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ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
เรื่อง "แนวโน้มเศรษฐกิจการเงินกับความท้าทายในการดาเนินธุรกิจ"
งำนสัมมนำวิชำกำรประจำปี 2556 สำนักงำนภำคเหนือ
ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกำยน 2556 เวลำ 13.45 – 14.30 น.

สวัสดีครับ ท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน
ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเยือนจังหวัดพิษณุโลกอีกครั้ง รวมทั้งมีโอกาส
มากล่าวต้อนรับท่านสู่งานสัมมนาวิชาการประจาปี 2556 ของสำนักงำนภำคเหนือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 4 แล้ว ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณทุก ๆ ภาคส่วนที่ให้ความ
สนใจและสนับสนุนด้วยดีเสมอมา
ช่วงที่ 1 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ผมคิดว่าหลายท่านที่มาร่วมงำนสัมมนำวิชำกำรในวันนี้ คงอยำกมำรับทรำบว่ำเศรษฐกิจ
ไทยในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร ขอเรียนว่ำในปีนี้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวมากกว่าที่เคยคาดไว้
ส่วนหนึ่งก็เพรำะในปีก่อนมีกำรฟื้นตัวของกำรบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชนแบบสูงผิดปกติ
หลัง เผชิญ มหำอุท กภั ย อี ก ทั้ งได้ รั บ แรงสนั บ สนุ น จำกมำตรกำรกระตุ้ น ของภำครั ฐ เสมื อ น
เศรษฐกิจได้ยำสเตอรอยด์ (steroid) จึงเร่งเติบโตไปมำก เมื่อฤทธิ์ยำหมด พละกำลังก็ต้องผ่อนแรง
ลงบ้ำงเป็นเรื่องธรรมดำ แต่สิ่งที่นำไปสู่กำรชะลอตัว ที่มำกกว่ำคำดของกำรจับจ่ำ ยใช้ส อย คือ
ผู้บริโภคระมัดระวังกำรใช้จ่ำยมำกขึ้น ซึ่งน่ำ จะเป็นผลจำกควำมเชื่อมั่นที่ลดลงและกำรมีภำระ
หนี้สินเพิ่มขึ้น ทั้งจำกกำรซ่อมแซมบ้ำน กำรซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรผ่อนส่ง
“รถยนต์คัน แรก” ในขณะเดียวกันภำคธุร กิจ ก็ มีควำมระมัดระวังมำกขึ้น เนื่องจำกอุปสงค์ใ น
ประเทศแผ่วลง ขณะที่อุปสงค์ต่ำงประเทศถึงจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ก็แบบช้ำๆ และยังไม่เข้มแข็ง
ภำคธุรกิจจึงยังไม่จำเป็นต้องรีบลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิต ทำให้บำงส่วนชะลอกำรลงทุนออกไป
ก่อน รวมทั้งรอควำมชัดเจนของโครงกำรลงทุนภำครัฐด้วย
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ในปีหน้ำ ปี 2557 เศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้สูงกว่าในปีนี้ หลัก ๆ เป็นเพรำะ
เศรษฐกิจของประเทศใหญ่ในโลก ไม่ว่ำจะเป็นสหรัฐอเมริกำ ยุโรป หรือญี่ปุ่น ต่ำ งก็มีสัญญำณ
ปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับ อย่ำงไรก็ดี กำรคำดหวังว่ำสินค้ำออกของไทยที่ส่งไปขำยยังตลำดเหล่ำนั้น
จะโตได้มำกเหมือนในอดีตน่ำจะเป็นไปได้ยำก เพรำะกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีควำมเสี่ยง
สหรัฐอเมริกำยังต้องจัดกำรกับปัญหำกำรคลัง ยุโรปยังต้องปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจและเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของระบบสถำบันกำรเงิน ส่วนญี่ปุ่นก็ยังต้องดำเนินมำตรกำรปฏิรูป เศรษฐกิจเพื่อให้
กำรฟื้นตัวมีควำมต่อเนื่อง รวมทั้งเรำต้องไม่ลืมว่ำอัตรำกำรว่ำงงำนของทั้งสหรัฐอเมริกำและยุโรป
ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งแปลว่ำประชำชนจำนวนมำกยังไม่มีงำนทำ หรือ ถึงมีงำนก็อำจจะยังรู้สึกไม่
มั่นคง ดังนั้นควำมต้องกำรซื้อสินค้ำจะขยำยตัวได้อย่ำงจำกัด นอกจำกนี้ สังเกตได้ว่ำในระยะหลัง
สินค้ำที่ตลำดเหล่ำนั้นต้องกำรสั่งซื้อคือสินค้ำไฮเทค โดยเฉพำะ Smartphone และ Tablet ซึ่งอยู่
ในควำมนิยมของผู้บริโภค แต่เป็นที่น่ำเสียดำยว่ำประเทศไทยยังไม่ค่อยมีส่วนในกระบวนกำรผลิต
สินค้ำไฮเทคเหล่ำนี้ ไม่เหมือนกับบำงประเทศ เช่น เกำหลีใต้ ที่กำรส่งออกฟื้นตัวได้เร็วกว่ำเพรำะ
เป็นแหล่งพัฒนำนวัตกรรมและผลิตสินค้ำไฮเทคที่ล้ำสมัย (Cutting edge)
ที่ผมกล่ำวเช่นนี้มีจุดประสงค์ 2 ประกำรครับ ประการแรกอยำกให้ภำคธุรกิจมีควำม
คำดหวังที่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง จริงอยู่ว่ำเรำหวังพึ่งพำเศรษฐกิจ G3 ที่กำลังฟื้นตัวได้ แต่ก็
ไม่ควรตั้งความหวังทีส่ ูงเกินไป อีกประการคืออยำกให้ท่ำนมองหำโอกำสใหม่ ๆ ที่จะเข้ำมำชดเชย
ซึ่งผมคิดว่ำเรำพอมีโอกำสนั้น เห็นได้จำกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาการค้าขายภายในภูมิภาคเติบโตดี
ต่อเนื่อง และเมื่อกล่าวถึงความสาคัญของภูมิภาค ภาคเหนือของไทยนับ ได้ว่า เป็นจุดเชื่อมโยงที่
สาคัญและน่าจะได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมาก
ช่วงที่ 2 โอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจ
ท่ำนผู้มีเกียรติครับ
เมื่อย้อนกลับไปดูประวัติศำสตร์ชำติไทย พบว่ำเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีควำมสำคัญ มำก
ไม่ว่ำจะเป็นยุคสมัยสุโขทัย อยุธยำ ธนบุรี หรือรัตนโกสินทร์ ในเชิงยุทธภูมิทางทหาร พิษณุโลก
เป็นเมืองหน้ำด่ำนปกป้องรำชธำนี และในเชิงยุทธภูมิทางเศรษฐกิจ พิษณุโลกเป็นเมืองหน้ำด่ำน
ทำงกำรค้ำ เพรำะตั้งอยู่ระหว่ำงอำณำจักรล้ำนนำทำงตอนเหนือและกรุงศรีอยุธยำในทำงใต้
แม้เวลำผ่ำนไปเป็นร้อยๆ ปี แต่ จุดเด่นด้ำนภูมิศำสตร์ทำให้พิษณุโลกยังคงควำมสำคัญใน
ฐำนะเป็นศูนย์กลำงด้ำนคมนำคม และได้รับกำรขนำนนำมว่ำ "เมือ งบริก ารสี่แ ยกอิน โดจีน "
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ด้วยกำรเป็นจุดยุทธศำสตร์ของภำคเหนือที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภำคเข้ำไว้ด้วยกัน กล่ำวคือ
พิษณุโลกเป็นชุมทำงเส้นทำงกำรค้ำ ทั้งเหนือ-ใต้-ออก-ตก หรือที่ทรำบกันในชื่อระเบียงเศรษฐกิจ
North-South Economic Corridor และ East-West Economic Corridor เปรีย บได้กับ
สะพำนทีเ่ ชื่อมโยงประเทศไทยกับเศรษฐกิจอืน่ ในกลุ่มควำมร่วมมืออนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง (Great
Mekong Subregion: GMS) ได้แก่ เมียนมำร์ ลำว เวียดนำม กัมพูชำ รวมไปถึงมณฑลยูนนำน
และมณฑลกวำงสีของประเทศจีน ซึ่งเป็นตลำดใหญ่และมีศักยภำพสูง เพรำะมีประชำกรรวมกันถึง
323 ล้ำนคน และในระยะเวลำ 4 ปีที่ผ่ำนมำมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนระหว่ำงภำคเหนือของไทยและ
ประเทศเมียนมำร์ ลำว รวมถึงจีนตอนใต้ได้เพิ่มขึ้นอย่ ำงก้ำวกระโดดจำก 41,000 ล้ำนบำทในปี
2552 เป็น 79,000 ล้ำนบำทในปี 2555
นี่คือโอกำสครับ และภำคธุรกิจควรใช้จุดแข็งด้ำนภูมิศำสตร์นี้ขยำยธุรกิจ ออกไปสู่ระดับ
อนุภูมิภำค ระดับภูมิภำค และระดับ โลกในที่สุด อย่ำงไรก็ดี ตลาดที่ใหญ่ขึ้น ย่อมมาพร้อมกับ
การแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งจากคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพรำะกำรแข่งขัน
จะทำให้ เกิดควำมตื่นตัวอยู่ตลอดเวลำ และเป็นแรงผลักดันให้ต้องพัฒนำทั้ง คุณภำพสินค้ำ และ
บริกำร รวมทั้งระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อจัดสรรและใช้ปัจจัยกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมทดแทนเทคโนโลยีเดิม เพรำะแม้ปัจจุบันสินค้ำจำกไทยได้รับควำมนิยม
ในประเทศเพื่อนบ้ำน แต่ก็ไม่ อำจนิ่งนอนใจในควำมได้เปรียบนี้ เนื่องจำกคู่แข่งของเรำก็พัฒนำ
สินค้ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อหวังจะปันส่วนแบ่งจำกเค้กชิ้นใหญ่นี้เช่นกัน ดังนั้นภำคธุรกิจจำเป็นต้อง
เตรี ยมควำมพร้อ มรั บควำมท้ำ ทำยดัง กล่ ำ ว เพื่อให้ส ำมำรถเก็ บเกี่ย วผลประโยชน์ จ ำกควำม
เชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจและสภำพภูมิศำสตร์อันโดดเด่นนี้ได้อย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย รวมทั้งพัฒนำ
ต่อยอดให้ไทยสำมำรถกลำยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนของภูมิภำคต่อไป
กำรเตรียมควำมพร้อมของภำคธุรกิจ มีหลำยด้ำ นที่สำคัญ และท่ำ นทั้งหลำยตระหนักถึง
อยู่แล้ว ในวันนี้ผมอยำกกล่ำวถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factors) 3 ประการ
เพื่อเป็นจุดตั้งต้นของกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และที่สำคัญ ยิ่งกว่ำนั้นคือกำรกลั่นกรองจำก
ควำมคิดไปสู่แนวทำงปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริงในระยะต่อไป
ปัจจัยแห่งความสาเร็จแรก คือ การสร้างแบรนด์ของสินค้า
เมื่อ กำรผลิต สิน ค้ำ โดยใช้วิธีก ำรแบบเดิม ๆ ไม่อ ำจทำให้เ รำเติบ โตได้อ ย่ำ งแต่ก่อ น
เราจาเป็น ต้องยกระดับธุรกิจด้วยการสร้างแบรนด์สิน ค้าของตนเองแทนวิธีก ารแบบเดิมที่
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รั บ จ้ า งผลิ ต กำรสร้ ำ งควำมแตกต่ ำ งและมู ล ค่ ำ เพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้ ำ เป็ น หั ว ใจของกำรเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และเมื่อรวมกับภำพลักษณ์ของสินค้ำไทยในประเทศเพื่อนบ้ำนที่ได้รับ
ควำมนิยมอยู่แล้วจำกวัฒนธรรมกำรบริโภคที่คล้ำยคลึงกัน กำรสร้ำงแบรนด์จะส่งเสริมให้เกิดกำร
รับรู้และจดจำสินค้ำของไทย (Brand awareness) ทั้งนี้ในกำรสร้ำ งมูลค่ำ เพิ่มให้กับสินค้ำนั้น
ธุรกิจสำมำรถทำงำนร่วมกับภำคส่วนอื่นๆ ทั้งสถำนศึกษำและส่วนรำชกำร เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
และนำมำต่อยอดพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมโดดเด่นมำกขึ้น
ตัวอย่ำงที่ชัดเจนอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนี่เองครับ หลำยท่ำนอำจนึกออกแล้วว่ำผมกำลังพูด
ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ล้ ว ยตำกซึ่ ง เป็ น สิ น ค้ ำ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของพิ ษ ณุ โ ลกมำช้ ำ นำน ปั จ จุ บั น กลุ่ ม
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนประสบควำมสำเร็จมำแล้วจำกกำรสร้ำงแบรนด์ให้กับสินค้ำ โดยกำร
ทำงำนร่วมกับสถำบันกำรศึกษำภำยใต้กำรสนับสนุนกำรวิจัยจำกกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)
เพื่อคิดค้นกรรมวิธีกำรผลิตที่เพิ่มคุณภำพสินค้ำ รวมทั้งพัฒนำสินค้ำให้มีควำมหลำกหลำย เช่น
ผลิตไซรัปจำกกล้วยตำก พร้อมกับกำรสร้ำงเรื่องรำว (Story) ให้สินค้ำมีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นปัจจัย
สำคัญประกำรหนึ่งในกำรสร้ำง Brand awareness
ผมคิดว่ำ SMEs ส่วนใหญ่ตระหนักถึงแนวทำงสู่ควำมสำเร็จนี้อยู่แล้ว แต่อำจยังไม่สำมำรถ
นำมำปฏิบัติได้จริง เนื่องจำกขำดปัจจัยสนับสนุน ในด้ำนนี้ ภำครัฐสำมำรถเข้ำมำมีบ ทบำทช่วย
ส่งเสริมผ่ำนมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจและลดข้อจำกัดของธุรกิจ ในกำรสร้ำงนวัตกรรมและพัฒนำ
ศักยภำพ (Innovation & Capability Development) ขณะที่สถำบันกำรเงินก็มีบทบำทสำคัญ
ไม่แพ้กัน เนื่องจำกแหล่งเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนให้ SMEs ที่มีศักยภำพสำมำรถทำ
ตำมแผนพัฒนำธุรกิจได้ตลอดรอดฝั่ง อย่ำงไรก็ดี SMEs มีลักษณะเฉพำะ จึงต้องกำรเครื่องมื อ
ทำงกำรเงินที่ยืดหยุ่นกว่ำปกติ เพรำะใช้เวลำในกำรคุ้มทุนที่นำนกว่ำ และต้องกำร financing ที่
ออกแบบเฉพำะให้เอื้อต่อสภำพทำงธุรกิจที่แท้จริง ซึ่งปัจจุบันสถำบันกำรเงินได้ตระหนักถึงและ
ขยำยขอบเขตเพื่อเข้ำถึงลูกค้ำ SMEs มำกขึ้นเป็นลำดับ
ท่ำนผู้มีเกียรติครับ
กำรสร้ำงแบรนด์และพัฒนำมูลค่ำเพิ่มของสินค้ำเป็นจุดเริ่มต้นที่ควรต้องรีบทำ แต่ สำหรับ
หลำยธุรกิจ สิ่งนี้เพียงลำพังคงยังไม่นำไปสู่ควำมสำเร็จ ที่ผ่ำนมำกำรผลิตสินค้ำของไทยเน้นกำรใช้
ประโยชน์ จ ำกค่ำจ้ ำงแรงงำนที่ ถูก ผลิตสินค้ำ ที่ ใช้แรงงำนเข้มข้น รวมทั้ง ได้ รับสิทธิ พิเศษทำง
ศุลกำกร (GSP) ปัจจัยเหล่ำนี้เปรียบเสมือนเกรำะ (Shield) ที่ปกป้องธุรกิจไทย แต่ปัจจุบันเกรำะ
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ดังกล่ำวเริ่มทลำยลงเป็นลำดับ สถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนที่ตึงตัวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำชี้ให้เห็น
ว่ำไทยเริ่มมีข้อจำกัดด้ำนจำนวนแรงงำน อีกทั้งค่ำจ้ำงก็ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับสิทธิพิเศษทำง
ศุลกำกรทีเ่ คยได้รับจำกกลุ่มประเทศยูโรจะเริ่มหมดลงในปีหน้ำ ทำให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของบำงธุรกิจลดน้อยถอยลงหำกยังคงดำเนินงำนอยู่ในประเทศเพียงอย่ำงเดียว จึงเป็นที่มำของ
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ ประกำรที่ 2 คือ การมองหาแหล่งทรัพ ยากรที่เหมาะสม และทางเลือ ก
หนึ่งก็คือ การออกไปตั้งโรงงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อ นบ้านที่ยังมี ค่าจ้าง
แรงงานต่า เป็นกำรปรับเปลี่ยนยุทธศำสตร์ทำงธุรกิจเพื่อขยำยโอกำสของกำรเติบโตในอนำคต
ผมทรำบดีว่ำกำรออกไปลงทุนนอกบ้ำ นเป็นสิ่งท้ำ ทำยและยำกต่อกำรตัดสินใจ แต่ก็ไม่
น่ำจะเกินควำมสำมำรถ ภำคธุรกิจควรเปิดใจกว้ำง พิจำรณำกำรเคลื่อนย้ำยกำรผลิตที่ไม่สำมำรถ
ทำได้อย่ำ งมีประสิทธิภำพไปยังประเทศเพื่อนบ้ำ น นอกจำกจะเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกและลด
ต้น ทุ นของธุร กิ จ แล้ ว ยั ง เป็ น กำรส่ งเสริ มให้ เกิ ด กำรพั ฒนำร่ วมกั น ผ่ ำ นกำรเป็ น หุ้น ส่ วนทำง
เศรษฐกิ จ ระหว่ ำ งไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ ำ นที่ นั บ วั น จะยิ่ ง มี ค วำมส ำคั ญ ทำงกำรค้ ำ ต่ อ กั น
นอกจำกนี้ แผนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของไทยที่จะเชื่อมโยงโครงข่ำยกำรขนส่งทั้ งทำงถนน
ทำงรำง และทำงน้ำ จะช่วยให้กำรคมนำคมขนส่งมีประสิทธิภำพมำกขึ้นและเป็นปัจจัยบวกที่ช่วย
ในกำรตัดสินใจลงทุน เนื่องจำกกำรขนส่งสินค้ำทั้งต้นน้ำและปลำยน้ำจะมีต้นทุนต่ำลง
ท่ำนทรำบหรือไม่ครับว่ำ ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำธุรกิจกำรผลิต (Manufacturing sector)
ของไทยออกไปลงทุนในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น จำกมูลค่ำกำรลงทุนประมำณ 1,400 ล้ำนดอลลำร์
สรอ. ในปี 2551 เป็น 4,500 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ในปีก่อน โดยเป็นกำรลงทุนทั้งในประเทศพัฒนำ
แล้วและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ำนของเรำ และที่สำคัญ ธุรกิจที่ออกไป
ลงทุนได้เปลี่ยนไปจำกเดิมทีม่ ักเป็นอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ อย่ำงอุตสำหกรรมปิโตรเลียม มำเป็น
อุตสำหกรรมขนำดเล็ก ลงและในหลำกหลำยประเภทอุตสำหกรรมมำกขึ้น เช่น อำหำรแปรรูป
คอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่ วนยำนยนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณ ฑ์
รองเท้ำ และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น อย่ำงไรก็ดี ผู้ที่ออกไปต่ำงประเทศส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจจำก
ส่วนกลำงที่อำจมีช่องทำงมำกกว่ำ แต่จำกกำรพบปะระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ ธปท. กับผู้ประกอบกำรใน
หลำยจังหวัดทำให้ทรำบว่ำนักธุรกิจท้องถิ่นก็มีศักยภำพไม่แพ้กัน อีกทั้งมีควำมสนใจที่จะขยำยกำร
ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้ำน ทว่ำยัง มีข้อจำกัดหลำยประกำรทั้งในเรื่องของขนำดกำรลงทุน ที่
เล็กกว่ำและขำดคำแนะนำในด้ำนกฎระเบียบและข้อมูล ทำงเศรษฐกิจ และที่สำคัญ คือ SMEs
ไม่สำมำรถเข้ำไปลงทุนเดี่ยวๆ ได้ จำเป็นต้องเข้ำไปในลักษณะกลุ่มก้อน นี่เป็นจุดที่ภำครัฐต้องเข้ำ
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มำช่วยอำนวยควำมสะดวก ในอดีตเรำเน้นชักชวนนักลงทุนจำกต่ำงประเทศให้เข้ำมำตั้งโรงงำนใน
ไทย โดยมีสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือ BOI เป็นผู้ผลักดันหลัก ปัจจุบัน BOI
ได้เริ่มขยำยบทบำทไปสู่ กำรส่งเสริม ให้นักลงทุนไทยไปเติบโตในต่ำงประเทศมำกขึ้น แม้กำรทำ
หน้ำที่ในปัจจุบันอำจยังไม่เพียงพอแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยในทิศทำงที่
เป็นควำมต้องกำรและควำมจำเป็นของภำคเอกชน
ขณะเดียวกันแบงก์ชำติได้ทยอยผ่อนคลำยกฎระเบียบเพื่อเอื้อให้ภำคธุรกิจทำกำรค้ำและ
ลงทุนในต่ำงประเทศได้สะดวกขึ้น โดยเฉพำะในประเทศเพื่อนบ้ำน ตัวอย่ำงเช่น การผ่อ นคลาย
ให้บุคคลธรรมดาสามารถไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ จำกเดิมที่กำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 100
ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เป็นไม่จำกัดวงเงิน เพื่อเปิดโอกำสให้ธุรกิจสำมำรถขยำยตลำดและฐำนกำร
ผลิตได้อย่ำงคล่องตัวมำกขึ้น และระเบียบที่เพิ่งจะประกำศผ่อนคลำยไปเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ คือ
การสนับ สนุนให้ใช้เงินสกุลท้องถิ่น ในการค้าขายชายแดน โดยอนุญำตให้สำมำรถนำเงินบำท
ออกไปชำระค่ำสินค้ำในประเทศเพื่อนบ้ำน รวมถึงจีนตอนใต้และเวียดนำม ได้เป็นจำนวน 2 ล้ำน
บำทจำกเดิม 5 แสนบำท และการผ่อ นปรนเกณฑ์ให้บุค คลธรรมดาสามารถเป็น money
changer ได้ เพื่อให้มีผู้ประกอบกำรมำกขึ้น สร้ำงควำมคล่องตัวให้แก่กำรค้ำและกำรลงทุน กับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน ผมจึงคิดว่ำขณะนี้เป็นจังหวะเวลำที่เหมำะสมสำหรับ SMEs ที่จะพิจำรณำกำร
ออกไปแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจนอกประเทศ ไม่เฉพำะในด้ำนกำรขยำยตลำด แต่ในด้ำนกำรผลิต
ด้วย
ปัจจัยแห่งความสาเร็จสุดท้าย ผมขอกล่ำวถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
(Strategic Alliance) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจทุกขนำด ทุกประเภท ไม่ว่ำจะตั้งฐำนกำรผลิตอยู่ไหนก็ตำม เพรำะ
กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรดำเนินธุรกิจ จะช่วยเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนซึ่งกันและกัน สำหรับ
กำรไปเจำะตลำดต่ำงประเทศ กำรมีภำคีที่เข้มแข็งทั้งในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน (Horizontal) และกลุ่ม
ธุรกิจที่เชื่อมต่อกันต้นน้ำถึงปลำยน้ำ (Vertical) จะช่วยให้ธุรกิจมีควำมเข้มแข็ง จำกพันธมิตรทำง
ธุ ร กิ จ ที่ ค รอบคลุ ม และช่ ว ยให้ จั บ จองพื้ น ที่ ใ นตลำดได้ ม ำกขึ้ น เกิ ด กำรประหยั ด ต่ อ ขนำด
(Economy of scale) ทั้งด้ำนกำรขนส่งสินค้ำและปัจจัยกำรผลิต รวมทั้งมีอำนำจต่อรองทำงกำร
ค้ำ มำกขึ้น ส ำหรับตลำดในประเทศ กำรรวมตัวกันเป็นพันธมิต รเชิงกลยุทธ์จ ะช่ว ยให้ธุรกิ จ
โดยเฉพำะ SMEs มีควำมสำมำรถในกำรปกป้องส่วนแบ่งตลำดได้ดีขึ้น
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ผมขอยกตั ว อย่ ำ งธุ ร กิ จ ที่ น ำแนวทำงดั ง กล่ ำ วมำปรั บ ใช้ แ ล้ ว คื อ กำรรวมกลุ่ ม ของ
ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กด้ำนโลจิสติกส์กว่ำ 30 รำยในปี 2550 และประสบควำมสำเร็จ ในกำรนำ
จุดแข็งของแต่ละธุรกิจ เช่น กำรขนส่งสินค้ำ กำรให้บริกำรด้ำนศุลกำกร และกำรบริหำรจัดกำร
โกดังสินค้ำ มำรวมกันเพื่อเสนอบริกำรให้กับลูกค้ำได้อย่ำงครบวงจร ทำให้กลุ่มธุรกิจนี้สำมำรถ
รักษำส่วนแบ่งตลำดได้และสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งจำกต่ำงประเทศที่มีขนำดใหญ่กว่ำ อีกทั้งยัง
สำมำรถขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศได้อีกด้วย
หำกมองในภำพที่กว้ำงขึ้น กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมเชื่อมโยงข้ำมอุต สำหกรรมจะยิ่งช่วย
พัฒนำศักยภำพธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงพยำบำลสำมำรถทำเครือข่ำยร่วมกับธุรกิจท่องเที่ยวและกำร
บิ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภำพซึ่ ง ไทยมี ศั ก ยภำพสู ง จำกกำรเป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ด้ ำ น
กำรแพทย์ที่ มีคุณภำพในรำคำที่เหมำะสม และกำรมีสถำนที่ท่องเที่ยวติดอันดับต้น ๆ ของโลก
กำรสร้ำงภำคีเช่นนี้จะนำจุดเด่นของแต่ละธุรกิจมำประสำนกันให้เกิดบริกำรที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น
ท่ำนผู้มีเกียรติครับ
จุดเด่นทำงภูมิศำสตร์เป็นข้อ ได้เปรียบที่ส ำคัญของภำคเหนือ ด้วยเป็นจุดเชื่อมโยงทำง
กำรค้ำในภูมิภำคที่กำลังขยำยตัว อย่ำงรวดเร็ว แม้จะเผชิญกับกำรแข่งขันทั้งในและต่ำงประเทศ
ที่สูงขึ้น แต่ขนำดของธุรกิจก็ไม่ได้แสดงถึงควำมเสียเปรียบเสมอไป ผมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำปัจจัยสู่
ควำมส ำเร็จ แบบ “มีแบรนด์ ก้ำวสู่โลกกว้ำ ง และสร้ำงพันธมิตร” จะช่วยให้ธุรกิจ ในภำคเหนือ
พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งนับวันมีแต่จะรวดเร็วและรุนแรงมำกขึ้น ธุรกิจ
จะต้องก้ำวออกจำก Comfort zone เพื่อแสวงหำและช่วงชิงโอกำสตั้งแต่เนิ่นๆ เพรำะสิ่งที่เคยทำ
แล้วประสบควำมสำเร็จในอดีตไม่อำจรับประกัน ควำมสำเร็จในอนำคตได้เสมอไป ดังที่ ชำลส์ ดำร์วิน
กล่ำวไว้ว่ำ “หำใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด หรือฉลำดที่สุดที่จ ะอยู่รอด หำกแต่เป็นผู้ที่สำมำรถปรับตัว
ตำมกำรเปลี่ยนแปลงได้มำกที่สุด”
ผมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเรำจะใช้โอกำสนี้ในกำรแบ่งปันมุมมองและควำมคิ ดเห็นต่ำ ง ๆ
เพื่อให้กำรสัมมนำครั้งนี้เป็นกำรจุดประกำยควำมคิดใหม่ๆ ที่สำมำรถนำไปผลักดันให้เกิดขึ้นจริง
ผมขอถือโอกำสนี้เปิดงำนสัมมนำวิชำกำร ประจ ำปี 2556 ในหัวข้อ “เจาะลึก เศรษฐกิจปีม้า
โอกาสมา ความท้าทายมี” ณ บัดนี้
ขอบคุณครับ

