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“ ด้วยเงินเริ่มต้นเพียงหลักพันบาท
สินค้าพรีเมี่ยม ที่หลายคนอาจมอง
เป็นเพียงของแถมขายตามตลาดนัด
ทว่าเจ้าของแถมที่ว่า
กลับสร้างมูลค่าทรัพย์สิน
เป็นหลักล้านบาทให้แก่เธอ !

Smile Premium

”

ธุรกิจสินค้าพรีเมี่ยม

เงินล้าน !

จากจุดเริ่มเล็กๆ ที่เป็นเพียง “การหารายได้พิเศษ
ระหว่างเรียน” จนถึงวันนี้ คุณพลอย - ณัฐณิชา พุทธ
รัตน์ มีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างมหาศาล เธอกลายเป็น
เจ้ า ของกิ จ การที่ มี ร ายได้ ห ลั ก แสนต่ อ เดื อ น ด้ ว ยวั ย
เพียง 23 ปีเท่านั้น
ด้วยเงินเริ่มต้นเพียงหลักพันบาท เอากำ�ไรมาต่อทุน เก็บสะสม
มาเรื่อยกว่า 7 ปีบนเส้นทางการค้า “สินค้าพรีเมี่ยม” ที่หลายคนอาจมอง
เป็นเพียง “ของแถมขายตามตลาดนัด” ทว่าเจ้าของแถมที่ว่า กลับสร้าง
มูลค่าทรัพย์สินเป็นหลักล้านบาทให้แก่เธอ !

ก้าวแรกสู่วงการ “สินค้าพรีเมี่ยม”

“ตอนนั้นเรียนอยู่ชั้น ม.5 เกิดความคิดอยากหารายได้พิเศษ
ระหว่างเรียน จังหวะนั้นมีคนเอาพวกของพรีเมี่ยมมาขาย เรามองว่า
มันเป็นสินค้าที่น่าสนใจ ตอนนั้นยังไม่มีใครขายเยอะ เลยไปรับมาขาย
เริ่มต้นขายตามหน้าโรงงาน เพราะคนงานเยอะดี แล้วก็ขายได้ดีจริงๆ”
คุณพลอยกล่าวถึงจุดเริ่มต้น ก่อนขยายความให้ฟังต่อว่า ความ
น่าสนใจของสินค้าพรีเมี่ยมอีกประการคือ มันเป็นของสะสมได้ อย่าง
คนที่ชอบสะสมของจากโค้ก เขาจะตามหาและซื้อเก็บสะสมไว้ บางชิ้น
หายากเพราะเป็นสินค้าที่ห้างจัดโปรโมชั่นขึ้นมา ไม่มีในตลาดทั่วไป และ
เมื่อเริ่มเป็นที่รู้จักจากการบอก “ปากต่อปาก” เริ่มมีลูกค้าประจำ�มากขึ้น
“Smile Premium” (สมายล์ พรีเมี่ยม) จึงขยับช่องทางไปสู่เว็บไซต์

สร้างความแตกต่าง ด้วยความประทับใจ

เมื่อเอ่ยถามถึงจุดเด่นของ Smile Premium เจ้าของธุรกิจที่
ตั้งชื่อแบรนด์สินค้าที่สื่อถึงรอยยิ้มแสนอารมณ์ดีตอบว่า
“เรามีสินค้าที่หลากหลายให้เลือก ลูกค้าสามารถดูจากเว็บไซต์
หรือจะมาดูที่หน้าร้านก็ได้ อย่างลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่สั่งของ เราจะ
จัดการแพ็กสินค้าโดยใช้เครื่องรัดของอย่างดี (เพื่อช่วยลูกค้าประหยัดค่า
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ขนส่ง) และจัดส่งให้ด้วยความรวดเร็ว โดยมีเงื่อนไขว่า ทางร้านจะคิด
ค่าบริการ 200 บาท (เป็นค่าขนส่งจากร้านวิ่งไปที่บริษัทขนส่งรถบรรทุก
ที่วิ่งไปตามจังหวัดต่างๆ) บริษัทขนส่งจะเก็บค่าขนส่งจากลูกค้าปลายทาง
ตามความเป็นจริง”
นอกจากการบริการแล้ว กุญแจอีกดอกทีส่ �ำ คัญไม่แพ้กนั คือ สินค้า
ที่เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ
“อย่างพวกแก้ว จาน ชาม ที่ขายหมดค่อนข้างเร็ว เพราะมันเป็น
ของที่คนนำ�ไปใช้ได้จริง และพวกสินค้าลิขสิทธิ์ ที่คนก็มักซื้อไปเก็บสะสม
หรือซื้อเป็นของขวัญเยอะไม่แพ้กัน นอกจากนี้ ทางร้านยังมีบริการจัดส่ง
สินค้าสำ�หรับหน่วยงานราชการหรือบริษัท ห้างร้านที่ต้องการนำ�สินค้าไป
จัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม เคยมีกรณีที่ลูกค้าติดต่อเข้าซื้อสินค้าไปทำ�
เกมสอยดาวก็มี ที่ Smile Premium จัดให้หมด อยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการ
สินค้าแบบไหน”

เริ่มลงทุนง่ายๆ เพียง 5,000 บาท

“เราไม่จ�ำ กัดว่าต้องซือ้ ขัน้ ต่�ำ เท่าไหร่ สมมุตคิ ณ
ุ อยากลงทุน มีเงิน
5,000 บาท เราก็จัดของให้คุณได้ อาจได้สินค้าประมาณ 6 - 7 ชนิด แต่
ถ้าเงินลงทุนเยอะขึ้นก็จะได้ของหลากหลายชนิดขึ้น โดยสินค้าแต่ละชนิด
ต้องซื้ออย่างน้อย 1 ลัง”
เรื่องราคาสินค้าคุณพลอยจำ�แนกให้ฟังว่า ถ้าสั่งซื้อเยอะก็จะมี
ส่วนลดให้ ส่วนราคาสินค้านัน้ เริม่ ต้นตัง้ แต่ 10 บาทไปจนถึง 200-300 บาท
แต่ถา้ เป็นสินค้าพรีเมีย่ มของแถมนมจะเริม่ ต้นที่ 300 บาท เนือ่ งจากต้นทุน
ราคานมสูงกว่า ส่วนสินค้าที่ขายดีที่สุดคือพวกจาน ชาม รองลงมาคือ

พวกสินค้าลิขสิทธิ์
เราเอ่ ย ถามต่ อ เรื่ อ งระยะ
เวลาในการคื น ทุ น และกำ � ไร
สำ � หรั บ ผู้ ที่ ส นใจทำ � เป็ น รายได้
เสริม
“ถ้าขายหมดล็อตมันก็คืน
ทุนเลย 100% อย่างพวกจาน ชาม
แก้ว มีตน้ ทุน 15 บาท คุณก็เอาไป
ขาย 25 บาทได้ คือการตั้งราคา
ส่วนหนึง่ มันอยูท่ ีท่ ำ�เล ถ้าตรงนัน้
ไม่มีคู่แข่ง เราก็ตั้งได้มากหน่อย พวกตลาดนัดในกรุงเทพฯ หรือตลาดนัด
ออฟฟิศก็ดี คุณต้องลองสำ�รวจ และทำ�การบ้านนิดหนึ่งว่าตลาดไหนดี”
คุณพลอยถ่ายทอดประสบการณ์

กลยุทธ์พิชิตเส้นชัยใน “ธุรกิจสินค้าพรีเมี่ยม”

“อยากทำ�ธุรกิจประเภทนี้ให้ยัง่ ยืน ต้องเน้นเรือ่ งบริการ สินค้าต้อง
มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ตอนนี้เรามีสินค้ามากกว่า 100 ชนิด
ให้ลูกค้าเลือกอย่างจุใจ ถ้าสินค้าและบริการดี ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อซ้ำ�เอง
ที่สำ�คัญ คนที่จะรับไปขายไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพวกนี้เลย และไม่ต้องไป
จดทะเบียนการค้าอะไรเพิ่มแล้ว”
เมื่อเอ่ยถามถึงคู่แข่งที่เริ่มมีจำ�นวนมากขึ้นในสนามธุรกิจนี้ คุณ
พลอยบอกว่า...
“ตั้งแต่ทำ�มา 7 ปี ไม่เคยคิดถึงเรื่องคู่แข่งเลย เพราะทางร้านมั่นใจ
ในเรื่องของการบริการและทางร้านมีสต๊อกสินค้าที่มากที่สุด สินค้าอาจไม่

ต่างกันมากด้วยซ้ำ� แต่ที่ลูกค้ายังเลือกเราอยู่ น่าเป็นเพราะ “บริการ” อย่าง
ลูกค้าต่างจังหวัดที่มาสั่งของไว้ ก็ไม่ต้องขนของกลับไปเอง เราจะมีบริการ
ส่งให้ถงึ มือลูกค้าปลายทางเลย รอสินค้าแค่ 2 วันก็ได้รบั แล้ว เราเน้นบริการ
ทีร่ วดเร็ว ลูกค้าประทับใจก็บอกกันปากต่อปาก มีสต๊อกสินค้าและตัวสินค้า
ต่างๆ ที่ลูกค้าสามารถมาดูได้ถึงที่” คุณพลอยเล่าด้วยน้ำ�เสียงจริงใจ
นับเป็นอีกตัวอย่างของคนที่สามารถ “สร้างตัว” ได้ด้วยหนึ่งสมอง
และสองมือ จนกลายเป็นธุรกิจหลักของครอบครัว สร้างความภาคภูมิใจ
ให้แก่ทุกคนในบ้าน
คุณเองก็สามารถทำ�ได้ ถึงแม้วันนี้จะมีเพียงก้อนเงินเล็กๆ แต่
หากก้อนเงินนี้ถูกห่อหุ้มด้วย “ความฝันและความขยันที่ยิ่งใหญ่” แล้ว
ขุมพลังใจนี้จะเป็นเหมือนแรงส่งที่ทำ �ให้ก้อนเงินเล็กๆ ต่อขยายเป็น
ก้อนเงินที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างแน่นอน ขอเพียงมีความมุ่งมั่นและเต็มที่ใน
ทิศทางที่ก้าวเดิน ไม่ช้า…ความสำ�เร็จก็จะหาเราเจอได้ในสักวัน เหมือนที่
คุณพลอยได้พบเจอมันแล้ว !
สนใจสินค้า Smile Premium (สมายล์ พรีเมี่ยม)
ติดต่อได้ที่ 78/327 ม.เพชรทวีสุข ถ.เพชรเกษม 106
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 08-0158-9000, 08-0158-5000
เว็บไชต์: http://www.smilepremium.com
* เปิดทุกวันตั้งแต่ 09:00 - 17:00 น. (ไม่มีวันหยุด)
* สินค้าจะหมุนเวียนเข้ามาใหม่ทุกๆ 2 วัน
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