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กําหนดการ 

Women Entrepreneurship Week 2019 Thailand 

จัดโดย 

สาขาวิชาการบริหารองคการ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

วันอังคารท่ี 22 ตุลาคม 2562 : เวลา 09.00 - 12.30 น.  

ณ หองประชุมหลวงดําริอิศรานุวรรต ช้ัน 5 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
-------------------------------------------------- 

09.00 – 09.30  น. ลงทะเบียน 

09.30 – 09.45  น. กลาวตอนรับและเปดงาน 

             รองศาสตราจารย ดร. พิภพ อุดร 

             คณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

09.45 – 11.00 น. 

 

 

11.00 – 11.15 น. 

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Empowering Women Entrepreneurs in Thailand  

            คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

กลุมบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

ถาม-ตอบ 

11.15 – 11.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

11.30 – 12.45 น. เสวนาเรื่อง Women Entrepreneurs and Passion-Driven Business  

             คุณอริสา กุลปยะวาจา กรรมการผูจัดการ  

บริษัท ซิมเพ้ิล ฟูด จํากัด (นมอัลมอนด 137 degrees)  

             ผูดําเนินรายการ รศ.ดร. เนตรนภา ยาบุชิตะ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มธ. 

12.45 – 13.00 น. ถาม-ตอบ 

 
งานน้ีเปนสวนหน่ึงของงานสัปดาหผูประกอบการหญิงประจําป ครัง้ท่ี 6 ระหวางวันท่ี 19-26 ตุลาคม 2562 

กําหนดการอ่ืนๆ ท่ีจดัข้ึนท่ัวโลกดไูดท่ี https://www.montclair.edu/entrepreneur/womens-entrepreneurship-week/ 
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Women Entrepreneurship Week 2019 Thailand 

 

สาขาการบริหารองคการ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมเปนสวนหนึ่งของเครือขาย Women Entrepreneurship Week (WEW) ซึ่งกอตั้งโดย

Feliciano Center for Entrepreneurship ของ Montclair State University ประเทศสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัย

กวา 230 แหงใน 30 ประเทศทัว่โลก จัดงาน “Women Entrepreneurship Week 2019 Thailand” ข้ึนเปนคร้ังที ่3 ใน

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ หองประชุมหลวงดาํริอิศรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยงานนี้จัดพรอมกันทั่วโลกในสัปดาหที่สามของเดือนตุลาคมทุกป 

เพื่อใหสังคมโลกตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของผูประกอบการหญิง  
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งานสัมมนาในวันนี้ไดรับเกียรติเปนอยางสูงจากวิทยากร 2 ทาน คือ คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ

บริษัทและประธานเจาหนาทีบ่ริหาร กลุมบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกส 

แวรเฮาส และนิคมอุตสาหกรรม กลาวปาฐกถาพิเศษในหัวขอ Empowering Women Entrepreneurs in Thailand และ

คุณอริสา กุลปยะวาจา กรรมการผูจัดการ บริษัท ซิมเพิ้ล ฟูด จํากัด (นมอัลมอนด 137 degrees) เสวนาเร่ือง Women 

Entrepreneurs and Passion-Driven Business 

คุณจรีพร จารุกรสกุล เลาวาบริษัท WHA เร่ิมตนจากธุรกิจโลจสิติกส จากนัน้เขาสูธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมโดยซื้อ

กิจการของบริษัทเหมราช มีธุรกิจใหบริการสาธารณูปโภคและพลังงาน และธุรกิจดิจิทัล แพลตฟอรม มีบริษัทในเครือ 60 

แหง มีรายไดแสนลานบาท แตมีพนักงานไมถึง 500 คน “พี่ไมกลัวดิสรัปชนั เทคโนโลยทีิ้งไมได ตองรูจักใช” สะทอนภาพ

ดานแรกของผูประกอบการหญงิที่เขาใจและใชเทคโนโลยีข้ันสูงอยางนาทึ่ง ไมวา 5G, sandbox, smart grid ธุรกิจเราเกือบ

ทั้งหมดเปนโครงสรางพืน้ฐาน ไมวาเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอยางไร ก็ยังจําเปน และโลจสิติกสยิ่งมีความสาํคัญมากข้ึนเมื่อ

เทคโนโลยดีิจิทัลถูกใชมากข้ึน  

“รูตัวเองตั้งแต 10 ขวบวาไมอยากเปนลูกจางใคร ไมเคยขอเงินทางบานแมแตบาทเดียว เรียนจบก็เร่ิมหา

ประสบการณ” สะทอนภาพดานทีส่องของความมุงมั่นที่จะเปนผูประกอบการ แมจะมาจากครอบครัวคนจีน ที่คุณพอดุ

มากและไมไดสงเสริมลูกสาวเทากับลูกชาย กวาจะมาถึงวันนี้ไดตองคิดวิเคราะหไดวาจะทําธุรกิจอะไร มีอนาคตไหม มอง

ภาพใหออก ตองคิดตางและมจีินตนาการ เปดโอกาสไมสรางเงื่อนไขใหกับชีวิตตัวเอง “ทําธรุกิจไมตองรอพรอม เพราะ

ความไมพรอมทําใหเกิดธุรกิจ” 

“ซีอีโอไมไดเกงคนเดียว ทํางานเปนทีมเวิรค ผูหญิงก็เปนซูเปอรฮีโรได ถาใชสมองและมีพลังคิดบวก (positive 

thinking) ตองปกปองและไวใจลูกนองเรา” สะทอนภาพดานทีส่ามของการบริหารคน ตองการพนักงานที่ใฝเรียนรูเสมอ ไม

เปนคนน้าํเต็มแกว จัดโปรแกรมอบรมใหพนักงานเยอะมาก ลาสุดมีหลักสูตร WHA Innovation Leader ทําธุรกิจตองใช

ภาษาอังกฤษ ตองเรียน “เร่ิมธุรกิจก็กูเงินจากธนาคารกอน จากนั้นเร่ิมมี property fund แลวก็กองทุนรีท กองทรัสต รูจัก

ระดมทุนจากตลาดเงนิ ตลาดทนุ รวมทุนกับบริษทัตางชาติเพื่อไดเงินทนุและความนาเชื่อถือ ตองรูจักหมุนเงินและลด D/E” 

สะทอนภาพดานที่สี่ของผูประกอบการหญิงที่เขาใจการบริหารเงินทุนอยางเชี่ยวชาญ “ไมเคยสนใจคูแขง ถาทําธุรกิจแลวมี

คูแขง แปลวาเรามาถูกทาง เปนธุรกิจที่มีอนาคต เชื่อวาไมมีใครกินรวบได ไมเสยีเวลามองคูแขง แตสนใจ strategic 

partners ที่ชวยตอยอดธุรกิจ” สะทอนภาพดานที่หาของการคิดเชิงกลยุทธและการสรางพันธมิตรเชิงรุก 

ในชวงป 2550 เปนทุกขมากโปรเจกสรางไมไดตามตองการ มีคนฟองตองข้ึนศาล ชีวติมีความโลภ ทะเยอทะยาน 

แมไมไดคิดวาตัวเองเกง แตก็รูสึกรุมรอน ไมมีความสุข จึงคิดวามีมากกวานี้หรือมีนอยกวานี้ไมใชเร่ืองสําคัญ กวาจะมาถึง

วันนีไ้ดเพราะมีคนชวยเราเยอะมาก เปนจุดเปลี่ยนที่คิดอยากจะคืนใหสังคม เชื่อวาคนไทยชวยกันเองได จึงมุงพฒันาบริษัท

เพื่อเปนสวนหนึ่งของการพฒันาประเทศไทย และสรางสังคมทีด่ี “คิดเร่ืองดีๆ ทําดีๆ ชีวิตเราสรางเอง ใหกําลังใจตัวเอง 

และใหกําลังใจคนอ่ืนๆ ดวย” จริงๆ แลวเปนคนบางานมาก ทํางานทัง้อาทิตยจนวนัศุกรบายรูสกึเหนื่อยมาก ไปเช็ครางกาย

พบวาขาดวิตามนิ แกกวาอายุจริงไป 8 ป จึงหันมาใสใจสุขภาพตัวเอง ออกกําลังกายเลือกทานอาหารที่ดี พลิกฟนกลับมา

ไดใน 9 เดือน เร่ิมเดินทางสายกลาง ผูเขารวมสัมมนาประทับใจมากกับคําวา “ผูหญิงก็เปนซเูปอรฮีโรได” ไมใชตองเปน

ผูชายที่รางกายใหญโตเทานัน้ ความมั่นใจและพลังที่เปยมลนกับประโยคที่วา “ถาเราทําไมได ไมมีใครทําไดอยูแลว”  
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คุณอริสา กุลปยะวาจา เลาวาเร่ิมธุรกิจจากแพชชั่น เพราะชอบทํามนั ทํามนัไดดี ทาํดวยใจรัก “The love of 

what you do and who you serve” เปนคนแพนมวัวเลยหาเคร่ืองดื่มอ่ืนทดแทน ตอนไปเรียนตอตางประเทศเจอกับ

นมอัลมอนดที่มีคุณประโยชนใกลเคียง แตรสชาติมนั ไมอรอย กลับมาเมืองไทยจงึลองทาํดู บุกเบิกตลาดนมอัลมอนดเจา

แรกในไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ค้ันสดจากถ่ัวเต็มเมล็ด “ตั้งใจทําของดีที่คนอ่ืนทาํไมได” และเปนแบรดแรกของ

โลกที่ใชความหวานของดอกเกสรมะพราวออแกนิกซึ่งเปนภูมปิญญาไทย “มาทีหลังไมสามารถดังกวาได จึงอยากเปนคน

แรกที่แตกตาง มี unique selling point คนจะไดจําเราได ใครทําได ไมทาํ” ทั้งกายภาพอยางแพคเกจจิ้งมีเอกลักษณ สราง

ประสบการณใหลูกคามีเร่ืองเลาที่แตกตางนาเชื่อถือ  

ในการทําธุรกิจผูหญิงมักพบอุปสรรคบางอยางที่เกิดจากอคติทางเพศ เชน คนภายนอกมักมองวาผูหญิงทีป่ระสบ

ความสําเร็จมีนอยกวาผูชาย จงึยิ่งทําใหเราอยากทําอะไรเกินความคาดหวัง (unexpected) เมื่อทําไดรูสึกคนประทับใจ 

“ผูชายอาจเกงกวาในการวางแผนมองภาพใหญ แตผูหญิงเกงกวาในการลงรายละเอียด ตอภาพเล็กๆ ใหเปนภาพใหญก็ได

เหมือนกัน”  

บริษัททํากิจกรรมซีเอสอารหลายอยางดานการศึกษาและสิ่งแวดลอม เชน บริจาคหนังสอื สรางหองสมุด 

ชวยเหลือในถ่ินทุรกันดาร ไปยากหนอย ที่คนตองการจริงๆ แพคเกจจิ้งของนมก็ใชวัสดุที่ยอยสลายไดตามธรรมชาต ิ

สงเสริมคุณแมดื่มนมอัลมอนดเพราะมีโฟลิกสูง รวมทั้งการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพใหมๆ การนํากาก

ถ่ัวมาเพิ่มมูลคา โรงงานใหมที่สรางแมจะใชระบบออโตเมชัน ขยายกําลงัการผลิตและลดการใชแรงงาน แตก็ไมไดให

พนักงานเดิมตกงาน แตใหเรียนรูการใชเคร่ืองจักร ฝกทักษะกันใหม เชื่อวาถาพนักงานมีความตั้งใจ (will) ก็เรียนรูได 

ผูเขารวมสัมมนาประทบัใจมากกับคําวา “กําไรไมใชจุดมุงหมายแรก ยิ่งคิดเร่ืองเงินยิ่งทําใหทุกข คิดวาทําดีเงินก็มาเอง เร่ิม

ธุรกิจแบบไมมีสตางค แตมสีติ ไมทําอะไรเกินตัว” และ “ชีวิตหยุดไมได แมจะเดินวนัละนิด ก็ตองไมอยูที่เดิม” 

โดยสรุปจากงานสัมมนาพบคุณสมบัติของผูประกอบการบางอยางทีค่ลายกันคือ “ชอบเรียนเลข ชอบคิดวิเคราะห 

ชอบอานหนงัสือ ชอบคิดตางมจีินตนาการ และทีส่าํคัญคือรูชัดเจนวาตัวเองอยากทําอะไร” ขอบคุณวิทยากรทั้งสองทาน

ที่มาใหความรูมากมาย และเปดโอกาสใหถามทุกสิ่งทุกอยางโดยไมหวงความรูหรือขอมูลใดๆ เลย ติดตามเวอรชัน

ภาษาอังกฤษไดที่ www.montclair.edu/entrepreneur/womens-entrepreneurship-week/ และเว็บไซตของ 

AACSB ขอบคุณคะ 
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