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ผู้ผลิต บริษัท หัวใหญ่ จำ�กัด
22/17 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2938 2993  

โทรสาร : 0 2938 2994

ติดต่อโฆษณา : 08 4073 4141, 08 5142 6470

www.huayai.com / Facebook: HuaYai

ภาพ : http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=1133804

ที่ปรึกษา  
วิมลก�นต์ โกสุม�ศ 
รองผู้อำานวยการ รักษาการแทน

ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ช�วันย์ สวัสดิ์-ชูโต 
ที่ปรึกษาประจำาสำานักงาน

ชัยพร ชย�นุรักษ์ 
ที่ปรึกษาประจำาสำานักงาน

ปณิต� ชินวัตร 
ที่ปรึกษาประจำาสำานักงาน

อิสร� ภูม�ศ 

ที่ปรึกษาประจำาสำานักงาน

และคณะผู้บริห�ร สสว.

นิตยสาร  SMEs TODAY 
โดย สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจ

ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.)

21 ทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น G,17, 18, 23

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2278 8800

โทรสาร : 0 2298 3039

www.sme.go.th / Call Center 1301

ธุรกิจบนทางแพร่ง

 เมื่อเส้นทางธุรกิจถึงทางแพร่ง ควรทำาอย่างไร?  

 ในขณะที่ทางซ้ายก็ใช่ ทางขวาก็ท้าทาย

 ‘ซ้�ย’ อาจจะเป็นวิธีการทำาธุรกิจแบบที่คุ้นเคยกันมา ขณะที่ ‘ขว�’ คือหนทาง 

แบบใหม่ ซึ่งประโคมกันว่าเป็น Digital Economy พูดถึงกันอย่างหนาหู ท่ามกลาง

สงครามธุรกิจ ที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน

 ‘ป้าไหม’ ทำาผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา มาเน่ินนาน จนปัจจุบันแทบจะหา

วัตถุดิบในท้องถิ่น และละแวกใกล้เคียงไม่ได้ และค่าแรงก็เพิ่มขึ้นทุกวันๆ จนแทบ

ไม่มีกำาไร แต่วันหน่ึงหน้าจออินเตอร์เน็ตมีคำาตอบว่า ในประเทศเพ่ือนบ้านยังมี 

ปอสาอีกมากมาย ขณะที่ค่าแรงก็ต่ำากว่า จนหายใจได้ ป้าไหมจัดการธุรกิจของ 

ตนเองต่อไป และอยู่มาได้ทุกวันนี้ 

 โลกของป้าไหมยังหมุนรอบตัวเอง ณ จุดเดิมทุกวัน แต่ธุรกิจของป้าไหม มิได้

ตีบตันอย่างที่ชวนหวาดหวั่น อย่างที่เคยเป็นมา

  มีหนังสือเล่มหน่ึงชื่อ “บนท้องฟ้า รถไม่เคยติด” แค่ได้ยินชื่อคลิกให้คิดอะไร 

ได้บ้าง

 เปิดเข้าไปค้นหา Digital Economy เส้นทางใหม่ในการทำาธุรกิจ จาก SMEs 

Today ฉบับนี้ ก่อนถึงทางแพร่ง

 บางที มิใช่แค่ตัดสินใจผิด แต่คิดช้า ก็หลงทางอยู่นาน

กองบรรณาธิการ
นิตยสาร SMEs Today
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บรรณาธิการอำานวยการ
วิมลก�นต์ โกสุม�ศ 
รองผู้อำานวยการ รักษาการแทน

ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

กองบรรณาธิการ
ส่วนสื่อสารองค์กร 

ฝ่ายอำานวยการ 

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
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Tel : 0 2938 2993, Fax : 0 2938 2994
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 Make it Happen!

‘หัวใหญ’ เปนสื่อของ “คนกลุมเล็กๆ...ที่คิดใหญ”

เราคิดเยอะ คิดถี่ถวน เพื่อสงมอบชิ้นงานที่ดีสุดถึงมือคุณ

 เราทำตั้งแต รายการโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร วารสาร หนังสือเลม หนังสือครบรอบ รายงานประจำป

โฆษณาประชาสัมพันธ สื่อออนไลน Mobile Application Content Provider อีเวนท ฯลฯ 

ตามใจกันทุกอยาง ไดดังใจกันทุกราย
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SMEs Movement

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอช�  

นายกรัฐมนตรี เย่ียมชมบูธของสำานักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(สสว.) พร้อมสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้า 

การดำาเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมหรือ SMEs ภายในงานแสดง 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพ่ือ SMEs 

และเกษตรกร โดยมี วิมลก�นต์ โกสุม�ศ 

รองผู้อำานวยการ รักษาการแทนผู้อำานวยการ 

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) ให้การต้อนรับ

ณ สวนสนประดิพัทธ์ อำาเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

นายกฯ เยี่ยมชมบูธ สสว.

12  SMEs Today



 ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ ์ รองนายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานงานประกาศผลและมอบรางวัล  

“สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015”  

ซึ่ง บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ 

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (สสว.) และหน่วยร่วมดำาเนินการ

ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมจำานวน 11 หน่วยงาน  

จัดขึ้น ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า 

สยามพารากอน กรุงเทพฯ

รางวัลสุดยอดนวัตกรรม

 วิมลก�นต์ โกสุม�ศ รองผู้อำานวยการ รักษาการแทน 

ผู้อำานวยการ สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (สสว.) ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาพิเศษ  

Thailand Synergy Forum หัวข้อ “การประสานพลัง 

ความร่วมมือขับเคลื่อน Thailand Synergy เพื่อ SMEs

ไทย” ซึ่งจัดขึ้นภายในงานประกาศผลและมอบรางวัล 

“สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015” โดย 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ สำานักงาน 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

และหน่วยร่วมดำาเนินการท้ังภาครัฐและเอกชน รวม

จำานวน 11 หน่วยงาน จัดขึ้น ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์  

ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ 

ประสานพลังขับเคลื่อน SMEs

April - June 2015  13 
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 วิมลก�นต์ โกสุม�ศ รองผู้อำานวยการ  

รักษาการแทนผู้อำานวยการ สำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

เป็นประธานพร้อมร่วมประชุมระดมสมองเพ่ือ

จัดทำามาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุน 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน กว่า 25 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม  

ณ ห้องประชุม 1801 สสว. 

ระดมสมองจัดทำามาตรการ
ส่งเสริม SMEs

14  SMEs Today



 วิมลก�นต์ โกสุม�ศ รองผู้อำานวยการ 

รักษาการแทนผู้อำานวยการ สำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  

ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “โอกาสและ 

ทิศทางธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย และ

นโยบายดิจิทัล อีโคโนมี ของรัฐบาล ต่อการ 

ส่งเสริม SMEs ไทย” ในงานสัมมนาใหญ่ประจำาป ี

“ส่องเทรนด์ทำาธุรกิจออนไลน์ให้รุ่งในยุคดิจิทัล 

อีโคโนมี” ซึ่ง สสว. ร่วมกับ บริษัท ASTV  

ผู้จัดการ จำากัด จัดขึ้น ณ ห้องคริสตัล บอลรูม 

โรงแรมตะวันนา บางกอก กรุงเทพฯ 

ส่องเทรนด์ธุรกิจออนไลน์

 วิมลก�นต์ โกสุม�ศ รองผู้อำานวยการ  

รักษาการแทนผู้อำานวยการ สำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วม

เป็นวิทยากรเสวนาพิเศษ หัวข้อ “แผนยุทธศาสตร์

การเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐและเอกชนท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ” ภายในงานสัมมนา 

TPA-International Forum 2015 ในหัวข้อ 

“Preparing Thai SMEs to Stay Competitive under 

AEC 2015 Environment” ซึ่งจัดโดย สสว. และ 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ส.ส.ท. 

ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม  

กรุงเทพฯ

ขับเคลื่อน SMEs สู่ AEC 

April - June 2015  15 
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 เดชรัฐ สิมศิริ ผู้ ว่าราชการจังหวัดสตูล  

เป็นประธานเปิดงานเสวนา หัวข้อ “SMEs Station  

เส้นทางธุรกิจสู่ความสำาเร็จ” พร้อมปาฐกถาพิเศษ 

หัวข้อ “คนสตูล อยู่ดีกินดี มั่งมีศรีสุข” ในการ

อบรมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ของดีภาคใต้  

โดยมี ช�วันย์ สวัสดิ์ -ชูโต รองผู้อำานวยการ  

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

(สสว.) และวิทชัย อรุณอร่�มศักดิ์ ประธาน

หอการค้าจังหวัดสตูล ในฐานะผู้จัดงาน ให้การ

ต้อนรับ ณ อาคารข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อำาเภอเมือง 

จังหวัดสตูล 

พัฒนา SMEs ของดีภาคใต้

 เดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  

เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสินค้า SMEs 

ของดีภาคใต้ ปี 2” ซึ่งจัดโดย สำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดสตูล โดย

มี ช�วันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำานวยการ สสว.

ยง รุ่ ง เรืองธัญญ� รองประธานกรรมการ

หอการค้าไทย และวิทชัย อรุณอร่�มศักดิ์   

ประธานหอการค้าจั งห วัดสตูล พร้อมด้วย 

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ท่ี เ ก่ียวข้อง 

ในพื้นที่ ร่วมเปิดงาน ณ ลานเอนกประสงค์

สะพานตายาย อำาเภอเมือง จังหวัดสตูล 

มหกรรมสินค้า SMEs 
ของดีภาคใต้ ปี 2
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 ช�วันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำานวยการ สำานักงานส่งเสริม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติร่วมเป็น

วิทยากรอภิปรายเรื่อง “ทางรอดและความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

ที่มีต่อ SMEs” ภายในงานเสวนา “ความท้าทาย 2015 ทางเลือก  

ทางรอด ทางรุ่งของเอสเอ็มอีไทย” ซึ่งจัดโดย สมาคมการค้า

ไทย สมาร์ท เอสเอ็มอี และถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงาน 

Thailand Industrial Fair 2015 ณ ห้อง MR 222-223 ศูนย์ประชุม

ไบเทค บางนา 

ทางรอดและความช่วยเหลือจากภาครัฐ

 กรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ ขอเชิญชวน

เลือกซื้อสินค้าส่งออก คุณภาพดี ฝีมือคนไทย ทั้งเสื้อผ้า 

กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ อัญมณี เครื่องสำาอาง ของ

ฝากและของที่ระลึกต่างๆ ลดราคาสูงสุด 70-80% ในงาน 

Exports Grand Sales วันที่ 22 - 31 พฤษภาคม 2558  

ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก 

(ตรงข้ามศาลอาญา) ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.

สินค้าไทย...คุณภาพส่งออก
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 ผู้ประกอบก�รหน้�ใหม่ในวงก�รเทคโนโลยี 
หรือ Tech Startup กำ�ลังมีบทบ�ทสำ�คัญอย่�ง 
ม�กในยุค Digital Economy ซึ่งนอกจ�กคว�ม
คิดสร้�งสรรค์แล้ว เทคโนโลยียังเป็นแรงขับเคลื่อน
ให้ธุรกิจยุคใหม่ มีรูปแบบก�รดำ�เนินธุรกิจ หรือ 
Business Model ที่ไม่หมือนเดิม ส�ม�รถเข้�ถึง 
ตล�ดที่ใหญ่ขึ้น และสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงให้กับ 
สังคมได้ม�กขึ้น 
 คอลัมน์ Showcase ฉบับนี้ เร�จะไปทำ�คว�ม 
รู้จักกับ Tech Startup กลุ่มหนึ่ง ที่กำ�ลังเติบโต 
จนกล�ยเป็นด�วรุ่งพุ่งแรงดวงใหม่ ที่น่�จับต�มอง

TECH STARTUP ดาวรุ่ง!

Showcase

 ไดรฟ์บอท (Drivebot) อุปกรณ์สุดล้ำา ที่ช่วยให้ทุกคน

สามารถ ‘เช็คสภาพรถยนต์’ ของตัวเองได้ง่ายๆ เพียงแค่

ปลายนิ้ว 

 เร่ิมจากเสียบอุปกรณ์เล็กๆ ช้ินน้ีเข้ากับรถยนต์ จากน้ัน

ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับรถคันนั้น ก็จะถูกดึงออกมาประมวลผล 

แล้วส่งต่อไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งาน ผ่าน Bluetooth

 ช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์ รับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ

พาหนะคู่ใจ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำา เหมือนกับ

ยกศูนย์บริการมาไว้ในมือ เลยทีเดียว 

 ที่สำาคัญ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และ

ทำาให้เราขับรถได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Drivebot
เช็ครถง่าย เหมือนเช็คไลน์

drivebot.io/th
*ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ DTAC Accelerate และ

ประสบความสำาเร็จในการระดมทุนผ่านเว็บไซต์ Crowdfunding 

อย่าง Indiegogo.com โดยสามารถระดมทุนได้นับแสนเหรียญ

สหรัฐฯ ซึ่งมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ถึง 3 เท่า!

(จ�กซ้�ย) เอม-อมฤต HUBBA,  ปิ๊บโป้-เปรมวิทย์ Storylog,  หมู-ณัฐวุฒิ Ookbee  และกฤษ-กฤษฎ� Flow Account

เรื่อง : ชชานนท์ ลิ่มทอง 
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Claim Di

 เคลมดิ (Claim Di) แอปพลิเคชันเคลมประกันสุดเจ๋ง ที่ให้

ผู้ใช้งานสามารถเคลมประกันได้ ณ จุดเกิดเหตุภายใน 15 นาที 

โดยการถ่ายรูปส่งให้บริษัทประกันภัยผ่านทางแอปพลิเคชัน 

ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเสียเวลารอตัวแทน (Surveyor) จากบริษัท 

ประกันภัย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้ถึง 90%

 ในขณะที่บริษัทประกันภัย ก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย

จากการส่งตัวแทนออกไปยังจุดเกิดเหตุ ได้ถึง 80% จากเดิม

ที่ต้องเสียครั้งละ 550 บาทต่อ 1 ทรานแซคชันเคลมประกัน  

ก็เหลือเพียง 50 บาท เท่านั้น!

รถชนเหรอ…เคลมดิ!

claimdi.com
*ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ DTAC Accelerate และกลุ่ม 500 Startups 

รวมถึงเข้าร่วมเป็นพันธมิตร กับบริษัทประกันภัยชั้นนำามากมาย

Storylog

 ถ้า Instagram คือ สังคมแห่งการแชร์รูป 

Storylog ก็คือ สังคมแห่งการแชร์เรื่องราว...

 นิยามของ ‘Storytelling Community’ 

สุดฮิปฝีมือคนรุ่นใหม่ ที่รวบรวมเรื่องราวเจ๋งๆ 

โดนๆ จากกลุ่มคนชอบเขียน ทั้งเรื่องสุข เศร้า 

เคล้าน้ำาตา ขวัญผวา หรือฮากระจาย มาให ้

หนอนหนังสือทั้งหลาย ได้คอยเสพงานเจ๋งๆ

กันอย่างจุใจ

 ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนมือเก๋า หรือนัก 

(อยาก) เขียนมือใหม่ นี่คือ พื้นที่ที่เปิดกว้าง

สำาหรับทุกคนที่มี ‘เรื่องราว’ อยากจะเล่าสู่กัน

ฟังในแบบฉบับของตัวเอง แถมยังมีโอกาสได้

รับคำาแนะนำาดีๆ จากบรรดานักอ่านตัวยงบน

โลกไซเบอร์ อีกด้วย

 ใครมีเรื่องราวดีๆ ก็อย่าเก็บไว้คนเดียว 

มาร่วม ‘เล่� - อ่�น - แชร์’ กันได้ที่นี่เลย!

เพราะทุกคนมี ‘เรื่องเล่า’

Storylog.co
*ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ DTAC Accelerate
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Showcase

 Space Thailand เว็บไซต์แนวใหม่ สำาหรับการค้นหา 

สถานที่ (space) และปล่อยเช่าสถานที่ทุกประเภทแบบง่ายๆ

ทั่วประเทศไทย 

 ทั้งสถานที่สำาหรับจัดงานอีเว้นท์ งานแต่งงานริมชายหาด 

งานเลี้ยงรุ่นบนรูฟท็อป (Rooftop) ออฟฟิศแห่งใหม่ใจกลาง 

เมือง หรือแม้่กระทั่งโกดังเก็บสินค้า ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม 

 เรียกได้ว่าเป็น “Market Place for All Kind of Space” 

อย่างแท้จริง

 เป้าหมายหลักของ Space Thailand คือการนำาพา

เจ้าของสถานที่ และผู้ที่ต้องการค้นหาสถานที่มาเจอกัน ช่วย

ประหยัดเวลาและต้นทุนในการหาสถานที่ให้กับ ‘ผู้เช่า’ รวมทั้ง

ยังเป็นช่องทางและโอกาสในการหารายได้ให้กับ ‘ผู้ปล่อยเช่า’ 

แบบ Win-Win

 ค้นพบสถานท่ี และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ 

ทุกไลฟ์สไตล์  ที่นี่...ที่เดียว

พื้นที่...สำาหรับทุกไลฟ์สไตล์

Spacethailand.com

Space Thailand
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SkillLane

 SkillLane เว็บไซต์คอร์สเรียนออนไลน์ ที่เรียน 

ง่ายๆ ผ่านออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

 ที่นี่มีคอร์สเรียนให้เลือกหลากหลาย ตามความ

สนใจของผู้เรียนแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น การทำาธุรกิจ 

การเงินการลงทุน ไปจนถึงการพัฒนาตัวเองในด้าน

ต่างๆ ซึ่ ง เป็นการสอนจากประสบการณ์ตรงของ 

ผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าทั้งสิ้น

 นอกจากผู้เรียนจะได้รับประโยชน์แล้ว ยังเปิด

โอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่างๆ หา

รายได้ผ่านการสอนบนเว็บไซต์ SkillLane ซึ่งการสอน

แค่เพียงครั้งเดียว ก็อาจสร้างรายได้ให้คุณตลอดไป...

ที่ไหน / เมื่อไร / ก็เรียนได้

SkillLane.com

Flow Account

 Flow Account โปรแกรมบัญชี 

ออนไลน์ ใช้งานง่ายสำาหรับ SMEs ที่

เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้งานได้

แบบฟรีๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำาใบเสนอ

ราคา การออกใบเสร็จรับเงิน หรือการ

ทำาธุรกรรมขั้นพื้นฐานต่างๆ

  โดยเป็นการให้บริการระบบบัญชี

บนคลาวด์ ท่ีเพียงแค่ Log in ผ่าน 

เว็บไซต์ Flowaccount.com ก็สามารถ 

ใช้งานได้ทันที ไม่จำาเป็นต้องดาวน์โหลด 

โปรแกรมให้วุ่นวาย

 นอกจากน้ัน ยังออกแบบให้ง่าย 

ต่อการใช้งาน มีเฉพาะฟังก์ชั่นท่ีจำาเป็น 

เ พ่ือไม่ให้ผู้ ใช้บริการเกิดการสับสน 

เหมาะสำาหรับฟรีแลนซ์และเจ้าของ

กิจการขนาดเล็ก ที่ต้องการทำาบัญชี

แบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง

 และ หากใครต้ อ งการ ฟั ง ก์ชั น 

การใช้งานเพ่ิมเติม ก็สามารถเลือกซื้อ

บริการแบบ Premium Package ที่จะ 

ให้บริการระบบบัญชี ที่มีความซับซ้อน 

และมีความเป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น

บัญชีฟรีๆ สำาหรับ SMEs

Flowaccount.com
*ชนะเลิศรางวัล Echelon Thailand Top 100 Qualifiers 2015 และเป็นตัวแทนประเทศไทย 

ไปแข่งขันเวที Echelon Asia Summit 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์
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อนาคต SMEs ไทย ในยุคดิจิตอล

Digital 
Economy
กล่�วกันว่� ช้�ไปหนึ่งก้�ว เท่�กับต�มหลังไปอีกนับ
สิบก้�ว ขณะที่เทรนด์ธุรกิจของโลกเปลี่ยนไปอยู่บน
ออนไลน์ ธุรกิจซึ่งไม่ยอมปรับตัว และไม่ยอมรับก�ร
เปลี่ยนแปลง ย่อมต�มคู่แข่งไม่ทัน ดิจิตอล อีโคโนมี 
อ�จเป็นคำ�ตอบสำ�หรับคว�มอยู่รอดของ SMEs
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ดิจิตอล อีโคโนมี : ธุรกิจ+เทคโนโลยี
 เศรษฐกิจดิจิตอล หรือดิจิตอล อีโคโนมี (Digital  

Economy) คือ รูปแบบเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการนำาเอา 

เทคโนโลยีดิจิตอล เข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมมูลค่า  

เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศน้ันๆ สามารถแข่งขันและเติบโต 

ได้อย่างย่ังยืน โดยมีรากฐานจากการพัฒนาเศรษฐกิจบน

พื้นฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) และความ

คิดสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่ให้ความสำาคัญกับ

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 

 เกาหลีใต้เป็นตัวอย่างหน่ึงในประเทศที่ประสบความ

สำาเร็จมากที่สุด ในการขับเคลื่อนนโยบาย ดิจิตอล อีโคโนมี 

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนสามารถพลิกโฉมไปสู่ประเทศ

พัฒนาแล้ว ได้สำาเร็จ หลังประสบวิกฤตต้มยำากุ้งในปี 2540  

จวบจนวันนี้ เกาหลีใต้กลายเป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยี 

อันดับต้นๆ ของโลก ด้วยแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง SAMSUNG  

และ LG ท่ีสำาคัญคือ เป็นประเทศท่ีมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ที่สุดในโลก และมีจำานวนประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต

มากที่สุดในโลกอีกด้วย 

 ส่วนประเทศไทย ปี 2558 เป็นปีท่ีรัฐบาลประกาศ

นโยบาย ดิจิตอล อีโคโนมี (Digital Economy) อย่างจริงจัง 

นับเป็นหน่ึงในแผนพัฒนาประเทศท่ีสำาคัญ และน่าจับตา

มองมากที่สุด

รากฐานเศรษฐกิจไทย
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� นายกรัฐมนตรี  

ยืนยันว่า รัฐบาลจะเดินหน้าขับเคลื่อนดิจิตอล อีโคโนมี

อย่างเต็มที่ เพ่ือเป็นการวางรากฐานอนาคตของเศรษฐกิจ

ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 “ส่ิงท่ีรัฐบาลมองในวันนี้ คือความเป็นไปได้ท่ีจะนำา

เทคโนโลยีดิจิตอล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

เพราะเศรษฐกิจดิจิตอลมีมูลค่ามหาศาล ประเทศเรา

ใช้โทรศัพท์มือถือกว่า 60-70 ล้านคน น่าจะมากที่สุดใน

อาเซียน  แม้แต่ชาวนายังใช้โทรศัพท์มือถือเลย 

 ฉะนั้นจึงเป็นโอกาสท่ีจะเร่งขับเคล่ือนประเทศไทยให้

ก้าวหน้าไปสู่ความทันสมัย จะมัวเสียเวลาไม่ได้ ต้องเริ่มทำา

ตั้งแต่วันนี้ ถ้าช้าก็จะไม่ทันประเทศอื่น”
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อินเตอร์เน็ตบุกทุกบ้าน
 ด้านคีย์แมนเศรษฐกิจ อย่าง ม.ร.ว.ปรีดิย�ธร เทวกุล  

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การท่ีประเทศไทยจะก้าวสู่ 

ดิจิตอล อีโคโนมี ได้อย่างสมบูรณ์ จำาเป็นต้องอาศัย

โครงสร้างพ้ืนฐานที่สำาคัญ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ได้วางกรอบการ

ดำาเนินงานไว้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ

 1.การจัดตั้งโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ (National  

Broadband) เพ่ือให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  

ผ่านเคเบิลใยแก้วนำาแสง (Fiber Optic) ไปยังทุกหมู่บ้าน  

ทุกตำาบล ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยคาดว่า ภายใน 

1 ปี จะสามารถให้บริการได้ครบทุกหมู่บ้าน และสามารถ

เข้าถึงทุกครัวเรือนได้ภายใน 1 ปีครึ่ง โดยอาศัยความร่วมมือ 

จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 2.การเร่งรัดให้มีการเปิดประมูล 4G และพัฒนาระบบ 

4G ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเทคโนโลยี 4G จะสามารถ

รับส่งข้อมูลได้รวดเร็วกว่าเทคโนโลยี 3G ประมาณ 3-4 เท่า

 3.การจัดตั้งศูนย์กลางบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ

ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) ที่บูรณาการข้อมูลสำาคัญ

จากทุกภาคส่วน มาเก็บรวมไว้ในท่ีเดียวกัน และอำานวย

ความสะดวกให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึง 

คำาปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์   

โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อยังสถานที่ราชการ

 “สิ่งต่อไปท่ีอยากจะเห็นคือ การให้คำาปรึกษาของ

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องผ่านทางระบบออนไลน์ เพ่ือให้  

SMEs ที่มีจำานวนมากในต่างจังหวัดได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

 การทำาให้อินเตอร์เน็ตเป็นท่ีแพร่หลาย จะทำาให้

คนไทยท้ังประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะใน 

แง่ธุรกิจ” ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าว
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คว้าโอกาสทองยุคดิจิตอลบูม

 เช่นนี้ ผู้ประกอบก�ร SMEs หล�ยร�ยอ�จสงสัยว่� แล้วมี
ช่องท�งใดบ้�ง ที่เร�จะส�ม�รถใช้โอก�สจ�กดิจิตอล อีโคโนมี  
ได้อย่�งเต็มที่?
 วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำ�นวยก�ร รักษ�ก�รแทน 
ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม  
(สสว.) ในฐ�นะผู้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รขับเคลื่อน SMEs  
ของประเทศ เผยเคล็ดลับในก�รทำ�ธุรกิจในยุคดิจิตอล โดย
แนะนำ�ให้ผู้ประกอบก�ร SMEs ไทย เร่งปรับตัว และใช้โอก�สจ�ก
ก�รเข้�สู่ดิจิตอล อีโคโนมี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ ดังนี้

1. การแสวงหาความรู้ (Information) 
 โลกดิจิตอลทำาให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงข้อมูล

ที่เป็น Business Intelligence ได้อย่างมหาศาล ทั้งข้อมูล

ข่าวสารด้านธุรกิจ การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึง

แหล่งวัตถุดิบ 

 “สสว. เคยทำางานร่วมกับผู้ประกอบการ SMEs 

กลุ่มกระดาษสา มีคุณป้าท่านหนึ่งเป็นชาวเขาอยู่ที่ 

บ้านต้นเปา อำาเภอสันกำาแพง เชียงใหม่ คุณป้าไม่ได้ 

เรียนจบอะไรมาเลย แต่สามารถผลิตกระดาษสาส่งออก 

ยุโรปได้ เพราะอาศัยการบริหารจัดการวัตถุดิบในโลก

ออนไลน์ ด้วยการค้นหา ‘ปอสา’ จากทางเหนือของเวียดนาม  

จากตอนใต้ของยูนนาน จากในป่าของลาว แล้วส่งมา 

ประกอบในไทย” 

2. เคร่ืองมือในการส่ือสาร (Communication Tools)  
 ทุกวันนี้ SMEs ทั่วโลก สามารถติดต่อสื่อสารกันผ่าน

โลกดิจิตอล ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้

จ่ายในการดำาเนินธุรกิจได้

 “เมื่อก่อนถ้าเราจะออกไปทำาธุรกิจในต่างประเทศ  

เราอาจจะต้องส่งฝ่ายขายไปเจรจาธุรกิจ แต่เดี๋ยวนี้มีทั้ง 

Video Conference หรือ Teleconference ท่ีให้บริการ

แบบฟรีๆ”

 นอกจากนั้น โซเชียลเน็ตเวิร์ค ยังทำาให้เกิดการติดต่อ

ส่ือสารระหว่างผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

โดยมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายบนโลกออนไลน์ (Virtual  

Cluster) เพียงแค่เข้าไปสมัครเป็นสมาชิก ก็จะได้รับข่าวสาร  

และมีโอกาสได้พบปะเจรจา (Business Matching)  

กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันจากทั่วโลก

3.  เคร่ืองมือในการบริหารจัดการ (Management Tools) 
 ทุกวันนี้มีซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันดีๆ มากมาย  

ที่ช่วยให้การทำาธุรกิจง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โดยผู้ประกอบการ SMEs ควรศึกษาว่ามีบริการอะไรบ้าง  

ที่สามารถนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

 นอกจากน้ัน หาก SMEs มีการเจรจาธุรกิจกับบริษัท

ขนาดใหญ่ ก็ควรมีระบบการจัดการท่ีให้ลูกค้าสามารถ 

ตรวจสอบสินค้าคงคลังท่ีเหลือ เพ่ือให้ง่ายต่อการส่ังซ้ือต่อไป

4. การตลาด (Marketing)
 ก่อนหน้านี้ เมื่อคิดถึงการโฆษณาสินค้า โดยท่ัวไป 

มักจะคิดถึงสื่อราคาแพง เช่น โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์  

แต่พ้ืนท่ีบนโลกออนไลน์ ทำาให้ผู้ประกอบการมีเวทีท่ีจะแสดง

สินค้าได้หลากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค  

และอื่นๆ ในราคาที่ถูกลงอย่างไม่น่าเชื่อ
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 นอกจากนั้น พื้นที่บนโลกออนไลน์ ยังเต็มไปด้วย

ช่องทางในการค้าขายสินค้า หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Commerce) ผ่านทั้งทางเว็บไซต์ (Web Commerce)  

โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Commerce) รวมถึงเทรนด์

ใหม่อย่างโทรศัพท์มือถือ (M-Commerce) อีกด้วย

 “สมัยก่อน กว่า SMEs ทั่วโลก เขาจะหาคุณเจอ  

ก็ต้องเดินทางมางานแสดงสินค้าท่ีเมืองไทย แต่ ณ วันน้ี  

ตลาดท้ังหมดได้ขยับไปอยู่บนออนไลน์ ทำาให้ท้ังโลก

กลายเป็นตลาดเพียงหน่ึงเดียว ซ่ึงเป็นโอกาสทองของ 

SMEs ไทย ท่ีจะสามารถเข้าไปค้าขายกับท่ัวโลกได้”  

วิมลกานต์กล่าว

5. การเข้าถึงบริการต่างๆ จากภาครัฐ (Access 
to Government Services)
 ขณะน้ี ผู้ประกอบการ SMEs สามารถค้นหาบริการ

ต่างๆ ของภาครัฐ จากอินเตอร์เน็ตได้มากมาย ซึ่งช่วย

ประหยัดเวลาได้มาก ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง  

 นอกจากนั้น เรื่องของ e-Procurement (การจัดซื้อ

จัดจ้างกับภาครัฐ) ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะ 

ทุกวันน้ี เราสามารถขายสินค้าให้รัฐบาลต่างๆ ท่ัวโลกได้ 

ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาลสหรัฐฯ ฝร่ังเศส เกาหลีใต้หรืออ่ืนๆ 

หากผู้ประกอบการ SMEs รู้วิธีการ 

 ปัจจุบัน ตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดของการค้าออนไลน์ คือ 

การค้าขายผ่าน e-Auction ของรัฐบาล ซ่ึงเป็นเทรนด์ 

ของโลก ที่ผู้ประกอบการ SMEs ควรให้ความสนใจ 

เนื่องจากเป็นตลาดที่ยังมีโอกาสอีกมาก 

6. Cross-border
 ทุกวันน้ีเรากำาลังพูดถึงเทรนด์ธุรกิจ ท่ีผู้ประกอบการ  

SMEs ไทย น่าจะใช้ประโยชน์จากตลาดอาเซียน และ

ตลาดโลกให้ได้มากที่สุด

 จากเมื่อก่อนท่ีเราพยายามดึงดูดนักลงทุนจาก 

ต่างชาติ ให้เข้ามาลงทุนในบ้านเรา มาตั้งฐานการผลิต

ในบ้านเรา ในทางกลับกัน วันนี้ เราต้องสามารถออกไป

ทำาธุรกิจกับนานาประเทศให้ได้ด้วย

 ผู้ประกอบการ SMEs ไทยสามารถส่งสินค้ากลับไป

ขายในญ่ีปุ่น จีน เกาหลีใต้ ออกไปมีออฟฟิศในเมียนมาร์ 

สปป.ลาว หรือเวียดนาม แต่ส่ิงเหล่าน้ีนับเป็นต้นทุนท้ังส้ิน 

 ดิจิตอล อีโคโนมี จึงเข้ามามีบทบาทในการจัดการ

ธุรกิจ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยลดต้นทุน 

ให้เป็นไปได้ และสามารถสร้างฐานลูกค้ารายใหม่ๆ  

ผ่านออนไลน์ ได้เช่นกัน

 “วันนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ใน สปป.ลาว เริ่มทำา 

เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย ประกาศขายเทียนขี้ผึ้งท่ี

ผลิตในจำาปาศักดิ์ผ่านทางออนไลน์ โดยมีบริการจัด

ส่งตรงถึงบ้านเรา เขากำาลังบุกเข้ามาในตลาดบ้านเรา  

เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการ SMEs ไทย จำาเป็นต้อง 

ปรับตัว” วิมลกานต์กล่าว 

 นอกจากนั้น ผู้บริหาร สสว. ยังยกตัวอย่าง

ครอบครัวเกาหลีใต้ครอบครัวหนึ่ง ที่ทำาแพ็คเกจจิ้งให้

เครื่องสำาอางยี่ห้อดังของโลก โดยเปิดโรงงานในเซี่ยงไฮ้ 

กวางโจว นิวยอร์ก และลอสแอนเจลิส 

 CEO ใช้วิธีบริหารจัดการสำานักงานทั้งหมด จาก

หน้าจอโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว ทั้งสั่งงาน รับออเดอร์  

ประชุมกับผู้จัดการสาขาในแต่ละประเทศ และทุกๆ  

3 เดือนถึงจะค่อยบินไปดูงานที่โรงงาน 

 นี่คือ ตัวอย่างการบริหารงานผ่านดิจิตอล อีโคโนมี 

ซึ่งวิมลกานต์บอกว่า ผู้ประกอบการ SMEs จำาเป็นต้อง

เรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกของอนาคต กับ Business Model 

ใหม่ๆ เหล่านี้ให้ได้  เพราะทั้งหมดคือการเปลี่ยนแปลง 

ของระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก และสุดท้ายท้ังหมดน้ี  

จะนำาไปสู่ Cost Reduction ทำาให้ต้นทุนในการผลิตของ

ผู้ประกอบการ SMEs ถูกลงอีกมาก

 ฉะน้ัน กล่าวได้ว่า ในยุคของดิจิตอล อีโคโนมี ขณะท่ี 

ผู้ล่วงหน้าในธุรกิจนี้สามารถลดต้นทุนหลายส่วนลงได้ 

ผู้ประกอบการ SMEs รายที่ยังไม่ปรับตัวอาจประสบ

ปัญหาเรื่องต้นทุน ที่ไม่เพียงช้าไปหน่ึงก้าวเท่านั้น  

แต่อาจถึงทางตันในท่ีสุด เนื่องจากผู้บริโภคก็ได้ย้าย

ความสนใจ ตามไปใช้บริการจากดิจิตอล อีโคโนมี 

เช่นเดียวกัน  

วันนี้ SMEs ใน 
สปป.ลาว เริ่มทำา
เว็บไซต์เวอร์ชั่น
ภาษาไทย เขา
กำาลังบุกเข้ามา
ในตลาดบ้านเรา
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 อีกหนึ่งธุรกิจท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วใน

โลกดิจิตอล คือสติกเกอร์ไลน์ ธุรกิจซึ่งเปิด 

โอกาสให้ผู้ประกอบการ ที่มีความเป็นอาร์ติสต ์

และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความ

ถนัดที่มีสร้างธุรกิจได้

 ณ วันท่ีโครงการ Creators Market 

ตลาดสติกเกอร์แห่งใหม่ ที่ไลน์ (LINE) เปิดให ้

บุคคลท่ัวไปสามารถส่งสติกเกอร์ขายใน 

ไลน์ได้ สัญญ� เลิศประเสริฐภ�กร จาก

ไซโลสตูดิโอ (Zylostudio) ได้ออกแบบ ‘ติดลม’ 

(Tidlom) สติกเกอร์รูปควายตัวอ้วนกลม 

ผูกผ้าขาวม้าน่ารัก ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น 

จดจำาง่าย แฝงด้วยกลิ่นอายความเป็นไทย

ชัดเจน ขึ้นแท่นสติกเกอร์ไทย ที่ขายดีท่ีสุด 

ในไลน์ ครีเอเตอร์ส มาร์เก็ต 

 สัญญาเล่าว่า นอกจากจะเป็นความโชคดี 

เร่ืองจังหวะเวลา ท่ีส่งผลงานทันวางขายต้ังแต่

ช่วงเปิดตลาดแรกๆ ทำาให้มีคู่แข่งไม่มากแล้ว  

ยั ง เป็นผลจากการทำาการตลาดท่ีดีด้ วย 

เน่ืองจากหลังทราบข่าวว่า บริษัทไลน์จะเปิด 

ครีเอเตอร์ส มาร์เก็ต ก็ได้วางแผนร่วมกับ

บริษัทไอดิจิ (iDIGI) เพื่อให้ช่วยดูแลเรื่องการ

ตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

 “คนชอบถามว่า ออกสติกเกอร์มาแล้ว 

ทำาอย่างไรให้ขายได้ คือถ้ามาถามตอนน้ี 

มันช้าไปแล้ว เพราะมาร์เก็ตต้ิงมันต้องมา

ต้ังแต่ยังไม่ออกแบบ เราต้องรู้ต้ังแต่แรกว่า  

เบ้ืองหลังสติกเกอร์น้ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร  

บุคลิกของเขาเป็นอย่างไร แทนไลฟ์สไตล์คน 

ประเภทไหน ต้องคิดมาหมดแล้วก่อนที่  

จะออกแบบ”

 ส่ิงท่ีสัญญายอมรับว่าเป็นปัจจัยสำาคัญ 

สู่ความสำาเร็จครั้งนี้ คือคาแร็กเตอร์ควาย 

ที่มีความแตกต่าง ทำาให้ยอดดาวน์โหลดของ 

‘ติดลม’ สามารถทำายอดขายสูงสุด ในตลาด

ภายในเวลาไม่ถึงวันด้วยซ้ำา 

สติกเกอร์ไลน์ 
ธุรกิจฮิต‘ติดลม’ 
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  “ผมอยากให้ดีไซน์เนอร์ไทย ลองทำาสติกเกอร์

ที่ตอบโจทย์ตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น กลุ่มคน 

ขี่จักรยาน กลุ่มคนทำาอาหาร กลุ่มคนเล่นโยคะ ฯลฯ 

เพราะกลุ่มพวกนี้จะมีคำาศัพท์ ที่คนทั่วไปไม่ได้ใช้ เช่น 

คนขี่จักรยานต้องรู้จักคำาว่า ‘ล้อดุ้ง’ หรืออย่างล่าสุด 

ก็มีสติกเกอร์ภาษาเหนือ ภาษาใต้ออกมา ผมว่าแบบนี้

มันการันตีว่า มีตลาดแน่นอน แม้จำานวนจะไม่ได้มาก

เท่ากับตลาดแมสก็ตาม”

 สำาหรับรายรับที่ผู้ออกแบบสติกเกอร์ จะได้รับ

สูงสุดคือ ร้อยละ 50 ของยอดขาย (แต่ปัจจุบันได้ปรับ

ลดลงเหลือ ร้อยละ 30) ซึ่งแน่นอนว่าหากพิจารณา

จากยอดดาวน์โหลด ก็ยังสามารถสร้างเม็ดเงินจำานวน

มหาศาล ได้ไม่ยาก  

 “ตอนน้ีสติกเกอร์ไลน์ในตลาดที่เจาะกลุ่มแมส  

มีเยอะมากเป็นหม่ืนเป็นแสนแบบเลย ผู้บริโภคจึงไม่ค่อย 

รับรู้ถึงความแตกต่างเท่าไร สิ่งท่ีตลาดต้องการตอนนี้  

น่าจะเป็นสติกเกอร์ที่มีความเกรียน ความแปลก และ

ความสนุกในการใช้มากกว่า”
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 ธุ ร กิจ ท่ีอาศัยโลกดิจิตอลสร้างความสำา เร็จ 

อีกรายหน่ึงคือ เจคิว ปูม้านึ่ง ธุรกิจขายอาหารทะเล 

ที่ไม่มีหน้าร้าน ใครอยากรับประทานอาหารทะเลสดๆ 

เพียงสั่งผ่านทุกช่องทางท่ีมีทั้งโทรศัพท์ เฟสบุ๊ค ไลน์ 

และอินสตาแกรม ภายใน 1-3 ชั่วโมง ลูกค้าก็สามารถ

รอรับสินค้าได้เลย

 โอ๋-สุรีรัตน์ ศรีพรหมคำ� เคยส่งอาหารทะเลให้

โรงแรมและร้านอาหารต่างๆ มาก่อน แต่ปัญหาที่มี

คืออายุของวัตถุดิบ ท่ีเหลือและเน่าเสียง่าย เธอจึง 

ปรับเปล่ียนรูปแบบของธุรกิจจากการขายส่งมาเป็น 

การขายออนไลน์ 

 ทุกวันเวลา 10 โมง เมนูต่างๆ และภาพอาหารซึ่งมี

ปูม้าและกรรเชียงปูนึ่ง รวมทั้งขนมจีนน้ำายาปูเป็นหลัก 

จะถูกอัพโหลด จากนั้นฝ่ายรับลูกค้าก็เริ่มทำางาน 

มือเป็นระวิง ทั้งรับออเดอร์และตอบคำาถามแฟนเพจ  

ก่อนให้คาราวานมอเตอร์ไซค์ นำาสินค้าส่งถึงมือผู้บริโภค  

โดยมีค่าขนส่งตามระยะทาง ตั้งแต่ 30-100 บาท  

หรือตามความใกล้ไกล

มิใช่เพียงเท่านั้น ทุกวันนี้ เจคิว ปูม้านึ่ง มีลูกค้า

ที่ต้องส่งโดยรถทัวร์และสายการบิน จาก 16 สาขา 

ทั่วเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำายอดขายประมาณ

วันละ 200-300 กิโลกรัม มีรายรับเฉลี่ยมากกว่า 

10 ล้านบาท ต่อเดือน !!

การตลาดทุกช่องทาง
   ทุกวันนี้ เจคิว ปูม้านึ่ง ใช้สื่อออนไลน์หลากหลาย

ช่องทางเพ่ือสื่อสารไปยังลูกค้า โดยมีเฟสบุ๊ค “เจคิว 

ปูม้�นึ่ง Delivery” ที่มียอดไลค์สูงถึง 5 แสนราย รวมถึง

เจคิว ปูม้านึ่ง 
ซีฟู้ดดิลิเวอรี่

อินสตาแกรม เป็นช่องทางหลักในการโพสต์ภาพอาหาร

และข้อความเชิญชวน

  ส่วนเวลาส่ังอาหาร ก็จะให้ลูกค้าส่งความมายังไลน์  

หรือกล่องข้อความ (inbox) บนเฟสบุ๊ค หรือจะให้ลูกค้า 

โทรศัพท์เข้ามาสั่งก็ได้

  “เรามีแอดมิน 16 คน ดูแลไลน์ของแต่ละสาขา 

เพราะเม่ือก่อนเคยทำาไลน์รวมกันหมด แล้วสับสน

เน่ืองจากมีออร์เดอร์จากลูกค้าเข้ามาเยอะมาก”

 

ถ้าเปิดหน้าร้าน คงเจ๊ง!
  สุรีรัตน์ เล่าว่า ช่องทางออนไลน์เป็นส่ิงที่ทำาให้

ธุรกิจ ‘เจคิว ปูม้านึ่ง’ ประสบความสำาเร็จ  

 “ตอนนั้นถ้าตัดสินใจเปิดหน้าร้านคงเจ๊งต้ังแต่แรก  

เพราะต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก ไหนจะค่าเช่าร้าน 

ค่าแต่งร้าน และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน ซึ่งเป็น 

การลงทุนตั้งแต่ยังไม่มีรายได้เข้ามาเลย

  แต่พอมาทำาออนไลน์ มันไม่มีค่าใช้จ่ายพวกน้ี  

เราซ้ือแต่ปู แล้วก็น่ังรอลูกค้าส่ัง พอลูกค้าส่ัง เราก็เก็บเงิน 

กลับมาได้ทันที ถึงจะขาดทุนก็คงไม่เยอะ ถ้าเปิดหน้าร้าน  

เราก็ต้องลงทุนขั้นต่ำาเป็นหลักล้าน แต่เราเก็บเงินจาก

ลูกค้าได้เพียงครั้งละพันสองพันเท่านั้น ไม่รู้ว่าเมื่อไร  

ถึงจะคืนทุน”  
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Master Class

วิศวกรนักอ่าน สู่โลกหนังสือออนไลน์
 วิศวกรหนุ่มอาศัยความชอบของตัวเอง จากการเล่น

เกมหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไปเป็นมือเขียนโปรแกรม และ

วันหนึ่งเมื่อเขาผนวกความชอบอ่านหนังสือเข้าไปด้วย  

ตัวตนของเขาจึงถูกพัฒนาเป็น Ookbee แหล่งรวม

หนังสือออนไลน์ ที่ผวนคำามาจาก e-book 

 ทุกวันน้ี ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ก้าวไกลจาก Startup 

มาก เมื่อกลายเป็น CEO อาณาจักร e-book มูลค่านับพัน

ล้าน และใหญ่ที่สุดในอาเซียน!!

 แทบไม่น่าเช่ือว่าวิศวกรด้านการบินจากมหาวิทยาลัย 

เกษตรฯ ที่พ่วงปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการจาก AIT 

จะยอมสละสิทธิ์ทุนไปเรียนที่อเมริกา เพื่อมีโอกาสทำางาน

ที่ตนเองรัก

 “ระหว่างเรียนผมชอบเขียนโปรแกรมมาก พอเรียน

จบก็ได้ทุน Fulbright ไปอเมริกา แต่สละสิทธิ์ เพราะตอน

นั้นรักที่จะเขียนโปรแกรม และอยากทำาธุรกิจด้านนี้ เลย

เปิดบริษัทชื่อ IT Works”

 จากบริษัทรับเขียนโปรแกรม ที่มีคนเพียง 2-3 คนใน

ช่วงเริ่มต้น IT Works ขยายไปถึงขั้นรับเขียน และพัฒนา

โปรแกรมให้กับต่างประเทศ โดยมีออฟฟิศรับงานใน

เวียดนามและญี่ปุ่น และส่งโปรแกรมกลับมาเขียนในไทย 

ในที่สุดโอกาสก็มาถึง เมื่อมีกำาเนิดของ iPhone และ iPad  

 “มีลูกค้ามาจ้างเขียนโปรแกรม เราก็คิดว่าน่าจะ

ทำา product ของเราเอง ก็เริ่มหาดูว่า มีอะไรที่สามารถ 

ทำาออกมาเป็นธุรกิจได้ ตอนน้ันคิดถึงเรื่องหนัง เพลง  

แล้วก็หนังสือ เรามองว่าหนังสือมีความเป็น local เพราะ

คนไทยส่วนใหญ่อ่านแมกกาซีนไทย หนังสือไทย แต่ของ

พวกน้ียังไม่มีอยู่บนอินเตอร์เน็ตในบ้านเรา และคิดว่า 

เราพอมีความสามารถที่จะทำาได้ เลยเริ่มลงมือทำา 

เป็นโปรเจกต์ข้ึนมา เอาไปนำาเสนอกับสำานักพิมพ์ต่างๆ เอา 

iPad ไปให้ดูว่า หน้าตาหนังสือออนไลน์ท่ีต่างประเทศเป็น

อย่างไร ชวนเขามาทำาร่วมกัน โดยท่ีเราทำาให้ฟรี ถ้าขายได้ 

ก็ค่อยแบ่งเงินกัน จนกลายมาเป็น บริษัท Ookbee  

วันแรกที่เปิดมีนิตยสารอยู่บนชั้นหนังสือเราประมาณ 40 

กว่าฉบับ ในปี 2553 ปัจจุบันมีเป็นแสนเล่ม พ็อคเก็ตบุ๊คส์

อย่างเดียวก็หลายหมื่นเล่ม”

 เขาเริ่มธุรกิจจากความสนใจ นั่นคือบันไดสู่ความ

สำาเร็จขั้นแรก

เริ่มตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่จะกล�ยเป็นผู้ประกอบก�ร 1,000 ล้�น ในเวล� 
4 ปี!! เรื่องร�วที่ไม่น่�เชื่อ เกิดขึ้นได้อย่�งไร ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ 
ซีอีโอหนุ่มผู้ก่อตั้ง Ookbee ร้�นหนังสือออนไลน์หม�ยเลข 1 ของ
เมืองไทย มีคำ�ตอบ 

OOKBEE
เส้นทาง Startup สู่ 1,000 ล้าน

เรื่อง : ณฉัตร ลิ่มทอง  / ภ�พ : นราภิญญ์ สระเกิด
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ก้าวเข้าสู่ธุรกิจ 100 ล้าน ในปีที่ 3
 ทุกวันนี้ Ookbee เติบโตอย่างรวดเร็ว มี

ผู้สนใจร่วมทุนหลายราย ทำาให้ธุรกิจที่เริ่มจาก

คนไม่กี่คน กลายเป็นมีพนักงานร่วม 200 คน  

รายได้ไตรมาสแรกของปีที่สามระบุไว้ท่ี 180 

ล้านบาท Ookbee ยังคงก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆ  

มีโครงการอีกมากมายท่ีเกิดข้ึนภายใต้ร่มเงา

ของ application นี้ อาทิ โครงการ Ookbee 

Writer ภายใต้แนวคิด ‘ใครๆ ก็เป็นนักเขียนได้’ 

ซึ่งนอกจากจะเป็น e-book แล้ว ยังมี Ookbee 

Writer Print on Demand คือการพิมพ์เป็นเล่ม

ตามจำานวนที่มีผู้ต้องการสั่งซื้อ 

 โดย Ookbee จะคำานวณต้นทุนในการ

พิมพ์ให้ และผู้เขียนเป็นผู้กำาหนดราคาขาย ให้

เห็นกำาไรของตนเอง ว่าขายกี่เล่มจะได้เงินเท่าไร 

ซึ่งผู้เขียนก็จะไปโฆษณากับเพื่อน กับกลุ่มแฟน

คลับ แฟนเพจ ของตนเอง เมื่อครบกำาหนดจอง

ซึ่งอาจจะกำาหนดไว้ 3 สัปดาห์ ขายได้กี่เล่ม ก็

พิมพ์ตามนั้น และส่งไปรษณีย์ เก็บเงิน ทุกฝ่าย

ก็จะได้รับส่วนแบ่งกันไป จุดแข็งของวิธีนี้คือ 

ถ้าซื้อหนังสือเล่ม จะได้อ่าน e-book เป็นของ 

แถม และหากไม่มีเวลาอ่าน ก็มีการฟังเพ่ิม 

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วย โดย Ookbee จะนำา 

e-book ไปอ่านให้ผู้ที่ไม่มีเวลาได้เปิดฟังบนรถ

 นอกจากนั้น ด้วยความชอบอ่านหนังสือ

การ์ตูนเป็นพิเศษ ณัฐวุฒิจึงอยากสร้างสังคม

คนการ์ตูนให้เกิดข้ึนจริงในเมืองไทย ทุกวันนี้

เว็บไซต์ Ookbee comics เปิดโอกาสให้ใคร

ธุรกิจ Startup มี
หลักอยู่สองเรื่อง
คือ Repeatable
กับ Scalable
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อยากจะวาดการ์ตูนก็เข้าไปวาด ใครอยาก 

จะอ่านก็เข้าไปอ่าน จนขณะนี้มีนักวาดการ์ตูน

หลายพันคน และมีผู้ติดตามอ่านหลายแสน

คน

 บันไดขั้นต่อไปคือ พัฒนาเส้นทางใหม่

จากของเดิม ด้วยการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

ให้ถ่องแท้

ก้าวไกลด้วย Digital Economy 
เต็มรูปแบบ
 นอกจากเติบโตอย่างไม่หยุดย้ังแล้ว  

Ookbee ยังก้าวออกไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ในอาเซียนอย่างงดงาม ทั้งเวียดนาม มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งเพิ่งเข้ามาอยู่ใน

แผนการขยายงาน 

 “ต้องมองว่าของพวกน้ีมีมาทั้ งหมด 

ไม่เกินส่ีปี และวันแรกท่ีมี เราก็เร่ิมในเมืองไทย 

ถ้านับท้ังหมดในอาเซียน ตอนน้ี Ookbee 

ใหญ่ท่ีสุด” น่าเป็นความภาคภูมิใจของซีอีโอ

หนุ่มรายนี้ยิ่งนัก 

 “คนอาจจะมอง Ookbee ในแง่ของการ

เพ่ิมทุน จริงๆ แล้ว เราต้องการจะขยายกิจการ 

เราก็ไปขายหุ้นให้กับนักลงทุน ในโลกของ  

Tech Startup การมีเงินทุนเข้ามา อาจจะ

ทำาให้บริษัทขยายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องบอก

ว่า Ookbee เป็นบริษัทที่เพิ่มทุนเยอะอันดับ

ต้นๆ ของวงการ Tech Startup  แต่ถ้ามองจริงๆ 

ในเรื่องของเทคโนโลยี สิ่งที่เราทำา ไม่ได้เป็น

เรื่องที่ทำาไม่ได้หรือว่าย่ิงใหญ่อะไรขนาดนั้น  

ในโลกปัจจุบันมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อีก

เยอะ ที่สามารถนำามาแตกไลน์ ให้กลายเป็น

บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ได้ท้ังนั้น อาหาร 

มี Wongnai คมนาคม มี Uber  หรือ Airbnb 

ทำาเร่ืองการจองบ้านจองโรงแรม คือทุกธุรกิจ

สามารถเอาเทคโนโลยีเข้ามาได้ แต่ในกรณี

ของ Ookbee คนอาจจะมองว่า ผมทำาเร็ว ทำา

ก่อนคนอ่ืน ก็เลยเหมือนกับว่าเร็วกว่าคนอ่ืนอยู่ 

หน่ึงข้ัน แต่ท้ายท่ีสุดในวงการ Tech Startup  

เมืองไทยก็ต้องมีอะไรที่ใหญ่กว่า Ookbee 

เกิดขึ้นมาในเร็วๆ นี้แน่นอน เพราะว่ายังเป็น

อุตสาหกรรมที่สามารถขยายใหญ่ได้กว่าน้ีได้

อีกเยอะ”

 วิสัยทัศน์และการเปิดใจกว้างท่ีจะยอมรับ 

การก้าวไปทั้งของตนเองและคู่แข่งในอนาคต 

ทำาให้เขามิได้หยุดอยู่กับที่

จากเล็กๆ อาจกลายเป็นใหญ่ได้
 ณัฐวุฒิ ว่าเน้ือหาสำาคัญของการทำาธุรกิจ 

Startup มีหลักอยู่สองเร่ืองคือ Repeatable  

กับ Scalable นั่นคือ หากจะทำาธุรกิจให้เติบโต

อย่างรวดเร็วได้ อย่างหนึ่งคือต้องทำาซ้ำาได้ 

ต้องสามารถปรับขนาดเป็นธุรกิจใหญ่ได้ เขา

ยกตัวอย่าง 7-Eleven ซึ่งทุกสาขาจะมี format 

เหมือนกัน เมื่อทำาซ้ำาได้ก็สามารถขยายได้ 

กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้นมาได้ ในระยะ

เวลาอันสั้น 

Respect Everyone, 
Fear No One.

 “เทคโนโลยีก็เหมือนกัน ทำาซ้ำาได้ เพราะ

เป็น software ทำาซ้ำาไปได้เรื่อยๆ ปรับขนาดไป

ได้เรื่อยๆ ถ้าเราคิดแบบนี้ scale มันจะใหญ่

แค่ไหนก็ได้”

 ณัฐวุฒิให้กำาลังใจกับผู้ประกอบการ 

รายเล็กอย่างน่าสนใจ

 “ผมจะพูดเสมอว่า Respect Everyone, 

Fear No One คือเวลาเราเห็น case study ดีๆ 

จะของไทย หรือต่างประเทศ เราก็ฟังไว้ แต่ไม่

จำาเป็นต้องกลัวใคร บริษัทใหญ่ๆ ที่เราเห็น 

เช่น Apple Google Facebook Microsoft  

ไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหน วันแรกท่ีเริ่มก็คือ 

คน 1-2 คน Mark Zuckerberg ก็เคยเขียน

โปรแกรมอยู่ในหอพักที่มหาวิทยาลัยมาก่อน 

 เพราะฉะน้ัน ตั้งใจแล้วก็ลงมือทำา ใส่ 

ไอเดียเข้าไป จะทำาให้แต่ละธุรกิจแตกต่าง

กันไป โลกปัจจุบันมันเติบโตเร็วมาก เมื่อก่อน 

อาจจะต้องใช้เวลา 9 -10 ปี กว่าจะมีลูกค้า 1 

ล้านคน ต้องเปิดทีละสาขา แต่โลกปัจจุบัน ทำา 

LINE sticker ออกมา 1 วัน คนก็ download  

เกิน 1 ล้านคนแล้ว เพราะฉะนั้นการทำาธุรกิจให้

เติบโตเป็นธุรกิจใหญ่ๆ มันใช้เวลาไม่นาน จะ

เห็นว่าการก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วของโลก

ดิจิตอล เติบโตรวดเร็วกว่าบริษัทแบบเดิมๆ  

เร็วขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นโอกาสของบริษัท

ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นก็ยังมีอยู่มากมาย 

 มี concept หนึ่ง เรียกว่า Lean Startup  

ในโลกปัจจุบัน เราสามารถออกผลิตภัณฑ์และ 
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ทดลองใช้ แล้วก็รู้ผลลัพธ์ในเวลาอันสั้นมาก

โดยการทำา application อัพโหลดขึ้นไปบน App 

Store ประมาณ 1-2 วัน ก็มีคนดาวน์โหลดไปใช้ 

มีคนแสดงความเห็น เราก็สามารถนำาไปแก้ไขได้ 

ถ้ามันเวิร์ค เราก็พัฒนาเป็นเวอร์ชั่นต่อๆ ไป ถ้าไม่

เวิร์ค ก็ล้มเลิกไป ลองจนกว่าจะเจอ ทำาให้ cycle 

ในการพัฒนาตนเองมันเร็วขึ้นเรื่อยๆ” 

 บันไดอีกขั้นของเขา คือพัฒนาเพ่ือวันข้าง

หน้า

ดิจิตอล อีโคโนมี
 ข้อคิดของมืออาชีพในธุรกิจดิจิตอล อย่าง

ณัฐวุฒิ

 “ธุรกิจดิจิตอล จริงๆ แล้วมันเป็น hybrid คือ

การเอาเทคโนโลยีมาทำาให้ธุรกิจเดิมๆ ดีขึ้น เราจะ

เห็นตัวอย่างของ Uber หรือ Grab Taxi เข้ามา 

แก้ปัญหาแท็กซี่ไม่ไป แท็กซี่ไม่รับ ฝนตกไม่มีรถ 

เป็นปัญหาระดับชาติท่ีทุกคนบ่นเหมือนกันหมด 

แน่นอนว่าถ้ามีคนเขียน application ขึ้นมา แล้ว

แก้ปัญหานี้ได้ ก็ต้องได้รับความนิยม แน่นอนว่า

ถ้าแก้ได้ ก็มีคนที่พร้อมจะลงทุนและขยายไปด้วย

กัน”

 ความสำาเร็จของณัฐวุฒิ และ Ookbee

ไม่เพียงแต่ส่งเขาขึ้นสู่นักธุรกิจพันล้านในอนาคต

อันใกล้เท่านั้น แต่เขายังเป็นเสมือนตัวอย่างที่

น่าสนใจสำาหรับผู้ประกอบการท้ังหลายอีกด้วย 

ตราบใดที่ยังไม่หยุดนิ่ง  
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 สุพจน์ อ�ว�ส กรรมการผู้จัดการ SME Bank  

หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย เพ่ิงแสดงความมั่นใจในการแถลง

ผลการดำาเนินงานไตรมาสแรก เมื่อเมษายน 2558 ที่

ผ่านมาว่า นอกจากธนาคารจะมีกำาไรสุทธิ 359 ล้าน

บาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 300 ล้านบาทแล้ว ยัง

สามารถที่จะปล่อยเงินกู้ใหม่ให้ถึงเป้า 40,000 ล้าน

บาทอีกด้วย กล้าการันตีกันด้วยผลงานจากอดีต  

จนปัจจุบัน

จากอาชีพครู สู่ ‘นายแบงค์’ ระดับชาติ
 เม่ือคร้ังท่ีปรากฏช่ือของ สุพจน์ อาวาส เข้าชิงดำา

น่ังแท่นเป็น ‘เบอร์ 1’ กรรมการผู้จัดการ SME Bank 

หลายคนอาจจะพลิกหากันจ้าละหว่ันว่า เขาคือใคร 

ไฉนจึงเข้าวิน

 ย่ิงเม่ือพลิกประวัติการศึกษาเขาด้วยแล้ว อาจย่ิง 

ฉงนฉงายเป็นทวีคูณ ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต

(ภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตพิษณุโลก ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

(M.A.) จาก Victoria University of Wellington 

นิวซีแลนด์ และปริญญาโทด้านการจัดการ (M.M.) จาก

สถาบันศศินทร์ จุฬาฯ พ่วงด้วยปริญญาบริหารดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 อย่างไรก็ตาม ข้อกังขาต่างๆ เป็นอันพับไป เม่ือเห็น

ผลงานท่ีเรียกได้ว่า ‘เข้าตา’ ทุกช็อต จากครูโรงเรียนมัธยม

ในจังหวัดชุมพรหลายแห่ง ท้ังสอาดเผดิมวิทยา ชลธาร 

วิทยา และสวีวิทยา สุพจน์มิได้รอสู่ตำาแหน่งบริหาร  

แต่เขากล้าพอท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวเองด้วยความเส่ียง 

ชนิดท่ีเพ่ือนร่วมอาชีพ อาจจะไม่กล้าทำาอย่างเขา

เงินกู้แก่ผู้ประกอบก�ร SMEs ที่มีวงเงินสูงถึง 40,000 ล้�นบ�ท  
คว�มหวังอันเรืองรองเพื่อให้ SMEs แข็งแรง จะเป็นจริงได้ไหม  
ในฐ�นะหม�ยเลข 1 ของ SME Bank สุพจน์ อ�ว�ส มีคำ�ตอบ

สุพจน์ อาวาส
พลิกโฉม SME Bank

ความหวังผู้ประกอบการ 
ด้วยวงเงินกู้ 40,000 ล้าน

เรื่อง : นงนาถ กมลาศน์ ณ อยุธยา  / ภ�พ : นราภิญญ์ สระเกิด
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 “จริงๆ ผมจบครู แต่สอนหนังสือไม่นาน 

ก็กู้เงินธนาคารกรุงเทพ ไปเรียนเมืองนอก  

1 แสนบาท สมัยปี พ.ศ.2527-2528 ซ่ึงสมัยน้ัน

ถือว่าเยอะมาก ถ้าเทียบกับค่าของเงินปัจจุบัน

น่าจะหลายล้านบาททีเดียว” เหตุผลส้ัน ง่าย 

แต่อาจจะยากปฏิบัติสำาหรับอีกหลายคน

 “ผมเป็นคนท่ีไม่เหมือนคนอ่ืน คิดก้าว

กระโดด และไม่อยู่เฉย”

   เขาทำางานสุจริตทุกอย่างในต่างแดน ณ

ประเทศนิวซีแลนด์ เพ่ือวันข้างหน้า ไม่ว่าจะ 

เก็บขยะ เสิร์ฟอาหาร จนกระท่ังรับสอนภาษา

อังกฤษแก่ผู้ไปเรียนท่ีน่ัน รวมถึงการเป็น

อาจารย์ผู้ช่วยสอนนักศึกษาท่ีได้ทุนโคลัมโบ

 หลังกลับมา จึงย้ายจากโรงเรียนไป 

ทำางานฝ่ายต่างประเทศ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

และโยกไปอยู่ฝ่ายวิจัยของธนาคารออมสินใน

เวลาต่อมา ยุคท่ีสุพจน์บอกว่า

“ผมโชคดีท่ีมีเจ้านายดี” 

 ขณะท่ีผู้อำานวยการใหญ่ธนาคารออมสิน

ยุคน้ัน คือ วิบูลย์ อังสนันท์ และวิเชียร นิติธรรม 

คือผู้อำานวยการฝ่ายวิจัย ท่ีเอาเขาไปทำางาน

หน้าห้อง เท่ากับเป็นการเปิดโลกในการทำางาน 

คร้ังใหญ่ เพราะงานวิจัยทำาให้เขารู้จักกับ

กระบวนการทำางานของธนาคารออมสิน 

จนทะลุปรุโปร่ง ชีวิตครูจึงมุ่งสู่นายธนาคารนับ

แต่นั้น เป็นต้นมา

‘วิ่งสู้ฟัด’ สร้างงาน สร้างคน
 ในท่ีสุด เส้นทางนักบริหารมืออาชีพ 

ก็เร่ิมข้ึน เม่ือเขาใช้คำาว่า... “เกิดเหตุการณ์ไม่

คาดฝัน เม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาล” 

 กอปร กับค ร้ัง ท่ีอ ยู่ธนาคารออมสิน 

เขาทำางานด้านพัฒนาศักยภาพให้ออมสิน  

จากท่ีไม่มีสินเช่ือเลย จนปัจจุบัน มีพอร์ตอยู่  

8 แสนล้าน ด้วยรู้จักสินเชื่อ รู้จักฐานรากครบ

ทุกกระบวนการ จึงมีงานท้าทายมารออยู่

เบื้องหน้า

 “ผมเป็นคนเร่ิมทำาธนาคารประชาชน 

และเป็นผู้อำานวยการคนแรกท่ีดูแลกองทุน

หมู่บ้าน คือนโยบายมีแค่ 4 บรรทัดคร่ึง เร่ือง

ธนาคารประชาชนกับกองทุนหมู่บ้าน ผมจึง

เร่ิมจากธนาคารประชาชนก่อน เพราะผมรู้จัก 

สินเช่ือ รู้จักกระบวนการสาขา รู้จักฐานราก 

รู้จักการบริหารทีมงาน” 

 จากธนาคารประชาชน เขาจึงเร่ิมต่อท่ี 

ผู้อำานวยการกองทุนหมู่บ้าน ด้วยวัยเพ่ิงเร่ิม 

40 ทำาให้ต้อง ‘ว่ิงสู้ฟัด’ ไปทุกพ้ืนท่ี คุยได้ทุกคน 

จนหากจะเรียกว่า น่ีคือคุณสมบัติข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ีทำาให้เขาก้าวข้ึนสู่เบอร์ 1 ของ SME Bank 

คงไม่ผิด ลบข้อกังขาว่า ไฉนอดีต ‘ครู’ จึงกลาย

เป็นแบงค์เกอร์คนดังไปได้

 “ทำางานกับชาวบ้าน 7 หม่ืน 8 พันกว่า

ราย จำาได้หมด ตอนมาทำางานกับครูก็ช่วยแก้

ปัญหาหน้ีสินครู ปล่อยสินเช่ือครูถึง 8 แสนล้าน

บาท ไม่มีใครทำาได้อย่างผมหรอก ผมทำาสถิติ

และจดไว้ตลอด มีครู 8,079 เบอร์ โทรหาผม 

ผมจดไว้ทุกราย” 

 เม่ือถามว่าทำาไมจึงต้องคร่ำาเคร่งถึงเพียง

น้ัน

 “ผมคิดว่าเวลาเราเดือดร้อน แค่คุยคลิก

เดียวก็อาจเปล่ียนชีวิตเขาได้ ผมจึงใช้วิธีหา

ลูกค้า ด้วยการพูดคุยและรับฟัง”

 ทุกวันน้ี เขายังปฏิบัติไม่ต่างจากเดิม  

แต่อาจจะใกล้ชิดมากข้ึน การเป็นเบอร์ 1 ท่ี 

SME Bank มิใช่ภาพพจน์หรูหราอย่าง 

นายธนาคาร แต่กรรมการผู้จัดการรายน้ีถึงท่ี

ทำางานต้ังแต่ 6 โมงเช้า ช่ัวโมงการทำางานของ

เขายาวนานไปถึง 5 ทุ่มทุกวัน และแม้จะไม่ใช่

ลูกหม้อ แต่เขาก็มีวิธีการทำางาน ท่ีสร้างความ

เป็นกันเองและคุ้นเคยกับทีมงาน ด้วยการหอบ

กับข้าวจากบ้าน รับประทานร่วมกับทีมงาน

ฝ่ายต่างๆ หมุนเวียนกันไป แน่นอนว่าวิธีน้ีคือ

การพูดคุยและรับฟังปัญหาจากทีมงาน ได้ดี

ย่ิงกว่าการน่ังคร่ำาเคร่งในห้องประชุมแต่เพียง

อย่างเดียว

ลบคำาร่ำาลือ “SME Bank กำาลัง
จะถูกปิด”
 สุพจน์ไม่ปฏิเสธว่า การกุมบังเหียน 

SME Bank ยุคหน้าสิ่วหน้าขวาน คือ ‘เผือก

ร้อน’ ดีๆ นี่เอง มิหนำาซ้ำายังร่ำาลือกันหนาหูว่า

กำาลังจะถูกปิด ไม่ก็อาจถูกยุบรวมกับธนาคาร

ออมสิน ถ่ินเก่าท่ีเขาจากมา

 แต่ในท่ีสุด ผลการดำาเนินงาน 6 เดือน

ของเขา พร้อมกับผลการดำาเนินงานไตรมาส

แรกก็ปรากฏ น่ันคือ กำาไรสุทธิไตรมาสแรก 

359 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 300 

ล้านบาท ยอดหน้ี NPLs ลดลงกว่าร้อยละ 30  

ให้สินเช่ือได้กว่า 8,000 ล้านบาท พร้อมกับต้ัง

เป้าว่าจะสามารถปล่อยกู้ได้ถึง 40,000 ล้าน

บาทใน ปี 2558

 ขณะท่ีมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย 

ท่ีมีประวัติการค้างชำาระและติดเครดิตบูโร 

“ผมเป็นคนท่ีไม่เหมือนคนอ่ืน 
คิดก้าวกระโดด และไม่อยู่เฉย”
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“ผมเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่มี
ต้นทุน เพราะไม่กิน ไม่เก็บ ไม่โกง 
มาแบบ ‘ใสๆ’ พร้อมที่จะปฏิเสธ
ความช่วยเหลือที่ ‘ผิดปกติ ’  
ผมจึงไม่เป็นหนี้บุญคุณใคร”

ก็เดินหน้าเต็มท่ี ด้วยการเป็นตัวกลางเจรจากับ

สมาคมธนาคารไทย เพ่ือให้โอกาสลูกหน้ีสามารถ

เดินหน้าทำาธุรกิจต่อไปได้ และสนับสนุนสินเช่ือให้มี

ทุนต่อเพ่ิม เพ่ือทำาธุรกิจและมีเงินทุนหมุนเวียน 

 ผลประกอบการดังกล่าว ช่วยกลบคำาร่ำาลือ

เสียส้ิน

 “ผมเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่มีต้นทุน เพราะ

ไม่กิน ไม่เก็บ ไม่โกง มาแบบ ‘ใสๆ’ พร้อมที่จะ

ปฏิเสธความช่วยเหลือที่ ‘ผิดปกติ’ ผมจึงไม่เป็นหนี้

บุญคุณใคร และไม่กลัวน้ำาร้อน มีข่าวว่าที่นี่จะ 

ถูกยุบ ก็ใช้ยุทธศาสตร์ป่าล้อมบ้าน บ้านล้อมเมือง 

เมื่อ 13 มกราคมท่ีผ่านมา ตั้งโต๊ะจะยุบและมี

กำาหนดยุบอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มีนาคมที่

ผ่านมา เพ่ือรวมกับออมสิน แต่ขณะน้ีไม่มีใครบอก

ว่าจะยุบแล้ว เราเคยถูกสอนให้มีชีวิตท่ามกลาง

ความทุกข์ยากมาก่อน ผมจึงต้องใช้ยุทธวิธีทุกทาง 

เพื่อให้อยู่รอด แต่เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งที่ต้องก้าวออกไป 

ผมก็พร้อมท่ีจะไป ผมคิดว่าผมไม่เหมือนคนอ่ืน ไม่

เคยคิดว่าท้ายท่ีสุดครูมัธยม จะมาทำางานแบงค์ (ย้ิม)” 

 ชวนให้ย้อนไปถึงที่เขาเล่าถึงการตัดสินใจ

เสี่ยง เพื่อเปลี่ยนอาชีพ

 “ผมเป็นนักสู้นะ รับรองว่าเรื่องความระห่ำา

เดือดอย่างนี้ ผมไม่เป็นรองใคร” 

 นอกจากเห็นเสน่ห์ของ SME Bank ที่มี

บทบาททั้งพัฒนาและให้สินเชื่อ จนทำาให้มานั่ง

แท่นในปัจจุบันแล้ว สุพจน์ยังกล่าวถึงบทบาทของ

ธนาคารเพื่อผู้ประกอบการแห่งนี้ ไว้อย่างน่าฟังว่า

 “ เรามีหน้า ท่ี ส่งต่อ เพราะลูกหนี้ดีๆ ถูก 

ธนาคารพาณิชย์ช้อนไปหมด เราจึงต้องช่วยเหลือ

ลูกหนี้ สีเทา นำามาเจียระไน แล้วส่งต่อ”

 สิ่ ง ท่ีสุพจน์ประกาศคือความกล้าและข้อ

เท็จจริง คือหนทางแก้ไข ที่จะช่วยกันดำาเนินการ 

เพื่อ ‘ส่งต่อ’ สู่การเป็นผู้ประกอบการท่ีประสบ

ความสำาเร็จ ในวันข้างหน้า

 น่ี คือภ�รกิจใหญ่หลวงของมืออ�ชีพ  

ตัวจริง เช่นเข�คนน้ี  
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 เบื้องหลังความสำาเร็จของ บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์- 

เนทีฟ จำ�กัด ผู้นำาด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับห้อง

ปฏิบัติการ (Lab Furniture) คือ หัวเรือใหญ่ผู้เต็มไปด้วย 

รอยยิ้มและอารมณ์ขัน อย่าง ดร.สมศักดิ์ ว�ทินชัย ที่นำา 

พาองค์กรจนเติบใหญ่กลายเป็นธุรกิจแบบ0One0Stop 

Service หรือ Turn Key Solution ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่

กระบวนการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และบริการหลังการขาย 

ภายใต้ 3 แบรนด์หลัก ได้แก่ PROLAB, SMARTLAB และ

กลุ่มสินค้า VATIN ที่มีตลาดกระจายอยู่กว่า 10 ประเทศ

ทั่วเอเชีย   

  “ผมเติบโตทุกปี เพราะรางวัลนี้นี่แหละ” คำาพูดสั้นๆ 

แต่น้ำาเสียงหนักแน่นของสุดยอด SMEs แห่งชาติ รายนี้ 

กำาลังบอกเป็นนัยถึงเหตุผลที่ผู้ประกอบ SMEs ไทยทุกคน

ควรเข้าร่วมการประกวดดูสักครั้ง

 เพราะถึงแม้จะพลาดรางวัล แต่อย่างน้อยสิ่งที่ผู้เข้า 

ร่วมประกวดทุกคนจะได้รับเหมือนกันก็คือOคำาปรึกษา

แนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจOที่จะมาช่วยประเมิน

การบริหารจัดการธุรกิจว่า-มีจุดแข็งจุดอ่อนหรือสิ่งที่ต้อง

ปรับปรุงอย่างไรบ้าง

 “ทุกครั้งท่ีประกวด Design Alternative ก็ได้รับ

คะแนนเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่เราก็ยังมีจุดอ่อน มีสิ่งที่ต้อง

ปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงเวลาเรามองตัวเอง เราคิดว่ามันโอเคแล้ว 

แต่ก็อาจจะมีบางจุด ที่เรามองข้ามไป

  “พูดง่ายๆ ว่า รางวัลนี้เหมือนเป็นกระจกที่ส่องตัวเรา 

ส่ององค์กรของเรา เพื่อให้เรารู้ว่า ธุรกิจที่ทำาอยู่ควรจะเดิน

หน้าต่อไปอย่างไร”

 ดร.สมศักดิ์ เล่าว่า การได้รับรางวัลสุดยอด SMEs 

แห่งชาติ นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของคนในองค์กร

แล้ว ยังถือเป็นตัวการันตีว่า บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี  

และมีความน่าเชื่อถือ 

 “เมื่อก่อนเรายังไม่มีถ้วยรางวัล ไม่มีอะไรเลย มีแต่ตัว

กับหัวใจ เวลาจะกู้เงินแบงค์เพื่อนำามาขยายต่อยอดธุรกิจ 

เขาก็ไม่มองเรา แต่หลังจากได้รับรางวัล ก็ช่วยให้เราคุย

กับสถาบันการเงินง่ายขึ้น ลูกค้าที่มาใช้บริการก็เกิดความ

เชื่อมั่น มีการซื้อสินค้าเพิ่ม แถมยังมีลูกค้ารายใหม่ๆ ด้วย

 “ผมอยากเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ทุกๆ ท่าน 

ให้เข้ามาประกวด แล้วท่านจะได้รับประโยชน์จริงๆ ท่ีสำาคัญ 

คือ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย”

Design Alternative ไม่ได้เป็นเพียง ‘เพชรน้ำ�ดี’ ที่ผ่�นก�รเจียระไน จนได้รับ 
ร�งวัลสุดยอด SMEs แห่งช�ติ (SMEs National Awards) จ�กสำ�นักง�นส่งเสริม
วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.) เท่�นั้น แต่เข�เป็นถึงเพชรเม็ดง�ม
เพียงหนึ่งเดียว ที่เคยครองตำ�แหน่งสูงสุดนี้ม�แล้วถึง 4 ครั้ง และในปี 2558 นี้  
แชมป์เก่�ก็ประก�ศกร้�ว ที่จะสร้�งสถิติใหม่เป็นสมัยที่ 5 ติดต่อกัน!

เรื่อง : ชชานนท์ ลิ่มทอง ภ�พ : นราภิญญ์ สระเกิด 

สถ�นที่ : โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

DESIGN ALTERNATIVE
ที่สุดของ SMEs ไทย 

Master Class
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เคล็บลับชนะใจกรรมการ
 ดร.สมศักดิ์ เผยว่า ‘ทีมงาน’ คือหัวใจสำาคัญที่ทำาให้ 

Design Alternative คว้ารางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาต ิ 

มาโดยตลอด

 “สิ่งท่ีทุกบริษัทควรจะให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรก 

คือการพัฒนาคน พัฒนาทุนมนุษย์ (human resource) 

บริษัทของเรามีการส่งบุคลากรไปอบรม สัมมนา ทั้งในและ 

ต่างประเทศ มีการสอนงานแบบระบบโค้ช (coaching) ที่ให ้

หน่วยงานแต่ละแผนกเขียน ‘ไบเบิ้ล’ ในการทำางานขึ้นมา 

แล้วจึงถ่ายทอดจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง ซึ่งจะช่วยพัฒนาองค์กร 

ให้ค่อยๆ เติบโตจาก ‘Good to Great’ ได้อย่างยั่งยืน

 “ต่อให้เรามีเงินมากมายแค่ไหน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ขนาดไหน ทุกอย่างก็ต้องขับเคลื่อนด้วยคน เพราะฉะนั้นสิ่ง

ที่สำาคัญที่สุด ก็คือ การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความเข้มแข็ง 

ให้มีความสามัคคี และมีความรักองค์กรเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 “ถ้าเราสร้างได้ ผมม่ันใจว่า ผู้ประกอบการ SMEs ไทย  

ไม่แพ้ใครแน่นอน”

 

SMEs ต้องมีนวัตกรรม
 ส่ิงสำาคัญอีกประการหนึ่ง คือการพัฒนานวัตกรรม  

ผู้บริหาร Lab Furniture คนเก่งย้ำาเสมอว่า “SMEs ต้องมี 

นวัตกรรมใหม่ๆ” แม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก (S) แต่ก็ต้อง 

ตั้งเป้าที่จะเติบโตไปสู่ธุรกิจขนาดกลาง (M) ซึ่งนวัตกรรม 

ถือเป็นหัวใจสำาคัญ ที่จะทำาให้ธุรกิจเติบโตได้แบบยั่งยืน

 ปัจจุบัน Design Alternative ได้มีการสร้างโรงงาน

แห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดใช้งานได้ในช่วงกลางเดือน

มิถุนายนน้ี ถือเป็นโรงงานสมัยใหม่ท่ีมีการนำาเทคโนโลยี 

ขั้นสูงจากประเทศเยอรมัน เข้ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการผลิต เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ และมี

มาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

 ดร.สมศักดิ์ ยอมรับว่า นวัตกรรมบางอย่างยังไม่มีใน

เมืองไทย จำาเป็นต้องอาศัยการซื้อ Know-How จากต่าง

ประเทศ ซึ่งใช้เงินลงทุนสูงมาก แต่ก็ถือว่าคุ้มค่า 

 “เมื่อก่อนผมเคยทำายอดขายได้ 300 ล้านบาทต่อปี  

แต่เครื่องจักรเหล่านี้ช่วยเพิ่มยอดขายเป็น 600 ล้านบาท  

ถือว่าเป็นการรองรับธุรกิจ สำาหรับอีกสิบปีข้างหน้าเลย”

 หนึ่งในนวัตกรรมที่ Design Alternative นำาเข้ามาใช ้

คือหุ่นยนต์ Storage System ที่สามารถยกไม้จาก 

คลังสินค้าไปยังเครื่องตัดไม้ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อตัดเสร็จ 

หุ่นยนต์ก็จะนำาไม้แต่ละชิ้น ไปเก็บในสถานที่ท่ีถูกระบุไว้

ในหน่วยความจำา โดยอัตโนมัติ

 “เมื่อก่อนพนักงานจะเป็นคนยกไม้ไปยังเครื่องตัด ซึ่งม ี

ความเส่ียงต่อการบาดเจ็บ ตัวสินค้าเองก็อาจเกิดรอยขีด

ข่วนได้ นี่จึงเป็นนวัตกรรมที่เข้ามายกระดับคุณภาพสินค้า 

และยังสร้างคุณค่าให้กับเพื่อนร่วมงานของเราได้อีกด้วย”

หัวใจสำาคัญในการทำาธุรกิจ 
คือ การพัฒนาคน
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สู่ต้นแบบ SMEs
 ดร.สมศักดิ์ มองว่า การที่ผู้ประกอบการ SMEs จะสามารถ 

แข่งขันในตลาดปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน คือ 1.ต้องมีการพัฒนา 

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 2.ต้องมีนวัตกรรมเป็นของตัวเอง  

3.ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การตลาด  

การขาย การเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการต้นทุน 

 นอกจากนี้ ทุกธุรกิจยังต้องให้ความสำาคัญกับเรื่อง R&D  

หรือการวิจัยพัฒนา เพื่อคอยปรับปรุงกระบวนต่างๆ ให้มีความ

ก้าวหน้าอยู่เสมอ คือ ดีขึ้น เร็วขึ้น และประหยัดขึ้น

 ทุกวันนี้ Design Alternative จึงกลายเป็นแบบอย่างที่ดี

ของผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

 “เราอยากจะเป็น SMEs Model ให้กับเพื่อน SMEs ด้วยกัน 

อันนี้คือวัตถุประสงค์และความตั้งใจของเรา เพราะฉะนั้นไม่ว่า 

เราจะเคยได้รางวัลมาแล้วกี่ครั้ง ในปีต่อๆ ไป เราจะต้องทำาให ้

ดีขึ้น ให้ได้คะแนนมากขึ้นเรื่อยๆ”

 บทสนทนาในวันนั้นจบลงด้วยคำาถามที่ว่า เมื่อไร Design 

Alternative จะเลิกประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ?

 ดร.สมศักดิ์ โพล่งหัวเราะอย่างอารมณ์ดี

 “ก็…จนกว่�ผมจะได้ 1,000 คะแนนเต็มมั้ง!”   

เราอยากจะเป็น SMEs Model 
ให้กับเพื่อน SMEs ด้วยกัน
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Inside OSMEP
เรื่อง : สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ตามหาเพชรน้ำาดี

ไทยSMES
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“สุดยอด SMEs แห่งชาติ”
ตามหาเพชรน้ำาดี

 ล่าสุด เพ่ือเป็นการเฟ้นหาต้นแบบและ

เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SMEs 

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำาเนินการจัดประกวด

รางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7” 

ประจำาปี 2558 (7th SMEs National Awards 

2015) ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ตามหาเพชรน้ำาดี 

SMEs ไทย” เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการ SMEs ที่

จะเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจในการดำาเนิน

ธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย รายอื่นๆ 

 วิมลก�นต์ โกสุม�ศ รองผู้อำานวยการ  

รักษาการแทนผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

กล่าวว่า การประกวดรางวัล “สุดยอด SMEs  

แห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรรหาผู้ประกอบการ  

SMEs ต้นแบบ ที่มีความสามารถในการดำาเนิน

กิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี 

มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้าง

ต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำาหรับผู้ประกอบการ  

SMEs รายอ่ืนๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำาเนิน 

ธุรกิจและการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และคุณภาพของธุรกิจตนเอง และเพ่ือสร้าง

แรงบันดาลใจ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs

ต่ืนตัวและตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนา 

ศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโต และ 

เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ท้ังในระดับประเทศ

และสากล

     สำาหรับการประกวดรางวัล “สุดยอด SMEs  

แห่งชาติ ครั้งที่ 7” ได้มีการเพ่ิมกลุ่มธุรกิจ 

SMEs ที่เป็นเป้าหมาย จากเดิม 3 กลุ่ม เป็น 

4 กลุ่มภาคอุตสาหกรรมหลัก ประกอบด้วย    

ภ�คก�รผลิต ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  

ธุรกิจส่ิงทอและแฟชั่น ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และ 

ผลิตภัณฑ์จากไม้ ธุรกิจหัตถกรรม ธุรกิจอัญมณี 

และเคร่ืองประดับ ธุรกิจเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์  

ธุรกิจพลาสติกและยาง ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ 

ธุรกิจส่ิงพิมพ์ ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ธุรกิจเซรามิก ภ�คก�รค้� ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก 

ได้รับคว�มสนใจเพ่ิมข้ึนทุกปี สำ�หรับก�รประกวดร�งวัล “สุดยอด SMEs แห่งช�ติ” 
ร�งวัลที่มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบก�ร SMEs ส�ม�รถนำ�ผลจ�กก�รวิเคร�ะห์และ
ตรวจประเมินสถ�นประกอบก�ร ไปปรับใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจให้มีคว�มเข้มแข็ง
และเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบก�ร SMEs ไทย อีกหล�ยๆ ร�ย 
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ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภ�คบริก�ร ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม 

ท่องเที่ยวและภัตตาคาร ธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ ธุรกิจ 

โลจิสติกส์ ธุรกิจเพื่อสุขภาพ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจซ่อมบำารุง และ

ภ�คก�รเกษตร ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร

 ส่วนเกณฑ์การพิจารณาและตัดสินการประกวดครั้งนี้ สสว.  

ยังคงได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็น

หน่วยงานร่วมดำาเนินการประกวด นำาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

(Thailand Quality Award-TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์ในการ

พิจารณาคัดเลือก เพื่อให้การจัดประกวดนี้ เป็นเวทีในการสร้างแรง

จูงใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs มีการบริหารจัดการธุรกิจ

ให้มีมาตรฐานมากขึ้นในระดับสากล 

 ท้ังน้ี รางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” นอกจากจะเป็นรางวัล 

ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ  

SMEs แล้ว สิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้ประกอบการ SMEs ที่

แม้จะพลาดหวังไม่ได้รับรางวัล แต่สามารถผ่านการตรวจคุณสมบัต ิ
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เข้าสู่รอบสัมภาษณ์และการตรวจเย่ียมสถานประกอบการ

จะได้รับคำาปรึกษาแนะนำา รวมถึงได้รับรายงานวิเคราะห์

และประเมินผลการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพ่ือเป็น  

สิ่งสะท้อนให้ผู้ประกอบการ SMEs รายนั้นได้เห็นตัวตน 

ของตนเอง ท้ัง จุดดี-จุดด้อย รวมถึงข้อแนะนำาท่ีเป็น

ประโยชน์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาศักยภาพ 

ในการบริหารจัดการ และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันของผู้ประกอบการต่อไป

 “ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SMEs  

ท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดใน

ครั้งที่ผ่านๆ มา จำานวนกว่า 20 ราย  

แสดงความสนใจท่ีจะเข้าจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่งใน

จำานวนน้ี ส่วนหน่ึงได้มีการแต่งต้ัง 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน เพ่ือเตรียมการเข้าจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ mai เรียบร้อยแล้ว อาทิ บริษัท

ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท มาสเตอร์คูล 

อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ 

จำากัด บริษัท คิว. ที. ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ จำากัด บริษัท เคพี 

ซอฟท์ จำากัด และ บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จำากัด เป็นต้น 

 “ขณะเดียวกัน ยังมีผู้ประกอบการ SMEs กว่า 15 ราย

ที่ได้เคยคว้ารางวัลจากการประกวดดังกล่าว แสดงความ

สนใจ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เช่นกัน

 “ดังนั้น สสว. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs

ที่สนใจ สมัครเข้าประกวดเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 

ผู้ประกอบการ SMEs ไทย สู่ระดับสากล ซึ่งจะส่งผลดี

ต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวอีกด้วย” วิมลกานต์  

โกสุมาศ กล่าว 

 ท้ังน้ี การประกวดรางวัล “สุดยอด SMEs แห่งชาติ”  

เป็นโครงการท่ี สสว. ดำาเนินการมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ 

ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน และมี 

ผู้ประกอบการ SMEs สนใจสมัคร

เข้าร่วมประกวดเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยใน

ปี 2557 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการ 

SMEs สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด 

กว่า 1,000 ราย 

  ผู้ประกอบการ SMEs ที่

สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล “สุดยอด SMEs  

แห่งชาติ ครั้งที่ 7” ประจำาปี 2558 สามารถสอบถาม

ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร  

โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 588 หรือที่ ฝ่ายส่งเสริม

ธุรกิจ SMEs สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) โทรศัพท์ 0-2298-3205 และ 

www.smesnationalawards.com (สมัคร Online) หรือ

ดาวน์โหลดและย่ืนใบสมัครได้ตั้งแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี  

31 พฤษภาคม 2558  

ส่ิงสำาคัญประการหนึ่งคือ 
ผู้ประกอบการ SMEs ที่
แม้จะพลาดหวังไม่ได้รับ
รางวัล จะได้รับคำาปรึกษา
แนะนำาที่ เป็นประโยชน์  

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SMEs
ท่ีได้รับรางวัลจากการประกวด 
คร้ังท่ีผ่านๆ มา จำานวนกว่า 20 ราย 
แสดงความสนใจเข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ mai
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ถนอม เกตุเอม
บล็อกเกอร์หนุ่มอารมณ์ด ี

เจ้าของ ‘บล็อกภาษีข้างถนน’ 

อันโด่งดัง และผู้เขียนหนังสือ 

‘รวยด้วยภาษีใครก็ทำาได้’ 

www.krungsri.com/guru

5 วิธีหยุดเงินรั่วไหลให้ธุรกิจ
ก่อนที่จะสายเกินไป

“ทำาธุรกิจมาตั้งนาน แต่ทำาไม...ไม่เห็นรวยสักที?” นี่เป็นอีก 
หนึ่งคำ�ถ�มที่คนทำ�ธุรกิจหล�ยๆ คน คอยถ�มตัวเองอยู่เสมอ  
แต่ไม่แน่ใจว่� ส�เหตุที่แท้จริง คืออะไร?

 ส�เหตุหลักๆ ที่ทำ�ให้ธุรกิจของใครหล�ยคนไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ  
พอรู้สึกตัวอีกทีก็ต้องถึงขั้นปิดกิจก�รกันไป มักจะมีเหตุผลจ�กเรื่อง
ที่ใครหล�ยคนคิดว่�ไม่ใช่เรื่องใหญ่ อย่�ง “เงินที่รั่วไหลจากธุรกิจ”  
เบนจ�มิน แฟรงคลิน เคยกล่�วไว้ว่� “Beware of little expenses. 
A small leak will sink a great ship.” หรือ “จงระวังสิ่งเล็กๆ 
น้อยๆ เพราะรอยรั่วเล็กๆ อาจจะทำาให้เรือใหญ่ล่ม” เช่นเดียวกันกับ
ก�รทำ�ธุรกิจ เพร�ะเงินที่รั่วไหลเล็กๆ น้อยๆ นั้น อ�จจะทำ�ให้ธุรกิจของ
เร�ถึงขั้นล้มละล�ยเลยก็ได้
 ทีน้ีเร�ม�ดูกันดีกว่�ว่� เงินร่ัวไหลแบบไหนกันนะ ท่ีทำ�ให้ธุรกิจของเร� 
เสียห�ยโดยที่เร�ไม่รู้ตัว
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3. ค่าใช้จ่ายด้านภาษี
 เจ้าของธุรกิจบางคนอาจจะเข้าใจว่า แค่เราวางแผนธุรกิจให้

เสียภาษีน้อยๆ ก็ถือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว แต่แท้จริง

แล้ว เร�ต้องไม่ลืมท่ีจะว�งแผนธุรกิจให้ถูกต้องต�มกฎหม�ย

ภ�ษีอ�กรด้วยครับ เพราะจากประสบการณ์ของผมนั้น พบว่า เงิน

ที่รั่วไหลของธุรกิจจำานวนมากนั้น เกิดจากการทำาผิดกฎหมายภาษ ี

จนทำาให้ธุรกิจเกิดปัญหาสภาพคล่อง จากค่าปรับและเงินเพ่ิม 

(ดอกเบี้ย) ที่ต้องจ่ายเพิ่มถึง 3-4 เท่า บางครั้งถึงกลับต้องปิดกิจการ

กันเลยทีเดียวครับ

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเจ้าของธุรกิจ
 ผมมักจะย้ำาอยู่เสมอในทุกๆ บทความที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ

ว่าสิ่งแรกที่สำาคัญที่สุด คือ ตัวเจ้าของธุรกิจเองต้องรู้ว่า เงินที่ได้

จากการทำาธุรกิจ กับเงินของตัวเองนั้น ไม่ใช่ “เงินในกระเป๋�

เดียวกัน” และต้องแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพื่อการบริหาร

จัดการกระแสเงินสดของธุรกิจที่ถูกต้อง รวมถึงการบันทึกรายการ

ทางบัญชีและภาษีที่ถูกหลักการตามที่กฎหมายยอมรับ

2. ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างภาพลักษณ์
 จริงอยู่ท่ีว่า ภาพลักษณ์ในการทำาธุรกิจเป็นอีกเร่ืองท่ีสำาคัญ  

แต่เราต้องไม่ลืมว่า ภ�พลักษณ์น้ันไม่ใช่เพียงคำ�ตอบเดียวท่ีจะ

ทำ�ให้ธุรกิจประสบคว�มสำ�เร็จ โดยเงินท่ีร่ัวไหลน้ันมักจะเกิดจาก

เจ้าของธุรกิจท่ีใส่ใจการสร้างภาพลักษณ์มากเกินไป ไม่ว่าจะเป็น 

รถแสนหรู ออฟฟิศอยู่ใจกลางเมือง ไปจนถึงเครื่องมือเครื่องใช้รุ่น

ใหม่ล่าสุด แต่กลับลืมคิดถึงการสร้างรายได้เพ่ิมเพ่ือรองรับค่าใช้

จ่ายเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตัว
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งบการเงินของกิจการอย่างสม่ำาเสมอ รวมถึงอาจเลือก

ที่จะปรึกษานักบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางบ้าง  

ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีครับ0เพราะการลดช่องว่างที่ 

เกิดจากการจัดการเหล่านี้ คือหน้าที่ของเจ้าของธุรกิจ

ทุกคนครับ

 สุดท้ายน้ี ผมเช่ือเสมอครับว่า การบริหารจัดการเงิน 

ที่ดนีั้น เป็นเรื่องที่สำาคัญและจำาเป็นสำาหรับธุรกิจ เพราะ 

ในทุกๆ วันนั้น เงินของเราต้องมีการหมุนเวียนเข้า-ออก 

อย่างสม่ำาเสมอ ถ้าเราสามารถชะลอให้เงินออกได้น้อย 

ลงเท่าไร นั่นแปลว่าเราย่ิงมีกำาไรเพ่ิมขึ้นมากเท่าน้ัน 

จริงไหมล่ะครับ  

4. รายได้ที่ไม่มีจริง
 บางเดือนขายดีสุดๆ แต่กลับไม่มีกระแสเงินสด

เข้ามาเลย นั่นคือ รูรั่วสำาคัญท่ีทำาให้ธุรกิจไม่สามารถ

เดินไปต่อได้ เพราะการขายของได้ แต่เก็บเงินไม่ได้ 

เท่ากับว่าเงิน (ต้นทุน) ออกไปฟรีๆ แต่กลับไม่มีเงิน 

(รายได้) ใดๆ เข้ามา แน่นอนว่าเมื่อเก็บเงินไม่ได้แล้ว 

ปัญหาอีกร้อยแปดก็ตามมาอีกมากมายครับ

5. ไม่มีระบบการจัดการที่ดี
 คำาว่า “ระบบการจัดการท่ีดี” นั้น หมายถึง  

ตัวเจ้าของธุรกิจควรใส่ใจเร่ืองการจัดการด้านเอกสาร

ของธุรกิจ มีการตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ 
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มองให้ออกก่อนทำาธุรกิจ
ว่า “คุณคือ ใคร” ในโลกใบนี้

โลกใบน้อยๆ ใบน้ี กำ�ลังก้�วสู่ยุคแห่งก�รเปล่ียนแปลง คว�มเปล่ียนแปลงท่ีผม
กำ�ลังพูดน้ี มีต้ังแต่ก�รเปล่ียนแปลงอย่�งก้�วกระโดดของเทคโนโลยี ทำ�ให้เล็กลง  
มีคว�มจุม�กขึ้น สะดวกสบ�ยม�กขึ้น ทำ�หล�ยอย่�งได้พร้อมๆ กัน
ก�รเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค อย�กได้ต้องได้ ใจร้อนม�กขึ้น 
คว�มอดทนต่ำ�ลง ต้องสำ�คัญที่สุด และก�รเปลี่ยนแปลงของรูปแบบก�ร
ทำ�ธุรกิจต้องดีขึ้น เร็วขึ้น แปลก สด ใหม่ ทันสมัย ตอบโจทย์ ทั้งหมดนี้ยังไม ่
นับรวมก�รเปลี่ยนแปลงที่ทำ�ให้โลกไร้พรมแดน เชื่อมต่อทุกคนเข้�ห�กัน 
ข้�มโลกแค่ปล�ยนิ้วสัมผัส ทำ�ให้ลูกค้�ของเร�มีจำ�นวนม�กขึ้น หล�กหล�ยขึ้น 
อย่�งค�ดไม่ถึง ผมเกร่ินม�อย่�งน้ีแล้ว บ�งท่�นอ�จนึกสงสัยว่� ก�รเปล่ียนแปลง
เกิดขึ้นตลอดเวล�อยู่แล้ว และมันเกี่ยวอะไรกับเร�ล่ะ 

WHOAMI
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ดร.พยัต วุฒิรงค์
นักบริหารจัดการนวัตกรรมและสร้างคุณค่า 

(Value Investor and Innovationist)

 ผมขอยกตัวอย่าง โลกอินเตอร์เน็ต 3G 4G 

และ 5G ที่กำาลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ เพื่อให้คุณ

ได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ในอดีตเราทำาธุรกิจโดย

อาศัยเอกสารและการพูดคุยพบหน้ากัน เมื่อโลก

แห่งอินเตอร์เน็ตเกิดการพัฒนาขึ้น ระบบอีคอมเมิร์ซ 

หรือระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการทำาธุรกิจ

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหลาย ทำาให้เราสามารถ 

ทำาธุรกิจโดยก้าวข้ามระบบเอกสาร และระบบขั้นตอน

แบบดั้งเดิมไป เราสามารถซื้อขายของมูลค่าสูงๆ โดย

ไม่จำาเป็นต้องรู้จัก เห็นหน้าตากัน หรือบางทีอาจอยู่ 

คนละซีกโลกก็ได้ ตัวอย่างของธุรกิจท่ีมีชื่อเสียงและ 

ทำากำาไรในโลก ชนิดน้ีคือ เฟซบุ๊ค กูเก้ิล หรือไมโครซอฟท์  

ที่ทำาให้ บิล เกตส์ ซึ่งเป็นผู้ ก่อตั้งไมโครซอฟท์  

กลายเป็นบุคคลท่ีร่ำารวยท่ีสุดในโลกในรอบหลายปี 

ที่ผ่านมา และธุรกิจล่าสุดท่ีดังมากๆ ในปัจจุบันคือ  

อาลีบาบา ที่ทำาให้ แจ๊ค หม่า ครูสอนภาษาชาวจีนที่

แทบไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีเลย กลายเป็นคนที่ร่ำารวย 

ติดอันดับโลกในเวลาการก่อตั้งธุรกิจเพียงไม่นาน

 โมเดลธุรกิจบนโลกอินเตอร์เน็ตที่ทำากำาไร
อย่างมาก คือ การเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงธุรกิจ

ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการสนับสนุนให้เกิดความ

เชื่อมั่นว่าผู้ซื้อจะได้ของตามท่ีสั่ง และผู้ขายจะได้รับ 

เงินแน่นอน น่ีคือรูปแบบการทำาธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ทั้งๆ ท่ีอาลีบาบาไม่มีหน้าร้านหรือสินค้าคงคลังเลย

แม้แต่น้อย หรือแม้กระท่ังเฟซบุ๊ค และกูเก้ิล ก็ทำาธุรกิจ

ลักษณะเดียวกัน จนบริษัทมีกำาไรมหาศาล ด้วยการเป็น 

ตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างคนหรือบริการท่ีมี

ความต้องการเกิดขึ้น แต่ยังไม่มีใครตอบสนองความ

ต้องการนั้น
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 หัวใจของความสำาเร็จ คือ การเป็นตัวกลาง 

หรือเรียกว่า การจับคู่ (Matching) แต่อยู่ที่ว่า 

เราจับคู่ระหว่างอะไร ตัวสินค้า บริการ เนื้อหา หรือ 

แม้กระทั่งคน เหมือนหนังกำาลังภายในจีนท่ีมักมี 

คำาคมบอกว่า “กระบ่ีอยู่ท่ีใจ” เม่ือพระเอกรู้เคล็ดวิชา 

แล้ว ท่วงท่าการร่ายรำาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็น

ร้อยกระบวนท่า จนคู่ต่อสู้ตามไม่ทันและไม่สามารถ 

จับทางได้ สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด

 ตัวอย่างอื่นๆ ที่ใกล้ชิดคนไทย เช่น อาโกด้า  

บริษัทตัวกลางในการจองโรงแรม ขายดีดอทคอม 

บริษัทตัวกลางในการซื้อขายของมือสอง เอ็นโซโก้ 

บริษัทตัวกลางท่ีทำาให้ผู้ซื้อพบผู้ขายในราคาพิเศษ 

บาร์เทอร์คาร์ด บริษัทตัวกลางแลกเปล่ียนสินค้า

หรือบริการระหว่างผู้ผลิตหรือจำาหน่ายสินค้าโดยใช้

เงินเสมือน บางธุรกิจได้กำาไรจากส่วนต่างการขาย  

บางธุรกิจได้เป็นค่าโฆษณา เห็นแบบน้ีคุณอาจคิดว่า  

แค่เปอร์เซ็นต์จากกำาไรที่ได้ น่าจะเป็นรายได้ที่ไม่

มากนัก แต่ผมจะบอกว่า รายได้มหาศาลนะครับ  

ไม่อย่างน้ัน กูเก้ิล หรืออาลีบาบา คงไม่ติดอันดับต้นๆ  

ของบริษัทที่มีรายได้สูงในโลกหรอกครับ                 

 ท้ังหมดน้ีหากคุณมองเป็น โอกาส มันก็คือ โอกาส  

ท่ีทำาให้คุณได้กำาไรมากข้ึนโดยแทบจะลงทุนน้อยมาก 

เพราะไม่ต้องมีหน้าร้าน ไม่ต้องมีสินค้าคงคลัง แต่หาก 

คุณมองเป็น อุปสรรค มันก็คือ อุปสรรคที่ทำาให้ธุรกิจ

ที่คุณทำาขาดทุนจนต้องปิดกิจการ

 ท่ีผมเล่าให้ฟังท้ังหมดน้ี ไม่ใช่ว่าคุณต้องเปล่ียน 

ไปทำาธุรกิจตัวกลางบนโลกอินเตอร์เน็ตทั้งหมด หาก

คุณเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำาหน่าย คุณก็ยัง

สามารถทำากำาไรได้มากมาย ธุรกิจที่สามารถปรับตัว 

ต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วจะมองเห็นโอกาส 

(เงิน) ท่ีรอให้คุณเก็บได้ตามท้องถนน การทำาธุรกิจใน

ปัจจุบัน คุณไม่จำาเป็นต้องมีเงินล้านก็สามารถรวยได้  

ไม่จำาเป็นต้องเติบโตจากธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น

จนกลายเป็นเจ้าสัว ไม่จำาเป็นต้องมีหน้าร้านใหญ่โต

ถึงจะขายของได้อย่างถล่มทลาย สิ่งที่คุณต้องมีคือ 

“ก�รตอบคำ�ถ�มว่�...คุณคือ ใคร” 
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 คำาถามสั้นๆ แต่ตอบยากมากว่า “คุณคือ ใคร”  

หากคุณจะทำาธุรกิจให้มีกำาไร ให้มีความแตกต่าง ให้มี 

คุณค่าสูงๆ คุณต้องตอบให้ได้ว่า คุณคือ ใคร คำาถามน้ี

ไม่ได้ถามจริงๆ ว่า คุณคือ ใคร พ่อแม่ชื่ออะไร มีพี่น้อง

กี่คน จบการศึกษาอะไรมา แต่ให้ตอบว่า ธุรกิจคุณ 

ทำาอะไรกันแน่ คุณส่งมอบคุณค่าอะไรให้ลูกค้าของคุณ  

และจุดเด่นของธุรกิจคุณที่ไม่เหมือนคนอื่นคืออะไร 

เมื่อตอบคำาถามนี้ได้ คุณก็จะชัดเจนว่า ใครคือลูกค้า

ของคุณ และทำาไมเขาต้องยอมจ่ายเงินให้กับคุณ

แทนที่จะจ่ายเงินให้กับคู่แข่งของคุณ

 หลายคนเลือกทำาธุรกิจเพราะความชอบ หรือ

เป็นธุรกิจที่สืบทอดกันมา คุณต้องรู้ว่า ลูกค้าที่ซื้อ

สว่านไม่ได้ต้องการรู แต่ต้องการอะไรที่ทำาให้คุณ

สามารถแขวนภาพสวยๆ ได้ คุณต้องมองข้ามวัตถุ  

แต่ต้องเข้าให้ถึงจิตใจและแก่นแท้ของธุรกิจคุณ 

เม่ือน้ัน คุณจะเห็นธุรกิจอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ

ว่า คุณต้องทำาอะไรบ้าง เพื่อให้ธุรกิจมีความแตกต่าง 

และมีคุณค่าเพ่ิมขึ้น ทำาให้ตัวคุณลอยออกมาจาก 

คนหมู่มาก เหมือนเส้ือสีขาวท่ีอยู่ท่ามกลางเส้ือสีน้ำาเงิน  

สิ่งนี้ที่จะทำาให้คุณประสบความสำาเร็จ และทำากำาไรได้

ดังที่หวังไว้

 หมดยุคแล้วกับการลงทุนมากๆ แล้วไปเส่ียงดวง 

เอาว่า จะรวยหรือเจ๊ง คุณสามารถซื้อกล้วยหนึ่ง

หวีมี 20 ลูก 100 บาท แล้วแบ่งขายเป็นลูกๆ ละ 10 

บาท ได้กำาไรหวีละ 100 บาท ทำากำาไรแบบง่ายๆ แต่

คงไม่พอ เพราะถ้าทุกคนคิดและขายแบบเดียวกัน

หมด สุดท้ายกล้วยนั้นคงเหลือเพียงลูกละ 1 บาท และ

ขาดทุน 80 บาท เป็นแน่

 วันน้ียังไม่สายท่ีจะเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ท่ีชัดเจน และ

ยังไม่สายท่ีจะปรับรูปแบบธุรกิจให้ชัดข้ึนเพ่ือทำาให้

คุณมีกำาไร ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา กลุ่มคน  

หน่วยงาน องค์กร หรือประเทศ คุณต้องตอบให้ได้ว่า 

“คุณคือ ใคร” ในโลกใบน้อยๆ ใบนี้ เพื่อสร้างคุณค่า

ให้กับตัวคุณเอง  
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 การทำาธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีประชากรร่วม 600 ล้าน

คน นับเป็นความท้าทายอย่างย่ิง สำาหรับผู้ประกอบการ SMEs 

เพราะเป็นตลาดท่ีเต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติ 

ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม แต่หากมองให้ลึกลงไปในพื้นที่อัน

กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ ยังมีอาณาเขตที่เรียกว่า อนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น้ำาโขง (GMS: Greater Mekong Subregion) ซ่อนอยู่ 

  คำาว่า ‘อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง’ คือกลุ่มประเทศในแถบลุ่ม 

แม่น้ำาโขง อันประกอบไปด้วย ไทย เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา 

เวียดนาม รวมถึงจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน และกวางสี)

 โดยมีกรอบความร่วมมือท่ีจะพัฒนาดินแดนท้ังสองฟากฝั่ง

แม่น้ำา ซึ่งมีจำานวนประชากรมากถึง 350 ล้านคน ครอบคลุมพื้นที่

ราว 2.6 ล้านตารางกิโลเมตร ให้กลายเป็นระเบียงเศรษฐกิจ 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง หรือ GMS Economic Corridors

 น่ีคือดินแดนที่เต็มไปด้วยอนาคต จากแหล่งพลังงานและ

ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

 เป็นดินแดนท่ีมีภูมิประเทศเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมด และเป็น

จุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อระหว่าง 3 ภูมิภาค เอเชียตะวันออก 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้

 มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP growth rate) 

โดยเฉลี่ยสูงถึง 7% และยังมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตได้อีกมาก

(ในขณะที่เศรษฐกิจบ้านเรา เติบโตได้เพียง 0.7% ในปีที่ผ่านมา)

 อนุภูมิภาคแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยผู้คน ที่มีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน   

มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเชื่อ ท่ีเติบโตมาจากราก

เหง้าเดียวกัน

 ท่ีสำาคัญ ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนมีทัศนคติท่ีดีต่อสินค้าไทย เป็นตลาด

ท่ีรักสินค้าไทยมาก และมองว่าสินค้าไทยเป็น ‘สินค้าแบรนด์เนม’  

ที่มีคุณภาพมากที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียนเลยทีเดียว

 คุณสมบัติที่น่าหลงใหลเหล่านี้ น่าจะทำาให้ผู้ประกอบการ 

SMEs ไทย หันกลับมามองตลาดใกล้ตัวมากขึ้น ตลาดที่เรามีแต้ม

ต่อของคำาว่า “Made in Thailand” 

ขมทองุ
โค้งสุดท้�ยก่อนเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน 
(AEC) ผู้ประกอบก�ร SMEs หล�ยท่�นที่ยังไม่รู้ว่� 
จะเร่ิมต้นออกไปทำ�ธุรกิจกับประเทศไหน อย่�งไรดี 
ลองฟังคำ�แนะนำ�จ�กบรรด�นักธุรกิจรุ่นเก๋� ผู้ม�ก
ประสบก�รณ์ ที่ฟันธงว่� ‘ดินแดนแห่งลุ่มแม่น้ำ�โขง’ 
คือทำ�เลทองของ SMEs ไทย… 

แห่งลุ่มแม่น้ำาโขง

เรื่อง : ชชานนท์ ลิ่มทอง / ภ�พ : กองบรรณาธิการ
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 เร่ิมด้วยเจ้าสัวแห่งสหพัฒน์ ดร.บุญเกียรติ โชควัฒน�  

กรรมการผู้อำานวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ที่เล่าว่า  

สิ่งสำาคัญในการทำาธุรกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน คือเราต้องมี

หุ้นส่วน (Partner) ที่ดีซึ่งเป็นคนท้องถิ่น หรืออย่างน้อยต้อง

มีคนไทยท่ีค้าขายอยู่กับประเทศนั้นๆ จนชำานาญ เพราะ 

กฎระเบียบของประเทศต่างๆ เหล่านี้ยังไม่นิ่ง

 “เราโชคดีท่ีมีหุ้นส่วนที่ดี คำาถามคือทำาไมเราถึงมีหุ้น

ส่วนดีได้ ก็เพราะตัวเราเองต้องเป็นหุ้นส่วนท่ีดีเสียก่อน 

อะไรช่วยเขาได้ก็ช่วย อะไรยอมได้ก็ยอม เรื่องเล็กๆ น้อยๆ 

อย่าถือสา ที่สำาคัญคือ ห้ามเอาเปรียบเขา”

 ทั้งนี้ หลักคิดในการทำาธุรกิจของเครือสหพัฒน์ คือ

เมื่อบริษัทมีสินค้าออกใหม่ ให้เริ่มต้นจากการทำาตลาด 

ในประเทศให้ดีเสียก่อน อย่าเพ่ิงผลีผลามเข้าไปลงทุนใน

ต่างประเทศ ยกเว้นสินค้าหรือบริการบางประเภท ที่จำาเป็น

ต้องเข้าไปเปิดตลาดตั้งแต่แรก เช่น ธุรกิจโรงแรม

 “พอประเทศอื่นเขาเห็นว่า สินค้าตัวนี้ขายดีในบ้านเรา 

เดี๋ยวเขาก็นำาสินค้านั้น กลับไปขายที่บ้านเขาเอง ถึงตอนนั้น

เราก็ค่อยส่งเอเย่นต์เข้าไปทำาตลาด หรือหาหุ้นส่วนท่ีน่าเช่ือถือ 

ในต่างประเทศ 

 “ผมอยากให้ผู้ประกอบการ SMEs ค่อยๆ ทำา ค่อยๆ 

เรียนรู้ อย่าเพิ่งรีบไปสร้างโรงงาน รอให้แน่ใจก่อนว่าตลาดที่

นั่นตอบรับกับสินค้าของเราจริงๆ เพราะที่ผ่านมา มีนักธุรกิจ

หลายคนที่บอกว่า โอกาสมาแล้ว ไปตายเอาดาบหน้าเลย

แล้วกัน สุดท้ายก็เห็นซมซานกลับมาทั้งนั้น”

 แต่ถึงจะแนะนำาให้ค่อยๆ บุกตลาด ก็ไม่ได้หมายความ

ว่า ผู้ประกอบการ SMEs จะสามารถนิ่งนอนใจ โฟกัสแต่

ตลาดในประเทศ จนพลาดท่าตกขบวนรถไฟเที่ยวนี้ 

 “พอ AEC เกิดเมื่อไร เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้จะ

เติบโตแบบก้าวกระโดด อสังหาริมทรัพย์จะแพงมาก ยิ่งเรา

ไปช้า เราก็จะเสียเปรียบคู่แข่ง

 “ต่อให้เรามีตัวแทนเข้าไปทำาตลาด เราก็ไม่มีทางรู้ว่า 

ตลาดท่ีแท้จริงเป็นอย่างไร จนกว่าเราจะเข้าไปทำาเอง 

เพราะฉะนั้น วันหนึ่งเราจำาเป็นที่จะต้องก้าวเข้าไปทำาธุรกิจ 

แบบเต็มตัว และหากเราไปด้วยความพร้อม เราก็จะก้าวไป

ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” 

ปั้นตลาดในประเทศ

เม่ือไม่น�นม�น้ี ธน�ค�รกรุงเทพ และ
ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ได้จัดง�นสัมมน�
ชื่อว่� “ไทยกับประเทศลุ่มแม่น้ำ�โขง” โดย
เชิญวิทย�กรผู้รู้หล�ยท่�น ม�ร่วมแบ่งปัน 
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ธุรกิจในประเทศ
เพื่อนบ้�น แก่ผู้ประกอบก�ร SMEs ไทย

http://galleryhip.com/community.html
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 ด้าน สุภชัย วีระภุชงค์ รองกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำากัด ที่เริ่มเข้าไปบุกเบิกธุรกิจใน

ดินแดนลุ่มแม่น้ำาโขง ตั้งแต่ปี 2534 เป็นบริษัทสัญชาติ

ไทยแห่งแรก ที่เข้าไปทำาเทรดดิ้งใน สปป.ลาว

 ด้วยความท่ีสินค้าหลักคือ ยา จึงเริ่มต้นจากการนำา 

ทิฟฟี่ และซาร่า พาราเซตามอล เข้าไปขายในประเทศ

เพื่อนบ้าน จากนั้นก็แตกไลน์ไปทำาธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง 

ในกัมพูชา ได้แก่ โซฟิเทล อังกอร์ โภคีธารา กอล์ฟ & 

สปา รีสอร์ท (Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa  

Resort) ที่นครวัด และโซฟิเทล พนมเปญ โภคีธรา  

(Sofitel Phnom Penh Phokeethra) ที่กรุงพนมเปญ

 ประสบการณ์ 24 ปี ในการทำาธุรกิจกับกลุ่มประเทศ 

GMS ทำาให้สุภชัยเรียนรู้ว่า ‘การรู้เขา รู้เรา’ คือสิ่งสำาคัญ

ที่สุด

 “เราต้องเข้าใจก่อนว่า ประเทศแถบลุ่มแม่น้ำาโขง 

นับถือพุทธศาสนาเหมือนกันหมด ขณะเดียวกัน คนคุม

ธุรกิจใน GMS ส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีน และนักธุรกิจไทย

มากกว่า 70-80% ก็มีเชื้อจีน นี่จึงเป็นโอกาสของ SMEs 

ไทย เพราะเรามีวิธีคิด และจิตวิญญาณที่ไม่ได้ต่างกัน”

 แม้ในอดีตสมัยสงครามเย็น กลุ่มประเทศในแถบ

นี้จะไม่ค่อยชอบประเทศไทยมากเท่าไร แต่ปัจจุบัน

โครงสร้างประชากรเปลี่ยน เด็กเจเนอเรชั่นใหม่ไม่ค่อยให้

ความสำาคัญกับประวัติศาสตร์ มากเท่ากับคนรุ่นก่อน

หนังไทยบูม!

http://8080.net/posts/3/6357/all

 สุภชัย เล่าว่า ช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา ภาพยนตร์ไทย 

ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มประเทศแถบน้ี  

ไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม หรือแม้

กระทั่งในกัมพูชา ซึ่งภายหลังจากเหตุการณ์ประท้วง

หน้าสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ เมื่อปี 2546 รัฐบาล

กัมพูชาก็ประกาศห้ามฉายภาพยนตร์หรือละครไทย 

อีกเลย จนเมื่อต้นปี 2557 นี้เอง ที่สื่อบันเทิงไทยเพิ่งได้รับ 

อนุญาตให้กลับมาออกอากาศตามปกติอีกครั้ง

 “ตอนนี้ทีวีเกือบทุกช่องในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ มีแต ่

หนังไทยฉายเต็มไปหมด ธุรกิจส่ือบันเทิงไทยจำานวนมาก 

ก็เข้าไปผลิตรายการให้กับประเทศเมียนมาร์ ตั้งแต่การ

ประกวด Miss Myanmar, Myanmar’s Got Talent หรือ

แม้แต่รายการข่าว Good Morning ก็ถอดแบบมาจาก 

รายการเรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง 3”
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ไม่ลอง…ไม่รู้

GDP เมียนมาร์โตสูงสุด 
ชาวบ้านแห่บริจาคทองกันล้นหลาม

 หน่วยงานที่ดำาเนินการบูรณะพระมหาเจดีย์ 

ชเวดากอง เพ่ิงเปิดเผยกับสำานักข่าวเอเอฟพีว่า  

ที่มหาเจดีย์ชเวดากองในนครย่างกุ้ง จะมีการ

ปิดทองใหม่รอบองค์เจดีย์ทุกๆ 5 ปี โดยปีนี้

มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคแผ่นทองคำาท่ีใช้ปิด 

องค์พระเจดีย์ถึง 16,000 แผ่น มากกว่าเมื่อปี 

2553 ที่มียอดบริจาค 9,000 แผ่น 

 สำาหรับแผ่นทองที่ใช้ปิดองค์พระเจดีย์ มี

ราคาสูงถึงแผ่นละ 600 ดอลล่าร์ (ประมาณ 

18,000 บาท) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ภายหลังการ

เปิดประเทศ ชาวเมียนมาร์มีฐานะดีขึ้น และชนชั้น

กลางเริ่มมีรายได้มากขึ้น ประชาชนหลายคน

กล่าวอย่างดีใจว่า การร่วมบริจาคทองคำาครั้งนี้ ถือ

เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของพวกเขามากทีเดียว

 ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) 

คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจเมียนมาร์ในปีน้ีจะขยาย

ตัวถึง 8.3% ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มประเทศ GMS หลัง

จากเมื่อปีก่อนเศรษฐกิจเติบโตที่ 7.7% 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(GDP GROWTH RATE)

ไทย 3.6 4.1 
เวียดน�ม 6.1 6.2 
กัมพูช� 7.3 7.5 
สปป.ล�ว 7 7.2 
เมียนม�ร์ 8.3 8.2 
จีน 7.2 7

*ค�ดก�รณ์โดย ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)

ประเทศ 25592558

HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/107886427640653145620/ABOUT?PID=6114833177409434002&OID=107886427640653145620

 สำาหรับหลักคิดในการทำาธุรกิจของผู้บริหารไทยนครพัฒนา  

คือต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจกับลูกค้า จริงใจกับเพื่อน

ร่วมงาน จริงใจกับประเทศที่เราเข้าไปทำาธุรกิจ เสมือนกับเป็น

บ้านของเราเอง

 “ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ที่ได้หุ้นส่วนไม่ดี 

ก็เพราะแบบน้ี เพราะเราหวังจะได้ฝ่ายเดียว แต่เราไม่เคย 

เป็นผู้ให้เลย ส่วนใครที่พยายามเต็มท่ีแล้ว แต่ก็ยังหาหุ้นส่วน 

ที่ดีไม่ได้ ผมแนะนำาว่า ลุยเองเลยดีกว่า!”
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 ทั้งนี้ วิ ธีการทำาธุรกิจและกฎระเบียบใน 

แต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น  

การลงทุนในเวียดนาม รัฐจะทำาหน้าที่เป็นผู้คุม

ธุรกิจ แต่ในกัมพูชาจะคล้ายกับบ้านเรา คือเอกชน

นำาภาครัฐ เนื่องจากเป็นตลาดเสรี 

 เพราะฉะน้ัน จึงอยากแนะนำาให้ผู้ประกอบการ  

SMEs ลองไปสัมผัส ไปทำาความเข้าใจกับตลาด 

และวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ โดยเริ่มจากการ

ส่งสินค้าเข้าไปขายผ่านเอเย่นต์ แล้วจึงค่อย

เข้าไปลงทุนด้วยตัวเอง ส่วนจะมีหุ้นส่วน หรือ 

ไม่มีหุ้นส่วน ก็แล้วแต่ว่า เราจะหาเพ่ือนท่ีรู้ใจได้

หรือเปล่า

 “ผมว่าทุกอย่างต้องลอง ไม่ลองก็ไม่รู้  แต่สิ่ง

สำาคัญอย่างแรก คือเราต้องเปลี่ยนความคิด มอง

ตลาดให้กว้างขึ้น อย่ามองแค่ 65 ล้านคน ในบ้าน

เรา แต่ให้มองตลาดทั้ง 350 ล้านคน

 “นี่คือโอกาสของ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย 

โอกาสที่รอให้ทุกท่านมาหยิบฉวย โอกาสที่จะเป็น

ของคนที่กล้า และพร้อมที่จะก้าวต่อไป”

 วันนี้...คุณพร้อมหรือยัง? 

มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง
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 โลกทุกวันนี้ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี ที่เข้ามาช่วย

อำานวยความสะดวกสบายมากขึ้น เช่น แอปพลิเคชันต่างๆ

ในสมาร์ทโฟน หุ่นยนต์ประจำาบ้านตัวแรกของโลก ชื่อ

Jibo เป็นหุ่นยนต์สารพัดประโยชน์ เพื่อทุกคนในบ้านเลย

ทีเดียว Jibo ได้รับการสร้างและพัฒนาจาก Cynthia 

Breazeal นักวิทยาศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ ของ Media Lab 

แห่ง MIT เพื่อหวังจะให้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสำาหรับ

ทุกคน

 Jibo เป็นหุ่นยนต์ไซส์ขนาดกลาง นิสัยร่าเริง และ 

เป็นมิตร หัวทรงกลม มีใบหน้าเป็นจอ ขยับหรือหมุนตัว 

ได้ 360 องศา สามารถจดจำาใบหน้าสมาชิกแต่ละคน 

ในครอบครัวได้ มีกล้องระดับ HD 2 ตัว ไมโครโฟน  

และลำาโพง สำาหรับโต้ตอบกับสมาชิก Jibo ทำาหน้าท่ีได้ 

หลากหลาย เป็นเลขาคอยเตือนกำาหนดการต่างๆ บันทึก

ภาพได้ตามต้องการ

 ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตผ่าน WiFi ได้ เล่านิทาน

ให้เด็กๆ ฟัง รับคำาส่ังจากแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟน 

และเปิดโอกาสให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ พัฒนา Jibo ได้

ด้วยในอนาคต โดย Jibo จะเริ่มวางจำาหน่ายเป็นทางการ 

ในปี 2016 สนนตัวละ 499 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 

16,000 บาท  

 การถือกล่องหรือตั้งตู้รับบริจาคเงิน เพื่อให้การช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ นั้น

ด้วยรูปแบบของการรับบริจาค และรูปทรงของกล่องรับบริจาค ที่ดูไม่น่าสนใจนัก 

องค์กรการกุศลหลายแห่ง จึงคิดวิธีการเชิญชวนที่ดึงดูดความสนใจจากผู้บริจาค 

ได้มากขึ้น เช่น ตู้รับบริจาคสภากาชาด (Red Cross) ของสวีเดน ที่สนามบิน 

Stockholm Arlanda และสนามบิน Göteborg Landvetter

 โดย Red Cross และ Swedavia บริษัทบริหารจัดการสนามบินในสวีเดนได ้

ร่วมมือกันออกแบบตู้รับบริจาครูปแบบใหม่ ใช้ชื่อว่า Charity Arcade  ด้วยการ 

นำาตู้เกมมาดัดแปลงให้กลายเป็นตู้รับบริจาค ซึ่งหากหยอดเหรียญเพื่อเล่นเกม 

ก็เท่ากับว่าบริจาคไปแล้วในตัว เกมที่ให้เล่นมี 3 เกม ได้แก่ Ms.PAC-MAN, 

Space Invaders และ Galaga โดยเจ้าตู้นี้สามารถรับเงินเหรียญได้ทุกสกุล  

แม้กระทั่งเงินบาท ก็สามารถบริจาคและเล่นเกมสนุกๆ นี้ได้เช่นกัน

  ถือเป็นไอเดียในการทำาบุญรูปแบบใหม่ ที่ได้ทั้งความอิ่มอกอิ่มใจแบบง่ายๆ 

แถมยังได้รับความสนุกกลับไปเต็มๆ  

ทำาบุญด้วย สนุกกับเกมด้วย
CHARITY ARCADE

JIBO
หุ่นยนต์สมาชิกใหม่ในครอบครัว

เรื่อง : นราภิญญ์ สระเกิด
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 หลายครั้งที่ เราคิดอยากจะบริจาคเลือด 

แต่หากประหว่ันพรั่นพรึงกับเข็มเจาะเลือดท่ี

ขนาดน่าหวาดเสียว รวมทั้งปริมาณเลือดท่ีเห็น 

แม้กระทั่งตอนหาเส้นเลือดเพ่ือเจาะ ตบแล้ว 

ตบอีกก็ไม่ขึ้นเสียที แถมบางครั้งเจาะไปก็ไม่เจอ

หรือเส้นเลือดแตกบ้าง ชวนให้เจ็บตัวอยู่เสมอ 

     แต่นั่นกำาลังกลายเป็นเรื่องเล่า เพราะยุคนี้

อะไรๆ ก็เปลี่ยนไป จากที่ต้องตบๆ คลำาๆ หา

เส้นเลือด เด๋ียวนี้เขามีเครื่องสแกนเส้นเลือด 

 ให้ผู้บริจาคอุ่นใจว่า จะไม่เจ็บ และไม่น่า  

 หวาดเสียวอีกต่อไป เจ้าเครื่องที่ว่านี้ชื่อว่า 

 VeinViewer  คิดค้นโดยทีมแพทย์สหรัฐฯ 

     หลักการทำางาน  คือ การฉายรังสีอินฟาเรด 

(NIR) ลงบนผิวหนัง รังสีนี้ก็จะไปสะท้อนกับ 

เส้นเลือด ช่วยทำาให้มองเห็นว่า เส้นเลือดอยู ่

ตรงไหน โดยรังสีอินฟาเรดสามารถสแกน 

เส้นเลือดลึกลงไปในชั้นผิวหนังได้ 10 มิลลิเมตร 

ทำาให้เส้นเลือดท่ีต้องการเจาะชัดเจนขึ้น ช่วยลด

ความเส่ียงท่ีจะเจ็บตัวครั้งแล้วครั้งเล่าได้เสียที 

สำาหรับคนไทยเรา น่าจะได้ใช้บริการดีๆ แบบนี้ 

ในอนาคตอันใกล้แน่นอน   

VEINVIEWER
สแกนเลือด ลดหวาดเสียว
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ใหการศึกษา = ใหอนาคต = สรางคน้ ้ ้

สิ่งปลูกสร้างเล็กๆ นี้ คือบ้านที่อยู่กันอย่างแออัดของ 

ด.ญ.ศาสตราภรณ์ กับพี่ๆ น้องๆ 8 คนและแม่ที่ป่วยทางจิต  

พ่อของเด็กหญิงไปมีครอบครัวใหม่และไม่เคยกลับมา

เหลียวแล ศาสตราภรณ์เป็นเด็กรักเรียนและเรียนได้คะแนน

ในระดับดี เธอใฝ่ฝันที่จะเรียนจบมหาวิทยาลัย มีงานดีๆ ทำา

เพื่อจะได้ช่วยเหลือพี่น้องให้พ้นจากความขัดสน

 ยังมีเด็กในพื้นที่ห่างไกลอีกมาก ที่เติบโตมาท่ามกลางความยากลำาบากเช่นนี้ และอาจตกเป็นเหยื่อของกระบวนการ

ค้ามนุษย์ ถูกล่อลวงให้ไปทำาอาชีพขายบริการ  มูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตเห็นว่าการศึกษาจะช่วยให้เด็กหญิงที่เผชิญ

ความยากลำาบากได้มีความหวัง มีอนาคตที่ดีกว่า  จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านร่วม ให้การศึกษา = ให้อนาคต = สร้างคน

 สมทบทุนการศึกษาได้ที่บัญชีมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิต เลขที่บัญชี 069-2-30818-1 ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

สาขา ม.เกษตร รบกวนส่งสำาเนา pay-in ทาง  Fax 0 2941 3018-9 หรือ  Email : tawlaww@yahoo.com

ดูรายละเอียดของมูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตได้ที่ www.facebook.com/elfthai1997, www.elf-thai.com)

ส่วนจุฬาลักษณ์อาศัยอยู่กับแม่ซึ่งติดเชื้อ HIV ระยะ

ที่ 2 พ่อเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ไปก่อนหน้านี้แล้ว แม่

ของเธอหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการรับจ้างเล็กๆน้อยๆ 

จุฬาลักษณ์เองก็พยายามทำางานหลังเลิกเรียนเท่าที่

จะทำาได้ เธอชอบเรียนคณิตศาสตร์และอยากจะเป็น

พยาบาล จากการที่ได้เห็นพ่อและแม่ป่วย

������� ELF thailand.indd   69 5/14/15   12:38 AM



Celeb SMEs

70  SMEs Today



SPOKEDARK.TV
ต้นแบบ ‘อินเตอร์เน็ต ทีวี’ เมืองไทย

จอห์น-วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ หนุ่มลูกครึ่งไทย-อเมริกัน วัย 
29 ปี ผันตัวเองจ�กโลกออฟไลน์ ม�จับธุรกิจออนไลน์ก่อน
ใครเพื่อน แม้เส้นท�งของผู้บุกเบิกในถนนส�ยนี้ ต้องแลกม�
ด้วยหย�ดเหงื่อและน้ำ�ต� แต่ด้วยคว�มอดทนที่จะทำ�ในสิ่งที่
ตัวเองรัก สิ่งที่ตัวเองเชื่อ ทำ�ให้วันนี้ชื่อของ SpokeDark.TV 
กล�ยเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ตทีวี ที่ประสบคว�ม
สำ�เร็จม�กที่สุด ในประเทศไทย

 จุดเริ่มต้นในการทำาธุรกิจของเซเลบหนุ่มหล่อ ก็เช่นเดียวกับคนในแวดวงส่ือ

บันเทิงทั่วไป คือตั้งใจที่จะสร้างโปรดักชั่น เฮ้าส์ รับผลิตรายการโทรทัศน์ป้อนช่อง

ต่างๆ แต่ดูเหมือนว่า โปรเจคของเขาจะเสี่ยงเกินไปสำาหรับฟรีทีวี

 “ผมนำารายการเจาะข่าวตื้นไปให้ลูกค้าดู ผมว่ามันน่าสนใจนะ แต่ช่องก็ถามว่า 

จะขายได้เหรอ จะมีคนดูเหรอ คือทุกคนไม่ค่อยมั่นใจกับไอเดียของเราเลย ผมก็เลย

ตัดสินใจว่า ถ้าไม่มีใครอยากทำา งั้นผมจะลองทำาเอง”

 ก่อนหน้านั้น เขาเคยอ่านเจอในข่าวว่า ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในต่างประเทศเริ่ม

หันมาใช้ช่องทางออนไลน์เผยแพร่คอนเทนท์ของตัวเองมากขึ้น ทำาให้เขามองว่า 

อินเตอร์เน็ตน่าจะเป็นโอกาสสำาหรับตัวเขา

 “โลกออนไลน์มันเต็มไปด้วยโอกาส เพราะใครก็สามารถเข้ามาใช้ได้ฟรี ผมเลย

มั่นใจว่า ยังไงอินเตอร์เน็ตทีวีก็ต้องมา ยังไงธุรกิจนี้ก็ต้องบูม”

เรื่อง : ชชานนท์ ลิ่มทอง / ภ�พ : นราภิญญ์ สระเกิด
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ไม่มีกำาไร เพราะลูกค้าไม่เข้าใจ
 พอได้เริ่มต้นธุรกิจจริงๆ เขาถึงได้เข้าใจว่า การเป็น ‘ผู้บุกเบิก’ คือ

งานที่เหนื่อยแสนสาหัสที่สุด

 “สมัยนั้น ลูกค้าที่ซื้อโฆษณายังไม่เข้าใจเลยว่า อินเตอร์เน็ตทีวี

คืออะไร ก็จะถามตลอดว่า ออกอากาศวันไหน ผังรายการกี่นาที ผมก็

พยายามอธิบายว่า อินเตอร์เน็ตทีวีมันออนไลน์ 24 ชั่วโมง คุณจะดูตอน

ไหนก็ได้ ส่วนผังรายการ ก็ไม่ได้มีกำาหนดตายตัวว่าต้องยาวกี่นาที”

 ช่วงน้ัน ทีมงานทุกคนพยายามอย่างหนักที่จะอธิบายให้ลูกค้า

เข้าใจ แต่อุปสรรคที่สำาคัญที่สุด คือมุมมองของคนรุ่นเก่า ที่ยังยึดติดกับ

กรอบความเชื่อแบบเดิมๆ ว่า ส่ืออินเตอร์เน็ตเป็นได้แค่เพียงของแถม

เท่านั้น

 “คือลูกค้าเอเจนซี่ที่ เป็นเด็กรุ่นใหม่ทุกคนเข้าใจเรา แต่เขา

ไม่มีพาวเวอร์ในการตัดสินใจ พอเรื่องผ่านไปถึงลูกค้าผู้ใหญ่ท่ีใช้

อินเตอร์เน็ตไม่เป็น เขาก็มองว่าโลกออนไลน์มันไม่มีมูลค่า ทั้งที่จริงมัน

เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงคนดูได้มากกว่าสื่ออื่นๆ ด้วยซ้ำา” 

 ช่วง 1-2 ปีแรก หนุ่มจอห์นจึงต้องอาศัยความรักและความเชื่อ 

อดทนทำาธุรกิจนี้ต่อไป แม้จะไม่มีผลกำาไรเลยก็ตาม ส่วนผู้ประกอบการ

รายอื่นๆ ที่เริ่มมาพร้อมกัน ต่างก็ล้มหายตายจากกันไปเกือบหมด

 “ช่วงแรกทำาเพราะใจรักอย่างเดียวเลย คือเรารู้สึกว่ายังไงมันก็

ต้องเกิด แต่ที่ผมดื้อได้ ท่ีผมทำาแบบนี้ได้ เพราะตอนน้ัน ผมไม่ได้มี

รายรับจากทางนี้ทางเดียว ผมมีงานอย่างอื่นทำาด้วย คือผมทำางานใน

วงการสื่อ วงการบันเทิงอยู่แล้ว ผมเลยมีแต้มต่อมากกว่าคนอื่น” 

มัดใจลูกค้าด้วยสถิติ
 ไม่นานหลังจากนั้น ความหวังก็บังเกิด เมื่อ SpokeDark.TV 

ได้นักการตลาดออนไลน์ฝีมือเย่ียมเข้ามาช่วยวางระบบ ซึ่งก็ไม่ใช่ใคร

ที่ไหน แต่เป็นพ่ีเขยของหนุ่มจอห์น ที่ใครหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดี 

ในบทบาท ‘พ่อหมอ’ แห่งรายการเจาะข่าวตื้น นั่นเอง

เมื่อก่อนราคาอินเตอร์เน็ตทีวี 
ถือว่าถูกมาก ถ้าใช้ศัพท์บ้านๆ 
คือถูกเป็นขี้เลย

แอ้ม-ณัฐพงศ์ เทียนดี  หุ้นส่วนคนสำ�คัญ
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 แอ้ม-ณัฐพงศ์ เทียนด ีถือได้ว่า เป็นบุคคลที่เข้ามา

เปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจอินเตอร์ทีวีแห่งนี้ ให้เติบโตได้แบบ

ก้าวกระโดด โดยเขามองว่า คนสายโปรดักชั่น มักจะโฟกัส

แต่คุณภาพของตัวผลงาน แต่พอมีช่องทีวีเป็นของตัวเอง 

สิ่งที่สำาคัญมาก คือการสร้างฐานคนดู และการเก็บสถิติ 

(statistic) ซึ่งความรู้ด้านอินเตอร์เน็ตที่เขามี น่าจะเข้ามา

ช่วยต่อยอดตรงจุดนี้ได้

 ณัฐพงศ์ เล่าว่า อย่างแรกสุดเราต้องรู้ว่า ข้อมูลใด 

บ้างที่จำาเป็นต้องเก็บเรียบเรียงเพื่อนำาไปขายลูกค้า ต่อมา

คือ วิธีการคำานวณราคาที่เป็นแบบแผน เช่น หากเรามียอด 

คนดูเท่านี้ เราจะคิดราคาอย่างไรให้สมเหตุสมผล 

 “สมมติผมคำานวณให้ลูกค้าดูว่า ตอนนี้ผมมียอดคน

ดูแสนคน ถ้าคุณจ่าย 2 แสน เท่ากับคุณทำาใบปลิวใบละ 

2 บาท แต่พอเวลาผ่านไป ถ้ายอดวิวเพิ่มขึ้นจากแสนคน

กลายเป็นล้านคน ใบปลิวของคุณก็จะยิ่งถูกลง

 “คือผมพยายามเปรียบเทียบราคากับใบปลิว เพื่อ

ให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย พอลูกค้าฟังจบ เขาก็มองออกทันที

ว่า ถ้าอย่างนั้นทำาวิดีโอน่าจะคุ้มกว่า เพราะอยู่ได้นานกว่า 

แถมยังตอบโจทย์พฤติกรรมของคนยุคนี้ด้วย”

 การเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจอินเตอร์เน็ตทีวีในเมืองไทย 

ทำาให้ SpokeDark.TV กลายเป็นผู้กำาหนดมาตรฐาน 

ราคาโฆษณาในธุรกิจนี้

 “เมื่อก่อนราคาของอินเตอร์เน็ตทีวี ถือว่าถูกมาก ถ้า

ใช้ศัพท์บ้านๆ คือถูกเป็นข้ีเลย ลูกค้าบางรายซื้อโฆษณา

หลักพัน เราก็บอกว่า โห…จะอยู่ได้ยังไง แต่พอธุรกิจ

เริ่มบูม จากราคาหลักพัน ก็ดีดขึ้นมาเป็นหลักแสนทันที”

สู่รายได้หลักสิบล้าน
 หลังผ่านร้อนผ่านหนาวมานับครั้งไม่ถ้วน ในปี 2558 

นี้ SpokeDark.TV จะฉลองครบรอบปีที่ 4 จากคนทำาสื่อ

กลุ่มเล็กๆ ที่มีเพียงไม่ถึงสิบคน ก็ขยับขยายกลายเป็น

ครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกราว 40 คน สร้างรายได้นับสิบ

ล้านบาทต่อปี

 พร้อมๆ กับหลากหลายผลงานที่มีสไตล์อันโดดเด่น 

แถมยังเรียกเรตติ้งได้กระฉูด อย่าง ‘เจาะข่าวตื้น’ รายการ 

คุยข่าวสุดเกรียน โดยหนุ่มจอห์น วิญญู และพ่อหมอ หรือ  

‘โมเมพาเพลิน’ รายการที่จุดกระแสบิวตี้บล็อกเกอร์ 

เมืองไทย ซึ่งได้ โมเม-นภัสสร บุรณศิร ิ มาแนะนำาวิธีการ

แต่งหน้า โดยเจ้าตัวยอมโชว์หน้าสดออกทีวีเป็นครั้งแรก

 “ทุกวันน้ี มีรายการแบบน้ีเกิดขึ้นเยอะมากบน

อินเตอร์เน็ต ผมเลยรู้สึกว่าเราโชคดี ที่ได้เริ่มก่อนคนอื่น 

ได้ทำาในสิ่งที่ยังไม่มีใครทำา ณ เวลานั้น 

 “แต่ผมเชื่อว่า โอกาสยังมีอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นใคร

ที่อยากเข้ามาทำา ผมเชียร์ให้ทำา

 “เพียงแต่คุณต้องทำ�ด้วยคว�มรัก ด้วยคว�มเชื่อ  

คุณถึงจะอยู่กับสิ่งนั้น ได้น�นพอ”  
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 วิมลก�นต์ โกสุม�ศ รองผู้อำานวยการ  

รักษาการแทนผู้อำานวยการ สำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม0(สสว.) 

เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(เฉพาะกิจ)0ครั้งที่01/25580ซึ่งมี0พลเอก 

ประยุทธ์0จันทร์โอช�0นายกรัฐมนตรี0เป็น

ประธานฯ0ว่า0นายกรัฐมนตรีให้ความสำาคัญ 

กับการส่งเสริม0SMEs0เป็นอย่างมาก0และ

เห็นว่า SMEs เป็นเร่ืองท่ีได้รับความสนใจจาก 

ทุกเวทีทั้งในประเทศและต่างประเทศ0ซึ่ง

รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะส่งเสริม0SMEs0ให้มี

ความเข้มแข็ง0สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

และบริการต่างๆ0ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้อง

พิจารณา0หาแนวทางท่ีจะจูงใจให้0SMEs  

เข้ามาข้ึนทะเบียนให้มากข้ึน พร้อมท้ังพิจารณา 

จัดกลุ่มธุรกิจให้ครบวงจรธุรกิจ ต้ังแต่กลุ่มเร่ิมต้น  

กลุ่มเติบโต กลุ่มที่ส่งออก และกลุ่มที่ต้องฟื้นฟู  

เพ่ือจัดมาตรการส่งเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สำาหรับการประชุมในครั้งน้ี0ได้มีการ

อนุมัติโครงการสำาคัญต่อการส่งเสริม0SMEs 

ซ่ึง0สสว.0ได้นำาเสนอ ด้วยการจัดสรรเงินกองทุน 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ดำาเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริม0SMEs  

ระยะเร่งด่วน0ปี025580เพ่ิมเติม0และโครงการ

ตามนโยบายขับเคล่ือน0SMEs0ของรัฐบาล 

รวมจำานวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 

ทั้งสิ้น 570 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นงานสนับสนุน

การจัดทำานโยบายและแผนการส่งเสริม SMEs 

ที่สำาคัญ0และเป็นกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนา

ยกระดับ0SMEs0ให้สามารถเติบโตได้ตาม

ศักยภาพ ประกอบด้วย 

บอร์ด SMEs อนุมัติ 6 โครงก�รส่งเสริม SMEs เร่งด่วน วงเงิน 570 
ล้�นบ�ท ทั้งสร้�งฐ�นข้อมูล พัฒน�ศักยภ�พและศูนย์บริก�ร SMEs 
พร้อมเดินหน้�สร้�งเครือข่�ย0SMEs0180กลุ่มจังหวัด โดยเชื่อมั่น 
ว่�จะส�ม�รถสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับเครือข่�ย และส่งประโยชน์ต่อ 
ผู้ประกอบก�ร SMEs ทั่วประเทศ

บอร์ดสสว.อนุมัติ
โครงการช่วย SMEs เร่งด่วน

เรื่อง : สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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ให้กับ SMEs ที่ได้ขึ้นทะเบียน ซึ่งกำาหนด 

เป้าหมาย SMEs ข้ึนทะเบียนให้ได้ไม่น้อยกว่า 

100,000 ราย ในปีแรกนี้ 

 3.โครงการสนับสนุนและพัฒนา 
SMEs ที่มีศักยภาพสูง (SME National 
Champion) วงเงิน 60 ล้านบาท โดยการ

คัดเลือก0SMEs0ที่มีศักยภาพท่ัวประเทศ  

เข้ารับการประเมินในระบบ0Scoring0และ

ทำาการส่งเสริมให้เติบโตแบบก้าวกระโดด 

ผ่านการให้ความช่วยเหลือแบบ0Fast0Track 

เพ่ือสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ0สามารถ

ผลักดันสินค้าออกสู่สากลและเป็นผู้สร้าง

นวัตกรรมใหม่ให้กับประเทศ

คัดเลือก SMEs ที่มี 
ศักยภาพ ทั่วประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้เติบโต
แบบก้าวกระโดด ผ่าน
ระบบ Fast Track

 1.โครงการจัดทำาฐานข้อมูล0SMEs 
แห่งชาติ วงเงิน 40 ล้านบาท เป็นการจัดทำา

ระบบฐานข้อมูล SMEs ของประเทศ ให้อยู่

ในรูปแบบ Business Intelligence (BI) โดย 

บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน

ต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลของ SMEs ไม่น้อยกว่า 

2 ล้านราย ทั่วประเทศ เพื่อใช้กำาหนดนโยบาย 

ผลการส่งเสริม0รวมถึงติดตามสถานการณ์

และผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ0ที่ เกิดขึ้น 

กับ SMEs 

 2. โครงการขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการ 
SMEs วงเงิน 42 ล้านบาท เป็นการออกแบบ 

ระบบการข้ึนทะเบียนและกำาหนดสิทธิประโยชน์  
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  4.โครงการสุดยอด SMEs จังหวัด (SME 
Provincial Champions)0ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตาม 

นโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริม SMEs วงเงิน 87 ล้านบาท 

เพ่ือสร้างต้นแบบธุรกิจท่ีมีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อน

เศรษฐกิจในระดับจังหวัด0และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอด

การจัดการองค์ความรู้ธุรกิจสู่ SMEs ในภูมิภาค โดยการ 

คัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีศักยภาพในการตลาดจาก 

แต่ละจังหวัดท่ัวประเทศ นำามาเข้าสู่กระบวนการพัฒนา

ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะจัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา 

การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และเชื่อมโยงเข้าสู่

บริการที่ภาครัฐมีอยู่ เช่น สินเชื่อ การร่วมลงทุน การพัฒนา

เทคโนโลยี ฯลฯ 

 5.โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs 18 กลุ่ม

จังหวัด วงเงิน 309 ล้านบาท เป็นการพัฒนาตามระดับ

ศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของครือข่าย  

SMEs (Cluster) ระดับพื้นที่ จำานวน 54 เครือข่าย ให้ม ี

ความเข้มแข็ง เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละพ้ืนที่ 

โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมดำาเนินการ รวม 9  

หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการเกษตร  

กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ 

ไทย วงเงินรวม 309 ล้านบาท คาดว่าจะมีผู้ประกอบการ 

SMEs ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย 

 และ 6.การจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร ในรูปแบบ 

One Stop Service Center วงเงิน 32 ล้านบาท ที่สามารถให้บริการ

ข้อมูลรอบด้าน บริการที่ปรึกษาแนะนำา รวมถึงการฝึกอบรมที่ตรงกับ

ความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และอำานวย

ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ซึ่งจะดำาเนินโครงการนำาร่อง

ในกรุงเทพมหานคร 

 นอกจากนี้ ได้อนุมัติหลักการดำาเนินโครงการเพิ่มเติม จำานวน 3 

โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 อาชีวะ/100 SMEs 

2.โครงการศูนย์เรียนรู้ธุรกิจ SMEs Online และ 3.โครงการ Machine 

Fund ทั้งนี้ ให้ สสว. ดำาเนินการจัดทำารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อนำาเสนอ

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ในครั้งต่อไป  
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 กาแฟเขาทะลุ by ก๊ก อ. เป็นกาแฟที่นำา ‘โรบัสต้า’ และ 
‘อราบิก้า’ มาผสมผสานกัน เนื่องจาก ‘โรบัสต้า’ เป็นกาแฟ
ท่ีมีจุดเด่นคือความเข้มในรสชาติ เราจึงต้องใช้ ‘อราบิก้า’  
เพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มความหอมและความนุ่มของกาแฟใน
สัดส่วนที่พอเหมาะ นับได้ว่าเป็นการสร้างมิติใหม่ของกาแฟ
อย่างแท้จริง
 ภายในร้านลูกค้าจะสัมผัสกับมุมนั่งสบายๆ พร้อม
บริการด้วย Wi-Fi และเสียงเพลงคลอเบาๆ ตลอดท้ังวัน 
หรือถ้าต้องการสัมผัสธรรมชาติและอยากพักผ่อนคลาย 
อิริยาบถในวันที่แดดไม่ร้อนจนเกินไป สวนหย่อม ดอกไม้ 
และต้นไม้ แสนร่มรื่นรอคุณอยู่ด้านนอก
 ร้านกาแฟเขาทะลุ by ก๊ก อ. มี 2 สาขา ณ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์สำานักงานใหญ่ พระราม 9 และสาขา 2 
ตรงข้ามทางเข้า Max Value CDC ลูกค้าสะดวกสาขาไหน
เชิญแวะอุดหนุนกาแฟแบรนด์ไทย โดยคนไทยกันค่ะ

By ก๊ก อ.

Khao-Tha-Lu
Chumporn Coffee
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แดดที่ส่องผ่�นคลื่นน้ำ�ใส ลงไปเป็นริ้วแสงที่พื้นทร�ยข�วใต้น้ำ� ดึงดูดใจให้ลอยตัว
ลอบมองอยู่เนิ่นน�น จนปล�นกแก้วว่�ยผ่�นจึงค่อยเบนคว�มสนใจไปอีกท�ง

อันดามัน สวรรค์มีจริง

  บนเรือหัวโทงระหว่างการเดินทางกลับ 

จากการตระเวนเท่ียวตามเกาะต่างๆ พวกเรา 

ท้ัง 6 คน น่ิงทอดสายตาไปท่ีมหาสมุทรเบ้ืองหน้า  

ไม่ใช่เพราะความเหน่ือยล้า แต่ต่างยังนึกถึง

ความประทับใจที่ได้พบเจอมาในวันนี้

 เป้าหมายหลักของการเดินทาง คืออยาก

ใช้เวลาสนุกร่วมกัน แต่ว่าเป้าหมายในใจของ 

แต่ละคน เชื่อว่ามีความแตกต่าง บางคนอยาก 

มาสัมผัสน้ำาทะเลใสแบบเห็นเม็ดทรายใต้น้ำาที่

เกาะราวี บ้างก็อยากนอนอ่านหนังสือใต้ต้นไม ้

ริมหาดสวย คนหน่ึงแปลกมากเขาอยากเห็น 

หินก้อนสวยที่เกาะหินงาม ที่เห็นในภาพถ่าย 

มาหลายปี ส่วนเรื่องอยากชิมอาหารทะเลสด 

ใหม่จากอันดามันนั้นคงคิดอยู่ในใจกันทุกคน

 แต่จุดหมายแรกของวันนี้ ที่ร่องน้ำาจาบัง 

ทุกคนถึงกับอึ้ง เมื่อรู้ว่าเรากำาลังลอยตัวอยู่ 

เหนือป่าปะการังท่ียังคงมีชีวิต ปะการังอ่อน 

หลากสีเกาะอยู่ตามโขดหิน สลับกับปะการัง 

แข็ง กินอาณาบริเวณกว้าง ปลาการ์ตูนว่าย 

เล่นกันอย่างร่าเริงในดงดอกไม้ทะเล รวมถึง

ปลาขนาดใหญ่ข้ึนมาอย่างปลานกแก้วและ

ปลาตะกรับลายเสือท่ีว่ายอวดตัวโดยไม่กลัว

นักดำาน้ำามือสมัครเล่นอย่างพวกเรา 

 หมู่เกาะตะรุเตามีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่

ในอาณาบริเวณถึง 51 เกาะ แต่ที่นักเดินทาง 

คุ้นเคยก็เห็นจะเป็น ตะรุเตา อาดัง ราวี หลีเป๊ะ 

เพราะเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สามารถไปพัก

แรมได้ หมู่เกาะเหล่านี้อยู่ในเขตจังหวัดสตูล

ซึ่งเป็นจังหวัดที่เกือบใต้สุดของประเทศ และ

เป็นหมู่เกาะที่ประชิดพรมแดนไทย-มาเลเซีย 

มองไปสุดขอบฟ้าจะเห็นเกาะลังกาวีอยู่ลิบๆ  

 หลังจากอิ่มเอมกับป่าปะการังหลายจุด 

ลงชื่นชมหินกลมมนลายสวยบนเกาะหินงาม 

แหวกว่ายน้ำาใสที่เกาะราวี และพอมีเวลา

เหลือไปนอนนิ่งๆ ริมชายหาดที่เกาะอาดัง เพื่อ

ตั้งกล้องรอให้ปูเสฉวนขี้อายตายใจ เดินผ่าน 

เลนส์ให้เราบันทึกความทรงจำา

 เย็นวันน้ันเราเสริมร่างกายที่เหนื่อยอ่อน

ด้วยอาหารทะเลที่ Walking Street บนเกาะ

หลีเป๊ะ ร้านรวงคึกคักนักเดินทางหนาตา

 “เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไป” ลุงขายชาชัก ที่มีลีลา 

ชงชาดึงดูดใจนักเดินทางเอ่ยขึ้น.“เมื่อก่อน 

คนมาเที่ยวไม่ได้เยอะมาก.แต่จะอยู่กันทีละ 

หลายสัปดาห์ มาเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวฝรั่งที่อยู่

ยาวๆ หายไปเยอะ มีแต่กลุ่มจีนจากสิงคโปร์  

มาเลเซีย มากันเป็นกลุ่มใหญ่เลย แต่แว่วๆ ว่า 

กรุ๊ปจีนแผ่นดินใหญ่กำาลังจะมา เห็นบริษัททัวร ์

เริ่มมาคุยๆ ไว้แล้ว”

 ความหนักใจของลุงไม่ได้อยู่ที่สัญชาติ

ของนักเดินทาง แต่เป็นห่วงการจัดการยามที ่

คนมาบนเกาะพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ข้าวของ 

การบริการ รวมถึงวิถีชีวิตผู้คนคงเปลี่ยนไป 

เราเองก็นึกภาพตามไป ถ้าความต้องการเพิ่ม 

มากขึ้น อาหารที่ได้จากท้องทะเล และข้าว 

ของเครื่องใช้อื่นๆ ผู้ค้าคงนำาจากฝั่งขึ้นมาบน 

เกาะเป็นปริมาณมากขึ้น แล้วสภาพธรรมชาติ

กับความสงบจะเป็นอย่างไร

 เรื่องแบบน้ีคงต้องฝากความหวังไว้

กับเจ้าบ้านและผู้จัดการการท่องเ ท่ียวที่

เข้าใจเรื่องความย่ังยืนและไม่คิดตักตวงจาก

ธรรมชาติมากเกินไปแล้วล่ะ

 สวรรค์์คงล่ม ถ้าสักวันมีคน snorkeling ดู 

ปะการังที่ร่องน้ำาจาบังพร้อมกัน 500 คน!! 

เรื่อง/ภ�พ : ศรัณย์ เสมาทอง
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180° Sky Lounge

มะยอดผัก

 แสงไฟระยิบระยับของเมืองใหญ่ จับใจทุกทีที่

ได้เห็น เข้าข่ายคนหลงแสงสีราตรีกาล ก็คงไม่ผิดนัก

 180° Sky Lounge เป็นอีกแห่งที่เราสามารถ

เห็นภาพพาโนรามาเมืองบางกอก ปล่อยใจว่ิงไป

กับแสงไฟรถราเบื้องล่าง ฟังเพลงเบาๆ และอิ่มเอม

กับอาหารนานาชาติจากเชฟที่ข้ามน้ำาข้ามทะเลไป

ฝึกวิทยายุทธไกลถึงเมืองลุงแซม ไม่ว่าจะเป็น สเต็ก

นุ่มๆ Honey Bomb Shrimp กุ้งเคล้าซอสน้ำาผึ้ง ไป 

จนถึง Fusion Food อย่าง ข้าวซอยไก่ ที่รสชาต ิ

เชียงใหม่แท้ๆ แต่ใช้เส้นพาสต้าหมึกดำา!!

 และช่วงนี้มีข้อเสนอพิเศษ ทุกวันศุกร์ - เสาร์ 

เวลา 19.30-21.30 น. “ซัมเมอร์บาร์บีคิว” สำาหรับ

คนโปรดเมนูย่างนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมไวน์ไม่อั้น 

ในราคาเพียง 999 เท่านั้น ถึงวันที่ 1 ส.ค. 58 นี้

 สงสัยได้เวลาชมเมืองกลางคืนอีกแล้วกระมัง

 “คะน้าเราคัดส่วนที่ใช้ได้ ไม่ถึงครึ่งที่ซื้อมา” เจ้าของเล่า

ให้ฟัง เขาจะเลือกแต่ยอดกับก้านใหญ่ๆ มาปอกเปลือกเหลือ 

แต่เนื้อในกรุบกรอบ ต้มและผัดด้วยเตาถ่าน ไม่ใส่ผงชูรส 

ใส่ใจรายละเอียดแบบนี้น่ีเอง ทำาให้ราดหน้ากับผัดซีอิ๊วของ 

ร้านนี้ขายดีมากว่า 55 ปี นั่งดูลีลาเจ้าของเจเนอเรชั่นที่ 2 ยาม 

อยู่หน้าเตาสวยงามราวเต้นรำา  ยังไม่ชิมก็อิ่มใจไปแล้วครึ่งหนึ่ง

Contact 
มะยอดผัก   ถ.นครไชยศรี  (ตรงข้�มตล�ดร�ชวัตร) 
จันทร์ - ศุกร์     11.00 - 14.00 และ 17.00 - 24.00 น.
เส�ร์ - อ�ทิตย์  17.00 - 24.00 น.
โทร. 08 1916 0974

Contact 
180° Sky Lounge 

โรงแรมแกรนด์ สวิส  ซ.สุขุมวิท 11  
เปิดทุกวัน 19.30 - 01.00 น.

โทร. 0 2253 2000 - 7   
www.grandswissbangkok.com

เรื่อง : ศรัณย์ เสมาทอง ณฉัตร ลิ่มทอง / ภ�พ : นราภิญญ์ สระเกิด
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 ความอร่อยของอาหารจีนร่วมสมัยท่ีหลายต่อหลายคน 

คุ้นชื่อเป็นอย่างดี ท้ังรสชาติท่ีถูกปาก และทำาเลถูกใจ

แบบเอาใจคนเมือง ร้านอาหารจีนกวางตุ้งระดับเหลาของ

ตระกูลลี อย่าง Lee Kitchen เป็นจุดเริ่มต้นความอร่อยของ

ที่นี่ 

 รสชาติจีนร่วมสมัย เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ 

เข้าถึงง่าย ในราคาเบาๆ เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่ม  

ของมิสเตอร์ลี ที่ขอเสิร์ฟความสุข ผ่านรสชาติอาหาร อย่าง

ผู้หลงใหลในการเข้าครัว ซึ่งด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

สามารถการันตีความอร่อยได้เป็นอย่างดี Lee Café จึงเป็น

ร้านประจำาของใครหลายคน 

 ขนมผักกาด ที่ใครได้ชิมเป็นต้องติดใจ เส้นหมี่ 

ผัดมันกุ้ง 3 รส รสอร่อยเคล้าเข้าเส้น เต้าหู้ทรงเคร่ืองเซ่ียงไฮ้ 

สไตล์จีนกวางตุ้งแท้ๆ พร้อมติ่มซำาจานร้อน ก็มีให้เลือก 

หลากหลาย หรือจะเร่งรีบอีกนิดกับเมนูใจร้อนจานเดียว 

อย่าง ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ราดหน้าปลาเต้าซี่ ข้าวกะเพราหมู

เบคอนหม้อดิน ฯลฯ  ปิดท้ายด้วยของหวาน หวานๆ เย็นๆ 

ของบัวเกี๊ยะ และสาคูตุ๋นมะพร้าวอ่อน หอมชื่นใจ ทั้งคาว 

ทั้งหวานไม่ยอมกันจริงๆ  

LEE Café

Contact 
LEE Café   ส�ข� เซ็นทรัลเวิลด์

ชั้น 3 โซนเอเทรียม เซ็นทรัลเวิลด์ 
เปิดทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

โทร. 0 2646 1838
www.leecafethai.com
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จิบชาในสวนศิลป์ 
 Erotic Garden & Teahouse สวนดอกไม ้

นานาพันธ์ุ ที่ตกแต่งโดยรอบ โอบล้อมด้วย

ประติมากรรมแนวอีโรติก ความสวยงาม 

ร่มรื่น ผนวกงานศิลป์อันชดช้อยของสรีระ 

ทั้งหญิงและชาย การนำาประติมากรรมอย่าง 

ศิวลึงค์ สัญลักษณ์ความเชื่อหลากหลายด้าน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโชคดี ความรัก  

การค้าขาย ฯลฯ ที่เรามักจะพบเห็นอยู่เป็นนิจ 

นำามาถ่ายทอดได้อย่างโดดเด่นและสะดุดตา

 บรรยากาศสวนสบายๆ เซ็กซี่เล็กๆ เสิร์ฟ 

ชารสเลิศ ให้ผู้ไปเยือนได้ละเมียดคลอเคลียกับ 

ศิลปะได้อย่างน่าประทับใจ บทสนทนาต่าง

ทัศนศิลป์ ทำาให้เกิดรอยย้ิมและเสียงหัวเราะได้

อยู่เนืองๆ 

 Erotic Garden & Teahouse อ.แม่ริม 

จ.เชียงใหม่ เปิดเวลา 10.00 – 17.00 น.    

หยุดทุกวันจันทร์ โทร. 08 3318 4855 (ราคา 

เข้าชมรวมเครื่องดื่ม 300 บาท)  

Contact 
Chiang Mai Erotic Garden & Teahouse

46/3 Moo 3, Soi 5, Huay Sai Maerim, Chiang Mai
Tel. 08 3318 4855 

Email: chiangmaieroticgarden@gmail.com
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22/17 ลาดพราว 23 แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Hua Yai Co.,Ltd. 
22/17  Soi Ladprao 23 Chankasem, 
Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : 0 2938 2993, Fax : 0 2938 2994

HUAYAI
Make it Happen!

HUAYAI
Make it Happen!

HUAYAI
Make it Happen!

‘หัวใหญ’ เปนสื่อของ “คนกลุมเล็กๆ...ที่คิดใหญ”

เราคิดเยอะ คิดถี่ถวน เพื่อสงมอบชิ้นงานที่ดีสุดถึงมือคุณ

 เราทำตั้งแต รายการโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร วารสาร หนังสือเลม หนังสือครบรอบ รายงานประจำป

โฆษณาประชาสัมพันธ สื่อออนไลน Mobile Application Content Provider อีเวนท ฯลฯ 

ตามใจกันทุกอยาง ไดดังใจกันทุกราย

by Let’s TALK about
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