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Editor’s
Talk

บรรณาธิการบริหาร
ไตรรงค์ บุตรากาศ
ดร.ปิติ ตัณฑเกษม

ทุกคนคงคุ้นเคยกับวลีที่ว่า “เมื่อเราหยุดนิ่ง ก็เท่ากับเราก�ำลังถอยหลัง”
กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโลกธุรกิจ ท�ำให้ทุกบริษัทจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
และพัฒนาตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจอย่างยั่งยืน
ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี (SMEs)
ปัจจุบนั การรับมือกับความเปลีย่ นแปลงอาจยังไม่เพียงพอ แต่ผบู้ ริหารยังต้องมีวสิ ยั ทัศน์และมีความสามารถ
ในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และก้าวหน้าไปสู่ความยั่งยืน โดยการ
ผลักดันความเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ ในธุรกิจ ไม่จำ� เป็นต้องเป็นเรือ่ งทีย่ งิ่ ใหญ่ หลายๆ ครัง้ พบว่า แค่การปรับเปลีย่ น
ขัน้ ตอนเล็กๆ น้อยๆ หรือแค่การปรับเปลีย่ นมุมมองและวิธคี ดิ ของผูบ้ ริหารและพนักงาน ก็อาจแก้ ไขปัญหาทีค่ งั่ ค้าง
มานานลงได้ และยังอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ด้วย
เรื่องราวของเอสเอ็มอี 3 ราย ในคอลัมน์ SME Inspiration ได้แก่ บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ำกัด ผู้ผลิต
และจ�ำหน่ายของเล่นไม้ยางพาราแบรนด์ ‘แปลนทอยส์’, บริษัท เอลต้า จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายถุงเท้าแบรนด์
ชั้นน�ำต่างๆ  และ บริษัท โอเวอร์ซี อลูมินั่ม จ�ำกัด ผู้ผลิตฉากกั้นอาบน�้ำและบานเลื่อนกั้นห้องแบรนด์ ‘โอเวอร์ซี’
นับเป็นตัวอย่างของเอสเอ็มอีในการปรับตัวและพัฒนาตัวเองมาตลอดกว่า 30 ปี จนธุรกิจเติบโตและยืนหยัด
มาได้ถึงทุกวันนี้
มาเพิ่มเติม ‘ไอเดีย’ ในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยแนวคิด Lean Six Sigma
ซึ่งพบได้ ในคอลัมน์ Efficiency Expertise และพบกับแนวคิดในการพลิกเกมธุรกิจของ SME ได้ ในคอลัมน์
Reflection นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อีกมากมายในคอลัมน์ต่างๆ เหมือนเช่นเคย
สุดท้ายนี้ ขอย�้ำอีกครั้งว่า เพราะความส�ำเร็จด้วยแนวคิดและวิธีการแบบเดิม ไม่ใช่สิ่งที่จะยืนยันความส�ำเร็จ
ภายใต้บริบทใหม่หรือสถานการณ์ ใหม่ๆ ดังนั้นการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงต้องเกิดขึ้นตลอดเวลา
...แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า...
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Trend Watching

เรื่อง : ไม้ม้วน

ไทยติด ‘ท็อป 10’

สวรรค์ส�ำหรับวัยเกษียณต่างชาติ
จากการจั ด อั น ดั บ สุ ด ยอดสถานที่ ใ ช้ ชี วิ ต วั ย เกษี ย ณ
(Global Retirement Index) ประจ�ำปี 2558 ของนิตยสาร
‘International Living’ ระบุวา่ ประเทศเอกวาดอร์ ในอเมริกาใต้
ถือเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดส�ำหรับผู้เกษียณอายุในปีนี้
ส�ำหรับเกณฑ์พิจารณาหลักๆ ประกอบด้วย สวัสดิภาพ
และความปลอดภัยโดยรวมของผู้สูงอายุ ค่าครองชีพ บริการ
ทางการแพทย์ และการอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ผู ้ สู ง อายุ

กระทรวงการต่างประเทศของจีนยืนยันแล้วว่า แผนงาน
ถมทะเลเพื่อสร้างเกาะเทียมกว้าง 300 เมตร และยาว
3 กิโลเมตร บนแนวปะการังทีห่ มูเ่ กาะสแปรตลีย์ ในทะเลจีนใต้
ได้ดำ� เนินการจนส�ำเร็จลุลว่ งแล้วบางส่วน และจีนก�ำลังเตรียม
จะสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการบรรลุ
เป้าหมายงานด้านพลเรือน เช่น ภารกิจค้นหาและกูภ้ ยั ทางทะเล
การลดและป้องกันภัยธรรมชาติ การวิจัยทางทะเล เป็นต้น
ขณะทีส่ หรัฐอเมริกาวิตกว่า จีนน่าจะมีแผนสร้างฐานทัพ
ทางอากาศมากกว่า โดยเฉพาะการสร้างรันเวย์สำ� หรับการบิน
ขึ้นและลงจอดของเครื่องบินขับไล่ของกองทัพจีน และเรดาร์
แจ้งเตือนอากาศยาน นี่จึงเป็นเหตุให้สหรัฐฯ ไม่พอใจและ
เรียกร้องให้จีนยุติการก่อสร้างเรื่อยมา แต่จีนก็หาได้สนใจไม่
นอกจากนี้ เกาะใหม่นี้ยังเป็นชนวนเพิ่มความขัดแย้ง
ระหว่ า งจี น กั บ หลายประเทศ ได้ แ ก่ ไต้ ห วั น มาเลเซี ย
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และบรูไน เนื่องจากเกาะดังกล่าวอยู่ใน
เขตน่านน�้ำที่ประเทศเหล่านี้ก�ำลังมีข้อพิพาทแย่งชิงกัน
รูปจาก www.marinertime.net
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รวมถึงวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความเป็นมิตรของผู้คนท้องถิ่น และสภาพอากาศ
ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
ส่ ว นประเทศไทย ปี นี้ ติ ด อั น ดั บ 10 โดยตกจากอั น ดั บ ที่ 9 ในปี 2557
เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย เมืองไทยเป็นรองเพียงประเทศมาเลเซีย
ซึง่ ปีนตี้ ดิ อันดับที่ 5 โดยผูเ้ กษียณอายุชาวต่างชาติระบุวา่ มาเลเซียเป็นประเทศทีน่ า่ อยู่
มากที่สุดในเอเชีย เพราะค่าครองชีพ ตลอดจนสินค้าและบริการต่างๆ มีคุณภาพดี
เมื่อเทียบกับราคา

จีนสร้างเกาะเทียม

ไม่แคร์ชาวโลก

‘ประติมากรรมขยะ’

ศิลปะเตือนสติสังคมบริโภคนิยม

รูปจาก http://trendland.com

ในสังคมบริโภคนิยม การเร่งการบริโภคท�ำให้
มีสินค้าใหม่วนเวียนเกิดขึ้นมากมาย สินค้าที่มี
คนเลือกซือ้ ก็จะได้ไปอยูใ่ นชัน้ วางแห่งใหม่ ส่วนสินค้า
ที่ไม่มีใครเลือกซื้อก็ตกรุ่นกลายเป็นขยะ ขณะที่
สินค้าเก่าทีย่ งั ใช้ไม่หมดก็อาจกลายเป็นขยะได้เช่นกัน
ถ้าผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนไปใช้ของใหม่
ดังนั้น การเร่งผลิตสินค้าใหม่มากขึ้นเท่าไร
สั ง คมก็ จ ะเต็ ม ไปด้ ว ย ‘ขยะ’ ทั้ ง สิ น ค้ า ตกรุ ่ น
และของเหลือใช้มากขึน้ เท่านัน้ ซึง่ ขึน้ ชือ่ ว่า ‘ขยะ’ หลายคนก็คงเมินหน้าหนี แต่สำ� หรับ Vincent
Skoglund ศิลปินชาวสวีเดน ขยะเหล่านั้นกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะ
ผลงานประติมากรรม ‘Waste Management Series’ เป็นการน�ำขยะดังกล่าวมาจัดวาง
สีสนั องค์ประกอบ และดัดแปลงให้ดนู า่ สนใจ พร้อมกับสะท้อนข้อคิดทีว่ า่ ผลผลิตจากสังคมบริโภค
อย่างชัดเจน ที่น�ำมาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อม โดย Skoglund หวังว่า ศิลปะชุดนี้อาจช่วยกระตุก
สติสังคม ให้ช่วยกันลดการสร้างขยะด้วยการคิดก่อนซื้อของใหม่ ทุกครั้ง!

รูปจาก www.youtube.com

ทั้งได้บุญและสนุก
เมื่อตู้บริจาคเป็นตู้เกม

เพราะเข้าใจหัวอกและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ต้องรอ
เช็กอินหรือรอต่อเครื่องเพื่อบินกลับประเทศบ้านเกิด ซึ่งหลายคน
ที่มีเหรียญสกุลเงินต่างๆ และไม่อยากเก็บไว้ ก็มักจะน�ำไปหยอด
ตู้รับบริจาคของกาชาด สภากาชาดประเทศสวีเดน และ Swedavia
กลุ่มบริหารจัดการสนามบินในประเทศสวีเดนจึงร่วมกันเปลี่ยน
ตู้บริจาคให้กลายเป็นตู้เกม  
ตูเ้ กมรับบริจาคเริม่ เปิดตัวทีส่ นามบิน 2 แห่ง ได้แก่ Stockholm
Arlanda และ Goteborg Landvetter ซึ่งตู้นี้สามารถรับเหรียญ
ในสกุลเงินต่างๆ ทั้งดอลลาร์ ยูโร หยวน เยน หรือบาท โดยจะ
หยอดกี่เหรียญก็ได้ ซึ่งผู้บริจาคจะได้สนุกกับเกมคลาสสิกอย่าง
Pac-Man, Galaga หรือ Space Invaders
ดังนัน้ ถ้ามีโอกาสได้ไปสนามบินทัง้ 2 แห่งนี้ อย่าพลาดโอกาส
ฆ่าเวลาได้อย่างเพลิดเพลินไปกับตู้เกมที่จะท�ำให้คุณทั้งสนุกและ
อิ่มบุญไปในเวลาเดียวกัน

‘SolaRoad’
ทางจักรยานพลังงานแสงแห่งแรกในโลก

รูปจาก www.solaroad.nl

เนเธอร์แลนด์ ได้ชื่อว่าเป็น ‘เมืองแห่งจักรยาน’ เพราะเป็นประเทศที่มีระบบการคมนาคมที่เป็นมิตร
กับผู้ขับขี่จักรยาน ว่ากันว่ามีจักรยานขับขี่กันมากถึง 18 ล้านคัน และมีเลนจักรยานถึง 21,748 ไมล์ ชาวโลก
จึงยกนิ้วให้เนเธอร์แลนด์ในฐานะประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ยกระดับการรักษาสิง่ แวดล้อมให้เข้มข้นขึน้ องค์กรการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งเนเธอร์แลนด์
หรือ TNO จึงได้ริเริ่มโปรเจ็กต์ดีๆ ที่ชื่อ ‘SolaRoad’ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนเลนจักรยานให้กลายเป็นแหล่ง
ผลิตไฟฟ้าส�ำหรับน�ำไปใช้ตามบ้านเรือน ด้วยนวัตกรรมพิเศษที่น�ำแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปติดในแผ่นคอนกรีต
ส�ำหรับท�ำเลนจักรยาน  
SolaRoad ถือเป็นเลนจักรยานพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของโลก เริ่มเปิดตัวในย่าน Krommenie
มีระยะทาง 70 เมตร และจะขยายเป็น 100 เมตร ภายในปี 2016
...โครงการดีๆ เช่นนี้ ถ้าทุกประเทศน�ำไปเป็นแบบอย่าง โลกใบนี้คงจะดีขึ้นอีกเยอะ!
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เรื่อง : ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี

โอกาสทางการค้า
และการลงทุนของไทย

8

BORDERLESS

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ณ ขณะนี้อาเซียนนับเป็น
กลุม่ เศรษฐกิจทีม่ บี ทบาทโดดเด่นมากในเวทีเศรษฐกิจโลก
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC อย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้
รวมทัง้ ยังเป็นกลุม่ ทีม่ ศี กั ยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ในกลุม่ คาบสมุทร
อินโดจีน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ากลุ่มประเทศ CLMV

ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาให้เติบโตในอัตราสูงต่อเนื่อง สะท้อนจากในช่วงปี 2543-2552
ประเทศ CLMV มีอตั ราขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 8.3 (เมียนมาร์มอี ตั ราเติบโตสูงถึงร้อยละ 11.2) และ
ในปี 2553-2557 CLMV ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.9 (ลาวมีอัตราขยายตัวร้อยละ 7.9 ) ในขณะที่
อาเซียน -5 (สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และไทย) ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.8 และ
ร้อยละ 5.6 ในช่วงเวลาดังกล่าว

ได้มบี ทบาทขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในภูมภิ าคชัดเจนมากขึน้
จากความส�ำคัญของการเป็นตลาดส่งออก ฐานการผลิต
และจุดหมายการลงทุนของประเทศทั้งนอกภูมิภาค
และในภูมิภาค รวมถึงประเทศไทย

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน (ร้อยละต่อปี)
12

CLMV... กลุ่มประเทศเล็กๆ
แต่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
CLMV เป็นกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน 4 ประเทศ
ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม มีขนาดเศรษฐกิจ
รวมกันคิดเป็นร้อยละ 11 ของกลุ่มอาเซียน หรือประมาณขนาด
เศรษฐกิจประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่ประชากรมีรายได้
โน้มเอียงไปทางระดับต�่ำ (รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 1,512 เหรียญ
สหรัฐ) โดยธนาคารโลกจัดประเทศเวียดนาม ลาวและเมียนมาร์
อยู่ในกลุ่ม Lower middle income ส่วนกัมพูชายังอยู่ในกลุ่ม
Low income เพียงประเทศเดียวในอาเซียน สะท้อนถึงก�ำลังซื้อ
อยู่ในระดับต�่ำกว่าประเทศอาเซียนเดิม (สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย  
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และไทย) มาก อย่างไรก็ดี ด้วยการมีปัจจัย
เกื้อหนุนหลายด้านที่บ่งบอกศักยภาพการเติบโตอย่างชัดเจน
จึงท�ำให้ประเทศ CLMV เป็นที่สนใจจากนานาประเทศ ทั้งการ
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้
ประมง แร่ธาตุ น�้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หรืออีกนัยหนึ่งโครงสร้าง
เศรษฐกิจยังคงพึ่งพาภาคเกษตรเป็นสัดส่วนที่สูง โดยเฉพาะลาว
กัมพูชา กลุ่มประเทศเหล่านี้จึงเป็นทั้งแหล่งผลิต ตลาดใหม่ และ
แหล่งลงทุนที่น่าสนใจของทั่วโลก ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจ

ประมาณการ
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ที่มา : IMF และ TMB Analytics

ส�ำหรับแนวโน้มในช่วงปี 2558-2560 กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประเมินกลุม่
CLMV มีแนวโน้มเติบโตในอัตราเร่งต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.3 (เมียนมาร์มีอัตราเติบโตสูงถึงร้อยละ
8.4) ขณะทีอ่ าเซียน -5 มีแนวโน้มขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 4.8 ท�ำให้รายได้ประชากรต่อหัวกลุม่ CLMV
เพิ่มขึ้นจาก 1,512 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557 เป็น 1,904 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 หรือ
อีกนัยหนึ่งกัมพูชาจะขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่ม Lower middle income ท�ำให้อาเซียนเป็นประเทศ
ที่ประชากรจัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป สะท้อนถึงก�ำลังซื้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
BORDERLESS
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โอกาสทางการค้า...
ตลาดส่งออกกลุ่ม CLMV
เทียบเท่าสหภาพยุโรป
ในทางปฏิบตั ิ เศรษฐกิจไทยได้ผนวกกับอาเซียน
อย่างแนบแน่นมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่เฉพาะแต่
การเข้าสู่ AEC อย่างเป็นทางการในปลายปี 2558
โดยเฉพาะในมิติด้านการเปิดเสรีทางการค้า มีผล
ในทางปฏิบัติมามากกว่า 10 ปี ซึ่งในปี 2553 อาเซียน
ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกเดิมลดอัตราภาษีน�ำเข้า
ระหว่ า งกั น ลงเหลื อ ร้ อยละ 0 ในเกือบทุก สินค้าที่
ค้าขายกัน ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว และผ่อนปรนให้กลุม่
ประเทศ CLMV ทยอยลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ 0
ภายในปี 2558 ส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ
ประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นมากจาก 37.1 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ ในปี 2547 เป็น 100.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี 2557 หรือสัดส่วนการค้าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19
เป็นร้อยละ 22 โดยในจ�ำนวนดังกล่าว เป็นสัดส่วนจาก
ประเทศ CLMV ร้อยละ 3.0 ในปี 2547 และร้อยละ 6.7
ในปี 2557 ตามล�ำดับ
เมื่อพิจารณามิติตลาดส่งออกของไทย พบว่า
มีการกระจายสินค้าไปกลุ่มประเทศ CLMV มากขึ้น
เป็นล�ำดับ จากมูลค่าเพียง 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(สัดส่วนร้อยละ 3.9 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด) ในปี
2547 เพิ่มเป็น 20.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ (สัดส่วน
ร้อยละ 9.1) ในปี 2557 สอดคล้องกับตลาดจีนที่มี
ความส�ำคัญเพิม่ ขึน้ มากเช่นกัน ขณะทีต่ ลาดหลักอย่าง
สหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น มีสัดส่วนลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทั้งสิ้น โดยเฉพาะตลาดยุโรป ซึ่งในปี 2557 มีสัดส่วน
อยู่ที่ร้อยละ 9.2 ซึ่งใกล้เคียงกับตลาด CLMV สาเหตุ
ของการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของตลาดส่งออกในกลุม่
ประเทศ CLMV เนื่องจากเป็นตลาดที่ก�ำลังขยายตัว
ในแง่กำ� ลังซือ้ ของประชากร และเหตุผลทางภูมศิ าสตร์
กล่าวคือสินค้าส่งออกส่วนหนึง่ ถูกส่งผ่านไปยังผูบ้ ริโภค
ทางตอนใต้ของจีน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ ประกอบกับ
สินค้าของไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับความนิยม
อย่างมากต่อผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ CLMV ขณะ
เดียวกันประเทศ CLMV ก็มีพื้นที่ใกล้กับประเทศไทย
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และหากมองตามภูมิศาสตร์แล้ว จะพบว่าเวียดนามซึ่งมีพื้นที่ตอนเหนือติดกับจีน ในขณะที่ด้านตะวันออก
เป็นชายฝั่งทะเล สามารถออกตลาดด้านมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนเมียนมาร์มีพื้นที่ตอนเหนือติดกับจีน
เช่นเดียวกัน ส่วนด้านตะวันตกสามารถออกตลาดด้านมหาสมุทรอินเดีย โอกาสทางการตลาดส�ำหรับกลุ่ม
CLMV ในอนาคตจึงมีแนวโน้มสดใสต่อเนื่อง
มูลค่าส่งออกของไทยในปี 2557
227.57 พันล้านเหรียญสหรัฐ

20.6%

15.5%

3.0%

สัดส่วนมูลค่าการค้ารวม
ปี 2557 (%)

ตราการขยายตัว อัตรา
-0.4% อัของการส่
งออก* การขยายตัว

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ และ TMB Analytics

ของการ
น�ำเข้า*

มูลค่าน�ำเข้าของไทยในปี 2557
227.95 พันล้านเหรียญสหรัฐ

-9.0%

9.3%

28.1%

25.3%

*อัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ในมุมมองของหมวดสินค้าส่งออกของไทยไป CLMV ในปี 2557 พบว่าสินค้าส่งออกส�ำคัญนอกจาก
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง รถยนต์/ส่วนประกอบ และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึง่ ถือเป็นสินค้าส่งออกทีม่ มี ลู ค่าการส่งออกสูง
ในทุกประเทศในกลุ่ม CLMV แล้ว ยังมีสินค้าในหมวดอัญมณีและเครื่องประดับ ปูนซีเมนต์และรถไถนา
ที่ใช้ในภาคเกษตร (กัมพูชา) ผลิตภัณฑ์เหล็ก เคมีภัณฑ์ พลาสติก เครื่องดื่ม (ลาว) ปูนซีเมนต์ เคมีภัณฑ์
เครื่องส�ำอาง (เมียนมาร์) เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก ผลไม้สด (เวียดนาม)
ด้านการน�ำเข้าสินค้าจาก CLMV ปี 2557 พบว่าสินค้าน�ำเข้าส�ำคัญ ได้แก่ ชุดสายไฟรถยนต์
ส่วนประกอบกล้องดิจิตอล ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ซึ่งสินค้ากลุ่มดังกล่าวน�ำเข้าจากกัมพูชาและลาว จากการ
ย้ายฐานการผลิตของไทยไปประเทศเพือ่ นบ้านแล้วน�ำกลับมา การน�ำเข้าจากเวียดนามเพิม่ ขึน้ ในสินค้าประเภท
มอเตอร์ไฟฟ้า น�้ำมันดิบ ส�ำหรับการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาร์ชะลอลงเล็กน้อยจากปีก่อน

จะว่าไปแล้วเส้นทางการค้าของไทยกับ CLMV มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามภาวะ
เศรษฐกิจของ CLMV ที่ขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยมีการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งผู้ประกอบการไทยส่วนหนึ่งมีการย้ายฐานการผลิตไปปักหลักยังกลุ่มประเทศนี้
ท�ำให้มีการส่งออกและการน�ำเข้าสินค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นตามมา และไทยมีฐานะเกิน
ดุลการค้ากับประเทศ CLMV มาโดยตลอด นอกจากนี้ ปัจจัยส�ำคัญทีย่ งั ไม่พดู ถึง คือ การให้
ความส�ำคัญกับการค้าชายแดน โดยการขยายและพัฒนาด่านชายแดน รวมทั้งการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม เป็นปัจจัยผลักดันให้มลู ค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศ CLMV เพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการส่งออก โดยในปี 2557 มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับ
ประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์อยู่ที่ 114.5, 151.1 และ 214.4 พันล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 69.5, 86.1 และ 81.3 ของมูลค่าการค้าไทยกับแต่ละประเทศ

โครงสร้างการค้าของไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV
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เวียดนาม (ล้านเหรียญสหรัฐ)
ส่งออก 7,882 น�ำเข้า 3,040
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ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ และ TMB Analytics

โอกาสด้านการลงทุน... CLMV ขุมทองของนักลงทุนต่างชาติ
หลังวิกฤตการเงินปี 2540 มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment :
FDI Inflows) ของโลก เริ่มเปลี่ยนขั้วจากประเทศพัฒนาแล้ว มาเป็นประเทศก�ำลังพัฒนามากขึ้น
โดยเข้าสู่ประเทศจีนและอาเซียนเพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบัน FDI Inflows ไหลเข้ามาในอาเซียนคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 8.1 เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าตัวในปี 2548 แม้เม็ดเงินลงทุนส่วนใหญ่ไหลเข้ามาในกลุ่มอาเซียน
เดิมกว่าร้อยละ 90 (น�ำโดยสิงคโปร์ อินโดนีเซียและไทย) แต่เป็นที่น่าจับตามองว่าจุดหมายปลายทาง
การลงทุนสู่กลุ่ม CLMV มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยเพิ่มขึ้นจาก 2,598 ล้านเหรียญสหรัฐ
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ในปี 2548 เป็น 12,786 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2557 หรือมีสัดส่วนดึงดูดการลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.0
ของ FDI ที่เข้ามาในอาเซียนในปี 2548 เป็นร้อยละ 9.4 ในปี 2557
ส�ำหรับการลงทุนโดยตรงของไทย (Thailand Direct Investment Abroad: TDI) ในประเทศกลุ่ม
CLMV มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน โดยเพิ่มจาก 695 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2553 เป็น 8,495
ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2557 หรือมีบทบาทเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 24 ของการลงทุน
ของไทยในอาเซียน โดยเวียดนามยังคงเป็นประเทศที่นักลงทุนไทยนิยมไปลงทุนมากที่สุดด้วยมูลค่า TDI
2,501 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 2554 นักลงทุนไทยเข้าไปขยายฐานลงทุนในกัมพูชาเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งเน้นการลงทุนไปที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท�ำจากแร่อโลหะและ
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร) และภาคการค้าเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในปี 2557 TDI ในกัมพูชาอยู่ที่ 2,444
ล้านเหรียญสหรัฐ ไล่ตามเวียดนามมาติดๆ ทั้งนี้ การลงทุนจากไทยในกัมพูชาในช่วงปี 2537-2557
นับเป็นล�ำดับ 9 รองจากมาเลเซีย จีนและไต้หวัน หากจ�ำแนกการลงทุนใน CLMV ตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ พบว่านักลงทุนไทยสนใจเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต อันได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ท�ำจากแร่อโลหะ การผลิตเคมีภณั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร รองลงมาเป็นการลงทุน
ในภาคเหมืองแร่เหมืองหิน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตน�ำ้ มันดิบและก๊าซธรรมชาติ การลงทุนในภาคการเงิน
ภาคการค้า และภาคก่อสร้าง
การลงทุนโดยตรงของไทย (TDI) ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (ล้านเหรียญสหรัฐ)

การตัดสินใจอนุมัติการลงทุนให้กับรัฐบาลส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่เป็นการลงทุนขนาดเล็กเพื่อ
ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น

นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ CLMV
และปัจจัยที่ควรพิจารณา

เหตุผลที่ไทยและนักลงทุนต่างชาติเบนความสนใจมาที่ประเทศ CLMV มากขึ้น ได้แก่ ศักยภาพ
การเติบโตของเศรษฐกิจ การแสวงหาปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนด้านแรงงานที่อยู่ระดับต�่ำ (ค่าแรง
ขั้นต�่ำน้อยกว่า 150 เหรียญสหรัฐ ต่อเดือน โดยเฉพาะลาวอยู่ที่ระดับต�่ำกว่า 50 เหรียญสหรัฐ ต่อเดือน)
การเป็นตลาดใหม่ที่ก�ำลังเติบโต การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) กรณีสินค้าที่ผลิตจากกลุ่มประเทศ
CLMV แล้วส่งออกไปจ�ำหน่ายทีส่ หรัฐฯ และสหภาพยุโรป ทีส่ ำ� คัญคือ แรงจูงใจจากนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ของแต่ละประเทศ และการเตรียมความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่ AEC โดยรัฐบาลของประเทศเหล่านี้
ต่างมีแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับการลงทุนจากต่างชาติ การสร้างความชัดเจนในด้านกฎระเบียบ
ขัน้ ตอน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนของต่างชาติให้มมี ากขึน้ เช่น ลดหรือผ่อนคลายกฎระเบียบ
หรือขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องกับการขออนุมตั ลิ งทุน นอกจากนี้ ประเทศในกลุม่ CLMV มักมีการกระจายอ�ำนาจ
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เวี ย ดนามเป็ น ประเทศที่ มี ค วามพร้ อ มเปิ ด รั บ
นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ม ากที่ สุ ด ในกลุ ่ ม ประเทศ CLMV
เมื่อพิจารณา AEC Scorecard (ปี 2551-2552) ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ของ
ประเทศอาเซียน พบว่าเวียดนามมีความก้าวหน้าในการ
ด�ำเนินการตามแผนงานค่อนข้างมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 95.3 เป็นล�ำดับที่ 3 ของอาเซียน ขณะทีป่ ระเทศอืน่
ใน CLMV ยังคงมีคะแนนอยู่รั้งท้าย รัฐบาลเวียดนาม
ได้ดำ� เนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการเร่งปฏิรปู กฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวทางการค้า
และการลงทุน ทั้งนี้ กฎหมายการลงทุนของเวียดนาม
ค่อนข้างเอือ้ ประโยชน์และเป็นธรรมต่อนักลงทุนต่างชาติ  
อาทิ ไม่มกี ารยึดทรัพย์หรือโอนกิจการลงทุนของต่างชาติ
ทีม่ าลงทุนเป็นของรัฐตลอดช่วงระยะเวลาของการลงทุน

อย่างไรก็ดี เวียดนามยังคงเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นสูง (สะท้อนจากดัชนี
Corruption Perception Index ปี 2014 อยู่ในล�ำดับที่ 119 จาก 175 ประเทศ)
รัฐบาลกัมพูชาได้เร่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจหลังจากการเมืองในประเทศ
เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นเป็นล�ำดับ โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การอ�ำนวย
ความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การได้รับสิทธิพิเศษทางด้านการค้าระหว่าง
ประเทศจากประเทศพัฒนาแล้ว ภาครัฐมีนโยบายพัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้เป็น
ตัวขับเคลือ่ นภาคเศรษฐกิจ รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญการผลิตภาคอุตสาหกรรม อย่างไร
ก็ดี กัมพูชายังต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความพร้อมในการท�ำธุรกิจ
อาทิ ปัญหาการคอร์รัปชั่นสูง (ดัชนี Corruption Perception Index ปี 2014 อยู่ใน
ล�ำดับที่ 156 จาก 175 ประเทศ) การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ดัชนี Logistics
Performance Index 2014 อยู่ที่ล�ำดับ 83 จาก 166 ประเทศ) และความง่ายในการ
ท�ำธุรกิจ (Ease of Doing Business ปี 2015 อยู่ในล�ำดับที่ 135 จาก 189 ประเทศ)
รัฐบาลลาวให้ความส�ำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าพลังงานน�้ำ  โดยตั้งเป้าพัฒนาประเทศให้เป็น
‘แบตเตอรีแ่ ห่งเอเชีย’ จึงเห็นนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเข้าลงทุนในสาขาดังกล่าว
ซึ่งรวมถึงนักลงทุนไทย นอกจากนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายเดินหน้านโยบายจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศให้ครบ 25 แห่งภายในปี 2563 เพื่อรองรับการค้าและ

การลงทุนในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยบวกกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในจังหวัด
ชายแดน อาทิ เชียงราย, พะเยา, น่าน, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก และเลย อย่างไร
ก็ดี การลงทุนในลาวยังมีข้อจ�ำกัด อาทิ ปัญหาการคอร์รัปชั่นสูง (ดัชนี  Corruption
Perception Index ปี 2014 อยู่ในล�ำดับที่ 145 จาก 175 ประเทศ) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน (ดัชนี Logistics Performance Index 2014 อยู่ที่ล�ำดับ 131 จาก
166 ประเทศ)  และความง่ายในการท�ำธุรกิจ (Ease of Doing Business ปี 2015
อยู่ในล�ำดับที่ 148 จาก 189 ประเทศ)

รัฐบาลเมียนมาร์กำ� หนดยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเน้น
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคบริการอย่างจริงจัง โดยจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและอนุมัติให้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีก
2 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาวา (ซึ่งจะเน้นการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เช่น สิ่งทอ สินค้าไฮเทค) และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเจ้ากู ซึ่งคาดว่าก�ำลังจะเริ่มด�ำเนินการก่อสร้างในปีนี้ โดยจะเน้น
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต บริการ และโลจิสติกส์ รวมถึงอุตสาหกรรม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และเหมืองแร่ อย่างไรก็ดี เมียนมาร์ยังมี
ข้อจ�ำกัด หรือมีความท้าทายในเรื่องความพร้อมของสาธารณูปโภค (ดัชนี
Logistics Performance Index 2014 อยู่ที่ล�ำดับ 145 จาก 166 ประเทศ)
ด้านเสถียรภาพทางการเมืองยังมีความไม่แน่นอนสูง (ดัชนี Politics Stability
Index 2013 อยู่ในระดับต�่ำเทียบกับประเทศ
อาเซียน) ความง่ายในการท�ำธุรกิจ (Ease of
Doing Business ปี 2015 อยู่ในล�ำดับที่ 177
จาก 189 ประเทศ) และปัญหาคอร์รปั ชัน่ (ดัชนี
Corruption Perception Index ปี 2014
อยู่ในล�ำดับที่ 156  จาก 175 ประเทศ)
โดยสรุป CLMV เป็นตลาดที่มีอนาคต
สดใสส�ำหรับผู้ประกอบการไทยในการรุกขยาย
ช่องทางกระจายสินค้าท่ามกลางสถานการณ์
ที่ตลาดหลักอย่างยุโรป และญี่ปุ่นยังคงฟื้นตัว
อย่างเปราะบาง รวมทั้งเข้าไปวางรากฐาน
การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันจากการใช้ความได้เปรียบด้านปัจจัย
การผลิตทั้งวัตถุดิบและแรงงาน ตลอดจนเป็น
ฐานการผลิตเพื่อส่งออกต่อไป โดยมีข้อจ�ำกัด
หลายประการที่ยังคงเป็นความท้าทาย

tmbanalytics@tmbbank.com
(66) 2 299 2645
BORDERLESS
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Efficiency Expertise

เรื่อง : ชลิต โรจนวิทย์สกุล เจ้าหน้าที่บริหาร Lean Six Sigma, TMB
บรรยง ชาญพิพัฒนชัย Lean Six Sigma Master Black Belt, TMB

Lean Six Sigma
เพื่อปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

สวัสดีครับคุณผู้อ่านคอลัมน์ Efficiency Expertise ทุกท่าน เรื่องราวของ
การเพิม่ ประสิทธิภาพทีเ่ ราพูดกันอยูจ่ นทุกวันนี้ ในปัจจุบนั เป็นเรือ่ งทีห่ ลายธุรกิจ
เริ่มให้ความส�ำคัญกันมากขึ้นแล้วนะครับ เพราะผลของการเพิ่มประสิทธิภาพ
สามารถน�ำมาซึ่งการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี ในยุคที่
ธุรกิจต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่รุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับองค์กร จึงเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นค�ำตอบที่ดีที่สุด และหาก
ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจไปในรูปแบบ
ซัพพลายเชนด้วยแล้ว ย่อมจะสร้างให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตได้อย่างแน่นอน
การเพิ่มประสิทธิภาพ จริงๆ ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับ บางท่าน
อาจจะคิดว่าต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่มากขึ้น แต่จริงๆ
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แล้วยังมีวิธีอีกมากที่สามารถท�ำให้ผู้ประกอบการสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องลงทุนด้วยเงินจ�ำนวนมาก
เสมอไป บางครั้งเรื่องที่ยากแสนยาก อาจจะแก้ไขได้ด้วย
วิธีง่ายๆ แค่นิดเดียว อาจจะส่งผลที่ท่านอาจคิดไม่ถึง
เลยทีเดียว เช่นกรณีตวั อย่างของผูเ้ ข้าอบรมโครงการ Lean
Supply Chain by TMB หลายๆ กรณี บางเคสถ้าเพียง
รูจ้ กั หยิบเครือ่ งมือทีจ่ ะเอามาแก้ไขปัญหาให้ถกู และตรงจุด
ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นอยู่เหมือนกัน อย่างเช่น
มีโรงงานแห่งหนึ่ง อยากลดเวลาการบรรจุสินค้าลงตู้
คอนเทนเนอร์ ซึง่ ได้พยายามหาวิธกี ารต่างๆ ในการลดเวลา
ขนส่งภายในคลังสินค้ามาหลายวิธี ตัวหัวหน้างานเอง
ก็บอกว่าแก้ไข ปรับปรุงอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้ว ท�ำมา
สุดๆ แล้ว แต่พอมาเข้าโครงการกับเรา และเริม่ ใช้เครือ่ งมือ
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพทีไ่ ด้เรียนไป เริม่ จากมีการศึกษา
การท�ำงาน (Work Study) และท�ำการจับเวลาการท�ำงาน
(Time Measurement) ของพนักงาน ก็พบว่ามีการสูญเสีย
เวลาในการเคลือ่ นย้ายสินค้าจากจุดเก็บสินค้าไปจุดโหลด
เข้าตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่จุดเก็บสินค้า
นั้นอยู่กระจัดกระจายกันทั่วคลังสินค้า ท�ำให้ต้องใช้
เวลานานในการโหลดสินค้า การปรับปรุงก็เพียงท�ำการ
เปลีย่ นแปลงย้ายจุดเก็บสินค้าไปอยูใ่ กล้ๆ จุดโหลด ท�ำให้

Main Category
ย่นระยะทางและประหยัดเวลาไปได้หลายนาทีต่อรอบ และมีสิ่งที่น่าประหลาดใจ
อีกเรื่อง คือ เมื่อท�ำการวิเคราะห์ต่อ โดยดูจากแผนผังการปฏิบัติงาน ด้วยเครื่องมือ
ที่เรียกว่า Spaghetti Diagram กันแล้ว สิ่งที่ทีมงานค้นพบ และน่าจะเป็นตัวอย่าง
ทีด่ ใี ห้กบั ผูป้ ระกอบการหลายๆ ท่านทีส่ ามารถเข้าใจได้วา่ ไม่เห็นต้องเพิม่ การลงทุน
อะไรมากมาย ก็ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลได้ แค่ลองคิดออกจากกรอบ
เดิมๆ เท่านั้นเอง เขาท�ำอย่างไรรู้มั้ยครับ ทุบก�ำแพงครับ
ฟังดูแล้วหลายท่านอาจจะคิดว่าใช้ทฤษฎีไหนมาแก้ปัญหา
กันนะ ใช่แล้วครับ ทุบก�ำแพงนี่แหละครับ เพราะ lay out
ปัจจุบัน ของคลังสินค้าที่ออกแบบมาไม่ครอบคลุมตั้งแต่
แรก ท�ำให้พอรถฟอร์กลิฟต์จะวิ่งไปตักสินค้าเพื่อมาโหลด
เข้าตูค้ อนเทนเนอร์นนั้ ต้องอ้อมเป็นระยะทางไกล พอทลาย
ก�ำแพงลง การเคลือ่ นย้ายสินค้านัน้ ก็สะดวกขึน้ ไม่ตอ้ งอ้อม
ท�ำให้ประหยัดเวลาได้เพิม่ ขึน้ อย่างไม่นา่ เชือ่ เห็นมัย้ ครับว่า
มันมีวธิ อี กี มากมายทีเ่ ราไม่ตอ้ งลงทุนด้วยเงินมากมายอะไร
เลย เพียงแต่ตอ้ งแน่ใจก่อนครับว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหา
ที่แท้จริงของปัญหา และหาทางแก้แบบตรงจุด แล้วผลที่ได้
คืออะไรรูม้ ยั้ ครับ นอกจากจะลดเวลาไม่ตอ้ งอ้อมก�ำแพงแล้ว
ยังท�ำให้เขาสามารถบรรจุของลงตู้คอนเทนเนอร์ได้มากขึ้น
อีกด้วยครับ
เรือ่ งของการเพิม่ ประสิทธิภาพอย่างทีผ่ มพูดอยูเ่ สมอว่า
บางทีเราอาจจะคิดไปก่อนว่ามันยาก มันไกลตัว มันจะเริ่ม
ยังไง นีแ่ หละครับตัวอย่างง่ายๆ ทีท่ า่ นผูอ้ า่ นคงได้เห็นแล้วว่า
แค่เราตั้งต้นจากปัญหาของเราก่อน ว่าปัญหาที่เราพบอยู่
คืออะไรให้ชัดเจน เช่น เวลาที่ใช้ในการท�ำงานนานเกินไป
หรือมีของเสียมากเกินไป แล้วเราก็ท�ำการรวมทีมงานที่
เกี่ยวข้องมาท�ำการส�ำรวจการท�ำงานจริง ในสถานที่ท�ำงาน
กันจริงๆ ในเวลาที่ผู้เกี่ยวข้องท�ำงานกันอยู่จริงๆ จากนั้น

Sub-Cause

Cause

Effect
Issue,
Problem

Root
Cause

ชลิต โรจนวิทย์สกุล : เจ้าหน้าที่บริหาร Lean Six Sigma, TMB

ผู้ช�ำนาญการด้าน Lean Six Sigma มีประสบการณ์ ในบริษัทชั้นน�ำ อย่าง Seagate Technology, GE Capital และ Ayudhya Capital Auto Lease  

บรรยง ชาญพิพัฒนชัย : Lean Six Sigma Master Black Belt, TMB

ผูช้ ำ� นาญการด้าน Lean Six Sigma มีประสบการณ์ในบริษทั ชัน้ น�ำ อย่าง 1. เกษตรภัณฑ์อตุ สาหกรรม (CP GROUP)  2. ซีเกทเทคโนโลยี  3. โคห์เลอร์
ทีม TMB Lean Six Sigma ได้น�ำวิธีการของ Lean Six Sigma มาปรับใช้กับองค์กร ด้วยการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ
ตลอดจนการจัดท�ำโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่ม Efficiency ในกระบวนการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : tmbeisc@tmbbank.com

Causes

ก็มาร่วมกันระดมสมอง (Brainstorming) โดยใช้แผนภูมิ
ก้างปลา (Fish Bone Diagram) โดยให้ตัวปัญหาเป็น
หัวปลา (Effect) และสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของ
ปัญหาเป็นก้างปลา (Causes) เท่านี้เราก็จะได้ภาพรวม
ของสิง่ ทีค่ ดิ ว่าเป็นสาเหตุของปัญหาทีเ่ ราพบกันอยูแ่ ล้วครับ
จากนั้นเราก็ให้ทีมงานท�ำการให้คะแนนครับว่า
สิง่ ทีค่ ดิ ว่าเป็นสาเหตุของปัญหานัน้ สาเหตุใดเป็นสาเหตุ
หลักของปัญหา เมื่อพบสาเหตุหลักของปัญหาแล้ว
จึงค่อยคิดหาหนทางการแก้ไขต่อไป เห็นไหมครับว่า
ง่ายๆ เท่านี้ ครั้งต่อไปเมื่อพบกับปัญหาอย่าเพิ่งรีบร้อน
คิดวิธีแก้ไข โดยใช้แต่ประสบการณ์เก่าของเราคนเดียว
อย่างเดียวอีกต่อไปนะครับ ถ้าเราแก้ปัญหาที่สาเหตุที่
แท้จริงได้ ปัญหานั้นจะหายไปอย่างถาวร ไม่กลับมา
กวนใจเราอีกต่อไปครับ
แล้วในครั้งหน้า ผมจะน�ำเสนอทฤษฎีอื่นๆ และ
เคสที่ท�ำให้ท่านผู้อ่านเห็นภาพต่างๆ ชัดขึ้น มาเล่า
ให้ฟังกันอีกนะครับ
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Reflection

เรื่อง : ไตรรงค์ บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี ทีเอ็มบี

เคยเห็นธุรกิจเล็กๆ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จโด่งดังขึน้ มาในชัว่ เวลาไม่กปี่ หี รือเปล่าครับ
เจ้าของธุรกิจเหล่านั้น เขาท�ำกันอย่างไร ใช้หลักอะไรในการบริหาร ถึงได้มีสินค้า
ทีท่ งั้ คุณภาพดีถกู ใจลูกค้า และยังได้กำ� ไรมากพอไปพัฒนาส่วนต่างๆ ให้ดขี นึ้ สามารถ
เพิ่มยอดการผลิต หรือน�ำสินค้าเข้าร้านสะดวกซื้อ กระจายสินค้าไปทั่วประเทศได้
ในขณะที่บางบริษัทเริ่มต้นได้ดีมาก ยอดขายพุ่งกระฉูด แต่ในเวลาไม่กี่เดือน ธุรกิจ
กลับปิดตัวลงเจ๊งไม่เป็นท่า ทั้งสองธุรกิจมีอะไรที่แตกต่างกัน วันนี้ผมจะมาเจาะลึก
ถึงจุดเล็กๆ ที่ช่วยพลิกธุรกิจหน้าใหม่ให้กลายเป็นธุรกิจแห่งความส�ำเร็จ
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ปัญหาที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม มีหลายส่วนเช่น ต้นทุนการผลิตสูง การผลิต
ไร้มาตรฐาน ไม่มีการใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เข้ามาช่วย ส่งผลให้ตน้ ทุนของสินค้าสูงจนต้องตัง้ ราคาสูงตาม
ซึ่งน�ำไปสู่การเสียเปรียบในเชิงการค้ากับคู่แข่ง ทั้งหมดนี้
สามารถแก้ ไ ขได้ ด ้ ว ยการเข้ า ไปเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ กั บ
ซัพพลายเชน ผมมีโอกาสได้คุยกับผู้ประกอบการรายเล็ก
และใหญ่หลายแห่ง พบว่ามีปัญหาที่แตกต่างกัน อย่างบริษัท
หรือโรงงานขนาดใหญ่ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ท�ำงานใดๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากหลายฝ่ายใช้เวลานาน
กว่าจะสามารถปรับเปลีย่ นได้ ส่วนบริษทั ขนาดเล็กนัน้ กลับมอง
ไม่เห็นความส�ำคัญของการปรับเปลี่ยนการท�ำงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้สูงขึ้น ทั้งๆ ที่ยิ่งบริษัทมีคนน้อยเท่าไหร่ ก็ยิ่ง
สามารถควบคุมคุณภาพให้ได้ดีง่ายขึ้นเท่านั้น อย่าลืมว่าข้อดี
ของธุรกิจ SME คือมีความคล่องตัวในการปรับสภาพให้เข้ากับ
สถานการณ์ ทั่ ว ไปของตลาดและประเทศมากกว่ า ธุ ร กิ จ
ขนาดใหญ่
ผมจะยกตั ว อย่ า งเคสของบริ ษั ท เล็ ก ๆ แห่ ง หนึ่ ง
ที่ความคิดของเขาไม่เล็กเลยให้ฟังกันครับ บริษัท พลังผัก
จ�ำกัด (Oh! Veggies) เจ้าของสินค้ามะม่วงน�้ำปลาหวาน
ทีข่ ายในร้านสะดวกซือ้ แห่งหนึง่ ด้วยความทีส่ นิ ค้ามีความนิยม
สูงมาก ออร์เดอร์จงึ เพิม่ ขึน้ จาก 6,000 กล่องเป็น 8,000 กล่อง
วิ ธี ก ารที่ ง ่ า ยที่ สุ ด ในการตอบสนองยอดขาย คงเป็ น การ
ขยายโรงงาน เพิ่มคน เพิ่มเครื่องจักร เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิต
แต่วิธีที่ง่ายกลับท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้นตามมาด้วย
ที ม งานพลั ง ผั ก ได้ ล องใช้ วิ ธี เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
ซัพพลายเชน โดยตัง้ โจทย์ทที่ า้ ทายขึน้ มาข้อหนึง่ ว่า หากไม่เพิม่
ก�ำลังคน ไม่เพิ่มอุปกรณ์ สามารถปรับเปลี่ยนส่วนใดได้บ้าง
เพือ่ ให้ได้สนิ ค้าจ�ำนวนเพิม่ ตามออร์เดอร์ เริม่ หาค�ำตอบด้วยการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหา พบปัญหาอยู่สองจุดใหญ่ๆ
คือ การเสียเวลามากเกินความจ�ำเป็นในขั้นตอนปอกเปลือก
และบรรจุมะม่วงลงกล่อง เมื่อเจาะลึกถึงสาเหตุพบว่าขนาด
ลู ก มะม่ ว งที่ ไ ม่ เ ท่ า กั น ท� ำ ให้ จั บ ไม่ ถ นั ด มื อ จึ ง ปอกได้ ช ้ า
แก้ปัญหานี้โดยตกลงกับแหล่งวัตถุดิบผู้จัดหามะม่วงให้เลือก
เฉพาะขนาดที่ จั บ ได้ พ อดี มื อ หลั ง จากได้ ข นาดมะม่ ว งที่
มาตรฐานแล้ว จึงท�ำการทดลองดูว่ามีดชนิดไหนที่สามารถ

ปอกมะม่วงได้สะดวกและไวที่สุด เมื่อได้ชนิดของมีดจึงมา
ศึกษาการเคลื่อนไหวของมือขณะปอก จนได้รูปแบบการปอก
ที่ง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด น�ำมาสอนให้พนักงาน
ทุกคนท�ำในแบบเดียวกัน
ปัญหาข้อที่สอง วิธีบรรจุกล่องแบบเก่า ต้องใช้คน
เดินถือถาดมะม่วงไปสู่เครื่องบรรจุ ท�ำให้เกิดความล่าช้า
จึงแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มสายพานล�ำเลียงสินค้าเข้าเครื่อง
โดยตรง จากเดิมทีใ่ ช้เวลาผลิตมะม่วงน�ำ้ ปลาหวาน 6,000 กล่อง
ในเวลา 7-8 ชั่วโมง ใช้เวลาผลิตเพียง 4-5 ชั่วโมง เท่ากับว่า
ในเวลาท�ำงานเท่าเดิม สามารถผลิตสินค้าได้ถงึ 12,000 กล่อง
เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ทะลุยอดออร์เดอร์ที่ตั้งไว้โดยใช้คนเท่าเดิม
ไม่ต้องให้พนักงานท�ำงานล่วงเวลาหรือเปลี่ยนแปลงก�ำลัง
การผลิตใดๆ น�ำเงินทุนไปพัฒนาส่วนอื่นได้อีก
ไม่น่าเชื่อว่าการย้อนกลับมาดูขั้นตอนเล็กๆ น้อยๆ
การเปลี่ ย นอุ ป กรณ์ แ ละการประสานความต้ อ งการกั บ
แหล่งวัตถุดิบ ร่วมด้วยกับการใช้เทคโนโลยีช่วยแรงงานคน
จะแก้ปญั หาเหล่านีไ้ ด้ เพิม่ ทัง้ ผลผลิตและยังเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการผลิตให้มากขึ้นอีกด้วย ลองคิดดูนะครับว่า หากเรา
เป็นเจ้าของธุรกิจที่เล็งแต่ตัวเลขของยอดขายเพียงอย่างเดียว
แล้วนัน้ อาจจะไม่ได้พบกับวิธแี ก้ปญั หาทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ให้ธุรกิจแบบนี้เลย ประสิทธิภาพเกิดได้แค่มุมมองเปลี่ยน
หากว่าวันพรุ่งนี้ อาทิตย์หน้า หรือเดือนหน้า คุณมีออร์เดอร์
ยอดขายทะลุเป้าเข้ามา แต่ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตาม
ยอด ก็ต้องสูญเสียโอกาสและความเชื่อมั่นไป โอกาสเป็นของ
คนทีพ่ ร้อมอยูเ่ สมอเท่านัน้ เตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อม ประตู
ความส�ำเร็จก็อยู่ไม่ไกล
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Celebrity Biz

เรื่อง : ญามินทร์ ภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว

เจน จงสถิตย์วัฒนา

When you’re comfy, I’m Happy.
การเติ บ โตมาในครอบครั ว ที่ ท� ำ ธุ ร กิ จ ผลิ ต และน� ำ เข้ า รองเท้ า
มาตั้งแต่เด็ก ท�ำให้ คุณเจน จงสถิตย์วัฒนา เกิดความรู้สึกผูกพันกับ
รองเท้ามากเป็นทุนเดิม เมือ่ ได้รบั มอบหน้าทีใ่ ห้เข้ามาบริหารด้านการขาย
เธอจึงทุม่ เทสุดความสามารถ เพือ่ ให้บริษทั เอ เอ ฟุตแวร์ จ�ำกัด ก้าวย่าง
ไปได้ไกลยิ่งขึ้น โดยส่วนตัวแล้วเธอไม่ใช่สาวแฟชั่นจี๋จ๋า ที่ต้องมีรองเท้า
เยอะคู่ส�ำหรับผลัดเปลี่ยนในชีวิตประจ�ำวัน หากแต่เธอเป็นผู้หญิงที่รู้จัก
เลือกให้รองเท้าน�ำพาความสุขมาสู่เธอ ไม่ใช่แค่ในฐานะผู้เป็นเจ้าของ
รองเท้า แต่ในฐานะของผูท้ คี่ ดั สรรรองเท้ามาให้คนไทยทัง้ ประเทศสวมใส่

รองเท้าคือส่วนหนึ่งในชีวิต

กว่า 28 ปีแล้วที่ เอ เอ ฟุตแวร์ ยืนหยัดอยู่ในวงการรองเท้า
ในฐานะผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายรองเท้าในเมืองไทย ซึ่งก่อนที่จะเข้ามา
รับหน้าที่หัวหน้าพนักงานขายอย่างเต็มตัว เจนถูกฝึกให้เรียนรู้ทุกขั้น
ทุกตอนในการท�ำรองเท้า จนถึงตอนนี้ที่ได้เติบโตเป็นผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ดูแลด้านฝ่ายขายของแบรนด์ เจอ็อกซ์, แอร์โรโซล
และวอเตอร์ มาสสาจ ก็ยังรู้สึกผูกพันกับรองเท้าไม่หาย มารู้ตัวอีกที
จึงพบว่ารองเท้าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้ว

ธุรกิจสะท้อนตัวตน

ถ้าการท�ำธุรกิจรองเท้าแปลว่าต้องเป็นผู้หญิงที่มีรองเท้าในตู้
1,000 คู่ คนคนนัน้ คงไม่ใช่เจน โดยส่วนตัวเราไม่ได้ถงึ ขัน้ เป็นแฟชัน่ นิสต้า
แต่กเ็ ป็นคนทีร่ กั ของสวยๆ งามๆ ชอบสิง่ ทีม่ คี ณุ ค่า และคลาสสิกมากกว่า
ซึ่งทุกแบรนด์รองเท้าที่ดูแลอยู่ ก็ตรงกับความชอบส่วนตัว แม้จะเป็น
แบรนด์เพื่อสุขภาพที่ไม่ได้แฟชั่นจ๋า แต่ก็ให้ความสบาย มีดีไซน์ที่ใช้งาน
ได้หลากหลายโอกาส เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในความคิดของเจน และถ้า
จะมองในแง่ของคนท�ำงาน ถึงแม้ว่าเจนจะเป็นคนขี้เบื่อ ในขณะที่งาน
ที่ท�ำมีความท้าทายตลอดเวลา ท�ำให้ไม่รู้สึกเบื่อ เป็นความสนุกที่จะได้
พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ

แบรนด์รองเท้าคุณภาพ เพื่อสุขภาพเท้า

รองเท้าสุขภาพในยุคนีไ้ ม่ได้แปลว่าต้องเชยหรือล้าสมัย คุณจะไม่รสู้ กึ
อายทีต่ อ้ งใส่รองเท้าเพือ่ สุขภาพ แต่จะรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในดีไซน์ ความสบาย
และดีต่อสุขภาพชีวิต ซึ่งแบรนด์ที่อยู่ภายใต้บริษัท เอ เอ ฟุตแวร์ จ�ำกัด
ตอนนี้ ได้แก่ ปิแอร์ การ์แดง เจอ็อกซ์ แอร์โรโซล และวอเตอร์ มาสสาจ
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เกร็ดความคิดจากคอร์สทีเอ็มบี

‘ยึดเสน่ห์ของความเป็นธุรกิจครอบครัวไว้
แล้วท�ำงานอย่างมืออาชีพ’
การไปร�่ำเรียนกับคอร์ส (Lean Supply
Chain by TMB) ของ TMB ท�ำให้
มองเห็นว่าจะพัฒนาระบบในองค์กร
ต่อไปได้อย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องของ
การพยากรณ์ตลาด และการลดต้นทุน
จากที่ไม่เคยมองเห็นความผิดปกติ
ก็เริ่มมองเห็นแนวทางในการลดต้นทุน
โดยที่ไม่ได้ลดคุณภาพของสินค้า
ในขณะที่การผลิตก็จะต้องเพียงพอ
กับปริมาณความต้องการของผู้บริโภค
มันมีประโยชน์มากๆ
โดยแต่ละแบรนด์จะมีคาแร็กเตอร์แตกต่างกันไป เริ่มต้นที่ ปิแอร์ การ์แดง เป็นแบรนด์ของ
ฝรั่งเศส มีสโลแกนว่า หนังนิ่ม ใส่สบาย จึงเน้นเรื่องการใส่สบายอย่างมาก ถัดมาคือ เจอ็อกซ์
เป็นแบรนด์จากอิตาลี เน้นเรื่องนวัตกรรม เพราะเป็นรองเท้าที่หายใจได้ ช่วยลดความอับชื้น
ท�ำให้เท้าแห้งสบาย ต่อไปคือ แอร์โรโซล แบรนด์ลกู รักทีเ่ จนปลุกปัน้ ด้วยตัวเอง เป็นรองเท้าผูห้ ญิง
สัญชาติอเมริกนั มีคอนเซ็ปต์วา่ Comfortable Style ข้อเด่นคือแผ่นรองด้านในเท้าท�ำจากหนังกลับ
ให้ความนุ่มสบายพับงอยืดหยุ่นไปตามสรีระเท้า ส่วนแบรนด์สุดท้ายเป็นแบรนด์น้องเล็กสัญชาติ
ญี่ปุ่น วอเตอร์ มาสสาจ มีจุดขายอยู่ที่แผ่นรองเท้าที่ด้านในจะบรรจุของเหลวไว้ ช่วยนวดเท้า
ขณะสวมใส่ นอกเหนือจากรองเท้า ยังมีอุปกรณ์เสริมเพื่อการดูแลเท้าให้เดินได้จนถึง 100 ปี
อย่าง อาชิเบลท์ เข็มขัดรัดข้อเท้าที่จะช่วยปรับทิศทางการเดินให้ออยู่ในท่าที่ถูกวิธี ลดอาการ
ปวดเมือ่ ยต่างๆ ให้บรรเทาลง

คุณค่าของงานที่ท�ำ

การอยู่กับธุรกิจรองเท้าท�ำให้มีความสุข จากที่เคยนึกถึงแต่ความต้องการของตัวเอง
เจนหันมานึกถึงความต้องการของลูกค้ามากขึน้ โดยเฉพาะเวลาทีไ่ ด้คยุ กับลูกค้า แล้วได้ฟดี แบ็ก
กลับมาว่าเขารู้สึกดีที่ได้มีรองเท้าดีๆ สวมใส่สบาย และท�ำให้เขาหายจากอาการเจ็บปวดต่างๆ
เพียงได้ยินก็รู้สึกชื่นใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆ ให้แก่ชีวิตผู้คน

How to BE successFUL

SME Inspiration
Big Idea
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SME Inspiration

เรื่อง : รุจรดา วัฒนโกศัย ภาพ : ด�ำรงค์ฤทธิ์ สถิตด�ำรงธรรม

ไตรรงค์
วิ
ร
ะพรสวรรค์
บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ำกัด
Sustainable Toys ไม้ยางพารา สร้างโลกสีเขียว

‘ของเล่น’ สื่อเพื่อพัฒนาการเด็ก ชิ้นเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะของเล่นสุดคลาสสิกอย่างของเล่นไม้
ที่ใช้ความเรียบง่ายกระตุ้นให้เด็กสร้างจินตนาการผ่านการเล่น
บริษทั แปลนครีเอชัน่ ส์ จ�ำกัด เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายของเล่นไม้ยางพารา เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
ภายใต้แบรนด์ แปลนทอยส์ (PlanToys) ก่อตั้งโดย คุณวิฑูรย์ วิระพรสวรรค์ และกลุ่มเพื่อน แปลนทอยส์
ด�ำเนินกิจการของเล่นไม้มานานกว่า 34 ปี
คุณไตรรงค์ วิระพรสวรรค์ (Product Management) ในฐานะผู้สืบทอด
เจตนารมณ์รุ่นที่สองของแปลนทอยส์กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของแปลนทอยส์ว่าเป็นบริษัท
ของเล่นไม้ ที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเด็กที่ดีในทุกด้าน และเลือกที่จะ
ท�ำร้ายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยการผลิตของเล่นจากไม้ยางพารารีไซเคิลเท่านั้น
แปลนทอยส์เลือกที่จะเป็นคนแรกที่ตั้งมาตรฐานความปลอดภัยให้สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
แนวคิดของคุณวิฑูรย์ วิระพรสวรรค์ ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ ‘เปลี่ยน’ ไม้ยางพารา
ที่มีอายุเกินกว่าจะผลิตน�้ำยางได้ให้กลายเป็นของเล่นไม้ที่มีประโยชน์ แทนที่จะถูก
ตัดทิ้งและเผาท�ำลายไปตามวิธีการแบบดั้งเดิม แปลนทอยส์จึงเป็นผู้ผลิตของเล่น
จากไม้ยางพาราปลอดสารพิษรายแรกของโลก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งมั่นสร้างสรรค์ของเล่นที่มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูงสุด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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รวมทั้งเปลี่ยนแนวคิดทางการตลาดมาสู่แนวคิดสีเขียว ซึ่งเป็นบริษัทแห่งเดียว
ในประเทศไทย ที่ใช้แนวคิดเรื่อง Green Material, Green Manufacturing
และ Green Mind เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ สิ่งแวดล้อมและโลกของเรา

Eco Design ผสาน Eco Efficiency

กระบวนการผลิตและการดีไซน์ของเล่นของแปลนทอยส์ นอกจากจะเลือกใช้
ไม้ยางพาราทีม่ อี ายุเกินกว่าจะผลิตน�ำ้ ยางได้แล้ว แปลนทอยส์ยงั พยายามใช้ไม้ทกุ ส่วน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเหลือเศษไม้น้อยที่สุด รวมทั้งเลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัยและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ไม่ใช้สารเคมีในการรักษาเนื้อไม้ เลือกใช้กาว E-Zero
ซึ่งปราศจากอันตรายจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ และใช้สีที่มีตัวท�ำละลายเป็นน�้ำ  ไม่มี
ส่วนผสมของสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนักต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กกับ
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น รวมไปถึงการใช้กระดาษรีไซเคิลและหมึกสีถั่วเหลืองในการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยและลดปริมาณขยะของโลก

บริษัทที่ยั่งยืนจะต้องมี
องค์ประกอบหลัก 3 ประการ
หนึ่งคือธุรกิจ สองคือสังคม
และสามคือสิ่งแวดล้อม
ซึ่งแปลนทอยส์เป็นหนึ่งใน
องค์กรที่มีองค์ประกอบเหล่านี้
อย่างชัดเจน
BORDERLESS
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SME Inspiration
นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ยังก่อให้เกิด
กระแสลมร้อนและเย็น แปลนทอยส์ยังเลือกที่จะใช้ประโยชน์
สูงสุดของพลังงานทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิต โดยน�ำกระแส
ลมร้อนไปใช้อบชิ้นงานไม้สับ ก่อนที่จะป้อนเข้ากระบวน
การผลิ ต ไฟฟ้ า ส่ ว นกระแสลมเย็ น จะถู ก น� ำ ไปใช้ แ ทน
เครื่องปรับอากาศภายในส�ำนักงานของโรงไฟฟ้า
แปลนทอยส์ สามารถแปรรูปต้นยางพาราหนึง่ ต้นให้เกิด
อรรถประโยชน์สูงสุด จากการน�ำมาผลิตของเล่น เชื้อเพลิง
และกระแสไฟฟ้า

ดีเอ็นเอแห่งความยั่งยืน

องค์กรที่ยั่งยืนจะต้องมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ
ได้แก่ ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแปลนทอยส์เป็น
หนึ่งในองค์กรที่มีองค์ประกอบเหล่านี้อย่างชัดเจน
“เราให้ความส�ำคัญกับกระบวนการออกแบบ Eco Design และ Eco Efficiency ดีไซเนอร์ของเรา
จะค�ำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุอย่างเหมาะสมและสิ้นเปลืองน้อยที่สุด เรามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่
เพือ่ ใช้ประโยชน์สงู สุดจากไม้ยางพารา เช่น การใช้ไม้อดั หรือวัสดุทดแทนไม้ ซึง่ เป็นวัสดุหลักของเรา ส�ำหรับ
Eco Efficiency คือขั้นตอนที่สืบเนื่องมาจากการออกแบบ Eco Design หรือเรียกว่า กระบวนการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ เรามองภาพรวมของกระบวนการผลิตทั้งระบบ เพื่อให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ จนถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์สู่มือลูกค้า เปรียบเสมือนเป็นห่วงโซ่
การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ต่อยอดกระบวนการสร้างโลกที่ยั่งยืน

แปลนทอยส์ยังคงพัฒนาระบบและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดของเหลือทิ้ง
ให้น้อยที่สุด จนกระทั่งไม่มีของเหลือทิ้งเลย นวัตกรรม ‘วัสดุเพื่อโลก’ ชิ้นล่าสุดที่แปลนทอยส์พัฒนาขึ้น
มีชื่อว่า Planwood ซึ่งเกิดจากการน�ำเศษไม้ยางพาราที่เหลือจากการผลิต มาบดเป็นผงแล้วน�ำไปอัด
ขึน้ รูปบนแม่พมิ พ์แรงดันสูง การคิดค้น Planwood นอกจากเป็นการใช้ประโยชน์จากเศษไม้เหลือใช้ และเพิม่
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตจากการอัดขึน้ รูปผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งการได้ในขัน้ ตอนเดียวแล้ว วัสดุใหม่นี้
ยังสะท้อนความเป็นผู้น�ำในวงการของเล่นไม้ จากการเป็นผู้ผลิตของเล่นไม้รายแรกของโลก ที่พัฒนา
ของเล่นไม้ให้สามารถเล่นกับน�้ำได้
โจทย์ต่อมาคือ รากยางพาราที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งแต่เดิมก็จะถูกเผาเพื่อท�ำลายทิ้งไปเช่นกัน การเผาทิ้ง
โดยส่วนมากจะเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งมีควันด�ำและ
ท�ำลายสิ่งแวดล้อม นับเป็นจุดเริ่มต้นที่แปลนทอยส์คิดสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อเปลี่ยนขยะให้กลายเป็น
เชื้อเพลิง
น�ำรากยางพารามาบด เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า และน�ำขี้เลื่อยและฝุ่นจากการบดมาอัดเม็ด
หรือที่เรียกว่า Wood pellet เพื่อส่งขายให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้ wood pellet เป็นเชื้อเพลิงให้
ความร้อนระดับสูงและสามารถลดต้นทุนได้
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“ค�ำว่า Sustainable Way เป็นดีเอ็นเอของเราในการ
ด�ำเนินธุรกิจ การออกแบบและกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน
จึงเป็นสิ่งสะท้อนดีเอ็นเอของเราได้ดีที่สุด โดยหลักการที่เป็น
นโยบายหลักของเรา เรียกว่า 3M ประกอบด้วย
Material - การเลือกใช้วสั ดุทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
Manufacturing - กระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน
และสิ่ ง สุ ด ท้ า ย Mind - ชาวแปลนทอยส์ ทุ ก คน
ได้รบั การปลูกฝังให้มจี ติ วิญญาณทีร่ กั ธรรมชาติ และรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเราจะท�ำให้ดีที่สุด ที่จะปกปักรักษาธรรมชาติ
ทั้งในกระบวนการท�ำงาน และในชีวิตประจ�ำวัน”
คุณไตรรงค์กล่าวถึงความท้าทายในการสืบทอดและ
ด�ำเนินธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืนในยุคปัจจุบนั ว่า “เราต้องสานต่อ
เจตนารมณ์ทดี่ ขี องแปลนทอยส์ เพือ่ ให้บริษทั สามารถเติบโตได้
อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกับความยัง่ ยืนทางสังคมและสิง่ แวดล้อม
สิ่งส�ำคัญคือ เราจะต่อยอดสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นได้อย่างไร

เนื่องจากรูปแบบการท�ำธุรกิจของแปลนทอยส์ในปัจจุบันดีมากอยู่แล้ว ในฐานะ
ผู ้ สื บ ทอดเจตนารมณ์ รุ ่ น ที่ ส องผมจึ ง ต้ อ งสื บ สานแนวคิ ด การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ตามเจตนารมณ์เดิม พร้อมกับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การสร้างสินค้า
กลุ่มใหม่ การออกแบบสินค้าให้น่าสนใจและแปลกใหม่ ซึ่งถือเป็นความท้าทาย
อย่างมากเพราะเทรนด์ของการออกแบบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
“อีกประการหนึง่ คือ รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจทีย่ งั่ ยืนและครบวงจร ผมว่ามี
ผูผ้ ลิตน้อยรายทีม่ รี ปู แบบการด�ำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับเรา หนึง่ ในความภาคภูมใิ จ
ของแปลนทอยส์คือ รัฐบาลเดนมาร์กเลือกให้เราเป็นต้นแบบของธุรกิจที่ยั่งยืน
เพือ่ ให้นกั ธุรกิจชาวเดนมาร์กมาศึกษางานทีโ่ รงงานแปลนทอยส์ และน�ำรูปแบบ
การด�ำเนินธุรกิจของแปลนทอยส์ ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเขา”

ส่งต่อวิธีคิดเพื่ออนาคต

คุณไตรรงค์ กล่าวถึงอนาคตของแปลนทอยส์ ในยุคทีบ่ ทบาทของของเล่น
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เกมพกพาและสมาร์ทโฟนมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างมาก ว่า
“การเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยี นั้ น เป็ น
สิง่ ทีด่ ี แต่กม็ ผี ลเสียเยอะพอสมควร และในช่วงปีนี้
เราเริ่มเห็นกระแสของเล่น Traditional toys ก�ำลัง
กลับมาแล้ว เพราะมีกลุ่มคนที่ยังให้ความส�ำคัญ
และมองว่าของเล่นไม้ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ
และสอนทัศนคติทดี่ บี างอย่างให้กบั เด็ก ของเล่นไม้
และของเล่นพลาสติกก็มคี วามแตกต่างกัน ข้อดีของ
ของเล่นไม้คอื เด็กสัมผัสได้ถงึ น�ำ้ หนักทีแ่ ตกต่างกัน
ซึ่งส่งผลต่อวิธีการเล่นและการเรียนรู้ของเด็ก”
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัยอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านร่างกาย
สังคม อารมณ์ สติปัญญาและภาษา เป็นสิ่งที่แปลนทอยส์ให้ความส�ำคัญมาก
ที่สุด
“ผมคิดว่าผู้ผลิตควรใส่ใจต่อกระบวนการผลิตมากขึ้น ไม่ใช่เพียงผลิต
สินค้าเพราะอยากขายของเท่านั้น แต่อยากให้ใส่ใจถึงขั้นที่ว่า เหตุผลที่เราผลิต
สินค้าชนิดนัน้ คืออะไร จุดประสงค์หลักของการออกแบบคืออะไร สิง่ ใดคือจุดร่วม
ที่ดีที่สุดระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ผมเชื่อว่า ทุกธุรกิจมีจุดแข็งอยู่แล้ว แต่ถ้า
เราเพิ่มความใส่ใจกระบวนการท�ำงานตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ  สินค้า
ที่ออกสู่ตลาด ก็จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และที่ส�ำคัญ เด็กๆ ก็จะได้ใช้สินค้า
หรือของเล่นที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ยิ่งเด็กๆ ของเรามีโอกาสเรียนรู้จากการเล่น
ของเล่นที่ถูกออกแบบมาอย่างดี เมือ่ โตขึน้ เขาก็จะมีความรูค้ วามสามารถทีด่ ี
และส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของทัง้ ตัวเด็กและโลกของเรา
“ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการเริ่มตื่นตัวในเรื่องธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้ ผมจึงเชือ่ มัน่ ว่าแนวทางการท�ำธุรกิจเพือ่ ความ
ยั่งยืนของเราเดินมาถูกทางแล้ว สิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ แปลนทอยส์คงท�ำเอง
ไม่ได้ถ้าไม่มีคู่ค้าทางธุรกิจที่ดี ผมจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีแนวร่วมธุรกิจ

เราต้องสานต่อ
เจตนารมณ์ที่ดี
ของแปลนทอยส์
เพื่อให้บริษัทสามารถ
เติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง
พร้อมกับความ
ยั่งยืนทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม

เพื่ อ ความยั่ ง ยื น เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ และธุ ร กิ จ
ของเราจะช่วยให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้น”
ตลอดระยะเวลา 34 ปี ที่ ผ ่ า นมา
แปลนทอยส์เชือ่ ว่า ถ้าต้องการเปลีย่ นแปลงโลก
ให้เริม่ ก้าวเล็กๆ จากตนเองและส่งต่อแนวคิด
การใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนผ่านของเล่น แปลนทอยส์หวังว่าเด็กๆ
จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการสร้ า งโลกที่ ดี ขึ้ น
ในอนาคต เขาจะเติบโตพร้อมกับมีความรู้
และเห็ น คุ ณ ค่ า หวงแหนรั ก ษาและส่ ง ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติไปยังคนรุ่นต่อไป

“พันธสัญญาของเราคือ better kids for a better world เราต้องการ
ให้เด็กๆ เติบโตไปพร้อมกับของเล่นของเรา เราใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบของเล่นทีม่ คี ณุ ภาพสูงและวิธกี ารเล่นแบบใหม่ๆ เราเลือกใช้วสั ดุทมี่ าจาก
ธรรมชาติและปลอดภัย เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการเด็กรอบด้าน พร้อมกับความสนุก
ปลอดภัยและไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม เราหวังเพียงให้เด็กๆ เติบโตขึ้นพร้อมกับ
ความรู้สึกรักและหวงแหนธรรมชาติ”

กุญแจความส�ำเร็จ 5 ข้อ

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของที่ไม่ใช้แล้ว: เพิ่มมูลค่าไม้ยางพาราที่หมดอายุ
การให้น�้ำยางแล้ว ให้กลายเป็นของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
n รู้ลึก รู้จริงในการออกแบบผลิตภัณฑ์: ของเล่นทุกชิ้นออกแบบโดยทีมงาน
ออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก เพื่อให้ได้ของเล่นดีไซน์แปลกใหม่
ที่ไม่ใช่แค่สวยงาม แต่ยังส่งเสริมให้เด็กได้สนุกกับการเล่นโดยใช้จินตนาการ
และกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์
n มีความรู้จริง: ศึกษาว่าเด็กแต่ละช่วงวัยต้องมีพัฒนาการด้านใดบ้าง
และต้องฝึกอย่างไร ก่อนจะผลิตให้ตรงกับความต้องการของเด็กในวัยนั้นๆ
n คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ: พัฒนาระบบและวัตถุดิบใหม่ๆ
เพื่อใช้ไม้ทุกส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเหลือเศษไม้น้อยที่สุด
n ท�ำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: ใช้กระบวนการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ มองภาพรวมของกระบวนการผลิตทั้งระบบ
เพื่อให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจนถึงการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์สู่มือลูกค้า
n ท�ำธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผลไปสู่ความยั่งยืน:
ผลิตหรือเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อเด็กและครอบครัว
n
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เรื่อง : ไม้ม้วน ภาพ : อนุวัฒน์ เดชธ�ำรงค์วัฒน์

พั
ช
ริ
น
ทร์
จิ
ต
ตวรวานิ
ช
‘เอลต้า’ ฟื้นฟูและต่อยอดธุรกิจ ด้วยประสิทธิภาพคน
หลายปีก่อน คงเคยได้ยินบ่อยๆ ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็น Sunset Industry
หรืออุตสาหกรรมทีอ่ ยู่ในช่วง ‘ขาลง’ โดยเฉพาะในยุคทีม่ กี ารแข่งขันสูงและมีผผู้ ลิตอืน่ ๆ ในต่างประเทศเข้ามา
ในตลาดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจีน อินโดนิเซีย อินเดีย หรือเวียดนาม ซึ่งมีค่าแรงถูกกว่าประเทศไทยมาก ธุรกิจ
ผลิตถุงเท้านับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ที่ได้รับผลกระทบ เพราะเป็นสินค้าที่มักถูกมองว่าเป็นสินค้า
ธรรมดา ไม่มีนวัตกรรมแปลกใหม่ และมีการแข่งขันสูงทางด้านราคา ส่งผลให้บริษัทผลิตถุงเท้าของไทย
หลายรายประสบปัญหา เหลือเพียงบริษัทที่ตั้งใจที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ธุรกิจยืนหยัดอยู่ได้
โดยหนึ่งในนั้น ก็คือ บริษัท เอลต้า จ�ำกัด
ปัจจุบัน ‘เอลต้า’ เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ายถุงเท้านักเรียน ถุงเท้าลูกเสือ
แบรนด์  ‘Super Dog’  และถุงเท้าชาย-หญิง กีฬา และถุงเท้าเด็กแบรนด์ ‘Elmidas’
อีกทั้งยังเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) และส่งออกถุงเท้ากีฬา ถุงเท้าแฟชั่น และถุงเท้า
ท�ำงาน ให้กับไลฟ์สไตล์แบรนด์ชั้นน�ำระดับประเทศและระดับโลกอีกหลายแบรนด์
แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ บริษทั ต้องฝ่าฟันมรสุมธุรกิจมาหลายครัง้ หลายคราเลยทีเดียว

ก้าวข้ามอุปสรรค ด้วยการปรับตัว

คุณพัชรินทร์ จิตตวรวานิช หนึ่งในผู้บริหารของบริษัท เอลต้า จ�ำกัด เล่าว่า
แรกเริ่ ม ธุ ร กิ จ ผลิ ต ถุ ง เท้ า ของครอบครั ว เริ่ ม ต้ น มาจากกิ จ การซื้ อ มาขายไป
โดยคุณพ่อดูแลธุรกิจถุงเท้าและคุณแม่ดูแลธุรกิจเครื่องนุ่งห่ม ส�ำหรับธุรกิจถุงเท้า
ช่วงแรกเป็นการน�ำเข้าถุงเท้าจากญี่ปุ่น จีน เข้ามาขาย ต่อมาเมื่อประสบปัญหาเรื่อง
ราคาที่สูงขึ้นมาก คุณพ่อของเธอจึงก่อตั้งโรงงานผลิตถุงเท้าขึ้นเองเมื่อปี พ.ศ. 2525
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โดยเริ่มจากถุงเท้านักเรียนและถุงเท้าลูกเสือภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง คือ Super
Dog และการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งนี้ถือเป็นการปรับตัวครั้งส�ำคัญ
ต่อมาเมื่อรุ่นลูกเข้ามา ‘รับไม้’ เพื่อสืบทอดกิจการต่อจากคุณพ่อคุณแม่
ในครัง้ แรก คุณพัชรินทร์รบั ช่วงดูแลธุรกิจเครือ่ งนุง่ ห่ม ขณะทีน่ อ้ งชายของเธอรับช่วง
ดู แ ลธุ ร กิ จ ถุ ง เท้ า อั น เป็ น อี ก ช่ ว งในการเปลี่ ย นแปลงภายในองค์ ก รครั้ ง ส� ำ คั ญ
ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานธุรกิจในด้านการรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ดังและส่งออก
“สิง่ ทีเ่ ราต่อยอดมาจากรุน่ พ่อแม่คอื เรือ่ งคุณภาพ และความไว้วางใจของลูกค้า
ยิง่ ได้รบั จ้างผลิตให้กบั แบรนด์ชนั้ น�ำ ก็ยงิ่ ท�ำให้เราได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาการผลิตถุงเท้า
คุณภาพ จนคุณภาพเป็นที่มั่นใจของลูกค้า แต่กว่าที่ลูกค้าจะมั่นใจ เราก็ต้องมีการ
จัดการเรือ่ งของโรงงานค่อนข้างเยอะ และมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงอะไรหลายอย่าง
โดยเฉพาะการเปลีย่ นจากทีเ่ คยท�ำงานตามสบายแบบบ้านๆ ก็ตอ้ งเปลีย่ นให้เป็นระบบ
และกระบวนการมากขึ้น เนื่องจากลูกค้า OEM รายแรกที่เข้ามาเป็นญี่ปุ่น”

จากจุดนั้นท�ำให้เราเรียนรู้
หลายเรื่อง ท�ำให้เรารู้ว่า
ที่ผ่านมาบริษัทมี ‘ไขมัน’
และอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง
ระบบการท�ำงานก็คือ คน
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กุญแจแห่งความส�ำเร็จที่เราจะยึดเป็น
แนวทางท�ำธุรกิจคือ เรื่องคุณภาพ
และการส่งของให้ทันเวลา

“ตั้งแต่ตอนช่วยงานสมัยเรียน
หนังสือ เราก็เห็นแล้วว่า ท�ำไมพนักงาน
ไม่เป็น Multi-skill ถ้าท�ำหน้าที่อะไร
ก็ จ ะท� ำ แค่ นั้ น เช่ น ติ ด กระดุ ม หรื อ
เดินเส้นอย่างเดียว ตอนนั้น เราถึง
กั บ จ้ า งบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาจากสิ ง คโปร์
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
แต่เขาก็สู้ความเฉื่อยและความคิดที่จะ
ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยของพนักงาน
เราไม่ได้”
ด้วยความท้อใจในเรื่องทัศนคติ
ของคนท� ำ งานในเวลานั้ น ซึ่ ง ส่ ง ผล
ต่อต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต
ร่วมกับปัญหาการเงินของบริษัท บวก
ด้วยผลกระทบจาก ‘วิกฤตเศรษฐกิจ
โลกปี 2008’ ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ตั ด สิ น ใจ
ปิดกิจการเครือ่ งนุง่ ห่มลงในทีส่ ดุ เพือ่ ลด
ภาระหนี้สินที่บริษัทต้องแบกรับ และ
ท�ำให้กิจการที่เหลือสามารถด�ำเนินต่อ
ไปได้ ซึ่งผลจากการตัดสินใจครั้งนั้น
ท� ำ ให้ จ� ำ นวนพนั ก งานที่ เ คยมี สู ง ถึ ง

ล้มได้ก็ลุกได้
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพคนท�ำงาน

คุณพัชรินทร์คลุกคลีกบั ธุรกิจถุงเท้าและเครือ่ งนุง่ ห่มมาตัง้ แต่เด็ก  
แต่มีโอกาสได้เข้ามารับช่วงธุรกิจเครือ่ งนุ่งห่มจากคุณแม่อย่างเต็มตัว
หลังเรียนจบ และหลังจากปิดกิจการเครื่องนุ่งห่มในปี พ.ศ. 2552
เธอจึงเข้ามารับช่วงดูแลธุรกิจถุงเท้าเต็มตัวในทันที
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1,800 คน เหลือเพียง 300 คนในปัจจุบัน แต่สามารถสร้างผลก�ำไรโดยรวมให้บริษัท
จากที่เคยท�ำได้เพียง 3-5% ขึ้นมาสูงถึง 12-15% ของยอดขายรวม  
“จากจุดนั้นท�ำให้เราเรียนรู้หลายเรื่อง ท�ำให้เรารู้ว่าที่ผ่านมาบริษัทมี ‘ไขมัน‘
และอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงระบบการท�ำงานก็คือคน แต่ถ้าเราสื่อสารและท�ำให้
เขาเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ ในที่สุดเขาก็จะยอมท�ำตามและท�ำเต็มที่
ด้วยใจจริงๆ”

มากกว่าความรู้
คือแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหา

หลังจากปรับทัศนคติของพนักงานให้ยอมรับการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท�ำงานส�ำเร็จ คุณพัชรินทร์เอง
ก็เปลี่ยนมุมมองต่อพนักงานเสียใหม่ โดยมองว่าเป็นเพื่อน
ในการท�ำงานแทน ผลลัพธ์ที่ได้คือ การเรียนรู้งานจาก
พนักงานและรับรู้ว่าปัญหาในกระบวนการท�ำงานอยู่ตรง
ไหนบ้าง แล้วช่วยกันแก้ไข กระทั่งเหลือปัญหาส�ำคัญคือ
การบรรจุผลิตภัณฑ์ (Packing) ที่ยังแก้ปัญหา ‘คอขวด’
ไม่ได้ เธอจึงตัดสินใจเข้าร่วมคอร์สอบรม Lean Supply Chain
by TMB “แรงบันดาลใจที่อยากเข้าร่วมโครงการคือ อยาก
เอามาปรับปรุงประสิทธิภาพในองค์กรให้เป็นรูปธรรมจริงๆ
เพราะเมื่อก่อน เวลาเจอปัญหา เราก็จะแก้ไขเฉพาะหน้า
แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ลงลึกไปถึงต้นตอของปัญหา สิ่งที่ชอบ
มากทีส่ ดุ คือ พอเรียนไปเราก็ได้เอาความรูท้ เี่ รียนมาประยุกต์
ไปด้วย ต่างจากโครงการอื่นที่เรียนอย่างเดียว พอกลับมา
เจอสภาพเดิมก็เริ่มท้อ เดี๋ยววางไว้ก่อน แต่โครงการนี้
มีการกระตุ้นหลายอย่างที่ท�ำให้เราต้องท�ำจริง”
ไม่เพียงความรู้ คุณพัชรินทร์กล่าวว่า เธอยังได้ขอ้ คิด
ส�ำคัญหลายข้อ โดยข้อคิดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงวิธีท�ำงาน
ของเธออย่างมากคือ เวลาเจอปัญหา อย่าท้อและอย่ากระโดด
ตะครุบใส่ปัญหาแล้วเอาแต่ตะโกนตะคอกสั่งคนนั้นคนนี้
แต่ให้ถอยหลังไปหนึ่งก้าว แล้วค่อยๆ คิดเป็นขั้นตอนด้วย
การถาม ‘ท�ำไม’ ไปเรือ่ ยๆ จนกว่าจะตอบไม่ได้ แล้วกลับไป
พิจารณาในสิ่งที่ตอบมา ซึ่งจะพบว่า หลายปัญหาหรือ
หลายข้อจ�ำกัด มีต้นตอมาจากทัศนคติของผู้ร่วมงานและ
ตัวเราเอง

นอกจากนี้ โครงการอบรมฯ ยังจุดประกายให้เธอได้มองเห็นแนวทางการแก้ปญั หาทีแ่ ท้จริง นัน่ คือ การน�ำ
ความรูไ้ ปจุดประกายสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจให้กบั พนักงาน เพือ่ ให้พวกเขาเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
ความเปลี่ยนแปลง รวมถึงริเริ่มวิธีแก้ปัญหาหรือหาแนวทางใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิการท�ำงานด้วยตัวเอง
“พี่จะบอกพนักงานตลอดว่า พี่เป็นผู้ริเริ่มในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงจากการที่ไปเรียนตรงนี้มา
แต่คุณไม่จ�ำเป็นต้องท�ำตามที่พี่ริเริ่มไปตลอด คุณสามารถต่อยอดหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้น กระชับขึ้น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะคุณเป็นคนที่รู้มากที่สุดในงานแต่ละจุด เพียงแค่ขอให้เข้าใจทฤษฎีที่พี่เอามา
ถ่ายทอดให้”
คุณพัชรินทร์กล่าวว่า ความส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหา ‘คอขวด’ ในแผนกแพ็คกิง้ (Packing) ซึง่ เป็นปัญหา
ที่คั่งค้างมานาน ส�ำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานทุกคน นับเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต
การท�ำงานของเธอ

ขับเคลื่อนการเติบโตด้วยทัศนคติที่ดีของคนท�ำงาน

คุณพัชรินทร์ยอมรับว่า เธอเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยคิดว่าค่าแรงขั้นต�่ำ 300 บาท จะส่งผลกระทบต่อ
ความอยู่รอดของบริษัท แต่หลังจากพิจารณาผลงานในช่วงปีหลังๆ ท�ำให้เธอตระหนักว่าบริษัทจะเติบโตต่อไป
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงความ
ร่วมมือร่วมใจในการผลักดันองค์กรให้เติบโตไปตามเป้าหมาย
อย่างไรก็ดี เพือ่ รับมือกับปัญหาการขาดแรงงานและต้นทุนค่าแรงทีอ่ าจ
เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและก�ำลังการผลิต
คุณพัชรินทร์มแี ผนงานทีจ่ ะแทนทีเ่ ครือ่ งจักรเก่าด้วยเครือ่ งจักรใหม่ให้มากขึน้
เพื่อรองรับกับแผนการบุกตลาดใหม่และการขยายยอดขายให้ได้ 10-25%
ในอนาคต
“กุญแจแห่งความส�ำเร็จทีเ่ ราจะยึดเป็นแนวทางท�ำธุรกิจคือ เรือ่ งคุณภาพ
ความไว้วางใจ และการส่งของให้ตรงเวลา เพราะเชื่อว่า ด้วยกุญแจ 3 ดอกนี้
จะท�ำให้เราสามารถขายสินค้าในราคาทีเ่ หมาะสมโดยทีล่ กู ค้าสามารถยอมรับได้
ซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกๆ คน”
ส� ำ หรั บ เป้ า หมายต่ อ ไปที่ คุ ณ พั ช ริ น ทร์ อ ยากขั บ เคลื่ อ นในอนาคต
เธอกล่าวว่า อยากเห็นพนักงานสามารถริเริ่มการท�ำงานได้ด้วยตัวเอง
โดยไม่ตอ้ งรอท�ำตามสัง่ และทีส่ ำ� คัญคือ ปรับทัศนคติในการท�ำงานเพือ่ ท�ำให้
ช่วงเวลาการท�ำงานของเขาเป็นช่วงที่มีความสุข เพราะเธอเชื่อว่าถ้าทุกคน
มีทัศนคติที่ดี องค์กรก็จะขับเคลื่อนไปได้เอง

กุญแจความส�ำเร็จของเอลต้า
n
n
n
n

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มมากว่า 30 ปี
การควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานของลูกค้า
ผู้บริหารระดับสูงเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ และพร้อมถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นไปสู่พนักงาน
พนักงานทุกคนเข้าใจ และพร้อมที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนองค์กร
ไปในทิศทางเดียวกัน
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เรื่อง : ไม้ม้วน ภาพ : ด�ำรงค์ฤทธิ์ สถิตด�ำรงธรรม

ชลิตา ค้าวรรธนะกูล

‘โอเวอร์ซี อลูมินั่ม’ ต่อยอดและเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง
ในโลกแห่งการแข่งขันยุคใหม่ทสี่ ภาพแวดล้อมภายนอกมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ส่งผลให้ธรุ กิจ
ไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ล้วนต้องเผชิญกับสถานการณ์การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น
ทุกธุรกิจจึงจ�ำเป็นต้องมีการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพือ่ ความอยูร่ อดและการเติบโต
อย่างยั่งยืน

บริษทั โอเวอร์ซี อลูมนิ มั่ จ�ำกัด ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายฉากกัน้ อาบน�ำ้ และบานเลือ่ น
กั้นห้องภายใน แบรนด์ ‘โอเวอร์ซี’ ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 38 ปี นับเป็นหนึ่งตัวอย่าง
ของธุรกิจขนาดกลาง ที่เรียกได้ว่า มีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรอยู่เสมอ
นับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนถึงรุ่นลูกในปัจจุบัน โดย คุณชลิตา ค้าวรรธนะกูล ผู้บริหาร
รุ่นสองของบริษัท โอเวอร์ซีฯ ได้เล่าถึงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่าง
ไม่หยุดนิ่งของบริษัทที่มีมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่เธอต้องการ
ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นเอาไว้อย่างน่าติดตาม

‘เปลี่ยนโฟกัสธุรกิจ’ ก้าวส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลง

คนในวงการพัฒนาอสังหาฯ รวมถึงเจ้าของบ้านที่ชอบการตกแต่งบ้านเอง
หลายคนคงคุ้นเคยกับสินค้าฉากกั้นอาบน�้ำและบานเลื่อนกั้นห้องภายในแบรนด์
‘โอเวอร์ซี’ เพราะเป็นแบรนด์สินค้าที่ได้รับความไว้วางใจมายาวนาน เนื่องด้วย
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คุณภาพ ความสวยงาม และความเป็นผู้ออกแบบพัฒนางานฉากกั้นอาบน�้ ำเป็น
รายแรกๆ ในเมืองไทย
บริษทั โอเวอร์ซี อลูมนิ มั่ จ�ำกัด ก่อตัง้ ขึน้ โดย คุณจินดา ค้าวรรธนะกูล ซึง่ เป็น
คุณพ่อของคุณชลิตา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2520 โดยเริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นผู้ออกแบบ
ผลิตและติดตัง้ ประตูและหน้าต่าง กระทัง่ เมือ่ ปี พ.ศ.  2539 ทางโอเวอร์ซไี ด้รบั โอกาส
จาก คุณพันธ์เลิศ ใบหยก ให้ร่วมประมูลงาน ในโครงการใบหยก 2 ตึกที่สูงที่สุด
ในประเทศไทย และได้รบั เลือกให้เป็นผูต้ ดิ ตัง้ ฉากกัน้ อาบน�ำ้ มีเฟรม รุน่ บานเปิดเข้ามุม
จ�ำนวนประมาณ 700 ชุด ซึ่งปัจจุบันสินค้ายังคงใช้งานได้ดีแม้จะเป็นระยะเวลาถึง
18 ปีแล้วก็ตาม จากโอกาสในวันนัน้ นับเป็นจุดเริม่ ต้นให้คณุ จินดาใช้ประสบการณ์และ
ความช�ำนาญในงานด้านกระจกและอลูมิเนียมที่มีมายาวนาน ต่อยอดและแตกไลน์
สินค้าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ฉากกัน้ อาบน�ำ ้ และมีการพัฒนาสินค้า บานเลือ่ น
กั้นห้องในเวลาต่อมา

Passion ในการท�ำงาน คือ
ความอิ่มใจที่ได้เห็นความส�ำเร็จ
ของงาน และได้เห็นว่าลูกค้า
มีความสุขที่ได้รับสินค้า
และบริการของเรา
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“ตลอด 18 ปีมานี้ บริษัทใช้ประสบการณ์และความช�ำนาญ บวกกับความคิด
สร้างสรรค์ เข้ามาพัฒนาธุรกิจฉากกั้นอาบน�้ำและบานเลื่อนกั้นห้องภายใน ปรากฏ
ว่าธุรกิจนี้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ระยะหลังบริษัทจึงหันมาโฟกัสสินค้ากลุ่มนี้เพียง
อย่างเดียว นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญมาก” คุณชลิตาเล่า
การผลิตสินค้าทีแ่ ข็งแรงคงทน ทันสมัย การใช้งานดีเยีย่ ม และมีความสวยงาม
บวกกับบริการที่เป็นเลิศและครบวงจร สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ที่ระบุว่า “โอเวอร์ซี
อลูมนิ มั่ เป็นองค์กรชัน้ น�ำทีใ่ ห้บริการผลิตติดตัง้ ฉากกัน้ อาบน�ำ้ และบานเลือ่ นกัน้ ห้อง
ภายในอาคาร มีนวัตกรรมและคุณภาพที่เป็นเลิศ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความสุข
ของลูกค้า ทีมงาน และสังคมอย่างยั่งยืน” อันเป็นทิศทางและแรงบันดาลใจในการ
เปลีย่ นแปลงและพัฒนาบริษทั ส่งผลให้ปจั จุบนั ‘โอเวอร์ซ’ี มีผลงานติดตัง้ ในโครงการ
ต่างๆ มากมาย ทัง้ คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ต โครงการบ้าน และทีอ่ ยูอ่ าศัยทัว่ ไป

ผู้บริหารรุ่นสองกับ
การผลักดันความเปลี่ยนแปลง

“Passion ในการท�ำงาน คือ ความอิ่มใจที่ได้เห็น
ความส�ำเร็จของงาน และได้เห็นว่าลูกค้ามีความสุข
ทีไ่ ด้รบั สินค้าและบริการของเรา” ผูบ้ ริหารสาวรุน่ ลูกกล่าว
แม้คุณชลิตาจะเพิ่งเข้ามารับช่วงกิจการต่อจาก
คุณพ่ออย่างเต็มตัวมาเพียง 5 ปี แต่ด้วยความที่เธอ
คลุกคลีและมีโอกาสเข้ามาช่วยงานคุณพ่อตั้งแต่สมัย
เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เธอจึงมีความคุน้ เคยกับธุรกิจ
เป็นอย่างดี เธอได้เรียนจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท�ำงานวิชาชีพสถาปนิกประมาณ
3 ปี และไปเรียนต่อ Master of Art in Housing and
Urbanism จาก Architectural Association School
of Architecture, London จากนั้นเธอจึงได้เข้ามา
เริม่ ต้นช่วยดูแลงานในฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ซึ่งถือเป็นแผนกที่มีความส�ำคัญและหนึ่งใน ‘หัวใจ’
ความส�ำเร็จของบริษัท
“ช่วงแรกที่เข้ามาเป็นช่วงของการเรียนรู้งาน
เพื่อให้เข้าใจว่าอะไรเป็นยังไง ส่วนการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงแรกๆ ที่เราเข้าไปช่วย คือการออกแบบสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ของคนรุ่นใหม่”  
นอกจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม คุณชลิตายังให้ความส�ำคัญกับ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน เพราะเธอเชื่อมั่นว่า นั่นเป็น
อีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ในทุกสถานการณ์
การแข่งขัน โดยแนวทางในการเปลี่ยนแปลง ต้องเริ่มจากความจริงใจที่อยากจะ
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เปลี่ยนแปลงก่อน จากนั้นมองให้ออกว่าสิ่งไหนเป็นปัญหาที่แท้จริง หากมีหลายจุด
ให้หยิบประเด็นปัญหาที่เร่งด่วนหรือมีความจ�ำเป็นมากที่สุดขึ้นมาพิจารณาก่อน
แล้วจึงเริ่มท�ำความเข้าใจกับปัญหานั้นอย่างลึกซึ้งเพื่อมองหากระบวนการแก้ไข
ส�ำหรับบริษัทโอเวอร์ซีฯ เธอมองว่า ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องปรับเปลี่ยน คือ
ประสิทธิภาพในกระบวนการท�ำงาน

เปลีย่ นอย่างมี ‘เข็มทิศ’ กับ Lean Supply Chain by TMB

“การเข้าอบรมคอร์ส Lean Supply Chain by TMB รุน่ ที่ 4 ได้จดุ ประกายหลาย
อย่าง โดยเฉพาะช่วยให้เห็นถึงปัญหาทีห่ มักหมมในองค์กร จะเห็นว่าบางทีปญั หาเกิดซ�ำ้
เรือ่ ยๆ เราพยายามแก้ทลี ะนิดทีละหน่อยแบบลูกทุง่ แต่ปญั หาก็ยงั ไปโผล่ตรงนัน้ ตรงนี้
เพราะยังแก้ไม่ถูกจุด คอร์สนี้ท�ำให้เรามีเครื่องมือที่ช่วยให้รู้ว่าปัญหาอะไรที่ส�ำคัญ”
คุณชลิตาเล่าว่า หลังจากเห็นหัวข้อการอบรม เธอตัดสินใจสมัครทันที เพราะ
ต้องการ ‘รีดไขมัน’ และปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานในบริษทั อยูแ่ ล้ว ซึง่ ประเด็น
ทีเ่ ธอใช้เป็นเคสระหว่างอบรมคือ ปัญหาความผิดพลาด
ในการติดตั้งสินค้าโดยโฟกัสที่งานปลีก เพราะเป็นงาน
ที่ไม่ซ�้ำกันในแต่ละบ้าน และมี ‘ข้อต่อ’ ของงานเยอะ
จึงผิดพลาดง่ายกว่า โดยเธอหวังว่า หลังการอบรม
จะสามารถย่นย่อระยะเวลาการท�ำงานและลดความ
สูญเสียในการท�ำงานได้มากขึ้น
“คอร์สนี้เหมาะกับทุกธุรกิจที่ต้องการ ‘ไล่ไขมัน’
หรือเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ลดขั้นตอนเยิ่นเย้อ
เพื่อลดต้นทุน ท�ำให้องค์กรมีก�ำไรเพิ่มขึ้น ลูกค้าก็มี
ความสุ ข ขึ้ น เพราะงานเสร็ จ เร็ ว และไม่ ผิ ด พลาด
แล้วความส�ำเร็จจากจุดเล็กๆ ตรงนี้ เราสามารถขยายผล
ต่อยอดให้ใหญ่ขึ้นได้”
หลังจบการอบรม คุณชลิตาขยายผลไปสู่การ
ลดขั้นตอนและความผิดพลาดที่เกิดจากซัพพลายเออร์
(suppliers) โดยเธอใช้แผนภูมิ ‘ก้างปลา’ ที่เรียนมา
ซึ่ ง ช่ ว ยให้ เ ห็ น ชั ด ขึ้ น ว่ า ประเด็ น ปั ญ หาไหนเกี่ ย วกั บ
ซัพพลายเออร์รายใด และรายนั้นยังมีปัญหาอะไรบ้าง
ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท แล้วจึงท�ำจดหมายขอความ
ร่วมมือให้ซัพพลายเออร์แต่ละรายช่วยแก้ไข   
เพราะเห็นว่าความรู้จากการอบรมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในบริษัทได้มาก
คุณชลิตาจึงตัดสินใจส่งพนักงานไปอบรมคอร์สต่อเนื่อง (Green Belt รุ่นที่ 3)
ซึ่งความส�ำเร็จที่ได้คือ พนักงานมีการพัฒนาด้านทัศนคติ และความรู้ที่ได้ก็ถูก
น�ำมาใช้จริงในบริษัท  

มองให้ออกว่าสิ่งไหนเป็นปัญหา
ที่แท้จริง หากมีหลายจุด
ให้หยิบประเด็นปัญหาที่เร่งด่วน
หรือมีความจ�ำเป็นมากที่สุด
ขึ้นมาพิจารณาก่อน
แล้วจึงเริ่มท�ำความเข้าใจ
กับปัญหานั้นอย่างลึกซึ้ง
เพื่อมองหากระบวนการแก้ไข

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายอนาคต

นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานในองค์กร คุณชลิตายังให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง
ในเรื่องการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (รีแบรนด์) และการสื่อสารแบรนด์ให้มากขึ้น เพื่อตอกย�้ำจุดยืน
ที่ว่า ‘โอเวอร์ซี’ เป็นแบรนด์คนไทยเพื่อคนไทย มีนวัตกรรมหรือภูมิปัญญาเป็นของตนเอง มีดีไซน์
สวยงาม มีคุณภาพ ทนทาน และมีบริการที่ดี โดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�ำคัญ
“สิ่งที่ท�ำให้เราอยู่มานาน เพราะเรามีการตอบโจทย์ลูกค้าด้วยความเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้า (customize) แต่ละรายอย่างแท้จริง ซึ่งนี่จะยังคงเป็นทิศทางในการพัฒนาของบริษัท ซึ่งการที่
เราจะตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น เราต้องมีความรู้ในธุรกิจของเราให้กว้างขึ้นและลึกขึ้น เราต้องรู้จริง
โดยเฉพาะเรื่องของสินค้าและบริการ”  
ไม่เพียงการขับเคลือ่ นความเปลีย่ นแปลงเพือ่ การเติบโตของธุรกิจ คุณชลิตามองว่านักธุรกิจรุน่ ใหม่
ควรมีสว่ นร่วมในการผลักดันความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะช่วยให้โลกดีขนึ้ ด้วย ซึง่ แนวทางด�ำเนินธุรกิจทีท่ ำ� ให้
โลกดีขนึ้ ได้นนั้ ต้องอยูบ่ นหลักคุณธรรมคือ การรับผิดชอบ ท�ำหน้าทีข่ องตนเองให้สมบูรณ์ การมีความ

เมตตาต่อกัน การไม่เบียดเบียนตัวเอง ตลอดจนทีมงานและ
ครอบครัว การค�ำนึงถึงประโยชน์สว่ นรวม ไม่เบียดเบียนคนอืน่
เช่น ลูกค้า คู่ค้า เพื่อนบ้าน สังคม ฯลฯ และไม่เบียดเบียนโลก
โดยเริ่มจากการลดความสูญเสียตลอดห่วงโซ่ซัพพลาย (supply
chain) ตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำในธุรกิจตนให้ได้มากที่สุด
“การเปลี่ยนแปลงควรเริ่มจากความจริงใจของเราก่อน
จากนั้นจึงเริ่มที่เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งควรเป็น
เป้าหมายที่ดี ไม่ขัดหลักศีลธรรม และเป็นเป้าหมายที่สามารถ
ช่วยให้สังคมดีขึ้นได้ด้วย” คุณชลิตาให้ข้อคิดทิ้งท้าย

กุญแจสู่ความส�ำเร็จของ โอเวอร์ซี อลูมินั่ม

การให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�ำคัญ
n การต่อยอดธุรกิจบนประสบการณ์และความช�ำนาญที่สั่งสมมานานกว่า 38 ปี
n วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงในองค์กรของผู้บริหารทั้ง 2 รุ่น
n ผู้บริหารรุ่นใหม่เปิดรับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
n
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เรื่อง : ไม้ม้วน

‘ร้โมเดล
านปันกัน’

Social Enterprise

สังคมอยู่ดี ธุรกิจอยู่ได้

ในสังคมปัจจุบันที่ก�ำลังเรียกร้องหา ‘ความยั่งยืนทางธุรกิจ’ (Sustainability) สังคม
แห่งการแบ่งปัน (Sharing Economy) จึงกลายเป็นเทรนด์ส�ำคัญในการท�ำธุรกิจของ
หลายประเทศ ซึง่ ก็ทำ� ให้เป้าหมายในการท�ำธุรกิจไม่อาจค�ำนึงถึงผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว
แต่ยังต้องตอบแทนคืนสู่สังคมด้วย
กระแสดังกล่าวกลายเป็นที่มาของรูปแบบธุรกิจที่เรียกว่า Social Enterprise (SE)
หรือ ‘กิจการเพื่อสังคม’ ในเมืองไทยมีการขยายตัวของ SE รายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาก ขณะที่
SE ที่อยู่มายาวนานอย่าง ‘ร้านปันกัน’ ก็เริ่มเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จนปัจจุบัน
มีด้วยกัน 4 สาขาใน กทม. และมีแฟรนไชส์ในต่างจังหวัดอีก 2 แห่ง
ร้านปันกันเป็นโครงการของมูลนิธยิ วุ พัฒน์ มีแนวคิดธุรกิจคือ เป็นร้านจ�ำหน่ายสินค้า
ที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตสาธารณะ เอามาขายแล้วน�ำก�ำไรหลังหักค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงาน ไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในมูลนิธยิ วุ พัฒน์ ซึง่ ด�ำเนินงานมาเป็น
ปีที่ 15 ปัจจุบันมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยแล้วกว่า 6,000 คนทั่วประเทศ
เจตนารมณ์ของร้านปันกัน ไม่ใช่แค่เพื่อการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน แต่ยังมี
จุดมุง่ หมายอีกหลายประการ เช่น การรับบริจาคของทีเ่ จ้าของไม่ใช้แล้วน�ำมาขายเพือ่ แบ่งปัน
ให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์ต่อนั้น เป็นการลดขยะและลดโลกร้อน หรือการที่ผู้บริจาคน�ำ 
‘ของแบรนด์เนม’ หรือ ‘ของราคาแพง’ ในสภาพที่ยังดีมาบริจาค ซึ่งทางร้านมักตั้ง
ราคาขายที่ถูกกว่าราคาจริงค่อนข้างมาก ก็เท่ากับเปิดโอกาสให้คนที่ทุนน้อยได้เป็นเจ้าของ
สินค้าดีในราคาย่อมเยา เป็นต้น
อีกเจตนารมณ์ส�ำคัญของร้านปันกันคือ การสร้างสังคมที่เปี่ยมไปด้วยการแบ่งปัน...
จึงกล่าวได้ว่า โมเดลธุรกิจนี้ท�ำให้ทั้งผู้บริจาคและผู้ซื้อได้บุญหลายต่อ ขณะที่สังคมเอง
ก็ได้รับประโยชน์หลายต่อด้วยเช่นกัน
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ขอบคุณรูปภาพจาก
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หัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้กิจการเพื่อสังคมต่างจากองค์กรการกุศล
หรือมูลนิธิคือ กิจการต้องเลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า เจ้าของ
ร้านปันกันทีเ่ ป็นแฟรนไชส์สามารถสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือน
เลยทีเดียว เรียกว่าเป็นกิจการที่ดี แถมยังมีส่วนท�ำให้สังคมอยู่ดี
ไปด้วย จึงนับเป็นกิจการที่น่าสนับสนุนอย่างแท้จริง
ส�ำหรับผู้ที่สนใจท�ำธุรกิจและท�ำบุญไปด้วย ร้านปันกันไม่หวง
ถ้าจะน�ำคอนเซ็ปต์นไี้ ปประยุกต์ใช้ระดมทุนไปท�ำประโยชน์ในเรือ่ งอืน่
แถมยังยินดีให้ค�ำปรึกษาอีกด้วย หรือหากอยากเป็นแฟรนไชส์เพื่อ
สร้างสังคมการแบ่งปัน ก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านปันกัน หรือมูลนิธิ
ยุวพัฒน์ และ www.pankansociety.com หรือ www.facebook/
pankansociety
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เรื่อง : ญามินทร์

มนัส แสงศิริพงษ์พันธ์

Goal
of the
Play

ต่างคนต่างก็มเี หตุผลส�ำหรับ
การมี ง านอดิ เ รกที่ รั ก ในช่ ว งวั ย
แห่งการท�ำงาน ส�ำหรับ คุณมนัส
แสงศิรพิ งษ์พนั ธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัทโชคชัยสตาร์ช งานอดิเรก
ของเขามีเพือ่ ความสุขของครอบครัว
บอกแบบนี้ ห ลายคนอาจนึ ก ถึ ง
การพาครอบครัวไปพักผ่อน หรือ
ท�ำกิจกรรมร่วมกัน ทว่ากิจกรรม
เพือ่ ความสุขของครอบครัวทีแ่ ท้จริง
ของเขา คือการดูแลสุขภาพร่างกาย
ของตัวเอง ผ่านการเล่นไตรกีฬา
ทั้งปั่นจักรยาน วิ่ง และว่ายน�้ำ 
“การสร้ า งสมดุ ล ให้ ชี วิ ต
เป็นเรือ่ งส�ำคัญนะครับ ผมจ�ำถ้อยค�ำ
ในวันสุดท้ายของพ่อได้ดี ท่านบอกให้ผมใส่ใจดูแลครอบครัว
และดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีๆ อย่าท�ำงานหนักมาก ซึ่งส่วนตัว
ผมมีทัศนคติแง่บวกกับการออกก�ำลังกายอยู่แล้ว เวลาที่ท�ำงาน
หนัก หากได้มาออกก�ำลังกาย มันได้ปลดปล่อยความเครียด
บางครั้งเกิดไอเดียบรรเจิดขึ้นมาก็มี”
คุณมนัสบอกเล่าถึงงานอดิเรกที่กลายร่างเป็นแพสชั่น
ส่วนตัวด้วยความสนุกและเป็นกันเอง
“ตอนนีง้ านอดิเรกของผมมันได้แปลงเป็น Passion ไปแล้ว
ไตรกีฬาเป็นความฝันที่ผมอยากท�ำมาตั้งแต่เด็ก ผมรู้สึกอยาก
สัมผัสมัน อยากได้ชื่อว่าเป็นคนหนึ่งที่เล่นไตรกีฬา เลยเริ่มต้น
จากการไปปั่นจักรยานกับก๊วนเพื่อนเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว
พอปัน่ มาได้สกั พักก็หนั มาวิง่ ดูบา้ ง ซึง่ พอได้วงิ่ แล้วรูส้ กึ ว่าการวิง่
ตอบโจทย์เรามากที่สุด แค่มีรองเท้าคู่เดียวพกไว้ก็วิ่งได้แล้ว
ผมจะพยายามวิ่งให้ได้สัปดาห์ละ 3-4 วัน โดยใน 1 วันต้องวิ่ง
ให้ได้อย่างน้อย 1 ชัว่ โมง หรือ 10 กิโลเมตรเป็นอย่างต�ำ 
่ ช่วงหลังๆ
เริม่ ไปซ้อมว่ายน�ำ้ บ้างแล้ว จะได้ครบสูตรของไตรกีฬา เพราะผม
ก�ำลังจะลงแข่งขันไตรกีฬาในช่วงเดือนตุลาคมนี้”  
การผ่านบททดสอบแห่งความเจ็บปวดในช่วงเริ่มต้น
ของการออกก�ำลังกายนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย คุณมนัสเองก็เคยตกอยู่ในภาวะที่ถูกการ
ออกก�ำลังกายเล่นงาน แต่ด้วยใจที่สู้และมุมมองที่เข้าใจธรรมชาติของการออกก�ำลัง
จึงผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้อย่างเด็ดเดี่ยว
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“ผมยังจ�ำได้ดี ในแมตช์ทผี่ มวิง่
และเจ็บปวดทีส่ ดุ คือ งานวิง่ ลอยฟ้า
มินิมาราธอน ‘สะพานภูมิพล 2’
สะพานเพิง่ สร้างเสร็จใหม่ๆ มันเป็น
10 กิ โ ลเมตรแรกที่ เ จ็ บ ปวดที่ สุ ด
เพราะเป็นครั้งแรกที่ต้องวิ่งอย่าง
จริ ง จั ง แล้วต้องวิ่งขึ้น-ลงสะพาน
กลั บ บ้ า นมาขาบวมต้ อ งพั ก ไป
2 วัน ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผมไม่เคย
ซ้ อ มวิ่ ง มาก่อนเลย คิดเอาเองว่า
10 กิโลเมตร สบายๆ อีกอย่างคือ
ตอนนั้นยังไม่มีเทคนิคการวิ่งที่ดีพอ
พอผ่านความเจ็บปวดตรงนัน้ มาได้
ก็รู้สึกดีนะ เพราะมันท�ำให้เราวิ่ง
เก่งขึ้นไง”

อย่างที่คุณมนัสบอกว่า ‘คุณอย่าหวังอะไร ถ้าคุณไม่สร้าง
มันขึ้นมาเอง’ การเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายนั้น ใครท�ำใครได้
เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่สามารถถ่ายทอดต่อกันระหว่างพ่อแม่หรือ
เพื่อนฝูง แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันของร่างกายและ
จิ ตใจ เมื่ อ กายและใจของเขาหลอมรวมเป็น หนึ่งเดียวเพื่อ
ไตรกีฬา ความมหัศจรรย์ในชีวิตจึงเกิดขึ้น
“พูดแล้วยังรู้สึกอเมซิ่งไม่หาย เมื่อก่อนผมป่วยเป็นไวรัส
ตับอักเสบบี ป่วยมาตั้งแต่สมัยเรียนไฮสคูล แต่เชื่อไหมว่า ปีนี้
ผมไปตรวจมา ปรากฏว่าผมหายแล้ว ทัง้ ทีผ่ มเพิง่ ออกก�ำลังกาย
อย่างจริงจังในเวลา 2 ปีกว่าเท่านั้น นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผล
ที่ท�ำให้ผมรักมัน”
สุดท้ายแล้ว การกระท�ำของทุกคนย่อมมีเส้นชัย ซึ่งเส้นชัย
ของคุณมนัส ก็คอื ค�ำตอบของทุกเม็ดเหงือ่ และความเหน็ดเหนือ่ ย
ที่เขาเผชิญมา
“สิ่งที่ผมท�ำอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท�ำธุรกิจหรือเล่น
กีฬาก็ตาม FOR FAMILY ONLY! นี่คือค�ำตอบว่าท�ำไมผมต้อง
ท�ำงานหนัก แล้วต้องออกก�ำลังกาย ก็เพื่อที่จะท�ำให้ครอบครัว
มี ค วามสุ ข และได้ อ ยู ่ กั บพวกเขาไปนานๆ ผมขอเพียงให้
คนในครอบครัวมีร่างกายแข็งแรง นี่คือเส้นชัยที่ผมอยากจะให้เป็น”   
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Holacracy:

The New Management System
for a Rapidly Changing World
Holacracy เป็นหนังสือเกี่ยวกับระบบการจัดการ ที่จะ
ปฏิวัตินิยามของการจัดการและเปลี่ยนทุกคนเป็นผู้น�ำ  พูดถึง
แนวทางในการกระจายอ�ำนาจและการตัดสินใจทั่วทั้งองค์กร
โดยก�ำหนดคนจากบทบาท ไม่ใช่โดยฐานะต�ำแหน่ง
นัยของ Holacracy เป็นการบริหารที่ไร้ผู้บริหาร นับเป็น
แนวคิดใหม่ทางการจัดการ ที่จะช่วยสร้างองค์กรให้มีความ
รวดเร็วคล่องตัว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ หลายคนอาจ
มองว่า การไร้โครงสร้างอ�ำนาจอาจท�ำให้เกิดความสับสน
ในการท�ำงาน แต่ผู้เขียนยืนยันว่า องค์กรที่ท�ำตามหลักนี้
จะเรียนรู้ถึงวิธีการสร้างโครงสร้างใหม่และวิธีการตัดสินใจ
ที่ จ ะให้ อ� ำ นาจแก่ ค นท� ำ งานที่ รู ้ เ รื่ อ งมากที่ สุ ด ในงานนั้ น
(Frontline)

Team of Teams:

New Rules of
Engagement
for a Complex World

หนังสือมีการยกตัวอย่างองค์กรทีใ่ ช้หลัก
Holacracy โดยอธิบายเชิงลึกตั้งแต่ความ
จ�ำเป็นและวิธกี ารใช้หลักบริหารนี้ โดยผูอ้ า่ น
จะได้สมั ผัสกับกระบวนการและท�ำความเข้าใจ
ผ่านองค์กรที่ประสบความส�ำเร็จจากหลัก
Holacracy รวมถึงความท้าทายที่เกิดขึ้น
ฉะนัน้ หากคุณต้องการสร้างความเปลีย่ นแปลง
ในองค์กรเพือ่ รองรับกับโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
บางที แ นวคิ ด การบริ ห ารรู ป แบบใหม่ นี้
อาจเหมาะกับองค์กรคุณก็ได้

จะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถรวมเอาข้อดีขององค์กรเล็กๆ ไม่ว่าจะเรื่องความ
คล่องตัวในการปรับตัวและความกลมเกลียวในการท�ำงานร่วมกัน ผสานกับจุดเด่น
ในเรื่องพลังอ�ำนาจในเรื่องทรัพยากรขององค์กรใหญ่
นายพล Stanley McChrystal ยกตัวอย่างการรบของกลุ่มอัลกออิดะห์ในอิรัก
ซึง่ เป็นเครือข่ายกระจายอ�ำนาจท�ำให้ทมี มีขนาดเล็ก จึงตอบสนองได้รวดเร็ว ตัดสินใจ
ได้คล่องตัวและยืดหยุ่น ขณะที่กองก�ำลังพันธมิตรมีทหารและอุปกรณ์มาก รวมถึง
มีการฝึกมาเป็นอย่างดี แต่กลับกลายเป็นสร้างไซโลในองค์กร  ดังนั้น หากกองทัพ
สามารถจัดองค์กรให้มคี วามคล่องตัว ยืดหยุน่ และลดไซโลลงได้เหมือนเช่นเครือข่าย
ก่อการร้าย ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรได้อย่างมาก
ไม่วา่ จะในธุรกิจหรือสงคราม ความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองอย่าง
รวดเร็วเป็นสิง่ ส�ำคัญ และก็ทวีความส�ำคัญเมือ่ มีเทคโนโลยีเพิม่ เข้ามาเป็นอีกก้าวของ
การเปลี่ยนแปลง หนังสือเล่มนี้จะเป็นค�ำตอบให้กับองค์กรที่ก�ำลังมองหาแนวทาง
ปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ และบูรณาการตัวเองเพือ่ น�ำข้อดีของทีมเล็กมารังสรรค์
ความส�ำเร็จให้กับองค์กรหรือ ‘ทีมใหญ่’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านตัวอย่าง
การปรับตัวของธุรกิจและองค์กรต่างๆ ที่น่าสนใจ
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Music
Bad Blood

Taylor Swift
เพียงอาทิตย์แรกของการเปิดตัวซิงเกิลเพลง Bad Blood ยอดดิจิตอล
ดาวน์โหลดก็พุ่งไปถึง 385,000 ครั้ง และมียอดสตรีม 18.1 ล้านสตรีม
และเพียง 1 เดือน มิวสิควิดีโอเพลงนี้ก็มียอดวิวทะลุ 27ล้านวิวแล้ว
หลายคนที่ชมมิวสิควิดีโอเพลง Bad Blood เห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า
ช่างตื่นเต้นและน่าติดตามสุดๆ แต่ยิ่งเมื่อได้ฟังเพลงและตีความเนื้อหาแล้ว
ยิง่ บอกได้วา่ ‘แซบเวอร์’ จนต้องไปค้นหาค�ำตอบว่า ‘นางแต่งเพลงนีด้ า่ ใคร?’
‘ใช่ Katy Perry หรือไม่?’ ‘ด่ากันเรื่องอะไร’ ‘เรื่องแย่งแดนเซอร์หรือผู้ชาย?’
ฯลฯ จนกลายเป็นปมสนุกสนานในหมู่แฟนคลับไป
เรียกว่าเกือบจะกลายเป็นเอกลักษณ์ของ Taylor ที่มักเอาสิ่งแวดล้อม
รอบตัวมาแต่งเป็นเพลง โดยเฉพาะผู้คน (ที่ท�ำให้เธอโกรธ) โดยที่ผ่านมา
เธอแต่งเพลงถึงอดีตคนรักของเธอมาแล้วหลายเพลง ส่วนใหญ่เป็นแนวเสียดสี
ต่อว่า แต่นี่อาจเป็นครั้งแรกที่เธอแต่งเพลงด่าคนอื่นที่ไม่ใช่คู่รักอย่างโจ่งแจ้ง
...ต่อไปคนรอบตัวเธอคงได้หนาวๆ ร้อนๆ ไม่รู้ว่าเธอจะแต่งเพลง
ถึงตนบ้างหรือไม่ และเนื้อหาจะแรงแค่ไหน

INSIDE JOB (2010)
เป็นหนังสารคดีรางวัลออสการ์ปี 2010 ที่ตีแผ่
เรื่องราวเบื้องหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินในอเมริกา
เมื่อปี 2008 ที่ท�ำให้เศรษฐกิจโลกเสียหายย่อยยับกว่า
2 ล้ า นล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ส่ ง ผลให้ ผู ้ ค นนั บ ล้ า น
ต้องตกงานและไร้ที่อยู่อาศัย
เนื้ อ หาของ INSIDE JOB เป็ น การแกะรอย
ตามการเติบโตของธุรกิจที่ไม่โปร่งใส และน�ำเสนอ
กระบวนการโกยผลก�ำไรเข้ากระเป๋าตนเองของคน
ระดับสูง รวมถึงการเอื้อประโยชน์ด้วยกันเองของ
เหล่าผู้มีอ�ำนาจ โดยเฉพาะนักการเมืองที่มีนอกมีใน
กับด้านกฎหมายและวิชาการ ผ่านการค้นคว้าและ
สัมภาษณ์ผคู้ นในแวดวงเศรษฐกิจ ซึง่ ผู้ก�ำกับถ่ายทอด
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ออกมาได้อย่างน่าติดตาม ยิง่ หากท�ำความเข้าใจกับค�ำศัพท์
แสงทางการเงินหรือโลกธุรกิจมาบ้าง รับรองว่าจะยิง่ ดูสนุก
ไม่แพ้หนังสืบสวนเรื่องอื่น
INSIDE JOB ยังเป็นหนังที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับระบบ
เศรษฐกิจของโลกได้เป็นอย่างดี เช่น ประโยคที่ว่า “เมื่อถึง
เวลาหายนะ คนทีเ่ จ็บทีส่ ดุ ก็หนีไม่พน้ คนทีย่ ากจนนัน่ แหละ”
หรื อ “ชาวอเมริ กั น มากมายพยายามยกระดั บ ฐานะ
ทางการเงินตนเอง ถ้าไม่ใช่ด้วยการเพิ่มชั่วโมงท�ำงาน
ก็จะเป็นการเพิ่มหนี้ให้ตัวเอง” ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นหนังที่
ทั้งตีแสกหน้าผู้คนในแวดวงการเงิน และยังให้ข้อคิดเกี่ยว
กับเรื่องความโลภและความพอเพียงได้ดีทีเดียว

Movie

Indulgence : Travel
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เที่ยวยังไง...
ให้ได้ลดภาษีท่องเที่ยว
ข่าวดีส�ำหรับผู้เสียภาษีที่เป็นคนชอบเที่ยว เพราะปีนี้เป็นอีกปีที่รัฐบาลอนุมัติให้น�ำค่าใช้จ่าย
ในการท่องเทีย่ วมาลดหย่อนภาษีได้ นอกจากจะมีความสุขจากการได้เทีย่ วแล้ว ยังมีโอกาสได้ประหยัด
ภาษีอีกด้วย ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร มาติดตามกันเลย
ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวที่บุคคลธรรมดาสามารถน�ำมาลดหย่อนภาษีได้มี 2 ประเภท ได้แก่
1. ค่ า บริ ก ารผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ น� ำ เที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์ (ค่ า แพ็ ค เกจทั ว ร์ ) โดยต้ อ งเป็ น
บริษัททัวร์หรือบริษัทน�ำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องกับส�ำนักทะเบียนธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.rd.go.th/
publish/44131.0.html
2. ค่าที่พักในโรงแรมภายในประเทศ โดยต้องเป็นโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องกับกระทรวง
มหาดไทย ตามพระราชบัญญัติโรงแรมเรียบร้อยแล้ว โดยตรวจสอบได้ที่ http://www.rd.go.th/
publish/44132.0.html
ส�ำหรับค่าเดินทางภายในประเทศในกรณีทที่ อ่ งเทีย่ วด้วยตัวเอง เช่น ค่าตัว๋ เครือ่ งบิน ค่าตัว๋ รถไฟ
ค่ารถทัวร์ ค่าน�้ำมัน ค่าอาหาร เป็นต้น ไม่สามารถน�ำมาลดหย่อนภาษีได้ ยกเว้นว่าค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเหล่านี้ จะถูกรวมอยู่ในค่าแพ็คเกจทัวร์อยู่แล้ว ซึ่งใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ตามกรณีที่ 1
นั่นเอง
ผูท้ ตี่ อ้ งการใช้สทิ ธิล์ ดหย่อนภาษีการท่องเทีย่ ว ท�ำได้โดยน�ำใบเสร็จค่าแพ็คเกจ
ทัวร์หรือค่าที่พักที่ลงวันที่ระหว่าง 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2558 มาใช้ลดหย่อน
ภาษีของปีภาษี 2558 ทีจ่ ะยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามจ�ำนวนเงิน
ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท กรณีที่คู่สามีภรรยาท่องเที่ยวด้วยกัน
ถ้ามีเงินได้เพียงฝ่ายเดียวก็ให้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเฉพาะผู้ที่มีเงินได้ แต่ถ้า
ทัง้ คูต่ า่ งมีเงินได้ ก็ให้ตา่ งฝ่ายน�ำค่าใช้จา่ ยในการท่องเทีย่ วไปหักลดหย่อนภาษี
ได้สูงสุดคนละ 15,000 บาท

หลักฐานส�ำคัญทีต่ อ้ งใช้คอื หลักฐานการ
รับเงิน ใบเสร็จ หรือใบก�ำกับภาษี ที่ระบุชื่อ
ผู้ช�ำระเงินให้ตรงกับชื่อผู้เสียภาษีที่จะใช้สิทธิ์
ลดหย่อน เลขที่บัตรประชาชนของผู้เสียภาษีฯ
ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้านของผูเ้ สียภาษีฯ จ�ำนวนเงิน
และวันเดือนปีที่ชัดเจน  
...เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเที่ยวได้อย่าง
สบายใจ และยังมีโอกาสได้ใช้สทิ ธิล์ ดหย่อนภาษี
อีกด้วย!

Tips: 4

ขั้น

ท่องให้ขึ้นใจ

เช็ก-ทวง-ตรวจ-เก็บ

1. เช็ก (ว่าบริษัททัวร์หรือโรงแรมอยู่ใน

รายชื่อที่คุณสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
ได้หรือไม่)

2. ทวง (ทวงหลักฐานการช�ำระเงินทุกครั้ง)
3. ตรวจ (ว่ารายละเอียดในหลักฐานฯ
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน หรือไม่)

4. เก็บ (เก็บหลักฐานชิ้นนี้ให้ดีเพื่อใช้
ยื่นประกอบการแสดงรายการภาษี)

BORDERLESS
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Indulgence : Eat & Drink

เรื่อง : ญามินทร์ ภาพ : กฤตธี

** Stop Here:
Sumi Tei ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3
โครงการ 9:53 คอมมูนิตี้มอลล์
(สามารถเข้าได้ทั้งทางซอยทองหล่อ 9
และ ซอยสุขุมวิท 53)
เปิดบริการทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ 17.00-22.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.30-14.00 น.
และ 17.00-22.00 น.
สอบถามและส�ำรองที่นั่ง
โทร. 02 662 5818 หรือ
www.sumiteiyakiniku.com

Did You Know?

ไขมันที่แทรกอยู่ใน
เนื้อวัว หรือ Marbling นั้น
เป็นไขมันดี ไขมันชนิดนี้
จะสะสมอยู่ระหว่างเส้นใย
กล้ามเนื้อ  
ยิ่งถ้าเป็นเนื้อจากวัว
ที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดี
ด้วยอาหารข้น ไขมันที่ได้
จะยิ่งมีความเข้มข้นและ
มีคุณภาพสูง มีประโยชน์
ต่อร่างกายมนุษย์มากกว่า
เนื้อจากวัวที่เลี้ยงตาม
รูปแบบทั่วไป ทั้งยังให้
รสชาติของเนื้อที่นุ่ม ฉ�่ำลิ้น
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บอกต่ อ ปากต่ อ ปากสู ่ ค นรั ก เนื้ อ ตั ว จริ ง ผู ้ ถ วิ ล หา
รสชาติชุ่มฉ�่ำของเนื้อย่างรสเลิศ ในร้านยากินิกุสไตล์ญี่ปุ่น
เรียบหรูดูโมเดิร์น ภายใต้การบริหารงานของ คุณกุลวัชร
ภูรชิ ยวโรดม ซีอโี อซึง่ เป็นผูบ้ ริหารเชนร้านอาหารอย่างโชนัน
(ChouNan) ที่มีมากกว่า 10 สาขา อย่างไรก็ตาม Sumi
Tei Yakiniku ก็ได้ถูกรังสรรค์ขึ้นผ่านคอนเซ็ปต์ Modern
Luxurious Yakiniku Restaurant สร้างบรรยากาศการทาน
ปิง้ ย่างทีเ่ ป็นกันเอง ท่ามกลางรูปแบบของการบริการทีจ่ ะเสิรฟ์
แบบญี่ปุ่นแท้ๆ เพื่อให้คุณได้สัมผัสการทานยากินิกุตาม
ธรรมเนียมญี่ปุ่น ร่วมแต่งแต้มประสบการณ์ใหม่ให้ชั่วโมง
ยากินิกุด้วยการเปิดเพลงแจ๊สกล่อมคลอตลอดมื้อ
เมื่อตลาดยากินิกุในเมืองไทยเน้นหนักไปทางตลาด
ผู้บริโภคระดับกลาง คุณกุลวัชรจึงพา Sumi Tei หลีกมาอยู่
ในต�ำแหน่งของร้านพรีเมียม ยากินิกุเสิร์ฟสุดยอดเนื้อวัว
พันธุ์ Kuroke Wagyu เกรด A5 ที่หาทานไม่ได้ง่ายๆ
และมีประมาณ 15% ทีผ่ ลิตได้ในญีป่ นุ่ เท่านัน้ ทางร้านเลือก
น�ำเข้าเนื้ออิมพีเรียลวากิว ลิ้มรสได้จากเมนู Imperial
Set (เซตเนื้อจักรพรรดิ) ซึ่งเป็นเนื้อชนิดเดียวกับที่ส่งเข้า
พระราชวังอิมพีเรียล เนื้อดังกล่าวจะถูกเสิร์ฟถวายแด่
สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นและพระราชวงศ์ รวมถึงเสิร์ฟ
ในงานเลี้ยงอาหารค�่ำที่ส�ำคัญๆ
ที่จัดในพระราชวัง นี่จึงเป็นที่มา
ของชือ่ อิมพีเรียลวากิว ที่ Sumi Tei
จึงเป็นเจ้าแรกในตลาดเมืองไทย
ที่ได้ชื่อว่าเป็น ‘อิมพีเรียลวากิว’
โดยเนื้ อ วากิ ว ทั้ ง หมดของร้ า น

Sumi Tei น�ำเข้ามาจากตลาดประมูลเนือ้ ที่ Tokyo Metropolitan Central Wholesale
Meat Market (TMCWM) TMCWM ก่อตั้งขึ้นในปี 1966 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อเป็น
ตลาดกลางในการซื้อขายเนื้อของญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นตลาดประมูลเนื้อวัวที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ (คล้ายๆ ตลาดปลาซึกจิ ทิ โี่ ด่งดังเรือ่ งการประมูลปลามากุโร) ที่ TMCWM
มีวากิวมากกว่า 150,000 ตัวต่อปีที่ถูกประมูลและด�ำเนินการในตลาดนี้ วากิวจากทั่ว
ญีป่ นุ่ โดยเฉพาะทางตอนเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ถูกส่งมาประมูล
ที่ TMCWM ทุกวัน โดยวากิวเกรด A4 และ A5 คิดเป็น 40% ของวากิวทั้งหมดที่
ถูกด�ำเนินการในตลาดนี้ วากิวที่ถูกประมูลที่นี่จะได้รับการรับรองด้านความสดใหม่
ความปลอดภัยทางอาหาร และคุณภาพสูง วากิวทุกตัวสามารถติดตามรายละเอียด
ย้อนหลังได้วา่ เกิดวันไหน เกิดทีไ่ หน และชือ่ เกษตรกรทีเ่ ลีย้ งดู คนรักเนือ้ จึงรูส้ กึ สนุก
กับการได้ชิมรสชาติชุ่มลิ้นของเนื้อจากหลากหลายภูมิภาคในญี่ปุ่น รับประกันความ
ไฮเอนด์ดว้ ยใบประกาศนียบัตรทีแ่ นบมากับเนือ้ ระบุขอ้ มูลลงลึกตัง้ แต่ซเี รียลนัมเบอร์
ชือ่ ฟาร์ม ชือ่ เมือง เพียงแค่ใส่รหัสลงไปในเว็บไซต์การประมูล คุณก็จะทราบทีม่ าของ
เนือ้ ทีก่ ำ� ลังทาน อีกทัง้ ทางร้านยังเสิรฟ์ เนือ้ ไทยคัดเกรดคุณภาพดีทสี่ ดุ ในราคาน่าคบหา
ทว่ากลับหาทานยากยิ่ง ขึ้นอยู่กับจังหวะของตลาด แต่รับประกันความอร่อยจุใจ
ไม่ผิดหวัง ตัวอย่างความอร่อยคือ Tokujo Karubi (เนื้อซูเปอร์พรีเมียมส่วนซี่โครง)
เติมเต็มความสุขทางรสชาติด้วยน�้ำจิ้มที่มีให้เลือกหลากหลาย ทีเด็ดอยู่ที่น�้ำจิ้ม
เปปเปอร์ซอลต์ สูตรพิเศษทีน่ ำ� ไอเดียมาจากญีป่ นุ่ ให้รสชาติหวานน้อยเข้ากันดีกบั เนือ้
ส�ำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อ ทางร้านมีทางเลือกพิเศษให้ด้วยเนื้อหมูและเนื้อไก่คุณภาพ
คับแก้วอีกเช่นเคย พร้อมทัง้ สร้างสรรค์นำ�้ จิม้ สูตรพิเศษเฉพาะหมูและไก่ถงึ 3 รสชาติ
ได้แก่ ซอสกระเทียม ซอสโหระพา และซอสซีฟู้ด นอกจากนี้ยังมีเมนูอลาคาร์ทอื่นๆ
ที่เหมาะกับการน�ำมาขึ้นโต๊ะคู่กับการทานปิ้งย่าง ไม่ว่าจะเป็น Karubi Gukbap
(ข้าวต้มซุปเนื้อซี่โครง) เมนูแนะน�ำที่เต็มไปด้วยกรรมวิธีพิถีพิถัน ซดร้อนๆ ทั้งหอม
และคล่องคอ อีก 2 เมนูที่คู่ควรกับการทานแกล้มกับยากินิกุ คือ Namuru (ผักย�ำ
รวมมิตร) และ Kimchi (กิมจิ) หากชอบทานสลัด Sanchu Salad (สลัดผักกาดหอม)
คือตัวเลือกที่น่าสนใจ

TMB Movement

ยังมุ่งมั่นช่วยเอสเอ็มอี

ทีเอ็มบีจัดสัมมนาแนะน�ำวิธีจัดเงิน
ให้เอสเอ็มอีคล่องตัว ไม่ต้องกู้เกินความจ�ำเป็น
TMB แนะผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี หัวใจส�ำคัญของการบริหารธุรกิจ คือการบริหารจัดการ
ทางการเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ หากมีการวางแผนทางการเงินทีด่ ี แบ่งสรรปันส่วนการใช้ การลงทุน
และการออมอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ จะท�ำให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัว สร้างความมั่งคั่ง
และมั่นคงทั้งด้านธุรกิจและส่วนตัวได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับมือกับทุกโอกาสในอนาคต
นายไตรรงค์ บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี TMB เปิดเผยว่า
“ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว แต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมมากนัก
เอสเอ็มอียังคงต้องฝ่าฟันเพื่อให้สามารถยืนอยู่ในสนามการค้าได้อย่างมั่นคงการมีวินัยทาง
การเงินที่ดี จะเป็นส่วนหนึ่งในการปรับสุขภาพของธุรกิจ ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงขึ้น
หลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้ว ทีเอ็มบีออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี 3 เท่า พลัส
ไปในตลาด เพือ่ สูบฉีดให้ธรุ กิจเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทีต่ อบโจทย์แล้ว การจัดงาน
สัมมนา SME รวยรอบด้านในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเป็นการย�้ำจุดยืนที่เราจะมุ่งมั่น
สนับสนุนเอสเอ็มอีในทุกความต้องการอย่างแท้จริง”
สิง่ ทีไ่ ม่สามารถปฏิเสธได้คอื ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีสว่ นใหญ่ ยังให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
จัดการทางการเงินอย่างเป็นระบบไม่มากนัก จึงเป็นทีม่ าของงานสัมมนา ‘SME รวยรอบด้าน’ ขึน้
โดยเรามุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความรู้ทางด้านการจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดย
ได้รับเกียรติจากสองกูรูอย่าง ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ทหารไทย จ�ำกัด มาร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์
ด้านการลงทุนและการออมให้กบั ผูป้ ระกอบการ ควบคูไ่ ปกับการไขความลับ
เสริมดวงการเงินส่วนตัวโดยหมอช้าง-ทศพร ศรีตลุ า ซึง่ เป็นการเติมเต็ม
ความต้องการของผู้ประกอบการในรูปแบบที่คนไทยเราคุ้นเคย

ทีเอ็มบี สนับสนุน
Yeh Group

บริษัทไทยรายแรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยี
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ย้อมผ้า
(ในภาพ นายปิติ ตัณฑเกษม (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี นายพีรพงศ์ นิธไิ กรวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริหารลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ทีเอ็มบี และนายวุฒิพงศ์ เย่ (ที่ 2
จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นายพงศ์พล เหย่ กรรมการผู้จัดการ
YEH Group ร่วมลงนามในสัญญา)
ทีเอ็มบี สนับสนุนเงินทุน 533 ล้านบาทให้กับ Yeh Group
ซึ่งเป็นบริษัทคนไทยที่ผลิตสิ่งทอป้อนให้กับเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นน�ำ
ของโลก เพื่อใช้ลงทุนในเครื่องย้อมผ้าที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ใช้ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์แทนการใช้น�้ำแบบเดิม ที่ต้องใช้กระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสียหลายขั้นตอน
และส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีการย้อมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นนวัตกรรม
ใหม่ล่าสุด สามารถลดการใช้น�้ำและลดการใช้สารเคมีในกระบวนการย้อมกว่าร้อยละ 50
ดังนั้นจึงช่วยลดการท�ำลายสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานไปพร้อมๆ กัน และ Yeh Group
เป็นบริษัทคนไทยรายแรกของโลก ที่น�ำเทคโนโลยีใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการย้อม มาใช้
ในกระบวนการผลิตสิ่งทอ โดยทีเอ็มบีมองว่านอกจากเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจที่มี
ศักยภาพและมีการใช้นวัตกรรมใหม่ในการคิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจแล้ว
ยังเป็นบริษัทที่ให้ความส�ำคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย
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