกัมพูชาอยาง
ตอเนื่อง ผลักดันใหความ 
ตองการผาผืน อาทิ ผาถัก 
ผาทอทำจากฝาย และผาทอ 
ทำจากใยสังเคราะห รวมทั้ง 
ดาย ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักที่ใช 
ในการตัดเย็บเส้ือผา มีแนวโนม 
เติบโตดี อีกทั้งกัมพูชาตอง 
พึ ่งพาการนำเขาผาผืนจาก 
ตางประเทศกวารอยละ 90 
ของความตองการใชทั ้งหมด 
เนื ่องจากยังขาดการพัฒนา 
อุตสาหกรรมสิ่งทอตนน้ำและ 
กลางน้ำ ขณะท่ีไทยมีศักยภาพ 
ในการผลิตผาผืน เนื่องจากมี 
อุตสาหกรรมตนน้ำที่เขมแข็ง
ท ั ้ งอ ุตสาหกรรมป โตรเคม ี 

และอุตสาหกรรมผลิตด าย 
และเสนใย อีกทั้งผาผืนของ 
ไทยมีคุณภาพเปนที ่ยอมรับ 
ในตลาดโลก และมีทำเลที่ตั้ง 
อยูใกลกัมพูชา สงผลใหไทย 
ไดเปรียบประเทศผู ส งออก 
รายอื่นในดานตนทุนคาขนสง 
และการส  งมอบส ินค  าท ี ่ 
รวดเร็ว

- เครื่องจักรกลการเกษตร 
การย ายฐานการผล ิตของ 
ธ ุ ร ก ิ จ เ กษตรและ เกษตร 
แปรรูปเขามาในกัมพูชาอยาง 
ตอเนื ่องตามนโยบายรัฐบาล
กัมพูชาที่สนับสนุนการลงทุน
ในธุรกิจดังกลาว ขณะที่ 
ก ัมพ ูชาเร ิ ่มประสบป ญหา 
ขาดแคลนแรงงานในภาค 
เกษตรกรรม เน่ืองจากแรงงาน 
หนุมสาวรุ นใหมจำนวนมาก
นิยมหันมาทำงานในโรงงาน 
อุตสาหกรรม เน่ืองจากรายได 
ดีและงานเบากวาการทำงาน
ในภาคเกษตรกรรม ทำให 
ความตองการเครื ่องจักรกล 
และอุปกรณการเกษตรเพื ่อ 
ใชทดแทนแรงงานมีแนวโนม 
เพ่ิมข้ึน อาทิ รถไถนาเดินตาม 
รถเก่ียวขาว เคร่ืองสีขาวขนาด 
เล็ก เครื่องสูบน้ำ และเครื่อง 
พนยาฆาแมลง 

สินค้าที่มีความ 
ต้องการเพิ่มขึ้นตาม 
ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่
ขยายตัวอย่างร้อนแรง 
ไดแก

- วัสดุกอสราง เฟอรนิเจอร 
ของตกแตงบานและเคหะ 
สิ่งทอ การดำเนินมาตรการ 
เร งร ัดพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ร ัฐบาลและการลงท ุนจาก 
ตางประเทศที่หลั ่งไหลเขาสู  
กัมพูชา สงผลใหความเปน 
เมืองขยายตัวอยางรวดเร ็ว 
และกระตุนการลงทุนจำนวน
มากในโครงการกอสรางและ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
สะทอนจากมูลคาการลงทุน 
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป 
2556 ที่ขยายตัวกวารอยละ 
30 จากปกอน อีกทั้งรัฐบาล 
ยังเรงลงทุนในโครงการพัฒนา 
สาธารณ ูปโภคพ ื ้นฐานท ั ้ ง 
โครงขายถนน ทาเรือ และ 
สนามบิน ทำใหมีความตองการ 
วัสดุและอุปกรณก อสร าง 
อาทิ เหล็ก เหล็กกลา และ 
ผลิตภัณฑ ปูนซีเมนต แร 
ยิปซัม สายไฟและสายเคเบิล 
เพิ่มขึ้น ขณะที่การขนสงวัสดุ 
และอุปกรณกอสรางจากไทย
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Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที ่ได้จากแหล่งข้อมูลที ่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อ 
วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบ 
ในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น จากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

ไปกัมพูชาสะดวกและมีตนทุน 
คาขนส งต ่ำกว าค ู แข งบาง 
ประเทศ อาทิ ญี่ปุน และ 
เกาหลีใต จึงเปนโอกาสที่ 
ผู ประกอบการไทยจะขยาย 
ตลาดวัสดุและอุปกรณกอสราง 
ในกัมพูชา นอกจากน้ี โครงการ 
ก อสร างและธ ุรก ิจพ ัฒนา 
อส ังหาร ิมทร ัพย ท ี ่ ผ ุดข ึ ้น 
จำนวนมาก ท้ังอาคารสำนักงาน 
และอาคารพาณิชย ศูนยการคา 
คอนโดมิเนียม และโรงแรม 
โดยเฉพาะในกรุงพนมเปญ 
ก ร ะ ต ุ  น ค ว า ม ต  อ ง ก า ร 
เฟอรนิเจอร ของตกแตงบาน 
และเคหะสิ่งทอ เพื่อตกแตง 
อาคารสถานที่ที ่กอสรางขึ ้น 
ใหมเปนจำนวนมาก ขณะที่ 
สินคาไทยมีการออกแบบที ่ 
ทันสมัย อีกทั้งชาวกัมพูชามี 
ท ัศนคต ิท ี ่ด ีต อส ินค าไทย 
โดยเฉพาะในด านค ุณภาพ 
เมื ่อเทียบกับสินคาประเภท 
เดียวกันจากประเทศคู แขง 
อยางจีนและเวียดนาม

 สินค้าที่มีความ 
ต้องการเพิ่มขึ้นตาม 
ฐานะความเป็นอยู่ที่ 
ดีขึ้นของชาวกัมพูชา 
ไดแก

- รถยนตใหมและสินคา 
ฟุมเฟอยอื่นๆ เศรษฐกิจที่ 
ขยายตัวอยางรวดเร็ว สงผล 

ใหมีกลุมชาวกัมพูชาที่มีฐานะ 
ดีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมนัก 
ธ ุรก ิจท ี ่ด ินและธ ุรก ิจว ัสด ุ 
กอสราง รวมทั้งกลุมเศรษฐี 
ใหมที ่ร่ำรวยขึ้นจากการขาย
ที ่ด ินใหก ับโครงการพัฒนา 
อส ั งหาร ิมทร ัพย ท ี ่ ก ำล ั ง 
ขยายตัวอยางรอนแรง ชาว 
กัมพูชาที ่ม ีฐานะดีข ึ ้นม ัก 
น ิยมซ ื ้อรถยนต ใหม แทน 
รถยนตมือสองที่ชาวกัมพูชา
นิยมใชโดยทั่วไป โดยเฉพาะ 
รถยนตยี่หอหรู ราคาแพง สง 
ผลให ป จจ ุบ ันค ายรถยนต  
อยาง Audi และ Porsche 
เตรียมเปดโชวรูมในกัมพูชา 
หลังจากที่ BMW เพิ่งเปด 
โชวรูมรถยนตในกรุงพนมเปญ 
ไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 
นอกจากนี้ กลุมชาวกัมพูชา 
ฐานะดียังนิยมซื ้อโทรศัพท 
มือถือรุนใหม สวมใสอัญมณี 
และเครื่องประดับที่มีดีไซน
ทันสมัยและหรูหรา รวมทั้ง 
เสื้อผาเครื่องแตงกายที่ดูดีมี
รสนิยมและนำแฟชั่น เพื่อ 
บงบอกถึงฐานะ นอกจากนี้ 
ยังนิยมซื้อสินคาที่ระบุวาเพิ่ง
มาใหมลาสุด (New Arrival) 
จึงม ักชอบเดินศูนย การคา 
ขนาดใหญเพ ื ่อต ิดตามการ 
เปล่ียนแปลงใหมๆ  ของสินคา 
ทำใหศูนยการคาเปนชองทาง 
จัดจำหนายที ่สำคัญในการ 
เจาะตลาดผูบริโภคกลุมนี้

- เครื่องใชไฟฟา ชาวกัมพูชา 
ที ่มีฐานะดีมีจำนวนเพิ ่มขึ ้น 
ทำใหผูบริโภคกลุมนี้ตองการ
ยกระดับมาตรฐานการดำเนิน 
ชีวิตใหสะดวกสบายมากขึ ้น 
สงผลใหความตองการเครื่อง
ใชไฟฟามีแนวโนมเต ิบโต 
แบบกาวกระโดด อาทิ เคร่ือง 
ปรับอากาศ เตาอบไมโครเวฟ 
เครื่องซักผา และตูเย็น ขณะ 
ที ่ไทยเปนฐานการผลิตและ 
สงออกสินคาเหลานี้ของผูผลิต 
รายสำคัญของโลก จึงเปน 
โอกาสในการขยายตลาด 
ส ินค าด ังกล าวของไทยใน 
กัมพูชา

- ผลิตภัณฑเสริมความงาม 
ชาวกัมพูชากวารอยละ 50 
ของประชากรท ั ้ งประเทศ 
หรือราว 7.5 ลานคน เปน 
ประชากรวัยหนุมสาวที่มีอายุ 
ต่ำกวา 25 ป ซึ่งเปนวัยที่รัก 
สวยรักงาม เริ่มสรางฐานะ 

และมีสภาพชีว ิตความเปน 
อยูท่ีดีข้ึน รวมท้ังไดรับอิทธิพล 
จากสื่อของไทยคอนขางมาก 
ทำใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ 
การใชสินคาไทย นอกจากนี้ 
ยังเริ่มหันมาดูแลสุขภาพและ
เ ส ร ิ ม ค ว า ม ง า ม ม า ก ข ึ ้ น 
สงผลใหผลิตภัณฑเสริมความ 
งาม อาทิ แปงแตงหนา 
รองพื้น ลิปสติก และเครื่อง 
สำอางตาง  ๆ รวมท้ังผลิตภัณฑ 

รักษาผิว โดยเฉพาะครีม 
บำรุงผิว เปนสินคาดาวรุง 
พุงแรงที่มีแนวโนมเติบโตสูง 
โดยชาวกัมพูชานิยมบริโภค 
ส ินค าท ี ่ ใช แล วเห ็นผลเร ็ว 
หรือเห็นผลทันที อาทิ ผลิตภัณฑ 
ท่ีประชาสัมพันธวาทำใหผิวขาว 
กระจางใสใน 14 วัน เปนตน 
เนื่องจากมีคานิยม "ยิ่งขาว 
ยิ่งสวย" ทำใหผลิตภัณฑที่มี 
การเสร ิมสารกันแดดและ/ 
หรือผสมสารที ่ชวยทำใหผิว 
ขาวขึ ้นเป นกระแสที ่กำล ัง 
ไดรับความนิยมอยางมาก 

เ ป  นท ี ่ น  า ส ั ง เ กตว  า 
สินคาที ่จำหนายในกัมพูชา 
ควรมีลักษณะเชนเดียวกับที่
จำหนายในไทยทั้งขนาด สี 
กลิ่น น้ำหนัก และลักษณะ 
บรรจุภัณฑ เพื่องายตอการ 
จดจำ เนื่องจากชาวกัมพูชา 
ไดร ับอิทธ ิพลคอนขางมาก 
จากส ื ่ อ โทรท ัศน ของไทย 

ทั้งนี้ การทำการคาในกัมพูชา 
ผู ส งออกควรเลือกชองทาง 
การคาผานตัวแทนจำหนาย
หรือผู นำเขาสินคาประเภท 
นั้นๆ เพื่อลดตนทุนและลด 
ความเส ี ่ยงในการทำตลาด 
เองในระยะเริ่มแรก





หากถามถึงคำจำกัดความ 
ของ “การลงทุนโดยตรง 
ในตางประเทศ (Thai 

Direct Investment Abroad: TDI)”  
ธนาคารแหงประเทศไทย ไดใหความหมาย 
ไววา  “ธุรกรรมการลงทุนที่ผูลงทุนซึ่ง 
มีถิ่นฐานในประเทศไทยมีตอธุรกิจที่มี
ถิ ่นฐานในตางประเทศที ่เปนกิจการ 

ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅâ´Â
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ทีมบรรณาธิการ

การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ
และธุรกิจไทยในต่างแดน

ในเครือ โดยที ่ผู ลงทุนถือหุ นของ 
กิจการในเครือหรือกิจการที่นำเงินไป
ลงทุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป”  ซึ่ง 
ธุรกรรมการลงทุนจะครอบคลุมถึง 

1) เงินลงทุนในทุนเรือนหุน (Equity 
Investment) 

2) การกูยืมระหวางบริษัทในเครือ 

(Direct Loans) 
3) กำไรที่นำกลับมาลงทุน และ 
4) ตราสารหนี้และสินเชื่อการคา 

ที่เปนธุรกรรมระหวางบริษัทในเครือ
ดวยกัน

การลงทุนที่เขาขายเปนการลงทุน 
โดยตรงในตางประเทศ อาจทำใหผู 

ห
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ในต างประเทศที ่นอกเหน ือจากท ี ่ 
กำหนดไวขางตนสามารถทำไดไมเกิน
ปละ 50 ลานดอลลารสหรัฐ เปนตน 

นิยามของการลงทุนโดยตรงใน 
ตางประเทศขางตนที่กำหนดสัดสวน
การถือหุ นของกิจการในเครือไมต่ำ 
กวารอยละ 10 เปนนิยามที่ธนาคาร 

แหงประเทศไทยใชสำหรับอางอิงใน 
กฏหมายควบคุมการแลกเปลี ่ยนเงิน 
รวมถึงใชเปนมาตรฐานในการจัดทำ 
ขอมูลดุลการชำระเงินของประเทศ 
ซึ่งอางอิงมาจากนิยามของการลงทุน 
โดยตรงตามมาตรฐานของกองทุนการ
เงินระหวางประเทศ (IMF) อยางไรก็ดี 
การกำหนดสัดส วนของการถ ือห ุ น 

ลงทุนไดรับสิทธิประโยชนหรือไดรับ 
ขอยกเวนในดานกฏเกณฑตางๆจาก 
ทางภาครัฐ เชน ตามกฎหมายควบคุม 
การแลกเปลี่ยนเงิน นิติบุคคลสามารถ 
สงเงินไปลงทุนในกิจการในเครือใน 
ตางประเทศที ่ม ีส ัดส วนการถือหุ น 
ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ไดไมจำกัด 
จำนวน ในขณะที่ การลงทุนในกิจการ 
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และกำลังซื้อสูง (Market Seeking) 
เชน จีน อินเดีย และอินโดนีเซียเพื่อ 
ใหธุรกิจยังสามารถเติบโตไดตอเนื่อง

2. เพ่ือแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และเขาถึงวัตถุดิบและแรงงานที ่ถูก 
กวาในประเทศ (Resource and 
Labor Seeking) ธุรกิจหลายแหง 
ออกไปลงทุนโดยตรงในประเทศที ่มี 
ความสมบูรณในทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อเขาถึงวัตถุดิบที่มีราคาถูก ซึ่งจะ 
ชวยยกระด ับความสามารถในการ 
แขงขันของบริษัทได ทั้งนี้ หาก 
เปรียบเทียบกับประเทศในภูม ิภาค 
อาเซียน พบวาหลายประเทศยังคงมี 
ทรัพยากรการผลิตที่อุดมสมบูรณมาก
กวาไทย อาทิ พมาและเวียดนามมี 
ไฟฟาและกาซธรรมชาติ อินโดนีเซียมี 
แหลงน้ำมันดิบ ขณะท่ีลาวและกัมพูชา 
มีแหลงกสิกรรม เปนตน สวนประเทศ 
ที่พัฒนาแลวบางประเทศก็มีทรัพยากร 
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณมากกวาไทย 
เชนกัน อาทิ ออสเตรเลีย นอกจากนี้ 
คาจางแรงงานเปนอีกปจจัยหนึ ่งที ่ 
ผลักดันใหภาคธุรกิจไทยออกไปลงทุน
ยังตางประเทศมากขึ ้น เนื ่องจาก 
คาจ างแรงงานของไทยคอนขางสูง 
เมื ่อเทียบกับหลายประเทศในเอเชีย 
เชน กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย 
และจีน และมีแนวโนมสูงขึ้นตอเนื่อง 
อีกจากนโยบายการปรับคาจางขั้นต่ำ
เปน 300 บาท กอปรกับภาวะตลาด 
แรงงานไทยมีความตึงตัวมาก สงผล 
ใหเริ่มมีอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเปน
หลักของไทย เชน สิ่งทอ เริ่มมีการ 
ยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อน

ของก ิจการในเคร ือท ี ่น ับเป นการ 
ลงทุนโดยตรงของหนวยงานภาครัฐ 
อ ื ่ นๆในประ เทศไทยอาจม ีความ 
แตกตางกันบางตามระเบียบขอบังคับ 
หรือขอกฏหมายของหนวยงานนั ้นๆ 
เชน กรมสรรพากรกำหนดสัดสวน 
ของการถือหุนของกิจการที่นับเปนการ 
ลงทุนของกิจการในเครือในตางประเทศ 
ไวไมต่ำกวารอยละ 25 เปนตน

ประเภทธุรกิจที่ออกไปลงทุน 
โดยตรงในต่างประเทศ 10 อันดับ

สำหรับประเภทธุรกิจที ่ออกไป 
ลงท ุนต างประเทศส ูงส ุดต ั ้ งช วงป  
2551 ถึงป 2556 นั้น พบวาธุรกิจ 
ที ่คนไทยนิยมออกไปลงทุนโดยตรง 
ในตางประเทศสูงสุดเปนอันดับ 1 คือ 
กิจกรรมทางการเงินและประกันภัย 
(รวม holding company) รองลงมา 
คือ กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 
และการผลิตยานยนต ตามลำดับ

ความสำคัญของการลงทุน 
โดยตรงในต่างประเทศ

การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ 
มีความจำเปนตอยุทธศาสตรในการ 
พัฒนาประเทศในหลายๆดาน ทั้งใน 
แงของ

• ชวยในการปรับโครงสร าง 
ทางเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถ
แขงขันและเติบโตไดภายใตเศรษฐกิจ
โลกที่เปนโลกาภิวัฒน

• ช  ว ย ให  ก า ร เ คล ื ่ อ นย  า ย 

เงินทุนมีความสมดุลมากขึ้น อันจะ 
สงผลใหอัตราแลกเปลี ่ยนและระบบ 
การเงินของประเทศมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น 
และประเทศสามารถเติบโตไดอยาง 
ยั่งยืนในระยะยาว

• ประโยชนในดานอื่นๆ เชน 
โอกาสทางการคา หรือการมีสวนชวย 
ในการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศ

การปรับโครงสร้างทาง 
เศรษฐกิจของประเทศให้ 
สามารถแข่งขันได้

ภายใต  เศรษฐก ิจ โลกท ี ่ เป น 
โลกาภิวัฒนมากขึ้น รวมถึงขอจำกัด 
ในด านการขยายต ัวของเศรษฐก ิจ 
ภายในประเทศที่มีมากขึ้น ทำใหภาค 
ธุรกิจไทยและโครงสรางทางเศรษฐกิจ 
ของไทยเองจำเปนตองมีการปรับตัว 
เพื ่อเพิ ่มศักยภาพในการผลิตเพื ่อให 
เศรษฐกิจสามารถเติบโตและแขงขัน 
ได ทั้งในแงของ

1. การแสวงหาตลาดใหมหรือ 
รักษาสวนแบงตลาดเดิมในประเทศที่
มีตลาดขนาดใหญหรือมีแนวโนมที่จะ
เติบโตสูง (Market Seeking)  เน่ืองจาก 
ธุรกิจขนาดใหญหลายแหงไดขยายตัว
เต็มศักยภาพการเติบโตในประเทศแลว 
ประกอบกับเศรษฐกิจไทยเติบโตใน 
อัตราที่นอยกวาเศรษฐกิจของประเทศ 
อื่นในภูมิภาคในชวงที่ผานมา รวมถึง 
จำนวนประชากรวัยทำงานผูซึ่งมีกำลัง 
ซื้อสูงที่มีอยูจำกัด ธุรกิจหลายแหงจึง 
จำเปนตองไปขยายกิจการในตางประเทศ 
เพื ่อแสวงหาตลาดใหมที ่มีขนาดใหญ
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บานซึ ่งมีคาแรงต่ำกวาและมีการให 
สิทธิพิเศษตางๆในการลงทุน

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ผลิตรวมถึงการแสวงหาเทคโนโลยี 
ใหมๆ (Efficiency Seeking) 

การออกไปลงทุนในตางประเทศ
ยังเปนประโยชนแกประเทศในแงของ
การแสวงหาเทคโนโลยีและการเพิ ่ม 
ประสิทธิภาพในการผลิต โดยอาจ 
อยูในรูปของการออกไปรวมทุนกับผู
ประกอบการในตางประเทศที่ดำเนิน
ธุรกิจที่มีศักยภาพสูงเพื่อสรางมูลคา 
เพ ิ ่มให ก ับธ ุรก ิจของตนได มากขึ ้น 
หรือการลงทุนในประเทศที ่ม ีความ 
สามารถหรือความถนัดในการผลิต 
อาทิ กลุมธุรกิจผลิตอัญมณี ที่ 
นอกจากจะแสวงหาตลาดและวัตถุดิบ
แล วย ังแสวงหาประส ิทธ ิภาพโดย 
ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที ่มี 
ความสามารถในการผลิตเชน เยอรมนี 
เวียดนามและอินโดนีเซีย สวนกลุม 
ธุรกิจอาหารกระปองและอาหารทะเล
แชแข็ง ไดมีการออกไปลงทุนในสหรัฐฯ 
เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีการผลิตที่ดีกวา 

ในประเทศ

4 เพื่อชวยในดานการกระจาย 
ความเสี่ยงของภาคธุรกิจ 

การออกไปลงทุนในตางประเทศ
ยังชวยในเรื ่องของการกระจายความ 
เสี่ยงของภาคธุรกิจ ทั้งในแงของ 
แหลงผลิต วัตถุดิบ แรงงาน รวมถึง 
การกระจายตลาดดวย ทำใหภาค 
ธุรกิจไมตองพึ่งพิงทรัพยากรหรือตลาด 
จากภายในประเทศแตเพียงอยางเดียว

ช่วยสร้างสมดุลต่อเงินไหลเข้า
/ออกของประเทศ

การออกไปลงทุนในตางประเทศ
มีสวนสำคัญที่ชวยสรางสมดุลใหเงิน 
ไหลเขา/ออกประเทศมีความสมดุลมา
กขึ้น เนื่องจากที่ในชวงที่ผานมา 
flows ธุรกรรมเงินตราตางประเทศ 
ของไทยจะเปนดานเงินไหลเขาเปน 
สวนใหญ ทั้งจากการเกินดุลบัญชี 
เดินสะพัด หรือการไหลเขาของเงิน 
ลงทุนในหลักทรัพยจากตางชาติเปนตน 

ทั้งนี้ เงินไหลเขา/ออกประเทศที่มี 
ความสมดุลมากขึ้นจะชวยให

1 อัตราแลกเปลี่ยนและระบบ 
การเงินของประเทศมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น 
ภาคการส งออกและภาคการผล ิต 
สามารถปรับตัวได อันจะชวยให 
ประเทศสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน
ในระยะยาว 

2 เงินทุนเคลื่อนยายที่สมดุล จะ 
ชวยใหอัตราแลกเปลี่ยนมีความยืดหยุน 
มากขึ้น ซึ่งจะชวยเปน shock 
absorber ใหระบบเศรษฐกิจใหแก 
ประเทศไดมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณี 
เกิดวิกฤตการเงินในตางประเทศ 

3 เปนการนำทรัพยากรจากการ 
เกินดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไป
ใชใหเกิดประโยชนในการเติบโตใน 
ตางประเทศ ทำใหประเทศไทยมีฐานะ 
เปนประเทศเจาหนี้มากขึ้น และลด 
ภาระของทางการในการ absorb 
สวนเกินจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด

สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 
สุทธิของไทยกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) เทียบกับประเทศ
อื่น ๆ ในภูมิภาคเฉลี่ย 6 ปี (ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 
2555) นับว่ายังอยู่ในระดับต่ำ (เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
1.9) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 
ร้อยละ 10.9 และ 5.4 ตามลำดับ  
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ประโยชน์ในด้านอื่นๆ

นอกจากประโยชนในเชิงยุทธศาสตร 
ในการพัฒนาประเทศใน 2 ขอ 
ข างต นแล วการลงท ุนโดยตรงใน 
ตางประเทศยังมีประโยชนในดานอื่น
ๆ อีก เชน

1 เปนการสรางโอกาสในการ 
ลงทุนของภาคธุรกิจจากสถานการณ
ที่โลกไมปกติ - สถานการณโลกที่ 
ไมปกติ โดยเฉพาะวิกฤติทางการ 

เงินในแถบยุโรปและอเมริกา ทำให 
นักลงทุนไทยสามารถใชโอกาสจากการ 
ที่เศรษฐกิจของประเทศเหลานี้กำลัง
ชะลอตัว รวมถึงการที ่บร ิษ ัทใน 
ประเทศคู แข งทางตะวันตกมีความ 
พรอมลดลงใหเปนประโยชน โดย 
ธ ุรก ิจไทยสามารถขยายก ิจการใน 
ประเทศเหลานี ้ไดผ านการควบรวม 

และซื้อกิจการไดในราคาถูก และยัง 
เป นว ิธ ีการที ่ง ายและมีความเส ี ่ยง 
นอยกวาการออกไปลงทุนตั ้งกิจการ 
ใหมขึ้นมาเอง และยังเปนวิธีการที่ 
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นอยกวาการออกไปลงทุนตั ้งกิจการ 
ใหมขึ้นมาเอง และยังเปนวิธีการที่ 
ง ายและมีความเส ี ่ยงน อยกว าการ 
ออกไปลงทุนตั้งกิจการใหมขึ ้นมาเอง 
ภาครัฐจึงควรรีบใหการสนับสนุนเพื่อ
ใหภาคเอกชนสามารถใชประโยชน 
จากวิกฤตการณเหลานี้ใหเปนโอกาส 
ในการลงทุนได ทั้งนี้ สภาพคลอง 
ภายในประเทศที่ยังมีอยูมากในระบบ
ธนาคารพาณิชยไทย จะเปนปจจัย 
สำคัญที่ชวยสนับสนุนแหลงเงินทุนให
ภาคเอกชนสามารถออกไปลงทุนได 
และไมเกิดการ crowd out เศรษฐกิจ

2 ในบางกรณีการไปลงทุนตางประเทศ 
ยังชวยในการเลี่ยงอุปสรรคทางการคา 
หรืออาจไดประโยชนจากสิทธิพิเศษ 
ทางภาษีศุลกากร (Generalised 
System of Preferences : GSP) 
จากการไดเข าไปผลิตสินคาในบาง 
ประเทศ เพื่อ 1) เพิ่มรายไดจากการ 
สงออกใหแกประเทศนั้น 2) สงเสริม 
อ ุตสาหกรรมของประเทศท ี ่กำล ัง 
พัฒนา และ 3) เพื่อเพิ่มอัตราการ 
เจร ิญเต ิบโตทางเศรษฐก ิจให ก ับ 
ประเทศกำลังพัฒนา

3 ชวยในการพัฒนาตลาดการ 
เงินภายในประเทศ – โดยการออกไป 
ลงทุนในตางประเทศที่เติบโตขึ้น จะ 
มาพร อมก ับความต องการในการ 
ระดมทุน การใชบริการทางการเงิน 
และธ ุรกรรมเง ินตราต างประเทศ 
รวมถึงเครื ่องมือปองกันความเสี ่ยง 
มากขึ้น ซึ่งความตองการธุรกรรมที่มี 
ปริมาณมากขึ ้นและหลากหลายขึ ้น 
จะชวยใหตลาดการเงินไทยสามารถ 
พัฒนาไดมากขึ้นทั้งในเชิงลึกและเชิง

กวาง

แมวา FDI Inflow มีคามากกวา 
FDI Outflow มาโดยตลอด แตนับ 
ตั้งแตเดือนตุลาคม ป 2553 ที่ 
ธนาคารแหงประเทศไทยไดผอนคลาย 
ใหบริษัทไทยออกไปลงทุนโดยตรงใน
ตางประเทศไดโดยเสรีนั้น มูลคา 
การลงทุนของไทยในตางประเทศได 
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะในป 2555 การลงทุน 
ในตางประเทศของไทยมีมูลคาสูงเปน
ประวัติการณถึง 12 พันลานดอลลาร 
สหรัฐฯ และสำหรับในชวงไตรมาสที่ 
4 ป 2556 ที่ผานมานั้น มูลคาการ 
ลงทุนของไทยในตางประเทศสุทธิคิด 
เปนมูลคาทั้งสิ้น 1,188 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสกอนหนาที่ 
1,599 ลานดอลลารสหรัฐฯเล็กนอย 
โดยภาคธ ุรก ิจเอกชนเป นส วนท ี ่ม ี 
บทบาทสำคัญในการออกไปลงทุน 
โดยตรงในตางประเทศในไตรมาสนี ้ 
แมวาการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ 
ของไทยจะขยายตัวไดรวดเร็วในชวง
ที่ผานมา แตสัดสวนการลงทุนใน 
ตางประเทศสุทธิของไทยกับผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เทียบกับ 
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเฉลี่ย 6 ป 
(ตั้งแตป 2550 ถึง 2555) นับวา 
ยังอยูในระดับต่ำ (เฉลี่ยอยูที่รอยละ 
1.9) โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเปรียบเทียบ 
กับประเทศเพื่อนบาน เชน สิงคโปร 
และมาเลเซีย ที่เฉลี่ยอยูที่รอยละ 
10.9 และ 5.4 ตามลำดับ 

ปจจุบันน้ี ธุรกิจโรงแรม Centara, 
ONYX Hospitality Group เครือ 

อิตัลไทย, ดุสิตธานี และไมเนอร กำลัง 
ขยายงานในตางประเทศอยางเห็นได
ชัดในรอบบานอาเซียน จีน ฮองกง 
เอเชียใต ตะวันออกกลาง แอฟริกา 
หรือแมแตยุโรปและอเมริกา   ปจจุบัน 
เครือ Centara มี 9 แหงในตางประเทศ 
และมีแผนขยายเพิ่มอยางนอย 13 
แหง ในป 2557-2560 และ เครือ
ONYX ไดแกกลุมAmari OZO และ 
Shama ปจจุบัน 14 แหง เปาหมาย 
81 แหงในป 2561 ดุสิตธานี ปจจุบัน 
8 แหง เพิ่มเปนเกือบ 50 แหง ภายใน 
ป 5 ป และ กลุมไมเนอร กับแบรนด 
Anantara ปจจุบัน 23 แหง เพิ่มอีก 
เทาตัวภายใน 5 ป (ขอมูลจาก Forbes 
Thailand)

ภายใต กระแสโลกาภ ิว ัฒน ใน 
ปจจุบัน ไมเพียงเปดโอกาสกวางตอ 
ขยายตัวทางการคาระหวางประเทศ 
เทานั้น แตยังสงเสริมการขยายตัว 
ทางการลงทุนระหวางประเทศดวย 
ซึ่งการลงทุนระหวางประเทศ ถือเปน 
ปจจัยสำคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
โลกอีกประการหนึ่ง ซึ่งคอนขางความ 
สำคัญทวีความสำคัญเพิ ่มขึ ้นเรื ่อยๆ 
โดยที ่กลุ มประเทศที ่พัฒนาแลวนับ 
เปนผู มีบทบาทตอการออกไปลงทุน 
โดยตรงในตางประเทศอยางยิ่ง

อางอิง 
ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศ

ไทย 
http://www.bot.or.th/Thai/Fina
ncialMarkets/ThaiDirectInvestm
ent/TDI_1/Pages/TDI_1_3.aspx
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“ชุมชนดีมีรอยยิ้ม ปี 3” ชูแนวคิด “PLAY and 
LEARN เพลินเล่น เพลินเรียน” 

เสริมทักษะเยาวชน รอบด้าน กีฬา ดนตรี ศิลปะ
เพราะเราเชื่อเสมอวา...รอยยิ้ม คือ สัญลักษณแหงความสุข เราจึงไมหยุดที่จะสานตอ 

และขยายพื้นที่ในทุกความสัมพันธกับภาคีและพันธมิตร เพื่อรวมกันสรางชุมชนและสังคมที่ดี 
แตงเติมรอยย้ิมใหเกิดข้ึนอยางท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย คือ ปณิธานของโครงการ “ชุมชน 
ดีมีรอยยิ้ม” โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งไดจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องเพื่อ 
สรางรอยยิ้มและพัฒนาทักษะใหกับเยาวชนที่อยูในชุมชนรอบโรงงานของไทยเบฟกวา 21 แหง 
ทั่วประเทศ

โดยในปที่ 3 นี้มาพรอมกับแนวคิด PLAY and LEARN เพลินเลน เพลินเรียน ดวยการ 
นำกีฬา ดนตรี และศิลปะ มาเติมเต็มความสุขใหกับเยาวชน อีกทั้งยังเปนการขัดเกลาจิตใจ 
พรอมเสริมสรางความเขมแข็งทางรางกาย ลาสุด คุณธารทิพย ศิรินุพงศ ผูอำนวยการสำนัก 
ประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พรอมดวย คุณพิเชษ 
เชษฐาพงศาพันธุ ผูจัดการสำนักงานผลิต บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ จำกัด (ในเครือ 
ไทยเบฟ) ไดนำทีมงานลงพื้นที่จัดกิจกรรมที่ โรงเรียนวัดลาดทราย อำเภอวังนอย จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนชุมชนรอบบริเวณโรงงาน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

กิจกรรมในวันนี้ไดรับความสนใจจากเด็กๆ โรงเรียนวัดลาดทราย และ โรงเรียนเครือขาย 
ในอำเภอวังนอยอีก 7 โรงเรียน ที่มารวมตัวกันเพื่อแบงกลุมทำกิจกรรมเสริมสรางทักษะความรู 
ท่ีตนเองถนัด ประเดิมดวย “ดานกีฬา” ถือเปนคร้ังแรกท่ีโครงการฯ รวมกับสมาคมวอลเลยบอล 
แหงประเทศไทย นำนักกีฬาทีมชาติทั้งชาย-หญิง อาทิ วรรณา บัวแกว / มลิกา กันทอง / 
กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ / คณิต ศิลปศร รวมถึง 2 โคชใจดี จรัล เนียมทับทิม และ เชิดพันธ 
ทองธรรมชาติ มาชวยเสริมสรางทักษะการเลนวอลเลยบอลพื้นฐานแกนองๆ ตั้งแตดานทฤษฎี 
ไปจนถึงการฝกปฏิบัติจริง งานน้ีนองๆ จึงไดเรียนรูการฝกอยางมืออาชีพ โดยมีพ่ีนักกีฬาชวยเทรน 
กันอยางใกลชิด

สวนกิจกรรม “ดานดนตรี” มูลนิธิ อาจารยสุกรี เจริญสุข ไดรวมทีมวิทยากรถึง 25 คน 

เปดหองเรียนพิเศษเพื ่อถายทอดเทคนิค 
การรอง เตน เลนดนตรี แกนองๆ เยาวชน 
ผูรักเสียงเพลงกันแบบเต็มที่ ไมวาจะเปน 
ดนตรีขั้นพื้นฐาน การฝกเมโลเดียนสำหรับ 
วงโยธวาทิต ดนตรีคลาสสิค การขับรองขั้น 
พื้นฐาน ไปจนถึง การสอนเตนประกอบ 
เพลงฮิตอยาง “ขอใจแลกเบอรโทร” สราง 
สีสัน เสียงหัวเราะ พรอมๆ กับเสียงเพลง 
สนุกสนานดังไปทั่วบริเวณงานเลยทีเดียว

สำหรับเยาวชนกลุมท่ีมีใจรัก “ดานศิลปะ” 
ก็ไดรับความรูจากวิทยากรจิตอาสาภายใต
ชื่อกลุม Art Happening ซึ่งเปนการ 
รวมตัวของกลุมศิลปนอิสระ มาชวยเสริมสราง 
ทักษะดานศิลปะ กระตุนความคิดสรางสรรค 
ไปกับกิจกรรมประดิษฐสิ่งของเพื่อเพิ่มมูลคา 
จากของใชรอบตัว ในวันนี้นองๆ จึงไดใส 
จินตนาการเต็มที ่ในการนำสิ่งของเหลือใช 
อยาง แผนกระดาษ เชือกฟาง สก็อตเทป 
มาสรางเปนผลงานศิลปะในแบบของตัวเอง
ในรูปแบบชุดเพื่อใชในการแสดง แถมยังได 
ออกไอเดียตั ้งช ื ่อช ุดของตัวเองกันอยาง 
สนุกสนาน ไมวาจะเปน ชุด Bow Butterfly 
ชุดเชฟกระทะเหล็ก หรือ ชุดราตรี

ปดทาย นองๆ ไดมารวมตัวกันที่ 
หอประชุมใหญเพื ่อสรุปกิจกรรมโดยการ 
โชวผลสัมฤทธิ์ ผานการแสดงทักษะทั้งหมด 
ที่ไดฝกมาในวันนี ้พรอมดวยพิธีมอบอุปกรณ 
กีฬาจากสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย 
โดยมี นายภิรมย นันทวงศ ผูอำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปนผูแทนรับมอบ
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ควานหาจุดเริ่มต้น 
“จากนั้นก็เริ่มหันมาสนใจทำงาน 

บริษัท ทำงานทุกอยางท่ีนายมอบหมาย 
และทำมากกวาที่นายคาดหวัง ภายใน 
3 ป ขึ้นมาเปนหัวหนาดูแลทุกแผนก 
ขณะนั้นอายุ 24 ป รับเงินเดือน 
3,600 บาท เนื่องจากใกลชิดอยูกับ 
สินคา ก็สนใจซื้อกลองไปถายตามงาน 
ตางๆเพื่อหารายไดเพิ่ม และเกิดความ 
เชี่ยวชาญดานนาิกาขอมือ จึงกลับ 
ไปตอรองกับเตี่ยวา อยากเปดราน 
นา ิกา เพราะ เห ็นช องทางกำไร 
เตี่ยบอกวาได เตี่ยจะซื้อตูให แต 
นาิกาตองซื้อเอง ผมฝนสลายเลย 
เมื ่อไมมีทางเลือกก็กลับมาอยู บ าน 
ดวยความที่เปนลูกคนโต เตี่ยไมอยาก 
ใหเราออกไปอยูนอกบาน ไมอยากให 
เราออกไปเปดรานเองเพราะเราเปน 
กำลังสำคัญที ่ เต ี ่ยอยากใหส ืบสาน 

อาชีพของเขา ก็คิดวาจะลงทุนทำอาหาร 
ดีกวา เพราะลงทุนนอย ขายฝมือ 
กำไรเยอะ เริ่มจากความคิดจะทำขนม 
ไขขาย ไปขอเรียนตามรานขนมไทย 
ในราชบุรี นครปฐม ก็ไมมีใครสอน”

พบจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ
เมื่อความคิดจุดประกายวา จะ 

ทำขนมขาย คุณวิเชียรจึงตัดสินใจ 
เดินทางไปกรุงเทพ เพื่อสมัครเรียนที่ 
โรงเรียนทำขนม ยานสยามสแควร 
เรียนหมดทุกคอรส ประมาณ 5-6 
คอรส แตก็ยังไมสามารถเริ่มตนทำ 
ธุรกิจได เพราะสิ่งที่เรียนยังเปนขั้น 
พื้นฐาน แตยังไมละความพยายามใน 
การกาวไปใหถึงจุดหมาย

“วันแรกผมซื ้อเครื ่องมือมาทำ 
ขนมเคกแจกเพื่อนบาน ถามวาอรอย 
ไหม เพื่อนบานตอบวา อรอยทุกคน 

“การเริ่มต้นว่า ยากแล้ว การก้าวเดินต่อไป รักษาและต่อยอดยิ่งยากกว่า” ถ้าขาดความมุ่งมั่น ขยัน อดทน 
แต่ความเชื่อนี้ คงใช้ไม่ได้กับ นักธุรกิจผู้นี้ “คุณวิเชียร เจนตระกูลโรจน์” ผู้ก่อตั้งแบรนด์เบเกอรี่ชั้นนำที่อยู่ 
คู่ประเทศไทยมากว่า 25 ปี ในชื่อ ศรีฟ้า เบเกอรี่ หรือ ร้านอาหาร ศรีฟ้า เบเกอรี่ ท่ีพัฒนาสินค้าและบริการ 
หลากหลาย มากกว่า แค่ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และขยายธุรกิจรวม 3 บริษัท คือ บริษัท ศรีฟ้า เบเกอรี่ จำกัด 
บริษัท ศรีฟ้า โฟรเซนฟู้ด จำกัด และ บริษัท สุธีรา เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันดำเนินธุรกิจการขาย 
สินค้าทั้งในประเทศ ผ่านสาขาในปัจจุบัน 25 แห่งทั่วประเทศ และส่งออกสินค้าเบเกอรี่แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ 
ไลน์ใหม่ไปยังต่างประเทศ กว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จ เช่นปัจจุบัน “คุณวิเชียร” ต้องผ่านการบททดสอบ 
ที่ยากลำบาก และต้องฝ่าฟันมากมาย ที่แสดงให้เห็นว่า “ความสำเร็จกว่าจะได้มาไม่ง่าย”

ความเป็นมา
“ผมเรียนจบ มศ.3 ฐานะครอบครัว 

ไมร่ำรวย พอแมขายขาวขาหมู กวยเต๋ียว 
อยูในหมูบานเล็ก  ๆช่ือหมูบานหวยกระบอก 
ถนนหนทางคอนขางเดินทางลำบาก 
หลังจากที่ไมไดเรียนหนังสือเตี ่ยก็สง 
ไปเปนเด็กอูที่มาบตาพุด ดวยความที่ 
ยังเปนหนุม ผมไมอยากทำรูสึกวา มัน 
สกปรกเลอะเทอะ จึงตกลงกับเตี่ยขอ 
ไปอยูกรุงเทพ ผมตระเวนสมัครงาน 
ขายสินคาหนารานหลายแหง จนได 
พบกับ คุณอนันต อัศวโภคิน เจาของ 
โรงแรมแมนดาริน และเพิ่งเริ่มทำ 
โครงการแลนดแอนดเฮาส ทานชวน 
ใหเปนบารเทนเดอร ผมทำงาน 2 ที่ 
ตั้งแตเกาโมงเชาจนถึงตีสอง ถึงหอง 
ประมาณตีสาม ทำอยูประมาณปเศษ 
ก็เลิกทำงานกลางคืนเพราะคิดวาไม 
ใชทางของเรา”

นักสู้แห่งศรีฟ้า เบเกอรี่
ผู้พลิกผืนฟ้าด้วยฝ่ามือ

วิเชียร เจนตระกูลโรจน์
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ตกลงงั้นพรุงนี้ทำขาย พอทำเสร็จมา 
ตั้งหนาราน ขายชิ้นละ 2 บาท สรุป 
วาไมมีใครซื้อเลย ถามวาทำไมไมซื้อ 
เพื่อนบานบอกวา วันแจกกินฟรี ไม 
กลาพูดตรงๆ กลัวจะเสียน้ำใจ ผมจึง 
เลิกลมความคิดที่เปดรานขายเอง หัน 
มาเปนลูกจาง เริ่มสมัครงานรานเคก 
รานที่คิดวาอรอย เปาหมายคือ ตอง 
เขาถ้ำเสือ ถึงจะไดลูกเสือ ขณะนั้น 
อายุ 26 ป ทำได 2 เดือนเงินเดือน 
ไดรับบางไมไดรับบาง ก็ลาออก ตลอด 
ระยะเวลา 4 ป ผมไปอยูมาหลายราน”

ก้าวสู่จุดหมายธุรกิจ “ศรีฟ้า 
เบเกอรี่”

คุณวิเชียร ไดสรางความฝนสำเร็จ 
ในปพ.ศ. 2530 จากการเปดราน 
ศรีฟา แหงแรก ท่ีบานเกิด จ.กาญจนบุรี 

แบบเล็กๆ มีเพียงตู 1ใบ คลายๆตูขาย 
ลอตเตอรี่ และโตะ 1 ตัว ขายขนม 
เคกอยางเดียว

“เริ่มจากลูกคาประจำ 2 คน 
กลับมาซื้อซ้ำในวันที่ 2 และ 3 ทำให 
ผมมองเห็นความเปนไปได เพราะ 
ลูกคาบอกวา อรอย คำนั้นจุดประกาย 
ให ผมเร งพ ัฒนาและสร างค ุณภาพ 
สินคาขึ้นไปเรื่อย ๆ หลังจากนั้น 3 
ปผมไดขยายรานแหงที่ 2 ใน 
จ.กาญจนบุรี หางจากบานที่ตลาด 
ทาเรือ 32 กิโลเมตร อุปกรณสวนผสม 
ทุกอยางเตรียมเบ็ดเสร็จขนทุกอยาง 
ขนสงไปกาญจนบุรีขนของเอง ลงมือ 
ทำขนมเอง ปรากฏวา ขายดีมาก 
รายได 2 สาขารวมกันประมาณ 
7,000 บาท จากการที่ไปเปนลูกจาง 
มาหลายป ทำใหผมไมมีเศษขนมปง 

เหลือทิ้ง สามารถนำไปแปรรูปกลับ 
มาเปนขนมใหมไดหมด”

วิธีการจัดการ เม่ือพบอุปสรรค
“ปพ.ศ. 2530-2537 ผมมีท้ังหมด 

17 สาขา ธุรกิจดีเรื่อยมาจนถึงปพ.ศ. 
2540 เกิดวิกฤติ ทำใหตองปรับ 
เปลี่ยนโครงสรางใหม ตองพัฒนาคน 
ในระดับหนึ่ง ขณะที่โรงงานใหมยัง 
เล็กอยู ผมใชเวลานั้นกลับไปเรียน 
เพิ่มเติม และจบสาขาการตลาดในป 
พ.ศ. 2548 ขณะที่อายุ 47 ป ในปพ.ศ. 
2546 เซเวนอีเลฟเวนเขามาติดตอให 
สงเคกฝอยทองไปจำหนาย ขณะนั้น 
กำลังผลิตทำไดวันละ 800-1,000 ชิ้น 
แตเซเวนฯ ตองการ 20,000 ชิ้น ผม 
ตองนำเขาเครื่องจักรมาชวยผลิต ตอง 
กูธนาคารวงเงิน 150 ลาน ในปพ.ศ. 
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2549 - 2552 แมเราจะเจอวิกฤติแต 
เราก็หยุดไมได ชาไมได ถาเราชาคน 
อื่นก็แซงหนา” 

ต่อยอดขยายไลน์  
“จากนั ้นผมไดขยายไลนสินคา 

ชนิดใหม อาทิ ทองมวน ขนมปง 
ธัญพืช ไปสงขายที่เซเวนฯ แตก็ยังมี 
ปญหาที่ตองปรับปรุงในสวนแพคเกจ
จิ้ง เพราะความรูเรื่องนี้ยังนอยทำให 
การเงินบานปลาย แตความเปนนักสู 
ทำใหผมตองสรางบริษัทตอไป ตอน 
นี้มี 3 บริษัท ผลิตเคกแชแข็งสง 
ตางประเทศ สวนที่ไมแข็งจำหนาย 
ในประเทศ ผลิตแปงพาย แปงเดนนิส 
ทั้งมีไสและไมมีไส สงใหสาขาของราน 
ศรีฟาฯทั้งหมด 25 สาขา และสงให 
บริษัทอื ่นเพื ่อนำไปอบและเสิร ฟให 
ลูกคา สวนโรงงานรอนใชผลิตทองมวน 
เ ป  น ห ล ั ก ก ำ ล ั ง ก า ร ผ ล ิ ต ว ั น ล ะ 
ประมาณ 2 ตัน การจัดจำหนาย 90% 

สงตางประเทศ สวนที่เหลือ 10% 
ขายที่ราน และสงตามซุปเปอรมารเก็ต 
ทั่วไป”

เคล็ดลับการรักษาความสำเร็จ
เคล็ดลับความสำเร็จ ของศรีฟาฯ 

มาจากการยึดม่ันนโยบาย เร่ืองคุณภาพ 
สินคา ความซื่อสัตย ตลอดจนการ 
สรางความพึงพอใจใหแกลูกคาเปน 
หลัก โดยเฉพาะการคำนึงถึงเรื่อง 
สุขอนามัยในการผลิต และสุขภาพ 
ของลูกคาเปนสำคัญ “เราตองพัฒนา 
สินคา ตองรูจักสินคาท่ีเราทำ เพ่ิมพูน 
ความรูตลอดเวลา พัฒนาระบบการ 
ผลิตใหทันสมัยไดมาตรฐาน พัฒนา 
สินคาใหมตลอดเวลา จัดการองคกร 
ใหมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญที่สุด 
คือ ตองมีทีมงานดี เพราะฉะนั้นการ 
สร างมาตรฐานการจ างงานสำค ัญ 
ถาเราไมมีมาตรฐานที่ดีคนที่มีฝมือก็ 
อาจจะไมไดอยูกับเรา การปรับปรุง 

การทำงาน การเลือกใชเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมของตนเองใหเหมาะสม 
สุดทายการหามืออาชีพเขามารวมงาน 
เปนเรื่องจำเปน และตองสรางแบรนด 
ใหแข็งแกรง”

ข้อเสนอแนะถึง SMEs
คุณวิเชียรไดทิ้งทาย ขอคิดวา 

ยุคสมัยเปลี่ยนไป แคอดทน ขยันคง 
ไมเพียงพอ ตองมีความรูและรูจัก 
พัฒนาตนเอง อีกทั้งเรื่องของ Con-
nection เปนเรื่องสำคัญ หมายถึง 
การเปนพาทเนอรทางธุรกิจ ที่ตาง 
เอื้อประโยชน มีกำไร สราง value 
chain ใหแกกันและกัน หาชองทาง 
การตลาดใหกัน และ ปจจุบันนักธุรกิจ 
ตองขวนขวายหาความรูใสตัว เพราะ 
ธุรกิจตองสรางบริการใหมๆ พรอมกับ 
การสราง Connection เพื่อใหธุรกิจ 
ของตัวเองสามารถจับมือกันแลว ถึง 
จะสูธุรกิจใหญๆได และกาวไปสูความ 
เจริญรุงเรืองรวมกันได
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บางคนอาจมองอาชีพการเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว ว่าเป็นอาชีพที่รวยยาก อยากขายดีก็ต้องเสียค่าเซ้งตึก 
ราคาแพง เพื่อให้ได้อยู่ที่ทำเลดี ขายแพงก็ขายยาก เพราะผู้บริโภคคุ้นเคยกับก๋วยเตี๋ยวข้างทางว่าชามนึง 
ไม่ควรแพงเกิน 40-50 บาท ช่วงเวลาขายดีก็มักจะอยู่แค่ช่วงกลางวันหรือเย็นเท่านั้น เลยจากเวลานั้น 
เค้าก็ไม่ค่อยกินกัน ยิ่งลงทุนน้อย ๆ อยู่ในทำเลที่ผู้คนไม่พลุกพล่าน ยอดขายคงจะอยู่ได้แค่เลี้ยงตัวรอดไปวันๆ 
โอกาสหยิบเงินล้านคงห่างไกล แต่ความคิดความเชื่อเหล่านี้ใช้ไม่ได้อีกต่อไป สำหรับ สาวแซ่บ วัย 44 ปี และ 
เธอออกตัวว่า จบแค่ ป.4 เธอคนนี้ เรียกตัวเองว่า “พี่ออ้” แห่งร้านพี่อ้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งน้ำข้น ที่อยู่ใน 
ซอยลึก บนถนนเพชรบุรี ซอย 5 และเธอฉีกกฎอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว สามารถหยิบเงินล้านจากอาชีพร้าน 
ก๋วยเตี๋ยวได้สำเร็จ

จุดประกายไอเดียร้านก๋วยเต๋ียว
เธอคือ คุณอรนุช อัศวกุล ชื่อ 

เลน “ออ” ที่มาของเธอคือ เปนเด็ก 
กรุงเทพฯ ที่เธอบอกวา เกิดในสลัม 
ยานเพชรบุรี ซอย 5 คุณแมมีอาชีพ 
เปนแมคาขายสมตำ กอนขยายมาซื้อ 
ตึกเพื่อเปดรานขายกวยเตี๋ยว โดยเธอ 
จะชวยแมขายของมาตลอดชีวิต พอ 
มาชวงที่เปดรานขายกวยเตี๋ยว ดวย 
ความไฮเปอรของเธอ จึงจัดการปรับ 
ตกแตงรานใหมหมด ใหรับลูกคาได 
มากขึ้น ดวยแนวคิดที่วา รานอะไรที่ 
เปดขายอยูในเยาวราชก็ไมไดใหญโต 
แตคนก็ดั ้นดนเพื่อจะไปหาของอรอย
ทาน ดังนั้นไมวารานจะอยูลึกอยูไกล 
แคไหน เธอเชื่อวา ถาอาหารอรอย 
แปลกนาลอง คนกินก็ตองตามมา 

สาวแซ่บ ไอเดียซ่า ผู้แหวกกฎอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว

อ้อ - อรนุช อัศวกุล

ดังนั้นจึงเปนการคอนเฟรมความเชื่อ
ของเธอวา รานของเธอแมจะอยูใน 
ซอยลึก ในถนนเพชรบุรี แตเธอเชื่อวา 
คนก็ตองดั้นดนไปหาของอรอย จึง 
วางคอนเซ็ปตรานกวยเตี ๋ยวของเธอ 
วา “ตองแปลก และ แรง” และ 
ชุมชนแออัดน่ีแหละ คือ แหลงทำเงิน 
จ ึง เป นจ ุดเร ิ ่มต นของไอเด ียร  าน 

กวยเต๋ียวท่ีพร่ังพรู และทำรายไดงดงาม 
ใหเธอ

“อ อเร ิ ่ มทำร  านก วยเต ี ๋ ยวท ี ่ 
แปลกแตกตาง กับ ไอเดียกวยเตี๋ยว 
ตมยำกุงน้ำขน ที่ขายตั้งแตชามละ 40 
บาท ไปจนถึงชามละ 1,800 บาท ดวย 
การแตกไลนเพิ่มวัตถุดิบที่หลากหลาย 
เริ่มตนจาก 10 เมนู จนปจจุบันออ 
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ร้านของเธอแม้จะอยู่ในซอยลึก
ในถนนเพชรบุรี แต่เธอเชื่อว่าคนก็ต้องดั้นด้นไปหา 
ของอร่อย จึงวางคอนเซ็ปต์ร้านก๋วยเตี๋ยว ของเธอว่า 
“ต้องแปลก และ แรง” และชุมชนแออัดนี่แหละ คือ 
แหล่งทำเงิน 



คิดเพิ่มเติมจนมีใหเลือกกวา 100 เมนู 
แลว ที่สำคัญวัตถุดิบที่คัดสรรมาจะ 
เลือกที่เปนของดี และแพง เรามีให 
เล ือกแตกตางกันตามราคาวัตถุด ิบ 
อยางเชน พวกกุง ที่เราตองมีบริการ 
นานาชนิด ไปจนถึงกุงแมน้ำ และ 
กุงมังกร ทำใหสามารถเรียกราคาสูง ๆ 
ไดจากลูกคา หรือเมนูแปลกที่ไมมีอยู 
ในเมนูประจำ ลูกคาก็สามารถสั่งทำ 
ได เรื่องวัตถุดิบจะไมมีคำวาทิ้ง เราจะ 
ควบคุมอยางดี เพราะมันหมายถึง Cost 
ของเราดวย อยางกุงน่ิมคุณภาพดีไวใส 
ในกวยเตี๋ยวตมยำ สวนที่ถูกทับ ยุย 
จะแปรรูปเปนกุงชุบแปงทอด สำหรับ 
เมนูสลัดกุงทอด หรือนำมาบดละเอียด 
เปนไซดเมนูพวกขนมจีบกุง ท่ีเราต้ังช่ือ 
ให เข าก ับช วงฮ ิตละครสุภาพบ ุร ุษ 
จุฑาเทพว าขนมจีบก ุ งกรองแกวก ็ 
ขายดีมากๆ ตอวันตองสั่งกุงไมต่ำ 
กวา 1 ตัน ปลาแซลมอนวันละ 700 
ชิ้น”  

ใครคือกลุ่มลูกค้าหลัก
ถึงเมนูจะมีหลากหลายราคาตั ้ง 

แตถูกถึงแพง แตเธอบอกวา ลูกคา 
หลักมีตั ้งแตผู คนที ่อาศัยอยู ในยาน 
ชุมชนแออัด  ไปจนถึงลูกคาระดับ 
รัฐมนตรี ที่ตองการลิ้มลองของอรอย 
และไมเกี่ยงราคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เธอไดเปดเผยหมัดเด็ดของกลุมลูกคา
หลักของเธอ วา คือกลุม “ดีเทลยา” 
หรือ เซลสขายยา ที่ตอทอตรงไปยัง 
แพทย กลุมลูกคารายใหญ ของ 
โรงพยาบาลท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
ดวยการที่เธอจัดสรรคอมมิชชั่นใหแก
กลุมเหลานี้ ในการสงอาหารของเธอ 
ดิลิเวอรี่สงใหแพทยทุกเชา จนทำให 
ชื่อเสียงของเธอเปนที่รูจัก และตาม 
กลับมาใชบริการถึงราน จนเธอเลาวา 

ทุก ๆ เชาเธอมีออเดอรตองสงอาหาร 
ใหแกแพทยตามโรงพยาบาลตาง ๆ 
ตอวันมีรายไดไมต่ำกวา 50,000 บาท 
ยังไมรวมยอดขายหนาราน ตอวัน 
มากกวา 1,000 ชาม ดวยรายได 
งดงามตอวันไมต่ำกวา 250,000 บาท

“ของออในรานทุกอยางเราขาย 
ไดหมด คนยืนรอนานเราก็ขายชาเย็น 
ที่เราทำเอง และซื้อกลับบานได คน 
สั่งเมนูแพง ก็จะเดินถือรอบรานกวา 
จะถึงโตะที่สั่ง เพื่อใหลูกคาโตะอื่น 
อยากจะสั่งเมนูแพง ๆ บาง ของหวาน 
ก็มีขาย ขากลับก็มีสินคาจากรานที่ติด 
แบรนดชื่อตัวเองขายเปนของฝากติด
ไมติดมือ แมแตน้ำแกงตมยำยังขายได 
เลย ถุงละ 25 บาท ก็จะมีบรรดา 
นักศึกษามาหาซื ้อไปทานกับมามา 
เรียกวา ทุกอยางสรางรายไดใหหมด 
จะไมมีคำวา ของเหลือทิ้ง” 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ดวยกลยุทธการขายที่แหวกแนว

สุดขั้ว เธอวางตัวเปนเหมือนจุดขาย 
ของราน ตั้งแตการแตงตัวแสนเปรี้ยว 
ไปจนถึงการเชียรลูกคา ทั้ง ณ จุดขาย 
และผานทาง Social Media ที่เธอจะ 
โพสต ภาพเมน ูก ับว ัตถ ุด ิบช ั ้นเล ิศ 
อยูตลอดเวลา เพื่อดึงดูดความสนใจ 
จาก follower ที่ตอนนี้เธอมียอดผู 
ติดตามสูงมากกวา 170,000 คน หรือ 
การใหของแถมติดมือสำหรับลูกคาที่ 
โพสตรูปอาหารตอนที่มารับประทาน
ที่ราน ซึ่งนับเปนสิ่งที่เธอมีความเขาใจ 
และรู จักใชสื ่อในการประชาสัมพันธ 
เปนอยางยิ่ง

“ออจะมีวิธีเรียกลูกคาใหสั่งของ
แพง ดวยการใช IG, Facebook โพสต 
ไปวา ใครอยากเฮง อยากรวย ตอง 
กินกุงมังกร คนไทยชอบแขง ชอบ 

อวด ก็จะแหกันมาพิชิตกุงมังกรกัน 
เต็มไปหมด เวลามาทานก็มักจะอวด 
กันถายรูปโพสตตอ ๆ กันไป ถือเปน 
การประชาสัมพันธทางออมทางนึง 
ชวงที่ขายดีมาก ๆ ตองสั่งกุงมังกร 
เดือนละ 10 ตันไดเลย”

แนวคิดต่อยอดธุรกิจ
ปจจุบันนอกจากอาหารในไลน 

กวยเตี๋ยว และอาหารไซดเมนูกวา 
100 เมนูแลว บางสวนเธอไดลงทุน 
สวนการผลิตเพิ่มจากการใชชื่อของเธอ 
ที่เธอบอกวา มันคือแบรนดที่เธอ 
มั่นใจวา ติดที่สินคาอะไร สินคานั้น 
ขายได เธอจึงแตกไลนในสวนโรงงาน 
ผลิตขนมพุดดิ้ง ที่ผลิตและสงขายทั้ง 
ที่ราน และตางจังหวัดทั่วประเทศ มี 
โรงงานน้ำพริกเผาที ่ใหผลิตสงเปน 
เครื่องปรุง และของฝากที่รานแลว ยัง 
สงขายใหแกรานอาหารทั่วไป  โดย 
เธอใหใช ช ื ่อของเธอเปนตราสินคา 
นอกจากนี้ยังมีชานมแอปเปล ชาแดง 
ชามะลิ ที่ไดไอเดียมาจากคนยืนรอ 
หนาราน ตองทนรอน เพื่อจะไดนั่งใน 
ราน ยังมีบะหมี่สดแบบแชเย็นแลวนำ 
มาตมทานไดเลย และยังมีผงตมยำกุง 
โดยนำส ูตรจากทางร านนำมาผ าน 
ขั้นตอนทำใหเปนผงสามารถเก็บรักษา 
ได นานและสามารถส  งขายได  ใน 
ตางประเทศ

“ทุกวันนี้ ที่รานขายดีขนาดนี้ ก็ 
ไมคิดจะขยายสาขา เพราะเราควบคุม 
วัตถุดิบที่ราคาแพงของเรายากมากๆ 
ตองคุมใหดี ยังไงเราก็จะขายอยูที่นี่ 
แตจะใชวิธีตอยอดธุรกิจอื่นๆ ออกไป 
โดยไมตองใชหนารานอยางเดียว”

นับเปนอีกธุรกิจที ่ม ีแนวคิดที ่ 
นาสนใจ กับการกลาคิด กลาทำ และ 
กลาที่จะแตกตาง อยางเชน รานพี่ 
ออกวยเตี๋ยวตมยำกุง
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สวัสดีครับ ฉบับที่แลว 
ผมนำเสนอถึงบทบาทใน
ธุรกิจครอบครัว วาธุรกิจ 

ครอบครัวมักมีสมาชิกครอบครัวที ่มี 
บทบาทเดนอยูดวยกัน 4 รูปแบบ คือ 
ผู ร ิ เร ิ ่ม (Creator) ผู ข ัดขวาง 
(Anatgonist) ผูสนับสนุน (Supporter) 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ธุรกิจครอบครัว....
ต่างรุ่น ต่างภาวะผู้นำ (ตอนที่1)

และผูสังเกตการณ (Observer) การ 
รูเทาทันบทบาทตางๆ ของสมาชิก 
ครอบครัวมีความจำเปนอยางยิ ่งใน 
การอย ู รวมก ันหร ือทำงานร วมก ัน 
ซึ ่งธุรกิจครอบครัวประกอบขึ ้นจาก 
ระบบยอย หรือมิติยอย 3 มิติ ไดแก 
ธุรกิจ ครอบครัว และ ความเปนเจาของ 

แตละมิติสมาชิกในครอบครัวตางมี 
บทบาทที่แตกตางกันตามหนาที่และ
ความรับผิดชอบ และในแตละ Genera-
tion จะมีบทบาทที่สำคัญแตกตางกัน 
นั่นหมายความวาทักษะในการทำงาน
ที่นำมาใชในแตละรุน หรือแตละชวง 
ธุรกิจยอมแตกตางกัน

ส
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จากตาราง 1 จะเห็นวาในแตละ 
Generation ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 
ครอบครัว ตั้งแตรุนกอตั้ง แมจะตองมี 
ทักษะโดยรวมคลายคลึงกัน แตจะ 
มีสวนที่เดนถือไดวาเปนทักษะที่สำคัญ 
ในแตละชวงของการเติบโตทางธุรกิจ 

Generation 1 เปนผูกอตั้ง 
ธุรกิจครอบครัว ซึ่งเรียกวาเริ่มจาก 
ศูนยก็วาได ในรุนแรกนี้จะตองมีความ 
ชำนาญและทักษะในงานสูง มีความ 
ชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งเถาแกในรุนนี้ 
เรียกวา รูทุกอยาง ทำเองไดทุก 
หน าท ี ่ คาแร ็ค เตอร จะเป นแบบ 
กลาไดกลาเสีย คือกลาที่จะเสี่ยงหาก 
มองเห็นโอกาส และมีความอดทนสูง 
ขยัน เราจะเห็นไดจากวาคนรุนน้ีทำงาน 
หนัก ต่ืนเชานอนดึก ละเอียดรอบคอบ 
ในตัวงาน

Generation 2 รุนที่2 นี้จะ 
เติบโตมาพรอมกับธุรกิจที่ขยายอยาง
รวดเร็ว แตโครงสรางองคกรและการ 
บริหารธุรกิจยังไมเปนระบบระเบียบ 
ไมมีการวางแผนการของธุรกิจที ่เปน 
ระบบ ในรุนที่ 2 เมื่อเขามาสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัวตองมีทักษะในดาน 
การบริหารจัดการที่เปนระบบ มีการ 
จัดโครงสรางองคกรใหเหมาะสมและ
พรอมกับการเติบโต รวมถึงตองมี 
ความรู ความเชี่ยวชาญดานการลงทุน 
มีทักษะในเรื ่องของการจัดการดาน 
การเงิน มีการประเมินโครงการอยาง 
เปนระบบ ดูแลการบริหารทรัพยากร 
ขององค กรให  เป นไปในท ิศทางท ี ่ 

ครอบครัววางเปาหมายไว อีกทั้งตอง 
มีความรูในดานการบริหารความเสี่ยง 
กลาวไดวาคนรุนนี ้ตองมีทักษะดาน 
การจัดการองคกรที่เปนระบบ และ 
ทักษะในดานการเงิน การลงทุน

Generation 3 เปนรุนที่โตมา 
พร อมก ับความสำ เร ็ จของธ ุ รก ิ จ 
บริษัทมีระบบที่ดี ทักษะที่สำคัญของ 
รุนที่ 3 คือเรื่อง ของการบริหารคน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร 
บริษัทจะมีผู บริหารจากภายนอกเขา 

มามากขึ้น จึงตองเรียนรูที่จะทำงาน 
รวมกับมืออาชีพ การเปนผูถือหุนที่ดี 
รวมถึงทักษะการพัฒนาดานนวัตกรรม 
เพื่อตอยอดธุรกิจ ซึ่งในบางครอบครัว 
เมื่อธุรกิจเติบโตมาถึงรุนที่ 3 หรือ 4 
สมาชิกครอบครัวจะไมเขามายุงเรื ่อง
การบริหารเลย และปลอยใหเปน 
หนาที่ของผูบริหารมืออาชีพ ตนเอง 
เปนเพียงผูถือหุนและกำหนดนโยบาย
เทานั้น อาจเห็นไดในธุรกิจครอบครัว 
ท ี ่ เอาบร ิษ ัทเข าไปจดทะเบ ียนใน 
ตลาดหลักทรัพย สรางธรรมาภิบาล 
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ตัวเอง เขาเห็นวาภาวะผูนำลักษณะ 
นี้จะสรางแรงจูงใจ และอยูไดนาน 
อยางแทจริง การทำใหผูอื่นมองเห็น 
คุณคาของตัวเอง จนเริ่มตามปฏิบัติ 
ตามสิ่งที่เชื่อ และกลายเปนเชนนั้น 
ในที่สุด

ในบร ิบทของธ ุรก ิจครอบคร ัว 
ภาวะผู นำจึงมีความหมายที่แตกตาง 
ออกไปเล็กนอยจากที่เขาใจกันทั่วไป 
โดยนิยามความหมายของภาวะผู นำ 
ครอบครัว (Family Leadership) 
วาเปนศิลปะในการทำใหคนเชื ่อและ
ปฏิบ ัต ิตามว ิส ัยท ัศน ในบร ิบทของ 
ครอบครัว ธุรกิจและความเปนเจาของ

งานของผู นำในธุรกิจครอบครัว 
แตกตางจากผู นำในธุรกิจอื ่นตรงที ่ 
ไมไดจำกัดอยูในระบบธุรกิจเพียงอยาง 
เดียว แตยังเปนทั ้งผู บริหารธุรกิจ 
ครอบครัวและเจาของธุรกิจที่มีความ
สำคัญอีกด วย งานของผู นำธ ุรก ิจ 
ครอบครัวจึงมีความซับซอนมากกวา

ผูนำที่ไมใชธุรกิจครอบครัว เนื่องจาก 
เก ี ่ยวของกับเร ื ่องของการโอนถาย 
ธุรกิจที่มีการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนธุรกิจ 
การขยายตัวและการเติบโตเต็มที่

ค ุณสมบ ัต ิ ของภาวะผ ู  นำ ใน 
แตละระยะของการพัฒนาธุรกิจมีความ 
แตกตางกัน และผูนำของธุรกิจครอบครัว 
ตองจัดการกับปญหามากมาย ซึ่ง 
ตองใชความเชี ่ยวชาญในการจัดการ 
ความยุงยากและรับมือกับสถานการณ 
ที่มีความขัดแยง แมวาจะตองเขมงวด 
ในเรื่องของคานิยม แตควรมีความ 
ยืดหยุนในการเปลี่ยนรูปแบบผูนำเมื่อ 
สถานการณและบริบทเปลี ่ยนแปลง 
ไป หากจะถามวาผูนำแบบใดเหมาะ 
กับระยะของธุรกิจ คำตอบคือภาวะ 
ผูนำที่แตกตางกันเหมาะสมกับระยะ
ที่แตกตางกันของบริษัท

บอยครั ้งที ่ผู นำธุรกิจครอบครัว 
รุนที่ 1 มองหาตัวแทนที่เหมือนตนเอง 
โดยไมไดพิจารณาวาบริษัทตองเติบโต 
ไปขางหนา ผูนำตองสามารถนำพา 
ธุรกิจในไปทิศทางที่ตองการได และ 
การเลือกผู นำควรเปนสิ ่งที ่ควบคู ไป 
กับกลยุทธเบ้ืองตนของบริษัท ซ่ึงภาวะ 
ผูนำไมไดดีที่สุดเพียงรูปแบบใดรูปแบบ 
หนึ่ง แตขึ้นกับสถานการณที่เกิดขึ้น 
หรือระยะวงจรชีวิตของธุรกิจดวย

บทบาทของผู้นำ ในธุรกิจ 
ครอบครัว

เนื่องจากธุรกิจครอบครัว มี 
ความซับซอนและละเอียดออนมาก 

ใหเกิดในองคกรใหมีการดำเนินงาน 
อยางโปรงใสเพื ่อใหผู ถ ือหุ นทุกคน 
ตรวจสอบได 

จะเห็นไดว าผู นำในแตละร ุ น 
ของธุรกิจครอบครัว มีหนาที่ในการ 
นำพาครอบครัวและธุรกิจใหสามารถ
สรางความเติบโตอยางยั ่งยืนและสง  
ทอดตอไปยังรุนสูรุน ทักษะแตละ 
ดานตองอาศัยภาวะความเปนผู นำ 
เพ่ือนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล 
จึงถือไดวา ภาวะผูนำมีความสำคัญ 
เป นอย างย ิ ่ งสำหร ับผ ู นำในธ ุรก ิจ 
ครอบครัว

คำจำกัดความของภาวะผู้นำ
ในหนังสือ The 8th HABIT 

(อุปนิสัยที่ 8) สตีเฟน โควเวย ได 
อธ ิบายถ ึงคำจำก ัดความของคำว า 
“ภาวะผูนำ” ไววา ภาวะผูนำ คือ 
การสื่อสาร ถายทอดใหผูอื่นทราบ 
ถึงคุณคา และศักยภาพของตัวเอง 
อยางถองแท จนเขาเขาใจมันไดดวย 

บ่อยครั้งที่ผู้นำธุรกิจครอบครัวรุ่นที่ 1  มองหา
ตัวแทนที่เหมือนตนเอง โดยไม่ได้พิจารณาว่า
บริษัทต้องเติบโตไปข้างหน้า ผู้นำต้องสามารถ
นำพาธุรกิจไปในทิศทางที่ต้องการได้ และการเลือก 
ผู้นำควรเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับกลยุทธ์เบื้องต้นของ
บริษัท ซึ่งภาวะผู้นำไม่ได้ดีที่สุดเพียงรูปแบบใด 
รูปแบบหนึ่ง แต่ขึ้นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือ 
ระยะวงจรชีวิตของธุรกิจด้วย
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กวาธุรกิจทั่วไปที่เนนไปที่ผลกำไรของ
กิจการเปนหลัก แตธุรกิจครอบครัว 
ตองมองในมิติที ่หลากหลายอีกทั ้งมี 
เรื ่องของอารมณเขามาเกี่ยวของดวย
มาก ทำใหบทบาทของการเปนผูนำ 
ในธุรกิจครอบครัวมีความยากมากกวา

รูปแบบภาวะผู้นำในธุรกิจ 
ครอบครัวของมหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย(UTCC Family 
Leadership Style)

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย 
ศูนยศึกษาธุรกิจครอบครัว ไดทำการ 
วิจัยถึงรูปแบบผูนำในธุรกิจครอบครัว 
โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม 
ขอมูลจากเจาของธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมจำนวน 58 คน และ 
ทดสอบรูปแบบของภาวะผูนำ ซึ่ง 
ประกอบดวย 

1. ภาวะผูนำแบบผูประกอบการ 
(Entrepreneurial Style) คือจิตใจ 
พรอมที่จะแขงขันสูง พยายามแสวง 
หามุมมองหรือวิธีการใหมๆ  ท่ีจะทำให 
เก ิดข อได  เปร ียบเช ิ งการแข  งข ัน 
กลาเสี่ยง กลาคิด กลาตัดสินใจ กลา 
ลองส่ิงใหมๆ  เนนการกระทำเพ่ือผลงาน 
และรูสึกวาตนเองเปนเจาของกิจการ
จริงๆ จึงมีความมุงมั่นที่จะทำใหดี 
ที ่ส ุด เพ ื ่อให ก ิจการที ่ตนบร ิหาร 
ประสบความสำเร็จ โดยมีแนวคิดที่จะ 
ผลักดันใหกิจการประสบความสำเร็จ
ควบค ู  ไปก ับการให ความสำค ัญใน 
ประเด็นตนทุนต่ำ กำไรสูง

2. ผูนำแบบเผด็จการ (Autho 
ritative Style) ภาวะผูนำแบบชี้นำ 
(Directive Style) = AD Style 
เน นการบังค ับบ ัญชาและการออก 

คำสั่งเปนสำคัญ มักจะตัดสินใจดวย 
ตนเองแตผูเดียว บัญชาการทำงาน 
แบบสั่งการลงมาเลย และไมคอย 
มอบหมายอำนาจหนาที่ใหแกลูกนอง
มากนัก มักใชวิธีการใหรางวัลและ 
ลงโทษใหลูกนองรู ถ ึงความคาดหวัง 
ใหทิศทางวาควรทำอะไรและควรทำ 
อยางไร ใหกำหนดการเกี่ยวกับงาน 
ที ่ตองทำใหและรักษามาตรฐานการ 
ปฏิบัติที่แนนอนชัดเจน และใหทุกคน 
เขาใจตรงกันวาบทบาทของผู นำคือ 
อะไรบาง

3. ผูนำแบบประชาธิปไตย 
(Democratic Style = DP Style 
เปดโอกาสใหลูกนองมีโอกาสแสดง 
ความคิดเห็นและพูดคุยดวย เอา 
ความคิดเห็นขอเสนอแนะจากลูกนอง
มาอภ ิปรายแสดงความค ิดเห ็นใน 
ปญหาตางๆ เพื่อเอาความคิดที่ดีที่สุด 
มาใชและใชการใหขอมูลยอนกลับ 
เปนโอกาสในการช้ีแนะชวยให ลูกนอง 
มีพัฒนาการท่ีดีข้ึน สามารถทำใหลูกนอง 
มีใจใหกับการรวมตัดสินใจ ผูนำจะ 
ปรึกษาปญหากับลูกนองและขอให 
ล ูกน องเสนอแนะรวมท ั ้ งนำมาใช  
ประกอบการตัดสินใจอยางจริงจัง

4. ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational style) เปนผูท่ี 
ไดรับความชื่นชม การยอมรับเคารพ 
นับถือและความไววางใจเปนอยางสูง
จากลูกนอง เปนแบบอยางท่ีดีตอลูกนอง 
มีอิทธิพลตอความคิดและการปฏิบัติ 
งานของลูกนองมีพฤติกรรมที ่สร าง 
แรงบันดาลใจใหก ับผ ู ท ี ่อย ู รอบตัว 
มีความกระตือรือรนและมองโลกใน 
แงดี สามารถกระตุนและสรางความ 
เชื ่อมั ่นใหลูกนองเกิดความคิดริเริ ่ม 

สร างสรรค ในการแกป ญหาในการ 
ทำงาน และสงเสริมใหสมาชิกทุกคน 
ขององค กรเก ิดการเร ียนร ู และย ัง 
เอาใจใสในความตองการของลูกนอง 
เพื ่อความสำเร็จและความกาวหนา 
ของแตละบุคคลโดยสามารถเปนที ่ 
ปรึกษาดูแลเอาใจใสและทำใหลูกนอง
รูสึกมีคุณคาและมีความสำคัญ

ผูนำจะตองเปนคนแรกท่ีคาดการณ 
ถึงการเปลี ่ยนแปลงและวางแผนรับ 
มือกับการเปลี่ยนแปลงลวงหนาอยาง
มีประสิทธิผล โดยมีความยืดหยุนปรับตัว 
งาย เปดรับทางเลือกอื่นและเต็มใจ 
รับความเส่ียง เปนผูนำการเปล่ียนแปลง 
มากกวาจะพยายามรักษาสภาพเดิมที่
เปนอยู และทำใหเกิดเปนความจริง 
ในหนึ ่งคนสามารถมีทั ้งคุณลักษณะ 
ของผู นำและผู บริหารที ่ชวยสงเสริม 
ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะทำใหการบริหารธุรกิจ 
ครอบครัวเปนไป ฉบับหนาผมจะมา 
เลาตอวา ผูนำแตละรุนแตกตางกัน 
อยางไรเพ่ิมเติม และอะไรคือคุณลักษณะ 
ที่ทำใหธุรกิจครอบครัวสำเร็จ อยาลืม 
ติดตามอานคอลัมน Family Busi-
ness นะครับ
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ย่านสยามสแควร์ ในยุคสมัยหน่ึง ที่นี่ 
ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของความทันสมัย 
ประกอบไปด้วยร้านค้าและบริการระดับ 
คุณภาพแถวหน้าของเมืองไทยทีเดียว 
ถ้าต้องการความ “ล้ำ” ทันสมัยต้องไป 
สยาม ร้านรองเท้า “เทวินทร์” หรือ 
ชื่อเดิม “เทวินทร์ สยาม” ก็เช่นกัน ที่นี่ 
เป็นร้านรองเท้าคุณภาพที่มีสไตล์เป็น 
เอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องการออกแบบ 
ตัดเย็บเอง ทั้งรองเท้าสุภาพบุรุษและ 
สุภาพสตรี ภายใต้แบรนด์ “เทวินทร์” ถ้า 
ไม่ปรับตัวตามยุคสมัยก็คงจะอยู่ยาก 
สำหรับ “เทวินทร์” ทุกย่างก้าวได้พิสูจน ์
ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และไม่หยุดนิ่ง 
ที่ในการดีไซน์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกยุค 
ทุกสมัย ทำให้วันนี้แบรนด์ “เทวินทร์” 
โดยบริษัท เทวินทร์ แอนด์ พอโดพีดิสท์ 
จำกัด ผ่านกาลเวลามากว่า 37 ปี ด้วย 
ความสามารถของ 2 สามีภรรยา 
คุณสุรศักดิ์ และคุณนิตยา พงษ์ทวีวิรัตน์ 
ที่ช่วยกันบริหารงานและปลูกฝังทายาท 
สาว 3 คนให้สืบทอดธุรกิจให้ดำเนินต่อไป 
แต่การเดินทางในครั้งนี้ไม่ได้โรยด้วย 
กลีบกุหลาบ และกำลังท้าทายความ 
สามารถของ “นรี พงษ์ทวีวิรัตน์” 
ทายาทคนโต ว่าเธอจะพา “เทวินทร์” 
ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไร

ชูเมกเกอร์เลือดใหม่
แห่ง “เทวินทร์”

นรี
พงษ์ทวีวิรัตน ์
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การศึกษาของทายาท 
มีผลกับอนาคตของธุรกิจ

ด  วยการมองการณ  ไกลของ 
ครอบครัวพงษทวีวิรัตน จึงไดใหความ 
สำคัญกับเร ื ่องการศึกษาของลูกคา 
เปนอยางยิ่ง โดยใชวิธีใหอิสระในการ 
ตัดสินใจเลือกเรียนแกลูกสาวทั้ง 3 
อยางเต็มท่ี โดยเฉพาะ”คุณนรี” ลูกสาว 
คนโต หลังจบการศึกษาปริญญาตรี 
ดาน International Business Man-
agement จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

เลย คุณพอจะชำนาญดานการผลิต 
ออกแบบตัดเย็บรองเทามาก ทั้งที่คุณ 
พอเปนประธานบริษัท เทวินทร แอนด 
พอโดพีดิสท จำกัด ซึ่งกอตั้งตั้งแตป 
พ.ศ.2520 ตอนคุณแมเปดช็อปขาย 
สินคารานแรกที่สยามสแควร กำลัง 
ทอง “นรี” ดังนั้น ตั้งแตเล็ก ๆ คุณแม 
ก็จะเอาไปเลี้ยงอยูตรงหนาเคานเตอร
ที่ราน เลยไดซึมซับกับ “เทวินทร” 
มาต้ังแตเกิด ต้ังแตเรียนเอแบค คุณพอ 
คุณแมก็จะใหชวยงานที่ราน ชวย 

และจากประสบการณ จึงไดริเริ่ม 
สรางสินคาไลนใหม ภายใตแบรนด 
“Haus of Schus by Taywin” ขึ้น 
เปนรองเทาแฟชั่นสำหรับผูหญิงและ 
ผูชาย ก็คอนขางประสบความสำเร็จ 
ไดรับการตอบรับดวยดี ลูกคาใหมที่ 
อายุนอยลง และลูกคาเกา เริ่มรูจัก 
แบรนดเรามากขึ้น  โดยทีมบริหาร 
กลุมใหมที่เขามาเสริมทีม เริ่มเนนการ 
ขายทางเว็บไซด ออนไลน และ Face-
book มากขึ้น ที่มาคำวา “Haus of 
Schus” เปนภาษาเยอรมัน แปลวา 
บานของรองเทา ท่ีเราต้ังใจใหคอนเซ็ปต 
รานออนไลนของ “เทวินทร” เปน 
เหมือน Closet หรือ ตูเสื้อผา ที่มี 
รองเทา “เทวินทร” อยูใหเลือกใส 
ตามเวลา และโอกาสตางๆ ที่ match 
กับเสื้อผา” 

นำความรู้ด้าน Interna-
tional Business 
เปิดโลกการค้า

ดวยความรู ความชำนาญดาน 
ภาษาจากการเร ียนในตางประเทศ 
“คุณนรี” ไดนำมาใชกับการติดตอ 
ธุรกิจ และการนำ “เทวินทร” ไป 
ออกงานแสดงสินคาในตางประเทศ 

ไดเรียนปริญญาโท ดาน Interna-
tional Business จาก Surrey 
University ประเทศอังกฤษ ความคิด 
แรกที่เรียนจบปริญญาโท เธอคิดวา 
จะหางานทำในอังกฤษ ตามสาขาที่ได 
เรียนมา แตหลังจากคิดทบทวน ภาพ 
ความรักและชอบรองเทาก็ผุดขึ ้นมา 
ในความคิด ประกอบกับประเทศ 
อ ังกฤษข ึ ้นช ื ่ อ เร ื ่ องการออกแบบ 
ตัดเย็บรองเทาของแบรนดดัง ๆ หลาย 
แบรนด เธอจึงตัดสินใจใชเวลาเรียน 
ตอดานการออกแบบ Pattern Shoe 
making อีก 2 ป แลวจึงมุงหนา 
กลับมาพรอมนำความรู เพื่อมาใชกับ 
ธุรกิจของครอบครัวอยางเต็มที่

“ตอนที ่กล ับมาก็มาร ับหนาที ่ 
เปนผูชวยคุณพอดาน Production 

คิดเงิน รับลูกคา มาตลอด มีบางที่รับ 
จอบเปนเลขาคุณพอ คุณแม ชวงวัน 
หยุดเสาร อาทิตย เคยติดตอนำผลิตภัณฑ 
“เทวินทร” ไปออกงานแสดงสินคาใน 
ตางประเทศ หลายแหง อาทิ อิตาล ี
เยอรมัน ฝรั่งเศส และฮองกง รวมกับ 
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย และสมาคมสงเสริม 
อุตสาหกรรมรองเทาไทย ซึ่งตอนนั้น 
คุณพอ รับตำแหนงเปนประธานสมาคมฯ”

เปิดโลกแฟชั่น กับ 
แบรนด์ใหม่ “Haus of 
Schus by Taywin” 

“ตอนที่เรียนจบกลับมา มีความ 
คิดวา อยากจะทำใหรองเทา “เทวินทร” 
เนน High Fashion ตามที่ไดเรียนมา 
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เรากำลังพิจารณาจะขยายเปนตัวแทน 
จำหนายในตางจังหวัด ขณะน้ีอยูระหวาง 
การวางระบบ คาดวานาจะเร่ิมปหนา”

เพราะเดินตามรอยบุพการี จึง 
ทำให้มีวันนี้

สิ่งที่ปลูกฝงให “คุณนรี” กาว 
เดินมาสู จ ุดนี ้ไดนอกจากการศึกษา 
อยางดีที่ไดรับจากคุณพอ คุณแมแลว  
คือ การเรียนรูธุรกิจของครอบครัวจาก 
เสนทางเดินของทั้ง 2 ทาน ที่ทำใหได 

แตดวยผลิตภัณฑ “เทวินทร” เนน 
การผลิตที ่คอนขางละเอียดประณีต 
และใชเวลากับรองเทาแตละคู ดังนั้น 
ในเชิงจำนวนการผลิตตอเดือนยังไม 
มากพอในการนำไปจัดแสดง โดย 
นองสาวคนรองไดนำทีมไปออกงาน 
แฟรในประเทศญี่ปุน และเธอพบวา 
ญ่ีปุนนิยมแนวสินคาบูติก และคอนขาง 
ตอบรับกับแนวสินคาของ “เทวินทร” 
เปนอยางดี เธอจึงหันมาเนนที่ญี่ปุน 
เปนตลาดหลัก ใชวิธีสงออกไปจำหนาย 

โปรดักชั่น ที่อยูในสยามสแควร สาขา 
แรก ไปอยูท่ีโรงงานผลิตซอยลาดพราว 
โดยมีกำลังการผลิตอยูที่ 2,000 – 
3,000 คูตอเดือน โดยคุณพอเริ่มถอย 
ให “คุณนรี” ไดเขามาดูแลแทน 
คุณพอ ทางดานการผลิตมากขึ้น และ 
คอยเปนที่ปรึกษาให นอกจากผลิต 
และออกแบบรองเทาแฟชั่นทั่วไปแลว 
ยังมีบริการ Tailor made สำหรับ 
ผูที่ตองการมีแบบเฉพาะ จากการ 
Mix & Match ดีไซนภายในราน หรือ 

“เรามีหน้าที่นำความรู้มาปรับให้ธุรกิจมี 
ความทันสมัยขึ้นแต่การผลิตเรายังคง 
เรื่องคุณภาพ และวิธีการผลิตยังคง
อยู่ในระบบเดิม ซึ่งเราต้องผสมผสานทั้งระบบใหม่   
และระบบเก่าเข้าด้วยกัน
หนวยงานหรือองคกรที่ตองการแบบ 
เฉพาะ อาทิ ทีมฟุตบอล ที่ตองการ 
รองเทาสำหรับออกงาน หรือ โรงแรม 
ที ่ต องการรองเทาหนังที ่ เข าก ับชุด 
ยูนิฟอรม รวมถึงการรับสั่งตัดพิเศษ 
ใหแกผูที่มีรูปเทาผิดปกติอีกดวย

“อนาคตตั้งเปาวา ที่จะขยาย 
สาขาออกไปอีก คงไมใชหางสรรพสินคา 
ขนาดใหญที่ตองใชพื้นที่มาก ๆ แตเรา 
จะเนนแนวคิด บานของรองเทา ดู 
อบอุน ไมตองใชพื้นที่ใหญมาก ขยาย 
ออกไปทั้งกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
เพราะเวลาลูกค าออเดอร ผ านทาง 
ออนไลน จะไดสามารถไปรับสินคา 
ไดงายขึ้น เราวางแผนจะขยาย 2-3 
สาขาในประเทศอาจจะเปน Fran-
chise หรือ ตัวแทนจำหนาย เน่ืองจาก 
มีลูกคาที่ติดตอเขามาขอเปนตัวแทน
จำหนาย หลัก ๆ คือ สินคารองเทา 
แตะ ซ่ึงเปนสินคายอดนิยมของ “เทวินทร” 

เรียนรู และสัมผัสการทำงานแตละ 
ชวงเวลาวายากลำบากอยางไร ได 
เรียนรูวิธีการทำงาน การตัดสินใจ 
การแกไขปญหาอยางไร 

“เรามีหนาที ่นำความรู มาปรับ 
ใหธุรกิจมีความทันสมัยขึ้น แตการ 
ผลิตเรายังคงเรื่องคุณภาพ และวิธี 
การผลิตยังคงอยูในระบบเดิม ซึ่งเรา 
ตองผสมผสานทั้งระบบใหม และ 
ระบบเกาเขาดวยกัน”  

ด วยการปล ูกฝ งความร ู ทาง 
ธ ุรก ิจเป นอย างด ีของครอบคร ัว 
พงษทวีวิรัตน ใหแกทายาท คุณนรี 
พงษทวีวิรัตน ผูกุมบังเหียน “เทวินทร” 
คนใหม จากผลงานที่ผานมาของเธอ 
คงเปนบทพิสูจนใหเห็นถึงฝมือของ
ผูหญิงแกรงคนนี้ในวงการชูเมคเกอร 
ของประเทศไทยไดเปนอยางดี และ 
หนทางขางหนาจะเปนอยางไร คง 
ตองติดตามกันตอไป

และไปรวมงานแฟรบาง อยางไรก็ตาม 
การขายสวนใหญยังอยูภายในประเทศ 
มากกวา 50% ของลูกคาในประเทศ 
ชาวตางชาติ จาก Australia, UAE 
และลาว ท่ีบินตรงเพ่ือมาส่ังตัดรองเทา 
คือ มาเมืองไทย ตองมีรองเทา “เทวินทร” 
เพื่อเปนของที่ระลึกกลับบาน

การขยายตัวของธุรกิจ 
ในปัจจุบัน

ปจจุบัน “เทวินทร” จะเนนขาย 
สินคาผานชองทางหลัก ที่เปน Exclu-
sive Shop ที่อยูในหางสรรพสินคา 
ซึ่งปจจุบันมีสาขาที่บริหารจัดการเอง
ท้ังหมด 9 แหง 5 สาขาอยูในกรุงเทพฯ 
และอีก 4 สาขาอยูในตางจังหวัด 
ดวยจ ุดขายของรองเท าท ี ่ เน นการ 
ตัดเย็บประณีตดวยดีไซนเฉพาะตัว 
ปจจ ุบ ันได ม ีการขยายโรงงานผลิต 
ออกแบบและต ัดเย ็บจากส วนการ 
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ทำความรู้จัก “ดร.เอก”
“ดร.เอก” เปนชาวยะลาโดยกำเนิด 

จบการศึกษาขั้นสูง ระดับปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จาก 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ป 2536 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จาก 
Oklahoma City University ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ป 2541 และปริญญา 
เอก บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) 
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ป 2552 
สมัยที ่ เร ียนปริญญาตรีเคยเปนนัก 
กิจกรรมตัวยงกับชมรม AIESEC (องคกร 
นักศึกษาระหวางประเทศ) จนไดรับ 
การคัดเล ือกให เป นประธานชมรม 
AIESEC ซึ่งในขณะนั้นเปนชมรมที่มี 
สมาชิกมากที ่ส ุดของมหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ และมีโครงการที่ทำมากมาย 
ถึง 20 โครงการ ภายใน 1 ป ที่ 
แสดงใหเห็นถึงความรักในการเปน 
นักกิจกรรมของทาน ผลงานไฮไลท 
คือ การจัดงานตลาดหลักทรัพยจำลอง 
ขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย และ 
มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

คอลัมน์ YEC UPDATE ฉบับนี้ เราได้รับเกียรติจากประธานหอการค้า จ.ยะลา ผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้ง
กลุ่ม YEC ถึง 3 กลุ่ม ด้วยความเข้าใจในความละเอียดอ่อนของชุมชนในพื้นที่ที่ความแตกต่างในเรื่องศาสนา 
และวัฒนธรรม แต่มุ่งหวังให้ทุกกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเป็นเอกภาพ ขอแนะนำ
‘ดร.ณพพงศ์ ธีระวร’ ประธานหอการค้า จ.ยะลา ประธานหนุ่มมากความสามารถ จนได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ 
มากมายจากหอการค้าไทย ได้แก่ รางวัลประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดดีเด่น ปี 2556 รางวัลหอการค้าจังหวัด
ยอดเยี่ยม ปี 2555 และ 2556 รางวัล เพิ่มสมาชิกยอดเยี่ยมปี 2555 และ 2556 รางวัล CSR ยอดเยี่ยม 
และปัจจุบัน ดร.ณพพงศ์ ธีระวร หรือ “ดร.เอก” ยังดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
(5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) และกรรมการหอการคา้ไทย และมีบทบาทภารกิจเพื่อสังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อีกมากมาย แต่ในวันนี้จะขอโฟกัสบทบาทท่านในเรื่อง YEC ซึ่งมีเรื่องราวน่าสนใจ น่าติดตาม
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ประธานหอการค้า จ.ยะลา
กับภารกิจตั้งไข่ 3 YEC ยะลา- มุสลิม-เบตง

ดร.ณพพงศ์ ธีระวร



นอกเหนือจากนี ้ยังไดขามไลนธุรกิจ 
เขามาเปนคูสัญญากับบริษัท ไทยซัมซุง 
อิเลคโทรนิค จำกัดใหเขารวมบริหาร 
ศูนยบริการซัมซุงสาขารัตนาธิเบศร 
และสาขารังสิต จนไดเรียนจบปริญญา 
เอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง และเบนเข็มกลับมาทำ 
ประโยชนใหบานเกิดอยางจริงจัง ใน 
ตำแหนงประธานหอการคาจังหวัด 
ยะลา

ภารกิจสำคัญ 
กับการก่อตั้งกลุ่ม YEC

ดวยความละเอียดออนเรื่องเชื้อ
ชาต ิและภาษา ของประชาชนใน 
จ.ยะลา ที่เปนสวนหนึ่งของ 3 จังหวัด 
ชายแดนใต “ดร.เอก” จึงตองทำหนาท่ี 
ดูแลนโยบายในการกอตั ้งดวยความ 
ระมัดระวัง กับการกอตั้งกลุม YEC ถึง 
3 กลุม ประกอบดวย

1. YEC ยะลา – เปนกลุมนัก 
ธุรกิจรุนใหม ท่ีเปนไทยพุทธ ในตัวเมือง 
ยะลา

2. YEC มุสลิม – เปนกลุมนัก 
ธุรกิจรุนใหม ที่เปนไทยมุสลิม ในตัว 
เมืองยะลา

3. YEC เบตง – เปนกลุมนัก 
ธุรกิจรุนใหม ในอำเภอเบตง

กลุมเปาหมายของทั้ง 3 กลุมนี้ 
จะไมซ้ำกัน เพื่อจูงใจกลุมนักธุรกิจทั้ง 
พุทธและมุสลิมใหสบายใจในการเขา 
รวมกลุมดวยความแตกตางทางศาสนา 
และภาษาของ 3 กลุมที่แตกตางกัน 
ซึ่งไดจัดรวมโครงสราง YEC ของทั้ง 
3 กลุมเปน 3 ระดับ กลุมแรกคือ 
นักธ ุรก ิจร ุ นใหม ท ี ่สนใจเข าร วม 
กิจกรรมและรับรูขาวสารตางๆของ
ทางหอการคายะลา กลุมที่ 2 คือ 
ผูประสานงาน กลุมนี้จะถูกทาบทาม 
ใหเขามาเปนคณะทำงาน YEC โดย 
คัดเลือกจากการเขาร วมกิจกรรม 
ตางๆอยางสม่ำเสมอ และมีภาวะ 
ผูนำและจิตสาธารณะ และกลุมสุดทาย 
คือการเปดโอกาสใหนองๆ YEC เขา 
มาเปนกรรมการของหอการคายะลา 
ซึ ่งท ี ่ผ านมาไดเป ดโอกาสใหน องๆ 

ไ ปฝ  ก ง านและด ู ง านท ั ้ ง ใ น และ 
ตางประเทศ

“หลังจบปริญญาตรี ไดทำงาน 
กับบริษัทในเครือ จัสมิน อินเตอร 
เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กอนบิน 
ไปเรียนตอปริญญาโท ดานบริหาร 
ธุรกิจ (MBA) สาขาการตลาดที่ Okla-
homa City University และที่นั่น 
ดร.เอกก็ไดร ับเลือกใหเปนประธาน 
นักเรียนไทย ไดมีโอกาสทำกิจกรรม 
เผยแพรวัฒนธรรมไทยมากมาย หลัง 
เร ียนจบด วยผลการเร ียนท ี ่ เข าตา 
บริษัทญี่ปุน ใน San Francisco ชื่อ 
Kosei America Inc จึงไดเขารวมงาน 
ได 2 ปก็ถูกชักชวนใหไปทำงานตอที่ 
สำนักงานใหญ ที่ญี่ปุน กับตำแหนง 
สูงสุดคือ หัวหนาฝายตางประเทศ 
และดวยความคิดที่ตองการนำความรู
ความสามารถกลับมาพัฒนาบานเกิด 
ยะลา จึงตัดสินใจกลับเมืองไทย”

สู่เส้นทางการเป็นผู้นำ 
หอการค้ายะลา

ผลงานโดดเดนเมื ่อกลับมาคือ 
การเคลียรภาระหนี้สินใหกับธุรกิจที ่ 
บานกวา 60 ลานบาทภายในเวลา 1 
ปครึ่ง โดยการปลุกชีวิตโครงการบาน 
จัดสรรจากวิกฤติต มยำกุ งในชวงป 
2445 หลังจากนั้นไดขยายโครงการ 
บานจัดสรรไปท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และจังหวัดสงขลา และดวยผลงานที่ 
ปรากฏ “ดร.เอก” จึงไดรับเลือกให 
เปนประธานสมาคมสงเสริม SMEs 
จังหวัดสงขลา และตอมาไดรับเชิญ 
เปนเลขาธิการ สมาคมสงเสริม SMEs 
ไทยซึ่งมีเครือขายทั่วประเทศ และมี 
โอกาสไดไปดูงานการพัฒนา SMEs 
ทั้งในประเทศ และตางประเทศ รวม 
ถึงการไปบรรยายเรื่อง SMEs ใหแกผู 
ประกอบการในกลุมประเทศอาเซียน 
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ตัวแทนจาก YEC ทั้ง 3 กลุมไดเขามา 
ทำงานร  วมก ันก ับคณะกรรมการ 
หอการคายะลา นอกเหนือจากนี้ 
หอการคายะลายังไดปรับโครงสราง 
เพื่อเปดโอกาสใหนองๆ YEC ไดเขา 
มาทำงานไดมากขึ้น โดยการปรับ 
เลขาธิการของหอการคายะลา (อายุ 
30 เศษๆ) ใหไปทำหนาท่ีเปนรองประธาน 
ที่รับผิดชอบในเรื่อง YEC โดยตรง 
และปรับรองเลขาธิการ (อายุ 30 
เศษๆ) ใหขึ้นไปทำหนาที่เลขาธิการ 
พรอมเปดโอกาสใหตัวแทน YEC ทั้ง 3 
กลุมเขามาเรียนรูงานในตำแหนงรอง 
เลขาธิการ จริงๆแลวหอการคายะลา 
โชคดีที่มีคณะกรรมการสวนใหญยังมี
อายุอยูในเกณฑของ YEC คือไมเกิน 
40 ป ทำใหปจจุบันมีสมาชิก YEC 
ทั้งหมดจำนวน 150 คน นอกเหนือ 
จากนี ้หอการคายะลายังไดมีการทำ 
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ 6 
สถาบันการศึกษาเพื ่อร วมกันสราง 
ยุวการคา หอการคายะลา ที่มาจาก 
นักศึกษาที่เรียนทางดานธุรกิจ อีก 
กวา 1,000 คน

กิจกรรม YEC 
ของหอการค้ายะลา

แมวา YEC ยะลาจะเพิ่งเริ่ม 
กอตั้ง เมื่อกลางป 2556 ที่ผานมา 
แต  ได  ร ิ เร ิ ่ มจ ัดทำก ิจกรรมต  างๆ 

มากมาย อาทิ กิจกรรม AEC TALK 
เปนการใหความรูในการดำเนินธุรกิจ 
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสู AEC โดย 
หอการคายะลา ไดเปดโอกาสใหกลุม 
YEC ยะลา ไดเขามามีบทบาทในการ 
รวมคิดและดำเนินงาน ซึ่งจัดมาแลว 
ถึง 5 ครั้ง โดยการจัดงานแตละครั้ง 
จะม ุ  ง เ ป  า ไปท ี ่ ก า รแลก เปล ี ่ ยน 
ประสบการณ ซึ่งการจัดงาน AEC 
Talk ทั้ง 5 ครั้งลวนไดรับการตอบรับ 
เปนอยางดีจาก YEC ยุวหอการคา 
และสมาชิกหอการคายะลา กิจกรรม 
อีกอยางที่กำลังเปนที่นิยมของ YEC 
ที่นี่คือ การเรียนรูภาษาที่ 2 และ 3 
ทาง YEC ยะลาและ YEC เบตง 
ซึ่งสวนใหญมีเชื้อสายจีน ก็ไดฝกฝน 
การใช ภาษามลาย ูกลางและภาษา 
อังกฤษ ที่กำลังจะเปนภาษาหลักใน 
การเปด AEC สวน YEC มุสลิมก็ไดเขา 
มาเรียนรู ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
ซึ ่งที ่ผ านมาหอการคายะลาไดมอบ 
หมายให YEC กลุมตางๆไดจัดหาครู 
มาสอน พรอมทั้งจัดตารางเรียนกัน 
เอง อาทิตยละ 2 วันๆละ 3 ชั่วโมง 
เปนเวลา 5 สัปดาห ก็ไดผลตอบรับ 
และเขารวมกิจกรรมกันอยางคึกคัก 
ซ ึ ่ งก ิจกรรมน ี ้ เป นก ุศโลบายของ 
หอการคายะลา ในการทำใหคนไทย 
พุทธ และมุสลิม ในยะลาไดพูดคุย 
แลก เปล ี ่ ย นก ั น อย  า ง กลมกล ื น 

นอกเหนือจากโครงการตางๆที ่สราง 
ความเขมแข็งทางธุรกิจแลว YEC ของ 
หอการค ายะลาย ั ง ได ม ี โอกาสทำ 
กิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR อีกดวย 
“ตัวอยาง เมื่อ 2 เดือนที่ผานมา เกิด 
เหตุระเบิดในเขตเศรษฐกิจของเมือง 
ยะลา หอการคายะลาก็ไดจัดงาน “ยะลา 
ยะลาแฟร” ขึ้นเพื่อเปนการเรียกขวัญ 
ของผ ู ประกอบการและฟ  นฟ ูย าน 
การคาที่เกิดเหตุ YEC ของหอการคา 
ยะลาก็ได ม ีโอกาสในการรวมสราง 
สีสันในโครงการน้ีดวยเชนกัน ในเดือน 
มกราคม 2558 ตอนรับการเปด AEC 
หอการคายะลากำลังกอสรางพลาซา
แหงใหม และที่นี่กำลังจะเปนแหลง 
รวมความคิดสรางสรรคและโอกาส 
ทางธุรกิจใหกับ YEC และแนนอน 
YEC ของหอการคายะลาจะเปนอีก 
หนึ ่งกำล ังสำค ัญในการข ับเคล ื ่อน 
โครงการนี้ ทั้งหมดคือโอกาสของ YEC 
ที่จับตองได ภายใตการทำงานของ 
ประธานหอการค ายะลาที ่ม ีช ื ่อว า 
“ดร.เอก”

ฉบับนี้หวังวา ผูอานทุกทานจะ 
ไดรับทำความรูจัก กับ “ดร.เอก” คน 
เกง แหงหอการคายะลา และ YEC 
ยะลาฉบับหนาจะไดพบประธานของ
จังหวัดใด โปรดติดตามตอไป

หอการค้ายะลาโชคดีที่มีคณะกรรมการส่วนใหญ่ ยังมีอายุอยู่ในเกณฑ์ของ 
YEC คือไม่เกิน 40 ปี ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิก YEC ทั้งหมดจำนวน 150 คน 

นอกเหนือจากนี้หอการค้ายะลายังได้มีการทำ ข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับ 6 สถาบัน การศึกษาเพื่อร่วมกันสร้าง ยุวการค้า 

หอการค้ายะลา ที่มาจากนักศึกษาที่เรียนทางด้านธุรกิจอีกกว่า 1,000 คน 
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ที่ดุเดือดนี้ กลับมีรานคาปลีกสัญชาติ 
ไทยแหงหนึ ่งท ี ่ เต ิบโตไดอยางสวน 
กระแส โดยเริ่มจากจังหวัดราชบุรี 
และขยายไปยังจังหวัดใกลเคียง เชน 
นครปฐม เพชรบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี 
เปนตน จนปจจุบันเริ่มเฉียดๆมาใกล 
กรุงเทพบริเวณปริมณฑลโดยสาขา CJ 
Express มีท้ังหมด 238 สาขา nine 
cosmetic 9 สาขา และ CJ Value 2 
สาขา  และมีพนักงานกวา 3,000 คน  
ถือไดว าเปนกลยุทธิ ์ป าลอมเมืองก็ 
วาได หากแตความสำเร็จนี้ยอมไมได 
เกิดขึ ้นจากความบังเอิญแตคือความ 
ขยัน มุงมั่น อดทน และสายตาท่ีมอง 
การไกลของผูบริหาร อยางคุณวิทย 
ศศลักษณานนท หรือ เฮียเดน  

จากรานคาสงสองหองแถวที ่ 
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เฮีย 
เด นออกจากมหาว ิทยาล ัยมาช วย 
กิจการที่บานตั้งแตอายุยี่สิบตนๆ เมื่อ 
เห็นวาพอแมตองทำงานหนัก เพราะ 
ตอนนั้นยังไมมีการนำระบบเขามาใช 
ทำใหตองเหนื ่อยในเรื ่องของการจัด 
ร  านและส ินค  า ให  เข  าท ี ่ เข  าทาง 
ตอนนั ้นเฮ ียเด นเร ียนร ู และทำงาน 
ทุกอยางเองต้ังแตยกของ สงของ จัดของ 
สิ่งที่เฮียเดนเห็นคือพอแมทำงานหนัก
มาหลายปแต ก ็ย ังค าขายแบบเด ิม 
เหนื่อยอยูเหมือนเดิม จึงคิดหาวิธีขาย 
ที่จะขายใหไดมากขึ้น คิดวาถาตอง 
เหนื ่อยก็ตองเหนื ่อยเพื ่อใหใหญขึ ้น 
ตอนนั้นเริ่มหาหนทางที่จะทำอยางไร

ลูกค้าของ CJ Express คือ 
คนที่อยากซื้อข้าวของเครื่องใช้ในบ้านแต่ไม่อยากไป
ซุปเปอร์มาเก็ต เพราะที่ร้านแตกต่างจากร้านสะดวก 

โดยจะไม่มีบริการตู้เครื่องดื่ม 
ใส้กรอกหรืออาหารกล่อง ผักผลไม้ ก็ไม่มี 

แต่มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลายกว่า 16,000 
รายการ ราคาบางอย่างก็ถูกกว่าที่อื่น  

นี่จึงเป็นจุดแข็งของ CJ Express  

ถาจะพูดถ ึงร านค าปลีกของ 
ไทย หลายปที่ผานมาตองประสบกับ 
ปญหาที่รานคาปลีกตางชาติแบรนด 
ใหญไดขยายไปทั่วทั้งประเทศ แมแต 
ในตัวอำเภอ หรือตำบลที่เคยมีรานคา 
เล็กๆ ที่ทำโดยอาเจ็กอามา ซึ่งขาย 
มาหลายสิบป แตเมื่อกระแสของ 
แบรนดใหญไดเขามาสูชุมชน ทำให 

รานโชวหวยเหลานี ้ตองลมหายตาย 
จากไปเพราะไมสามารถแขงข ันได  
แม  แต  ร  านค  าปล ี กส ัญชาต ิ ไทย 
หลายรายแมจะมีทุนอยู บางแตเมื ่อ 
เจอกับทุนกอนใหญ ที่เปดรานขนาบ 
ทั้งซายทั้งขวา จนลูกคาไมเขาราน 
หรือเขานอยก็อยูไมไดสุดทายตองปด
ไปเชนกัน แตทวาในกระแสการแขงขัน 
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ค้าปลีกสัญชาติไทย จากร้านห้องแถวสู่แบรนด์ “CJ Express”

คุณวิทย์ ศศลักษณานนท์ “เฮียเด่น”
สัมภาษณ์ คุณวาสนาและเฮียซ้ง ผู้ใกล้ชิดคุณวิทย์ ศศลักษณานนท์



ใหมีอำนาจตอรองกับ Supplier เพื่อ 
ใหไดราคาตนทุนที่ต่ำ และพบวาหาก 
สั่งในปริมาณมากก็จะไดสินคาที่ถูกลง 
เฮียเดนจึงตั ้งทีมขายขึ้นมาเพื่อใหวิ ่ง 
จดออเดอรของรานคาปลีกในจังหวัด
และกระจายออกไปยังจังหวัดใกลเคียง 
โดยครอบคลุมพื ้นที ่กว าสิบจังหวัด 
จากจุดนี ้เองทำใหกิจการคาสงของ 
เฮียเดนเติบโตมากขึ้น จนมีอำนาจ 
ตอรองกับ Supplier และจากการ 
เปนคนที ่ลงมือทำเองแทบทุกอยาง 
ทำใหเฮียเดนรูจักธรรมชาติของธุรกิจ
เปนอยางดี การไปสงของลูกคาดวย 
ตนเองก็ทำใหรูจักมองทำเลวาตรงไหน 
ขายดี ตรงไหนขายไมได ซึ่งจนถึง 
ทุกวันนี้เวลาจะเปดสาขาเฮียเดนตอง
เปนผูชี้ทำเลดวยตนเอง แตกวาจะทำ 
ใหร านคาสงเติบโตไดนั ้นก็ใชระยะ 
เวลาถึง 10 ป จากประสบการณและ 
สายตาที่มองการณไกล ทำใหเฮียเดน 
ริเริ่มที่จะทำแบรนดคาปลีกของตนเอง 
โดยด ูต นแบบจากร านสะดวกซ ื ้อ 
รายใหญที่ทำจนเติบโตไปทั่วประเทศ 
แมตอนเริ ่มตนจะมีเสียงคัดคานจาก 
ครอบครัวและลูกนองคนสนิท เพราะ 
เห็นวากิจการคาสงก็ขายดีอยู แลว 
แตพยัคฆต ิดปกอยางเฮ ียเด นกลับ 
มองการณไกลกวานั ้นโดยคิดวาการ 
ทำค  าปล ีกจะทำให ธ ุ รก ิจการค  า 
เติบโตอยางรวดเร็ว ในป 2548 จึง 
ไดเปดราน CJ Express ข้ึนเปนแหงแรก

โมเดลของราน CJ Express 
เปนลักษณะที ่อยู ก ึ ่งกลางระหวาง 
รานสะดวกซื ้อและซุปเปอรมาเก็ต 
คุณวาสนาเลาวาลูกคาของ CJ Express 
คือ คนที่อยากซื้อขาวของเครื่องใช 
ในบานแตไมอยากไปซุปเปอรมาเก็ต 
เพราะที่รานแตกตางจากรานสะดวก 
โดยจะไมมีบริการตูเครื่องดื่ม ใสกรอก 
หรืออาหารกลอง ผักผลไม ก็ไมมี แต 
มีสินคาอุปโภคบริโภคที่หลากหลายก
วา 16,000 รายการ ราคาบางอยาง 

ก็ถูกกวาที่อื่น  นี่จึงเปนจุดแข็งของ 
CJ Express  แมเฮียเดนจะยอมรับวา 
ดูตนแบบมาจากรานสะดวกซื้อแบรนด 
ใหญรายหนึ่งแตในการเลือกสินคาที ่ 
จะวางขายในรานกลับมองที่ความถนัด 
ของตนเอง แตทำเลคือตองเปนแหลง 
ชุมชนเหมือนกัน การเติบโตอยาง 
รวดเร็วในชวง 4-5 ปหลังนี้ ทำให 
บริษ ัทมีการนำระบบเขามาบริหาร 
จัดการทั้งในสวนของหนารานที่ตอง 
เชื่อมกับคลังสินคา เนื่องจากบริษัทมี 
DC ของตนเอง รวมถึงการจัดการดาน 
ขนสงที่จะสงสินคาไปยังหนารานอยาง 
ทันทวงที ทั้ง141 สาขา ทำใหเฮียเดน 
และทีมงานตองทำงานกันอยางหนัก
มาตลอด

เมื่อจำนวนสาขามากขึ้นแนนอน 
วา พนักงานของบริษัทก็มากขึ้นตาม 
ไปดวย ซึ่งเฮียเดนไดแบงการบริหาร 
ออกเปนหลายสวน คือ สวนของการ 
บริหารรานคาปลีก การคาสง โลจิสติกส  
หนวยงานที ่สงเสริมการจัดตั ้งสาขา 
และหนวยงานที ่สนับสนุนดานไอที 
ซึ่งทั้งหมดแยกออกเปนบริษัลยอยแต
ตองทำงานประสานกัน  ซึ่งรวม 
ทั ้งหมดแลวบร ิษ ัทม ีพน ักงานกว า 
3,000 คน ซึ่งสวนใหญจะอยูใน 
สวนของหนาราน CJ Express 
การบริหารพนักงานในสวนนี้จะมีการ

รับสมัครคนจากในพื้นที่กอนแลวใหผู
จัดการสาขาเปนผูสอนงานพนักงานที่
เขามาใหม เม่ือเห็นวาพนักงานคนไหน 
ที่มีความสามารถผูจัดการสาขาจึงจะ
สงเขามาอบรมที ่สำนักงานใหญเพื ่อ 
ใหเติบโตในสายอาชีพติอไป

คุณวาสนาเลาใหฟงวา เฮียเดน 
เปนเจานายที่เปดใจกับลูกนองทุกเรื่อง 
และตองการใหลูกนองเสนอความคิด 
ไอเดียใหมๆ  หากพนักงานคนไหนเสนอ 
มาเฮียเดนจะใหลองทำทันทีโดยไม 
คิดวาจะไดหรือไมได ทำผิดพลาด 
ไมเปนไรขอแคใหอยากทำ แตถา 
คนไหนที่ไมรูวาตองทำอะไรเฮียเดนก็
จะวางแนวทางเดินไว ใหแตต องทำ 
ตามนั้นอยางเครงครัด  ลักษณะ 
นิสัยคือเปนคนตรงไปตรงมา ทำงาน 
หนัก ใหความสำคัญกับลูกนอง คน 
ที่นี่จึงรักเฮียเดนทุกคน พนักงานที่ 
เคยทำงานกันมาตั ้งแตร ุ นแรกๆเฮีย 
เดนจะดูแลเปนอยางดีโดยไมถือวา 
เปนลูกนองแตจะเห็นวาเปนพี่เปนนอง 
นอกจากบริษัทจะจัดสวัสดิการตางๆ
ท ี ่ เป นพ ื ้นฐานให ก ับพนักงานแล ว 
เฮ ียเด นย ังได สร างสโมสรท ี ่ม ีท ั ้ ง 
หอประชุม หองอาหาร ฟตเนส 
สระวายน้ำ สนามฟุตซอล ใหสำหรับ 
พนักงานไดเขาไปใชบริการฟรี อีกดวย

สรุปกลยุทธ์การบริหารสู่ความ
ยั่งยืน
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Export Composite Leading Index (Export CLI)  
อยูที่ 99.30 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนกอนหนา เริ่มมี 
สัญญาณฟนตัวระยะตน แต Export CLI ยังคงอยูต่ำกวา 
เสนมาตรฐานที่ 100.00 โดยปจจัยชี้นำการสงออกใน 
ประเทศยังคงสงสัญญาณลบ แตเริ่มมีบางตัวแปรเริ่มสง 
สัญญาณการฟนตัว เชน ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ดานตัวแปรตางประเทศยังสงสัญญาณบวกในภาพรวม

Export Warning System (EXWA) 
ระบบ EXWA สงสัญญาณดีขึ้นเล็กนอย แตในภาพรวม 
ยังสงสัญญาณเตือนถึงภาวะซบเซาของการสงออกใน 
เดือนกรกฎาคม 2557 โดยดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจ 
ระยะสั้น อัตราการใชกำลังการผลิต มูลคาการนำเขา 
วัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง และมูลคาการนำเขาสินคา 
ทุนหดตัวลงรอยละ 1.1 6.3 และ 8.2 และ 14.4 
ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา 
แตเมื ่อเทียบกับเดือนกอนหนาพบวามีบางตัวแปรเริ ่ม
สงสัญญาณฟนตัวระยะตน ดานตัวแปรตางประเทศใน 
สวนของดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (Global PMI) อยูที ่ 
ระดับ 51.9 ปรับตัวลงลงจากเดือนที่ผานมา อยางไรก็ 
ตามยังอยูเหนือเสนมาตรฐานที่ 50 และในภาพรวม 
ยังคงสัญญาณขยายตัว แตเปนไปในอัตราที่ชะลอลง 
ซึ่งเกิดจากการผลิตและคำสั่งซื้อที่ลดลงของโลก โดย 
เกิดจากญี่ปุนเปนหลัก ทั้งนี้พบวาหลังการปรับเพิ่ม 
ภาษี (Sales Tax) ของญี่ปุน การผลิต และธุรกิจใหม 
ในญี่ปุนลดลงอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามคาดวาผล 
กระทบดังกลาวจะเกิดขึ้นเพียงในชวงสั้นๆ

การวิเคราะหทิศทางการสงออกไทยเดือนกรกฎาคม 2557
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

การสงออกไทยเดือนกรกฎาคม 2557 ยังคงอยูในภาวะซบเซา แตมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นจากชวงครึ่งปแรก โดยพบวาตัวแปรชี้นำการสงออกที่เปนปจจัย 
ภายในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา เชน ดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคาการนำเขา 
วัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง และมูลคาการนำเขาสินคาทุน เปนตน อยางไรก็ตามถาเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา พบวาตัวแปรชี้นำในประเทศ 
ยังคงมีทิศทางหดตัว ดานตัวแปรชี้นำการสงออกในสวนของปจจัยตางประเทศในภาพรวมพบวายังคงสงสัญญาณบวก สามารถขยายตัวไดตอเนื่อง

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