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ที่ผ่านมาดเูหมอืนว่า Subscription หรอืระบบสมาชกิ ถูกน�ากลบัมา
พดูถงึอกีครั้งในแวดวงธรุกจิ มหีลายธรุกจิมากที่ลกุขึ้นมาปรบั Business 
Model ใหม่ ด้วยการใช้ระบบสมาชกิมาสร้างโอกาสใหม่ทางธรุกจิ ยกตวัอย่าง
กลุม่ธรุกจิรถยนต์ Toyota กเ็ปิดตวับรษิทั Kinto เพื่อท�าธรุกจิในรปูแบบ 
Subscription ให้ลกูค้าที่เป็นสมาชกิเลอืกรถยนต์ 1 คนั เพื่อใช้งานตลอด 3 ปี 
หรอืรถหรอูย่าง Porsche กม็รีะบบที่เรยีกว่า Porsche Passport สมาชกิ
สามารถเลอืกรถ Porsche ที่ต้องการขบัในแต่ละวนัได้ นอกจากนี้ ยงัมอีกี
หลากหลายธรุกจิที่จบัเอาเรื่องของระบบสมาชกิมาต่อยอดโอกาสให้ตวัเอง

จริงๆ ระบบสมาชิกไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่ เพียงแต่ระบบสมาชิก
ในวนันี้จะแตกต่างจากอดตี ถามว่า Subscription วนันี้ต่างอย่างไรกบัที่ผ่านมา ด้วยยคุนี้ที่เทคโนโลยก้ีาวล�้า 
ท�าให้ระบบสมาชิกในปัจจุบันสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าในเชิงลึกได้ง่ายขึ้น ทั้งพฤติกรรม ความชอบ 
นั่นหมายถงึว่า ธรุกจิของคณุจะรู้ถงึความต้องการที่แท้จรงิของลูกค้าแต่ละคนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในยคุ
ที่ Loyalty ต่อแบรนด์ต�่าลงเรื่อยๆ ถ้าคณุสามารถสร้างกลุ่มก้อนสมาชกิได้อย่างเหนยีวแน่น ไปพร้อมๆ กบั
ที่คณุรู้ถงึความต้องการและตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจดุ โอกาสที่ลูกค้าจะอยู่กบัแบรนด์กจ็ะยาวนานขึ้น

กลบัมาที่ผูป้ระกอบการเอสเอม็อบ้ีาง ถามว่าถ้าจะน�าเอาระบบสมาชกิมาประยกุต์ใช้กบัธรุกจิได้ไหม? 
แน่นอนว่า ท�าได้ และเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามด้วย ยิ่งธรุกจิของคณุสะสมสมาชกิได้มากเท่าไร ฐานธรุกจิ
ก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และวันหนึ่งสมาชิกที่คุณรู้ใจเขามากๆ ก็อาจเปลี่ยนสถานะจากสมาชิกธรรมดา
กลายเป็น Fandom ของแบรนด์ในอนาคตกไ็ด้ 

เพยีงแต่ในการเริ่มต้นคณุอาจต้องวางเป้าหมายให้ชดัเจน รู้ว่าจะท�า Subscription แบบไหน ท�าเพื่อ
อะไร และในขั้นตอนการท�ามกีระบวนการรองรบัที่พร้อมไหม เพราะถ้าโจทย์คณุชดัเจนตั้งแต่ต้น ปลายทาง
ย่อมส�าเรจ็ได้ไม่ยาก

วรีวฒัน์ ปัณฑวงักรู
รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส ธนาคารกสกิรไทย

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

“สมาชิก” พลังสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง 

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บณัฑูร ล�่าซ�า
ปรดี ีดาวฉาย
ขตัตยิา อนิทรวชิยั
พพิธิ เอนกนธิิ
พชัร สมะลาภา
วรีวฒัน์ ปัณฑวงักูร

บรรณาธิการบริหาร
จติราวณิ ีวรรณกร

กองบรรณาธิการ
เยาวลกัษณ์  อดลุประวติรชยั
วรีาวรรณ  ชาญประพนัธ์

จัดท�าโดย

บรษิทั เพนนนิซูลาร์
แอสโซซเิอทส์ จ�ากดั
100/6 ซอยอารยี์สมัพนัธ์ 3
ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400
โทรศพัท์ : 0-2270-1123-4
โทรสาร : 0-2270-1125

เจ้าของ

ฝ่ายสื่อสารการตลาด
บมจ. ธนาคารกสกิรไทย
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กรงุเทพฯ 10140
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Get Idea

ZeroMoment refillery
ร้านแนวใหม่ 

ตักตวงได้ตามใจ แถมไร้ขยะ

เมื่อความต้องการของลูกค้ามแีบบนี้ “อยากซื้อเท่าที่อยากได้ และใส่
ในภาชนะของตวัเอง” แต่ที่ผ่านมาในเมอืงไทยกลบัมรี้านค้าที่ให้บรกิาร
ในรูปแบบดงักล่าวน้อยมาก นี่จงึเป็นจดุเริ่มต้นของธรุกจิแนวใหม่อย่าง 
ZeroMoment refillery ที่ไม่ว่าจะเป็นภาชนะแบบไหน แค่ลูกค้าถอืเข้ามา

กซ็ื้อของที่ต้องการได้ แม้จะมปีรมิาณแค่ 1 กรมักต็าม 

 กองบรรณาธกิาร   สุนนัท ลอสมทรพัย
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หากมองย้อนกลับไปจะพบว่า ที่ผ่านๆ มาในประเทศไทยนั้น ร้านค้าที่ให้ลูกค้า
สามารถเตมิหรอืรฟิีลสนิค้าได้อย่างครบครนัแทบจะยงัไม่ม ี เท่าที่มกีจ็ะเป็นในลกัษณะเตมิ
ประเภทน�้ายาท�าความสะอาดเพียงอย่างเดียว ขณะที่ร้านแนวอีโคที่มีอยู ่ก็ยัง
ไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร 

เมื่อเป็นเช่นนี้ “ฤดีชนก จงเสถียร” จึงเกิดความคิดว่า จะดีกว่าไหม? ถ้าท�าธุรกิจ
ขึ้นมาสักอย่างที่ลูกค้าสามารถซื้อของได้ในปริมาณที่ต้องการโดยใส่ภาชนะของตัวเอง 
ซึ่งเป็นการน�าเอาภาชนะที่มีอยู่มาใช้ซ�้า เพื่อช่วยลดการเกิดขยะจากการใช้แล้วทิ้งเพียง
ครั้งเดียว ZeroMoment refillery จึงถือก�าเนิดขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการ
และพฤติกรรมของคนยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
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ร้านท่ีใครๆ ก็เข้าได้ แม้จะไม่ใช่ลูกค้าสายกรีน

หลังจากศึกษาและหาข้อมูลประมาณ 6 เดือน ร้านแห่งนี้ก็พร้อมเปิดประตูต้อนรับ
ทั้งลูกค้าสายกรีนและคนที่อยากลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆ พูดง่ายๆ คือ ไม่ว่าใครก็สามารถ
เดินเข้ามาได้ แม้จะไม่ใช่คนที่สนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ตาม 

“ลูกค้าของเราจะเป็นใครก็ได้ เพราะร้านเราเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งผู้คนจะ
เข้ามาด้วยเหตุผลที่ต่างกัน ทั้งที่อยากลดขยะ หรือชอบเข้าร้านแนวรักษาสิ่งแวดล้อม 
หรอืเป็นคนทั่วไปที่อยากจะซื้อของแค่ในปรมิาณที่ตวัเองต้องการเพื่อประหยดัเงนิ ดงันั้น 
เราเลยอยากท�าร้านที่สามารถเข้าถงึคนทั่วไปที่มไีลฟ์สไตล์แบบปกต ิเพื่อเป็นอกีทางเลอืก
และเปดิกวา้งให้คนเหล่านี้ได้เป็นสว่นหนึ่งของการชว่ยลดขยะแบบไม่ยดัเยยีดจนเกนิไป”

เราให้ความส�าคัญกับประสบการณ์ พอเขารู้สึกดี

ก็จะไปบอกต่อ ซึ่งเรื่องพวกนี้เราไม่สามารถเอาไปโพสต์

บน Facebook เองแล้วคนจะเช่ือได้ มนัต้องให้คนทีเ่ขาเคยมา

ใช้บริการแล้วน�าไปบอกต่อถึงจะน่าเชื่อถือมากกว่า
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ต้ังโมเดลใหม่ อยากได้เท่าไหนก็ซื้อเท่าน้ัน 

สินค้าในร้านที่มีอยู่เกือบ 200 รายการ แบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ใหญ่ๆ ได้แก่ 
ของกิน ของใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ซ�้าได้ หรือย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ในส่วนของ
ของกินจะมีทั้งแบบ Ready to Eat อย่างขนมขบเคี้ยว ผลไม้แห้ง ถั่ว และส่วนผสม
ในการปรุงอาหารอย่าง เครื่องเทศ เกลือ พริกไทย ผงกะหรี่ ขณะที่ของใช้จะเป็นประเภท
ที่ใช้กับบ้าน เช่น น�้ายาท�าความสะอาดบ้าน น�้ายาซักผ้า น�้ายาล้างจาน รวมถึงของใช้
ในการท�าความสะอาดร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ซ�้าได้ จะ
เป็นพวกหลอดสเตนเลส หรือย่อยสลายได้ เป็นต้น

“สินค้าในร้านจะเป็นของที่คนใช้กันอยู่บ่อยๆ เป็นของกินของใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
โดยเราคัดสรรของดี มีคุณภาพ และของเด่นในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งทางร้านท�าการติดต่อ
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กับผู้ผลิตหรือเกษตรกรโดยตรง รวมไปถึงน�าเข้าจากต่างประเทศ ถ้าลูกค้าพกภาชนะ
มาจากบ้าน ต้องน�ามาชั่งน�้าหนักที่เคาน์เตอร์ก่อน โดยจะติดน�้าหนักของภาชนะไว้ 
จากนั้นลูกค้าก็เลือกเติมสินค้าได้ตามต้องการ เขียนรหัสสินค้าที่ซื้อแล้วน�ามาคิดเงิน 
เรากจ็ะหกัลบน�้าหนกัของภาชนะออก คดิเฉพาะค่าสนิค้า หรอืถ้าลกูค้าไม่ได้พกภาชนะมา 
ทางร้านก็มีจ�าหน่ายให้”

หัวใจหลักของการท�าร้านแบบ No Packaging 

หวัใจส�าคญัของร้านสไตล์นี้ เรื่องคณุภาพของสนิค้าเป็นสิ่งส�าคญั โดยสนิค้าทกุตวั
จะมีป้ายระบุวันหมดอายุ ซึ่งสินค้าที่เลือกมานั้นส่วนใหญ่จะเก็บได้นาน 6 เดือน –1 ปี 
ฉะนั้นจะแนะน�ากับลูกค้าเสมอว่า ให้ซื้อเท่าที่จะใช้ในเดือนเดียว
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“ลูกค้าจะชอบถามว่าเก็บได้นานไหม จริงๆ แล้วที่เขาซื้อไปเดือนเดียวก็ใช้หมด
แล้ว อาจไม่ต้องกังวลเรื่องวันหมดอายุก็ได้ แต่ถ้าลูกค้าจะจดวันหมดอายุ เขาสามารถ
จดได้เอง โดยที่เราจะมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้ โดยเราจะเปลี่ยนวันหมดอายุไปเรื่อยๆ 
สินค้าแต่ละตัวจะบอกถึงแหล่งผลิต วันหมดอายุ สรรพคุณ ส่วนใหญ่จะเป็นของแห้ง 
เพราะเน้นของที่เก็บรักษาได้ง่ายก่อน ถ้าอนาคตลูกค้าตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆ อาจเพิ่ม
ของสดเข้ามา เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบถ้วนมากขึ้น”

ถูกสุด! 

3 สตางค์ คือ น�้าตาลทราย

ราคา 3 สตางค์ต่อกรัม 

แพงสดุ!

3.89 บาท คือ ชา 

ราคา 3.89 บาทต่อกรัม เป็นชาเบลนด์

มชีาเขียว ชาขาว ชาด�า น�าเข้าจากเยอรมนี

Did
you

Know

ถกูสุด! 3 สตางค์ คอื

“น�้าตาลทราย”

ราคา 3 สตางค์ต่อกรัม 

แพงสดุ! 3.89 บาท คอื

“ชา” 

ราคา 3.89 บาทต่อกรัม เป็นชาเบลนด์

มชีาเขยีว ชาขาว ชาด�า น�าเข้าจากเยอรมนี

Did
you
Know
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ไม่ใช่แค่คุณภาพ-บริการดี แต่ต้องส่งมอบประสบการณ์ท่ีบอกต่อได้  

ฤดีชนกเชื่อว่า พลังของ Word of Mouth หรือการตลาดแบบปากต่อปากนั้นยังคง
เป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับยุคนี้ โดยเฉพาะกับการบอกเล่าถึงสิ่งที่แต่ละคนได้เจอระหว่าง
ลูกค้าด้วยกันเอง

“เราให้ความส�าคัญกับประสบการณ์ การที่ลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นแค่ได้เห็นรูปลักษณ์
ของร้านแล้วอยากมา ได้เตรียมภาชนะมาเอง พอมาถึงเขารู้สึกสนุกที่ได้ตักเอง ตวงเอง 
เลือกเอง ตามที่ต้องการ ได้ของดีมีคุณภาพ ราคาไม่แพง แถมช่วยลดขยะด้วย 
ทกุอย่างเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดใีห้กบัเขา พอเขารูส้กึดกีจ็ะไปบอกต่อ ซึ่งเรื่องพวกนี้
เราไม่สามารถเอาไปโพสต์บน Facebook เองแล้วคนจะเชื่อได้ มนัต้องให้คนที่เขาเคยมา
ใช้บริการแล้วน�าไปบอกต่อถึงจะน่าเชื่อถือมากกว่า”   

10 K SME Inspired



• ความอดทน ท�าธุรกิจจะเจออุปสรรคเข้ามาตลอด  

   จ�าเป็นต้องอดทน และโฟกัสกับความตั้งใจแรก 

• ใช้คุณภาพของสินค้าเป็นพื้นฐาน เพิ่มเติมด้วย

   การบริการที่ดี

• สือ่สารและท�าความเข้าใจกบัลกูค้า เพราะเป็นเร่ืองใหม่

Key 
Success

มองอนาคตธุรกิจ แค่กระแส หรือว่าย่ังยืน

 ธุรกิจรักษ์โลกหรือแนวคิดขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) หลายคนมักจะมองว่า 
เป็นการเดนิตามกระแส แต่ฤดชีนกเชื่อว่าอกีไม่นานสิ่งนี้จะค่อยๆ เปลี่ยนจากค�าว่า เทรนด์ 
กลายไปเป็นไลฟ์สไตล์ของคนมากขึ้น เพียงแต่วันนี้ธุรกิจ No Packaging อาจยังเป็น
เรื่องใหม่ที่ยังต้องสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจมากขึ้น

 “ตอนแรกๆ ที่เปิดยังไม่มีใครรู้จักเลย ลูกค้าเดินผ่านมาก็จะงงๆ ว่าคือร้านอะไร 
เราต้องแนะน�าตั้งแต่แรกเลยว่า คือร้านแบบนี้นะ สามารถซื้อได้แบบนี้ เอาภาชนะมา
เอง เราต้องพูดกับลูกค้าแบบนี้ทุกคน เข้ามาสิบคนก็พูดสิบรอบ”

 แต่อย่างไรแล้วเชื่อว่าหากสามารถท�าสิ่งนี้ให้กลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคน ท�าให้
ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นการซื้อของแบบปกติได้ ธุรกิจเช่นนี้ก็จะยั่งยืน ส�าหรับอนาคตของ 
ZeroMoment refillery ด้วยความที่ยังเป็นธุรกิจน้องใหม่เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นาน หากกระแส
ตอบรับดีก็จะมีการพัฒนารูปแบบของร้านให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ อาจจะมีโอกาสขยายสาขา
เพิ่ม เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับคนที่อยากจะมาใช้บริการร้านแบบนี้ได้ง่ายขึ้น 
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Trendy Marketing

เมื่อคอนเทนต์มมีากมายจนเกนิความต้องการของผู้บรโิภค การจะดงึความสนใจให้
ผู้บรโิภคหยดุและมสี่วนร่วมไปจนถงึเกดิการซื้อ-ขายได้ ต้องเป็นคอนเทนต์ที่โดดเด่น

และน่าสนใจจรงิๆ โดยเฉพาะคอนเทนต์แนวใหม่อย่าง 3D น่าจะช่วยให้การ
ท�าการตลาดออนไลน์ของคณุมสีสีนัและมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น

 กองบรรณาธกิาร

3D
สีสันใหม่ ตลาดอี-คอมเมิร์ซ
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เพราะการท�าการตลาดออนไลน์ยคุนี้ ปฏเิสธไม่ได้ว่า คอนเทนต์ (Content) คอื สิ่งที่
จ�าเป็นและยงัทรงพลงัมากพอที่จะสร้างการเข้าถงึและมส่ีวนร่วมให้เกดิขึ้นระหว่างแบรนด์
กบัลกูค้า และดเูหมอืนว่าทกุคนจะเหน็พ้องไปในทศิทางเดยีวกนั ท�าให้ทกุวนันี้มคีอนเทนต์
ใหม่ๆ เกดิขึ้นมากมาย จนเปรยีบได้เป็น Content Tsunami ที่ถาโถมซดัเข้าใส่ผู้บรโิภคอยู่
ตลอดเวลา ถ้าจะให้พดูง่ายๆ กค็อื ทกุๆ วนัผูบ้รโิภคมคีอนเทนต์ให้เสพเยอะมาก จนบางครั้ง
เกินกว่าจะเสพไหว ท�าให้หลายคนเริ่มเบื่อหน่ายและเลือกที่จะเสพคอนเทนต์ในแบบ
ที่ตวัเองต้องการมากขึ้น

 ในขณะที่ผูบ้รโิภคหรอืลกูค้าเลอืกที่จะเสพคอนเทนต์เฉพาะที่ตวัเองต้องการ ฟากฝ่ัง
ผู้ประกอบการเองก็ต้องพยายามคิดหาหนทางที่จะสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้ตอบโจทย์
ผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมายให้ได้ ดงันั้น เรื่องของคอนเทนต์ในวนันี้ จงึเป็นอะไรที่แทบจะคาดเดา
ไม่ได้เลย ยิ่งผู้ประกอบการคนไทยด้วยแล้ว ต้องยอมรับในความสร้างสรรค์ กระแส
อะไรมา เทรนด์ไหนฮิต คนสนใจอะไร เทคโนโลยีไหนเด่น ทุกสิ่งอย่างสามารถน�ามา
ประยกุต์เป็นคอนเทนต์ได้ทั้งหมด เรยีกได้ว่าเกาะกระแส ท�าคอนเทนต์เนยีน Tie-in ได้
อย่างมชีั้นเชงิและน่าสนใจไม่น้อยเลย
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 แต่ที่ผ่านมาคอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่เรามักจะเห็นอยู่บ่อยครั้ง ยังหนีไม่พ้นประเภท
ตวัอกัษร รูปภาพ วดิโีอ เป็นต้น แต่ในยคุที่ทกุอย่างต้องแข่งขนัเพื่อช่วงชงิโอกาสมาเป็น
ของตวัเอง บวกกบัความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีท�าให้มกีารพูดถงึเทรนด์ของคอนเทนต์
ในรปูแบบ 3D หรอืการสร้าง 3 มติทิี่สามารถดงึความสนใจได้มากกว่าคอนเทนต์เดมิๆ

จากความเหน็ของ วณชิชา วรรคาวสินัต์ กรรมการผู้จดัการ บรษิทั พาณชิย์ดจิทิลั 
จ�ากัด ในฐานะที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ ได้บอกว่า รูปแบบคอนเทนต์ 3D นั้น 
สามารถสร้างการรับรู้ เตะตา และหยุดผู้บริโภคได้มากกว่าคอนเทนต์เดิมๆ เพราะด้วย
รปูแบบที่สามารถหมนุได้รอบทศิ จะพลกิซ้าย พลกิขวา สามารถท�าได้หมด ซึ่งตรงนี้จะไป
ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ขายสนิค้าออนไลน์ได้เป็นอย่างด ีเพราะการน�าเอาภาพสนิค้า
ขึ้นไปท�าเป็น 3D มโีอกาสท�าให้ลูกค้าตดัสนิใจซื้อสนิค้าได้ง่ายขึ้น เพราะทกุคนอยากรู้อยู่
แล้วว่า สนิค้าเป็นอย่างไร ก่อนจะตดัสนิใจซื้อย่อมต้องอยากที่จะได้สมัผสั แต่ถ้าไม่สามารถ
ไปจบัต้องที่ร้านค้าได้ การได้หมนุพลกิดูเองได้รอบๆ กช็่วยการตดัสนิใจได้ ซึ่งบางครั้งแค่
รูปภาพหรอืวดิโีอ อาจจะยงัไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทั้งหมด
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ปัจจบุนับนแพลตฟอร์มโซเชยีลมเีดยีอย่าง Facebook กไ็ด้มกีารท�าระบบรองรบัไฟล์
ประเภทที่เป็น 3D แล้ว โดยเมื่อกลางปีที่แล้ว Facebook ได้ทดลองปล่อยฟีเจอร์ที่ชื่อว่า 
3D Post เป็นการน�าเอา AR และ VR มาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นลูกเล่นใหม่ 
ส�าหรบัในประเทศไทย เวลานี้อาจยงัไม่แพร่หลายหรอืเป็นที่นยิมมากนกั เนื่องจากยงัตดิ
อปุสรรคในแง่ของโปรดกัชนั หรอืการผลติภาพ 3 มติทิี่ยงัมคีวามยุง่ยาก แต่ในต่างประเทศ
มกีารท�าคอนเทนต์ประเภทนี้เป็นจ�านวนมากแล้ว 

การน�าเอาภาพสินค้าขึ้นไปท�าเป็น 3D

มีโอกาสท�าให้ลูกค้าตัดสินใจซ้ือสินค้าได้ง่ายขึ้น เพราะทุกคน

อยากรู้อยู่แล้วว่า สินค้าเป็นอย่างไร ก่อนจะตัดสินใจซ้ือ
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ยกตวัอย่าง Wayfair บรษิทัอ-ีคอมเมร์ิซสญัชาตอิเมรกินัที่จ�าหน่ายเฟอร์นเิจอร์ตกแต่งบ้าน 
ได้หยิบเอาฟีเจอร์ 3D Post มาใช้ในการโฆษณาเฟอร์นิเจอร์ให้ดูมีชีวิตมากขึ้น ลูกค้า
สามารถท�าการซูมเข้า-ออก หรือหมุนสินค้าได้ 360 องศา เพื่อประกอบการพิจารณา
ในการเลอืกซื้อว่าเฟอร์นเิจอร์ชดุนี้นั้นเหมาะกบัห้องของตวัเองหรอืไม่

หรือ Coach กระเป๋าแบรนด์ดัง ได้ใช้เทคโนโลยี 3D ในการพาลูกค้าเข้าไปสัมผัส
บรรยากาศเบื้องหลงัของงานแฟชั่นวคี ซึ่งวธินีี้จะท�าให้ลกูค้าได้เหน็รายละเอยีดต่างๆ แบบ
ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ท�าให้ลูกค้าได้เข้าใกล้แบรนด์มากขึ้นและรู้สึกว่าพวกเขานั้นเป็นคน
ส�าคญั นอกจากนี้ แบรนด์ยงัเอาการน�าเสนอแบบ 3D Post ไปประยกุต์ใช้กบังานอเีวนต์ 
ทวัร์โชว์รูม การสาธติต่างๆ ตลอดจนการเปิดตวัผลติภณัฑ์อกีด้วย

ในอนาคตเชื่อว่า ถ้าตลาดเมืองไทยสามารถท�าคอนเทนต์ในรูปแบบ 3D ได้อย่าง
กว้างขวาง น่าจะสร้างสสีนัให้กบัธรุกจิอ-ีคอมเมริ์ซได้อย่างมากเลยทเีดยีว 

Smart Insight คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2563 การลงทุนพัฒนาระบบ AR

ในรูปแบบคอนเทนต์โฆษณาวิดีโอแบบ Interactive จะเพิ่มขึ้นกว่า

1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
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Cover Story

Subscription กลยุทธ์หนุนธุรกิจโต!

ช่วงที่ผ่านมา Subscription หรือระบบสมาชิก ถูกพูดถึงอีกครั้งในวงกว้าง 
เพราะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ถูกน�ามาใช้เพื่อสร้างโอกาสและต่อยอดให้กับ
ธุรกิจ ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Loyalty ต่อแบรนด์ต�่าลง
เรื่อยๆ ที่ส�าคัญ Subscription ยังเป็นจุดตั้งต้นในการสร้างฐานแฟนคลับ 

(Fandom) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอีกด้วย

 กองบรรณาธกิาร

เปลี่ยนสมาชิกสู ่Fandom
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ท�ำไม Subscription ถึงส�ำคญักับกำรท�ำธรุกิจยุคน้ี 

เมื่อเอ่ยถึงค�าว่า Subscription หรือระบบสมาชิก เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้ว 
เพยีงแต่ระบบสมาชกิในปัจจบุนัแตกต่างจากอดตีที่ผ่านมา รศ.ดร.พส ุเดชะรนิทร์ คณะ
พาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ให้ความเหน็ว่า เป็นเพราะยคุนี้
มีเรื่องของเทคโนโลยี ข้อมูล (Data) ของลูกค้ามาเกี่ยวข้องด้วย ตามพัฒนาการ
ของเทคโนโลย ีจงึท�าให้ Subscription หรอืระบบสมาชกิในปัจจบุนัสามารถเกบ็ข้อมูลลกูค้า
ในเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของพฤติกรรม ความชอบ และอื่นๆ ท�าให้ธุรกิจรู้ถึง
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละคนได้ ท�าให้สามารถโฟกสัเฉพาะกลุ่มได้มากขึ้น แบบที่
เรยีกว่าการตลาดเฉพาะคน หรอื One-to-One Marketing 

ฉะนั้นเป้าหมายของระบบสมาชกิวนันี้ จะไม่ใช่แค่การให้ส่วนลดหรอืสทิธพิเิศษ เพื่อ
ดงึให้ลูกค้ากลบัมาซื้อซ�้าเหมอืนเช่นในอดตี แต่ Subscription สามารถท�าให้ธรุกจิได้เหน็
ข้อมูลของลูกค้า เพื่อน�าไปใช้ในการพฒันา ต่อยอดผลติภณัฑ์หรอืบรกิารให้ตรงกบัความ
ต้องการของลูกค้าจรงิๆ นั่นเอง
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สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ที่วันนี้ลูกค้าไม่ได้ต้องการอะไรทั่วๆ 
ไป แต่ต้องการความเฉพาะ เป็นสิ่งที่ตรงกบัความต้องการของลูกค้ามากขึ้น อีกทั้งลูกค้า
กไ็ม่ได้ต้องการที่จะเป็นเจ้าของสนิทรพัย์ อยากใช้เมื่อไหร่กใ็ช้ได้ ท�าให้ Subscription หรอื
ระบบสมาชกิกลายเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์การท�าธรุกจิในยคุนี้ได้ 

ถอดกรณีศึกษำ Diamond Grains

ใช้ระบบสมำชิก ปูทำงสร้ำงกำรเติบโตธุรกิจ

จากการเปิดเผยของ 2 ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Diamond Grains อย่าง ชนสิรา วงศ์ดปีระสทิธิ์ 
และ วุฒิกานต์ วงศ์ดีประสิทธิ์ บอกไว้ว่า Diamond Grains ให้ความส�าคัญกับระบบ 
Subscription เพราะเหน็ถงึโอกาสทั้งในมมุของลกูค้าและตวัผูป้ระกอบการเอง โดยฝ่ังลกูค้า
จะได้รับความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้า ส่วนผู้ประกอบการก็ได้ข้อมูลที่จะน�าไป
ต่อยอดทางธรุกจิ เช่น รูว่้าลกูคา้ชอบรสชาตอิะไรที่สดุ หรอืลกูค้าเข้าเวบ็ไซต์ช่วงเวลาไหน
บ้าง ใช้เวลาอยู่ในเวบ็ไซต์นานเท่าไร เป็นต้น ซึ่งข้อมูลทกุอย่างนี้สามารถเอามาพฒันา
ผลติภณัฑ์และพฒันาการให้บรกิารลูกค้าได้หมดเลย 
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แต่ก่อนที่ Diamond Grains จะพฒันาระบบดงักล่าวขึ้นมา ชนสิรากล่าวเสรมิว่า เดมิที
จะใช้ Line@ เป็นหนึ่งในช่องทางตดิต่อกบัลูกค้า แต่ระบบของโซเชยีลมเีดยีลกัษณะนี้ยงั
ไม่รองรับกับการท�าระบบ Subscription อย่างแท้จริง ตั้งแต่เรื่องการเก็บข้อมูล ที่ต้องมี
แอดมนิคอยรวบรวมข้อมลูเพื่อเกบ็ไว้ใน Excel ดงันั้น ทกุครั้งที่ลูกค้าสั่งซื้อ แอดมนิต้องมานั่ง
หาข้อมูลของลูกค้า เช่น ที่อยู่ในการจดัส่ง หรอืมแีต้มสะสมเท่าไร แต่เมื่อเทยีบกบัการมี
ระบบสมาชิกบนเว็บไซต์ เพียงแค่ลูกค้าล็อกอิน ก็เห็นข้อมูลได้ทั้งหมด และที่ส�าคัญ
ในเรื่องของความปลอดภยั ข้อมลูของลกูค้าจะถกูเกบ็รกัษาบนระบบคลาวด์ที่มกีารป้องกนั
อย่างด ีท�าให้ข้อมูลของลูกค้าไม่รั่วไหล สร้างความสบายใจให้กบัลูกค้าอกีด้วย

ปัจจบุนั Diamond Grains มสีมาชกิเกอืบ 2 แสนคน คาดว่าในปลายปีนี้สมาชกิจะ
เพิ่มขึ้นได้อีกเท่าตัว เพราะขณะนี้ก�าลังปรับปรุงเว็บไซต์ทั้งระบบ เนื่องจากเห็นโอกาสที่
จะต่อยอดขึ้นไปได้อกี เช่น ปัจจบุนัการสะสมแต้มในแต่ละช่องทางยงัแยกกนัอยู่ ลูกค้า
ซื้อออนไลน์ก็ใช้แต้มได้เฉพาะออนไลน์ แต่ถ้าลูกค้าไปซื้อที่ร้าน Diamond Grains Bowl 
ยังไม่สามารถใช้แต้มร่วมกันได้ ดังนั้น เพื่อจะให้อิสระกับลูกค้าในการใช้แต้มที่ไหนก็ได้ 
จงึพฒันาระบบเพิ่มเตมิเพื่อมอบความสะดวกสบายให้กบัลูกค้า ในขณะที่โรงงานกส็ามารถ
บรหิารจดัการสตอ็กได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้นด้วย
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เอสเอ็มอีเริม่ต้นอย่ำงไร ถ้ำคดิท�ำระบบ Subscription

ส�าหรบัธรุกจิที่คดิจะใช้ Subscription เพื่อต่อยอดโอกาสให้ธรุกจิ สิ่งที่จะต้องท�าเป็น
อย่างแรก คอื การมรีะบบที่รองรบัการเกบ็ข้อมูลลูกค้า อาจจะอยู่ในรูปของเวบ็ไซต์ หรอื
แอปพลเิคชนั ซึ่งปัจจบุนัสามารถ Outsource ให้กบัผูพ้ฒันาระบบเขยีนโปรแกรมขึ้นมาได้

ทั้งนี้ วฒุกิานต์แนะน�าว่า ในการจะออกแบบระบบให้มปีระสทิธภิาพ สิ่งส�าคญัคอื 
ผู้ประกอบการต้องมเีป้าหมายที่ชดัเจนตั้งแต่ต้น เช่น อยากให้ระบบออกมาเป็นอย่างไร 
ข้อมลูที่ต้องการเหน็เป็นรปูแบบไหน ซึ่งแน่นอนว่า การพฒันาระบบต้องใช้งบลงทนุ อย่าง 
Diamond Grains เองยอมที่จะลงทนุในส่วนของระบบด้วยงบหลกัล้าน เพราะเชื่อว่านั่นคอื
การลงทนุเพื่อเป็นการต่อยอดให้ธรุกจิ ด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบัลูกค้า

ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธ์ิ และ วุฒิกานต์ วงศ์ดีประสิทธ์ิ
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เมื่อมรีะบบที่ดรีองรบัแล้ว สิ่งที่ต้องท�าต่อมาคอื ท�าให้คนยอมที่จะสมคัรเป็นสมาชกิ 
ช่วงตน้อาจจะยากสกัหน่อย เพราะลกูค้าอาจจะเคยชนิกบัการอยูใ่นกรุป๊ไลน์ ซึ่งไม่จ�าเป็น
ต้องสมคัรสมาชกิ และคนไทยยงัมองว่า การสมคัรสมาชกิเป็นเรื่องยุง่ยาก ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
จ�าเป็นต้องหาเทคนิคเพื่อมากระตุ้นให้คนอยากที่จะสมัครสมาชิก เช่น มีของขวัญ
หรอืของรางวลั เพื่อมอบให้กบัลูกค้าที่สมคัรสมาชกิ หรอืต้องชี้ให้เหน็ประโยชน์ของการ
เป็นสมาชกิที่เขาจะได้รบัสิ่งที่ดกีว่า

นอกจากนี้ ในการท�าระบบ Subscription สิ่งที่ผูป้ระกอบการต้องค�านงึถงึมากๆ นั่นคอื 
การแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้อง ในการท�าระบบสมาชิกจะเจอปัญหาหนึ่ง คือ จะมีข้อมูล
เกดิขึ้นเป็นจ�านวนมาก ฉะนั้นผูป้ระกอบการต้องแยกแยะให้ออกว่า ข้อมลูไหนมปีระโยชน์ 

Diamond Grains ยอมลงทุนในส่วนของระบบด้วยงบหลักล้าน 

เพราะเช่ือว่านั่นคือการลงทุนเพื่อเป็นการต่อยอดให้ธุรกิจ

ด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า
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ข้อมูลไหนไม่มีประโยชน์ หากคัดกรองไม่ดีอาจท�าให้ธุรกิจเสียเวลาและหลงทางได้ง่ายๆ 
จากการวเิคราะห์ข้อมลูผดิพลาด และที่ส�าคญัที่สดุคอื ผู้ประกอบการต้องมคีวามซื่อสตัย์
กบัลูกค้า ข้อมูลที่ได้มาต้องเกบ็เป็นความลบัที่สุด และน�าไปต่อยอดเพื่อสร้างสิ่งที่ดทีี่สดุ
ให้กบัลูกค้าเท่านั้น

Subscription Box

โมเดลใหม่สร้ำงโอกำสธุรกิจ

 อกีหนึ่งโมเดลส�าหรบั Subscription หรอืระบบสมาชกิ ซึ่งในต่างประเทศแพร่หลาย
และเป็นที่นยิมอย่างมาก นั่นคอื บรกิาร Subscription Box หรอืการรบัสมาชกิรายเดอืน-
รายปี โดยที่แบรนด์จะจดัส่งสนิค้าให้กบัสมาชกิถงึบ้าน ทั้งนี้ จากผลส�ารวจพบว่า บรกิาร 
Subscription Box เฉพาะในอเมริกามีมากกว่า 2,000 แบรนด์ โดยสินค้ามีตั้งแต่ 
มดีโกนหนวด ผ้าอนามยั เครื่องส�าอาง เสื้อผ้า สนิค้าเกี่ยวกบัสตัว์เลี้ยง อาหารทั้งของสด
ของแห้ง ไปจนถงึเกมและภาพยนตร์  
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 แต่ส�าหรับในประเทศไทยนั้น รูปแบบธุรกิจดังกล่าวอาจยังมีไม่มากและยังอยู่
ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งหนึ่งในนั้น คอื Kafae Box Thailand บรกิารส่งตรงเมลด็กาแฟถงึบ้านแบบ
รายเดอืน

ส่งควำมเซอร์ไพรส์ให้คอกำแฟ   

ด้วยธรุกจิกาแฟในปัจจบุนัที่มกีารแข่งขนัสงูมาก การน�าระบบสมาชกิ หรอื Subscription 
เข้ามาใช้จงึเป็นกลยทุธ์อย่างหนึ่งที่จะท�าให้แบรนด์ฉกีตวัเองออกจากผู้เล่นคนอื่นๆ 

“แม้ในเมอืงไทยจะมกีาร Subscribe กาแฟกนัอยู่แล้ว แต่เป็นเพยีงการเป็นสมาชกิ
ของโรงคั่วหรอืกาแฟยี่ห้อหนึ่งๆ เท่านั้น Kafae Box Thailand จงึสร้างความแตกต่างให้กบั
ธรุกจิ โดยการคดัสรรเมลด็กาแฟคั่วจากแต่ละแหล่งในประเทศไทย โดยจะท�าการจดัส่ง
ถึงมือให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกทุก 30 วันในรูปแบบของ Surprise Box หรือการส่ง
เมล็ดพันธุ์กาแฟแบบสุ่มให้กับคอกาแฟ โดยมีนักคัดสรรกาแฟมืออาชีพที่จะคอยเฟ้นหา
เมล็ดกาแฟพันธุ์ดีจากนักคั่วท้องถิ่นที่มีฝีมือเยี่ยม แต่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
ทางเราเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการโฆษณาและแนะน�ากาแฟคุณภาพดีๆ ให้นักดื่ม” 
ศศธร ตั๋นเจรญิ ผู้ร่วมก่อตั้ง เล่าถงึจดุเด่นของ Kafae Box Thailand

Kafae Box Thailand สร้างความแตกต่าง

ให้กับธุรกิจ โดยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่ว

จากแต่ละแหล่งในประเทศไทย และจัดส่ง

ถึงมือให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกในรูปแบบ

ของ Surprise Box ศศธร ตั๋นเจริญ
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การน�าระบบ Subscription Box มาใช้ในบ้านเราอาจจะมคีวามยาก เนื่องจากต้องมี
การสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มเว็บไซต์ ซึ่งขัดกับธรรมชาติของคนไทยที่ยังคุ้นชินกับการซื้อ
ผ่านโซเชยีลมเีดยี และต้องมกีารตดับตัรเครดติทกุเดอืน ไม่สามารถที่จะโอนเงนิแบบเดมิๆ 
ได้ ดังนั้น ต้องอาศัยเวลาในการสร้างความเข้าใจกับลูกค้าถึงการเข้ามาเป็นสมาชิก
ในรูปแบบนี้ แต่เมื่อไหร่ที่ลูกค้ามคีวามคุ้นชนิแล้ว สิ่งนี้จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายมาก

นอกจากนี้ ระบบสมาชกิยงัจะช่วยให้ผูป้ระกอบการเข้าถงึข้อมูลพฤตกิรรมและความ
สนใจของลูกค้า ช่วยให้บริหารจัดการการซื้อ-ขายได้ง่ายขึ้น รวมถึงเพิ่มความแม่นย�า
ส�าหรบัคาดการณ์การสั่งซื้อได้ดขีึ้น เพราะลูกค้าเลอืกได้ว่าจะ Subscribe แบบ 3 เดอืน 
6 เดอืน หรอื 1 ปี ที่ส�าคญัยงัจะช่วยให้แบรนด์สามารถสร้าง Fandom ขึ้นมาได้ เพราะ
คนที่เป็นสมาชกิจะเป็นกลุ่มคนที่คอยตดิตามและลุ้นอยู่ตลอดว่า พวกเขาจะได้รบัสนิค้า
อะไรหรอืกาแฟรสชาตไิหนในแต่ละเดอืน   

ของผูท้ีส่มคัรสมาชิกบอกว่า

การได้รับประสบการณ์แบบพเิศษเฉพาะบคุคล

เป็นเหตผุลทีท่�าให้สมคัรอย่างต่อเนือ่ง 

ที่มา : ส�ารวจของ McKinsey & Company

Subscription e-Commerce Market

ตลาด e-Commerce แบบสมัครสมาชิก

เติบโตมากกว่า 100% ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

 Amazon Subscribe & Save

 Dollar Shave Club

 Ipsy

 Blue Apron 

 Birchbox

เป็น 5 เว็บไซต์

สมัครสมาชิกที่

ได้รับความนิยมสูงสุด

ในปี พ.ศ.2561

25 K SME Inspired



ระบบสมำชิก จุดต้ังต้น ก่อนต่อยอดสู ่Fandom 

จะเหน็ได้ว่า หวัใจหลกัของ Subscription ยคุนี้ อยู่ที่ข้อมูลของลูกค้าเป็นส�าคญั การ
ที่ธุรกิจรู้ข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างดี และน�าเอาไปพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าได้กเ็ปรยีบเสมอืนเป็นการรู้ใจลูกค้า ดงันั้น ระบบสมาชกิจงึมสี่วนช่วย
ผูกให้ลูกค้าอยู่กับแบรนด์ได้นานขึ้น แต่นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะถ้าวันนี้ธุรกิจ
ต้องการก้าวข้ามไปสู่การสร้างฐานแฟนคลับ (Fandom) ที่จงรักภักดีต่อแบรนด์ของคุณ 
จ�าเป็นต้องเดนิไปอกีสเตป ซึ่งจะเป็นเรื่องของการสร้างความผกูพนัให้เกดิขึ้นระหว่างลกูค้า
กบัแบรนด์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ Emotional หรอืความผูกพนัทางอารมณ์มากกว่า
จะเป็นเรื่องของ Functional อย่างเดยีว
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3 กฎเหลก็สร้ำง Fandom ให้กับแบรนด์

Fandom หรอืแฟนคลบัในมมุของธรุกจินั้น กค็อื เรื่องของ Brand Advocacy หรอื
การที่แบรนด์มคีนคอยสนบัสนนุ หรอืพูดง่ายๆ คอืเป็น “กองเชยีร์” ให้กบัแบรนด์ที่
ตวัเองรกั โดยที่แบรนด์ไม่ต้องออกเงนิว่าจ้างให้ช่วยโปรโมตสนิค้าหรอืบรกิารแต่อย่างใด 
และนี่คอื 3 วธิทีี่จะได้มาซึ่ง Fandom ของแบรนด์ 

1  ท�ำกำรประเมินแบรนด์และตรวจสอบลกูค้ำ

การจะได้มาซึ่ง Fandom สิ่งแรกที่ควรท�าให้ได้คอื การ
เข้าใจในความต้องการของลูกค้า แบรนด์ควรมกีารสอบถาม 
พดูคยุ พจิารณาว่าใครที่เป็นลกูค้ากลุม่ใหญ่ และลกัษณะ
การซื้อของกลุม่นั้นเป็นอย่างไร ใช้ข้อมลูที่ได้เหล่านี้ในการ
วางแผนการตลาดและการก�าหนด Positioning ของแบรนด์ 
ซึ่งระบบ Subscription สามารถช่วยในข้อนี้ได้เป็นอย่างดี

2  ดแูลลกูค้ำแล้วเขำจะดูแลคณุกลบั

จาก Taylor Swift ไปจนถงึ David Beckham คนดงั
เหล่านี้ได้แบ่งเวลาเพื่อสร้างปฏสิมัพนัธ์ พดูคยุกบัแฟนๆ 
ผ่านทางโซเชียลมีเดียหรืออีเวนต์พิเศษอยู่เสมอ ส่งผล
ให้แฟนๆ รกัพวกเขามากกว่าเดมิและภกัดมีากขึ้น เช่น
เดยีวกนัในการท�าธรุกจิ ยิ่งแบรนด์สื่อสารและให้ค่ากบั
ลูกค้ามากเท่าไร พวกเขากจ็ะตอบแทนด้วยสิ่งดีๆ  กลบั
มามากเท่านั้น ซึ่งอาจจะท�าผ่านการใช้โซเชียลมีเดีย 
หรอืแคมเปญการตลาดที่สร้างประสบการณ์ต่างๆ 
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3  ทะนุถนอม Fandom

เมื่อบรรดาคนดงัยงัเปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้ร่วมมี
ปฏิสัมพันธ์ในคอนเสิร์ต คอมเมนต์บนโลกโซเชียล
และการโปรโมตอื่นๆ แบรนด์กค็วรท�าแบบนี้เช่นกนั อย่า
สร้างแค่ Community หรอืชมุชนขึ้นมา ต้องรู้จกัท�าให้
เตบิโตและเอื้อต่อลกูค้าของคณุให้ได้มากที่สดุ ควรรู้ว่า
แฟนประเภทนี้ต้องการความใส่ใจแบบไหน และเมื่อรู้
ถงึความเข้าใจว่าอะไรที่เป็นสิ่งส�าคญัส�าหรบัแฟนๆ แล้ว 
ต้องให้ความใส่ใจและรกัษาเอาไว้ให้ดทีี่สดุ  

เหน็ไหมว่า วนันี้เรื่องสมาชกิไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆ ที่ธรุกจิจะมองข้ามได้อกีต่อไป โดย
เฉพาะเอสเอม็อยีิ่งต้องเร่งสร้างฐานสมาชกิให้เหนยีวแน่น เพราะยิ่งรากฐานคณุมั่นคงเท่าไหร่ 
ธรุกจิกจ็ะแขง็แกร่งไม่สั่นคลอนได้ง่ายๆ 

Did You Know

• ความผูกพันทางอารมณ์ คีย์เวิร์ดส�าคัญของการสร้าง 

Fandom 

• แฟนของแบรนด์ไม่อยากรู้สึกว่า พวกเขาเป็นแค่เฟืองซ่ีหนึ่ง

ของเคร่ืองจักร แต่อยากรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของร่วมในความ

ส�าเร็จของแบรนด์ 

• แบรนด์ต้องสร้างกลยุทธ์ Engagement ที่ดี ห้ามขายแบบ

ยัดเยียด และควรท�าตัวเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวให้แก่ลูกค้า
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Inno Focus

แม้จะเป็นเชนร้านฟาสต์ฟูดอนัดบั 1 ที่มสีาขา 44,000 แห่งทั่วโลก แต่การแข่งขนัที่สงูขึ้น
กท็�าให้ร้านแซนด์วชิ Subway ต้องพลกิกลยทุธ์การตลาดใหม่โดยใช้วธิ ีCollaboration หรอืร่วมมอื
กบัแบรนด์อื่น นั่นกค็อื Tastemade สื่อดจิทิลัที่น�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกบัอาหารและการเดนิทาง 
ซึ่งมสีมาชกิราว 300 ล้านคนในกว่า 200 ประเทศ และส่วนใหญ่เป็นคนรุน่ใหม่วยัมลิเลนเนยีล
ที่ตดิตาม

https://bit.ly/2GcDhwQ , https://bit.ly/2IuUB23

 Subway สร้างลูกเล่นใหม่ด้วยการให้ Tastemade ออกแบบเมนแูซนด์วชิ โดยเชฟของ 
Subway จะรบัหน้าที่ปรงุและทดสอบรสชาตว่ิามคีวามเป็นไปได้แค่ไหนที่จะได้รบัการตอบรบั
จากลกูค้า จนได้มาซึ่ง Green Goddess Tuna Melt แซนด์วชิทนู่าผกัชสี ไฮไลต์อยูท่ี่ Green 
Goddess น�้าสลดัที่ขึ้นชื่อและได้รบัความนยิมในหมู่คนรกัสลดั  

 นอกจากใช้วธิกีาร X กบั Tastemade ซึ่งท�าธรุกจิต่างกนั Subway ยงัน�ากลยทุธ์ Hunger 
Marketing มาใช้โดยการประกาศขายเมนใูหม่นี้ในเวลาจ�ากดัเพยีงแค่เดอืนเดยีว และเฉพาะ 
3,000 สาขาในอเมรกิาเท่านั้น การก�าหนดเช่นนั้นช่วยกระตุน้ยอดขายได้ด ี เนื่องจากในทาง
จติวทิยาท�าให้ผูบ้รโิภคเกดิความรูส้กึว่าสนิค้ามจี�านวนจ�ากดั หาซื้อไม่ง่าย ไม่ Mass หรอืไม่เกร่อ 
คนที่ไม่ต้องการตกเทรนด์จงึต้องเสาะหามาลิ้มลองเพื่อให้ได้ชื่อว่าอยูใ่นกระแสนั่นเอง 

เมื่อ Subway X Tastemade
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 ก่อนหน้านี้ คาร์โก้ได้ตกลงกบัอูเบอร์ในการตดิตั้งกล่องจ�าหน่ายสนิค้าอย่าง เครื่องดื่ม 
ขนม และอปุกรณ์เครื่องใช้ เช่น หฟัูง สายชาร์จโทรศพัท์ ซึ่งระหว่างโดยสารนั้น ลูกค้าสามารถ
เลอืกซื้อสนิค้าจากกล่องที่ตดิตั้งอยูใ่นรถและช�าระค่าสนิค้าด้วยการสแกน QR Code นอกจาก
จ�าหน่ายสนิค้าแล้ว คนขบัอูเบอร์ยงัท�าหน้าที่แจกสนิค้าตวัอย่างให้ผู้โดยสารด้วย

 ทั้งนี้ มสีนิค้าจ�านวนมากที่ใช้บรกิารคาร์โก้ในการกระจายสนิค้าตวัอย่าง รวมถงึ Aveeno 
ที่ใช้ช่องทางนี้ในการแจกแผ่นมาส์กหน้าให้ผูโ้ดยสารไปทดลองใช้ โดยครอบคลมุพื้นที่นวิยอร์ก 
บอสตัน วอชิงตัน ดี.ซี. และไมอามี จากที่ผ่านมาคาร์โก้และอูเบอร์แจกสินค้าตัวอย่างให้
ผูโ้ดยสารรวมแล้วประมาณ 9 ล้านคนต่อเดอืน นบัว่าเป็นอกีช่องทางหนึ่งที่มปีระสทิธภิาพในการ
เข้าถงึผูบ้รโิภค ที่ส�าคญัหากผูโ้ดยสารสนใจสามารถสั่งซื้อสนิค้าทางออนไลน์ได้ทนัทอีกีด้วย               

การแจกสนิค้าตวัอย่าง เป็นอกีหนึ่งกลยทุธ์ที่ถูกน�ามาใช้เพื่อแนะน�าผลติภณัฑ์ให้เป็นที่
รู้จัก และเป็นเรื่องจ�าเป็นที่เจ้าของแบรนด์ต้องหาช่องทางใหม่ๆ ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายมากขึ้น แทนการแจกตามห้างหรอืขา้งถนน วธิกีารหนึ่งที่ก�าลงัเปน็ที่นยิมในสหรฐัฯ 
คอื การแจกสนิค้าให้กบัผู้โดยสารที่ใช้บรกิารอูเบอร์ แบรนด์ที่ร่วมวงด้วยล่าสดุคอื Aveeno 
ผลติภณัฑ์สกนิแคร์ของบรษิทัจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนัที่ร่วมมอืกบับรษิทัคาร์โก้ Tech Startup 
ผู้พฒันากล่องจ�าหน่ายสนิค้าอตัโนมตัใินรถโดยสารของอูเบอร์

https://bit.ly/2P0Gtif

แจกผ่านอูเบอร์เข้าถึงลูกค้านับล้าน
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K Analysis

	 เพราะต้องเผชิญความท้าทายและข้อจ�ากัดมากมาย	ท�าให้ภาค
การเกษตรของไทยยังก้าวไปข้างหน้าได้ไม่เร็วพอ	ดังนั้น	ถึงเวลาแล้วที่
จะต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่การเกษตรสมัยใหม่	เพื่อสร้างแต้มต่อท�าให้

สินค้าเกษตรของไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

AgriTech
พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่

จับตา

 กองบรรณาธกิาร    เรยีบเรยีงจาก
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จากปัญหาในภาคการเกษตรของไทย	ซึ่งเกษตรกรต้องเผชญิทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการท�าการเกษตร	การขาดแคลนแรงงาน	ปัญหาประสิทธิภาพ
การผลิตต�่าจากปัญหาดินเสื่อมสภาพ	รวมไปถึงความต้องการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ	
เพื่อตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพของผู้บริโภคและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	

ทั้งหมดนี้	ล้วนเป็นปัจจยัผลกัดนัให้ไทยต้องน�าเอาเทคโนโลยมีาช่วยในการเพาะปลูก
มากขึ้น	 ที่เรียกว่า	 เกษตรสมัยใหม่	 (AgriTech)	 เพื่อเพิ่มผลผลิต	 เพิ่มคุณภาพ	 และ
ลดต้นทนุ	ด้วยหลกัการท�าเกษตรแบบแม่นย�า	(Precision	Farming)	ที่จะท�าให้การปลูกพชื
มีประสิทธิภาพมากที่สุด	 และท�าให้ภาพของการท�าการเกษตรในอนาคตคล้ายกับ
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1  พื้นที่ขนาดใหญ่

จะใช้เกษตรอจัฉรยิะ	(Smart	Farming)	และโดรน	(Drone)	เป็นเครื่องมอืในการช่วย
เพิ่มประสทิธภิาพการผลติในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่	ซึ่งปัจจบุนั	Smart	Farming	ของไทย
ยงัอยู่ในขั้นพื้นฐาน	และยงัเป็นแบบระบบอตัโนมตัิ	เช่น	รถแทรกเตอร์ตดิ	GPS	หุ่นยนต์
เก็บเกี่ยวอัตโนมัติ	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 ต้องเน้นไปที่สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ	 เช่น	 ข้าว
และผลไม้เป็นหลกัในระยะเริ่มแรก	

พื้นที่ขนาดใหญ่     พืน้ทีข่นาดเลก็

โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ที่มคีวามรู้ด้านเทคโนโลย	ีดงันี้	

การผลิตในภาคอุตสาหกรรม	ในแง่ที่มีการตรวจวัดตัวแปรต่างๆ	เพื่อให้สภาพแวดล้อม
อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้แบบ	 Real	 Time	 สามารถแสดงผลข้อมูลการเจริญเติบโต
และประเมินผลผลิต	

โดยมหีวัใจส�าคญัคอื	Internet	of	Things	(IoT)	ซึ่งเป็นการใช้อนิเทอร์เนต็เพื่อเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ทางการเกษตรกับอุปกรณ์ควบคุมหลักอย่างเซ็นเซอร์	เช่น	เซ็นเซอร์วัดดิน	เซ็นเซอร์
ตรวจโรคพืช	 เซ็นเซอร์ตรวจวัดผลผลิต	 เป็นต้น	 และข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	
ซึ่งเป็นการคาดการณ์ข้อมูลด้านการเกษตรด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ	่อันจะเป็นเทคโนโลยี
ส�าคัญที่จะช่วยให้	AgriTech	ประสบความส�าเร็จ	

ทั้งนี้	 สามารถแบ่งเครื่องมือของ	 AgriTech	 ตามขนาดของพื้นที่ตามการใช้งานของ
เกษตรกรเป็น	2	กลุ่ม	คอื
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ด้วยแนวโน้มราคาเทคโนโลยีที่ถูกลงและความรู้ของผู้ประกอบการที่มากขึ้น	 ท�าให้
คาดว่าไทยอาจจะใช้เวลาอกีราว	5	ปีในการยกระดบัไปสู่	Smart	Farming	แบบเตม็พกิดั
ที่มกีารใช้	Big	Data/AI	ตดัสนิใจร่วมด้วยในการวเิคราะห์และคาดการณ์ข้อมูล	โดยจะเป็น
ระบบอัตโนมัติที่ถูกควบคุมด้วยการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่เก็บอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งมนุษย์
จะเข้ามาดูแลระบบเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น	 เช่น	 หุ่นยนต์เก็บผลไม้	 เครื่องให้ปุ๋ยตาม
ความแตกต่างของพื้นที่	เป็นต้น	

	ส�าหรบั	Drone	น่าจะเหมาะกบัการใช้งานในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่	โดยเฉพาะใน
นาข้าว	ซึ่งเป็นการประหยดัแรงงานคนเป็นส�าคญั	อกีทั้งยงัเป็นการประหยดัเวลา	ลดความ
เสี่ยงของเกษตรกรที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีขณะพ่นยา	 และสามารถควบคุมการผลิตได้
จากมมุสูง	โดย	Drone	1	ล�า	สามารถท�างานได้มากกว่าใช้แรงงานคนกว่า	10	เท่าต่อวนั	
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2  พื้นที่ขนาดเล็ก

จะใช้โรงงานผลติพชื	(Plant	Factory)	เป็นเครื่องมอืในการเพิ่มประสทิธภิาพการผลติ	
ซึ่งท�าในโรงเรือนระบบปิดที่สามารถควบคุมการปลูกพืชได้อย่างเต็มรูปแบบ	 ด้วยการใช้
หลอดไฟ	 LED	 เป็นแหล่งก�าเนิดของแสงในการกระตุ้นสารส�าคัญ	 ซึ่งต้องเน้นไปที่พืช
สมนุไพรหรอืพชืที่น�ามาสกดัได้สารตั้งต้น	เพื่อน�าไปใช้ในอตุสาหกรรมต่อเนื่องที่สร้างมลูค่า
เพิ่มสูง	(High-End	Product)	เช่น	อตุสาหกรรมด้านการแพทย์	อตุสาหกรรมยา	ผลติภณัฑ์
สขุภาพ	อาหารเสรมิ	ผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิ	ผลติภณัฑ์สปา	เป็นต้น	

ทั้งนี้	 คาดว่าอกี	 3	ปีข้างหน้าน่าจะเหน็ภาพที่ไทยมกีารน�าโรงงานผลติพชืเข้ามาใช้
ในภาคเกษตรได้ในเชงิพาณชิย์	แต่คงกระจกุตวัอยูใ่นกลุม่ผูป้ระกอบการรายใหญ่เป็นหลกั	
จากนั้นอกี	5	ปีข้างหน้า	ผู้ประกอบการรายเลก็น่าจะสามารถทยอยเข้าสู่ธรุกจิได้มากขึ้น	

ส่องข้อดี AgriTech 

ควบคุมการผลิตได้

อย่างแม่นย�า จึง

เป็นการเพิ่มผลผลิต 

เพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน 

และประหยัดแรงงาน

ช่วยในการวางแผน

การผลิตให้สอดคล้อง

กับความต้องการ

ของตลาดได้ 

ท�าให้เกิดการผลิตที่

สามารถรองรับความ

ต้องการของตลาดได้

อย่างเหมาะสม 

1 2 3
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และอีก	 7	 ปีข้างหน้าน่าจะเห็นภาพที่ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้าสู่ธุรกิจได้อย่าง
แพร่หลายมากขึ้น	จากแนวโน้มราคาเทคโนโลยทีี่ถูกลง	และผู้ประกอบการมคีวามรู้ด้าน
เทคโนโลยมีากขึ้น

ส�าหรบัแนวโน้มของ	AgriTech	ในระยะข้างหน้า	คาดว่าน่าจะให้ภาพที่ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถงึ	AgriTech	ได้ง่ายขึ้นจากปัจจยัสนบัสนนุ	เช่น	เทรนด์สนิค้าที่ใช้เทคโนโลยี
จะถกูลงจากการใช้ที่แพร่หลายมากขึ้น	ผูป้ระกอบการมคีวามรูด้้านเทคโนโลยมีากขึ้น	การ
รวมแปลงเป็นเกษตรแปลงใหญ่น่าจะมคีวามส�าเรจ็มากขึ้น	และการที่มาตรฐานสนิค้าของ
ประเทศคู่ค้ามมีากขึ้น	โดยต้องการสนิค้าที่มคีณุภาพ	มกีารบนัทกึข้อมูลอย่างเป็นระบบ	
เพื่อรองรบัการตรวจสอบย้อนกลบั	(Traceability)	และเมื่อผนวกกบัช่องทางการตลาดแบบ
ออนไลน์	กจ็ะยิ่งช่วยให้ผู้ผลติสามารถเชื่อมต่อกบัผู้บรโิภคได้โดยตรง	สะดวกและรวดเรว็
มากขึ้น	โดยผูผ้ลติสามารถแสดงให้เหน็ผลผลติภายในฟาร์ม	เพื่อให้ผู้บรโิภคใช้เป็นข้อมลู
ประกอบการตดัสนิใจสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น	ซึ่งปัจจยัเหล่านี้จะเป็นตวัเร่งในการยกระดบั	AgriTech	
ของไทยให้พฒันาไปอกีขั้น	

  ยังอยู่ระยะเริ่มต้น ต้องใช้เวลายกระดับไปสู่ระยะ

แพร่หลายที่เป็นการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเชิงพาณิชย์ 

  ราคาเทคโนโลยแีพง เป็นอปุสรรคในการเข้าสู่ตลาด 

(Barrier to Entry) ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงในปีแรก 

  ผู้ประกอบการที่ใช้ AgriTech ยังกระจุกตัวอยู่

ในบางกลุ่ม เช่น รายใหญ่ คนรุ่นใหม่ (Startup) หรือ

เกษตรกรภายใต้ Contract Farming เป็นต้น

  การรวมแปลงเป็นเกษตรแปลงใหญ่ยังท�าได้

ไม่มากนัก 

รู้ข้อจ�ากัด AgriTech 
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SME Corner

ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขัน หัวใจส�าคัญหนึ่งส�าหรับผู้ประกอบการ
นั่นคือ การเรียนรู้ที่จะ “ปรับตัว” ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
ของธุรกิจเอง หรือเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ในตลาดก็ตามแต่ ย่อมต้องดีกว่า

การถอยหลังหรือหยุดเดิน แล้วปล่อยมือให้คู่แข่งน�าหน้าไปไกล

 กองบรรณาธกิาร   สนุนัท์ ล้อสมทรพัย์

PIMCAKE
“รูปภาพ กินได้”

ตลาดใหม่ธุรกิจการพิมพ์
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เช่นเดียวกับ PimCake ธุรกิจรูปภาพกินได้ ที่กระโดดเข้ามาสร้างความแปลกใหม่
ในตลาดเบเกอรแีละเครื่องดื่มเมื่อราวๆ 3 ปีก่อน ซึ่งเป็นธรุกจิน้องใหม่ภายใต้การกมุบงัเหยีน
ของ พนัธ์ภูวดล จารโุชตริตันสกลุ ผู้จดัการทั่วไป บรษิทั อนิเตอร์เนชั่นแนล คอนเนค็เทรด 
จ�ากดั เจ้าของแบรนด์องิค์แมน นบัเป็นหนึ่งในธรุกจิที่สามารถปรบัตวัและมองเหน็โอกาส 
“ต่อยอด” จากพื้นฐานธรุกจิงานพมิพ์เดมิที่ท�ามายาวนานกว่า 22 ปี

จากสังเวียนไอทีต่อยอดสู่มิติใหม่ในวงการเบเกอรี-เคร่ืองดื่ม 

พนัธ์ภูวดลเล่าว่า Core Business ของบรษิทัคอื ธรุกจิด้านการพมิพ์แบบครบวงจร 
กระทั่งเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว มลีกูค้าร้านเบเกอรยีกเครื่องปรนิต์มาให้ซ่อม พบว่าหมกึที่อยู่ในนั้น
ไม่ใช่หมึกธรรมดาทั่วไป แต่เป็นหมึกสีผสมอาหารน�าเข้าจากอเมริกา นั่นคือจุดเริ่มต้น
ท�าให้เหน็ว่ามโีอกาสในตลาดใหม่ที่องิค์แมนยงัไม่เคยเข้าไป

“องิค์แมน คอื ศูนย์บรกิารเตมิหมกึ การที่ลูกค้ามาซื้ออะไรที่เกี่ยวกบัอาหารในร้าน
เตมิหมกึ เขาอาจจะรู้สกึไม่มั่นใจ เขาเข้าใจว่าช่างเราคอื มอือาชพีด้านงานพมิพ์ แต่พอ
เกี่ยวกับของกินชื่ออิงค์แมนอาจจะไม่เหมาะ เราจึงจ�าเป็นต้องสร้างแบรนด์ PimCake 
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ขึ้นมา เราตั้งใจจะให้เป็นเหมอืนเพื่อนของร้านเบเกอร ีให้เครื่องมอืเขาในการไปสร้างโอกาส
ทางธรุกจิที่เกี่ยวกบัการพมิพ์เบเกอร ีไปช่วยเปลี่ยนไอเดยีเขาให้เป็นเงนิโดยใช้เทคโนโลยี
การพมิพ์เข้ามาประสาน โดยที่น�าสผีสมอาหารของเราไปต่อยอดบนเบเกอร ีกาแฟ โดย
ใช้นวัตกรรม คอนเซปต์คือ ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ของร้านเบเกอรี นี่คือ
จดุประสงค์ของเรา”

ปัจจุบัน PimCake แบ่งเซกเมนต์ออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ เครื่องพิมพ์ มีตั้งแต่
เครื่องพมิพ์บนหน้าเค้ก เครื่องพมิพ์ส�าหรบัธรุกจิร้านกาแฟ เครื่องพมิพ์ส�าหรบัเบเกอร ีถดั
มาคอื หมกึพมิพ์ส�าหรบัเครื่องพมิพ์อาหารโดยเฉพาะ และสดุท้ายคอื วสัดสุิ้นเปลอืงอื่นๆ 
เช่น แผ่นไอซิ่ง โดยลกัษณะของการลงทนุเริ่มต้นที่ 12,000 บาทส�าหรบัชดุโฟโตเค้ก และ
ราคา 48,000-50,000 บาทส�าหรบัเครื่องพมิพ์ภาพลงบนกาแฟและเบเกอร ี
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“นอกจากนี้ เรายงัเข้าใจดว่ีาลกูค้าที่อยูใ่นวงการเบเกอรเีขาอาจจะไม่เกง่ด้านกราฟิก 
ไม่รู้วธิกีารออกแบบ เราจงึพฒันาซอฟต์แวร์ตวัหนึ่งที่ชื่อ โฟโตเค้ก ดไีซเนอร์โปร ขึ้นมา 
เพื่อช่วยให้ลกูค้าสามารถออกแบบได้อย่างรวดเรว็ ใช้เวลา 5 นาทกีพ็มิพ์เค้กออกมาได้แล้ว 
วิธีการท�างานคือ น�ารูปจากในมือถือใส่ลงไปในซอฟต์แวร์ของเราแล้วท�าการก�าหนด
ขอบเขต ปรบัส ีใส่ค�าพูดยอดฮติ เช่น สขุสนัต์วนัเกดิ ฉนัรกัเธอ ลงไปในโปรแกรม เท่านี้
กพ็ร้อมพมิพ์ออกมาแล้ว”

ส่ือสารอย่างไรให้ผู้บริโภคมั่นใจ น�้าหมึกกินได้จริง?

พันธ์ภูวดลบอกว่าด้วยความแปลกใหม่นี้ ในมุมของลูกค้าและผู้บริโภคย่อมต้องมี
ค�าถามเกดิขึ้นแน่นอน “กนิได้จรงิไหม” ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งส�าคญัจงึเป็นเรื่องของมาตรฐาน
ที่จะท�าให้ลูกค้าเกดิความเชื่อมั่น

“ผมมั่นใจในสนิค้าของเราว่า มนัมมีาตรฐานสูงกว่าคู่แข่งในตลาด ไม่มหีมกึสผีสม
อาหารเจ้าไหนที่ผลติได้ในไทยแล้วกใ็ส่ในเครื่องพมิพ์อย่างนี้ได้เหมอืนเรา เรามกีารท�า R&D 
อยู่เสมอ มมีาตรฐานต่างๆ รองรบั ทั้ง GMP ฮาลาล แล้วกไ็ด้ อย.ส�าหรบัสผีสมอาหาร
ของเรา นอกจากนี้ เรามกีารพฒันาสิ่งใหม่ๆ ปัจจบุนัเราร่วมวจิยักบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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และทางส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) เพื่อที่จะใช้วตัถดุบิ เช่น แป้ง น�้าตาล 
ในประเทศไทยมาท�าเป็นแผ่นไอซิ่งชตีที่ผลติในประเทศไทย ตอนนี้โครงการส�าเรจ็แล้วใน
เรื่องของสูตร อยู่ระหว่างการท�าสเกลแลบ็ให้เป็นสเกลโปรดกัชนั ซึ่งเราเตรยีมที่จะมโีรงงาน
ผลติแผ่นไอซิ่งชตีในปีนี้”

พัฒนาไม่หยุดนิ่ง เพื่อคว้าโอกาสใหม่ๆ

กว่า 3 ปีที่ผ่านมา แบรนด์ PimCake นบัว่ามกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง มกีารสั่งซื้อ
ซ�้าในอตัราที่มากกว่า 80%  ส�าหรบัก้าวต่อๆ ไปหลงัจากนี้ พนัธ์ภูวดลมองว่า อยากจะ
เหน็แบรนด์ PimCake เป็นส่วนหนึ่งของร้านเบเกอร ีและหวงัจะขยายตลาดต่อเนื่อง โดย
เน้นในกลุม่ธรุกจิเครื่องดื่มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งล่าสดุได้ผดุอกีหนึ่งโมเดลไว้ตอบโจทย์ร้านกาแฟ
โดยเฉพาะ ด้วยการตดิตั้งแทบ็เลต็ไว้ในเครื่องพมิพ์ เพื่อที่จะท�าให้บารสิตาไม่ต้องกงัวล
เรื่องเครื่องพมิพ์หรอืคยี์บอร์ด สามารถสมัผสัหน้าจอ วางเครื่องดื่ม กดปุ่มเพยีงปุ่มเดยีว 
สามารถได้เมนูเครื่องดื่มที่มีรูปลูกค้าอยู่บนเครื่องดื่มได้เลย นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่ง
เซกเมนต์ที่ PimCake เลง็เหน็ถงึโอกาส คอื การพมิพ์ภาพลงบนผลไม้ ซึ่งตลาดนี้กจ็ะมี
ความต้องการคล้ายๆ กับกลุ่มเบเกอรีที่ลูกค้าต้องการในเรื่องของ Personalization หรือ
ความเฉพาะตวับคุคลนั่นเอง

ผมมัน่ใจในสินค้าของเราว่า มนัมมีาตรฐานสูง

กว่าคูแ่ข่งในตลาด ไม่มหีมกึสีผสมอาหารเจ้าไหน

ทีผ่ลติได้ในไทยแล้วกใ็ส่ในเคร่ืองพมิพ์อย่างนี้

ได้เหมอืนเรา
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“นโยบายหลกัของเราข้อหนึ่งคอื ให้ลกูค้าของเราหยดุพมิพ์ไม่ได้ เครื่องมอืเขาต้องท�างาน
ได้ตลอดเวลา ฉะนั้นการเซอร์วสิของเราจะต้องรวดเรว็และแก้ไขปัญหา และเราพยายามที่จะ
หาโซลูชันมาตอบโจทย์ลูกค้า ด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ลูกค้า
ใช้เวลาให้สั้นที่สดุในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมา ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างก�าไรได้เรว็ 
และปัญหาน้อย นอกจากนี้ สนิค้าของเราเองกไ็ด้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้กบัลูกค้า
ได้ซึ่งตรงนี้เป็นอกีหนึ่งประเดน็ส�าคญัที่ท�าให้ PimCake สามารถก้าวไปเป็นเจ้าตลาดได้”

 หากธรุกจิไม่หยดุนิ่งและพร้อมที่จะปรบัตวัอยูต่ลอดเวลา โอกาสที่ไม่น่าจะเป็นไปได้
ย่อมเกดิขึ้นได้จรงิๆ แบบที่ PimCake ซึ่งมาท�าหน้าที่สร้างโอกาสในตลาดใหม่ให้กบัธรุกจิ
การพมิพ์อย่างองิค์แมนนั่นเอง 

 ขยายโอกาส ต่อยอดจากฐานธรุกจิเดมิ
 พฒันานวตักรรม วจิยัสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบความต้องการลูกค้า
 แตกไลน์ไปสู่ตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างการเตบิโตให้ธรุกจิ

Key Success 
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Financial

มหีลายบญัชดีตีรงไหน? นอกจากจะปวดหวัที่ต้องมานั่งตกแต่งตวัเลขให้สวย
ยงัต้องหวาดผวาการตรวจสอบของกรมสรรพากรอกีต่างหาก ดงันั้น

จะดกีว่าไหมถ้าเอสเอม็อหีนัมาท�าบญัชเีพยีงเล่มเดยีว เพื่อให้เหน็ภาพการเงนิ
ที่ชดัเจนขึ้น ที่ส�าคญัการมบีญัชเีดยีวยงัท�าให้คณุสามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ

จากสถาบนัการเงนิได้ง่ายด้วย

 ชยัยศ ตนัพสิทุธิ ์ผูอ้�านวยการฝ่ายอาวโุส สายงานผลติภณัฑ์เครดติ ธนาคารกสกิรไทย

โอกาสดีๆ

ที่เอสเอ็มอีได้จากบัญชีเดียว 
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สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคาราคาซังของคนท�าธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
หลายราย นั่นคอื การไม่ท�าบญัชเีดยีวมาตั้งแต่ต้น เพราะเชื่อว่าจะท�าให้เสยีภาษนี้อยลง 
แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่ผู้ประกอบการคิดอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้ แรกๆ อาจจะใช่ เพราะสามารถ
หลบหลีกการตรวจสอบได้ แต่ในอนาคตเมื่อธุรกิจโตขึ้น แน่นอนว่า การมีหลายบัญชี
อาจจะสร้างปัญหาตามมาอีกมากมาย

ที่ผ่านมาจะเห็นว่า หลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ไม่เว้นแม้แต่สถาบัน
การเงิน หนึ่งในนั้นก็คือ ธนาคารกสิกรไทย ที่ตระหนักเห็นถึงความส�าคัญและพยายาม
ผลกัดนัในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลกัดนัให้เอสเอม็อปีรบัตวั จดัท�าบญัชใีห้ถูกต้อง 
ตรงความเป็นจริง เพื่อเป็นโอกาสในการเติบโตและเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ส่วนหนึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า เอสเอ็มอีที่เป็นบุคคลธรรมดาเริ่มให้ความสนใจ
หันมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมากขึ้น และแน่นอนว่าเมื่อเป็นนิติบุคคล ย่อมต้องมี
การจัดท�างบการเงิน ซึ่งอาจจะต่างกับตอนที่เป็นบุคคลธรรมดา เขาอาจจะไม่ได้ท�างบ
การเงินก็ได้ สิ่งที่เกิดนี้อาจบอกได้ว่า เอสเอ็มอีเองก็เริ่มปรับตัวและเห็นถึงความส�าคัญ
ของบัญชีเดียวมากขึ้นเรื่อยๆ

จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ พบว่า

ในทุกๆ ปีมีการจดทะเบียนอยู่ประมาณ 

60,000 บริษัทต่อปี แต่ปีที่ผ่านมา

มีการจดนิติบุคคลใหม่ประมาณ

90,000 บริษัท
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เมื่อพูดถึงประโยชน์ของบัญชีเดียว ในแง่ของการท�าธุรกิจ บัญชีหรืองบการเงินนั้น 
เป็นเสมือนเข็มทิศทางธุรกิจที่ช่วยในการวิเคราะห์ธุรกิจ รู้สถานะการเงินที่แท้จริง สามารถ
วเิคราะห์ยอดขาย และวางแผนอนาคตได้ ซึ่งการที่มหีลายงบอาจท�าให้วเิคราะห์ผดิพลาด
และเดินหลงทิศได้ แต่ถ้าเอสเอ็มอีมีเข็มทิศทางธุรกิจที่ดี มีงบการเงินที่ถูกต้อง โอกาส
ที่ธุรกิจจะเติบโตไปได้ไกลย่อมมีมากขึ้น 

ขณะเดียวกัน อย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้น การท�าบัญชีเดียว หรือมีงบการเงินที่ถูกต้อง 
ยังท�าให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เพราะตามกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยที่
ออกมา ธนาคารต้องเอางบบัญชีเดียวมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาสินเชื่อ ซึ่ง
ถ้าธุรกิจไหนที่ท�างบไม่ตรง ไม่ถูกต้อง การขอสินเชื่อก็จะยากขึ้น เนื่องจากทางธนาคาร
จะดูเรื่องงบการเงินเปรียบเทียบกับการเดินบัญชีของลูกค้า ถ้ามีความแตกต่างมาก 
ธนาคารอาจจะไม่สามารถอนมุตัสินิเชื่อให้ได้ เพราะถ้ารายการเดนิบญัชมีมีากแต่งบนอ้ย 
นั่นแปลว่างบไม่สะท้อนความเป็นจริง บางธนาคารอาจจะปฏิเสธการให้สินเชื่อ
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ส�าหรับธนาคารกสิกรไทย ได้มีแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มี
การจัดท�าบัญชีถูกต้อง ด้วยการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีบัญชีเดียวในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
และเนื่องจากพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทาง
อาญาที่ออกมา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นมาตรการต่อเนื่องจากพระราชก�าหนดฉบับปี 
พ.ศ.2559 ที่ต้องการใหเ้อสเอม็อเีข้าสู่ระบบบญัชเีดยีว โดยครั้งนี้ก�าหนดให้เอสเอม็อมีกีาร
ลงทะเบยีนเข้าโครงการปรบัปรงุการเสยีภาษยี้อนหลงัจากปี พ.ศ.2559 จนถงึปัจจบุนัให้
ถกูต้อง ซึ่งผูป้ระกอบการจะได้รบัการยกเวน้เบี้ยปรบัและเงนิเพิ่ม (ดอกเบี้ย) และโทษทาง
อาญาบางประการ ซึ่งยกเว้นกรณกีารออกและใช้ใบก�ากบัภาษปีลอมและการกระท�าผดิ
อาญาในอดตี ดงันั้น 

บัญชหีรอืงบการเงนิน้ัน

เป็นเสมอืนเขม็ทศิทางธรุกจิทีช่่วยในการวิเคราะห์ธรุกจิ 

รู้สถานะการเงินทีแ่ท้จริง สามารถวิเคราะห์ยอดขาย 

และวางแผนอนาคตได้

ทางธนาคารจึงได้ร่วมกับกรมสรรพากร และสมาคมธนาคารไทย

ในการให้สินเช่ือแก่ผู้ที่มีบัญชีเดียว

เพื่อใช้เป็นเงินทุนส�าหรับการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กรมสรรพากร 

วงเงินไม่เกนิ

3 ล้านบาท : ราย

อัตราดอกเบีย้

5%

คงที่

2 ปี 
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เนื่องจาก พ.ร.บ.ดังกล่าวนี้จะยกเว้นเฉพาะเบี้ยปรับเงินเพิ่มเท่านั้น ไม่ได้ยกเว้น
ภาษเีงนิได้นติบิคุคล ฉะนั้นผู้ประกอบการยงัคงต้องจ่ายภาษเีงนิได้นติบิคุคล โดยสนิเชื่อ
ของธนาคารสามารถเข้าไปช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการได้ ทั้งนี้ กรณี
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม กรมสรรพากรจะยกเว้นให้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการท�าการยื่นภาษีผ่าน
ระบบออนไลน์ (E-Filing) เป็นระยะเวลา 12 เดือนติดกัน และเดือนที่ 13 ถึงจะได้รับการ
ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มแบบเป็นทางการ ส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการได้
รับการยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

 ถงึตรงนี้ เชื่อว่าผู้ประกอบการคงเหน็ประโยชน์ของบญัชเีดยีวมากขึ้น และบอกย�้า
เลยว่า การมบีญัชเีดยีวในยคุนี้เป็นสิ่งที่หลกีเลี่ยงไม่ได้อกีแล้ว และเป็นสิ่งที่เอสเอม็อตี้อง
ท�า ที่ส�าคญัการเริ่มต้นท�าบญัชเีดยีว วนันี้สามารถท�าได้ง่ายๆ ด้วยการเข้าไปปรกึษากบั
ส�านักงานบัญชีที่ดูแลธุรกิจของคุณอยู่ ดูว่าควรจะมีการปรับปรุงงบการเงินอย่างไรให้
ถูกต้อง ตรงกบัความเป็นจรงิ ซึ่งกรมสรรพากรเองกไ็ด้ออกระเบยีบคู่มอืการปฏบิตัใินการ
ปรบัปรงุงบการเงนิ พร้อมเผยแพร่อยู่ในเวบ็ไซต์ เรยีกได้ว่า ส�านกังานบญัชจีะเป็นกลไก
หนึ่งที่จะช่วยท�าให้เอสเอม็อกีลบัมาเป็นบรษิทัที่มงีบการเงนิเดยีวได้อย่างง่ายๆ

 เห็นไหมว่า ท�าบัญชีเดียว มีแต่จะท�าให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีดีขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจ
ก็โต เข้าถึงแหล่งทุนก็ง่าย 

สามารถไปลงทะเบยีนขอยกเว้นเบีย้ปรบัเงนิเพ่ิมทีเ่ว็บไซต์ของกรมสรรพากร

ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน

47 K SME Inspired



Digital Planet

โลกธรุกจิวนันี้เปลี่ยนไวจนหายใจแทบไม่ทนั ที่ส�าคญัโมเดลธรุกจิแบบเดมิๆ ที่มี
ให้กบัลูกค้าก�าลงัจะหมดความหมาย และถูกแทนที่ด้วยกลยทุธ์ใหม่ที่ใช้

เทคโนโลยใีนการท�าให้วธิแีก้ปัญหาเดมิๆ เทยีบไม่ได้เลย โดยเฉพาะในยคุธรุกจิ 
Startup ที่มคีวามพร้อมทั้งไอเดยี และความเข้าใจในเทคโนโลย ีดงันั้น ถ้าธรุกจิ

เอสเอม็อไีม่ปรบัตวัอาจไม่มทีี่ยนืได้ในอนาคตอนัใกล้

 ประสทิธิ ์วรฉัตราวณิช  ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาดดจิิทลั และอ-ีคอมเมิร์ซ

ไอเดียออกแบบ

“แพลตฟอร์มธุรกิจ”

ส�ำหรับเอสเอ็มอี
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หยุดโทษเทคโนโลยี

 บ่อยครั้งที่ผมได้ยินนักธุรกิจหลายคนเปรยว่า เหตุผลที่ท�าให้ธุรกิจล่มสลายเป็น
เพราะ “เทคโนโลย”ี เข้ามาป่วน (Disrupt) ซึ่งผมกเ็หน็ด้วย แต่ไม่ใช่ทั้งหมด หรอือาจถูก
แค่ครึ่งเดียวเท่านั้น เพราะหากย้อนกลับไปที่พื้นฐานของธุรกิจ ภารกิจหลักคือ การแก้
ปัญหา หรอืสร้างโอกาสให้ลูกค้า นั่นแปลว่า “ลูกค้า” คอืตวัแปรที่ส�าคญั พูดง่ายๆ คอื 
ยิ่งท�าให้ลูกค้ามคีวามสขุมากเท่าไร โอกาสที่ธรุกจิจะได้รายได้และก�าไรกม็ากขึ้นเท่านั้น

ลองคิดให้ดีนะครับว่า ธุรกิจเช่าวิดีโอยักษ์ใหญ่ บล็อกบัสเตอร์ (Blockbuster) 
ล่มสลาย เพราะเน็ตฟลิกซ์ที่ให้บริการภาพยนตร์แบบสตรีมมิ่ง หรือเป็นเพราะค่าปรับที่
ไร้สาระต่างหากที่เป็นตัวการ แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) Startup ที่เปลี่ยนห้องว่างให้เป็น
ห้องพกั เป็นตวัการที่ท�าร้ายธรุกจิโรงแรม หรอืเป็นเพราะข้อจ�ากดัของจ�านวนห้องพกั และ
ตวัเลอืกของราคา 

จากตวัอย่างเหล่านี้จะเหน็ว่า ตวัการที่ส�าคญัไม่ใช่เทคโนโลยอีย่างเดยีว แต่เป็นเพราะ
การไม่ให้ความส�าคญัในการแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า โดยอาศยัเทคโนโลยเีข้ามาเป็นตวัช่วย
ที่ส�าคญั ซึ่งการพฒันาโมเดลธรุกจิให้มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั เพื่อ
เน้นไปที่ความพงึพอใจของลูกค้าและพนัธมติรธรุกจิ คอื นยิามง่ายๆ ของการสร้างสิ่งที่
เรยีกว่า “แพลตฟอร์ม” ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากกว่าการมผีลติภณัฑ์ หรอืบรกิาร และ
การตลาดบนช่องทางแบบเดมิๆ 
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พลิกโมเดลธุรกิจดั้งเดิมด้วยแพลตฟอร์ม

 การที่ธุรกิจ Startup เลือกใช้โมเดลแพลตฟอร์มดิจิทัล (Platform Model) ในการ
รงัสรรค์ธรุกจิ ด้วยระบบนเิวศที่สร้างความพงึพอใจให้ครบทกุฝ่าย (ลูกค้า คู่ค้า และธรุกจิ
เอง) ท�าให้ธรุกจิมกีารเตบิโตที่รวดเรว็ ผดิกบัธรุกจิดั้งเดมิที่ยงัคงใช้โมเดลการเตบิโตแบบ
สายพาน หรอืท่อน�้า (Pipeline Model) 

จากรปูด้านบน จะเป็นโมเดลธรุกจิดั้งเดมิที่มลีกัษณะการท�างานคล้ายสายพาน หรอื
ท่อน�้า ที่เริ่มต้นจากกล่องด้านซ้ายสดุ (ไปยงัขวาสดุ) ธรุกจิเริ่มด้วยการออกแบบผลติภณัฑ์
หรอืบรกิาร ผ่านไปสู่ขั้นตอนการผลติ จากนั้นส่งต่อสนิค้าไปยงัช่องทางการจดัจ�าหน่าย 

โมเดลธุรกิจ Startup (Platform)
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อยากให้พฒันาจดุทีย่งัไม่พอใจ การควบคมุ

ประสบกำรณ์ลูกค้ำ

โมเดลธุรกิจดั้งเดิม (Pipeline Model)

แบ่งส่วนก�าไรมาลงทนุ

ขัน้ตอน

การออกแบบ

ขัน้ตอน

การผลติ

ช่องทาง

การจดัจ�าหน่าย

การตลาด

การขาย

รายได้

และก�าไร

อุปสงค์ (Demand)

ระบบควบคมุด้วยคะแนน 

(Rating System)

อุปทาน

(Supply)

รูปล่างด้านซ้าย รูปล่างด้านขวา
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พร้อมกบัการประชาสมัพนัธ์และการขาย เพื่อให้ได้ผลลพัธ์คอื รายได้และก�าไรของธรุกจิ 
จากนั้นแบ่งส่วนของก�าไร กลบัไปลงทนุในการออกแบบ และพฒันาสนิค้าใหม่ เพื่อขยาย
ตลาด วนไปไม่รู้จบ (ตราบเท่าที่ธรุกจิยงัไปได้) 

โมเดลธรุกจิดั้งเดมิแบบคร่าวๆ นี้ ดเูข้าใจง่าย แตปั่ญหาของโมเดลนี้คอื เมื่อยามเกดิ
การติดขัดในขั้นตอนใดก็ตาม ธุรกิจจะสะดุดทันที จ�าเป็นต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนนั้นๆ เสยีก่อน เพื่อให้ไปต่อได้ ซึ่งอาจจะเสยีทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย 

ถ้ามองการเตบิโตของโมเดลธรุกจิดั้งเดมิจะคล้ายกบัการเตมิน�้าเข้าไปในท่อให้เพยีงพอ
ตลอดเวลา เมื่อใดมนี�้าเตมิมากขึ้นกข็ยายท่อเพื่อรองรบัน�้าให้ได้มากขึ้น แต่ทนัททีี่เกดิท่อตนั 
ถ้าเราไม่ได้ไปแก้ที่จุดนั้น ถึงท่อจะใหญ่แค่ไหนก็ไร้ความหมาย (หวังว่าการเปรียบเทียบ
ลกัษณะนี้จะช่วยให้คณุผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นนะครบั) 

คราวนี้มาดูโมเดลแพลตฟอร์มที่นิยมใช้ในธุรกิจ Startup กันบ้าง ด้วยแนวคิดที่ให้
ความส�าคัญกับลูกค้าและคู่ค้า จึงเน้นการสร้างระบบนิเวศให้ชนะกันทุกฝ่าย (Win-Win 
Ecosystem) โมเดลแพลตฟอร์มนี้จะพยายามส่งมอบคุณค่า หรือสร้างประสบการณ์ที่ดี
ที่สดุให้กบัลูกค้าในขณะที่ธรุกจิยงัคงได้ก�าไร 

51 K SME Inspired



จากรูปด้านล่างซ้ายมอื จะเหน็ว่าการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของแพลตฟอร์ม
ธรุกจิ Startup จะใชว้ธิกีารหาผลลพัธ์จากจดุตดัระหว่าง “ประสบการณ์ลกูค้า” (Customer 
Experience) หมายถึง จุดที่ลูกค้ายังไม่พอใจ (Pain Points) สิ่งที่ลูกค้าอยากให้พัฒนา 
(Improve) หรอืการควบคมุคณุภาพ (Control) ฯลฯ กบั “คณุค่าที่ธรุกจิให้ได้” (Business 
Value) เช่น การแก้ปัญหา (Solution) ข้อได้เปรียบจากคุณค่าใหม่ที่มอบให้กับลูกค้า 
(Advantage) หรือคุณประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ (Benefit) โดยทุกจุดตัดที่เกิดขึ้นนั้น จะ
หมายถงึ ขดีความสามารถในการแข่งขนัที่เหนอืกว่าโมเดลธรุกจิดั้งเดมิ

เพื่อให้คุณผู้อ่านเข้าใจวิธีออกแบบง่ายขึ้น ลองดูรูปตัวอย่างการออกแบบโมเดล
แพลตฟอร์มบรกิารแทก็ซี่รายหนึ่ง

ตวัอย่าง การออกแบบแพลตฟอร์มบรกิารแท็กซี่
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ต้องรอ    ไม่พอ     ไม่ไป    เรียกยาก   เร่ืองมาก   ไม่สะดวก   ไม่ปลอดภยั

แจ้งเส้นทาง-ตอบรับ

เรียกได้ทนัท ีทกุที ่ทกุเวลา

ช�าระค่าบริการ (เดบติ, เครดติ)

สมคัรง่าย

รถยนต์ส่วนบคุคล

ข้อมลูคนขบั และผูโ้ดยสาร

คะแนนความพงึพอใจ

ประสบกำรณ์ลูกค้ำ (จดุทีย่งัไม่พอใจ ปัญหำใหญ่ ไร้ระบบ ฯลฯ)

MOBILE APP FUNCTIONS      PARTNER/CUSTOME

PLATFORM (WIN-WIN SOLUTION) = BUSINESS VALUE X CUSTOMER EXPERIENCE
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จากรูป จุดเริ่มต้นมาจากปัญหาของลูกค้าที่ใช้บริการแท็กซี่คือ มีตั้งแต่ ต้องรอ 
ไม่พอ ไม่ไป เรียกยาก เรื่องมาก ไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย โดยโมเดลแพลตฟอร์ม
ของรถยนต์ให้บริการจะน�าเสนอการแก้ปัญหา หรือคุณประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ เช่น 
แจ้งเส้นทาง-ตอบรับ เรียกได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา มีทางเลือกในการช�าระค่าบริการ 
เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล รู้ข้อมูลคนขับและผู้โดยสาร ให้คะแนนความพึงพอใจได้ ดังนั้น 
จะเหน็ว่า มจีดุตดัเกดิขึ้นหลายๆ จดุ ซึ่งจดุตดัเหล่านี้ คอื การตอบโจทย์ความต้องการ
ของลกูค้า ท�าให้โมเดลแพลตฟอร์มบรกิารแทก็ซี่มจีดุแขง็ที่เหนอืกว่าธรุกจิบรกิารแทก็ซี่ดั้งเดมิ

พูดง่ายๆ โมเดลแพลตฟอร์มบรกิารแทก็ซี่จะเป็นบรกิารรถรบัจ้างที่ไม่ต้องเป็นแทก็ซี่
กไ็ด้ (เพิ่มพนัธมติรใหม่เข้ามาในธรุกจิ) พร้อมให้บรกิาร เรยีกง่าย เรยีกได้ทนัท ีทกุที่ ทกุ
เวลา ไม่ต้องรอนาน เรยีกแล้วไปส่งแน่นอน เปลี่ยนความจ�าเป็นกลายเป็นความต้องการ 
ดังนั้น ถึงค่าบริการจะแพงกว่าลูกค้าก็ยอมจ่าย เพราะพอใจที่ได้บริการที่ดี หรือถ้า
ไม่พอใจกแ็สดงออกผ่านระบบได้ (ให้คะแนนไม่พอใจ) ผู้ให้บรกิารกพ็อใจได้ลูกค้าตลอด 
ธรุกจิเจา้ของแพลตฟอร์มได้ส่วนแบ่งในทกุครั้งของการเกดิบรกิาร เรยีกว่า ชนะกนัทกุฝ่าย 
พอใจกนัทกุคน 
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ส่วนถดัไป (รปูล่างด้านขวาในหน้า 50) แพลตฟอร์มใหม่นี้จะไม่เน้นผลติหรอืให้บรกิารเอง
ทั้งหมด จงึต้องสร้างระบบควบคมุกลไกระหว่างคู่ค้าพนัธมติรกบัลูกค้า โดยจะใช้วธิสีร้าง
กฎเกณฑ์ (การให้คะแนนความพอใจ หรอืการให้รางวลักบัคูค้่าที่ปฏบิตัติาม) เพื่อควบคมุ
คณุภาพสนิค้าหรอืบรกิาร เพื่อท�าให้สนิค้าหรอืบรกิารในส่วน Supply มคีณุภาพและเพยีงพอ
ต่อความต้องการของลูกค้า เรียกได้ว่า ด้วยโมเดลแพลตฟอร์มจะไม่เพียงแต่แก้ปัญหา
คาใจให้ลกูค้าได้เท่านั้น แต่ยงัควบคมุคณุภาพ อกีทั้งยงัสามารถให้บรกิารได้อย่างเพยีงพอ
ต่อความต้องการของผู้บรโิภคอกีด้วย

แค่ขยับ เริ่มปรับ...ก็ได้เปรียบ

ทั้งหมดคอื ไอเดยีคร่าวๆ ในการออกแบบแพลตฟอร์มธรุกจิ แน่นอนว่า ยงัมรีายละเอยีด
อื่นๆ อกีมากพอสมควร และไม่ง่ายนกัที่จะปรบัเปลี่ยนธรุกจิของคณุให้กลายเป็นแพลตฟอร์ม
ได้ภายในข้ามคืน ผมตั้งใจเขียนบทความนี้ เพียงเพื่อต้องการให้ทุกท่านเห็นภาพการ
ปรบัเปลี่ยน และการออกแบบโมเดลธรุกจิสมยัใหม่ที่เรยีกว่าแพลตฟอร์ม ซึ่งไม่จ�าเป็นว่า 
เราต้องเดนิตามเส้น เหน็ตามด้วยทั้งหมด ขอเพยีงแค่ใช้มนัเป็นแรงบนัดาลใจ หรอืหยบิยก
เฉพาะบางส่วนที่ดทีี่สดุไปปรบัใช้กบัธรุกจิของทกุท่านกบ็รรลวุตัถปุระสงค์ของบทความนี้แล้ว 
ขอให้ทกุท่านประสบความส�าเรจ็ครบั...สวสัดคีรบั 
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Tax&Law

หลายคนคงได้รับรู้ข่าวเรื่อง “ภาษี e-Payment” หรือที่เรียกกันว่า “ภาษี
พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์” วันนี้เราจะมาเรียนรู้ข้อเท็จจริงและหาทางรับมือ

อย่างผู้ประกอบการมืออาชีพกัน 

ภาษี e-Payment
ความเชื่อ ความจริง และการรับมือ

 ภมี เพชรเกตุ ผูก่้อตั้งและ CEO PEAK
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“ภาษี e-Payment” “ภาษี e-Commerce” หรือ “ภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์” กฎหมาย
ฉบับนี้ คือการออก พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อรองรับการค้าขาย และ
การช�าระเงินในรูปแบบใหม่ นั่นก็คือ การค้าขายแบบ e-Commerce และการท�าธุรกรรม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment ให้สามารถรองรับได้ 

โดยหลักการของกฎหมายที่สรรพากรให้ไว้ คือ การสร้างความเป็นธรรมในการ
เสียภาษี “ผู้มีรายได้มาก ควรเสียภาษีมาก ผู้มีรายได้น้อย ควรเสียภาษีน้อย”    

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ผู้ค้าขายจ�านวนมากไม่ได้ยื่นภาษีเงินได้ตรงกับความ
เป็นจริง ที่เป็นเช่นนี้เพราะระบบปัจจุบันขาดกระบวนการตรวจสอบรายได้จริงของพ่อค้า 
แม่ค้าออนไลน์ ต่างกับพนักงานบริษัท หรือพนักงานราชการที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ผ่านฝ่าย HR ในบริษัท หรือยื่นส่วนบุคคลเองซึ่งถูกนายจ้างหัก ณ ที่จ่ายไว้
แล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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การขาดระบบตรวจสอบนี้ ท�าให้เกดิปรากฏการณ์ที่ “ผู้มรีายได้มาก เสยีภาษนี้อย 
หรือไม่เสียเลย แต่ผู้มีรายได้น้อย กลับเสียภาษีมากกว่า” สรรพากรเล็งเห็นความ
ไม่เป็นธรรมในส่วนนี้ จึงได้คิดหาทางแก้ และมาจบที่การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
ในข้อนี้ 

การเพิ่มเติมข้อกฎหมายในส่วนนี้ ก�าหนดหน้าที่ส�าหรับสถาบันการเงิน ต้องรายงาน

ข้อมูลธุรกรรมของบุคคลที่มี

นั่นหมายความว่า

 ถ้าคุณมรีายการเงนิเข้าบญัชคีณุเกนิ 3,000 ครัง้ต่อปี ไม่ว่ามลูค่าเป็นเท่าไหร่ 

ธนาคารต้องส่งข้อมลูให้กบัสรรพากร 

 ถ้าคณุมรีายการเงนิเข้าบญัชคีณุเกนิ 400 ครัง้ต่อปี และรวมๆ กนัแล้วเกิน 

2 ล้านบาท ธนาคารต้องส่งข้อมลูให้กบัสรรพากร ถ้าไม่ถงึ 2 ล้านบาท จะไม่ส่ง 

โดยสรุปคือ กฎหมายนี้เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบให้กับสรรพากรนั่นเอง 
จริงๆ ปกติสรรพากรมีอ�านาจในการเรียกให้ธนาคารเป็นพยานอยู่แล้ว ตั้งแต่ยังไม่มี
กฎหมายในข้อนี้ แต่สรรพากรต้องเรียกเองเมื่อเจอข้อสงสัย ในขณะนี้กฎหมายนี้มอบ
หน้าที่นี้ให้ธนาคารเป็นคนท�า (นับพวก Payment Gateways ด้วย) 

ฝากหรือรับโอน

ทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่

400 ครั้ง

และมูลค่ารวมตั้งแต่

2 ล้านบาทขึ้นไป 

ฝากหรือรับโอน

ทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่

3,000
ครั้งขึ้นไป 
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ความเชื่อ  สรรพากรออกภาษีใหม่ คือ ภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หรือภาษี

ธุรกิจ e-Commerce 

ความจริง  ไม่ได้มีการออกภาษีใหม่ ไม่มีอัตราภาษีใหม่ ไม่มีเกณฑ์ภาษีใหม่ 

ความเชื่อ ความจริง

 “ออกภาษีอะไรมาเยอะแยะ ซ�้าซ้อน อยู่ยากขึ้นทุกวันละ” เสียงบ่น
ในโลกโซเชยีลที่เกรี้ยวกราด หลายๆ คนคงเคยเหน็พาดหวัข่าวที่บอกว่ามคีอื “ภาษี
ส�าหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์” “ภาษี e-Commerce” หรือ “ภาษี e-Payment” 
แต่ในความเป็นจริงคือ ไม่ได้มีการออกภาษีใหม่!! ไม่มีอัตราภาษีใหม่ ไม่มี
เกณฑ์ในการเก็บภาษีใหม่ใดๆ เลย กฎหมายนี้บังคับให้สถาบันการเงินต้อง
รายงานข้อมูล เป็นการอ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบของสรรพากรเท่านั้น 

 ภาษีที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องเสียจริงๆ คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นปกติเหมือนที่ทุกๆ คน หรือทุกๆ บริษัทต้องเสีย
ภาษีกันอยู่แล้วนั่นเอง 
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ความเชื่อ  สรรพากรนับยอดเงินที่เข้าบัญชีเป็นรายได้!!

ความจริง  เงินท่ีเข้าบัญชี คือเงินที่เข้าบัญชี ไม่ใช่รายได้ 

 “เพื่อนโอนเงินไปทอดผ้าป่าก็ต้องเสียภาษีด้วยหรอ!?”

 จริงๆ คือเปล่าครับ การมีเงินโอนเข้าบัญชีไม่ได้แปลว่าคุณมีรายได้ แต่
แปลว่ามีเงินโอนเข้าบัญชี สรรพากรน�าข้อมูลนี้ไปประกอบการพิจารณาการยื่น
แบบภาษี ไม่ได้น�ามานับเป็นรายได้ ถ้าจะว่ากันจริงๆ แล้ว เป้าหมายหลักคือ 
ต้องการเห็นคนที่มีจ�านวนรายการค้ามากๆ และไม่เคยยื่นภาษีเลยมากกว่า

ความเชื่อ  สรรพากรคิดภาษีจากยอดเงินที่เข้าบัญชี!! 

ความจริง  ภาษไีม่ว่าจะเงนิได้บคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคลจดัเกบ็จากเงนิได้

สุทธิ ไม่ใช่รายได้รวม 

 “คนค้าขายเขาก็มีต้นทุน จะมาคิดว่าเงินเข้าบัญชีเป็นรายได้ได้อย่างไร!!”

 ถูกต้องครับ ค้าขายมีต้นทุน และจริงๆ สรรพากรก็รู้ครับ คือจริงๆ แล้ว
สรรพากรไม่ได้เกบ็ภาษจีากยอดเงนิเข้าบญัชแีต่อย่างใด ภาษทีี่เกบ็คอื ภาษเีงนิได้
บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งเก็บจากเงินได้สุทธิ (ก�าไร) นั่นเอง
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ผู้ประกอบการท่ีมีการท�าบัญชี

ยื่นภาษีอย่างถูกต้อง หรือเกือบจะถูกต้อง
อยู่แล้ว กฎหมายนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับ

คุณ คุณไม่ต้องเสียภาษีตัวใหม่เพิ่ม มันคือตัวเดิม
เหมือนที่คุณยื่นมาตลอดเป็นปกติอยู่แล้ว 

เมือ่กฎหมายออกมาแล้ว เราจะรับมืออย่างไรด?ี

ผมขอแบ่งเป็น 3 กรณี ส�าหรับผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม ได้แก่ 

ผูป้ระกอบการทีไ่ม่มกีารท�าบญัชี ยืน่ภาษี

แบบเหมาๆ

คือเราไม่ได้ท�าบัญชี เราแจ้งรายได้หรือสรรพากร
ประเมินรายได้ และหักค่าใช้จ่ายเหมาๆ 60% หรือ 80% มา
คิดอัตราก�าไรสุทธิที่ 20-40% และน�ามาค�านวณภาษี ซึ่งอัตรา
ก�าไรสุทธิ 20-40% นั้นมากเกินความเป็นจริง แต่ที่เมื่อก่อนเรา
อยู่ได้ เพราะเราแจ้งรายได้ไม่ครบอยู่แล้ว แต่ด้วยความสะดวก
ในการตรวจสอบของสรรพากร ตอนนี้การแจ้งรายได้ไม่ครบ
จะยากขึ้นแล้ว ถ้าเราไม่ท�าอะไรเลย เราจะต้องเสียภาษี
มากขึ้นแน่ๆ สิ่งที่ผมอยากจะแนะน�าคอื แยกบญัชธีรุกจิ กบับญัชี
ส่วนตัว, ท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และจดทะเบียนบริษัท 
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ส�าหรบัผูป้ระกอบการทีไ่ม่ยืน่ภาษีเลย

แนะน�าว่าต้องเปลี่ยนความคิดโดยด่วน เป็น
เรื่องยากมากในโลกยุคดิจิทัลนี้ที่เราจะหลบลี้

หนหีายไปจากระบบการเงนิ ระบบภาษ ีเพราะวา่ความเสี่ยง
ของธรุกจิมมีากพออยูแ่ล้ว การเพิ่มความเสี่ยงด้านภาษเีข้าอกี 
เป็นสิ่งที่ไม่จ�าเป็น 

สิ่งที่อยากฝากไว้คือ ผู้ประกอบการที่จะก้าวไปข้างหน้าคือ ผู้ประกอบการ
ที่ใช้เวลาของตวัเองในการคดิว่าท�าอยา่งไรใหธ้รุกจิเตบิโตขึ้นไปอกี หาแหล่งเงนิทนุ
มาสนับสนุนการเติบโต ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ก้าวอยู่กับที่คือผู้ประกอบการ
ที่ใช้เวลาของตัวเองในการคิดว่าท�าอย่างไรจะหลบภาษีนี้ได้ ท�าอย่างไรจะแอบ
รายการนี้ดี และไม่ท�าบัญชีจริงๆ เพราะกลัวสรรพากรรู้สถานะการเงินของกิจการ 
จนท�าให้ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าการเงินของกิจการเป็นอย่างไร 

ถ้าคุณอยากก้าวไปข้างหน้า ถ้าคุณอยากขยายธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย 
และพันธมิตร มีทั้งแหล่งเงินทุน และองค์ความรู้ด้านบัญชี ภาษี พร้อมเครื่องมือ
ที่ช่วยให้คุณบริหารธุรกิจ และเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน 
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เปลี่ยนสมาชิก

สู่ FANDOM

Subscription กลยุทธ์หนุนธุรกิจโต


