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20 สิงหาคม 2018

สิ่งที่แนCนอนของโลกนี้ คือความไมแนCนอน

ทุกคนสวนใหญจะแสวงหาความสมบูรณ ความมั่นคง และความแนCนอน

แตจริงๆ แลว ความแนCนอนของบนโลกนี้คือ เราตองเจอการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา

ดังนั้น เราควรทําตัวใหคุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

ในโลกธุรกิจ ลวนมีพื้นฐานจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม

และสังคมเปลี่ยนไปตลอด ตามพฤติกรรมของมนุษย และเทคโนโลยีใน

สมัยนั้น

ถาใหถามวา เมื(อ 1,000 ปที่แลว มนุษยเชี่ยวชาญในการทําอะไร

คําตอบคือ สวนใหญจะปลูกขาวได ทําการเกษตรได ยิงธนูได จับดาบได

แตถาถามตอนนี้วามนุษยสามารถทําสิ่งเหลานั้นไดหรือไม

คําตอบที่ไดอาจจะไมเหมือนเดิม

และในอนาคต สภาพสงัคมจะเปลีย่นแปลงไปอกี จากพฤตกิรรมของมนุษย

ที่เปลี่ยนแปลงไป

คํานํา
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จากที่สมัยกอน เราตองเรียนการเกษตร การสูรบ เปนวิชาหลัก

มนษุยในทกุวนันี ้เคยชนิกับการเรยีนภาษา การเขียน คณติศาสตร วิทยาศาสตร

และแนCนอนวาโลกในอนาคตก็จะตองเรียนรู ในสิ่งที่แตกตางจากปจจุบัน

เราสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงไดโดยการศึกษาจากอดีต เรียนรู

จากปจจุบัน

และมองไปในอนาคตวา เรื(องอะไรกําลังจะเกิดขึ้น

“ลงทุนแมน” ขอเปนตวัชวยทีจ่ะทาํใหผูอานไดเรยีนรูสิง่ทีเ่กดิข้ึน เพื(อรบัมอื

กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ไมวาการเปลี่ยนแปลงจะเปนอยางไร

อยางนอย ถาเราเรียนรูที่จะอยูไปกับการเปลี่ยนแปลง

ก็นCาจะทําใหเราใชชีวิตในโลกที่ไมสมบูรณนี้ ไดสมบูรณขึ้นในอนาคต...

ลงทุนแมน

Facebook : ลงทุนแมน
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สรุป Google และ Facebook  
มีรายไดจากไหนบาง

เรื�องนี้น�าสนใจ สมกับเปนบทความแรกของ “ลงทุนแมน” ในป 2018

รูไหมวา 2 บริษัทนี้ ใหญเปนอันดับ 2 และอันดับ 5 ของโลก

ตอนนี้ ถาใหประเทศไทยไมมี Google, YouTube, Facebook, Instagram 

คนไทยที่อายุ 30 ปลงไป อาจจะรูสึกแยยิ่งกวาไมมีนํ้า หรือไมมีไฟฟาใช

เพราะจริงๆ แลว สองบริษัทนี้ ไดแทรกซึมเขาไปอยูในชีวิตประจําวันของเรา

เกือบทั้งวันไปเรียบรอยแลว

“ลงทุนแมน” จะเลาใหฟงวา บริษัทพวกนี้ทําอะไรบาง

Alphabet เปนบริษัทแมของ Google ปจจุบันมีมูลคาตลาด 23 ลานลานบาท 

สูงเปนอันดับ 2 ของโลก

ในป 2559 Alphabet มีรายได 3 ลานลานบาท กําไร 600,000 ลานบาท  

โดยโครงสรางรายได มีที่มาดังนี้

88% มาจาก คาโฆษณา (Google AdWords, AdSense, YouTube)

11% มาจาก Android, Google Play และโทรศัพทมือถือ Pixel

1% มาจาก ธุรกิจอื(นๆ 
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บรกิารหลกัของ Google แนCนอนวาคอื เวบ็ไซต Google ทีเ่ราคุนเคยกันด ีเปน 

Search Engine ที่มีคนคนหาขอมูลถึง 3,500 ลานครั้งตอวัน จึงไมนCาแปลกใจ

ที่รายไดจากคาโฆษณาจะสูงมาก

แตนอกจากการคนขอมูลแลว สินคาและบริการอื(นๆ ของ Google ยังเขา 

ไปอยูในการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันของมนุษยโลกอีกมากมาย  

ยกตัวอยางเชน...

YouTube เวบ็ไซตวดิโีอออนไลนที ่Google ซือ้มาตัง้แตป 2549 ดวยเงนิ 53,000 

ลานบาท ปจจบุนัมผีู ใชบรกิารมากกวา 1,000 ลานราย และมีการกดดวูดิโีอราว 

5,000 ลานชั่วโมงตอวัน

Google Chrome เวบ็เบราเซอรทองโลกอนิเทอรเน็ต ปจจบุนัมีผู ใชงานมากกวา 

2,000 ลานราย โดย Chrome มีสวนแบงตลาดสูงที่สุดในโลกที่ 54%

Google Map บรกิารแผนทีแ่ละเสนทางการเดนิทาง ปจจุบนัมผีู ใชงานมากกวา 

1,000 ลานราย จากผลสํารวจเกี่ยวกับแอปแผนที่บนมือถือ ปรากฏวา คนนิยม

ใช Google Map ถึง 70%

Gmail บริการเกี่ยวกับอีเมล ปจจุบันมีผู ใชงาน 1,200 ลานบัญชี โดยโลกเรา

ทุกวันนี้ มีการสงอีเมลเฉลี่ย 270,000 ลานเมลตอวัน ซึ่ง Gmail มีสวนแบง

ตลาดอยูที่ 20%

Android ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ Google ซื้อมา

ตั้งแตป 2548 ดวยเงินเพียง 1,600 ลานบาท ปจจุบันมีผู ใชงานอุปกรณที่ 

ติดตั้ง Android มากกวา 2,000 ลานราย โดยในตลาดมือถือ Android  

มีสวนแบงสูงที่สุด ราว 85% (iOS ของแอปเปลมีสวนแบงแค 11%)

Google Play รานขายแอปพลิเคชันบนระบบ Android ปจจุบันมีผู ใชงาน

มากกวา 1,000 ลานราย โดยในป 2559 มีแอปพลิเคชันถูกดาวนโหลด 82,000 

ลานครั้ง
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Google Drive บริการพื้นที่จัดเก็บขอมูลออนไลน ปจจุบันมีผู ใชงาน 800 ลาน

บัญชี และมีขอมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบอยูราว 2 ลานลานไฟล

ไมวาเราขยับตัวไปทางไหน จะมีชื�อของ Google เขามาเกี่ยวของดวยเสมอ

ตอนทํางาน เราอาจเปด Chrome เขา Google เพื(อคนหาขอมูล เสร็จแลว 

จัดเก็บไฟลลง Google Drive หรือสงทาง Gmail

ตอนพักผอน เราอาจใชมือถือที่เปน Android หาแอปโหลดทาง Play Store 

หรือหาคลิปดูผาน YouTube

ชื(อ Alphabet อาจจะมาจากธุรกิจหลัก ที่ทําหนาที่เก็บรวบรวมตัวหนังสือจาก

ทุกมุมของโลก แตดูแลว เหมือนบริษัทกําลังรวบรวมความเปนไปของวิถีชีวิต

มนุษยเสียมากกวา

แตถาพูดถึงการรวบรวมวิถีชีวิตมนุษย ดูเหมือนวาจะมีอีกบริษัทหนึ่งที่ทําไดดี

กวา Alphabet

บริษัทนั้นชื�อ Facebook

Facebook เปนผู ใหบริการ Social Network ที่มีคนใชงานมากท่ีสุดในโลก 

ปจจุบันมีมูลคาตลาด 17 ลานลานบาท สูงเปนอันดับ 5 ของโลก

ป 2559 มีรายได 900,000 ลานบาท กําไร 300,000 ลานบาท โดยโครงสราง

รายได มีที่มาดังนี้

97% มาจาก คาโฆษณา (Facebook Ads)

3% มาจากธุรกิจอื(นๆ

บรกิารหลกัของ Facebook ท่ีเราใชกนัอยูทกุวนัคอื แพลตฟอรมทีช่ื(อ Facebook 

ซึง่เปน Social Network ทีม่ผีู ใชบรกิาร 2,000 ลานบญัช ีนบัวาเปนแพลตฟอรม

ที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลก
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แตนอกจากการเปนสังคมออนไลนแลว Facebook ไดกาวขึ้นมาเปนเจาแหง

การสื(อสารทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนขอความ รูปภาพ หรือวิดีโอ ไดแก

Messenger และ WhatsApp (ซื้อกิจการมาเมื(อป 2557 ดวยเงิน 600,000 

ลานบาท) เปนสองโปรแกรมแชตท่ีมฐีานลกูคาที่ใหญทีส่ดุในโลก ซึง่ Facebook 

เปนเจาของทั้งคู ปจจุบัน Messenger มีผู ใชงาน 1,300 ลานบัญชี สวน  

WhatsApp มีผู ใชงานมากกวา 1,000 ลานบัญชี โดยการสงขอความผานทั้ง

สองโปรแกรมนี้ รวมแลวมีราว 60,000 ลานขอความตอวัน

Instagram แอปพลิเคชันแชรรูปภาพและคลิปวิดีโอ ที่ถูกซื้อกิจการมาตั้งแต

ป 2555 ดวยเงิน 33,000 ลานบาท ปจจุบันมีผู ใชงานราว 800 ลานบัญชี มีรูป

ที่แชรทั้งหมด 40,000 ลานรูป และมีการแชรเพิ่ม 90 ลานรูปตอวัน ขณะที่ตัว 

Facebook เอง มีการแชรรูปทั้งหมด 250,000 ลานรูป และมีการแชรเพิ่ม 350 

ลานรูปตอวัน

สวน Facebook Video ทุกวันนี้ มีคนดู 500 ลานคนตอวัน และมีการกดดู

วิดีโอราว 8,000 ลานครั้งตอวัน ซึ่ง 1 ใน 5 ของ Video เปน Live Stream

หากเราจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการติดตอสื(อสาร การรับรูขาวสารทางออนไลน  

ก็จะตองมี Facebook มาเกี่ยวของดวยเสมอ

เราใช Facebook เพื(อเลาเรื(องของตนเอง และติดตามเรื(องราวของคนรูจัก 

หากอยากอัปโหลดรปู ก็ลงไดทัง้ Facebook และ Instagram แตขณะเดียวกนั 

เรากใ็ชมนัเพื(อตดิตามขอมลูขาวสารจากเพจท่ีเราสนใจ ไมวาจะรปูแบบขอความ

หรือวิดีโอ

หากเราอยากคุยกับเพื(อน เราก็อาจจะใช Messenger หรือ WhatsApp (ฝรั่ง

ไมไดใช Line)
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แลวอนาคต ทั้ง 2 บริษัทจะเดินไปทางไหน?

นCาแปลกใจที่ทั้ง 2 บริษัทคิดคลายกันในเรื(องของอนาคต

อนาคตของทัง้ Google และ Facebook จะเดินไปทาง Artificial Intelligence 

มากข้ึน ทีท่าํใหระบบปญญาประดษิฐมคีวามฉลาดมากพอทีจ่ะชวยอาํนวยความ

สะดวกใหกับมนุษย

การอํานวยความสะดวกน้ี หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเชื(อมตอโลกจริงกับโลก

เสมือนเขาดวยกัน

Augmented Reality (AR) คือการใชเทคโนโลยีเขาไปเสริมกับชีวิตจริง เชน 

ใสแวนตาในการวินิจฉัยโรคเบื้องตน หรือบอกวาคนที่คุยกับเราอยูมีขอมูล 

Profile อยางไร

Virtual Reality (VR) คอืการนําตวัเราเองเขาไปอยูในโลกเสมอืน ซ่ึงประสบการณ

ในโลกเสมือนในยุคอนาคต เราอาจจะแยกออกไดยากวา เรากําลังอยูในโลก

จริง หรือโลกเสมือน

ถาจะใหถามวา บริษัทไหนที่จะเติบโตไดอีกในอนาคตในปนี้ ก็คงหนีไมพน 2 

บริษัทนี้

ที่ผานมา เราอาจเคยไดยินวา ธุรกิจที่ดีจะตองมีสินคาที่ผูบริโภคใชเปนประจํา

ทุกวัน อยางนอยก็วันละครั้งสองครั้ง

และ ณ ตอนนี ้อาจจะพดูไดวา ไมใชแคคนไทย แตเปนมนษุยโลกทีข่าดทัง้สอง

บริษัทนี้ไมไดเสียแลว...

เขียน ณ วันที่ 1/1/2561
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ตํานาน YAHOO!  
บริษัทที่เกือบเปนเจาของ 
เฟซบุกและกูเกิล

20 ปที่แลว...

ป 1998 มเีดก็หนุมสองคนยื(นเสนอขายบรษิทัสตารตอพัทีเ่ขาไดสรางมามลูคา 

1 ลานดอลลาร หรือ 33 ลานบาท เพื(อที่เขาจะไดกลับเขาไปเรียนตอปริญญา

เอก ในมหาวิทยาลัย Stanford เพราะวาบริษัทนี้ทําใหเขาเสียเวลาในการเรียน

บริษัทสตารตอัพนี้ มีเทคโนโลยีใหมที่ชื(อวาระบบ “PageRank”

YAHOO! บรษิทัยกัษใหญผูครองโลกอนิเทอรเนต็เมื(อ 20 ปทีแ่ลว มองวาระบบ 

PageRank ไมเขากับตนเอง เพราะระบบนีจ้ะสง Traffic ออกไปนอกแพลตฟอรม

ของตนเอง

YAHOO! อยากใหผู ใชงานยังอยูในแพลตฟอรมของ YAHOO! เองมากกวา

YAHOO! จึงปฏิเสธขอเสนอของบริษัทสตารตอัพนั้นไป

บรษิทัสตารตอพันัน้ ชื(อ “Google” ปจจบุนับรษิทัมมีลูคา 729,000 ลานดอลลาร 

หรอื 23 ลานลานบาท เปนบรษิทัใหญอนัดบัที ่2 ของโลก (มูลคาตอนนีม้ากกวา

ขอเสนอแรกที่ขายให YAHOO! 729,000 เทา)

ที่นCาสนใจคือตอนนี้ระบบ “PageRank” เปนระบบหลักของ Google
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บทความนี้เปนบทความตอเนื(องจากบทที่แลว เรื(อง “สรุป Google และ  

Facebook มีรายไดจากไหนบาง” 

ในบทความนี้ “ลงทุนแมน” จะมาเลาใหฟงถึงบริษัทที่ทุกคนมองขาม ชื�อ  

“YAHOO!”

เรื(องนี้สนุก สนุกเหมือนละครนํ้าเนCา แตเปนเรื(องจริงในโลกธุรกิจ

ถาพรอมแลว ก็ขอยินดีตอนรับทุกทานเขาสู เรื(อง ตํานาน YAHOO!…

4 ปตอมา 

หลังจาก YAHOO! ปฏิเสธขอเสนอของ Google...

ป 2002 YAHOO! เร่ิมกลับมาสนใจทีเ่ขาซือ้บรษิทั Google โดยตอนนี ้YAHOO! 

ยื(นขอเสนอซื้อ Google ไปที่ 3,000 ลานดอลลาร หรือ 100,000 ลานบาท

ถาเราเปน Google เราคงตาลุกวาว เพราะขอเสนอเพิ่มขึ้นจาก 4 ปที่แลวถึง 

3,000 เทา

แต...

ตอนนี้ Google ไมสนใจขอเสนอนี้แลว เพราะเขารูวา ตนเองมีอะไรดีมากกวา

นั้นเยอะ

หลังจากนั้น YAHOO! จึงไปซื้อบริษัท Inktomi ซึ่งเปนบริษัทอันดับ 2 ในเรื(อง 

Search Engine ในขณะนั้น

แตในโลกของธุรกิจ Search Engine ไมมีที่เหลือไวใหลําดับที่สอง...

Inktomi เทียบชั้น Google ไมได และ YAHOO! คอยๆ เสื(อมไป
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3 ปตอมา…

ป 2005 YAHOO! เริ่มมองหาการลงทุนใหมๆ และก็ไดมาพบกับเพชรเม็ดงาม

ชื(อ Alibaba

เจอรี่ หยาง เปนชาวอเมริกันเชื้อสายไตหวัน เปนผูกอตั้ง และเปน CEO ของ 

YAHOO! ในเวลานั้นพบกับ แจค หมา และตกลงให YAHOO! เขาลงทุนใน 

Alibaba 1,000 ลานดอลลาร

จริงๆ แลว นี่ไมไดเปนการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู

เมื(อ 8 ปที่แลว ตอนนั้น แจค หมา เปนแคไกดทัวรพา เจอรี่ หยาง เที่ยวกําแพง

เมืองจีน

ตอนนั้น แจค หมา ไดแรงบันดาลใจจาก เจอรี่ หยาง แตตอนนี้ เจอรี่ หยาง 

กลับอยากลงทุนในธุรกิจของ แจค หมา 

คราวนี ้YAHOO! จะตองไมพลาดเหมอืนตอนพลาด Google นีค่งเปนความคิด

ที่ดังในหัวของ เจอรี่ หยาง ในตอนนั้น

ดูเหมือนวา ตอนนั้น เจอรี่ หยาง จะคิดถูก เพราะตอมา Alibaba ไดกลายเปน

บริษัทที่ยิ่งใหญอยางที่เราทราบกันดี

1 ปตอมา

ป 2006 YAHOO! ยังคงเดินหนาหาการลงทุนใหมๆ และคราวนี้ไดพบกับอีก

บริษัทหนึ่งชื(อ Facebook

ตอนนั้น Facebook เพิ่งกอตั้งมาได 2 ป และมีผู ใชงานไมถึง 9 ลานคน

YAHOO! ยื(นขอเสนอ 1,000 ลานดอลลาร กับบริษัทที่เพิ่งกอตั้งได 2 ป
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ทุกคนที่อยูในบอรดบริหารของ Facebook คิดวานCาจะขาย เพราะขอเสนอนี้ 

ดีมาก

แตผูกอตั้งชื(อ มารก ซักเคอรเบิรก ซึ่งตอนนั้นอายุ 22 ป ใชเวลาคิดไมนาน 

และกลาววา เขาคงไมรับขอเสนอนี้

เหตุผลงายๆ คือ YAHOO! ยังไมรูเลยวาในอนาคตจะเอา Facebook ไปทํา

อะไรตอ...

ตอนนั้น มารก ซักเคอรเบิรก มีแผนอยูในหัวไวหมดแลววา Facebook จะกาว

ขามผานแพลตฟอรมของเดก็มหาวทิยาลยั เขากําลังจะสรางระบบ News Feed 

ที่เปนนวัตกรรมใหมของการอานหนังสือบนโลกนี้

ในเมื(อ YAHOO! ไมรูวาเขากาํลังทํา News Feed แปลวาขอเสนอของ YAHOO! 

ตํ่ากวามูลคาที่แทจริงที่ มารก ซักเคอรเบิรก คิด

และที่เด็ดกวานั้นคือ ในป 2012 มารก ซักเคอรเบิรก ใชหลักการเดียวกัน  

ไปขอเสนอซ้ือ Instagram 1,000 ลานดอลลารเชนกัน ตอนน้ัน Instagram  

มีพนักงานทั้งบริษัทรวมกันแค 13 คน และเพิ่งตั้งมาได 2 ปเชนกัน

แตที่ไมเหมือนกันคือ Instagram ตอนนั้นตกลงรับขอเสนอ Facebook

บริษัท Facebook ตอนน้ีมีมูลคา 512,000 ลานดอลลาร และ Instagram  

มีมูลคา 50,000 ลานดอลลาร

ดูเหมือนวาตอนนั้น มารก ซักเคอรเบิรก จะคิดถูกที่ไมขาย Facebook และคิด

ถูกที่ซื้อ Instagram

1 ปตอมา...

ป 2007 YAHOO! กลับถูก Microsoft ยื(นขอเสนอซื้อกิจการของบริษัท มูลคา 

44,600 ลานดอลลาร เพราะตอนนั้น Microsoft ตองการ YAHOO! เขามาชวย
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Microsoft ตอนนั้นกลัวใคร?

คําตอบคือ Microsoft ตอนนั้นเริ่มกลัว Google...

แต เจอรี่ หยาง ไมอยากขาย ไมไดตอรอง หรือเรียกราคาที่สูงขึ้นดวย ตอนนั้น

ขอเสนอของ Microsoft มีราคาสูงกวาราคาตลาดถึง 62% เมื(อดลีลม ราคาหุน

ของ YAHOO! ก็เลยตกฮวบ

หลังจากนั้น เจอรี่ หยาง ก็ถูกกดดันเรื(อยมา และถูกบีบใหลาออกจากบริษัทที่

ตนเองกอตั้งขึ้น

และในที่สุด

5 ปตอมา...

ป 2012 เจอรี่ หยาง ลาออกจากทุกตําแหนCงใน YAHOO!

หลังจากเขาลาออก บอรดของ YAHOO! ก็อนมุตักิารขายหุน Alibaba คร่ึงหนึง่

ที่ YAHOO! ถืออยู ในราคาหุนละ 13 ดอลลาร

แตไมเปนไร YAHOO! ยังเหลือการถือหุน Alibaba อีกครึ่งหนึ่ง

ปจจุบัน...

หุน Alibaba มีมูลคาหุนละ 172 ดอลลาร เปน 13 เทาของราคาที่ YAHOO! 

ขายไปเมื(อ 5 ปที่แลว...

บริษัทที่ YAHOO! เคยเกี่ยวของ ทั้ง Google, Facebook และ Alibaba ตาง

กําลังเติบโตอยางรอนแรงในตอนนี้ มูลคา 3 บริษัทนี้รวมกัน คือ 1,700,000 

ลานดอลลาร หรือ 55 ลานลานบาท คิดเปน 4 เทาของ GDP ประเทศไทย 

ทั้งประเทศ
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ตรงกันขาม

ป 2017 ธุรกิจหลักของ YAHOO! ทั้งหมด ไดถูกขายใหบริษัทโทรคมนาคม 

ชื(อ Verizon ดวยราคา 4,500 ลานดอลลาร หรือ 1.4 แสนลานบาท คิดเปนแค 

1% ของ GDP ประเทศไทย ซึ่งมีขนาดเล็กกวาบริษัท Makro ในประเทศไทย

เสียอีก

และบริษัท YAHOO! ไดถูกเปลี่ยนชื(อใหมเปน “Altaba” หรือยอมาจาก Alter-

native Alibaba ที่คงเหลือไวแตการถือหุนในบริษัท Alibaba

และชื(อบรษิทั YAHOO! เดมิ กค็งเหลอืไวเปนแคตํานานใหเราไดเรียนรูเทานัน้...

เขียน ณ วันที่ 1/1/2560
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ธุรกิจ ยางรัดถุงแกง

หลายคนคงเคยสงสัย วายางรัดถุงแกงที่เราใชอยูทุกวันนี้

มีแคในประเทศไทยรึเปลา แลวตางประเทศ เขาใชทําอะไรกัน

ตางประเทศไมมีแกง จะเอายางมารัดอะไร

แลวยางรัดถุงแกงเกิดขึ้นไดอยางไร

ประวัติศาสตรยางรัดถุงแกงเริ่มจาก...

มนุษยตองการจะหาวัสดุหรือเชือกอะไรสักอยาง ไว ใชมัดหรือผูกกับสิ่งของ

ตางๆ ไวดวยกัน

แตเนื(องจากสมัยกอนเชือกเหลานัน้ไมมคีวามยดืหยุน จนกระทัง่มนีกัประดษิฐ

ชาวอังกฤษคนหนึ่ง ชื(อ Stephen Perry ไดประดิษฐยางรัดของขึ้น ซึ่งทํามา

จากยางธรรมชาติ และไดจดสิทธิบัตรครั้งแรกที่ประเทศออสเตรเลีย เมื(อ 

วันที่ 17 มีนาคม 1845

จุดมุงหมายแรกของยางไมไดเอามารัดถุงแกง แต Perry ตองการประดิษฐขึ้น

เพื(อจะใชรัดเอกสาร หรือซองจดหมายเทานั้น แตในเวลาตอมาก็ใชกันอยาง

แพรหลาย
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ยางรัดถุงแกงในปจจุบันมีหลายสี ไมไดมีแคสีเขียว แดง และน้ําตาลเทานั้น 

โดยแตละสีมีคุณสมบัติที่เหมือนกัน คาความยืดหยุนเทากัน ไมไดแตกตางกัน 

สขีองยางมีไวเพยีงเพื(อสรางความดงึดูดใจใหคนอยากใช และนาํไปใชประโยชน

ที่หลากหลายมากกวารัดของ

ในประเทศไทยมหีลายบริษทัทีทํ่าธรุกจิยางรัดของอยูเปนจํานวนมาก และมอีายุ

ที่ใกลเคียงกัน

แตบรษิทัแรกทีผ่ลติและจําหนCายยางรดัของกค็อื บรษิทั ไทยชวนรบัเบอร จํากดั 

เริ่มตนตั้งแต ป พ.ศ. 2519 ระยะเวลารวมปจจุบันก็ปที่ 41 โดย คุณวสันต  

วรประทีป ผูเปนพอ ไดเริ่มตนกิจการดวยการผลิตยางรัดของ และยางขัดขาว 

แถมยังเปนเทรดเดอรซื้อขายยางดิบดวย

ซึง่ในขณะน้ันถือวาเปนยคุทองของยางรดัของ มกีารผลติและสงออกไปจาํหนCาย

ยังตางประเทศ เชน มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนคูคาหลักของบริษัท 

เมื(อเวลาตอมา เทคโนโลยีของยางขัดขาวเปลี่ยนไป ใชยางสําหรับขัดขาวนอย

ลง จึงตองยุติการผลิตยางขัดขาว แลวหันมาผลิตยางรัดของเปนหลัก และสง

ตอธุรกิจใหกับลูกชาย คุณสันติ วรประทีป ทายาทรุนที่ 2

ปจจุบันการผลิตยางรัดของ เริ่มมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิต เพื(อ

เพิ่มมูลคาในการขาย

มีการพิมพขอความ ลงไปในยางรัดที่แตกตางกัน หรือ Printed Band

แถมยังมีการพัฒนายางรัดของใหใชเปนเครื(องออกกําลังกาย โดยคลองกัน

เปนโซ และใชแขนดึงยืดเขาหากันได

ที่นCาสนใจคือ 80% ของยอดขายคือ การสงออก โดยสงออกไปยังแถบเอเชีย 

ยุโรป และอเมริกา และ 20% ผลิตขายในประเทศ

โดยแบรนดที่ติดตลาดของบริษัทตอนนี้คือ ตราปนไขว และตราหาหวง ขนาด

ทั่วไป ถุงละครึ่งกิโลกรัม โดยถุงหนึ่งมีประมาณ 3,100 เสน ขายในราคาตลาด

ถุงละ 65-75 บาท
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รายไดของบริษัท

ป 2557 รายได 36 ลานบาท คาใชจายรวม 35 ลานบาท ขาดทุน 

1.1 ลานบาท

ป 2558 รายได 26 ลานบาท คาใชจายรวม 27 ลานบาท ขาดทุน 

1.7 ลานบาท

ป 2559 รายได 31 ลานบาท คาใชจายรวม 31 ลานบาท ขาดทุน 

2.6 แสนบาท

สรปุแลว ยางรดัของเปนสิง่ทีคุ่นเคยดีสาํหรบัคนไทย เดินไปที่ไหนกค็งเจอยาง

รัดของ

แตทําไมยางรัดของแตกตางจากสินคาประเภทอื(น เชน นํ้าปลาทิพรส หรือนํ้า

หวานเฮลซบลูบอย ที่เราพบไดทั่วไปเชนกัน แตพวกนั้นกลับมีรายไดมากมาย

สาเหตแุรก กค็งเปนเพราะยางรดัของยีห่ออะไรกค็งเหมอืนกนั สรางความแตกตาง

หรือเพิ่มมูลคาไดไมมาก เมื(อเราจะขายแพงกวาบริษัทอื(น ก็คงไมมีใครยอมซื้อ

แตกตางจากสินคาอื(นที่มีรสชาติเฉพาะ หรือมีอะไรบางอยางที่ซอนอยูในตัว

สินคา ที่ทําใหเรากําหนดราคาสินคาได

ใหเปรียบตัวเราเหมือนยางรัดของ...

ถาเราพยายามคนหาตัวเองใหแตกตาง มีทักษะ มีความเฉพาะตัว ตัวเราเองก็

น�าจะมีคุณคามากขึ้นในสายตาคนอื�น

แตถาเรามอีะไรทีเ่หมอืนๆ กบัคนอื�น กค็งยากทีจ่ะทําใหคนอื�นเหน็คณุคา เหมอืน

ยางรัดของ

แตก็ไมตองคิดมาก ถึงแมวาจะเหมือนๆ กับคนอื�น แตอยางนอย ยางรัดของก็

เปนผูอยูเบื้องหลังในการรัดถุงแกงใหคนไทยเปนลานคนไดกินอิ่มทุกวัน...

เขียน ณ วันที่ 2/1/2560
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เปดตํานาน แปงเย็นตรางู

ยอนกลบัไป 125 ปทีแ่ลว นายแพทยโธมสั เฮยวารด เฮย อาจารยหมอ 

โรงพยาบาลศิริราช และ ดร. ปเตอร กาแวน ไดกอตั้งหางขายยาอังกฤษตรางู 

ขึ้นเมื(อป พ.ศ. 2435 ณ สยามประเทศ โดยชั้นบนเปดเปนคลินิกรักษา สวน 

ชัน้ลางเปดเปนรานขายยา มีเภสัชกรประจาํราน ซ่ึงถอืวาสรางความเปลีย่นแปลง

อยางมากในวงการแพทยของไทยในสมัยนั้น ที่คุนเคยกับการรักษาดวยยา

สมุนไพรโบราณ หรืออาศัยการ “แมะ” จากหมอจีน

กิจการดําเนินไปดวยดีมาหลายสิบป จนกระทั่งป 2471 นายหางฝรั่ง ซึ่งตอน

นั้นเปลี่ยนมือมาเปนของ มร. แมคเบธ ที่จะเกษียณตัวเอง และเดินทางกลับ

บานที่ตางประเทศ จึงอยากขายกิจการให หมอลวน วองวานิช ที่ทํางานอยูที่

ราน เพราะเห็นวาเปนคนซื(อสัตย เกง และเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี ถึงขนาด

ที่วา หมอลวนไมมีเงิน ยังพาไปคุยกับนายธนาคารเรื(องกูเงินให และขายใหใน

ราคาเพียง 100,000 บาท เพราะอยากฝากกิจการใหอยูกับคนที่ดีดูแล เพื(อที่

จะอยูไปไดนานๆ ซึ่ง มร. แมคเบธ ก็ดูคนไมผิด เพราะกิจการตรางูก็อยูไดมา

จนทุกวันนี้

หมอลวน ไดชื(อวาเปนตนตํารับของผูผลิตแปงเย็นรายแรกในประเทศไทย คือ

ป 2475 ผลิตแปงนํ้ามโนรา ตอมาเปลี่ยนชื(อเปนแปงนํ้าควินนา ขวดสีฟา
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ป 2484 ผลิตแปงเด็กเซนลุกซ โดยรูปเด็กบนขวด ก็คือหลานชายคนแรกของ

ตระกูลนั่นเอง

จนมาถึงป 2490 ตํานานแปงเย็นตรางู ก็ถือกําเนิดขึ้นมา เมื(อนายบริสเบน 

ทนายความมาหาหมอ เนื(องจากเปนผดผื(นคัน หมอลวนใหคาลาไมนไปทาก็ไม

หาย และก็มีคนไขอีกหลายคนที่เปนอาการเดียวกัน หมอลวนจึงคิดสูตรแปง

เยน็เฉพาะของตรางขูึน้มา โดยมีสวนผสมของแปง การบูร และเมนทอล ปรากฏ

วาไดผลดี ผดผื(นคันหาย และยังเย็นสบายตัวอีกดวย สรรพคุณของแปงเย็น

ตรางูจึงเปนที่เลื(องลือกันปากตอปาก จนไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ ถึงขนาดที่วาติด 1 ใน 10 อันดับ 

สินคาที่นักทองเที่ยวชาวจีนตองซื้อกลับบานกันเลยทีเดียว

ปจจุบัน นอกจากแปงเย็นตรางูแลว ยังมีเจลอาบน้ําตรางู ทิชชูเปยกตรางู  

ยาแกไขเด็กตรางู ยาแกไอเด็กตรางู ยาแกหวัดเด็กตรางู ยาแกไอนํ้าดําตรางู 

เรียกไดวาหลากหลายมากมายกับผลิตภัณฑภายใตชื(อ “ตรางู” รวมถึงไปควบ

รวมกิจการ บริษัท ฟารมาคอสเม็ท เจาของแบรนดสกาแคร และทีทรี ออยล 

เขามาอีกดวย

คําถามที่หลายคนสงสัยคือ ทําไมตองเปน “งู” และทําไมถึงมีลูกศรปก?

“งู” หมายถึงโรคภัยไขเจ็บ

“ลูกศร” หมายถึงการฆาหรือการทําลาย

“รูปงูโดนลูกศรปก” ก็คือการรักษาโรคภัยไขเจ็บ

ดังนั้น แปงเย็นตรางูจึงไมไดมีดีแคเย็น แตยังเปนแปงยาที่ชวยรักษาอาการ 

ไมสบายผิว เชน ผด ผื(นคันที่เกิดจากอากาศรอน หรือจากการอับช้ืนจาก 

เหงื(อไคลอีกดวย
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ปจจุบัน บริษัทไดรวมธุรกิจภายใตชื(อ BD Group หรือกลุมบริษัทอังกฤษตรางู 

ประกอบดวย 6 บริษัท มีผลประกอบการป 2559 ดังนี้

บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี่ โฮลดิ้ง จํากัด รายได 866 ลานบาท กําไร

สุทธิ 284 ลานบาท

บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี่ คอนซูมเมอร จํากัด (มหาชน) รายได 602 

ลานบาท กําไรสุทธิ 52 ลานบาท

บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี่ เฮลทแคร จํากัด รายได 166 ลานบาท 

กําไรสุทธิ 21 ลานบาท

บริษัท หางขายยาอังกฤษ (ตรางู) จํากัด รายได 112 ลานบาท 

ขาดทุนสุทธิ 8 แสนบาท

บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จํากัด รายได 686 ลานบาท กําไร

สุทธิ 3 ลานบาท

บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) สาย 5 จํากัด รายได 158 ลานบาท 

กําไรสุทธิ 12 ลานบาท

รวมทั้งหมด รายได 2,590 ลานบาท กําไรสุทธิ 371 ลานบาท

“คุณธรรมนําธุรกิจ เพื+อคุณภาพชีวิตที่ดี”

คือหลักคิดสําคัญที่ถูกถายทอดมาตั้งแตรุนหมอลวน จนมาถึงรุนหลานท่ีเปน

เจเนอเรชั่นที่ 3 คําสอนที่หมอลวนมักสอนลูกหลานเปนประจําก็คือ “อยาได

เอาเปรยีบคนอื(น เพราะคนทีเ่สยีเปรยีบเขาจะเกลยีดเรา ถาเรายอมเสียเปรียบ

บางเล็กๆ นอยๆ คนที่ไดเปรียบเขาจะรักเรา วันหลังเขาจะชวยเราเองโดยไม

ตองขอรอง” ซึ่งนั่นก็นCาจะเปนเหตุผลที่วา ทําไมแปงตรางูถึงใชกระปองเหล็ก 

ทั้ง ๆ  ที่ตนทุนสูงกวา แตเพราะสามารถเก็บความเย็นไดดีกวาวัสดุอื(น โดยเก็บ

ความเย็นไดยาวนานถึง 3 ป ถึงแมจะแพง แตก็ถือวาคุมคาถาเทียบกับสิ่งที่ 

ผูบริโภคไดรับ
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หรือแมกระทั่งการที่บริษัทเอาที่ดินมาปลูกบานใหพนักงานผอน แทนที่จะเอา

ไปขายไดราคาดี หรือเอาที่ดินมาจัดตั้งธรรมสถานวองวานิช เพื(อใหพนักงาน

และคูคามานั่งวิปสสนากัน (โดยปกติบริษัทอื(นจะพาลูกคาไปทัวรตางประเทศ 

แตของตราง ูจดัทวัรธรรมะใหแทน) นีก่อ็าจเปนเหตผุลทีว่า ทาํไมพนกังานของ

บริษัทมากกวา 70% ถึงทํางานที่นี่มากกวา 10 ป

คุณอนุรุธ วองวานิช ประธานกรรมการบริหาร เคยกลาวไววา “บริษัทเราไม

อยากโตแบบกาวกระโดด แตขอโตแบบยั่งยืน ใหทุกคนทํางานดวยกันอยางมี

ความสุขทั้งพนักงานและคูคา”

เรื�องนี้ทําใหคิดไดวา...

ในบางครั้ง โลกของธุรกิจอาจจะไมจําเปนตองแขงขันกันแบบเอาเปนเอาตาย

การใชคุณธรรมนําธุรกิจ ก็อาจเปนแนวทางหนึ่ง ที่ถึงแมตัวเราเองไมไดกําไร

มากที่สุด

แตถามองภาพใหญ

ทุกคนโดยรวมจะไดประโยชนสูงสุด

สุดทาย ทุกการกระทําของเราท่ีเกิดขึ้น จะยอนกลับเปนกําไรในรูปแบบอื�นที่

ไมใชแคเรื�องเงิน

อยางนอยความสุข ความอิ่มใจที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง ก็น�าจะลนเกินกวาท่ีจะ

วัดเปนมูลคาได...

เขียน ณ วันที่ 2/1/2561
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Artbox ตลาดนัดแบบใหม 
เขาทํากันยังไง

เมื�อการเดินเลนหางกลายเปนเรื�องเดิมๆ 

ตลาดนัดตอนเย็น จึงไดกลายเปนที่เที่ยวใหมของวัยรุน

แลวถาถามวา ตอนนี้ตลาดนัดไหนเด็ดสุด?

Artbox อาจจะเปนชื�อแรกที่ถูกพูดออกมา

สิ่งที่ทําใหตลาดนัด Artbox มีความโดดเดนกวาตลาดอื(น 

ก็ไมใชอะไร

นั่นก็คือ แนวคิดหลักที่แตกตางของ Exhibition Market

ซึ่งเปนการรวมระหวาง “การแสดงผลงาน” และ “ตลาดนัด” เขาไวดวยกัน 

จนทําใหรูสึกวาเปนตลาดนัดที่ใสท็อปปงความคิดสรางสรรคลงไป

เดิมที จุดเร่ิมตนก็มีเพียงความตองการในการสรางพื้นที่แสดงความคิด

สรางสรรคตามไลฟสไตลของคนรุนใหม ซ่ึงมี พนารัตน หมื(นนอย และ 

นันทภพ รุงวัฒนะกิจ เปนตัวตั้งตัวตีหลักในการเริ่มตน
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ตลาดนัดนี้ถูกจัดขึ้นคร้ังแรกเมื(อกลางป 2558 เปนการนําตูคอนเทนเนอร 

จาํนวนมากมาวางเรียงกนับรเิวณพืน้ที่โลง ที่ไมรูวาจะเอาไปทาํอะไรไดขางสถานี

แอรพอรต เรล ลิงก มักกะสัน เพื(อเปนที่ขายของของรานคาที่มาเปด และ

ภายในงานก็มีการจัดพื้นที่ใหกับรานอาหาร รานเสื้อผา และพ้ืนท่ีในการทํา

กิจกรรมของสายอารต รวมถึงคอนเสิรตเล็กๆ 

โดยทั้งหมดที่อยูภายใน Artbox จะตองอยูภายใตแนวคิดหลัก และคอนเซ็ปต

งานทีม่กีารเปลีย่นใหมทกุคร้ังทีจ่ดั เพื(อใหโดนใจกลุมวยัรุนทีต่องการแชรไลฟ

สไตลของตัวเองผาน Facebook และ Instagram

อยางท่ีเหน็วา สิง่ทีทํ่าใหตลาดนดัแหงนี ้มวียัรุนเดินวนัหน่ึงไมต่ํากวาหลกัหมื(น

คนตอวันคือ ไลฟสไตล

ถาหากพูดใหเห็นภาพคือ

 ตลาดนัด มีนํ้าลิ้นจี่

 แต Artbox มีนํ้าลิ้นจี่สีรุง เติมกี่ครั้งก็ได

 ตลาดนัด มีขนมปงปง

 แต Artbox มีขนมปงปงไสชีสยืด

 ตลาดนัด มีทาโกะยากิ

 แต Artbox มีทาโกะยากิกับหมึกยักษที่ลนออกมาจากลูก

 ตลาดนัด มีเสื้อยืดสกรีนลาย

 แต Artbox มีเสื้อฮาวายสไตลวินเทจ
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แนCนอนวา วัยรุนตอนนี้กําลังตองการสิ่งที่ตอบสนองความตองการไดแบบ 

Artbox ขอเพียงแคมีความแปลกใหม ก็เต็มใจจะแชรสิ่งที่ตัวเองเจอ จึงทําให

ตลาดนดันี้ใชแคการโปรโมตสวนใหญผานชองทางออนไลน และใหคนทีม่าเดนิ

งานเปนคนชวยโฆษณาอีกแรง

ลองมาดูรายไดของผูจัดงาน Artbox กัน

ป 2558 มีรายได 15.1 ลานบาท

ป 2559 มีรายได 14.5 ลานบาท

จากที่ดูตัวเลขของรายได ถือวาอยูในขั้นที่นCาสนใจสําหรับธุรกิจตลาดนัดที่ไม

ไดเปดทุกวัน

ปกตแิลว นกัทองเทีย่วตางชาตทิีม่าเดนิ Artbox มไีมนอยเลย ทาํใหมกีารตดัสนิใจ

ไปจัดงานในตางประเทศ โดยเพ่ิงไดมีการจัดงานที่สิงคโปรเปนประเทศแรก 

และมีอีกหลายประเทศตอคิวอยูในป 2561

ซึง่นCาจะเปนแผนของ Artbox ทีม่องเสนทางเดินของธรุกจินีว้า ยงัไปไดอกีไกล

แตคงไมมีใครกลาฟนธงวาการดําเนินธุรกิจแลวใสความสรางสรรคแบบที ่

ตลาดนัดนี้ทํา จะไดกําไรหรือขาดทุนมากนอยแคไหน

แตเรื�องนีเ้ปนการพสิจูนวา ตลาดนดัแบบดัง้เดมิ กส็ามารถพลกิมมุใหเปนแบบ

ใหมได

ไมวาจะทําอยูในธรุกจิดานไหนก็ตาม ถาเราหาจดุทีต่อยอดจากของเดมิเจอ แม

จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กนอย แตผลตอบรับที่ไดอาจจะเปล่ียนไปมากเหมือน 

Artbox ก็เปนได...

เขียน ณ วันที่ 3/1/2561
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