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อาหารนอกจากจะกินเพ่ือให้อิ่มท้องและมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแล้ว เดี๋ยวนี้ผู้บริโภคยังต้องการไอเดียแปลกๆ หรือ       

ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้จากอาหาร เพื่อสร้างคุณค่าทางจิตใจท�าให้รู้สึกอยากกินอาหารและรู้สึกมีความสุขสนุกสนานไปกับการ      

กินอาหารอีกด้วย สีสันสดใสภายนอกของอาหารจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และหาก     

ได้ลองเข้าไปส่องโซเชยีลมเีดยีกจ็ะเหน็ว่าตอนนีห้ลายแบรนด์หลายร้านมอีาหารมสีสีนัละลานตากนัมากมาย เพราะนีเ่ป็นเทรนด์หนึง่

ที่ก�าลังมาแรง 

ผู้ประกอบการที่เกาะกระแสเทรนด ์และเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทลัที่ชอบถ่ายรูปแล้วโพสต์แชร์ในโซเชียลฯ รวมถึง

ต้องตามไปลองชิมเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับตนเอง ก็จะคิดหาลูกเล่นใหม่ๆ จับอาหารแต่งตัวให้แปลกตาเพ่ือสร้าง              

ความแตกต่าง ดึงดูดความสนใจผู้บริโภค เหมือนอย่างผู้ประกอบการ 2 ราย คือ ร้านคาเฟ่ KICKS ที่เล่นกับน�้าแข็งทรงลูกบาศก์

หลากสีหลายรส และ Rainbow ขนมโตเกียว ที่แปลงร่างขนมโตเกียวแบบดั้งเดิมมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยสารพัดสีสายสีรุ้ง ฟ้า เขียว 
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Catcha Group บรษิทัลงทุนสญัชาตมิาเลเซยี เปิดเผยการคาดการณ์เรือ่ง
เทคโนโลยท่ีีจะเกดิใน SEA ปี พ.ศ.2563 ว่า 1.ช่วงปลายปี พ.ศ.2563 SEA จะมี
ผูใ้ช้อินเทอร์เนต็ 460 ล้านคนซึง่สงูกว่าญีปุ่น่ องักฤษ และรสัเซยี การเพิม่ขึน้นี้
มผีลให้นกัลงทนุเข้ามาลงทนุด้านเทคโนโลยีใน SEA มากขึน้ 2.การประเมนิมลูค่า
รวมของ 7 บรษิทัเทคโนโลยช้ัีนใน SEA อย่าง Grab Go-Jek Razer Sea Group 
Tokopedia Traveloka และ iflix อาจมมูีลค่าสงูถงึ 86.5 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 
โดยแต่ละบรษิทัมมีลูค่าเฉล่ีย 12.4 พันล้านดอลลาร์ฯ 3.มียนิูคอร์นเกดิใหม่       
ในเวลาไม่ถงึ 3 ปี เพราะเดมิท ีiProperty ซึง่เป็น Startup จากมาเลเซยีใช้เวลา 
10 ปีในการท�าให้บรษัิทมมีลูค่า 500 ล้านดอลลาร์ฯ แต่ใช้เวลาเพยีง 4 ปี 7 เดอืน
ในการยกตวัเองเป็นยูนคิอร์นท่ีน่าจบัตามองใน SEA ดงันัน้ Startup ใหม่ๆ ท่ี
จะก้าวขึน้เป็นยนิูคอร์นจงึมแีนวโน้มใช้เวลาน้อยกว่า iProperty 4.บรษิทัเทคโนโลยี
ใน SEA ขายหุ้น 2 คร้ังต้องได้เงนิมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ฯ เพราะในปี      
พ.ศ.2560 Sea Group มมีลูค่าในตลาดหุน้สหรฐัฯ 4.9 พนัล้านดอลลาร์ฯ และ 
Razer มีมลูค่าในตลาดหุน้ฮ่องกง 4.4 พนัล้านดอลาร์ฯ 5.ภาคเอกชนและรัฐบาล
ใน SEA ลงทุนอย่างน้อย 1 พนัล้านดอลลาร์ฯ กบั Startup เพราะเทคโนโลยี    
ใน SEA ก�าลังเฟ่ืองฟู ประกอบกับมองว่า เงินท่ีลงทุนไปจะช่วยให้ Startup เติบโต
ข้ึน และ 6.อย่างน้อย 1 ประเทศใน SEA จะยอมรบัสกลุเงนิดจิทัิล เพราะท�าให้
กลายเป็นสงัคมไร้เงนิสดเต็มตวั

Startup SEA ไม่ธรรมดาซะแล้ว

ทุกต้นปีมักมีเทรนด์ใหม่มาให้อัพเดตกันเสมอ ล่าสุด 99Designs เว็บไซต์รวมกราฟิกฟรีแลนซ์ เผย 4 เทรนด์
งานดีไซน์ปี พ.ศ.2561 ที่ผู้ประกอบการน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับทั้งงานดีไซน์แพ็กเกจจิ้ง และรูปแบบการน�าเสนอ
คอนเทนต์

เทรนด์แรกคือ ออร์แกนิก เนื่องด้วยสินค้าออร์แกนิกที่ปลอดภัย ไร้สารเคมีได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง
หลายปีทีผ่่านมา ท�าให้เกดิเทรนด์งานดไีซน์ทีเ่น้นความเป็นออร์แกนกิ นัน่คอื เรยีบง่ายสไตล์มนิมิอล ทัง้นี ้การน�า
งานศิลปะทีว่าดด้วยมอื และงาน Doodles มาใช้ร่วมด้วยจะช่วยเพิม่ความน่าสนใจให้แบรนด์ได้มาก เพราะลกูค้า
รู้สกึถงึความอบอุน่และการย้อนวยักลบัไปเป็นเดก็ เทรนด์ทีส่องคอื รองรบัสมาร์ทโฟน ทกุวนัน้ีคนท่องอินเทอร์เนต็
บนสมาร์ทโฟนมากกว่าเดสก์ท็อป แบรนด์จึงต้องดีไซน์เว็บไซต์ให้รองรับการเปิดบนสมาร์ทโฟน และดีไซน์โลโก้
ให้จ�าง่ายที่สุดชนิดที่ว่าแค่เห็นผ่านๆ ก็บอกได้ว่าเป็นโลโก้แบรนด์ใด

เทรนด์ทีส่ามคอื มกีารเคล่ือนไหว การน�าเสนอคอนเทนต์ด้วยตวัหนังสอืและภาพถ่ายอาจไม่เพยีงพออีกต่อไป 
แบรนด์ต้องหยิบภาพ Gif มาใช้ด้วย เพราะท�าให้ลูกค้าเข้าใจส่ิงที่แบรนด์ต้องการส่ือมากข้ึน โดยตอนน้ี             
หลายแบรนด์ใช้ภาพ Gif ทั้งในอีเมลข่าว โฆษณา บทความ รวมทั้งท�าเป็นโลโก้ เทรนด์สุดท้ายคือ ไล่สี การดีไซน์     
แพ็กเกจจิ้ง เว็บไซต์ หรือพื้นหลังบทความให้มีการไล่สีช่วยให้แบรนด์ดูทันสมัย มีชีวิตชีวา

ท�าตามเทรนด์ แบรนด์เตะตา 

อีก 2 ปีข้างหน้าร้านค้าปลีกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะคนเลือกที่จะจับจ่ายบนออนไลน์มากขึ้น โดยมีตัวเลข
ระบุว่า มีลูกค้าเพียง 3-4 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เดินซื้อของในร้าน ขณะที่ 14 เปอร์เซ็นต์ซื้อสินค้ามากกว่า 15 รายการ
ขึ้นไปในร้านออนไลน์

Symphony Retail ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจค้าปลีก ฉายภาพให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของร้านค้าปลีก       
ในปี พ.ศ.2563 ว่า ช่องทางเดินในร้านจะน้อยกว่า 10 ช่อง เพราะสินค้าส่วนใหญ่วางขายในร้านออนไลน์ อาหาร
ส�าเร็จรูปมีขายเยอะขึ้น เพราะลูกค้า 76 เปอร์เซ็นต์ไม่ท�าอาหารเอง มีการสร้างความตื่นเต้นให้ลูกค้าด้วยสินค้าแผนก 
Surprise and Delight ที่เปลี่ยนสินค้าทุกๆ 2 สัปดาห์ มีตลาดเกษตรให้ลูกค้าได้ช้อปสินค้าของท้องถิ่น และสร้าง
ฟีเจอร์อ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าออนไลน์ เช่น แสดงยอดช�าระแบบ Real Time และรายการสินค้าในตะกร้าแสดง
เหมือนกันทั้งบนเดสก์ท็อปและสมาร์ทโฟน เป็นต้น

ออนไลน์ไปทุกธุรกิจจริงๆ

เป็นท่ีน่าสงสยัไม่น้อยว่า ท�าไมช่วงนีแ้บรนด์ต่างๆ จงึหันมาท�าโฆษณาแอนิเมช่ันความยาว 6 วินาที
มากกว่าโฆษณาที่ใช้นักแสดง Adweek เว็บไซต์ข่าวสารแวดวงโฆษณา ได้ให้ความเห็นว่า          
งานแอนิเมชั่นช่วยให้เร่ืองที่เข้าใจยากกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย และสื่ออารมณ์ได้ค่อนข้าง
ชัดเจนจึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวออนไลน์ ส่วนความยาวแค่ 6 วินาทีช่วยให้คนดูจดจ�าเน้ือหา
โฆษณาได้ดีกว่าโฆษณาที่มีความยาว 15 วินาทีหรือ 30 วินาที นี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของ
ผู้ประกอบการที่ต้องขมวดเรื่องที่ต้องการสื่อกับลูกค้าให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่ายในเวลาที่จ�ากัด

ตัวอย่างแบรนด์ที่ท�าโฆษณาแอนิเมชั่นออกมาดึงลูกค้า เช่น KFC ซึ่ง Jason Kreher Creative 
Director แห่ง Wieden+Kennedy บริษทัโฆษณาท่ีอยูเ่บ้ืองหลังงานโฆษณาของแบรนด์ใหญ่ๆ บอกว่า 
โฆษณาแอนิเมชั่นช่วยให้ลูกค้าเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนของ KFC มากขึ้น ร้านอาหารเม็กซิกัน Taco Bell หัวหน้าฝ่าย 
Brand Engagement ของแบรนด์อย่าง Tracee Larocca มองว่า ช่วยให้เนื้อหาของโฆษณามีความชัดเจนขึ้น และ
เชื่อมต่อแบรนด์กับลูกค้าได้ง่าย และถั่วกระป๋อง Heinz Beanz เอเยนซีที่ท�าโฆษณาแอนิเมชั่นให้แบรนด์นี้บอกว่า 
แอนิเมชั่นช่วยให้โฆษณามีชีวิตชีวา และมีความน่ารัก

ดูเหมือนนักแสดงจะถูกจ้างน้อยลงแล้วซิ

อนาคต Startup ใน SEA จะเป็นอย่างไร

เติมสีสันใหม่ให้แบรนด์ด้วยเทรนด์งานดีไซน์

ข้ามเวลาไปส่องร้านค้าปลีกปี 2563

เคลียร์กระจ่าง ท�าไมโฆษณาแอนิเมชั่น 6 วิ ถึงน่าสนใจ

Great thinGs
in business

are never done
by one person. 

they’re done by
a team of people.

ธุรกิจจะดีได้

ไม่ใช่เพราะคนคนเดียว

แต่เพราะทีมงานทุกคน

--    Steve Jobs ผูก่้อตัง้ Apple   --
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พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท โอคุสโน่ฟู้ด จ�ากัด  

เจ้าของผลิตภัณฑ์ คางกุ้งทอดกรอบ 

OkusnO

นภนีรา รักษาสุข 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ยินดีดีไซน์ จ�ากัด

แคทลียา ท้วมประถม 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ไอเดียเล้าจน์ กรุ๊ป จ�ากัด

ทัดณัฐ ฉันทธรรม์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท สไมล์ บลู มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด 

เจ้าของแบรนด์แมลงอบกรอบไฮโซ

ไผท ผดุงถิ่น 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด

ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จ�ากัด  เจ้าของข้าวบรรจุถุงตราไก่แจ้

พัฒนพงศ์ รานุรักษ์ 

ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร  

บริษัท ดีวานา สปา จ�ากัด

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว 

อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อติรัตน์ ด่านภัทรวรวัฒน์ 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จ�ากัด

ผู้บริหาร แพ 500 ไร่

ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช 

อาจารย์ประจ�าวิชา  

Online Entrepreneur  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รวิศ หาญอุตสาหะ 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ศรีจันทร์โอสถ จ�ากัด

(ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมจากโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New eNtrepreNeurs CreatioN : NeC) ในปี 2556-2559 หรือผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการสร้าง 

และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้าสรรค์และนวัตกรรมในปี 2560 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

โทรศัพท์ : 0-2270-1123-4 ต่อ 205 หรือ 08-1614-2611

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการภาคตะวันออก ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล, อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป,  

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป, อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง, อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

42 ชั่วโมง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเซียนธุรกิจตัวจริง ทั้งด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจ, กลยุทธ์การตลาดออนไลน์  

และการสร้างนวัตกรรม ที่จะช่วยให้คุณพบการวางแผนการตลาดรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ

24-25 กมุภาพันธ์ และ 3-4, 9-11 มนีาคม 2561 

ณ โรงแรม Pattaya DiscOvEry BEach hOtEl จังหวัดชลบุรี
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Text : วันวิสา งามชัยแสง

Micro
Influencer

Macro
Influencer

ผู้บริโภคดู Blogs Vlogs หรือโพสต์ต่างๆ บนออนไลน์เกี่ยวกับ

โปรดักต์ก่อนการตัดสินใจซื้อ และเลือกซื้อโปรดักต์ตามค�าแนะน�า

ของบล็อกเกอร์ที่ไม่ใช่คนดัง 

เซเลบริตีอย่าง Kylie Jenner มียอดคนตามในไอจีเกือบ 1 ล้าน 

และโพสต์ของเธอนั้นได้รับการ Engagement มากกว่า 1 ล้าน   

จึงเป็นเรื่องยากที่จะมี Micro Influencer คนไหนมาเทียบได้

Micro Influencers ส่วนใหญ่มักเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

นั้นๆ ซึ่งมีผู้ติดตามที่ภักดีและมีความเกี่ยวข้องกัน ในขณะที่      

Macro Influencers จะมีคนติดตามที่กว้างและหลากหลายกว่า

ที่มา : One Productions

ของผู้บริโภค

ของผู้บริโภค

ค�าแนะน�า

การโฆษณา
แบบเดิม

Micro Influencers ให้ผลระยะยาว ตอบโจทย์ตรงเป้าหมาย และเข้าถึงกลุ่ม

บคุคลทีเ่กีย่วกบัอตุสาหกรรมนัน้ๆ ได้มากกว่า ในขณะที ่Macro Influencers 

จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้อย่างรวดเร็วแต่เป็นระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น

ถ้ามีงบท�าการตลาดจ�านวนมากและต้องการการเข้าถึง (Reach) การใช้ 

Macro Influencers เป็นอกีทางเลอืกทีค่วรพจิารณา แต่ถ้าโฟกสัทีค่ณุภาพ 

มากกว่าปริมาณ การใช้ Micro Influencers จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

Micro Influencers ได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจมากกว่า

ของนักการตลาด

พบว่า การตลาดแบบใช้ 

Influencer นั้น

มีประสิทธิภาพ

ของผู้บริโภค

เชื่อการรีวิวบนโลกออนไลน์โดยบุคคลอื่น

เช่นเดียวกับการเชื่อค�าแนะน�าจากเพื่อน

Macro Influencer

MIcro Influencer VS Macro Influencer
อันไหนเวิร์กกว่ากัน

MIcro Influencer
(ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ Bloggers และแหล่งที่น่าเชื่อถือ)

(เซเลบริตี)

The ImPacT The Reach The TRusT

Followers 1,000-999,999 คน

Followers 1 ล้านขึ้นไป

มีการเข้าถึงระดับต�่าถึงปานกลาง

มีการเข้าถึงระดับสูง

มีการ Engagement ที่สูงกว่า

มีการ Engagement ที่ต�่ากว่า

ต้นทุนต�่า

ค่าใช้จ่ายสูง

Active Followers

Passive Followers

เชื่อ

เชื่อ

Nice to Know
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SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 - Deep Tech Innovation นบัเป็นการประกวดแผนธรุกจิสตาร์ทอพัด้านนวตักรรม และเทคโนโลยี
ภาคภาษาองักฤษของนสิตินกัศกึษาระดบัปรญิญาโทจากสถาบนัการศกึษาทกุสาขาวชิาระดบัโลกที่ใหญท่ี่สดุและเก่าแก่ที่สดุในเอเชยี โดยจดัต่อเนื่อง
มาเป็นปีที่ 16 เพื่อชงิรางวลัเกยีรตคิณุพระราชทานจากสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร และรางวลัจากสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีซึ่งมอบให้กบัทมีที่ชนะเลศิในการแข่งขนัแผนธรุกจิด้านการพฒันาอย่างยั่งยนื และรางวลัอื่นๆ รวมมลูค่า 60,000 
ดอลลาร์สหรฐั โดยเอสซจี ีร่วมกบั สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นเจ้าภาพจดัขึ้น

ส�าหรบัในปีนี้ ยงัคงได้รบัความสนใจ มกีารตอบรบัจากมหาวทิยาลยัชั้นน�าระดบัโลกเป็นจ�านวนมาก อกีทั้งยงัมคีวามพเิศษกว่าปีที่ผ่านมา กล่าวคอื         
เป็นปีแรกที่เอสซีจีได้เข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขันหลักอย่างเป็นทางการ และมีการก�าหนดแนวทางการแข่งขันให้เป็น Deep Tech Innovation     
ซึ่งท�าให้เวทกีารแข่งขนัมคีวามเข้มข้นมากยิ่งขึ้น 

ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้อ�านวยการวจิยัและพฒันา บรษิทั เอสซจี ีเคมคิอลล์ จ�ากดั กล่าวถงึการสนบัสนนุของเอสซจี ีและการวางแนวทางการ
แข่งขนั Deep Tech Innovation ว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอสซจี ีมนีโยบายที่จะสนบัสนนุการสร้างสรรค์นวตักรรมในเมอืงไทยอยู่แล้ว ซึ่งการ
สนบัสนนุการแข่งขนั SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 ซึ่งเป็นเวททีี่เก่าแก่ที่สดุ จงึนบัเป็นโอกาสดทีี่เอสซจีจีะได้ช่วยสนบัสนนุให้เกดิ
การสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ให้เกดิขึ้น ทั้งนี้หลายปัญหาในเมอืงไทยไม่ว่าจะเป็นด้านสงัคมหรอืสิ่งแวดล้อม สามารถน�าเอาความรู้ด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาได้ แต่ที่ผ่านมาประเทศเราเป็นประเทศที่น�าเข้าเทคโนโลยเีป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นถ้าเราสามารถพฒันานวตักรรม
ขึ้นมาได้เอง นอกจากจะช่วยตอบโจทย์ และสามารถแก้ปัญหาในประเทศ หรอืภูมภิาคได้ดกีว่าการใช้เทคโนโลยจีากต่างประเทศแล้ว ยงัจะเป็นการ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย ขณะเดียวกันเราก็มีนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเป็นจ�านวนมาก แต่ขาดอีโคซิสเท็มที่จะมา
ช่วยส่งเสรมิ ด้วยเหตนุี้ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 ในปีนี้จงึโฟกสัไปที่ Deep Tech Innovation เพื่อหวงัเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
สนบัสนนุการเตบิโตอย่างยั่งยนืของสตาร์ทอพัอโีคซสิเทม็ทั้งในไทยและภูมภิาคอาเซยีน”

ทั้งนี้จากที่มผีู้สนใจสมคัรเข้าร่วมแข่งขนัในปีนี้จ�านวน 112 ทมี จาก 52 สถาบนัการศกึษา ใน 16 ประเทศ จาก 4 ทวปีทั่วโลก ปรากฏว่าทมีที่คว้า
รางวลั H.M.The King’s Award ได้แก่ ทมี CMA Continuous Glucose Monitoring System จาก National Chiao Tung University ไต้หวนั ขณะที่          
ทมี H24U Innova จาก Cambridge Judge Business School, University of Cambridge องักฤษ ได้รบัรางวลั H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
Sustainability Award จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีและ ทมี Fibrovera Wound Dressing จาก มหาวทิยาลยันเรศวร ประเทศไทย 
ได้รบัรางวลั Houston Technology Center Asia Innovation Award 

 “ภาพรวมการแข่งขนัในปีนี้ มทีมีจากทั่วโลกสมคัรเข้ามาร่วมเป็นจ�านวนมากเป็นประวตักิารณ์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราโฟกสัไปที่ Deep Tech 
Innovation ซึ่งเป็นเรื่องที่ทกุคนตื่นตวั ผลงานที่ส่งเข้ามามคีวามหลากหลาย มทีมีน่าสนใจหลายทมี ครอบคลมุหลายเรื่อง มทีั้งรถยนต์ไฟฟ้า สขุภาพ 
ฯลฯ ซึ่งทมีที่ได้รบัรางวลัในครั้งนี้มแีผนธรุกจิที่ตอบโจทย์ชดัเจนว่าลูกค้าคอืใคร มกีารเตรยีมพร้อมเรื่องการจดัการทรพัย์สนิทางปัญญา และที่ส�าคญั
คอื สามารถพรเีซนต์ให้คณะกรรมการเข้าใจได้เป็นอย่างด”ี

เอสซจียีงัสนบัสนนุรางวลัถ้วยพระราชทาน H.R.H.Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Sustainability Award จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามราชกมุาร ีซึ่งเป็นรางวลัที่มอบให้กบัทมีที่ชนะเลศิในการแข่งขนัแผนธรุกจิด้านการพฒันาอย่างยั่งยนื ในเรื่องนี้ ดร.สรุชาอธบิายเพิ่มเตมิว่า 

 “ปัจจบุนัทกุคนเขา้ใจดว่ีาการพฒันานั้นจะต้องเป็นการพฒันาอย่างยั่งยนื กล่าวคอื การด�าเนนิธรุกจิต้องค�านงึถงึเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม
ควบคูก่นัไป ทกุภาคส่วนตอ้งอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งยั่นยนื ปญัหาตา่งๆ ที่เกดิขึ้นในสงัคม หลายปัญหาเป็นปัญหาใหญ่และต้องการโซลชูนัในการแก้ปัญหา 
การที่เราสามารถใช้พลังจากสตาร์ทอัพมาสร้างนวัตกรรมช่วยเพิ่มโอกาสที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ เอสซีจีเล็งเห็นว่า ถ้าไปเพียงคนเดียวก็ไปได้        
ระดับหนึ่งแต่ถ้ามีการช่วยกันไปหลายคนจะไปได้ไกลกว่า และเมื่อให้โอกาสสตาร์ทอัพสร้างนวัตกรรมในมุมของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็น่าจะ Win-Win             
กบัทกุฝ่าย”

ส�าหรบัการแข่งขนั SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 ในครั้งนี้ นอกจากเอสซจีจีะเป็นเจ้าภาพร่วมจดัการแข่งขนัแล้ว การแข่งขนันี้    
ได้รบัการสนบัสนนุหลกัอย่างเป็นทางการจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย Houston Technology Center Asia กลุ่มธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร 
วคิเตอร์ และ Money Channel เป็นผู้ร่วมให้การสนบัสนนุอกีด้วย

เวทีสตาร์ทอัพ
ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

SCG BanGkok BuSineSS ChallenGe
@ SaSin 2018-Deep Tech innovaTion
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“เริม่จากว่าเราอยากให้วนัเสาร์-อาทติย์มกิีจกรรมส�าหรบับุคคล
ทัว่ไปทีไ่ม่ใช่นักเรยีน ตอนแรกเลยเปิดเป็นคอร์สศิลปะ สีน�า้ จากนัน้
ก็มีคอร์สเกี่ยวกับงานฝีมือตามมาอีกมากมาย รวมๆ แล้วตอนนี้    
เรามีเวิร์กช็อปหลายคอร์ส เช่น สีน�้า สีน�้ามัน จิวเวลรี่ จัดดอกไม้ 
เซรามิก สมุดท�ามือ ปักผ้า เป็นต้น โดยจะเปิดหมุนเวียนสลับกันไป
แล้วแต่ตลาดว่าช่วงนั้นคนก�าลังสนใจอะไร”

อย่างเช่น ครูจือ-ชุติกำญจน์ แต่งประกอบ เป็นครูที่สอนคอร์ส
ปักผ้า ร้อยไหม โดยครูจืออธิบายขั้นตอนการเรียนคร่าวๆ ให้ฟังว่า 
การสอนเทคนิคการปักผ้าด้วยมือจะเริ่มต้นต้ังแต่ลายพ้ืนฐาน จน
น�ามาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของตนเองได้ ซึ่งผู้มาเรียน         
ไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็สามารถมาเรียนได้ เพราะ
จะสอนพื้นฐานในการขึ้นรูป และ 4 เทคนิคหลักที่ใช้ในการปักผ้า 
เช่น ถมแบบฟันปลา ถมแบบโซ่ เดินเส้นแบบโซ่ การปักปมฝรั่งเศส 
เพื่อให้เอาไปปรับใช้ของตนเอง โดยเมื่อเรียนจบคอร์สในวันนั้น      
แล้วน�ากลบัไปปักต่อทีบ้่านจนแล้วเสร็จ ครจูอืจะให้ถ่ายรปูชิน้งานนัน้แล้ว
ส่งรูปมาให้ดูเพื่อตรวจและคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกครั้ง 

“การสอนเทคนิคต่างๆ จะเดินสอนเป็นรายคน เพราะแต่ละคน
ต้องการเทคนิคที่ต่างกัน เช่น ถ้าจะปักรูปนี้จะต้องใช้เทคนิคอะไร 
จะต้องแก้ปัญหาหรือจัดการยังไง แรกๆ บางคนที่เพิ่งเริ่มมาปักผ้า
ฝีเข็มก็อาจจะไม่สม�่าเสมอบ้าง ดูไม่เรียบร้อยไปบ้าง ต้องอาศัยการ
ฝึกฝนไปเรือ่ยๆ แต่การท�างานปักผ้าจะไม่มสีตูรตายตวัไม่มถูีกไม่มี
ผดิ ฝีเขม็ของแต่ละคนจะเหมอืนเป็นลายเซน็เฉพาะของตนเอง เช่น 
มีผู้ชายคนหนึ่งที่มาเรียนกับเรา แรกๆ ที่เขาท�าจะดูฝืนๆ แต่เมื่อ

ปล่อยให้เขาท�าไปเรื่อยๆ เขาก็สามารถท�าออกมาได้ งานปัก         
ของเขาจะเป็นลายมอืผูช้ายดสูเปะสะปะบ้าง แต่กย็งัดเูป็นงานศลิปะ 
ซึ่งจะได้อีกอารมณ์หนึ่ง”

ส�าหรับคอร์สปักผ้า ร้อยไหมนี้จะรับคอร์สละไม่เกิน 12 คน      
ใช้เวลาเรียน 10.00-17.00 น. ซึ่งนอกจากปักผ้าบนสะดึงแล้ว         
ยังเปิดคอร์สปักบนหมวกอีกด้วย   

ขณะที่ ครูต้ำ-กีตำรัตน์ มโนสมุทร ซ่ึงสอนสมุดเย็บมือ หรือ 
Bookbinding และการท�าสแครปบุก๊ (Scrapbook) บอกว่า เด๋ียวนี้
คนนิยมท�าสมุดเย็บมือมากขึ้น ทั้งเพื่อใช้เป็นสมุดบันทึกของตนเอง 
เป็นของขวัญ และเพื่อน�าไปขาย ซึ่งจริงๆ แล้วเทคนิคการเย็บสัน
ในโลกนีม้มีากถงึร่วม 100 แบบ แต่ในการสอนจะเลอืกเยบ็สมดุแบบ
ลวดลายที่เข้าใจได้ไม่ยาก ซึ่งผู้มาเรียนจะได้เรียนเทคนิคการเย็บ
สันและได้ตกแต่งหน้าปกตามสไตล์ตัวเอง อีกท้ังจะได้รับอุปกรณ์
การเย็บเบื้องต้น เข็ม เหล็กเจาะกระดาษ เชือกกลับไปด้วยคนละ 
1 ชุด

“คนที่มาเรียนท�าสมุดเย็บมือ ต้องรู้จักการประดิดประดอยพอ
สมควร เพราะจะต้องมีการเลอืกโน่นนีม่าผสมกัน เป็นอะไรทีท่�าเอง
ทุกอย่างตั้งแต่เลือกกระดาษ ตกแต่งหน้าปก เลือกแบบ และต้อง
ชอบงานแฮนด์เมด เพราะบางคนจะรู้สึกว่า สมุดสามารถหาซื้อได้
ง่าย ไม่จ�าเป็นต้องมานั่งท�า แต่นี่กว่าจะได้เล่มหนึ่งต้องใช้เวลา”

ส�าหรับคอร์สเย็บสัน ท�าปกนี้จะรับนักเรียนคอร์สละ 10 คน
เท่านัน้ และจะมกีารเปิดสอนส่วนตวัส�าหรบัคนทีต้่องการเรยีนเดีย่วๆ 
กับครู และไม่ว่างวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย 

Text : กองบรรณาธิการ / Photo : Vipa Vadi

MaSS STUDio
เวิร์กช็อปสนุกๆ ที่ต้องลองกับ

โดยปกติ MASS STUDIO จะเปิดคอร์สเรียนด้านศิลปะและดีไซน์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

ซึ่งในแต่ละปีมีนักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นจ�านวนมาก และด้วยความคุ้นเคยกับนักเรียนเหล่านั้น สมพล รุ่งยุคันต์ จึงเปิดสอนเวิร์กช็อปแล้วชักชวนนักเรียนที่ได้ไปเติมเต็ม

วิชาความรู้ต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยกลับมาสอนที่ MASS STUDIO ดังนั้น ที่ MASS STUDIO จึงเปิดสอนเวิร์กช็อปที่หลากหลายสลับหมุนเวียนกันไป

08-9020-0322
MASS STUDIO

คอร์สเรียน

ปักผ้า ร้อยไหม

• บนสะดึง 2,000 บาท

• หมวก  2,300 บาท

เย็บสัน ท�าปก  1,500-2,000 บาท (กลุ่มและส่วนตัว)
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จากปัญหาการหาลปิสตกิสโีดนใจไม่ได้ในเคาน์เตอร์แบรนด์ สาวๆ จงึเกดิความคดิอยากผสมสลีปิสตกิใช้เอง แต่ครัน้จะเข้าคอร์สเรียนจรงิจงั
ก็ไม่ใช่ทาง ติ๊ก-ศรีวรรณ ศรีดำ สาวอารมณ์ดีเจ้าของ CRAFTFETERIA สตูดิโอสอนงานท�ามือย่านดุสิต จึงเกิดไอเดียชวนว้าว เปิด Lip Lab ให้
สาวๆ ได้หยิบสีนู้นมาผสมสีนี้จนเกิดเป็นลิปสติกสีเฉพาะตัว

ความตั้งใจแรกที่ท�าให้ติ๊กตัดสินใจสร้าง Lip Lab คือ อยากให้ลูกค้ามีส่วนร่วมเล็กๆ น้อยๆ กับสินค้าที่ซื้อไปมากกว่าซื้อสินค้าแล้วกลับบ้าน 
ซึ่งลิปสติกมีขั้นตอนการท�าไม่ยุ่งยากโดยเฉพาะการผสมสี ดังนั้น เธอจึงหยิบกิจกรรมนี้มาให้สาวๆ ได้ทดลองท�าซึ่งใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก็ได้
ลิปสติกสีโปรดแล้ว

ก่อนลงมือผสมสีลิปสติก ทุกคนต้องเลือกเนื้อลิปสติกโดยมีให้เลือกทั้งเนื้อแมทท์และกลอส จากนั้นบอกสีและกลิ่นที่ต้องการ เพื่อที่ทีมงานจะ
ได้แนะน�าว่าต้องผสมสีและกล่ินในปรมิาณเท่าใดจงึจะได้ลิปสติกทีต้่องการ โดยทางร้านมแีม่สี อย่างสแีดง สเีหลือง และสนี�า้เงนิ และกลิน่ 6 กลิน่ 
ได้แก่ กลิ่นนม กลิ่นกล้วย กลิ่นมัทฉะ กลิ่นสตรอว์เบอร์รี กลิ่นมินต์ และกลิ่นช็อกโกแลต ทั้งนี้สามารถผสม 2 กลิ่นได้ เช่น ผสมกลิ่นกล้วย      
กับกลิ่นช็อกโกแลตเข้าด้วยกันจะได้กลิ่นกล้วยช็อกโกแลต แต่ไม่แนะน�าให้ผสม 3 กลิ่น เพราะจะได้กลิ่นที่ไม่ดี เมื่อได้ลิปสติกสีโดนใจแล้ว โชว์
ฝีมือตกแต่งขวดลิปสติกในแบบของตัวเองได้ที่มุม DIY

“Lip Lab ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าในเรื่องการทดลองท�าในสิ่งที่คิดว่าท�าไม่ได้ เพราะถ้าพูดถึงการผสมสีลิปสติก คนส่วนใหญ่
จะคิดว่าตัวเองท�าไม่ได้ ด้วยมองว่า ขั้นตอนการท�าคงยุ่งยากและต้องมีความรู้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าได้มาที่ Lip Lab จะค้นพบว่า ไม่ได้ยากอย่าง
ที่คิด เพราะก่อนลงมือผสมสี เราจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ และวิธีผสมสีและกลิ่นอย่างง่าย เมื่อลูกค้ารู้สึกว่าท�าง่าย ความสนุกในการท�า Lip Lab 
ก็จะตามมา และนี่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการท�างานท�ามือประเภทอื่น เพราะพวกเขารู้แล้วว่าตัวเองก็มีความสามารถในการท�างานประเภท
นี้เหมือนกัน”

ส�าหรบัใครทีไ่ม่ถนดัท�า Lip Lab หรอือยากลองท�างานท�ามืออืน่ๆ ทางร้านก็มีโซนดอกไม้แห้งและโซนต่างหใูห้บรกิาร โดยโซนดอกไม้แห้งนัน้   
จะสอนวิธีการจัดช่อดอกไม้แห้งแบบต่างๆ ขณะที่โซนต่างหู ทุกคนจะได้สนุกไปกับการท�าต่างหูสไตล์ตัวเองด้วยวัสดุตามคอลเลกชันอย่าง      
คอลเลกชัน Colorful วัสดุที่มีให้จะเต็มไปด้วยสีสันที่สดใส

ในวนันีท่ี้การขายสินค้าออนไลน์เฟ่ืองฟ ู รวมถึงลปิสตกิทีม่คีูแ่ข่งมากหน้าหลายตาทัง้เจ้าใหญ่เคาน์เตอร์แบรนด์ และรายเลก็รายน้อย การสร้าง
ความแตกต่างด้วยการสร้างสรรค์การบรกิารใหม่ผ่านประสบการณ์ของลกูค้า ให้ได้ใช้เวลา ความสนกุสนานไปกบัการเลอืกส ีผสมสตีามทีต่นเอง
ต้องการ เพ่ือให้เป็นลิปสติกท่ีพิเศษไม่เหมือนใครและถูกใจตนเองท่ีสุด ก็ท�าให้ Lip Lab เป็นธุรกิจบริการที่มีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากการบอกต่อ       
อย่างรวดเร็ว  

LiP LaB

เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5 หน้า Zen
      Craftfeteria
      Craftfeteria
      07-4655-2474, 08-6974-9452

ให้ลูกค้าครีเอทสี...ในสไตล์ตัวเอง

Text :  Kritsana S. / Photo : Vipa Vadi

เปิดประสบการณ์ใหม่

10

Creative & Idea

StartUp54-18-03.indd   10 3/6/2561 BE   9:54 AM



 Consult แบบใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

 หลากหลาย Workshop ที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้คุณ

 Update Trend การท�าธุรกิจใหม่ๆ ก่อนใคร

 สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เอื้อต่อการท�าธุรกิจ

 พร้อมรับนิตยสาร SME Thailand  

อ่านฟรีตลอดอายุสมาชิก

โปรโมชันช่วงเปิดรับสมาชิกใหม่ 

ลดค่าธรรมเนียมรายปีจาก 5,500 บาท  

เหลือ 1,990 บาท เท่านั้น!!!

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

0-2270-1123-4 #115

SS054006BO  TRIM_260x345  5/3/61



Live

Text : Kritsana S.

แม้ในสหรัฐอเมริกา Mobile Ad จะสร้างรายได้ 70 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2559 ที่มีรายได้เพียง 47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโฆษณาบนสมาร์ทโฟนก�าลังเป็นที่นิยม แต่ก็มีหลายคน     

ที่ไม่ชอบโฆษณาประเภทนี้อาจด้วยการแจ้งเตือนแบบถี่ยิบ หรือแบนเนอร์    

ที่แสดงบ่อยเหลือเกิน อย่างไรก็ดี หากมองในมุมการตลาด ฟีเจอร์เหล่านี้

ของ Mobile Ad ช่วยให้กลุม่เป้าหมายเห็นแบรนด์บ่อยจงึท�าให้จดจ�าแบรนด์ได้ 

ผู้ประกอบการเองก็สามารถท�าการตลาดเลียนแบบ Mobile Ad ได้ตาม

เทคนิคต่อไปนี้เพื่อให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แบบเนียนๆ

บอกโปรโมชันหรือข่าวสารของแบรนด์ในรูปแบบแบนเนอร์

แนะน�าให้เขียนสั้นๆ ด้วยค�าที่กระตุ้นให้เกิดการคลิกเข้าไปอ่าน            

รายละเอยีดเพิม่เตมิ และอย่าลมืใช้สชีมพูสดเป็นพืน้หลงัแบนเนอร์ เพราะช่วย

ให้แบนเนอร์เด่นสะดุดตา นอกจากนี้ การใช้แบนเนอร์ในรูปแบบการแสดง

ข้อความยงัไม่ได้อ่านก็กระตุน้ให้เกดิการคลกิได้เช่นกนั และเป็นการตัดสนิใจ

คลิกแบบทันทีด้วย เพราะกลุ่มเป้าหมายเข้าใจว่า มีข้อความเข้ามาจริงๆ

 ต้องรู้   อย่าส่งแบนเนอร์ที่แสดงข้อความเดิมไปให้ลูกค้าคนเดิม เพราะ

นอกจากจะไม่ถกูคลกิแล้ว ยงัท�าให้พวกเขาเกดิความรูส้กึร�าคาญ และน�าไป

สู่การบล็อกแบนเนอร์ในที่สุด
 

ท�าโฆษณาใน Instagram Stories

ฟีเจอร์นีน้อกจากใช้อพัเดตเรือ่งราวรายวนัของแบรนด์ได้แล้ว ยงัท�าโฆษณา

ผ่านภาพนิง่หรอืวดิโีอทีม่คีวามยาวไม่เกนิ 15 วนิาทไีด้ด้วย ซึง่ Stories ทีเ่ป็น

โฆษณาจะมคี�าว่า Sponsored ขึน้ชดัเจน และเมือ่คลกิไปทีค่�าว่า See More 

Learn More หรอื Watch More จะลงิก์ไปยงัเวบ็ไซต์ของแบรนด์โดยอตัโนมตัิ
  

 ต้องรู้    กระตุ้นให้ลูกค้าคลิก Stories เพื่อลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของแบรนด์

ด้วยการวางเส้นโค้งทีม่ลีกัษณะคล้ายเส้นผมไว้กลางภาพ วธินีีก้ระตุน้ให้กลุม่

เป้าหมายแตะที่หน้าจอโทรศัพท์ได้อย่างแน่นอน

ตั้งค่าให้โฆษณาของแบรนด์โชว์ในเกม

และสร้างปุ่ม X ปลอมๆ ที่มุมขวาบน

ซึง่เมือ่คลกิทีปุ่ม่นีแ้ล้วจะถกูลงิก์ไปทีห่น้าเวบ็ไซต์ของแบรนด์ วธินีีค่้อนข้าง

ใช้ได้ผลเพราะคนส่วนใหญ่เมื่อเห็นโฆษณาเด้งในเกมจะคลิกปุ่ม X ทันที 

เพราะคิดว่าเป็นปุ่มปิดโฆษณา

วรีชยั ชสูกลุพร หัวหน้ำผู้บรหิำร นินจำ แวน ประจ�ำประเทศไทย บอกว่า ผูก่้อตัง้นนิจา แวน ท�าธรุกิจอ-ีคอมเมร์ิซ  

มาก่อนที่สิงคโปร์ และแม้อี-คอมเมิร์ซจะบูมมากๆ แต่ก็ยังมีปัญหาการให้บริการโลจิสติกส์ที่ดีที่ส่งทั่วถึง จึงตัดสินใจ

ท�าธุรกิจโลจิสติกส์ นินจา แวนข้ึนมา ฉะน้ันนินจา แวนจึงเข้าใจทุกความต้องการในการส่งพัสดุของผู้บริโภคอย่าง

แท้จรงิ โดยนอกจากสงิคโปร์แล้ว ขณะนีย้งัขยายธรุกจิไป 5 ประเทศ ในระยะเวลาเพยีง 3 ปี ได้แก่ มาเลเซยี อนิโดนเีซยี 

เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย

ส�าหรับจุดเด่นของนินจา แวนนั้น วีรชัยอธิบายว่าคือ การให้บริการแก้ปัญหาการจัดส่งพัสดุด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 

การบริการเข้ารับและจัดส่งสินค้าที่เหมาะกับทุกธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่   

“เพ่ือให้เราสามารถไล่ตามธรุกจิอ-ีคอมเมร์ิซทีเ่ตบิโตทกุวนัทนั ทกุอย่างจะท�าอยูบ่นเทคโนโลย ีอย่างเช่น การตดิตาม

พัสดุ การอัพเดตเรียลไทม์ การส่งต่อท่ีตรงเวลา พัสดุไม่เสียหาย เราเข้าใจตรงจุดน้ีแล้วเราปรับเทคโนโลยีของเรา       

ที่ส�าคัญเราเข้าใจว่า คนไทยยังใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่สูงมาก ส่วนใหญ่อยากเห็นสินค้าก่อนค่อยจ่ายเงิน เราจึง       

มีบริการเก็บเงินปลายทาง โดยสามารถมองเห็นตัวเลข การโอนเงินคืนที่ถูกต้องแม่นย�าภายในเวลาที่เราตกลงกันไว้

ผ่านแอพพลิเคชัน”

ทั้งนี้ นินจา แวนมี 2 บริการหลักๆ คือ Ninja Easy เป็นแอพพลิเคชันที่ใช้เรียกเข้ารับพัสดุ ส�าหรับลูกค้ารายเล็ก

และรายกลาง โดยอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของผ่านออนไลน์ และบุคคลท่ัวไปที่ต้องการส่งพัสดุ ลูกค้าเหล่านี้

สามารถโหลดแล้วกดเรยีกผ่านแอพฯ จะมพีนกังานไปรบัถงึทีภ่ายใน 90 นาที โดยบริการเรียกพนกังานไปรับนีค้รอบคลมุ

กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ   

ขณะเดยีวกนั ด้วยความเข้าใจธรุกจิอ-ีคอมเมร์ิซ ซึง่ในทกุๆ วนัจะต้องส่งสนิค้าจ�านวนมากๆ นินจา แวนจะมบีรกิาร

อีกตัวเรียกว่า Ninja Premium เพื่อรองรับลูกค้าธุรกิจและผู้ประกอบการรายใหญ่ที่จัดส่งสินค้าเป็นประจ�าทุกวัน หรือ

มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งจะสามารถเชื่อมเข้าดูรายละเอียดการจัดส่งสินค้าจ�านวนเป็นร้อยเป็นพันช้ินได้ง่ายๆ 

ด้วยตนเอง  

“ความที่เราเป็นบริษัทในภูมิภาคที่มีบริการในหลายประเทศ จึงมีความได้เปรียบตรงที่สามารถท�างานอย่างใกล้ชิด

กบัอ-ีคอมเมร์ิซในทกุๆ ประเทศ ซึง่ธรุกจิอ-ีคอมเมิร์ซเตบิโตท้ังในประเทศและนอกประเทศ มกีารขนส่งข้ามประเทศกัน 

ท�าให้เราสามารถเข้าไปเสริมธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในทุกๆ ประเทศในภูมิภาคนี้ได้”

อย่างไรก็ตาม เพื่อขยายการบริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น วีรชัยวางเป้าหมายที่จะเพิ่มจุดรับพัสดุเพิ่มขึ้น 3 เท่าในปีนี้ 

และขยายการขนส่งไปในจังหวัดใหญ่ๆ เช่น อุดรธานี เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ฯลฯ รวมกว่า 50 จังหวัดภายใน 

8 เดือนนี้ 

เมื่อตลาดอี-คอมเมิร์ซไทยเติบโตต่อเนื่องไม่หยุด

จึงท�าให้บริการขนส่งขยายตัวสูงตามไปด้วย และมีหลายแบรนด์ตบเท้าเข้ามาลงทุนในไทย

รวมถึง นินจา แวน อีกหนึ่งบริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์จากประเทศสิงคโปร์

เข้าถึงลูกค้า
แบบเนียนๆ

นินจา
แวน

ด้วยการตลาดเลียนแบบ

MobIlE Ad
ชูจุดแข็ง
ส่งง่าย

เข้าใจทุกความต้องการ
ของลูกค้า

Text :  กองบรรณาธิการ
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

Young Money Maker

ท�าไม

บทเรียนจากผึ้งสู่ธุรกิจน�้ามะนาว
ซีอีโอวัยอนุบาล

การตัง้โต๊ะขายน�า้มะนาวเมือ่ตอน 4 ขวบในงานแฟร์ซึง่เป็นธรุกิจ

แรกในชีวิตของสาวน้อย มิเคล่ำ อัลเมอร์ เธอไม่คิดหรอกว่ามันจะ

พาให้เธอมาไกลได้ขนาดนี้กับการนั่งเก้าอี้ซีอีโอ บริษัท Me & the 

Bee Lemonade ผูผ้ลติเครือ่งดืม่รสมะนาวบรรจขุวดทีส่่งขายตาม

ร้านต่างๆ ทั้งร้านอาหาร ร้านโกรเซอรี และ Whole Foods เชน    

ซเูปอร์มาร์เกต็ทีข่ึน้ชือ่ด้านอาหารออร์แกนกิเพือ่สขุภาพ ปัจจบุนัมเิคล่า

เป็นเจ้าของผลติภณัฑ์น�า้มะนาวท่ีวางจ�าหน่ายในร้าน Whole Foods 

กว่า 300 สาขาใน 20 รัฐ รวมถึงเทกซัส โอคลาโฮมา อาร์คันซอ 

ลุยเซียนา และฟลอริดา

อะไรเปน็จดุเริม่ต้นธรุกจิของสาวน้อยวัย 13 ปีจากเมืองออสตนิ 

รัฐเทกซัสผู้นี้ คงต้องย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ.2552 หรือ 9 ปีที่แล้ว 

มิเคล่าในวัยอนุบาลโดนผึ้งต่อย 2 ครั้งในช่วงเวลาแค่สัปดาห์เดียว 

ความเจบ็ปวดจากการถกูพษิของเหลก็ในเล่นงานท�าให้เดก็น้อยอายุ 

4 ขวบเกิดความรู้สึกเกลียดกลัวผึ้งอย่างมาก คุณพ่อคุณแม่ของเธอ

พยายามขจัดความรู้สึกนั้นโดยการแนะน�าให้ลูกสาวค้นคว้าข้อมูล

เกี่ยวกับผึ้ง เป็นผลให้มิเคล่าเริ่มสนใจแมลงชนิดนี้อย่างจริงจัง 

อย่างหนึ่งที่เธอพบคือ ประโยชน์ของผึ้งในการผสมเกสรให้พืช

ติดผล โดยแต่ละปีผึ้งช่วยผสมเกสรให้พืชกว่า 15,000 ล้านต้น และ 

1 ใน 3 ของพืชเหล่าน้ันเป็นพืชท่ีให้ผล เช่น ผลไม้ต่างๆ แต่ที่       

น่ากังวลคือ อัตราการตายของผึ้งพุ่งขึ้นรวดเร็ว เกษตรกรที่เลี้ยงผึ้ง

ประสบปัญหาผึ้งตายยกรังถึง 42 เปอร์เซ็นต์ก็มี ซ่ึงเช่ือว่าสาเหตุ

เกิดจากการใช้ยาฆ่าแมลงมากเกินไปในการปลูกพืช เมื่อนึกถึง     

ค�าพูดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ที่ว่า “หากผึ้งหายไปจากโลกตอนนี้ 

มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียง 4 ปี” ขณะที่ก�าลังคิดว่า จะหาทาง

ช่วยเหลอืผึง้อย่างไร คณุทวดของเธอได้ส่งต�าราอาหารเก่าแก่ตัง้แต่

ทศวรรษ 1940 มาให้ ในต�าราเล่มนั้นมีสูตรเครื่องด่ืมที่รวมสูตร 

Flaxseed Lemonade น�า้มะนาวทีม่ส่ีวนผสมของน�า้ต้มเมลด็แฟลก็ซ์

อยู่ด้วย

ประจวบเหมาะกับเมืองท่ีเธออาศัยก�าลังจะจัดงาน Acton 

Children’s Business Fair และงาน Austin Lemonade Day        

คุณพ่อคุณแม่จึงชักชวนให้หาอะไรไปขาย ความคิดที่ผุดขึ้นในหัว

ของมิเคล่าคือ สูตรน�้ามะนาวของคุณทวดที่ใส่น�้าผ้ึงแทนน�้าตาล     

นีแ่หละ จากทีคิ่ดว่าจะท�าขายครัง้เดยีวเป็นกาลเฉพาะกิจ ปรากฏว่า

น�า้มะนาวของเธอขายดมีากจนต้องท�าขายเรือ่ยๆ และมิเคล่ากทุ่็มเท

ให้กบัการท�าน�า้มะนาวขาย ไม่กีเ่ดอืนต่อมาคณุพ่อกบัคณุแม่กต็ัง้บรษิทั 

Bee Sweet Lemonade และให้มเิคล่าครองต�าแหน่งซอีโีอโดยหวงั

แค่ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกสาวตัวน้อยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ

ด�าเนินธุรกิจ มิเคล่าจึงกลายเป็นซีอีโอตั้งแต่วัยเพียง 4 ขวบ

แม้จะเป็นเดก็ตัวเลก็ๆ แต่มเิคล่าจรงิจงักับธรุกิจนีม้าก นอกจาก

ตั้งโต๊ะขายให้ลูกค้าทั่วไป เธอยังติดต่อร้านอาหาร ร้านค้าของช�า 

ร้านกาแฟเพื่อน�าน�้ามะนาวไปวางจ�าหน่าย จากธุรกิจเล็กๆ ก็ขยับ

ขยาย เมื่อซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดัง Whole Foods เลือกผลิตภัณฑ์    

ของเธอไปวางบนชั้น แถมมิเคล่ายังได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าจาก

โครงการ Local Producer Loan ของ Whole Foods เพื่อน�ามา

ใช้ต่อยอดธุรกิจ กิจการด�าเนินไปด้วยดี กระท่ังพีกสุดในปี             

พ.ศ.2558 เมื่อมิเคล่าไปออกรายการ Shark Tank ที่เปิดโอกาสให้

ผู้ประกอบการน�าเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุน 5 คนเพื่อโน้มน้าวให้

ลงทุนในธุรกิจของตัวเอง 

ผลคือ เดย์มอนด์ จอห์น นักธุรกิจเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า FUBU 

ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการร่วมลงขัน 60,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และถือ

หุ้น 25 เปอร์เซ็นต์ในบริษัทของมิเคล่า นอกจากได้พี่เลี้ยงมืออาชีพ

คอยชี้แนะ สิ่งที่ตามมาหลังการปรากฏตัวในรายการ Shark Tank 

คือมิเคล่าและผลิตภัณฑ์น�้ามะนาวของเธอเป็นที่รู้จักมากขึ้น ส่งผล

ให้ยอดขายพุ่งพรวด 231 เปอร์เซ็นต์ ในระยะ 1 ปี จนเธอสามารถ

ตั้งโรงงานผลิตอย่างเป็นล�่าเป็นสันที่เมืองซานอันโตนิโอ รัฐเทกซัส 

พร้อมกับพัฒนาเครื่องดื่มรสชาติอื่นๆ เพิ่ม เช่น เครื่องดื่มรสมินต์ 

รสขิง รสลูกแพร์ และชามะนาว จากนั้นก็ขยายไลน์สินค้าไปยัง

กระเป๋าผ้า หมวกแก๊ป และชุดของขวัญ 

อานิสงส์จาก Shark Tank ยังท�าให้มิเคล่าได้รับความสนใจจาก

สื่อท้ังหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และรายการต่างๆ ทางโทรทัศน์         

ทั้งยังได้เชิญไปร่วมงานต่างๆ ท่ีเป็นเกียรติสูงสุดคือ เทียบเชิญ     

จากท�าเนียบขาวถึง 2 งาน ได้พบและพูดคุยกับอดีตประธานาธิบดี 

บารัก โอบามา ซึ่งเธอก็ได้น�าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของเธอไปเสิร์ฟ  

ให้กับแขกกว่าหมื่นคนที่มาร่วมงานในท�าเนียบขาวด้วย  

อย่างไรกต็าม บนเส้นทางธรุกจิไม่ได้ราบรืน่เสมอไป บรษิทั Bee 

Sweet Lemonade เผชญิปัญหาการละเมิดเครือ่งหมายทางการค้า

จึงท�าให้ต้องเปล่ียนชื่อเป็น Me & the Bee Lemonade เมื่อ       

ปี พ.ศ.2559 ถึงกระนั้นมิเคล่าก็ยังเป็นนักธุรกิจอายุน้อยดาวเด่น   

ในวงการ จากการจัดอันดับของนิตยสารไทม์ในปี พ.ศ.2560 ได้รับ

การยกย่องเป็นหน่ึงในวัยรุ่นทรงอิทธิพล และก่อนหน้าน้ันเธอก็      

อยู่ใน 25 รายชื่อ “คลื่นลูกใหม่ที่มีอิทธิพลต่ออนาคตธุรกิจค้าปลีก” 

ที่จัดอันดับโดยมูลนิธิค้าปลีกแห่งชาติ 

ในฐานะซีอีโอบริษัท มิเคล่าตั้งเป้าดันยอดขายเพิ่มปีละ 4 เท่า 

โดยเพิม่ก�าลงัการผลติและเพิม่จ�านวนตวัแทนจ�าหน่ายพร้อมกับคดิ

หากลยุทธ์เพ่ือแข่งกับผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีทุนหนากว่าในการท�าการ

ตลาด ขณะเดยีวกนัมิเคล่ากไ็ม่ละท้ิงหมวกอกีใบในการเป็นนกัเรียน

เกรด 8 วัย 13 ปี ส�าหรับมิเคล่าแล้ว การเรียนต้องมาก่อน เธอใช้

เวลาหลังเลิกเรียนและช่วงวันหยุดในการดูแลธุรกิจที่ถือเป็นธุรกิจ

ครอบครวั โดยมคีณุพ่อดแูลด้านการเงิน คณุแม่ดแูลการตลาด และ

น้องชายวัย 9 ขวบเป็นช่างภาพคอยถ่ายรูปให้ ส่วนมิเคล่าท�าหน้าที่

ตัวแทนแบรนด์ และประชาสัมพันธ์ โดยการโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย 

และเดินสายออกงาน 

เป้าหมายในอนาคตของนกัธุรกจิตัวน้อยคนนีคื้อ เรยีนจบปรญิญาตรี 

ริเริ่มธุรกิจใหม่ และเดินทางให้มาก ล่าสุดเธอก�าลังขะมักเขม้น     

กับการเขียนหนังสือเกี่ยวกับค�าแนะน�าในการท�าธุรกิจส�าหรับเด็ก 

และหลังยึดนโยบายเพื่อสังคมโดยบริจาค 10 เปอร์เซ็นต์ของก�าไร

บริษัทให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ มานาน ความฝัน       

ในการตัง้องค์กรไม่แสวงก�าไรกเ็ป็นจรงิเมือ่เธอได้ก่อตัง้ Health Hive 

องค์กรทีร่ณรงค์และให้ความรู้ประชาชนเกีย่วกบัการอนุรักษ์ผ้ึง ส่วน

ค�าแนะน�าท่ีเธอท้ิงท้ายส�าหรับคนท่ีฝันอยากเป็นผู้ประกอบการคือ 

1.จงกล้าที่จะฝัน ต่อให้ฝันน้ันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็เถอะ 2.ท�า      

ในส่ิงที่ชอบ และ 3.ลงมือท�าวันนี้ ทั้งนี้ในการเป็นผู้ประกอบการ   

ไม่มีค�าว่าเด็กหรือแก่เกินไป 
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ด้วยแรงเหวี่ยงของดิจิทัลที่ทั้งรวดเร็วและรุนแรง

จึงได้น�ำพำควำมเปลี่ยนแปลงมำสู่โลกใบนี้อย่ำงมำกมำย

โดยนอกจำกจะท�ำให้พฤติกรรมกำรใช้ชีวิตของเรำต้องเปลี่ยนไปแล้ว

ยังได้แทรกเข้ำไปอยู่ในทุกๆ ธุรกิจทั้งใหญ่และเล็กด้วย

ซึ่งหำกไม่รู้เท่ำทันและปรับตัวตำมแล้ว ก็อำจจะพ่ำยแพ้และหำยไปจำกตลำดได้

Text :  กองบรรณาธิการ / Photo : Vipa Vadi

ครบทุกเรื่อง

SME

จากการเล็งเห็นความส�าคัญของการมาถึงของเทคโนโลยี         

และดิจิทัล ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกลของผู้บริหาร   

ธนาคารไทยพาณชิย์จงึเป็นสถาบนัการเงนิแห่งแรกๆ ทีป่ระกาศตัว 

Transform ทั้งวิธีคิดและวิธีท�างาน เพื่อเร่งปรับตัวรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงของโลก

อย่างไรก็ตาม การท�า SCB Transformation ในครั้งนี้ SCB      

ไม่ได้ Transform ล�าพังเพยีงคนเดยีว แต่ยงัพาลกูค้า SME ให้ก้าวทนั

ความเปลี่ยนแปลงนี้ไปพร้อมกันอีกด้วย   

“ทกุธรุกจิก�าลงัเผชญิหน้ากบัความท้าทาย และทกุธุรกจิมโีอกาส

ล้มหายไปได้ทัง้สิน้ ต่อให้องค์กรใหญ่แค่ไหนกต้็องปรับตวั ธนาคาร

ไทยพาณชิย์ยคุนีเ้ป็นยคุทีม่ผีลก�าไรสงูสดุ แต่เราลกุขึน้มา Transform 

ตัวเอง ขณะเดียวกัน SME ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเจอกับเรื่องนี้ ซึ่งเรา

คิดว่า ถ้าเรา Transform แล้วอยู่รอดเพียงคนเดียวก็คงไม่ได้ ดังนั้น 

จะท�าอย่างไรให้ SME อยู่รอดด้วย เราจึงจะขอช่วย SME ในการ 

Transform ซึง่การท�าเช่นนีถ้อืว่าเป็นสิง่ท่ีแตกต่างจากท่ีธนาคารเคย

ท�ามา” พกิลุ ศรมีหนัต์ รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสงูสดุ SME 

Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวถึงแนวคิดการช่วย SME      

ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อรับมือกับกระแสดิจิทัล

SCB BUSINESS CENTER
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ประกอบธุรกิจ แล้วเราจะเป็นทุกอย่างเพื่อ SME ภายในศูนย์         

แห่งนี้”

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ SCB BUSINESS CENTER จึงเป็นศูนย์ธุรกิจ     

SME รูปแบบใหม่ที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของ SME  

เร่ิมตั้งแต่การมี SME Business Coach ประจ�าศูนย์ เพื่อให้

แนะน�าช่วยเหลอื SME แบบตวัตอ่ตวั โดยผูเ้ชีย่วชาญจากเจ้าหนา้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ผ่านการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจ 

SME ในทุกๆ ด้าน 

นอกจากนี้ ภายในศูนย์ฯ ยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับ SME 

ด้วย SME GURU ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะมานั่งประจ�า

เคาน์เตอร์หลัก 4 เคาน์เตอร์ คือ แฟรนไชส์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง          

โลจิสติกส์ และแบรนดิ้งค์

“การที ่SME จะประกอบธรุกจิได้ดมี ี2 เรือ่งส�าคญั คอืท�าอย่างไร

ให้ขายได้กบัการลดต้นทนุ เราจงึมีกรูปูระจ�า 4 เคาน์เตอร์ คือ ดิจทิลั

มาร์เกต็ติง้ ซึง่จะช่วยให้ค�าปรกึษาทัง้ในเรือ่งการท�าการตลาดดจิทิลั 

ขณะเดียวกันเรามีเคาน์เตอร์แบรนดิ้ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการตลาด 

การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ หาก SME ต้องการค�าปรึกษาในด้านนี้   

ก็จะมกูีรมูานัง่ประจ�า อกีเคาน์เตอร์ทีส่�าคญัคอื โลจกิตกิส์ โดยจะมี

ปรับ Mindset และสร้าง Eco-System

 “มีคนเคยถามว่าธุรกิจ 4.0 เป็นอย่างไร ผมบอกว่า    

เป็น Fast & Furious คือไม่ใช่แค่เร็วแต่มันพังทลายด้วย    

แลว้พวกคุณเตรยีมตวัแล้วหรอืยัง? นีค่ือสิง่ทีศู่นย์ฯ จะบอก 

เราคงไม่ได้มาแค่ช่วยเป็นโค้ชเพือ่บอกว่า คณุควรจะท�าอะไร 

แต่สิ่งที่เราจะท�าให้ SME คือ 1.ปรับ Mindset ร่วมกัน        

ให้มคีวามพร้อมรบักับสิง่ใหม่ แล้วไม่ได้มองแค่ตลาดในไทย

เท่านั้นแต่มองในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้วย และ    

2.สร้าง Eco-System ซึ่งถ้ามาท่ีนี่จะได้เครือข่ายที่ใหญ่     

และดีที่สุดในการท�าธุรกิจ  

“หลายคนบอกเศรษฐกจิไม่ดแีล้วท�าไมปีทีผ่่านมา Divana 

ถึงเติบโต 265 เปอร์เซ็นต์ นั่นเป็นเพราะเราปรับ Mindset 

เตรียมพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลง และมีการเชื่อมต่อ

คอนเนกชัน ที่ส�าคัญเรามองแล้วว่าอนาคตจะเกิดอะไรบ้าง 

ซึ่งในปีหน้าจะเป็น 5.0 เรามองภาพเอาไว้ใน 2 ส่วนคือ 

Macro Trend และ Micro Behavior แล้วเราจะเอา 2 สิง่นี้

มาแชร์ในมุมมองของการเป็นผู้ประกอบการทีผ่่านการท�าธรุกิจ

มาแล้วระดับหนึ่ง ให้ SME ได้เติบโตไปพร้อมๆ กับเรา”

พัฒนพงศ์ รำนุรักษ์ และ ธเนศ จิระเสวกดิลก

กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท ดีวานา สปา จ�ากัด

Mentor SCB BUSINESS CENTER สยามสแควร์

SCB BUSINESS CENTER

และน่ีจึงเป็นที่มาของศูนย์ธุรกิจ SCB BUSINESS CENTER           

ที่เดียวจบครบทุกเรื่องของ SME  

เป็นทกุอย่างเพือ่ SME

 “เราอยากเป็นทุกอย่างเพ่ือ SME” นัยความหมายของประโยคนี้

ที่พิกุลเอ่ยเล่าถึงแนวคิดของ SCB คงอธิบายได้เป็นอย่างดีถึง         

ส่ิงต่างๆ ที ่SCB ท�าเพือ่ SME โดยเฉพาะอย่างยิง่ศนูย์ SCB BUSINESS 

CENTER ซึ่งเริ่มทยอยเปิดตัวให้บริการ SME มาตั้งแต่ปลายปี        

พ.ศ.2560 โดยเร่ิมจาก SCB BUSINESS CENTER ศูนย์การค้า      

เซ็นทรัลเวิลด์, สยามสแควร์ ซอย 1, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์     

ส�าเพ็ง และที่ก�าลังจะเปิดตามมาอีก 1 ศูนย์ คือ จตุจักร    

“คนชอบบอกว่า ปัญหาของ SME คือเข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก      

แต่เรามองว่า เขาไม่ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก เพราะถ้าเขาท�า      

ผลประกอบการดีสถาบันการเงินไหนก็อยากให้สินเชื่อ จริงๆ แล้ว

ปัญหาของ SME เป็นเรื่องการท�ามาค้าขายมากกว่า ถ้าเขา         

ประกอบธุรกิจมีผลก�าไรที่ดี มีความม่ันคงแข็งแรง แหล่งเงินทุน      

ก็จะเป็นเครื่องมือท่ีจะส่งให้เขาถึงจุดหมายเอง เราจึงตั้งใจ             

เปิดศูนย์ SCB BUSINESS CENTER สถานที่ที่จะช่วย SME ในการ
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กูรูมาให้ความรู้การเลือกบริการขนส่งอย่างไรให้เร็วและประหยัด 

และเคาน์เตอร์สุดท้าย คือ แฟรนไชส์ ถ้าอยากลงทุนในแฟรนไชส์ 

หรือถ้าอยากขยายแฟรนไชส์ของตัวเองจะท�าอย่างไร ก็สามารถมา

ปรึกษาที่นี่ได้ จะมีกูรูให้ค�าแนะน�า ซึ่งทุกๆ เคาน์เตอร์จะมี Deal 

สุดพิเศษที่ทาง SCB ได้ท�ากับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ SME 

ได้ใช้บริการในราคาต�่ากว่าตลาดมาให้ด้วย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน   

ของ SME ลงได้อีกทางหนึ่ง” 

ไม่เพยีงเท่าน้ัน ในแต่ละศูนย์ฯ ยงัมี Mentors ประจ�าศูนย์ฯ โดย 

Mentors นี้จะเลือกจากผู้ประกอบการมืออาชีพที่มีประสบการณ์

และประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนินธุรกจิมาแล้ว ซึง่พร้อมท่ีจะให้

ค�าแนะน�าทางด้านธรุกิจด้วยประสบการณ์ตรง ได้แก่ SCB BUSINESS 

CENTER ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จะมี สุธีรพันธ์ สักรวัตร ผู้ช่วย

ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็น

ผูด้แูล ขณะที ่พฒันพงศ์ รานรุกัษ์ และ ธเนศ จิระเสวกดิลก กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท ดีวานา สปา จ�ากัด ผู้ประกอบการด้านธุรกิจ         

สปาและผลิตภัณฑ์อโรมาระดับแนวหน้าของไทย รับหน้าที่ดูแล    

ศูนย์สยามสแควร์ ส่วน นพปฎล พิริยะกุล กรรมการผู้จัดการ      

บริษัท พิริยะ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด มานั่งประจ�าการที่ศูนย์

เซน็ทรลัเฟสตวัิล อสีต์วิลล์ ทางด้าน แคทลยีา และ นดา ท้วมประถม 

กรรมการผู้จัดการ และ Marketing Director บริษัท ดีไซน์            

เอสเซนเชียล จ�ากัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก     

รับหน้าที่ประจ�าศูนย์ส�าเพ็ง และส�าหรับศูนย์จตุจักรซ่ึงจะมคีวาม     

โดดเด่นด้านดจิทิลั บรุนิทร์ เกลด็มณ ีประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏบิตักิาร 

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จ�ากัด ถูกวางให้ดูแลศูนย์ฯ นี้ 

SCB BUSINESS CENTER ทั้ง 5 ศูนย์ นี้ จะเปิดให้บริการ 7 วัน

แบบไม่มีวันหยุด และในเบื้องต้นจะเป็นเหมือนสนามทดสอบ        

ก่อนทีจ่ะขยายสูต่่างจังหวดัอีก 200 แห่งทัว่ประเทศในปีน้ี เรยีกได้ว่า 

ที่ไหนมี SME ที่นั่นมี SCB 

“ที่ไหนมี SME ที่นั่นก็จะมี SCB BUSINESS CENTER โดยเราจะ

เปลี่ยนสาขารูปแบบเดิมที่อยู่ใกล้ย่านการค้า ใกล้ SME ให้เป็นศูนย์

ธรุกจิแทน เพ่ือเข้าไปใกล้ SME ให้ได้มากทีส่ดุ โดยจะสร้าง Mentors 

ส่วนหนึง่จากผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการ IEP (SCB Intelligent 

Entrepreneur Program) และ YEP (SCB Young Entrepreneur 

Program) ให้มาเป็นที่ปรึกษาประจ�าแต่ละศูนย์ฯ ทั่วประเทศ ซึ่ง

ศนูย์ฯ ในลกัษณะนีจ้ะให้บรกิาร SME ทกุธรุกจิ แต่เราจะมเีปิดพ้ืนที่

พิเศษเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ชั้น 2 ของศูนย์ฯ เพื่อรองรับธุรกิจ

เฉพาะด้าน เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น แล้วเราจะเชื่อม   

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเป็น Eco-System ด้วย”

ทั้งหมดน้ี คือการเป็นทุกอย่างเพื่อ SME ภายในศูนย์ SCB 

BUSINESS CENTER เพือ่ตดิอาวธุให้ SME ในการรบัมือกบัคลืน่ความ

เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ประกอบการอีกกลุ่มที่ SCB ให้

ความส�าคัญไม่แพ้กัน นั่นคือ กลุ่มธุรกิจ Startup ซึ่งพิกุลกล่าวว่า 

SCB จะเข้าไปสนบัสนนุช่วยเหลอืด้วยการเป็นตวักลางเชือ่มระหว่าง 

Startup กับลูกค้า 

“Startup ใช่ว่าจะไปรอดทุกราย บางทีมีไอเดียเทคโนโลยีดีแต่

เขาหาลูกค้าเขาไม่เจอ แล้วแทนที่ Startup จะอยู่ตามล�าพัง เราก็

อยากจะเป็นตัวกลางให้ Startup ว่า Startup นี้มีประโยชน์อะไร 

กับ SME แล้วเราจะพาเขาให้ไปเจอกัน Startup ก็จะได้ลูกค้าเพิ่ม 

ส่วน SME จะได้เครื่องมือเทคโนโลยีดีๆ ไปใช้ที่ท�าให้ลดต้นทุน    

หรือเพิ่มยอดขายได้ ซึ่งเราจะต้องจัดหมวดหมู่ Startup ก่อนว่า   

เขาท�าเรื่องอะไรกันบ้าง เขาคิดเร่ืองน้ีมาเพ่ืออะไร แล้วหา SME     

อีกฝั่งมาเจอกัน สมมติเป็น Startup ด้านเทคโนโลยีร้านอาหาร     

เราอาจจะนัดร้านอาหารให้มาเจอกับเขา หรือถ้าเขาเป็น Startup 

เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตเราก็จะหาโรงงานมาเจอเขา เป็นต้น”  

  

ทั้งหลายทั้งปวงของการเป็นทุกอย่างเพื่อ SME ในคร้ังนี้           

พิกุลเช่ือว่าจะท�าให้ธนาคารไทยพาณชิย์ และ SME มคีวามแขง็แกร่ง

และเติบโตไปด้วยกัน 

จะสร้างคอมมูนิตี้ SME ขึ้นมาที่ส�าเพ็ง

“เมื่อก่อนจะเห็นว่า พาหุรัด ส�าเพ็งเป็นเซ็นเตอร์ของการท�าธรุกจิ คนที่

อยากท�าธุรกิจหรืออยากได้อะไรตัง้แต่ไม้จ้ิมฟันยันเรือรบก็วิ่งมาที่นี่ คนที่ท�า

ธุรกิจในแถบนี้จึงอยู่ด้วยความรู้สึกเป็นธุรกิจเชิงรับตลอดเวลา แต่ในวันนี้    

ไม่สามารถตั้งรอรับลูกค้าแบบนั้นได้ ตอนนี้คู่แข่งส�าคัญของร้านในพาหุรัด 

ส�าเพ็งไม่ใช่คู่แข่งที่อยู่ข้างๆ ร้าน แต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีหน้าร้าน ที่ไม่มี

ท�าเลทองเหมือนคนที่อยู่พาหุรัด ส�าเพ็ง ดังนั้น ถ้าไม่ปรับตัวจะตาย ศูนย์ฯ 

ที่ส�าเพ็งนี้นอกจากเราจะมีที่ปรึกษาส�าหรับ SME แล้วเราจะให้ SME ได้เรียน

รู้ได้กว้างไกล และได้เจอกับคนท่ีท�าธุรกิจเหมือนกันผ่านกิจกรรมสัมมนา 

แล้วเราจะสร้างเป็นคอมมูนิตี้ข้ึนมา ซึ่งแต่ละคนจะมีความเก่งแตกต่างกัน

อยู่แล้ว อย่ามองเป็นคู่แข่ง แต่ให้ท�าเป็น Synergy เพื่อท�าให้เราเก่งขึ้น     

หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันได้ ตรงนี้จะท�าให้ SME สามารถเติบโต แข็งแกร่ง 

และสู้กับคนอื่นได้จริงๆ”

แคทลียำ และ นดำ ท้วมประถม

กรรมการผู้จัดการ และ Marketing Director

บริษัท ดีไซน์ เอสเซนเชียล จ�ากัด

Mentor SCB BUSINESS CENTER ส�าเพ็ง

Key Success ทีน่ีคื่อเพ่ือนคุยกบัเพ่ือนคือความจรงิใจ

“ผมเป็นนักธุรกิจที่ Passion คือ Profit ประสบการณ์การท�าธุรกิจตลอด 15 ปี 

ท�าให้เข้าใจดีว่าผู้ประกอบการต้องการอะไร เรื่องเงินทุนเป็นเรื่องที่ SME ต้องการ

อยู่แล้ว แต่ไม่ใช่แค่เรื่องน้ี วิธีการต่างหากที่ SME ต้องการ เพราะในวันทีผ่ม        

เร่ิมต้นท�าธรุกิจ ผมไม่รูด้้วยซ�า้ว่าบญัชต้ีองท�าแบบนี ้ต้องลดรายจ่ายอย่างไร เริ่มต้น

ทุกอย่างด้วยตัวเราเองท้ังหมด เพราะฉะนั้นบางเร่ืองก็เหมือนเดินหลงทาง แต่     

วันนี้ด้วยประสบการณ์ และรู้ว่า SME ต้องการอะไร เราจะให้ความรู้ด้านนั้นกับ 

SME ให้ SME ได้รู้ว่าการท�าธุรกิจจริงๆ นั้นต้องท�าอย่างไร แล้วถ้าพี่มีปัญหาอะไร 

พีม่าเลยมาคยุกนั ผมอาจจะตอบพีไ่ม่ได้ทกุเรือ่ง แต่ผมจะไกด์พีไ่ด้ว่าต้องท�ายงัไง 

และถ้าเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะไปหากูรูมาให้พี่ ที่ส�าคัญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เวทีนี้เป็นเวที

ที่เขาเปิดให้ SME อยู่แล้ว เพราะคอนเซปต์ของที่นี่คือ การเป็นเพื่อน และ Key 

Success คือ เพื่อนคุยกับเพื่อน คือความจริงใจ”

นพปฎล พิริยะกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิริยะ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

Mentor SCB BUSINESS CENTER เซน็ทรัลเฟสตวิลั อสีต์วลิล์

จะเอาความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลแก้ปัญหาให้ SME 

“ส�าหรับ SCB BUSINESS CENTER จตุจกัร จะเปิดให้บริการประมาณไตรมาส 

2 ปีนี้ ซึ่งที่จตุจักรมีร้านค้ามากกว่าหมืน่ร้านค้า แถมรอบๆ กม็ ีSME อยูเ่ตม็ไป

หมด โดยศนูย์ฯ นีเ้ราจะเน้นให้ความรู้และไอเดียไปที่เรื่องดิจิทัลเป็นหลัก เช่น 

จะเอาสินค้าข้ึนมาบนอนิเทอร์เนต็ เฟซบุก๊ ไลน์ อนิสตาแกรมได้อย่างไร หรือจะ

สร้างเว็บไซต์อย่างไรให้ขายได้ไปทั่วโลก ซึ่งปกติร้านค้าจตุจักรจะเปิดร้านขาย

แค่เสาร์-อาทติย์ แต่การขายของบนออนไลน์จะท�าให้เขาสามารถขยายการขาย

จาก 2 วันเป็น 7 วันได้ เพราะฉะนั้นร้านค้าหมื่นกว่ารายสามารถเดินเข้ามา

ปรึกษากับเราได้ ซึ่งในเรื่องดิจิทัลเป็นความเชี่ยวชาญของเรดดี้แพลนเน็ต      

อยู่แล้ว เราจะเอาความเชี่ยวชาญน้ีไปแก้ปัญหาให้ SME นอกจากนี้ เราจะ     

โชว์เคสสินค้าในจตุจักรซึ่งที่อื่นไม่มีด้วย”

บุรินทร์ เกล็ดมณี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จ�ากัด

Mentor SCB BUSINESS CENTER จตุจักร
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ว่ากันว่าสีสันของอาหาร นอกจากจะช่วยสร้างความแปลกใหม่ 
ท�าให้บรรดาอาหารดนู่ารบัประทานสดุๆ แล้ว ในวนัน้ีสสีนัยงัช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มท�าให้ขายดิบขายดีอีกด้วย

ที่ผ่านมา เทรนด์เกี่ยวกับอาหารมักจะมีอะไรใหม่ๆ มาให้เรา         
ได้ร้องว้าว!! กันอยู่ตลอดเวลา หลายคนคงจ�าได้ว่าในช่วงหนึ่งสีด�าๆ 
อย่างถ่านสีด�าหรือชาโคลก็เคยรุกเข้าสู่ธุรกิจอาหาร จนหลายร้าน      
พลิกต�าราท�าอาหารชาโคลกันแทบไม่ทันมาแล้ว 

แต่ ณ ชั่วโมงนี้ ไม่ว่าจะเป็นสีชาโคล หรือสีอะไรก็ตาม คงต้อง    
หลีกทางให้กับสีสายรุ้งซึ่งเป็นสีสันสุดคัลเลอร์ฟูล ที่หลายร้านหยิบเอา
มาใส่ในขนมและเครื่องด่ืมกันเป็นทิวแถว เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน    
ในการรับประทาน โดยเราจะได้เห็นพาเหรดสีรุ้งนี้ทั้งในเครื่องดื่ม        
ที่มีหลายสีสัน ขนมปังชีสสายรุ้ง ขนมโตเกียวสีรุ้ง ไอศกรีมสีรุ้ง ฯลฯ  

โดยตามปกตสิขีองอาหารต่างๆ จะส่งผลทางจติวทิยาต่อผู้บรโิภค 
เช่น สีแดงส่งผลกับอารมณ์ให้ความรู้สึกตื่นตัว จึงเป็นสีที่กระตุ้น      
ความอยากอาหารขึ้นมา ขณะที่ถ้าเป็นอาหารสีเขียวซึ่งส่วนใหญ่จะมี
อยู่ในผักผลไม้จึงให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติ สุขภาพ ส่วนสีเหลือง       
เป็นสีที่ให้ความรู้สึกสดใสร่าเริง เป็นต้น  

ดังนั้น การจับอาหารมาแต่งตัวด้วยสีสันสดใสสไตล์แฟชั่นนี้          
จึงท�าให้ผู้บริโภคอย่างเราๆ ตื่นเต้น ไม่เชื่อลองจินตนาการถึงอาหาร
สีรุ้งฟรุ้งฟริ้งผสมรวมกันสารพัดสี ไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง สีชมพู สีฟ้า       
สีเขียว สีม่วง ฯลฯ สิว่าจะช่วยท�าให้เราเกิดความรู้สึกสนุกสนาน       
สดใสเพียงใด ท่ีส�าคัญเจ้าโทนสีสดใสเหล่านี้ยังดึงดูดสายตา               

ของผู้บริโภคให้ต้องอยากลองอยากชิมเป็นอย่างดี แถมสุดท้าย            
ยังน�าไปสู่การถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย ท�าให้เกิดกระแสยิ่งขึ้นไปอีก 

และอย่างท่ีรู้กันดีว่า โซเชียลมีเดียทรงอิทธิพลเพียงใด สามารถ
สร้างกระแสท�าให้แบรนด์ที่ไม่มีใครรู้จักโด่งดังในชั่วพริบตามาแล้ว      
ยิ่งประกอบกับพฤติกรรมของคนไทยท่ีนิยมถ่ายรูปจากมือถือ              
ชอบลองสินค้าและบริการใหม่ๆ โดยมักจะอัพเดตหรือบอกเล่า
ประสบการณ์ รีวิวอาหารผ่านโซเชียลฯ ซึ่งด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค
นี้เอง ท�าให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องปรับกลยุทธ์ในการเข้าถึง      
ผู้บริโภค โดยใช้โซเชียลฯ มาเป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีสร้าง        
Word of Mouth หรือการบอกกันปากต่อปากในหมู่ผู้บริโภค โดยการ
พยายามท่ีจะสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ให้กับอาหาร จนท�าให้เกิด
ความว้าว น่าสนใจ กระทั่งอดใจไม่ไหวต้องถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลฯ 
ซึ่งผลที่ตามมาคือ เกิดกระแสเพราะความอยากลอง และเพื่อจะได้
โพสต์โชว์บนโซเชียลฯ จนท�าให้ร้านอาหารแจ้งเกิดมากมายมาแล้ว
นั่นเอง

 

แชะแล้วแชร์ปั่นยอดขาย
Mocha Boost, Camouflage Latte, Caramel Macchiato, 

Multicolor Soda, Silver Bullet ฯลฯ นี่คือเมนูเครื่องดื่มของร้าน       
KICKS café by Carnival ท่ีเป็นคีออสเล็กๆ ในร้านรองเท้า                  
ชื่อดัง Carnival และเป็นท่ีมาของการตั้งชื่อเมนูเครื่องดื่มสุดคิวท์         
ที่ล้อไปกับสีของสนีกเกอร์ แต่ที่พิเศษกว่านั้นนอกจากชื่อเก๋ๆ แล้ว      

ยงัมคีวามฟรุง้ฟริง้ด้วยสสีนัสดใสของน�า้แข็งทรงลกูบาศก์หลากรสชาติ
อีกด้วย   

เชื่อว่าบรรดาสาวกสนีกเกอร์คงรู้จักร้าน Carnival เป็นอย่างดี       
ร้านมลัตแิบรนด์สญัชาตไิทยทีไ่ด้รบัสทิธิใ์นการขายรองเท้าผ้าใบระดบั
เอ็กซ์คลูซีฟหายากหลายรุ่น แต่ท�าไมร้านที่โด่งดังอยู่แล้วจึงคิดจะมา
เปิดคาเฟ่เล็กๆ เพื่อขายเรื่องดื่ม แถมยังขายดิบขายดีอีกด้วย 

ปรเมษฐ์ สนธิระติ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อต้ัง KICKS café by 
Carnival เล่าให้ฟังว่า ร้าน Carnival ตั้งอยู่สยามสแควร์เขตร้อน     
ลูกค้าจะต้องเดินร้อนๆ กว่าจะมาถึงร้านเขาจึงเกิดความคิดที่จะท�า
เครื่องด่ืมท่ีช่วยให้รู้สึกสดชื่น เลือกรองเท้าไปด้วยด่ืมน�้าคลายร้อน      
ไปด้วย สดุท้ายมาลงตวัทีอ่ติาเลยีนโซดาทีค่ดิว่าดืม่แล้วน่าจะแก้กระหาย
ดบัร้อนได้เป็นอย่างด ีแต่โดยส่วนตวัของเขาเป็นคนทีช่อบดืม่อติาเลยีน
โซดากับกีวี สตรอว์เบอร์รี และผลไม้อื่นๆ หลายรสชาติมาก จึงคิดต่อ
อีกว่า ท�ายังไงถึงจะรวมรสชาติเหล่านี้ไว้ได้ในแก้วเดียว เลยเกิด      
ความคิดท�าเป็นก้อนน�้าแข็งรสชาติผลไม้ซึ่งมีหลายสีหลายรส แล้วให้
รสชาติต่างๆ นั้นอยู่ในแก้วเดียวกัน  

“สตูรน้ีคิดเองทัง้หมดเลย ตอนทีท่ดลองท�ากเ็อารสชาตผิลไม้ต่างๆ 
หลายรสมาลองมิกซ์กันว่า ถ้าเป็นน�้าแข็งแล้วละลายรสชาติที่ผสมกัน
จะเป็นยังไง แปลกมั้ย เพี้ยนมั้ย ก็ต้องเลือกมิกซ์ในรสชาติที่ไปกันได้ 
แล้วทแีรกคดิเฉพาะอติาเลยีนโซดาอย่างเดยีวท่ีมนี�า้แขง็พเิศษหลายรส
หลายส ีแต่ท�าออกมาแล้วผลตอบรบัดมีาก ก็เลยต่อยอดไปท่ีเครือ่งดืม่
อื่นๆ ให้มีน�้าแข็งพิเศษของแต่ละเครื่องดื่มด้วย”

ที่ไม่กินไม่ได้แล้ว

ยูนิคอร์นเลิฟเวอร์ต้องมาคาเฟ่นี้ให้ได้ ภายในร้านตกแต่งด้วย

ตุ๊กตายูนิคอร์นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ ให้ความรู้สึกเหมือนหลงเข้าไปอยู่

ในโลกของเจ้าม้ายูนิคอร์นยังไงยังงั้น ส่วนเมนูเครื่องดื่มและขนม

ล้วนแต่มีสีรุ้งน่ารัก เช่น เบอร์เกอร์เนื้อที่อัดแน่นด้วยเรนโบว์ชีส 

วอฟเฟิลสรีุง้เสร์ิฟพร้อมไอศกรมี และเครือ่งดืม่ป่ันสพีาสเทลในแก้ว

รูปดาว

ไม่กินมีเอาต์กับเมนูสุดฮิตที่พูดสนั่นโซเชียลฯ อย่างขนมปังอบ

สอดไส้ชีสสีรุ้ง แถมชีสยังยืดได้จริง ไม่โม้ แม้ชีสจะมีสีสันสดใส      

แต่มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัย เพราะทางร้านใช้สีผสมอาหาร   

ที่ได้มาตรฐานโลก น�าเข้าจากประเทศอิตาลีและสหรัฐอเมริกา

ต้องไปโดน!

เมนูสายรุ้งสุดคิวท์

ซ.สาทร 8
 Unicornbrand

ไม่มีหน้าร้าน ติดตามตารางออกบู๊ธได้ที่เพจของร้าน
 happycheesetoast.rainbowcheese

unicorn café Happy cheese Toast
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ด้วยเหตุนี้เราจึงได้เห็นร้าน Carnival ที่มีสนีกเกอร์มากมาย แต่มี
คาเฟ่ที่เป็นเพียงคีออสเล็กๆ อยู่มุมหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่า คนที่มาเลือก
ซื้อสนีกเกอร์ก็คงอดใจไม่ได้ที่จะลองมาดื่มน�้าสดใสจาก KICKS café 
ในทางกลับกันบางคนท่ีมีความตั้งใจจะเข้าหาเครื่องด่ืมเพื่อ                   
ดับกระหายก็คงอดไม่ได้ที่จะเดินดูสนีกเกอร์สวยๆ สักหน่อย นี่จึง
เป็นการต่อยอดธุรกิจกันได้อย่างลงตัว 

อย่างไรก็ตาม ในการท�าการตลาด ปรเมษฐ์เข้าใจดีถึงพลัง           
ของโซเชียลฯ จึงใช้โซเชียลฯ เป็นเครื่องมือในการท�าการตลาด ทั้งนี้ 
ด้วยเมนูฮิตที่เป็นซิกเนเจอร์ของ KICKS café คือ Multicolor Soda    
ที่มีน�้าแข็งก้อนเล็กๆ สีฟ้า ชมพู เหลือง เขียว ฯลฯ ดูฟรุ้งฟริ้ง ซึ่งสีสัน
ที่แปลกตา ความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ท�าให้เมนูเครื่องดื่ม         
ของ KICKS café นอกจากจะเป็นตัวดึงดูดสายตา ท�าให้เครื่องดื่ม     
ดูน่าดื่มยิ่งขึ้นแล้ว ยังท�าให้เกิดการถ่ายรูปแล้วแชร์บนโซเชียลฯ       
เป็นการบอกต่อท่ีแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ช่วยโฆษณาร้านไปในตัว 
จนท�าให้ยอดขายพุ่งพรวด โดยปรเมษฐ์บอกว่า ในช่วงพีกๆ                 
ร้าน KICKS café สามารถขายเครื่องดื่มได้เดือนละเกือบล้านบาท        
ทีเดียว

“ตอนที่เราท�าก็คิดถึงสิ่งที่ลูกค้าชอบคือ การถ่ายภาพโพสต์ลง       
โซเชยีลฯ คอืต้องมอีะไรให้เขาได้ถ่ายรปูได้ ซึง่ด้วยความทีว่่ายงัไม่เคย
มีใครท่ีไหนท�าแบบนี้มาก่อน และคงเป็นอะไรที่แปลกใหม่ด้วย ด้วย
สีสันก็มีการถ่ายรูปได้แชร์ออกไปเร็วมาก ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี 
แต่แน่นอนว่า แม้สีสันจะเป็นสิ่งที่ดึงคนให้เข้ามาหาเรา แต่เครื่องดื่ม   

ก็ต้องรสชาติดีด้วย ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว แล้วรสชาติกินไม่ได้           
ไม่อย่างนั้นก็จะอยู่ได้ไม่นาน”

ด้วยความส�าเรจ็ดงักล่าว ปรเมษฐ์จงึมแีผนทีข่ยายร้านด้วยการเปิด
คีออสในห้างสรรพสินค้า และเมื่อร้าน Carnival จะปิดปรับปรุงร้าน 
เขาจึงจะย้าย KICKS caféไปอยู่ย่านลาดพร้าว 71 ซึ่งสามารถตามไป
สนุกสนานกับสีสันของเครื่องดื่มกันต่อได้

 สอดรับกับ ภัทรันดำ รัตนแสงสรวง จากร้าน Rainbow ขนม
โตเกียวแป้งนุ่ม ที่บอกว่า เธอใส่สีรุ้งเข้าไปในขนมโตเกียว ท�าให้ลูกค้า
เกิดความสนใจ ถ่ายรูปและเกิดการแชร์กันอย่างมาก จนกล่าวได้ว่า
เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้คนรู้จัก Rainbow โตเกียวแป้งนุ่มกันเลยทีเดียว

“เพราะว่ากระแสของการถ่ายรูปและแชร์ก�าลังมาในช่วงน้ัน      
ประกอบกบัเทรนด์อาหารสีรุง้ก�าลงัมาแรง ขนมโตเกยีวเรากข็ายด ีหรอื
อย่างขนมครกแป้งฟู ที่ลูกค้าวัยรุ่นให้ความสนใจมาก จะมาถ่ายรูป    
ดูวิธีการท�าแล้วก็แชร์กันในโซเชียลฯ” 

ส�าหรับไอเดียการท�าขนมโตเกียวสีรุ้ง และขนมอื่นๆ เป็นสีรุ้ง       
ภทัรันดาบอกว่า เป็นการคดิตัง้แต่แรกทีจ่ะเพิม่มลูค่าให้กบัขนมโตเกยีว
โดยใส่สีสันที่เป็นสีรุ้งลงไป และเอาจุดด้อยของขนมโตเกียวมาให้เป็น
จดุเด่น กล่าวคอื ขนมโตเกียวบ้านเราหากวางทิง้ไว้แป๊บเดยีวกไ็ม่อร่อย
แล้ว จึงคิดเป็นสูตรแป้งนุ่มขึ้นมาที่สามารถเก็บแช่ตู้เย็นได้นาน 3 วัน 
เมื่อน�ามาอุ่นในไมโครเวฟแป้งก็จะกลับมานุ่มเหมือนเดิม 

“จริงๆ คือตอนที่เร่ิมท�าตลาดบ้านเรากระแสอาหารสีรุ้งหรือที่มี     
สีสันมากๆ ยังไม่ฮิตเท่าไหร่ เราเลยคิดว่า อยากหาลูกเล่นอะไรให้กับ

KICKS เป็นคอีอสเลก็ๆ ในร้าน Carnival ร้านนีม้ดีทีัง้กาแฟ

และเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่ควรพลาด Multicolor 

Soda ท่ีมาพร้อมก้อนน�้าแข็งทรงลูกบาศก์สีสันสดใสหลาก

รสชาติ ซึ่งเหมาะส�าหรับอากาศร้อนๆ และท�าให้สดชื่นมากๆ

ขนมของเรา เวลาเดินทางไปต่างประเทศจะเห็นขนมของฝาก             
ต่างประเทศมีสีสันสวยงามมาก เลยเคิดว่าน่าจะเอามาดัดแปลงกับ
ขนมบ้านเราได้ เราจบัเขามาแต่งตวัให้เข้ากบัยคุสมยัด้วยสสีนัมากกว่า 
ซึ่งสีที่ใช้ก็เป็นสีธรรมชาติ เช่น สีเขียวใบเตย สีฟ้าอัญชัน สีด�าชาโคล 
สีชมพูสตรอว์เบอร์รี เป็นต้น”  

นอกจากขนมโตเกียวสีรุ้งที่มีให้เลือกถึง 5 สี 9 รสชาติแล้ว           
ภทัรนัดากย็งัมขีนมอืน่ทีเ่ล่นกบัสสีนัตามคอนเซปต์ของชือ่ร้าน Rainbow 
เช่น ขนมครกแป้งนุ่ม มี 4 รสชาติ ใบเตย อัญชัน สตรอว์เบอร์รี        
น�้าผึ้ง ขนมแพนเค้กสีรุ้ง  

อย่างไรก็ตาม แม้อาหารสีรุ้งจะเป็นเทรนด์ที่ก�าลังมา และหาก      
วันใดที่เทรนด์สีรุ ้งจะหายไป ภัทรันดาก็ไม่หวั่นเพราะเธอคิดว่า           
ขนมโตเกยีวเป็นขนมทีค่าบเกีย่วระหว่างอาหารแฟชัน่ฟดูกบัขนมโตเกียว
ดั้งเดิม ซึ่งไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร ความเป็นขนมโตเกียว    
กย็งัมอียู ่และถ้าเทรนด์อาหารเปลีย่นแปลงไปเธอกส็ามารถปรบัเปล่ียน
ขนมโตเกียวให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆ ได้ เพราะเธอคิดว่า “รอบตัวเรา
สามารถจับมาท�าธุรกิจได้หมด แต่ว่าเราต้องลองหาไอเดียใหม่ๆ         
ใส่ความแตกต่างเข้าไป”

ทั้ง KICKS café และ Rainbow ขนมโตเกียวแป้งนุ่ม เป็นตัวอย่าง
ของผูป้ระกอบการทีม่องเหน็ทัง้เทรนด์ของอาหาร การสร้างความแตกต่าง 
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในยุคดจิิทัล ท่ีส�าคญัการรูจั้กใช้พลังของโซเชยีลฯ 
ในการเป็นเครื่องมือในการท�าการตลาด จึงท�าให้การก้าวของการ      
เริ่มต้นธุรกิจเป็นก้าวกระโดดที่ไปได้ไกล 

ร้านขนมโตเกยีวสตูรแป้งนุ่ม มแีป้งสพีาสเทล 5 ส ีได้แก่ สีเหลอืง 

สีเขียว สีชมพู สีฟ้า และสีด�า ส่วนไส้โตเกียวมีมากถึง 9 ไส้ทั้งคาว

และหวาน เช่น ชาไทย นมเย็น หมูหย็องน�้าพริกเผา และแฮมชีส 

เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีขนมครกเรนโบว์ กรอบนอกนุ่มใน และ

เรนโบว์ชีสด็อกให้สั่งด้วย

คาเฟ่ท่ามกลางสวนสวยที่เสิร์ฟขนมสไตล์การ์เด้นโฮมเมด โดย

เมนูที่ทุกโต๊ะต้องสั่ง คือ เค้กซิกเนเจอร์ของร้าน อย่างเค้กกระถาง

ที่มีให้เลือกหลากหลายแบบ และ Unicorn Milky เครื่องดื่มสีรุ้ง     

ท่ีขายดีสุดๆ ในช่วงนี้ โดยนมยูนิคอร์นแก้วนี้มีหน้าตาน่ารักสุดๆ 

เห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปโพสต์อวดเพื่อน

ในโซเชียลฯBelle พระราม 9
 rainbowpancake.th ซ.รามค�าแหง 21

 Flowerpotcafe

สยามสแควร์ ซ.7
 KICKS café by Carnival

flowerpot café KIcKS café by carnivalrainbow Pancake
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Text : กองบรรณาธิการ / Photo : เจษฎา ยอดสุรางค์

“วันนี้นวัตกรรมไม่ได้มาจากบริษัทบางบริษัท หรือประเทศบาง
ประเทศ แต่เกิดได้จากทุกที่ และถ้าเกิดขึ้นในตลาดเล็กแล้วสามารถ
สเกลได้เร็ว ตลาดท่ีว่าใหญ่อาจจะต้องเอาโซลูชันน้ีไปใช้ด้วยซ�้าไป”     
สุริพงษ์ ตันติยำนนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจ�าประเทศไทยกล่าวเช่นนี้     
เมือ่ถามถงึการจดัการแข่งขนั Visa’s Everywhere Initiative ครัง้แรก   
ในประเทศไทย หลังจากที่จัดการแข่งขันมาแล้ว 40 ตลาดทั่วโลก  

ไม่เพยีงแค่นัน้ การจดัการแข่งขนั Visa’s Everywhere Initiative ในไทย 
ยงัสะท้อนว่า Startup ไทยมศีกัยภาพและได้รบัการยอมรบั โดยสรุพิงษ์
บอกเพิ่มเติมว่า ก่อนที่จะตัดสินใจจัดการแข่งขันที่ประเทศไทย         
ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา วีซ่าส�านักงานใหญ่มาเมืองไทยหลายครั้ง เพื่อ    
มาดู Startup ไทยว่าไปไกลขนาดไหน จึงมีความมั่นใจว่าถ้าท�าการ
แข่งขันนี้ในประเทศไทยน่าจะได้ผลตอบรับที่ดี 

แน่นอนว่าในฐานะเครือข่ายการช�าระเงินระดับโลก สิ่งที่ Startup 
จะได้จากการเข้าร่วมแข่งขนัคอื โอกาสทีไ่ด้เจอเพย์เมนต์ระดบัโลกทีจ่ะได้
มาร่วมงานกนั เพราะทมีทีเ่ป็นผูช้นะจะถือเป็นพาร์ตเนอร์ของวซ่ีา จะได้

ท�างานกับทีม Innovation ของวีซ่า โดยหากโซลูชันนั้นสามารถน�าไป
ขยายต่อในประเทศอ่ืนได้ วซ่ีาก็จะพา Startup ทีช่นะไปในหลายๆ ตลาด 
ซึง่จะช่วยให้ Startup สามารถสเกลขึน้มาได้ นอกจากนี ้ในวนั Pitching 
จะมีพาร์ตเนอร์ของวีซ่ามาเป็นจ�านวนมาก ดังนั้น แม้จะไม่ได้รางวัล
ชนะเลศิ แต่กม็โีอกาสน�าเสนอโซลูชนักบัคนทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด เสมอืน
วีซ่าได้สร้างตลาดขึ้นมาเพื่อให้ Startup ได้มาเจอกับบริษัทต่างๆ 

 อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าในวันนี้  Eco System ของ Startup 
มีพร้อมเป็นอย่างมาก มีนักลงทุนที่เป็นองค์กรใหญ่หลายรายพร้อมจะ
ให้เงินทุนสนับสนุน เพียงแต่จะเอาเงินมาลงกับ Startup ไทย หรือ    
ไปลงทุนกับ Startup ต่างประเทศ ซึ่ง Startup ที่จะเข้าตานักลงทุน         
สิ่งส�าคัญคือ โซลูชันที่คิดนั้นจะต้องสามารถสเกลได้ ฉะนั้นการคิด
โซลูชันจึงต้องมองไปถึงการขยายไปต่างประเทศด้วย  

 “เมื่อจะพัฒนาโซลูชันอะไรต้องคิดถึงโซลูชันท่ีสามารถสเกลได้ 
เพราะนักลงทุนที่จะมาลงทุนกับ Startup เขาจะดูอยู่แล้วว่า สามารถ
สเกลได้ขนาดไหน สเกลได้ยังไง คือจะสเกลในประเทศแบบลึกลงไป

หากพูดถึงภาพรวมของ Startup ผ่านการระดมทุน ในปี 2560 พบว่า ธุรกิจ Startup ยอดฮิตที่ได้รับเงินทุนได้แก่ 

e-Commerce, FinTech, e-Logistics, Payment และ Food & Restaurant ตามล�าดับ

เลยว่าเป็นโซลชูนัทีท่กุคนต้องใช้ หรอืจะเป็นสเกลทีไ่ปในหลายๆ ตลาด 
ไม่ว่าจะไปแบบไหนก็ตามต้องหาทางที่จะไป ฉะนั้น Startup ต้อง     
Think Big, Start Small, Move Fast”

ส�าหรับภาพรวมอี-เพย์เมนต์ในไทยนั้น สุริพงษ์บอกว่า ยังมีโอกาส
เตบิโตอีกมาก เพราะว่าวนัน้ีจาก 100 เปอร์เซน็ต์ของการใช้เงนิเพือ่ซือ้
ของเป็นของส่วนตวั 25 เปอร์เซน็ต์มาจากอ-ีเพย์เมนต์ ส่วน 75 เปอร์เซน็ต์
เป็นการจ่ายด้วยเงินสด ขณะที่ในประเทศอื่นๆ สัดส่วนจะอยู่ที่ 50:50  

“ใน 25 เปอร์เซ็นต์ที่จ่ายผ่านอี-เพย์เมนต์ถือว่าเป็นกลุ่มท่ีมี         
ความก้าวหน้ามากๆ ในเขตเมืองไม่ต่างจากประเทศพัฒนาแล้ว       
กลุ่มนี้ในเมืองไทยจึงไม่ต่างจากตลาดสิงคโปร์ ไม่ต่างจากฮ่องกง แต่
ขณะเดียวกันก็มีความเป็นตลาดที่ยังไม่พัฒนาในหลายท้องถิ่น ซึ่งยัง
ใช้เงินสดเป็นหลักอยู่ แล้วเมืองไทยเป็นตลาดใหญ่มากมีคนถือบัตร
เครดิตถึง 80 ล้านใบ ฉะนั้นประเทศไทยจึงน่าสนุกตรงที่ว่าตลาดไทย
เป็นตลาดที่มี 2 บุคลิก ที่ส�าคัญคือ มีโอกาสส�าหรับ Startup อีกเยอะ
ที่จะคิดอะไรใหม่” สุริพงษ์กล่าวในตอนท้าย 

ที่มา : https://techsauce.co.th

สุริพงษ์ ตันติยานนท์

มาแรง ที่ได้รับ Funding ในปี 2558-2560

e-commerce finTech e-logistics Payment food &
restaurant

แบบไหนที่พาร์ตเนอร์มองหา
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ข้อจ�ากัดและข้ออ้างท่ีเด่นชัดก็คือ “ไม่มีเวลา” โดยเฉพาะ          

ผูป้ระกอบการท่ีมีครอบครวั เวลาในการวางแผนและบรหิารจดัการ

ธุรกิจยิ่งลดน้อยลง แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะนี่คือแนวทางการปรับ

นสิยัทางการเงนิส�าหรบัผูป้ระกอบการยคุ 2561 เพ่ือให้สามารถดแูล

สุขภาพการเงินให้ดีได้มากยิ่งขึ้น เริ่มจาก

ขอใบเสร็จทุกครั้ง

เวลาทีเ่ราไปซ้ือสนิค้า หรอืจ่ายเงนิในร้านสะดวกซือ้ พนกังานขาย

มักถามเราว่า ต้องการใบเสร็จหรือไม่ ซึ่งโดยปกติเรามักตอบว่า  

“ไม่เป็นไรครับ/ค่ะ” เพราะอาจไม่ต้องการใบเสร็จ ไม่อยากเอา       

ใบเสรจ็มาใส่กระเป๋าเงนิให้รก ไม่อยากเอามาถอื หรอืเหตผุลต่างๆ 

นานา

แต่ในการท�าธรุกจิ ใบเสรจ็จะช่วยเตอืนความจ�าเราได้เป็นอย่าง

ดีว่า เราซื้ออะไรไปวันไหน ที่ไหน มีอะไรบ้าง และมูลค่าเท่าไหร่ 

รวมถึงใช้ตรวจสอบอีกครั้งว่า ทางร้านค้าไม่ได้คิดเงินเราผิด นี่ยัง

ไม่รวมถึงการขอใบก�ากับภาษีเพื่อน�าไปลดหย่อนภาษีส�าหรับธุรกิจ

ที่จดทะเบียนนิติบุคคลด้วย เพราะฉะนั้นการขอใบเสร็จเป็นเรื่อง    

ที่ดี เปรียบเสมือนบันทึกช่วยจ�าในการท�าธุรกิจเลยทีเดียว

สรุปงบประมาณในแต่ละเดือน

นิสัยที่ผู้ประกอบการควรมีและพัฒนาให้เกิดเป็นความช�านาญ

ก็คือ การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน หลังจากนั้นให้เริ่มต้น

ประมาณการค่าใช้จ่ายในเดือนต่อไปด้วย เพื่อตรวจสอบรายรับ     

รายจ่าย ยอดขาย และก�าไร จะได้มั่นใจว่าเงินไม่รั่วไหลไปไหน       

มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นมากเกินไปหรือไม่ หากมีจะลดรายจ่าย          

ที่ไม่จ�าเป็นนั้นอย่างไร ซึ่งทุกธุรกิจมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป      

ตามความจ�าเป็น และช่วงเวลาการจะใช้จ่ายอะไรควรต้องตดัสินใจ

ให้รอบคอบ และเมื่อใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่มีความส�าคัญทางธุรกิจ 

ถูกที่ ถูกเวลา ก็จะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินได้

นอกจากนี้ ยังต้องดูไปถึงยอดขายด้วยว่าส่วนใดลดลงไปบ้าง 

แล้วจะสามารถ Boost ยอดขายได้อย่างไร และกระแสเงินสดยัง

เพียงพอที่จะบริหารจัดการธุรกิจต่อไปอีกกี่เดือน ใครที่ยังไม่เริ่มท�า

สิ่งเหล่านี้ ขอแนะน�าว่าควรเริ่มต้นได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ตรวจสอบการใช้บัตรเครดิตให้ดี

หน่ึงในปัญหาหลักของผู้ที่ใช้บัตรเครดิตคือ มักจะไม่ทราบว่า    

ใชเ้งนิไปเทา่ไหร่แลว้ เกนิวงเงนิหรอืยัง และจะโดนดอกเบีย้เท่าไหร่ 

ซึง่หากเป็นการใช้บตัรเครดติเพือ่การท�าธรุกจิแล้วต้องจ่ายดอกเบีย้ 

งานนี้บอกได้เลยว่าไม่คุ้มเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นพยายามตรวจสอบ

วงเงินให้ดี หรือจะใช้วิธีการตัดเงินจากบัญชีโดยเฉพาะแทนก็ได้    

เช่น ฝากเงินเข้าบัญชีเอาไว้ 100,000 บาท และให้บัตรเครดิต         

หักเงินจากบัญชีเงินฝากแทน ก็จะท�าให้เราสามารถตรวจสอบ         

ค่าใช้จ่าย และยอดคงเหลือรวมถึงท�าบัญชีค่าใช้จ่ายได้สะดวก      

และง่ายขึ้น นอกจากนี้ อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของรายการ

สินค้าและจ�านวนเงินที่จ่ายผ่านบัตรทุครั้ง เพื่อป้องกันรายการ        

ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้เป็นผู้ท�ารายการนั้นๆ  

ก�าหนดเป้าหมายทางการเงินที่ส�าคัญขึ้นมา

การก�าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายที่ส�าคัญรายปี ไม่ว่าจะเป็น     

เงินทุน ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าแรงลูกจ้าง ค่าแรง      

ตัวเอง ทั้งหมดนี้เพื่อค�านวณหาต้นทุนทางธุรกิจ จะช่วยให้เรารู้ว่า

ในอนาคตจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ และเราจะต้องพยายามเก็บรักษา

เงินเอาไว้เท่าไหร่เพื่อให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ตามแผน    

ซึ่งถ้าเราไม่พยายามคิดทบทวนให้ดีในวันนี้ รับรองได้ว่าในอนาคต

ต้องล�าบากและเดือดร้อนกว่าเดิมอีกหลายเท่า

ใช้เงินสดแทนบัตรเครดิต

บัตรเครดิตสามารถตอบสนองความสะดวกสบาย มีโปรโมชัน

ต่างๆ มาล่อลวงให้เราต้องใช้ ซึ่งบางครั้งอาจไม่จ�าเป็นต้องใช้เลย

ด้วยซ�้า แต่เราก็ใช้ ดังนั้น หลังจากนี้ เรามาลองเปลี่ยนวิธีการจ่าย

เงินเป็นเงินสดแทน โดยเริ่มจากจ�านวนเงินทีละน้อยๆ เป็นการใช้

เงนิคร่ึงหนึง่ บตัรเครดติคร่ึงหนึง่ ซึง่จากผลวจิยัพบว่า เราจะสามารถ

ประหยัดเงินได้มากถึง 15 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

ลองปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการใช้เงินตั้งแต่วันนี้ เพ่ือความ

สมดุลและมั่นคงทางการเงินในวันข้างหน้า 

Text :  เจษฎา ปุรินทวรกุล

เพื่อความมั่นคงในธุรกิจ

ปรับนิสัย
การใช้เงิน

ในชีวิตของการเป็นผู้ประกอบการและการท�าธุรกิจ เราจ�าเป็นต้องมีความสามารถและรอบรู้ในหลายๆ ด้าน

เพื่อบริหารจัดการชีวิตส่วนตัว และองค์กรให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น

แต่ศาสตร์สาขาหนึ่งที่มักสร้างรอยร้าวให้กับชีวิตส่วนตัวและการด�าเนินธุรกิจได้มากที่สุดก็คือ “การเงิน”

ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ด�าเนินธุรกิจโดยปราศจากการคิด และการเตรียมความพร้อมสถานภาพด้านการเงินที่ดี

21

Money

StartUp54-18-03.indd   21 3/6/2561 BE   9:55 AM



FB : Rehour
IG : rehour.th
Line : @rehour.th
Website : www.rehour.com
โทร. 0-2038-5578

Life forest
จานเซรามิกสไตล์วินเทจ ธุรกิจปั้นท�าเงินของสาวรักศิลปะ

Text : Ratchanee / Photo : Vipa Vadi

09-9186-9994
Lifeforest
Korfaii_somemile
life.forest

ทั้งกอฝ้ายและจูนต่างหลงรักงานศิลปะ แต่ทั้งคู่มีความถนัดกันคนละด้าน กล่าวคือ     

กอฝ้ายร�่าเรียนมาทางด้านเซรามิก ส่วนจูนช�านาญการวาดภาพ ขณะเดียวกันทั้งคู่         

กช็ืน่ชอบธรรมชาตโิดยเฉพาะสตัว์และดอกไม้ ทัง้หมดนีจ้งึกลายเป็นส่วนผสมทีล่งตวั

ในการน�าภาพวาดของสัตว์มาใส่ไว้ในจานสไตล์วินเทจที่สวยงาม

“ตอนแรกเราท�ากระถางต้นไม้ขึ้นมาก่อนเพราะอยากปลูกต้นกระบองเพชร        

กอฝ้ายเรียนมาทางด้านเซรามิก ส่วนจูนเรียนมาทางศิลปกรรม เริ่มจากความชอบ

ท�าเป็นงานอดิเรก และก็ค่อยๆ เอาไปขายผ่านออนไลน์ ทีนี้ท�าไปแล้วรู้สึกว่าเรามี

ความสขุมากกว่าทีจ่ะท�างานประจ�า ทีส่�าคญัคอื ไม่มีเวลา แล้วเราอยากจะมาลยุกบัมนั

ให้เต็มที่ เลยลาออกมาสร้างแบรนด์ Life Forest แต่ตอนแรกก็ล้มลุกคลุกคลานมาก เพราะ

เราไม่มีเงินทุนเยอะ ใช้เงินตัวเอง ต้องเปิดรับงานออร์เดอร์อื่น เพื่อเอาเงินส่วนนั้นมาต่อยอด         

ท�าแบรนด์ของตนเอง”

กอฝ้ายและจูนเริ่มต้นชิ้นงานแรกจากกระถางต้นไม้ ถัดจากนั้นจึงมาท�าจานสไตล์วินเทจ ท่ีมีโทนสี

เหมือนของเก่า และมีรูปลายเส้นของต้นไม้และสัตว์ป่านานาชนิด โดยทั้งคู่ชอบเดินทางท่องเที่ยว               

ในผืนป่า และบันทึกสิ่งที่พบเจอลงในสมุด ภาพเขียน ภาพถ่าย ดังนั้น เมื่อมาปั้นจานจึงเปลี่ยนให้จานนั้น

เป็นเสมือนสมุดบันทึกเก่าๆ โดยใช้สีเคลือบออกเหลืองๆ ดูเป็นวินเทจ และวาดภาพสัตว์แสนสวยเหล่านี้

ลงไป เป็นการเก็บความทรงจ�าไว้ในจาน แถมยังได้ถ่ายทอดสู่ผู้อื่นอีกด้วย และนี่จึงเป็นสไตล์ของ Life 

Forest ที่ไม่เหมือนใคร 

“ทุกคนก็ถามท�าไมเป็นสีนี้ เป็นของเก่าหรือเปล่า พอเกิดความสงสัยเลยท�าให้เข้ามาถาม แล้วก็ได้    

พูดคุยซื้อจานของเรา เพราะไม่ค่อยมีคนท�าสไตล์แบบนี้ นอกจากที่เราจะท�าภายใต้แบรนด์ Life Forest     

ก็ยังรับ Made to Order ด้วย ลูกค้าจะสั่งลายอื่น ใส่โลโก้ อย่างที่ผ่านมามีร้านอาหารที่สิงคโปร์ ก็มาสั่ง

ให้เราท�าจานถึง 2,000 ใบ”

กอฝ้ายอธิบายเพ่ิมเติมถึงกรรมวิธีการผลิตที่ค่อนข้างยุ่งยากกว่าจะได้งานท่ีสมบูรณ์ว่า การท�างาน     

เซรามิกต้องใช้เวลา ต้องใส่ใจ จะลัดขั้นตอนไม่ได้ และถ้าร้าวเพียงนิดเดียวก็ถือเป็นของเสีย ซึ่งบ่อยครั้ง

ที่เจอลูกค้าใจร้อนสั่งวันนี้จะขอสินค้าพรุ่งนี้ เธอจึงต้องพยายามอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ

“เราจะเผาแบบรีดักชั่น คือเผาถึง 1,250 องศา ซึ่งการเผาแบบนี้จะได้เขม่าควัน ที่จะเข้าไปเคลียร์งาน

ท�าให้ดูสวย และเผาจากเตาแก๊ส ซึง่ความพเิศษของการเผาด้วยเตาแก๊สคอื จะได้ชิน้งานออกมาไม่เหมอืน

กนั กจ็ะเป็นเสน่ห์อย่างหนึง่ แต่จะยากกว่าการใช้เตาไฟฟ้า เพราะเราต้องเฝ้าตลอดเวลา ต้องปรับอุณหภมูิ

ทุกชั่วโมง เซรามิกนี้จะเผาถึง 3 รอบ รอบแรกจะเป็นจากดินปั้น จากนั้นเอาไปจุ่มเคลือบแล้วเผาอีกรอบ

ที่ 1,250 องศา เพ้นต์ลายลงไปแล้วเผาอีกรอบ 800 องศา กระบวนการจะยุ่งยากมาก” 

อย่างไรก็ตาม ด้วยความเป็นงานเซรามิก จึงท�าให้มีปัญหาตามมาคือ การขนส่งที่ต้องระมัดระวังมาก

เป็นพิเศษ ซึ่งจูนบอกว่า เธอจะแพ็กอย่างดีหลายชั้น และจะถามลูกค้าว่า จะให้จัดส่งทางไหน โดยจะมี

ทัง้ใช้บรกิารขนส่ง บรกิารส่งทางไปรษณย์ี บางทก็ีนดัรบัในสถานทีต่่างๆ ซึง่ทีผ่่านมายังไม่เจอปัญหาสินค้า

เสียหายจากการขนส่งแต่อย่างใด

 สุดท้ายกอฝ้ายและจูนได้ฝากข้อคิดส�าหรับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจในมุมมองของพวกเธอว่า ต้องมี

ความอดทนมากๆ เพราะจะท�าให้สามารถมีความสุขกับสิ่งที่ได้ท�า และสร้างธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ 

“จรงิๆ พอเริม่มาท�าแบรนด์ Life Forest อย่างจริงจัง พวกเรามเีงนิเหลอืเกบ็มากกว่าตอนท�างานประจ�า 

ตรงนี้ก็ถือว่า ประสบความส�าเร็จในขั้นต้น แต่ในช่วงแรกที่ตัดสินใจลาออกจากงาน ก็คิดว่าต้องขาย       

ได้ชัวร์ เพราะเราก็ว่าของเราสวย แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ ฉะนั้นเราต้องอดทนมากๆ แล้วผ่านมันไป

ให้ได้ แต่ถ้ามันเป็นความฝัน เรายังยืนยันที่จะท�ามันต่อ สุดท้ายมันก็จะเดินหน้าต่อไปได้” 

เมื่องานอดิเรกที่เป็นรายได้เสริม

มีทีท่าจะไปได้ดีจนแทบไม่มีเวลามาท�างานประจ�า

สองสาวเพื่อนรัก กอฝ้าย-อรอนงค์ หนุนภักดี

และ จูน-ชลภัสสรณ์ วชิระบ�ารุงเกียรติ

ที่ร่วมกันรังสรรค์งานเซรามิก จึงตัดสินใจออกจากงาน

มาเปลี่ยนงานอดิเรกที่รักให้เป็นธุรกิจอย่างจริงจัง

ภายใต้แบรนด์ Life Forest
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Self-Employed

จากรองเท้าแตะถึงเคสโทรศัพท์ ไอเดียท�าเงิน

Text : Kritsana S. / Photo : Vipa Vadi

JUDe CAse

ก่อนลงมือสร้างแบรนด์จริงจัง เธอลองเอารองเท้าแตะตัดครึ่งมาติดกับเคสแล้วถ่ายรูป

โพสต์ลงโซเชียลมีเดียส่วนตัว ผลตอบรับที่ได้คือ เพื่อนๆ ออนไลน์ต่างถามไถ่ถึงที่มา

ของเคส จากผลที่เกิดขึ้นท�าให้เธอมองเห็นโอกาสทางการตลาด เพราะเคสหน้าตา

ละม้ายคล้ายรองเท้าแตะยังไม่มีให้เห็น

ในช่วงแรกที่ท�าแบรนด์ เธอประสบปัญหาสายที่ท�าจากยางไม่ยึดติดกับตัวเคส    

ทีเ่ป็นพลาสติกผวิลืน่ทัง้ทีใ่ช้กาวตราช้างเป็นตวัยดึตดิ เธอและคณุพ่อจงึช่วยกนัคดิค้น

กาวสูตรพิเศษที่ติดพลาสติกกับสายยางได้อย่างถาวร แต่อย่างไรก็ดี ด้วยความที่   

JUDE CASE ขายดิบขายดีในเวลาเพียงไม่นาน การจะนั่งติดสายยางกับตัวเคสด้วยกาว

เห็นทีจะท�าให้กระบวนการการท�างานล่าช้า เธอจึงเลือกผลิตแบบเชื่อมตัวเคสและสายยาง

เข้าด้วยกัน

JUDE CASE คอลเลกชันแรกที่วางขายในช่องทางออนไลน์คือ คอลเลกชันคลาสสิก เคสรองเท้า

แตะพื้นสีขาว มีสายยางให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีแดง สีน�้าเงิน และสีเขียว ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย 

แต่เพราะเธออยากเจาะกลุม่ลกูค้าผูห้ญงิด้วยจงึท�าคอลเลกชนัทีส่องออกมา โดยตวัเคสเป็นสพีาสเทล 

อย่างสีชมพู สีเขียว และสีฟ้า ซึ่งเคสสีชมพูและสีฟ้ามักถูกขายออกพร้อมกันหากลูกค้ามาซื้อกับแฟน

ส�าหรับช่องทางการขาย JUDE CASE หลักๆ ยังเป็นช่องทางออนไลน์ ซึ่งนอกจากโซเชียลฯ        

อย่างเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม เธอได้วางแผนที่จะท�าการตลาดบนยูทูบโดยเน้นไปที่การท�าวิดีโอ       

รีวิวสินค้า และวิดีโอแนะน�าสินค้า เช่น วิดีโอแนะน�าสินค้าใหม่ รวมถึงวิดีโอแนะน�าฟังก์ชันการใช้งาน

อย่างสายยางที่ท�าให้ตัวเคสตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ไม่เพียงเท่านี้ เนื่องจากลูกค้าต่างชาตินิยม

ซือ้เคสรองเท้าแตะไปฝากคนพเิศษ ร้านขายของฝากจงึเป็นอกีหนึง่ช่องทางการขายทีส่�าคญัของแบรนด์ 

เพราะท�าให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้ได้โดยตรง

หลงัจากขาย JUDE CASE ได้สกัระยะและเหน็โอกาสการเตบิโตของแบรนด์ เธอได้เริม่ศกึษาระบบ

ตัวแทน เพราะเป็นวิธีกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้แบรนด์โตเร็ว อีกทั้งท�าให้เธอเหนื่อยกับ

การขายน้อยลง แต่มีเวลาไปพัฒนาสินค้ามากขึ้น เพราะมีคนเข้ามาช่วยขาย

“ในช่วงแรกทีเ่ปิดรบัตวัแทนมยีอดขายจากตวัแทนน้อยมาก บางเดอืนเขาขายได้แค่ 3-5 ชิน้เท่านัน้ 

เราเลยต้องคิดหาโปรโมชัน เทคนิคการขายที่น่าสนใจ ตลอดทัง้หาช่องทางการขายที่เหมาะสมใหเ้พื่อ

ทีพ่วกเขาจะได้ขายสนิค้าได้มากขึน้ ท้ังน้ี จากการทีเ่ปิดรับตวัแทนแบบไม่คดิค่าสมัครในช่วงแรกท�าให้

พบปัญหาว่า บางคนเข้ามาสมัครตัวแทนเพื่อซื้อเคสในราคาถูก ไม่ได้ซื้อเพื่อน�าไปขายต่อ เราเลยต้อง

แก้ปัญหาด้วยการเก็บค่าสมัครตัวแทน” 

นอกจากตัวแทนในไทยที่มีกว่า 30 คน ตอนนี้ JUDE CASE ยังมีตัวแทนที่ลาว เหตุผลที่เธอมุ่งไป

ยังประเทศเพื่อนบ้านคือ การขนส่งที่สะดวก เพราะเพียงแค่วันเดียวสินค้าก็ถูกส่งถึงมือตัวแทน          

ลาวแล้ว นอกจากนี้ JUDE CASE ยังมีตัวแทนในญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ซึ่งจากการขายในหลายประเทศ

ท�าให้เธอรู้ถึงความต้องการที่ต่างกันของลูกค้า อย่างลูกค้าสหรัฐฯ ชอบเคสรองเท้าแตะคอลเลกชัน

คลาสสิก ขณะที่ลูกค้าญี่ปุ่นมีความต้องการเคสรองเท้าเกี๊ยะไม้

“สิ่งท่ีจะท�าให้แบรนด์อยู่ได้นานคือ การรักษาคอนเซปต์ ถ้าเราไม่ใช้ยางท�าสายหรือเปลี่ยนไป      

ท�าเคสรองเท้าเกี๊ยะไม้ คอนเซปต์ที่วางไว้ตั้งแต่เริ่มจะหายไป แบรนด์ก็ไม่มีเอกลักษณ์ และถ้าอยาก

ให้เคสของเราสะดุดตาลูกค้าก็ต้องสร้างความแตกต่างอาจจะแตกต่างด้วยดีไซน์หรือฟังก์ชัน              

การใช้งานก็ได้” 

@jude_case
jude_case

ด้วยความที่ชอบใส่รองเท้าแตะเป็นประจ�า

อีกทั้งยังชอบเปลี่ยนเคสโทรศัพท์อยู่บ่อยๆ

ลฎาภา ย้ิมละมัย จึงเกิดไอเดียเก๋

หยิบรองเท้าแตะพื้นสีขาว สายยางสีน�้าเงิน

มาเป็นแรงบันดาลใจ

ในการท�าเคสที่ชวนว้าว
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ครอบครวั + ความสุข = ความส�าเรจ็

บูบี-วารีนิธิ กันท์ไพบูลย์

“ครอบครัวเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้บีมีทุกวันนี้ ครอบครัวเป็นทุกอย่าง  

ของบี ไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจ ก�าลังใจ หรือแม้กระทั่งที่ปรึกษา       

ในเรื่องการท�างาน และเรื่องอื่นๆ อย่างเรื่องเพื่อนและเรื่องการใช้ชีวิต

ในด้านต่างๆ คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนบีตลอดไม่ว่าจะท�าอะไรก็ตาม 

และเป็นแรงผลักดนัให้บอียากพฒันาตวัเองให้ดยีิง่ขึน้เพือ่ให้ท่านท้ังสอง

ภูมิใจ คุณพ่อมีเวลาให้บีเสมอไม่ว่าจะงานยุ่งแค่ไหน ตอนบีเปิดร้าน        

ที่เซ็นทรัล ชิดลม เซ็นทรัล ลาดพร้าว หรือที่อื่นๆ คุณพ่อจะไปให้ก�าลังใจ

ตลอด ส่วนคุณแม่สามารถเป็นบีคนที่สองได้เลย เวลาบีไม่สบาย ไปต่างประเทศ 

หรือติดธุระ คุณแม่จะเป็นคนที่เข้ามาช่วยงาน ท่านท�าแทนบีได้ทุกอย่าง เช่น คุยกับช่าง       

ตัดเย็บ และตอบไลน์ลูกค้า”

“ความส�าเร็จคืออะไร? นี่คือค�าถามที่บีถามตัวเองและก็ได้ค�าตอบว่า              

ความส�าเร็จ คือ ความสุข ถ้ามัวแต่ท�างานจนไม่มีเวลาหาความสุขให้ตัวเอง     

แล้วจะท�างานไปท�าไม ความสุขของบีคือ ได้ท�างานที่รัก บีมี Passion ในงาน  

ที่ท�า นั่นคือ มีความสุขทุกครั้งที่ได้ขายของและเห็นลูกค้าใส่เสื้อผ้า Varithorn 

Boutique บีดูแลลูกค้าทุกคนเหมือนคนในครอบครัว บีตอบไลน์ลูกค้าเองเลย

จ�าได้ว่า ลูกค้าแต่ละคนมีความชอบแบบไหน ส่วนอีกหนึ่งความสุขคือ สุนัขชื่อ

น�้าตาล น�้าตาลอยู่กับบีตลอดตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน น�้าตาลท�าให้บีหายเครียด          

แค่เห็นหน้าก็มีความสุขแล้ว”

“แบรนด์ Varithorn Boutique เกิดจากความรักในแฟชั่นและรักในการแต่งตัว          

ของบี ก่อนจะท�าแบรนด์ แต่ละเดือนบีจ่ายค่าช้อปปิงเยอะมากเลยคิดว่าน่าจะลอง

ออกแบบชุดเอง และส่งให้ช่างตัดเย็บซึ่งจะช่วยประหยัดค่าช้อปปิงได้ไม่มากก็น้อย      

พอช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเสร็จ บีก็ใส่ถ่ายรูปโพสต์ลงอินสตาแกรม ปรากฏว่าคนชอบเยอะ

มากเลยท�าให้ตัดสินใจท�าแบรนด์เสื้อผ้าที่ค่อนข้างตามเทรนด์และตามใจบี เน้นความ

เรียบง่ายจึงหยิบมาใส่ได้ทุกวัน ราคาไม่แพง และคุณภาพเกินราคา”

“บีดีใจที่คุณพ่อคุณแม่ส่งให้เรียนโรงเรียนดีๆ ตั้งแต่เด็ก ส่วนตัวบีมองว่า การศึกษา

ท่ีดีท�าให้มีพ้ืนฐานท่ีดีท่ีน�าไปใช้ต่อยอดสิ่งต่างๆ ได้ และท�าให้ประสบความส�าเร็จ         

ในสิ่งที่ท�า ตอนนี้บีท�าแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง นอกจากเป็นดีไซเนอร์แล้ว บียังท�า     

การตลาดและบญัชเีองด้วย ซึง่บจีะท�าส่ิงเหล่านีไ้ม่ได้ถ้าไม่ได้เรยีนด้านการบรหิารธรุกจิ 

และบีจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติได้ถ้าสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้       

ซึ่งบีสื่อสารได้เพราะคุณพ่อคุณแม่ส่งเรียนโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่เด็ก”

“เวลาเป็นอีกหนึ่งสิ่งส�าคัญของบี ดังนั้น บีจึงต้องท�าทุกอย่างให้เป็นระบบ    

เพื่อจะได้มีเวลาให้ตัวเองและคนที่รัก เมื่อมีเวลาว่าง บีเลือกใช้เวลาไปกับ       

การท่องเที่ยว เพราะได้พักผ่อนและได้แรงบันดาลใจดีๆ กลับมาสร้างสรรค์   

คอลเลกชนัใหม่ๆ ของแบรนด์ เช่น ถ้าไปเทีย่วประเทศองักฤษในช่วงวาเลนไทน์

จะเห็นดอกไม้เยอะมากและเป็นดอกไม้สีแดงส่วนใหญ่ บีก็จะวาดภาพดอกไม้   

ลงบนกระดาษ กลับมาบ้านก็ให้ช่างพรินต์ภาพลงบนผ้าท�าให้ได้คอลเลกชัน 

Valentine หรือถ้าไปเที่ยวทะเลก็จะหยิบเกลียวคลื่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการท�า

คอลเลกชันที่ชื่อว่า Sea Beach ซึ่งเสื้อผ้าคอลเลกชันนี้จะเป็นลายทะเล ลายคลื่น”
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บูบี-วารีนิธิ กันท์ไพบูลย์

สาวสวยเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า

Varithorn Boutique

ที่วันนี้ส่งออกไกลถึงประเทศจีน

โดยความโดดเด่นของเสื้อผ้า Varithorn Boutique

อยู่ที่ดีไซน์เรียบง่าย หยิบมาสวมใส่ได้ทุกวัน

ราคาเอื้อมถึงง่าย และทุกชุด

ตัดจากผ้าน�าเข้าจากต่างประเทศ

จึงมั่นใจได้ในคุณภาพ

ส�าหรับความส�าเร็จของธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า

ของสาวสวยไฟแรงคนนี้

ไม่ได้มาจากการสนับสนุน

ของคนในครอบครัวเท่านั้น

แต่ยังมาจากสิ่งต่างๆ ที่เธอเรียกว่า ความสุข
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Text : Morning dew

HealtHy body Text : น�้าค้าง

อากปักริยิาอย่างหนึง่ทีม่กัน�าไปสูเ่หตกุารณ์ทีเ่ลวร้ายข้ึนคือ 
การตะคอก ตวาด ตะโกนใส่ ไม่ว่าจะเป็นค�าไหน แต่โดยสรุป
กค็อื การพดูเสยีงดงัอย่างมอีารมณ์ด้วยความโมโหหรอืไม่พอใจ 
การกระท�าเช่นนั้น ทางจิตวิทยาว่าเป็นการแสดงอ�านาจเหนือ
กว่าเพื่อควบคุมหรือข่มขวัญอีกฝ่าย หรืออาจจะเป็นการข่มขู่
เพื่อให้อีกฝ่ายท�าตามที่ตนต้องการ

ในการใช้ชีวิตประจ�าวัน มันมีโอกาสที่เราจะเจอเหตุการณ์
แบบนี ้แล้วเราควรต้องรบัมอือย่างไรไม่ให้บานปลายไปกว่านัน้ 
มาดูวิธีรับมือดีกว่า เจอเข้าแบบนี้ สิ่งที่ต้องท�าคืออะไร

     
ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหว

เม่ืออีกฝ่ายก�าลังร้อน เราต้องเย็นกว่า การสาดค�าพูด       

เมื่อกลับมาค้นข้อมูลก็พบว่า เปลือกทับทิมที่เราโยนท้ิงนั้น          
มีประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าเนื้อและเมล็ดของมัน อีกทั้งเครื่องด่ืมชา
ทบัทมินัน้กม็กีารบรโิภคมานานนบัพนัปีแล้ว ชาทบัทมิมกัไม่ค่อยมีขาย 
ถ้าจะมีส่วนใหญ่ท�ามาจากดอกทับทิมหรอืเมล็ดทับทิม ส่วนเปลอืกน้ัน
มักถูกมองข้ามทิ้งขว้างกลายเป็นขยะ กระทั่งปลายทศวรรษ 1990 
นกัวทิยาศาสตร์ได้วจิยั และพบสรรพคุณต่างๆ มากมาย มาดกัูนว่า
มีอะไรบ้าง

 แอนตี้ออกซิแดนซ์สูง

แถมยังมีสารประกอบเข้มข้นที่ต่อต้านอนุมูลอิสระอย่างทรง
ประสิทธิภาพ นอกจากช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกาย ยังส่งผลต่อ
สุขภาพผิว ท�าให้ผิวมีความยืดหยุ่นสูง ลดริ้วรอย และจุดด่างด�า
ต่างๆ และช่วยชะลอวัยได้ด้วย เราจึงเห็นทับทิมถูกน�ามาเป็นส่วน
ผสมในเครื่องส�าอางและเครื่องประทินผิวด้วย

Text : น�้าค้าง

ประโยชน์ของชาจากผลทับทิม

 บ�ารุงหัวใจ

ชาทบัทมิมสีรรพคณุคล้ายยาละลายลิม่เลอืด เม่ือดืม่เป็นประจ�า
ทุกวันจะป้องกันการเกิดลิ่มในหลอดเลือด และช่วยเพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนไปยังหัวใจมากขึ้น นอกจากนั้น สารบางอย่างในทับทิม
ยงัช่วยลดความดนัโลหติและคอเลสเตอรอลจงึเท่ากบัลดความเสีย่ง
ในการเป็นโรคหลอดเลือดแข็ง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจ

 ต้านการอักเสบในร่างกาย

โดยเฉพาะบริเวณข้อ และปกป้องกระดกูอ่อน ช่วยบรรเทาอาการ
เจ็บปวดจากโรคเกี่ยวกับข้ออักเสบ และโรคเกาต์ และยังลดภาวะ
กระดูกพรุนในคนวัยทองอีกด้วย

 ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง

เนือ่งจากมฟีลาโวนอยด์และสารต้านอนมุลูอิสระสงูจึงช่วยยบัยัง้
การเติบโตของเซลล์มะเร็ง

 ล้างพิษและฆ่าเชื้อในระบบทางเดินอาหาร

ว่ากนัว่าการจบิชาทับทิมสามารถบรรเทาอาการท้องร่วง ตดิเชือ้
ซาลโมเนลลา และล�าไส้อักเสบ

นอกจากนั้น ยังมีสรรพคุณอื่น เช่น ป้องกันอาการสมองเสื่อม 
ลดความเสี่ยงโรคอลัไซเมอร ์วิธีท�าชาจากเปลอืกผลทับทิมสามารถ
ท�าได้เองด้วยวิธีง่ายๆ กล่าวคือ น�าเปลือกทับทิมที่ล้างสะอาดแล้ว 
หัน่เป็นชิน้ก่อนตากแดดให้แห้งสนทิจนแขง็ (เหมอืนมะตมูตากแห้ง) 
หากต้องการลดความขมความเฝื่อน ให้ตัดเยื่อขาวๆ ซึ่งเป็นส่วนที่
ห่อหุม้เนือ้และเมลด็ทบัทมิออก ให้เหลอืแต่เปลอืกแขง็สแีดง หลงัจาก
ทีต่ากแดดจนแห้งดีสามารถน�ามาชงชาในสดัส่วน 10-20 กรมัต่อน�า้ 
200 มลิลลิติร โดยต้มน�า้ให้เดอืดแล้วเทใส่แก้วทีมี่เปลอืกทบัทมิแห้ง
ปิดฝาทิง้ไว้ 25 นาท ีแล้วจบิโดยไม่ต้องเปิดฝา หรอืน�าเปลอืกทบัทมิ
แห้งมาบดจนเป็นผงละเอียดแล้วชงกับน�้าร้อนดื่มก็ได้ เท่านี้ก็จะได้ 
“ชาทับทิม” เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ถูกมองข้ามมานาน 

กลับไป เท่ากับเป็นการราดน�้ามันเข้ากองไฟ เมื่อเห็นคนก�าลัง      
ฟาดงวงฟาดงา ให้คิดเสยีว่าปัญหาอยู่ท่ีคนคนน้ัน ไม่ใช่เรา พยายาม
นิ่งเข้าไว้ ถ้ายิ่งตอบโต้ก็จะท�าให้สถานการณ์แย่หนักกว่าเดิม และ
น�าไปสู่การทะเลาะวิวาทได้

สติมาปัญญามี

ใช้ความสขุุมคมัภรีภาพในการประเมนิสถานการณ์ว่าจะเดนิเกม
อย่างไรจึงจะท�าให้เหตุการณ์สงบโดยเร็ว ถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่คน
ส�าคัญในชีวิต ไม่ใช่คนที่เราแคร์ อย่าสนใจ ไม่ต้องต่อล้อต่อเถียง 
ให้เดินออกไปจากตรงนั้นเพื่อลดแรงปะทะ แต่ถ้าเป็นคนคุ้นเคย    
คนใกล้ชิด ก็ให้เพิ่มความอดทน และพยายามคุยกันด้วยเหตุผล

  
ไม่จ�าเป็นต้องยอมทุกครั้ง

หากการขึ้นเสยีง การส่งเสยีงดงัเปน็การแสดงออกเพื่อเรยีกร้อง
บางสิง่บางอย่าง แล้วเรายอมท�าตาม จะท�าให้เกิดการย่ามใจ เป็นการ
บ่มเพาะนิสัยไม่ดี หากเราคิดว่าเป็นฝ่ายถูกต้อง ควรแสดงออก      
ให้ฝ่ายนัน้รู้ว่าเราไม่โอเค และเรายอมรับไม่ได้ โดยชีแ้จงอย่างใจเย็น        
และสุภาพ

ยอมถอยและเป็นฝ่ายขอโทษ

บางคร้ังการใช้ไม้แข็งก็ไม่เป็นประโยชน์ ยอมลดอัตตา     
ลดทิฐิ และกล่าวค�าขอโทษ อาจท�าให้อารมณ์ของอีกฝ่าย     
เย็นลง สงบขึ้น และเหตุการณ์คลี่คลายในทางที่ดี

พักสงบสติอารมณ์

เคสนี้ใช้กับคนที่ใกล้ชิดกันพอสมควร เรียกว่าสนิทพอจะ
บอกกันตรงๆ ว่า ขอเวลาปรับอารมณ์ ต่างฝ่ายต่างแยกย้าย
ไปอยูค่นละมมุก่อน เมือ่อยูใ่นสภาพทีพ่ร้อมและหวัไม่ร้อนแล้ว
ค่อยมานั่งจับเข่าคุยกันในสภาพที่สติสัมปชัญญะครบครัน

เมือ่รับมอืกับคนประเภทเวลาโมโหแล้วชอบขึน้เสยีง ตวาด 
หรือตะคอกแล้ว ก็อย่าลืมส�ารวจโดยสอบถามคนรอบข้างว่า 
ตัวเราก็มีพฤติกรรมเช่นนั้นด้วยหรือไม่ ถ้ามี เราพอจะปรับ    
ได้ไหม ถ้าคิดว่าแก้ไขไม่ได้ ลองปรึกษาจิตแพทย์ หรือ                
นักจิตวิทยาดู หากจ�าเป็นอาจต้องบ�าบัดด้วยการเข้าคอร์ส 
Anger Management เพื่อจัดการกับความโกรธที่ครอบง�า
จิตใจจนท�าให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่น่ารัก 

เราคุ้นเคยกันดีกับน�้าทับทิมที่คั้นแล้วบรรจุขวดขาย และเราก็พอจะทราบคุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มชนิดนี้ว่า มีวิตามินซีสูง 

อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ทับทิมเป็นผลไม้จัดอยู่ในตระกูลเบอร์รีและมีถิ่นก�าเนิดในตะวันออกกลาง

ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยือนตุรกี ประเทศที่ทับทิมเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญพอๆ กับมะกอก และส้ม

ได้มีโอกาสชิมน�้าทับทิมที่คั้นขายกันสดๆ และพบความประหลาดใจว่า การคั้นน�้าทับทิมนั้นจะใช้วิธีผ่าครึ่งผลทับทิมแล้วคั้นทั้งเปลือก 

รสชาติที่ออกมาจึงเจือรสเฝื่อนฝาด ซึ่งเป็นวิธีที่ท�ามานาน และเปลือกทับทิมก็มีสรรพคุณทางยา

เมื่อถูกตะโกนใส่หน้า
รับมืออย่างไร

ท่ามกลางความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ เป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยง

การปะทะกัน ไม่ว่าจะเป็นการปะทะ

จากคนคุ้นเคยหรือจากคนแปลกหน้า

Happy Mind
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Fortune for Biz
Text :  อ.อ้าย ปุชชญา ying.aiy@gmail.com

ราศีมังกร
ธุรกิจกิจการงาน การเจรจามีการตกลงตามเป้าหมาย ส่งผลถึงความ
ส�าเร็จที่ต้ังใจไว้ มีโอกาสในเรื่องโปรเจกต์ใหม่ที่น�ามาซึ่งการเงิน         
ผลประโยชน์ และการเตบิโตทางการเงินได้ด ีการเป็นนายหน้าจะได้รบั
ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอดี คนมีคู่แล้วสามารถปรึกษาหารือกันได้        
คนรักจะให้ค�าแนะน�าที่ดีได้ ส่วนคนโสดมีคนเข้ามาเป็นเพื่อน             
พูดคุยได้ แต่ยังไม่พัฒนาถึงเป็นคนรัก

ราศีกุมภ์
การงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อนร่วมงานจะท�าให้เกิดความไม่พอใจ
กับคุณได้ ระวังเรื่องความขัดแย้งในเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
ส�าหรับบางคนมีเกณฑ์เรื่องการได้งานใหม่ แต่ผลตอบแทนยังไม่เป็น
ทีน่่าพอใจ การเงนิช่วงนีค้วรตกลงให้ดีๆ และรอบคอบมากทีส่ดุเพราะ
จะเสียเปรียบได้ง่ายๆ ความรักยังไม่ได้ดั่งใจเพราะตัวคุณเองพาล     
เบื่อหน่ายไปเสียทุกเรื่อง คนโสดมีคนเข้ามาแต่ไม่ตรงสเปก

ราศีเมษ
มีการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อน�ามาต่อยอดในเรื่องธุรกิจกิจการงานได้ดี       
ถ้ามีคอร์สอบรมอะไรอย่าพลาดในช่วงนี้ เข้าไปเรียนรู้เพ่ืออัพเดต       
อินเทรนด์จะท�าให้ธุรกิจการงานมีความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น ส่วนผลงาน
ก็เป็นที่ยอมรับกับคนรอบข้าง การเงินรายได้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ลูกค้า 
คูค้่าสนบัสนนุเป็นไปได้ด ีส่วนความรกั คนรกัจะช่วยเหลอื เป็นทีป่รกึษา
ได้ดี ครอบครัวอบอุ่น 

ราศีมีน
ระวังเร่ืองของธรุกจิการงานทีจ่ะมคีวามติดขดัในช่วงนี ้บางเรือ่งทีค่ดิว่า
น่าจะเป็นไปได้กลับไม่เป็นไปตามนั้น หยุดตั้งหลักสักครู่ คนที่ท�างาน
ประจ�ายังคงขาดความอิสระในการท�างานด้วยกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัท�าให้
อึดอัดอยูบ้่าง การเงนิผลตอบแทนยงัล่าช้า รายได้ทีค่ดิว่าจะได้รบักลบั
เบกิจ่ายไม่ได้ ต้องหาทางบรหิารกันดีๆ ความรกัความสมัพนัธ์มคี�าพดู
เจ็บๆ ให้กัน เพลาๆ ลงบ้างจะดีมาก

ราศีพฤษภ
ระวังเรื่องข้อผิดพลาดในเรื่องการท�างาน มีข้อผิดพลาดบางอย่าง       
เกิดขึ้นจนคุณกังวล ต้องหาทางแก้ไขปัญหาไปทีละเรื่องก็จะมีทาง
คลี่คลายได้ การเงินต้องรอบคอบเรื่องรายจ่ายให้มากๆ การอุดรูรั่ว
เรื่องการเงินเป็นสิ่งส�าคัญ บางคนระวังเรื่องของคดีความที่ต้องเข้าไป
ยุ่งเกี่ยว เร่ืองความรัก คนรักมักไม่ค่อยใส่ใจ หรือมีเรื่องให้เกิดการ     
มีปากเสียงกันแรงๆ ได้ พยายามหลีกเลี่ยงดีที่สุด

ราศีเมถุน
ธุรกิจกิจการงาน มีโอกาสท่ีจะได้รับความช่วยเหลือหรือโอกาสจาก
ผู้ใหญ่ เจ้านาย และอยู่ในช่วงที่คุณจะต้องสะสางงานเก่าที่ค้างคาให้
เสร็จสิ้นในช่วงนี้ มิฉะนั้นจะเป็นดินพอกหางหมูได้ ใครที่ท�าธุรกิจ    
เก่ียวกับเด็กๆ เสือ้ผ้า ของเล่นเด็ก อุปกรณ์ส�าหรบัเด็ก ไปได้ดีในช่วงน้ี 
การเงินผลตอบแทนได้รับกลับมาจากที่ลงทุนลงแรงไปเป็นที่น่าพอใจ
มากขึ้น คนรักเก่ามีโอกาสได้กลับมาเจอกันหรือมีบทบาทในช่วงนี้       
ท่ีโกรธจะคืนดี ท่ีโสดจะเจอเพือ่นเก่าท่ีท�าให้ประทับใจ หรอืมเีหตุการณ์ 
เดจาวูเกิดขึ้นเมื่อเจอหน้าใครส�าหรับบางคน

ราศีกรกฎ
เป็นโอกาสที่ดีส�าหรับการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของธุรกิจการงาน หรือ    
มโีอกาสได้ท�าในสิง่ทีต่วัเองมคีวามรกัและมคีวามสขุ ผลตอบแทนอาจ
ไม่ได้เป็นเงินเสมอไป แต่ก็จะท�าให้ชีวิตคุณดีข้ึน และคุณมีความสุข   
ที่จะท�าในส่ิงน้ัน แต่บางทีคุณก็อดที่จะคิดมากกังวลใจในเร่ืองงาน     
ไม่ได้ เป็นเวลาท่ีจะต้องพยายามต้ังหลักมากกว่า ขอให้อดทน          
ความรักช่วงนี้มีเสน่ห์เป็นพิเศษทั้งคนโสดและไม่โสด

ราศีสิงห์
ส�าหรับคนที่ท�างานฝีมือต่างๆ หรือมีทักษะอาชีพที่จะพัฒนาไปสู่      
การเป็นเจ้าของธรุกจิได้ ขยับขยายธรุกจิการงานอยูใ่นเกณฑ์ทีด่ ีมคีน
เห็นศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคุณ งานที่คุณท�าไปจะพา    
ค่าตอบแทนที่พึงพอใจมาให้ ขอให้รักษาคุณภาพของฝีมือของคุณไว้ 
จะน�าความส�าเรจ็มาให้ดทีเีดยีว ความรกัช่วงนีเ้หงาใจสักหน่อยส�าหรบั
คนมีคู่ต้องเติมเต็มความรักให้กันบ้าง ส่วนคนโสดยังครอบครอง      
ความเหงาต่อไป ท�าใจสักพัก

ราศีกันย์
เป็นช่วงจังหวะที่คุณจะมีการติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่ที่มีอ�านาจ 
หรือได้เข้าไปร่วมงานกับคนเก่งๆ ส่วนถ้าใครจะมีปัญหาอย่างไร      
คุณจะยังอยู่รอด เอาตัวรอดได้ รวมทั้งเรื่องการเงินรายได้ ช่วงนี้ต้อง
ประคับประคองให้มีความสมดุลในเรื่องรายรับ-รายจ่าย ช่วงนี้เรื่อง
ความรกั จะเงยีบเหงาสกัหน่อย อาจต้องท�าใจเวลาไกลห่างกนั จะด้วย
เรื่องหน้าที่การงานที่รับผิดชอบมากมาย เป็นเหตุให้ห่างไกลกันบ้าง

ราศีตุลย์
การเงินอาจจะเหนื่อยและหนักหน่อย แต่ถ้าหวังในการเก็บออมต่างๆ 
คณุก็จะมชีอ่งทางท�าได้ ขอใหค้ณุตั้งใจท�าตามเป้าหมายทีว่างไว้อย่าง
มีวินัย ส่วนในเรื่องการงานจะยังมีปัญหาที่ค้างคาอยู่ หรือพันธนาการ
ที่ท�าให้คุณอึดอัดอยู่บ้าง ยังไงก็ต้องอดทนรอ ค่อยๆ หาทางแก้
สถานการณ์ไปตามเหตุและผลก็จะผ่านไปได้ถึงแม้จะใช้เวลา           
ความรักอารมณ์ของคุณเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย คนรักก็พลอยเหนื่อยหน่าย
ตามไปด้วย

ราศีพิจิก
ความโดดเด่นในเรื่องธุรกิจการงานดี ต�าแหน่งหน้าที่การงานของคุณ
มีคนอยากได้ครอบครอง และมีคนพยายามก�าจัดจุดอ่อนของคุณ       
แต่เพราะจดุแขง็คณุด ีเลยไม่สามารถท�าอะไรได้ มกีารตกลงเซ็นสญัญา
มีโอกาสที่จะท�ารายได้ให้เป็นอย่างดี เรื่องของหัวใจคุณอาจมีเรื่อง    
หวั่นไหวอยู่ในใจ หรือมีใครที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก ใครมีคู่แล้ว       
ก็ได้แค่คิด

ราศีธนู
จะมีข่าวด ีมเีรือ่งน่ายนิดเีกดิข้ึน การเงนิมกัพลกิผนัไปในทางทีส่วยงาม 
แม้ว่าความเหนื่อยล้ายุ่งยากจะมาก่อนก็ตาม แต่ดูจากผลตอบแทน
แล้วก็น่าชื่นใจ เร่ืองงานอาจเป็นช่วงที่คุณต้องคิดว่าจะท�าอย่างไร      
ให้ตัวเองมีความมั่นคงทางการงานมากกว่านี้ ลองรอไปก่อนสักระยะ 
สถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ขอให้ท�าหน้าที่ของตัวเอง     
ให้ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะท�างานในสายงานไหนก็ตาม คนรักคอยเป็น        
ก�าลังใจให้ คนโสดมีเกณฑ์จะเจอคนถูกใจกันในเรื่องงาน

15 มีนาคม -15 เมษายน 2561

26

StartUp54-18-03.indd   26 3/6/2561 BE   9:55 AM



พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

ข้อมูลสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................................................................. 

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ...............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์ ......................................................... อีเมล .........................................................................................................  

วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................................................................... เพศ     (    ) ชาย       (    ) หญิง 

วิธีการช�าระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน  เลขท่ีบัญชี 014-2-57097-9

• ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�านักพหลโยธิน  เลขท่ีบัญชี 799-2-07811-8

วิธีการสมัคร 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 

บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2270-1123-4 กด 0  โทรสาร 0-2270-1125

หรือทาง member.smethailandgroup@gmail.com

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

อาชีพ (    ) รับราชการ (    ) นักเรียน/นักศึกษา (    ) พนักงานบริษัท (    ) เจ้าของธุรกิจ    

 (    ) อาชีพอิสระ (    ) อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................................

เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่เล่มที่ ....................................................................................................................................................

 กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

• 10 ml. café gallery

ซ.โชคชัยร่วมมิตร 16/6

• Airport Rail Link
พญาไท / มักกะสัน / หัวหมาก / รามค�าแหง

• BANN KAFAÉ  
ซ.ท่าข้าม 24 

• BICO  
The Scene Town In Town

• B Story Café  
COCO Walk ราชเทวี 

• Café Amazon
• Coffee Cakes  
อาคาร 6 ชั้น 1 ทีโอที แจ้งวัฒนะ

• coffee corner

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

• Dialogue Coffee and Gallery  
แยกผ่านฟ้า

• EL Mello (เอลเมลโล่)  
อาคาร Thai Summit Tower 

• ES/PE/RO  
ซอยสาธร ซอย1

• Espresso Gallery  
หน้าคอนโดอิสระ ลาดพร้าว

• Galleria Café  
ถ.กาญจนภิเษก บางแค 
• Gallery กาแฟดริป  
หอศิลป์ฯ กรุงเทพมหานคร

• Gloria Jean’s Coffees
K-Village / Honda Bigwing  / 

ชั้น 1 ตึกมาลีนนท์

• I-hin Cafe  
ซ.ลาดกระบัง 46/3

• INN-Office Coworking Space 
โครงการ AQUA  สะพานควาย

• Gil Coffee  
อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน ทีโอที แจ้งวัฒนะ

• White sheep 
ปากซอยลาดปลาเค้า 60

• Lord of Coffee  

รามฯ164  / รามฯ112 / รามฯ160  

• Mezzo

• MhakBuri Station  
ซ.เอกชัย 30 จอมทอง

• Mitte Coffee (มิตเต้)  

ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33 

• My Café the Library  
Nawamin City Avenue 
• One Ounce for Onion  
เอกมัย ซ.12

• Size S Coffee & Bakery  
พระราม 4

• Staff Coffee 
พหลโยธินเพลส ชั้น 1

• Sweet Pista Bangkok  
สุขุมวิท 31

• Ta Chance Coffee  
เยื้อง ซ.เจริญกรุง 109 

• TCDC  
อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

• Think TANK (Third Place)  
ถ.นางลิ้นจี่ 

• Timely Coffee  

ซ.เลียบวารี 15 หนองจอก

• TINPRESSO (ตินเพรสโซ่) 

ซ.สุขุมวิท101/1

• TRuE INCuBE
4

th
 floor Centerpoint SiamSquare 

• Treat Cafe & Hang Out  
เสนา 28 (ตรงข้าม รร.สมิทธิโชติ)

• Veganerie  
The Mercury Ville Chidlom 4

th
 Fl.

• White Rabbit  
ซ.อารีย์สัมพันธ์ 5

• Yannawa coffee

ที่ท�าการไปรษณีย์ ยานนาวา

• Yesterday ’s Tea Room  
ปากซอยสะพานยาว ถ.ทรงวาด

• กาแฟนรสิงห์  

พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎ

• โคโค่ กาแฟสด 

ซ.สายไหม 84

• หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขตราชวิถี

 • ห้องสมุดมารวย

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดา

• ศูนย์การค้า ZPeLL รังสิต

• ศูนย์ให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  และนวัตกรรม

ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดา

• มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

• โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 ภาคเหนือ

เชียงราย

• Chivit Thamma Da Coffee House
• เรียวกังคาเฟ่

เชียงใหม่

• Into the woods
• Neo Café
• โรงแรม Yesterday  

ถ.นิมมานเหมินทร์

• อาข่า อ่ามา

แม่ฮ่องสอน

• Coffe In Love 
• ร้านกาแฟเข้าท่า ปาย

• ร้านสรวลกาแฟ

แพร่

• CK Coffee
• บ้านฮังเล คอฟฟี่  
ล�าพูน

• Blacksmith
อุตรดิตถ์

• Amezon งิ้วงาม

 ภาคกลาง

ชัยนาท

• Me Ice cream
นครปฐม

• Pak Pink Bistro
 นครสวรรค์ 
• รามเกียรติ์ คอฟฟี่

• แกะด�า Coffee

พิจิตร

• โรสกาแฟสด

พิษณุโลก

• Caffe’ine
• มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

ลพบุรี

• ฅ.กาแฟ ซดสด

สุโขทัย

• 379 Drip
อยุธยา

• The Barista café
อุทัยธานี

• I AM Coffee

 ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์

• Café 2 gether
ขอนแก่น

• Café de’ forest
• BANMORE BAKERY AND 
COFFEE
• EIGHTS A DAY
นครพนม

• จันทรากาแฟ

นครราชสีมา

• Sweet Café
บุรีรัมย์ 

• Brom Café
มุกดาหาร

• Bearista Coffee & Bakery
มหาสารคาม

• กาแฟรื่นรมย์

เลย

• กาแฟสด ฮักเลย

• ปล่อยแสง เชียงคาน  
ถนนชายโขง  ซ.10

• แม่น�้ามีแก่ง เกสเฮ้าส์ 

ถนนชายโขง  ซ.19 
สุรินทร์

• Sit in
หนองคาย

• Loft Café NK 

อุดรธานี

• วินัยสตูดิโอ

• Dose Espresso

 ภาคตะวันออก 

จันทบุรี

• กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

• r POD Coworking Space
ตราด

• Kaotaa Coffee
• Hotel ฮิ

ระยอง

• Dollars House
• ราย็อง

 ภาคตะวันตก

ประจวบคีรีขันธ์

• Gallery กาแฟดริป หัวหิน

• โชว์รูมรถ Ford หัวหิน
เพชรบุรี

• ชาปู่ชาย่า

• “JM Cuisine” / “เจ๊กเม้ง” 

• ร้านเค้กเมืองเพชร 
ราชบุรี

• Morming Glory Resort
• IDYLL@DAMNOENSADuAK

 ภาคใต้

กระบี่

• เค้ก ณ นภา

ตรัง

• Deeva Cup
ภูเก็ต

• Love 2 eat
• กล้วยน�้าว้า

สงขลา

• Ma Maison 
หาดใหญ่

• ร้าน TuBER
สุราษฎร์ธานี

• MY CuP
• บางใบไม้ คาเฟ่
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หากจู่ๆ เกิดความรู้สึกอยากพักร้อนในช่วงวันหยุดสั้นๆ ศรีราชาจึงเป็นหนึ่งในจุดหมายของหลายคน เพราะใช้เวลา

เดินทางไม่นานจากกรุงเทพฯ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เดินเที่ยวเล่นอย่าง สวนสุขภาพขนาดใหญ่ริมทะเล และ

เกาะลอยที่เดินถึงได้ง่ายๆ เพียงใช้สะพานคอนกรีต นอกจากนี้ ศรีราชายังมีอีกหนึ่งชื่อเรียกอย่าง Little Osaka เพราะมี

ชาวญี่ปุ่นทั้งที่เข้ามาท�างานและท่องเที่ยวพักผ่อนพักอาศัยในพื้นที่นี้ค่อนข้างมาก ท�าให้มีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดอยู่ทั่วเมือง 

และที่พักอย่างโรงแรม Oakwood Hotel & Residence Sri Racha ก็ได้รับการออกแบบตกแต่งให้มีกลิ่นอายความเป็น

ญี่ปุ่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศโดยรอบ

Oakwood โรงแรมสูง 44 ช้ันแห่งน้ีได้รับการออกแบบตกแต่งภายใต้คอนเซปต์ Modern Oriental Style ที่ผสาน      

การตกแต่งแบบวิถีโลกตะวันออก และความทันสมัยแบบวิถีชีวิตคนยุคใหม่เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว พร้อมทั้งเน้นสร้าง

ความประทับใจแรกให้ผู้เข้าพัก เห็นได้จากบริเวณล็อบบี้ที่ออกแบบในสไตล์วิถีโลกตะวันออก เด่นสะดุดตาด้วยภาพ         

เรอืประมงทีต่ดิอยูบ่นฝาผนงั ได้กลิน่อายแดนอาทติย์อทัุยจากการตกแต่งด้วยไม้และคมุโทนด้วยสีธรรมชาติ เช่น สีน�า้ตาล

เฉดต่างๆ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังแฝงความหรูหราตามสไตล์โรงแรมหรู 5 ดาวไว้ด้วย  

โรงแรมหรูใจกลางศรีราชาแห่งนี้มีห้องพัก 3 แบบ ได้แก่ ห้องพัก Studio ห้องพัก 1 Bedroom และห้องพัก 2 Bedroom 

แต่ละห้องพักยังมาพร้อมวิวที่ต่างกันโดยมีให้เลือกทั้งวิวเมือง วิวภูเขา และวิวทะเลอ่าวไทยแบบพาโนรามา ทุกห้องตกแต่ง

ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นหลัก ให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายด้วยผนังที่ทาด้วยสีขาวและสีฟ้า ครบครันด้วยสิ่งอ�านวย

ความสะดวก เช่น โทรทัศน์ที่มาพร้อมช่องรายการจากประเทศญี่ปุ่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท�าให้ไม่พลาดทุกการติดต่อ 

ไม่ว่าจะเดินอยู่ส่วนไหนของโรงแรมก็ตาม เครื่องซักผ้า และอุปกรณ์ปรุงอาหารส�าหรับคนที่อยากท�าอาหารรับประทานเอง 

ไม่เพียงเท่านี้ยังมีอ่างอาบน�้า ระเบียง และกระจกนิรภัยที่ตัดเสียงรบกวนจากภายนอก ผู้เข้าพักจึงพักผ่อนได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ด้วยความที่ผู้เข้าพักกลุ่มหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น และบ้านของคนญี่ปุ่นจะมีเก็งคังหรือบริเวณที่ถอดรองเท้าหลัง

จากเปิดประตูบ้านเข้าไปเพื่อแยกส่วนของตัวบ้านกับนอกบ้านออกจากกัน ทางโรงแรมจึงออกแบบให้ห้องพักส่วนหนึ่ง       

มีเก็งคังเพื่อให้ผู้เข้าพักได้ซึมซับบรรยากาศบ้านพักญี่ปุ่นและมีพื้นที่ส�าหรับถอดรองเท้า

ไฮไลตข์อง Oakwood ไม่ไดม้แีค่หอ้งพกัเท่านัน้ เพราะทีน่ีม่ีบ่อน�า้ร้อนออนเซน็ Silk Bath ความร้อนประมาณ 40 องศา 

น�้ามีสีขาวขุ่น ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ห้องสมุดบรรยากาศวิวทะเล เพิ่มความเท่ด้วยตู้เก็บหนังสือ

เหล็กสีด�า มีหนังสือหลากประเภทให้อ่าน หากอยากรับลมทะเลระหว่างอ่านหนังสือเล่มโปรดสามารถออกไปนั่งในโซน 

Outdoor ได้ และสระว่ายน�้าขนาดใหญ่ 25 เมตรที่มองเห็นวิวทะเลได้ถนัดตา อีกทั้งยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตก                

ที่สวยที่สุดของศรีราชา 

โรงแรม 5 ดาวใน LittLe osaka

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 0-3832-7999
 www.oakwoodasia.com

oakwooD
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RelaX Text : Duckkiez

Massira Wellness & spaHoliday inn Vana naVa Hua Hin

โรงแรมระดบั 4 ดาวทีส่งูทีส่ดุในเมอืงหวัหนิ 

ชั้นบนสุดมีสระว่ายน�้าอินฟินิตี้ที่มองเห็นวิว  

ของเมอืงหวัหนิไปจนถึงเขาเต่า ภายในโรงแรม

มส่ิีงอ�านวยความสะดวกท้ังร้านอาหาร All Day 

Dining ลอ็บบีบ้าร์ ฟิตเนสเปิดบรกิาร 24 ชัว่โมง 

สปา และคิดส์คลับ นอกจากนี้ ผู้เข้าพักทุกห้องยังได้รับสิทธ์ิเข้าใช้บริการสวนน�้า                 

แบบไม่จ�ากัดเวลาระหว่างช่วงที่พักในโรงแรม

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 0-3280-9999     HolidayInnVanaNavaHuaHin

สปาที่มาพร้อมเธอราปิสผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยปลดปล่อย

ร่างกายและจิตใจให้เบาสบายด้วยทรีตเมนต์อย่างการนวด 

น�้ามันอโรมา นวดไทย และ Essential Oil Therapy Bath    

ในส่วนของผลิตภัณฑ์เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติชั้นดี

จาก doTERRA Essential Oil น�า้มันหอมระเหยกลิน่เบาสบาย

ที่กลั่นอย่างพิถีพิถันจากพืช 100 เปอร์เซ็นต์

โรงแรมแม่น�า้ รามาดาพลาซา เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น. 
 0-2289-9099

หม่าล่าอารีย์-สะพานควาย เผ็ดชาจนต้องออกล่า

ถ้าถามว่าอาหารยอดฮิตช่วงนี้คืออะไร หนึ่งในค�าตอบที่ได้คงเป็นหม่าล่า อาหารเสียบไม้ทาเครื่องปรุงรสเผ็ดชาจากจีนที่เรียกว่า หม่าล่า 

และปรุงสุกด้วยการปิ้ง โดยก่อนหน้านี้เป็นเมนูที่บูมมากๆ ที่เชียงใหม่ แต่ตอนนี้มีขายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ แล้ว ซึ่งย่านรถไฟฟ้าอารีย์-สะพานควาย

เองก็มีร้านหม่าล่าเด็ดๆ ให้ได้ออกล่าความเผ็ดชา ถ้าพร้อมแล้วก็ลุย! 

ร้านแรกที่ต้องมาล่า คือ Mr.Mala Grill & Chill คาเฟ่หม่าล่าที่ตกแต่งในสไตล์ลอฟต์ เมนูหม่าล่ามีให้เลือกทั้งเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ ซีฟูด

อย่างกุ้งและปลาหมึก เบคอนพันไส้กรอก ซาลาเปา ข้าวโพด และบรอกโคลี ทุกไม้เข้าถึงรสชาติเผ็ดชาเพราะทางร้านผสมผงหม่าล่าลงไป      

ในน�้ามัน และเสิร์ฟคู่น�้าจิ้มซีฟูด น�้าจิ้มแจ่ว และผงหม่าล่า นอกจากนี้ ยังมีเมนูขนมหวาน พร้อมทั้งเมนู Side Dish เช่น ข้าวกระเทียม ชีสดิป 

และไก่นิวออลีนให้สั่ง

ถัดมาเป็นร้านบ้านดอกแก้วในซอยศาสนา ซึ่งบาร์คราฟท์เบียร์ลับในบ้านไม้สักทองอายุกว่า 100 ปีหลังนี้นอกจากเป็นที่พูดถึงในเรื่อง      

คราฟท์เบียร์ที่มีให้เลือกดื่มมากกว่า 10 แบรนด์ ยังมีเมนูเด็ดที่พลาดไม่ได้อย่างหม่าล่าไม้โต โดยมีทั้งหมูสามชั้น สันนอกหมู ไส้กรอก หมูยอ             

เห็ดออรินจิ และกระเจี๊ยบ หม่าล่าที่นี่ถูกปรับความเผ็ดให้อยู่ระดับกลางเพื่อให้กินง่าย และไม่มีหม่าล่าเครื่องในขาย

ออกจากย่านอารย์ีมากนัทีส่ะพานควายเพือ่ปิดการล่าที ่Mala Station ร้านหม่าล่าบรรยากาศเป็นกนัเอง ซอสหม่าล่าของทีน่ีเ่ป็นสตูรเฉพาะ

ทีป่รุงข้ึนเอง หอมเครือ่งเทศ และคงความเผด็ชาไว้เป็นอย่างดี มีเมนหูม่าล่าให้เลือกกว่า 30 เมน ูเช่น เนือ้ลาย เต้าหูป้ลา เคร่ืองใน ปีกไก่ พริกหวาน 

และมะเขือม่วง เป็นต้น ส่วนใครสายหม้อไฟ ทางร้านก็มี Mala Soup หม่าล่าหม้อไฟเสิร์ฟพร้อมผักและเนื้อเสียบไม้ให้ลิ้มลอง 

พิกัด
ล่า

Mr.Mala Grill & Chill
BTS อารีย์ ซ.พหลโยธิน 5
เปิดบริการ 11.00-22.00 น.

 0-2108-9600
 Malagrillandchill

บ้านดอกแก้ว
BTS อารีย์ ซ.ศาสนา
เปิดบริการ 17.00-23.00 น.

 09-6886-4104
 DokKaewHouseBar

Mala Station 
BTS สะพานควาย
เปิดบริการ 16.00-23.00 น.

 09-4472-8050 
 malastations

Mr.Mala Grill & Chill บ้านดอกแก้ว Mala Station
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เชื่อมความรู้สู่ความส�าเร็จให้ SME

ScB BUsiNess CeNteR
@สยามสแควร์

ภายใน SCB Business Center ประกอบด้วย SME Business Coach ประจ�าศูนย์ เพื่อให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ SME โดยผู้เชี่ยวชาญจาก            

เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมี 4 เคาน์เตอร์ คือ การท�าการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing), การสร้างแบรนด์ (Branding),      

การขนส่งสินค้า (Logistics) และการท�าธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) โดยจะมี SME GURU ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมานั่งประจ�าเคาน์เตอร์

หลัก เพื่อมาคอยให้ค�าปรึกษาในเชิงลึกแก่ SME และที่พิเศษก็คือ จะ Deal ส่วนลดของพาร์ตเนอร์ให้กับ SME เพื่อน�าไปใช้ในการลดต้นทุนธุรกิจ

อีกด้วย

ไม่เพียงเท่านี้ SCB Business Center ยังเปิดให้บริการสตูดิโอส�าหรับใช้ถ่ายภาพสินค้า เพื่อน�าไปใช้ในการขายและท�าการตลาด รวมถึง          

Co-Working Space พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน ให้ SME ได้นั่งท�างานได้อย่างเต็มที่

กิจกรรมหนึ่งที่ขาดไม่ได้ใน SCB Business Center คือสัมมนา ซึ่งในเดือนที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ  

ที่ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ      

ให้กับ SME มากมาย 

เริ่มจากเคาน์เตอร์ Logistics ซึ่งตระหนักถึงความส�าคัญของโลจิสติกส์ และการบริหารคลังสินค้าที่จะ

ช่วยให้ SME ขายของได้มากขึ้น จึงได้ชักชวน คุณปิยะนุช สัมฤทธิ์ ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท นิ่มซี่เส็ง

โลจิสติกส์ จ�ากัด มาเผยเคล็ดลับการเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจด้วยระบบโลจิสติกส์ในยุค 4.0 และ คุณเบญจพร 

ชัยบุรี ผู้ร่วมก่อตั้ง SOKOCHAN คลังสินค้าออนไลน์ มาเล่าถึงการบริหารคลังสินค้าอย่างไรให้ยอดเพิ่ม 

ก�าไรพุง่ ซ่ึงสมัมนาน้ีจะท�าให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และรับทราบถึงเทคนิค การบริหารคลังสินค้าอย่างแท้จริง 

ส่วนเคาน์เตอร์ Branding ไม่พลาดทีจ่ะจัดสมัมนาทีจ่ะท�าให้ผูป้ระกอบการได้รบัทราบถึงวธิแีละแนวทาง

ในการท�าธุรกิจ และการสร้างแบรนด์ โดยมีวิทยากรผู้มากความสามารถ คุณเจนนิสำ คูวินิชกุล ผู้ก่อตั้ง

แบรนด์ Candy Crepe มาเปิดเผยกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจอาหารด้วยนวัตกรรม และส่งเสริม

ให้แบรนด์เป็นที่รู้จักจดจ�าได้ง่ายอีกด้วย 

ทางด้านเคาน์เตอร์ Digital Marketing ได้ คุณอำริยะ ค�ำภิโล ผู้ก่อตั้งร้าน Jones’ SALAD อันโด่งดัง

ในโซเชียลมีเดีย มาเจาะลึกถึงวิธีสร้าง Content Marketing ให้โดนใจลูกค้ายุค 4.0

ส�าหรบัผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกจิการไดอ้ยา่งเป็นระบบ แต่ยงัไม่รู้จะเริม่ตน้อย่างไร เคาน์เตอร์ 

Franchise ก็ได้เชิญ คุณศิรุวัฒน์ ชัชวำลย์ Head of New Business Zen Corporation Group Co.,Ltd 

มาเปิดทางลัดขยายธุรกิจได้ด้วยระบบแฟรนไชส์ นอกจากน้ี ยังมี คุณชลิดำ ประทุมรัตน์ กรรมการ           

ผู้จัดการ บริษัท ไทคูณ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัดมาเผยเทคนิค ธุรกิจแฟรนไชส์จะสร้างโอกาสและความส�าเร็จ

ได้อย่างไร

นอกจากจะมีงานสัมมนาเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับ SME แล้ว ผู้มาร่วมสัมมนายังได้มีโอกาสพบปะ 

ปรึกษากูรูประจ�า 4 เคาน์เตอร์ ซึ่งเป็นหัวใจของการด�าเนินธุรกิจที่จะมาช่วยต่อยอดธุรกิจให้เติบโตต่อไป

อีกด้วย

ตอบโจทย์ความรู้ด้วยสัมมนา

SCB Business Center

สยามสแควร์

คือ 1 ในศูนย์ธุรกิจ SME

แบบครบวงจร

ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จัดตั้งขึ้น

เพื่อเป็นศูนย์ธุรกิจ SME

รูปแบบใหม่ที่จะตอบโจทย์

ทุกความต้องการของ SME  
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นอกจากงานสัมมนาซึ่งจะได้ฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการแล้ว ใน SCB 

Business Center ยังจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปหมุนเวียนในหลายหัวข้อ เพ่ือให้ SME ได้      

เรียนรู้แบบเจาะลึก ไม่ว่าจะเป็น e-mail Marketing ที่สามารถต่อยอดให้ท�างานร่วมกับ 

Social Media ได้ทั้งไปและกลับ รวมทั้งใช้อีเมลในการสร้าง Traffic หรือ Custom 

Audiences ให้ Facebook หรือ Social Media สร้างยอดขายให้กระโดดอย่างยั่งยืน    

กับคุณประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ขณะที่ อ.ลลิตา             

สนัตวิรรกัษ์ มาเวร์ิกชอ็ปวธิสีร้าง Content ให้โดดเด่นด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปูบนออนไลน์ 

เพื่อให้ SME สามารถน�าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการท�าธุรกิจอีกด้วย

ทั้งหมดนี้เป็นการบริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายส�าหรับลูกค้า SCB และเปิดให้บริการ    

ทุกวัน ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเพิ่มความแกร่งให้กับธุรกิจของตนเองสามารถมาใช้

บริการที่ SCB Business Center สยามสแควร์ ซอย 1 โดยสามารถจองทุกกิจกรรม          

ได้ผ่านทาง https://businesscenter.scb.co.th

เจาะลึกกับเวิร์กช็อปดีๆ 
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Society

ปิต ิตณัฑเกษม ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ทีเอม็บ ีเผยว่า ทเีอม็บจีะเดินหน้าเพือ่ Make THE Difference อย่างต่อเนือ่ง 

โดยด�าเนนิการตามแผนกลยทุธ์และไม่หยุดตัง้ค�าถามเพือ่ท�าในส่ิงทีด่กีว่า ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์

และบรกิารทางการเงนิท่ีใช้ง่ายและสะดวก (Simple & Easy) สร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้บรกิารธนาคารทีต่รงกบั        

รปูแบบการประกอบธรุกจิและใช้ชวิีตในยคุดิจทัิลเพือ่ให้ลกูค้าทกุกลุ่ม ได้มากกว่า (Get MORE with TMB) โดยตัง้เป้าหมาย

ขึน้ชัน้เป็นธนาคารท่ีลกูค้าชืน่ชอบ และบอกต่อมากท่ีสดุในประเทศไทยภายในปี พ.ศ.2565

ทีเอ็มบี เดินหน้าให้ลูกค้า Get MORE with TMB

อรนุช เลิศสุวรรณกิจ และ อมฤต เจริญพันธ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง     

บรษิทั เทคซอส มีเดยี จ�ากดั พร้อมด้วยผู้บรหิารบรษิทัพนัธมติร 

เช่น บมจ.ปตท. บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากดั ดีแทค 

แอคเซอเลอเรท บมจ.เมืองไทยประกันชวีติ และ AddVentures 

by SCG ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน Techsauce Global 

Summit 2018 งานสมัมนานานาชาตด้ิานเทคโนโลยทีีใ่หญ่ทีส่ดุ   

ในอาเซยีน ในวนัท่ี 22-23 มิถนุายนน้ี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 

แอท เซน็ทรลัเวิลด์

ปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร กลุม่ธรุกิจพฤกษา เรียลเอสเตท บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)    

พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร ร่วมฉลองความส�าเรจ็ในการปิดการขายโครงการเดอะทร ี ลาดพร้าว 15 หลงัเปิดขายในงาน    

VIP Day เพยีง 2 วนัสามารถปิดการขายได้ 100 เปอร์เซน็ต์ จ�านวน 214 ยูนติ มลูค่าโครงการ 500 ล้านบาท

เคทซี ี จบัมอื วซ่ีา ผลักดนัสังคมไร้เงนิสดให้เกดิขึน้ด้วยการ       

ให้บรกิารรบัช�าระทัว่โลกเป็นรายแรกด้วยบตัรเครดติผ่านควิอาร์โค้ด 

KTC Scan to Pay Cross Border พร้อมมอบสิทธิพิเศษเพื่อ            

การใช้จ่ายที่คุ้มค่าด้วยความเสี่ยงการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ      

ไม่เกนิ 2 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงต�า่ทีสุ่ดในวงการบตัรเครดติ พร้อมรับเครดติ

เงนิคนืสงูสดุ 1.5 เปอร์เซ็นต์ทกุการใช้จ่าย และปลอดภยัใช้ได้ทัว่โลก

ตามมาตรฐานเครอืข่ายวีซ่า

เอไอเอส ประกาศวิสยัทศัน์ชดัเจน พร้อมก้าวสูก่ารเป็น Digital 

Platform for Thais ด้วยการเปิดตวั 3 แพลตฟอร์ม คอื AIS IoT 

Alliance Program (AIAP) VDO Platform Play365 และ VR 

Content Platform เช่ือมัน่ว่าเป็นหนทางสร้างการเตบิโตอย่าง

ยั่งยืน และช่วยสนับสนุนเป้าหมายของภาครัฐในการน�าพา

ประเทศไทยสูไ่ทยแลนด์ 4.0 พร้อมขดีความสามารถทางการ

แข่งขันทีม่เีทคโนโลยดิีจทิลัเป็นเครือ่งมอื

Techsauce จัดสัมมนานานาชาติ

ฉลองความส�าเร็จเดอะทรี ลาดพร้าว

เอไอเอส เปิด 3 แพลตฟอร์มใหม่ เคทีซี ผนึก วีซ่า ให้บริการโกอินเตอร์
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เทศกาลงานออกแบบกรงุเทพฯ 2561 หรอื Bangkok Design Week 2018 คอื เทศกาลทีมุ่ง่น�าเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ในพืน้ที่

จัดเป็น Creative District ต่างๆ ของเมอืงภายใต้ธมี The NEW-ist Vibes...ออกแบบไปข้างหน้า เปิดโอกาสให้ชมุชนนกัออกแบบและนกัสร้างสรรค์

ไทยได้แบ่งปันวสิยัทศัน์ทีมี่ต่อกรงุเทพฯ ส�าหรบัไฮไลต์ของงานมทีัง้สิน้  10  ไฮไลต์  เช่น  Symposium &  Talk  (Creativities  Unfold  2018)          

งานชุมนมุระดบัอนิเตอร์  Creativities  Unfold  และการบรรยายมากมายจากผูเ้ช่ียวชาญด้านต่างๆ  Floating  Park  ต้นแบบสวนสาธารณะ        

ลอยน�า้ครัง้แรกของไทย ณ ท่าเรือ CAT รมิแม่น�า้เจ้าพระยา และ Creative Market ตลาดนดัจ�าหน่ายผลงานออกแบบ เป็นต้น

Bangkok Design Week 2018

บริษัท  ศรีกรุงโบรคเกอร์  จ�ากัด  เปิดตัวศูนย์บริการด้าน          

ประกันภยัแบบครบวงจร สาขาเชยีงใหม่อย่างเป็นทางการ บนพืน้ที่

กว่า 1,000 ตารางเมตร ซึง่เป็นสาขาทีใ่หญ่ทีส่ดุ ให้บรกิารแบบ One 

Stop  Service พร้อมห้องประชุมสัมมนา  ขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา

คณุภาพของนายหน้าให้มีความรู้ท่ีทันสมัยตลอดเวลา รองรบัทศิทาง

ธรุกจิในยคุดจิทิลัทีล่กูค้านยิมการซือ้-ขายผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี

ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์      

และเทคโนโลยี  พร้อมด้วย  ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกลุ  ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) 

ดร.สมวงษ์ ตระกลูรุง่ ผูอ้�านวยการศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยี

ชวีภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ผูบ้รหิาร สวทช. และหน่วยงานภาครฐั

และเอกชน เข้าเยีย่มชม Plant Factory ของบริษัท 808 Factory 

ณ เมอืงชซิโึอกะ ประเทศญ่ีปุน่

มาสเตอร์คลู เปิดตวั MIK-28EX พดัลมไอเยน็รุน่ใหม่ทีผ่สาน

เทคโนโลยคีวามเยน็สบาย ป้องกันยงุ ไร้สารเคม ีด้วยการเพิม่

ระบบไล่ยงุด้วยคล่ืนความถ่ีสูงอลัตราโซนคิ พฒันานวตักรรม

ใบพดัลมพเิศษทีใ่ห้ก�าลงัแรงลมมากกว่าเดมิ พร้อมทัง้ออกแบบ

ระบบปุ่มควบคุมการใช้งานส�าหรบัการเปิด-ปิดฟังก์ชนัต่างๆ 

ทีง่่ายและสะดวกต่อผูใ้ช้ทุกกลุ่ม

เยี่ยมชม Plant Factory ญี่ปุ่นมาสเตอร์คูล โชว์เทคโนโลยี เย็นไล่ยุงศรีกรุงโบรคเกอร์ เปิดสาขาที่เชียงใหม่
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Talk Awake
Text :  Ratchanee P.

Custom made โอกาสของ SME ไซส์เล็ก
ไม่รู้ล่ะว่าเป็นเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหรือ

เพราะพลังของดิจิทัล จึงท�าให้การตลาดแบบเหมาโหล หรือ Mass 
Market ต้องหลกีทางให้กับ Custom Made ทีส่ร้างสรรค์ขึน้มาเฉพาะ
บุคคล ไม่ซ�้าแบบกับใคร

ในอดตีแบรนด์จะผลติสนิค้าอะไรออกมาสักอย่าง กจ็ะต้องเน้นการผลติ
ครัง้ละมากๆ (Mass Products) เพือ่ให้ต้นทนุต�า่และสามารถบริหารจัดการ
ได้มปีระสทิธภิาพกว่าการผลติแบบไม่กีช่ิน้หรอืเฉพาะเจาะจง แต่ในวนันี้
จะเหน็ว่า เราสามารถส่ังซือ้สินค้า ไม่ว่าจะเป็นตัดเสือ้ ตัดรองเท้า หรอื
จะสั่งเย็บกระเป๋าตามแบบที่ต้องการได้ ตั้งแต่การเลือกแบบ วัสดุ สี 
พร้อมปักสลกัชือ่ของตัวเองได้กับผู้ผลติท่ีไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อน จน
ท�าให้รู้สึกเหมือนได้รับการบริการแบบพิเศษกันเลยทีเดียว   

นั่นเป็นเพราะพลังของอินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดียที่ท�าให้          
ผู้บริโภคสามารถค้นพบผู้ผลิตรายเล็กรายน้อยได้โดยตรง จนเกิดการ
เข้าถึงตลาดได้ทั่วโลก ซึ่งเด๋ียวนี้ ไม่ว่าจะทอดตาไปทางใดก็จะเจอ 

SME ไซส์เลก็หน้าใหม่ๆ ทีใ่ช้ทกัษะของตนเองผลติสนิค้าประเภทแฮนด์
เมด ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เครื่องประดับ รองเท้า ฯลฯ มากมาย

ขณะเดียวกัน เนื่องจากผู้บริโภคยุคใหม่มีความช่างเลือกมากขึ้น
เรือ่ยๆ โดยจะเลอืกหาสิง่ทีม่คีวามเฉพาะตวั หากเป็นอะไรทีไ่ม่ซ�า้แบบ
กับใคร ก็จะย่ิงชื่นชอบมากเป็นพิเศษ โดยยอมที่จะจ่ายแพงกว่าเพ่ือ
แลกกับสินค้าและบริการที่ถูกผลิตขึ้นมาเฉพาะแค่คนเดียว ดังน้ัน 
Custom Made จงึกลายเป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจส�าหรับผูบ้ริโภคกลุม่น้ี
ที่แม้จะเป็นกลุ่มเล็กแต่ก็มีก�าลังซื้อสูงไม่ใช่น้อย

สิ่งที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นโอกาสของ SME ที่ปกติจะมีข้อจ�ากัดเรื่อง
เงินทุนและทรัพยากรอยู่แล้ว ด้วยการใช้ทักษะ ฝีมือ และความมีใจรัก
ที่มีอยู่ ในการผลิตงานแฮนด์เมดที่มีความประณีตละเอียดให้เป็น
ประโยชน์ โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนเข้ามาเติมความเป็น           
ตัวของตัวเองในการผลิตชิ้นงานนั้น รวมถึงอาศัยความได้เปรียบ       
จากไซส์ที่เล็ก ซึ่งท�าให้มีความคล่องตัวในการท�าธุรกิจมาตอบสนอง

ความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว  
ขอยกตัวอย่าง แบรนด์ Gokudera เครื่องประดับจิ๋วแฮนด์เมด      

ทีแ่ม้จะไม่ได้รบัความนยิมมากนกัในไทย แต่กลบัขายดิบขายดใีน Pinkoi 
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ซื้อ-ขายงานดีไซน์ออนไลน์จากประเทศไต้หวันท่ีใหญ่
ทีส่ดุในเอเชยี โดยนอกจากผลติงานขายแล้ว ยงัเปิดรบั Custom Made 
โดยลกูค้าจะส่งรปูภาพหรอืระบสุิง่ทีอ่ยากได้มาให้ จงึเป็นโอกาสทีท่�าให้
มีออร์เดอร์เพิ่มมากขึ้น 

หรือ NAMETAG กระเป๋าปักชื่อเจ้าของกระเป๋าใบเดียวในโลกที่มา
ได้ถูกจังหวะเวลาพอดี เพราะเป็นกระเป๋าใบเดียวในโลก โดยทุกฝีเข็ม
ที่ปักชื่อเจ้าของกระเป๋า ท�าให้กระเป๋าของ NAMETAG เป็นสินค้าที่มี
ความพิเศษระดับบุคคลมากขึ้น และท�าให้แบรนด์ NAMETAG เข้าไป
อยู่ในใจของคนที่ชอบความพิเศษเฉพาะตัวอย่างแท้จริง

น่ีจงึเป็นโอกาสทีส่�าคญัยิง่ของ SME ยคุนีท่ี้จะฉกฉวยประโยชน์จาก
พลังของอินเทอร์เน็ต และเทรนด์ที่ก�าลังเกิดนี้ 
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