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กําหนดการ 

Women Entrepreneurship Week 2020 Thailand 

Promoting women entrepreneurship and responsible business conduct  

to advance sustainability and decent work 

จัดโดย 

สาขาการบริหารองคการ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 รวมกับ 

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO)  

วันอังคารท่ี 27 ตุลาคม 2563 : เวลา 13.30 - 16.30 น.  

ณ หองประชุมหลวงดําริอิศรานุวรรต ช้ัน 5 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

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

 

13.00 – 13.30  น. ลงทะเบียน 

13.30 – 13.45  น. กลาวตอนรับและเปดงาน 

             รองศาสตราจารย ดร. รุธิร พนมยงค 

             คณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

13.45 – 14.45 น. 

 

 

14.45 – 15.00 น. 

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Women Entrepreneurship and Responsible Business Conduct 

             พญ.นลินี ไพบูลย ประธานกรรมการ  

            บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด 

ถาม-ตอบ 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 

15.15 – 16.15 น. เสวนาเรื่อง Leading Responsible Business and Decent Work  

             Ms. Joni Simpson 

             Senior Specialist on Gender, Equality and Non-discrimination, ILO 

คุณรุงฉัตร บุญรัตน 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท มาลีกรุป จํากัด (มหาชน)  

             ผูดําเนินรายการ 

             รองศาสตราจารย ดร. เนตรนภา ยาบุชิตะ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มธ. 

16.15 – 16.30 น. ถาม-ตอบ 

 

This event is a part of the extended Seventh Annual Women Entrepreneurship Week from 21 September through 13 November 

2020. For a list of WEW events happening around the world, please visit www.WomenEntrepreneurshipWeek.com 
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งานสัมมนาสัปดาหผูประกอบการหญิง Women Entrepreneurship Week 2020 Thailand 

“Promoting women entrepreneurship and responsible business conduct to advance 

sustainability and decent work” 

   

สาขาการบริห ารองค การ  การประกอบการ และทรัพยากรม นุษย  คณ ะพาณิ ชยศาสตรและการบัญ ชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ The Responsible Supply Chains in Asia Programme (Thailand) ขององคการแรงงาน

ระหวางประเทศ (ILO) จัดงานสัมมนาสัปดาหผูประกอบการหญิง “Women Entrepreneurship Week 2020 Thailand” ใน

หัวขอ เรื่อง “Promoting women entrepreneurship and responsible business conduct to advance sustainability 

and decent work” โดยรวมเปนสวนหน่ึงของเครือขาย Women Entrepreneurship Week (WEW) ซึ่งกอตั้งโดย Feliciano 

Center for Entrepreneurship แหง Montclair State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และเครือขายมหาวิทยาลัยกวา 250 

แหงท่ัวโลก พรอมกันจัดงานสัมมนาสัปดาหผูประกอบการหญิงข้ึน โดยปน้ีจัดเปนครั้งท่ี 7 ในระหวางวันท่ี 21 กันยายน ถึง 13 

พฤศจิกายน 2563 เพ่ือใหสังคมโลกตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของผูประกอบการหญิง และเพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหกับ

คนหนุมสาวใหมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคดานนวัตกรรมใหมๆ และพัฒนาเปนผูประกอบการรุนใหมในอนาคต 

ในปน้ีจัดเปนครั้งท่ี 4 ไดรับเกียรติเปนอยางสูงจาก พญ.นลินี ไพบูลย ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยู

นิตี ้ จํากัดผู นําธุรกิจเครือขายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม และคุณ Joni Simpson, Senior Specialist on Gender, 

Equality and Non-discrimination, ILO และคุณรุงฉัตร บุญรัตน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท มาลีกรุป จํากัด (มหาชน) รวม

เสวนาถายทอดประสบการณและสรางแรงบันดาลใจใหแกนักศึกษาและผูสนใจท่ัวไป 

พญ.นลินี ไพบูลย บรรยายในหัวขอเรื่อง Women Entrepreneurship and Responsible Business Conduct เลาวา

ในตอนเริ่มธุรกิจขายตรงน้ันไมรูอะไรเก่ียวกับธุรกิจเลย แตใชหัวใจของความเปนหมอ อยากใหคนไขหาย ใหคนมีงานทํา เช่ือใน

ตัวเองแมจะมีคนคัดคาน จึงสรางโรงงานเล็กๆ ขายเครื่องสําอางในช่ือ สุพรีเดิรม ในชวงแรกขายดีมีเงินกวา 100 ลาน ตอนอายุ 

36 ป เริ่มหลงตัวเอง แตไมรูวามีเงินแลวทําไมไมมีความสุข ไดนําเงินไปลงทุนตอโดยแยกออกมาเปดแบรนดใหมช่ือ “กิฟฟารีน” 

อีก 2 ปตอมา พรอมพนักงานสวนหน่ึงท่ีตามมาดวย “หมอสัญญาวาจะดูแลทุกคนจนวันสุดทาย” ประโยคเริ่มตนธุรกิจใหมท่ีไม

มีอะไรค้ําประกัน มีเพียงความไววางใจ (trust) ระหวางผูกอตั้งกับพนักงาน นําเสนอสินคามีคุณภาพดี รับผิดชอบเมื่อเกิดปญหา 

ราคาสมเหตุสมผล จะทําอยางไรใหพนักงานคิดวาตัวเองเปนเจาของธุรกิจ เคล็ดลับในการเปน “ผูนํา” คือ คนท่ีทําใหคนอ่ืนรัก 

รักพนักงาน รักลูกคา เขาใจหัวใจคนอ่ืน ความรักและบารมีไมไดมาโดยตําแหนง จงเปนคนท่ียิ้มเกง คุยกับคนงาย ใหเกียรติคน

เปน ชมคนเปน ไมพูดจาทํารายนํ้าใจคน ที่สําคัญคือ เขมแข็ง เกง แตดูออนโยน ยอมรับในความคิดตาง และอยายึดติดกับ
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ความคิดเดิม โชคดีที่วงการธุรกิจไทยยอมรับในความสามารถของผูหญิงและความหลากหลาย ไมตองแสดงความเปนชายใหดู

เหนือกวาชาย ป 2554 โรงงานที่นวนครเกิดนํ้าทวมสูงกวา 2.5 เมตร ถูกประกาศเปนเขตภัยพิบัติ วิกฤตครั้งนั้นนับวาใหญท่ี

สุดแตแทนท่ีจะทอแท กลับลุกข้ึนมาฮึดสูและคิดวาจะเอาโรงงานกลับมาใหเร็วท่ีสุด การดูแลนักธุรกิจกวา 3 แสนคนท่ัวประเทศ

เปนเรื่องยาก คํานึงเสมอในเรื่อง upline (คนแนะนํา) และdownline (คนถูกแนะนํา) ทําอยางไรไมใหคนถูกแนะนํารูสึกวาถูก

เอาเปรียบ ยึดหลักการทําดีกับคนใกลตัว ทุกคนอยากทําสิ่งท่ีรัก ภูมิใจท่ึไดรับการยอมรับ ตองการโอกาส รายได ตําแหนง แตก็

อยาโลภจนเกินไป ธุรกิจขายตรงอาจทําใหโลภสูง ทอนความโลภดวยการใหผานกิจกรรมชวยเหลือสังคม ชวงวิกฤตโควิด-19 

บอกพนักงานวา “ใหเงินเดือนทุกคนเหมือนเดิม ไมใหใครออก” โชคดีท่ีเริ่มขายออนไลนมา 4-5 ปกอนหนาทําใหปรับตัวไดทัน 

ผูเขารวมสัมมนามีความสุขกับเรื่องราวท่ีคุณหมอเลา มีกําลังใจท่ีจะเปนผูใหและทําประโยขนแกผูอ่ืน  

Ms.Joni Simpson และคุณรุงฉัตร บุญรัตน เสวนาในหัวขอเรื่อง Leading Responsible Business and Decent Work 

คุณ Joni อธิบายเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ (Responsible Business) ท่ีองคการแรงงานระหวางประเทศ 

(ILO) ซึ่งเปนหนวยงานหน่ึงขององคการสหประชาชาติ (United Nations) พยายามสงเสริมผานมาตรฐานแรงงานสากลตางๆ ท่ีไอ

แอลโอประกาศออกมาและผลักดันใหประเทศสมาชิกนําไปปฏิบัติตาม ในรูปของกฎหมายคุมครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ โดยเนนเรื่อง “งานท่ีมีคุณคา (Decent Work)” เชน อัตราคาจางข้ันต่ําท่ีเหมาะสม การสงเสริมความมั่นคงในการจางงาน 

สิทธิลาคลอดโดยไดรับคาจาง ลาหยุด การคุมครองสิทธิแรงงาน และสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ในปจจุบันขอตกลงการคาเสรี ทําใหการคา

และการลงทุนระหวางประเทศเกิดข้ึนท่ัวโลก หวงโซอุปทานการผลิตโลกกระจายไปในหลายๆ ประเทศ บริษัทเอกชนโดยเฉพาะ

บรรษัทขามชาติควรดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ ตลอดหวงโซอุปทานน้ีซึ่งเก่ียวของกับแรงงานท้ังสิ้น นอกจากน้ีไอแอลโอยัง

สงเสริมความเทาเทียมทางเพศ (Gender Equality) มาโดยตลอด เพราะเช่ือวาเมื่อผูหญิงเขารวมในตลาดแรงงานจะเพ่ิมผลิตภาพให

สูงข้ึนได ลูกคายุคใหมคาดหวังท่ีจะซื้อสินคาจากบริษัทท่ีไมไดทําธุรกิจเพ่ือกําไรสูงสุดเทาน้ัน แตตระหนักถึงความยั่งยืนและเปนมิตร

กับผูหญิงดวย การวิจัยท่ัวโลกพบวาผูหญิงมีอุปสรรคในหนาท่ีการงานเพราะตองทํางานนอกบานท่ีไดรับคาจาง และใชเวลาไปกับการ

ทํางานในบานท่ีไมไดรับคาจาง (unpaid jobs) เชน งานบาน ดูแลบุตร ดูแลผูสูงอายุ มากกวาผูชาย ผูหญิงมีความรูในการทําธุรกิจ

นอยกวา มีความสามารถดานเทคโนโลยีดอยกวา และถูกเลือกปฏิบัติในงาน (discrimination) มากกวาผูชาย ผูหญิงยังตองเผชิญกับ

ปญหาเพดานแกว (Glass Ceiling) ไมสามารถเติบโตเปนผูบริหารระดับสูงได ดังน้ันการมอบอํานาจใหสตรี (empowerment) โดย

ใหโอกาสรวมโตะท่ีตัดสินใจเรื่องสําคัญๆ และความโปรงใสในการปฏิบัติตอหญิงชายอยางเทาเทียมกันจึงเปนเรื่องสําคัญ 

คณุรุงฉัตร บุญรัตน รวมธุรกิจครอบครัวผลิตผลไมกระปองเมื่ออายุเพียง 25 ป จากน้ันผลิตนํ้าผลไมใสกลอง UHT 50% เปน

ธุรกิจเรา อีก 50% เปนรับจางผลิตและสงออก อุปสรรคในตอนแรกจึงไมใชเรื่อง “เพศ” แตเปน “วัย” คนในบริษัทมองเราเปนเด็ก ไมมี

ประสบการณ จึงใชความเปนเด็กขอความรู การสืบทอดกิจการจากรุนคุณพอคิดวาเปนทางลัด ไมตองเริ่มจากศูนย อยากเรียนรูอะไรก็ทํา

ได ตอนมีลูกถึงเพ่ิงเขาใจวาผูหญิงทํางานยากกวาผูชายอยางไร เมื่อเปนแมตองใหนมลูกเอง สามีท่ีเปนพอทําแทนไมได มีทีมชวยเยอะ 

แตยังไงก็ตองทําหนาท่ีแม ถามวา “เราทํางานเพ่ืออะไร” เพ่ือเงิน แตพอมีเงินเก็บไวใชไมหมด เริ่มคิดวาควรดูแลคนใกลตัวท่ีอยูเบ้ืองหลัง

ธุรกิจ (Stakeholders) ยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาใหดีข้ึน จึงเริ่มเปลี่ยนแปลง (transformation) บริษัทในสวนของ Hardware 

กอน โดยนําเอาเครื่องจักรท่ีดีเขามาแมจะแพง เพ่ือลดการใชสารเคมีท่ีอาจกระทบกับพนักงาน ทําลายสิ่งแวดลอมนอยลง ในดาน 

Software เช่ือมั่นในแนวคิดเติบโตไปดวยกัน “Growing Well Together” แตเมื่อคิดจะทําประโยชนใหคนอ่ืนก็อยาลืมตัวเองดวย เช่ือ

ในหลัก “Win-Win Solution” เพราะทําดีเพ่ือสังคมแลว ธุรกิจก็ตองอยูรอดและไดประโยชนดวย พบปญหาวาบรรษัทขามชาติท่ีมา

วาจางเราผลิตตองการใหเราดูแลแรงงานตามมาตรฐานสากล ทํางานไมเกิน 60 ช่ัวโมงตอสัปดาห แตกฎหมายไทยอนุญาตใหทํางานได 

84 ช่ัวโมงตอสัปดาห จึงเปลี่ยนกะงานจาก 2 กะ (8 ช่ัวโมง โอที 4 ช่ัวโมง) เปน 3 กะ ทําใหพนักงานไมไดโอที จึงตองไปเพ่ิมฐานเงินเดือน

ใหพนักงานมีรายไดเพียงพอ แตตนทุนเราเพ่ิมข้ึน คนอาจเขาใจวา “มาลี” มีจุดแข็งเปนบริษัทเกาแกกวา 40 ป แตภาพลักษณเปนแบ

รนดเกา ตองรีแบรนดใหมีความรวมสมัย เปนคนชอบทําธุรกิจแมจะไมชอบนํ้าผลไมเพราะเปน volume game วัดกันท่ียอดขาย ทุกเชา

ตื่นมาจะนึกเสมอวาวันน้ีจะสราง impact อะไรได ผูเขารวมสัมมนาท่ึงกับความสามารถของซีอีโอหญิงวัย 35 ปท่ีอายุนอยท่ีสุดในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเรียนรูวิธีคิดของผูประกอบการหญิงและเปนแรงบันดาลใจในการเลือกทําธุรกิจและการทํางานในอนาคต 


