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ไม่มีสูตรส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจ
อิทธิพลของเทคโนโลยีและดิจิทัล ได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการท�ำธุรกิจ ท�ำให้การเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นง่าย และ
รวดเร็วขึ้นกว่าการท�ำธุรกิจแบบเดิมๆ ขณะเดียวกันไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชอบอิสระ ชอบที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับ
ตนเองก็ท�ำให้หันมาท�ำธุรกิจกันมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล หลายคนเริ่มต้นง่ายๆ กับธุรกิจแบบการซื้อมาขายไป
บนออนไลน์ ส่วนบางคนก็สร้างแบรนด์เอง โดยใช้ OEM มาเป็นทางลัดผลิตสินค้าให้และท�ำการตลาดผ่านออนไลน์ช่องทาง
ที่ง่ายที่สุด ดังนั้น จึงไม่แปลกใจเลยว่าท�ำไมทอดตาไปทางใด จึงเจอผู้ประกอบการรุ่นใหม่อยู่บนออนไลน์กันอย่างมากมาย
แต่อย่างไรก็ตาม การท�ำธุรกิจไม่มีสูตรส�ำเร็จตายตัวว่าต้องท�ำตามสูตรไหนถึงจะประสบความส�ำเร็จ บางครั้งการเริ่มต้น
ธุรกิจที่แสนง่ายและเติบโตอย่างรวดเร็ว ก็อาจจะปิดฉากเร็วตามไปด้วยก็ได้ ดังนั้น ในขณะที่ทุกคนเริ่มต้นธุรกิจบนออนไลน์
และเลือกใช้ OEM มาผลิตสินค้าให้ เฉลิมพล อารีย์เกื้อตระกูล กลับท�ำธุรกิจแบบสวนทางกับคนอื่นๆ ด้วยการเริ่มต้นธุรกิจ
Aree Herb แบรนด์สมุนไพรของเขาจากการให้ความส�ำคัญกับการผลิตมากกว่าการท�ำการตลาด โดยเขาลงทุนปลูกพืชสมุนไพร
ออร์แกนิกเอง และสร้างโรงงานผลิตขึ้นมาเอง เพราะเชื่อว่าถ้าสินค้าดีมีคุณภาพอย่างไรก็ขายได้ มากไปกว่านั้นเขายังเลือก
ที่จะขายออฟไลน์อยู่นานถึง 3 ปีจึงค่อยเริ่มขยับมาขายออนไลน์ แต่เชื่อหรือไม่ แม้การเติบโตจะไม่หวือหวา แต่ก็มีความมั่นคง
ในทุกๆ ก้าว...อยากรู้เรื่องราวของเขาโดยละเอียด พลิกอ่านได้ในฉบับนี้

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ
nee_pan@hotmail.com
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ชวนไปเช็กอิน Escape Bangkok รูฟท็อปบาร์พาหนีชีวิตจ�ำเจ
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
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What's up

ตลาดเครือ่ งส�ำอางชายโตในกลุม่ GEN Z
Gen Z โตมาพร้อมกับความยืดหยุ่นเรื่องความเข้มงวดเรื่องความเป็นชาย จึงไม่แปลกที่จะเห็นผู้ชาย Gen Z
ใช้เครื่องส�ำอางเพื่อเสริมลุคตนเองให้ดูดียิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความประทับใจให้เกิดกับคนที่พบเจอ โดย
เครื่องส�ำอางที่ผู้ชายมองหามีทั้งโทนเนอร์ มอยส์เจอไรเซอร์ รองพื้น ไพรเมอร์ ลิปบาล์ม และบีบีครีม ซึ่งพวกเขา
ไม่รู้สึกเขินอายที่จะบอกคนรอบข้างว่าใช้เครื่องส�ำอางเหล่านี้
เมื่อเครื่องส�ำอางกลายเป็นไอเท็มที่ผู้ชายต้องการ แบรนด์เครื่องส�ำอางจึงไม่พลาดที่จะผลิตเครื่องส�ำอาง
ออกมาตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุม่ นี้ ตัวอย่างเช่น Chanel SA เปิดตัว Boy de Chanel ประกอบด้วย
สกินแคร์ รองพื้น ดินสอเขียนคิ้ว ลิปบาล์ม ในส่วนของราคาค่อนข้างสูงทีเดียวอย่างดินสอเขียนคิ้ว ราคาอยู่ที่
40 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ Shiseido เปิดตัวบีบคี รีมส�ำหรับผูช้ ายในประเทศญีป่ น่ ุ ขนาด 30 กรัม ราคา 12 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ถึงว่า...เดี๋ยวนี้ชอบเห็นหนุ่มๆ ช้อปเครื่องส�ำอาง

PORSCHE DIGITAL เปิดออฟฟิศใหม่ในแอตแลนตา
ก่อนหน้านี้ Porsche บริษัทผลิตรถสปอร์ตสัญชาติเยอรมัน เปิดตัว Porsche
Digital ที่ Silicon Valley แหล่งรวม Startup และบริษัทไอทีชั้นน�ำของโลก
โดยหน่วยงานย่อยของ Porsche แห่งนีเ้ ป็นศูนย์กลางองค์ความรูด้ า้ นดิจทิ ลั ทีร่ วบรวม
ไว้ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ดิจิทัลล�้ำสมัย บทบาทหน้าที่หลักคือ
สร้างซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ดิจิทัลส�ำหรับลูกค้าของผู้ผลิตรถยนต์
ล่าสุด Porsche เตรียมเปิด Porsche Digital แห่งใหม่ทแี่ อตแลนตา ด้วยเหตุผล
เรื่องอยู่ใกล้กับส�ำนักงานใหญ่ของ Porsche และแอตแลนตาเป็นเมืองศูนย์กลาง
ทางเทคโนโลยี Startup และบริษัทเทคโนโลยีที่อยู่ในพื้นที่นี้มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและแข็งแกร่ง อีกทั้งยังช่วยให้ง่ายต่อการเจอกับวิศวกรที่มีความสามารถ
ด้านการสร้างซอฟต์แวร์และนวัตกรรม
Porsche คงมีรถสุดล�้ำให้เราได้ว้าวอีกแน่

UAE ออกกฎเหล็ก Influencers ต้องมีใบอนุญาต
ปัญหาการโฆษณาเกินจริงของคนดังบนโลกออนไลน์ หรือ Influencers ไม่ได้เกิดขึ้น
ทีเ่ มืองไทยเท่านัน้ เพราะ UAE ก็กำ� ลังเผชิญปัญหานีเ้ ช่นกัน ท�ำให้ตอ้ งตัง้ กฎว่า Influencers
จะรับงานได้ถ้ามีใบอนุญาตที่เรียกว่า E-media License ซึ่งตอนนี้มี Influencers ที่ได้รับ
ใบอนุญาตแล้วกว่า 1,700 คน โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
แต่ถ้าไม่อยากจ่ายเงินส่วนนี้สามารถใช้ใบอนุญาตของเอเยนซีต้นสังกัดในการรับงานได้
ส่วนเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต ต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป และเรียนจบระดับปริญญาตรี
การมีใบอนุญาตของ Influencers ใน UAE ท�ำให้เหล่าคนดังต้อง
มีความรอบคอบในการรับงานมากขึ้น เพราะหากโฆษณา
IF YOU
เกินจริง หรือท�ำผิดกฎหมายบนโลกออนไลน์จะต้องเสีย
PASSIONA ’RE
ค่าปรับ และ Influencers ทีร่ บั งานโดยไม่มใี บอนุญาต
SOMETHIN TE ABOUT
G AND
จะถูกปรับราว 1,361 ดอลลาร์สหรัฐฯ
WORK HA
RD, THEN YOU
I THINK
YOU WILL
เมื่อไหร่เมืองไทยจะมีกฎที่ชัดเจนแบบนี้บ้าง
BE
SUCCESSF
UL.
-- Pierre Omidyar ผ
กู้ อ่ ตัง้ Ebay --

ถ้าหลงใหลสิ่งใดอย
และท�ำเพื่อสิ่งน่างั้นจริงจัง
อย่างสุด
ความส�ำเร็จคยว่อามมสอามย ารถ
ู่ไม่ไกล

วิดโี อแนวตัง้ น่าดูกว่าแนวนอน
2-3 ปีมานี้ วิดโี อแนวตัง้ ได้รบั ความนิยมมาก เพราะคนส่วนใหญ่ดวู ดิ โี อบนมือถือ โดยขณะดูมกั ถือมือถือเป็นแนวตัง้ เพือ่ ให้วดิ โี อ
แสดงเต็มหน้าจอ และข้อมูลของ Digiday เว็บไซต์ขา่ วสารวงการดิจทิ ลั แสดงให้เห็นถึงความนิยมในวิดโี อแนวตัง้ ว่า หลังจาก Snapchat
เปิดตัว 3V ย่อมาจาก Vertical Video Views ซึง่ เป็นวิดโี อโฆษณาแนวตัง้ ทีเ่ หมาะส�ำหรับดูผา่ นมือถือ ส่งผลให้วดิ โี อโฆษณาทีแ่ สดง
ในแอปพลิเคชันมีการดูมากกว่า 7 พันล้านครัง้ ต่อวัน ส่วนวิดโี อโฆษณาแนวตัง้ ใน Facebook ทีน่ ำ� เสนอผ่านฟีเจอร์ Facebook Canvas
มีการดู 8 พันล้านครัง้ ต่อวัน
ไม่เพียงเท่านี้ ส�ำนักข่าว BBC ก็ตนื่ ตัวกับความนิยมนีเ้ ช่นกัน โดยได้ทำ� วิดโี อข่าวเป็นแนวตัง้ ซึง่ ช่วยเพิม่ จ�ำนวนคนดูได้มากถึง
20-30 เปอร์เซ็นต์ หรือแม้แต่บริษทั สือ่ ในประเทศจีนยังท�ำละครแนวตัง้ เพือ่ รองรับการดูละครบนมือถือ โดยละครทีน่ ยิ มท�ำเป็นแนวตัง้
คือ ละครตลก และละครทีเ่ นือ้ เรือ่ งเข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน โดยจะปล่อยละครเป็นตอนสัน้ ๆ ประมาณ 2-5 นาที
หันมาท�ำวิดโี อแนวตัง้ กันเถอะ
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Nice to Know

1 วันคนใช้เวลาเท่าไหร่

ไปกับการเสพสื่อ

ปี พ.ศ.

การใช้เวลาบนสมาร์ทโฟนและทีวี
3.01

ใช้เวลากับ
ดิจิทัลมีเดีย
เท่าไหร่

ใช้เวลาบน
โซเชียลมีเดีย
เท่าไหร่

ชั่วโมง/วัน

ชั่วโมง/วัน

2.23

4.27
สมาร์ทโฟน

2.22
2.19
1.39

(ชั่วโมง/วัน)

วิทยุ
อุปกรณ์
เชื่อมต่อทีวี
แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์

2.15
10.39

5.07

แพลตฟอร์มไหน
ที่ใช้เวลาด้วยมากที่สุด
สมาร์ทโฟน

ทีวี

4.54
5.02

1.02

ทีวี

11.06

4.46

4.27
3.01
1.42
0.54
0.50
0.33

1.49

ชั่วโมง/วัน

ใครนิยมใช้เวลาบนแพลตฟอร์มไหนมากที่สุด (ชั่วโมง/วัน)

อายุ 18-34 ปี

อายุ 35-49 ปี

3.43
3.34
1.45
1.01
0.51
0.36

อายุ 50-64 ปี

อายุ 65+ ปี

7.15
1.54
1.42
0.24
1.01
0.23
ที่มา : https://famemass.com

SME ยุคใหม่ไปให้สุดกับ

ซิม WorryFree จาก dtac SME
ที่ทั้งง่ายและคุ้มค่า

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ก�ำลังเปลี่ยนโลกของธุรกิจ
ท�ำให้เกิดวิธีการท�ำธุรกิจใหม่ๆ
เข้ามาแทนที่การท�ำธุรกิจแบบเดิมๆ
ขอแค่มีมือถือและมีอินเทอร์เน็ตแรงๆ
บวกรวมกับฝีมือไอเดียเจ๋งๆ
ก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้แล้ว
นี่จึงหมดยุคของ “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก”
มาสู่ยุค “ปลาเร็วกินปลาช้า”
ที่ผู้ประกอบการ SME จ�ำเป็นต้องปรับตัว
เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

เพียงเลือกแพ็กเกจ
ให้ตรงตามความต้องการ

ธุรกิจยุคดิจิทัล หนีไม่พ้นการใช้ช่องทางทางออนไลน์ท�ำการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพราะไลฟ์สไตล์
ของผู้บริโภคใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนมือถือ หันมาซื้อสินค้าผ่านทางโลกออนไลน์มากจึงสร้างโอกาสให้เกิดการซื้อขาย
ได้สะดวกขึ้น และท�ำให้สามารถเชื่อมต่อลูกค้าอย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง
dtac เข้าใจความต้องการของลูกค้า SME ทีต่ อ้ งการเดินหน้าลุยธุรกิจได้อย่างเต็มที่ จึงเปิดตัวซิม WorryFree จาก dtac
SME ทีจ่ ะช่วยให้การท�ำธุรกิจบนมือถือง่ายขึน้ รวดเร็วขึน้ ที่ส�ำคัญคือช่วยลดต้นทุนเพิ่มก�ำไร สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย
ได้อยู่หมัด จึงท�ำให้การเติบโตธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมาย
ซิม WorryFree จาก dtac SME สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ประกอบการ SME เพราะช่วยบริหาร
ค่าโทรและค่าอินเทอร์เน็ตให้คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น จากความพิเศษต่อไปนี้ ปรับแพ็กเกจให้อัตโนมัติถ้ามี
การเปลี่ยนแปลง ท�ำให้ลกู ค้า SME ไม่ต้องกังวลว่าแพ็กเกจของตัวเองได้อัพเดตแล้วหรือยัง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับ
ธุรกิจโดยอัตโนมัติ, โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่จ�ำกัด ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีด, dtac wifi ไม่จ�ำกัด,
มีระบบป้องกันค่าโทรส่วนเกินและค่าใช้จ่าย ไม่พึงประสงค์ และคล่องตัวกว่าด้วยไม่มีสัญญาผูกมัดและไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ธุรกิจไปได้ไกล ด้วยแพ็กเกจเสริม WorryFree
• NetToGo บริการโรมมิ่งที่สะดวกและคุ้มค่า ในราคาเพียง 99 บาท/วัน ครอบคลุม 24 ประเทศ ที่ส�ำคัญคิดเงิน
เมื่อมีการใช้งานเท่านั้น
• IDD 004 ช่วยประหยัดค่าโทรออกต่างประเทศ ด้วยคุณภาพเสียงระดับพรีเมียม และอัตราค่าโทรถูกที่สุด
• dMessage ช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยเว็บส่ง SMS เพียง 175 บาท ฟรี 250 SMS
โดยสามารถเปิดใช้งานง่ายๆ ก�ำหนดชื่อผู้ส่งได้ถึง 5 ชื่อ และมีรายงานผลการส่งด้วย
• ค่าบริการรายเดือน
• ค่าบริการรายเดือน
• ค่าบริการรายเดือน
• ค่าบริการรายเดือน
• ค่าบริการรายเดือน

449 บาท
599 บาท
799 บาท
999 บาท
1,299 บาท

ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง

6 GB
16 GB
30 GB
60 GB
100 GB

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการ dtac ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ dtac.co.th/sme

โทรได้ทุกเครือข่าย

ไม่จ�ำกัด

โทรได้ทุกเครือข่าย

ไม่จ�ำกัด

โทรได้ทุกเครือข่าย

ไม่จ�ำกัด

โทรได้ทุกเครือข่าย

ไม่จ�ำกัด

โทรได้ทุกเครือข่าย

ไม่จ�ำกัด
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หยิบอาหารไทยมาใส่ลูกอม

MINIDISH CANDY

ไ อ เ ดี ย ส ร้ า ง ธุ ร กิ จ
ใครเลยจะเชื่อว่ามีลูกอมรสชาติอาหารไทยอยู่บนโลกใบนี้
เพราะเมื่อพูดถึงลูกอม แน่นอนว่าทุกคนต้องนึกถึง
ขนมหวานรูปทรงกลมที่มีรสชาติหวานเป็นหลัก แต่ ณ เวลานี้ สราวุธ กุรุพินท์ศิริ
ได้ท�ำสิ่งที่ทุกคนไม่คิดว่ามีให้เกิดขึ้นแล้ว
MINIDISH CANDY ลูกอมรสชาติอาหารไทยของอดีตหนุ่ม
ครีเอทิฟโฆษณามาในคอนเซปต์ย่อส่วนรสชาติอาหารไทยให้
อยู่ในรูปแบบที่เล็กที่สุดและเป็นรูปแบบที่แปลกใหม่ จึงน�ำเสนอ
ผ่านลูกอม เพราะเป็นขนมหวานที่คนทั่วโลกทุกเพศทุกวัยรู้จัก
เป็นอย่างดี ท�ำให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ แต่หากน�ำเสนอผ่าน
รูปแบบอื่น เช่น ทองม้วนรสชาติอาหารไทย ชาวต่างชาติอาจ
ไม่สนใจในสินค้า เพราะไม่รู้จัก
ลูกอม MINIDISH CANDY มี 4 รสชาติ ได้แก่ ต้มย�ำกุ้ง ลาบ
ผัดกะเพรา และแกงเขียวหวาน ซึ่งครบประเภทอาหารฮิต
ของไทยอย่าง ต้ม ย�ำ ผัด แกง โดยรสชาติเปรีย้ ว หวาน เค็ม เผ็ด
ในลูกอมเกิดจากการปรุงรส ซึง่ หนุม่ เจ้าของแบรนด์พยายามปรุง
ให้รสชาติออกมาใกล้เคียงกับเมนูตน้ แบบมากทีส่ ดุ ใช้กลิน่ ทีส่ กัด
จากวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารแต่ละเมนู และแต่งสีให้เหมือน
กับสีของอาหารนัน้ ๆ เพือ่ ให้เข้าถึงรสชาติ กลิน่ สีของอาหารไทย
มากที่สุดเมื่อรับประทานลูกอม แต่ก่อนที่สูตรของลูกอมแต่ละ
รสชาติจะลงตัว เขาต้องผ่านการลองผิดลองถูกมาร่วมครึ่งปี
เคยลองใส่วัตถุดิบต่างๆ ของแต่ละเมนูลงไปในลูกอม เช่น
ข้าวคั่ว หอมแดง เนื้อสัตว์ แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือ เนื้อลูกอมไม่เรียบ
บาดปาก
ด้านแพ็กเกจจิ้งก็สร้างสรรค์ไม่แพ้สินค้า โดยออกแบบ
ให้มีขนาดเล็กกว่าฝ่ามือ เพื่อให้สะดวกในการพกพา เลือกใช้
ภาพวาดสีน�้ำภาพอาหารไทยที่เสิร์ฟมาในภาชนะที่คนไทยนิยม
ใช้ ไม่ว่าจะเป็นหม้อเคลือบที่นิยมน�ำมาใส่ต้มย�ำกุ้ง จานสังกะสี
ใส่ลาบ จานพลาสติกใส่ผดั กะเพรา ถ้วยกระเบือ้ งใส่แกงเขียวหวาน
เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการจัดเสิร์ฟอาหารในสไตล์คนไทย พร้อม
ทั้งสร้างความเด่นสะดุดตาให้กับสินค้าเมื่อต้องวางอยู่บนชั้นวาง
สินค้าร่วมกับลูกอมแบรนด์อนื่ และมีเรือ่ งราวเกีย่ วกับอาหารไทย

เขียนก�ำกับบนแพ็กเกจจิง้ ทุกคนจึงได้ทำ� ความรูจ้ กั กับอาหารเด่น
ของชาติไทยมากยิ่งขึ้น
“ปัญหาที่ต้องเจอในช่วงเริ่มต้นคือ การหาโรงงานรับผลิต
เนื่องจากเป็นแบรนด์ขนาดเล็ก ยอดการสั่งไม่เยอะเลยไม่เป็น
ที่สนใจ ปัญหาถัดมาคือ โรงงานผลิตลูกอมตัวอย่างออกมา
ไม่ตรงตามความต้องการ รสชาติไม่ได้ สีสันไม่ใช่ เหตุเพราะ
ไม่เคยผลิตลูกอมแบบนี้มาก่อน ไม่มีสูตรให้ท�ำตาม เราเลยต้อง
พักการสัง่ ผลิตแล้วกลับไปคิดค้นสูตร ทดลองท�ำ และทดลองขาย
เมื่อผลตอบรับหลังการขายออกมาเชิงบวก จึงน�ำสูตรลูกอม
ที่ได้ไปให้โรงงานเดิมผลิตตาม”
ด้วยความเป็นสินค้าแปลกใหม่ ยังไม่มีใครท�ำขาย ท�ำให้ต้อง
เพิม่ ความขยันในการสร้างการรับรูผ้ า่ นการอธิบายเกีย่ วกับสินค้า

เมื่อไปออกบู๊ธ รวมถึงอธิบายผ่านพื้นที่ออนไลน์ เช่น เพจเฟซบุ๊ก
และเว็บไซต์ของแบรนด์ โดยการขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็น
เรือ่ งทีค่ อ่ นข้างท้าทาย เพราะรสชาติของลูกอม MINIDISH CANDY
ไม่เหมือนกับรสชาติของลูกอมทัว่ ไปทีว่ างขายในท้องตลาด เขาจึง
ตัดสินใจพาลูกอมออกไปเจอกลุ่มลูกค้า ให้ทุกคนได้เห็นสินค้า
จริงและได้ชิมรสชาติ พื้นที่ที่เลือกไปเป็นพื้นที่ที่กลุ่มลูกค้าอยู่
ทัง้ สิน้ เช่น โฮสเทล ร้านของฝาก งานอีเวนต์ และห้างสรรพสินค้า
ตอนนี้ลูกค้าหลักของ MINIDISH CANDY กว่า 90 เปอร์เซ็นต์
เป็นนักท่องเที่ยวจีนที่พูดภาษาอังกฤษ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง
มาเลเซีย ไต้หวัน เป็นคนมีชื่นชอบในอาหารไทย กล้าลอง
ของใหม่ และมองหาของฝากที่แปลกใหม่กลับไปฝากคนพิเศษ
ส่วนคนไทยไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่นัก เพราะหาอาหารไทย
รับประทานได้ง่าย และบางคนก็มองเป็นเรื่องแปลกที่อาหาร
มาอยู่ในรูปแบบของลูกอม จินตนาการว่ารสชาติคงน่าอี๋
ส�ำหรับก้าวต่อไปของ MINIDISH CANDY เขามีแผนเพิม่ รสชาติ
ให้หลากหลาย โดยยังคงเน้นรสชาติของอาหารไทยเป็นหลัก
มีลูกอมรสชาติพิเศษออกมา เช่น ลูกอมรสชาติอาหารเมนูพิเศษ
จากร้านอาหารเจ้าดัง หรือลูกอมรสชาติอาหารของแต่ละภาค
วางขายแค่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งของอาหารต้นแบบ อีกทั้งยังตั้งใจ
สร้างร้านเล็กๆ ที่รวบรวมลูกอมรสชาติอาหารเมนูต่างๆ ไว้
ในที่เดียว และมีสินค้าอื่นที่มีความเกี่ยวข้องให้ได้เลือกซื้อ
ซึ่งสินค้าที่เขาคิดไว้แล้วคือ ไอศกรีมรสชาติอาหารไทย
www.minidishcandy.com
minidishcandy
minidishcandy
@minidishcandy
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เปิด

ขั้นตอนอัพล�ำดับเว็บไซต์ด้วย

เคล็ดลับ

แชตอย่างไรให้ได้ขาย
พฤติกรรมของลูกค้ายุคใหม่เลือกที่จะสอบถามข้อมูล ตลอดจนสั่งซื้อสินค้าผ่านแชตมากกว่าช่องทางอื่น
แต่สิ่งที่ช่วยให้แบรนด์สามารถปิดการขายผ่านแชตได้ ไม่ใช่เพียงความเร็วในการตอบแชต หากยังต้องเข้าใจ
ในพฤติกรรมการแชตของลูกค้าแต่ละคนด้วย โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
โซดา พริ้นติ้ง จ�ำกัด ธุรกิจรับพิมพ์ภาพบนงานแคนวาสและงานไวนิลในคอนเซปต์ของขวัญแบบนี้มีชิ้นเดียว
ในโลก ได้แบ่งปัน 5 ความลับช่วยปิดการขายผ่านแชต ในงาน LINE CONVERGE THAILAND 2019 ดังนี้
ตอบให้ไว

ความล่าช้าในการตอบแชตที่แม้จะช้าแค่ 2-3 นาทีก็มีผลให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้า
กับร้านอื่น วิธีที่ช่วยให้ตอบแชตลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นคือ การเตรียมข้อมูลสินค้าและข้อมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สินค้าคืออะไร มีกี่แบบ ราคา การจัดส่ง การช�ำระเงิน และการรับประกัน เป็นต้น
น�ำข้อมูลเหล่านี้มาจัดท�ำในรูปแบบของกราฟิกส่งให้ลูกค้า ซึ่งช่วยลดเวลาในการพิมพ์แชต และ
ยังช่วยให้สามารถปิดการขายได้ภายใน 2 นาที ทั้งนี้ต้องค�ำนึงด้วยว่าหากลูกค้าย่อภาพจะสามารถ
เห็นข้อมูลในภาพได้อย่างชัดเจนหรือไม่ โดยเฉพาะเลขบัญชี เพราะลูกค้าต้องสลับหน้าจอไปมา
ระหว่างแชตและแอปพลิเคชันธนาคาร หากย่อภาพแล้วเห็นเลขบัญชีไม่ชัด ลูกค้าอาจเกิดความ
หงุดหงิดแล้วยกเลิกการสั่งซื้อในที่สุด
คุยเหมือนเพื่อน

ต้องเซ็ตรูปแบบการพูดคุยกับลูกค้าให้ชัดเจน โดยเริ่มจากการก�ำหนดว่าจะเรียกแทน
ตัวลูกค้าว่าอะไร เช่น คุณ ตัวเอง เตง หรือชื่อของลูกค้า จากนั้นก�ำหนดเพศให้แอดมิน
ตอบแชตว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ซึ่งจากการสังเกตพบว่า ลูกค้าชอบคุยแชตกับแม่ค้ามากกว่า
พ่อค้า เพราะมีความเป็นกันเองมากกว่า ใจดี คุยง่าย
ท�ำให้ลูกค้านึกถึง

คอนเทนต์ที่แบรนด์น�ำเสนอเป็นเรื่องส�ำคัญ โดยสิ่งที่ช่วยให้การท�ำคอนเทนต์กลายเป็นเรื่อง
ที่ท�ำได้ง่ายมากขึ้น คือ การรู้ข้อมูลว่าลูกค้าเป็นใคร เพศอะไร และมีความสนใจในเรื่องใด ซึ่ง
คอนเทนต์ที่ ดร.ธีรศานต์ เลือกน�ำเสนอผ่านช่องทางแชตของ SOdAPrintinG เป็นคอนเทนต์ทลี่ กู ค้า
เพศหญิง ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มหลักของแบรนด์สนใจ ได้แก่ มุขเสี่ยว ค�ำศัพท์วันนี้ เพลงต้องฟัง และ
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
โปรโมชันแปลกแต่โดน

เนื่องจากคอนเทนต์ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับความนิยมสูงสุด ทาง SOdAPrintinG จึงได้จัด
โปรโมชันเอาใจคนผิดหวังจากการเสีย่ งโชคในชือ่ โปรหวยแดก เพียงลูกค้าส่งรูปสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทีไ่ ม่ถกู รางวัลมาในแชตก็จะได้รบั ส่วนลดส�ำหรับใช้ในการสัง่ พิมพ์ภาพ หรือการมอบข้อเสนอพิเศษ
ให้กับลูกค้าที่มีงบไม่พออย่างการผ่อนช�ำระสินค้า
พร้อมขายเสมอ

ลูกค้าส่วนใหญ่ของ SOdAPrintinG ชอบสั่งซื้อสินค้าตอนดึกและโอนเงินเร็วกว่าช่วงเวลา
กลางวัน จึงต้องมีแอดมินตอบแชตตลอด 24 ชั่วโมง แต่ลูกค้าบางคนไม่รู้เลยไม่กล้าทักแชตมา
ตอนกลางคืน ดังนัน้ SOdAPrintinG จึงเปลีย่ นรูปโพรไฟล์แชตเป็นรูปทีม่ คี ำ� ว่า On Air เพือ่ ให้ลกู ค้า
รับรู้ว่าแบรนด์พร้อมขายสินค้าอยู่เสมอ

Voice Search หรือการค้นหาด้วยเสียงเริ่มถูกใช้งานมากขึ้น
เพราะอ�ำนวยความสะดวกในแง่ของการลดขั้นตอนในการค้นหาข้อมูล
จากเมื่อก่อนต้องพิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหาลงในเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล
ปัจจุบันท�ำได้ง่ายเพียงพูดสิ่งที่ต้องการค้นหา
จากนั้นระบบจะท�ำการค้นหาและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้น
ความนิยมของ Voice Search ยืนยันได้ผ่านข้อมูลที่บริษัทออกแบบ
เว็บไซต์อย่าง branex น�ำเสนอ โดยผู้คนกว่า 53 เปอร์เซ็นต์ใช้งาน Voice
Search ทุกวัน และมีการคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.2563 Voice Search จะ
ถูกใช้งานเพิ่มขึ้นอีก 50 เปอร์เซ็นต์
จากข้อมูลข้างต้น ท�ำให้ Voice Search กลายเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจ
ส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีห่ วังน�ำเทคโนโลยีนมี้ าช่วยให้ลกู ค้าเข้าถึงสินค้า และ
บริการของแบรนด์ได้ง่ายขึ้น ไม่เพียงเท่านี้ Voice Search ยังเป็นเครื่องมือ
ทีช่ ว่ ยให้เว็บไซต์ถกู ค้นเจอได้งา่ ยและมีลำ� ดับสูงขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ถ้าท�ำตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
Keyword ต้องมี

ผู้ประกอบการต้องเขียน Keyword ที่ลูกค้านิยมใช้ในการค้นหาลงไป
ในคอนเทนต์ เพราะผูใ้ ช้งาน Voice Search ส่วนใหญ่มกั ค้นหาด้วยค�ำสัน้ ๆ
มากกว่าค�ำถามยาวๆ ซึ่ง Keyword ที่ถูกค้นหามากที่สุดคือ ใคร
134 เปอร์เซ็นต์ อย่างไร 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อไหร่ 78 เปอร์เซ็นต์ ที่ไหน 74
เปอร์เซ็นต์ และผลลัพธ์ 58 เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลแบรนด์ต้องครบ

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเขียนลงในเว็บไซต์ไม่ได้มีเพียงข้อมูลสินค้า วิธี
การช�ำระเงิน หรือการจัดส่งสินค้าเท่านั้น แต่ยังต้องเขียนข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้คน
นิยมค้นหาด้วยเสียงลงไปด้วย เช่น เวลาท�ำการ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ
การเดินทางมายังหน้าร้าน เป็นต้น
ใช้ค�ำว่า อยู่ใกล้ฉัน

การเขียนค�ำว่า อยู่ใกล้ฉัน ลงไปในคอนเทนต์ช่วยให้เว็บไซต์ถูกค้นเจอ
บ่อยขึ้น เพราะเป็นค�ำที่ผู้ใช้งาน Voice Search นิยมใช้ในการค้นหาสิ่ง
ต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัว เช่น ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ฉัน สถานที่ส�ำคัญที่อยู่ใกล้ฉัน
และธุรกิจชื่อดังที่อยู่ใกล้ฉัน
เว็บไซต์ต้องไร้ปัญหา

แม้ลูกค้าจะค้นเจอสิ่งที่ต้องการผ่านการใช้ Voice Search แต่หากเข้า
มาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ แล้วพบว่าเว็บไซต์เปิดไม่ได้บนมือถือ พวก
เขาก็พร้อมปิดเว็บไซต์ลงในทันที
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จากเด็กชอบเคมี
สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ

เจลห้ามเลือด
Text : วิมาลี

วิวัฒนกุลพาณิชย์

คนจ�ำนวนมาก
กว่าจะเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเองได้
ส่วนหนึ่งมักมาจากยังค้นหาตัวเองไม่เจอ
ว่าชอบหรือสนใจอะไร
ถ้าใครค้นพบเร็วก็ถือว่าโชคดีไป

อย่าง โจ แลนโดลินา หนุ่มอเมริกันเชื้อสายอิตาเลียน
วัย 26 ปี ซึ่งเกิดและเติบโตในอัลสเตอร์ เคาน์ตี ในนิวยอร์ก
ที่สนใจศาสตร์เคมีมาตั้งแต่เด็ก เขาเรียนรู้เกี่ยวกับเคมีจากคุณปู่
ที่เป็นเจ้าของไร่องุ่นและธุรกิจไวน์ ช่วงมัธยมปลาย โจได้ใช้
ห้องแล็บของคุณปู่ทดลองสิ่งต่างๆ จนสามารถคิดค้นเจล
ห้ามเลือดเป็นผลส�ำเร็จ เป็นเจลเวอร์ชันแรกๆ ที่ได้ทดลองท�ำ
ขึ้นมาและใช้ได้ผลดี
กระทั่งปี พ.ศ.2553 โจเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สถาบัน
โพลีเทคนิคแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กในสาขาวิศวกรรมชีวเวช
(Biomedical Engineering) ทางมหาวิทยาลัยมีการประกวด
แผนธุรกิจที่มีทั้งนักศึกษาปริญญาโท และอาจารย์มหาวิทยาลัย
ส่งผลงานเข้าประกวด มีเพียงโจและเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวด
ที่ยังเรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งโจก็ส่งเจลห้ามเลือดเข้าไปแข่ง
ผลคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
โจกับเพือ่ นชือ่ ไอแซค มิลเลอร์ จึงจดทะเบียนตัง้ บริษทั Suneris
ขึ้นมาเพื่อผลิตเจลห้ามเลือดภายใต้แบรนด์ “VETIGEL” เจลที่ว่า
ใช้กับสัตว์สามารถท�ำให้เลือดหยุดภายใน 12 วินาที และท�ำให้
แผลหายในไม่กี่นาที โดยใช้โครงสร้างโพลิเมอร์ (สารประกอบ
ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และมีมวลโมเลกุลมากประกอบกัน)
ของพืช ในที่นี้คือ สาหร่ายทะเลเพื่อท�ำปฏิกิริยากับเซลล์ผิวหนัง
พอเจลสัมผัสบาดแผลจะเปลีย่ นเป็นโครงสร้างคล้ายตาข่ายคลุม
และสมานแผลอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น VETIGEL ยังกระตุ้นให้
ร่างกายผลิต Fibrin อันเป็นสารทีช่ ว่ ยในการแข็งตัวของเลือดเมือ่
เกิดบาดแผลอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากยังไม่มกี ารทดลองในคน VETIGEL จึง
ผลิตมาเพือ่ ใช้กบั สัตว์เท่านัน้ ครัน้ ได้รบั อนุมตั จิ ากองค์การอาหาร
และยาสหรัฐฯ หรือ FDA ให้สามารถใช้กับสัตว์ได้ โจก็เริ่มผลิต
VETIGEL จ�ำหน่ายหลังเรียนจบ ก็คือปี พ.ศ.2558 ในช่วงแรก
ใช้วิธี Pre-Order จึงค่อยผลิต ลูกค้าเป็นคลินิกรักษาสัตว์
สินค้าชุดแรกบรรจุในหลอดฉีดยาขนาด 5 มิลลิลติ ร และ 1 กล่อง
มี 5 หลอด จ�ำหน่ายในราคา 150 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ
4,600 บาทต่อกล่อง
ปีเดียวกับทีเ่ ริม่ จ�ำหน่าย VETIGEL ก็มกี ารเปลีย่ นชือ่ บริษทั จาก
Suneris เป็น Cresilon Inc. ซึ่งมีรากศัพท์มาจาก 2 ภาษา ได้แก่
Crers ในภาษาละติน หมายถึง เติบโต และ Alon ภาษาฮิบรู

แปลว่า รากต้นโอ๊ก การใช้ชื่อนี้เพื่อเตือนใจว่าผลิตภัณฑ์บริษัท
มีทมี่ าจากธรรมชาติ และใช้รกั ษาแผลให้หายอย่างเป็นธรรมชาติ
เช่นกัน
จากบริษทั ทีก่ อ่ ตัง้ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัย ปัจจุบนั Suneris
หรือ Cresilon ได้ขยายธุรกิจ มีพนักงานกว่า 30 คน และมีโรงงาน
ผลิตเล็กๆ ตั้งอยู่ในย่านซันเซ็ตปาร์ค นิวยอร์ก บนพื้นที่
25,000 ตารางฟุต ผลิตภัณฑ์ VETIGEL เจาะตลาดสหรัฐฯ
หลังจากนั้นได้รุกไปยังยุโรปและเอเชียเป็นล�ำดับถัดไป โดย
ในยุโรป Cresilon ได้จบั มือเป็นพันธมิตรกับ VetPlus ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านผลิตภัณฑ์ยาส�ำหรับสัตว์ในอังกฤษ
อย่างไรก็ตาม VETIGEL ยังคงอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติ
จากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา เพือ่ ทดลองในมนุษย์
หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน ก็จะมีการผลิตเพือ่ ใช้กบั ทหาร และ
ในกองทั พ รวมถึ ง หน่ ว ยกู ้ ภั ย ต่ า งๆ ไปจนถึ ง ห้ อ งผ่ า ตั ด
ในโรงพยาบาล ซึ่งในกรณีนี้นอกจากใช้กับแผลเปิดบนผิวหนัง
ยังสามารถใช้เพื่อเยียวยาแผลในอวัยวะภายใน เช่น ม้าม ตับ ไต
โดยผ่านการส่องกล้องอีกด้วย และท้ายที่สุดมีการคาดหวังจะ
ท�ำให้เป็นยาสามัญประจ�ำบ้านที่ใช้กันตามครัวเรือนทั่วไป
โดยสามารถใช้แทนผ้ากอซ หรือพลาสเตอร์ปิดแผลได้
ทัง้ นี้ เทคโนโลยีหา้ มเลือดทีใ่ ช้ในวงการแพทย์นนั้ มีหลากหลาย
แบบ รวมถึงแบบฉีดยาเข้าเส้นเลือดแบรนด์ LeGoo ทีท่ ำ� ให้เลือด
แข็งตัวปิดปากแผลใน 10-15 นาที และยังมีผลิตภัณฑ์ชอื่ Floseal

ผลิตโดยบริษทั แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ทใี่ ช้แพร่หลายในห้องผ่าตัด
เพื่อหยุดการไหลของเลือดปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม VETIGEL
ของโจถือเป็นยาห้ามเลือดรุ่นบุกเบิกรายแรกๆ ที่มาในรูปเจล
แม้จะเข้าสู่ตลาดก่อน แต่บริษัท Cresilon ก็ต้องเผชิญกับ
คู่แข่งในวงการมากมาย เช่น บริษัทแบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ และ
บริษัท ซี-เมดิแคร์ นอกจากนั้น เทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
ล่าสุดหน่วยงานวิจยั และพัฒนาทางการแพทย์ของกองทัพสหรัฐฯ
ได้มอบทุนวิจยั 1.4 ล้านดอลลาร์ฯ ให้กบั นักวิชาการและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเพนน์ สเตท ได้คดิ ค้นวิธกี ารใหม่ในการห้ามเลือด
จนได้มาซึง่ “โฟมห้ามเลือด” โดยโฟมดังกล่าวมีสว่ นประกอบของสาร
ที่ท�ำให้เกิดลิ่มเลือดเพื่อหยุดยั้งการไหลของเลือดได้ทันที
กลับมาที่ VETIGEL แม้วา่ ธุรกิจทีเ่ ริม่ ต้นเมือ่ 6 ปีกอ่ นจะเติบโต
ด้วยดี แต่ตลาดของเขาค่อนข้างจ�ำกัด เนือ่ งจากได้รบั อนุมตั จิ าก
FDA ให้ใช้กบั สัตว์เท่านัน้ ทัง้ นี้ โจซึง่ จบการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมชีวเวช พร้อมทีมงานของเขายังเดินหน้าศึกษา
และวิจัยต่อไป อาจต้องใช้เวลาบ้าง แต่เชื่อว่าหากบริษัทของเขา
สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การรับรองให้ใช้ในมนุษย์ได้
บัดนั้นธุรกิจของเขาจะขยายกว้างกว่านี้มาก ที่ผ่านมาก็ถือว่า
ประสบความส�ำเร็จมากแล้ว จากนักศึกษาทีก่ อ่ ตัง้ บริษทั ในหอพัก
มาสู่การเป็นประธานและซีอีโอธุรกิจเวชภัณฑ์ในวัยเพียง 26 ปี
โจ แลนโดลินา ก้าวไปไกลเมื่อเทียบกับคนหนุ่มวัยเดียวกัน
หลายคน

สาทร เปิดโครงการ 2
พื้นที่ท�ำงานสุดคูลตอบโจทย์องค์กรสมัยใหม่
ปัจจุบันบริษัทขนาดเล็กเจนใหม่มักมองหาพื้นที่ท�ำงานที่ช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์บริษัทให้ดูดี มีระดับ มีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนเอื้ออ�ำนวย
ความสบายทั้งในเรื่องของการท�ำงาน การเดินทาง ตลอดจนการใช้ชีวิต
ซึ่ง Co-Working Space ที่ตอบสนองความต้องการอันหลากหลายนี้ได้ต้องยกให้กับ
Glowfish สาทร พื้นที่ท�ำงานใจกลางกรุงที่มาพร้อมคอมมูนิตี้คูลๆ
Glowfish สาทร โดดเด่นในเรื่องการออกแบบพื้นที่โดยเน้นเรื่องความส�ำคัญของคุณภาพชีวิต
ในการท�ำงาน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนท�ำงานยุคใหม่ทที่ ำ� งานอย่างมืออาชีพ แต่กไ็ ม่ลมื ความสนุกสนาน
และการดูแลตัวเอง พืน้ ทีภ่ ายในประกอบด้วย พืน้ ทีท่ ำ� งาน ห้องประชุมให้เช่า พืน้ ทีจ่ ดั งานอเนกประสงค์
และพื้นที่อาหาร-เครื่องดื่ม ที่นี่จึงเป็นมากกว่าพื้นที่ท�ำงาน เพราะเป็นคอมมูนิตี้ที่ดึงดูดให้คนที่มี
แพชชั่นเดียวกันมาเจอกัน พร้อมทั้งน�ำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ เพราะรายล้อมด้วยบริษัทเพื่อนบ้าน
ที่พร้อมแบ่งปันไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
จากความโดดเด่นที่กล่าวไป จึงไม่น่าแปลกใจที่ Glowfish สาทร จะได้รับความสนใจอย่างมาก
จากบริษัทรุ่นใหม่ จนต้องเปิด Glowfish สาทร โครงการ 2 ขึ้น เพื่อรองรับจ�ำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
โดยโครงการนี้ได้ออกแบบให้เข้าถึงรูปแบบการท�ำงานที่หลากหลายของบริษัทสมัยใหม่มากขึ้น
แต่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ Glowfish ที่ลูกค้าคุ้นเคย นั่นคือ ปลอดภัย สะดวกสบาย เป็นกันเอง
และพร้อมช่วยเหลือในทุกด้าน
Glowfish สาทร โครงการ 2 ตั้งอยู่บนชั้น 19 และชั้น 20 ของตึกสาทรนคร มาพร้อมวิว Signature
อย่างวิวทิศใต้เห็นสีแ่ ยก สะพานสาทร และส่วนโค้งของสถานีรถไฟฟ้า วิวทิศเหนือเห็นสถานีรถไฟฟ้า
ช่องนนทรี ตึกมหานคร และถนนนราธิวาส มีบันไดตรงเชื่อมชั้น 19 และชั้น 20 หากต้องการใช้ลิฟท์
ก็หมดกังวลเรื่องรอลิฟท์นาน เพราะมีลิฟท์โดยสาร 11 ตัว ดีไซน์จ�ำลองบรรยากาศธรรมชาติ
ห้องท�ำงานมีให้เลือกทั้งห้องท�ำงานส�ำเร็จรูปพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน และห้องท�ำงานพร้อม
เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว จึงสามารถปรับรูปแบบห้องได้เองตามต้องการ ด้านออฟฟิศประกอบด้วย
ตู้เก็บของติดผนัง โต๊ะ และเก้าอี้จากแบรนด์คุณภาพ ใช้ระบบแสงสว่างอัจฉริยะ (Lighting Solution)
เพือ่ สร้างบรรยากาศการท�ำงาน อีกทัง้ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และประหยัดพลังงาน มี Imagination
Board กระดานกระจกส่วนตัวส�ำหรับจดงาน และอ�ำนวยความสะดวกให้สามารถใช้ออฟฟิศ
เป็นห้องประชุมได้
ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ ครบครันด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สามารถนั่ง
ท�ำงานหรือนั่งรับประทานอาหารได้ มีพื้นที่สีเขียวใจกลางออฟฟิศ เด่นสะดุดตาด้วย Plant Wall
ขนาดใหญ่ สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น และท�ำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หากอยากเอนหลัง
หรืองีบหลับก็มหี อ้ งงีบ Nap Room ให้บริการ และมีคาเฟ่บรรยากาศสบายไว้นงั่ ผ่อนคลาย นัง่ ประชุม
หรือนั่งคุยงานกับลูกค้า

ติดต่อสอบถามที่ ตึกสาธรธานี 2 ชั้น 2
0-2109-9600
www.glowfishoffices.com
glowfishoffices
@glowfishoffices

ศุวัสย์ วุฒิชัยรัตนภรณ์

Marketing Director ประจ�ำ Vim And Vigor Trading บริษัทน�ำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

“เราเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆ ของ Glowfish ตัดสินใจเข้าอยู่เพราะอยู่ติดรถไฟฟ้า และ
ภาพลักษณ์ที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดูน่าเชื่อถือ บรรยากาศค่อนข้างสบาย
จึงช่วยลดความตึงเครียดในการท�ำงาน ที่นี่ไม่ได้มีแค่เซอร์วิสออฟฟิศ แต่มีพื้นที่ส่วนกลาง
ให้พนักงานได้นั่งผ่อนคลาย มีห้องประชุมให้ใช้งาน ถ้าโควตาการใช้งานเต็มก็มีพื้นที่เปิดให้
นั่งคุยงาน และมีส่วนที่เป็นคอมมูนิตี้ มีพื้นที่จัดงานอีเวนต์ ซึ่งหลายๆ งานที่จัดท�ำให้มีโอกาส
ได้เจอกับคนที่น่าสนใจที่สามารถท�ำธุรกิจร่วมกันได้”

อเล็กซ์ ฉัตรไพฑูรย์

Assistant Ecosystem Manager ประจ�ำ Nest ผู้จัดตั้งโครงการส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจ
ผู้ก่อตั้งชุมชนธุรกิจ Metta และร่วมลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ

“เราเลือกมาอยู่ที่ Glowfish เพราะความสะดวกสบายในการเดินทาง ความพร้อมและความ
ตั้งใจในการให้บริการของพนักงาน มีร้านอาหารและร้านกาแฟเลยไม่ต้องเสียเวลาเดินออกไป
ข้างนอก บรรยากาศไม่ดูเป็นออฟฟิศเกินไปจึงไม่รู้สึกเครียด รู้สึกเหมือนมาเจอเพื่อนมากกว่า
มาท�ำงาน มีพื้นที่ส่วนกลางให้นั่งระดมสมอง นั่งพักผ่อน ซึ่งตอบโจทย์สิ่งที่พนักงานออฟฟิศ
ต้องการ ส่วนตัวชอบกิจกรรม Breakfast Society ที่ทาง Glowfish จัด เพราะได้ท�ำความรู้จัก
กับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ที่นี่ ได้ท�ำความรู้จักกับเพื่อนใหม่”

ศิตลา รัตนมาลัย

Marketing Lead - Twitter Thailand ประจ�ำ Mediadonuts / Twitter ดิจิทัล เอเจนซี่
และตัวแทนการขายของ Twitter แห่งประเทศไทย และตัวแทนการขายของ TikTok แห่งประเทศไทย

“เราอยู่กับ Glowfish มาประมาณปีกว่าๆ ตั้งแต่มีพนักงานแค่ 4-5 คน จนตอนนี้มีพนักงาน
เพิม่ ขึน้ เกือบ 20 คน จึงย้ายมาอยูท่ โี่ ครงการ 2 ออฟฟิศทีน่ ใี่ ห้ลคุ ความเป็นมืออาชีพ และมีความ
สงบเงียบ เหตุผลที่เลือกเข้ามาอยู่คือ ท�ำเล ซึ่งตั้งอยู่ที่สาทร ท�ำให้ง่ายต่อการเดินทางไปพบ
ลูกค้าที่อยู่ย่านธุรกิจ เช่น เพลินจิต อยู่ติดรถไฟฟ้าจึงเดินทางสะดวก ท�ำให้พนักงานได้เจอกัน
บ่อยขึน้ โดยเฉพาะฝ่ายขายทีห่ ากการเดินทางมาออฟฟิศเป็นเรือ่ งยุง่ ยาก พวกเขาจะเลือกไม่เข้า
ออฟฟิศ อีกเหตุผลหนึ่งคือ ที่นี่เป็นเหมือน One Stop Service ส�ำหรับคนท�ำงานออฟฟิศ
เพราะมีพนื้ ทีท่ ำ� งาน ห้องประชุม และพืน้ ทีจ่ ดั เวิรก์ ช็อปและท�ำเทรนนิง่ พร้อมทัง้ มีบริการ Coffee
Break และ Catering อ�ำนวยความสะดวกเวลาที่เราจัดเวิร์กช็อป”

เฉลิมพล อารียเ์ กือ้ ตระกูล

Text :

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : กิจจา อภิชนรจเรข

ชายหนุ่มตรงหน้า
ดูไม่ต่างจากคนหนุ่มทั่วไป
เราคุยกันเรื่องสัพเพเหระ
วิธีคิด มุมมอง และสิ่งที่เขาท�ำ
ธุรกิจที่เริ่มต้นจากค�ำว่า
“ผมเห็นว่าสมุนไพรมันดี”
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สมุนไพรอยู่กับคนไทย

มาตั้งแต่โบราณแล้ว
อย่างเช่น ใบย่านาง
ที่ใช้ก็ขึ้นอยู่ตามรั้ว
ซึ่งเราไม่เคยมองเห็นว่า
มันมีประโยชน์อะไร
แค่คิดว่าเรามาท�ำให้
มันมีประโยชน์มากขึ้น
ให้คนรู้จักขึ้นมากกว่า

ค�ำว่าดีท่ีเขาสื่อสารออกมาไม่ได้หมายถึงเม็ดเงินที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต แต่หมายถึงสรรพคุณและประโยชน์ใช้สอยที่จะมีต่อ
บุคคลอืน่ เมือ่ คิดว่าของทีส่ นใจคือของดี เขาใช้เวลาไปกับการศึกษา
และเรียนรูอ้ ย่างจริงจังเพือ่ ให้สนิ ค้าทีอ่ อกมาดีสมความตัง้ ใจ เพือ่ ให้
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Aree Herb ขายได้ด้วยสรรพคุณของ
ตัวสินค้าเอง
วิถีการเริ่มต้นธุรกิจของ น๊อต-เฉลิมพล อารีย์เกื้อตระกูล จึง
แตกต่างจากวิถกี ารท�ำธุรกิจของคนรุน่ ใหม่ในยุคนีท้ รี่ วดเร็ว และ
มีสีสัน หากวิถีของน๊อตกลับค่อยๆ เดิน ค่อยๆ ท�ำ มีความดี
เป็นที่ตั้ง และมองการเติบโตแบบยั่งยืน
เขาลงทุนปลูกสมุนไพรและสร้างโรงงานผลิตขึ้นมาเองตั้งแต่
แรกของการเริ่มต้น มากไปกว่านั้นเมื่อออนไลน์เป็นช่องทางการ
ตลาดแห่งยุคที่ไม่มีใครปฏิเสธ แต่เขากลับเลือกที่จะเริ่มต้นท�ำ
ตลาดผ่านออฟไลน์ เพือ่ ได้พดู คุยแลกเปลีย่ นและฟังเสียงผูบ้ ริโภค
เรือ่ งราวการเดินทางบนเส้นทางสมุนไพร ทีเ่ ขาก�ำลังพยายาม
ท�ำให้คนเห็นคุณค่าจึงเริ่มต้นขึ้น

อะไรท�ำให้คณ
ุ หันมาสนใจเรือ่ งสมุนไพรอย่างจริงจัง

จริงๆ แล้วการมาท�ำเวชส�ำอางจากสมุนไพรไม่ได้เริ่มต้นมา
จากความชอบหรือว่าอินอะไรมาตั้งแต่เด็กเลย ทั้งๆ ที่ที่บ้าน
ไม่ว่าจะเป็นคุณยาย คุณแม่ ญาติๆ ก็ท�ำและใช้สมุนไพรกันมา
นานมาก แต่เริ่มจากผมเห็นว่าสมุนไพรมันดี มีสรรพคุณที่มี
ประโยชน์ คือได้เห็นสมุนไพรตัวหนึ่ง ชื่อน�้ำมันเถาวัลย์เอ็นอ่อน
ซึ่งที่บ้านท�ำใช้กันมาตั้งแต่รุ่นคุณยาย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
ใช้กันเองในกลุ่มไม่ได้ขาย สรรพคุณของสมุนไพรตัวนี้ช่วยเรื่อง
อาการปวดคอ บ่า ไหล่ ก็มโี อกาสได้ลองใช้ เพราะมีปญ
ั หาปวดหลัง
ซึง่ ใช้แล้วรูส้ กึ ว่าอาการปวดหลังดีขนึ้ ก็เลยถามทีบ่ า้ นว่าท�ำไมเรา
มีของดีอยูแ่ ล้วไม่ให้คนอืน่ ใช้ดว้ ย ทีบ่ า้ นบอกว่าถ้าสนใจก็ทำ� เลย
ซึง่ พอมาท�ำจริงๆ ก็ทำ� ให้เราย้อนคิดว่าตัวเราเองก็โตมากับสมุนไพร
ตลอด สมุนไพรอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่โบราณแล้ว อย่างเช่น
เมือ่ ก่อนโดนน�ำ้ ร้อนลวกต้องวิง่ ไปตัดว่านหางจระเข้มาทา ซึง่ สมัยนี้
ไม่มแี ล้ว หรือตอนเด็กเป็นผืน่ ขึน้ เต็มตัวไปหาแพทย์แผนปัจจุบนั
ไม่หาย แม่เอาส้มป่อยกับขมิน้ มาต้มให้อาบก็หาย ดังนัน้ สมุนไพร
ไม่ใช่แค่ที่เราเห็นเอามาท�ำกับข้าวแต่มันมีประโยชน์มากกว่านั้น
ทีนี้พอตัดสินใจว่าจะท�ำก็อยากรู้จักสมุนไพรให้ดีมากขึน้ เลย
ตัดสินใจไปเรียนแพทย์แผนไทยทีว่ ทิ ยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร
จังหวัดพิษณุโลก เป็นหลักสูตร 3 ปี เพือ่ ให้รลู้ กึ จริงๆ ว่า สมุนไพร
มีสรรพคุณอย่างไร ตัวไหนมีฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็น แล้วการเลือก
สมุนไพรก็ส�ำคัญ อย่างการเลือกใบย่านางใบอ่อนใบแก่ก็ให้ผล
ต่างกัน การสกัดต้องสกัดแบบไหน สกัดน�้ำ น�้ำมัน มันเป็นเรื่อง
ที่ต้องรู้เพื่อจะได้ท�ำให้ถูกต้องจริงๆ
นอกจากทีไ่ ปเรียนแล้ว ผมยังลงทุนปลูกสมุนไพรเองทีก่ าญจนบุรี
และสระบุรี เพราะเราต้องการให้เป็นออร์แกนิก ไม่มียาฆ่าแมลง
ไม่มีสารเคมี แล้วก็ลงทุนสร้างโรงงานผลิตเองด้วย

ตลาดสมุนไพรใหญ่มากก็จริงแต่มคี นท�ำเยอะมากตัง้ แต่ไม่มี
แบรนด์ไปจนถึงแบรนด์ใหญ่ ท�ำไมถึงมัน่ ใจว่าถ้าท�ำแล้วจะไปต่อได้
ผมเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรา โดยสมุนไพรมันมี
สรรพคุณที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะเห็นผลช้า ซึ่งถ้าใช้ไปเรื่อยๆ
จะเห็นผล ต่างจากสารเคมีที่เห็นผลทันทีเลย แต่อาจจะมีอะไร
ตามมาเราก็ไม่รู้ ส�ำหรับสูตรสมุนไพรที่ท�ำคิดกันเองหมด แล้วมี

การทดลองก่อน อย่างย่านางเป็น Queen of Herb ตอนแรกรูแ้ ค่
ผิวเผิน ก็มาศึกษาต่อท�ำให้รวู้ า่ ย่านางมีฤทธิเ์ ย็นเอามาท�ำเฟเชียล
สเปรย์ช่วยปรับสมดุล แล้วใส่ชาเขียวซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระ
ลงไปด้วย แล้วก็เริม่ ทดลองให้คนทีผ่ วิ แพ้งา่ ยใช้กอ่ น เป็นการทดลอง
กันเองจนได้สูตรที่ดีก็ค่อยเอาออกมาขาย ดังนั้น จึงคิดว่าถ้า
ผลิตภัณฑ์ดีจริงอย่างไรก็ต้องขายได้ ขอเพียงให้ได้ลองใช้ก่อน
แต่ยอมรับว่าผมไม่เก่งเรื่องการตลาดเลย จะชอบอยู่ในสาย
การผลิตมากกว่า ทีนกี้ ม็ าคิดว่าจะท�ำอย่างไรให้คนรูจ้ กั ว่าผลิตภัณฑ์
ของเราดีจริง เพราะความตั้งใจคือ อยากให้คนรู้จักสมุนไพรว่า
มีดอี ย่างไร ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนัน้ ไปคุยกับเขาโดยตรงดีกว่า เริม่ จาก
ต่างจังหวัดก่อน เพราะมองว่ากลุม่ คนทีน่ ยิ มใช้พวกสมุนไพรจะเป็น
กลุ่มคุณยาย คุณแม่ ต่างจังหวัดยังมีวิถีชีวิตแบบนี้อยู่ กินยาต้ม
ใช้สมุนไพร ไม่กินยาฝรั่ง ก็เลยเลือกเปิดตลาดที่ต่างจังหวัดก่อน
โดยเริ่มจากจังหวัดใกล้ๆ กรุงเทพฯ อย่างอ่างทอง สระบุรี ผมก็
เริ่มไปตามร้านขายยา ร้านบิวตี้ เข้าไปครั้งแรกเขาก็เซย์โนเลย
คือไม่ซอื้ แต่ถา้ จะฝากขายก็พอได้ เดินดุย่ ๆ เข้าไป 100 ร้าน 99 ร้าน
ปฏิเสธหมด เพราะมันเป็นแบรนด์ใหม่แล้วผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มันเยอะมากจริงๆ มีรา้ นหนึง่ เขายืน่ ถุงมาให้ดมู ผี ลิตภัณฑ์เกีย่ วกับ
สมุนไพรอยู่ในนั้น 20-30 ชนิด เขาบอกนี่คือจ�ำนวนผลิตภัณฑ์
สมุนไพรทีเ่ ข้ามาเสนอเขาในวันหนึง่ ๆ เลยถามเขาว่า ถ้าเอาของผม
ไปแล้วมันจะไปอยูใ่ นถุงแบบนัน้ ไหม ถ้าอยูก่ ข็ อคืนแล้วกัน แต่ดว้ ย
ความมั่นใจว่าของตัวเองดีมาก ก็เลยว่าให้พี่ได้ลองก่อน เขาว่า
ก็ได้แต่ต้องฝากขายนะ เราก็ยอม แต่จริงๆ ก่อนหน้านี้ผมได้ซื้อ
โฆษณาวิทยุ AM ปล่อยออกไปก่อนประมาณ 6 เดือนแล้วค่อย
ไปหาลูกค้าด้วยนะ แต่ก็ไม่มีใครรู้จัก Aree Herb อยู่ดี
อีกอย่างในขณะที่ผมคิดว่าของเราดีมันใช่จริงๆ แต่ทุกคนก็
พูดเหมือนกันหมดว่ามันแพง เขาขายยาหม่องขวดละ 10 บาท
แต่ผมขาย 70 บาท ตอนไปเปิดตลาดขายน�ำ้ มันเถาวัลย์เอ็นอ่อน
ขวดละ 180 บาท เขาบอกว่ามันแพงไป ผมจะไปอธิบายว่าของเรา
30 ซีซนี ะ แต่ที่ขายอยู่แค่ 15 ซีซี เขาก็ไม่สนใจหรอก เขาสนใจ
แค่ว่าเขาจะจ่ายเงินแค่ 100 บาทเท่านั้น เราเลยกลับไปคิดใหม่
ท�ำอย่างไรก็ได้ให้เขาได้ซื้อในราคา 100 บาท เลยเปลี่ยนขนาด
ขวดลงมา 15 ซีซี เพื่อเอามาให้ขายได้ถูกลง แล้วไปเสนอใหม่
แล้วบอกว่าผมมาใหม่ เขาก็คงสงสาร ก็บอกลองดู

การทีโ่ ดนปฏิเสธมาขนาดนัน้ คิดจะหยุดบ้างไหม

โดนปฏิเสธเยอะแต่ไม่ได้ท้ออะไร คิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะ
เราแบรนด์ใหม่ก็เหมือนเด็กเพิ่งคลอด ใครจะไปรู้จัก แต่แค่เขา
อ้าแขนเอาเราเข้าไปอยู่ในร้านก็โอเคแล้ว เพราะคิดว่าถ้าเขา
รับฝากขายแล้วจะไปต่อได้อย่างแน่นอน ถ้าลูกค้าคนหนึ่งได้ใช้
ของผมแล้วเขาต้องกลับมาใช้อกี ซึง่ มันก็เป็นอย่างนัน้ จริงๆ ตอน
หลังท�ำให้ยกเลิกระบบฝากขายได้ เก็บเงินสดเลย ตอนนี้ก็แทบ
ไม่ได้ไปหาเขาแล้ว
จ�ำได้เลยว่าตอนนัน้ เขาบอกคิดดีแล้วเหรอขายน�ำ้ มันเถาวัลย์
เอ็นอ่อนราคานี้ 180 บาท ในขณะทีใ่ นตลาดมีแบรนด์หนึง่ ขายแค่
19 บาทด้วยซ�ำ้ เขาถามว่าท�ำไมต้องยอมเสียเงินเพิม่ ขึน้ ในขณะทีเ่ ขาใช้
อยูร่ าคาแค่นเี้ อง ก็ไม่รจู้ ะอธิบายอย่างไร บอกแค่วา่ ลองเอาของผม
ไปใช้กอ่ นแล้วจะรูว้ า่ ความแตกต่างเป็นอย่างไร เขาก็ซอื้ ไปขวดหนึง่
เอาไปใช้ อาทิตย์เดียวกลับมาบอกว่าของน้องดีจริง รู้สึกได้ถึง
ความแตกต่าง เพราะของเราเป็นสมุนไพร 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มี
อย่างอื่นเจือปน แล้วเป็นออร์แกนิกด้วยมันก็เลยแพง
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ตอนปีแรกที่ไปออกตลาด พอครบ 3 เดือนจะไปครั้งหนึ่ง
เพื่อเช็กของ ทีนี้พอครบปีก็รู้แล้วว่าขายได้เท่าไหร่ เลยไปคุย
กับที่ร้านเลยว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ท�ำการฝากขายแล้ว ถ้าอยากได้
ของลงก็ต้องเป็นเงินสดเท่านั้น เพราะผมรู้แล้วว่าของเราขายได้
ลูกค้าติดแล้ว เพราะบางทีมีคนลูกค้าโทรศัพท์มาหาเราโดยตรง
มาขอซื้อก็เลยว่าให้พี่ไปซื้อที่ร้านนั้นดีกว่า เขาก็ว่าร้านไม่รับ
มาขายแล้ว ก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งให้ ซึ่งสุดท้ายแล้วร้านนั้นก็
โทร.กลับมาขอซื้อกับผมใหม่ ก็เลยยกเลิกฝากขาย ถ้าใครไม่ซื้อ
ก็ไม่มีการฝากขายแล้ว

ยุคนีเ้ วลาท�ำธุรกิจส่วนใหญ่จะเน้นท�ำการตลาดก่อน แต่คณ
ุ
เริม่ ต้นคือเน้นเรือ่ งการผลิตก่อน แล้วไม่ใช้ OEM ด้วย ท�ำไม
ถึงให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งนี้

ก่อนที่จะขายผมว่าต้องมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรา
ก่อน ซึ่งนั่นหมายความว่าต้องท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพ
จริงๆ ดังนัน้ ผมจึงให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งของการผลิตตัง้ แต่แรก
คนอื่นจะเริ่มต้นท�ำตลาดออนไลน์เปิดเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ แต่ของ
ผมเริม่ จากออฟไลน์ แล้วตอนนีผ้ า่ นมา 3 ปีผมเพิง่ มาท�ำออนไลน์
มีเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ ซึ่งผมมองว่าข้อดีของการให้ความส�ำคัญกับ
การผลิตในตอนเริม่ ต้นคือ ท�ำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ การ
เลือกใบ เหง้า ความอ่อนความแก่ มีผลต่อประสิทธิภาพทีต่ า่ งกัน
ช่วงแรกๆ ทีย่ งั ไม่ได้ปลูกเอง จะรับซือ้ จากชาวบ้านคุณตาคุณ
ยาย ซึ่งคุณตาคุณยายก็ดีใจได้รายได้ เพราะเขาก็ไปเด็ดย่านาง
ตามรัว้ หอบมาชัง่ กิโลขายให้ พอมาปลูกเขาก็ได้งานท�ำด้วยเพราะ
ผมจ้างเขามาเป็นลูกไร่ ตอนนี้สมุนไพรทั้งหมดเราปลูกเองไม่มี
รับซื้อแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ย่านาง ตะไคร้ ขมิ้น ไพร ตะไคร้หอม
เป็นออร์แกนิกไม่ใช้สารเคมี ส่วนกระบวนการผลิต ผมก็ลงทุนตัง้
โรงงานเอง และเชือ่ ว่าถ้าผลิตภัณฑ์ดอี ย่างไรคนก็ซอื้ อย่างตอนนี้
เริ่มมีคนมาขอเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย เขาบอกว่าเห็นผลิตภัณฑ์
Aree Herb ก็สนใจ แต่เขายังไม่เคยใช้เลยแล้วจะเอาของผมไป
ขาย ก็เลยบอกว่าถ้าอยากได้ของผมจริงๆ ซื้อของผมไปใช้ก่อน
ไหม จะได้รู้ว่าดีอย่างไร เขาบอกไม่ต้องลองหรอก จะเอาไปขาย
ให้เลย ผมว่าถ้าท�ำอย่างนั้นก็ไม่ให้ขาย เพราะเขาไม่เคยใช้แล้ว

จะไปบอกคนอื่นต่อว่ามันดีได้อย่างไร แล้วผมก็ไม่รู้สึกว่าการ
ปฏิเสธไปแบบนีจ้ ะท�ำให้เสียโอกาส แต่ถา้ เขาไม่อนิ กับผลิตภัณฑ์
ของเราสิจะเสียมาถึงแบรนด์มากกว่า ผมไม่ได้ตอ้ งการให้แบรนด์
โตเร็ว โตช้าก็ได้แต่ไม่หยุดโตจะดีกว่า
เหตุผลที่ผมไม่ใช้ OEM แต่ตั้งโรงงานผลิตเองก็เพราะท�ำให้
เราสามารถควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ของเรามี อย.ทุกตัว ซึ่ง
เป็นความตั้งใจของผมที่อยากให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพจริงๆ แต่
ตอนนี้โรงงานก็เป็นอีกหนึ่งทางในการหารายได้ เพราะมีคน
มาจ้างผลิตหลายเจ้า มีที่เขาลองเอา Aree Herb ไปวางขาย
พอขายได้เขาก็อยากจะท�ำแบรนด์ของเขาเอง เลยจะมาจ้างเรา
ผลิตภายใต้แบรนด์ของเขาโดยใช้สูตรของเรา ชื่อผู้ผลิตเป็น
ของเรา ก็ยินดี ผมไม่ห่วงว่าถ้าเขาเอาไปท�ำแบรนด์ของเขาเอง
แล้วจะดังกว่า เพราะเขาท�ำแล้วมันดังกว่าก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์
มันดี ลูกค้าเข้าถึงจริง ก็แฮปปี้กับเขาด้วยถึงเขาขายได้ดีกว่าผม
ผมก็ยินดีที่จะผลิตให้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้ไปสู่ตลาดมีคนใช้ เป็น
แค่ต้นแบบให้คนได้ลองใช้ก็ไม่เป็นไร แต่ก็มีปัญหาว่าสมุนไพร
บางตัวอย่างน�ำ้ มันเถาวัลย์เอ็นอ่อนปัจจุบนั อย.จัดให้เป็นประเภทยา
ต้องไปจดเข้าสูตรยา ท�ำให้จดทะเบียนใหม่ไม่ได้ แต่ของเราจด
ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อการตลาดเป็นจุดอ่อน คุณวางแผนที่จะแก้ไขจุดอ่อนนี้
อย่างไรบ้าง

เพราะผมชอบคิดท�ำผลิตภัณฑ์มากกว่าที่จะท�ำการตลาด
เลยคิดว่าต่อไปจะจ้างนักการตลาดทีท่ ำ� การตลาดหรือไม่กท็ ำ� ได้
โดยการหาตัวแทนจ�ำหน่ายที่เป็นกระบอกเสียงให้ว่าผลิตภัณฑ์
ดีอย่างไร สมมติจังหวัดนี้เอาไปเลยตัวแทนจ�ำหน่ายรายเดียว
เพราะว่าตอนนี้ Aree Herb ขายได้ด้วยตัวเองแล้ว ผมจะไม่วิ่ง
ไปขายไปอธิบายให้ทกุ ๆ ร้านฟังเหมือนเมือ่ ก่อน ผมเคยออกงาน
แฟร์งานหนึ่ง มีบู๊ธรอบๆ ที่ออกงานด้วยกันก็จะมาช่วยอุดหนุน
ซื้อ Aree Herb ไปใช้ เสร็จแล้ววันสุดท้ายเขาก็มาคุยกับผมว่า
สินค้าคุณดีจริงๆ นะ แต่ว่าครั้งต่อไปเวลาคุณออกงานแฟร์
คุณต้องหาพนักงานขายจริงๆ เถอะ เราก็เข้าใจ เรารู้เราอาจจะ
คุยไม่เก่ง ฉะนั้นก็ต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาตรงนี้

คิดอย่างไรเด็กรุน่ นีเ้ ดินไปข้างหน้าท�ำร้านกาแฟ ร้านอาหารชิกๆ
แต่เราเหมือนเดินสวนทางมาท�ำเรือ่ งสมุนไพรทีด่ วู า่ มันโบราณ

ผมคิดว่าสมุนไพรอยูก่ บั คนไทยมาตัง้ แต่โบราณแล้วอย่างเช่น
ใบย่านางทีใ่ ช้กข็ นึ้ อยูต่ ามรัว้ ซึง่ เราไม่เคยมองเห็นว่ามันมีประโยชน์
อะไร แค่คิดว่าเรามาท�ำให้มีประโยชน์มากขึ้น ให้คนรู้จักขึ้น
มากกว่า ที่ผมไปเรียนแพทย์แผนไทยที่วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร ก็มีคนรุ่นใหม่เยอะมาก แสดงว่าคนรุ่นใหม่ก็เริ่มให้ความ
ส�ำคัญและเห็นว่าสมุนไพรมีประโยชน์จริงๆ สามารถที่จะน�ำมา
ต่อยอดท�ำอะไรได้อีกมากมาย
จริงๆ ก่อนหน้านี้ ผมท�ำธุรกิจร้านอาหารมาก่อน ถือเป็นธุรกิจ
แรกตอนท�ำไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลย โชคดีที่แม่ให้โอกาส ลงทุนให้
จะเปิดร้านอาหารไทยฟิวชั่น ไปขอซื้อสูตรอาหารเวียดนามมา
เพราะอยากให้เป็นแนวอาหารเพือ่ สุขภาพ ก็ใช้ชอื่ เขาเป็นชือ่ ร้าน
แต่เปลี่ยนโลโก้ใหม่ แล้วเอาอาหารไทย อาหารอีสานเข้ามาเสริม
ให้เมนูหลากหลายขึน้ การเริม่ ต้นธุรกิจแบบไม่รอู้ ะไรเลยแค่อยาก
ท�ำนี่เริ่มต้นก็โง่เลย ประมาณ 2 สัปดาห์แรกระบบไม่มี ลูกน้อง
ไม่รู้จะไปตรงไหน อย่างแค่เรื่องในครัวการจัดวางผักเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน ตอนแรกผมวางผักปนกันหมดเลย เวลาหาก็ยุ่ง
ล�ำบาก ต้องซื้อกล่องมาแยกชนิดผัก พอลูกค้าสั่งอะไรก็จัดการ
ง่าย ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาก็เรียนรู้กันไป เปิดมา 2 ปี แถว
บางบัวทองอยู่ในซอย แต่ก็ไม่เจ๋งนะ ให้ลูกน้องไปแจกโบรชัวร์
ตามบ้าน คิดว่าถ้าเอาลูกค้าแถวนี้ได้ลูกค้าตรงอื่นก็จะตามมา
เพราะบอกปากต่อปาก ผมว่ามันอยู่ที่ความใส่ใจ ลูกค้าที่มากิน
ครั้งแรกแล้วไม่กลับมานี่เราจบเลย เพียงแต่ว่าตอนหลังย้ายร้าน
ไปอยู่กาญจนบุรีแล้วก็ไม่ได้ท�ำต่อเพราะว่ามามุ่งท�ำสมุนไพร
มากกว่า

คุณวางเป้าหมายให้ตวั เองไว้อย่างไรบ้าง

ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Aree Herb เรามี 7 ชนิด คือ
น�้ำมันนวดเถาวัลย์เอ็นอ่อน ซึ่งมีสรรพคุณช่วยคลายเส้น คลาย
กล้ามเนื้อ, น�้ำมันนวดเสลดพังพอน ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย,
ลดรอยฟกช�ำ้ , ไพล บาล์ม ท�ำให้รสู้ กึ สบาย และผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ,
ครีมสมุนไพรทองพันชั่ง ช่วยปรับสภาพผิวที่ด้านและแห้งให้นุ่ม
ชุ่มชื้นเรียบเนียน, สเปรย์ย่านาง-ชาเขียว ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวหน้า
ชะลอการเกิดริว้ รอยบนใบหน้า, โลชัน่ น�ำ้ ตบขมิน้ ว่านนางค�ำ ช่วย
ฟืน้ ฟูสภาพผิวทีแ่ ห้งเสีย ช่วยผลัดเซลล์ผวิ และช่วยให้ผวิ นุม่ ชุม่ ชืน้
กระจ่างใส, โฟมล้างมือมะกรูด-กานพลู มีความอ่อนโยนด้วยฟองโฟม
ที่หนานุม่ ของส่วนผสมหลักจากน�้ำมันปาล์มพร้อมด้วยกลิ่นหอม
ของกานพลูและเปลือกส้ม นอกจากนี้ ก�ำลังท�ำน�ำ้ มันหอมระเหย
เป็นอีกแบรนด์ชื่อค�ำศิลา เป็นแบบใช้กลิ่นสมุนไพรในการบ�ำบัด
ซึ่งเราใส่แอลกอฮอล์น้อยมาก
ในส่วนของเป้าหมายของผมคือ อยากให้คนรูจ้ กั สมุนไพร ได้รวู้ า่
สมุนไพรมีดีอย่างไร มีมากกว่าที่คุณคิด ตอนนี้เท่าที่คนเคยใช้ก็
ตอบรับดี ถ้าคนที่เคยใช้ 10 คะแนนเขาก็ให้ 9 แต่ถ้าคนที่ไม่เคย
ใช้เขาก็ยังคงไม่มีความมั่นใจ อย่างย่านางที่เป็นเฟเชียลสเปรย์
ทีแรกเขาไม่กล้าฉีดหน้ากัน ผมก็เลยท�ำตัวทดลองให้รุ่นน้องได้
ไปทดลองฉีดก่อนแต่งหน้า เขาก็เอาไปรีวิวให้ แล้วที่ส�ำคัญคือ
กลับมาซื้อ ก็ถือว่าเด็กรุ่นใหม่ถ้าได้ลองเขาจะรู้ว่ามันดีแล้วเขา
จะซื้อ เพียงแต่ที่ผ่านมาเขาไม่มั่นใจเลยไม่เคยลอง เลยมองว่า
มันไม่ได้ผลมากกว่า มีคุณลุงคนหนึ่งที่จังหวัดอ่างทาง เขาโทร.
มาสั่งกับผมโดยตรงเพราะร้านยกเลิกไม่รับของผมไป เขาคุย
ไม่ค่อยรู้เรื่องจะให้คนที่ไปรษณีย์คุยกับผม เขาบอกว่าอยากได้
ตัวนี้คือสั่ง 10 กว่ารอบ แล้วก็มีญาติแกโทร.มาขอซื้ออีก ลุงแก
ทาน�้ำมันของเราแล้วว่าขาที่เจ็บหายเดินได้ปกติทุกอย่าง ก็รู้สึก
ดีใจที่ผลิตภัณฑ์ของเราดีจริงยิ่งท�ำให้มั่นใจไปอีก
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ก่อนที่จะขาย
เราก็ต้องมีความเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ์ก่อน
ซึ่งนั่น
หมายความว่า
ต้องท�ำให้ผลิตภัณฑ์

มีคุณภาพจริงๆ

ดังนั้น จึงให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องของการผลิต
ตั้งแต่แรก
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Self-Employed

Juno Janssen

แปลงกระติ๊บให้เป็นกระเป๋าสุด Cool
Text : Ratchanee

P.

กระติ๊บใส่ข้าวเหนียวพื้นบ้านของไทยที่เราคุ้นตาคือ งานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่รูปทรงกระบอก
ที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างตรงลวดลายและสีย้อมของไม้ไผ่
แต่ จูโน่-เบญญาภา เจนเสน กลับท�ำให้ภาพกระติ๊บที่คุ้นเคยนั้นเปลี่ยนไป
กลายเป็นงานหัตถกรรมร่วมสมัยที่มีสีสันฉูดฉาดสะดุดตาไม่เหมือนใคร ภายใต้แบรนด์ Juno Janssen
จูโน่เริ่มต้นธุรกิจจากการท�ำเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็นสร้อย ต่างหู ซึ่งเป็นความชอบที่มีมา
ตั้งแต่เด็ก แต่เมื่อดูไปแล้วพบว่าการออกแบบเครื่องประดับใส่ไอเดียได้ไม่เต็มที่ ก็เลยเริ่มขยับหันมา
สร้างสรรค์งานกระเป๋าขึ้นมา ครั้นเมื่อคิดหาเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ เพื่อสร้างตัวตนของแบรนด์
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เธอจึงเริ่มคิดหาไอเดียใหม่ๆ ก่อนที่จะตกผลึกมาเป็นการสร้างความเป็นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ให้กับแบรนด์ ที่จะผสมผสานทั้งวัฒนธรรม ความเชื่อ วัสดุ และเสน่ห์ในงานฝีมือ
เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
“ตอนท�ำเครื่องประดับครั้งแรก ความเป็นแบรนด์ยังไม่ชัดเจน เลยอยากจะสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
แบรนด์ พยายามมองว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบและถนัด ตอนแรกก็ตั้งโจทย์ที่ความเป็นไทยไว้ก่อน
จนค่อยๆ ตกตะกอนออกมาว่ามันคือ งานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะมองว่าในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เราใช้วฒ
ั นธรรมร่วมกันมาโดยตลอด ทีนถี้ ามว่าแล้วท�ำไมต้องให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งของการ
สร้างแบรนด์ ท�ำไมต้องสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ก็เพราะว่าอยากให้แบรนด์ Juno Janssen
คนที่ใช้ของเราดูแล้วจะรู้ว่าเป็นแบรนด์ Juno Janssen ทันที และจดจ�ำแบรนด์ได้มากขึ้น”
อย่างไรก็ตาม การออกแบบโดยสอดแทรกความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงแรกๆ กลับ
พบปัญหาเรื่องการสื่อสารและภาพที่ยังไม่ชัดว่าจริงๆ แล้วเธอต้องการจะมิกซ์อะไรกันแน่ จนเธอ
ต้องปรับเปลี่ยนการท�ำงานใหม่ โดยการพัฒนาสินค้าออกเป็นคอลเลกชัน ท�ำให้งานมีเรื่องราว
และความโดดเด่นมากขึ้น โดยเฉพาะกระเป๋ากระติ๊บ งานคราฟต์ที่มีเพียงใบเดียวในโลก ที่ถือเป็น
ผลงานที่ขายดีที่สุด
“คอลเลกชัน Sassy Kratib ขายดีทสี่ ดุ กระติบ๊ เป็นวัฒนธรรมร่วมของเพือ่ นบ้านและจังหวัดในไทย
อีสาน เหนือ ลาวก็ใช้ พอหลังจากเอาความเป็นพื้นบ้านมาใส่ความเป็นแฟชั่น ผสมผ้ามันๆ บ้าง
ผ้าไหมบ้าง มีทั้งงานถักงานทอ ใส่ความสนุกงาน สีสันจัดจ้านตามแนวทางของแบรนด์ ก็ช่วยเปลี่ยน
ความคิดของกระติ๊บแบบเดิมๆ ไปได้ กลายเป็นกระเป๋ากระติ๊บที่มีความเก๋แปลกใหม่ไม่ซ�้ำใคร และ
แม้กระเป๋ากระติบ๊ อาจจะไม่ใช่สนิ ค้าใช้ได้ทกุ โอกาส เป็นกระเป๋าทีใ่ ช้เฉพาะกิจ เพราะว่ามีสสี นั ลวดลาย
ค่อนข้างเยอะ แต่คนที่ชอบเปลี่ยนกระเป๋าไปตามวาระต่างๆ เขาก็จะชอบกระเป๋ากระติ๊บของเรา
โดยได้รับการตอบที่ดีทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติ”
ในวันนี้แม้ Juno Janssen จะยังไม่มีหน้าร้านเป็นของตนเอง โดยใช้ช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊ก
อินสตาแกรม และฝากวางตามโรงแรม ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ อย่าง Icon Siam แต่รู้ดีว่า
ช่องทางออนไลน์เป็นโอกาสของการซือ้ -ขายสินค้าทีม่ แี ต่จะมากขึน้ จึงก�ำลังพัฒนาเว็บไซต์ให้มรี ะบบ
การช้อปปิงได้ด้วย
“ตอนนี้เว็บไซต์เรามีแต่ให้ข้อมูลแบรนด์ สินค้า แต่ก�ำลังพัฒนาให้สามารถคลิกซื้อได้เลย เพราะ
ตรงนี้เรามองการขายไปไกลคือ ขายไปต่างประเทศ ซึ่งเว็บไซต์มันเหมือนมีหน้าร้านแล้วท�ำให้
คนทีจ่ ะซือ้ มีความมัน่ ใจมากขึน้ ทีส่ ำ� คัญคือต่างประเทศเขานิยมซือ้ สินค้าผ่านเว็บไซต์มากกว่าเฟซบุก๊
หรืออินสตาแกรมแบบบ้านเรา”
หลังจากที่สร้างแบรนด์ Juno Janssen มานาน 4 ปี จูโน่ยอมรับว่าแบรนด์ยังไม่เติบโตเท่าที่ควร
เพราะเธอเสียเวลาไปกับการทดลองปรับเปลี่ยนหลายอย่างเพื่อให้แบรนด์มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
จนกระทั่งเพิ่งจะมาลงตัวเมื่อไม่นานมานี้ ดังนั้น เธอจึงมีข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ว่า
อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง
“เวลาเจอปัญหาอย่าท้อ อย่าหยุดพัฒนาตัวเอง ถ้าทางมันตันก็เปลี่ยนไปเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
เดี๋ยวก็เจอทางออกเอง อีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจมักจะเจอคือ การค�ำนวณ
ต้นทุนพลาด ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะตัง้ ราคาสินค้าต้องคิดต้นทุนให้ครบให้รอบคอบ เพราะถ้าจะอัพราคาขึน้
ทีหลังจะล�ำบาก เราเองก็เคยเจอกับปัญหานี้ ท�ำให้เกือบขาดทุนมาแล้ว แต่ดว้ ยสินค้าออกเป็นคอลเลกชัน
ท�ำให้พอเราท�ำคอลเลกชันใหม่ก็สามารถปรับราคาใหม่ขึ้นมาได้” จูโน่กล่าวในตอนท้าย

JunoJanssen

JunoJanssen
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Self-Employed

Sixlegs & more

ผลิตภัณฑ์สุดกรีน ช่วยคลีนน้องหมาแมว
Text : Kritsana

S. / Photo : กิจจา อภิชนรจเรข

เมื่อโรคมะเร็งเข้ามาพรากน้องหมาสุดที่รักของ นกกบ-ณัฐวรรณ ค�ำคล้าย ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ
เธอจึงค้นคว้าหาสาเหตุที่ท�ำให้เกิดโรคมะเร็งในน้องหมา ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ค้นเจอคือ ไลฟ์สไตล์ที่เจ้าของมอบให้กับสัตว์เลี้ยง
นี่จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอหันมาท�ำผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อใช้กับน้องหมาของตนเอง

ในช่วงจังหวะเดียวกัน จอม-จอมใจ ละอองแก้ว เจ้าของแบรนด์ของใช้ส�ำหรับแมว Purrcraft ก็มี
ความคิดอยากท�ำผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดแมวจากวัตถุดิบธรรมชาติจ�ำหน่าย จึงพูดคุยกับนกกบ
จนได้ขอ้ สรุปว่าจะสร้างแบรนด์ใหม่แทนการจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ Purrcraft เพราะหากมีผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับหมาจ�ำหน่ายด้วย อาจมีผลให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ไม่ชัดเจน
“กว่าจะตัดสินใจท�ำธุรกิจร่วมกันได้ ต้องคุยถึงเป้าหมายว่าเหมือนกันหรือไม่ ซึง่ โชคดีทเี่ ราทัง้ สอง
มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยทั้งกับคนและสัตว์เลี้ยง
แบรนด์เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงน�ำผลก�ำไรส่วนหนึ่งที่ได้จากการท�ำธุรกิจไปบริจาคช่วยเหลือสัตว์
เมื่อเป้าหมายตรงกันจึงเริ่มต้นท�ำแบรนด์ SixLegs & More ที่ตั้งใจให้เป็นแบรนด์ของคนที่มีความ
สัมพันธ์อันดีกับสัตว์เลี้ยงของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมว โดยค�ำว่า SixLegs ไม่ได้จำ� กัดว่า
ต้องเป็น 2 ขาของคน และ 4 ขาของสัตว์เลี้ยงเท่านั้น แต่อาจเป็น 2 ขาของคน และ 2 ขาของหมา
หรือแมว 2 ตัวที่พิการ” จอมกล่าว
SixLegs & More เปิดตัวแบรนด์ด้วยแชมพูแห้ง ช่วยดูดซับความมันส่วนเกินและความสกปรก
มีส่วนผสมของมะค�ำดีควาย มังคุด น�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เหมาะส�ำหรับหมาแมวสูงอายุที่ไม่อยาก
อาบน�ำ้ รวมทัง้ กรณีทเี่ จ้าของไม่มเี วลาอาบน�ำ้ ให้ และสเปรย์อเนกประสงค์ ช่วยป้องกันแมลง ดับกลิน่
บรรเทาอาการอักเสบของผิวหนัง มีสว่ นผสมของมะค�ำดีควายและสับปะรด เหมาะส�ำหรับจัดการกลิน่
ไม่พึงประสงค์บนตัวของเพื่อนขนฟู ตลอดจนบริเวณที่พวกเขาชอบอยู่
เมื่อผลตอบรับของสองผลิตภัณฑ์เปิดตัวเป็นไปในทิศทางที่ดี สองสาวที่ให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
การเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม จึงท�ำแชมพูโฮมเมดออกมาจ�ำหน่ายในรูปแบบของการรีฟลิ ใส่ขวดพลาสติก
เหลือใช้ เพื่อลดปริมาณขยะ ซึ่งลูกค้าสามารถส่งขวดกลับมาเติมแชมพู หรือน�ำขวดเหลือใช้ที่มี
อยู่แล้วไปเติมแชมพูที่บู๊ธของแบรนด์ตามอีเวนต์ต่างๆ ได้ ส่วนรูปแบบการสั่งเป็นแบบพรีออร์เดอร์
เท่านัน้ ด้านส่วนผสมของแชมพู ประกอบด้วย ใบน้อยหน่า ว่านหางจระเข้ น�ำ้ มันมะพร้าว และน�ำ้ ผึง้
มีให้เลือกทั้งสูตรไม่แต่งกลิ่น และสูตร Natural Essential Oil กลิ่นลาเวนเดอร์ ช่วยผ่อนคลาย
ความเครียดของสัตว์เลี้ยง
“วัตถุดิบที่ใช้มาจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงปลอดภัยทั้งกับคนและสัตว์เลี้ยง แชมพูแห้ง
และสเปรย์มีมะค�ำดีควายเป็นวัตถุดิบหลัก เพราะมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย ช่วยลดปัญหาผิวหนัง ท�ำให้
เกิดฟองตามธรรมชาติ จึงไม่ต้องใส่สารเคมีเพื่อสร้างฟอง ส�ำหรับวัตถุดิบหลักของแชมพูคือ
ใบน้อยหน่า ช่วยไล่เห็บหมัด และน�ำ้ มันมะพร้าว ช่วยให้ขนนุม่ เงางาม และท�ำให้เกิดฟอง” นกกบกล่าว
ด้วยความที่มองว่า คนรักสัตว์จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดสัตว์เลี้ยงหลังจากได้
ทดลองใช้และได้ดมกลิน่ ทาสหมาและทาสแมวทัง้ สองจึงมุง่ ไปท�ำการตลาดออฟไลน์ในช่วงแรกของการ
ท�ำแบรนด์ เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก วิธีที่เลือกใช้คือ การออกบู๊ธ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังท�ำให้ได้รู้ผลตอบรับในทันทีว่า กลุ่มเป้าหมายชอบผลิตภัณฑ์ของแบรนด์หรือไม่
อย่างไร และการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อป เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการท�ำผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด
สัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบธรรมชาติให้กับผู้ที่สนใจได้กลับไปทดลองท�ำเองที่บ้าน
“เราวางเงินทุนส�ำหรับท�ำการตลาดออนไลน์ไว้ค่อนข้างน้อย เพราะอยากให้แบรนด์มีการเข้าถึง
แบบออร์แกนิกมากกว่า และการท�ำการตลาดบนโซเชียลมีเดียในตอนนี้ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นัก
จึงไม่อยากสูญเงินเปล่า อีกหนึง่ เหตุผลส�ำคัญคือ เราไม่มงุ่ เน้นว่าผลก�ำไรต้องหวือหวาหรือเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด แต่หวังให้แบรนด์เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ยั่งยืน ซึ่งค�ำว่ายั่งยืนของพวกเรา
หมายถึง ลูกค้ามีผลตอบรับที่ดีกับผลิตภัณฑ์ กลับมาซื้อซ�้ำ บอกต่อคนรอบข้าง” จอมกล่าว
ทั้งนี้ นกกบและจอมได้ก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ SixLegs & More เป็นผลิตภัณฑ์ไลฟ์
สไตล์ จึงไม่ได้ตีกรอบว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ต้องเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ส�ำหรับสัตว์เลี้ยงเท่านั้น
ท�ำให้ไม่มีข้อจ�ำกัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยในอนาคตอันใกล้ เธอทั้งสองตั้งใจเพิ่มผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับคนจากวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่อให้สอดรับกับเทรนด์สุขภาพที่ยังคงโตขึ้นเรื่อยๆ
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Tech Startup
Text :

กองบรรณาธิการ / Photo : กิจจา อภิชนรจเรข

สร้างนวัตกรรมจาก Pain Point
เทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ
หลายคนคงจะเคยเห็นการจัดเรียงกล้อง DSLR หลายสิบตัวเป็นวงกลมตามงานอีเวนต์
หรือการถ่ายท�ำงานต่างๆ อยู่บ่อยๆ จนอดสงสัยไม่ได้ว่ามันคืออะไร
นี่เป็นนวัตกรรม Multi Camera ที่พัฒนาขึ้นโดย Startup
ไทย เพื่อสร้างมุมมองและประสบการณ์ใหม่ให้กับภาพถ่าย
ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคหยุดเวลาในแบบ 360°o หรือ Bullet Time
(Time Slice), VR 3 มิติ ในแบบ 360°o หรือการเปลี่ยนภาพนิ่ง
รอบวัตถุให้กลายเป็นโมเดล 3 มิติในแบบ Avatar ซึ่งทั้งหมดนี้
เกิดจาก Pain Point จนน�ำไปสูค่ วามต้องการเอาชนะและพัฒนา
นวัตกรรม Multi Camera ขึ้นมา
บุญชัย วงศ์บวรเกียรติ Co-Founder บริษัท โปร-ทอยส์
จ�ำกัด เล่าให้ฟังว่า “เราเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ที่ท�ำเกี่ยวกับ
คอนเทนต์โดยเฉพาะ ซึง่ เจอปัญหาในการถ่ายท�ำด้วยระบบ Bullet
Time ซึ่งต้องซื้ออุปกรณ์มาจากต่างประเทศ เพราะซอฟต์แวร์
มาจากที่หนึ่ง ฮาร์ดแวร์ก็เป็นอีกที่หนึ่ง พอมารวมกันแล้ว
เกิดความผิดพลาดบ่อยโดยที่เราหาสาเหตุไม่ได้ เลยตั้งค�ำถาม
กับตัวเองว่า ท�ำไมระบบแบบนี้คนไทยท�ำไม่ได้ แล้วเราก็
หว่านโจทย์เพื่อหาคน จนในที่สุดได้คนคนหนึ่งช่วยกันพัฒนา
จนเป็น Multi Camera ครบวงจรทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ที่
สามารถสัง่ ถ่ายแบบไม่จำ� กัดจ�ำนวนกล้อง แต่มคี วามแม่นย�ำสูง”
ด้วยเทคโนโลยี Multi Camera ท�ำให้บุญชัยสามารถแตก
ออกมาเป็นบริการที่หลากหลาย เช่น Bullet Time (Time Slice),
VR, Avatar และล่าสุด Selfie eXtreme โดย Selfie eXtreme
เป็นนวัตกรรมทางด้านการถ่ายภาพแบบเซลฟี ที่สามารถขยาย
จนเห็นภาพแบบ Overview เห็นความงดงามทีย่ งิ่ ใหญ่ของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีระบบ AI Face Recognition
เพื่อ Matching กับแคมเปญทางการตลาด ในการน�ำเสนอ
โปรโมชันที่ยิงตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย
“ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวถ้าเราสามารถเปลี่ยนภาพ
เซลฟีของนักท่องเที่ยวทั้งหมดให้เป็นภาพวิวแหล่งท่องเที่ยวแล้ว
ให้เขาแชร์ออกไป ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จัก
ในวงกว้างมากขึน้ โดยใช้หลักการง่ายๆ ถ้าไปเทีย่ วสถานทีไ่ หนแล้ว
เจอป้ายของเราให้ใช้มือถือสแกนคิวอาร์โค้ด จากนั้นก็กดรีโมต
ชัตเตอร์สงั่ การในระบบของเรา ซึง่ อยูอ่ กี ทีห่ นึง่ ของแหล่งท่องเทีย่ ว
หลังถ่ายเสร็จภาพจะวิง่ เข้ามาในมือถือถ้าจะรับภาพนัน้ ก็ตอ้ งแชร์
มันก็จะถูกแชร์ไปในโซเชียลมีเดียทันที แล้วเรามีระบบ AI ที่จะ

จดจ�ำใบหน้าและเก็บข้อมูล เพศ อายุ เพื่อ Matching กับการ
ท�ำการตลาด ส�ำหรับแบรนด์ทจี่ ะท�ำโปรโมชัน เท่ากับว่าเป็นระบบ
ที่ค่อนข้างครบในตัวมันเองคือ มีคอนเทนต์ที่แปลกใหม่ ที่พร้อม
ท�ำให้เกิดการแชร์ ขณะเดียวกันยังท�ำการตลาดได้อีกด้วย”
ปัจจุบันเทคโนโลยี Multi Camera นี้จะใช้ในงานอีเวนต์
โฆษณา และภาพยนตร์ และเพราะไอเดียของบุญชัยจึงเกิดการ
ต่อยอดเทคโนโลยี ด้วยการใช้เป็นเครื่องมือพีอาร์ท�ำการตลาด
ท�ำให้คนเกิดส่วนร่วมในคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นและส่งต่อคอนเทนต์
ออกไปยังกลุ่มเพื่อนโลกออนไลน์ด้วยความเต็มใจ
บงการ พยัฆวิเชียร Co-Founder บริษัท โปร-ทอยส์ จ�ำกัด
กล่าวเสริมว่า “จริงๆ เป็นการ Create Value ไม่ใช่แค่โปรดักต์

หรือนวัตกรรม เพราะสามารถไปต่อยอดให้กับลูกค้าในหลาย
อุตสาหกรรม
“Multi Camera หลายคนมองว่าเป็นฮาร์ดแวร์เป็นกล้อง แต่
จริงๆ เรามองว่ามันเป็นอะไรก็ได้ เริ่มจากเทคนิค MATRIX ที่
ภาพยนตร์ท�ำกัน เปลี่ยนวิธีคิดมาเป็น Photo Booth มาเป็น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจาก Selfie eXtreme แล้วปลายปีเรา
จะกลายมาเป็นอุตสาหกรรมสปอร์ต เพราะเราจะท�ำ 3D รีเพลย์
ครัง้ แรกในภูมภิ าค หลังจากนัน้ ก็จะกลายพันธุม์ าเป็นวิทยาศาสตร์
การกีฬา เพราะเราจะพัฒนาต่อยอดอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาอีก
จะเห็นว่าเราจะค่อยๆ โตจากการไปบวกรวมกับอุตสาหกรรม
ต่างๆ นี่คือกระบวนคิดของ PRO-toys”
อย่างไรก็ตาม จากการทีท่ งั้ คูเ่ ติบโตมาจากบริษทั ออร์แกไนเซอร์
ทีเ่ ป็น SME ครัน้ เมือ่ ต้องมาเปลีย่ นวิธกี ารท�ำธุรกิจในแบบ Startup
บุญชัยจึงบอกว่า PRO-toys เป็นลูกครึ่ง SME และ Startup
โดยเลือกที่จะหยิบสิ่งดีๆ มาปรับใช้
“เราเติบโตจาก SME โชคดีตรงที่ว่าเราได้เรียนรู้ทั้งสองวิธีคิด
มันท�ำให้กระบวนการท�ำนวัตกรรมกับกระบวนการท�ำการตลาด
ของเราแตกต่างจากสิ่งที่เมื่อก่อนเราเป็น วันนี้การท�ำการตลาด
ไม่ใช่ตอ้ งเอาเงินแลกเหมือน SME หรือเคยมองว่าต้องมีผลิตภัณฑ์
ก่อน วันนีเ้ ราไม่จำ� เป็นต้องรอผลิตภัณฑ์เสร็จ เราสามารถไปขาย
โอกาสล่วงหน้าได้ แต่กระนั้น เราก็ยังอยากสเกลแบบ SME
ซึ่งมองว่ามันเป็นการสเกลแบบมั่นคง ไม่ใช่หวือหวาแล้วก็ตาย
ตอนจบ เพราะถ้าเราจะสเกลแบบ Startup เราคงต้องพุ่งไปหา
นักลงทุน แต่เราสเกลผ่านกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เราขยาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราไปเรื่อยๆ ให้ครอบคลุม แล้วมูลค่า
ก็สูงขึ้นเรื่อยๆ”
กลยุทธ์หนึง่ ทีน่ ำ� มาใช้ในการสร้างชือ่ ให้กบั PRO-toys คือการ
ล่ารางวัล เพราะทุกครัง้ ที่ PRO-toys ได้รางวัลก็จะท�ำให้เป็นทีร่ จู้ กั
และเกิดการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ อย่างล่าสุดกับรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศจากเวที นวัตกรรม และสิง่ ประดิษฐ์นานาชาติ
ITEX ปี 2018 ประเทศมาเลเซีย และในขณะนี้ทั้งคู่ก�ำลังมุ่ง
สร้างผลงานให้โดดเด่นเพือ่ เตรียมบุกตลาดต่างประเทศในอนาคต
ตามเป้าหมายที่วางไว้
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Money

ท�ำไมจึงต้องวางแผนทางการเงิน
Text : วันวิสา

งามแสงชัยกิจ

เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ ยิ่งกับการท�ำธุรกิจแล้วนั้น
เรื่องของการวางแผนทางการเงินถือเป็นสิ่งที่ต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
การละเลยตรงจุดนี้ไปก็ไม่ต่างอะไรกับการเปิดประตูต้อนรับความล้มเหลวสู่กิจการ
หากยังไม่เข้าใจว่าท�ำไมร้ายแรงขนาดนั้น
ลองมาดู 4 ปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้การวางแผน
การเงินเป็นตัวชี้ชะตาธุรกิจกัน
สร้างการเติบโตของรายได้
การวางแผนทางการเงินถือเป็นตัวช่วยส�ำคัญ
ในการตรวจสอบแหล่งรายได้ให้ถูกต้อง และ
สามารถท�ำการวางแผนให้มีการเติบโตขึ้นได้
หรือเพิ่มจ�ำนวนเงินที่จะใช้ในเวลาที่ต้องการ
ด้ ว ยการวางแผนอย่ า งถู ก ต้ อ งจะท� ำ ให้
ผู้ประกอบการสามารถควบคุมทุกด้านของ
รายได้และด�ำเนินกิจการไปข้างหน้าเพื่อสร้าง
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ความมัน่ คงทางการเงินทัง้ ในแง่ของชีวติ ส่วนตัว
และการท�ำธุรกิจ
เพิ่มการเติบโตของกระแสเงินสด
โดยธรรมชาติการเติบโตของรายได้จะส่งผล
ให้กระแสเงินสดโดยรวมนั้นเติบโตขึ้นด้วย การ
วางแผนทางการเงินเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับกิจกรรม
ประจ�ำวันของทั้งการท�ำธุรกิจและชีวิตส่วนตัว
เพื่อให้เห็นเค้าโครงการเงินได้ชัดเจนมากขึ้น
และด้วยการวิเคราะห์รปู แบบการใช้จา่ ยและงบ
ประมาณอย่างรอบคอบจะท�ำให้รวู้ า่ กิจกรรมไหน
หรือเรื่องอะไรที่ต้องให้ความสนใจก่อน ซึ่งการ

จัดล�ำดับความส�ำคัญของค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะ
ช่วยให้สามารถตรวจสอบเรือ่ งของกระแสเงินสด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จ�ำเป็นและท�ำให้การเงินโดยรวมมั่นคงขึ้น
เตรียมพร้อมรับมือ
กับปัญหาเงินเฟ้อได้ดีขึ้น
เงินเฟ้อนัน้ ได้รบั การขนานนามว่าเป็นผูท้ ำ� ลาย
ทีม่ พี ลังสูงสุดของก�ำลังซือ้ โดยเฉพาะเมือ่ มูลค่า
ของเงินมีการลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะลดลง
ในอนาคตข้างหน้า ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่

ที่ผู้ประกอบการต้องมีการวางแผนทางการเงิน
เพื่อเตรียมรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้น
มากขึ้นในภายภาคหน้า
ช่วยบรรลุเป้าหมายในระยะยาว
เรื่องบางอย่างเป็นสิ่งส�ำคัญของคนคนหนึ่ง
เช่น การเติบโตของธุรกิจ การเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ
สักอย่าง การหารายได้ และเพื่อที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์เหล่านี้ได้ในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ก็ต้องอาศัยการวางแผนทางการเงินเข้ามาช่วย
เพื่อให้การวางแผนด้านค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ
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Inspired me

Text :

Kritsana S. / Photo : กิจจา อภิชนรจเรข

เนย-โชติกา วงศ์วิลาศ

กับ 5 แรงบันดาลใจพา Cho เดินไกล 5 ปี
คุณแม่

“เราอยู่กับคุณแม่มาตลอด ท่านให้อิสระในการตัดสินใจ ไม่เคยบังคับว่า
ต้องท�ำอะไร และเป็นก�ำลังใจให้เสมอ ไม่ว่าเราจะเจอกับเรื่องอะไรก็ตาม เช่น
ตอนเด็กๆ เราเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดี ถ้าเทอมไหนไม่ได้รับเกียรติบัตร
เรียนดี ก็จะร้องไห้เสียใจ ซึง่ ท่านจะไม่ดแุ ต่จะให้กำ� ลังใจว่าไม่เป็นไร เทอมหน้า
เอาใหม่ เรามีความคิดอยากให้ท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบาย จึงตั้งใจท�ำ
ทุกอย่างให้ออกมาดีทสี่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นการเรียน การท�ำงานในวงการบันเทิง หรือ
แม้แต่การท�ำธุรกิจของตนเอง ตอนนี้เมื่อเรามีครอบครัวก็ได้น�ำรูปแบบการเลี้ยงดู
ลูกของท่านมาใช้ นัน่ คือ เลีย้ งให้เป็นธรรมชาติทสี่ ดุ ไม่ตงั้ กฎกติกา ให้อสิ ระในการตัดสินใจ
และพร้อมสนับสนุนทุกการตัดสินใจของลูก”

Passion
“Passion คือ ความหลงใหล ความคลั่งไคล้ในสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งเรามีความ
หลงใหลในเครื่องส�ำอาง ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องซื้อเครื่องส�ำอางติดมือ
กลับมา การแต่งหน้าแล้วรีวิวสร้างความสุขและความสนุกให้กับเรา เมื่อ
มองว่าเป็นความสุขมากกว่ามองว่าเป็นการท�ำงาน จึงท�ำให้สามารถท�ำสิ่งนี้
ได้ทุกวันอย่างไม่มีเบื่อ เราเป็นคนชอบแต่งหน้าจึงมีเครื่องส�ำอางเยอะมาก
เครื่องส�ำอางที่หลงใหลที่สุดคือ แป้ง แต่ไม่มีอันไหนเลยที่ใช้หมด เพราะ
เฉดสีไม่เข้ากับผิว ท�ำให้เกิดความคิดอยากท�ำแบรนด์เครื่องส�ำอางของตนเอง
ซึ่งแบรนด์เครื่องส�ำอางที่ท�ำชื่อ Cho สินค้าที่ท�ำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักคือ แป้งตลับ
ที่มีเฉดสีเข้ากับผิวของสาวไทย เนื้อบางเบา ติดทน”

บริษัท

เนย-โชติกา วงศ์วิลาศ
เธอไม่เพียงแต่เป็นดาราเจ้าบทบาทเท่านั้น
เพราะทุกวันนี้ ยังสวมหมวกอีก 2 ใบ
อย่างการเป็นคุณแม่ และเจ้าของธุรกิจเครื่องส�ำอาง
ที่รู้จักกันในชื่อ Cho เปิดตัวด้วยแป้งตลับ
ที่มีเฉดสีเหมาะกับผิวของคนไทยและคนเอเชีย
ก่อนจะแตกไลน์สินค้าอื่นๆ เพิ่มเติมในเวลาต่อมา
ได้แก่ ลิปสติก ดินสอเขียนคิ้ว มาร์ก
รีมูฟเวอร์ ซีซีครีม และอายไลเนอร์
ซึ่งสิ่งที่ท�ำให้เธอพาธุรกิจเครื่องส�ำอาง
ของตนเองเดินทางมาไกลถึง 5 ปี
มาจาก 5 แรงบันดาลใจเหล่านี้

“นอกจากครอบครัว บริษทั คือสิง่ ทีอ่ ยูก่ บั เรา ในช่วงเริม่ ต้นท�ำทุกอย่างเองทัง้ หมด
เช่น แพ็กของเอง ตอบไลน์เอง หลังจากนั้นก็เริ่มมีพนักงาน ตัวแทนจ�ำหน่าย และ
ลูกค้า บริษัทของเราเป็นเหมือนแหล่งหล่อเลี้ยงครอบครัวของทีมงานทุกคน
ถ้าเราจะไม่ท�ำต่อก็ไม่ได้ เพราะทีมงานมีลูก มีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดู แม้บริษัท
ของเราจะไม่ยิ่งใหญ่ในสายตาคนอื่น แต่ยิ่งใหญ่ในสายตาของเรา ถ้าถามถึง
ความส�ำเร็จถือว่าประสบความส�ำเร็จตามทีค่ าดหวังไว้ นัน่ คือ มีการเติบโตขึน้ ทุกปี
ยอดขายไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา จ�ำนวนตัวแทนจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นตามเป้าที่วางไว้ และ
คุณภาพสินค้าคงที่ ส�ำหรับกลยุทธ์ซอื้ ใจทีมงานคือ มองว่าทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัว และ
มีความส�ำคัญไม่วา่ จะท�ำต�ำแหน่งงานใดก็ตาม เพราะทุกคนช่วยให้บริษทั เติบโตมาได้จนวันนี”้

เวลา
“เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าส�ำหรับเรามาก เราพยายามจัดสรรเวลาเพื่อให้มีเวลา
มาดูแลครอบครัว ดูแลลูก ดูแลตนเอง เช่น ไปออกก�ำลังกาย ไปท่องเที่ยว
และดูแลธุรกิจส่วนตัว การท�ำงานหนักเพือ่ เก็บเงินอย่างเดียวจนไม่มเี วลาให้
ตนเองและคนรอบข้างไม่ใช่สงิ่ ทีต่ อ้ งการ ทุกวันนีโ้ ชคดีทสี่ ามารถจัดสรรเวลา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราจะสามารถจัดสรรเวลาได้ หากรู้ว่าจุดพอใจ
คืออะไร อะไรที่ท�ำแล้วมีความสุข อะไรที่ท�ำแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไป”

ความสุข

“ถ้าขอพรได้ 1 ข้อ จะขอให้เป็นคนที่มีความสุข ถึงเงินทองจะเป็นสิ่งจ�ำเป็น
แต่สุดท้ายแม้หามาได้มากแค่ไหนก็ตาม หากไม่มีความสุข ชีวิตก็เหมือนไม่ถูก
เติมเต็ม เราจะไม่พาตนเองไปอยูใ่ นทีท่ ไี่ ม่มคี วามสุข แม้ภายนอกจะดูเหมือนเป็น
คนชอบเข้าสังคม แต่จริงๆ แล้วชอบอยูบ่ า้ นมากกว่า ชอบอยูก่ บั คนทีท่ ำ� ให้มคี วามสุข
อยู่กับคนที่มีความจริงใจ เราเชื่อว่าเมื่อทุกคนโตขึ้นจะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไร
คือความสุขที่แท้จริง ซึ่งตอนนี้เราหาเจอแล้วว่า ความสุขที่แท้จริงคือการได้อยู่กับ
ครอบครัว อยู่กับคนที่รัก ได้ท�ำอาหารที่ชอบ และได้ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งที่หลงใหล”
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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

• Regus co-working space
• SEAC
• Size S Coffee & Bakery

พระราม 4

• SOMETHING BLACK

ตลาดละลายทรัพย์ 58 ซอยรัชดาภิเษก 4
• Staff Coffee

พหลโยธินเพลส ชั้น 1

• Ta Chance Coffee

เยื้อง ซ.เจริญกรุง 109
• TCDC

• ES/PE/RO

อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

• Espresso Gallery

ถ.นางลิ้นจี่

• Galleria Café

ซ.เลียบวารี 15 หนองจอก

• Think TANK (Third Place)

ซอยสาธร ซอย1
หน้าคอนโดอิสระ ลาดพร้าว

ถ.กาญจนภิเษก บางแค
• Gallery กาแฟดริป
หอศิลป์ฯ กรุงเทพมหานคร
• Gloria Jean’s Coffees

• Timely Coffee

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

ภาคเหนือ
ก�ำแพงเพชร

• THE GYM

• True Incube
th

4 floor Centerpoint SiamSquare
• Treat Cafe & Hang Out

เสนา 28 (ตรงข้าม รร.สมิทธิโชติ)
• Veganerie

• หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เชียงราย

นครปฐม

นครสวรรค์

• วินัยสตูดิโอ
• Dose Espresso

พิจิตร

จันทบุรี

• Pak Pink Bistro
• รามเกียรติ์ คอฟฟี่
• แกะด�ำ Coffee
• โรสกาแฟสด

ลพบุรี

• ฅ.กาแฟ

สุโขทัย

ซดสด

• 379 Drip

อยุธยา
• The

Barista Café

อุทัยธานี

• I AM Coffee

ภาคอีสาน

• Chivit Thamma Da Coffee House
• เรียวกังคาเฟ่

กาฬสินธุ์

• Into the woods
• Neo Café
• โรงแรม Yesterday

• Café de’ forest
• BANMORE BAKERY AND
COFFEE

เชียงใหม่

• Café 2 gether

ขอนแก่น

K-Village / Honda Bigwing /
ชั้น 1 ตึกมาลีนนท์

The Mercury Ville Chidlom 4 Fl.

• Hangar Coworking Space
by dtac accelerate
• HQ
• Hubba

ซ.อารีย์สัมพันธ์ 5
• Yannawa Coffee
ที่ท�ำการไปรษณีย์ ยานนาวา

ถ.นิมมานเหมินทร์
• อาข่า อ่ามา

• EIGHTS A DAY

• Yesterday ’s Tea Room

• Coffe In Love
• ร้านกาแฟเข้าท่า ปาย
• ร้านสรวลกาแฟ

นครราชสีมา

• CK Coffee
• บ้านฮังเล คอฟฟี่

มหาสารคาม

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

th

• White Rabbit

ปากซอยสะพานยาว ถ.ทรงวาด
• กาแฟนรสิงห์
พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎ
• โคโค่ กาแฟสด
ซ.สายไหม 84
• มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
• มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• วิทยาลัยจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.วิภาวดี
• สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์
• สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
• สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

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

• Morming Glory Resort
• IDYLL@DAMNOENSADUAK

ภาคใต้

• กาแฟรื่นรมย์
• กาแฟสด ฮักเลย
• ปล่อยแสง เชียงคาน

ตรัง

เลย

ถนนชายโขง ซ.10
เกสเฮ้าส์
ถนนชายโขง ซ.19
• แม่น�้ำมีแก่ง

สุรินทร์
• Sit in

หนองคาย

• Cake Lamoon

ณ โพนพิสัย

“เจ๊กเม้ง”

ราชบุรี

กระบี่

• Loft Café NK

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP

อุดรธานี

• 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

ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

วิธีการช�ำระเงิน

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

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

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

( ) รับราชการ
( ) อาชีพอิสระ

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

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

eat | drink | travel

Text : Duckkiez

คาเฟ่ ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน กรุงเทพฯ
คาเฟ่จากแอนิเมชันเรือ่ งดังมาในคอนเซปต์
Detective Conan The Movie 23 : The
Fist of Blue Sapphire ทุกคนจะได้เพลิด
เพลินไปกับเมนูอาหาร เครื่องดื่ม และ
ของหวานที่มาในธีมยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน
ที่ผสมผสานวัตถุดิบแบบไทยๆ เข้ากับ
วัฒนธรรมป๊อปอะนิเมะของญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นและทันสมัยได้อย่างลงตัว
ร้าน Bake A Wish สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G
ตั้งแต่วันนี้-15 กันยายน 2562 เวลา 11.00-21.30 น.
ConanCafeBKK ConanCafeBKK

On the Table, Tokyo Café

Escape Bangkok
รูฟท็อปบาร์พาหนีชีวิตจ�ำเจ

Escape Bangkok รูฟท็อปบาร์ใจกลางกรุงสุดเก๋ทซี่ อ่ นตัวอยูบ่ นชัน้ 5 ของห้างหรู ดิ เอ็มควอเทียร์
สร้างสรรค์ภายใต้คอนเซปต์ Secret Places at Sukhumvit ผสมผสานระหว่างวิวสวนสีเขียว
และวิวเมืองพาโนรามาเข้ากับวิวพระอาทิตย์ยามเย็นในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พื้นที่ภายใน
ประกอบด้วย 4 โซน 4 สไตล์ ได้แก่ Zail, Ellipse Bar, Tent และ Terrace ผู้มาเยือนสามารถ
เลือกนั่งชิวชิวได้ตามต้องการ อีกทั้งยังโดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์บีชบาร์ และไฮไลต์อย่าง
สะพานเชื่อมอาคารกับพื้นกระจกใส จึงมองเห็นบรรยากาศเบื้องล่างที่ชวนให้ทุกคนได้ Escape
หลีกหนีจากชีวติ ประจ�ำวันแบบเดิมๆ พร้อมเพิม่ ความสนุกสนานด้วย Live Music กับดนตรีสไตล์
เฮาส์บีชจากดีเจมืออาชีพ
เมนูอาหารของ Escape Bangkok มีความหลากหลายตั้งแต่เมนูเรียกน�ำ้ ย่อยไปจนถึงเมนู
ของหวาน โดยเมนูสว่ นใหญ่เป็นสไตล์ Western Asian Twist ส�ำหรับจานเด็ดห้ามพลาดคือ Aglio
Olio Isaan เส้นสปาเกตตีแบบอัลเดนเต้ผัดน�้ำมันมะกอก เพิ่มความจัดจ้านด้วยพริกแห้ง และ
กระเทียม ความพิเศษของจานนี้อยู่ที่ไส้กรอกอีสานและใบโหระพา เป็นเมนูที่ถูกปากทั้งคนไทย
และต่างชาติ และ Braised Lamb Shank ขาแกะจากนิวซีแลนด์ทถี่ กู ซูวถี งึ 48 ชัว่ โมงจนได้เนือ้ ทีน่ มุ่
รับประทานคูก่ บั Butternut Squash Gnocchi และจูรอยัลซอส ซอสทีม่ เี บสจากไวน์แดงและครีม
White Chocolate Panna Cotta พานาคอตต้าครีมชีสผสมไวท์ชอ็ กโกแลต เคลือบด้วยเจลาติน
เสาวรส เสิร์ฟคู่กับผลไม้ตระกูลเบอร์รี จานนี้ให้รสชาติหวานมัน อมเปรี้ยวนิดๆ และซิกเนเจอร์
ค็อกเทลรสหอมหวาน Halong Dream ผสมผสาน Lychee Vodka จากเวียดนาม Prosecco
และ Tropical Fruit เข้าด้วยกัน แก้วนี้มอบความสดชื่นประหนึ่งก�ำลังนั่งจิบอยู่ริมชายหาด
ดิ เอ็มควอเทียร์ ตึก B ชั้น 5 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 17.00-24.00 น.
0-2003-6000
www.escape-bangkok.com
escapebangkok
escapebangkok

ร้านอาหารสไตล์โตเกียวคาเฟ่
บรรยากาศอบอุ ่ น เปิ ด ตั ว
Afternoon Tea มี Set M
ประกอบด้วย ชุดชาร้อน ขนม
และของว่าง 7 อย่าง เช่น บรูเช็ตต้า
ชีสซี่เบคอนโทส ช็อกโก้บานานาคัพ และ Set L ประกอบด้วย ชุดชาร้อน ขนม
และของว่าง 9 อย่าง เช่น ครันชี่เทมปุระชิราชิ เกี๊ยวซ่าเบคอน และวอฟเฟิล
ฟรุตตี้ มีชาให้เลือก 6 ชนิด เช่น ชาอังกฤษ ชาเขียวมัทฉะ และชาขาว
กลิ่นดอกไม้
เฉพาะสาขาเซ็นทรัล เวิลด์ สาขาสยาม เซ็นเตอร์
สาขาเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ และสาขาดองกิ มอลล์ ทองหล่อ
ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2562 เวลา 14.00-17.00 น.
OntheTableTokyoCafe

BANYAN TREE PHUKET
รีสอร์ตระดับ 5 ดาว ตกแต่ง
ในสไตล์ไทยร่วมสมัย แวดล้อม
ด้วยสวนสีเขียวขจี ห้องพักทัง้
6 แบบแบ่งออกเป็นห้องพักวิว
สวนและห้องพักวิวทะเลสาบ
ทุกห้องพักตกแต่งอย่างหรูหรา
มาพร้อมสระว่ายน�ำ้ ส่วนตัว และครบครันด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวก นอกจากนี้
ภายในรีสอร์ตยังมีห้องอาหาร สปา สระว่ายน�้ำกลางแจ้ง และฟิตเนสให้บริการ
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
0-7637-2400
www.banyantree.com/en/thailand/phuket

RELAX Text : Duckkiez

Disappear

Toot Yung Art Center
จัดแสดงวันที่ 17 สิงหาคม-20 ตุลาคม 2562
TootYungArtCenter

นิทรรศการเดีย่ วของ อ�ำนาจ วชิระสูตร
เทคนิคที่เลือกใช้คือ การเล่นกับสี รูปทรง
และจินตนาการของผู้ชม รูปที่จัดแสดง
ได้แรงบันดาลใจจากภาพถ่ายของเขา หรือ
ฉากในภาพยนตร์ นิทรรศการนี้ให้ความ
รูส้ กึ ของการล่มสลาย และมีองค์ประกอบ
ที่ชวนให้นึกถึงความรุนแรงที่น�ำเสนอ
ในข่าวสารประจ�ำวัน เช่น ระเบิด การ
ท�ำลายล้าง หรือการสูญสลายของธรรมชาติ

Yoga & Me

www.yogaandme.net
YogaandMe

สตูดิโอโยคะมาตรฐานสากล ครูฝึกเปี่ยมด้วย
ประสบการณ์ เอาใจใส่ในร่างกายและจิตใจ
ของผู ้ ฝ ึ ก มี ค ลาสโยคะที่ ห ลากหลาย และ
แปลกใหม่ เช่ น Rhythm & Burn คลาส
การเคลือ่ นไหวร่างกายไปพร้อมเสียงเพลงจังหวะ
ปลุกเร้า Pilates Mat คลาสฝึกท่า Pilates บนเสือ่
โยคะ และ Barre คลาสออกก�ำลังกายทีผ่ สมผสาน
ระหว่างศาสตร์ของ Pilates, Body Weight Training
และ Ballet Barre
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Society

สโรจ เลาหศิริ

อาริยะ ค�ำภิโล

ปัญจมา เลี่ยมสุวรรณ

อธิคม จิตตวนิชประภา

SME THAILAND X dtac SME จัด THE X-PERIENCE มัดใจลูกค้าด้วยประสบการณ์วา้ ว!
เร็วๆ นี้ นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับ dtac SME จัดงานสัมมนาแห่งปี “The X-Perience กลยุทธ์หยุดลูกค้า” ดึงกูรู
นักการตลาดและผู้ประกอบการที่เชื่อในพลังของ Experience Marketing มาร่วมแบ่งปันมุมมองและกลยุทธ์ความส�ำเร็จ
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน�ำไปปรับใช้เพื่อสร้างประสบการณ์มัดใจลูกค้าในสไตล์ตนเอง โดยหัวข้อสัมมนาภายในงานมีทั้ง
“หยุดลูกค้าด้วยประสบการณ์ใหม่ เร็ว ง่าย คล่องตัว” โดย อธิคม จิตตวนิชประภา รองผู้อ�ำนวยการสายงานลูกค้าธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ dtac SME, “ชุบชีวติ ความเก่า สร้างประสบการณ์
ใหม่มัดใจลูกค้า สไตล์ MHG” โดย ปัญจมา เลี่ยมสุวรรณ Assistant Vice President of Sales กลุ่มธุรกิจ มนทาระ
ฮอสพิตาลิตี้ กรุ๊ป (MHG), “เปลี่ยนคอนเทนต์ให้เป็นประสบการณ์ว้าว! สไตล์ Jones’ SALAD” โดย อาริยะ ค�ำภิโล ผู้ก่อตั้ง
Jones’ SALAD และ “ธุรกิจยืนหนึ่งด้วย Experience Marketing” โดย สโรจ เลาหศิริ Chief Marketing Officer แห่ง
Rabbit’s Tale ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ

จัดโดย
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SME Thailand Privilege Club ครั้งที่ 12
บรรยากาศสนุกๆ จากการร่วมกิจกรรม Workshop ดริปกาแฟ แบบ Exclusive ของเหล่าสมาชิก SME Thailand Privilege Club ซึ่งครั้งนี้ได้ Drip
King เมืองไทยอย่าง ปิยชาติ ไตรถาวร เจ้าของร้าน Gallery กาแฟดริป มาให้ความรู้แบบไม่กั๊ก เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดกาแฟ ท�ำความเข้าใจ
ในรสชาติ และรสชาติที่ถูกใจ รู้ถึงความส�ำคัญของขนาดบดกาแฟ อุณหภูมิน�้ำ เวลาในการสกัดกาแฟ สอนเทคนิคการเทน�้ำ และรู้จักกาวัดอัตราส่วน
ในการชงระหว่างน�้ำกับกาแฟให้ได้รสชาติที่โดนใจ ให้ทุกคนได้ทดลองดริปและชิมกาแฟฝีมือตนเองอีกด้วย ณ Gallery Drip Coffee สาขาวังบูรพา
สี่แยกสามยอด ถนนเจริญกรุง
สนใจร่วมกิจกรรมสุดพิเศษแบบนี้ เงื่อนไขง่ายๆ เพียงท่านเป็นสมาชิก SME Thailand Privilege Club เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สุชันษา (เอ๋) 0-2270-1123-4 ต่อ 115

เคทีซีหนุนผู้ประกอบการไทย
ผ่าน “KTC U SHOP”

ซีอีเอ เปิดคอร์ส “Creative Career”
แนะแนวอาชีพสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่

ซิตแี้ บงก์ รุกดิจทิ ลั แบงกิง้ เพือ่ ลูกค้า
Startup-SME

“เคทีซ”ี หรือ บริษทั บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เปิดพืน้ ที่
ออนไลน์บนเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ushop และ Line@
KTCUSHOP ร่วมสนับสนุนพันธมิตรผู้ประกอบการไทยจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและออร์แกนิกเพื่อสุขภาพ ครอบคลุม
ทุกไลฟ์สไตล์ หลากหลายแบรนด์กว่า 300 รายการ พร้อม
มอบสิทธิพิเศษเครดิตเงินคืน 5 เปอร์เซ็นต์เมื่อช�ำระด้วยบัตร
เครดิตเคทีซี และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดใช้จา่ ย
ในการแลกรับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2562
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่
KTC PHONE โทรศัพท์ 0-2123-5000

อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมมืออาชีพวงการอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เปิดโครงการ “ครีเอทีฟ แคเรียร์ ค้นหา
ทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์” ภายใต้แนวคิด ยังเวิร์ค
(#Youngเวิ ร ์ ค ) กิ จ กรรมค้ น หาตั ว ตนของน้ อ งๆ
วัยมหาวิทยาลัย เพือ่ เตรียมพร้อมน้องนักศึกษาให้สามารถ
มองเห็ น โอกาสในสายงานอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์
ใน 2 วันกับ 3 กิจกรรมหลัก คือ ครีเอทิฟ ทอล์ก ครีเอทิฟ
เวิร์กช็อป และครีเอทิฟ คลินิก ณ ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ เชียงใหม่

สุนลิ การ์ก หัวหน้าภูมภิ าคตลาดโลก สายงานสินเชือ่ ธุรกิจ
พาณิชย์ ซิตกี้ รุป๊ , ทีบอร์ พานดิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคาร
ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมเปิดงาน
สัมมนา “Growing together for greater tomorrow”
น�ำเสนอแนวทางการบริการด้านดิจทิ ลั แบงกิง้ เพือ่ ช่วยสนับสนุน
การลงทุนทางธุรกิจ เร่งประสิทธิภาพและให้ความคุ้มค่า
แก่การลงทุนส�ำหรับลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และกลุ่มบริษัท Startup ตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำด้านศักยภาพ
ทางธุรกิจที่เข้าถึงได้ทั่วโลก
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SME Thailand Joyful Rally ครัง้ ที่ 8
“หรรษา เริงร่า ชมเมืองจันท์”
นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ภูมิภาคภาคตะวันออก จัดกิจกรรม SME THAILAND JOYFUL
RALLY ครั้งที่ 8 : “หรรษา เริงร่า ชมเมืองจันท์” เพื่อให้บรรดา
คนรัก SME Thailand ได้ทำ� กิจกรรมทีเ่ ต็มไปด้วยความสุขร่วมกัน
ส�ำหรับกิจกรรมในปีนี้ได้พาไปจังหวัดจันทบุรี โดยเริ่มจาก
พาไป Check In จุดชมวิวเนินนางพญา ที่ถูกขนานนามว่า
“Scenic Route” ทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในภาคตะวันออก
สัมผัสกับธรรมชาติของท้องทะเล แวะไหว้พระเติมแต้มบุญ
ณ “วัดปากน�ำ้ แขมหนู” อ�ำเภอท่าใหม่ ชมโบสถ์เซรามิกสีนำ�้ เงิน
สุด Unseen สีสันโดดเด่น จากนั้นอิ่มอร่อยที่ Koff House Bar
& Eatery ร้านอาหารสไตล์ยุค ’90 บรรยากาศร้านตกแต่ง
เหมืองทองเก่าอย่างมีสไตล์ ชวนแวะแชะ ชิม ช้อปปิง ของดี
ของเด็ดที่ “ตลาดทุบหม้อ” ที่เที่ยวจันทบุรีแห่งใหม่ มีลักษณะ
เป็นตลาดย้อนยุค และมุ่งหน้าเข้าสู่ที่พัก โรงแรมมณีจันทร์
รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ ซึง่ มีกจิ กรรมเกมการละเล่นมากมาย
พร้อมงานปาร์ตี้สุดครีเอต ธีมย้อนยุคใส่ชุดไทย ลิ้มรสอาหาร
ไทยพื้นบ้าน ทั้งคาว-หวาน หลากหลายเมนู และร่วมลุ้นรับ
ของรางวัลพิเศษมากมาย
จัดโดย

ร่วมสนับสนุนของรางวัลโดย
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Talk Awake

จะใช้พลังข้อมูลดิจิทัลได้อย่างไรบ้าง
Text :

Ratchanee P.

ในยุคดิจิทัลที่มีข้อมูลท่วมทะลัก ซึ่งข้อมูลที่ว่านี้มีที่มาทั้งจากการไลค์
การแชร์ความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย การเซิร์ชเอนจิน การเช็กอิน การเข้าไปดูข้อมูลเว็บไซต์อะไรมาบ้าง
หน้าไหน ที่เราทิ้งร่องรอยเอาไว้ตลอดเวลา โดยทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลแบบ Real Time
ซึ่งมีข้อดีคือ ท�ำให้เราสามารถน�ำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคและสถานการณ์ต่างๆ ได้รวดเร็วกว่าเดิม

ด้วยพลังของข้อมูลนี้จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย
ของ SME ในการท�ำการตลาดบนออนไลน์ว่าจะหยิบจับมาใช้
ประโยชน์ได้แค่ไหน เพราะข้อมูลดังกล่าวจะท�ำให้สามารถวิเคราะห์
ได้ว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไร และจะตัดสินใจท�ำอะไรได้
ชัดเจนขึ้น ซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีว่าเดี๋ยวนี้พฤติกรรมผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้ว จากแต่ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซือ้
สินค้า จะเริ่มจากต้องรู้จักแบรนด์ก่อน แล้วจึงตัดสินใจซื้อ
มาลองใช้ ถ้าใช้ดีก็จะซื้อใช้ต่อไป แต่ในวันนี้ ผู้บริโภคมีช่องทาง
ออนไลน์มากมายในการรูจ้ กั แบรนด์ทงั้ การรีววิ การแชร์ขอ้ มูลผ่าน
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โซเชียลมีเดีย ฉะนัน้ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคก็เริม่ เปลีย่ นแปลงไป
ขณะเดียวกันข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดผล
ระหว่างการท�ำแคมเปญออนไลน์ได้อีกด้วย จึงท�ำให้สามารถน�ำ
มาปรับกิจกรรมทางการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจะออกผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างที่มีกลุ่ม
เป้าหมายเป็นผูช้ าย แต่อย่างทีร่ กู้ นั ว่าผูห้ ญิงก็ยงั เป็นคนทีซ่ อื้ ของ
เข้าบ้าน ดังนั้น ในการท�ำคลิปเพื่อสร้างแคมเปญ แทนที่จะซื้อ
โฆษณาโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายทั้งชายและหญิงพร้อมๆ กัน
อาจจะใช้วิธีปล่อยวิดีโอคลิปไปก่อนโดยที่ยังไม่ซื้อโฆษณา

เพื่อดูว่าคนที่เข้ามาคลิกดูคลิปวิดีโอตรงนี้เป็นกลุ่มผู้ชายผู้หญิง
กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งด้วยรูปแบบโฆษณาที่ดึงดูดผู้หญิงได้ดี อาจจะ
พบว่ามีผู้หญิงจ�ำนวนมากที่คลิกเข้ามาดู แถมยังมีการแชร์ต่อไป
ให้เพื่อน ก็สามารถเอาข้อมูลนี้มาปรับในการซื้อโฆษณาที่มุ่งไป
เจาะที่ตลาดผู้ชายมากขึ้นได้ เป็นต้น
ฉะนัน้ การทีม่ ขี อ้ มูลตรงนี้ นอกจากจะสามารถใช้ขอ้ มูลให้เป็น
ประโยชน์ ท�ำให้สามารถบริหารงบประมาณได้ดีขึ้น ยังท�ำให้
การท�ำการตลาดมีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
เวลา ท�ำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

