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เปลี่ยนเรื่องยุ่งให้รุ่งได้
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พี่เลี้ยงธุรกิจ ทางลัดสู่ความส�ำเร็จ
เมือ่ เป้าหมายของการท�ำธุรกิจ คือความส�ำเร็จ ผูป้ ระกอบการ
ส่ ว นใหญ่ จึ ง มั ก แสวงหาทางลั ด เพื่ อ มุ ่ ง หวั ง จะไปให้ ถึ ง
เป้าหมายนั้นๆ ได้โดยเร็ว ซึ่งการเรียนลัดจากประสบการณ์จริง
ของผู้ทเี่ คยผ่านการลองผิดลองถูก คือสิง่ ทีม่ คี ่าทีผ่ ้ปู ระกอบการ
ต้องการ เพราะเขาจะไม่ต้องเสียเวลา เสียเงินทุนมากมาย
ไปกับความผิดพลาดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้จากความไม่รู้ หรือขาด
ประสบการณ์ของตัวเอง
การมีพี่เลี้ยงทางธุรกิจที่จะคอยช่วยอยู่ข้างๆ ให้คำ� แนะน�ำ
เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพราะความรู้ที่ถูกถ่ายทอดจากผู้มาก
ประสบการณ์นนั้ ย่อมสร้างทัง้ ความมัน่ ใจและความแข็งแกร่งให้เกิดขึน้ กับธุรกิจ ด้วยเหตุนเี้ อง
พี่เลี้ยงทางธุรกิจจึงไม่ต่างอะไรกับทางลัดอย่างดีที่จะพาผู้ประกอบการก้าวไปสู่ความส�ำเร็จ
ในระยะเวลาอันสั้น
เรื่องราวของ Cover Story ฉบับนี้ จะพาผู้ประกอบการไปเรียนลัดความส�ำเร็จ ผ่านการมี
พี่เลี้ยงทางธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ “พี่แคร์แชร์ให้น้องโต” กิจกรรมดีๆ จาก K SME CARE
ที่ได้รวบรวมบรรดารุ่นพี่จากโครงการ K SME CARE จากหลากหลายธุรกิจ มาท�ำหน้าที่เป็น
พี่เลี้ยงด้วยการแชร์ประสบการณ์ที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวในโลกธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีรุ่นน้องๆ สามารถเดินหน้าเติบโตได้อย่างไม่สะดุด
ส�ำหรับท่านที่ต้องการติชม หรือเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ
สามารถติดต่อกับทีมงานได้ที่ ksmeinspired@kasikornbank.com
ทางทีมงานยินดีรับทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น

เจ้าของ

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

วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บัณฑูร ล�ำ่ ซ�ำ
ปรีดี ดาวฉาย
ขัตติยา อินทรวิชัย
พิพิธ เอนกนิธิ
พัชร สมะลาภา
วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

บรรณาธิการบริหาร
จิตราวิณี วรรณกร

กองบรรณาธิการ

เยาวลักษณ์ อดุลประวิตรชัย
วีราวรรณ ชาญประพันธ์

จัดท�ำโดย

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

3

K SME Inspired

4

Branding

K SME Inspired

SABINA

ต่างไซส์ ต่างกลยุทธ์
กองบรรณาธิการ

สรรพ์ภพ จิรวรรณธร

Doomm Doomm (ชุดชั้นในเสริมฟองหนา) นอกจากจะเป็นทางเลือกที่
โดนใจส�ำหรับสาวคัพเล็กแล้ว การเกิดขึ้นมาของ Doomm Doomm ยัง
สร้างชือ่ เสียงให้กบั แบรนด์ “ซาบีนา่ ” (Sabina) จนกลายเป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง
แต่รู้ไหมว่า วันนี้ ซาบีน่าไม่ได้มีดีส�ำหรับสาวคัพ A อย่างเดียว สาวมีทรง
ทั้งหลายก็ถูกใจซาบีน่าได้เหมือนกัน
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ย้อนกลับไปเมือ่ ปี พ.ศ.2538 ซาบีนา่ เกิดขึน้ มาจากความตัง้ ใจของ “วิโรจน์ ธนาลงกรณ์”
ซึ่งมีประสบการณ์และความช�ำนาญในอุตสาหกรรมชุดชั้นในมากว่า 40 ปี จากธุรกิจ
ครอบครัวที่มีจุดเริ่มต้นจาก “ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ห้างยกทรงจินตนา” (ปัจจุบันชื่อ บริษัท
จินตนาแอพพาเรล จ�ำกัด) ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจชุดชัน้ ในจินตนา ภายใต้การบุกเบิกของจินตนา
และอดุลย์ ธนาลงกรณ์ ผู้เป็นมารดาและบิดาของวิโรจน์น่นั เอง
ในยุคของการเริ่มต้น ชื่อซาบีน่า ยังเป็นเพียงแบรนด์เล็กๆ ที่จับตลาดกลุ่มเด็กวัยรุ่น
จนท�ำให้หลายคนติดภาพจ�ำว่าซาบีน่าคือ แบรนด์ชุดชั้นในเด็ก และในช่วงเวลานั้นยัง
ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างแบรนด์มากนัก เพราะบริษทั เลือกทีจ่ ะคว้าโอกาสในการ
ส่งออกชุดชั้นในจากวิกฤตต้มย�ำกุ้งที่เกิดขึ้น

ในเรื่องนี้ บุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จ�ำกัด
(มหาชน) ย้อนเล่าให้ฟังว่า ด้วยจังหวะและโอกาสที่เข้ามาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง
ฉับพลันภายในข้ามคืนจาก 26 บาท เป็น 45 บาท ท�ำให้ซาบีน่าเลือกที่จะเป็นผู้รบั จ้าง
ผลิต (OEM) ให้กับแบรนด์ต่างประเทศ จากปี พ.ศ.2540-2550 เรียกว่าเป็นเวลา 10 ปี
ได้ที่ซาบีน่าอยู่ในฐานะ OEM ที่สร้างการเติบโตจากยอดขาย 200 ล้านบาท กลายเป็น
2,000 ล้านบาท โดยที่ก�ำลังการผลิตทั้งหมดกว่า 90% ถูกใช้เพื่อการส่งออก ขณะที่ตลาด
ในประเทศเป็นเพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้น
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แต่ความหอมหวนในฐานะผูร้ บั จ้างผลิตอาจจะไม่ได้ยงั่ ยืนไปตลอด นัน่ คือ จุดเปลีย่ น
ครั้งใหญ่ท่ที �ำให้ซาบีน่าลุกขึ้นมาสร้างตัวตนภายใต้แบรนด์ของตัวเอง
“3 เรื่องใหญ่ๆ ที่เรามองและวิเคราะห์ในตอนนั้นเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว เรื่องแรกคือ
ค่าเงินที่แข็งขึ้น ซึ่งวันนั้นอยู่ในระดับ 36 บาท ถ้าเรายังท�ำต่อไปเชื่อว่ามันมา 30 บาท
แน่นอน หมายความว่าสินค้าเราจะแพงขึน้ ในการส่งออก เรือ่ งทีส่ องคือ ค่าแรงทีเ่ พิม่ สูงขึน้
ทุกปี และสุดท้ายเรือ่ งสิทธิทางภาษีทเี่ ปลีย่ นไป ท�ำให้มผี ลต่อการส่งออก จากปัจจัยเหล่านี้
ท�ำให้เริ่มมองว่าเราไม่ควรอยู่ในธุรกิจเดิม เพราะถ้ายังคงท�ำ OEM ต่อไป เราอาจ
จะต้องย้ายไปเวียดนามแทน และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เรากลับมาสร้างแบรนด์ซาบีน่า
อย่างจริงจัง”
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บุญชัยบอกว่า ความยากที่สุดของการเริ่มต้นกลับมาสร้างแบรนด์ หลังจากอยู่ใน
ตลาด OEM มาเป็นเวลานาน คือ การปรับตัวของคนในองค์กร เพราะจากเดิมที่เคยผลิต
เป็นล้านชิ้นเพื่อการส่งออก เนื่องจากตลาดใหญ่มาก พอเหลือแค่ตลาดในประเทศไทย
การผลิตอย่างมากก็แค่ 10,000 ชิน้ ต่อแบบ ท�ำให้ต้องมีการเพิม่ แบบมากขึน้ เพือ่ ให้รองรับ
กับก�ำลังการผลิตทีม่ ี และรูปแบบการขายก็เปลีย่ นไป จากขายล็อตใหญ่ๆ ต้องเปลีย่ นมา
ขายทีละตัวผ่านห้างสรรพสินค้าและช่องทางจัดจ�ำหน่ายอื่นๆ และต้องมีการย้ายทีมงาน
ทีเ่ คยท�ำตลาดต่างประเทศ เปลีย่ นมาท�ำตลาดในประเทศแทน เรียกว่าเป็นโจทย์ทที่ ้าทาย
อย่างมากในเวลานั้น

ตอนแรกที่เราไม่ท�ำคัพใหญ่เลย
เพราะเราต้องการสร้าง Positioning ที่ชัดเจน
ให้กับแบรนด์ แต่ Positioning ที่มันชัดเจนมาก
ท�ำให้ยอดขายเราตัน
ขณะเดียวกันในแง่ของการสร้างแบรนด์ให้เข้าไปอยู่ในการรับรู้ของลูกค้า ซีอโี อแห่ง
ซาบีน่าบอกว่า เป็นสิง่ ทีต่ ้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างขึน้ มา โดยซาบีน่าเริม่ ต้นจากการ
มองหาในจุดที่ตลาดยังไม่มใี ครสนใจ เพื่อวาง Positioning ให้กบั แบรนด์ จนได้ออกมา
เป็น Doomm Doomm (ชุดชั้นในเสริมฟองหนา) ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีคัพ A ซึ่งแบรนด์ได้
รับการตอบรับที่ดีมากจากการวาง Positioning ที่ชัดเจน ถึงวันนี้คนส่วนใหญ่ยังจดจ�ำ
แบรนด์ Sabina ว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อสาวคัพเล็ก แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งสิ่งที่เคยเป็น
จุดแข็งของแบรนด์กลับกลายเป็นก�ำแพงที่มากั้นโอกาสเติบโตธุรกิจ
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“ตอนแรกที่เราไม่ท�ำคัพใหญ่เลย เพราะเราต้องการสร้าง Positioning ที่ชัดเจนให้
กับแบรนด์ แต่ Positioning ทีม่ นั ชัดเจนมากท�ำให้ยอดขายเราตัน เพราะจริงๆ แล้วสาวคัพ A
มีอยู่ประมาณ 35% เท่านัน้ ตรงนีก้ ลายเป็นก�ำแพงทีข่ วางไม่ให้เราก้าวข้ามไปทีก่ ลุ่ม 65%
ตอนหลังเราจึงเริม่ หันมาจับกลุม่ คนทีม่ คี พั ไซส์ทใี่ หญ่ขนึ้ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ Wireless
Shape หรือ บราไร้โครง ถามว่าท�ำแล้วส�ำเร็จเลยไหม เมื่อประมาณ 7 ปีก่อน เราเคยเป็น
แบรนด์ที่ถูกบอกว่าใส่แล้วคับ เพราะเราท�ำเสื้อชั้นในส�ำหรับคนหน้าอกเล็กมาก่อน
พอต้องมาท�ำให้คนคัพใหญ่ใส่อาจจะยังไม่ชำ� นาญมาก เพราะถ้าย้อนกลับไปดู พนักงาน
แต่ละคนที่ท�ำชุดชั้นในให้กับคนคัพใหญ่ ส่วนมากจะเป็นสาวคัพ A ก็ต้องปรับเปลี่ยน
ทีมใหม่ ให้พนักงานที่มีคัพใหญ่ให้มาท�ำตลาดลูกค้ากลุ่มนี้ เพื่อที่จะได้รู้ถึงปัญหา
และตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง”
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เมื่อถามถึงปัจจัยของความส�ำเร็จในการสร้างแบรนด์ซาบีน่า บุญชัยบอกไว้ว่า เกิด
จากหลากหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ความเหมาะสมของราคา คุณภาพสินค้า และ
การน�ำเสนอที่ตรงช่องทางและตรงกลุ่ม เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
ค่อนข้างจะแตกต่างกัน ฉะนัน้ ช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าจึงแตกต่างกันไปด้วย ยกตัวอย่าง
กลุ่ม Baby Boomer หรือผู้สูงวัย กลุ่มนี้ไม่นิยมเดินห้าง แต่จะอยู่บ้านดูทวี ีเป็นส่วนใหญ่
ดังนั้น การสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มนี้ต้องไปในช่องทางทีวี การน�ำเสนอขายชุดชั้นในจะเป็น
แบบที่ไม่ต้องลองสวมใส่ เนื่องจากเป็นการซื้อทางทีวี ซาบีน่าจึงท�ำนวัตกรรมเสื้อชั้นใน
แบบ S M L เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว หรือถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น ปัจจุบัน
ซาบีน่าก็จะมีช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อเข้าถึงคนกลุ่มนี้ รวมไปถึงช่องทางที่เป็นจุดขาย
ทั่วประเทศ ผ่านโมเดิร์นเทรด และห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อรองรับลูกค้าทุกกลุ่มนั่นเอง

“สิ่งหลักๆ ของเราคือ พยายามหาโอกาสจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน
อย่างวันนีเ้ ราก็เปลีย่ นไปอีกแล้ว เราเพิม่ การน�ำเข้ามากขึน้ ด้วยการไปสัง่ ผลิต (OEM) จาก
ต่างประเทศ โดยการออกแบบและตรวจสอบคุณภาพจากเรา และน�ำมาขายภายใต้แบรนด์
ซาบีนา่ ซึง่ มันเป็นการปรับเปลีย่ นตามพฤติกรรมของคนและสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนั
เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มก�ำไรทางธุรกิจ”
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เรียกได้ว่า กลยุทธ์ที่ซาบีน่าใช้ ไม่ต่างอะไรจากการแตกแบงก์ร้อยจากแบงก์พัน
เพราะเมื่อสินค้าต่าง กลุ่มเปาหมายต่าง ช่องทางและกลยุทธ์จึงต้องแตกต่างกันไปด้วย
ซึ่งเป็นสิ่งที่ซาบีน่าใช้ในการน�าพาธุรกิจจากอดีตมาจนถึงทุกวันนี้ และจากธุรกิจที่เคย
รับจ้างผลิตมากกว่า 90% แต่มาวันนี้ทุกอย่างกลับกัน ด้วยยอดขายกว่า 3,000 ล้านบาท
มากกว่า 90% มาจากค�าว่า แบรนด์ซาบีน่า

Behind
the
Success

รูไหมวา? ซาบีน่าต้องมีการ Fitting พนักงาน โดยในการ
สัมภาษณ์งานจะมีการถามความสมัครใจว่ายินดีจะเปนนางแบบ
ในการ Fitting ด้วยหรือไม่ เพื่อให้รู้ถึงความต้องการและ
Insight ของลูกค้าสาวๆ อย่างแท้จริง และที่ส�าคัญเพื่อที่จะ
วางคนให้ถูกกับงาน ฉะนั้นพนักงานส่วนใหญ่ 98% ของ
ซาบีน่าจะเปนผู้หญิง
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Inno Focus

ร้ำนอำหำรบริกำรทีละคน
กลายเป็นร้านอาหารที่มีขนาดจิ๋วสุดไปทันทีเมื่อเออร์มา (Irma) เชนซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่
สุดของเดนมาร์กเปดบริการร้านอาหารชื่อ Restaurant 1:1 ในกรุงโคเปนเฮเกน ร้านที่ว่า
ประกอบด้วยเชฟ 1 คน พนักงานเสิร์ฟ 1 คนบนพื้นที่เล็กๆ แค่พอวางโตะ เก้าอี้อย่างละตัว
และเคาน์เตอร์ปรุงอาหารกะทัดรัด ที่ส�าคัญรองรับลูกค้าได้คราวละ 1 คนเท่านั้น เมื่อเข้าไป
ใช้บริการ ลูกค้าจึงกลายเป็นแขกคนเดียวของร้าน

ทีม่ าของแนวคิดร้านอาหารบริการทีละคน คือจ�านวนคนโสด และคนทีอ่ าศัยอยู่คนเดียว
ในเดนมาร์กนั้นมากถึง 44% ของประชากรประเทศ ส่งผลให้เดนมาร์กกลายเป็นประเทศที่มี
คนโสดมากเป็นอันดับ 2 ในยุโรป ซึ่งการที่มีคนโสดจ�านวนมากนั้นส่งผลต่อการจับจ่าย
เนื่องจากซูเปอร์มาร์เก็ตเน้นลูกค้าครอบครัวจึงมักจัดสินค้าแพ็กใหญ่ส�าหรับจ�าหน่าย ท�าให้
ลูกค้าคนโสดบริโภคไม่ทัน และสินค้าหมดอายุก่อน ด้วยเหตุนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตเออร์มาจึงเปด
ร้านอาหารเพื่อรองรับคนโสดเหล่านั้น อาหารที่บริการจะมาพร้อมเบียร์หรือไวน์ในขนาดที่
รับประทานส�าหรับ 1 อิ่ม
ผลปรากฏว่ามีลกู ค้าให้ความสนใจร้าน Restaurant 1:1 และจองคิวเพือ่ ใช้บริการจ�านวน
มากโดยให้เหตุผลเพือ่ ต้องการสัมผัสประสบการณ์การเป็นลูกค้าคนเดียวในร้านอาหารทีเ่ ล็ก
ที่สุดในโลก นอกจากนั้น ยังมีผู้คนแวะเวียนไปถ่ายรูปหน้าร้านเป็นที่ระลึกอีกด้วย
www.ladbible.com/news/food-worlds-smallest-restaurant-opens-in-copenhagen-20190603
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ตู้เย็นจ�ำหน่ายมังสวิรัติอัตโนมัติ
ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพเป็นตลาดที่มีศักยภาพเสมอมา แถมกระแสยังแรงขึ้นเรื่อยๆ
สังเกตจากมีแบรนด์ใหม่เกิดขึน้ ตลอด อย่างบริษทั ออลแพลนท์ (allplants) ในอังกฤษทีด่ ำ� เนิน
ธุรกิจผลิตและจัดส่งอาหารปลอดเนื้อสัตว์ถึงบ้านลูกค้า ได้ต่อยอดธุรกิจเพื่อหวังจะแนะน�ำ
ให้ผู้บริโภคหันมารับประทานมังสวิรัติมากขึ้น โดยออลแพลนท์ได้นำ� ร่องติดตั้งตู้แช่จำ� หน่าย
อาหารมังสวิรัติพร้อมรับประทานบรรจุกล่อง

ตู้อัตโนมัติที่ว่าถูกน�ำไปตั้งที่ Huckle Tree ซึ่งเป็น Co-Working Space ในเมืองไวท์ วิธีใช้
บริการคือ สัง่ ซือ้ และช�ำระเงินผ่านแท็บเล็ตทีว่ างข้างตู้แช่ หลังจากช�ำระเงิน ลูกค้าจะสามารถ
ปลดล็อกตู้เพื่อหยิบอาหารได้ สินค้ามีให้เลือก 9 รายการด้วยกัน ล้วนเป็นเมนูรังสรรค์โดย
เชฟของบริษัทอเล็กซ์ พีไทรด์ ผู้ร่วมก่อตั้งออลแพลนท์ สนนราคาจ�ำหน่าย ช่วงแนะน�ำอยู่ที่
กล่องละ 6.75 ปอนด์หรือราว 260 บาท
การติดตัง้ ตูจ้ ำ� หน่ายอัตโนมัตแิ บบนี้ นอกจากท�ำให้บริษทั ทุน่ ค่าใช้จา่ ยในการจ้างพนักงาน
มายืนขาย ยังเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สามารถเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพได้
ไม่จ�ำกัดเวลา หากได้รับการตอบรับดี ออลแพลนท์มีแผนจะติดตั้งตู้จ�ำหน่ายอัตโนมัติเพิ่ม
แต่ยังไม่ได้ก�ำหนดพิกัด
www.foodbev.com/news/allplants-launches-self-checkout-freezer-pilot-in-the-uk/
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Cover Story

Behind the Biz
ค�าบอกเล่าของคนเบือ้ งหลัง
กองบรรณาธิการ

สังเกตไหมว่า คนยุคใหม่ไม่ชอบรออะไรนานๆ แม้กระทั่งความส�าเร็จ
ทางธุรกิจ หากมีทางลัดที่ช่วยย่นย่อระยะทาง ไม่ต้องใช้เวลานาน
ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ และไม่ต้องลองผิดลองถูก เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคน
ต้องการ แล้วถ้าวันนีเ้ รามีทางลัดอย่างทีว่ า่ มาแนะน�าให้ผปู้ ระกอบการเดิน
คุณพร้อมไหม? ที่จะก้าวไปในเส้นทางความส�าเร็จฉบับย่อนี้ด้วยกัน

14 K SME Inspired

ทางลัดสาย 1 : หาพี่เลี้ยงช่วยปั้นธุรกิจ
คุณทราบไหมว่า ยุคนี้ในการเริ่มต้นธุรกิจอาจไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป ถึงแม้
คุณจะไม่มีประสบการณ์เลยก็ตาม เพราะปัจจุบันมีทางลัดเส้นหนึ่งที่ท�าให้คุณปั้นธุรกิจ
ได้อย่างง่ายๆ ไม่ต่างอะไรจากธุรกิจส�าเร็จรูป ซึ่งทางลัดที่ว่านี้ มาในรูปแบบของ
“ที่ปรึกษาทางธุรกิจ” ผู้ซึ่งเข้ามาท�าหน้าที่เปรียบเสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ที่จะช่วย
ดูแลในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน คิด Business Model เซ็ตระบบการท�างาน
วางกลยุทธ์การตลาด และอื่นๆ ตามแต่ที่จะตกลงกัน ซึ่งการมีพี่เลี้ยงทางธุรกิจเช่นนี้
จะช่วยท�าให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ หรือลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง เพราะ
พี่เลี้ยงจะใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของตนเองที่เคยผ่านธุรกิจนั้นๆ มาก่อน
แล้วน�ามาถ่ายทอดให้คา� แนะน�า พร้อมทั้งลงมือช่วยท�า เพื่อให้ธุรกิจเกิดขึ้นและเดินหน้า
ต่อไปได้จริงๆ
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พีระพล พิภวากร

จากการเปิดเผยของ พีระพล พิภวากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์ทรัพย์
จ�ำกัด ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและให้คำ� แนะน�ำในวงการร้านอาหารมาอย่างยาวนาน
เกือบ 20 ปี เขาบอกว่า ผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้นั้น คือต้องเป็นคนที่เจ็บมา
เยอะ มีประสบการณ์มามาก และต้องเคยอยู่ในฐานะของเจ้าของกิจการมาก่อน เพราะ
หากเคยเป็นแค่ลูกจ้างหรือพนักงาน อาจจะไม่เข้าใจว่าลึกๆ แล้ว เจ้าของกิจการเขาคิด
อะไร ท�ำไมถึงเลือกท�ำแบบนั้น เพราะฉะนั้น ที่ปรึกษาที่ดีต้องเคยเป็นเจ้าของธุรกิจที่เคย
ทุกข์เอง เจ็บเอง และมีเรื่องราวความส�ำเร็จมาก่อน
แม้ปัจจุบันภาพของผู้ประกอบการที่กระโดดเข้ามาท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำด้าน
ธุรกิจอาจจะยังไม่ชัดเจนนัก แต่พีระพลบอกว่า แนวโน้มในอนาคตจะมีให้เห็นมากขึ้น
เรื่อยๆ เพราะความต้องการในตลาดจะมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ปรึกษาในลักษณะนี้จะช่วย
ลดความเสี่ยง ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้
มากขึ้น!!
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จ�ำเป็นแค่ไหน? ธุรกิจต้องมีที่ปรึกษา
จากการสอบถามไปยัง วีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ ประธาน บริษัท ดิ แอทติจูด คลับ
จ�ำกัด ซึง่ เป็นหนึง่ ในผู้เชีย่ วชาญในธุรกิจโรงแรม ผ่านประสบการณ์ในการท�ำธุรกิจโรงแรม
ที่ประสบความส�ำเร็จมาแล้ว อย่าง Foto Hotel และ Blu Monkey และปัจจุบันยังสวม
หมวกเป็นทีป่ รึกษาการท�ำธุรกิจโรงแรมอีกด้วย ได้เล่าให้ฟงั ว่า ผูป้ ระกอบการทีจ่ ะใช้บริการ
ที่ปรึกษานั้น ส่วนใหญ่มักจะไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านนั้นๆ มาก่อน ยิ่งเป็นธุรกิจ
โรงแรมด้วยแล้วอาจท�ำให้รสู้ กึ ไม่มนั่ ใจ ไม่อยากเสียเวลาและท�ำอะไรทีผ่ ดิ พลาด เนือ่ งจาก
เป็นการลงทุนก้อนใหญ่ ถามว่าถ้าจะท�ำธุรกิจโรงแรมโดยไม่ต้องมีที่ปรึกษา หรือ Consult
ได้หรือไม่ ผู้ประกอบการสามารถท�ำได้ โดยใช้การลองผิดลองถูกในการเริ่มต้น หาก
ผู้ประกอบการดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา เป็นไปได้ทจี่ ะไม่ต้องมีทปี่ รึกษาคอย
ช่วย แต่ถ้าเป็นกรณีทเี่ จ้าของไม่ได้ดูแลด้วยตัวเอง อาจจะให้พนักงานดูแล กรณีนี้อาจจะ
ยากถ้าไม่มีที่ปรึกษา หรือต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีจ้างผู้บริหารที่เคยมีประสบการณ์ในการ
บริหารโรงแรมมาก่อน เช่น จ้าง GM มาช่วยวางระบบและดูแลบริหารโรงแรมทั้งหมด

วีระชัย ปรานวีระไพบูลย์
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“การท�ำงานของที่ปรึกษา จริงๆ แล้วมันคือ การ Customize ตามความต้องการ
ของลูกค้า โดยเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่า ลูกค้ามีความพร้อมอย่างไร ต้องการอะไร หรือมี
ความมุ่งหวังเป็นแบบไหน เพื่อหาโมเดลธุรกิจที่เห็นตรงกันออกมา โดยเฉพาะในธุรกิจ
โรงแรม จะไม่มีแพตเทิร์นตายตัว ไม่ใช่ว่าทุกโรงแรมจะเอาต�ำราเดียวมาใช้ด้วยกันได้
หมด โรงแรมเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน เพราะเป็นธุรกิจบริการที่ประกอบไป
ด้วยส่วนหน้าบ้านและส่วนหลังบ้าน หน้าบ้านคือส่วนที่ลูกค้าเห็น เช่น ฝ่ายต้อนรับ
หลังบ้านคือส่วนที่ลูกค้าไม่เห็น เช่น งานระบบต่างๆ หรือแม้แต่รูปแบบของการตลาด
หลายคนเห็นแต่ส่วนหน้า อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าง่าย แต่จริงๆ แล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้น
การท�ำธุรกิจโรงแรม คือการท�ำให้ทุกอย่างสม�่ำเสมอ จึงต้องมีระบบ มี Know-How มี
เทคโนโลยีเข้าไปช่วยจัดการงานต่างๆ นอกจากนี้ ยังต้องมีการวางแผนก�ำลังคน ดูเรื่อง
โครงสร้างรายรับรายจ่าย ช่องทางการขาย วิธีการบริหารจัดการห้องพัก ซึ่งต้องมีเทคนิค
อยู่พอสมควร รวมถึงการท�ำ Pre-Opening ก่อนเปิดโรงแรม เราต้องสร้างภาพจ�ำลองให้
เหมือนกับแขกเข้าพักจริง ซึ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทางที่ปรึกษาเข้าไปช่วยให้ค�ำแนะน�ำได้
โดยปกติงานของที่ปรึกษาจะจบหลังจากที่ธุรกิจของลูกค้าเกิดได้”

การท�ำงานของที่ปรึกษา จริงๆ แล้ว
มันคือ การ Customize ตามความต้องการของลูกค้า
โดยเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่า ลูกค้ามีความพร้อมอย่างไร
ต้องการอะไร หรือมีความมุ่งหวังเป็นแบบไหน
เพื่อหาโมเดลธุรกิจที่เห็นตรงกันออกมา
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เช่นเดียวกับความเห็นของ พีระพล พิภวากร บอกไว้ว่า ส�ำหรับธุรกิจร้านอาหารก็
เช่นกัน หนึ่งในปัญหาที่พบมากของคนท�ำร้านอาหารคือ ชอบท�ำตามใจตัวเอง แต่ไม่ได้
ตามใจลูกค้า ท�ำให้การท�ำธุรกิจดูผดิ ที่ผิดทาง ที่สำ� คัญ เจ้าของธุรกิจยังเลือกมองในมุม
ทีต่ วั เองอยากเห็นเท่านัน้ ดังนัน้ การมีทปี่ รึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญในธุรกิจร้านอาหารโดยตรง
จะช่วยให้คนท�ำธุรกิจได้ง่ายและมีทิศทางชัดเจนขึ้น

“ในบ้านเรายังไม่มหี ลักสูตรสอนท�ำร้านอาหารอย่างเป็นเรือ่ งเป็นราว จึงไม่มใี ครชีช้ ดั
ได้ว่า การท�ำธุรกิจนี้ต้องท�ำอย่างไร อีกทั้งคนที่เข้ามาท�ำธุรกิจตรงนี้ก็มีหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นคนที่อยากจะลงทุนแต่ไม่อยากท�ำเอง คนที่อยากท�ำแต่ไม่อยากลงทุน หรือคนที่มี
ทุนน้อย อย่าลืมว่าคนคนหนึง่ ไม่สามารถท�ำได้ทกุ อย่างหรือว่าเก่งทุกเรือ่ ง ฉะนัน้ ก่อนลงมือ
ท�ำต้องมองให้รอบด้าน”
จากมุมมองของ 2 ทีป่ รึกษาทางธุรกิจ ท�ำให้เห็นว่า การมีพเี่ ลีย้ งหรือคนให้ค�ำปรึกษา
ที่ดี ย่อมสร้างแต้มต่อให้กบั ผู้ประกอบการได้มากกว่าการเดินโดยล�ำพัง
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ทางลัดสาย 2 : แชร์ประสบการณ์ เรียนรู้จากเรื่องจริง!
มาถึงอีกหนึ่งทางลัดที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างรวดเร็ว นั่นคือ การ
เรียนลัดจากประสบการณ์จริงของผูป้ ระกอบการด้วยกัน ซึง่ เราพบว่าปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการ
จ�ำนวนมากที่พร้อมจะแบ่งปันและแชร์ความรู้ของตัวเอง เพื่อสร้างสังคมผู้ประกอบการที่
แข็งแกร่ง
ถามว่า ท�ำไมผู้ประกอบการเหล่านี้จึงพร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ใน
การท�ำธุรกิจไปให้กบั คนอืน่ ๆ ได้รู้ หนึง่ ในค�ำตอบทีไ่ ด้รบั จากผู้ประกอบการ ซึง่ คลุกคลีอยู่
ในวงการกาแฟมาเกือบ 11 ปี อย่าง วรัตต์ วิจิตรวาทการ เจ้าของร้าน Roots Coffee
Roaster บอกว่า การได้แชร์ประสบการณ์ให้แก่ผทู้ อี่ ยากจะเข้ามาเดินบนถนนเส้นเดียวกันนัน้
ยิ่งเป็นการช่วยผลักดันให้ธรุ กิจกาแฟอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนมากขึ้น
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“โดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่กลัวที่จะบอกหรือแชร์ประสบการณ์ที่ได้เจอออกไป ไม่ได้
บอกว่าสิ่งที่เราท�ำนั้นถูกต้องทั้งหมด แต่ความส�ำคัญอยู่ท่วี ่า ถ้าเรารู้อะไรและช่วยใครได้
เราก็ควรจะแบ่งปัน เพื่อประโยชน์ของเขา และเพื่อประโยชน์ของธุรกิจกาแฟด้วย ดังนั้น
การช่วยให้คนที่มีคุณภาพเข้ามาอยู่ในวงการเดียวกัน ย่อมดีกว่าการที่เราปิดกั้นความรู้
และไม่ยอมแชร์ประสบการณ์ ซึง่ การแบ่งปันข้อมูลบางอย่างก็ไม่ใช่เรือ่ งเสียหายอะไร ถ้า
ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เรื่องทั่วๆ ไป
อย่างการบริหารธุรกิจ การหาเมล็ดกาแฟ ความรูต้ า่ งๆ ทักษะการชิม รวมถึงประสบการณ์
ส่วนตัวของเราเป็นสิง่ ทีพ่ ดู ได้ เพราะถ้าเขาไม่ถามเรา เขาก็สามารถค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ต
อยู่ดี บางครั้งการที่เขาได้รับการแชร์บางอย่างจากเราแล้วไปท�ำให้ธุรกิจดีขึ้นได้ ก็ถือ
เป็นการผลักดันธุรกิจกาแฟทั้งหมด และเป็นสิ่งที่ดีส�ำหรับทุกคนด้วย”

วรัตต์ วิจิตรวาทการ
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#พี่แคร์แชร์ให้น้องโต เปิดบ้านแชร์ประสบการณ์ดันเอสเอ็มอีโต
เมื่อการเรียนรู้จากคนที่สำ� เร็จ คือ ทางลัดไปสู่ความส�ำเร็จที่เร็วกว่า K SME
CARE เครือข่ายผูป้ ระกอบการทีม่ อี ยูก่ ว่า 14,000 รายทัว่ ประเทศ โดยธนาคารกสิกรไทย
จึงสร้างสรรค์กจิ กรรมพิเศษ “พี่แคร์แชร์ให้น้องโต” ขึ้นมา โดยรวบรวมบรรดารุ่นพี่
จากโครงการ K SME CARE จ�ำนวน 16 คนจากหลากหลายธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น
4 บ้านตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ บ้านนีก้ นิ เรียบ บ้านนีข้ ายเก่ง บ้านนีส้ วยสั่งได้
และบ้านนีม้ แี ต่เทีย่ ว พร้อมใจกันมาเปิดบ้านแชร์ประสบการณ์ทเี่ คยผ่านร้อน ผ่านหนาว
ในโลกธุรกิจ รวมถึงวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นน้องๆ
ได้มาเรียนลัดความส�ำเร็จ เพื่อผลักดันท�ำให้ธุรกิจโตต่อไปได้อย่างไม่สะดุด
บ้านนี้กินเรียบ

บ้านนี้ขายเก่ง

บ้านนี้สวยสั่งได้

บ้านนี้มีแต่เที่ยว

ตัวแทนธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม

ตัวแทนธุรกิจ
ค้าปลีกค้าส่ง

ตัวแทนธุรกิจ
ความงามและแฟชั่น

ตัวแทนธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรม
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สุทธิชัย พนิตนรากุล

บ้านนี้กินเรียบ : แชร์เทคนิคปั้นธุรกิจโตแบบยั่งยืนสไตล์ The Waffle
สุทธิชัย พนิตนรากุล เจ้าของ The Waffle ผู้มฝี ันอยากท�ำธุรกิจ เริ่มต้นจากการท�ำ
ธุรกิจไม่เป็น จนก้าวขึน้ สูอ่ นั ดับ 1 ผูน้ ำ� ตลาดแฟรนไชส์ The Waffle รายแรกของประเทศไทย
ในฐานะพีใ่ หญ่ K SME CARE #3 ตัวแทนจากบ้านนีก้ นิ เรียบ ซึง่ ได้มาแชร์เทคนิคปั้นธุรกิจ
ขนมอย่างไรให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน
สุทธิชยั เผยให้ฟังว่า การทีธ่ รุ กิจจะอยู่ได้อย่างยัง่ ยืนนัน้ จะประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย
หลักๆ คือ 1.ต้องมีสินค้าหรือบริการที่แข็งแรง 2.มีแบรนด์ท่แี ข็งแกร่ง และ 3.ต้องมีการซื้อ
ซ�้ำ นั่นหมายถึงราคาและคุณภาพที่เหมาะสม อย่าง The Waffle ซึ่งวันนี้อยู่มา 15 ปีแล้ว
เกิดจากความตัง้ ใจทีจ่ ะออกแบบธุรกิจไม่ให้เป็นสินค้าแบบแฟชัน่ ทีม่ าเร็วไปเร็ว แต่ม่งุ เน้น
ให้คุณภาพสินค้าเหมาะสมกับราคา แม้กำ� ไรที่ได้จะไม่สูงมาก แต่ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้
ตลอด และนั่นก็จะท�ำให้ธุรกิจสามารถยั่งยืนและอยู่ต่อได้อกี ยาวนาน
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จากประสบการณ์ต่างๆ ที่สุทธิชัยเคยผ่านมานั้น ทั้งหมดจะถูกบอกเล่าให้กับ
ผู้ประกอบการรุ่นน้องๆ ได้เรียนรู้ร่วมกันภายใต้กิจกรรม “พี่แคร์แชร์ให้น้องโต” ซึ่งพี่แคร์
คนนีเ้ ชือ่ ว่าจะช่วยให้นอ้ งๆ หรือเพือ่ นผูป้ ระกอบการไม่ตอ้ งไปลองผิดลองถูกเหมือนอย่างที่
เขาเคยลองมา เพราะบางคนอาจไม่ได้มีเงินมากพอที่จะลองผิดลองถูกได้ และยุคนี้ก็
ไม่จ�ำเป็นต้องลองผิดลองถูกแล้ว เพราะทุกคนสามารถเข้ามาเพื่อรับค�ำปรึกษาจาก
ผู้ประกอบการรุ่นพี่ๆ ได้ตลอด

บ้านนี้ขายเก่ง : แชร์เคล็ดลับท�ำตลาดออนไลน์อย่างไรให้เวิร์ก

ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์

ธัญญ์นธิ ิ อภิชยั โชติรัตน์ เจ้าของเพจสินค้าส�ำหรับแม่และเด็ก Small World for Kids
ที่ทำ� ยอดขายกว่า 30 ล้านบาท ด้วยการตลาด 100% บนช่องทาง Facebook และเขายัง
เป็นผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ไฟแรงของ K SME CARE #24 ซึง่ แน่นอนว่า เรือ่ งราวทีธ่ ญ
ั ญ์นธิ ิ
จะน�ำมาแชร์ให้กบั น้องๆ จึงหนีไม่พ้นเคล็ดลับการท�ำการตลาดออนไลน์
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“การตลาดออนไลน์ในปัจจุบันผู้ประกอบการจะอาศัยช่องทางใดช่องทางหนึ่งอาจ
ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว เพราะลูกค้ามีอยู่ในทุกช่องทาง จ�ำเป็นต้องมีร้านอยู่ให้ครบทุก
ช่องทาง เพื่อเป็นการดัก Customer Journey เพราะเราจะไม่รู้เลยลูกค้าจะเซิร์ชหาเราจาก
ช่องทางไหน ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสจึงควรมีร้านอยู่ให้ครบทุกช่องทาง แต่
ไม่จำ� เป็นว่าต้องท�ำให้ Active ทัง้ หมด เพราะด้วยข้อจ�ำกัดของเวลาและก�ำลังคน อาจโฟกัส
หลักๆ เพียง 1-2 ช่องทางก่อน แต่ก็มีเทคนิคหนึ่งที่สามารถช่วยเชื่อมต่อในทุกช่องทางได้
นัน่ คือ การใช้แฮชแท็ก (#) โดยจะสร้างแฮชแท็กทีเ่ ป็นตัวตนของแบรนด์ขนึ้ มาซึง่ เป็นเหมือน
Keyword ส�ำหรับการเซิร์ชหาธุรกิจของเรา และที่ส�ำคัญต้องรู้จกั การท�ำโฆษณาออนไลน์
เลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง เพื่อให้การท�ำโฆษณาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”
ทัง้ นี้ ทีผ่ ่านมาผู้ประกอบการมักประสบปัญหาด้านการท�ำการตลาดออนไลน์ เพราะ
ขาดความรูค้ วามเข้าใจอย่างแท้จริง ซึง่ ธัญญ์นธิ ใิ นฐานะพีแ่ คร์จงึ รับอาสามาช่วยแชร์ความรู้
ในเรื่องเหล่านี้ให้กับน้องๆ เพราะเขาตระหนักดีว่า ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำ� เป็นต้องมีพี่
เลี้ยงมาคอยช่วยไกด์แนวทาง เพราะหลายปัญหาเหมือนกับเส้นผมบังภูเขา หากได้ผู้ที่
เคยผ่านประสบการณ์หรือปัญหานัน้ ๆ มาก่อน ย่อมท�ำให้การแก้ปัญหาเป็นเรือ่ งทีง่ ่ายขึน้
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วชิรพิมพ์ เตชะอังกูร

บ้านนี้สวยสั่งได้ : แชร์กลยุทธ์ท�ำธุรกิจแฟชั่นออนไลน์ให้ยืนหนึ่งในตลาด
วชิรพิมพ์ เตชะอังกูร ดีไซเนอร์สุดเปรี้ยวเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าออนไลน์ Mo&Friends
ทีเ่ ริม่ ต้นธุรกิจด้วยเงินเพียง 5,000 บาท และประสบความส�ำเร็จด้วยความใส่ใจดูแลลูกค้า
อย่างจริงใจเสมอมา ผู้ประกอบการสาวคนนี้ คือหนึ่งใน K SME CARE #18 ที่ได้มาท�ำ
หน้าที่พี่แคร์ที่พร้อมจะแชร์ให้น้องโต โดยเฉพาะน้องๆ ในสายแฟชั่นออนไลน์
ธุรกิจแฟชั่นออนไลน์อย่างที่ทราบกันดี เป็นหนึ่งในธุรกิจที่แข่งขันสูงมาก วชิรพิมพ์
บอกว่า สิ่งที่จะท�ำให้ธุรกิจแฟชั่นอยู่ได้ คือ การมีคาแร็กเตอร์ของแบรนด์ที่ชัด เพื่อหา
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตัวจริง อย่างแบรนด์ Mo&Friends มีคาแร็กเตอร์ของความเป็นเสือ้ ผ้า
สไตล์วินเทจ ฉะนั้นกลุ่มลูกค้าจะไม่ใช่กลุ่มแมสทั่วไป แต่จะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์
ทีช่ นื่ ชอบเสือ้ ผ้าแนววินเทจ ซึง่ ปัจจุบนั การโฟกัสกลุ่มเป้าหมายทีช่ ดั เจนจะมีประสิทธิภาพ
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มากกว่าการหว่านแหไปทั่ว ที่สำ� คัญในธุรกิจแฟชั่นออนไลน์ ความสม�ำ่ เสมอและความ
ต่อเนื่องคือหัวใจหลัก ต้องสื่อสารกับลูกค้าอยู่ตลอด อย่างการโพสต์รูปเสื้อผ้า ต้องมีให้
เห็นอยู่เรือ่ ยๆ แม้จะเป็นชุดเดิมแต่กต็ ้องเปลีย่ นมุมถ่าย เป็นนางแบบ เพือ่ ให้ลูกค้าได้เห็น
ในมุมมองใหม่ๆ ซึ่งจะน�ำไปสู่โอกาสของการปิดการขายได้
“พีแ่ คร์แชร์ให้นอ้ งโต” เป็นกิจกรรมหนึง่ ทีด่ มี ากในมุมมองของวชิรพิมพ์ เธอบอกว่า
การได้คุยได้แชร์ในสิ่งที่ตัวเองเคยผ่านมาให้กับรุ่นน้องๆ ได้รู้ แม้จะไม่ใช่คนเก่งที่สุด
แต่ก็เป็นคนที่เจ็บมาก่อน ฉะนั้นจะบอกได้ว่า อะไรควรท�ำและอะไรอย่าท�ำ เพื่อให้
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ ไม่ต้องเจ็บในเรื่องเดียวกัน

บ้านนี้มีแต่เที่ยว : แชร์วิธีคิดเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้โตก้าวกระโดด

อรรถพล อนุรุทธิกร

อรรถพล อนุรุทธิกร K SME CARE #11 ในฐานะเจ้าของโครงการวนาวาริน รีสอร์ท
หัวหิน รีสอร์ตสไตล์ทรอปิคอล และ Amariya บ้านส�ำหรับชาวต่างชาติ ท่ามกลางธรรมชาติ
บนพืน้ ทีก่ ว่า 120 ไร่ หนุ่มคนนีค้ อื นักพัฒนาทีด่ นิ ผู้มวี สิ ยั ทัศน์และวิธคี ดิ ในการเพิม่ มูลค่า
ธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ เขาจึงตั้งใจมาแชร์ประสบการณ์ท่มี ีอยู่ให้กับรุ่นน้อง
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จากที่ดินรกร้างเมื่อ 10 ปีท่แี ล้ว วันนี้กลายเป็นรีสอร์ตและโครงการบ้านท่ามกลาง
ธรรมชาติทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ ขึน้ อย่างมากมาย ซึง่ เคล็ดลับของการเพิม่ มูลค่าให้ธรุ กิจนัน้ อรรถพล
บอกว่า หัวใจส�าคัญอยู่ที่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ
เขายกตัวอย่างวนาวาริน รีสอร์ท หัวหิน ซึ่งเป็นรีสอร์ตสไตล์ทรอปิคอล ที่เริ่มจากการท�า
ห้องพัก ต่อมามีการสร้างห้องประชุมเพิม่ ขึน้ เพือ่ รองรับลูกค้ากลุ่มสัมมนา จากนัน้ ก็มกี าร
สร้างกิจกรรมในลักษณะ Adventure เช่น การโหนสลิงจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่ง ซึ่ง
เป็นกิจกรรมทีย่ งั ไม่มใี ครท�าในหัวหิน เนือ่ งจากพืน้ ทีข่ องรีสอร์ตซึง่ มีตน้ ไม้ใหญ่จา� นวนมาก
เอือ้ ให้ทา� กิจกรรมในลักษณะนีไ้ ด้ จึงเป็นการสร้างความแตกต่างจากรีสอร์ตอืน่ ๆ ในหัวหิน
และยิ่งท�าให้สามารถขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีก
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เรียนรู้จากปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการ
รุน่ พีผ่ า่ นมาก่อน ย่อมช่วยให้ผปู้ ระกอบการรุน่ ใหม่ไม่ตอ้ งเริม่ ต้นนับหนึง่ ด้วยตัวเอง เพราะ
มีคนช่วยนับมาให้แล้ว นั่นคือ สิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆ ที่อรรถพลมองเห็นจากกิจกรรม
“พีแ่ คร์แชร์ให้น้องโต” และทีส่ า� คัญในความหลากหลายของธุรกิจทีท่ กุ คนแตกต่างกัน แต่
ได้มาแชร์ร่วมกันนัน้ ท�าให้เกิดการเรียนรู้สงิ่ ใหม่ๆ ในแบบทีเ่ ราอาจจะหาไม่ได้จากการท�า
ธุรกิจของตัวเอง
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Trendy Marketing

D2C

ยุทธวิธีแห่งการค้าปลีกออนไลน์ในอนาคต
วิมาลี วิวฒ
ั นกุลพาณิชย์

ยุคนี้เรียกได้ว่าใครๆ ก็ขายสินค้าออนไลน์ หากมีความสามารถในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ไม่จ�ำเป็นต้องมี Physical Store หรือหน้าร้านก็ขายผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้ แต่นั่นแหละ ไม่ว่าสมรภูมไิ หน สิ่งที่มาควบคู่กบั การท�ำธุรกิจ
คือการแข่งขัน ที่ผ่านมามีการพูดถึงกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัลไปก็มาก
แต่เทรนด์ท่ยี ังเป็นที่จับตามอง และนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าเป็นรูปแบบ
การค้าปลีกออนไลน์ในอนาคตคือ Direct-to-Customer หรือ D2C

29 K SME Inspired

การที่ตลาดอี-คอมเมิร์ซกลับมาบูม และครั้งนี้เป็นการเปิดตลาดที่กว้างเสรีไร้ขีด
จ�ำกัด จึงมีแบรนด์ต่างๆ ที่ก่อตั้งโดย Startup และผู้ประกอบการรายย่อยเกิดขึ้นจ�ำนวน
มาก โดยแบรนด์เหล่านั้นมักเริ่มต้นจากการสร้างหน้าร้านออนไลน์เพื่อจ�ำหน่ายสินค้าที่
ผลิตเองแก่ผู้บริโภค โดยไม่ผ่านผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก หรือคนกลางแต่อย่างใด เรียกได้ว่า
จากแหล่งผลิตส่งถึงลูกค้าโดยตรง ท�ำให้เจ้าของแบรนด์สามารถท�ำก�ำไรเต็มๆ ขณะที่
ลูกค้าก็ได้ซื้อสินค้าในราคาที่ไม่ได้บวกหลายต่ออย่างที่เคยเป็น โมเดลจ�ำหน่ายทาง
ออนไลน์เช่นนี้คือ D2C นั่นเอง

หลายคนอาจสงสัยว่า D2C ต่างจาก B2C (Business-to-Consumer) อย่างไร อธิบาย
ง่ายๆ D2C คือ ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าเอง ผลิตเอง และจ�ำหน่ายเอง ไม่ผ่านตัวแทน
ใดๆ ขณะที่ผู้ประกอบการ B2C อาจจะผลิตเองหรือรับสินค้าจากโรงงาน หรือผู้ค้าปลีก
รายใหญ่ก็ได้ แล้วน�ำไปจ�ำหน่ายแก่ผู้บริโภคอีกที
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ในช่วงหลายปท่ผี ่านมาจะเห็นสินค้าแบรนด์ต่างๆ ใช้วิธีการจ�าหน่ายแบบ D2C เช่น
มีดโกนหนวดจาก Dollar Shave Club, Startup ทีบ่ ริการมีดโกนหนวดในโมเดล Subscription
ส่งตรงถึงบ้านทุกเดือน หรือแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม Glossier ทีเ่ กิดจากบิวตีบ้ ล็อกเกอร์
และการรีวิวของลูกค้าในโลกโซเชียล ยังไม่รวมแบรนด์สินค้าและบริการของบริษัท
Tech Startup กว่า 400 แบรนด์ท่ที ยอยแจ้งเกิดกันไม่เว้นแต่ละวัน ปรากฏการณ์ท่เี กิดขึ้น
นอกจากจะน�าไปสูอ่ ตุ สาหกรรมค้าปลีกทีไ่ ด้รบั การยอมรับ ยังท�าให้พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ไม่เหมือนเดิม และความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กบั ผู้บริโภคก็เปลี่ยนเช่นกัน

www.glossier.com/products

ผู้บริหาร Glossier เชือ่ ว่าการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็นวิธกี ารเดียวในการสร้าง
แบรนด์ การทีแ่ พลตฟอร์มอี-คอมเมิรซ์ เปิดกว้างให้มี D2C ท�าให้แบรนด์จา� นวนมากแจ้งเกิด
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้บริโภคพักความสนใจจากแบรนด์ใหญ่และหันมาลองแบรนด์ใหม่
และเป็นแบรนด์ขนาดเล็กที่ขายทางออนไลน์มากขึ้น แน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
แบรนด์เล็กกับลูกค้าจะใกล้ชดิ กว่า นั่นหมายถึงแบรนด์ D2C จะสามารถเก็บข้อมูล และ
รายละเอียด ตั้งแต่ลักษณะลูกค้า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ไปจนถึงพฤติกรรมการ
บริโภคซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากที่สุด

31 K SME Inspired

ความส�าคัญของ D2C ในช่องทางค้าปลีกนั้นท�าให้กระทั่งแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับ
โลกหลายรายน�ามาปรับใช้เพื่อกระตุ้นยอดขาย และสร้าง Engagement หรือปฏิสัมพันธ์
กับลูกค้า ข้อมูลจากบริษัทวิจัยตลาดมาร์เก็ต เรียลลิสต์ระบุว่า ไนกี้ซึ่งเป็นผู้น�าในตลาด
เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาโลกก็เปิดช่องทาง D2C อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลักดันธุรกิจ
ให้เติบโต 250% ใน 5 ป มีการประเมินว่าป พ.ศ.2563 ยอดขาย D2C ของไนกี้จะมีมูลค่า
16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมโหฬารเมื่อเทียบกับยอดขาย D2C ของป พ.ศ.2558
ที่ท�าได้ 6,600 ล้านดอลลาร์ฯ
ไนกี้ไม่ใช่บริษัทเดียวที่โฟกัสธุรกิจ D2C ผู้ค้าปลีกรายอื่นๆ ต่างก็ลงทุนในช่องทางนี้
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซของตัวเอง หรือขยายร้านสาขา
ครอบคลุมทุกพื้นที่ แม้กระทั่งในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่แต่ไหนแต่ไรต้องมีดีลเลอร์
หรือตัวแทนจ�าหน่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่บริษัทรุ่นใหม่ เช่น เทสล่า มอเตอร์เลือก
ที่จะผลิตเอง ขายตรงเองให้กับลูกค้า
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ลองมาวิเคราะห์กนั ว่าท�ำไม D2C จึงกลายเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญในโลกธุรกิจ
ออนไลน์ 3 เหตุผลหลักๆ คือ

1 ผู้บริโภคต้องการประสบการณ์ที่ดี
การเข้าถึงสมาร์ตโฟน โซเชียลเน็ตเวิรก์ และเทคโนโลยี
ต่างๆ ท�ำให้ความคาดหวังของผู้บริโภคสูงตามไปด้วย
โดยเฉพาะประสบการณ์ไร้รอยต่อหรือความลื่นไหลใน
การใช้บริการแบบไม่สะดุด ก่อนหน้านั้น ผู้ผลิตสินค้า
จากโรงงานไม่เคยขายตรงแก่ผบู้ ริโภค จึงต้องอาศัยตัวแทน
จ�ำหน่าย แต่พอขยับมาขายตรงเองไม่ว่าจะผ่านช่องทาง
ไหนท�ำให้มองเห็นว่าผู้บริโภคต้องการอะไร จึงสามารถ
ตอบสนองเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคได้
2 โอกาสในการสร้างแบรนด์ของผู้ประกอบการหน้าใหม่
โดยสามารถถ่ายทอด Story ของแบรนด์และสื่อถึง
ผู้บริโภคโดยตรง นอกจากสร้างแบรนด์แล้ว ยังสร้างความ
สัมพันธ์กบั ผูบ้ ริโภคอีกด้วย แม้กระทัง่ แบรนด์ใหญ่ทอี่ ยูต่ วั แล้ว
หลายแบรนด์ก็ใช้ช่องทางนี้สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า
รวมถึงการทดสอบเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือท�ำแคมเปญ
ในกลุม่ เล็กๆ เพือ่ ชิมลางตลาด เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การ
เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ จ�ำเป็นต้องพึ่งตัวแทนจ�ำหน่าย ดังนั้น
จึงต้องสร้างสมดุลเพือ่ ไม่ให้ตวั กลางทีจ่ ำ� หน่ายแทนบริษทั ได้
รับผลกระทบ
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3 เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลลูกค้า
เหตุผลหลักของหลายแบรนด์ทตี่ ดั สินใจขายแบบ D2C
ก็เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า ยิ่งรู้จักลูกค้ามากเท่าใด การส่งมอบ
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกัน
ของลูกค้าแต่ละคนก็ยงิ่ แม่นย�ำขึน้ ซึง่ ประสบการณ์เชิงบวก
ที่ลูกค้าได้รบั ไม่เพียงกระตุ้นยอดขาย แต่ยังเป็นสิ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการ หาก
ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ ลูกค้าเกิดความประทับใจ โอกาสที่จะบอกต่อเกี่ยวกับแบรนด์
ย่อมเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลอย่างเดียวอาจท�ำให้ไม่เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมลูกค้า แบรนด์จึงต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยจึงจะท�ำให้เข้าใจ
พฤติกรรมดีข้นึ

ส�ำหรับธุรกิจทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงเพราะโมเดล D2C ของแบรนด์ต่างๆ นัน้ โดยมาก
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ความงาม และสินค้า
ตกแต่งบ้าน รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างอาหารและเครือ่ งดืม่ และของใช้ส่วนบุคคล
เป็นต้น ส่วนกลยุทธ์การตลาดที่แบรนด์ D2C นิยมใช้เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักคือ
การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทลั
นอกจากนัน้ มีหลายแบรนด์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จจากร้านค้าออนไลน์แล้วก็ขยับขยาย
ไปเปิดหน้าร้าน (Physical Store) เพื่อรองรับฐานลูกค้าออนไลน์ และมอบประสบการณ์
Omni Channel อันเป็นการค้าปลีกรูปแบบใหม่ทผี่ สมผสานหลายช่องทาง ท�ำให้การจับจ่าย
ซื้อหาสินค้าเป็นไปแบบไร้รอยต่อไม่สะดุดนั่นเอง
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K Analysis

พ่อแม่สายเปย์...

ดันตลาดสินค้าแม่และเด็กโตสวนกระแส!!
กองบรรณาธิการ เรียบเรียงจาก

แม้อัตราการเกิดของประชากรไทยจะมีปรับลดลงต่อเนื่อง จากการที่
คนรุ่นใหม่เป็นโสดมากขึ้น หรือการมีบุตรลดลง แต่กลับพบว่า ตลาด
สินค้าส�ำหรับแม่และเด็กยังคงเป็นตลาดทีน่ า่ สนใจและเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
อาจเป็นเพราะว่า การมีลูกน้อย จะยิ่งท�ำให้พ่อแม่สายเปย์ท้งั หลาย
พร้อมทุ่มจ่ายเพื่อลูกๆ ได้อย่างเต็มที่น่นั เอง
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นอกจากนี้ ด้วยจ�ำนวนประชากรเด็กก่อนวัยเรียน (ต�่ำกว่า 1-5 ปี) ในไทยที่สูงถึง
4.06 ล้านคน ถือว่ายังเป็นตลาดที่มีศักยภาพค่อนข้างสูง และไม่เพียงแต่พ่อแม่เท่านั้น
ที่ทุ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กอย่างเต็มที่ เพื่อมอบประสบการณ์และสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก
บรรดาญาติใกล้ชิด เช่น ปู่ย่าตายาย ต่างก็ทุ่มเทให้กับลูกหลานที่มีจ�ำนวนน้อยเช่น
เดียวกัน
เรียกได้ว่าตลาดสินค้าแม่และเด็กในปัจจุบันมีมูลค่าต่อหน่วยสูงกว่าอดีต เนื่องจาก
พ่อแม่มีก�ำลังซื้อเพิ่มขึ้น รวมถึงมีวิธีการเลี้ยงเด็กที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพร้อมจ่ายส�ำหรับ
สินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าสินค้าปกติ ซึ่งเกิดจากการใช้วัสดุที่มีคุณภาพมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงคาดว่า
ตลาดสินค้าแม่และเด็กจะมีมูลค่าประมาณ

40,300

ล้านบาท

ในปี พ.ศ.2562
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สินค้าแม่และเด็กที่ยังมีโอกาสในตลาดสูง ส�ำหรับสินค้าแม่และเด็กที่ยังมีโอกาส
ในตลาดสูง ได้แก่
สินค้าในส่วนนี้ได้แก่

สินค้าส�ำหรับ
ช่วงก่อนคลอด-ทารก
(ต�่ำกว่า 1 ปี)

ชุดเสือ้ ผ้าและอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก
รวมถึงสินค้าส�ำหรับแม่เด็ก เช่น ชุดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ดูแล
ครรภ์
รวมถึงอาหารเสริมหรือวิตามินส�ำหรับบ�ำรุงร่างกาย
หรือน�้ำนม หรืออาหารที่ช่วยดูแลรูปร่างคุณแม่หลังคลอด
รวมถึงสินค้ากล้องวงจรปิดที่เข้ามาช่วยดูแล และ
ติดตามพฤติกรรมหรือดูแลความปลอดภัยให้กบั เด็กในระยะไกล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

สินค้าในกลุ่มนี้

สินค้าส�ำหรับ
เด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเสริม เพื่อเพิ่มโภชนาการให้
กับเด็ก เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน รวมถึงต้องมีความ
สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเด็ก
และพร้อมจัดส่งถึงบ้านเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก รวมถึงเสือ้ ผ้า
ที่ใช้สวมใส่เข้าสังคม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วจิ ัยกสิกรไทย เห็นว่า การเข้าสู่ตลาดสินค้าแม่และเด็กส�ำหรับ
เอสเอ็มอีอาจไม่งา่ ยนัก เนือ่ งจากมีผเู้ ล่นในตลาดค่อนข้างมาก ทัง้ รายใหญ่ ทัง้ ผูป้ ระกอบการ
ออนไลน์ และยังต้องแข่งขันกับสินค้าน�ำเข้าจากต่างประเทศ เช่น เกาหลี จีน ญี่ปุ่น
ยุโรปและสหรัฐฯ ที่จ�ำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
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ดังนั้น สิ่งที่จะท�ำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแข่งขันได้ นั่นคือ สินค้าและบริการต้อง
มีความโดดเด่น แตกต่าง เมื่อเทียบกับสินค้าที่มีจำ� หน่ายในตลาด และต้องพัฒนาสินค้า
ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความถี่ในการซื้อสินค้าของผู้ปกครอง รวมถึงการสื่อสารกับผู้ซื้อ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ทราบถึงความเคลือ่ นไหวของตัวสินค้า ทัง้ นี้ หากผูป้ ระกอบการสามารถ
ท�ำตัวเองให้เป็นที่ยอมรับจากสังคมในวงกว้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ทาง
ด้านการดูแลหรือผลิตสินค้าเด็กจริงๆ จะช่วยให้การเริม่ ต้นธุรกิจมีโอกาสประสบความส�ำเร็จ
มากขึ้น
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย คาดว่า สินค้าทีย่ งั เปิดโอกาสให้กบั ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีสามารถ
เข้าไปมีบทบาท ได้แก่

ตลาดอาหารพิเศษ

สินค้าอาหารทีผ่ ปู้ ระกอบการรายใหญ่อาจไม่ได้ลงมาท�ำตลาด เช่น อาหารพิเศษทีเ่ น้น
ด้านความปลอดภัยหรือสุขภาพอนามัยเด็ก เช่น อาหารออร์แกนิก หรืออาหารส�ำหรับเด็ก
ทีแ่ พ้สว่ นผสมบางชนิด เช่น นม ไข่ หรือแป้ง (ส�ำหรับคนแพ้กลูเตนหรือแล็กโทส) เป็นต้น
ส่วนรูปแบบอาหารที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีน่าจะสามารถน�ำเสนอให้กับตลาดแม่
และเด็ก ได้แก่ อาหารส�ำเร็จรูปพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) และอาหารส�ำหรับเด็กทีม่ ี
การปรุงสดและน�ำเสนอถึงทีพ่ กั ส�ำหรับสมาชิก โดยใช้ประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจ
Food Delivery เข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจ เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงผูซ้ อื้ ได้สะดวกมากขึน้
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ตลาดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเด็ก
เสื้อผ้าส�ำหรับเด็กที่น่าจะท�ำตลาดได้ ต้องเน้นที่คณ
ุ ภาพสินค้า เช่น เนื้อผ้าอาจผลิต
จากธรรมชาติ ใส่สบายไม่ระคายเคืองต่อผิวเด็ก เช่น ผ้าฝ้ายออร์แกนิก (Organic Cotton)
หรือผ้าที่ผลิตด้วยนวัตกรรม เช่น เส้นใยฟิลาเจน ที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กบั ผิว หรือ
ผ้าทีช่ ่วยกันน�้ำ เป็นต้น ขณะเดียวกันควรเพิม่ รูปแบบดีไซน์ทแี่ ปลกใหม่ โดดเด่น แตกต่าง
จากทีม่ จี ำ� หน่ายในตลาด เพือ่ จับตลาดผู้ปกครองระดับกลางขึน้ ไปทีม่ กี ำ� ลังซือ้ และไม่ได้
มองปัจจัยด้านราคาเป็นสิ่งส�ำคัญ
มูลค่าตลาดสินค้าแม่และเด็กปี 2562
40,300 ล้านบาท
9.0%
13.1%

70.0%

ของใช้ส่วนตัว
อาหาร
เสื้อผ้าเด็ก

ตลาดที่น่าสนใจของธุรกิจเอสเอ็มอี
ตลาดอาหารพิเศษ
ออร์แกนิก
อาหารควบคุมพิเศษ
- ปริมาณน�้ำตาลหรือโซเดียมน้อย
- อาหารส�ำหรับเด็กทีเ่ ป็นภูมแิ พ้ (ถัว่ ไข่ นม แป้ง)
รูปแบบสินค้า
- อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน
(Ready to Eat)
- อาหารปรุงสด ที่ใช้บริการจัดส่งอาหาร
ไปยังแหล่งที่พัก (Food Delivery)

ตลาดเสื้อผ้าเด็ก
- ใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ เช่น
ผ้าฝ้ายออร์แกนิก
- รูปแบบดีไซน์
แปลกใหม่

ที่มา : Euromonitor , ประเมินโดยศูนย์วจิ ัยกสิกรไทย

ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย เห็นว่า ความท้าทายทีส่ ำ� คัญของตลาดสินค้าแม่และเด็ก ส�ำหรับ
ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีกค็ อื การเข้าสูต่ ลาดทีส่ ะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น E-Marketplace
รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Line และ YouTube ท�ำให้ตลาดนี้มี
การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง ดังนัน้ การเรียนรูพ้ ฤติกรรมการซือ้ สินค้าออนไลน์ของคนรุน่ ใหม่
ควบคู่กับการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าอย่างสม�่ำเสมอ จะช่วยให้เป็นที่ยอมรับ
ของตลาดที่เน้นคุณภาพสินค้ามากกว่าปัจจัยด้านราคา
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Tech SME

System Stone

หมดปัญหาเครื่องจักรพัง!
ช่วยเอสเอ็มอีประหยัดเวลา-ลดต้นทุน
กองบรรณาธิการ

ปกรณ์ พลชัย

ถ้าโรงงานของคุณก�ำลังเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าอยู่ดีๆ แล้วเครื่องจักร
เกิดพังช�ำรุด จะสร้างความเสียหายมากขนาดไหน? และหากการซ่อม
บ�ำรุงเครื่องจักรให้กลับมามีประสิทธิภาพเช่นเดิมไม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
ทันท่วงที ก็จะยิ่งกลายเป็นฝันร้ายของโรงงานไปอีก
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System Stone เป็นแอปพลิเคชันส�าหรับระบบงานซ่อมบ�ารุงที่พัฒนาโดยคนไทย ซึ่ง
หลังจากทีไ่ ด้คลุกคลีกบั โรงงานต่างๆ และเห็นปัญหาของงานซ่อมบ�ารุง สิทธิกร นวลรอด
ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง จึงได้ร่วมกับเพื่อนๆ พัฒนา System Stone แอปฯ ระบบ
งานซ่อมบ�ารุงผ่านสมาร์ตโฟนทีส่ ามารถใช้งานได้ในทุกพืน้ ที่ และแจ้งตรวจสอบซ่อมบ�ารุง
ได้อย่างรวดเร็ว

https://systemstone.com/

“หัวใจของโรงงานคือเครือ่ งจักร ดังนัน้ การทีเ่ ครือ่ งจักรพังแม้ชวั่ โมงเดียวคือ สิง่ ทีไ่ ม่มี
โรงงานไหนอยากให้เกิด ทุกโรงงานจึงพยายามสร้างระบบการบ�ารุงรักษาเครื่องจักรให้มี
ประสิทธิภาพที่สุด แต่ซอฟต์แวร์ระบบงานซ่อมบ�ารุงส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ท่ที �างานบน
คอมพิวเตอร์ ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าต่อไปเราจะไม่น่งั ท�างานกับคอมพิวเตอร์แล้ว เพราะแอปฯ
บนมือถือมีประสิทธิภาพเทียบเท่าคอมพิวเตอร์ ขณะเดียวกันโดยการท�างานของวิศวกรก็
ไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ต้องลงไปทีโ่ รงงาน ทีเ่ ครือ่ งจักร ดังนัน้ ซอฟต์แวร์
ทีท่ า� งานบนคอมพิวเตอร์จงึ ไม่ตอบโจทย์การท�างาน แต่วศิ วกรและช่างพกโทรศัพท์มอื ถือ
ไปทุกที่ เราจึงท�าแอปฯ ช่วยแก้ปญ
ั หาระบบงานซ่อมบ�ารุงผ่านมือถือทีท่ งั้ สะดวกและรวดเร็ว”
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ประหยัดเวลา-ลดต้นทุน
สิทธิกรบอกว่า System Stone ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ครอบคลุมโรงงานแทบ
ทุกประเภท รวมไปถึงโรงพยาบาล และการดูแลรักษางานอาคาร โดยสามารถท�างานที่
เกีย่ วข้องกับการซ่อมบ�ารุงได้ครบในแอปฯ เดียว เช่น การจัดการงานบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน
การปิดใบงานซ่อม การเบิกอะไหล่ การสรุปงานคงเหลือ และมีระบบคอยแจ้งเตือน ซึ่ง
ทัง้ หมดนีท้ า� ให้สามารถประหยัดเวลาในการท�างานได้กว่า 90% และลดต้นทุนการท�างาน
ได้ถึง 50%

https://systemstone.com/

“System Stone ไม่เพียงแต่จะเชื่อมการท�างานของวิศวกรเท่านั้น หากยังเชื่อมโยง
แผนกอื่นด้วย ทุกคนที่เกี่ยวข้องในโรงงานติดตั้งแอปฯ ตัวเดียวกัน เช่น ฝายผลิตเวลาที่
เครื่องจักรมีปัญหาก็สามารถแจ้งงานวิศวกรผ่านแอปฯ ได้ แม้แต่ส่งั อะไหล่ก็สามารถเข้า
มาดูรายการและสั่งอะไหล่ในสต็อกได้ การตรวจสอบการเซ็นงานทุกอย่างอยู่บนมือถือ
นั่นแปลว่าทั้งระบบจะไม่มีการใช้กระดาษ ไม่ต้องท�ารายงานเพราะข้อมูลจะถูกเก็บแล้ว
ท�ารายงานอัตโนมัติ เมื่องานโอเปอเรชันทุกอย่างอยู่บนมือถือ จึงช่วยให้การท�างานง่าย
ขึ้น ท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานของวิศวกรเพิ่มขึ้น 40% ขณะที่ฝังผู้ประกอบการ
ก็สามารถเช็กโอเปอเรชันทั้งหมดได้ รู้ว่าใครท�างานมากน้อยแค่ไหน รู้ต้นทุนเครื่องจักร
ข้อมูลการเปลี่ยนอะไหล่ ซึ่งทุกอย่างสามารถดูย้อนหลังได้หมด”
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ปัจจุบนั มีโรงงานทีใ่ ช้แอปฯ System Stone แล้วกว่า 70 โรงงาน เช่น โรงงานคูโบต้า
โรงงานในเครือซีพเี อฟ มีวศิ วกรในระบบกว่า 4,000 คน และมีการปิดงานกว่า 2 แสนงาน

ง่าย+คุ้มค่า ตอบโจทย์การใช้งานเอสเอ็มอี
ถึงตรงนี้ สิทธิกรกลับบอกว่าแท้จริงแล้วเป้าหมายของ System Stone คือ ต้องการ
ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ใช้มากกว่า เพราะอย่างที่ทราบกันดีราคาซอฟต์แวร์โรงงาน
นัน้ แพงมาก เริม่ ต้นจากหลักแสนไปจนถึงหลักสิบล้านบาท ขณะทีแ่ อปฯ ระบบซ่อมบ�ำรุง
ในโลกมี 3 เจ้ารวม System Stone เท่านั้น ซึ่ง System Stone มีข้อดีที่เหมาะกับเอสเอ็มอี
คือ
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1 ติดตั้งง่ายมาก เพียงแค่โหลดแอปฯ เท่านั้น
2 ราคาไม่แพง โดยคิดราคาตามจ�ำนวนช่าง กล่าวคือ 1,000 บาทต่อช่างหนึ่งคน
ต่อเดือน ฉะนั้นเอสเอ็มอีซึ่งโดยทั่วไปจะมีช่างแค่ 3-4 คนก็จ่ายแค่ 3,000-4,000 บาท
ต่อเดือน

ก้าวไปอีกขั้นของงานซ่อมบ�ำรุงอนาคต
เมื่อระบบงานซ่อมบ�ำรุงมีความส�ำคัญ สิทธิกรจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
ช่วยให้การซ่อมบ�ำรุงมีประสิทธิภาพและสามารถลดต้นทุนได้ โดยเขาอธิบายว่า งานซ่อม
บ�ำรุงจะมี 2 ระดับ คือ 1.การซ่อมแก้ คือเครื่องจักรเสียแล้วจึงซ่อม ซึ่งเป็นการซ่อมบ�ำรุง
ทีโ่ รงงานทัว่ โลกประมาณ 99% ท�ำกันอยู่ และ 2.งานซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกัน หรือ Predictive
Maintenance คือการคาดคะเนการเสื่อมของเครื่องจักร จากผลการวัดโดยใช้เครื่องมือ
เพื่อสามารถจัดวางแผนการบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรในอนาคต ซึ่ง System Stone ก�ำลังเริ่ม
เข้าสู่งานกลุ่มนี้ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล�้ำอีกขั้น โดยการใช้ Industrial Internet of
Things (IIoT) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาเครื่องจักร
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“ข้อดีของการท�ำเชิงป้องกัน คือ เป็นการป้องกันก่อนที่เครื่องจักรจะพังเสียหาย แต่
ข้อเสียคือสิ้นเปลืองเพราะว่าบางชิ้นส่วนอาจยังไม่ใกล้จะพังเลย แต่ต้องไปเปลี่ยนเพราะ
ไม่อยากที่จะเสี่ยง แต่ตอนนี้เทรนด์โลกเริ่มไปอีกขั้น เรียกว่า Predictive Maintenance
หลักการคือ เป็นการวัดข้อมูลอะไรสักอย่างของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพ
ของชิ้นส่วนนั้น เช่น วัดการสั่นสะเทือน เสียง สัญญาณไฟฟ้า อุณหภูมิ แล้วคาดการณ์
ได้เลยว่าชิ้นส่วนไหนของเครื่องจักรก�ำลังมีปัญหา เพื่อจะได้เข้าไปเปลี่ยนได้ตรงตาม
ความเสื่อมจริงๆ ซึ่งในขณะนี้ System Stone ก�ำลังพัฒนา IIoT ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า Vibro
ทีเ่ ป็นเซ็นเซอร์ทวี่ ดั การสัน่ สะเทือนแบบละเอียด ทีล่ ำ�้ กว่าแค่การวินจิ ฉัยว่ามีความผิดปกติ
แต่สามารถบอกได้เลยว่าชิ้นส่วนไหนที่เสียนี่คือสิ่งที่เราก�ำลังท�ำ”
ดังนัน้ เมือ่ Vibro เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ เชือ่ ว่าจะช่วยพลิกโฉมงานซ่อมบ�ำรุงของ
ไทยให้ก้าวไปอีกขั้น ที่ส�ำคัญนี่คอื เทคโนโลยีฝีมือคนไทยอย่างแท้จริง

System Stone ไม่เพียงแต่จะเชื่อมการท�ำงาน
ของวิศวกรเท่านั้น หากยังเชื่อมโยงแผนกอื่นด้วย
เมื่องานโอเปอเรชันทุกอย่างอยู่บนมือถือ
จึงช่วยให้การท�ำงานง่ายขึ้น ท�ำให้ประสิทธิภาพ
การท�ำงานของวิศวกรเพิ่มขึ้น 40%
ช่องทางส�ำหรับใช้บริการ System Stone :

https://systemstone.com/
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Management

Coaching

อีกหนึ่งกุญแจสู่ความส�าเร็จธุรกิจ
สิรยา คงสมพงษ ทีป่ รึกษาอาวุโส SEAC - ศูนยพฒ
ั นาและสงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวติ แหงภูมภิ าคอาเซียน

เป็นทีร่ กู้ นั ดีอยูแ่ ล้วว่า เปาหมายสูงสุดของทุกองค์กร ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก
หรือใหญ่ จะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม นั่นคือ การประสบความส�าเร็จ
แต่การจะไปให้ถงึ ความส�าเร็จนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น จ�าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีตัวช่วย และหนึ่งในตัวช่วยที่ว่านี้ นั่นก็คือ การมีที่ปรึกษาที่ดี
(Coaching) นั่นเอง
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แต่ก่อนอื่น ลองมาดูเหตุผลที่ท�ำให้การมีที่ปรึกษาเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจ
ประเด็นที่หนึ่ง
เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ไม่มีธุรกิจไหนไม่อยากเติบโต และในทุกการเติบโตมัก
มีความท้าทายให้ต้องเผชิญหน้า จากประสบการณ์พบว่าหลาย
ธุรกิจมีสนิ ค้าทีพ่ ร้อม มีความตัง้ ใจมุ่งมัน่ ของผู้ประกอบการ แต่
เมือ่ ธุรกิจเริม่ ขยายตัว สิง่ ทีเ่ คยท�ำในอดีตกลับไม่เหมาะอีกต่อไป
เช่น ศักยภาพหรือทักษะของทีมงานโตไม่ทนั ตามขนาดของธุรกิจ
ความเชีย่ วชาญของโค้ชหรือทีป่ รึกษาจึงเข้ามาเติมเต็มให้เจ้าของ
ธุรกิจได้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า
ประเด็นที่สอง
การมองต่างมุม
การมีโค้ชหรือทีป่ รึกษามาช่วยประกบเหมือนมี “เพือ่ น
คู่คิด” หน้าที่ของคู่คิดที่ดี ไม่จำ� เป็นต้องคิดเหมือนกัน ตัวอย่าง
เช่น หนึง่ ในเรือ่ งทีด่ ฉิ นั ในฐานะโค้ชและทีป่ รึกษามักจะได้รบั โจทย์
ตอนไปรับบรีฟจากลูกค้าคือ หัวข้อทีบ่ อกว่า องค์กรหรือหน่วยงานนัน้
มีความท้าทายเรือ่ งการสือ่ สาร หรือการท�ำงานแบบร่วมมือร่วมใจ
แต่พอเข้าไปท�ำความเข้าใจจริงๆ พบว่าหลายครั้งการสื่อสาร
ในทีมงานเป็นเพียง “อาการ” ไม่ใช่ต้นเหตุ ซึ่งต้นเหตุที่แท้จริง
อาจจะเป็นความไม่โปร่งใสของผู้บริหาร ภาวะผู้น�ำของเจ้าของ
กิจการ ท�ำให้พนักงานเกิดความไม่ไว้วางใจ สื่อสารไปอย่างคนที่
ไม่เชื่อ เราจึงต้องมาเริ่มปรับที่กลุ่มผู้บริหารก่อน ไม่ใช่ที่วิธีการ
สื่อสารหรือที่พนักงาน เป็นต้น
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ประเด็นที่สาม
ลดกับดักหรือหลุมพรางทางธุรกิจ
หนึง่ ในบทบาทของโค้ชและทีป่ รึกษา คือ การช่วย
ให้ลูกค้าวางแผนธุรกิจไปข้างหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ของธุรกิจ ประสบการณ์ของโค้ชหรือทีป่ รึกษาทีม่ โี อกาสท�ำงาน
กับลูกค้าทีห่ ลากหลาย ท�ำให้เกิดองค์ความรูแ้ ละช่วยให้เจ้าของ
ธุรกิจพบทางลัด (Recipe for Success) ที่ไม่ต้องมานั่งลองผิด
ลองถูกเองให้เปลืองเวลาหรือทรัพยากร

โดยทั่วไปหน้าที่หรือบทบาทของที่ปรึกษาในการจะเข้าไปช่วยธุรกิจนั้น มีหลายช่วง
หลายขณะด้วยกัน ยกตัวอย่าง เช่น
“ระยะเริม่ ต้นของการเริม่ งานกับลูกค้า มักจะเริม่ จากทีล่ กู ค้าพบความท้าทายในธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นยอดขายทีห่ ดหาย การสือ่ สาร การเปลีย่ นแปลงในทีมงานทีข่ าดประสิทธิภาพ
จนกระทบกับธุรกิจ การลาออกของพนักงานและขาดขวัญก�ำลังใจ เป็นต้น ซึ่งลูกค้า
ไม่มนั่ ใจว่าเกิดจากอะไรหรือจะแก้อย่างไร หรือบางกรณีกเ็ ป็นความต้องการให้เติบโตแบบ
ก้าวกระโดด แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร”
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ขั้นตอนนี้ที่ปรึกษาจะเข้าไปช่วยวินิจฉัย (Diagnosis) ว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร
ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นการไปพบแพทย์ โดยที่เราต้องเล่าอาการเพื่อแพทย์จะได้
วินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นย�ำว่าเป็นอะไร
ขัน้ ตอนทีส่ องคือ ทีป่ รึกษาจะช่วยวางแผนและให้คำ� แนะน�ำจากประสบการณ์ว่าต้อง
เพิม่ เติม ปรับปรุง เปลีย่ นแปลงอะไรบ้างในธุรกิจ เป็นการให้คำ� แนะน�ำหรือเป็นการออกแบบ
ร่วมกันกับเจ้าของธุรกิจหลังจากทีไ่ ด้ทำ� ความเข้าใจบริบทและความท้าทายแล้ว ซึง่ ขัน้ ตอนนี้
เหมือนหมอที่ก�ำลังจะจ่ายยาให้กับคนไข้หลังจากวินิจฉัยโรค หลายๆ ครั้งหน้าที่
ของที่ปรึกษาจะจบลงตรงที่การให้ค�ำแนะน�ำหรือความคิดเห็น

แต่ก็มีหลายครั้งที่เจ้าของธุรกิจต้องการน�ำแผนที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดผลส�ำเร็จ ซึ่ง
มักจะมีเรื่องที่ท้าทายไม่คาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งในตอนนี้เองที่ปรึกษาจะท�ำหน้าที่เป็นโค้ช
หรือพี่เลี้ยงในการลงมือท�ำ โดยงานของพี่เลี้ยงนั้นครอบคลุมตั้งแต่
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• การช่วยสื่อสารถึงเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
ตรงนี้หลายครั้งพบว่า การเป็นคนนอกองค์กรของที่ปรึกษา
จะเป็นข้อได้เปรียบ เพราะไม่มสี ่วนได้เสียกับใครเป็นพิเศษในการ
สื่อสารนั้น ผู้รับสารจึงมีโอกาสเปิดใจกับการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
กว่าการสื่อสารกับคนหน้าเดิมๆ หรือคนที่คุ้นเคยในองค์กร

• การใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้ในวิธีการลงมือปฏิบัติ
(How-to) ที่ถูกต้องกับเจ้าของธุรกิจและทีมงาน
ในการท�ำเรือ่ งใหม่ๆ หรือปรับวิธกี ารท�ำงานด้วยทักษะใหม่ๆ
ที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม ตรงนี้ดิฉันมองว่าเป็นอีกจุดที่ส�ำคัญ
เพราะการท�ำสิ่งที่ต่างไปจากเดิม ความเป็นมือใหม่ ท�ำให้มี
โอกาสท�ำผิดท�ำถูกพอๆ กัน หรือเผลอๆ อาจจะมีจุดที่พลาด
ได้มากกว่า และนีเ่ ป็นอีกหลุมพรางทีท่ ำ� ให้หลายธุรกิจเปลีย่ นแปลง
ตัวเองไม่ส�ำเร็จ
• การเป็นพี่เลี้ยงหรือโค้ชให้ผู้บริหารหรือผู้น�ำ (Executive
Coaching)
โดยท�ำได้ในหลายมุม เช่น โค้ชด้านธุรกิจ (Business
Coaching) โค้ชด้านความเป็นผู้นำ� ในการเปลีย่ นแปลงองค์กร
(Leadership Coaching) หรือเพื่อเตรียมพร้อมผู้ที่มีศักยภาพ
กับการได้รบั ต�ำแหน่งใหม่ทมี่ คี วามรับผิดชอบมากขึน้ (Successor/
Talent Coaching) เป็นต้น
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากธุรกิจเข้าใจการใช้ประโยชน์จากการมีที่ปรึกษาหรือโค้ช จะ
ช่วยน�ำพาธุรกิจให้เติบโตหรือก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงไปได้ และมีโอกาสที่จะประสบ
ความส�ำเร็จได้มากขึ้น
ข้อควรระวัง! ก่อนตัดสินใจมีที่ปรึกษา
การน�ำที่ปรึกษาหรือโค้ชมาช่วย ย่อมเป็นเรื่องที่ดีต่อบริษทั แน่นอน แต่การ
ทีน่ ำ� ทีป่ รึกษาหรือโค้ชมาช่วยบนความคลุมเครือหรือความไม่ชดั เจนว่าธุรกิจต้องการ
เห็นผลลัพธ์อะไรจากการท�ำงานร่วมกัน จะกลายเป็นปัญหาทันที
ความไม่ชดั เจนอาจท�ำให้ความคาดหวังไม่ตรงกัน หรือพูดคุยกันบนความ
ส�ำเร็จคนละภาพ ท�ำให้การท�ำงานร่วมกันไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ หรือท�ำให้
Scope การท�ำงานไม่ชดั เจน ระยะเวลายืดยาว หรือมีต้นทุนที่บานปลายได้
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Financial

คาถารับมือบาทแข็ง
ส่งออกอย่างไรไม่ให้ขาดทุน!

โชติพนั ธ์ เดชะบุญชนะ ผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหารงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย

หนึ่งในความเสี่ยงที่ผู้ส่งออก ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือเล็กต้องเผชิญ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยความผันผวนที่เกิดขึ้นอาจมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น สงคราม
การค้าระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจ การก่อการร้าย นโยบายการเงิน
และการคลัง เป็นต้น ซึ่งการแกว่งตัวของค่าเงินในแต่ละครั้งย่อมส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผลก�ำไรและขาดทุนของธุรกิจ
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ปัจจุบนั ผู้ส่งออกของไทยก�ำลังเผชิญหน้ากับภาวะเงินบาทแข็งค่า นัน่ หมายความว่า
รายได้ทเี่ ป็นเงินบาททีผ่ ้ปู ระกอบการจะได้รบั อาจมีโอกาสน้อยลงทัง้ ทีข่ ายดอลลาร์สหรัฐฯ
จ�ำนวนเท่าเดิม และหากค่าเงินแข็งค่าลงมาจนต�ำ่ กว่าต้นทุนของธุรกิจ อาจท�ำให้ธุรกิจ
เกิดการขาดทุนได้เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้น เช่น ต้นทุนของธุรกิจอยู่ที่
31 บาท โดยเรตเดิมตอนตั้งราคาขายนั้นอยู่ที่ 1 ดอลลาร์ฯ เท่ากับ 32 บาท ซึ่งเป็นระดับ
ก�ำไรทีธ่ รุ กิจพอใจ ต่อมาเมือ่ ถึงวันครบก�ำหนดช�ำระเงินดอลลาร์ฯ ปรากฏว่าเงินบาทแข็งค่า
ลงมาอยู่ท่ี 30 บาท เท่ากับว่าธุรกิจขาดทุนเพราะขาย 1 ดอลลาร์ฯ เท่าเดิม แต่กลับได้
เงินบาทเพียง 30 บาท ในขณะที่ต้นทุนอยู่ท่ี 31 บาท
ถามว่าในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ประกอบการควรรับมืออย่างไร ล� ำดับแรกคือ
ผู้ประกอบการทุกรายควรรู้ราคาต้นทุนของธุรกิจตัวเอง เนื่องจากเมื่อเกิดความผันผวน
อย่างรวดเร็ว ผูป้ ระกอบการจะได้รถู้ งึ จุดคุม้ ทุนในการก�ำหนดราคาขายสินค้า หรือสามารถ
ปรับราคาขายสินค้าได้ทันท่วงที เรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมหนีตาย แต่ที่ผ่านมาจาก
ประสบการณ์ทไี่ ด้พดู คุยกับลูกค้าพบว่า ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะลูกค้าเอสเอ็มอี
จะไม่ทราบต้นทุนหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นจุดคุ้มทุนของตน ซึ่งอันตรายเป็นอย่างมาก
ภายใต้ภาวะอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนเช่นนี้

53 K SME Inspired

ดังนัน้ สิง่ แรกทีผ่ ปู้ ระกอบการควรท�ำอย่างยิง่ ในเวลานีค้ อื การรูต้ น้ ทุนธุรกิจของตัวเอง
ล�ำดับต่อมาคือ การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน จริงๆ แล้วในการป้องกัน
ความเสีย่ งนัน้ มีเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยให้ผ้ปู ระกอบการไม่ต้องเป็นกังวลกับความผันผวนของ
ค่าเงินที่จะเกิดขึ้นได้ นั่นก็คือ FX Forward หรือ สัญญาจองซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า และ FX Option หรือ สิทธิจองซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ถามว่าเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 2 ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไร หากจะอธิบายให้
เข้าใจง่ายๆ คือ
FX Forward หรือ สัญญาจองซือ้ /ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นการช่วย
ล็อกรายได้ที่แน่นอนให้กับผู้ส่งออก
ยกตัวอย่าง ผู้ส่งออกป้องกันความเสีย่ งด้วยการจอง FX Forward ในการขาย
ดอลลาร์ฯ ในอีก 1 เดือนข้างหน้าที่ 32 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็นราคาที่พอใจ
แล้ว หาก 1 เดือนต่อมาค่าเงินแข็งลงมาอยู่ที่ 30 บาท นั่นหมายความว่า
ผู้ส่งออกสามารถขายดอลลาร์ฯ ในอัตราเดิมคือ 32 บาท ตามสัญญา FX Forward
ที่ได้จองไว้ ไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการขายที่ 30 บาท ตามราคาตลาด
ช่วงเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น
แต่จุดด้อยของ FX Forward ในสายตาผู้ส่งออกคือ อาจจะท�ำให้เสียโอกาส
ในกรณีเงินบาทอ่อนค่า หมายความว่า การล็อก FX Forward ไว้ในราคาที่ 32 บาท
หากเงินบาทอ่อนค่าไปอยู่ที่ 34 บาท ผู้ส่งออกยังคงต้องขายที่ 32 บาท ไม่สามารถ
ขายได้ทรี่ าคาตลาดที่ 34 บาท หลายคนจึงมองว่า นีเ่ ป็นการขาดทุนและเกิดความ
เสียหาย แต่แท้จริงแล้วเป็นการขาดทุนก�ำไรมากกว่า เพราะถ้าย้อนกลับไป
ดูราคาที่ล็อกไว้ 32 บาทนั้น ถือเป็นราคาที่มีก�ำไรทางธุรกิจอยู่แล้ว
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ด้วยเหตุนี้ จึงมีเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ งอีกหนึง่ ตัวทีเ่ ข้ามาช่วยชดเชยความเสียดาย
ของผู้ประกอบการ ได้แก่
FX Option หรือ สิทธิจองซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
โดยเปรียบเทียบ FX Option เหมือนกับการซือ้ ประกัน เช่น ล็อกราคาไว้ที่ 32 บาท
หากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันครบก�ำหนดสัญญา อยู่ที่ 34 บาท ผู้ส่งออก
สามารถเลือกทีจ่ ะขายทีร่ าคาตลาดที่ 34 บาท ในทางตรงข้าม หากอัตราแลกเปลีย่ น
ณ วันครบก�ำหนดสัญญาลงมาอยู่ท่ี 30 บาท ผูส้ ง่ ออกสามารถเลือกที่จะขาย
ดอลลาร์ฯ ตาม FX Option ที่ทำ� ไว้ที่ 32 บาทต่อดอลลาร์ฯ ด้วยลักษณะพิเศษ
ที่ FX Option ให้สทิ ธิลกู ค้าในการเลือกอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ลูกค้านี้
ดังนั้น FX Option จึงมีค่าประกันความเสี่ยง ที่เรียกว่า Option Premium เป็นการ
จ่ายค่าธรรมเนียม ซึง่ ค่าธรรมเนียมของ FX Option จะอยูท่ ี่ 0.25 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ฯ
ต่อ 1 เดือน (Indicative Option Premium)
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาผู้ส่งออกเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ยังมองข้ามการใช้
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสาเหตุหลักๆ อย่างแรกคือ
มีคา่ ใช้จา่ ยจากค่าธรรมเนียมของ FX Option จึงท�ำให้ผสู้ ง่ ออกตัดสินใจยากขึน้
ในการเลือกเครือ่ งมือนี้ อย่างทีส่ องคือ ขาดความรูค้ วามเข้าใจทีม่ ากพอ อย่างทีก่ ล่าวไว้
ข้างต้น ผู้ส่งออกอาจจะเข้าใจ FX Forward ได้ไม่ดีพอ ท�ำให้รู้สึกว่า การล็อก
FX Forward เป็นการเสียโอกาสในอนาคตนั่นเอง
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ด้วยเหตุนี้ จึงขอฝากคาถาให้กบั ผูป้ ระกอบการไว้สา� หรับการรับมือความผันผวนของ
ค่าเงิน นัน่ คือ “ก�าไรหลักของบริษทั อยูบ่ นตัวสินค้า ไม่ได้อยูบ่ นอัตราแลกเปลีย่ น” ให้คดิ
เสมอว่า ไม่วา่ คุณจะส่งออกข้าว เสือ้ ผ้า รองเท้า หรืออะไรก็ตามแต่ ก�าไรควรอยูบ่ นตัว
สินค้า แต่ถา้ คุณอยากเห็นเรตเปลีย่ นจาก 32 บาท เป็น 34 บาท หมายความว่า คุณก�าลัง
อยากได้กา� ไรบนอัตราแลกเปลีย่ น ดังนัน้ หลักคิดง่ายๆ แค่รวู้ า่ ก�าไรทีต่ อ้ งการอยูท่ เี่ ท่าไร
แล้วล็อกไว้ทอี่ ตั ราแลกเปลีย่ นนัน้ ๆ เท่านีผ้ ปู้ ระกอบการก็ไม่ตอ้ งกังวลกับความผันผวนของ
ค่าเงินอีกต่อไป เพราะท้ายทีส่ ดุ แล้ว ไม่มใี ครสามารถรูไ้ ด้วา่ อัตราแลกเปลีย่ นทีด่ ที สี่ ดุ ของปี
อยูท่ ตี่ รงไหน แล้วราคาทีล่ อ็ กไว้นนั้ จะใช่ราคาแย่ทสี่ ดุ ของปีหรือเปล่า ซึง่ ก็ไม่มใี ครรูไ้ ด้เช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีข่าวดีส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ได้รว่ มกับกระทรวงอุตสาหกรรม ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) สมาคมธนาคารไทย
และธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้และท�าความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น ด้วยการอบรมผ่าน
e-Learning ภายใต้โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SME ระยะที่ 2 โดยผู้ประกอบการ
สามารถสมัครอบรมได้ โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายที่ www.exim.go.th/th/training/training.aspx
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ส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีอ่ บรมครบถ้วนภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 และมีคณ
ุ สมบัติ
ตามที่ก�ำหนด คือ เป็นผู้ส่งออก/น�ำเข้าที่มีรายได้ไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี เป็นสมาชิก
สสว. และผูเ้ ข้าอบรมเป็นเจ้าของกิจการ หรือผูบ้ ริหารสูงสุดทางด้านการเงิน หรือเจ้าหน้าที่
การเงินที่ท�ำธุรกรรมกับธนาคาร จะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียมส�ำหรับทดลองซื้อประกัน
ค่าเงิน หรือ FX Option เป็นจ�ำนวน 50,000 บาทต่อกิจการ ซึ่งสามารถน�ำไปใช้บริการกับ
ธนาคารพาณิชย์ทเี่ ข้าร่วมโครงการทัง้ 8 แห่ง แน่นอนว่า หนึง่ ในนัน้ คือ ธนาคารกสิกรไทย
ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
อย่าปล่อยให้ธุรกิจต้องอยู่บนความเสี่ยง หาตัวช่วยที่เหมาะสมมาปิดความเสี่ยง
เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณให้มากขึ้น

เทคนิครับมือความเสี่ยงค่าเงิน

แบบไม่พึ่งดวง!

1
รู้ต้นทุนธุรกิจ เพื่อให้รู้ถงึ
จุดคุ้มทุนในการก�ำหนด
หรือปรับราคาขายสินค้า
หากเกิดความผันผวนของค่าเงิน

2
เลือกใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
ของอัตราแลกเปลี่ยน เช่น FX
Forward สัญญาจองซื้อ/ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือ
FX Option สิทธิจองซื้อ/ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

Behind
the Biz

เคลียร์ปมธุรกิจ

เปลี่ยนเรื่องยุ่งให้รุ่งได้

