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พิสุทธิ์สิริอภิญญา

วิสัยทัศน์ เข็มทิศก�ำหนดทางเดิน
แม้ว่าการเดินทางเพื่อไปตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็มีผู้คนมากมายที่ท�ำได้ส�ำเร็จมาแล้ว! ดังนั้น หากผู้น�ำมี
วิสยั ทัศน์มองเห็นภาพและโอกาสในอนาคตของธุรกิจ ก็ยอ่ มจะช่วยให้การก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจชัดเจน และมีโอกาส
ที่จะเป็นไปได้
การมีวสิ ยั ทัศน์คอื การท�ำให้ทกุ คนในองค์กรเข้าใจตรงกันว่าธุรกิจนัน้ จะไปทางไหน มีความก้าวหน้าอย่างไร และจะใช้แนวทางใด
ในการไปถึงเป้าหมายนั้น ดังนั้น ในทางตรงกันข้ามหากขาดซึ่งวิสัยทัศน์แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีทุน มีทรัพยากร มีการบริหารงานที่ดี
ก็ใช่ว่าจะประสบความส�ำเร็จ โดยอาจจะท�ำให้เส้นทางธุรกิจเดินไปได้เพียงในระยะสั้นๆ เท่านั้น
“เป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ในแค่ประเทศไทยอยู่แล้ว ประเทศไทยคือจุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง...ฉะนั้นสุดท้ายธุรกิจนี้คือระดับโลก”
ประโยคข้างต้นคือ วิสัยทัศน์ของ อานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง Co-Founder ของ AIRPORTELs ซึ่งเป็น Startup สัญชาติไทย
ที่ให้บริการรับฝากและส่งกระเป๋าเจ้าแรกในไทย และเป็นเจ้าที่ 8 ของโลก ซึ่งเขากล่าวต่อไปด้วยว่า “ผมไม่กลัวที่จะท�ำไม่ถึง คิดว่า
คนเราโตได้ด้วยวิชั่น เหมือนต้นไม้ถ้าเราเอาต้นไม้มาปลูกในห้องก็โตได้แค่นี้ แต่ถ้าเอาไปปลูกข้างนอกก็จะสามารถเติบโตขึ้นไป
ได้อีก มันก็คือวิชั่นที่เปิดออกไป ซึ่งวิชั่นนี่แหละที่จะท�ำให้เราโต”
แน่นอนว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเป้าหมายการพาธุรกิจไปสู่ระดับโลกที่เขาในฐานะผู้น�ำองค์กรตั้งเอาไว้นี้จะส�ำเร็จหรือไม่?
แต่ที่แน่ๆ ทุกคนในองค์กรรู้แล้วจะเดินไปทางไหน มันจึงเป็นเหมือนความท้าทายที่ท�ำให้ทุกคนมีพลังที่จะก้าวเดินต่อไป ไปตาม
วิสัยทัศน์ที่ตั้งเอาไว้
แล้ววิสัยทัศน์ของคุณล่ะ ตั้งเป้าไว้อย่างไรบ้าง?

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ
nee_pan@hotmail.com
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บทความ และรูปภาพใน SME STARTUP สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การจะ
น�ำไปเผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัดเท่านั้น และข้อเขียน บทความ รวมทั้ง
ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร SME STARTUP เป็นความคิดเห็น
ส่วนบุคคล บริษทั เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัดไม่จำ� เป็นต้องเห็นด้วย

12 ของใช้ที่สาวๆ ควรมีติดกระเป๋า และนวดเพื่อการนอน
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ไมโครกริดชุมชนบ้านผาด่าน จังหวัดล�ำพูน
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ชุมชน
ในพื้นที่ที่ห่างไกล หรือในถิ่นทุรกันดาร
การที่จะมีไฟฟ้าใช้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ยากและ
ล�ำบากพอสมควร และยิ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขต
อุทยานหรือพื้นที่ป่าสงวนยิ่งมีความเป็นไปได้ที่
จะเชื่อมโยงสายไฟเข้าไปในตัวชุมชนหรือหมู่บ้าน
นั้ น ยิ่ ง เป็ น ไปได้ ย ากเข้ า ไปอี ก แต่ ด ้ ว ยการ
สนั บ สนุ น ของกองทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์
พลั ง งาน ท� ำ ให้ ชุ ม ชนบ้ า นผาด่ า น จ.ล� ำ พู น มี
ไฟฟ้าใช้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน
เหล่านี้
ส� ำ นั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน
(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ไปเยี่ยมชมโครงการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชนทุ ร กั น ดารขยายผล
ตามแนวพระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
บ้านผาด่าน ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ล�ำพูน ซึ่งได้รับ
อนุมัติงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ในการติ ด ตั้ ง ระบบต้ น แบบ

ไมโครกริด (Micro Grid) และวางระบบสายส่ง
ไฟฟ้าชุมชน ซึ่งด�ำเนินงานโดย สมาคมพลังงาน
ทดแทนเพื่อความยั่งยืน (สพย.)
การติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยเซลล์
แสงอาทิตย์แบบ Grid Interactive ขนาดก�ำลัง
ติดตั้ง 102 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน
(Energy Storage Systems) ขนาดความจุ
307.20 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง ใช้เงินลงทุนกว่า 38
ล้ า นบาท โดยระบบที่ ติ ด ตั้ ง ถื อ เป็ น ต้ น แบบ
การน� ำแบตเตอรี่ ลิ เ ธี ย มไอออน (Lithium Ion
Battery) มาใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่เหลว (Flow
Battery) เพื่อเป็นการทดลองเพื่อเปรียบเทียบจุด
คุ้มทุนของแบตเตอรี่ พร้อมวางโครงข่ายไฟฟ้า
ชุมชน โคมไฟถนน ทั้งนี้ยังได้วางระบบบริหาร
จั ด การรายได้ ร ่ ว มกั น เพื่ อ น� ำ มาใช้ ดู แ ลบ� ำ รุ ง
รักษาระบบในระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป

ผลจากการติดตั้งระบบ ท�ำให้ชาวบ้านได้
มีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และประกอบอาชีพ
จากการทอผ้ า และเกษตรกร ท� ำ ให้ มี ร ายได้
เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ยังคงมุ่งมั่น สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ า งอนาคตและพลั ง งาน
ที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของ
ทุกคนในประเทศ

4

What's up
Sharing Economy เทรนด์นแี้ รงดีไม่มตี ก
ตอนนี้ธุรกิจรูปแบบ Sharing Economy ก�ำลังอยู่ในความสนใจของเหล่าผู้ประกอบการ เพราะมี
แนวโน้มเติบโตไปทัว่ โลกและเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยสถาบันวิจยั Brookings คาดการณ์วา่ ปี พ.ศ.2568
ธุรกิจรูปแบบนี้จะสร้างรายได้ได้ 335 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ.2557 ที่มีรายได้เพียง
14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตัวอย่างแบรนด์ทเี่ ติบโตจากการท�ำธุรกิจแบบ Sharing Economy คือ Uber
และ Airbnb
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจาก Statista บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด ยังเผยว่า Gen Y ตัดสินใจ
ซื้อสินค้าอย่างไม่ลังเล เมื่อรู้ว่ารูปแบบธุรกิจของแบรนด์คือ Sharing Economy ส่วนประเภทธุรกิจ
ที่มีโอกาสเติบโตมากที่สุดในตลาด Sharing Economy ได้แก่ ธุรกิจที่พักที่ให้คนที่มีห้องว่าง
น�ำห้องมาปล่อยเช่าได้ ธุรกิจ Healthcare และธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
Sharing Economy คึกคักแน่ปีนี้

3 สิง่ ต้องทิง้ ถ้าไม่อยากให้ธรุ กิจสะดุดตัง้ แต่เริม่
ก่อนจะวาดฝันถึงความส�ำเร็จของธุรกิจ อยากให้ผู้ประกอบการลองส�ำรวจตัวเอง
ก่อนว่า มี 3 สิ่งที่จะพูดถึงต่อไปนี้หรือเปล่า หากมี แนะน�ำให้รีบทิ้งทันที เพราะไม่เช่นนั้น
ธุรกิจมีโอกาสพังตั้งแต่เริ่มต้น
สิ่งแรกที่ต้องทิ้งคือ ความกลัว เพราะเป็นสิ่งที่บั่นทอนศักยภาพในการท�ำธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ ท�ำให้ไม่กล้าต่อสู้กับปัญหา ไม่กล้าตัดสินใจอะไรเพราะกลัวเกิด
ความผิดพลาด เมื่อไม่กล้าท�ำอะไรสักอย่าง ธุรกิจก็ไม่มีวันเติบโต
ถัดมาคือ เป้าหมายที่ไม่ชัดเจน หากเป้าหมายในการท�ำธุรกิจยังเลือนราง ความส�ำเร็จ
ของธุรกิจก็ยากจะเกิดขึ้น และการท�ำธุรกิจโดยไร้เป้าหมายส่งผลให้ผู้ประกอบการรู้สึก
เบื่อหน่ายและเลิกท�ำธุรกิจไปในที่สุด เพราะไม่เห็นถึงความก้าวหน้าของธุรกิจ ไม่รู้ว่า
ท�ำธุรกิจไปเพื่ออะไร
สุดท้ายคือ ท�ำทุกหน้าที่คนเดียว จริงอยู่ว่าอาจช่วยประหยัดเงินได้มาก เนื่องจาก
ไม่ตอ้ งจ้างพนักงาน แต่การท�ำงานทุกอย่างเพียงคนเดียวท�ำให้งานออกมาไม่มปี ระสิทธิภาพ
เพราะไม่มีเวลามากพอจะลงมือท�ำงานนั้นๆ อย่างสุดฝีมือ
ทิ้งเถอะ เพื่ออนาคตที่สดใสของธุรกิจ

3 บริษทั น่าท�ำงานทีส่ ดุ ในปี พ.ศ.2562
ล่าสุด Glassdoor เว็บไซต์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพนักงานบริษัทต่างๆ เผย 3 บริษัท
ที่คนวัยท�ำงานอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด
อันดับ 1 Bain & Company บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ขององค์กร
คือ มุ่งมั่นในการท�ำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อลูกค้า
อันดับ 2 Zoom Video Communications บริษัทด้านการสื่อสารผ่านวิดีโอ มาพร้อม
ความตั้งใจพัฒนาบริการคลาวด์ เพื่อให้การท�ำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการสื่อสาร
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อันดับ 3 In-N-Out Burger ร้านฟาสต์ฟูดสัญชาติอเมริกันที่มีเบอร์เกอร์เป็นเมนูหลัก ร้านนี้
น่าสนใจตรงที่เสิร์ฟเฉพาะอาหารคุณภาพสูงในสภาพแวดล้อมที่สะอาด เน้นการให้บริการ
แบบกันเองและอบอุ่น
ทางฝั่งของแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วอย่าง Facebook หล่นมาอันดับ 7 และ Google อยู่ใน
อันดับ 8 หลังจากปีที่ผ่านมาครองอันดับ 5
ลุ้นกันต่อว่า ปีหน้า Bain & Company จะโดนโค่นหรือเปล่า

คนดังหลีกหน่อย! Nano Influencers ก�ำลังมา
ปีนจี้ ะได้ยนิ ค�ำว่า Nano Influencers หนาหูหน่อย เพราะเป็นกลยุทธ์การตลาดทีส่ ร้างความส�ำเร็จ
ให้กับแบรนด์ได้ไม่น้อยไปกว่า Micro Influencers และ Influencers เนื่องจากปัจจุบันลูกค้ารู้เท่าทัน
กลยุทธ์การตลาดทีแ่ บรนด์ใช้ และมองว่าการแนะน�ำสินค้าของแบรนด์ผา่ นคนดังคือ การโฆษณา ไม่ใช่
แนะน�ำเพราะใช้จริง
Nano Influencers คือ คนที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย 1,000-5,000 คน เข้าถึงง่าย และแนะน�ำ
สินค้าแบบเพื่อนแนะน�ำเพื่อน เหตุผลที่ Nano Influencers น่าสนใจคือ แม้จะมีผู้ติดตามน้อย แต่ทุกคน
เป็นซูเปอร์แฟนที่เชื่อในสิ่งที่คนกลุ่มนี้น�ำเสนอ และค�ำพูดของคนกลุ่มนี้มีน�้ำหนัก น่าเชื่อถือ เพราะไม่มีผู้น�ำ
ทางความคิด
ทั้งนี้ จากการส�ำรวจของ Digiday เว็บไซต์ข่าวสารแวดวงดิจิทัล พบว่า Nano Influencers ท�ำให้ผู้คนเกิด
ความสนใจในสิ่งที่พวกเขาน�ำเสนอได้มากถึง 8.7 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่คนดังท�ำได้เพียง 1.7 เปอร์เซ็นต์
ชวนมาร่วมงานสักแคมเปญซิ
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Nice to Know

พฤติกรรม
ช้อปปิงบนมือถือ
ช้อปปิงออนไลน์ผ่านอะไร?

โทรศัพท์มือถือ คือเครื่องมือที่ส�ำคัญ
ในการช้อปปิง
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ที่มา : www.adweek.com

สมัครสมาชิก SME THAILAND PRIVILEGE CLUB วันนี้
รับส่วนลดกว่า 40% ในราคา 1,990 บาท จากราคาปกติ 5,500 บาท

• พร้อมรับนิตยสาร SME THAILAND และ SME STARTUP
(FREE COPY) อ่านฟรี 1 ปี
• รับสิทธิ์ ในการซื้อพ็อกเก็ตบุ๊ก และผลิตภัณฑ์ในเครือราคาพิเศษ
• ร่วมกิจกรรม WORKSHOP ที่ทางนิตยสารจัดขึ้นฟรี
• สงวนพื้นที่ VIP ไว้ส�ำหรับสมาชิกเป็นพิเศษ ส�ำหรับการเข้าร่วม
กิจกรรมฟรีสัมมนา ที่ทาง SME THAILAND จัดขึ้น
• ลงประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และบริการฟรี!!! ในคอลัมน์
CLIPBOARD
• และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

พิเศษสุด!! ส�ำหรับ 30 ท่านแรก ที่สมัครสมาชิกภายใน

เดือนกุมภาพันธ์นี้ รับบัตรสมาชิกเข้าใช้บริการที่
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) มูลค่า 1,200 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณสุชันษา (เอ๋) โทร. 0-2270-1123-4 ต่อ 115

เงื่อนไขการใช้บริการ ศูนย์ TCDC
• ส่วนลดค่าถ่ายเอกสารและสแกนเอกสาร
• มีบริการหนังสือ วารสาร นิตยสารด้านการออกแบบจากทั่วโลก
โดยสามารถอ่านได้ที่ศูนย์ TCDC
• มีบริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ภายใน TCDC เท่านั้น)
• มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
• มีบริการสื่อมัลติมีเดีย
• มีบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตแบบไร้สาย (Wi-Fi Internet)
• บริการจองทรัพยากรสนเทศออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ libarary.tcdc.or.th
• ส่วนลดการใช้ห้องประชุม Creative Room 50%
จากปกติ 300 บาท/ชั่วโมง เหลือ 150 บาท/ชั่วโมง ที่ ศูนย์ TCDC
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Creative&Idea
Text :

Kritsana S. / Photo : Vipa Vadi

ช้อปสบายใจ ไร้แพ็กเกจจิ้ง

ในวันที่หลายคนหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ธุรกิจใหม่ก็ถือก�ำเนิดขึ้น นั่นคือ
ร้านรีฟิล ร้านขายสินค้าที่ลูกค้าต้องพกภาชนะมาใส่สินค้า โดยร้านรีฟิลที่จะพูดถึงนี้ชื่อว่า ZeroMoment refillery
ที่แม้จะตั้งอยู่ในย่านรถติดอย่างรามค�ำแหง แต่คนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
ตลอดทั้งคนทั่วไปที่อยากสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิงสินค้าไร้แพ็กเกจจิ้งต่างยอมฝ่ารถติดมาที่นี่
เมี่ยว-ฤดีชนก จงเสถียร สาวเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่า หลังจาก
ได้เห็นร้านรีฟิลที่เยอรมนีก็เกิดความตั้งใจอยากเปิดร้านประเภทนี้
ในไทย โดยก่อนเปิดร้านในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา เธอใช้
เวลากว่า 6 เดือนในการศึกษาข้อมูล เช่น ความชอบของคนทีอ่ าศัย
ในพื้นที่เปิดร้าน และสินค้าที่จะขาย เพื่อให้ร้านออกมาตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
ร้านรีฟิลสไตล์มินิมอลร้านนี้น่าสนใจตรงที่มีสินค้าให้เลือกซื้อ
กว่า 200 ชนิดจากหลากหลายหมวดหมู่ เช่น หมวด Cleaning
Supplies เช่น น�้ำยาท�ำความสะอาดบ้าน สบู่ก้อนส�ำหรับซักผ้า
หมวด Personal Care เช่น แชมพูบาร์ แป้งระงับกลิ่นกาย หมวด
Herbs & Spices เช่น น�้ำตาลมะพร้าวแท้ ผงพะโล้ หมวด Oil &
Sauce เช่น ซอสถั่วเหลืองคิคโคแมน น�้ำผึ้งป่า และหมวดของใช้
ในชีวิตประจ�ำวันอย่างแปรงสีฟันไม้ไผ่ หลอดไม้ไผ่ และไหมขัดฟัน
จากเส้นไหมธรรมชาติ เป็นต้น
เกณฑ์การเลือกสินค้ามาขายคือ เป็นสินค้าที่ใช้บ่อยในชีวิต
ประจ�ำวัน คุณภาพดีเท่ากับสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ราคาถูกกว่า
แหล่งที่มาส่วนใหญ่มาจากไทย โดยสินค้าประเภทอาหารแห้ง
เครื่องเทศ เครื่องปรุงสั่งซื้อจากเกษตรกรโดยตรง เน้นออร์แกนิก

และของจากธรรมชาติ สินค้าบางส่วนน�ำเข้าจากประเทศทีไ่ ด้ชอื่ ว่า
เป็นแหล่งทีด่ ที สี่ ดุ ของสินค้านัน้ เช่น เกลือหิมาลายันจากปากีสถาน
ควินัวออร์แกนิกสีขาวจากเปรู แอปริคอตแห้งจากตุรกี
ด้านขัน้ ตอนการช้อปปิงก็แสนง่าย เริม่ จาก 1.น�ำภาชนะทีเ่ ตรียมมา
จากบ้านไปชัง่ น�ำ้ หนักทีเ่ คาน์เตอร์ ถ้าไม่ได้พกมา ทางร้านก็มขี วดแก้ว
รูปทรงต่างๆ ขาย 2.ตักสินค้าในปริมาณที่ต้องการลงในภาชนะ
เขียนรหัสสินค้าไว้ขา้ งขวดแล้วน�ำไปชัง่ น�ำ้ หนักทีเ่ คาน์เตอร์ ปริมาณ
ขัน้ ต�ำ่ ในการซือ้ คือ 1 กรัม 3.ช�ำระเงิน โดยทางร้านจะน�ำน�ำ้ หนักทีช่ งั่
ในขัน้ ตอนที่ 2 ไปลบกับน�ำ้ หนักภาชนะแล้วคิดราคาเฉพาะราคาสินค้า
“ยอมรับเลยว่าการเปิดร้านรีฟิลไม่ใช่เรื่องง่าย ความยากไม่ใช่
แค่เลือกสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า แต่ยังเป็นเรื่อง
การเก็บรักษาสินค้าให้คงคุณภาพเหมือนเก็บในแพ็กเกจจิ้ง และ
ด้วยความที่ร้านขายสินค้าหลายอย่าง ความยุ่งยากในการจัดการ
จึงมีมาก แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่คิดลดความหลากหลายของสินค้าลง
เพราะอยากมอบความสะดวกสบายให้ลูกค้า อยากให้มาช้อป
ที่เดียวแล้วได้สินค้าครบตามต้องการ”
แม้ ZeroMoment refillery จะไม่ได้ตั้งอยู่ในท�ำเลทองอย่างติด
รถไฟฟ้าหรือใจกลางกรุง แต่สื่อออนไลน์ก็ท�ำให้ร้านเป็นที่รู้จัก

ในเวลาอันรวดเร็ว และท�ำให้คนจากย่านอืน่ รวมทัง้ จากต่างจังหวัด
เกิดความสนใจอยากมาช้อปสินค้าไร้แพ็กเกจจิง้ ทีน่ ดี่ สู กั ครัง้ ส�ำหรับ
วิธีท�ำการตลาดออนไลน์ที่กระตุ้นให้ทุกคนอยากมาเยือนคือ การ
โพสต์ขอ้ มูลสินค้าอย่างตรงไปตรงมา และโพสต์เกีย่ วกับเมนูอาหาร
ที่ปรุงจากวัตถุดิบที่ร้าน เพื่อเป็นไอเดียให้กับคนที่นึกไม่ออกว่า
จะซื้อวัตถุดิบนั้นไปปรุงเมนูอะไร
ถึงร้านรีฟิลจะค่อนข้างใหม่กับสังคมไทย แต่สาวรุ่นใหม่คนนี้
เชื่อว่าไม่ยากเกินการท�ำความเข้าใจ และแน่นอนว่าหากผลตอบรับ
ของร้าน ZeroMoment refillery เป็นไปด้วยดี ความต้องการ
ของลูกค้าที่อยากให้เพิ่มสาขาอาจมีแววเป็นจริง

ตึก @Home Residence ซ.รามค�ำแหง 24 แยก 20
เปิดบริการ
วันอังคาร-เสาร์ 10.00-19.00 น.
วันอาทิตย์ 10.00-16.00 น. หยุดทุกวันจันทร์
08-1551-7700
zeromomentrefillery

Floral Hotel

Dolphin Circle Pattaya

179/185-212 North Pattaya Rd., Naklua, Banlamung Chonburi 20150 Thailand
+66 3825 3800 | FloralHotelDolphinCirclePattaya | @FloralHotelPattaya
online@floralhotelpattaya.com | www.floralhotelpattaya.com
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Marketing
Text : วันวิสา

งามแสงชัยกิจ

สร้างแบรนด์บนเว็บไซต์อย่างไร?
ให้โดนใจลูกค้า

หากคิดว่า “เว็บไซต์” ไม่จ�ำเป็นแล้วในปัจจุบัน คุณต้องคิดใหม่แล้วล่ะ
เพราะก้าวแรกของการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักจะอาศัย
ช่องทางอื่นๆ บนโซเชียลมีเดียอย่างเดียวนั้นคงจะไม่เพียงพอ

การมีเว็บไซต์นอกจากจะใช้ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าและบริการแล้ว
ยังเป็นช่องทางให้แบรนด์ได้แสดงความเป็นตัวตนออกมาได้
อย่างชัดเจน แล้วจะปัน้ แบรนด์ให้โดดเด่นและน่าสนใจผ่านเว็บไซต์
ได้อย่างไร มาดู 8 เคล็ดลับง่ายๆ ต่อไปนี้กัน

เลือกสีที่ “ใช่”

อย่างทีร่ กู้ นั ว่า สีนนั้ มีความส�ำคัญ เพราะเป็นสิง่ ทีส่ ามารถกระตุน้
อารมณ์และความรู้สึกของผู้คนได้ ดังนั้น การจะเลือกสีที่ใช้
บนเว็บไซต์ขึ้นมาสักสี แบรนด์ต้องคิดให้ดีก่อนว่า ต้องการจะสื่อ
ถึงอะไร เช่น สีเขียว จะท�ำให้นึกถึงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความสงบ เลยเป็นเหตุผลที่ว่าท�ำไมโรงพยาบาลหลายแห่งถึงเลือก
ทาสีก�ำแพงด้วยสีเขียวอ่อน ในขณะที่สีด�ำ สามารถแสดงถึง
ความหรูหรา มีระดับ ดูแพง อย่างนาฬิกาข้อมือของแบรนด์
ดังเช่น หลุยส์ วิตตอง หรือ โรเล็กซ์ อย่างไรก็ตาม สีส้มนั้นดูจะ
ไม่เหมาะกับแบรนด์ที่ต้องการเน้นความจริงจังสักเท่าไร เพราะเมื่อ
คนเห็นสีนี้แล้วจะท�ำให้นึกถึงพลังของคนวัยหนุ่มสาว เพราะฉะนั้น
ถ้าอยากให้คนเห็นแบรนด์บนหน้าเว็บนั้นดูน่าสนใจ ลองหาดูว่า
สีไหนที่จะให้ความรู้สึกแบบนั้นได้บ้าง รวมไปถึงควรค�ำนึงในเรื่อง
ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้การแปล
ความหมายของสีนนั้ แตกต่างออกไปแม้จะเป็นสีเดียวกันก็ตาม และ
หากกลุ่มเป้าหมายเป็นตลาดต่างประเทศ ควรเลือกใช้สีที่ได้รับ
ความนิยมในแบบสากลจะดีกว่า

เขย่า “ความรู้สึก” ลูกค้าให้เข้าถึง “อารมณ์”

ภาษาหรือโทนเสียงทีใ่ ช้ควรเป็นไปในทางเดียวกันกับบุคลิก และ
อารมณ์ของแบรนด์ นอกจากนี้ ถ้ากลุม่ ลูกค้าเป้าหมายหรือผูเ้ ข้าชม
เว็บไซต์เป็นชาวมิลเลนเนียล โทนเสียงทีใ่ ช้ควรเป็นแบบกันเอง หรือ
ถ้าเป็นนักลงทุน การใช้โทนเสียงควรเป็นแบบทางการจะดูเหมาะสม
มากกว่า ทีส่ ำ� คัญถ้าแบรนด์กำ� ลังจะใช้ขอ้ ความเดียวกันแต่สง่ ไปยัง
ลูกค้าคนละกลุ่ม ควรจ�ำไว้ว่า คุณไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งที่จะพูด
แต่ให้เปลี่ยนวิธีการพูดให้เหมาะสมกับผู้ฟัง

บอกได้ว่า “แบรนด์มีคุณค่าอย่างไร”

การท�ำให้แบรนด์เป็นทีน่ า่ จดจ�ำบนเว็บไซต์นนั้ สิง่ ส�ำคัญคือ การ
ออกแบบหน้าเว็บแต่ละหน้าต้องมีความสม�่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้สีเดียวกัน ฟอร์แมตเดียวกัน กราฟิก บุคลิกและอารมณ์แบบ
เดียวกันในทุกๆ หน้าเพจ เพราะนอกจากจะแสดงถึงความสอดคล้อง
ด้านดีไซน์แล้ว ยังจะช่วยให้การท�ำงานของเว็บไซต์นนั้ รวดเร็วยิง่ ขึน้
เช่น ส�ำหรับผูท้ เี่ คยเข้าชมเว็บไซต์ของแบรนด์แล้ว การดูกราฟิก หรือ
รูปภาพต่างๆ จะสามารถโหลดได้เร็วขึ้น เพราะเบราว์เซอร์มีการ
เก็บประวัติการเข้าชมไว้แล้ว หรือถ้าแบรนด์ใช้ Navigation Bar
หรือเมนูหลักเพื่อลิงก์ไปยังเนื้อหาของเว็บไซต์เหมือนกันทุกหน้า
เบราว์เซอร์ก็แค่ท�ำการโหลดโค้ดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

เพราะคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นครั้งแรกจะมาพร้อมกับ
ค�ำถามมากมายในหัวเสมอ เช่น แบรนด์นที้ ำ� โปรดักต์หรือให้บริการ
เกี่ยวกับอะไร สิ่งที่น�ำเสนอนั้นเป็นทางออกหรือโซลูชันได้หรือไม่
ซึ่งท�ำให้แบรนด์ต้องสามารถตอบค�ำถามเหล่านั้นหรือท�ำให้ลูกค้า
เห็นได้ว่า แบรนด์นั้นมีคุณค่าหรือแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร โดย
อาจจะเป็นการใช้ขอ้ ความสัน้ ๆ วางต่อจากโลโก้และเมนู เพือ่ ให้ผทู้ ี่
เข้าชมสามารถเห็นได้งา่ ย ทีส่ ำ� คัญค�ำทีใ่ ช้นนั้ ต้องชัดเจน สัน้ กระชับ
และตอบค�ำถามของ “อะไร” และ “ท�ำไม” ในใจลูกค้าได้

สร้าง “บุคลิก” บางอย่าง

จัดวาง “ต�ำแหน่งโลโก้ ให้เหมาะสม”

แบรนด์สามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ในการดีไซน์โลโก้ได้
เท่าทีต่ อ้ งการ แต่การจะท�ำให้เป็นทีเ่ ตะตาคนเข้าเว็บไซต์นนั้ ต้องเลือก
ต�ำแหน่งในการวางให้เหมาะสม และนั่นก็คือ มุมบนด้านซ้ายมือ
ของหน้าเว็บไซต์ เพราะถือเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่มักทอดสายตา
ไปยังบริเวณนั้น นอกจากนี้ ยังควรท�ำให้โลโก้สามารถลิงก์ไปยัง
หน้าโฮมเพจได้อกี ด้วย รวมไปถึงเรือ่ งของขนาดทีใ่ ช้ ทีต่ อ้ งแน่ใจว่า
โลโก้นั้นมีขนาดใหญ่พอที่คนจะมองเห็นได้ในทันที

ใช้ “โทนเสียง” ที่เหมาะสม

ลองคิดง่ายๆ ดูว่า เมื่อลูกค้าเห็นแบรนด์แล้ว อยากให้พวกเขา
รู้สึกอย่างไร การใช้ดีไซน์ล่าสุดในการออกแบบเว็บไซต์เพียง
อย่างเดียวนั้นอาจไม่ใช่ค�ำตอบทั้งหมด เพราะการจะท�ำให้แบรนด์
เป็นที่นิยมได้ เว็บไซต์นั้นต้องสามารถท�ำให้คนที่เข้ามารู้สึกได้ถึง
อารมณ์ในเชิงบวกและรู้สึกพึงพอใจ เช่น การใช้สีที่สื่อถึงพลัง และ
ความสร้างสรรค์ บวกกับการน�ำเสนอคลิปวิดีโอสั้นๆ แนะน�ำ
เกีย่ วกับแบรนด์ และการใช้รปู ภาพทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ด้านบวกแก่ลกู ค้า
ที่พบเห็น

การท�ำให้แบรนด์มบี คุ ลิกภาพเช่นเดียวกับคนคนหนึง่ จะช่วยให้
แบรนด์นั้นเป็นที่น่าจดจ�ำ สามารถแยกแยะและท�ำให้นึกถึงได้ง่าย
เรียกได้ว่าเป็นการจับเอาลักษณะของความเป็นมนุษย์ไปใช้กับสิ่งที่
ไม่ ใ ช่ ม นุ ษ ย์ นั่ น เอง หรื อ ที่ นั ก จิ ต วิ ท ยาเรี ย กว่ า มานุ ษ ยรู ป
นิยม (Anthropomorphism) ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ
ทวิตเตอร์ ที่หยิบเอานกสีฟ้ามาใช้ในการสร้างแบรนด์ เมื่อไรก็ตาม
ทีค่ นเห็นภาพในลักษณะนี้ พวกเขาก็จะนึกถึงทวิตเตอร์ เพราะฉะนัน้
การที่แบรนด์เลือกใช้สัญลักษณ์ใดๆ ที่คนเรานั้นมีความคุ้นเคย
ก็จะยิ่งท�ำให้ง่ายต่อการจดจ�ำของผู้คนหรือลูกค้า

ความ “สม�่ำเสมอ” ต้องมี

ท�ำให้มี “เอกลักษณ์”

การใช้องค์ประกอบทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนัน้ คงยังไม่พอ เพราะการ
ที่จะท�ำให้แบรนด์โดดเด่นและแตกต่างจากผู้เล่นอื่น คุณต้องท�ำให้
แบรนด์นนั้ ยูนคี หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การใช้สี สร้างบุคลิก หรือ
โทนเสียง จะไม่มีความส�ำคัญเลย ถ้าเว็บไซต์นั้นดูเหมือนหรือไม่มี
ความแตกต่างจากคูแ่ ข่ง ซึง่ จะท�ำให้ลกู ค้าไม่สามารถแยกแยะ หรือ
จดจ�ำได้ แน่นอนว่าการสร้างความแตกต่างให้กบั แบรนด์หรือเว็บไซต์
อาจจะไม่ใช่งานง่าย แต่ถา้ ท�ำส�ำเร็จแล้วละก็ โอกาสทีล่ กู ค้าจะกลับมา
อีกครั้งเมื่อพอใจกับผลิตภัณฑ์หรือบริการย่อมมีมากขึ้น
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วิธีปั้นยอดขาย

ให้พุ่งในช่วงวันหยุด

เพิ่มยอด Follower
ใน Pinterest 2 เท่าใน 5 นาที
Pinterest เป็นโซเชียลมีเดียที่ผู้ประกอบการไทยรู้จักมาสักพักใหญ่แล้ว
แต่น้อยคนนักจะรู้ว่าสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์บนโซเชียลฯ นี้ได้
โดยเหตุผลที่ท�ำให้ Pinterest น่าสนใจในสายตาผู้ประกอบการคือ จ�ำนวนผู้ใช้ทั่วโลก
ที่มีมากกว่า 70 ล้านคน และ Pinterest ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยอดไลค์ ยอด Repins
ยอดการคลิกเว็บไซต์ และคอมเมนต์จากผู้ติดตาม ผู้ประกอบการจึงรู้ถึง
อัตราการเข้าชมเว็บไซต์ โอกาสในการขาย รวมถึงความส�ำเร็จของกลยุทธ์การตลาดต่างๆ
ที่น�ำมาใช้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหรือพัฒนาแบรนด์ให้ดียิ่งขึ้น
ส�ำหรับหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการเปิดร้านบน Pinterest คือ ผู้ติดตาม ยิ่งมีผู้ติดตามมาก
แบรนด์ก็ยิ่งเป็นที่รู้จัก และยอดขายก็มีโอกาสเพิ่มสูง ซึ่งวิธีเพิ่มยอดผู้ติดตามเป็นสองเท่าในเวลาแค่ 5 นาที ท�ำได้ดังนี้

• โปรไฟล์ต้องเพอร์เฟ็กต์

ตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ด้วยชื่อแบรนด์ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ใส่ข้อมูลต่างๆ ของแบรนด์ในช่อง About ให้ครบถ้วน
และเป็นข้อมูลจริง หลีกเลี่ยงการใช้รูปไอคอนหรือโลโก้เป็นรูปโปรไฟล์ เพราะผู้ใช้ Pinterest ส่วนใหญ่กดติดตามบัญชี
ที่ใช้รูปคนจริงเป็นรูปโปรไฟล์

• ยิ่ง Pin คนยิ่งรู้จัก

เวลา Pin รูปใด ชื่อบัญชีผู้ใช้จะแสดงอยู่ด้านล่างรูป ผู้ใช้คนอื่นจึงรู้ว่า คนที่ Pin คือใคร ท�ำให้ตามมาที่บอร์ดได้
ยิ่ง Pin เยอะ และ Pin รูปที่คูลๆ ยิ่งดึงดูดให้คนเข้ามากดติดตาม แต่เพื่อให้ได้ผู้ติดตามที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของแบรนด์ ต้อง Pin รูปที่ตรงกับความสนใจของพวกเขา และเป็นรูปที่มีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์

• คอมเมนต์สร้างผู้ติดตาม

การคอมเมนต์ด้วยประโยคที่แสดงออกถึงความชื่นชอบอย่างแท้จริงบนรูปที่ได้รับความนิยม กระตุ้นให้คนอ่าน
คอมเมนต์กดติดตามแบรนด์ได้ แต่อย่างไรก็ดี ควรเลี่ยงการคอมเมนต์แค่ว่า รูปสวย หรือโพสต์นี้ดี เพราะเป็น
คอมเมนต์ขยะที่ส่งผลให้ความน่าสนใจของแบรนด์ลดลง และอย่าเผลอคอมเมนต์เกิน 3 คอมเมนต์ต่อวัน เพราะ
Pinterest จะมองว่าเป็นสแปมและบัญชีของแบรนด์อาจปลิวได้

• จัดการประกวด

ไม่ว่าจะจัดการประกวดรูปแบบไหน ต้องตั้งกติกาให้ผู้เข้าร่วมกดติดตามแบรนด์ และรูปเกี่ยวกับการประกวด
ที่จะโพสต์ใน Pinterest ต้องมีโลโก้แบรนด์ ปุ่ม Call to Action อย่าง Pin to Win หรือ Click to Enter คีย์เวิร์ด เช่น
การประกวด และเล่นเกม วันสิ้นสุดการประกวด และรางวัลผู้ชนะ ทั้งนี้ หากใช้วิธีค้นหาผู้ชนะแบบสุ่ม แนะน�ำให้ใช้
เว็บไซต์ random.org

วิธีเพิ่มจ�ำนวนผู้ติดตามฉบับง่ายแสนง่าย คือ กดติดตามผู้ใช้ Pinterest
วันละ 100-300 คน จากนั้นรอดู 2-3 วันว่าพวกเขากดติดตามกลับหรือไม่
ถ้าไม่ ให้กดยกเลิกการติดตามแล้วกดติดตามใหม่อีกครั้ง

หลังจากดูปฏิทนิ ก็พบว่า ช่วงครึง่ ปีแรกมีวนั หยุดเยอะทีเดียว และจาก
สถิตริ ะบุยอดขายออนไลน์ในช่วงวันหยุดนัน้ น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ เพราะ
คนส่วนใหญ่เพลิดเพลินกับวันหยุดที่รอคอย แต่ผู้ประกอบการอย่าเพิ่ง
ท้อใจไป เพราะสามารถสร้างยอดขายออนไลน์ให้พุ่งทะลุเป้าได้ต้ังแต่
วันแรกจนถึงนาทีสุดท้ายของวันหยุด แค่ลองท�ำตามวิธีต่อไปนี้

แสดงโฆษณาบนมือถือ
มือถือยังเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการเข้าถึงลูกค้า เพราะแม้การซื้อของ
ออนไลน์ผ่านมือถือในช่วงวันหยุดจะเกิดขึ้นน้อย แต่ก็ยังเกิดขึ้นอยู่
เห็นได้จากข้อมูลของบริษทั ตรวจสอบบัญชี Deloitte ทีร่ ะบุวา่ ปี พ.ศ.2560
มีจ�ำนวนคนซื้อของออนไลน์ในช่วงวันหยุดผ่านมือถือ 59 เปอร์เซ็นต์
ปี พ.ศ.2561 มี 67 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น สิ่งที่
ผู้ประกอบการต้องท�ำเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าชมร้านและเพิ่มยอดขายคือ
สร้างโฆษณาโปรโมชันช่วงวันหยุดที่แสดงผลได้ดีบนมือถือ และเผยแพร่
บน Facebook Stories, Instagram Stories และอีเมล เพราะเข้าถึง
ผู้ใช้มือถือได้มาก

เล่าเรื่องวันหยุดให้ลูกค้าฟัง
หากอยากให้ลูกค้ามองภาพออกว่า ท�ำไมต้องซื้อสินค้าของแบรนด์
ช่วงวันหยุด ผู้ประกอบการต้องงัดสกิลการเล่าเรื่องมาใช้ โดยเขียนเล่า
เกีย่ วกับวันหยุด พร้อมเล่าถึงสินค้าทีต่ อ้ งการขายในวันหยุดนัน้ ลงไปด้วย
ซึ่ง Dan Granger ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัทเอเยนซี Oxford Road
เผยว่า ลูกค้าต้องการฟังผู้ประกอบการเล่าว่า สินค้าของแบรนด์เกี่ยวข้อง
กับวันหยุดอย่างไร เพื่อจะได้มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจซื้อ และ
เรื่องเล่าที่สร้างยอดขายได้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์หรือลูกค้า
ถ้าไม่เกี่ยวข้อง เรื่องเล่านั้นจะท�ำหน้าที่แค่สร้างความบันเทิง

สร้างยอดขายด้วยวิดีโอ
วิดีโอช่วยให้ลูกค้าเข้าใจสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อสารได้ง่ายขึ้น และ
เรียกยอดไลค์ยอดแชร์ได้มากกว่าข้อความหรือรูปภาพ ตัวอย่างคอนเทนต์
วิดีโอที่เข้ากับวันหยุด เช่น วิดีโอแนะน�ำวิธีการเลือกซื้อสินค้าให้
เหมาะส�ำหรับมอบเป็นของขวัญคนพิเศษในช่วงวันหยุด ถ้าไม่มีเวลาท�ำ
วิดีโอ แนะน�ำให้รวบรวมความคิดเห็นหรือคอนเทนต์เกี่ยวกับแบรนด์
ที่โพสต์โดยลูกค้ามาจัดท�ำเป็นวิดีโอ วิธีนี้นอกจากได้วิดีโอเพื่อโพสต์บน
โซเชียลมีเดียแล้ว ลูกค้ายังรู้สึกประทับใจที่ความคิดเห็นหรือคอนเทนต์
จากพวกเขาได้รับความสนใจ
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จากไอเดียรองเท้าขนแกะ
สู่ Startup พันล้าน
Text : วิมาลี

วิวัฒนกุลพาณิชย์

เพิ่งเปิดตัวอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ.2559
ภายในเวลาเพียง 2 ปี Allbirds รองเท้าของบริษัท Startup จากนิวซีแลนด์
ก็ท�ำยอดขายทะลุ 1 ล้านคู่ไปเรียบร้อย โดยได้รับการกล่าวขานถึงว่าเป็น “รองเท้าที่ใส่สบายที่สุดในโลก”
และสามารถระดมทุนจากนักลงทุนอิสระได้เกินเป้าที่วางไว้ ลอยล�ำสู่การเป็น Startup
ยูนิคอร์นเป็นที่เรียบร้อยด้วยมูลค่าตลาด 1,400 ล้านดอลลาร์ฯ
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังไอเดียรองเท้าสนีกเกอร์แบรนด์แรกของโลก
ที่ทำ� จากขนแกะคือ ทิม บราวน์ อดีตนักฟุตบอลอาชีพ ผูช้ ่วยกัปตัน
ทีมชาตินิวซีแลนด์วัย 37 ปีนั่นเอง
ทิมเกิดที่อังกฤษ แต่เติบโตในนิวซีแลนด์ ย้อนกลับไปเมื่อ 7 ปี
ก่อน ทิมสังเกตว่าแบรนด์รองเท้าทีเ่ ป็นสปอนเซอร์ให้กบั นักกีฬามัก
ออกแบบรองเท้าแนวแฟชั่น หลากสีสัน ติดโลโก้แบรนด์ให้เห็น
เด่นชัด และเปิดตัวรุน่ ใหม่อยูต่ ลอดเวลาโดยไม่จำ� เป็น เป็นเรือ่ งยาก
ส�ำหรับทิมที่จะหารองเท้าเรียบๆ เน้นสวมใส่สบายมาใช้สอยสักคู่
จึงคิดผลิตเอง ก่อนที่จะตัดสินใจแขวนรองเท้าสตั๊ดและยุติอาชีพ
นักฟุตบอลเพือ่ เบนเข็มไปท�ำธุรกิจ ปี พ.ศ.2556 ทิมเข้าเรียนปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการที่ London School of Economics
ทิมได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตรองเท้ากีฬาพบว่า ไม่มี
โรงงานใดผลิตรองเท้าวิ่งที่ส่วนบนท�ำด้วยขนสัตว์ทั้งหมด ทิมผู้มี
พื้นเพในนิวซีแลนด์ ดินแดนที่ประชากรแกะมากกว่าประชากรคน
โตมาด้วยเสือ้ ผ้าประเภทสเวตเตอร์และถุงเท้าขนแกะทอเอง จึงเกิด
ความคิดผลิตรองเท้าที่ท�ำจากวัสดุธรรมชาติ ระบายอากาศได้ดี
ควบคุมอุณหภูมิได้ และไม่ดูดซับความชื้น ทิมได้รับเงินสนับสนุน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จ�ำนวน 200,000 ดอลลาร์ฯ จากกลุ่มวิจัย
อุตสาหกรรมขนสัตว์นวิ ซีแลนด์ รวมถึงได้รบั ความช่วยเหลือจากทีม
นักวิจัยด้านการเกษตรของนิวซีแลนด์ จนได้มาซึ่งรองเท้าต้นแบบ
ที่ท�ำการจดสิทธิบัตรเรียบร้อย
รองเท้าทีว่ า่ ท�ำด้วยขนแกะเส้นใยละเอียดจากเกาะใต้ของนิวซีแลนด์
คุณภาพเดียวกับขนแกะทีใ่ ช้ตดั สูทของแบรนด์ดงั ๆ เช่น ทอม ฟอร์ด,
จิออร์จิโอ้ อาร์มานี และกุชชี่ ส่วนพื้นรองเท้าท�ำจากยางและโฟม
เป็นรองเท้าที่ใช้วัสดุจากนิวซีแลนด์แต่ส่งไปผลิตในอิตาลี
ส�ำหรับแบรนด์รองเท้า “Allbirds” นั้นเกี่ยวพันกับนิวซีแลนด์คือ
ตอนทีผ่ อู้ พยพกลุม่ แรกเดินทางไปถึงแทบไม่พบสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม
นอกจากนก จึงเรียกดินแดนนีว้ า่ Al Birds ทิมจึงน�ำมาเป็นชือ่ แบรนด์
ปี พ.ศ.2557 ทิมได้นำ� รองเท้า Allbirds ไประดมทุนใน Kickstarter
ทิมโฆษณาคุณสมบัติของรองเท้าที่เขาผลิตว่าเป็นสนีกเกอร์สไตล์
มินิมอล และเป็นคู่แรกของโลกที่ผลิตจากขนแกะที่สามารถสวมใส่

สบายโดยไม่ต้องพึ่งถุงเท้า ความสบายในการใส่นั้น ทิมเปรียบ
ให้เห็นภาพชัดเหมือนการใส่กางเกงยีนส์แต่ยังสามารถท�ำกิจกรรม
ในยิมได้สบายๆ โดยไม่อึดอัด
ทิมตั้งเป้าระดมทุน 30,000 ดอลลาร์ฯ แต่ผลลัพธ์ที่ได้เกินคาด
ภายในเวลาเพียง 4 วัน มีเงินสนับสนุนเข้ามา 120,000 ดอลลาร์ฯ
จากนักลงทุนเกือบ 1,000 ราย และยอดสั่งซื้อ Allbirds สูงถึง
1,064 คู่จนเขาต้องปิดแคมเปญเนื่องจากวัสดุที่ใช้ผลิตรองเท้า
ไม่เพียงพอ เมื่อเห็นว่าได้รับการตอบรับดี ทิมจึงเริ่มลุยธุรกิจ
อย่างจริงจัง เขาได้โจอี้ ซวิลลิงเกอร์ วิศวกรอุตสาหกรรมที่ท�ำธุรกิจ
เคมีมาเป็นหุ้นส่วน ทั้งคู่ร่วมก่อตั้ง Tech Startup ในชื่อ Allbirds
เมื่อปี พ.ศ.2558 โดยมีส�ำนักงานที่ซานฟรานซิสโก
ทั้งสองได้ออกแบบโมเดลธุรกิจที่แตกต่างไปจากแบรนด์อื่น
ในตลาด อย่างแรกคือ มีรุ่นและสีให้เลือกไม่มากเทียบกับแบรนด์
ดังๆ นอกจากนั้น Allbirds ยังตัดรูปแบบการขายส่งผ่านคนกลาง
ทิ้งไป แล้วใช้รูปแบบ Direct-to-Consumer หรือขายตรงแก่
ลูกค้าเอง โมเดลนี้ท�ำให้ควบคุมการผลิตและการจ�ำหน่ายได้ดีกว่า
ทั้งยังท�ำให้แบรนด์ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น

Allbirds ไม่เน้นรองเท้าแฟชัน่ แต่ชจู ดุ ขายการเป็นรองเท้าทีผ่ ลิต
จากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ สวมใส่สบาย ไม่ต้องสวมถุงเท้า
เป็นรองเท้าควบคุมอุณหภูมิกล่าวคือ ให้ความอบอุ่นเท้าเมื่ออยู่
ในที่หนาว และระบายความร้อนได้ดีเมื่ออยู่ในสภาพอากาศร้อน
สามารถซักในเครือ่ งซักผ้าได้ และทีส่ ำ� คัญกระบวนการผลิตเป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมเนือ่ งจากเป็นผลิตภัณฑ์ทปี่ ล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
สู่บรรยากาศน้อยมาก
ด้วยคุณสมบัติท่ีเลิศเลอเช่นนั้น แต่ราคาจ�ำหน่ายกลับไม่แรง
รองเท้า Allbirds โดยเฉลี่ยอยู่ที่คู่ละ 95 ดอลลาร์ฯ ราคาแพงสุด
ก็เพียง 115 ดอลลาร์ฯ เท่านัน้ หลังแนะน�ำเข้าสูต่ ลาดเพียง 15 เดือน
Allbirds จึงกลายเป็นรองเท้าที่สื่อต่างๆ รายงานถึง โดยบทความ
ในนิตยสารไทม์ระบุเป็น “รองเท้าที่สวมใส่สบายที่สุดในโลก”
และเป็นรองเท้าที่บรรดาคนท�ำงานในซิลิคอนวัลเลย์ต่างพากัน
หามาใส่จนกลายเป็นกระแส ยิ่งมีชื่อเสียงขึ้นเท่าไร เงินทุนจาก
VC (Venture Capitalist) ก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น โดยมี
ผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ในวงการไอทีให้การสนับสนุน รวมถึง
แลร์รี่ เพจ ผู้ร่วมก่อตั้งกูเกิ้ล ดิ๊ก คอสโทโล ซีอีโอทวิตเตอร์
นอกจากนั้น Allbirds ยังเป็นรองเท้าที่บรรดาเซเลบริตีในวงการ
ฮอลลีวด้ ู เลือกสวมใส่ดว้ ยเช่นกัน ลูกค้าคนส�ำคัญได้แก่ โอปราห์ วินฟรีย,์
แมทธิว แม็คคอนาเฮย์, กวินเน็ธ พัลโทรว์ และ เจนนิเฟอร์ การ์เนอร์
ส่วนลีโอนาร์โด ดีคาปริโอนี้ถึงกับควักเงินลงทุนใน Startup รายนี้
ด้วยเพราะชอบไอเดียใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังไม่นับรวม
อดีตประธานาธิบดี บารัก โอบามาที่ก็เป็นแฟนตัวยงของ Allbirds
รองเท้า Allbirds ได้ขยายผลิตภัณฑ์จากรองเท้าส�ำหรับผู้ชาย
และผูห้ ญิงไปสูร่ องเท้าเด็ก และเมือ่ ปีทแี่ ล้วก็เพิง่ แนะน�ำรองเท้าแตะ
ผลิตด้วยโฟมที่ท�ำจากชานอ้อยโดยจ�ำหน่ายในออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ ปัจจุบัน Allbirds จ�ำหน่ายทางออนไลน์ โดยจัดส่งใน
5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ และมีช็อปในซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก ลอนดอน และ
โตรอนโต โดยเจ้าของแบรนด์มีแผนขยายสาขาเพิ่มใน บอสตัน
ชิคาโก แอลเอ และวอชิงตัน ดี.ซี.

อานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง
Text :

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : วิภาวดี พิสุทธิ์สิริอภิญญา

วันหนึ่งจะเป็น
The Best Luggage Delivery ให้ได้
ประโยคข้างต้นออกจากปากของ
โห้-อานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง Co-Founder
ของ AIRPORTELs Luggages Delivery
ซึ่งเป็น Startup สัญชาติไทย
ที่ให้บริการรับฝากและส่งกระเป๋าเจ้าแรกในไทย
และเป็นเจ้าที่ 8 ของโลก

15

Interview

จากเด็กที่เติบโตในครอบครัวธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่ชอบฉายเดี่ยวในการท�ำกิจกรรมมากกว่า
การต้องท�ำเป็นหมู่คณะ หลีกหนีการพรีเซนต์หน้าห้องเรียน ชนิดที่
ใครใคร่ท�ำ...ท�ำ แต่ข้า...ไม่
ใครจะเชื่อว่าวันนี้เขาคือคนที่ขึ้นเวที Pitching จนกลายเป็น
Startup ผู้พลิกโฉมธุรกิจบริการรับฝากและส่งกระเป๋าของไทย
ด้วยความคิดที่แปลกใหม่และเทคโนโลยี เพื่อแก้ Pain Point ให้กับ
นักท่องเที่ยว
และก่อนทีจ่ ะเริม่ ต้นธุรกิจของตัวเอง เขาเทรดเดอร์หนุ้ มาตัง้ แต่
อายุ 19 ปี ซื้อ-ขายใบจองคอนโดมิเนียม เปิดห้องพัก Airbnb จน
กระทั่งมาเจอโอกาสจาก Pain Point ท่องเที่ยวจากการเปิดห้องพัก
Airbnb จึงได้รว่ มกับอีก 3 คน อภิโชค ประเสริฐรุง่ เรือง, เด่นพิพฒ
ั น์
ใจตรง และ Lin Meng-Ting ท�ำ AIRPORTELs ขึ้นมา
และล่าสุดพวกเขามีรางวัล SME Thailand Inno Awards 2018
ในสาขารางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธรุ กิจบริการ เป็นตัว
การันตีความส�ำเร็จในเบื้องต้น

คุณมองเห็น Pain Point อะไร จึงท�ำให้เห็นโอกาส
ในธุรกิจนี้

เริ่มจากการเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากการที่ผม
กับเพื่อนปล่อยห้องพัก Airbnb ทีนี้ท�ำไปสักพักเริ่มมีแทรฟฟิก
มากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่งที่ลูกค้าเริ่มมีปัญหา คือ เมื่อก่อน
นักท่องเทีย่ วยังจองห้องไม่เยอะ ก็สามารถฝากกระเป๋าไว้ทหี่ อ้ งก่อน
แล้วค่อยกลับมาเอาตอนเย็นได้ แต่พอมาช่วงหลังนักท่องเที่ยว
คนหนึ่งเช็กเอาต์ออกก็จะมีนักท่องเที่ยวคนใหม่เข้ามาตลอดเวลา
ท�ำให้ไม่สามารถฝากกระเป๋าได้ เขาก็จะเริ่มถามว่าสามารถฝาก
กระเป๋าไว้ที่ไหนได้บ้าง
ณ วันนั้นเมื่อ 4 ปีที่แล้วยังไม่มีล็อกเกอร์รับฝากกระเป๋าจะมี

เฉพาะห้างสรรพสินค้าบางที่ที่ฝากกระเป๋าได้ เราก็แนะน�ำเขาไป
แต่เราก็เอะใจเพราะไปเที่ยวญี่ปุ่น ฮ่องกงมีล็อกเกอร์ฝากกระเป๋า
หมด ก็เลยคุยกับเพื่อนแล้วก็ท�ำล็อกบ็อกซ์ขึ้นมาเป็นล็อกเกอร์
รับฝากกระเป๋าที่สถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน หลังจากท�ำได้
3-4 เดือน ผมก็ไปนั่งดูลูกค้าที่มาใช้บริการ เพราะต้องการพัฒนา
บริการของเราด้วย ก็เจอว่าลูกค้ามีของพะรุงพะรังมากับครอบครัว
เอาของมาใส่ล็อกเกอร์ ก็คิดถึงพฤติกรรมของเขาว่าเป็นอย่างไร
เขาต้องหิ้วกระเป๋าออกจากโรงแรมเพื่อมาฝากที่แอร์พอร์ตลิงก์
ออกจากแอร์พอร์ตลิงก์ไปเที่ยว แล้วก็ต้องกลับมาเอาอีก คิดว่า
ล�ำบากแล้วก็เสียเวลา ท�ำไมไม่ส่งจากสนามบินไปโรงแรมเลย
หลังจากนั้นก็เริ่มคุยกับทีมว่ามันมีโอกาสตรงนี้ แล้วเราก็เริ่ม
ท�ำรีเซิร์ชว่ามีโอกาสอย่างไรบ้าง มีใครท�ำแล้วบ้าง ลูกค้ามีจริง
หรือเปล่า ลองไปคุยกับโรงแรมด้วยตัวเองว่า ถ้าเราจะมีบริการแบบนี้
โรงแรมต้องการอะไรบ้าง ปรากฏว่ามันเป็นบริการทีต่ อบโจทย์โรงแรม
ด้วย เพราะว่าโรงแรมก็ไม่ต้องดูแลกระเป๋าทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้า
กลับมาเอา ท�ำให้เขาสามารถบริหารจัดการพืน้ ทีไ่ ด้ดขี นึ้ นอกจากนี้
ทีน่ า่ สนใจคือ จากการรีเซิรช์ พบว่า บริการแบบนีม้ ที งั้ หมด 7 บริการ
ใน 4 ประเทศ คือ อังกฤษ อเมริกา ญี่ปุ่น และดูไบ ในประเทศไทย
ยังไม่มีใครท�ำเลย ดังนั้น ตอนที่เราเริ่มท�ำเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เราเป็น
เจ้าแรกของไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 5 ที่มีบริการรับฝาก
และส่งกระเป๋าไปยังโรงแรม สนามบิน ส�ำหรับนักท่องเที่ยว

การรีเซิรช์ คุณพบอะไรทีน่ า่ สนใจ จนมัน่ ใจทีจ่ ะท�ำธุรกิจนี้
เป็นธุรกิจแรกในไทย

ที่พบคือ ในแต่ละเจ้าที่ท�ำบริการนี้จะให้บริการที่ค่อนข้าง
แตกต่างกัน บางเจ้าบอกว่า คุณอยากจะส่งกระเป๋าเมื่อไหร่ก็ได้
ภายใน 3 ชั่วโมงสามารถส่งได้ บางเจ้าบอกว่า ส่งได้แค่ตามตาราง
เวลาที่เซ็ตเอาไว้เท่านั้น ขณะที่บางเจ้าให้ดรอปกระเป๋าที่ไหนก็ได้

ไปรับได้หมด และบางเจ้าบอกว่า ต้องดรอปเฉพาะเคาน์เตอร์ของเขา
เท่านั้น ตอนนั้นเราดูแล้วไม่ว่าจะเป็นราคา โอเปอเรชัน มันไม่มี
มาตรฐานเดียว แล้วมุมมองของผมมันสามารถเป็นไปได้หมด ฉะนัน้
จากรีเซิร์ชท�ำให้เราได้ข้อมูลเอามาวางแผนแรกขึ้นก่อน แล้วถ้า
แผนแรกไม่เวิร์ก อะไรที่ไม่เวิร์ก จะปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ค่อย
ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งก็เป็นไปตามคอนเซปต์ของ Startup คือ BuildMeasure-Learn-Share
แต่พอตอนท�ำจริงๆ บอกเลยว่า 80 เปอร์เซ็นต์ไม่ตรงกับที่
วางแผนไว้ ซึ่งมันก็เป็นสัจธรรมที่อาจารย์เคยสอนมาว่า คุณ
ไม่สามารถท�ำให้แผนมันออกมาสมบูรณ์ได้ เพราะว่าถ้าคุณสามารถ
คาดเดาได้ทุกอย่าง นั่นก็ไม่ใช่ส่ิงที่คุณวางแผนแล้ว แต่เราต้อง
วางแผนเพราะถ้าไม่มแี ผนเลย หมายความว่าเราปิดตาเดินแบบไม่รู้
ทิศทาง ยกตัวอย่าง คาดการณ์รายได้ เราบอกว่า รายได้ควร
เป็นแบบนี้เพราะสถานการณ์เป็นแบบนั้น แต่พอท�ำจริงๆ อยู่ดีๆ
มีอยู่เดือนหนึ่งคิดว่ารายได้ขึ้นมา 20 เปอร์เซ็นต์ก็หรูแล้ว แต่ขึ้นไป
ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ แล้วก็มีที่รายได้น้อยกว่าที่คาด ซึ่งรายได้น้อย
ก็ไม่ได้ใจหายนะ เพราะมันคือเรื่องปกติ แต่เราไม่นิ่งนอนใจ
ก็กลับมาท�ำการบ้านท�ำไมเราถึงคิดว่าเราต้องขึน้ มาเท่านีแ้ ล้วถ้ามัน
ไม่ได้มนั เกิดอะไรขึน้ เราจะต้องแก้อะไรเพือ่ ให้ไปจุดนัน้ แล้วถ้าเรา
ไม่ท�ำอะไรเลยเดือนหน้าจะหายไปอีกหรือเปล่า
แล้วจริงๆ ณ วันนั้นที่เราท�ำ AIRPORTELs ยังไม่รู้เลยด้วยซ�้ำว่า
Startup คืออะไร คิดแค่ว่าจะท�ำธุรกิจ สนใจแค่ว่ามันมีปัญหา
ให้เราแก้ได้ เป็นโมเดลธุรกิจที่ไม่ใช่แค่ตอนนี้หรือไม่ใช่แค่ระยะสั้น
3-5 ปีข้างหน้า เพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่องแล้ว
คนเราต้องเดินทางต้องมีกระเป๋า แล้วไปดูวา่ รายได้จากสายการบิน
ต่างๆ มีรายได้เกี่ยวกับกระเป๋าคนค่อนข้างเยอะ นั่นแปลว่าคนมี
Pain Point เรือ่ งกระเป๋าเยอะมาก ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการโหลดกระเป๋า
กระเป๋าเกินน�้ำหนัก ส่งกระเป๋าช้า ผมเลยคิดว่าอย่างน้อยอีก
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คนเราโตได้ด้วยวิชั่น

เหมือนต้นไม้
ถ้าเราเอาต้นไม้มาปลูกในห้อง
ก็โตได้แค่นี้
แต่ถ้าเอาไปปลูกข้างนอก
ก็จะสามารถเติบโตขึ้นไปได้อีก
มันก็คือวิชั่นที่เปิดออกไป

ซึ่งวิชั่นนี่แหละที่จะท�ำให้เราโต

10-15 ปีข้างหน้า อย่างไรคนก็ต้องมีกระเป๋าในการเดินทาง ฉะนั้น
ธุรกิจนี้ยังโตได้อีกมาก

แล้วคุณมาเป็น Startup ได้อย่างไร

เราก็ท�ำธุรกิจ ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร แต่มีผู้ร่วมก่อตั้งคนหนึ่ง
เขาจะอยู่ในวงการไอทีดิจิทัลอยู่แล้ว จะรู้ว่ามีเทรนด์ Startup
เข้ามา มีการมองโมเดลธุรกิจในแบบที่ต่างออกไปจาก SME เดิมๆ
เขาก็บอกว่า “พี่โห้จริงๆ แล้วธุรกิจเราคือ Startup นะ” “เห้ย!
อะไรคือ Startup” “ถ้าพี่โห้อยากรู้ก็ไปดูตามงานเขามีการแข่งขัน
ประกวดธุรกิจ” เราก็ตกใจจะเอาโมเดลธุรกิจเราไปขึ้นเวทีเล่าให้
คนอื่นฟังท�ำไม ถ้าเขาชอบก็เอาไปท�ำแข่งกับเราสิ ณ วันนั้นเราหวง
ไอเดีย แต่ปรากฏว่าพอเข้ามาในวงการจริงๆ แล้วเริ่ม Pitch มัน
เรียนรูเ้ ยอะมาก เรียนรูเ้ รือ่ งการมองโมเดลธุรกิจทีต่ า่ งออกไป ระหว่าง
Startup กับ SME คือ ความเร็วในการเติบโต แล้วก็สเกลที่สามารถ
เติบโตไปได้ ผมก็เลยลองไป Pitching ซึ่งจริงๆ ตัวผมตั้งแต่เด็ก
ผมเป็นเด็กไม่เอากิจกรรมเลย เป็นนักกีฬาว่ายน�้ำ เป็นกีฬาที่ซ้อม
คนเดียว ไม่ต้องไปส่งบอลให้ใคร เวลาเรียนถ้ามีงานพรีเซนเทชัน
ก็จะบอกว่าผมไปซีร็อกซ์ให้ ผมจ่ายสตางค์ค่าซีร็อกซ์ ซื้อขนมเลี้ยง
แต่ผมไม่ขอพูด ถ้าไปยืนหน้าชั้นจะพูดแค่ชื่อผมอย่างเดียวแล้ว
จะไปกดสไลด์ให้ นัน่ คือสิง่ ทีเ่ ป็น แต่หลังจากเข้ามาท�ำธุรกิจ ต�ำแหน่ง
เราคือซีอีโอ ต้องสื่อสาร ต้องพรีเซนต์ได้ ก็ไม่มีทางเลือกต้อง
เรียนรู้ Learning by Doing ทุกรูปแบบ
ครั้งแรกของการ Pitching เหมือนแม่นกสอนลูกนกบินคือ
เตะออกจากรังเลย ถ้าบินได้กร็ อด บินไม่ได้กต็ กไปตาย แล้ววันแรก
การ Pitching ของผมคือ ตาย ถามว่าฝึกมาก่อนไหม ก็ฝึกมา
2-3 ครั้ง ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันต้องฝึกเยอะขนาดนั้น ออกไปครั้งแรก
Dead Air เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเนื้อหาที่จะพูดไม่มี แต่มันคือ
การตื่นเวที ซึ่งสิ่งนี้ไม่มีทางที่จะมีการสอนกันได้ แล้วผมพูดภาษา
อังกฤษไม่ได้ แต่อาศัยว่าสไลด์มภี าษาอังกฤษแล้วจะตามได้บางค�ำ
ขึ้นเวทีครั้งแรกมือสั่น พูดไปประมาณ 2-3 สไลด์ไม่สามารถพูด
ต่อไป กรรมการบอกว่า You calm down and should go on
ผมท�ำอะไรไม่เป็น Sorry อย่างเดียว สุดท้ายก็จบโดยที่เรารู้ว่ามัน
พลาดไปเยอะ นั่นคือเวทีแรกเมื่อปี พ.ศ.2558 Pitching ห้องเล็ก
50 คน ในนั้นมีแค่ Startup กับกรรมการ 3 คน ผมก็เอาไม่อยู่แล้ว
ไม่สามารถควบคุมความตื่นเต้นได้
สิ่งนี้สอนว่าที่ท�ำไม่ดี พอรู้ว่ามันไม่ดี ก็ไปดูคนอื่นท�ำ ท�ำไมเขา
ถึงท�ำได้ ก็เริ่มไปถามว่าคุณท�ำอะไร ผมเป็นอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้น
กรรมการก็เดินมาบอกว่า คุณไปซ้อมนะ ไปอ่านตรงนั้นตรงนี้เพิ่ม
ผมก็เริ่มไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตว่า Pitching คืออะไร ต้องท�ำอย่างไร
บ้าง แต่กอ่ นเราคิดว่าชิวชิว เอาสไลด์มา เดีย๋ วพูดได้ ด้วยความห้าว
ของเรา ก็ถือเป็นการเรียนรู้ไป หลังจากนั้นผมก็ได้ขึ้นเวที Pitching
มีคนฟัง 100 คน แล้วถัดไปก็ 500 คน ทีนี้ผมเอากระเป๋าขึ้นไปเล่น
ด้วยเลย เพราะผมเริ่มชิวชิวแล้ว แต่เบื้องหลังจากห้องที่มีคนฟัง
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50 คนไปยังห้องที่มีคนฟัง 500 คน ผมอ่านเยอะศึกษาเยอะมาก
แล้วฝึกสัปดาห์หนึ่งเต็มๆ แต่ก่อนเราฝึก Pitching ห้ามใครกวน
แต่พอท�ำไปเรื่อยๆ การฝึกที่ดีคือ การที่ต้องให้คนกวนได้เต็มที่
ก็บอกว่าทุกคนต่อไปนี้ฟังผมแล้วกวนได้เลยนะ ผมพูดๆ อยู่ก็จะมี
เสียงแทรกขึน้ มาว่า “จริงเหรอ” “ใช่เหรอ” กวนได้เต็มที่ พอสุดท้าย
ขึ้นเวทีที่มีคนฟัง 500 คนผมไม่ตื่นเต้นเลย เพราะผมจะไม่ยอม
ให้แย่ไปกว่าครั้งนั้นอีกแล้ว

ดูคุณ เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ที่ผ่านมาเคย
ล้มเหลวบ้างไหม

ผมไม่รู้ว่าล้มเหลวคืออะไร มีแต่ค�ำว่ายอมแพ้ แต่ถามว่ามีที่
ล้มไหม ก็มีล้มตลอดเลย ล้มแล้วลุกๆ ตลอด เช่น การเจรจากับ
พาร์ตเนอร์ ผมเป็นคนท�ำโมเดลทั้งหมดเพราะผมถนัดเรื่องการวาง
กลยุทธ์ เสร็จแล้วไปคุยกับพาร์ตเนอร์ก็ดี แต่หลังจากนั้นสัปดาห์
หนึ่งผ่านไปเริ่มเงียบ สุดท้ายตู้ม! เขาไปท�ำกับคู่แข่งเรา เขาไปคุย
กันลับหลังเรา ซึ่งเกิดขึ้น 3-4 รอบแล้ว แต่ผมก็เอาความเสียใจ
ตรงนี้มาเป็นก�ำลังใจ นี่แค่พาร์ตเนอร์รายเดียวเอง ยังมีอีก 10 เจ้า
คราวนี้ผมเข้าหาพาร์ตเนอร์ทีเดียว 10 เจ้าเลย คือพอโดนอย่างนี้
ปุ๊บจะรู้สึก Passion เยอะมากขึ้นมาทันที
จริงๆ ถ้าย้อนไปตอนที่ผมเรียนวิศวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2 ผมก็เป็นเทรดเดอร์ ช่วงนัน้ น�ำ้ ท่วมใหญ่มเี วลาว่างเยอะ ก็ศกึ ษา
หุน้ การลงทุนระยะยาวระยะสัน้ อะไรทีเ่ หมาะกับเรา มีทปี่ รึกษาเป็น
รุ่นพี่ ญาติที่ลงทุนอยู่แล้ว อายุ 19 ปี เปิดพอร์ตเองไม่ได้ก็ต้องเอา
ชื่อญาติมาเปิดพอร์ต เสร็จแล้วก็ลองเทรดเลย ก็จะ Learning by
Doing ไปเรื่อยๆ จนมาช่วงที่ปี 4 เริ่มคิดว่าอยากหาโปรดักต์อื่น
ช่วงนั้นคอนโดมิเนียมบูมเลยมีการซื้อ-ขายใบจอง มีเพื่อนชวนไป
ซื้อ-ขายใบจอง เขาก็ท�ำรีเซิร์ชคร่าวๆ ว่า ถ้าท�ำแบบนี้จะได้มาร์จิ้น
เท่านี้ เราก็ไม่ลองก็ไม่รู้ก็ลงไปท�ำด้วย ถามว่าสุดท้ายแล้วก�ำไรไหม
ก�ำไรนะ คือผมสามารถขายได้ แต่ความเสี่ยงมันสูง สมมติขาย
ไม่ออกก็ตอ้ งทิง้ ใบจองหรือไม่กโ็ อน ซึง่ ผมโอนไม่ได้อยูแ่ ล้ว ความเสีย่ ง
ขนาดนีผ้ มรับไม่ได้ แล้วเป็นจังหวะช่วงเรียนจบ Airbnb มาก็เริม่ ไป
ท�ำกับเพือ่ น เริม่ จากห้องพักของเพือ่ นไปจนถึงหาห้องพักทีน่ กั ลงทุน
ซื้อทิ้งเอาไว้ โดยเราจะไปเสนอนักลงทุนว่าจะให้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่
ปกติถา้ เขาปล่อยให้เช่าระยะยาว จะได้ 20,000-30,000 บาทต่อเดือน
ระหว่างที่หาคนมาเช่าท�ำไมต้องปล่อยห้องเปล่า เราจะหาคนเช่า
รายวันมาให้ ซึ่งจะมีคนมาท�ำความสะดวกดูแลห้องอยู่ทุกวัน
แล้วท�ำให้มีรายรับระหว่างนั้น สิ่งที่ผมท�ำคือ ห้องที่เขาปล่อยเช่า
20,000-30,000 บาทต่อเดือน ผมท�ำให้เขาได้ 120,000 บาทใน 1 เดือน
ทั้งหมดเพราะผมเป็นคนชอบเรียนรู้เอง คิดว่าเกือบทุกอย่างมัน
อยู่ที่ Mindset หมดเลย ผมชอบท�ำอะไรสักอย่างที่มันมีคุณค่า
แล้วผมเป็นคนชอบท�ำ ถ้าคิดแล้ววางแผน 20 เปอร์เซ็นต์กจ็ ะท�ำเลย
พอท�ำแล้วไม่ใช่ก็เปลี่ยนแล้วก็ค่อยวางแผนเพิ่มไปเรื่อยๆ จะเป็น
สไตล์นั้นมากกว่า

เหมือนคุณสนุกกับการทีค่ ณ
ุ ต้องคิดและเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา

ใช่ มันสนุกมากๆ เลย ผมชอบอะไรที่ตึงมือ ชอบอะไรที่เป็นน�้ำ
เป็นเนื้อ ท�ำแล้วเห็นผล ผมอยากเป็นต�ำนาน ไม่อยากเป็นจุดหนึ่ง
ในโลกแล้วหายไป พอคิดอย่างนี้จะมานั่งท�ำอะไรที่อิมแพ็กต์ระดับ
จังหวัด ระดับประเทศไม่ได้ ต้องเป็นระดับโลก ซึง่ ต้องเป็นอิมแพ็กต์
ทีม่ นั สร้างคุณค่าขึน้ มา ท�ำให้คนพูดถึงว่า การส่งกระเป๋าทีเ่ ราส่งกัน
ทุกวันนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เหมือนที่คนบอกว่า เครื่องบินมา
อย่างไร พี่น้องตระกูลไรท์สร้างเครื่องบินขึ้นมา ถึงแม้ว่าผมอาจจะ
เป็นเจ้าที่ 8 ของโลกที่ท�ำบริการนี้ แต่ผมจะเป็นเจ้าที่ดีท่ีสุดที่ท�ำ
บริการนี้
อย่างบริการ On-Time Guarantee เกิดจากการที่ผมไปรับ
กระเป๋าลูกค้าด้วยตนเอง คือมีช่วงหนึ่งที่พนักงานมีจ�ำกัด ผมก็ไป
แทนท�ำให้มีโอกาสได้เจอลูกค้า ลูกค้าก็จะถามเราว่าส่งกระเป๋าไป
ถูกสนามบินไหม ส่งทันเวลาไหม ผมก็เอะใจแล้วว่าลูกค้าของผม
อยากได้อะไร ผมบอกว่าวันหนึง่ จะเป็น The Best Luggage Delivery
ให้ได้ นั่นแปลว่าต้องหาให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มอีก ดังนั้น
ในวันนัน้ ผมกลับมาบอกทีมงานว่า ท�ำอย่างไรก็ได้ตอ้ งไม่สง่ กระเป๋า
ล่าช้า ปรากฏว่าเวิร์กกันอยู่ 6 เดือน แล้วเราก็ออกมาเป็น On-Time
Guarantee ซึ่งการที่จะท�ำให้กระเป๋าใบหนึ่งส่งตรงเวลาได้
มันต้องไม่มีความผิดพลาดในทุกๆ ขั้นตอน จากเดิมที่มีการส่ง
กระเป๋าช้า 6 เปอร์เซ็นต์ เราสามารถท�ำส�ำเร็จลดตัวเลขลงได้
เหลือแค่ 0.6 เปอร์เซ็นต์ คือลดลงมา 10 เท่า นัน่ แปลว่ากระเป๋า
พันใบมีสง่ ช้าแค่ 6 ใบ ซึ่งค�ำว่าช้าในความหมายของผม 1 นาที
ก็ถอื ว่าช้าแล้ว ถ้าถามว่าในประเทศไทยมีใครท�ำอย่างนีไ้ ด้ไหม ไม่มี
แล้วเจ้าที่ท�ำก่อนเราก็ไม่มี สมมติบางเจ้าบอก On-Time ได้ แต่เขา
คือต้องรับกระเป๋าล่วงหน้าเยอะมาก ซึ่งมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา
ที่ถูกต้อง

จากการที่เป็นเจ้าแรกในตลาด แต่ ณ วันนี้มีธุรกิจ
แบบนี้ขึ้นมาอีกหลายเจ้า การแข่งขันเป็นอย่างไรบ้าง

ตอนนี้ธุรกิจรับฝากและขนส่งกระเป๋ามี 4 เจ้ารวมเราด้วย
การแข่งขันไม่ถอื ว่าสูงเพราะตลาดนีใ้ หญ่มากเป็นหลักหมืน่ ล้านบาท
ซึ่งรวมกันทุกเจ้าแล้วก็ยังท�ำตลาดได้ไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของคน
ที่มีโอกาสใช้บริการด้วยซ�้ำ ทั้งนี้ทั้งนั้นมันคือ บริการใหม่ที่ต้องให้
ความรู้ออกไปด้วย แต่เอาจริงวันแรกที่มีคู่แข่งเข้ามาในตลาด ผมก็
รูส้ กึ ไม่ดี รูส้ กึ เป็นเด็กทีไ่ ม่เคยท�ำธุรกิจ ไม่ชอบให้ใครมาแย่ง ก็คดิ ว่า
ผมท�ำธุรกิจก็เหนื่อยอยู่แล้ว คุณยังจะมาแข่งขันกับผมอีกเหรอ
สมมติวนั นัน้ มีรายรับ 100 บาท จะมาแบ่ง 100 บาทนีก้ บั ผมหรือเปล่า
พอสักพักก็คิดได้ ทุกวันนี้ขอบคุณคู่แข่งที่เขาเข้ามา ณ วันนั้น
ผมรู้สึกว่าโชคดีที่มีคู่แข่งที่เก่ง พอเรามีคู่แข่งที่เก่ง เราเลยไม่ยอม
หยุด พอเราไม่หยุดเราโตเร็วมาก
เราไม่ได้ท�ำธุรกิจเพราะว่าธุรกิจมันดี แต่เพราะเรามี Passion

มากๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ตลาดหมื่นล้านบาท ถ้าถึง ณ วันนั้น
เราค�ำนวณแล้วว่าจะต้องส่งกระเป๋าทั้งปีประมาณ 9 ล้านใบ
ต่อเดือนเราประเมินน่าจะหลัก 70,000 ใบ การที่เราจะสามารถส่ง
กระเป๋าได้ 70,000-80,000 ใบ โดยคนเอาไม่อยู่แน่นอน เราเลย
พัฒนาแพลตฟอร์มของเราเองที่จะรองรับไปถึงตรงนั้น เรียกว่า
เราเตรียมเทคโนโลยีตงั้ แต่แรกเลย แล้วหลังจากทีเ่ ราพัฒนาแพลตฟอร์ม
เสร็จปุ๊บ เราก็พร้อมที่จะขยายไปต่างจังหวัด ต่างประเทศได้
อย่างตอนนี้เรามีบริการรับฝากและขนส่งกระเป๋าไปต่างจังหวัด
ซึ่งในช่วง 2 เดือนแรกไม่ค่อยดีเพราะว่าเราไม่ท�ำการตลาด ผมจะ
เริม่ หาว่าลูกค้าผมคือใคร อยูท่ ไี่ หนแล้วพยายามน�ำเสนอเขาตรงนัน้
จนถึงวันนีม้ นั เกินความคาดหมาย เราเป็นเจ้าเดียวทีท่ ำ� ส่งต่างจังหวัด
ทุกจังหวัด และแม้ว่าตอนนี้ลูกค้าของเราคือคนที่ส่งกระเป๋า
แต่อนาคตไม่แน่ว่าเราอาจจะมีพัสดุเข้ามาพ่วงก็ได้

คุณวางอนาคตของ AIRPORTELs เอาไว้อย่างไรบ้าง

เป้าหมายของเราไม่ได้อยูใ่ นแค่ประเทศไทยอยูแ่ ล้ว ประเทศไทย
คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง เพราะผมมองว่า คนเดินทางที่ใช้บริการ
ของผมในวั น หนึ่ ง ๆ มี ถึ ง 30-40 เชื้ อ ชาติ นั่ น แปลว่ า คน
30-40 ประเทศเขาไม่ได้เดินทางมาประเทศไทยประเทศเดียว
แล้วประเทศอื่นที่เขาเดินทางล่ะ ผมก็จะไปรองรับเขาตามประเทศ
ที่เขาเดินทางด้วย ฉะนั้นสุดท้ายธุรกิจนี้คือระดับโลก
เรามีวิชั่นว่าจะไปทั่วโลกในอีกประมาณ 5-6 ปี แล้วเรามีแผนที่
จะ Exit ตลาดหลักทรัพย์ในนิวยอร์ก เพราะมันเป็นการฟันธงว่า
เราเป็นอินเตอร์เนชั่นแนล และแน่นอนว่าเงินทุนมหาศาลกว่า
ในประเทศไทย แต่ถามว่าจะไปอย่างไรในรายละเอียดผมไม่รู้ ผม
มีหน้าที่บอกว่าผมจะไป แล้วจะหาคนมาท�ำให้ที่เหลือ แต่ว่านั่นคือ
อีก 5 ปีข้างหน้า แล้วผมไม่กลัวที่จะท�ำไม่ถึง คิดว่าคนเราโตได้ด้วย
วิชั่น เหมือนต้นไม้ถ้าเราเอาต้นไม้มาปลูกในห้องก็โตได้แค่นี้ แต่ถ้า
เอาไปปลูกข้างนอกก็จะสามารถเติบโตขึ้นไปได้อีก มันก็คือวิชั่น
ที่เปิดออกไป ซึ่งวิชั่นนี่แหละที่จะท�ำให้เราโต

ปีที่ผ่านมาคุณส่งธุรกิจเข้าประกวดและได้รับรางวัล
SME Thailand Inno Awards 2018 ในสาขารางวัล
โดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ

ใช่ครับ เริม่ จากเห็นการโฆษณาเชิญชวนให้สง่ ผลงานเข้าประกวด
โครงการ SME Thailand Inno Awards 2018 ก็สนใจเลยดูว่า
AIRPORTELs เข้าข่ายหรือเปล่า จากนั้นก็ส่ง AIRPORTELs เข้าร่วม
ประกวดด้วย ในสาขาสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ ซึ่งพอทีมงาน
แจ้งมาว่าเราได้รับรางวัลนี้ก็ดีใจมาก เพราะรางวัลที่ได้รับจะเป็น
เครื่องยืนยันว่าธุรกิจของเรามีคุณค่าจริง และการรับรางวัลนี้ก็ช่วย
สร้าง Awareness ให้กับ AIRPORTELs มาก เพราะธุรกิจบริการ
ของเรายังถือว่าเป็นบริการใหม่ คนยังรู้จักไม่มาก ท�ำให้คนรู้จัก
AIRPORTELs ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
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ข้อคิดดีๆ
Text :

ณัฏฐพัชร กมลพลพัตร Founder & CEO : CEMSHALL

หลาย Startup เมื่อมี Idea มีแนวคิดอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาก็เริ่มมองหาแหล่งเงินทุน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีแหล่งเงินทุน
มากมายทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งที่เป็นแบบ “ทุนให้เปล่า” หรือ “การเสนอขอร่วมทุน”
ให้ Startup หน้าใหม่ได้เข้าไปน�ำเสนอผลงาน ซึ่งการขอทุนของเหล่า Startup นั้น ส่วนใหญ่จะถูกปฏิเสธ
ท�ำให้หลายคนเกิดอาการลังเล ท้อแท้ และหมดความมั่นใจ จนหันมาถามตัวเองว่าสิ่งที่ท�ำอยู่นี้มันดีจริงหรือเปล่า

ดังนั้น จึงขอน�ำเสนอข้อคิดจากประสบการณ์ในการขอทุน เพื่อ
ไม่ให้เสียความมั่นใจในกรณีที่ถูกปฏิเสธเงินทุน
อย่ามั่นใจในตัว Product ของตนเองจนเกินไป
มีค�ำหนึ่งที่มักจะถูกพูดถึงคือ “ของดีแต่พรีเซนต์ไม่เป็น” ย่อม
ไม่เป็นที่ต้องการของนักลงทุน ก่อนที่จะไปเสนอผลงานขอเงินทุน
ต้องเข้าใจก่อนว่า กรรมการแต่ละท่านนั้นมาจากหลากหลาย
อุตสาหกรรม หลายสาขาวิชาทัง้ ทีเ่ ป็นนักวิชาการมีความรูด้ า้ นต�ำรา
และทฤษฎีที่แน่นแต่ไม่เคยท�ำธุรกิจ กับหลายท่านที่ทฤษฎีอาจ
ไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่แต่เคยผ่านการท�ำธุรกิจมาแล้วอย่างโชกโชน
ดังนั้น ต้องไม่คาดหวังว่าจะได้หรือไม่ได้ไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการ
เสียก�ำลังใจหากไม่ได้รบั เงินทุนเพราะกรรมการบางท่านชอบแผนงาน
ของเราแต่บางท่านอาจไม่ชอบก็ได้

ตัวเลขในการขอเงินทุน
หลาย Startup ชอบคิดไปว่า “ขอให้เยอะๆ ไว้ก่อนดีที่สุด” บาง
โครงการให้ทุนสนับสนุนหลายล้านบาท Startup บางรายก็ขอจน
เต็มเพดานเงินทุนโดยไม่สอดคล้องกับแผนงานและช่วงการด�ำเนิน
งานของธุรกิจตนเอง แบบนี้กรรมการอาจมองว่าไม่สมเหตุสมผล
และอาจเป็นอีกเหตุผลที่ท�ำให้ถูกปฏิเสธเงินทุนได้
เข้าใจกรรมการ
กรรมการถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาให้หรือไม่ให้เงิน
ทุนและในหลายครั้งพฤติกรรมของกรรมการอาจมาในรูปแบบของ
การใช้จิตวิทยาเพื่อทดสอบสมาธิและความตั้งใจของผู้น�ำเสนอผล
งาน เช่น กรรมการเล่นไลน์ การรับโทรศัพท์ หรือคุยกันในขณะที่

เราก�ำลังน�ำเสนอผลงาน Startup บางคนจึงตกม้าตายเพราะเมื่อ
เห็นพฤติกรรมนีก้ น็ กึ ไปเองว่ากรรมการไม่สนใจโปรดักต์ของตนเอง
จนเกิดความกังวลท�ำให้พรีเซนต์ออกมาได้ไม่ดี และท้ายที่สุดก็
สูญเสียโอกาสในการน�ำเสนอแผนงานที่ดีตามที่ตนเองตั้งใจไป
การควบคุมอารมณ์
ในช่วงของ Q&A ที่เป็นช่วงท้ายของการน�ำเสนอผลงานอย่าไป
คาดหวังว่ากรรมการจะถามเราแต่เรือ่ งของโปรดักต์กบั ธุรกิจเพราะ
ในหลายครัง้ ค�ำถามมาพร้อมกับการทดสอบเชาวน์ปญั ญาในการตอบค�ำถาม
ซึง่ อาจเป็นค�ำถามทีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้องกับโปรดักต์ของเราเลย กรรมการ
บางท่านถามค�ำถามเดิมซ�้ำไปซ�้ำมาจนท�ำให้เราเริ่มรู้สึกหงุดหงิด
เพราะต้องตอบค�ำถามในแบบเดิมๆ ให้คดิ เสมอว่านีอ่ าจเป็นส่วนหนึง่
ของการทดสอบวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเจ้าของธุรกิจอยู่ก็ได้

ปัจจัยการเงิน

ที่ Startup ต้องมองก่อนเปิดธุรกิจ
Text :

วันวิสา งามแสงชัยกิจ

หากการท�ำธุรกิจเป็นเหมือนคนคนหนึ่ง การด�ำเนินการก็เปรียบเสมือนกับร่างกาย
ขณะที่กลยุทธ์เป็นเหมือนกับมันสมอง และการเงินคือเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของบริษัท ซึ่ง Startup มักท�ำได้ดีใน 2 เรื่องแรก
แต่กลับตกม้าตายและพลาดจากการได้รับเงินทุน เพราะขาดความรู้ในเรื่องสุดท้ายอย่างการเงินและการบัญชี
และเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ธรุ กิจแข็งแกร่งตัง้ แต่เริม่ ออกสตาร์ต เจ้าของ
ธุรกิจไม่ควรมองข้าม 3 ปัจจัยส�ำคัญทางการเงินดังต่อไปนี้
การคาดการณ์ทางการเงิน
ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดที่คนท�ำธุรกิจต้องใส่ใจ
เพราะการคาดการณ์ให้เห็นถึงผลกระทบทางการเงินอย่าง
น้อยในระยะ 5 ปีแรกของการท�ำธุรกิจ จะท�ำให้เจ้าของกิจการ
รูว้ า่ ควรจะเดินต่อหรือหยุดตัง้ แต่ตอนนีด้ ี ซึง่ สิง่ ทีต่ อ้ งพิจารณา
นั้นก็คือ ข้อสมมติฐานต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ก�ำไร และ
ขาดทุน กระแสเงินสดและตัวชี้วัดการด�ำเนินการ โดยควรตั้ง
เป้าหมายของแต่ละปีตามหลัก SMART ได้แก่ มีความเฉพาะ
เจาะจง (Specific) สามารถวัดผลได้ (Measurable) มีความ

เป็นไปได้ (Attainable) ตั้งอยู่บนความเป็นจริง (Realistic) และมี
ขอบเขตเรื่องเวลา (Time-Bound) เพื่อช่วยให้การคาดการณ์นั้น
ไม่หลงทิศทางและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
งบประมาณ
งบประมาณจะเน้นถึงการไหลเข้าและออกของกระแสเงินสด เพือ่
หลีกเลีย่ งการทีจ่ ะต้องเจอกับปัญหาหนีส้ นิ หรือล้มละลายในภายหลัง
ซึง่ การคาดการณ์ทางการเงินทีด่ นี นั้ สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในการจัดท�ำ
งบประมาณทีด่ ไี ด้ แต่เนือ่ งจาก Startup ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในด้านการเงิน
เท่าทีค่ วร ดังนัน้ การคาดการณ์ไปทีเ่ รือ่ งของกระแสเงินสดทีจ่ ะไหล
เข้าและไหลออก จะช่วยให้การท�ำงบประมาณนั้นง่ายขึ้น ที่ส�ำคัญ
อย่าลืมพิจารณาถึงเรือ่ งภาษีและค่าธรรมเนียมการจัดเก็บทีต่ อ้ งช�ำระ

ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดเมื่อมีเงินไหลเข้าสู่ธุรกิจด้วย
แผนธุรกิจ
แม้ 2 ปัจจัยแรก จะสามารถพึง่ พาอาศัยผูเ้ ชีย่ วชาญทางการ
เงินหรือนักบัญชีที่มีอยู่ในทีมได้ แต่เพื่อให้ธุรกิจออกเดินทาง
ได้อย่างมั่นคงมากขึ้น Startup ต้องมีการวางแผนการด�ำเนิน
การธุรกิจทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ ซึง่ ก็เช่นเดียวกันทีต่ อ้ งอาศัย
การได้รบั ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำจากผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ และ
มีความเชี่ยวชาญ เพื่อท�ำให้เห็นว่ายังมีเรื่องอะไรอีกบ้างที่ยัง
ตกหล่นและต้องพิจารณา ดังนั้น การจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ตัง้ แต่ตน้ จะเป็นอีกตัวช่วยหนึง่ ในการสร้างความมัน่ ใจส�ำหรับ
การออกสตาร์ตที่ดีได้
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KRAM-HUG

ใส่ดีไซน์ให้กับงานหัตถกรรมชุมชน
Text : Kritsana

S. / Photo : Vipa Vadi

เพราะบางประสบการณ์หาไม่ได้จากห้องเรียน สองหนุ่มสาว หนึ่ง-นภัต ตันสุวรรณ และ ป๊อป-ปาณิสรา มณีรัตน์
จึงชวนกันเข้าร่วมโครงการประกวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศิลป์ ภาควิชาที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัย
เมื่อโครงการจบ แต่ไม่อยากให้งานที่เคยท�ำส่งประกวด ตลอดทั้งองค์ความรู้ต่างๆ
ที่ได้มาหายไปเลยจับมือกันสร้างแบรนด์ KRAM-HUG เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมงานที่สร้างสรรค์จากองค์ความรู้ที่มี

โครงการประกวดที่ทั้งสองเข้าร่วมมีทั้งโครงการเกี่ยวกับงานออกแบบ งานกราฟิก และงานแฟชั่น
แต่หนึ่งในโครงการที่เป็นแรงผลักดันให้ทั้งคู่ก่อตั้งแบรนด์ KRAM-HUG คือ โครงการเกี่ยวกับงานพัฒนา
ชุมชนโดยใช้การออกแบบ เพราะหลังจากมีโอกาสลงชุมชนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับงานหัตถกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนก็พบว่า ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของชุมชนส่วนใหญ่ขาดการออกแบบ จึงมีความ
ตั้งใจอยากน�ำความรู้ด้านการออกแบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของชุมชนให้ออกมาสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่
KRAM-HUG เป็นแบรนด์ที่เต็มไปด้วยความรักในงานทอ งานย้อม งานปัก และงานพิมพ์ ท�ำงาน
ภายใต้แนวคิด Community to Creative นั่นคือ การท�ำงานร่วมกับชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านงานหัตถกรรมและงานออกแบบซึ่งกันและกัน ที่ส�ำคัญยังเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน
เพราะชุมชนสามารถน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาต่อยอดต่อไปได้
สินค้าหลักของ KRAM-HUG คือ เสือ้ ผ้าทีอ่ อกแบบให้มคี วามทันสมัย มีสสี นั ให้เลือกมากกว่าแค่สคี ราม
เหมาะกับลูกค้าวัยรุ่นจนถึงวัยท�ำงานที่ชื่นชอบการแต่งตัว เสื้อผ้าของแบรนด์แบ่งเป็น 2 หมวดหมู่ ได้แก่
หมวด Collection ที่แต่ละคอลเลกชันมีเรื่องราวของชุมชนที่ร่วมออกแบบตัดเย็บซ่อนอยู่ เช่น รื้(ลื้)อใหม่
คอลเลกชันที่ท�ำร่วมกับชุมชนไทลื้อในอ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน ใช้เทคนิคการทอผสมผสานวัสดุธรรมชาติ
100 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ใยฝ้าย ใยข่า และใยกล้วย แต่คงไว้ซึ่งลวดลายดั้งเดิมตามแบบฉบับไทลื้อ
ทุกคอลเลกชันเน้นการตัดเย็บที่ซับซ้อน มีรายละเอียดเยอะ ผลิตแบบ Limited Edition ในจ�ำนวนน้อย
พร้อมมีฟังก์ชันการใช้งานที่น่าสนใจ เช่น กางเกงขายาวที่ปรับเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นได้ และหมวด
Ready to Wear ที่ตอบโจทย์ลูกค้าหลายระดับ เน้นการตัดเย็บที่เรียบง่าย และผลิตร่วมกับชุมชน
ในจังหวัดเชียงใหม่
“การท�ำงานร่วมกับชุมชนมีความยากในช่วงแรก เพราะต้องท�ำให้พวกเขาเกิดความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจ
ในตัวเรา ท�ำให้เห็นถึงความตั้งใจจริงว่าไม่ได้มาหลอกถามความรู้ แต่มาเพื่อสร้างสรรค์งานดีๆ ร่วมกับ
พวกเขา มาเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพราะเราแบ่งเปอร์เซ็นต์ของสินค้าที่ขายได้ทุกชิ้นคืนให้แก่ชุมชน”
ป๊อปกล่าว
แม้ KRAM-HUG จะเปิดมากว่า 3 ปี แต่ช่องทางหลักในการขายยังคงเป็นช่องทางออนไลน์ รองลงมา
คือ วางขายใน Pop-Up Store ในห้างสรรพสินค้า และงานอีเวนต์ ซึ่งการขายผ่านช่องทางออนไลน์ยังคง
เป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะตลาดออนไลน์เป็นตลาดที่กว้าง การจะท�ำให้ลูกค้าหาร้านของ KRAM-HUG
เจอจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
“เราใช้วธิ พี าแบรนด์ไปในทีท่ ลี่ กู ค้าอยู่ เพือ่ ให้ลกู ค้าเห็นร้านของเรา การศึกษาไลฟ์สไตล์และพฤติกรรม
ของลูกค้า เช่น นิยมใช้งานโซเชียลมีเดียไหน และใช้งานในช่วงเวลาไหนมากที่สุด ท�ำให้รู้ว่าลูกค้า
อยูท่ ไี่ หน จากนัน้ ดึงดูดให้ลกู ค้าเข้ามาเลือกซือ้ สินค้าด้วยการน�ำเสนอสินค้าผ่านรูปทีถ่ า่ ยเห็นสินค้าชัดเจน
รูปมีสีที่ท�ำให้สินค้าดูน่าใช้ และเป็นสีที่สบายตาเวลาดู เพื่อให้เกิดการเลื่อนดูรูปต่อเรื่อยๆ ส่วนค�ำอธิบาย
สินค้าก็ส�ำคัญ ต้องเขียนระบุให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นชื่อสินค้า และรายละเอียดต่างๆ เช่น ไซส์ สี ราคา
การใช้งาน การดูแลรักษา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีผลให้ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าจนน�ำไปสู่การตัดสินใจซื้อ”
หนึ่งกล่าว
นอกจากนี้ ทั้งเขาและเธอยังให้ความส�ำคัญกับการโชว์เคสในงานที่เกี่ยวกับงานด้านการออกแบบ
เพราะช่วยให้แบรนด์เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ รวมทัง้ ช่วยเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ทตี่ รงตามกลุม่ เป้าหมายของแบรนด์
ไม่เพียงเท่านี้ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ทั้งสองยังมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาแบรนด์ เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงงานหัตถกรรม
ไทยมากยิ่งขึ้นผ่านโปรเจกต์ KH Project ที่น�ำเอาบริบทของศิลปะไทยมาน�ำเสนอในมุมมองใหม่ที่เชื่อม
ระหว่างความดั้งเดิมกับความร่วมสมัย

08-0104-7150

kramhug.co

kramhug.co

@kramhug.co
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Tanpopo

แค่ปักผ้าไม่พอ ต้อง Customize ลูกค้าได้ด้วย
Text : Ratchanee / Photo :

Vipa Vadi

เพราะงานปักผ้าเป็นงานที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวเอง
และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลงานปักผ้าบนกระเป๋าที่มาจากฝีมือล้วนๆ แล้ว
ต้องไม่พลาดกระเป๋าปักลวดลายต่างๆ ของ เจน-สุดาภา เคารพไทย

เจนเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลในงานคราฟต์ จึงชอบทดลองท�ำโน่นท�ำนี่เพื่อค้นหางานคราฟต์ที่ชอบที่สุด
ตั้งแต่การแกะยางลบ การท�ำผ้ามัดย้อม ต่างหูงานผ้า เพื่อขายเล็กๆ น้อยๆ ในระหว่างเรียน จนกระทั่ง
เมื่อค้นพบความชอบที่สุดในงานปักผ้าหลังจากได้มีโอกาสเรียนและศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง จึงปักหลัก
กับงานปักลวดลายต่างๆ ลงบนกระเป๋าสตางค์และเริ่มท�ำอย่างจริงจังจนต้องลาออกจากงานประจ�ำ
“รู้สึกว่างานปักผ้ามันมีเสน่ห์ มีเทคซ์เจอร์ ไม่เนี้ยบเหมือนงานจากจักรปักคอมพิวเตอร์ พอเจองาน
ที่ชอบก็เลยลองออกแบบเองแล้วก็ปักเอง ส่วนกระเป๋าก็ลองตัดเองเย็บเองไม่ได้เรียนที่ไหน แต่เพิ่งเริ่ม
สร้างเป็นแบรนด์ Tanpopo ประมาณ 2 ปี โดยหลังจากทีท่ ำ� งานจนมีประสบการณ์มากขึน้ พอจะรูแ้ นวทาง
การท�ำการตลาดออนไลน์ การจัดการเพจ ประกอบกับถ้าท�ำงานไปด้วยแล้วท�ำงานปักไปด้วยก็จะท�ำได้
ไม่เต็มที่ เลยตัดสินใจออกมาท�ำเต็มตัว ซึ่งก็ไม่เสียดายนะ เพราะรายได้จากการท�ำ Tanpopo เยอะกว่า
เงินเดือนที่ท�ำอยู่ แม้ตอนแรกๆ จะกังวลบ้าง แต่พอเราลงมือท�ำจริงจังมันก็ไปได้ดีทีเดียว”
ความโดดเด่นในงานปักผ้าของสุดาภา ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบลวดลายเองเท่านั้น แต่เป็นเพราะ
เธอเน้นการท�ำ Customize แบบตามใจลูกค้าสุดๆ โดยลูกค้าสามารถเลือกลาย สี ขนาดกระเป๋าได้ และ
นอกจากกระเป๋าผ้าปักแล้ว สุดาภายังเปิดเวิร์กช็อปสอนการปักผ้าร่วมกับ Co-Working Space หลายที่
ควบคู่กันไป ซึ่งการเปิดเวิร์กช็อปนี้เธอยอมรับว่าท�ำให้คนรู้จักแบรนด์ Tanpopo มากยิ่งขึ้น แต่กระนั้น
ด้วยข้อจ�ำกัดของการรับออร์เดอร์ลูกค้าเพราะเธอจะลงมือท�ำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมด ฉะนั้นหากมี
ลูกค้ามาพร้อมๆ กันหลายราย ก็จะต้องถามลูกค้าก่อนเสมอว่าสามารถรอได้หรือไม่
“สมมติเดือนนี้มีเทศกาลเดือนแห่งความรัก ก็จะออกแบบเป็นลายดอกไม้โทนสีชมพู โพสต์บนเพจ
ถ้าใครชอบลายนี้ก็จะสามารถสั่งปักได้เลย เป็นพรีออร์เดอร์ หรือถ้าอยากได้ลายอื่นที่เคยออกแบบไว้
หรืออยากให้ลดเพิ่มลายตรงไหนก็ได้ ระบุได้หมด สี กระเป๋า ลาย เรารับเป็น Customize ซึ่งรู้สึกว่าส่วน
ใหญ่คนชอบ Customize มากกว่า ทีนี้การท�ำ Customize ก็จะมีรายละเอียดเยอะต้องมีการคุยกับลูกค้า
เราก็จะเป็นคนคุยเองเพราะคิดว่าการบริการลูกค้าเองตอบลูกค้าเองจะเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า ทีนี้บางที
ราคาอย่างใบเล็กเกือบ 500 บาท มีวยั รุน่ มาสัง่ เราก็จะแนะน�ำไปเลยว่าอย่าใส่รายละเอียดเยอะมาก เพราะ
ยิ่งลายเยอะราคาก็ยิ่งแพง ก็จะถามเขามีงบอยู่เท่าไหร่ แล้วเราจะท�ำตามให้ อาจจะตกแต่งน้อยลงหน่อย
ก็อยู่ที่การตกลงกัน นอกเหนือการท�ำ Customize แล้วก็จะมีกระเป๋าปักลายที่ออกแบบเองด้วย อันนั้น
จะไปฝากวางขายที่ร้าน Happening”
การเน้นลูกค้าแบบ Customize ท�ำให้สุดาภาเลือกที่จะไม่ไปออกบู๊ธใน Flea Market แต่ใช้ช่องทาง
ออนไลน์ในการท�ำการตลาดมากกว่า โดยเวลาท�ำโฆษณาออนไลน์เธอจะเลือกโฟกัสกลุ่มเป้าหมาย
แบบเจาะจง อายุ จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจต้องระบุให้ชัดเจน ไม่ใช่การหว่านกลุ่มเป้าหมาย
กว้างๆ ไปทั่วจึงจะได้ผล
เนื่องจากงานปักผ้าเป็นงานคราฟต์ ท�ำให้ราคาค่อนข้างสูงส�ำหรับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น อีกทั้งต้องใช้เวลา
ท�ำให้ไม่สามารถท�ำได้คราวละจ�ำนวนมากๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายตลาดไปกลุ่มวัยรุ่นและสามารถท�ำ
โปรดักต์ท่ีสามารถผลิตซ�้ำได้ เธอจึงแตกไลน์โปรดักต์ออกไปเป็น โปสต์การ์ด สติกเกอร์ สมุดโน้ต
โดยการสร้างคาแร็กเตอร์เด็กผู้หญิง Tanpopo ขึ้นมาเป็นแมสคอต
“ถ้าเป็นสินค้า โปสต์การ์ด สติกเกอร์ ราคาไม่แพงก็จะขายกลุ่มวัยรุ่นได้ง่าย โดยแม้จะมีสินค้า
หลายอย่างแตกต่างกันแต่มีจุดร่วมเดียวกันคือ มีน้อง Tanpopo ที่เราสร้างคาแร็กเตอร์ขึ้นมา ซึ่งด้วย
ความน่ารักของน้อง Tanpopo ทุกคนจะชอบแมสคอตนี้ การท�ำโปสเตอร์ก็ผลิตซ�้ำได้ง่ายกว่า ก็จะช่วย
ท�ำให้เราโตได้ นอกจากนี้ ก�ำลังคิดที่จะออกแบบลายผ้าเอง แล้วเอามาท�ำเป็นกระเป๋า เพื่อผ่อนแรง
ตัวเองอีกด้วย” สุดาภาพูดถึงโปรดักต์ใหม่ๆ ที่เธอวางแผนจะพัฒนาขึ้นในเร็วๆ นี้
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เทคโนโลยี

ช่วยค้นภาพนักวิ่งได้รวดเร็ว
Text : กองบรรณาธิการ / Photo :

Vipa Vadi

กิจกรรมฮอตฮิตในเวลานี้
คงไม่พ้นงานวิ่งมาราธอนที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา
มีกิจกรรมวิ่งมากกว่า 1,000 งาน
ThaiRun เป็น Startup สัญชาติไทยที่ใช้ Big Data และ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาบริหารจัดการแข่งขันงานวิ่งของไทย
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี Face X ระบบค้นหาใบหน้า (Face
Search) และ ระบบจดจ�ำใบหน้า (Image Recognition) ภายใน
เสี้ยววินาที
สิ่งที่ ThaiRun ท�ำคือ จากเดิมที่มีแค่การค้นหาภาพโดยใช้
หมายเลขประจ�ำตัวผู้วิ่ง (BIB) เพื่อหาภาพที่ถูกใจ แต่เมื่อมีการน�ำ
เทคโนโลยี Face X มาให้บริการในรูปแพลตฟอร์ม Photo.Thai.Run
ทีช่ า่ งภาพงานวิง่ จะใช้เป็นแหล่งอัพโหลดภาพทีถ่ า่ ยนักวิง่ แต่ละราย
ในงาน นักวิ่งที่ต้องการค้นหาภาพตัวเอง เพียงแค่ดาวน์โหลดภาพ
ตัวเองใส่เข้าไปในระบบ แล้วระบบจะหาภาพจากใบหน้าใกล้เคียง
รศ.ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ CEO บริษทั ไทยดอทรัน จ�ำกัด
อธิบายว่า เทคโนโลยี Face X สามารถแบ่งเป็น 1.Face Search
เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ Image Processing หรือการประมวลหา

ภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความแม่นย�ำ เพื่อช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกในการค้นหาภาพถ่ายของนักวิ่ง โดยระบบ Face Search
เป็นระบบการค้นหาภาพจากใบหน้า เพียงโหลดภาพใบหน้าของตน
ลงในระบบ ระบบจะค้นหาภาพจากใบหน้าใกล้เคียง โดยมีความ
แม่นย�ำสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ และ 2.Face ID เป็นเทคโนโลยีระบบ
การจดจ�ำใบหน้า เพื่อน�ำมาช่วยในการตรวจสอบยืนยันบุคคลของ
นักวิ่งว่าเป็นคนเดียวกันตามกฎของ IAAF โดยระบบ Face ID จะ
มีการบันทึกประวัตขิ องนักวิง่ ทีร่ ะบุไว้ในใบสมัคร สถิตกิ ารวิง่ มีการ
เก็บข้อมูลนักวิ่งตั้งแต่การสมัครด้วยใบหน้า การรับ BIB และการ
Check In ทีท่ กุ อย่างเป็นดิจทิ ลั ทัง้ หมด ซึง่ หากกรณีทผี่ วู้ งิ่ เกิดอาการ
บาดเจ็บก็สามารถดึงประวัติทางการแพทย์ การแพ้ยาต่างๆ ของ
นักวิ่งเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างถูกต้องและทันท่วงที
ทั้งนี้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมวิ่งเติบโตอย่างมาก โดย
เฉพาะในปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา มีงานวิ่งมากกว่า 1,000 งานต่อ

สัปดาห์ มีช่างภาพส่งรูปเข้าแพลตฟอร์มเพื่อขายถึง 800,000 ภาพ
และมีการซือ้ -ขายรูปเกิดขึน้ 5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 40,000 รูปต่อสัปดาห์
โดยปัจจุบันมีภาพถ่ายในระบบกว่า 3 ล้านภาพ และคาดว่าปี พ.ศ.
2562 จะมีกิจกรรมวิ่งอยู่ที่ราว 1,200 งาน
ส�ำหรับแผนธุรกิจในอนาคต กมล สิริชัน Co-Founder บอกว่า
ระบบ Face X ก�ำลังเริ่มน�ำไปใช้ยกระดับงานวิ่งมาราธอนในด้าน
อื่น เช่น การรักษาความปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่มีคน
จ�ำนวนมาก เช่น งานคอนเสิรต์ งานรับปริญญา หรืองานในเหตุการณ์
ส�ำคัญต่างๆ ที่ส�ำคัญคือ การขยายแพลตฟอร์มไปสู่ต่างประเทศ
เพราะงานวิ่งมาราธอนถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมของโลก
แผนการขยายไปต่างประเทศนี้ ท�ำให้ ThaiRun ตั้งใจที่จะเปิด
ระดมทุนในรอบซีรีส์ A ในช่วงเดือนมีนาคม หลังจากที่ได้รับเงิน
ลงทุนจาก Angle ในช่วงทีผ่ า่ นมา และตัง้ เป้าหมายว่า ปี พ.ศ.2563
จะ Exit ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ปิดประตูตาย

กับข้อผิดพลาดที่ Startup ควรเลี่ยง
Text : วันวิสา

ด้วยการเพิ่มขึ้นของ Startup อย่างรวดเร็วในทุกวันนี้
หากไม่อยากหายไปจากสารบบมาดู 4 ข้อผิดพลาดที่
คนท�ำธุรกิจดาวรุ่งนี้ไม่ควรท�ำกัน

รีบร้อนท�ำทุกอย่างด้วยตัวเอง
ด้วยประสบการณ์และความช�ำนาญทีม่ ใี นด้านใดด้านหนึง่
จะเป็นตัวผลักดันให้เจ้าของธุรกิจ Startup เข้าไปท�ำหน้าที่
ทุกอย่างด้วยตัวเองเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว
ทีส่ ดุ ซึง่ อาจจะดีแค่ชว่ งแรกเท่านัน้ แต่ไม่กเี่ ดือนให้หลังภาวะนี้
จะน�ำไปสู่การเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องจ่ายหนักได้เลยทีเดียว
ดังนัน้ การบริหารทีด่ ตี อ้ งรูจ้ กั กระจายงาน ใช้คนให้เหมาะสม
กับความสามารถและวางคนให้ถูกกับต�ำแหน่ง

งามแสงชัยกิจ

ไม่ท�ำความรู้จักลูกค้า
หากไม่ยอมสละเวลาในการเรียนรู้ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคแล้ว รับรองว่าบริการหรือโปรดักต์นั้น
ต้องถูกกลืนหายไปอย่างแน่นอน เพราะฉะนัน้ การท�ำวิจยั ตลาดจึงมี
ความจ�ำเป็นอย่างมากในการท�ำธุรกิจเพื่อที่จะน�ำเสนอสินค้า และ
บริการทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ยึดติดกับค�ำว่าล้มเหลว
เมือ่ การท�ำธุรกิจ Startup ไม่ใช่เรือ่ งง่ายจึงมีความเป็นไปได้ทจี่ ะ
ล้มเหลว แต่การบริหารจัดการความเสีย่ งด้วยการมีทศั นคติทดี่ ี และ
แผนส�ำรองในการแก้ไข โดยอาจผ่านทางการทบทวนตัวเอง ระดม

ความคิ ด กั บ เหล่ า พนั ก งาน หาไอเดี ย ใหม่ ๆ จะช่ ว ย
พลิกสถานการณ์ได้ อย่าลืมว่าการเติบโตทีเ่ ร็วขึน้ ก็ตอ้ งใช้ความ
เสี่ยงสูง และความเสี่ยงที่สูงขึ้นก็จะท�ำให้เกิดความล้มเหลว
ที่มากขึ้น และการเรียนรู้จากความล้มเหลวก็จะท�ำให้ประสบ
ความส�ำเร็จได้มากขึ้น

ไม่รักษาความส�ำเร็จที่ได้
เป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะท�ำธุรกิจแล้วประสบความส�ำเร็จในระยะ
เวลาอันสัน้ แต่สงิ่ ทีย่ ากยิง่ กว่าคือ หลังจากประสบความส�ำเร็จ
แล้วจะต้องรักษาความส�ำเร็จนั้นไว้ให้ได้ ดังนั้น เจ้าของธุรกิจ
จึงควรเดินหน้าอย่างมีสติ รอบคอบ ไม่ควรถอยเมื่อรู้สึกท้อ
ต้องปรับตัวอยู่เสมอและอย่าทิ้งความคิดสร้างสรรค์ที่มี

Best Seller!
R
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C

O

M

M

E

N

พบกับพ็อกเกตบุ๊กของสำ�นักพิมพ์ Pannbooks ได้ตามร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
คิโนะคูนิยะ ร้านนายอินทร์ และร้านหนังสือชั้นนำ�ทั่วไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุชันษา โทร. 0-2270-1123-4 www.facebook.com/pannbooks
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Health
Good life

Fit & fab

เ พื่ อ ก า ร น อ น
Text : น�้ำค้าง

ของใช้
ที่สาวๆ ควรมีติดกระเป๋า
สาวๆ หลายคนเวลาไปไหนมาไหนโดยเฉพาะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ในกระเป๋าถือ
มักอัดแน่นไปด้วยข้าวของที่คิดว่าได้ใช้แน่ๆ กลายเป็นเส้นบางๆ ที่กั้นระหว่าง “บ้าหอบฟาง”
กับ “การเตรียมพร้อม” การต้องแบกกระเป๋าหนักอึง้ ไปไหนมาไหน นอกจากไม่คล่องตัวยังส่งผลต่อ
การทรงตัวและกระดูกสันหลังอีกด้วย วิธีการเลือกของลงในกระเป๋า สิ่งส�ำคัญคือมีความกะทัดรัด
และสารพัดประโยชน์ ไปดูกันว่า 12 ของใช้ที่ควรติดกระเป๋ามีอะไรบ้าง
ทิชชูหอ่ เล็ก นอกจากเช็ดท�ำความสะอาด ยังใช้ปดิ ปากปิดจมูกแทน Mask ยามฉุกเฉิน เช่น
แพ้ฝุ่นละออง หรือเกสรดอกไม้ หากเป็นไปได้ ให้พกทั้งทิชชูแห้งและเปียก แต่ถ้าต้องเลือก
เพียงสิ่งเดียว ทิชชูแห้งใช้งานได้มากกว่า
วาสลีนกระปุกมินิ นอกจากใช้แทนลิปบาล์มทาปาก ยังทาขอบเล็บที่หนังหลุดลุ่ยให้อ่อน
นุ่ม หรือจะใช้แก้ขัดเช็ดเครื่องส�ำอางออกจากใบหน้าก็ยังได้
เจลท�ำความสะอาดมือ แค่หลอดหรือขวดเล็กๆ ก็พอ ในกรณีที่ไม่มีน�้ำให้ล้างมือ เช่น
หลังออกจากโรงพยาบาล หลังโหนรถเมล์ รถไฟฟ้า เจลแบบนี้ก็พอช่วยได้เพราะสามารถ
ฆ่าเชื้อโรคได้ระดับหนึ่ง
ยางรัดผม ติดกระเป๋าไว้สักเส้นสองเส้น เผื่อเจอลมแรง หรือท�ำกิจกรรมที่ต้องการ
ความคล่องตัวจะได้ใช้รัดผม ส�ำหรับคนผมสั้น ก็ให้หากิ๊บติดผมเก็บไว้ในกระเป๋าแทน
ของว่างแก้หวิ และขวดน�ำ้ แนะน�ำว่าเป็น Healthy Snack ประเภทโปรตีน เช่น ถัว่ เมล็ดแห้ง
เช่น อัลมอนด์ พกใส่คอนเทนเนอร์เล็กๆ สัก 1 ก�ำมือ พร้อมผลไม้แห้ง อย่างลูกเกด แอพริคอต
รับประทานคู่กันท�ำให้อิ่มท้องได้ ส่วนน�้ำดื่มควรมีไว้แก้อาการร่างกายขาดน�้ำ
นามบัตร เราไม่รู้หรอกว่าอาจจะพบเจอใครบ้าง จับพลัดจับผลูไปเจอที่มีความเป็นไปได้ว่า
จะติดต่อกัน เอื้อประโยชน์กันในอนาคต สามารถควักนามบัตรออกมาแจกเลยก็สะดวกดี
หมากฝรั่งหรือลูกอมดับกลิ่นปาก เพิ่มความมั่นใจหลังมื้ออาหาร
พาราเซตามอลสักแผงเผื่อไว้ สรรพคุณค่อนข้างกว้างแก้ปวดลดไข้และตัวร้อน บรรเทา
อาการปวดทุกชนิด
หูฟงั ไว้ฟงั เพลง ดูคลิปฆ่าเวลายามเดินทาง หรือระหว่างรอจะได้ไม่รบกวนคนรอบข้าง หรือ
ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะเสวนากับใคร ก็แค่เสียบหูฟังแล้วดิ่งอยู่ในโลกของตัวเอง
แผ่นพลาสเตอร์ปิดแผล อุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ เกิดได้ทุกเมื่อ การมีพลาสเตอร์ในกระเป๋า
ไม่กี่อัน ช่วยแก้วิกฤตได้
แบตเตอรี่ส�ำรอง ไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าแบตเตอรี่มือถือหมดแล้วต้องขาดการติดต่อ
สื่อสาร เพาเวอร์แบงก์จึงเป็นอีกอย่างที่ขาดไม่ได้
ผ้าอนามัย พกไว้แม้ไม่ได้ใช้ เปิดโอกาสให้เราได้แสดงน�้ำใจในกรณีเจอใครที่ต้องการ
ใช้แบบฉุกเฉิน การเอื้อเฟื้อผู้อื่นจะท�ำให้ได้ความรู้สึกดีๆ กลับมา

นอกเหนือจากการออกก�ำลังกาย ปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ร่างกายฟิต มีพลัง และ
พร้อมสู่การด�ำเนินกิจกรรมในแต่ละวันคือ การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ ไม่มี
อะไรที่เครียดไปกว่าการล้มตัวลงบนที่นอนแล้วได้แต่มองดูเพดานเพราะข่มตา
ไม่หลับ ส�ำหรับคนที่อยู่คนเดียว วันนี้มีเทคนิคการนวดตัวเองที่อาจท�ำให้นอน
หลับสบายมาฝาก 3 อวัยวะร่างกายที่เราสามารถนวดด้วยตัวเองประกอบด้วย

นวดหน้า
การนวดใบหน้าเบาๆ ไม่เพียงกระตุน้ การสร้างคอลลาเจนและท�ำให้เลือดลม
ไหลเวียนดี ยังท�ำให้รู้สึกสงบผ่อนคลาย แต่ต้องระวังนิดหนึ่งส�ำหรับผู้ที่มีผิว
บอบบาง การนวดหน้าจึงไม่ควรใช้เวลานานเกิน 20 นาที วิธกี ารคือ 1) ใช้ปลายนิว้
จากมือสองข้างไล้เบาๆ จากหน้าผากลงมาที่ด้านข้างใบหน้าจนถึงคาง 2)
จากหน้าผาก ไล้ลงมาที่ปลายจมูก 3) หลับตาแล้วใช้ปลายนิ้วลูบจากหัวตาไป
หางตาทัง้ บนเปลือกตาและใต้ตา 4) ปลายนิว้ แตะขมับแล้วลูบตามแนวขากรรไกร
ให้ชิดใบหูที่สุด 5) คลึงบริเวณขมับ 6) นวดบริเวณคางแล้วไล้ขึ้นไปยังกราม
ท�ำท่าละไม่กี่ครั้ง เน้นว่าเบาๆ ก็พอ

นวดศีรษะ
เป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนโบราณทีเ่ ป็นการนวดเพือ่ ปรับสมดุลพลังหยิน-หยาง
ในร่างกาย วิธีการคือ 1) ใช้นิ้วกลางกดและคลึงเบาๆ บริเวณกลางกระหม่อม
ซึ่งเป็นจุดที่อ่อนที่สุดประมาณ 100 ครั้ง 2) ใช้ปลายนิ้วกลางนวดทั่วคิ้ว 30-50
ครั้ง 3) หลับตาแล้วใช้ปลายนิ้วชี้นวดเปลือกตาบริเวณหัวไปหางตา จากนั้น
เปลีย่ นไปท�ำบริเวณใต้ตา 4) ถูมอื จนฝ่ามือเกิดความร้อน แล้วใช้ฝา่ มือนัน้ ประคบ
ที่เปลือกตานาน 1 นาที จากนั้นคลึงเบาๆ รอบดวงตา 10 ครั้งเป็นอันเสร็จสิ้น

นวดเท้า
เป็นที่ทราบกันว่าเท้าเป็นศูนย์รวมประสาทมากถึง 15,000 จุด การนวดเท้า
จึงช่วยกระตุน้ ประสาทเหล่านัน้ และส่งผลไปทัว่ ร่างกาย การนวดเท้าเป็นศาสตร์
แพทย์แผนจีนโบราณเช่นกัน วิธีการมีดังต่อไปนี้ 1) ลูบไปทั่วเท้า จะคลึง บีบ
หรือกดก็ได้ถ้าท�ำให้รู้สึกดี กดบริเวณกลางฝ่าเท้าค้างไว้ครั้งละ 5-10 วินาที 2)
กรีดนิ้วหัวแม่มือไปตามร่องกลางฝ่าเท้าจากส้นเท้าขึ้นไปยังหัวแม่เท้า 3) ย้อน
กลับไปท�ำข้อ 1 ซ�้ำ โดยกดกลางฝ่าเท้านิ่งๆ 5-10 วินาที ถ้าจะให้ดี ก่อนนวด
ควรแช่เท้าในน�ำ้ อุน่ ผสมน�ำ้ มันหอมระเหยกลิน่ ลาเวนเดอร์หรือกลิน่ ทีช่ อบ นอกจาก
ท�ำให้ผ่อนคลาย ยังท�ำให้เท้านุ่มชุ่มชื้นขึ้น
ส�ำหรับคนทีน่ อนไม่หลับ ลองน�ำเทคนิคนีไ้ ปใช้ดู แต่อย่าลืมว่าการจะนอนหลับ
หรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั หลายปัจจัย หากทดลองนวดแล้วไม่ดขี นึ้ อาจจะต้องมองหาสาเหตุ
อืน่ เช่น อารมณ์ เครียดหรือกังวลหรือไม่ สภาพแวดล้อมในห้องนอน แสง เสียง
ความสะอาดของเครื่องนอน อยู่ในสภาพพร้อมแค่ไหน อาหารการกินก็มีส่วน
เครื่องดื่มกาเฟอีนควรงดอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนเข้านอน หากท�ำทุกทางแล้ว
ก็ยังเหมือนเดิม แนะน�ำพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุแท้จริงจะได้แก้ที่ต้นเหตุ
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Where to Find
พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

• My Café the Library

• A10 Café & Co-Working Space

Nawamin City Avenue

• Airport Rail Link

• One Ounce for Onion

พญาไท / มักกะสัน / หัวหมาก / รามค�ำแหง

เอกมัย ซ.12

• BANN KAFAÉ

• Size S Coffee & Bakery

ซ.ท่าข้าม 24

พระราม 4

• B Story Café

• SOMETHING BLACK

• ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

และนวัตกรรม
ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดา
• โรงพยาบาลกรุงเทพ

ภาคเหนือ

COCO Walk ราชเทวี

ตลาดละลายทรัพย์ 58 ซอยรัชดาภิเษก 4

• Café Amazon

• Staff Coffee

ก�ำแพงเพชร

พหลโยธินเพลส ชั้น 1

• THE GYM

• Coffee Cakes

อาคาร 6 ชั้น 1 ทีโอที แจ้งวัฒนะ
• Coffee Corner
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

เยื้อง ซ.เจริญกรุง 109

• Dialogue Coffee and Gallery

อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

แยกผ่านฟ้า

• Think TANK (Third Place)

• Ta Chance Coffee
• TCDC

• EL Mello (เอลเมลโล่)

ถ.นางลิ้นจี่

อาคาร Thai Summit Tower

• Timely Coffee

• ES/PE/RO
• Espresso Gallery

ซ.เลียบวารี 15 หนองจอก
• TINPRESSO (ตินเพรสโซ่)
ซ.สุขุมวิท101/1

หน้าคอนโดอิสระ ลาดพร้าว

• True Incube

ซอยสาธร ซอย1
• Galleria Café

4th floor Centerpoint SiamSquare

ถ.กาญจนภิเษก บางแค
• Gallery กาแฟดริป
หอศิลป์ฯ กรุงเทพมหานคร

เสนา 28 (ตรงข้าม รร.สมิทธิโชติ)

• Gloria Jean’s Coffees

The Mercury Ville Chidlom 4th Fl.

K-Village / Honda Bigwing /
ชั้น 1 ตึกมาลีนนท์

• White Rabbit

• Hubba

SIAM DISCOVERY / เอกมัย /
สีลม
• I-hin Cafe

ซ.ลาดกระบัง 46/3
• INN-Office Coworking Space

โครงการ AQUA สะพานควาย
• Gil Coffee

อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน ทีโอที แจ้งวัฒนะ
• Lord of Coffee

รามฯ164 / รามฯ112 / รามฯ160
• Mezzo
• MhakBuri Station

ซ.เอกชัย 30 จอมทอง

• Treat Cafe & Hang Out
• Veganerie

ซ.อารีย์สัมพันธ์ 5
• Yannawa Coffee
ที่ท�ำการไปรษณีย์ 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

พิษณุโลก
• Caffe’ine

ลพบุรี

• ฅ.กาแฟ

สุโขทัย

ซดสด

• 379 Drip

อยุธยา
• The

Barista Café

อุทัยธานี

• I AM Coffee

เชียงราย

• Chivit Thamma Da Coffee House

ภาคอีสาน

• เรียวกังคาเฟ่

กาฬสินธุ์

• Into the woods

ขอนแก่น

• Café 2 gether

เชียงใหม่

• Neo Café

• Café de’ forest

Yesterday
ถ.นิมมานเหมินทร์
• อาข่า อ่ามา

• BANMORE BAKERY AND

• Coffe In Love

• จันทรากาแฟ

• โรงแรม

แม่ฮ่องสอน

• ร้านกาแฟเข้าท่า

ปาย

COFFEE

• EIGHTS A DAY

นครพนม

นครราชสีมา

• ร้านสรวลกาแฟ

• Sweet Café

• CK Coffee

• Bearista Coffee & Bakery

แพร่

• บ้านฮังเล

ล�ำพูน

คอฟฟี่

• Blacksmith

อุตรดิตถ์

• Amezon

งิ้วงาม

ภาคกลาง
ชัยนาท
• PAPER PLANE CAFé
• Me Ice cream

มุกดาหาร

มหาสารคาม

• กาแฟรื่นรมย์

เลย

• กาแฟสด

ฮักเลย
• ปล่อยแสง เชียงคาน
ถนนชายโขง ซ.10
• แม่น�้ำมีแก่ง เกสเฮ้าส์
ถนนชายโขง ซ.19

สุรินทร์
• Sit in

• The Marble

หนองคาย

• Pak Pink Bistro

ณ โพนพิสัย

• รามเกียรติ์

อุดรธานี

นครปฐม

นครสวรรค์

คอฟฟี่

• แกะด�ำ Coffee

พิจิตร

• Cake Lamoon
• Loft Café NK
• 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

ตรัง

ณ นภา

• Deeva Cup
• PASSIONE del Caffé

ภูเก็ต

• Love 2 eat
• กล้วยน�้ำว้า

สงขลา

• Ma Maison
หาดใหญ่
• ร้าน TUBER

สุราษฎร์ธานี
• MY CUP
• บางใบไม้

คาเฟ่

• โรสกาแฟสด

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

วิธีการช�ำระเงิน

เริม่ รับนิตยสารตัง้ แต่เล่มที่ ........................................................................................................................................................

โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน เลขที่บัญชี 014-2-57097-9
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำนักพหลโยธิน เลขที่บัญชี 799-2-07811-8

ข้อมูลสมาชิก ชื่อ-นามสกุล .................................................................................................................................................
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ......................................................... อีเมล .........................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................................................................................ เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
อาชีพ

( ) รับราชการ
( ) อาชีพอิสระ

( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) พนักงานบริษัท ( ) เจ้าของธุรกิจ
( ) อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................................................

วิธีการสมัคร
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่
บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด เลขที่ 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2270-1123-4 กด 0 โทรสาร 0-2270-1125
หรือทาง member.smethailandgroup@gmail.com
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Eating Out Text : Duckkiez / Photo : Vipa Vadi

ฮั่ว เซ่ง ฮง ร้านอาหารจีนเจ้าดังจากเยาวราชที่เปิดมาตั้งแต่ปี
พ.ศ.2499 อาหารที่เสิร์ฟเป็นสไตล์แต้จิ๋ว ทุกเมนูปรุงโดยเชฟที่มาก
ประสบการณ์ในการท�ำอาหารจีน ร้านตกแต่งในสไตล์คอนเทมโฟรารี่
ผสมผสานความเป็นจีนสมัยเก่าและสมัยใหม่เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว
จุดเด่นของร้านที่นอกจากอาหารจีนรสดั้งเดิมคือ โต๊ะกลมส�ำหรับรองรับ
ลูกค้าประเภทครอบครัว
ปูผัดผงกะหรี่ ปูเกรดดี ตัวใหญ่ เนื้อแน่น ผัดกับผงกะหรี่สูตรเฉพาะ
ของทางร้าน จานนี้รสกลมกล่อม หอมเครื่องเทศ แต่ไม่กลบกลิ่นปู
กระเพาะปลาน�้ำแดง กินแล้วไม่อ้วนเพราะเป็นสูตรไร้มัน น�้ำซุปเหนียว
เข้มข้น เคี่ยวใหม่ทุกวัน หมี่กระเฉดกุ้ง เมนูขายดีส�ำหรับลูกค้าคนไทย
กุ้งตัวโต มันกุ้ง หัวไชโป๊ เห็ดหอม และกระเฉดผัดกับเส้นหมี่ที่ลวกจนนิ่ม
รสชาติเผ็ดน�ำ เหมาะอย่างยิ่งที่จะสั่งมาเป็นเมนูตัดเลี่ยน และ หม้อไฟ
แจงกีสข่านหมู เหมาะส�ำหรับรับประทานในช่วงฤดูหนาว เพราะน�้ำซุป
มีรสชาติเผ็ดร้อนจากสมุนไพรจีนกว่า 20 ชนิด เสิร์ฟพร้อมชุดผัก
และหมูสไลด์เกรดพิเศษ

ฮั
ว
่
เซ่
ง
ฮง
ไม่ต้องบินไปจีนก็ได้ลิ้มรสอาหารจีนดั้งเดิม

บัวลอยน�้ำขิง เมนูของหวานขึ้นชื่อที่ต้องสั่งมาปิดท้ายมื้ออาหาร
บัวลอยไส้งาด�ำลูกโตเสิร์ฟในน�้ำขิงจากขิงแก่สดต้มนานกว่า 2 ชั่วโมง
ชั้น 6 เซ็นทรัลเวิลด์ (หน้า ZEN)
0-2646-1043
www.huasenghong.co.th
huasenghong

กลับมาตามค�าเรียกร้องกับเวิร์กช็อปตรวจสุขภาพแบรนด์
กิจกรรมพิเศษส�ำหรับสมำชิก SME THAILAND PRIVILEGE CLUB อยำกรูไ้ หมแบรนด์
อ่อนแอตรงไหน ไม่แข็งแรงยังไง มำตรวจสุขภำพแบรนด์กนั !!
โดย คุณสุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย

ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ จาก Brand Matter Plan Company

THU l 21 l 02 l 2019
ลงทะเบียนเวลำ : 13.00 น. (ส�ารองที่นั่ง ฟรี!!)
สถำนที่ : ห้อง Green Zone ชั้น 2 ตึก Sathorn Thani 2
* กรณีน�ารถส่วนตัวมาเองสามารถจอดรถในอาคารได้ (ฟรี 2 ชั่วโมงแรก ที่จอดรถมีจ�านวนจ�ากัด)
** กรณีเดินทางโดย BTS ลงสถานีช่องนนทรี ทางออก 2

เงื่อนไขกิจกรรมนี้ส�ำหรับ : ผูถ้ อื บัตร SME Thailand Privilege Club และ สมาชิกนิตยสาร SME Thailand
สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ : คุณสุชันษา (เอ๋) โทร. 0-2270-1123-4 ต่อ 115

27

Life Style
DECORATION

สาขารูปแบบใหม่ ชวน SME สร้างอวตารค้นหาตัวตนด้านการเงิน
ถ้ายังเคยชินกับประสบการณ์การใช้บริการธนาคารแบบเดิม
อย่างการเดินทางไปที่สาขาเพื่อท�ำธุรกรรมทางการเงิน
อยากบอกว่าลืมประสบการณ์นั้นไปได้เลย
เมื่อ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เปิดตัวสาขาต้นแบบแนวคิดใหม่อย่าง TMB Experience
ให้ผู้ประกอบการใช้อวตารแทนตัว
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับ
ความต้องการในแต่ละช่วงธุรกิจด้วยตนเอง

TMB Experience สาขาบริการรูปแบบใหม่ล่าสุดที่ให้บริการแบบไร้รอยต่อ เน้นสร้างประสบการณ์ใหม่ที่น�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ตอบโจทย์และตรงใจมากขึ้น มีความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้น และมีที่ปรึกษาด้าน
การลงทุนส่วนตัวจากทีม TMB ADVISORY คอยแนะน�ำการลงทุนที่เหมาะสมได้ทันที
สาขาบริการนีอ้ อกแบบภายใต้คอนเซปต์ Glass House เพือ่ สือ่ ถึงความตัง้ ใจจริงของทีเอ็มบีทเี่ ป็นสถาบันการเงินทีค่ อยดูแลรักษา
การเงินของลูกค้าให้ปลอดภัยและเติบโตงอกงามอย่างคุ้มค่าที่สุด ผู้ประกอบการจะได้ท�ำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านการเงินต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงท�ำความเข้าใจในเรือ่ งการเงินได้งา่ ยและสนุกขึน้ ผ่านการน�ำเสนอในรูปแบบของ Edutainment
ในส่วนของพื้นที่ให้บริการภายใน TMB Experience แบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้
Welcome และ Engage Zone พื้นที่ด้านหน้าของสาขาที่ถูกออกแบบให้โล่ง โปร่งใส และดูสบายตา มีการน�ำจอและกระจก
มาใช้เป็นสื่อให้ข้อมูล รวมทั้งมัลติมีเดียต่างๆ ที่ช่วยให้การบริการมีความน่าสนใจและตื่นเต้นยิ่งขึ้น ไฮไลท์โซนนี้อยู่ที่ Welcome
Zone จุดเริ่มต้นของประสบการณ์การค้นหาตัวตนทางการเงินด้วยตนเองในรูปแบบอวตาร
Need Zone พื้นที่ที่ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัว โดยต้องน�ำ QR Code ที่ได้จากการสร้างอวตารมาเปิดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบริการด้านการเงินทีต่ รงตามลักษณะอวตารของตนเอง โดยผูป้ ระกอบการ SME จะได้รบั ค�ำแนะน�ำในบริการจาก MORE Growth
for SMEs Station ซึ่งมีกลุ่มอวตาร 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.SME 4.0 ผู้ประกอบที่ต้องการความง่ายและสะดวกสบาย 2.นักธุรกิจมือทอง
ผู้ประกอบการที่มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ และ 3.นักธุรกิจมือโปร ผู้ประกอบการที่มีความเติบโตและมั่นคง
Advisory Zone พื้นที่ส่วนตัวแต่ไม่ชวนให้รู้สึกอึดอัด ส�ำหรับให้ค�ำปรึกษาด้านการเงินทั่วไป และพื้นที่ห้องปิด เพื่อใช้สำ� หรับ
การพูดคุย หรือ Video Conference ปรึกษาด้านการเงินกับผู้เชี่ยวชาญ ส�ำหรับผู้ประกอบการ SME สามารถเข้ารับค�ำแนะน�ำทั่วไป
หรือ TMB BIZ ADVISORY กับผู้เชี่ยวชาญด้าน SME โดยตรง นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังดัดแปลงเป็นห้องจัดประชุม อบรม และ
สัมมนาต่างๆ ได้อีกด้วย
Transaction Zone พื้นที่ให้บริการธุรกรรมต่างๆ อาทิ ฝาก ถอน โอน จ่ายส�ำหรับลูกค้าทั่วไป
TMB Experience ไม่เพียงเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีต่อการเข้าใช้บริการธนาคารไปโดยสิ้นเชิงเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ลูกค้าได้รู้จัก
กับตัวตนทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเองด้วย

ปัจจุบันเปิดให้บริการ 2 สาขา
ได้แก่ สาขาไอคอน สยาม และสาขายูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม
www.tmbbank.com
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เสาะหาเรื่องดีๆ ที่ซ่อนอยู่ของ
Text :

กองบรรณาธิการ / Photo : Vipa Vadi

หากจะตั้งหมุดหมายการท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก
เชื่อว่าหลายคนต้องคิดถึงจังหวัดชลบุรีอย่างแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นทะเลบางแสนที่ที่จะได้นั่งชายหาดเล่นน�้ำชมทะเลกับครอบครัว
หรือที่พลุกพล่านแสงสีเยอะๆ อย่างพัทยา แต่จริงๆ แล้ว
เสน่ห์ของชลบุรีมีมากกว่านั้น ด้วยยังมีชุมชนบ้านเรือนตลาดเก่า
และวิถีชีวิตของคนประมงให้ได้ไปเดินชมกันแบบเพลินๆ

การเดินทางมาชลบุรีครั้งนี้ จึงเป็นการเดินทางที่จะไปสัมผัส
วิถีชีวิตของ 2 ชุมชน คือ ชุมชนนาเกลือ ในย่านตลาดเก่า และ
ชุมชนบางเสร่ หมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่เงียบสงบ ไปจนถึงสัตหีบ
ที่ซึ่งไปแค่ที่เดียวแต่มีหลายจุดให้ได้เช็กอิน

สัตหีบมาที่เดียว เที่ยวได้ครบ

หากพูดถึงสัตหีบภาพจ�ำที่เราจะนึกถึงคือ เมืองแห่งฐานทัพเรือ
ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลอยู่หลายแห่งให้เราได้ท่องเที่ยว
ที่ส�ำคัญคือ เดินทางมาเที่ยวสัตหีบนั้นแสนง่าย เพียงไม่กี่ชั่วโมง
จากกรุงเทพฯ ก็มาถึงแล้ว
มาสัตหีบทัง้ ทีตอ้ งไม่พลาดทีจ่ ะมาชมความยิง่ ใหญ่ของเรือหลวง
จักรีนฤเบศร เรือรบหลวงบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ล�ำแรกของกองทัพ
เรือไทย และเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือไทยที่จอดเทียบ
ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งถ้าได้ขึ้นไปถึงส่วนชั้นบนสุด
ซึง่ เป็นดาดฟ้าเรือกว้างขวางดูสดุ ตา แล้วจะเห็นวิวข้างบนทีอ่ ลังการ
มากๆ มีท้องทะเลสีฟ้าให้ถ่ายรูปกันเพลินๆ
ที่ท่าเรือจุกเสม็ดนี้ยังเป็นที่ตั้งท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ หนึ่งใน
โครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) หรือ โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แผนยุทธศาสตร์ภายใต้
ไทยแลนด์ 4.0 ที่จะพัฒนาเป็นท่าเรือส�ำหรับจอดเรือเฟอร์รี
และเรือท่องเที่ยวที่ทันสมัย เพื่อเชื่อมต่อจุดท่องเที่ยวระหว่าง
สองฝั่งทะเลอ่าวไทย และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ต่อเรืออีกด้วย
ไม่ไกลจากเรือหลวงจักรีนฤเบศรเท่าไหร่ มีชายหาดส�ำหรับ
นักท่องเทีย่ วทีไ่ ม่ชอบคนเยอะๆ นัน่ คือ อ่าวดงตาลหรือหาดดงตาล
ที่อ่าวดงตาลแห่งนี้จะเรียงรายไปด้วยต้นตาล และทิวสนอยู่ตลอด
แนวชายหาด ท�ำให้ชายหาดร่มรื่นเป็นที่หลบร้อนได้เป็นอย่างดี
โดยจุดเด่นของหาดนี้หนีไม่พ้นน�้ำทะเลใสสะอาด และเป็นสถานที่
ฝึกซ้อมเรือใบทีน่ ยิ มกันมาก ซึง่ การทีผ่ คู้ นมาเทีย่ วอ่าวดงตาลไม่มาก
ท�ำให้เป็นอีกทางเลือกส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความสงบ
หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อีกหนึ่งหาดที่นักท่องเที่ยวนิยม
ไปนัง่ ชิวชิว รับลมทะเลโกรกเบาๆ แน่นอนว่ามาทีน่ กี่ จ็ ะเห็นต้นเตย

ทะเลขึ้นเป็นจ�ำนวนมากสมกับชื่อเตยงาม และเมื่อมองจากชายฝั่ง
ไกลออกไปก็จะเห็นเกาะไก่เตี้ย ซึ่งเป็นจุดอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
แนวปะการัง ด้วยบรรยากาศทีเ่ ย็นสบายหาดเตยงามเลยได้ตอ้ นรับ
นักท่องเที่ยวตลอดเวลา
หากอยากหาชายหาดที่ปูเสื่อปิกนิกก็ต้องที่นี่ หาดนางร�ำ และ
หาดนางรอง เป็นชายหาดที่อยู่ติดกัน ทั้งสองหาดเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากในสัตหีบ ดังนั้น ขอบอกเลยว่า ที่นี่
มีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมหาศาล มองไปทางไหนก็มีแต่นักท่องเที่ยว
เต็มหาดกันเลยทีเดียวทั้งชาวต่างชาติและคนไทย ที่มาเล่นน�้ำ
นั่งเล่น ปูเสื่อปิกนิกกินข้าวชมวิวทะเลสวยๆ กันเป็นครอบครัว
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ์แห่งนี้ เป็นส่วนหนึง่ ของกองทัพเรือสัตหีบ เพือ่ เฝ้าอนุรกั ษ์
พันธุเ์ ต่าทะเล ทีน่ จี่ ะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆ ด้วยกันคือ นิทรรศการ
เกี่ยวกับเต่าทะเล และโซนบ่อเต่า โดยภายในอาคารทรงเต่า จะมี
นิทรรศการให้ความรู้วงจรชีวิต ชนิด และสายพันธุ์ต่างๆ ของเต่า
ขณะที่โซนด้านนอกจะเป็นโซนบ่อเต่า ซึ่งจะมีตั้งแต่เต่าตัวเล็กๆ
ไปจนถึงเต่าตัวใหญ่มากๆ แหวกว่ายในบ่อเต่าคอยอวดโฉม
แก่ผู้มาเยือน นอกจากนี้ ยังมีบ่ออนุบาลเต่าที่นักท่องเที่ยวสามารถ
ชมเจ้าเต่าตัวน้อยอีกด้วย

เดินเล่นเพลินๆ ย่านตลาดเก่านาเกลือ

ขึ้นชื่อว่านาเกลือ แต่แท้จริงแล้วไม่มีเกลือหรอกนะ แล้วก็ไม่ได้
มีอะไรเกี่ยวข้องกับการท�ำนาเกลือ แต่ที่มีชื่อนี้ ว่ากันว่า มาจาก
ค�ำว่าน่ากลัว เพราะเดิมทีบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่เงียบมีต้นไม้ใหญ่
เป็นป่าช้า และบ้างก็วา่ มาจากชือ่ ของใบพัดเรือส�ำเภา เรียกว่า นากัว๋
ก่อนที่จะค่อยๆ เพี้ยนกลายมาเป็นนาเกลือนั่นเอง
ย่านตลาดเก่านาเกลือเป็นชุมชนเล็กๆ ในอ�ำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ที่มีอายุกว่า 100 ปี แต่ก่อนเป็นชุมชนที่มีการซื้อ-ขาย
สินค้ากันขวักไขว่ แต่ครัน้ เมือ่ ยุคสมัยเปลีย่ นผ่านความคึกคักก็คอ่ ยๆ
เลือนหายเหลือเพียงตลาด บ้านเรือนที่ยังคงอยู่ และกลายเป็น
ที่เที่ยวส�ำหรับคนที่หลงเสน่ห์ความเป็นชุมชนเก่าแก่
การมาเที่ยวตลาดเก่านาเกลือ หลายคนอยากมาดูความเก่าแก่
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ของชุมชนนาเกลือที่ยังคงมีกลิ่นอายของตลาดเก่าจากบ้านเรือน
ที่ตั้งเป็นทิวแถว แม้จะมีอาคารบ้านเรือนปูน แต่ก็ยังคงหลงเหลือ
บ้านไม้แบบเดิมให้เห็นอยู่บ้าง และยังคงมีภาพของการค้าขายอยู่
เช่น ร้านขายของช�ำ ก็ยังคงหน้าตาแบบดั้งเดิม ร้านขายหนังสือ
และร้านก๋วยเตีย๋ วทีม่ เี รียงรายให้เลือกชิมหลายร้าน นอกจากก๋วยเตีย๋ ว
แล้ว ที่นี่ยังมีของดีที่นักชิมไม่ควรพลาด อย่างเช่น ปากทาง
เข้าตลาดสดเก่า จะมีร้านขนมเปียกปูนใบเตยและวุ้นใบเตย
ร้านเขมาภิรักษ์ มรดกไทย เป็นร้านขายขนมหวาน หน้าตา
ดูธรรมดาๆ ขายราคาไม่แพง แต่ที่โดนใจคือ ขนมที่มีกลิ่น และ
รสชาติของใบเตยจริงๆ ถัดไปใกล้ๆ กันยังมีลูกชิ้นปลาอินทรีย์
ป้าบล ซึ่งเป็นลูกชิ้นปลาอินทรีย์แท้เจ้าเก่าดั้งเดิม อีกทั้งยังมี
แจงลอนกุ้ง หรือห่อหมกย่าง ที่ปั้นกลมๆ เสียบไม้ปิ้งขายริมทาง
พริกย่างทรงเคร่ือง ไส้ไก่ไส้หมู ห่อหมกปลาทะเลผู้ใหญ่ณะ
@บ้านนาเกลือ ซึ่งเป็นห่อหมกทะเลสูตรโบราณ ขายมาหลายสิบปี
และข้าวเหนียวมะม่วงคุณติว๋ ร้านนีเ้ ก่าแก่มาก และอร่อยสมค�ำร�ำ่ ลือ
ตั้งอยู่บริเวณตลาดลานโพธิ์ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ใกล้ๆ กัน ซึ่งเน้นไป
ทางอาหารทะเลสดๆ และมีคนเข้ามาซื้อ-ขายกันเป็นจ�ำนวนมาก
อี ก หนึ่ ง สี สั น ที่ แ ทรกอยู ่ ต ามซอกซอยของชุ ม ชนนาเกลื อ
ที่นักท่องเที่ยวจะเดินหาเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก คือ กราฟิตี้ผนัง
อาคารร้านเรือน ที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของชุมชนนาเกลือ
มี ก ระจายอยู ่ ทั่ ว ไปในหลายซอย และอี ก หนึ่ ง หมุ ด หมายที่
นักท่องเที่ยวจะแวะเวียนถ่ายรูปคือ ที่สะพานยาวบ้านนาเกลือด้วย
เป็นจุดชมนกยาง ที่อยากจะขอแนะน�ำให้ทุกคนได้ลองแวะมา
ถ่ายรูปนก และดูพระอาทิตย์ตกกันที่นี่

ที่บางเสร่ก็จะได้สัมผัสกับชายหาด หมู่บ้านประมง สะพานปลา
ที่จะเดินเล่นหรือจะปั่นจักรยานชมก็ย่อมได้
ด้วยความเป็นชุมชนชาวประมงที่มีการซื้อ-ขายอาหารทะเลมา
ยาวนาน ท�ำให้ในวันนี้บางเสร่ยังคงมีความคึกคักอยู่ โดยทุกๆ วัน
ที่สะพานปลาบางเสร่จะมีเรือประมงน�ำ กุ้ง หอย ปู ปลา มาลงให้
ได้ซื้อ-ขายกัน ขณะที่บ้านเรือน หรือร้านรวงก็มีกลิ่นอายเฉพาะตัว
ของความเป็นชุมชนประมง ถัดไปจากสะพานปลา ก็จะเห็นร้าน
อาหารตามชายหาดให้เลือกไปลองชิมอาหารทะเลทีท่ งั้ สดและอร่อย
ซึ่งมีหลายร้านทีเดียวที่ขึ้นชื่อในเรื่องความอร่อยและราคาไม่แพง
และแม้ว่าหาดทรายของบางเสร่นั้นจะไม่ขาวละเอียดเหมือน
ชายหาดอื่นๆ แต่หากต้องการความสงบเวลาไปเที่ยวทะเล ที่นี่
ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะไม่พลุกพล่านโดยสามารถแวะมานั่งชม
บรรยากาศริมทะเลได้ และมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยที่ไปบางเสร่โดยมี
จุดหมายเพื่อเช่าเรือไปตกปลา หรือไปด�ำน�้ำดูปะการังใต้ทะเล
แถวเกาะขาม
เสน่ห์ของบางเสร่คือ บรรยากาศเรียบง่ายแบบบ้านชาวประมง
ริมทะเลที่ดูสงบเหมาะกับการพักผ่อน ท�ำให้ที่นี่มีที่พักผุดขึ้นมา
มากมาย ทั้งโรงแรมใหญ่ บ้านพักหรูหรา หรือเป็นโฮมเสตย์
เล็กๆ ที่แทรกไปตามชายทะเล เราจึงเห็นนักท่องเที่ยวเดินเล่น
ถ่ายรูป และปั่นจักรยานเพื่อชมวิถีชีวิตชาวประมงที่เรียบง่าย
ของบางเสร่ตลอดทั้งวัน

ขอขอบคุณ

ชมวิถีชุมชนวิถีประมงที่บางเสร่

ถ้าพูดถึงหมู่บ้านประมงที่เงียบสงบในจังหวัดชลบุรี ต้องที่นี่เลย
บางเสร่ หมู่บ้านชาวประมงท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ซึ่งหากมาเช็กอิน

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมมือกับ SMEThailand

จัดแคมเปญสุดพิเศษกับ 10 ร้านกาแฟ ในกลุม่ จังหวัด EEC. (ชลบุร/ี ระยอง/ฉะเชิงเทรา) มอบส่วนลดเมนูเครือ่ งดืม่ ราคา 50.- /1แก้ว
ส�าหรับผูท้ เี่ ดินทางท่องเทีย่ วใน 3 จังหวัด EEC. ช่วงเดือนมีนาคม 2562 (สินค้ามีจา� นวนจ�ากัด)
ชลบุรี
• ร้านบางพระเรือ ณ ห้วยท่าไทร โทร. 06-4424-4623
• ร้านริมเลเฮ้าส์ โทร. 08-4655-9042
• ร้านคูณคาเฟ่ โทร. 06-3223-9694

•
•
•
•
•

ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ร้านดอลล่าร์ เฮ้าส์ โทร. 06-3324-6995
• ร้านเรส แอนด์ โรล โทร. 08-4606-8699
ร้านปาฎี โทร. 08-2460-1348
• ร้านสบายนม โทร. 09-4550-5106
ร้านแฮปปี้ แคมเปอร์ โทร. 08-9012-7775
ร้านธรรมมะตา สตูดโิ อ คาเฟ่ โทร. 09-8435-6544
ร้านสวนก๋ง โทร. 06-2424-5598

• ลูกค้าสามารถสแกน QRcode ที่หน้าร้าน
เพื่อรับสิทธิ์สว
่ นลด 50.-/1 แก้ว ส�าหรับเมนู
เครื่องดื่มที่ทางร้านร่วมรายการเท่านั้น
• 1 ท่าน / 1 สิทธิ์
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ราศีมังกร

ราศีพฤษภ

ราศีกันย์

การเจรจาการติดต่องานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความก้าวหน้า
การเดินทางในการท�ำงานจะราบรื่น เรื่องการเงินรายได้มีเข้ามา
ให้สบายใจขึ้นบ้าง หลังจากที่การเงินติดขัดมาเรื่อยๆ ความรัก
ราบรืน่ เรือ่ ยๆ ไม่ได้หวือหวาอะไร เรือ่ งสุขภาพร่างกายไม่มอี ะไร
มีสุขภาพใจที่ควรดูแล มองโลกในแง่บวกเข้าไว้ดีที่สุด

ธุรกิจค้าขายไปได้สวย คนที่ก�ำลังคิดจะลงทุนท�ำอะไรสักอย่าง
แนะน�ำให้ท�ำเครื่องประดับ หรือของสวยงามตกแต่งบ้าน
การเงินเรียกได้วา่ ท�ำงานตากแดดตากลม สูจ้ นเหงือ่ ท่วมก็ไม่ทอ้
คนรักที่คบกันมานานมีแผนที่จะแต่งงานในเร็วๆ นี้ ผู้ใหญ่
จะให้การสนับสนุน คนโสดจะเจอรักแบบต้องหลบๆ ซ่อนๆ
สุขภาพการพักผ่อนไม่เพียงพอ โรควูบ

งานเกี่ยวกับการกุศล งานมูลนิธิ จะเข้ามามีความเกี่ยวพัน
กับคุณ คนค้าขายได้กำ� ไรดี ใครยังไม่ได้งานให้ไปบนกับองค์พระ
พิฆเนศ ขอพรให้เกิดความส�ำเร็จดังใจหวัง คนรักตัวเองช่วยเหลือ
คุณบางทีอาจมีพ่อแง่แม่งอนบ้าง คนโสดนับเงินไปคนเดียวก่อน
ยังไม่มคี นมาช่วยใช้เงิน ถือว่าเป็นสิง่ ทีด่ ที คี่ ณ
ุ ไม่ตอ้ งหาภาระเพิม่

ราศีกุมภ์

ราศีเมถุน

ราศีตุลย์

การเริ่มโปรเจกต์งานใหม่ๆ มีความรุ่งเรืองดี ผู้ใหญ่เจ้านาย
เห็นความสามารถของคุณท�ำให้มีโอกาสได้โชว์ฝีมือเต็มที่ บางที
ก็อยู่ประเภทงานการกุศลบ้างก็มี การเงินยังไม่ได้ดั่งใจเข้ามา
ก็จ่ายไป เงินที่รอจากการงานก็ช้ายืดเวลาออกไปกว่าจะได้รับ
ความรักความหวานจืดจาง อย่าเครียดมากไปสุขภาพร่างกาย
เครียดลงกระเพาะจะท�ำเหตุ

มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกขึน้ ในทีท่ ำ� งาน ท�ำให้บรรยากาศไม่รน่ื รมย์
คุณต้องระวังเรื่องการนินทาว่าร้าย คุณอยากได้เงินสักก้อน
เพือ่ มาใช้หนีใ้ ห้ขอพรจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ คี่ ณ
ุ นับถือ แล้วจะสมหวัง
ความรัก แบบพ่อแง่แม่งอนมีเกิดขึ้นกับคู่ที่คบกันมานาน
ส่วนคนโสดยังต้องรอคอยรักแท้ครั้งต่อไป สุขภาพโรคเหน็บชา
อัมพฤกษ์

งานการกุศลก็ยังมีเข้ามา คุณจะได้รับความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านาย ใครที่ดูเหมือนสถานการณ์การเงิน
ไม่คอ่ ยดีให้หาผลไม้มาขึน้ ถวายเจ้าทีเ่ จ้าทางบ้าง คนรักทีค่ ณ
ุ คบอยู่
ถือว่าเป็นคนทีม่ ศี ลี เสมอกับคุณ ใครทีว่ างแผนแต่งงานเดินหน้าต่อ
ได้เลย ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ คนโสดอาจจะเข้าไป
ข้องเกี่ยวเป็นมือที่สามของครอบครัวคนอื่น สุขภาพระวังเรื่อง
ไมเกรน

ราศีมีน

ใครที่ท�ำธุกิจกิจการของตัวเองอยู่ในเกณฑ์ที่มีการตอบรับ
จากลูกค้าได้ดี อาจจะยังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ขอให้อดทน
ในช่วงนี้ การเงินต้องบริหารให้ถึงสิ้นเดือนเพราะรายจ่ายยาว
เป็นหางว่าว ความรักครอบครัวอบอุ่นดี คนโสดระวังพวกโสด
ไม่จริง

ราศีเมษ

งานด่วนงานร้อนเข้ามาหาคุณให้คุณจัดการระบบระเบียบให้ดี
ใครที่ท�ำงานค้างไว้รีบเคลียร์ด่วนเจ้านายก�ำลังจะขอดูผลงาน
ให้ระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน ระวังค�ำพูดตั้งสติให้ดี
อย่าใจร้อน การเงินมีภาระที่หนักหนาอยู่โดยเฉพาะกับบริวาร
หรือลูก คู่รักใครที่มีความลับต่อกันระวังจะถูกเปิดโปง คนโสด
มีความสุขกับอิสระที่มีอยู่ สุขภาพระวังเจ็บหน้าอก โรคหัวใจ

ราศีกรกฎ

คนท�ำงานประจ�ำรู้สึกเบื่อหน่าย ขอให้คุณคิดให้ดีเสียก่อน
คนที่อยากจะลงทุนท�ำธุรกิจแนะน�ำให้ขายเสื้อผ้าเครื่องส�ำอาง
จะไปได้ดี การเงินทรงตัวหาเพิ่มยังไม่ได้มาก บางทีอาจจะต้อง
ใช้เงินเก็บที่มีอยู่ บรรยากาศในเรื่องรักไม่โรแมนติก ระวังโดน
หักหลังมีบุคคลเข้ามาปั่นป่วน คนโสดยังรู้สึกสับสนในตัวเอง
สุขภาพระวังเรื่องบาดเจ็บที่ขา และอุบัติเหตุพลัดตกจากที่สูง

ราศีสิงห์

หลังจากที่ต้ังใจท�ำงานมานาน คุณจะได้รับรางวัลหรือสิ่งของ
ที่ถูกใจ จากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานเป็นคนมอบให้ คุณยังมี
เกณฑ์ได้บ้านหรือรถใหม่ มีโชคจากความเสน่หา คนรักจะเป็น
ที่ปรึกษาที่ดีให้แก่คุณ รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝ่ายคนรักยัง
เอาอกเอาใจคุณเป็นพิเศษ คนโสดมีปาร์ตี้กับเพื่อนแทบทุกคืน
สุขภาพระวังเรื่องน�้ำหนักเกิน

ราศีพิจิก

การงานก้าวหน้ามีขยับขยายสาขาส�ำหรับกิจการที่มี การเงิน
ยังไม่ดีเท่าที่ควร ควรดูระบบบัญชีการเงินให้รอบคอบ ความรัก
คนโสดอยู่คนเดียวอาจเหงาแต่สบายใจกว่าถ้าเจอคนไม่ดี
คนที่คบกันมานานมีการตกลงปลงใจหมั้นหมายขึ้นได้ สุขภาพ
ข้อมือ ข้อเท้าจะมีปัญหา

ราศีธนู

การท�ำงานของคนเกิดวันพฤหัสบดียังมีการแก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆ
บางทีกเ็ หนือ่ ยจนท้อ แต่ขอให้อดทนไปก่อนอย่าเพิง่ ใจร้อนเปลีย่ น
งานด้วยอารมณ์ การเงินรายได้มีเข้ามาให้ชื่นใจ ที่รอคอยก�ำไร
จะงอกเงยสมใจที่รอ ความรักครอบครัวมีความสุข เป็นความรัก
ทีส่ มบูรณ์แบบ ส�ำหรับเพศทีส่ ามโดดเด่นเรือ่ งความมีเสน่ห์ สุขภาพ
ท้องผูกต้องดื่มน�้ำเยอะๆ
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SME Thailand Privilege Club ครั้งที่ 10
ครั้งนี้ SME Thailand Privilege Club หลีกหนีความตึงเครียดจากการท�ำงาน เปลี่ยนบรรยากาศ
พาเพื่อนสมาชิกมาท�ำกิจกรรม Workshop แบบชิวชิว ด้วยการเรียนเพนต์จานรองแก้วเซรามิก โดยมี
สุกาญจนา กาญจนบัตร จาก By Trampoline Studio เป็นครูผสู้ อน กิจกรรมในครัง้ นีส้ มาชิก SME Thailand
Privilege Club ได้โชว์ฝีมือด้านศิลปะกันอย่างสนุกสนาน แถมได้ผลงานเก๋ๆ ของตนเองกลับบ้าน
ไปอีกด้วย
สนใจร่วมกิจกรรมสุดพิเศษแบบนี้ เงื่อนไขง่ายๆ เพียงท่านเป็นสมาชิก SME Thailand Privilege Club
เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอ๋ 0-2270-1123-4 ต่อ 115

ลามิน่า คว้ารางวัลฉลากเบอร์ 5

กสิกรไทย จัดทัพสู่แบงก์ยุคใหม่

AIS เสริมแกร่งประเทศไทย

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จ�ำกัด ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่าย
ฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่า ฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมาร์
ผลิตโดย ซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือ
บริษทั อีสท์แมน เคมิคลั จากสหรัฐอเมริกา โดย ชัยณรงค์ สายสมร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ รับมอบฉลากประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูง จาก นที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงพลังงาน

กสิกรไทย ประกาศพันธกิจสู่ธุรกิจแบงก์ยุคใหม่ ต้อง
แกร่งทั้งในประเทศ พร้อมขยายสู่ต่างประเทศ จัดทัพ
คน ไอที ดาต้า และพันธมิตรให้บริการตรงใจ ไปทุกที่
ที่ลูกค้าอยู่ ตั้งเป้าหมายปี พ.ศ.2562 ของ Data-Driven
Lending เป็นวงเงิน 30,000 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าหมาย
การน�ำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจจนสร้างรายได้มสี ดั ส่วน
ไม่ต�่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด สินเชื่อ
รายย่อยโต 9-12 เปอร์เซ็นต์

AIS ประกาศวิ สั ย ทั ศ น์ ป ี พ.ศ.2562 น� ำ ศั ก ยภาพจาก
เทคโนโลยี Digital Intelligent ในรูปแบบ Platform ที่พร้อม
เป็นรากฐานให้เกิด Innovation และ Digitalization แก่
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ Artificial Intelligence, Machine
Learning, Robotic และ IoT เพื่อยกระดับขีดความสามารถทาง
การแข่งขันให้ทงั้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นตัวกลางส่งต่อองค์
ความรู้ ผ่านงานสัมมนา “AIS ACADEMY for THAIs : Intelligent
Nation Series และ AIS Digital Intelligent Nation Showcase”
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ไทยพาณิชย์ เปิดโครงการ The DOTs

เคทีซี จับมือ ทีคิวเอ็ม มอบสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

พิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่
อาวุโส Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ และ รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเปิดโครงการ “The DOTs จุดเชื่อมความส�ำเร็จนักธุรกิจรุ่นใหม่”
หลักสูตรเสริมความรู้ในการบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพส�ำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ท�ำธุรกิจอยู่ในแหล่งการค้า
ส�ำคัญต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยเปิดโครงการแรกด้วย “The DOTs : @China Town”

จรูญศรี ศรีสุขสันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ธุรกิจร้านค้า เคทีซี ร่วมกับ
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ำกัด
มอบสิทธิพเิ ศษส�ำหรับผูซ้ อื้ ประกันภัยรถยนต์ผา่ นช่องทางโทรศัพท์ 1737 และช�ำระด้วย
บัตรเครดิตเคทีซถี งึ 30 เมษายน 2562 ได้แก่ บริการแบ่งช�ำระ KTC FLEXI 0 เปอร์เซ็นต์
นาน 4 เดือน และรับส่วนลดสูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ส�ำหรับการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์
ส่วนบุคคล เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านบัตรเครดิตเคทีซีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

บสย.แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยคณะกรรมการ บสย.
มีมติแต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ได้แก่
ประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ ดุสิดา ทัพวงษ์
เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน และ เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข
เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปเทคโนโลยีสารสนเทศ

สสว.ปลื้มความส�ำเร็จ
SME Provincial Champions

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยโครงการ “SME Provincial
Champions” ปี พ.ศ.2561 ประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างมาก
มีผู้สมัครร่วมโครงการ 1,063 ราย ในจ�ำนวนนี้ผ่านการคัดเลือก
จากคณะกรรมการให้เข้าร่วมโครงการ 462 ราย เกิดมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจมากถึง 680 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการที่เข้ารอบ
ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาด้านการบริหารและการตลาดที่เข้มข้น
ต่อเนื่อง

วีซ่า เปิดตัว Siam Hop
รสบัสน�ำเที่ยวอัจฉริยะ

ทีเอ็มบี จับมือ YEC สนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคม

สุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจ�ำประเทศไทย
ร่วมกับ จิระเดช ห้วยหงษ์ทอง ประธานบริษัท โทเทล บิซ
คอนเนค และ ธนบดี วัชรเสถียร รองประธานฝ่ายการตลาด
บริษัท โทเทล บิซ คอนเนค จ�ำกัด เปิดให้บริการ Siam
Hop รถบัสน�ำเทีย่ วอัจฉริยะรายแรกในประเทศไทยทีเ่ ปิดรับ
ช�ำระเงินผ่านบัตรวีซ่าทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
การเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่าง วีซ่า และ Siam Hop
ช่วยให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพ
ในระบบการเดินรถกว่า 50 จุด

ทีเอ็มบี โดย ดร.รุจกิ ร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ และ สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้า
เจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่ม YEC
(Young Entrepreneur Chamber of Commerce) หรือกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการนักธุรกิจรุน่ ใหม่ จ�ำนวน 4 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี
สมุทรสงคราม ราชบุรี และชลบุรี เพื่อให้กลุ่ม YEC แต่ละจังหวัด
สามารถน�ำองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ช่วยพัฒนา
ต่อยอดธุรกิจเติบโตได้มากกว่า
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ชวนจ่ายล่วงหน้า

เพื่อส่งต่อความดี

Text :

Ratchanee P.

Pay It Forward เป็นภาพยนตร์เก่าสิบกว่าปีมาแล้ว โดยน�ำเสนอเรื่องราวของเด็กชายประถมปลายชื่อ
แทรเวอร์ แม็คคินนีย์ ที่ได้รับโจทย์จากครูสอนวิชาสังคมศาสตร์คนใหม่ชิ้นหนึ่ง นั่นคือ
“คิดหาวิธีเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น” แล้วเด็กอย่างเขาจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไรล่ะ? แต่เด็กเล็กๆ
อย่างแทรเวอร์กลับได้คิดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาซึ่งก็คือ “Pay It Forward” หรือก็คือการจ่ายล่วงหน้า

โดยทฤษฎีที่ว่ามีรายละเอียดดังนี้ “ต้องท�ำสิ่งที่เป็นการ
ช่วยเหลือผู้อื่น โดยจะเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถท�ำได้ด้วย
ตัวเอง แล้วคนที่ได้รับความช่วยเหลือก็ให้ส่งต่อความดีต่อไป
อีกคนละ 3 คน เหมือนการจ่ายล่วงหน้า”
หลังจากนั้นการส่งต่อความดีก็เกิดขึ้น โดยความดีถูกส่ง
ต่อไปสูก่ ารช่วยเหลือผูอ้ นื่ ขยายกระจายไปยังหลายๆ คน และ
หลากรูปแบบแตกต่างกันออกไป
แนวคิดเรื่อง Pay It Forward การท�ำความดีแบบส่งต่อ
ของแทรเวอร์จงึ น�ำมาซึง่ การเปลีย่ นแปลงในชีวติ ของเขา อีกทัง้ ยัง
ส่งผลต่อคนอื่นๆ อีกมากมายที่ไม่เคยรู้จักเขาเลยอีกด้วย
ดูไปแล้วบางคนอาจว่านี่เป็นทฤษฎีโลกสวย แต่ในความ

เป็นจริง มันได้ถูกน�ำมาปฏิบัติจริงๆ ในรูปของธุรกิจที่แม้จะ
เป็นธุกิจเล็กๆ แต่ไอเดียกลับไม่เล็กเลย
มีร้านอาหารแนวคิด Pay It Forward การส่งต่อความดี
เพื่อความสุขชื่อ ร้านยักษ์ใหญ่ใจดี ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑล
สาย 2 ยักษ์ใหญ่ตัวนี้ใจดีจริงๆ โดยแม้จะขายอาหารที่มีไม่กี่
เมนู เช่น กะเพรา คั่วกลิ้ง แต่ล้างผักและหมูด้วยเครื่องล้าง
โอโซน ใช้น�้ำมันมะพร้าวในการท�ำอาหาร และเน้นบริการ
ตัวเอง กินเสร็จต้องเก็บจานเอง มีน�้ำเปล่าบริการฟรี แถมยัง
มียาแก้ไอสมุนไพรมะขามป้อมแจกฟรีอีกต่างหาก โดดเด่น
ด้วยค่าอาหารที่แสนถูกคือ เริ่มต้นที่ 20 บาทเท่านั้น
ไม่เพียงเท่านั้น สิ่งที่ท�ำให้คนที่แวะไปร้านอาหารแห่งนี้

รูส้ กึ ดีคอื ร้านนีจ้ ะมีคปู องหนีบไว้หน้าร้าน ถ้าไม่มเี งินก็สามารถ
หยิบคูปองหน้าร้านเข้ามาแลกข้าวกะเพรารับประทานฟรี
ได้เลย หรือในทางกลับกันถ้าเราอยากแบ่งปันให้คนอื่น
ก็สามารถซื้อคูปองอาหารใบละ 20 บาท แล้วน�ำไปหนีบไว้
หน้าร้านเพื่อให้ผู้อื่นมาหยิบไปแลกข้าวได้ด้วย
ในยุคทีน่ ำ�้ ใจทีเ่ ราเคยมีให้ตอ่ กันเริม่ เหือดแห้งลงไปเรือ่ ยๆ
ร้านแนวคิดดีๆ แบบ Pay It Forward ที่ส่งต่อความดีและสุข
ให้สังคม อย่างร้านยักษ์ใหญ่ใจดีจึงได้รับการตอบรับที่ดี
มีคนแวะไปอุดหนุนและร่วมส่งต่อความดีอยู่เนืองๆ เพราะ
ตราบใดที่ธุรกิจคิดถึงผู้อื่น ก็จะดึงดูดความสนใจของลูกค้า
ได้แล้ว
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เฟ้นหา!! สุดยอดนวัตกรรม
ธุรกิจเอสเอ็มอี

เชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่ธุรกิจมีนวัตกรรมโดดเด่นไม่ซ�้ำใคร
ร่วมประกวดชิงรางวัลใน 10 สาขานวัตกรรม

ด้านความคิดสร้างสรรค์ธรุ กิจบริการ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์ Reuse/Recycle
ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

•
•
•
•
•

สอบถามข้อมูลได้ที่ : คุณพีรพงษ์ 08-1614-2611

• ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
• ด้านธุรกิจเพื่อสังคม
• ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
• ด้านธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ
• ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

