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Zoom Cloud Meeting



โครงการเสริมแกรง่เศรษฐกิจไทยดว้ยพลงัสตรี

(WeEmpowerAsia – Thailand)

วตัถุประสงค์

1. ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในวฒันธรรมองคก์รและแนวปฏิบตัขิองบรษิทัเอกชน

(WEPs) เพ่ือเสริมแกร่งผลประกอบการองคก์ร (600 บริษัทขนาดกลางและใหญ่)

2. ฝึกอบรมพฒันาทกัษะทางธุรกิจ การเงิน รวมถึงทกัษะทางเทคนิคอื่น ๆ เพ่ือพฒันา

ศกัยภาพผูป้ระกอบการ SMES สตร ี(200 บริษัท)



องคก์รที่ลงนามใน WEPs (ไทย 85, ทัว่โลก 5,860)

https://www.weps.org/companies



สิ่งที่บริษัทจะไดร้ับ

เขา้ร่วมในเครือขา่ยของ 

UN Women และ

บรษิทัเอกชนชั้นน า

เป็นท่ียอมรบัขององคก์ร

ระดบันานาชาติ

ดา้นการพฒันาอยา่ง

ยัง่ยนื

เขา้ถึงคลงัความรู ้ ทั้งเคร่ืองมือ 

การฝึกอบรมและค าปรึกษา

โดยไม่เสียค่าใชจ้า่ย  



USD 4.5 trillion
For Asia-Pacific economies by 2025 

Gender equality can drive 
economic growth and 
improve business 
performance.  

McKinsey & Company, 2018

การส่งเสริมความเทา่เทียมทางเพศ 

ส่งผลดีตอ่การด าเนินธุรกิจ

นวตักรรมเพิ่ม 6 เท่า

ลดอตัราการลาออก 22 %

62 % ของลกูคา้ตอ้งการให้

บริษทัดแูลในประเด็นน้ี



การอบรมทักษะทางธุรกิจส าหรับธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม

ที่มาของโครงการ

• สตรีมีบทบาทส าคญัในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ทั้งในฐานะเจา้ของ

กิจการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน อยา่งไรก็ตาม ส าหรบัประเทศไทย สตรียงัขาดโอกาสในการ

พฒันาทกัษะทางธุรกิจท่ีส าคญัต่างๆ อาทิ เช่น การเขา้ถึงแหล่งทุน การน าเสนอแผนธุรกิจ 

การเจรจาต่อรอง ฯลฯ ซ่ึงเป็นอุปสรรคส าคญัท่ีในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย



วตัถุประสงคโ์ครงการ

• ฝึกอบรมพฒันาทกัษะทางธุรกิจ การเงิน รวมถึงทกัษะทางเทคนิคอื่น ๆ เพ่ือเพิ่มโอกาส

เป็นผูน้ าและผูป้ระกอบการของผูห้ญิงไทย 

• เช่ือมโยงเครือข่ายบรษิทัขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีเขา้ร่วมโครงการเศรษฐกิจไทยดว้ย
พลงัสตรี เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจส าหรบั SMEs ท่ีมีสตรีเป็นเจา้ของ

การอบรมทักษะทางธุรกิจส าหรับธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม



HOW BUSINESS CAN SUPPORT WOMEN THROUGHOUT 
THEIR SUPPLY CHAIN

Source: HERproject

Understand 
the impact on 

women

Map benefits 
and 

contributions 
from women

Develop goals, 
targets and 

accountabilities

Foster a 
culture of 
inclusion

Measure and 
report using 

gender-
disaggregated 

data

Source: BSR



WHAT IS GENDER-RESPONSIVE PROCUREMENT?

Women-owned businesses

• ≥ 51% owned by women

• ≥ 20% owned by women 

• ≥ 1 woman in leadership
• ≥ 30% of the board 

composed by women.

Gender-responsive suppliers

• Anti-discrimination policies

• Equal pay commitment

• Safe transport, childcare, and 
health services

• Gender balance in leadership

OR

Gender-responsive procurement is the selection of services, goods and civil works that considers their 
impact on gender equality (UN Women).

IFC definition

PLACEHOLDER FOR COUNTRY 
SPECIFIC LEGISLATION



ชุดเคร่ืองมือ WeRise ส าหรบัผูป้ระกอบการ



เคร่ืองมือ 1

ความตอ้งการ

ทางดา้นการเงิน

ของคุณ

เคร่ืองมือ 2

การเขา้ถึงแหล่ง

ทุนท่ีเหมาะสม

เครื่องมือ 3

การลดอคติทาง

เพศส าหรบั

ผูป้ระกอบการ

สตรี

เครื่องมือ 4

WEPS

เคร่ืองเสริมแกร่ง

พลงัสตรี

ผลกัดนัความ

เทา่เทียม 

หนุนการเตบิโต

ทางธุรกิจ

มีนาคม 2565



Footer: go to Insert > Header and Footer to edit



ธุรกิจคณุ

อยูใ่นขั้นตอนใด

คุณสรา้งส่วนแบ่งการตลาดท่ีส าคญั

และกระจายธุรกิจของคุณหรือไม?่

ธุรกิจของคุณมีอยูแ่ลว้หรือไม?่

ผ่านการทดสอบและสรุปหรือยงั

คุณไดส้รา้งฐานลูกคา้ท่ีมัน่คง

แลว้หรือยงั?

คุณท าก าไรอยา่งสม า่เสมอในช่วง 3

ปีท่ีผ่านมาหรือไม่?

ใช่

ไม่

ใช่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ใช่

ใช่

ใช่







ขั้นตอนท่ี 1 ระบุเป้าหมายทางธุรกิจใน 1 ปี

ออกผลิตภณัฑ ์‘แคบหมูส าหรบัหมอ้ทอดไรน้ ้ามนั’ จ  าหน่ายผ่านซูเปอรม์ารเ์ก็ต 3 

แห่ง และขายออนไลน ์ โดยเพ่ิมยอดขายจาก 84,000 บาทเป็น 120,000 บาทใน 

12 เดือน

1. มีความเจาะจง

2. วดัผลได้

3. บรรลผุลได้

4. สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง

5. อยูใ่นกรอบเวลา

1 2

3

5

4



ขั้นตอนท่ี 1 ระบุเป้าหมายทางธุรกิจใน 1 ปี (5 นาที)

มีความเจาะจง

วดัผลได้

บรรลผุลได้

สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง

อยูใ่นกรอบเวลา



งบกระแสเงินสด

18



List your cash inflows and outflows

1
• One-time (O)/Recurring (R)

2
• When? (what date will the cash flow in or out)

3
• Amount

4

• Monthly amount to add in monthly cashflow 
statement

5

• Do you expect this cash flow to change? If yes, 
when?



STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

ลูกค้า ขายสินคา้/บริการ R Daily 2800 84,000.00         

Yes increase with

- the marketing campaign in month 4

- the bulk order in month 11

- the festive season in month 12

รายได้อ่ืนๆ ลูกคา้คา้งจ่าย

ซ้ือสินค้าคงคลงั ซ้ือสินคา้หรือวตัถุดิบ R Weekly 7500 30,000.00         Yes increase , with sales

การด าเนินงานและการบริหารทัว่ไป ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสินคา้ R Daily 100 3,000.00           Yes increase , with sales

การตลาด/การโฆษณา R Monthly 1000 1,000.00           
Yes increase , with mkt campaign in 

mo.4

อุปกรณ์ส านกังาน O Uncertain

การซ่อมแซม/การบ ารุงรักษา R Monthly 200 200.00              No

ตน้ทุนในการผลิต R Weekly 2000 8,000.00           Yes increase , with sales

ค่าเช่าส านกังาน ค่าโทรศพัท์ R 24 th of each month 7000 7,000.00           Yes increase , with sales

ค่าประกนัภยั การบญัชี ค่าใชจ่้ายทางกฏหมาย R Monthly 500 500.00              No

เงนิเดือน ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานท่ีคงท่ี R Monthly 16000 16,000.00         Yes increase , with sales

ค่าจ้าง ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานท่ีผนัแปร R Monthly 10000 10,000.00         Yes increase , with sales

เงินสดรับ

เงินสดจ่าย

One-time (O)/
Recurring (R)

STEP 1



STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

ลูกค้า ขายสินคา้/บริการ R Daily 2800 84,000.00         

Yes increase with

- the marketing campaign in month 4

- the bulk order in month 11

- the festive season in month 12

รายได้อ่ืนๆ ลูกคา้คา้งจ่าย

ซ้ือสินค้าคงคลงั ซ้ือสินคา้หรือวตัถุดิบ R Weekly 7500 30,000.00         Yes increase , with sales

การด าเนินงานและการบริหารทัว่ไป ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสินคา้ R Daily 100 3,000.00           Yes increase , with sales

การตลาด/การโฆษณา R Monthly 1000 1,000.00           
Yes increase , with mkt campaign in 

mo.4

อุปกรณ์ส านกังาน O Uncertain

การซ่อมแซม/การบ ารุงรักษา R Monthly 200 200.00              No

ตน้ทนุในการผลิต R Weekly 2000 8,000.00           Yes increase , with sales

ค่าเช่าส านกังาน ค่าโทรศพัท์ R 24 th of each month 7000 7,000.00           Yes increase , with sales

ค่าประกนัภยั การบญัชี ค่าใชจ่้ายทางกฏหมาย R Monthly 500 500.00              No

เงนิเดือน ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานท่ีคงท่ี R Monthly 16000 16,000.00         Yes increase , with sales

ค่าจ้าง ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานท่ีผนัแปร R Monthly 10000 10,000.00         Yes increase , with sales

เงินสดรับ

เงินสดจ่าย

One-time (O)/
Recurring (R)

STEP 1



STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

ลูกค้า ขายสินคา้/บริการ R Daily 2800 84,000.00         

Yes increase with

- the marketing campaign in month 4

- the bulk order in month 11

- the festive season in month 12

รายได้อ่ืนๆ ลูกคา้คา้งจ่าย

ซ้ือสินค้าคงคลงั ซ้ือสินคา้หรือวตัถุดิบ R Weekly 7500 30,000.00         Yes increase , with sales

การด าเนินงานและการบริหารทัว่ไป ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสินคา้ R Daily 100 3,000.00           Yes increase , with sales

การตลาด/การโฆษณา R Monthly 1000 1,000.00           
Yes increase , with mkt campaign in 

mo.4

อุปกรณ์ส านกังาน O Uncertain

การซ่อมแซม/การบ ารุงรักษา R Monthly 200 200.00              No

ตน้ทุนในการผลิต R Weekly 2000 8,000.00           Yes increase , with sales

ค่าเช่าส านกังาน ค่าโทรศพัท์ R 24 th of each month 7000 7,000.00           Yes increase , with sales

ค่าประกนัภยั การบญัชี ค่าใชจ่้ายทางกฏหมาย R Monthly 500 500.00              No

เงนิเดือน ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานท่ีคงท่ี R Monthly 16000 16,000.00         Yes increase , with sales

ค่าจ้าง ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานท่ีผนัแปร R Monthly 10000 10,000.00         Yes increase , with sales

เงินสดรับ

เงินสดจ่าย

When? (what 
date will the 

cash flow in or 
out) (R)

STEP 2



STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

ลูกค้า ขายสินคา้/บริการ R Daily 2800 84,000.00         

Yes increase with

- the marketing campaign in month 4

- the bulk order in month 11

- the festive season in month 12

รายได้อ่ืนๆ ลูกคา้คา้งจ่าย

ซ้ือสินค้าคงคลงั ซ้ือสินคา้หรือวตัถุดิบ R Weekly 7500 30,000.00         Yes increase , with sales

การด าเนินงานและการบริหารทัว่ไป ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสินคา้ R Daily 100 3,000.00           Yes increase , with sales

การตลาด/การโฆษณา R Monthly 1000 1,000.00           
Yes increase , with mkt campaign in 

mo.4

อุปกรณ์ส านกังาน O Uncertain

การซ่อมแซม/การบ ารุงรักษา R Monthly 200 200.00              No

ตน้ทุนในการผลิต R Weekly 2000 8,000.00           Yes increase , with sales

ค่าเช่าส านกังาน ค่าโทรศพัท์ R 24 th of each month 7000 7,000.00           Yes increase , with sales

ค่าประกนัภยั การบญัชี ค่าใชจ่้ายทางกฏหมาย R Monthly 500 500.00              No

เงนิเดือน ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานท่ีคงท่ี R Monthly 16000 16,000.00         Yes increase , with sales

ค่าจ้าง ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานท่ีผนัแปร R Monthly 10000 10,000.00         Yes increase , with sales

เงินสดรับ

เงินสดจ่าย

When? (what 
date will the 

cash flow in or 
out) (R)

STEP 2



STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

ลูกค้า ขายสินคา้/บริการ R Daily 2800 84,000.00         

Yes increase with

- the marketing campaign in month 4

- the bulk order in month 11

- the festive season in month 12

รายได้อ่ืนๆ ลูกคา้คา้งจ่าย

ซ้ือสินค้าคงคลงั ซ้ือสินคา้หรือวตัถุดิบ R Weekly 7500 30,000.00         Yes increase , with sales

การด าเนินงานและการบริหารทัว่ไป ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสินคา้ R Daily 100 3,000.00           Yes increase , with sales

การตลาด/การโฆษณา R Monthly 1000 1,000.00           
Yes increase , with mkt campaign in 

mo.4

อุปกรณ์ส านกังาน O Uncertain

การซ่อมแซม/การบ ารุงรักษา R Monthly 200 200.00              No

ตน้ทุนในการผลิต R Weekly 2000 8,000.00           Yes increase , with sales

ค่าเช่าส านกังาน ค่าโทรศพัท์ R 24 th of each month 7000 7,000.00           Yes increase , with sales

ค่าประกนัภยั การบญัชี ค่าใชจ่้ายทางกฏหมาย R Monthly 500 500.00              No

เงนิเดือน ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานท่ีคงท่ี R Monthly 16000 16,000.00         Yes increase , with sales

ค่าจ้าง ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานท่ีผนัแปร R Monthly 10000 10,000.00         Yes increase , with sales

เงินสดรับ

เงินสดจ่าย

Amount

STEP 3



STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

ลูกค้า ขายสินคา้/บริการ R Daily 2800 84,000.00         

Yes increase with

- the marketing campaign in month 4

- the bulk order in month 11

- the festive season in month 12

รายได้อ่ืนๆ ลูกคา้คา้งจ่าย

ซ้ือสินค้าคงคลงั ซ้ือสินคา้หรือวตัถุดิบ R Weekly 7500 30,000.00         Yes increase , with sales

การด าเนินงานและการบริหารทัว่ไป ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสินคา้ R Daily 100 3,000.00           Yes increase , with sales

การตลาด/การโฆษณา R Monthly 1000 1,000.00           
Yes increase , with mkt campaign in 

mo.4

อุปกรณ์ส านกังาน O Uncertain

การซ่อมแซม/การบ ารุงรักษา R Monthly 200 200.00              No

ตน้ทุนในการผลิต R Weekly 2000 8,000.00           Yes increase , with sales

ค่าเช่าส านกังาน ค่าโทรศพัท์ R 24 th of each month 7000 7,000.00           Yes increase , with sales

ค่าประกนัภยั การบญัชี ค่าใชจ่้ายทางกฏหมาย R Monthly 500 500.00              No

เงนิเดือน ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานท่ีคงท่ี R Monthly 16000 16,000.00         Yes increase , with sales

ค่าจ้าง ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานท่ีผนัแปร R Monthly 10000 10,000.00         Yes increase , with sales

เงินสดรับ

เงินสดจ่าย

Monthly

STEP 4



STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

ลูกค้า ขายสินคา้/บริการ R Daily 2800 84,000.00         

Yes increase with

- the marketing campaign in month 4

- the bulk order in month 11

- the festive season in month 12

รายได้อ่ืนๆ ลูกคา้คา้งจ่าย

ซ้ือสินค้าคงคลงั ซ้ือสินคา้หรือวตัถุดิบ R Weekly 7500 30,000.00         Yes increase , with sales

การด าเนินงานและการบริหารทัว่ไป ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสินคา้ R Daily 100 3,000.00           Yes increase , with sales

การตลาด/การโฆษณา R Monthly 1000 1,000.00           
Yes increase , with mkt campaign in 

mo.4

อุปกรณ์ส านกังาน O Uncertain

การซ่อมแซม/การบ ารุงรักษา R Monthly 200 200.00              No

ตน้ทนุในการผลิต R Weekly 2000 8,000.00           Yes increase , with sales

ค่าเช่าส านกังาน ค่าโทรศพัท์ R 24 th of each month 7000 7,000.00           Yes increase , with sales

ค่าประกนัภยั การบญัชี ค่าใชจ่้ายทางกฏหมาย R Monthly 500 500.00              No

เงนิเดือน ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานท่ีคงท่ี R Monthly 16000 16,000.00         Yes increase , with sales

ค่าจ้าง ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานท่ีผนัแปร R Monthly 10000 10,000.00         Yes increase , with sales

เงินสดรับ

เงินสดจ่าย

Do you 
expect this 

cash flow to 
change? If 
yes, when?

STEP 5



กระแสเงินสดสุทธิและเงินสดปลายงวด



เสน้ทางสู่ความส าเร็จ

ของการเป็นผูป้ระกอบการหญิง

รุน่ที่ 5 (WeRise)

ม.ค.

• BMC

• Access-to-finance

• Gender lens

ก.พ.

• 15 ก.พ. ส่ง Pitching slide 
ที่ 
weempowerasia@kenan-
asia.org

• Preparing for pitching

มี.ค.

• Pitching for WeRise award

• Linking to sourcing manager/ 
CSR manager in listed or 
MNC



ผลกัดนัความเท่าเทียม 

หนุนการเติบโตทางธุรกิจ


