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หนึ่งในความฝันของคนรุน่ใหม่คอื การเป็นเจ้าของกจิการมากกว่า
การท�างานเป็นลูกจ้างบริษัท ยิ่งมีช่องทางออนไลน์เอื้ออ�านวยต่อ
การท�าธรุกจิให้ง่ายคล่องตวัมากขึ้น จ�านวนพ่อค้าแม่ขายออนไลน์
เริ่มขยายตามความนยิมของผู้เล่นสื่อโซเชยีล ด้วยเทคโนโลยถีงึแม้
การสั่งซื้อจะง่าย แต่อาจขายไม่คล่อง เพราะข้อจ�ากดัของออนไลน์
คอืลูกค้าไม่ได้สมัผสัสนิค้าจรงิ กลายเป็น Pain Point ของเถ้าแก่น้อย
ทั้งหลายที่ยงัขาดเงนิลงทนุในการเปิดหน้าร้าน

เมื่อแต่ละคนอยากมีหน้าร้าน ต่างก็มีทุนน้อย แต่ถ้ารวมกัน
เป็นร้อย เงนิกไ็ม่น้อยพอเช่าที่ท�าเลดีๆ  แนวคดินี้มผีู้ที่มองเหน็โอกาสสานต่อเกดิเป็นเทรนด์ของร้าน
รูปแบบมัลติแบรนด์ ที่เปิดให้แบรนด์สินค้าบนโลกออนไลน์มาแชร์ค่าเช่าและไม่ต้องมานั่งเฝ้า หา
พนกังานประจ�าร้าน เพราะเจ้าของพื้นที่จดัการให้ทกุอย่าง 

นับเป็นสมการที่ลงตัว สร้างรายได้ให้กับเจ้าของพื้นที่ที่บริหารที่ว่างให้เป็นห้างขนาดย่อม 
ส่วนเอสเอ็มอีรายเล็กได้มีเวทีแจ้งเกิดอาจได้ยอดเพิ่มจากฐานลูกค้าของแบรนด์อื่นๆ ฝั่งผู้บริโภค
ได้เพลิดเพลินกับสินค้าหลากหลายที่มีให้เลือกครบจบในพื้นที่เดียวส่งผลให้ร้านค้ามัลติแบรนด์
เริ่มขยายตวัไปตามหวัเมอืงใหญ่ๆ และในหลากหลายสนิค้าไม่จ�ากดัเฉพาะเสื้อผ้าแฟชั่น ตอบโจทย์
การท�าธรุกจิแบบวนิ-วนิของทกุฝ่าย

ในมมุที่คดิว่าตนั แค่รู้จกัแบ่งปัน ธรุกจิกลบัขยาย แบบนี้หรอืเปล่าที่เรยีกว่ายิ่งให้ยิ่งได้!!!

สรุตัน์ ลลีาทววีฒัน์
 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย

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

“ทอมมี่ ฮิลฟิเกอร์” ได้ชื่อว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ชอบใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ล่าสุดได้เปิดตัวเครื่องแต่งกายส�าหรับบุรุษ 
และสตรีภายใต้ชื่อ Tommy Jeans Xplore ที่มีชิปฝังอยู่
ในเครื่องแต่งกาย และชิปดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธ
บนสมาร์ตโฟนระบบ iOS 

จดุประสงค์การตดิตั้งชปินี้ เพื่อท�าการตลาดในแบบที่เรยีกว่า Gamification หรอืการสร้างปฏสิมัพนัธ์
ด้วยการดงึลกูค้าให้ร่วมเล่นเกม กล่าวคอืเมื่อลกูค้าหยบิเครื่องแต่งกายฝังชปิมาสวมใส่แล้วเปิดบลทููธ
บนสมาร์ตโฟนเพื่อเชื่อมต่อกับชิป ลูกค้าสามารถเข้าไปเล่นเกมบนแอปพลิเคชันเพื่อเก็บคะแนน 
ยกตวัอย่างเกมเดนิหารปูหวัใจ เกมมองหาสญัลกัษณ์ของแบรนด์ทอมมี่ ฮลิฟิเกอร์ที่ซ่อนอยูใ่นแผนที่ 
หรอืง่ายสดุแค่สวมเครื่องแต่งกาย กจ็ะได้คะแนนอตัโนมตั ิยิ่งสวมบ่อยกย็ิ่งได้แต้มเยอะ เป็นต้น  

คะแนนที่สะสมได้สามารถน�าไปแลกรางวลั เช่น บตัรของขวญั ทอมมี่ ฮลิฟิเกอร์หวงัใช้กลยทุธ์นี้
สั่งสมความภกัดตี่อแบรนด์ในกลุ่มลูกค้า และเป็นการสร้างชมุชนเลก็ๆ ที่เป็นแหล่งรวมของแบรนด์
แอมบาสซาเดอร์ของบรษิทั เชื่อว่าน่าจะได้ผลระดบัหนึ่ง ด้วยราคาสนิค้าที่ค่อนข้างสูง ลูกค้าที่ซื้อ
คอลเลกชนันี้เพื่อร่วมเล่นเกมต้องมใีจรกัและเป็นแฟนพนัธุ์แท้ของทอมมี่ ฮลิฟิเกอร์แน่นอน     
ที่มา : https://techcrunch.com/2018/07/25/tommy-hilfiger-has-launched-a-ridiculous-line-of-smart-clothing-that-rewards-you-for-wearing-it/

เส้ือผ้าฝังชิป ย่ิงใส่บ่อยย่ิงได้แต้มเยอะ

บรษิทั ฮทูามาก ิ ผูอ้อกแบบและผลติบรรจภุณัฑ์รายใหญ่
จากฟินแลนด์ได้พฒันา “Adtone” แก้วอจัฉรยิะซึ่งเป็นแก้วกระดาษ
แบบใช้ครั้งเดยีวทิ้ง ที่เรยีกแก้วอจัฉรยิะเนื่องจากมกีารน�าเทคโนโลย ี
Thermochromic ที่ท�าให้ฉลากบนแก้วสามารถเปลี่ยนสีได้ตาม
อณุหภูมทิี่สูงขึ้น เรยีกว่าเป็นแก้วไวต่อความร้อน โดยเมื่อเตมิ

ของเหลวร้อนๆ ลงไป จะท�าให้ฉลากกบั QR Code ที่ดเูหมอืนล่องหนค่อยๆ ปรากฏชดัขึ้น และ QR Code 
จะเชื่อมกบัข้อมูลดจิทิลัที่เจ้าของแบรนด์ต้องการสื่อ 

โดยลกูค้าสามารถใช้สมาร์ตโฟนสแกน QR Code จากนั้นสารที่ซ่อนอยูใ่น QR Code ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมลูเกี่ยวกบัร้าน แคมเปญของทางร้าน เช่น การแจกโค้ดลดราคา หรอืสะสมแต้มจะปรากฏขึ้น
บนจอ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่สนกุๆ ให้ลกูค้าได้มส่ีวนร่วม กจิกรรมแบบนี้เองที่มส่ีวนช่วยกระตุน้
ให้เกดิ Engagement ระหว่างแบรนด์กบัลกูค้า                   ที่มา : www.trendhunter.com/trends/smart-cup

แก้วกระดาษอจัฉรยิะ ส�าหรบัร้านกาแฟ
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ความคุ้นเคยกบัมะพร้าวตั้งแต่เดก็ เหน็วางขาย
ตามข้างทางจ�านวนมาก แต่พอไปศกึษาในกรงุเทพฯ 
สงัเกตว่าคนในเมอืงจะหารบัประทานมะพร้าวล�าบาก 
ที่มีจ�าหน่ายก็จะเป็นน�้ามะพร้าวบรรจุขวดซึ่งรสชาติ
ต่างจากน�้ามะพร้าวสดแท้ๆ เริ่มมองเหน็ช่องทางตลาด
มคีวามคดิแวบเข้ามาว่าจะท�าอย่างไรจงึจะสร้างมลูค่า
กบัสิ่งที่มอียูใ่นท้องถิ่นบ้านเกดิจงัหวดันครปฐมที่เป็น
แหล่งมะพร้าวได้ ความบงัเอญิผสมกบัการช่างสงัเกต
ท�าให้ นฐัพงษ์ ท้วมเกรด็ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
บริษัท รูท คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด ค้นพบวิธีเปิดลูก
มะพร้าวจากท�าขวดไวน์แตกและเห็นว่าจุกมีสีเดียว
กบัมะพร้าวจงึน�าจกุคอร์กที่เปิดไวน์มาใช้กบัมะพร้าว 
น�าการค้นพบนี้ถ่ายรูปลง Facebook ปรากฏว่ามคีน
ให้ความสนใจ จากนั้นเขาใช้เวลาเกือบ 2 ปี เพื่อ
พฒันาที่เปิดมะพร้าวด้วยจกุคอร์กจนส�าเรจ็ และไม่ให้
เสียชื่อที่จบทางด้านนิติศาสตร์ ได้จดสิทธิบัตร
การออกแบบพร้อมกบัสร้างแบรนด์ Coco Crack 

“หลกัการของ Coco Crack จะไม่รบกวนระบบ
ภายในของมะพร้าว เพื่อให้มะพร้าวยังคงความสด
ตลอดเวลาและไม่มสีิ่งเจอืปน เราเจาะที่กะลาท�าให้

ความน่าสนใจ
 ของดี แม้ถูกปากแต่ถ้า

กนิล�าบาก ยากต่อการบรโิภค
อาจไม่ถูกโฉลกกับผู้บริโภค
ยุคใหม่

 แค่ใส่ไอเดียเพิ่มความ
สะดวก ให้ง่ายต่อการบริโภค 
สะดวกต่อการตัดสินใจซื้อ 
เพิม่กลุม่ลกูค้าจากสามพราน
ถึงกว่างโจว

Get Idea

 กองบรรณาธกิาร

Coco Crack
แก๊กเดยีว มะพร้าวก็พร้อมดืม่
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มนัร้าว แล้วเอาจกุคอร์กไปตดิไว้ข้างบน จกุคอร์กเป็นตวัช่วยกดให้กะลาแตกออก แล้วเวลา
ต้องการดื่มแค่ดงึจกุเปิดฝากจ็ะได้มะพร้าวพร้อมดื่ม ซึ่งสามารถเกบ็ได้ 15 วนัหากแช่ในตู้เยน็ 
และประมาณ 3 วนัหากไม่ได้แช่ตู้เยน็”

นอกจากใส่ไอเดยีเพิ่มความง่ายแล้ว คณุภาพเป็นสิ่งจ�าเป็น นฐัพงษ์ย�้าเน้นคอื จะเลอืก
ใช้มะพร้าวน�้าหอมที่มีอายุ 22-25 วันเท่านั้น จะท�าให้ได้มะพร้าวที่มีรสชาติหวานหอม
ก�าลงัน่ารบัประทาน เมื่อมาอยู่ภายใต้การดไีซน์ที่สวยของจกุคอร์กชวนให้คนสนใจ  

ไอเดียล้น ออร์เดอร์ทะลัก

แม้จะเพิ่งเปิดโรงงานได้เพยีง 8-9 เดอืน และใช้วธิที�าการตลาดผ่านทาง Facebook และ
การออกบูท แต่ก็ได้รับผลตอบรับดีมากจากลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศจีน ที่เคย
ออร์เดอร์มากถงึ 5 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งต้องใช้มะพร้าวไม่ต�่ากว่า 1 แสนลูก ปัจจบุนับรษิทั
มีก�าลงัการผลิตประมาณวนัละ 7,000–10,000 ลูก ท�าให้บรษิัทมแีผนที่จะไปเปิดโรงงานที่
กว่างโจวในเรว็วนันี้ เพื่อลดต้นทนุการขนส่ง และป้องกนัความเสยีหายระหว่างขนส่ง

นอกจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ถือเป็นลูกค้าหลักประมาณ 90% นอกนั้นเป็นกลุ่ม
ลกูค้าในออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาวออฟฟิศ หรอืคณุแม่บ้านที่ชอบดื่มน�้ามะพร้าว เนื่องจาก
มผีลดตี่อสขุภาพ ท�าให้บรษิทัพยายามขยายฐานลูกค้าไปที่กลุ่มผู้ชายที่รกัสขุภาพมากขึ้น 
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มะพร้าว Coco Crack มจี�าหน่ายใน 2 แบบคอื ราคาส่งราคา 35 บาทต่อลูก ส่วนราคา
ปลกี 59 บาทต่อลูก หากสั่งมากกว่า 100 ลูกส่งฟรใีนกรงุเทพฯ ในอนาคตบรษิทัวางแผน
เปิดหน้าร้านเพิ่มช่องทางจ�าหน่าย และเพิ่มไลน์สนิค้าให้มาก โดยสนิค้าที่เพิ่มขึ้นมากจ็ะมี
ความเกี่ยวเนื่องกับมะพร้าว เช่น ไอศกรีมกะทิบรรจุในกะลามะพร้าว รวมทั้งมีแผนที่จะ
พฒันาตวัจกุท�าจากเศษมะพร้าวจะได้เป็นผลติภณัฑ์จากมะพร้าว 100%

“แม้ Coco Crack อาจเป็นผลติภณัฑ์ที่เกดิจากความบงัเอญิ แต่หลงัจากนี้เราเพิ่มความ
ใส่ใจเข้าไปให้มากยิ่งขึ้นในทุกรายละเอียด อยากส่งไปขายได้ทั่วโลก ถ้าวันหนึ่งปลดล็อก
เรื่องการเกบ็รกัษาได้ มั่นใจว่า Coco Crack เดนิทางไปรอบโลกแน่นอน”

ไอเดียที่เพิ่มความสะดวก บวกความใส่ใจ และการเตรียมพร้อมเรื่องกฎหมายช่วยให้
มะพร้าวพร้อมดื่มของไทยไปตลาดโลกได้เรว็วนัขึ้น 

เราอยากส่งไปขายได้ทั่วโลก
ถ้าวันหนึ่งปลดล็อกเรื่องการเก็บรักษาได้

มั่นใจว่า Coco Crack เดินทางไปรอบโลกแน่นอน

ใส่ไอเดียที่สร้างสรรค์

ใส่ใจคุณภาพสินค้า

ใส่ใจในบรรจุภัณฑ์

ใส่ใจสิทธิประโยชน์เรื่องกฎหมาย

เปิดความส�าเร็จฉบับ Coco Crack

1

2

3

4
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K Analysis

ความน่าสนใจ

 ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
นอกจากเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรม S–Curve 
ท่ีภาครัฐส่งเสริมแล้วยัง
เป็นของฝากยอดนิยม
ส�าหรับนักท่องเท่ียวจีน

 แต่ละรายมีค่าใช้จ่าย
ชอปปิงในต่างประเทศ
ไม่ต�่ากว่า 24,500 บาท

 แค่เข้าใจพฤตกิรรมอาตี๋
อาหมวย เพิ่มนวัตกรรม
เข้าไป เช่น พกพาง่าย 
คนจีนได้ของฝากถูกใจ 
ส่วนเอสเอ็มอีไทยมีโอกาส
สร้างก�าไรรับทรัพย์เพิ่ม
จากทัวร์จีน

 กองบรรณาธกิาร    เรยีบเรยีงจาก

ธุรกิจอาหารแปรรปูรุง่
 ยอดพุ่งรับทัวร์จีน 

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนถือเป็นกลุ่มที่เข้ามาไทย
มากที่สุด ประมาณ 30% ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
ประมาณการว่า

ในปี พ.ศ.2561 นกัท่องเที่ยวจนี
ที่มาเที่ยวไทยมปีระมาณ

10.9 ล้านคน เติบโต 11.2%
จากที่ขยายตวั

12.0% ในปี พ.ศ.2560

ขณะที่รายได้มาจากนกัท่องเที่ยวจนี
เที่ยวไทยคาดว่าจะสูงถงึ

6.02 แสนล้านบาท
เติบโต 14.8%

จากที่เตบิโต

15.8% ในปี พ.ศ.2560 
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สอดรับกับผลส�ารวจของเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวรายใหญ่ของจีน
เมื่อต้นปี พ.ศ.2561 ที่พบว่า

ค่าชอปปิงน�าโด่ง
ไม่เพียงแต่ชอบเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวจีนยังชื่นชอบการชอปปิงมาก ค่าใช้จ่ายใน

การซื้อสินค้าสูงน�ามาเป็นอันดับแรก 

ส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มของฝาก ซึ่งหนึ่งในสินค้าที่ได้รับความนิยมก็คือ 
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป นอกจากเป็นสินค้าส่งออกขึ้นชื่อของไทยแล้ว การเติบโตของร้าน
อาหารไทยในจนี การบอกต่อของผู้บรโิภคจนี ตลอดจนกระแสความนยิมจากภาพยนตร์จนี
ที่มาถ่ายท�าในไทย และละครไทย/ดาราไทยที่ไปโด่งดังในจีน ท�าให้คนจีนรู้จักและคุ้นเคย
กบัผลติภณัฑ์อาหารของไทยมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลของ Nielsen ระบวุ่า นกัท่องเที่ยวชาวจนี
มีอ�านาจการซื้อของในต่างประเทศสูงถึง 24,500 บาทต่อคน

จดุหมายปลายทางที่นกัท่องเที่ยวจนี

เลือกเดินทางอันดับแรก
ในช่วงเทศกาลตรษุจนี คอื 

 ไทย 

29%
25%

19%

15% 12%
การซื้อสินค้า

ค่าที่พัก และโรงแรม

ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม

ค่าสถานที่ท่องเที่ยว และสันทนาการ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สัดส่วนการกระจายตัวของค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยสู่ภาคธุรกิจต่างๆ
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3 ปัจจัยนักท่องเที่ยวจีนเลือกซื้อของฝาก

อาหารแปรรูปอีกโอกาสของเอสเอ็มอี 
 จากการที่ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดาวรุ่ง อีกทั้งยังเป็นหนึ่ง

ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย หรอื S–Curve ตลอดจนมาตรการและนโยบายส่งเสรมิจากภาครฐั 
ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งสู่ความเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมและครัวของโลก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วย
ผลักดันให้ธุรกิจอาหารแปรรูปในกลุ่มของฝากสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ ในกลุ่มอาหารแปรรูปในรูปแบบของฝากที่คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างสูงในปี 
พ.ศ.2561-2562 น่าจะอยู่ในกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน ขนมขบเคี้ยว เครื่องปรุงรสต่างๆ 
และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่เน้นนวัตกรรมในการผลิต เนื่องจาก
เป็นสินค้าดาวรุ่งในกลุ่มสินค้าส่งออกที่ต่างชาติให้ความสนใจมากขึ้น 

ให้ความส�าคัญกับคุณภาพ
ของสนิค้า ราคา และโปรโมชั่น 
โดยมองว่าสินค้าของไทย
โดยเฉพาะสนิค้าอาหารประเภท
ผลไม้ ขนม เมื่อเทยีบกบัราคา
และคุณภาพแล้วคุ้มค่ากว่า
ที่ประเทศจนี มองว่าสนิค้าไทย
เป็นสนิค้าที่มคีณุภาพ น่าเชื่อถอื 
ปลอดภยั

เลือกซื้อของฝากที่เคยเห็น
คนรอบข้างซื้อสินค้าประเภท
นั้นมาก่อนและชื่นชอบ
ผลติภณัฑ์ขึ้นชื่อของท้องถิ่น
ที่เข้าไปท่องเที่ยว

เลอืกซื้อสนิค้าประเภทอาหาร
ในกลุ่มขนม ของรับประทาน
เล่นที่มีลักษณะเป็นไทย 
โดยเฉพาะสินค้าที่มีขายใน
ไทยอย่างเดียว โดยมองว่า
รสชาติถูกปากและอร่อย
กว่าที่ขายในประเทศจีน

21 3
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ประเภทสินค้า     ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม                    ข้อมูลทางการตลาดที่น่าสนใจ

ยาอมสมุนไพร

มะม่วงอบแห้ง/ล�าไยอบแห้ง/ 
ทเุรยีนทอดกรอบ/กล้วยฉาบ/ 
กล้วยกวน/มะเขอืเทศอบแห้ง 
/สตรอว์เบอร์รอีบแห้ง

หมฝูอย/หมทูบุ/เนื้อจระเข้ทบุ/ 
ปลาหมกึปรงุรส

ส้มต�าอบกรอบ/ผัดไทยกึ่ง
ส�าเรจ็รปู ข้าวเหนยีวทเุรยีน-
มะม่วงกึ่งส�าเรจ็รปู

ถั่วอบกรอบ/ ถั่วเคลอืบ/ถั่วทอด/ 
สาหร่ายทอดกรอบ/กระเทยีม-
หอมเจยีวทอดกรอบ

ขนมขบเคี้ยวจากข้าวปรงุรส/
เส้นก๋วยเตี๋ยว-เส้นหมี่
/น�้ามันร�าข้าว

นมอัดเม็ด/ลูกอมกะทิ/ลูกอม
รสผลไม้ไทย (มะขาม/ทเุรยีน)

อาลัว/วุ้นกรอบ/กลีบล�าดวน/ 
ทองม้วน/ ข้าวต้มมดั (แบบอุน่
ได้) / ขนมอื่นๆ ที่มส่ีวนประกอบ
จากกะทิ

น�้ามันมะพร้าว/น�้ามะพร้าว
บรรจขุวดหรอืกระป๋อง/มะพร้าว
อบแห้ง

น�้าจิ้มไก่/น�้าจิ้มบ๊วย/น�้าจิ้มซฟีดู/ 
ซอสผดัต่างๆ/ผงปรงุรส

ยาอมแบบเมด็หรอืลกูกลอนที่
มสีรรพคณุต่างๆ เช่น แก้ไอ 
ชุม่คอ

 การแปรรปูผลไม้เมอืงร้อนในจนียงัมน้ีอย ในขณะที่ผลไม้ไทยเป็นที่ชื่นชอบ
ของคนจนีมาก เพราะรสชาตดิ ีราคาไม่สูง
 นยิมรบัประทานเป็นของว่างระหว่างวนัและใช้เสร์ิฟต้อนรบัแขก

 สอดรบักบัวฒันธรรมการรบัประทานอาหารของจนีที่นยิมรบัประทาน
อาหารกลุม่เนื้อสตัว์
 เนื้อสตัว์แปรรูปของไทย มกีารปรงุรสหรอืแปรรูปที่หลากหลายแบบ จงึมี

รสชาตแิปลกใหม่และถกูใจคนจนี

 เป็นเอกลกัษณ์ หรอื Signature ของไทยที่คนจนีจะเลอืกรบัประทานเป็น
อนัดบัต้นๆ 
 เกบ็ได้นาน และสามารถซื้อกลบัไปท�าเองหรอืซื้อฝากได้

 เป็นขนมที่ชาวจนีชื่นชอบและเป็นสนิค้าที่ไทยส่งออกสู่จนี 
 ส่วนใหญ่มกัมตีดิบ้านไว้เพื่อต้อนรบัแขก รบัประทานเล่นเป็นของว่าง 

กบัแกล้มหรอืใช้โรยข้าว-กบัข้าว

ข้าวเป็นสนิค้าเอกลกัษณ์ของไทย แปรรูปได้หลากหลายและมคีณุค่าทาง
โภชนาการเป็นที่ชื่นชอบของคนจนีรุน่ใหม่

 มกัซื้อฝากลูกหลาน เพราะรบัประทานง่าย มรีสชาตถูิกปาก
 เป็นสนิค้าที่ราคาไม่แพง น�้าหนกัเบา สามารถเลอืกซื้อและแพก็กลบัได้

ไม่ยาก ในปรมิาณมาก

 เป็นสนิค้าหารบัประทานยาก รสชาตหิวานกลมกล่อมถกูปากคนจนี
 รปูลกัษณ์ของขนมไทยมคีวามประณตีสงู เหมาะเป็นของฝากที่สร้างความ

ประทบัใจส�าหรบัคนจนี

 มะพร้าวไทยก�าลงัเป็นที่นยิมในหมู่คนรกัสขุภาพในจนี
 จนีไม่สามารถปลูกมะพร้าวให้มรีสชาตหิวานหอมแบบไทยได้
 มะพร้าวเป็นผลไม้ราคาแพงในจนี ผูบ้รโิภคชื่นชอบมากโดยเฉพาะมณฑล

ซึ่งไม่มทีางออกทะเลอย่างมณฑลยนูนาน

 ความนยิมอาหารไทยในจนี ท�าให้คนจนีอยากจะท�ารบัประทานเอง หรอื
ใช้เป็นเครื่องจิ้มกบัอาหารทอด/ป้ิงย่าง
 เครื่องปรงุรสไทยมรีสชาตกิลมกล่อม มส่ีวนผสมของเครื่องเทศ/สมนุไพร 

ซึ่งมสีรรพคณุทางยา เป็นที่นยิมของคนจนี

 มสีรรพคณุทางยา ท�าให้เป็นที่นยิมของคนจนีสูงวยั
 มกีลิ่นหอมสดชื่น รสชาตดิ ีและหาซื้อได้ง่ายตั้งแต่ร้านค้าทั่วไป ร้านสะดวก

ซื้อ ห้างสรรพสนิค้าหรอืในสนามบนิ

ผลไม้อบแห้ง
หรือทอดกรอบ

อาหารแปรรูป
จากเนื้อสัตว์

อาหารไทย
ก่ึงส�าเร็จรูป

ขนมขบเค้ียว

ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากข้าว

ผลิตภัณฑ์
ลูกอม

ผลิตภัณฑ์
จากมะพร้าว

เครื่องปรุงรส

ขนมไทย

ที่มา : รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย (พ.ศ.2561)
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4 แนวทางปรับตัวรับมือผู้บริโภคจีน 

2

1 ช่องทางการจ�าหน่าย พยายามน�าสินค้าเข้าไปวางขาย
ในสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวจีนอยู่เป็นจ�านวนมาก (ในกรุงเทพฯ 
เช่น ห้วยขวาง รัชดาภิเษก หรือต่างจังหวัด เช่น ชลบุรี เชียงใหม่ 
ภูเก็ต เป็นต้น)

สร้างความแตกต่างและภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับผลิตภัณฑ์ 

ด้านการผลิต : 

ประยกุต์ใช้นวตักรรมด้านการผลติ ให้สามารถยดือาย/ุเกบ็รกัษา สะดวกต่อการพกพา
ระหว่างการเดินทาง หรือให้คุณค่าทางโภชนาการหรือสรรพคุณทางยา ฯลฯ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างมาตรฐานให้กับสินค้า เพราะจะท�าให้สินค้าดู
แปลกใหม่ มีคุณค่า และช่วยเสริมให้ของฝากดูดี 

ด้านการตลาด : 

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น การปรับรสชาติ การดีไซน์บรรจุภัณฑ์ให้
มองเห็นหน้าตาและสีสันของสินค้าภายในได้อย่างชัดเจนเพื่อจูงใจให้ซื้อ

เลือกสินค้าที่เป็นจุดเด่นมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย

เน้นการดีไซน์บรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น ซึ่งควรสอดแทรกรายละเอียดที่น่าสนใจ
ของสินค้าและให้ข้อมูลที่เป็นภาษาจีนควบคู่ด้วย

หากมีสินค้าให้ทดลองชิมก็จะท�าให้เกิดความสนใจมากขึ้น เพราะได้สัมผัสกับ
รสชาติและกล้าตัดสินใจซื้อ
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อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการอาจจะต้องค�านึงถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รสชาติ
ที่ได้มาตรฐาน และระบบการผลิตที่มีมาตรฐานด้านอาหารรับรอง เพื่อสร้างแบรนด์
ให้แข็งแกร่ง และสามารถจ�าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาติอื่นหรือคนในประเทศได้
ด้วย ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้น 

3  การท�าตลาดผ่าน Influencer ของจีนรวมถึงนักแสดง
ไทยก็ได้รับความนิยมในจีนมากเช่นกัน ตลอดจนช่องทาง
ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ที่คนจีนนิยม เช่น Tmall.com, Jingdong 
(JD.com), Taobao.com เป็นต้น หรอืช่องทางโซเชยีลมเีดยีที่คนจนี
นิยมใช้ เช่น Youku (YouTube), RenRen (Facebook), Weibo 
(Twitter), WeChat (Line) รวมทั้งเซิร์ชเอนจินที่ชาวจีนนิยมคือ 
Baidu (Google), Ctrip (Expedia) 

กลยทุธ์ด้านราคาและการจัดโปรโมชัน่ โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลส�าคัญๆ ที่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเป็นจ�านวนมาก 
เช่น ตรุษจีน วันชาติจีน 

4
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Cover Story

เพราะความสะดวกสบายกลาย
เป็นเหตุผลให้คนสมัยนี้นิยมซื้อของ
ผ่านออนไลน์ จ�านวนพ่อค้าแม่ค้า
ออนไลน์จึงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน แต่
ถงึแม้การชอปออนไลน์จะสร้างความ
สะดวก แต่กเ็พิ่มความปวดหวัให้กบั
ผู้ขายและผู้ซื้อ เช่น สินค้าไม่ตรง
ภาพ สไีม่ถูกใจ ไซส์ไม่ได้มาตรฐาน 
ท�าให้พ่อค้าแม่ขายแบรนด์ออนไลน์
เหล่านี้อยากมหีน้าร้านเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว แต่ติดที่เรื่องค่าเช่า และ
ต้นทนุในการบรหิารจดัการหน้ารา้น 

จากปัญหาของคน 2 กลุ่ม คอื 
เจ้าของแบรนด์ออนไลน์อยากมหีน้าร้าน
เป็นของตวัเอง แตไ่มส่ามารถเข้าถงึ

 กองบรรณาธกิาร  ธนพล ทองเพ็ง

ความน่าสนใจ
 แม้การขายของออนไลน์จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

ทีอ่ยากเป็นเจ้าของธรุกจิ แต่ติดทีไ่ม่สามารถ
มหีน้าร้านโชว์สินค้าจรงิให้ลกูค้าสัมผัส ด้วย
ข้อจ�ากดัคอืความเส่ียงอาจไม่คุม้กับการลงทนุ 

 ธรุกจิ มลัตแิบรนด์ นบัเป็นสมการท่ีลงตวั 
สร้างรายได้ให้กบัเจ้าของพืน้ทีห้่างขนาดย่อม 
เอสเอ็มอรีายเลก็ได้มเีวทแีจ้งเกดิ และยงั
ตอบโจทย์ผูบ้ริโภคยคุใหม่ทีช่อบชอปปิงให้ครบ
จบในท่ีเดยีว 

 กลายเป็นโมเดลธุรกจิทีไ่ด้รบัความนยิม พ้ืนที่
ท�าเลสวยท้ังในห้างสรรพสินค้าหรือย่าน
ท�าเลทองต่างมมีลัตแิบรนด์ผดุขึน้มาในบ้านเรา
มาไม่ต�า่กว่า 10 ราย ตลอดช่วง 3 ปีทีผ่่านมา

MULTI-BRAND STORE
ลดช่องว่างสร้างโอกาสในยคุดจิทิลั
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ท�าเลดีๆ  เช่น สยามสแควร์ อาจต้องใช้เงนิลงทนุหลกัล้าน กบักลุ่มลกูคา้ที่ชอปปิงสนิค้าผ่าน
ออนไลน์แต่ยังไม่ได้ทดลองสัมผัสสินค้าจริง จึงกลายเป็นช่องว่าง และโอกาสให้ธุรกิจ
มลัตแิบรนด์ส�าหรบัสนิค้าไทยแจ้งเกดิได้อย่างรวดเรว็ และใช้ระยะเวลาเพยีงไม่กี่ปีสามารถ
ขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว เช่น มัลติแบรนด์เสื้อผ้าอย่าง SOS, Sense, CAMP BKK 
หรือร้านมัลติแบรนด์เครื่องส�าอางอย่าง EVEANDBOY หรือส�าหรับคนรักเครื่องเขียนและ
ของแต่งบ้านที่มสีไตล์มาเลอืกได้ที่ร้าน Another Story เป็นต้น โดยในระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา
ร้านมัลติแบรนด์ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก และมีธุรกิจมัลติแบรนด์เกิดใหม่
เป็นจ�านวนมากทั้งในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั

Sense of Style หรอื SOS หนึ่งในต�านานของการท�าธรุกจิในรูปแบบของ Multi-Brand 
Store ในไทยที่มองเห็นโอกาสทางการตลาดที่ในเมืองไทยยังไม่มีใครท�าธุรกิจแนวนี้จริงจัง 
จงึตดัสนิใจเปิดร้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ทรพัย์สทิธิ์ ด�ารงรตัน์ CEO ของ SOS เล่าว่า 

“ตอนนั้นมนัค่อนข้างเป็นโมเดลธรุกจิใหม่ แล้วพวกเรากย็งัเดก็อายปุระมาณ 20 ต้นๆ 
เริ่มต้นจากการขายไอเดียให้กับพี่ที่ท�าแบรนด์ออนไลน์เห็นถึงประโยชน์ของการที่จะมาเช่า
ร้านค้า คือคุณจ่ายค่าเช่าน�าสินค้าเข้าร้าน นอกนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหมด ตั้งแต่
บรกิารหน้าร้าน การจดัการ สตอ็ก พนกังานช่วยขาย การท�ามาร์เกตตงิ การโปรโมต ซึ่งได้
รบัการตอบรบัจาก 30 แบรนด์ จากที่ตั้งเป้าไว้ 100 แบรนด์”
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ด้วยคอนเซปต์ที่ชดัเจนของร้าน SOS คอื เน้นเสื้อผ้า Simple Luxury จ�าหน่ายสนิค้า
ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาเพยีง 5 เดอืนท�าให้สามารถเปิดสาขาที่สอง 
และในปีถดัมากแ็ตกแบรนด์ใหม่คอื Sense เน้นคอนเซปต์ Easy Everyday เน้นกลุ่มนกัเรยีน
มธัยมถงึมหาวทิยาลยั จ�าหน่ายสนิค้าราคา 150-900 บาท ปัจจบุนั SOS และ Sense มสีาขา
รวมกนั 9 สาขา มสีนิค้าจ�าหน่ายในร้านมากกว่า 400 แบรนด์

 อีกหนึ่งร้านมัลติแบรนด์ที่มองเห็นว่า ธุรกิจนี้จะช่วยตอบโจทย์การท�าธุรกิจเสื้อผ้า
ออนไลน์ของตวัเองให้มั่นคงขึ้น จงึเป็นแรงบนัดาลใจให้ สราล ีชายสมสกลุ กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั แมชบอ็กซ์ กรุ๊ป จ�ากดั และเจ้าของเสื้อผ้าแบรนด์ Saralee Boutique ยอมลงทนุเปิด
ร้านมลัตแิบรนด์แฟชั่น Matchbox ในย่านสยาม โดยช่วงแรกอาศยัการชกัชวนเหล่าแบรนด์
ดงัๆ จากออนไลน์มาไว้ในร้านซึ่งได้รบัการตอบรบัอย่างดจีนสามารถขยายเพิ่มอกี 2 สาขา
เข้าไปในห้างสรรพสนิค้า 

“เหมอืนเราเข้ามาในยคุที่ Instagram มนัมาพอด ีเลยได้รบัความนยิมเรว็ ประจวบเหมาะ
กบัเทรนด์ตอนนี้คนรุ่นใหม่อยากเป็นเจ้าของธรุกจิเยอะขึ้น วนันี้ทั้ง 3 สาขาของ Matchbox 
มจี�านวนร้านค้าไม่ต�่ากว่า 100 แบรนด์ ยงัมอีกีหลายสบิแบรนด์ที่ต้องรอควิน�าของเข้ามาขาย” 

“การทีธุ่รกิจร้านมลัตแิบรนด์ได้รบัความนยิมมากข้ึน
ส่วนหนึง่เพราะมผีูส้นใจเข้ามาเล่นในธุรกิจนีม้ากเป็น 20 ราย แล้วแต่ละรายต่าง Educate

ให้ลูกค้าคนทัว่ไปรูจั้กธุรกิจนีม้ากขึน้ท�าให้เกิดการขยายตวัเตบิโตไปด้วยกัน”
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แม้แต่ A.SAP มัลติแบรนด์น้องใหม่ย่านสยามเพิ่งเปิดตัวมาได้ปีกว่าแต่ก็ได้รับความ
สนใจจากร้านค้าออนไลน์กว่า 120 แบรนด์ รัชพงษ์ ประทีปวรคุณ เจ้าของร้านมองว่า 
มัลติแบรนด์คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่ง เปรียบเสมือนห้างเล็กๆ ที่ต้องดูแล
ทั้งผู้มาเช่าพื้นที่และผู้ที่มาซื้อสนิค้าอย่างด ี

“รายได้หลกัของร้านมาจากการให้เช่าพื้นที่ ผมไม่คดิค่าเช่าแพงหวอืหวามาก ราคาค่า
เช่าเริ่มตั้งแต่ 8,000–20,000 บาท การท�าสญัญามสีองระยะ 6 เดอืนกบั 1 ปี ค่ามดัจ�าได้คนื
หลงัจากหมดสญัญา และหกัค่าคอมมสิชนั 3% จากยอดขาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการท�าการ
ตลาดการโปรโมตสินค้าเราจะเป็นคนจัดการเอง เพราะเราต้องช่วยให้ลูกค้าขายได้แล้วเรา
กอ็ยู่ได้”

 แม้ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาร้านมลัตแิบรนด์ในเมอืงไทยจะได้รบัความนยิมเพิ่มมากขึ้น มี
ทั้งร้านที่ประสบความส�าเรจ็และบางร้านที่ไม่สามารถไปต่อได้ แต่หากใครที่จะลงมาเล่นใน
ตลาดนี้อาจต้องทบทวนให้ดี เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของเจ้าตลาดที่ท�ามานานแล้ว แต่
โมเดลธรุกจิร้านมลัตแิบรนด์กย็งัคงได้รบัความนยิมต่อไปโดยเฉพาะที่เป็นสนิค้าเสื้อผ้าแฟชั่น
ที่ยงัไม่สามารถจ�าหน่ายทางช่องทางออนไลน์ได้ 100% ท�าให้ผูท้ี่ท�าตลาดเก่ามแีผนที่จะเปิด
สาขาใหม่กนัตามหวัเมอืงใหญ่ และรวมไปถงึในตลาดต่างประเทศ

เหมือนเราเข้ามาในยุคที่ Instagram มันมาพอดี เลยได้รับความนิยมเร็ว
ประจวบเหมาะกับเทรนด์ตอนนี้

คนรุน่ใหม่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจเยอะขึน้
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กระแสของร้านมลัตแิบรนด์ไม่ได้ร้อนแรงเฉพาะในออนไลน์เท่านั้น แม้แต่องค์กร
ระดบัมหาชน อย่างบรษิทั บูตคินวิซติี้ จ�ากดั ในเครอืสหพฒัน์ ที่ด�าเนนิธรุกจิค้าปลกี 
น�าเข้าสินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศมากว่า 45 ปี หันมาให้ความสนใจเปิดร้านมัลติ
แบรนด์ สาขา Zpell เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อร้าน A`MAZE (เอ-เมส) 
เป็นการน�าแบรนด์เสื้อผ้าของบตูคินวิซติี้มารวมไวท้ี่เดยีวรองรบัความต้องการผูบ้รโิภค
ในยคุปัจจบุนั บรษิทัมแีผนที่จะเปิดร้านมลัตแิบรนด์ในกรงุเทพฯ อกี 7 สาขาภายใน
ปี พ.ศ.2562 เพื่อรบัพนัธมติรหรอืคนที่อยากเตบิโตทางออฟไลน์

“เราอยูใ่นวงการรเีทลมานาน รบัรูถ้งึการเปลี่ยนแปลงของลกูค้าที่อยากเลอืกสนิค้า
ที่มีความหลากหลายในพื้นที่ที่เดียว มากกว่าที่จะมุ่งตรงไปที่แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง 
กลายเป็นคอนเซปต์ใหม่ของธรุกจินี้เป็นอกีเวอร์ชนัหนึ่งของการเปลี่ยน Platform ของ
การขายที่ตอบโจทย์ทั้งลกูค้าและศูนย์การค้าที่มลีกูค้าหลากหลาย เราจงึสร้าง A`MAZE 
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งรองรับลูกค้าหลากหลายวัย แต่มีไลฟ์สไตล์ชอบการแต่งตัว” 
ประวรา เอครพานชิ กรรมการผู้จดัการ บรษิทั บูตคินวิซติี้ จ�ากดั (มหาชน) กล่าวถงึ
การปรบัตวัของธรุกจิให้สอดคล้องกบัไลฟ์สไตล์ของผู้บรโิภคยคุปัจจบุนั 

เราอยู่ในวงการรเีทลมานาน
รบัรูถึ้งการเปล่ียนแปลงของลูกค้า
ทีอ่ยากเลือกสินค้าท่ีมคีวามหลากหลาย
ในพืน้ท่ีทีเ่ดยีว มากกว่าทีจ่ะมุง่ตรงไป

ทีแ่บรนด์ใดแบรนด์หนึง่ 

ยักษ์ใหญ่
ยังไม่อาจมองข้าม

ธุรกิจมลัตแิบรนด์
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การบริการ

ที่ประทับใจ

การสร้างเครือข่าย

พันธมิตร

คอนเซปต์ร้าน

ที่ชัดเจน

สินค้าต้องมี

ความหลากหลาย

ท�าเลอยู่ในพื้นที่

ที่เข้าถึงลูกค้า

จ�านวนมาก

1 2 3 4 5

5 กฏเหล็กปั้นร้านมัลติแบรนด์ให้แฟนคลับตาม
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เพราะกลิ่นหอมกระทบผสัสะอย่างทรงพลงั บาง
ครั้งแค่ได้กลิ่นบางกลิ่นกช็วนให้ระลกึถงึความทรงจ�า
ในอดตีทนัท ีเช่น กลิ่นผ้าถงุของแม่ท�าให้คดิถงึวยัเดก็ 
หรอืกลิ่นน�้าหอมของอดตีคนรกักท็�าให้น�้าตาไหลออก
มาได้ กลายเป็นมนต์เสน่ห์ให้ ณทัธร รกัษ์ชนะ ผูก่้อตั้ง
และครีเอทิฟไดเรกเตอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม
แบรนด์ Karmakamet ใช้กลิ่นเป็นโจทย์ในการท�างาน
ออกแบบกลิ่นให้เป็น “เครื่องปรุงแต่งชีวิต” รวมทั้ง
น�าองค์ความรู้จากร้านยาจนีของอากงที่ไหหล�า และ
กิจการท�าธูปหอมของครอบครัวที่สุไหงโก-ลกน�ามา
ต่อยอด คดิค้นสร้างสรรค์กลิ่นในหลากหลายรูปแบบ 
กว่า 200 กลิ่น เรียกได้ว่าเป็น Scent Museum 
(พพิธิภณัฑ์แห่งกลิ่น) ที่ไม่เพยีงให้กลิ่นหอม บางกลิ่น
ยงัช่วยในด้านการบ�าบดัสขุภาพ 

ความน่าสนใจ
 ร้านยาจีนเก่าผสานเข้า

กบัวิทยาการสมยัใหม่ กลาย
เป็นมนต์เสน่ห์ของแบรนด์
เคร่ืองหอมไทยทีส่ะกดผูค้น
ให้ต้องมนต์

 ไม่ได้ท�าให้ผูผ้ลติลุม่หลง
ยดึตดิกบัความส�าเรจ็ทีเ่ป็น
กบัดกัของการพฒันา เดนิ
หน้าสู่การผลติแบรนด์สนิค้า
ไลฟ์สไตล์ ภายใต้อตัลักษณ์
ในแบบฉบบั Karmakamet 

Branding

 กองบรรณาธกิาร

เปิดสตูรลบั อาณาจกัรความหอม
KARMAKAMET
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ความลงตวัของทกุศาสตร์กลายเป็นความส�าเรจ็ที่ไม่ใช่เรื่องบงัเอญิ เช่นเดยีวกบัการตั้ง
ชื่อแบรนด์ Karmakamet เป็นมวลความคดิของผู้ก่อตั้งที่มาจากค�าว่า Karma (กรรม) คอื การ 
กระท�า และ Kamet (คาเมต) คอื ชื่อของยอดเขาในเทอืกเขาหมิาลยั ซึ่งเป็นพรมแดนรอยต่อ
ของประเทศอนิเดยีและจนี รากเหง้าทางวฒันธรรมเหล่านี้ กลายเป็นวตัถดุบิในการตกแต่ง
รูปแบบร้าน หีบห่อบรรจุภัณฑ์ จนท�าให้ร้านเครื่องหอมเล็กๆ ที่เริ่มจากตลาดนัดจตุจักรปี 
พ.ศ.2544 โชยกลิ่นไปตามศูนย์การค้าเป็นที่กล่าวถงึในวงกว้างทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ

จากแนวความคดิของแบรนด์ที่ต้องการให้ผลติภณัฑ์เข้าถงึความต้องการพื้นฐานปัจจยั 4 
ของมนษุย์ เมื่อสร้างกลิ่นที่เป็นเหมอืนยารกัษาทางใจตดิตลาดแล้ว จงึแตกสายธรุกจิสูร้่าน
อาหาร Karmakamet Diner, Karmakamet Cuisines และ Karmakamet Conveyance และเตรยีม
พร้อมสร้างอกีสองปัจจยัคอื เสื้อผ้า และที่อยูอ่าศยัที่จะเปิดตวัในปีหน้าเป็นล�าดบัถดัไป 

ธุรกิจสมัยใหม่ การท�าตลาดไม่จ�าเป็นต้องถูกจ�ากัดด้วยเพศ วัย สถานะ
...แต่ให้พิจารณาว่าคนเหล่านั้นต้องการอะไร

การเติบโตของแบรนด์ Karmakamet แม้จะได้รับการตอบรับอย่างดี แต่ณัทธรยังเห็น
ช่องว่างทางการตลาด จึงได้สร้างแบรนด์ Everyday Karmakamet คาเฟ่และช็อปสินค้า
ไลฟ์สไตล์ เช่น ผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในการท�างาน ผลติภณัฑ์ดูแลตวัเอง เช่น ครมี โดยผลติภณัฑ์
ทกุชิ้นเน้นการออกแบบที่สดใส Positive เพื่อให้ตรงกบัคอนเซปต์ “I LOVE MY LIFE” ส่งเสรมิ
ให้ลูกค้ารกัตวัเอง 
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“เวลาเราท�าธรุกจิ เรามองทกุคน ทกุกลุ่มเป็นหนึ่งเดยีวกนั ยิ่งในธรุกจิสมยัใหม่ การท�า
ตลาดไม่จ�าเป็นต้องถูกจ�ากดัด้วยเพศ วยั สถานะ หรอือะไรกต็าม สิ่งที่เราท�าอยู่มนัเกนิไป
จากขอ้จ�ากดั หรอืเส้นของการแบ่งแยกไปแล้ว แต่พจิารณาว่าคนเหล่านั้นต้องการอะไร และ
เราจะสามารถสนบัสนนุเขาด้วยผลติภณัฑ์ และบรกิารจากเราได้อย่างไร วนันี้สนิค้าของเรา
จงึมหีลากหลายเพื่อเตมิเตม็สิ่งที่ขาดหายในชวีติของผูค้นโดยเฉพาะปจัจยัพื้นฐานทั้ง 4 ของ
มนุษย์ โดยแบรนด์ Karmakamet เน้นความสงบสุขจากภายใน ส่วนแบรนด์ Everyday 
Karmakamet จะเน้นสร้างความสขุจากภายนอก”

ยิ่งแตกไลน์ผลิตภัณฑ์ ณัทธรยิ่งให้ความส�าคัญในทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
บคุลากร ทั้งส่งเสรมิศกัยภาพ แนวความคดิ การใช้ชวีติและทศันคต ิเพื่อให้ก้าวไปสูจ่ดุหมาย
ร่วมกัน ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังคงใช้กรรมวิธีการผลิตแบบ
ดั้งเดมิ แต่กม็กีารพฒันาและต่อยอดใช้วทิยาการสมยัใหม่เข้ามาร่วมด้วย อกีทั้งส่งเสรมิการ
ท�าตลาดออนไลน์ รวมไปถงึการศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภคตลอดเวลา 

วันนี้เราไม่จ�าเป็นต้องท�าเพื่อเงินแล้ว เพราะตรงนั้นมันไม่ได้มีคุณค่ากับเรา
เท่ากับท�าส่ิงที่จะพาให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วยกัน
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“ทกุวนันี้ไม่เคยคดิเลยว่าประสบความส�าเรจ็ ค�านี้ดูเป็นกบัดกัในการพฒันาอย่างหนึ่ง 
เรามกัย�้าเสมอว่าในทกุสิ่งที่เราก�าลงัท�าอยู่นี้ไม่ได้ท�าเพื่อตวัเราเอง แต่เพื่อคนทั้ง 300 ชวีติ 
ที่ร่วมเดนิทางกนัได้มชีวีติที่ดขีึ้น และสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั”  

ทุกความคิดส�าคัญต่อการสร้างแบรนด์

ด้วยต้องเผชญิชวีติล�าพงัตวัคนเดยีวตั้งแต่อายสุบิกว่าขวบ ส่งผลให้การขบัเคลื่อนชวีติ
และการท�างานของณทัธรในอดตีที่ต้องการประสบความส�าเรจ็มากเกนิไป จนกลายเป็นคน
ที่มอีโีก้ในการท�างานสูง ชนดิที่ว่าสามารถกล่าวโทษ เฆี่ยนตผีู้คนรอบข้างเพื่อปกป้องความ
กลวัของตวัเอง รวมทั้งหากตดัสนิใจสิ่งใดไปแล้วจะมั่นใจไม่ฟังเสยีงคนรอบข้าง หากมใีคร
มาทดัทานจะโดนดดุ่าถงึขั้นเสยีน�้าตา จนมปีัญหากบัหุ้นส่วนบางคนถงึขั้นแตกหกั 

“ไปเรียนธรรมะได้เห็นความเลวร้าย กิเลสของตัวเอง จนเรารู้วิธีช�าระตัวเองให้เติบโต
ไปสู่สิ่งที่ดกีว่า ซึ่งกค็อืการทลาย ละอโีก้ และท�าลายมมุมองของตวัเองที่เคยตดัสนิสิ่งต่างๆ 
จากความคดิเราเพยีงคนเดยีว ซึ่งมนัท�าให้เราคบัแคบ แต่วนันี้เราไม่เป็นแบบนั้น เรารบัฟัง
ความคดิเหน็ของทกุคนแล้วน�าไปท�างานต่อท�าให้งานมนัออกมาดขีึ้นกว่าเดมิ กลายเป็นพื้นที่
ใหมใ่นชวีติที่มหศัจรรย์มาก เป็นโลกของ Karmakarmet ในช่วงหลงัทั้งหมด วนันี้เราไม่จ�าเป็น
ต้องท�าเพื่อเงนิแล้ว เพราะตรงนั้นมนัไม่ได้มคีณุค่ากบัเราเท่ากบัท�าสิ่งที่จะพาให้คนรอบข้าง
มคีวามสขุไปด้วยกนั” 

 เมื่อความสุขและความรักที่ยื่นออกไปสะท้อนกลับมาหาผู้ให้ จึงท�าให้ Karmakamet 
ในวนันี้ยิ่งใหญ่และมั่นคงดั่งขนุเขา  

1  ศกึษาความต้องการผู้บรโิภคเสมอ 
2  พฒันาศกัยภาพทมีงาน 
3  รบัฟังความคดิคนรอบข้าง
4  ท�างานด้วยความรกัอย่างจรงิใจ

4 หลัก
สร้างแบรนด์

ให้แกร่งดั่งขนุเขา
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ความน่าสนใจ
 จากภาระหนี ้40 ล้านบาท 
กับต้นทุนความรู้ระดับ 
มศ.3 แต่ด้วยความมุง่มัน่ 
กลายเป็นแรงผลัก
ให้สามารถพลิกธุรกิจ 
ปลดหนี ้และสร้างรายได้
วันละ 6.5 ล้านบาท 

 ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น 
ไม่ใช่แค่ความภูมิใจ
ที่เขายืนกอดเอาไว้ แต่
เป้าหมายต่อไปคือ 
การประคองธรุกจิไม่ให้
ถกู Disrupt เพือ่หล่อเล้ียง
ลูกน้องกว่า 700 ชีวิต
ไม่ให้ตกงาน และส่งไม้ต่อ
ให้ถึงเจน 3

SME Corner

 กองบรรณาธกิาร ไม่กลวัที่จะล้มและไม่จมอยูก่บัอดตี ท�ำให้ ณรงค์ 
ธรรมจำร ีกรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั เอม็ เอส พ ีอนิเตอร์ 
ฟูด้ส์ จ�ำกดั ด�ำเนนิธรุกจิโรงเชอืดสกุร และจ�ำหน่ำยเนื้อ
สกุรช�ำแหละ สำมำรถก้ำวผ่ำนเหตกุำรณ์วกิฤตปี พ.ศ.2540 
ที่มเีจ้ำหนี้มำนั่งรอหน้ำออฟฟิศเพื่อทวงหนี้ 40 ล้ำนบำท 
ท้ำยสดุจงึตดัสนิใจขำยฟำร์มสกุรที่เคยเป็นอำชพีสร้ำงรำยได้
ให้ครอบครวัทั้งหมดแต่ได้เงนิมำเพยีง 27 ล้ำนบำท

“ถ้ำผมใจไม่แข็งพอตอนนั้นคงผูกคอตำยไปแล้ว 
เพรำะไม่มอีะไรเหลอืเลย แต่ในชวีติผมไม่เคยชกัดำบใคร 
โชคดมีคีนเชื่อใจจงึตั้งใจตั้งต้นใหม่ ถ้ำไม่ให้โอกำสตวัเอง
แล้วใครจะมำให้โอกำสเรำ เมื่อท�ำแล้วก็ต้องพยำยำม
ให้เตม็ที่ร้องสดุค�ำ ร�ำสดุแขน”

เจตนำที่แน่วแน่ต้องช�ำระหนี้สนิให้ครบทกุบำท ประจวบ
เหมำะกบัในปี พ.ศ.2544 ภำครฐัได้สนบัสนนุให้มโีครงกำร
โรงฆ่ำสตัว์มำตรฐำน ณรงค์จงึชกัชวนให้ผูเ้ลี้ยงหมใูนละแวก
ใกล้เคยีงมำเข้ำร่วมโครงกำรกบัตน ด้วยต้นทนุที่เคยเป็น
เกษตรกรกบัควำมซื่อสตัย์และควำมยตุธิรรมเรื่องรำคำ 
พสูิจน์ได้จำกรำงวลับรรษทัภบิำลดเีด่น บรษิทัได้รบัจำก
คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติแห่งชำต ิ
(ป.ป.ช.) ช่วยเพิ่มควำมเชื่อมั่นจำกเกษตรกรที่เข้ำร่วม

MSP Interfood 
“ฟาร์มหม”ู สูช้วีติ    สูธ่รุกจิพนัล้าน 

24 K SME Inspired



โครงกำรกว่ำ 1,700 ครอบครวั พร้อมกจิกำรโรงเชอืดหม ู3 แห่ง ที่จงัหวดัล�ำพนู 2 โรง และที่
เชยีงรำย 1 โรง ซึ่งถอืเป็นโรงเชอืดที่ใหญ่ที่สดุมกี�ำลงักำรผลติ 400 ตวัต่อวนั ควบคูไ่ปกบักำร
เปิดร้ำนจ�ำหน่ำยเนื้อสกุร โดยยดึโมเดลธรุกจิต่ำงชำตเิป็นต้นแบบ จนสำมำรถขยำยร้ำนได้
กว่ำ 72 สำขำ 

“ผมมองดแูมค็โครว่ำ เขำบรหิำรจดักำรกนัอย่ำงไร ใช้วธิ ีCopy&Development พอลงมอื
ท�ำมนักพ็อไปได้ แม้ว่ำโดนลกูน้องโกงบ้ำง มขีองเสยีหำยบ้ำง แต่สิ่งเหล่ำนั้นผมถอืเป็นค่ำ
หน่วยกติที่ไม่ได้จ่ำยให้สถำบนักำรศกึษำ แต่มำจ่ำยจำกหน้ำงำนจรงิ ค่ำหน่วยกติถกูแพงก็
ว่ำกนัไป แต่ต้องขอบคณุทกุหน่วยกติที่ให้ประสบกำรณ์แล้วกค็อยเตอืนไม่ให้ผดิครั้งที่สอง” 

อยากได้สาวกมากกว่าแค่ลูกค้า ถึงแม้การท�าให้ผูบ้รโิภคเป็นสาวกไม่ง่าย แต่ผมขอท�าส่ิงทีย่ากๆ ดกีว่า 
เพราะถ้าเราท�าเรื่องง่าย เราท�าได้ พรุ่งนี้คู่แข่งก็ท�าเป็น

นอกจำกต้องสูก้บัตวัเองแล้วณรงค์ยงัต้องเผชญิกบัคูแ่ข่งทำงธรุกจิยกัษ์ใหญ่ระดบัประเทศ 
แต่ไม่ได้ท�ำให้เอสเอม็อรีำยนี้หวั่นแต่อย่ำงใด กลบักลำยเป็นพลงัให้จรงิจงัในกำรด�ำเนนิธรุกจิ 
พยำยำมศกึษำจำกหนงัสอื เรยีนรูก้ลยทุธ์จำกผู้ที่ประสบควำมส�ำเรจ็ เช่น กำรแตกแบรนด์
ของโออชิทิี่เขำน�ำมำปรบัใช้ในธรุกจิตนเองสร้ำงแบรนด์ขึ้นมำ 4 แบรนด์ คอื หมอูนิเตอร์ พพีี
หมูสด เอ็มพีหมูสด และหมูมวลชน เพื่อเข้ำให้ถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม รวมทั้งเพิ่มบริกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำให้มำกขึ้นจำกหมูชั่งกิโลกรัมท�ำเป็นหมูช�ำแหละส�ำเร็จ
ในรปูแบบต่ำงๆ เช่น สไลด์ใช้กบัหมกูระทะ หั่นบำงส�ำหรบัท�ำหมูป้ิง หั่นเป็นลูกเต๋ำส�ำหรบั
ท�ำกะเพรำ จนได้ใจผูบ้รโิภคชนดิวนัหนึ่งต้องใช้ถงุพลำสตกิไม่ต�่ำกว่ำ 5 หมื่นถงุ บรษิทัจงึได้
สร้ำงโรงงำนผลติถงุพลำสตกิเอง เพื่อลดต้นทนุให้แข่งขนัได้ 
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“วนันี้ไม่มช่ีองว่ำงส�ำหรบัคนที่ไม่มคีวำมมุง่มั่น ถ้ำในธรุกจินั้นไม่ได้ถกูผกูขำด ต้องแข่งขนั
กนัหมด มนัไม่มพีื้นที่ส�ำหรบัคนอ่อนแอ ตวัผมอยูก่บัหมูมำตลอด เป็น Passion ในกำรท�ำงำน 
วนันี้พยำยำมสร้ำงสนิค้ำให้วำงบนใจผูบ้รโิภคมำกกว่ำวำงบนชั้น อยำกได้สำวกมำกกว่ำแค่
ลกูค้ำ ถงึแม้กำรท�ำให้ผู้บรโิภคเป็นสำวกไม่ง่ำย แต่ผมขอท�ำสิ่งที่ยำกๆ ดกีว่ำ เพรำะถ้ำเรำท�ำ
เรื่องง่ำย เรำท�ำได้ พรุง่นี้คูแ่ข่งกท็�ำเป็น”

เกษตรกรยุค AI
เมื่อโลกเข้ำสูย่คุปัญญำประดษิฐ์ อย่ำว่ำแต่ธรุกจิไม่เปลี่ยนแปลง ขนำดเดนิไม่หยดุกอ็ำจ

สะดดุได้เมื่อคูแ่ข่งเดนิเรว็กว่ำ เหตนุี้ท�ำให้ณรงค์ปรบัองค์กรน�ำระบบไอทมีำช่วยกำรจดัเกบ็
ข้อมลูเพื่อลดกำรใช้กระดำษ รวมทั้งใช้กำรสื่อสำรออนไลน์เพื่อเชื่อมข้อมลูของทกุสำขำเข้ำด้วยกนั
รองรบักำรขยำยตวัของธรุกจิอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึกำรปรบัธรุกจิรองรบัผูบ้รโิภคกลุม่ใหม่ 

“วนันี้ถ้ำผมไม่ปรบัตวัตำมเทรนด์ ธรุกจิผมจะถกู Disrupt วนัไหนไม่รู้ ปัจจบุนัคนรุน่ใหม่
อำจไม่นยิมซื้อหมสูด แต่สะดวกรบัประทำนจำกซอง เรำจงึเริ่มท�ำตลำดอำหำรพร้อมรบัประทำน 
ไม่ใช่มแีต่เนื้อหม ู มคีรบทั้งไก่ อำหำรทะเล เมื่อโลกมนัเปลี่ยนแล้วเรำฝืนกำรเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ ฉะนั้นบำงเรื่องที่เรำพฒันำคนไม่ทนั ต้องน�ำคนที่มคีวำมสำมำรถเข้ำมำช่วยให้ธรุกจิ
ด�ำเนินต่อไปได้ ถ้ำพนักงำนต้องมำตกงำนตอนอำยุ 40 ผมจะถือว่ำควำมผิดนั้นอยู่ที่ผม 
และผมกฝั็นอยำกให้ธรุกจินี้อยูต่่อไปถงึเจเนอเรชนั 2-3” 

SUCCESS

ต้องปรบัตวัให้ทนั
การเปล่ียนแปลง

ของโลก

ซื่อสัตย์
สุจริต

มุ่งมั่น
เชื่อว่าท�าได้
ลงมือท�า

รักในอาชีพตน

วิธีเปลี่ยน “ฟาร์ม” ล้มเหลวเป็นความส�าเร็จ
1 2 3 4

 ควำมฝันของณรงค์ เหมอืนกำรตั้งเป้ำหมำย ที่มขีั้นตอนคอื เริ่มจำกฝันว่ำท�ำได้ ฝัน
ตอนลมืตำ ตั้งหน้ำหำเป้ำหมำย ขยำยภำคอนำคต ก�ำหนดภำรกจิ ท�ำตำมแผนที่คดิ สมัฤทธิ์
ดั่งประสงค์ กลำยเป็นบรษิทัมรีำยได้เฉลี่ยปีละ 2 พนัล้ำนบำท 
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ภาพคนป่วยยืนต่อแถวแน่นขนัดโรงพยาบาลเพื่อ
มาจองคิวตั้งแต่เช้าที่มีเป้าหมายคือ ได้พบหมอแค่ 
5-10 นาท ีหรอืการไปเฝ้ารอควิอาหารที่เหมอืนถกูจองจ�า
ให้เฝ้าระวงัอยูห่น้าร้านด้วยกลวัพลาดควิ แม้ในหลายๆ 
สถานที่จะมกีารท�าบตัรควิแต่เป็นการตอบโจทย์เฉพาะ
ฝั่งผู้ให้บรกิารคอื ร้านอาหาร ธนาคาร เพื่อลดปัญหา
แซงควิเท่านั้นในขณะที่ฝ่ังผู้รบับรกิารไม่สามารถบรหิาร
เวลาในช่วงที่รอให้เกดิประสทิธภิาพได้

จาก Pain Point ตรงนี้กลายเป็นโจทย์ให้ รงัสรรค์ 
พรมประสทิธิ์ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ควิควิ 
(ประเทศไทย) จ�ากดัผลติแอปพลเิคชนั QueQ เพื่อตอบ
โจทย์ทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ QueQ คือ
แอปพลเิคชนัที่ช่วยจดัการระบบควิในสถานที่ต่างๆ ที่มี
ผู้มาใช้บริการจ�านวนมาก โดยบริษัทได้เลือกเริ่มต้น
ในกลุม่ Chain Restaurant เนื่องจากเป็นธรุกจิที่ผูบ้รโิภค
มีความถี่ในการใช้บริการ ส่งผลต่อการรับรู ้
และการทดลองใช้แอปพลิเคชันในวงกว้างได้รวดเร็ว
กว่า ต่อมาได้ขยายไปสู่ภาคบรกิารต่างๆ เช่น ธนาคาร 
ร้านเสริมสวย คลินิกเสริมความงาม และล่าสุดคือ

Tech SME

ความน่าสนใจ
 เวลาทีส่ญูเปล่ามกัสร้าง

ความปวดร้าวให้คนรอ
ย่ิงเป็นการรอคิวบริการ
ทีต้่องใช้เวลา 4-5 ชัว่โมง

 เพราะเวลามค่ีาส�าหรบั
ทุกคน QueQ ช่วยปลด
ลอ็ก สร้างมติใิหม่ให้คน
จองคิวสามารถบริหาร
เวลาของตัวเองได้อย่าง
ไม่ต้องกังวลทุรนทุราย

 กองบรรณาธกิาร 

ปรากฏการณ์ใหม่ จองควิแล้วชวิชวิต่อเลย

ช่วยให้เถ้าแก่หอพักเป็น
“เสือนอนกิน”QueQ
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ในโรงพยาบาล ที่ช่วยให้ผู้มาใช้บริการมารับบัตรคิวแล้วน�าบัตรนั้นมาสแกนเปลี่ยนจาก
คิวกระดาษให้เป็นดิจิทัลคิว จากนั้นสามารถไปท�าธุระได้ เพราะทาง QueQ จะมีระบบ
แจ้งเตือนล่วงหน้า 5 คิว เพื่อให้มีเวลากลับมาทันพบคุณหมอ ซึ่งจุดประสงค์ของการท�า
แอปพลเิคชนันี้คอื การให้ผู้ที่รอควิสามารถบรหิารเวลาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

“ส�าหรบัการจองควิในร้านอาหารลูกค้าสามารถจองควิได้ภายในรศัม ี2 กโิลเมตร ส่วน
ในโรงพยาบาลซึ่งมคีวามซบัซ้อนกว่าตอนนี้ความส�าเรจ็แรกคอื เปลี่ยนบตัรควิกระดาษให้เป็น
บัตรคิวดิจิทัล และขณะนี้เราก�าลังร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถีที่ให้ผู้ป่วยสามารถจองคิว
ได้จากบ้านเลย ซึ่งคาดว่าน่าจะท�าได้ภายในเดอืนพฤศจกิายนปีนี้ รวมถงึพฒันาให้สามารถ
ช�าระเงนิได้แบบออนไลน์เป็นล�าดบัถดัไป ซึ่งนอกจากโรงพยาบาลราชวถิแีล้วยงัมโีรงพยาบาลรฐั
และเอกชนกว่า 20 แห่งที่ใช้บรกิาร QueQ”

ด้วยระบบการจองคิวผ่าน QueQ ไม่เพียงท�าให้ผู้มารับบริการสามารถบริหารเวลาได้
ในระหว่างรอ ยังช่วยลดความแน่นขนัดของโรงพยาบาล ท�าให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ท�างานได้สะดวกขึ้น ได้รบัการตอบรบัที่ดมีากทั้งในส่วนของผูเ้ข้ารบับรกิาร ส่วนฝ่ังโรงพยาบาล
ลดจ�านวนคนรอ ท�าให้เจ้าหน้าที่ พยาบาลท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น

เราเองก็อยากเป็น Startup ไทย
ที่เติบโตเป็นยูนิคอร์น

ฉะนั้นผลิตภัณฑ์หรือ Product ของเรา
ต้องสร้าง Impact ไม่ใช่แค่ภายในประเทศเท่านั้น

แต่มันต้องสร้างในระดับสากล
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มุ่งสู่การเป็นยูนิคอร์น

ส�าหรบัเป้าหมายต่อไปของบรษิทัคอื ขยายบรกิารเข้าไปในส่วนของภาครฐัของไทย รวม
ถงึการพาแอปพลเิคชนั QueQ ไปให้บรกิารที่ต่างประเทศ เช่น Chain Restaurant ที่มาเลเซยี 
และ สปป.ลาว 

“การท�าตลาดต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเราก็เคยผิดพลาดจากการท�าตลาด
ในประเทศอนิโดนเีซยี ไปจบัมอืกบับรษิทั Local Partner ก่อน ที่อยู่ในธรุกจิใกล้เคยีงกนั มนั
ไม่ Active แต่มนัคอืประสบการณ์ ให้เราเรยีนรูพ้ร้อมหาวธิใีหม่ที่จะประสบความส�าเรจ็ต่อไป 
เพราะเราเองกอ็ยากเป็น Startup ไทยที่เตบิโตเป็นยูนคิอร์น ฉะนั้นผลติภณัฑ์หรอื Product 
ของเราต้องสร้าง Impact ไม่ใช่แค่ภายในประเทศเท่านั้นแต่มนัต้องสร้างในระดบัสากล”

เพราะปัญหาการรอควิบรกิารนบัเป็นปัญหาของทกุชนชาตทิี่ QueQ มองเหน็โอกาสที่
มตีลาดตอบรบัแค่ระยะเวลา 3 ปีกส็ามารถท�ารายได้ให้องค์กรถงึ 20 ล้านบาท ได้รบัความ
สนใจมยีูสเซอร์มากกว่า 1 ล้านคน 

ผลิตภัณฑ์ต้อง
สร้าง อิมแพ็กต์
ในระดับสากล

การสร้างทีมงาน
ที่ทดแทนกันได้

การสร้างแบรนด์
ให้ผู้บริโภครู้จัก

เลือกกลุ่มเป้าหมาย
ถูกต้องท�าให้เป็น

ฐานที่มั่นคง

1 2 3 4

4 Step สู่ Startup ดาวรุ่ง
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การท�าบัญชีแบบเดิมๆ ในวงการธุรกิจนั้น 
เหมอืนเนื้อร้ายที่ฝังตวัอยูใ่นธรุกจิ รอวนัที่จะโผล่
ออกมาให้เหน็แบบ Surprise Shock ขึ้นอยู่กบัว่า 
จะเป็นมะเรง็ระยะไหน รกัษาได้หรอืไม่ ใช้ยาแรง
ขนาดไหน ทั้งนี้ธรุกจิเอสเอม็อสี่วนใหญ่จะมกีาร
ท�าบญัชใีนโมเดลคล้ายๆ กนัคอื มบีญัชภีายใน
กบับญัชสีรรพากร 

บัญชีภายใน คือ การออกบิลขาย บันทึก
บญัชซีื้อ ท�าบญัชเีงนิรบั-จ่าย ตดัลูกหนี้ เจ้าหนี้ 
ทุกๆ วัน เจ้าของกิจการก็จะสนใจแต่ตัวเลข
เงนิเข้า-ออก นานๆ ทกีจ็ะให้ฝ่ายบญัชเีกบ็ตวัเลข
บญัชกี�าไร-ขาดทนุด้วย Excel ออกมาดซูึ่งกจ็ะได้
ตัวเลขคร่าวๆ เพราะตัวเลขกระจายอยู่กับ
ฝ่ายต่าง  ๆและไม่ Up to Date เพราะทกุฝ่ายกจ็ะอ้างว่า
งานเยอะ คนไม่พอ ไม่มีเวลาบันทึกเอกสาร
ที่กองอยู่บนโต๊ะ เมื่องานเยอะ-คนน้อย ปัญหา
อกีอย่างที่ตามมาคอื พนกังานบญัชทีั้งระดบัหวัหน้า
และลกูน้องผลดักนัเข้า-ออกเพราะทนต่อความกดดนั
ในการท�างานไม่ไหว เจ้านายก็เลยไม่ค่อยกล้า
ตามงานเพราะกลวัลูกน้องลาออก 

Accounting

 ศริริฐั โชติเวชการ

ความน่าสนใจ

 ข้อจ�ากัดของการท�าบัญชี
ระบบเดมิทีมี่มากมาย เช่น การ
รวบรวมข้อมลูตวัเลขทีก่ระจาย
อยูก่บัฝ่ายต่างๆ ซึง่ยากต่อการ 
อัปเดต

 ยิง่นานวนัเอกสารทีส่ะสมเพิม่
จ�านวนท�าให้การปิดงบล่าช้า ส่ง
ผลหลายๆ เรือ่งหนกั-เบา ต่าง
กนัไป เช่น ถกูสรรพากรตรวจ
สอบต้องจ่ายภาษย้ีอนหลงัพร้อม
เบีย้ปรบัมหาโหด หรอืลกูน้อง
คนขยันโกงเงิน กลายเป็นปัญหา
ทีว่นเวยีนแบบนีปี้แล้วปีเล่า 

 ขอเพยีงนบัหนึง่ เริม่ต้นปฏวิตัิ
การท�าบัญชชุีดเดยีวบนโปรแกรม
บัญชีออนไลน์ ปัญหาเหล่านี้
จะหมดไป 

ระบบบญัชอีอนไลน์
เมือ่เป็น
ข้อดี6
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ส่วนบญัชชีดุสรรพากรกจ็ะใช้บรกิารจากส�านกังานบญัช ีซึ่งในแตล่ะเดอืนกจ็ะท�าหน้าที่
หลกัคอื ยื่นภาษ ีหกั ณ ที่จ่าย ภาษมีูลค่าเพิ่มและประกนัสงัคมให้ งานรายปีคอื ยื่นภาษี
กลางปีและปิดงบประจ�าปีเพื่อเอาตัวเลขไปยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งแน่นอนการสะสม
เอกสารไว้จนปลายปีแล้วค่อยมาปิดบัญชี งบการเงินจึงได้ล่าช้าแบบเส้นยาแดงผ่าแปด 
อาจจะได้ใน 2-3 วนัสดุท้ายก่อนเส้นตายของการยื่นงบ ท�าให้ไม่มเีวลาตรวจสอบหรอืถงึแม้
ตรวจสอบไปกแ็ก้ไขอะไรไม่ทนัแล้ว ปัญหากว็นเวยีนอยู่แบบนี้ปีแล้วปีเล่า เนื้อร้ายกอ็าจจะ
ก�าเรบิออกมาให้เหน็ หนกั-เบา แตกต่างกนัไป เช่น อาการหนกัคอื ถูกสรรพากรตรวจสอบ
แล้วให้จ่ายภาษีย้อนหลังพร้อมเบี้ยปรับมหาโหด หรือไปเจอว่าลูกน้องคนขยันโกงเงิน
เป็นเวลาหลายปีแล้วหรือมีลูกหนี้คงค้างจ�านวนมากแต่ไม่รู้ตัวเพราะบัญชีไม่ Up to Date 
เลยตามสถานการณ์ไม่ทนั

ปัญหาเหล่านีจ้ะหมดไปถ้าเรามาตัง้หลกัใหม่ให้ถกูวธิ ีด้วยการท�าบญัชชีดุเดยีว
บนโปรแกรมบัญชีออนไลน์

เริ่มต้นด้วยการใช้ระบบบญัชบีน Cloud ที่สามารถบนัทกึหรอืเลอืกดูข้อมูลได้จากหลาก
หลายอปุกรณ์ (PC, Mobile, Laptop, Tablet) และจากมมุไหนของโลกกไ็ด้ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็

1

Cloud
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 งานจากทกุฝ่าย (ฝ่ายขาย จดัซื้อ Store ฯลฯ) สามารถ
บนัทกึบนโปรแกรมเดยีวกนัหรอืโปรแกรมอื่นที่สามารถโอนข้อมลู
มายงัโปรแกรมบญัชไีด้เลยโดยไม่ต้องมาบนัทกึซ�้า ท�าให้ได้ข้อมลู
ที่เป็นปัจจบุนั ลดงานซ�้าซ้อน 

 ฝ่ายบญัชกีม็งีานเบาบางลงเพราะไม่ต้องบนัทกึงานซ�้าซ้อน
เพียงแต่ตรวจสอบและใส่รหัสบัญชี และปรับระบบให้นักบัญชี
ฝีมือดีที่เป็นคนรุ่นใหม่จะเลือกท�างานจากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้
ไม่ต้องเข้างาน 8 โมงเช้าและต้องทนนั่งแช่ถงึ 5 โมงเยน็ ขอให้งาน
เสรจ็ตามก�าหนดเท่านั้น เพื่อจูงใจให้เขาท�างานกบัเรานานๆ 

 ผู้บรหิารกส็ามารถเรยีกดูตวัเลข รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้
ค้างช�าระ หรอืแม้กระทั่งงบก�าไรขาดทนุได้เองจากที่ไหน เมื่อไหร่
กไ็ด้ และมตีวัเลขที่เป็นปัจจบุนัทนัต่อการตดัสนิใจ 

 ส่วนส�านกังานบญัชกีส็ามารถออนไลน์เข้ามาตรวจเอกสาร
เพื่อน�าไปยื่นภาษอีย่างครบถ้วนถกูต้องและสามารถปิดตรวจสอบ
และบัญชีให้ได้ทุกเดือนโดยไม่ต้องเสียเวลาบันทึกซ�้า จึงท�าให้
ปิดงบได้รวดเร็วตอนสิ้นปี มีเวลาให้ผู้บริหารตรวจสอบก่อนยื่น
เสยีภาษี

 กรมสรรพากรก็สบายใจได้เป้าของผู้เสียภาษีที่ท�าบัญชี
ชดุเดยีวตามนโยบาย

จะเหน็ได้ว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยยีคุดจิทิลัแท้ที่จรงิแล้วสามารถเอื้อประโยชน์
และช่วยแก้ปัญหาการจดัการด้านบญัชทีี่เรื้อรงัมาเป็นเวลานานได้อย่างสิ้นเชงิเพยีงแต่
รอให้เรานบัหนึ่งในก้าวแรกของการเริ่มต้นปฏวิตักิารท�าบญัชขีองเราเท่านั้น 
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