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เปลี่ยนชั่วโมงหลับ

ให้เป็นชั่วโมงรวย



การแข่งขันทางธุรกิจเพียงแค่หยุดนิ่งก็เหมือนก้าวถอยหลัง ทุก
วนิาทล้ีวนมคีณุค่า ยิ่งมเีทคโนโลยช่ีวยย่อโลกให้เลก็ลง ท�าให้การท�างาน 
หรอืการตดิต่อสื่อสารข้ามซกีโลกสามารถท�าได้ตลอดเวลา หลายๆ ธรุกจิ 
เช่น ธรุกจิน�าเข้า-ส่งออก โรงงานอตุสาหกรรม ต่างต้องท�างานแข่งกบั
เวลา ชั่วโมงท�างานจงึไม่ได้เริ่มที่แปดนาฬิกาและจบที่ห้าโมงเยน็เท่านั้น 
ส่งผลให้ไลฟ์สไตล์ของผูค้นเปลี่ยนไป มธีรุกจิบรกิารจ�านวนไม่น้อยที่เริ่ม
มองเหน็ช่องว่างและสร้างโอกาสให้กบัธรุกจิ 

โชคดตีิ่มซ�า ธรุกจิอาหารแรกๆ ที่เปิดให้บรกิาร 24 ชั่วโมงมากว่า 10 ปี 
เพราะเหน็ช่องว่างทางธรุกจิในตลาดนี้ จงึน�าเสนออาหารจนี ให้เป็นอกี
ทางเลอืกหนึ่งนอกจากอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว หอยทอด ผดัไทย ที่

พบตามตลาดโต้รุง่ และกลายมาเป็นเพื่อนของคนนอนดกึจนปัจจบุนัขยายร้านเปิดให้บรกิาร 24 ชั่วโมง
มากกว่า 10 สาขาทั้งในกรงุเทพฯ และตามหวัเมอืงใหญ่ และเมื่อโฟกสัไปที่ยอดบลิในช่วงกลางคนืนบัวนั
จะเตบิโตเท่ายอดบลิในช่วงกลางวนั ในขณะที่ต้นทนุการบรหิารจดัการกลบัไม่ได้สงูมากนกัเมื่อเทยีบกบั
รายได้ที่เพิ่มขึ้น ทางร้านจงึมแีผนที่จะขยายสาขาบรกิาร 24 ชั่วโมงมากขึ้น

ยิ่งเทรนด์การท�างานที่บ้าน การประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ อาชีพท�าธุรกิจออนไลน์ได้รับความนิยม
เพิ่มเป็นล�าดบั ฉะนั้นไม่เพยีงธรุกจิอาหารเปิด 24 ชั่วโมงจะเตบิโต อกีหลายๆ ธรุกจิทั้ง Co-Working Space 
ร้านกาแฟ หรอืแม้แต่ฟิตเนส ฯลฯ ที่เข้ามาเตมิเตม็ช่องว่าง ไม่ปล่อยค�่าคนืเป็นแค่ชั่วโมงการหลบัใหล แต่
ช่วยปลกุรายได้ให้โตแบบเท่าตวั

โอกาสมอียูเ่สมอ แม้ยามคณุหลบั แต่ธรุกจิกส็ามารถขยบัรายได้ไปได้ตลอดทั้งวนั ฝันดขีอให้ร�่ารวยครบั

สรุตัน์ ลลีาทววีฒัน์
 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย

ส�าหรับท่านที่ต้องการติชม หรือเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ
สามารถติดต่อกับทีมงานได้ที่ ksmeinspired@kasikornbank.com
ทางทีมงานยินดีรับทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น

ธุรกิจ 24 Hours ความน่าสนใจที่ ไม่ควรมองข้าม 

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บณัฑูร ล�่าซ�า
ปรดี ีดาวฉาย
ขตัตยิา อนิทรวชิยั
พพิธิ เอนกนธิิ
พชัร สมะลาภา
สรุตัน์ ลลีาทววีฒัน์

บรรณาธิการบริหาร
ศรนิยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์
ณฏัฐพร มยรุะสาคร

กองบรรณาธิการ
เยาวลกัษณ์  อดลุประวติรชยั
วรีาวรรณ  ชาญประพนัธ์

จัดท�าโดย

บรษิทั เพนนนิซูลาร์
แอสโซซเิอทส์ จ�ากดั
100/6 ซอยอารยี์สมัพนัธ์ 3
ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400
โทรศพัท์ : 0-2270-1123-4
โทรสาร : 0-2270-1125

เจ้าของ
ฝ่ายบรหิารการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ
บมจ. ธนาคารกสกิรไทย
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1
แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ 
กรงุเทพฯ 10140
K-BIZ Contact Center
02-8888822
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Inno Focus

การเข้าสู่สงัคมไร้เงนิสดหลายประเทศจงึพฒันา
ระบบช�าระค่าสินค้าด้วยการยืนยันตัวตนด้วย
อัตลักษณ์ทางชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ ม่านตา 
ใบหน้า เสยีง เป็นต้น ด้วยเทคโนโลย ีBiometrics 
ล่าสดุ Lotte Card ผูใ้ห้บรกิารบตัรเครดติจากเกาหลใีต้ 

เปิดตวัระบบ Hand Pay ช�าระเงนิด้วยการสแกนฝ่ามอื โดยลูกค้าแค่วางฝ่ามอืทาบบนเครื่องสแกนเนอร์ 
รงัสอีนิฟราเรดจะท�าการอ่านฝ่ามอื หกัเงนิในช่องทางการช�าระเงนิที่ลกูค้าเป็นคนก�าหนด 

 ในการใช้งาน Hand Pay ลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บลายฝ่ามือและข้อมูลส่วนบุคคล 
จากนั้นระบบ Hand Pay จะท�าการจบัคู่ลกัษณะฝ่ามอืให้ตรงกบัข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย ก่อน
ส่งข้อมูลไปที่ KFTC (Korea Financial Telecommunication and Clearing Institute) ของรฐับาล
เกาหล ีท�าหน้าที่จดัเกบ็ข้อมูล และกระจายไปยงัเซริ์ฟเวอร์ของ Lotte Card ด้วยเช่นกนั 
Cr : Business Korea

เกาหลีเริ่มระบบ “Hand Pay”
สแกนฝ่ามือช�าระเงิน

Long John Silver’s ร้านอาหารประเภท 
QSR (Quick Service Restaurant) ที่เน้นบรกิาร Drive Through และมกีว่า 400 สาขาในสหรฐัอเมรกิา
ได้ติดตั้งป้ายเมนูอัจฉริยะขนาด 55 นิ้ว มีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงล�าโพง และ
ไมโครโฟน ป้ายเมนูนี้เป็นผลงานของบรษิทั Christie Digital Systems USA ช่วยให้ร้านอาหาร
ปรบัเปลี่ยนราคา เพิ่ม-ลดรายการอาหารอย่างง่ายดาย และเพิ่มข้อมลูต่างๆ เช่น โปรโมชนั ไฮไลต์
เมนู ระบขุ้อมูลทางโภชนาการ เป็นต้น

 ผูบ้รหิารร้านเผยว่าหลงัตดิตั้งป้ายอจัฉรยิะพบว่า ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเหน็ได้ชดั เนื่องจาก
ความสะดวก ลูกค้าแค่ขับรถไปที่ป้ายเมนูสั่งผ่านไมโครโฟน รอพนักงานยืนยันค�าสั่งซื้อซึ่งจะ
ปรากฏให้เหน็ด้านล่างมมุขวาของป้าย จากนั้นลูกค้ากไ็ปรบัอาหาร ไม่เพยีงเท่านั้น ใกล้ๆ กบั
ป้ายเมนอูจัฉรยิะยงัตดิตั้งเครื่องตรวจจบัเวลาเพื่อให้พนกังานทราบว่า ลกูค้าจอดรถรอกี่นาทแีล้ว 
จะได้เร่งมอืเพื่อไม่ให้ลูกค้ารอนาน 

ป้ายเมนูอัจฉริยะ
ติดตั้งล�าโพงพร้อมไมโครโฟน

Cr: www.trendhunter.com /Image Credit : Elite Manufacturing Technologies, Inc.
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ทว่าปัจจบุนัผูเ้ชี่ยวชาญทางด้าน User Experience 
Design ในไทยยงัมไีม่มากนกั จงึเป็นที่มาของ TCDC 
Commons UX@W District “แหล่งการเรยีนรู้ด้านการ
ออกแบบประสบการณ์” แห่งแรกของประเทศไทย
ในย่านพระโขนง ที่เกดิจากความร่วมมอืระหว่างศนูย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บริษัท วรลักษณ์ 
พร๊อพเพอร์ตี้ จ�ากดั (มหาชน) และ UX Academy สถาบนั
ผูเ้ชี่ยวชาญศาสตร์การออกแบบประสบการณ์ของไทย 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และ
ผูส้นใจ ได้ท�าความเข้าใจ ได้ทดลองเรยีนรู ้รวมไปถงึ
กลุม่คนที่ต้องการไอเดยีเริ่มต้นธรุกจิ และสร้างชมุชน
ของคนท�างานในสายอาชพีออกแบบและพฒันาโปรแกรม 
แอปพลเิคชนั และเวบ็ไซต์ มารวมไว้ในที่เดยีว

“เนื่องจากพฤตกิรรมผู้บรโิภคเปลี่ยนไป องค์กร
ใหญ่ๆ ต่างให้ความสนใจเรื่อง Design Thinking โดย

ความน่าสนใจ

 หน่ึงในเคลด็ลับความส�าเรจ็
ของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง 
Apple, Amazon คือการน�า 
User Experience หรือ UX 
ที่ให้ความส�าคัญกับการ
ออกแบบสินค้าด้วยการ
ท�าความเข้าใจประสบการณ์ 
อารมณ์ ความรูส้กึ และความ
ต้องการของผู้บริโภคมา 
สร้างสรรค์สนิค้าและบริการ
ช่วยกระตุน้ยอดขายได้เป็น
อย่างดีในยุคดิจิทัล

Get Idea

 กองบรรณาธกิาร   ธนพล ทองเพ็ง

TCDC
COMMONS
UX
แหล่งเรียนรู้
ค้นหาไอเดียท�าธุรกิจ
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เน้น User Experience Design ซึ่งเป็นกระบวนการท�างานวเิคราะห์ อารมณ์ ความต้องการของ
ผู้บรโิภค ยกตวัอย่างเช่น นกัออกแบบ UX ท�าการส�ารวจต�าแหน่งที่คนอ่านหนงัสอืส่วนใหญ่ให้
ความสนใจก่อนคอืมมุขวาบน ซึ่งจากประสบการณ์แบบนี้ส่งผลต่อไปถงึ UI หรอื User Interface 
ที่น�าไอเดยีไปใช้ต่อในการออกแบบอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ หรอืมอืถอื ในการออกแบบปุม่กดสั่ง
ซื้อสนิค้าบนเวบ็ไซต์มกัอยู่มมุขวาเพื่อให้ Touch กบัความรูส้กึของผูบ้รโิภคซึ่งมผีลต่อยอดขาย 
ฉะนั้น TCDC Commons แห่งนี้จงึเน้นเรื่อง UX Design” อาคเนย์ ภววฒันานสุรณ์ EVP : Special 
Business Unit (W District) บรษิทั วรลกัษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จ�ากดั (มหาชน)           

พ้ืนทีแ่ห่งการเรยีนรู้

บนพื้นที่กว่า 480 ตารางเมตรของ TCDC Commons UX แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นบนประกอบ
ด้วย พื้นที่ห้องสมดุที่รวบรวมหนงัสอื วารสาร ด้าน UX กว่า 2,500 เล่มจากทั่วโลก ที่ผูใ้ช้บรกิาร
สามารถถ่ายเอกสาร ถ่ายรปูได้ ถดัมาเป็น Co-Working Space ที่ถกูออกแบบให้เอื้อต่อการใช้
ความคดิสร้างสรรค์สามารถเขยีนไวท์บอร์ด หรอืตดิโพสต์อทิ บนกระจกมโีต๊ะนั่งรวมหรอืนั่งเดี่ยว 
ส่วนชั้นล่างมีบริการพื้นที่จัดเวิร์กช็อปและนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการส�าหรับผู้ท�างาน
ในแวดวง UX หรอืการออกแบบประสบการณ์โดยเฉพาะ 2 ห้อง ได้แก่

1. Device Lab ห้องปฏบิตักิารที่รวบรวมสมาร์ตโฟนและแทบ็เลต็หลากรุน่ ส�าหรบัให้
ผูใ้ช้บรกิารน�าผลงานการออกแบบเวบ็ไซต์ หรอืแอปพลเิคชนัมาทดสอบการแสดงผลของผลติภณัฑ์ 
เพื่อน�าไปสูก่ารปรบัปรงุและพฒันาให้สมบรูณ์

ประโยชน์จากการใช้บริการ 
TCDC Commons UX

1. ได้คลังความรู้
2. ได้พบปะกลุ่มคน สร้างคอนเน็กชัน
3. มีที่ปรึกษาทางธุรกิจ
4. เจอ Business Matching
5. ทางออกในการแก้ปัญหา
6. ลดความเสี่ยง
7. โอกาสทางธุรกิจ
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2. Usability Lab ห้องปฏบิตักิารส�าหรบัทดสอบประสทิธภิาพและความพงึพอใจของ
ผู้ใช้ที่มาพร้อมนวตักรรมอปุกรณ์ตรวจจบัการเคลื่อนไหวของตา (Eye Tracking) เพื่อค้นหาจดุ
สนใจบนหน้าจอ และอปุกรณ์ตรวจจบัคลื่นสมอง (Brainwave Tracking) เพื่อค้นหาการตอบสนอง
ของสมองในขณะเล่นเกมหรอืใช้ผลติภณัฑ์เพื่อน�าข้อมลูเหล่านี้มาปรบัปรงุผลติภณัฑ์ให้สอดคล้อง
กบัพฤตกิรรมสามารถใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากที่สดุ

“ส�าหรบัผูท้ี่ต้องการไอเดยีในการท�าธรุกจิ อยากให้ลองมาใช้บรกิารที่นี่ บางครั้งการออก
จากพื้นที่เดมิ โต๊ะท�างานตวัเดมิ เดนิทางไปที่ที่แตกต่างกช่็วยให้ประสบการณ์การเรยีนรูม้าก
ขึ้น ยิ่งในปัจจบุนัการท�าธรุกจิต้องเริ่มจากตวัลกูค้าก่อน ถ้าคณุเข้าใจตวัลกูค้า โอกาสที่คณุจะ
ประสบความส�าเรจ็กม็ ีโดยเฉพาะการท�า UX Design ไม่เพยีงช่วยลดความเสี่ยง ยงัเพิ่มโอกาส
ในการเกดิธรุกจิและช่วยเพิ่ม GDP ให้กบัประเทศ” อาคเนย์กล่าวทิ้งท้าย 

 เปิดให้บรกิารในวนัองัคาร-อาทติย์ 
 เวลา 10.30 - 21.00 น. 

อตัราค่าสมาชกิ 

  แบบรายวนั ท่านละ 100 บาท 
 แบบรายปี ท่านละ 600 บาท (เฉพาะนกัเรยีน 

   พนกังานของรฐั และผูส้งูอาย)ุ
 แบบรายปี ท่านละ 1,200 บาท (ส�าหรบับคุคลทั่วไป)

เก่ียวกับ TCDC COMMONS UX Design
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24
เปลี่ยนชั่วโมงหลับ

ให้เป็นชัว่โมงรวยHours

ธุรกิจ

ความน่าสนใจ
เม่ือดจิทิลัเข้ามาเปลีย่นไลฟ์สไตล์ของคน 
การท�าธุรกิจตลอดจนการใช้ชีวิตของ
ประชากรยุค 4.0 เริม่เปล่ียนไปจากเดมิ
มากข้ึน ช่ัวโมงท�างานของหลายๆ คนจึง
ไม่ได้เร่ิมทีแ่ปดนาฬิกาและจบทีห้่าโมง
เยน็เหมอืนทีผ่่านมา ประกอบกับลกัษณะ
อาชีพของคนบางกลุ่มที่มีเวลาท�างาน
ไม่แน่นอน เช่น หมอ พยาบาล ฟรแีลนซ์ 
ฯลฯ ช่วงเวลาการนอนหลับพักผ่อน 
ของผู้คนที่ใช้ชีวิตสวนทางกับนาฬิกา
จงึเพ่ิมข้ึนเรือ่ยๆ ช่องว่างนี ้ กลายเป็น
โอกาสของธรุกจิทีเ่ปิดให้บรกิาร 24 ช่ัวโมง 
ทีเ่ริม่ผดุขึน้มากมายเพ่ือมารองรับความ
ต้องการกลุ่มคนเหล่านี้ท่ีนับวันจะทวี
จ�านวนเติบโตตามกระแสยคุดจิทัิล

Cover Story

 กองบรรณาธกิาร   เจษฎา ยอดสุรางค์ - ธนพล ทองเพ็ง

ธุรกิจ 24/7 โตรับวิถีชีวิตคนยุคใหม่
ผศ.ดร.กฤษฎา ตนัเปาว์ ประธาน

เจ้าหน้าที่บรหิาร บรษิทั รชิ เรสเตอรองค์ 
จ�ากัด แฟรนไชส์ร้านอาหารชื่อดัง
โชคดตีิ่มซ�าที่เปิดให้บรกิาร 24 ชั่วโมง
มากว่า 10 ปี ให้มุมมองว่าจากนี้ไป
อกี 5 ปี พฤตกิรรมคนเจน Y และ Z 
จะนิยมท�างานที่บ้าน หันมาประกอบ
อาชพีฟรแีลนซ์ และท�าธรุกจิผ่านออนไลน์
มากขึ้น ส่งผลให้ธรุกจิอาหาร หรอืร้าน
สะดวกซื้อที่เปิด 24 ชั่วโมงเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง และยอดขายกลางคนืจะค่อยๆ 
ขยายตัวเติบโตใกล้เคียงยอดขาย
ในช่วงกลางวนัมากขึ้น 

“ธรุกจิ 24 ชั่วโมงในประเทศไทย
คงจะเจรญิรอยตามธรุกจิที่เปิด 24 ชั่วโมง
ในประเทศพัฒนาแล้วที่โตมาก
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ไม่ต่างจาก วรท บนุนาค Co-Owner เจ้าของร้านกาแฟ R.E.A.D. ที่ตั้งใจให้ร้านนี้เป็นที่
อ่านหนังสือและพักผ่อน ในย่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มองว่า ธุรกิจ 24 ชั่วโมง
มแีนวโน้มที่ดขีึ้น และเริ่มกระจายไปตามหวัเมอืงใหญ่ๆ ตอบรบักบัไลฟ์สไตล์คนยคุนี้ที่รบีเร่ง 
และธรุกจิที่ต้องขบัเคลื่อนตลอดเวลา ฉะนั้นเวลาตื่น เวลาท�างาน เวลานอนของคนในปัจจบุนั
จงึเริ่มต้นและจบไม่พร้อมกนั

“หลงัจากเปิดร้านและให้บรกิาร 24 ชั่วโมงมา 3 ปีกเ็ริ่มมอีกีหลายร้านที่ทยอยเปิดตาม
มา แสดงว่าไอเดียการท�าธุรกิจ 24 ชั่วโมงเป็นอะไรที่น่าสนใจ แต่ตอนนี้ร้านเรายังมีเพียง
สาขาเดยีว ก�าลงัมองหาสถานที่ที่ดทีี่เหมาะเพื่อจะเปิดสาขาใหม่เพิ่ม” 

เช่นเดยีวกบั Dane Cantwell, Country Manager, Jetts 24 hour fitness ฟิตเนส 24 ชั่วโมง
ที่ประสบความส�าเรจ็อย่างมากในประเทศออสเตรเลยี เชื่อมั่นว่า การเปิดฟิตเนส 24 ชั่วโมง
ในเมืองไทยจะประสบความส�าเร็จไม่ต่างจากออสเตรเลียโดยมีแพลนที่จะเปิด 15 สาขา
ภายในปี พ.ศ.2561 และเปิดให้ได้ 150 สาขาภายใน 5 ปี เขามองว่า ธรุกจิเปิดให้บรกิาร 24 ชั่วโมง
จะเตบิโตขยายเข้าไปในทกุธรุกจิ ตอบสนองคนยคุใหม่ที่สามารถเลอืกบรหิารออกแบบชวีติ
ตวัเองได้ทกุเวลา

ทั้งห้างสรรพสนิค้า ร้านอาหารต่างๆ ผมเชื่อว่าประเทศไทยยงัมช่ีองว่างตรงนี้อกีเยอะ ซึ่งโชคดี
ติ่มซ�าเองเปิดให้บรกิาร 24 ชั่วโมงมากว่า 10 ปี ปัจจบุนัเรามรี้านที่เปิดให้บรกิาร 24 ชั่วโมง 
11 สาขา โชคดตีิ่มซ�าเองเรามองตลาด 24 ชั่วโมงมากขึ้น ตอนนี้ก�าลงัทดลองโมเดลธรุกจิ
ใหม่คอื Grab and Go, Take Away มากขึ้น และจะขยายตลาดไปในตลาดเออซีดี้วย”

เรามองตลาด 24 ช่ัวโมงมากข้ึน
ตอนนี้ก�าลังทดลองโมเดลธุรกิจใหม่คือ
Grab and Go, Take Away มากข้ึน
และจะขยายตลาดไปในตลาดเออีซีด้วย
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คอสต์ต�่ารายได้โต

แม้หลายธรุกจิจะมองเหน็ช่องว่างของการเปิดให้บรกิาร 24 ชั่วโมง แต่หลายธรุกจิยงั
ไม่ผลผีลามที่จะกระโดดเข้าสนามนี้ เพราะหลายคนอาจมคี�าถามคาใจว่า การลงทนุส�าหรบั
ธรุกจิที่จะเปิดให้บรกิาร 24 ชั่วโมงจะมคีวามคุ้มค่ามากน้อยเพยีงไร 

กรณีนี้ ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริช เรสเตอรองค์ 
จ�ากดั เปิดเผยตวัเลขของร้านโชคดตีิ่มซ�าที่เปิดให้บรกิารตลอดทั้งวนัว่า ทางร้านได้กลุม่ลกูค้า
และยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ในขณะที่ต้นทนุกลบัเพิ่มขึ้นมาเพยีงเลก็น้อย

เนื่องจากต้นทนุบางอย่าง เช่น ค่าเช่าเป็น Fix Cost อยูแ่ล้ว ต้นทนุหลกัๆ ที่เพิ่มขึ้นมาก็
คอื ค่าน�้า ค่าไฟ กบัพนกังาน ซึ่งทางร้านใช้วธิจีดัสรรให้เหมาะสมกบัจ�านวนลกูค้าในแต่ละช่วง 
และจะหมุนเวียนเปลี่ยนพนักงานในเวลาที่เหลื่อมกันเพื่อให้การบริการลูกค้าท�าได้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนรายได้นั้นหากนบัยอดต่อบลิแล้ว ช่วงกลางคนืมยีอดสงูกว่ากลางวนั เพราะ
ลูกค้ามีเวลาในการรับประทานไม่จ�ากัด ในขณะที่ช่วงเวลาที่มีลูกค้ามาใช้บริการขึ้นอยู่กับ
โลเกชนัด้วย อย่างสาขาที่บรรทดัทองช่วงเวลา 24.00-03.00 น.กย็งัมลีกูค้ามาใช้บรกิารแน่นร้าน 

R.E.A.D.
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ในขณะที่ร้านกาแฟน้องใหม่ R.E.A.D. Coffee แม้เพิ่งเปิดบรกิารมาได้เพยีง 3 ปี แต่ยอดขาย
ของร้านในช่วงเวลาหลงัเที่ยงคนืไปจนถงึแปดโมง โดยเฉพาะช่วงที่นกัศกึษามสีอบ ยอดขาย
ก็สูงขึ้นเรื่อยๆ จาก 10-20% เพิ่มเป็น 25-30% ราว 6,000 บาทต่อคืน กลายเป็นสถิติใหม่
ของร้านขึ้นมา

“ช่วงแรกๆ คนยังใช้บริการน้อยเคยคิดว่าจะขยับเวลาปิดร้านให้เร็วขึ้น แต่พอท�าไป
สักระยะเห็นว่าต้นทุนการขยายเวลาเปิดร้านตอนกลางคืนไม่ได้เพิ่มสูงมาก มีเพียง ค่าน�้า 
ค่าไฟ บวกกบัเงนิเดอืนพนกังานในกะกลางคนืเฉลี่ยแล้วตกวนัหนึ่งไม่กี่พนับาท และการเปิด
ร้าน 24 ชั่วโมงเป็นประจ�า อย่างน้อยเป็นการลงทนุท�ามาร์เกตตงิให้ผู้บรโิภครบัรู้” 

ทางด้าน Dane Cantwell, Country Manager, Jetts 24 hour fitness ให้ความเหน็ว่า ต้นทนุ
ที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงเวลากลางคนืไมไ่ด้มากนกั เนื่องจากทาง Jetts ได้มกีารวางแผนตั้งแต่
การก่อสร้างออกแบบอาคารให้ประหยดัพลงังาน มรีะบบเซน็เซอร์ที่จะท�าหน้าที่เปิดปิดไฟ
อตัโนมตั ิเพราะช่วงหลงัเที่ยงคนืจ�านวนลกูค้ามปีระมาณ 5-10% ฉะนั้นไม่จ�าเป็นต้องเปิดแอร์
เตม็พื้นที่ แต่ประเดน็ส�าคญัคอื ต้องไม่ท�าให้ลกูค้ารูส้กึอดึอดั ส่วนพนกังานกจ็ะท�างานถงึ
เวลา 22.00 น. หลงัจากนั้นลกูค้าสามารถใช้บตัรสมาชกิเข้ามาใช้บรกิารได้ตามปกติ

โชคดีติ่มซ�า
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“สาขาแรกที่ทาวน์อนิทาวน์ใช้เวลา 2 ปีกค็นืทนุแล้ว แม้แต่ 4 สาขาที่เพิ่งเปิดไปเมื่อ
เดือนมีนาคมก็เติบโตในระดับที่ดี ได้รับการตอบรับจากผู้รักสุขภาพ จากจ�านวน 7 สาขา
ในปัจจบุนัมแีผนจะขยายสาขาเพิ่มอกี 8 สาขาภายในสิ้นปี พ.ศ.2561 นี้” 

3 ธรุกจิที่กล่าวมาเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของธรุกจิที่เปดิบรกิาร 24 ชั่วโมง ยงัมอีกีหลายๆ 
ธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ร้านขายยา หรือ Co-Working Space ที่เริ่มขยายพื้นที่รองรับกลุ่มนิสิต
นกัศกึษา เหล่า Startup กลุม่ธรุกจิเอสเอม็อ ีท�าให้กลางคนืที่เคยเป็นเวลาหลบัใหลกลายเป็น
เวลาที่มคี่าเป็นเงนิเป็นทอง 

Jetts 24 hour fitness

1.  คอนเซปต์ร้านชดัเจน แตกต่าง 
2.  โลเกชนัที่ด ีแหล่งชมุชน 
3.  สนิค้าต้องไปเตมิช่องว่างในสถานที่แห่งนั้น 
4.  เลอืกเปิดร้านถนนฝั่งขาออกมกัจะได้ผลดี
5.  การตกแต่งร้านด้วยโทนสทีี่อบอุ่น
6.  อปุกรณ์ตกแต่งในร้านต้องท�าให้ลูกค้ารู้สกึสบาย 

6วิธี
บริหารธุรกิจ
24 ชม.
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เมื่อโดนภรรยาทักบ่อยๆ ว่า ท�าไมแขนเสื้อ
เป็นคราบสีเหลือง ท�าให้ สมชาย จันทิพย์วงษ์ 
ประธาน บริษัท ไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด 
นึกถึงสูตรยาที่ได้จากลูกค้าสมัยเป็นลูกน้อง
ร้านขายยาจนีประมาณ 20 ปีที่แล้ว กลายมาเป็น
จดุเริ่มต้นธรุกจิผงระงบักลิ่นกาย “เต่าเหยยีบโลก” 
ที่อาศัยร้านเสริมสวยของภรรยาเป็นช่องทาง
จ�าหน่าย และวธิโีฆษณาแบบแยบยล ตดิข้อความ
โฆษณาว่า “แป้งจับเต่า ตราเต่าเหยียบโลก 
ทาระงับกลิ่นรักแร้ รับประกัน เห็นผลภายใน 
1 วัน” ไว้บนกระจกที่สะกดสายตาลูกค้าทุกคู่
ให้ต้องอ่าน และหันไปมองผลิตภัณฑ์ที่ท�าเป็น
ถุงซิป ขายถุงละ 10 บาท

“ผมเริ่มท�าธุรกิจตอนอายุ 40 ปี กับอุปกรณ์
ที่มีเพียงเครื่องบดและเครื่องร่อนอย่างละ 1 ตัว 
ทั้งผลิตเองวิ่งหาลูกค้าเอง อยากบอกว่าอายุ
เป็นเพียงตัวเลข เราไม่ต้องไปแข่งกับใคร แค่

ความน่าสนใจ

 จากแบรนด์โนเนมแต่ด้วย
การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
บวกกับคุณภาพสินค้าจนได้รับ
การกล่าวถึงในโลกออนไลน์
เกดิเป็นดมีานด์ขึน้มา 

 นบัเป็นความส�าเรจ็จากรุน่พ่อ
ท่ีก�าลงัส่งไม้ต่อให้รุน่ลกูทีห่มายมัน่
จะป้ันให้แบรนด์ “เต่าเหยยีบโลก” 
ก้าวมาเป็น Top 3 ของผลติภณัฑ์
ระงบักลิน่กาย 

 พร้อมการปรับโฉมเต่าให้ดู
อินเตอร์พกติดกระเป๋าแบบ
ไม่อายใคร และขยายเส้นทางเดนิ
ของเต่าไปสูแ่ผนทีโ่ลกมากขึน้

Branding

 กองบรรณาธกิาร   เจษฎา ยอดสุรางค์

ภารกิจปรับโฉมใหม่ ท้าชนแบรนด์นอก

เต่าเหยยีบโลก
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แข่งกับตัวเอง อย่าดูถูกตัวเอง ทุกคนมีศักยภาพ เพียงแต่ว่าเราจะสู้ไหม อย่ารอโอกาส ต้อง
สร้างโอกาสให้กับตัวเอง” สมชายให้ข้อคิดในการเริ่มต้นธุรกิจ 

เนื่องจากเป็นแบรนด์ไม่มีชื่อเสียง การเริ่มต้นใช่ว่าจะได้รับการยอมรับ แม้สมชาย
จะใช้วิธีไปขอวางจ�าหน่ายโดยไม่คิดสตางค์และให้เจ้าของร้านได้ทดลองใช้ฟรีเพื่อจะได้ไป
แนะน�าลูกค้า แต่มีร้านเสริมสวยประมาณ 30% ที่ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าไม่ชอบขายของ 
ไม่อยากรับผิดชอบ และบางร้านถึงกับไล่เขาออกจากร้าน “เป็นความทรงจ�าที่ไม่เคยลืม 
แต่ก็ไม่ได้ท�าให้รู้สึกท้อ เพราะเราไม่ได้รู้จักกัน ร้านนี้ไล่เรา เราก็ไปฝากร้านอื่น” 

ผลของความไม่ท้อและมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้ใช้กับตัวเอง เริ่มได้รับความไว้วางใจ
จากลกูค้ามช่ีองทางจ�าหน่ายและก�าลงัซื้อที่เพิ่มขึ้น แต่จดุเปลี่ยนส�าคญัที่ท�าให้ “เต่าเหยยีบโลก” 
เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2551 เมื่อมีผู้ใช้สินค้าจริงแล้วเห็นผลว่าดี
จึงได้ไปตั้งกระทู้ในพันทิป เกิดเป็นกระแสถามหาสินค้าแต่ไม่สามารถหาซื้อได้ จนได้รับ
การติดต่อจากเซเว่น อีเลฟเว่นให้น�าสินค้าวางขายในร้าน 

ภารกิจลูกเต่า พาแบรนด์ข้ึนสู่ Top 3 

เมื่อต้องมารับไม้ต่อ วิศรุต จันทิพย์วงษ์ บุตรชายคนเล็กท�าหน้าที่ ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
และพัฒนากลยุทธ์ และพี่อีกสองคน อยากจะช่วยกันผลักดันพัฒนาธุรกิจครอบครัวให้มี
ความเป็นสากลมากขึ้น และเห็นพ้องกันว่าควรจะ Rebranding จึงได้ท�า Focus Group ได้
ผลสรุปออกมาว่า เต่าเหยียบโลก เป็นชื่อที่ดูแตกต่างโดดเด่นดีอยู่แล้ว เพียงแต่รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ฉลาก ยังไม่ค่อยทันสมัย ลูกค้าบางกลุ่มจึงไม่กล้าพกพา 

15 K SME Inspired



“ลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่ารู้จักผลิตภัณฑ์เต่าเหยียบโลก ใช้แล้ว แห้งสบาย ไม่เป็นคราบ 
ระงบักลิ่นเหงื่อได้ด ีแต่คนรุน่ใหม่กจ็ะตงิว่าชอบใช้แบบที่เป็นโรลออนมากกว่าแบบแป้งที่เลอะมอื”

โจทย์ที่ได้มาบรษิทัจงึแตกไลน์สนิค้าจากสตูรเดมิคอื กลิ่นเมนทอล ขวดสเีหลอืง เพิ่มอกี 
2 สูตร คือ กลิ่นซากุระ ขวดสีชมพู และลาเวนเดอร์ ขวดสีม่วง เพิ่มแบบโรลออน สเปรย์ 
และครีมบ�ารุงใต้วงแขน และเต่าเหยียบโลกใช้โรยรองเท้า อีก 2 สูตร คือ สูตรถ่านชาร์โคล 
และแอนตี้แบคทีเรีย ที่ได้มาจากคอมเมนต์ลูกค้าเช่นกัน

ตอนแรกคิดว่า การออกสูตรใหม่แย่งยอดขายกันเอง
ปรากฏว่า ยอดขายกลับโตมากกว่าเดิม

เพราะสินค้าแต่ละตัวก็เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ชอบแตกต่างกัน

“ตอนแรกคิดว่า การออกสูตรใหม่แย่งยอดขายกันเอง ปรากฏว่า ยอดขายกลับโต
มากกว่าเดมิ เพราะสนิค้าแต่ละตวักเ็หมาะกบัลกูค้าแต่ละกลุม่ที่ชอบแตกต่างกนั และเรว็ๆ นี้
บริษัทก็จะออกสูตรเฉพาะส�าหรับผู้ชาย ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นด้วย”

ไม่เพียงแตกไลน์สินค้า วิศรุตอธิบายเพิ่มว่าเมื่อมีช่องทางจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น บริษัทเริ่ม
ท�าการตลาดอย่างจริงจัง ทั้งการจ้างเอเยนซีมืออาชีพเป็นที่ปรึกษาในการท�าตลาด สร้าง
การรับรู้ผ่านการโฆษณาในนิตยสาร สปอตวิทย ุWrap รถเมล์ เพื่อให้เข้าถึงคนจ�านวนมาก 
และเจาะคนรุ่นใหม่ด้วยการท�าตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย การท�าคลิปโปรโมตสินค้าที่เน้นการ
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สื่อสารสนุกสนานและสร้างสรรค์ โดยจะเน้นโปรโมตในช่วงฤดูร้อนที่สินค้าขายดีเป็นพิเศษ 
รวมทั้งกลยุทธ์การแจกสินค้าตัวอย่าง เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้ทดลองใช้สินค้ากลายมา
เป็นลูกค้าในอนาคต เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ การท�าให้เต่าเหยียบโลกก้าวขึ้นมา
เป็นแบรนด์อันดับ 3 ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายของไทย 

“อาจจะโชคดีเรามีฐานเสียงดีอยู่แล้ว แต่ยังมีคนอีกจ�านวนมากที่ยังไม่ได้ลองใช้ 
ไม่เพียงเฉพาะคนไทยเท่านั้นเพราะอีกหนึ่งเป้าหมายของบริษัทคือ พาเต่าไปเหยียบโลก
เหมือนกับชื่อแบรนด์”

ด้วยคุณภาพที่ได้รับการการันตีจากลูกค้าในโลกออนไลน์ และการไม่หยุดพัฒนาสินค้า 
ไม่เพียงดันให้ยอดขายของบริษัทเติบโตประมาณ 100% ทุกปี ยังท�าให้เส้นทางเดินทางของ
เต่าเหยียบโลกกว้างไกลยิ่งขึ้น 

ท�าให้เต่าเหยยีบโลก
โดดเด่น

ปัจจัย4 
1. สนิค้าต้องมคีวามแตกต่าง 
2. ชื่อแบรนด์ต้องชดัเจน สะดดุหู
3. การแจกสนิค้าตวัอย่างช่วยสร้างโอกาสเข้าถงึลกูค้า
4. แพก็เกจทนัสมยัช่วยเพิ่มมูลค่าให้แบรนด์
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ความน่าสนใจ
 กระแสลดโลกร้อนไม่ใช่แค่

แฟช่ัน หากแต่เป็นความรับ
ผิดชอบต่อส่วนรวม 

 ทีส่�าคัญเป็นเทรนด์ท่ีผูบ้รโิภค
ต้องการ ซึ่งบริษัท น่านฟู้ด
โปรดักส์ (999) ตระหนักในเร่ืองนี้
ได้ส่งต่อความรูไ้ปยงัเกษตรกร
หนัมาใส่ใจกบัการปลกูพชืผกั
ที่ปลอดสารเคมี 

 ยกระดับภาพลักษณ์สินค้า
จังหวัดน่านให้มีคุณภาพ
น่าเชื่อถือ สร้างมูลค่าเพิ่มให้
สินค้าและสร้างออร์เดอร์
เพิ่มขึ้นแบบเท่าตัว 

 ขณะทีแ่นวโน้มธรุกจิเครือ่ง
ปรงุรสมีอตัราการเติบโตปีละ
หลายหมื่นล้านบาท

SME Corner

 กองบรรณาธกิาร

จากความตั้งใจที่ช่วยเหลอืเกษตรกรในจงัหวดั
น่านด้วยการรับซื้อพืชผลเกษตรเมื่อ 20 ปีที่แล้ว 
เมื่อสินค้าที่รับซื้อมาต้องส่งไปแปรรูปยังต่างถิ่น 
ธีระชาติ อินปา ประธานบริษัท น่านฟู้ดโปรดักส์ 
(999) จ�ากัด จึงต่อยอดเริ่มขยายการลงทุนสร้าง
โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรขึ้นเองโดยเริ่มจาก
โรงงานบดพริก ดองพริก ตามมาด้วยโรงงาน
ดองกระเทียม ผักกาด และโรงงานอบล�าไยแห้ง
โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างโรงงาน 3 แห่ง
กว่าร้อยล้านบาท 

นอกจากเน้นคุณภาพแล้ว เพื่อรับกระแส
รกัษ์โลก ปีที่แล้วบรษิทัได้ร่วมมอืกบัธนาคารกสกิรไทย 
เข้าไปให้ความรู้เกษตรกรที่ประสบกับปัญหาราคา
ข้าวโพดตกต�่า ให้หนัมาปลูกพรกิที่สามารถขายได้
ตลอดทั้งปี และเรียนรู้วิธีลดการใช้สารเคมี เช่น 
น�าสมนุไพรพื้นบ้านมาท�าเป็นยาฆ่าแมลง ช่วยลด
ต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเกษตรกร
รวมทั้งยกระดบัภาพลกัษณ์สนิค้าเกษตรจงัหวดัน่าน
ให้ดีขึ้น 

 น่านฟู้ด
โปรดักส์ (999)

ยกระดับเกษตรคุณภาพยุค 4.0
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“ช่วงแรกเริ่มพัฒนาเกษตรกรที่อ�าเภอนาน้อย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแค่ 10 ราย 
แต่เมื่อมีหลายๆ ฝ่ายเข้ามาช่วยเหลืออีกทั้งระดับผู้บริหารของธนาคารลงมาช่วยกันดูแล
หลายๆ ด้านท�าให้การพัฒนาดูจริงจัง เกษตรกรมีความสุข เริ่มเข้าใจว่าการไม่ใช้สารเคมี
ไม่เพียงท�าให้ตัวเขาปลอดภัย แล้วมันยังสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น จากผักกาดดอง
กโิลกรมัละ 10 บาท เมื่อปลอดสารเคมกีส็ามารถขายได้ 20 บาทต่อกโิลกรมั ท�าให้ต่อมามี
เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเกือบ 50 ราย เริ่มขยายพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดน่าน”  

จากผู้ผลิตต่อยอดสู่การสร้างแบรนด์

ผลจากการช่วยยกระดับเกษตรกรให้ปลูกพืชที่ไม่ใช้สารเคมี กอปรกับมูลค่าตลาด
เครื่องปรุงรสประกอบอาหารโดยรวมในไทยเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท�าให้ช่วงสองปีที่ผ่าน
มาบริษัทได้รับออร์เดอร์เพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวโดยเฉพาะพริกดอง กระเทียมดองที่ถือเป็น
วัตถุดิบหลักในการน�าไปผลิตเป็น น�้าจิ้ม ซอส ถือเป็นรายได้หลักของบริษัท 

ธีระชาติกล่าวว่า กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยประสบการณ์ และ
ความรู้ในตัวสินค้าแต่ละชนิดให้ลึกซึ้ง ตั้งแต่การปลูก การบรรจุ ฯลฯ เพราะพืชแต่ละประเภท
ก็จะมีคุณสมบัติต่างกันไป ถ้าหากไม่รู้จริงอาจจะมีผลให้เกิดความเสียหาย เช่น พืชเป็น
เชื้อราได้ 

“ในกระบวนการผลิตของทุกอย่างต้องสด เพราะถ้าค้างคืนจะท�าให้มีปัญหาเมื่อน�า
มาดองจะเกิดกลิ่น ฉะนั้นบริษัทจึงมีตัวแทนไปรับสินค้าจากเกษตรกร เพื่อให้สินค้าส่งถึง
โรงงานไม่เกินภายใน 6 ชั่วโมง อีกส่วนหนึ่งเกษตรกรมาขายโดยตรงซึ่งจะรับซื้อตั้งแต่เวลา 
08.00–15.00 น. เพื่อผลิตของให้ทันวันต่อวัน”
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KEY SUCCESS

ด้วยจุดนี้จึงท�าให้ได้รับความไว้ใจจากลูกค้าในเรื่องคุณภาพมาตลอด 20 ปี ปัจจุบัน
มีออร์เดอร์ผลิตพริกดองและกระเทียมดองเฉลี่ย 20 และ 500 ตันต่อวัน และก�าลังเตรียม
ขยายโรงงานเพื่อขยายก�าลังการผลิตสินค้าเพิ่มเป็นเท่าตัวเพื่อต่อยอดน�าผลิตภัณฑ์นั้น
จ�าหน่ายในแบรนด์ “น่านฟู้ดโปรดกัส์ (999)” ซึ่งขณะนี้ก�าลงัอยู่ในการเตรยีมแผนงานต่างๆ 
เช่น การขอ อย. เรื่องบรรจุภัณฑ์ คิดว่าจะวางขายในห้างสรรพสินค้าได้ประมาณต้นปี 
พ.ศ.2562

“ผมถือว่าวันนี้ก็ประสบความส�าเร็จระดับหนึ่ง แต่เป้าหมายต่อไปคือ ส่งต่อให้รุ่นลูก
ช่วยสืบต่อกิจการให้กว้างไกลออกไปในต่างประเทศมากขึ้น”

ด้วยประสบการณ์ที่ล้มลกุคลกุคลานแต่ไม่ท้อ แปรเปลี่ยนเป็นความมุง่มั่น ท�าให้น่านฟูด้
โปรดักส์ (999) ก�าลังไต่ระดับความส�าเร็จขึ้นไปเรื่อยๆ 

ผมถือว่าวันนี้ก็ประสบความส�าเร็จระดับหนึ่ง แต่เป้าหมายต่อไปคือ
ส่งต่อให้รุ่นลูกช่วยสืบต่อกิจการให้กว้างไกลออกไปในต่างประเทศมากขึ้น

1.
คุณภาพ

2.
การส่งมอบสินค้า

ตรงเวลา

3.
ซื่อสัตย์

รักษาค�าพูด

4.
ต้องรู้ลึก

เข้าใจในตัวสินค้า
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อดีตนักพัฒนาโปรแกรมเคยประสบปัญหา
ดงักล่าวครั้งที่เริ่มต้นธรุกจิตวัเองด้วยการขายรองเท้า
แฟชั่นออนไลน์จนสดุท้ายต้องหยดุขายไปโดยปรยิาย
ทั้งๆ ที่ยอดขายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มสงัเกต
เหน็ว่า ปัญหาการจดัการสตอ็กสนิค้านี้กลายเป็น
ปัญหาใหญ่ส�าหรบัเอสเอม็อ ีจนวนัหนึ่งเพื่อนให้เขา
ช่วยเขยีนโปรแกรมบรหิารสตอ็กให้ร้านขายสนิค้าของ
เพื่อน จงึจดุประกายให้เขาพฒันากลายเป็นธรุกจิ 

“แทนที่จะเขียนโปรแกรมให้เฉพาะรายผมก็
พฒันาเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้กบัทกุธรุกจิ โดยให้เพื่อน
ใช้ฟรเีพื่อเป็นการทดลอง และน�าประสบการณ์ของ
ตวัเองที่เคยพบมาปรบัปรงุ ให้สามารถจดัการสนิค้า
จ�านวนมากได้อย่างง่าย สามารถค�านวณต้นทุน 
ก�าไรได้แบบ Real Time และที่ส�าคญั คอื สามารถ
ลงิก์กบั Marketplace รายใหญ่อย่าง Lazada, Shopee, 
11street ได้โดยอตัโนมตั”ิ สวภพ ท้วมแสง Co-Founder 
บรษิทั ซอร์ทเอาท์ จ�ากดั เผยถงึที่มาและขยายความ
ให้ฟังว่า ZORT มาจากค�าว่า Sort Out ซึ่งแปลว่า 
การจดัระเบยีบ 

ความน่าสนใจ
 เทรนด์การขายของออนไลน์

ได้รบัความสนใจจากคนรุน่ใหม่
ท่ีสนใจอยากมีธุรกิจเป็นของ
ตวัเอง 

 บางรายกต็ดิลมบน แต่บางราย
ก็ต้องล้มเลิก เพราะถึงแม้
จะขายดีแต่ติดท่ีปัญหาความ
วุ่นวายในการจัดการระบบ
หลังบ้าน ไม่ว่าจะเป็นออร์เดอร์ 
หรอืสตอ็กสนิค้า 

 หนึง่ในปัญหาหลักทีก่ลายเป็น
จดุบอดตรงน้ีจงึท�าให้เกดิ ZORT 
แพลตฟอร์มระบบจัดการ 
ออร์เดอร์และสต็อกออนไลน์ 
ใช้เวลาเพยีง 3 ปีสร้างฐานลูกค้า
ถงึ 2,000 ร้าน และวางแผนเพิม่
จ�านวนลูกค้าขึน้เป็น 6,000 ร้าน
ภายในสิน้ปีน้ี

Tech SME

 กองบรรณาธกิาร 

ZORT
จัดระเบียบสต็อก
ให้เป็นสตางค์
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“ผมคดิว่าข้อมลูธรุกจิในโลกออนไลน์ยงัไม่มกีารจดัระเบยีบ จงึอยากท�าโซลชูนั เพื่อมา
จดัระเบยีบข้อมูลเหล่านี้ให้ร้านค้าผู้ประกอบการเข้าถงึข้อมูลและน�าข้อมูลไปใช้ได้ง่าย”

ทั้งนี้หน้าที่หลกัของ ZORT คอืช่วยผู้ประกอบการตั้งแต่การจดัการออร์เดอร์ การสตอ็ก
สนิค้า บญัช ีและการจดัการช่องทางจ�าหน่าย ซึ่งตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่มสีนิค้าจ�านวน
มาก โดยโปรแกรมของ ZORT มใีห้เลอืก 4 รูปแบบคอื Basic, Dropship, Consignment และ 
Enterprise ซึ่งแตกต่างกนัไปตามสดัส่วนการใช้งาน เช่น  การจ�ากดั User การบนัทกึจ�านวน
รายการซื้อ-ขาย การจดัการคลงัสนิค้า ไปจนถงึใช้ได้แบบไม่จ�ากดั 

ในส่วนของการตลาด สวภพเลือกใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมาย เพียง 3 ปีก็มีฐานลูกค้ากว่า 2,000 ร้านค้า และมีแผนที่จะขยายให้เป็น 
6,000 ร้านค้าภายในสิ้นปีนี้ก่อนที่จะลุยตลาดอาเซียนเป็นล�าดับต่อไป

“ผมว่าแนวโน้มธรุกจิทกุอย่างมุง่ไปสู่ Omni Channel ต้องมช่ีองทางการขายทั้งออฟไลน์
และออนไลน์ ฉะนั้นโอกาสทางธรุกจิของผมจงึไม่ได้ขึ้นอยูก่บัออนไลน์เท่านั้น ยงัมกีลุม่ที่เป็น
ออฟไลน์ซึ่งยังถือเป็นสัดส่วนที่มากอยู่ในประเทศ แต่ธุรกิจออนไลน์มันโตเร็วขึ้นเรื่อยๆ 
นอกจากนี้ อยากพฒันาระบบให้ตอบโจทย์การใช้งานลกูค้ามากที่สดุ ตอนนี้มโีครงการพฒันาการ
จดัการ Big Data หรอืการท�า AI เพื่อเป็นโซลูชนัที่ช่วยผู้ประกอบการตดัสนิใจในทางธรุกจิได้”

และเขาเชื่อว่าตราบใดที่ออนไลน์ยงัมแีนวโน้มที่โตขึ้นเรื่อยๆ ย่อมส่งผลให้ธรุกจิที่เกี่ยวข้อง
เติบโตตามไปด้วย เหมือนอย่าง ZORT ที่ท�าให้ปัญหาการจัดการสต็อกเป็นเรื่องง่าย
กลายเป็นธรุกจิที่เตบิโตแบบก้าวกระโดด 

3 ประโยชน์จาก ZORT

1. ลดขั้นตอนกระบวนการ
    ท�างานให้น้อยลง 

2. ลดเวลาที่ต้องจดัการสตอ็ก

3. เพิ่มโอกาสในการขายให้
   กบัธรุกจิ
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ในมมุมองของผูเ้ขยีนในฐานะนกับญัช ีผลงาน
โดดเด่นของรฐับาลชดุนี้ที่กล้าคดิกล้าท�าคอื นโยบาย 
เอสเอ็มอีบัญชีเดียว เพราะจะสร้างคุณูปการ
ในระยะยาวอย่างมหาศาลให้แก่เอสเอ็มอี และ
ประเทศชาติ

เท่าที่ทราบ แม้เอสเอม็อสี่วนใหญ่สมคัรเข้า
โครงการ มาตรการบญัชชีดุเดยีวและการยกเว้น
และลดอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัเอสเอม็อ ี
บญัชเีล่มเดยีวของกรมสรรพากรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 
แต่นั่นกเ็ป็นเพราะถกูขอร้องแกมบงัคบัจากสรรพากร
พื้นที่ที่ธรุกจิสงักดัอยู่ แต่ในทางปฏบิตั ิเอสเอม็อี
อาจลังเลสงสัยในหลายเรื่อง เช่น ไม่แน่ใจว่า
งานนี้โดนภาครฐัหลอกให้เข้าระบบหรอืไม่ หรอื
ไปต่อไม่เป็นว่า ระบบบญัชเีล่มเดยีวต้องท�าอย่างไร
หรอืไม่แน่ใจว่าถ้าท�าบญัชเีล่มเดยีวแล้วจะมภีาระ
ภาษเีพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่

อันที่จริง นโยบายบัญชีเดียวนั้น คนที่ได้
ประโยชน์เตม็ๆ คอื ธรุกจิเอสเอม็อทีี่จะได้โอกาส
ในการฝ่าคลื่นการบริหารจัดการแบบเก่าๆ ไปสู่

Accounting

 ศริริฐั โชติเวชการ

ความน่าสนใจ

 อย่าให้ความกลวัเรือ่งเสยีภาษี
มาตดัโอกาสในอนาคต

 เพราะภายใต้มาตรการบัญชี
เล่มเดียวภาครัฐเข็นนโยบาย
ออกมาเอาใจกนัสดุๆ ไม่ว่าจะเป็น
การไม่ตรวจสอบภาษีย้อนหลัง 
การยกเว้นและลดภาษนิีติบุคคล 
การลดค่าธรรมเนยีมการจดทะเบียน
นติบิคุคล 

 อีกทัง้เป็นการปรบัโหมดบญัชี
เข้าสู่มาตรฐานสากล ใช้บัญชี
ออนไลน์สามารถเช่ือมต่อกับ
การค้าขายแบบ e-Commerce 
สามารถเข้าถึงได้ง่ายแม้กระทั่ง
สมาร์ตโฟน จนแทบไม่ต้องอาศยั
นกับญัชี

นโยบาย

เอสเอ็มอบีญัชเีดยีว…
น�้าขึ้นให้รีบตัก
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การบริหารที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัลที่การค้าขายไม่ได้อยู่ในวงแคบเฉพาะท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้น แต่สามารถขยายตลาดออกไปได้ทั่วโลกด้วยช่องทางออนไลน์ขอเพยีงมี
สนิค้าที่ดมีคีณุภาพ แต่การค้าขายในเวทโีลกนั้นจ�าเป็นที่จะต้องรูต้วัเลขต้นทนุและก�าไรขาดทนุ
อย่างทันการณ์จึงจะเติบโตได้และเมื่อทุกธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง เศรษฐกิจของประเทศไทย
กจ็ะแขง็แกร่งไปด้วย

เราได้เห็นความล่มสลายของธุรกิจมากมายที่ปรับตัวไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ในอตุสาหกรรมที่ธรุกจินั้นยนือยู ่พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคก�าลงัมุง่ไปสูก่ารซื้อของออนไลน์กนัหมดแล้ว 
ถ้าเราไม่ปรบัตวักม็หีวงัจะถูกสนึามจิากเศรษฐกจิยคุดจิทิลักวาดให้หายไปจากวงการได้เช่นกนั 

ในเมื่อต้องปรับตัวทั้งที เราควรจะปรับระบบให้เป็นสากลไปเลย ด้วยการท�าบัญชี
เล่มเดียวที่ทันสมัยด้วยการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ (Cloud) ที่สามารถบันทึกและเข้าถึง
ข้อมลูผ่านอปุกรณ์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเปน็ PC, Tablet, Mobile Phone หรอืแมก้ระทั่ง Smart 
Watch ท�าให้ทกุๆ ฝ่ายในธรุกจิตั้งแต่ผู้บรหิาร เซลส์แมน นกับญัช ี ท�างานประสานกนัง่าย
และสะดวกขึ้นมากในการขาย การจัดการบัญชีและการดูผลประกอบการทางบัญชีได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเรว็เพราะระบบบญัชแีบบ Cloud นั้น ทกุคนจะท�างานบนฐานข้อมูลเดยีวกนั
มีระบบรองรับให้ท�าบัญชีได้ง่ายจนแทบไม่ต้องอาศัยนักบัญชีให้ปวดหัวต่อการเข้า-ออกของ
นกับญัชอีกีต่อไป

ความหมายท่ีซ่อนไว้ของบัญชีเล่มเดียวคือ การลงบัญชีแบบครบถ้วนเพื่อที่จะได้
รายงานทางการเงนิที่สมบูรณ์มาใช้ในการวเิคราะห์และตดัสนิใจ และภายใต้มาตรการบญัชี
เล่มเดียวนั้นทั้งกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่างก็เข็นนโยบายออกมาเอาใจกัน
สดุๆ ไม่ว่าจะเป็นการไม่ตรวจสอบภาษยี้อนหลงั การยกเว้นและลดภาษนีติบิคุคล การลดค่า
ธรรมเนยีมในการจดทะเบยีนนติบิคุคล จงึนบัเป็นโอกาสที่ดมีากที่จะได้เริ่มต้นใหม่แบบน�้าขึ้น
ให้รีบตัก อย่าให้ความกลัวเรื่องเสียภาษีมาตัดโอกาสในอนาคตของท่านเพราะเรื่องภาษีนั้น

นโยบายบัญชีเดียว คนที่ ได้ประโยชน์เต็มๆ คือ ธุรกิจเอสเอ็มอี
ที่จะได้โอกาสในการฝ่าคลื่นการบริหารจัดการแบบเก่าๆ

ไปสู่การบริหารที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัล
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ท่านคงทราบดวี่า ระบบการตรวจสอบภาษแีบบใหม่ของกรมสรรพากรที่เรยีกว่า RBA (Risk 
Based Audit Approach) ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสอบและวิเคราะห์หาความผิดปกต ิ
ในการเสยีภาษขีองผู้เสยีภาษ ีและสั่งให้ตรวจสอบจากส่วนกลางโดยตรง ไม่สามารถมรีะบบ
เลอืกที่รกัมกัที่ชงัเหมอืนแต่ก่อน ถ้าเราไม่เข้าระบบบญัชเีล่มเดยีวแต่ยงัเดนิตามวธิเีดมิที่ไม่แสดง
ยอดขายแบบครบถ้วนเพื่อเสยีภาษใีห้น้อยเข้าไว้นั้น วธิเีดมิๆ จะไม่สามารถเลด็ลอดการตรวจสอบ
ของกรมสรรพากรได้อีกต่อไปแล้ว และถ้าเราถูกตรวจสอบย้อนหลังและพบความผิด ภาระ
ภาษแีละเบี้ยปรบัอาจจะท�าให้เมด็เงนิที่หามาทั้งหมดต้องมอีนัส่งต่อให้กรมสรรพากรไปอย่าง
น่าเสยีดาย การลงบญัชใีห้ครบถ้วนแล้วมาใช้วธิกีารวางแผนภาษใีห้มกีารเสยีภาษแีบบถกูต้อง
แต่ประหยดัภาษดีูจะเหมาะสมกบัสถานการณ์มากกว่า

ถ้าเราไม่เข้าระบบบัญชีเล่มเดียว แต่ยังเดินตามวิธีเดิม
ที่ ไม่แสดงยอดขายแบบครบถ้วนเพื่อเสียภาษีให้น้อยเข้าไว้นั้น

วิธีเดิมๆ ไม่สามารถเล็ดลอดการตรวจสอบ
ของกรมสรรพากรได้อีกต่อไป

ดังนั้น การเลือกโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมที่รองรับการ
จัดการการค้าขายแบบ e-Commerce เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อการขาย ต่อลูกค้า และ
สามารถเชื่อมข้อมูลการขาย ข้อมูลสตอ็กแบบ Real Time เข้าสู่โปรแกรมบญัช ีเพื่อลดภาระ
ด้านการจัดการข้อมูลเอาเวลาไปท�าตลาดให้กว้างสู่ตลาดโลก สร้างแบรนด์ให้แข็ง ให้เป็น
ที่รู้จกั บางทนีอกจากยอดขายและก�าไรเตบิโตขึ้นแล้ว อาจจะมกีจิการต่างชาตมิาขอซื้อ หรอื
ร่วมทุนในกิจการของเราในราคาที่สูงและคุ้มค่าพอที่จะตัดสินใจขายหรือเปิดโอกาสในการ
ร่วมทุนดังที่เราเคยเห็นในอดีตที่เจ้าของแบรนด์ดังหลายๆ คนร�่ารวยในพริบตาโดยไม่ต้อง
ซื้อหวยด้วยการขายกิจการให้ต่างชาติและเราต้องทราบว่าการที่ต่างชาติจะมาซื้อหุ้นนั้น
เขาย่อมจะขอดูและตรวจสอบงบการเงนิก่อนเป็นอนัดบัแรกว่าโปร่งใสเชื่อถอืได้หรอืไม่ ถ้าถงึ
เวลานั้นแล้วระบบบญัชเีราไม่พร้อมต่อการถกูตรวจสอบเงนิก้อนใหญ่นั้นกอ็าจจะหลดุลอยไป
อย่างน่าเสยีดาย

ดงันั้น ไม่ต้องลงัเลสงสยัเรื่องบญัชเีล่มเดยีวอกีต่อไป โอกาสที่ดมีาถงึแล้วนึกถงึอนาคต
อนัสดใสที่รออยู่แล้ว กระโจนใส่มนัเลยแบบ น�้าขึ้นให้รบีตกัค่ะ 
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เปลี่ยนชั่วโมงหลับ

ให้เป็นชั่วโมงรวย




