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ฟรีแมกกาซีน real estate ฉบับแรกของไทย!
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THAM MA DA

(ซะที่ไหน)
      ร้านเล็กๆ ในซอยอารีย์แห่งนี้ชื่อว่าร้าน THAM MA 
DA (ธรรมดา) ครับ น่าแปลกที่ไม่ธรรมดาสำาหรับผม อาจ
จะเพราะบรรยากาศหน้าร้านที่ดูน่ารัก เก๋ๆ สบายๆ  ชวน
ให้เปิดประตูเข้าไปดูว่าในร้านธรรมดาแห่งนี้มีอะไร 

      ร้านนี้หลักๆ เป็นร้านที่ขายอาหารและเครื่องดื่มครับ 
ร้านเล็กๆ มีโต๊ะด้านในด้านนอกรวมๆแล้วไม่น่าจะถึง 10 
โต๊ะ มีบาร์เล็กๆ สำาหรับคนมาคนเดียวได้นั่งมองทิวทัศน์
อีกนิดหน่อย
 

      แต่ร้านนี้ยังไม่ได้จบแค่นั้น ที่นี่ยังมีมุมขายของเก๋ๆ 
กระจุ๊กกระจิ๊ก อย่างกระเป๋าผ้า นาฬิกา สมุดโน้ต สบู่ 
ฯลฯ เหมือนจะดูไม่เข้ากัน แต่กลับดูลงตัวเป็นความน่ารัก
น่ามองเมื่ออยู่รวมกัน  

Sheddo

Sushi Cottage

      เวลาที่ขับรถผ่าน มองจากภายนอกผมแทบไม่คิด
เลยครับว่าภายใต้ cottage สวยๆแห่งนี้นั้น จะเป็นร้าน
อาหารญี่ปุ่น เพราะมองแล้วให้ความรู้สึกเหมือนร้าน
อาหารฝรั่งเสียมากกว่า บวกกับชื่อร้านที่ออกเสียงเหมือน
คำาอุทานภาษาวัยรุ่นสมัยนี้ อย่างคำาว่า “เชรดโด้!”  จึง
ทำาให้ผมรู้สึกสนใจร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งนี้ขึ้นมาทันที

      ที่นี่ไม่ได้มีแค่ความสวยภายนอกนะครับ ภายในร้าน
ก็ตกแต่งไว้สวยงาม น่ารักทุกมุม รวมไปถึงในห้องนำ้าด้วย 
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจรายละเอียดทุกจุดของ
ร้านจริงๆ ทำาให้ที่นี่มีจุดถ่ายรูปสวยๆ ได้ทุกมุม เหมาะ
มากครับสำาหรับสายเซลฟี่ เพราะนอกจากคุณจะได้โชว์
หน้าตาอาหารแล้ว ก็ยังได้อวดบรรยากาศร้านสวยๆ ด้วย

Peace - Oriental

Teahouse 
 

      ร้านนี้มีแต่ชาครับ เป็นชาตะวันออกหลากชนิด แต่
เป็นที่ได้ชื่อว่าเลือกเฟ้นมาแล้วอย่างดี เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาที่นี่
ได้สัมผัสถึงรสชาติของชาที่แตกต่างออกไปจากที่เคย
 

      ร้าน Peace ที่ตกแต่งด้วยแนวคิดแบบมินิมอลและ
ใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในการตกแต่งร้าน ด้านหน้าเป็นกระจก
ใส สะอาดตา มองทะลุเห็นวิถีชีวิตผู้คนแห่งนี้ กลับขาย
ความประณีต บรรจง เรียบง่าย สงบและผ่อนคลายผ่าน
การเสิร์ฟชา ที่พนักงานที่ร้านจะบรรจงชงชา และเสิร์ฟให้
กับลูกค้าที่อยู่ตรงหน้า Tea Master ที่มีความรู้เรื่องชาเล่า
ถึงที่มา กระบวนการผลิตและก็ชงชาไปพร้อมๆ กัน ผม
เชื่อว่าอย่างน้อยๆ ความรู้เรื่องชาของคุณจะเพิ่มขึ้น 30% 
หรืออาจจะมากกว่านั้น ที่สำาคัญจะได้แรงบันดาลใจและ
ความรู้สึกอิ่มเอมเป็นของแถมมาด้วย 

อยู่ข้างหมู่บ้านนันทวันประชาชื่น นนทบุรี 
เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ 11.00-14.00น. / 17.00-22.00น.
วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุด 11.00-22.00น.
เบอร์ติดต่อ 064-159-3969 / 089-424-2451 
https://www.facebook.com/sheddosushi/

ซอย พหลโยธิน 5 
เปิดวันอังคาร-เสาร์ 11.00-19.00น. และวันอาทิตย์ 11.00-19.00น.
(หยุดวันจันทร์)
โทร. 081-804-4759 
www.facebook.com/thammadashop

สุขุมวิท 49 
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-21.00น.
เสาร์ อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00น. 
Tel 097-267-2626 
www. facebook.com/peace.t.house

ENJOY HEALTHY
EAT?NG
      หากการได้กินของอร่อย คือ ความสุข แล้วถ้าเราได้กินทั้งของอร่อย และบรรยากาศที่สวยงามไปพร้อมกันล่ะ คุณคิด
ว่าความสุขจะพุ่งไปแตะระดับที่เท่าไหร่? เติมคำาตอบเอาเองนะครับ  เพราะความสุขของคนเราไม่เท่ากัน แต่ผมเชื่ออย่าง
หนึ่งล่ะว่า อาหารอร่อยในบรรยากาศสวยๆ จะนำามาซึ่ง “ความอ่ิม” อ่ิมอร่อยและอ่ิมใจ             

      เหมือนกับ 3 ร้านนี้ ที่ผมอยากชวนคุณลองไปสัมผัสทั้งอาหารและบรรยากาศ ที่ผมเชื่อว่าจะทำาให้มื้ออาหารธรรมดา 
กลายเป็นมื้อของความสุข

Healthy Eating



Inspiration of Life

INSP?RATION

“Start Up” ที่ดี ต้องเปิดรับฟัง เรียนรู้
และตัดสินใจให้เด็ดขาดว่า จะทำา หรือ ไม่ทำาอะไร

      นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการธุรกิจก่อ
สร้าง รายแรกของเอเชียที่พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจ
ขององค์กรที่ช่วยวางแผนงานผลิต งานขาย งานทรัพยากร
มนุษย์ งานบัญชีการเงิน สำาหรับธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะ 
สำาหรับ บิลค์ ดอทคอม (www.Builk.com) ซอฟต์แวร์ฟรี
เพื่อธุรกิจก่อสร้าง กับ นายกสมาคมเทคสตาร์ตอัพ ที่มา
แรงในขณะนี้ รวมถึงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพจฮิต “เจ๊จู วัสดุ
ก่อสร้าง”  อีกด้วย “จุดเริ่มต้น Builk.com มาจากความ

คิดที่อยากจะจัดการระบบของบริษัทให้ดี เพราะก่อนหน้า
นี้ เมื่อปี 2545 ได้เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างร่วมกันกับ
เพื่อนๆ จึงไปชวนเพื่อนที่เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ให้มา
พัฒนาโปรแกรมที่สามารถควบคุมต้นทุนในการทำางาน
ของวงการก่อสร้างได้ จึงได้คิดค้นซอฟต์แวร์ระบบ ERP 
ขึ้นมาใช้งานจริง และพบว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็สามารถต่อ
ยอดมาเป็นอีกธุรกิจได้ จึงได้เปิดบริษัทให้บริการซอฟต์แวร์
สำาหรับธุรกิจก่อสร้างข้ึนมา ซ่ึงผมคิดว่าเสน่ห์ของ Start Ups 
อย่างหนึ่งคือ การได้ทำาอะไรที่เราไม่รู้ สนุกตรงที่มันเป็น
การทดลองทำาอะไรใหม่ๆ วัดผลเรียนรู้จากความผิดพลาด 
สิ่งใหม่ที่ดีก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ” คุณไผท กล่าว

      เคยสงสัยกันบ้างไหม ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำาให้คนเราประสบความสำาเร็จในชีวิตได้ ? คำาถามยอดฮิต ที่ใครหลายคนยังค้นหาคำาตอบไม่เจอ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีอีกหลายๆคนที่มอง
เห็นโอกาส และกล้า ที่จะ  “รับใช้ความฝันของตัวเอง” ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่ง “ความสำาเร็จ” และในวันนี้ทีมงาน HINT  ขอรวบรวมนำาความคิด ทัศนะคติ ของเหล่า Start Ups แถวหน้าของ
เมืองไทย ที่กล้าคิด กล้าทำา ในสิ่งที่คนอ่ืนมองไม่เห็น ได้มาเล่าถึงแรงบันดาลใจ เพื่อช่วยเป็นแนวทางในการเร่ิมต้นสิ่งใหม่ๆ ต่อไป

ความผิดพลาด คือ “การเรียนรู้” อย่างหนึ่ง ที่ทำาให้เรา
โตแบบก้าวกระโดด
      

      ระบบจองท่ีมีช่ือว่า “QueQ” เพ่ือแก้ปัญหาการยืนรอ
เบียดกันหน้าร้าน ให้สามารถไปทำาธุระอย่างอ่ืน โดยไม่เสีย
สิทธิ์ในการจอง “ผมเริ่มจากความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัว
เอง จึงเริ่มศึกษาแนวคิดของ Start Up ขึ้นมา ระหว่างที่
กำาลังหาไอเดีย  บังเอิญเข้าไปใช้บริการธนาคารแห่งหนึ่ง 
ซึ่งมีลูกค้าเข้าไปใช้บริการเป็นจำานวนมาก และยืนรอใช้
บริการอยู่นานเป็นชั่วโมง จึงเกิดไอเดียที่อยากจะพัฒนา
ระบบคิวอัจฉริยะที่ให้ลูกค้าจองคิวและสามารถทำาอย่าง
อื่นได้พร้อมๆ กัน เลยลงมือเปิดโปรเจค QueQ ขึ้นทันที 
ตัวนี้เลยกลายเป็น passion คือถ้าเราไปแก้เทรนด์ที่อยู่
ตรงนี้ได้ มันน่าจะเป็นอะไรที่ดีขึ้น  ซึ่งจริงๆ แล้ว Start 
Up จะเปลี่ยนอะไรก็ได้บนโลกนี้ให้มันดีขึ้น อันนี้เลยน่าจะ
เป็น passion สำาคัญของเราครับ” คุณรังสรรค์ กล่าว

อยากให้ทุกคน “คิด” แล้วลงมือทำา เพราะถ้าไม่ทำา คิดให้
ตาย ก็ไม่เกิดประโยชน์
      

      จากพนักงานออฟฟิศ สู่ ไอเดียธุรกิจ บริการซักรีด 
24 ช่ัวโมง ภายใต้แบรนด์ท่ีช่ือว่า “Washbox24” ท่ีนำาตู้
ล็อกเกอร์มาเช่ือมโยงกับธุรกิจซักรีด แห่งแรกของโลก และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ต่อยอดเป็นธุรกิจรับส่งพัสดุไปรษณีย์ 
สื่อกลางความสะดวกสบายรูปแบบใหม่ของคนเมือง ท่ี
ล่าสุดเขาเป็น Start Ups คนไทยเพียงหน่ึงเดียวบนเวที 
SeedStars World เวทีการแข่งขัน Start Up ระดับโลก 
และเข้าสู่รอบ Finalist กับการนำาเสนอธุรกิจ สู่สายตา
ชาวโลก “แรงบันดาลที่ทำาตอนนั้นคือ พฤติกรรมคนเมือง 
ค่อนข้างไม่ค่อยที่จะมีเวลา เพราะฉะนั้นระบบโซลูชั่น 
แบบล็อกเกอร์ ที่เปิด 24 ชั่วโมง ก็เลยคิดว่าน่าจะตอบ
โจทย์ทั้งตัวเราและคนอื่นได้ด้วย ยิ่งยุคที่สมาร์ทโฟนเข้ามา
มีบทบาทในชีวิตมากยิ่งขึ้น จึงเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่
ดีจากคนที่มีปัญหาเหมือนๆกันกับเรา” คุณนิธิพนธ์ กล่าว

“Passion” คือ แรงขับเคลื่อนที่ทำาให้เราก้าวผ่าน
อุปสรรคทั้งหมดไปได้
      

      “Piggipo” แอปพลิเคชั่นด้านการเงิน อีกหนึ่งตัว
ช่วยที่สำาคัญของคนมีบัตรเครดิตหลายใบ ที่จะช่วยบริหาร
จัดการอย่างชาญฉลาด ไม่ให้ตกเป็นทาสบัตรเครดิต เริ่ม
ต้นจากปัญหาของผู้ริเริ่มไอเดีย เจ้าของรางวัลชนะเลิศและ
ตัวแทนในโครงการ Dtac Accelerate 2014 เพ่ือเข้าร่วม
โครงการ Black Box  ท่ี Silicon Valley สหรัฐอเมริกา 
“เริ่มต้นจากอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง ก็เลยมองหาสิ่งที่
เราชอบจริงๆ สุดท้ายพบว่าสิ่งที่ชอบก็คือ การทำางานทาง
ด้านไอที ก็เลยเริ่มไอเดียนี้จากปัญหาที่ตัวเองเจอ จึงเริ่ม
เขียนแผนในการออกแบบฟีเจอร์ของแอพฯ เพื่อช่วยแก้
ปัญหาลดความเสี่ยงในการเป็นหนี้บัตรเครดิต ให้สามารถ
ควบคุมได้จริง นั่นก็เป็นแรงบันดาลในการพยายามของเรา 
ที่อยากจะเรียนรู้และพัฒนาสิ่งที่ค้นพบ ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้
งานได้มากที่สุด” คุณสุพิชญา กล่าว
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แนะนำาอสังหาฯ

สำาหรับ “ประเทศไทย 4.0” เปรียบเสมือนทางสายใหม่ที่
เราต้องเลือกเดิน  โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับ
เคลื่อนด้วยนวัตกรรม” นั่นคือ “ทำาน้อย ได้มาก” จึงเป็น
ที่มาของ Hint to The Better Life ฉบับที่ 2 ของเรา ที่
ขอนำาเสนอเรื่องราวของ StartUp Business ให้ทุกท่านได้
เข้าใจมากขึ้น สำาหรับทีมงาน Hint by TerraBkk เราขอ
เป็นพลังเล็กๆ ในการผลักดันประเทศไทยไปสู่มิติใหม่แห่ง
การพัฒนา

สุมิตรา  วงภักดี บรรณาธิการบริหาร
Thailand 4.0 คืออะไร? สำาหรับคำาอธิบายเบื้องต้น 
ง่ายๆคือ “ เปลี่ยนการทำาธุรกิจด้วยแรงงานและวัตถุดิบ 
เป็น ทำาธุรกิจด้วยเทคโนโลยี”

CONTENTSEDITOR’S
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1. How to create

Startup Idea?
แนวทางสร้างไอเดีย
ทำา Startups
      

Startups ต้องเกิดจาก pain point ของ users
ไม่ใช่เกิดจากกระแสเพียงข้ามคืน

      ค้นหา “จุดเจ็บปวด” หรือ “Pain Point” ที่เกิดขึ้น
จริงในชีวิตประจำาวันของผู้คน แล้วนำามาต่อยอดให้กลาย
เป็นธุรกิจ โดยมุ่งแก้ปัญหา Pain Point ตรงนั้น ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่น Uber 
เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านรถโดยสารสาธารณะในหลายๆ
ประเทศ จนได้รับความนิยมไปทั่ว ทีนี้ก็เริ่มมองเห็นภาพ
แล้วว่า ไอเดียในการทำา Startups นั้น ไม่ใช่การทำาตาม
กระแสของตลาด แต่สร้างในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และ
ตลาดมีอยู่จริง

Big Data Analytic ที่ทุกองค์กรต้องการ

      ทุกธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จำาเป็นต้องมีการเก็บ
ข้อมูลจำานวนมากหรือ Big Data และนำาไปวิเคราะห์
แนวโน้มที่จำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งธุรกิจเองต้องให้
ความสำาคัญตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลไปจนถึงการดึงข้อมูล
มาใช้ เป็นช่องว่างของ Startups ที่จะเข้าไปช่วยองค์กร
จัดการข้อมูลเหล่านี้และนำามาใช้ให้ได้ประโยชน์มากขึ้น 
ยกตัวอย่าง Cloudera Startup ที่มีเป้าหมายเพื่อจะสร้าง 
Big Data Analytics Platform ที่ทุกๆ องค์กรสามารถ
เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย 

จับตา FinTech ยุคทองของ startups
     

      Fintech หรือ Finance และ Technology คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ที่จะช่วยให้เราจัดการธุรกรรม
ทางการเงินได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ATM, application ธนาคาร ซึ่งตรงนี้ยังมีช่องว่างอีกเยอะให้ Startups เข้า
มาพัฒนาในด้านที่ธนาคารเองก็ไม่สามารถทำาได้หรือยังทำาได้ไม่ดีพอ เพราะธุรกิจการเงินเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากใน
ประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น TransferWise ที่ให้บริการโอนเงินข้ามประเทศได้เร็วและถูกกว่าผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร

WHAT’S
HAPPEN?NG
The Digitalization

เปลี่ยนธุรกิจคุณอย่างไร?

Happening
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ในปี 2019 จะมีคนหันมาชำาระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่า 5,000 ล้าน คน

ตลาด Software
Hardware

และบริการต่างๆสำาหรับ Big Data 



Use VDO (YouTube/vine) :
ศึกษาข้อมูล, ปล่อยทีเซอร์, โปรโมท

      อย่ามองข้ามช่องทาง VDO Online อย่าง Youtube 
และ Vine เพราะมันไม่ได้มีแค่เพลงหรือหนังเท่านั้น แต่ยัง
มีสื่ออื่นๆที่ให้ทั้งความรู้และประโยชน์อื่นๆได้อีก นอกจาก
นี้ยังเป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้เราแจ้งเกิดในการเป็น 
Startups หน้าใหม่ได้ด้วยการเปิดตัว Teaser แนะนำาตัว
เองและผลงาน

Power of picture (IG/pinterest) :
เป็น showcase ผลงาน, อัพเดทเทรนด์

      หากจะหาสื่อที่เปรียบเสมือนหน้าร้านของเรา
Instagram น่าจะเป็นสื่อที่ทรงพลังที่สุด เป็นเหมือน 
Showcase ผลงานของเราหรืองานของลูกค้า ยิ่งสร้าง
ความมั่นใจให้กับลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ Pinterest ก็เป็น
เหมือนการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นที่อัพเดทเทรนด์ต่างๆ
ทั่วโลก

Find your interest (LinkedIn) : 
หาลูกค้า, หา partner, หา communities

      ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ Startups ประสบความสำาเร็จ
คือ Connection และ Partner ท่ีดี การหา Connection
ส่วนใหญ่เรามักจะเจอกันตามงานสัมมนาหรืองาน 
Meeting ต่างๆ แต่สื่อ Social บางอย่างก็ช่วยให้หา 
Connection และ Partner รวมไปถึงลูกค้าที่เหมาะสม
กับเราได้เช่นกัน อย่าง LinkedIn เว็ปไซต์ฝากประวัติชื่อ
ดัง ที่คนทำางานเกือบทั่วโลกพร้อมใจเข้าไปกรอกประวัติ
ส่วนตัวและประวัติการทำางานหรือประสบการณ์ของตัว
เอง ปัจจุบัน Linkedin เป็นแหล่งข้อมูล แหล่งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น รวมทั้งต่อยอดธุรกิจไปทั่วโลก

Interaction (Facebook/twitter) : 
ติดตาม feedback, ฟังเสียง end users

      สื่อที่ทรงพลังที่สุดในบรรดา Social Media ที่ไม่ได้มี
ดีแค่เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงเท่านั้น Facebook 
และ twitter คือช่องทางที่ดีที่สุดในการดู feedback งาน
ของเรา เพราะ startups คือการทำาในสิ่งที่ “มีลูกค้าและ
ผู้ใช้จริง”

      การถามหา feedback ในช่องทาง facebook และ 
twitter จึงเป็นช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้เป็นจำานวนมาก ยกตัวอย่างเช่น หากคุณอยากรู้ว่า
ไอเดียนี้ทำาขึ้นมาแล้วจะมีคนซื้อหรือไม่? ให้ลองทำาโฆษณา
บน Facebook ดูว่ามีคนกด like หรือ click ที่โฆษณา
ของคุณมากน้อยแค่ไหน และไอเดียไหนที่มีคนสนใจมาก
ที่สุด จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น

2. Why Social Media Is 
Important For Startups? 
ทำาไม Startups ยังต้องพึ่งพา 
Social Media?
คนไทยใช้ Internet และ social media เติบโต 20%
จากปี 2015

      คนไทยใช้ internet ทุกวัน 86% ของ internet 
users Social platforms ที่คนไทยใช้มากที่สุดคือ 
facebook 32% รองลงมาคือ LINE 29% และ 48% 
ของผู้ใช้ internet จะ search หาข้อมูลก่อนซื้อสินค้า
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สถิติการใช้งานInternet & Social media
ของคนไทยปี 2016

อันดับ Social platforms ที่คนไทยนิยมใช้
มากที่สุดในปี 2016

สถิติการใช้งาน E-commerce
ของคนไทยปี 2016

ความถ่ีในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของคนไทยปี 2016

3. How can startups use the power of social media?
ใช้พลัง Social Media ให้เป็นประโยชน์

ข้อมูลจาก : We are social sg, Jan 2016



      ปี 1960’s ในยุคที่วงดนตรีปอบร็อคสัญชาติ
อังกฤษอย่าง The Beatles ก�าลังโด่งดังเป็นพลุแตก  
หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ประธานาธิบดี John F. Kenedy 
ได้ถูกลอบยิง ซึ่งถือเป็นการลอบสังหารคนใหญ่คนโต
ระดับผู้น�าของประเทศเป็นครั้งที่สองของอเมริกาในปี 
1967 เหตุการณ์เหล่านี้ คือสิ่งที่เป็นแรงกระเพื่อมที่คน
ทั้งโลกในชั่วขณะเวลานั้นต่างให้ความสนใจ นั่นก็เพราะ
น้อยคนบนโลกนักจะรับรู้ว่า ในช่วงทศวรรษเดียวกัน 
ปี 1962 ได้มีการอธิบายการสื่อสารทางสังคมผ่านทาง
โครงข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลและ

โปรแกรมกันในระดับโลก ในชื่อ Galactic Network 
โดย J.C.R Licklider จากมหาวิทยาลัย MIT และในปี 
1969 ARPANET หรือ Advance Research Projects 
Agency Network  หน่วยงานที่ท�าการวิจัยและทดลอง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา 
ได้ศึกษาและพัฒนาจนท�าให้เกิดค�าว่า Internet Net-
work ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

มุ่งสู่ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด
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Network Economics 
บนโลก Worldwide Connected
      ภายหลังจากผู้จัดการบริษัท Time Warner ได้ชี้ชวนให้ผู้บริหารระดับสูงในบริษัท
ลงทุนจ่ายเงินช่วยเหลือสตาร์ทอัพด้านสื่อรายหนึ่ง เป็นจำานวนเงิน 5 ล้านดอลลาร์ โดย
สามารถถือหุ้นในบริษัทนี้จำานวน 11% ผลปรากฎว่าสิบปีต่อมาบริษัท  Time Warner มี
รายได้จากหุ้น 11% นี้ถึง 1,500 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว และนี่เองที่เป็นผลให้ในช่วงปี 
1995-2004 มีธุรกิจที่อาศัย Network Economics ผุดขึ้นและต่างก็ประสบความสำาเร็จ
อย่างน่าตื่นตา จนสามารถสั่นคลอนระบบธุรกิจที่เคยเป็นมาไปทั่วโลก อาทิเช่น Amazon, 
Hotmail, Google, Wikipedia, Skype, Facebook, YouTube และ Twitter

      การขับเคลื่อนของธุรกิจเครือข่ายเหล่านี้ เติบโตมาพร้อมๆกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อย่างสมาร์ทโฟน ในปัจจุบันจำานวนประชากรกว่า 7,400 ล้านคนทั่วโลก มีผู้ที่สามารถเข้า
ถึงอินเตอร์เน็ตทั้งหมด 3,000 ล้านคน หรือคิดเอาเองง่ายๆ ว่าคนเกือบครึ่งโลกนั้น เคย
ผ่านประสบการณ์การใช้งานอินเตอร์เน็ตมาแล้ว และกว่า 80% ของจำานวนประชากร
ทั้งโลก มีโทรศัพท์มือถือไว้ในครอบครอง โดยเป็นสมาร์ทโฟนกว่า 1,000 ล้านเครื่อง ซึ่ง
หมายความว่าระบบ network ที่ืเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน จะสามารถเชื่อมต่อโดยตรงถึงคน
กว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลก ในรูปแบบ Anywhere, Anytime, Everyone

      ความง่ายดายในการเข้าถึงข้อมูลนั้นเป็นเรื่องปกติิเหลือเกินในชีวิตประจำาวัน ผู้คน
สามารถเสพย์สิ่งที่ต้องการอยากจะรู้ได้ในทันทีเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตอยู่ข้างกาย 
พฤติกรรมที่มาพร้อมกับการกลายร่างของอินเตอร์เน็ตเหล่านี้ ทำาให้ผู้บริโภคมีความอยาก
ตอบสนองความต้องการตัวเองมากขึ้น รวมทั้งมีความอดทนน้อยลง ความต้องการอยาก
เสพย์ข้อมูลนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้น จนสามารถบัญญัติศัพท์ใหม่ที่เรียกว่า 
“Micro-Moment” หรือช่วงเวลาที่เป็นปัจจุบันยิ่งกว่าปัจจุบัน เพราะคำาว่า Moment 
ในชั่วขณะนั้นก็ช้าไปเสียแล้ว ปรากฎการณ์ความต้องการเหล่านี้ สั่นคลอนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและหดหายของธุรกิจหลายประเภท พาดหัวข่าวว่านิตยสารที่อยู่มานานได้
ปิดตัวลงกลายเป็นเรื่องที่สามารถคาดเดาได้ไม่ยาก การปรับตัวและเกิดใหม่ของธุรกิจใน
ปัจจุบันจึงพึ่งพาอาศัย Internet of Things จำานวนมาก
      

      เพราะนี่ไม่ใช่ยุคสมัยของปลาใหญ่กินปลาเล็กอีกต่อไป ผู้กำาชัยชนะคือผู้ที่เข้าใจว่า 
ความง่าย สะดวก ว่องไว และเข้าถึงคนจำานวนมาก คือสิ่งที่ตอบรับโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน
อินเตอร์เน็ตนั้นสำาคัญอย่างไร?

      ลองย้อนคิดดูหากวง The Beatles รู้จักอินเตอร์เน็ตก่อนหน้านี้ พวกเขาคงไม่ต้อง
ตระเวนรอบโลกเพื่อเล่นดนตรีสด แต่สามารถเผยแพร่ผลงานผ่านทาง YouTube ได้เฉก
เช่นปัจจุบัน และแน่นอนว่าคงทำาเงินได้มหาศาลได้มากกว่าที่พวกเขาเคยทำาเอาไว้เสีย
อีก หากไม่มีอินเตอร์เน็ต Steve Job คงไม่สามารถผลิตนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกธุรกิจได้
อย่างทุกวันนี้ หรือหากไม่มีอินเตอร์เน็ต รูปแบบธุรกิจคงดำาเนินไปแบบเดิมๆ และคำาว่า 
Startup นั้นคงไม่มีทางเกิดขึ้นให้ได้ยินกันอย่างแน่นอน

โลกกำาลังถูกเขย่าโดยเหล่าสตาร์ทอัพ
(Disruption Effect)
      การที่ Peter Thiel ลงเงินให้กับ Facebook เพียงไม่กี่แสนเหรียญก่อนที่จะเข้าตลาด
หุ้น ทำาให้เงินก้อนนั้นเพิ่มจำานวนเป็นหลายพันล้าน หรือการที่ผู้ก่อตั้ง Google อย่าง 
Larry Page และ Sergey Brin รำ่ารวยเป็นเศรษฐีหมื่นล้าน เหล่านี้ล้วนเป็นภาพต้นแบบ
ที่นักลงทุนและนักธุรกิจทั้งหลายต่างวาดฝัน เพราะสิ่งที่เหลือจากต้นแบบธุรกิจเหล่านี้ ไม่
เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งคนให้เป็นเศรษฐีเท่านั้น แต่ยังเขย่าทั้งโลกให้ตื่นตัวกับรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ ที่สามารถสร้างผลกำาไรที่โตขึ้นอย่างก้าวกระโดด นี่คือภาพจำากัดความของการ
เป็นจุดเริ่มต้นคำาว่า Startup

      เป็นความจริงว่าการอยากเป็นเสือชีตาห์หรือยูนิคอร์นในโลกธุรกิจนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นกับ
ทุกคนที่อยากจะทำา หลายบริษัทต้องจำาใจก้มหน้ารับความพ่ายแพ้จากสมรภูมิแห่งน้ี และ
แม้จำานวนของผู้ชนะในโลกสตาร์ทอัพจะไม่ได้มีมากมายเท่ากับผู้แพ้ แต่ก็ส่งผลกระทบให้กับ
เศรษฐกิจในวงกว้างอย่างมากมาย มีการวิจัยโดยกองทุนของ Ewing Marion Kauffman 
ให้ข้อมูลว่า การเกิดขึ้นของธุรกิจสตาร์ทอัพ สามารถสร้างงานใหม่ได้กว่า 50% มีการขยาย
ตัวของบริษัททั้งในเชิงจำานวนและขนาด ซึ่งเป็นผลให้เกิดการจ้างงานใหม่หลากหลายแขนง 
เป็นปรากฎการณ์ที่มาทดแทนงานแบบเก่า ซึ่งถูกคาดการณ์ว่าอาจสูญหายไปในอนาคต 
เนื่องด้วยความสดใหม่ของรูปแบบธุรกิจที่ได้เข้ามาแย่งชิงตลาดของธุรกิจเดิมที่สามารถ
อำานวยความสะดวกได้มากกว่า เข้าถึงได้ง่ายกว่า หรือเรียกง่ายๆว่า มันคือธุรกิจที่อาศัย 
network economics มาใช้ อย่างเช่น ในยุคที่หลายคนมีสมาร์ทโฟนไว้ครอบครอง ถ้า
จะให้เลือกระหว่างการเดินไปจองตั๋วเครื่องบินกับเอเจ้นท์กับการกดจองผ่านแอพพลิเคชั่น
หรือเว็บไซต์ที่อุปกรณ์ข้างกาย คงเดาไม่ยากว่าผู้บริโภคจะโปรดปรานช่องทางไหนมากกว่า 
การแย่งชิงตลาดและเข้ามาแทนที่แบบนี้ ถูกเรียกว่า Disruption ซึ่งส่งผลกระทบให้กับ
ระบบเศรษฐกิจในทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียว
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“Micro-Moment” หรือช่วงเวลาที่เป็นปัจจุบัน
ยิ่งกว่าปัจจุบัน เพราะคำาว่า Moment 
ในช่ัวขณะนั้นก็ช้าไปเสียแล้ว
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ความท้าทายวิถีไทยในรูป
แบบสตาร์ทอัพ Frontier of 
South East Asia

      เมืองไทยได้ถูกมองว่าเป็น Frontier of South East 
Asia ประเทศที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านการ
ลงทุน การเติบโตของสตาร์ทอัพในไทย นับตั้งแต่ปี 2012 
ประเทศไทยมีสตาร์ทอัพทั้งสิ้น 3 ราย จากวันนั้นถึง
ปัจจุบันมีสตาร์ทอัพไทยมากกว่ากว่า 70 ราย ในครึ่งปี 
2016 ยอดระดมทุน 3 พันล้านบาท ซึ่งในความเป็นจริง
แล้ว การ takeoff ของสตาร์ทอัพไทยนั้น เพิ่งเริ่มต้นอย่าง
เห็นชัดเมื่อปี 2015 อีกทั้งสตาร์ทอัพไทยส่วนใหญ่ ยังอยู่
ในช่วงฟักไข่ (Early State) หรือ เรียกว่า ‘Seed Stage’ 
แตกต่างกับในหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่่งใน
สหรัฐอเมริกา ที่กระแสของสตาร์ทอัพนั้นทะยานสูงมาก 
จนเกิดกลุ่มก้อนของความความหวาดกลัวฟองสบู่สตาร์ท
อัพแตกขึ้นมา ความหลากหลายของมุมมองในธุรกิจด้าน
สตาร์ทอัพในไทย จึงเป็นไปในทิศทางที่ว่า สตาร์ทอัพไทย
ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีก

      สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อควรระวังในด้านความเข้าใจคำาว่า
สตาร์ทอัพในประเทศไทยนั่นคือ ความเหมือนและแตก
ต่างระหว่างสตาร์ทอัพและ SMEs เพราะในปัจจุบันความ
เข้าใจเรื่องธุรกิจขนาดเล็กว่าเป็น SMEs นั้นเป็นเรื่อง
ที่ commons แตกต่างกับคำาว่าสตาร์ทอัพ ซึ่งจริงๆแล้ว
ความหมายของทั้งสองคำานี้มีข้อแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย 
นั่นคือ SMEs = Growing Stability ส่วนคำาว่าสตาร์ทอัพ
นั้น Pual Graham เจ้าของ Venture Capital ระดับโลก
อย่าง Y Combination ได้ให้ความหมายอย่างกระชับ
และเข้าใจง่ายว่า Startup = Growth หรือก็คือในขณะ
ที่การเติบโตของธุรกิจ SMEs นั้นมีอัตราการเติบโตอยู่
ที่ 5-20% ต่อปี แต่สตาร์ทอัพนั้นจะสามารถเติบโตได้
กว่า 10 เท่าต่อปี นั่นหมายความว่า ใน 3 ปี อาจเติบโตได้
ถึง 1000 เท่า ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน

      หนึ่งในปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้สตาร์ทอัพเติบโตไปด้วยดี
ในมุมมองของ  Ewing Marion Kauffman นั่นคือ การ
มี Startup Ecosystem หรือ ระบบนิเวศน์ของสตาร์ท
อัพ ที่เพียบพร้อม อย่างเช่น สภาพแวดล้อมใน Sillicon 
Valley แหล่งกำาเนิดสตาร์ทอัพชื่อดัง ที่การมีความพร้อม
ในด้านทุน บุคลากร พื้นที่ทำางาน เทคโนโลยี หรือแม้แต่ 
tech talent ที่สามารถหาได้จากทั้งในและนอก เหล่านี้
คือระบบนิเวศน์ที่ดีของกา่รทำาธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ ใน
ปัจจุบันระบบนิเวศน์ของสตาร์ทอัพไทยก็เริ่มเติบโตขึ้น มี
การเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของภาคส่วนที่จะเข้ามาช่วย
สนับสนุนตัวสตาร์ทอัพอื่นๆ อย่างเช่น การจัดงานอีเว้นท์

การให้ความรู้ การบ่มเพาะสตาร์ทอัพ พื้นที่ทำางานใหม่ๆ 
หรือการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ รวมไปถึงการเพิ่ม
ขึ้นของ Venture Capital หรือ Angel Investor ซึ่ง
หากประเมินผลเฉพาะด้านทุนที่สตาร์ทอัพไทยเคยได้รับ
จำานวน 2.1 ล้านเหรียญในปี 2012  ตอนนี้สามารถทำาได้
ถึง 136 ล้านเหรียญในครึ่งปีแรกของปี 2016 เลยทีเดียว 
ทำาให้การเกิดใหม่ของแหล่งงานและรูปแบบของธุรกิจ 
ไม่ได้จำากัดเฉพาะอยู่แค่ว่าการเป็นสตาร์ทอัพด้วยตัวเอง
เท่านั้น จึงสามารถขยายอาณาเขตของโครงข่ายสตาร์ทอัพ
ให้กว้างขึ้น

      สตาร์ทอัพแทรกซึมในการรับรู้ของคนทั่วไปมากแค่
ไหนในปัจจุบัน? เพราะจากระยะเวลา สตาร์ทอัพยัง
เป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่และเข้าถึงได้จากคนไม่กี่กลุ่ม แต่
หากลองทบทวนดูดีๆแล้ว โฆษณาที่มักโผล่ขึ้นมาในแอพ
พลิเคชั่นที่เราเล่นกันอย่าง Zalora, การสั่งซื้อของจาก 
Lazada หรือการพบเจอไวรัลเก๋ๆพร้อมภาพถ่ายผู้หญิง
ผมขาวทำาหน้ากวนๆ ของร้านวัสดุก่อสร้างเจ๊จูที่มักโผล่ขึ้น
มาใน News Feed ของ facebook  ที่จัดทำาโดย Builk 
เหล่านี้ล้วนคือธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยกันทั้งนั้น แม้จะมี
หลายคำาถามเกิดขึ้นว่า แล้วเป้าหมายของธุรกิจสตาร์ทอัพ
นั้นจะไปหยุดอยู่ที่ใด ในภาษาของสตาร์ทอัพนั้นปลายทาง
หรือ ‘Exit’ มีทางออกหลักๆ อยู่ 2 ประเภท คือการนำา
ธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์ (Going public) หรือการขาย
ธุรกิจต่อ (Acquisition) ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างเช่น 
wongnai.com สตาร์ทอัพที่รวบรวมร้านอาหารในแต่ละ
ย่าน ที่หยุดการระดมทุนและรอเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ 
หรือ Lazada สตาร์ทอัพในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ได้
ขายกิจกรรมให้กับ Alibaba ด้วยมูลค่าพันล้านเหรียญ 

      ในปี 2016 สตาร์ทอัพในไทยเริ่มเป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น เกิดการรับรู้แบบ mass awareness มากขึ้น ซึ่งส่ง
สัญญาณที่ดีในการอยู่ต่อของเหล่าสตาร์ทอัพไทย นอก
เหนือไปจากนั้นยังมีบริษัทสตาร์ทอัพอีก 8 รายที่ได้ ‘Exit’ 
ซึ่งหากมองย้อนกลับไปในปี 2012 ยังไม่มีสตาร์ทอัพไทย
รายไหนสามารถทำาได้ อีกทั้งยังมีบริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำา
อย่าง Ookbee ที่หลังจากระดมทุนได้ 2 ล้านดอลลาร์จาก 
InVent และอีก 7 ล้านดอลลาร์จาก Transcosmos และ a 
Commerce (ธุรกิจด้านโลจิสติกส์สำาหรับอีคอมเมิร์ซ) ก็
สามารถไปได้ไกลในระดับอาเซียนแล้วในปีเดียวกันนี้

 

ตลาดสตาร์ทอัพในไทย ของ
เราหรือของใคร?
      สิ่งที่ช่วยผลักดันให้สตาร์ทอัพเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
มากขึ้นนั่นคืองาน Thailand Startup 2016 ที่ผ่านมา 
ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมสตาร์ทอัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับสตาร์ทอัพทั่วไทย ทำาให้กระแสของสตาร์ทอัพไทยตื่น
ตัวมากขึ้นอย่างยิ่งยวด จนเกิดความหวาดหวั่นว่าจะเป็น
เพียงแค่กระแสชั่ววูบ ในขณะเดียวกัน การตระหนักถึง
ความสำาคัญของการจำาเป็นจะต้องมีสตาร์ฺทอัพของไทยเอง
นั้น มีปัจจัยมาจากกระแสของ Digital Disruption หรีือ
การเข้ามาแทนที่ธุรกิจเก่าๆด้วยธุรกิจเชิงดิจิตอล
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สตาร์ทอัพนั้นปลายทางหรือ 
‘Exit’ มีทางออกหลักๆ อยู่ 2 
ประเภท คือการนำาธุรกิจเข้า
ตลาดหลักทรัพย์ หรือการ
ขายธุรกิจต่อ
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Godfather
of Thai tech Startup
      หนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวงการสตาร์ทอัพในไทย 
จนถูกยกย่องให้เป็น Godfather of Thai tech Startup 
อย่าง คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล มองว่าในยุคของธุรกิจ
ดิจิตอลมีขีดจำากัดและเส้นแบ่งขอบเขตที่น้อย กล่าวคือ
สนามแห่งโลกดิจิตอลนั้นมีความ Worldwide สามารถ
เข้าถึงคนจำานวนมหาศาล ในประชากรทั้งหมด 7,400 
ล้านคน มีผู้ใช้ facebook ถึง 1,590 ล้านคน หรือเป็น
จำานวน 1 ใน 5 ของประชากรทั้งโลก ที่สำาคัญคือธุรกิจ
เหล่านี้ไม่จำาเป็นต้องมี based ofice ในทุกแห่ง ดังเช่น
ที่ facebook ไม่จำาเป็นต้องไปตั้งสำานักงานทุกประเทศที่
เข้ามาใช้บริการ จะเห็นได้ว่าการเข้ามาของผู้เล่นในธุรกิจ
ดิจิตอลนั้น เป็นเหมือนมหาสมุทรที่นอกจากจะมีดินแดน
สุดลูกหูลูกตาแล้ว  ยังแทรกซึมเข้ามาอย่างลื่นไหล ใน
ขณะที่บริษัทเหล่านี้กอบโกยรายได้มากมายจากนานา
ประเทศ แต่กลับไม่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศนั้นๆเลย
แม้แต่น้อย นี่คือความน่าทึ่งและบางครั้งก็น่าหวั่นผวาของ
ขนาดธุรกิจสตาร์ทอัพ

      แต่ความหวาดหวั่นของการแย่งชิงตลาดดิจิตอล
นั้น อาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ หากสบโอกาส
ได้อย่างถูกช่วงถูกจังหวะ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของ
สตาร์ทอัพไทยมีความคึกคักมากขึ้น รัฐบาลมีแผนการจัด
ตั้งตลาดหลักทรัพย์ใหม่สำาหรับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อ
หวังกระตุ้นให้สตาร์ทอัพไทยมีการเติบโตและเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของระบบนิเวศน์ อีกทั้งบริษัทรายใหญ่
เริ่มตั้งสตาร์ทอัพของตัวเอง อย่างเช่น Ascend Group, 
Rabbit Linepay หรือระบบบริการการเงินออนไลน์ 
นอกจากนั้นในปัจจุบันมีบริษัทที่เข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพ
ไทยกว่า 60 ราย ซึ่งทำาให้ขนาดเงินทุนของสตาร์ทอัพนั้น
ใหญ่ขึ้นมาก แต่เนื่องด้วยในวงการสตาร์ทอัพไทยยังขาดผู้
เล่นแบบ tech talent หรือผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี ทำาให้การเติบโตของสตาร์ทอัพไทยเมื่อเทียบ
กับประเทศในแถบเอเชียด้วยกันอย่างสิงคโปร์ นอกจาก
จะสามารถสร้างสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นให้เกิดขึ้นได้แล้ว 
ยังติดอันดับ 7 ในด้านเมืองที่มีการเติบโตของสตาร์ทอ้ัพดี

ที่สุดระดับโลก เป็นผลให้ตอนนี้การเติบโตของสตาร์ทอัพ
ไทยถูกมองว่ารั้งอันดับท้ายๆในแถบเอเชียเลยทีเดียว

สตาร์ทอัพไทย :
ทำาไมต้องไปต่อให้สำาเร็จ?
      Tech talent นั้นยังสำาคัญในนัยยะของโอกาส ที่
จะพาประเทศออกจากการเป็นประเทศที่กำาลังพัฒนา 
เนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทั้งบุคลากรไปจนถึง
ระดับของการเป็นอุตสาหกรรม จะช่วยปรับเปลี่ยนภาพ
ลักษณ์ของไทย ประเทศที่มีอุตสาหกรรมด้านการเกษตร
เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นประเทศ
ที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาได้ นี่อาจเป็นความ
หมายของการพยายามอย่างหนักจากเหล่าสตาร์ทอัพไทย 

เพราะธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นคือ Innovation & Global 
Connectivity ซึ่งมูลค่าของธุรกิจนั้นสามารถเติบโตอย่าง
มหาศาลไปจนถึงระดับพันล้านอย่างรวดเร็ว สามารถ
เทียบเท่ากับธุรกิจกระแสหลักได้อย่างเท่าเทียม ในระยะ
เวลาที่สั้นกว่าอีกทั้งความสดใหม่ทันสมัยแบบธุรกิจสตาร์ท
อัพ ค่อนข้างถูกจริตกับพฤติกรรมของคนไทย เนื่องจาก 
คนไทยไม่เคยตกเทรนด์

      ยืนยันได้จากสถิติของ Google บอกว่า ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีการใช้ Social Network ติดอันดับโลก 
พิสูจน์จากการเป็น Subscriber หรือเจ้าของช่องใน 
YouTube ที่มีคนกดติดตามและชื่นชอบมากกว่า 1 ล้าน
คน มากเป็นอันดับสองของโลก และตอกยำ้าด้วยสถิติของ
การอัพโหลดวีดีโอสดใน Facebook หรือ Facebook 
Live มากเป็นอันดับ 1 ของโลก เป็นเครื่องการันตีได้ว่า
คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีมากไม่แพ้กับชาติ
อื่น และโอกาสในตลาดของสตาร์ทอัพในไทยนั้นจึงกว้าง
ด้วยเช่นกัน 

      ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีพฤติกรรมของ
การเสพย์เทคโนโลยีมากขึ้น อีกหนึ่งข้อบ่งบอกที่ดีคือ
พฤติกรรมการเสพติดความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว 
และการเข้าถึงแบบ on-demand ของคนเอเชียนั้นเติบโต
มากขึ้น ข้อบ่งชี้นี้สามารถดูได้จากพฤติกรรมการบริโภคที่

จะเน้นการ search online ก่อนการไปจับจ่ายสินค้าจริง 
หรืออาจจะไปดูสินค้าจริงก่อนการสั่งซื้อแบบ online นั่น
หมายความว่าการเติบโตของตลาด e-commerce นั้นมี
วี่แววที่จะไปได้สวยในโซนเอเชีย  

      อย่างไรก็ตาม ทางเดินของสตาร์ทอัพไทยยังถือว่า
สดใสและสามารถพัฒนาไปได้อีกท่ามกลางกระแสการ
พลิกโฉมทางธุรกิจ (Disruption) การแตกหน่อของ
ผลิตผลที่มาจากสตาร์ทอัพนั้น เป็นไปได้หลากหลายทาง
และสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งความหอมหวานของ
ความสำาเร็จบนเส้นทางนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ตามจะสามารถ
ทำาได้ เพราะหากจะเปรียบไปแล้ว สตาร์ทอัพก็เป็นเหมือน
เด็กคนหนึ่ง ที่เรียนรู้อย่างรวดเร็วและเติบโตอย่างเหลือ
เชื่อ เพียงแต่สตาร์ทอัพที่อยู่รอดได้นั้น ไม่ใช่เด็ก แต่เป็น
ผู้ที่เชี่ยวกรำาความรู้และประสบการณ์ในโลกธุรกิจ ที่
สามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทัน ผลิตผลงานออกมาอย่าง
สร้างสรรค์ และตรงใจคนจำานวนมากได้อย่างอยู่หมัด
นั่นเอง
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ก้าวสู่ปีที่ 5 หลังเมืองไทยรู้จักสตาร์ทอัพ

      เกือบ 5 ปีมาแล้วท่ี “กระทิง” เรืองโรจน์ ทำางาน
มากกว่า 15 ช่ัวโมงต่อวัน เพื่อสร้างสิ่งท่ีเรียกว่า 
“สตาร์ทอัพ อีโค ซิสเต็มส์” ให้แข็งแกร่งในเมืองไทย เมล็ด
พันธุ์ท่ีเขาเริ่มบ่มเพาะจากบทบาทของผู้ผลิตผู้ประกอบ
การสตาร์ท อัพ และจากการมอบทุนให้อีก 30 บริษัทใน
บทบาทผู้ก่อตั้ง 500 Tuk Tuk กำาลังงอกเงยออกดอก
ผล ท้ังหมดน้ีคือเวฟแรกของการสร้างวงจรสตาร์ทอัพ

“เราลงทุนไปกับสตาร์ทอัพ 30 ตัว ถึงตอนนี้ยังไม่มีตัวไหน
ตาย ถือว่าเซอร์ไพร์สมาก เพราะปกติผ่านไป 12 เดือน
น่าจะตายแล้วครึ่งหนึ่ง มันแสดงให้เห็นว่าสตาร์ทอัพเมือง
ไทยอึดเหมือนกันนะ ตัวล่างๆ อาจยังไม่โต ส่วนตัวกลางๆ 
โตราว 2-3 เท่าต่อปี แต่ตัวท็อปโตกันโหดมากเป็นสิบๆ 
เท่าต่อปี”

      การมาถึงของธุรกิจรูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดคำาถาม
มากมาย ทุกวันนี้นักธุรกิจรุ่นใหม่อาจคุ้นเคยกับคำาว่า 
“สตาร์ทอัพ” บ้างแล้ว แต่กระทิงก็ยอมรับว่ามีไม่น้อยที่ยัง
งงๆ บางคนเข้าใจผิดไปไกลว่าเป็นธุรกิจ Money Game 
บางคนกังวลว่าจะเข้ามาแทน SMEs หรือเปล่า      
 

      “สตาร์ทอัพก็คือ SMEs นั่นละ เพียงแต่หลายๆ ครั้ง
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อให้เติบโตก้าวกระโดด 
สตาร์ทอัพที่ดีต้องโต 10 เท่าต่อปีต่อเนื่องอย่างน้อย 3-4 
ปี เรากำาลังพูดถึงธุรกิจยอดขาย 100-200 ล้านบาทใน
เวลา 18 เดือน ซึ่งมันน่าตื่นเต้น เพียงแต่สตาร์ทอัพเป็น
ธุรกิจที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำาว่าลูกค้าของเราเป็นใคร โปรดักส์คือ
อะไร ฉะนั้นมันมีความเสี่ยง” 

      “ในประเทศที่พัฒนาแล้ว สตาร์ทอัพต้องคู่ไปกับ 
SMEs เอามาแทนกันไม่ได้ เพราะสุดท้ายไม่ใช่ทุกคนเหมาะ
กับการเป็นสตาร์ทอัพ สตาร์ทอัพตัวดีๆ วัดการเติบโต
แบบวันต่อวัน มันจึงเป็นการทำางานเหมือนไฟล้นก้นทุก
วัน มีความหนัก และเสี่ยง”

ทำาไม? ต้องเมืองไทย

      อีกคำาถามท่ีเช่ือว่าทุกคนต้องสงสัย ทำาไม? 
ประเทศไทยต้องมีสตาร์ทอัพ ประเด็นน้ีกระทิงฟันธงเลย
ว่า ถ้าคนไทยไม่ทำา จะกลายเป็นต่างชาติเข้ามาชิงเค้ก
ส่วนน้ีไปแทน ท่ีสำาคัญกระทิงมีความเช่ือม่ันในศักยภาพ
ของคนไทยแบบสุดลิ่มท่ิมประตู 

      “โลกเราทุกวันนี้เทคโนโลยีดิจิตอลมันไม่มีขอบเขต 
ดังนั้นผู้เล่นดิจิตอลแพลตฟอร์มระดับโกลเบิลเข้ามาเมือง
ไทยได้ทั่วโลก สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร งบโฆษณาของธุรกิจ
นิตยสาร ธุรกิจโฆษณาเข้าดิจิตอลหมด แมกกาซีนล้ม
หายตายจาก การจ้างงานหายไป แต่คนได้ประโยชน์ คือ 
Google กับ Facebook ที่ไม่เสียภาษีในเมืองไทยด้วยซ้ำา 
ถ้าเราไม่สร้างธุรกิจเทคโนโลยีที่มีการจ้างงานและเสียภาษี
ในเมืองไทย สุดท้ายเมืองไทยจะถูก Transition ไป เพราะ
ทุกอย่างกำาลังก้าวไปสู่การเป็นดิจิตอลอีโคโนมี” 

      “เมืองไทยมีศักยภาพมาก ทุกคนบอกว่า South 
East Asia is a next frontier และตั้งแต่ปี 2012 เราเห็น
แล้วว่ามันเกิดที่จีน อินเดีย ต่อไปเซาท์อีสท์เอเชียจะเป็น
ตลาดบิลเลียนคอนซูมเมอร์ ที่มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 
ผมคิดว่าเราพยายามสร้าง Mindset ว่าคนไทยก็ทำาได้ แต่
มันไม่ง่ายหรอก เพราะประเทศไทยมีแรงโน้มถ่วงหลาย 
ด้าน” กระทิงเผยพร้อมยิ้มเย้ยให้กับบรรยากาศที่ธุรกิจ
สตาร์ทอัพไทยต้องเผชิญ 

จี้จุดอ่อน โฟกัสจุดแข็ง

      ท่าทีน้ีสะท้อนให้เห็นว่าชายหนุ่มวัยเกือบ 40 คน
น้ี มีอุปนิสัยกล้าท้าชนต่อทุกอุปสรรค สมช่ือกระทิงของ
เขา ทุกถ้อยคำาฉะฉานแสดงให้เห็นว่าทุกปัญหาฟันฝ่าไป
ได้หากอาศัยความอึด ทึก ทน และรู้จริงในสิ่งท่ีลงมือทำา 
การปลุกปั้นทีมสตาร์ทอัพมาหลากหลายแพลตฟอร์ม 
ท้ังจากการเป็นโค้ชให้กับนักเรียนใน Disrupt University 
รวมถึงผู้จัดการกองทุน 500 Tuk Tuk กระทิงลงมือ
ลงแรงมากกว่าหน้าท่ีการเป็นพี่เลี้ยง ไม่ว่าจะช่วยเรื่องโนว์
ฮาว, พัฒนาบิสิเนสโมเดล, แมทช่ิงทีมงาน ไปจนถึงช่วย

หาคนมาลงทุนลงเงิน ฯลฯ เรียกว่าฟูกฟักกันตั้งแต่อยู่
ในไข่จนออกมาเป็นตัวเลยทีเดียว ประสบการณ์น้ีทำาให้
กระทิงมองเห็นจุดอ่อน-จุดแข็งของสตาร์ทอัพไทย พร้อม
กับช้ีทางออกท่ีจะเป็นทางรอดในระยะยาว

      “จุดแข็งของสตาร์ทอัพไทย 1.เมืองไทยเป็นตลาด
ใหญ่ โอกาสจึงเยอะ 2.คนไทยเก่งเรื่องโปรดักต์ดีไซน์
และคอนเทนต์ค่อนข้างดี แต่ยังขาด Tech Talent คือ
โปรแกรมเมอร์ สตาร์ทอัพไทยบางคนที่เราไปลงทุน เขาก็
เอ้าต์ซอร์สไปอีสเทิร์นยุโรป แต่ว่าระยะยาวพวกนี้ไม่เวิร์ก 
ถ้าจะแก้ต้องแก้ตั้งแต่ระบบการศึกษา ตอนนี้พยายาม
ดึง Talent คนไทยในต่างประเทศกลับมา สถานการณ์นี้
เหมือนเวียดนามเวฟแรก ตอนนี้เขาเป็นเวฟ 2 แล้ว”
แต่ความแกร่งที่แม้แต่กระทิงจอมอึดยังยกนิ้วให้ คือ จิต
วิญญาณความเป็น SMEs ทำาให้สตาร์ทอัพไทยมีความ
เก่งกาจเรื่องการจัดการ การบริหารองค์กร  การจับลูกค้า 
บริหารลูกน้อง และอีกสารพัดเรื่องจิปาถะ

      “สตาร์ทอัพไทยเกิดจากคนเป็น SMEs มาก่อน 
ปัญหาพื้นฐานพวกนี้เขาแก้มาหมดแล้ว พวกนี้ฆ่าไม่ตาย
เหมือนแมลงสาบ คือกระดูกแข็งมาก นี่ละคือจุดแข็งของ
ไทย เพราะหลายๆ ประเทศอย่างสิงคโปร์เป็นเด็กหมดเลย 
ต่างจากคนไทย เช่น Claim Di แอพฯ เคลมประกันของ
คุณแจ็ค (กิตตินันท์ อนุพันธ์) เป็น SMEs มา 14 ปี ก่อน
ใช้เวลาเรียนรู้การเป็นสตาร์ทอัพใน 3 เดือน”
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เมืองไทยมีศักยภาพมาก ทุก
คนบอกว่า South East Asia 
is a next frontier

จับชีพจร “สตาร์ทอัพ” แบบไทยๆ ปี 2017   
จากปากตัวจริง “กระทิง” เรืองโรจน์ พูนผล ก็อดฟาเธอร์แห่งไทยสตาร์ทอัพ
      เขาคือเด็กต่างจังหวัดที่เป็นผลผลิตชั้นดีจากองค์กรพลิกโฉมโลกอย่าง Google ที่ 
ซิลิคอน แวลลีย์ เขาคือผู้ก่อตั้ง Disrupt University โรงเรียนบ่มเพาะผู้ประกอบการส
ตาร์ทอัพ เขาคือผู้ร่วมก่อตั้ง 500 Tuk Tuk กองทุนร่วมลงทุนของกลุ่ม 500 สตาร์ท
อัพจาก ซิลิคอน แวลลีย์ เขาคือ คนแรกๆ ที่บอกให้คนไทยรู้จัก “สตาร์ทอัพ” และ
สร้างวงการธุรกิจนี้ให้เกิดขึ้นในไทย จนคนวงในให้ฉายาว่า “ก็อดฟาเธอร์แห่งไทย
สตาร์ทอัพ” 
      

      ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้นาทีนี้ “สตาร์ทอัพ” กลายเป็นธุรกิจเทรนด์ใหม่ที่ถูกจับตา
มอง ทั้งที่เป็นนิวบิสิเนสโมเดลที่เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยไม่นานเมื่อปี 2012 แต่ด้วย
แพลตฟอร์มหอมหวานแบบ Growth Startup = Growth ชนิดสร้างเศรษฐีหน้าละ
อ่อนได้เพียงชั่วข้ามคืน จึงเป็นธุรกิจล่อตาล่อใจนักลงทุนและนักธุรกิจทั้งหน้าเก่าและ
ใหม่ เขาคือเด็กต่างจังหวัดที่เป็นผลผลิตชั้นดีจากองค์กรพลิกโฉมโลกอย่าง Google
ที่ ซิลิคอน แวลลีย์ 
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ใกล้เข้าไปอีกนิด กับคำาว่า “อีโค ซิสเต็มส์”
(ECO SYSTEM)

      ในแง่การเป็น “สตาร์ทอัพ อีโค ซิสเต็มส์” ซึ่งคือ
สภาพแวดล้อมท่ีจะหล่อเลี้ยงให้วงจรชีวิตสตาร์ทอัพ
เติบโตอย่างยั่งยืน แม้ประเทศไทยจะอยู่ในอันดับท้ายๆ 
ของเซาท์อีสท์เอเชีย โดยเบอร์ 1 ในภูมิภาคน้ีคือสิงคโปร์
และเป็นอันดับ 10 ของโลก แต่กระทิงก็เช่ือม่ันว่าสตาร์ท
อัพไทยน้ันเกิดได้ และมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี เปรียบ
เทียบตัวเลขจากปี 2012 มาถึงปี 2016 สตาร์ทอัพโต
ขึ้นมา 100 เท่า ท้ังประเทศรวมมูลค่าได้ 200 กว่าล้าน
เหรียญ และคาดว่าปี 2017 น้ีจะโตขึ้นเป็น 400 กว่าล้าน
เหรียญ 

      “การสร้างอีโค ซิสเต็มส์ คือ 10 ปี ต้องลองผิดลอง
ถูกและทำาอย่างต่อเนื่อง คือเมืองไทยเพิ่งมีรัฐบาลมาจับ
ปีที่แล้ว เราช่วยกันสร้างขึ้นมา 4 ปีเอง ยังถือว่าตามหลัง
เขาเยอะ ไทยเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีสตาร์ทอัพระดับยูนิ
คอร์น (ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าเกิน 1 พันล้านเหรียญ) 
อยู่ระดับเดียวกับพม่า กัมพูชา ลาว ขณะที่สิงคโปร์มีไม่รู้
กี่ตัว เวียดนามมี 1 ตัว ชื่อ VNG มาเลเซียมี 4 ตัว ส่วน
อินโดนีเซียเกิดเยอะมาก ดังนั้นมองในแง่ Growth ไทยเรา
เป็นเบอร์ 1 ของเซาท์อีสท์เอเชีย”

      ภาพรวมสตาร์ทอัพไทยถือว่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่
ดี พื้นฐานและอัตราการเติบโตที่ดี แต่สิ่งที่ต้องไปคู่กันคือ
การออกกฏหมายเพื่อมารองรับธุรกิจนี้ ซึ่งต้องอาศัยการ
สนับสนุนจากภาครัฐ แต่สำาหรับภาคเอกชนที่มีความ ‘ตื่น
ตัว’ และ ‘ตื่นเต้น’ กับเรื่องเงินๆ ทองๆ มากกว่า กลับ
มองไปไกลถึงกับกังวลว่าธุรกิจนี้จะเป็นฟองสบู่แตกหรือ
เปล่า? 

ตอบคำาถาม ฟองสบู่แตก!

      กระทิงตอบประเด็นน้ีได้อย่างถึงพริกถึงขิงว่า 
สำาหรับสตาร์ทอัพในเมืองไทยเพิ่งอยู่ในจุดเทค ออฟ 
เท่าน้ัน สิ่งท่ีน่ากลัวกว่า คือถ้ารัฐบาลลงมาเป็นนักลงทุน
เอง เพราะรัฐบาลไม่รู้การตีมูลค่าสตาร์ทอัพ เม่ือสตาร์ท
อัพท่ีไม่ควรได้เงินลงทุนแต่ดันได้ แถมได้เงินลงทุนใน
มูลค่าบริษัทท่ีเยอะกว่าพื้นฐานธุรกิจ หากสตาร์ทอัพ
แบบน้ีกระโดดมาแข่งกับสตาร์ทอัพตัวดีๆ ระบบจะเสีย อีก
ประการท่ีน่ากลัวคือนักลงทุนไม่มีความรู้ แต่มาลงทุนใน
สตาร์ทอัพ สิ่งน้ีไม่ควรเกิดขึ้น เพราะจะทำาให้สตาร์ทอัพ
ท่ีไม่มีศักยภาพจริงได้เงินทุน ผลท่ีตามมาคือระบบเจ๊ง
เหมือนกัน 

      “จะน่าเศร้ามากสำาหรับสตาร์ทอัพไทยถ้าเกิดฟองสบู่
ตอนนี้ เพราะมันยังเล็กมาก เพราะอย่างฟองสบู่ในสหรัฐ
ใหญ่มากเท่าตึกทั้งตึก ถ้าไทยเกิดฟองสบู่คงเท่าฟองนำ้า
ลายมุมปาก แต่สุดท้ายถ้ามีฟองสบู่แตกจริง มันจะมีผู้อยู่
รอด และผู้อยู่รอดจากฟองสบู่จะแข็งแกร่งมากๆ อย่าง
ที่จีนฟองสบู่แตกไปแล้วรอบหนึ่งแล้ว คนที่อยู่ได้คือตัว
จริง ดังนั้น Tech Startup ที่จีนถึงใหญ่และเก่งมากอย่าง
บริษัทยักษ์ใหญ่ในเอเชียคือ Tencent, Alibaba และ Baidu”

      ทั้งนี้สำาหรับภาครัฐหากมุ่งที่จะสนับสนุนสตาร์ทอัพ
จริงๆ กระทิงแนะนำาว่าควรพร้อมเรื่องกฏหมาย และวาง
บทบาทตัวเองเป็น Matching Fund เหมือนอย่างรัฐบาล
สิงคโปร์เคยทำา  โดยให้ Venture Capital เป็นคนเลือก
สตาร์ทอัพแล้วภาครัฐไปแมทช์ เมื่อสตาร์ทอัพพอโตไปได้

ภาครัฐก็ถอยตัวเองออกมาพร้อมผลกำาไรเล็กน้อย รูปแบบ
นี้ทุกฝ่ายจะได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งระบบ แถมลดความ
เสี่ยงเกิดฟองสบู่อีกด้วย

ถึงเวลา Co-Working Space

      ในฐานะปรมาจารย์ด้านสตาร์ทอัพไทย ทีม Hint จึง
ขอให้ช่วยวิเคราะห์เทรนด์ Co-Working Space หน่ึงใน
รูปแบบธุรกิจสตาร์ทอัพท่ีกำาลังฮอตในบ้านเรา ชนิดผุด
ขึ้นท่ัวทุกหัวถนนในย่านทำาเลทอง แม้มีตัวเลือกมากมาย 
แต่มีไม่น้อยท่ีลาโรง และท่ีมีอยู่ก็ ไม่ประสบความสำาเร็จ
เท่าท่ีควร กระทิงมองว่า Co-Working Space ในเมือง
ไทยยังมีข้อจำากัดหลายประการ 1.ในแง่ของเศรษฐกิจ 
เม่ือเทียบค่าเช่า Co-Working Space ในย่าน Prime 
Location กับค่าครองชีพของไทยถือว่าแพง และมีคู่
แข่งเป็นร้านกาแฟท่ีน่ังฟรีได้มากมาย 2.ปัญหาเรื่อง
โลเคช่ัน 3.กำาแพงวัฒนธรรม องค์ประกอบเหล่าน้ีทำาให้ 
Co-Working Space ไทย เป็นตลาดท่ีเหน่ือย และต้อง
ปรับตัวอีกมาก

      “อย่างที่อเมริกาจำานวนของฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ 
และคนที่เป็นผู้ประกอบการมีเยอะ บริษัทใหญ่ๆ
ในซานฟรานซิสโกจะมีวัน Work From Home พวกเขา
ก็จะไปใช้ Co-Working Space แต่เมืองไทย Work from 
home ยังน้อย และเอาจริงๆ คนไทยใช้เวลาทำางานอยู่
บ้านสะดวกกว่าไหม”

      เพราะความต่างในวัฒนธรรมการทำางาน จึงไม่แปลก
ใจเมื่อ Hubba Co-Working Space ที่กองทุน 500 Tuk 
Tuk ร่วมลงทุน จะแปลงแพลตฟอร์มตัวเองเป็นพื้นที่อี
เวนต์ผสมผสานกับการเป็น Co-Working Space แต่ทั้งนี้ 
กระทิงยังคาดการณ์ว่า Co-Working Space ไทยยังพอมี
อนาคต เพียงแต่ต้องหาโมเดลที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ด้วย 

5 อันดับ Startup ที่น่าจับตามอง

      ปิดท้ายด้วยธุรกิจสตาร์ทอัพตัวไหนท่ีกำาลังมาใน
ไทย และควรค่าแก่การลงแรงมากท่ีสุดแห่งปี 2017 เช่ือ
ว่าคงเป็นประเด็นท่ีเหล่านักลงทุนและคนท้ังบ้านท้ังเมือง
อยากรู้มากท่ีสุด เรื่องน้ีกระทิงออกตัวว่าทุกตัวท่ีเขาจะ
เอ่ยถึง ไม่ถึงกับเป็นตัวท่ีมีแนวโน้มดีท่ีสุด แต่เอาเป็นว่า
เป็นแพลตฟอร์มท่ีเขาอยากให้เกิดขึ้นในไทยมากกว่า 
ได้แก่ 

1.Fin Tech : “คงเป็นรูปแบบที่มาแน่ๆ” 
2. e-commerce แบบ Pure Online Brand : เรากำาลัง
พูดถึงแบรนด์ที่ขายและเติบโตทางออนไลน์อย่างเดียว 
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับแบรนด์แว่นตาสัญชาติอเมริกา 
warby parker หรือแบรนด์รองเท้า allbirds
3. Education Tech : ไทยมีตลาดการศึกษาใหญ่มาก 
เทียบเท่ายอดขายดีแทค, เอไอเอส และ ทรู รวมกันแล้ว
คูณ 5 นั่นคือมูลค่าตลาดการศึกษาไทย ทำาให้ยังมีช่องทาง 
โอกาส และรูปแบบอีกมหาศาลที่มาเติมเต็มช่องว่างนี้ได้ 
4. Property Tech :  IProperty คือ Property Tech 
สัญชาติมาเลเซียที่ใหญ่สุดในเซาท์อีสเอเชีย ทั้งที่มาเลเซีย
เล็กกว่าตลาดไทย 2 เท่า แต่มาเลเซียมีสตาร์ทอัพระดับ 
500 ล้านเหรียญแล้ว จากนี้ก็รอแค่คนไทยขยับ
5. Agri Tech :  ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประกอบ
กับเวลานี้ภาครัฐออกมาสนับสนุน Smart Farmer ดัง
นั้น Agri Tech จึงเป็นตลาดที่ใหญ่มาก อาจใหญ่กว่า Ed 
Tech ด้วยซำ้า

      ร่ายมายาวขนาดนี้บอกได้คำาเดียวว่า นี่แค่นำ้าจิ้ม! 
ความรู้ลึก รู้จริง ของผู้ชายคนนี้ ยังมีให้เจาะลึกล้วงงัดกัน
อีกไม่รู้จบ อยู่ที่คุณแล้วละว่า พร้อมเปิดโสตประสาทรับ
หรือยัง...  
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ภาครัฐหากมุ่งที่จะสนับสนุนสตาร์ทอัพจริงๆ กระทิงแนะนำาว่า
ควรพร้อมเร่ืองกฏหมาย และวางบทบาทตัวเองเป็น
Matching Fund เหมือนอย่างรัฐบาลสิงคโปร์เคยทำา
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      น่าแปลกใจแม้เมืองไทยจะเป็นมือใหม่หัดเดินบน
ถนนสตาร์ทอัพ แต่ก็มีสตาร์ทอัพหลายรายฉายแวว
รุ่งแล้ว แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นนักสู้-นัก
สร้างสรรค์ของผู้ประกอบการและนักลงทุนไทย ซึ่งหาก
มองในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยแบรนด์อันดับต้นๆ 
ที่ขยับตัวเร่ืองน้ีก่อนใคร ต้องเอ่ยถึง บริษัท อนันดา
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้น�า
ตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ที่ได้ชื่อว่ามีวิสัยทัศน์
กล้าจะ ‘เปลี่ยน’ และพร้อมที่จะ ‘แตกต่าง’ จนสร้างชื่อ
ให้กับคอนโดมิเนียมอย่าง ASHTON, IDEO Q, IDEO 
MOBI, IDEO, ELIO และ UNIO มาแล้ว

      สู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้การขับเคลื่อนของบิ๊กบอส
หัวก้าวหน้า “โก้” ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้า
หน้าทีบ่ริหาร และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ บริษัท อนันดา 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ก�าลังจะปฏิวัติวงการ
อสงัหาฯ กับการประกาศตัวเป็น “Tech Company” 
รายแรกของวงการ เปิดตัว Ananda UrbanTech ที่
น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานในการขับเคลื่อนองค์กรและโครงการต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ เพื่อมาตอบโจทย์
ความเปลี่ยนแปลงของตลาดและผู้บริโภค อีกทั้งยังน�า
แพลตฟอร์มการท�างานสไตล์สตาร์ทอัพมาใช้ในบรษิทั 
โดยปรับโฉมออฟฟิศใหม่มาในรูปแบบ Ananda Campus 
ส�านักงานที่ชาญฉลาดที่สุดในเอเชีย มาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างานของพนักงาน เพื่อหวังสร้าง
การเติบโตให้แก่อนันดาถึง 300% ในอีก 3 ปีข้างหน้า  
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ถอดรหัส Ananda UrbanTech 
สู่ประวัติศาสตร์การเป็น Tech Company รายแรก! วงการอสังหาฯ
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    Ananda UrbanTech การผสมผสานเทคโนโลยี 
ยกระดับชีวิตเมืองยุคใหม่ให้ดียิ่งกว่า

      คำาถามคือ Ananda UrbanTech คืออะไร? และมัน
ทำางานอย่างไร?

      “เราไม่ใช้แค่ Property Tech ในการขับเคลื่อน สิ่ง
ที่เรากำาลังทำาคือการเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิตคนเมือง มาช่วยแก้ปัญหาการใช้ชีวิตของคนเมืองให้
ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผสม Fin Tech, Health Tech, 
Construction Tech, Prop Tech หรือ Robotics Ai” 
บอส “โก้” ชานนท์ เกริ่น

      “Ananda UrbanTech” จึงเป็นการนำาเทคโนโลยี
ลำ้าสมัยเข้ามาผสมผสานกับการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการเร่งสร้างโซลูชั่นใหม่ๆ ที่
สามารถเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัล 

      ยกตัวอย่างรูปธรรม เช่น การที่อนันดาฯ ให้การ
สนับสนุนและริเริ่มนวัตกรรมและกลยุทธ์ใหม่ๆ ประเดิม
ก้าวแรกด้วยการจบัมอืกับ Haupcar Co, Ltd. ผูใ้ห้บริการ 
ฮอปคาร์ (Haupcar) เพื่อมาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับ
ลูกบ้าน ในการเดินทางด้วยระบบ car-sharing ให้บริการ
รถเช่าในรูปแบบการบริการตนเอง โดยเป็นที่รู้จักกันว่า

เป็นการใช้รถร่วมกันผ่านทางสมาร์ทโฟน ที่อนุญาตให้ผู้
ใช้บริการสามารถขับรถ หรือแบ่งปันรถยนต์ใช้ระหว่างกัน
ได้ตลอดเวลา โดยเริ่มใช้แล้วในโครงการ ไอดีโอ คิว จุฬา-
สามย่าน และ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกสต์ 

      นอกจากนีย้งัจบัมอืกับพนัธมติรท่ีเช่ียวชาญสตาร์ทอัพ 
อาทิ Hubba , Seedstars, ศศินทร์ (Sasin Center for 
Entrepreneurship) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Builk 
ฯลฯ มาร่วมกันครีเอตและคัดสรรนวัตกรรมใหม่ๆ 
ที่อนันดาฯ สามารถนำามาพัฒนาใช้ในธุรกิจหลักได้ใน
อนาคต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ Ananda UrbanTech ใน
การช่วยสร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนเมือง ให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

      “เรามองว่าเซอร์วิสที่สตาร์ทอัพพันธมิตรสร้างจะ
ตอบโจทย์เรื่อง Urban Living Solutions คือมอบบริการ
ที่ดีและสอดคล้องกับดีเอ็นเอของอนันดา เพราะไม่ว่าเรา
จะลงทุนหรือทำาอะไร ทุกอย่างต้องนำามาใช้เพื่อให้คุณภาพ
ชีวิตคนเมืองดีขึ้น การทำางานเป็นทีมร่วมกับสตาร์ทอัพ
เหล่านี้ เราสามารถหาลูกค้า Early Developer เพื่อให้
พวกเขาได้ feedback เร็วจนนำามาพัฒนาผลงานนั้นๆ 
และถ้าเซอร์วิสนั้นเวิร์คจริง เราจะผลักดันเขาให้เติบโตต่อ
ไป ในขณะที่เราได้เซอร์วิสนั้นมาใช้ก่อน” ชานนท์กล่าว

CHANOND
RUANGKRITYA

      ในยุคที่ “สตาร์ทอัพ” มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการพลิกโฉมอุตสาหกรรมโลก ไม่เพียงเป็นรูปแบบธุรกิจทรงประสิทธิภาพที่มาเพิ่มศักยภาพ สร้างความสะดวกสบาย 
และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคเท่านั้น เมื่อมองกลับมาในมุมของผู้ริเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ ยังสร้างรายได้มหาศาลในเวลาอันรวดเร็วราวติดจรวด อย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
กับ Facebook, Uber, Dropbox, Airbnb ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีก็กลายเป็นเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคขาดไม่ได้ และสร้างมูลค่าบริษัทได้เกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
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      ไม่เพียงการเลือกเฟ้นผู้เชี่ยวชาญมาเป็นส่วนผสม
สำาคัญแล้ว อนันดาฯยังมีการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ เพื่อ
สร้าง Ananda UrbanTech ให้เกิดขึ้นจริง โดยแบ่งออก
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การบริหารจัดการนวัตกรรมภายใน
องค์กร และกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรมจาก
ภายนอก ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 

      1.การสนับสนุนระบบ Ecosystem หรือ ระบบ
นิเวศน์ของนวัตกรรม กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนผู้ริเริ่ม
นวัตกรรมอื่นๆ ในระบบนิเวศน์มากกว่าการสร้างสิ่ง
อำานวยความสะดวกหรือกิจกรรมการแข่งขันให้ผู้ริเริ่ม
นวัตกรรมอื่นๆ โดยอนันดาฯ จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้
อื่น (สตาร์ทอัพ) มากกว่าการลงมือทำาเอง ในรูปแบบ
การผลักดันบ่มเพาะทางธุรกิจ และการเฟ้นหาธุรกิจ
ใหม่ๆ มากกว่าการทำาโดยลำาพัง สิ่งนี้จะเป็นกลยุทธ์ช่วย
เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและก้าวสู่การเป็น UrbanTech 
Company ตลอดจนสร้างสรรค์บริการต่างๆ ให้สามารถ
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง

      ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับพันธมิตรระดับแถวหน้า
อย่าง Hubba Thailand ในการสร้าง Ecosystem ที่ดี
ที่สุดให้แก่สตาร์ทอัพไทย และให้การสนับสนุน Startup, 
Incubator โครงการช่วยบ่มเพาะสตาร์ทอัพ ตั้งแต่เริ่ม
ต้นมีไอเดียจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาด 
และ Accelerators โครงการที่ช่วยผลักดันสตาร์ทอัพ
มีผลิตภัณฑ์สามารถเติบโตขยายธุรกิจออกไปได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ้นแทนที่จะมาแข่งขันกันเอง เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนไอเดีย แรงบันดาลใจ และคอนเน็คชั่นใหม่ๆ  
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่อนันดาฯ ให้การสนับสนุน

      “ที่ผ่านมาอนันดาฯ ให้การสนับสนุน Digital 
Ventures หนึ่งในพันธมิตรเพื่อประสานประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประกอบการและพนักงานของบริษัท รวมถึงยัง
ให้การสนับสนุนเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมต่างๆ และล่าสุด
เราอนันดาฯ และศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ แห่งศศินทร์ 
(Sasin Center for Entrepreneurship) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ตกลงความร่วมมือกันเพื่อดำาเนินงานวิจัย
ระบบนิเวศน์นวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อความร่วมมือที่ดีขึ้น
ของชุมชนอีกด้วย”

      2. การจัดตั้งเงินกองทุน (Fund of Funds) ซึ่ง
เป็นการลงทุนในกองทุนต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในด้าน
นวัตกรรมใหม่ๆ และเพื่อร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการที่มี
ความเชี่ยวชาญ 

      3. การบริหารกิจการร่วมทุน (Corporate Venture 
Capital) ในบริษัทที่มีศักยภาพและมีเทคโนโลยีที่สามารถ
นำามาเสริมธุรกิจขององค์กรในอนาคตได้ “ส่วนตัวผมมอง
ว่าคอนโดคือเซอร์วสิ สมมุติในอนาคตไม่มกีารผลติคอนโดฯ
แล้วเราอาจไปผสมกับ Airbnb กลายเป็นธุรกิจใหม่ได้
ไหม? ก็เป็นได้ ไม่จำาเป็นต้องมองว่าอนันดาฯ จะเป็น
ไอดีโอหรืออสังหาฯ เสมอไป แต่มองเป็นแบรนด์ที่ช่วยแก้
ปัญหาการใช้ชีวิตของคนเมือง เพียงแต่เราใช้ทรัพยากรณ์
เดิมเป็นตัวสปริงบอร์ดในการเร่ิมประสบการณ์ใหม่ 
เพื่อส่งให้ตัวเองไปเร็วขึ้น มายด์เซ็ตของเราเป็นเหมือน
นักวิทยาศาสตร์ มองหาสูตรที่เวิร์ค” บอสชานนท์ฉายให้
วิสัยทัศน์การทำางานที่ไม่ยึดโยงกับกรอบเดิมๆ 
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      ส่วนอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ชานนท์มองว่าจะช่วยสร้าง
ความแกร่งให้กับพนักงาน สู่การเติบโตถึง 300% ในอีก 
3 ปีข้างหน้าอย่างที่เขาตั้งใจ นั่นคือการบริหารจัดการ
นวัตกรรมภายในองค์กร โดยมุ่งไปที่การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรแบบ Tech Company ให้พนกังานมคีวามพร้อม 
ตั้งแต่ความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ อย่าง
บริการอาหารกลางวันให้กับพนักงาน ไปจนถึงการสร้าง
บรรยากาศการทำางานในบ้านหลังใหม่ที่มีความทันสมัย
มากที่สุดที่อาคาร FYI Center ถนนพระราม 4 ถือว่า
เป็นก้าวแรกในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ภายใต้ชื่อ 
Ananda Campus ที่มีการนำาแพลตฟอร์มการจัดสรร
พื้นที่ส่วนกลางใช้ร่วมกันแบบสตาร์ทอัพมาใช้ 

      ตลอดจนจุดพักผ่อนส่วนรวมและมุมทำางานส่วนตัว
และมุมให้พนักงานเลือกพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย เพื่อลด
ปัญหาการสื่อสารภายใน รองรับการขยายตัวของธุรกิจ 
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุก
คนในบริษัท ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับออฟฟิศระดับเวิลด์
คลาสในต่างประเทศ

      “เราเป็นบริษัทที่จะทำานวัตกรรมใหม่ๆ จึงไม่ใช่ว่า
ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้คิดค้น การทำางานเหมือนพี่น้อง 
สำาเร็จก็สำาเร็จด้วยกัน เปิดอกคุยกันได้ ถ้าองค์กรสามารถ
ถามซีอีโอได้ตรงๆ  สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เรากล้าพูด
คุยกันเป็นหนึ่งเดียว เพราะผมเชื่อว่าจุดสำาคัญ จุดเกิด 
และจุดตาย คือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สามารถประยุกต์
ความคิดใหม่ๆ ได้หรือเปล่า เพราะบ่อยครั้งเรามักยึดติด
กับของเก่า”

      แต่ที่สร้างความฮือฮาเป็นพิเศษ อยู่ที่การดีไซน์ 
Smart Ofice ซึ่งเป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะมีบทบาทใน
การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ จนเรียกได้ว่าเป็นสำานักงาน
ที่ชาญฉลาดที่สุดในเอเชีย โดยอนันดาฯ ร่วมมือกับ
พันธมิตรระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
อาทิ Samsung, Cisco , Fujisu มาช่วยพัฒนาเทคโนโลยี 
โดยไม่ต้องเพิ่มจำานวนพนักงาน โดยเฉพาะการริเริ่ม
ใช้ Workplace by Facebook ซึ่งเป็นบริษัทแรกใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่นำาระบบนี้มาเป็นเครื่องมือช่วย
ให้พนักงานในองค์กรสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วขึ้น (Collaboration) เพิ่มพื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 

      จากส่วนผสมต่างๆ ภายใต้การบูรณาการของชานนท์ 
ที่ไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงผู้ประกอบการอสังหาฯ เท่านั้น 
หากแต่มุ่งมั่นเป็นผู้นำาในการแก้ไขปัญหาการใช้ชีวิตของ
คนเมือง หรือ Urban Living Solutions  ผ่านกลยุทธ์ 
UrbanTech ทำาให้คาดการณ์ได้ว่า อนันดาฯ จะสร้าง
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์เมือง
ไทย และในอนาคตไม่แน่ว่าเราจะได้เห็นอนันดาฯ ในรูป
แบบบิสิเนสโมเดลที่คาดไม่ถึงก็ได้
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Urban Living Solutions คือมอบบริการที่ดีและสอดคล้องกับ
ดีเอ็นเอของอนันดา และการทำางานเป็นทีมร่วมกับสตาร์ทอัพเรา
สามารถหาลูกค้า Early Developer และถ้าเซอร์วิสนั้นเวิร์คจริง
เราจะผลักดันเขาให้เติบโตต่อไป

เราเป็นบริษทัทีจ่ะทำานวัตกรรม
ใหม่ๆ จึงไม่ใช่ว่าผู้บริหารระดับ
สูงเป็นผู้คิดค้น การทำางาน
เหมือนพี่น้อง สำาเร็จก็สำาเร็จ
ด้วยกัน เปิดอกคุยกันได้
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สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ของตลาด
     

     จากการสำารวจและรายงานของ Forbes  “สาเหตุ
หลักอันดับ 1 ที่ Startups ล้มเหลว นั่นคือ การที่สินค้า
นั้นไม่ตรงตามความต้องการของตลาด นั่นคือ Startups 
จำานวน 42% ต้องล้มเหลว เพราะตลาดหรือผู้บริโภคมี
ความต้องการสินค้าของพวกเขาน้อยกว่าที่คาดหวังไว้” ดัง
นั้นคุณต้องศึกษาให้แน่ใจว่าสินค้าที่กำาลังพัฒนานั้นเป็นที่
ต้องการของตลาด

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณต้องไม่ละเลยแม้สิ่งเล็กน้อย

     มีคำากล่าวของ CEO ที่ประสบความสำาเร็จว่า “สินค้า
ที่ดีและทีมเทคนิคที่เก่งนั้นไม่สามารถการันตีการประสบ
ความสำาเร็จของธุรกิจได้” ดังนั้นในฐานะเจ้าของธุรกิจ 
คุณจึงไม่ควรที่จะละเลยขั้นตอนทางธุรกิจ และปัญหา
น้อยใหญ่ที่ธุรกิจกำาลังเผชิญเพียงเพราะปัญหานั้นไม่ใช่
หน้าที่โดยตรงของเจ้าของธุรกิจ เพราะทุกอย่างสามารถ
ส่งผลต่ออนาคตของธุรกิจได้ทั้งนั้น สำาหรับ Startups นั้น
ไม่สามารถแบ่งแยกแผนกต่างๆได้ จึงหมายความว่า ทั้ง
หน้าที่ ตำาแหน่งและความรับผิดชอบของผู้นำาในองค์กร
นั้นจะเหลื่อมกัน สิ่งเล็กน้อยสามารถที่จะรวมกันจนกลาย
เป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าได้ และบางครั้งสิ่งที่สำาคัญที่สุดของ 
Startups นั้นก็อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ระบบธุรกิจ รูปแบบขององค์กร หรือการขยายตัวของ
องค์กรก็ได้

ธุรกิจต้องเติบโตอย่างรวดเร็ว

     คำาว่า “การเติบโตอย่างรวดเร็วจะทำาให้ขาดความ
มั่นคง ไม่ใช่สำาหรับธุรกิจ Startups!!! เพราะการเติบโต
ที่รวดเร็วนั้นแสดงถึงแนวคิดที่ดี และความต้องการของ
ตลาด

     สำาหรับการเติบโตของธุรกิจ Startups นั้นนำาไปสู่
การเติบโตที่มากกว่า สู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เหล่า 
Startups จึงไม่ควรพอใจอยู่เพียงแค่ที่การเพิ่มจำานวน
หลักหน่วยของธุรกิจหลังการเริ่มธุรกิจนานหลายเดือน 
ท้ายสุดหากการเติบโตยังไม่เริ่มขึ้นหลังจากช่วงระยะเวลา
หนึ่ง มันอาจจะเป็นได้ว่าการเติบโตจะไม่เกิดขึ้น และ
ธุรกิจที่ไม่เติบโต ก็เท่ากับว่าธุรกิจกำาลังหดตัว
สาเหตุสำาคัญอันดับสองของการล้มเหลว คือ “เงิน
หมุนเวียนไม่พอ” แล้วทำาไมธุรกิจถึงมีเงินไม่พอหมุนเวียน
ล่ะ? ก็เพราะธุรกิจเติบโตไม่เร็วมากพอ!! ดังนั้นหากธุรกิจ
ของคุณนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว คุณก็สามารถที่จะ
เลิกกังวลกับปัญหาบางส่วนที่เป็นต้นเหตุสำาคัญที่จะทำาให้
ธุรกิจล้มเหลวไปได้ เพราะการเติบโตอย่างรวดเร็ว บ่งบอก
สัญญาณของธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จ นั้นเอง

1.ทีมงานต้องเข้มแข็ง ลุกข้ึนยืนหยัดใหม่ได้รวดเร็ว

     Startups ทุกแห่งนั้นประกอบไปด้วยกลุ่มคน และ
ยิ่งกลุ่มคนนั้นสามารถทำาหลายสิ่งไปพร้อมกันได้ดีมาก
เท่าไหร่ ก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจที่
จะประสบความสำาเร็จมากขึ้นเท่านั้น ความสามารถใน
การทำาหลายสิ่งไปพร้อมกันสำาหรับธุรกิจ Startups นั้น
เกี่ยวข้องมากกว่าความสามารถของคนคนหนึ่ง เพราะมัน
เชื่อมโยงกับความคิดและความเชื่อ ของทีมงาน Startups 
ที่จะต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนสินค้าให้เข้า
กับสถานการณ์ต่างๆ การวางแผนการตลาดใหม่ๆ การ
เปลี่ยนกลุ่มธุรกิจ หรือแม้แต่การที่ต้องล้มธุรกิจเดิมและ
เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ดังนั้นทีมที่สามารถยืนหยัดขึ้นมาใหม่
ได้อย่างรวดเร็วนั้น ยังแสดงให้เห็นว่าเป็นทีมที่มีความ
สามัคคีกลมเกลียว และสามารถที่จะพากันผ่านช่วงเวลาที่
เลวร้ายไปได้

สถิติเบื้องต้นก่อนเร่ิมธุรกิจ Startups ที่คุณต้องรู้ 
(ข้อมูลอ้างอิงจากประเทศสหรัฐอเมริกา)

• เจ้าของธุรกิจ 51% อายุ 50-88 ปี, 33% อายุ 35-49 ปี 
และมีเพียง 16% เท่านั้นที่อายุน้อยกว่า 35 ปี
• มากกว่า 69% ของ Startups ในประเทศอเมริกา เริ่ม
ต้นธุรกิจในบ้านของตัวเอง
• จากข้อมูลสถิติระดับชาติของอเมริกา 42% เป็นธุรกิจ
ขนาดเล็ก และ 23% เป็นธุรกิจขนาดกลาง 
• ในประเทศอเมริกา ธุรกิจกว่า 9% ต้องปิดตัวลงไปทุกปี 
แต่กลับมีเพียง 8% เท่านั้นที่เริ่มขึ้นมาใหม่
คำาถามยอดฮิตที่เจ้าของธุรกิจมักถูกถามบ่อย (51%)  คือ 
“มีที่ใดที่เขาจะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็น
เจ้าของธุรกิจ?” และคำาตอบก็คือ “ลองเริ่มธุรกิจดูสิ”

สถิติอัตราล้มเหลวของ Startups

• มากกว่า 50% ของธุรกิจขนาดเล็กล้มเหลวภายในเวลา 
4 ปี และหากติดตามผลจากธุรกิจที่ก่อตั้งในปี 2011 พบ
ว่า 79.4% สามารถไปได้จนถึงปี 2012, 69.3% สามารถ
ไปได้จนถึงปีที่ 2013, 61.9% สามารถไปได้จนถึงปีที่ 
2014 และ 3% สามารถไปได้จนถึงปีที่ 2015 หรือเข้าสู่
ปีที่ 5
• สาเหตุหลักของความล้มเหลว คือ  46% ไม่สามารถ
แข่งขันในตลาดได้, 30% ขาดประสบการณ์หรือขาดความ
สามารถในการบริหาร, 13% สาเหตุอื่นๆ เช่น การบริหาร
แบบละเลย, ถูกโกง หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ 11% 
ขาดประสบการณ์ในธุรกิจ 

ต้นแบบพันธุกรรม Startups ทางประเทศสหรัฐอเมริกาค้นพบว่า  90% ของเหล่า Startups นั้น
ล้มเหลว มีเพียง 10% เท่านั้นที่จะประสบความสำาเร็จ แล้ว 10% ที่ประสบความสำาเร็จนั้นต้องมี
คุณสมบัติอย่างไร?
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สถิติการระดมเงินทุนของ Startups

• 82% ของเหล่า Startups นั้นได้เงินทุนเริ่มต้นในการ
ก่อตั้งจากเงินของผู้ก่อตั้ง หรือเพื่อนและครอบครัวของผู้
ก่อตั้ง 
• 77% ของการเริ่มต้นธุรกิจนั้น พึ่งพิงเงินเก็บส่วนตัวเพื่อ
เป็นเงินที่ใช้ในการบริหารงานในช่วงเริ่มต้น
• 40% สามารถทำากำาไรได้, 30% ทำาได้เพียงเท่าทุน และ 
30% ขาดทุน
• การมีผู้ก่อตั้ง 2 คน แทนที่จะเป็นคนเดียว จะช่วยในการ
เพิ่มความเป็นไปได้ที่ธุรกิจจะประสบความสำาเร็จ เพราะ 
คุณจะได้เงินทุนเพิ่มอีกกว่า 30%, คุณจะมีการเติบโตด้าน
บุคลากรเป็น 3 เท่า,คุณจะเติบโตเร็วกว่า 19%
• 82% ของธุรกิจ Startups นั้นล้มเหลวเพราะปัญหาเรื่อง
เงินหมุนเวียน และ 27% เนื่องจากไม่สามารถระดมเงิน
ทุนได้ตามที่พวกเขาจำาเป็นต้องใช้

กลุ่มธุรกิจที่ Startups ดำาเนินกิจการแล้วประสบความ
สำาเร็จ

     ธุรกิจที่ Startups ประสบความสำาเร็จมากที่สุด คือ 
ธุรกิจการเงิน ธุรกิจประกัน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ – 
โดยร้อยละ 58 ของ Startups ประเภทนี้ ยังคงดำาเนิน
ธุรกิจอยู่ได้ถึง 4 ปี

15 อันดับธุรกิจที่ได้กำาไรสุทธิมากที่สุด

• ธุรกิจบัญชีและภาษี มีกำาไรสุทธิ 18.4%
• ธุรกิจการบริหารองค์กร มีกำาไรสุทธิ 15.5%
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และนายหน้า ตัวแทน มีกำาไรสุทธิ 
15.19%
• ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ มีกำาไรสุทธิ 14.55%
• ธุรกิจด้านกฎหมาย มีกำาไรสุทธิ 14.48%
• ธุรกิจทันตกรรม มีกำาไรสุทธิ 14.41%
• ธุรกิจการผลิต ส่งและจำาหน่ายพลังงาน มีกำาไรสุทธิ 
14.02%
• ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีกำาไรสุทธิ 14.01%
• ธุรกิจด้านสุขภาพอื่นๆ มีกำาไรสุทธิ 13.30%
• ธุรกิจด้านกายภาพบำาบัด มีกำาไรสุทธิกว่า 13.01%
• ธุรกิจด้านการขายและให้เช่าเครื่องจักร มีกำาไรสุทธิกว่า 
12.58%
• องค์กรเพื่อศาสนา มีกำาไรสุทธิกว่า 12.41%
• ธุรกิจให้คำาปรึกษาด้านการบริหาร บริการทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค มีกำาไรสุทธิกว่า 12.05%
• ธุรกิจออกแบบ มีกำาไรสุทธิกว่า 11.4%
• ธุรกิจด้านการบริการการจัดการทั่วไป มีกำาไรสุทธิกว่า 
11.3%

15 อันดับธุรกิจที่ได้กำาไรสุทธิน้อยที่สุด

• ธุรกิจผลิตนำ้ามันและแก๊ส กำาไรสุทธิติดลบ -7.6%
• ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำาเหมือง กำาไรสุทธิ 0.6%
• ธุรกิจผลิตเครื่องดื่ม กำาไรสุทธิ 0.8%
• ธุรกิจค้าส่งสินค้าบริโภค กำาไรสุทธิ 1.9%
• ธุรกิจการทำาสวน กำาไรสุทธิ 2.0%
• ธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค กำาไรสุทธิ 2.3%
• ธรุกิจปิโตรเลยีมและสนิค้าจากปิโตรเลยีม กำาไรสทุธ ิ2.4%
• ธุรกิจร้านขายของชำา กำาไรสุทธิ 2.5%
• ธุรกิจตัวแทนขายรถ กำาไรสุทธิ 3.2%
• ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง กำาไรสุทธิ 3.2%
• ธุรกิจบริการบ้านพักคนชรา กำาไรสุทธิ 3.3%
• ธุรกิจตัวแทนจำาหน่ายเครื่องจักรอื่นๆ กำาไรสุทธิ 3.3%
• ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เพื่อตกแต่งบ้าน กำาไรสุทธิ 3.3%
• ธุรกิจร้านขายเฟอร์นิเจอร์ กำาไรสุทธิ 3.3%
• ธุรกิจเครื่องดื่มมึนเมา กำาไรสุทธิ 3.4%

     ท้ายนี้ หากคุณสนใจที่จะเริ่มธุรกิจของตัวเอง อย่า
ให้ตัวเลขสถิติด้านบนเบี่ยงเบนความตั้งใจของคุณ เพราะ
สุดท้ายแล้วคุณมีความเป็นไปได้ที่จะสำาเร็จมากกว่าหาก
คุณได้ลองและยอมเสี่ยงที่จะล้มเหลวแทนที่ไม่ได้ลงมือ
ลองทำาสิ่งใดเลย!!

ขอบคุณข้อมูลจาก Forbes และ smallbiztrends.com
หมายเหตุ * ข้อมูลทั้งหมดเป็นของประเทศสหรัฐอเมริกา

ธุรกิจที่ Startups ประสบความสำาเร็จมากที่สุด คือ ธุรกิจการ
เงิน ธุรกิจประกัน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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Money Management  
แหล่งเงินทุน SMEs Startup ประเทศไทย
 

“อย่าปล่อยให้ปัญหาเงินทุนขาดแคลน เป็นอุปสรรคเร่ิม
ต้นธุรกิจ Startup ”

     จากทิศทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ประเทศ  ด้วยรูปแบบ “Value–Based Economy” 
หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ใน 3 มิติ
สำาคัญ ได้แก่  เปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่ “สินค้า
เชิงนวัตกรรม” , เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาค
อุตสาหกรรมไปสู่ “การขับเคลื่อนด้วยภาคนวัตกรรม
เทคโนโลยี”  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เน้นภาค
การผลิตสินค้าไปสู่ “ภาคบริการ” ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น
ภายใต้โมเดลที่มีชื่อว่า “Thailand 4.0”  ซึ่งนั้นเอง เป็น
เหตุผลให้เชื่อว่า จะเกิดแพลทฟอร์มการสร้าง “New 
Startups” หลากหลายสาขา ในประเทศไทยมากขึ้น 
อาทิเช่น เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) , เทคโนโลยี
สุขภาพ (Healthtech) , เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robo-
tech) , เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) ,อี –คอม
เมิร์ซ (E–Commerce) หรือ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว 
(Traveltech) เป็นต้น

     แน่นอนว่าเรื่องราวของเงินทุน ย่อมเป็นหนึ่งปัจจัย
สำาคัญในการเริ่มต้นหรือดำาเนินธุรกิจเหล่านี้ให้อยู่รอด
ต่อไปได้  ทางภาครัฐเอง ก็เล็งเห็นความสำาคัญนี้ จาก 
โครงการสนับสนุน SMEs Startup จากหน่วยงานภาครัฐ 
อาทิเช่น โครงการคำ้าประกันสินเชื่อของบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) , โครงการสินเชื่อ
ประชารัฐเพื่อ SMEs ของ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) เป็นต้น การ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธนาคารพาณิชย์ ทางด้าน
สินเชื่อ SMEs Startup ต่างๆ นอกจากนี้ยังมี แหล่งเงิน
ทุนจากกลุ่มทุนเอกชนอื่น ๆ ที่พร้อมให้การสนับสนุนและ
เดินเคียงข้าง SMEs Startup รายละเอียดดังนี้

โครงการสนับสนุน SMEs Startup จากภาครัฐ

     จากมติ ครม.เห็นชอบดำาเนินโครงการคำ้าประกันสิน
เชื่อ Start-up & Innovation เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 
ที่ผ่านมา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( 
บสย. ) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 17 สถาบัน
การเงิน  ด้วยวงเงินคำ้าประกันสินเชื่อรวม 10,000 ล้าน
บาท ระยะเวลาคำ้าประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ผู้
ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นขอคำ้า
ประกันสินเชื่อได้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือ
จนกว่าจะเต็มวงเงิน  โดยมีข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

 • ลักษณะผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมได้
✓กรณี SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (คำ้าประกัน
สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท)
✓SMEs ผู้ประกอบการรายใหม่ อายุกิจการไม่เกิน 3 ปี 
✓SMEs ผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างการดำาเนินการ
เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ 
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่ บสย. เห็น
ชอบ 
✓กรณี SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเทคโนโลยี
✓ ธุรกิจที่มีนวัตกรรม หรือสินค้า/บริการ/กระบวนการ 
แตกต่างจากเดิม โดยธนาคารเป็นผู้รับรองและยืนยัน (คำ้า
ประกันสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท)
✓ธุรกิจที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สำานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) 
หรือ หน่วยงานที่ บสย. เห็นชอบ (คำ้าประกันสูงสุดไม่เกิน 
20 ล้านบาท)

• วงเงินคำ้าประกัน
✓ ประเภทบุคคลธรรมดา : วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
ต่อราย ทั้งผู้ประกอบการใหม่ (Start-up SMEs) และผู้
ประกอบการนวัตกรรมเทคโนโลยี (Innovation SMEs)
✓ประเภทนิติบุคคล : กรณีผู้ประกอบการใหม่(Start-
up SMEs)  วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย หากเป็นผู้
ประกอบการนวัตกรรมเทคโนโลยี(Innovation SMEs) 
วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย

 • ระยะเวลาคำ้าประกันและอัตราค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาการคำ้าประกันสูงสุดไม่เกิน 10 ปี  คิดอัตรา
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 1-2 ต่อปีตลอดอายุ ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของธนาคาร โดยฟรีค่าธรรมเนียมคำ้าประกันสิน
เชื่อปีแรก  

 

สินเชื่อ SMEs Startup ภาคธนาคารพาณิชย์

     ภาคธนาคารพาณิชย์สานต่อโครงการภาครัฐที่ให้การ
สนับสนุนผู้ประกอบการไทย SMEs Startup ใน รูป
แบบสินเชื่อหลากหลายประเภท ตามวัตถุประสงค์ใช้เงิน
ของเหล่า SMEs Startup อาทิเช่น เงินทุนสำาหรับการ
ปรับปรุงเครื่องจักรธุรกิจ , เงินทุนเพื่อการเพิ่มสภาพคล่อง
ธุรกิจ , เงินทุนสำาหรับการขยายขนาดธุรกิจ ไปตลอดจน 
ผู้ประกอบการ SMEs Startup ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ 
อาจมีหลักประกันไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำาหนด 
จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธนาคาร
พาณิชย์ เปิดโอกาสให้ บสย. เข้ามาช่วยคำ้าประกันสินเชื่อ 
สร้างความมั่นใจแก่ธนาคารพาณิชย์ในการพิจารณาอนุมัติ
เงินกู้ง่ายมากขึ้น 

     ผู้ประกอบการ SMEs Startup  ไม่ควรปล่อยให้
ปัญหาเงินทุน เป็นอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup  
โดยสามารถเลือกใช้สินเชื่อได้เลยว่า ต้องการสินเชื่อระยะ
สั้นหรือระยะยาว ต้องการสินเชื่อของธนาคารใด วงเงินสิน
เชื่อจะอยู่ในช่วงหลักแสนบาทไปจนถึงหลักสิบล้านบาท 
ระยะเวลาสินเชื่อ 2-10 ปี อัตราดอกเบี้ยตามแต่ธนาคาร
กำาหนด ด้านหลักประกันจะเป็นการคำ้าประกันของ บสย. 
รวมทั้ง ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เงินฝาก พันธบัตร ฯลฯ 
 

กลุ่มทุนเอกชน พร้อมเดินเคียงข้าง SMEs Startup 

     นอกจากความช่วยเหลือจากโครงการภาครัฐและการ
สนับสนุนสินเชื่อจากภาคธนาคารพาณิชย์แล้ว ยังมีทาง
เลือกแหล่งเงินทุนอื่นสำาหรับเหล่า SMEs Startup นั้น
คือ บริษัทเงินทุนหรือองค์กรเอกชน ที่ให้ความสนใจและ
สนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ดี ๆ ไม่จำากัดเฉพาะแค่ด้าน
นวัตกรรม แต่อาจหมายรวมถึงธุรกิจสาขาอื่น ๆ ด้วย อาทิ
เช่น  สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  , ยู
นิจิน เวนเจอร์ส (Unigin Ventures) และ ดิจิทัล เวนเจ
อร์ส (Digital Ventures)  ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ 
, โครงการ Krungsri Uni Startup จากธนาคารกรุงศรีฯ 
และ กองทุน 500 Tuk Tuks  เป็นต้น

MONEY
MANAGEMENT
“อย่าปล่อยให้ปัญหาเงินทุนขาดแคลน เป็นอุปสรรคเร่ิมต้นธุรกิจ Startup ”

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคธนาคารพาณิชย์
เปิดโอกาสให้ บสย. เข้ามาช่วยคำ้าประกันสินเช่ือ สร้างความมั่นใจ
แก่ธนาคารพาณิชย์ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ง่ายมากข้ึน 
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สานฝัน เร่ืองการปลูกสร้าง
บ้านด้วยสินเช่ือบ้านบัวหลวง

     เพื่อส่งมอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคนที่ตัวเองรัก
อยากสร้างบ้านใหม่ให้พ่อแม่ อยากสร้างบ้าน..เพื่อ
ครอบครัวของตนเอง แต่การมีบ้านสักหลังไม่ใช่เร่ือง
ง่ายอย่างที่คิด และไม่ใช่เร่ืองยากเกินไปที่ใครสักคนหนึ่ง
จะทำาได้ หากมีการวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมซึ่ง
สามารถทำาได้ดังนี้
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1. เลือกแบบที่ใช่
     เลือกแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนใน
ครอบครัว บ้านในฝันเป็นแบบไหนแนะนำาให้พิจารณาจาก
คนในครอบครัว มีผู้สูงอายุหรือไม่ จำานวนสมาชิก จำานวน
พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน จำานวนห้องนอน ห้องนำ้า และ
จำานวนที่จอดรถ ต้องการบ้านสไตล์ไหน ก่อนที่จะจ้าง
สถาปนิกให้ออกแบบเขียนแปลนควรทราบความต้องการ
เบื้องต้นของตนเอง เช่นขนาดพื้นที่ดิน 11.5×18.5m 
พื้นที่ตัวบ้าน 90 ตรม. 9x10m บ้านสไตล์ American 
country ชั้นล่าง ห้องนั่งเล่น ห้องนำ้า ห้องครัว หน้าต่าง
ลานซักล้างรวมถึงถ้ามีผู้สูงอายุห้องนอนควรอยู่ทิศไหน
อย่างไร ชั้นบนห้องนอนกี่ห้อง ห้องนำ้า ตำาแหน่งการจัด
วางแต่ละห้อง

2. ประเมินตัวเองด้านการเงิน
     สำาหรับผู้ที่มีศักยภาพในการสร้างบ้านด้วยเงินสด อาจ
ไม่ต้องกังวลนัก แต่ผู้ที่ต้องการกู้เงินกับธนาคารควรตรวจ
สอบก่อนว่ารายได้ของตนเองสามารถยื่นกู้สูงสุดได้เท่า
ไหร่ จะได้เลือกแบบบ้านให้เหมาะสมกับงบประมาณไม่
เกินกำาลังตัวเอง โดยทั่วไปแล้วในการวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อ
ปล่อยวงเงินกู้  ธนาคารจะใช้หลักพิจารณา 2 หลักใหญ่ๆ  
เงินรายได้ รายได้ต่อเดือนหักค่าใช้จ่าย และภาระหนี้สิน 
เหลือเพียงพอผ่อนชำาระได้หรือไม่ โดยส่วนใหญ่ภาระผ่อน
ในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน

เช่นเงินเดือน 20,000 บาท ภาระผ่อนไม่ควรเกิน 30% 
– 40% ของรายได้ ต่อเดือนหรือไม่ควรเกิน 7,000 ถ้า
มีภาระผ่อนหนี้อื่นอยู่หากผ่อนบ้านด้วยอาจไม่เพียงพอ 
หลักประกัน โดยปกติ กรณีต้องการกู้เพื่อปลูกสร้างที่ดิน
ของตนเอง ธนาคารส่วนใหญ่ให้วงเงินกู้สูงสุดเท่ากับมูลค่า
การก่อสร้างและไม่เกิน 90%ของราคาประเมินที่ดินและ
ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างตามแบบแปลน แต่หากต้องการ
กู้ซื้อที่ดินด้วย ก็สามารถขอกู้ซื้อที่ดินพร้อมกันได้ โดย
สามารถขอวงเงินกู้ได้ประมาณ 80% – 90% ของมูลค่า
ที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง

3.ปรึกษาสถาปนิกผู้รับเหมา
     ปรึกษาสถาปนิกเพื่อออกแบบแปลนบ้านตามที่
ต้องการ เพื่อประเมินราคาก่อสร้างว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เท่าไร รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตปลูกสร้าง ซึ่งอาจต้องพิจารณาเพิ่มเติมจากข้อ
กำาหนดผังเมือง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากกฎหมาย
ผังเมืองที่กำาหนดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ 
เว็บไซต์ www.dpt.go.th  นอกจากนี้ ในส่วนของการ
ว่าจ้างใครสักคนมาสร้างบ้าน สามารถเลือกได้หลายวิธี 
จ้างบริษัทรับสร้างบ้านให้ก่อสร้างให้ จ้างสถาปนิกเป็นผู้
ออกแบบก่อน จากนั้นนำาแปลนให้ผู้รับเหมามาประมูล
สร้างบ้าน จ้างผูรั้บเหมารับผดิชอบให้เขาเป็นคนหาสถาปนกิ
มาออกแบบให้ และเมื่อจ้างสถาปนิกออกแบบมาแล้ว ควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า วงเงินก่อสร้างอยู่ในงบประมาณที่ตั้ง
ไว้หรือไม่ แต่ถ้ายังไม่ได้ติดต่อสถาปนิกรายใดเลย 

4. ขอสินเช่ือกับธนาคาร
     

     ควรศึกษารายละเอียดในการขอ สนิเช่ือ แต่ละธนาคาร
ให้ด ีซึ่งแต่ละธนาคารจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป ปกติใน
การขอ สินเชื่อ ธนาคารจะขอดูบัญชีที่แสดงกระแสเงิน
ได้ย้อนหลัง 6-12 เดือน เราควรมีหลักฐานเงินได้ผ่าน
บัญชีเพื่อแสดงความสามารถในการผ่อนชำาระหนี้ในระยะ
ยาว และควรมีหลักฐานการออมเพื่อแสดงให้เห็นถึงวินัย
ทางการเงินและความน่าเชื่อถือ และหากมียอดหนี้เก่าจาก
การผ่อนชำาระที่อื่นควรรักษาประวัติการผ่อนชำาระให้ตรง
เวลา เพราะมีผลต่อการอนุมัติ สินเชื่อ ปัจจุบันนี้สถาบัน
การเงินมากมายที่ให้ความสนับสนุนผู้ที่ต้องการปลูกสร้าง
บ้าน โดยเฉพาะ สินเชื่อบ้าน บัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ 
ได้ให้บริการ สินเชื่อ แก่ลูกค้าที่ต้องการปลูกสร้างบ้าน 
เพียงนำาโฉนดที่ดินพร้อมกับสัญญารับเหมาก่อสร้างของ
บริษทับ้าน เพือ่ขอให้ธนาคารพิจารณา สนิเช่ือ เงินกู้ การมี
บ้านสักหลงัไม่ใช่เร่ืองยากเกนิไปเลยใช่ไหมค่ะ หากมกีาร
วางแผนชีวติและเตรยีมตัวให้พร้อม ใครๆกส็ามารถสานฝัน
สร้างบ้านทีแ่สนสขุนีไ้ด้… สำาหรับผู้ที่สนใจ สินเชื่อบัวหลวง 
เพ่ือการปลูกสร้างบ้านสามารถสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที ่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ท่ัวประเทศ
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      Muchroom Co-working Space

      Co-working space ขนาดกะทัดรัด แต่ให้ความรู้สึก
สบายๆ สงบ ผ่อนคลาย และเป็นกันเอง เหมือนกับคุณได้
อยู่บ้าน มีพื้นที่ของสวนเขียวๆ ให้ได้เดินเล่น มีตู้หนังสือ
ให้หยิบค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ไม่ว่าจะมาคนเดียว หรือ
มาเป็นกลุ่มก็ตอบโจทย์ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่จัดเป็นห้อง
ประชุมหรือห้องทำางานเพิ่มเติม เป็นตู้คอนเทนเนอร์บน
สวนสีเขียวให้ได้ลองเลือกใช้บริการ

      Ease Cafe & Co-working Space

      พื้นที่ทำางานมีทั้งด้านล่างและด้านบน แต่ถ้าต้องการ
ความสงบด้านบนจะเหมาะกว่าครับ โดยแบ่งออกเป็น 2 
โซนคือโซนที่เป็นเก้าอี้นั่งแบบปกติ และแบบ bean bag 
ให้ความรู้สึกสบายๆ ผ่อนคลาย สไตล์การตกแต่งที่นี่เรียบ
ง่าย เน้นโทนสีดำา เฟอร์นิเจอร์ไม้ สิ่งอำานวยความสะดวกก็
มีครบครัน แนะนำาว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

1

2

      ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้ ธุรกิจอย่าง Co-working space ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งในหมู่ start ups หรือ เจ้าของ
กิจการขนาดเล็ก เพราะความอิสระ คุ้มราคา และสิ่งอำานวยความสะดวกที่เพียบพร้อม อีกทั้งยังได้พบปะ หรือแชร์ไอเดีย
กับกลุ่มคนใหม่ๆ ที่ใช้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน นอกจากนี้ยังเหมาะกับบรรดาฟรีแลนซ์ที่รักอิสระ หนีความจำาเจ มา
เติมไอเดียใหม่ๆ จากการได้เปลี่ยนสถานที่มาทำางานแบบ Co-working space ด้วย

      ธุรกิจ Co-working space จึงผุดข้ึนเป็นดอกเห็ด แต่ละที่ก็มีจุดขายและความน่าสนใจไม่แพ้กัน ข้ึนอยู่กับ รสนิยม 
และความสะดวกสบายในการเดินทาง HINT เลยรวบรวม 10  Co-working space  ติดเส้นรถไฟฟ้า เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง และตอบโจทย์ในการทำางาน  

CO-WORK?NG 
SPACE
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      ONEDAY-FORWARD CO-WORKING SPACE

      เป็นอีกสถานที่ที่ไม่ควรพลาดครับ เพราะที่นี่เป็น 
co-working space ที่ตกแต่งน่ารัก มีความคูล ความชิค 
เปิดประตูเข้ามาให้ความรู้สึกเหมือนอยู่เมืองนอก ช่วย
สร้างบรรยากาศในการนั่งทำางานให้บรรเจิด ดีงามตรงที่
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ใครทำางานเหนื่อยแล้วไม่
อยากขยับตัวไปไหน ที่นี่ก็มีโฮสเทลไว้คอยบริการด้วยนะ
ครับ เรียกได้ว่าเบ็ดเสร็จครบครัน

      THINK Society: Co-working Space & Cafe

      Co-working Space ที่รวมคาเฟ่ ที่นั่งทำางาน และ
ห้องสมุดขนาดเล็กๆ ไว้รวมกัน มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นล่าง
ของร้านเป็นที่นั่งทำางานแบบสบายๆ แบบโต๊ะญี่ปุ่น ไว้คุย
งาน แชร์ไอเดีย  ชั้นถัดมามีทั้งโต๊ะแบบออฟฟิศ หรือจะ
เป็นโซฟานั่งทำางานนั่งคุย  ก็มีมุมจัดไว้เช่นกันครับ ยามหิว
ก็มีคาเฟ่ที่มีเครื่องดื่มและขนมรสชาติดีไว้คอยบริการ จะ
มาแค่นั่งคาเฟ่หรือจะมานั่งทำางานด้วยก็ไม่ผิดหวัง ส่วนชั้น
บนสุดสำาหรับคนที่ต้องการใช้ห้องประชุมนะครับ

      LAUNCHPAD 

      นับเป็น Co-working space สีสันสดใส ที่นี่เน้นโทน
ส้มเขียว ที่ช่วยปลุกเร้าพลังและไอเดียให้รู้สึกมีพลังได้ทั้ง
วัน แต่ขณะเดียวกันก็ให้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย สบายๆ 
ด้วยพื้นที่โล่งๆที่ไม่แออัดจนเกินไป ความพิเศษของที่นี่มี
ห้องสันทนาการที่มีโต๊ะปิงปอง เครื่องเล่นเกม เอาไว้คลาย
เครียดหลังจากนั่งทำางานมานานๆ ด้วย นอกจากพื้นที่
ทำางานแล้ว  ที่นี่ยังสามารถจัดงานอีเวนท์หรือปาร์ตี้สนุกๆ 
ที่จำานวนคนไม่ถึง 100 คนได้ด้วยครับ

      

      HIVE Bangkok

      Co-working Space สุดหรูย่านสุขุมวิท อยู่บนชั้น 2 
ของ Hive Spa ที่นี่ตกแต่งสวยงาม น่านั่งทำางาน มีมุมให้
เลือกทำางานหลากหลาย เก๋ๆ กับมุมแบบส่วนตัวที่ดีไซน์
เหมือนตู้โทรศัพท์ หรือมุมประชุมคุยงานแบบสบายๆ มี 
2 ชั้นให้เลือกนั่ง ส่วนที่พิเศษของที่นี่ คือ สมาชิกที่เช่า
พื้นที่แบบรายเดือน จะสามารถเข้ามาให้งานได้ตลอด 24 
ชั่วโมง และสมาชิก Hive สามารถไปใช้บริการได้ที่สาขา
ต่างประเทศ ทั้ง 4 สาขา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับ

      EGG 88 Bangkok

      Co-working Space ที่ตั้งอยู่บริเวณในคอมมูนิตี้
มอลล์ที่ชื่อว่า W District สไตล์การออกแบบมีรูปทรง
ของไข่เป็นองค์ประกอบเป็นความน่ารักไปอีกแบบครับ 
ประกอบกับการดีไซน์ด้วยโทนสีขาว ให้ความรู้สึกโปร่ง 
ผ่อนคลาย และมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง  ความพิเศษของที่นี่
สามารถใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น co-working 
space จัดงานอีเวนท์ เป็น private ofice หรือแม้แต่จัด
งานแต่งก็ได้หมดนะครับสำาหรับที่นี่
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       JOINT cafe & workspace

      Co-working Space แห่งน้ีเรียกได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีทำางาน
สีขาวอย่างแท้จริง  เพราะทั้งร้านเป็นสีขาวให้ความรู้สึก
สบายตา โปร่ง โล่งสบาย และมีความเป็นส่วนตัว  อีกทั้ง
พื้นที่ยังกว้างขวางรองรับคนได้มากถึงราวๆ 50-60 คน 
จะมาเดี่ยว มากลุ่ม อยู่ชั่วคราวหรืออยู่ยาว ก็เลือกพื้นที่
ทำางานที่ต้องการได้เลย 

      Discovery Hubba : Co-working Space

      ร้านนี้ซ่อนตัวอยู่หลังร้านขายหนังสือของห้าง สยาม
ดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 4 ครับ ภายใน Co-working Space แห่ง
นี้ตกแต่งอย่างเรียบง่าย  มีมุมกระจกให้มองเห็นวิวข้าง
นอก เพื่อพักสายตา ที่นั่งด้านในแบ่งเป็นโต๊ะทำางานแบบ
กลุ่ม นั่งได้ประมาณ 6-8 คน ถ้าใครมาคนเดียวมาทำางาน
คนเดียวก็มีโต๊ะแนวสูงให้นั่งเป็นส่วนตัวด้วยครับ ส่วนถ้า
ใครที่ต้องการห้องประชุมที่เป็นสัดส่วนก็มีพื้นที่บริการอยู่
ที่ ชั้น 5 นะครับ

      DRAFT BOARD

      บนชั้น 12 A อาคารอรกานต์ มีความหลากหลาย 
ตอบโจทย์คนทำางานกลุ่ม start up เจ้าของธุรกิจขนาด
เล็ก หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศเติมพลังในการ
ทำางาน ด้วยการมาทำางานร่วมกันในพื้นที่แห่งนี้ นอกจาก
เป็น co-working space ที่เปิดให้บริการกับคนทั่วไปแล้ว 
ที่นี่ยังรับผลิตงานกราฟฟิคทุกรูปแบบ และมีพื้นที่กว้าง
ขวาง จะมาเป็นกลุ่ม มาคนเดียว อยู่ยาวๆ หรือเป็นขาจรก็
ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด

3
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ราคาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว

by TERRABKK.COM 

ช่วงหมอชิต-แบร่ิง (สายสุขุมวิท)

      ถือเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายแรกที่เปิดให้ดำาเนินการ ในระยะทาง 22.25 กม. 
ปัจจุบันเปิดใช้งานแล้ว 22 สถานี ซึ่งถือว่าเป็นสายรถไฟฟ้าที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเกาะ
ตามแนวรางรถไฟมากที่สุด เมื่อสำารวจโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดใหม่ในปี 2016 พบว่า
มีโครงการเปิดตัวใหม่ 37 โครงการ กว่า 14,000 ยูนิต โดยมีราคาตั้งแต่ 0.9-18 ล้านบาท 
(ตารางเมตรละ 42,000-380,000 บาท) และห้องชุดมือสองมีการประกาศขายในตลาด
ราคาประมาณ 3.2-8 ล้านบาท (ตารางเมตรละ 88,000-150,000 บาท) หากปล่อยเช่า จะ
สามารถปล่อยเช่าในราคา 13,000-32,000 บาทต่อเดือน โดยในบริเวณเพลินจิต-ชิดลม-
ทองหล่อ จะเป็นทำาเลที่มีราคาขายสูงถึง ตารางเมตรละ 180,000-200,000 บาท

      สำาหรับโครงการแนวราบอย่างบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์มีให้เห็นไม่บ่อยนัก ในปีที่แล้ว
มีโครงการบ้านเดี่ยวใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเปิดตัวเพียง 3 โครงการ รวมกว่า 72 ยูนิต โดย
มีราคาตั้งแต่ 20-50 ล้านบาทขึ้นไป และมีบ้านเดี่ยวมือสองประกาศขายในตลาด ราคา
ประมาณ 9-30 ล้านบาท หากปล่อยเช่า จะสามารถปล่อยเช่าในราคา 50,000-150,000 
บาทต่อเดือน สำาหรับทาวน์เฮ้าส์มือสอง มีการประกาศขายในราคาประมาณ 3.5-9 ล้าน
บาท และสามารถปล่อยเช่าได้ 35,000-65,000 บาทต่อเดือน

ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ-บางหว้า (สายสีลม)

      หรือ รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม โดยรถไฟฟ้าสายสีลมนี้จะวิ่งไปทางฝั่งธนฯ สุดสายที่บาง
หว้า ในระยะทาง 14.67 กม. รวมทั้งสิ้น 13 สถานี รถไฟฟ้าสายสีลมนี้ถือได้ว่าเป็นเส้นที่
ผ่านจุดสำาคัญเด่นๆของกรุงเทพ เช่น สีลม, สาทร, ราชดำาริ ล้วนแต่เป็นทำาเลไข่แดงของ
กรุงเทพก็ว่าได้ ทำาให้ราคาของอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่สูงกว่ารถไฟฟ้าเส้นอื่นๆ และมี
โครงการใหม่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เมื่อสำารวจโครงการคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ในปี 2016 พบ
ว่ามีโครงการเปิดตัวใหม่ 5 โครงการ รวมกว่า 3,000 ยูนิต โดยมีราคาตั้งแต่ 1.8-7.9 ล้าน
บาท (ตารางเมตรละ 80,000-250,000 บาท) และห้องชุดมือสองมีการประกาศขายใน
ราคา 4-9 ล้านบาท (ตารางเมตรละ 100,000-140,000 บาท) หากปล่อยเช่า จะสามารถ
ปล่อยเช่าได้ในราคา 15,000-50,000 บาทต่อเดือน

      สำาหรับโครงการแนวราบยังไม่มีโครงการเปิดใหม่ หากเป็นบ้านเดี่ยวมือสอง มีการ
ประกาศขายในราคาประมาณ 12-25 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์มือสอง ประกาศขายใน
ราคาประมาณ 6.5-12 ล้านบาท
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ช่วงหมอชิต-คูคต (ส่วนต่อขยาย)

      เป็นเส้นส่วนต่อขยายจากสายสีเขียวอ่อน หมอชิต-
บางหว้า ที่มีกำาหนดเปิดให้บริการในปี 2563 โดยมีระยะ
ทาง 19 กม. รวม 16 สถานี ถือเป็นอีกหนึ่งความหวังที่
จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรแถวห้าแยกลาดพร้าวไป
ได้บ้าง โดยแนวรถไฟฟ้าจะวิ่งไปตามเส้นถนนพหลโยธิน
จากบริเวณคลองสองไปเชื่อมต่อกับสถานีหมอชิต
ปัจจุบัน ด้วยความที่รถไฟฟ้าค่อนข้างออกนอกตัวเมือง
ไปไกล ราคาอสังหาริมทรัพย์จึงยังมีราคาไม่สูงมากนัก 
เมื่อสำารวจโครงการคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ 2016 พบว่า
มีโครงการใหม่ 11 โครงการ รวม 3,500 ยูนิต  โดยมี
ราคาตั้งแต่ 0.89-1.8 ล้านบาท (ตารางเมตรละ 38,000-
70,000 บาท) โดยโครงการใหม่นี้จะเกาะกลุ่มกันอยู่แถบ
แจ้งวัฒนะและดอนเมือง ทำาให้มีราคาที่ยังไม่สูงมากนัก 
สำาหรับห้องชุดมือสองมีการประกาศขายในราคา 2-4 ล้าน
บาท (ตารางเมตรละ 60,000-90,000 บาท) หากปล่อย

เช่าจะสามารถปล่อยเช่าได้ในราคา 8,500-14,000 บาท
ต่อเดือน โดยห้องชุดมือสองที่มีราคาสูงจะอยู่ในแถบสถานี
หมอชิต รัชโยธิน ซึ่งเป็นทำาเลในเมืองจึงมีราคาค่อนข้างสูง

      สำาหรับโครงการแนวราบอย่างบ้านเดี่ยวและทาวน์
เฮ้าส์ ยังพอมีให้เห็นบ้างในทำาเลนี้ โดยบ้านเดี่ยวโครงการ
ใหม่ มีการเปิดตัว 2 โครงการ รวม 67 ยูนิต ราคาตั้งแต่ 
13-25 ล้านบาท และบ้านเดี่ยวมือสอง มีการประกาศ
ขายในราคา 5-18 ล้านบาท และสามารถปล่อยเช่าได้ใน
ราคา 15,000-40,000 บาทต่อเดือน สำาหรับโครงการ
ทาวน์เฮ้าส์เปิดตัวใหม่ มีทั้งหมด 3 โครงการ รวม 460 
ยูนิต โดยมีราคาตั้งแต่ 3-16 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์มือ
สองมีการประกาศขายในราคา 3-6 ล้านบาท และสามารถ
ปล่อยเช่าได้ในราคา 13,000-30,000 บาทต่อเดือน

1. สะพานใหม่-ลำาลูกกา

      ช่วงปลายของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย
หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เรียกได้ว่าเป็นชานเมืองของ
กรุงเทพฯตอนเหนือ ลักษณะชุมชนเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์
เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ มีึความเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย
สูงและไม่ค่อยมีพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ในรูปแบบ
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ (Department store)

2. รัชโยธิน-บางเขน

      เป็นพื้นที่เมืองรอบนอกที่มีความเด่นชัดในเรื่องของ
สถาบันการศึกษาและที่ตั้งของสถานที่ราชการหลากหลาย
แห่ง ลักษณะชุมชนเริ่มมีความเป็นเมือง มีศูนย์การค้า 
มีคอนโดมิเนียมกระจัดกระจายไปตามแหล่งสถาบัน
การศึกษา และลักษณะที่อยู่อาศัยโดยส่วนใหญ่ จะเป็น
โครงการบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์ หอพัก และคอนโด
แบบโลว์ไรซ์ (low-rise)

3. อารีย์-จตุจักร
      

      เป็นย่านที่อยู่อาศัยและสำานักงานใกล้ใจกลางเมือง 
ในอนาคตทำาเลแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางพื้นที่พาณิชยกรรม
และขนส่งมวลชน ลักษณะย่านมีทั้งอาคารพาณิชย์ดั้งเดิม 
อาคารสำานักงาน, คอนโดมิเนียม และโรงแรมหลากหลาย
แห่ง เป็นย่านที่เดินทางไปยังเขตเมืองชั้นในและแถบ
ชานเมืองได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมทั้งมีความสะดวกใน
การใช้บริการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ

4. สีลม-สาทร
      

      ปทุมวัน เขตพาณิชยกรรมชั้นนำาและธุรกิจการ
เงินที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ ทำาเลศูนย์กลางของ
กรุงเทพ (prime area) ทั้งระดับการขายปลีก-ส่ง ไป

จนถึงห้างสรรพสินค้าระดับ super luxury อีกทั้งยัง
หนาแน่นไปด้วยอาคารสำานักงานชั้นนำาที่เกาะกลุ่ม
รวมกันมากที่สุด เนื่องจากย่านนี้ครอบคลุมตั้งแต่ 
ราชเทวี,สยาม,ชิดลม,สีลม,สาทร ลักษณะของอาคารใน
ย่านส่วนมากจะเป็นคอนโดมิเนียม โรงแรม ห้างสรรพ
สินค้า อาคารสำานักงาน ที่เป็นตึกสูงระดับ Top 5 ของ
เมืองไทย

5. วงเวียนใหญ่-บางหว้า

      เป็นพื้นที่ที่รองรับคนทำางานในเมืองอีกหนึ่งแห่ง 
เนื่องจากมีขนส่งมวลชนที่ใช้เวลาเข้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจใน
ระยะทางที่สั้นที่สุด ทำาให้เดินทางได้สะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น มีคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว เพิ่มมากขึ้น 
เป็นศูนย์กลางความเจริญย่านฝั่งธนบุรี และเป็นย่านที่ผู้
บริหารระดับกลาง (Middle Manager) นิยมอยู่อาศัย

6. พร้อมพงษ์-ทองหล่อ-เอกมัย

      ย่าน lifestyle ของคนเมอืงยอดนยิมท่ีสดุขอกรุงเทพฯ
โดยประกอบไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ คอมมนูต้ีิมอล ผบั 
บาร์ นอกจากนั้นยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำานวยความ
สะดวกในชีวิตประจำาวัน และยังเป็นทำาเลทองที่ชาวญี่ปุ่น
และเศรษฐีเมืองไทยนิยมอยู่อาศัยอีกด้วย

7. อ่อนนุช-บางนา

      ย่านนี้เป็นคล้ายกับส่วนต่อขยายของสุขุมวิทตอน
ต้น ลักษณะที่อยู่อาศัยผสมผสานทั้งแบบบ้านเดี่ยวและ
คอนโดมิเนียม ซึ่งคนทำางานบริเวณสุขุมวิทที่ต้องการหลีก
หนีความวุ่นวายมักจะเลือกมาอยู่อาศัยในแถบนี้ เนื่องจาก
เดินทางสะดวกทั้งรถส่วนตัวและขนส่งมวลชน อีกทั้งยัง
เป็นเหมือนศูนย์กลางความเจริญของทิศตะวันออกของ
กรุงเทพฯ อีกด้วย

ลักษณะย่านทำาเลรถไฟฟ้าสายสีเขียว

 ถึงแม้จะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเดียวกัน แต่ลักษณะย่านนั้นมีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังที่เราได้เห็นแล้วว่าในด้านราคาก็มีความแตก
ต่างกันเช่นกัน โดยสามารถแบ่งลักษณะย่านได้ทั้งหมด 7 ย่าน ได้แก่

Issue 2 : February 2017



เบอร์ติดต่อ 020 300 000  www.origin.co.th

page 22

ไนท์บริดจ์ สกาย ริเวอร์ โอเชี่ยน  คอนโดมิเนียมตาก
อากาศ แต่งครบ พร้อมอยู่ราคาเริ่มต้นที่ 1.99 ล้านบาท*

      โครงการสูง 32 ชั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ดีที่สุดในโค้งนำ้า
สมุทรปราการ สามารถเห็นวิวแม่นำ้าเจ้าพระยาแบบพา
โนรามาได้ในทุกยูนิต  อีกทั้งยังใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานี
สมุทรปราการ (ส่วนต่อขยาย)  200 เมตร มอบความเป็น
ส่วนตัวด้วยจำานวนยูนิตเพียง 466 ยูนิต รูปแบบห้องมี
ตั้งแต่ 1 ห้องนอน, 2 ห้องนอน และ Duplex  ขนาด 25-
120 ตารางเมตร พร้อมใช้ชีวิตเหนือระดับผ่อนคลายด้วย
พื้นที่ส่วนกลางลอยฟ้า ดื่มดำ่ากับวิวโค้งแม่นำ้าที่สวยงามใน
สมุทรปราการและวิวทะเลปากอ่าว
 การเดินทางมายังโครงการค่อนข้างที่จะ
ง่าย เข้าออกเมืองได้สะดวก  เพราะด้วยเส้นทางที่หลาก

หลาย ไม่ว่าจะเป็น ถนนสุขุมวิทโดยตรงหรือ ทางด่วน
กาญจนาภิเษกไปทางบางนา และวงแหวนอุตสาหกรรม ก็
สะดวก รวดเร็ว และถ้าหากรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ช่วง
สมุทรปราการ-บางปูแล้วเสร็จ ก็จะช่วยเสริมศักยภาพ
พื้นที่บริเวณโดยรอบให้ดียิ่งขึ้นไปด้วย ซึ่งขณะนี้โครงการ
อยู่ในระหว่างดำาเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะเปิดให้
บริการในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2564

สถานที่สำาคัญใกล้เคียง : 
• พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
• สถานตากอากาศบางปู
• ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ
• เมืองโบราณ สมุทรปราการ

Property Recommended
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PROPERTY
RECOMMENDED

KNIGHTSBRIDGE 
SKY RIVER 
OCEAN

พบกับประสบการณ์การอยู่
อาศัยกับคอนโดวิวแม่น้ำาทุก
ห้อง ในราคาเร่ิมต้น
1.99 ล้านบาท
ทำาให้ทุกวัน.คือวันพักผ่อน
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โครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท – อีสท์เกต คอนโดใหม่ 
ราคาเริ่มต้น 2.69 ล้านบาท

      สร้างเสร็จพร้อมอยู่ โซนสุขุมวิทชั้นตอนปลาย ติด
ถนนใหญ่ ใกล้ทางด่วน และจากรถไฟฟ้า BTS สถานี
บางนา 1 สถานี สู่ Bangkok Mall ศูนย์รวมไลฟ์สไตล์
แห่งอนาคตของคนกรุงเทพฯตะวันออก ลักษณะโครงการ
เป็นคอนโด  High Rise 30 ชั้น บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ จำานวน
ยูนิต 849 ยูนิต และร้านค้า 5 ยูนิต  ลักษณะรูปแบบห้อง
มีให้เลือกแบบ Studio และ ห้อง 1 ห้องนอน ขนาด 22-
30 ตารางเมตร มาพร้อมกับแนวคิด Futuristic Design 
ใช้ชีวิตให้โดดเด่นอย่างมีสไตล์ ขยายมิติการอยู่อาศัย ด้วย
พื้นที่อเนกประสงค์ ที่ตอบสนองทุกความต้องการอย่าง
ลงตัว พร้อมเปิดรับวิวแม่นำ้าและวิวเมืองสัมผัสมุมมองที่ดี
แห่งหนึ่ง

โครงการตั้งอยู่ใกล้กับกรมอุตุนิยมวิทยาและแยกบางนา 
ฝั่งขาออกเมืองไปทางจังหวัดสมุทรปราการ สามารถใช้
เส้นทางลัดเลาะไปยัง ซอยแบริ่ง และซอยลาซาล ไป
ยังถนนศรีนครินทร์ได้ นอกจากนี้ในอนาคตภาครัฐมี
การวางแผนจัดทำาโครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบาสาย
บางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จึงถือได้ว่า “โซน
บางนา” จะกลายเป็นศูนย์กลางของธุรกิจส่งออก-นำาเข้า 
ของเมืองไทย ที่ดีเยี่ยมอย่างแน่นอน จนเรียกได้ว่าเป็น
ประตูสู่การค้าโลก หรือ Link Gate Hub

สถานที่สำาคัญใกล้เคียง :
• ศูนย์การค้า Bangkok Mall
• BITEC บางนา
• เซ็นทรัล บางนา
• กรมอุตุนิยมวิทยา
• Center Point
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มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวทั้ง
ภายนอกและภายใน สะท้อน
การอยู่อาศัยที่ก้าวล้ำา เน้น
ประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่

IDEO MOBI 
SUKHUMVIT 
EASTGATE
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ฟรีแมกกาซีน real estate ฉบับแรกของไทย!

“สตาร์ทอัพก็คือ SME นั่นละ เพียงแต่หลายๆ คร้ังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อให้เติบโตก้าวกระโดด
สตาร์ทอัพที่ดีต้องโต 10 เท่าต่อปีต่อเนื่องอย่างน้อย 3-4 ปี” | “การทำางานเป็นทีมร่วมกับสตาร์ทอัพ
เราสามารถหาลูกค้า Early Developer และถ้าเซอร์วิสนั้นเวิร์คจริง เราจะผลักดันเขาให้เติบโตต่อไป” 
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