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Executive Talks

ปลุกพลัง

‘ยักษ์เล็ก’ SMEs

ธุรกิจเอสเอ็มอีแม้จะไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยไม่ใช่น้อย
โดยปัจจุบันจ�ำนวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีมากถึง 2.76 ล้านราย หรือคิดเป็น 99% ของวิสาหกิจทั้งหมด มีสัดส่วน
ต่อจีดีพีถึง 37%
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจะพบว่า เอสเอ็มอีเป็นผู้ผลิตที่ผู้บริโภคน�ำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยตรง
รวมถึงยังเป็นห่วงโซ่อุปทานที่ส�ำคัญในหลายอุตสาหกรรมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมส่งออกส�ำคัญที่น�ำเงินตราเข้าประเทศ
เอสเอ็มอีจึงเปรียบเสมือน “ยักษ์เล็ก” ที่ทุกรัฐบาลให้ความส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพอันจ�ำกัดของเอสเอ็มอี ท�ำให้ด�ำเนินงานภายใต้ภาวะกดดันทางเศรษฐกิจเป็นไปด้วย
ความยากล�ำบาก ภาครัฐจึงเร่งให้ความช่วยเหลือภายใต้ยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อน SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เฟส
เฟสแรก เป็นการให้ “เงินทุน” ผ่านมาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน การคลัง และมาตรการด้านภาษี ซึ่งเป็นการ
“ต่อลมหายใจ” ให้เอสเอ็มอีมีสายป่านเพียงพอที่จะด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
แต่ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวด้วยการติด “อาวุธทางปัญญา” เพราะ
หลายปัญหาที่ผู้ประกอบการคิดว่าแก้ได้ด้วยการลงทุนใหม่ แต่แท้จริงเป็นปัญหา “เส้นผมบังภูเขา” ที่เกิดจากการ
บริหารจัดการการผลิต และทรัพยากร ซึ่งการติดอาวุธทางปัญญาสามารถแก้ปัญหาให้ธุรกิจได้ในระยะยาว
ในเฟสที่สอง จึงเป็น “มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเอสเอ็มอี” ซึ่งให้ความส�ำคัญทั้งผู้ประกอบการ
เดิม โดยจะต้องแก้ปัญหาการด�ำเนินงานเชิงลึก เพื่อให้ธุรกิจพลิกฟื้นและเติบโต
รวมทัง้ การปัน้ ผูป้ ระกอบการหน้าใหม่เชิงสร้างสรรค์ หรือกลุม่ สตาร์ทอัพ เป็นการสร้างนักรบใหม่ เพือ่ เป็นก�ำลังส�ำคัญ
ให้กับเศรษฐกิจในอนาคต
ความช่วยเหลือทั้ง 2 เฟส เป็นอภิมหาโปรเจคท์ส�ำหรับเอสเอ็มอี ด้วยมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 2 แสนล้านบาท
และต้องท�ำงานอย่างบูรณาการกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
เจ้าภาพในการประสานสิบทิศ
การเพิม่ ขีดความสามารถในทัง้ 2 มิติ จึงเป็นการปลุกพลัง “ยักษ์เล็ก” เอสเอ็มอีให้เข้มแข็ง เกิดเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ นอกจากจะไม่กระทบกับการจ้างงานแล้ว ยังเป็นพลังส�ำคัญให้กงล้อเศรษฐกิจหมุนต่อไปได้อย่างไม่สะดุด
อีกด้วย

ทีมงานวารสารอุตสาหกรรม
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ภาพ : www.china.org.cn

สมองกล
และหุ่นยนต์

ภาพ : www.china.org.cn

กับ Made in China 2025

จากนี้ต่อไป จีนจะมุ่งหน้าสู่การ “ปฏิวัตินวัตกรรม” ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสินค้าและบริการรูปแบบ
ใหม่ๆ หวือหวา และสร้างสรรค์ลำ�้ หน้ามาให้ประชาคมโลกได้ชื่นชม

In The World
กับดัก “สินค้าราคาถูก” ก�ำลังท�ำให้จนี สะดุด รัฐบาลจีนจึงต้องเร่งหาทาง
แก้ไขก่อนจะถูกทั่วโลกตีตราให้ Made in China เป็นสินค้าด้อยค่า
ราคาถูก
ล่าสุด รัฐบาลจีนประกาศกร้าวเร่งขยับภาพอุตสาหกรรมจีนสู่ความ
เป็นยักษ์ใหญ่ไฮโซ เพิ่มความพรีเมียมเข้าไปในทุกกระบวนการผลิต
พร้อมเปิดยุทธศาสตร์ใหม่เมื่อกลางปี 2015 ภายใต้สโลแกน Made
in China 2025

ภาพ : www.chinadaily.com.cn
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ภายในอีก 10 ปีเราจะได้เห็นโฉมหน้าอุตสาหกรรมแบบใหม่ในจีน
อุตสาหกรรมที่จะเต็มไปด้วยนวัตกรรมทางความคิดที่ทันสมัย และ
“รักษ์โลก” และจีนตั้งเป้าจะก้าวขึ้นมาเป็น ผู้น�ำอันทรงพลังในด้านการ
ผลิตของโลก ในปี 2025
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ด้วยยุทธศาสตร์เดียวกันนี้ จากนี้ไป รัฐบาลจีนจะเปิดไฟเขียวให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มทีก่ บั ผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการลงทุนในธุรกิจประเภท
ฮาร์ดแวร์ และหุ่นยนต์
ภายใต้นโยบาย Made in China 2025 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ถือเป็นหนึ่งในภาคการผลิตที่รัฐบาลจีนเปิดไฟเขียวอย่างเต็มที่ อัลริช
สปิสฮอฟเฟอร์ ผู้บริหารของ ABB ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรรมขนาดใหญ่
ของสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวว่า หุ่นยนต์ตัวล่าสุดของจีนนั้นสามารถยก
ระดับการท�ำงานในปัจจุบนั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีความสามารถ
ในการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย โดยก�ำจัดขั้นตอนของการยกวัตถุ
ที่มีขนาดใหญ่และมีน�้ำหนักมากไปได้ โดยอาศัยหุ่นยนต์เข้ามาเป็น
ผู้ช่วย
วิศวกรที่ท�ำงานในโรงงานผลิตของ ABB ในประเทศจีนเองก็ร่วมกัน
พัฒนาหุน่ ยนต์มงั กร ส�ำหรับใช้กบั การประกอบชิน้ ส่วนคอมพิวเตอร์ ซึง่
หุน่ ยนต์ผชู้ ว่ ยนีข้ ายดีเป็นเทน�ำ้ เทท่าไปยังอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องทัว่ โลก

รัฐบาลจีนจะเปิดไฟเขียวให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที่กับผู้ประกอบการที่ต้องการ
ลงทุนในธุรกิจประเภทฮาร์ดแวร์ และหุ่นยนต์
อีกหนึ่งตัวอย่างแห่งความส�ำเร็จ คือ การพัฒนาหุ่นยนต์ชื่อ “ยูมิ” มี
ประสิทธิภาพการท�ำงานด้วยแขนอิเล็กทรอนิกส์ 2 แขน สามารถท�ำงาน
ทดแทนมนุษย์ได้ในภาคการผลิต ซึง่ จะลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุ
ของคนงาน ขณะทีก่ ารท�ำงานยังละเอียดไม่ตา่ งจากมนุษย์ อย่างเช่นการ
ตรวจสอบข้อบกพร่องในสินค้าก่อนที่จะถูกส่งไปบรรจุและจ�ำหน่าย
เทรี กูว์ ผู้บริหารบริษัท ฟอกซ์คอนน์ กล่าวว่า ภายในอีกไม่เกิน 5 ปี
ภาคการผลิตที่เคยใช้แรงงานมนุษย์ในจีนกว่า 30% จะถูกแทนที่ด้วย
หุ่นยนต์ และคนจะก้าวขึ้นไปท�ำงานในเชิงกลยุทธ์ งานที่สิ่งประดิษฐ์
ยังทดแทนมนุษย์ไม่ได้ ในขณะที่บริษัทผู้คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ที่
ส่วนใหญ่จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาจะเริ่มหันมาสร้างหุ่นยนต์เป็น
ของตัวเองกันมากขึ้น
ถึงแม้ในรอบหลายปีทผี่ า่ นมา อัตราค่าจ้างแรงงานในจีนจะเพิม่ สูงขึน้ กว่า
ค่าแรงของหลายๆ ประเทศ แต่จนี ยังคงรักษาอันดับหนึง่ ของความเป็น
ดินแดนทีน่ กั ลงทุนหมายตามอง ด้วยอัตราการเติบโตของจีดพี ใี นระดับ
ที่น่าพอใจอยู่ที่ 6-7% และจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปจนถึงปี 2025
แต่จีนก�ำลังจะเปลี่ยนบทบาทความยิ่งใหญ่จากเชิงปริมาณสู่ความเป็น
เจ้าแห่งความคิด เป็นแผ่นดินแห่งนวัตกรรม
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10 อุตสาหกรรมน�ำร่อง
กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศประกาศให้ 10 อุตสาหกรรม
ของจีนเดินหน้าน�ำร่องโครงการ Made
in China 2015 โดยจะให้การส่งเสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีส่วนแบ่ง
ในภาคการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมจี น
สูงที่สุด ได้แก่
• เทคโนโลยีสารสนเทศ
• เครื่องจักรกลและหุ่นยนต์ที่ควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์
• อุปกรณ์ทางอวกาศ
• วิศวกรรมและการขนส่งทางทะเล
• อุปกรณ์รางขั้นสูง
• ยานยนต์พลังงานทดแทน
• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• เครื่องจักรกลทางการเกษตร
• วัสดุขั้นสูง
• อุปกรณ์ทางการแพทย์และยาชีวภาพ
ไลแอม เคย์ซยี ์ ผูป้ ระกอบการชาวไอริชทีผ่ จญภัยอยู่
ในแผ่นดินจีนมากกว่า 2 ทศวรรษเชือ่ ว่า จากนีต้ อ่ ไป
จีนจะมุง่ หน้าสูก่ าร “ปฏิวตั นิ วัตกรรม” ซึง่ จะส่งผลให้
เกิดสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ หวือหวา และ
สร้างสรรค์ล�้ำหน้ามาให้ประชาคมโลกได้ชื่นชม ซึ่ง
ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวสินค้าเท่านั้น แต่ค�ำว่า
“นวัตกรรม” ตามบทบัญญัตเิ ศรษฐกิจใหม่ของจีนนัน้ จะ
รวมไปถึงทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เคิร์ก หยาง จากธนาคารบาร์เคลย์ เชื่อว่า ภาคการ
ผลิตของจีนจะก้าวข้ามอดีตของ Made in China
ที่ทั่วโลกรู้สึกสะพรึง ไปสู่ “Made by China” ปฐม
บทใหม่ของการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผนวกเข้า
กับองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและความสะอาดของ
โลกเข้าด้วยกัน
หากการตั้งธงของจีนที่ให้นวัตกรรมเป็นตัวน�ำ เพื่อ
เพิ่ม “คุณค่า” และ “มูลค่า” ให้กับสินค้าที่ผลิตจาก
ประเทศจีนส�ำเร็จได้ คู่แข่งทั้งหลายคงต้องสะท้าน
ไปอีกหลายค�ำรบทีเดียว
ทีม่ า : http://www.economist.com/news/special-report/21663332chinese-manufacturing-remains-second-none-still-made-china
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เวียดนาม..

ภาพ : http2pat.com20100115modern-day-vietnam

เสือตัวใหม่แห่งอาเซียน
อีกหนึ่งปัจจัยที่ดึงดูดการค้าการลงทุนในเวียดนาม คือ การเข้าร่วมอยู่ในความตกลงหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Paci ic Strategic Economic Partnership
Agreement : TPP)
เวียดนาม หนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่ก�ำลังเป็นที่จับตามองของนักลงทุนต่างชาติ ด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งทั้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย และศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงต่อเนื่องจนถูกขนานนามว่า
“เสือตัวใหม่แห่งอาเซียน”
โดยเวียดนามมีชายแดนติดกับประเทศจีนเป็นระยะทางยาวถึง 1,281 กิโลเมตร และมีพรมแดนติดกับสปป.ลาว
และกัมพูชา จึงมีศักยภาพในการเป็นสะพานเชื่อมการลงทุนระหว่างอาเซียนและจีน

ศักยภาพและการเติบโต

เศรษฐกิจของเวียดนามขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2557 มีมลู ค่า 186.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ
5.98 ส่วนในปี 2558 ไอเอ็มเอฟคาดการณ์วา่ จะขยายตัวร้อยละ 6.20 ซึง่ รัฐบาลเวียดนามมีความพยายามให้เศรษฐกิจ
บรรลุเป้าหมายการขยายตัวดังกล่าวโดยได้ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน อ�ำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาการ
ผลิตและการประกอบธุรกิจ ยกระดับผลผลิต ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ เน้น
การบริหารเพื่อค�ำ้ ประกันความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค
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ด้านการลงทุนของเวียดนามมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากการสนับสนุนของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยในปี 2557 มีจำ� นวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจ�ำนวน 1,843 โครงการ มูลค่าเงิน
ลงทุน 21,922 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ คือ เกาหลีใต้ รองลงมาคือ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์
ส่วนการลงทุนของไทย ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ไทยเป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 10 มีการลงทุน 397 โครงการ
มูลค่ารวม 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในเวียดนามจ�ำแนกตามประเทศผู้ลงทุน
ประเทศ
1) เกาหลี ใต้
2) ญี่ปุ่น
3) สิงคโปร์
4) ไต้หวัน
5) หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
6) ฮ่องกง
7) สหรัฐอเมริกา
8) มาเลเซีย
9) จีน
10) ไทย
อื่นๆ
รวม

การลงทุนสะสม 2531 - 2557
การลงทุนในปี 2557
จ�ำนวนโครงการ ทุนจดทะเบียน(ล้านUS$) จ�ำนวนโครงการ ทุนจดทะเบียน(ล้านUS$)
4,190
37,726.30
588
7,705.00
2,531
37,334.50
101
1,228.90
1,367
32,936.90
119
2,892.70
2,387
28,468.50
342
2,299.00
551
17,990.00
29
790.4
883
15,603.00
112
3,036.40
725
10,990.20
43
309.6
489
10,804.70
36
388.4
1,102
7,983.90
112
497.1
379
6,749.20
41
232.8
3,164
46,128.80
320
2,541.90
17,768
252,716.00
1,843
21,922.00

ที่มา : GENERAL STATISTICS OFFICE of VIETNAM (2015) รวบรวมโดยโครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งนี้รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันปี 2558 คาดว่าจะอยู่ที่ 2,234 ดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่ม
ขึ้นจาก 1,896 และ 2,064 ในปี 2556 และ 2557) ส�ำหรับ
อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับ 7.36% (2557) และคาดว่าจะอยู่
ที่ 7.67% ในปี 2558
อีกหนึ่งปัจจัยที่ดึงดูดการค้าการลงทุนในเวียดนาม คือ
การเข้าร่วมอยูใ่ นความตกลงหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
เอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Paci ic Strategic Economic
Partnership Agreement : TPP) ซึ่งมีประเทศสมาชิก
12 ประเทศประกอบด้วย ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี
ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ สหรัฐ
และเวียดนาม
ทัง้ นี้ คาดว่าการเข้าร่วมในความตกลงดังกล่าวจะส่งผลให้
เวียดนามได้รบั ประโยชน์ในเรือ่ งการเพิม่ ปริมาณการค้าการ
ลงทุน เนือ่ งจากประเทศเวียดนามยังไม่มขี อ้ ตกลงทางการ
ค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับกลุ่มประเทศ TPP มาก่อน และจะ
ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามโดย
เฉพาะในอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มของเวียดนาม
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รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจในระดับโลกจะสามารถใช้
ประโยชน์จากทีต่ งั้ ของเวียดนาม ซึง่ อยูใ่ กล้กบั จีน และ
นักลงทุนต่างชาติซึ่งพยายามหาประเทศที่จะเข้าไป
ลงทุนเพื่อเลี่ยงปัญหาต้นทุนซึ่งสูงขึ้นด้วย

โอกาสของอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม

1) อุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลแปรรูป
ปัจจุบันประเทศเวียดนามเป็น 1 ใน 10 ของประเทศ
ผูส้ ง่ ออกอาหารทะเลแปรรูปรายใหญ่ของโลกมีตลาด
คู่ค้าส�ำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
แคนาดาและออสเตรเลีย ประกอบกับความต้องการ
สินค้าอาหารแปรรูปของเวียดนามมีแนวโน้มเพิ่มสูง
ขึ้น ด้วยจ�ำนวนประชากรเวียดนามประมาณ 90 ล้าน
คน ถือว่าเป็นโอกาสของผูป้ ระกอบการไทยทีม่ คี วาม
เชีย่ วชาญและมีศกั ยภาพในการด�ำเนินธุรกิจประเภท
นี้ ซึ่งเวียดนามขาดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย
2) อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
การส่งออกเสื้อผ้าของเวียดนามเป็นอุตสาหกรรมที่
สร้างรายได้เข้าสูป่ ระเทศกว่า 21.09 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2557 เป็นอันดับสองรองจากสินค้ากลุ่ม
โทรศัพท์มือถือ ขณะที่ผู้ประกอบการไทยมีจุดอ่อน
ในเรื่องสิทธิพิเศษด้านภาษีส�ำหรับการผลิตเพื่อการ
ส่งออกภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึง
ค่าจ้างแรงงาน ซึ่งสูงกว่าเวียดนามเป็นอย่างมาก

สิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติในเวียดนาม
• ยกเว้นภาษีน�ำเข้าวัตถุดิบ ซึ่งใช้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออก
ภายในเวลาไม่เกิน 270 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีน่ ำ� เข้าวัตถุดบิ
รวมถึงสิ่งทอและเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป ซึ่งเป็นสาขาการผลิต
เพื่อการส่งออก
• ส่งผลก�ำไรกลับประเทศได้อย่างเสรี
• อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างชาติส�ำหรับธุรกิจทั่วไป
เป็นอัตราเดียวที่ร้อยละ 25 (Flat Rate) เช่นเดียวกับ
ชาวเวียดนาม
• สิทธิในการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าและทรัพย์สนิ
ทางปัญญาในเวียดนาม เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
• ยกเลิกระบบสองราคา เช่น การคิดค่าสาธารณูปโภคใน
อัตราที่เท่าเทียมของต่างชาติและชาวเวียดนาม
• การลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล โดยเก็บภาษีในอัตรา
ร้อยละ 10-20 จากอัตราปกติรอ้ ยละ 25 ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไข
ของแต่ละกิจการ
• สิทธิในการได้รับยกเว้นจากการเก็บภาษีซ้อน
• สิทธิในการใช้ที่ดินในลักษณะสัญญาเช่าระยะยาว โดย
เสียค่าธรรมเนียมในการใช้ที่ดิน และได้รับสิทธิในการ
ใช้ที่ดินสูงสุด 50 ปี หรืออาจขยายถึง 70 ปี หากเป็น
โครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ
• อัตราภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาของชาวต่างชาติทพี่ ำ� นัก
ในเวียดนามเกิน 183 วันต่อปี ได้รบั สิทธิเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเป็นอัตราเดียวกับชาวเวียดนามแบบอัตรา
ก้าวหน้า หากไม่ได้พ�ำนักอยูใ่ น เวียดนาม หรือพ�ำนักไม่
เกิน 183 วัน เสียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาในอัตราเดียว
คือร้อยละ 20
• สิทธิในการจ้างแรงงานต่างชาติ โดยต้องเป็นไปตาม
กฎหมายแรงงานของเวียดนาม
• สิทธิประโยชน์พเิ ศษอืน่ ๆ หากมีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
3) อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป
เวียดนามเป็นประเทศทีม่ พี นื้ ฐานการเกษตรกรรมใกล้เคียงกับประเทศไทย
ประกอบกับสัดส่วนการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา
(2548 - 2557) มาจากภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 19.1 หรือมูลค่า 33.7
พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 ด้วยปัจจัยพื้นฐานของเวียดนาม และ
ศักยภาพในการแปรรูปสินค้าเกษตรของผูป้ ระกอบการไทย ซึง่ มีความ
สามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิตขัน้ สูง และการจัดการด้านการ
ตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปจึงเป็นอีก
หนึง่ อุตสาหกรรมทีม่ โี อกาสส�ำหรับผูป้ ระกอบการหรือนักลงทุนส�ำหรับ
การเข้าไปลงทุนในเวียดนาม
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อาทิตย์ วุฒิคะโร
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ปลุกพลังนักรบ

SMEs

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
การมีปัญญา มีความรู้ จะเป็นอาวุธส�ำคัญที่สุด
ที่เอสเอ็มอีจะใช้รับมือในสงครามธุรกิจที่มี
การแข่งขันรุนแรง หากมีปัญญาเหมือนมีดาบ
ที่แหลมคมเป็นอาวุธติดตัว ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจ
จะเป็นอย่างไรก็สามารถรับและรุก
ได้อย่างมีกระบวนยุทธ์
เปิดฉากแล้วอย่างเข้มข้นส�ำหรับปฏิบัติการหมุนวงล้อ
เศรษฐกิจไทยด้วยพลังของ “นักรบ SMEs” ซึ่งเป็น
รากฐานส�ำคัญของเศรษฐกิจไทยทีม่ สี ดั ส่วนผูป้ ระกอบการ
กว่า 99% ของทัง้ ประเทศ ภายหลังจากรัฐบาลระดมสรรพก�ำลัง
ช่วยเหลือเอสเอ็มอีทั้งระบบแบบจัดเต็ม ทั้งมาตรการ
การเงิน การคลัง อัดฉีดสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ วงเงินนับแสนล้าน
และมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันวงเงิน
กว่า 5 พันล้านบาท
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มาตรการใหม่ทปี่ ลุกความหวังของการกระตุน้ เศรษฐกิจ
รับปี 2559 จะปลุกพลังนักรบเอสเอ็มอีทงั้ ระบบด้วย
ยุทธวิธีไหน? มีโอกาสอะไรบ้างที่คนท�ำธุรกิจตัวเล็ก
ไม่ควรพลาด
ติดตามค�ำตอบได้จากคียแ์ มนผูร้ ลู้ กึ รูจ้ ริง อดีตลูกหม้อ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังการวางรากฐาน
นโยบายเอสเอ็มอีมาตัง้ แต่ยคุ บุกเบิก อาทิตย์ วุฒคิ ะโร
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มือประสานสิบทิศ
ที่ท�ำงานบูรณาการปลุกพลังนักรบเอสเอ็มอีร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
การเร่งเครื่องยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเอสเอ็มอี
เปิดฉากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนกันยายน
ที่ผ่านมา จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
น�ำโดยทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ รองนายกรัฐมนตรี สมคิด
จาตุศรีพิทักษ์ ที่เน้นให้ความส�ำคัญกับเอสเอ็มอี
รากฐานที่ส�ำคัญของเศรษฐกิจไทย
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รัฐบาลได้เดินหน้าอนุมตั มิ าตรการเพิม่ ความช่วยเหลือ
เอสเอ็มอีระยะเร่งด่วน 2 เฟส เริม่ ต้นเฟสแรกทีม่ าตรการ
ทางการเงินการคลัง เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา
ประกอบด้วย 1.โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำวงเงิน
1 แสนล้านบาท 2.โครงการปรับเงื่อนไขค�้ำประกัน
สินเชือ่ ของบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) วงเงินค�ำ้ ประกัน 1 แสนล้านบาท 3.มาตรการ
ร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพเอสเอ็มอีทมี่ นี วัตกรรม 6,000
ล้านบาท 4.มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�ำหรับเอสเอ็มอี และ 5.มาตรการเว้นภาษี 5 ปี ส่งเสริม
ผู้ประกอบการใหม่
ตามมาด้วยเฟส 2 มาตรการเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของเอสเอ็มอี เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา
โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการ
การด�ำเนินงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องวงเงิน
งบประมาณ 5,097.85 ล้านบาท เพือ่ ยกระดับศักยภาพ
การด�ำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอีให้สามารถส่งต่อเพือ่ รับ
การสนับสนุนสินเชือ่ จากสถาบันการเงินได้ทนั ภายใน
ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งก�ำหนดเป้าหมายส่งเสริม
เอสเอ็มอีปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวน 97,503 ราย

ปลัดอาทิตย์ กล่าวว่า มาตรการทั้ง 2 เฟสที่ออกมาถือเป็น
การช่วยเหลือเอสเอ็มอีอย่างเต็มรูปแบบ โดยก๊อกแรกเป็นเรือ่ ง
การเงินการคลัง ก๊อกทีส่ องเป็นเรือ่ งการเพิม่ ขีดความสามารถ
การแข่งขัน ทั้งสองก๊อกนี้จะเสริมเติมกันและกัน
“ส่วนแรกคือการเพิ่มขีดความสามารถของเอสเอ็มอีให้
มีความแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือ สามารถขอกู้จากสถาบัน
การเงินได้ ขณะเดียวกันในส่วนเอสเอ็มอีทขี่ อกูม้ าแล้ว แต่
จ�ำเป็นต้องปรับตัวฝ่าวิกฤติ มาตรการเพิม่ ขีดความสามารถ
การแข่งขันตัวนีก้ จ็ ะเข้ามาช่วยเสริมให้สามารถด�ำเนินธุรกิจ
ได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว”

เฟสแรก อัดฉีด 5 มาตรการการเงินการคลัง
ส�ำหรับมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีระยะแรกเป็นการ
ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพือ่ ช่วยเหลือ
ด้านสินเชือ่ และมาตรการด้านภาษี แบ่งออกเป็น 5
มาตรการ ได้แก่
มาตรการที่ 1 : สินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ 4% วงเงิน 1 แสนล้าน
โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ ส�ำหรับเอสเอ็มอีเพือ่ ช่วย
บรรเทาปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วยเสริมสภาพคล่อง
ให้เอสเอ็มอีสามารถประคองตัวอยูร่ อด ด�ำเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ โดยธนาคารออมสินจะให้สนิ เชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่
เฉพาะกิจแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่
เข้าร่วมโครงการฯ เพือ่ ไปปล่อยสินเชือ่ แก่ผปู้ ระกอบการ
ในอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ 4% วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท
โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อภายใน 31
ธันวาคม 2558
มาตรการที่ 2 : บสย.ช่วยค�ำ้ ประกันให้เอสเอ็มอี
วงเงิน 1 แสนล้าน
โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ของบรรษัทประกันสินเชือ่
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อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพือ่ ช่วยให้เอสเอ็มอีทขี่ าด
หลักประกันในการกูย้ มื เข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึน้ มีวงเงิน
ค�ำ้ ประกัน 100,000 ล้านบาท วงเงินค�ำ้ ประกัน “ต่อราย”
สูงสุดไม่เกิน 40 ล้านบาท ระยะเวลาการค�้ำประกัน 7 ปี
โดยรัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผูป้ ระกอบการในปีแรก
ในอัตรา 1.75% ส�ำหรับปีที่ 2-4 รัฐบาลจะจ่ายค่าธรรมเนียม
แทนผู้ประกอบการในอัตรา 1.25%, 0.75% และ 0.25%
ตามล�ำดับ โดยผูป้ ระกอบการสามารถรับค�ำขอค�ำ้ ประกัน
ได้ถงึ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
มาตรการที่ 3 : กองทุนร่วมลงทุน Start-up SMEs
6,000 ล้านบาท
มาตรการร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพเอสเอ็มอีทมี่ ศี กั ยภาพสูง
โดยขอความร่วมมือจากธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME
Bank) และธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในการจัดตัง้
กองทุนร่วมลงทุนแห่งละ 2,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 6,000
ล้านบาท เพือ่ เป็นแหล่งเงินทุนอีกทางหนึง่ ส�ำหรับเอสเอ็มอี
ทีม่ ศี กั ยภาพให้สามารถเติบโตได้ตอ่ ไป
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เฟสที่ 2 เทงบกว่า 5 พันล้าน
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ SMEs

ปลัดอาทิตย์ กล่าวว่า ไม่เพียงแต่มาตรการการเงินการคลัง
เพือ่ ช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเท่านัน้ แต่การแก้ปญ
ั หาเพือ่
ปลุกพลังเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญของเศรษฐกิจยัง
จ�ำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจควบคูก่ นั ไปด้วย ผ่าน
“มาตรการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันเอสเอ็มอี”
ซึ่งจะเข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมเอสเอ็มอีในด้านต่างๆ ให้มี
ศักยภาพ สามารถส่งต่อเพือ่ ขอรับการสนับสนุนสินเชือ่ ต่อ
สถาบันการเงินได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2558
มาตรการนี้ รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าไปช่วยเหลือเอสเอ็มอีในด้าน
ต่างๆ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 97,503 ราย แบ่งเป็น 4 กลุม่ ประกอบด้วย
1.กลุ่ม Regular SMEs : การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเอสเอ็มอี ซึง่ ได้ประกอบธุรกิจอยูแ่ ล้ว วงเงิน 2,947.07
ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้ 55,338 ราย โดย
มุง่ เน้นการเพิม่ Productivity และนวัตกรรมให้กลายเป็น
มาตรการที่ 4 : ลดภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเอสเอ็มอีเหลือ 10%
มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
เอสเอ็ ม อี โ ดยลดอั ต ราภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล ส� ำ หรั บ
ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีทมี่ กี ำ� ไรสุทธิตงั้ แต่ 300,001 บาท
ขึ้นไป จากเดิม 15% และ 20% ของก�ำไรสุทธิ เป็น 10%
ของก�ำไรสุทธิ เป็นเวลา 2 รอบระยะเวลาบัญชีตอ่ เนือ่ งกัน
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2558 จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและ
เพิ่มขีดความสามารถของเอสเอ็มอีให้สามารถแข่งขันกับ
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ได้
มาตรการที่ 5 : เว้นภาษี 5 ปีหนุนผูป้ ระกอบการใหม่
New Engine of Growth
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New
Start-up) ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
เอสเอ็มอีที่ประกอบกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เป็นเวลา 5 รอบ
ระยะเวลาบัญชีตอ่ เนือ่ งกัน โดยผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีทจี่ ะ
ได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
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Strong SMEs โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะท�ำการ
พัฒนาเบือ้ งต้นแล้วส่งต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต่อยอดด้านนวัตกรรม หลังจากนั้นจะส่ง
มอบให้กระทรวงพาณิชย์น�ำไปสู้ในตลาดทุกระดับ
และเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.กลุ่ม New/Start-up Entrepreneurs : การ
สร้างผูป้ ระกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(New Start Up ) วงเงิน 408 ล้านบาท คาดว่าช่วยเหลือ
เอสเอ็มอีได้ 22,715 ราย โดยเน้นการสร้าง “นักรบ
SMEs ใหม่” ตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการในด้านดิจทิ ลั (Digital Entrepreneur)
ด้านการค้า (Trading Entrepreneur) และด้านการ
สร้างสรรค์ (Creative Entrepreneur) ทีเ่ ป็นธุรกิจ
อนาคตของประเทศ
3.กลุ่ม Turn-around : การช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่
ประสบปัญหาทางธุรกิจในการปรับแผนธุรกิจเป็นการ
เร่งด่วน วงเงิน 630 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้
17,000 ราย

(1) เป็นผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก
ทีม่ ศี กั ยภาพขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ (New Engine of
Growth) เช่น กลุม่ สินค้าเกษตรแปรรูป เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขัน้ สูง ดิจทิ ลั และการวิจยั และพัฒนา
เป็นต้น (2) จะต้องจดแจ้งการขอใช้สิทธิกับกรม
สรรพากร และ (3) ต้องไม่ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน
ทัง้ นี้ ผลของมาตรการการเงินจะส่งผลให้เอสเอ็มอีมี
เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ ด�ำเนินธุรกิจได้ตอ่ เนือ่ งจ�ำนวน
60,000 ราย (วงเงินสินเชือ่ เอสเอ็มอีเฉลีย่ ต่อรายอยู่
ที่ 3.3 ล้านบาท) สามารถรักษาสภาพการจ้างงานได้
ประมาณ 240,000 คน (เฉลี่ย 4 คนต่อราย) และ
ส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบทันที ก่อให้เกิดการ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะสามารถสร้าง
เงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ 1.94
ล้านล้านบาท ช่วยให้เอสเอ็มอีมคี วามเข้มแข็งและเป็น
ตัวจักรส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยต่อไป
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายขับเคลื่อนเอสเอ็มอี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

4.กลุ่ม Enabling Business : การสร้างและพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุน วงเงิน 1,112.31 ล้านบาท คาดว่าจะ
ช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้ 2,450 ราย
ปลัดอาทิตย์ กล่าวว่า ความช่วยเหลือเอสเอ็มอี 4 กลุม่
ภายใต้มาตรการนี้ใช้วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น
5,097.85 ล้านบาท โดยมาจากงบประมาณส่วนเดิมทีม่ า
จากการระดมงบด้านเอสเอ็มอีของกระทรวงต่างๆ และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในปีงบประมาณ 2559 มารวมกัน
คิดเป็นวงเงิน 3,260.68 ล้านบาท และงบประมาณใหม่
ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเพิ่มเติมจากรัฐบาล ซึ่งเป็นงบ
ที่ได้มาจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในวงเงิน 1,837.17 ล้านบาท

เทิร์นอะราวด์ เอสเอ็มอี 1.7 หมื่นราย

ส�ำหรับโครงการแรกภายใต้มาตรการเฟสที่ 2 เพิม่ ขีด
ความสามารถการแข่งขัน ซึง่ เริม่ ด�ำเนินการแล้วอย่าง
เร่งด่วน และถือเป็นการแก้ปญ
ั หาทีต่ รงจุดและโดนใจ
เอสเอ็มอีคือ โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถเอสเอ็มอี (โครงการ Turn-around
SMEs) เปิดตัวรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
คึกคัก เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

เป็นหน่วยงานหลักทีเ่ ข้าไปดูแลด้วยงบประมาณ 430 ล้านบาท
และการช่วยเหลือเอสเอ็มอีภาคการค้าและบริการ 10,000 ราย
ซึง่ สสว.เป็นหน่วยงานหลักเข้าไปดูแลโดยคัดเลือกเอสเอ็มอี
จากกลุ่มลูกค้าของธนาคารต่างๆ เพื่อเข้าร่วมโครงการ
ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ปลัดอาทิตย์ เล่าว่า วิธกี ารด�ำเนินงานโครงการนี้ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปวินิจฉัยปัญหาของ
ผู้ประกอบการภาคการผลิตที่สมัครเข้ามาจากทั่วประเทศ
เปรียบเหมือนการส่งหมอเข้าไปตรวจวินจิ ฉัยโรคเพือ่ แยกกลุม่
การให้ความช่วยเหลือคนไข้แต่ละกลุ่มตามอาการ กรณี
ที่ปัญหาไม่หนักมากถึงกับต้องเข้าห้องผ่าตัดโครงการฯ
จะส่งผู้เชี่ยวชาญให้ค�ำปรึกษา 2-3 man-day
ส่วนกลุม่ ทีว่ นิ จิ ฉัยแล้วว่าต้องเข้าไปแก้ปญ
ั หาเชิงลึก กรณีนี้
จะส่งผูเ้ ชีย่ วชาญไปให้คำ� ปรึกษา 12 man-day ต่อกิจการ
ส่วนกลุ่มที่มีปัญหาเฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาศักยภาพ อาจจะส่งต่อให้โครงการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อยอดและพัฒนาเอสเอ็มอีในกลุ่มนี้ต่อไป

มาตรการนี้รัฐบาลใช้งบประมาณ 630 ล้านบาท
เพื่อเข้าไปช่วยเหลือเอสเอ็มอีกลุ่มเทิร์นอะราวด์
17,000 ราย ที่ประสบปัญหาธุรกิจเป็นการเร่ง
ด่วน พลิกฟื้นให้กลับมาด�ำเนินธุรกิจ และเติบโต
ขึ้นได้อีกครั้ง แบ่งเป็นการช่วยเหลือเอสเอ็มอี
ภาคการผลิต 7,000 ราย ซึง่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
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4.

เฟสแรก : การเงิน การคลัง

มาตรการ
ปลุกพลัง
SMEs

1.

สินเชื่อ Soft Loan
ดอกเบี้ย 4% ต่อปี
วงเงิน
1 แสนล้านบาท

2.

บสย.ค�้ำประกันสินเชื่อ
วงเงิน 1 แสนล้านบาท
วงเงินสูงสุด
40 ล้านบาท/ราย

ลดภาษีเงินได้
นิติบุคคล SMEs
เหลือ 10%

3.

กองทุนร่วมลงทุน
Start up SMEs
(ออมสิน + กรุงไทย+
SME Bank)
6,000 ล้านบาท

เฟสสอง : เพิม่ ขีดความสามารถแข่งขัน วงเงิน 5,097.85 ล้านบาท

1.

พัฒนากลุ่ม Regular
SMEs 55,338 ราย
วงเงิน
2,947.07 ล้านบาท

3.

2.

ฟื้นฟูกลุ่ม
Turn-around
วงเงิน 630 ล้านบาท

สร้างกลุ่ม
New/Start up
Entrepreneurs
22,715 ราย วงเงิน
408.47 ล้านบาท

กสอ.
430 ล้านบาท
เป้า 7,000 ราย

4.

Enabling Business
2,450 ราย
วงเงิน
1,112.31 ล้านบาท

สสว.
200 ล้านบาท
เป้า 10,000 ราย

เมื่อเอสเอ็มอีที่มีปัญหาสามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไป
ได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ย่อมท�ำให้เกิดเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ไม่กระทบกับการจ้างงาน
เศรษฐกิจโดยรวมก็จะได้รับผลดีไปด้วย”

“โครงการนีเ้ กิดขึน้ เพือ่ แก้ปญ
ั หาอย่างตรงจุดและเป็นระบบ
มีทงั้ การให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำเบือ้ งต้น แนะน�ำเชิงลึก รวมถึง
จัดท�ำแผนพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจ การต่อยอดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม Productivity ใน
การผลิต พร้อมส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อยอด
และพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวง
พาณิชย์พัฒนาด้านการตลาด รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ
เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น
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ในฐานะหัวเรือใหญ่ ประธานคณะท�ำงานโครงการ
เทิรน์ อะราวด์เอสเอ็มอี ปลัดอาทิตย์ เล่าว่า โครงการครัง้ นี้
ถือได้ว่าเป็นการผนึกก�ำลังของหลายหน่วยงานที่มา
ท�ำงานบูรณาการกันเพือ่ ส่งต่อความช่วยเหลือเอสเอ็มอี
อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย
โดยศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด กระทรวงพาณิชย์ โดย
พาณิชย์จังหวัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอี
แห่งประเทศไทย รวมไปถึงอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค และสถาบันเครือข่ายภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยจะมีการตั้งคณะท�ำงาน
เพือ่ ประสานการท�ำงานกัน ทัง้ ในระดับคณะกรรมการ
โครงการจากผู้แทนกระทรวงอื่นๆ คณะท�ำงาน
ย่อยของหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม และ
คณะท�ำงานย่อยระดับจังหวัด
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เครือข่ายพันธมิตร SMEs
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์
โทรศัพท์
www.industry.go.th
0-2202-3000
กระทรวงอุตสาหกรรม
www.dip.go.th
0-2202-4414-18
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ISMED)
http://www.ismed.or.th
0-2564-4000
www.sme.go.th
0-2938-2993 /Call Center 1301
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
www.smebank.co.th
0-2265-3000 Call Center 1357
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(SME BANK)
www.mof.go.th
0-2273-9021
กระทรวงการคลัง
www.moc.go.th
0-2507-7000 , 0-2507-8000
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
www.most.go.th
0-2333-3700 /Call Center 1313
www.damrongdhama.moi.go.th
Call Center 1567
กระทรวงมหาดไทย(ศูนย์ดำ� รงธรรมจังหวัด)
www.mol.go.th
0-2232-1262-4,1467
กระทรวงแรงงาน
www.mots.go.th
0-2283-1500
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงานภาคเอกชน		
สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
www.SMI.or.th
0-2354-1188
(SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ SMEs หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย www.thaichamber.org 0-2018-6888 ต่อ 2720,6080,5180
www.federationthaisme.org
0-2530-9204-5
สมาพันธ์เอสเอ็มอี ไทย

ส�ำหรับเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะคัดเลือก
จากกิจการทีต่ อ้ งการปรับแผนธุรกิจทีม่ ผี ลการด�ำเนิน
ธุรกิจในรอบ 6 เดือน มียอดขายหรือก�ำไรลดลง
โดยพิจารณาจากภาษีมลู ค่าเพิม่ ค่าสาธารณูปโภค
ยอดการสั่งซื้อ-ขายวัตถุดิบ เป็นนิติบุคคลมีการ
จดทะเบียนการค้า มีผถู้ อื หุน้ เป็นสัญชาติไทย 51%
ขึ้นไป ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ด�ำเนินธุรกิจตั้งแต่
3 ปี ขึน้ ไป มีทตี่ งั้ โรงงานอยูใ่ นจังหวัดทีย่ นื่ ใบสมัคร
เอสเอ็มอีที่ก�ำลังประสบปัญหาจึงไม่ควรพลาด
สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ โดยสามารถลงทะเบียน
ได้ที่ www.ช่วยเอสเอ็มอี.com เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2558 หรือติดต่อ
ส�ำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม โทร.0 2202 4419 , 0 2202 4525 ,
0 2202 4534, (063) 272 2494 , (063) 272 2495 ,
(063) 2722496 E-mail : helpsme@dip.go.th
ส�ำหรับกลุม่ ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีในภาคการค้าและ
บริการ รวมถึงผูป้ ระกอบการในธุรกิจการเกษตร สสว.
เข้าไปดูแลช่วยเหลือ โดยคัดเลือกจากผูป้ ระกอบการ
10,000 ราย จาก 3 กลุม่ คือ 1.ผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก
วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ที่เป็นลูกค้า
ธนาคารของรัฐ ซึ่งมีความยากล�ำบากในการช�ำระหนี้
2.ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นสมาชิกของสสว.ทีป่ ระสบปัญหา
สภาพคล่อง หรือปัญหาทางการผลิต และ 3.ผูป้ ระกอบการ
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ทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลขนาดเล็ก มีทนุ จดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท
ซึ่งส่งงบการเงินให้กระทรวงพาณิชย์อย่างสม�่ำเสมอ แต่
มียอดขายลดลงต่อเนื่องในช่วง 3 ปี หรือประสบปัญหา
ในการประกอบธุรกิจ ขาดสภาพคล่อง หรือไม่มีช่องทาง
การจัดจ�ำหน่าย

โจทย์ ใหญ่เอสเอ็มอี :
อยู่รอด ยั่งยืน โตแบบคลัสเตอร์

ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม กล่ า วว่ า 2 มาตรการ
ใหญ่ของรัฐบาล ทั้งด้านการเงินการคลัง และการเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขัน นับเป็นมิติใหม่ที่จะเข้ามา
ช่วยปลุกพลัง เสริมความเข้มแข็งให้กับเอสเอ็มอีจาก
แนวทางที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ด�ำเนินยุทธศาสตร์
การพัฒนาเอสเอ็มอีมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา
อันได้แก่ การสร้างผู้ประกอบการใหม่ในสาขาธุรกิจ
แห่งอนาคตให้เกิดขึ้นและอยู่รอด เช่น ผู้ประกอบการ
ดิจิทัล เทรดดิ้ง เทคโนโลยี ฯลฯ
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ภาครัฐ-เอกชน ผนึกก�ำลังคิกออฟโครงการเทิร์นอะราวด์ เอสเอ็มอี ภายใต้งบประมาณ 630 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เทิร์นอะราวด์ 17,000 ราย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

พร้อมต่อยอดเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้วย
การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ที่ต้องใส่ทั้งนวัตกรรม
(Innovation) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ท้าย
ที่สุดคือขยายสู่การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ (Cluster) เพื่อ
ท�ำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
“เราอยากสร้าง New Entrepreneurs แบบบิล เกตส์
แจ็ค หม่า ในเมืองไทยให้เกิดขึน้ และอยูร่ อดได้ดว้ ยการติดอาวุธ
ทางปัญญาให้เขาแข่งขันได้ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มี
Productivity แต่หากจะให้ยั่งยืน โลดแล่นในระดับสากล
ได้ ต้องใส่ Creativity และเทคโนโลยีไปด้วยเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีอินโนเวชั่นใหม่เพื่อให้เกิด Value Added
ควบคูก่ บั การปรับปรุงการใช้เครือ่ งจักรและระบบออโตเมชัน่
ในกระบวนการผลิตเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น
ระบบ ERP ส�ำหรับเอสเอ็มอีรองรับยุคที่ธุรกิจแข่งขัน
กันด้วยความเร็ว

Small Cluster เช่น คลัสเตอร์สงิ่ ทอเครือ่ งนุง่ ห่มย่าน
เพชรเกษม คลัสเตอร์ชาจังหวัดเชียงราย คลัสเตอร์
เซรามิกล�ำปาง จากเดิมที่ต่างคนต่างท�ำ เราดึงเขามา
ร่วมกันก�ำหนดทิศทางธุรกิจ แชร์ความรูค้ วามสามารถ
แชร์ตน้ ทุนด้านต่างๆ เช่น การขนส่ง การท�ำตลาดร่วม
กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน”
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทิง้ ท้ายฝากถึงผูป้ ระกอบการ
เอสเอ็มอีว่า จากภาพรวมของมาตรการทั้งหมดนี้ จะ
เห็นได้วา่ รัฐบาลมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นเอสเอ็มอี
ให้เกิดขึน้ อยูร่ อด เติบโต มีอนิ โนเวชัน่ และขับเคลือ่ น
ธุรกิจร่วมกันเป็นเครือข่าย โครงการต่างๆ เหล่านี้
เปรียบเหมือนการติดอาวุธทางปัญญาให้เอสเอ็มอี
สามารถแข่งขันได้ในโลกธุรกิจไร้พรมแดน
“เมื่อรัฐบาลได้ออกมาตรการดีๆ มาแล้ว จึงอยาก
เชิญชวนเอสเอ็มอีให้เข้ามาใช้บริการเหล่านี้ เพราะใน
การท�ำธุรกิจยุคนี้ การมีปญ
ั ญา มีความรู้ จะเป็นอาวุธ
ส�ำคัญที่สุดที่เอสเอ็มอีจะใช้รับมือในสงครามธุรกิจ
ทีม่ กี ารแข่งขันรุนแรง หากมีปญั ญาเสมือนดาบทีแ่ หลมคม
เป็นอาวุธติดตัวแล้ว ไม่วา่ ภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร
ก็สามารถรับและรุกได้อย่างมีกระบวนยุทธ์
เอสเอ็มอีที่จะอยู่รอดได้ในยุคนี้ ต้องมีความรู้ เป็น
เอสเอ็มอีทมี่ คี รู มาตรการให้ความช่วยเหลือทีอ่ อกมา
เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจเหล่านี้ ภาครัฐปรบมือข้างเดียว
ก็คงไม่ดงั หากเอสเอ็มอีไม่สนใจเข้าร่วม หรือพัฒนา
ตัวเอง โครงการก็คงไม่สัมฤทธิผล” ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมกล่าว

ท้ายที่สุด คือ สร้างการพัฒนาเครือข่ายการท�ำธุรกิจแบบ
คลัสเตอร์ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของธุรกิจตลอดทั้ง
ซัพพลายเชน ทั้งต้นน�ำ้ กลางน�้ำ ปลายน�ำ้ โดยที่ผ่านมา เรา
เริม่ จากการท�ำคลัสเตอร์ในกลุม่ ธุรกิจเล็กๆ พืน้ ทีเ่ ล็กๆ เป็น
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วันนีโ้ อกาสทองของคนท�ำธุรกิจตัวเล็กๆ เริม่ ขึน้ แล้ว ไม่บอ่ ย
ครัง้ ทีร่ ฐั บาลจะมีมาตรการทัง้ ซ่อม สร้างและติดเขีย้ วเล็บ
เอสเอ็มอีแบบจัดเต็มทัง้ ระบบแบบนี้ บรรดานักรบเอสเอ็มอี
ทั้งหลายจึงไม่ควรพลาดโอกาสเป็นอย่างยิ่ง
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เสียงสะท้อนจากกูรูเอสเอ็มอี
ต้นทุน ซึ่งบางเรื่องก็เหมือนกับหญ้าปากคอกที่เอสเอ็มอี
ท�ำธุรกิจแบบเคยชิน เช่น โรงงานท�ำพื้นคอนกรีตส�ำเร็จรูป
ประสบปัญหาแตกหักเยอะ แต่เมื่อเราเอาผู้เชี่ยวชาญ
เข้าไปดู เพียงแค่แนะน�ำให้ปรับเทคนิคการผลิตเพียง
นิดเดียว ก็สามารถลดต้นทุนทีส่ ญ
ู เสียในกระบวนการผลิต
ได้เยอะมาก”
ปลั ด อาทิ ต ย์ ยังกล่าวด้วยว่า จากการที่สัมผัสพูดคุย
สอบถามโดยตรงกับเอสเอ็มอีในภาวะเศรษฐกิจแบบ
นี้ ต ้ อ งการให้ รั ฐ ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นใดบ้ า ง เสี ย งสะท้ อ น
ที่ได้รับ อย่างแรก คือ ท�ำอย่างไรที่จะประคับประคอง
ธุรกิจให้อยู่รอดก่อน ช่วยให้เขาปรับลดต้นทุน ลดความ
สูญเสียในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจแบบ Lean Management

ในฐานะคนท�ำงานทีค่ ลุกคลีสมั ผัสกับการพัฒนาด้าน
เอสเอ็มอีมานาน บนเส้นทางการท�ำงานของปลัดอาทิตย์
ทีเ่ ติบโตจากลูกหม้อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทัง้ มี
ประสบการณ์เป็นทีป่ รึกษาเข้าไปช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
เอสเอ็มอีโดยตรง และเป็นผูท้ ใี่ ช้คำ� ว่า “วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม” เป็นค�ำแปลจากภาษาอังกฤษ “Small
and Medium Enterprises” รวมทั้งเป็นผู้ยกร่าง
พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปลัดอาทิตย์ สะท้อนมุมมองว่า คนทัว่ ไปรวมทัง้ เอสเอ็มอี
ที่ขาดข้อมูลความรู้ ไม่เคยเข้ารับการส่งเสริมพัฒนา
ธุรกิจ มักจะมองว่า ความช่วยเหลือเรื่องเงินทุนคือ
การแก้ปญ
ั หาใหญ่ แต่เมือ่ วิเคราะห์เจาะลึกถึงปัญหา
ที่แท้จริงของเอสเอ็มอีหลายๆ รายไม่ใช่ปัญหาเรื่อง
เงิน แต่เป็นประสิทธิภาพการจัดการ การสูญเสีย
ต้นทุนทีไ่ ม่จำ� เป็นในกระบวนการผลิต ขาดการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
“พอไปดู ป ั ญ หาแล้ ว ที่ บ อกว่ า เป็ น เรื่ อ งเงิ น
แท้จริงเป็นปัญหาเรื่องจัดการสต็อก การสูญเสีย
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ปัญหาที่แท้จริงของเอสเอ็มอี
หลายๆ รายไม่ ใช่ปัญหาเรื่องเงิน
แต่เป็นประสิทธิภาพการจัดการ
การสูญเสียต้นทุนที่ ไม่จ�ำเป็น
ในกระบวนการผลิต ขาดการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ยอดขายลดลง การประคับ
ประคองตัวเองทีด่ ที สี่ ดุ คือ การลดต้นทุน เพิม่ ประสิทธิภาพ
เพื่อให้ยังคงรักษาการจ้างงาน รักษาธุรกิจให้อยู่รอดได้
อีกเรือ่ งหนึง่ ทีจ่ ะช่วยประคองยอดขายของเอสเอ็มอีได้ คือ การ
ใช้จา่ ยภาครัฐเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจให้ขบั เคลือ่ น การส่งเสริม
การจัดงานแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า อีเวนท์ต่างๆ เพื่อช่วย
เพิม่ ช่องทางการขายให้กบั เอสเอ็มอีและกระตุน้ ดีมานด์ของ
ผู้บริโภค รวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มเอสเอ็มอีได้มีโอกาส
ออกไปขยายตลาดต่างประเทศด้วยตัวเอง
เรือ่ งทีส่ ามทีเ่ ขาต้องการ คือ อยากได้สนิ เชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่
เพิ่มสภาพคล่อง ผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ให้เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้มากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับมาตรการทีร่ ฐั บาลออกมา
นอกจากนี้ ยังต้องการให้ภาครัฐอ�ำนวยความสะดวก
ในการติดต่อขอรับบริการ ที่รวดเร็วและไม่สร้างภาระ
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Info

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
คลัสเตอร์เป้าหมายระยะแรก

1.Super Cluster :
คลัสเตอร์ส�ำหรับกิจการที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ได้แก่ คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน, คลัสเตอร์เครื่องใช้
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม,คลัสเตอร์
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและ คลัสเตอร์ดิจิทัล

2.กลุ่มคลัสเตอร์
เป้าหมายอื่นๆ : คลัสเตอร์
เกษตรแปรรูปและสิ่งทอ
เครื่องนุ่งห่ม

3.กิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมเป็น
พิเศษในแต่ละคลัสเตอร์ ประกอบด้วย
2 กลุ่มที่ส�ำคัญ ดังนี้

โครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
คลัสเตอร์ ได้แก่ กิจการ
ฐานความรู้ และกิจการ
โลจิสติกส์

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
ที่มีความส�ำคัญสูง ได้ แก่กิจการ
ต้นน�้ำที่ส�ำคัญของแต่ละคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมสนับสนุนที่จะส่งผลต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ
และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง

แผนที่ 9 จังหวัดซูเปอร์คลัสเตอร์
Super Cluster

อยุธยา • ปทุมธานี
• พระนครศรี
รี • ระยอง • ฉะเชิงเทรา
• ชลบุ
• ปราจีนบุรี • นครราชสีมา
คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม • ชลบุรี • ระยอง
คลัสเตอร์ดิจิทัล
• เชียงใหม่ • ภูเก็ต
คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน
คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์โทรคมนาคม

สิทธิประโยชน์ส�ำหรับคลัสเตอร์
Super Cluster

คลัสเตอร์
เป้าหมายอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ภาษี
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ลดหย่อน 50%
เพิ่มเติมอีก 5 ปี
• กิจการเพื่ออนาคตที่มีความส�ำคัญสูง จะพิจารณา
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 10–15 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญ
ชั้นน�ำระดับนานาชาติที่ท�ำงานในพื้นที่ที่กำ� หนด
ทั้งคนไทยและต่างชาติ

สิทธิประโยชน์ที่ ไม่ ใช่ภาษี
• จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent
Residence) ส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน�ำระดับ
นานาชาติ
• อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อ
ประกอบกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมได้

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3–8 ปี ลดหย่อน
50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

• จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent
Residence) ส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน�ำระดับ
นานาชาติ
• อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อ
ประกอบกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมได้
ที่มา : มติคณะรัฐมนตรี 22 กันยายน 2558
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Corporate Moves

มิตรผล

รุกสู่อนาคตด้วย R&D

ผลงานนวัตกรรมที่ชนะเลิศน�ำมาสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพ ที่สำ� คัญ คือ
การสร้างบิซิเนสโมเดลใหม่ๆ
ที่สร้างการเติบโตให้กับกลุ่มมิตรผล
ย่างเข้าสู่ปีที่ 60 มิตรผลก้าวมาไกลเกินกว่า “ธุรกิจ
น�ำ้ ตาล” ด้วยวิสยั ทัศน์ในการเพิม่ มูลค่าให้กบั “อ้อย”
พืชเศรษฐกิจส�ำคัญของประเทศ แต่ก้าวล�้ำสู่ธุรกิจ
พลังงาน และ Bio-Based
เบื้องหลังการขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มมิตรผล
กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ มิตรผล เล่าว่า มาจาก
การขับเคลือ่ น 4 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย 1. การมุง่ สู่
ความเป็นเลิศด้านการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2.การพัฒนานวัตกรรม
และสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

3. การสร้างแบรนด์ทมี่ คี วามแตกต่าง และ 4. การขยาย
การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ขยายก�ำลังผลิตและกระจายความเสี่ยง โดยปัจจุบัน
มิตรผลมีฐานการผลิตโรงงานน�ำ้ ตาลในประเทศไทย
6 แห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 5 แห่ง ออสเตรเลีย
4 แห่ง และสปป.ลาวอีก 1 แห่ง
ที่ผ่านมา มิตรผลให้ความส�ำคัญกับการยกระดับการ
ผลิตตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ ไล่มาตั้งแต่การท�ำ
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ไร่ออ้ ยทีม่ กี ารน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการไร่ออ้ ย
ยุคใหม่ “มิตรผล โมเดิรน์ ฟาร์ม” ทีป่ ระสบความส�ำเร็จใน
ออสเตรเลียมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ซึ่งช่วยทุ่นแรง
ลดต้นทุนการผลิต ยกระดับผลผลิตต่อไร่ให้เพิ่มสูงขึ้น
เช่นเดียวกับการก้าวสู่ยุคใหม่ของการยกระดับการผลิต
ในโรงงาน ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) ที่โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรภูเวียง จ.ขอนแก่นเป็นแห่ง
แรก และถือเป็นต้นแบบโรงงานน�ำ้ ตาลทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ของ
เมืองไทยในขณะนี้
ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาน�ำระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
หรือ Full Automation มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยอาศัยต้นแบบ
ความส�ำเร็จในโรงงานมิตรผลที่ออสเตรเลีย ซึ่งทั้งโรงงาน
สามารถบริหารจัดการด้วยแรงงานเพียง 5 คน

ก้าวต่อไปของเรา คือ
การขับเคลือ่ นสูอ่ ตุ สาหกรรม Bio-Based
ซึ่งในอนาคตอาจเห็นภาพของสินค้า
นวัตกรรมจากเทคโนโลยี ใหม่ๆ
ทั้งไบโอพลาสติก
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร

มิตรผลภูเวียง

ต้นแบบรางวัล
อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม
อีกหนึง่ หลักไมล์ทตี่ อกย�ำ้ ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมอ้อย
และน�ำ้ ตาลของมิตรผล คือ การได้รบั คัดเลือกจากกระทรวง
อุตสาหกรรมให้ บริษทั รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
สาขามิตรภูเวียง หรือ โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผลภูเวียง เป็นต้น
แบบสุดยอดองค์กรที่คว้ารางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม
(The Prime Minister’s Best Industry Award) ประจ�ำ
ปี 2558 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดเพียงองค์กรเดียว ในฐานะ
องค์กรที่ประสบความส�ำเร็จระดับประเทศ
ปัจจุบนั โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผลภูเวียงถือเป็นโรงงานน�ำ้ ตาล
ทีม่ เี ทคโนโลยีทที่ นั สมัยทีส่ ดุ ของเมืองไทย และเป็นต้นแบบ
ของโรงงานที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดชุมชนที่มีระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น โครงการ Green Thing Model
ที่น�ำน�้ำทิ้งมาผลิตไบโอแก๊ส เพื่อลดผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อม และน�ำมาใช้ในกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลรีไฟน์
เพื่อลดต้นทุน
นอกจากนีย้ งั เป็นผูน้ ำ� นวัตกรรมเทคโนโลยี โดยมีโครงการ
Refinery Plant เพือ่ ผลิตน�ำ้ ตาลทรายคุณภาพสูง รองรับ
ความต้องการลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยี
สะอาด ใช้พลังงานไฟฟ้าและไอน�ำ้ ต�่ำ รวมทั้งยังมีการน�ำ
เครื่องจักรมาแทนแรงงาน (Farm Mechanization)
การพัฒนาการจัดการไร่อ้อยทั้งด้านผลผลิต คุณภาพ
และการลดต้นทุน

กฤษฎา เล่าถึงอีกหนึง่ หัวใจเบือ้ งหลังการขับเคลือ่ นกลุม่ มิตรผล
คือ การให้ความส�ำคัญกับการค้นคว้าวิจยั เพือ่ พัฒนานวัตกรรม
และสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนในศูนย์
นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล 2 แห่งที่ภูเขียว และอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย การคิดค้นเพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มให้
กับผลิตภัณฑ์ (High Value Added) ในทุกกลุ่มธุรกิจ เช่น
การพัฒนาน�้ำตาลชนิดพิเศษต่างๆ การติดตั้งโซล่าร์ รูฟท็อป
การพัฒนาต่อยอดจากอุตสาหกรรมเอทานอลไปเป็นการผลิต
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
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สร้างการเติบโตธุรกิจ โดยเฉพาะการเคลือ่ นตัวสู่อตุ สาหกรรม
Bio-Based ในอนาคตที่มูลค่าเพิ่มสูง
“เรื่อง R&D เป็นดีเอ็นเอที่อยู่ในพนักงานมิตรผล
เรามีการจัดประกวดนวัตกรรมเป็นประจ�ำทุกปีต่อ
เนื่องมา 12 ปี แต่ละปีมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดร้อย
กว่าเรือ่ ง ผลงานนวัตกรรมทีช่ นะเลิศน�ำมาสูก่ ารสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ ที่สำ� คัญ
คือ การสร้างบิซเิ นสโมเดลใหม่ๆ ทีส่ ร้างการเติบโต
ให้กับกลุ่มมิตรผล”
ตัวอย่างนวัตกรรมธุรกิจโดดเด่น เช่น การคิดค้น
ผลิตภัณฑ์น�้ำเชื่อมบริสุทธิ์จากอ้อยเป็นรายแรก
ในประเทศไทย ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน และ
ตอบโจทย์ลกู ค้ากลุม่ อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่
นอกจากนีย้ งั มีตวั อย่างโครงการใช้นำ�้ อ้อยจากการ
หีบอ้อยโดยตรงมาเป็นวัตถุดบิ ผลิตเอทานอลและ
ไฟฟ้าครัง้ แรกในเมืองไทย จนน�ำมาสูก่ ารร่วมทุนกับ
ผาแดง-ไทยออยล์ จัดตัง้ บริษทั แม่สอดพลังงานสะอาด
นอกจากนี้ ยังมีการน�ำของเหลือทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตน�ำ้ ตาลมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมศิ าสตร์เพือ่ บันทึกข้อมูลส�ำหรับการ
จัดการไร่อ้อยที่มีความแม่นย�ำ เป็นต้น
นโยบายการให้ความส�ำคัญด้านวิจยั และพัฒนา หรือ
R&D ของมิตรผล ยังสะท้อนผ่านการปรับเพิม่ สัดส่วน
งบ R&D จาก 0.25% เป็น 0.5% ของรายได้รวม นับ
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน
ประมาณ 450 ล้านบาท เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
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“ก้าวต่อไปของเรา คือ การขับเคลือ่ นสูอ่ ตุ สาหกรรม Bio-Based
ซึ่ ง ในอนาคตอาจเห็ น ภาพของสิ น ค้ า นวั ต กรรมจาก
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทัง้ ไบโอพลาสติก วัตถุดบิ ในอุตสาหกรรม
อาหาร เช่น ยีสต์ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์
เครือ่ งส�ำอาง ก้าวจากสินค้าคอมโมดิตี้ มาเป็นสินค้าส�ำหรับ
ผู้บริโภคที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น” ซีอีโอมิตรผล กล่าวถึง
ทิศทางการเติบโตในอนาคตของมิตรผล

ก้าวที่แกร่ง
• ผูน้ ำ� ในธุรกิจน�ำ้ ตาลอันดับ 1 ในประเทศไทย
และผู้ส่งออกน�้ำตาลอันดับ 4 ของโลก
(ผลผลิตน�ำ้ ตาลรวมกว่า 4.3 ล้านตันต่อปี)
• เป็นผูผ้ ลิตไฟฟ้าชีวมวลรายใหญ่อนั ดับ 1
ในไทยและเอเชีย ก�ำลังผลิตรวมกว่า 719
เมกะวัตต์
• เป็นผูผ้ ลิตเอทานอลรายใหญ่อนั ดับ 1 ใน
ไทยและเอเชีย มีกำ� ลังผลิตรวม 1.2 ล้านลิตร
ต่อวัน หรือ 380 ล้านลิตรต่อปี
• ปี 2557 กลุ่มมิตรผลมีรายได้รวม 87,000
ล้านบาท และคาดว่าจะมีรายได้แตะระดับ
1 แสนล้านบาท ในปี 2559
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Industrial Wrap
ฉลองผลิตรถยนต์ครบ 4 ล้านคัน

ยกระดับอุตฯ ไทย เพิ่มขีดแข่งขันระยะยาว
นางอรรชกา สีบญ
ุ เรือง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
อุตสาหกรรม เปิดเผยตอนหนึง่ ในการปาฐกถาพิเศษใน
งานสัมมนา “Thailand Economic Outlook 2016
อนาคตเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างไรในบริบทใหม่” ว่า
โจทย์ส�ำคัญขณะนี้คือจะท�ำอย่างไรเพื่อเพิ่มขีดแข่งขัน
ให้กับอุตสาหกรรมไทย เพื่อให้สามารถก้าวข้ามกับ
ดักของการพัฒนาประเทศ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่
ผันผวน
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ผลักดันการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสร้างมูลค่า โดย
ใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพือ่ ต่อยอดสูอ่ ตุ สาหกรรมในอนาคตทีม่ มี ลู ค่า เช่น การ
ต่อยอดกลุม่ เกษตรและอาหารสูก่ ลุม่ อุตสาหกรรมชีวภาพ
การต่อยอดกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่
กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ
“ที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้พัฒนาและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้า โดยการต่อยอดเอกลักษณ์
หรือภูมิปัญญาของไทยผสมผสานกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรองรับกลุ่มตลาดระดับบน (High-End)
และกลุม่ ทีม่ คี วามต้องการแบบเฉพาะ (Niche Market)
รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ รองรับการปรับ
โครงสร้างสู่อุตสาหกรรมอนาคต”
ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยเพื่อให้
เกิดความเข้มแข็งและสอดคล้องกับบริบทใหม่ของโลก
นัน้ ย่อมส่งผลต่อการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระยะยาว ซึ่งจะท�ำให้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยกลับมา
เข้มแข็งขึ้นในเร็ววัน
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นางอรรชกา สีบญ
ุ เรือง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธานพิธเี ฉลิมฉลองการผลิตรถยนต์
ครบ 4 ล้านคัน ในประเทศไทย ซึ่งฐานการผลิตรถยนต์
ค่ายมิตซูบชิ ิ มอเตอร์สทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก คิดเป็นหนึง่ ใน
สามของการส่งออกทั้งหมด โดยมี มร.ชิโร ซะโดะชิมะ
เอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย มร.เทะสึโระ อาอิคาวะ
ประธานมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงงานมิตซูบชิ ิ มอเตอร์สแห่งที่ 3
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

โครงการ OPOAI
ยกระดับอุตฯ เกษตรแปรรูป
นายอาทิตย์ วุฒคิ ะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กล่าวว่า จากความส�ำคัญของอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรและอาหาร ซึง่ เป็นอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ
สูง กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้สานต่อโครงการพัฒนา
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรใน
ภูมภิ าค หรือ OPOAI
ซึง่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่
ปี 2550 เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถของ
สถานประกอบการให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้
ก�ำลังเปิดรับสมัครสถานประกอบการในปี 2559 จ�ำนวน
100 ราย ภายใต้งบประมาณ 31 ล้านบาท ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการต้องเป็นผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
สนใจติดต่อได้ที่ ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ทัว่ ประเทศ หรือ โทร.0-2202-3173 โดยดูรายละเอียด
โครงการที่ www.opoai.com
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ดัน INDUSTRY 4.0 ติดอาวุธ SMEs ไทย
นายอาทิตย์ วุฒคิ ะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า
จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้นโยบาย SMEs เป็นวาระแห่ง
ชาติโดยมีแนวทางมุ่งสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ยกระดับให้ SMEs
ไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยช่องทางหนึ่งคือการส่งเสริมการ
พัฒนา SMEs ตามแนวทาง Industry 4.0 ซึ่งเป็นแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทีม่ งุ่ เน้นในเรือ่ งของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า พัฒนา
ฝีมือแรงงานให้มีทักษะมากขึ้น
ส� ำ หรั บ แนวทางการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมไทยตามแนวทาง Industry
4.0 มีองค์ประกอบ 9 ด้านด้วยกัน
ได้แก่ 1.หุ่นยนต์อัตโนมัติ 2.การสร้าง
แบบจ�ำลอง (Simulation) เช่น การ
พิมพ์แบบ 3D เสมือนจริง 3.การบูรณา
การระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน (System
Integration) 4.การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตของสิง่ ของ (Internet
Of Things) ที่ท�ำให้เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ 5.การรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล 6.การประมวลและเก็บข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ (Cloud Computing) 7.การขึ้นรูปชิ้นงานด้วย
เนือ้ วัสดุ Additive Manufacturing 8. เทคโนโลยี Augmented
Reality (AR) 9. ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big data)

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
นางอรรชกา สีบญ
ุ เรือง รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี พ.ศ.
2558 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดย
มีนายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และ
พนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน
ณ วัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีมอบรางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่นประจ�ำปี 2558
เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2558 นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s Industry
Award) ประจ�ำปี 2558 ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม
เดินหน้าจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 เสริมแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า
ภารกิจในการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไทย ถือเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�ำ
อุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียนและอุตสาหกรรมโลก
ส�ำหรับการมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นในปีนี้ มีทงั้ สิน้
33 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 7 ประเภท
32 รางวัล ได้แก่ 1.การเพิ่มผลผลิต 2.การรักษาคุณภาพ
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สิง่ แวดล้อม 3.การบริหารความปลอดภัย 4.การบริหาร
งานคุณภาพ 5.การจัดการพลังงาน 6.การบริหาร
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และ 7.การ
จัดการโลจิสติกส์ และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม
1 รางวัล โดยบริษทั รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
สาขามิตรภูเวียง เป็นผูไ้ ด้รบั รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยีย่ ม
ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดในครั้งนี้
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Bloom

31Thanwa

หรู เริ่ด..เฉิดฉาย
ในสังเวียนแบรนด์เนม
แต่ละแบบจะผลิตลักษณะแฮนด์เมด ช่าง 1 คน
รับผิดชอบท�ำ 1 ใบ และเป็น “Limited Edition”
ต่อแบบมีไม่เกิน 100 ใบ สร้างแต้มต่อให้กระเป๋าแบรนด์
“31Thanwa”
“31 Thanwa” (31 ธันวา) กระเป๋าแบรนด์ไทยสุดหรูที่ก�ำลังมา
แรงสุดๆ ในหมูส่ าวไทยผูห้ ลงใหลแฟชัน่ ด้วยฝีมอื ของสาวมัน่
เก๋ บุญนุช วิทยสัมฤทธิ์
แม้จะเกิดและโตมาในครอบครัวทีท่ ำ� ธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM)
รองเท้าหนังส่งออกให้กับลูกค้าแบรนด์ดังระดับโลก มาตั้งแต่
รุ่นอาก๋งเมื่อประมาณ 60-70 ปีที่แล้ว จนถึงเจเนอเรชั่นที่ 3 แต่
บุญนุช กลับเลือกเดินบนเส้นทางธุรกิจที่ต่างออกไป ด้วยการ
หันมาท�ำแบรนด์สินค้ากระเป๋าของตัวเอง
“พอมาถึงรุ่นของตัวเอง เริ่มมองลู่ทางใหม่ คิดว่าเราควรหันมา
ท�ำแบรนด์สนิ ค้าเป็นของตัวเอง ซึง่ สินค้าทีค่ ดิ ว่าน่าจะตอบโจทย์
ได้ดีที่สุดคือ “กระเป๋า” เพราะเป็นสินค้าแฟชั่นที่สามารถ
เปลีย่ นได้บอ่ ยกว่ารองเท้า และส่วนตัวสนใจออกแบบกระเป๋า
อยู่แล้ว ซึ่งการสร้างสรรค์งานจะมีอิสระกว่ารองเท้าที่จำ� กัด
ด้วยรูปทรงและการใช้งาน
คนส่วนใหญ่มักจะถามเก๋ว่า ธุรกิจครอบครัวท�ำรองเท้า
อยู่แล้ว ท�ำไมไม่ต่อยอดท�ำรองเท้าต่อไป เหตุผลข้อแรก
เก๋ตอ้ งการให้คำ� ถามนีเ้ ป็นหนึง่ ในจุดขาย เพือ่ สร้างเรือ่ งราว
ความเป็นมาของแบรนด์ให้เกิดความน่าสนใจ เหตุผล
ต่อมา เป็นความชอบส่วนตัวที่สนใจในการออกแบบ
กระเป๋า เก๋เลยเลือกที่จะเริ่มต้นที่ธุรกิจกระเป๋าหนัง
ก่อน”
บุญนุช
วิทยสัมฤทธิ์
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แม้จะเลือกทางเดินที่ต่าง แต่ยังถือว่าท�ำธุรกิจในไลน์เดียวกับ
ครอบครัว ท�ำให้เธอมีต้นทุนองค์ความรู้ที่สามารถเรียนลัดได้
ทัง้ การเลือกหนังทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพ ช่างทีม่ ฝี มี อื และเทคนิคจากการ
เย็บรองเท้าด้วยมือมาประยุกต์ใช้ในการเย็บหูหวิ้ ของกระเป๋า ซึง่
ช่วยเสริมความแข็งแรงได้มากกว่าเย็บด้วยจักร
นอกจากนั้นในส่วนของมุมกระเป๋าทุกใบจะน�ำเทคนิคของการ
เย็บส้นรองเท้ามาใช้ ช่วยเพิ่มความทนทาน ไม่เกิดปัญหามุม
กระเป๋าปริขาด และที่ส�ำคัญยังสร้างเอกลักษณ์ประจ�ำตัวที่
ลูกค้าจดจ�ำได้ดี และยังสือ่ ถึงความเป็นมาของแบรนด์ทยี่ อดขาย
ธุรกิจ จากรองเท้ามาสู่กระเป๋าด้วย
อีกหนึง่ จุดเด่นทีส่ ร้างเอกลักษณ์ให้กบั แบรนด์ 31 Thanwa คือ
การเจาะจงใช้วสั ดุหนังวัวแท้เกรดดีทสี่ ดุ น�ำมาฟอกย้อมให้เกิด
สีและลายเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำแบรนด์ทหี่ าไม่ได้จากท้องตลาด
ทัว่ ไป โดยอาศัยคอนเนคชัน่ ของครอบครัวทีม่ กี บั โรงฟอกหนัง
ย้อม ท�ำให้เธอสามารถฟอกหนังชนิดพิเศษในปริมาณวัตถุดิบ
ไม่มาก ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตได้
จากความพิเศษดังกล่าว ทัง้ เรือ่ งของดีไซน์ เรือ่ งราวความเป็นมา
วัสดุทใี่ ช้ผลิต รวมถึงแต่ละแบบจะผลิตลักษณะแฮนด์เมด ช่าง 1
คนรับผิดชอบท�ำ 1 ใบ และเป็น “Limited Edition” ต่อแบบ
มีไม่เกิน 100 ใบ สร้างแต้มต่อให้กระเป๋าแบรนด์ “31Thanwa”
สามารถวางต�ำแหน่งสินค้าอยูใ่ นระดับบน เทียบชัน้ ได้กบั กระเป๋า
แบรนด์เนมดังอย่าง Coach และ DKNY ที่มีราคาขายตั้งแต่
6,800 บาท ไปจนถึงสูงสุดใบละประมาณ 3 หมื่นบาท โดยเน้น
ที่ความเท่ และฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย
จากที่เคยเริ่มต้นธุรกิจเมื่อ 4 ปีที่แล้ว โดยขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ มีลูกค้าจ�ำกัดในกลุ่มแคบๆ มาถึงจุดเปลี่ยนส�ำคัญ
เมื่อผลงานดีไซน์กระเป๋าของบุญนุช โดดเด่นเข้าตานิตยสาร
แฟชั่นชื่อดังระดับโลกของต่างประเทศที่ก�ำลังมองหาผลงาน
นักออกแบบรุ่นใหม่ทั่วโลก
กระทัง่ กลายเป็นสินค้าไทยรายเดียวทีไ่ ด้รบั คัดเลือกน�ำผลงาน
ลงตีพมิ พ์ในนิตยสารระดับอินเตอร์ แสงสปอตไลท์เริม่ สาดส่อง
แบรนด์ 31 Thanwa บุญนุชจึงตัดสินใจเปิดโชว์รมู ในเมืองไทย
อย่างจริงจัง โดยเลือกท�ำเลส�ำหรับลูกค้าระดับบน เริม่ จากสาขา
แรกที่โรงแรม W Bangkok และขยายไปที่ห้างเอ็มโพเรียม
และเอ็มควอเทียร์ ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นสาวยุคใหม่ วัย
ท�ำงาน ที่ชื่นชอบสินค้าที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ�้ำใคร และคุณภาพดี
คุ้มค่าต่อการใช้งาน
เบือ้ งหลังความส�ำเร็จของ “31Thanwa” ยังมีลกู เล่นการท�ำตลาด
ทีน่ า่ สนใจ โดยมีการเล่นกับชือ่ แบรนด์ทมี่ าจากค�ำว่า “31 ธันวา”
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โดยทุกวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี จะมีการออกคอลเลคชัน่ หลักประจ�ำปี
จากนั้น ทุกๆ สิ้นเดือน จะเปิดตัวสินค้าใหม่ รวมถึงจัดกิจกรรมพิเศษ
รับกับเทศกาลต่างๆ เช่น วันแม่ วันวาเลนไทน์ วันสงกรานต์
“นี่เป็นโมเดลธุรกิจที่เก๋คิดขึ้นเอง สินค้าแบรนด์ “31Thanwa” จะ
ไม่มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาแบบครึ่งปี ปลายปี รวมถึงไม่อิงกับการ
ออกสินค้าใหม่ตามฤดูกาลแฟชั่นเหมือนแบรนด์ดังทั่วไป แต่เราออก
คอลเลคชั่นใหม่ปีละครั้ง ในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี และมีกิจกรรม
ทุกสิน้ เดือน ซึง่ จะสอดคล้องกับคนไทยทีน่ ยิ มซือ้ สินค้าใหม่ชว่ งปลายปี
หรือทุกๆ สิน้ เดือน เพือ่ เป็นของขวัญหรือรางวัลให้แก่ตวั เองหรือคนสนิท
ตรงนี้จึงถือเป็นการท�ำตลาดของเราที่ฉีกมาเล่นกับลักษณะอุปนิสัย
ของคนไทย” บุญนุชกล่าวถึงโมเดลการท�ำตลาดที่ประสบความส�ำเร็จ
ของ 31 Thanwa

Key success ของ 31 Thanwa
กว่าที่ 31 Thanwa จะประสบความส�ำเร็จ ต้องวางแผน
กลยุทธ์ทดี่ ี ซึง่ บริการหลังการขายเป็นหัวใจส�ำคัญทีจ่ ะผูกใจ
ลูกค้าได้ดี
บุญนุชคิดเสมอว่า กระเป๋าทุกใบที่ผลิตออกมาเป็นเหมือน
“ลูกสาว” ที่ต้องดูแลให้ดีไปจนถึงที่สุด ดังนั้น การบริการ
เพื่อดูแลสิ่งที่รักจึงเป็นเรื่องส�ำคัญมาก
“แนวคิดนี้ มาจากที่ตัวเองเคยซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคา
แพงๆ แต่กลับต้องหาร้านซ่อมเอง ก็เลยกลับมาคิดว่า หาก
มีแบรนด์กระเป๋าของตัวเองก็ต้องมอบบริการที่ให้มากกว่า
ที่ลูกค้าคาดหวัง เพื่อให้ลูกค้าที่ยอมจ่ายเราใบละหมื่น รู้สึก
คุ้มค่าที่ได้รับกระเป๋าไม่เหมือนใคร เรื่องนี้แม้แต่แบรนด์
ระดับโลกก็ยังไม่มี”
รวมทั้งต้องสร้างคุณค่าให้แบรนด์ และมีเอกลักษณ์เฉพาะ
เพื่อให้เกิดการจดจ�ำ
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ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร
ขับเคลื่อนอนาคต
ก้าวต่อไปจากอาเซียน คือ ในระดับโลกที่ต้อง
สร้างการยอมรับจากประเทศใหญ่ๆ ในเอเชีย
ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง ฯลฯ
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เปิดวิสยั ทัศน์ผอู้ ำ� นวยการสถาบันอาหารคนใหม่ของ
ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
อาหารไทยในมิติใหม่ ภายใต้โจทย์สร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้วยภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
การขับเคลือ่ นครัวไทยเพือ่ เป็นครัวของโลก ในยุคต่อไป
ต้องเป็นการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทย ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ หรือ Productivity
ที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้
อาหารไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
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ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันอาหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงภารกิจส�ำคัญครั้งนี้
ว่า ทิศทางของสถาบันอาหารจะต้องชูบทบาทการเป็น
หน่วยงานแห่งชาติด้านอาหารที่ท�ำหน้าที่สนับสนุน
ผูป้ ระกอบการไทย ควบคูก่ บั การเป็นทีร่ จู้ กั เข้าถึงกลุม่
ประชาชนผูบ้ ริโภค ทัง้ ในบทบาทสถาบันอาหารแห่งชาติ
สถาบันอาหารแห่งอาเซียน และมุ่งสู่ระดับ World
Class เพือ่ เป็นแรงส�ำคัญในการส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
ไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีการค้า
“ความท้าทายอย่างแรก เรามองว่าจะต้องปรับปรุง
การท�ำงานอย่างไรให้มีความชัดเจน คล่องตัว เพื่อ
ให้ผปู้ ระกอบการและผูบ้ ริโภคยอมรับบทบาทว่าเรา
เป็นหน่วยงานแห่งชาติด้านอาหาร
อันดับต่อมาคือการสร้างการยอมรับในระดับอาเซียน
ในการเป็นผูน้ ำ� หน่วยงานด้านอาหารทีน่ า่ เชือ่ ถือ อะไร
ทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากเราเป็นข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ โดย
ร่วมมือในระดับนานาชาติในการบริการ ทดสอบ การ
วิจยั ข้อมูลร่วมกัน แลกเปลีย่ นข้อมูลต่างๆ กันมากขึน้
ก้าวต่อไปจากอาเซียน คือ ในระดับโลกทีต่ อ้ งสร้าง
การยอมรับจากประเทศใหญ่ๆ ในเอเชีย ยุโรป อเมริกา
ตะวันออกกลาง ฯลฯ ซึ่งทั้ง 3 สเต็ปนี้จะช่วยท�ำให้
ผู้ประกอบการไทยได้ยกระดับการยอมรับความน่า
เชื่อถือไปพร้อมๆ กับบทบาทการท�ำงานของเราใน
ระดับสากลด้วย”

โดยสถาบันอาหารจะต้องท�ำหน้าทีป่ ระสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ
ในการยกระดับการแข่งขัน การขยายตลาดสู่ต่างประเทศ
รวมถึงความร่วมมือกับธนาคารเพื่อให้การสนับสนุนด้าน
สินเชื่อ เชื่อมโยงถึงด้านโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และขนส่งให้กับผู้ประกอบการ
อีกบทบาทส�ำคัญคือการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการรับ
รู้เรื่องราวของอาหารไทย ผ่าน Story หรือเรื่องราวของ
วัตถุดิบอาหารไทย เช่น พริกไทยด�ำของไทยที่เป็น Black
Pepper ที่อร่อยที่สุด

ก้าวที่ ไกลกว่านั้น คือ การผลักดัน
การตั้งศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าวัตถุดิบ
อาหารไทยในประเทศต่างๆ เพื่อ
สร้างช่องทางจ�ำหน่ายและขยาย
โอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ
รายเล็ก
“ตรงนีถ้ อื เป็นหน้าทีข่ องเราในการสร้างเรือ่ งราว และมูลค่า
เพิ่มให้กับอาหารไทย จากคุณค่าที่สั่งสม ที่มาที่ไปของ
แต่ละผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งผลิตวัตถุดิบ เป็นต้น เช่น
กล้วยไข่ ท�ำไมต้องเป็นกล้วยไข่กำ� แพงเพชร ซึง่ หากศึกษา
จริงๆ บางทีอาจไม่ใช่แค่เพียงเพราะรากเหง้าที่ท�ำมาแต่
บรรพบุรษุ แต่อาจเป็นเพราะความอุดมสมบูรณ์แร่ธาตุในดิน
แหล่งผลิต ความโดดเด่นเหล่านีค้ อื จุดขายทีต่ อ้ งน�ำมาสร้าง
Story ให้กับสินค้าไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น”
นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา สถาบันอาหารได้เดิน
หน้าขับเคลือ่ นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลอาหาร
ไทย ทั้งการจัดท�ำ Thai Street Food
Application เพือ่ เป็นเครือ่ งมืออ�ำนวย
ความสะดวกและบอกรายละเอียด
ต่างๆ เกีย่ วกับอาหารริมทาง (Street
Food) ให้ กั บ ประชาชนและ
นักท่องเทีย่ ว รวมถึงการจัดตัง้ ศูนย์
การเรียนรูอ้ าหารไทย (Thai Food
Heritage) ซึ่งจะเปิดให้บริการ
อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2559
เพื่อเป็นพื้นที่รวบรวมองค์ความรู้
ด้านอาหารไทยในด้านต่างๆ
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ปัจจัยความส�ำเร็จ
จากการศึ ก ษาผู ้ ป ระกอบการที่ เ ข้ า
ร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับสถาบันอาหารกว่า 300
ผลิตภัณฑ์ พบว่า 70% ประสบความส�ำเร็จ
ส่ ว น 30% ยั ง คงต้ อ งมี ก ารวิ จั ย และ
พั ฒ นาต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

“ศูนย์การเรียนรูอ้ าหารไทยทีน่ จี่ ะรองรับทัง้ กลุม่ เป้าหมาย
เชิงธุรกิจ ทัง้ นักธุรกิจ นักลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างชาติ
รวมถึงกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่
จะได้เข้ามาเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ รากเหง้าของอาหารไทยที่
ผูกพันวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย เช่น ภูมิปัญญาการใช้
ใบตองในวิถอี าหารไทย รวมถึงการเล่าเรือ่ งราวการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารไทยทีจ่ ะสร้างแรงบันดาลใจและความ
ภาคภูมใิ จแก่คนรุน่ ใหม่ได้หนั มาสนใจอาหารไทยมากขึน้ ”
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันอาหาร เล่าว่า อีกหนึง่ ภารกิจการพัฒนา
อาหารไทยทีจ่ ะผลักดันให้เกิดขึน้ คือ การจัดท�ำสูตรดัง้ เดิม
ของอาหารไทย โดยจะมีการวิเคราะห์สูตรอาหารไทยแท้
รสชาติต้นต�ำรับ ซึ่งเคยวิจัยเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว มาพัฒนา
ประกอบกันกับงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ตรวจสอบและก�ำหนดสูตรอาหารไทยเมนูหลักๆ ที่เป็น
ที่รู้จักในระดับสากล เช่น ต้มย�ำกุ้ง ต้มข่าไก่ รสชาติดั้งเดิม
ที่เป็นต้นต�ำรับไทยแท้ควรมีมาตรฐานอย่างไร
“สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราสนใจ คือ ความเป็นต้นต�ำรับของอาหารไทย
หรือ Authenticity ซึ่งแตกต่างจากการก�ำหนดมาตรฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นเรือ่ งของอารมณ์และความพึง
พอใจรสชาติ ที่ไม่ใช่เพียงแค่การใช้วัตถุดิบตรงตามสูตร
แต่ยังต้องได้รสชาติที่เป็นความอร่อยแบบอาหารไทยแท้
รสดั้งเดิมด้วย”
การสร้างมาตรฐานให้กบั อาหารไทยแท้สตู รดัง้ เดิมยังเชือ่ ม
ไปถึงการพัฒนาอาหารแปรรูป เครื่องปรุงอาหารไทย เช่น
ซอสส�ำเร็จรูปต่างๆ ซอสผัดไทย ซอสต้มย�ำกุง้ เพือ่ ป้อนให้
กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ แก้ปญั หารสชาติรา้ นอาหาร
ไทยผิดเพีย้ น รวมไปถึงการให้ความรูก้ บั ผูบ้ ริโภคต่างชาติ
ถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหาร วิธีการใช้ และคุณประโยชน์
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ปัจจัยความส�ำเร็จมาจาก
การน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในสายการผลิต
รูปแบบผลิตภัณฑ์แตกต่าง และโดนใจ
ผู้บริโภค
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ๆ ตอบสนอง
ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม
ให้ความส�ำคัญกับการสร้างแบรนด์
ขยายช่องทางการจ�ำหน่ายเข้าสูต่ ลาด
ออนไลน์
เข้าร่วมเครือข่ายกับนักวิชาการ นักวิจยั
พัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างสังคมการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่าง
ผู้ประกอบการ
รวมการขายเป็นลักษณะของแพ็คเกจ
เช่น ขนมขบเคี้ยวไปกับเครื่องดื่ม
เป็นต้น

ก้าวทีไ่ กลกว่านัน้ คือ การผลักดันการตัง้ ศูนย์จำ� หน่าย
สินค้าวัตถุดบิ อาหารไทยในประเทศต่างๆ เพือ่ สร้าง
ช่องทางจ�ำหน่ายและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับ
ผูป้ ระกอบการรายเล็ก รวมทัง้ เผยแพร่ขอ้ มูล เชือ่ มโยง
การท�ำธุรกิจน�ำเข้าสินค้าอาหารไทยให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ต่างชาติที่สนใจ
ทัง้ หมดนี้ เป็นส่วนหนึง่ ของการผลักดันครัวไทยสูโ่ ลก
มิตใิ หม่ๆ ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงไปสูต่ น้ ทางอุตสาหกรรม
การผลิตสินค้าเครื่องปรุงอาหารส�ำเร็จรูป และช่วย
แก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่น�ำมาแปรรูปสร้างมูลค่าได้
หลากหลาย ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารตัง้ แต่ตน้ น�ำ้
ถึงปลายน�ำ้ ภายใต้บทบาทของหน่วยงานด้านอาหาร
แห่งชาติ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
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ไอเดีย
อาหารไทย
ผลผลิตการเกษตรพืน้ บ้านจากท้องถิน่ สามารถแปรรูปสร้างมูลค่าเพิม่ ได้มากมาย ด้วย
แนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารจากพืน้ ฐานภูมปิ ญ
ั ญาในงาน Thailand Industry
Expo 2015 ส่วนหนึ่งของผลงานภายใต้ 3 โครงการส�ำคัญของสถาบันอาหาร ได้แก่
1.โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand
Food Quality to The World) 2.โครงการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่
อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารไทย (Thailand Food
Forward) และ 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

บิสกิตข้าวสังข์หยด
สอดไส้ช็อกโกแลต

ข้าวสังข์หยด สินค้าขึน้ ชือ่ พัทลุงน�ำมาแปรรูป
เป็นบิสกิต สร้างมูลค่าเพิม่ ด้วยคุณค่าทาง
โภชนาการทีส่ งู กว่าแป้งทีไ่ ด้จากข้าวพันธุ์
อื่น รสชาติอร่อย
ผลิตโดยร้าน
บ้านขนมลุง
จ.พัทลุง

สารพัดไอเดียแปรรูปล�ำไย

บราวนาน่า ดังโงะ

กล้ ว ยตาก “บราวนาน่ า ดั ง โงะ”
(Brownana dango) รสชาติและ
รูปร่างที่แตกต่างจากท้องตลาดของ
โรงงานกล้วยตากแม่ตะเพียน จ.พิจติ ร
ด้วยรูปทรงกลมเคลือบช็อกโกแลต
เนือ้ เข้มข้นเคล้าด้วยอัลมอนด์กรอบ มี
เนือ้ สัมผัสและรสชาติทลี่ งตัว ได้กลิน่
หอมหวานของช็อกโกแลต

ผงโรยข้าวคัว่ กลิง้ ทะเลเดือด

ข้าวต้มมัดแกงเขียวหวาน

ข้าวต้มมัดวิถไี ทย ไอเดียไม่ธรรมดา
ด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี เ ชิ ง
อุตสาหกรรมช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์
ได้ยาวนาน พร้อมรสชาติแปลกใหม่
ไส้แกงเขียวหวานไก่ทเี่ ป็นอาหาร
ขึ้นชื่อของไทย โดยบริษัท ขนม
แม่เอย-เปีย๊ ะ แอนด์ พาย (2003)
จ�ำกัด จ.นครปฐม

“โปรดปราณฯ” ผงโรยข้าวรสชาติ
ไทยๆ ไอเดียจากปลาหมึกหยองที่
เหลือจากการผลิตน�้ำพริก เพิ่มส่วน
ผสม ของปลาข้าวสารและเนือ้ กุง้ บด
ปรุงรสชาติคั่วกลิ้งให้จัดจ้าน มีกลิ่น
หอมของอาหารทะเล

ล�ำไย ผลไม้ขนึ้ ชือ่ ของภาคเหนือถูกน�ำมาต่อยอด
แปรรูปหลากหลาย ตั้งแต่เครื่องดื่มไปจนถึง
ขนมเค้ก เช่น เครื่องดื่มชาล�ำไยอินทรีย์ ที่
ช่วยแก้ปัญหาล�ำไยล้นตลาด โดยน�ำล�ำไยอินทรีย์มาผลิตเป็นน�้ำล�ำไย แล้วน�ำ
มาท�ำให้เป็นผงบรรจุซองเพื่อความสะดวกต่อการบริโภค, มอคค่าล�ำไยป่าแป๋
แนวคิดต่อยอดผลิตภัณฑ์กาแฟ โดยใช้กาแฟอาราบิก้าจากดอยป่าแป๋ มาผสม
กับผลผลิตล�ำไยในท้องถิ่น จนได้เป็นกาแฟมอคค่าล�ำไยผงปรุงส�ำเร็จ รสชาติ
แหวกแนว นอกจากนี้ยังมีแป้งเค้กล�ำไยส�ำเร็จรูป ท�ำขนมเค้กอร่อยง่ายๆ แค่
น�ำเข้าไมโครเวฟก็จะได้เค้กล�ำไยเนื้อนุ่มรสชาติหวานหอมอร่อย
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ว่รถตอกเสาเข็
องไว ม

สิทธิบัตรแรกของ ‘โลก’
เราภูมิใจว่า ตอนนี้เรื่องการคิดและพัฒนาการเจาะ ตอก กด เสากระโดง
ลูกตุ้มอัตโนมัติของรถตอกเสาเข็ม คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก แม้แต่
เยอรมันเจ้าแห่งเครื่องมือหนักของโลกยังคิดค้นไม่ได้เท่านี้

ก้าวย่างของบริษทั โตว่องไว ต้องเรียกว่า ไม่ธรรมดา เพราะสามารถเป็นเจ้าของนวัตกรรม
ผูผ้ ลิตรถตอกเสาเข็มหลากหลายประเภททีไ่ ด้รบั “สิทธิบตั รแรกของโลก” ด้วยฝีมอื คนไทย
จากธุรกิจสร้างบ้านจัดสรรขนาดเล็ก ไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ สามารถเปลีย่ นสายธุรกิจข้าม
มาเติบโตในธุรกิจรถตอกเสาเข็มทีผ่ ลิตด้วยไอเดียคนไทย เพือ่ ตอบโจทย์การท�ำงานได้อย่าง
ตรงจุด และรวดเร็วกว่าเครื่องตอกเสาเข็มเหล็กสานแบบ หรือปั้นจั่นแบบเดิมหลายเท่า
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ความเพียรพยายามคิดค้นหาวิธใี ห้งานก่อสร้างรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ท�ำให้ ไพศาล มุ่งคิดค้นการท�ำงานของปั้นจั่น
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ จากการลองผิดลองถูกและ
แก้ไขทีละจุด จนในทีส่ ดุ บริษทั ได้จดสิทธิบตั รรถตอก
เสาเข็มชนิดล้อยาง “รายแรกของโลก” เมื่อปี 2537
พร้อมสิทธิบตั รอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง และรางวัลการันตี
ตามมามากมาย
“ผมถือว่าการเข้าอบรม คพอ. หรือ โครงการพัฒนา
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เปิดโลกใหม่ให้ผมได้
รูจ้ กั วิชาการใหม่ๆ ทีน่ ำ� มาใช้ในการบริหารธุรกิจได้เป็น
อย่างดี ที่ส�ำคัญได้รู้จักการหาจุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤติ
โอกาสของธุรกิจ” ไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตว่องไว จ�ำกัด กล่าว
ล่าสุดบริษทั ได้รบั รางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่นประเภท
SMEs ประจ�ำปี 2558” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
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โตว่องไว นับเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่มกี ารเติบโตก้าวกระโดด
จนสามารถขึ้นเป็นบริษัทขนาดกลางอย่างรวดเร็ว โดย
หัวใจส�ำคัญของการท�ำธุรกิจของไพศาล ยึดเป็นแนวทาง
ส�ำคัญ 3 ประการ คือ 1.นวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นสามารถ
น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2.พัฒนานวัตกรรมเดิมให้
มีประสิทธิภาพสูงขึน้ และ 3.พัฒนานวัตกรรมต่อเนือ่ งเพือ่
ให้สามารถใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

ในปีนี้เราจึงท�ำตัวเหมือนกบจ�ำศีล และ
คิดหากลยุทธ์ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ
มานั่งแก้เกมในเรื่องระบบการเจาะ
กดในรถคันเดียว เพื่อเตรียม
ขยายตลาดไปยังอาเซียน

รถตอกเสาเข็มตีนตะขาบ เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่
บริษัทคิดค้นจนแก้ปัญหาก่อสร้างในช่วงหน้าฝน
ซึ่งรถตอกเสาเข็มแบบล้อยางไม่สามารถเข้าท�ำงาน
ในพืน้ ทีด่ นิ อ่อนหรือทีล่ มุ่ ได้ และกลายเป็นนวัตกรรม
รถตอกเสาเข็มทีส่ ามารถท�ำงานในทีล่ มุ่ หรือน�ำ้ ท่วมขัง
ได้เป็นรายแรกของโลก

ไพศาลกระตุ้นให้ทีมงานร่วมกันคิด พัฒนาอุปกรณ์ตอก
เสาเข็มใหม่ๆ ขึ้นมาตลอดเวลา เพื่อสร้างการเติบโตให้กับ
ธุรกิจ จนขณะนีบ้ ริษทั มีรถตอกเสาเข็มหลายประเภททีล่ ว้ น
มาจากความคิดของทีมงาน เช่น พัฒนาเสากระโดงปั้นจั่น

รถตอกเสาเข็มชนิดล้อยางสิทธิบัตรแรกของโลก

รถตอกเสาเข็มตีนตะขาบ นวัตกรรมตอบโจทย์การก่อสร้าง
ในช่วงหน้าฝน
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ที่ยืดหดได้เพื่อให้เข้าพื้นที่คับแคบได้ รถตอก กด เจาะ ใน
คันเดียวกันโดยใช้นำ�้ หนักตัวเองกดเสาเข็มให้จมลง ไม่สร้าง
การสั่นสะเทือนในพื้นที่ที่ห้ามตอกเสาเข็ม
นอกจากนัน้ บริษทั ยังได้รว่ มกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วิจัยและพัฒนาลูกตุ้ม
อัตโนมัติระบบไฮโดรลิก ที่มีน�้ำหนักเบาลงเหลือเพียง
3 ตัน แต่ตอกเข็มได้เร็ว 60 ครัง้ ต่อนาที และใช้น�้ำมันหล่อลืน่
เพียง 0.5 ลิตรในการยกลูกตุม้ แต่ละครัง้ ซึง่ มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเทคโนโลยีของเยอรมันที่ตอกได้เร็ว 40 ครั้งต่อ
นาที และต้องใช้น�้ำมันหล่อลื่นถึง 5-6 ลิตร โดยลูกตุ้ม
อัตโนมัตริ ะบบไฮโดรลิกได้จดสิทธิบตั รเป็นรายแรกของ
โลกไปเมื่อต้นปี 2558

นวัตกรรมใหม่ๆ ของธุรกิจ
รถตอกเสาเข็มไม่ ใช่เรื่องง่าย
เพราะบางอย่างเป็นสิ่งที่
ยังไม่มี ในโลกมาก่อน แต่เกิดจาก
การช่วยกันคิด แล้วทดลอง
ท�ำออกมา เมื่อไม่ส�ำเร็จก็ท�ำมาใหม่
จนได้รู้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา
“เราภูมิใจว่าตอนนี้เรื่องการคิดและพัฒนาการเจาะ ตอก
กด เสากระโดง ลูกตุม้ อัตโนมัตขิ องรถตอกเสาเข็ม คนไทย
ไม่แพ้ชาติใดในโลก แม้แต่เยอรมันเจ้าแห่งเครื่องมือหนัก
ของโลกยังคิดค้นไม่ได้เท่านี้”
ไพศาลยังได้เตรียมที่จะขยายไปยังประเทศในอาเซียน ซึ่ง
เศรษฐกิจยังเติบโตได้ดี ไม่วา่ จะเป็น พม่า ลาว และกัมพูชา
จึงท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจของโตว่องไว เป็นไปอย่างราบรืน่
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
“ในปีนเี้ ราจึงท�ำตัวเหมือนกบจ�ำศีล และคิดหากลยุทธ์ดา้ น
นวัตกรรมใหม่ๆ มานั่งแก้เกมในเรื่องระบบการเจาะ กด
ในรถคันเดียว เพื่อเตรียมขยายตลาดไปยังอาเซียน โดย
เฉพาะพม่าที่ไม่ให้ใช้การตอกเพราะเกรงจะเกิดแรงสั่น
สะเทือนต่อบ้านข้างเคียง”
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คิดแล้วท�ำ
กว่าจะมาเป็นรถตอกเสาเข็ม นวัตกรรมฝีมือ
คนไทย “สิทธิบัตรแรกของโลก” ได้ ไพศาล
เน้นว่า ต้อง “คิด” และ “ลงมือท�ำ” เพื่อให้เห็น
ปัญหา
“ผมจะเป็นคนคิดตลอดเวลา เวลาเดินทางไกลๆ
หรือนัง่ เครือ่ งบิน จะชอบนัง่ ชัน้ อีโคโนมีให้ลำ� บาก
กาย แล้วจะเกิดสมาธิ สมองจะได้คิด ถามและ
ตอบปัญหา แล้วจึงจดโน้ตไว้ในสมุด จากนั้นก็
มาคุยกับทีมงาน ทดลองท�ำ หาปัญหา แล้วมา
แก้ไขทีละจุด เพราะภาพพวกนี้เป็นนวัตกรรม
ใหม่ของโลก ลูกน้องไม่เคยเห็นมาก่อน”
แนวคิดในการสร้างผลงาน หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
ของธุรกิจรถตอกเสาเข็มไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ
บางอย่างเป็นสิ่งที่ยังไม่มีในโลกมาก่อน แต่
เกิดจากการช่วยกันคิด แล้วทดลองท�ำออกมา
เมื่อไม่ส�ำเร็จก็ท�ำมาใหม่ จนได้รู้ปัญหา และ
วิธีการแก้ปัญหา
“สินค้าบางตัวใช้เวลาคิดค้นและพัฒนานาน
ถึง 6 ปี กว่าจะได้รูปแบบ เช่น ลูกตุ้มอัตโนมัติ
ก็ได้ตั้งโจทย์ให้ สวทช. ช่วยคิดและให้ทีมงาน
เราท�ำต้นแบบขึ้นมา ซึ่งโชคดีที่ท�ำจนส�ำเร็จ เป็น
สิทธิบัตรรายแรกของโลก และคาดว่าในปีหน้า
จะออกสู่ตลาดได้แล้ว” ไพศาลกล่าว

ไพศาล มองว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยขณะนีก้ ำ� ลังวิกฤติ
ซึง่ ธุรกิจเอสเอ็มอีตอ้ งประคองตัว ทีส่ ำ� คัญต้องพยายาม
หาองค์ความรู้ เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมใหม่ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องก็จะท�ำให้ธุรกิจเดินหน้าไปอย่างสง่าผ่าเผย
และเติบโตต่อเนื่อง เช่นเดียวกับโตว่องไว ที่ไม่หยุด
นิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดระยะ 21 ปี
จนวันนีก้ ลายเป็นบริษทั ผูผ้ ลิตรถตอกเสาเข็มอันดับ
ต้นๆ ของวงการก่อสร้างไทย
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Thailand
Innovation
Showcase

นวัตกรรมไทยท�ำ..ไม่ธรรมดา
สุดยอดนวัตกรรมไทยจากผู้ประกอบการไทยที่ ได้นำ� เทคโนโลยี
และงานวิจัยมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาและ
ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
“อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม :
Driving Industry Growth Through Innovation”
เป็นแนวคิดหลักของการจัดงาน Thailand Industry
Expo 2015 งานใหญ่ประจ�ำปีของกระทรวงอุตสาหกรรม
ระหว่างวันที่ 22-27 กันยายนที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
หนึ่งในไฮไลต์ของการจัดงานครั้งนี้ คือ การน�ำเสนอ
สุดยอดนวัตกรรมไทยจากผู้ประกอบการไทยที่ได้น�ำ
เทคโนโลยีและงานวิจัยมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผ่าน นิทรรศการ Thailand Innovation Showcase
โดยความร่วมมือกันของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

เครือ่ งอบท�ำผงแห้ง
อเนกประสงค์ Spray
Dryer นวัตกรรม
เครื่องจักรแปรรูป
อาหารฝีมอื คนไทยทีม่ ี
คุณภาพเทียบเท่าสากล แต่
ราคาถูกกว่า 4-5 เท่า สามารถ
ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตนมผง
กาแฟผง อาหาร ยาสมุนไพร
เครือ่ งส�ำอาง เคมีภณ
ั ฑ์ ฯลฯ
ดูรายละเอียดเพิม่ ได้ทเี่ ว็บไซต์
www.eurobesttechnology.co.th

นวัตกรรมไทย..ทดแทนน�ำเข้า

นวัตกรรมอุปกรณ์การให้ออกซิเจนชนิดครอบศีรษะ
(Oxygen Treatment Hood) นวัตกรรมฝีมอื คนไทย ส�ำหรับ
รักษาผูป้ ว่ ยในห้องควบคุมแรงดัน ทดแทนการน�ำเข้าได้ จาก
เดิมต้องสัง่ น�ำเข้าจากต่างประเทศราคา 12,000 บาท เมือ่ ผลิต
ในประเทศราคาอยูท่ ี่ 4,000 บาท ผลิตและจัดจ�ำหน่ายโดย
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด โควิน ซัพพลาย
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นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

นวัตกรรมชุดอุปกรณ์ชว่ ยหายใจหนีไฟ อุปกรณ์
อากาศส�ำรองช่วยหายใจไม่ให้สำ� ลักควันขณะหนี
ไฟ หรือกรณีเหตุฉกุ เฉิน หรือการท�ำงานในทีอ่ บั
อากาศ น�้ำหนักเบา ใช้ง่าย นวัตกรรมสุดเจ๋งนี้มี
แรงบันดาลใจมา
จากการพบว่ า
สาเหตุ ก ารเสี ย
ชีวติ จากเหตุเพลิง
ไหม้กว่า 95% มา
จากการส� ำ ลั ก
ควันไฟก่อนได้
รับการช่วยเหลือ
ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.
urgentfirepak.
com

นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

เวชส�ำอางจากสารสกัดยางพารา
นวัตกรรมเพิม่ มูลค่ายางพาราไทย..สูพ่ ชื แห่งความงาม
จากการวิจัยค้นพบสารสกัดน�้ำยางพารา (Hevea
brasiliensis หรือ Hb) ทีอ่ ดุ มไปด้วยคุณค่า เช่น สาร
ซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์สามารถใช้เป็นสารออก
ฤทธิ์หลักในเครื่องส�ำอางได้ ภายใต้การสนับสนุน
ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

นวั ต กรรมผ้ า เบรกไร้ ใ ยหิ น ของไทย
นวัตกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อมโดยคิดค้นน�ำวัสดุ
อื่น เช่น เส้นใยออร์แกนิก ทดแทนแร่ใยหิน
และโลหะหนักที่ใช้เป็นส่วนประกอบส�ำคัญ
ในการผลิตผ้าเบรก ส่งผลให้การเบรกของ
รถไม่มกี ารกระจายใยหินทีเ่ ป็นพิษต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม ตอบรับกระแสอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม ดูรายละเอียดได้ทเี่ ว็บไซต์ www.
compact-brake.com

นวัตกรรมยกระดับวิสาหกิจชุมชน

เครือ่ งสกัดแยกใยธรรมชาติแบบอัตโนมัตพ
ิ ร้อมใช้ เครือ่ งจักรภูมปิ ญ
ั ญาไทยทีเ่ ปลีย่ น
กรรมวิธีในการได้มาซึ่งเส้นใยธรรมชาติ Eco Fiber จากใช้แรงงานคนหรือการหมัก
มาเป็นระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ถึง 200 เท่า และท�ำเป็นระดับ
อุตสาหกรรมได้ โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ
เช่น กล้วย ผักตบชวา สับปะรด กัญชง งาช้าง
ลิน้ มังกร ฯลฯ มาผลิตเส้นใยธรรมชาติตอ่ ยอด
สูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น
สิง่ ทอ เสือ้ ผ้า โดยกลุม่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากใยธรรมชาติ “บ้านนาน่า” ต.ปากโทก
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภายใต้โครงการส่งเสริม
นวัตกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
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FOMM รถลอยน�้ำ
นวัตกรรมซามูไรสุดล�้ำ

นอกจากการจัดแสดงนวัตกรรมฝีมือคนไทยแล้ว
ยังมีความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น ภายใต้การ
จัดงาน OTAGAI Conclave in Bangkok ครั้งที่
12 โดยน�ำเสนอนวัตกรรมจาก 16 บริษทั ทีม่ เี ทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่จากญี่ปุ่น ภายใต้แนวคิด
Innovation Samurai ซึ่งยึดหลักว่า “นวัตกรรม
คือ การต่อสู้โดยไม่เกรงกลัวความตาย” โดยเหล่า
นวัตกรรมซามูไรในยุคปัจจุบนั คือ ผูล้ กุ ขึน้ ต่อสูเ้ พือ่
แก้ไข 3 ปัญหาหลักของสังคม คือ การเกษตรกรรม
น�้ำ และห่วงโซ่อุปทาน

หนึง่ ในไฮไลต์เทคโนโลยีซามูไรครัง้ นี้ คือ การอวดโฉม
FOMM รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กทีส่ ดุ ในโลกซึง่ มีพนื้ ฐาน
มาจากเทคโนโลยีชั้นสูงที่พัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
และมุ่งมั่นที่จะท�ำตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์และขยายไปทั่วโลก
จุดเด่นของ FOMM เป็นรถขนาดเล็กที่สุดในโลก
สามารถนัง่ ได้ 4 คน โดยมีประสิทธิภาพในเรือ่ งพืน้ ที่
สูงด้วยระบบการท�ำงานแบบสัมผัสใหม่ที่ควบคุม
คันเร่งด้วยมือ และใช้ FF In-wheel motor ซึง่ ก�ำลัง
ขับเคลื่อนจะถูกส่งมาจากมอเตอร์ที่ติดอยู่ที่ดุมล้อ
ไม่จำ� เป็นต้องพึ่งเพลาเป็นตัวส่งก�ำลัง ท�ำให้มุมเลี้ยว
ของล้อเป็นอิสระจากเพลา มุมเลี้ยวกว้างขึ้น
เป็นรถไฟฟ้าทีข่ บั เคลือ่ นด้วย Li-ion แบตเตอรีช่ นิด
Cassette ที่ถอดออกได้และสามารถชาร์ตไฟแบบ
ทั่วไป ทั้งจากกระแสไฟฟ้าที่บ้าน หรือสามารถประจุ
กระเเสไฟเข้าเเบตเตอรี่ได้ตามสถานบริการน�้ำมัน
หรือปั๊มเเก๊ส ระยะทางที่สามารถวิ่งได้สูงสุดคือ 150
กิโลเมตร
นอกจากนี้ FOMM ยังฉีกกฎรถยนต์ที่ต้องวิ่งอยู่
บนถนนเท่านั้น ด้วยนวัตกรรมสุดล�ำ้ ของรถลอยน�้ำ
ที่มีฟังก์ชันในยามฉุกเฉิน สามารถเคลื่อนที่ด้วยการ
ลอยน�้ำเมื่อเกิดน�้ำท่วม และสามารถวิ่งไปได้ด้วย
ความเร็วต�่ำ ซึ่งเหมาะกับประเทศไทยที่ต้องเผชิญ
น�ำ้ ท่วมบ่อยๆ สนใจดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ http://
www.fomm.co.jp
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OTAGAI Conclave in Bangkok
งาน OTAGAI Conclave in Bangkok ครัง้ ที่
12 จัดขึน้ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์และการเชือ่ มโยง
ห่วงโซ่อุปทานระหว่างภาคอุตสาหกรรมไทย
และญี่ปุ่น โดยเน้นการสร้างความร่วมมือโดย
ใช้จุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่าย
โดยในระดับท้องถิน่ ของญีป่ นุ่ จะมีอตุ สาหกรรม
ที่มีเทคโนโลยีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือที่
เรียกว่า Only One Technology
ขณะทีไ่ ทยมีศกั ยภาพในการเป็นฐานการผลิตและ
ตลาด โดยนวัตกรรมจาก 16 บริษัทที่จัดแสดง
แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1.นวัตกรรมเกี่ยวกับน�้ำ
และสภาพแวดล้ อ ม (Aquanovation)
2.นวัตกรรมเกีย่ วกับเกษตรกรรมและการแปรรูป
(Agronovation) 3.นวัตกรรมเกี่ยวกับการ
ท�ำให้อุตสาหกรรมเติบโตและการท�ำให้ห่วงโซ่
อุปทานแข็งแกร่งขึ้น (Supplinovation)
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ก้าวกระโดดของ

‘โชคน�
ำ
ชั
ย
’
แม่พิมพ์ไทย..ชนะใจญี่ปุ่น
การจะลงทุนพัฒนาคน เราต้องสร้างทัศนคติ
ที่ดีกับคนในองค์กรก่อน เพราะถ้าคนมีทัศนคติ
คิดลบกับเราเมื่อไหร่ การพัฒนาก็จะสะดุด
เพราะพนักงานไม่เปิดใจรับ

เปิดสูตรบริหารธุรกิจไม่งอ้ ปริญญา น�ำชัย สกุลฎ์โชคน�ำชัย
เจ้าของอาณาจักร “โชคน�ำชัยกรุ๊ป” โรงงานแม่พิมพ์ไทยที่
สร้างปรากฏการณ์เติบโตก้าวกระโดด แม้แต่ “ไจก้า” จาก
ญี่ปุ่นยังต้องขอมาศึกษาดูงาน
ใครจะคิดว่าช่วงเวลาวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ทีห่ ลายธุรกิจ
ล้มหายตายจากจะกลับกลายเป็นโอกาสแจ้งเกิดบริษัท
โชคน� ำ ชั ย ออโต้ เ พรสซิ่ ง จ� ำ กั ด ธุ ร กิ จ ที่ เ ริ่ ม จากแค่
ประสบการณ์ ใจสู้ และการให้โอกาสจากนายเก่า ท�ำให้นำ� ชัย
สกุลฎ์โชคน�ำชัย อดีตช่างเคาะรถยนต์สามารถพลิกชีวติ จนสร้าง
อาณาจักรซีเอ็นซีกรุ๊ปที่มียอดขายปีละ 1,900 ล้านบาท
น�ำชัย เริ่มต้นธุรกิจโดยอาศัยประสบการณ์จากการท�ำงาน
ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ โดยได้รบั ทุนจากนายเก่าทีใ่ ห้มาตัง้ ต้น
1 ล้านบาท แม้จะมีทนุ เริม่ ต้น แต่โปรเจคท์ทเี่ ขาคิดใหญ่กว่านัน้

“การสร้างโรงงานผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ตอ้ งใช้ทนุ ถึง 15
ล้านบาท ตอนนัน้ เห็นข่าวว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประกาศให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอี เลยโทรไปที่
กระทรวงจนได้คยุ กับท่านท�ำนุ วะสีนนท์ (อดีตอธิบดี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ซึ่งตอนนั้นยังเป็นรอง
อธิบดีอยู่ ท่านน่ารักมากให้ผมมาพบทีก่ ระทรวง เล่า
ให้ฟงั ว่ามีแผนเริม่ ต้นธุรกิจแต่ละสเต็ปยังไงบ้าง ท่าน
มองเห็นว่ามีความเป็นไปได้ จึงแนะน�ำให้ไปกู้เงินที่
บสย.จนในทีส่ ดุ ได้รบั อนุมตั สิ นิ เชือ่ 15 ล้านบาทมาตัง้
โรงงานแห่งแรกทีส่ พุ รรณบุร”ี น�ำชัย สกุลฎ์โชคน�ำชัย
ประธานกรรมการผูจ้ ดั การกลุม่ บริษทั โชคน�ำชัย หรือ
ซีเอ็นซีกรุ๊ป กล่าว
ในช่วงวิกฤติบริษัทต่างๆ ได้รับผลกระทบจาก
ค�ำสั่งซื้อที่ลดลง แต่น�ำชัยกลับมองว่า เป็นโอกาส
แจ้งเกิดบริษัทใหม่ เพราะใช้พนักงานจ�ำนวนน้อยมี
ความคล่องตัวสูงกว่า
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งานทีแ่ จ้งเกิดซีเอ็นซี คือ ความทุม่ เท จนชนะใจฮอนด้า
ลูกค้ารายแรกได้ส�ำเร็จ
“งานแรกทีไ่ ด้จากฮอนด้า เพราะเขาขาดชิน้ งานแม่พมิ พ์
อยู่ชิ้นหนึ่ง ปกติต้องใช้เวลา 6 เดือน แต่อีก 3 เดือน
รถจะต้องประกอบแล้ว พอเขารู้ว่าผมสามารถท�ำ
แม่พิมพ์ได้โดย
ไม่ตอ้ งมีแบบ ท�ำให้
มีโอกาสร่วมงาน
กัน ด้วยเวลาแค่
2 เดือน แต่เรามี
คนแค่ 6-7 คน จึง
ทุม่ เทท�ำงานกัน 24
ชั่วโมง หลังเสร็จ
งานนี้ เขาประทับใจ
มากว่าโรงงานที่
ไม่มกี ารศึกษา แต่
ความตัง้ ใจสูงมาก
ความรับผิดชอบมาเป็นที่หนึ่งจึงเริ่มให้การยอมรับ
และส่งงานมาให้ทำ� เรื่อยๆ”
จากโรงงานเล็กๆ พนักงานไม่ถึง 10 ชีวิต ซีเอ็นซีก้าว
มาจนมีพนักงาน 700 คน ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องทุกปี
ด้วยเป้าหมายการเติบโตปีละ 100% แต่ที่ผ่านมา
เติบโตถึง 300% จนองค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือไจก้า สนใจมาศึกษาระบบ
การบริหารงาน
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ผมจะไม่ ไปเดินดูทุกวันบ่นทุกวัน
เพราะถ้ายังเป็นเถ้าแก่แบบ “หลงจู๊”
ลูกน้องที่เป็นระดับผู้จัดการทุกคนก็
จะท�ำตามแบบเราหมด
ธุรกิจเล็กๆ ทีเ่ ติบโตอย่างมีศกั ยภาพจ�ำเป็นต้องมีการบริหาร
งานอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล ซึ่งเป็น
จุดบอดของโรงงานเล็กๆ หลายแห่งที่ไม่สามารถเติบโตได้
“ผมให้ความส�ำคัญการพัฒนาฝีมอื ในสัดส่วน 20% ทีเ่ หลือมา
จากการบริหารจัดการ โดยให้ความส�ำคัญกับการท�ำรายงาน
ตัง้ แต่เริม่ ธุรกิจพนักงานต้องรายงานผลงาน ผมจะไม่ไปเดินดู
ทุกวันบ่นทุกวัน เพราะถ้ายังเป็นเถ้าแก่แบบ “หลงจู”๊ ลูกน้อง
ที่เป็นระดับผู้จัดการทุกคนก็จะท�ำตามแบบเราหมด
ผมจะมุง่ เน้นให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการท�ำเอกสาร
เริม่ ตัง้ แต่การวางแผนการพัฒนาแม่พมิ พ์บนกระดาษก่อน
ว่าท�ำแบบไหนจึงจะบริหารต้นทุนได้ดที สี่ ดุ ไม่ใช่ซอื้ ของมา
ท�ำโดยไม่รตู้ น้ ทุนซึง่ จะท�ำให้งบประมาณบานปลาย นอกจาก
นี้ยังท�ำให้มีเอกสารเก็บองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่พนักงานรุ่น
หลังได้พัฒนาต่อยอด”
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นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้นำ� เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ รวมทัง้
พัฒนานวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตแม่พมิ พ์เพือ่ เพิม่
Productivity อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาคน
น�ำชัย ยกตัวอย่างให้ฟงั ว่า ผูจ้ ดั การโรงงานของบริษทั เรียน
จบสูงสุดขัน้ ปวส. แต่สามารถพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษ
ได้ โดยมีอาจารย์มาสอน นอกจากนีย้ งั มีการส่งพนักงานไป
พัฒนาทักษะเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ
“การจะลงทุนพัฒนาคน เราต้องสร้างทัศนคติที่ดีกับ
คนในองค์กรก่อน เพราะถ้าคนมีทัศนคติคิดลบกับเรา
เมื่อไหร่ การพัฒนาก็จะสะดุด เพราะพนักงานไม่เปิด
ใจรับ ผมมักจะบอกกับลูกน้องว่า อย่าคิดว่าท�ำงานมานาน
อยูม่ าเป็นสิบปีแล้วมีประสบการณ์มาก หากเราท�ำงานแบบ
จ�ำเจไม่มีการพัฒนาใหม่ๆ จะสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ เพราะ
เทคโนโลยีทุกอย่างมีการพัฒนาตลอด”

แม้การบริหารงานภายในจะเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีลูกๆ
มารับช่วงดูแลกิจการด้านต่างๆ แต่น�ำชัยพยายามสร้าง
ระบบให้เป็นมืออาชีพ โดยการบริหารงานผ่านซอฟต์แวร์
น�ำระบบ ERP มาใช้จัดการในโรงงาน พร้อมทั้งก�ำหนด
กฎอย่างเคร่งครัด ถ้าใครไม่ท�ำตามจะมีการตักเตือน 2
ครั้ง ครั้งที่ 3 คือจ้างออก
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ต้นแบบบริหารงาน
SMEs ดีเด่น

ปัจจุบัน โชคน�ำชัยกรุ๊ป ถือเป็นบริษัทของคนไทยที่ผลิต
แม่พมิ พ์ชนิ้ ส่วนรถยนต์ระดับ TIER-1 ป้อนให้กบั ค่ายรถยนต์
ต่างๆ จากทั่วโลก อาทิเช่น ฮอนด้า โตโยต้า ฟอร์ด มิตซูบิชิ
จีเอ็ม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีบริษัทคู่ค้าอย่าง เอช-วัน เจแปน
ซัพพลายเออร์ของฮอนด้า เข้ามาจับมือร่วมลงทุน 40% ก่อตัง้
โรงงานผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วนรถยนต์ ในนามบริษัท ซีเอ็นซี
ดี-เท็คซ์ จ�ำกัด ในปี 2547 โดยล่าสุดสามารถคว้าต้นแบบ
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทบริหารงาน SMEs ประจ�ำ
ปี 2558 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
จุดแข็งการบริหารงานของซีเอ็นซี ดี-เท็คซ์ คือ
• น�ำประสบการณ์ความเชีย่ วชาญจากกลุม่ บริษทั โชคน�ำชัย
มาพัฒนาและวางรากฐานการท�ำงาน
• ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายที่ชัดเจน
และสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบและเข้าใจ
• ติดตาม ควบคุม ตามระบบ PDCA แต่ละวาระอย่าง
สม�่ำเสมอ
• จัดท�ำแผนธุรกิจ เพื่อวางแผนการบริหารงาน และ SA
PLAN เพือ่ วิเคราะห์จดุ อ่อน เพือ่ น�ำมาปรับปรุงองค์กร
ก้าวสู่วิสัยทัศน์ผู้น�ำทางด้านการผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วน
โลหะรถยนต์ที่มีค่า High Tensile ในประเทศไทย

“ผมยึดหลักว่าการท�ำงานทุกคนต้องมีอนาคตร่วมกัน ผมไม่
อยากโตคนเดียว เน้นสร้างให้พนักงานทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม
ในการเป็นเจ้าของ ยกตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ระดับผู้จัดการถึง
หัวหน้าแผนก จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ผลก�ำไร-ขาดทุน
ของบริษัท เพื่อประชุมวางแผนจัดการปัญหาร่วมกันในทุก
สัปดาห์ทุกเดือน หรือกรณีลูกค้าต่อรองลดราคา ทุกคนต้อง
มีส่วนร่วมช่วยกันคิดที่จะลดต้นทุนเพื่อท�ำให้บริษัทเติบโต
ตามเป้า ก�ำไรยังเท่าเดิม”
จากธุรกิจเล็กๆ ที่มีเพียงประสบการณ์และใจเป็นทุนเริ่มต้น
แต่น�ำชัยเรียนรู้ว่า หากคิดจะสร้างอาณาจักรให้เติบโต การ
บริหารงานอย่างมืออาชีพเท่านั้นจึงจะสร้างความมั่นคงให้
ธุรกิจได้ในระยะยาว
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Behind the Brand
แค่นั้น..ง่ายๆ สั้นๆ และเป็นกันเอง
ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า
“It’s just business, nothing
personal” ทุกอย่างเป็นเรื่องของธุรกิจ
ตอนนั้นน�ำ้ ตาลูกผู้ชายไหลออกมาเลย
ถือว่าเป็นการเรียนรู้บทเรียนครั้งส�ำคัญ
ในชีวิต

“เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล” บทเรียนราคาแพง
ของ OEM รับจ้างผลิตสินค้า “เจ็บจริง ล้มจริง” แต่ฮึดสู้
ไม่ยอมแพ้ เบื้องหลังเส้นทางสร้างแบรนด์ The Cool
เจ้าธุรกิจความเย็น บริการแบบไทย ชนะใจอาเซียน
กว่าจะรู้ซึ้งว่าการเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าส�ำคัญแค่ไหน
ประชา ประคุณศึกษาพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท
เดอะ คูล กรุป๊ จ�ำกัด เคยต้องเสียน�ำ้ ตา และถึงขัน้ เกือบเลิก
กิจการมาแล้ว ในวันทีห่ นุ้ ส่วนแบรนด์ตา่ งชาติโทรมาบอก
ว่า “ขอบใจนะที่ช่วยท�ำตลาดมา โรงงานที่จีนเสร็จแล้ว ต่อ
ไปนี้เขาจะลงมาท�ำตลาดเอง ต้องขอโทษด้วย”
“แค่นั้น..ง่ายๆ สั้นๆ และเป็นกันเอง ภาษาอังกฤษเขาบอก
ว่า “It’s just business, nothing personal” ทุกอย่าง
เป็นเรือ่ งของธุรกิจ ตอนนัน้ น�ำ้ ตาลูกผูช้ ายไหลออกมาเลย
ถือว่าเป็นการเรียนรู้บทเรียนครั้งส�ำคัญในชีวิต

The แบรนด์
Coolไทย
เจ้าธุรกิจความเย็น

วันนัน้ จึงส�ำนึกว่า การเป็นเจ้าของตราสินค้าส�ำคัญแค่ไหน”
ในช่วงเวลาที่เลวร้าย ประชาเกือบถอดใจเลิกกิจการ แต่
ก�ำลังใจจากครอบครัว และพนักงานอีก 250 ชีวิต ที่พร้อม
สู้เคียงข้าง ท�ำให้เขาฮึดสู้อีกครั้ง
เขาเลือกนับหนึง่ อีกครัง้ จากธุรกิจบริการหลังการขาย “เดอะ
คูล เซอร์วิส” ที่เริ่มไว้ตั้งแต่ยังร่วมทุนกับต่างชาติ โดยใช้
“บริการน�ำการขาย” เป็นจุดแข็งของแบรนด์ก่อนจะค่อยๆ
ขยายไปยังกลุม่ ธุรกิจอืน่ ทัง้ อุปกรณ์ทที่ ำ� ความเย็นและร้อน
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4 ชัว่ โมงเราจะจัดส่งช่างซ่อมไปถึงทีเ่ กิดเหตุ ถ้าไม่ถงึ
แล้วสินค้าของคุณเกิดเสียหาย เรายินดีจา่ ยค่าเสียโอกาส
ทางธุรกิจให้ แต่การที่จะให้ค�ำมั่นสัญญากับลูกค้า
ได้แบบนี้ เราต้องมั่นใจใน Network ที่แข็งแรง
ของเราก่อน ซึ่ง The Cool มีพร้อม”
หมัดเด็ดต่อมาของ The Cool Service คือคิด
ต่อยอดการท�ำสัญญาแบบพรีเมียม แพ็คเกจ ให้ลกู ค้า
เลือกใช้ด้วย โดยหากตู้แช่ของลูกค้าเสีย บริษัทจะ
สลับตู้ใหม่ให้ก่อนทันที แล้วค่อยยกตู้ที่เสียไปซ่อม
ที่ศูนย์บริการ

ค�ำตอบ คือ จุดแข็งที่คนไทยมีเหนือกว่าชาติอื่น คือ หัวใจของนักบริการ
มีความเป็นมิตร ประชาเลยตัดสินใจเดินหน้าจาก “ขายบริการ” โดยยินดี
ให้บริการซ่อมให้ทุกแบรนด์
“ในช่วง 2 ปี หลังจากที่โดนทิ้ง ไม่มีแบรนด์สินค้าเป็นของ
ตัวเอง เราหันมาให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ผลิตและสร้างสินค้าแบรนด์ตัวเองขึ้นมา แต่การเข้าไปท�ำ
ตลาดกลับยากมาก”
สิ่งที่เขาคิดต่อคือ การรุกสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(เออีซี) ที่กำ� ลังจะเปิดฉาก แต่ไม่ง่ายเมื่อบริษัทไร้แบรนด์
แข็งคอยแบ็คอัพ
โจทย์ยากที่ต้องคิด คือ ถ้าแบรนด์เกิดใหม่จะไปลุยเองใน
ตลาด ค�ำถามคือ จะเอาอะไรไปสู้ ?
ค�ำตอบ คือ จุดแข็งทีค่ นไทยมีเหนือกว่าชาติอนื่ คือ หัวใจ
ของนักบริการ มีความเป็นมิตร ประชาเลยตัดสินใจเดินหน้า
จาก “ขายบริการ” โดยยินดีให้บริการซ่อมให้ ทุกแบรนด์
แม้การให้บริการตู้แช่จะท�ำก�ำไรแค่หลักร้อยต่อตู้ แต่บาง
บริษทั มีตแู้ ช่กว่าสองแสนใบ รวมกันแล้วก็ถอื ว่าไม่ใช่นอ้ ย
ที่ส�ำคัญบริษัทธุรกิจต่อเนื่องที่ให้บริการครบวงจร ทั้ง
ดับกลิ่น แต่งสี พ่นสี ถ้าตู้ไหนมีสนิมเกาะก็จัดการเคลือบ
ให้จนกลับมาดูเหมือนใหม่ ซึ่งนั่นคือกลยุทธ์หมัดเด็ด
ที่ใช้ดึงดูดลูกค้า
“ถ้าคุณใช้สินค้าแบรนด์ The Cool เราพร้อมบริการให้
ฟรี แต่ถ้าคุณใช้แบรนด์อื่น เราเก็บเงิน เรากล้าพูดว่า The
Cool Service เป็นรายแรกในโลกที่รับประกันว่า ภายใน
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ที่ส�ำคัญคือ พร้อมบริการให้ 24 ชั่วโมง และมี
Preventive Maintenance ซึง่ เป็นการซ่อมเชิงบ�ำรุง
รักษา โดยทุกเดือนจะเข้าไปดูแลอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
และเช็คใหญ่ทุก 6 เดือน
หลังจากตั้งหลักได้ บริษัทจึงแตกไลน์สู่ธุรกิจรีเทล
ทัง้ ผลิตและให้เช่าตูแ้ ช่เย็นและแช่แข็งภายใต้แบรนด์
The Cool อย่างเต็มตัว
ปัจจุบัน The Cool สามารถเข้าไปปักธงในตลาด
อาเซียนได้ส�ำเร็จ โดยมีสาขาในอินโดนีเซีย 6 สาขา
มาเลเซีย 7 สาขา เวียดนาม 3 สาขา ฟิลิปปินส์ 27
สาขา (เนื่องจากเป็นการรวมกับพันธมิตรท้องถิ่นที่
มีศูนย์กระจายสินค้าอยู่แล้ว) และเริ่มเข้าไปขยาย
ธุรกิจในเมียนมาอีก 1 สาขา
พร้อมวางเป้าหมายในอีก 5 ปีข้างหน้าว่า จะสามารถ
ท�ำรายได้รวมแตะ 5,000 ล้านบาท จากปัจจุบนั ทีม่ ยี อดขาย
รวมอยู่ที่ 1,300 ล้านบาทต่อปี โดยสัดส่วนรายได้จะ
มาจากตลาดในประเทศ 20% และต่างประเทศ 80%

บริษัทยังมีแผนที่จะสร้างโรงเรียนฝึกอบรมบุคลากร
(Academy) ของ The Cool ในแต่ละประเทศด้วยเพื่อ
สร้างบุคลากรรองรับการเติบโต พร้อมมองถึงโอกาสเข้าไป
ลงทุนสร้างโรงงานในตลาดที่ขยายตัวสูง รวมทั้งเริ่มมอง
หาโรงงานรับจ้างผลิต (OEM) ในประเทศจีนรองรับการ
รุกสู่ตลาดรีเทล
วันนี้ The Cool จึงกลับมาผงาดได้อีกครั้งอย่างเต็ม
ภาคภูมิ รั้งต�ำแหน่งเบอร์หนึ่งในด้านการให้บริการ
ความท้าทายทีเ่ หลือจากนี้ คือ การผลักดันธุรกิจขายให้ขยับ
ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจตู้แช่เย็นและแช่แข็งในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ The Cool
• ใช้บริการน�ำสินค้า คือ เข้าไปดูแลทุกอย่าง
ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
• เมือ่ เครือข่ายบริการแข็งแกร่ง จึงเริม่ ขยายไปสู่
ธุรกิจรีเทล ให้บริการเช่าตูล้ งห้างโมเดิรน์ เทรด
เพื่อสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและจดจ�ำ
• ออกงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อสร้างการ
จดจ�ำและหาตลาดใหม่ๆ
• เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครั ฐ ล่ า สุ ด The Cool ยั ง ได้ รั บ
รางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี 7 ปีซ้อน ท�ำให้
มี โ อกาสได้ สั ม ภาษณ์ อ อกสื่ อ จนเป็ น
ที่รู้จักในวงการมากขึ้น
• เมือ่ เครือข่ายด้านบริการแข็งแกร่ง ตราสินค้า
เริม่ เป็นทีร่ จู้ กั จึงต่อยอดสูก่ ลยุทธ์ให้ขอ้ เสนอ
ทางธุรกิจทีเ่ ป็นหลักประกันเหนือกว่าคนอืน่
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Hot & Cool

โบว์เบเกอรีเ่ ฮ้าส์

โมเดล ‘สตาร์ทอัพ’ ธุรกิจอาหาร
เราเป็น Start up Business อย่างแท้จริง
เพราะเริ่มต้นสร้างโอกาสธุรกิจให้กับตัวเราเอง
โดยเข้าหาตลาดลูกค้าร้านกาแฟบ้านใร่
เป็นเจ้าแรก และร้านกาแฟตามตึกต่างๆ
ในลักษณะการฝากขาย จนมีกำ� ลังการผลิต
และมีฐานลูกค้ามากขึ้น
ต้นแบบร้านเบเกอรี่แนวใหม่ที่ไม่เคยหยุดคิดพลิกแพลง
หากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆ จากจุดเริ่มต้นร้าน
เบเกอรี่เล็กๆ ของ “โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์” จนวันนี้ผันตัวเอง
กลายเป็น “One Stop Service” ศูนย์ผลิตและขายส่ง
เบเกอรี่รายใหญ่สำ� หรับร้านกาแฟทั่วเมืองไทย ที่น่าจับตา
ของวงการสตาร์ทอัพไทย
ความส�ำเร็จของโบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ เกิดจากแนวคิดริเริ่ม
ของ “วิสิทธิ์ สดแสงเทียน” กรรมการผู้จัดการ บริษัท
โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ จ�ำกัด ที่ต่อยอดจากธุรกิจขายเบเกอรี่
หน้าร้านธรรมดาๆ ด้วยกลยุทธ์ธรุ กิจแนวใหม่ทมี่ งุ่ รุกเข้าหา
ตลาดลูกค้าโดยตรง และวางโพสิชันนิ่งของตัวเองเป็นร้าน
ขายส่งเบเกอรี่ “กึง่ โฮมเมด” ทีม่ กี ำ� ลังการผลิตสินค้าเพียงพอ
ครบวงจรและมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าร้านกาแฟ
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“เราเป็น Start up Business อย่างแท้จริง เพราะ
เริ่มต้นสร้างโอกาสธุรกิจให้กับตัวเราเองโดยเข้าหา
ตลาดลูกค้าร้านกาแฟบ้านใร่ เป็นเจ้าแรก และร้าน
กาแฟตามตึกต่างๆ ในลักษณะการฝากขาย จนมีกำ� ลัง
การผลิต และมีฐานลูกค้ามากขึน้ จึงได้เปลีย่ นกลยุทธ์
ใหม่เป็นการขายส่ง หรือขายขาด แทนการฝากขาย
ทีม่ จี ดุ อ่อนคือร้านค้าไม่มสี ว่ นร่วมและให้ความส�ำคัญ
กับสินค้าที่วางขาย”
จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดใหม่เป็นการ
“ขายขาด” และการได้พนั ธมิตรธุรกิจร้านกาแฟ ถือ
เป็น “จุดเปลี่ยน” และเป็นก้าวส�ำคัญของธุรกิจใน
การสร้างแบรนด์ “โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์” ให้เติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดตลอดระยะ 3-4 ปี ที่ผ่านมา
วิสิทธิ์บอกว่า หลังจากที่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจ
เป็นการขายส่งเบเกอรีท่ มี่ ขี นมครบวงจรท�ำให้ได้ฐาน
ลูกค้ารายใหญ่เข้ามา โดยเฉพาะร้านกาแฟแบรนด์ดงั
ต่างๆ เช่น Mezzo, Coffee Boy, Inthanin, Amazon,

True, Maxvalue, ร้านขนมปังพรชัย รวมถึงโอกาสได้
น�ำขนมและเบเกอรี่เข้าไปขายในมุมเบเกอรี่ & คอฟฟี่
ของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 300 สาขา
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการปรับเปลีย่ นพลิกกลยุทธ์
การตลาดอยูต่ ลอดเวลาแล้ว วิสทิ ธิบ์ อกว่า การพัฒนาและ
ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีความอร่อยคงที่ และที่
ส�ำคัญอีกอย่างก็คอื ต้องมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่
ออกสูต่ ลาดอยูเ่ สมอ ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจขนม
เบเกอรีข่ องแบรนด์ โบว์เบเกอรีเ่ ฮ้าส์ ให้ประสบความส�ำเร็จ
ในวันนี้
“เราจะมีการพัฒนาและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
อยู่ตลอดเวลา เพราะลูกค้าแต่ละรายจะมีความต้องการที่
แตกต่างกัน แต่ที่ส�ำคัญก็คือ การควบคุมคุณภาพสินค้า
ให้มีรสชาติความอร่อยคงเดิม และต้องคิดค้นสูตรออก
สินค้าใหม่ๆ สู่ตลาด ซึ่งเราพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะ
สนใจสินค้าที่ออกใหม่มากกว่าสินค้าเดิมๆ”

ที่สำ� คัญก็คือ การควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีรสชาติความอร่อยคงเดิม
และต้องคิดค้นสูตรออกสินค้าใหม่ๆ สู่ตลาด ซึ่งเราพบว่า
ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะสนใจสินค้าที่ออกใหม่มากกว่าสินค้าเดิมๆ
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Food Start Up
โอกาสที่เปิดเสมอ
เทรนด์ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่ก�ำลังมาแรง
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่เป็น
Start up Business เกิดขึ้นได้ไม่ยาก แต่จะ
ต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามตัง้ ใจ เอาใจใส่ในงานอย่างสูง
“ผมมองว่าตลาดอาหารเพือ่ สุขภาพ ยังเปิดโอกาส
ธุรกิจเสมอให้กบั สตาร์ทอัพทุกคน หากใส่ใจทุก
ขั้นตอนในธุรกิจที่ท�ำ มีความตั้งใจจริง ซื่อสัตย์
ต่อทีมงานและลูกค้า”
หากใครเป็นขาประจ�ำเบเกอรีข่ องร้านเซเว่น จะเห็นขนมสูตร
ใหม่ๆ ของโบว์เบเกอรี่ออกมาไม่ตำ�่ กว่า 3-5 ตัวต่อเดือน
ผลจากการไม่หยุดนิง่ ทีจ่ ะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสูต่ ลาด
เบเกอรี่ ท�ำให้ในปัจจุบันโบว์เบเกอรี่เฮ้าส์มีสินค้ากว่า 400
ชนิด และท�ำการผลิตออกขายถึง 200 ชนิดต่อวัน จนท�ำให้
สินค้าของบริษทั ได้รบั “รางวัลนวัตกรรม” จากการคิดค้น
สินค้าใหม่ 2 ชนิด ได้แก่ “ขนมเอแคลร์ข้าวไรซ์เบอร์รี่”
ติด 1 ใน 9 ของผูไ้ ด้รบั รางวัล “7 Innovation Award 2016”
ด้านเศรษฐกิจ ด้วยการคิดค้นน�ำเอาข้าวหอมไรซ์เบอร์รี่
หักมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ตอ่ สุขภาพและสร้างรายได้
ทางเศรษฐกิจ
ส่วนสินค้าอีกชนิดก็คอื “ขนมเมอแรงค์มะพร้าว” ติด 1 ใน
15 ของสินค้าที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนวัตกรรม
ดีเด่น จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน
ThaiFEX 2015 ซึ่งเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพที่ต่อยอดและ
พัฒนาสูตรมาจากขนมเมอแรงค์รสคลาสสิกดั้งเดิมของ
บริษัทที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอยู่แล้ว
วิสทิ ธิ์ บอกว่า การได้รบั รางวัลนวัตกรรมอาหารครัง้ นี้ ส่วน
หนึ่งเป็นผลจากการผลักดันและได้รับการถ่ายทอดความ
รู้มาจากสถาบันอาหาร ซึ่งเป็นความร่วมมือกันมาตั้งแต่
3-4 ปีที่แล้ว จนท�ำให้ได้เกิดการพัฒนาต่อยอดสูตรขนม
เมอแรงค์รสมะพร้าว รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้าน
อื่นๆ เช่น ให้คำ� ปรึกษาจัดท�ำระบบ GMP และ HACCP
เพื่อวิเคราะห์และควบคุมจุดเสี่ยงการผลิต พร้อมทีมที่
ปรึกษาช่วยวางแผนผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์
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วิสิทธิ์บอกว่า สิ่งส�ำคัญที่ทำ� ให้ ผู้ประกอบการ
ล้มมานักต่อนักแล้วก็คอื การไม่สามารถควบคุม
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ให้ มี ร สชาติ ค วามอร่ อ ยอยู ่
เหมือนเดิม เนือ่ งจากเมือ่ ผลิตสินค้าปริมาณมากๆ
มักจะท�ำให้รสชาติเปลี่ยนแปลง บริษัทจึงต้องมี
การทดลองและวัดค่าเพื่อให้รสชาติคงที่ โดยมี
ทีม R&D ของตัวเอง
เขาให้คำ� แนะน�ำด้วยว่า ผูบ้ ริหารจ�ำเป็นต้องปรับตัว
ในธุรกิจอยู่เสมอ หมั่นทบทวนตัวเอง วิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้า ตลาด และคูแ่ ข่งอยูต่ ลอดเวลา
เพื่อพร้อมรับกับเทรนด์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆ ตลอดจนให้ข้อมูลช่วยเหลือออกบูธแสดง
สินค้าและจับคู่ธุรกิจ
“การที่ธุรกิจอาหารของเราเติบโตและประสบความ
ส�ำเร็จถึงวันนีไ้ ด้ เกิดจากเราเน้นคิดหานวัตกรรมใหม่ๆ
และคิดค้นสูตรขนมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดตลอดเวลา
เพราะการท�ำธุรกิจอาหารเราจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้
เพือ่ ท�ำให้ธรุ กิจเกิดความมัน่ คงในวันนีแ้ ละวันหน้า”
การก้าวสู่ “One Stop Service” บริการขายส่งเบเกอรี่
ครบวงจร ของ “โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์” ที่เติบใหญ่ในวันนี้
จึงไม่ใช่ความบังเอิญ หรือโชคช่วย แต่เป็นเพราะ
ความมุ่งมั่น ตั้งใจของผู้บริหารที่ไม่เคยหยุดคิดค้น
และปรับกลยุทธ์ตลอดเวลา
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รวมกลุม่ ผูป้ ระกอบการแฟชัน่ มุสลิมสร้างแบรนด์เป็นหนึง่
เดียวกันในชือ่ Heart Craft “สร้างงานด้วยใจ สร้างสรรค์
จาก 2 มือ” สู่การสร้างสรรค์อัตลักษณ์แฟชั่นมุสลิมที่
ผสมผสานดีไซน์และความทันสมัยได้อย่างลงตัว โดยเป็น 1 ใน
6 ย่านการค้าแฟชัน่ ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากโครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายย่านการค้าในอุตสาหกรรมแฟชัน่ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Heart Craft

ปลุกพลังแฟชั่นมุสลิม
Inspiration
ตอนนี้ผู้ส่งออกแฟชั่นมุสลิมรายใหญ่
คือ อินโดนีเซีย แต่เรามองว่า
ผู้ประกอบการแฟชั่น
มุสลิมมีศักยภาพ
และโอกาสในการ
แข่งขัน หากได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ
ในการเดินทางไป
เปิดตลาดโชว์ศักยภาพ
ให้แฟชั่นมุสลิมไทยเป็น
ที่รู้จักในต่างประเทศ
มากขึ้น
ผลงานแฟชัน่ ทัง้ ชุดท�ำงานสไตล์เก๋ ชุดออกงานหรูหรา ชุดล�ำลอง
ในวันสบายๆ รวมไปถึงชุดแต่งงานสุดตระการตาของแบรนด์
Heart Craft นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาแฟชั่นมุสลิม
ทีม่ กี ารออกแบบสมัยใหม่ของเครือข่ายเสือ้ ผ้าสตรีมสุ ลิมมีนบุรี
ทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากผูเ้ ข้าชมงาน Thailand Industry Expo
2015 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จากการเติบโตของย่านการค้าแฟชั่นมุสลิมตลอดแนว 2 ฝั่งบน
ถนนราษฎร์อทุ ศิ เส้นคูข้ วา ย่านมีนบุรี เป็นแรงผลักดันให้เกิดการ
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อุ ร าภรณ์ พุ ่ ม เพ็ ช ร์ ประธานเครือข่ายเสื้อผ้าสตรีมุสลิมมีนบุรี
เล่าว่า เดิมย่านมีนบุรเี ป็นย่านศูนย์รวมของผูป้ ระกอบการตัดเย็บเสือ้ ผ้า
มุสลิมทีเ่ ป็นการตัดเย็บของกลุม่ แม่บา้ นทีก่ ระจายอยูต่ ามตรอกซอกซอย
ต่างๆ ยังไม่มกี ารเปิดหน้าร้าน จนกระทัง่ ในช่วง 3-4 ปีหลัง เริม่ มีคนรุน่ ใหม่
ที่หันมาบุกเบิกเปิดร้านบนถนนราษฎร์อุทิศ เส้นคู้ขวา มากขึ้น ต่อยอด
ด้วยการได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมน�ำมาสู่การ
รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมประกวด
แข่งขันออกแบบแฟชัน่ มุสลิม การจัดงานเดินแฟชัน่ โชว์ชว่ ยจุดประกาย
คนรุ่นใหม่หันมาสนใจแฟชั่นมากขึ้น
“ผู้ประกอบการ 20 ราย ที่มารวมกลุ่มกัน แต่ละคนมีความแตกต่างกัน
ทั้งประสบการณ์ และความถนัด เช่น บางคนถนัดงานปัก บางคนเก่ง
ออกแบบลวดลายผ้า เก่งตัดเย็บ เก่งร้อยคริสตัล ส่วนบางคนก็เก่งเรือ่ ง
การตลาด เราจึงผสมผสานเอาความสามารถของแต่ละคนเข้ามาหลอมรวม
เป็นหนึ่งเดียวกันในแบรนด์นี้
ต้องขอบคุณการสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ท�ำให้เกิด
การรวมตัวกันของเครือข่ายแฟชั่นมุสลิม ซึ่งท�ำให้เกิดความเข้มแข็ง
และเดินหน้าไปได้ไกลกว่าต่างคนต่างเดิน”
การท�ำงานภายใต้แบรนด์ Heart Craft เหล่าดีไซเนอร์ชาวมุสลิมจะ
ร่วมกันท�ำคอลเลคชั่นปีละ 2 คอลเลคชั่น และมีการปันผลทุกๆ หนึ่งปี
โดยปีนเี้ ป็นปีที่ 2 ทีเ่ ริม่ สร้างแบรนด์ขนึ้ มาเป็นรูปเป็นร่าง หลังจากทีร่ วม
กลุ่มกันเป็นคลัสเตอร์มา 3 ปีแล้ว
“ตอนนี้ผู้ส่งออกแฟชั่นมุสลิมรายใหญ่ คือ อินโดนีเซีย แต่เรามองว่า
ผูป้ ระกอบการแฟชัน่ มุสลิมมีศกั ยภาพและโอกาสในการแข่งขัน หากได้รบั
การสนับสนุนจากภาครัฐในการเดินทางไปเปิดตลาดโชว์ศักยภาพให้
แฟชั่นมุสลิมไทยเป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากขึ้น” ประธานเครือข่าย
เสื้อผ้าสตรีมุสลิมมีนบุรี กล่าว
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Green Matters

นวัตกรรมเปลือกมัน

‘ไทยน�
ำ
’
จากโรงงาน..สู่โรงเพาะเห็ด
เป้าหมายระยะต่อไปคือท�ำให้ทุกต�ำบล
อ�ำเภอใกล้เคียงกลายเป็นแหล่งเพาะเห็ดฟาง
จากเปลือกดินที่ใหญ่ที่สุดให้ได้

“เปลือกดิน” นวัตกรรมภูมปิ ญ
ั ญาจากวัสดุเหลือทิง้ เปลือก
มันส�ำปะหลังสูช่ มุ ชนเพาะเห็ด สร้างการอยูร่ ว่ มกันระหว่าง
โรงงานกับชุมชนอย่างเป็นสุข
เมื่อวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมกลายเป็น
เครื่องมือส�ำคัญที่สานความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปแป้งมันส�ำปะหลัง มันเส้น และมันอัดเม็ด
บริษัท ไทยน�ำมันส�ำปะหลัง จ�ำกัด กับวิถีชุมชนชาวต�ำบล
โคกสะอาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
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วิระภพ ทวีโคตร หัวหน้าส่วนงานมวลชนสัมพันธ์
บริษัท ไทยน�ำมันส�ำปะหลัง จ�ำกัด หนึ่งในทีมงานที่
ริเริ่มโครงการ “เปลือกดิน” สู่ชุมชนโคกสะอาด เล่า
ว่า ทุกวันนีช้ าวบ้านในพืน้ ที่ ต.โคกสะอาด จ. อุดรธานี
จะรูจ้ กั “เปลือกดิน” เป็นอย่างดี เพราะเป็นวัสดุสำ� คัญ
ส�ำหรับการเพาะเห็ดฟาง สร้างรายได้เสริมให้กบั ชุมชน
จนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ ผูค้ นทีน่ ี่ ซึง่ ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เปลือกดิน คือ เศษดินที่ผสมกับเปลือกของมัน
ส�ำปะหลัง หลังจากที่ขุดขึ้นมาจากดินหลังเสร็จสิ้น
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
ของทุกปี ระหว่างกระบวนการทีม่ กี ารน�ำมันส�ำปะหลัง
ป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปวัตถุดิบ จะมีขั้นตอนของ
การชะล้างท�ำความสะอาดมันส�ำปะหลังสดๆ จากไร่
ท�ำให้มีเศษดินตะกอนและเปลือกมันส�ำปะหลัง
บางส่วนหลุดร่อนออกมา
“ตรงนี้ล่ะที่เราเรียกว่า เปลือกดิน ซึ่งก็คือ waste ที่
เหลือจากกระบวนการผลิต ในอดีตเรามองข้ามการ
ใช้ประโยชน์ตรงนีไ้ ป เพราะไม่คดิ ว่าของเสียจากการ
ผลิตตรงนี้จะช่วยต่อยอดหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ได้”
ทว่าวันนี้ไทยน�ำมันส�ำปะหลัง ประสบความส�ำเร็จ
ในการทดลองน�ำเอาเปลือกดินมาใช้ประโยชน์ใน
ภาคการเกษตร ซึ่งนอกจากจะเป็นการต่อยอดใช้
ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
แล้ว โครงการดังกล่าวยังสร้างรายได้ให้กับชุมชน
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จุดเชื่อมใจโรงงาน-ชุมชน
• แผนงานสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ สามารถเพิม่ คุณค่า
ให้กับเศษวัสดุกากของเสียจากโรงงาน สร้างประโยชน์
ให้กับชุมชน และลดการทิ้งของเสีย
• ใช้องค์ความรู้ขององค์กรคิดค้นเทคนิคพิเศษในการ
ออกแบบโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิต
• โครงการสามารถวัดผลเชิงเปรียบเทียบปริมาณได้ สร้าง
รายได้ให้กบั ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
• ความมุง่ มัน่ ของผูบ้ ริหาร มีแผนงานการขยายผลต่อเนือ่ ง
ทุกปี และในปี 2559 ขยายผลมุง่ สูก่ ารพัฒนาเป็นชุมชน
ต�ำบลเห็ดฟาง

รอบโรงงานและเกษตรกร ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรม
และความสัมพันธ์ที่ดีให้ชุมชนรอบโรงงานและเกษตรกร
ภายใต้ชื่อ “โครงการเปลือกมันไทยน�ำ น�ำเห็ดฟางสู่
ชุมชน” ซึ่งขยายผลโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
“กว่าจะมาถึงวันนี้เราทดลองแบบลองผิดลองถูกมาหลาย
อย่างว่าจะท�ำอะไรกับเปลือกดินนีด้ ี ทีส่ ำ� คัญต้องมีสว่ นร่วม
กับชุมชนรอบๆ โรงงานของเราด้วย นี่คือโจทย์สุดหินที่
ต้องคิด การทดลองนี้เริ่มท�ำมาตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยการน�ำ
เอาเปลือกดินมาเพาะปลูกเห็ดฟาง ที่เราเลือกเห็ดฟางก็
เพราะให้ผลผลิตไว เหมาะสมกับสภาพวิถชี วี ติ ชาวบ้านทีน่ ี่
ที่ต้องการรายได้เสริมจากงานหลัก”
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6 ต้นแบบ

CSR-DIW Award

วิระภพ เล่าว่า ในระยะแรกทีเ่ ริม่ ทดลองเพาะปลูกเห็ดฟาง
เริม่ จากโรงเรือนเล็กๆ แค่ 2 โรง ขนาด 4x16 เมตร เพือ่ เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องเห็ดฟาง แต่ยังมีชาวบ้านสนใจ
เข้าร่วมไม่กี่ราย แต่หลังจากท�ำการทดลองเพาะเห็ดด้วย
วัสดุเปลือกดิน ในการปลูกเห็ดที่ใช้ระยะเวลาต่อรอบการ
เพาะปลูก 120 วัน พบว่าสามารถให้ผลผลิตได้ผลดีอยู่ที่
150 กิโลกรัมต่อการปลูกหนึ่งรอบ

ที่เราเลือกเห็ดฟางก็เพราะ
ให้ผลผลิตไว เหมาะสมกับ
สภาพวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่
ที่ต้องการรายได้เสริมจากงานหลัก
เมือ่ ชาวบ้านเริม่ เห็นความพยายามของทางโรงงานอุตสาหกรรม
และเห็นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงเริ่มเปิด
ใจพูดคุยกับโรงงาน กระทัง่ ความสนใจขยายวงกว้างมากขึน้
ปีนบี้ ริษทั จึงปรับเป้าหมายจาก 10 โรงเรือน มาเป็นการเพิม่
จ�ำนวนผูเ้ พาะเห็ดฟาง 10 หมูบ่ า้ น โดยปัจจุบนั มีหมูบ่ า้ นเข้า
ร่วมโครงการแล้ว 3 หมู่บ้าน
“เป้าหมายระยะต่อไปคือท�ำให้ทุกต�ำบล อ�ำเภอใกล้เคียง
กลายเป็นแหล่งเพาะเห็ดฟางจากเปลือกดินทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ให้ได้”
ทางโรงงานมีความตั้งใจว่าจะช่วยชาวบ้านในการพัฒนา
ต่อยอดเห็ดฟางเพือ่ รองรับปัญหาล้นตลาดทีอ่ าจจะเกิดขึน้
และการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การแปรรูปเห็ด
ฟางในรูปแบบอาหารต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้าน
มีการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมระบบ
สหกรณ์ให้กลุ่มชาวบ้าน เพราะเชื่อว่าแนวทางนี้คือการ
ส่งเสริมให้ชาวบ้าน ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมอยูร่ ว่ มกัน
ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
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โครงการ CSR-DIW เป็นโครงการส่งเสริมสถาน
ประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นสุขอย่างยัง่ ยืน โดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักขับเคลือ่ น
เพือ่ ส่งเสริมให้โรงงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยปีนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลแผนชุมชน
ดีเด่น หรือ CSR-DIW Continuous Project
Award 2015 จ�ำนวน 6 รางวัล ได้แก่
• โครงการน�ำเห็ดฟางสู่ชุมชน โดย บริษัท ไทย
น�ำมันส�ำปะหลัง จ�ำกัด
• โครงการเสริมสร้างงานหัตถศิลป์สชู่ มุ ชน โดย
บริษัท พาเนล พลัส จ�ำกัด
• โครงการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านเขา
ยายเที่ยง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
โดยโรงไฟฟ้าล�ำตะคองฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
• โครงการ CPAC ล�ำปาง3 ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋
“สร้างอาชีพสูช่ มุ ชน ปี 58’’ โดยบริษทั ผลิตภัณฑ์
และวัตถุกอ่ สร้าง จ�ำกัด โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ล�ำปาง 3
• โครงการ CPAC ร่วมใจ สร้างเสริมความ
ปลอดภัย ห่วงใยชุมชน โดยบริษทั ผลิตภัณฑ์
และวัตถุกอ่ สร้าง จ�ำกัด โรงงานคอนกรีตผสม
เสร็จป่าโมก
• โครงการเสริมสร้างความรู้ เรือ่ ง ธนาคารขยะ
รีไซเคิล ให้กบั นักเรียน โดยบริษทั นวอินเตอร์เทค
จ�ำกัด
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WHAT’S NEXT ?

นิทรรศการ ‘งานวิจัย กึ่งส�ำเร็จรูป’

พบกับ 50 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผลงานนักวิจยั ไทย พร้อมใช้ และต่อยอด เพือ่ เพิม่ โอกาส
ในโลกธุรกิจ ผ่านนิทรรศการ “งานวิจัย กึ่งส�ำเร็จรูป Talent Mobility: Matching
lab with design business” วันนี้-13 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC (Thailand Creative & Design Center หรือ ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ) ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
โครงการงานวิจยั กึง่ ส�ำเร็จรูปเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง TCDC กับส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อ
ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจยั ของภาครัฐ ให้ปฏิบตั งิ านกับภาคเอกชน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขัน
และสร้างกลไกการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC เวลา 10.30-21.00 น.
(ปิดวันจันทร์) โทร. 0-2664-8448 ต่อ 213, 214

งานแสดงสินค้าฮาลาล Thailand Industrial Fair 2016

Thailand Halal
Assembly

งานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาล
Thailand Halal Assembly 2015 งานส่งเสริม
และกระตุน้ ตลาดสินค้าฮาลาลประเทศไทย ภายใต้
คอนเซ็ปต์ “Halal Culture & Innovation for
Halal Economy” วัฒนธรรมและนวัตกรรมฮาลาล

เพื่อเศรษฐกิจฮาลาล ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม
2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ ภายในงาน
พบกับนิทรรศการ และการแสดงสินค้าและบริการที่
ได้รบั เครือ่ งหมายฮาลาลมากมาย รวมทัง้ การสัมมนา
เพื่อพัฒนาตลาดฮาลาลประเทศไทยให้ก้าวไกลใน
เวทีโลก สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://
www. thailandhalalassembly.com โทรศัพท์
0-2218-1054 Email:info@thailandhalalassembly.com
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เปิดเวทีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมไทยสูอ่ าเซียน งานแสดงสินค้า Thailand Industrial
Fair 2016 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และอุปกรณ์เพื่อ
อุตสาหกรรมครบวงจร รวบรวมเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ล�้ำสมัย ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา
ภายในงานผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจะได้เลือกสรร
เทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้จากบริษัทชั้นน�ำที่
น�ำเทคโนโลยีล่าสุดมาเปิดตัว พร้อมลดราคาตั้งแต่ 30-70% กว่า
600,000 รายการ นอกจากนี้ ยังมีเวทีสัมมนาทางเทคโนโลยีและ
การเสวนาเชิงกลยุทธ์เต็มรูปแบบ รวมทั้งบริการให้ค�ำปรึกษาฟรี
โดยผู้ช�ำนาญการสาขาต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนชั้นน�ำกว่า 60
องค์กร
ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าชมงาน หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2967-9999 ติดต่อ คุณอริญญา ฝ่าย
การตลาด อีเมล arinyap@gmail.com และเว็บไซต์ www.
thailandindustrialfair.com
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เสวนาเส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ส�ำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมงานเสวนา “TQA Journey:
Change in Criteria 2016-2017”
เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศ เวลา 08.30-16.00 น. วันที่
23 ธันวาคม 2558 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก
สืบเนือ่ งจากส�ำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ดำ� เนิน
การปรับปรุงเนือ้ หาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจ�ำ
ปี 2559-2560 ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจของโลก ตลอดจนให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาของเกณฑ์ MBNQA ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ต้นแบบ
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ขอเชิญนักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ
แฟชั่นยุคใหม่ กลุ่ม OTOP และผู้สนใจ
ดาวน์โหลดฟรี! แอพพลิเคชั่น “ผ้าไทย”
(PhaThai) โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อช่วย
ในการออกแบบลายผ้า และน�ำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับผ้าไทยอย่างรอบด้าน ในรูปแบบ
Mobile Application รวบรวมฐานข้อมูล
ผู้ผลิตผ้าท้องถิ่นในประเทศ ตั้งแต่กรรมวิธี

แอพพลิเคชั่น

‘ผ้าไทย’

การผลิต เรือ่ งราวความพิเศษต่างๆ ของผ้าทอ
ในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะ
ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ผ้า เช่น รสนิยม
ความเชื่อทางสังคม ฯลฯ
ตัวอย่างฟีเจอร์เด่นของแอพพลิเคชัน่ ผ้า
ไทย ได้แก่ การปรับเปลีย่ นรูปแบบของลายผ้า
และผลิตภัณฑ์จากผ้าด้วยโปรแกรมจ�ำลองลาย
ทอเสมือนจริง มีตวั อย่างลายผ้าและผลิตภัณฑ์
จากผ้า ทัง้ เสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ
สามารถดาวน์โหลดฟรี! ผ่าน Appstore
และ Googleplay สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร.
0-2664-8448 ต่อ 213, 214 และ TCDC
เชียงใหม่ โทร. 05-2080-500 ต่อ 1 หรือ
TCDC Facebook | TCDC Twitter
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ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ในหลายๆ ประเทศ จึงก�ำหนด
จัดการเสวนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้
องค์กรได้เตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาสูเ่ ส้นทางการบริหาร

จัดการสู่ความเป็นเลิศ
ผูส้ นใจ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมและส�ำรองทีน่ งั่ ได้ที่
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500
ต่อ 466-467 (พัชรวรรณ, พรพิมลพรรณ) โทรสาร
0-2619-8098 Email: Phatcharawan@ftpi.or.th
หรือ Pornpimolphan@ftpi.or.th

โครงการThailand

Food Quality

to the World
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ สถาบันอาหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผูป้ ระกอบการ
ผู้ผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม สมัครเข้าร่วม
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย
ให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand
Food Quality to the World) ภายใต้
กิจกรรมหลักการเพิม่ ศักยภาพการผลิตและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Productivity &
Environment) ในกิจกรรมย่อย การลดต้นทุน
การผลิตทีย่ งั่ ยืน และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ด้วย Green Productivity (GP)
ผู ้ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการ ต้ อ งเป็ น
ผูป้ ระกอบการอาหารและเครือ่ งดืม่ มีโรงงาน
ผลิตอาหารเป็นของตัวเอง เป็นผูป้ ระกอบการ
SMEs, วิสาหกิจชุมชน และไม่เคยเข้าร่วม
โครงการของสถาบันอาหารในกิจกรรมการ
ลดต้นทุนการผลิตที่ยั่งยืน และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย Green Productivity
อย่างน้อย 2 ปี
ติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ISMED) โทรศัพท์ 0-2564-4000 ต่อ 1214
หรือโทรสายด่วน 08-6753-4967 คุณวิยะดา
เดชพลมาตร โทรสาร 0-2986-9355 E-mail:
viyada@ismed.or.th,vdatponmart@
gmail.com
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Thump Up
เราตั้งใจจะท�ำให้เป็น Green Supply Chain ตลอดทั้งระบบ โดยใช้วิธีเข้าไปพูดคุย ชี้ ให้คู่ค้า
เห็นว่าหากเขาท�ำธุรกิจควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดลอมแล้วจะดีอย่างไร ได้ประโยชน์อะไร

ปูนโรงงานในอ้
ล�ำปาง
อมกอดชุมชน
2 ทศวรรษของโรงปูนทีโ่ อบล้อมด้วยชุมชนและผืนป่า บริษทั
ปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด เป็นตัวอย่างการด�ำเนินธุรกิจที่
แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลหากมีการจัดการที่ดี
จากการให้คำ� มัน่ ว่า “โรงงานอยูไ่ หน ป่าไม้ตอ้ งเขียวทีน่ นั่ ” นับ
ตัง้ แต่กา้ วแรกของเปิดตัวโครงการทีล่ ำ� ปางในปี 2537 ถึงวันนี้
ไม่เพียงแต่ภาพของโรงงานในอ้อมกอดสีเขียวขจีจะประจักษ์สู่
สายตา แต่ปนู ล�ำปางยังขยายบทบาทสูก่ ารเป็น “พีเ่ ลีย้ ง” สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนรอบโรงงาน และยังเป็นต้นแบบ
Green Network ในฐานะผู้ประกอบการรายแรกของ
ประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5
ประจ�ำปี 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
สุรชัย นิ่มละออ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
(ล�ำปาง) จ�ำกัด สะท้อนมุมมองความยัง่ ยืนในการด�ำเนินธุรกิจ
ของปูนล�ำปางว่า การท�ำธุรกิจไม่ใช่แค่กำ� ไรหรือองค์กรเท่านัน้
ทีเ่ ติบโต แต่ตอ้ งเติบโตควบคูก่ นั ไปกับชุมชนและสิง่ แวดล้อม
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ทัง้ หมดนีไ้ ม่ใช่แค่พดู ..แต่ตอ้ งท�ำอย่างจริงใจ และต่อเนือ่ ง
ผูบ้ ริหารปูนล�ำปางเล่าว่า ตัง้ แต่กา้ วแรกของการก่อร่างสร้าง
ธุรกิจตัง้ แต่ 20 ปีทแี่ ล้ว บริษทั ใส่ใจตัง้ แต่การออกแบบการ
สร้างเหมืองทีล่ ดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยี
ท�ำเหมืองแบบ Semi Open Cut Mining ที่ทันสมัยที่สุด
เป็นรายแรกของเมืองไทย
เทคโนโลยีนเี้ ป็นการเจาะลงไปท�ำเหมืองจากด้านในตรงกลาง
ภูเขา และรักษาแนวขอบไว้ให้เป็นแนวก�ำแพงธรรมชาติ
ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน ฝุ่นและเสียงไม่ให้ออกไปสู่ด้าน
นอก แตกต่างจากวิธกี ารท�ำเหมืองแบบดัง้ เดิมทีร่ ะเบิดเขา
เป็นลูกๆ อีกทั้งยังมีการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ท�ำเหมือง
นอกจากการรักษาสิง่ แวดล้อมแล้ว ยังมีการสร้างงาน สร้าง
ความเจริญ และเป็นพลเมืองดีของล�ำปาง เป็น 4 หลักการ
ของปูนล�ำปางที่สร้างคุณค่าร่วม หรือ Share Value ว่า
“เมื่อเอสซีจีโต..สังคมก็เติบโตไปด้วยกัน ไม่ใช่แค่เราคน
เดียวที่ยั่งยืน”

เราไม่ ได้เอาปลาไปให้
แต่ ไปสอนวิธีตกปลา
ขณะเดียวกันการท�ำซีเอสอาร์
ของเรายังมาจากการมีส่วนร่วม
ของคนทั้งองค์กร
ตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การมาจดทะเบียน
บริษทั ทีจ่ .ล�ำปาง ซึง่ สร้างรายได้จากภาษีให้กบั ท้องถิน่
กว่าปีละ 500 ล้านบาท การเปิดโอกาสสร้างอาชีพ
และกระจายรายได้โดยรับพนักงานที่เป็นชาวล�ำปาง
70% และผู้รับเหมาที่เป็นชาวล�ำปาง 97% การริเริ่ม
โครงการอนุรกั ษ์ปา่ แม่ทรายค�ำร่วมกับหน่วยงานป่าไม้
การริเริ่มโครงการฝายชะลอน�้ำ “SCG รักษ์นำ�้ เพื่อ
อนาคต” ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น
“ตัง้ แต่มาตัง้ โรงงานทีน่ ี่ เราไม่เคยเจอปัญหาการต่อต้าน
จากชุมชน คียส์ �ำคัญทีส่ ดุ อย่างแรกคือความตัง้ ใจจริง..
ท�ำจริงในสิ่งที่เราได้ให้ค�ำมั่น สอง คือการสร้างการ
มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอ
แนะจากชุมชน”
การด�ำรงอยูข่ องโรงปูนท่ามกลางชุมชน ต.บ้านสา จึง
ไม่ได้จบอยู่แค่การดูแลสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ภาครัฐก�ำหนด แต่ยังท้าทายตัวเองต่อไป
อีกว่า ท�ำได้ดีกว่านี้อีกได้หรือไม่? สิ่งเหล่านี้คือการ
พิสจู น์ให้ชมุ ชนได้เห็นความจริงใจของการอยูร่ ว่ มกัน
“เราตัง้ ใจว่าจะต้องท�ำให้ดขี นึ้ ไปกว่ามาตรฐานอีก ยก
ตัวอย่างเช่น มาตรฐานราชการให้เราปล่อยฝุ่นได้ 80
มิลลิกรัมต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์ทปี่ ล่อยออกมา ซึง่ เรา
ท�ำได้ต�่ำกว่าอยู่แล้ว แต่ยังมองต่อไปโดยอยู่ระหว่าง
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ศึกษาเพือ่ ปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ในการก�ำจัดฝุน่ มา
เป็นแบบ Bag Filter ซึ่งช่วยลดการปล่อยฝุ่นน้อย
ลงเหลือเพียงแค่ 10 มิลลิกรัม ใช้เงินลงทุนประมาณ
200 ล้านบาท”

ลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยี
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อีกสิง่ หนึง่ ทีป่ นู ล�ำปางเดินหน้าอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สาน
สัมพันธ์กับคนในชุมชน คือ การท�ำซีเอสอาร์อย่าง
จริงจัง และจริงใจทีไ่ ม่ใช่การเป็นผูส้ งเคราะห์หรือใช้
เงินน�ำ แต่เป็นเพื่อนช่วยคิด ช่วยท�ำร่วมกับชุมชน
บนพื้นฐานความสัมพันธ์แบบคนบ้านเดียวกัน

ปัจจุบัน ปูนล�ำปางก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านธุรกิจในฐานะโรงงาน
ปูนซีเมนต์ทมี่ ตี น้ ทุนต�ำ่ ทีส่ ดุ ในประเทศ รวมทัง้ การเป็นต้นแบบการ
จัดการสิง่ แวดล้อมทีส่ ร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ประเทศต่างๆ ทีเ่ อสซีจี
ออกไปขยายฐานการผลิตนอกบ้าน ได้เข้ามาศึกษาดูงาน

“เราไม่ ไ ด้ เ อาปลาไปให้ แต่ ไ ปสอนวิ ธี ต กปลา
ขณะเดียวกันการท�ำซีเอสอาร์ของเรายังมาจากการมี
ส่วนร่วมของคนทั้งองค์กร ไม่ใช่แค่เฉพาะพนักงาน
ที่ไปท�ำซีเอสอาร์ไม่กี่คน แต่มีโครงการให้พนักงาน
ทุกคนแบ่งกลุ่มกันไปท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็น
ประจ�ำปีละ 30 กว่าโปรเจคท์”
หนึ่งในโครงการที่ปูนล�ำปางขับเคลื่อนต่อเนื่องมา
นับ 10 ปี คือ โครงการสร้างฝายชะลอน�้ำที่ขยายผลสู่
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้ฝายเป็น “เครือ่ งมือ”
ที่น�ำมาสู่การเชื่อมใจคน แก้ปัญหาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เชือ่ มโยงมาสู่
มิตเิ ศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้สู่ชุมชน
เป็นการสร้าง “จุดร่วม” จากรากเหง้าปัญหาชุมชนเพือ่
การมีสว่ นร่วมของชาวบ้าน จนเมือ่ แก้ปญ
ั หาน�ำ้ ได้จงึ
เกิดการต่อยอดสูม่ ติ ทิ างเศรษฐกิจ สังคม จนปัจจุบนั
หลายหมู่บ้านที่ร่วมกันสร้างฝายเริ่ม “กินดี อยู่ดี” ที่
ส�ำคัญผู้คนคืนกลับถิ่นฐานกันมากขึ้น

ความโดดเด่นของปูนล�ำปาง คือ การน�ำเทคโนโลยีอันทันสมัย
มาใช้เพื่อลดต้นทุนและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการ
จัดการของเสีย หรือ Waste ต่างๆ ในโรงงานให้หมุนเวียนกลับมา
ใช้ประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น การน�ำลมร้อนเหลือทิ้งจากการเผา
ปูนซีเมนต์น�ำกลับมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยี Waste
Heat Power Generation หรือ WHG ท�ำให้สามารถผลิตกระแส
ไฟฟ้าใช้เองในโรงงานได้ถงึ 30% ลดการพึง่ พาระบบการผลิตไฟฟ้า
โดยรวมของประเทศ
นอกจากนี้ยังพัฒนาเทคโนโลยีมิติใหม่ที่ท�ำให้สามารถน�ำลิกไนต์
คุณภาพต�ำ่ มาใช้ประโยชน์ได้ ผ่านกระบวนแก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier)
ท�ำให้ไม่ต้องจัดการเชื้อเพลิงจากแหล่งลิกไนต์ใหม่ ลดการน�ำเข้า
จากต่างประเทศ รวมถึงการจัดการขยะที่มีการคัดแยก น�ำส่วนที่
ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้กลับมาใช้ประโยชน์ส�ำหรับเตาเผาปูนซีเมนต์
การบริหารจัดการน�ำ้ แบบระบบปิดเพือ่ หมุนเวียนน�ำ้ กลับมาใช้ใหม่
ช่วยลดการใช้น�้ำจากแหล่งชาติได้ 100% โดยไม่มีการปล่อยน�ำ้ เสีย
ออกนอกโรงงาน เป็นต้น

นอกจากความสัมพันธ์กับชุมชน ปัจจุบัน ปูนล�ำปาง
ยังเป็นหัวแถวในการขยายเครือข่ายสีเขียวไปสู่
คู่ค้าที่ท�ำธุรกิจร่วมกันตลอดซัพพลายเชน เช่น
การจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green
Procurement) พร้อมพัฒนาสนับสนุนซัพพลายเออร์
ให้ได้รบั มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวง
อุตสาหกรรมในระดับ 2 ขึ้นไป
“เราตั้งใจจะท�ำให้เป็น Green Supply Chain
ตลอดทั้ ง ระบบ โดยใช้ วิ ธี เ ข้ า ไปพู ด คุ ย ชี้ ใ ห้ คู ่
ค้ า เห็ น ว่ า หากเขาท� ำ ธุ ร กิ จ ควบคู ่ กั บ การใส่ ใ จ
สิ่งแวดล้อมแล้วจะดีอย่างไร ได้ประโยชน์อะไร ซึ่งที่
ผ่านมาก็ได้รบั ความร่วมมือจากคูค่ า้ เข้ามามีสว่ นร่วม”
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