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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหลัก

ในการพัฒนาและผลักดันผลงานวิจัย รวมถึงงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

โดยในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า หนึ่งในภารกิจหลักขององค์กรแห่งนี้ คือการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และชุมชน

ซึ่งในเรื่องนี้ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมที่จะขยายความให้เห็นถึงการด�าเนินงาน

และทิศทางของ วว. เพื่อที่จะท�าให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย

“ปีนี้เรามี 4 โครงการส�าคัญๆ คือ 1.โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งนวัตกรรมเกษตร 

ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการน�าภูมิปัญญาของเกษตรกรไทยที่มีอยู่มา

ต่อยอดให้เป็นนวตักรรมแล้วน�าไปสูก่ารใช้งานจริง เพือ่สร้างอาชพีสร้างรายได้ให้

กบัเกษตรกร ซึง่ วว. ด�าเนนิการร่วมกบัสภาเกษตรกรแห่งชาต ิโดยในปีนีม้เีป้าหมาย 

878 อ�าเภอ 2.โครงการยกระดับโอท็อป (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย เพ่ือให้ชุมชนที่มีรายได้น้อยมีรายได้     

เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดย วว.ด�าเนินการร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ในการลงพืน้ทีเ่พือ่ช่วยพฒันาผลิตภัณฑ์โดยใช้ตลาดน�าซ่ึงได้รบัความร่วมมอืจาก 

บรษิทัประชารฐัรักสามคัค ี 3.โครงการพฒันาสายการผลติด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ซึ่งพร้อมจะเปิดให้ SMEs ใช้บริการเดือนมิถุนายนนี้ ข้อดีคือเราจะมีทีมวิศวกร  

และนักวิจัยเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค�าแนะน�าแก่ SMEs ด้วย และ 4.โครงการจัดสร้าง

อาคารเฉลิมพระเกียรติเรือนกระจก หลังที่ 1 ณ สถานีวิจัยล�าตะคอง ซึ่ง วว.     

ได้พฒันาให้เป็นพพิธิภณัฑ์ส�าหรับเกบ็พชืพรรณไม้หลายๆ ชนดิท่ีหายากเพือ่เป็น

แหล่งเรยีนรูค้วามหลากหลายทางชวีภาพ ซึง่จะเปิดให้เข้าชมและเรยีนรูไ้ด้ประมาณ

สิงหาคมปีนี้”

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายน�าพาประเทศเข้าสู่โมเดล 

“ประเทศไทย 4.0” ดังนั้น วว.จึงมีการปรับทิศทางการวิจัยฯ ให้สอดคล้องไปกับ

กลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความส�าคัญ ด้วยการมุ่งเน้นการวิจัยทางด้านอาหาร

เพ่ือสุขภาพเป็นหลัก โดยมองถึงกลุ่มเป้าหมายในอนาคตนั่นคือกลุ่มผู้สูงอายุ     

งานวิจัยของ วว.จึงมีลักษณะเป็นฟังก์ชันนัลฟู้ดส์ในหลากหลายกลุ่ม เช่น อาหาร

กลุ่มที่จะป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือการท�าผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารต่างๆ จากสมุนไพรหรือพืชในท้องถิ่น เป็นต้น

 ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในส่วนของกลุ่ม SMEs ที่มีการด�าเนินกิจการ       

อยูแ่ล้ว ผูว่้าการ วว. กล่าวว่ามีเป้าหมายทีจ่ะเข้าไปช่วย SMEs ผ่านโครงการต่างๆ 

เช่น โครงการพฒันาตลาดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่การถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (STIM for SMEs)  และโครงการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์

“เรามีโครงการ STIM เพ่ือเอสเอ็มอี เป็นการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา    

โดย วว. และหน่วยงานเครือข่าย เราจะช่วยในเรื่องส่งนักวิจัยลงไปท�างาน         

ร่วมกบั SMEs ขณะที ่SMEs อาจจะออกค่าใช้จ่ายวัตถดิุบทีใ่ช้ในการทดสอบทดลอง

เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรม นอกจากนั้น เรายังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่

พัฒนาหลักสูตรอบรมนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างนักออกแบบบรรจุภัณฑ์

ในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ขณะเดียวกันส�าหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นจริงๆ มีแค่

ไอเดียแล้วไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไร ก็อยากให้มาคุยกับนักวิจัยดูถึงความเป็นไปได้ 

เช่น ที่ผ่านมาเคยมี SMEs มาคุยกับเราว่ามีคนขายกาแฟอยู่จ�านวนมากท�าให้มี    

กากกาแฟเหลอืเยอะ ก็มาร่วมกนัพัฒนาจนเป็นสครบัผวิ หรอืมีคนขายแมงกะพรนุ

มีเศษที่ต้องตัดทิ้ง ถามว่าท�าอะไรได้ ก็มีการศึกษาวิจัยว่ามันมีสารออกฤทธิ์        

ในที่สุดก็พัฒนาเป็นเซรั่มเครื่องส�าอางขึ้นมา”

ขณะเดียวกันในทุกๆ ปี วว.จะจัดการสัมมนานานาชาติขึ้น เพื่อยกระดับ     

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแสดงศักยภาพด้านผลงานวิจัย     

ของ วว. ในปีนีก้เ็ช่นเดยีวกนั ทาง วว.ได้จดังานสมัมนานานาชาตใินเดอืนมถินุายน 

ภายใต้ชื่อ TISTR’s From Local to Global with Thailand 4.0 

 “งานนี้มีเป้าหมายส�าคัญ 2 ส่วนคือ การยกระดับนักวิจัยไทยสู่เวทีสากล     

ท�าอย่างไรเราจะมีผลงานหรือได้รับการยอมรับระดับสากลผ่านการเป็นพันธมิตร

การร่วมมือกับต่างประเทศ ดังน้ัน ในงานน้ีจะมี Speaker ระดับแนวหน้าจาก    

ต่างประเทศมาขึ้นเวทีด้วย อีกส่วนที่ส�าคัญมาก คือท�าอย่างไรให้ผลงานของ 

วว.ช่วย SMEs ให้สามารถยกระดับจาก Local สู่ Global ไปแข่งขันได้ในเวทีโลก     

ในส่วนนี้ก็จะมีงานเสวนาเส้นทางความส�าเร็จของ SMEs”

ทัง้หมดนี ้ ผูว่้าการ วว.ย�า้ด้วยว่า ทกุภารกิจทีก่ล่าวมานีต้้องดแูลและด�าเนนิการ

ไปพร้อมๆ กนั เพ่ือให้การวจัิยและพัฒนาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีามารถ

น�าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

“เวลาทีน่กัวจิยัของ วว.ลงไปในพืน้ทีเ่ขาท�าความเข้าใจพดูกับชาวบ้านได้ ท�าให้

ชาวบ้านรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถน�าเอาไป

ใช้ประโยชน์ได้ ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราจะประทับใจเมื่อได้เห็นเกษตรกร หรือ   

ชาวบ้านทีเ่ราเข้าไปส่งเสรมิสนบัสนุน พดูว่า สนิค้าของเขาทีเ่คยขายได้ไม่กีส่ตางค์

สามารถขายได้ดีขึ้นสามารถไปวางขายในห้างได้ เขาเข้าใจแล้วว่าวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยสีมยัใหม่ช่วยเขาได้จรงิๆ เราจะรูส้กึดีใจทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของความส�าเรจ็

ให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะมีความเป็นอยู่ดีขึ้น” 

นี่คือความภาคภูมิใจของผู้ว่าการ วว. และชาว วว. ตลอดเวลา 55 ปี ของการ

ก่อตัง้หน่วยงานทีมี่ภารกจิหน้าทีพั่ฒนาและผลกัดันผลงานวจิยั ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

รวมถึงงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประเทศชาติ

ผู้ว่าการ วว.
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คนส่วนใหญ่เมือ่คดิเริม่ต้นท�าธรุกิจ มักคดิถึงสิง่ทีต่วัเองชอบเป็นอนัดบัแรก ขณะทีอ่กีหลายคนเลอืกท�าในสิง่ทีต่นเองถนดัมทีกัษะ

ความรู้ความสามารถ เพราะคิดว่าการท�าในสิ่งที่เชี่ยวชาญและรักแล้ว จะท�าให้การเริ่มต้นธุรกิจมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงท�าให้ธุรกิจ

อยู่รอดและเติบโตไปได้ แต่กระนั้นแม้จะใช้ความรักเป็นเครื่องน�าทาง แต่หากไม่สามารถท�าให้สินค้าหรือบริการแตกต่างไปจาก        

ที่มีอยู่ในตลาดแล้วละก็ โอกาสที่ธุรกิจจะเจอทางตันไปไม่รอดก็มีสูงมาก เพราะอย่างที่เห็นๆ กันว่ามีสินค้าและบริการใหม่ๆ เกิดขึ้น

ทุกวันทั้งจากผู้ประกอบการหน้าเก่าและใหม่ 

  แทนการมองหาโอกาสท�าในสิ่งที่ถนัดและรัก มีหลายคนเลือกใช้เวลาไปกับการค้นหาวิธีแก้ปัญหา หรือ Pain Point ทั้งที่เจอ    

กับตนเองและเห็นจากสังคมคนรอบข้าง เพราะหลายๆ ครั้งของการเผชิญหน้ากับปัญหา เป็นแรงผลักดันชั้นดีที่ท�าให้อยากลุกขึ้นมา

ลงมือท�าเพ่ือแก้ปัญหานั้นๆ ซ่ึงพอถึงตอนนั้นก็ท�าให้ค้นพบหนทางและเริ่มต้นธุรกิจข้ึนมาได้ ที่ส�าคัญเพราะการเริ่มต้นธุรกิจที่มี      

การแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาของคนในสังคม มักจะมีความต้องการจริงๆ จึงท�าให้ธุรกิจมีโอกาสไปรอด ดังตัวอย่างของ 5 ธุรกิจ

ที่เร่ิมต้นธุรกิจจากการค้นหาวิธีแก้ปัญหาให้กับตนเอง PIGGIPO, Botangle, Thank God It’s Organic, WC Plus+ และ       

daddythumb.com

 แล้วคุณละมองเห็น ปัญหาหรือ Pain Point บ้างหรือยัง 

เมื่อปัญหาน�าพาให้เกิดธุรกิจ
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และวิธีรับมือเมื่อเว็บไซต์โดนโจมตีด้วย DDoS

  16 
MONEY
7 เหตุผลหลักที่ธุรกิจถูกปฏิเสธเงินกู้

 

18-19
SELF-EMPLOYED 
Purrcraft ปลอกคอนิรภัยส�าหรับเหมียว ซนแค่ไหนก็หายห่วง

ของจอมใจ ละอองแก้ว และ CHEW GREEN ผลไม้อบแห้ง

ไม่เติมหวาน ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ของธันยธร ชาติละออง

21
HEALTH
“เกลือหิมาลายัน” ในอีกทัศนะ และโซเชียลมีเดียกับผลต่อใจ

22
LIFESTYLE
The terrace@72 บุฟเฟต์นานาชาติในบรรยากาศตะวันตกริมเจ้าพระยา
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Online Editorial Staff : Yuwadi Siphumma, Wanwisa Ngamsangchaikit

Project Manager : Klaewkla Tadabadin

Chief Coordinator : Suchansa Kaewmungkhun

Coordinator : Niphaphorn Pholcharoen

Photographer in Chief : Wipawadee Pisutsiriapinya

Photographer : Jetsadar Yodsurang, Thanapol Thongpeng

Art Director : Supphathada Numamnuay

Head of Proofreading : Udom Woracharuwan

Proofreader : Woranuch Totob

Director of Advertising and Marketing : Sujitra Boonyakajorn

Senior Account Executive : Thanyawan Kaewnoo, Sirinath Saikrajang

Account Executive : Kanchaporn Kootrakool, Pratthinee Chanaopas

Marketing Officer : Jutiporn Lochaya, Natthaporn Samaki

Subscription Executive : Thanavadee Yathai

Head of Finance and Accounting : Nittaya Sangthip

Finance and Accounting Officer : Sirinart Linjongrat
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นักศึกษาหลายคนที่อยากท�าธุรกิจตั้งแต่ตอนเรียนคงมี Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ก เป็นไอดอล 
หรือไม่ก็ Michael Dell ผู้ก่อตั้ง Dell และ Larry Page ผู้ร่วมก่อตั้งกูเกิล ซึ่งการท�าธุรกิจไปพร้อมกับการ
เรียนแม้จะดูเป็นเรื่องยาก แต่ก็สามารถท�าได้เพียงรู้ทริกเล็กๆ น้อยๆ อย่างการมองหาทุนสนับสนุน Startup 
จากทางมหาวิทยาลัย จากนั้นค�านวณทุนในการท�าธุรกิจและเขียนหนังสือยื่นขอเงินทุน ทั้งนี้ หากทุนที่ขอไป
ต้องใช้หนี้คืน อย่าลืมอ่านรายละเอียดการใช้หนี้ให้ดี 

ทริกถัดมา เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพราะท�าให้ได้พบปะผู้คนมากมายและมีโอกาสได้พูดคุย
แลกเปลีย่นความคดิเรือ่งธรุกจิกบัคนทีม่คีวามสนใจเหมอืนกัน ซ่ึงเขาอาจกลายเป็นทีป่รกึษาทีด่สี�าหรบัธรุกิจ
ท่ีท�าอยูก่ไ็ด้ และทรกิสดุท้ายเข้าหาอาจารย์ทีเ่ชีย่วชาญด้านการท�าธรุกิจ เพราะท่านให้ค�าปรกึษาเร่ืองการท�า
ธุรกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ให้ขอการสนับสนุนจากท่าน เพราะเมื่อออกไปสู่โลกความเป็นจริง การหา     
ผู้สนับสนุนที่จริงใจนั้นเป็นเรื่องท�าได้ยาก

เริ่มธุรกิจก่อนได้เปรียบ

ชัว่โมงนีถ้้าไม่พดูถงึภาพยนตร์จาก Marvel Studios อย่างเรือ่ง Avengers 
: Infinity War คงจะเชยสุดๆ โดยภาพยนตร์เรื่องน้ีใช้ทุนสร้างประมาณ 
300-400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่โกยรายได้ได้มากกว่า 250 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ และมีแนวโน้มจะท�ารายได้เพิ่มขึ้นไปอีก จากความส�าเร็จที่เกิดขึ้น
กับ Marvel สามารถถอดเป็น 3 บทเรียนทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการเรียนรู้
ดังนี้ 

บทเรียนแรก สร้างสินค้าที่ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ และแม้สินค้าแรกได้รับ
ความนยิมเป็นอย่างมาก ผูป้ระกอบการก็ต้องไม่หยดุพฒันาสนิค้าอย่างเดด็ขาด 
เพราะลูกค้าคาดหวังเสมอว่า สินค้าถัดไปของแบรนด์ต้องดีขึ้นจากเดิม      
บทเรยีนทีส่อง อย่ากลวัทีจ่ะทิง้บางสิง่เพ่ือเร่ิมต้นสิง่ทีด่กีว่า โดย Kevin Feige 
ประธานบริษัท Marvel Studios ให้สมัภาษณ์ว่า ถ้าใครมคีวามคดิดีๆ เกีย่วกบั
การสร้างภาพยนตร์ เขาพร้อมสนบัสนนุเตม็ที ่แต่ถ้าความคิดนัน้ไม่ดีก็พร้อม
ทิ้งมันไป เมื่อมองในมุมธุรกิจ ผู้ประกอบการควรเปิดรับความคิดใหม่ ถ้า
มองแล้วว่าส่งผลดีต่อธุรกิจให้ลองท�าตามความคิดนั้น แต่ถ้ามองยังไงก็      
ไม่เห็นว่าจะช่วยให้ธรุกิจดขีึน้ ให้ทิง้ความคดินัน้ไปแล้วมองหาความคดิใหม่
บทเรียนที่สาม ไว้ใจทีมงาน ธุรกิจไม่อาจโตได้หากไม่มีทีมงานที่มีศักยภาพ 
ดงัน้ัน ผู้ประกอบการจงึควรไว้ใจและให้อสิระทมีงานได้แสดงความสามารถ
ของพวกเขาอย่างเต็มที่ ซึ่งนอกจากท�าให้ธุรกิจได้งานที่มีประสิทธิภาพแล้ว 
พวกเขายังได้แสดงศักยภาพของตนเองด้วย

 ลองดู เผื่อได้อยู่จักรวาลเดียวกัน

แค่รู้ทริกก็สร้างธุรกิจในรั้วมหาวิทยาลัยได้ Marvel พาเข้าจักรวาลธุรกิจประสบความส�าเร็จ

What do you need
to start a business?

three simple things :
knoW your product better

than anyone, knoW your
customer, and have 

a burning desire to succeed.

3 สิ่งต้องท�ำเมื่อเริ่มต้นท�ำธุรกิจ

รู้ว่ำสินค้ำดีกว่ำใคร

รู้จักลูกค้ำและปรำรถนำ

ควำมส�ำเร็จ

--

Dave Thomas

ผูก่้อตัง้ Wendy’s ร้านฟาสต์ฟดูช่ือดงัจากสหรฐัฯ

 --

คอนเทนต์ตอนน้ีมีเยอะมาก แต่เพ่ือให้คอนเทนต์ของแบรนด์โดดเด่นและโดนใจลูกค้า การท�า Visual Marketing 
ด้วยภาพจึงจ�าเป็นมาก เพราะข้อมูลจาก iScribblers ผู้ให้บริการด้าน Content Marketing ระบุ คอนเทนต์ประเภทภาพ
ช่วยเพ่ิมการจดจ�าได้มากถึง 650 เปอร์เซน็ต์ โดยภาพจรงิดงึดูดความสนใจได้ดีกว่าภาพสตอ็ก 35 เปอร์เซน็ต์ นอกจากนี ้ 
สีของภาพมีผลต่อความน่าสนใจเช่นกัน ซ่ึงภาพที่มีสีเพิ่มความน่าสนใจให้คอนเทนต์ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ และโฆษณา        
ที่มีสีได้รับความสนใจมากกว่าโฆษณาที่ไม่มีสีถึง 42 เปอร์เซ็นต์

ไม่เพียงเท่านี้ 323 เปอร์เซ็นต์ของผู้คนท�าตามค�าแนะน�าที่น�าเสนอผ่านข้อความและภาพประกอบได้ดีกว่าค�าแนะน�า
ทีม่เีฉพาะข้อความ เพราะภาพท�าให้คนเข้าใจสิง่ทีแ่บรนด์ต้องการสือ่ในทันท ีและถ้าเวลาผ่านไป 3 วนั ผูค้นจดจ�าคอนเทนต์
ที่มีภาพประกอบได้ 65 เปอร์เซ็นต์ แต่จ�าคอนเทนต์ที่มีเพียงข้อความได้แค่ 10 เปอร์เซ็นต์ 

อย่าลืมว่า ภาพที่ใช้ต้องสอดคล้องกับข้อความด้วย

ก่อนหน้านีห้ลายๆ บทความแนะน�าว่า คอนเทนต์ทีดึ่งดดูความ
สนใจของลกูค้าได้นัน้ต้องสัน้ กระชบั เข้าใจง่าย แต่ล่าสดุ SerpLogin 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการท�า SEO เผยว่า คอนเทนต์ทีม่คีวามยาวประมาณ 
2,000 ตัวอักษร และเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพถูกแชร์บนโลก
อินเทอร์เน็ตมากกว่าคอนเทนต์สั้น  

ในส่วนของเทคนิคท�าคอนเทนต์ยาวให้ประสบความส�าเร็จ     
เริม่ต้นจากตัง้เป้าหมายให้ชดัเจนว่า ท�าไมจงึเขยีนคอนเทนต์นี ้และ
อะไรคือตัววัดความส�าเร็จ ถัดมา ก�าหนดว่าใครมีสิทธิ์ได้อ่าน     
คอนเทนต์ ถ้าเฉพาะลูกค้า ส่งคอนเทนต์ให้พวกเขาทางอีเมล หรือ
ช่องทางติดต่อต่างๆ ที่พวกเขาให้กับแบรนด์ แต่ถ้าก�าหนดให้      
คนทัว่ไปอ่านได้ให้โพสต์คอนเทนต์ลงบนโซเชยีลมเีดยีหรอืเวบ็ไซต์ 
จากนั้นตัดสินใจว่าจะเขียนคอนเทนต์เรื่องใด โดยต้องเป็นเรื่องที่มี
ประโยชน์ต่อลกูค้า ก่อนเผยแพร่อย่าลมืเชก็ความถกูต้องของเน้ือหา
ให้เรียบร้อย สุดท้าย ท�าการโปรโมชันคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์ 
เช่น โพสต์บนโซเชียลฯ ต่างๆ แล้วท�าการซื้อโฆษณาโพสต์นั้น        
ส่งคอนเทนต์ให้กับลูกค้าผ่านทางอีเมล และให้ Influencer           
ช่วยรีวิว เป็นต้น

เขียนยาวไม่พอ ต้องมีสาระด้วย 

เห็นปุ๊บ สะดุดปั๊บกับการตลาดแบบ visual marketing

คอนเทนต์ยุคใหม่ ยาวไว้เป็นดี
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 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



#TWITTER   RETAIL

กับ

ที่มา :  www.socialmediatoday.com

มีบทบาทส�าคัญกับผู้เล่น Twitter

รีเทล

มีความสนใจกับแบรนด์

หรือโปรดักต์คอนเทนต์

หลังจากเห็นบน Twitter

จะค้นหาต่อหลังจาก

เห็นคอนเทนต์บน Twitter

ซื้อหรือตั้งใจจะซื้อ

ต้องการดีลพิเศษ

หรือข้อมูล

ที่ไม่เคยเห็น

ความสนใจ
ของผู้บริโภคต่อแบรนด์
และโปรดักต์ใน Twitter

ผู้บริโภคใช้

Twitter

อย่างไร

ผู้บริโภคใช้

Twitter

เพื่อ

ใช้ทุกวัน
ค้นหาดีล

และโปรโมชัน

เล่นเวลา

18.00-21.00 น.
อัพเดตข้อมูล

เล่น Twitter 

ระหว่างพักผ่อนที่บ้าน

ติดต่อ

ฝ่ายบริการลูกค้า

ผู้บริโภคต้องการอะไรจากร้านรีเทล
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ธุรกิจรับฝากกระเป๋า
AIRPORTELs

หน่ึงในปัญหาของนักท่องเทีย่ว คือกระเป๋าเดนิทาง

ที่กลายเป็นอุปสรรค ทั้งก่อนที่จะเช็กอินและหลัง

เชก็เอาต์ออกจากทีพ่กั เพราะในบางคร้ังถ้ามาถึง

ก่อนเวลาเช็กอินเข้าท่ีพัก หรือเมื่อต้องเช็กเอาต์

ออกจากที่พักก่อนเวลาเดินทาง ซึ่งมีเวลาเหลือ

มากพอที่จะเดินเที่ยวต่อ ก็จะมีปัญหาตามมาว่า

แล้วจะเอากระเป๋าไว้ที่ไหนดี? ปัญหาดังกล่าว 

ท�าให้ อานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง ผุดไอเดียพัฒนา

ธุรกิจใหม่ “AIRPORTELs” บริการรับฝากและ    

การขนส่งกระเป๋าระหว่างที่พักกับสนามบิน         

เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยว   

“ตอนนั้นเพิ่งเรียนจบจากวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาฯ ใหม่ๆ ก็เริ่มหาอะไรที่จะสร้างรายได้ เช่น 

เล่นหุ้น ลงทุน พอดี  Airbnb ก�าลังเข้ามา แล้ว  

มีโอกาสเจอเพื่อนก็คุยกันว่า เรามีห้องว่างอยู่      

เอาปล่อยพักรายวันดีมั้ย ก็เริ่มจากหน่ึงห้อง       

สองห้อง สามห้อง เลยไปหานักลงทุนที่มีห้อง     

อยู่แล้วในมือ แต่ไม่ได้ปล่อยเช่า เราก็เอามา    

ปล่อยเช่า ซึ่งถือว่าดีมากๆ เพราะลูกค้าออกวันนี้

ตอนเที่ยง บ่ายสองก็มีเข้ามาอีกแล้ว แต่มีปัญหา

คอื ลกูค้าคนแรกจะถามว่าฝากกระเป๋าได้ทีไ่หนบ้าง 

เลยมานัง่คดิว่าต่างประเทศจะมลีอ็กเกอร์รบัฝาก

กระเป๋า เราจงึท�าล็อกเกอร์เพือ่เกบ็กระเป๋าใช้ช่ือว่า 

Lock Box โดยเปิดให้บริการทีส่ถาน ีMRT มกักะสนั 

ท�าไปท�ามาเห็นความล�าบากของนกัท่องเทีย่วอกีว่า 

เขาต้องเอากระเป๋าไปฝากไปเทีย่วกนัต่อแล้วต้อง

กลบัมาทีล่อ็กเกอร์เพือ่มาเอากระเป๋าอกี เลยคดิหา

โซลูชันที่ดีส�าหรับนักท่องเที่ยวคือ รับส่งกระเป๋า

จากโรงแรมไปรอสนามบินเลย”

AIRPORTELs ถอืเป็นเจ้าแรกในไทยทีท่�าบรกิาร

รับฝากกระเป๋าและขนส่งไปสนามบิน ซึ่งเป็น       

ผู้ประกอบการรายที่ 8 ของโลก โดยหลังจากเปิด

ให้บริการมาประมาณ 2 ปีกว่า ในวันน้ีมีลูกค้า   

มาฝากกระเป๋าประมาณ 500 ใบต่อวัน และเปิด

จุดรับบริการฝากกระเป๋า 5 จุด คือ สนามบิน

ดอนเมอืง สนามบนิสวุรรณภมู ิMBK เซน็ทรลัเวลิด์ 

และเทอร์มินอล 21

“AIRPORTELs เป็นบรกิารทีเ่ข้าไปเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ฉะนั้นต้องใช้เวลา     

ในการท�าให้นกัท่องเทีย่วมาใช้บรกิาร การแข่งขนั

ในธุรกิจนี้ไม่สูง แต่เราต้องแข่งกับตัวเองมากกว่า 

เพราะเป็นบริการใหม่ ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีใคร     

มาบอกว่าควรท�าอย่างนี้ และแม้จะเป็นธุรกิจ     

แบบเดียวกัน แต่ก็จะมีความต่างกันไปในแต่ละ

ประเทศ จากสภาพการจราจร ค่าขนส่ง พนกังาน 

ฯลฯ ฉะนั้นทุกอย่างต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่ แต่   

มองว่าการท�าธุรกิจคือ การแก้ไขปัญหา ปัญหา

แรกคอื ลกูค้า เมือ่เราแก้ปัญหาให้ลกูค้าได้ ลกูค้า

จ่ายเงินเรา ปัญหาถัดมาคือ ปัญหาภายใน จะ

ท�าให้บริการของเราดีขึ้นยังไงบ้าง ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองการพฒันาคน รูปแบบการบริการ การสือ่สาร 

เราอาจจะพูดอังกฤษได้แต่เราพูดภาษาจีน ญี่ปุ่น

ไม่ได้ ก็ต้องเติมเต็มทีม” 

อานันท์อธิบายเพิ่มเติมว่า AIRPORTELs มี

บรกิาร 2 รปูแบบคอื ลกูค้าจองบรกิารผ่านเวบ็ไซต์ 

https://th.airportels.asia ซึ่งจะมีพนักงาน         

ไปรับกระเป๋าที่ที่พักและน�าไปส่งรอที่สนามบิน 

โดยลูกค้าสามารถเช็กสถานะกระเป๋าได้ตลอดว่า

อยู ่ ท่ีไหนแล้ว ขณะที่บริการอีกรูปแบบคือ             

นักท่องเท่ียวเดินมาท่ีเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพ่ือมาฝาก

กระเป๋า ซึ่งบางคนอาจจะแค่ฝาก ขณะที่บางคน

ให้น�าไปส่งที่สนามบิน แล้วนักท่องเที่ยว                 

ก็เดินช้อปปิงตัวเปล่าไปขึ้นเครื่องบินได้เลย

ท้ังนี ้จดุเด่นของ AIRPORTELs ซ่ึงมคีวามแตกต่าง

จากแบรนด์อื่น คือ การสามารถจัดส่งกระเป๋า    

ได้ทุกเวลาที่ลูกค้าต้องการ และการการันตีว่า

สามารถจัดส่งได้ภายในเวลาท่ีก�าหนด โดยหาก

ช้าเพียงนาทีเดียว ก็สามารถเรียกเงินคืนได้ทันที  

“ส่ิงท่ีเราท�าคือ การสร้างความเชื่อม่ันให้กับ

ลกูค้า เราน�าเสนอบรกิารส่งกระเป๋า ซึง่ไม่เหมอืน

การส่งพัสดุทั่วๆ ไปที่ถ้าส่งช้าหน่อย ลูกค้าก็      

อาจจะแค่โมโหแล้วก็จบ แต่กระเป๋าถ้าช้าไป     

ชั่วโมงหนึ่งนั่นหมายถึงลูกค้าอาจจะตกเครื่องได้ 

Co-Founder ของผมมีความเช่ียวชาญด้านโลจิสตกิส์

มาก เติบโตมาในธุรกิจการจัดการการขนส่ง     

แล้วเราพัฒนาระบบการจัดการของเราขึ้นมาเอง 

สมมติมีกระเป๋า 100 ใบที่จะต้องถูกจัดส่ง จะมี

การจัดการหมดเลยว่าต้องใช้รถกี่คัน คันละกี่ใบ 

ทุกอย่างเป็นออโตเมติกหมดเลย โดยเราใช้รถ     

ที่บริการโลจิสติกส์เจ้าอื่น แต่การจัดการเส้นทาง

ต่างๆ เป็นของเราเอง และนี่คือจุดแข็งของเรา” 

ส�าหรับในปีน้ี อานันท์วางแผนเอาไว้ว่าจะ

พัฒนาแอพพลิเคชัน และขยายการบริการ           

ให้ครอบคลมุทัง้ประเทศไทย เพือ่ทัง้ให้บรกิารกบั

คนไทยทีเ่ดินทางในประเทศ และจบักลุ่มนักท่องเทีย่ว

ต่างประเทศทีเ่ดนิทางในประเทศมากขึน้ จากนัน้

ในปีหน้าจะเริม่ขยายการบรกิารออกสูต่่างประเทศ

ในภูมิภาคเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน 

เกาหลี ฮ่องกง และสิงคโปร์ และตั้งใจที่จะขยาย

ไปทั่วโลกในท้ายที่สุดด้วย โดยอานันท์บอกว่า    

เขาอยากให้คนเดนิทางท่ัวโลก เดนิทางแบบแฮนด์ฟรี

ได้อย่างสบายใจ  

ด้วยแนวคิดธุรกิจของ AIRPORTELs ที่มี      

ความแปลกใหม่และสามารถแก้ปัญหาให้กับ        

นกัท่องเทีย่วได้จรงิ ส่งผลให้ AIRPORTELs ได้รบัเลอืก

ให้เข้ารอบ 10 ทมีสุดท้ายจากโครงการ GSB สุดยอด 

SMEs Startup ตวัจรงิจากธนาคารออมสนิ ซึง่ท�าให้ 

อานันท์ได้รับโอกาสท่ีดีในการรับค�าแนะน�าดีๆ 

จากคณะกรรมการทีน่�าไปปรบัเปลีย่นการท�าธรุกจิ 

และได้สร้างการรบัรูแ้บรนด์ AIRPORTELs มากยิง่ขึน้ 

ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว
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มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

ก่อนที่จะลงมือท�ำธุรกิจอะไรก็ตำม ต้องรู้ก่อนว่ำเป้ำหมำยทำงธุรกิจ     

ของเรำนั้นคืออะไร เพรำะถ้ำไม่มีเป้ำหมำยที่ชัดเจนอำจจะท�ำให้ขำดแรง

จูงใจที่จะเดินบนเส้นทำงธุรกิจต่อไป โดยอำจจะตั้งเป้ำหมำยทั้งในระยะสั้น

และระยะยำวเอำไว้ แล้วค่อยๆ พยำยำมท�ำให้เป้ำหมำยในระยะสั้นส�ำเร็จ

ก่อน เพื่อจะได้ไม่รู้สึกว่ำเป้ำหมำยนั้นไกลเกินก�ำลัง

ประเมินธุรกิจตัวเองตลอดเวลา

ทุกครั้งท่ีท�ำงำนเสร็จแล้วลองย้อนกลับมำดูส่ิงที่ท�ำไปแล้วด้วยว่ำดี        

หรอืไม่ดอีย่ำงไร มีอะไรตรงไหนทีต้่องปรบัปรงุอกีบ้ำง โดยเฉพำะกำรมองหำ 

ควำมผดิพลำด เพือ่จะได้รูส้ำเหตขุองควำมผดิพลำดนัน้ แล้วน�ำมำปรบัปรงุ

แก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นได้อีก และถ้ำมีเป้ำหมำยระยะสั้น ลองเปรียบเทียบกับ     

ผลงำนด้วยว่ำมอีะไรบ้ำงทีท่�ำส�ำเรจ็และไม่ส�ำเรจ็ ซ่ึงถ้ำเรำรู้จกัแก้ไขปรบัปรงุ

ตนเองก็จะท�ำให้เดินไปถึงเป้ำหมำยทำงธุรกิจได้

รู้จักบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ทกุคนในโลกนีม้เีวลำ 24 ชัว่โมงเท่ำกันหมด แต่สิง่ท่ีท�ำให้เกดิควำมแตกต่ำง

คือใครจะใช้เวลำได้คุ้มค่ำกว่ำกัน ดังนั้น เมื่อมีเป้ำหมำยทำงธุรกิจแล้วก็    

อย่ำลืมทุ่มเทเวลำไปกับกำรท�ำธุรกิจด้วย

อย่าหนีปัญหา

เพรำะในโลกของธุรกิจมีกำรแข่งขันสูงและไม่มีใครยอมใคร ฉะนั้นต้อง

กล้ำท่ีจะเผชิญหน้ำกบัปัญหำ และเรยีนรูเ้ตรยีมรบัมอืกบัปัญหำทีอ่ำจจะเกดิ

ขึ้นได้ตลอดเวลำ ซึ่งในบำงครั้งกำรท�ำธุรกิจอำจไม่เป็นไปตำมที่ตั้งใจเอำไว้ 

กค็วรมคีวำมยดืหยุน่ พร้อมปรบัเปลีย่น ทีส่�ำคญัถ้ำมปัีญหำใดๆ เกดิขึน้ต้อง

กล้ำที่จะเผชิญหน้ำกับปัญหำ กล้ำที่จะตัดสินใจแก้ปัญหำนั้นอย่ำงรอบคอบ

และรวดเร็วด้วย

ภานภัุทร กิตติพนัธ์ เล่ำให้ฟังถึงจดุพลกิท่ีท�ำให้ครอบครวัลุกขึน้มำท�ำธรุกิจว่ำ เกิดจำกกำรทีน้่องสำวไปเรียนต่อ

ที่สหรัฐอเมริกำ แล้วอยำกรับประทำนอำหำรไทย แต่หำวัตถุดิบดีๆ ไม่ได้โดยเฉพำะพวกเครื่องพริกแกง ซึ่งปกติ

ครอบครัวจะชอบท�ำอำหำรรับประทำนเองอยู่แล้ว จึงท�ำพริกแกงเปียกส่งไปให้น้องสำวเร่ือยๆ แต่ก็มีปัญหำ        

ตำมมำว่ำจะต้องแพ็กหีบห่อดีๆ ไม่เช่นนั้นจะรั่ว แตกเลอะเทอะ เสียหำยได้ ก็เลยต้องหำวิธีที่จะท�ำเครื่องพริกแกง

ที่ถึงรสชำติไทยๆ สะดวกทั้งกำรส่งและรับประทำนขึ้นมำ 

“จำกกำรไปค้นหำวิธีกำรทำงอินเทอร์เน็ต ก็พบว่ำมีวิธีหนึ่งคือไล่ควำมชื้นออก เรำก็ท�ำ เอำพริกแกงที่ท�ำมำบด

ให้เป็นผง ซึง่อนันีจ้ะแตกต่ำงจำกผงปรงุรสในตลำดบำงยีห้่อ ทีน่�ำวตัถดุบิมำท�ำเป็นผงก่อนแล้วน�ำมำผสมกนัทหีลงั 

แต่กำรที่เรำใช้วิธีผสมส่วนผสมก่อนแล้วค่อยบด ท�ำให้เกิดกำรเข้ำเนื้อของรสชำติดีกว่ำ จำกนั้นก็น�ำมำท�ำแห้ง     

ด้วยกำรอบ ซึง่จะใช้เวลำท�ำนำนและยำกกว่ำ แต่ได้รสชำตคิงควำมเป็นไทยแบบเดิมๆ โดยกว่ำทีจ่ะคดิกันออกมำได้

ต้องทดลองท�ำนำนมำกเพรำะกำรอบเพื่อท�ำให้แห้งก็จะท�ำให้รสชำติเปลี่ยนไป เรำต้องทดลองท�ำซ�้ำปรับส่วนผสม

ไปเรือ่ยจนได้รสชำตทิีเ่หมอืนกบัรบัประทำนสด จำกนัน้กส่็งไปให้น้องสำวทีส่หรฐัฯ ซึง่เขำแฮปป้ีมำก เพรำะรสชำติ

เหมือนแกงที่ไทยและยังใช้งำนง่ำยแค่ละลำยน�้ำเท่ำนั้น แล้วพอเริ่มส่งไปให้ เพื่อนๆ น้องสำวเห็นก็อยำกเอำไป    

ปรุงอำหำรเองบ้ำง เริ่มมีกำรฝำกซื้อฝำกส่ง เรำเลยคิดกันว่ำมันแปลว่ำสิ่งท่ีเรำท�ำถูกปำกถูกใจคนต่ำงชำติด้วย    

เลยท�ำเป็นธุรกิจใช้ชื่อว่ำ HOTDOT CURRY ผงแกงปรุงรสกึ่งส�ำเร็จรูป”

ปัจจุบันน้ี HOTDOT CURRY ผงแกงปรุงรสก่ึงส�ำเร็จรูปมีรสชำติหลักๆ 5 รสชำติของอำหำรไทย นั่นคือ          

แกงเขียวหวำน แกงป่ำ แกงเผด็ แกงเหลอืง และแกงส้ม โดยมคีวำมโดดเด่นอยูท่ีร่สชำตเิป็นไทยแท้ สะดวกในกำรน�ำไป

ปรุงอำหำรคือเพียงแค่เติมน�้ำ ใส่เนื้อสัตว์ ใส่ผักแล้วเอำเข้ำไมโครเวฟเท่ำนั้น รวมถึงไม่ใส่สำรกันบูดและผงชูรส 

มำกไปกว่ำนั้น เมื่อเครื่องแกงมีทีท่ำไปได้ดี ครอบครัวก็เร่ิมต่อยอดออกไปอีกด้วยสร้ำงนวัตกรรมน�้ำพริก       

แบบผงขึ้นมำบ้ำง โดยมีทั้งน�้ำพริกกะปิ น�้ำพริกปลำทู น�้ำพริกปลำร้ำแห้ง เวลำจะรับประทำนก็แสนง่ำยเพียงแค่   

ใส่น�้ำเท่ำนั้น ซึ่งเข้ำกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชอบควำมสะดวกสบำยเป็นอย่ำงดี

ด้วยเคร่ือง HOTDOT CURRY เป็นผงแกงปรงุรสกึง่ส�ำเรจ็รปู เป็นนวตักรรมทีท่�ำให้กำรปรุงอำหำรง่ำยข้ึน สะดวกข้ึน 

จึงท�ำให้กำรตอบรับจำกตลำดเป็นไปได้ดี โดยเร็วๆ น้ี ภำนุภัทรจะขยำยตลำดด้วยกำรส่งออกไปต่ำงประเทศ      

อีกด้วย 
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จากความรัก
สู่นวัตกรรมเครื่องแกง
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 www.hotdotcurry.com
 Hotdotcurry พริกแกงส�ำเร็จรูป

ใครจะเชื่อว่าเพียงเพราะ

น้องหยกลูกสาวคนเล็กของครอบครัว

ต้องข้ามน�้าข้ามทะเลไปเรียนต่อต่างประเทศ

จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจ

ของครอบครัวขึ้นมาได้

แถมยังต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรม

น�้าพริกแบบผงขึ้นมาอีกต่างหาก

แรงผลักดันธุรกิจ

ไปถึงเป้าหมาย
เป้าหมายมีไว้พุ่งชน ธุรกิจก็เช่นเดียวกัน

หลายคนท�าธุรกิจโดยไม่มีเป้าหมาย

หวังท�างานแค่ให้ผ่านไปวันๆ ธุรกิจจึงย�่าอยู่กับที่

ไม่ไปไหนไกล แต่หากเราตั้งเป้าหมายทางธุรกิจ

เอาไว้แล้วละก็ จะท�าให้มีแรงจูงใจในการท�าให้

ไปถึงเป้าหมายนั้น เหนือสิ่งอื่นใดถ้ามี 

4 แรงผลักดันต่อไปนี้ เชื่อว่าจะท�าให้

เข้าใกล้เป้าหมายทางธุรกิจได้เร็วกว่าเดิม
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เครื่องท�ำ
ไอศกรีม
รุ่น Cube

กระแสไฟ .........................................................50-60 HZ

ก�ำลังไฟ ...........................................................400 W

อุณหภูมิที่ท�ำไอศกรีมได.้...........................- 9 C

โถจุ ...................................................................2.5 ลิตร

ปริมำตรของส่วนผสมได้ต่อรอบ ..........1.5 ลิตร

ระบบน�้ำยำ ......................................................R404A

ระยะเวลำปั่น...................................................15-20 นำที

วัสดุตัวเครื่อง ...............................................สเตนเลส

ขนำด (กว้ำงxยำวxสูง) .............................35x35x35 ซม.

น�้ำหนัก  ..........................................................25 กก.

ชื่อหลักสูตร : Workshop Chic and Fun (ชิค แอนด์ ฟัน) 
เหมาะส�าหรับ : ท�ำที่บ้ำน หรือผู้ที่ต้องกำรลองท�ำไอศกรีม
ระยะเวลาเรียน : ครึ่งวัน
เวลาเรียน : 13:00 น.–16:00 น.
จ�านวนผู้เข้าอบรม : 6–10 ท่ำน

สวรรค์ของคนรักไอศกรีม! Club Sweety ขอต้อนรับคุณเข้าสู่ดินแดนชุ่มฉ�่าอันแสนหวาน กับไอศกรีมสไตล์อิตาเลียนโฮมเมดหลาย
รสชาติหลากชนิด ทั้งผลไม้ เชอร์เบต แนวเจลาโต้ ฯลฯ สร้างกิมมิกจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการเลือกผสมผสาน
วัตถุดิบต่างๆ เพื่อความแปลกใหม่ในรสชาติไอศกรีม หลักสูตรครึ่งวัน ส�าหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การท�าไอศกรีมแบบสนุกสนาน 
และอร่อย สนุกกับคอร์สเรียนท�าไอศกรีมนานาชนิดที่สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บ่มเพาะฝีมือในด้าน Gelato Specialist
จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศมายาวนาน ซึ่งสามารถตอบข้อซักถาม และให้ค�าแนะน�าในการเรียนได้ทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี
เรียนรู้การท�าไอศกรีมแนวเก๋ๆ รสชาติระดับพรีเมียม หลายๆ คนจะเข้าใจว่า การท�าไอศกรีมเป็นเรื่องยาก
บางคนลองท�าตามสูตรในต�ารา หรือในอินเตอร์เน็ทแล้วไม่ส�าเร็จเรียนกับเราเข้าใจหลักพื้นฐานได้แบบง่ายๆ เด็กๆ ก็สามารถ
มาเรียนได้ท�าไอศกรีมทั้งหมด 2 สูตร ซึ่งรับรองว่าอร่อย ท�ารับประทานเองที่บ้านก็ได้ ท�าขายได้ก�าไรดี สัมผัสบรรยากาศการเรียน
ที่เป็นกันเอง โดยการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ท�าให้อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง จนสามารถฝึกปรือฝีมือ
เพื่อน�าไปต่อยอดได้อย่างง่ายดายตื่นตาตื่นใจไปกับไอศกรีมรสชาติหลากหลาย เช่น ทีรามิสุ บ๊วย เบียร์ กุหลาบซอร์เบท์ 
ลาเวนเดอร์ มินต์ช็อกชิพ ผงถ่านญี่ปุ่น เกาลัดนมสด กล้วยชีส บีทาเก้นเจลลี่ และอีกมากมาย
ผู้เรียนไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้อะไรมาก่อน สามารถมาเรียนได้ง่ายๆ

แนะน�ำสูตรและส่วนผสมต่ำงๆ 

แนะน�ำอุปกรณ์และเทคนิคต่ำงๆ 

สอนวิธีกำรท�ำไอศกรีม 2 สูตร และลงมือปฏิบัติ 

ถำม–ตอบข้อสงสัย

บริษัท เอ็นทูไอซ์ จ�ำกัด
288/24 หมู่ 5 ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120www.n2-icecream.com | www.clubsweety.com

n2ice2@gmail.com | n2iceclubsweety@gmail.com

0-2964-0110 | 08-8896-8083 | 08-1436-9998

clubsweetyicecreams

@clubsweety
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Text :  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

เปลี่ยนงานอดิเรก
ให้เป็นธุรกิจเงินล้านBella 

Weems

ย้อนกลับไปเมื่อ Bella Weems อายุได้ 14 ปี เธอได้เปลี่ยน    
ความหลงใหลในงานคราฟต์ที่มีต่อสร้อยคอล็อกเกตและก�าไล       
ข้อมือให้เป็นเงิน ซ่ึงสาเหตุท่ีเธอต้องเริ่มท�าธุรกิจนั้นก็มาจาก          
การทีต้่องเกบ็เงนิเพือ่เอาไปซ้ือรถนัน่เอง เพราะพ่อและแม่ของเธอ  
ยืนกรานว่า ถ้าเธออยากจะมีรถขับเธอก็ต้องหาเงินเอามาซื้อเอง      

ยุ่งมากแค่ไหนก็ไม่เคยลืมที่จะตอบแทนสังคม โดยผู้ประกอบการ
รุ่นเยาว์รายน้ีได้ใช้เวลาไปกับการให้ค�าแนะน�าคนที่อยากจะเป็น      
ผู้ประกอบการที่มีอายุตั้งแต่ 12-17 ปี โดยเธอได้แชร์ประสบการณ์
ทางธุรกิจและทักษะการเป็นผู ้น�าที่เธอใช้และท�าให้ประสบ             
ความส�าเร็จจนทุกวันนี้

จากการที่ Bella Weems ก้าวเข้ามาเป็นนักธุรกิจตั้งแต่อายุ    
ยังน้อยนั้น ท�าให้เธอมีมุมมองว่า ข้อดีของการเริ่มท�าธุรกิจตั้งแต่
เนิ่นๆ คือ การได้ช่วยสนับสนุนเด็กทุกวัยให้ไม่กลัวการเดินตาม
ความฝันของตัวเอง และไม่ยอมให้ใครมาบอกว่า พวกเขานั้นยังดี
ไม่พอหรือไอเดียที่มีนั้นยังไม่โดน

“หากคุณอยากเริ่มท�าธุรกิจต้ังแต่อายุยังน้อย ขอให้มีความ      
เชื่อมั่น อยู่ท่ามกลางคนที่เชื่อในตัวคุณ ท�าตามหัวใจ และจ�าไว้ว่า
คุณไม่ได้เด็กเกนิไปท่ีจะบรรลคุวามฝันท่ีย่ิงใหญ่ นอกจากนี ้ต้องคิด
บวก อย่าลืมว่าทุกอย่างนั้นไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เสมอไป 
และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ยิ้มสู้เข้าไว้และสนุกไปกับมัน” 

ดงันัน้ เธอจงึเปล่ียนงานอดเิรกเล็กๆ มาท�าเป็นธุรกิจ และไม่น่าเช่ือว่า
ถัดจากนั้นอีก 2 ปี แบรนด์ Origami Owl ของเธอก็สามารถ          
ท�าเงินได้หลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

สิ่งหนึ่งที่ท�าให้แบรนด์ของเธอประสบความส�าเร็จมาจากการ     
รู ้ว่าลูกค้าแต่ละคนนั้นมีความชอบที่ไม่เหมือนกันและสินค้า            
ของเธอก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโปรดักต์            
รุน่เรอืธงอย่าง Living Locket ทีเ่ปิดโอกาสให้ลกูค้าสวมบทการเป็น
ดีไซเนอร์ด้วยการออกแบบเครื่องประดับที่ชอบได้โดยการเลือก      
โซ่ ชาร์ม และล็อกเกตด้วยตัวเอง โดยเคร่ืองประดับบางชิ้นนั้น
ตกแต่งด้วยคริสตัลของ Swarovski ส่วนตัวล็อกเกตก็เป็นแบบ    
โปร่งใสและมชีาร์มโลหะเลก็ๆ ทีส่ามารถแสดงถงึบคุลกิและงานอดเิรก
ของผู้สวมใส่ได้ นอกจากนี้ ทางบริษัทยังขายต่างหู ก�าไลข้อมือ    
และเครื่องประดับอื่นๆ อีกด้วย

แน่นอนว่าด้วยความที่เธอประสบความส�าเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย 
และท�ารายได้มากมาย ท�าให้เธอแทบจะไม่มีเวลาว่าง แต่ถึงแม้จะ

ใครที่อยากเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่อายุยังน้อย

แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงลองมาดู

วิธีคิดที่หยิบเรื่องเล็กๆ มาพลิกเป็นโอกาส

สร้างรายได้เงินล้านของ Bella Weems 

สาววัยทีนจากเมืองแชนเดลอร์รัฐแอริโซนา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าของแบรนด์

เครื่องประดับแบบ Custom Made

อย่าง Origami Owl กัน
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Text :  Kritsana S. / Photo : Vipa Vadi

จะเป็นยังไงเมื่อคาเฟ่อนุญาตให้ลูกค้าน�าอาหารจากร้านข้างเคียงมารับประทานในร้านได้ แต่มีข้อแม้ว่าต้องน�าจาน      

จากที่ร้านไปใส่เท่านั้น ห้ามใส่ถุงหรือกล่องโฟมมาเด็ดขาด...มีคาเฟ่แห่งหนึ่งท�าเช่นนี้ด้วยหัวใจรักษ์โลก

แพร์-ปภาวี พงศ์ธนาวรานนท์ แห่งร้าน Better Moon Café&Refill Station คาเฟ่ที่เดียวในย่านอ่อนนุชที่น�าไอเดียรักษ์

โลกมาเรียกแขกได้เล่าถึงที่มาของไอเดียว่า ด้วยความที่ตระหนักถึงขยะพลาสติกที่เพ่ิมปริมาณมากขึ้นในแต่ละวัน จึงผุด     

ไอเดยีในการท�าคาเฟ่ทีใ่ห้ความส�าคญัเรือ่งการลดการใช้พลาสติกทีไ่ม่จ�าเป็นหรอืพลาสติกแบบใช้แล้วทิง้ ดงันัน้ จึงจะเหน็ว่า

แก้วและภาชนะที่ใช้ภายในร้านล้วนแต่เป็นแบบที่ใช้ซ�้าได้ นอกจากนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับการลดขยะพลาสติก      

จึงมีกิมมิกที่ดีต่อใจอย่างการน�าอาหารร้านข้างเคียงมารับประทานภายในร้านได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องน�าจานจากที่ร้านไปใส่ 

หรอืถ้าอยากน�าอาหารจากทีบ้่านมารบัประทานกส็ามารถท�าได้ โดยต้องใส่อาหารในทปัเปอร์แวร์หรอืภาชนะทีไ่ม่ใช่พลาสตกิ

ที่ใช้แล้วทิ้ง และใครที่พกแก้วส่วนตัวมาใส่เครื่องดื่มจะได้รับส่วนลดราคาเครื่องดื่มนั้นๆ

“กมิมกิเรือ่งให้ลกูค้าเอาจานไปใส่อาหารจากร้านข้างๆ มารับประทานในร้านได้นัน้ ตอนแรกโดนคดัค้านจากคนรอบข้าง 

เพราะพวกเขากลัวขาดทุน กลัวไม่ได้ขายอาหาร แต่เรากลับมองว่า ท�าเช่นนี้แล้วทุกคนได้ประโยชน์ โดยในส่วนของลูกค้า

จะได้รับประทานอาหารตามชอบ แม่ค้าร้านข้างเคียงไม่ต้องใช้ถุงหรือกล่องพลาสติกใส่อาหาร ท�าให้ขยะลด และร้านเราเอง

อย่างน้อยก็ยังขายเครื่องดื่มได้ อีกทั้งยังเป็นที่พูดถึงด้วย”

ส�าหรบัอกีหนึง่โซนภายในร้านท่ีโดนใจใครหลายคนเป็นอย่างมาก คอื Refill Station ทีท่กุคนพกขวดจากบ้านมาป๊ัมน�า้ยา

ที่ต้องการได้ ส�าหรับน�้ายาที่น�ามาขายมีตั้งแต่น�้ายาล้างจาน น�้ายาถูพื้น ไปจนถึงสบู่ แชมพู และโลชั่น ทุกน�้ายาไม่มีสารเคมี

อันตราย ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง และมาจากแบรนด์ในท้องถิ่น

นอกจากน้ี บริเวณช้ัน 2-4 ของตึกยังเป็นเกสต์เฮาส์คอนเซปต์ไม่ต้องซื้อของใหม่ ไม่ต้องทิ้งของเก่า ท�าให้ประหยัด         

งบประมาณและไม่ท�าให้เกดิขยะเพิม่ เหน็ได้จากการคงโครงสร้างเดิมของตึกไว้ให้มากทีส่ดุ ส่วนเฟอร์นเิจอร์เป็นเฟอร์นเิจอร์

เก่าจากบ้านแพร์ แต่ละห้องพกัได้แรงบนัดาลใจการตกแต่งจากคนในครอบครวั เช่น Ama’s Room ทีต่กแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์

เก่าของอาม่า Par’s Room เพิ่มความแปลกตาด้วยเตียง 2 ชั้นแบบไขว้ และ Pear’s Room ที่ภายในห้องมีแคนวาสผืนใหญ่

ให้ผู้เข้าพักได้โชว์ฝืมือศิลปะ

นี่แหละธุรกิจชวนว้าว ที่ไม่เพียงสร้างความแปลกใหม่แต่ยังดีต่อโลกอีกด้วย ท่ีส�าคัญยังเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่

สามารถเรียกความสนใจจากลูกค้าได้จริง แต่ทั้งนี้การจะดึงให้ลูกค้าเข้าใช้บริการได้ทุกวัน แพร์บอกว่าต้องตั้งราคา                

ที่เป็นมิตรด้วย เพราะไม่มีลูกค้าคนไหนที่ไม่โอเคกับราคาที่เอื้อมถึงได้ และเป็นราคาที่สมเหตุสมผลกับคุณภาพสินค้า 

กลัวขยะเพิ่มมากกว่าขาดทุนคาเฟ่รักษ์โลก

ซ.สุขุมวิท 77/1 เปิดบริการทุกวัน 08.00-22.00 น.
 09-5802-9574
 www.bettermoonshop.com
 bettermoonshop

Better moon cafe&refill station

10

Creative & Idea

StartUp56-18-05.indd   10 5/5/2561 BE   9:12 AM



จากการที่ใครๆ ก็เปิดเพจร้านค้าออนไลน์ได้ ท�าให้ตอนนี้บนโลกออนไลน์มีจ�านวนเพจ
ธุรกิจมากมาย ผู้ประกอบการจึงต้องคิดหากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เพื่อให้เพจตนเองได้รับ      
ความสนใจมากกว่าเพจอื่น ซึ่ง Andrew Raso ผู้ร่วมก่อตั้ง The Online Marketing Gurus 
ดิจิทัล มาร์เกตติ้ง เอเยนซี บอกว่า การโพสต์คอนเทนต์ให้หลากหลายรูปแบบสร้าง         
ความโดดเด่นให้เพจของแบรนด์ได้ และเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ โดย 7 รูปแบบคอนเทนต์
ที่จะพูดถึงต่อไปนี้ ผู้ประกอบการน�าไปโพสต์สลับสับเปลี่ยนกันได้ทุกวัน

ถามค�าถาม
ผู้คนในโซเชียลมีเดีย ล้วนอยากแบ่งปันความคิดเห็นของตนเองกับแบรนด์ที่ชื่นชอบ    

ดงันัน้ การโพสต์ค�าถามจึงเป็นอกีหนึง่ตวัเลอืกทีผู่ป้ระกอบการควรน�ามาใช้ ซึง่โพสต์ค�าถาม
เพิ่มยอดคอมเมนต์ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ยอดไลค์และยอดแชร์อาจไม่มากเท่า ทั้งนี้          
ถ้าต้องการค�าตอบอย่างละเอียดให้ต้ังค�าถามแบบเติมค�าในช่องว่าง เช่น การให้บริการ      
ที่แย่ที่สุดของแบรนด์ที่เคยได้รับคือ....

แบ่งแฟนเป็นสองค่าย
การโพสต์ให้ลูกค้าเลือกค่ายกระตุน้ให้เกิดการมส่ีวนร่วมได้อย่างมีประสทิธภิาพ วธีิการนี้

ท�าให้ผูป้ระกอบการรูว่้า ความต้องการของลูกค้าคอือะไร และน�าไปเป็นข้อมลูในการปรบัปรงุ
กลยุทธ์ทางการตลาดได้ ตัวอย่าง การแบ่งค่าย เช่น ระหว่าง Twitter กับ Facebook     
ชอบโซเชียลฯ ไหนมากกว่ากัน

เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเทรนด์
เทรนด์ทีว่่าต้องเก่ียวข้องกับธรุกจิท่ีท�า เช่น ถ้าท�าธุรกจิอาหาร อาจเขยีนถงึเทรนด์ Food Truck 

ที่มาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า นอกจากนี้ อย่าลืมติดแฮชแท็กที่เกี่ยวข้อง             
ลงไปด้วย เพราะท�าให้เนื้อหาถูกค้นเจอง่ายขึ้น และเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ 21 เปอร์เซ็นต์

เนื้อหาจากลูกค้า
ผูค้นกว่า 90 เปอร์เซน็ต์ให้ความส�าคญักบัเนือ้หาและความคดิเหน็จากเพือ่นหรอืคนรอบข้าง

ท่ีรูจ้กั ซึง่การเปิดโอกาสให้ลกูค้ามส่ีวนร่วมในการเขียนเนือ้หาเกีย่วกบัสนิค้าหรอืบรกิารของแบรนด์ 
นอกจากท�าให้ได้คอนเทนต์ใหม่ๆ แล้ว ยังท�าให้โพสต์นั้นได้รับความนิยมอย่างเห็นได้ชัด

โพสต์วิดีโอและรูปภาพ
จากการศึกษาพบว่า 92 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ดูวิดีโอในมือถือชอบแชร์วิดีโอที่ดูให้เพ่ือน 

และผู้คนที่ดูวิดีโอสินค้ามีโอกาสซื้อสินค้า 2 เท่า ส่วนรูปภาพเพิ่มยอดไลค์ได้ 53 เปอร์เซ็นต์ 
ยอดคอมเมนต์ 104 เปอร์เซ็นต์ และยอดการคลิกลิงก์ 84 เปอร์เซ็นต์

โปรโมชัน
ลูกค้า 35 เปอร์เซ็นต์ตดิตามเพจของแบรนด์เพือ่อพัเดตโปรโมชนัใหม่ๆ และ 42 เปอร์เซน็ต์

ตดิตามเพราะต้องการส่วนลดและข้อเสนอพเิศษต่างๆ ดังนัน้ ควรโพสต์โปรโมชนัลงในเพจ
บ้าง แต่อย่างไรก็ดี อย่าโพสต์บ่อยจนลูกค้ารู้สึกว่าถูกยัดเยียด เพราะเมื่อใดก็ตามที่รู้สึก
อย่างนั้น พวกเขาจะกดสแปมเพจทันที

เล่นกับความคิดถึง
ลกูค้าทีต่ดิตามแบรนด์มานานมกัมคีวามรูส้กึคดิถงึสนิค้าเก่าๆ ของแบรนด์ทีเ่ลกิผลติไปแล้ว 

เช่นนั้นแบรนด์อาจหยิบเรื่องราวในวันวานกลับมาเล่าอีกครั้งเพื่อให้พวกเขาหายคิดถึง 

Live

Text :  Kritsana S.

ถ้าก�าลังมองหาช่องทางออนไลน์เพื่อส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ เว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซชื่อดัง     

อย่าง ebay เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้แน่นอน ซึ่ง วุฒินันท์ สังข์อ่อง ซีอีโอ 

FastShip.co ผู้ให้บริการการขนส่งระหว่างประเทศ เผยถึง 3 กลุ่มสินค้าขายดีใน ebay ว่ามีกลุ่มสินค้า

ชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มสินค้าความงามและสุขภาพ และกลุ่มสินค้าจิวเวลรี่ ส่วนเทคนิคสร้างยอดขาย     

ในตลาดออนไลน์ชื่อดังนี้ เขาแนะน�าว่า

 สินค้าต้องมีจุดแข็ง มีความโดดเด่น
แตกต่างจากสินค้าในท้องถิ่นของผู้ซื้อ และสามารถตัดสินใจซ้ือได้ทันทีหลังจากอ่านรายละเอียด

สนิค้าจบ ทีส่�าคญัสนิค้าต้องเป็นมติรกบัการขนส่ง นัน่คอื ขนส่งง่าย ไม่ยุง่ยากเรือ่งใบอนญุาตการขนส่ง

ระหว่างประเทศ และค่าขนส่งไม่แพงเกินไป

 ให้ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
รวมถึงไม่มองข้าม Item Specifics หรือการลงข้อมูลเพ่ิมเติมอื่นๆ เก่ียวกับสินค้า เช่น ย่ีห้อ           

รุ่น และสี เป็นต้น การลงข้อมูลใน Item Specifics มีผลต่อการค้นหาอย่างมาก เพราะท�าให้ค้นเจอ

สินค้าง่ายกว่าการค้นหาด้วยข้อมูลกว้างๆ ไม่เพียงเท่านี้ การเขียนคอนเทนต์ประเภท Story Telling     

ก็จ�าเป็น เพราะช่วยดึงความสนใจของลูกค้าได้ ท�าให้พวกเขาตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น และหากต้องการ

ขยายกลุ่มลูกค้าไปประเทศใดให้ลงขายสินค้าใน ebay ประเทศนั้น เช่น ถ้าต้องการเจาะกลุ่มลูกค้า

ฝรั่งเศสให้ลงสินค้าใน ebay.fr และเขียนข้อมูลเป็นภาษาฝรั่งเศส

 ต้องมีฟีดแบ็กจากลูกค้า
สิ่งที่ ebay ใช้ประกอบการเลือกร้านค้าให้ขึ้นล�าดับต้นๆ ของเว็บไซต์ คือ รีวิวจากลูกค้า ยิ่งได้รีวิว

เชิงบวกมากเท่าไหร่ คะแนนร้านค้าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น ส�าหรับเคล็ดลับเชิญชวนลูกค้าให้กลับมา      

รีวิวคือ แนบโน้ตที่มีข้อความชวนให้รีวิว เช่น ถ้ามีความสุขกับสินค้าที่ได้รับ อย่าลืมกลับมารีวิวให้เรา 

ไปกับสินค้าแทนการส่งอีเมลไปแจ้งเตือนให้รีวิวก่อนที่สินค้าจะถึงมือพวกเขา

 จัดโปรโมชัน
เพราะ ebay มักโชว์สินค้าจากร้านที่จัดโปรโมชันในล�าดับต้นๆ ซึ่งแน่นอนว่าช่วยเพิ่มยอดการมอง

เหน็ได้อย่างแน่นอน ทัง้นี ้เพือ่ให้สนิค้าราคาเตม็ถูกขายในช่วงจดัโปรโมชนัลดราคา ผูป้ระกอบการอาจ

จัดโปรโมชันเสริมอย่างซื้อชิ้นที่ 2 ส่งฟรี 

 ขนส่งต้องเร็ว
การส่งสินค้าตรงตามระยะเวลาท่ีระบุไว้มีผลต่อคะแนนร้านค้า ฉะน้ันผู้ประกอบการต้องเลือกใช้

บรษิทัขนส่งทีส่่งของเรว็และราคามติรภาพ นอกจากนี ้ถ้ารูว่้าสนิค้าชิน้ไหนขายดใีนประเทศนัน้ๆ แนะน�า

ให้ส่งสนิค้าไปสตอ็กท่ีคลงัเกบ็สนิค้าในประเทศนัน้ เพราะช่วยลดค่าขนส่งเนือ่งจากเป็นการขนส่งภายใน

ประเทศ และร้านค้ายังถูกแสดงใน Item Location เพราะ ebay ให้ความส�าคัญกับร้านค้าภายใน

ประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่มากกว่าร้านค้านอกประเทศ 

คอนเทนต์หลากหลาย

ไม่ยาก ท�าตามซิ!

อยากรวย
ลูกค้าออนไลนช์อบ

บน
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Text :  กองบรรณาธิการ

ให้เป็นโอกาส
 กับ       ธุรกิจดัง

แต่กระนั้นหลายคนเห็นปัญหาแล้วอาจปล่อยผ่านด้วยความ      

คุ้นชนิกบัปัญหานัน้ๆ ขณะทีค่นอกีกลุ่มหนึง่กลับเกดิการตัง้ค�าถาม

ขึ้นมาว่า จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร แล้วเปลี่ยนปัญหานั้นมาเป็น

โอกาส ดงัจะเหน็ว่าผูป้ระกอบการหลายรายเริม่ต้นธรุกจิจากปัญหา

ทีป่ระสบด้วยตวัเอง เช่น ไม่มโีปรดกัต์หรอืบรกิารทีจ่ะมาตอบโจทย์

แก้ปัญหาที่เจอ หรือแม้จะมีวางจ�าหน่ายอยู่แต่ก็ยังไม่ถูกใจ            

อย่ากระนั้นเลย ลงมือท�าเองดีกว่า และจากที่ท�าเพื่อใช้เองก็ขยาย

ไปเป็นธุรกิจสร้างรายได้เป็นเรื่องเป็นราว

และนีค่อืตวัอย่างของผูป้ระกอบการทีเ่ริม่ต้นธรุกจิาก Pain Point 

หรือปัญหาความยุ่งยากที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ�าวันของผู้คน      

แล้วน�ามาต่อยอดให้กลายเป็นธุรกิจ 

พลิกปัญหารูดเพลินเกินห้ามใจ
มาเป็นจุดเริ่มต้นของ PIGGIPO

คุณมีบัตรเครดิตกี่ใบในกระเป๋า?

ร้อยทั้งร้อยจะต้องมีมากกว่า 1 ใบ แล้วเคยเจอปัญหาเหล่านี้

หรือไม่? ตกใจกับใบแจ้งหนี้ เพราะว่ารูดเยอะเสียจนจ�าไม่ได้ว่า     

ใช้บัตรเครดิตใบไหนจ่ายอะไรไปบ้าง และที่แย่ไปกว่าน้ันคือ           

ใช้บัตรเครดิตหลายใบหมุนไปหมุนมาจนลืมตัวใช้เงินเกินรายได้     

ที่มีจนกระทั่งจ่ายไม่ไหว แถมบางทียังลืมจ่ายเมื่อถึงก�าหนด            

อีกต่างหาก

เอริค ฟินแมน
เปลี่ยนความเลวร้ายให้กลายเป็นโอกาส

ใครๆ ก็อยากเรียนในโรงเรียนที่แวดล้อมไปด้วยเพื่อนที่น่ารัก

และครูท่ีดี แต่บางคนโชคไม่ดีโดนรังแกกลั่นแกล้งจากเพื่อนๆ        

จนท�าให้ไม่อยากไปโรงเรียน ซึ่งถ้าไม่เจอปัญหาน้ีกับตัวเองก็ไม่รู้

หรอกว่าเป็นยังไง แต่ เอริค ฟินแมน (Erik Finman) รู้ดีเพราะ      

เป็นหนึ่งในเด็กนกัเรียนทีโ่ชคไมด่ี เขามักถกูเพื่อนๆ กลัน่แกล้งเป็น

ประจ�า จนถงึกับต้องย้ายโรงเรยีนหนมีาแล้ว และแม้แต่คนทีไ่ด้ชือ่ว่า

เป็นครูก็ยังเคยถึงกับเอ่ยปากบอกให้เขาลาออกจากโรงเรียนแล้ว   

ไปท�างานทีร้่าน McDonald’s ซะ เพราะเขานัน้ไม่เคยมค่ีาอะไรเลย  

ที่สุดแล้วเอริคก็ลาออกจากโรงเรียนจริงๆ แต่นั่นไม่ได้หมายถึง

การลาออกจากการศกึษา เพราะเขาได้สร้างสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้

ด้วยตนเองจากทีบ้่าน โดยใช้คอมพวิเตอร์และการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ 

ซึง่เขาเรยีกมนัว่า Botangle ทีม่าจากการรวมกันของค�าว่า Robotics 

และ Angle 

“ผมท�าโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็เพื่อเซฟตัวเอง โดยมีภารกิจคือการ

เข้าไปแทนที่ระบบการศึกษาของรัฐเพราะเป็นสถานที่ที่สร้าง

ประสบการณ์อันเลวร้ายให้กับผม”

เมื่อเอริคอายุได้ 15 ปี เขาได้ท�าให้โปรเจกต์ Botangle ขยับ     

ขึน้ไปอกีขัน้ด้วยการเปิดบรกิารสอนหรอืตวิเตอร์แบบวิดีโอออนไลน์

ท่ีต้องจ่ายค่าธรรมเนียม เพื่อเป็นอีกช่องทางของการศึกษาท่ีไม่ได้

ถกูจ�ากดัแค่ในห้องเรียน โดยใช้เงนิตัวเองจ�านวน 100,000 ดอลลาร์

หากสังเกตไอเดียดีๆ

มักมีจุดเริ่มต้นจากปัญหาที่เผชิญ

ก็ใครบ้างไม่เคยเจอปัญหา

หรือความยุ่งยากในการใช้ชีวิต

ทั้งกับตัวเองและที่เกิดจากคนรอบข้าง

 เช่ือว่าปัญหาเหล่านี้ นักรูดบัตรเครดิตท้ังหลายต้อง                   

เคยเจอมาแล้วทั้งสิ้น รวมถึง กั๊ก-สุพิชญา สูรพันธุ์ ซีอีโอ PIGGIPO   

“ตอนที่เรียนปริญญาโทแล้วก็ท�างานไปด้วย ใช้บัตรเสริม           

ของพ่อแม่รวม 4 ใบ ข้อดีคือเหมือนมีเงินเต็มกระเป๋าตลอดเวลา 

เดือนนี้ใช้เงินเกินก็สามารถไปจ่ายคืนในเดือนหน้าได้ รู้สึกว่า            

มอี�านาจการใช้เงนิ บางเดอืนมใีช้มากกว่าปกต ิท�าให้เงนิไม่พอจ่าย 

เราก็ง่ายๆ เลยจ่ายขั้นต�่า ยอมเสียดอกเบี้ย ท�าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ     

จนก้าวเข้าสู่การเป็นหนี้จากหลักพันสู่หลักหม่ืน เลยเริ่มรู้สึกไม่ดี

ส�าหรับตัวเอง แล้วก็เริ่มกังวล พอดีเห็นญาติคนหนึ่งเขาเป็นหนี้     

บัตรเครดิตเกือบล้านบาท เขาทุกข์ใจมาก ท�าให้เรารู้ว่าการมี        

บัตรเครดิตหลายใบมันจัดการยาก ปลายเดือนต้องมาดูสลิปว่า     

บตัรไหนใช้ไปเท่าไหร่ ถงึก�าหนดช�าระเงนิวนัท่ีเท่าไหร่ คอืการท่ีเรา

ไม่เหน็ภาพรวมการใช้บตัรเครดติ ท�าให้เราจดัการการใช้จ่ายล�าบาก 

เลยคิดว่าควรมีเครื่องมือมาช่วยให้เราเห็นภาพรวมเพื่อจะได้        

จัดการได้ง่ายขึ้น”

สุพิชญาเข้าใจ Pain Point ของผู ้ใช้บัตรเครดิตเพราะ             

ประสบปัญหามากับตัวเอง จึงท�าให้เธอถึงกับลงทุนไปเรียนการ   

เขียนโปรแกรมโดยตั้งใจว่าจะพัฒนาเพื่อไว้ใช้งานเองหลังจากท่ีได้

ลองหาแอพพลเิคชนัท่ีจะมาช่วยแล้วไม่ม ีและสดุท้ายเธอกบัเพือ่นๆ 

จึงร่วมกันพัฒนาแอพฯ PIGGIPO (พิกกิโปะ) ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือ

ในการจัดการหนี้บัตรเครดิต โดยวิธีการท�างานของแอพฯ นี้ ก็จะ   

บันทึกและวิเคราะห์รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแต่ละใบ           

แสดงผลในรูปแบบกราฟที่ดูง่าย ช่วยค�านวณดอกเบี้ยและวางแผน

การผ่อนช�าระหนี้บัตรเครดิตให้กับผู้ใช้งานได้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งาน 

PIGGIPO แล้ว 360,000 คน  

เปลี่ยนปัญหา
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สหรัฐฯ ที่ได้จากการลงทุนบิตคอยน์ก่อนหน้านี้ ทุกวันนี้เขานั้น      

ไม่ได้ดูแลแค่ทีมโปรแกรมเมอร์ของ Botangle เท่านั้น แต่ยังดูแล

ในส่วนของโปรเจกต์อื่นๆ อีกด้วย 

Thank God It’s Organic
สร้างธุรกิจจากปัญหาสุขภาพ 

ชวีติคนเมอืงโดยเฉพาะชีวติของมนษุย์เงนิเดือน ทีว่นัๆ ก้มหน้า

ก้มตาท�าแต่งาน ท�าให้หลายคนละเลยไม่ดูแลสุขภาพตัวเอง            

ทั้งอาหารการกิน การพักผ่อน การออกก�าลังกาย ซ่ึงกว่าจะรู้ตัว   

อีกทีก็เมื่อมีปัญหาสุขภาพมารุมเร้า 

กฤตยา สัณฑมาศ มนุษย์ออฟฟิศก็เจอปัญหาดังกล่าว เพียงแต่

เธอสามารถพลิกปัญหาสุขภาพมาสร้างสรรค์สินค้า ที่ตอบสนอง

ความต้องการของทั้งตนเองและคนอื่นได้ น่ันคือธุรกิจ Thank 

God It’s Organic บริการเครื่องดื่มผักผลไม้ปั่นออร์แกนิก

“ท�างานด้านโฆษณา ซึ่งจะท�างานไม่ค่อยเป็นเวลา ท�าให้ไม่มี

เวลาดูแลเรื่องอาหาร การพักผ่อน เราใช้ชีวิตอย่างนั้นจนสุขภาพ

เร่ิมแย่ เร่ิมต้นคอืเป็นภมิูแพ้ตามมาด้วยไมเกรน ต้องพกยาตดิกระเป๋า

ตลอดเวลา จนสุดท้ายเป็นไทรอยด์เป็นพิษ ซึ่งคุณหมอแนะน�า        

ให้ตัดทิ้งและต้องกินยาตลอดชีวิต เลยมาศึกษาว่ามันเกิดอะไรขึ้น

กบัตวัเรา พบว่าเราละเลยการดแูลสุขภาพตัวเองไปทกุอย่างจึงท�าให้

มาถึงจุดนี้ เราใช้ชีวิตหมกมุ่นเรื่องอื่น แต่ชีวิตพื้นฐานเราไม่สนใจ 

เลยพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ ออกก�าลังกาย กินอาหาร จน

เพื่อนแนะน�าหนังสือ น�้าผักผลไม้ปั่นต้านโรคร้าย-ต�ารับธรรมชาติ

ช่วยชีวิตของ ดร.ทอม อู๋ เราก็เลยลองมาท�ากินเอง แต่พอศึกษา   

ต่อไปก็พบอีกว่า ผักผลไม้มียาฆ่าแมลงเยอะมาก เลยเร่ิมสนใจ

ออร์แกนิก ก็ซ้ือผักผลไม้ออร์แกนิกมาท�ากินเอง แต่ความที่ต้อง

ท�างานทุกวันท�าให้ไม่มีเวลา หรือท�าให้ตัวเองกินคนเดียว หั่นผัก

อะไรไว้บางทีก็จะเหลือ ก็คิดว่าควรท�าขาย น่าจะมีกลุ่มลูกค้าที่

ต้องการส่ิงนี้เหมือนกัน เป็นเหมือนว่าเราท�ากินเองแล้วแบ่งปันให้

คนอื่นด้วยมากกว่า”

กฤตยาจึงลองท�าเป็นธุรกิจเล็กๆ Thank God It’s Organic 

เครื่องดื่มผักผลไม้ปั่นออร์แกนิก ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็น

อย่างดี จึงเริ่มหาแหล่งวัตถุดิบที่ปลูกแบบออร์แกนิก ทั้งรับซื้อตรง

จากเกษตรกรและผ่านตวัแทนต่างๆ ทีส่�าคัญสขุภาพของเธอกด็ขีึน้

พึ่งพายาน้อยลง 

เปลี่ยนความยุ่งยากของคุณสุภาพสตรี
ให้คลี่คลายด้วยธุรกิจห้องน�้าพกพา

เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนต้องเคยเจอภาวะปวดปัสสาวะจนกลั้น

แทบไม่อยู่ โดยเฉพาะในวันที่สภาพการจราจรหนักหนาแสนสาหัส 

หรือเมื่อต้องเดินทางไกลๆ แต่เมื่อเห็นสภาพห้องน�้าแล้วก็ไม่กล้า

เข้าไปใช้บริการ    

ด้วยความเป็นคนเมืองที่เห็นสภาพการจราจรทุกวัน จึงได้เห็น 

Pain Point ของเมืองในยามที่ต้องเผชิญกับสภาพการจราจร สุธินี 

กิตติภัทรากุล จึงพัฒนาห้องน�้าพกพา WC Plus+ เพื่อแก้ปัญหา

ความเจ็บปวดของคนเมือง 

“ต้องเจอบ่อยๆ ตอนรถติด คือ อยากเข้าห้องน�้ากะทันหัน แต่

ไม่สามารถท�าได้ จึงต้องกลั้นปัสสาวะไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา

สุขภาพอย่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบและกรวยไตอักเสบ หรอืแม้แต่

ตอนเดินทางไปที่ต่างๆ แล้วจ�าเป็นต้องใช้ห้องน�้าสาธารณะ หลาย

ต่อหลายครั้งก็ไม่กล้าใช้งานด้วยไม่มั่นใจในความสะอาด เลยเกิด

ไอเดียท�าห้องน�้าพกพา WC Plus+ เพื่อช่วยแก้ปัญหาข้างต้นให้กับ

คณุผูห้ญงิทกุคน ห้องน�า้พกพาได้รบัผลการตอบรบัดมีากจากผู้หญงิ

ที่ต้องขับรถหรือเดินทางเป็นประจ�า เพราะพกพาง่าย น�้าหนักเบา 

และวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องกังวลว่าจะหกเลอะเทอะ เพราะ

มีนวัตกรรม Liquidop TM ล็อกของเหลวทันที ไม่มีกลิ่น จุได้มาก

ถึง 1 ลิตร หลังจากใช้งานครั้งแรกสามารถเก็บไว้ใช้ซ�้าได้ 7 วัน  

หรือจนกว่าของเหลวจะเต็ม โดยการใช้ซ�้าครั้งถัดไปแนะน�าให้ใช้ 

Alcohol Pad ที่แนบมาด้วยเช็ดท�าความสะอาดก่อน และถ้า        

เขินอายที่จะใช้ในรถสามารถใช้ควบคู่กับผ้าคลุมของเราได้”

ห้องน�า้พกพา WC Plus+ ไม่เพยีงแต่ใช้ได้เฉพาะคณุผูห้ญงิเท่านัน้ 

คณุผู้ชายเองกใ็ช้ได้ ขณะเดียวกนัผู้สงูอายุก็ให้การตอบรับท่ีดี เพราะ

สามารถยนืปัสสาวะได้ไม่ต้องนัง่งอเข่า ท�าให้ไม่เกดิอาการปวดเข่า 

จากผลการตอบรับที่ดีจากลูกค้าท�าให้เธอคิดพัฒนาห้องน�้าพกพา

ส�าหรบัการถ่ายหนกั ซึง่เป็นสนิค้าใหม่ของแบรนด์ในอนาคตอกีด้วย 

เริ่มจากปัญหาคุณพ่อมือใหม่
สู่เว็บไซต์ความรู้ daddythumb.com

ผู้ชายก็อยากเลี้ยงลูกนะ 

แต่ด้วยภาระหน้าที่ ท�าให้บ่อยครั้งท�าได้ไม่เต็มที่ แต่ถ้ามีโอกาส

แล้วละก็คุณพ่อมือใหม่จะไม่พลาดอย่างแน่นอน เอส-อัครนันท์     

ขันตรีจิตรานนท์ เป็นหนึ่งในคุณพ่อมือใหม่ ที่ท�างานส่วนใหญ่      

อยู่ต่างจังหวัด ท�าให้มีเวลาให้ครอบครัวแค่วันหยุด เสาร์-อาทิตย์

เท่านั้น แต่ด้วยความที่อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของภรรยา          

จึงขวนขวายหาความรู้ รวมถึงไปอบรมการเลี้ยงลูกด้วยตนเอง

“เราเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว พอมีลูกก็ตั้งใจจะเลี้ยงลูกให้ดี    

แต่ตวัเองท�างานต่างจงัหวดั วนัหยดุกลบัมาบ้านเหน็ภรรยาเลีย้งลกู

เหนื่อยก็จะเข้าไปช่วย คิดว่าอยากท�าให้ อยากให้เวลากับลูกเต็มที่ 

เลยพยายามไปศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเลี้ยงเด็กจากแหล่ง      

ต่างๆ พอได้ศึกษาได้เลี้ยงเอง ก็มีความคิดอยากจะแบ่งปันความรู้

ประสบการณ์ของเราไปให้คนอื่น เพราะคิดว่าต้องมีคุณพ่อแบบเรา

ที่อยากเลี้ยงลูก แต่อาจจะไม่รู้ว่าต้องท�ายังไงบ้าง เลยเขียนบล็อก 

บอกเล่าเรือ่งราวการเลีย้งลกูในแบบของเรา และขยายเปิดเป็นพืน้ที่

ออนไลน์ให้เหล่าคุณพ่อมือใหม่ได้มาค้นหาข้อมูลและแชร์เรื่องราว

ระหว่างกัน ผ่านเว็บไซต์ daddythumb.com”

ใครจะเชื่อจากปัญหาของตนเอง น�ามาซึ่งเรื่องสนุกๆ ในการ

เลี้ยงลูกแบ่งปันในหมู่คุณพ่อ จะกลับกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ    

เมื่อ DaddyThumb กลายเป็น Tech Startup ด้านการศึกษา       

โดยเว็บไซต์ http://www.daddythumb.com ให้ความรูก้บัคุณพ่อ

และครอบครัว เป็นช่องทางพูดคุย ช่วยเหลือ และปรึกษาปัญหา   

ร่วมกัน โดยหารายได้จากสปอนเซอร์ ไม่เพียงเท่านั้นยังต่อยอด

ธุรกิจออกมาสู่การรับบรรยาย และให้ค�าปรึกษาคุณพ่อคุณแม่       

มือใหม่แบบส่วนตัว รวมไปถึงปรึกษาปัญหาชีวิตครอบครัว 

นี่แหละโมเดลหารายได้ ที่สร้างสรรค์ขึ้นจาก Pain Point หรือ

ความยุ่งยากของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

สุพิชญา สูรพันธุ์

เอริค ฟินแมน

กฤตยา สัณฑมาศ

สุธินี กิตติภัทรากุล

อัครนันท์ ขันตรีจิตรานนท์
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

Young Money Maker

ท�ำไม

ธุรกิจนี้เกิดขึ้นเมื่อ 7 ปีก่อน โดย แคทรีนา เลค บัณทิตสาขา

บริหารธุรกิจจากฮาร์วาร์ดที่มองว่า หากจะท�าธุรกิจ เธอต้อง         

มองไกลไปอกี 20 ปีข้างหน้า เล็งว่าพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจะเปลีย่นไป

อย่างไร ธุรกิจที่ออกแบบมาควรตอบโจทย์หรือสนองตอบความ

ต้องการของผู้บริโภค ไอเดียท่ีเป็นท่ีมาของ Stitch Fix มาจาก         

3 แรงบันดาลใจคือ 1.พี่สาวเป็นฝ่ายจัดซื้อสินค้าแฟช่ันของห้าง  

สรรพสินค้าในนิวยอร์กมักส่งเสื้อผ้ามาให้ลอง 2.การเป็นสมาชิก 

Community Supported Agriculture ทีใ่ห้บริการจดัส่งกล่องบรรจุ

ผกัผลไม้ตามฤดกูาลให้ลกูค้า และ 3.การเหน็โมเดลธรุกจิของ Netflix 

บริการสื่อบันเทิงออนไลน์แบบเหมาจ่าย 

จากความคิดที่ว่าเวลาเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ปัญหาที่พบเจอ

คอื จ�านวนผูข้ายและจ�านวนสนิค้าซึง่มมีากมายมหาศาลท�าให้ลกูค้า

เลือกไม่ถูก บางทีก็ดูได้ไม่ทั่วถึง แคทรีนาได้น�าแรงบันดาลใจ      

เหล่านั้นมาเขียนเป็นแผนธุรกิจในช่วงท่ีเรียนฮาร์วาร์ด รูปแบบคือ

การให้บรกิารจดัส่งเส้ือผ้าเครือ่งแต่งกายท่ีตรงตามบคุลิกของลกูค้า

ไปให้เลอืก โดยลกูค้าจ่าย 20 ดอลลาร์สหรฐัฯ และท�าแบบสอบถาม

ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชันประมาณ 10-15 นาทีเพื่อ

เก็บเป็น Profile Style เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสไตล์แฟชั่น

ที่ชอบ ขนาดที่สวมใส่ แบรนด์โปรด และงบประมาณในการช้อป 

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน�ามาวิเคราะห์ด้วยระบบอัลกอริทึมโดยการ

เปรยีบเทยีบข้อมลูลกูค้ากบัสนิค้าทีม่อียูใ่นคลงั จากนัน้ สไตลสิต์ท�าการ

คดัเลอืกสนิค้าจ�านวน 5 ช้ินจัดลงกล่องส่งถงึบ้านลูกค้าให้เลือก ชิน้ไหน

ลกูค้าลองแล้วชอบกจ่็ายเงนิซ้ือ ถ้าไม่ชอบกจ็ดัส่งคนืโดยไม่เสียค่าส่ง 

ลูกค้าจะได้รับกล่องเสื้อผ้าที่คัดเลือกโดยสไตลิสต์ในอัตราความถี่

เดือนละครั้ง โดยสามารถเลือกวันที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าได้

แคทรีนาเริ่มธุรกิจตั้งแต่ช่วงยังเรียนที่ฮาร์วาร์ดร่วมกับหุ้นส่วน   

ที่เคยท�างานกับแบรนด์เสื้อผ้า J.Crew ของอเมริกา โดยแคทรีนา

ท�าตัวเป็นสไตลิสต์จัดหาเสื้อผ้าส่งลูกค้าเอง หลังเรียนจบ เธอย้าย

ออฟฟิศไปซานฟรานซิสโกและยงัมุง่มัน่กบัการปลกุป้ันธรุกจิภายใต้

น�าบริษัทของเธอเข้าตลาดหุ้น ผลประกอบการล่าสุดเมื่อไตรมาส 2 

ซึ่งสิ้นสุดเมื่อ 27 มกราคม 2561 Stitch Fix ท�ายอดขาย 296 ล้าน

ดอลลาร์ฯ และอัตราการเติบโตของธุรกิจอยู่ที่ 24.4 เปอร์เซ็นต์          

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 

แคทรนีากล่าวว่า ส่วนหนึง่ทีท่�าให้ Stitch Fix ประสบความส�าเรจ็

คือ การพฒันาบริการตลอดเวลา เช่น การเพิม่แบรนด์สินค้าให้เลือก 

ล่าสดุเพิง่เปิดบรกิาร Extra เพ่ิมสนิค้าตัวเลอืกอย่างชดุชัน้ใน กางเกงใน 

และถุงเท้าเข้ามาให้ครบวงจรยิ่งขึ้น เป็นการรักษาลูกค้าไว้ไม่ให้ซื้อ

เจ้าอื่น นอกจากน้ัน ยังให้ความส�าคัญต่อข้อคิดเห็นหรือค�าติชม   

จากลูกค้าเพื่อน�ามาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการให้ความ

ร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นบรรดาซัพพลายเออร์ทั้งหลาย เพราะ      

หากแบรนด์ขายได้ Stitch Fix ก็พลอยได้ประโยชน์ไปด้วย

ภารกิจของบริษัทคือ การเปลี่ยนวิธีการซื้อสินค้าของผู้คนโดย

รวมเอาเทคโนโลยีและการเลือกเสื้อผ้าแบบมีสไตลิสต์แนะน�าเข้า

ด้วยกัน ท�าให้ลูกค้าประหยัดเวลาไม่ต้องเดินหาเสื้อผ้าเอง ซึ่งสิ่งที่ 

Stitch Fix น�ามาใช้คือ Data Science หรือการวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่ให้ออกมาเป็นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์สามารถน�าไปอ�านวย

ความสะดวกในการท�างานของสไตลิสต์คือ ระบบอัลกอริทึม ท�าให้

สามารถประเมนิพฤติกรรมการซือ้ คาดการณ์ความต้องการ บรหิาร

คลังสินค้าให้สมดุล และออกแบบเสื้อผ้าใหม่ๆ ตอบโจทย์ลูกค้าได้ 

โดยสรุปความส�าเร็จของ Stitch Fix มาจากการมีวิสัยทัศน์      

ล่วงหน้า 20 ปีของแคทรีนา เลคที่มองว่า รูปแบบการจับจ่ายซื้อหา

สินค้าแฟช่ันจะเปลี่ยนไป และเธอสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้โดย

น�าเทคโนโลยี เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจ�านวนมาก       

เพือ่ให้ทราบรสนยิมของลกูค้าแต่ละราย ท�าให้การบรกิารนัน้มคีวาม

เป็นพิเศษและเป็นส่วนตัว นอกจากนั้น การไม่หยุดนิ่งกับที่ พัฒนา

ทั้งสินค้าและบริการอยู่ตลอดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า        

จนท้ายที่สุด Stitch Fix ก็ไต่ระดับไปสู่การเป็น Tech Startup ระดับ

ยูนิคอร์น และเข้าสู่ตลาดเป็นบริษัทมหาชนในที่สุด 

ชือ่ Stitch Fix และลงทนุจ้างมอือาชพีอย่าง ไมค์ สมธิ ซ่ึงเคยท�างาน

ทีว่อลมาร์ตมาร่วมงานด้วย ทัง้คู่คุยกันเกีย่วกบัเร่ืองว่าจะท�าอย่างไร

จึงน�าข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ามาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เธอเล่าถึง

ความรู้สึกช่วงนั้นว่า “เวลาเราท�าอะไรที่คนอื่นไม่ท�า มันให้ความ

รู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดก็คงเป็นคนที่โง่ที่สุด เป็นเวลา

หลายปีเลยทีเดียวที่ฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่ท�าอยู่นี้เรียกว่าโง่หรือฉลาด” 

พร้อมๆ กบัการเฟ้นหาผูร่้วมงานจากวงการต่างๆ แคทรนีาก็น�า

โปรเจกต์ธุรกิจ Stitch Fix ไปเสนอบรรดานักลงทุนอิสระเพ่ือหา      

ผู้ร่วมทุนด้วย ช่วง 2-3 ปีแรก Stitch Fix ไม่มีงบการตลาด อาศัย

การบอกกันปากต่อปากจนท�าให้จ�านวนลูกค้าค่อยๆ เพิ่มขึ้น ธุรกิจ

เริม่เตบิใหญ่ จากทีใ่ห้บรกิารเฉพาะผูห้ญิงวยัท�างานกข็ยายกลุม่ไปยัง

สาวอวบพลัสไซส์ คุณแม่ก�าลังตั้งครรภ์ เด็กเล็ก และผู้ชาย สินค้า

ที่ให้บริการมีตั้งแต่เชิ้ต แจ็กเกต สูท เสื้อกันหนาว เลกกิ้ง กางเกง 

กระโปรง เส้ือก๊ัก ผ้าพนัคอ ยีนส์ บูต แว่นตา รองเท้า เรียกว่าครบครัน

ในเร่ืองแฟช่ัน ขณะทีจ่�านวนซัพพลายเออร์เพิม่ข้ึน Stitch Fix เองก็เร่ิม

ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ของตัวเองเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าเพิ่มด้วย

จากปี พ.ศ.2554 ที่ริเริ่มธุรกิจ ปัจจุบัน Stitch Fix มีลูกค้าที่ใช้

บริการราว 2.5 ล้านคน และในบรรดาพนักงานทั้งหมด 5,800 คน 

มากถงึ 3,500 คนท�าหน้าทีส่ไตลสิต์หรอืผูเ้ชีย่วชาญด้านแฟชัน่ และ

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา แคทรีนาก็ขึ้นแท่นนักธุรกิจ

หญิงวัยไม่ถึง 40 ที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุดคนหนึ่งจากการ   

น�าพา Stitch Fix เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก เปิด

ตลาดการซือ้-ขายในราคาหุน้ละ 16.90 ดอลลาร์ฯ ในการเปิดตลาด

วันแรกสามารถระดมทุนได้กว่า 100 ล้านดอลลาร์ฯ ส่งผลให้มูลค่า 

Stitch Fix ในตลาดพุ่งไปอยู่ที่ 1,600 ล้านดอลลาร์ฯ และกลายเป็น  

กว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ฯ ในต้นปี 2561 

ในโลกของ Tech Startup ที่ส่วนใหญ่ผู้บริหารชายกุมบังเหียน 

แคทรีนาเป็นนักธุรกิจหญิงที่โดดเด่นและได้รับการจดจ�าในฐานะ    

ผู้บริหาร Tech Startup หญิงรายเดียวและอายุน้อยสุดที่สามารถ

สไตลิสต์ออนไลน์

หลายคนอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ Personal Shopper หรือ Personal Stylist ที่เริ่ม

มีให้บริการบ้างแล้วในบ้านเราตามห้างสรรพสินค้าและในช็อปของแบรนด์สินค้าแฟชั่นดัง

บางแบรนด์ แต่บริการนี้เป็นที่นิยมในต่างประเทศมานานแล้ว Personal Stylist หรือ

Personal Shopper เป็นบริการให้ค�าปรึกษาส่วนตัวด้านเครื่องแต่งกายให้สอดคล้องกับ

บุคลิกภาพ รสนิยม อาชีพ และการใช้ชีวิตประจ�าวันโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น ซึ่งรูปแบบการให้บริการนอกจาก

การพบปะพูดคุยกับสไตลิสต์แบบตัวต่อตัวหรือต่อสายคุยทางโทรศัพท์แล้ว ปัจจุบันยังมีบริการผ่านออนไลน์ 

อีกด้วย โดย Tech Startup ที่ชื่อ Stitch Fix

Stitch Fix
มิติใหม่แห่งการช้อปผ่าน
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Text :  กองบรรณาธิการ / Photo : เจษฎา ยอดสุรางค์

Text :  ณัฏฐพัชร กมลพลพัตร Founder & CEO : CEMSHALL

ความท้าทายของธุรกิจออนไลน์ในวันนี้ คือท�าอย่างไรจึงจะเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุดในทุกช่องทาง      

ไมว่า่จะเป็นโซเชยีลมเีดีย เวบ็ไซต ์รวมถึงชอ่งทางออฟไลน ์เพราะหากเลอืกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

ในการเข้าถงึลกูค้ากจ็ะต้องเสยีเปรยีบอย่างแน่นอน ขณะเดยีวกนัแม้จะขายดบิขายดจีรงิ แต่ถ้าไม่มีระบบ

ที่ดีมารองรับ เมื่อธุรกิจโตถึงระดับหน่ึงก็จะเติบโตต่อได้ยาก ผู้ประกอบการจึงควรมีระบบการบริหาร

จัดการร้านค้าเข้ามาเป็นผู้ช่วยข้างกาย    

 หลายคนอาจจะเคยได้ยิน Sellsuki โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดการขายอยู่บนโซเชียลมีเดีย               

ดว้ยเพราะ Sellsuki เป็นโซลูชันแรกๆ ทีเ่ข้ามาช่วยร้านค้าบนโซเชยีลมีเดยีให้สามารถบรหิารงานหลังบ้าน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนมาวันนี้ Sellsuki ได้ขยายโซลูชันมาสู่ทุกช่องทางของการค้าขาย ซึ่ง เลอทัด 

ศุภดิลก Co-Founder ของ Sellsuki บอกว่า จุดมุ่งหมายของ Sellsuki คือต้องการให้ร้านค้าเติบโต ฉะนั้น

แกนหลักของธุรกิจคือระบบการค้าขาย  

“เรามองว่า SME ไม่ควรมาวุ่นกับเรื่องหลังบ้าน จุดขายของแต่ละร้านควรเป็นเรื่องของแบรนดิ้ง         

การพัฒนาโปรดักต์ ท�าการตลาด การรักษาลูกค้าให้ดี ฉะนั้นความยุ่งยากซับซ้อนของหลังบ้านเรา         

จัดการให้ Sellsuki จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ลดต้นทุน ออร์เดอร์ไม่ตกหล่น บางคนขาย        

จนไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับธุรกิจ สต็อกหาย โดนพนักงานโกง อย่างแค่การแชตวันหนึ่งคนขาย 1 คนเต็ม

ที่จะท�าได้ 20 ออร์เดอร์แต่พอมี Sellsuki เขาสามารถขายได้วันละ 100 ออร์เดอร์ เราเชื่อว่าคนที่ขายดี   

และคนที่ต้องการจะเติบโต ไม่ว่าจะเป็น SME หรือบริษัทล้วนต้องการระบบมาช่วยจัดการ แล้วเรามอง

อีกเรื่องหนึ่งว่า ทุกอย่างต้องลิงก์เข้าหากัน การขายเดี๋ยวนี้มีหลายช่องทาง เราอยากเข้าสู่ตลาดขายปลีก

ท่ีไม่ใช่แค่ขายผ่านโซเชยีลมเีดยี เมือ่ก่อน 100 เปอร์เซน็ต์เป็นโซเชยีลมเีดยี เดยีวนีเ้ราเอาแค่ 70 เปอร์เซ็นต์ 

อีก 30 เปอร์เซ็นต์เป็นช่องทางใหม่ๆ เช่น เว็บไซต์ ออฟไลน์ หรือขายผ่านตัวแทน ฉะนั้นจุดเด่น              

ของ Sellsuki คือไม่ว่าจะซื้อผ่านช่องทางไหนเราเชื่อมกันหมด”

ปัจจุบัน Sellsuki แพลตฟอร์มที่ผสานช่องทางค้าปลีกและโซลูชันทั้งหมดไว้ด้วยกัน มีพันธมิตรซึ่งเป็น

ผู้ประกอบการออนไลน์ที่ใช้ระบบของบริษัทมากถึง 1,000 ร้านค้า โดยมีโซลูชันและบริการที่หลากหลาย

กว่า 10 ประเภท เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า เช่น ระบบจัดการออร์เดอร์ การช�าระเงิน และ

การขนส่ง ระบบการบริหารบทสนทนาจากเฟซบุ๊ก เป็นต้น โดยเลอทัดตั้งใจอยากให้การสตาร์ตธุรกิจ     

ที่แม้จะมีคนแค่ 1-2 คน ก็สามารถท�าธุรกิจและเติบโตไปต่อได้ และขยายไปต่างประเทศ

“ตอนนีม้ร้ีานค้าต่างประเทศทีอ่ยูใ่นระบบ เช่น ลาว เวยีดนาม อนิโดนเีซยี แต่เรายงัไม่ได้ท�าการตลาด

ตรงนีจ้รงิจัง เรามีความใฝ่ฝันว่าอยากสร้างผลติภณัฑ์ทีม่นัสเกล ซึง่ต้องเตรียมความพร้อม ภาษา กฎหมาย 

การหาพาร์ตเนอร์ต่างๆ คิดว่าเร็วๆ นี้เราต้องไปต่างประเทศ” 

ผู้ช่วยร้านค้า นอกจาก Startup จะต้องเผชิญกับการแข่งขันในธุรกิจจากปัจจัยที่ยากล�าบากแล้ว 

อีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าส�าคัญไม่แพ้กัน นั่นคือเรื่องของ “ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ หรือ 

Cybersecurity” โดยเฉพาะ Startup สาย Tech Startup ที่มักจะมีโปรดักต์ที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีและระบบออนไลน์ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าหรับผู้ไม่หวังดีอย่างแฮกเกอร์ หรือ      

คู่แข่งทางธุรกิจท่ีอาจหาทางจู่โจมได้ตลอดเวลา ซ่ึงหนึ่งในปัญหาท่ีจะขอพูดถึงคือ      

การถูกโจมตีจากวิธีการที่เรียกว่า “DDoS Attack” 

DDoS (Distributed Denial of Service) คือการยิงแพ็กเกจออกไปจ�านวนมากๆ 

โดยมีเป้าหมายหลักเพือ่ท�าลายการเข้าถึงเว็บไซต์ของผูใ้ช้งานและผูท้ีเ่กีย่วข้อง ซึง่มผีล

ท�าให้ท่อ Network เต็ม ซึ่งเมื่อ Bandwidth เต็มก็จะส่งผลให้เว็บไซต์เข้าใช้งานไม่ได้ 

เมื่อใดที่โดนการโจมตีแบบนี้ธุรกิจที่ไม่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และไม่ได้เตรียม       

การป้องกันไว้อาจเกิดความเสียหายจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ไม่ได้จนส่งผลต่อ         

ความน่าเชื่อถือของธุรกิจได้ 

ส�าหรับการป้องกันและแก้ปัญหาเมื่อถูกโจมตีโดย DDoS ท�าได้ค่อนข้างยาก แต่มี

วิธีการทั่วไปที่แนะน�าคือ

แก้ไขแบบง่ายที่สุด
คอื เมือ่ Network เตม็จนท�าให้เว็บไซต์ไม่แสดงผลกท็�าการเพิม่พืน้ทีใ่ห้มากขึน้ เช่น 

ท�าการเพิ่ม Bandwidth เพื่อรองรับการส่งข้อมูลจ�านวนมหาศาลที่เข้ามาจากการ         

ถูกโจมตีโดย DDoS วิธีน้ีแม้จะแก้ไขปัญหาได้ก็จริงแต่จะต้องแลกมาด้วยการใช้            

งบประมาณมหาศาลที่ต้องจ่ายเพิ่มแม้จะมี Server เป็นของตนเอง หรือการเช่า Server 

กับ Hosting ก็ตาม

ใช้บริการ “DDoS Protection” หรือ “DDoS Mitigation”
จากผู้ให้บริการด้าน Cybersecurity หรือ ISP (Internet Service Provider) เพื่อ

เป็นการกรองข้อมูลที่เข้ามาจ�านวนมหาศาล ซึ่งจะท�าให้ Network มีการกรองข้อมูล    

ที่ดีเท่านั้น ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการแก้ปัญหาในเชิงป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกแม้ไม่สามารถยืนยัน

ได้ว่า จะไม่ถูกโจมตีโดยวิธีการ DDoS อีกในอนาคตก็ตาม ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ           

เมื่อเกิดปัญหาถูกโจมตีจะสามารถติดต่อผู้ให้บริการด้าน Cybersecurity เพื่อรับความ

ช่วยเหลือได้ทันที

การจดัการด้าน Cybersecurity ทีเ่ป็นการป้องกนัการถกูโจมตใีนโลกไซเบอร์ มกัถกู

ละเลยจากผู้ประกอบการ Startup ส่วนใหญ่มักจะรอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยหาวิธี

การจัดการ ซ่ึงในบางครั้งอาจส่งผลร้ายให้ธุรกิจหยุดชะงักและเสียหายได้ นอกจากน้ี 

ยงัเป็นการเพิม่โอกาสในการพบกบัการโจมตด้ีานไซเบอร์อืน่ๆ ทีร่นุแรงกว่า เช่น “การเข้ายดึ

เว็บไซต์” หรือ “การเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Server” ของธุรกิจ เป็นต้น 

เมื่อเว็บไซต์โดนโจมตดี้วย

SellSuki

ว ิธ ีร ับ มื อ

เชื่อมออนไลน์
สู่ออฟไลน์
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Text :  เจษฎา ปุรินทวรกุล

เพราะถ้าเราไม่เตรียมพร้อม ไม่รู้ขั้นตอน ไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ 

ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่ธนาคารจะปล่อยเงินกู้ที่มีความเสี่ยงต่อการ    

กลายเป็นหนี้เสียอย่างแน่นอน

โดยจากผลส�ารวจธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา พบว่า        

ธุรกิจ 45 เปอร์เซ็นต์ถูกปฏิเสธการกู้เงินมากกว่า 1 ครั้ง และอีก    

23 เปอร์เซ็นต์ ไม่รู้ว่าท�าไมธุรกิจของตนเองจึงถูกปฏิเสธ ดังนั้น   

เพื่อรับรู้ สร้างแนวทาง และเตรียมความพร้อม (ในกรณีที่จ�าเป็น) 

ในการกู้เงิน เรามาท�าความเข้าใจสาเหตุหลักที่ท�าให้ธุรกิจของเรา

ถูกปฏิเสธการกู้ยืมเงินกันดีกว่า

ไม่มีแผนธุรกิจ
ถ้าเราเดินเข้าไปคุยกับธนาคารตัวเปล่าโดยปราศจากแผน       

ธุรกิจ รับรองได้เลยว่าเราจะกลับมามือเปล่าเช่นเดียวกัน เพราะ   

แผนธุรกิจสามารถบ่งบอกอะไรได้หลายอย่าง ตั้งแต่เงินลงทุน       

ของเรา ธุรกิจวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายถูกต้องหรือยัง สินค้า และ

บริการจะตอบสนองความต้องการให้กับตลาดได้อย่างไร ธุรกิจ     

ตั้งเป้าหมายอย่างไร ช่องทางการจ�าหน่าย รวมถึงแนวทางการท�า

ก�าไรของเรา ยอดขายโดยประมาณซึ่งมีแนวโน้มว่าธุรกิจจะประสบ

ความส�าเร็จ ไม่ขาดทุน และสามารถน�าเงินมาคืนให้กับธนาคารได้

มากน้อยแค่ไหน

ขาดเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ (Cash Flow)
นอกจากแผนธุรกิจแล้ว สิ่งที่ผู้ให้กู้ยืมเงินต้องวิเคราะห์ และ

พิจารณาอย่างละเอียดก็คือ ความสามารถในการช�าระเงินคืน       

ของเราในแต่ละเดือน ดังนั้น ถ้าดูแล้วธุรกิจของเรามีปัญหาสภาพ

คล่องด้านการเงิน มีเงินหมุนเวียนเพียงไม่ก่ีเดือน บริหารจัดการ

สินค้าไปขายไม่ได้ มีสินค้าในสต็อกเต็มไปหมด ซึ่งการมีสินค้า      

ในสต็อกหมายความว่า ไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กร และ

เป็นเงินจม ก็มีโอกาสถูกปฏิเสธสูงตามไปด้วย

ขาดหลักประกัน
ยังคงเป็นเรื่องเงินอยู่ดี เพราะผู้ให้กู้ย่อมไม่เต็มใจเสี่ยงต่อการ

ให้ยืมเงินแล้วปราศจากส่ิงยืนยันว่า เราจะสามารถช�าระเงินคืนได้ 

ดังนั้น ผู้ให้กู้มักมองหาหลักทรัพย์ในการค�้าประกัน เช่น ท่ีดิน      

บ้านเดีย่ว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมเินยีม เป็นต้น หรอืรวบรวมทรพัย์สนิ

ที่เป็นทั้งส่วนตัวและทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจมาน�าเสนอ      

เป็นหลักประกันก็ได้ ซึง่การมเีอกสารหลักทรัพย์ค�า้ประกันจะช่วยให้

ธุรกิจของเรามีโอกาสกู้เงินได้ประสบความส�าเร็จสูงขึ้น

ธุรกิจของเราเป็นน้องใหม่ หรือเพิ่งเริ่มต้นไม่กี่เดือน
ความจริงที่โหดร้ายของแวดวงธุรกิจก็คือ ผู้ที่ให้กู้เงิน ต้องการ

เห็นความต่อเนื่องของรายได้ เห็นความตั้งใจที่อดทนฟันฝ่าธุรกิจ

มาอย่างยาวนาน หรอือย่างน้อยกต้็องมปีระสบการณ์อยูใ่นตลาดมา

บ้าง เพราะฉะนัน้ถ้าเราเป็นน้องใหม่ในวงการธรุกจิ โอกาสได้รบัเงนิ

ทุนจะน้อยลงอย่างมาก อาจต้องมองหาการระดมทุนด้วยวิธีอื่น    

เช่น Crowdfunding เป็นต้น ยกเว้นว่าเราเป็นธุรกิจใหม่ดาวรุ่ง     

พุ่งแรงที่ได้รับการจับตามองจากหลายๆ หน่วยงาน มีโครงการ

สนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มท่ี ก็จะช่วยให้ภาษีและหน้าตา         

ของธุรกิจเราดีขึ้น

มีหนี้สินพะรุงพะรัง
หากธุรกิจของเราหรือเจ้าของธุรกิจ มีหนี้สินอยู่มากมาย หรือ

เสยีประวตัติดิแบลก็ลสิต์อยูจ่นถึงปัจจบัุน ผูใ้ห้กู้เงนิจะมคีวามกังวล

เป็นอย่างมาก ดังนั้น พยายามบริหารและใช้เงินอย่างเป็นระบบ   

เพื่อไม่ให้องค์กรและตัวเองอยู่ในความเสี่ยง

เหตุผลในการกู้เงิน ไม่สมเหตุผล
ค�าถามหลกัเลยกค็อื คณุกูเ้งนิเพราะอะไร เป็นเพราะคณุต้องการ

ซื้ออุปกรณ์ส�านักงานที่ฟุ่มเฟือย หรือสร้างบารมีให้กับตัวเอง          

และพนักงานในองค์กรด้วย Apple Watch หรือเปล่า ในความคิด

ของเราอาจเป็นเรื่องดี อาจท�าให้หลายๆ คนสนใจจนกลายเป็น   

กระแสทางโซเชียลมีเดีย แล้วยอดขายอาจจะตามมา แต่ค�าว่า    

“อาจ” ย่อมไม่สามารถใช้เป็นเหตุผล หรือแรงจูงใจในการอนุมัติ   

เงินกู้ให้กับเรา เพราะผู้ให้กู้ยืมเงิน ต้องการมั่นใจเพียงแค่ว่าเรา

สามารถหาเงินมาคืนให้กับเขาได้หรือไม่เท่านั้นเอง 

ดงันัน้ วตัถปุระสงค์หลกัในการกูย้มืเงนิ จงึควรเป็นเรือ่งของการ

ซือ้ทีด่นิเพิม่เพือ่ขยายธรุกจิและซ้ืออปุกรณ์การผลติทีส่�าคญั ตวัอย่าง

เช่น เครื่องซีลสุญญากาศ หม้อน่ึงความดัน ซอฟต์แวร์ที่ช่วย      

พัฒนาระบบบริหารจัดการและเงินลงทุนเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์     

ฯลฯ เป็นต้น

ปัจจัยภายนอกมีความเสี่ยงสูง
เรื่องนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราแล้วละ เพราะบางครั้ง

เงื่อนไขภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ค่าเงินบาท หรือเราอาจ   

ท�าบริการขนส่ง แต่ช่วงเวลานั้น ค่าเชื้อเพลิง และก๊าซที่ใช้          

ส�าหรับขนส่งกลับขยับราคาสูงข้ึนและมีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่อง 

เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ และหากผู้ให้กู้เงินเห็นว่า           

ไม่ควรให้กู้ในช่วงเวลาดังกล่าว ค�าขอของเราย่อมถูกปฏิเสธ            

ไปโดยปริยาย 

การเริ่มต้นธุรกิจพร้อมกับคอยประคับประคองสถานะทางการเงินไปด้วย

นับว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้ว แต่การท�าความเข้าใจเรื่องการกู้เงิน

โดยเฉพาะการกู้เงินครั้งแรกและจ�าเป็นต้องกู้ในช่วงเวลาที่เรามีปัญหานั้น

ถือเป็นเรื่องที่ยากเย็นยิ่งกว่า

ที่ธุรกิจถูกปฏิเสธเงินกู้
เหตุผลหลัก
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สนิค้า	หรอืช้อปเปอร์ที่ได้รบัการฝึกฝนมาอย่างดี	เพื่อให้เลอืกซื้อสนิค้า
ที่สดใหม่และมคีณุภาพส�าหรบัลูกค้า		
	 ทั้งนี้	 หัวใจหลักของธุรกิจบริการช่วยซื้อและจัดส่งสินค้าในซูเปอร์
มาร์เกต็	คอืการบรกิาร	ดงันั้น	honestbee	จงึมุ่งเน้นที่จะพฒันาในทกุๆ	
ด้านเพื่อให้ลูกค้าได้รบัการบรกิารที่ดทีี่สดุ	ไม่ว่าจะเป็น	ระบบการขนส่ง	
ซึ่งถอืเป็นจดุเด่นของ	honestbee	ด้วยทมีงานที่มคีวามช�านาญเส้นทาง			
ในกรงุเทพฯ	และระบบข้อมูลที่แม่นย�า	จงึท�าให้สามารถจดัส่งสนิค้าถงึ			
ที่หมายอย่างรวดเรว็	และมปีระสทิธภิาพ	การเพิ่มพนัธมติรร้านอาหาร	
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและประหยัดเวลาได้มากที่สุด					
โดยการเจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มครอบครัวสมัยใหม่	 วัยรุ่น	 และ
พนกังานออฟฟิศที่ไม่ต้องการเผชญิปัญหารถตดิ	จงึได้จบัมอืกบัพนัธมติร
ร้านอาหารทั้งไทยและต่างชาติระดับพรีเมียม	 เปิดบริการสั่งอาหาร

honestbee บริการซือ้-จดัส่งอาหารและของใช้ถงึบ้าน เอาใจคนเมอืง! ด้วย

พฤตกิรรมของผูบ้ริโภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป หลายคนชอบความสะดวกสบาย และ

ไม่ยากฝ่าการจราจรทีต่ดิหนกัๆ เพือ่ออกไปช้อปปิง ดังนัน้ บริการดิลเิวอรีต่างๆ 

จงึเตบิโตข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมถงึธุรกจิการให้บริการซเูปอร์มาร์เกต็ออนไลน์

ที่ก�าลังตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองอย่าง Honestbee (ออนเนสบี)

ออนไลน์	ไม่ว่าจะเป็น	Coco-Ichibanya,	KOI	milk	tea,	BonChonChicken,	
Wine	Connection,	Wishbeer	 และอื่นๆ	อกีมาก	ซึ่งจากข้อมูลเชงิสถติิ				
ที่ผ่านมา	พบว่ามยีอดการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชนัเพิ่มมาก
ถึง	 40	 เปอร์เซ็นต์	 โดยลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ	 50	 เปอร์เซ็นต์เป็น													
ชาวต่างชาต	ิอกี	45	 เปอร์เซน็ต์เป็นคนไทย	และอกี	5	 เปอร์เซน็ต์เป็น
ชาวญี่ปุ่น	 นั่นหมายถึงพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบันได้เปลี่ยนไป								
ใช้บรกิารผ่านออนไลน์สูงขึ้นเกอืบ	100	เปอร์เซน็ต์แล้ว
	 ปัจจุบัน	 honestbee	 มีพันธมิตรหลักคือ	 วิลล่า	 มาร์เก็ต	 และ										
ร้านอาหารชื่อดงักว่าอกี	100	ร้านค้า	และยงัคงเดนิหน้าเพิ่มร้านใหม่ๆ	
ทุกสัปดาห์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด	 ด้วย				
ความเชื่อและแนวคดิของ	honestbee	ที่ว่าจะต้องคนืสิ่งดีๆ 	ให้กบัสงัคม	
ธุรกิจของ	 honestbee	 จึงเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
ให้กบัธรุกจิที่ร่วมเป็นพนัธมติร	และช่วยให้ทกุคนได้มเีวลาในการใช้ชวีติ
เพิ่มมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี	เข้ามาเป็นเครื่องมอื
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Text :  เจษฎา ปุรินทวรกุล

เพือ่ให้การเงนิของเรามสีภาพคล่องและมเีงนิทนุส�ารองไว้ใช้เวลา
ฉุกเฉิน การน�าเงินที่เหลือจ่ายไปเก็บรักษาในธนาคารเพียง            
อย่างเดยีวย่อมไม่เพยีงพอ จึงต้องมแีนวทางการเกบ็เงนิทีเ่ป็นระบบ     
มากกว่าเดิม เพื่อสร้างนิสัยและพื้นฐานการอดออมให้กับตัวเราเอง 
และสร้างบัญชีเงินส�ารองในกรณีฉุกเฉินขึ้นมา ดังนี้

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน 
ส�าหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนของแต่ละคนนั้น มากน้อยแตกต่าง

กันไป ท่ีส�าคัญเรามักคิดกันว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนั้นมีความ
ผันผวน ไม่แน่นอน บางเดือนจ่ายมาก บางเดือนจ่ายน้อย ดังนั้น 
การมีเงินติดกระเป๋าเอาไว้เยอะๆ ต้องเป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง             
แต่ในความเป็นจริงแล้ว “ไม่ควรท�าแบบนั้น”

แนวทางการประหยดัเงนิกค็อื ควรนบัเฉพาะค่าครองชพีท่ีจ�าเป็น
ในแต่ละเดือน แล้วน�าไปหักลบกับเงินเดือน หรือรายได้จาก           
การท�าธุรกิจ ก็จะทราบตัวเลขคร่าวๆ ว่าจะเหลือเงินประมาณ    
เดือนละก่ีบาท จากนัน้ หกัเงนิออกไป 1,500 บาท หรอื 10,000 บาท 
ก็แล้วแต่รายรับหรือเงินเหลือจ่าย โดยน�าไปเข้าบัญชีอื่น                   
เพื่อเก็บรักษาเอาไว้โดยไม่ต้องกังวลกับอัตราดอกเบี้ย หรือ              

ความคุ้มค่าจากการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการน�าเงินไปฝาก
ธนาคารมีความปลอดภัยกว่าอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของเราอยู่แล้ว 
อยู่ในกระเป๋าสตางค์นอกจากไม่มีดอกเบี้ย ยังมีโอกาสสูญเสียไป
โดยเปล่าประโยชน์อีกต่างหาก แต่ถ้าอยู่ในธนาคารจะมีโอกาส      
ให้เราน�ามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวราย 2 เดือน
ส�าหรับเงินที่จะน�าไปฝากในบัญชีธนาคารตามหัวข้อนี้ ไม่ต่าง

จากข้อแรก เพยีงแต่เป็นเงนิทีเ่ราต้องตดัออกจากเงนิเหลอืเกบ็ปกติ
ของทุก 2 เดือน เพื่อน�าไปเข้าบัญชีอื่น หลายคนอาจคิดว่าเป็น      
ไปได้ยาก เพราะค่าใช้จ่ายในปัจจุบันสูงมาก ไหนจะต้องหักไปฝาก
บัญชีออมทรัพย์ปกติ บัญชีรายเดือน แต่เชื่อเถอะว่า มนุษย์เรา      
ทุกคนแท้ที่จริงแล้ว มีความสามารถในการค�านวณการใช้เงิน          
ได้อย่างลงตวั บางคนประหยดัช่วงต้นเดอืน ไปฟุง้เฟ้อตอนปลายเดือน 
บางคนกินหรูอยู่สบายตอนเงินเดือนออก แล้วไปใช้ชีวิตไส้แห้ง       
ตอนสิน้เดอืน ขณะทีบ่างคนจดัสรรการใช้เงนิอย่างลงตวัตลอดเดอืน 
ฉะนั้นการอดออมเงินส่วนหน่ึงหรือตัดเงินออกไปเข้าบัญชีธนาคาร
ตั้งแต่ต้นเดือนย่อมไม่ส่งผลกระทบสักเท่าไหร่  

เงินทุนส�ารอง
เงนิในกองนีจ้ะเป็นเงนิท่ีมคีวามส�าคญัมากๆ ไม่ว่าเจบ็ไข้ได้ป่วย 

ก็สามารถดึงออกมาใช้ได้ หรือถ้าเป็นการท�าธุรกิจ ก็ควรเป็น         
เงินหมุนเวียนทางธุรกิจส�ารองที่เป็นสายป่านหรือเชือกเส้นสุดท้าย
ทีห่ล่อเลีย้งธรุกจิได้อกี 6-8 เดอืนเป็นอย่างน้อย การจะมเีงนิทนุส�ารอง
ที่มากมายมหาศาลได้ ต้องค่อยๆ เก็บสะสม มีระเบียบวินัยในการ
อดออมและไม่สุรุ่ยสุร่าย 

เงินหยอดกระปุก
อย่าท�าเป็นเล่นไป เงินหยอดกระปกุทีว่่าน้ี ช่วยให้มนุษย์เงนิเดือน

มีเงินถุงเงินถัง และเป็นทุนเริ่มต้นธุรกิจกันมามากมายนับไม่ถ้วน
แล้ว ใครที่ก�าลังไม่เห็นด้วยลองคิดง่ายๆ ว่า เราเลิกดื่มกาแฟวันละ
แก้วเท่านั้นก็จะเก็บเงินส่วนนี้ได้แล้วละ ไม่ยากจริงๆ

ไม่ว่าจะเป็นการออมเงนิเพือ่ธรุกจิหรอืเพือ่ตวัเอง กม็คีวามส�าคัญ
ทั้งสิ้น 

เก็บเงินให้รวย ช่วยฟื้นธุรกิจ
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Purrcraft
ปลอกคอนิรภัยส�ำหรับเหมียว ซนแค่ไหนก็หำยห่วง

Text : Kritsana S. / Photo : Vipa Vadi

purrcraftstudio
purr_craft
jjomjjom

จอมใจ ละอองแก้ว เจ้าของแบรนด์ Purrcraft เล่าจุดเริ่มต้นให้ฟังว่า เกิดจากการที่เธอ

มีความฝันอยากท�าแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับแมว แรกเริ่มคิดจะท�าเฟอร์นิเจอร์แมว              

แต่ด้วยต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะจึงเปลี่ยนความสนใจไปที่ปลอกคอแมวที่มี         

ข้ันตอนการท�าที่ง่ายและใช้เงินลงทุนไม่มาก จากนั้นก็เริ่มลงมือเย็บปลอกคอแมว                  

โดยวางแผนว่า หากได้สินค้าจ�านวนหนึ่งแล้วจะวางขายในช่องทางออนไลน์ เมื่อ    

คนท่ีรู้จักเห็นสินค้าและมองว่าสามารถขายได้จึงชักชวนมาออกอีเวนต์ก่อนวางขาย

ในช่องทางที่ตั้งใจไว้

“ตอนนั้นท�าสินค้าโดยไม่นึกถึงความชอบของลูกค้า คิดแค่ว่าจะท�าตามความชอบ

ของตวัเอง เราชอบผ้า ชอบงานฝีมือ ชอบสธีรรมชาต ิปลอกคอแมวคอลเลกชนัแรกเลยเป็น

สเีอร์ิธโทน เน้นความเรยีบง่ายสไตล์มนิมิอล ส่วนตวัลอ็กกเ็ป็นตวัลอ็กธรรมดา จนเมือ่ได้ยนิค�าถาม

หนึ่งจากพี่ที่รู้จักว่า ปลอกคอนี้นิรภัยหรือเปล่า ก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่า ปลอกคอแมวที่ดีนอกจากสวยงาม          

และไม่ท�าให้ระคายเคืองแล้ว ต้องเซฟชีวิตด้วย ตัวล็อกนิรภัยช่วยให้แมวไม่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ              

หากปลอกคอเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ตอนปีนป่าย เพราะแมวสามารถปลดล็อกตัวล็อกได้ด้วยน�้าหนัก                

ของเขาเอง ปลอกคอทุกช้ินจึงถูกเปลี่ยนตัวล็อกใหม่ เรามองว่าเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่แบรนด์      

ควรมีต่อผู้ซื้อ และเป็นการสร้างจุดขายให้แบรนด์ด้วย”

หลังจากอีเวนต์แรกจบลง จอมใจบอกว่า ฟีดแบ็กที่ได้ดีเกินคาดหมาย เธอจึงหันมาท�าตลาดออนไลน์

อย่างจริงจัง เพราะเป็นช่องทางให้ลูกค้าจากอีเวนต์ใช้ส่ังซื้อสินค้าในครั้งถัดไปและท�าให้เจอลูกค้าใหม่ 

โดยลูกค้าไทยมาจากโซเชียลมีเดียฮิตอย่างเฟซบุ๊ก ขณะท่ีลูกค้ายุโรปและสหรัฐอเมริกามาจาก                   

อินสตาแกรม ส่วนลูกค้าเอเชียอย่างฮ่องกงและไต้หวันมาจากเว็บไซต์ขายของแฮนด์เมดอย่าง Pinkoi       

ซ่ึงเธอแชร์เทคนิคเพ่ิมโอกาสให้ลูกค้าในเว็บไซต์นี้มองเห็นแบรนด์ว่า ภาพสินค้าที่โพสต์ลงต้องสวย       

เพราะทีมงาน Pinkoi เลือกแบรนด์ขึ้นฟีเจอร์ร้านค้าแนะน�าจากภาพสินค้า

“งานแฮนด์เมดในต่างประเทศได้รับความนิยมอย่างมากจนกลายเป็นสินค้าแมส แต่ในเมืองไทย        

ยงัเป็นตลาดค่อนข้างเลก็ กลุม่ลกูค้าทีม่องไว้จึงไม่ได้จ�ากัดแค่ลกูค้าไทย แต่มองไกลถึงลกูค้าต่างประเทศ 

ซึ่งการเปิดร้านในโซเชียลฯ และเว็บไซต์ขายของของต่างประเทศช่วยเราในเรื่องนี้ได้มาก”

อย่างทีก่ล่าวไปข้างต้น แม้ตอนเริม่ต้นแบรนด์ จอมใจจะเน้นท�าปลอกคอแมวตามความชอบของตวัเอง 

แต่เมื่อเปิดตลาดออนไลน์ก็พบว่า กลุ่มคนเลี้ยงแมวท่ีชอบซื้อปลอกคอสีฉูดฉาดก็สนใจปลอกคอนิรภัย      

ของแบรนด์เช่นกัน หากแต่แบรนด์ไม่มีสินค้ารองรับความต้องการของพวกเขา ฉะน้ันเพื่อเป็นการเพิ่ม    

ฐานลูกค้าใหม่ เธอจึงออกคอลเลกชันเอาใจลูกค้ากลุ่มนี้บ้าง

ตอนนี้ Purrcraft มีปลอกคอนิรภัยส�าหรับแมวให้เลือกมากกว่า 10 คอลเลกชัน โดยมีทั้งคอลเลกชัน   

สีเอิร์ธโทน คอลเลกชันสีสดใส รวมทั้งคอลเลกชันพิเศษเฉพาะเทศกาล นอกจากนี้ ยังมีคอลเลกชันลับ     

ที่ท�าขายเฉพาะอีเวนต์ที่ไปออกบู๊ธ คนที่มาเดินอีเวนต์เท่านั้นจึงได้เห็นสินค้า วิธีการนี้กระตุ้นให้ลูกค้า    

ต้องคอยติดตามแบรนด์อยู่ตลอดถ้าไม่อยากพลาดคอลเลกชันใดไป

“ไม่ว่าเทรนด์จะเป็นอย่างไร จะอยากท�าแค่ไหนก็ต้องห้ามใจไว้ถ้าไม่ใช่คอนเซปต์ของแบรนด์         

แบรนด์เราแม้มีคอลเลกชันเยอะ แต่ก็ควบคุมไม่ให้หลุดจากคอนเซปต์ที่ตั้งไว้ว่า Craft&Organic for     

The Cat Lovers สินค้าทุกชิ้นต้องเป็นงานแฮนด์เมด เราตั้งใจใช้ค�าว่า Organic เพื่อสื่อว่าสินค้าเป็นมิตร

กับแมว และลูกค้าที่ใช้สินค้าของแบรนด์ยังมีภาพลักษณ์ที่ดี เพราะแสดงให้เห็นว่าห่วงใยความปลอดภัย

ของแมว ไม่เพียงเท่านี้ เราดีใจทุกครั้งที่ลูกค้าส่งรูปมาให้ดู หรือมีคอมเมนต์ให้หลังจากใช้สินค้า เพราะ

คอมเมนต์เป็นข้อมูลที่ท�าให้เราพัฒนาสินค้าออกมาตรงใจลูกค้ามากที่สุด” 

คนรักแมวคงอุ่นใจไม่น้อย

หากปลอกคอที่เจ้าเหมียวสวมใส่อยู่

ไม่ใช่แค่สวยงามหรือไม่ท�าให้รู้สึกร�าคาญเวลาใส่

แต่ปลอดภัยต่อชีวิต

ด้วยเป็นปลอกคอนิรภัย

เจ้าของจึงหายกังวลหากแมวเหมียวขอซุกซนบ้าง
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Self-Employed

ผลไม้อบแห้งไม่เติมหวาน ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

Text : Ratchanee / Photo : Vipa Vadi

CHEW GREEN

ก่อนจะเป็นแบรนด์ CHEW GREEN ผลไม้อบแห้งนั้น ธันยธรเริ่มต้นจากกล้วยน�้าว้า     

ตากแห้งฝีมือคุณแม่ที่ท�ากินกันเองที่บ้านบ่อยๆ ซึ่งจะเป็นสูตรกล้วยน�้าว้าตากแห้ง      

แบบดั้งเดิมไม่ใส่น�้าผึ้ง น�้าตาลอะไรเพิ่มทั้งสิ้น จากนั้นก็คิดกันในหมู่พี่น้องว่าน่าจะ

ลองท�าขายดู เพราะในช่วงน้ันร้านค้าเพื่อสุขภาพทยอยเปิดเพิ่มมากขึ้น CHEW 

GREEN จึงเร่ิมต้นจากการท�ากล้วยน�้าว้าอบแห้งโฮมเมดที่ท�ากันในครัวที่บ้าน          

ก่อนที่จะขยายไปเป็นผลไม้อื่นๆ เช่น มะม่วง สับปะรด สตรอว์เบอร์รี ล�าไย       

แก้วมังกร และขยายการผลิตสู่การท�าในโรงงานที่ได้มาตรฐาน

CHEW GREEN มีคอนเซปต์ชัดเจนว่าเป็นผลไม้อบแห้งที่คงความเป็นธรรมชาติ      

มากทีส่ดุ ไม่ใส่น�า้ผึง้ น�า้ตาลเพิม่ ดงัน้ัน โดยกระบวนการผลติจึงมีความยากกว่าท่ัวไป และ

การเลือกวัตถุดิบหรือผลไม้จึงมีความส�าคัญมาก  

“ด้วยหลักการของแบรนด์คือ อยากให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คือต้องการคงรส

ผลไม้ตอนสุกเหมือนรับประทานสดให้ได้ ปรุงแต่งให้น้อยที่สุด จะมีบ้างบางผลไม้ เช่น สตรอว์เบอร์รี 

ที่เราใส่น�้าตาลเพิ่ม แต่จะมีแค่ 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพื่อให้คงรูป ตอนที่เราท�ากล้วยน�้าว้าเป็นผลไม้

แรก ท�าให้เรารู้ว่ากล้วยจากแต่ละพื้นที่จะให้รสชาติที่ไม่เหมือนกัน การตัดกล้วยเร็วหรือช้าเกินไป 

ขนาดเล็กหรือใหญ่ ล้วนมีผลท�าให้รสชาติท่ีได้ไม่เหมือนกัน เราถึงขนาดเคยทิ้งกล้วยเป็น 100 หวี      

ไปแล้วด้วยเรื่องพวกนี้ แต่ก็ท�าให้เรารู้ว่าถ้าได้วัตถุดิบที่ดีจะช่วยได้เยอะ”

ดังนั้น เพื่อให้ได้วัตถุดิบตั้งต้นท่ีดี ธันยธรจึงลงพื้นท่ีไปเสาะหาและรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร    

โดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยจะเลือกวัตถุดิบที่มีทั้งขนาดและความสุกก�าลังดี รวมถึงการเลือก

ผลไม้ที่เป็นออร์แกนิกอีกด้วย ขณะเดียวกันเนื่องจากคนไทยมีทัศนคติต่อผลไม้อบแห้งไปในทางลบ 

กล่าวคือจะคิดว่าผลไม้อบแห้งมีรสชาติท่ีหวานมาก จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจท่ีท�าให้เธอต้องให้ข้อมูล     

ของแบรนด์ CHEW GREEN กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

 “เราพถิพีถินัตัง้แต่การคดัเลอืกวตัถดุบิตัง้แต่ต้นน�า้ยนัปลายน�า้ โดยเราเวร์ิกไปกบัเกษตรกรทีเ่ป็น

ชาวสวนจริงๆ เพราะเราต้องการของดี ผลไม้หลายประเภทที่เราเอามาก็เป็นอินทรีย์แล้ว อย่างกล้วย

เป็นกล้วยอินทรีย์แล้วเพียงแต่ยังไม่ได้ใบรับรอง เพราะเราใช้สวนที่เกษตรกรรายย่อยจริงๆ ซึ่งการขอ

ใบรับรองจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการมาตรวจ เราก็พยายามเวิร์กอยู่ว่าถ้าสามารถสร้างดีมานด์ให้ได้     

มากพอ ก็จะสามารถช่วยสนับสนุนในส่วนนี้ให้เกษตรกรได้”

นอกจากการให้ความส�าคญักบัวตัถุดบิแล้ว ธนัยธรยังให้ความส�าคัญกบัแพ็กเกจจ้ิงไม่แพ้กนั เพราะ

รู้ดีว่าแพ็กเกจจ้ิงจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าให้ดูโดดเด่น รวมไปถึงการเป็นช่องทางสื่อสาร

เรื่องราวของสินค้าออกไปให้ผู้บริโภคได้รับรู้และเข้าใจ ด้วยเหตุนี้เธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้ง 

จากถุงคราฟต์กระดาษสีน�้าตาลธรรมดา มาเป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่ที่ดึงดูดสายตาและมีเอกลักษณ์       

เฉพาะตัว ที่ส�าคัญคือมีถึง 4 ภาษา คือ ไทย จีน ญี่ปุ่น และอังกฤษ

“ผลไม้อบแห้งถ้ามีแพ็กเกจจิ้งที่ไม่ดึงดูดก็จะท�าให้การตัดสินใจซื้อยากมาก ทีนี้ท�ายังไงที่จะท�าให้

ได้เห็นแล้วดึงดูดเพื่อให้ลองชิม เพราะถ้าลองชิมแล้วจะรู้ว่ามันต่างจากผลไม้อบแห้งทั่วไป ซ่ึงข้อดี   

ของการเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งคือ ท�าให้เราได้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีกว้างขึ้นจากกลุ่มรักสุขภาพ 

เพราะเรามองว่าไม่ได้แค่เรื่องสุขภาพ แต่ CHEW GREEN คือขนมชนิดหนึ่งที่กินได้ทุกวัน นอกจากนี้ 

ยงัได้ลกูค้าต่างชาตเิพิม่ข้ึนด้วย ซึง่จรงิๆ แล้วเราตัง้เป้าหมายทีจ่ะส่งออกด้วย ผลไม้จากบ้านเราอร่อย 

ทีนี้ถ้าเราคงความอร่อยไว้ได้เราก็อยากให้คนอื่นได้ลองด้วย” ธันยธรกล่าวในตอนท้าย 

Chew Green
08-1647-0836
www.chewgreen.com

ท�ำไมผลไม้อบแห้งต้องมีน�้ำตำล

ในเมื่อตัวผลไม้เอง

ก็มีควำมหวำนตำมธรรมชำติอยู่แล้ว

และเชื่อว่ำน่ำจะมีคนชอบ

ผลไม้อบแห้งท่ีหวานธรรมชาติเหมือนกัน

แพร-ธันยธร ชาติละออง

จึงตัดสินใจท�ำเป็นธุรกิจเสียเลย
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5 แรงบนัดาลใจของหนุม่มากความสามารถ

เจษฎา สุวรรณาภัย
“เราท�าธุรกิจมาตั้งแต่เด็ก สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจล้มไม่ได้ ต้องท�าให้

เตบิโตข้ึนเร่ือยๆ คอื ครอบครวัทีเ่ป็นก�าลงัใจท่ีดใีห้เสมอมา ด้วยความท่ีมคีนข้างหลงั

ให้ดแูล จงึต้องคดิหาวธิจีดัการความเสีย่งให้รอบคอบทีส่ดุ คนในครอบครวัไม่ได้

สอนเร่ืองการท�าธรุกิจกบัเราโดยตรง แต่จะสอนแบบอ้อมๆ มากกว่า เช่น สอนเรือ่ง

การกระท�าที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา การเข้าสังคม การเงิน และคู่แข่ง 

ซึ่งหลายๆ เรื่องที่ได้เรียนรู้สามารถน�ามาปรับใช้กับธุรกิจที่ท�าได้”

“เรามีความสุขกับการได้ออกไปท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อให้มีเวลาท่องเที่ยวตาม

ต้องการจึงต้องวางแผนการท�าธุรกิจให้ดี เวลาไปเที่ยวจะได้เห็นอะไรใหม่ๆ ได้

เปิดโลกทัศน์ ล่าสุดไปไอร์แลนด์ก็ได้ความรู้เรื่องแร่ธาตุ ซึ่งเป็นประโยชน์         

กับธุรกิจสถาบันความงาม และมีโอกาสได้เข้าใช้บริการสปาของที่นั่น ท�าให้ได้

เห็นว่าเขาให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นอย่างมาก เขาท�าให้ลูกค้าทุกคนรู้สึกว่า

ตัวเองคือคนพิเศษ เราจึงน�าสิ่งที่ได้พบเจอนี้มาปรับใช้กับงานส่วนการบริการ     

ของธรุกิจ ส�าหรบัประเทศทีช่อบไปทีสุ่ดคอื ญีปุ่น่ ไปทุกๆ 2 เดอืน เราชอบไลฟ์สไตล์

ของคนญี่ปุ่น การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย มีระเบียบ และยังชอบอาหารของเขาด้วย”

“จากความชอบในแฟช่ัน ชอบติดตามเทรนด์ของต่างประเทศ จึงตัดสินใจ

เปิดร้านชดุแต่งงานทีม่จีดุเด่นทีก่ารน�าเทรนด์แฟชัน่มาใส่ในชดุ และจากทีสั่งเกต

ในตลาดเห็นว่า ทุกร้านชุดแต่งงานมีช่างเสื้อมากประสบการณ์ แต่ไม่ใช่ทุกร้าน

จะมดีไีซเนอร์ทีม่ากความรูเ้รือ่งเทรนด์ เราจึงมองเหน็โอกาสทางการตลาดมาก

ขึ้น ส�าหรับเทรนด์ที่หยิบมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดแต่งงานเป็น    

เทรนด์ต่างประเทศ อย่างเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราเปิด Grand Opening ด้วย           

ชุดแต่งงานซีทรู ซึ่งเป็นเทรนด์ฮิตในต่างประเทศ ณ ขณะนั้น โดยชุดแต่งงานจะไม่มี

ซับใน แต่ใช้เลเยอร์ผ้ามาท�าให้มีมิติมากขึ้น ส่วนดีไซเนอร์ที่เป็นไอดอลด้านแนวคิด คือ Hedi Slimane         

โดยเขาเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม”

“ตอนนี้มีทีมงานในความดูแลประมาณ 200 คนจากทุกธุรกิจที่ท�า เราให้ความส�าคัญ

กับทุกคนเหมือนคนในครอบครัว ทุกคนจะได้ท�างานตามความถนัดของตัวเอง ซ่ึง

นอกจากเป็นการต่อยอดความสามารถแล้ว ยงัท�าให้พวกเขารูส้กึว่าตวัเองมคีณุค่า ส่วนเรา

ในฐานะเจ้าของธุรกิจก็ได้ผลลัพธ์ของงานที่มีประสิทธิภาพ เราเชื่อเสมอว่าเงินซ้ือ       

คนไม่ได้ ถ้าเงินหมด เขาก็ไม่อยู่ แต่ใจซื้อคนได้ ดังนั้น จึงให้ใจและแคร์ความรู้สึก    

ของทีมงานทุกคน”

“เนื่องจากเรามีทักษะด้านดิจิทัล มาร์เกตติ้ง จึงท�าดิจิทัล มาร์เกตติ้งของทุกธุรกิจ

ด้วยตัวเอง ซึ่งสิ่งที่เราให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากคือ คอนเทนต์ อย่างเพจของร้าน

ชุดแต่งงาน Mirror Mirror จะไม่ใช้คอนเทนต์ที่บอกว่า ชุดแต่งงานของเราสวยมาก 

ใช้เวลาในการปักนานเท่าไหร่ หรือปักด้วยเพชรอะไร แต่จะใช้คอนเทนต์ที่เล่าถึง

ปัญหาของลูกค้า โดยลูกค้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของร้านมาจากสื่อสังคมออนไลน์       

ทั้งสิ้น ทั้งนี้ โดยส่วนตัวมองว่า ดิจิทัล มาร์เกตติ้งมีอะไรใหม่ๆ ให้เรียนรู้อยู่ตลอด       

ดังนั้น จึงไม่หยุดที่จะเรียนรู้ด้านนี้ เพราะเป็นประโยชน์กับการท�าธุรกิจในยุคนี้มาก”

ครอบครัว

ท่องเที่ยว

แฟชั่น

ทีมงาน

ดิจิทัล มาร์เกตติ้ง

Text : Kritsana S. / Photo : Tumtist

ถ้าช่วงนี้ได้ติดตามข่าวสารวงการชุดแต่งงานเมืองไทย

มั่นใจว่าต้องรู้จักกับ Mirror Mirror

ร้านชุดแต่งงานของ เจษฎา สุวรรณาภัย

หนุ่มรุ่นใหม่วัยเพียง 25 ปี

โดยชุดแต่งงานร้านนี้โดดเด่นที่การน�าเทรนด์แฟชั่น

มาใส่ไว้ในชุด เจ้าสาวจึงได้ลุคแซ่บๆ

ตามสไตล์สาวแฟชั่นนิสต้า

ไม่เพียงเท่านี้ หนุ่มไฟแรงคนนี้

ยังสวมหมวกเจ้าของสถาบันความงาม

Majestic Health&Wellness

รวมถึงบริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัล มาร์เกตติ้ง

Think First Advertising co., Ltd

และนี่คือ 5 แรงบันดาลใจที่น�าความส�าเร็จทางธุรกิจมาให้กับเขา
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บางเจ้าก็อวดอ้างสรรพคุณว่ารักษาโรคต่างๆ ได้ จึงท�าให้เกิด

ความสงสัยว่า สารพัดประโยชน์ที่มีการกล่าวถึงเก่ียวกับเกลือ          

หิมาลายันนั้นแฝงความจริงมากน้อยแค่ไหน ไปดูความเห็นอีกด้าน

ของคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจซื้อ-ขายเกลือดังกล่าวกัน

แอดมินเพจ “เคมีฟิสิกส์ของสิ่งทอ อาหาร และของรอบตัว” 

อธิบายว่า “องค์ประกอบของเกลือหิมาลายันนั้นก็จะมีโซเดียม      

คลอไรด์ (NaCl) ที่เป็นเกลือเค็มๆ ถึงประมาณ 98 เปอร์เซ็นต์     

เลยทีเดียว และจะมีแร่ธาตุอื่นปะปนอยู่บ้าง เช่น โครเมียม (Cr), 

เหล็ก (Fe), สังกะสี (Zn), ตะกั่ว (Pb) และทองแดง (Cu) เลยท�าให้

มสีชีมพ ูซึง่กม็บีทความโฆษณาว่าดีต่อสขุภาพมากกว่าเกลอืธรรมดา

อย่างมากมาย แต่ปรากฏว่าแทบจะไม่พบหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์

เลยว่า แร่ธาตุท่ีปะปนมานั้นจะดีต่อสุขภาพกว่าการบริโภคเกลือ      

ราคาถูกๆ กันเลย 

“นอกจากนั้น ยังพบว่า แร่ธาตุหลายๆ ชนิดที่ปะปนในเกลือ        

หิมาลายันนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะตะก่ัว    

ที่ปะปนมา ท�าให้เกลือที่ขุดได้บางแหล่งไม่สามารถบริโภคได้อย่าง

ปลอดภัยหากว่าไม่ก�าจัดส่ิงเจือปนอย่างโลหะหนักเหล่านี้ก่อน ซึ่ง

ในงานวิจัยหลายๆ งานนั้นถึงกับเคลมว่า แม้ว่าเกลือหิมาลายัน      

ทีก่�าจดัสิง่เจอืปนทีเ่ป็นอันตรายออกแล้วน้ันจะสามารถใช้ปรงุอาหาร

ได้รสชาตดิ ีเนือ่งจากมีรสชาตทิีไ่ม่เคม็จดัเท่าเกลือบริสุทธิ ์แต่ก็ไม่ค่อย

ต่างจากเกลอืสนิเธาว์/เกลอืสมุทรบ้านเรา แล้วแถมไม่มีหลกัฐานว่า

จะดีต่อสุขภาพกว่าเกลือราคาถูกธรรมดาอย่างที่โฆษณากัน”

ขณะที่ “บังก้อง” เจ้าของเพจ Schwedakong อดีตคนดังแห่ง

ห้องก้นครวัพนัทปิผูใ้ฝ่ศกึษาเกีย่วกบัอาหารและเครือ่งปรงุรสพดูถงึ

เกลอืหมิาลายนัว่า “เกอืบๆ 100 เปอร์เซน็ต์ มนัเป็นโซเดยีมนัน่หละ 

มันไม่ได้สุขภาพอะไร มันอัพราคา ที่เหลือมันองค์ประกอบย่อย    

ทั้งขนาดผลึก ทั้งการยิงประจุให้ผลึกแตกตัว มันเลยท�าให้เค็ม       

ช้าเร็วไม่เท่ากัน น�้าที่ใช้ท�าก็มีส่วนเยอะ ใสไม่ใสใครจะใช้ก็ใช้        

ผมคนหนึง่ท่ีไม่ได้อนิอะไรกะมันมาก เลอืกเกลือตามขนาดทีเ่หมาะสม

กับอาหารก็หรูแล้ว”

ด้านจ่าพิชิตเจ้าของเพจ Drama Addict ที่ตัวจริงเสียงจริงมี

ดีกรีเป็นนายแพทย์เขียนถึงเกลือหิมาลายันดังนี้ “ส่วนคนที่เป็นโรค

ความดนัแล้วอยากเอาเกลือหมิาลายนัมาใช้ ลองดเูปอร์เซน็ต์ โซเดยีม

ในเกลือปกติจะมีโซเดียม 39.1 เปอร์เซ็นต์ ก็ประมาณเกลือ 6 กรัม 

มีโซเดียมประมาณ 2,400 มิลลิกรัม ส่วนเกลือหิมาลายัน มีโซเดียม 

36.8 เปอร์เซ็นต์ ก็ประมาณว่า ถ้าเกลือ 6 กรัม มีโซเดียม            

2,200 กรัม น้อยกว่าพอสมควร ถ้าเอามาใช้แทนเกลือปกติ ในการ

ท�าอาหารตามปกติ ในปริมาณปกติ ก็สามารถลดโซเดียมได้           

นิดหน่อย ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ช่วยคุมปริมาณโซเดียมได้อีกนิดหนึ่ง 

แต่ไม่ใช่กนิอาหารตามปกตแิล้วเอาเกลอืหมิาลายนัมากนิเสรมิเพราะ

เชื่อว่ามันลดความดันได้ แบบนั้นโซเดียมเกินแน่” 

โดยสรปุเกลอืหมิาลายนัอาจจะอดุมด้วยแร่ธาต ุมคีวามเคม็น้อย

กว่าเกลืออื่นจึงท�าให้รสชาติดี แต่เกลือก็คือเกลือ เพื่อสุขภาพท่ีดี

ตามที่ทางการรณรงค์ “ลดเค็ม ลดโรค” ค�าแนะน�าคือวันหน่ึง        

ไม่ควรกินโซเดียมเกิน 2.4 กรัม เทียบเป็นเกลือแกง 6 กรัม หรือ

เท่ากับ 1 ช้อนชาพูน 

ผลด้านลบของการเสพติดโซเชียลมีเดียนั้นมีมากชนิด  
ที่หลายคนอาจไหวตัวไม่ทัน เป็นต้นว่า

 ความภูมิใจในตัวเองหรือการนับถือตัวเองต�่าลง

อนัเป็นผลมาจากการสอดส่องชวีติผูอ่ื้นท้ังตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ 
เท่านั้นยังไม่พอยังเปรียบเทียบตัวเองกับเพ่ือนในเฟซบุ๊ก      
ที่มีชีวิตเหนือกว่า ท�าให้เกิดอาการที่เรียกว่า Facebook 
Envy หรืออิจฉาชีวิตผู้อื่นนั่นเอง

 สื่อสารกันน้อยลง

มข้ีอสงัเกตว่าโซเชยีลมเีดยีอาจจะท�าให้คนทีอ่ยูไ่กลสือ่สาร
กันง่ายขึ้น แต่ส�าหรับคนใกล้ชิดและคนรอบข้าง กลับท�าให้
ห่างไกลกว่าเดิม

Text : Morning dew

โซเชียลมีเดียกับผลต่อใจ

Text : น�้ำค้ำงHealtHy body

Happy Mind

เกลือหิมาลายันในอีกทัศนะ

ช่วงหลายปีมานี้จะเห็นกระแส

เกลือหิมาลายันหรือเกลือสีชมพู

เป็นที่นิยมและใช้กันแพร่หลาย

เกลือหิมาลายันมีต้นก�าเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย

ในประเทศปากีสถาน ซึ่งกว่าจะได้มานั้น

ต้องผ่านการระเหยของน�้าทะเล

เป็นเวลากว่า 250 ล้านปีก่อน

จนกลายเป็นผลึกเกลือสีชมพู

ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุถึง 84 ชนิด

จึงถูกชูจุดขายว่าเกลือเพื่อสุขภาพ

 เฟซบุก๊อาจมข้ีอดีตรงทีผ่ดุภาพเก่าเพือ่เตอืนความทรงจ�าในอดตี

แต่สิ่งหนึ่งที่อาจตกหล่นไปคือ การไม่อยู่กับปัจจุบันขณะ ระหว่าง
ที่ก�าลังเล็งหามุมสวยๆ ในการถ่ายภาพ เราอาจพลาดไม่ได้สังเกต
ความเป็นไปของสิ่งต่างๆ รอบข้าง

 อดหลับอดนอน

คนจ�านวนมากก่อนนอนมักหยิบมือถือหรือไอแพดมาสไลด์อ่าน      
จนเลยเวลา แทนที่จะได้พักผ่อนเต็มที่ ก็กลายเป็นลดทอนเวลา    
นอนไป เม่ือตื่นมาสมองก็ไม่แจ่มใสเท่าที่ควร ที่ส�าคัญแสงจาก     
หน้าจอยังส่งผลต่อสุขภาพตาอีกด้วย

 สมาธิสั้นลง

อันนี้อาจเป็นผลจากการที่เราถูกป้อนด้วยข้อมูลมหาศาลในโลก     

โซเชียลมีเดีย และการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วเพียง         
ปลายนิ้วสัมผัสท�าให้หันเหความสนใจได้โดยง่าย 

โซเชียลมีเดียอาจจะมีประโยชน์แต่ก็มีโทษเช่นกัน         
หลายคนท่ีไหวตัวทันก็ตัดสินใจลาขาดจากโซเชียลมีเดีย     
ไปเลย แล้วก็พบว่า ความสงบคืนกลับสู่ชีวิต แต่ความจริง
แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องถึงขั้นนั้นก็ได้ เอาแค่ว่าเมื่อใดที่เริ่ม        
รูส้กึว่าโซเชยีลมเีดยีเริม่กระทบต่อสภาวะจติใจหรอืส่งผลต่อ
ร่างกาย ก็สามารถจ�ากัดการเสพให้น้อยลง เช่น ก�าหนด     
ตวัเองให้เข้าเฟซบุก๊วนัละครัง้ ครัง้ละไม่เกนิครึง่ชัว่โมง เป็นต้น               
การเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เล็กน้อยแบบน้ีก็ท�าให้ชีวิตสมดุล   
ขึ้นได้ 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่ท�าให้ผู้คน

เชื่อมโยงถึงกันมากกว่าที่เคยเป็น อย่างไรก็ตาม การเสพติดหรือกระทั่ง

พึ่งพาโซเชียลมีเดียมากเกินไปก็ส่งผลต่อจิตใจเช่นกัน
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Eating Out Text : Duckkiez / Photo : เจษฎา ยอดสุรางค์ Eat | DRinK | tRaVEL  Text : Duckkiez 

RELaX Text : Duckkiez

แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืนFitness24seven

The Terrace@72
บุฟเฟต์นานาชาติในบรรยากาศ
ตะวันตกริมเจ้าพระยา

The Terrace@72 ห้องอาหารดีไซน์ทันสมัยที่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่ง สบายตาด้วยผนังหน้าต่าง

กระจก และด้วยความที่ห้องอาหารตั้งอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยาจึงมองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินได้ถนัด

ตา ส�าหรับอาหารที่เสิร์ฟเป็นบุฟเฟต์นานาชาติท้ังไทย จีน อินเดีย ยุโรป และญี่ปุ่น ดูแลคุณภาพ

อาหารและความอร่อยโดยทีมพ่อครัวผู้เชี่ยวชาญการปรุงอาหารทุกสไตล์

บุฟเฟต์นานาชาติมื้อค�่ามีหลากหลายมุมอาหารให้เลือกอิ่มอร่อย ไม่ว่าจะเป็นมุมอาหาร              

ไทย-จีน-ยุโรป มุมซีฟูดประกอบด้วย กุ้ง กั้ง ปู และหอยนางรม มุมอาหารญี่ปุ่นที่มีซูชิและมากิ      

หน้าต่างๆ ซาชิมิมีให้เลือกทั้งแซลมอน หนวดปลาหมึกยักษ์ ไข่หวาน และปูอัด มุมอาหารอินเดีย   

ปรุงโดยพ่อครัวชาวอินเดีย เมนูแนะน�าคือ Chicken Tikka ไก่หมักเครื่องเทศอินเดียย่างสุกก�าลังดี 

รับประทานคู่ Papadum ข้าวเกรียบอินเดียแผ่นบางกรอบ มุมบาร์บีคิวที่มาพร้อมเนื้อต่างๆ เช่น    

เนื้อวัวชั้นดี เนื้อแกะ กุ้งกุลา แซลมอน และปลากะพง ส่วนคนรักสุขภาพพลาดไม่ได้กับมุมผลไม้สด

และสลัดบาร์ โดยมีผักสดและน�้าสลัดให้เลือกตามชอบ  

เมนูตามสั่ง อีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจไม่แพ้มุมอื่น โดยมีขั้นตอนง่ายๆ คือ เลือกวัตถุดิบและเลือกเมนู

ที่ต้องการ เช่น กุ้งทอดกระเทียม ปลานึ่งมะนาว ย�า ต้มย�า ผัดไทย สเต๊ก และพาสต้า เมื่อพ่อครัว

ปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อย พนักงานจะเดินมาเสิร์ฟที่โต๊ะ

ฟิตเนสจากสวีเดนท่ีเปิดให้บริการ      

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง มีอุปกรณ์            

ออกก�าลังกายมากมายและคลาส            

ออกก�าลังกายที่หลากหลาย เช่น RPM 

คลาสออกก�าลังกายจักรยานไปพร้อมกับ

เพลงกระตุ้น และ Bodypump คลาส    

ออกก�าลังกายด้วย Barbell ไม่เพียงเท่านี้ 

ที่นี่ยังมี Women Gym ห้องออกก�าลังกายส�าหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ

นทิรรศการศิลปกรรมช้างเผอืกคร้ังที ่7 หวัข้อ แรงบนัดาลใจ

จากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน น�าเสนอผลงานจิตรกรรม 

ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสมในรูปแบบผลงาน

เหมือนจริงและศิลปะรูปลักษณ์ที่ได้รับรางวัลจากการ

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7 ประจ�าปี พ.ศ.2561 

นิทรรศการนี้มีผลงานจัดแสดงทั้งสิ้น 57 ชิ้นงาน

HUKBAR ORIGINAL

SULBING

MUTHI MAYA

ฟอร์เรส พลูวลิล่าแห่งเดยีว

ในเขาใหญ่ท่ีจะพาทุกคน   

ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศ

สุดเก๋ไก๋ที่ผสานการใช้ชีวิต

ร่วมสมัยเข้ากับความงาม  

ของธรรมชาติได้อย่างลงตัว 

พืน้ท่ีใช้สอยของแต่ละห้องพกั

ประกอบด้วย สระว่ายน�้า     

ส่วนตัวพร้อมชานระเบียงไม้ เตียงนอนริมสระน�้าส�าหรับพักผ่อนและชมทิวทัศน์ 

ห้องนั่งเล่น และห้องน�้าพร้อมอ่างจากุซชี่

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 0-4442-6000   www.muthimaya.com

คาเฟ่บาร์สไตล์เวสเทิร์น        

วนิเทจท่ีเสร์ิฟอาหารหลากหลาย

เมนู เช่น สันคอหมูย่างไข่ข้น    

ราดชีส สันคอหมูย่างจิ้มแจ่ว 

และย�าแซลมอนวาซาบ ิในส่วน

ของเครื่องดื่มมีค็อกเทลที่เป็น              

ซิกเนเจอร์ของร้าน รวมถึง         

คราฟต์เบยีร์ไทยและนอกมากกว่า 

40 ชนิด นอกจากนี้ บริเวณชั้น 2 ของร้านยังสามารถจัดปาร์ตี้ส่วนตัวได้ด้วย

ถ.พระรามที่ 6 ซ.30 เปิดบริการ 17.00-24.00 น.
 09-3923-4941   hukbaroriginal   hukbar_original

คาเฟ่บิงซูจากเกาหลีท่ีใครๆ ต่าง

รู้จักพร้อมน�าเสนอเมนูใหม่ Crunchy 

Monster Sulbing น�้าแข็งไสเกล็ดหิมะ 

สอดไส้ไอศกรีมรสสตรอว์เบอร์รี โอริโอ้ 

กรุบกรอบ และวิปครีม ท็อปปิ้งด้วย    

โอริโอ้สอดไส้ครีม และ Oreo Choco 

Monster Sulbing น�้าแข็งไสที่อัดแน่น

ด้วยโอริโอ้และผงช็อกโกแลตเข้มข้น
สยามสแควร์ ซ.2 เปิดบริการ 10.00-23.00 น.

 www.sulbinginternational.com   sulbinginternational   sulbinginternational

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้-24 มิถุนายน 2561

 TheWhiteElephantArtAwardโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ ใกล้ BTS พระโขนง
 fitness24seven-thailand.com/th    Fitness24SevenThailand

โรงแรมแม่น�้า รามาดาพลาซา ถ.เจริญกรุง

เปิดบริการ 18.00-22.00 น. มีเรือรับ-ส่งจากท่าเรือสาทร-โรงแรมทุก 30 นาที

 0-2688-1000   www.ramadaplazamenamriverside.com
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Fortune for Biz
Text :  อ.อ้าย ปุชชญา ying.aiy@gmail.com

เรื่องธุรกิจการงานจะมีเรื่องจุกจิกที่ต้องแก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆ แต่ก็มี
คนเข้ามาช่วยเหลือให้หาทางออกได้ การไว้ใจใครมากจนเกินไป   
จะท�าให้เกดิความเสยีหายกบัคณุได้อย่างไม่คาดคดิ ควรมขีอบเขต
ในการไว้วางใจ การเงินการลงทุนราบรื่นดี คู่ค้าคู่สัญญาให้การ
เก้ือกูลกันดี ความรักที่มีความขัดแย้งกันจะมีความเข้าใจกัน         
มากขึ้น แต่ยังอดท่ีจะมีทิฐิด้วยเรื่องเก่าๆ ไม่ได้ สุขภาพดื่มน�้า    
เยอะๆ จะท�าให้ระบบหมุนเวียนเลือดลมดีขึ้น

งานที่เกี่ยวกับงานโฆษณา งานครีเอทิฟไปได้ดีมีลูกค้าท้ังเก่า        
และใหม่ทีม่องว่าคณุมคีวามเป็นมอือาชพี เข้ามาให้คณุได้สร้างสรรค์
งานดีๆ ให้ ซึ่งคุณก็ท�าได้ดี ส่วนธุรกิจการงานอื่นๆ การใช้ไอเดีย
ใหม่ๆ เข้ามาปรับในการท�างานจะท�าให้งานมีความโดดเด่นขึ้น   
การเงินการลงทุนได้ใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ถูกใจ การลงทุนเพื่อปรับปรุง 
เติมแต่งของเดิมที่มีอยู่ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าได้ดี กับคนรักคุณเอง
ลดความเผดจ็การบางอย่างลงบ้างจะท�าความรกัราบรืน่กว่าน้ี สุขภาพ
ระวังปวดแขนจากการยกของหนัก

การท�างาน ธุรกิจรวมถึงการเงินการลงทุน ควรเจรจาตกลงกัน      
ให้ชัดเจนจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทั้งคู่ค้าคู่สัญญาและกับหุ้นส่วน
ในธุรกิจการงาน บางอย่างอาจไม่เป็นตามข้อตกลง ควรเคลียร์     
สิ่งที่ค้างคาใจ จะท�าให้ทุกอย่างลงตัว ความรักมีการมองอนาคต 
สร้างอนาคตร่วมกัน ใครที่วางแผนการท�างานร่วมกันจะมีความ
ก้าวหน้าได้ด ีสุขภาพท้องผกู ระบบขบัถ่ายไม่ปกต ิระวงัเรือ่งรดิสีดวง

เรื่องการงานท่ีมีการรอคอยการตอบรับยังไม่ได้เร็วๆ นี้ และควร
ระวังเร่ืองของการสื่อสารที่ผิดพลาดที่จะท�าให้เกิดความเสียหาย 
เจ้านายเกดิความไม่พอใจได้ ถ้าคณุเป็นเจ้าของกจิการจะท�าให้เกิด
ความเสียหายต่อธุรกิจได้ง่ายๆ ควรระมัดระวังอย่างยิ่ง การเงิน   
การลงทุนยังไม่ได้ดั่งใจ ควรละเอียดรอบคอบทั้งรายรับ-รายจ่าย 
ช่วงน้ีอาจมเีครียดเกีย่วกับการเงนิการลงทนุ ระวงัจะส่งผลถงึสขุภาพ
ได้ คนรักช่วยเหลือแนะน�าเป็นก�าลังได้บ้าง

ธุรกิจการงานมีการวางแผนในระยะยาว และมีโอกาสมองเห็นเรื่อง
ของการเงินการลงทุน ช่องทางเรื่องของธุรกิจการงานได้ดี บางคน
อาจมนีายทุนมาสนบัสนนุในสิง่ท่ีคณุอยากจะท�ามานาน ขอให้ตัง้ใจ
วางแผนงานดีๆ มีความส�าเร็จแน่นอน การแบ่งปันผลประโยชน์
ต่างๆ ค่อนข้างลงตัว ความรักมีความมั่นคง ครอบครัวอบอุ่น        
มีเกณฑ์ซื้ออสังหาริมทรัพย์ร่วมกัน สุขภาพระวังเรื่องภูมิแพ้ ผื่นคัน

ธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไปได้ดี มีการขยับขยาย
ธุรกิจการงานที่มั่นคง การเงินการลงทุนจะได้ผลตอบแทนเป็น         
ที่น่าพอใจ การตอบรับจากลูกค้าส่งผลดีอย่างต่อเนื่อง ท�าให้หาย
เหนื่อยกันบ้าง ความรักที่คบกันมานานจะมีการตกลงปลงใจ ส่วน
ใครที่ก�าลังมีปัญหาจะอยู่ในช่วงการตัดสินใจว่าจะต่างคนต่างไป
หรือจะเดินหน้าต่อ สุขภาพช่วงนี้ควรมีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ    
อย่าท�างานหักโหมเกินไป

การงานมั่นคงและมีความส�าเร็จดี สิ่งใดที่ติดขัดจะราบรื่น มนุษย์
เงินเดือนมีโอกาสมีธุรกิจของตัวเองเพิ่ม มีงานเสริมที่ท�ารายได้ดี 
ใครที่จะมีธุรกิจของตัวเองมีโอกาสสูงที่มีความมั่นคงและมีคน
สนับสนุนช่วยเหลือเรื่องการเงินด้วยความเสน่หา หรือจะเป็น        
เพศหญิง หรือแม่ ที่จะส่งเสริมกันได้ดี ความรักที่โสดจะเจอคนรู้ใจ 
ที่คบกันมาจัดว่าเป็นคู่บุญคู่กรรม ใครจะเลิกกันก็ค่อนข้างยาก 
สุขภาพยังแข็งแรงดี ควรออกก�าลังกายจะสดใสมากกว่านี้

การงานจะค่อนข้างอยู่ตัวส�าหรับใครที่ท�างานประจ�า ส่วนใครท่ี     
ท�าธุรกิจการงานเป็นเจ้าของกิจการ ช่วงนี้จะรู้สึกเงียบๆ ไม่ค่อย   
ได้ด่ังใจเท่าที่ควร คุณสามารถท�าอะไรเสริมข้ึนมาเพ่ือเป็นรายได้
พิเศษเพิ่มเข้ามาได้ ค่าใช้จ่ายต้องวางแผนให้ดี ความรักยังราบรื่น
ด ีมปัีญหาจะพดูคยุเคลยีร์ปัญหากนัได้ สขุภาพมปัีญหาช่วงสะโพก
ลงไปเป็นๆ หายๆ เกี่ยวกับข้อ กระดูก

การท�างานระวังมีความขัดแย้งด้วยค�าพูด ซึ่งต้องระมัดระวังเรื่อง
ของค�าพดูทีจ่ะไปกระทบกระทัง่กบัเพือ่นร่วมงานทีจ่ะท�าให้มีปัญหา
บานปลาย กลายเป็นแผลในใจต่อกันได้ง่ายๆ เรื่องของการเงิน    
บางคนมีเกณฑ์เรื่องของคดีความ โดนทวงถามเรื่องของบการเงิน 
หรือต้องกูย้มืเพือ่ให้การเงนิเดนิหน้าต่อไปได้ ความรกัไม่ค่อยสดใส 
ท�าให้มปัีญหาต่อกนัได้ง่าย สขุภาพไม่ค่อยดีระวงัเจบ็ป่วยกะทนัหนั 
และเรื่องอุบัติเหตุ

การท�างานมีความราบรื่นถ้าเป็นเจ้านาย หัวหน้า ลูกน้องบริวาร   
จะช่วยเหลือการท�างานได้เป็นอย่างดี ใครท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจ       
การงานทีเ่กีย่วกบัเครือ่งดืม่จะได้รบัการตอบรบัด ีการเงนิระวงัการ
เสยีเปรยีบหรือโดนโกงได้แบบไม่คาดคิด ต้องรอบคอบเรือ่งการเงนิ
ให้ดี ความรัก คนรักมีความภูมิใจในตัวคุณ ท่ีรักกันมานานแล้ว  
ควรชวนไปท่องเทีย่วเปลีย่นบรรยากาศเพือ่ความรักทีส่ดใสกว่าเดมิ 
ควรรักษาสุขภาพให้ดีระวังเครียดลงกระเพาะ

การงานมีความส�าเร็จเป็นอย่างดี มีความโดดเด่นในวงการท�างาน
และได้รับการยอมรับในความสามารถของคุณเป็นอย่างดี แต่เรื่อง
การเงินยังไม่ได้ด่ังใจ มีรายรับเข้ามา รายจ่ายมีมารออยู่ตลอด      
จะเก็บเงินก็ยังไม่ได้อย่างที่คิด ท�าให้วิตกกังวลในเรื่องการเงิน       
พอสมควร คนรกัให้การช่วยเหลอืเรือ่งการเงนิได้หรอืช่วยแก้ปัญหา
หาทางออกให้ได้ สขุภาพเรือ่งของการบวมน�า้ หรอืเรือ่งของฮอร์โมน
ท�างานผิดปกติได้

ด้วยความสามารถของคุณ คุณสามารถท�างานได้หลายๆ อย่าง 
และรายได้ก็มีเข้ามาหลายทาง แต่กว่าจะได้รายได้เล่นเอาเหน่ือย
แทบท้อ ขอให้คุณใช้ศักยภาพในการท�างานให้ดี จะมีความส�าเร็จ
ได้ คนที่ท�างานประจ�ามีภาวะอยากเปลี่ยนงาน ขอให้ดูให้ดีๆ       
อย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง เพราะผลตอบแทนอาจไม่เป็นอย่างที่คิด 
ความรักภาวะความเป็นผู้น�าของคุณบางครั้งก็ท�าให้กระทบใจ       
คนรักให้รู้สึกน้อยใจได้ สุขภาพระวังความดัน เบาหวาน และ       
โรคหัวใจ ควรตรวจสุขภาพ

15 พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2561

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู
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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

• SOMETHING BLACK  
ตลาดละลายทรัพย์ 58 ซอยรัชดาภิเษก 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

ก�าแพงเพชร

• THE GYM
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

• ALPHABET
COFFEE AND PAGES

• Me Ice cream
• The Marble
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

• Cake Lamoon
ณ โพนพิสัย

• Loft Café NK 

อุดรธานี

• วินัยสตูดิโอ

• Dose Espresso

 ภาคตะวันออก 

จันทบุรี

• กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

• r POD Coworking Space
ตราด

• Kaotaa Coffee
• Hotel ฮิ

ระยอง

• Dollars House
• Roux café
• 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
• PASSIONE del Caffé
ภูเก็ต

• Love 2 eat
• กล้วยน�้าว้า

สงขลา

• Ma Maison 
หาดใหญ่

• ร้าน TuBER
สุราษฎร์ธานี

• MY CuP
• บางใบไม้ คาเฟ่

25
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ศนูย์ SCB Business Center สยามสแควร์ ซอย 1 จดัตัง้ขึน้

เพือ่ให้การสนบัสนนุผูป้ระกอบการ SME นอกเหนอืจากความ

ช่วยเหลือด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็น การเติมเต็มองค์ความรู้

ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ SME เติบโตได้อย่างมั่นคงและอยู่รอด

ในระยะยาว ผ่านกิจกรรมสัมมนา เวิร์กช็อป และ Business 

Matching เป็นต้น โดยเน้นไปที่หัวใจหลักของการท�าธุรกิจ

ทั้ง 4 มิติ นั่นคือ การท�าธุรกิจแบบดิจิทัล (Digital), การสร้าง

แบรนด์ (Branding), การขนส่งสินค้า (Logistics) และการ

ท�าธรุกจิแฟรนไชส์ (Franchise) ซึง่ทัง้ 4 มติดิงักล่าวนอกจาก

จะมผีูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านที ่SME สามารถนดัหมายล่วงหน้า

เพื่อขอค�าปรึกษาแล้ว ยังจะมี Deal พิเศษให้กับ SME ที่      

เข้ามาร่วมปรึกษาเพื่อน�าไปใช้ในการลดต้นทุนธุรกิจอีกด้วย 

โดยมเีมนเตอร์ประจ�าศนูย์อย่าง คณุพฒันพงศ์ รานรุกัษ์ และ 

คุณธเนศ จิระเสวกดิลก กรรมการผู้จัดการ บริษัท Divana 

Spa ผู้ประกอบการธุรกิจสปาและผลิตภัณฑ์อโรมาชั้นน�า      

ของไทยจะมาช่วยถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์        

ให้กับเพื่อน ๆ ผู้ประกอบการ SME  

ศูนย์ SCB Business Center เปิดโอกาสผู้ประกอบการ 

SME ได้เก็บเกี่ยวไอเดียและเทคนิคการท�าธุรกิจให้ประสบ

ความส�าเร็จผ่านกจิกรรมต่าง ๆ   ท่ีจัดขึน้เป็นประจ�าทุกสัปดาห์  

เช่น  จดักิจกรรม Business Matching สัมมนา และเวิร์กชอ็ป 

เป็นต้น โดยในเดือนที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรม Business 

Matching & Consulting  เพื่อเปิดโอกาสให้ SME ได้พูดคุย

กับกูรูและปรึกษาธุรกิจกันแบบตัวต่อตัว ซึ่งได้รับความสนใจ

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

SCB
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Business Matching & Consulting

เพราะ Business Matching หรือการจับคู่ธุรกิจ เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยเป็นเวทีที่จะได้เจอพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดและหาช่องทางในตลาดใหม่ ๆ  ดังนั้น 

ศนูย์ SCB Business Center สยามสแควร์ ซอย 1 จงึไม่พลาดทีจ่ะจัดกิจกรรม Business Matching & Consulting ข้ึน เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ SME ได้มโีอกาสพบกรูจูาก 6 องค์กร ท่ีจะมาร่วมพดูคยุปรกึษาธุรกจิกนั         

แบบตวัต่อตวั และหาโอกาสใหม่ ๆ ให้กับการท�าธุรกิจ ประกอบด้วย บริษัท ขาบสไตล์ จ�ากัด ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการออกแบบธุรกิจอาหาร บริษัท เอ็นพีพี บ็อกซ์ จ�ากัด ผู้ประกอบการด้านการออกแบบ            

แพ็กเกจจิ้งส�าหรับขนส่งผ่านไปรษณีย์และดิลิเวอรี บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ LALAMOVE แบรนด์โลจิสติกส์แบบส่งด่วน ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจอยากเพิ่มยอดขายด้วยการ

ท�าธุรกิจดิลิเวอรี แต่ยังไม่ชัวร์ว่าต้องเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหน LALAMOVE พร้อมไขปัญหาและให้ค�าแนะน�า บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จ�ากัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบร้านอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่       

หลังร้านจนถึงหน้าร้าน ศูนย์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศูนย์แห่งนี้จะช่วย SME ตั้งแต่เริ่มมี     

ไอเดียจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ากัด โดย Central Lab ที่จะช่วยในเรื่องการยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน หรือเพิ่มมูลค่าสินค้า    

สัมมนาและเวิร์กช็อป

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ศนูย์ SCB Business Center  สยามสแควร์ ซอย 1 ได้ชักชวนเหล่ากูรูและผู้ประกอบการตัวจริงมาให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์แบบ รู้ลึก รู้จริง ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจ       

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดสัมมนาไปแล้วหลายครั้งในหลายหัวข้อ เช่น คุณทิพย์ดา จันทจรูญพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี เคเทอริ่ง จ�ากัด ผู้คลุกคลีอยู่ในวงการเคเทอริ่งมานับสิบปี มาชี้แนวทางให้ว่า   

หากจะต่อยอดธุรกิจร้านอาหารให้มีรายได้มากขึ้น ผ่านช่องทางเคเทอริ่งนั้นจะต้องท�าอย่างไรบ้าง คุณภคมน สมบูรณ์เวชชการ Chief Operation Officer แบรนด์ D’ORO (ดิโอโร่) มาบอกเล่าถึงกลยุทธ์         

รีแบรนด์ 360 องศาให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ คุณวีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด แนะน�ากลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารแบบเจาะลึก ท�าอย่างไรให้พร้อมรับมือในยุค Food Digital  

และส�าหรับใครมีไอเดียผลิตภัณฑ์ อยากแตกไลน์สินค้า แต่มีทุนการท�า R&D ไม่มาก SCB Business Center ยังได้เชิญ ITAP หน่วยงานภายใต้ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)     

ที่ตั้งข้ึนมาเพื่อช่วยเหลือ SME ด้านการวิจัยและพัฒนา มาให้ค�าปรึกษากันแบบตัวต่อตัว ไม่เพียงเท่านั้น ยังเปิดเวิร์กช็อปการถ่ายรูปสวยแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน ส�าหรับ SME ท่ีเปิดร้านบนออนไลน์         

โดยคุณชาคริต ยศสุวรรณ์ หัวหน้าช่างภาพ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด อีกด้วย

@สยามสแควร์
BUSINESS CENTER

ระดมกูรู จับคู่ธุรกิจต่อยอดความส�าเร็จ SME

ติดตามข่าวสารของกิจกรรมต่าง ๆ จาก SCB BUSINESS CENTER

ได้ที่ SCB SME FACEBOOK GROUP

ศูนย์ SCB Business Center สยามสแควร์ ซอย 1 เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 10.00-19.00 น. โดยภายในศูนย์จะมี Business Coach ประจ�า คอยท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาในการท�าธุรกิจแก่ SME นอกจากนี้ 

ยงัมีการจดัสรรพืน้ท่ีในการจดักจิกรรมต่าง ๆ ท้ัง Co-Working Space ให้ SME ได้มานัง่ท�างานหรอืประชมุเพือ่ต่อยอดธรุกิจ สตดิูโอทีใ่ช้ถ่ายภาพโปรดกัต์ทีเ่ปิดให้บรกิารแบบฟร ีๆ และห้องประชมุแบบส่วนตวั

พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน

ทัง้หมดนีเ้ป็นการบรกิารแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการ SME ทีต้่องการมาใช้บรกิารท่ี ศนูย์ SCB Business Center สยามสแควร์ ซอย 1 สามารถจองทกุกจิกรรม ทัง้การนดัหมายพบกรูเูพือ่ปรกึษาเชงิลกึ

เฉพาะด้านแบบตวัต่อตวั การปรกึษากบัเมนเตอร์ประจ�าศูนย์ เพือ่รบัค�าแนะน�าและร่วมก�าหนดทศิทางของธุรกิจ  การจองห้องประชมุ สัมมนา และสตดูโิอถ่ายภาพ ได้ผ่านทาง https://businesscenter.scb.co.th



Society

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) มอบความพิเศษให้ลูกค้า 

บตัรเครดิตธนชาตได้รบัประทานอาหารญีปุ่่นฝีมอืเชฟกระทะเหลก็

อย่างเชฟบุญธรรม ภาคโพธิ์ ณ ร้านฮอนโมโน ซูชิ ทุกสาขา ตั้งแต่

วนันี-้31 พฤษภาคมนี ้และรบัสทิธพิเิศษ 3 ต่อ เครดติเงนิคนืสงูสดุ 

20 เปอร์เซ็นต์ โดยต่อที่ 1 รับส่วนลดเงินสด 15 เปอร์เซ็นต์เฉพาะ

ค่าอาหารเมนูปกติ ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10 เปอร์เซ็นต์

เมือ่รบัประทานอาหารตัง้แต่ 800 บาทขึน้ไป และต่อที ่3 รบัเครดติ

เงินคืนสูงสุด 10 เปอร์เซ็นต์เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอด         

รับประทานอาหาร

ประณยา นิถานานนท์ ผู ้อ�านวยการ-ธุรกิจบัตรเครดิต            

“เคทีซี” หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ         

ศักดิ์ ปัญจทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ภัตตาคารจีนฮองมิน     

(Hongmin Restaurant) เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ        

20 ปี มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ซื้อบัตรก�านัล    

ฮองมินมูลค่า 3,600 บาท ในราคาพิเศษเพียง 3,000 บาท ตั้งแต่

วันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2561 

ปิดฉากไปแล้วกับกิจกรรม Workshop Brand Health Check คร้ังท่ี 1 กิจกรรม          

สดุ Exclusive เฉพาะสมาชกิ Privilege SME Thailand Club เพือ่ให้ข้อคดิในการท�าแบรนด์

ยุคนี้ว่าต้องหมั่นดูแลสุขภาพแบรนด์ให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ และได้รู้จุดเด่นจุดด้อย            

ในแบรนด์ของตนเอง โดยมี สวิุทย์ เอือ้ศักดิช์ยั หรือกูแ๋มธธ์ ผูเ้ชีย่วชาญด้านการสร้างแบรนด์ 

มาให้ความรู้แบบเตม็อิม่ในบรรยากาศสบายๆ และเป็นกนัเอง นอกจากนี ้ ยงัเปิดโอกาส        

ให้เหล่าสมาชกิได้พรเีซนต์ธุรกิจของตนเอง ให้เพ่ือนร่วมคลาสได้แลกเปลีย่นความคดิเห็น    

และมุมมองใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการน�าไปพัฒนาต่อยอดกับธุรกิจของตนเอง                       

ณ SME Thailand Office เม่ือวนัพฤหัสบดท่ีี 26 เมษายนท่ีผ่านมา

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางด้านดิจิทัลของประเทศไทย

ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ น�าโดย          

ฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประกาศเปิดตวัพนัธมติร

ยักษ์ใหญ่แห่งโลกเทคโนโลยีทั้งภาครัฐ บริษัทไอทีระดับโลก 

และ Startup ชัน้น�ารวมกว่า 30 ราย พร้อมจดังานเลีย้งฉลอง

ความร่วมมอืและเปิดโอกาสให้เหล่าพนัธมติรได้ท�าความรูจ้กั

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างใกล้ชิด 

เคทีซี ร่วมฉลอง 20 ปี ฮองมิน

Brand Health Check

ทรู ดิจิทัล พาร์ค เปิดตัวพันธมิตร     
โลกเทคโนโลยี

บัตรเครดิตธนชาต จัดให้
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บริษัท โทฟุซัง จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยนมถั่วเหลือง           

พำสเจอไรซ์อันดับหนึ่ง ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่ำง 

เดอะ วอลต์ ดิสนีย์ เจ้ำของลิขสิทธิ์มำร์เวล สตูดิโอส์ เปิดตัว       

นมถั่วเหลืองโฉมใหม่ภำยใต้ลิขสิทธิ์ Marvel Limited Edition กับ 

2 แบรนด์ คือ โทฟุซัง และนมถั่วเหลืองแบรนด์น้องใหม่ SOYPOP  

สุรัตน์ ลีลำทวีวัฒน์ รองกรรมกำรผู้จัดกำร ธนำคำรกสิกรไทย 

สุรำงคณำ วำยุภำพ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม         

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) หรือ ETDA สกุลรัตน์          

ตันยงศิริ หัวหน้ำธุรกิจ LINE@ บริษัท LINE ประเทศไทย และ      

ณภัทร์ จรัสสุวิชำกณิช Industry Manager บริษัท Google 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมแถลงข่ำวควำมร่วมมือโครงกำร K SME 

Good to Great ธุรกิจค้ำปลีก เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำร

ธุรกิจค้ำปลีกมีควำมรู้ด้ำนกำรขำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์   

และออฟไลน์ (Omni Channel) มำกขึ้น

ธนำคำรออมสนิ จดังำนวนัสถำปนำธนำคำรออมสนิ เมือ่วันที่ 

1 เมษำยน 2561 เพือ่ร�ำลกึถึงควำมเป็นสถำบนัเพ่ือกำรออมมำอย่ำง

ยำวนำน 105 ปี และเพือ่เป็นกำรขอบคณุลกูค้ำและประชำชนทัว่ไป

ทีใ่ห้ควำมไว้วำงใจในกำรฝำกทรพัย์กับธนำคำรออมสนิ ธนำคำร    

จงึเปิดให้บรกิำรรบัฝำกเงินเป็นกรณพิีเศษในวนัคล้ำยวนัสถำปนำ

ธนำคำรออมสิน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมพิเศษแจกกระปุกออมสิน     

ต่อยอดกำรออม เพือ่เป็นกำรส่งเสรมิกำรออมทรพัย์ให้แก่ผูเ้ปิดบัญชี

เงนิฝำกใหม่หรอืฝำกเงนิประเภทใดกไ็ด้ ไม่เพยีงเท่ำนี ้ ธนำคำร      

ยังมอบเงินทุนประเดิม (เงินขวัญถุง) 500 บำทให้แก่เด็กที่เกิด         

ในวันออมสนิ เพือ่เป็นกำรเริม่ต้นสร้ำงนิสยักำรออมให้แก่เดก็ และ

ส�ำหรบัเดก็แรกเกดิทีบิ่ดำมำรดำตัง้ชือ่ว่ำ ออมสนิ ธนำคำรจะมอบ

ทนุประเดมิ 5,000 บำทอกีด้วย 

สถำบันออกแบบนำนำชำติชนำพัฒน์ หรือ CIDI 

Chanapatana ได้รับเกียรติให้เข้ำร่วมเป็นสมำชิก              

ของ Cumulus สมำคมระดับโลกที่คัดเลือกและรวบรวม

มหำวิทยำลัยและสถำบันกำรศึกษำด้ำนกำรออกแบบชั้นน�ำ

จำกทั่วโลกเพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำและวิจัยศิลปะ

และกำรออกแบบในระดับนำนำชำติ  

กสิกรไทย จับมือพันธมิตรสร้างธุรกิจ 
ค้าปลีกผ่าน Omni Channel

ออมสิน จัดงานครบรอบ 105 ปี

CIDI Chanapatana เป็นสมาชิก 
Cumulus 

โทฟุซัง เอาใจแฟนคลับ Marvel
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Talk AwakeTalk Awake

Text :  Ratchanee P.

ในขณะที่ทุกคนต่างมุ่งหน้าเปิดร้านออนไลน์กันอย่างคึกคัก อะไรๆ ก็ต้อง

ออนไลน์ แต่สุดท้ายเพราะผูบ้รโิภคไม่ได้อยู่แค่โลกออนไลน์หรอืออฟไลน์เท่านัน้ 

แต่อยูทุ่กๆ ที ่ ดงันัน้ การจะท�าตลาดแค่ด้านใดด้านหนึ่งก็คงเข้าถึงผู้บริโภค       

ไม่ได้ทัง้หมด และแม้ลูกค้าจะชอบความสะดวกสบายในการช้อปป้ิงออนไลน์ แต่

อย่างทีรู่ก้นัการซือ้ของออนไลน์กม็อบประสบการณ์ดีๆ  ให้ลกูค้าไม่ได้ ลกูค้าเหล่านี้

จึงยังต้องการประโยชน์จากหน้าร้านปกติด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงไม่แปลกใจเลยว่า

ท�าไมร้านค้าประเภท Multi-Brand Store ท่ีเอาสนิค้าแฟชัน่บนออนไลน์หลากหลาย

แบรนด์มาอยูร่วมกนับนออฟไลน์ที่เติบโตเอาๆ   

แจ็ค หม่า แห่ง อาลีบาบา เคยได้ประกาศแนวคิดการค้าปลีกรูปแบบใหม่ 

(NEW RETAIL) โดยการผสมผสานระหว่างการค้าออนไลน์ และออฟไลน์เข้าด้วยกนั 

โดยเขามองว่า การน�ารูปแบบค้าปลีกผ่านออนไลน์ มาเชื่อมเข้ากับรูปแบบร้าน

ค้าปลีกดัง้เดมิหรอืออฟไลน์ ด้วยเทคโนโลยแีละฐานข้อมลู จะท�าให้ผูบ้รโิภคได้รับ

ประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ตัวอย่างที่เห็น

ได้ชัดคือ การเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อ Hema ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคสัมผัส

ประสบการณ์ในการผสมผสานการช้อปปิ้งออนไลน์และออฟไลน์ ตั้งแต่    

ระบบจัดส่งสินค้าออนไลน์ การซื้อสินค้าในร้านปกติผ่านคิวอาร์โค้ด              

จะเห็นว่า แจ็ค หม่า ก็ไม่ได้มองว่า อนาคตการค้าขายจะอยู่บนออนไลน์

เพียงอย่างเดียว

ขณะที่ Amazon ยักษ์ใหญ่ อี-คอมเมิร์ซของสหรัฐฯ ก็มีการเปิดร้านบน

ออฟไลน์ด้วยเช่นเดียวกัน 

จะบอกว่าการค้าในวันนี้จึงไม่ใช่ร้านค้ารูปแบบเดิม และก็ไม่ใช่                 

อี-คอมเมิร์ซในโลกออนไลน์อย่างเดียว แต่ต้องพยายามผสมผสานระหว่าง

ออนไลน์ และออฟไลน์ให้ได้ มากกว่าการมุ่งแข่งขันกันที่ราคา ร้านค้า       

ออฟไลน์ ถ้าไม่ขยับปรับตัวตามเทคโนโลยี ก็อาจไปได้ไม่ตลอดรอดฝั่ง ส่วน

ร้านค้าออฟไลน์ถ้าจะขายของบนออนไลน์อย่างเดยีว กค็งไปได้ไม่ไกล ดงันัน้ 

หาก SME รายไหนทีใ่นวนันีพึ้ง่พาช่องทางการขายสนิค้าแบบเดมิๆ กค็งต้อง

เร่ิมมองหาทางหนีทีไล่เอาไว้เพื่อดึงเงินออกจากกระเป๋าลูกค้าท่ีเต็มไปด้วย

ทางเลือกมากมายให้ได้ 

ข้อดีของการช้อปปิ้งออนไลน์ คือการมีทางเลือกที่มากมายไม่จ�ากัด สะดวกสบายทุกอย่างทุกเวลาในทุกที่

มีราคาที่ชัดเจน มีรีวิวจากลูกค้า สามารถเปรียบเทียบราคาได้ เต็มไปด้วยข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ฯลฯ

ขณะที่ข้อดีของร้านค้าคือ สามารถทดสอบ ทดลอง และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับสินค้า

เข้าถึงสินค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถโต้ตอบกับพนักงานได้ ฯลฯ 

เมื่อออนไลน์    ค�ำตอบสุดท้ำย
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณพีรพงษ์ 08-1614-2611, คุณเรไร 08-5661-4784 

หรือ 0-2270-1123-4 ต่อ 403

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.smethailandclub.com/Innoawards2018

กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 7

ส�าหรับเวทีเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมธุรกิจเอสเอ็มอี  

พร้อมเปิดรับผู้ประกอบการไทย ที่มั่นใจว่ามีนวัตกรรมโดดเด่นไม่ซ�้าใคร 

เพื่อเข้าชิงรางวัลใน 10 สาขานวัตกรรม

เปิดรับสมัครวันนี้-30 มิถุนายน 2561  
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• รางวลัโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธรุกจิบรกิาร • รางวลัโดดเด่นด้านการบรหิารจดัการ

องค์กร • รางวลัโดดเด่นด้านนวตักรรมผลติภัณฑ์ • รางวลัโดดเด่นด้านผลติภัณฑ์ Reuse/

Recycle • รางวลัโดดเด่นด้านพัฒนาผลติภัณฑ์ซอฟต์แวร์ • รางวลัโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์

ผลติภัณฑ์ • รางวลัโดดเด่นด้านธรุกจิเพือ่สงัคม • รางวลัโดดเด่นด้านผลติภัณฑ์เพือ่ 

สิง่แวดล้อม • รางวลัโดดเด่นด้านธรุกจิอี-คอมเมร์ิซ • รางวลัโดดเด่นด้านผลติภัณฑ์เพือ่สขุภาพ 


