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ในช่วง 1-2 ปีมานี้ เรามกัได้ยนิได้เหน็ข่าวคราวของคนที่เป็นโรค
ซมึเศร้า ปรากฏอยู่ตามสื่อต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ อกีทั้งเมื่อช่วงกลางปี
ที่ผ่านมา องค์การอนามยัโลก ยงัประกาศว่า ภาวะหมดไฟในการท�างาน 
(Burnout Syndrome) นบัเป็นโรคภยัไข้เจบ็อย่างหนึ่ง เป็นการสะท้อนให้เหน็ว่า 
ปัญหาด้านสขุภาพจติไม่ใช่เรื่องเลก็ๆ ที่จะถูกมองข้ามอกีต่อไป

แม้เป็นเรื่องของจติใจ แต่กส่็งผลกระทบทางเศรษฐกจิอย่างมนียั
ส�าคญั ในแต่ละปีภาวะซมึเศร้าและความวติกกงัวลได้ก่อให้เกดิค่าใช้จ่ายอยูท่ี่ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ
จากการสูญเสยีผลติภาพ หรอื Productivity ดงันั้น เมื่อปัญหาสขุภาพจติ ความเครยีด โรคซมึเศร้า หรอื
อะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ไม่ว่ากับตัวพนักงาน หรือผู้ประกอบการก็ดี สิ่งเหล่านี้ถือเป็น 
ต้นทนุอย่างหนึ่งของธรุกจิที่ควรหาวธิกี�าจดัออกไป เพื่อคนืประสทิธภิาพที่ดใีห้กบัองค์กร

 ในขณะเดียวกัน ปัญหาใช่ว่าจะมีแต่เรื่องแย่ๆ เสมอไป อย่าลืมว่า ตรงไหนยิ่งมีปัญหามาก 
ตรงนั้นย่อมมโีอกาสทางธรุกจิสงู เพราะจากนี้ไปเทรนด์ Mental Therapy หรอื การบ�าบดัจติใจ จะมาแรง
ในเชงิธรุกจิ จะมสีนิค้าและบรกิารใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ด้านสขุภาพใจของผู้บรโิภคยุคนี้มากขึ้น แม้แต่
ผูน้�าวงการค้าปลกีอย่าง Walmart กร็บีขยบัคว้าโอกาส ด้วยการเปิดคลนิกิสขุภาพรปูแบบใหม่ Walmart Health 
และแน่นอนว่ามบีรกิารปรกึษาด้านสขุภาพจติรวมอยู่ในนั้นด้วย

 อย่าปล่อยให้สุขภาพใจกลายเป็นปัญหาธุรกิจ แต่มาท�าให้เป็นโอกาสที่จะสร้างความส�าเร็จให้
กบัธรุกจิของคณุกนัดกีว่า
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Branding

หากเอ่ยถึงดีไซเนอร์ไทยมาแรงของยุคนี้ เชื่อว่าต้องมีชื่อ “ฌอน” 
ชวนล ไคสริ ิแห่งแบรนด์ POEM (โพเอม) รวมอยูด้่วย และแน่นอนว่า
ภาพจ�าของสาวๆ หลายคนที่มีต่อแบรนด์ POEM นอกเหนือจาก
ความเรียบหรูดูแพง “เอว” คือเอกลักษณ์ หรือ Identity ที่ท�าให้
ทุกคนเห็นแล้วรู้ทันทีว่านี่คือ เสื้อผ้าจาก POEM อย่างแน่นอน 

 กองบรรณาธกิาร   เจษฎา ยอดสุรางค์

POEM 
ความส�าเร็จที่ซ่อนอยู่ใต้เอว
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14 ปีบนเส้นทางแฟช่ันของแบรนด์ POEM

ย้อนกลบัไปเมื่อปี พ.ศ.2549 POEM เป็นร้านเลก็ๆ ที่แทรกตวัอยู่ในย่านแฟชั่นของ
วยัรุ่นอย่าง สยามสแควร์ ซอย 2 โดยที่ม ี“ฌอน” ชวนล ไคสริ ิว่าที่สถาปนกิที่ผนัตวัเอง
มาสูโ่ลกของธรุกจิแฟชั่นหลงัจากเรยีนจบ เพราะด้วยความที่ซมึซบัโตมาในครอบครวัของ
ช่างตดัเยบ็เสื้อผ้า ท�าให้ความรกัในอาชพีนี้มอียู่เตม็ตวั

“ผมโตมาในครอบครวัที่ฐานะปานกลางไปจนถงึยากจน เราไม่ได้มเีงนิทนุในการท�า
ธรุกจิมหาศาลเหมอืนคนอื่นๆ เราเริ่มต้นจากเลก็ๆ มลีูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ชื่นชอบเรา เพราะ
คณุภาพ แล้วกต็ดิตามเรามาเรื่อยๆ เกดิการบอกต่อปากต่อปาก ท�าให้เราค่อยๆ โตมา
ทลีะนดิๆ จนกระทั่งปี พ.ศ.2551 เกดิจดุเปลี่ยนจากการที่คณุจนู สาวติร ีได้มาซื้อชดุที่ร้าน 
ด้วยความที่เขาเป็นพธิกีรในงานต่างๆ คนจะมองไปที่เขาและชดุที่เขาสวม เริ่มมกีารถามว่า
ชดุจากแบรนด์อะไร นั่นคอืจดุเริ่มต้นที่ท�าให้แบรนด์ POEM เป็นที่รู้จกัในวงสงัคม และ
อกีครั้งเมื่อตอนที่คณุโอปอลล์ ปาณสิรา ใส่ชดุแต่งงานของ POEM ถอืเป็นวนัที่เปลี่ยน 
Position ของแบรนด์ คนจะรูจ้กั POEM ในฐานะไทยดไีซเนอร์ที่ท�าชดุแต่งงานให้คณุโอปอลล์ 
ปาณิสรา และท�าให้ POEM เป็นที่รู้จักในระดับแมสมากขึ้น มีการบอกต่อกันมาเรื่อยๆ 
และเป็นที่รู้จกัมาจนถงึทกุวนันี้”
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อยากให้ลูกค้าจ�า Identity ต้องชัด

ภายใต้การแข่งขนัในธรุกจิแฟชั่นที่มแีบรนด์ใหม่เกดิขึ้นเป็นรายวนั มตีั้งแต่คนทั่วไป 
เรื่อยไปจนถงึดารานกัแสดง เซเลบรติ ีคนดงัต่างๆ ที่หนัไปท�าธรุกจิเสื้อผ้าแฟชั่น ส่งผลให้ 
การแข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การจะฝ่าวงล้อมคู่แข่งขึ้นมายืนหนึ่ง
ในสายตาของลกูค้าได้ หวัใจส�าคญัที่ “ฌอน” ชวนล ไคสริ ิแห่งแบรนด์ POEM บอกไว้กค็อื 
การสร้าง Identity ของแบรนด์ที่ชดัเจน โดยเฉพาะในแง่ของดไีซน์ เพื่อท�าให้ลกูค้าจดจ�าได้

ถ้าถามว่า POEM มอีะไรเด่น เชื่อว่าค�าตอบที่ได้คอื “เอว” เนื่องจากเอว เป็นสิ่งที่
เหน็ได้ชดั เป็นกายภาพ จบัต้องได้ ไม่ได้เป็นนามธรรม จะเหน็ว่า คนใส่ชดุ POEM แล้ว
เอวดหีรอืเกนิ ซึ่งนั่นคอื Identity ของแบรนด์ที่สื่อสารออกไป

“การสร้าง Identity ต้องรู้ก่อนว่า เรามดีอีะไร เราท�าในสิ่งที่คนอื่นไม่ท�า หรอือยาก
จะท�าแต่ท�าไม่ได้ ซึ่งเราท�าได้ด ีมคีวามถนดั มคีวามช�านาญและเป็น Specialist ด้านนี้ 
อย่างชดุเข้ารูปในประเทศไทย คนจะพูดถงึ POEM ชดุคอร์เซต็ ชดุเจ้าหญงิ กระโปรงบาน 
เรามภีาพที่จะยดึครองพื้นที่ในหวัของคนไทย ชดุสไตล์แบบนี้ต้องเป็น POEM”

ทั้งหมดทั้งมวลภายใต้เอว ซึ่งเป็นสิ่งภายนอกที่คนเห็น แต่คุณค่าที่แท้จริงกลับถูก
ซ่อนไว้ในเอวต่างหาก นั่นคือ ความประณีตของงานตัดเย็บ เรียกได้ว่า งานแพตเทิร์น 
ของ POEM นบัเป็นสิ่งส�าคญัที่สดุของแบรนด์เลยกว็่าได้
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“เราโตมากับคุณแม่ที่เป็นช่างเสื้อ มีทั้งสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบ สิ่งที่เราชอบคือ
ในเชงิความประณตีของงานตดัเยบ็ แต่ในเชงิดไีซน์ เราไม่ชอบในแบบที่แม่ท�า มนัมคีวาม
ขดัแย้งอยูใ่นความกลมกล่อม แต่เรากม็ฟิีลเตอร์ที่แยกชดัเจนว่า อะไรที่ไม่ชอบ เราจะไม่ท�า 
และอะไรที่เหน็แม่ท�าและอยากจะเกบ็ไว้ จดุนี้แหละที่ท�าให้เกดิการสร้างแบรนด์”

ส�าหรบังานแพตเทริ์นของ POEM ฌอนเล่าว่า เขาเลอืกใช้วธิกีารตดัเยบ็แบบเสื้อผ้า
รุ่นคุณยายที่เน้นความประณีต ในขณะเดียวกัน POEM ยังมีระบบไซส์ที่ไม่เหมือนใคร 
ช่วงเอวจะเลก็กว่ายี่ห้ออื่นๆ หนึ่งไซส์ หมายความว่า หากลูกค้าซื้อชดุไซส์ M ทกุอย่างจะ
เป็นไซส์ M ยกเว้นเอวจะเป็นไซส์ S และด้วยโครงสร้างของชดุที่ถูกออกแบบตดัเยบ็ให้
บลอ็กสรรีะของผู้สวมใส่ไว้ ดงันั้น เวลาที่คนใส่ชดุ POEM เขาจะรู้สกึว่าบคุลกิด ียนืตรง 
หลงัไม่ค่อม  
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เข้าใจลูกค้า...เข้าใจความเป็นผู้หญิงของ POEM  

หลายคนอาจคดิว่าลูกค้าของแบรนด์ POEM ต้องเป็นผู้หญงิผอม หุ่นดเีท่านั้น แต่
จรงิๆ แล้ว ทกุคนสามารถเป็นผู้หญงิของ POEM ได้หมด ถ้าเขารู้จกัตวัเอง รู้จกักาลเทศะ 
และรู้จกัการใช้เงนิ ฌอนบอกว่า 3 สิ่งนี้ คอื สิ่งที่เขาบอกกบัทมีงานทกุคน เพื่อน�าไปสู่
การสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่ตอบความเป็นสาว POEM ได้อย่างแท้จรงิ

“สิ่งส�าคญัแรก คอื ผู้หญงิของ POEM จะไม่พยายามแต่งตวัเป็นคนอื่น เช่น เขาเหน็
ชดุแบบญาญ่า แต่เขาจะไม่พยายามแต่งเพื่อเป็นญาญ่า แต่จะแต่งตวัในแบบเขาเอง แบบ
ที่เขามั่นใจ ดงันั้น สาวๆ ของ POEM จะเป็นผู้หญงิที่เข้าใจในสรรีะของตวัเอง และรู้ว่า
หุ่นแบบเขาควรต้องใส่กระโปรงแบบไหน หรือต้องใส่ความยาวเท่าไรถึงจะพรางจุดด้อย
และน�าเสนอจดุเด่นของเขาออกมาได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น กต็้องมาพร้อมกบัการรู้จกักาลเทศะ 
เพื่อความถูกต้องและเหมาะสมด้วย

“นอกจากนี้ ผู้หญิงของ POEM ยังต้องรู้จักการใช้เงิน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
และพฤติกรรมการชอปปิงของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ลูกค้าจะไม่ได้ซื้อชุดที่ใส่ได้ครั้งเดียว
อกีต่อไปแล้ว ท�าให้การดไีซน์เสื้อผ้าเกอืบทั้งหมดของแบรนด์ POEM ต้องเป็น Timeless 
คอืสามารถใส่ได้เรื่อยๆ ไม่ใช่แค่งานเดยีวหรอืครั้งเดยีว”

พฤติกรรมการชอปปิงของผู้บริโภคเปล่ียนไป

ลูกค้าจะไม่ได้ซ้ือชุดที่ใส่ได้คร้ังเดียวอีกต่อไปแล้ว 

ท�าให้การดีไซน์เส้ือผ้าเกือบท้ังหมด

ของแบรนด์ POEM ต้องเป็น Timeless
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เดินหน้าสู่การเป็น Global Brand  

เมื่อถามถึงเป้าหมายของการน�าพาแบรนด์ไปสู่ตลาดโลก ฌอนบอกว่า การท�าให้ 
POEM ก้าวไปสู่ความเป็น Global Brand เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเขาเช่นกนั โดยอาจจะ
เริ่มต้นจากการเป็นชอปปิงออนไลน์ก่อน และในแผนระยะใกล้นี้ เตรยีมที่จะเปิดแฟลกชปิ 
สโตร์ที่ประเทศจนี ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีหน้า 

“ท�าไมถงึมองตลาดจนี ทกุคนในธรุกจิแฟชั่นจะรู้ดวี่า ลกูค้าคนจนีเป็นลกูค้าที่ดทีี่สดุ
ของโลก ณ ตอนนี้ ลูกค้าคนจนีสมยัใหม่แต่งตวัเป็นและมคีวามคดิในการชอปปิงสนิค้า
แฟชั่นมากขึ้น อย่างในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา POEM ได้กลุม่ลกูค้าคนจนี ทั้งที่เป็นนกัท่องเที่ยว 
และคนจนีที่เข้ามาซื้อของจากดไีซเนอร์ไทยส่งไปขายที่จนี โดยยอดขายเกนิ 50% มาจาก
กลุ่มนี้ นั่นคอื โอกาสที่ท�าให้เรามองเหน็ศกัยภาพของตลาดจนี”
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ถงึตรงนี้ ฌอนย�้าถงึจดุยนืที่ทิ้งไม่ได้เดด็ขาด ไม่ว่า POEM จะไปในตลาดใดกต็าม 
นั่นคอื Identity ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรกัษาไว้ให้ได้ เพราะสดุท้ายแล้วจะไม่มปีระโยชน์อะไรเลย 
ถ้าขยายตลาดได้ แต่ต้องสูญเสีย Identity บางอย่างของแบรนด์ไป เพราะในฐานะ
ไทยดีไซเนอร์แล้ว Identity เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด หากเจือจางไป คุณก็จะกลายเป็นแค่
คนท�าธรุกจิเท่านั้น 

• สร้าง Identity ของแบรนด์ที่ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าจดจ�าได้

• เข้าใจความต้องการและรู้จักตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าเป้าหมาย

• มองหาโอกาสใหม่ในตลาดระดับโลก เพื่อต่อยอดสู่การเป็น Global Brand

Key Success  สร้างแบรนด์ส�าเร็จสไตล์ POEM 
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K Analysis

ด้วยมูลค่าตลาดค้าปลกีของอนิเดยีที่มมีากถงึ 9.5 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เรียกได้ว่าเป็นตลาดที่มีการเติบโตรวดเร็ว
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของอินเดียที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จึงนับเป็นโอกาสส�าหรบัผู้ประกอบการเอสเอม็อทีี่จะส่ง

สนิค้าไทยบุกเข้าสู่ตลาดค้าปลีกแดนภารตะแห่งนี้

 กองบรรณาธกิาร    เรยีบเรยีงจาก

เจาะก�าลังซื้อคนเมือง

พิชิตตลาดค้าปลีก

Indiaเปิดกลยุทธ์พิชิต

ตลาดมังกรออนไลน์
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ด้วยจ�านวนประชากรกว่า 1,373 ล้านคน
ซึ่งมากเป็นอนัดบั 2 ของโลก (รองจากจนี)
ประชากรส่วนมากยงัเป็นกลุม่คนหนุม่สาว

อายเุฉลีย่อยูท่ี ่28 ปี

อกีทั้งสดัส่วนจ�านวนประชากรเมอืง (Urban 
Population) กม็แีนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปัจจบุนัอยูท่ี่ 34% 
ของจ�านวนประชากรทั้งหมด อาจกล่าวได้ว่าอนิเดยี

มปีระชากรเมอืงและมกี�าลงัซื้อถงึ 400 กว่าล้านคน และในอกี 5 ปีข้างหน้า หรอืปี พ.ศ.
2568 จะขยบัขึ้นมาไม่ต�่ากว่า 500 ล้านคน สิ่งเหล่านี้สะท้อนการเตบิโตของการบรโิภค
และโอกาสของธรุกจิค้าปลกีอนิเดยีที่น่าจบัตา

ท�าไมตลาดค้าปลีกอนิเดยีจงึน่าสนใจ?

อนิเดยีปลดล็อก เพิม่โอกาสค้าปลีกสมยัใหม่-ออนไลน์

แม้มูลค่าธุรกิจค้าปลีกในอินเดีย 88% จะมาจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม หรือที่
ชาวอนิเดยีเรยีกว่า Kirana ซึ่งมกีระจายตวัอยู่ทั่วประเทศ อกีทั้งยงัจ�าหน่ายสนิค้าในราคาที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวอินเดียที่ในภาพรวมยังมีรายได้ไม่สูงนัก ส่งผลให้การน�า
สินค้าจากต่างประเทศเข้าไปจ�าหน่ายผ่านช่องทางนี้ จ�าเป็นต้องแข่งขันด้านราคาอย่าง
หนักกับสินค้าท้องถิ่น แต่ด้วยทางการอินเดียที่เริ่มมีการปลดล็อกให้ต่างชาติเข้ามา
ประกอบธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในอินเดียได้ เช่น Walmart, GAP, Tesco และ JC Penney 
ผลักดันให้ค้าปลีกสมัยใหม่เติบโตขึ้น จนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9% 
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สินค้าไทยคว้าโอกาสจากไลฟ์สไตล์คนเปล่ียน

ขณะที่ช่องทางการค้าออนไลน์นับว่ามีความน่าสนใจเช่นเดียวกัน เพราะเป็นธุรกิจ
ที่อนุญาตให้ต่างชาติเข้าประกอบธุรกิจได้เต็มที่ (ถือหุ้นได้ 100%) แม้จะยังมีมูลค่าน้อย
และครองส่วนแบ่งเพียง 3% เท่านั้น แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณผู้เล่นต่างชาติเข้ามาพัฒนา
จนท�าให้มีมูลค่าธุรกิจเติบโตสูงถึง 31% มีมูลค่าแตะ 32.7 พันล้านดอลลาร์ฯ 
ในปี พ.ศ.2561 จึงเป็นอีกช่องทางที่เปิดโอกาสให้สินค้าไทยท�าตลาดได้มากขึ้นอีก
ในระยะข้างหน้า 

88%
3%จะมาจากร้านค้าปลกี

แบบดั้งเดมิ หรอืที่ชาวอนิเดยี
เรยีกว่า Kirana

ค้าออนไลน์มสีดัส่วนเพยีง

เตบิโตเรว็และยงัจ�ากดั
ในเมอืงใหญ่

ปัจจุบันวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอินเดียเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่
สอดรับกับการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะคนเมืองที่มีรายได้ระดับกลาง-บน
ขึ้นไป อาศัยในเขตเศรษฐกิจหลัก เช่น มุมไบ นิวเดลี กัลกัตตา เจนไน บังคาลอร์ 
ไฮเดอราบัด อาห์เมดาบัด และปูเน เป็นต้น เริ่มให้ความสนใจกับการซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีแบรนด์ และมีคุณภาพที่ดีต่างกับ
สินค้าท้องถิ่น 

ค้าปลีกสมัยใหม่มีสัดส่วน 9% แต่เติบโตรวดเร็ว
และยังมีโอกาสขยายตลาดได้อีกมากตามเมืองรอง
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จึงนับเป็นโอกาสของสินค้าไทยในการท�าตลาดผ่านช่องทางนี้ โดยเฉพาะสินค้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน น�้ายาล้างจาน น�้ายาถูพื้น ผลิตภัณฑ์ซักผ้า 
และผลิตภัณฑ์ดูแลความสะอาดส่วนบุคคล เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน น�้าหอม 
รวมไปถึงอาหารและอาหารแปรรูป เหล่านี้เป็นสิ่งที่อินเดียน�าเข้าจากต่างประเทศ
ค่อนข้างมาก 

สินค้าส่งออกส�าคัญของไทย ได้แก่ เคมีภัณฑ์ อัญมณ ี
เมด็พลาสตกิ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจกัรกล และเครื่องปรบัอากาศ  
เป็นต้น

เมอืงรอง

ก�าลงัเตบิโต

โอกาสสนิค้าต่างชาติ

ในอนาคต

 มมุไบ
 นวิเดล ี
 กลักตัตา 
 เจนไน

 สรุตั
 กนัปรูะ 
 ชยัปรุะ 
 ลคัเนา 
 นาคปรุะ
 โภปาล

 บงัคาลอร์ 
 ไฮเดอราบดั 
 อาห์เมดาบดั 
 ปเูน

 คอย์มบาตอร์ 
 ฟารดิาบดั 
 อมฤตสระ 
 ลดูฮิานา 
 จณัฑคีรห์ 
 นาลนัทา

 เน้นใช้จ่ายด้านอาหารที่บรโิภคในชวีติประจ�าวนั 
อาหารแปรรปู
 เครื่องใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืน เช่น โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ 
โทรศพัท์เคลื่อนที่
 เสื้อผ้า เครื่องนุง่ห่มที่มแีบรนด์ 
 ค่าสาธารณปูโภค โดยเฉพาะค่าเดนิทาง
ที่ค่อนข้างสงู

 อ่อนไหวต่อราคาสนิค้า
 เน้นใช้จ่ายด้านอาหารที่บรโิภคในชวีติประจ�าวนั
 เครื่องใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืน เช่น โทรทศัน์ ตูเ้ยน็
 ค่าสาธารณปูโภค

เมืองเศรษฐกิจ

มกี�าลงัซือ้สงู 

มค้ีาปลกีสมัยใหม่

ต้ังอยู่

เมอืง พฤตกิรรม

ที่มา : กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์

โอกาสของไทยอยูท่ีเ่มอืงเศรษฐกิจหลัก ขณะท่ีเมืองรองเป็นโอกาสในอนาคต
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ในระยะเริ่มแรก ผู้ประกอบการควรเริ่มจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับกรม
ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศของไทย เพื่อทดลองตลาด หรอืจะใช้ช่องทางการค้าออนไลน์
ของอินเดียในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการตั้งราคาสินค้าก่อนเข้าสู่ตลาดจริง 
โดยผ่านเว็บไซต์ Flipkart, Snapdeal และ Amazon India 

พร้อมทั้งต้องมีแผนการเจาะตลาดที่ชัดเจน เนื่องจากอินเดียเป็นตลาดขนาดใหญ่ 
แบ่งเป็น 29 รัฐ ซึ่งแต่ละพื้นที่มีกฎระเบียบของตนเอง อย่างไรก็ดี การน�าสินค้าเข้าไป
จ�าหน่ายในอินเดียควรต้องหาหุ้นส่วนในอินเดียให้เป็นตัวแทนน�าเข้าหรือตัวแทนการ
จ�าหน่าย (Customs House Agent) ที่ต้องมีใบอนุญาตน�าเข้าสินค้าที่ออกโดยหน่วยงาน
รัฐบาล (Central Licensing Authority) และต้องมีใบอนุญาตส�าหรับการน�าเข้าอาหาร ซึ่ง
การมีหุ้นส่วนเป็นชาวอินเดียจะช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดอินเดียได้ราบรื่น 

อยากเจาะตลาดค้าปลีกอนิเดยีต้องท�าอย่างไร?

ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดค้าปลีกอินเดีย สิ่งส�าคัญที่ผู้ประกอบการต้องท�า คือ ศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอย่างรอบคอบ เนื่องจากอินเดียมีความต่างกันทั้งด้านวัฒนธรรม 
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ค่อนข้างมาก รวมทั้งความหลากหลายทางศาสนา 
ก็มีอิทธิพลต่อการบริโภค ท�าให้ประชากรส่วนใหญ่เป็นมังสวิรัติ นอกจากนี้ ชาวอินเดีย
ยังชื่นชอบรสชาติของเครื่องเทศ “มัสซาลา” การที่อาหารมีรสชาติดังกล่าวจะสามารถ
ดึงดูดผู้บริโภคได้มากทีเดียว 

มสัซาลา (Masala)

คอื เครื่องเทศที่สร้างรสชาตทิางวฒันธรรมการบรโิภคของ
อินเดีย โดยท�าจากเครื่องเทศที่คั่วหรืออบแห้งแล้วน�ามา
ผสมกนั ใช้เป็นส่วนประกอบพื้นฐานในการท�าอาหาร ขนม 
และเครื่องดื่ม
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Inno Focus

“Lush” ผลติภณัฑ์ดแูลผวิและผมจากองักฤษ เป็นที่รูก้นัดใีนเรื่องของผลติภณัฑ์คณุภาพ 
ไม่ใช้สตัว์ทดลอง และอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม ล่าสดุกบัการเปิด Flagship Store หรอืร้านสญัลกัษณ์
ของแบรนด์สาขาใหม่ที่ชินจูกุ ประเทศญี่ปุ่น ได้วางคอนเซปต์ของร้านใหม่ให้สอดรับกับวิถี
ชวีติของผู้คนในยคุดจิทิลั

โดยร้านจะเน้นสื่อสารผ่านสัญลักษณ์และภาพ ท�าให้ลูกค้าส�ารวจสินค้าภายในร้าน
ได้โดยไม่ต้องอ่านข้อมูล เช่น มจีอแสดงภาพสนิค้าและวธิใีช้ เนื่องจากชนิจูกเุป็นย่านผู้คน
หลากเชื้อชาติมารวมกันก็จะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นโดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา 
และด้วยความพยายามที่จะช่วยโลกลดขยะ ผลิตภัณฑ์ของ Lush เช่น สบู่ แชมพูก้อนจึง
ไม่มีแพ็กเกจจิงห่อหุ้ม แต่ลูกค้าสามารถรับข้อมูลผ่านสมาร์ตโฟนได้ โดยการดาวน์โหลด
แอปพลเิคชนั LushLabs ที่ตดิตั้งกล้องปัญญาประดษิฐ์

โดยตวักล้องจะตดิตั้งระบบจดจ�าสนิค้า เมื่อลกูค้าเปิดแอปฯ เปิดกล้อง และเลง็ไปที่สนิค้า
ที่สนใจ ภาพและรายละเอยีดของสนิคา้ชิ้นนั้นจะปรากฏบนมอืถอืให้อ่าน และลกูค้าสามารถ
เลอืกภาษาที่ต้องการ ประกอบด้วย ภาษาองักฤษ เกาหล ีญี่ปุน่ และจนี นอกจากนั้น ทางร้าน
ยงัม ีShoppable Window ที่แม้ชั่วโมงการให้บรกิารของที่ร้านจะปิดไปแล้ว แต่ลกูค้ากส็ามารถ
เดนิผ่าน และสแกนดูสนิค้าได้ และหากต้องการสนิค้ากส็ั่งซื้อผ่านแอปฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
เรยีกว่าออกแบบมาให้สมกบัการเป็นร้านของคนยคุใหม่จรงิๆ 

Lush ยุคใหม่ออกแบบรับวิถีดิจิทัล

https://bit.ly/2JZQbjB
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ทั้งนี้ WeChat Pay เป็นระบบการช�าระเงนิผ่านสมาร์ตโฟนที่พฒันาโดยบรษิทัเทนเซนต์ 
และมกีารใช้กนักว้างขวางในจนี โดยระบบก่อนหน้านั้นเป็นการสแกนควิอาร์โค้ดเพื่อช�าระเงนิ 
แต่ต่อมามีการพัฒนามาใช้ระบบจดจ�าใบหน้าแทน เพียงแค่ลูกค้ามองไปที่กล้อง ระบบ
จะท�าการสแกนใบหน้าและจัดการหักบัญชีธนาคารเพื่อช�าระเงินให้อัตโนมัติ สร้างความ
สะดวกสบายแก่ลูกค้าอย่างมาก ทั้งยังมีความปลอดภัยสูง และท�าให้การช�าระเงินเป็นไป
อย่างรวดเรว็ ไม่ต้องรอนาน 

ผู้บรหิาร DFS กล่าวว่า การสแกนใบหน้าเพื่อช�าระเงนิก�าลงัเป็นรูปแบบที่กลุ่มผู้ค้าปลกี
รายใหญ่ทั่วโลกน�ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นการอุดช่องว่างระหว่างการซื้อ-ขายแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ระบบนี้จ�ากัดการใช้งานกับลูกค้าที่ถือ
บัตรประชาชนจีนเท่านั้น ถึงกระนั้นก็ยังถือว่าคุ้ม เนื่องจากจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
เดินทางออกนอกประเทศนั้นมีจ�านวนมาก และในอนาคตอาจมีการพัฒนาให้ลูกค้าทั่วไป
สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกนั  

ร้านค้าปลอดภาษ ีDFS กลายเป็นผูค้้าปลกีข้ามชาตริายแรกที่น�าระบบการช�าระเงนิแบบ
จดจ�าใบหน้าของ WeChat มาใช้นอกประเทศจนี โดยหลงัจากที่ได้รบัอนญุาตจากรฐับาลมาเก๊า 
DFS กไ็ด้น�าร่องตดิตั้งเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อช�าระเงนิที่ร้าน T Galleria DFS ทั้ง 10 แห่ง
ในมาเก๊า และเตรยีมน�าระบบดงักล่าวไปใช้กบัร้าน T Galleria Beauty ในฮ่องกงเป็นที่ต่อไป 
ก่อนทยอยตดิตั้งที่ร้าน DFS สาขาอื่นทั่วโลก 

ร้านค้าปลอดภาษีมาเก๊า ใช้ระบบสแกนหน้าช�าระเงิน

https://bit.ly/2p2PazW, https://bit.ly/2PUT2hr

18 K SME Inspired



Cover Story

ถามว่าปีหน้าเทรนด์ไหนมาแรง! เชื่อว่า “สขุภาพ” ยงัคงตดิโผยนืหนึ่ง
ตลอดกาล แต่ภายใต้เทรนด์สขุภาพจะไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายเท่านั้น เพราะ

ปี พ.ศ.2563 นี้ อาจเรยีกได้ว่า เป็นปีแห่งการบ�าบดัดูแลจติใจ 
หรอื Mental Therapy เพราะปัญหาสขุภาพจติ (Mental Health) ที่รนุแรง 
จะไม่ได้มผีลกระทบเชงิสงัคมเท่านั้น แต่ยงัส่งผลไปถงึภาคธรุกจิอกีด้วย

 กองบรรณาธกิาร  กจิจา อภชินรจเรข

ไหวไหม? ถามใจดู

ARE YOUokay
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พูดง่ายๆ เพราะเรื่องของสขุภาพจติ จากนี้ไปจะเป็นได้ทั้งปัญหาใหญ่ที่จะฉดุองค์กร
ให้สะดดุล้ม ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นโอกาสอย่างมหาศาลที่รอให้ธรุกจิเข้าไปคว้า...

จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก ปัจจุบันมีคน 264 ล้านคนทั่วโลกประสบกับภาวะ
ซึมเศร้า ในขณะที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2561 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
เปิดเผยตัวเลข 

ส่วนด้านสหรฐัอเมรกิา จากผลส�ารวจของ NBGH พบว่า 18.1% หรอืประมาณ 43.6 ล้านคน 
ของผู้ใหญ่ในสหรฐัอเมรกิาที่มอีาย ุ18 ปีขึ้นไปจะป่วยเป็นโรคทางจติ 

นอกจากนี้ ผลส�ารวจปี พ.ศ.2562 ของซิกน่า ประกันภัย บอกไว้เช่นกันว่า 84% 
ของประชากรโลกได้รบัผลกระทบจากปัญหาความเครยีด โดยเฉพาะปัญหาความเครยีด
จากที่ท�างาน ซึ่งจะเป็นปัญหาที่ส่งผลรนุแรงมากขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องไปกบัข้อมลูที่เผยแพร่
โดย Harvard Business Review บอกว่า 

ในทุกๆ 2 ชั่วโมง

จะมคีนฆ่าตวัตายส�าเรจ็เฉลี่ย 1 คน

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีจ�านวน          

1.5 ล้านคน

ส่วนตัวเลขการลาออกด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของคนยุคเบบี้บูมเมอร์ 
(55-73 ปี) ถอืว่าต�่าที่สดุ คอืน้อยกว่า 10% 

ครึ่งหนึ่งของชาวมิลเลนเนียล (23-38 ปี)
และ 75% ของคน Gen Z (18-22 ปี)

ลาออกจากงานเนื่องจาก
เหตุผลด้านสุขภาพจิต

ท�าไม Mental Health จึงเป็นเทรนด์ที่ธุรกิจต้องจับตา
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ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ มีงานศึกษาจากนักวิจัยมหาวิทยาลัย
ซานฟรานซิสโก Michael A. Freeman บอกไว้ว่า ผู้ประกอบการเกือบครึ่งหนึ่ง (49%) 
ประสบปัญหาสขุภาพจติอย่างน้อยหนึ่งรปูแบบในช่วงอายขุองพวกเขา และยงัมแีนวโน้ม
ที่จะเป็นโรคซึมเศร้าถึง 2 เท่า โรคสมาธิสั้น 6 เท่า โรคไบโพลาร์มากกว่า 10 เท่า 
และเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลจติเวชถงึ 2 เท่า รวมถงึมแีนวโน้มที่จะคดิฆ่าตวัตาย
เป็น 2 เท่า 

จากข้อมูลที่หยิบยกมาให้เห็นนั้น สะท้อนได้ว่า ปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องเล็กๆ 
แต่เป็นประเดน็ระดบัโลกที่ไม่ได้ส่งผลในเชงิสงัคมเท่านั้น แต่ยงัมผีลกระทบทางเศรษฐกจิ
อกีด้วย เพราะจากข้อมลูขององค์การอนามยัโลกเผยว่า ภาวะซมึเศร้าและความวติกกงัวลนั้น 
มีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ 
1 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อปีจากการสูญเสยีผลติภาพ หรอื Productivity นั่นเอง
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จริงไหม? ว่า ยุคนี้คนมีปัญหาด้านสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น เราจึงเอาค�าถามนี้ไป
สอบถามกบั พญ.พยิะดา หาชยัภูม ิหรอื หมอเอิ้น จติแพทย์ที่หลายคนรู้จกัในฐานะคณุ
หมอนกัแต่งเพลง 

“ยคุนี้คนมปัีญหาสขุภาพจติมากขึ้น เพราะความเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่มนษุย์ทกุคนกลวั 
สามารถเกดิขึ้นกบัใครกไ็ด้ เพยีงแต่ว่าใครอยู่ในบทบาทที่จะต้องเจอกบัการเปลี่ยนแปลง
มากกว่ากนั ยิ่งในภาคธรุกจิตอนนี้ นอกจากจะเปลี่ยนแปลงเรว็แล้ว ยงัควบคมุได้ยากด้วย 
อีกทั้งการแข่งขันก็สูง ความเป็นตัวจริงต้องมากขึ้น ซึ่งธรรมชาติของความเป็นตัวจริง
ต้องใช้เวลา แต่ตอนนี้ทกุคนก�าลงัถกูบบีให้เป็นตวัจรงิในเวลาที่สั้นขึ้น ทกุอย่างจงึต้องเรว็ขึ้น 
รีบขึ้น เก่งขึ้น เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ย่อมเกิดความเครียดได้มากขึ้น 
ประกอบกบัยคุนี้คนเรากล้าที่จะเปิดเผย และเปน็ยคุของ Data จงึท�าให้เหน็ข้อมลูทกุอย่าง
เตม็ไปหมด จงึไม่แปลกว่า ท�าไมเราถงึรบัรู้ว่าคนมปีัญหาสขุภาพจติกนัมากขึ้น” 

พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ

การเปลี่ยนแปลง

จุดเริ่ม

ปัญหาสุขภาพใจ
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เช่นเดียวกับความเห็นของ วินัดดา จ่าพา ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Relationflip บอกไว้ว่า 
การที่ธุรกิจไม่รู้แน่ชัดว่าตนเองก�าลังต่อสู้หรือแข่งขันอยู่กับสิ่งใด จะมีความน่ากลัวกว่า
การที่เรารู้ชัดว่าคู่แข่งคือใคร เพราะผู้ประกอบการจะต้องเตรียมพร้อมมากกว่าปกต ิ
เหมือนกับว่าสมองต้องตื่นตัวตลอดเวลา กลายเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความเครียดได้
ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตคนเรานั้น 
ในอีกมุมก็ส่งผลต่อความเครียดให้เพิ่มขึ้น จากการที่เรารับรู้ข้อมูลได้ตลอดเวลานั่นเอง 
เช่น ในอดีตชั่วโมงของการท�างาน เข้า-ออก 8 ชั่วโมงมีความชัดเจน พอมีเทคโนโลยีเข้า
มา มีโซเชียลมีเดียต่างๆ ท�าให้คนรู้สึกเหมือนยังต้องท�างานอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น

ตอนนี้ทุกคนก�าลังถูกบีบให้เป็นตัวจริงในเวลาที่สั้นขึ้น 

ทุกอย่างจึงต้องเร็วขึ้น รีบขึ้น เก่งขึ้น เพื่อให้ทัน

กับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ย่อมเกิดความเครียด

ได้มากขึ้น พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ

พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ
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เมื่อถามถงึว่า ความเครยีดหรอืสขุภาพใจมผีลต่อประสทิธภิาพการท�างานมากน้อย
เพียงใด พญ.พิยะดาบอกว่า ตามหลักแล้วเรื่องของจิตใจส่งผลถึงพฤติกรรมและการ 
กระท�าทั้งอัตโนมัติและไม่อัตโนมัติสูงถึง 80% หากกลับมามองในแง่การท�างาน
ของผู้ประกอบการ จะมกีารบรหิารอยู่ 3 ส่วน คอื บรหิารตวัเอง 50% บรหิารคน 25% 
และบรหิารงาน 25% ซึ่งในการบรหิารตวัเองและบรหิารคนจะมคีวามสมัพนัธ์กบัด้านจติใจ 
ดงันั้น ปัญหาความเครยีด หรอืสขุภาพจติ ย่อมสามารถส่งผลต่อการท�างานได้ถงึ 75% 
เพราะหลกัๆ มาจากตวัเองและจากคนอื่นอกีส่วนหนึ่ง

 จากปัญหาด้านจติใจที่มผีลต่อการท�างานนั้น จะส่งผลกระทบเรว็หรอืช้า คณุหมอ 
บอกว่า ขึ้นอยูท่ี่ภมูคิุม้กนัทางใจของแต่ละคน หากมมีากกก็ระทบช้า หากภมูคิุม้กนัอ่อนแอ 
ผลกระทบย่อมเกดิขึ้นไว ซึ่งในยคุนี้ Soft Skill หรอืทกัษะด้านสงัคม ถอืเป็นทกัษะส�าคญั
ของการสร้างภูมคิุ้มกนัทางใจที่ผู้ประกอบการต้องมใีนยคุของการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้

สุขภาพใจอ่อนแอ

สุขภาพธุรกิจสะดุด! 
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อยากส�าเร็จยคุนี ้ผูป้ระกอบการต้องม ีSoft Skill 

 ในการบรหิารเรามกัคดิว่าจะบรหิารอย่างไรให้ถกูต้องหรอืไม่มปัีญหา แต่ยงัไม่มใีคร
พูดถึงว่า ถ้ามีปัญหาต้องท�าอย่างไร ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องตระหนักว่า ทุกคน
ไม่สามารถหลกีเลี่ยงปัญหาได้ นั่นจงึกลายเป็นความจ�าเป็นที่ผูป้ระกอบการต้องม ีSoft Skill 
หรอืทกัษะด้านสงัคม เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา และสร้างภูมคิุ้มกนัทางใจให้กบัตวัเอง

พญ.พยิะดา ยกตวัอย่าง Soft Skill ที่ผู้ประกอบการสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น

 Self-Awareness ทักษะของการตระหนักรู้ในอารมณ์ ความคิดของตัวเอง

เป็นการรู้จกัตวัเองอย่างถ่องแท้ รู้ว่าตวัเองคดิอะไร รู้สกึอะไรอยู่ รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ
ที่ท�าให้เกดิอารมณ์ ความคดินั้นๆ

 Self-Control ทักษะการควบคุม

เมื่อตระหนกัรู้ในตวัเองแล้ว กต็้องดูแลควบคมุได้ด้วย เช่น รู้ว่าเศร้า เราจะรบัมอืกบั
ความเศร้านี้อย่างไร หรอืรู้ว่าโกรธ เราจะรบัมอืกบัความโกรธอย่างไร เป็นต้น

 ศิลปะของการยอมรับ

เป็นอกีหนึ่ง Soft Skill ที่ส�าคญั เช่น ถ้าเราเจอกบัสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ถูกใจ จะยอมรบั
สิ่งนั้นๆ ได้อย่างไร หรือถ้าเราเจอกับความแย่ของตัวเอง แต่ไม่ยอมรับก็จะไม่สามารถ
พฒันาตวัเองได้ 

 การสื่อสาร

นอกจากการสื่อสารกบัคนอื่นแล้ว ต้องรูจ้กัการสื่อสารกบัตวัเองให้ได้ด้วย เช่น Pitching 
แล้วไม่ได้ จะปลอบตวัเองอย่างไร หรอืเดอืนนี้ขาดทนุ จะให้ก�าลงัใจตวัเองอย่างไร นั่นคอื
สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้จกัสื่อสารกบัตวัเอง
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อย่างไรกด็ ีหากผู้ประกอบการอยากจะเริ่มต้นพฒันา Soft Skill คณุหมอแนะน�าว่า 
ควรเริ่มต้นด้วยการใส่ใจกบัอารมณ์ ความคดิของตวัเราและคนรอบข้างมากกว่าผลก�าไร
ขาดทนุของธรุกจิ 

“เราอาจจะต้องเปลี่ยนจากการบรหิารตวัเลข มาเป็นบรหิารคณุค่าของธรุกจิไปพร้อมๆ 
กบัการบรหิารจติใจให้คนในองค์กรมคีวามสขุ อย่างการเพิ่ม Value ให้กบัธรุกจิ ไม่ได้ใช้
เงินลงทุน แต่ใช้ความเข้าใจในการสร้างขึ้นมา หาจุดแข็งที่เป็นคุณค่าของธุรกิจให้เจอ 
คุณอาจจะเริ่มจากการหา Value ของตัวคุณเองก่อน แล้วค่อยเอาไปรวมเข้ากับธุรกิจ
ที่ก�าลงัท�าอยู ่เพื่อสร้างคณุค่าที่แท้จรงิขึ้นมา ขณะเดยีวกนั การบรหิารจติใจคนให้มคีวามสขุ 
ก็เป็นจุดที่ผู้ประกอบการต้องท�าให้ได้ ต้องใช้คนให้ถูกกับความถนัดของเขา แต่ถ้า
ผู้ประกอบการอยากได้อีกแบบหนึ่ง ก็ต้องรู้จักการจูงใจคน ท�าให้เขารู้สึกว่า การได้ท�า
ในสิ่งที่เขาไม่ถนดั เป็นการพฒันาตวัเอง ท�าให้เขารูส้กึภมูใิจ ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนต้องอาศยั 
Soft Skill ซึ่งเป็นทกัษะที่ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องม ีถ้าคณุอยากจะอยู่อย่างมคีวามสขุ
และประสบความส�าเรจ็ในธรุกจิไปพร้อมๆ กนั”

พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ
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เมื่อทราบดีแล้วว่า ความเครียดและปัญหาสุขภาพจิต คือมลพิษ คือฝุ่น PM 2.5 
ที่สร้างผลกระทบต่อองค์กร จงึไม่ใช่เพยีงแค่ตวัผู้ประกอบการเท่านั้นที่จะได้รบัผลกระทบ 
พนักงาน ซึ่งถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ขององค์กร ทุกคนมีสิทธิ์ที่ต้องเผชิญกับปัญหา
ทางใจเหล่านี้ได้เช่นกัน ทั้งนี้ หากปล่อยให้ปัญหาซึมลึกลงไปเรื่อยๆ องค์กรก็จะยิ่ง
อ่อนแอลงไปทุกที ดังนั้น ความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตจึงไม่ต่างอะไรกับต้นทุน
ที่องค์กรต้อง Lean ออกไปเพื่อความแข็งแกร่งของธุรกิจ   

 วินัดดา จ่าพา ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Relationflip ธุรกิจให้บริการค�าปรึกษาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในแง่ศักยภาพการท�างานและชีวิตส่วนตัวผ่านระบบออนไลน์ 
กล่าวว่า ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า สวัสดิการส่วนใหญ่ของพนักงานจะเน้นที่การตรวจ
สุขภาพกายเป็นหลัก แต่ปัจจุบันหลายๆ องค์กรเริ่มมองเห็นความส�าคัญของการตรวจ
สุขภาพใจของพนักงานมากขึ้น เพราะการท�างานในยุคนี้ต้องเผชิญกับความกดดันที่มา
จากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมากขึ้น 

ก�าจัดต้นทุนแฝง

คืนประสิทธิภาพที่ดี

ให้องค์กร
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วินัดดา จ่าพา

ปัจจัยภายนอก เช่น การที่องค์กรต้องมีการปรับตัวอย่างหนักในยุคดิสรัปชัน ตัว
พนักงานเองก็ต้องปรับตัวรับกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย อะไรที่ไม่เคยท�า ต้อง
ท�ามากขึ้น จ�าเป็นต้องมี Multi Skills เพิ่มขึ้น ขณะที่ปัจจัยภายใน เช่น ความขัดแย้ง
ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เรื่องการสื่อสาร ช่องว่างระหว่าง Generation ฯลฯ ปัจจัย
เหล่านี้ล้วนสร้างความกดดันให้กับพนักงาน และน�าไปสู่ภาวะความเครียด ความวิตก
กังวล และสุขภาพจิตอื่นๆ ได้

 “ภาวะความเครียดท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานของคนลดลง เพราะเขาไม่พร้อม
ที่จะเต็มที่กับการท�างาน มันเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของธุรกิจ ถ้าองค์กรไม่สามารถจัดการ
ปัญหาตรงนี้ได้ก็จะเริ่มสร้างผลกระทบต่อธุรกิจ เพราะพนักงานที่มีภาวะความเครียด
มากๆ อายุการท�างานในองค์กรนั้นๆ ก็จะสั้นลง เปรียบเหมือนกับรถ ระยะทางไปถึง
เป้าหมาย คือจาก A ไป B หากเป็นรถสปอร์ต การไปถึงเป้าหมายก็จะเร็ว แต่ถ้าองค์กร
เป็นเหมือนรถเมล์ คือต้องจอดทุกป้าย เพราะมีคนอยากลงและมีคนอยากขึ้น กว่าจะ
ไปถึงเป้าหมายก็ช้าเมื่อเทียบกับรถสปอร์ตที่ไม่ต้องจอดป้ายนั่นเอง”
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วินัดดาบอกว่า การรู้และเข้าใจถึงต้นตอปัญหาที่แท้จริงจะช่วยให้การแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพใจเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด เธอยกตัวอย่าง การท�างาน
ของ Relationflip ซึ่งเปรียบเสมือนตู้ยาสามัญประจ�าออฟฟิศ เมื่อเวลาที่พนักงานรู้สึก
ไม่สบายใจสามารถโทร.ปรึกษากับนักจิตวิทยาได้ตลอดเวลา เพียงแค่จองผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นปัญหาใหญ่ เรื่องเล็กๆ ก็ปรึกษาได้ เพราะเป้าหมาย
ของ Relationflip คอืการป้องกนั เพื่อลดความเสี่ยงของคนที่จะเกดิปัญหาด้านสขุภาพจติ 
จนต้องพบจิตแพทย์เพื่อการบ�าบัด

“Relationflip จะเน้นที่กระบวนการทางจิตวิทยาเป็นหลัก เน้นการค้นหาพื้นฐาน
ความต้องการของมนุษย์จริงๆ และท�าหน้าที่จูนให้ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน เราจะเป็น
เหมือนห้องลับให้พนักงานมาคุยถึงความกังวลความไม่สบายใจของเขาที่เกิดขึ้น โดย
เรามีหน้าที่น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสะท้อนกลับไปที่องค์กรพร้อมกับแนวทาง
ในการแก้ไข จากประสบการณ์พบว่า มหีลายครั้งที่ตอนแรกอาจจะคดิว่าเป็นปัญหาหนึ่ง 
แต่เมื่อนักจิตวิทยาคุยลึกลงไปกลับพบว่าจริงๆ แล้วมาจากอีกปัญหาหนึ่ง ซึ่งเป็นคนละ
เรื่องกัน ที่ผ่านมามีหลายองค์กรที่เคยเสียเงินมากมายจากการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด 
Relationflip จะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ทั้งพนักงานและองค์กรได้” 

• มองความเครียด ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดหรือไม่น่าคบ แต่เป็น

สิ่งที่ทุกคนต้องเจอ 

• เมื่อเจอแล้วให้ยอมรับ เครียดก็ยอมรับว่าเครียด เพราะการ

ยอมรับไม่ต่อต้าน จะท�าให้เรามีสภาวะที่สงบ 

• สภาวะสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน จะท�าให้เราค่อยๆ เห็นทางเลือกมากขึ้น

ที่จะใช้ในการจัดการความเครียด

อยู่ร่วมกับความเครียดอย่างไรให้ใจมีสุข
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เมื่อใครๆ ก็พูดว่า โอกาสมักเกิดขึ้นจากปัญหา แน่นอนว่าจากปัญหาด้านจิตใจที่
รุนแรงนี้ สามารถน�าไปสู่โอกาสทางธุรกิจได้ แม้จะยังไม่มีตัวเลขยืนยันการเติบโตที่
ชัดเจน แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ ธุรกิจดูแลบ�าบัดจิตใจ (Mental Therapy) มีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้แต่เจ้าพ่อวงการค้าปลีกอย่าง Walmart ยังมองเห็นโอกาส
ในตลาดนี้ จึงได้เปิดคลินิกสุขภาพรูปแบบใหม่ที่รัฐจอร์เจีย ในชื่อว่า Walmart Health 
ให้บริการที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต 60 นาที และยังมีอีกหลายบริการร่วมด้วย เช่น 
บริการทดสอบการได้ยิน บริการทดสอบการมองเห็น และทันตกรรม เป็นต้น 

ส�าหรบัในประเทศไทย นอกเหนอืจากโรงพยาบาลที่ให้บรกิารด้านการบ�าบดัจติใจส�าหรบั
ผูท้ี่มปัีญหาสขุภาพจติอย่างที่เราคุน้เคยกนัแล้ว ทกุวนันี้ยงัมบีรกิารในรปูแบบใหม่ๆ ซึ่งเป็น
ลกัษณะของที่ปรกึษาด้านสขุภาพจติออนไลน์ ผ่านแอปพลเิคชนัและเวบ็ไซต์ต่างๆ Relationflip 
กถ็อืเป็นหนึ่งในบรกิารดงักล่าว นอกจากนี้ ธรุกจิประเภทสตดูโิอเวร์ิกชอ็ปรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ช่วยดูแลด้านจติใจเริ่มมจี�านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หนึ่งในนั้นได้แก่ Studio Persona สตูดโิอศลิปะ
ส�าหรบัทกุคนที่เปิดใจพร้อมให้ศลิปะช่วยคลี่คลายและบ�าบดัสิ่งที่อยูภ่ายในใจ

ที่ใดมีทุกข์...

ที่นั่นมีโอกาสธุรกิจ
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ก่อนอื่น ปรัชญพร วรนันท์ นักศิลปะบ�าบัด เจ้าของ Studio Persona อธิบายให้เรา
ฟังว่า ศิลปะบ�าบัด แตกต่างจากศิลปะทั่วไปอย่างไร อย่างแรกศิลปะบ�าบัดเป็น 
กระบวนการที่ต้องท�าโดยบุคลากร ซึ่งเป็นนักบ�าบัดที่มีใบรับรองอย่างถูกต้อง และศิลปะ
บ�าบัด คือส่วนผสมระหว่างศิลปะกับเรื่องของจิตวิทยา ดังนั้น การท�างานศิลปะบ�าบัด 
จะเป็นการท�างานที่เกี่ยวกับจิตใจ ไม่ได้เน้นที่ผลงาน เป็นกระบวนการระหว่างทางที่ให้
ศิลปะมาช่วยถ่ายทอดความรู้สึกที่ตกค้างหรือสะท้อนสิ่งที่อยู่ข้างใน ไม่ว่าจะเป็น สุข 
ทุกข์ เศร้า เหงา โดดเดี่ยว หรือมีความกังวลต่างๆ เป็นต้น

“หลายคนอาจจะรู้สึกว่า พูดไม่เก่ง ไม่รู้จะพูดออกมาอย่างไร สามารถใช้งานศิลปะ
มาช่วยได้ ไม่ได้มีแค่วาดรูปอย่างเดียว จะปั้น ใช้ทราย ท�างานคราฟต์อะไรก็ตามที่เขา
อยากท�าในตอนนั้น หรือเราอาจจะน�าเสนอให้ว่า อะไรน่าจะเหมาะกับเขา โดยเราจะ
ไม่ตีความจากงานที่เขาสร้างขึ้น เช่น วาดรูปแบบนี้แสดงว่าคุณเป็นแบบนี้ หรือคุณต้อง
ท�าอย่างนี้ เพราะเป็นแบบนี้ เราจะเป็นคนแค่คอยสนับสนุน ประคับประคองเขา และ
ท�าความเข้าใจกับภาวะที่เกิดขึ้นมากกว่า” 

ศิลปะบ�าบัด

ทางเลือกดูแลจิตใจ
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ปรัชญพรบอกว่า Studio Persona เกิดขึ้นจากความตั้งใจท�าให้เป็นพื้นที่ให้คนได้
มาเชื่อมโยงกัน ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปและงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ส่วนการท�าศิลปะ
บ�าบัดนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Studio Persona เพราะต้องการท�าให้คนรู้สึกว่า การ
บ�าบัด ไม่ใช่เรื่องที่ว่าต้องไม่สบายหรือเป็นโรคเท่านั้น อยากให้ศิลปะเข้าถึงทุกคนได้
มากขึ้น 

“ในการท�าศิลปะบ�าบัดกับเรา หากลูกค้าเป็นผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า แต่ยังไม่เคยพบ
จิตแพทย์ จะแนะน�าให้เขาปรึกษาคุณหมอก่อน แล้วค่อยมาท�าศิลปะบ�าบัดควบคู่กัน
ไปจะดีกว่า เพราะเราให้ความส�าคัญกับการคัดกรองผู้ที่มีภาวะเสี่ยง เช่น ท�าร้ายร่างกาย
ตัวเอง ฆ่าตัวตาย เนื่องจากธุรกิจเชิงบ�าบัด ความปลอดภัยเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด 
ต้องปลอดภัยส�าหรับตัวเขา ปลอดภัยส�าหรับตัวเรา และปลอดภัยส�าหรับพื้นที่ เราอยู่
ในพื้นที่ปิด อยู่ในตึกสูง เขาสามารถกระโดดลงไปได้ตลอด ดังนั้น ที่นี่จึงไม่สามารถ
ท�างานบ�าบัดได้กับทุกคน แต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตเท่านั้น 
คนทั่วไปที่สนใจอยากใช้ศลิปะช่วยให้เข้าใจตวัเองมากขึ้นกส็ามารถมาใช้บรกิารได้เช่นกนั 
ดังนั้น จึงเชื่อว่า ธุรกิจเชิงบ�าบัดมีโอกาสที่จะเติบโตและเป็นไปได้อย่างแน่นอน” 

ไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตเท่านั้น

คนทั่วไปที่สนใจอยากใช้ศิลปะช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น 

ก็สามารถมาใช้บริการได้เช่นกัน
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ไม่ว่าคุณจะมองเห็นเรื่องนี้เป็นโอกาส หรือจะเป็นสัญญาณเตือนให้คอยระวังโรค
ทางใจที่จะฉุดรั้งท�าให้ธุรกิจสะดุด เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยกับการท�าธุรกิจ
ในปี พ.ศ.2563 และปีต่อๆ ไป

สุดท้ายจงอย่าลืม! หมั่นถามตัวคุณเองและทีมงานอยู่เสมอๆ ว่าเวลานี้  

Are You OK? ... 

ปรัชญพร วรนันท์

• ฟังร่างกายตัวเอง เช่น นอนไม่หลับ หรือเร่ิมหงุดหงิดฉุนเฉียว ภาษากายจะบ่งบอก

ได้ว่าคุณมีความเครียด

• รับฟังแล้วอย่าปล่อยผ่าน ดูว่ามีอะไรบ้างที่พอท�าได้ในจุดนั้น เช่น แชร์ปัญหากับใคร

สักคน หรือพักผ่อนมากขึ้น

• ฝึกใช้จินตนาการในการแยกแยะสิ่งที่ต้องการและไม่ต้องการ เช่น จินตนาการว่าทุกคน

มีถุงหลายใบ ก่อนเข้าประตูบ้าน ให้เอาสิ่งที่เครียดหรือทุกข์จากที่ท�างานใส่ไว้ในถุงแล้ว

วางไว้นอกบ้าน หรือก่อนเข้าห้องนอนก็เช่นกัน สามารถเอาส่ิงที่ไม่ต้องการใส่ถุงอีกใบ

วางไว้นอก เพื่อให้ห้องนอนเป็นที่พักผ่อนอย่างแท้จริง

เคล็ดลับก�าจัดความเครียด By นักศิลปะบ�าบัด
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Trendy Marketing

“ก็คนมันยุ่ง จะกินอะไรแต่ละทีก็ต้องรีบและเร็วที่สุด”

อาจเป็นค�าตดิปากของใครหลายคน โดยเฉพาะกบัมนษุย์ท�างาน
ที่ในแต่ละวนัมเีรื่องมากมายให้ต้องจดัการตั้งแต่เช้ายนัเข้านอน 

ส่งผลให้กลยทุธ์แบบ Grab & Go ที่แค่หยบิ จ่าย แล้วไป 
แจ้งเกดิคว้าใจคนยคุใหม่ไปได้อย่างสวยงาม

 กองบรรณาธกิาร

Grab & Go
ส่ังง่าย ได้ไว ไปเลย
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ด้วยชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ท�าให้ผู้คนจ�านวนไม่น้อยพากันมองข้ามการกินอาหาร
บางมื้อไป โดยข้อมูลจากการวจิยัของ Sodexo ผู้น�าด้านบรกิารเพื่อคณุภาพชวีติของโลก 
เผยให้เหน็ว่า 

สอดคล้องไปกับการศึกษาของ Yell.com ที่ชี้ให้เห็นว่า พนักงานบนเกาะผู้ดีแห่งนี้
เกอืบหนึ่งล้านคนไม่เคยหยดุพกัเที่ยง หรอืในส่วนที่พกัอย่าง 34% ต้องมานั่งกนิข้าวเที่ยง
ที่โต๊ะท�างาน, 30% กนิที่โรงอาหารหรอืห้องครวั และที่ชวนอึ้งมากที่สดุกค็อื มพีนกังาน 
325,000 คน ที่เคยกนิข้าวกลางวนัในห้องน�้าที่ท�างานมาแล้ว 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้กลยุทธ์แบบ Grab & Go ถูกน�ามาใช้กับธุรกิจ
อาหารที่ลกูค้าเพยีงแค่เดนิเข้าไปสั่งหรอืหยบิเมนทูี่ต้องการ จ่ายเงนิแล้วน�าไปกนิระหว่างทาง
หรอืตามสถานที่ต่างๆ ที่ตวัเองสะดวก ได้รบัความนยิมและมาแรงอย่างต่อเนื่อง 

คนวัยท�ำงำน

ในอังกฤษ 

กินอำหำรไม่ครบมื้อ 

เพรำะยุ่งมำกเกินไป  65% 

35 K SME Inspired



โดยการศกึษาเชงิลกึของบรษิทัวจิยัข้อมูลด้านธรุกจิอาหารอย่าง MCA Insight และ 
HIM ชี้ให้เหน็ว่า อาหารแบบ Grab & Go ในสหราชอาณาจกัรนั้นจะมมีูลค่า 21.2 พนัล้าน
ปอนด์ในปี พ.ศ.2562 เติบโตขึ้น 3% จากปีก่อนหน้า และคาดว่าจะขยับขึ้นสูงถึง 
23.5 พนัล้านปอนด์ในปี พ.ศ.2565 และแน่นอนว่ากลยทุธ์แบบนี้ไม่ได้ฮติตดิลมบนแค่ที่
เกาะองักฤษเท่านั้น! แต่ความนยิมยงักระจายไปทั่วโลก 

ถงึแม้ว่า Grab & Go จะดเูป็นกลยทุธ์ที่ผกูตดิกบัธรุกจิอาหาร เครื่องดื่ม หรอืของกนิเล่น 
อย่างการที่ MK ในบ้านเราส่งตรงแบรนด์น้องใหม่อย่าง Bizzy Box ออกมาเอาใจคนท�างาน
ออฟฟิศใจกลางเมืองให้สามารถเลือกซื้อชุดอาหารและขนมที่ต้องการในร้านแห่งนี้
กลับไปกินที่บ้านหรือที่ท�างานได้ หรือร้านกาแฟ “TOUCH-AND-GO COFEE” ในญี่ปุ่น 
ที่ลูกค้าสามารถท�าการ Custom รสชาตกิาแฟที่ต้องการและก�าหนดเวลาที่จะไปรบัได้เอง 
โดยการสั่งผ่าน LINE Official Account จ่ายเงนิทาง LINE Pay และไปรบักาแฟได้ที่ลอ็กเกอร์
ของทางร้านตามหมายเลขที่ระบไุว้ในข้อความ

ที่มา : www.facebook.com/pg/bizzyboxofficial
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แต่ด้วยกระแสของคนรุน่ใหม่ที่นยิมความสะดวกรวดเรว็ ท�าให้บรษิทัหรอืแบรนด์ต่างๆ 
นอกเหนอืจากกลุ่มธรุกจิอาหารพากนัออกสนิค้าหรอืบรกิาร เพื่อตอบโจทย์ “On-the-Go 
Consumer” หรอืผูบ้รโิภคที่ชวีติต้องรบีเร่งยุง่อยูต่ลอดเวลาและไม่ชอบการรอคอย ตวัอย่าง
ที่เหน็ได้ชดัและเปิดม่านก่อนใครคงหนไีม่พ้น Amazon ที่เปิดตวั “amazon go” หรอื ร้าน
สะดวกซื้ออัจฉริยะไปในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา เพียงแค่ลูกค้าหยิบมือถือแล้วเปิด
แอปพลเิคชนั amazon go ขึ้นมาสแกนผ่านประตู เข้าไปเลอืกสนิค้าที่ต้องการลงตะกร้า
แล้วเดนิออกไปได้เลย โดยที่ไม่ต้องเข้าควิจ่ายเงนิที่จดุบรกิารแคชเชยีร์อกีต่อไป โดยทกุครั้ง
ที่หยิบหรือวางคืนสินค้าที่ชั้น ระบบประมวลผลอัตโนมัติจากเทคโนโลยีและเซ็นเซอร์
ที่ติดตั้งไว้จะท�าการคิดค�านวณราคา และหักเงินจากบัญชีหรือบัตรเครดิตที่ผูกไว้ทันที
ที่ลูกค้าเดนิออกจากร้าน

มาในลกัษณะที่คล้ายคลงึกนั เมื่อล่าสดุเชนร้านสะดวกซื้อชื่อดงัอย่าง 7-Eleven ได้
เปิดตวัร้านที่ใช้คอนเซปต์แบบ Click and Go ขึ้นเป็นครั้งแรกในออสเตรเลยี โดยลูกค้า
สามารถเดนิเข้ามาในร้าน ท�าการเลอืกรายการสนิค้าที่ต้องการ สแกนบาร์โค้ดด้วยโทรศพัท์ 
จากนั้นท�าการจ่ายผ่านทางแอปพลเิคชนัและเดนิออกจากร้านไปได้เลย 
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วตัสนั ประเทศไทยเองกโ็ดดเข้าร่วมคว้าโอกาสจบักระแส On-the-Go เช่นกนั ด้วย
การวางขายสนิค้าอย่างแผ่นมาส์กหน้าผ่านตู้ขายของอตัโนมตั ิ หรอื BlueMart ซึ่งตั้งอยู่
ตามสถานรีถไฟฟ้า BTS เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อสนิค้าได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้อง
เข้าไปที่ร้าน หรอืสามารถซื้อได้ในระหว่างการเดนิทางพร้อมรบัสนิค้าได้เลยทนัท ี

ส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในคลื่นการค้าแบบกินไป
ซื้อไประหว่างทางเช่นนี้ สิ่งส�าคญัคอื ผู้ประกอบการต้องมองให้ออกว่า ปัญหา หรอื Pain 
Point ของลูกค้ายคุใหม่คอือะไร สนิค้าแบบไหนที่เข้ากบัไลฟ์สไตล์ของพวกเขา ที่ส�าคญั
บรรจภุณัฑ์ที่ใช้ต้องเปิดง่าย พกพาสะดวก ไม่เป็นภาระต่อการหยบิใช้ระหว่างทาง และ
ต้องเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

หากเป็นสนิค้าประเภทอาหาร อย่าลมืค�านงึถงึความสด สะอาด ปลอดภยั และมี
คณุค่าทางโภชนาการ หรอืหากจะมกีารใช้เทคโนโลยเีข้ามาเป็นตวัช่วย ต้องแน่ใจว่า เครื่องมอื
เหล่านั้นใช้งานง่าย เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน และไม่ได้มีหลายขั้นตอนมาก
จนเกินไป รวมถึงการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีความปลอดภัย อีกทั้งควรเลือก
ท�าเลที่ตั้งที่มผีูค้นสญัจรผ่านไปมา และมกีารให้บรกิารที่รวดเรว็ เพื่อให้การชงิชยัในครั้งนี้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนยคุใหม่ได้อย่างแท้จรงิ       

ที่มา : https://th.mart.blue/th#bluemart
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SME Corner

คุณเริ่มต้นธุรกิจจากอะไร?

บางคนเริ่มต้นจากความรกั บางคนเริ่มต้นจากโอกาส
แต่เชื่อไหมว่ามคีนคนหนึ่งที่เริ่มต้นธรุกจิจากหนี้ก้อนโตกว่า 200 ล้านบาท 

อะไรคอืสิ่งท�าให้ก้าวข้ามวกิฤตที่หนกัสดุในชวีติมาได้ จนน�าพาธรุกจิให้มี
ยอดขายเกอืบ 500 ล้านบาทได้อย่างทกุวนันี้ จากประสบการณ์จรงิ

ของคนอสงัหารมิทรพัย์ อย่าง “สยาม เลศิลมุพลพีนัธุ”์ เชื่อว่าจะเป็นบทเรยีน
ที่ดใีห้กบัเอสเอม็อคีนอื่นๆ ได้

 กองบรรณาธกิาร   กจิจา อภชินรจเรข

ถอดบทเรียน

“ปลดหนี้ 200 ล้าน”
ก้าวข้ามวิกฤต พาธุรกิจโตยั่งยืน
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เด็กวัย 20 ต้นๆ กับหนี้ก้อนโต 200 ล้าน

ย้อนกลับไปในช่วงวิกฤตต้มย�ากุ้งเมื่อปี พ.ศ.2540 บัณฑิตป้ายแดงในวัย 21 ปี ที่
เพิ่งเรียนจบหมาดๆ จากรั้วมหาวิทยาลัยในเวลานั้นและเพิ่งเข้ามารับช่วงดูแลกิจการ 
อสังหาฯ แทบไม่คาดคิดว่า ต้องมาเจอวิกฤตหนักแบบชั่วข้ามคืน เมื่อเงินบาทอ่อนค่า
จาก 25 บาทเป็น 50 บาท ส่งผลให้เกิดหนี้ก้อนใหญ่กว่า 200 ล้านบาทในทันท ี

ค�าถามที่เกิดขึ้นในหัวเวลานั้น...จะสู้ต่อหรือยอมแพ้!

สยาม เลิศลุมพลีพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป 
จ�ากัด (LP GROUP) ย้อนเล่าประสบการณ์ที่เป็นเสมือนบทเรียนครั้งใหญ่ แต่ทว่าช่วย
วางรากฐานที่แขง็แกร่งให้กบัธรุกจิในปัจจบุนัได้ โดยบอกว่า ในวนิาททีี่จะต้องตดัสนิใจว่า
จะสู้หรือยอมแพ้ ค�าว่า “ความรับผิดชอบต่อลูกค้า” ผุดขึ้นในความรู้สึก หลายคน 
ใช้เงินออมทั้งชีวิตเพื่อมาซื้อบ้าน การยอมแพ้ง่ายๆ ไม่ใช่แค่ตัวเองที่ได้รับผลกระทบ 
ลูกค้าโครงการบ้านอีกนับไม่ถ้วนต้องได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ดังนั้น การเดินหน้า
สู้กับวิกฤตจึงเป็นหนทางที่สยามตัดสินใจเลือก  

เมื่อเลือกจะสู้ก็ต้องรู้วิธีเอาชนะปัญหา!

สยามบอกว่า จากวกิฤตค่าเงนิท�าให้สถาบนัการเงนิต่างๆ ปิดตวัลงเป็นจ�านวนมาก 
เมื่อไม่มีแหล่งเงินทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ก็อยู่ต่อได้ยาก เวลานั้นลูกค้าบางส่วน
เกิดความไม่มั่นใจในตัวโครงการ จึงต้องการเงินดาวน์คืน ฉะนั้นวิธีในการแก้ปัญหา
ที่ดีที่สุด อย่างแรกคือ “การพูดความจริง”
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“เราต้องพูดความจรงิกบัลูกค้าและทกุคนที่เกี่ยวข้อง เพราะเชื่อว่าการพูดความจรงิ
จะน�าไปสู่การแก้ปัญหาได้ อธบิายความเป็นจรงิว่า ปัญหาคอือะไร ที่มาของปัญหาคอื
อะไร หากลูกค้าอยากได้เงนิดาวน์คนื ขอผ่อนเป็นรายเดอืน เท่าๆ กบัที่ลูกค้าเคยผ่อนได้ไหม 
แทนการคนืเป็นเงนิก้อน เพราะตอนนั้นทกุคนเกดิวกิฤตเหมอืนกนัหมด” 

วิธีการแก้ปัญหาต่อมาคือ “การฟัง” และ “การเรียนรู้” สยามบอกว่า  ด้วยนิสัย
ส่วนตวัที่เป็นคนชอบฟังและชอบใฝ่หาความรู้ เมื่อเกดิวกิฤตหนี้ ท�าให้เขาอยากมคีวามรู้
ด้านกฎหมายเพิ่มเติม จากที่เรียนจบด้านการเงินก็ไปลงเรียนปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ 
เพราะต้องการความรู้ตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อน�าไปใช้ในการเจรจากับเจ้าหนี้และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ขณะเดียวกัน ในฐานะลูกหนี้ท�าให้สยามมักจะได้เจอกับเจ้าของธุรกิจ ซึ่งมีตั้งแต่
ผู้บริหารแบงก์ เรื่อยไปจนถึงนักธุรกิจตระกูลใหญ่ๆ ระดับประเทศ ซึ่งต่างก็ตกอยู่ใน
ฐานะลูกหนี้จากวิกฤตเช่นเดียวกัน บ่อยครั้งที่เขาได้รับฟังค�าแนะน�า และค�าสอนต่างๆ 
จากคนเหล่านี้ แล้วน�าเอามาปรับใช้ในการแก้ปัญหาของตนเอง
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ใช้บทเรียน เปล่ียนธุรกิจ วางรากฐานใหม่สู่ความแข็งแกร่ง

สยามใช้เวลาอยู่ 3 ปีเต็มในการแก้วิกฤตให้ธุรกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  การเริ่มต้น
จึงเกิดขึ้นอีกครั้ง แต่การเริ่มครั้งนี้ เป็นการเริ่มโดยที่เอาบทเรียนความผิดพลาดในอดีต
มาใช้เป็นเสาเข็มเพื่อวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

บทเรียนแรก : ต้องไม่ท�าอะไรที่เกินตัว เมื่อต้องเริ่มต้นใหม่สยามจึงเลือกที่จะท�า
จากเล็กๆ ก่อน โดยเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่สอนให้รู้จักตัวเองและน�าเอา
หลักการแบ่งเป็นส่วนๆ มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางการเงิน เช่น ต้องใช้เท่าไร ขายเท่าไร ลงทุนเท่าไร เก็บส�ารองเท่าไร 
เป็นการคิดเผื่อเหลือเผื่อขาด ซึ่งด้วยวิธีการนี้เอง ท�าให้สยามสามารถท�าธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ได้ โดยที่ไม่ต้องกู้แบงก์เลยเป็นเวลาอยู่ 10 ปี

เชื่อว่าสิ่งที่ท�าให้พ้นวิกฤตมาได้

คือ การที่เรามีสติในสิ่งที่ท�า

และการตั้งมั่นในความดี

ที่จะรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งนั่นคือ

สิ่งที่มาจากข้างใน ส่วนข้างนอก

คอื คณุต้องฟังเยอะๆ เรียนรู้เยอะๆ 

อย่ากลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณ

แก้ปัญหาไปได้
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บทเรียนที่สอง : ธรุกจิต้องมรีะบบ ความผดิพลาดในอดตีส่วนหนึ่งอาจมาจากการ
ที่ท�าทุกอย่างแบบง่ายๆ ไม่มีระบบรองรับ ดังนั้น ในการเริ่มต้นใหม่จ�าเป็นต้องมีการ
วางระบบ มีกระบวนการ วิธีการท�างานที่ชัดเจน ซึ่งระบบที่ดีที่สุด คือ ต้องท�าให้สั้น 
กระชับ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวที่สุด และที่ส�าคัญต้องท�าให้พนักงานทุกคนต้อง
ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองให้ดีที่สุด เพราะงานที่ออกจากฝ่ายหนึ่ง 
(Output) ย่อมจะเป็นงานเข้าของอีกฝ่ายหนึ่ง (Input) ดังนั้น หาก Output ไม่ดี ก็จะกลาย
ไปเป็น Input ที่ไม่ดีของอีกฝ่ายทันที

แชร์เคล็ดลับโตก้าวกระโดด ด้วยการเปล่ียนวิธีคิด 

จากวิกฤตในอดีตที่ท�าให้ธุรกิจติดลบ สามารถพลิกฟื้นขึ้นมามีก�าไร จนวันนี้สามารถ
สร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด สยามเผยเคล็ดลับที่ท�า LP GROUP ประสบความ
ส�าเร็จ จากธุรกิจที่มียอดขายหลักสิบล้าน กลายเป็น 500 ล้านบาท โดยบอกว่า แต่เดิม
คนท�าธุรกิจอสังหาฯ  มักจะคิดถึงเรื่องต้นทุนมาก่อน ท�าอย่างไรให้ต้นทุนต�่า เช่น ท�างาน
ก่อสร้างเอง จ้างคนงานเอง เพื่อควบคุมต้นทุน แต่ส�าหรับเขาได้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดย
การโฟกัสตัวเองเป็น “ธุรกิจขายบริการ”

“พอบอกกบัตวัเองว่าเราขายบรกิาร ดงันั้น งานอะไรที่เกี่ยวข้องกบัการผลติ เราจะ
ไม่ท�า จะซบัต่อไปให้คนที่เขาเชี่ยวชาญมากกว่าท�า เพื่อที่เราจะได้โฟกสังานบรกิารอย่าง
เตม็ที่ ดงันั้น เราไม่จ�าเป็นต้องไปสตอ็กเหลก็ สตอ็กปนู หรอืไปรบัเหมาก่อสร้าง สิ่งที่เราท�า
กเ็ช่น งานการตลาด พฒันาทมีขาย ในส่วนของทมี Construction เรากม็ ีแต่เป็นฝ่ายตรวจสอบ 
(QC) รวมไปถงึทมีบรกิารหลงัการขาย จะเหน็ได้ว่า LP GROUP ของเราขบัเคลื่อนธรุกจิ
ด้วยการบรกิารตั้งแต่ต้นจนจบ และการที่เราโฟกสัจะท�าให้ลูกค้าได้รบับรกิารที่ด ีเมื่อเขา
ได้รบับรกิารที่ดกีจ็ะเกดิการซื้อและบอกต่อ การเปลี่ยนแปลงการคดิ โดยยดึการโฟกสัเช่นนี้ 
ช่วยท�าให้รายได้ของเราโตขึ้นก้าวกระโดดเป็นเท่าตวัเลยทเีดยีว”
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สุดท้ายนี้ สยามยังฝากไปถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วยว่า วันนี้โลกเปลี่ยนแปลง
เรว็มาก ทกุอย่างเชื่อมโยงถงึกนั ปัญหาของอเมรกิากอ็าจจะกลายเป็นปัญหาของเราได้ 
ปัญหาของใครๆ ก็เป็นปัญหาของเราได้ ดังนั้น การท�าธุรกิจในปัจจุบันต้องเตรียมตัว
อยู่เสมอ และพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ดูว่ายังมีอะไรอีกบ้างที่ต้องพัฒนาเพื่อให้ทัน
กับโลกยุคใหม่ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบความส�าเร็จแล้วควรต้อง
รู้จักแบ่งปันโอกาสที่มีให้กับคนอื่นที่ด้อยกว่า ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ การช่วยเหลือ
สงัคมและอื่นๆ อย่ามุง่หวงัเพยีงแต่ก�าไร และผลประโยชน์เท่านั้น เพราะเชื่อว่าการแบ่งปัน
จะน�าพาไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตได้ 
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Financial

ใกล้ช่วงปลายเดือนทีไร มักจะได้ยินอยู่เสมอๆ ว่าเป็นช่วงที่ยุ่งมาก
ส�าหรับผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ โดยเฉพาะในรายเล็ก
หรือรายย่อย เพราะส่วนใหญ่มักจะบริหารจัดการงานต่างๆ

ภายในองค์กรด้วยตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินเดือน
พนักงาน ซึ่งถือเป็นความลับของบริษัท 

 ณฐัพร รตันประสาท
Cash Management Department Transaction Banking Division ธนาคารกสกิรไทย

ส้ินเดอืนไม่ยุง่!
ด้วยระบบ Payroll แบบใหม่
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หากองค์กรมีพนักงานเพียงไม่กี่คน การบริหารจัดการบัญชีเงินเดือนอาจไม่ใช่เรื่อง
ยุ่งยากอะไรที่ผู้ประกอบการจะท�าด้วยตัวเอง แต่หากธุรกิจเริ่มโตขึ้น มีพนักงานเพิ่ม
มากขึ้น เช่น มากกว่า 20 คน การที่ต้องมาพิมพ์สลิปเงินเดือนใส่กระดาษ A4 แล้วค่อย
เปลี่ยนชื่อพนักงาน ยอดเงินจ่าย จ�านวนเงินที่หักภาษี จากนั้นต้องกดโอนจ่ายทีละคน 
ด้วยขั้นตอนเหล่านี้ ล้วนแต่ท�าให้เสียทั้งเวลาและโอกาสของผู้ประกอบการที่จะไปท�า
อย่างอื่น เพื่อสร้างผลก�าไรให้กับธุรกิจได้มากกว่า

ในบางองค์กรที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อย แม้ผู้ประกอบการอาจจะไม่ได้ท�าเอง เพราะมี
ฝ่าย HR คอยดูแลจัดการแทน แต่ก็เช่นเดียวกัน การบริหารจัดการบัญชีเงินเดือนที่
ไม่เป็นระบบ ย่อมส่งผลให้พนักงาน HR ไม่สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะแทนที่จะมีเวลาเหลือเพื่อไปพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในองค์กร 
หรือจัดการงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท แต่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องดังกล่าว
มากเกินความจ�าเป็น อีกทั้งการจัดการที่ไม่เป็นระบบอาจท�าให้เกิดการทุจริตได้ง่าย 
เนื่องจากการจัดการเงินเดือนที่ไม่ได้เข้าระบบนั้น ท�าให้ตรวจสอบได้ยากนั่นเอง    

46 K SME Inspired



 ดังนั้น ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องมีตัวช่วยที่สามารถลดขั้นตอนการบริหารจัดการ
บัญชีเงินเดือน ซึ่งปัจจุบันมีทางเลือกอยู่หลากหลาย โดยเฉพาะบริการบัญชีเงินเดือน 
(Payroll) ในการเลือกใช้ต้องพิจารณาดูด้วยว่า ตัวช่วยที่มีอยู่ในตลาดนั้น สามารถช่วย
ลดขั้นตอนการท�างานได้จริง ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า บริการ Payroll ส่วนมากถูกออกแบบ
มาเพื่อบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานเฉลี่ยมากกว่า 50 คนขึ้นไป ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับ
ผู้ประกอบการรายย่อย อีกทั้งขั้นตอนการสมัครยังมีความยุ่งยาก ที่ส�าคัญยังเป็นการ
เข้าไปท�ารายการบนหลายๆ ระบบด้วยกัน 

 ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทย และ FlowAccount 
เพื่อช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถบริหารจัดการบัญชีเงินเดือนพนักงานได้ง่าย
ขึ้น ด้วยบริการ FlowAccount x KBank Payroll

ความโดดเด่นของบริการ FlowAccount x KBank Payroll เป็นวิธกีารจ่ายเงนิเดอืน
รปูแบบใหม่ที่ท�าผ่านระบบบญัชทีี่เชื่อมต่อกบัระบบของธนาคารโดยตรง ท�าให้สามารถบรหิาร
จัดการบัญชีและเงินเดือนพนักงานได้อย่างรวดเร็ว เพราะด้วยระบบที่สามารถส่งข้อมูล
ของพนักงานไปยังธนาคารกสิกรไทย แล้วให้ผู้ประกอบการกดจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน
ได้เลย โดยไม่ต้องเสยีเวลาเป็นวนั เพื่อเตรยีมข้อมูลและรอโอนเงนิให้พนกังานทลีะคน
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 นอกจากความรวดเร็วแล้ว บริการนี้ยังตอบโจทย์การใช้งานง่าย ผู้ประกอบการ
สามารถท�าข้อมูลเงินเดือน ค�านวณภาษี และจ่ายเงินเดือนได้ครบในระบบบัญชีเดียว

ที่ส�าคัญคือ มีความปลอดภัย เพราะระบบ FlowAccount สามารถก�าหนดสิทธิให้
เห็นข้อมูลได้เฉพาะผู้ประกอบการเท่านั้น และยังเชื่อมต่อกับระบบจ่ายเงินเดือนที่มี
ความน่าเชื่อถือและปลอดภัยของธนาคารกสิกรไทย FlowAccount เพียงท�าหน้าที่ส่ง
ข้อมูลให้ธนาคาร ไม่ได้เป็นผู้ท�าการโอนเงินเดือนให้ทันที ดังนั้น ผู้ประกอบการยังต้อง
เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและกดโอนเงินเดือนเองในระบบของธนาคาร 

ส�าหรับบริการนี้ เหมาะกับองค์กรธุรกิจเอสเอ็มอีที่เป็นนิติบุคคล และต้องมีบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย หากผู้ประกอบการสนใจสมัครบริการ สามารถ
เข้าไปที่เว็บไซต์ www.flowaccount.com โดยมีขั้นตอนดังนี้
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1  ระบุบัญชีเงินฝากนิติบุคคลของธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการสมัคร หรือในกรณี
ที่ไม่ได้ใช้บัญชีของธนาคารกสิกรไทยมาก่อน ก็สามารถสมัครได้

2  กรอกข้อมูลธุรกิจและข้อมูลผู้ติดต่อ

3  FlowAccount ส่งข้อมูลแจ้งความประสงค์ให้กับธนาคารกสิกรไทย โดยลูกค้า
จะได้รับการติดต่อกลับจากธนาคารกสิกรไทย เพื่อด�าเนินการสมัครใช้บริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทีมงานให้บริการลูกค้า FlowAccount 
โทร. 08-1359-7000 หรอืทาง Live Chat ได้ตลอดวนัจนัทร์-อาทติย์ เวลา 09.00-18.00 น. 
ที่ส�าคญัสมคัรวนันี้ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

ยุคที่การแข่งขันสูงเช่นนี้ อย่ามัวมาเสียเวลากับกระบวนการท�างานที่ไม่เป็นระบบ 
มองหาตวัช่วยดีๆ  สกัตวั เพื่อช่วยให้การท�าธรุกจิของคณุคล่องตวั มปีระสทิธภิาพ คณุจะ
ได้มีเวลาอีกมากที่จะไปโฟกัสกับเรื่องเร่งด่วนที่จะสร้างโอกาสให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่าง
แขง็แกร่ง 
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Tax&Law

กจิการนติบิคุคลในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่มรีอบระยะบญัชตีามปีปฏทินิ 
ท�าให้ต้องยื่นงบต่อกรมสรรพากรและกรมพฒันาธรุกจิการค้าภายในใกล้ๆ 
สิ้นเดอืนพฤษภาคม แต่ที่ผ่านมามกัจะได้ยนิเสยีงบ่นจากเจ้าของธรุกจิว่า 

กว่าฝ่ายบญัช ีไม่ว่าจะเป็นทมีภายในเองหรอืส�านกังานบญัช ีจะสรปุตวัเลข
ให้ว่าก�าไรขาดทนุ และมภีาษตี้องเสยีเท่าไรนั้น มกัจะมาแบบร้อนๆ ปลาย
เดอืนพฤษภาคม ก่อนวนัครบก�าหนดฯ เพยีง 1-2 วนั ท�าให้ไม่มเีวลาที่จะ

ตรวจสอบแบบพนิจิพเิคราะห์ และจ�าต้องยอมรบัตวัเลขตามงบฯ นั้น เพราะ
ไม่มเีวลาแก้ไข หรอืสายเกนิกว่าจะกลบัไปแก้ไขย้อนหลงัได้แล้ว

ปิดงบปี’62

เตรียมตัวไว มีชัยไปกว่าครึ่ง

 ศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จดัการ บรษิทั Network Advisory Team Ltd.
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ปีนี้เราจึงมาย�้าเตือนให้เตรียมตัวแต่เนิ่นๆ ที่จริงการปิดบัญชีแบบมืออาชีพนั้นต้อง
ปิดให้ได้เดอืนต่อเดอืน เพื่อจะได้ตรวจสอบตวัเลขและสถานะของกจิการให้ทนัการณ์ เรว็ๆ นี้ 
มข่ีาวกจิการทวัร์ขนาดใหญ่ที่ผลติและจดัโปรแกรมทวัร์แบบผูค้้าส่ง แล้วส่งต่อให้บรษิทัทวัร์
รบัเป็นเอเยนต์ไปขายต่อเกดิล้มครนืกลางอากาศขึ้นมา เพราะขาดสภาพคล่อง ลกัษณะ
แบบนี้ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นการบริหารที่ไม่รู้ก�าไรขาดทุนที่แท้จริงของกิจการ แต่อาศัยการ
หมุนเงินจากเงินจองของลูกค้าไปเรื่อยๆ เมื่อเกิดเศรษฐกิจไม่ดี ยอดจองน้อยลง เงินจึง
ไม่มใีห้หมนุท�าให้ล้มครนืแบบไม่รู้เนื้อรู้ตวัแบบนี้ 

ดงันั้น ในยคุที่ภาวะเศรษฐกจิมคีวามเปราะบางมาก นอกจากเรื่องที่จะเตรยีมปิดงบ
ปี พ.ศ.2562 แล้ว ยงัอยากย�้าเตอืนว่า ทกุท่านควรเริ่มจดัระบบบญัชใีหม่ในปี พ.ศ.2563 
ให้รองรบัความเปราะบางของธรุกจิ โดยการลงบญัชแีบบถูกต้อง ครบถ้วน และทนัการณ์

โดยน่าจะเป็นโอกาสที่ดทีี่จะน�าระบบบญัชแีบบ Cloud Base มาใช้และบนัทกึข้อมูล
ให้จบวันต่อวัน เพื่อที่เราจะสามารถดูสถานะการเงินได้แบบ Real Time เพื่อใช้ในการ
ตดัสนิใจให้ทนัเหตกุารณ์ท่ามกลางความเปราะบางของเศรษฐกจิอย่างที่กล่าวไป

กลับมาพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวก่อนปิดงบปี’62 ในเมื่อมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น 
ผู้ประกอบการควรตรวจดูในเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปนี้
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การท�างบกระทบยอดธนาคาร

ผูป้ระกอบการต้องแน่ใจว่า บญัชธีนาคารทกุบญัชทีี่เปิดในนามกจิการได้มกีารท�างบ
กระทบยอดเดอืนต่อเดอืน เพื่อบนัทกึบญัชใีห้ครบทกุรายการที่มเีงนิเข้า เงนิออก 

(การท�างบกระทบยอดธนาคาร หมายถงึ การดแูลตวัเลขของบญัชธีนาคาร
ให้ตรงกบับญัชเีงนิสดของกจิการ หากกรณตีวัเลขไม่ตรงกนัอาจมข้ีอผดิพลาดเกดิขึ้น 
ดงันั้น ต้องท�าการแก้ไขข้อผดิพลาดเพื่อให้บญัชทีั้งสองมยีอดเงนิตรงกนั)

โดยเฉพาะรายการเงนิเข้าบญัช ีถอืเป็นเรื่องส�าคญั เพราะปัจจบุนัการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่สรรพากรมักจะขอ Bank Statement แล้วตรวจสอบยอดเงินเข้าว่าได้มีการลง
บัญชีครบถ้วน หากยอดใดพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นรายการอะไร เขาจะถือว่าเป็นรายได้
และเกบ็ภาษเีพิ่มทั้ง VAT และภาษเีงนิได้นติบิคุคล พร้อมเงนิเพิ่มและเบี้ยปรบั
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เร่งให้ฝ่ายบัญชีปิดงบการเงินปี’62 แล้วตรวจดูในรายละเอียดดังนี้

1  งบก�าไรขาดทุน

 มอีตัราก�าไรขัน้ต้น ที่เหมาะสมกบัอตุสาหกรรมของเรา และที่แน่ๆ ห้าม
ติดลบเป็นเด็ดขาดเพราะสรรพากรจะเรียกตรวจทันที เนื่องจากในการท�า
ธรุกจิถ้าขาดทนุขั้นต้น ต้องมสีิ่งผดิปกตอิย่างแน่นอน

 กรณีเป็นธุรกิจที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ท�าการกระทบยอดตาม ภ.พ.30 
(ภ.พ.30 คอื แบบแสดงรายการสรปุภาษซีื้อ-ภาษขีาย เพื่อน�าส่งกรมสรรพากร) 
ดวู่าตรงกบัยอดรายรบัในงบการเงนิหรอืไม่ หากไม่ตรงกนั ต้องเตรยีมหาเหตผุล

และข้อมูลไว้ชี้แจงต่อกรมสรรพากร ทั้งนี้ ยอดที่ไม่ตรงกันมีความเป็นไปได้ในบางธุรกิจ 
แต่อย่างไรกต็าม เจ้าหน้าที่สรรพากรมกัจะเรยีกตรวจเสมอ หากพบว่าไม่ตรงกนั ดงันั้น 
ผู้ประกอบการต้องพร้อมที่จะชี้แจง

 ดคู่าใช้จ่ายประเภทค่าทีป่รึกษา ค่านายหน้าว่ามยีอดที่เหมาะสม มทีี่มาที่ไป
และสามารถพสิูจน์ตวัตนของผู้รบัได้ ทั้งนี้ เป็นที่รู้กนัว่าเมื่อปิดงบการเงนิออก
มาแล้ว หากพบว่ากจิการมกี�าไรมาก ผู้ประกอบการมกัจะนยิมเพิ่มค่าใช้จ่าย 

ดว้ยการตั้งคา้งจ่ายค่านายหน้า ค่าที่ปรกึษา ฯลฯ กรมสรรพากรจงึสั่งเจ้า AI ให้คอยตรวจ
จบัประเดน็นี้ด้วย ดงันั้น ก่อนปิดงบให้ตรวจสอบว่า ท่านมรีายการดงักล่าวที่พสิูจน์ได้ว่า
ใช้บรกิารจรงิในราคาที่สมเหตผุลหรอืไม่ และในงบดลุมกีารตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประเภทนี้
ของปีก่อนค้างอยู่หรือไม่ ถ้าค้างอยู่กรมสรรพากรจะมองว่าไม่มีการจ่ายจริง จะท�าการ
ปรบัปรงุให้เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามและให้ท่านเสยีภาษยี้อนหลงัเพิ่มขึ้น

 กรณทีีท่่านเป็นธุรกิจบริการและถูกลูกค้าหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้  ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าท่านน�ารายได้เหล่านั้นมาลงจนครบถ้วน เพราะกรมสรรพากรจะ
ทราบตวัเลขเหล่านั้นจากการที่ลกูค้าของท่านยื่นรายงานหกัภาษ ีณ ที่จ่าย

โดยระบเุงนิได้และจ�านวนภาษทีี่ได้หกัจากกจิการของท่านไว้
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ท้ายที่สุดนี้ ขอเตือนว่านับแต่ 1 มกราคม 2563 นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เริ่มเคร่งครัดมากขึ้น เช่น หากมีการส่งส�าเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าช้าเกิน 
14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือการ
ยื่นงบล่าช้าก็จะมีโทษปรับสูงสุดถึงหลักหมื่นเช่นกัน ส่วนกรมสรรพากรนั้นใจดี ถ้า
ยื่นออนไลน์จะแถมให้อีก 8 วัน เช่น วันครบก�าหนดยื่นงบของปี พ.ศ.2562 คือ 
29 พ.ค.2563 แต่ถ้ายื่นออนไลน์สามารถยืดลมหายใจไปได้อีก 8 วันนั่นเอง 

2  งบดุล

 หากมเีงนิยมืกรรมการ ให้ตรวจดูว่ามทีี่มาที่ไป มกีารคดิดอกเบี้ยในอตัรา
ที่เหมาะสม เพราะกรมสรรพากรมกัจะเพ่งเลง็เงนิยมืกรรมการว่าเป็นยอดขาย
ที่ไม่น�ามาลงบญัช ี เนื่องจากที่ผ่านมาพอมเีงนิเข้าปรากฏในบญัชธีนาคาร 

แต่ท่านบอกกบันกับญัชไีม่ได้ว่าเป็นยอดอะไร เขากจ็ะน�าไปบนัทกึไว้เป็นเงนิยมืกรรมการไว้ก่อน 

 ตรวจนับสินค้าคงเหลือแล้วน�ามาเปรียบเทียบกับตัวเลขทางบัญชี หากมี
ผลต่างกนัมากให้รบีหาสาเหต ุและปรบัปรงุรายการ ทั้งนี้ บางกจิการมยีอด
สนิค้าคงเหลอืในบญัชเีป็นจ�านวนมาก แต่เมื่อมาตรวจนบัของจรงิไมม่สีนิค้า

มากขนาดนั้น เนื่องจากมขีายสนิค้าออกไป แต่ไม่ได้มกีารน�ามาลงบญัช ีหากถูกตรวจพบ 
กรมสรรพากรจะถือว่า ผลต่างคือยอดขายที่หลบภาษี จึงต้องเสียภาษีย้อนหลังทั้งภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษเีงนิได้นติบิคุคล พร้อมเงนิเพิ่มและเบี้ยปรบั

 มียอดขาดทุนสะสม มากกว่าทุนที่เรียกช�าระ แสดงว่ากิจการขาดทุนมา
ตลอด ซึ่งผดิปกตแิละน่าสงสยัว่ายงัด�าเนนิกจิการอยูไ่ด้อย่างไร มกีารบนัทกึ
ยอดขายครบถ้วนหรอืไม่ หากเป็นไปได้ให้ท�าการเพิ่มทนุให้มากกว่าขาดทนุ

สะสม หรอืหากจะปล่อยตามนั้นกต็้องเตรยีมตวัชี้แจงกบักรมสรรพากรไว้ด้วย
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อ่านครบทุกเล่ม

ไม่ตกเทรนด์ธุรกิจ
e-Magazine รายเดือน

จุดประกายความคิดอัพธุรกิจให้ส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้ว่าต้องการปรับ

   ให้นิตยสารนี้เป็นแบบที่คุณชอบ คลิก!



ARE YOUokayธุรกิจไหวไหม? ถามใจดู


