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ค�ำน�ำ

25 เมษายน 2561
ความหมายที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร?
ค�ำถำมนี้คงเป็นค�ำถำมที่ทุกคนเคยสงสัย
และทุกคนก็คงมีค�ำตอบที่อยู่ในใจของตนเอง
แต่ส�ำหรับลงทุนแมนแล้ว...
ควำมรู้ คือสิ่งที่จะท�ำให้มนุษย์สำมำรถค้นหำควำมหมำยที่แท้จริงของชีวิต
ชีวิตที่เกิดมำที่มีแค่ชีวิตเดียว
ควำมรู้จะเป็นแสงสว่ำงให้กับทุกเรื่องรำว
โลกนี้ยังมีอะไรที่เรำยังไม่รู้อีกมำก
เมื่อไหร่ก็ตำมที่มนุษย์ได้รู้ ในสิ่งที่ตนเองไม่เคยรู้ และได้จับมำเชื่อมโยง
ควำมสัมพันธ์กัน
ในที่สุดแล้ว ก็น่ำจะช่วยเติมเต็มท�ำให้มนุษย์มีควำมเป็นมนุษย์มำกขึ้น…
ตอนทีเ่ ขียนค�ำน�ำนี้ ผลตอบรับของหนังสือ ลงทุนแมน 1.0 และ ลงทุนแมน 2.0
ดีเกินกว่ำที่คำดไว้มำก จนต้องมีกำรตีพิมพ์ ใหม่หลำยครั้ง
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ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณผู้อ่ำนทุกท่ำนที่สนับสนุน และติดตำมกันมำ
ตอนนี้ เพจ Facebook “ลงทุนแมน” มีผู้ติดตำม 570,000 คนแล้ว
หนังสือ ลงทุนแมน 3.0 เป็นเรื่องที่ “ลงทุนแมน” เขียนในช่วงเดือนกันยำยน
ถึงเดือนตุลำคม 2560
อยำกให้ผอู้ ำ่ นได้ลองอ่ำนทุกบทควำม เพรำะเนือ้ หำแต่ละบทควำมจะเป็นเรื่อง
ที่หลำกหลำย
เริ่มตั้งแต่สินค้ำบำงอย่ำงใกล้ตัวเรำที่หำยไป แต่ยังอยู่ในควำมทรงจ�ำเรำ
ไปจนถึงเรื่องเทคโนโลยีส�ำคัญที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนำคต
ในบำงบทควำมอำจจะมีเรื่องรำวเชิงปรัชญำแทรกเข้ำมำให้เรำได้คิดตำมด้วย
ลงทุนแมนหวังเป็นอย่ำงยิง่ ว่ำ ผูอ้ ำ่ นจะได้ควำมรูม้ ำกขึน้ จำกหนังสือ ลงทุนแมน 3.0
เล่มนี้
ซึ่งกำรได้อ่ำนหนังสือเล่มนี้ก็น่ำจะถือว่ำเป็นกำรลงทุนอย่ำงหนึ่ง
เพราะสุดท้ายการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือ การลงทุนในความรู้
และความรู้ก็อาจท�าให้เราได้ค้นพบว่า
ความหมายที่แท้จริงของชีวิตเรา คืออะไร…
ลงทุนแมน
Facebook : ลงทุนแมน
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REFINN สตำร์ต-อัพไทย
ลดหนี้คนไทย

รีไฟแนนซ์ ชื่อนี้อำจฟังดูเข้ำใจยำก
แต่ถ้ำบอกว่ำ มันคือการลดหนี้ หลำยคนคงสนใจ
กำรรีไฟแนนซ์ อธิบำยง่ำยๆ คือ กำรจ่ำยคืนหนี้ก้อนเดิม
ด้วยกำรขอสินเชื่อใหม่ที่มีข้อเสนอหรือโปรโมชั่นดอกเบี้ยที่ดีกว่ำ
สรุปแล้ว หนี้ที่มีอยู่ก็เหมือนจะลดลง
ตลาดสินเชื่อบ้าน ใหญ่ขนาดไหน
ตลำดสินเชื่อบ้ำนตอนนี้มีมูลค่ำ 3.4 ล้ำนล้ำนบำท คิดเป็น 1 ใน 4 ของ GDP
ประเทศไทย
แต่ตอนนี้จ�ำนวนคนที่ท�ำกำรรีไฟแนนซ์ ในบ้ำนเรำนั้น ยังน้อยมำกๆ
และนี่คือโอกำสที่ Refinn มองเห็น...
Refinn เป็นบริษทั สตำร์ต-อัพมำแรงในกลุม่ Fintech หรือเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วกับ
กำรเงิน ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้ว และมี คุณกรณ์ จำติกวณิช มำนั่งเป็นประธำน
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บริษทั รวมถึงมีทปี่ รึกษำชื่อดังอีกหลำยคน ให้บริกำรเกีย่ วกับกำรรีไฟแนนซ์บำ้ น
ผ่ำนทำงออนไลน์ และปีนี้ ได้ คุณพรพิมล ปฐมศักดิ์ ผู้เชี่ยวชำญเรื่องตลำดสิน
เชื่อบ้ำนมำเป็น CEO
บริษัทนี้มีจุดเริ่มต้นจำกกำรท�ำ Web Application ชื่อ Wealth Adviser ที่ให้ค�ำ
ปรึกษำทำงกำรเงินส�ำหรับคนรำยได้น้อย โดยมีเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ว่ำ ต้องกำร
ท�ำให้คนไทยมีควำมมัง่ คัง่ ขึน้ ซึง่ เดิมเคยมองว่ำ ควำมมัง่ คัง่ และร�ำ่ รวยนัน้ ต้อง
มำจำกกำรลงทุนเพียงอย่ำงเดียว
แต่หลังจำกได้รวู้ ำ่ มีเพียง 5-7% ของคนไทยในปัจจุบนั ทีล่ งทุน เทียบกับ 90%
ที่มีหนี้สินติดตัว จึงได้มุมมองใหม่ว่ำ แทนที่จะท�ำให้คนรวยขึ้นจำกกำรลงทุน
แต่เปลี่ยนมำช่วยคนปลดหนี้ น่ำจะเป็นหนทำงที่ช่วยคนไทยให้มีควำมมั่งคั่ง
ได้ดีกว่ำในเวลำนี้
หน้ำที่หลักของ Refinn คือ ช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อบ้ำนเป็นเรื่องที่ไม่
ยุ่งยำก และต้องกำรให้คนทั่วไปเข้ำถึงกำรรีไฟแนนซ์บ้ำนได้ง่ำยขึ้น
โดยทำง Refinn ไม่ได้เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อเอง แต่เปรียบเสมือนเครื่องมือที่
จะช่วยหำข้อมูลสินเชื่อจำกธนำคำรต่ำงๆ เช่น โปรโมชั่นอัตรำดอกเบี้ย น�ำมำ
เปรียบเทียบกัน และน�ำเสนอตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ เช่น ต้องกำรผ่อน
ต่อเดือนน้อยลง หรือผ่อนเท่ำเดิม แต่จ�ำนวนเดือนที่ต้องผ่อนน้อยลง
จำกรำยงำนของ Refinn ในช่วง 8 เดือนที่ผ่ำนมำ มีคนเข้ำชมเว็บไซต์กว่ำ 4
แสนคน ยื่นขอรีไฟแนนซ์บ้ำนกับ Refinn เป็นมูลค่ำรวม 32,000 ล้ำนบำท โดย
มีลูกค้ำ 600 ครัวเรือนที่รับวงเงินสินเชื่อมำกถึง 1,300 ล้ำนบำท
นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการคิดนอกกรอบ
ท่ำมกลำงสตำร์ต-อัพมำกมำยที่คิดโปรแกรมที่จะช่วยน�ำเงินคนไปลงทุนใน
ทรัพย์สินต่ำงๆ ท�ำให้ทรัพย์สินงอกเงย
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แต่บริษัทนี้กลับคิดย้อนกลับว่ำ ถ้ำช่วยลดหนี้ของคนไทยได้ ก็เหมือนเป็นกำร
ท�ำให้เงินในกระเป๋ำของคนไทยมีมำกขึ้น
และถ้าเทียบกันแล้ว ปัญหาเรื่องหนี้ ก็เป็นปัญหาทีส่ า� คัญของคนไทยส่วนใหญ่
ในตอนนี้จริงๆ...

เขียน ณ วันที่ 7/09/2560
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ตอนนี้ ลงทุนอะไรดีที่สุด

ในชีวิตคนเรำ
จะใช้เวลำส่วนใหญ่
หมดไปกับกำรค้นหำค�ำตอบ ของค�ำถำมที่เรำตอบไม่ได้...
หวย งวดนี้จะออกอะไร?
ดวง ชีวิตเราปีนี้จะดีไหม เนื้อคู่จะเจอเมื่อไร?
หุ้น วันนี้จะขึ้นหรือจะลง?
น่ำแปลกใจที่ว่ำ ถึงคนถำมจะรู้ว่ำตอบได้ยำก แต่ก็ยังชอบถำมกันอยู่
ถึงจะไปศึกษำข้อมูลมำอย่ำงดี เตรียมค�ำตอบมำไว้เป็นสิบกรณีทอี่ ำจจะเกิดขึน้
สุดท้ำยผลลัพธ์ก็อำจต่ำงจำกที่เรำคิดก็ได้
เรียกได้ว่ำ เสียเวลำตั้งแต่ตั้งค�ำถำม...
ท�านองเดียวกัน ค�าถามยอดฮิตของเรื่องลงทุนก็คงหนีไม่พ้น ตอนนี้ลงทุน
อะไรดีที่สุด?
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ค�ำถำมนี้เป็นค�ำถำมที่ตอบยำกอีกค�ำถำมหนึ่ง
เพรำะกำรลงทุนมันเกี่ยวกับวงควำมรู้ของแต่ละคนด้วย
ถ้ำมีคนมำโฆษณำว่ำมีธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนดีมำก แต่ถ้ำเรำไม่รู้เรื่องนั้น
ธุรกิจซับซ้อนซ่อนเงื่อน แม้แต่สินค้ำอะไรเรำยัง งง ไม่รู้ว่ำอนำคตจะเดินไป
ทำงไหน เรำก็คงไม่สบำยใจที่จะใส่เงินเข้ำไปลงทุน
ต่ำงกับกำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน้อยลงมำหน่อย แต่ถำ้ เรำรูเ้ รื่องนัน้ เป็นอย่ำง
ดี ตอบได้เป็นเรื่องเป็นรำวว่ำบริษัทนั้นท�ำธุรกิจอะไร อนำคตน่ำจะเป็นอย่ำงไร
เรำก็คงสบำยใจที่จะมีส่วนร่วมกับกำรลงทุนนั้นต่อไป
วงความรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน...
คนหนึ่งรู้เรื่องอย่ำงหนึ่ง สบำยใจที่จะลงทุนในธุรกิจหนึ่ง แต่อีกคนหนึ่งอำจจะ
ไม่สบำยใจในธุรกิจนั้น เพรำะไม่มีควำมรู้เรื่องนั้น
สรุปแล้ว ถ้ำจะให้ตอบค�ำถำมนี้ ก็คงต้องตอบว่ำ กำรลงทุนที่ดีที่สุดคือ กำร
ลงทุนในสิ่งที่เรำเข้ำใจ
ถ้ำเรำไม่เข้ำใจ ไม่สบำยใจ ก็อย่ำไปลงทุน... เพรำะโลกนี้ยังมีทรัพย์สินอีกตั้ง
หลำยอย่ำงที่เข้ำใจได้ง่ำยๆ รอให้เรำใส่เงินเข้ำไปลงทุน
ไม่ตอ้ งกลัวพลำดว่ำจะตกรถไฟขบวนสุดท้ำย รถไฟในโลกนีม้ หี ลำยขบวน และ
มีมำเรื่อยๆ
ขึ้นรถไฟขบวนต่อไป ยังดีกว่ำขึ้นรถไฟที่จะพำเรำตกเหว...
แต่ถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเลยล่ะ?
ก็คงต้องตอบว่ำ เรำยังไม่ควรเริ่มลงทุนถ้ำเรำยังไม่เข้ำใจอะไรเลย เพรำะมี
โอกำสสูงมำกที่เรำจะขำดทุน
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กำรลงทุนมีได้และเสีย เรำควรคิดก่อนว่ำ เรำจะสำมำรถขำดทุนได้มำกแค่ไหน
ไม่ใช่ได้ก�ำไรมำกแค่ไหน
ถ้ำเรำยังไม่เข้ำใจอะไรเลย ก็ไม่เป็นไร
สิง่ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ควำมเข้ำใจของเรำได้กค็ อื กำรเพิม่ วงควำมรูข้ องเรำให้กว้ำงขึน้
สิ่งไหนที่เรำยังไม่รู้ และอยำกรู้ ก็เริ่มศึกษำ ถ้ำเรื่องรำวไม่ได้ซับซ้อนเกินไป ก็
คงไม่ยำกที่จะเริ่มต้นท�ำควำมเข้ำใจ
มีแฟนเพจลงทุนแมนหลำยท่ำนบอกว่ำ เมื่อก่อนไม่รเู้ รื่องนัน้ เรื่องนี้ แต่พออ่ำน
บทควำมแล้วก็ได้รู้มำกขึ้น เข้ำใจมำกขึ้น
เมื่อเรำท�ำแบบนี้บ่อยขึ้น ควำมรู้ก็จะเริ่มสะสมมำกขึ้นเรื่อยๆ
และถ้ำมีควำมรู้ที่มำกพอ ประสบกำรณ์ที่มำกขึ้น เรำก็จะมั่นใจในกำรตัดสินใจ
ว่ำจะลงทุนอะไร
สุดท้าย เรื่องนีค้ งต้องสรุปว่า การลงทุนทีด่ สี ดุ ไม่ได้เป็นการลงทุนในทรัพย์สนิ
ใด แต่การลงทุนที่ดีสุดคือ การลงทุนในความรู้ ให้ตัวเราเอง...

เขียน ณ วันที่ 7/9/2560
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H&M
UNIQLO
ZARA

ถ้ำถำมว่ำร้ำนเสื้อผ้ำไหนน่ำจะขำยดีสุด
ค�ำตอบของทุกคนคงหนีไม่พ้น 3 แบรนด์ อย่ำง H&M, UNIQLO และ ZARA
แล้วทุกคนเคยสงสัยไหมว่ำ 3 แบรนด์นี้ ใครมีรำยได้เยอะกว่ำกัน?
H&M
มีแบรนด์ ในเครือ 6 แบรนด์ ได้แก่ H&M, & Other Stories, COS, MONKL,
WEEKDAY และ CHEAP MONDAY
ZARA (Inditex)
มีแบรนด์ ในเครือ 8 แบรนด์ ได้แก่ ZARA, Pull&Bear, Mussimo Dutti, Bershka,
Stardivarius, OYSHO, ZARA Home และ UterqÜe
UNIQLO
มีแบรนด์ ในเครือ 2 แบรนด์ ได้แก่ Uniqlo และ GU
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จ�านวนสาขาทั่วโลก
H&M มี 4,351 สำขำ
ZARA มี 7,292 สำขำ
UNIQLO มี 3,160 สำขำ
จ�านวนสาขา ZARA ชนะ
รายได้ และก�าไร
H&M มีรำยได้ 800,000 ล้ำนบำท ก�ำไร 78,000 ล้ำนบำท
ZARA มีรำยได้อยู่ที่ 920,000 ล้ำนบำท ก�ำไร 125,000 ล้ำนบำท
UNIQLO มีรำยได้อยู่ที่ 575,000 ล้ำนบำท ก�ำไร 16,000 ล้ำนบำท
รายได้ และก�าไร ZARA ชนะ
รายได้ต่อสาขา
H&M รำยได้ต่อสำขำ 184 ล้ำนบำท และมีก�ำไรต่อสำขำ 18 ล้ำนบำท
ZARA รำยได้ต่อสำขำ 126 ล้ำนบำท และมีก�ำไรต่อสำขำ 17 ล้ำนบำท
UNIQLO รำยได้ต่อสำขำ 182 ล้ำนบำท และมีก�ำไรต่อสำขำ 5 ล้ำนบำท
รายได้ต่อสาขา H&M ชนะ
จะเห็นได้ว่ำแม้ H&M จะเป็นอันดับ 1 ในแง่ของรำยได้และก�ำไรต่อสำขำ แต่
ถ้ำดูรำยได้ โดยรวม H&M ยังตำมหลัง ZARA อยู่พอสมควร เหตุผลหลักๆ คง
เป็นเพรำะ ZARA มีจ�ำนวนสำขำมำกกว่ำ
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ดังนั้น เรำคงต้องยอมรับว่ำส�ำหรับ ณ ตอนนี้ ZARA นั้นยังคงเป็นอันดับ 1 ใน
วงกำรนี้ ตำมมำด้วย H&M รั้งท้ำยด้วย UNIQLO
ที่น่ำสนใจคือ ทั้งสำมผู้น�ำนี้ กลับมีกลยุทธ์ที่แตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง
ZARA เน้นน�ำเทรนด์แฟชัน่ ดังมำผลิตในแบบตัวเอง และออกขำยอย่ำงรวดเร็ว
เพรำะมีทีมออกแบบและโรงงำนผลิตเป็นของตัวเอง ซึ่งเรียกควำมสนใจจำก
ลูกค้ำได้อยู่ตลอด
H&M ใช้กลยุทธ์เน้นกำรขำยสินค้ำหลำกหลำยประเภท ครอบคลุมทุกเพศทุก
วัย ในรำคำที่ต�่ำกว่ำคู่แข่ง เพรำะ H&M ไม่ได้มีโรงงำนผลิตเป็นของตัวเอง แต่
เป็นกำรจ้ำงโรงงำนแถบๆ อำเซียนในกำรผลิต จึงมีต้นทุนที่ถูกกว่ำ อีกทั้งใช้
กลยุทธ์ร่วมมือกับดีไซเนอร์ชื่อดังในกำรออกแบบคอลเล็กชั่นพิเศษ
UNIQLO จะไม่ผลิตเสื้อผ้ำแฟชั่นที่เกำะกระแสตำมเทรนด์ แต่เน้นเสื้อผ้ำที่มี
ควำมเรียบง่ำย และให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวัน ที่ส�ำคัญคือ เน้นเรื่อง
มำตรฐำนกำรผลิตแบบญีป่ นุ่ ไม่วำ่ จะเป็นคุณภำพของวัตถุดบิ ในกำรผลิต หรือ
เทคโนโลยี เน้นรำคำที่สมเหตุสมผล คุ้มค่ำแก่ลูกค้ำ
สรุป ทั้งสำมแบรนด์นี้ต่ำงก็เป็นแบรนด์ที่ประสบควำมส�ำเร็จระดับโลกทั้งนั้น
แม้จะมีกลยุทธ์ที่แตกต่ำงกัน
เรื่องนีส้ อนให้เรารูว้ า่ การทีเ่ ราจะไปถึงเส้นชัยนัน้ ไม่จา� เป็นต้องไปทางเดียวกัน
ก็ได้...
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ไวตำมิลค์ หรือ แลคตำซอย
ขำยดีกว่ำ

แลคตาซอย 5 บาท 125 มิลลิลิตร...
ไวตามิลค์ ให้ โปรตีน อิ่มสบายท้อง...

ทุกคนคงเคยได้ยินสโลแกนนี้ กรอกหูมำหลำยปี
แต่หลำยคนเคยสงสัยไหมว่ำ จริงๆ แล้ว
ไวตำมิลค์ หรือ แลคตำซอย ขำยดีกว่ำ
วันนี้ลงทุนแมนจะมำเล่ำให้ฟัง
ไม่รู้ว่ำเป็นเรื่องบังเอิญหรืออย่ำงไร แต่ทั้ง 2 บริษัทมีจุดเริ่มต้นที่คล้ำยกัน คือ
ไม่ได้เริ่มต้นจำกนมถั่วเหลือง แต่กลับเป็น น�้ำส้ม...
ไวตามิลค์ เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด ซึ่งเมื่อก่อนเรำคงจะ
เคยดื่มกันบ้ำง
แลคตาซอย ก็มีกำรเริ่มต้นธุรกิจจำกกำรผลิตน�้ำอัดลม รสส้ม และกลิ่นสละ
ตรำแฮปปี้ ต่อมำได้สทิ ธิเ์ ป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ อัดลมต่ำงประเทศ เช่น ตรำคิกคำปู้ ก่อน
จะผันตัวมำผลิตนมถั่วเหลืองยูเอชทีในภำยหลัง
18 ลงทุนแมน 3.0

แล้วใครเกิดก่อนกัน
ถ้ำเอำตัง้ แต่กอ่ ตัง้ บริษทั แลคตำซอยเกิดก่อน โดย ห้ำงหุน้ ส่วน เกียงฮัว้ จ�ำกัด
(บริษัทดั้งเดิมที่ผลิตน�้ำอัดลม) ก่อตั้งขึ้นในปี 2493 หรือ 67 ปีที่แล้ว
ส่วนบริษัท กรีนสปอต ของไวตำมิลค์นั้น ก่อตั้งขึ้นตำมหลังไม่นำนในปี 2497
หรือ 63 ปีที่แล้ว
แต่ถำ้ นับเฉพำะนมถัว่ เหลือง ไวตำมิลค์เกิดก่อน และเป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ นมถัว่ เหลือง
บรรจุขวดเจ้ำแรกของไทย โดยเริม่ ผลิตออกมำจ�ำหน่ำยในปี 2501 หรือ 59 ปีทแี่ ล้ว
ส่วนแลคตำซอย เพิ่งเริ่มเมื่อปี 2524 หรือ 36 ปีก่อน และเป็นผู้ผลิต
นมถั่วเหลืองบรรจุกล่องเจ้ำแรกของไทย
ในปัจจุบนั ทัง้ 2 บริษทั ก็ไม่ได้มนี ำ�้ นมถัว่ เหลืองแบบธรรมดำแค่แบบเดียว แต่เพิม่
สูตรใหม่ๆ เข้ำมำมำกมำย โดยทีจ่ ะมีคล้ำยกันทัง้ 2 แบรนด์กค็ อื สูตรช็อกโกแลต
และสูตรผสมงำด�ำ รวมไปถึงขนำดบรรจุภัณฑ์ท่ีมีให้เลือกหลำยขนำด และ
ไวตำมิลค์เองก็เพิ่มแบบบรรจุกล่องออกจ�ำหน่ำยด้วย
แล้วบริษัทไหนขายดีกว่า
ผลประกอบกำรของทั้ง 2 บริษัท 5 ปีล่ำสุด
บริษัท กรีนสปอต จ�ากัด เจ้าของไวตามิลค์
• ปี 2555 มีรำยได้รวม 6,558 ล้ำนบำท ก�ำไร 335 ล้ำนบำท
• ปี 2556 มีรำยได้รวม 6,764 ล้ำนบำท ก�ำไร 517 ล้ำนบำท
• ปี 2557 มีรำยได้รวม 7,859 ล้ำนบำท ก�ำไร 1,062 ล้ำนบำท
• ปี 2558 มีรำยได้รวม 7,385 ล้ำนบำท ก�ำไร 894 ล้ำนบำท
• ปี 2559 มีรำยได้รวม 7,374 ล้ำนบำท ก�ำไร 827 ล้ำนบำท
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บริษัท แลคตาซอย จ�ากัด
• ปี 2555 มีรำยได้รวม 8,228 ล้ำนบำท ก�ำไร 1,235 ล้ำนบำท
• ปี 2556 มีรำยได้รวม 8,606 ล้ำนบำท ก�ำไร 1,230 ล้ำนบำท
• ปี 2557 มีรำยได้รวม 9,257 ล้ำนบำท ก�ำไร 852 ล้ำนบำท
• ปี 2558 มีรำยได้รวม 10,408 ล้ำนบำท ก�ำไร 1,794 ล้ำนบำท
• ปี 2559 มีรำยได้รวม 10,214 ล้ำนบำท ก�ำไร 2,064 ล้ำนบำท
ถึงแม้วำ่ จะเข้ำตลำดนมถัว่ เหลืองทีหลัง แต่แลคตำซอยก็มรี ำยได้แซงไวตำมิลค์
ไปไกล แต่ต้องหมำยเหตุว่ำ รำยได้ของบริษัท กรีนสปอตนั้น ไม่ได้มำจำกแค่
ไวตำมิลค์เพียงอย่ำงเดียว แต่ยังมีกรีนสปอต และวีซอย รวมอยู่ด้วย
ถึงตรงนีเ้ รำอำจจะมองได้วำ่ แลคตำซอยสำมำรถท�ำผลิตภัณฑ์นมถัว่ เหลืองและ
ท�ำกำรตลำดได้ตรงใจกับผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้มำกกว่ำทำงไวตำมิลค์
ถ้ำใครเคยอ่ำนเรื่องเก่ำๆ ของลงทุนแมน เช่น ซีอิ๊วตรำเด็กสมบูรณ์ หรือ
น�้ำปลำทิพรส
ต้องขอบอกว่ำ บริษทั นมถัว่ เหลืองนี้ใหญ่จริงๆ ใหญ่กว่ำบริษทั ซีอวิ๊ และน�ำ้ ปลำ
มำก คงเป็นเพรำะซือ้ ซีอวิ๊ หรือน�ำ้ ปลำมำขวดหนึง่ ใช้ตงั้ นำน แต่นมถัว่ เหลืองซือ้
มำแป๊ปเดียวก็ดูดหมดกล่องแล้ว
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เวลาจะขายสินค้าอะไร สินค้าที่ใช้แล้วหมดเร็ว ต้องซื้อใหม่
บ่อยๆ จะดีมาก...

เขียน ณ วันที่ 8/9/2560
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กล้วยหอมทอง
King Fruits

กล้วยหอมทองก�ำลังได้รบั ควำมนิยม เพรำะมีกลิน่ หอมสมชื่อ รสชำติ
หวำน เนื้อละเอียด

บริษัทที่เป็นผู้ผลิตและขำยส่งกล้วยหอมทองรำยใหญ่ของประเทศ มีชอื่ ว่ำ
คิง ฟรุทส์
กล้วยหอมทองของ คิง ฟรุทส์ มีทั้งแบบหวีและแบบแพ็ค ส่งเข้ำสู่ตลำดวันละ
10 ตัน หรือ 10,000 กิโลกรัม
ป้อนห้ำงค้ำปลีก ร้ำนสะดวกซื้อ ห้ำงสรรพสินค้ำชั้นน�ำ สำยกำรบินต่ำงๆ ร้ำน
ไอศกรีม และซูเปอร์มำร์เก็ตทั่วประเทศ
คุณเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ ประธำนกรรมกำร บริษัท คิง ฟรุทส์ จ�ำกัด เคยเป็น
เกษตรกรปลูกส้มในจังหวัดปทุมธำนีมำก่อน
แต่เมื่อสวนส้มเจอวิกฤตโรคระบำด จึงหันมำปลูกผักสวนครัว และกล้วย
หอมทอง ส่งขำยพ่อค้ำคนกลำง เมื่อรำยได้กล้วยแซงหน้ำผลผลิตอย่ำงอื่น
จึงหันมำปลูกกล้วยเพียงอย่ำงเดียว
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ต่อมำภรรยำ คุณเสำวณีเริม่ เปิดแผงขำยกล้วยทีต่ ลำดไท ท�ำให้มปี ระสบกำรณ์
และควำมช�ำนำญในกำรคัดกล้วย จึงขยำยตลำดเพิ่มขึ้น
แต่เมื่อเศรษฐกิจตกต�่ำ ส่งกล้วยไปขำยในต่ำงจังหวัด เก็บเงินไม่ได้ จึงมีควำม
คิดว่ำอยำกหำคู่ค้ำที่มีควำมน่ำเชื่อถือ ท�ำสัญญำตกลงรับซื้อกันอย่ำงชัดเจน
จึงได้เข้ำไปแนะน�ำตัวในห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่ เมื่อได้รับกำรติดต่อกลับว่ำจะ
ขอเข้ำมำดูสภำพสวน ก็พบว่ำ สวนยังไม่มีระบบจัดกำรที่มีมำตรฐำน
แต่โชคดีที่ตลำดไทจัดอบรมกำรท�ำแปลงปลูกมำตรฐำน GAP ฟรี จึงได้เข้ำไป
อบรมและน�ำควำมรูน้ นั้ มำปรับปรุงแปลงกล้วย พัฒนำคุณภำพกล้วย จนสำมำรถ
ส่งกล้วยเข้ำไปจ�ำหน่ำยในห้ำงค้ำปลีก และห้ำงโมเดิร์นเทรดได้ ในเวลำต่อมำ
คุณเกรียงศักดิ์ ปลูกกล้วยหอมทองในทีด่ นิ ของตนเองและเช่ำปลูกกว่ำ 3,000
ไร่ กระจำยอยู่หลำยจังหวัด ไม่ว่ำจะเป็นปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ สระบุรี
ก�ำแพงเพชร และนครนำยก มีก�ำลังกำรผลิตประมำณ 6,000 ตันต่อปี
รวมทัง้ มีพนื้ ทีข่ องเกษตรในเครือข่ำยอีกกว่ำ 1,000 ไร่ และยังเปิดรับเกษตรกร
ในเครือข่ำยเพิ่มขึ้นอีก โดยตั้งเป้ำอีก 3 ปี จะขยำยพื้นที่ปลูกให้ได้ 10,000 ไร่
กำรปลูกกล้วยจะใช้วิธีปลูกหมุนเวียน ไม่ซ�้ำที่เดิม เพรำะจะท�ำให้กล้วยมีผล
ขนำดเล็ก กล้วยแต่ละรุ่นใช้เวลำปลูก 9 เดือนถึง 1 ปี จึงจะตัดขำยได้
กล้วยหอมที่ ได้รำคำดี คือกล้วยหอมเกรด A มีน�้ำหนักลูกละ 180 กรัม ผิว
ต้องไม่มีรอยช�้ำ รสชำติต้องหวำนสม�่ำเสมอ ส่งให้สำยกำรบินไทยเสิร์ฟลูกค้ำ
ชั้นเฟิร์สคลำส
ขณะที่กล้วยหอมส่งขำยเซเว่น ต้องสุกก�ำลังพอดี พร้อมรับประทำน มีน�้ำหนัก
ต่อลูก 120 กรัม

22 ลงทุนแมน 3.0

