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ณ เวลานี้ปัญหาใหญ่ที่สร้างความกังวลไปทั่วโลกและต้องจับตามองแบบ
ไม่กะพริบ คงหนีไม่พ้นปัญหาวิกฤตหนี้ในยูโรโซน
สำาหรับประเทศไทย แม้ดูว่าผลกระทบโดยตรงอาจไม่มากนัก เพราะตัวเลข
ส่งออกไปอียูมีแค่ 10% แต่ที่น่ากังวล คือ ผลกระทบทางอ้อม เพราะมีส่วนที่ส่ง
ออกทางอ้อม เช่น ผ่านจีน ไปยังอียูอีกไม่น้อยทีเดียว
ดูเหมือนว่าทางรอดที่ผู้ประกอบการไทยจะไม่เจ็บตัวจากวิกฤตในครั้งนี้ ก็
ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วเตรียมพร้อมรับมือให้ดี ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถ
อัพเดทสถานการณ์ตลาดอียูได้จากคอลัมน์ “TME SME World Update”
ส่วนอีกเรื่องที่นับวันก็ใกล้เข้ามาทุกที ก็คือ เรื่อง AEC หรือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเห็นว่าถูกหยิบยกมาเป็นหัวข้องานสัมมนาในหลายๆ
เวที แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ประกอบการอีกไม่น้อยที่มอง AEC เป็นเรื่องไกลตัว จึง
ต้องขอย้ำาหนักๆว่า AEC นั้น เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้ประกอบการทุกคน แม้ท่าน
จะค้าขายอยู่เฉพาะตลาดในประเทศ แต่เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม 2558 ท่าน
จะพบว่ามีคู่แข่งจากอีก 9 ประเทศเข้ามาแย่งลูกค้าท่านถึงในบ้านเลยทีเดียว
ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุด คือ ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม ณ ตั้งแต่วันนี้ ทั้ง
ในเรื่องของการตั้งรับและมองหาโอกาสที่จะรุกตลาด AEC
และเพื่อช่วยให้ท่านผู้อ่านได้มองเห็นโอกาสในการรุกตลาด AEC วารสาร
ahead ฉบับนี้ มีประสบการณ์จริงของ 2 นักธุรกิจไทยที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราว
ในการบุกเข้าไปทำาตลาดลาว ซึ่งมีทั้งปัญหา อุปสรรค และโอกาสทางธุรกิจ
นอกจากนี้ ภายในเล่มยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตาม
อ่านเหมือนเช่นเคย
สุดท้ายนี้ ขอฝากให้ท่านผู้อ่านรักษาสุขภาพตัวเองด้วย เพราะเข้าสู่หน้า
ฝนแล้ว และต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับ “ahead” เป็นอย่างดี ทีมงาน
TMB SME พร้อมจะนำาเสนอสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านต่อไป
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“ โอกาสทางธุรกิจก็เหมือนกันกับการรอ
รถประจำาทางนั่นแหละ พลาดคันนี้ก็มีคันหน้า ”
ใช้โทรศัพท์มือถือของท่านสแกนเพื่อดาวน์โหลดวารสาร
สนใจรับวารสาร ahead
กรุณาส่ง E-Mail Address มาที่ tmbsme@tmbbank.com

เซอร์ริชาร์ด แบรนสัน

บรรณาธิการบริหาร : ปพนธ์ มังคละธนะกุล
กองบรรณาธิการ : มันตินี อัครเสริญ นิรัติ ทิพภาวรรณ ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี อมรเทพ ศุภวิไล ณัฐพงษ์ พัฒนผล
สุกิจ มีทรัพย์สมบูรณ์ ภัทรพร วุฒิชลธี
จัดทำาโดย : ฝ่ายการตลาดเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2299 2516 โทรสาร : 0 2299 2970 อีเมล์ : tmbsme@tmbbank.com
2

Movement

ปล่อยกู้ SME ส่งออก
ทีเอ็มบี วันแบงก์ วันแอคเค้าท์

บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB เป็นประธาน
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ทีเอ็มบี วันแบงก์ วันแอคเค้าท์” บัญชีธุรกิจ
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�ธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น เพราะ
ลูกค้าธุรกิจที่มีบัญชีนี้สามารถฝาก – ถอนเงิน หรือโอนเงินจากบัญชี
นี้ไปยังบัญชี TMB อื่นๆ ทั้งของตนเองและคู่ค้า รวมทั้งฝากเช็ค
เคลียริ่งเข้าบัญชีนี้ที่ต่างเขตสาขาได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

TMB และบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) ซึ่งเป็นองค์กร
ในกลุ่มธนาคารโลก ลงนามความร่วมมือปล่อยสินเชื่อระยะยาวสกุล
ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้ส่งออกที่เป็น
SME ในวงเงินรวม 100 ล้านเหรียญ โดย TMB จะปล่อยกู้ผ่านโครงการ
“ทีเอ็มบีสินเชื่อระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์เพื่อผู้ส่งออกเอสเอ็มอี”
เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภาคการส่งออกของไทย

เด็กๆ“ไฟ ฟ้า” และคนในชุมชน

เปิดประตูอาเซียน

TMB นำ�โดย บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลงนามแต่งตั้งสถาบันการเงินตัวแทนกับธนาคารการค้าต่างประเทศ
ลาว (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao หรือ BCEL)
นำ�โดย วันคำ� วอระวง ผู้อ�ำ นวยการใหญ่ BCEL เพื่อเพิ่มและขยาย
ช่องทางทางการเงินให้แก่ลูกค้าที่เข้าไปทำ�ธุรกิจใน สปป.ลาว ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่
July - September

บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB พร้อม
อาสาสมัคร TMB ผนึกพลังเด็กๆ จากโครงการ “ไฟ ฟ้า” และชาว
ชุมชนถวัลย์ศักดิ์ รวมกว่า 1,000 คน ร่วมปรับปรุงชุมชนถวัลย์ศักดิ์
ซอยประดิพัทธ์ 17 ให้น่าอยู่และปลอดภัย นับเป็นอีกหนึ่งการให้
คืนสู่ชุมชนของเด็กๆ“ไฟ ฟ้า” หลังจากที่ได้เรียนรู้ทักษะผ่านกิจกรรม
ต่างๆ และได้น�ำ มาใช้ปรับปรุงชุมชนของตัวเองให้ดีขึ้น
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Spot Light

เรามักจะได้ยินหลายๆคน หลายองค์กร
หรือหนังสือหลายๆเล่ม พูดถึง Gen y. ว่ามี
อิทธิพลต่อการทำ�งานในองค์กรต่างๆ และยัง
คาดกันว่าในปี 2020 Gen y. จะกลายเป็น
ประชากรกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในองค์กรอีกด้วย
ที่บอกว่า Gen y. มีอิทธิพลนั้น นอกจาก
จะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่แล้ว ยังมักชอบ
เปลี่ยนงานบ่อยๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการ
สิ่งที่ใช่ตัวของตัวเอง และเพิ่มความท้าทาย
ในการทำ�งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
บางตำ�ราวิเคราะห์มาแล้วว่า Gen y.
มักเปลี่ยนงานมากกว่า 5 งาน ภายในระยะ
เวลาเพียงแค่ 2 ปีเท่านั้น และมักจะกระโดด
ข้ า มงานที่ มี ลั ก ษณะธุ ร กิ จ ที่ แ ตกต่ า งกั น
อย่างที่บอกไปแล้ว เพื่อหาตัวตนของตัวเอง
เพื่อความท้าทาย รวมไปถึงการเลือกสลับ
เปลี่ยนงาน เพื่อให้สถานะทางการเงินดีขึ้น
Gen y. มีพฤติกรรมเปิดรับที่จะเรียน
รู้ และกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ ตลอดเวลา ทำ�ให้สามารถสร้างแรง
บันดาลใจได้จากพลังในตัวเอง แต่ Gen y.
บางคนก็ไม่ชอบเป็นมนุษย์เงินเดือน ไม่ชอบ
การทำ�งานที่ถูกจำ�กัดเวลา เข้างาน 9 โมงเช้า
เลิกงาน 5 โมงเย็น หรืออีกเหตุผลทางการเงิน
ที่ Gen y.มอง คือ การเป็นมนุษย์เงินเดือน
แม้ว่าจะไม่มีความเสี่ยงในการทำ�ธุรกิจว่า
จะไปรอด หรือไม่รอด แต่ก็รวยช้ากว่าการ
ทำ�ธุรกิจ หรือมีกิจการเป็นของตัวเอง
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Spot Light
Gen y. มีอะไรเป็นตัวผลักดันความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะเป็น
เจ้าของกิจการ

ได้แรงบันดาลใจจากบุคคลสำ�คัญ หรือผู้ที่มีอิทธิพลกับชีวิต เช่น พ่อแม่มี
กิจการที่ประสบความสำ�เร็จ และมีฐานะที่ดี มั่นคงจากกิจการที่ประสบความสำ�เร็จ
มีประสบการณ์จากการเปลี่ยนแปลงชีวิต เช่น แรงจูงใจจากการอยากมีอำ�นาจ
อยากมีเงิน อยากมีชื่อเสียงทางสังคม
แรงผลักดันที่จะออกจากโลกขององค์กร เพราะต้องการความสมดุลระหว่าง
งาน-ชีวิต (Work - Life Balance) ด้วยการเสี่ยงภัยมาทำ�ธุรกิจแบบลำ�พัง
ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ กรณีนี้พ่อแม่มักจะมีกิจการที่ทำ�อยู่ปัจจุบัน
แล้ว และประสบความสำ�เร็จ รอผู้สืบทอด หรือทายาททางธุรกิจมาพัฒนา และ
รับช่วงต่อ ซึ่งผู้สืบทอดส่วนใหญ่มักเป็น Gen y.
หรืออีกมุมหนึ่ง ยังมี Gen y. บางคนที่ไม่ต้องการสืบทอด หรือเป็นทายาท
ทางธุรกิจ ด้วยมองว่าไม่มีความท้าทาย ไม่เป็นตัวของตัวเอง และไม่ชอบทางเดิน
ที่โรยกลีบกุหลาบไว้แล้ว ชอบที่จะเริ่มต้นทำ�ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองมากกว่า คน
กลุ่มนี้จะได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ที่มีฐานะการเงินให้ลงทุนทำ�ธุรกิจใหม่ ตาม
ที่ใจรักที่จะทำ� และผ่านการศึกษาหาข้อมูลมาแล้ว
อิทธิพลจากเพื่อนฝูง
ความต้องการที่จะมีรายได้หรือเงินทุน เพื่อการออม เพื่อจุนเจือครอบครัว
เพื่อร่วมลงทุนในการทำ�ธุรกิจ

Gen y. ชอบทำ�ธุรกิจอะไร

Gen y. ชอบทำ�ธุรกิจมากมายหลากหลาย ที่พบเห็นได้เวลาเราไปเดินเล่น
ตามห้างสรรพสินค้า หรืองาน Event ต่างๆ เรามักจะเห็น Gen y. ชอบเปิดร้าน
กาแฟ, ร้านเบเกอรี่, ขายเสื้อผ้า, ร้านอาหารกึ่งผับ, งานศิลปะ, เครื่องประดับ hand
made, Car care, อุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ และรถยนต์, รับจ้างทำ�โฆษณา
ทั้งแบบที่เป็นภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
นอกจากนี้ Gen y. ยังสนใจทำ�ธุรกิจออนไลน์ เช่น ขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
ขายตรง ขายประกัน ขายมือถือ ขายซีดี ขายของตามตลาดนัด หากมีเงินลงทุนมาก
หน่อย Gen y. มักลงทุนในแฟรนไชส์ต่างๆ ขายรถมือสอง หรืออาชีพใดๆ ก็ได้ที่
ชอบ และมีประสบการณ์ในธุรกิจมาก่อนบ้าง ที่คิดว่าทำ�แล้วรวยเร็ว คนรุ่นนี้ชอบนัก
ส่วนพฤติกรรมการออม และการลงทุนของกลุ่มคนวัย 20-29 ปี หรือกลุ่ม
Gen y. นั้น พบว่า ส่วนใหญ่สนใจที่จะนำ�เงินออมไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน
และรู้จักการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลมากขึ้น
สำ�หรับผลิตภัณฑ์การเงินที่ Gen y. สนใจมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ บัญชี
เงินฝาก รองลงมาคือ หุ้นสามัญ และสุดท้าย คือ ทองคำ� ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น
มักจะเป็นการลงทุนระยะสั้น เฉลี่ยหลักหมื่นต้นๆ เพื่อหารายได้เสริมเท่านั้น

July - September

ผู้เขียน : สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต
ผู้จัดการภาคพัฒนาธุรกิจ-กรุงเทพฯ2

หลายๆ ตำ � รายั ง เขี ย นถึ ง ผลสำ � รวจ
พฤติกรรมของผู้ประกอบการ Gen y.
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1.นักบุกเบิก (Pioneer) กล้าเสี่ยงต่อ
การลงทุนเพื่อนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้าง
นวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
2.นักสำ�รวจสังคม (Social Explorers)
รักอิสระเป็นตัวของตัวเอง มีแรงปรารถนาที่จะ
มอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม และให้ผู้บริโภค
ได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างท้าทาย
3.ผู้สร้างสรรค์ (Creators) เป็นกลุ่ม
ที่คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์งานใหม่ๆ ด้วย
จินตนาการของตนเอง และสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เหรียญมีสองด้าน เรา
อย่ามัวแต่เสาะหาว่า Gen y. ชอบทำ�ธุรกิจ
อะไร ในทางกลับกันหากเราเป็นผู้ประกอบ
การไม่ว่าจะระดับเล็ก กลาง หรือใหญ่ ควร
วิเคราะห์เชิงลึกด้วยว่า เราจะค้าขายอะไรดี
กับคน Gen y.
แล้วท่านจะพบว่า Gen y. มีอิทธิพล
และน่าสนใจจริงๆ
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ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี
เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB
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2 แนวทาง รับมือวิกฤตหนี้ยูโรโซน
ตลาดอียูที่ถดถอยลงจากวิกฤตหนี้ยูโรโซน เริ่มกระแทก
เศรษฐกิจโลกแรง ระหว่างนี้จึงได้เห็นหลายประเทศปรับ
แผนในเชิงกลยุทธ์เศรษฐกิจเพื่อรับมือ
ในอาเซียน ที่ขยับตัวไปแล้วมี 4 ประเทศ
เวียดนามนำ�มาตรการทางการเงินมาใช้กระตุ้น
เศรษฐกิจภายใน ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบาย
ถึง 4 ครั้ง รวม 3% ในช่วงครึ่งปีแรก
ขณะที่มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
เลือกกระตุ้นเศรษฐกิจภายในด้วยมาตรการทาง
การคลัง
มาเลเซียตั้งงบประมาณแบบขาดดุลมาก
อย่างที่ไม่เคยทำ�มาก่อน ขึ้นเงินเดือน เงินบำ�เหน็จ
บำ�นาญข้าราชการ ประกาศนโยบายเรียนฟรี ฯลฯ
อินโดนีเซียก็ตั้งงบประมาณแบบขาดดุล เร่ง
ลงทุนก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพิ่มการลด
หย่อนภาษีเงินได้ ฯลฯ
ส่วนฟิลิปปินส์เร่งโครงการขยายโครงข่าย
รถไฟมูลค่า 6 หมื่นล้านเปโซ หรือ 4.4 หมื่นล้าน
บาท ดึงต่างชาติให้เข้ามาลงทุนด้านเหมืองแร่และ
พลังงาน ฯลฯ
ด้านบราซิล ผู้นำ�ในลาตินอเมริกา และ
ออสเตรเลีย ใช้มาตรการทางการเงิน ลดดอกเบี้ย
นโยบาย กระตุ้นเศรษฐกิจภายใน
แต่ที่น่าจับตาที่สุด คือ จีน ต้องบอกว่า จีน
ถูกกระแทกจากภาวะถดถอยของตลาดอียูแรง
มาก เพราะสินค้าส่งออกเกือบ 1 ใน 4 หรือ 22%
พึ่งพาตลาดนี้
อาจกล่าวได้ว่า ตลาดอียูเป็นอีกปัญหาที่
ทำ�ให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัว โดยไตรมาส 1 ปีนี้
จีดีพีบวกแค่ 8.1%
ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี เจ้าหน้าที่บริหาร
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB ชี้ว่า จีนชะลอตัว
จนใกล้ขีดอันตรายแล้ว
July - September

สำ�หรับจีน เศรษฐกิจต้องขยายไม่ต่ำ�กว่า 8% จึงจะไม่มีปัญหา
การว่างงาน
ขณะนี้ จีนได้ปรับแผนโดยใช้ทั้งมาตรการทางการเงิน และการ
คลังกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน
เมื่อเร็วๆนี้ ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ซึ่งนับเป็น
ครั้งแรกในรอบเกือบ 4 ปี นับแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ควบคู่กับ
ประกาศลดสัดส่วนการกันสำ�รองความเสี่ยงของธนาคารลงหลาย
ครั้งในช่วงครึ่งปีแรก เป็นการส่งสัญญาณให้ปล่อยสินเชื่อมากขึ้น
สำ�หรับมาตรการทางการคลัง จีนกระตุ้นการบริโภค – การ
ลงทุน โดยลดราคาขายปลีกน้ำ�มันสำ�เร็จรูปลง 5% ทั่วประเทศ ลงทุน
1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ก่อสร้างโรงเหล็กในมณฑลกวางตุ้ง
จีนยังชดเชยรายได้จากการส่งออกไปยังอียูที่ลดลงด้วยกลยุทธ์
เพิ่มการค้าภายในภูมิภาค เจรจาเปิดเขตการค้าเสรี 3 ประเทศ
กับญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จับมือกับญี่ปุ่นเปิดให้มีการค้าเงินสกุล
หยวน – เยน ได้โดยตรง เพื่อลดผลกระทบจากค่าเงินผันผวน
กลับมาที่ไทย ดร.เบญจรงค์ ชี้ว่า ส่งออกไปอียู 10% ก็จริง แต่
ผลกระทบมากกว่า 10% เพราะมีส่วนที่ส่งออกทางอ้อม เช่น ผ่านจีน
ไปยังอียูอีกไม่น้อยทีเดียว การเพิ่มปริมาณการค้าภายในภูมิภาค รวม
ทั้งเร่งการใช้จ่ายภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ น่าจะเป็นอีกทางออกได้
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ผู้น�ำ ...

ผู้ตาม

คิดแบบ
ทำ�แบบ
คีย์ ซัคเซส SAMSUNG

สู่แบรนด์ระดับโลก

เมื่อพูดถึงซัมซุงที่เพิ่งเข้ามาในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ แต่ใช้เวลาไม่นาน ก็แซง
โนเกีย เบียดโซนี่ ติดกลุ่มแบรนด์ท็อป 3 ของโลก กลายเป็นมวยถูกคู่ของ
แอปเปิล ประเด็นน่าสนใจอยู่ตรงที่เขาคิดแบบผู้นำ� แต่ใช้กลยุทธ์แบบผู้ตาม
ซัมซุง ซึ่งเดิมเป็นบริษัทอุตสาหกรรมทำ�ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ ตัดสิน
ใจขยายไลน์มาจับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เขาเลือกเริ่มต้นด้วยการทุ่มวิจัย
ทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยี เพราะมองว่า ธุรกิจนี้ต้องมีเทคโนโลยีรองรับ
และเทคโนโลยีที่เป็นอนาคต ก็คือ ดิจิตอล
งานวิจัยชิ้นแรกที่ซัมซุงประสบความสำ�เร็จ และทำ�ให้มีก้าวที่มั่นคง
ในการเข้าสู่ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ดิจิตอลเต็มตัว คือ สามารถผลิตจอ
LCD ได้
ซัมซุงเคยประกาศว่า เมื่อเขาผลิตจอ LCD เป็น ก็ไม่มีใครที่เขา
ต้องกลัวอีกแล้ว ก็ปรากฏเป็นจริง ณ ขณะนี้เขาได้กลายเป็นผู้เล่นหลัก
ในตลาดโลกที่น่ากลัวที่สุด ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ไอที
และเทเลคอม
แต่คีย์ ซัคเซสของซัมซุงที่สำ�คัญที่สุด คือ เขารู้ว่าจุดอ่อน – จุดแข็ง
ของตัวเองอยู่ตรงไหน จึงกำ�หนดโพซิชั่น หรือจุดยืนของตัวเองชัดเจนว่า
เขาจะเป็นเจ้าฮาร์ดแวร์ ไม่เป็นเจ้าซอฟต์แวร์
ยกตัวอย่าง สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซัมซุงเลือกสู้ด้วยจุดแข็งทาง
ด้านการผลิตฮาร์ดแวร์ ไม่ไปสู้ในเกมของแอปเปิล ซึ่งเป็นผู้นำ�ซอฟต์แวร์
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เพราะรู้จุดอ่อนตัวเองว่า สู้ไม่ได้ และไม่เห็นความจำ�เป็นของการทุ่มเท
เวลา เงิน คน ไปกับการวิจัยเพื่อให้แข่งขันได้ในเกมซอฟต์แวร์
ที่ชัดๆเลย ก็คือ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (OS) สำ�หรับมือถือ
และโน้ตบุ๊ค เป็นที่ยอมรับกันว่า iOS ที่แอปเปิลพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้
กับ iPhone iPad ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดี กลายเป็นจุดขายที่ท�ำ ให้ชนะ
คู่แข่ง แต่เป็น OS ระบบปิด ใช้ได้กับฮาร์ดแวร์ของแอปเปิลเท่านั้น
ซัมซุงปรับกลยุทธ์ด้วยการหันมาใช้ Android OS ของกูเกิ้ล
ซึ่งเป็นระบบเปิด ใช้ได้กับฮาร์ดแวร์ทุกแบรนด์ และกำ�ลังได้รับความ
นิยม เพราะนอกจากจะไม่มีต้นทุนการวิจัยทางด้านซอฟต์แวร์แล้ว
ยังทำ�ให้ฮาร์ดแวร์ของซัมซุงใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์แบรนด์อื่นๆได้ และ
ยังใช้ได้กับทุกระบบเปิดด้วย
กลยุทธ์นี้จึงแฝงแนวคิด Share Platform ไว้ด้วย ซึ่งซัมซุงได้
นำ�มาใช้เป็นกลยุทธ์หลัก โดยส่วนหนึ่งก็เรียนรู้จากความสำ�เร็จของ
ไมโครซอฟท์ที่เอาชนะระบบปิดของแอปเปิลในธุรกิจซอฟต์แวร์ได้
ด้วยระบบเปิด Windows
คีย์ ซัคเซสต่อมาของซัมซุง ก็คือ กลยุทธ์ผู้ตามตลาด เขาไม่
เน้นการเป็นผู้น�ำ เพราะไม่มีนวัตกรรม
ยิ่งใหญ่มากพอเหมือนที่แอปเปิล หรือ
ไมโครซอฟท์มี แต่จะเป็นผู้ตามประเภท
หายใจรดต้นคอ ซึ่งจะทำ�ให้ผู้นำ�หวั่นไหว
ขณะที่ผู้ตามไม่มีอะไรจะต้องเสีย ไม่ต้อง
ไปบุกเบิกตลาด ข้อดี คือ ต้นทุนต่ำ�กว่า
อาจกล่าวได้ว่า จุดแข็งทางการ

July - September

ตลาดของซัมซุงอยู่ที่การกำ�หนดจุดยืนตัวเอง
เป็นทางเลือกที่โดดเด่นที่สุดหรือ The Best
Alternative ทำ�ตามผู้นำ�ในเรื่องซอฟต์แวร์
นำ�ผู้นำ�ในเรื่องฮาร์ดแวร์
จะเห็นได้ว่า เขาไม่เคยเป็นผู้นำ�ทางด้าน
สมาร์ทโฟน ทางด้านแท็บเล็ต แต่ยอดขาย
ของเขาใกล้เคียง หรือบางจังหวะมากกว่า
แอปเปิลด้วยซ้ำ�
สไตล์ธุรกิจของซัมซุงเทียบเคียงได้กับ
สไตล์ที่ธุรกิจบันเทิงเกาหลีใช้อยู่ คือ สไตล์
K – Pop ที่ไม่มีอะไรเลย เอาหนังคอมเมดี้
ของฮอลลีวูด เพลงเบาๆง่ายๆสำ�หรับวัยรุ่น
มารีไซเคิลให้ตรงกับโจทย์ไลฟ์สไตล์และความ
ต้องการของผู้บริโภค
แนวทางการพัฒนาฮาร์ดแวร์ของซัมซุง
จึงเป็นแนวทาง K – Pop มองสินค้าเทคโนโลยี
เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ กรอบคิดจึงกว้าง เช่น
นำ�แฟชั่นดีไซเนอร์มาสร้างจุดเปลี่ยนในเรื่อง
รูปลักษณ์ให้แก่สินค้าเทคโนโลยี
เลือกทำ�แท็บเล็ตขนาดเล็กกว่า iPad แต่
ทำ�สมาร์ทโฟนขนาดใหญ่กว่า iPhone จึงทำ�ให้
ซัมซุงอยู่ตรงกลาง มีจุดขายของตัวเอง ตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ครบขึ้น
หรือใช้จุดแข็งทางด้านฮาร์ดแวร์ ทำ�
หน้าจอ Galaxy 3 รุ่นล่าสุด ให้เห็นชัดเจน
กว่า iPhone เป็นต้น
มีผู้สรุปไว้ว่า ซัมซุงกับสินค้าบันเทิง
ของเกาหลีประสบความสำ�เร็จคล้ายๆกัน
บนโมเดลหรือคอนเซ็ปต์ที่ใกล้กัน นั่นก็คือ
ปรัชญา K – Pop
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ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่

ด้วย

Lean Six Sigma

พรเทพ เหลือทรัพย์สุข
Lean Six Sigma Master Black Belt
12

ชลิต โรจนวิทย์สกุล
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่าย Lean Six Sigma
July - September
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Vision

“โมลี แคร์”

รีแบรนด์รับ AEC

ปักธงตลาด ลาว…เล็กแต่ชัวร์
“กฤษฎ์ กาญจนบัตร” กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน)
เจ้าของแฟรนไชส์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร “คาร์แลค 68” ที่เปิดให้บริการ
มากว่า 30 ปี เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มองเห็นโอกาสจากการรุกตลาดออก
ไปยังประเทศในกลุ่ม AEC จึงพัฒนาแบรนด์ใหม่จาก “คาร์แลค 68” กลายเป็น
ศูนย์บริการเคลือบสีรถยนต์ “โมลี แคร์ บาย คาร์แลค 68” เพื่อยกมาตรฐานสู่
ระดับสากล ทั้งเรื่องระบบการดำ�เนินงาน และคุณภาพการให้บริการ ขยายฐาน
ไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ

July - September
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Vision

กฤษฎ์ กาญจนบัตร
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Vision

ท้าชนจีน
ตั้งโรงงานในลาว สู้สินค้าก็อปปี้
“แอ็ดวานซ์”เปิดวิชั่น

พลิกจากวิกฤต...กลายเป็นโอกาส
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Vision

โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์

July - September
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Vision

แท้งค์น้ำ�ลายดอกจำ�ปา
ได้รับความนิยมอย่างมากในลาว
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July - September

Smart Life

สร้างสรรค์ ออฟฟิศ…
ด้วยเทคนิค

วิดีโอเกม โต๊ะพูล โต๊ะปิงปอง รวมถึงสารพัดอุปกรณ์สันทนาการ
ที่ดูอย่างไรก็ไม่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน เพราะน่าจะเข้ากันได้ดีมากกว่า
หากอุปกรณ์เหล่านี้ตั้งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่บ้าน หรือหอพักของนักศึกษา
แต่เชื่อไหมว่า อุปกรณ์สันทนาการเหล่านี้ กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของแนวคิดในการบริหารองค์กรแบบใหม่ ที่เริ่มได้รับความสนใจ และ
เกิดขึ้นจริงแล้วในองค์กรต่างประเทศหลายแห่ง
แนวคิดดังกล่าว ก็คือ การกระตุ้นให้พนักงานปล่อยจินตนาการ
อันไร้ขีดจำ�กัดออกมา โดยผ่านการเล่นของเล่น หรือเกมที่ชื่นชอบ
เหมือนเมื่อครั้งที่พวกเขายังเด็ก ที่สามารถใช้จินตนาการในการเล่น
ได้อย่างเต็มที่เพราะไม่มีกรอบ กฏเกณฑ์ หรือกติกาต่างๆ เข้ามา
ขวางกั้นนั่นเอง
เด็กๆ จึงมักมีไอเดียเด็ดๆให้ผู้ใหญ่อย่างเราได้ทึ่งกันอยู่เสมอ
ผิดกับคนในวัยทำ�งานที่ยิ่งเครียดกับงานมากเท่าไร ต่อมความคิด
สร้างสรรค์ก็ยิ่งฝ่อลงเรื่อยๆ
ในปัจจุบันหลายหน่วยงานเริ่มยอมรับและเข้าใจแล้วว่า ทั้งกีฬา
และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้พนักงานใน
องค์กรเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำ�งานเพิ่มขึ้น และยังเป็นตัว
เลือกที่ดีสำ�หรับองค์กรขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้น ยังไม่สามารถแข่งขัน
ด้วยการให้เงินเดือนหรือผลประโยชน์สูงๆแก่พนักงาน จึงหันมากำ�หนด
ทิศทางบริษัท ด้วยการนำ�เสนอวัฒนธรรมองค์กรแบบสนุกสนานและ
เป็นกันเองแทน เพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย และยังเกิดความ
สามัคคีภายในองค์กรมากกว่าบริษัทที่มีแต่ความเคร่งเครียดอีกด้วย
พนักงานคนหนึ่งของ Napkin Lab ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนา
Application บน facebook ที่อยู่ในสหรัฐฯเล่าว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้อง
แก้ปัญหา เขาและเพื่อนร่วมงานจะย้อนความคิดให้กลับไปเป็น
เด็กอีกครั้ง ด้วยการหาเรื่องเล่นแบบใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา รวม
ถึงการพูดคุยถึงเรื่องไร้สาระ เรื่องสมมติต่างๆที่ไม่มีทางเกิดขึ้น
ได้จริง และพบว่าการผ่อนคลายสมองแบบนี้ กลับช่วยให้เขาเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อนำ�มาแก้ปัญหาและพัฒนางานได้

July - September

การเล่น
หรือองค์กรระดับโลกอย่าง Google ที่มี
ทั้งห้องเล่นเกม โต๊ะพูล สนามกีฬาในร่ม เก้าอี้
นวดไฟฟ้าพร้อมตู้ปลาสวยงามเพื่อช่วยสร้าง
ความผ่อนคลาย และการจัดรูปแบบองค์กรที่
ดูสดใส ดีไซน์สนุกสนาน คล้ายสนามเด็กเล่น
ทุกคนสามารถนั่งทำ�งานที่ไหนก็ได้ ทำ�งาน
ไปด้วยพูดคุยกับเพื่อนไปด้วยก็ยังได้ และสิ่ง
ที่ Google ได้กลับมา คือความผูกพันที่มีต่อ
องค์กร และผลกำ�ไรต่อปีจ�ำ นวนมหาศาล ที่
พนักงานทุกคนตอบแทนให้แก่บริษัท
นับเป็นอีกแนวคิดใหม่ในการบริหาร
องค์กร ที่ผู้ประกอบการไทยสามารถนำ�ไป
ปรับใช้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำ�งานให้
แก่พนักงานได้
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Event Calendar
งานแสดงสินค้าในประเทศ

15 – 19 ส.ค. 55
23 – 26 ส.ค. 55
13 – 17 ก.ย. 55

งานอบรมสัมมนา

29 มิ.ย. -21 ต.ค. 55
15 ส.ค. -30 ก.ย. 55

งาน Made in Thailand 2012
วันเจรจาธุรกิจ
วันจำ�หน่ายปลีก

: 15 – 17 ส.ค. 55 เวลา 10.00 – 18.00 น.
: 18 – 19 ส.ค. 55 เวลา 10.00 – 21.00 น. อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานแสดงสินค้านานาชนิดจีน-อาเซียน (ประเทศไทย) 2012
วันเจรจาธุรกิจ
วันจำ�หน่ายปลีก

: 23 – 25 ส.ค. 55 เวลา 10.00 – 18.00 น.
: 26 ส.ค. 55 เวลา 10.00 – 16.00 น. อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 50
วันเจรจาธุรกิจ
วันจำ�หน่ายปลีก

: 13 – 15 ก.ย. 55 เวลา 10.00 – 18.00 น.
: 16 – 17 ก.ย. 55 เวลา 10.00 – 17.00 น. อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โครงการ “Singha Biz Course Entrepreneur” ปีที่ 3

หมายเหตุ เริ่มที่ จ.สงขลา (หาดใหญ่), จ.เชียงใหม่ , จ.อุดรธานี , จ.ระยอง และกรุงเทพฯ
โทร. 085 440 1212, 080 062 1212 หรือ www.singha-sme.com

อบรมการจัดทำ�แผนธุรกิจเพื่อการส่งออก รุ่น 4 ผ่านระบบ e-Learning
หมายเหตุ ค่าสมัครคนละ 400 บาท
โทร. 0 2512 0093 ต่อ 671, 326, 329

งานแสดงสินค้าต่างประเทศ

2 - 5 ส.ค. 55
17 - 20 ก.ย. 55
21 - 25 ก.ย. 55
22

THAILAND TRADE SHOW 2012
Ho Chi Minh, Vietnam

WORLD FOOD MOSCOW 2012
Moscow, Russia

THE 9TH CHINA-ASEAN EXPO
Nanning, China

July - September
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