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เรียน ท่านสมาชิก

ปี 2561 นับเป็นปีที่มีพลังและเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง แต่ไม่ว่าอย่างไร สิ่งหนึ่งที่ยังคงหมือนเดิม นั่นคือความสำาคัญของ
ท่านสมาชิกที่เป็นที่ 1 สำาหรับบาร์เทอร์คาร์ดเสมอ บาร์เทอร์คาร์ดสามารถกล่าวอย่างภาคภูมิใจได้ว่า ในปี 2561 นั้นเราได้สร้าง 
ผลประกอบการให้แก่ท่านสมาชิกนักธุรกิจกว่า 920 ล้านบาท และต้อนรับสมาชิกใหม่ กว่า 550 ธุรกิจที่ได้เข้าร่วมบาร์เทอร์คาร์ด 
ในปี 2562 นี้

เรามีความยินดีในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ท่านสมาชิกบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ด้วยเครื่องมือการตลาดอย่าง  
“บาร์เทอร์คาร์ด” ในฉบับนี้ท่านจะได้รับคำาแนะนำาการใช้บาร์เทอร์คาร์ด จากสมาชิกนักธุรกิจผู้เชีี ่ยวชาญการใช้บาร์เทอร์คาร์ด
เป็นอย่างดี เพื่อให้เห็นว่าบาร์เทอร์คาร์ดสามารถช่วยสมาชิกนักธุรกิจอย่างท่านในการ เพิ่มกำาไร ลดต้นทุน ขยายตลาด และ 
เพิ่มความคล่องตัวกระแสเงินสดในธุรกิจของท่านได้อย่างไร ไม่ว่าท่านจะเป็นนักธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการ หรือนักธุรกิจ 
ที่ประกอบกิจการมานานก็ตาม

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหน สิ่งหนึ่งที่เที่ยงแท้และแน่นอนคือ การเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยี เราจึงต้องอัพเดท 
ตัวเองตลอดเวลา บาร์เทอร์คาร์ดมีเทคโนโลยีอันทันสมัยที่จะช่วยท่านสมาชิกเชื่อมต่อเครือข่ายนักธุรกิจทั่วโลก ในการปรึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เพื่อให้ท่านสมาชิกเป็นผู้นำาในตลาดเสมอ ไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกใหม่หรือเป็นสมาชิกเดิม ดิฉันมั่นใจว่า 
ท่านจะพบเนื้อหาที่น่าสนใจสำาหรับท่านในนิตยสารฉบับนี้ค่ะ และไม่แน่ว่าท่านอาจจะเกิดไอเดียในการสร้างธุรกิจใหม่จากนิตยสาร
ฉบับนี้ก็เป็นได้นะคะ

ขอให้มีความสุขกับการเทรดค่ะ



ในฉบับนี้
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บทสัมภาษณ์ 
เจเคเอ็น กรุ๊ป

บทสัมภาษณ์ 
บริษัท ไซเฟอร์ จำากัด   

บทสัมภาษณ์ 
12Tees โดย บริษัท ทีมีนาว จำากัด

6 วิธีการสร้างแบรนด์ให้เติบโต 
ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

บาร์เทอร์คาร์ด โมบาย แอป

บทสัมภาษณ์ 
บริษัท พี.เอส.วี. เคมีคอล จำากัด

บทสัมภาษณ์  
บริษัท ซุปเปอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด

เที่ยวภูเก็ต 
ไปกับบาร์เทอร์คาร์ด

จัดพิมพ์โดย 
บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด
1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 34
ห้อง 3402-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร 0 2049 3111
www.bartercard.co.th

ออกแบบและพิมพ์โดย 
บริษัท เดอะ ครีเอทีฟ พาทเนอร์ชิพ จำากัด 
25 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทร 0 2285 4721-3
www.creativethailand.com
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บาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ ครั้งที่ 63
บาร์เทอร์คาร์ด “Coins on Silom”
งาน สัมมนา Shield for Upsale
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บาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ จัดขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ได้เพิ่มยอดขายและเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ งานเทรดโชว์จัดขึ้นทุกๆ 
4 เดือน ในแต่ละคร้ัง ประกอบด้วยบูธกว่า 250 ธุรกิจ และผู้ประกอบการ 
กว่าพันคนมาช้อปปิ้งในงาน มียอดการแลกเปลี่ยนกว่า 25 ล้าน
เทรดบาท จุดประสงค์หลักของการจัดงานบาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์
เพืิ่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบาร์เทอร์คาร์ดได้โปรโมท แนะนำา
สินค้าตนเองไปยังลูกค้าโดยตรง และยังมีโอกาสในการทำาความรู้จัก
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจกันได้อีกด้วย
สามารถติดตามงานบาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ ครั้งต่อไปได้ที่ 
www.bartercard.co.th หรือ โทร. 0 2049 3111

กิจกรรมบาร์เทอร์คาร์ด

บาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ 
ครั้งที่ 63

บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด ผู้ ให้บริการระบบแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินสดรายใหญ่ที่สุดในโลก ร่วมสนับสนุน 
การจัดงาน “Coins on Silom” โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี  
เพื่อรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปบริเวณถนนสีลม สำาหรับนำาไป
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย บาร์เทอร์คาร์ดนั้น
สามารถช่วยรวบรวมเงินบริจาคได้ถึง 230,000 บาท สรุปยอดรวม
บริจาคแล้วเป็นเงิน 1.23 ล้านบาท

บาร์เทอร์คาร์ด ร่วมสนับสนุนงาน 
“COINS ON SILOM”

งานสัมมนา SHIELD FOR UPSALE

บาร์เทอร์คาร์ด ได้ร่วมกับ เศรษฐลักษมิ์ กรุ๊ป จัดงานสัมมนา Shield for Upsale  
ให้สมาชิกและเจ้าของธุรกิจได้เข้าร่วมฟรี โดยบาร์เทอร์คาร์ดมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับ 
ผู้ประกอบการทุกท่าน ไม่เพียงแต่ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนและค่าใช้จ่ายท่ีลดลง แต่หมายรวมถึง 
องค์ความรู้ ในการพัฒนาธุรกิจอีกด้วย งานสัมมนา Shield for Upsale นี้ จัดขึ้นที่ 
ดับเบิ้ลยู ดิสทริค เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เนื้อหาของการสัมมนาเต็มไปด้วย 
ความรู้และกลยุทธ์ทางธุรกิจ กลยุทธ์วิเคราะห์เครดิตเพื่อเพิ่มยอดขาย ป้องกันหนี้สูญ 
กลยุทธ์ป้องกันทีมขายลาออก ค้าแข่ง แย่งลูกค้า การบริหารทีมขายให้มีประสิทธิภาพ 
จากกลยุทธ์การบริหารขั้นสูง HRL และเทคนิคเพิ่มยอดขาย เพิ่มกำาไรให้ธุรกิจด้วย 
บาร์เทอร์คาร์ด ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิก สามารถติดตามงานสัมมนาดีๆ  
สำาหรับสมาชิกครั้งต่อไปได้ที่ Facebook: Bartercard Thailand



6 วิธีการสร้างแบรนด์ให้เติบโต
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 แบรนด์คุณมีทิศทางท่ีชัดเจนหรือไม่

ถึงเวลาการรีสตาร์ทแบรนด์คุณแล้วหรือยัง?

การสร้างแบรนด์

1. ค้นหาแบรนด์คอนเซปต์

เริ่มต้นด้วยการย้อนกลับไปดูแบรนด์คอนเซปต์ที่ต้ังไว้ นี่เป็นพ้ืนฐาน 
ที่เป็นตัวชี้วัดความสำาเร็จของแบรนด์คุณ จากการสร้างไอเดียทางธุรกิจ
ที่สามารถนำามาต่อยอดได้ มีหลายๆ คนกล่าวไว้ว่า “ให้เราทำาในสิ่ง
ที่รัก” หรือ “ทำาตามความฝัน” ดูเหมือนนี่จะเป็นนิยามความสำาเร็จของ
คนท่ัวไป เค้าบอกเราเพียงเท่านั้น แต่มันไม่ใช่เลย… ในโลกธุรกิจความ
เป็นจริงนั้นมันไม่ง่ายเลย และสูตรความสำาเร็จเพียงเท่านี้ ไม่สามารถ 
นำามาใช้ประกอบธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จได้ ความจริงแล้วนั้น 
การประกอบธุรกิจ คุณจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ค้นคว้า 
วิจัย เรียนรู้ รู้จักบริหารการเงิน และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ รอบด้าน  
เพราะฉะนั้นอย่าเพียงสนใจทำาในสิ่งที่คุณรัก แต่คุณต้องรู้จักตัวตน  
รู้ข้อดี ข้อเสียของตนเองให้ดีเสียก่อน เช่น คุณทำางานเป็นอย่างไร  
คุณเก่งด้านไหน คุณปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อประสบปัญหาหรือต้อง
ทำางานภายใต้ความกดดัน คุณสามารถผ่านพ้นวิกฤติหรือปัญหาที่ 
ดูเหมือนจะถาโถมเข้ามาตามปรกติของการประกอบธุรกิจได้หรือไม่… 
และท่ีสำาคัญไม่ต่างกันคือ ไอเดียธุรกิจของคุณนั้นสามารถสร้างเงินได้
จริงหรือไม่ ส่วนประกอบทั้งหมดนี้นี่แหละที่สร้างความเป็นแบรนด์คุณ

2. ยึดม่ันในอุดมการณ์และเชื่อม่ันในคุณค่าของแบรนด์

การประกอบธรุกจิและสรา้งผลกำาไรเป็นเรือ่งทีท่า้ทายสำาหรบัทกุคนเสมอ 
โดยเฉพาะสำาหรับผูท้ี่เริ่มตน้ธุรกิจใหม่ บนเสน้ทางที่อาจไม่ได้โรยดว้ย
กลีบกุหลาบ คุณอาจเจอหนามหยอกบา้ง หรือตอ้งลม้ลุกคลุกคลานบา้ง  
แตข่อใหคุ้ณยึดมั่นในอุดมการณข์องแบรนดค์ุณไวเ้สมอ ความสมำ่าเสมอ
ในการนำาเสนอแบรนด์ นอกจากจะทำาใหแ้บรนดเ์ป็นที่จดจำาของลูกคา้ 
แลว้นัน้ ยงัทำาใหค้ณุไมต่อ้งตงึเครยีดทีแ่บรนดค์ณุและอดุมการณข์องคณุ  
ไมเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกดว้ย

3. การสำารวจตลาด

การค้นคว้าและวิจัยเป็นส่วนสำาคัญในการช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจ ยกตัวอย่าง เช่น การสำารวจว่าแบรนด์ที่มีคอนเซปต์ใักล้เคียงกันนั้น
ประสบความสำาเร็จหรือล้มเหลว คุณควรให้ความสำาคัญในการสำารวจ
ตลาดอย่างละเอียด เพ่ือสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่นที่มีอยู่ในตลาด

4. สร้างความแตกต่าง

นอกเหนือจากการทำาตัวให้เป็นที่มองเห็นในตลาดแล้ว แบรนด์คุณควรมี
ความแตกต่างและโดดเด่น แบรนด์คุณกำาลังนำาเสนออะไร มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์อย่างไร และอะไรเป็นสิ่งที่ขับเคล่ือนแบรนด์ไปสู่การเปิดตัว
แบรนด์ร้านตัดผมอย่าง Dollar Shave Club นั้นส่งราคาตัดผมเปรียบเทียบ
กับราคาคู่แข่งส่งไปทางไปรษณีย์ถึงลูกค้าโดยตรง ในขณะที่บางแบรนด์ 
อย่าง โคคา-โคล่า หรือ Commonwealth Bank นั้นใช้การเล่าเรื่องราว 
ที่สร้างอารมณ์หรือแรงบันดาลใจ หรือแบรนด์ Doughnut Time  
ที่สร้างสรรค์เมนูโดนัทแบบพิเศษ และยังทำาการตลาดสินค้าได้ดีเย่ียม 
คิดว่าแบรนด์คุณจะสร้างความแตกต่างในตลาดอย่างไร ส่งผลกระทบอะไร
ทางการตลาด เช่น การทำาตลาดของบริการรถอย่าง uber เสนอบริการ
จัดส่งไอศครีม ภายใต้คอนเซปต์การตลาด #ubericecream เป็นต้น
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ค�ำแนะน�ำพื้นฐำนในกำรสร้ำงแบรนด ์
ให้แข็งแกร่ง เป็นผู้น�ำในตลำด ไม่ว่ำคุณ 
จะเป็นนักธุรกิจใหม่ หรือแบรนด์ท่ีต้องกำร 
สร้ำงควำมแตกต่ำง นี่จะเป็นแรงผลักดันให้คุณ 
สร้ำงแบรนด์ท่ีมีคุณค่ำ

การสร้างแบรนด์

5. สร้างจุดยืน

ปัจจุบันมีเว็บไซต์กว่า 1,000 ล้านธุรกิจ และมีแนวโน้นการเพิ่มขึ้นของ 
คู่แข่งอย่างต่อเนื่อง คุณจะสร้างจุดยืนแบรนด์ที่แตกต่างจากคู่แข่งเหล่านี้
ได้อย่างไร คำาตอบคือ การสร้างความชัดเจนของแบรนด์ การถ่ายทอด
จุดยืนของแบรนด์ที่สมำ่าเสมอ การสร้างแบรนด์ ไม่ใช่แค่เพียงการสร้าง
โลโก้ ออกแบบ เลือกฟ้อนท์และสีของแบรนด์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคลิก
ของแบรนด์ การสื่อสาร วิธีการเข้าหากลุ่มเป้าหมาย การตอบรับจาก
กลุ่มลูกค้าและมุมมองที่ตลาดมีต่อคุณ อาจเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก แต่นี่จะ
หล่อหลอมและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ ไม่ว่าธุรกิจคุณ
จะอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทใด การสร้างแบรนด์ที่แตกต่างและน่าไว้วางใจ 
เป็นสิ่งสำาคัญในการสร้างจุดยืนและความโดดเด่นในตลาด

6. ทิศทางแบรนด์ท่ีชัดเจน

ความสมำ่าเสมอในการนำาเสนอแบรนด์ผ่าน เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย บล็อค
หรือช็อปหน้าร้าน ให้แน่ใจว่าคุณมีการนำาเสนอแบรนด์ในทิศทางเดียวกัน 
เมื่อกลุ่มลูกค้า นักข่าว หรือผู้สร้างอิทธิพล (Influencer) เห็นแบรนด์คุณ 
เค้าจะได้รับสารท่ีชัดเจน หากคุณอยู่ในธุรกิจเก่ียวกับการบริการ เช่น 
บริการบัญชีหรือให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย ลองให้ความรู้ผ่านบล็อค
จาก Case study หรือนอกเหนือจากเว็บไซต์แบบมืออาชีพแล้วนั้น  
คุณยังสามารถแสดงความสามารถด้วยทักษะเฉพาะด้านของคุณผ่านทาง  
โซเชยีลมเีดยี E-Newsletter หรอืการตลาดออนไลน์และหน้าร้านได้อกีด้วย 
บาร์เทอร์คาร์ดมีผู้เชี่ยวชาญการตลาด บริการ Branding ออกแบบและ
ดีไซน์ หรือหากคุณต้องการบริการ Rebranding อย่าลืมที่จะติดต่อ 
BDM ที่ดูแลคุณ



Q: ช่วยเล่าเก่ียวกับ เจเคเอ็น กรุ๊ป ให้เราได้ฟังค่ะ

A: เจเคเอ็น กรุ๊ป เราทำาหน้าที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจต่างๆ  
ผ่านสื่อโทรทัศน์ บริการตั้งแต่การเขียนสคริป สตอรี่บอร์ด จนถึงการทำาโปรดักชั่น  
ผลิตคอนเทนท์ให้สินค้าผู้ประกอบการบาร์เทอร์คาร์ดเป็นที่รู้จักผ่านช่องโทรทัศน์
ในเครือ JKN ทางช่อง JKN และช่องทีวีดิจิตอลของเรา เจเคเอ็น กรุ๊ป ร่วมกับ
บาร์เทอร์คาร์ดมากว่า 19 ปี เพราะเราเชื่อว่าสมาชิกเบอร์เทอร์คาร์ดนั้น 
มีของดี มีคุณภาพ ขาดเพียงช่องทางโฆษณา ซึ่ง เจเคเอ็น กรุ๊ป มีช่องสื่อโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง บริการที่เรามีให้กลุ่มลูกค้าบาร์เทอร์คาร์ด เช่น 
สล็อตโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์ (Advertsing Spot) และบริการเวลาโฆษณา  
ไม่ว่าจะเป็นทางช่อง JKN Channel หรือช่องฟรีทีวี และช่องทีวีดิจิตอลค่ะ  

Q: ช่วยเล่าเก่ียวกับแผนการเติบโตกับบาร์เทอร์คาร์ดค่ะ 

A: เราจะเพ่ิมช่องเวลาโฆษณาให้กับลูกค้าบาร์เทอร์คาร์ดมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ 
ผู้ประกอบการหลายๆ คน สามารถมาร่วมลงโฆษณากับเราได้ รวมถึง 
การเป็นที่ปรึกษาแนะนำาผู้ประกอบการใหม่ ในการลงสินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์  
เร่ืองการนำาเสนอโปรดักส์ เลือกช่วงเวลาการประชาสัมพันธ์ที่จะได้ผลดีที่สุด
และเจาะกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคที่เหมาะสมกับสินค้าได้ตรงที่่สุด เพ่ือให้กลุ่มผู้บริโภค 
ที่เสพส่ือได้รับการประชาสัมพันธ์สินค้าจากกลุ่มสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดค่ะ

Q: บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนช่วยธุรกิจอย่างไรบ้างคะ

A: บาร์เทอร์คาร์ดจะคอยแนะนำาลูกค้าที่ต้องการโปรโมทสินค้าหรือกลุ่มลูกค้า
ที่อยู่ในช่วงการทำาตลาดโปรโมชั่นต่างๆ ให้มาใช้บริการของเรา รวมถึงแนะนำา
สินค้าใหม่ๆ ให้กับเราเสมอ และยังทำาการสรุปเก่ียวกับสินค้าที่เราต้องการใช้
อย่างมืออาชีพ ทำาให้ผู้ประกอบการอย่างเราเข้าใจถึงสินค้าที่นำาเสนอได้เป็นอย่างดี 

เนื่องจากนักธุรกิจอย่างเราไม่มีเวลามากนัก บาร์เทอร์คาร์ดจึงเหมือนเป็น
ตัวแทนสำาคัญที่คอยให้ข้อมูล คำาปรึกษา ชี้แนะ ว่าเราควรใช้ผลิตภัณฑ์จาก
บริษัทไหนที่จะช่วยส่งเสริมสินค้าที่เรามีอยู่ให้ดีย่ิงๆ ขึ้นค่ะ

Q: บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายเงินสดอย่างไรบ้างคะ

A: BDM เป็นผู้ ให้คำาปรึกษาที่ดีค่ะ หากเราต้องการสินค้าหรือบริการ 
สักอย่างนึง BDM จะคอยมองหาสินค้าที่เราต้องการมาให้เราใช้ด้วย 
เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ด ขอยกตัวอย่าง เช่น การใช้เทรดบาร์เทอร์คาร์ด
ซื้อของที่ระลึกสำาหรับแจกผ้าพันคอให้กับนักแสดงต่างชาติในงานเปิดตัว
หนังสือเล่มใหม่ โดยผู้ที่ได้รับผ้าพันคอประทับใจมาก เนื่องจากผ้าพันคอท่ี
ได้รับคุณภาพดีและมีลวดลายที่สื่อถึงประเทศไทย หรือบริการส่ือโฆษณา
บิลบอร์ดค่ะ ที่มาใช้ส่งเสริมธุรกิจเราได้เป็นอย่างดี 

Q: อยากให้ฝากข้อความถึงผู้ประกอบการ และ SMEs ไทยค่ะ

A: อยากให้ทุกคนเปิดใจและหันหน้ามาคุยกับนักธุรกิจสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด 
ให้มากยิ่งขึ้น เพราะต้องบอกเลยค่ะว่ากลุ่มลูกค้าบาร์เทอร์คาร์ด เรามี
ผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆ อยู่มากมาย ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจทุกคนได้  
ทั้งยังมีช่องทางโฆษณาที่ช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ 
ให้กับทุกคนได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียว หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่มี
สินค้าดี มีคุณภาพแต่ยังขาดช่องทางการทำาตลาด ในการโปรโมทสินค้า
ของคุณ ย่ิงคุณเปิดตัวเอง ย่ิงคุณทำาความรู้จักกับสมาชิกนักธุรกิจ 
บาร์เทอร์คาร์ดมากเท่าไหร่ ก็เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจคุณมากขึ้นค่ะ  
บาร์เทอร์คาร์ดสามารถช่วยคุณเพิ่มมูลค่าสินค้า (Add Value) ของคุณ
ผ่านการทำาโปรโมชั่น หรือหาคู่ค้าที่ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ของคุณได้อีกด้วยค่ะ 

คุณพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ 
เจเคเอ็น กรุ๊ป

เปิดตัวสินค้า
ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

สมาชิกภาพ: 19 ปี

“ บาร์เทอร์คาร์ดมีผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆ อยู่
มากมาย ท่ีสามารถตอบโจทย์ธุรกิจทุกคนได้ ”
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“ บาร์เทอร์คาร์ดมีสินค้าและบริการท่ีผมสามารถ
น�ามาใช้ลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจได้หลายอย่าง ”

Q: ช่วยเล่าเก่ียวกับธุรกิจ 12Tees โดย บริษัท ทีมีนาว จำากัด ให้เราได้ฟังค่ะ

A: 12Tees บริษัทออกแบบและผลิตเส้ือยืด เสื้อโปโล เสื้อช็อป เสื้อแจ็คเก็ตและ
ยูนิฟอร์มครบวงจร เปิดดำาเนินการมา 6 ปีแล้วครับ 12Tees เราช่วยให้ลูกค้า
สามารถออกแบบและสั่งผลิตเคร่ืองแต่งกายที่มีเอกลักษณ์ เพ่ือให้ลูกค้าและ
แบรนด์สามารถแสดงออกถึงตัวตนจากภาพลักษณ์การแต่งกาย ผมเชื่อว่า 
การแต่งกายให้เหมาะสมดูดีจะช่วยให้ลูกค้าจดจำาธุรกิจของเราได้ อีกทั้งยังช่วย
สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร และเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานของพนักงานอีก
ด้วยครับ

Q: มุมมองต่อบาร์เทอร์คาร์ดหลังจากท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกค่ะ 

A: ผมมองว่าเราสามารถนำาบาร์เทอร์คาร์ดมาสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจได้ครับ 
สำาหรับผมแล้ว ผมใช้เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดเทรดบริการจากสมาชิกนักธุรกิจ
บาร์เทอร์คาร์ด ในการทำาคอนเทนต์ด้านการตลาด เช่น วีดีโอโปรดักชั่น  
สื่อโฆษณา เพ่ือให้เรามีความพร้อมในการโปรโมทสินค้าและบริการของเรา  
โดยเมื่อคอนเทนต์การตลาดเราพร้อม เราก็นำาคอนเทนต์ที่เรามีมาเผยแพร่
ผ่านทางโซเชี่ยลมีเดีย หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ เพ่ือกระตุ้นยอดขาย และขยาย
ฐานลูกค้าเงินสด ผมมองว่าหากเรามีอุปกรณ์การตลาดที่ดี จะเพ่ิมโอกาส 
ทางธุรกิจได้มากย่ิงข้ึนครับ ผมจึงให้ความสนใจในส่วนนี้เป็นพิเศษ ในการสร้าง
คอนเทนต์การตลาดกับท่านสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดในทุกๆ เดือน ซ่ึงนอกเหนือ
จากการทำาวีดีโอโปรดักชั่นแล้วนั้น ยังมีการถ่ายภาพสินค้า ซ่ึงเหล่านี้ล้วน
กระตุ้นยอดขาย และสร้างความมั่นใจในแบรนด์ของเราให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นครับ 

Q: บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนในการลดค่าใช้จ่ายบริษัทอย่างไรบ้างคะ

A: บาร์เทอร์คาร์ดมีสินค้าและบริการที่ผมสามารถนำามาใช้ลดค่าใช้จ่ายทาง
ธุรกิจได้หลายอย่าง ในส่วนของฝ่ายผลิตนั้น ผมใช้เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ด    
ในการสั่งผลิตกล่องสำาหรับแพ็คสินค้าของผม นอกจากจะช่วยลดต้นทุนทาง
ธรุกิจแล้ว ยังมกีารสกรีนแบรนด์ของเราบนกล่องซ่ึงเป็นการสร้างการจดจำาแบรนด์ 
(Brand Awareness) ที่ดีอย่างหนึ่ง และการเทรดกล้องวงจรปิด สำาหรับส่วน

ออฟฟิศ การใช้บริการโรงแรมในการไปเอาท์ต้ิงของบริษัทหรือรับประทาน
อาหาร ซ่ึงทั้งหมดช่วยลดค่าใช้จ่ายเงินสดไปได้มากทีเดียวครับ

Q: บาร์เทอร์คาร์ดเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างไรบ้างคะ

A: บาร์เทอร์คาร์ดช่วยเปิดตลาดให้กับเราอีกตลาดหน่ึงท่ีเราไม่เคยรู้ว่า 
มีอยู่ และเมื่อเราได้ยอดขายเพิ่ม เราสามารถนำายอดขายนั้นมาใช้เป็น
เครดิตสำารองในการใช้จ่ายต่างๆ ทางธุรกิจแทนเงินสดได้ครับ 

Q: บาร์เทอร์คาร์ดเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจอย่างไรบ้างคะ

การใช้เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดแทนเงินสดน้ัน ท�าให้เราสามารถท�า 
การตลาดบริษัทได้อย่างสม�่าเสมอ โดยไม่กระทบกับเงินสดหมุนเวียน 
ในธุรกิจ จึงช่วยให้สภาพคล่องเงินสดทางธุรกิจคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับ

Q: บาร์เทอร์คาร์ดกับไลฟ์สไตล์นักธุรกิจค่ะ

A: เมื่อผมมีเวลาผมมักใช้เทรดบาร์เทอร์คาร์ดในการไปท่องเที่ยวที่ กระบี่ 
เชียงใหม่ หรือช้อปปิ้งในงาน Open House ร้านนาฬิกาหรูบ้าง รวมถึงงาน
ซ่อมแซมบ้าน ซึ่งคุ้มค่ามากๆ ครับ

Q: อะไรคือความประทับใจต่อบาร์เทอร์คาร์ดคะ

A: ผมประทับใจการซ้ือขายในบาร์เทอร์คาร์ดที่เป็นการใช้เทรดบาทแทนเงินสด 
จึงทำาให้ปิดการขายได้ง่าย และเมื่อเราได้เทรดมาจำานวนหนึ่งจากการขาย 
สินค้าทางบาร์เทอร์คาร์ด เราสามารถนำาเทรดนั้นมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
บริษัท ด้วยราคาต้นทุนสินค้าของเราเอง ทั้งยังช่วยลดรายจ่าย เพ่ิมสภาพ
คล่องเงินสดทางธุรกิจ อีกทั้งยังประทับใจในคุณภาพสินค้าและบริการใน
บาร์เทอร์คาร์ดอีกด้วยครับ

Q: ช่วยให้คำาแนะนำาในการใช้บาร์เทอร์คาร์ดกับสมาชิกนักธุรกิจค่ะ

A: ลองค้นหาสินค้าและบริการที่เหมาะกับคุณ เพื่อนำามาใช้ ให้เกิดประโยชน์
ทางธุรกิจของคุณครับ

เครื่องมือการตลาด

สร้างคุณค่าแบรนด์ด้วย
บาร์เทอร์คาร์ด

คุณพงศ์พันธ์ ขุนเที่ยงธรรม 
12Tees โดย บริษัท ทีมีนาว จ�ากัด

สมาชิกภาพ: 1 ปี 3 เดือน



เติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจ 

“ คิดเทรดก่อนใช้เงินสด Barter before 
Cashการเติบโตธุรกิจด้วย บาร์เทอร์คาร์ด 
Tips on How to grow your business 
with Bartercard ”

Q: ช่วยเล่าเก่ียวกับบริษัท ไซเฟอร์ จำากัด ให้เราฟังค่ะ

A: บริษัททำาด้าน IT Solution และ Digital Marketing ก่อต้ังมา 5 ปี แล้วครับ 
โดยบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือส่วนของการพัฒนา (Development) 
การพัฒนาเว็บไซต์ ซอฟแวร์ ระบบ E-Commerce การเขียนโปรแกรม 
(Programming) โมบายแอป อีกส่วนคือ ส่วนการทำาตลาดออนไลน์ (Online 
Marketing) การดูแลช่องทางโซเชี่ยลมีเดีย โฆษณาออนไลน์ EDM (อีเมล์
มาร์เก็ตต้ิง) SMS มาร์เก็ตต้ิง (ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ) การทำา SEO 
SEM Google Advert เพ่ือเพิ่มยอดวิวออนไลน์ รวมถึงการวางแผนการตลาด
ออนไลน์ ส่ือหรือเคร่ืองมือ Inbound Marketing (การตลาดแบบแรงดึงดูด)  
ซึ่งยังมีน้อยในประเทศไทยในตอนนี้ ทำาให้เรามองเห็น Customer Journey  
ว่าแต่ละคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรามานั้นเข้ามากันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ และพฤติกรรม
ของเขา เขาเข้ามาทำาอะไรบ้าง เพ่ือทำาการตลาดได้ตรงกลุ่มมากข้ึน ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในช่องทางการตลาด ให้งบการตลาดที่ลูกค้าลงทุนได้รับ 
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดครับ

Q: บาร์เทอร์คาร์ดมีประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไรบ้างคะ 

A: ผมใช้เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดแทนเงินสด ในเรื่องการทำาตลาดออฟไลน์ 
ให้กับบริษัท เช่น การใช้บริการสื่อโฆษณาในกลุ่มสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด อย่าง

แมกกาซีนสำาหรับนักธุรกิจหรือการ 
เปิดบูธประชาสัมพันธ์บริษัท ซ่ึงดึงดูด 
ลูกค้าเงินสดให้รู้จักเรามากยิ่งข้ึน 
และสามารถสร้างเงินสดให้กับเรา 
ได้ครบั นอกจากนัน้ยังช่วยเราประหยัด
เงนิสดเพราะเราใช้บริการเป็นเทรดบาท
แทนการซ้ือด้วยเงินสดครับ

Q: บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนส่งเสริมการขายของบริษัทอย่างไรบ้างคะ

A: บาร์เทอร์คาร์ดมี BDM ที่คอยส่งเสริมการขายสินค้าและบริการให้กับ
เราตลอด เราจึงมีงานที่ได้จากบาร์เทอร์คาร์ดจำานวนมากพอสมควรครับ 
บาร์เทอร์คาร์ดยังเป็นช่องทางส่งเสริมการขาย เม่ือบริษัทมีบริการใหม่ๆ 
บาร์เทอร์คาร์ดจะช่วยหาลูกค้าให้กับเรา ท�าให้เรามีโอกาสสร้างผลงาน
จากเซอร์วิสใหม่ของเราน้ัน เก็บเป็นโปรไฟล์งานเพ่ือเสนอขายงานกับ
กลุ่มลูกค้าอื่นๆ รวมถึงลูกค้าเงินสดต่อไปครับ ในทางกลับกัน เราก็ ได้มี
โอกาสช่วยส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด
นั้นๆ ที่อาจมีสินค้าที่ดีแต่ขาดช่องทางการตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญ
ในการผลักดันธุรกิจในปัจจุบัน ช่วยให้ธุรกิจนั้นมีโอกาสเติบโตมากขึ้น  
ผมเองหากไม่มีบาร์เทอร์คาร์ด เมื่อเวลาเซลล์เราไปขายงาน ก็จะไม่มี
ตัวอย่างงานอ้างอิง ก็อาจทำาให้ปิดการขายได้ยาก บาร์เทอร์คาร์ดจึงช่วย 
เพ่ิมโอกาสทางการขายและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผมครับ

Q: บาร์เทอร์คาร์ดช่วยเติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจอย่างไรบ้างคะ

A: เนื่องจากงานของผมนั้นเป็นงานบริการ บาร์เทอร์คาร์ดนั้นได้เข้ามาช่วย
เติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจ โดยช่วยให้ผมบริหารเวลาและดึงศักยภาพของ
พนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างบางช่วงเวลา บางแผนกอาจ
มีความเคลื่อนไหวทางธุรกิจมากกว่าอีกแผนกหนึ่ง หรือระหว่างรอฟีดแบค
หรือข้อมูลจากลูกค้าโปรเจ็คอื่นๆ เราก็สามารถเติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจ
นั้นด้วยบาร์เทอร์คาร์ดครับ ซึ่งเมื่อเราได้เทรดมาจากการให้บริการของเรา
แก่สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด เราก็สามารถนำาเทรดนั้นมาประหยัดค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในบริษัทได้อีกด้วยนะครับ

Q: ใช้เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดในการลดค่าใช้จ่ายงินสดอย่างไรบ้างคะ

A: ผมนั้นใช้เทรดในการพาพนักงานเที่ยวประจำาปีเพ่ือกระชับความสัมพันธ ์
ในองค์กร การเทรดเครื่องปริ้นท์สำาหรับออฟฟิศ หรือของพรีเมี่ยมนำามา
เป็นของรางวัลให้กับลูกค้า ในการร่วมกิจกรรมกับบริษัทบนโซเชี่ยลมีเดีย
หรือแจกลูกค้าช่วงปีใหม่ เช่น ลำาโพง และยังรวมถึงการใช้ส่วนตัวในการไป
สปาหรือรีสอร์ท ซึ่่งช่วยประหยัดเงินสดไปได้มากพอสมควรครับ

Q: ความประทับใจต่อบาร์เทอร์คาร์ดค่ะ 

A: บาร์เทอร์คาร์ดเป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดที่ดีครับ

คุณธนกฤต กิติรัชพล
บริษัท ไซเฟอร์ จ�ากัด

สร้างแบรนด์ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

สมาชิกภาพ: 5 ปี 8 เดือน



เติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจ 
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สร้างแบรนด์ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

Q: ช่วยเล่าเก่ียวกับ บริษัท พี.เอส.วี. เคมีคอล จำากัด ให้เราฟังค่ะ

A: บริษัท พี.เอส.วี. เคมีคอล จำากัด เป็นผู้ผลิตนำาเข้าและจัดจำาหน่ายเคมีภัณฑ์ 
ท่ีมีโรงงานเป็นของตนเอง มาเป็นเวลากว่า 30 ปี มุ่งเน้นไปที่การทำาเคมีภัณฑ์
เพ่ืออุตสาหกรรมเป็นหลัก หลังจากที่เข้าร่วมบาร์เทอร์คาร์ด เราจึงเห็นโอกาส
ของตลาดอื่นๆ เพ่ิมขึ้นครับ

Q: บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนในการพัฒนาบริษัทอย่างไรบ้างคะ 

A: บาร์เทอร์คาร์ดได้เปิดมุมมองธุรกิจ ทำาให้เราเห็นโลกธุรกิจกว้างมากข้ึน 
จากการเรียนรู้สินค้าและบริการของสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดอันหลากหลาย  
เราจงึมองเหน็ความเป็นไปได้ของธุรกิจ และอยากทีจ่ะพัฒนาผลติภัณฑ์เราให้ 
ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เริ่มจากที่เมื่อก่อนเราผลิตเพียงเคมีภัณฑ์ให้กับ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลัก จึงไม่มีการปรับ รูป รส กลิ่น ของผลิตภัณฑ ์
แต่อย่างใด เพียงเน้นให้สูตรนั้นมีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า  
แต่เมื่อเราต้องการเปิดตลาดของผลิตภัณฑ์เคมีแก่ผู้บริโภคโดยตรง เช่น นำ้ายา
ล้างจาน หรือนำ้ายาทำาความสะอาดต่างๆ  เราจึงมีการปรับและคิดค้นสูตรให้
เหมาะกับตลาดใหม่ โดยใช้ช่องทางบาร์เทอร์คาร์ดในการจัดจ�าหน่ายสินค้า
แก่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่เราไม่เคยมีมาก่อน เช่น กลุ่มธุรกิจโรงแรมหรือร้านอาหาร 
เรียกได้ว่าบาร์เทอร์คาร์ดน้ันได้เปิดตลาดและขยายฐานลูกค้าให้กับเราครับ

Q: อะไรคือจุดเปลี่ยนธุรกิจท่ีเริ่มจากบาร์เทอร์คาร์ดคะ

A: นอกเหนือจากประโยชน์ของบาร์เทอร์คาร์ดในการช่วยขยายฐานลูกค้า  
บาร์เทอร์คาร์ดยังมีส่วนช่วยในการทำา Branding (สร้างแบรนด์) เร่ิมจากที่เรา
เร่ิมขายของในบาร์เทอร์คาร์ดแบบ  B2C (Business to Customer) จนไปถึง 
B2B (Business to Business) จากท่ีเราไม่เคยท�าการตลาดหรือสร้างแบรนด์ 
มาก่อน บาร์เทอร์คาร์ดเป็นจุดเปลี่ยนที่ท�าให้เราตระหนักว่าการสร้างแบรนด์
น้ันมีความส�าคัญมากเพียงใดต่อการขายสินค้าไปยังผู้บริโภค นอกเหนือไป
จากสินค้าที่มีคุณภาพ เรายังต้องให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาภาพลักษณ์
ของแบรนด์ให้มีความน่าเชื่อถือ บาร์เทอร์คาร์ดได้เข้ามามีส่วนสำาคัญในการ
สร้างแบรนด์และทำาฉลากสินค้าให้แบรนด์เราเข้าสู่ตลาดได้อย่างน่าภาคภูมิใจ 

Q: เพิ่มส่วนแบ่งตลาดด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

A: สำาหรับผมบาร์เทอร์คาร์ดนั้นเข้ามามีบทบาทในเรื่องการเพิ่มยอดขาย 
เจาะกลุ่มตลาดที่หลากหลายมากขึ้น บาร์เทอร์คาร์ดได้ช่วยผมเจาะตลาด 
โรงแรม ร้านค้า หรือการขายปลีกสินค้าของผม โดยที่ผมไม่ต้องจ้างพนักงาน
ขายเพ่ิม เพราะมีบาร์เทอร์คาร์ดคอยโปรโมทสินค้าเราสู่ตลาดเสมอ

Q: บาร์เทอร์คาร์ดช่วยลดค่าใช้จ่ายบริษัทอย่างไรบ้างคะ

A: ผมได้ ใช้เทรดบาร์เทอร์คาร์ดเป็นสวัสดิการพนักงานแทนการใช้เงินสด  
เช่น กาแฟที่ออฟฟิศ การพาพนักงานไปท่องเที่ยวประจำาปี การผลิตเสื้อ
ยูนิฟอร์มหรือการเทรดแพ็คเกจตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับพนักงาน  
ทางด้านการดูแลลูกค้า ส่วนมากนั้นผมจะเทรดของขวัญปีใหม่เพื่อแจกลูกค้า  
ซึ่งบาร์เทอร์คาร์ดนั้นมีสินค้าและบริการที่หลากหลาย บาร์เทอร์คาร์ดจึงมี
ประโยชน์ต่อองค์กรเรามากครับ

Q: ความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจในบาร์เทอร์คาร์ด

A: สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดที่มาเป็นลูกค้าผมนั้น นอกจากจะรู้จักผมจากการ
โปรโมทของบาร์เทอร์คาร์ดแล้ว ยังเป็นคนที่ผมเคยเทรดสินค้าและบริการด้วย  
ผมก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของผมให้ทุกคน เพราะคำาว่า 
บาร์เทอร์นั่นคือ การแลกเปล่ียนสินค้าและบริการระหว่างกันครับ

Q: ความประทับใจในบาร์เทอร์คาร์ด

A: บาร์เทอร์คาร์ดนั้นมีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทั้งยังเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว  
คอยดูแลเรา บาร์เทอร์คาร์ดช่วยให้เราพัฒนาตัวเอง จากที่ผมเคยมีสินค้าจำากัด
ประเภท ตอนนีผ้มมผีลิตภัณฑ์ทีห่ลากหลายมากขึน้ บาร์เทอร์คาร์ดช่วยเปิดตลาด 
เพิ่มความหลากหลายของสินค้า ขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้กับเรา เวลาตัดสิน
ใจท�าอะไร ตัดสินใจได้ง่ายข้ึน เพราะเป็นการซ้ือสินค้าและบริการโดยไม่ต้องใช้
เงินสดครับ 

Q: ด้านไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของ 
นักธุรกิจ

A: ผมเองมีความสุขกับการใช้เทรด
บาทบาร์เทอร์คารดในการท่องเที่ยว
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
การช้อปปิ้งของใช้ส่วนตัว จากที่เมื่อ
ก่อนไม่มั่นใจนักว่าเราสามารถใช้ 
บาร์เทอร์คาร์ดทำาอะไรได้บ้าง ทุกวันนี้
ก่อนที่ผมจะซ้ืออะไร ผมจะมองหาใน
ตลาดบาร์เทอร์คาร์ดก่อนเสมอครับ

คุณประวิตร สุจริตวนิชวงศ์
บริษัท พี.เอส.วี. เคมีคอล จ�ากัด

สมาชิกภาพ: 11 ปี



Q: ช่วยเล่าเก่ียวกับ บริษัท ซุปเปอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด  
ให้เราฟังค่ะ

A: บริษัท ซุปเปอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
เครื่องทำาความเย็น เป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่าย พัดลมไอนำ้า พัดลมไอเย็น 
เครื่องสร้างไอเย็น เครื่องสร้างไอหมอก รวมไปถึงอุปกรณ์ในการ
ทำาความเย็น ออกแบบและจัดวางระบบพลังงานทดแทน เช่น เครื่องรับ
พลังงานแสงอาทิตย์ สมาร์ทฟาร์ม-ซุปเปอร์กรีนเฮาส์ เทคโนโลยี 
ควบคุมโรงเรือนและฟาร์มด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับองค์กรและ
ลูกค้าทั่วไป เปิดดำาเนินการภายใต้ตราสินค้า “SuperKool” มากว่า  
12 ปี แล้วครับ

Q: อะไรเป็นประโยชน์เชิงธุรกิจจากการใช้บาร์เทอร์คาร์ดคะ

A: ผมขอแยกเป็น 2 ส่วนนะครับ ในส่วนการตลาดนั้น บาร์เทอร์คาร์ด
เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ ในการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ของเราสู่ 
ท้องตลาด (Product Launch) เมื่อสินค้านั้นได้วางในตลาดแล้ว 
(Distribution) และไปถึงมือผู้ ใช้ (End Users) ก็เกิดการบอกต่อ เล่าต่อ  
(Word of Mouth Marketing) หรือการออกบูธในงาน “บาร์เทอร์คาร์ด 
เทรดโชว์” ส่วนหนึ่งเป็นการโชว์สินค้าเราในตลาดให้ลูกค้าเห็นมากขึ้น  
ซึ่งก็เป็นช่องทางการโปรโมทสินค้าเราอีกช่องทางครับ ซึ่งหากเราเปิดตัว
สินค้าด้วยสื่อโฆษณา ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเงินสดที่สูงมาก และอีกส่วนคือ
การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและการกระจายสินค้ารุ่นใหม่ๆ 

บาร์เทอร์คาร์ดน้ันเปิดโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า 
ให้กับเรา โดยกลุ่มสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผู้ประกอบการ
หรือเจ้าของธุรกิจ ซ่ึงมีก�าลังซ้ือสูงมากกว่าผู้ใช้ท่ัวไป และมีโอกาส
มากกว่า 50% ท่ีจะซ้ือซ�้า (Re-purchasing) อีกด้วยครับ การได้พูดคุย
กับเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการโดยตรงนั้นทำาให้ปิดการขายได้ง่ายกว่า 
เพราะไม่ต้องผ่านขั้นตอนของแผนกจัดซื้อและยังตัดสินใจซื้อได้ง่ายเพราะ
เป็นการซื้อโดยไม่ใช้เงินสดครับ

ในส่วนการกระจายสินค้านั้น บาร์เทอร์คาร์ดยังมีธุรกิจในหลายภาค
อุตสาหกรรม อยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเรา
ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสากรรม ร้านอาหาร โรงงาน โรงแรม และผู้ ใช้ ในครัวเรือน
ทั่วประเทศ เมื่อเรามีโปรดักส์ใหม่ๆ ที่ผลิตขึ้นมาเและต้องการนำาออกสู่
ท้องตลาด บาร์เทอร์คาร์ดจะเป็นคนทำาการตลาดและโปรโมทสินค้าให้กับ
เราเสมอครับ

Q: บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนช่วยเพ่ิมยอดขายอย่างไรบ้างคะ

A: บาร์เทอร์คาร์ดเพ่ิมช่องทางการขาย เมื่อมีการวางสินค้าในท้องตลาด
เพ่ิมขึ้น จึงมีโอกาสที่ผู้บริโภคได้เห็นสินค้าเราเพ่ิมขึ้น ทำาให้คนรู้จักกับ
สินค้าเรามากขึ้น ยอดขายก็เพิ่มมากขึ้นตาม เพราะเมื่อมีคนเห็นสินค้า  
ก็มีโอกาสของการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าพัดลมไอนำ้า ไอเย็นหรือ

เพิ่มช่องทางการขาย

เพิ่มยอดขาย 
ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

คุณสติ อมรรัตน์นุกูล
บริษัท ซุปเปอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

ลดค่าใช้จ่ายเงินสด

สมาชิกภาพ: 9 ปี 8 เดือน
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ลดค่าใช้จ่ายเงินสด

พลังงานทดแทน เป็นสินค้าที่อยู่ในหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย เราจึงต้องมีการ
โปรโมทสินค้าอยู่เสมอครับ จึงได้บาร์เทอร์คาร์ดมาช่วยด้านนี้ครับ

Q: ใช้บาร์เทอร์คาร์ดในการลดต้นทุนทางธุรกิจอย่างไรบ้างคะ

A: ผมใช้เทรดบาร์เทอร์คาร์ดในการซ้ือเคร่ืองมือท่ีจ�าเป็นต้องใช้        
ในโรงงานครับ เช่น สว่าน เคร่ืองขัด เคร่ืองปั๊มลม เคร่ืองปั่นไฟ  
เครื่องส�ารองไฟ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีเราต้องใช้เงินสดซ้ืออยู่แล้ว จึงช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายเงินสดไปได้มากและเป็นประโยชน์ต่อโรงงานมากๆ ครับ 

ในส่วนของออฟฟิศ ส่วนมากนั้นผมจะใช้เทรดในการพาพนักงานไปเอาท์ติ้ง
ต่างจังหวัด รับประทานอาหารหรือแจกบัตรของขวัญ เพ่ือให้พนักงาน 
ได้กิน ได้เที่ยว เพื่อเสริมสร้างกำาลังใจพนักงาน เรียกได้ว่าเป็นการให้
สวัสดิการด้วยเทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดแทนเงินสดครับ หรือการใช้
บริการบริษัทบัญชี การดูแลลูกค้าช่วงปีใหม่เป็นของชำาร่วยหรือกระเช้า
ก็ ได้จากบาร์เทอร์คาร์ดครับ บาร์เทอร์คาร์ดจึงสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย
เงินสดทางธุรกิจไปได้มากครับ

Q: ใช้เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดในด้านชีวิตส่วนตัวอย่างไรบ้างคะ

A: สินค้าบางอย่างเราอาจยังไม่อยากซ้ือด้วยเงินสด แต่พอเป็นการซ้ือ
ด้วยเทรดบาร์เทอร์คาร์ด ก็ทำาให้เราตัดสินใจซ้ือได้ง่าย เราจึงได้ลอง
สินค้าและบริการใหม่ๆ ท่ีหลากหลาย ทำาให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้น  
ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นครับ

Q: อะไรเป็นเทรดบาร์เทอร์คาร์ดท่ีประทับใจท่ีสุดคะ

A: การเทรดกับบริษัทนำาเข้าเคร่ืองจักร เครื่องมือ เพราะเป็นสินค้าที่
เหมาะสมกับธุรกิจของเรา เนื่องด้วยเราเป็นผู้ประกอบการโรงงาน  
เราจะหยุดนิ่งเรื่องเทคโนโลยีไม่ได้ จะต้องมีการอัพเดทตัวเองอยู่เสมอ  
เมื่อมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆ ออกมา เช่น เครื่องจักรตัวใหม่ เครื่องสำารองไฟ
ใหม่ๆ เราก็เทรดมาใช้ ในโรงงาน เพื่อพัฒนาโรงงานอยู่เสมอครับ

Q: ช่วยเล่าเก่ียวกับการสร้างเงินสดด้วยบาร์เทอร์คาร์ดค่ะ

A: นอกเหนือจากธุรกิจเครื่องทำาความเย็น และการวางระบบพลังงาน
ทดแทนแล้วนั้น ผมกำาลังสร้างธุรกิจรีสอร์ทที่เชียงใหม่ ซึ่งบาร์เทอร์คาร์ด
ได้เข้ามามีบทบาทช่วยส่วนนี้มาก ไม่ว่าจะเป็นการหา ฟูกที่นอน ผ้าม่าน 
เครื่องปั่นไฟ มาใช้ ในรีสอร์ท ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของผมที่จะสร้างเงินสด
ให้ผมได้ครับ

Q: เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบาร์เทอร์คาร์ดอย่างไรคะ

A: ในส่วนนี้นั้น ผมใช้เทรดบาร์เทอร์คาร์ดในการซื้อเครื่องพิมพ์ สำาหรับ
การปริ้นท์ฉลากสต๊ิกเกอร์ (Label) แบรนด์สินค้า ที่ใช้ ในไลน์ผลิตสินค้าครับ 
ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า (Add Value) และสร้างการจดจำาแบรนด์ 
(Brand Awareness) ที่ดีครับ

Q: บาร์เทอร์คาร์ดช่วยสร้างคอนเนคชั่นทางธุรกิจอย่างไรบ้างคะ

A: บาร์เทอร์คาร์ดมีการจัดงานมีตต้ิงผู้ประกอบการ ทำาให้เราได้มีโอกาส
ทำาความรู้จัก พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงธุรกิจกัน นอกจากนั้น
สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดทุกท่านยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้าง และส่วนมากจะมี
มากกว่าหนึ่งธุรกิจ จึงเป็นการเปิดโลกทัศน์เราให้กว้างขึ้นครับ   

Q: สุดท้ายช่วยเล่าความประทับใจต่อบาร์เทอร์คาร์ดค่ะ

A: ประทับใจ BDM ที่เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดที่คอยสนับสนุนและช่วยดูแล
ธุรกิจเราครับ หากว่าผมกำาลังต้องการอะไรสำาหรับโรงงาน BDM จะเป็น 
ผู้จัดหาให้เสมอครับ

“ เม่ือเรามีโปรดักส์ใหม่ๆ ท่ีผลิตขึ้นมาเและต้องการ
น�าออกสู่ท้องตลาด บาร์เทอร์คาร์ดจะเป็นคน
ท�าการตลาดและโปรโมทสินค้าให้กับเราเสมอครับ ”



แมงโกส้ทีน อายุรเวท แอนด ์ เวลเนส รีสอรท์
แมงโก้สทีน อายุรเวท แอนด์ เวลเนส รีสอร์ท ตั้งอยู ่
บนหาดราไวย์ ท่ามกลางหุบเขาส่วนตัวของภูเก็ต  
ที่ แมงโก้สทีน อายุรเวท แอนด์ เวลเนส รีสอร์ท  
คุณสามารถมองเห็นชายหาด ถึง 4 หาดรวมถึง 
หมู่เกาะรายล้อมรอบด้าน การออกแบบรีสอร์ทที ่
แตกต่างและเป็นหนึ่งเดียว เหมาะกับผู้เข้าพักผู้ ใหญ่
หรือผู้ที่ต้องการการดูแลแบบส่วนตัว หนีห่างจาก
ความวุ่นวาย การตกแต่งสวนในแบบทรอปิคอล วิลล่า
อันหรูหรา และการดูแลสุขภาพจากแพทย์อายุรเวช 
ผู้เชี่ยวชาญ ทำาให้ท่ีนี่เหมาะสำาหรับการหลบหนีมา 
พักผ่อนของคู่รักที่แสนโรแมนติก

www.mangosteen-phuket.com

ซีเครท คลฟิ รีสอรท์ แอนด ์ เรสเตอรองท ์
ซีเครท คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์ ตั้งอยู่ใน 
ป่าเขตร้อนทางฝั่งทะเลอันดามัน อันเหมาะกับการ
มาพักผ่อนที่เงียบสงบ ทั้งสระว่ายนำ้าที่ออกแบบมา
อย่างพิถีพิถัน เหมาะกับการแช่นำ้าเล่นระหว่างวัน 
แต่สำาหรับผู้ที่รักการผจญภัยยังสามารถเดินลงไป
ที่ผาส่วนตัวเพื่อว่ายนำ้าหรือสน็อร์กเกิลท่ามกลาง
หมู่ผาหิน ที่นี่ห่างจากหาดป่าตองอันครึกครื้น  
และชายหาดขาวของหาดกะรน เพียง 5 นาที 
เสมือนสถานที่ลับอันน่าต่ืนเต้นที่คุณอยากแบ่งปัน
ประสบการณ์กับเพื่อนๆ 

www.phuketsecretcliff.com

อความารีน รีสอร์ท แอนด์ วิลลา
ประสบการณ์อันแสนวิเศษกับการต้อนรับแบบไทยแท้จาก 
อความารีน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ต้ังอยู่เหนือหาดกมลา 
ที่นี่คุณสามารถมองเห็นนำ้าทะเลสีเขียวมรกตทางชายฝั่ง
ทะเลตะวนัตกของภูเก็ต บรรยากาศเตม็ไปด้วยความโรแมนตกิ 
ด้วยดีไซน์รีสอร์ทแบบไทยอยุธยาดั้งเดิมรับกับวิวทะเล 
สระว่ายนำ้าทั้ง 3 สระ สปา วิลล่าส่วนตัวรายล้อมไปด้วย
ต้นไม้เก่าแก่ และบึงนำ้าในหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ 
อความารีน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า มีพร้อมทุกอย่างที่จะ
ทำาให้ทริปของคุณเป็นที่น่าจดจำาตามแบบทรอปิคอลสไตล์

www.aquamarineresort.com

ไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา อิงแอบอยู่ในหุบเขาระหว่างหาดกะรนและหาดกะตะ 
เดินทางด้วยเท้าได้ ไม่ไกล รีสอร์ทออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ไทยร่วมสมัย ห้องพัก
และวิลล่ามีสิ่งอำานวยความสะดวกพร้อม รวมถึงสิ่งอำานวยความสะดวกในรีสอร์ท ไม่ว่า
จะเป็น สระว่ายนำ้ากลางแจ้ง 2 สระ สระเด็ก ร้านอาหาร บาร์ ห้องประชุม สปา ห้องซาวน่า 
ห้องฟิตเนส และอื่นๆ อีกมากมาย 

www.diamondcottage.com

ในนา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ที่ ในนา รีสอร์ท แอนด์ สปา ทุกอย่างสื่อถึงสัญลักษณ์ของการพักผ่อนในบรรยากาศ 
เรียบหรูและเงียบสงบ รีสอร์ทเหมาะทั้งสำาหรับการมาพักผ่อนหรือทริปธุรกิจ และยัง
สามารถเดินทางไปยังแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงต่างๆ ได้สะดวก ห้องพักที่นี่กว้างขวาง
และแบ่งสัดส่วนห้องพักได้อย่างลงตัว ด้วยมุมโต๊ะทำางาน มุมกาแฟและชา พร้อมเครื่อง
อำานวยความสะดวกในห้องพักที่ครบครัน ทำาให้รีสอร์ทแห่งนี้น่ามาพักผ่อนอย่างแท้จริง 

www.nainaresortandspa.com

การท่องเท่ียว

ภูเก็ต


