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ภาษีเรื่องที่ต้องรู้
เรื่องภาษีเป็นเรื่องปวดหัวของใครหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการมือใหม่หลายๆ คน ที่ยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจ
เรือ่ งนีส้ กั เท่าไหร่ จึงมองว่าเป็นเรือ่ งยุง่ ยากสร้างความหนักใจไม่นอ้ ย แต่เมือ่ ภาษีเป็นเรือ่ งส�าคัญ การเสียภาษีเป็นหน้าทีต่ ามกฎหมาย
อย่างไรเสียก็หนีไม่พ้น ดังนั้น การท�าความรู้จักกับภาษีในส่วนที่จ�าเป็นต่อธุรกิจให้มากขึ้นกว่าเดิมจึงเป็นเรื่องจ�าเป็น เพราะจริงๆ
แล้ว การวางแผนภาษีให้ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ประกอบการค�านวณต้นทุนได้ถูกต้อง และรู้ก�าไรที่แท้จริง
ล่าสุด มีการประกาศพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ.2562 หรือทีผ่ ปู้ ระกอบการออนไลน์เข้าใจกัน
ในชื่อสั้นๆ ว่า ภาษี e-Payment มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งโดยประเด็นหลักของกฎหมายคือ ใครที่ฝาก
หรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป และฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดรวม
ของธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ก็จะต้องถูกสถาบันการเงินส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรตรวจสอบ
การเสียภาษี ซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างความกังวลในการท�าธุรกิจ เพราะไม่แน่ใจว่าธุรกิจเล็กๆ ที่ขายของออนไลน์อยู่นั้นจะถูกกรมสรรพากร
ตามเรียกเก็บภาษีหรือไม่ และควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
SME StartuP จึงสรุปประเด็นส�าคัญของกฎหมาย พร้อมค�าแนะน�าการเตรียมตัวของผู้ประกอบการออนไลน์เพื่อจะจัดการภาษี
ให้ถูกต้องไม่มีปัญหาในภายหลังมาไว้ในเล่มนี้แล้ว
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เรียนรู้แนวคิดการท�าธุรกิจสไตล์ญี่ปุ่น และ 4 ทริกท�าคอนเทนต์ขายไม่ให้คน SKIP

STARTUP

SAY CHEESE จากปัญหาแพ้เวย์โปรตีน สู่คาเฟ่นม GRASS-FED
และ 3 เคล็ดลับเลือกฟอนต์ให้ลิงก์ตัวตนธุรกิจ

SCOOP

4 ค�าถามต้องรู้เกี่ยวกับภาษี e-Payment

SELF-EMPLOYED

พัชรีภรณ์ ลีกระจ่างแสง กับแบรนด์กินเพลินตอบรับเทรนด์สุขภาพบูม!
และ SIAM1928 น�้าหอมไทยลุคใหม่ โดนใจทุก GEN ของ ณัท เวชชศาสตร์

YOUNG MONEY MAKER

The Ice Cream & Cookie จากงานอดิเรกสู่ธุรกิจท�าเงิน

TECH STARTUP

สมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ ดัน Startup ไทยโต แนะก้าวข้าม 2 กับดัก

MONEY
ส�ำนักงำน บริษัท เพนนินซูลำร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. :
0-2270-1123-4 โทรสาร 0-2270-1125
e-mail : smestartupfreecopy@gmail.com
Facebook : SME Startup
แยกสี
พิมพ์ที่

กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด โทร. 0-2215-1588
บริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด
โทร. 0-2313-4413-4

บทความ และรูปภาพใน SME StartuP สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การจะ
น�าไปเผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัดเท่านั้น และข้อเขียน บทความ รวมทั้ง
ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร SME StartuP เป็นความคิดเห็น
ส่วนบุคคล บริษทั เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัดไม่จา� เป็นต้องเห็นด้วย

Moonshot อัดฉีดพันล้าน เฟ้นหา Deep Tech ที่ใช่
และ 4 ข้อผิดพลาดทางการเงินของ Startup มือใหม่

LIFESTYLE

Hato pet wellness center เหนือดีไซน์โค้งมน
คือบริการที่ดีที่สุดเพื่อสัตว์เลี้ยง
และชี้เป้า 3 พิกัดดับร้อน ใกล้ BTS เอกมัย-พร้อมพงษ์
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What's up

ฝันกลางวัน ใครว่าไม่ดี
ฝันกลางวัน คือ การสร้างจินตนาการแบบสวยงามขึ้นมา แม้ดูเพ้อเจ้อ
ฝันลมๆ แล้งๆ แต่มผี ลดีตอ่ ผูป้ ระกอบการ ไม่วา่ จะเรือ่ งความคิดสร้างสรรค์
ในการหาวิธีใหม่ๆ มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ ช่วยให้สมองผ่อนคลาย
จึงเข้าใจสถานการณ์และปัญหาได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น มีสมาธิในการท�างาน
มากขึ้นแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวน
ไม่เพียงเท่านี้ ผลการศึกษาทางการแพทย์ยังระบุว่า ฝันกลางวันท�าให้
เกิดความคิดเชิงบวก ช่วยจัดระเบียบความคิด เห็นแผนต่างๆ ในรูปแบบ
ภาพจ�าลองที่ง่ายต่อการคิดหาวิธีท�าให้แผนนั้นส�าเร็จ ตัดสินใจอย่างชาญ
ฉลาด พร้อมทั้งมองเห็นอนาคตของธุรกิจชัดเจนขึ้น
มาฝันกลางวันไปพร้อมๆ กันเถอะ

ท�าไมยูนคิ อร์นจีนจึงตามหลังสหรัฐฯ
แม้ 1 ใน 3 ของยูนคิ อร์นทัว่ โลกจะอยูท่ จ่ี นี แต่จนี กลับมียนู คิ อร์นด้านปัญญาประดิษฐ์ หุน่ ยนต์ ซอฟต์แวร์
และ Big Data แค่ 14 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยกว่าสหรัฐฯ ที่มีมากถึง 40 เปอร์เซ็นต์
สาเหตุเพราะยูนิคอร์นเกือบครึ่งหนึ่งของจีน เช่น BeiBei แพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซขายสินค้าแม่และเด็ก
17zuoye แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ที่ให้บริการโซลูชันการบ้านอัจฉริยะ และ Didi Chuxing
แอปพลิเคชันเช่ารถ ถูกบริษัทอินเทอร์เน็ตและบริษัทอี-คอมเมิร์ซครอบง�า จึงท�าธุรกิจในรูปแบบนวัตกรรม
โมเดลธุรกิจมากกว่าสร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ๆ และจีนยังล้าหลังสหรัฐฯ ในด้านนวัตกรรม และ
ด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการน�าประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนามาปรับปรุงสินค้าหรือบริการ
ให้เป็นเชิงพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม ถึงจีนจะลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากขึ้น และมีแนวโน้มลงทุนเพิ่มเรื่อยๆ แต่
ส่วนแบ่งที่ได้ยังน้อยกว่าที่ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ลงทุนด้านนี้ในประเทศตนเอง
วงการนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่แน่ว่ายูนิคอร์นจีนอาจตามสหรัฐฯ ทันในเร็วๆ นี้

POP-UP กลับมาป๊อปอีกครัง้

DATA BE
EMOTIO ATS
NS.
-- Sean Rad ผกู้
อ่ ตงั้ Tinder --

ต้องอยู่เขห้อนมือูลอา

แม้ทกุ วันนีล้ กู ค้านิยมสัง่ ซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ยงั มีลกู ค้าออนไลน์
จ�านวนไม่น้อยอยากเห็นสินค้าจริงก่อนซื้อ ดังนั้น หลายๆ แบรนด์ออนไลน์เลย
หันมาเปิด Pop-Up โดยเฉพาะแบรนด์น้องใหม่ เพราะเป็นพื้นที่ในการแนะน�า
แบรนด์ แนะน�าสินค้าใหม่ ทดลองตลาด ค่าเช่าพื้นที่ถูกกว่าค่าเช่าพื้นที่ขายถาวร
ในห้างสรรพสินค้า 80 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีสัญญาเช่าระยะยาวให้หนักใจ
Pop-Up ไม่เพียงอยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์รายเล็กเท่านั้น
เพราะยักษ์ใหญ่แห่งวงการอี-คอมเมิร์ซยังเห็นถึงความส�าคัญ เช่น Alibaba ที่เปิด Pop-Up
ชั่วคราวกว่า 60 แห่งในเทศกาล Singles Day 2017 ให้ลูกค้าเลือกชมสินค้าจริงก่อนซื้อ
ทั้งนี้ ผลส�ารวจของ Cotton Incorporated Lifestyle Monitor Survey พบว่า ผู้คน 72 เปอร์เซ็นต์ไปที่
Pop-Up โดย 69 เปอร์เซ็นต์ไปลองสินค้า 68 เปอร์เซ็นต์ไปตรวจสอบสินค้า และ 64 เปอร์เซ็นต์อยากเห็น
สินค้าจริง ผู้หญิงไป Pop-Up มากกว่าผู้ชาย คิดเป็นสัดส่วน 72 เปอร์เซ็นต์ต่อ 65 เปอร์เซ็นต์
การเปิด Pop-Up จะส่งผลดีต่อแบรนด์มากขึ้น ถ้าเปิดในท�าเลที่ลูกค้าอยู่

3 วันพักผ่อนทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องมี
หมดยุคนั่งท�างานหามรุ่งหามค�่าแล้ว เพราะผู้ประกอบการยุคใหม่ควรมีวัน
พักผ่อนบ้าง ข้อดีของการพักผ่อนคือ ลดความเครียด มีเวลารวบรวมความคิดทีม่ แี ล้ว
สังเคราะห์ออกมาเป็นมุมมองความคิดใหม่ๆ ทีน่ า� ไปใช้กบั ธุรกิจได้ หลังจากพักผ่อน
ผู้ประกอบการจะมีไฟในการท�าธุรกิจ ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วันพักผ่อนที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ ได้แก่ 1.วันพักผ่อนที่ใช้เวลา
กับตนเอง ท�าให้มีเวลาคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆ มากขึ้น จึงรู้ถึงสิ่งที่ต้องการ
อย่างแท้จริง และได้ชาร์จพลังเต็มที่ 2.วันพักผ่อนที่ใช้เวลากับคนรัก ท�าให้ความ
สัมพันธ์ดียิ่งขึ้น ได้ใช้เวลาพูดคุยและวางแผนอนาคตร่วมกัน อีกทั้งยังช่วย
เสริมสร้างก�าลังใจในการท�าธุรกิจ และ 3.วันพักผ่อนที่ใช้เวลากับครอบครัว นี่คือ
สิ่งมีค่าที่ผู้ประกอบการโหยหา เพราะเมื่ออายุเลย 18 ปีไปแล้วมักใช้เวลา
กับครอบครัวน้อยลง พักมือจากลูกค้าบ้างแล้วหันมาให้เวลากับคนกลุ่มนี้ เพราะ
พวกเขาไม่สามารถรอได้ตลอดชีวิต แต่ลูกค้ามีอยู่ตลอดเวลา
กาวันหยุดในปฏิทินด่วนๆ

รมณ์

ซัมเมอร์ชิลๆ ริมหาดทรายชายทะเลที่

สปริ
ง
ฟิ
ล
ด์
แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปำ

“Newly Renovated”
ซัมเมอร์นี้ ใครที่ก�ำลังมองหำ
ที่เที่ยวพักผ่อนในวันหยุด ทะเลใสๆ
ชำยหำดสวยๆ ที่อยู่ไม่ไกลจำกกรุงเทพ
สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ริมหำดชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
เป็นอีกหนึ่งที่พักที่จะสร้ำงควำมประทับใจ
ให้กับคุณได้อย่ำงแน่นอน

สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมสุดหรูริมชายหาดชะอ�า มีสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ โดยผสมผสาน
การตกแต่งระหว่างทรอปิคอลเมืองร้อนและโมเดิร์นสุดชิคได้อย่างลงตัว ที่จะท�าให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับวันพักผ่อนในห้องพักสุดหรู
ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด พร้อมการต้อนรับอย่างเป็นมิตรจากพนักงาน
ส�าหรับห้องพักของสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา มีทั้งหมด 105 ห้อง ทั้งในส่วนของตัวอาคาร และพูลวิลล่าริมทะเล
โดยห้องพักทั้งหมดนี้นอกจากจะกว้างขวางสะดวกสบายแล้ว แต่ละห้องยังเน้นการตกแต่งที่ผสมผสานความหรูหราเข้ากับธรรมชาติ
ได้อย่างกลมกลืน และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครบครัน ที่พิเศษไปกว่านั้นคือทุกห้องจะหันหน้าออกทะเล มีชิงช้านั่งเล่นริมระเบียง
ให้คุณได้นั่งชมวิวและรับลมเย็นๆ สัมผัสกลิ่นอายของท้องทะเลอย่างเต็มอิ่ม
นอกจากนี้ สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังพร้อมสร้างประสบการณ์อันน่ารื่นรมย์ให้กับคุณด้วยบริการจาก Life Spa
@Sea สปาคุณภาพทีไ่ ด้รบั รางวัลจากกระทรวงสาธารณสุข ทีน่ คี่ ณ
ุ จะเพลิดเพลินไปกับการนวดทรีทเมนต์สตู รพิเศษ ผลิตภัณฑ์ทคี่ ดั สรร
จากธรรมชาติ และกลิ่นของเครื่องหอมที่จะท�าให้คุณรู้สึกสบายและสดชื่น คุณจึงได้สัมผัสประสบการณ์การฟื้นฟูที่สมบูรณ์แบบ
อย่างแท้จริง
ไฮไลท์โรงแรมสุดหรูริมชายหาดชะอ�าแห่งนี้ คือสระว่ายน�้ากลางแจ้งขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 2.5 ไร่ ที่มองเห็นวิวท้องทะเลสีคราม
ทอดยาวอยู่เบื้องหน้า พร้อมจะเชิญชวนคุณให้พาใจและกายแหวกว่ายแบบไม่รู้เบื่อ พร้อมโซนสระว่ายน�้าและสไลเดอร์ส�าหรับเด็ก
ให้นอ้ งๆ หนูๆ ได้ทา� กิจกรรมอย่างเพลินๆ เหมาะส�าหรับกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว ไม่เพียงเท่านัน้ สระว่ายน�า้ แห่งนีย้ งั รายล้อมด้วย
ที่นั่งขนาดใหญ่แมกไม้ธรรมชาติสีเขียว จึงท�าให้คุณรู้สึกได้ผ่อนคลายจริงๆ
หากชืน่ ชอบการพักผ่อนสุดชิล ใกล้ชดิ หาดทรายชายทะเล สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นอีกทางเลือกทีค่ ณ
ุ ไม่ควรพลาด

สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
858 ถนนจ�ำนงภูมิเวท อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
032 709 300

springfieldgroupresort

springfield_resort

www.springfieldresort.com
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Nice to Know

ท�ำกำรตลำดผ่ำน e-mail
เวิร์กหรือไม่?
รับและอ่าน
e-mail
ทางไหน

เปิด e-mail มากน้อยแค่ไหน?
คอมพิวเตอร์

แท็บเล็ต

57.5 12.3 30.2
%

25.4% เปิดหนึ่งในสิบของอีเมล

สมาร์ทโฟน

%

%

22%

เปิดหนึ่งในสี่ของอีเมล

21.2% เปิดครึ่งหนึ่งของอีเมล
15.2% เปิดสามในสี่ของอีเมล
13.6% เปิดทุกอีเมล
2.6%

ซื้อสินค้า
ผ่านทาง
e-mail Marketing

เคยยกเลิก
การเป็นสมาชิก
e-mail Marketing

ไม่เปิดเลย

ลบ e-mail โดยไม่เปิด
มากน้อยแค่ไหน?
28.3% ลบสามในสี่ของอีเมล
22.1% ลบครึ่งหนึ่งของอีเมล

ซื้อ

ใช่

ไม่ซื้อ

69.9 30.1
%

%

ไม่ใช่

15.4% เปิดอ่านก่อนลบ

78.9 21.1
%

จ�านวน e-mail Marketing ที่ได้รับในแต่ละวัน

15.3% ลบหนึ่งในสิบของอีเมล

%

14.9% ลบหนึ่งในสี่ของอีเมล
4%

ลบทุกฉบับโดยไม่เปิด

ผู้บริโภคคาดหวังจะได้รับ
e-mail Marketing วันละ
30.2% 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

47.7

%

%

13.9

28.9% สัปดาห์ละครั้ง
%

18.6% ทุกวัน
10.5% 2 ครั้งต่อเดือน
7.9% เดือนละครั้ง

%
ที่มา : www.adweek.com

3.5

%

%

3.9% อย่างน้อยเดือนละครั้ง
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Marketing

เรียนรู้
แนวคิด

ท�าคอนเทนต์ขาย

ไม่ให้คน SKIP

การท�าธุรกิจ

สไตล์ญี่ปุ่น

Text :

Text :

อริยะ จิรวรา

สิ่งหนึ่งที่ส�าคัญในการท�าธุรกิจให้ส�าเร็จคือ
แนวคิดในการท�าธุรกิจ และวิธีการหนึ่ง
ที่ผมชอบใช้ในการเปิดมุมมอง
พัฒนาแนวคิดของตัวเองก็คือ การท่องเที่ยว
ที่เราจะต้องเปิดตาให้กว้าง มองดูวิถีชีวิต ทัศนคติ
และการท�างานของเขาเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไร
ก็ช่วยให้เราเปิดโลกทัศน์และมุมมองในการท�าธุรกิจได้

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีโอกาสไปบ่อยครั้ง ด้วยเพราะคน วัฒนธรรม ธรรมชาติ ฯลฯ ที่ท�าให้หลงใหลในประเทศนี้ เลยอยาก
จะแชร์สิ่งที่ได้เห็นในการท�าธุรกิจของคนญี่ปุ่น ซึ่งแตกต่างกับการท�าธุรกิจของคนไทยจากการสังเกต และมุมมองของตัวผมเอง
ที่ประเทศญี่ปุ่นหากมีร้านราเมนดังขึ้นมาสักร้านหนึ่งจนคนต้องต่อแถวเพื่อรอรับประทานกัน นั่นแปลว่าบริเวณนั้นเกิด
Demand การรับประทานอาหารที่มากกว่า Supply สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาคือ อีกไม่นานบริเวณนั้นจะมีร้านอาหารชนิดอื่น
เช่น Tonkatsu, Udon, Izakaya, Yakitori, Tepanyaki และอื่นๆ อีกมากมายตามมา จนกลายเป็นแหล่งอาหารที่ใครๆ ก็ต้อง
มาแวะชิม แต่ถ้าเป็นบ้านเราหากมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดังขึ้นมาร้านหนึ่ง ภายใน 3 เดือน บริเวณนั้นจะกลายเป็นถนนแห่ง
ก๋วยเตี๋ยวเรือไปในทันที
ประเทศญี่ปุ่นเริ่มใช้ไอเดีย OTOP โดยทุกเมืองจะมีของขึ้นชื่อ เช่นที่ Hokkaido จะโด่งดังเรื่องมันฝรั่ง นม หรือที่ Nagano
จะขึน้ ชือ่ ในเรือ่ งแอปเปิล ส่วนที่ Shizuoka ก็ตอ้ งเป็นชาเขียว เป็นต้น แต่ละจังหวัดจะมีรา้ นทีข่ ายของแปรรูปจาก Raw Material
เหล่านี้มากมาย โดยมีรัฐบาลช่วยโปรโมต ซึ่งเวลาไปเดินร้านของฝากในแต่ละที่ อย่างเช่น ที่ Hokkaido จะต้องตาลายไปกับ
ขนมมันฝรั่งหลายสิบชนิด หรือหากไปที่ Nagano ก็จะมีผลิตภัณฑ์จากแอปเปิลหลากหลายชนิด ยิ่งไปกว่านั้น ขนมต่างๆ
ของแต่ละจังหวัดก็ยังมีความแตกต่างกันไปในแต่ละร้าน แม้บางครั้งจะคล้ายกันแต่ก็จะมีจุดขายบางอย่างที่แตกต่างกัน เช่น
บนถนนที่เดินเข้าวัดแห่งหนึ่งใน Nagano แม้จะมีร้านขายไอศกรีม Softserve เกือบ 10 ร้าน แต่ทุกร้านจะขายไม่เหมือนกัน
บางร้านขายรสช็อกโกแลตผสมพริกท้องถิ่น บางร้านก็ท�ารสผลไม้แปลกๆ บางร้านก็ท�ารสนมธรรมดาแต่ใส่น�้าผึ้ง จะไม่มีซ�้ากัน
เลยแม้แต่ร้านเดียว
แต่พอมองย้อนกลับมาดู OTOP เมืองไทย ทุกจังหวัดก็มี OTOP ของตัวเอง แต่ทุกร้านทุกจังหวัดขายสินค้าเหมือนกันหมด
ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกแปรรูป ทุเรียนกวน ทุเรียนกรอบ จนหาความแตกต่างแทบไม่เจอ และกลายเป็นว่าหาซื้อที่ไหนก็ได้ง่ายๆ
ขณะที่ญี่ปุ่นสินค้า OTOP เด่นๆ จะไม่ส่งมาขายในโตเกียว เพราะต้องการใช้สินค้าเหล่านั้นเป็นตัวดึงการท่องเที่ยวให้กับจังหวัด
เพราะเมื่อมีคนมาเที่ยวที่จังหวัด จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นด้วย ทั้งที่พัก ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ขนส่ง ฯลฯ สิ่งนี้
แสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นมองไปไกล ไม่ได้มองแค่วันนี้จะขายของได้เท่าไหร่ แต่มองว่าจะท�าอย่างไรให้ยั่งยืนไม่เพียงตัวเอง แต่เป็น
ในระดับสังคมด้วย
ผมเองได้มีโอกาสเข้าไปช่วยท�าการตลาดให้กับ SME หลายคน สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือ SME ยังคิดอะไรแบบเดิมๆ อยู่ เห็น
คนอื่นท�าสิ่งนี้แล้วดีก็อยากท�าบ้าง มองแค่การท�าก�าไรวันนี้โดยลืมมองระยะยาว ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวเชื่อว่า SME
ของไทยจะเติบโตไปได้อีกไกลมากๆ เพราะถ้าเราท�าเหมือนคนอื่น เราจะไม่มีทางประสบความส�าเร็จกว่าคนอื่นได้เลย

บิ๊ก-อริยะ จิรวรา
บิ๊ก-อริยะ จิรวรา เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง SOS-SENSE OF STYLE และ SENSE ซึ่งเป็น Multi-Brand
Store น�าสินค้าแฟชั่นบนออนไลน์มาอยู่บนออฟไลน์ ล่าสุดเขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Brand Buddy
เพื่อเป็นที่ปรึกษาช่วยแก้ปัญหาการตลาดให้กับ SME อีกด้วย

Kritsana S.

ยุคนีค้ นโซเชียลต่างสนใจคอนเทนต์วดิ โี อสัน้ มากกว่าคอนเทนต์อนื่
เพราะง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ต้องใช้เวลานานในการดู แต่ใช่ว่า
ทุกวิดีโอจะดัง ดังนั้น จึงมีค�าแนะน�าจาก เอ็ด-จุมภฏ จรรยหาญ
แห่งเพจพี่เอ็ด7 วิ ที่มียอดผู้ติดตามสูงกว่า 400,000 คนมาให้
ผู้ประกอบการได้น�าไปปรับใช้ โดยความโดดเด่นที่ท�าให้วิดีโอขาย
ของจากเพจนี้เป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์คือ การขายของแบบ
จัดหนักจัดเต็มผ่านเพลงแปลง

หยิบแค่ 1 จุดเด่นมาขาย
วิดีโอขายสินค้าที่ดึงให้คนดูจนจบมักน�าเสนอจุดเด่นของสินค้า
เพียงจุดเด่นเดียว เพราะถ้าน�าเสนอหลายๆ จุดเด่นในวิดีโอเดียว
คนดูจะเกิดค�าถามว่า จริงๆ แล้วแบรนด์อยากขายอะไรกันแน่
แล้วน�าไปสู่การกด Skip วิดีโอ

เพลงเข้ากับสินค้า
ตัวอย่างเช่น สินค้าที่มีความสนุกสนาน เพลงที่ใช้ควรรู้สึกสนุก
เมื่อฟัง การใช้เพลงให้เหมาะสมกับสินค้า จะท�าให้ลูกค้าเข้าถึง
ตัวตนของสินค้ามากขึ้น โดยขอแนะน�าให้เลือกเพลงยอดนิยม
ในช่วงเวลานั้นๆ มาแปลง เพราะคนคุ้นท�านองอยู่แล้ว จึงง่าย
ต่อการเข้าถึง ส่วนเพลงแต่งเองต้องลุ้นว่าคนดูจะชอบเพลงหรือไม่
ท�านองจะติดหูไหม ถ้าค�าตอบคือไม่ วิดีโอจะแป้กทันที

ความยาวพอเหมาะพอดี
ก่อนท�าวิดีโอต้องรู้ว่าจะอัพโหลดวิดีโอให้คนในโซเชียลมีเดีย
ไหนดู เพราะคนในแต่ละโซเชียลฯ มีพฤติกรรมการดูไม่เหมือนกัน
เช่น คนที่ดูยูทูบเป็นคนที่มีเวลาว่าง วิดีโอที่ดูมักมีความยาวตั้งแต่
3 นาทีขึ้นไป ขณะที่คนเล่นเฟซบุ๊กเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีเวลาว่าง
มากนัก วิดีโอควรมีความยาวประมาณ 2-3 นาที

สนุก+อิงกระแส
เพือ่ สร้างการจดจ�า ควรมีความสนุกอยูใ่ นวิดโี อและดูแล้วเข้าใจ
ทันที ไม่ต้องเสียเวลานั่งหาค�าตอบว่าวิดีโอต้องการสื่ออะไร และ
ก่อนน�ากระแสมาเล่นควรคิดไตร่ตรองให้ดี หลีกเลี่ยงการเล่น
กับกระแสที่คนหมู่มากอ่อนไหว เช่น การเมือง ผู้ประกอบการ
ต้องมีความไวถ้าจะหยิบกระแสมาเล่น เพราะตอนนี้แต่ละกระแส
มีอายุแค่ 7 วัน แตกต่างจากเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วที่แต่ละกระแสมีอายุ
15-30 วัน

ฟูจิฟิล์ม

NEVER STOP

ต่อยอดสู่ผู้น�ำเทคโนโลยีด้ำนกำรแพทย์ สร้ำงสิ่งที่มีคุณค่ำเพื่อทุกคน

หากพูดถึงฟูจิฟิล์ม ร้อยทั้งร้อยจะรู้จักในฐานะเป็นผู้น�าด้านฟิล์มและกล้องดิจิทัลที่มีมาอย่างยาวนาน แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้ว ฟูจิฟิล์มเป็น
ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอื่นอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญมานานกว่า 80 ปี ดังนั้น เพื่อเป็นการตอกย�้า
ความเป็นผู้น�าทางเทคโนโลยี และการไม่หยุดพัฒนาขีดความสามารถของตัวเอง ที่ไม่ใช่แค่ผู้น�าในตลาดกล้องดิจิทัลและฟิล์มเท่านั้น แต่จะขยาย
ขีดความสามารถไปในด้านอื่นๆ ฟูจิฟิล์มจึงประกาศเปิดตัวแคมเปญระดับโลก “NEVER STOP” เพื่อบ่งบอกว่าฟูจิฟิล์ม ไม่เคยหยุด มุ่งไปข้างหน้า
และจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อทุกคน
ส�าหรับแคมเปญ “NEVER STOP” นี้ ซึโตมุ วาตะนาเบ้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดเผยว่า เริ่มเมื่อ
ปลายปีทแี่ ล้วในประเทศอเมริกา ประเทศญีป่ นุ่ ประเทศในยุโรป และประเทศจีน ส�าหรับประเทศไทยเริม่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีนี้ โดยแคมเปญนี้
ฟูจิฟิล์มจะตอกย�้าการสร้างแบรนด์ของฟูจิฟิล์มให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ภายใต้สโลแกน “FUJIFILM Value from Innovation” ที่สัญญาว่าจะส่งมอบ
สิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2547 ที่ผ่านมา ฟูจิฟิล์มได้มีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่มีการพัฒนานวัตกรรมและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
จากบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจฟิล์มส�าหรับการถ่ายภาพ เปลี่ยนมาเป็นผลิตกล้องดิจิทัล ท�าให้ปัจจุบันกล้องดิจิทัลฟูจิฟิล์มเป็นที่รู้จักและเป็นผู้น�าตลาด
กล้องมิลเลอร์เลสในประเทศไทย รวมไปถึงการมุ่งให้ความส�าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการดูแล
สุขภาพ จนท�าให้ฟูจิฟิล์มกลายเป็นผู้น�าเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโลก
“ตลาดเครื่องมือทางการแพทย์ และการดูแลสุขภาพ ยังมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วงการแพทย์มีเครื่องมือ
ในการรักษาที่ครบวงจรในมิติใหม่ๆ เพื่อโลกเพื่ออนาคตเราจะมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง และมองว่าตลาดเครื่องมือทางการแพทย์
เป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง”
ทางด้าน มาโนรุ โมโรตะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จ�ากัด กล่าวเสริมว่า จากผลการส�ารวจการรับรู้แบรนด์
ฟูจิฟิล์มของคนไทย พบว่า คนไทยรู้จักแบรนด์ฟูจิฟิล์มเป็นอย่างดี รู้ว่าแบรนด์ฟูจิฟิล์มเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นแบรนด์อันดับ 1
ในด้านฟิล์มถ่ายภาพและกล้องดิจิทัล แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าฟูจิฟิล์มด�าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ด้วย จึงท�าให้เกิด
ช่องว่างในการรับรู้ ดังนั้น แคมเปญ “NEVER STOP” จะเข้ามาช่วยลดช่องว่างดังกล่าว ซึ่งด้วยเทรนด์สุขภาพที่ก�าลังมาแรง รวมถึงแนวโน้ม
สังคมผู้สูงวัย ตลาดเครื่องมือการแพทย์ในไทยจึงเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง
“ปัจจุบนั คนเริม่ ให้ความส�าคัญกับสุขภาพมากขึน้ เริม่ หันมาตรวจเช็กร่างกาย เพือ่ ลดความเสีย่ งจากโรคต่างๆ ท�าให้ความต้องการทางการแพทย์
เพิ่มสูงขึ้น ฟูจิฟิล์มจึงเห็นความส�าคัญกับกลุ่มธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ ท�าให้มีการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขึ้น เพราะเรา
เชือ่ ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทช่วยให้วทิ ยาการทางการแพทย์พฒ
ั นาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จากอุปกรณ์การรักษาก็เริม่
มีการปรับตัวเปลีย่ นแปลง จากเมือ่ ก่อนการเอกซเรย์ตอ้ งใช้แผ่นฟิลม์ แต่ปัจจุบนั เปลี่ยนเป็นดิจิทลั ท�าให้การวินจิ ฉัยโรคง่ายขึ้น ได้ผลลัพธ์ทแี่ ม่นย�า
และช่วยประหยัดเวลา ฟูจิฟิล์มในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์จึงได้คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์
การรักษาในปัจจุบันและอนาคตให้ดีที่สุด”
ทั้งนี้ จะเห็นว่าฟูจิฟิล์มมองเห็นขีดความสามารถด้านการแพทย์ของตัวเอง และไม่เคยหยุดพัฒนา มีการพัฒนาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2479 จนกลายเป็นผู้น�านวัตกรรมธุรกิจด้านดูแลสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์ โดยมีสินค้าเด่นๆ เช่น ระบบสารสนเทศทางการแพทย์
Synapse, กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร Endoscopy, เครือ่ งตรวจเต้านม Mammography, เครือ่ งอัลตราซาวนด์, เครือ่ งวิเคราะห์ตวั อย่าง
เลือด รวมถึงสินค้าในกลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อมของร่างกาย และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยยกระดับการรักษาให้ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันฟูจิฟิล์มได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นน�ามากกว่า 100 แห่งในประเทศไทยที่ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
แพทย์ของฟูจิฟิล์ม
แม้ว่าที่ผ่านมา ฟูจิฟิล์มอาจเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในด้านธุรกิจการถ่ายภาพ แต่เชื่อว่าด้วยการไม่เคยหยุดการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์
ระดับสูง เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาผู้ป่วยให้ง่ายขึ้น และให้การวินิจฉัยที่ชัดเจนแม่นย�า ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา จะช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนไทยและคนทั้งโลกได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อทุกคนอย่างแท้จริง
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เลือกฟอนต์
ให้ลิงก์ตัวตนธุรกิจ

จากปัญหาแพ้เวย์โปรตีน สู่คาเฟ่นม GRASS-FED
จากปัญหาแพ้เวย์โปรตีนที่ ภัฏฐกรณ์ วรายนต์พินิจ ประสบ
ท�าให้เป็นสิวหัวหนองทั้งที่เป็นคนไม่ค่อยเป็นสิว
ต้องใช้เวลารักษาอยู่ร่วมปีและต้องงดกินเวย์โปรตีนไปโดยปริยาย
ส่งผลให้กล้ามเนื้อที่เกิดจากการออกก�าลังกายและรับประทานเวย์โปรตีนร่วมด้วยลดลง ช่วงนั้นต้องหาสิ่งอื่นมารับประทานแทน
ซึ่งเทรนเนอร์ได้แนะน�าน�้าเต้าหู้ เพราะมีโปรตีนจากถั่วเหลือง ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ แต่ด้วยเป็นคนไม่ชอบดื่มน�้าเต้าหู้ จึงเปลี่ยน
มาดื่มนมพาสเจอไรซ์ แต่ต้องเจอกับอาการท้องเสียถ้าดื่มมากเกินไป เขาเลยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนมที่ดื่มแทนเวย์โปรตีนได้ จนพบ
กับนมออร์แกนิก Grass-Fed ซึ่งเป็นการเลี้ยงวัวที่ปล่อยให้เดินกินหญ้าเอง มีความใกล้เคียงธรรมชาติ ที่มีสารอาหาร CLA และ
โปรตีนสูงเทียบได้กับเวย์โปรตีน
เมือ่ ได้เจอกับนมออร์แกนิก Grass-Fed เขาก็เริม่ มองไกลถึงการเปิดคาเฟ่ทมี่ นี มชนิดนีเ้ ป็นตัวชูโรง โดยหวังเจาะกลุม่ คนออกก�าลังกาย
ทีม่ ปี ญ
ั หาแพ้เวย์โปรตีน แต่กระนัน้ ความยากในการเปิดคาเฟ่ไม่ใช่การหาลูกค้า แต่เป็นการหาฟาร์มโคนม โดยต้องเลือกฟาร์มทีใ่ ส่ใจ
เรื่องความสะอาด สุขอนามัย การป้องกันโรค เลี้ยงโคนมด้วยหญ้า Grass-Fed ที่ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี และเลี้ยงแบบเปิด
เพือ่ ให้แม่โคมีความสุข ไม่เครียด น�า้ นมทีไ่ ด้จงึ มีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูง รสชาติธรรมชาติ ไม่มสี ารเคมีตกค้าง หลังจากมองหาฟาร์มโคนม
อยู่นาน ในที่สุดก็เจอฟาร์มโคนมที่ต้องการที่เขาใหญ่ โดยคุณภาพของนมเทียบเท่าได้กับนมออร์แกนิก Grass-Fed จากนิวซีแลนด์
นอกจากมุ่งเจาะกลุ่มคนออกก�าลังกาย Cafe by Say Cheese คาเฟ่นมออร์แกนิก Grass-Fed เจ้าแรกและเจ้าเดียวในกรุงเทพฯ
ยังเปิดมารองรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยที่รักสุขภาพ วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมของเมนูทั้งหมดภายในร้านจึงเป็นวัตถุดิบออร์แกนิกทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นนมออร์แกนิก Grass-Fed หรือใบชาออร์แกนิกน�าเข้าจากไต้หวัน
“ลูกค้าของร้านเป็นกลุ่ม Premium Mass ที่ต้องการบริโภคสินค้าคุณภาพพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ เรามีลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่า
จะเป็นเด็ก วัยรุ่น วัยท�างาน คนออกก�าลังกาย ครอบครัว และผู้สูงวัยที่เราไม่คิดว่าจะบริโภคไอศกรีม สิ่งที่ดึงดูดลูกค้ากลุ่มนี้
ให้บริโภคไอศกรีมของเรา นอกจากคุณภาพและรสชาติหวานน้อย คือการให้ความรู้สึกย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง”
อีกความโดดเด่นที่ท�าให้ Cafe by Say Cheese เป็นที่พูดถึงคือ แพ็กเกจจิ้งที่น�าไปปลูกต้นไม้ได้ ไอเดียนี้มาจากความต้องการ
ให้ลูกค้ามองเห็นประโยชน์ใช้สอยของแพ็กเกจจิ้งมากกว่าแค่ใช้ใส่เครื่องดื่ม โดยเมื่อลูกค้าเห็นประโยชน์ของแพ็กเกจจิ้งที่สามารถ
น�าไปใช้ซ�้าได้ แพ็กเกจจิ้งนั้นก็จะมีคุณค่ามากขึ้น
“ร้านของเราได้ผลตอบรับดีจากลูกค้าทุกกลุ่ม นอกจากเมนูยืนพื้นที่เป็นที่สนใจของลูกค้าแล้ว แต่ละเทศกาลหรือฤดูกาลก็มีเมนู
พิเศษให้เป็นที่พูดถึง เช่น เมนูหน้าร้อนใช้ผลไม้ไทยอย่างมะยงชิดมาเป็นวัตถุดิบในการท�าเครื่องดื่ม เมนูวาเลนไทน์ใช้สตรอว์เบอร์รี
เป็นวัตถุดิบ เพราะให้โทนสีแดงเข้ากับเทศกาล”
แม้จะเปิดร้านได้ไม่นาน แต่ภัฏฐกรณ์ก็มองไกลถึงเรื่องการขยายสาขา โดยตั้งใจขยายสาขาไปยังจุดหลักต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อ
ให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด และมุ่งขยายสาขาไปยังพัทยาที่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจีนที่มีก�าลังซื้อ เมนูที่เสิร์ฟในสาขานี้
จะเน้นน�าผลไม้ไทยที่ชาวจีนชื่นชอบมาเป็นวัตถุดิบ เช่น ทุเรียน มะม่วง
เห็นไหมว่า ปัญหาที่เจอก็เป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจได้
ชั้น 5 เกตเวย์ บางซื่อ
08-3569-4265 cafebysaycheese

cafebysaycheese

รูปแบบของฟอนต์บอกตัวตนของธุรกิจได้ดี สร้างความ
น่าเชื่อถือ สร้างการรับรู้ รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้สึกระหว่าง
ธุรกิจกับลูกค้าเข้าด้วยกัน ส�าหรับเคล็ดลับเลือกฟอนต์
ให้ถ่ายทอดตัวตนธุรกิจ มีดังนี้

ต้องรูว้ า่ จะถ่ายทอดตัวตนธุรกิจออกมาในรูปแบบไหน
สิ่งทีต่ ้องท�าคือ ตอบค�าถามให้ได้ว่า จุดเด่นที่สุดของธุรกิจ
คืออะไร ตัวตนเป็นอย่างไร วิสัยทัศน์คืออะไร และต้องการ
สื่อสารอะไรกับลูกค้า จากนั้นนึกถึงกลุ่มลูกค้าว่าคือใคร
มีความสนใจสิ่งใด และพวกเขาสื่อสารกันด้วยวิธีไหน

เลือกรูปแบบฟอนต์ ให้สอดคล้องตัวตนธุรกิจ
ฟอนต์แต่ละรูปแบบมีอารมณ์ ความรู้สึก และบุคลิกที่
แตกต่างกันไป ซึง่ รูปแบบฟอนต์แบ่งออกเป็น 1.Serif ให้ความรูส้ กึ
คลาสสิก ดั้งเดิม ใช้กับธุรกิจที่ต้องการความเชื่อมั่น เช่น
ธนาคารระดับโลกอย่าง HSBC และสถานีโทรทัศน์ CBS ของ
สหรัฐฯ 2.Sans Serif ให้ความรู้สึกเรียบง่ายและทันสมัย
Facebook และ YouTube เป็นตัวอย่างบริษัทที่ใช้ และการ
ใช้ฟอนต์รปู แบบนีก้ บั บทความในเว็บไซต์ 3.Script ฟอนต์แบบ
เล่นหาง (หมายรวมถึงฟอนต์แบบลายมือ) ให้ความรู้สึก
สง่างาม เป็นมิตร มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น Coca-Cola
และ Instagram และ 4.Novelty เป็นฟอนต์ตัวหนา สะดุดตา
เหมาะกับธุรกิจที่อยากโดดเด่น เป็นที่พูดถึงในตลาด

ตรวจสอบว่าอ่านง่าย
พยายามเลี่ยงการใช้ฟอนต์หลายรูปแบบในงานออกแบบ
หนึ่งชิ้น เพราะท�าให้ตัวตนของธุรกิจไม่ชัดเจน ถ้าไม่แน่ใจว่า
ฟอนต์อ่านง่ายหรือเปล่า แนะน�าให้ใช้กฎ Il1 นั่นคือ พิมพ์
I (ไอ) ตัวพิมพ์ใหญ่ ตามด้วย l (แอล) ตัวพิมพ์เล็ก และ
เลข 1 ถ้าอ่านแล้วรู้ว่าเป็นตัวอักษรและตัวเลขอะไร แปลว่า
ฟอนต์นั้นอ่านง่าย

ลดค่าธรรมเนียมรายปีจาก 5,500 บาท
เหลือเพียง 1,990 บาท เท่านั้น!

• พร้อมรับนิตยสาร SME Thailand และ SME STARTUP
(FREE COPY) อ่านฟรี 1 ปี
• รับสิทธิ์ ในการซื้อพ็อกเกตบุ๊ก และผลิตภัณฑ์ในเครือราคาพิเศษ
• ร่วมกิจกรรม WORKSHOP ที่ทางนิตยสารจัดขึ้นฟรี
• สงวนพื้นที่ VIP ไว้ส�าหรับสมาชิกเป็นพิเศษ ส�าหรับการเข้าร่วม
กิจกรรมฟรีสัมมนาที่ทาง SME Thailand จัดขึ้น
• ลงประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และบริการฟรี!!! ในคอลัมน์
CLIPBOARD
• และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

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

ค�าถามต้องรู้

เกี่ยวกับภาษี
Text :

เป็นประเด็นร้อนแรงกันเลยทีเดียว หลังจากที่ได้มีการประกาศ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ.
2562 หรือที่ผู้ประกอบการออนไลน์เข้าใจกันในชื่อสั้นๆ ว่า ภาษี
e-Payment มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา เพราะนั่น
หมายความว่า ใครที่ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่
3,000 ครั้งขึ้นไป และฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่
400 ครัง้ และมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินรวมกันตัง้ แต่
2 ล้านบาทขึน้ ไป ก็จะต้องถูกสถาบันการเงินส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
ตรวจสอบการเสียภาษี
เรือ่ งนีจ้ งึ ได้รบั ความสนใจและถูกพูดถึงกันอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในหมูผ่ ปู้ ระกอบการออนไลน์ ทีต่ อ้ งใช้วธิ กี ารโอนเงินในการ
ค้าขายเป็นหลักจนเกิดความกังวลในการท�าธุรกิจ เพราะไม่แน่ใจ
ว่าธุรกิจเล็กๆ ที่ขายของออนไลน์อยู่นั้น จะถูกกรมสรรพากรตาม
เรียกเก็บภาษีหรือไม่ และควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง และนี่
คือการสรุปประเด็นส�าคัญของกฎหมายและการเตรียมตัวของ
ผู้ประกอบการออนไลน์เพื่อไม่ให้มีปัญหาใดๆ ในภายหลัง
รูห้ รือไม่? บังคับใช้แล้วเมือ่ 21 มีนาคมทีผ่ า่ นมา
รู้หรือไม่ว่า ในขณะนี้ได้มีการประกาศให้ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ.2562 ซึ่งมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับ

การท�าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพือ่ ให้การ
ติดตามข้อมูลในการจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็น
กฎหมายแล้ว โดยได้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2562 ก�าหนด
ให้สถาบันการเงินต้องส่งรายงานธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะต่อกรม
สรรพากร โดยสถาบันการเงินและผูใ้ ห้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์
จะเริม่ มีการเก็บข้อมูลบัญชีตงั้ แต่ปนี เี้ ป็นต้นไป เพือ่ รายงานแก่กรม
สรรพากรภายในเดือนมีนาคม ปี 2563
มูลค่าเท่าไหร่? ถึงต้องรายงานกรมสรรพากร
กฎหมายฉบับนีร้ ะบุวา่ สถาบันการเงินจะส่งข้อมูลการใช้บริการ
ให้กรมสรรพากรก็ต่อเมื่อมียอดฝากหรือรับโอนเงิน รวมกันทุกช่อง
ทาง ไม่วา่ จะเป็นเคาน์เตอร์ธนาคาร ตูเ้ อทีเอ็ม และ Internet Banking
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
• มียอดฝากหรือโอนเงินเข้าทุกบัญชี ตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปี
ขึ้นไป ไม่ว่ามูลค่าเงินจะมากน้อยแค่ไหนก็ตาม (หรือถ้าคิด
แบบเฉลี่ยจะตกวันละ 8.2 ครั้ง)
• มีจ�านวนการฝากหรือโอนเงินเข้าทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่
400 ครั้งต่อปีขึ้นไป และมียอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทต่อปี
ขึ้นไป ซึ่งต้องเข้าข่ายทั้ง 2 เงื่อนไข คือ ทั้งจ�านวนครั้ง และจ�านวน
มูลค่าของเงินที่รับฝากหรือโอน

กองบรรณาธิการ

ยกตัวอย่าง ในกรณีถ้าจ�านวนการโอนเงินถึง 400 ครั้งต่อปี แต่
มูลค่าของเงินไม่ถึง 2 ล้านบาทต่อปี ก็จะไม่โดนตรวจสอบ หรือถ้า
จ�านวนการโอนไม่ถึง 400 ครั้งต่อปี แม้ว่ามูลค่าของเงินรวมกันจะ
เกิน 2 ล้านบาทต่อปี ก็จะไม่โดนตรวจสอบ เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ การนับจ�านวนการท�าธุรกรรมจะเป็นแบบปีต่อปี คือ เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคมของปีนั้นๆ โดยข้อมูลจะนับ
เฉพาะการฝากหรือการรับโอนเงินเข้ามารวมกันทุกบัญชีใน 1 ปี จะ
ไม่รวมการโอนออกหรือถอนออก และแต่ละสถาบันการเงินก็จะนับ
เฉพาะยอดฝากหรือโอนเงินของตัวเอง ไม่ไปนับยอดจากบัญชีอีก
สถาบันการเงินอื่น หากบัญชีของธนาคารไหนมีเงื่อนไขตรงตามที่
กรมสรรพากรก�าหนด ก็จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมสรรพากร
ใครบ้าง? ทีเ่ ข้าข่ายกฎหมายนี้
สาระส�าคัญของกฎหมายนี้ ก็เพื่อต้องการตรวจสอบข้อมูลของ
ผู้ที่มีรายได้ มียอดฝาก หรือรับโอนเงิน เพื่อติดตามผู้เสียภาษี ด้วย
การก�าหนดให้สถาบันการเงิน และผูใ้ ห้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ต้องรายงานข้อมูลผูม้ บี ญ
ั ชีธรุ กรรมเฉพาะให้กรมสรรพากร ไม่วา่ จะ
เป็นบุคคลธรรมดา นิตบิ คุ คล (ผูท้ จี่ ดทะเบียนเป็นห้างหุน้ ส่วนจ�ากัด
หรือบริษัท) ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นใคร
มนุษย์เงินเดือน แม่ค้าออนไลน์ ฟรีแลนซ์ รับจ้างทั่วไป บริษัท-ห้าง

ภัคญดา ชุตดิ นัยกุล
เจ้าของแบรนด์เสือ้ ผ้า Phakyada

อภิชาติ คชพัฒน์ทรัพย์
เจ้าของแบรนด์เทียนหอม Wax Valley Candle Co.

กฎหมายภาษี e-Payment ช่วยเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบร้านค้าออนไลน์ให้กับกรมสรรพากร ท�าให้ตรวจสอบร้านค้าต่างๆ ได้ง่าย
ขึ้น บางร้านค้าที่อยากเลี่ยงการเสียภาษี อาจเลือกใช้วิธีการให้ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้ามายังอีกบัญชีหนึ่งที่เป็นชื่อของบุคคลอื่น เมื่อรายการ
ธุรกรรมฝากโอนครบ 400 ครั้งก็เปลี่ยนบัญชีใหม่ ส่วนตัวมองว่า หากผู้ประกอบการใช้วิธีนี้ แบรนด์จะหมดความเชื่อถือ เพราะลูกค้าต้อง
เกิดความสงสัยว่า ท�าไมจึงเปลีย่ นเลขบัญชีบอ่ ย ผูป้ ระกอบการเองก็ต้องคอยเช็กตลอดว่าแต่ละบัญชีมรี ายการธุรกรรมครบตามทีก่ ฎหมาย
ก�าหนดหรือยัง ท�าให้เวลาในการท�าธุรกิจหายไป และหากถูกตรวจสอบขึ้นมา สิ่งที่ได้จากการใช้วิธีนี้อาจไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องเสียไป
ส่วนตัวมองว่าภาษี e-Payment ไม่มีผลกระทบใดๆ กับแบรนด์ เพราะหลังจากรู้ว่าจะมีกฎหมายนี้ออกมาก็เตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้
มาตลอด สิ่งที่อยากแนะน�าคือ ต้องตั้งราคาสินค้าโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไป ซึ่งการตั้งราคาเช่นนี้ไม่ใช่แค่ท�าให้ทุนไม่หาย ก�าไรไม่หด
จากการต้องเสียภาษีเท่านั้น แต่ยังมีผลตอนวางขายสินค้าในมัลติสโตร์ รวมถึงเว็บไซต์ช้อปปิงออนไลน์ด้วยเพราะก็ต้องเสียภาษีเช่นกัน

ถ้ามองในภาพรวม นี่อาจเป็นวิธีการหนึ่งที่กรมสรรพากรใช้ดึง
ผูป้ ระกอบการรายย่อยเข้าระบบอย่างถูกต้อง แต่ถา้ มองในมุมส่วนตัว
รูส้ กึ ว่าการให้ขอ้ มูลยังไม่ชดั เจน เช่น เงือ่ นไขในการเก็บภาษี และยังมี
ช่องโหว่ เช่น ถ้าใช้บญ
ั ชีของคนอืน่ มารับเงินแทน ทางกรมสรรพากรจะมี
วิธกี ารจัดการหรือวิธกี ารตรวจสอบอย่างไร นอกจากนี้ ควรบอกด้วยว่า
ถ้าเสียภาษีแล้ว ผูป้ ระกอบการรายย่อยจะได้รบั ประโยชน์อะไร มีขอ้ ดีขอ้ เสีย
อะไร ถ้าสามารถบอกข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ เชือ่ ว่าผูป้ ระกอบการรายย่อยทุกคน
ยินยอมให้ความร่วมมือ เพราะไม่มใี ครอยากท�าธุรกิจแบบหลบๆ ซ่อนๆ
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มีจ�านวนการฝาก
หรือโอนเงิน

เข้าทุกบัญชี

เข้าทุกบัญชีรวมกัน
ตั้งแต่

400

ตั้งแต่

3,000

ครั้งต่อปีขึ้นไป

และมียอดเงินรวมกัน
ตั้งแต่

มียอดฝาก
หรือโอนเงิน

ครั้งต่อปีขึ้นไป

2 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป

ร้านต่างๆ ทีม่ ธี รุ กรรมเฉพาะ คือ มียอดฝากหรือโอนเงินเข้าทุกบัญชี
ตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปีขึ้นไป และมีจ�านวนการฝากหรือโอนเงินเข้า
ทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้งต่อปีขึ้นไป และมียอดเงินรวมกัน
ตั้งแต่ 2 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป ถือว่าต้องเข้าข่ายกฎหมายนี้ทั้งหมด
ผูป้ ระกอบการออนไลน์ตอ้ งเตรียมตัวอย่างไร?
“ในพระราชบัญญัตริ ะบุวา่ ให้สถาบันการเงินเป็นผูม้ หี น้าทีร่ ายงาน
ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลทีม่ ธี รุ กรรมลักษณะเฉพาะ ฉะนัน้ ใครทีม่ ธี รุ กรรม
ดังกล่าวก็จะมาเข้าข่ายนี้เลย ยกตัวอย่าง ที่มีการโอนเงินกันมากๆ
อย่าง เล่นแชร์ เป็นผู้น�าบุญ ผู้ประกอบการออนไลน์ ฯลฯ ก็จะเข้า
ข่ายหมด ถ้าสถาบันการเงินเจอทรานแซกชั่นแบบนี้ก็จะส่งให้กรม
สรรพากร กรมสรรพากรเขาจะไล่ตรวจ ดังนั้น ในกรณีที่มีการรับ
ฝากโอนเงินเยอะๆ แต่ไม่ได้เป็นการซือ้ -ขาย ก็ตอ้ งมีหลักฐานอธิบาย
ที่มาที่ไปได้ ขณะเดียวกันถ้าเป็นผู้ประกอบการเป็นบัญชีซื้อ-ขายก็
จะโดนตรวจสอบทรานแซกชัน่ ของสถาบันการเงินจึงไม่ใช่เรือ่ งเล่นๆ
ผู้ประกอบการจึงต้องมีการท�าบัญชีไปแล้วก็แยกบัญชีที่ใช้จ่าย
ส่วนตัวออกจากธุรกรรมการค้า เพราะจะได้ง่ายเมื่อกรมสรรพากร
ตรวจสอบ” ศิริรัฐ โชติเวชการ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและบัญชี
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั Network Advisory Team Ltd. (NAT) อธิบายถึง
การตรวจสอบของกรมสรรพากรจากกฎหมาย e-Payment

ด้วยเหตุนี้ ศิรริ ฐั จึงให้คา� แนะน�าส�าหรับผูป้ ระกอบการออนไลน์ ในการเตรียม
ความพร้อมเพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหายุง่ ยากในภายหลังว่า สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ คือ
• ท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้ชัดเจน โดยแยกค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ออกจากธุรกรรมทางการค้า
• เก็บเอกสารต่างๆ หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้า การท�า
ธุรกรรมทางการเงินให้ครบถ้วน เพราะจะต้องใช้ในเวลายืน่ แบบภาษี
“ผูป้ ระกอบการออนไลน์ตอ้ งแยกบัญชีสว่ นตัวออกจากธุรกิจ แม้เป็น
บุคคลธรรมดาก็ตาม เพราะว่าถ้ารายการไหนทีช่ แี้ จงไม่ได้ กรมสรรพากร
จะถือว่าเป็นรายได้ ดังนัน้ เราต้องท�าบัญชีแยกและเก็บหลักฐานเอาไว้”
นอกจากเรือ่ งการท�าบัญชีแล้ว ศิรริ ฐั ยังบอกด้วยว่าผูป้ ระกอบการ
ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับภาษีต่างๆ ให้เข้าใจ เพราะแม้
กฎหมายนีจ้ ะเป็นเพียงการให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
ตรวจสอบเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีขายของออนไลน์
จะโดนเรียกเก็บภาษีหรือไม่จะต้องไปดูรายได้รวมทั้งหมดอีกครั้ง
ก็ตาม แต่การขายสินค้าออนไลน์ก็ต้องยื่นเสียภาษีกันอยู่แล้ว คือ
• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะเสียภาษี 2 รูปแบบ คือ แบบ
เหมาจ่าย เสียภาษีแบบอัตราก้าวหน้า
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
สิ่งที่น่ากังวลคือ โดยหลักของภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะค้าขาย
สินค้าหรือบริการในรูปบุคคล คณะบุคคลหรือนิตบิ คุ คล หากมีรายรับ
จากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องไป

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และหลังจากจดฯ แล้วการขายสินค้า
หรือให้บริการในประเทศ จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอีก
7 เปอร์เซ็นต์ของราคาขาย และจะต้องออกใบก�ากับภาษีทันที
เมือ่ ส่งมอบสินค้าหรือออกใบก�ากับภาษีเมือ่ ได้รบั ช�าระเงินค่าบริการ
แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการออนไลน์หลายคนแม้รายได้จะถึง
1.8 ล้านบาทต่อปีแต่ก็ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
“ส�าหรับภาษีมลู ค่าเพิม่ ถ้าทัง้ ปีเรามีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาท
เราต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้ประกอบการหลายคนไม่ได้
สนใจเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเลย แต่ถ้าทรานแซกชั่นที่สถาบันการเงิน
รายงานไปแล้วเข้าข่ายนี้ ใครที่มีรายได้ 1.8 ล้านบาทต้องไปจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแน่นอน และส�าหรับผู้ค้าออนไลน์ที่ไม่เคย
จดฯ ก็ต้องมานึกเรื่องต้นทุนให้ดี เพราะภาษี 7 เปอร์เซ็นต์นั้น
เราต้องเรียกเก็บจากลูกค้า ไม่เช่นนั้นเราจะขาดทุนได้ และภาษี
มูลค่าเพิ่มนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วมาโดนตรวจจับย้อนหลัง
ค่าเบีย้ ปรับจะแพงมาก ทีท่ า� มาทัง้ หมดอาจจะคืนสรรพากรไปหมดเลย”
ทัง้ นี้ ในตอนท้ายศิรริ ฐั ได้สรุปถึงการเตรียมตัวของผูป้ ระกอบการ
ออนไลน์ต่อภาษี e-Payment ว่า ผู้ประกอบการที่มีรายได้มากกว่า
1.8 ล้านบาทต่อปี อาจต้องเตรียมจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ และต้อง
มัน่ ใจได้วา่ ราคาขายสินค้าได้บวกภาษีมลู ค่าเพิม่ ไว้แล้ว มิฉะนัน้ อาจต้อง
ชักเนือ้ ได้ และอย่าลืมท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้ถกู ต้อง มากไปกว่านัน้
ต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วนอีกด้วย

สุชานันท์ โลหะวิทรู
เจ้าของแบรนด์ชดุ ว่ายน�า้ Maillot Co.

มลฤดี ซือ่ สุนทร
เจ้าของแบรนด์ Monsy

ได้ยินเรื่องกฎหมายภาษี e-Payment ครั้งแรกก็ตกใจ เพราะข้อมูลที่ออกมาไม่มีความชัดเจน สร้างความสงสัยว่า ผู้ประกอบการจะได้
ประโยชน์อะไรจากกฎหมายนี้ เลยท�าให้ผู้ประกอบการจ�านวนไม่น้อยรู้สึกว่าตนเองถูกกดดันให้ต้องเสียภาษี ต้องมานั่งกังวลกับรายการ
การฝากโอนว่า แต่ละปีรายการจะครบ 400 ครั้งและยอดเงินในบัญชีถึง 2 ล้านบาทหรือยัง ยิ่งรู้สึกเครียดและกดดันก็ยิ่งท�าให้อยากเลี่ยง
การเสียภาษี แต่ถ้าทางรัฐบาลให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายนี้อย่างชัดเจน และบอกได้ว่าผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์อะไร เช่น แบรนด์
จะเข้าไปอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง และภาครัฐจะมีการส่งเสริมในแง่ต่างๆ เพื่อให้แบรนด์เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
คิดว่าภาษีนี้กระทบกับผู้ประกอบการออนไลน์ หลายแบรนด์ออนไลน์น่าจะมีการขยับราคาสินค้าขึ้น เป็นการบวกเพิ่มในส่วนของภาษี
มูลค่าเพิ่มเข้าไป เพราะเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนอาจจะยังไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ถ้าสถาบันการเงินส่งตัวเลขและปรากฏว่ามี
รายได้ถึงก็คงจะกลัวเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ส่วนตัวคิดว่าเราขายออนไลน์ ก็ควรจะท�าให้ถูกต้องอยู่แล้วเพื่อ
ความสบายใจในการท�าธุรกิจ แต่ต้องยอมรับแม่ค้าออนไลน์ยังมี
ความรู้ด้านภาษีกันน้อยมาก ก่อนจะมาจ้องเก็บภาษีแม่ค้า มาให้
ความรู้ก่อนดีหรือไม่ เพราะเชื่อว่าถ้ามีความรู้ตรงนี้มากพอ คนจะ
ไม่กลัวการเสียภาษี ส�าหรับกฎหมายภาษี e-Payment อย่างแรกคือ
มีผลกระทบทางจิตใจ เพราะผูป้ ระกอบการต่างกังวลว่าจะโดน หรือ
ไม่โดน แล้วจะเป็นอย่างไรต่อ เพราะความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งนีน้ อ้ ย
ทุกคนรูส้ กึ ว่ามันยุง่ ยาก เลยไม่อยากท�าให้ถกู ต้อง ไม่อยากจ่าย แต่สดุ ท้าย
มองว่าถ้าจะท�าธุรกิจระยะยาวอย่างไรก็ต้องท�าให้ถูกต้องดีที่สุด
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“จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าแห่งสังคมการประกอบการ”

นี่คือวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ต้องการสร้างคนคุณภาพนับพันในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ให้ย่างก้าวเติบใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติ
ทั้งนี้แม้ระยะเวลาของการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะมีเพียง 13 ปี แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการวางรากฐาน บุกเบิก และพัฒนาความเป็น
สถาบันการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพครบถ้วนรอบด้าน โดยมีสงิ่ ทีช่ วี้ ดั ความ
ส�าเร็จก็คือชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ และจ�านวน
ของบัณฑิตทีก่ า้ วสูส่ งั คมของการท�างานทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยบริบท
เหล่านี้ในฐานะหัวเรือใหญ่ของมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จึงวางนโยบายมหาวิทยาลัยให้พร้อมรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลง ที่ส�าคัญคือ พร้อมที่จะสร้างบัณฑิตนักประกอบการสู่
สังคมตามวิสัยทัศน์ที่วางเอาไว้

ยากทีจ่ ะมีเงินเก็บ ขณะเดียวกันจะเห็นว่าแนวโน้มของบัณฑิตคนตกงาน
ก็มเี พิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ แม้แต่ผทู้ จี่ บสาขาวิศวกรรมศาสตร์ยงั ตกงานก็มี
ดังนัน้ ในการผลิตบัณฑิตของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จึงตัง้ เป้าหมายเอาไว้ดว้ ยว่า นักศึกษาทีเ่ รียนจบก้าวออก
จากรัว้ มหาวิทยาลัยไปแล้วจะต้องมีงานท�า ซึง่ ตรงนีเ้ รามองถึงปัญหา
ของนักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วไม่มีงานท�าด้วยว่า เขาจะเป็นปัญหา
สังคม เป็นปัญหาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ด้วยสิง่ ต่างๆ เหล่านี้
เราจึงวางเป็นวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยตัง้ แต่แรกว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย
ชัน้ น�าแห่งสังคมการประกอบการ นัน่ คือเราจะสร้างบัณฑิตที่เป็น
ผูป้ ระกอบการ และมากไปกว่าการสร้างผูป้ ระกอบการเขายังต้องเป็น
คนดีและคนเก่งของสังคมด้วย โดยเฉพาะการสร้างคนดีซงึ่ ต้องใช้เวลา
ในการบ่มเพาะ เราเน้นให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก ส่วนการจะเป็น
คนเก่งนั้นหากมีเวลาในการฝึกก็สามารถเป็นไปได้อยู่แล้ว

ท่ามกลางโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง มีการแข่งขันสูง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาเมือ่ เรียนจบออกไปอย่างไรบ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มกี ารพัฒนา
หลักสูตรอย่างไร เพือ่ รองรับการเป็น Smart Entrepreneur
University

โดยความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จากเดิมทีม่ กี ารรวมอยูก่ บั สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึง่ เป็นสถานศึกษา
ทีจ่ ดั การเรียนการสอนสายวิชาชีพ มีวทิ ยาเขตต่างๆ เมือ่ มีการปรับ
เปลีย่ นสถานภาพจาก สถาบันมาเป็นมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กแ็ ยกตัวออกมา โดยได้มกี ารรวมกลุม่
วิทยาเขต 4 วิทยาเขตคือ วิทยาลัยเพาะช่าง, บพิตรพิมุข จักรวรรดิ,
ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล เข้ามาอยูด่ ว้ ยกัน ดังนัน้ เป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเน้นทีจ่ ะผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติเป็นแกนหลักอยู่แล้ว แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าชีวิต
มนุษย์เงินเดือนนัน้ แม้จะมีเงินเดือนทีม่ นั่ คง แต่กไ็ ม่คอ่ ยเพียงพอจึง

ในการพัฒนาหลักสูตรเราจะเน้นการปฏิบตั ิ 70 เปอร์เซ็นต์ และ
ทฤษฎี 30 เปอร์เซ็นต์ ที่ส�าคัญถึงแม้เราจะมีหลากหลายคณะ
หลากหลายสาขาวิชา แต่เราจะออกแบบหลักสูตรเอาไว้วา่ ทุกสาขา
ต้องเรียนวิชาการสร้างผูป้ ระกอบการใหม่ ซึง่ เป็นการเรียนการสอน
ทัง้ ด้านการบริหารการจัดการ การตลาด การเงินการบัญชี คือทุกศาสตร์
ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการด�าเนินธุรกิจ เพือ่ ทีว่ า่ เมือ่ นักศึกษาเรียนจบ
ไปแล้วจะสามารถน�าความรูเ้ หล่านีไ้ ปท�าธุรกิจของตนเองได้ ยกตัวอย่าง
เช่น โดยพืน้ ฐานของมหาวิทยาลัยทีเ่ รามีวทิ ยาลัยเพาะช่างซึง่ โดดเด่น
ด้านศิลปกรรม แต่เดิมที่ผ่านมานักศึกษาจะไม่เคยเรียนวิชาความรู้
เกีย่ วกับการจัดการ การตลาด การเงินเลย ถามว่าเมือ่ พวกเขาเรียน

จบไปแล้วจะเปิดสตูดโิ อเป็นของตัวเองได้หรือไม่ ก็ไม่ได้ เด็กเพาะช่าง
ในสมัยยุคเก่าๆ เมื่อเรียนจบแล้วเขาอาจจะไปเป็นนักวาดรูปเป็น
ศิลปิน แต่การเปิดสอนวิชาการสร้างผู้ประกอบการใหม่แล้วบังคับ
ให้เขาเรียน จะเป็นพืน้ ฐานเขาจะรูว้ า่ การท�าธุรกิจจะต้องท�าอย่างไรบ้าง
ไม่ใช่รู้แค่ทักษะวิชาชีพ ซึ่งความรู้นี้จะท�าให้เขามีแนวทางสามารถ
เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองได้
นอกจากวิชาการสร้างผู้ประกอบการใหม่แล้ว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ยังมีวิชาอื่นๆ ที่เป็นพื้นฐานทาง
ความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น วิชา Asian Study ซึ่ง
จะเรียนเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น
จริงๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เรามีศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจเพือ่ สร้างผูป้ ระกอบการใหม่ให้มคี วามเข้มแข็งทาง
ธุรกิจ โดยที่ผ่านมาได้มีการเปิดคอร์สอบรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
อย่างล่าสุด มีโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ซึ่งรัฐบาลให้งบ
ประมาณมา มีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่ง
หลังจากผ่านการอบรมแล้วจะไปเป็นผู้ประกอบการ SME ที่จดเป็น
นิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง ปรากฏว่าโครงการนี้ทางมหาวิทยาลัย
ท�าได้ดจี นรัฐบาลให้งบประมาณเรามาให้ทา� อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้
เราก็ยงั เปิดสอนคอร์สสัน้ ๆ เพือ่ เพิม่ ทักษะให้กบั บัณฑิตทีจ่ บออกไป
แล้วด้วย ที่ให้ความส�าคัญอีกอย่างคือกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งตอนนี้เราก็
มีเปิดคอร์สให้กับผู้สูงอายุด้วย
หลังจากทีน่ กั ศึกษาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้ว เราก็ยงั มีการ
ติดตามโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย จะติดตามว่า
นักศึกษาทีเ่ รียนจบไปแล้วนัน้ เขาไปท�าอะไรกันบ้าง ซึง่ สิง่ ทีเ่ ราอยาก
เห็นคือ ประการแรก นักศึกษาทุกคนมีงานท�า เพราะบางคนที่
พืน้ ฐานครอบครัวไม่ได้ทา� ธุรกิจ ไม่ได้รา�่ รวยอะไร เขาก็อาจจะเริม่ ต้น
จากไปเป็นช่างอุตสาหกรรมก่อน 5-6 ปี แล้วจึงค่อยออกมาสร้าง

ธุรกิจของตัวเองเป็นผูป้ ระกอบการ SME นอกจากนี้ เรามีการติดตาม
ด้วยว่านักศึกษาที่จบออกไปนั้นไปท�างานตรงตามสาขาที่เรียนมาก
น้อยแค่ไหน เป็นที่พึงพอใจของนายจ้างหรือเปล่าได้รับเงินเดือน
ตามเกณฑ์หรือไม่อีกด้วย

นอกเหนือจากด้านวิชาการแล้ว อะไรคือสิง่ จ�าเป็นทีค่ ณ
ุ คิดว่า
ต้องพัฒนานักศึกษาเพือ่ รองรับความเปลีย่ นแปลงในสังคม
อีกบ้าง

สิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจที่จะพัฒนานักศึกษาคือ การสร้างทัศนคติที่ดี
และถูกต้องให้กบั พวกเขาด้วย ท�าไมเราต้องพัฒนานักศึกษาของเรา
ให้เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีและมีทัศนคติที่ถูกต้องด้วย ก็เพราะเรา
มองว่า ทัศนคติเป็นเรือ่ งส�าคัญ เป็นความคิด ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ ตนเอง
คนรอบข้าง สิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์ เป็นตัวส�าคัญในการ
ขับเคลื่อนความคิดเราไปข้างหน้า และถ้าเราไม่มีทัศนคติที่ดีแล้ว
เราก็จะมีปัญหาในการเรียนรู้หรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จงึ พยายามเปลีย่ น
ทัศนคตินกั ศึกษาเราในหลายเรือ่ ง อย่างนักศึกษาของเราจะไม่ถนัด
ไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์เพราะว่ามันยาก พอถึง
เวลาเรียนเขาเลยชอบโดดเรียน เราก็ตอ้ งเปลีย่ นทัศนคติใหม่ ล�าพัง
แค่พูดให้ฟังว่าภาษาอังกฤษส�าคัญอย่างไรเขาคงไม่ค่อยเชื่อ สิ่งที่
ผมท�าคือ ส่งเขาไปต่างประเทศ 2-3 สัปดาห์ หลังจากกลับมา เรา
คุยกับเขาก็รู้เลยว่าเขาเปลี่ยนทัศนคติไป เขาเริ่มรู้ว่ามันจ�าเป็นแล้ว
ก็มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะขวนขวายเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองเพิม่ เติม โดยมหาวิทยาลัย
ก็พยายามจะสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยี เพื่อให้เขาเรียนด้วยตัวเขา
เองได้ การมีวินัยก็เช่นเดียวกัน ถ้าทุกคนมีวินัย ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสังคมก็จะดี ดังนั้น สิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ท�าโดยที่มหาวิทยาลัยอื่นอาจไม่ท�า คือการ
เปิดการเรียนการสอนวิชาหน้าทีพ่ ลเมืองและศีลธรรม เพราะเชือ่ ว่า
เมือ่ ทุกคนท�าดี สังคม และประเทศชาติกจ็ ะดี อันนีเ้ ป็นวิชาบังคับเรียน
เหมือนกับวิชาผู้ประกอบการใหม่ นอกจากนี้ มีอีกวิชาหนึ่งที่ผม
พยายามจะน�ากลับมาเปิดสอนแต่ยงั ไม่สา� เร็จคือ วิชาประวัตศิ าสตร์
เพราะถือว่าคนทีเ่ รียนประวัตศิ าสตร์จะท�าให้รกั ชาติ สร้างความภูมใิ จ
ในชาติ เห็นถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ที่ส�าคัญคือ
การศึกษาประวัตศิ าสตร์จะก่อให้เกิดองค์ความรูท้ หี่ ลากหลายขึน้ มาได้
ผมมองเรื่องของเป้าหมายเป็นเรื่องส�าคัญ จะท�าอะไรมันก็ต้อง
มีเป้าหมาย พอมีเป้าหมายเสร็จจึงมาท�าแผน แล้วแผนจะเป็นแผน
ระยะยาวไม่ได้เพราะโลกเปลีย่ นแปลงไปเร็วมาก ทุกวันนีท้ นี่ า่ เป็นห่วง
คือ คนไม่มีเป้าหมาย เหมือนนักศึกษาที่เราก็ต้องพยายามให้เขา
วางเป้าหมายของตัวเอง ไม่ใช่ถามว่าเรียนจบแล้วจะไปท�าอะไร
บอกยังไม่รู้ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราปลูกฝังนักศึกษาของเราด้วย

ในส่วนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ได้มกี ารวางแนวทางการพัฒนาอย่างไรบ้าง

ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับความเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ยังจะพัฒนา
อาจารย์ด้วย โดยเรายึดหลักว่าอาจารย์ต้องท�าเป็น นักศึกษาถึงจะ
ท�าเป็น ไม่ใช่อาจารย์ที่เก่งแต่ภาคทฤษฎีแต่ปฏิบัติไม่ได้ ไม่มีความ
เข้าใจในธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ดังนั้น ในช่วงปิดเทอม
มหาวิทยาลัยจะส่งอาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการ โดยมีเงิน
สนับสนุนให้ ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยจะเซ็น MOU กับภาคอุตสาหกรรม
ไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย
รวมถึงบริษัทใหญ่ๆ เพื่อที่จะส่งอาจารย์ไปเรียนรู้ได้ประสบการณ์
การท�าธุรกิจจริง จากนั้นก็กลับมาถ่ายทอดสอนให้นักศึกษาต่อ
ผมอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์นา่ จะเป็นมหาวิทยาลัยเดียว ทีส่ ง่ ทัง้ อาจารย์
และพนักงานทัง้ หมดของมหาวิทยาลัยไปดูงานต่างประเทศ โดยการ
สนับสนุนจากบริษทั ใหญ่ๆ เพือ่ ทีว่ า่ ไปเรียนรูจ้ ากของจริง จะได้เห็น
ภาพเดียวกัน ซึ่งเมื่อไปดูงานกลับมาแล้ว ก็จะต้องมีการติดตามผล
ด้วยว่าได้นา� สิง่ ทีไ่ ปดูงานนัน้ มาใช้ประโยชน์หรือไม่ มีอะไรเปลีย่ นแปลง
บ้าง ซึง่ แม้แต่ภารโรงทางมหาวิทยาลัยก็สง่ ไปดูงานทีป่ ระเทศมาเลเซีย

โดยไปดูเรื่องภูมิทัศน์ การดูแลรักษาความสะอาด เป็นต้น
นอกจากนี้ ผมให้ความส�าคัญมากกับการร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาต่างประเทศ ได้มกี ารเซ็น MOU อยูห่ ลายที่ โดยในเรือ่ งนี้
ถือว่าเราไปหาที่เข้มแข็งกว่า เช่น ถ้าเป็นเรื่องเทคโนโลยีหรือทักษะ
เก่งๆ เราก็ไปดูงานที่ประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ เรามีหลักสูตร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ประเทศจีน เป็น Chinese Program
เรียนที่เมืองไทย 2 ปี และเรียนที่เมืองจีน 2 ปี เป็นต้น
ทีนี้ต้องเรียนว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เริ่มก่อตั้งไม่นาน ประมาณ 13-14 ปี แต่ด้วยแนวคิดแบบนี้ถ้าเราท�า
แบบนี้ไปเรื่อยๆ ในภายภาคหน้าจะเข้มแข็งอย่างแน่นอน

ทิศทางและความเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบนั ช่วยเข้าไป
เสริมองค์ความรูใ้ ห้นกั ศึกษาอย่างไรบ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เน้น 2 อย่างคือ
ภาษาและเทคโนโลยี โดยความตัง้ ใจคืออยากให้นกั ศึกษาทันต่อการ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์
เพราะเราคงหนีเทคโนโลยีไม่ได้อยู่แล้ว วิธีหนึ่งในการสนับสนุน
ในเรื่องนี้คือ เปิดให้บริษัทใหญ่ๆ มาจัดกิจกรรมให้นักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้เราก็พยายามสอนเรื่องเทคโนโลยีว่ามันมี
ทั้งบวกและลบต้องรู้จักเลือกใช้ด้วย ทุกวันนี้การเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์จะพยายามให้นกั ศึกษาไม่ตอ้ งเข้าชัน้ เรียนโดยการเรียน
การสอนผ่านคลาวด์ นอกจากนี้ เรายังมีหอ้ งสมาร์ทคลาสรูม หมาย
ถึงว่าเมือ่ อาจารย์มาบรรยายในห้องนีจ้ ะสามารถบันทึกเป็นวิดโี อได้
เลย นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าเรียนก็สามารถมาทบทวนบทเรียนได้
ในภายหลัง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีตา่ งๆ เข้ามาสนับสนุนการเรียน
รู้ด้วยตัวเองของนักศึกษาๆ ด้วย
ส่วนในเรื่องภาษา ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ให้ความส�าคัญกับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อให้นักศึกษาได้
สือ่ สารเป็น เรามีอาจารย์ตา่ งชาติประจ�าอยูท่ กุ คณะวิชา และพยายาม
ทีจ่ ะน�านักศึกษาไปแลกเปลีย่ นดูงานต่างประเทศเป็นประจ�า ในเรือ่ ง
ภาษาและเทคโนโลยีเราต้องท�าเต็มที่ เพราะมีความส�าคัญจริงๆ ทัง้
ในปัจจุบันและอนาคต อย่าว่าแต่ท�างานเลย แม้แต่การด�ารงชีวิต
ประจ�าวันยังอยู่ยากเลยหากขาด 2 สิ่งนี้

ในมุมมองของมหาวิทยาลัยการวางให้นักศึกษาออกมาเป็น
ผูป้ ระกอบการในอนาคตอะไรเป็นเรือ่ งส�าคัญ

อย่างทีพ่ ดู ถึงเรือ่ งของเทคโนโลยีวา่ มันมีทงั้ บวกและลบต้องรูจ้ กั
เลือกใช้ด้วย ความคิดและการกระท�าก็เช่นเดียวกัน การที่จะท�า
อะไรก็ควรคิดถึงผลกระทบบวกและผลกระทบลบด้วย ซึง่ เดีย๋ วนีค้ น
จะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้กันเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ
นักธุรกิจไม่สนใจเรือ่ งทุนทางสังคม คนทีน่ า่ สงสารทีส่ ดุ คือประชาชน
เช่น การสร้างโครงการหมูบ่ า้ นจัดสรรแต่ไม่มบี อ่ บ�าบัดน�า้ เสีย เป็นต้น
ดังนั้น เรื่องเหล่านี้เราพยายามสอนนักศึกษาด้วย นอกจากจะเป็น
ผูป้ ระกอบการทีส่ มาร์ทแล้ว ยังต้องมีจรรยาบรรณ ต้องมีธรรมาภิบาล
ต้องเอื้ออาทรต่อคนอื่นด้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มองโอกาส
การเกิด Disruption สถาบันการศึกษาอย่างไรบ้าง และเตรียม
รับมืออย่างไรบ้าง

แน่นอนว่าเรือ่ งของการ Disruption ต้องมีอยูแ่ ล้ว เพราะเทคโนโลยี
เปลีย่ นแปลงเร็วมาก เราเองก็ตอ้ งปรับตัวและตามให้ทนั น�าเทคโนโลยี
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น เดีย๋ วนีเ้ รามีการเรียนการสอนผ่านคลาวด์
ท�าให้นกั ศึกษาไม่ตอ้ งเข้าชัน้ เรียนไม่ตอ้ งเสียเวลาเดินทาง อยูท่ ไี่ หน
ก็เรียนได้ หรืออย่างคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้เราใช้วิธีเช่า เหตุผลคือ
เพราะมันมีเวอร์ชั่นใหม่ๆ ออกมาเร็วมาก หรือทุกวันนี้เราพยายาม
สร้างพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อไปใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ทีส่ า� คัญคือ เราต้องตามให้ทนั และพร้อมทีจ่ ะปรับตัวให้ทนั กับความ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ได้

เราจึงวางเป็นวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่แรกว่า

จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า
แห่งสังคมการประกอบการ
นั่นคือ
เราจะสร้างบัณฑิต
ที่เป็นผู้ประกอบการ
และมากไปกว่า
การสร้างผู้ประกอบการ
เขายังต้องเป็น
คนดีและคนเก่ง
ของสังคมด้วย

สิ่งที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ท�าโดยที่มหาวิทยาลัยอื่นอาจไม่ท�า
คือการเปิดการเรียนการสอน
วิชาหน้าที่พลเมือง
เพราะเชื่อว่าเมื่อทุกคนท�าดี
สังคมและประเทศชาติก็จะดี
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หนังปลาทอดกรอบ ตอบรับเทรนด์สุขภาพบูม
Text : Ratchane / Photo :

Vipa Vadi

“กินเพลิน”
ชื่อแบรนด์ง่ายๆ แต่บ่งบอกชัดเจนว่าอาหารชนิดนี้
ต้องกินแล้วเพลินอย่างแน่นอน

ฝ้าย-พัชรีภรณ์ ลีกระจ่างแสง อธิบายถึงแบรนด์กนิ เพลินว่าคือ หนังปลาหิมะ (Black Cod) ทอดกรอบ
ปรุงรส ที่เจ้าตัวบอกว่ามีคุณประโยชน์มากมาย ทั้งโซเดียมต�่า โปรตีนสูง และมีคอลลาเจน เป็นต้น
“เกิดจากการที่เราชอบกินหนังปลาแซลมอนแล้วรู้สึกว่าเบื่อ ซึ่งปกติเป็นคนชอบรับประทานปลา
ทุกประเภทอยู่แล้ว โดยเฉพาะเป็นปลาที่ก้างน้อยอย่างปลาแซลมอน ส่วนปลาหิมะแม้มีก้างแต่เป็น
ก้างใหญ่ไม่ใช่ก้างเล็กๆ ก็เลยนึกถึงปลาหิมะ ทีนี้มีโอกาสได้ไปคุยกับโรงงานว่ามีหนังปลาหิมะมั้ย
แล้วสามารถท�าเป็นทอดกรอบปรุงรสได้มั้ย ซึ่งดูแล้วตอนนั้นในตลาดก็ยังไม่มีหนังปลาหิมะทอดกรอบ
ออกมาเลยเลือกที่จะท�าหนังปลาหิมะกรอบ ซึ่งข้อดีของปลาหิมะคือ เป็นปลาที่อยู่ในทะเลน�้าลึก ฉะนั้น
ความสะอาดจะมีมากกว่าปลาแซลมอนอีก”
แต่อย่างทีท่ ราบกันดีวา่ เดีย๋ วนีม้ โี รงงานรับจ้างผลิตมากมาย ซึง่ เป็นเหมือนทางลัดส�าหรับผูป้ ระกอบการ
หน้าใหม่ทไี่ ม่ถนัดด้านการผลิต ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปลงทุนการผลิตเองทุกขัน้ ตอน แถมยังมีผเู้ ชีย่ วชาญเป็น
ที่ปรึกษาในด้านการผลิตให้ด้วย พัชรีภรณ์จึงเลือกเส้นทางนี้คือ ให้โรงงานผลิตตามโจทย์ที่เธอก�าหนดให้
“จริงๆ ก็คิดเหมือนกันว่าจะผลิตเอง แต่คิดว่าถ้าเรามัวแต่ไปโฟกัสว่าต้องผลิตอย่างไร คู่แข่งที่จ้าง
โรงงานเขาอาจจะไปไกลกว่าเราแล้วโดยที่เราคิดก่อนด้วยซ�้า ก็เลยคิดว่าใช้เป็น OEM ดีกว่า โดยจะเลือก
โรงงานที่จริงใจกับเราแล้วให้ค�าปรึกษาเราดี ไม่ทอดทิ้งเรา อย่างโรงงานนี้ที่เราเลือกก็ไปคุยกับโรงงานว่า
เราต้องการแบบนี้ๆ โรงงานเขาให้ค�าปรึกษาเราได้ดี ให้ค�าแนะน�าการคิดราคา การคิดต้นทุน แนะน�า
ช่องทางการขายให้ด้วย”
ทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจว่าไอเดียหนังปลาหิมะจะเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคจริงๆ เธอจึงผลิตแต่จ�านวน
น้อยก่อนแล้วน�าไปแจกจ่ายให้เพื่อนๆ และคนรู้จักได้ทดลองชิมเพื่อดูผลตอบรับจากนั้นจึงน�ามาปรับปรุง
จนเป็นที่ถูกใจจริงๆ ค่อยน�าออกสู่ตลาดภายใต้แบรนด์กินเพลิน
“หลักๆ กินเพลินจะวางขายตามร้านสุขภาพประมาณ 20 ร้าน เราได้รับโอกาสที่ดีจากโกลเด้น เพลซ
ได้ไปวางจ�าหน่ายด้วย นอกจากนี้ ก็มีร้านไทยพาวิลเลี่ยน ที่สนามบินที่ปักกิ่ง ที่ตอนนี้ก�าลังก่อสร้างอยู่
โดยจะมี 2 รสชาติ คือ รสคลาสสิก และรสลาบคัว่ ด้วยความทีเ่ ป็นแบรนด์ใหม่ตอนแรกก็กงั วลว่าจะขายได้
หรือเปล่า เราจะโทรศัพท์ไปเช็กสินค้าที่ร้านทุกสัปดาห์ว่า ขายได้เท่าไหร่แล้ว ซึ่งมันก็ขายได้ไม่กี่ห่อ
จนทางร้านต้องบอกว่าน้องไม่ต้องโทร.มาหรอก ปกติจะเช็กกันเดือนละครั้งก็พอ ทีนี้พอถัดจากนั้น
ครบเดือนโทร.ไปใหม่ ก็เฮ้ยมันขายได้ก็ดีใจ”
ส�าหรับตลาดจีนนั้น พัชรีภรณ์บอกว่า เป็นตลาดเป้าหมายที่ตั้งใจตั้งแต่แรกว่าจะไปเปิดตลาดที่นั่น
โดยหวังว่าถ้าได้วางจ�าหน่ายที่ไทยพาวิลเลี่ยนแล้วจะมีโอกาสที่จะไปจ�าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีนต่อไป
และนี่จึงเป็นเหตุผลว่าท�าไมจึงออกรสลาบคั่วมาตั้งแต่แรก
“เรารู้กันดีว่าคนจีนชอบอะไรที่เป็นรสต้มย�ามากอยู่แล้ว แต่คนส่วนใหญ่นึกไม่ถึงว่าเขาก็ชอบ
รสลาบด้วย เราไม่ได้ท�าวิจัยหรือศึกษาอะไรที่เป็นเปเปอร์เลย แต่เราส�ารวจโดยการที่ไปสังเกตพฤติกรรม
การซื้อสินค้าของคนจีนจริงๆ ที่ คิง เพาเวอร์ คือเราพอจะรู้ภาษาจีนบ้าง ก็ไปคิง เพาเวอร์แล้วก็ไป
ดูๆ ฟังๆ ว่าเขาซื้ออะไร เขาชอบรสอะไร เราก็พอรู้ว่านอกจากรสต้มย�าแล้ว เขาชอบรสลาบด้วย ซึ่ง
รสต้มย�าคนท�าเยอะแล้ว แต่รสลาบคนท�าน้อย เราเลยเลือกท�ารสลาบขึ้นมา”
พัชรีภรณ์บอกด้วยว่า หนังปลาหิมะกินเพลิน มีข้อดีคือ แคลอรีต�่า โซเดียมต�่า ฉะนั้นคนที่รักสุขภาพ
จึงหายห่วงเรื่องความเค็ม โดยไม่เพียงรับประทานเล่นเท่านั้น เธอยังพยายามน�าเสนอทางเลือกในการ
รับประทานกับอาหารอื่นๆ เช่น สลัด โจ๊ก ข้าวต้ม รวมถึงเป็นกับแกล้ม
“คิดว่าในการท�างานย่อมมีปัญหาอุปสรรคอยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด
หรือเปล่า การท�าธุรกิจครั้งนี้ก็เช่นกัน ดังนั้น ในช่วงแรกเราจะยังสั่งผลิตสินค้าไม่เยอะ ยอมที่จะมีต้นทุน
สูงไปก่อน เพราะอยากเริ่มท�าจากเล็กๆ ถ้ามีปัญหาอะไรก็จะได้ค่อยๆ แก้ไข แล้วค่อยๆ ขยายการเติบโต
ต่อไป” พัชรีภรณ์กล่าวในตอนท้าย

08-9119-3888

กินเพลิน หนังปลากรอบ

ginplernn

f.patchareeporn@gmail.com
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SIAM1928

น�้ำหอมไทยลุคใหม่ โดนใจทุก GEN
Text : Kritsana

S. / Photo : Vipa Vadi

สินค้าที่จะขายได้ในยุคนี้ ไม่ใช่เพียงคุณภาพดีอีกต่อไป
เพราะคอนเซปต์แบรนด์ก็มีผลอย่างมาก
ต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

เมือ่ ตระหนักถึงเรือ่ งนีเ้ ป็นส�ำคัญ ณัท เวชชศาสตร์ จึงน�ำน�ำ้ อบปรุงของไทยเรำมำแปลงโฉมให้กลำยเป็น
น�้ำหอมที่โดดเด่นทั้งเรื่องของคอนเซปต์ ดีไซน์ และกลิ่น
SIAM1928 คือ แบรนด์น�้ำหอมสัญชำติไทยที่พัฒนำต่อยอดมำจำกน�้ำอบปรุงเจ้ำคุณ (ธุรกิจทำงบ้ำน
ของเขำ) โดยก่อนตัดสินใจสร้ำงแบรนด์ เขำได้เล็งเห็นว่ำ น�้ำอบปรุงรำคำไม่ถึงร้อยบำทสำมำรถมีมูลค่ำ
เพิ่มสูงได้ หำกมีคอนเซปต์ที่แข็งแรง ชัดเจน และสิ่งที่ท�ำให้เขำมั่นใจว่ำ น�้ำหอม SIAM1928 สำมำรถ
แข่งขันกับแบรนด์นำ�้ หอมอืน่ ได้อย่ำงแน่นอน คือ ยอดขำยทีเ่ กินคำดจำกกำรเปิดตัวครัง้ แรกในงำนเทศกำล
Bangkok Design Week 2019 ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่ำนมำ
สิ่งที่ท�ำให้น�้ำหอม SIAM1928 เข้ำไปอยู่ในควำมสนใจของคนรุ่นใหม่ในเวลำอันรวดเร็วไม่ใช่เพรำะ
กลิ่นหอมไทยๆ แต่ด้วยคอนเซปต์ที่น�ำเอำควำมทรงจ�ำของเจ้ำของแบรนด์ไปบรรจุไว้ในน�้ำหอม เช่น
คอลเลกชัน Seasons of Siam เป็นกำรหยิบควำมทรงจ�ำที่มีต่อทั้ง 3 ฤดูของไทยมำเป็นแรงบันดำลใจ
ในกำรสร้ำงสรรค์กลิ่น น�้ำหอมกลิ่นแรกชื่อ วสันต์ ได้แรงบันดำลใจจำกกลิ่นหลังฝนตกอย่ำงกลิ่นอำยดิน
และกลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกไม้ กลิ่นมีควำมลุ่มลึก น่ำค้นหำ ซ่อนควำมหวำนของดอกไม้ไว้เล็กน้อย
ถัดมำเป็นกลิ่นฤดูหนำวในชื่อ เหมันต์ กลิ่นมีควำมหวำนเย็นของดอกไม้นำนำพันธุ์ เพรำะมีกลิ่นหอม
ของสวนดอกไม้ในฤดูหนำวเป็นแรงบันดำลใจ และคิมหันต์ กลิ่นของฤดูร้อน แรงบันดำลใจมำจำก
กลิ่นหอมในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ กลิ่นมีควำมเย็น สดชื่น และคงควำมเป็นไทยไว้มำกที่สุด น�้ำหอม
ทั้ง 3 กลิ่นไม่หอมฟุ้ง แต่ติดทนไม่แพ้น�้ำหอมต่ำงประเทศ
อีกหนึ่งสิ่งส�ำคัญคือ แพ็กเกจจิ้งที่ออกแบบรูปลักษณ์ให้มีควำมทันสมัย เพื่อเปลี่ยนภำพลักษณ์
ของน�้ำอบปรุงที่คนส่วนใหญ่มองว่ำแก่และหลอน ลวดลำยบนกล่องสื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น
ลวดลำยบนกล่องน�ำ้ หอมกลิน่ เหมันต์เป็นภำพกำรร้อยพวงมำลัย และลวดลำยบนกล่องน�ำ้ หอมกลิน่ วสันต์
เป็นภำพกำรแกะสลักเทียนพรรษำ
“ตอนแรกตั้งเป้ำกลุ่มลูกค้ำไปที่ชำวต่ำงชำติ เพรำะคิดว่ำคนไทยไม่อินกับสินค้ำไทย แต่หลังจำกเปิด
ตัวแบรนด์ในงำนเทศกำล Bangkok Design Week 2019 พบว่ำ คนไทยทุกเพศทุกวัยให้ควำมสนใจมำก
แบรนด์ของเรำมีลูกค้ำตั้งแต่กลุ่ม Gen Z อย่ำงนักเรียนมัธยม ตอนแรกรู้สึกแปลกใจที่น้องๆ ซื้อน�้ำหอม
ของเรำ แต่เมื่อได้พูดคุยก็ทรำบว่ำ พวกเขำซื้อเพรำะชื่นชอบกลิ่นและไม่สนใจว่ำใช้แล้วคนจะมองว่ำแก่
หรือให้ควำมรู้สึกหลอน เนื่องจำกพวกเขำไม่เชื่อเรื่องผี ลูกค้ำกลุ่มที่สอง คือ Gen Y อย่ำงกลุ่มวัยท�ำงำน
ที่มองว่ำ น�้ำหอมเป็นเครื่องประดับที่ช่วยเสริมควำมมั่นใจและภำพลักษณ์ที่ดี ลูกค้ำกลุ่มสุดท้ำยคือ สำย
Creative ทีต่ อ้ งกำรใช้นำ�้ หอมทีม่ กี ลิน่ หอมเป็นเอกลักษณ์ เป็นกลิน่ ทีห่ ำไม่ได้ในน�ำ้ หอมแบรนด์ตำ่ งชำติ”
ตอนนี้น�้ำหอม SIAM1928 วำงขำยในช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ ช่วงแรกเขำมองว่ำ กำรขำยน�้ำหอมผ่ำน
ช่องทำงนีเ้ ป็นเรือ่ งท�ำได้ยำก เพรำะคนไม่ได้เทสต์กลิน่ ก่อนซือ้ แต่เมือ่ ศึกษำพฤติกรรมของลูกค้ำไทย พบว่ำ
เป็นคนชอบลองเลยเห็นโอกำสทีจ่ ะขำยได้มำกขึน้ สิง่ ทีน่ ำ� มำใช้ในกำรกระตุน้ ให้ลกู ค้ำออนไลน์ตดั สินใจซือ้ คือ
รีววิ จำกผูใ้ ช้จริง และกำรท�ำ Testimonial นัน่ คือ กำรน�ำควำมรูส้ กึ ดีๆ ทีล่ กู ค้ำมีตอ่ แบรนด์มำถ่ำยทอดต่อ
ในส่วนของช่องทำงกำรขำยออนไลน์ นอกจำกเฟซบุ๊กและอินสตำแกรม เขำลงขำยในเว็บไซต์ขำย
สินค้ำแฮนด์เมดสัญชำติไต้หวันอย่ำง Pinkoi ด้วย เนือ่ งจำกต้องกำรเจำะกลุม่ ลูกค้ำไต้หวันทีม่ คี วำมชืน่ ชอบ
สินค้ำไทยและให้ควำมส�ำคัญกับสินค้ำแฮนด์เมด โดยน�้ำหอม SIAM1928 นอกจำกมีควำมเป็นไทยแล้ว
ยังท�ำด้วยมือทุกขั้นตอน
“แผนในอนำคตตั้งใจส่งออกไปขำยในตลำดต่ำงประเทศ ตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมตัวให้พร้อม เพรำะ
ตลำดน�้ำหอมต่ำงประเทศมีกำรแข่งขันที่ค่อนข้ำงดุเดือด แต่ก็เชื่อว่ำน�้ำหอมของเรำสำมำรถสู้ได้ เพรำะ
เป็นน�้ำหอมที่น�ำเอำองค์ควำมรู้เรื่องน�้ำอบปรุงที่สืบทอดกันมำกว่ำ 90 ปีมำพัฒนำให้มีคุณภำพมำกขึ้น
คิดค้นกลิ่นขึ้นเอง ไม่เลียนแบบใคร และคงควำมเป็นไทย ซึ่งควำมเป็นไทยในที่นี้ไม่ได้สื่อผ่ำนลำยกนก
หรือลำยไทย แต่สื่อผ่ำนควำมละเอียด ควำมพิถีพิถันตำมแบบฉบับคนไทย”

siam1928

siam1928_perfume

@siam1928
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Young Money Maker

จากงานอดิเรก

สู่ธุรกิจท�ำเงิน
Text : วิมาลี

วิวัฒนกุลพาณิชย์

มีค�ำกล่ำวที่ว่ำ “ถ้ำได้ท�ำงำนที่ชอบก็เหมือนว่ำไม่ได้ท�ำงำนเลยสักวัน” ชีวิตของ นาตาชา เจียม อดีตสำวนักกฎหมำย
วัย 33 ปีที่ผันมำท�ำธุรกิจไอศกรีมก็ดูเหมือนจะเข้ำข่ำยนั้น ธุรกิจไอศกรีมแซนด์วิชคุกกี้แบบโฮมเมดเล็กๆ ของเธอ
ที่ใช้เงินออม 20,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ ในกำรลงทุนเติบโตสร้ำงรำยได้งอกเงยเท่ำตัวทุกปีมำตั้งแต่ปี พ.ศ.2555
ที่ก่อตั้งธุรกิจจนมีโรงงำนผลิตที่ได้มำตรฐำนบนพื้นที่กว้ำงขวำงกว่ำเดิม 10 เท่ำ
นาตาชาถูกเลีย้ งดูมาในนครเมลเบิรน์ ออสเตรเลีย
ทีซ่ งึ่ ครอบครัวของเธอตัง้ รกรากนานกว่า 3 ทศวรรษ
แล้ว “เท่าที่จ�าความได้ ฉันชอบท�าขนมอบมา
แต่ไหนแต่ไร ความทรงจ�าในวัยเด็กคือ หัดท�าเค้ก
จากแม่ และอาหารคาวจากพ่อ ไอศกรีมเป็นเมนู
หนึ่งที่ฉันกับน้องชายมักช่วยกันท�าช่วงซัมเมอร์”
นาตาชาเล่าอีกว่า “ไอศกรีมจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตของฉันมาแต่เด็ก และตอนนี้ก็กลายเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันไปแล้ว”
หลังเรียนจบนิตศิ าสตร์ดว้ ยคะแนนเกียรตินยิ ม
นาตาชาได้งานท�าในส�านักงานกฎหมายแห่งหนึง่
ในเมลเบิร์น เมื่อท�าไประยะหนึ่งพบว่า ไม่ใช่งาน
ทีเ่ ธอถนัด เธอชอบงานเขียนและคิดว่าท�าได้ดกี ว่า
ตอนที่เป็นนักศึกษา เธอเคยท�างานฟรีแลนซ์
ให้กับบางส�านักพิมพ์ เธอมีบล็อกและช่องยูทูบ
น�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความงาม เธอค้นพบว่า
ตัวเองชอบท�างานด้านสื่อมากกว่าจึงสมัครงาน
ใหม่เป็นผู้สื่อข่าวที่ “Female” นิตยสารเกี่ยวกับ
แฟชั่นและความงามในสิงคโปร์
นาตาชาย้ายมาอยู่สิงคโปร์เป็นการถาวร
จุดเริ่มต้นที่ท�าให้กลายมาเป็นเจ้าของกิจการคือ
สามีของเธออยากกินไอศกรีมแบบทีเ่ คยกินและที่
ได้รบั ความนิยมอย่างมากในสหรัฐฯ ไอศกรีมทีว่ า่
ลักษณะเป็นคุกกี้ขนาดใหญ่ 2 อันประกบกัน
มีไอศกรีมสอดไส้ตรงกลาง หลังจากท�าให้สามี
รับประทาน นาตาชาก็เกิดความคิดว่าไอศกรีม

แบบนี้ไม่ค่อยเห็นวางขายในสิงคโปร์ เธอจึงลอง
ท�าไปขายเวลามีงานปาร์ตี้ งานอีเวนต์ หรือ
ตามตลาดนัด เป็นรายได้เสริมจากอาชีพผูส้ อื่ ข่าว
6 เดือนผ่านไป ปรากฏว่าออร์เดอร์เข้ามา
ล้นหลามจนท�าแทบไม่ทนั ด้วยไม่ตอ้ งการเบียดบัง
เวลางานประจ�า นาตาชาจึงตัดสินใจลาออกเพื่อ
มาลุ ย ท� า ธุ ร กิ จ ไอศกรี ม เต็ ม ตั ว The Ice
Cream&Cookie Co. จึงก�าเนิดขึน้ ในปี พ.ศ.2555
ด้วยเงินลงทุน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เริ่มต้น
จากการผลิตในครัวขนาดเล็กและเปิดเป็นร้าน
Pop-Up ตามตลาดนัดและงานต่างๆ โดยบริการ
Takeaway-ซือ้ กลับบ้าน และ Delivery-ส่งถึงบ้าน
จุดเปลี่ยนมาถึงเมื่อไปออกบู๊ธที่งานแห่งหนึ่ง
แล้วมีเจ้าของร้านอาหารสนใจ ติดต่อให้ผลิต
ไอศกรีมให้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขายส่ง และ
เข้าสู่กระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรม โดย
นาตาชาตั้งเป้าจะเป็นผู้ผลิตระดับเวิลด์คลาส จึง
ส่งพนักงานไปอบรมเรื่องการผลิตไอศกรีม และ
พัฒนาโรงงานผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
การเปลี่ยนงานอดิเรก ให้เป็นอาชีพหลักท�า
เงินไม่ใช่เรือ่ งเล่นขายของ นาตาชายอมรับว่าเคย
ท้อใจและเกือบโยนผ้ากันเปื้อนทิ้งก็หลายหน
เธอเปรียบการท�าธุรกิจก็เหมือนการวิ่งมาราธอน
ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเดินหน้าต่อไปให้ถึง
จุดหมาย การท�าธุรกิจถือเป็นบททดสอบความ
อดทนได้ดีทีเดียว

จากบู๊ธขายไอศกรีมตามตลาดนัด ตามงาน
ต่างๆ การเติบโตอย่างมัน่ คงและค่อยเป็นค่อยไป
บวกกับอิทธิพลของการบอกกันปากต่อปาก ท�าให้
The Ice Cream&Cookie มาถึงจุดของการเป็น
ซัพพลายเออร์คา้ ส่งไอศกรีมทีไ่ ด้มาตรฐาน มีพนื้ ที่
การผลิตขยายใหญ่กว่าเดิม 10 เท่า การันตีด้วย
ISO 22000 มาตรฐานความปลอดภัยอาหารระดับ
สากล เริ่มต้นจากค้าปลีกไอศกรีม ไปสู่การเป็น
ซัพพลายเออร์มีโรงงานผลิตเพื่อขายส่ง นาตาชา
ไม่ต้องการยึดติดแค่การท�าธุรกิจแบบ B2B เธอ
ยังอยากขายปลีกให้ผู้บริโภคทั่วไปอยู่
ปี พ.ศ.2559 นาตาชาจึงขยายธุรกิจเพิม่ เป็นธุรกิจ
“Pint Society” ทีร่ บั ลูกค้าในรูปแบบสมาชิกรายเดือน
เมื่อลูกค้าจ่ายค่าสมาชิกเดือนละ 28 ดอลลาร์ฯ
สิ่งที่ได้รับคือทางบริษัทจะส่งไอศกรีมรสใหม่ๆ ที่
ออกแบบมาอย่างพิถพี ถิ นั ตรงถึงบ้าน จ�านวน 2 ไพน์
2 รสชาติต่อเดือน โดยหนึ่งไพน์จะมีปริมาณ
473 มิลลิลิตร หรือประมาณ 10-12 ลูก
การท�าธุรกิจไอศกรีมในรูปแบบ Subscription
Box มีข้อดีนอกเหนือจากการได้เข้าถึงผู้บริโภค
แบบ B2C โดยตรง ยังท�าให้ได้ทดสอบไอศกรีม
รสชาติใหม่ๆ ที่คิดค้นขึ้น โดยนาตาชา และ
ทีมงานจะระดมสมองคิดสูตรไอศกรีมขึน้ มา ทดลอง
ท�าและทดสอบรสชาติแล้วก็ส่งให้สมาชิกบริโภค
เพือ่ ดูวา่ ได้รบั การตอบรับมากน้อยแค่ไหน รสชาติ
ไหนเป็นทีน่ ยิ มก็จะได้นา� ไปผลิตเพือ่ ขายส่งต่อไป

การท�าธุรกิจไอศกรีมของนาตาชาจึงกลายเป็น
มีทงั้ แบบขายส่งและขายปลีกในรูปแบบทีแ่ ตกต่าง
กัน และเธอก็ต้องการท�าให้ดีทั้งสองแบบ พร้อม
ทัง้ ขยายการตลาดเพิม่ โดยปีทแี่ ล้ว และความส�าเร็จ
มาเยือนอีกครั้งเมื่อ The Ice Cream&Cookie
ได้ถูกทาบทามให้วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ต
ของสิงคโปร์ เช่น Cold Storage และ NTUC
เคล็ดไม่ลบั สูค่ วามส�าเร็จของการด�าเนินกิจการ
ไอศกรีมของนาตาชาคือ การไม่หยุดนิง่ การลงทุน
พัฒนาสินค้าและบริการอยู่สม�่าเสมอ นอกจาก
ไอศกรีมแซนด์วชิ คุกกีแ้ ล้ว นาตาชายังเพิม่ ผลิตภัณฑ์
เช่น เค้กไอศกรีม และไอศกรีมบรรจุกระปุก
เป็นอีกทางเลือกให้ลูกค้าอีกด้วย
แต่สิ่งที่นาตาชาให้ความส�าคัญมากที่สุดคือ
การรักษามาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพดี สูตร
การท�าไอศกรีมอาจค้นหาจากกูเกิลหรือยูทูบได้
แต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพและเทคนิคต่างๆ
ในการผลิตคือหัวใจส�าคัญที่ท�าให้ไอศกรีมได้
มาตรฐาน ไม่เท่านั้นเธอยังปรับปรุงเว็บไซต์ และ
ระบบการสั่งซื้อสินค้าเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่
ลูกค้าให้มากเท่าทีจ่ ะท�าได้อกี ด้วย นาตาชาคาดหวังว่า
ในอีก 3 ปีขา้ งหน้า The Ice Cream&Cookie Co.
จะขึ้นแท่นผู้ผลิตไอศกรีมยุคใหม่แห่งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเธอเชื่อมั่นว่า
การทุ่มเทให้กับธุรกิจจะท�าให้เป้าหมายที่วางไว้
เป็นจริงได้
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สมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์

ดัน Startup ไทยโต แนะก้าวข้าม 2 กับดัก
“มองภาพรวมทิศทางของ Startup ไทย
ต้องบอกว่า เราจะได้เห็นการเผาจริงของ Startup
ในปี นี้ Startup ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ก็ จ ะอยู ่ ร อดได้
ส่วนใครที่ยังอ่อนแอก็แพ้ไป แต่ถ้าแพ้ไปแล้ว
ควรรีบกลับเข้ามาใหม่ โดยอาจจะเปลี่ยนโมเดล
ธุรกิจใหม่แล้วกลับเข้ามา หรือกลับมาอยู่ในทีม
ที่เก่งกว่า”
นั่นคือสถานการณ์ของ Startup ในมุมมอง
ของ สมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ
ดีแทค แอคเซอเลอเรท เขาให้เหตุผลด้วยว่า
ถึงแม้ว่าภาพรวมจะมีธุรกิจ Startup เกิดใหม่
มากขึ้น แต่ในแง่ของการเติบโตและการอยู่รอด
น้อยมาก โดยอย่างในปัจจุบนั ดีแทค แอคเซอเลอเรท
มี Startup ในโครงการ 46 ธุรกิจ ซึ่งมีอัตรา
ความส�าเร็จของธุรกิจคิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ โดย
คิดเป็นมูลค่ารวมอยู่ที่ 5.1 พันล้านบาท และมี
ปริมาณการระดมทุนคิดเป็นมูลค่า 870 ล้านบาท
แต่ถ้าดูภาพรวม Startup ทั้งประเทศปรากฏว่า
Startup ที่อยู่รอดไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับ
การลงทุ น จากระดั บ Seed ไปถึ ง Series

A อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่น้อยมาก
ส�าหรับเหตุผลที่ท�าให้ Startup ไทยติดกับดัก
ไม่สามารถได้เงินลงทุนต่อเนื่องได้ สมโภชน์
อธิบายว่ามาจาก 2 ปัจจัยส�าคัญ คือ
ประการแรก การมี Global Mindset ซึง่ โดยทัว่ ไป
นักลงทุนในระดับ Series A และ Series B จะดู
ถึงการเติบโตในตลาดโลกด้วยว่า Startup รายนี้
สามารถขยายและเติบโตในต่างประเทศได้หรือไม่
ในขณะที่ Startup ไทย เมื่อเริ่มต้นธุรกิจมักจะ
เริ่มด้วย Locally Mindset คิดว่าท�าธ ุรกิจแค่
ในประเทศไทยก็เพียงพอแล้ว การคิดแบบนีต้ งั้ แต่
เริ่มต้นจึงท�าให้ทิศทางการท�าธุรกิจไปได้แค่นั้น
กว่าที่ Startup จะรู้ตัว คิดจะขยายตลาดไป
ต่างประเทศก็สายเกินไปแล้ว
ประการที่สอง การมีทักษะการจัดการ อย่าง
ที่ทราบกันดีว่า ธุรกิจ Startup จะเติบโตอย่าง
รวดเร็วจาก ณ วันเริ่มต้นธุรกิจในอีก 18 เดือน
ข้างหน้าต้องเติบโตเพิ่มขึ้น 10 เท่า หรือ 20 เท่า
นั่นหมายความว่าการดูแลคน 5 คน ณ วันนี้
จะกลายเป็น 200 คนใน 12 เดือนข้างหน้า

ตรงนี้จึงเป็นความท้าทายความสามารถของ
ผู้ก่อตั้งที่หลายคนท�าไม่ได้
“Startup โตเร็ว 10 เท่าใน 10 เดือน ดังนั้น
เขาก็ต้องเป็นซีอีโอที่ต้องมีทักษะการจัดการ
ในแบบ 10 เท่าด้วย ขณะเดียวกันนักลงทุนใหญ่ๆ
ที่ลง Series A และ Series B จะดูว่าธุรกิจนั้น
จะไปสู่ระดับโลกได้หรือไม่ จะเติบโต 10 เท่า
หรือไม่ และซีอีโอมีภาวะผู้น�าแบบ 10 เท่าด้วย
หรือเปล่า เลยท�าให้ Startup ไทยตันกับตรงนี้
ไม่ใช่ไม่เก่ง หา Product Fit ไม่ได้”
การมองเห็นปัญหาของ Startup ไทยที่
ไม่สามารถก้าวไปสูก่ ารระดมทุนรับ Series A ดีแทค
แอคเซอเลอเรท จึงเปิดหลักสูตร A Academy ส�าหรับ
Startup ในดีแทค แอคเซอเลอเรท ทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่
การลงทุนระดับ Series A โดยร่วมกับ Google/
500 Startup และ VCs กลุ่มนักลงทุนชั้นน�าใน
เอเชีย เป็นการสนับสนุนเส้นทางการหาเงินทุน
ทีจ่ ะช่วยให้ Startup ได้เงินทุนในมูลค่าถึง 100 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเขาเชื่อว่าใน 3-5 ปีจะเห็น
Startup ไทยได้เป็นยูนิคอร์นอย่างแน่นอน

คอร์สอบรมออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการประยุกต์ใช้ Business Model Canvas
หรือ BMC เพื่อช่วยเราค้นหาคุณค่าที่จะน�าเสนอแก่ลูกค้า
• การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ
• แนวทางในการยกระดับจุดแข็ง และลดข้อด้อยของจุดอ่อน
เริ่มตั้งแต่การท�าความรู้จักกับ BMC การอธิบายถึงวิธีการค้นหาคุณค่าที่จะน�าเสนอแก่ลูกค้า
รวมถึง ตัวอย่างการใช้ BMC มาพัฒนาธุรกิจ เช่น สตาร์บัคส์ อาลีบาบา เซาท์เวสต์แอร์ไลน์ แอร์บีเอ็นอี และ
ตัวอย่างของธุรกิจในประเทศไทยทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
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ข้อผิดพลาด
ทางการเงิ
น
ของ Startup มือใหม่
Text :

อัดฉีดพันล้าน
เฟ้นหา
Deep Tech ที่ใช่
Text :

กองบรรณาธิการ

หลังการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล
ท�าให้ในวันนี้โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
หลายธุรกิจได้รับผลกระทบ
ซึ่งหากปรับตัวไม่ทันอาจโดน
Digital Disruption ได้
หลายบริษทั จึงปรับตัวด้วยการมองหานวัตกรรมเพือ่ มาช่วยสนับสนุนธุรกิจหลัก ขณะเดียวกันก็มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
ไปด้วย โดยการตั้งบริษัทร่วมลงทุน (Venture Capital) ขึ้นมา เช่นเดียวกับ บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ�ากัด
Venture Capital ที่ ทวันทว์ บุณยะวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ�ากัด บอกว่า
เกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนของหลายธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งภาคการผลิต โลจิสติกส์ ก่อสร้าง พลังงาน เป็นต้น มีมูลค่ากองทุน
พันล้านบาท โดยจะให้น�้าหนักการลงทุนในธุรกิจ Startup ที่มีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech) และที่เป็น
Industrial Tech เป็นหลัก
“ทุกคนตื่นตัวเรื่อง Digital Disruption แต่โอกาสไม่เหมือนกัน อย่างสมมติถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆ เรื่องนี้จะง่ายมาก ส�าหรับ
เขา แต่กลุ่มที่เป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่มากแต่รู้ว่าก�าลังจะเกิด Digital Disruption เขาจะท�าอย่างไร วิธีการหนึ่งคือ คนที่มีความคิด
เหมือนกัน เชื่อเหมือนกันก็มาร่วมมือกัน ฉะนั้นกลุ่มผู้ลงทุนในมูนช็อตจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่อยู่ใน Real Sector ซึ่งมีทั้ง
ภาคการผลิต พลังงาน โลจิสติกส์ ที่รู้ว่าก�าลังจะเกิดอะไรขึ้น เชื่อว่าเทคโนโลยีดีๆ มีอยู่ในโลกนี้ และต้องการเทคโนโลยีมาช่วย
ลดต้นทุน พัฒนาและต่อยอดให้กับธุรกิจเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันคือพยายามแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ
ที่น่าสนใจ”
ทั้งนี้ ทวันทว์บอกเพิ่มเติมด้วยว่า มูนช็อตมีนโยบายการลงทุนตั้งแต่ระดับ Seed ถึง IPO โดยแต่ละ Stage ของการลงทุน
จะมีวัตถุประสงค์การลงทุนที่ต่างกัน เช่น การลงทุนในช่วง Seed จะเป็นเรื่องของการหานวัตกรรม แต่จะลงทุนไม่มากเพราะ
เป็นช่วงของการทดลอง โดยจะเน้นลงทุนในระดับ Series A และ B เป็นหลัก และจะลงใน IPO บางตัว เพราะต้องการรีเทิรน์
ภายใน 2-3 ปี เป็นการบาลานซ์การลงทุนระหว่างการเงินกับเชิงกลยุทธ์ และสุดท้ายจะลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนอีกด้วย
ส�าหรับการเลือก Startup แน่นอนว่าจะดูที่ผลการด�าเนินการ โมเดลธุรกิจ เทคโนโลยี ความรู้ความสามารถของผู้ก่อตั้ง
และที่ส�าคัญคือ เชื่อหรือฟังค�าแนะน�าบ้างหรือไม่
“บางทีเจอ Tech ดีๆ แต่แนะน�าอะไรไปไม่ได้เลย แล้วเราจะท�างานกันอย่างไร ต้องบอกว่าเขาอาจจะเชีย่ วชาญในเทคโนโลยี
แต่เราก็มีความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยง การจัดการ บัญชี เราก็จะเอาความเชี่ยวชาญของเราไปช่วยสนับสนุนเขา
เพราะด้วยปรัชญาของมูนช็อตคือ ไม่ใช่ลงทุนแล้วปล่อยให้เขาโตเอง แต่เราจะช่วยให้เขาแข็งแรงขึ้น และช่วยสร้างเน็ตเวิร์ก
ให้กว้างขึ้นด้วย”
หลังจากที่มูนช็อตได้ลงทุนใน Startup 2 รายคือ Startup ไทย และอิสราเอล แล้วในปีนี้คาดว่าจะลงทุนเพิ่มอีก 2-3 ราย
โดยตั้งเป้าหมายลงทุนปีละ 200 ล้านบาท

วันวิสา งามแสงชัยกิจ

ด้วยความเป็นมือใหม่ท�าให้ Startup หลายรายมักลงทุน
ลงแรงและใช้พลังไปกับการสร้างและแสวงหาฐานลูกค้าจนละเลย
เรื่องการวางแผนทางการเงินไป และนี่คือ 5 ข้อผิดพลาด
ทางการเงินของคนที่เพิ่งจะก้าวเข้ามาท�าธุรกิจมักท�ากัน
ไม่วางแผนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รู้ไหมว่าการจัดสรรงบใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเอาไว้เป็นทางรอด
อย่างหนึง่ เมือ่ ธุรกิจต้องเจอกับช่วงเวลาทีท่ า้ ทายหรือยากล�าบาก
ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องรู้จักหัดท�างบค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
เอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้น
วางโครงสร้างเงินทุนอย่างบิดเบี้ยว
หลายครั้งที่ Startup มือใหม่ไม่สามารถรักษาสมดุลระหว่าง
หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ให้ดไี ด้ ไม่วา่ จะมีผถู้ อื หุน้ เยอะแต่หนี้
น้อย หรือหนี้เยอะแต่ผู้ถือหุ้นน้อย สิ่งเหล่านี้สามารถน�าไปสู่การ
มีสดั ส่วนทีไ่ ม่พอดีและส่งผลต่อเรือ่ งของการลดเงินทุนหรือมีหนี้
สินที่มากเกินไปได้
ใช้ตัวชี้วัดแบบผิดๆ
เป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องทราบถึงข้อเท็จจริงที่ว่า การใช้ตัวชี้วัด
อย่างยอดการซื้อ-ขายสินค้ารวม เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลการ
ด�าเนินงานของธุรกิจซึง่ ไม่ใช่ภาพรวมทัง้ หมด แต่การผลักดันให้
เกิดการเติบโตในแง่ของการเพิม่ รายได้ ก�าไรสุทธิ การสร้างเงินสด
การรักษาระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับต�่า เป็นสิ่งที่คนท�า
ธุรกิจควรหันมาให้ความสนใจ เพือ่ ท�าให้เกิดเสถียรภาพทางการ
เงินและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
ไร้แผนระดมทุนที่ถูกต้อง
หลายครั้งที่ Startup มือใหม่ขาดความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับ
ขัน้ ตอนต่างๆ ของการระดมทุน เลยท�าให้เกิดการรีบร้อนจนเกินไป
ในการหาเงินทุนระหว่าง Series A, B, C และ D เป็นที่มาของ
การสูญเสียโอกาสส�าหรับธุรกิจและเข้าถึงนักลงทุน เพือ่ ทีจ่ ะหลีก
เลีย่ งข้อผิดพลาดเช่นนี้ ควรท�าความเข้าใจถึงความแตกต่างของ
การระดมทุนแต่ละรอบให้ดี และเหตุผลที่ว่าท�าไมต้องท�าการ
ระดมทุน หลังจากนั้น ควรคิดกลยุทธ์ที่สามารถชี้วัดความเสี่ยง
ได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการระดมทุนที่นอกเหนือจากการร่วม
ลงทุนแล้วยังต้องค�านึงถึงเรื่องหนี้ เพื่อที่จะท�าให้มีโครงสร้าง
ทางการเงินที่สมดุล
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Where to Find
พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

• Size S Coffee & Bakery

• โรงพยาบาลกรุงเทพ

• A10 Café & Co-Working Space

พระราม 4

• Airport Rail Link

• SOMETHING BLACK

พญาไท / มักกะสัน / หัวหมาก / รามค�าแหง

ตลาดละลายทรัพย์ 58 ซอยรัชดาภิเษก 4

ก�าแพงเพชร

• Café Amazon

• Staff Coffee

• THE GYM

ภาคเหนือ

สุโขทัย
• 379 Drip

อยุธยา
• The

Barista Café

อุทัยธานี

• I AM Coffee

• Coffee Cakes

พหลโยธินเพลส ชั้น 1

เชียงราย

อาคาร 6 ชั้น 1 ทีโอที แจ้งวัฒนะ
• Coffee Corner
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
• EL Mello (เอลเมลโล่)
อาคาร Thai Summit Tower

• Ta Chance Coffee

• Chivit Thamma Da Coffee House

เยื้อง ซ.เจริญกรุง 109

• เรียวกังคาเฟ่

ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์

• TCDC

เชียงใหม่

อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

• Into the woods

• Think TANK (Third Place)

• Neo Café

• ES/PE/RO

ถ.นางลิ้นจี่

• โรงแรม

ซอยสาธร ซอย1

• Timely Coffee

• Espresso Gallery

ซ.เลียบวารี 15 หนองจอก

• Café 2 gether

ขอนแก่น

Yesterday
ถ.นิมมานเหมินทร์
• อาข่า อ่ามา

• Café de’ forest

นครพนม

• BANMORE BAKERY AND
COFFEE

• EIGHTS A DAY

หน้าคอนโดอิสระ ลาดพร้าว

• TRuE INCuBE

แม่ฮ่องสอน

• Galleria Café

4th floor Centerpoint SiamSquare

• Coffe In Love

ถ.กาญจนภิเษก บางแค
• Gallery กาแฟดริป
หอศิลป์ฯ กรุงเทพมหานคร

• Treat Cafe & Hang Out

• ร้านกาแฟเข้าท่า

เสนา 28 (ตรงข้าม รร.สมิทธิโชติ)

• ร้านสรวลกาแฟ

นครราชสีมา

• Veganerie

แพร่

• Gloria Jean’s Coffees

The Mercury Ville Chidlom 4th Fl.

• CK Coffee

มุกดาหาร

K-Village / Honda Bigwing /
ชั้น 1 ตึกมาลีนนท์

• White Rabbit

• บ้านฮังเล

ซ.อารีย์สัมพันธ์ 5
• Yannawa Coffee
ที่ท�าการไปรษณีย์ ยานนาวา

ล�าพูน

• Blacksmith

• กาแฟรื่นรมย์

• Yesterday ’s Tea Room

• Amezon

• กาแฟสด

• 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
• My Café the Library

Nawamin City Avenue
• One Ounce for Onion

เอกมัย ซ.12

ปากซอยสะพานยาว ถ.ทรงวาด
• กาแฟนรสิงห์
พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎ
• โคโค่ กาแฟสด
ซ.สายไหม 84
• หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตราชวิถี
• ห้องสมุดมารวย
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดา
• ศูนย์การค้า ZPELL รังสิต
• ศูนย์ให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม
ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดา

ปาย

คอฟฟี่

อุตรดิตถ์

งิ้วงาม

ภาคกลาง
ชัยนาท
• PAPER PLANE CAFé
• Me Ice cream

• จันทรากาแฟ

• Sweet Café
• Bearista Coffee & Bakery

มหาสารคาม
เลย

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

สุรินทร์

• The Marble

• Sit in

• Pak Pink Bistro

• Cake Lamoon

• รามเกียรติ์

• Loft Café NK

นครปฐม

นครสวรรค์

คอฟฟี่

หนองคาย
ณ โพนพิสัย

• แกะด�า Coffee

อุดรธานี

• โรสกาแฟสด

• Dose Espresso

พิจิตร

• วินัยสตูดิโอ

ลพบุรี

• ฅ.กาแฟ

ภาคตะวันออก
จันทบุรี
• กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

• r POD Coworking Space

ตราด

• Kaotaa Coffee
• Hotel ฮิ

ระยอง

• Dollars House
• Roux café
• ราย็อง

ภาคตะวันตก
ประจวบคีรีขันธ์
• Gallery

กาแฟดริป หัวหิน

• โชว์รูมรถ Ford หัวหิน

เพชรบุรี

• ชาปู่ชาย่า
• “JM Cuisine” /

“เจ๊กเม้ง”

• ร้านเค้กเมืองเพชร

ราชบุรี

• Morming Glory Resort
• IDYLL@DAMNOENSADuAK

ภาคใต้
กระบี่
• เค้ก

ณ นภา

ตรัง

• Deeva Cup
• PASSIONE del Caffé

ภูเก็ต

• Love 2 eat
• กล้วยน�้าว้า

สงขลา

• Ma Maison
หาดใหญ่
• ร้าน TuBER

ซดสด

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

วิธีการช�าระเงิน

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

โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน เลขที่บัญชี 014-2-57097-9
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�านักพหลโยธิน 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�ากัด 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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เหนือดีไซน์โค้งมน

คือบริการที่ดีที่สุดเพื่อสัตว์เลี้ยง

ทุกวันนี้คนเราให้ความส�าคัญและใส่ใจกับการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น
เห็นได้จากการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงเฉลี่ย 10-15 เปอร์เซ็นต์
ต่อปีทกุ ปี ผลของการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งนีท้ า� ให้มโี รงพยาบาลสัตว์
เกิดขึ้นมากมาย แต่สัตวแพทย์กลับได้แสดงศักยภาพที่มีเพียง
20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ดังนั้น ม่อน-นสพ.สุพพัต ปิยะชัยวุฒิ ที่หวัง
อยากเห็นสัตวแพทย์ได้ใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ จึงผุดธุรกิจใหม่
ทีไ่ ม่มใี นกรุงเทพฯ อย่าง Hato Pet Wellness Center ศูนย์ยกระดับ
คุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงครบวงจร
ศูนย์ฯ แห่งนี้ให้บริการ 1.คลินิกยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยง
มีบริการวางโปรแกรมการดูแลสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพกาย
และใจทีด่ ี 2.ตัดแต่งทรงขน โดยนักตัดแต่งทรงขนมากประสบการณ์
กว่า 15 ปี ไม่บังคับสัตว์ ไม่วางยาสลบ และ 3.สปาสัตว์เลี้ยงระดับ
5 ดาว มีให้เลือกหลายแพ็กเกจ เช่น แช่เกลือในอ่างจากุซซี่
สปาโคลน สปาขนนุม่ และนวดด้วย Aroma Oil ทีส่ กัดจากสมุนไพร
จึงปลอดภัยต่อสัตว์
ทีน่ ไี่ ม่เพียงดึงดูดคนรักสัตว์ดว้ ยบริการเพือ่ สัตว์เลีย้ งทีค่ รบวงจร
เพียงแห่งเดียวในใจกลางกรุงเท่านัน้ แต่การออกแบบตกแต่งก็ดงึ ดูด
ใจไม่แพ้กัน โดยออกแบบให้หรูหรา แต่เข้าถึงได้ง่ายผ่านการใช้
เส้นโค้ง ไม่ว่าจะกับประตูร้าน อุโมงค์ทางเข้าไปยังห้องต่างๆ หรือ
แม้แต่โต๊ะ เก้าอี้
ทันทีทเี่ ปิดประตูร้านเข้ามาจะพบกับโถงรับแขกที่ให้บรรยากาศ
เหมือนห้องนั่งเล่นที่บ้าน มีแสงธรรมชาติส่องถึง ห้องจึงไม่มืดทึบ
เมื่อเดินผ่านอุโมงค์ภายในร้านแล้วมองทางขวามือจะเจอกับชั้นไม้

ดีไซน์เก๋สา� หรับวางผลิตภัณฑ์สา� หรับสัตว์ของทางร้าน ได้แก่ วิตามิน
น�าเข้า ผลิตภัณฑ์สปา และ Aroma Oil ถัดไปเป็นห้องตัดแต่ง
ทรงขนที่มีพื้นที่กว้างขวาง บริเวณกลางห้องมีโต๊ะส�าหรับตัดแต่ง
ทรงขนที่ดีไซน์ให้โค้งมน มีช่องแสงอยู่ด้านบน ช่วยให้การตัดแต่ง
ทรงขนท�าได้ง่ายยิ่งขึ้น ภายในห้องมีห้องอาบน�้าที่มาพร้อมอ่าง
จากุซซี่ และห้องสปาทีม่ ผี นังบุและไฟวอร์มไลท์ซอ่ นอยูใ่ ต้เบาะนวด
สุนัขและแมวจึงรู้สึกผ่อนคลายเหมือนนอนบนโซฟาที่บ้าน
ในส่วนของพืน้ ทีท่ างซ้ายมือแบ่งเป็นห้องพักส�าหรับสุนขั และแมว
ซึ่งแยกห้องออกจากกัน ห้องพักออกแบบให้มีความโค้งมน มีช่อง
ประตูและช่องแสง ท�าให้ทั้งสุนัขและแมวไม่รู้สึกอึดอัด และ
ห้องตรวจทีม่ องเห็นสระว่ายน�า้ สุนขั ได้ถนัดตา ห้องนีต้ งั้ ใจออกแบบ
ให้ดูเรียบง่าย แต่ขรึมและดูดี จึงเน้นใช้เฟอร์นิเจอร์หินอ่อน
“เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการมาดึงดูดลูกค้า เพราะเชื่อว่า
ผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ แี ละแตกต่างสามารถเล่าเรือ่ งราวของธุรกิจ
ได้ดี ท�าให้ธุรกิจมีจุดขายที่น่าสนใจและสร้างการจดจ�า เมื่อลูกค้า
ตามหาบริการที่ดีที่สุดเพื่อสัตว์เลี้ยง Hato Pet Wellness Center
จึงเป็นตัวเลือกแรกที่พวกเขานึกถึง”
Trail and Tail ซ.สุขุมวิท 39 เปิดบริการ 10.00-20.00 น.
08-3797-9535
hatopetwellness
hatopetwellness
@hatopetwellness
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ชี้เป้า 3 พิกัดดับร้อน
ใกล้ BTS เอกมัย-พร้อมพงษ์

Hello! SUMMER
พูดถึงหน้าร้อน ของหวานและเครื่องดื่มเย็นๆ
ก็เป็นอีกสิ่งที่ช่วยดับร้อนได้ดีไม่แพ้กัน
ดังนั้น ฉบับนี้จะพาไปบุกร้านของกินดับร้อน
ย่านเอกมัย-พร้อมพงษ์
ที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า
ที่ส�าคัญไม่ต้องเดินฝ่าแดดให้เหงื่อไหลไคลย้อย
เพราะมีวินมอเตอร์ไซค์ให้ใช้บริการ

NANA’s greeN teA

Yellow spooN pAstrY

sometimes i fell

คาเฟ่ชื่อดังจากแดนอาทิตย์อุทัยที่ไม่ท�าให้คนรักชาเขียว
ผิดหวังแน่นอน เพราะเมนูส่วนใหญ่มีชาเขียวมัทฉะคุณภาพดี
น�าเข้าจากแหล่งปลูกที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นเป็นส่วนผสมหลัก ร้าน
คุมโทนด้วยสีด�า แต่บรรยากาศไม่ทึบ อึดอัด เพราะมีหน้าต่าง
กระจกท�าหน้าที่รับแสงธรรมชาติ
เมนูดับร้อน : Matcha Shiratama Parfait พุดดิ้งชาเขียวมัทฉะ
ท็อปด้วยไอศกรีม ถัว่ แดงกวน ซีเรียลกรุบกรอบ โมจิเหนียวหนึบ
วิปครีม ราดด้วยซอสชาเขียว แก้วนีพ้ ดู เลยว่าเข้มข้นด้วยชาเขียว
จริงๆ

คาเฟ่สเี หลืองสดใส ตกแต่งสไตล์มนิ มิ อล เน้นใช้เฟอร์นเิ จอร์ไม้
และรอบๆ ประดับด้วยต้นไม้สเี ขียว ทีน่ โี่ ดดเด่นเรือ่ งความอร่อย
ของขนมโฮมเมด และเครื่องดื่มสีสวยที่ชวนให้อยากถ่ายรูป
อวดเพื่อนบนโซเชียลมีเดีย
เมนูดับร้อน : Under the Sea บลูโซดาสีฟ้าน�้าทะเลรสเปรี้ยวซ่า
ทีม่ าพร้อมฝูงเยลลีป่ ลาหลากสี และ Iced Mango Tea ชามะม่วง
รสหวานอมเปรีย้ ว มีเนือ้ มะม่วงสุกให้เคีย้ วเล่น ท็อปด้วยน�า้ แข็งไส
มะนาวรสเปรี้ยวจี๊ด

คาเฟ่เท่ๆ ที่คุมโทนด้วยสีด�า มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะ มี
Co-Working Space เล็กๆ ให้นั่งท�างาน และมีแกลเลอรี
ให้ศิลปินจัดแสดงงานศิลปะ เมนูเครื่องดื่มเป็นกาแฟเสีย
ส่วนใหญ่และใช้เมล็ดกาแฟไทยเป็นหลัก
เมนูดบั ร้อน : Sleepwalk แบ่งเลเยอร์ 3 ชัน้ ให้เห็นชัดเจน ชัน้ ล่าง
เป็นน�า้ เสาวรส ชัน้ สองเป็นเบอร์รโี ซดา และชัน้ บนเป็นเอสเพรสโซเชค
เพือ่ ให้ตอนดืม่ ได้รสชาติของเลมอน แนะน�าให้ใช้หลอดกดเลมอน
ให้จมลงไปก้นแก้วแล้วคน 2-3 รอบก่อนดืม่ และ Orange Presso
สีสม้ อมเหลืองนิดๆ จากน�า้ ส้มผสมสปาร์คกลิง้ ตัดกันดีกบั เอสเพรสโซ
ช็อตสีเข้ม แก้วนี้หอมกลิ่นกาแฟและเปลือกส้ม

เวลากับพี่วิน : ประมาณ 3 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าเอกมัย
ชั้น 1 Donki Mall ซ.เอกมัย 5
0-2120-4325
nana’s green tea Bangkok

เวลากับพี่วิน : ประมาณ 5 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าเอกมัย
ซ.สุขุมวิท 63 (เอกมัย)
08-5482-2842
yspastry

เวลากับพี่วิน : ประมาณ 1 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์
ซ.สุขุมวิท 31
08-9223-1493
sometimesifeel.bkk

RELaX Text : Duckkiez

KaElyn Cozy living HoTEl

JETTS

ที่พักสุดชิกใจกลางกรุงเทพฯ ที่น�าความมีเสน่ห์
ของสีสันในยุค 70’S มาผสมผสานเข้ากับการตกแต่ง
ในยุค 2000’S ห้องพักออกแบบภายใต้คอนเซปต์ “บ้าน”
ผูเ้ ข้าพักจะสัมผัสได้ถงึ ความรูส้ กึ อบอุน่ สบายใจ ปลอดภัย
และเป็นส่วนตัว มีหอ้ งพัก 3 แบบให้เลือก ได้แก่ L Room,
M Room และห้องไฮไลต์ S Room มาพร้อมเตียง
สองชั้นชวนให้นึกย้อนไปถึงวัยเด็ก
ซ.รามค�าแหง 24 แยก 6
06-4629-4623
www.kaelyncozyliving.com
Kaelyn Cozy Living
@kaelyncozyliving

09-6808-5195
www.jetts.co.th

ฟิตเนสที่เปิดให้บริการตลอด
24 ชั่วโมง ให้บริการด้วยอุปกรณ์
ทีท่ นั สมัย คลาสออกก�าลังกายทีส่ นุก
ท้าทาย และเทรนเนอร์มืออาชีพ
ทีพ่ ร้อมให้คา� ปรึกษา มีไฮไลต์ทนี่ า่ สนใจ
มากมาย ไม่วา่ จะเป็นโยคะ พิลาทิส
บอดี้คอมแบต รวมไปถึงคลาส
ออกก�าลังกายแบบ High Intensity
Training และคลาสล่าสุดอย่าง
J Series
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ดับร้อนอย่างไรในซัมเมอร์นี้
เข้าสู่เดือนเมษายน
ซึ่งเป็นเดือนที่ร้อนอบอ้าวที่สุดของปี
หลายคนเฝ้ารอช่วงเทศกาลสงกรานต์
จะได้เล่นสาดน�้าให้ชุ่มฉ�่าคลายร้อน
แต่สงกรานต์มีไม่กี่วัน
ที่เหลือคือต้องหาวิธีดับร้อนกันเอง
มาดูกันว่าเทคนิค
การท�าร่างกายให้ไม่ร้อนรุ่ม
ในชีวิตประจ�าวัน
สามารถท�าได้
ด้วยวิธีใดบ้าง

Text : Morning

dew

จิบน�้ำเรื่อยๆ
เพือ่ ป้องกันร่างกายเกิดภาวะขาดน�า้ ไปไหนมาไหนควรมีกระบอกน�า้ พกติดตัว หรือหากนัง่ ท�างานก็วางแก้วน�า้ อยูใ่ กล้ๆ
ยิ่งวันไหน อุณหภูมิพุ่งสูงก็ยิ่งต้องจิบถี่ขึ้น การจิบน�้าบ่อยๆ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายลง และชดเชยการสูญเสียเหงื่อ
กำรจิบน�้ำเปล่ำคือดีที่สุด
แต่ส�าหรับคนที่ไม่ชอบน�้าจืดไร้รสชาติ แนะน�า Infused Water หรือน�้าแช่ผลไม้ก็ช่วยสร้างความสดชื่นได้ หรือจะ
ชาสมุนไพรไร้กาเฟอีนปลอดน�า้ ตาลแช่เย็นเจีย๊ บก็สร้างความชุม่ ชืน่ ได้ดี ควรหลีกเลีย่ งชา กาแฟ และเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะเพราะจะท�าให้ร่างกายขาดน�้าเพิ่มมากขึ้น
หำกต้องเดินฝ่ำแดดฝ่ำไอร้อน
อย่าลืมใช้อุปกรณ์ป้องกันผิวจากยูวี หมวก ร่ม และแว่นกันแดด หลังจากที่รับแดดมาและเข้าที่ร่มแล้วแต่ยังรู้สึกร้อน
สามารถระบายความร้อนจากร่างกายได้ด้วยการชะโลมด้วยน�้าเย็นที่ชีพจรบริเวณข้อมือ จะท�าให้เลือดบริเวณแขนเย็นลง
ก่อนไหลเวียนไปยังส่วนอื่นของร่างกาย
รับประทำนอำหำรมื้อเล็กลง
เพราะในการเผาผลาญอาหาร ร่างกายต้องใช้พลังงาน ยิง่ รับประทานมือ้ ใหญ่ ร่างกายยิง่ เผาผลาญนาน และใช้พลังงาน
มากขึน้ ท�าให้เกิดความร้อนสะสมขึน้ ในร่างกาย วันไหนอากาศร้อนจัด ลองลดปริมาณอาหารลง นอกจากช่วยลดอุณหภูมิ
ร่างกาย ยังเป็นการลดน�้าหนักอีกด้วย
สวมเสื้อผ้ำหลวมๆ ให้ผิวได้หำยใจ
และเลือกผ้าที่ระบายความร้อนจากร่างกายได้ดี เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าคอตตอน นอกจากนั้น หากรู้สึกว่าร่างกาย
ดูดความร้อนสะสมไว้มากจนรู้สึกไม่สบายตัว ให้ใช้ผ้าชุบน�้าเย็นบิดให้หมาดแล้วเช็ดตามแขนขา หรือ Cold Hot Pack
เจลประคบเย็นประคบตามร่างกายเพื่อท�าให้อุณหภูมิลดลงก็ได้

ต�ำแหน่ง Social Media Marketing

คุณสมบัติ
• เพศ : ชาย
• อายุ : 25 ปีข้น
ึ ไป
• ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้าน Social Media Marketing 1 ปี ขึ้นไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจเช็กความเรียบร้อยของ Social Media
• ค้นหาข้อมูลเพื่อท�าการตอบค�าถามลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทาง Social Media
• รับฟังปัญหา ตอบโต้ และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่ติดต่อผ่านทาง Social Media
• คิดเนื้อหาเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารบนช่องทางต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ในทุกๆ วัน
หรือตามความถี่ที่วางไว้
• ท�ารายงานประสิทธิภาพของช่องทางต่างๆ
• ท�าแคมเปญโฆษณาผ่าน Social Media อย่าง Facebook, Instagram
และมีความสามารถด้านการท�า Adword, SEO ได้ตามเงื่อนไขที่ลูกค้าก�าหนด
• อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับ

คนรุ่นใหม่ไฟแรง

ต�ำแหน่ง Web Development & Social Media

คุณสมบัติ
• เพศ : ชาย , หญิง
• อายุ : ไม่จ�ากัด
• ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ : 1 ปีข้น
ึ ไป
• ออกแบบและพัฒนา Website และ Product ขององค์กรในรูปแบบ Website
และ Mobile
• มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน�ามาใช้งานจริงได้
• มีความสามารถในการออกแบบ Website และจัดวาง Content ได้อย่างมีศิลปะ
• หาช่องทางในการลงโฆษณา และโปรโมต Website และ Product ขององค์กร
และลูกค้าให้เป็นที่รู้จัก
• สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, IIlustrator, Flash, Dreamweaver ฯลฯ
• มีความเข้าใจ HTML, CSS, PHP, MYSQL ฯลฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• สามารถท�างานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
• บุคลิกมีความกระตือรือร้น ชอบท�างานเชิงรุก
• มีความช�านาญด้าน Social Network ท�าแคมเปญโฆษณาตามลูกค้าสั่งได้
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท และเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับกิจกรรมสัมมนาให้กับบริษัท
• ออกแบบและสร้างเว็บไซต์อื่น ๆ ถ้ามี
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ส่งประวัติ และผลงานได้ที่ e-mail: suchansa.smethailand@gmail.com โทร. 0-2270-1123-4 Ext. 115
บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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Fortune for Biz
Text :

อ.อ้าย ปุชชญา ying.aiy@gmail.com

15 เมษายน-14 พฤษภาคม 2562

ราศีมังกร

ราศีพฤษภ

ราศีกันย์

การท�างานยังมีปญ
ั หาเข้ามาเรือ่ ยๆ ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาจุกจิก
เสียมาก ถ้าคุณเป็นหัวหน้าก็จะคอยแก้ปญ
ั หาให้ลกู น้อง การเงิน
ยังดีมีเงินหมุนเวียนไม่ติดขัด แต่อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเป็น
หางว่าวท�าให้เกิดอาการเซ็งพอสมควร ความรัก คนมีคู่จะใส่ใจ
เรื่องงานกับครอบครัว ไม่หวั่นไหวกับสิ่งยั่วยุหัวใจ ส่วนคนโสด
จะคบใครก็ยากที่จะได้คนเก่ง หน้าที่การงานดีมาเป็นคู่

การท�างานมีคนมองเห็นความสามารถของคุณ ท�าให้คุณมี
ความมั่นใจในการท�างานอย่างเต็มที่ ใครที่เป็นเจ้าของกิจการ
ก็สามารถท�าให้ธุรกิจส�าเร็จ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ การเงิน
ได้มาจากความสามารถล้วนๆ การงาน ที่เกี่ยวกับต่างประเทศ
จะมีรายได้งาม ความรัก คนมีคเู่ ลิกระแวงต่อกัน เพราะจะท�าให้
มีปัญหาระยะยาวได้ คนโสดต้องออกสังคมถึงจะเจอคนรู้ใจ

คุณก�าลังเริ่มท�ากิจการงานใหม่ ท�าให้คุณปวดหัวพอสมควร
ค่อนข้างเป็นงานที่หนัก บางคนอาจจะต้องเดินทางไปท�างาน
ต่างที่ต่างแดน คุณไม่มีเวลาส่วนตัวเลย โดยทั่วไปแล้วการเงิน
ดูเรือ่ ยๆ ไม่มอี ะไรหวือหวาและไม่ได้แย่จนเกินไป เรือ่ งหัวใจไม่มี
อะไรหวือหวา ต่างคนต่างท�างานเก็บเงิน ดูแลบ้านและครอบครัว
คนโสดควรอยู่นิ่งๆ อย่าเพิ่งเข้าไปหาเรื่องใส่ตัว

ราศีกุมภ์

ราศีเมถุน

ราศีตุลย์

ก�าลังมีแผนดีๆ ส�าหรับอนาคต อยู่ระหว่างการท�างาน การ
เตรียมความพร้อม ซึ่งจะมีการเดินหน้าไปในทางที่มีอนาคตที่ดี
ขอให้คุณใช้ศักยภาพของตัวเองให้มากที่สุด ความส�าเร็จไม่ไกล
เกินเอื้อม การเงิน พยายามที่จะให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ในที่สุด แต่ขอให้วางแผนให้ดี ความรัก คนโสดมีคนเข้ามา
แต่ยังสองจิตสองใจ ยังตัดสินใจไม่ได้ คนมีคู่ต่างคนต่างท�างาน
ความใส่ใจต่อกันลดน้อยลงไป

การท�างานมีความสบายใจมากขึ้น รู้สึกสบายใจกว่าที่ผ่านมา
คนร่วมงานก็สมัครสมานสามัคคีมากขึน้ การเงิน หมดไปกับเรือ่ ง
อาหารการกิน สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ความรัก ของคนโสด
ยังอดคิดเรื่องเสียใจเดิมๆ ไม่ได้ ทางที่ดีตัดใจไปจะดีกว่า
ส่วนคนมีคู่แล้วมีการวางแผนเรื่องของการสร้างอนาคตที่มั่นคง
ได้ดี

คุณควรระวังความขัดแย้งในที่ท�างาน มีคนจ้องจะจับผิด หรือมี
การเปลี่ยนแปลงงานแบบกะทันหัน คนค้าขายพอได้ก�าไรไม่ได้
ดีมากแต่ก็อยู่ในเกณฑ์พออยู่ได้ เรื่องการเงิน หมดไปกับการ
ซ่อมแซมบ้านหรือซือ้ บ้านใหม่ ความรัก คนรักกันช่วงนีร้ ะวังเรือ่ ง
การมีปากเสียงหรือเถียงกัน เกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ต้องหมุน
ให้ทัน คนโสดอาจเป็นมือที่สามของคนอื่น สุขภาพระวังปวดคอ
ปวดบ่า

ราศีมีน

การท�างานต้องท�าให้จบและเคลียร์ของเดิมให้ได้ มิฉะนั้น
ดินพอกหางหมูจะท�าเหตุให้เกิดปัญหาภายหลังได้ การเงินเจรจา
ต้องใช้เหตุและผลถึงได้มาดั่งใจ ทั้งการเงินเรื่องของธุรกิจ และ
การทวงถามหนี้สิน ความรัก ของคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคน
ในที่ท�างาน หรือเรียนด้วยกัน คนมีคู่วางแผนท่องเที่ยวพักผ่อน
ด้วยกันบ้าง จะท�าให้ชีวิตมีสีสันมากมาย

ราศีเมษ

ธุรกิจการงาน ใช้ความคิดการวางแผนเพื่อให้ได้ยอดตามเป้า
ระหว่างทางอาจจะเหนื่อยจนท้อแต่ในที่สุดด้วยความสามารถ
ของคุณ ไม่ยากที่จะท�าให้ได้เป้าหมายเลย การเงิน รายได้
มีเข้ามา แต่มีรายจ่ายที่จ�าเป็นรออยู่มากมาย บางทีต้องน�าเงิน
เก่าเก็บมาใช้ ความรัก ที่โกรธจะคืนดีอย่างไรก็ยังหนีกันไม่พ้น
คนโสดรักใครชอบใครต้องผ่านด่านคุณแม่ไปให้ได้

ราศีกรกฎ

ด้วยความเป็นมืออาชีพในการท�างานของคุณ ท�าให้งานออกมา
ประสบความส�าเร็จไปได้ด้วยดี การเงิน มีเรื่องเสียเงินเพราะ
คนอื่น การเสียเงินกับบุตรหลาน บริวารมากกว่าใช้เอง ความรัก
คนโสดยังเปิดใจมองหาคนถูกใจถึงแม้จะแอบกล้าๆ กลัวๆ
อยูบ่ า้ ง คนมีคแู่ ล้วยังรักใคร่กนั ดี ทีโ่ กรธกันจะมีลกู หลานมาเป็น
กาวใจให้ สุขภาพปวดหลังปวดเอว

ราศีสิงห์

คุณจะเจอความวุน่ วายสิง่ ทีน่ า่ ปวดหัว หายนะก�าลังมาเยือน หรือ
คนที่ท�างานเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็น เรื่องพรสวรรค์ งานจะ
หลัง่ ไหลเข้ามา มีมติ รภาพใหม่ๆ ในทีท่ า� งาน ค่าใช้จา่ ยในช่วงนี้
จะได้มาจากการท�างานเป็นหลัก ควรออมเงินไว้ใช้จ่าย เรื่อง
สุขภาพอาจจะเจ็บป่วยกะทันหัน ถ้าไม่ใช่คณ
ุ ก็เป็นลูกหรือว่าสามี
ความรัก คนมีคู่ก�าลังมองหาสิ่งที่จะท�าร่วมกัน เช่น กิจการใหม่
คนโสดเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวก่อน

ราศีพิจิก

ให้คุณระวังปัญหาอย่างรุนแรงในที่ท�างานอาจจะมีปากเสียง
ระวังความลุ่มหลงความโลภจะท�าให้คุณเสื่อมเสีย การเงิน
คุณต้องระวังอาจจะมีของพัง ของเสีย หรือเสียเงินแบบที่ไม่ควร
จะเสียไปกับเรื่องไร้สาระ ความรัก หวานชื่นเกื้อกูลกันดี
คนที่ก�าลังมีรักครั้งใหม่คุณจะสมหวัง คนโสดสิ่งที่คุณหวังในรัก
ทุกอย่างจะดีขึ้น สุขภาพระวังเรื่องเกี่ยวกับช่องท้อง มดลูก

ราศีธนู

คนค้าขาย ต้องมีความซื่อสัตย์ให้มาก ถ้าคุณคิดคดโกง คุณจะ
ไม่เหลืออะไรเลย ช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนร่วมหุ้นกับใครระวังเรื่อง
การโดนหักหลัง การเงิน คุณอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือ
หรือใช้เงินไปกับการเที่ยวกลางคืน ปาร์ตี้กับเพื่อน ได้ใช้จ่ายเงิน
แบบมีขอ้ ตกลง ความรัก แฟนของคุณอาจจะท�าให้คณ
ุ หวาดระแวง
ให้คุณตั้งสติมีอะไรค่อยๆ พูดจากัน
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กสอ.จัดอบรมติดอำวุธให้ธุรกิจอำหำรได้ด้วยนวัตกรรม
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัด
ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ สาขาการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร
แห่งอนาคต ในชื่อหลักสูตร ติดอาวุธให้ธุรกิจอาหารได้ด้วยนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2562
ที่ผ่านมา เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการน�านวัตกรรมเข้ามาใช้เพิ่มศักยภาพธุรกิจ ณ ชั้น 7 ห้องออดิทอเรียม
อาคาร KX Knowledge Xchange วงเวียนใหญ่

K SME Good to Great

3 ดิจิทัลโซลูชันสุดล�้ำจำกทีเอ็มบี

กรุงศรี เพิม่ ธุรกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

จิตราวิณี วรรณกร ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย
พร้อมด้วย 8 องค์กรพันธมิตร แถลงข่าวการจัดโครงการ K SME
Good to Great ปีท่ีสอง จัดคอร์สอัพธุรกิจเก่งให้โตด้วยการ
สัมมนาให้ความรู้ แคมป์อบรมเชิงลึก และการให้ค�าปรึกษา
แบบตัวต่อตัว เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ
ผลิตอาหารและเครื่องส�าอาง และกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ผู้ร่วม
โครงการ 10 รายทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ดุ จะได้รบั เงินรางวัลในการพัฒนา
ธุรกิจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวม 1 ล้านบาทจากธนาคาร
กสิกรไทย

ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี เผยทิศทางการด�าเนินธุรกิจในปี 2562
เน้นแก้ปัญหาหลักของ SME ไทย ทั้งปัญหาเรื่องการจัดการ
ธุรกรรมการเงิน การบริหารจัดการพนักงาน และการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน โดยมีแนวทางการพัฒนา 3 ดิจิทัลโซลูชัน
เพื่อ SME ได้แก่ รายงานสุขภาพการเงินของ SME สวัสดิการ
ด้านสุขภาพเพื่อพนักงานของ SME ที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว
และบริการให้สินเชื่อ SME ผ่านโมไบล์แอปพลิเคชัน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) เผยกลยุทธ์กลุ่มงาน
ลูกค้าธุรกิจ SME ในปี 2562 เดินหน้าสู่การเป็นธนาคารหลัก
ส�าหรับลูกค้าธุรกิจ SME ผสานความร่วมมือกับ มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ
ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ผู้ประกอบการ
ไทยได้ประโยชน์จากเครือข่ายธุรกิจระดับโลก เพิม่ ความคล่องตัว
ในการท�าธุรกรรมระหว่างประเทศให้ลูกค้าสามารถด�าเนินธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ด้านการค้า
ระหว่างประเทศประมาณ 7,000 ล้านบาทในปีนี้
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ออมสิน จัด “สตรีทฟู้ด 4 มิติ” ยกระดับอาหารริมทาง
ธนาคารออมสิน เปิดโครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน)
จัดแข่งขันแสดงความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาสตรีทฟู้ด 4 มิติ” หรือ “4 D Street
Food Upgrade” ประกอบด้วย 1.D Food ด้านอาหาร นอกเหนือจากส่วนผสม วัตถุดิบที่น�ามา
ปรุงให้มรี สชาติดเี ลิศ รวมถึงกระบวนการปรุงทีด่ ี ต้องปรับปรุงอาหารให้มมี ติ ใิ หม่ 2.D Innovation
ด้านนวัตกรรม น�านวัตกรรมดีๆ ทัง้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงอาหารให้นา่ สนใจ
3.D Design การออกแบบการใช้ความคิดสร้างสรรค์อาหาร และ 4.D Marketing ด้านการตลาด
ต้องมีมุมมองด้านการตลาดใหม่ๆ ทั้งนี้จะมีการน�าเสนอภาพการแข่งขันในรายการเรียลลิตี้
สตรีทฟู้ด ผ่านสถานีโทรทัศน์ ช่อง True4U 24 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-13.30 น.

เคทีซี เปิดเวที KTC FIT Talks

ประธาน “ไอทีดี” ปาฐกถาพิเศษ

ส.ส.ท.จัดวิ่งการกุศล

เคทีซี หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ผู้น�าธ ุรกิจ
สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ 5 พันธมิตรธุรกิจออนไลน์ ได้แก่
ลาซาด้า, ทีวี ไดเร็ค, ซิลิงโก้, ลอรีอัล ไทยแลนด์ และ พอลพ่า
บาย ดามาคัน จัดงานเสวนาปันความรู้เพื่อร่วมสร้างสังคมไทย
ที่ยั่งยืน “KTC FIT Talks” ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “เจาะลึกธุรกิจ
อี-คอมเมิรซ์ และช้อปปิง้ ออนไลน์ ทางออกเศรษฐกิจไทยยุคดิจทิ ลั ”
ณ ห้องประชุมใหญ่ เคทีซี

วิบลู ย์ลกั ษณ์ ร่วมรักษ์ ประธานกรรมการ สถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ไอทีดี) ร่วมปาฐกถา
พิเศษเรื่อง “แนวโน้มยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนาของ
ประเทศไทยสูค่ วามยัง่ ยืน” ในงานสัมมนาและงานแถลงข่าว
การเปิดตัวศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการ
พัฒนา เร็วๆ นี้

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ ) หรือ ส.ส.ท. จัดกิจกรรม
เดินวิ่งการกุศล “TPA Charity Run 2019 : พิงพักมินิมาราธอน”
ณ บริเวณหน้าศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี เพื่อร่วมรณรงค์
ให้ประชาชนได้ออกก�าลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง
ส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทา� กิจกรรมร่วมกัน และมีโอกาสร่วมท�าบุญ
โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจ�านวน 200,000 บาท
มอบให้มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสมทบทุน
สร้างบ้านพิงพัก
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พนักงานหัวใจผู้ประกอบการ

Text :

Ratchanee P.

เดี๋ยวนี้เราจะได้ยินค�าว่า Entrepreneur รูปแบบใหม่ๆ กันมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็น Solopreneur ผู้ประกอบการลุยเดี่ยว ที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลท�าลายข้อจ�ากัดหลายๆ ด้าน
จนท�าให้ท�าธุรกิจที่มีขนาดเล็กลงแต่ทรงประสิทธิภาพมากขึ้น
หรือการเกิดขึ้นอย่างมากมายของเหล่า Multipreneur ผู้ประกอบการจอมโปรเจกต์
ที่ชอบท�าธุรกิจพร้อมกันหลายๆ ธุรกิจ ล่าสุดยังมีค�าว่า Intrapreneur หรือ ผู้ประกอบการภายใน
ซึ่งก็คือพนักงานในบริษัทนี่แหละแต่มีหัวใจความเป็นผู้ประกอบการ
ลองคิดดูสวิ า่ หากพนักงานทีม่ ที กั ษะและความสามารถเช่นเดียว
กับ Entrepreneur มีความพร้อมและเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน เสมือน
เป็นผูป้ ระกอบการให้กบั บริษทั ของตนอย่างเต็มทีแ่ ล้วจะท�าให้บริษทั
เติบโตก้าวหน้าเพียงใด
Intrapreneur เป็นเทรนด์ใหม่ของบริษทั ทีก่ า� ลังมองหาบุคลากร
ที่มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ไม่ใช่มีแค่ความรู้ความสามารถ
ทั่วไป เพราะเชื่อว่าหากพนักงานมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
มีโอกาสคิด เสนอไอเดีย นวัตกรรม และมีเป้าหมายชัดเจนในแบบฉบับ
ของความเป็นผู้ประกอบการแล้ว บริษัทก็จะได้ไอเดียใหม่ๆ และ
ความทุม่ เทการท�างานจากพนักงาน จะท�าให้กลายเป็นบริษทั ทีเ่ ติบโต

ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น จึงต้องมองหา และ
พัฒนา Intrapreneur หรือผู้ประกอบการภายในให้เกิดขึ้นในบริษัท
ขณะเดียวกัน หากมองในอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวนี้หลายบริษัทประสบ
ปัญหาพนักงานลาออกอยู่เนืองๆ โดยพนักงานหลายคนที่ลาออกก็
เพราะอยากลองไปท�าธุรกิจของตนเองเพือ่ ไปตามความฝัน จนท�าให้
มีพนักงานเข้าๆ ออกๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้บริษัท
หลายแห่งเริม่ หันมาส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตัวเองเป็น Intrapreneur
สร้างความเป็นผู้ประกอบการภายในให้เกิดขึ้นในตัวพนักงานใน
องค์กร ดังนั้น การสร้าง Intrapreneur จึงเป็นการ Win-Win ทั้ง 2
ฝ่ายคือ พนักงานทีไ่ ด้ใช้ทกั ษะความเป็นผูป้ ระกอบการอย่างทีต่ อ้ งการ

และบริษัทที่ได้พนักงานที่มีมากกว่าความรู้ความสามารถทั่วไป
อย่างไรก็ตาม การที่จะให้พนักงานมีความเป็น Intrapreneur
บริษทั เองก็ควรสนับสนุนทัง้ เทคโนโลยีใหม่ๆ เปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้ลองผิดลองถูกเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ การส่งเสริมให้
พนักงานได้รบั ความรูใ้ หม่ๆ การสร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการท�างาน
รวมถึงการสร้างโปรแกรมผลตอบแทนที่สร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน
อย่างเหมาะสม การได้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทใหม่ หรือผลตอบแทน
อื่นที่มากกว่าตัวเงิน เป็นต้น ซึ่งหากท�าได้เช่นนี้ การเป็นบริษัทที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ มีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการเติบโตที่จะ
น�าไปสู่ความส�าเร็จในทางธุรกิจก็จะอยู่ไม่ไกล

เฟ้นหา!! สุดยอดนวัตกรรม
ธุรกิจเอสเอ็มอี

เชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่ธุรกิจมีนวัตกรรมโดดเด่นไม่ซ�้าใคร
ร่วมประกวดชิงรางวัลใน 9 สาขานวัตกรรม

รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมธุรกิจบริการ
รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กร
รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการออกแบบ

•
•
•
•
•

• รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
• รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการตลาด
• รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
• รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม
THE BEST SME THAILAND
INNO AWARDS 2019
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