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เมื่อเป้าหมายของการท�าธรุกจิ คอืความส�าเรจ็ ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่จึงมักแสวงหาทางลัดเพื่อมุ ่งหวังจะไปให้ถึง
เป้าหมายนั้นๆ ได้โดยเรว็ ซึ่งการเรยีนลดัจากประสบการณ์จรงิ
ของผูท้ี่เคยผ่านการลองผดิลองถกู คอืสิ่งที่มค่ีาที่ผูป้ระกอบการ
ต้องการ เพราะเขาจะไม่ต้องเสียเวลา เสียเงินทุนมากมาย
ไปกบัความผดิพลาดที่อาจจะเกดิขึ้นได้จากความไม่รู้ หรอืขาด
ประสบการณ์ของตวัเอง

การมพีี่เลี้ยงทางธรุกจิที่จะคอยช่วยอยู่ข้างๆ ให้ค�าแนะน�า 
เป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรบัผู้ประกอบการเอสเอม็อ ีเพราะความรู้ที่ถูกถ่ายทอดจากผู้มาก
ประสบการณ์นั้น ย่อมสร้างทั้งความมั่นใจและความแขง็แกร่งให้เกดิขึ้นกบัธรุกจิ ด้วยเหตนุี้เอง 
พี่เลี้ยงทางธุรกิจจึงไม่ต่างอะไรกับทางลัดอย่างดีที่จะพาผู้ประกอบการก้าวไปสู่ความส�าเร็จ
ในระยะเวลาอนัสั้น

เรื่องราวของ Cover Story ฉบบันี้ จะพาผู้ประกอบการไปเรยีนลดัความส�าเรจ็ ผ่านการมี
พี่เลี้ยงทางธรุกจิ ซึ่งหนึ่งในนั้น คอื “พี่แคร์แชร์ให้น้องโต” กจิกรรมดีๆ  จาก K SME CARE 
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Branding

Doomm Doomm (ชุดชั้นในเสริมฟองหนา) นอกจากจะเป็นทางเลือกที่
โดนใจส�าหรับสาวคัพเล็กแล้ว การเกิดขึ้นมาของ Doomm Doomm ยัง

สร้างชื่อเสยีงให้กบัแบรนด์ “ซาบน่ีา” (Sabina) จนกลายเป็นที่รูจ้กัในวงกว้าง 
แต่รู้ไหมว่า วันนี้ ซาบีน่าไม่ได้มีดีส�าหรับสาวคัพ A อย่างเดียว สาวมีทรง

ทั้งหลายก็ถูกใจซาบีน่าได้เหมือนกัน

 กองบรรณาธกิาร   สรรพ์ภพ จริวรรณธร

SABINA
ต่างไซส์ ต่างกลยุทธ์ 
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ย้อนกลบัไปเมื่อปี พ.ศ.2538 ซาบน่ีาเกดิขึ้นมาจากความตั้งใจของ “วโิรจน์ ธนาลงกรณ์” 
ซึ่งมีประสบการณ์และความช�านาญในอุตสาหกรรมชุดชั้นในมากว่า 40 ปี จากธุรกิจ
ครอบครวัที่มจีดุเริ่มต้นจาก “ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั ห้างยกทรงจนิตนา” (ปัจจบุนัชื่อ บรษิทั 
จนิตนาแอพพาเรล จ�ากดั) ซึ่งด�าเนนิธรุกจิชดุชั้นในจนิตนา ภายใต้การบกุเบกิของจนิตนา
และอดลุย์ ธนาลงกรณ์ ผู้เป็นมารดาและบดิาของวโิรจน์นั่นเอง

ในยคุของการเริ่มต้น ชื่อซาบนี่า ยงัเป็นเพยีงแบรนด์เลก็ๆ ที่จบัตลาดกลุ่มเดก็วยัรุ่น 
จนท�าให้หลายคนติดภาพจ�าว่าซาบีน่าคือ แบรนด์ชุดชั้นในเด็ก และในช่วงเวลานั้นยัง
ไม่ได้ให้ความส�าคญักบัการสร้างแบรนด์มากนกั เพราะบรษิทัเลอืกที่จะคว้าโอกาสในการ
ส่งออกชดุชั้นในจากวกิฤตต้มย�ากุ้งที่เกดิขึ้น 

ในเรื่องนี้ บุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จ�ากัด 
(มหาชน) ย้อนเล่าให้ฟังว่า ด้วยจังหวะและโอกาสที่เข้ามาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง
ฉบัพลนัภายในข้ามคนืจาก 26 บาท เป็น 45 บาท ท�าให้ซาบนี่าเลอืกที่จะเป็นผู้รบัจ้าง
ผลติ (OEM) ให้กบัแบรนด์ต่างประเทศ จากปี พ.ศ.2540-2550 เรยีกว่าเป็นเวลา 10 ปี
ได้ที่ซาบนี่าอยู่ในฐานะ OEM ที่สร้างการเตบิโตจากยอดขาย 200 ล้านบาท กลายเป็น 
2,000 ล้านบาท โดยที่ก�าลงัการผลติทั้งหมดกว่า 90% ถูกใช้เพื่อการส่งออก ขณะที่ตลาด
ในประเทศเป็นเพยีงส่วนน้อยนดิเท่านั้น
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แต่ความหอมหวนในฐานะผูร้บัจ้างผลติอาจจะไม่ได้ยั่งยนืไปตลอด นั่นคอื จดุเปลี่ยน
ครั้งใหญ่ที่ท�าให้ซาบนี่าลกุขึ้นมาสร้างตวัตนภายใต้แบรนด์ของตวัเอง 

“3 เรื่องใหญ่ๆ ที่เรามองและวเิคราะห์ในตอนนั้นเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว เรื่องแรกคอื 
ค่าเงนิที่แขง็ขึ้น ซึ่งวนันั้นอยู่ในระดบั 36 บาท ถ้าเรายงัท�าต่อไปเชื่อว่ามนัมา 30 บาท
แน่นอน หมายความว่าสนิค้าเราจะแพงขึ้นในการส่งออก เรื่องที่สองคอื ค่าแรงที่เพิ่มสงูขึ้น
ทกุปี และสดุท้ายเรื่องสทิธทิางภาษทีี่เปลี่ยนไป ท�าให้มผีลต่อการส่งออก จากปัจจยัเหล่านี้ 
ท�าให้เริ่มมองว่าเราไม่ควรอยู่ในธุรกิจเดิม เพราะถ้ายังคงท�า OEM ต่อไป เราอาจ
จะต้องย้ายไปเวยีดนามแทน และนั่นคอืจดุเริ่มต้นที่ท�าให้เรากลบัมาสร้างแบรนด์ซาบนี่า
อย่างจรงิจงั”
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ตอนแรกที่เราไม่ท�าคัพใหญ่เลย

เพราะเราต้องการสร้าง Positioning ที่ชัดเจน

ให้กับแบรนด์ แต่ Positioning ที่มันชัดเจนมาก 

ท�าให้ยอดขายเราตัน

บุญชัยบอกว่า ความยากที่สุดของการเริ่มต้นกลับมาสร้างแบรนด์ หลังจากอยู่ใน
ตลาด OEM มาเป็นเวลานาน คอื การปรบัตวัของคนในองค์กร เพราะจากเดมิที่เคยผลติ
เป็นล้านชิ้นเพื่อการส่งออก เนื่องจากตลาดใหญ่มาก พอเหลือแค่ตลาดในประเทศไทย 
การผลติอย่างมากกแ็ค่ 10,000 ชิ้นต่อแบบ ท�าให้ตอ้งมกีารเพิ่มแบบมากขึ้น เพื่อให้รองรบั
กบัก�าลงัการผลติที่ม ีและรูปแบบการขายกเ็ปลี่ยนไป จากขายลอ็ตใหญ่ๆ ต้องเปลี่ยนมา
ขายทลีะตวัผ่านห้างสรรพสนิค้าและช่องทางจดัจ�าหน่ายอื่นๆ และต้องมกีารย้ายทมีงาน
ที่เคยท�าตลาดต่างประเทศ เปลี่ยนมาท�าตลาดในประเทศแทน เรยีกว่าเปน็โจทย์ที่ท้าทาย
อย่างมากในเวลานั้น

ขณะเดยีวกนัในแง่ของการสร้างแบรนด์ให้เข้าไปอยู่ในการรบัรู้ของลูกค้า ซอีโีอแห่ง
ซาบน่ีาบอกว่า เป็นสิ่งที่ต้องอาศยัระยะเวลาในการสร้างขึ้นมา โดยซาบน่ีาเริ่มต้นจากการ
มองหาในจดุที่ตลาดยงัไม่มใีครสนใจ เพื่อวาง Positioning ให้กบัแบรนด์ จนได้ออกมา
เป็น Doomm Doomm (ชดุชั้นในเสรมิฟองหนา) ให้กบักลุ่มลูกค้าที่มคีพั A ซึ่งแบรนด์ได้
รับการตอบรับที่ดีมากจากการวาง Positioning ที่ชัดเจน ถึงวันนี้คนส่วนใหญ่ยังจดจ�า
แบรนด์ Sabina ว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อสาวคัพเล็ก แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งสิ่งที่เคยเป็น
จดุแขง็ของแบรนด์กลบักลายเป็นก�าแพงที่มากั้นโอกาสเตบิโตธรุกจิ

7 K SME Inspired



“ตอนแรกที่เราไม่ท�าคัพใหญ่เลย เพราะเราต้องการสร้าง Positioning ที่ชัดเจนให้
กบัแบรนด์ แต่ Positioning ที่มนัชดัเจนมากท�าให้ยอดขายเราตนั เพราะจรงิๆ แล้วสาวคพัA 
มอียูป่ระมาณ 35% เท่านั้น ตรงนี้กลายเป็นก�าแพงที่ขวางไมใ่ห้เราก้าวข้ามไปที่กลุม่ 65% 
ตอนหลงัเราจงึเริ่มหนัมาจบักลุม่คนที่มคีพัไซส์ที่ใหญ่ขึ้น ด้วยการออกผลติภณัฑ์ Wireless 
Shape หรอื บราไร้โครง ถามว่าท�าแล้วส�าเรจ็เลยไหม เมื่อประมาณ 7 ปีก่อน เราเคยเป็น
แบรนด์ที่ถูกบอกว่าใส่แล้วคับ เพราะเราท�าเสื้อชั้นในส�าหรับคนหน้าอกเล็กมาก่อน 
พอต้องมาท�าให้คนคพัใหญ่ใส่อาจจะยงัไม่ช�านาญมาก เพราะถ้าย้อนกลบัไปดู พนกังาน
แต่ละคนที่ท�าชุดชั้นในให้กับคนคัพใหญ่ ส่วนมากจะเป็นสาวคัพ A ก็ต้องปรับเปลี่ยน
ทีมใหม่ ให้พนักงานที่มีคัพใหญ่ให้มาท�าตลาดลูกค้ากลุ่มนี้ เพื่อที่จะได้รู้ถึงปัญหา
และตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จรงิ”
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เมื่อถามถงึปัจจยัของความส�าเรจ็ในการสร้างแบรนด์ซาบนี่า บญุชยับอกไว้ว่า เกดิ
จากหลากหลายปัจจยัด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็น ความเหมาะสมของราคา คณุภาพสนิค้า และ
การน�าเสนอที่ตรงช่องทางและตรงกลุ่ม เนื่องจากปัจจบุนัพฤตกิรรมของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
ค่อนข้างจะแตกต่างกนั ฉะนั้นช่องทางในการเข้าถงึลกูค้าจงึแตกต่างกนัไปด้วย ยกตวัอย่าง 
กลุ่ม Baby Boomer หรอืผู้สูงวยั กลุ่มนี้ไม่นยิมเดนิห้าง แต่จะอยู่บ้านดูทวีเีป็นส่วนใหญ่ 
ดงันั้น การสื่อสารกบัลูกค้ากลุ่มนี้ต้องไปในช่องทางทวี ีการน�าเสนอขายชดุชั้นในจะเป็น
แบบที่ไม่ต้องลองสวมใส่ เนื่องจากเป็นการซื้อทางทีวี ซาบีน่าจึงท�านวัตกรรมเสื้อชั้นใน
แบบ S M L เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว หรือถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น ปัจจุบัน
ซาบนี่ากจ็ะมชี่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อเข้าถงึคนกลุ่มนี้ รวมไปถงึช่องทางที่เป็นจดุขาย
ทั่วประเทศ ผ่านโมเดริ์นเทรด และห้างสรรพสนิค้าต่างๆ เพื่อรองรบัลูกค้าทกุกลุ่มนั่นเอง

“สิ่งหลกัๆ ของเราคอื พยายามหาโอกาสจากสิ่งที่มนัเกดิขึ้นในสถานการณ์ปัจจบุนั 
อย่างวนันี้เรากเ็ปลี่ยนไปอกีแล้ว เราเพิ่มการน�าเข้ามากขึ้น ด้วยการไปสั่งผลติ (OEM) จาก
ต่างประเทศ โดยการออกแบบและตรวจสอบคณุภาพจากเรา และน�ามาขายภายใต้แบรนด์
ซาบน่ีา ซึ่งมนัเป็นการปรบัเปลี่ยนตามพฤตกิรรมของคนและสภาวะเศรษฐกจิในยคุปัจจบุนั 
เพื่อช่วยลดต้นทนุและเพิ่มก�าไรทางธรุกจิ”
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รูไหมวา? ซาบีน่าต้องมีการ Fitting พนักงาน โดยในการ

สัมภาษณ์งานจะมีการถามความสมัครใจว่ายินดีจะเปนนางแบบ

ในการ Fitting ด้วยหรือไม่ เพื่อให้รู้ถึงความต้องการและ 

Insight ของลูกค้าสาวๆ อย่างแท้จริง และที่ส�าคัญเพื่อที่จะ

วางคนให้ถูกกับงาน ฉะนั้นพนักงานส่วนใหญ่ 98% ของ

ซาบีน่าจะเปนผู้หญิง 

Behind 
the 

Success

 เรียกได้ว่า กลยุทธ์ที่ซาบีน่าใช้ ไม่ต่างอะไรจากการแตกแบงก์ร้อยจากแบงก์พัน 
เพราะเมื่อสินค้าต่าง กลุ่มเปาหมายต่าง ช่องทางและกลยุทธ์จึงต้องแตกต่างกันไปด้วย 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ซาบีน่าใช้ในการน�าพาธุรกิจจากอดีตมาจนถึงทุกวันนี้ และจากธุรกิจที่เคย
รบัจ้างผลติมากกว่า 90% แต่มาวนันี้ทกุอย่างกลบักนั ด้วยยอดขายกว่า 3,000 ล้านบาท 
มากกว่า 90% มาจากค�าว่า แบรนด์ซาบนี่า
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Inno Focus

กลายเป็นร้านอาหารที่มขีนาดจิ๋วสดุไปทนัทเีมื่อเออร์มา (Irma) เชนซูเปอร์มาร์เกต็ใหญ่
สุดของเดนมาร์กเปดบริการร้านอาหารชื่อ Restaurant 1:1 ในกรุงโคเปนเฮเกน ร้านที่ว่า
ประกอบด้วยเชฟ 1 คน พนกังานเสริ์ฟ 1 คนบนพื้นที่เลก็ๆ แค่พอวางโตะ เก้าอี้อย่างละตวั 
และเคาน์เตอร์ปรงุอาหารกะทดัรดั ที่ส�าคญัรองรบัลูกค้าได้คราวละ 1 คนเท่านั้น เมื่อเข้าไป
ใช้บรกิาร ลูกค้าจงึกลายเป็นแขกคนเดยีวของร้าน

ที่มาของแนวคดิร้านอาหารบรกิารทลีะคน คอืจ�านวนคนโสด และคนที่อาศยัอยูค่นเดยีว
ในเดนมาร์กนั้นมากถงึ 44% ของประชากรประเทศ ส่งผลให้เดนมาร์กกลายเป็นประเทศที่มี
คนโสดมากเป็นอันดับ 2 ในยุโรป ซึ่งการที่มีคนโสดจ�านวนมากนั้นส่งผลต่อการจับจ่าย 
เนื่องจากซูเปอร์มาร์เกต็เน้นลูกค้าครอบครวัจงึมกัจดัสนิค้าแพก็ใหญ่ส�าหรบัจ�าหน่าย ท�าให้
ลูกค้าคนโสดบรโิภคไม่ทนั และสนิค้าหมดอายกุ่อน ด้วยเหตนุี้ซูเปอร์มาร์เกต็เออร์มาจงึเปด
ร้านอาหารเพื่อรองรับคนโสดเหล่านั้น อาหารที่บริการจะมาพร้อมเบียร์หรือไวน์ในขนาดที่
รบัประทานส�าหรบั 1 อิ่ม

ผลปรากฏว่ามลีกูค้าให้ความสนใจร้าน Restaurant 1:1 และจองควิเพื่อใช้บรกิารจ�านวน
มากโดยให้เหตผุลเพื่อต้องการสมัผสัประสบการณ์การเป็นลกูค้าคนเดยีวในร้านอาหารที่เลก็
ที่สดุในโลก นอกจากนั้น ยงัมผีู้คนแวะเวยีนไปถ่ายรูปหน้าร้านเป็นที่ระลกึอกีด้วย  

ร้ำนอำหำรบริกำรทีละคน

www.ladbible.com/news/food-worlds-smallest-restaurant-opens-in-copenhagen-20190603
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ตู้อตัโนมตัทิี่ว่าถูกน�าไปตั้งที่ Huckle Tree ซึ่งเป็น Co-Working Space ในเมอืงไวท์ วธิใีช้
บรกิารคอื สั่งซื้อและช�าระเงนิผ่านแทบ็เลต็ที่วางข้างตูแ้ช่ หลงัจากช�าระเงนิ ลกูค้าจะสามารถ
ปลดลอ็กตู้เพื่อหยบิอาหารได้ สนิค้ามใีห้เลอืก 9 รายการด้วยกนั ล้วนเป็นเมนูรงัสรรค์โดย
เชฟของบรษิทัอเลก็ซ์ พไีทรด์ ผู้ร่วมก่อตั้งออลแพลนท์ สนนราคาจ�าหน่าย ช่วงแนะน�าอยู่ที่
กล่องละ 6.75 ปอนด์หรอืราว 260 บาท 

การตดิตั้งตูจ้�าหน่ายอตัโนมตัแิบบนี้ นอกจากท�าให้บรษิทัทุน่ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนกังาน
มายืนขาย ยังเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สามารถเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพได้
ไม่จ�ากัดเวลา หากได้รับการตอบรับดี ออลแพลนท์มีแผนจะติดตั้งตู้จ�าหน่ายอัตโนมัติเพิ่ม 
แต่ยงัไม่ได้ก�าหนดพกิดั              

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพเป็นตลาดที่มีศักยภาพเสมอมา แถมกระแสยังแรงขึ้นเรื่อยๆ 
สงัเกตจากมแีบรนด์ใหม่เกดิขึ้นตลอด อย่างบรษิทัออลแพลนท์ (allplants) ในองักฤษที่ด�าเนนิ
ธุรกิจผลิตและจัดส่งอาหารปลอดเนื้อสัตว์ถึงบ้านลูกค้า ได้ต่อยอดธุรกิจเพื่อหวังจะแนะน�า
ให้ผู้บรโิภคหนัมารบัประทานมงัสวริตัมิากขึ้น โดยออลแพลนท์ได้น�าร่องตดิตั้งตู้แช่จ�าหน่าย
อาหารมงัสวริตัพิร้อมรบัประทานบรรจกุล่อง

ตู้เย็นจ�ำหน่ำยมังสวิรัติอัตโนมัติ

www.foodbev.com/news/allplants-launches-self-checkout-freezer-pilot-in-the-uk/
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Cover Story

สงัเกตไหมว่า คนยคุใหม่ไม่ชอบรออะไรนานๆ แม้กระทั่งความส�าเรจ็
ทางธรุกจิ หากมทีางลดัที่ช่วยย่นย่อระยะทาง ไม่ต้องใช้เวลานาน 

ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ และไม่ต้องลองผดิลองถูก เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทกุคน
ต้องการ แล้วถ้าวนันี้เรามทีางลดัอย่างที่ว่ามาแนะน�าให้ผูป้ระกอบการเดนิ 

คณุพร้อมไหม? ที่จะก้าวไปในเส้นทางความส�าเรจ็ฉบบัย่อนี้ด้วยกนั  

 กองบรรณาธกิาร

Behind the Biz
ค�าบอกเล่าของคนเบ้ืองหลัง
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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�ามาถ่ายทอดให้ค�าแนะน�า พร้อมทั้งลงมอืช่วยท�า เพื่อให้ธรุกจิเกดิขึ้นและเดนิหน้า
ต่อไปได้จริงๆ
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จากการเปิดเผยของ พีระพล พิภวากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์ทรัพย์ 
จ�ากัด ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและให้ค�าแนะน�าในวงการร้านอาหารมาอย่างยาวนาน
เกือบ 20 ปี เขาบอกว่า ผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้นั้น คือต้องเป็นคนที่เจ็บมา
เยอะ มีประสบการณ์มามาก และต้องเคยอยู่ในฐานะของเจ้าของกิจการมาก่อน เพราะ
หากเคยเป็นแค่ลูกจ้างหรือพนักงาน อาจจะไม่เข้าใจว่าลึกๆ แล้ว เจ้าของกิจการเขาคิด
อะไร ท�าไมถึงเลือกท�าแบบนั้น เพราะฉะนั้น ที่ปรึกษาที่ดีต้องเคยเป็นเจ้าของธุรกิจที่เคย
ทุกข์เอง เจ็บเอง และมีเรื่องราวความส�าเร็จมาก่อน

แม้ปัจจุบันภาพของผู้ประกอบการที่กระโดดเข้ามาท�าหน้าที่เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าด้าน
ธุรกิจอาจจะยังไม่ชัดเจนนัก แต่พีระพลบอกว่า แนวโน้มในอนาคตจะมีให้เห็นมากขึ้น
เรื่อยๆ เพราะความต้องการในตลาดจะมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ปรึกษาในลักษณะนี้จะช่วย
ลดความเสี่ยง ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�าธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้
มากขึ้น!!

พีระพล พิภวากร
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จ�าเป็นแค่ไหน? ธุรกิจต้องมีที่ปรึกษา

จากการสอบถามไปยงั วรีะชยั ปรานวรีะไพบูลย์ ประธาน บรษิทั ด ิแอทตจิูด คลบั 
จ�ากดั ซึ่งเป็นหนึ่งในผูเ้ชี่ยวชาญในธรุกจิโรงแรม ผ่านประสบการณ์ในการท�าธรุกจิโรงแรม
ที่ประสบความส�าเรจ็มาแล้ว อย่าง Foto Hotel และ Blu Monkey และปัจจบุนัยงัสวม
หมวกเป็นที่ปรกึษาการท�าธรุกจิโรงแรมอกีด้วย ได้เล่าให้ฟังว่า ผูป้ระกอบการที่จะใช้บรกิาร
ที่ปรึกษานั้น ส่วนใหญ่มักจะไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านนั้นๆ มาก่อน ยิ่งเป็นธุรกิจ
โรงแรมด้วยแล้วอาจท�าให้รูส้กึไม่มั่นใจ ไม่อยากเสยีเวลาและท�าอะไรที่ผดิพลาด เนื่องจาก
เป็นการลงทนุก้อนใหญ่ ถามว่าถ้าจะท�าธรุกจิโรงแรมโดยไม่ต้องมทีี่ปรกึษา หรอื Consult 
ได้หรือไม่ ผู้ประกอบการสามารถท�าได้ โดยใช้การลองผิดลองถูกในการเริ่มต้น หาก
ผู้ประกอบการดูแลทกุอย่างด้วยตวัเองได้ตลอดเวลา เป็นไปได้ที่จะไม่ต้องมทีี่ปรกึษาคอย
ช่วย แต่ถ้าเป็นกรณทีี่เจ้าของไม่ได้ดูแลด้วยตวัเอง อาจจะให้พนกังานดูแล กรณนีี้อาจจะ
ยากถ้าไม่มีที่ปรึกษา หรือต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีจ้างผู้บริหารที่เคยมีประสบการณ์ในการ
บรหิารโรงแรมมาก่อน เช่น จ้าง GM มาช่วยวางระบบและดูแลบรหิารโรงแรมทั้งหมด

 วีระชัย ปรานวีระไพบูลย์
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“การท�างานของที่ปรึกษา จริงๆ แล้วมันคือ การ Customize ตามความต้องการ
ของลูกค้า โดยเราต้องวเิคราะห์ก่อนว่า ลูกค้ามคีวามพร้อมอย่างไร ต้องการอะไร หรอืมี
ความมุ่งหวังเป็นแบบไหน เพื่อหาโมเดลธุรกิจที่เห็นตรงกันออกมา โดยเฉพาะในธุรกิจ
โรงแรม จะไม่มีแพตเทิร์นตายตัว ไม่ใช่ว่าทุกโรงแรมจะเอาต�าราเดียวมาใช้ด้วยกันได้
หมด โรงแรมเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน เพราะเป็นธุรกิจบริการที่ประกอบไป
ด้วยส่วนหน้าบ้านและส่วนหลังบ้าน หน้าบ้านคือส่วนที่ลูกค้าเห็น เช่น ฝ่ายต้อนรับ 
หลังบ้านคือส่วนที่ลูกค้าไม่เห็น เช่น งานระบบต่างๆ หรือแม้แต่รูปแบบของการตลาด 
หลายคนเห็นแต่ส่วนหน้า อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าง่าย แต่จริงๆ แล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้น 
การท�าธุรกิจโรงแรม คือการท�าให้ทุกอย่างสม�่าเสมอ จึงต้องมีระบบ มี Know-How มี
เทคโนโลยีเข้าไปช่วยจัดการงานต่างๆ นอกจากนี้ ยังต้องมีการวางแผนก�าลังคน ดูเรื่อง
โครงสร้างรายรับรายจ่าย ช่องทางการขาย วิธีการบริหารจัดการห้องพัก ซึ่งต้องมีเทคนิค
อยู่พอสมควร รวมถึงการท�า Pre-Opening ก่อนเปิดโรงแรม เราต้องสร้างภาพจ�าลองให้
เหมือนกับแขกเข้าพักจริง ซึ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทางที่ปรึกษาเข้าไปช่วยให้ค�าแนะน�าได้ 
โดยปกติงานของที่ปรึกษาจะจบหลังจากที่ธุรกิจของลูกค้าเกิดได้”

การท�างานของที่ปรึกษา จริงๆ แล้ว

มันคือ การ Customize ตามความต้องการของลูกค้า 

โดยเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่า ลูกค้ามีความพร้อมอย่างไร 

ต้องการอะไร หรือมีความมุ่งหวังเป็นแบบไหน

เพื่อหาโมเดลธุรกิจที่เห็นตรงกันออกมา
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เช่นเดยีวกบัความเหน็ของ พรีะพล พภิวากร บอกไว้ว่า ส�าหรบัธรุกจิร้านอาหารก็
เช่นกนั หนึ่งในปัญหาที่พบมากของคนท�าร้านอาหารคอื ชอบท�าตามใจตวัเอง แต่ไม่ได้
ตามใจลูกค้า ท�าให้การท�าธรุกจิดูผดิที่ผดิทาง ที่ส�าคญั เจ้าของธรุกจิยงัเลอืกมองในมมุ
ที่ตวัเองอยากเหน็เท่านั้น ดงันั้น การมทีี่ปรกึษาจากผู้เชี่ยวชาญในธรุกจิร้านอาหารโดยตรง
จะช่วยให้คนท�าธรุกจิได้ง่ายและมทีศิทางชดัเจนขึ้น

“ในบ้านเรายงัไม่มหีลกัสตูรสอนท�าร้านอาหารอย่างเป็นเรื่องเป็นราว จงึไม่มใีครชี้ชดั
ได้ว่า การท�าธรุกจินี้ต้องท�าอย่างไร อกีทั้งคนที่เข้ามาท�าธรุกจิตรงนี้กม็หีลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นคนที่อยากจะลงทนุแต่ไม่อยากท�าเอง คนที่อยากท�าแต่ไม่อยากลงทนุ หรอืคนที่มี
ทนุน้อย อย่าลมืว่าคนคนหนึ่งไม่สามารถท�าได้ทกุอย่างหรอืว่าเก่งทกุเรื่อง ฉะนั้นก่อนลงมอื
ท�าต้องมองให้รอบด้าน” 

จากมมุมองของ 2 ที่ปรกึษาทางธรุกจิ ท�าให้เหน็ว่า การมพีี่เลี้ยงหรอืคนให้ค�าปรกึษา
ที่ด ีย่อมสร้างแต้มต่อให้กบัผู้ประกอบการได้มากกว่าการเดนิโดยล�าพงั 
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      ทางลัดสาย 2 : แชร์ประสบการณ์ เรียนรู้จากเรื่องจริง!

มาถงึอกีหนึ่งทางลดัที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการเตบิโตอย่างรวดเรว็ นั่นคอื การ
เรยีนลดัจากประสบการณ์จรงิของผูป้ระกอบการด้วยกนั ซึ่งเราพบว่าปัจจบุนัมผีูป้ระกอบการ
จ�านวนมากที่พร้อมจะแบ่งปันและแชร์ความรู้ของตวัเอง เพื่อสร้างสงัคมผู้ประกอบการที่
แขง็แกร่ง 

ถามว่า ท�าไมผู้ประกอบการเหล่านี้จึงพร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ใน
การท�าธรุกจิไปให้กบัคนอื่นๆ ได้รู้ หนึ่งในค�าตอบที่ได้รบัจากผู้ประกอบการ ซึ่งคลกุคลอียู่
ในวงการกาแฟมาเกอืบ 11 ปี อย่าง วรตัต์ วจิติรวาทการ เจ้าของร้าน Roots Coffee 
Roaster บอกว่า การได้แชร์ประสบการณ์ให้แก่ผูท้ี่อยากจะเข้ามาเดนิบนถนนเส้นเดยีวกนันั้น 
ยิ่งเป็นการช่วยผลกัดนัให้ธรุกจิกาแฟอยู่ได้อย่างมคีณุภาพและยั่งยนืมากขึ้น  
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“โดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่กลัวที่จะบอกหรือแชร์ประสบการณ์ที่ได้เจอออกไป ไม่ได้
บอกว่าสิ่งที่เราท�านั้นถูกต้องทั้งหมด แต่ความส�าคญัอยู่ที่ว่า ถ้าเรารู้อะไรและช่วยใครได้ 
เรากค็วรจะแบ่งปัน เพื่อประโยชน์ของเขา และเพื่อประโยชน์ของธรุกจิกาแฟด้วย ดงันั้น 
การช่วยให้คนที่มีคุณภาพเข้ามาอยู่ในวงการเดียวกัน ย่อมดีกว่าการที่เราปิดกั้นความรู้
และไม่ยอมแชร์ประสบการณ์ ซึ่งการแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกไ็ม่ใช่เรื่องเสยีหายอะไร ถ้า
ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความลบัทางธรุกจิ หรือเป็นทรัพย์สนิทางปัญญาของบรษิทั เรื่องทั่วๆ ไป 
อย่างการบรหิารธรุกจิ การหาเมลด็กาแฟ ความรู้ต่างๆ ทกัษะการชมิ รวมถงึประสบการณ์
ส่วนตวัของเราเป็นสิ่งที่พดูได้ เพราะถ้าเขาไม่ถามเรา เขากส็ามารถค้นหาได้จากอนิเทอร์เนต็
อยู่ดี บางครั้งการที่เขาได้รับการแชร์บางอย่างจากเราแล้วไปท�าให้ธุรกิจดีขึ้นได้ ก็ถือ
เป็นการผลกัดนัธรุกจิกาแฟทั้งหมด และเป็นสิ่งที่ดสี�าหรบัทกุคนด้วย”

วรัตต์ วิจิตรวาทการ
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#พี่แคร์แชร์ให้น้องโต เปิดบ้านแชร์ประสบการณ์ดันเอสเอ็มอีโต 

เมื่อการเรียนรู้จากคนที่ส�าเร็จ คือ ทางลัดไปสู่ความส�าเร็จที่เร็วกว่า K SME 
CARE เครอืข่ายผูป้ระกอบการที่มอียูก่ว่า 14,000 รายทั่วประเทศ โดยธนาคารกสกิรไทย 
จงึสร้างสรรค์กจิกรรมพเิศษ “พี่แคร์แชร์ให้น้องโต” ขึ้นมา โดยรวบรวมบรรดารุ่นพี่
จากโครงการ K SME CARE จ�านวน 16 คนจากหลากหลายธรุกจิ ซึ่งแบ่งออกเป็น 
4 บ้านตามประเภทธรุกจิ ได้แก่ บ้านนี้กนิเรยีบ บ้านนี้ขายเก่ง บ้านนี้สวยสั่งได้ 
และบ้านนี้มแีต่เที่ยว พร้อมใจกนัมาเปิดบ้านแชร์ประสบการณ์ที่เคยผ่านร้อน ผ่านหนาว
ในโลกธุรกิจ รวมถึงวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นน้องๆ 
ได้มาเรยีนลดัความส�าเรจ็ เพื่อผลกัดนัท�าให้ธรุกจิโตต่อไปได้อย่างไม่สะดดุ

บ้านนี้กินเรียบ

ตวัแทนธรุกจิอาหาร
และเครื่องดื่ม

บ้านนี้สวยสั่งได้

ตวัแทนธรุกจิ
ความงามและแฟชั่น

บ้านนี้มีแต่เที่ยว

ตวัแทนธรุกจิ
ท่องเที่ยวและโรงแรม

บ้านนี้ขายเก่ง

ตวัแทนธรุกจิ
ค้าปลกีค้าส่ง
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บ้านนี้กินเรียบ : แชร์เทคนิคปั้นธุรกิจโตแบบยั่งยืนสไตล์ The Waffle

 สทุธชิยั พนตินรากลุ เจ้าของ The Waffle ผู้มฝีันอยากท�าธรุกจิ เริ่มต้นจากการท�า
ธรุกจิไม่เป็น จนก้าวขึ้นสูอ่นัดบั 1 ผูน้�าตลาดแฟรนไชส์ The Waffle รายแรกของประเทศไทย 
ในฐานะพี่ใหญ่ K SME CARE #3 ตวัแทนจากบ้านนี้กนิเรยีบ ซึ่งได้มาแชร์เทคนคิปั้นธรุกจิ
ขนมอย่างไรให้อยู่ได้อย่างยั่งยนื 

 สทุธชิยัเผยให้ฟังว่า การที่ธรุกจิจะอยู่ได้อย่างยั่งยนืนั้นจะประกอบไปด้วย 3 ปัจจยั
หลกัๆ คอื 1.ต้องมสีนิค้าหรอืบรกิารที่แขง็แรง 2.มแีบรนด์ที่แขง็แกร่ง และ 3.ต้องมกีารซื้อ
ซ�้า นั่นหมายถงึราคาและคณุภาพที่เหมาะสม อย่าง The Waffle ซึ่งวนันี้อยู่มา 15 ปีแล้ว 
เกดิจากความตั้งใจที่จะออกแบบธรุกจิไม่ให้เป็นสนิค้าแบบแฟชั่นที่มาเรว็ไปเรว็ แต่มุง่เน้น
ให้คณุภาพสนิค้าเหมาะสมกบัราคา แม้ก�าไรที่ได้จะไม่สูงมาก แต่กส็ามารถเกบ็เกี่ยวได้
ตลอด และนั่นกจ็ะท�าให้ธรุกจิสามารถยั่งยนืและอยู่ต่อได้อกียาวนาน 

สุทธิชัย พนิตนรากุล
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 จากประสบการณ์ต่างๆ ที่สุทธิชัยเคยผ่านมานั้น ทั้งหมดจะถูกบอกเล่าให้กับ
ผู้ประกอบการรุ่นน้องๆ ได้เรยีนรู้ร่วมกนัภายใต้กจิกรรม “พี่แคร์แชร์ให้น้องโต” ซึ่งพี่แคร์
คนนี้เชื่อว่าจะช่วยให้น้องๆ หรอืเพื่อนผูป้ระกอบการไม่ต้องไปลองผดิลองถกูเหมอืนอย่างที่
เขาเคยลองมา เพราะบางคนอาจไม่ได้มีเงินมากพอที่จะลองผิดลองถูกได้ และยุคนี้ก็
ไม่จ�าเป็นต้องลองผิดลองถูกแล้ว เพราะทุกคนสามารถเข้ามาเพื่อรับค�าปรึกษาจาก
ผู้ประกอบการรุ่นพี่ๆ  ได้ตลอด

บ้านนี้ขายเก่ง : แชร์เคล็ดลับท�าตลาดออนไลน์อย่างไรให้เวิร์ก

ธญัญ์นธิ ิอภชิยัโชตริตัน์ เจ้าของเพจสนิค้าส�าหรบัแม่และเดก็ Small World for Kids 
ที่ท�ายอดขายกว่า 30 ล้านบาท ด้วยการตลาด 100% บนช่องทาง Facebook และเขายงั
เป็นผู้ประกอบการรุน่ใหม่ไฟแรงของ K SME CARE #24 ซึ่งแน่นอนว่า เรื่องราวที่ธญัญ์นธิิ
จะน�ามาแชร์ให้กบัน้องๆ จงึหนไีม่พ้นเคลด็ลบัการท�าการตลาดออนไลน์

ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์

23 K SME Inspired



“การตลาดออนไลน์ในปัจจุบันผู้ประกอบการจะอาศัยช่องทางใดช่องทางหนึ่งอาจ
ไม่เพยีงพออกีต่อไปแล้ว เพราะลูกค้ามอียู่ในทกุช่องทาง จ�าเป็นต้องมรี้านอยู่ให้ครบทกุ
ช่องทาง เพื่อเป็นการดกั Customer Journey เพราะเราจะไม่รู้เลยลูกค้าจะเซริ์ชหาเราจาก
ช่องทางไหน ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสจึงควรมีร้านอยู่ให้ครบทุกช่องทาง แต่
ไม่จ�าเป็นว่าต้องท�าให้ Active ทั้งหมด เพราะด้วยข้อจ�ากดัของเวลาและก�าลงัคน อาจโฟกสั
หลกัๆ เพยีง 1-2 ช่องทางก่อน แต่กม็เีทคนคิหนึ่งที่สามารถช่วยเชื่อมต่อในทกุช่องทางได้ 
นั่นคอื การใช้แฮชแทก็ (#) โดยจะสร้างแฮชแทก็ที่เป็นตวัตนของแบรนด์ขึ้นมาซึ่งเป็นเหมอืน 
Keyword ส�าหรบัการเซริ์ชหาธรุกจิของเรา และที่ส�าคญัต้องรู้จกัการท�าโฆษณาออนไลน์ 
เลอืกใช้เครื่องมอืที่ถูกต้อง เพื่อให้การท�าโฆษณาเกดิประสทิธภิาพสูงสดุ”

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผู้ประกอบการมกัประสบปัญหาด้านการท�าการตลาดออนไลน์ เพราะ
ขาดความรูค้วามเข้าใจอย่างแท้จรงิ ซึ่งธญัญ์นธิใินฐานะพี่แคร์จงึรบัอาสามาช่วยแชร์ความรู้
ในเรื่องเหล่านี้ให้กับน้องๆ เพราะเขาตระหนักดีว่า ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จ�าเป็นต้องมีพี่
เลี้ยงมาคอยช่วยไกด์แนวทาง เพราะหลายปัญหาเหมือนกับเส้นผมบังภูเขา หากได้ผู้ที่
เคยผ่านประสบการณ์หรอืปัญหานั้นๆ มาก่อน ย่อมท�าให้การแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
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บ้านนี้สวยสั่งได้ : แชร์กลยุทธ์ท�าธุรกิจแฟชั่นออนไลน์ให้ยืนหนึ่งในตลาด

วชริพมิพ์ เตชะองักูร ดไีซเนอร์สดุเปรี้ยวเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าออนไลน์ Mo&Friends 
ที่เริ่มต้นธรุกจิด้วยเงนิเพยีง 5,000 บาท และประสบความส�าเรจ็ดว้ยความใสใ่จดแูลลกูค้า
อย่างจรงิใจเสมอมา ผู้ประกอบการสาวคนนี้ คอืหนึ่งใน K SME CARE #18 ที่ได้มาท�า
หน้าที่พี่แคร์ที่พร้อมจะแชร์ให้น้องโต โดยเฉพาะน้องๆ ในสายแฟชั่นออนไลน์

ธุรกิจแฟชั่นออนไลน์อย่างที่ทราบกันดี เป็นหนึ่งในธุรกิจที่แข่งขันสูงมาก วชิรพิมพ์
บอกว่า สิ่งที่จะท�าให้ธุรกิจแฟชั่นอยู่ได้ คือ การมีคาแร็กเตอร์ของแบรนด์ที่ชัด เพื่อหา 
กลุ่มลกูค้าเปา้หมายตวัจรงิ อยา่งแบรนด์ Mo&Friends มคีาแรก็เตอร์ของความเป็นเสื้อผ้า
สไตล์วนิเทจ ฉะนั้นกลุ่มลูกค้าจะไม่ใช่กลุ่มแมสทั่วไป แต่จะเป็นกลุ่มผู้หญงิที่มไีลฟ์สไตล์
ที่ชื่นชอบเสื้อผ้าแนววนิเทจ ซึ่งปจัจบุนัการโฟกสักลุม่เป้าหมายที่ชดัเจนจะมปีระสทิธภิาพ

วชิรพิมพ์ เตชะอังกูร
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มากกว่าการหว่านแหไปทั่ว ที่ส�าคัญในธุรกิจแฟชั่นออนไลน์ ความสม�่าเสมอและความ
ต่อเนื่องคอืหวัใจหลกั ต้องสื่อสารกบัลูกค้าอยู่ตลอด อย่างการโพสต์รูปเสื้อผ้า ต้องมใีห้
เหน็อยู่เรื่อยๆ แม้จะเป็นชดุเดมิแต่กต็้องเปลี่ยนมมุถ่าย เป็นนางแบบ เพื่อให้ลูกค้าได้เหน็
ในมมุมองใหม่ๆ ซึ่งจะน�าไปสู่โอกาสของการปิดการขายได้

“พี่แคร์แชร์ให้น้องโต” เป็นกจิกรรมหนึ่งที่ดมีากในมมุมองของวชริพมิพ์ เธอบอกว่า 
การได้คุยได้แชร์ในสิ่งที่ตัวเองเคยผ่านมาให้กับรุ่นน้องๆ ได้รู้ แม้จะไม่ใช่คนเก่งที่สุด
แต่ก็เป็นคนที่เจ็บมาก่อน ฉะนั้นจะบอกได้ว่า อะไรควรท�าและอะไรอย่าท�า เพื่อให้
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ ไม่ต้องเจบ็ในเรื่องเดยีวกนั 

อรรถพล อนรุทุธกิร K SME CARE #11 ในฐานะเจ้าของโครงการวนาวารนิ รสีอร์ท 
หวัหนิ รสีอร์ตสไตล์ทรอปิคอล และ Amariya บ้านส�าหรบัชาวต่างชาต ิท่ามกลางธรรมชาติ
บนพื้นที่กว่า 120 ไร่ หนุ่มคนนี้คอื นกัพฒันาที่ดนิผู้มวีสิยัทศัน์และวธิคีดิในการเพิ่มมูลค่า
ธรุกจิได้อย่างน่าสนใจ เขาจงึตั้งใจมาแชร์ประสบการณ์ที่มอียู่ให้กบัรุ่นน้อง 

บ้านนี้มีแต่เที่ยว : แชร์วิธีคิดเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้โตก้าวกระโดด

อรรถพล อนุรุทธิกร
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 จากที่ดนิรกร้างเมื่อ 10 ปีที่แล้ว วนันี้กลายเป็นรสีอร์ตและโครงการบ้านท่ามกลาง
ธรรมชาตทิี่มมีลูค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งเคลด็ลบัของการเพิ่มมลูค่าให้ธรุกจินั้น อรรถพล 
บอกว่า หัวใจส�าคัญอยู่ที่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ 
เขายกตวัอย่างวนาวารนิ รสีอร์ท หวัหนิ ซึ่งเป็นรสีอร์ตสไตล์ทรอปิคอล ที่เริ่มจากการท�า
ห้องพกั ต่อมามกีารสร้างห้องประชมุเพิ่มขึ้น เพื่อรองรบัลกูค้ากลุม่สมัมนา จากนั้นกม็กีาร
สร้างกจิกรรมในลกัษณะ Adventure เช่น การโหนสลงิจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอกีต้นหนึ่ง ซึ่ง
เป็นกจิกรรมที่ยงัไม่มใีครท�าในหวัหนิ เนื่องจากพื้นที่ของรสีอร์ตซึ่งมต้ีนไม้ใหญ่จ�านวนมาก
เอื้อให้ท�ากจิกรรมในลกัษณะนี้ได้ จงึเป็นการสร้างความแตกต่างจากรสีอร์ตอื่นๆ ในหวัหนิ 
และยิ่งท�าให้สามารถขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอกี 

 การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เรียนรู้จากปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการ
รุน่พี่ผ่านมาก่อน ย่อมช่วยให้ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ไม่ต้องเริ่มต้นนบัหนึ่งด้วยตวัเอง เพราะ
มคีนช่วยนบัมาให้แล้ว นั่นคอื สิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆ ที่อรรถพลมองเหน็จากกจิกรรม 
“พี่แคร์แชร์ให้น้องโต” และที่ส�าคญัในความหลากหลายของธรุกจิที่ทกุคนแตกต่างกนั แต่
ได้มาแชร์ร่วมกนันั้น ท�าให้เกดิการเรยีนรู้สิ่งใหม่ๆ ในแบบที่เราอาจจะหาไม่ได้จากการท�า
ธรุกจิของตวัเอง 
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Trendy Marketing

ยคุนี้เรยีกได้ว่าใครๆ กข็ายสนิค้าออนไลน์ หากมคีวามสามารถในการพฒันา
ผลติภณัฑ์ ไม่จ�าเป็นต้องม ีPhysical Store หรอืหน้าร้านกข็ายผ่าน

อนิเทอร์เนต็ได้ แต่นั่นแหละ ไม่ว่าสมรภูมไิหน สิ่งที่มาควบคู่กบัการท�าธรุกจิ
คอืการแข่งขนั ที่ผ่านมามกีารพูดถงึกลยทุธ์การตลาดในยคุดจิทิลัไปกม็าก 
แต่เทรนด์ที่ยงัเป็นที่จบัตามอง และนกัวเิคราะห์หลายคนเชื่อว่าเป็นรูปแบบ

การค้าปลกีออนไลน์ในอนาคตคอื Direct-to-Customer หรอื D2C

 วิมาลี วิวัฒนกลุพาณิชย์

D2C
ยุทธวิธีแห่งการค้าปลีกออนไลน์ในอนาคต
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การที่ตลาดอี-คอมเมิร์ซกลับมาบูม และครั้งนี้เป็นการเปิดตลาดที่กว้างเสรีไร้ขีด
จ�ากัด จึงมีแบรนด์ต่างๆ ที่ก่อตั้งโดย Startup และผู้ประกอบการรายย่อยเกิดขึ้นจ�านวน
มาก โดยแบรนด์เหล่านั้นมักเริ่มต้นจากการสร้างหน้าร้านออนไลน์เพื่อจ�าหน่ายสินค้าที่
ผลิตเองแก่ผู้บริโภค โดยไม่ผ่านผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก หรือคนกลางแต่อย่างใด เรียกได้ว่า
จากแหล่งผลิตส่งถึงลูกค้าโดยตรง ท�าให้เจ้าของแบรนด์สามารถท�าก�าไรเต็มๆ ขณะที่
ลูกค้าก็ได้ซื้อสินค้าในราคาที่ไม่ได้บวกหลายต่ออย่างที่เคยเป็น โมเดลจ�าหน่ายทาง
ออนไลน์เช่นนี้คือ D2C นั่นเอง  

หลายคนอาจสงสัยว่า D2C ต่างจาก B2C (Business-to-Consumer) อย่างไร อธิบาย
ง่ายๆ D2C คอื ผู้ประกอบการพฒันาสนิค้าเอง ผลติเอง และจ�าหน่ายเอง ไม่ผ่านตวัแทน
ใดๆ ขณะที่ผู้ประกอบการ B2C อาจจะผลิตเองหรือรับสินค้าจากโรงงาน หรือผู้ค้าปลีก
รายใหญ่ก็ได้ แล้วน�าไปจ�าหน่ายแก่ผู้บริโภคอีกท ี
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ในช่วงหลายปที่ผ่านมาจะเหน็สนิค้าแบรนด์ต่างๆ ใช้วธิกีารจ�าหน่ายแบบ D2C เช่น 
มดีโกนหนวดจาก Dollar Shave Club, Startup ที่บรกิารมดีโกนหนวดในโมเดล Subscription 
ส่งตรงถงึบ้านทกุเดอืน หรอืแบรนด์ผลติภณัฑ์ความงาม Glossier ที่เกดิจากบวิตี้บลอ็กเกอร์
และการรีวิวของลูกค้าในโลกโซเชียล ยังไม่รวมแบรนด์สินค้าและบริการของบริษัท 
Tech Startup กว่า 400 แบรนด์ที่ทยอยแจ้งเกดิกนัไม่เว้นแต่ละวนั ปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้น 
นอกจากจะน�าไปสูอ่ตุสาหกรรมค้าปลกีที่ได้รบัการยอมรบั ยงัท�าให้พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ไม่เหมอืนเดมิ และความสมัพนัธ์ระหว่างแบรนด์กบัผู้บรโิภคกเ็ปลี่ยนเช่นกนั 

ผูบ้รหิาร Glossier เชื่อว่าการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าเป็นวธิกีารเดยีวในการสร้าง
แบรนด์ การที่แพลตฟอร์มอ-ีคอมเมร์ิซเปิดกว้างให้ม ีD2C ท�าให้แบรนด์จ�านวนมากแจ้งเกดิ 
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้บริโภคพักความสนใจจากแบรนด์ใหญ่และหันมาลองแบรนด์ใหม่
และเป็นแบรนด์ขนาดเล็กที่ขายทางออนไลน์มากขึ้น แน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
แบรนด์เลก็กบัลูกค้าจะใกล้ชดิกว่า นั่นหมายถงึแบรนด์ D2C จะสามารถเกบ็ข้อมูล และ
รายละเอยีด ตั้งแต่ลกัษณะลูกค้า เพศ อาย ุ การศกึษา อาชพี ไปจนถงึพฤตกิรรมการ
บรโิภคซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความพงึพอใจให้ลูกค้ามากที่สดุ 

www.glossier.com/products
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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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ลองมาวเิคราะห์กนัว่าท�าไม D2C จงึกลายเป็นกลยทุธ์ส�าคญัในโลกธุรกจิ

ออนไลน์ 3 เหตุผลหลักๆ คือ

1  ผู้บริโภคต้องการประสบการณ์ที่ดี

การเข้าถงึสมาร์ตโฟน โซเชยีลเนต็เวร์ิกและเทคโนโลยี
ต่างๆ ท�าให้ความคาดหวังของผู้บริโภคสูงตามไปด้วย 
โดยเฉพาะประสบการณ์ไร้รอยต่อหรือความลื่นไหลใน
การใช้บริการแบบไม่สะดุด ก่อนหน้านั้น ผู้ผลิตสินค้า
จากโรงงานไม่เคยขายตรงแก่ผูบ้รโิภค จงึต้องอาศยัตวัแทน
จ�าหน่าย แต่พอขยบัมาขายตรงเองไม่ว่าจะผ่านช่องทาง
ไหนท�าให้มองเห็นว่าผู้บริโภคต้องการอะไร จึงสามารถ
ตอบสนองเพื่อสร้างความพงึพอใจให้ผู้บรโิภคได้

2  โอกาสในการสร้างแบรนด์ของผู้ประกอบการหน้าใหม่ 

โดยสามารถถ่ายทอด Story ของแบรนด์และสื่อถึง
ผู้บริโภคโดยตรง นอกจากสร้างแบรนด์แล้ว ยังสร้างความ
สมัพนัธ์กบัผู้บรโิภคอกีด้วย แม้กระทั่งแบรนด์ใหญ่ที่อยู่ตวัแล้ว 
หลายแบรนด์ก็ใช้ช่องทางนี้สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า 
รวมถึงการทดสอบเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือท�าแคมเปญ
ในกลุม่เลก็ๆ เพื่อชมิลางตลาด เป็นต้น แต่อย่างไรกต็าม การ
เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ จ�าเป็นต้องพึ่งตัวแทนจ�าหน่าย ดังนั้น 
จงึต้องสร้างสมดลุเพื่อไม่ใหต้วักลางที่จ�าหน่ายแทนบรษิทัได้
รบัผลกระทบ
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3  เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลลูกค้า

เหตผุลหลกัของหลายแบรนด์ที่ตดัสนิใจขายแบบ D2C 
กเ็พื่อเกบ็ข้อมูลลูกค้า ยิ่งรู้จกัลูกค้ามากเท่าใด การส่งมอบ
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกัน
ของลูกค้าแต่ละคนกย็ิ่งแม่นย�าขึ้น ซึ่งประสบการณ์เชงิบวก
ที่ลูกค้าได้รบัไม่เพยีงกระตุ้นยอดขาย แต่ยงัเป็นสิ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการ หาก
ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ ลูกค้าเกิดความประทับใจ โอกาสที่จะบอกต่อเกี่ยวกับแบรนด์
ย่อมเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลอย่างเดียวอาจท�าให้ไม่เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมลูกค้า แบรนด์จึงต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยจึงจะท�าให้เข้าใจ
พฤตกิรรมดขีึ้น

ส�าหรบัธรุกจิที่เกดิการเปลี่ยนแปลงเพราะโมเดล D2C ของแบรนดต์า่งๆ นั้น โดยมาก
เป็นธรุกจิเกี่ยวกบัไลฟ์สไตล์ เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผลติภณัฑ์ความงาม และสนิค้า
ตกแตง่บ้าน รวมถงึสนิค้าอปุโภคบรโิภค อยา่งอาหารและเครื่องดื่ม และของใช้ส่วนบคุคล 
เป็นต้น ส่วนกลยุทธ์การตลาดที่แบรนด์ D2C นิยมใช้เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักคือ
การโฆษณาผ่านสื่อดจิทิลั 

นอกจากนั้น มหีลายแบรนด์ที่ประสบความส�าเรจ็จากร้านค้าออนไลน์แล้วกข็ยบัขยาย
ไปเปิดหน้าร้าน (Physical Store) เพื่อรองรบัฐานลูกค้าออนไลน์ และมอบประสบการณ์ 
Omni Channel อนัเป็นการค้าปลกีรปูแบบใหม่ที่ผสมผสานหลายช่องทาง ท�าให้การจบัจ่าย
ซื้อหาสนิค้าเป็นไปแบบไร้รอยต่อไม่สะดดุนั่นเอง  
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K Analysis

แม้อตัราการเกดิของประชากรไทยจะมปีรบัลดลงต่อเนื่อง จากการที่
คนรุ่นใหม่เป็นโสดมากขึ้น หรอืการมบีตุรลดลง แต่กลบัพบว่า ตลาด
สนิค้าส�าหรบัแม่และเดก็ยงัคงเป็นตลาดที่น่าสนใจและเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 
อาจเป็นเพราะว่า การมลีูกน้อย จะยิ่งท�าให้พ่อแม่สายเปย์ทั้งหลาย

พร้อมทุ่มจ่ายเพื่อลูกๆ ได้อย่างเตม็ที่นั่นเอง 

 กองบรรณาธกิาร    เรยีบเรยีงจาก

พ่อแม่สายเปย์...
ดันตลาดสินค้าแม่และเด็กโตสวนกระแส!! 
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นอกจากนี้ ด้วยจ�านวนประชากรเด็กก่อนวัยเรียน (ต�่ากว่า 1-5 ปี) ในไทยที่สูงถึง 
4.06 ล้านคน ถือว่ายังเป็นตลาดที่มีศักยภาพค่อนข้างสูง และไม่เพียงแต่พ่อแม่เท่านั้น
ที่ทุ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กอย่างเต็มที่ เพื่อมอบประสบการณ์และสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก 
บรรดาญาติใกล้ชิด เช่น ปู่ย่าตายาย ต่างก็ทุ่มเทให้กับลูกหลานที่มีจ�านวนน้อยเช่น
เดียวกัน 

เรียกได้ว่าตลาดสินค้าแม่และเด็กในปัจจุบันมีมูลค่าต่อหน่วยสูงกว่าอดีต เนื่องจาก
พ่อแม่มีก�าลังซื้อเพิ่มขึ้น รวมถึงมีวิธีการเลี้ยงเด็กที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพร้อมจ่ายส�าหรับ
สินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าสินค้าปกติ ซึ่งเกิดจากการใช้วัสดุที่มีคุณภาพมากขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงคาดว่า

ตลาดสินค้าแม่และเด็กจะมีมูลค่าประมาณ

40,300 ล้านบาท
ในปี พ.ศ.2562 
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อย่างไรกต็าม ศูนย์วจิยักสกิรไทย เหน็ว่า การเข้าสู่ตลาดสนิค้าแม่และเดก็ส�าหรบั
เอสเอม็ออีาจไม่ง่ายนกั เนื่องจากมผีูเ้ล่นในตลาดค่อนข้างมาก ทั้งรายใหญ่ ทั้งผู้ประกอบการ
ออนไลน์ และยังต้องแข่งขันกับสินค้าน�าเข้าจากต่างประเทศ เช่น เกาหลี จีน ญี่ปุ่น 
ยโุรปและสหรฐัฯ ที่จ�าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเช่นเดยีวกนั 

สินค้าในส่วนนี้ได้แก่
 ชดุเสื้อผ้าและอปุกรณ์เสรมิสร้างพฒันาการของเดก็ 

รวมถงึสนิค้าส�าหรบัแม่เดก็ เช่น ชดุเสื้อผ้าและอปุกรณ์ดูแล
ครรภ์

 รวมถงึอาหารเสรมิหรอืวติามนิส�าหรบับ�ารงุร่างกาย
หรอืน�้านม หรอือาหารที่ช่วยดูแลรูปร่างคณุแม่หลงัคลอด

 รวมถึงสินค้ากล้องวงจรปิดที่เข้ามาช่วยดูแล และ
ตดิตามพฤตกิรรมหรอืดแูลความปลอดภยัให้กบัเดก็ในระยะไกล
ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ เป็นต้น

สินค้าส�าหรับ

ช่วงก่อนคลอด-ทารก 

(ต�่ากว่า 1 ปี) 

สินค้าในกลุ่มนี้
 ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเสรมิ เพื่อเพิ่มโภชนาการให้

กบัเดก็ เพื่อให้ได้รบัสารอาหารครบถ้วน รวมถงึต้องมคีวาม
สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเด็ก 
และพร้อมจดัส่งถงึบ้านเพื่ออ�านวยความสะดวก รวมถงึเสื้อผ้า
ที่ใช้สวมใส่เข้าสงัคม เป็นต้น

สินค้าส�าหรับ

เด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

สินค้าแม่และเด็กที่ยังมีโอกาสในตลาดสูง ส�าหรับสินค้าแม่และเด็กที่ยังมีโอกาส
ในตลาดสูง ได้แก่
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ดังนั้น สิ่งที่จะท�าให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแข่งขันได้ นั่นคือ สินค้าและบริการต้อง
มคีวามโดดเด่น แตกต่าง เมื่อเทยีบกบัสนิค้าที่มจี�าหน่ายในตลาด และต้องพฒันาสนิค้า
ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความถี่ในการซื้อสินค้าของผู้ปกครอง รวมถึงการสื่อสารกับผู้ซื้อ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถงึความเคลื่อนไหวของตวัสนิค้า ทั้งนี้ หากผูป้ระกอบการสามารถ
ท�าตัวเองให้เป็นที่ยอมรับจากสังคมในวงกว้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ทาง
ด้านการดแูลหรอืผลติสนิค้าเดก็จรงิๆ จะช่วยให้การเริ่มต้นธรุกจิมโีอกาสประสบความส�าเรจ็
มากขึ้น

ศนูย์วจิยักสกิรไทย คาดว่า สนิค้าที่ยงัเปิดโอกาสให้กบัผูป้ระกอบการเอสเอม็อสีามารถ
เข้าไปมบีทบาท ได้แก่

สนิค้าอาหารที่ผูป้ระกอบการรายใหญ่อาจไม่ได้ลงมาท�าตลาด เช่น อาหารพเิศษที่เน้น
ด้านความปลอดภยัหรอืสขุภาพอนามยัเดก็ เช่น อาหารออร์แกนกิ หรอือาหารส�าหรบัเดก็
ที่แพ้ส่วนผสมบางชนดิ เช่น นม ไข่ หรอืแป้ง (ส�าหรบัคนแพ้กลูเตนหรอืแลก็โทส) เป็นต้น

ส่วนรูปแบบอาหารที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีน่าจะสามารถน�าเสนอให้กับตลาดแม่
และเดก็ ได้แก่ อาหารส�าเรจ็รปูพร้อมรบัประทาน (Ready to Eat) และอาหารส�าหรบัเดก็ที่มี
การปรงุสดและน�าเสนอถงึที่พกัส�าหรบัสมาชกิ โดยใช้ประโยชน์จากการเตบิโตของธรุกจิ 
Food Delivery เข้ามาช่วยสนบัสนนุธรุกจิ เพื่อให้สามารถเข้าถงึผู้ซื้อได้สะดวกมากขึ้น

ตลาดอาหารพิเศษ 
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เสื้อผ้าส�าหรบัเดก็ที่น่าจะท�าตลาดได้ ต้องเน้นที่คณุภาพสนิค้า เช่น เนื้อผ้าอาจผลติ
จากธรรมชาต ิใส่สบายไม่ระคายเคอืงต่อผวิเดก็ เช่น ผ้าฝ้ายออร์แกนกิ (Organic Cotton) 
หรอืผ้าที่ผลติด้วยนวตักรรม เช่น เส้นใยฟิลาเจน ที่ช่วยรกัษาความชุ่มชื้นให้กบัผวิ หรอื
ผ้าที่ชว่ยกนัน�้า เป็นต้น ขณะเดยีวกนัควรเพิ่มรปูแบบดไีซน์ที่แปลกใหม่ โดดเด่น แตกต่าง
จากที่มจี�าหน่ายในตลาด เพื่อจบัตลาดผู้ปกครองระดบักลางขึ้นไปที่มกี�าลงัซื้อ และไม่ได้
มองปัจจยัด้านราคาเป็นสิ่งส�าคญั

ศนูย์วจิยักสกิรไทย เหน็ว่า ความท้าทายที่ส�าคญัของตลาดสนิค้าแม่และเดก็ ส�าหรบั
ผูป้ระกอบการเอสเอม็อกีค็อื การเข้าสูต่ลาดที่สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น E-Marketplace 
รวมถงึสื่อโซเชยีลมเีดยี เช่น Facebook, Instagram, Line และ YouTube ท�าให้ตลาดนี้มี
การแข่งขนัค่อนข้างรนุแรง ดงันั้น การเรยีนรูพ้ฤตกิรรมการซื้อสนิค้าออนไลน์ของคนรุน่ใหม่ 
ควบคู่กับการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าอย่างสม�่าเสมอ จะช่วยให้เป็นที่ยอมรับ
ของตลาดที่เน้นคณุภาพสนิค้ามากกว่าปัจจยัด้านราคา 

ตลาดเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายของเด็ก

มูลค่าตลาดสินค้าแม่และเด็กปี 2562

40,300 ล้านบาท

ตลาดท่ีน่าสนใจของธุรกิจเอสเอ็มอี

9.0%
13.1%

70.0%

ของใช้ส่วนตัว

อาหาร

เสื้อผ้าเด็ก

ตลาดอาหารพิเศษ

 ออร์แกนิก

 อาหารควบคุมพิเศษ

-  ปริมาณน�้าตาลหรือโซเดียมน้อย

-  อาหารส�าหรับเดก็ทีเ่ป็นภมูแิพ้ (ถัว่ ไข่ นม แป้ง)

รูปแบบสินค้า

- อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน

  (Ready to Eat)

- อาหารปรุงสด ที่ใช้บริการจัดส่งอาหาร

  ไปยังแหล่งที่พัก (Food Delivery)

ตลาดเสื้อผ้าเด็ก

- ใช้วัตถุดิบจาก

ธรรมชาติ เช่น

ผ้าฝ้ายออร์แกนิก

- รูปแบบดีไซน์ 

แปลกใหม่

ที่มา : Euromonitor , ประเมนิโดยศูนย์วจิยักสกิรไทย
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Tech SME

 ถ้าโรงงานของคุณก�าลังเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าอยู่ดีๆ แล้วเครื่องจักร
เกิดพังช�ารุด จะสร้างความเสียหายมากขนาดไหน? และหากการซ่อม
บ�ารุงเครื่องจักรให้กลับมามีประสิทธิภาพเช่นเดิมไม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ทันท่วงที ก็จะยิ่งกลายเป็นฝันร้ายของโรงงานไปอีก 

System Stone 
หมดปัญหาเครื่องจักรพัง!

ช่วยเอสเอ็มอีประหยัดเวลา-ลดต้นทุน

 กองบรรณาธกิาร    ปกรณ์ พลชัย
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System Stone เป็นแอปพลเิคชนัส�าหรบัระบบงานซ่อมบ�ารงุที่พฒันาโดยคนไทย ซึ่ง
หลงัจากที่ได้คลกุคลกีบัโรงงานต่างๆ และเหน็ปัญหาของงานซ่อมบ�ารงุ สทิธกิร นวลรอด
ประธานบรหิารและผู้ร่วมก่อตั้ง จงึได้ร่วมกบัเพื่อนๆ พฒันา System Stone แอปฯ ระบบ
งานซ่อมบ�ารงุผ่านสมาร์ตโฟนที่สามารถใช้งานได้ในทกุพื้นที่ และแจ้งตรวจสอบซ่อมบ�ารงุ
ได้อย่างรวดเรว็ 

“หวัใจของโรงงานคอืเครื่องจกัร ดงันั้น การที่เครื่องจกัรพงัแม้ชั่วโมงเดยีวคอื สิ่งที่ไม่มี
โรงงานไหนอยากให้เกดิ ทกุโรงงานจงึพยายามสร้างระบบการบ�ารงุรกัษาเครื่องจกัรให้มี
ประสทิธภิาพที่สดุ แต่ซอฟต์แวร์ระบบงานซ่อมบ�ารงุส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ที่ท�างานบน
คอมพวิเตอร์ ซึ่งส่วนตวัเชื่อว่าต่อไปเราจะไม่นั่งท�างานกบัคอมพวิเตอร์แล้ว เพราะแอปฯ 
บนมอืถอืมปีระสทิธภิาพเทยีบเท่าคอมพวิเตอร์ ขณะเดยีวกนัโดยการท�างานของวศิวกรก็
ไม่ไดอ้ยูห่นา้จอคอมพวิเตอร์ตลอดเวลา ต้องลงไปที่โรงงาน ที่เครื่องจกัร ดงันั้น ซอฟต์แวร์
ที่ท�างานบนคอมพวิเตอร์จงึไม่ตอบโจทย์การท�างาน แต่วศิวกรและช่างพกโทรศพัท์มอืถอื
ไปทกุที่ เราจงึท�าแอปฯ ช่วยแก้ปัญหาระบบงานซ่อมบ�ารงุผ่านมอืถอืที่ทั้งสะดวกและรวดเรว็”

https://systemstone.com/
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ประหยัดเวลา-ลดต้นทุน

 สทิธกิรบอกว่า System Stone ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ครอบคลมุโรงงานแทบ
ทกุประเภท รวมไปถงึโรงพยาบาล และการดูแลรกัษางานอาคาร โดยสามารถท�างานที่
เกี่ยวข้องกบัการซ่อมบ�ารงุได้ครบในแอปฯ เดยีว เช่น การจดัการงานบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนั 
การปิดใบงานซ่อม การเบกิอะไหล่ การสรปุงานคงเหลอื และมรีะบบคอยแจ้งเตอืน ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ท�าให้สามารถประหยดัเวลาในการท�างานได้กว่า 90% และลดต้นทนุการท�างาน
ได้ถงึ 50%  

“System Stone ไม่เพยีงแต่จะเชื่อมการท�างานของวศิวกรเท่านั้น หากยงัเชื่อมโยง
แผนกอื่นด้วย ทกุคนที่เกี่ยวข้องในโรงงานตดิตั้งแอปฯ ตวัเดยีวกนั เช่น ฝายผลติเวลาที่
เครื่องจกัรมปีัญหากส็ามารถแจ้งงานวศิวกรผ่านแอปฯ ได้ แม้แต่สั่งอะไหล่กส็ามารถเข้า
มาดูรายการและสั่งอะไหล่ในสต็อกได้ การตรวจสอบการเซ็นงานทุกอย่างอยู่บนมือถือ 
นั่นแปลว่าทั้งระบบจะไม่มีการใช้กระดาษ ไม่ต้องท�ารายงานเพราะข้อมูลจะถูกเก็บแล้ว
ท�ารายงานอตัโนมตั ิ เมื่องานโอเปอเรชนัทกุอย่างอยู่บนมอืถอื จงึช่วยให้การท�างานง่าย
ขึ้น ท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานของวิศวกรเพิ่มขึ้น 40% ขณะที่ฝังผู้ประกอบการ
ก็สามารถเช็กโอเปอเรชันทั้งหมดได้ รู้ว่าใครท�างานมากน้อยแค่ไหน รู้ต้นทุนเครื่องจักร 
ข้อมูลการเปลี่ยนอะไหล่ ซึ่งทกุอย่างสามารถดูย้อนหลงัได้หมด” 

https://systemstone.com/
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ปัจจบุนัมโีรงงานที่ใช้แอปฯ System Stone แล้วกว่า 70 โรงงาน เช่น โรงงานคโูบต้า 
โรงงานในเครอืซพีเีอฟ มวีศิวกรในระบบกว่า 4,000 คน และมกีารปิดงานกว่า 2 แสนงาน 

ง่าย+คุ้มค่า ตอบโจทย์การใช้งานเอสเอ็มอี   

ถงึตรงนี้ สทิธกิรกลบับอกว่าแท้จรงิแล้วเป้าหมายของ System Stone คอื ต้องการ
ให้ผู้ประกอบการเอสเอม็อไีด้ใช้มากกว่า เพราะอย่างที่ทราบกนัดรีาคาซอฟต์แวร์โรงงาน
นั้นแพงมาก เริ่มต้นจากหลกัแสนไปจนถงึหลกัสบิล้านบาท ขณะที่แอปฯ ระบบซ่อมบ�ารงุ
ในโลกม ี3 เจ้ารวม System Stone เท่านั้น ซึ่ง System Stone มขี้อดทีี่เหมาะกบัเอสเอม็อ ี
คอื
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1  ตดิตั้งง่ายมาก เพยีงแค่โหลดแอปฯ เท่านั้น 

2  ราคาไม่แพง โดยคดิราคาตามจ�านวนช่าง กล่าวคอื 1,000 บาทต่อช่างหนึ่งคน
ต่อเดือน ฉะนั้นเอสเอ็มอีซึ่งโดยทั่วไปจะมีช่างแค่ 3-4 คนก็จ่ายแค่ 3,000-4,000 บาท
ต่อเดอืน

ก้าวไปอีกขั้นของงานซ่อมบ�ารุงอนาคต

เมื่อระบบงานซ่อมบ�ารุงมีความส�าคัญ สิทธิกรจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
ช่วยให้การซ่อมบ�ารงุมปีระสทิธภิาพและสามารถลดต้นทนุได้ โดยเขาอธบิายว่า งานซอ่ม
บ�ารงุจะม ี2 ระดบั คอื 1.การซ่อมแก้ คอืเครื่องจกัรเสยีแล้วจงึซ่อม ซึ่งเป็นการซ่อมบ�ารงุ
ที่โรงงานทั่วโลกประมาณ 99% ท�ากนัอยู่ และ 2.งานซ่อมบ�ารงุเชงิป้องกนั หรอื Predictive 
Maintenance คือการคาดคะเนการเสื่อมของเครื่องจักร จากผลการวัดโดยใช้เครื่องมือ 
เพื่อสามารถจดัวางแผนการบ�ารงุรกัษาเครื่องจกัรในอนาคต ซึ่ง System Stone ก�าลงัเริ่ม
เข้าสู่งานกลุ่มนี้ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล�้าอีกขั้น โดยการใช้ Industrial Internet of 
Things (IIoT) มาช่วยเพิ่มประสทิธภิาพในการดูแลรกัษาเครื่องจกัร 
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“ข้อดขีองการท�าเชงิป้องกนั คอื เป็นการป้องกนัก่อนที่เครื่องจกัรจะพงัเสยีหาย แต่
ข้อเสยีคอืสิ้นเปลอืงเพราะว่าบางชิ้นส่วนอาจยงัไม่ใกล้จะพงัเลย แต่ต้องไปเปลี่ยนเพราะ
ไม่อยากที่จะเสี่ยง แต่ตอนนี้เทรนด์โลกเริ่มไปอีกขั้น เรียกว่า Predictive Maintenance 
หลกัการคอื เป็นการวัดข้อมูลอะไรสกัอย่างของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกบัการเสื่อมสภาพ
ของชิ้นส่วนนั้น เช่น วดัการสั่นสะเทอืน เสยีง สญัญาณไฟฟ้า อณุหภูม ิแล้วคาดการณ์
ได้เลยว่าชิ้นส่วนไหนของเครื่องจักรก�าลังมีปัญหา เพื่อจะได้เข้าไปเปลี่ยนได้ตรงตาม
ความเสื่อมจรงิๆ ซึ่งในขณะนี้ System Stone ก�าลงัพฒันา IIoT ขึ้นมาตวัหนึ่งชื่อว่า Vibro 
ที่เป็นเซน็เซอร์ที่วดัการสั่นสะเทอืนแบบละเอยีด ที่ล�้ากว่าแค่การวนิจิฉยัว่ามคีวามผดิปกต ิ
แต่สามารถบอกได้เลยว่าชิ้นส่วนไหนที่เสยีนี่คอืสิ่งที่เราก�าลงัท�า”

ดงันั้น เมื่อ Vibro เปิดให้บรกิารเตม็รูปแบบ เชื่อว่าจะช่วยพลกิโฉมงานซ่อมบ�ารงุของ
ไทยให้ก้าวไปอกีขั้น ที่ส�าคญันี่คอื เทคโนโลยฝีีมอืคนไทยอย่างแท้จรงิ 

System Stone ไม่เพียงแต่จะเช่ือมการท�างาน

ของวิศวกรเท่านั้น หากยังเชื่อมโยงแผนกอ่ืนด้วย

เมื่องานโอเปอเรชันทุกอย่างอยู่บนมือถือ

จึงช่วยให้การท�างานง่ายขึ้น ท�าให้ประสิทธิภาพ

การท�างานของวิศวกรเพิ่มขึ้น 40%

ช่องทางส�าหรับใช้บริการ System Stone :   https://systemstone.com/
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Management

เป็นที่รูก้นัดอียูแ่ล้วว่า เปาหมายสงูสดุของทกุองค์กร ไม่ว่าจะเป็นธรุกจิขนาดเลก็
หรอืใหญ่ จะอยู่ในอตุสาหกรรมใดกต็าม นั่นคอื การประสบความส�าเรจ็ 

แต่การจะไปให้ถงึความส�าเรจ็นั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย ดงันั้น จ�าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมตีวัช่วย และหนึ่งในตวัช่วยที่ว่านี้ นั่นกค็อื การมทีี่ปรกึษาที่ด ี

(Coaching) นั่นเอง

 สริยา คงสมพงษ ทีป่รกึษาอาวโุส SEAC - ศูนยพัฒนาและสงเสริมการเรยีนรูตลอดชีวิตแหงภมูภิาคอาเซยีน

Coaching
 อีกหนึ่งกุญแจสู่ความส�าเร็จธุรกิจ
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ประเด็นที่หนึ่ง

เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ไม่มธีรุกจิไหนไม่อยากเตบิโต และในทกุการเตบิโตมกั
มคีวามท้าทายให้ต้องเผชญิหน้า จากประสบการณ์พบว่าหลาย
ธรุกจิมสีนิค้าที่พร้อม มคีวามตั้งใจมุ่งมั่นของผูป้ระกอบการ  แต่
เมื่อธรุกจิเริ่มขยายตวั สิ่งที่เคยท�าในอดตีกลบัไม่เหมาะอกีต่อไป 
เช่น ศกัยภาพหรอืทกัษะของทมีงานโตไม่ทนัตามขนาดของธรุกจิ 
ความเชี่ยวชาญของโค้ชหรอืที่ปรกึษาจงึเข้ามาเตมิเตม็ให้เจ้าของ
ธรุกจิได้เตรยีมพร้อมรบัมอืกบัความเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า

ประเด็นที่สอง

การมองต่างมุม

การมโีค้ชหรอืที่ปรกึษามาช่วยประกบเหมอืนม ี“เพื่อน
คู่คดิ” หน้าที่ของคู่คดิที่ด ี ไม่จ�าเป็นต้องคดิเหมอืนกนั ตวัอย่าง 
เช่น หนึ่งในเรื่องที่ดฉินัในฐานะโค้ชและที่ปรกึษามกัจะได้รบัโจทย์
ตอนไปรบับรฟีจากลกูค้าคอื หวัข้อที่บอกว่า องค์กรหรอืหน่วยงานนั้น
มคีวามท้าทายเรื่องการสื่อสาร หรอืการท�างานแบบร่วมมอืร่วมใจ 
แต่พอเข้าไปท�าความเข้าใจจริงๆ พบว่าหลายครั้งการสื่อสาร
ในทมีงานเป็นเพยีง “อาการ”  ไม่ใช่ต้นเหต ุซึ่งต้นเหตทุี่แท้จรงิ
อาจจะเป็นความไม่โปร่งใสของผู้บริหาร ภาวะผู้น�าของเจ้าของ
กจิการ ท�าให้พนกังานเกดิความไม่ไว้วางใจ สื่อสารไปอย่างคนที่
ไม่เชื่อ เราจึงต้องมาเริ่มปรับที่กลุ่มผู้บริหารก่อน ไม่ใช่ที่วิธีการ
สื่อสารหรอืที่พนกังาน เป็นต้น

แต่ก่อนอื่น ลองมาดูเหตผุลที่ท�าให้การมทีี่ปรกึษาเป็นเรื่องส�าคญัส�าหรบัธรุกจิ 
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ประเด็นที่สาม

ลดกับดักหรือหลุมพรางทางธุรกิจ

หนึ่งในบทบาทของโค้ชและที่ปรกึษา คอื การช่วย
ให้ลูกค้าวางแผนธุรกิจไปข้างหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ของธรุกจิ ประสบการณ์ของโค้ชหรอืที่ปรกึษาที่มโีอกาสท�างาน
กบัลกูค้าที่หลากหลาย ท�าให้เกดิองค์ความรูแ้ละช่วยให้เจ้าของ
ธรุกจิพบทางลดั (Recipe for Success) ที่ไม่ต้องมานั่งลองผดิ
ลองถูกเองให้เปลอืงเวลาหรอืทรพัยากร

โดยทั่วไปหน้าที่หรือบทบาทของที่ปรึกษาในการจะเข้าไปช่วยธุรกิจนั้น มีหลายช่วง
หลายขณะด้วยกนั ยกตวัอย่าง เช่น

“ระยะเริ่มต้นของการเริ่มงานกบัลูกค้า มกัจะเริ่มจากที่ลกูค้าพบความท้าทายในธรุกจิ 
ไมว่่าจะเป็นยอดขายที่หดหาย การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงในทมีงานที่ขาดประสทิธภิาพ
จนกระทบกับธุรกิจ การลาออกของพนักงานและขาดขวัญก�าลังใจ เป็นต้น ซึ่งลูกค้า
ไม่มั่นใจว่าเกดิจากอะไรหรอืจะแก้อย่างไร หรอืบางกรณกีเ็ป็นความต้องการให้เตบิโตแบบ
ก้าวกระโดด แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร”
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ขั้นตอนนี้ที่ปรกึษาจะเข้าไปช่วยวนิจิฉยั (Diagnosis) ว่าสาเหตทุี่แท้จรงิเกดิจากอะไร 
ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นการไปพบแพทย์ โดยที่เราต้องเล่าอาการเพื่อแพทย์จะได้
วนิจิฉยัได้ถูกต้องแม่นย�าว่าเป็นอะไร

ขั้นตอนที่สองคอื ที่ปรกึษาจะช่วยวางแผนและให้ค�าแนะน�าจากประสบการณ์ว่าต้อง
เพิ่มเตมิ ปรบัปรงุ เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในธรุกจิ เป็นการให้ค�าแนะน�าหรอืเป็นการออกแบบ
ร่วมกนักบัเจ้าของธรุกจิหลงัจากที่ได้ท�าความเข้าใจบรบิทและความท้าทายแล้ว ซึ่งขั้นตอนนี้
เหมือนหมอที่ก�าลังจะจ่ายยาให้กับคนไข้หลังจากวินิจฉัยโรค หลายๆ ครั้งหน้าที่
ของที่ปรกึษาจะจบลงตรงที่การให้ค�าแนะน�าหรอืความคดิเหน็

แต่ก็มีหลายครั้งที่เจ้าของธุรกิจต้องการน�าแผนที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดผลส�าเร็จ ซึ่ง
มักจะมีเรื่องที่ท้าทายไม่คาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งในตอนนี้เองที่ปรึกษาจะท�าหน้าที่เป็นโค้ช
หรอืพี่เลี้ยงในการลงมอืท�า โดยงานของพี่เลี้ยงนั้นครอบคลมุตั้งแต่ 
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• การช่วยสื่อสารถึงเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ

ตรงนี้หลายครั้งพบว่า การเป็นคนนอกองค์กรของที่ปรึกษา
จะเป็นข้อได้เปรยีบ เพราะไม่มสีว่นได้เสยีกบัใครเป็นพเิศษในการ
สื่อสารนั้น  ผู้รบัสารจงึมโีอกาสเปิดใจกบัการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
กว่าการสื่อสารกบัคนหน้าเดมิๆ หรอืคนที่คุ้นเคยในองค์กร

• การใช้ความเช่ียวชาญเพ่ือให้ความรู้ในวิธีการลงมือปฏิบัติ 

(How-to) ที่ถูกต้องกับเจ้าของธุรกิจและทีมงาน 

ในการท�าเรื่องใหม่ๆ หรอืปรบัวธิกีารท�างานด้วยทกัษะใหม่ๆ 
ที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม ตรงนี้ดิฉันมองว่าเป็นอีกจุดที่ส�าคัญ 
เพราะการท�าสิ่งที่ต่างไปจากเดมิ  ความเป็นมอืใหม่  ท�าให้มี
โอกาสท�าผดิท�าถูกพอๆ กนั  หรอืเผลอๆ อาจจะมจีดุที่พลาด
ได้มากกว่า  และนี่เป็นอกีหลมุพรางที่ท�าให้หลายธรุกจิเปลี่ยนแปลง
ตวัเองไม่ส�าเรจ็

• การเป็นพี่เลี้ยงหรือโค้ชให้ผู้บริหารหรือผู้น�า (Executive 

Coaching) 

โดยท�าได้ในหลายมุม เช่น โค้ชด้านธุรกิจ (Business 
Coaching) โค้ชด้านความเป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
(Leadership Coaching) หรือเพื่อเตรียมพร้อมผู้ที่มีศักยภาพ
กบัการได้รบัต�าแหน่งใหม่ที่มคีวามรบัผดิชอบมากขึ้น (Successor/ 
Talent Coaching) เป็นต้น
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ดงันั้น จะเหน็ได้ว่าหากธรุกจิเข้าใจการใช้ประโยชน์จากการมทีี่ปรกึษาหรอืโค้ช จะ
ช่วยน�าพาธรุกจิให้เตบิโตหรอืก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงไปได้ และมโีอกาสที่จะประสบ
ความส�าเรจ็ได้มากขึ้น

ข้อควรระวัง! ก่อนตัดสินใจมีที่ปรึกษา

 การน�าที่ปรกึษาหรอืโค้ชมาช่วย ย่อมเป็นเรื่องที่ดตี่อบรษิทัแน่นอน แต่การ
ที่น�าที่ปรกึษาหรอืโค้ชมาช่วยบนความคลมุเครอืหรอืความไม่ชดัเจนว่าธรุกจิต้องการ
เหน็ผลลพัธ์อะไรจากการท�างานร่วมกนั จะกลายเป็นปัญหาทนัที

 ความไม่ชดัเจนอาจท�าให้ความคาดหวงัไม่ตรงกนั หรอืพูดคยุกนับนความ
ส�าเร็จคนละภาพ ท�าให้การท�างานร่วมกันไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ หรือท�าให้ 
Scope การท�างานไม่ชดัเจน ระยะเวลายดืยาว หรอืมตี้นทนุที่บานปลายได้ 
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Financial

หนึ่งในความเสี่ยงที่ผู้ส่งออก ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรอืเลก็ต้องเผชญิ
อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ นั่นคอื ความเสี่ยงที่เกดิจากอตัราแลกเปลี่ยน 

โดยความผนัผวนที่เกดิขึ้นอาจมาจากหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็น  สงคราม
การค้าระหว่างประเทศ วกิฤตเศรษฐกจิ การก่อการร้าย นโยบายการเงนิ
 และการคลงั เป็นต้น ซึ่งการแกว่งตวัของค่าเงนิในแต่ละครั้งย่อมส่งผล 

กระทบโดยตรงต่อผลก�าไรและขาดทนุของธรุกจิ

 โชตพัินธ์ เดชะบญุชนะ ผูช่้วยผูบ้รหิารงานขายผลติภณัฑ์ทางการเงนิ สายงานธรุกจิตลาดทนุ ธนาคารกสกิรไทย

คาถารับมือบาทแข็ง

ส่งออกอย่างไรไม่ให้ขาดทนุ!
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ปจัจบุนัผูส่้งออกของไทยก�าลงัเผชญิหน้ากบัภาวะเงนิบาทแขง็ค่า นั่นหมายความวา่ 
รายได้ที่เป็นเงนิบาทที่ผูป้ระกอบการจะได้รบัอาจมโีอกาสนอ้ยลงทั้งที่ขายดอลลาร์สหรฐัฯ 
จ�านวนเท่าเดิม และหากค่าเงินแข็งค่าลงมาจนต�่ากว่าต้นทุนของธุรกิจ อาจท�าให้ธุรกิจ
เกดิการขาดทนุได้เช่นเดยีวกนั ยกตวัอย่างให้เหน็ภาพชดัขึ้น เช่น ต้นทนุของธรุกจิอยู่ที่ 
31 บาท โดยเรตเดมิตอนตั้งราคาขายนั้นอยู่ที่ 1 ดอลลาร์ฯ เท่ากบั 32 บาท ซึ่งเป็นระดบั
ก�าไรที่ธรุกจิพอใจ ต่อมาเมื่อถงึวนัครบก�าหนดช�าระเงนิดอลลาร์ฯ ปรากฏว่าเงนิบาทแขง็ค่า
ลงมาอยู่ที่ 30 บาท เท่ากบัว่าธรุกจิขาดทนุเพราะขาย 1 ดอลลาร์ฯ เท่าเดมิ แต่กลบัได้
เงนิบาทเพยีง 30 บาท ในขณะที่ต้นทนุอยู่ที่ 31 บาท 

 ถามว่าในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ประกอบการควรรับมืออย่างไร ล�าดับแรกคือ 
ผู้ประกอบการทุกรายควรรู้ราคาต้นทุนของธุรกิจตัวเอง เนื่องจากเมื่อเกิดความผันผวน
อย่างรวดเรว็ ผูป้ระกอบการจะได้รูถ้งึจดุคุม้ทนุในการก�าหนดราคาขายสนิค้า หรอืสามารถ
ปรับราคาขายสินค้าได้ทันท่วงที เรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมหนีตาย แต่ที่ผ่านมาจาก
ประสบการณ์ที่ได้พดูคยุกบัลกูค้าพบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะลกูค้าเอสเอม็อ ี
จะไม่ทราบต้นทนุหรอือตัราแลกเปลี่ยนที่เป็นจดุคุ้มทนุของตน ซึ่งอนัตรายเป็นอย่างมาก 
ภายใต้ภาวะอตัราแลกเปลี่ยนที่ผนัผวนเช่นนี้  
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ดงันั้น สิ่งแรกที่ผูป้ระกอบการควรท�าอย่างยิ่งในเวลานี้คอื การรูต้้นทนุธรุกจิของตวัเอง 
ล�าดับต่อมาคือ การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน จริงๆ แล้วในการป้องกัน
ความเสี่ยงนั้น มเีครื่องมอืที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเป็นกงัวลกบัความผนัผวนของ
ค่าเงนิที่จะเกดิขึ้นได้ นั่นกค็อื FX Forward หรอื สญัญาจองซื้อ/ขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า และ FX Option หรอื สทิธจิองซื้อ/ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า

 ถามว่าเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 2 ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไร หากจะอธิบายให้
เข้าใจง่ายๆ คอื

FX Forward หรือ สัญญาจองซือ้/ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นการช่วย

ล็อกรายได้ที่แน่นอนให้กับผู้ส่งออก

ยกตวัอย่าง ผู้ส่งออกป้องกนัความเสี่ยงด้วยการจอง FX Forward ในการขาย
ดอลลาร์ฯ ในอกี 1 เดอืนข้างหน้าที่ 32 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็นราคาที่พอใจ
แล้ว หาก 1 เดือนต่อมาค่าเงินแข็งลงมาอยู่ที่ 30 บาท นั่นหมายความว่า 
ผูส่้งออกสามารถขายดอลลาร์ฯ ในอตัราเดมิคอื 32 บาท ตามสญัญา FX Forward 
ที่ได้จองไว้ ไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการขายที่ 30 บาท ตามราคาตลาด 
ช่วงเงนิบาทที่แขง็ค่าขึ้น

แต่จดุด้อยของ FX Forward ในสายตาผู้ส่งออกคอื อาจจะท�าให้เสยีโอกาส
ในกรณเีงนิบาทอ่อนค่า หมายความว่า การลอ็ก FX Forward ไว้ในราคาที่ 32 บาท 
หากเงนิบาทอ่อนค่าไปอยูท่ี่ 34 บาท ผูส่้งออกยงัคงต้องขายที่ 32 บาท ไม่สามารถ
ขายได้ที่ราคาตลาดที่ 34 บาท หลายคนจงึมองว่า นี่เป็นการขาดทนุและเกดิความ
เสียหาย แต่แท้จริงแล้วเป็นการขาดทุนก�าไรมากกว่า เพราะถ้าย้อนกลับไป
ดูราคาที่ลอ็กไว้ 32 บาทนั้น ถอืเป็นราคาที่มกี�าไรทางธรุกจิอยู่แล้ว
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ด้วยเหตนุี้ จงึมเีครื่องมอืป้องกนัความเสี่ยงอกีหนึ่งตวัที่เข้ามาช่วยชดเชยความเสยีดาย
ของผู้ประกอบการ ได้แก่ 

FX Option หรือ สิทธิจองซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

โดยเปรยีบเทยีบ FX Option เหมอืนกบัการซื้อประกนั เช่น ลอ็กราคาไว้ที่ 32 บาท 
หากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันครบก�าหนดสัญญา อยู่ที่ 34 บาท ผู้ส่งออก
สามารถเลอืกที่จะขายที่ราคาตลาดที่ 34 บาท ในทางตรงข้าม หากอตัราแลกเปลี่ยน 
ณ วันครบก�าหนดสัญญาลงมาอยู่ที่ 30 บาท ผูส่้งออกสามารถเลือกที่จะขาย
ดอลลาร์ฯ ตาม FX Option ที่ท�าไว้ที่ 32 บาทต่อดอลลาร์ฯ ด้วยลกัษณะพเิศษ
ที่ FX Option ให้สทิธลิกูค้าในการเลอืกอตัราแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ต่อลกูค้านี้ 
ดงันั้น FX Option จงึมคี่าประกนัความเสี่ยง ที่เรยีกว่า Option Premium เป็นการ
จ่ายค่าธรรมเนยีม ซึ่งค่าธรรมเนยีมของ FX Option จะอยูท่ี่ 0.25 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ฯ 
ต่อ 1 เดอืน  (Indicative Option Premium) 

 
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาผู้ส่งออกเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ยังมองข้ามการใช้

เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสาเหตุหลักๆ อย่างแรกคือ 
มีค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนยีมของ  FX Option จงึท�าให้ผูส่้งออกตดัสนิใจยากขึ้น
ในการเลอืกเครื่องมอืนี้ อย่างที่สองคอื ขาดความรู้ความเข้าใจที่มากพอ อย่างที่กล่าวไว้
ข้างต้น ผู้ส่งออกอาจจะเข้าใจ FX Forward ได้ไม่ดีพอ ท�าให้รู ้สึกว่า การล็อก 
FX Forward เป็นการเสยีโอกาสในอนาคตนั่นเอง
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 ด้วยเหตนุี้ จงึขอฝากคาถาให้กบัผูป้ระกอบการไว้ส�าหรบัการรบัมอืความผนัผวนของ
ค่าเงนิ นั่นคอื “ก�าไรหลกัของบรษิทัอยูบ่นตวัสนิค้า ไม่ได้อยูบ่นอตัราแลกเปลี่ยน” ให้คดิ
เสมอว่า ไม่ว่าคณุจะส่งออกข้าว เสื้อผ้า รองเท้า หรอือะไรกต็ามแต่ ก�าไรควรอยู่บนตวั
สนิค้า แต่ถ้าคณุอยากเหน็เรตเปลี่ยนจาก 32 บาท เป็น 34 บาท หมายความว่า คณุก�าลงั
อยากได้ก�าไรบนอตัราแลกเปลี่ยน ดงันั้น หลกัคดิง่ายๆ แค่รู้ว่าก�าไรที่ต้องการอยูท่ี่เท่าไร 
แล้วลอ็กไว้ที่อตัราแลกเปลี่ยนนั้นๆ เท่านี้ผูป้ระกอบการกไ็ม่ต้องกงัวลกบัความผนัผวนของ
ค่าเงนิอกีต่อไป เพราะท้ายที่สดุแล้ว ไม่มใีครสามารถรูไ้ด้ว่า อตัราแลกเปลี่ยนที่ดทีี่สดุของปี
อยูท่ี่ตรงไหน แล้วราคาที่ลอ็กไว้นั้นจะใช่ราคาแย่ที่สดุของปีหรอืเปล่า ซึ่งกไ็ม่มใีครรูไ้ด้เช่นกนั

 นอกจากนี้ ยงัมขี่าวดสี�าหรบัผู้ประกอบการเอสเอม็อ ีเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ได้ร่วมกบักระทรวงอตุสาหกรรม ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) สมาคมธนาคารไทย 
และธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้และท�าความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น ด้วยการอบรมผ่าน 
e-Learning ภายใต้โครงการบรหิารความเสี่ยง FX ของ SME ระยะที่ 2 โดยผู้ประกอบการ
สามารถสมคัรอบรมได้ โดยไม่มคี่าใช้จ่ายที่ www.exim.go.th/th/training/training.aspx

แล้วลอ็กไว้ที่อตัราแลกเปลี่ยนนั้นๆ เท่านี้ผูป้ระกอบการกไ็ม่ต้องกงัวลกบัความผนัผวนของ
ค่าเงนิอกีต่อไป เพราะท้ายที่สดุแล้ว ไม่มใีครสามารถรูไ้ด้ว่า อตัราแลกเปลี่ยนที่ดทีี่สดุของปี
อยูท่ี่ตรงไหน แล้วราคาที่ลอ็กไว้นั้นจะใช่ราคาแย่ที่สดุของปีหรอืเปล่า ซึ่งกไ็ม่มใีครรูไ้ด้เช่นกนั

 นอกจากนี้ ยงัมขี่าวดสี�าหรบัผู้ประกอบการเอสเอม็อ ีเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ได้ร่วมกบักระทรวงอตุสาหกรรม ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) สมาคมธนาคารไทย 
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เทคนิครับมือความเสี่ยงค่าเงิน

แบบไม่พึ่งดวง!

1

รู้ต้นทนุธรุกจิ เพื่อให้รู้ถงึ
จดุคุ้มทนุในการก�าหนด
หรอืปรบัราคาขายสนิค้า 

หากเกดิความผนัผวนของค่าเงนิ

2

เลอืกใช้เครื่องมอืป้องกนัความเสี่ยง
ของอตัราแลกเปลี่ยน เช่น FX 
Forward สญัญาจองซื้อ/ขาย

เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า หรอื 
FX Option สทิธจิองซื้อ/ขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า

 ส�าหรบัผูป้ระกอบการที่อบรมครบถ้วนภายในวนัที่ 20 กนัยายน 2562 และมคีณุสมบตัิ
ตามที่ก�าหนด คอื เป็นผู้ส่งออก/น�าเข้าที่มรีายได้ไม่เกนิ 400 ล้านบาทต่อปี เป็นสมาชกิ 
สสว. และผูเ้ข้าอบรมเป็นเจ้าของกจิการ หรอืผูบ้รหิารสูงสดุทางด้านการเงนิ หรอืเจ้าหน้าที่
การเงินที่ท�าธุรกรรมกับธนาคาร จะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียมส�าหรับทดลองซื้อประกัน
ค่าเงนิ หรอื FX Option เป็นจ�านวน 50,000 บาทต่อกจิการ ซึ่งสามารถน�าไปใช้บรกิารกบั
ธนาคารพาณชิย์ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 8 แห่ง แน่นอนวา่ หนึ่งในนั้นคอื ธนาคารกสกิรไทย 
ได้จนถงึวนัที่ 30 กนัยายน 2562

 อย่าปล่อยให้ธุรกิจต้องอยู่บนความเสี่ยง หาตัวช่วยที่เหมาะสมมาปิดความเสี่ยง 
เพื่อเพิ่มโอกาสทางธรุกจิของคณุให้มากขึ้น 

56 K SME Inspired



Behind  
the   Biz

เคลียร์ปมธุรกิจ

เปล่ียนเร่ืองยุ่งให้รุ่งได้


