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Multi-Brand

Store

สมการท�ำธุรกิจแบบ
WIN-WIN

EDITOR’S TALK
Multi-Brand Store
สมการท�ำธุรกิจแบบ Win-Win : ร้านค้ามัลติแบรนด์
หนึง่ ในความฝันของคนรุน่ ใหม่คอื การเป็นเจ้าของกิจการมากกว่า
การท�ำงานเป็นลูกจ้างบริษัท ยิ่งมีช่องทางออนไลน์เอื้ออ�ำนวยต่อ
การท�ำธุรกิจให้ง่ายคล่องตัวมากขึ้น จ�ำนวนพ่อค้าแม่ขายออนไลน์
เริ่มขยายตามความนิยมของผู้เล่นสื่อโซเชียล ด้วยเทคโนโลยีถึงแม้
การสั่งซื้อจะง่าย แต่อาจขายไม่คล่อง เพราะข้อจ�ำกัดของออนไลน์
คือลูกค้าไม่ได้สมั ผัสสินค้าจริง กลายเป็น Pain Point ของเถ้าแก่นอ้ ย
ทั้งหลายที่ยังขาดเงินลงทุนในการเปิดหน้าร้าน
เมื่อแต่ละคนอยากมีหน้าร้าน ต่างก็มีทุนน้อย แต่ถ้ารวมกัน
เป็นร้อย เงินก็ไม่น้อยพอเช่าที่ท�ำเลดีๆ แนวคิดนี้มีผู้ที่มองเห็นโอกาสสานต่อเกิดเป็นเทรนด์ของร้าน
รูปแบบมัลติแบรนด์ ที่เปิดให้แบรนด์สินค้าบนโลกออนไลน์มาแชร์ค่าเช่าและไม่ต้องมานั่งเฝ้า หา
พนักงานประจ�ำร้าน เพราะเจ้าของพื้นที่จัดการให้ทกุ อย่าง
นับเป็นสมการที่ลงตัว สร้างรายได้ให้กับเจ้าของพื้นที่ที่บริหารที่ว่างให้เป็นห้างขนาดย่อม
ส่วนเอสเอ็มอีรายเล็กได้มีเวทีแจ้งเกิดอาจได้ยอดเพิ่มจากฐานลูกค้าของแบรนด์อื่นๆ ฝั่งผู้บริโภค
ได้เพลิดเพลินกับสินค้าหลากหลายที่มีให้เลือกครบจบในพื้นที่เดียวส่งผลให้ร้านค้ามัลติแบรนด์
เริ่มขยายตัวไปตามหัวเมืองใหญ่ๆ และในหลากหลายสินค้าไม่จำ� กัดเฉพาะเสื้อผ้าแฟชั่น ตอบโจทย์
การท�ำธุรกิจแบบวิน-วินของทุกฝ่าย
ในมุมที่คดิ ว่าตัน แค่รู้จกั แบ่งปัน ธุรกิจกลับขยาย แบบนี้หรือเปล่าที่เรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้!!!
สุรตั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย
ส�ำหรับท่านที่ต้องการติชม หรือเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ
สามารถติดต่อกับทีมงานได้ที่ ksmeinspired@kasikornbank.com
ทางทีมงานยินดีรับทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น

เจ้าของ

ฝ่ายบริหารการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1
แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
K-BIZ Contact Center
02-8888822

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บัณฑูร ล�ำ่ ซ�ำ
ปรีดี ดาวฉาย
ขัตติยา อินทรวิชัย
พิพิธ เอนกนิธิ
พัชร สมะลาภา
สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์

บรรณาธิการบริหาร

ศรินยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์
ณัฏฐพร มยุระสาคร

กองบรรณาธิการ

เยาวลักษณ์ อดุลประวิตรชัย
วีราวรรณ ชาญประพันธ์
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จัดท�ำโดย

บริษัท เพนนินซูลาร์
แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2270-1123-4
โทรสาร : 0-2270-1125

Inno Focus

แก้วกระดาษอัจฉริยะ ส�ำหรับร้านกาแฟ
บริษทั ฮูทามากิ ผูอ้ อกแบบและผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์รายใหญ่
จากฟินแลนด์ได้พฒ
ั นา “Adtone” แก้วอัจฉริยะซึง่ เป็นแก้วกระดาษ
แบบใช้ครัง้ เดียวทิง้ ทีเ่ รียกแก้วอัจฉริยะเนือ่ งจากมีการน�ำเทคโนโลยี
Thermochromic ที่ท�ำให้ฉลากบนแก้วสามารถเปลี่ยนสีได้ตาม
อุณหภูมทิ ส่ี ูงขึน้ เรียกว่าเป็นแก้วไวต่อความร้อน โดยเมือ่ เติม
ของเหลวร้อนๆ ลงไป จะท�ำให้ฉลากกับ QR Code ทีด่ เู หมือนล่องหนค่อยๆ ปรากฏชัดขึน้ และ QR Code
จะเชือ่ มกับข้อมูลดิจทิ ลั ทีเ่ จ้าของแบรนด์ตอ้ งการสือ่
โดยลูกค้าสามารถใช้สมาร์ตโฟนสแกน QR Code จากนัน้ สารทีซ่ อ่ นอยูใ่ น QR Code ไม่วา่ จะเป็น
ข้อมูลเกีย่ วกับร้าน แคมเปญของทางร้าน เช่น การแจกโค้ดลดราคา หรือสะสมแต้มจะปรากฏขึน้
บนจอ เป็นการสร้างประสบการณ์ทสี่ นุกๆ ให้ลกู ค้าได้มสี ว่ นร่วม กิจกรรมแบบนีเ้ องทีม่ สี ว่ นช่วยกระตุน้
ให้เกิด Engagement ระหว่างแบรนด์กบั ลูกค้า
ทีม่ า : www.trendhunter.com/trends/smart-cup

เสือ้ ผ้าฝังชิป ยิง่ ใส่บอ่ ยยิง่ ได้แต้มเยอะ
“ทอมมี่ ฮิลฟิเกอร์” ได้ชื่อว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ชอบใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ล่าสุดได้เปิดตัวเครื่องแต่งกายส�ำหรับบุรุษ
และสตรีภ ายใต้ ชื่อ Tommy Jeans Xplore ที่มีชิป ฝั ง อยู ่
ในเครื่องแต่งกาย และชิปดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธ
บนสมาร์ตโฟนระบบ iOS
จุดประสงค์การติดตัง้ ชิปนี้ เพือ่ ท�ำการตลาดในแบบทีเ่ รียกว่า Gamification หรือการสร้างปฏิสมั พันธ์
ด้วยการดึงลูกค้าให้รว่ มเล่นเกม กล่าวคือเมือ่ ลูกค้าหยิบเครือ่ งแต่งกายฝังชิปมาสวมใส่แล้วเปิดบลูทธู
บนสมาร์ตโฟนเพื่อเชื่อมต่อกับชิป ลูกค้าสามารถเข้าไปเล่นเกมบนแอปพลิเคชันเพื่อเก็บคะแนน
ยกตัวอย่างเกมเดินหารูปหัวใจ เกมมองหาสัญลักษณ์ของแบรนด์ทอมมี่ ฮิลฟิเกอร์ทซี่ อ่ นอยูใ่ นแผนที่
หรือง่ายสุดแค่สวมเครือ่ งแต่งกาย ก็จะได้คะแนนอัตโนมัติ ยิง่ สวมบ่อยก็ยงิ่ ได้แต้มเยอะ เป็นต้น
คะแนนทีส่ ะสมได้สามารถน�ำไปแลกรางวัล เช่น บัตรของขวัญ ทอมมี่ ฮิลฟิเกอร์หวังใช้กลยุทธ์นี้
สั่งสมความภักดีต่อแบรนด์ในกลุ่มลูกค้า และเป็นการสร้างชุมชนเล็กๆ ที่เป็นแหล่งรวมของแบรนด์
แอมบาสซาเดอร์ของบริษัท เชื่อว่าน่าจะได้ผลระดับหนึ่ง ด้วยราคาสินค้าที่ค่อนข้างสูง ลูกค้าที่ซื้อ
คอลเลกชันนี้เพื่อร่วมเล่นเกมต้องมีใจรักและเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทอมมี่ ฮิลฟิเกอร์แน่นอน
ทีม่ า : https://techcrunch.com/2018/07/25/tommy-hilfiger-has-launched-a-ridiculous-line-of-smart-clothing-that-rewards-you-for-wearing-it/
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Get Idea

Coco Crack
แก๊กเดียว มะพร้าวก็พร้อมดืม่

กองบรรณาธิการ

ความน่าสนใจ
ของดี แม้ถูกปากแต่ถ้า
กินล�ำบาก ยากต่อการบริโภค
อาจไม่ถูกโฉลกกับผู้บริโภค
ยุคใหม่
แค่ใส่ไอเดียเพิ่มความ
สะดวก ให้ง่ายต่อการบริโภค
สะดวกต่อการตัดสินใจซื้อ
เพิม่ กลุม่ ลูกค้าจากสามพราน
ถึงกว่างโจว

ความคุ้นเคยกับมะพร้าวตัง้ แต่เด็ก เห็นวางขาย
ตามข้างทางจ�ำนวนมาก แต่พอไปศึกษาในกรุงเทพฯ
สังเกตว่าคนในเมืองจะหารับประทานมะพร้าวล�ำบาก
ที่มีจ�ำหน่ายก็จะเป็นน�้ำมะพร้าวบรรจุขวดซึ่งรสชาติ
ต่างจากน�ำ้ มะพร้าวสดแท้ๆ เริม่ มองเห็นช่องทางตลาด
มีความคิดแวบเข้ามาว่าจะท�ำอย่างไรจึงจะสร้างมูลค่า
กับสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ บ้านเกิดจังหวัดนครปฐมทีเ่ ป็น
แหล่งมะพร้าวได้ ความบังเอิญผสมกับการช่างสังเกต
ท�ำให้ นัฐพงษ์ ท้วมเกร็ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท รูท คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด ค้นพบวิธีเปิดลูก
มะพร้าวจากท�ำขวดไวน์แตกและเห็นว่าจุกมีสีเดียว
กับมะพร้าวจึงน�ำจุกคอร์กทีเ่ ปิดไวน์มาใช้กบั มะพร้าว
น�ำการค้นพบนี้ถ่ายรูปลง Facebook ปรากฏว่ามีคน
ให้ความสนใจ จากนั้นเขาใช้เวลาเกือบ 2 ปี เพื่อ
พัฒนาทีเ่ ปิดมะพร้าวด้วยจุกคอร์กจนส�ำเร็จ และไม่ให้
เสียชื่อที่จบทางด้านนิติศาสตร์ ได้จดสิทธิบัตร
การออกแบบพร้อมกับสร้างแบรนด์ Coco Crack
“หลักการของ Coco Crack จะไม่รบกวนระบบ
ภายในของมะพร้าว เพื่อให้มะพร้าวยังคงความสด
ตลอดเวลาและไม่มสี ิ่งเจือปน เราเจาะที่กะลาท�ำให้
4
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มันร้าว แล้วเอาจุกคอร์กไปติดไว้ข้างบน จุกคอร์กเป็นตัวช่วยกดให้กะลาแตกออก แล้วเวลา
ต้องการดืม่ แค่ดงึ จุกเปิดฝาก็จะได้มะพร้าวพร้อมดืม่ ซึง่ สามารถเก็บได้ 15 วันหากแช่ในตูเ้ ย็น
และประมาณ 3 วันหากไม่ได้แช่ตู้เย็น”
นอกจากใส่ไอเดียเพิม่ ความง่ายแล้ว คุณภาพเป็นสิง่ จ�ำเป็น นัฐพงษ์ย�้ำเน้นคือ จะเลือก
ใช้มะพร้าวน�้ำหอมที่มีอายุ 22-25 วันเท่านั้น จะท�ำให้ได้มะพร้าวที่มีรสชาติหวานหอม
ก�ำลังน่ารับประทาน เมื่อมาอยู่ภายใต้การดีไซน์ที่สวยของจุกคอร์กชวนให้คนสนใจ

ไอเดียล้น ออร์เดอร์ทะลัก
แม้จะเพิ่งเปิดโรงงานได้เพียง 8-9 เดือน และใช้วธิ ีทำ� การตลาดผ่านทาง Facebook และ
การออกบูท แต่ก็ได้รับผลตอบรับดีมากจากลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศจีน ที่เคย
ออร์เดอร์มากถึง 5 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งต้องใช้มะพร้าวไม่ตำ่� กว่า 1 แสนลูก ปัจจุบันบริษัท
มีกำ� ลังการผลิตประมาณวันละ 7,000–10,000 ลูก ท�ำให้บริษัทมีแผนที่จะไปเปิดโรงงานที่
กว่างโจวในเร็ววันนี้ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง และป้องกันความเสียหายระหว่างขนส่ง
นอกจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ถือเป็นลูกค้าหลักประมาณ 90% นอกนั้นเป็นกลุ่ม
ลูกค้าในออนไลน์ซงึ่ ส่วนใหญ่เป็นสาวออฟฟิศ หรือคุณแม่บา้ นทีช่ อบดืม่ น�้ำมะพร้าว เนือ่ งจาก
มีผลดีต่อสุขภาพ ท�ำให้บริษทั พยายามขยายฐานลูกค้าไปที่กลุ่มผู้ชายที่รักสุขภาพมากขึ้น
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เราอยากส่งไปขายได้ทั่วโลก
ถ้าวันหนึ่งปลดล็อกเรื่องการเก็บรักษาได้

มั่นใจว่า Coco Crack เดินทางไปรอบโลกแน่นอน
มะพร้าว Coco Crack มีจ�ำหน่ายใน 2 แบบคือ ราคาส่งราคา 35 บาทต่อลูก ส่วนราคา
ปลีก 59 บาทต่อลูก หากสั่งมากกว่า 100 ลูกส่งฟรีในกรุงเทพฯ ในอนาคตบริษัทวางแผน
เปิดหน้าร้านเพิ่มช่องทางจ�ำหน่าย และเพิ่มไลน์สินค้าให้มาก โดยสินค้าที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมี
ความเกี่ยวเนื่องกับมะพร้าว เช่น ไอศกรีมกะทิบรรจุในกะลามะพร้าว รวมทั้งมีแผนที่จะ
พัฒนาตัวจุกท�ำจากเศษมะพร้าวจะได้เป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 100%
“แม้ Coco Crack อาจเป็นผลิตภัณฑ์ทเ่ี กิดจากความบังเอิญ แต่หลังจากนีเ้ ราเพิม่ ความ
ใส่ใจเข้าไปให้มากยิ่งขึ้นในทุกรายละเอียด อยากส่งไปขายได้ทั่วโลก ถ้าวันหนึ่งปลดล็อก
เรื่องการเก็บรักษาได้ มั่นใจว่า Coco Crack เดินทางไปรอบโลกแน่นอน”
ไอเดียที่เพิ่มความสะดวก บวกความใส่ใจ และการเตรียมพร้อมเรื่องกฎหมายช่วยให้
มะพร้าวพร้อมดื่มของไทยไปตลาดโลกได้เร็ววันขึ้น
เปิดความส�ำเร็จฉบับ Coco Crack
1
2
3
4

ใส่ไอเดียที่สร้างสรรค์
ใส่ใจคุณภาพสินค้า
ใส่ใจในบรรจุภัณฑ์
ใส่ใจสิทธิประโยชน์เรื่องกฎหมาย
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K Analysis

ธุรกิจ อาหารแปรรูปรุง่
ยอดพุ่ง รับทัวร์จีน
กองบรรณาธิการ

เรียบเรียงจาก

ความน่าสนใจ
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
นอกจากเป็ น หนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรม S–Curve
ที่ภาครัฐส่งเสริมแล้วยัง
เป็ น ของฝากยอดนิ ย ม
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวจีน
แต่ละรายมีค่าใช้จ่าย
ชอปปิงในต่างประเทศ
ไม่ต�่ำกว่า 24,500 บาท
แค่เข้าใจพฤติกรรมอาตี๋
อาหมวย เพิ่มนวัตกรรม
เข้าไป เช่น พกพาง่าย
คนจีนได้ของฝากถูกใจ
ส่วนเอสเอ็มอีไทยมีโอกาส
สร้างก�ำไรรับทรัพย์เพิ่ม
จากทัวร์จีน

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนถือเป็นกลุ่มที่เข้ามาไทย
มากที่ สุ ด ประมาณ 30% ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทย
ประมาณการว่า
ในปี พ.ศ.2561 นักท่องเที่ยวจีน
ที่มาเที่ยวไทยมีประมาณ

10.9 ล้านคน เติบโต 11.2%
จากที่ขยายตัว

12.0% ในปี พ.ศ.2560
ขณะทีร่ ายได้มาจากนักท่องเทีย่ วจีน
เที่ยวไทยคาดว่าจะสูงถึง

6.02 แสนล้านบาท
เติบโต 14.8%
จากที่เติบโต

15.8% ในปี พ.ศ.2560
8
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สอดรั บ กั บ ผลส� ำ รวจของเว็ บ ไซต์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วรายใหญ่ ข องจี น
เมื่อต้นปี พ.ศ.2561 ที่พบว่า
จุดหมายปลายทางที่นกั ท่องเที่ยวจีน

ไทย

เลือกเดินทางอันดับแรก
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน คือ

ค่าชอปปิงน�ำโด่ง
ไม่เพียงแต่ชอบเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวจีนยังชื่นชอบการชอปปิงมาก ค่าใช้จ่ายใน
การซื้อสินค้าสูงน�ำมาเป็นอันดับแรก
ส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มของฝาก ซึ่งหนึ่งในสินค้าที่ได้รับความนิยมก็คือ
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป นอกจากเป็นสินค้าส่งออกขึ้นชื่อของไทยแล้ว การเติบโตของร้าน
อาหารไทยในจีน การบอกต่อของผู้บริโภคจีน ตลอดจนกระแสความนิยมจากภาพยนตร์จีน
ที่มาถ่ายท�ำในไทย และละครไทย/ดาราไทยที่ไปโด่งดังในจีน ท�ำให้คนจีนรู้จักและคุ้นเคย
กับผลิตภัณฑ์อาหารของไทยมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลของ Nielsen ระบุว่า นักท่องเที่ยวชาวจีน
มีอ�ำนาจการซื้อของในต่างประเทศสูงถึง 24,500 บาทต่อคน

สัดส่วนการกระจายตัวของค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยสู่ภาคธุรกิจต่างๆ
15% 12%

การซื้อสินค้า

19%

25%

ค่าที่พัก และโรงแรม
ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม

29%

ค่าสถานที่ท่องเที่ยว และสันทนาการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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3 ปัจจัยนักท่องเที่ยวจีนเลือกซื้อของฝาก

1

2

3

ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ
ของสินค้า ราคา และโปรโมชัน่
โดยมองว่าสินค้าของไทย
โดยเฉพาะสินค้าอาหารประเภท
ผลไม้ ขนม เมือ่ เทียบกับราคา
และคุณภาพแล้วคุ้มค่ากว่า
ทีป่ ระเทศจีน มองว่าสินค้าไทย
เป็นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ น่าเชือ่ ถือ
ปลอดภัย

เลือกซื้อของฝากที่เคยเห็น
คนรอบข้างซื้อสินค้าประเภท
นั้ น มาก่ อ นและชื่ น ชอบ
ผลิตภัณฑ์ขนึ้ ชือ่ ของท้องถิน่
ที่เข้าไปท่องเที่ยว

เลือกซือ้ สินค้าประเภทอาหาร
ในกลุ่มขนม ของรับประทาน
เล่ น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ไทย
โดยเฉพาะสินค้าที่มีขายใน
ไทยอย่างเดียว โดยมองว่า
รสชาติถูกปากและอร่อย
กว่าที่ขายในประเทศจีน

อาหารแปรรูปอีกโอกาสของเอสเอ็มอี
จากการที่ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดาวรุ่ง อีกทั้งยังเป็นหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S–Curve ตลอดจนมาตรการและนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ
ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งสู่ความเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมและครัวของโลก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วย
ผลักดันให้ธุรกิจอาหารแปรรูปในกลุ่มของฝากสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในกลุ่มอาหารแปรรูปในรูปแบบของฝากที่คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างสูงในปี
พ.ศ.2561-2562 น่าจะอยู่ในกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน ขนมขบเคี้ยว เครื่องปรุงรสต่างๆ
และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่เน้นนวัตกรรมในการผลิต เนื่องจาก
เป็นสินค้าดาวรุ่งในกลุ่มสินค้าส่งออกที่ต่างชาติให้ความสนใจมากขึ้น
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ประเภทสินค้า

ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม

ข้อมูลทางการตลาดที่น่าสนใจ

ผลไม้อบแห้ง
หรือทอดกรอบ

มะม่วงอบแห้ง/ล�ำไยอบแห้ง/
ทุเรียนทอดกรอบ/กล้วยฉาบ/
กล้วยกวน/มะเขือเทศอบแห้ง
/สตรอว์เบอร์รอี บแห้ง

การแปรรูปผลไม้เมืองร้อนในจีนยังมีนอ้ ย ในขณะทีผ่ ลไม้ไทยเป็นทีช่ นื่ ชอบ
ของคนจีนมาก เพราะรสชาติดี ราคาไม่สงู
นิยมรับประทานเป็นของว่างระหว่างวันและใช้เสิรฟ์ ต้อนรับแขก

อาหารแปรรูป
จากเนื้อสัตว์

หมูฝอย/หมูทบุ /เนือ้ จระเข้ทบุ /
ปลาหมึกปรุงรส

สอดรับกับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของจีนทีน่ ยิ มรับประทาน
อาหารกลุม่ เนือ้ สัตว์
เนือ้ สัตว์แปรรูปของไทย มีการปรุงรสหรือแปรรูปทีห่ ลากหลายแบบ จึงมี
รสชาติแปลกใหม่และถูกใจคนจีน

อาหารไทย
กึ่งส�ำเร็จรูป

ส้มต�ำอบกรอบ/ผัดไทยกึ่ง
ส�ำเร็จรูป ข้าวเหนียวทุเรียนมะม่วงกึง่ ส�ำเร็จรูป

เป็นเอกลักษณ์ หรือ Signature ของไทยทีค่ นจีนจะเลือกรับประทานเป็น
อันดับต้นๆ
เก็บได้นาน และสามารถซือ้ กลับไปท�ำเองหรือซือ้ ฝากได้

ขนมขบเคี้ยว

ถัว่ อบกรอบ/ ถัว่ เคลือบ/ถัว่ ทอด/
สาหร่ายทอดกรอบ/กระเทียมหอมเจียวทอดกรอบ

เป็นขนมทีช่ าวจีนชืน่ ชอบและเป็นสินค้าทีไ่ ทยส่งออกสูจ่ นี
ส่วนใหญ่มกั มีตดิ บ้านไว้เพือ่ ต้อนรับแขก รับประทานเล่นเป็นของว่าง
กับแกล้มหรือใช้โรยข้าว-กับข้าว

ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากข้าว

ขนมขบเคีย้ วจากข้าวปรุงรส/
เส้นก๋วยเตี๋ยว-เส้นหมี่
/น�้ำมันร�ำข้าว

ข้าวเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของไทย แปรรูปได้หลากหลายและมีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการเป็นทีช่ นื่ ชอบของคนจีนรุน่ ใหม่

ผลิตภัณฑ์
ลูกอม

นมอัดเม็ด/ลูกอมกะทิ/ลูกอม
รสผลไม้ไทย (มะขาม/ทุเรียน)

ขนมไทย

อาลัว/วุ้นกรอบ/กลีบล�ำดวน/
ทองม้วน/ ข้าวต้มมัด (แบบอุน่
ได้) / ขนมอืน่ ๆ ทีม่ สี ว่ นประกอบ
จากกะทิ

มักซือ้ ฝากลูกหลาน เพราะรับประทานง่าย มีรสชาติถกู ปาก
เป็นสินค้าทีร่ าคาไม่แพง น�ำ้ หนักเบา สามารถเลือกซือ้ และแพ็กกลับได้
ไม่ยาก ในปริมาณมาก
เป็นสินค้าหารับประทานยาก รสชาติหวานกลมกล่อมถูกปากคนจีน
รูปลักษณ์ของขนมไทยมีความประณีตสูง เหมาะเป็นของฝากทีส่ ร้างความ
ประทับใจส�ำหรับคนจีน

ผลิตภัณฑ์
จากมะพร้าว

น�้ำมันมะพร้าว/น�้ำมะพร้าว
บรรจุขวดหรือกระป๋อง/มะพร้าว
อบแห้ง

มะพร้าวไทยก�ำลังเป็นทีน่ ยิ มในหมูค่ นรักสุขภาพในจีน
จีนไม่สามารถปลูกมะพร้าวให้มรี สชาติหวานหอมแบบไทยได้
มะพร้าวเป็นผลไม้ราคาแพงในจีน ผูบ้ ริโภคชืน่ ชอบมากโดยเฉพาะมณฑล
ซึง่ ไม่มที างออกทะเลอย่างมณฑลยูนนาน

เครื่องปรุงรส

น�ำ้ จิม้ ไก่/น�ำ้ จิม้ บ๊วย/น�ำ้ จิม้ ซีฟดู /
ซอสผัดต่างๆ/ผงปรุงรส

ความนิยมอาหารไทยในจีน ท�ำให้คนจีนอยากจะท�ำรับประทานเอง หรือ
ใช้เป็นเครือ่ งจิม้ กับอาหารทอด/ปิง้ ย่าง
เครือ่ งปรุงรสไทยมีรสชาติกลมกล่อม มีสว่ นผสมของเครือ่ งเทศ/สมุนไพร
ซึง่ มีสรรพคุณทางยา เป็นทีน่ ยิ มของคนจีน

ยาอมแบบเม็ดหรือลูกกลอนที่
มีสรรพคุณต่างๆ เช่น แก้ไอ
ชุม่ คอ

มีสรรพคุณทางยา ท�ำให้เป็นทีน่ ยิ มของคนจีนสูงวัย
มีกลิน่ หอมสดชืน่ รสชาติดี และหาซือ้ ได้งา่ ยตัง้ แต่รา้ นค้าทัว่ ไป ร้านสะดวก
ซือ้ ห้างสรรพสินค้าหรือในสนามบิน

ยาอมสมุนไพร
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ที่มา : รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย (พ.ศ.2561)

4 แนวทางปรับตัวรับมือผู้บริ โภคจีน
ด้านการผลิต :
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการผลิต ให้สามารถยืดอายุ/เก็บรักษา สะดวกต่อการพกพา
ระหว่างการเดินทาง หรือให้คุณค่าทางโภชนาการหรือสรรพคุณทางยา ฯลฯ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างมาตรฐานให้กับสินค้า เพราะจะท�ำให้สินค้าดู
แปลกใหม่ มีคุณค่า และช่วยเสริมให้ของฝากดูดี
ด้านการตลาด :
1

ช่องทางการจ�ำหน่าย พยายามน�ำสินค้าเข้าไปวางขาย
ในสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวจีนอยู่เป็นจ�ำนวนมาก (ในกรุงเทพฯ
เช่น ห้วยขวาง รัชดาภิเษก หรือต่างจังหวัด เช่น ชลบุรี เชียงใหม่
ภูเก็ต เป็นต้น)
2

สร้างความแตกต่างและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น การปรับรสชาติ การดีไซน์บรรจุภัณฑ์ให้
มองเห็นหน้าตาและสีสันของสินค้าภายในได้อย่างชัดเจนเพื่อจูงใจให้ซื้อ
เลือกสินค้าที่เป็นจุดเด่นมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย
เน้นการดีไซน์บรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น ซึ่งควรสอดแทรกรายละเอียดที่น่าสนใจ
ของสินค้าและให้ข้อมูลที่เป็นภาษาจีนควบคู่ด้วย
หากมีสินค้าให้ทดลองชิมก็จะท�ำให้เกิดความสนใจมากขึ้น เพราะได้สัมผัสกับ
รสชาติและกล้าตัดสินใจซื้อ
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3

การท�ำตลาดผ่าน Influencer ของจีนรวมถึงนักแสดง
ไทยก็ได้รับความนิยมในจีนมากเช่นกัน ตลอดจนช่องทาง
ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ที่คนจีนนิยม เช่น Tmall.com, Jingdong
(JD.com), Taobao.com เป็นต้น หรือช่องทางโซเชียลมีเดียทีค่ นจีน
นิยมใช้ เช่น Youku (YouTube), RenRen (Facebook), Weibo
(Twitter), WeChat (Line) รวมทั้งเซิร์ชเอนจินที่ชาวจีนนิยมคือ
Baidu (Google), Ctrip (Expedia)
4

กลยุทธ์ดา้ นราคาและการจัดโปรโมชัน่ โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลส�ำคัญๆ ที่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก
เช่น ตรุษจีน วันชาติจีน
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการอาจจะต้องค�ำนึงถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รสชาติ
ที่ได้มาตรฐาน และระบบการผลิตที่มีมาตรฐานด้านอาหารรับรอง เพื่อสร้างแบรนด์
ให้แข็งแกร่ง และสามารถจ�ำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาติอื่นหรือคนในประเทศได้
ด้วย ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้น
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Cover Story

MULTI-BRAND STORE
ลดช่องว่างสร้างโอกาสในยุคดิจทิ ลั

กองบรรณาธิการ

ธนพล ทองเพ็ง

ความน่าสนใจ
แม้การขายของออนไลน์จะตอบโจทย์คนรุน่ ใหม่
ทีอ่ ยากเป็นเจ้าของธุรกิจ แต่ตดิ ทีไ่ ม่สามารถ
มีหน้าร้านโชว์สนิ ค้าจริงให้ลกู ค้าสัมผัส ด้วย
ข้อจ�ำกัดคือความเสีย่ งอาจไม่คมุ้ กับการลงทุน
ธุรกิจ มัลติแบรนด์ นับเป็นสมการทีล่ งตัว
สร้างรายได้ให้กบั เจ้าของพืน้ ทีห่ า้ งขนาดย่อม
เอสเอ็มอีรายเล็กได้มเี วทีแจ้งเกิด และยัง
ตอบโจทย์ผบู้ ริโภคยุคใหม่ทชี่ อบชอปปิงให้ครบ
จบในทีเ่ ดียว
กลายเป็นโมเดลธุรกิจทีไ่ ด้รบั ความนิยม พืน้ ที่
ท�ำเลสวยทั้งในห้างสรรพสินค้าหรือย่าน
ท�ำเลทองต่างมีมลั ติแบรนด์ผดุ ขึน้ มาในบ้านเรา
มาไม่ตำ�่ กว่า 10 ราย ตลอดช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา
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เพราะความสะดวกสบายกลาย
เป็นเหตุผลให้คนสมัยนี้นิยมซื้อของ
ผ่านออนไลน์ จ�ำนวนพ่อค้าแม่ค้า
ออนไลน์จึงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน แต่
ถึงแม้การชอปออนไลน์จะสร้างความ
สะดวก แต่กเ็ พิม่ ความปวดหัวให้กบั
ผู้ขายและผู้ซื้อ เช่น สินค้าไม่ตรง
ภาพ สีไม่ถูกใจ ไซส์ไม่ได้มาตรฐาน
ท�ำให้พ่อค้าแม่ขายแบรนด์ออนไลน์
เหล่านีอ้ ยากมีหน้าร้านเพือ่ แก้ปญ
ั หา
ดังกล่าว แต่ติดที่เรื่องค่าเช่า และ
ต้นทุนในการบริหารจัดการหน้าร้าน
จากปัญหาของคน 2 กลุ่ม คือ
เจ้าของแบรนด์ออนไลน์อยากมีหน้าร้าน
เป็นของตัวเอง แต่ไม่สามารถเข้าถึง

ท�ำเลดีๆ เช่น สยามสแควร์ อาจต้องใช้เงินลงทุนหลักล้าน กับกลุ่มลูกค้าทีช่ อปปิงสินค้าผ่าน
ออนไลน์แต่ยังไม่ได้ทดลองสัมผัสสินค้าจริง จึงกลายเป็นช่องว่าง และโอกาสให้ธุรกิจ
มัลติแบรนด์ส�ำหรับสินค้าไทยแจ้งเกิดได้อย่างรวดเร็ว และใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีสามารถ
ขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว เช่น มัลติแบรนด์เสื้อผ้าอย่าง SOS, Sense, CAMP BKK
หรือร้านมัลติแบรนด์เครื่องส�ำอางอย่าง EVEANDBOY หรือส�ำหรับคนรักเครื่องเขียนและ
ของแต่งบ้านทีม่ สี ไตล์มาเลือกได้ทรี่ า้ น Another Story เป็นต้น โดยในระยะเวลา 3-4 ปีทผี่ า่ นมา
ร้านมัลติแบรนด์ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก และมีธุรกิจมัลติแบรนด์เกิดใหม่
เป็นจ�ำนวนมากทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

Sense of Style หรือ SOS หนึ่งในต�ำนานของการท�ำธุรกิจในรูปแบบของ Multi-Brand
Store ในไทยที่มองเห็นโอกาสทางการตลาดที่ในเมืองไทยยังไม่มีใครท�ำธุรกิจแนวนี้จริงจัง
จึงตัดสินใจเปิดร้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ทรัพย์สทิ ธิ์ ด�ำรงรัตน์ CEO ของ SOS เล่าว่า
“ตอนนั้นมันค่อนข้างเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ แล้วพวกเราก็ยังเด็กอายุประมาณ 20 ต้นๆ
เริ่มต้นจากการขายไอเดียให้กับพี่ที่ท�ำแบรนด์ออนไลน์เห็นถึงประโยชน์ของการที่จะมาเช่า
ร้านค้า คือคุณจ่ายค่าเช่าน�ำสินค้าเข้าร้าน นอกนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหมด ตั้งแต่
บริการหน้าร้าน การจัดการ สต็อก พนักงานช่วยขาย การท�ำมาร์เกตติง การโปรโมต ซึ่งได้
รับการตอบรับจาก 30 แบรนด์ จากที่ตั้งเป้าไว้ 100 แบรนด์”
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ด้วยคอนเซปต์ท่ชี ัดเจนของร้าน SOS คือ เน้นเสื้อผ้า Simple Luxury จ�ำหน่ายสินค้า
ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาเพียง 5 เดือนท�ำให้สามารถเปิดสาขาที่สอง
และในปีถัดมาก็แตกแบรนด์ใหม่คอื Sense เน้นคอนเซปต์ Easy Everyday เน้นกลุ่มนักเรียน
มัธยมถึงมหาวิทยาลัย จ�ำหน่ายสินค้าราคา 150-900 บาท ปัจจุบนั SOS และ Sense มีสาขา
รวมกัน 9 สาขา มีสินค้าจ�ำหน่ายในร้านมากกว่า 400 แบรนด์

“การทีธ่ รุ กิจร้านมัลติแบรนด์ ได้รบั ความนิยมมากขึน้

ส่วนหนึง่ เพราะมีผสู้ นใจเข้ามาเล่นในธุรกิจนีม้ ากเป็น 20 ราย แล้วแต่ละรายต่าง Educate
ให้ลกู ค้าคนทัว่ ไปรูจ้ กั ธุรกิจนีม้ ากขึน้ ท�ำให้เกิดการขยายตัวเติบโตไปด้วยกัน”

อีกหนึ่งร้านมัลติแบรนด์ที่มองเห็นว่า ธุรกิจนี้จะช่วยตอบโจทย์การท�ำธุรกิจเสื้อผ้า
ออนไลน์ของตัวเองให้มนั่ คงขึน้ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ สราลี ชายสมสกุล กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท แมชบ็อกซ์ กรุ๊ป จ�ำกัด และเจ้าของเสื้อผ้าแบรนด์ Saralee Boutique ยอมลงทุนเปิด
ร้านมัลติแบรนด์แฟชั่น Matchbox ในย่านสยาม โดยช่วงแรกอาศัยการชักชวนเหล่าแบรนด์
ดังๆ จากออนไลน์มาไว้ในร้านซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจนสามารถขยายเพิ่มอีก 2 สาขา
เข้าไปในห้างสรรพสินค้า
“เหมือนเราเข้ามาในยุคที่ Instagram มันมาพอดี เลยได้รบั ความนิยมเร็ว ประจวบเหมาะ
กับเทรนด์ตอนนี้คนรุ่นใหม่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจเยอะขึ้น วันนี้ทั้ง 3 สาขาของ Matchbox
มีจำ� นวนร้านค้าไม่ต�่ำกว่า 100 แบรนด์ ยังมีอกี หลายสิบแบรนด์ทตี่ อ้ งรอคิวน�ำของเข้ามาขาย”
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เหมือนเราเข้ามาในยุคที่ Instagram มันมาพอดี เลยได้รับความนิยมเร็ว
ประจวบเหมาะกับเทรนด์ตอนนี้

คนรุน่ ใหม่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจเยอะขึน้

แม้แต่ A.SAP มัลติแบรนด์น้องใหม่ย่านสยามเพิ่งเปิดตัวมาได้ปีกว่าแต่ก็ได้รับความ
สนใจจากร้านค้าออนไลน์กว่า 120 แบรนด์ รัชพงษ์ ประทีปวรคุณ เจ้าของร้านมองว่า
มัลติแบรนด์คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่ง เปรียบเสมือนห้างเล็กๆ ที่ต้องดูแล
ทั้งผู้มาเช่าพื้นที่และผู้ท่มี าซื้อสินค้าอย่างดี
“รายได้หลักของร้านมาจากการให้เช่าพืน้ ที่ ผมไม่คิดค่าเช่าแพงหวือหวามาก ราคาค่า
เช่าเริ่มตั้งแต่ 8,000–20,000 บาท การท�ำสัญญามีสองระยะ 6 เดือนกับ 1 ปี ค่ามัดจ�ำได้คืน
หลังจากหมดสัญญา และหักค่าคอมมิสชัน 3% จากยอดขาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการท�ำการ
ตลาดการโปรโมตสินค้าเราจะเป็นคนจัดการเอง เพราะเราต้องช่วยให้ลูกค้าขายได้แล้วเรา
ก็อยู่ได้”
แม้ตลอด 3 ปีท่ผี ่านมาร้านมัลติแบรนด์ในเมืองไทยจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น มี
ทั้งร้านที่ประสบความส�ำเร็จและบางร้านที่ไม่สามารถไปต่อได้ แต่หากใครที่จะลงมาเล่นใน
ตลาดนี้อาจต้องทบทวนให้ดี เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของเจ้าตลาดที่ท�ำมานานแล้ว แต่
โมเดลธุรกิจร้านมัลติแบรนด์กย็ งั คงได้รบั ความนิยมต่อไปโดยเฉพาะทีเ่ ป็นสินค้าเสือ้ ผ้าแฟชัน่
ทีย่ งั ไม่สามารถจ�ำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ได้ 100% ท�ำให้ผ้ทู ที่ ำ� ตลาดเก่ามีแผนทีจ่ ะเปิด
สาขาใหม่กนั ตามหัวเมืองใหญ่ และรวมไปถึงในตลาดต่างประเทศ
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ยักษ์ ใหญ่
ยังไม่อาจมองข้าม

ธุรกิจมัลติแบรนด์

กระแสของร้านมัลติแบรนด์ไม่ได้ร้อนแรงเฉพาะในออนไลน์เท่านั้น แม้แต่องค์กร
ระดับมหาชน อย่างบริษัท บูติคนิวซิตี้ จ�ำกัด ในเครือสหพัฒน์ ที่ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีก
น�ำเข้าสินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศมากว่า 45 ปี หันมาให้ความสนใจเปิดร้านมัลติ
แบรนด์ สาขา Zpell เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อร้าน A`MAZE (เอ-เมส)
เป็นการน�ำแบรนด์เสือ้ ผ้าของบูตคิ นิวซิตมี้ ารวมไว้ทเี่ ดียวรองรับความต้องการผู้บริโภค
ในยุคปัจจุบัน บริษทั มีแผนที่จะเปิดร้านมัลติแบรนด์ในกรุงเทพฯ อีก 7 สาขาภายใน
ปี พ.ศ.2562 เพื่อรับพันธมิตรหรือคนที่อยากเติบโตทางออฟไลน์
“เราอยูใ่ นวงการรีเทลมานาน รับรูถ้ งึ การเปลีย่ นแปลงของลูกค้าทีอ่ ยากเลือกสินค้า
ที่มีความหลากหลายในพื้นที่ที่เดียว มากกว่าที่จะมุ่งตรงไปที่แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง
กลายเป็นคอนเซปต์ใหม่ของธุรกิจนี้เป็นอีกเวอร์ชนั หนึ่งของการเปลี่ยน Platform ของ
การขายทีต่ อบโจทย์ทงั้ ลูกค้าและศูนย์การค้าทีม่ ลี กู ค้าหลากหลาย เราจึงสร้าง A`MAZE
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งรองรับลูกค้าหลากหลายวัย แต่มีไลฟ์สไตล์ชอบการแต่งตัว”
ประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จดั การ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวถึง
การปรับตัวของธุรกิจให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน

เราอยู่ในวงการรีเทลมานาน
รับรูถ้ งึ การเปลีย่ นแปลงของลูกค้า
ทีอ่ ยากเลือกสินค้าทีม่ คี วามหลากหลาย
ในพืน้ ทีท่ เี่ ดียว มากกว่าทีจ่ ะมุง่ ตรงไป
ทีแ่ บรนด์ ใดแบรนด์หนึง่
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5 กฏเหล็กปั้นร้านมัลติแบรนด์ ให้แฟนคลับตาม

1

2

3

4

5

ท�ำเลอยู่ในพื้นที่
ที่เข้าถึงลูกค้า
จ�ำนวนมาก

สินค้าต้องมี
ความหลากหลาย

คอนเซปต์ร้าน
ที่ชัดเจน

การบริการ
ที่ประทับใจ

การสร้างเครือข่าย
พันธมิตร
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Branding

KAMET
เปิดสูตรลับ อาณาจักรความหอม

KARMA
กองบรรณาธิการ

ความน่าสนใจ
ร้านยาจีนเก่าผสานเข้า
กับวิทยาการสมัยใหม่ กลาย
เป็นมนต์เสน่หข์ องแบรนด์
เครือ่ งหอมไทยทีส่ ะกดผูค้ น
ให้ตอ้ งมนต์
ไม่ได้ทำ� ให้ผผู้ ลิตลุม่ หลง
ยึดติดกับความส�ำเร็จทีเ่ ป็น
กับดักของการพัฒนา เดิน
หน้าสูก่ ารผลิตแบรนด์สนิ ค้า
ไลฟ์สไตล์ ภายใต้อตั ลักษณ์
ในแบบฉบับ Karmakamet

เพราะกลิน่ หอมกระทบผัสสะอย่างทรงพลัง บาง
ครัง้ แค่ได้กลิน่ บางกลิน่ ก็ชวนให้ระลึกถึงความทรงจ�ำ
ในอดีตทันที เช่น กลิน่ ผ้าถุงของแม่ทำ� ให้คดิ ถึงวัยเด็ก
หรือกลิน่ น�ำ้ หอมของอดีตคนรักก็ทำ� ให้นำ�้ ตาไหลออก
มาได้ กลายเป็นมนต์เสน่หใ์ ห้ ณัทธร รักษ์ชนะ ผูก้ อ่ ตัง้
และครีเอทิฟไดเรกเตอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม
แบรนด์ Karmakamet ใช้กลิ่นเป็นโจทย์ในการท�ำงาน
ออกแบบกลิ่นให้เป็น “เครื่องปรุงแต่งชีวิต” รวมทั้ง
น�ำองค์ความรู้จากร้านยาจีนของอากงที่ไหหล�ำ และ
กิจการท�ำธูปหอมของครอบครัวที่สุไหงโก-ลกน�ำมา
ต่อยอด คิดค้นสร้างสรรค์กลิน่ ในหลากหลายรูปแบบ
กว่า 200 กลิ่น เรียกได้ว่าเป็น Scent Museum
(พิพธิ ภัณฑ์แห่งกลิน่ ) ทีไ่ ม่เพียงให้กลิน่ หอม บางกลิน่
ยังช่วยในด้านการบ�ำบัดสุขภาพ
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ธุรกิจสมัยใหม่ การท�ำตลาดไม่จ�ำเป็นต้องถูกจ�ำกัดด้วยเพศ วัย สถานะ

...แต่ ให้พิจารณาว่าคนเหล่านั้นต้องการอะไร

ความลงตัวของทุกศาสตร์กลายเป็นความส�ำเร็จทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งบังเอิญ เช่นเดียวกับการตัง้
ชื่อแบรนด์ Karmakamet เป็นมวลความคิดของผู้ก่อตั้งที่มาจากค�ำว่า Karma (กรรม) คือ การ
กระท�ำ และ Kamet (คาเมต) คือ ชือ่ ของยอดเขาในเทือกเขาหิมาลัย ซึง่ เป็นพรมแดนรอยต่อ
ของประเทศอินเดียและจีน รากเหง้าทางวัฒนธรรมเหล่านี้ กลายเป็นวัตถุดิบในการตกแต่ง
รูปแบบร้าน หีบห่อบรรจุภัณฑ์ จนท�ำให้ร้านเครื่องหอมเล็กๆ ที่เริ่มจากตลาดนัดจตุจักรปี
พ.ศ.2544 โชยกลิน่ ไปตามศูนย์การค้าเป็นทีก่ ล่าวถึงในวงกว้างทัง้ จากชาวไทยและต่างประเทศ
จากแนวความคิดของแบรนด์ทตี่ อ้ งการให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงความต้องการพืน้ ฐานปัจจัย 4
ของมนุษย์ เมือ่ สร้างกลิน่ ทีเ่ ป็นเหมือนยารักษาทางใจติดตลาดแล้ว จึงแตกสายธุรกิจสูร่ า้ น
อาหาร Karmakamet Diner, Karmakamet Cuisines และ Karmakamet Conveyance และเตรียม
พร้อมสร้างอีกสองปัจจัยคือ เสือ้ ผ้า และทีอ่ ยูอ่ าศัยทีจ่ ะเปิดตัวในปีหน้าเป็นล�ำดับถัดไป

การเติบโตของแบรนด์ Karmakamet แม้จะได้รับการตอบรับอย่างดี แต่ณัทธรยังเห็น
ช่องว่างทางการตลาด จึงได้สร้างแบรนด์ Everyday Karmakamet คาเฟ่และช็อปสินค้า
ไลฟ์สไตล์ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท�ำงาน ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเอง เช่น ครีม โดยผลิตภัณฑ์
ทุกชิน้ เน้นการออกแบบทีส่ ดใส Positive เพือ่ ให้ตรงกับคอนเซปต์ “I LOVE MY LIFE” ส่งเสริม
ให้ลูกค้ารักตัวเอง
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“เวลาเราท�ำธุรกิจ เรามองทุกคน ทุกกลุ่มเป็นหนึง่ เดียวกัน ยิง่ ในธุรกิจสมัยใหม่ การท�ำ
ตลาดไม่จ�ำเป็นต้องถูกจ�ำกัดด้วยเพศ วัย สถานะ หรืออะไรก็ตาม สิ่งที่เราท�ำอยู่มันเกินไป
จากข้อจ�ำกัด หรือเส้นของการแบ่งแยกไปแล้ว แต่พจิ ารณาว่าคนเหล่านัน้ ต้องการอะไร และ
เราจะสามารถสนับสนุนเขาด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการจากเราได้อย่างไร วันนีส้ นิ ค้าของเรา
จึงมีหลากหลายเพือ่ เติมเต็มสิง่ ทีข่ าดหายในชีวติ ของผู้คนโดยเฉพาะปัจจัยพืน้ ฐานทัง้ 4 ของ
มนุษย์ โดยแบรนด์ Karmakamet เน้นความสงบสุขจากภายใน ส่วนแบรนด์ Everyday
Karmakamet จะเน้นสร้างความสุขจากภายนอก”

วันนี้เราไม่จ�ำเป็นต้องท�ำเพื่อเงินแล้ว เพราะตรงนั้นมันไม่ ได้มีคุณค่ากับเรา

เท่ากับท�ำสิ่งที่จะพาให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วยกัน

ยิ่งแตกไลน์ผลิตภัณฑ์ ณัทธรยิ่งให้ความส�ำคัญในทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
บุคลากร ทัง้ ส่งเสริมศักยภาพ แนวความคิด การใช้ชวี ติ และทัศนคติ เพือ่ ให้กา้ วไปสูจ่ ดุ หมาย
ร่วมกัน ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังคงใช้กรรมวิธีการผลิตแบบ
ดัง้ เดิม แต่กม็ กี ารพัฒนาและต่อยอดใช้วทิ ยาการสมัยใหม่เข้ามาร่วมด้วย อีกทัง้ ส่งเสริมการ
ท�ำตลาดออนไลน์ รวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคตลอดเวลา
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“ทุกวันนี้ไม่เคยคิดเลยว่าประสบความส�ำเร็จ ค�ำนี้ดูเป็นกับดักในการพัฒนาอย่างหนึ่ง
เรามักย�้ำเสมอว่าในทุกสิ่งที่เราก�ำลังท�ำอยู่นี้ไม่ได้ท�ำเพื่อตัวเราเอง แต่เพื่อคนทั้ง 300 ชีวติ
ที่ร่วมเดินทางกันได้มชี ีวิตที่ดีขึ้น และสนับสนุนซึ่งกันและกัน”
ทุกความคิดส�ำคัญต่อการสร้างแบรนด์
ด้วยต้องเผชิญชีวติ ล�ำพังตัวคนเดียวตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบ ส่งผลให้การขับเคลื่อนชีวิต
และการท�ำงานของณัทธรในอดีตทีต่ ้องการประสบความส�ำเร็จมากเกินไป จนกลายเป็นคน
ที่มีอีโก้ในการท�ำงานสูง ชนิดที่ว่าสามารถกล่าวโทษ เฆี่ยนตีผู้คนรอบข้างเพื่อปกป้องความ
กลัวของตัวเอง รวมทั้งหากตัดสินใจสิ่งใดไปแล้วจะมั่นใจไม่ฟังเสียงคนรอบข้าง หากมีใคร
มาทัดทานจะโดนดุด่าถึงขั้นเสียน�้ำตา จนมีปัญหากับหุ้นส่วนบางคนถึงขั้นแตกหัก
“ไปเรียนธรรมะได้เห็นความเลวร้าย กิเลสของตัวเอง จนเรารู้วิธีชำ� ระตัวเองให้เติบโต
ไปสู่สิ่งที่ดกี ว่า ซึ่งก็คือการทลาย ละอีโก้ และท�ำลายมุมมองของตัวเองที่เคยตัดสินสิ่งต่างๆ
จากความคิดเราเพียงคนเดียว ซึ่งมันท�ำให้เราคับแคบ แต่วันนี้เราไม่เป็นแบบนั้น เรารับฟัง
ความคิดเห็นของทุกคนแล้วน�ำไปท�ำงานต่อท�ำให้งานมันออกมาดีขนึ้ กว่าเดิม กลายเป็นพืน้ ที่
ใหม่ในชีวติ ทีม่ หัศจรรย์มาก เป็นโลกของ Karmakarmet ในช่วงหลังทัง้ หมด วันนีเ้ ราไม่จำ� เป็น
ต้องท�ำเพือ่ เงินแล้ว เพราะตรงนัน้ มันไม่ได้มคี ณ
ุ ค่ากับเราเท่ากับท�ำสิง่ ทีจ่ ะพาให้คนรอบข้าง
มีความสุขไปด้วยกัน”
เมื่อความสุขและความรักที่ยื่นออกไปสะท้อนกลับมาหาผู้ให้ จึงท�ำให้ Karmakamet
ในวันนี้ยิ่งใหญ่และมั่นคงดั่งขุนเขา

4 หลัก

สร้างแบรนด์
ให้แกร่งดั่งขุนเขา

1
2
3
4

ศึกษาความต้องการผู้บริโภคเสมอ
พัฒนาศักยภาพทีมงาน
รับฟังความคิดคนรอบข้าง
ท�ำงานด้วยความรักอย่างจริงใจ
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SME Corner

MSP Interfood
“ฟาร์มหมู” สูช้ วี ติ สูธ่ รุ กิจพันล้าน

กองบรรณาธิการ

ความน่าสนใจ
จากภาระหนี้ 40 ล้านบาท
กับต้นทุนความรู้ระดับ
มศ.3 แต่ดว้ ยความมุง่ มัน่
กลายเป็ น แรงผลั ก
ให้ สามารถพลิกธุรกิจ
ปลดหนี้ และสร้างรายได้
วันละ 6.5 ล้านบาท
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น
ไม่ ใ ช่ แ ค่ ค วามภู มิ ใ จ
ที่เขายืนกอดเอาไว้ แต่
เป้ า หมายต่ อ ไปคื อ
การประคองธุรกิจไม่ให้
ถูก Disrupt เพือ่ หล่อเลีย้ ง
ลูกน้องกว่า 700 ชีวิต
ไม่ให้ตกงาน และส่งไม้ตอ่
ให้ถึงเจน 3

ไม่กลัวทีจ่ ะล้มและไม่จมอยูก่ บั อดีต ท�ำให้ ณรงค์
ธรรมจารี กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอ็ม เอส พี อินเตอร์
ฟูด้ ส์ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจโรงเชือดสุกร และจ�ำหน่ายเนือ้
สุกรช�ำแหละ สามารถก้าวผ่านเหตุการณ์วกิ ฤตปี พ.ศ.2540
ทีม่ เี จ้าหนีม้ านัง่ รอหน้าออฟฟิศเพือ่ ทวงหนี้ 40 ล้านบาท
ท้ายสุดจึงตัดสินใจขายฟาร์มสุกรทีเ่ คยเป็นอาชีพสร้างรายได้
ให้ครอบครัวทัง้ หมดแต่ได้เงินมาเพียง 27 ล้านบาท
“ถ้าผมใจไม่แข็งพอตอนนั้นคงผูกคอตายไปแล้ว
เพราะไม่มอี ะไรเหลือเลย แต่ในชีวติ ผมไม่เคยชักดาบใคร
โชคดีมคี นเชือ่ ใจจึงตัง้ ใจตัง้ ต้นใหม่ ถ้าไม่ให้โอกาสตัวเอง
แล้วใครจะมาให้โอกาสเรา เมื่อท�ำแล้วก็ต้องพยายาม
ให้เต็มทีร่ อ้ งสุดค�ำ ร�ำสุดแขน”
เจตนาทีแ่ น่วแน่ตอ้ งช�ำระหนีส้ นิ ให้ครบทุกบาท ประจวบ
เหมาะกับในปี พ.ศ.2544 ภาครัฐได้สนับสนุนให้มโี ครงการ
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน ณรงค์จงึ ชักชวนให้ผเู้ ลีย้ งหมูในละแวก
ใกล้เคียงมาเข้าร่วมโครงการกับตน ด้วยต้นทุนทีเ่ คยเป็น
เกษตรกรกับความซือ่ สัตย์และความยุตธิ รรมเรือ่ งราคา
พิสจู น์ได้จากรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น บริษทั ได้รบั จาก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นจากเกษตรกรที่เข้าร่วม
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โครงการกว่า 1,700 ครอบครัว พร้อมกิจการโรงเชือดหมู 3 แห่ง ทีจ่ งั หวัดล�ำพูน 2 โรง และที่
เชียงราย 1 โรง ซึง่ ถือเป็นโรงเชือดทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ มีกำ� ลังการผลิต 400 ตัวต่อวัน ควบคูไ่ ปกับการ
เปิดร้านจ�ำหน่ายเนือ้ สุกร โดยยึดโมเดลธุรกิจต่างชาติเป็นต้นแบบ จนสามารถขยายร้านได้
กว่า 72 สาขา
“ผมมองดูแม็คโครว่า เขาบริหารจัดการกันอย่างไร ใช้วธิ ี Copy&Development พอลงมือ
ท�ำมันก็พอไปได้ แม้วา่ โดนลูกน้องโกงบ้าง มีของเสียหายบ้าง แต่สงิ่ เหล่านัน้ ผมถือเป็นค่า
หน่วยกิตทีไ่ ม่ได้จา่ ยให้สถาบันการศึกษา แต่มาจ่ายจากหน้างานจริง ค่าหน่วยกิตถูกแพงก็
ว่ากันไป แต่ตอ้ งขอบคุณทุกหน่วยกิตทีใ่ ห้ประสบการณ์แล้วก็คอยเตือนไม่ให้ผดิ ครัง้ ทีส่ อง”

อยากได้สาวกมากกว่าแค่ลกู ค้า ถึงแม้การท�ำให้ผบู้ ริโภคเป็นสาวกไม่งา่ ย แต่ผมขอท�ำสิง่ ทีย่ ากๆ ดีกว่า

เพราะถ้าเราท�ำเรื่องง่าย เราท�ำได้ พรุ่งนี้คู่แข่งก็ท�ำเป็น

นอกจากต้องสูก้ บั ตัวเองแล้วณรงค์ยงั ต้องเผชิญกับคูแ่ ข่งทางธุรกิจยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ
แต่ไม่ได้ทำ� ให้เอสเอ็มอีรายนีห้ วัน่ แต่อย่างใด กลับกลายเป็นพลังให้จริงจังในการด�ำเนินธุรกิจ
พยายามศึกษาจากหนังสือ เรียนรูก้ ลยุทธ์จากผูท้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จ เช่น การแตกแบรนด์
ของโออิชทิ เี่ ขาน�ำมาปรับใช้ในธุรกิจตนเองสร้างแบรนด์ขนึ้ มา 4 แบรนด์ คือ หมูอนิ เตอร์ พีพี
หมูสด เอ็มพีหมูสด และหมูมวลชน เพื่อเข้าให้ถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม รวมทั้งเพิ่มบริการ
ตอบสนองความต้องการลูกค้าให้มากขึ้นจากหมูชั่งกิโลกรัมท�ำเป็นหมูช�ำแหละส�ำเร็จ
ในรูปแบบต่างๆ เช่น สไลด์ใช้กบั หมูกระทะ หัน่ บางส�ำหรับท�ำหมูปง้ิ หัน่ เป็นลูกเต๋าส�ำหรับ
ท�ำกะเพรา จนได้ใจผูบ้ ริโภคชนิดวันหนึง่ ต้องใช้ถงุ พลาสติกไม่ตำ�่ กว่า 5 หมืน่ ถุง บริษทั จึงได้
สร้างโรงงานผลิตถุงพลาสติกเอง เพือ่ ลดต้นทุนให้แข่งขันได้
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วิธีเปลี่ยน “ฟาร์ม” ล้มเหลวเป็นความส�ำเร็จ
1

2

3

4

รักในอาชีพตน

มุ่งมั่น
เชื่อว่าท�ำได้
ลงมือท�ำ

ซื่อสัตย์
สุจริต

ต้องปรับตัวให้ทนั
การเปลีย่ นแปลง
ของโลก

“วันนีไ้ ม่มชี อ่ งว่างส�ำหรับคนทีไ่ ม่มคี วามมุง่ มัน่ ถ้าในธุรกิจนัน้ ไม่ได้ถกู ผูกขาด ต้องแข่งขัน
กันหมด มันไม่มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับคนอ่อนแอ ตัวผมอยูก่ บั หมูมาตลอด เป็น Passion ในการท�ำงาน
วันนีพ้ ยายามสร้างสินค้าให้วางบนใจผูบ้ ริโภคมากกว่าวางบนชัน้ อยากได้สาวกมากกว่าแค่
ลูกค้า ถึงแม้การท�ำให้ผบู้ ริโภคเป็นสาวกไม่งา่ ย แต่ผมขอท�ำสิง่ ทีย่ ากๆ ดีกว่า เพราะถ้าเราท�ำ
เรือ่ งง่าย เราท�ำได้ พรุง่ นีค้ แู่ ข่งก็ทำ� เป็น”
เกษตรกรยุค AI
เมือ่ โลกเข้าสูย่ คุ ปัญญาประดิษฐ์ อย่าว่าแต่ธรุ กิจไม่เปลีย่ นแปลง ขนาดเดินไม่หยุดก็อาจ
สะดุดได้เมือ่ คูแ่ ข่งเดินเร็วกว่า เหตุนที้ ำ� ให้ณรงค์ปรับองค์กรน�ำระบบไอทีมาช่วยการจัดเก็บ
ข้อมูลเพือ่ ลดการใช้กระดาษ รวมทัง้ ใช้การสือ่ สารออนไลน์เพือ่ เชือ่ มข้อมูลของทุกสาขาเข้าด้วยกัน
รองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการปรับธุรกิจรองรับผูบ้ ริโภคกลุม่ ใหม่
“วันนีถ้ า้ ผมไม่ปรับตัวตามเทรนด์ ธุรกิจผมจะถูก Disrupt วันไหนไม่รู้ ปัจจุบนั คนรุน่ ใหม่
อาจไม่นยิ มซือ้ หมูสด แต่สะดวกรับประทานจากซอง เราจึงเริม่ ท�ำตลาดอาหารพร้อมรับประทาน
ไม่ใช่มแี ต่เนือ้ หมู มีครบทัง้ ไก่ อาหารทะเล เมือ่ โลกมันเปลีย่ นแล้วเราฝืนการเปลีย่ นแปลง
ไม่ได้ ฉะนัน้ บางเรือ่ งทีเ่ ราพัฒนาคนไม่ทนั ต้องน�ำคนทีม่ คี วามสามารถเข้ามาช่วยให้ธรุ กิจ
ด�ำเนินต่อไปได้ ถ้าพนักงานต้องมาตกงานตอนอายุ 40 ผมจะถือว่าความผิดนั้นอยู่ที่ผม
และผมก็ฝนั อยากให้ธรุ กิจนีอ้ ยูต่ อ่ ไปถึงเจเนอเรชัน 2-3”

ความฝันของณรงค์ เหมือนการตัง้ เป้าหมาย ทีม่ ขี นั้ ตอนคือ เริม่ จากฝันว่าท�ำได้ ฝัน
ตอนลืมตา ตัง้ หน้าหาเป้าหมาย ขยายภาคอนาคต ก�ำหนดภารกิจ ท�ำตามแผนทีค่ ดิ สัมฤทธิ์
ดัง่ ประสงค์ กลายเป็นบริษทั มีรายได้เฉลีย่ ปีละ 2 พันล้านบาท
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Tech SME

QueQ

ปรากฏการณ์ใหม่ จองคิวแล้วชิวชิวต่อเลย
กองบรรณาธิการ

ความน่าสนใจ
เวลาทีส่ ญ
ู เปล่ามักสร้าง
ความปวดร้าวให้คนรอ
ยิ่งเป็นการรอคิวบริการ
ทีต่ อ้ งใช้เวลา 4-5 ชัว่ โมง
เพราะเวลามีคา่ ส�ำหรับ
ทุกคน QueQ ช่วยปลด
ล็อก สร้างมิตใิ หม่ให้คน
จองคิวสามารถบริหาร
เวลาของตัวเองได้อย่าง
ไม่ต้องกังวลทุรนทุราย

ภาพคนป่วยยืนต่อแถวแน่นขนัดโรงพยาบาลเพื่อ
มาจองคิวตั้งแต่เช้าที่มีเป้าหมายคือ ได้พบหมอแค่
5-10 นาที หรือการไปเฝ้ารอคิวอาหารทีเ่ หมือนถูกจองจ�ำ
ให้เฝ้าระวังอยูห่ น้าร้านด้วยกลัวพลาดคิว แม้ในหลายๆ
สถานทีจ่ ะมีการท�ำบัตรคิวแต่เป็นการตอบโจทย์เฉพาะ
ฝั่งผู้ให้บริการคือ ร้านอาหาร ธนาคาร เพื่อลดปัญหา
แซงคิวเท่านัน้ ในขณะทีฝ่ ง่ั ผูร้ บั บริการไม่สามารถบริหาร
เวลาในช่วงที่รอให้เกิดประสิทธิภาพได้
จาก Pain Point ตรงนี้กลายเป็นโจทย์ให้ รังสรรค์
พรมประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิวคิว
(ประเทศไทย) จ�ำกัดผลิตแอปพลิเคชัน QueQ เพือ่ ตอบ
โจทย์ทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ QueQ คือ
แอปพลิเคชันทีช่ ว่ ยจัดการระบบคิวในสถานทีต่ า่ งๆ ทีม่ ี
ผู้มาใช้บริการจ�ำนวนมาก โดยบริษัทได้เลือกเริ่มต้น
ในกลุม่ Chain Restaurant เนือ่ งจากเป็นธุรกิจทีผ่ บู้ ริโภค
มี ค วามถี่ ใ นการใช้ บ ริ ก าร ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู ้
และการทดลองใช้แอปพลิเคชันในวงกว้างได้รวดเร็ว
กว่า ต่อมาได้ขยายไปสู่ภาคบริการต่างๆ เช่น ธนาคาร
ร้านเสริมสวย คลินิกเสริมความงาม และล่าสุดคือ
27 K SME Inspired

เราเองก็อยากเป็น Startup ไทย
ที่เติบโตเป็นยูนิคอร์น
ฉะนั้นผลิตภัณฑ์หรือ Product ของเรา
ต้องสร้าง Impact ไม่ใช่แค่ภายในประเทศเท่านั้น
แต่มันต้องสร้างในระดับสากล

ในโรงพยาบาล ที่ช่วยให้ผู้มาใช้บริการมารับบัตรคิวแล้วน�ำบัตรนั้นมาสแกนเปลี่ยนจาก
คิวกระดาษให้เป็นดิจิทัลคิว จากนั้นสามารถไปท�ำธุระได้ เพราะทาง QueQ จะมีระบบ
แจ้งเตือนล่วงหน้า 5 คิว เพื่อให้มีเวลากลับมาทันพบคุณหมอ ซึ่งจุดประสงค์ของการท�ำ
แอปพลิเคชันนี้คือ การให้ผู้ที่รอคิวสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ส�ำหรับการจองคิวในร้านอาหารลูกค้าสามารถจองคิวได้ภายในรัศมี 2 กิโลเมตร ส่วน
ในโรงพยาบาลซึง่ มีความซับซ้อนกว่าตอนนีค้ วามส�ำเร็จแรกคือ เปลีย่ นบัตรคิวกระดาษให้เป็น
บัตรคิวดิจิทัล และขณะนี้เราก�ำลังร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถีที่ให้ผู้ป่วยสามารถจองคิว
ได้จากบ้านเลย ซึง่ คาดว่าน่าจะท�ำได้ภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ รวมถึงพัฒนาให้สามารถ
ช�ำระเงินได้แบบออนไลน์เป็นล�ำดับถัดไป ซึง่ นอกจากโรงพยาบาลราชวิถแี ล้วยังมีโรงพยาบาลรัฐ
และเอกชนกว่า 20 แห่งที่ใช้บริการ QueQ”
ด้วยระบบการจองคิวผ่าน QueQ ไม่เพียงท�ำให้ผู้มารับบริการสามารถบริหารเวลาได้
ในระหว่างรอ ยังช่วยลดความแน่นขนัดของโรงพยาบาล ท�ำให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ท�ำงานได้สะดวกขึน้ ได้รบั การตอบรับทีด่ มี ากทัง้ ในส่วนของผูเ้ ข้ารับบริการ ส่วนฝัง่ โรงพยาบาล
ลดจ�ำนวนคนรอ ท�ำให้เจ้าหน้าที่ พยาบาลท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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4 Step สู่ Startup ดาวรุ่ง

1

เลือกกลุ่มเป้าหมาย
ถูกต้องท�ำให้เป็น
ฐานที่มั่นคง

2

การสร้างแบรนด์
ให้ผู้บริโภครู้จัก

3

การสร้างทีมงาน
ที่ทดแทนกันได้

4

ผลิตภัณฑ์ต้อง
สร้าง อิมแพ็กต์
ในระดับสากล

มุ่งสู่การเป็นยูนิคอร์น
ส�ำหรับเป้าหมายต่อไปของบริษทั คือ ขยายบริการเข้าไปในส่วนของภาครัฐของไทย รวม
ถึงการพาแอปพลิเคชัน QueQ ไปให้บริการที่ต่างประเทศ เช่น Chain Restaurant ที่มาเลเซีย
และ สปป.ลาว
“การท�ำตลาดต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเราก็เคยผิดพลาดจากการท�ำตลาด
ในประเทศอินโดนีเซีย ไปจับมือกับบริษัท Local Partner ก่อน ที่อยู่ในธุรกิจใกล้เคียงกัน มัน
ไม่ Active แต่มนั คือประสบการณ์ ให้เราเรียนรูพ้ ร้อมหาวิธใี หม่ทจี่ ะประสบความส�ำเร็จต่อไป
เพราะเราเองก็อยากเป็น Startup ไทยที่เติบโตเป็นยูนคิ อร์น ฉะนั้นผลิตภัณฑ์หรือ Product
ของเราต้องสร้าง Impact ไม่ใช่แค่ภายในประเทศเท่านั้นแต่มันต้องสร้างในระดับสากล”
เพราะปัญหาการรอคิวบริการนับเป็นปัญหาของทุกชนชาติที่ QueQ มองเห็นโอกาสที่
มีตลาดตอบรับแค่ระยะเวลา 3 ปีก็สามารถท�ำรายได้ให้องค์กรถึง 20 ล้านบาท ได้รับความ
สนใจมียูสเซอร์มากกว่า 1 ล้านคน
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Accounting

6

ข้เมือ่อเป็ดีน
ระบบบัญชีออนไลน์
ศิรริ ฐั โชติเวชการ

ความน่าสนใจ
ข้อจ�ำกัดของการท�ำบัญชี
ระบบเดิมทีม่ มี ากมาย เช่น การ
รวบรวมข้อมูลตัวเลขทีก่ ระจาย
อยูก่ บั ฝ่ายต่างๆ ซึง่ ยากต่อการ
อัปเดต
ยิง่ นานวันเอกสารทีส่ ะสมเพิม่
จ�ำนวนท�ำให้การปิดงบล่าช้า ส่ง
ผลหลายๆ เรือ่ งหนัก-เบา ต่าง
กันไป เช่น ถูกสรรพากรตรวจ
สอบต้องจ่ายภาษียอ้ นหลังพร้อม
เบีย้ ปรับมหาโหด หรือลูกน้อง
คนขยันโกงเงิน กลายเป็นปัญหา
ทีว่ นเวียนแบบนีป้ แี ล้วปีเล่า
ขอเพียงนับหนึง่ เริม่ ต้นปฏิวตั ิ
การท�ำบัญชีชดุ เดียวบนโปรแกรม
บัญชีออนไลน์ ปัญหาเหล่านี้
จะหมดไป

การท�ำบัญชีแบบเดิมๆ ในวงการธุรกิจนั้น
เหมือนเนือ้ ร้ายทีฝ่ ังตัวอยู่ในธุรกิจ รอวันทีจ่ ะโผล่
ออกมาให้เห็นแบบ Surprise Shock ขึ้นอยู่กับว่า
จะเป็นมะเร็งระยะไหน รักษาได้หรือไม่ ใช้ยาแรง
ขนาดไหน ทัง้ นีธ้ รุ กิจเอสเอ็มอีส่วนใหญ่จะมีการ
ท�ำบัญชีในโมเดลคล้ายๆ กันคือ มีบัญชีภายใน
กับบัญชีสรรพากร
บัญชีภายใน คือ การออกบิลขาย บันทึก
บัญชีซื้อ ท�ำบัญชีเงินรับ-จ่าย ตัดลูกหนี้ เจ้าหนี้
ทุกๆ วัน เจ้าของกิจการก็จะสนใจแต่ตัวเลข
เงินเข้า-ออก นานๆ ทีกจ็ ะให้ฝา่ ยบัญชีเก็บตัวเลข
บัญชีกำ� ไร-ขาดทุนด้วย Excel ออกมาดูซงึ่ ก็จะได้
ตัวเลขคร่าวๆ เพราะตัวเลขกระจายอยู่กับ
ฝ่ายต่างๆ และไม่ Up to Date เพราะทุกฝ่ายก็จะอ้างว่า
งานเยอะ คนไม่พอ ไม่มีเวลาบันทึกเอกสาร
ที่กองอยู่บนโต๊ะ เมื่องานเยอะ-คนน้อย ปัญหา
อีกอย่างทีต่ ามมาคือ พนักงานบัญชีทงั้ ระดับหัวหน้า
และลูกน้องผลัดกันเข้า-ออกเพราะทนต่อความกดดัน
ในการท�ำงานไม่ไหว เจ้านายก็เลยไม่ค่อยกล้า
ตามงานเพราะกลัวลูกน้องลาออก
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ส่วนบัญชีชดุ สรรพากรก็จะใช้บริการจากส�ำนักงานบัญชี ซึง่ ในแต่ละเดือนก็จะท�ำหน้าที่
หลักคือ ยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและประกันสังคมให้ งานรายปีคือ ยื่นภาษี
กลางปีและปิดงบประจ�ำปีเพื่อเอาตัวเลขไปยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งแน่นอนการสะสม
เอกสารไว้จนปลายปีแล้วค่อยมาปิดบัญชี งบการเงินจึงได้ล่าช้าแบบเส้นยาแดงผ่าแปด
อาจจะได้ใน 2-3 วันสุดท้ายก่อนเส้นตายของการยื่นงบ ท�ำให้ไม่มเี วลาตรวจสอบหรือถึงแม้
ตรวจสอบไปก็แก้ไขอะไรไม่ทันแล้ว ปัญหาก็วนเวียนอยู่แบบนี้ปีแล้วปีเล่า เนื้อร้ายก็อาจจะ
ก�ำเริบออกมาให้เห็น หนัก-เบา แตกต่างกันไป เช่น อาการหนักคือ ถูกสรรพากรตรวจสอบ
แล้วให้จ่ายภาษีย้อนหลังพร้อมเบี้ยปรับมหาโหด หรือไปเจอว่าลูกน้องคนขยันโกงเงิน
เป็นเวลาหลายปีแล้วหรือมีลูกหนี้คงค้างจ�ำนวนมากแต่ไม่รู้ตัวเพราะบัญชีไม่ Up to Date
เลยตามสถานการณ์ไม่ทนั
ปัญหาเหล่านีจ้ ะหมดไปถ้าเรามาตัง้ หลักใหม่ให้ถกู วิธี ด้วยการท�ำบัญชีชดุ เดียว
บนโปรแกรมบัญชีออนไลน์
1

เริม่ ต้นด้วยการใช้ระบบบัญชีบน Cloud ทีส่ ามารถบันทึกหรือเลือกดูข้อมูลได้จากหลาก
หลายอุปกรณ์ (PC, Mobile, Laptop, Tablet) และจากมุมไหนของโลกก็ได้ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ต

Cloud
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2

งานจากทุกฝ่าย (ฝ่ายขาย จัดซื้อ Store ฯลฯ) สามารถ
บันทึกบนโปรแกรมเดียวกันหรือโปรแกรมอืน่ ทีส่ ามารถโอนข้อมูล
มายังโปรแกรมบัญชีได้เลยโดยไม่ตอ้ งมาบันทึกซ�้ำ ท�ำให้ได้ขอ้ มูล
ที่เป็นปัจจุบัน ลดงานซ�้ำซ้อน
3

ฝ่ายบัญชีกม็ งี านเบาบางลงเพราะไม่ตอ้ งบันทึกงานซ�ำ้ ซ้อน
เพียงแต่ตรวจสอบและใส่รหัสบัญชี และปรับระบบให้นักบัญชี
ฝีมือดีที่เป็นคนรุ่นใหม่จะเลือกท�ำงานจากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้
ไม่ตอ้ งเข้างาน 8 โมงเช้าและต้องทนนัง่ แช่ถงึ 5 โมงเย็น ขอให้งาน
เสร็จตามก�ำหนดเท่านั้น เพื่อจูงใจให้เขาท�ำงานกับเรานานๆ
4

ผู้บริหารก็สามารถเรียกดูตัวเลข รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้
ค้างช�ำระ หรือแม้กระทัง่ งบก�ำไรขาดทุนได้เองจากทีไ่ หน เมือ่ ไหร่
ก็ได้ และมีตัวเลขที่เป็นปัจจุบันทันต่อการตัดสินใจ
5

ส่วนส�ำนักงานบัญชีกส็ ามารถออนไลน์เข้ามาตรวจเอกสาร
เพือ่ น�ำไปยืน่ ภาษีอย่างครบถ้วนถูกต้องและสามารถปิดตรวจสอบ
และบัญชีให้ได้ทุกเดือนโดยไม่ต้องเสียเวลาบันทึกซ�้ำ จึงท�ำให้
ปิดงบได้รวดเร็วตอนสิ้นปี มีเวลาให้ผู้บริหารตรวจสอบก่อนยื่น
เสียภาษี
6

กรมสรรพากรก็สบายใจได้เป้าของผู้เสียภาษีที่ท�ำบัญชี
ชุดเดียวตามนโยบาย
จะเห็นได้วา่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยียคุ ดิจทิ ลั แท้ทจี่ ริงแล้วสามารถเอือ้ ประโยชน์
และช่วยแก้ปญ
ั หาการจัดการด้านบัญชีทเี่ รือ้ รังมาเป็นเวลานานได้อย่างสิน้ เชิงเพียงแต่
รอให้เรานับหนึง่ ในก้าวแรกของการเริม่ ต้นปฏิวตั กิ ารท�ำบัญชีของเราเท่านัน้
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