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5 ปี กับการ Encourage You to Start Your Own Biz
กระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ล้วนส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องตัดสินใจมากมายหลายเรื่อง
ซึ่งทุกๆ ของการตัดสินใจ อาจน�ำไปสู่จุดเปลี่ยนส�ำคัญของธุรกิจ มีผลถึงความอยู่รอดหรือความส�ำเร็จของธุรกิจได้ ดังนั้น ทุกครั้ง
จึงต้องชั่งน�้ำหนักถึงผลดีผลเสียของแต่ละทางเลือกให้ดี ต้องศึกษาหาข้อมูลประกอบอย่างรอบคอบ ก่อนจะเลือกวิธีการที่ดีที่สุด
ที่ส�ำคัญอย่าลืมว่าเป้าหมายที่แท้จริงของธุรกิจคืออะไร และการตัดสินใจนั้นสนับสนุนที่จะท�ำให้เดินไปถึงเป้าหมายหรือไม่
SME STARTUP ฉบับนี้ จะพาผู้อ่านได้ย้อนกลับไปร�ำลึกถึงความหลังกับฉบับแรกกัน ยังจ�ำกันได้หรือไม่ถึงผู้ประกอบการหลายคน
ที่เราได้สัมภาษณ์ถึงแรงบันดาลใจ และความตั้งใจในการท�ำธุรกิจ รวมความรู้ต่างๆ ที่ได้น�ำเสนอเอาไว้ ในตอนนั้นพวกเขาเป็น
ผูป้ ระกอบการทีเ่ พิง่ เริม่ ต้นธุรกิจ แต่มี Passion และมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างความส�ำเร็จให้กบั ธุรกิจของตนเอง ในวันนีเ้ ราได้ยอ้ นกลับ
ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการเหล่านั้นอีกครั้ง ซึ่งแม้จะเป็นคนหน้าเก่าแต่ก็ได้เรื่องราวใหม่ๆ ที่ฉายให้เห็นถึงการตัดสินใจ และ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งมีทั้งคนที่รุกเดินหน้าแบบก้าวกระโดด ก้าวแบบช้าๆ แต่มั่นคง และคนที่ต้องถอยกลับมาตั้งหลัก
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนล้วนเป็นบทเรียนที่น่าสนใจทั้งสิ้น...จะน่าสนใจขนาดไหน พลิกไปอ่านกันได้เลย
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5 ปี Startup บนเส้นทางความเปลี่ยนแปลง

TECH STARTUP

โอกาส ความท้าทาย และอนาคต Startup 2020 เมื่อคุณหมอผันมาเป็น Startup
เปิด Pandia Health ส่งยาคุมรายเดือน

ส�ำนักงาน บริษัท เพนนินซูลาร์ 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�ำกัด โทร. 0-2215-1588
บริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
โทร. 0-2313-4413-4

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

LIFESTYLE

Mestyle garage ยกมิวเซียมรถไว้ในโรงแรม

HEALTH

การแปรงฟันช่วยชะลออัลไซเมอร์ และก้าวข้ามความกลัวเพื่อเป็นตัวเองให้มาก

ธ ทรงเป็นหลักชัยไทยทั้งผอง
สานครรลองสืบประสงค์บรมสมัย
เกริกเกียรติก้องทั่วหล้าสุราลัย
น้อมอวยชัยวชิราองค์ราชัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
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What's up
เศรษฐีจบั เงินล้านแรกตอนไหน?
กว่าจะเป็นเศรษฐีรวยล้นฟ้าไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ละคนใช้เวลาต่างกันในการหาเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เพื่อมาสร้างความมั่งคั่งให้ชีวิต
จากการส�ำรวจเศรษฐี 100 คน พบว่า เศรษฐี 25 คนจับเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา
0-5 ปี คนที่ใช้เวลา 0-10 ปีมี 20 คน 11-16 ปี 16 คน 17-25 ปี 4 คน และ 25 ปีขึ้นไป 35 คน
ด้านทีม่ าของเงิน มาจากธุรกิจทีพ่ วกเขาท�ำ ซึง่ ธุรกิจโทรคมนาคมใช้เวลา 3 ปี ธุรกิจด้านเทคโนโลยีใช้เวลา
4.8 ปี ธุรกิจเกี่ยวกับโลหะ เหมือง พลังงานใช้เวลา 5.2 ปี ขณะที่ธุรกิจแฟชั่นใช้เวลา 14.3 ปี ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างใช้เวลา 15 ปี ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตใช้เวลา 16.3 ปี
ตัวอย่างเศรษฐีที่หาเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้เร็วที่สุด ได้แก่ Larry Page และ Sergey Brin สอง
ผู้ร่วมก่อตั้ง Google ใช้เวลา 1 ปี Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง Facebook ใช้เวลา 2 ปี และ Jeff Bezos
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Amazon พร้อมด้วย Ma Huateng ผู้ก่อตั้ง Tencent ใช้เวลา 3 ปี
ตั้งเป้าหมายให้ชัดแล้วลุย ไม่แน่อาจกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่

ฟอร์ดทดลองหุน่ ยนต์สง่ ของ
ฟอร์ด บริษัทรถยนต์ชื่อดัง จับมือ Agility Robotics
ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ พัฒนาหุ่นยนต์ 2 ขาในชื่อ Digit
เป็นหุน่ ยนต์ประเภท Humanoid Robot ทีเ่ ลียนแบบลักษณะ
ร่างกายมนุษย์ มีความสูง 152 เซนติเมตร น�้ำหนักพัสดุ
ที่มากที่สุดที่ยกได้คือ 18 กิโลกรัม
Digit จะมากับรถส่งพัสดุ เมื่อถึงบ้านลูกค้าจะยืด
แขนขาออก เพื่อให้พร้อมกับการยกพัสดุแล้วเดินไปส่ง
ที่หน้าประตูบ้าน หุ่นยนต์ตัวนี้ทรงตัวได้เมื่อถูกกระแทก
มีระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวาง เหตุผลที่ออกแบบให้มี 2 ขา
เพือ่ ให้เดินขึน้ -ลงบันไดและเดินบนพืน้ ทีไ่ ม่มคี วามสม�ำ่ เสมอได้
แต่อย่างไรก็ดี ยังต้องพัฒนาต่อเพื่อให้พนักงานส่งพัสดุ
รายนี้ฉลาดยิ่งขึ้นและไม่ตกเป็นเหยื่อของสุนัขก้าวร้าว
Digit พร้อมท�ำงานเมื่อไหร่ พนักงานส่งพัสดุอาจมีหวั่น

DON’T
ABOUT FWORRY
YOU ONL AILURE,
YH
RIGHT OAVE TO BE
NCE.
-- Drew Houston
ผกู้ อ่ ตงั้ และซอี โี อ D
ropbox --

อย่ามัวแต่กังวลก
เพราะสักับวคันหวานมึ่งผิดพลาด
เราต้องท�ำถูกต้อ
ง

ผูบ้ ริโภคยุคใหม่เปลีย่ นไปแล้ว

Data Never Sleeps
โลกออนไลน์มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามอง ซึ่งรายงาน
เรื่อง Data Never Sleeps ระบุ ทุก 1 นาทีใน 1 วัน Amazon มียอดขายสินค้ารวม 332,876
ดอลลาร์สหรัฐฯ จัดส่งสินค้า 1,111 ชิ้น ร้านค้าออนไลน์ท�ำรายได้ได้ประมาณ 10.8 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ 4.3 ล้านวิดโี อดูผา่ น YouTube และวิดโี อทีค่ วามยาวรวมกัน 400 ชัว่ โมงถูกอัพบนช่องทางนี้
4.2 ล้านวิดีโอดูผ่าน Snapchat มี 473,400 Tweet บน Twitter 49,380 วิดีโอโพสต์บน Instagram
เซิร์ซผ่าน Google 3.8 ล้านครั้ง 208,333 คอนเทนต์ดูผ่าน Buzzfeed รถ 1,389 คันถูกเรียกผ่าน
แอปพลิเคชัน Uber และ 282 บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์
มองข้ามไม่ได้ ถ้าก�ำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจบนโลกใบนี้

รายงานล่าสุดจากบริษัทตรวจสอบบัญชี Deloitte เผยพฤติกรรมของผู้บริโภค
ยุคใหม่เปลีย่ นแปลงทุกปี และการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ มีผลทัง้ กับการลงทุน และ
การท�ำการตลาดของแบรนด์ โดยผู้บริโภคยุคใหม่ในปีนี้ที่อยู่เจนเบบี้บูมเมอร์
75 เปอร์เซ็นต์เป็นคนผิวขาว คนผิวด�ำ 10 เปอร์เซ็นต์ คนเอเชีย 6 เปอร์เซ็นต์
ส่วน GEN Y 56 เปอร์เซ็นต์เป็นคนผิวขาว คนผิวด�ำ 14 เปอร์เซ็นต์ คนเอเชีย
9 เปอร์เซ็นต์ จากข้อมูลจะเห็นว่า คนผิวขาวเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสองเจนนี้
แต่กลับมีการคาดการณ์ว่า GEN Z ส่วนใหญ่อาจไม่ใช่คนผิวขาว
ผู้บริโภคยุคใหม่ได้รับการศึกษามากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจึงเพิ่มขึ้น
65 เปอร์เซ็นต์ภายในระยะเวลา 10 ปี ด้านค่าอาหารเพิ่ม 26 เปอร์เซ็นต์ ค่าบริการ
สาธารณสุขเพิ่ม 21 เปอร์เซ็นต์ ค่าที่พักอาศัยเพิ่ม 16 เปอร์เซ็นต์ และค่าเดินทาง
เพิม่ 11 เปอร์เซ็นต์ จากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยต่างๆ ท�ำให้ผบู้ ริโภค 80 เปอร์เซ็นต์
มีรายได้ลดลง โดยมีรายได้ต�่ำกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ได้ในปี พ.ศ.2550
ไม่เพียงเท่านี้ ทรัพย์สินที่ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีอายุต�่ำกว่า 35 ปีเป็นเจ้าของ
มีมูลค่า 7,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 34 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2538
ท�ำให้ยากต่อการรับมือกับปัญหาทางการเงินใหญ่ๆ และในปีนี้คนที่แต่งงานแล้ว
คุมก�ำเนิดมากขึ้น การซื้อบ้านเป็นของตนเองในหมู่คนอายุ 24-32 ปีลดลง
9 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548
ลุ้นกันต่อว่า ปีหน้าพวกเขาจะเปลี่ยนไปทิศทางไหน
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Nice to Know

เลือกช้อปอะไรกัน
In-Store

สินค้าในร้านของช�ำ
ที่เน่าเสียง่าย
สินค้าในร้านของช�ำ
ที่เน่าเสียยาก
เสื้อผ้า
ผลิตภัณฑ์
ความงาม
ของขวัญ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
รองเท้า กระเป๋า

เหตุผล
ที่ช้อปปิง
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ช้อปปิงออนไลน์บ่อยแค่ไหนใน 1 เดือน

ทั้งคู่

%
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มาร์เก็ตเพลซ 84
37
เซิ
ร
ช
์
เอนจิ
น
64
24
เว็
บ
ประมู
ล
32
26
%
%

%

%

%

%

%

%

%
%

%

เช่น EBay

%

%

ได้เห็นและสัมผัสก่อนซื้อ

สะดวกสบาย

ได้สินค้าทันที

เปรียบเทียบราคาได้

ไม่ต้องเสียค่าส่ง

ประหยัดเวลา

ได้ทดลองสินค้าก่อน

หลีกเลี่ยงคนเยอะๆ

รู้สึกสนุกที่ได้ไปซื้อที่ร้าน

สามารถอ่านรีวิวสินค้าได้ก่อนซื้อ

กลัวสินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง

Online

สามารถซื้อสินค้าที่ไม่มีในท้องถิ่นได้

ต้องการพูดกับพนักงานขาย

หลีกเลี่ยงพนักงานขาย

กลัวสินค้าสูญหายระหว่างขนส่ง

สินค้าทั่วไปราคาไม่แพง

ไม่วางใจความปลอดภัย
ของการช้อปปิงออนไลน์

สามารถท�ำอย่างอื่น
ระหว่างช้อปปิงออนไลน์ได้
ที่มา : www.socialmediatoday.com
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Startup
Text :

Kritsana S.

ช่องทางหาเงินทุน
เมื่อเริ่มต้นธุรกิจ

อุปสรรคของการเริม่ ต้นธุรกิจบางครัง้ ก็มาในรูปแบบของการ
ขาดแหล่งเงินทุน แต่เพราะยุคนีแ้ หล่งเงินทุนไม่ได้หายากอย่างที่
คิด ที่ส�ำคัญถ้าธุรกิจเจ๋งจริง แหล่งเงินทุนก็อนุมัติเงินให้ง่าย

อาหารผู้ป่วยไต

เปลี่ยนความยุ่งยากให้กลายมาเป็นธุรกิจ
เพราะต้องดูแลแฟนหนุ่ม คีตสังโยชน์ สงษ์ขุนเณร ที่ป่วยเป็นโรคไตมาตั้งแต่เด็ก
เป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี รวมทั้งคุณยายที่ป่วยเป็นโรคนี้เช่นกัน
สุภัทรา ธรรมสัญจร จึงเข้าใจดีถึงสิ่งที่ผู้ดูแลต้องให้ความส�ำคัญ
หรือใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องของอาหารที่มีผลต่อโรคโดยตรง
ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้เธอต้องเจอกับความยุ่งยากในการจัดหาอาหารเพื่อผู้ป่วย เพราะอาหารส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตต้องควบคุม
หลายอย่าง เช่น โซเดียม โปรตีน ไขมัน น�้ำตาล ผักผลไม้ หรือแม้กระทั่งน�้ำ หากเธอเลือกประกอบอาหารเองที่บ้าน แม้จะเลือกสรร
วัตถุดิบที่ปลอดภัยกับผู้ป่วย แต่ก็กังวลใจว่า อาหารที่ปรุงจะถูกหลักที่แพทย์แนะน�ำหรือไม่ ขณะเดียวกันร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหาร
เพื่อผู้ป่วยโรคไตหาได้ยากมาก หรือหากโชคดีเจอก็ต้องสู้กับราคาขายที่ค่อนข้างแพง
จากความยุ่งยากที่เกิดขึ้น ท�ำให้เธอหันมาศึกษาหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไตอย่างจริงจัง คิดค้นเมนูอาหาร และ
ทดลองท�ำ จนในที่สุดก็ได้อาหารรสชาติอร่อยที่ท้ังแฟนและคุณยายสามารถรับประทานได้ เธอจึงคิดต่อไปว่าน่าจะมีคนที่ต้องการ
อาหารส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตเหมือนกัน จึงตัดสินใจชวนแฟนมาร่วมกันท�ำแบรนด์อาหารผู้ป่วยโรคไตในชื่อ Kidney Meal โดยทั้งคู่
ใช้เวลานานกว่า 2 ปีในการคิดค้นและพัฒนาอาหารให้ถูกต้องตามหลักที่แพทย์แนะน�ำ อาหารทุกเมนูผ่านการควบคุมโภชนาการ
และมีข้อมูลโภชนาการระบุไว้ชัดเจน
“เราจัดส่งอาหารเป็นเซ็ต 8 กล่อง แบ่งรับประทานได้ 2-4 วัน เก็บได้ 5-7 วันในตู้เย็นช่องปกติ อาหารแต่ละกล่องแตกต่างกัน
เช่น อาหารจานเดียว อาหารจานเดียวคู่กับน�้ำซุป และกับข้าว 2 อย่างแบ่งเป็นแกงกับผัด ทุกเมนูปรุงสดใหม่ทุกวัน ผู้ป่วยระยะ
ก่อนฟอกไตและหลังฟอกไตสามารถรับประทานได้ ตอนนี้จัดส่งทั่วประเทศ ใช้ระบบขนส่งแบบแช่เย็นเพื่อป้องกันอาหารเสีย สิ่งที่
ท�ำให้แบรนด์อยู่รอดได้มาจากความรู้ลึกรู้จริงของเราที่มีในเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคไต กอปรกับรีวิวจากลูกค้าที่ยืนยันว่าผู้ป่วย
รับประทานอาหารของเราได้จริง ไม่เป็นอันตราย”
ไม่เพียงอาหารเท่านัน้ ทีถ่ กู อกถูกใจผูป้ ว่ ย เพราะคุกกีไ้ ข่ขาวในชือ่ แบรนด์ Bright Time ก็ได้รบั การตอบรับดีเช่นกัน เพราะมีรสชาติ
ให้เลือกถึง 4 รสชาติ ได้แก่ กาแฟ เนย ใบเตย และช็อกโกแลต ควบคุมปริมาณน�้ำตาล ไขมัน โซเดียม ฟอสฟอรัส
“ช่วงที่ท�ำคุกกี้ไข่ขาวออกมาขายใหม่ๆ ต้องเจอกับกระแสต่อต้าน เพราะสิ่งที่เราท�ำไม่สอดคล้องกับความเชื่อที่ผ่านมาว่า ผู้ป่วย
โรคไตควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเบเกอรี เนื่องจากมีผงฟู ไข่แดง สารกันเสีย และส่วนประกอบอื่นที่อาจส่งผลให้อาการแย่ลง
เลยต้องเหนื่อยกับการสร้างการรับรู้ว่าคุกกี้ไข่ขาวของเราปลอดภัยกับผู้ป่วย”
อาหาร Kidney Meal และคุกกี้ไข่ขาว Bright Time เน้นขายในเพจฟอกไตกินอะไรดี ที่เธอดูแลเป็นหลัก ช่องทางนี้ไม่ได้ใช้
เพื่อขายสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคไต แบ่งปันสูตรอาหารและสูตรคุกกี้เพื่อให้
ผู้ติดตามได้ทดลองท�ำเองที่บ้าน อย่างไรก็ดี ในอนาคตอันใกล้เธอเตรียมวางขายอาหารและคุกกี้ไข่ขาวตามโรงพยาบาลและศูนย์
ฟอกไต เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น
www.kidneymeal.com
ฟอกไตกินอะไรดี
@kidneymeal

หน่วยงานรัฐ
ว่าที่ผู้ประกอบการหลายคนอาจไม่รู้ว่า หน่วยงานรัฐมี
เงินทุนสนับสนุนผู้ที่มีไอเดียธุรกิจน่าสนใจ ผู้ที่อยากเริ่มต้น
ธุรกิจ หรือผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจให้เติบโต เช่น ส�ำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กับโครงการ Open Innovation
ให้เงินทุนสนับสนุนกับ SME และ Startup ที่มาพร้อมธุรกิจ
เกิดใหม่ที่มีการพัฒนาสินค้าหรือบริการ มีนวัตกรรม ศูนย์
บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับโครงการ Startup Voucher
ให้เงินทุนสนับสนุนสูงสุด 800,000 บาทกับผู้ประกอบการที่มี
สินค้าหรือบริการที่ใช่ แผนการตลาดชัด รวมถึงสร้างรายได้
อย่างก้าวกระโดด เป็นต้น
ระดมทุน
เว็บไซต์อนั ดับต้นๆ ทีผ่ ปู้ ระกอบการยุคใหม่เข้าไปเปิดระดม
ทุน ได้แก่ Kickstarter ทีร่ ะดมทุนให้กบั โปรเจกต์สดุ สร้างสรรค์
คนร่วมระดมทุนจะได้รบั ของรางวัลจากเจ้าของโปรเจกต์ เว็บไซต์นี้
ระดมทุนได้กว่า 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ IndieGogo
ระดมทุนให้กับผู้ประกอบการที่มีไอเดียธุรกิจน่าสนใจ ตอนนี้
ระดมทุนได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ Fundable
เน้นระดมทุนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ระดมทุน
ได้แล้วกว่า 510 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
พิชชิ่ง
ทุกวันนี้ มีเวทีการประกวดเพื่อให้ Startup ได้แสดงผลงาน
มากมาย อย่าง Shark Tank รายการพิชชิ่งจากสหรัฐฯ ที่ได้รับ
ความนิยม ตอนนี้มาจัดในประเทศไทยแล้วในชื่อ Shark Tank
Thailand โดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการไทยเข้าร่วมน�ำเสนอ
จุดเด่น และแผนธุรกิจต่อหน้านักลงทุน หากแผนธุรกิจน่าสนใจ
จะได้รับเงินทุนสนับสนุน
มหาวิทยาลัย
รู้หรือไม่ว่า มหาวิทยาลัยมีโครงการให้นักเรียน นักศึกษา
ศิษย์เก่า หรือผูท้ มี่ ฝี นั อยากท�ำธุรกิจเข้าร่วมชิงเงินทุนสนับสนุน
หนึ่งในนั้นคือ แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า ของ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยทีมทีเ่ ข้าร่วมจะได้รบั ค�ำแนะน�ำ
ทีเ่ ป็นประโยชน์เกีย่ วกับการเป็นผูป้ ระกอบการ และทีมชนะเลิศ
จะได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อน�ำไปใช้ในการตั้งต้นท�ำธุรกิจ

10

Marketing

FOOD DELIVERY

เจ้าไหนเริ่ดสุด มาดูกัน
การเข้ามาของเทคโนโลยี
ท�ำให้ลูกค้ามีนิสัยรักความสะดวกสบาย
และชอบความรวดเร็ว
เห็นได้จากการเปลี่ยนจากการเดินทาง
ไปห้างสรรพสินค้าเพื่อช้อปปิง
มาเป็นนั่งช้อปปิงออนไลน์อยู่ที่บ้าน
โดยเลือกสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าราคาถูก
ที่จัดส่งรวดเร็ว นิสัยรักสบายนี้
ขยายไปถึงการสั่งอาหารมา
รับประทานที่บ้านแทนการออกไป
รับประทานที่ร้านด้วย

Text :

Kritsana S.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้คาดการณ์ว่า Food Delivery ในปี พ.ศ.2562 จะมีมูลค่าอยู่ที่
33,000-35,000 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่องราว 14 เปอร์เซ็นต์จากปีที่ผ่านมา และคิดเป็น
สัดส่วน 8 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าธุรกิจร้านอาหารของประเทศไทยในปี พ.ศ.2562
จากข้อมูลชี้ชัดว่า ลูกค้ามีแนวโน้มใช้บริการ Food Delivery มากขึ้น ออกไปรับประทาน
อาหารนอกบ้านน้อยลง ดังนั้น ร้านอาหารที่หวังอยู่รอดในยุคนี้จึงไม่ควรรีรอที่จะเพิ่ม
บริการ Food Delivery เพือ่ รองรับนิสยั ทีเ่ ปลีย่ นไปของลูกค้า ซึง่ ผูใ้ ห้บริการ Food Delivery
ที่ได้รับความนิยมตอนนี้มีด้วยกัน 4 เจ้า แต่ละเจ้ามีข้อดีแตกต่างกันไป ฉะนั้นเจ้าของ
ร้านอาหารจึงต้องตัดสินใจเลือกให้ดี เพื่อให้ธุรกิจได้รับประโยชน์จากการให้บริการ
Food Delivery กับลูกค้ามากที่สุด

LINE MAN

มีร้านอาหารให้สั่งกว่า 40,000 ร้านทั่วกรุงเทพฯ เมนูเยอะ การันตีความอร่อยโดย Wongnai ค่าส่งคิดตามระยะทางจากร้านอาหารถึงปลายทาง เริ่มต้น
ที่ 55 บาท และบวกเพิ่ม 9 บาทต่อกิโลเมตร จัดส่งทุกที่ทั่วกรุงเทพฯ ช�ำระได้ทั้งเงินสด และ Rabbit LINE Pay โดยตัดบัตรเครดิต

GrabFood

มีเมนูอาหารจากร้านอาหารชือ่ ดังตามตรอกซอกซอยและร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าทัว่ กรุงเทพฯ ขณะนีใ้ ห้บริการเฉพาะย่านสยาม สีลม สาทร เยาวราช
และสุขุมวิท แอพพลิเคชันแสดงร้านอาหารที่อยู่ในระยะ 4 กิโลเมตรรอบตัวผู้สั่ง ค่าส่ง 10 บาท (ในระยะ 5 กิโลเมตร) และคิดค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับ
บางร้านที่ไม่ได้เป็นพาร์ตเนอร์กับ GrabFood และร้านที่คนขับต้องใช้เวลาในการรออาหาร ช�ำระค่าส่งด้วยเงินสด

GET FOOD

มีร้านอาหารกว่า 20,000 ร้าน ตั้งแต่ร้านสตรีทฟูดจนถึงร้านระดับมิชลินสตาร์ มีฟีเจอร์แนะน�ำอาหารที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ค่าส่ง 10 บาท กิโลเมตร
ถัดไปบวกเพิ่ม 10 บาทต่อกิโลเมตร ช�ำระได้เฉพาะเงินสด ออร์เดอร์ที่สั่งระหว่างเวลา 24.00-05.00 น. มีค่าบริการพิเศษ 50 บาท

foodpanda

มีร้านอาหารมากกว่า 1,000 ร้านทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา และอีกหลายจังหวัด สั่งอาหารได้ทั้งทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน จัดส่งในเขตพื้นที่
กรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ต่างๆ ช�ำระได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต และ PayPal มีบริการส่งอาหารจัดเลี้ยงส�ำหรับลูกค้าองค์กร ค่าส่งเริ่มต้นที่
40 บาท มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทุก 1 กม.บวกเพิ่ม 9 บาท

(ในระยะ 5 กม.)

กม.ถัดไปบวกเพิ่ม

เริ่มต้น 10 บาท

เริ่มต้น 40 บาท

• เงินสด
• Rabbit LINE Pay

เงินสด

เงินสด

• เงินสด
• บัตรเครดิต
• บัตรเดบิต
• PayPal

• ร้านเยอะ
• Wongnai การันตี

ค่าส่งถูก

• มีทั้งร้านข้างทางและร้านดัง
• ส่งทั่วกรุงเทพฯ

• มีร้านดังทั่วไทย
• สั่งผ่านเว็บไซต์และแอพฯ
• บริการส่งอาหารจัดเลี้ยง

ค่าส่งแพง

จำ�กัดพื้นที่จัดส่ง

มีค่าบริการพิเศษ 50 บาท
ถ้าสั่งช่วง 24.00-05.00 น.

มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

เริ่มต้น 55 บาท

เริ่มต้น 10 บาท

ค่าส่ง

ช่องทางชำ�ระเงิน

ข้อดี

ข้อด้อย

นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับ dtac SME

กลยุทธ์สร้างประสบการณ์
ลูกค้าใหม่ด้วย Digital
Tools
ธนัท มนัญญภัทร์
dtac SME

ธุรกิจยืนหนึ่งด้วย
Experience Marketing
สโรจ เลาหศิริ
แรบบิทส์ เทลล์

ชุบชีวิตความเก่าสร้าง
ประสบการณ์ใหม่มัดใจลูกค้า
สไตล์ MHG
กิตติศักดิ์ ปัทมะเสวี
มนทาระ ฮอสพิตาลิตี้ กรุ๊ป

เปลี่ยนคอนเทนต์
ให้เป็นประสบการณ์ว้าว!
สไตล์ Jones’ Salad
อาริยะ ค�ำภิโล
Jones’ Salad

ยุคนี้การเอาชนะใจผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องง่าย แบรนด์ไม่สามารถซื้อใจลูกค้าได้แค่การ ลด แลก แจก แถม หรือแค่ตั้งอยู่บนท�ำเลทอง
แม้แต่บริการที่ดีที่สุดก็ไม่อาจมัดใจผู้บริโภคให้อยู่กับเราตลอดไปได้ ถึงเวลาพลิกโอกาสธุรกิจ ด้วย Experience Marketing
กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้ายุคดิจิทัล ให้กลับมาภักดีกับแบรนด์ สร้างธุรกิจยืนหนึ่งในตลาด

ถึงเวลาเปลี่ยนชะตาธุรกิจเพื่อไปสู่ ความส�ำเร็จขั้นสุดด้วยอาวุธที่คุณสร้างเองได้!

12

Marketing

ตกปลาทั้งทีต้องตกให้ถูกบ่อ (ตอน 2)
Mass Marketing และ Niche Market การตลาดสองรูปแบบนี้
มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งการตัดสินใจเลือกว่าการตลาด
แบบไหนเหมาะสมกับแบรนด์ของเราทีส่ ดุ นอกจากจะมองว่าสินค้าเรา
ผลิตมาเพื่ออะไร เพื่อใคร เงินทุนของเรามีเท่าไหนแล้ว ที่ส�ำคัญควร
ค�ำนึงถึง 3C เป็นหลัก คือ Company, Customer และ Competitor
Company
ดูทตี่ วั บริษทั เองว่าเราเก่งหรือถนัดแบบไหนและควรท�ำสิง่ ทีถ่ นัด หาก
เป็นโรงงานใหญ่สามารถผลิตสินค้าได้เองในราคาทุนก็สามารถท�ำ Mass
Marketing ได้ เนื่องจากสามารถเป็นผู้น�ำด้านต้นทุน ท�ำราคาสู้กับ
แบรนด์อนื่ ได้ แต่ในทางกลับกันถ้าคุณเป็นนักออกแบบทีจ่ า้ งคนอืน่ ผลิต
สินค้าให้กับแบรนด์ ก็ควรอยู่ในตลาดแบบ Niche Market เพื่อเลี่ยง
การสู้การแข่งขันด้วยราคากับแบรนด์ใหญ่ๆ

Customer
มองลูกค้าว่า อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการหากผลิตสินค้าไปแต่
ตลาดไม่มีความต้องการ หรือไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้าสินค้าก็จะ
ไร้ความหมาย โดยเฉพาะ Niche Market ซึ่งเป็นการตลาดที่เน้น
ลูกค้ากลุ่มเล็กมากๆ ยิ่งต้องมั่นใจว่าสินค้าที่ท�ำตอบโจทย์คนกลุ่มนี้
อย่างแน่นอน ทั้งนี้การที่จะรู้ว่าสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่
อาจเริ่มจากการท�ำ Survey หรือ Market Research กับ Potential
Customer ก่อน
Competitor
โลกนี้ไม่ได้มีแค่เรากับลูกค้า อย่าลืมว่ายังมีคู่แข่งด้วย ส�ำหรับ
Mass Market ยิง่ ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะถ้าสินค้าเราแทบไม่ตา่ งกับ
แบรนด์อนื่ แต่ตงั้ ราคาสูงกว่าก็จะขายยากทันที อย่างไรก็ตาม สิง่ ส�ำคัญ

Text :

ธนิสา วีระศักดิ์ศรี

ที่ควรค�ำนึงคือ เราแข่งขันกันด้วยต้นทุนและความแตกต่าง เพราะนั่น
จะเป็นตัวก�ำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขันได้
ส�ำหรับกลุ่มแบรนด์ใหม่ๆ ที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางหลัก
เชื่อว่า Niche Market จะตอบโจทย์มากที่สุด เพราะช่องทางออนไลน์
มีแต้มต่อมากกว่าออฟไลน์ตรงที่สามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า
ได้ทกุ เวลา สามารถสร้าง Community ทีด่ งึ เฉพาะกลุม่ Niche Target
รวมกั น ได้ ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ภาพถ่ า ย สิ น ค้ า ใหม่ ๆ หรื อ
จุ ด ยื น ของแบรนด์ ไ ด้ อ ย่ า งง่ า ยๆ และหากท� ำ เนื้ อ หาที่ ส ่ ง ผ่ า น
ช่องทางนี้ได้ดี มีคุณค่า และประโยชน์ต่อพวกเขา ก็จะท�ำให้เกิดการ
Comment และแชร์ต่อไป จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ท�ำให้แบรนด์
ของคุณจาก Niche ไปสู่การรับรู้ที่มากกว่าแค่ภายใน Community
เดิมด้วยซ�้ำ

ธนิสา วีระศักดิ์ศรี l เจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ RAVIPA
สา-ธนิสา วีระศักดิ์ศรี เจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ RAVIPA ที่เริ่มต้นจากขายออนไลน์ตั้งแต่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และยังชนะรางวัลทั้งไทยและต่างประเทศมากมาย โดย RAVIPA เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีหน้าร้าน 7 สาขา นอกจากนี้ เธอยังเป็นวิทยากรตามสถาบันชั้นน�ำ
ติดตามเธอได้ทาง @sathanisa, ravipajewelry RAVIPA jewelry www.ravipa.com
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Young Money Maker
Text :

วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

แบรนด์รองเท้าจากขวดพลาสติก
ขวัญใจคนรักษ์โลก

จุดเริ่มต้นของแบรนด์รองเท้า “ROTHY’S” ซึ่ง
เป็นผลงานของ Tech Startup จากซานฟรานซิสโก
เป็นอะไรที่ท้าทายบรรทัดฐานอุตสาหกรรมเป็น
อย่างมาก หลังจากที่เปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมื่อปี
พ.ศ.2558 โดยการแนะน�ำรองเท้าสตรีที่ผลิต
จากขวดน�้ ำ พลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล ให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก
ของผู้บริโภค และสถานที่เปิดตัวนั้นก็แหวกแนว
ไม่ซำ�้ ใคร คือเป็นตลาดเพือ่ การเกษตรเฟอร์รี่ พลาซ่า
ในซานฟรานซิสโก ซึ่ง รอธ มาร์ติน และ สตีเฟน
ฮอว์ธอร์นเวท ผูร้ ว่ มก่อตัง้ แบรนด์ได้นำ� รองเท้าไปขาย
ที่ตลาดดังกล่าว โดยขนาบข้างด้วยแผงขายผัก
จุดก�ำเนิดของแบรนด์มาจากรอธ ซึง่ เคยท�ำงาน
ในบริษัทไฟแนนซ์ และสตีเฟนผู้คลุกคลีในวงการ
ครีเอทิฟมานานคิดอยากเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเอง
พวกเขาได้แรงบันดาลใจจากบริษัท Patagonia
แบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์เอาต์ดอร์ที่เน้นการ
ใช้งานแบบยัง่ ยืน สินค้าทีพ่ วกเขาเล็งอยากจะผลิต
คือรองเท้าสตรี โดยวางคอนเซปต์เป็นรองเท้า
ส้นเตี้ย ใส่สบาย ที่ส�ำคัญต้องผลิตจากวัสดุที่เป็น
ขยะพลาสติก
หลังจากทีใ่ ช้เวลาศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์
นานหลายปี สองหนุ่มผู้ประกอบการมือใหม่
ทีไ่ ม่ได้มปี ระสบการณ์ในการผลิตรองเท้าก็สามารถ
เข็นรองเท้ารุน่ แรกออกสูต่ ลาด โดยมีกระบวนการ
ผลิตดังนี้ เริ่มจากรวบรวมขวดพลาสติก และ
พลาสติกอื่นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมาล้างท�ำความ
สะอาดด้วยน�้ำร้อน จากนั้นฆ่าเชื้อ และตัดเป็น
แผ่นเล็กๆ แล้วน�ำไปหลอมก่อนขึ้นรูปเป็นเม็ด
พลาสติก
จากเม็ดพลาสติกก็น�ำไปผ่านกระบวนการยืด
เพือ่ ให้ได้เส้นใยพลาสติก แล้วกรอเป็นม้วนเหมือน
ด้าย ม้วนเส้นใยพลาสติกนี้จะน�ำไปใส่ในเครื่อง
ถัก เตรียมผลิตเป็นชิ้นส่วนด้านบนของรองเท้า
ส่วนพืน้ รองเท้าก็ทำ� จากโฟมหรือยางทีร่ ไี ซเคิลแล้ว
เช่นกัน การขึน้ รูปรองเท้านัน้ ใช้เทคโนโลยีสามมิติ
โดยเครือ่ งจักรจะถักทอตามพิมพ์รปู เท้าทีก่ ำ� หนด
ก่อนน�ำไปประกอบกับพื้นรองเท้าด้วยมืออีกครั้ง

จุดขายทีเ่ ด่นๆ รองเท้า ROTHY’S คือผลิตจาก
ขวดพลาสติ ก ที่ ถู ก ทิ้ ง เป็ น ขยะ เป็ น มิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อม น�ำ้ หนักเบา มีความยืดหยุน่ สวมใส่สบาย
ทนทาน ลุยน�้ำได้ ท�ำความสะอาดง่าย สามารถ
โยนเข้าเครื่องซักผ้าได้ และแห้งภายใน 40 นาที
แต่หลังจากที่แนะน�ำเข้าสู่ตลาดเมื่อปลายปี
พ.ศ.2558 ด้วยความไม่ต่อเนื่องของธุรกิจท�ำให้
ต้องหยุดรับออร์เดอร์ไปก่อน และใช้เวลา 6 เดือน
ในการปรับระบบและตั้งตัวใหม่ กระทั่งกลางปี
พ.ศ.2559 ROTHY’S ก็กลับมาท�ำการตลาดใหม่
อีกครั้ง โดยการแนะน�ำรองเท้าส้นเตี้ย 2 รุ่นคือ
รุน่ Flat ส้นเตีย้ ธรรมดา กับรุน่ Point ทีค่ ล้ายรองเท้า
บัลเลต์ พร้อมกับจ�ำหน่ายทางเว็บไซต์บริษทั เป็นหลัก
ราคาเริ่มต้นที่คู่ละ 125 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปจนถึง
165 ดอลลาร์สหรัฐฯ
รองเท้า ROTHY’S ได้รบั การตอบรับจากลูกค้า
สาวๆ จ�ำนวนมาก ในมุมมองของนักวิเคราะห์
ตลาด ปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้แบรนด์รองเท้านี้ติดลม
บน มาจาก Storytelling หรือเบื้องหลังที่มาของ
แบรนด์ทแี่ ตกต่างจากรองเท้าทัว่ ไป หนึง่ ในลูกค้า
ทีท่ ำ� ให้รองเท้า ROTHY’S เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างขึน้
คือ เมแกน มาร์เคิล ดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ที่กลาย
เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์แบบไม่รู้ตัว

ธุรกิจเติบโตจนเมื่อต้นปี พ.ศ.2560 ผู้ก่อตั้ง
แบรนด์ตดั สินใจขยายไปตัง้ โรงงานผลิตขนาดย่อม
ทีเ่ มืองกว่างโจวโดยมีพนักงานเพียง 7 คน 8 เดือน
หลังตัง้ โรงงาน จ�ำนวนพนักงานได้เพิม่ เป็น 100 คน
และปัจจุบัน ROTHY’S มีพนักงานรวม 70 คน
ในสหรัฐฯ และ 450 คนในจีน ไม่เท่านั้น ปีที่
ผ่านมา ธุรกิจเติบโตถึง 350 เปอร์เซ็นต์ ท�ำ
ยอดขายกว่า 1 ล้านคู่คิดเป็นมูลค่ากว่า 140 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
จากตอนแรกที่ผลิตแค่รองเท้าส้นเตี้ย ต่อมา
ROTHY’S ได้ขยายไปยังรองเท้าแบบอืน่ เช่น รองเท้า
Loafer ซึ่งเป็นรองเท้าส้นเตี้ยอีกดีไซน์ที่ออกแนว
เท่ๆ กับรองเท้าสนีกเกอร์ นอกจากนั้น ยังขยาย
ไลน์ไปยังรองเท้าเด็กด้วย โดยหวังจะสร้างกลุ่ม
ลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์ตั้งแต่ยังเล็กจนเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ ทั้งนี้ ROTHY’S มีรองเท้าให้เลือก
มากกว่า 60 ดีไซน์และเฉดสี
จุดยืนของแบรนด์และศักยภาพของบริษทั ท�ำให้
นักลงทุนมองเห็น ปลายปี พ.ศ.2561 จึงมีเม็ดเงิน
สนับสนุนเข้ามาจากบริษัท โกลด์แมน แซคส์
35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจากนักลงทุนรายอืน่
รวมแล้ว 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ROTHY’S
น�ำเงินนี้มาขยายร้าน โดยปลายปีนี้จะเปิดสาขา

เพิม่ อีก 5 แห่ง ในนิวยอร์ก บอสตัน วอชิงตัน ดี.ซี.
และแอลเอ
แม้การเปิดตัวของ ROTHY’S จะนับได้ว่า
มาถูกเวลา มาในช่วงที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่ม
มิลเลนเนียล และกลุ่ม Gen Z ให้ความส�ำคัญ
กับกระบวนการผลิตแบบยัง่ ยืนและลดขยะทุกขัน้ ตอน
การผลิต แต่กลยุทธ์การตลาดก็ยงั เป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ROTHY’S ท�ำการรวบรวมข้อมูลทุกอย่าง ทั้งผล
ตอบรับจากลูกค้า ปฏิกิริยาจากโลกโซเชียลเพื่อ
น�ำมาเป็นแนวทางในการออกแบบและผลิตสินค้า
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดในขณะนั้น
กระบวนการผลิตของ ROTHY’S จึงเป็นไปแบบ
On-Demand Production ออกแบบและผลิตทุก
6 สัปดาห์เพื่อให้สินค้าตกค้างน้อยที่สุดเท่าที่
จะเป็นได้ เทียบกับแบรนด์รองเท้าทั่วไปที่ใช้เวลา
ประมาณ 18 เดือนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นอกจากนั้น ROTHY’S ยังท�ำแคมเปญ “Vote It
Back” ให้ลกู ค้าโหวตผ่านเว็บบริษทั อินสตาแกรม
ทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กว่า ต้องการให้น�ำรองเท้า
ที่ จ� ำ หน่ า ยหมดไปแล้ ว รุ ่ น ใดกลั บ มาขายอี ก
ไม่เพียงเท่านัน้ ROTHY’S ยังใช้วธิ กี ารแบบดัง้ เดิม
ในการประชาสัมพันธ์สนิ ค้า นัน่ คือการซือ้ โฆษณา
ผ่านทีวีและวิทยุอีกด้วย
ผู้บริหาร ROTHY’S กล่าวว่า สิ่งที่แบรนด์
จะยึดมัน่ ต่อไปก็ยงั คงเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ดีๆ ออกสู่ตลาดโดยต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้น
จะน�ำความพึงพอใจมาสู่ลูกค้า โดยบริษัทจะวิจัย
และศึกษาตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อเติมเต็มความ
ต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคสมัยนี้
ให้ความสนใจในเรื่องจริยธรรม ไม่ใช่เฉพาะเรื่อง
วัฒนธรรมองค์กรแต่ยงั รวมไปถึงกระบวนการผลิต
และตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วย ทุกอย่างต้องโปร่งใส
มีทมี่ าทีไ่ ป ตรวจสอบได้ สิง่ เหล่านีจ้ ะท�ำให้ผบู้ ริโภค
กลุ่มที่เลือกซื้อโดยเลือกจาก “คุณค่าของสินค้า”
เป็นหลัก และ ROTHY’S ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่ง
ทีต่ อบโจทย์ตรงนีโ้ ดยเฉพาะในกลุม่ ลูกค้าสายเขียว
ที่มีใจห่วงใยโลก
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ปรับกลยุทธ์
หาโมเดลที่ใช่
Text :

กองบรรณาธิการ

Crowdfunding หรือการระดมทุนผ่านออนไลน์
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส�ำหรับผู้ประกอบการ
ซึ่งปีที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ไลฟ์ ฟินคอร์ป จ�ำกัด
ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการระดมทุนในรูปแบบ Crowdfunding
ภายใต้ชื่อ LiVE แพลตฟอร์มขึ้นมา
เพื่อท�ำหน้าที่ให้บริการระดมทุน และสร้างโอกาส
ในการขยายธุรกิจให้กับ Startup และ SME
เป็นการช่วยลดข้อจ�ำกัดด้านเงินทุนของ Startup และ SME

ทั้งนี้ LiVE แพลตฟอร์ม เป็นการระดมทุนรูปแบบ Equity
Crowdfunding โดยเป็นการลงทุนเพือ่ แลกกับหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในความเป็น
เจ้าของบริษัท พร้อมโอกาสได้รับเงินปันผล และสามารถซื้อ-ขาย
เปลี่ยนมือหุ้นที่ได้มาเพื่อก�ำไร
พงศ์ปติ ิ เอกเธียรชัย ผูอ้ ำ� นวยการงานส่งเสริมบริษทั จดทะเบียน
และวิสาหกิจเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในฐานะผูจ้ ดั การ บริษทั ไลฟ์ ฟินคอร์ป จ�ำกัด เปิดเผยว่า “ถ้ามองถึง
แหล่งเงินทุนของ Startup จะเห็นว่าในช่วงเริ่มต้นธุรกิจจะใช้เงิน
ตัวเองหรือญาติพนี่ อ้ งลงทุนก่อน จากนัน้ เมือ่ พัฒนาโปรดักต์ออกมา
ระดับหนึ่งแล้วจึงเริ่มมองหาเงินทุนเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะไปขอสินเชื่อ
ธนาคาร หรือมี Angle Investor มาลงทุนในช่วง Seed Money
พอโตขึ้นมาอีกระยะหนึ่ง ต้องการเงินทุนที่มากขึ้นเพื่อขยาย
การเติบโต ก็จะมีนักลงทุนที่เป็น VC (Venture Capital) เข้ามา
ร่วมลงทุนด้วย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมี VC ประมาณ 30-40 ราย
มีมูลค่าเงินพร้อมลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท จะเห็นว่าแต่ละช่วง
จะมีรูปแบบการลงทุนที่แตกต่างกัน อย่าง VC จะเลือกลงทุน
ในธุรกิจที่เริ่มเห็นการเติบโต มีรายได้ มีฐานลูกค้าแล้วจ�ำนวนหนึ่ง
ทีนี้ถามว่าแล้ว Crowdfunding จะมาในช่วงไหน Crowdfunding
มาเติมตรงส่วนที่เป็น Seed Money ซึ่งถ้าสังเกตตรงนี้จะเห็นว่า
มีช่องว่างอยู่ เพราะ Angle Investor ในไทยแทบไม่มีเลย”
อย่างไรก็ตาม แม้ในปีทผี่ า่ นมาจะเปิดให้มกี ารระดมทุนบน LiVE
แพลตฟอร์มไปแล้ว แต่ปรากฏว่ายังไม่มี Startup รายใดสามารถ
ระดมทุนได้ตามเป้าหมาย โดยพบปัญหาที่มาจากทั้งผู้ลงทุน และ
Startup หลายประการ ซึ่งพงศ์ปิติอธิบายว่า ปัญหาจากทางฝั่ง

ผูล้ งทุนโดยมากเป็นเรือ่ งความเข้าใจการลงทุนในรูปแบบ Crowdfunding
และการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องยอมรับว่านักลงทุนไทย
ขาดการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพราะทีผ่ า่ นมาในการลงทุนจะผ่านตัวกลาง
เช่น มีโบรกเกอร์ มีคนท�ำบทวิเคราะห์การลงทุนให้ แต่การลงทุน
ในลักษณะ Crowdfunding ผูล้ งทุนต้องเข้าใจศึกษาธุรกิจด้วยตนเอง
ซึ่งในต่างประเทศนักลงทุนที่ลงทุนใน Crowdfunding จะเป็น
คนที่ผ่านการท�ำธุรกิจมาระดับหนึ่งแล้ว มีเงินทุนพอแล้วอยาก
สนับสนุนเด็กรุน่ ใหม่ หรือเป็นผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบความส�ำเร็จแล้ว
ต้องการจะสร้างธุรกิจต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ซึ่งคนกลุ่มนี้ในเมืองไทย
ยังมีค่อนข้างน้อย
ขณะทีป่ ญ
ั หาทีพ่ บในฝัง่ ผูป้ ระกอบการนัน้ พงศ์ปติ บิ อกว่า ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในช่วง Seed Stage คือ Startup ส่วนหนึ่งยังขาด
Entrepreneurship Mindset กล่าวคือ หลายคนมี Passion อยาก
พัฒนาโปรดักต์เพือ่ แก้ปญ
ั หาทีเ่ จอแล้วคาดหวังว่าคนอืน่ จะรูส้ กึ พอใจ
แต่ในความเป็นจริงแล้วโปรดักต์นั้นไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการ
อย่างแท้จริง และนี่คือเหตุผลที่ว่าท�ำไม Startup ที่ประสบ
ความส�ำเร็จจึงมีเพียง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
“จริงๆ เรายังไม่สามารถคาดหวังว่าโปรดักต์ที่พัฒนาขึ้นมา
จะเป็นที่ต้องการของตลาด หากยังไม่ได้ท�ำการทดสอบตลาด
หลายคนเวลา Pitching จะพูดเสมอว่าโปรดักต์นี้ดีอย่างไรบ้าง
แต่สิ่งที่ขาดไปคือแล้วมีคนอยากจะใช้หรือเปล่า หรือตรงใจกับ
ผู้บริโภคหรือเปล่า นี่คือสิ่งที่เราเจอปัญหาในฝั่งผู้ประกอบการว่า
อยากท�ำโปรดักต์ดว้ ยปัญหาทีเ่ จอ แต่ระบุไม่ได้วา่ ใครคือกลุม่ ลูกค้า
ที่ต้องการขาย”

จากปัญหาเหล่านี้ ท�ำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องถอยกลับมา
ตั้งหลักใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ลงทุนและ Startup
ก่อน โดยวางเป้าหมายที่จะสร้าง Eco-System เพื่อให้เกิด
การสนับสนุนและความร่วมมือในการสร้างผู้ประกอบการที่ดี และ
ผู้ลงทุนในระบบให้ได้
“ด้านผู้ประกอบการเราจะมีหลักสูตรเพื่อช่วยให้ความรู้ว่า
การเป็นผู้ประกอบการต้องมีอะไรบ้าง ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัทสนใจและเริม่ มองหาธุรกิจใหม่ๆ ที่
สามารถเชื่อมโยงเป็นซัพพลายเชนในระบบธุรกิจของเขาได้ ตรงนี้
เราสามารถช่วยได้ทั้งในเรื่องการให้ความรู้ การแมตชิ่ง การหา
พาร์ตเนอร์ ที่จะท�ำให้สามารถขยายธุรกิจไปอีกได้ นอกจากนี้
เรายังให้ Startup ท�ำคลิปวิดโี อเพือ่ อธิบายโมเดลธุรกิจให้กบั ผูส้ นใจ
เพื่อให้เข้าใจธุรกิจได้ง่ายขึ้น ในส่วนของผู้ลงทุนต้องมีเครื่องมือ
ช่วยให้ผลู้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลแล้วมีความเข้าใจเรือ่ งความเสีย่ ง
ในการลงทุน โดยเราจะท�ำ Virtual Pitching Platform ขึ้นมา
เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลผู้ประกอบการ ให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลครบ
ในจุดเดียว ส่วนหนึง่ คือเราต้องการให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล เพราะว่า
ถ้าเราไปดูหลักการที่เราให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผลู้ งทุน ไม่วา่ จะเป็นงบการเงิน การเปลีย่ นแปลง
ธุรกิจ แนวคิดแบบนีเ้ รามองว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูล้ งทุน ให้ผลู้ งทุน
ได้ศึกษาข้อมูล Startup ด้วย”
ทัง้ หลายทัง้ ปวงนี้ หลังจากปรับกระบวนเมือ่ ทุกอย่างพร้อม เชือ่ ว่า
LiVE แพลตฟอร์ม จะกลับมาสร้างความคึกคัก และสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กบั Startup และ SME อย่างแน่นอน

กรุงศรี
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ HR
โอบรับความหลากหลาย (Diversity)
สู่การเติบโตเป็นหนึ่งเดียว (Unity)

กรุงศรี

เดินหน้าสู่การเป็นสถาบันการเงิน
ชั้นน�ำของประเทศ ด้วยการสร้าง
ความเติบโตอย่างยั่งยืน
ผ่านการด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียของกรุงศรีทุกกลุ่ม
ภายใต้การผสานความร่วมมือกับ
MUFG สถาบันการเงินระดับโลก

กรุงศรีให้ความส�ำคัญด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอยู่เคียงข้างตลอดเส้นทางการเติบโตของพนักงานผ่านการพูดคุย
ท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการช่วยบริหารด้านบุคลากร ล่าสุด กรุงศรีเปิดรับผูร้ ว่ มงานจากทัว่ ประเทศ
ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ แ ละนั ด สั ม ภาษณ์ ผ ่ า น LINE Video Call สะดวก รวดเร็ ว ประหยั ด เวลาและค่ า ใช้ จ ่ า ย
วศิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผย
ถึงมุมมองของการบริหารทรัพยากรบุคคลว่า กรุงศรีคือองค์กรแห่งโอกาส ด้วยความโดดเด่นของการเป็นธนาคารพาณิชย์ไทย
ทีม่ พี นั ธมิตรเชิงกลยุทธ์ทมี่ คี วามแข็งแกร่งและเครือข่ายในทุกภูมภิ าคทัว่ โลกอย่าง MUFG และมีผลการด�ำเนินงานทีม่ อี ตั ราเติบโตสูง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด พร้อมแผนขยายการเติบโตสู่การเป็นสถาบันการเงินทรงพลังในภูมิภาค (Emerging ASEAN Financial
Powerhouse)
“ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กรุงศรีได้ผสานพลังศักยภาพของทุกภาคส่วนในกรุงศรี กรุ๊ป และสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์
การด�ำเนินธุรกิจที่เข้าถึงและตอบโจทย์ลูกค้าทุกเซ็กเม้นท์ได้อย่างตรงจุด ท�ำให้กรุงศรีเป็นสถาบันการเงินที่มีความเติบโตสูง
ต่อเนือ่ งอย่างเห็นได้ชดั นอกจากนี้ กรุงศรียงั ได้มงุ่ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินอย่างไม่หยุดยัง้ สนับสนุนให้พนักงาน
ใช้แนวคิด Think Digital First มาเป็นเรือธงในการส่งมอบผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินให้กับลูกค้า พร้อมกับการสร้างและส่งเสริม
บรรยากาศการท�ำงานซึ่งสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว” วศินกล่าว
วศินกล่าวเพิม่ เติมว่า กรุงศรีจงึ เป็นองค์กรทีโ่ อบรับความหลากหลาย (Diversity) ของพนักงานทัง้ ด้านอายุ (Generation) ความรู้
ความสนใจ และความเชี่ยวชาญ (Professionalism) เชื้อชาติ และวัฒนธรรม (Race and Culture) ซึ่งเราได้ผสมผสานความ
หลากหลายนี้ให้เป็นจุดแข็งของกรุงศรีในการร่วมกันสร้างความเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว (Unity)
“เราเชื่อว่าความแตกต่างและหลากหลายจะท�ำให้เรามองเห็นแง่มุมต่างๆ ในหลากหลายมิติ พนักงานกรุงศรีมีโอกาสเรียนรู้
แบบ Cross Culture แลกเปลี่ยนมุมมอง แบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที่และกว้างขวางทั้งภายในองค์กรและในเครือ
MUFG ที่กระจายอยู่ท่วั โลก ดังนั้น ในการขยายธุรกิจเราจึงมองหาคนที่พร้อมท�ำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ เปิดรับความคิดเห็น
พร้อมจะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันกับองค์กร” วศินกล่าวในที่สุด
กรุงศรีเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ MUFG กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงิน
ที่ใหญ่ท่สี ุดของโลก กรุงศรีเปิดโอกาสให้พนักงานได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านโครงการ
แลกเปลี่ยนพนักงานในเครือ MUFG ทั่วโลก เพื่อให้พนักงานในแต่ละประเทศ รวมถึงพนักงานของกรุงศรีได้มีโอกาสไปท�ำงาน
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น
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หยิบเหล็กมาพับเป็นของแต่งบ้านมินิมอล
Text : Kritsana

S. / Photo : กิจจา อภิชนรจเรข

เคยดีไซน์ผลิตภัณฑ์ให้บริษัทต่างๆ มามากมาย จนวันหนึ่งอยากท�ำแบรนด์งานดีไซน์ของตนเองบ้าง
ดีไซเนอร์หนุ่ม นวัต ศักดิ์ศิริศิลป์ จึงชักชวน กรวุฒิ กาญจนาบุญมาเลิศ ที่ท�ำงานด้านครีเอทิฟ
แต่มีความสนใจในการแต่งบ้านมาสร้าง Moreover แบรนด์ของแต่งบ้านที่ถ่ายทอดศิลปะการพับกระดาษลงสู่เหล็กแผ่น

ย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีก่อน ของแต่งบ้านที่วางขายในตลาดส่วนใหญ่ท�ำจากไม้และพลาสติก แต่เหล็ก
ทีม่ อี ายุการใช้งานนานกว่ากลับไม่ถกู เลือก เนือ่ งจากไม่สวยงาม เข้ากับบ้านล�ำบาก ทัง้ คูจ่ งึ มองเห็นโอกาส
การเติบโตในสนามธุรกิจนี้ เพราะไม่มีคู่แข่ง
เอกลักษณ์ของ Moreover คือของแต่งบ้านที่ท�ำจากเหล็กพับ ดีไซน์เรียบง่ายสไตล์มินิมอลเพื่อให้
เข้ากับบ้านทุกสไตล์ มีฟังก์ชันการใช้งานที่น่าสนใจ และแต่ละคอลเลกชันสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจ
ทีต่ า่ งกัน เริม่ จาก Origami Collection ได้แรงบันดาลใจจากการพับกระดาษแบบญีป่ นุ่ ทีเ่ รียกว่า Origami
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคอนเซปต์ของแบรนด์ Season Collection ได้แรงบันดาลใจจากความสวยงาม
ของฤดูกาลต่างๆ เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าหญิง หลังวางจ�ำหน่าย ลูกค้าชายฟีดแบ็กให้ดีไซน์ของแต่งบ้าน
สไตล์ผู้ชายบ้าง จึงท�ำให้เกิด Oasis Collection ที่มาพร้อม Cactus ต้นกระบองเพชรที่หนุ่มๆ ใช้แขวน
นาฬิกาและแว่นตาได้ Come Home Collection เกิดจากความคิดอยากน�ำวัสดุอื่น เช่น ไม้ มาใช้
ร่วมกับเหล็ก โดย Secret Garret เป็นสินค้าขายดี ได้แรงบันดาลใจจากบ้านน�ำ้ ท่วม และ Luck Collection
ได้แรงบันดาลใจจากความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยและโชคลาภ
“เราเริ่มธุรกิจอย่างมีสติ ในช่วงเริ่มต้นผลิตสินค้าออกมาเพียงเล็กน้อยแล้วฝากขายตามร้านต่างๆ
เพื่อดูว่าเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่ ฟีดแบ็กเป็นอย่างไร จากนั้นน�ำฟีดแบ็กที่ได้อย่างเรื่องของดีไซน์
และฟังก์ชนั การใช้งานมาพัฒนาให้สนิ ค้าออกมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิง่ ขึน้ ความท้าทาย
ที่เจอในช่วงเริ่มต้นคือ ลูกค้าเข้าใจว่าสินค้าท�ำจากกระดาษ เหล็กจะเกิดสนิมเลยต้องสร้างการรับรู้
ผ่านวิดีโอและแคปชั่นที่บอกเล่าว่า สินค้าท�ำจากเหล็กพับ สีอบด้วยความร้อนจึงไม่เป็นสนิม พร้อมทั้ง
แนะน�ำวิธีการใช้งานและคุณสมบัติของเหล็ก” นวัตกล่าว
นอกจากนี้ Moreover ยังมีบริการรับออกแบบของขวัญพรีเมียม รองรับความต้องการขององค์กรต่างๆ
ที่มองหาของขวัญมอบให้ลูกค้าในช่วงเทศกาลพิเศษ และมีบริการแก้ปัญหาทางธุรกิจด้วยงานดีไซน์
ซึ่งเป็นการน�ำงานดีไซน์เข้าไปแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
ปัจจุบัน Moreover มีลูกค้าไทยและต่างชาติที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงาน
ดีไซน์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ ลูกค้าที่มองหาของขวัญดีไซน์เก๋ มีความสร้างสรรค์ ใช้งานได้จริง ราคา
สมเหตุสมผล เพื่อมอบให้คนที่รักในช่วงเทศกาลและวันส�ำคัญ และลูกค้าที่มองหาของแต่งบ้านสไตล์
มินิมอล มีฟังก์ชันการใช้งานที่น่าสนใจมาตกแต่งพื้นที่ของตนเอง เช่น คอนโดมิเนียม บ้าน พื้นที่ท�ำงาน
ทั้งนี้ เนื่องด้วยลูกค้า Moreover มักกลับมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หลังจากเห็นสินค้าจริง
ที่หน้าร้าน เจ้าของแบรนด์ทงั้ สองจึงให้ความส�ำคัญกับการท�ำธุรกิจแบบ Omni Channel คือวางจ�ำหน่าย
สินค้าทั้งที่ร้านจ�ำหน่ายของดีไซน์ในห้างสรรพสินค้า และช่องทางออนไลน์ เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์
ของแบรนด์ และมาร์เก็ตเพลซต่างๆ ซึ่งการเข้าไปจ�ำหน่ายในหลากหลายช่องทางช่วยให้สินค้าถูกมอง
เห็นมากขึ้น แบรนด์เป็นที่รู้จักเร็วขึ้น
“Moreover เป็นเจ้าแรกๆ ทีท่ ำ� ของแต่งบ้านจากเหล็กพับ เราพยายามหลีกหนีจากแบรนด์อนื่ ในตลาด
เพื่อสร้างความแตกต่างและเป็นที่จดจ�ำเพราะมีตัวตนที่ชัดเจน เมื่อลูกค้าจดจ�ำได้ก็สามารถแยกระหว่าง
สินค้าของเราและสินค้าลอกเลียนแบบได้” กรวุฒิกล่าว
เมื่อถามถึงอนาคตของ Moreover นวัตบอกกับเราว่า ตั้งใจเพิ่มช่องทางจ�ำหน่ายทั้งออนไลน์ และ
ออฟไลน์ให้มากขึ้นและครอบคลุมช่องทางที่ลูกค้าใช้งาน มุ่งขยายตลาดไปทางฝั่งยุโรปเพราะลูกค้า
ที่นั่นให้ผลตอบรับดี และสร้างความแปลกใหม่ด้วยการเพิ่มประเภทสินค้า สีสัน ฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆ
รวมทั้งน�ำวัสดุใหม่ๆ มาใช้ และพัฒนาดีไซน์ให้สะดุดตายิ่งขึ้น
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MADAMEORN

ไส้กรอกอีสานไขมันต�่ำ ยกระดับอาหารสตรีทฟูดสู่พรีเมียม
Text : Ratchanee

P. / Photo : เจษฎา ยอดสุรางค์

ไส้กรอกอีสาน หนึ่งในอาหารสตรีทฟูด ก�ำลังถูกยกระดับกลายเป็นไส้กรอกอีสานพรีเมียมส�ำหรับคนรักสุขภาพ
เนื่องเพราะมีไขมันต�่ำ ไม่ใส่สารกันเสียใดๆ ที่ส�ำคัญมาในรูปลักษณ์ใหม่ใส่ซองไฉไลกว่าเดิม
ทั้งหมดนี้เป็นผลงานของ กัลยรัตน์ ดวงรัตนเลิศ ที่พลิกไส้กรอกอีสานมาเป็นไส้กรอกเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ MADAMEORN

“ป๊ากับแม่ขายไส้กรอกอีสานหน้าบ้านตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก พอเรียนจบได้ท�ำงานก็ได้หิ้วไส้กรอกอีสาน
ของที่บ้านไปขายพี่ๆ ที่ออฟฟิศ ปรากฏว่าขายดีมีออร์เดอร์ตลอด แต่เราสังเกตเห็นว่าพี่ๆ จะไม่อยาก
นั่งกินที่ออฟฟิศ เขาว่าเพราะมันดูไม่ดี ส่วนใหญ่ก็เลยจะหิ้วกลับบ้าน ซึ่งก็จะมีปัญหาตามมาอีกว่า
มันมีกลิ่นออกมาเวลาอยู่บนรถ สรุปคืออร่อย อยากกิน แต่ไม่อยากถือและไม่อยากกินที่ออฟฟิศ ทีนี้
เลยเปลี่ยนเป็นกล่องใส่แทน เพื่อให้ถือง่ายขึ้นแล้วก็เริ่มส่งไปรษณีย์แต่ก็มีปัญหาเรื่องผักเครื่องเคียง
ที่ส่งล�ำบากค่าส่งแพง จากปัญหาต่างๆ ท�ำให้พยายามคิดที่จะแก้ปัญหา พอดีได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์
ท่านหนึง่ เรือ่ งของการหาแบรนด์โพซิชนั่ นิง่ เราเลยกลับมาดูวา่ เราเก่งด้านไหน เราเก่งเรือ่ งการท�ำไส้กรอก
อีสานที่อร่อย เลยโฟกัสกับสิ่งที่เราเก่งคือ ตัดเครื่องเคียงออกไปเลย แล้วคิดใหม่ท�ำเป็นไส้กรอกอีสาน
ไขมันต�่ำ เพราะเทรนด์สุขภาพก�ำลังมา”
เมื่อตัดสินใจที่จะยกระดับไส้กรอกอีสานบ้านๆ ให้เป็นไส้กรอกอีสานเพื่อสุขภาพ กัลยรัตน์จึงร่วมกับ
คุณพ่อพัฒนาไส้กรอกอีสานไขมันต�ำ่ โดยคงรสชาติความอร่อยเหมือนเดิม แล้วส่งไปตรวจสอบทางโภชนาการ
อาหารจากสถาบันโภชนาการ พบว่า ไส้กรอกอีสานของเธอไขมันต�่ำกว่าสูตรทั่วไปถึง 48 เปอร์เซ็นต์
ขณะเดียวกันเธอก็มีความตั้งใจที่จะเพิ่มมูลค่าไส้กรอกอีสานจึงสร้างสรรค์แพ็กเกจจิ้งให้ดูทันสมัย และ
สร้างความสะดวกในการรับประทานโดยเพียงฉีกซองก็สามารถรับประทานได้ทันที
“ใช้เวลาประมาณปีหนึ่ง กว่าจะได้สูตรกับแพ็กเกจจิ้ง โดยไส้กรอกอีสานของเราจะทอดด้วยน�้ำมัน
มะพร้าว ซึ่งมีกลิ่นเฉพาะตัวท�ำให้รสชาติดีขึ้น ไม่อมน�้ำมัน และไม่มีคอเลสเตอรอล ดีต่อสุขภาพ เพียง
ฉีกซองก็กินได้เลย หรืออยากกินร้อนๆ ก็เอาไปเข้าไมโครเวฟ ที่เราใส่ใจมากคือ เรื่องแพ็กเกจจิ้ง เพราะ
อย่างแรกถ้าเราปรับสูตรจนได้เป็นไส้กรอกอีสานไขมันต�่ำพร้อมรับประทานแล้ว แต่ยังใส่ถุงพลาสติก
แบบเดิม คนก็อาจจะไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรใหม่ อย่างที่สองคือภาพลักษณ์ของไส้กรอกอีสานที่จะดูเชยๆ
แต่เราอยากให้คนถือซองแล้วกล้าถ่ายรูป”
อย่างไรก็ตาม ไส้กรอกอีสาน MADAMEORN นอกจากไขมันต�่ำแล้วยังไม่ใส่สารกันเสียใดๆ ท�ำให้
อายุของไส้กรอกอีสานอยู่ได้เพียง 5 วันเท่านั้น ทุกวันนี้การสั่งสินค้าจึงเป็นลักษณะการพรีออร์เดอร์ และ
ต้องรอ 3-4 วันเท่านั้น โดยแม้กัลยรัตน์จะเพิ่งท�ำตลาดมา 6 เดือน แต่ด้วยกระแสตอบรับค่อนข้างดี ท�ำให้
มีร้านเพื่อสุขภาพติดต่อมาเพื่อน�ำไปวางหลายร้าน ดังนั้น เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น กัลยรัตน์
จึงก�ำลังมุ่งพัฒนาไส้กรอกอีสาน MADAMEORN ที่เก็บได้นาน 1 ปี โดยไม่ใส่สารกันเสียใดๆ
“ตอนนี้สิ่งที่เราต้องท�ำมี 2 เรื่องคือ ด้วยความที่การท�ำไส้กรอกอีสานนี้เป็นอาหารโฮมเมดที่เรา
ท�ำกันเองในครอบครัว บางครั้งก�ำลังการผลิตไม่พอจึงก�ำลังสเกลอัพไปจ้างเป็นโออีเอ็มผลิตให้
อีกเรือ่ งคือเราต้องการเพิม่ อายุการเก็บรักษา ตอนนีไ้ ม่ใส่สารกันเสียเก็บได้แค่ 5 วัน ท�ำให้การขยายตลาด
เป็นไปค่อนข้างจ�ำกัด แต่ตอนนี้เรามีโนว์ฮาวแล้วว่าจะท�ำอย่างไรจึงจะเก็บได้ประมาณ 1 ปี โดยไม่ใส่
สารกันเสีย ซึ่งเวลานี้ก�ำลังอยู่ในช่วงการทดลอง”
ทั้งนี้ หากสามารถแก้ปัญหาระยะเวลาการเก็บรักษาให้ยาวนานแล้ว กัลยรัตน์ตั้งใจว่าจะขยายตลาด
เพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาสูตรใหม่ๆ เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้ามากขึ้น
“คนที่ซื้อไส้กรอกอีสาน MADAMEORN ในรอบแรกก็เพราะมันคือไส้กรอกอีสานไขมันต�่ำ แต่เขาจะ
กลับมาซื้ออีกเพราะมันอร่อย เราเป็นอาหารนอกจากไขมันต�่ำแล้วยังไม่ใส่สารกันเสีย ฉะนั้นมองว่านี่คือ
สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ นอกจากนี้ อาหารไทยยังไปได้ทุกที่ในโลก ต่างชาติให้ความสนใจ ลูกค้าเรา
ทีจ่ ะไปอยูต่ า่ งประเทศเขาก็อยากเป็นตัวแทนมีการติดต่อพูดคุยกันอยู่ เป้าหมายทีว่ างไว้จงึ ตัง้ ใจจะส่งออก
ไปต่างประเทศด้วย”

09-5736-6689

madameorn

madame.orn

@madameorn
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NATURELIFEHERB
ผลิตภัณฑ์คุณภาพอินเตอร์

จากสวนสมุนไพรปราจีน
จากความคุ้นเคยในการน�ำขมิ้น
มาใช้รักษาสิวและประทินผิวเมื่อครั้งเป็นเด็ก
ท�ำให้ โรฒวศิน รัตนะเสาวคนธ์
ที่รู้สึกอิ่มตัวกับงานในแวดวงดีไซเนอร์
อยากหวนกลับบ้านเกิดที่จังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อกลับไปใช้เวลากับครอบครัว
และสานฝันการหยิบเอาของดีของจังหวัด
อย่างสมุนไพรมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผ่านผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพพรีเมียม
ภายใต้ชื่อแบรนด์ NATURELIFEHERB

สบู่สมุนไพรคือ ผลิตภัณฑ์แรกที่เขาตั้งใจท�ำ เพราะเป็น
ผลิตภัณฑ์ทลี่ กู ค้ามีความคุน้ เคย จึงง่ายต่อการเข้าถึง ก่อนลงมือ
ผลิตสบู่ เขาใช้เวลากว่า 1 ปีในการศึกษาสบูส่ มุนไพรของแบรนด์
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยหรือนอก เพื่อมองหาสิ่งที่แบรนด์
เหล่านั้นไม่มี รวมถึงคิดค้นสูตรสบู่ให้มีคุณภาพระดับสากล
เพื่อให้สามารถส่งออกไปจ�ำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้
หลังผ่านช่วงลองผิดลองถูก ในที่สุด NATURELIFEHERB
ก็คลอดผลิตภัณฑ์แรกอย่างสบู่ขมิ้นผสมน�้ำผึ้ง จุดเด่นอยู่ที่
การเลือกใช้ขมิน้ ทีป่ ลูกในจังหวัดปราจีนบุรี ซึง่ มีดนิ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์
สภาพอากาศเอื้อต่อการปลูก เก็บเกี่ยวในเดือน 9 ท�ำให้ได้ตัวยา
ธรรมชาติอย่างสารเคอร์คูมีนที่ดีที่สุด สบู่มีความอ่อนโยนต่อผิว

09-4553-2489

เพราะไม่ใส่น�้ำหอมเคมี พาราเบน และสี ไม่มีสารเพิ่มฟอง
ครีมฟองที่เกิดเป็นครีมฟองธรรมชาติ ผิวจึงไม่แห้งตึง
เมื่อสบู่ขมิ้นผสมน�้ำผึ้งได้ผลตอบรับดีทั้งจากลูกค้าไทย
และเทศทีเ่ ป็นสายรักสุขภาพ เขาก็มคี วามคิดออกผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้น โดยคิดค้นผลิตภัณฑ์จากปัญหา
ผิวที่ลูกค้ามี เพราะหวังให้ผลิตภัณฑ์ช่วยแก้ปัญหาผิวของลูกค้า
ได้ตรงจุดยิง่ ขึน้ ตอนนีผ้ ลิตภัณฑ์ของ NATURELIFEHERB มีทงั้ สบู่
สมุนไพร เช่น สบูจ่ มูกข้าว ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น ใช้ข้าวทีเ่ ก็บเกี่ยว
ช่วงเดือน 11 เวลาใกล้รุ่ง จึงได้จมูกข้าวและน�้ำนมข้าวที่มีคุณค่า
ดีที่สุด สบู่เหลว โลชั่นบ�ำรุงผิว ครีมบ�ำรุงมือ แชมพู เช่น แชมพู
มะกรูด ว่านหางจระเข้ ช่วยลดผมร่วง ขจัดรังแค สมุนไพรที่ใช้
เก็บสดใหม่ทกุ เช้า ครีมนวดผม และก้านไม้หอมระเหยให้กลิน่ หอม
อย่างไทย ตั้งใจออกมาเพื่อลูกค้าที่ต้องการสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการพักผ่อน
นอกจากความโดดเด่นในเรื่องของสมุนไพรที่น�ำมาใช้เป็น
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ และสูตรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาจนมีคณ
ุ ภาพ
ระดับสากล อีกหนึง่ สิง่ ทีช่ ว่ ยเสริมให้ผลิตภัณฑ์ NATURELIFEHERB
โดดเด่นมากขึ้นคือ แพ็กเกจจิ้งลายไม้ที่สื่อถึงจังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งเป็นเมืองไม้ เมืองสมุนไพร
“เราท�ำธุรกิจด้วยข้อจ�ำกัดด้านเงินทุน ดังนั้น ก่อนลงมือท�ำ
ต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น ปัญหาผิวทีล่ กู ค้ามี เพือ่ จะได้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ทตี่ รงตามความต้องการของลูกค้าทีส่ ดุ และวิเคราะห์วา่
ใครคือกลุ่มลูกค้า เพราะผลิตภัณฑ์ของเราไม่สามารถขายได้

www.naturelifeherb.com

กับทุกคน การระบุกลุม่ ลูกค้าให้ชดั เจน ช่วยให้รวู้ า่ ต้องขายใคร
ลดการเสียเวลาในการลองผิดลองถูกกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น เป็นที่จดจ�ำ ต้องออกแบบแพ็กเกจจิง้
ให้แตกต่างจากแบรนด์อน่ื และสือ่ ถึงตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจน
เพราะความชัดเจนของตัวตนท�ำให้แบรนด์อยู่ได้อย่างยั่งยืน
หากออกแบบใกล้เคียงหรือเลียนแบบแบรนด์อนื่ จะแพ้ในตลาดนี้
ทันที และตัวตนของแบรนด์จะหายไป”
ด้านช่องทางการขายมี 2 ช่องทาง คือ ช่องทางออนกราวนด์
วางจ�ำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และ คิง เพาเวอร์ ดิวตีฟ้ รีในสนามบิน
เพื่อให้ลูกค้าต่างชาติซื้อได้สะดวก และช่องทางออนไลน์คือ
เฟซบุก๊ อินสตาแกรม และเว็บไซต์ กลยุทธ์สร้างยอดขายออนไลน์
คือ บอกเล่าว่าผลิตภัณฑ์ช่วยแก้ปัญหาใดได้บ้าง เมื่อผลิตภัณฑ์
ตอบโจทย์ความต้องการ ลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นและเร็วขึ้น
ทางฝัง่ ของเว็บไซต์ตอ้ งมีชอ่ งทางช�ำระเงินทีอ่ ำ� นวยความสะดวก
ในการช�ำระเงินของลูกค้าต่างชาติ เช่น PayPal
NATURELIFEHERB อยูใ่ นตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรมานานกว่า
4 ปี ซึง่ ภายใต้เงินทุนทีม่ จี ำ� กัดในช่วงเริม่ ต้นอาจท�ำให้แบรนด์มา
ไม่ได้ไกลเช่นนี้ หากธนาคารออมสินไม่ได้ยนื่ มือเข้ามาช่วยเหลือ
ในเรือ่ งของเงินทุนและการให้ดอกเบีย้ พิเศษส�ำหรับผูเ้ ริม่ ต้นธุรกิจ
แต่การมีเงินทุนเพียงอย่างเดียว แบรนด์อาจไม่เติบโตได้จนถึง
ทุกวันนี้ หากไม่ได้รับค�ำแนะน�ำจากกูรูในเรื่องการท�ำธุรกิจ
รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นกับธุรกิจในอนาคต
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บนเส้นทางความเปลี่ยนแปลง
เมื่อ 5 ปีก่อน นิตยสาร SME STARTUP เปิดตัวขึ้น เพราะมองเห็นความฝันของผู้ประกอบการพันธุ์เล็ก
ที่อยากจะสร้างทางเดินธุรกิจของตัวเอง เราจึงอาสามาช่วยเติมเต็มความฝันเหล่านั้น และก็เริ่มต้นพูดคุย
กับเหล่าผู้ประกอบการ SME ที่เพิ่งเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตนเองจริงๆ
แต่ทุกอย่างย่อมมีความเปลี่ยนแปลง ตลอดทางเดินมีหลายเหตุการณ์น�ำไปสู่จุดเปลี่ยนส�ำคัญที่ท�ำให้
ผู้ประกอบการ SME ในวันนั้นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองจนถึงทุกวันนี้ เราจึงถือโอกาสย้อนรอย
กลับไปพูดคุยกับเขาเหล่านั้นที่เคยคุ้นกันอีกครั้ง เพื่ออัปเดตเรื่องราวของคนหน้าเก่ากับเรื่องเล่าใหม่ๆ
รวมถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้น มาร่วมย้อนรอยไปด้วยกัน...

นัฏฐ์สกล เกียรติสุรนนท์

ผนึกยักษ์ใหญ่และก้าวที่กระโดดของ ShopSpot
นัฏฐ์สกล เกียรติสุรนนท์ เป็น Startup ที่ขึ้นปกฉบับปฐมฤกษ์ของ SME STARTUP
ด้วยความเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นเป็น CEO ของ ShopSpot (Thailand)
มาร์เก็ตเพลซส�ำหรับ SME สายแฟชั่น โดยเขาเป็น Startup รายแรกๆ ในไทย
ที่ได้เงินจากนักลงทุนต่างประเทศถึง 20 ล้านบาท ซึ่งในขณะนั้นมีเพียงไม่กี่บริษัท
อย่ า งไรก็ ต าม จากวั น นั้ น จนถึ ง วั น นี้ ต ลอดเส้ น ทาง
ของ ShopSpot กลับมีเหตุให้ตอ้ งลดเลีย้ วออกนอกเส้นทางทีว่ างไว้
ซึง่ นัฏฐ์สกลยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาทีผ่ า่ นร้อนผ่านหนาวมามากมาย
ส�ำหรับเขา ได้เรียนรู้อะไรมากมายระหว่างทาง และถึงแม้
ตัวแอปพลิเคชัน ShopSpot จะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้
แต่การเติบโตของบริษทั และทีมงาน ShopSpot (Thailand) ก็ยงั
ถือว่าท�ำได้ดใี นระดับหนึง่ โดยเฉพาะเป็นการผสมผสานกับ King
Power Click เพื่อเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกันอย่างลงตัว
“ShopSpot มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ อย่าง ซึ่งไล่เรียง
ดูกม็ ตี งั้ แต่ในตอนแรกเลยเรามีการเปลีย่ น Business Model จาก
แอปฯ ขายของมือสอง มาเป็น Marketplace for SMEs Brand
เน้นขายสินค้ามือหนึ่ง มีการริเริ่มผสมผสาน 3C Model คือ
Content + Commerce + Community เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์
สไตล์และพฤติกรรมลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นไป มีการแยกทีมท�ำคอนเทนต์
มาเป็นอีกหน่วยธุรกิจหนึง่ ทีส่ ำ� คัญคือมีการปรับเปลีย่ นโครงสร้าง

ภายใน โดยการคืนทุน Convertible Loan ให้กับนักลงทุน
รอบก่อนๆ เพือ่ ปิดบริษทั ShopSpot Mobility Pte Ltd ทีส่ งิ คโปร์
แล้วคงไว้แต่บริษทั ShopSpot (Thailand) ทีม่ กี าร M&A (Mergers
and Acquisitions) กับทาง King Power Group”
การตัดสินใจ M&A กับทาง King Power Group ถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญของ ShopSpot โดยนัฏฐ์สกลเล่าว่า
หลังจากที่ได้คืนทุน Convertible Loan กับนักลงทุนรอบก่อนๆ
แล้ว เขาก็เริม่ ดูทางเลือกต่างๆ 2-3 แนวทาง ซึง่ ใช้เวลา 3-4 เดือน
จึงตัดสินใจเข้าร่วมกับทาง King Power ที่มองแล้วว่าน่าจะ
ตอบโจทย์ ใ นระยะยาวดี ที่ สุ ด โดยมี ก ารร่ ว มก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท
King Power Click เพื่อเป็นการท�ำงานคู่ขนาน Synergy ไปกับ
บริษัท ShopSpot (Thailand) ซึ่งปรับตัวมาเป็นกึ่งๆ Holding
Company ที่มีหลายๆ แบรนด์อยู่ภายในบริษัท ไม่ใช่แค่แอปฯ
ShopSpot อีกต่อไป
“ส่วนตัวคิดว่าเป็นดีลที่ Win-Win-Win คือ King Power
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ได้ทมี มาขยายธุรกิจอี-คอมเมิรซ์ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ มากขึน้
ส่วน ShopSpot ได้มโี อกาสขยายธุรกิจอืน่ ๆ ทีต่ งั้ ใจไว้ได้รวดเร็วขึน้
ขณะที่ผู้ถือหุ้นเดิมก็ได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจ ไม่มีใคร
ขาดทุนจากการลงทุนใน ShopSpot”
ส�ำหรับเหตุผลที่ท�ำให้ตัดสินใจในครั้งนี้ เพราะ หนึ่ง Vision
ทีต่ รงกัน คือตัง้ เป้าทีจ่ ะสร้างธุรกิจส�ำหรับอนาคต ทีส่ ร้างอิมแพ็กต์
ในเชิงบวกให้กบั Ecosystem ของธุรกิจท่องเทีย่ วและรีเทลในไทย
สอง Chemistry ที่ตรงกัน ผู้บริหารรุ่นราวคราวเดียวกัน คุยกัน
รู้เรื่อง เข้าใจกันง่าย และสุดท้าย Timing ที่ตรงกัน กล่าวคือ
ShopSpot เองก็ได้สั่งสมประสบการณ์มาพอสมควร พร้อมรับ
งานใหญ่ที่ต้องเติบโตแบบก้าวกระโดด ส่วนทาง King Power
ก็ได้ลองผิดลองถูกมาพอสมควร และคิดว่าถึงเวลาที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน
“หลังจากที่ M&A แล้วปัญหาและความท้าทายที่เจอก็

เปลี่ยนไปคือ บริษัทโตเร็วขึ้น คนมากขึ้น งานบางอย่างแต่ก่อน
ต้องท�ำเอง ตอนนีต้ อ้ งบริหารให้ทมี ท�ำเป็นหลัก แล้วเรามาดูภาพ
ใหญ่มากขึน้ เช่น เรือ่ งการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงความ
ร่วมมือที่จะมีอิมแพ็กต์ต่อ Ecosystem การรักษาวัฒนธรรม
ทีย่ งั มี Startup DNA อยู่ รวมถึงการตัง้ เป้าทีท่ า้ ทาย แต่กย็ งั ท�ำให้
ทีมงานมีใจท�ำให้ส�ำเร็จไปด้วยกัน”
ในวันนี้ ShopSpot (Thailand) มี Business Unit ในเครือ
อยู่ราวๆ 3 หน่วย คือ
1. His.in.th - Men’s Online Store มีสนิ ค้าหลากหลายแบรนด์
ที่คัดสรรส�ำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ มาที่เดียวได้ของครบ จบ
ทุกสไตล์
2. Wish - บริการ Gift Delivery Service ของขวัญตามเทศกาล
ต่างๆ เช่น กระเช้าของขวัญปีใหม่ เน้นลูกค้าองค์กร ก�ำลัง
จะขยายไปตลาดลูกค้ารายย่อย โดยมีการออกแบบของขวัญ

จากหอศิลป์ฯ สู่วังบูรพา

ทีโ่ ดดเด่น มีสไตล์ ให้ภาพลักษณ์ทดี่ พู รีเมียมในราคาทีจ่ บั ต้องได้
3. Digital Agency - บริการทางการตลาดออนไลน์ครบวงจร
รวมถึงมี Publisher Platform ของตัวเองคือ ShopSpotter, Mover,
The Passion
“เรายังเชื่อในศักยภาพของ ShopSpot (Thailand) ว่ายัง
เติบโตได้อีกเยอะ และจะมีส่วนร่วมสร้างอิมแพ็กต์ในเชิงบวกกับ
วงการ Startup รวมไปถึง Ecosystem ของธุรกิจท่องเที่ยว และ
รีเทลได้อกี นาน เป้าหมายต่อไปของเราคือ การ IPO ให้ได้ภายใน
5 ปี โดยวาดฝันว่าต้องเป็น Unicorn ตัวแรกๆ ของไทยให้ได้เช่นกัน”
ทั้งหลายทั้งปวงนี้ ท�ำให้นัฏฐ์สกลได้เรียนรู้และได้ข้อคิดกลับ
มาว่า “ถ้าคุณไม่ล้มเลิก คุณจะไม่มีวันล้มเหลว” นั่นเพราะเขา
ผ่านช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายมาพอสมควร แต่สิ่งที่ท�ำให้เขายังเดิน
หน้าต่อเพราะเขาเชือ่ ในวิสยั ทัศน์ และจุดมุง่ หมายของ ShopSpot
ว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อทุกๆ คน และยังมีโอกาสที่จะท�ำมันได้

การเดินทาง 5 ปีของ GALLERY กาแฟดริป
5 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหก ในห้วงเวลาที่ผ่านทุกสิ่งอย่างล้วนมีการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับ Gallery กาแฟดริป
ร้านกาแฟเล็กๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่ดึงดูดคอกาแฟเข้าสู่โลกของกาแฟดริป
ที่ความช้าเป็นที่มาของกาแฟหอมกรุ่น รสชาติตามลักษณะเฉพาะของเมล็ดกาแฟที่เลือกใช้
ปิยชาติ ไตรถาวร ผู้บุกเบิกกระแสกาแฟดริปให้ดังเปรี้ยง
จนได้รับฉายาว่า ดริปคิง เล่าถึงบันทึกเส้นทางของ Gallery
กาแฟดริป สาขาหอศิลป์ฯ ว่า ในช่วง 2 ปีแรกที่เปิดร้านเริ่ม
มองเห็นว่า สิ่งที่ตัดสินใจเลือกอย่างการลาออกจากงานประจ�ำ
มาเปิดร้านกาแฟที่เสิร์ฟกาแฟดริปให้กับทุกคนเป็นการตัดสินใจ
ทีถ่ กู ต้อง เพราะกระแสตอบรับเป็นไปในทิศทางทีด่ ี แต่เนือ่ งด้วย
ตระหนักว่าความต้องการของลูกค้าก็สำ� คัญไม่แพ้สงิ่ ทีต่ นเองตัง้ ใจ
ท�ำแต่แรกเริ่ม จึงเพิ่มเติมเมนูอื่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้ามากขึ้น เช่น ชานม ชาเขียว ชามะนาว โกโก้ และ
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้หันมาให้ความส�ำคัญกับงานเบื้องหลัง
นัน่ คือการจับมือกับร้านกาแฟเจ้าสนิท มหาวิทยาลัย และเกษตรกร
ที่ปลูกกาแฟ เพื่อร่วมกันพัฒนากาแฟไทยให้มีคุณภาพดีไม่แพ้
กาแฟนอก
การท�ำงานร่วมกันของหลายฝ่ายทีเ่ กิดขึน้ นี้ ท�ำให้วงการกาแฟ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน และเป็นการเชือ่ มโยงมิตขิ องกาแฟจากต้นทาง
สู่ปลายทางได้อย่างสมบูรณ์ เช่น จับมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัย
ในภาควิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับปรุงคุณภาพดิน เพือ่ ร่วมกันหาวิธี
ปรับปรุงสภาพดินในสวนกาแฟให้ดีขึ้น เมื่อดินดี คุณภาพของ
เมล็ดกาแฟก็ดีตาม เกษตรกรจึงมีรายได้เพิ่ม คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยูด่ ขี นึ้ เพราะขายเมล็ดกาแฟได้ในราคาทีม่ ากขึน้ ร้านกาแฟ
ได้ใช้เมล็ดกาแฟคุณภาพดีชงเสิร์ฟลูกค้า ส่วนลูกค้าได้ดื่มกาแฟ
รสชาติอร่อยขึ้น อีกทั้งยังได้ฟังเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับกาแฟที่หาก
ฟังแล้วรูส้ กึ อยากไปเยือนสวนกาแฟสักครัง้ ปิยชาติกพ็ ร้อมจัดทริป

24

เนื่องจากสาขาหลักมีข้อจ�ำกัดในเรื่องพื้นที่ จึงรองรับลูกค้า
ไม่ได้มากนัก ปิยชาติจงึ มีโปรเจกต์ขยายพืน้ ทีร่ า้ นให้กว้างขวางขึน้
เพื่อรองรับจ�ำนวนลูกค้าที่มากขึ้น และเพื่อจัดกิจกรรมส่งต่อ
ความรูเ้ รือ่ งกาแฟให้แก่ผทู้ สี่ นใจ เช่น สอนชงกาแฟดริป และสอน
การชิมกาแฟแบบ Cupping เป็นต้น โดยการขยายพื้นที่ครั้งนี้
จะแล้วเสร็จในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และยังเตรียมปรับเมนู
อีกครั้งเพื่อเพิ่มตัวเลือกใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ที่นี่ยังมี
หลากหลายอุปกรณ์ชงกาแฟดริปจ�ำหน่ายให้กับคนที่สนใจซื้อ
ไปทดลองชงเองที่บ้าน
อย่างไรก็ตาม เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน
ชายเจ้าของร้านที่มองไปถึงภาพวันหนึ่งที่สาขาหลักอาจต้อง
ปิดตัวลง จึงตัดสินใจเปิดสาขาสองที่วังบูรพาเพื่อปิดความเสี่ยง
ขณะเดียวกันก็เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ท�ำให้ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทั้งที่
เป็นคนในย่าน วัยรุ่นที่ชอบถ่ายรูป พร้อมด้วยนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ด้านท�ำเลที่ตั้งของสาขานี้ตั้งอยู่หัวมุมแยกสามยอด ใต้ตึก
Cacha Bed Heritage แกลเลอรีโฮสเทลดีไซน์เก๋ ซึ่งตอบโจทย์
ความตัง้ ใจทีอ่ ยากตัง้ ร้านกาแฟทีต่ นเองรักในพืน้ ทีข่ องทีพ่ กั สไตล์
วินเทจที่มีพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ
Gallery กาแฟดริป สาขาวังบูรพา เปิดให้บริการมาแล้ว 2 ปี
บรรยากาศยังคงอบอุ่น เป็นกันเองไม่ต่างจากสาขาหอศิลป์ฯ
ส่วนยอดขายที่เกิดขึ้นแม้ไม่สูงเท่าสาขาแรกแต่ก็มากพอท�ำให้
ร้านอยู่รอดได้
ครัน้ ถามถึงเป้าหมายในอนาคต ดริปคิงคนนีต้ อบว่าอยากท�ำ
ธุรกิจนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ก้าวเดินไปอย่างช้าๆ แต่ทุกก้าว
เป็นก้าวที่มั่นคง และหากในอนาคตต้องขยายสาขาเพิ่ม พื้นที่
ที่ถูกเลือกต้องมีงานศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งคนรักกาแฟ
อาจได้เห็น Gallery กาแฟดริป ในรูปแบบการจับมือกับกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งแล้วร่วมกันท�ำสิ่งพิเศษ
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีร้านที่เสิร์ฟกาแฟ

ดริปเปิดแทบจะทุกพืน้ ทีท่ วั่ กรุงเทพฯ อันเนือ่ งมาจากการเพิม่ ขึน้
ของคนรักกาแฟในทุกๆ ปี ชีใ้ ห้เห็นว่าธุรกิจกาแฟยังคงอยูใ่ นช่วง
ขาขึน้ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง แต่ถงึ กระนัน้ การเพิม่ ขึน้
ของร้านกาแฟก็ไม่ได้สร้างความกังวลใจให้กับเจ้าของร้านคนนี้
เลยแม้แต่น้อย เพราะเขามีไม้เด็ดมัดใจลูกค้า อย่างความ
หลากหลายของสายพันธุ์เมล็ดกาแฟ คอกาแฟจึงรู้สึกสนุกไปกับ
การลองสิง่ ใหม่อยูเ่ สมอ ตลอดทัง้ มีสว่ นร่วมในการฟีดแบ็กรสชาติ
กาแฟ โดยฟีดแบ็กดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังเกษตรกร พวกเขา
จึงคอยติดตามอยู่เสมอว่า เกษตรกรจะน�ำฟีดแบ็กที่ได้รับไป
ปรับปรุงเมล็ดกาแฟให้ออกมาเป็นอย่างไร และอีกหนึง่ ไม้เด็ดคือ
ความเป็นกันเองที่มอบให้กับลูกค้า ลักษณะการพูดคุยที่เหมือน
เพื่อนคุยกับเพื่อน พี่คุยกับน้อง ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี
ให้เกิดขึน้ ท�ำให้ลกู ค้ารูส้ กึ ว่า Gallery กาแฟดริปแห่งนีไ้ ม่ใช่เพียง
ร้านกาแฟที่เข้ามาซื้อกาแฟแล้วเดินจากไป แต่เป็นสังคมดีๆ
ที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ชอบเหมือนกัน

Cabin Concept Shoes

ขายดี แต่ขอหยุดชั่วคราว

ใครจะเชื่อว่า Cabin Concept Shoes ที่โพสต์เปิดรับออร์เดอร์ทีไรก็มีลูกค้าสั่งรองเท้าเข้ามาเพียบตลอด
แต่สุดท้ายแล้วจะขอหยุดชั่วคราว เพียงเพราะมีปัญหากับช่างเย็บรองเท้าที่ใช้งานกันประจ�ำ
และนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่กลายเป็นบทเรียนของการท�ำธุรกิจที่ต้องพึ่งพาคนคนเดียว

หลั ง จากที่ เ ราสั ม ภาษณ์ ปิ ่ น รั ฐ ปิ ่ น เวหา ในคอลั ม น์
Self-Employed ฉบับแรกเมื่อ 5 ปีก่อน Cabin Concept Shoes
ก็มียอดขายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มีการซื้อซ�้ำอยู่บ่อยครั้ง จนถึง
ขนาดว่าเมือ่ เธอท�ำแคมเปญให้ลกู ค้าเอารองเท้า Cabin Concept
Shoes มาเรียงกันเพื่อดูว่าใครมีกี่คู่กันบ้าง ปรากฏว่ามีหลายคน
ทีเดียวที่มีรองเท้าของเธอเป็น 10 คู่
Cabin Concept Shoes มีความโดดเด่นตรงที่เป็นรองเท้า
ส้นเตี้ย แบบกึ่ง Made to Order ขายผ่านเฟซบุ๊ก และ
อินสตาแกรม โดยปิ่นรัฐจะมีแบบรองเท้าให้เลือกเพียง 2-3 แบบ
เท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถเลือกหนัง สี พื้นรองเท้า ได้ตามใจชอบ
ซึ่งด้วยความเข้าใจคนที่เท้ามีปัญหา ไซส์รองเท้าจึงละเอียดถึง
ครึ่งเบอร์ และหากลูกค้ามีหน้าเท้ากว้างหรือมีปัญหารูปทรง
ของเท้า ก็สามารถพูดคุยเพื่อปรับไซส์ปรับความต้องการกันได้
Cabin Concept Shoes จึงเป็นรองเท้าพิเศษที่ท�ำขึ้นเฉพาะ
คนคนเดียวเท่านั้น
“ตอนนั้นยอดขายดีมาก และมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ เลย
เนื่องจากเราจะเน้นบริการ มันเป็นการสั่งกึ่ง Made to Order
เหมือนกับเราแก้ปัญหาให้เขาในแต่ละคน ฉะนั้นคู่ไหนที่ใส่ไม่ได้
เรารับคืน ทุกครัง้ ทีโ่ พสต์กจ็ ะได้ยอดสัง่ ซือ้ กลับมา แต่เราไม่โพสต์
เยอะ เพราะเราไม่มีของขาย เรามีช่างแค่คนเดียวท�ำไม่ทัน และ
ด้วยความที่ท�ำไม่ทัน ก็เคยไปหาโรงงานผลิตให้ คิดว่าโรงงาน
จะมีระบบที่ดี เราจะได้ขยายกิจการได้ไม่ต้องพึ่งช่างคนเดียว
ปรากฏว่าล็อตนั้นคือเสียทั้งหมด 30 คู่ ไม่ใช่ว่าไม่ดีซะทีเดียว
มันก็ขายได้ทั่วไป แต่ไม่ได้มาตรฐานของเราเองมากกว่า”
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นี่เป็นปัญหาของสินค้า Made to Order ที่ต้องอาศัย
ความละเอียด และเป็นข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้ไม่สามารถหาโรงงาน
ผลิตได้คราวละเยอะๆ
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การผลิตยิง่ เลวร้ายลง เมือ่ มีแบรนด์
รองเท้าเกิดขึน้ มากมายในตลาด จนน�ำไปสูก่ ารซือ้ ตัวช่างรองเท้า
ฝีมือดีมีความช�ำนาญ และท�ำให้ช่างรองเท้าหายากขึ้นเรื่อยๆ
“ช่างที่ท�ำให้เรามีคนเดียว แล้วก็เริ่มมีปัญหาเริ่มส่งงานช้าลง
เรื่อยๆ อ้างว่าญาติป่วย ญาติเสีย เริ่มติดต่อไม่ได้ ไม่รับโทรศัพท์
หาช่างใหม่มาแล้ว 2 ครั้ง ก็ผิดหวังทั้ง 2 ครั้ง เรายอมจ่ายเงิน
เพิ่มขึ้นด้วย ต้นทุนก็เพิ่มขึ้น แต่ความช้าของงานก็ยังคงอยู่
สรุปคือเขาไม่อยากท�ำให้แล้ว แต่ไม่บอกตรงๆ เข้าใจว่า น่าจะ

มีการซื้อตัวกัน จนสุดท้ายท�ำให้เราต้องผิดนัดลูกค้า คิดดูลูกค้า
รอนาน 2 เดือนจนลูกค้าขอเงินคืน พอลูกค้าปฏิเสธเราท�ำได้แค่
ขอโทษแล้วก็เก็บรองเท้านั้นเอาไว้”
จุดนี้กลายเป็นจุดแตกหัก และท�ำให้เธอกลับมาคิดทบทวน
ก่อนตัดสินใจหยุดพักชัว่ คราว เมือ่ 3 ปีกอ่ น ซึง่ เมือ่ ถามว่าเสียดาย
ไหมกับยอดขายที่ก�ำลังพุ่งขึ้นเรื่อยๆ แต่กลับต้องมาสะดุด
เพราะเรื่องนี้ เธอบอกว่า
“ไม่เสียดาย คิดว่าเราท�ำเมื่อพร้อมดีกว่าที่จะดันทุรังท�ำแล้ว
ชื่อเสียงแบรนด์เสีย ที่ส�ำคัญเราไม่ได้ล้มเหลวแล้วถึงหยุด แต่
แบรนด์เรายังดีอยู่ เราก็ขอเก็บแบรนด์ไว้ดว้ ยภาพลักษณ์คณ
ุ ภาพ
การบริการของเรา ส่วนตัวเราเป็นแอร์โฮสเตสอยู่แล้วก็กลับไป

5 ปี กับความอยู่รอด

ของ THITAYA ร้านเล็กในซอยลึก
ใครจะไปเชื่อว่า ร้านเบเกอรีเล็กๆ ในซอยอารีย์ 5 ที่เปิดในบริเวณบ้าน
ตั้งอยู่ในซอยลึกที่ยากต่อการเดินทางมาเยือน มีที่นั่งจ�ำกัด และไม่มีที่จอดรถอย่างร้าน Thitaya
ของ อาทิตย์ วงศ์ยฤทธิ์ จะอยู่ได้ยาวนานถึง 5 ปี ที่ส�ำคัญยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

หลังจากมีโอกาสกลับไปเยือนร้านเบเกอรีบรรยากาศอบอุ่น
แห่งนี้อีกครั้งก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง สิ่งแรกคือ อาทิตย์
ทีต่ ดั สินใจลาออกจากงานประจ�ำ เพือ่ มาเดินบนเส้นทางผูป้ ระกอบการ
ได้หวนกลับไปเป็นมุนษย์เงินเดือนอีกครัง้ หลังจากเปิดร้านได้เพียง
1 ปี โดยเขาเล่าถึงการตัดสินใจนี้ว่า ไม่ใช่เพราะร้านอยู่ไม่ได้
แต่เพราะเมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี ร้านเริ่มเข้าที่เข้าทาง เบเกอรี
เครื่องดื่ม หรือแม้แต่อาหารที่เคยท�ำเสิร์ฟลูกค้าเองก็สามารถ
ปล่อยให้ผู้ช่วยจัดการแทนได้ เพราะมีสูตรที่ตายตัว ใครจึงปรุง
ก็ได้ แต่จะมีบางเมนูที่เขากลับมาท�ำเองหลังเลิกงาน
อีกความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ การเปิดพื้นที่ใหม่อย่าง
โซนเอาต์ดอร์ตดิ เครือ่ งปรับอากาศ เพือ่ รองรับจ�ำนวนลูกค้าทีเ่ พิม่
ขึน้ จากเมือ่ ก่อน และตอนนีย้ อดขายส่วนใหญ่ของร้านมาจากการ
สั่งซื้อแบบดิลิเวอรีที่จัดส่งโดยบริษัทขนส่งต่างๆ ซึ่งการเข้ามา
ของการสั่งซื้ออาหารรูปแบบนี้ช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ใหม่
ให้กับร้าน อ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทาง
มาทีร่ า้ น และร้านเป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ส่งผลให้ผตู้ ดิ ตามในโซเชียล
มีเดียต่างๆ ของร้านเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่วนเมนูที่ลูกค้านิยม
สั่งแบบดิลิเวอรี ได้แก่ เบเกอรี พิซซา อาหาร และกาแฟ
นอกจากนี้ เมนูที่ร้านก็เปลี่ยนแปลงไป โดยนอกจากเค้กขาย
ดีอย่างเค้กมะพร้าวก็มเี ค้กรสชาติใหม่เพิม่ เติมเข้ามา เช่น เค้กส้ม
และมีอาหารตัวเลือกใหม่ๆ อย่างข้าวผัด ข้าวกะเพรา และ
สปาเกตตีทแี่ ม้ชอื่ จะคุน้ หู แต่รสชาติความอร่อยกลับแตกต่างจาก
ที่เคยรับประทาน เช่น ข้าวผัดกุ้ง ผัดไม่มันมาก ข้าวร่วน ผัด
ในกระทะเหล็กจึงได้กลิ่นกระทะ ใช้กุ้งสดแทนกุ้งแช่แข็ง
“Thitaya เป็นที่รู้จักจากการบอกต่อ เราไม่กล้าโฆษณา
ในโซเชียลฯ มาก เพราะถ้ากระแสตอบรับดี ลูกค้าเข้าเยอะ แต่เรา

โฟกัสที่งาน ที่ส�ำคัญเราได้บทเรียนในการท�ำธุรกิจคือ ต้องพึ่ง
ตัวเอง ต้องมีโนว์ฮาว อีกอย่างคือ คนไม่เหมือนกัน เราเคยเขียน
ภาษาของเรา ใช้เครื่องหมายฟันหนู ช่างไม่เข้าใจ สั่งอะไร
เราเลยรู้ว่า การสื่อสารก็ส�ำคัญ เราใช้วิธีที่เราคิดว่าดีที่สุด แต่
ไม่ได้ดีที่สุดส�ำหรับทุกคน เราต้องเรียนรู้ว่าแต่ละคน แต่ละกลุ่ม
เขาชอบแบบไหนด้วย”
อย่างไรก็ตาม เมื่อ Cabin Concept Shoes เป็นเหมือนโชค
ชะตาทีท่ ำ� ให้เธอได้มโี อกาสมาสวมหมวกผูป้ ระกอบการ และเธอ
ก็ยังคงคิดถึงอยู่ทุกวัน ดังนั้น ในอีกไม่ช้า Cabin Concept
Shoes คงกลับมาเปิดร้านให้เราได้มีรองเท้าเฉพาะแต่ละบุคคล
อีกครั้งอย่างแน่นอน
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ให้บริการได้ไม่เต็มที่ กระแสทีเ่ กิดขึน้ จะกลายเป็นดาบมาแทงเรา
เสียเอง สิ่งที่ท�ำให้ร้านก้าวเดินมาสู่ปีที่ 5 คือ การรักษาคุณภาพ
ให้คงที่ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่เลือกใช้และรสชาติความอร่อย
เราพยายามไม่ขนึ้ ราคาสินค้า แม้ของจะขึน้ ราคา เพราะไม่อยาก

ให้ลกู ค้าจ่ายค่าอาหารทีส่ งู เกินจ�ำเป็น และด้วยความทีเ่ รายึดมัน่
ในเรื่องของคุณภาพเป็นส�ำคัญ จึงกลายเป็นที่สนใจของลูกค้า
ญีป่ นุ่ มาเลเซีย และเกาหลี เพราะพวกเขาตัดสินใจเลือกรับประทาน
อาหารจากความอร่อย คุณภาพ และราคา หากร้านไหนมีครบ

ทัง้ สามอย่างนี้ ต่อให้ตอ้ งรอคิวนาน พวกเขาก็ยนิ ดีรอ ซึง่ แตกต่าง
จากลูกค้าไทยที่เลือกรับประทานอาหารจากกระแสมากกว่า”
และนี่คือเหตุผลว่าท�ำให้ร้านเล็กๆ ในซอยลึกจึงอยู่มาได้
หลายปี แถมยังค่อยๆ ขยับขยายเติบโตอีกต่างหาก

“Unreal” จากแรงบันดาลใจในคืนฮาลโลวีน

สู่ธุรกิจขนมเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
“Unreal ธุรกิจขนมหวาน ของเด็กหนุ่มวัย 17” พาดหัวคอลัมน์ Young Money Maker ฉบับแรก
ผ่านมา 5 ปี ตอนนี้ นิกกี้ บรอนเนอร์ เจ้าของแบรนด์ อายุ 22 ปีแล้ว
และธุรกิจของเขาที่ไม่เพียงอยู่รอดแต่ยังเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย
ย้อนกลับไปปี พ.ศ.2553 นิกกี้ในวัย 13 ขวบตื่นมาพร้อม
อากัปกิริยาหัวฟัดหัวเหวี่ยงเมื่อรู้ว่าคุณพ่อ ไมเคิล บรอนเนอร์
แอบเอาขนมและลูกกวาดทั้งหมดที่เขาได้จากการเล่น Trick or
Treat ในคืนฮาลโลวีนไปทิ้ง โดยให้เหตุผลว่า ขนมเหล่านั้นไม่ดี
นิกกี้ตั้งค�ำถาม “ท�ำไมลูกอมขนมที่เด็กๆ โปรดปรานจึงเป็นของ
ไม่ดีในสายตาผู้ใหญ่” เขาลงมือหาข้อมูล และท�ำให้ค้นพบความ

จริงเกีย่ วกับส่วนผสมในขนมเหล่านัน้ ทีท่ ำ� ร้ายสุขภาพสุดๆ ไม่วา่
จะเป็ น ปริ ม าณน�้ ำ ตาลที่ สู ง ไขมั น ทรานส์ สี ผ สมอาหาร
กลิ่นสังเคราะห์ สารกันบูด และสารเคมีอื่นๆ
และนี่เป็นที่มาของไอเดียการผลิตขนมที่ทำ� ด้วยวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยขนมและช็อกโกแลตของเขา
ท�ำด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ กระทัง่ สีทเี่ คลือบ

ช็อกโกแลตก็ได้จากน�้ำผลไม้หรือผัก เทียบกับแบรนด์อื่น Unreal
มีส่วนผสมของน�้ำตาลน้อยกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ ไขมันน้อยกว่า
13 เปอร์เซ็นต์ แคลอรีต�่ำกว่า 23 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ให้โปรตีน
มากกว่า 149 เปอร์เซ็นต์ และไฟเบอร์สูงกว่า 250 เปอร์เซ็นต์
จึงไม่แปลกที่ขนมแบรนด์ Unreal จะติดลมบนอย่างรวดเร็ว
หลังเปิดตัวไม่นาน
ส�ำหรับความเคลือ่ นไหวทีเ่ กิดขึน้ หลังธุรกิจเปิดตัวเข้าสูต่ ลาด
และประสบความส�ำเร็จระดับหนึ่ง Unreal ก็เริ่มระดมทุนจาก
Venture Capitalist โดยรอบซีรีส์ A ได้มา 8 ล้านดอลลาร์ฯ
เพื่อต่อยอดธุรกิจ พร้อมกับปรับการวางต�ำแหน่งแบรนด์ใหม่
จากครั้งแรกที่แค่ต้องการผลิตขนมเพื่อสุขภาพเท่านั้นก็ขยาย
ขอบข่ายกว้างขึ้นเป็นขนมและอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ ปลอด
กลูเตนหรือโปรตีนในแป้งสาลี และเป็นสินค้าวีแกนไม่มสี ว่ นผสม
ของผลิตภัณฑ์จากสัตว์
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิม่ มากขึน้ เช่น Energy Bar ทีท่ ำ� จาก
มะพร้าว ข้าวพองอัดแท่งท�ำจากธัญพืชคีนวั และการใช้อลั มอนด์
บัตเตอร์เป็นส่วนผสม เป็นต้น และในการผลิตก็ยังยึดมั่นกับ
หลักการใช้วัตถุดิบปลอดสาร ด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
ไม่เอาเปรียบสังคม
นอกจากนั้น Unreal ยังเน้นท�ำการตลาดอย่างจริงจังเพื่อ
ท้าชนกับคู่แข่งรายใหญ่ในตลาด เช่น ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์
เพือ่ ให้ดโู ฉบเฉีย่ วทันสมัย เพิม่ ช่องทางการขาย โดยเจาะไปทีร่ า้ น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกว่า 1,000 แห่ง
เรียกได้ว่าธุรกิจขนมและอาหารเพื่อสุขภาพ Unreal ยืนหยัด
อยู่ได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระแสเพื่อสุขภาพนั้นไม่เคยล้าสมัย
มีแต่จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ และอีกปัจจัยคือ การไม่หยุดนิ่งของ
ทีมงาน Unreal ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เรื่อยๆ
ส�ำหรับนิกกี้เอง ปัจจุบันย่างเข้าสู่วัย 22 ปีแล้ว ดูเหมือนเขา
จะไม่ได้หมกมุ่นกับธุรกิจมากเหมือนที่เคยเป็น เนื่องจากก�ำลัง
ให้ความส�ำคัญกับการศึกษา โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เขาเข้าเรียน
ที่ Berklee College of Music สถาบันด้านดนตรีที่ใหญ่สุด
ในโลก ก็ตอ้ งมาดูกนั อีกทีวา่ หลังจบการศึกษา นิกกีจ้ ะเลือกเทใจ
ไปข้างใดมากกว่ากันระหว่างการบริหารธุรกิจ Unreal กับการ
เข้าสู่ถนนสายดนตรี แต่ความที่อายุยังน้อย นิกกี้มีเวลาเรียนรู้
และลองผิดลองถูกอีกนาน
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เมื่อ FACEBOOK ขยันเปลี่ยน

ผู้ประกอบการก็ต้องขยันปรับ
มีตัวเลขระบุว่า SME ไทยมากกว่า 2.5 ล้านราย ท�ำธุรกิจบนเฟซบุ๊ก และ 51 เปอร์เซ็นต์ของอี-คอมเมิร์ซไทย เกิดขึ้นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
ดังนั้น จึงไม่แปลกใจที่จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการท�ำการตลาดบนเฟซบุ๊กมากมาย รวมถึง SME STARTUP
ซึ่งในฉบับแรกก็ยังจับเทรนด์ตรงนี้ได้และมีบทความน�ำเสนอ 6 เทคนิคขายของดีบนเฟซบุ๊ก ซึ่งหากพลิกไปอ่านเนื้อหาเหล่านั้น ก็ยังคงน�ำมาใช้ได้ดีในวันนี้
เฟซบุก๊ มีอะไรใหม่ๆ มาให้เราได้เล่นได้ลองทุกปี บางครัง้ การ
เปลี่ยนแปลงนั้นก็ก่อให้เกิดความสนุกสนาน กลายเป็นช่องทาง
สร้างรายได้ แต่บางครัง้ ก็ทำ� ให้ตอ้ งตกอกตกใจ โดยเฉพาะเหล่าพ่อค้า
แม่ค้าออนไลน์ที่พึ่งพาเฟซบุ๊กเป็นหน้าร้านเพียงช่องทางเดียว
อย่างเช่น การออกฟีเจอร์ Live ให้ผู้ใช้งานถ่ายทอดวิดีโอ
กันสดๆ แล้วใครจะคิดว่าพ่อค้าแม่ค้าไทยจะหัวใสพลิกเอามา
เป็นช่องทางใช้ถา่ ยทอดสดเพือ่ โปรโมตแบรนด์ให้เป็นทีร่ จู้ กั และ
ขายของกันอย่างคึกคัก ซึ่งแม้แต่ทางเฟซบุ๊กก็คิดไม่ถึงกับความ
คิดสร้างสรรค์ของพ่อค้าแม่ค้าไทยในครั้งนี้ ที่ส�ำคัญเจ้าฟีเจอร์นี้
ยังสร้างรายได้ให้กบั พ่อค้าแม่คา้ ออนไลน์มหาศาล ดังเช่น อนุรกั ษ์
สรรฤทัย หรือ ฮาซัน เจ้าของเพจอาหารทะเลตากแห้ง จังหวัด
สตูล ที่มีลีลาการ Live ขายปลาหมึก ปลาเค็ม กุ้งแห้ง ไม่เหมือน

ใคร ส่งผลให้ดังเป็นพลุแตกในเวลาอันรวดเร็วแถมยังมีคนสั่งซื้อ
สินค้ามากมาย ว่ากันว่าเขาสามาถท�ำยอดขายหลักล้านบาท
ทีเดียวจากการ Live ในแต่ละครั้ง
อีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ ห็นการเปลีย่ นแปลงคือ การทีพ่ อ่ ค้าแม่คา้ ออนไลน์
ใช้ช่องทาง Facebook Group ที่มีมาก่อนแล้วประยุกต์มาเป็น
เครื่องมือทางการตลาด บ้างก็ใช้เป็น Community ของพ่อค้า
แม่ค้าที่เอาไว้แชร์ข้อมูล สอบถาม หรือช่วยเหลือกันในกลุ่ม
บ้างก็เป็น Community ส�ำหรับคนที่ชอบอะไรเหมือนๆ กัน
การซื้อ-ขายสินค้ากันจึงมีความเฉพาะ และท�ำให้การโพสต์ขาย
สินค้านั้นๆ ขายได้ง่ายกว่า เพราะตรงกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง
ข่าวร้ายมาเยือนผูป้ ระกอบการออนไลน์ เมือ่ ปีทผี่ า่ นมาเฟซบุก๊ ลด
Reach จากโพสต์ของเพจต่างๆ ท�ำให้เห็นโพสต์จากเพจที่หน้า

News Feed น้อยลง คราวนีพ้ อ่ ค้าแม่คา้ ต้องพลิกต�ำรา ปรับกลยุทธ์กนั
ขนานใหญ่ และงัดสารพัดวิธตี า่ งๆ เพือ่ ให้ลกู เพจรูส้ กึ อยากติดตาม
เพจ รวมถึงเริ่มมองหาและการขยับขยายไปในช่องทางอื่น
ทุกๆ ครั้งของการเปลี่ยนแปลง เราก็ยังคงเกาะติดเพื่อน�ำ
เทคนิคดีๆ มาแนะน�ำให้รทู้ นั และปรับตัวให้รอดจากการเปลีย่ นแปลง
ซึง่ สุดท้ายแล้ว ไม่รลู้ ะ่ ว่าเฟซบุก๊ จะยังคงเป็นทีน่ มิ ยมอีกนานหรือเปล่า
แต่เมื่อสื่อดิจิทัลเปิดทางเลือกให้มากมาย จึงอยากแนะน�ำ
ผู้ประกอบการออนไลน์ว่าอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าเดียว ควรเข้าไป
ขายสินค้าในทุกช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต
ของธุรกิจ เพียงแต่ต้องเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับสินค้า และ
กลุม่ เป้าหมาย และอย่าลืมทีจ่ ะเกาะกระแสปรับตัวให้ทนั กับตลาด
ออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกวัน
05-07-62 yu
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Tech Startup

โอกาส ความท้าทาย
อนาคต
ต้องยอมรับว่าเดีย๋ วนีม้ ี Startup วิง่ ตามความฝันเกิดขึน้ มากมาย
ซึ่งแม้ประเทศไทยจะมีคนเก่ง มีตลาดที่ใหญ่ แต่ก็น่าสนใจว่า
ณ เวลานี้ Startup ไทยมีโอกาสประสบความส�ำเร็จมากน้อยแค่ไหน
ในเรือ่ งนี้ ไผท ผดุงถิน่ CEO Builk.com ได้ฉายภาพให้เห็นถึงโอกาส
ความท้าทาย และอนาคตของ Startup ไทยเอาไว้ดังนี้
• โอกาส
ขณะนี้มีการจุดกระแสค�ำว่า Startup ค�ำว่า Thailand 4.0
การท�ำธุรกิจแบบมีนวัตกรรมอย่างมากมาย ภายใต้การสนับสนุน
ของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นมิติใหม่และเป็นโอกาสที่ดีของ Startup ไทย
นอกจากนี้ บริษัทชั้นน�ำของไทยยังมีความตื่นตัว เริ่มหันมามองว่า
จะท�ำงานร่วมกับ Startup ได้อย่างไร มีการตั้ง CVP เพื่อร่วมลงทุน
กับ Startup ทีม่ ไี อเดียดีๆ เป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั Startup และมีโปรแกรม
พา Startup เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น
“วันนี้ Startup ไทยไม่ได้เดียวดาย มีหลายประเทศทีเดียว
ทีอ่ จิ ฉาประเทศไทย อย่างประเทศอินโดนีเซีย บริษทั ยักษ์ใหญ่ไม่ได้
เหลียวแล Startup แบบนี้ แต่ไทยตืน่ ตัวกันเหลือเกินทุกอุตสาหกรรม
อย่างอุตสาหกรรมการเกษตรเปิดกองทุนลงทุนใน Startup อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว รีเทล ดังนั้น นี่จึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดของ Startup ไทย”
• ความท้าทาย
เพราะทักษะในการท�ำธุรกิจ Startup ไม่ใช่แค่ Pitching ไม่ใช่

Text :

กองบรรณาธิการ

แค่การเขียนโปรแกรม แต่ต้องมีทักษะการประสานงาน การเงิน
การเจรจา การบริหารจัดการ ดังนั้น อุปสรรคหนึ่งคือ แม้จะมี
Startup รุ่นใหม่ไฟแรงจ�ำนวนมาก แต่ก็ขาดประสบการณ์ ดังนั้น
Startup เหล่านี้ต้องการที่ปรึกษา ต้องการคนที่มีประสบการณ์มา
ร่วมอยู่ในทีม เพื่อจะท�ำให้ทีมงานมีความแข็งแกร่ง มากไปกว่านั้น
คือ ความช้า เพราะไอเดียดีๆ จะเกิดขึ้นได้ในหลายประเทศ
ถ้ามัวแต่หันซ้ายหันขวา อาจจะโดน Startup ที่มีไอเดียเหมือนกัน
แต่มาเร็วและแรงกว่าเข้ามาแย่งตลาดไทยได้ ที่ส�ำคัญ Startup
ไทยยังมีขอ้ จ�ำกัด ด้วยขาดคนทีม่ คี วามสามารถอย่างโปรแกรมเมอร์
• อนาคต
สิง่ ทีจ่ ะได้เห็นในปีหน้าคือ การท�ำงานร่วมกันระหว่าง Startup ไทย
กับบริษทั ใหญ่ๆ เกิดมากขึน้ มีกจิ กรรมมากมายทีส่ ง่ เสริมให้ Startup
และบริษัทชั้นน�ำได้ท�ำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อเร่งให้ Startup
เติบโตเร็วขึ้น ขณะเดียวกัน Startup จะหันมามองเรื่อง Open
Innovation มากขึ้น เพราะถ้าไปล�ำพังตัวคนเดียวจะไปได้ช้า
แต่ถา้ Startup เล็กๆ มารวมกัน หรือต่อกับหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย
และบริษัทขนาดใหญ่ ก็มีโอกาสที่จะอยู่รอดและแข็งแรงได้
ไม่เพียงเท่านั้นในระยะเวลาอันใกล้จะได้เห็นการร่วมมือกัน
ของ Startup ขนาดกลางมากขึ้น ที่อาจจะน�ำไปสู่การควบรวม
กิจการ การเข้าตลาดหลักทรัพย์ หรือการร่วมกันขยายตลาดไป
ต่างประเทศ

เมื่อคุณหมอผันมาเป็น Startup

เปิด Pandia Health ส่งยาคุมรายเดือน
Text :

วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

โมเดลธุรกิจแบบ Subscription ได้ลุกลามไปทั่วทุกสินค้า รวมถึงบริการส่ง “ยาคุมก�ำเนิด” ถึงประตูบ้านทุกเดือนๆ
ดร.โซเฟีย เยน กุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสืบพันธุ์ได้ก่อตั้ง Startup ชื่อ Pandia Health ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าในสหรัฐฯ
สามารถเข้าถึงยาเม็ดคุมก�ำเนิดง่ายขึ้น โดยไม่เกี่ยงว่าลูกค้ารายนั้นจะมีประกันสุขภาพหรือไม่
จุดเริ่มต้นของการด�ำเนินธุรกิจนี้เกิดขึ้นเมื่อ ดร.โซเฟียได้
ท�ำวิจัยและพบสาเหตุที่ผู้หญิงวัย 21-25 ปีละเลยการใช้ยาคุม
ก�ำเนิดมาจากการไม่มีเวลาไปร้านยาเพื่อซื้อยาคุม ดร.โซเฟีย
จึงคุยกับ เพอร์ลา นี มิตรสหายที่เป็นผู้ประกอบการจนเกิด
แนวคิดว่า ถ้าอย่างนัน้ แล้วท�ำไมไม่จดั ส่งยาคุมก�ำเนิดให้ผหู้ ญิง
เหล่านั้นเสียเลย
เพือ่ เป็นการทดสอบแนวคิดนี้ จึงได้ลงโฆษณาบริการจัดส่ง
ยาคุมก�ำเนิดถึงบ้านแบบฟรีคา่ ส่งในเฟซบุก๊ และกูเกิลเป็นเวลา
1 เดือน ผลคือได้รับการตอบรับดีมาก กลางปี พ.ศ.2559
ดร.โซเฟีย และเพอร์ลาจึงร่วมกันเปิดตัว Pandia Health
บริการด้านสุขภาพออนไลน์ทอี่ อกใบสัง่ ยาและจัดส่งยาคุมก�ำเนิด
ให้กับลูกค้าโดยไม่เกี่ยงว่าลูกค้าจะมีประกันสุขภาพหรือไม่
ส�ำหรับลูกค้าที่ไม่มีประกันสุขภาพ หรือใบสั่งยาก็เพียง
กรอกรายละเอียดพร้อมทัง้ แนบผลวัดความดันโลหิตล่าสุดทาง

ออนไลน์ จากนัน้ ช�ำระค่าบริการ 29 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นค่าประเมิน
จากทีมแพทย์ ส่วนลูกค้าทีม่ ใี บสัง่ ยาอยูแ่ ล้ว เพียงแจ้งวันเดือนปีเกิด
และข้อมูลประกันสุขภาพ พร้อมที่อยู่ส�ำหรับจัดส่ง ทาง Pandia
Health ก็จะส่งยาคุมก�ำเนิดไปถึงที่
ดร.โซเฟียอธิบายว่า ส�ำหรับลูกค้าที่ไม่มีประกันสุขภาพ อัตรา
ค่าบริการจาก Pandia Health ต�ำ่ สุดจะอยูท่ เี่ ดือนละ 20 ดอลลาร์ฯ
ส�ำหรับยาเม็ดคุมก�ำเนิด 1 แผง หรือหากรับ 3 แผงในคราวเดียวจะ
ตกเดือนละ 15 ดอลลาร์ฯ เท่านั้น ส่วนอุปกรณ์คุมก�ำเนิดชนิดอื่น
เช่น ห่วงคุมก�ำเนิด หรือแผ่นแปะคุมก�ำเนิด อัตราค่าบริการจะแพงขึน้
คือ 150 ดอลลาร์ฯ ต่อเดือน ทั้งนี้ ใบสั่งยาจะถูกส่งไปยังลูกค้าแบบ
รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีขึ้นอยู่กับบริษัทประกันและแพทย์
ผู้ออกใบสั่ง
ในช่วงแรกของการก่อตั้ง Pandia Health ดร.โซเฟีย และ
หุน้ ส่วนได้ระดมทุนจากครอบครัวและเพือ่ นเป็นเงิน 650,000 ดอลลาร์ฯ

หลั ง จากที่ เ ปิ ด บริ ก ารไปแล้ ว สามารถระดมทุ น ได้ อี ก
2.15 ล้านดอลลาร์ฯ จาก Venture Capitalist แมทธิว โกลด์
ผู้อ�ำนวยการ Allectus Capital หนึ่งในผู้ให้ทุนสนับสนุน
Pandia Health กล่าวว่า Startup ที่ประสบความส�ำเร็จ
โดยมากเป็นบริษัทที่มองเห็นปัญหาใหญ่แต่แก้ไขด้วยวิธีการ
ง่ายๆ อย่างในกรณีนี้ปัญหาอยู่ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ยังติดขัด
ในการเข้าถึงเครื่องมือที่ใช้คุมก�ำเนิด ทาง Pandia Health
ก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้
ปี พ.ศ.2561 ทีผ่ า่ นมา Pandia Health ท�ำรายได้ 360,000
ดอลลาร์ฯ และมีแนวโน้มเติบโตขึน้ อีก ลูกค้าหญิงวัย 25 ปีคนหนึง่
เล่าว่าเธออยู่ระหว่างหางานท�ำและไม่มีประกันสุขภาพ สิ่งที่
เธอต้องการคือ การเข้าถึงแพทย์ทนี่ า่ เชือ่ ถือเพือ่ รับยาคุมก�ำเนิด
เมือ่ ได้ใช้บริการ Pandia Health ก็ได้รบั ค�ำแนะน�ำทีท่ ำ� ให้เธอ
ประหยัดค่ายาลงได้ไตรมาสละ 325 ดอลลาร์ฯ เลยทีเดียว
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ยกมิวเซียมรถไว้ ในโรงแรม
โรงแรมเปิดใหม่เดี๋ยวนี้
จะอยู่รอดและกลายเป็นจุดเช็กอิน
ของนักเดินทางเมื่ออยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ตั้งอยู่ในแหล่ง
กินดื่ม เที่ยว และมีคอนเซปต์การออกแบบตกแต่ง
ที่แปลกตาพร้อมมุมถ่ายรูปที่หลากหลาย

MEStyle GARAGE โรงแรมน้องใหม่ย่านห้วยขวางที่ทั้งสายอาร์ต สายเที่ยว และสายโซเชียล ที่ชอบอัพรูปรัวๆ ต้องไม่พลาด
มาเข้าพักสักครัง้ เพือ่ รับประสบการณ์การพักผ่อนทีไ่ ม่เหมือนใครผ่านการออกแบบภายใต้คอนเซปต์ Garage Funky และการน�ำ
ของสะสมของเจ้าของโรงแรม เช่น รถ ไม้ งานศิลปะมาประดับตกแต่ง เพื่อบอกเล่าถึงความหลงใหลชื่นชอบในสิ่งเหล่านั้น
เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่ส่วนต่างๆ และสร้างบรรยากาศอันน่าประทับใจและน่าจดจ�ำให้กับผู้มาเยือน
บูติก อาร์ทิสต์ โฮเต็ลแห่งนี้เด่นสะดุดตาแต่ไกลด้วยรถที่แปะติดอยู่บนตึกสีน�้ำเงิน ภายในโซนล็อบบี้โดดเด่นด้วยเคาน์เตอร์
ต้อนรับที่ตกแต่งด้วยป้ายทะเบียนรถยนต์ต่างประเทศ ล้อเครื่องบินแปลงเป็นเก้าอี้รับแขก เรือไม้แปลงโฉมเป็นชั้นวางหนังสือ
มอเตอร์ไซค์คลาสสิกถูกเพิ่มความยาวของเบาะเพื่อให้เป็นเก้าอี้ยาวนั่งได้หลายคน และหากมองขึ้นไปบนเพดานจะเจอรถเก่า
ที่ดูคล้ายก�ำลังวิ่งลงมายังพื้นโรงแรม ส่วนเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งประดิษฐ์จากชิ้นส่วนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ รวมถึง
ชิ้นส่วนของของสะสมอื่น ไม่เพียงเท่านี้ ผู้เข้าพักยังได้เสพงานศิลป์ผ่านผนังลวดลายต่างๆ ซึ่งเป็นงานเพนต์มือทั้งหมด
โรงแรมกลิ่นอายโรงรถฝรั่งนี้มี 75 ห้องพัก ประกอบด้วย ห้อง Standard Room ห้อง Triple Room และห้องพิเศษในชื่อ
Experience Room ที่มีเพียงชั้นละ 1 ห้อง โดยมีทั้งหมด 6 ห้อง 6 สไตล์ และ 6 กลิ่นเฉพาะ ได้แก่ ห้อง Casanova มาพร้อม
เฟอร์นิเจอร์เครื่องหนังเพื่อความหรูหรา ไฮไลต์อยู่ที่โซฟาล้อรถ BMW และมือเคาะประตูทองเหลืองคละแบบที่ติดบนประตู
ห้อง Deep Ocean เด่นด้วยปะการังเทียมสีส้มสด ผนังเพนต์ลายสัตว์ทะเล และปลาหมึกที่หนวดท�ำจากโซ่ ห้อง Into the
Wood ไม้เก่าถูกน�ำมาท�ำเป็นของตกแต่ง รวมถึงผนังและพื้นห้อง ห้อง Safari มียีราฟล�ำตัวเป็นพู่หลากสียืนเฝ้าประตูห้อง
บรรยากาศของซาฟารีถ่ายทอดผ่านผนังเพนต์ลายสัตว์ป่า นกที่เชื่อมด้วยเหล็ก หัวกวาง อีกทั้งยังมีเปลญวนให้นั่งชิวชิว
ห้อง Spiral มีเก้าอี้ปลายเตียงดีไซน์เป็นชิงช้าสปริงสุดเก๋ และห้อง The Garage ให้บรรยากาศโรงรถฝรั่ง ทั้งนี้ มีการจ�ำกัดอายุ
เด็กที่จะเข้าพักห้อง Experience Room เพื่อป้องกันการช�ำรุดเสียหายของเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง
ห้องพักว่าเก๋แล้ว ห้องอาหารและรูฟท็อปบาร์ก็ไม่น้อยหน้า โดยห้องอาหารที่ตั้งอยู่ชั้น 2 ของโรงแรม โดดเด่นด้วยผนังอะไหล่
รถยนต์ และโคมไฟล้อแม็ก ด้านบาร์บนชั้นดาดฟ้ามาพร้อมงานศิลปะเพนต์มือสีจัดจ้าน มีรถบ้าน Airstream ที่ภายในเพนต์
ลวดลายสุดจี๊ดคอยต้อนรับผู้ที่อยากจัดปาร์ตี้ส่วนตัว
MEStyle GARAGE ไม่ใช่แค่บูติกโฮเต็ล แต่เป็นงานศิลปะที่เต็มไปด้วยความสนุก ความคิดสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่
ที่รอให้ทุกคนมาสัมผัส
ซ.ประชาราษฎร์บ�ำเพ็ญ 7
0-2275-8855
www.mestylegarage.com
mestylegaragehotel
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eat | drink | travel

Text : Duckkiez

แสงฟ้า
ร้านอาหารเก่าแก่ของจังหวัด
ตราดที่มีเมนูแนะน�ำ เช่น ลูกชิ้น
ปลาอินทรีและฮ่อยจ๊อปูที่ทางร้าน
ท�ำเอง ผัดคะน้าปลาอินทรีทอด
ปลาอิ น ทรี เ นื้ อ แน่ น ทอดกรอบ
รับประทานคู่คะน้าผัดน�้ำมันหอย
รสกลมกล่อม แกงคั่วหอยหนาม
รสเผ็ดก�ำลังดี หวานยอดมะพร้าวอ่อน และหมูผัดกะปิ เสิร์ฟพร้อมผักสด
อ.เมืองตราด จ.ตราด เปิดบริการ 10.00-22.00 น.
0-3951-1222   SangfahRestaurant

Divana signature café

club no sugar
เสิร์ฟคีโต กินไม่อ้วน

Club No Sugar ร้านอาหารที่เสิร์ฟเมนูคีโต เหมาะส�ำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพ ผู้ที่ต้องการควบคุม
น�้ำตาล และผู้ที่เป็นเบาหวาน อาหารคีโตไม่มีส่วนผสมของแป้ง ใช้สารให้ความหวานธรรมชาติ
แทนน�้ำตาล รสชาติอร่อยเหมือนรสชาติอาหารทั่วไป ส่วนคนไม่ถนัดอาหารเพื่อสุขภาพแนวนี้
ทางร้านมีอาหารไทย จีน ยุโรปเสิรฟ์ ภายในร้านแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็น 4 ส่วน คือ ห้องอาหาร คาเฟ่บรรยากาศ
สบาย เอาต์ดอร์ที่รายล้อมด้วยต้นไม้ และซูเปอร์มาร์เก็ตจ�ำหน่ายวัตถุดิบปรุงอาหารคีโต
หมูกระทะคีโต หมูสามชั้น เห็ด และกะหล�่ำปลีผัดกับเนย Grass-fed เสิร์ฟพร้อมผักสด กิมจิ
น�้ำจิ้มหมูกระทะสูตรคีโต ย�ำสลัดแซลมอนย่างเกลือ ความอร่อยอยู่ที่น�้ำสลัดซีซาร์ที่มีความมันจาก
น�้ำมันมะกอก และรสหวานจาก Erythritol ซึ่งให้ความหวาน 70 เปอร์เซ็นต์ของน�้ำตาลปกติ ผักสลัด
ออร์แกนิกในจานสดกรอบ ไม่มีรสขม และ ไก่สะเต๊ะ เนื้ออกไก่ล้วนปิ้งสุกก�ำลังดี จึงไม่แห้ง ไม่แข็ง
เสิร์ฟพร้อมอาจาดที่ใช้น�้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิล และน�้ำจิ้มที่ใช้ถั่วอัลมอนด์แทนถั่วลิสง
ใช้เครื่องแกงเครื่องเทศปราศจากน�้ำตาล
Espresso Cookie & Cream เคีย้ วเพลินกับคุกกีช้ อ็ กโกแลตคีโตบด หอมคาราเมลทีม่ หี ล่อฮัง้ ก้วย
เป็นส่วนผสม ด้านเมนูเบเกอรีใช้แป้งอัลมอนด์แทนแป้งสาลี ห้ามพลาด Munchkin รสช็อกโกแลต
เคลือบอัลมอนด์ รสช็อกโกแลตเคลือบเกล็ดมะพร้าว รสใบเตยเคลือบเกล็ดมะพร้าว และ คุกกีส้ งิ คโปร์
ใช้แป้งอัลมอนด์แบบหยาบเพื่อให้มีเท็กซ์เจอร์ตอนรับประทาน ทั้งสองเหมาะสั่งคู่ชาร้อน
ถ.พระราม 3 เปิดบริการทุกวัน 08.30-22.00 น.
มีบริการดิลิเวอรีและแคทเทอริ่ง
06-3146-8224 clubnosugar

คาเฟ่ ส วนดอกไม้ ก ลาง
ห้างสรรพสินค้า โดดเด่นด้วย
อุ โ มงค์ ด อกไม้ ส ไตล์ อั ง กฤษ
เมนูหา้ มพลาดมี Afternoon Tea
เสิรฟ์ ชาพรีเมียมแบรนด์ Divana
พร้ อ มแหนมเนื อ ง คานาเป้
ขนมไทย ขนมฝรั่ง และ Duck
Confit Burger เนื้อเป็ดซูวีด์กับเครื่องพะโล้จนนุ่ม ท็อปด้วยแอปเปิล ขิงสด และ
แตงกวาก่อนประกบด้วยขนมปังเบอร์เกอร์สูตรพิเศษ
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 โซน Atrium
0-2252-2614, 0-2252-2615 www.divanacafe.com divana signature café

2

X Pattaya Oceanphere
พูลวิลล่ารีสอร์ตแห่งแรก
ในบางเสร่ ดี ไ ซน์ ห รู ห รา
ในคอนเซปต์ Luxury by Design
ตั ว รี ส อร์ ต ตั้ ง เรี ย งรายจาก
ริมชายหาดขึน้ มาแบบไล่ระดับ
ความสูงของวิลล่าชั้นเดียว
ไปจนถึงสองชั้น ได้แนวคิด
จากระเบียงต้นข้าว ห้องพัก
ตกแต่งสไตล์ร่วมสมัย เพดานโปร่ง หน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดาน มีห้องนั่งเล่น
ห้องครัว และศาลานั่งเล่นส่วนตัว
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
09-1010-2999   X2pattaya

RELAX Text : Duckkiez

ณ สัทธา อุทยานไทย

Digital Flâneurie

อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี ซ.ทองหล่อ 10
จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-17 สิงหาคม 2562

นิทรรศการ Digital Flâneurie
น�ำเสนอผลงานวิดีโออาร์ต และ
ภาพถ่ายโดย คิม ซัง มิน ได้
แรงบันดาลใจจากค�ำว่า Flâneurie
ที่หมายถึง การเดินเล่นเตร็ดเตร่
ของชนชั้นกลางและผู้ดีในเมือง
ปารีสในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19
จนอี ก 200 ปี ต ่ อ มา เมื่ อ มี
สมาร์ทโฟน การเดินเล่นเรือ่ ยเปือ่ ย
จึงลามไปยังโลกเสมือนจริง

อ.บางแพ จ.ราชบุรี
0-3238-3333 www.nasatta.com

สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วรูปแบบใหม่ทที่ กุ จุดแสดง
เล่าเรื่องราวผ่านวิดีโอไกด์ทางแอปพลิเคชัน
NST ร่วมกับเทคนิคอื่น เช่น Interactive
Game, AR และ Photo Frame ไฮไลต์
ห้ามพลาด เช่น โบสถ์สมัยสุโขทัย จัดแสดง
ด้วยเทคนิค Mapping บนผนังโบสถ์ และ
องค์พระพุทธรูป ถ�้ำพุทธชาดก ใช้เทคนิค
แสง สี เสียง และ ณ สัทธานุสรณ์ จัดแสดง
หุ่นขี้ผึ้งบุคคลส�ำคัญ
nasatta.thai
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Healthy Body

Happy mind

ก้าวข้ามความกลัว

เพื่อเป็นตัวเองให้มาก
Text : Morning

การ
แปรง
ฟัน

Dew

การใส่ใจและชอบช่วยเหลือคนรอบข้างเป็นเรื่องดี แต่บางครั้งหากมากเกินไป
จนปฏิเสธไม่เป็นเนือ่ งเพราะความกลัวทีจ่ ะสร้างความผิดหวังให้ผอู้ นื่ สิง่ นีอ้ าจท�ำให้
เราเองที่ไม่มีความสุข แต่พฤติกรรมโอนอ่อนผ่อนตามคนอื่นเพื่อไม่ให้ถูกต�ำหนิ
สามารถแก้ได้ด้วยการเปลี่ยนความคิด มาดูว่าทัศนคติแบบไหนที่จะท�ำให้เรา
เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

ยอมรับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

Text : น�้ำค้าง

ช่วยชะลออัลไซเมอร์

ใช่แล้วค่ะ อ่านไม่ผิดหรอก การแปรงฟันช่วยลดความเสี่ยง
ในการเกิดภาวะโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์จริงๆ
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบอร์เกนในนอร์เวย์ได้ศึกษา
และพบว่า การแปรงฟันนอกจากช่วยป้องกันฟันผุ
ยังเชื่อมโยงกับโรคอัลไซเมอร์อีกด้วย

กล่าวคือ หากละเลยสุขอนามัยในช่องปากจนท�ำให้เกิดเหงือกอักเสบเรื้อรังก็อาจน�ำไปสู่การเป็น
อัลไซเมอร์ได้
ทั้งนี้ มีการศึกษาพบว่า แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของเหงือกอักเสบสามารถเคลื่อนจากบริเวณ
ช่องปากไปสู่สมองได้ และแบคทีเรียนี้จะผลิตโปรตีนชนิดหนึ่งออกมาเพื่อท�ำลายเซลล์ประสาท
ในสมอง ท�ำให้สมองสูญเสียเซลล์เกี่ยวกับความจ�ำ ซึ่งหากเกิดขึ้นบ่อยก็สามารถน�ำไปสู่การเป็น
โรคความจ�ำเสื่อมได้
ทีมนักวิจัยแนะน�ำว่า วิธีการหนึ่งที่จะช่วยชะลอการเป็นอัลไซเมอร์คือ การแปรงฟันให้สะอาด
และใช้ไหมขัดฟันขจัดเศษอาหารอย่าให้ตกค้าง ส่วนคนทีเ่ ป็นโรคเหงือกอักเสบอยู่ หรือคนในครอบครัว
มีประวัติเป็นอัลไซเมอร์ก็ยิ่งต้องระวังมากขึ้น หมั่นพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก
ทั้งนี้ โรคเกี่ยวกับฟัน ไม่ว่าจะเป็นฟันผุ หินปูน โรคเหงือกอักเสบ หรือโรคปริทันต์จะเปิดโอกาส
ให้เชื้อโรคผ่านเข้าสู่ร่างกายทางหลอดเลือดได้ง่าย และเป็นเหตุให้เกิดโรคร้ายหลายอย่าง เช่น
“โรคหัวใจ” หากมีอาการฟันผุจนลามไปถึงเหงือกอักเสบก็มีโอกาสที่เชื้อโรคในช่องปากจะเข้าสู่
กระแสเลือด ท�ำให้ผนังหลอดเลือดแดงแข็งตัว เลือดไหลเวียนไปที่หัวใจไม่สะดวก หรืออาจท�ำให้
ผนังหลอดเลือดหัวใจอักเสบ จนอาจเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดภาวะหัวใจวาย
ต่อมาคือ “โรคฝีในสมอง” การสะสมของแบคทีเรียชนิดไม่ดีในช่องปากแล้วเราก็กลืนเข้าไป
ในร่างกาย จนเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เสี่ยงต่อเชื้อโรคบางชนิดขึ้นไปสะสมตัวอยู่ในสมอง
ท�ำให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น โรคฝีในสมอง อีกภาวะหนึ่งที่พบจากสุขอนามัยที่ไม่ดีในช่องปากคือ
“ติดเชือ้ ทางเดินหายใจ” หากส�ำลักเอาน�ำ้ ลาย ทีเ่ ต็มไปด้วยแบคทีเรียก่อโรคเข้าไปในปอด อาจท�ำให้
ปอดติดเชือ้ ได้ และระบบทางเดินหายใจใกล้เคียงก็เสีย่ งติดเชือ้ ไปด้วย จนเป็นสาเหตุของโรคปอดบวม
ปอดอักเสบ หรือหอบหืด
“โรคเบาหวาน” ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหากฟันผุหนักจนติดเชื้อ สิ่งที่อาจตามมาคือ ภาวะแทรกซ้อน
ในการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด ระดับอินซูลินน้อยลง เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน
หรือท�ำให้คนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วมีอาการรุนแรงมากขึ้น
และที่คาดไม่ถึงคือ “ภาวะคลอดบุตรก่อนก�ำหนด” สตรีมีครรภ์ที่มีเชื้อโรคในช่องปากอาจแพร่
กระจายในร่างกาย จนท�ำให้เกิดภาวะคลอดก่อนก�ำหนด หรือทารกมีนำ�้ หนักต�ำ่ กว่าเกณฑ์ปกติ โดยเฉพาะ
โรคปริทนั ต์ (หรือร�ำมะนาด) ที่ท�ำให้เกิดการอักเสบของเหงือกอย่างรุนแรง จนท�ำลายกระดูกรองฟัน
จนเกิดเป็นร่องเหงือกลึก และเป็นแหล่งสะสมของคราบจุลินทรีย์ และแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค
ได้มากมาย

ดังนั้น ลบความคิดที่จะสร้างความพึงพอใจหรือท�ำให้ทุกคนมีความสุขเพราะ
ไม่มีทางเป็นไปได้ ด้วยว่าผู้คน ไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้า คนในครอบครัว เพื่อนฝูง
คนรูจ้ กั เพือ่ นร่วมงานต่างมีความคิดหรือมุมมองไม่เหมือนกันในเรือ่ งต่างๆ ไม้บรรทัด
ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้น เวลาท�ำอะไร ถ้าอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
แล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไร ส่วนใครจะมองอย่างไรเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ ก็คงต้อง
บอกว่า “เอาที่สบายใจ”

กล้าที่จะออกจาก “Comfort Zone”

การอยู่ใน Comfort Zone ท�ำให้เกิดความชินจนบางทีไม่อาจก้าวออกมาได้
เพราะลึกๆ แล้วเรารู้สึกกลัวที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่อาจรับมือไม่ไหว ทางเดียว
ที่จะเอาชนะความรู้สึกนั้นคือ การผลักดันตัวเองให้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ
ที่ไม่ปกติ โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ที่เคยอยากท�ำแต่ก็ไม่กล้า เช่น การออกไปนอกบ้าน
กินข้าวและดูหนังคนเดียว หรือกระทั่งการกล้าเอ่ยปากบอกความในใจกับคนที่รัก
กับเพื่อนว่า เรารู้สึกดีหรือไม่ดีที่เขาท�ำเช่นนั้น เป็นต้น

วิเคราะห์พฤติกรรมตัวเอง

ได้เวลาคิดทบทวนเกี่ยวกับตัวเอง ลองไล่เลียงดูว่าหลายสิ่งที่กลัวนั้น กลัว
หรือกังวลเพราะอะไร อาจท�ำให้เราค้นพบปมบางอย่าง ท�ำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น
กว่าเดิม และหากสามารถคลี่คลายปมนั้นได้ ก็จะท�ำให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขึ้น

อย่าใส่ใจกับปฏิกิริยาคนรอบข้างเกินไป

บางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นท�ำแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจเพราะคิดว่าเขาต�ำหนิหรือว่า
เรา แต่ในความเป็นจริงอาจไม่ใช่ และอาจเป็นเราที่มโนไปเอง หรือบางทีเหตุการณ์
ยังไม่เกิด เราก็จินตนาการไปล่วงหน้าต้องเป็นแบบนี้ ทั้งที่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ เช่น
มีคนชวนไปงานปาร์ตี้ ตัวเราไม่ชอบ แต่ไม่กล้าปฏิเสธ ก็ฝืนใจไป แต่จริงๆ แล้ว
คนชวนไม่ได้ซีเรียสแม้แต่น้อยก็มี ดังนั้น ไม่ต้องท�ำทุกอย่างเอาใจคนรอบตัวก็ได้

มองหาคุณค่าในตัวเอง

และสร้าง Self-Esteem หรือความรู้สึกเคารพตัวเองขึ้น ต้องหาจุดแข็งของตัวเอง
ว่ามีข้อดีอะไร แล้วยึดโยงอยู่กับสิ่งนั้น หมั่นให้ก�ำลังใจตัวเอง บอกตัวเองเสมอว่า
เราไม่ได้ดอ้ ยไปกว่าคนอืน่ อันนีจ้ ะเป็นเกราะก�ำบังให้ใจเราเข้มแข็ง ทีส่ ำ� คัญอย่าเอา
ตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอืน่ โดยเฉพาะกับคนที่ “เหนือกว่า” หรือพร้อมกว่า เพราะ
จะท�ำให้เรารู้สึกขาดหรือด้อย แล้วจะพาลท�ำให้ไม่มีความสุข
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Where to Find
พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล
• A10 Café & Co-Working Space
• Airport Rail Link

พญาไท / มักกะสัน / หัวหมาก / รามค�ำแหง
• Café Amazon
• Coffee Cakes

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

• SEAC
• Size S Coffee & Bakery

พระราม 4

• SOMETHING BLACK

ตลาดละลายทรัพย์ 58 ซอยรัชดาภิเษก 4
• Staff Coffee

พหลโยธินเพลส ชั้น 1

• Ta Chance Coffee

เยื้องซอยเจริญกรุง 109
• TCDC

อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก
• Think TANK (Third Place)

ถนนนางลิ้นจี่

ซอยสาธร ซอย1

• Espresso Gallery

หน้าคอนโดอิสระ ลาดพร้าว

• Galleria Café

ถนนกาญจนภิเษก บางแค
• Gallery กาแฟดริป
หอศิลป์ฯ กรุงเทพมหานคร
• Gloria Jean’s Coffees

K-Village / Honda Bigwing /
ชั้น 1 ตึกมาลีนนท์
• Hangar Coworking Space
by dtac accelerate
• HQ
• Hubba

SIAM DISCOVERY / เอกมัย / สีลม
• I-hin Cafe

ซอยลาดกระบัง 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

ซอยเอกชัย 30 จอมทอง

• My Café the Library

Nawamin City Avenue

• One Ounce for Onion

เอกมัย ซอย12

• Timely Coffee

ซอยเลียบวารี 15 หนองจอก
• True Incube

4th floor Centerpoint SiamSquare
• Treat Cafe & Hang Out

เสนา 28 (ตรงข้าม รร.สมิทธิโชติ)
• Veganerie

The Mercury Ville Chidlom 4th Fl.
• White Rabbit

ซอยอารีย์สัมพันธ์ 5
• Yannawa Coffee
ที่ท�ำการไปรษณีย์ ยานนาวา
• Yesterday ’s Tea Room

ปากซอยสะพานยาว ถนนทรงวาด
• กาแฟนรสิงห์
พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎ
• โคโค่ กาแฟสด
ซอยสายไหม 84
• มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
• มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนวิภาวดี
• สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์
• สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
• สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

• Regus co-working space

• หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขตราชวิถี
• ห้องสมุดมารวย
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดา
• ศูนย์การค้า ZPELL รังสิต
• ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม
ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดา
• โรงพยาบาลกรุงเทพ

ภาคเหนือ
ก�ำแพงเพชร

• THE GYM

เชียงราย

ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

พิจิตร

จันทบุรี

• รามเกียรติ์ คอฟฟี่
• แกะด�ำ Coffee
• โรสกาแฟสด

ลพบุรี

• ฅ.กาแฟ

สุโขทัย

ซดสด

• 379 Drip

อยุธยา
• The

Barista Café

อุทัยธานี

• I AM Coffee

ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์

• Into the woods
• Neo Café
• โรงแรม Yesterday

• Café de’ forest
• BANMORE BAKERY AND
COFFEE

• Café 2 gether

ขอนแก่น

ถ.นิมมานเหมินทร์
• อาข่า อ่ามา

• EIGHTS A DAY

• Coffe In Love
• ร้านกาแฟเข้าท่า ปาย
• ร้านสรวลกาแฟ

นครราชสีมา

• CK Coffee
• บ้านฮังเล คอฟฟี่

มหาสารคาม

แม่ฮ่องสอน

แพร่

ล�ำพูน

• Blacksmith

อุตรดิตถ์

• Amezon

งิ้วงาม

ภาคกลาง
ชัยนาท

• PAPER PLANE CAFé
• Me Ice cream
• The Marble

นครพนม

• จันทรากาแฟ

• Sweet Café

มุกดาหาร

• Bearista Coffee & Bakery

ภาคตะวันออก
• HUG ESPRESSO
• 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” /
• ร้านเค้กเมืองเพชร

ราชบุรี

• Morming Glory Resort
• IDYLL@DAMNOENSADUAK

ภาคใต้

• กาแฟรื่นรมย์

กระบี่

• กาแฟสด ฮักเลย
• ปล่อยแสง เชียงคาน

ตรัง

เลย

ถนนชายโขง ซอย10
เกสเฮ้าส์
ถนนชายโขง ซอย19
• แม่น�้ำมีแก่ง

สุรินทร์
• Sit in

หนองคาย

• Cake Lamoon

ณ โพนพิสัย

“เจ๊กเม้ง”

• เค้ก

ณ นภา

• Deeva Cup
• PASSIONE del Caffé
• THE TREE Sleep l Space

ภูเก็ต

• Love 2 eat
• กล้วยน�้ำว้า

สงขลา

• Ma Maison
หาดใหญ่
• ร้าน TUBER

STARTUP

เริม่ รับนิตยสารตัง้ แต่เล่มที่ ........................................................................................................................................................
ข้อมูลสมาชิก ชื่อ-นามสกุล .................................................................................................................................................
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ......................................................... อีเมล .........................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................................................................................ เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
( ) รับราชการ
( ) อาชีพอิสระ

นครสวรรค์

• Chivit Thamma Da Coffee House
• เรียวกังคาเฟ่

เชียงใหม่

อุดรธานี

• วินัยสตูดิโอ
• Dose Espresso

• Pak Pink Bistro

• Loft Café NK

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME

อาชีพ

นครปฐม

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

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

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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ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ยกทัพอัพเดตอีโคสตรัคเจอร์ใหม่

เที่ยวเมืองรอง ความสุขยกก�ำลัง 2 กับ พีทีที บลูการ์ด

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ร่วมงาน Assembly & Automation Technology 2019 งานแสดงเทคโนโลยี
ด้านระบบอัตโนมัติ โซลูชัน และเทคโนโลยีการประกอบที่ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรม โดยในงานนี้
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้นำ� นวัตกรรมเวอร์ชนั ใหม่ลา่ สุด EcoStruxure™ เป็นทัง้ สถาปัตยกรรมและแพลตฟอร์ม
ที่ให้ความสามารถด้าน IoT ซึ่งเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุคใหม่ให้ด�ำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้แข่งขันได้ในระดับสากลมาร่วมแสดงด้วย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกก�ำลังกับบริษัท ปตท.น�้ำมันและการค้าปลีก
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ พีทที ี โออาร์ จัดพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมเปิดแคมเปญ
“เที่ยวเมืองรอง ความสุขยกก�ำลัง 2 กับ พีทีที บลูการ์ด” ชวนคนไทยออกเดินทางไปสัมผัส
ความงามทางธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชุมชนอันน่าประทับใจในพื้นที่เมืองรอง โดยสมาชิก
พีทที ี บลูการ์ด สามารถน�ำคะแนนสะสมมาแลกเป็นส่วนลด ส�ำหรับการใช้บริการทีพ่ กั เติมน�ำ้ มัน
ช้อป ชิม ชิล กันแบบเต็มอิ่ม

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงาน “Wealth Seminar”
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงานสัมมนา “Wealth Seminar ไขความลับการลงทุน ประตูสู่ความ
มั่งคั่ง ปี 2” ส�ำหรับลูกค้าคนพิเศษ น�ำโดย สุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด
และภาพลักษณ์องค์กร และ ณัฐชพรรณ ทองปราง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ส�ำนักงานเขตคันนายาว ร่วมเปิด
งาน กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ เพื่อตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำตลาดการประกันชีวิตด้านการลงทุน
และเป็นเพื่อนคู่คิดที่จะคอยสนับสนุนลูกค้าเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพ และมีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

Traveloka Xperience

ทราเวลโลก้า ประเทศไทย บริษัทด้านการจองการท่องเที่ยว
ออนไลน์ และหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวบริการใหม่ Xperience ทีจ่ ะให้ได้คน้ หา
และจองกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ได้ในที่เดียว
โดยบริการ Xperience จะช่วยให้จองที่เที่ยวและกิจกรรมใหม่ๆ
ทั้งในและต่างประเทศ หรือแม้แต่ค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ
ใกล้ตัว โดยไม่ต้องออกไปท่องเที่ยวไกลก็ได้

Focus แจก Honda Scoopy i
อมรศักดิ์ แดงแสงทอง (กลาง) รองประธานกรรมการ
ฝ่ายการตลาด บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จ�ำกัด ผู้ผลิต
จ�ำหน่ายฟิล์มและกระจกกันรอยของไทย ภายใต้แบรนด์
Focus มอบรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i รุ่น Focus
Edition จ�ำนวน 30 คัน ให้กบั ผูโ้ ชคดีทวั่ ประเทศทัง้ กรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด ที่ร่วมสนุกส่งรหัสในซองฟิล์มเข้ามาชิงโชค
กับกิจกรรมติดโฟกัส ยิ่งทัช ยิ่ง FUN

“Finansia HERO Challenge”

ช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) หรือ Finansia ร่วมงานเปิดตัว
โครงการ ฟินันเซีย ฮีโร่ ชาเลนจ์ : Finansia HERO Challenge
การแข่งขันเทรดหุ้นจริงผ่านแอปพลิเคชัน Finansia HERO
พร้อมจัดสัมมนาพิเศษจากเจ้าของเพจ “ม้าเฉียวดูหุ้น-โค้ช
พีป่ อ๊ บ” นอกจากนี้ ยังมาร่วมเป็นโค้ชบอกเล่าเคล็ดลับ และเทคนิค
การเทรดส�ำหรับผูแ้ ข่งขันตลอดการแข่งขัน โดยเปิดรับสมัครตัง้ แต่
วันนี้-13 กันยายนนี้
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SME STARTUP Together Trip 2019
เล่น-ซ่อน-เทีย่ ว ไปเฟีย้ วกันทีป่ ราจีนฯ

จัดโดย

ร่วมสนับสนุนของรางวัลโดย

สนับสนุนโดย

ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรม Rally SME STARTUP Together
Trip 2019 กิจกรรมดีๆ ของนิตยสาร SME STARTUP ที่ร่วมกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก จัดขึ้น
โดยงานนี้มาในธีม “เล่น-ซ่อน-เที่ยว ไปเฟี้ยวกันที่ปราจีนฯ”
ตลอดทริปตัง้ แต่เริม่ ออกสตาร์ทจากกรุงเทพฯ แวะเทีย่ วนครนายก
จนถึงปราจีนบุรี ซึง่ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และการไขปริศนา
มากมาย
เริ่มตั้งแต่การไปท�ำกิจกรรมปลูกป่าสร้างบ้านให้เหยี่ยวด�ำ
นกล่ า เหยื่ อ ที่ อ พยพหนี ห นาวมาจากไซบี เ รี ย ณ ทุ ่ ง ใหญ่
สาธารณประโยชน์ อ.ปากพลี นครนายก จากนัน้ ก็แวะรับประทาน
อาหารกลางวันแบบออร์แกนิก ณ บ้านเล่าเรือ่ ง อ.เมืองปราจีนบุรี
นมัสการหลวงพ่ออภัยวงศ์ พระประธานวัดแก้วพิจิตร วัดเก่าแก่
และส�ำคัญประจ�ำจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมชม “ภูมิภูเบศร”
ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ แลนด์มาร์กแห่ง
ใหม่ของปราจีนบุรี พร้อมกิจกรรมท�ำยาดมและยาสีฟันสมุนไพร
ปิดท้ายสุขสันต์ยามค�่ำคืนกับเกมต่างๆ และ Networking Party
พร้อมของรางวัลมากมาย ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปผ่อนคลาย
กับออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ณ Serenity Hotel Spa & Onsen

38

Talk Awake

บล็อกเกอร์

กับโอกาสทางธุรกิจ
Text :

Ratchanee P.

บล็อกเกอร์ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ก�ำลังมาแรง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากจะได้เขียนบล็อกในสิ่งที่ชอบที่ถนัดแล้ว
ยังสามารถหารายได้อีกด้วย
ยิ่งมีโซเชียลมีเดียก็ยิ่งดันให้บล็อกเกอร์สามารถกลายเป็น
ผูท้ รงอิทธิพลต่อสังคมได้รวดเร็วขึน้ และถ้าบล็อกเกอร์มคี นติดตาม
มากเท่าไหร่ ก็มีโอกาสที่จะได้ค่าตอบแทนที่มากขึ้นเท่านั้น โดย
รายได้มาจากโฆษณาจากสปอนเซอร์ ทั้งในรูปแบบแบนเนอร์แอด
การแนะน�ำแบรนด์ การรีวิวสินค้าใหม่ อีกทั้งหลายบล็อกก็ยัง
สามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ได้อีกด้วย อย่างบล็อกเกอร์
ที่อเมริกาประเทศที่มีบล็อกเกอร์มากที่สุดในโลก ยังสามารถ
สร้างรายได้หลักล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีกันเลยทีดียว
ท�ำไมบล็อกเกอร์จึงกลายเป็นอาชีพที่หารายได้ได้จากการ
สร้างคอนเทนต์ดๆี ลองดูจากผลส�ำรวจเกีย่ วกับบล็อกเกอร์ จะพบว่า
77 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะอ่านบล็อก แถมอ่านกันถึง
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10 บล็อกต่อวัน นอกจากนี้ 79 เปอร์เซ็นต์ของนักช้อปออนไลน์
จะใช้เวลา 50 เปอร์เซ็นต์ทีเดียวไปกับการอ่านข้อมูลโปรดักต์
ออนไลน์ ขณะที่ 61 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคออนไลน์ตัดสินใจ
ซื้อสินค้าจากการอ่านความเห็นของบล็อกเกอร์ และน่าสนใจ
ไปกว่านั้นคือ หากดูอายุของบล็อกเกอร์ จะเห็นว่าเป็นคนรุ่นใหม่ๆ
ทั้งสิ้น โดยบล็อกเกอร์อายุ 21-35 ปีมีมากถึง 53.3 เปอร์เซ็นต์
รองลงมาคืออายุต�่ำกว่า 21 ปีมีมากถึง 20.2 เปอร์เซ็นต์ เรียกว่า
เป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ไปแล้ว
จริงๆ แล้ว ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นบล็อกเกอร์ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่า
ทุกคนจะสามารถสร้างรายได้ได้ เพราะนอกจากบล็อกเกอร์จะต้อง
มีความเชี่ยวชาญ รู้ลึก รู้จริงเป็นทุนเดิมในเรื่องนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น

สายบิวตี้ สายท่องเทีย่ ว สายอาหาร สายถ่ายภาพ สายเทคโนโลยี ฯลฯ
ยังจะต้องสามารถถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ ให้โดดเด่น
สอดคล้องกับแต่ละช่องทาง ไม่วา่ จะเป็นบนเฟซบุก๊ หรือบนทวิตเตอร์
และถ้าจะให้ดีควรสร้างงานเขียนด้วยไอเดียของตนเอง เพื่อเป็น
เอกลักษณ์ แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ก็จะสามารถดึงดูดคนให้เข้ามาอ่าน
และท�ำให้คนอ่านรู้สึกประทับใจ และอย่าลืมว่าสิ่งที่เขียนขึ้นมานั้น
จะต้องสร้างประโยชน์แก่ผทู้ มี่ าอ่านด้วย และถ้าต้องการเพิม่ โอกาส
ทางธุรกิจอย่างจริงจัง ก็ต้องมีความต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ เพราะ
การทีน่ านๆ ค่อยมาเขียนอะไรที จะท�ำให้คนอ่านคิดไปได้วา่ เลิกเขียน
ไปแล้ว ดังนัน้ จึงควรอัพเดตเนือ้ หาใหม่ๆ เรือ่ ยๆ ไม่วา่ จะเป็นบทความสัน้
หรือยาวก็ตาม เพือ่ ให้คนอ่านเห็นความเคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา

