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สรุปการบรรยายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 – 17.30 น. 
หัวข้อ Best Practice: SME Think Big 
โดย คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ทีวีไดเร็ค 
 
- ธุรกิจต่าง ๆ ล้วนมาจาก competency และ character ของเจ้าของ 
- เมื่อใดที่ควรเข้าตลาดหุ้น? คุณทรงพลให้ข้อคิดว่า เมื่อคุณมีโมเดลธุรกิจที่เซ็กซี่เพียงพอ 
- โมเดลธุรกิจของ TV Direct คือ “Entertain people with information” คือการสร้างความสนุกให้ผู้ชม

ด้วยข้อมูล ลูกค้าดูแล้วต้องยิ้ม 
- Character ของเจ้าของธุรกิจ เมื่อน ามา amplify (เร่งปฏิกิริยา) ธุรกิจแล้ว อาจจะส่งผลได้สองทาง คือ 

เกิดเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ (หากใช้ในทางท่ีถูก) หรือกลายเป็นอีโก้ (หากใช้ในทางท่ีผิด) 
- เส้นทางการเข้าตลาดหุ้นของ TV Direct เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 1998 หลังจากเกิดวิกฤติต้มย ากุ้ง ท าให้บริษัท

เดิมที่เคยท างานอยู่ถูกเปลี่ยนมือผู้บริหาร คุณทรงพลจึงก่อตั้งบริษัทใหม่ด้วยเงินลงทุน 4 แสนบาท น าเข้า
ตลาดหุ้นในปี 1999 ระดมทุนได้ 1.2 ล้านบาท กิจการขายของทางโทรทัศน์ไปได้ดี จนปี 2004 เริ่มเปลี่ยน
โฟกัสเป็น Direct Marketing เริ่มมีการขายผ่าน Catalog และค่อย ๆ ขยับไปเป็น Multi-channel ในปี 
2008 ต่อมาในปี 2012 มีการขาย IPO ระดมทุนได้ 188 ล้านบาท และปี 2013 ท า Right Offering 
ระดมทุนได้ 246 ล้านบาท 

- โดยในช่วงปี 2009-2011 บริษัทได้ปัดกวาดระบบ Inventory และบัญชีของตัวเอง (ท า Account 
Receivable – AR, Revenue Recognition) ท าให้ระบบคลังสินค้าเกิดความโปร่งใส ทั้งนี้ต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีจากหลายส านัก 

- ในปี 2014 มีพาร์ทเนอร์ต่างชาติเข้ามาติดต่อและได้ร่วมทุนกัน เช่น Momo จากไต้หวัน, Itochu และ 
Tri-stage จากญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งคุณทรงพลกล่าวว่า Network เหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้จากการเข้า
ตลาดหุ้น 

- ส าหรับคุณทรงพล การเข้าตลาดหุ้นไม่ได้ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวิธีการบริหาร หรือรู้สึกเป็นกังวล 
เพราะปกติคุณทรงพลจะจ าตัวเลขทางบัญชีได้อยู่แล้ว และด าเนินการด้วยความโปร่งใสอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อ
เข้าตลาดหุ้น สิ่งที่ผู้ถือหุ้นมักจะถาม คือ Direction, Strategy และตัวเลขทางธุรกิจ ซึ่งคุณทรงพลเห็นว่า
เป็นเรื่องที่ผู้บริหารตอบได้อยู่แล้ว 

- การปรับตัวสู่ Digital และ e-commerce คุณทรงพลชี้ให้เห็นระบบนิเวศของ Online Platform ว่า
ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ธุรกิจ B2B (เช่น Alibaba), C2C (เช่น e-bay), B2C (ปัจจุบันในไทยมี 
7 เจ้า เช่น Lazadda, Central Online), B2C แบบ Vertical (เช่น Starbucks มีขายแก้วกาแฟ) Market 
Research (เช่น Nelson Hay), Consulting, Software, Marketing (มี social media เป็น
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องค์ประกอบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น facebook, twitter, instagram), Payment (แยกออกเป็น payment 
gateway และ mobile payment) และ Logistics 

- คุณทรงพลให้ข้อคิดว่าจริง ๆ แล้วเรื่อง Online ยังเป็นกระแสที่เพ่ิมเริ่มต้น ชีวิตประจ าวันของคนไทยยัง 
Off line อยู่มาก ขณะนี้คนที่ท าธุรกิจ Online จริง ๆ ยังอยู่ในช่วงกราฟติดลบ และไม่ใช่ว่าสินค้าทุกอย่าง
จะต้อง online อย่างไรก็ตาม ธุรกิจควรมีอย่างน้อยเว็บไซต์ของตัวเอง และมี content ที่อัพเดท 

- ต่อค าถามว่าหากคุณทรงพลไม่อยู่แล้ว ธุรกิจจะด าเนินต่อไปอย่างไร คุณทรงพลตอบว่า ขณะนี้ตนมีมือวาง 
3 คนที่ต้องท างานประสานกันแล้วจะสามารถด าเนินการแทนตนคนเดียวได้ ซึ่งการเตรียมพร้อมผู้สืบทอด
สามคนนี้ ก็ต้องให้เขาได้ลงมือท าจริง ตัดสินใจจริง แม้บางครั้งจะหมายถึงการที่ธุรกิจต้องเจ็บในวันนี้  แต่
คุณทรงพลมองว่าบางครั้งการเจ็บในวันนี้จะท าให้วันหน้าสบาย ต่างจากสบายในวันนี้แต่วันหน้าอาจจะ
ตายได ้

- ต่อค าถามว่าอะไรคือหัวใจความส าเร็จของธุรกิจ TV Direct คุณทรงพลตอบว่า passion ของตัวเอง และ
ต่อค าถามท่ีว่าอะไรเป็นวิธีการสู้กับตลาด คุณทรงพลตอบว่า กลยุทธ์ และให้ข้อคิดว่ากลยุทธ์คือการเลือก
วิธีการไปให้ถึงเป้าหมายที่ตรงกับเงื่อนไขและจุดประสงค์ของเรามากท่ีสุด จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีมีอยู่ 

- ส าหรับค าคมสั้น ๆ ที่คุณทรงพลฝากไว้ให้ SME คือ “ททท” หรือ “ท าทันท”ี 
 


