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เมื่อคิดจะเป็นผู้ประกอบการอายุน้อย
นับวันจะมีผู้ประกอบการที่อายุน้อยอยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยเรียนกันมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเพราะเมื่อดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเป็น
ตัวขับเคลื่อน ท�าให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นท�าธุรกิจได้ง่ายและสะดวกขึ้น จึงท�าให้มีผู้ประกอบการสามารถแจ้งเกิด และสร้าง
อาณาจักรธุรกิจของตัวเองขึ้นมาได้ตั้งแต่อายุยังน้อย แม้การเริ่มต้นธุรกิจในช่วงวัยเรียนจะเต็มไปด้วยไอเดียที่สดใหม่ และมี
ความได้เปรียบในเรื่องการใช้เทคโนโลยี อีกทั้งหากระหว่างทางสะดุดล้มขึ้นมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ได้บทเรียนมีเวลาที่จะ
กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง แต่กระนั้นก็มีข้อเสียอยู่บ้างตรงที่การท�าธุรกิจตั้งแต่อายุน้อยท�าให้ขาดประสบการณ์ ไม่มีทุน และ
อาจใช้อารมณ์ในการตัดสินใจจนท�าให้เกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการที่จะท�าธุรกิจให้อยู่รอดในช่วง
อายุน้อย
ชวนากร บุญใส หรือ นอย ไดโว่ เป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการเมื่ออายุเพียง 18 ปี จากการขายของแต่งรถบนเพจ
ของตัวเอง ก่อนที่จะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ท่อ Daivo ของตนเองในเวลาต่อมา แต่การท�าธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเกิน
ความคาดหมายโดยล�าพัง ท�าให้การจัดสรรเวลาระหว่างการท�าธุรกิจและการเรียนเป็นไปด้วยความยากล�าบาก จนกระทัง่ สุดท้าย
ท�าให้เขาต้องตัดสินใจเลือกออกมาลุยธุรกิจอย่างจริงจัง ไม่รลู้ ะ่ ว่าการตัดสินใจในครัง้ นัน้ ของเขาถูกหรือผิด แต่ทแี่ น่ๆ คือแบรนด์
Daivo ของเขาก�าลังไปได้สวยทีเดียว

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ
nee_pan@hotmail.com
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NEIGHBOR CRAFT จากงานอดิเรกสู่งานคราฟต์ท�าเงิน
ของ กนกพร สู่เสรีด�ารง และ ปฏิมา มินหะรีสุไรมาน สองสาวเพื่อนสนิท
ที่หลงใหลในงานศิลปะ และ Minisize me เสื้อผ้ารักษ์โลกที่เอาใจคุณแม่
อยากแต่งตัวเหมือนคุณลูก ของคุณแม่ยังสาว สุภัชชา ปิตินันท์
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Tellscore แพลตฟอร์ม เชื่อมแบรนด์กับ Influencer
ส�ำนักงำน บริษัท เพนนินซูลำร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. :
0-2270-1123-4 โทรสาร 0-2270-1125
e-mail : smestartupfreecopy@gmail.com
Facebook : SME Startup
แยกสี
พิมพ์ที่

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

บทความ และรูปภาพใน SME STARTUP สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การจะ
น�าไปเผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัดเท่านั้น และข้อเขียน บทความ รวมทั้ง
ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร SME STARTUP เป็นความคิดเห็น
ส่วนบุคคล บริษทั เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัดไม่จา� เป็นต้องเห็นด้วย
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4 วิธีลดพลาสติกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คนรุ่นหลัง
และออกก�าลังกายช่วงเวลาไหนดีที่สุด
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บี-มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์ 5 กุญแจส�าคัญท�าให้ธุรกิจในฝันเกิดขึ้นจริง
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What's up
อยากได้เงินนักลงทุนต้องมี 2 สิง่ นี้
สองสิ่งที่นักลงทุนต้องการจากเจ้าของธุรกิจก่อนตัดสินใจให้เงินลงทุน คือ 1.ความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการท�าธุรกิจ เพราะช่วยเสริมสร้างความมัน่ ใจให้กบั นักลงทุนได้วา่ ธุรกิจทีพ่ วกเขาให้เงินลงทุนจะเดิน
ไปได้ไกลและสามารถเติบโตได้อย่างแน่นอน และ 2.ความพร้อมในการรับมือกับความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้
กับธุรกิจ เพื่อให้นักลงทุนสบายใจได้ว่า ถ้าเกิดสถานการณ์อันยากล�าบากขึ้น เจ้าของธุรกิจจะต่อสู้กับ
สถานการณ์นนั้ ด้วยแผนรับมือทีค่ ดิ มาเป็นอย่างดี จะไม่ยอมแพ้งา่ ยๆ และมีเพือ่ นหรือคนใกล้ชดิ จ�านวน
มากที่มีความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งพร้อมให้เงินลงทุนในช่วงระหว่างที่รอการลงทุนรอบใหม่ ธุรกิจจึง
ด�าเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด และพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือในยามที่ธุรกิจเจอกับปัญหาทางการเงิน
ถ้ามี 2 สิ่งนี้แล้วก็เดินหน้าเข้าหานักลงทุนเลย!

ท�าไม Zilingo มีแววเป็นยูนคิ อร์น SEA?

อยากท�าธุรกิจ แต่ไม่รจู้ ะเริม่ ต้นอย่างไร? นีค่ อื ค�าถามยอดฮิตของว่าที่
ผูป้ ระกอบการทีบ่ างครัง้ กว่าจะได้คา� ตอบก็มคี นท�าธุรกิจนัน้ ตัดหน้าไปแล้ว
ฉะนั้นเพื่อไม่ให้ธุรกิจในฝันโดนใครชิงไปเริ่มก่อน จึงอยากแนะน�า
เคล็ด (ไม่) ลับที่ช่วยให้ค้นเจอไอเดียเริ่มต้นธุรกิจเร็วขึ้น
มองหาทักษะทีม่ หี รือสิง่ ทีถ่ นัดทีส่ ดุ แล้วท�าธุรกิจเกีย่ วกับสิง่ นัน้ เพราะ
ท�าให้มีความสุขกับธุรกิจที่ท�า รู้สึกว่าไม่ยากอย่างที่คิด และท�าออกมา
ได้ดีกว่าการเลือกท�าธุรกิจที่ไม่ถนัด
ท�าของให้เพื่อน อาจเริ่มจากของแฮนด์เมดที่ตัวเองชอบท�าแล้วถาม
ถึงความคิดเห็นที่พวกเขามีต่อของชิ้นนั้น เช่น ชอบหรือไม่ อยากให้
ปรับปรุงแก้ไขตรงไหน และจะซื้อในราคาเท่าไหร่ จากนั้นน�าความคิด
เห็นที่ได้มาพัฒนาให้ของออกมาถูกใจเพื่อนมากที่สุด
นึกถึงปัญหาทีเ่ จอในชีวติ ประจ�าวันแล้วคิดหาสินค้าหรือบริการทีช่ ว่ ย
แก้ไขปัญหา หลังจากนั้นน�าเสนอสินค้าหรือบริการกับเพื่อน พร้อมทั้ง
ถามพวกเขาว่าจะยอมซื้อหรือไม่ หากไม่ ต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเติม
ไอเดียเริ่มต้นธุรกิจบางครั้งก็มาจากสิ่งที่มีหรือข้อดีของตัวเอง

Zilingo เป็น Startup สายแฟชั่นจากสิงคโปร์ที่เน้นขายสินค้าแฟชั่นจากแบรนด์เล็ก ฉายแวว
ขึ้นแท่นยูนิคอร์นใน SEA จาก 2 ปัจจัยหลักต่อไปนี้
ปัจจัยแรกคือ ช่วยเพิม่ ขีดความสามารถให้กบั ผูข้ าย แม้ผขู้ ายจะไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่กส็ ามารถ
ขายสินค้าได้อย่างราบรื่น เพราะ Zilingo จะแปลข้อความทั้งหมดเป็นภาษาท้องถิ่นของผู้ขายนั้นๆ
รวมถึงแปลงสกุลเงินให้เป็นสกุลเงินท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ขายขายสินค้าได้ง่ายขึ้น และมีเครื่องมือ
พร้อมทัง้ บริการทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพการขายให้ดยี ง่ิ ขึน้ โดยผูข้ ายสามารถใช้งานได้ฟรี จากความ
สะดวกสบายนี้ท�าให้ Zilingo มีผู้ขายรายใหม่เพิ่มขึ้น 250 รายในทุกๆ เดือน
ปัจจัยทีส่ องคือ แบรนด์ทขี่ ายใน Zilingo มีความแตกต่างจากแบรนด์ทขี่ ายในเว็บไซต์อ-ี คอมเมิรซ์ อืน่
โดยมุ่งเน้นไปที่แบรนด์แฟชั่นรายเล็ก เพราะเข้าใจในพฤติกรรมการช้อปของชาวเอเชียส่วนใหญ่
ที่ชอบซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของแบรนด์เล็กหรือแบรนด์อินดี้มากกว่าแบรนด์ไฮเอ็นด์หรือแบรนด์ในห้าง
ซึ่งจากความแตกต่างนี้ท�าให้ Zilingo เข้าไปอยู่ในใจนักช้อปออนไลน์ในเอเชียได้ไม่ยาก
หาความต่างให้เจอ แล้วค�าว่า ยูนิคอร์น จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
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หาจากไหน...ไอเดียเริม่ ต้นธุรกิจ
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อย่ากังวล
แค่ท�าให้ส�ากเรับ็จคสวักามครล้มเหลว
ั้งก็พอ

3 วิธพ
ี าผูป้ ระกอบการผ่านพ้นความกลัว
หนึง่ ในสิง่ ทีต่ อ้ งพบเจอเมือ่ ตัดสินใจเป็นผูป้ ระกอบการคือ ความกลัว ไม่วา่ จะกลัวธุรกิจเจ๊ง ไม่มลี กู ค้า หรือสูค้ แู่ ข่งไม่ได้ แม้จะก้าวข้ามความกลัว
เหล่านี้ไปได้ยาก แต่เชื่อเถอะว่าหากตั้งใจจะก้าวข้ามจริงๆ ย่อมท�าได้แน่นอน และนี่คือ 3 วิธีผ่านพ้นความกลัวที่ผู้ประกอบการท�าตามได้ไม่ยาก
เมื่อต้องเผชิญกับความกลัวให้หยิบกระดาษขึน้ มาเขียนถึงความส�าเร็จและความมัน่ ใจที่มี เพราะช่วยให้มนั่ ใจในตัวเองมากขึ้น และมีพลังต่อกร
กับความกลัวที่เผชิญอยู่
นึกถึงสิ่งที่กลัวที่สุด (แม้จะไม่เกิดขึ้นจริงก็ตาม) จากนั้นเขียนแผนรับมือ วิธีนี้ช่วยบรรเทาความกลัวลงได้ ท�าให้ร้สู ึกสบายใจ เพราะมีแผนรับมือ
เตรียมพร้อม และเกิดความมั่นใจว่าจะผ่านพ้นทุกความกลัวไปได้ เพราะแม้แต่สิ่งที่กลัวที่สุดยังรับมือได้ แล้วนับประสาอะไรกับสิ่งอื่นๆ ที่น่ากลัว
น้อยกว่า
ทุกครัง้ ทีอ่ ยูใ่ นสถานการณ์อนั น่ากลัวให้สดู ลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วผ่อนลมหายใจออกช้าๆ เพราะช่วยลดความตืน่ ตระหนกหรือความกังวลเกีย่ วกับ
สิ่งที่กลัวได้ ท�าให้รู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกดีขึ้น 10 เท่า
สร้างความกลัวขึ้นได้ก็ต้องท�าลายลงได้เช่นกัน
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Nice to Know

กับการชอปปิงออนไลน์
GEN Z

ปี 2020
มีจ�ำนวน

มีก�ำลังซื้อ

ของผู้บริโภค

พันล้านดอลลาร์ฯ

%
หลำยครั้งต่อวัน

ความภักดีต่อแบรนด์

55

%
ใช้แบรนด์ที่ชอบ

42

%
ให้ควำมส�ำคัญ
กับแบรนด์

ไม่เคยซื้อ

%

ซื้อครั้งเดียว

%

ซื้อ 2-3 ครั้ง

%

ซื้อ 8-10 ครั้ง

%

มำกกว่ำ 11 ครั้ง

27.9% 28.5%

82.3 44.3 26.6
%

%

จำกกำรอ่ำนอีเมล

คอนเทนต์ที่ชอบ
%

จำกกำรเห็นโซเชียลมีเดีย

29.8
33.0
29.8
5.2
1.6

พฤติกรรมการใช้ออนไลน์
%
เกือบทั้งวัน

การตัดสินใจซื้อ

%

โปรโมชัน แนะน�ำ ข้อมูลใหม่ๆ
และลดรำคำ โปรดักต์ ของบริษัท

1 ครั้ง

2-5 ครั้ง

5-9%

1%

6-10 ครั้ง

มำกกว่ำ 11 ครัง้
ที่มา : https://campaignmonitor.com
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ปลาอะไรซักผ้าได้แถมยังรักษ์โลกอีกต่างหาก
Text : Kritsana

S

ปลาอะไรซักผ้าได้แถมยังรักษ์โลกอีกต่างหาก?
ค�าตอบของค�าถามนี้คือ ปลา magFish ที่เราเห็นในภาพ ซึ่งหากลองปล่อยลงไปว่ายในเครื่องซักผ้า
จะท�าให้เสื้อผ้าสะอาด ไร้กลิ่นอับกวนใจ และหากปล่อยน�้าหลังการซักผ้าลงในแหล่งน�้าธรรมชาติ
น�้าก็ไม่เน่าเสีย เพราะสะอาด ปราศจากสารเคมี
ปลาน่ารักๆ เหล่านีถ้ กู เพาะพันธุข์ นึ้ โดย ฝน-วริษา โทณะวณิก
พร้อมด้วย อ้อม-สุญญตา ไพร์ค และ อาย-อนันตา โทณะวณิก
โดยมีฝนเป็นตัวตั้งตัวตี เพราะประทับใจในการท�างาน
ของแมกนีเซียมซักผ้า (แมกนีเซียมบริสุทธิ์ 99.95 เปอร์เซ็นต์
ผ่านกระบวนการให้พร้อมท�าปฏิกิริยากับน�้า มีรูปทรงเป็น
บอลขนาดเล็ก) ที่เพื่อนซื้อมาฝากจากญี่ปุ่น เนื่องจากช่วยให้
ผ้าสะอาด ที่ส�าคัญน�้าหลังการซักยังเป็นมิตรต่อคลอง เพราะ
ไม่มสี ารเคมีตกค้าง ท�าให้ฝนั ของเธอทีอ่ ยากเห็นคลองเน่าเสีย
กลับมาดีมีโอกาสเกิดขึ้นจริง
“แมกนีเซียมซักผ้าเป็นเรื่องที่ใหม่ในเมืองไทย มีขาย
ไม่กแี่ บรนด์และเป็นแบรนด์นา� เข้า ถูกบรรจุในถุงวงกลมทีต่ ดั เย็บ
จากผ้าโพลีเอสเตอร์และผ้าไนลอน ทุกครั้งที่ซักจะมีเส้นใย
พลาสติกเล็กๆ หลุดไปในธรรมชาติและไม่ยอ่ ยสลาย จากจุดนี้
ท�าให้เราคิดท�า magFish แมกนีเซียมซักผ้าในรูปลักษณ์ของปลา
ที่ทุกคนคุ้นเคย เช่น ปลาทู ปลาปักเป้า ปลานกแก้ว และ
ปลาการ์ตนู พวกเราออกแบบปลาทุกตัวให้ดนู า่ รักน่าใช้ เพราะ
เชื่อในพลังของการออกแบบว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ และ
ตัดเย็บปลากันเอง ใช้ผ้าป่านมัสลินเย็บเป็นถุงกระเพาะปลา
ส�าหรับใส่แมกนีเซียมแล้วเย็บทับด้วยผ้าลินนิ เป็นปลาสีสนั ต่างๆ
ปลาทุกตัวขนาดเท่าปลาจริง มีนา�้ หนัก 100 กรัม เหมาะส�าหรับ
ถังซักผ้าขนาดไม่เกิน 9 กิโลกรัม ใช้ได้นานกว่า 360 ครั้ง
เมื่อใช้เสร็จน�าไปฝังลงดินเป็นปุ๋ยของต้นไม้ได้” ฝนกล่าว

ขัน้ ตอนการท�างานของแมกนีเซียมซักผ้าคือ เมือ่ สัมผัสกับน�า้
จะท�าให้น�้าแตกตัว และเมื่อเจอกับแรงเหวี่ยงของเครื่องซักผ้า
หรือแรงขยีจ้ ะปล่อยไฮโดรเจนอิสระออกมาจับกลิน่ และสิง่ สกปรก
ถ้าใช้อย่างต่อเนื่องคราบตะกรันและกลิ่นเหม็นในถังซักผ้าจะ
หายไป โดยเสือ้ ผ้าทีซ่ กั ด้วยแมกนีเซียมจะไม่แข็งกระด้าง เส้นใยนุม่
ตามสภาพของเส้นใยนัน้ ๆ จึงไม่จา� เป็นต้องใช้นา�้ ยาปรับผ้านุม่
ในกรณีซักมือ หลังขย�าปลาในน�้า 3-5 นาที ให้น�าปลาขึ้น
แล้วน�าเสื้อผ้าลงไปซัก ซักเสร็จก็ตากได้เลยโดยไม่ต้องล้างน�้า

magFish ไม่ได้ขายเฉพาะความน่ารักของสินค้าเท่านั้น
แต่ยังสร้างความน่ารักให้กับปลาทุกตัวในการ์ตูนปลาที่โพสต์
ลงเฟซบุ๊กเพจของแบรนด์ รวมถึงรูปแบบการขายที่จ�าลอง
ให้เหมือนการซือ้ ปลาในตลาดปลา โดยในเฟซบุก๊ เพจจะมีอลั บัม้
ชือ่ Fish Market ทีท่ งั้ สามสาวจะทยอยลงปลาให้ลกู ค้าได้เลือก
ซื้อทุกวัน และมีการขายปลาแบบกาชาปองที่ลูกค้าต้องลุ้นว่า
จะได้รับปลาชนิดใด
ไม่เพียงเท่านี้ ลูกค้าทุกคนยังมีสทิ ธิล์ นุ้ รับ magFish ไซส์เล็ก
เพียงน�า Fish id ที่อยู่บน Backcard มาลงทะเบียนร่วมสนุก
ในเฟซบุ๊กเพจ พร้อมตอบว่าบ้านอยู่ใกล้คลองหรือแหล่งน�้า
ธรรมชาติอะไร ซึง่ ความตัง้ ใจในการจัดกิจกรรมนีค้ อื อยากให้
ทุกคนคิดถึงแหล่งน�า้ ธรรมชาติทอี่ ยูใ่ กล้ตวั และยังเป็นการช่วย
ลดขยะ เพราะต้องเก็บ Backcard ไว้ร่วมสนุก ซึ่งหลังจาก
เก็บไว้สักระยะ ความเป็นขยะจะหายไป เพราะทุกคนเริ่ม
มองหาวิธีการใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ เช่น ให้ลูกใช้เป็นแผ่น
ระบายสี หรือใช้เป็นแผ่นรองเขียน
เห็นหรือยังว่า ความคิดสร้างสรรค์ทถี่ า่ ยทอดลงไปในแบรนด์
มีพลังมากพอท�าให้ลูกค้ายอมจ่าย
magfishplaruknam
magfish.plaruknam
@magfish

ธนชาตปลื้มหนังโฆษณา

“ก้าว”

กระแสดีเกินคาด

ออนแอร์ไม่ถึงเดือน
ยอดวิวทะลุ 12 ล้าน!

หลังจากเปิดตัวไปเมือ่ เดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา หนังโฆษณาเรือ่ ง “ก้าว” ของธนาคารธนชาต
ที่น�าเสนอแนวคิด “ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน YOUR EVERYDAY PROGRESS” ก็ได้รับกระแส
ตอบรับดีเกินคาด โดยมีการแชร์กนั ในโลกโซเชียลจนท�าให้ยอดวิวในยูทบู ทะลุ 12 ล้านวิวอย่างรวดเร็ว
งานนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับเนื้อหาของหนังโฆษณาที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
คนที่ก�าลังท้อในสถานการณ์ต่างๆ มีก�าลังใจในการ “ก้าว” ต่อไปได้ และเป็นเสมือนพันธสัญญา
ทีธ่ นาคารธนชาตซึง่ น�าโดย ประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ซีอโี อ พร้อมด้วยพนักงานทัง้ หมดให้คา� มัน่
กับลูกค้าว่า ธนาคารธนชาตจะเติบโตและก้าวหน้าไปด้วยกันกับลูกค้าในทุกๆ วัน
หนังโฆษณาเรือ่ งนีเ้ ป็นผลงานก�ากับของ ต่อ - ธนญชัย ศรศรีวชิ ยั หรือ ต่อ - ฟีโนมีนา่
(Phenomena) ผู้ก�ากับภาพยนตร์โฆษณาชื่อดังที่ ต้องการจะสื่อสารแนวคิด ให้ชีวิตก้าวหน้า
ได้ทกุ วัน YOUR EVERYDAY PROGRESS ของธนาคารธนชาต โดยสร้างสรรค์เรือ่ งราวจาก Insight
ของคน และเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่ทางธนาคารธนชาตช่วยเหลือลูกค้าให้ผ่านพ้นจากชีวิตก้นเหว
น�าเสนอด้วยโทนอารมณ์ที่สื่อถึงความเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของคนด้วยกัน ที่อยากจะให้
คนคนนั้นพ้นจากจุดที่เขาไปต่อไม่ไหว ให้ลุกขึ้นมา ฮึดสู้ และก้าวหน้าต่อไปได้
ประพันธ์ กล่าวว่า สิง่ เหล่านีเ้ กิดจากความเชือ่ ของธนาคารธนชาตทีว่ า่ ก้าวเล็กๆ ในทุกวัน
น�าไปสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่เสมอ ซึ่งธนาคารธนชาตจะท�าหน้าที่ในฐานะขุมพลังแห่งความส�าเร็จให้กับ
ลูกค้า น�าพาชีวติ ลูกค้าให้กา้ วหน้าทุกๆ วันผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็น “YOUR EVERYDAY
PROGRESS” ที่จะเติบโตและก้าวหน้าไปด้วยกันตลอดเส้นทางไปสู่เป้าหมาย

ชมหนังโฆษณา “ก้าว” ได้ที่
www.thanachartbank.co.th
thanachartbank
Thanachart Bank ธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาตขอบคุณลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของเรา
เราทุ่มเทศึกษาวิจัยความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าให้ตรงจุดและสุดพลังความสามารถที่ธนชาตมีอยู่
พร้อมไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า
รวมถึงพัฒนาช่องทางให้บริการเพื่อมอบความสะดวก รวดเร็ว และหลากหลาย
ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการให้บริการที่กระชับ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด
ให้กับลูกค้า เพื่อที่ผลิตภัณฑ์และบริการจะท�าให้ลูกค้า
“ก้าว” ไปให้ถึงเป้าหมายในชีวิตด้วยกันทุกวัน
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เจาะเคล็ดลับ

สร้างผู้ติดตาม 39 ล้านบน IG ได้อย่างไร
Huda Beauty คือ อินสตาแกรมของ Huda Kattan บิวตี้บล็อกเกอร์
ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากกว่า 39 ล้านคน
โดยเธอได้รับค่าจ้างในการโพสต์สูงถึง 18,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 1 โพสต์
มีมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ง Time Magazine
ยกให้เป็น Influencer กลุ่มเดียวกับ J.K Rowling
และ Kim Kardashian West ด้านธุรกิจเครื่องส�าอาง
ด้านธุรกิจเครือ่ งส�าอาง Huda Beauty ของเธอก็กา� ลังไปได้สวย โดยสินค้าของแบรนด์อย่าง Liqiuid Lipstick สร้างปรากฏการณ์
ขายหมดในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงหลังวางขาย
สิ่งที่ท�าให้บิวตี้บล็อกเกอร์สาวตาคมคนนี้กลายเป็นเศรษฐี คือ การเป็นคนดังบนอินสตาแกรม และการที่มีผู้ติดตามหลัก
สิบล้านคอยสนับสนุนธุรกิจ ซึ่ง 4 เคล็ดลับที่เธอใช้สร้างผู้ติดตามมีดังนี้

ให้ความส�าคัญกับเนื้อหา
กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ที่ Huda Kattan โพสต์คือ วิดีโอ เพราะผู้ใช้อินสตาแกรมใช้เวลามากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ไปกับการดูวิดีโอ
และวิดีโอเรียกยอดไลค์ได้ รวมถึงได้รับความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมสูงกว่ารูปภาพ วิดีโอที่เธอโพสต์ ได้แก่ เคล็ดลับ
ความงาม สาธิตการใช้เครื่องส�าอาง เทรนด์แฟชั่นล่าสุด และสอนท�าสครับโฮมเมด เป็นต้น
นอกจากนี้ เธอยังโพสต์ Instagram Stories ด้วย โดยท�าออกมาเหมือน Vlog เนื้อหาที่โพสต์ส่วนใหญ่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ท�า
ในวันนั้นๆ รีวิวเครื่องส�าอางที่ประทับใจ รวมถึงท�าให้ผู้ติดตามรู้สึกถึงความเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย ด้วยการโพสต์รูปส่วนตัว เช่น
รูปสามี ลูกสาว และพี่สาว ภาพเซลฟี และบทสัมภาษณ์ต่างๆ ของเธอ เป็นต้น
เรื่องนี้ต้องรู้ : Huda Kattan โพสต์อินสตาแกรม 3-5 โพสต์ต่อวัน แต่ละโพสต์โพสต์ห่างกัน 2-3 ชั่วโมง วิธีนี้ช่วยเพิ่มการมอง
เห็นโพสต์ได้ 70 เปอร์เซ็นต์

แชร์โพสต์คนอื่น
การแชร์โพสต์ของคนอืน่ เป็นหนึง่ ในวิธสี ร้างคอนเทนต์โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย ไม่ตอ้ งเสียเวลาสร้างคอนเทนต์ใหม่ และช่วย
เพิ่มจ�านวนคนเข้าชมอินสตาแกรมได้ 29 เปอร์เซ็นต์ โดยเธอเลือกแชร์โพสต์วิดีโอแต่งหน้าตลกๆ วิดีโอไวรัล โพสต์ของบิวตี้
บล็อกเกอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 20,000 คน และโพสต์สนับสนุนเครื่องส�าอาง Huda Beauty ที่ลูกค้าสร้างขึ้น ซึ่งการแชร์โพสต์
ของลูกค้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแบรนด์จะท�าให้แบรนด์ดูน่าเชื่อถือมากกว่าแบรนด์โพสต์เอง

ล่อด้วยของ
ทุกครัง้ ทีเ่ ปิดตัวสินค้าใหม่ เธอจะสร้างกิจกรรมให้ทกุ คนได้รว่ มสนุกลุน้ รับของรางวัล พร้อมทัง้ ท�าโฆษณาโปรโมตกิจกรรมนัน้
เช่น โฆษณาผ่านวิดีโอตลกเพื่อให้เข้าถึงคนจ�านวนมาก เธอมักจัดกิจกรรมระหว่างสัปดาห์และเปลี่ยนของรางวัลใหม่ทุกวัน
ไฮไลต์ของกิจกรรมคือ ของรางวัลชิ้นใหญ่ที่ทุกคนอยากได้ เธอเปิดโอกาสให้แต่ละคนร่วมสนุกได้หลายครั้ง เพื่อเพิ่มจ�านวนการ
เข้าถึงโพสต์ และใช้ #hudabeautygiveaway เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามโพสต์ของผู้ร่วมสนุก

ใช้แฮชแท็กให้เหมาะ
Huda Beauty เป็นที่รู้จักในอินสตาแกรม เพราะแฮชแท็ก #hudabeauty การใช้แฮชแท็กนี้ท�าให้ง่ายต่อการค้นเจอโพสต์
เกี่ยวกับเธอและแบรนด์เครื่องส�าอางของเธอ รวมถึงได้รับรู้ความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตสินค้าให้ออกมาตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้า หากมีสินค้าใหม่ เธอจะตั้งแฮชแท็กเกี่ยวกับสินค้านั้นและใช้มัน แต่ละโพสต์เธอใช้เพียง
2-4 แฮชแท็กเท่านั้น และไม่ใช้แฮชแท็กทั่วไป เช่น #makeup เพราะคนใช้เยอะ โพสต์จึงเลื่อนหายเร็ว
เรื่องนี้ต้องรู้ : จากการศึกษาพบว่า โพสต์ที่ใช้อย่างน้อย 1 แฮชแท็ก เพิ่มการมีส่วนร่วมได้มากกว่า 12.6 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบ
เทียบกับโพสต์ที่ไม่ใช้แฮชแท็ก

เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ IG

ที่ผู้ประกอบการต้องรู้
เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
อินสตาแกรมได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ เช่น
การติดแท็กสินค้า การโต้ตอบ
รูปแบบใหม่บน Instagram Stories
และการซ่อนจ�านวนไลค์
ซึง่ คุณสมบัตเิ หล่านีส้ ง่ ผลกระทบต่อการประเมิน
ประสิทธิภาพการท�าการตลาดบนโซเชียลมีเดียนี้
ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องมีเครื่องมือวิเคราะห์
ต่อไปนี้เป็นตัวช่วย

Tailwind

เครื่องมือติดตามผู้ติดตามอินสตาแกรมของ
แบรนด์ ตรวจสอบแฮชแท็กว่าท�าให้โพสต์ถูกมอง
เห็นมากน้อยเพียงใด และเปรียบเทียบความส�าเร็จ
ของแต่ละโพสต์ รวมถึงค้นหาผู้ติดตามที่มีอิทธิพล
กับแบรนด์ ซึ่งอาจท�าให้ผู้ประกอบการได้เจอกับ
พันธมิตรทางการตลาด

Hootsuite

เครื่องมือที่เข้ามาอ�านวยความสะดวกในเรื่อง
การตั้งเวลาโพสต์ รวมถึงรวมทุกบัญชีโซเชียลฯ ที่
ผูป้ ระกอบการใช้งานไว้ในหน้าเดียวกัน เพือ่ ให้งา่ ย
ต่อการจัดการ และมีการรายงานเกี่ยวกับจ�านวน
ผู้ติดตาม อัตราการมีส่วนร่วมในแต่ละโพสต์ และ
ยอดไลค์ของแต่ละรูปภาพ เป็นต้น

HypeAuditor

เครื่องมือรายงานข้อมูลส�าคัญต่างๆ ที่จ�าเป็น
ต้องรู้ เช่น ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ติดตาม บัญชีใช้
งานปลอม และอัตราการมีสว่ นร่วม ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้
ท�าให้ผปู้ ระกอบการทราบว่า ผูท้ ตี่ ดิ ตามอินสตาแกรม
ของแบรนด์ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

Union Metrics

เครื่องมือติดตามความเติบโตของแบรนด์บน
อินสตาแกรม ค้นหาแฟนตัวยง แนะน�าแฮชแท็ก
และคียเ์ วิรด์ ทีเ่ หมาะสม และค้นหาข้อมูลของแต่ละ
แคมเปญที่ท�าบนอินสตาแกรม ท�าให้ง่ายต่อการ
ประเมินความส�าเร็จของแคมเปญนั้น

EXIM
BANK
ดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเติบโตใน CLMV
ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย
(EXIM BANK) ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ จัดสัมมนา “พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าว
สู่สากล” เมื่อเร็วๆ นี้ โดยนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า ธ ุรกิจ
แฟรนไชส์มแี นวโน้มเติบโตสูง เพราะเป็นทางเลือกของ
ผู้ที่ต้องการเริ่มท�าธุรกิจ อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง
โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นและสร้างแบรนด์ มีความ
หลากหลายของประเภทสินค้าและบริการ มีระบบบริหาร
จัดการส�าเร็จรูปพร้อมเปิดด�าเนินการได้รวดเร็ว
จึงท�าให้ตลาดแฟรนไชส์ไทยขยายตัวดี โดยมูลค่าตลาด
แฟรนไชส์ในประเทศไทยสูงถึงกว่า 2 แสนล้านบาท
ท�าให้ปัจจุบันจ�านวนแบรนด์แฟรนไชส์ที่ด�าเนินธุรกิจ
อยู่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 584 แบรนด์ เพิ่มขึ้น
จาก 48 แบรนด์ในปี 2548 และมีจา� นวนสาขามากกว่า
100,000 แห่งทั่วประเทศ โดยแฟรนไชส์แบรนด์ไทย
ได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล
มี คุ ณ ภาพและบริ ก ารที่ ดี ได้ รั บ ความสนใจจาก
ต่ า งประเทศเป็ น อย่ า งมาก จึ ง มี แ ฟรนไชส์ ไ ทย
หลากหลายแบรนด์ขยายธุรกิจไปต่างประเทศมากขึ้น
ปัจจุบันแฟรนไชส์แบรนด์ไทยที่สามารถขยายไป
ต่างประเทศมีจ�านวน 49 แบรนด์ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาเป็นการศึกษา
และนวดสปา โดย 80% ของแฟรนไชส์ไทยขยายเข้าสู่
ตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม) เป็นผลจากความได้เปรียบของไทยที่มี
ความคล้ายคลึงทางสังคมและวัฒนธรรม ท�าให้
ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจบริการตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในแถบนี้ได้ดี
CLMV เป็นตลาดทีม่ อี ตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชากรมีรายได้ต่อคนต่อปี
และก�าลังซื้อเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในช่วง 5 ปีนับจากนี้
เศรษฐกิจ CLMV จะขยายตัวเฉลีย่ กว่าปีละ 6% สูงกว่า
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเกือบเท่าตัว ก�าลังซื้อ
ของประชากรใน CLMV จะเพิม่ ขึน้ อีก 30% ในปี 2566
ขณะที่การผลิตสินค้าและบริการภายในประเทศยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยจะประสบ
ความส�าเร็จในตลาด CLMV ก็ตอ่ เมือ่ สามารถตอบสนอง
ความต้องการใหม่จากไลฟ์สไตล์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปของ
ผูบ้ ริโภค ทัง้ ทีเ่ ป็นประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเทีย่ ว
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ซึ่งแฟรนไชส์ไทยมีแต้มต่ออยู่
มากในตลาด CLMV ทั้งในด้านชื่อเสียงแบรนด์ไทย
ระดับราคาของสินค้าและบริการ ตลอดจนวัฒนธรรม

ที่คล้ายคลึงกัน โดยแบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักดี เนื่องจาก
ไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่ วส�าคัญ มีนกั ท่องเทีย่ วจาก CLMV
เดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยราว 3-4 ล้านคน รวมทั้ง
ชาวลาวและกัมพูชายังสามารถรับชมสื่อโทรทัศน์ไทย
ท�าให้แบรนด์ไทยเป็นที่รู้จัก นอกจากนี้ ราคาสินค้า
และบริการของแฟรนไชส์ไทยเหมาะสมกับความสามารถ
จับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค CLMV ขณะที่วัฒนธรรม
ประเทศ CLMV และไทยมี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น
โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหาร
จากโอกาสทางธุ ร กิ จ ของแฟรนไชส์ ไ ทยที่ ยั ง
ขยายตัวได้อีกมากในตลาดต่างประเทศ EXIM BANK
จึงพัฒนาบริการ “สินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนผูซ้ อื้ แฟรนไชส์
ไทย/เชนไทย (Loan for Thai Franchise/Thai Chain
Buyers)” เป็นวงเงินสินเชือ่ ระยะยาวทีม่ รี ะยะเวลากูย้ มื
ไม่เกินระยะเวลาของสัญญาซื้อขายแฟรนไชส์/เชน
อัตราดอกเบีย้ ขัน้ ต�า่ สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ LIBOR
+3.50% ต่อปี หรือสกุลบาทเท่ากับ Prime Rate (ปัจจุบนั
อยูท่ ี่ 6.125%) หลักประกันพิจารณาตามความเหมาะสม
มีเป้าหมายวงเงินอนุมตั ริ วม 800 ล้านบาท เพือ่ สนับสนุน
เงินทุนแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์ไทย
ไปเปิดให้บริการในต่างประเทศ หรือว่าจ้างเชนไทย
ในการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ
นายพิศษิ ฐ์กล่าวต่อไปว่า เงินทุนสนับสนุนและข้อมูล
ความรู้จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาด

EXIMBankofThailand

แฟรนไชส์ไทยในต่างประเทศได้อย่างประสบความส�าเร็จ
ผู้ประกอบการไทยต้องศึกษาโอกาสและกฎระเบียบที่
แตกต่างกันไปในแต่ละตลาด ด�าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ
ตั้งแต่ขั้นตอนการก� าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดูแลจัดการ
แฟรนไชส์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ เช่น บริหารซัพพลายเชน
ของตนเองให้แข็งแกร่ง บริหารจัดการต้นทุนด้านวัตถุดบิ
บรรจุภัณฑ์ การแปรรูปสินค้า และโลจิสติกส์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ คัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ (Franchisee)
ที่น่าเชื่อถือและมีความตั้งใจจริงในการท�าธุรกิจ และ
ช่วยส่งเสริมการตลาดเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ
ของผู้ซื้อแฟรนไชส์
“การเริม่ ต้นธุรกิจแฟรนไชส์ใน CLMV เป็นทางเลือก
ที่น่าสนใจส�าหรับผู้ประกอบการไทย โดยอาศัยความ
ได้เปรียบจากความรู้จักคุ้นเคยสินค้าแบรนด์ไทย
จากสื่อต่างๆ ที่ผู้บริโภคใน CLMV ติดตามข่าวสาร
อยู่เป็นประจ�า และใช้ความได้เปรียบด้านท�าเลที่ตั้ง
บริ หารจัด การธุ ร กิ จ อย่า งใกล้ ชิ ด สร้า งชื่ อเสี ย ง
ของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
ในราคาที่ผู้ซ้ือจับต้องได้ โดยส�านักงานผู้แทน EXIM
BANK ใน CLM (กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา)
ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ภายใต้ทีมไทยแลนด์
พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการไทยขยาย
ธุรกิจแฟรนไชส์ใน CLMV ได้มากขึน้ ” นายพิศษิ ฐ์กล่าว

www.exim.go.th
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เริ่มต้นจากศูนย์แต่ทนายหนุ่มกลับปั้นไอศกรีม
ผงาดเทียบชั้นแบรนด์ดัง
Text : วิมาลี

วิวัฒนกุลพาณิชย์

หากพูดถึงแบรนด์ไอศกรีมที่ขายดีอันดับต้นๆ ในอเมริกามาแต่ไหนแต่ไรก็เห็นจะเป็น “BEN&JERRY’S” และ “Haagen-Dazs”
แต่สิ่งที่ท�าให้หลายคนต้องเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจเมื่อ “ฮาโลท็อป” (HALO TOP) แบรนด์ไอศกรีมจากบริษัท Startup
ที่เพิ่งก่อตั้งไม่กี่ปีได้มาแรงแซงขึ้นสู่ไอศกรีมที่ขายดีสุดในอเมริกาช่วงซัมเมอร์ปี พ.ศ.2560 และนับแต่นั้นมา
ฮาโลท็อปก็อยู่ในต�าแหน่งไอศกรีมที่ขายดี 3 อันดับแรกเคียงคู่ BEN&JERRY’S และ Haagen-Dazs มาตลอด
อยากทราบแล้วใช่ไหม อะไรที่ท�าให้แบรนด์ไอศกรีมน้อง
ใหม่รายนี้ท�ารายได้ปีละหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ
ผงาดขึ้นเทียบชั้นแบรนด์เก่าแก่ที่มีสาขาทั่วโลกได้
ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ.2554 จัสติน วูลเวอร์ตัน ทนายหนุ่ม
วัย 31 ปี ในขณะนั้นซึ่งท�างานประจ�าที่บริษัทหนึ่งในแอลเอ
เป็นคนชอบไอศกรีมมาก แต่อย่างที่ทราบกันดี ไอศกรีมที่มี
จ�าหน่ายมักมีแคลอรีสูง จัสตินจึงพยายามคิดสูตรขนมที่
ใกล้เคียงไอศกรีมแต่มนี า�้ ตาลและไขมันต�า่ กว่า เขาจึงลองผสม
กรีกโยเกิรต์ กับผลไม้สดตระกูลเบอร์รี และน�า้ ตาลจากหญ้าหวาน
(สตีเวีย) พบว่า รสชาติถูกปาก จึงซื้อเครื่องท�าไอศกรีม
เครือ่ งเล็กๆ มา 1 เครือ่ งในราคา 20 ดอลลาร์ฯ เพือ่ ท�าไอศกรีม
ไว้ส�าหรับรับประทานเอง
แต่พอท�าไปสักพักก็เริม่ คิดว่าถ้าเขาชอบไอศกรีมแบบนี้ คนอืน่
ก็นา่ จะชอบด้วย นัน่ จึงเป็นจุดเริม่ ต้นของความคิดทีจ่ ะท�าธุรกิจ
ไอศกรีม จัสตินใช้เวลา 18 เดือนในการลองผิดลองถูกในครัว
ที่บ้าน ทดลองใช้วัตถุดิบต่างๆ กับสารที่ให้ความหวานแต่ละ
ชนิดจนได้สตู รทีล่ งตัว จากนั้นก็ลองผลิตออกมาแล้วท�า Cold
Calling หรือการโทรศัพท์หาลูกค้าทีน่ า่ จะซือ้ โดยไม่ได้รจู้ กั กัน
มาก่อน กระทัง่ เดือนมิถนุ ายน 2555 ไอศกรีมแบรนด์ฮาโลท็อป
ก็วางตลาด และท�ารายได้ 12,000 ดอลลาร์ฯ ในปีนั้น
เมื่อเห็นว่าสินค้าได้รับการตอบรับดี กลางปี พ.ศ.2556 เขา
ก็ลาออกจากงาน และหันมาลุยธุรกิจเต็มตัวโดยชักชวน ดั๊ก
บูแต็ง เพื่อนรุ่นน้องซึ่งเป็นทนายเหมือนกันให้ลาออกมาร่วม
หุน้ กันตัง้ บริษทั โดยระดมทุนก้อนแรกจากการหยิบยืมครอบครัว
และเพื่อนฝูงมา 500,000 ดอลลาร์ฯ ทั้งคู่เดินสายน�าสินค้าไป
ออกบู๊ธในงานแสดง และน�าเสนอเพื่อวางจ�าหน่ายในซูเปอร์
มาร์เก็ต

สิ่งที่ผลักดันพวกเขาให้ทุ่มสุดตัวกับการด�าเนินธุรกิจคือ
หนี้สินที่พวกเขาแบกรับคนละกว่า 200,000 ดอลลาร์ฯ จาก
การกู้เงินเรียนระหว่างเป็นนักศึกษา และหนี้บัตรเครดิต
ที่ก่อขึ้นหลังเรียนจบ ดั๊กกล่าวว่า หากธุรกิจไม่ประสบความ
ส�าเร็จ นั่นหมายถึงพวกเขาเข้าใกล้การล้มละลาย เรียกได้ว่า
หุ้นส่วนทั้งสองอยู่ในสถานะหลังพิงฝานั่นเอง พวกเขาจึงต้อง
ท�าทุกทางเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด
ช่วง 2 ปีแรกยังเป็นการขายไปปรับสูตรไป จนปี พ.ศ.2558
ก็มีการเปลี่ยนแปลงสูตรครั้งส�าคัญ เพิ่มโน่น ลดนี่จนได้มาซึ่ง
เนือ้ ไอศกรีมทีล่ งตัวกว่าทีเ่ คย พร้อมกันนัน้ ก็มกี ารเปลีย่ นดีไซน์
บรรจุภัณฑ์ให้ดูโฉบเฉี่ยวน่าถ่ายรูปลงในโซเชียลมีเดีย แต่ยัง
คงเอกลักษณ์การระบุตวั เลขแคลอรีตวั โตๆ ให้เห็นข้างกระปุก
ในเดือนกันยายนปีเดียวกันนั้น ฮาโลท็อปก็สามารถระดมทุน
รอบสอง เป็นเงิน 1 ล้านดอลลาร์ฯ ส่วนใหญ่ยงั มาจากครอบครัว
และมิตรสหาย
จากยอดขายไม่กี่หมื่นดอลลาร์ฯ รายได้ฮาโลท็อป ไต่ไปสู่
1.4 ล้านดอลลาร์ฯ ในปี พ.ศ.2558 แล้วโชคก็เข้าข้างและน�า
ไปสู่จุดเปลี่ยนส�าคัญของแบรนด์เมื่อคอลัมนิสต์ในนิตยสาร
GQ ได้ทา� การทดสอบและเขียนบทความเกีย่ วกับการกินไอศกรีม
ฮาโลท็อปนาน 10 วันโดยไม่กินอาหารอย่างอื่นเลย ท�าให้
แบรนด์ได้รับความสนใจและเป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคนับล้านๆ
คน ต่อมาไม่นานสื่อออนไลน์ BuzzFeed ก็ได้รีวิวไอศกรีม
ฮาโลท็อปในเชิงบวก ก็ยิ่งท�าให้ยอดขายโตอย่างรวดเร็ว
ยังไม่พอเหล่าเซเลบริตีและคนดังในสังคม เช่น สมาชิก
ตระกู ล คาร์ เ ดเชี่ ย น นางแบบ และนั ก แสดงฮอลลี วู ด
หลายคนที่ อุ ด หนุ น และถ่ า ยรู ป ลงโซเชี ย ลฯ ให้ ผ ลคื อ
ปี พ.ศ.2559 ยอดขายฮาโลท็อปพุง่ ไปอยูท่ ี่ 44.3 ล้านดอลลาร์ฯ

และปีต่อมาทะลุทะลวงไปถึง 350.6 ล้านดอลลาร์ฯ
สิง่ ทีท่ า� ให้ฮาโลท็อปประสบความส�าเร็จมาจากการสามารถแก้
Pain Point ให้กับผู้บริโภคที่ชอบไอศกรีมแต่ขยาดกับแคลอรี
ที่สูงปรี๊ด จากได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนัก
แต่ฮาโลท็อปสามารถท�าให้ไอศกรีมกลายเป็นของหวาน
ทีร่ บั ประทานแล้วไม่รสู้ กึ ผิดเพราะให้พลังงานเพียง 240-360 แคลอรี
(ต่อปริมาณ 473 มิลลิลิตร) เท่านั้น น้อยกว่าแบรนด์อื่นกว่า
เกินครึ่งเลยทีเดียว แถมรสชาติยังอร่อยอีกด้วย นี่เป็นความ
แตกต่างที่กลายเป็นจุดขายอันแข็งแกร่งของฮาโลท็อป
หลังจากขึ้นแท่นแบรนด์ไอศกรีมสุดโปรดของคนอเมริกัน
ไปแล้ว ฮาโลท็อปก็ขยายไปตลาดต่างประเทศ ประเดิมทีอ่ งั กฤษ
และแคนาดา ในตลาดอังกฤษได้รบั การตอบรับดีจนความนิยม
ได้แซงหน้าแบรนด์ไอศกรีมดังๆ ปัจจุบัน ฮาโลท็อปมีรสชาติ
ให้เลือกเกือบ 50 รส และมีจ�าหน่ายใน 12 ประเทศทั่วโลก
ศักยภาพของฮาโลท็อปท�าให้มีการประเมินว่า มูลค่า
ของแบรนด์ในตลาดนั้นสูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ฯ และ
บริษัทใหญ่ๆ ต่างทาบทามเพื่อขอซื้อกิจการ ล่าสุดเมื่อ
เดือนกันยายนปีนี้ ฮาโลท็อปได้ตกลงขายกิจการให้กับบริษัท
เวลส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ในรัฐไอโอวา ซึ่งเป็นผู้ผลิตไอศกรีม
รายใหญ่อันดับ 2 ของอเมริกา แต่ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลข
การซื้อ-ขายในครั้งนี้
และนี่ก็คือเรื่องราวของทนายความ 2 คนที่ไม่ได้มีความรู้
ในการผลิตไอศกรีม หรือเชี่ยวชาญด้านธุรกิจแต่อย่างใด แต่
กลับสามารถสร้างแบรนด์ไอศกรีมที่สั่นสะเทือนวงการขนม
หวานด้วยการน�าเสนอไอศกรีมโปรตีนสูง น�้าตาลน้อย แคลอรี
ต�า่ จนสามารถเบียดขึน้ ไปตีคแู่ บรนด์ระดับโลกอย่าง BEN&JERRY’S
และ Haagen-Dazs ได้
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ชวนากร บุญใส
Text : Ratchanee

หากเปรียบชีวิตของคนเรา
เป็นเหมือนเส้นกราฟ
ก็คงจะไม่ผิด
เพราะบางจังหวะ
เมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลง
คงไม่มีกราฟชีวิตของใคร
ที่จะขึ้นไปได้ตลอดเวลา
โดยไม่มีวันลง

P. / Photo : กิจจา อภิชนรจเรข
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Interview

มีโอกาสเจอลูกค้า
ที่หลากหลาย
ทุกคนมีความฝัน
แล้วมาเล่าให้ฟัง
เลยเหมือนเป็น

ประสบการณ์ชีวิต
ที่ไม่ซ�้า
กราฟชีวิตของ ชวนากร บุญใส หรือที่หลายๆ คนรู้จักกัน
ดีในชื่อ “นอย ไดโว่” ก็เช่นเดียวกัน เพียงแต่ในขณะที่
กราฟชีวิตของเขาก�าลังไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จู่ๆ กลับดิ่งลงมา
อย่างรวดเร็วจนตั้งตัวไม่ทัน
จากเด็กวัยรุ่นอายุ 18 ปี ที่ออกจากบ้านหารายได้ด้วยการ
โพสต์ขายอุปกรณ์แต่งรถเล่นๆ ในเฟซบุก๊ แต่กลับขายดีมากขึน้
เรื่อยๆ จนน�ามาสู่การสร้างแบรนด์ท่อรถบิ๊กไบค์ Daivo
ของตัวเอง และการต้องตัดใจทิง้ ชีวติ นักศึกษาก่อนเวลาอันควร
เพื่อหวังเดินหน้าสร้างธุรกิจอย่างจริงจัง แต่แล้วชีวิตก็พลิกผัน
อีกครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนท�าให้เขาเดินไม่ได้ ชีวิต
ของเขาจึงมีทงั้ สุขทีส่ ดุ และทุกข์อย่างแสนสาหัสคละเคล้ากันไป
และนี่คือ...เรื่องราวการเดินทางของเขา
ทราบมาว่าคุณเริม่ ต้นท�าธุรกิจตัง้ แต่ยงั เรียนมหาวิทยาลัย
ใช่ครับ เริ่มจากว่านอยทะเลาะกับแม่ คือนอยชอบบิ๊กไบค์
แล้วแม่ก็ซื้อให้ตอนเรียนมหาวิทยาลัยปี 1 ทีนี้ขี่ไปเรียนเกิด
อุบัติเหตุ ตัวเราไม่เป็นอะไรแต่รถสภาพซ่อมไม่ได้เลย แม่เลย
ห้ามเด็ดขาดไม่ให้ขี่อีก แต่นอยยังอยากขี่อยู่เลยทะเลาะกัน
มีคา� พูดหนึง่ ของแม่คอื “ลองไม่มแี ม่สกั วันจะอยูอ่ ย่างไร” มันเป็น
เหมือนค�าท้าทาย อารมณ์วัยรุ่นด้วย เลยว่าเออ! เดี๋ยวจะท�าให้
ดูนะว่าอยู่ได้ ก็เลยออกจากบ้าน ซึ่งตอนออกจากบ้านก็ยัง
ไม่รวู้ า่ จะหาเงินจากไหน พอดีมรี นุ่ พีเ่ ขามีรา้ นขายอะไหล่แต่งรถ
ก็ไปเล่าให้ฟังว่ามีปัญหากับที่บ้าน ผมขอเอาของในร้านมา
ถ่ายรูปแล้วขายได้ไหม เขาก็บอกได้เดี๋ยวพี่แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้
ก็เลยเป็นจุดเริม่ ต้นเปิดเพจตัง้ ชือ่ มัว่ ๆ ว่า Daivo Racing Shop
คือตัง้ ขึน้ มาข�าๆ ไดโว่ไหมชือ่ ตลกดี จ�าง่าย เอาของทีร่ า้ นพีเ่ ขา
มาขาย ถ่ายรูปลงเพจขาย อาทิตย์หนึ่งขายได้ก�าไร 500 บาท
ก็รู้สึกว่าเฮ้ย! เรามีรายได้แล้ว พอผ่านไป 2 อาทิตย์ก็ขายได้
เพิ่มเป็นพันบาท แล้วก็ขยับเป็นพันห้าต่ออาทิตย์ ซึ่งพันห้านี่
เท่ากับเงินที่แม่ให้เลย ก็เลยถ่ายรูปลงเรื่อยๆ ออร์เดอร์ก็มาก
เรื่อยๆ เพจก็โตขึ้น ช่วงเวลาแค่ 2 เดือนขายได้เดือนละ
หมื่นห้า ทีนี้ก็เฮ้ย! มากกว่าที่แม่ให้อีก เท่ากับเงินเดือนของ
นักศึกษาจบใหม่เลย
จริงๆ นอยเป็นคนชอบขายของอยู่แล้ว แต่ไม่เคยขาย

ออนไลน์ ก่อนหน้านี้ก็จะไปรับของที่ส�าเพ็งแล้วก็เอามาขาย
ที่ตลาดนัดจตุจักร ขายตั้งแต่จิวหูของผู้หญิง กระเป๋าเดินทาง
สบู่ ครีม ฟิล์มกันรอยโทรศัพท์ ขายทุกอย่าง แต่ที่ท�ามาคือเจ๊ง
หมดเลย เพราะว่าตอนนัน้ เหมือนท�าเล่นๆ ถ้าเจ๊งก็ขอเงินแม่ตอ่
ทีนี้พอออกจากบ้านมันพลาดไม่ได้แล้ว ก็เลยต้องลุย แต่นอย
ออกมาอยู่ข้างนอกได้แค่ 3-4 เดือน คิดถึงแม่ก็กลับไปอยู่บ้าน
ใช้เงินแม่เหมือนเดิม เพจ Daivo Racing Shop ก็ไม่ได้แตะ
แต่ปรากฏว่ายังมีคนทักเข้ามาเรื่อยๆ ก็เลยกลับไปขายต่อ
แล้วท�าต่อจนได้ท�าท่อเป็นแบรนด์ของตัวเองชื่อ Daivo
เพราะอะไรถึงคิดที่จะท�าท่อขึ้นมาขาย
บิ๊กไบค์ส่วนใหญ่เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ต้องเปลี่ยนท่อ
เพราะว่าท่อเดิมมันเงียบมาก เวลาขี่เลนขวาจะแซงรถใหญ่
ไม่ค่อยได้ยินเสียงรถเรา เขาจะปาดมาชนได้ ตอนนั้นมีคู่แข่ง
ไม่เยอะ Daivo เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์ที่สอง ก็คิดแล้วว่า
รูปทรงแบบนี้ถ้าท�าออกมาต้องขายได้แน่ๆ เพราะเป็นทรงฮิต
ของต่างประเทศ แล้วเราท�าในราคาที่จับต้องได้ ก็ไปติดต่อ
โรงงานเป็นโรงกลึงธรรมดาๆ เอาแบบให้ดูว่าแบบนี้ท�าได้ไหม
โรงกลึงก็วา่ ไม่รเู้ หมือนกันเดีย๋ วลองท�าดูกอ่ น ตอนแรกนอยไม่รู้
อะไรเลย แต่ได้ไปคลุกคลีกบั ช่าง ดูวา่ ประกอบอย่างไร มีชนิ้ ส่วน
อะไรที่ต้องเอาเข้ามาจากต่างประเทศ เรียกว่าช่วยกันท�า
กับช่างจนรูห้ มดทุกอย่าง แล้วเอาไปทดสอบบน Dyno Test ว่า
วิง่ ดีไหม พอวิง่ ดีในระดับหนึง่ ก็ทา� ออกมาขายออนไลน์บนเพจ
Daivo Racing Shop ตอนนั้นยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี 1
ทุกวันจะต้องแบกท่อใส่กระเป๋าใบใหญ่ไปเรียนด้วย เช้าไปเรียน
เที่ยงไปไปรษณีย์ส่งของ บ่ายก็กลับมาเรียนต่อ
จากที่ขายเล่นๆ แล้วมาจริงจังเมื่อไหร่
ตอนที่เริ่มเปิดเพจขายของ ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะ แค่รู้สึกว่า
เวลาที่นอยจะไปซื้อของแต่งรถไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน ก็เซิร์ช
ในกูเกิลแล้วมันก็ไปเด้งในเฟซบุ๊ก เลยคิดแค่ว่าถ้าเราขาย
ในเฟซบุก๊ น่าจะขายได้ ไม่มหี ลักการอะไรเลย แค่ถา่ ยรูป โพสต์
ตอบลูกค้าส่งของแค่นั้น ซึ่งโชคดีมากเพราะเราเป็นเจ้าแรกๆ
ทีท่ า� เพจขายของพวกนี้ ทีนพี้ อมาท�าท่อซึง่ เป็นแบรนด์ของเราเอง

ก็เริ่มจริงจังมากขึ้นแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องการท�าการตลาดอะไร
แค่โพสต์ขายของ ไปเอาของจากโรงงานมาแพ็กแล้วก็ส่ง
แต่ด้วยความที่มันขายดีจากที่ใช้เวลาช่วงพักเที่ยงไปส่งของ
ไม่พอแล้ว บางทีก็ต้องโดดเรียนไปส่งของ บางวันมีสอบแต่ถ้า
ไปส่งของได้เงิน 5,000 บาท ก็ชั่งใจอยู่เอาอย่างไรดี สุดท้าย
ก็เลือกไปส่งของเอาเงินก่อน แล้วกลับมาสอบไม่ทัน อาจารย์
ก็ให้ F ท�าแบบนี้ประจ�า
จากตอนแรกเรียนวิศวกรรมศาสตร์ปี 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ก็ต้องมาต่อปี 1 การตลาดที่ ม.ศรีปทุมใหม่ ทีนี้พอมีเงินนอย
ได้ซื้อรถของตัวเอง CBR 1000 ราคาตอนนั้นอยู่ที่ 6 แสนบาท
แล้วท�าท่อใส่ คนเลยยิง่ ฮือฮาว่าท่อไทยสามารถใส่รถนีไ้ ด้เลยเหรอ
คนไม่รมู้ าจากไหนทักมาเยอะมากทัง้ ยูทบู เฟซบุก๊ ตอนนัน้ แหละ
ทีเ่ ป็นช่วงทีบ่ มู ของ Daivo แต่ในเรือ่ งเรียนก็เป็นเรือ่ งแย่สา� หรับนอย
เพราะต้องย้ายมหาวิทยาลัยไปเรียนปี 1 การตลาดที่ ม.รังสิต
อีกรอบ ตอนนัน้ ก็ตงั้ ใจนะว่าจะต้องจบจากทีน่ ใี่ ห้ได้ แต่สดุ ท้าย
ก็ไม่จบ เพราะเลือกที่จะท�างานมากกว่า ซึ่งปีนั้นเป็นปีที่บูม
มากยอดขายเดือนละเป็นแสนบาท นอยตัดสินใจไปคุยกับพ่อ
คือพ่อกับแม่หย่ากัน นอยอยูก่ บั แม่แต่พอ่ เป็นคนส่งเรียนแล้วก็
คอยดูแลอยู่ด้วย ก็คุยกับพ่อตรงๆ ว่า ป๊า นอยขายท่อได้เงิน
เท่านี้นะ ได้เยอะกว่าคนที่เรียนจบใหม่อีก คิดว่าถ้าท�าตรงนี้
ต่อไปน่าจะดีขึ้นไปอีก ขอไม่เรียนได้ไหม ป๊าบอกแล้วแต่เลย
ที่บ้านนอยจะเลี้ยงลูกแบบให้เรียนรู้เอง ลองผิดลองถูกเอง
พอผิดพลาดก็จะมาบอกว่าเห็นไหมถ้าเชื่อป๊าก็จบไปแล้ว
พอตัดสินใจว่าไม่เรียน เลยมาคุยกับช่างคนเดิมว่า เราเปิดร้านกัน
ดีกว่า เพราะมีลูกค้าที่เขาติดตั้งไม่เป็น ก็จะได้มาที่ร้านเรา
พอเปิดร้านจากปกติตื่นเช้าไปเรียนก็มาร้านแทน ลูกค้าก็จะ
นัดคิวกันมาเลย เดือนหนึ่งก็มีรถเข้ามาติดท่อ 30-40 คัน
จากขายในเพจ พอวันที่มีหน้าร้านมีความแตกต่าง หรือ
ยากง่ายอย่างไร
ตอนนัน้ อายุ 21 ปี การเปิดร้านไม่ได้ยากง่ายอะไรเลย เพราะว่า
ปกติก็ขายในเพจอยู่แล้ว แค่ลูกค้ามาติดตั้งหน้าร้าน ได้เจอ
ลูกค้า ตอนนั้นหน้าร้านก็ไม่ได้ท�าสวยเป็นหน้าร้านธรรมดาๆ
มีช่างประมาณ 2 คนมาช่วย ช่างก็ยังวัยรุ่นเหมือนกัน ก็เลย
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คุยกันเข้าใจ ส่วนลูกค้ามาทีร่ า้ นก็ทา� ให้ได้ดรู ถนอยทีใ่ ส่ทอ่ ด้วย
แรงม้าได้จริง เทียบกับท่อนอกวิ่งสู้กันได้จริง จากนั้นก็ลองท�า
ช่อง (ยูทูบ) ของตัวเองดูบ้างเอาไว้รีวิว พอมีผลิตภัณฑ์ตัวไหน
หรือลูกค้ามาติดตั้งก็จะถ่ายรูปแล้วก็รีวิวๆ พอคนมาเซิร์ชหา
ท่อเขาก็จะเจอ Daivo เลยท�าให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นไปอีก
จากวันที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ตลาดเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง
ถ้าพูดถึงตลาดมันเปลี่ยนไปเยอะมาก ตอนนี้ทุกไฟแดง
จะต้องเห็นบิ๊กไบค์ ขับรถไปไหนต้องเจอบิ๊กไบค์ เพราะตอนนี้
มันออกง่าย แต่ก่อนต้องซื้อสด หรือเงินดาวน์เยอะ เดี๋ยวนี้
ดาวน์น้อย ฟรีดาวน์ก็มี ตลาดเลยใหญ่ขึ้น พอตลาดใหญ่ขึ้น
ความต้องการท่อก็มากขึ้น ตอนนี้เลยยิ่งเป็นโอกาส ก็มีการ
ย้ายร้านจากดอนเมืองมาเปิดเองที่รัชดา 32 ตอนมาเปิดร้าน
ใหม่ก็ต้องจริงจังมากขึ้น ต้องคิดมากขึ้นว่าจะท�าอย่างไร จาก
แต่กอ่ นขายเล่นๆ มีเงินอาทิตย์ละพันห้า ก็คดิ ว่ารวยแล้วมีเงิน
กินซูชไิ ด้แล้ว พอมาตอนนีต้ อ้ งรับผิดชอบมากขึน้ ทีมงานเยอะ
ขึ้น มีทั้งแอดมิน บัญชี แผนกติดตั้ง แล้วก็เริ่มรู้จักการท�าการ
ตลาดคือ ต้องโปรโมตแบรนด์ Daivo มากกว่าพี่นอย Daivo
ท�าให้คนเชื่อใน Daivo ไม่ต้องมาเชื่อพี่นอย Daivo ตอนนั้น
เลยท�าช่องยูทบู เริม่ ท�าคอนเทนต์เพือ่ ให้คนสนใจ เป็นสปอนเซอร์
ทีมแข่ง ซึ่งพอได้ไปสนามแข่งมากๆ ได้ฟังจากนักแข่งว่ามันดี
ตรงไหน ตรงไหนต้องแก้ไข ก็เรียนรู้พัฒนามาเรื่อยๆ
ท�าไมถึงจะต้องเป็นท่อ Daivo
ท่อ Daivo ท�าจากวัสดุที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศเกือบ
ทัง้ หมด ฉะนัน้ การก๊อบปีก้ ย็ าก วัสดุเราเป็นไทเทเนียมซึง่ เป็นวัสดุ
เดียวกับท่อไอเสีย Formula 1 หรือท่อล�าเลียงอาหาร ท่อส่งยาตาม
โรงพยาบาลทีต่ อ้ งสะอาด จะมีคณ
ุ สมบัตคิ อื น�า้ หนักเบากว่าท่อเดิม
2-3 เท่า แล้วระบายความร้อนเร็ว อายุการใช้งานนาน อัตรา
การเร่งดี แล้ววัสดุปลายท่อเป็น Pure Carbon ซึ่งเป็นวัสดุ
ทีท่ า� โครงรถลัมบอร์กนิ ที แี่ ข็งแรงทนความร้อนสูง ถ้าเป็นท่อทัว่ ไป
ซึ่งท�าจากสเตนเลสจะมีโอกาสขึ้นสนิม น�้าหนักจะหนักกว่า
เยอะมาก ดังนั้น ถ้าเปลี่ยนเป็นท่อ Daivo การขับขี่รถจะง่าย
ขึ้นเพราะว่าน�้าหนักรถจะเบาขึ้นการเลี้ยวรถเทรถจะง่ายขึ้น

ถ้าเทียบแบรนด์เมืองนอก จริงๆ ก็สไู้ ด้นะเพราะราคา Daivo
แค่หมื่นต้นๆ เทียบกับแบรนด์นอกอย่าง Akrapovic เป็นท่อ
ที่ใช้ในรถ MotoGP ถ้าเป็นอัตราเร่งเราสู้ได้ คุณภาพคือเขาดี
กว่า แต่ก็ไม่ได้หนีไปไกล ราคาเราขายแค่หลักหมื่นต้นๆ แต่
ของเขาหลักแสน ราคาต่างกัน 10 เท่า หรือถ้าเทียบกับแบรนด์
นอกอื่นๆ ที่ขายกันอยู่ราคา 5-6 หมื่น แบรนด์ Daivo ก็สู้ได้

ส่วนตลาดในประเทศ ตอนนีม้ ตี วั แทนจ�าหน่าย 20-30 จังหวัดแล้ว
ก็อยากให้ครอบคลุมมากกว่านี้ แล้วค่อยคิดไปต่างประเทศจริงจัง

ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ว่าจะเรียนต่อหรือท�าธุรกิจ ถ้าย้อน
กลับไปคุณยังตัดสินใจแบบนี้ไหม
จนมาถึงตอนนีน้ อยก็คดิ ว่ามาถูกทางแล้ว การเรียนก็สา� คัญ
แต่มาท�าตรงนี้มันเหมือนได้ประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้
ไปด้วย นอยมีโอกาสเจอลูกค้าทีห่ ลากหลาย ทุกคนมีความฝัน
แล้วมาเล่าให้ฟังเลยเหมือนเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ซ�้า
มีตั้งแต่คนขับไลน์แมน ขับวินมอเตอร์ไซค์ ท�าเหมืองในทะเล
อยู่บนดอย หรือบางคนเป็นยูทูบเบอร์ก็มาแนะน�าว่าควรจะท�า
คอนเทนต์แบบไหน ท�าสือ่ แนวไหน เลยรูส้ กึ ว่าการเรียนรูไ้ ม่ได้
อยู่แค่ในห้องเรียน ยิ่งตอนนี้เรามีอินเทอร์เน็ตอยากรู้อะไรก็
เซิร์ซหาเอาได้ มันกว้างและเร็วมาก เราก็สามารถเรียนรู้ได้
ดังนั้น ส�าหรับใครที่อยากท�าธุรกิจ นอยแนะน�าว่าถ้าอยาก
ท�าให้ลงมือท�าเลย ท�าอะไรก็ได้ อย่างนอยเจ๊งมาเป็น 10 อย่าง
กว่าจะมาจบที่ท่อ แค่คิดว่าอยากจะท�าธุรกิจก็คือก�าไรแล้ว
แล้วถ้าลงมือท�า ท�าแล้วดีให้ท�าซ�้า ท�าครั้งแรกได้เงินพันหนึ่ง
ท�าซ�า้ ครัง้ ทีส่ องได้สองพัน ท�าซ�า้ ไปเรือ่ ยๆ ก็จะได้เพิม่ ไปเรือ่ ยๆ
ที่ส�าคัญคือ ยิ่งท�าซ�้าก็ยิ่งเป็นประสบการณ์มากขึ้น

ดูแล้วทั้งชีวิตและธุรกิจก็พุ่งขึ้นมาตลอด แล้วเกิดอะไรขึ้น
จุดพลิกอยู่ตรงที่ผมเกิดอุบัติเหตุ หลังจากที่สนับสนุนทีม
แข่งรถ ก็อยากขีเ่ อง มีความรูส้ กึ ว่าตัวเองน่าจะขีไ่ ด้ ทีแรกลอง
ขีร่ ถคันทีซ่ อื้ มาในสนามปรากฏว่ารถล้ม เราไม่รทู้ กั ษะทีแ่ ท้จริง
จนท�าให้รถพัง เครื่องกระจุยกระจายเลยเหลือแต่ล้อ แต่
ไม่ถอดใจ เอาอีกคันมาขี่ก็เริ่มได้รางวัล ได้ถ้วยที่สองที่สาม
แล้วพอเราแข่งเอาท่อเรามาใช้เอง ก็รู้เลยว่าตรงไหนมันไม่ดี
พอมาท�าทีมแข่งเอง Daivo Racing Team คือ มีนกั แข่ง 2 คน
คือผมกับน้องชาย ยิง่ ท�าให้คนรูจ้ กั Daivo มากขึน้ เป็นแบรนด์
ไทยแบรนด์เดียวทีท่ ดสอบเองโดยเจ้าของแบรนด์ แข่งมาเรือ่ ยๆ
ก็ชอบ ก็เลยขีใ่ นรุน่ ทีใ่ หญ่ขนึ้ จนมาเจอจุดพลิกทีว่ า่ เกิดอุบตั เิ หตุ
รถล้มแต่ล้มนอกสนามแข่งนะ กระดูกสันหลังหัก 3 ท่อน
ละเอียด 1 ท่อน ซี่โครงหัก 4 ซี่ แล้วเส้นประสาทขาขาด
60 เปอร์เซ็นต์ คุณหมอบอกว่าอาจจะเดินไม่ได้ ก็ใจหายไปเลย
ตอนนัน้ ครึง่ ท่อนล่างขยับไม่ได้เลย ท้อมากๆ อายุแค่ 22 ปีเอง
ไม่คดิ อะไรเลย คิดจะตายอย่างเดียว อยูไ่ ม่ได้ถา้ เดินไม่ได้ แล้วมี
ผลกระทบต่อธุรกิจด้วย เพราะตัวนอยต้องนอนโรงพยาบาล
2 เดือน ไม่มีใครดูร้าน ธุรกิจทิ้งไว้ข้างหลังเลย สุดท้ายก็ต้อง
ปิดร้านไปก่อน ตอนปิดร้านนี่ใจหายมากคือ ร้องไห้ คิดในใจ
Daivo จะจบแล้วเหรอ เหมือนทุกอย่างถาโถมมาหมด เหมือน
กระโดดขึ้นที่สูงอยู่ดีๆ กลับมาตกหน้าผาเร็วมาก

นอกจากท่อคิดจะท�าโปรดักต์อื่นๆ อีกไหม
มาสายท่อเลย เราช�านาญด้านนี้ก็อยากจะท�าด้านนี้ให้ดี
ทีส่ ดุ แต่จะไปอยูบ่ นรถอะไรแค่นนั้ เอง อาจจะไปใส่รถซูเปอร์คาร์
ก็ได้ อันนีเ้ ป็นความตัง้ ใจว่าก่อนอายุ 30 ปีจะท�าให้ได้ แล้วจะท�า
แบบเดียวกับบิก๊ ไบค์คอื ท�าใส่รถตัวเองแล้วก็ทดสอบ แล้วแก้ไข
ปรับปรุงไปเรื่อยๆ จนมันดีเหมือนท่อบิ๊กไบค์ตอนนี้
ส่วนในแง่การท�าการตลาดก็อยากขยายไปต่างประเทศ ทุกวันนี้
ก็มมี าซือ้ เรือ่ ยๆ จากอินเดีย อเมริกา ฟิลปิ ปินส์ ไต้หวัน แต่ยงั
ไม่ยอะเท่าไหร่ เขาเจอเราผ่านทางยูทบู แล้วก็สนใจติดต่อเข้ามาซือ้

อะไรท�าให้มีพลังกลับมาอีกครั้ง
พอมันเริ่มผ่าน ณ จุดตรงนั้น กลับบ้านมาพักรักษาตัวท�า
กายภาพบ�าบัด เริ่มขยับขาได้ ก็เริ่มมีก�าลังใจมากขึ้นว่ามือยัง
ใช้ได้ ได้ก�าลังใจจากครอบครัว แฟนที่เฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาล
ตลอด 24 ชั่วโมงไม่ห่างเลย เพราะเขากลัวเราคิดสั้น ถึงแม้จะ
ปิดร้านไป แต่ก็ยังขายของทางเพจอยู่ สามารถตอบลูกค้าได้
ส่งของก็ให้ไลน์แมนท�า ทีนี้พอกลับมาท�าเองเหมือนความ
โชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่ คือท�าให้รขู้ อ้ ผิดพลาดเยอะขึน้ เช่น
เมื่อก่อนเรามีแอดมินจัดการให้หมดเลย พอมาตอบเองคุยกับ
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แค่คิดว่าอยากจะท�าธุรกิจ
ก็คือก�าไรแล้ว
แล้วถ้าลงมือท�า ท�าแล้วดีให้ท�าซ�้า
ท�าครั้งแรกได้เงินพันหนึ่ง
ท�าซ�้าครั้งที่สองได้สองพัน

ท�าซ�้าไปเรื่อยๆ

ก็จะได้เพิ่มไปเรื่อยๆ
ที่ส�าคัญคือยิ่งท�าซ�้า
ก็ยิ่งเป็นประสบการณ์มากขึ้น

ลูกค้าเองท�าให้รู้เทคนิคการคุยกับลูกค้าว่าควรตอบอย่างไร
สมมติแต่ก่อนลูกค้าถามว่ามีของรถรุ่นนี้ไหม แอดมินก็จะส่ง
รายละเอียดไปทีเดียวทัง้ หมด ข้อมูล รูป ราคา ปรากฏว่าลูกค้า
ไม่อ่าน แต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีการตอบใหม่ ตอบสั้นๆ ว่า มีครับ
ลูกค้าก็จะขอดูรปู หน่อยได้ไหม เราก็สง่ รูปไปให้ ขอราคาหน่อย
ก็คอ่ ยส่งราคาให้ เหมือนมีการสนทนาระหว่างเรากับลูกค้ามากขึน้
ซึง่ ลูกค้าจะชอบเหมือนเราใส่ใจเขามากขึน้ เป็นกันเองมากขึน้
บางทีอาจจะแนะน�าในสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าก็ได้ เช่น
บางคนก็ถามว่าควรใส่หมวกกันน็อกแบบไหนดี ถามอะไรมา
เราตอบหมดเลย จากเดิมไม่เคยตอบเลย
หลังจากทีพ่ กั รักษาตัว 3 เดือน อาการดีขนึ้ ขยับขาได้ อาบน�า้
กินข้าวได้ ก็ไม่ท้อ ไม่คิดสั้น พอไม่กังวัลเรื่องขาก็มีแรงฮึดสู้
เต็มที่ เดินหน้าอย่างเดียว กลับมาเปิดร้านใหม่ที่ลาดพร้าว
วังหิน ซึ่งผลตอบรับดีมาก ลูกค้าเก่าที่เคยติดตัง้ ก็แวะมาเยีย่ ม
มาถามไถ่อาการ ครัง้ นีเ้ ลยท�าเต็มทีม่ าก ยิง่ ตอนนีแ้ ม่ลม้ ละลาย
เป็นหนี้ 20 กว่าล้านบาท นอยก็ต้องกลายเป็นคนดูแลแม่แล้ว
ก็หนี้ของแม่ด้วยก็ยิ่งต้องเต็มที่
อุบัติเหตุครั้งนี้เปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดคุณอย่างไร
ไม่รู้จะเชื่อหรือเปล่า ก่อนหน้านั้นต้องดิ้นรน ต้องมีโน่นมีนี่
มีบิ๊กไบค์ของแต่งเทพๆ ต้องมี แต่ตอนนี้กลายเป็นไม่ต้องการ
อะไรเลย นอยพอใจแล้วกับการทีต่ นื่ ขึน้ มาแล้วได้เห็นได้ทา� สิง่
ทีต่ วั เองชอบ แล้วก็มคี นชอบเหมือนเรา ตรงนีเ้ ป็นความสุขแล้ว
เป็นความสุขทีไ่ ม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ยอดขายว่าจะต้องเยอะหรือเปล่า
หรือมีเงินเยอะหรือเปล่า แต่แค่นี้ก็พอใจแล้ว และถ้าดีกว่านี้
ก็คือแฮปปี้
นอยเคยเขียนเอาไว้ว่า ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นด้าย คือเมื่อ
ก่อนใช้ชีวิตวัยรุ่น เช้าท�างานบ่ายหาแล้วว่าเย็นนี้จะไปไหนต่อ
บางทีก็ขี่รถไปอยุธยา ไปกินข้าวแล้วขี่กลับคืนนั้น บางทีก็ไป
นครปฐม ไปภูทับเบิกขี่ไปแล้วขี่กลับ มันสนุก จะว่าคึกคะนอง
ก็ไม่เชิง เพราะไม่ได้แข่งแว้นอะไรกันขนาดนั้น แต่ชอบขี่ชอบ
ท่องเที่ยวมากกว่า ทุกครั้งที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็คิดเสมอว่าชีวิต
แขวนอยู่บนเส้นด้าย เพียงแต่เรารอดมาตลอด นี่คือบทเรียน
ที่ได้จากอุบัติเหตุครั้งนี้
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NEIGHBOR CRAFT
จากงานอดิเรกสู่งานคราฟต์ท�าเงิน
Text : Ratchanee

P. / Photo : กิจจา อภิชนรจเรข

จากความถนัดที่ต่างกันแต่กลับกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในการสร้างสรรค์งาน Neighbor Craft ของแต่งบ้านแฮนด์เมด
ที่มีรูปทรงแปลกตา แต่สะท้อนตัวตนของ มิ้น-กนกพร สู่เสรีด�ารง และ โย-ปฏิมา มินหะรีสุไรมาน สองสาวเพื่อนสนิทที่
หลงใหลในงานศิลปะได้เป็นอย่างดี

“เริ่มมาจากว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่มัธยมแล้วบ้านก็อยู่ใกล้ๆ กัน เวลาว่างจากการ
ท�างานเลยอยากจะท�างานศิลปะร่วมกัน ซึ่งเราสองคนเรียนศิลปะมาคนละสาขา มิ้นเรียนมาทาง
เซรามิก ส่วนโยเรียนภาพพิมพ์จึงถนัดการสร้างลวดลาย เราเลยลองน�า 2 สิ่งนี้มาผสมเข้าด้วยกัน
ทีนที้ า� ไปเรือ่ ยๆ ก็เริม่ ซือ้ เตาเผากันมา ซึง่ ใช้เงินค่อนข้างเยอะ เลยคิดกันว่าจากงานอดิเรกน่าจะต้อง
หาเงินแล้วล่ะ ก็เริ่มต้นออกบู๊ธงาน Crafts Bangkok 2018 แม้งานชิ้นแรกๆ จะไม่เพอร์เฟ็กต์
และมีจา� นวนน้อยแต่กไ็ ด้ออร์เดอร์กลับมาพอสมควร ท�าให้เราคิดว่ามันขายได้” โยเล่าถึงทีม่ าของ
Neighbor Craft
ผลิตภัณฑ์ของ Neighbor Craft ส่วนใหญ่เป็นของตกแต่งบ้านประเภทแก้ว แจกัน โคมไฟ
และกระถางต้นไม้ โดยมีความโดดเด่นตรงที่ใช้ 3 เทคนิคมารวมกันคือ เทคนิคสกรีนลายลงบน
เครื่องปั้น เทคนิคเพนต์โดยโชว์ฝีแปรงเหมือนภาพวาดบนเฟรม และเทคนิคการปั้นมือ Hand
Forming จึงท�าให้งานของ Neighbor Craft มีความแตกต่างออกไป ซึ่งโยเล่าให้ฟังว่า
“กว่าจะท�าเทคนิคนี้ได้เราต้องรีเซิร์ชกันเยอะมาก เพราะถ้าพิมพ์บนพื้นเรียบจะง่าย แต่อันนี้
เป็นเซรามิกเป็นดินจะออกมาไม่เป๊ะเหมือนการพิมพ์บนกระดาษ ก็ต้องมาหาสูตรทดลองดินจาก
หลายที่ และจะต้องผสมอย่างไร เพราะความยากของการสกรีนบนดินคือ เราไม่สามารถมองเห็น
ได้ทันทีว่า สีที่ออกมาจะเป็นอย่างไร นอกจากนี้ ยังมีเรื่องอุณหภูมิในเตา บางทีแค่ต�าแหน่งที่วาง
ในเตาต่างกันสีก็เพี้ยนไม่เหมือนแล้ว และด้วยความที่เป็นงานแฮนด์เมดทุกชิ้น เวลาขายออนไลน์
จะมีปัญหาคือ รูปถ่ายไม่ตรงกับปก หรือบางชิ้นไม่ได้วางลวดลายเหมือนกันเป๊ะทุกใบ อย่างงาน
คอลเลกชันแรกท�าภาพมาภาพหนึง่ ซึง่ ใหญ่กว่าแจกัน เราอาจจะเอารูปภาพนีไ้ ปวางไว้ในส่วนไหน
ของแจกันก็ได้ มันคือภาพเดียวกันแต่ตา� แหน่งมันอาจจะเคลื่อนไม่เหมือนกันทุกใบ แต่ลูกค้า
ต้องการแจกันที่เห็นในรูป เราก็แก้ปัญหาด้วยการถ่ายรูปงานที่จะส่งไปให้ดูก่อนว่าเป็นแบบนี้นะ”
การเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น จึงท�าให้ทั้งคู่ต้องการค้นหาตลาดให้กับแบรนด์
ดังนัน้ หลังจากทีอ่ อกงานแรกและได้ออร์เดอร์กลับมาไม่นอ้ ย จึงเป็นก�าลังใจให้ทงั้ คูอ่ ยากทดลอง
ตลาดต่างประเทศ และไม่รีรอที่จะเดินสายงานต่างประเทศทันที
“เราอยากรูว้ า่ ตลาดต่างประเทศจะเป็นอย่างไร ก็เลยลงทุนไปออกบูธ๊ งาน Public Garden ทีส่ งิ คโปร์
ซึ่งดูแล้วค่าบู๊ธไม่ได้แพงและไม่ได้ใช้วันลาเยอะ ผลตอบรับดีทีเดียวคนสิงคโปร์ซื้อง่าย ถ้าถูกใจ
ก็ควักกระเป๋าซื้อเลยไม่ลังเล ต่อจากนั้นเราก็จะลองไปงาน Pop Up Asia ที่ไต้หวัน เรารู้ว่าตลาด
ไต้หวันของจุกจิกจะขายดีกว่า แต่กอ็ ยากรูว้ า่ ถ้าเป็นงานของเราจะขายได้หรือเปล่า ก็ตอ้ งลองไปดู
แล้วตอนนี้สิริ เฮาส์ก็ติดต่อเอาของเราไปวางที่สิงคโปร์ด้วย ซึ่งก็ได้รับความสนใจอยู่” มิ้นกล่าว
ควบคู่ไปกับการพยายามทดลองตลาดในต่างประเทศแล้ว ทั้งคู่ยังพยายามพัฒนาโปรดักต์ให้
ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขึ้น เพราะทั้งคู่รู้ดีว่าสินค้าของแต่งบ้านนั้นมีข้อจ�ากัดตรงที่
โอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อซ�้าน้อย ดังนั้น ในแต่ละคอลเลกชันจึงถูกออกแบบมาให้เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าที่แตกต่างกัน
“คอลเลกชันแรกเราใช้สีกับการสกรีน แนวของสีอาจจะหวานซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
คอลเลกชันต่อมาเลยเล่นไปทีก่ ารเคลือบ ใช้ดนิ ธรรมชาติทงั้ หมดแล้วก็ใช้สดี า� กับขาว มีการทดลอง
ดินมาผสมเป็นสีแทนการใช้สีจริงๆ เพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มผู้ชาย กลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ชอบสีหวาน
คือเราพยายามเข้าถึงทุกกลุ่ม แล้วก็อยากให้เขากลับมาซื้อซ�้าได้ นอกจากนี้ เรายังเจาะตลาด
ดีไซเนอร์ ซึ่งเขาจะไม่ซื้อแค่ใบสองใบ แต่จะซื้อไปใช้วางในหลายห้อง อย่างคอลเลกชันสีด�ายัง
ไม่ออกขายเลยแต่ส่งไปให้เขาดูว่าเรามีงานใหม่แบบนี้สนใจหรือเปล่า เขาก็ออร์เดอร์เข้ามาทันที”
มิน้ กล่าวทิง้ ท้ายถึงแนวทางการเจาะตลาดลูกค้าทีแ่ ตกต่างกันของ Neighbor Craft เพือ่ ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม

08-7596-6644

neighborcraft

neighborcarft
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Minisize Me

เสื้อผ้ารักษ์โลกที่เอาใจคุณแม่อยากแต่งตัวเหมือนคุณลูก
Text : Kritsana

S. / Photo : กิจจา อภิชนรจเรข

หนึ่งในสิ่งที่คุณแม่ชอบท�าเมื่อมีลูกสาวคือ
การแต่งตัวให้ลูกด้วยเสื้อผ้าสุดน่ารัก และความสุขของคนเป็นแม่จะเพิ่มมากขึ้น
เมื่อได้แต่งตัวเหมือนลูก

ตูน -สุภัชชา ปิติ นันท์ คุณแม่ยังสาวที่หยิบความสุขนี้มาแบ่งปันกับคุณแม่คนอื่นๆ ผ่านเสื้อผ้า
คูแ่ ม่ลกู ภายใต้แบรนด์ Minisize Me โดยมีจดุ เด่นทีก่ ารน�าผ้าฝ้ายทอมือมาตัดเย็บเป็นเสือ้ ผ้าของคุณแม่
และคุณลูก เลื อกใช้ฝ้ายที่ ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี และย้อมสีด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น ขมิ้นที่ให้
สีเหลืองครั่งหรือฝางให้สีชมพู ครามให้สีฟ้า และมะเกลือให้สีเทา ผ้าฝ้ายที่ใช้น�ามาจากหลายจังหวัด
เช่น เชียงใหม่ ล�าปาง ขอนแก่น อุดรธานี และอุบลราชธานี ด้วยเหตุผลที่อยากกระจายรายได้ไปยัง
ชาวบ้านในหลาย ๆ พื้นที่ โดย ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ผ้าฝ้าย เธอเคยลองใช้ผ้าลินินและผ้ากันชง
แต่ไม่ให้ความนุม่ ตามต้องการ อีกทัง้ ไม่ปลูกกันแพร่หลาย แตกต่างจากฝ้ายทีย่ งั ปลูกในหลายจังหวัด
ท�าให้ปริมาณฝ้ ายมีเพี ยงพอต่ อปริมาณการผลิตที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพราะเธอมองไกลถึง
การขยายตลาดไปต่างประเทศ
อีกหนึ่งจุดเด่ นที่ท�าใ ห้เสื้อผ้าคู่แม่ลูก Minisize Me แตกต่างไปจากแบรนด์อื่นในท้องตลาดคือ
การน�า เทคโนโลยี แอนตี้แบ คทีเรียมาใช้กับเสื้อผ้า เสื้อผ้าทุกตัวจึงไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
คุณแม่ จงึ มัน่ ใจได้วา่ แม้ลกู น้อยจะวิง่ เล่นในสนามจนเหงือ่ ท่วม หรือสนุกกับการรับประทานอาหารเอง
จนเลอะเทอะ แต่ผวิ อันบอบบางของพวกเขาจะยังคงได้รบั การปกป้อง รวมถึงคุณแม่ทเี่ พิง่ กลับมาจาก
ท�างานก็สามารถโอ บกอดลูกไ ด้อย่างไร้กังวล เพราะเสื้อผ้าที่สวมใส่ไม่มีกลิ่นเหงื่อและกลิ่นอับ
แต่ด้วยไม่สามารถมองเห็นกระบวนการท�างานของเทคโนโลยีนี้ได้ด้วยตาเปล่า หลายคนจึงไม่รู้ว่าดี
อย่างไร เธอจึงให้ความส�าคัญกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแอนตี้แบคทีเรียผ่านคอนเทนต์
ที่โพสต์ในเฟซบุ๊กเพจของแบรนด์
“ลูกสาว มีอาการผื่นแพ้ผิวห นัง ซึ่งจากการสังเกตของเราพบว่าอาจมีสาเหตุมาจากเสื้อผ้าที่เรา
และลูกสวมใส่ ดังนั้น จึงมองหาเสื้อผ้าที่ปลอดภัยกับลูก นั่นก็คือเสื้อผ้าที่มาจากธรรมชาติ เราเลือก
ใช้ผ้าฝ้าย เพราะ เนื้อผ้านุ่มสบาย ระบายอากาศได้ดี ไม่ระคายเคืองต่อผิว เราออกแบบเสื้อผ้า
ให้สามา รถสวมใส่ไ ด้ทุกวันแ ละดูร่วมสมัย เพื่อลบภาพจ�าเดิมๆ เกี่ยวกับผ้าฝ้ายที่มักถูกมองว่าเชย
และแก่ เสื้อผ้าของคุณแม่อ อกแบบให้สะดวกต่อการให้นมลูก และบางคอลเลกชันก็มีเสื้อผ้าคุณพ่อ
และลูกช ายด้วย นอ กจากนี้ เ สื้อผ้าเด็กของ Minisize Me ยังมีให้เลือกตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึง
6 ขวบ ต่างจากแบรนด์อื่นที่นิยมผลิตเสื้อผ้าเด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไป”
แม้แบรนด์ Minisize Me จะมีความแตกต่างไปจากแบรนด์อนื่ แต่ยอดขายทีเ่ กิดขึน้ ตลอดระยะเวลา
1 ปีทเี่ ปิดตัวกลับไม่เป็นไปตามทีค่ าดหวัง สาเหตุหลักทีเ่ ธอวิเคราะห์เจอร่วมกับทีมงานคือ เรือ่ งของราคา
เนือ่ งจากแบรนด์เน้นขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ลูกค้าจึงได้เห็นแค่รปู ถ่ายสินค้า ไม่เคยได้สมั ผัส
เนือ้ ผ้าจึงไม่รวู้ า่ เนือ้ ผ้านุม่ ละมุนขนาดไหน เมือ่ ไม่รกู้ ม็ องว่าราคาทีแ่ บรนด์ตงั้ นัน้ ค่อนข้างสูง เธอจึงแก้ปญ
ั หา
ด้วยการไปออกบูธ๊ ตามงานอีเวนต์ทกี่ ลุม่ ลูกค้าอย่างคุณแม่ทใี่ ส่ใจในการเลือกสรรของใช้ให้กบั ลูก และ
สนใจสินค้าทีม่ าจากธรรมชาติ คนทีช่ นื่ ชอบงานดีไซน์ งานคราฟต์ และผ้าธรรมชาติไปเดิน ซึง่ หลังจาก
ไปออกบูธ๊ ก็ทา� ให้แบรนด์ได้ลกู ค้าใหม่เพิม่ ขึน้ ส่วนลูกค้าทีเ่ คยซือ้ ไปแล้วก็กลับมาซือ้ ซ�า้ ซือ้ ไปเป็นของขวัญ
ให้คุณแม่หลังคลอด พร้อมบอกต่อคนรอบข้างที่เป็นคุณแม่และคนที่สนใจเสื้อผ้ารักษ์โลก
“หลังจากรูแ้ ล้วว่า ราคาที่คอ่ นข้างสูงท�าให้ลกู ค้าตัดสินใจซือ้ ยาก เราเลยแตกไลน์สนิ ค้าแม่และเด็ก
ของแบรนด์ออกมาเป็นสินค้าทีท่ กุ คนจับต้องได้งา่ ย เช่น ผ้ากันเปือ้ น ผ้าโพกผม และกระเป๋าหมี พร้อมทัง้
ตั้งราคาที่ง่ายต่ อการตัดสิ นใจซื้อ ซึ่งจากความหลากหลายของสินค้าและราคาช่วยขยายฐานลูกค้า
ให้กว้างขึ้น และเสื้อผ้าบางคอลเลกชัน เช่น คอลเลกชันพรีเมียมที่สามารถสวมใส่ไปงานแต่งงานได้
จะเปิดให้สั่งแบบพรีออร์เดอร์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสินค้าค้างสต็อก”
เมื่อถามถึงทิศทางการเติบโตของ Minisize Me คุณแม่คนเก่งคนนี้บอกว่า นอกจากตั้งใจขยาย
ตลาดไปต่างประเทศ เพื่อให้สินค้าแม่และเด็กฝีมือคนไทยเป็นที่รู้จักในตลาดโลกแล้ว ยังมุ่งหวังให้
Minisize Me เป็นแบรนด์สนิ ค้าแม่และเด็กทีค่ รบวงจร มีสนิ ค้าอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจ�าหน่าย เช่น ผ้าห่อตัว
ผ้าคลุม ให้นม หมวก และอยากใ ห้ Minisize Me กลายเป็นคลับที่คุณแม่เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับลูก
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Tellscore

แพลตฟอร์ม
เชื่อมแบรนด์กับ Influencer
Text :

กองบรรณาธิการ

เนื่องเพราะผู้บริโภคยุคนี้
ไม่เชื่อในสิ่งที่แบรนด์พูดถึงตัวเอง
แต่เลือกเชื่อหรือฟังในสิ่งที่คนใกล้ตัวหรือคนอื่นๆ พูดถึงสินค้าและแบรนด์มากกว่า
นั่นจึงท�าให้นักการตลาดหันมาพึ่ง Influence

โดยเฉพา ะอย่างยิ่ง Influencer ระดับเล็กๆ อย่าง
Micro-I nfluencer และ Nano-Influence ในการโฆษณา
ประชาสั มพันธ์เพือ่ เข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย และด้วยเหตุผลนี้
เราจึงไ ด้เห็นแพลตฟอร์มส�าหรับการท�า Micro-Influencer
เกิดขึ้น รวมถึง Tellscore ของ สุวิตา จรัญวงศ์ ด้วย
Tellscore เป็นแพลตฟอร์มสื่อกลางที่ช่วยให้นักการตลาด
หรือผู้ ประกอบการได้มาเจอกับ Influencer โดยตรง โดย
Tellsco re จะรวบรวมเฟ้นหา Micro-Influencer และ
Nano-Influence ที่อยู่ในโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก
ทวิตเตอ ร์ อินสตาแกรม ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นคนทั่วไป
ที่มีสไตล์ของตัวเอง หรือความถนัดในบางสิ่งบางอย่าง โดยที่
Micro-I nfluencer จะมีคนติดตามต�่ากว่า 50,000 คน
ขณะที่ Nano-Influence จะมีคนติดตามต�่ากว่าพันคนลงไป
ซึง่ แม้จะเป็นกลุม่ ทีม่ คี นติดตามจ�านวนน้อย แต่กเ็ ป็นกระบอกเสียง
ชั้นดีและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
“เดิมเมื่อ 4-5 ปีก่อน การท�า Influencer Marketing เรา
จะใช้ M acro-Influencer ซึ่งเป็นเซเลบริตีหรือคนดังที่มี
ชื่อเสี ยงมีคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านคน แต่ในวันนี้เวลาท�า
Influencer Marketing เราจะแนะน�าให้ใช้ร่วมกัน เพราะแม้
Marco-I nfluencer จะมีคนติดตามจ�านวนมาก แต่ในความ
เป็นจริงแล้วมีอตั ราการเข้าถึงบนโซเชียลออนไลน์ หรือ Organic
Reach ต�า่ จึงจะท�าได้แค่การสร้างการรับรูต้ อ่ สินค้าหรือบริการ
ในช่วงเวลาสัน้ ๆ ขณะที่ Micro-Influencer และ Nano-Influence
จะได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคที่มากกว่า ในฐานะที่เป็น
เพื่อน ครอบครัว คนใกล้ชิด หรือคนรู้จัก ท�าให้ผู้บริโภคเชื่อ

ข้อมูลที่คนกลุ่มนี้พูดมากกว่า ซึ่งกลุ่ม Nano-Influence นี้
จะมีค่าบริการต่อการโพสต์ต�่ามาก แต่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสูง เพราะผู้บริโภคจะมองว่าถ้าเพื่อนเราใช้จริงเราจะเชื่อ
เพียงแต่การใช้ Nano-Influence จะต้องใช้จ�านวนมาก จึงจะ
สามารถใช้เงินได้อย่างคุ้มค่า”
ในปัจจุบัน Tellscore มี Influencer กว่า 30,000 คนใน
12 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มไลฟ์สไตล์ การเงิน ท่องเที่ยว กีฬา
สุขภาพ ความงาม การศึกษา เป็นต้น ซึ่งลูกค้าที่ต้องการ
ใช้บริการสามารถด�าเนินการผ่านแพลตฟอร์มได้ด้วยตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นการค้นหา Influencer ที่ลูกค้าต้องการจาก
ความถนัด จ�านวนผู้ติดตาม ซึ่ง Tellscore จะมีการเก็บข้อมูล
ของแต่ละคนเอาไว้ และมีการประเมินผลสถิตติ า่ งๆ คาดคะเน
จ�านวนคนเห็นโพสต์ เพื่อท�าให้กลุ่มลูกค้าที่ต้องการท�าตลาด
ผ่าน Influencer ได้รับข้อมูลและวางแผนในการท�าตลาดได้
โดย Tellscore จะมีระบบที่สามารถวัดผลได้แม่นย�าหลังจบ
แคมเปญ จึงท�าให้การท�าการตลาดผ่าน Influencer ได้ผล
และมีประสิทธิภาพ
“ในการเลือก Influencer เราจะมีการทดสอบทางข้อมูล
ก่อนว่าเพื่อนเขาเป็นใคร มีบอตไหม ถ้าบอตเยอะเกิน
5 เปอร์เซ็นต์จะสมัครไม่ผา่ น สิง่ ทีโ่ พสต์ตอ้ งมีคนสนใจไม่ตา�่ กว่า
2 เปอร์เซ็นต์ของคนติดตาม แต่คนติดตามน้อยเปอร์เซ็นต์
ก็จะลดหลัน่ ลงไป เราจะมีรายละเอียดข้อมูล ค่าบริการ คะแนน
ให้ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจเลือก ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และเริ่มมี SME มาใช้บริการ ซึ่งเรามี
แพ็กเกจราคา 5,000 บาทที่สามารถจ้าง Influencer ได้ 3 คน

ส�าหรับ SME ที่จะใช้บริการหรืออยากจะทดลองเพื่อดูผลตอบ
รับก่อนว่าเป็นอย่างไร”
แม้จะเพิ่งเริ่มต้นท�าแพลตฟอร์ม Tellscore ได้ปีกว่า แต่
ด้วยความมั่นใจในเทคโนโลยีและศักยภาพของตลาด ในปีนี้
สุวติ าจึงตัดสินใจขยายธุรกิจไปเปิดบริษทั ใหม่ในกรุงจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งแม้จะมีคู่แข่งที่ครองตลาดอยู่แล้ว
แต่ผลตอบรับกลับดีเกินคาดทีเดียว
“อินโดนีเซียมีประชากร 260 ล้านคน ในด้านดิจิทัลเขาไป
ไกลกว่าเรามาก ตอนทีเ่ ราไปทีน่ นั่ เราได้ Influencer 6,000 คน
โดยใช้เวลาแค่ 1 ใน 5 ของที่ท�าในเมืองไทย และตอนนี้เรามี
Influencer ที่อินโดนีเซียกว่า 20,000 คน ก่อนไปเราตั้ง
เป้าหมายว่าจะเริ่มมีลูกค้าปีหน้า แต่ตอนนี้เราก็มีลูกค้าแล้ว
ถือว่าเราเป็นธุรกิจที่มีรายได้แล้ว”
ส�าหรับเป้าหมายต่อไปของ Tellscore นั้น สุวิตาบอกว่า
Tellscore จะเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ยึดติดกับการรีวิว
คอนเทนต์อย่างเดียว แต่เป็นการสร้างแวลูในการท�าการตลาด
ด้วยเครือ่ งมือต่างๆ และมีความสนใจทีจ่ ะขยายตลาดไปประเทศ
อืน่ ๆ ในภูมภิ าคอาเซียน โดยคาดว่าปีหน้าจะออกตลาดประเทศ
ที่ 3 ซึ่งประเทศที่ไปจะเลือกจากขนาดตลาดและพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ใกล้เคียงกัน มากไปกว่านั้นในปีหน้า Tellscore จะ
ระดมทุนรอบ Series A ซึ่งด้วยที่ผ่านมาเนื่องจาก Tellscore
เป็นธุรกิจทีส่ ามารถสร้างรายได้ดว้ ยตัวเองและมีอตั ราการเติบโต
ที่เร็ว ดังนั้น การเลือกนักลงทุนที่จะมาร่วมงานกันจึงจะเลือก
นักลงทุนทีส่ ามารถช่วยสนับสนุนด้านกลยุทธ์ มากกว่าการดูที่
ตัวเงินอย่างเดียว
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ลดต้นทุนเพิ่มก�าไร แต่ไม่ลดคุณภาพ
ยอดจากการขายสินค้าหรือบริการจ�านวนมากๆ ไม่ใช่
ค�าตอบว่าธุรกิจจะได้กา� ไรสูงสุดเสมอไป เพราะการจะได้กา� ไรนัน้
ยังต้องค�านึงถึงการลดต้นทุนด้วย ซึง่ ปัญหาอย่างหนึง่ ของการ
ลดต้นทุนคือจะลดต้นทุนอย่างไร โดยไม่ทา� ให้คณ
ุ ภาพของสินค้า
และบริการลดลงตามไปด้วย และนี่คือค�าแนะน�าส�าหรับ SME
ทีก่ า� ลังมองหาวิธกี ารลดต้นทุนเพิม่ ก�าไรให้กบั ธุรกิจของตัวเอง

จ้างฟรีแลนซ์
หรือ Outsource งานบางอย่างออกไป

ซึ่งเป็นวิธีการลดต้นทุนในส่วนที่เป็นค่าสวัสดิการต่างๆ
ของพนักงาน เช่น ประกันชีวติ ประกันสังคม หรือสิทธิประโยชน์
อื่นๆ ที่พนักงานประจ�าจะได้รับ ข้อดีของการจ้างงาน
ฟรีแลนซ์คอื จะได้คนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งนัน้ จริงๆ และ
สามารถวัดผลงานที่ท�าออกมาได้

หมั่นตรวจสอบ
รายรับ-รายจ่ายอย่างสม�่าเสมอ

ถ้าท�าธุรกิจแล้วไม่รู้รายรับ-รายจ่ายที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็น
รายรับจากการขายสินค้าหรือบริการ รายจ่ายจากต้นทุน
วัตถุดิบ ค่าแรง และอื่นๆ อย่างละเอียดแล้ว ก็จะไม่มีทางรู้
เลยว่ารายรับที่ได้และรายจ่ายที่จ่ายออกไปนั้นจะมีช่องทาง
รั่วไหลบ้างหรือไม่ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วเจอก็จะได้รีบอุด
รอยรั่วนั้นโดยเร็ว

ใช้ Technology เข้ามาช่วย

ทุกวันนีม้ เี ครือ่ งมือมากมายทัง้ ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน
ทั้งที่ฟรีและเสียเงิน ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกส�าหรับธุรกิจ

Text :

กองบรรณาธิการ

โดยเฉพาะ SME เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยท�าให้ประหยัดเวลา
ป้องกันความผิดพลาด และลดต้นทุนต่างๆ เช่น การใช้ระบบ
บริหารสต็อกสินค้า การจัดการเพจ การรับช�าระเงินออนไลน์
หรือแม้แต่วดิ โี อคอลทีจ่ ะช่วยให้การประชุมประหยัดเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

ควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิต

โดยเฉพาะการจัดซื้อวัตถุดิบ อาจจะเริ่มจากการต่อรอง
กับคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์เพื่อให้ได้ราคาที่ตา�่ กว่าทั่วไป หรือ
ลองหาซัพพลายเออร์รายอื่นเอาไว้บ้าง เพื่อเปรียบเทียบ
ราคาและคุณภาพ เพื่อจะได้ราคาที่คุ้มค่าจริงๆ นอกจากนี้
อย่าลืมที่จะจัดระเบียบและตรวจสอบวัตถุดิบอย่างสม�่าเสมอ
รวมถึงคิดหาวิธีการต่อยอดวัสดุเหลือทิ้งว่าจะสามารถน�ามา
สร้างประโยชน์อื่นได้อย่างไรบ้าง
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Text : Morning

dew

วิธีลดพลาสติก

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คนรุ่นหลัง
กระแสรณรงค์ลดการใช้พลาสติกยังมาแรงต่อเนื่อง
กระทั่งหลายแบรนด์ดังยังให้ความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เช่น งดบริการถุงพลาสติก
งดใช้หลอดพลาสติก หรือเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายตามธรรมชาติ
มีข้อมูลระบุว่าในแต่ละปีมีขยะพลาสติกล่องลอยอยู่ในทะเล
ทัว่ โลกมากถึง 8 ล้านตัน ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลราว 700 ชนิด
มาดูกันว่าในฐานะคนรุ่นปัจจุบัน เราสามารถท�าอะไรได้บ้าง
เพื่อที่อนาคต โลกเราจะไม่แย่ลงกว่าที่เป็น

สนับสนุนนโยบายลดใช้พลาสติก
เมือ่ ใดก็ตามทีม่ กี ารออกกฎหมายหรือนโยบายเกีย่ วกับการลด
พลาสติกทั้งในระดับมหภาคหรือจุลภาค ในองค์กรหรือชุมชน
ก็ขอให้แสดงจุดยืนสนับสนุน ซึ่งปัจจุบันหลายหน่วยงานก็เริ่ม
ให้ความร่วมมือ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อบางแห่ง
ประกาศไม่มีถุงพลาสติกบริการ ในต่างประเทศ เช่น อินเดีย
ไต้หวัน ก็ยกเลิกถุงพลาสติก ท�าให้ลกู ค้าต้องพกถุงผ้ามาใส่ของเอง
บางทีม่ กี ารออกกฎเกีย่ วกับขวดหรือภาชนะใส่ของทีร่ า้ นค้าจะเก็บ
ค่ามัดจ�า ลูกค้าจะได้เงินคืนก็ตอ่ เมือ่ น�าขวดหรือภาชนะทีใ่ ช้เสร็จแล้ว
มาคืนที่ร้าน การท�าเช่นนี้จะท�าให้เกิดอัตราการรีไซเคิลสูงขึ้น

ใช้บริการร้าน Zero Waste
เมื่อมีโอกาสและสนับสนุนให้มีร้านแบบนี้เยอะๆ เป็นร้าน
ทางเลือกที่ดี และก�าลังเป็นกระแสในต่างประเทศ ในไทยก็เริ่ม
มีบริการแล้วหลายร้าน หากลูกค้านิยมร้านประเภทนี้ และมีคน
ใช้บริการจ�านวนมาก ก็จะส่งเสริมให้โมเดลธุรกิจเติบโตและขยาย
เป็นวงกว้างมากขึ้น
มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรอนุรักษ์โลก
โดยทัว่ ไปบริษทั ส่วนใหญ่จะไม่เปิดเผยว่าได้สร้างขยะพลาสติก
ให้กับโลกมากเท่าใด แต่เราสามารถร่วมกดดันผ่านองค์กร
ไม่แสวงก�าไร เช่น กรีนพีซให้เรียกร้องบริษัทเหล่านั้นให้เปิดเผย
ข้อมูลว่าใช้พลาสติกมากน้อยแค่ไหน และมีวิธีจัดการกับขยะ
พลาสติกอย่างไร การเรียกร้องจะส่งผลก็ต่อเมื่อบริษัทที่ผลิต

สินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ยอมลดการใช้พลาสติกแบบ
ใช้ครัง้ เดียวทิง้ หรือหลายๆ โรงแรมก็เปลีย่ นจากแชมพู สบู่ โลชัน่
ขวดเล็กในห้องน�้า เป็นขวดปั๊มขนาดใหญ่แทนก็มี

เปลี่ยนชุดความคิด
หลายคนอาจคิดว่าเราคนเดียวไม่อาจเปลีย่ นโลกได้ แต่ความจริงแล้ว
ทุกสิง่ อย่างเริม่ ต้นจากจุดเล็กๆ ทัง้ นัน้ ดังนัน้ ควรต้องบอกตัวเองว่า
เราสามารถมีสว่ นท�าให้โลกน่าอยูข่ นึ้ ได้โดยการเริม่ ทีต่ วั เอง มองหา
วิธีที่จะลดขยะพลาสติกในแบบของเรา เช่น การดื่มน�้าจากแก้ว
โดยไม่ใช้หลอด การน�าแก้วส่วนตัวไปซื้อเครื่องดื่ม การพกถุง
ช้อปปิงเวลาไปจับจ่ายสินค้า การใช้บริการร้านของกินของใช้แบบ
Zero Waste พกขวดน�า้ Reuse แทนขวดพลาสติกแบบ Single Use
และพยายามเลือกร้านทีใ่ ช้แพ็กเกจจิง้ ย่อยสลายตามธรรมชาติ ซึง่ ถ้า
ท�าบ่อยๆ ก็จะกลายเป็นความเคยชิน หนึง่ พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไป
ของหลายๆ คน เมื่อร่วมกันก็สามารถท�าให้โลกดีขึ้นได้

FIt anD Fab

ออกก�ำลังกำย

Text : น�้าค้าง

“ไม่มีเวลา” ดูเหมือนจะเป็นข้ออ้างยอดฮิตของคน
ไม่ออกก�าลังกาย แล้วถ้ามีเวลาล่ะ หลายคนก็จะสงสัยอีกว่า
เช้าหรือเย็น ช่วงไหนเหมาะที่จะรีดเหงื่อที่สุด บอกเลยว่า
แต่ละช่วงมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน

ออกก�าลังกายยามเช้า
ข้อดีของการเป็น Early Bird คือ ท�าให้เป็นคนตืน่ เช้า มีเวลา
เหลือมากขึ้นในการท�ากิจกรรมแต่ละวัน หากออกก�าลังกาย
ในสวนสาธารณะ ก็จะได้รบั อากาศสดชืน่ เสมือนได้รบั พลังบวก
หรือถ้าออกก�าลังกายในยิมช่วงเช้าๆ คนน้อย ไม่ต้องคอย
แย่งชิงอุปกรณ์กบั ใคร การออกก�าลังกายยามเช้าท�าให้สมอง
ปลอดโปร่ง คิดงานได้ดี โดยเฉพาะงานด้านความคิดสร้างสรรค์
แต่ข้อเสียของการออกก�าลังกายตอนเช้า เช่น จะต้องใช้
พลังใจทีเ่ ข้มแข็งมากในการฉุดดึงตัวเองให้ลกุ จากเตียงนอน
ยิง่ คืนไหนนอนดึกด้วยแล้ว ความยากล�าบากในการออกจาก

ที่นอนก็จะทวีขึ้น และหากนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ สภาพ
ในวันนั้นก็จะเหมือนซอมบี้อีกนั่นแหละ
ส�าหรับคนทีอ่ ยากออกก�าลังกายตอนเช้า แนะน�าว่าก�าหนดเป็น
เป้าหมายที่ต้องท�าให้ได้ นาฬิกาปลุกดังปั๊บ ลุกจากเตียง โดย
ไม่รีรอ เพื่อทุ่นเวลา ชุดออกก�าลังกายและของจ�าเป็นต้องใช้
ควรตระเตรียมไว้ตงั้ แต่ตอนกลางคืน และพร้อมออกจากบ้านทันที

ออกก�าลังกายช่วงบ่ายหรือเย็น
เนือ่ งจากได้ผา่ นการท�ากิจกรรมมาตัง้ แต่เช้า การออกก�าลังกาย
ช่วงนี้ท�าให้ย่นเวลาในการอบอุ่นร่างกาย อุณหภูมิร่างกาย
ที่สูงขึ้นท�าให้ร่างกายยืดหยุ่น กล้ามเนื้อแข็งแรง นอกจากนั้น
ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจที่ชะลอลง แม้จะเป็น
ผลให้ออกก�าลังกายได้นานขึ้น แต่กล้ามเนื้อกลับบาดเจ็บ
น้อยลง ที่ส�าคัญ Growth Hormone ที่ร่างกายหลั่งออกมา
มากสุดในช่วงบ่าย จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ในการ

ออกก�าลังกายแบบต้านกล้ามเนื้อ เช่น เวทเทรนนิ่ง
ไม่เท่านั้น การหาเพื่อนออกก�าลังกายช่วงบ่ายยังท�าได้
ง่ายกว่า และหากเป็นสมาชิกยิมคลาสต่างๆ มักเปิดสอน
เวลาบ่ายหรือเย็น คลาสที่ให้เลือกจึงเยอะกว่า หลังจากที่
ท�างานมาแต่เช้าจนเกิดความเครียด การออกก�าลังกาย
ตอนเย็นถือเป็นวิธีการคลายเครียดที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง
ส� า หรั บ ข้ อ เสี ย ของการออกก� า ลั ง กายช่ ว งเย็ น คื อ
ความสนใจถูกเบี่ยงเบนได้ง่ายจนหลายคนยกเลิกการ
ออกก�าลังกายเพื่อไปท�ากิจกรรมอื่น เช่น ไปปาร์ตี้ ช้อปปิง
ดูหนัง และช่วงเย็นมักเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่เลิกงานเวลา
ไล่เลี่ยกัน จึงท�าให้มากระจุกกันในยิม
โดยสรุปแล้ว เช้าหรือเย็นไม่ใช่เรือ่ งส�าคัญ หากเลือกปฏิบตั ิ
อย่างสม�า่ เสมอจนเคยชิน ร่างกายก็จะปรับตามตารางได้เอง
ส�าคัญว่าหาเวลาให้ได้ อดทน และมีวนิ ยั ในการออกก�าลังกาย
เมื่อถึงเวลา สิ่งที่ท�าลงไปก็จะผลิดอกออกผลเอง

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

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

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณสุชันษา (เอ๋) โทร. 0-2270-1123-4 ต่อ 115
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5 กุญแจส�ำคัญท�ำให้ธรุ กิจในฝันเกิดขึน้ จริง
Text :

Kritsana S. / Photo : กิจจา อภิชนรจเรข

บี-มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
ความฝัน

“บีมีโอกาสได้ไปลองชุดแต่งงานที่ร้าน Elisabeth ที่ประเทศเกาหลี และ
รู้สึกประทับใจในความหลากหลายของชุดแต่งงานและเครื่องประดับ
การให้บริการ การดูแลลูกค้า จึงตัดสินใจลงทุนเปิดสาขาที่ประเทศไทย
เพราะร้านนี้ท�าให้ความฝันของบีเป็นจริง นั่นคืออยากเติมเต็มความฝัน
ของเจ้าสาวทุกคนที่อยากใส่ชุดแต่งงานแบรนด์ดังระดับโลกในราคา
ที่เข้าถึงได้ และไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเช่าชุด ร้านนี้
ท�าให้ฝนั ของเจ้าสาวทุกคนเป็นจริงได้ เพราะมีชดุ แต่งงานจากหลายแบรนด์ดงั
ให้เลือก เช่น แบรนด์ Berta ที่ดูหรูหรา มีความเซ็กซี่แฝงอยู่ และแบรนด์ Georges
Hobeika ทีด่ สู วยสง่า เครือ่ งประดับของทางร้านน�าเข้าจากประเทศแคนาดา และในการฟิตติง้ ชุด
ว่าที่เจ้าสาวทุกคนจะได้ใส่ชุดแต่งงานและเครื่องประดับครบเหมือนวันแต่งงานจริง”

ความชอบ

“บีเชื่อว่าเมื่อสิ่งที่ต้องการท�าเป็นสิ่งที่รักและเป็นสิ่งที่ฝัน เราจะมีพลังในการ
ท�าสิ่งนั้นให้เป็นจริงและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท�าสิ่งนั้นให้ประสบความส�าเร็จ ไม่ว่า
จะเจอกับปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายในรูปแบบไหนก็ตาม เราก็พร้อม
สู้เพื่อให้ผ่านพ้นไปให้ได้ ความชอบของบีมักถูกถ่ายทอดออกมาผ่านธุรกิจ
ที่ท�า อย่างเช่น ร้านเช่าชุดแต่งงาน Elisabeth Bridal ที่ออกแบบและตกแต่ง
ตามความชอบของบี ไม่ว่าจะเป็นโทนสี เฟอร์นิเจอร์ กลิ่นภายในร้าน หรือ
แม้แต่เพลงทีเ่ ปิด บรรยากาศของร้านให้ความรูส้ กึ อบอุน่ เหมือนอยูบ่ า้ นตัวเอง
เพราะบีไม่อยากให้ทุกคนที่มารู้สึกว่ามาร้านเช่าชุดแต่งงาน”

ท�างานด้วยความสุข

บี-มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
ปัจจุบันเธอไม่ได้เป็นเพียงนักแสดงเจ้าบทบาทเท่านั้น
หากแต่ยังนั่งแท่นเจ้าของธุรกิจ
แบรนด์รองเท้าผู้หญิง Manita Shoes
ที่มีให้เลือกหลากหลายแบบ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการระบาย DTOXI
ร้านเช่าชุดแต่งงาน Elisabeth Bridal
ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นาน
และยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเพจแม่สื่อแม่ชัก
พื้นที่แนะน�าเพื่อนโสด
ที่ตอนนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 2 แสนคน
ซึ่งทุกธุรกิจที่เธอท�าจะยังคงเป็นเพียงภาพฝัน
หากไร้ซึ่งกุญแจส�าคัญทั้ง 5 ดอกนี้

“บีรู้สึกว่าถ้าท�างานด้วยแพสชั่น มีแรงจูงใจในการท�า เราก็จะมีความสุขไปกับ
การท�างานนั้น งานจะดูไม่น่าเบื่อส�าหรับเรา แต่การที่จะท�างานนั้นให้ประสบความ
ส�าเร็จได้ แค่ความเก่งอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะต้องมีความขยันขันแข็งและความเพียร
พยายาม บีท�างานค่อนข้างเยอะและเริ่มท�างานมาตั้งแต่เด็ก เราไม่ได้ท�าแค่เพื่อ
ตัวเองแต่ท�าเพื่อครอบครัวด้วย อยากให้ทุกคนในครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
สุขสบาย ทุกวันนี้บีท�าหลายบทบาทหน้าที่ มีหลายธุรกิจที่ต้องดูแล ซึ่งถ้าท�าคนเดียว
อาจท�าให้ธุรกิจมีปัญหาได้ ดังนั้น ทุกธุรกิจจึงต้องมีพาร์ตเนอร์ เพื่อให้ธุรกิจเดินไปได้
อย่างไม่สะดุด การมีพาร์ตเนอร์เหมือนมีเพื่อนคู่คิด ท�าให้มีมุมมองความคิดใหม่ๆ มาใช้กับ
ธุรกิจ”

ทีมงาน

“ทีมงานคือฟันเฟืองส�าคัญทีข่ บั เคลือ่ นธุรกิจให้กา้ วเดินไปข้างหน้า เรามองทีมงาน
เป็นคนในครอบครัว ดูแลเหมือนเพื่อนดูแลเพื่อน พี่ดูแลน้อง บีให้ใจกับทีมงาน
ทุกคน ซึ่งเชื่อว่าพวกเขารับรู้ได้ หากจ�าเป็นต้องดุหรือเด็ดขาดก็ต้องท�า แต่ความ
เด็ดขาดของบีจะเป็นไปในรูปแบบของการตักเตือนมากกว่า บีจะเตือนตัวเองเสมอว่า
ให้ใช้อารมณ์น้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้ แม้จะเป็นเรื่องที่ท�าได้ยากแต่ก็ต้องท�าให้ได้”

ความผ่อนคลาย

“ก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่บีได้มีเวลาว่างให้กับตัวเอง เลยมองหากิจกรรมที่ช่วย
ผ่อนคลายความเครียดจากการท�างานตลอดทั้งวัน ซึ่งกิจกรรมที่ชอบท�าที่สุดคือ
การดูซีรีส์ เช่น ซีรีส์เรื่อง Descendants of the Sun เพราะระหว่างที่ดูเหมือนได้
พักสมอง ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ บีจะไม่เก็บเอาเรื่องต่างๆ ที่เจอระหว่างวันมาคิด
ในช่วงก่อนเข้านอน และต่อให้รู้สึกเครียดแค่ไหนก็จะพยายามปล่อยวางให้หมด”
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Where to Find
พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

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

พญาไท / มักกะสัน / หัวหมาก / รามค�าแหง
• 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.กาญจนาภิเษก บางแค
• Gallery กาแฟดริป
หอศิลป์ฯ กรุงเทพมหานคร
• Gloria Jean’s Coffees

• Timely Coffee

วิทยาเขตราชวิถี
• ห้องสมุดมารวย
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาฯ
• ศูนย์การค้า ZPELL รังสิต
• ศูนย์ให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม
ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาฯ
• โรงพยาบาลกรุงเทพ

ภาคเหนือ
ก�าแพงเพชร

• 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�า 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�าการไปรษณีย์ 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�าพูน

• 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�้ามีแก่ง

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�้าว้า

สงขลา

• Ma Maison
หาดใหญ่
• ร้าน TuBER

ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

วิธีการช�าระเงิน

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

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

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

( ) รับราชการ
( ) อาชีพอิสระ

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

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

สดชื่นรับปลายฝนต้นหนาวกับ

3 คาเฟ่ดอกไม้เอาใจสายหวาน
ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้
เพื่อรับพลังความสดชื่นจากสีสันและกลิ่นหอมหวานของดอกไม้นานาพรรณ แต่หากไม่มีเวลามากพอจะท�าเช่นนั้น การพาตัวเองไปเยือนคาเฟ่ที่ตกแต่งในธีมดอกไม้
ก็เห็นจะเป็นความคิดที่น่าสนใจ เพราะช่วยเติมความเบิกบานให้ชีวิตได้ดีทีเดียว

KAY’S BOUTIQUE BREAKFAST

THONGYOY CAFE

CAFE LA ROSE

ร้านตกแต่งอย่างเรียบง่าย เน้นใช้สีขาวเพื่อความสะอาดตา
เพิม่ ความเรียบหรูดว้ ยโต๊ะและบาร์หนิ อ่อน และด้วยความทีม่ แี สง
ธรรมชาติส่องถึง ภายในร้านจึงสว่าง ไม่มืดทึบ ส่วนมุมที่สาวๆ
นิยมไปยืนโพสท่าถ่ายภาพไว้อัพโซเชียลมีเดีย อวดเพื่อน คือ
ซุ้มดอกไม้สีหวานตรงประตูทางเข้า และผนังดอกไม้ภายในร้าน

คาเฟ่ขนมไทยตกแต่งเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวเขตร้อน
ในจินตนาการ ซุ้มดอกไม้สีสดที่ตั้งเด่นอยู่ภายในร้านช่วยสร้าง
บรรยากาศสดชื่น ผนังทาสีชมพูโอลด์โรสชวนให้นึกถึงช่วงเวลา
ทีพ่ ระอาทิตย์กา� ลังจะลาลับขอบฟ้า ชัน้ สองของร้านเป็นช็อปเสือ้ ผ้า
แบรนด์ทองย้อยทีม่ ลี วดลายแปลกตาจนกลายเป็นเอกลักษณ์เด่น

Tokyo Toast ขนมปังบริยอชชุบไข่ผสมผงมัทฉะ หน้า
ขนมปังเป็นรอยไหม้และมีกลิ่นไหม้นิดๆ จากการน�า
ขนมปังไปนาบกับกระทะร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมไอศกรีม
วานิลลา และ Iced Latte เสิร์ฟมาในแก้วใสที่มอง
เห็นเลเยอร์ของกาแฟและนมได้อย่างชัดเจน

เค้กรวมมิตรทับทิมกรอบ เนื้อเค้กมีรสมันของกะทิ
และมีเส้นรวมมิตรผสมอยู่ แต่งหน้าด้วยทับทิมกรอบ
ขนุน และข้าวโพดหวาน และ Thongyoy Shakerato
เอสเพรสโซผสมน�้าผึ้งและน�้าเลมอน ดื่มง่าย กลิ่น
สดชื่น

คาเฟ่ดอกกุหลาบสีหวาน แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนด้านหน้า
ซึ่งเป็นเคาน์เตอร์บาร์ โซนภายในร้านที่ผนังถูกทาด้วยสีด�าจึงให้
ลุคสวยเท่ แต่ละโต๊ะมีดอกกุหลาบสีต่างๆ ตั้งประดับ และโซน
เอาต์ดอร์ที่มีผนังดอกกุหลาบขนาดใหญ่ให้ถ่ายภาพ นอกจากนี้
บริเวณหน้าร้านยังมีมุมเล็กๆ ที่ตกแต่งด้วยดอกกุหลาบ และ
ทุกเมนูที่เสิร์ฟก็มีดอกกุหลาบตกแต่งให้ความสวยงาม

เมนูส่วนใหญ่เป็นอาหารเช้า ขนมหวานมีให้เลือก
ไม่มาก/คนเยอะช่วงเช้า/มี Service Charge
/ใกล้ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ขนมที่ขายเป็นขนมไทยสีสวยและเค้กฟิวชั่นสไตล์
Eat meets West/คนค่อนข้างเยอะในช่วงบ่าย
/ใกล้ BTS อารีย์

ซ.รางน�้า
เปิดบริการ 06.30-16.00 น.
kaysboutiques

ซ.อารีย์สัมพันธ์ 7
เปิดบริการ 07.00-21.000 น. และเสาร์-อาทิตย์ 10.00-22.00 น.
thongyoycafe

Rose Bouquet วอฟเฟิลฮ่องกงอบร้อนๆ ท็อปด้วย
ไอศกรีมโฮมเมดรสวานิลลาอัญชัน เสิรฟ์ มาในรูปแบบ
ของไอศกรีมโคนเพื่อให้ง่ายกับการรับประทาน และ
Italian Soda Rose ไซรัปกุหลาบผสมน�้าอัญชัน
และโซดา แก้วนี้ให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อย กลิ่น
หอมหวาน ดื่มแล้วสดชื่น
คนเยอะวันเสาร์และอาทิตย์/มี Service Charge
/ใกล้ BTS อารีย์
ซ.พิบูลวัฒนา 10
เปิดบริการ 11.00-22.00 น. ปิดทุกวันจันทร์
cafelarose.bkk

RELaX Text : Duckkiez

LET’S RELAX SPA @ GINZA THONGLOR

Let’s Relax Well-Being Hub สาขาแรก
ที่รวม 3 ศาสตร์แห่งความผ่อนคลายไว้ในพื้นที่
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการปรนนิบัติตั้งแต่ศีรษะ
จรดปลายเท้ากับประสบการณ์สปาจากเทอราพิสท์
ผูเ้ ชีย่ วชาญของ Let’s Relax Spa ยืดคลายกล้ามเนือ้
โดยนักกายภาพบ�าบัดของ Stretch Me หรือสปา
ดูแลเล็บมือและเท้าโดยช่างของ Chaba Nails & Spa
Ginza Lifestyle Community Thonglor ซ.สุขุมวิท 55
0-2136-4226 www.letsrelaxspa.com

หุ่นนิ่งเพื่อนรัก-MY BELOVED STILL LIFE
นิทรรศการเดีย่ วครัง้ แรกของ จตุสดมภ์ แซ่ซมิ้ ทีไ่ ด้แรงบันดาลจาก
หุน่ นิง่ โมเดล และสิง่ ของต่างๆ รอบตัวมาถ่ายทอดเป็นผลงานวาดเส้น
และงานจิตรกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประกอบรูปทรง
ของตัวโมเดลทีไ่ ม่มอี ยูจ่ ริง เป็นต้น นิทรรศการนีเ้ ป็นการรวมผลงานทีอ่ ยู่
ในช่วงทดลองเพื่อค้นหาแนวทางการท�างานศิลปะ ซึ่งจตุสดมภ์อยาก
เผยแพร่ผลงานช่วงทดลองนีใ้ ห้สงั คมได้เห็นการท�างานตัง้ แต่ชว่ งเริม่ ต้น
Kups Café Gallery

(BTS วงเวียนใหญ่ ทางออก 4)
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม-27 ธันวาคม 2562
www.kupscafe.com kupscafe
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SME Thailand Privilege Club ครั้งที่ 14
จบไปแล้วกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ แบบ Exclusive ส�ำหรับสมำชิก SME Thailand Privilege Club หัวข้อ “Creating Digital Content Via Mobile Phone สร้ำง Content ง่ำยๆ Style SME”
งำนนี้อัดแน่นไปด้วยเนื้อหำเทคนิคกำรสร้ำงคอนเทนต์ และยังได้ลงมือปฏิบัติจริงกับกำรสร้ำงภำพกรำฟิก รวมถึงกำรตัดต่อวิดีโอแบบง่ำยๆ ด้วยมือถือ เพื่อช่วยให้กำรน�ำเสนอสินค้ำและบริกำร
มีควำมน่ำสนใจและดึงดูดลูกค้ำได้มำกยิ่งขึ้น โดยอำจำรย์ลลิตำ สันติวรรักษ์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำน Digital Marketing เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ ณ ชั้น M ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ
(TCDC)
สนใจร่วมกิจกรรมสุดพิเศษแบบนี้ เงื่อนไขง่ำยๆ เพียงสมัครเป็นสมำชิก SME Thailand Privilege Club สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2270-1123 ต่อ 115

กรุงศรี เปิดตัว
“สินเชื่อร้านออนไลน์ขายดี”
สัณฑ์ เถำสุวรรณ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ผู้บริหำรสำยงำน
สินเชื่อบุคคล ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) และ
กิตติพงษ์ บุรณศิริ ผูอ้ ำ� นวยกำรอำวุโส ฝ่ำยกำรตลำดและพัฒนำ
ธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.)
เปิดตัว “สินเชือ่ ร้ำนออนไลน์ขำยดี” ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ โดย บสย.
ส่งเสริมผู้ประกอบกำรขนำดย่อม (Micro Entrepreneurs)
ซึง่ เป็นบุคคลธรรมดำทีท่ ำ� ธุรกิจขำยสินค้ำออนไลน์ผำ่ นเว็บไซต์
ของตนเอง หรือผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดีย และ e-Marketplace
ต่ำงๆ ให้สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ำย

เปิด Advice สาขาเซ็นทรัล มหาชัย
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ�ำกัด โดย จักรกฤช
วัชระศักดิ์ศิลป์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยงำน
ผลิตภัณฑ์ กำรขำยและกำรตลำด บริษัท แอดไวซ์ ไอที
อินฟินทิ จ�ำกัด ศูนย์รวมอุปกรณ์ไอทีครบวงจรเปิด Advice
สำขำเซ็นทรัล มหำชัย จ.สมุทรสำคร เพือ่ รองรับกำรเติบโต
และขยำยกำรให้ บ ริ ก ำรลู ก ค้ ำ ครอบคลุ ม ในส่ ว น
หัวเมืองหลัก ด้วยแนวคิด “นึกถึง IT นึกถึง ADVICE
ครบจบในที่เดียว”

กสิกรไทยเปิด MADHUB
ศูนย์รวมโซลูชนั ของคนกล้าฝัน ค้าออนไลน์
พัชร สมะลำภำ กรรมกำรผู้จัดกำร ธนำคำรกสิกรไทย
เปิดตัว MADHUB ศูนย์รวมโซลูชนั ส�ำหรับคนท�ำธุรกิจออนไลน์
ให้เติบโตอย่ำงมืออำชีพในทุกมิติ ให้ควำมรู้ แนวทำงกำรจัดกำร
และสนับสนุนทำงกำรเงิน ตั้งเป้ำปีแรกคนค้ำขำยออนไลน์
เข้ำร่วมโครงกำร 150,000 รำย
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ธนชาตจับมือ SME Thailand
จัดสัมมนา กล้า...ฉีกกรอบความคิด สร้างธุรกิจให้ก้าวหน้า
ธนำคำรธนชำตร่วมกับ SME Thailand จัดงำนสัมมนำ กล้ำ...ฉีกกรอบควำมคิด สร้ำงธ ุรกิจ
ให้ ก ้ ำ วหน้ ำ โดยมี ศิ รุ วั ฒ น์ ชั ช วำลย์ รองประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรกลุ ่ ม ธ ุ ร กิ จ ใหม่
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) มำฉำยภำพวิสัยทัศน์ คิดใหญ่แบบต�ำมั่ว ในหัวข้อ
กล้ำปรับ! ทลำยก�ำแพงคนตัวเล็กสู่โปรเจกต์มหำชน, รวิศ หำญอุตสำหะ กรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จ�ำกัด เปิดวิธีคิดเปลี่ยนแปลงจำกภำยใน ในหัวข้อ กล้ำเปลี่ยน! โตให้ไว
ไปให้สุดในยุคดิจิทัล และปิดท้ำยด้วย วีรพล สวรรค์พิทักษ์ CMO บริษัท La Nature ที่มำเผย
เคล็ดลับกำรตลำดในหัวข้อ กล้ำคิด! Disruptive Marketing ทลำยเกมกำรตลำด สู่โอกำส
ไร้ขีดจ�ำกัด
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เผยโฉม 9 สุดยอด SME งาน SME Thailand Inno Awards 2019
นิตยสำร SME Thailand ร่วมกับ ธนำคำรกสิกรไทย มอบรำงวัล SME Thailand Inno Awards
2019 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ให้แก่ผู้ประกอบกำรที่มีสินค้ำและบริกำรที่มีนวัตกรรมโดดเด่น และ
รำงวัล The Best SME Thailand Inno Awards แก่สุดยอดนวัตกรรม SME ประจ�ำปี 2562 ซึ่ง
เป็นต้นแบบธุรกิจทีน่ ำ� เอำควำมรูแ้ ละควำมคิดสร้ำงสรรค์มำใช้พฒ
ั นำนวัตกรรมต่อยอดกำรด�ำเนิน
ธุรกิจให้ประสบควำมส�ำเร็จ โดยปีนี้ได้รับเกียรติจำก ธีระยุทธ วำนิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำ
กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นประธำนในพิธีมอบรำงวัล และให้ปำฐกถำพิเศษในหัวข้อ “กำรสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้วยนวัตกรรมส�ำหรับ SME” และ วินยั วิโรจน์จริยำกร กรรมกำร
ผู้จัดกำร บริษัท เพนนินซูลำร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด และ วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรอำวุโส ธนำคำรกสิกรไทย พร้อมด้วยผู้ประกอบกำรชั้นน�ำเข้ำร่วมเป็นเกียรติในพิธี
มอบรำงวัลอย่ำงคับคั่ง เมื่อวันที่ 10 กันยำยน ที่ผ่ำนมำ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
ส�ำหรับผู้ประกอบกำรที่ได้รับรำงวัล มีทั้งสิ้น 9 รำย ได้แก่
1. รำงวัล The Best SME Thailand Inno Awards 2019 ได้แก่ บริษัท ออโธพีเซีย จ�ำกัด
ผู้พัฒนำนวัตกรรมวัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังชุดนำรำยณ์
2. รำงวัลโดดเด่นด้ำนนวัตกรรมธุรกิจบริกำร ได้แก่ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จ�ำกัด เจ้ำของนวัตกรรม
สถำบันวิจัยรสชำติอำหำร ที่ให้บริกำร Outsource งำนวิทยำศำสตร์อำหำรในด้ำนกำรปรุงรส
แก่ผู้ประกอบกำรรำยเล็ก
3. รำงวัลโดดเด่นด้ำนนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ได้แก่ บริษัท พญำเย็นแดรี่ จ�ำกัด
นวัตกรรมฟำร์มโคนมเงินล้ำน
4. รำงวัลโดดเด่นด้ำนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ควีน เมดิคัล กรุ๊ป
ผู้พัฒนำนวัตกรรมเตียง All in One ตัวช่วยในกำรดูแลผู้ป่วยติดเตียง และ เดวำ ฟำร์ม เจ้ำของ
ฟำร์มฮอปส์ (Hops) แห่งแรกในประเทศไทย
5. รำงวัลโดดเด่นด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ได้แก่ บริษัท ไอโอที ฮับ จ�ำกัด ผู้พัฒนำ IoT
Tracking ส�ำหรับติดตำมอุปกรณ์ในโรงพยำบำล
6. รำงวัลโดดเด่นด้ำนนวัตกรรมกำรออกแบบ ได้แก่ บริษัท ประสบกำนต์ ดีไซน์ จ�ำกัด
จำกแบรนด์ PARA ผลิตภัณฑ์กำรออกแบบด้วยควำมห่วงใยสิ่งแวดล้อม
7. รำงวัลโดดเด่นด้ำนนวัตกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อม ได้แก่ บริษทั มอร์ลปู จ�ำกัด ผูน้ ำ� ผ้ำคุณภำพดี
ที่เกินจำกกำรผลิตในโรงงำนมำส่งถึงมือลูกค้ำในรำคำจับต้องได้ เพื่อสร้ำงให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
8. รำงวัลโดดเด่นด้ำนนวัตกรรมเพื่อสุขภำพ ได้แก่ บริษัท ยู้ ฟิชบอล จ�ำกัด นวัตกรรม
อำหำรเสริมป้องกันและฟืน้ ฟูโรคกระดูกเสือ่ มและกระดูกพรุน โดยใช้วสั ดุทเี่ หลือจำกกำรแปรรูป
ปลำทะเลมำเพิ่มมูลค่ำ

