
ปีที่: 73 ฉบับที่: 23655
วันที่: พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(ขวา)

คอลัมน์: เปิดฟ้าส่องโลก: นายกฯ สุนัคกับความยุ่งเหยิงของอังกฤษ

รหัสข่าว: C-221027009007(27 ต.ค. 65/02:10) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 47.94 Ad Value: 47,940 PRValue : 143,820 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11656
วันที่: พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2565
Section: First Section/หลากหลาย

หน้า: 9(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'โรคลิ้นหัวใจ'

รหัสข่าว: C-221027012031(27 ต.ค. 65/03:06) หน้า: 1/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 71.99 Ad Value: 86,388 PRValue : 259,164 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11656
วันที่: พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2565
Section: First Section/หลากหลาย

หน้า: 9(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'โรคลิ้นหัวใจ'

รหัสข่าว: C-221027012031(27 ต.ค. 65/03:06) หน้า: 2/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 71.99 Ad Value: 86,388 PRValue : 259,164 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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(https://www.banmuang.co.th/contact)

วนัพฤหสับด ีที� 27 ตลุาคม พ.ศ. 2565 08:53 น.

 (https://www.banmuang.co.th/home)

  (https://truehits.net/stat.php?login=banmuang)    (https://www.facebook.com/Banmuangonline)  

แชร์

การตลาด

เซ�นทรัลพัฒนา ชูความสําเร็จคอร์ส ‘LEAD’ ด้วยกลยุทธ์ Co-Creation เสริม
แกร่ง SMEs ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
วนัพฤหสับด ีที� 27 ตลุาคม พ.ศ. 2565, 07.58 น.

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�
Thiphapun Tu Intapeng และคนอื�นๆ อกี 1.2 แสน คนถกูใจสิ�งนี�ถกูใจ

เซ็นทรลัพฒันา ชูความสาํเร็จคอรส์ ‘LEAD’ ดว้ยกลยทุธ ์Co-Creation เสรมิแกรง่ SMEs ไทยเตบิโตอยา่ง
ย ั�งยนื

 
 
 
บรษัิท เซน็ทรัลพัฒนา จํากดั (มหาชน) ผูนํ้าเบอรห์นึ�งอสงัหารมิทรัพยไ์ทย ผูพั้ฒนาธรุกจิศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล 37 สาขา
ทั �งในประเทศและตา่งประเทศ ตวิเขม้เคล็ดลบัสูค่วามสําเร็จสําหรับ SMEs ในคอรส์ “LEAD รุน่ที� 4”หลกัสตูรรเีทลที�ดทีี�สดุ
หนึ�งเดยีวในไทย ที�สรา้งความสําเร็จใหก้บั SMEs ดว้ยกลยทุธ ์Co-Creation รวมถงึการลงและลงมอืปฏบิตัจิรงิผา่นเวริค์
ชอ็ป Pop-up Market ซึ�งเป็น Signature Module ของคอรส์ LEAD โดยม ีSMEs จากธรุกจิตา่งๆ มารว่มเรยีนมากกวา่
30แบรนด์
 
 
 
SMEs เป็นอกีหนึ�งธรุกจิที�ขบัเคลื�อนประเทศไทย โดยเฉพาะในปัจจบุนัมกีลุม่คนรุน่ใหมท่ี�มศีกัยภาพและตอ้งการรเิริ�มธรุกจิ
ของตวัเองเป็นจํานวนมาก แตอ่าจยงัความรู ้ขาดโอกาส และชอ่งทางในการขยายธรุกจิ เซน็ทรัลพัฒนา ในฐานะพี�ใหญ่
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ยานยนต ์(https://www.banmuang.co.th/news/auto) บนัเทงิ (https://www.banmuang.co.th/news/entertain)
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Tweetถกูใจ 0 แชร์ 0

(https://www.banmuang.co.th/news/ma
‘อลัไล’ (ALLY) มดัรวมแหลง่ฉลองคนืปลอ่ยผี
ฮาโลวนีสดุชคิ ปี 2565
(https://www.banmuang.co.th/news/ma
14:42 น.

เดอะ รทิซ-์คารล์ตนั ยอชต ์คอลเลคชนั เตรยีม
โลดแลน่สูท่อ้งทะเล
(https://www.banmuang.co.th/news/marketing/
12:43 น.

รายงานความยั�งยนืเครอืซพีตีดิท็อป 10 จากสภา
ธรุกจิโลกเพื�อการพัฒนาที�ยั�งยนื หรอื WBCSD
(https://www.banmuang.co.th/news/marketing/
12:41 น.

ครั�งแรกของตลาดสกนิแคร ์‘ควิทเ์พรส’ เปิดตวั
กลุม่สนิคา้เสรมิสรา้งปราการผวิ “CI-LAB
SENSITIV”
(https://www.banmuang.co.th/news/marketing/
12:40 น.

ตํามั�ว - ลาวญวน รกุหนักขยายแฟรนไชสต์อ่
เนื�อง ทั �งในและตา่งประเทศ
(https://www.banmuang.co.th/news/marketing/
12:38 น.
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ของวงการรเีทล ที�มปีระสบการณค์วามเชี�ยวชาญมากกวา่ 40 ปี จงึเดนิหนา้สนับสนุนและปั�น SMEs ดาวรุง่ใหม่ๆ  ใหเ้ตบิโต
อยา่งแข็งแกรง่เพื�อเป็นกําลงัสําคญัในการยกระดบัและขบัเคลื�อนธรุกจิรเีทลไทย โดยมเีซน็ทรัลพัฒนาเป็น พี�เลี�ยงที�พรอ้ม
ดแูลแบบครบวงจร รวมถงึโอกาสในการเขา้สู ่Business Ecosystem ที�แข็งแกรง่ของกลุม่เซน็ทรัล
 
 
 
หลกัสตูร “LEAD โดยเซน็ทรัลพัฒนา” ไดพ้ารท์เนอรช์ั �นนําอยา่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ที�มารว่มปั�นโครงการอยา่งเขม้
ขน้แบบจัดเต็มดว้ยความรูม้ากมายเชน่ การวางกลยทุธ ์การตลาด รวมถงึประสบการณจ์ากการลงมอืทําจรงิ ทดลองตลาด
จรงิผา่นเวริค์ชอ็ป “Pop-up Market” หนึ�งในกจิกรรมของหลกัสตูร LEAD ที�เดยีวเทา่นั�นที�เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดค้ดินอก
กรอบ สรา้งสรรคไ์อเดยีใหม ่และทดลองเปิดรา้นจรงิผา่น Pop-up Market ในศนูยก์ารคา้ตา่งๆ ของเซน็ทรัลพัฒนา
 
 
 
เบนซ ์อมุาทพิย ์ชาํนาญเรอืง เจา้ของแบรนดส์ตรทีแฟชั�น UR THE ที�เริ�มธรุกจิจากการขายออนไลนแ์ละขยบัขยายสูก่าร
มหีนา้รา้นเลา่วา่ “เบนซเ์ริ�มแบรนด ์URThe มาตั �งแตส่มยัเรยีนประมาณ 10 ปีมาแลว้ เมื�อกอ่นขายแคอ่อนไลน ์เพิ�งมา
มหีนา้รา้นไดป้ระมาณ 2 ปีโดยปัจจบุนัมชีอ้ปอยู ่12 สาขา แตเ่ดมิกลุม่ลกูคา้ในออนไลนเ์ป็นวยัรุน่อายปุระมาณ 15-25 ปี
แตด่ว้ยความที�ลกูคา้บางครั �งอยากเห็นของจรงิ อยากลองใสก่อ่นซื�อ การมหีนา้รา้นทําใหส้ามารถขยายฐานลกูคา้กลุม่ไป
ยงักลุม่ใหม่ๆ  เชน่ผูใ้หญ ่ถอืเป็นการเปิดโอกาสใหมใ่หก้บัตวัเอง การที�ไดม้ารว่มคอรส์LEAD ทําใหเ้ราไดเ้รยีนรูก้ารทํา
ธรุกจิอยา่งมรีะบบมากขึ�น รวมถงึการมองอนาคตวา่ธรุกจิเราจะดําเนนิไปทางไหน”
 
 
 
ดา้น นุ๊กนิ�ก ธนาวฒุ ิธนสารวมิล เจา้ของแบรนด ์T&T แฟชั�นผูห้ญงิ สมาชกิจากสมาคม Bangkok Fashion Society
(BFS) เผยวา่ “กอ่นที�จะมารว่มคอรส์นี� เนน้แตเ่รื�องการดไีซนเ์สื�อผา้ คอรส์ LEAD เตมิเต็มเราในเรื�องของความรูท้างธรุกจิ
เชน่ การตลาด การเงนิ  การตั �งงบประมาณ ทําใหเ้ราสามารถสรา้งธรุกจิใหเ้ตบิโตอยา่งเป็นระบบมากขึ�น และยงัไดฝึ้กคดิ
ไอเดยีครเีอทฟีใหม่ๆ  จากโจทยท์ี�ตอ้งจับมอืกบัแบรนดอ์ื�นที�มผีลติภณัฑท์ี�ตา่งกบัเรา โดยเราตอ้งรว่มงานกบัแบรนด์
AMATAS ซึ�งเป็นสนิคา้ของใชใ้นบา้น จงึตอ้งหาจดุรว่มกนัระหวา่ง 2 แบรนด ์เราเลยออกแบบสนิคา้คอลเลคชั�นใหมท่ี�มทีั �ง
กลอ่งอาหาร กระเป๋าใสอ่าหาร ไปจนถงึชดุผา้กนัเปื�อน สสีดใส โดยไอเดยีนี�คดิจากโจทยค์วามตอ้งการของทั �งกลุม่ลกูคา้
เราและกลุม่ลกูคา้ของ AMATAS อกีดว้ย”
 
 
 
อกีแบรนดท์ี�น่าสนใจอยา่ง Brew Bar เจา้ของคอื คณุพคี ชยานันต ์จันทรส์วา่ง ที�รังสรรคช์าในคอนเซป็ต ์Creative Drink
เลา่วา่ “เดมิทําแบรนด ์Fresh Me ชานมไขม่กุชื�อดงัมากอ่น แลว้มาทําแบรนดช์าสกดัสด Brew Bar มจีดุเดน่คอื การสกดั
สดแกว้ตอ่แกว้ ซึ�งเราเป็นเจา้เดยีวในไทยที�มเีครื�องนี� ชาของเราเนน้คอนเซป็ต ์‘ชาฟิวชั�น’ เป็นชาแนวครเีอทฟีรสชาตแิบบ
ไมม่ทีี�ไหนมากอ่น จากคอรส์นี�เราไดจั้บมอืกบั Beautrium คดิไอเดยีชาสกดัสดผสมคอลลาเจนอรอ่ยดว้ย สวยดว้ย ได ้
สว่นผสมคอลลาเจนคณุภาพจากแบรนดด์งั ‘Chame (ชาเม)่’ และอกีเมนูที�ไมม่ทีี�ไหนแน่นอน คอื “Chunn” รา้นขา้วหนา้
เนื�อเจา้ดงั ทํา ‘ชาหนา้เนื�อ’ ที�มทีอ้ปปิ�งเป็นไขด่อง ไดเ้มนูสดุแปลกแตอ่รอ่ยลงตวั คอรส์นี� ทําใหเ้ราไดป้ระสบการณเ์ยอะ
มาก ไดค้วามรูห้ลากหลายดา้นที�มาปรับใชก้บัแบรนด ์Brew Bar การไดม้าออกรา้นใน Pop up เป็นประสบการณใ์หมท่ี�เรา
ไมเ่คยทํามากอ่น ทําใหเ้รารูส้กึวา่ถา้จบคอรส์นี�ไปแลว้ กอ็ยากที�จะมาออกบทู ทําอะไรสนุกๆ แบบนี�อกีในอนาคตแน่นอน”
 
 
 
ดา้น ตนู รยากร พนตินรากลุ เจา้ของ The Waffle เลา่วา่ “The Waffle เริ�มธรุกจิมาจากการเป็นแฟรนไชสข์นาดเล็ก เปิด
ขายอยูต่ามสถาน ีBTS และ MRT ลกูคา้จะรูจั้กเราจากกลิ�นหอมๆ ของวาฟเฟิลตามสถาน ีBTS มาปีนี�เราอยากเปิดรา้นตาม
ศนูยก์ารคา้เพื�อขยายกลุม่ลกูคา้ใหใ้หญข่ึ�น เลยตดัสนิใจ rebranding เพื�อใหเ้หมาะสมกบัภาพลกัษณข์องเซน็ทรัล และ
เพื�อใหเ้ขา้กบัยคุสมยัและไลฟ์สไตลค์นรุน่ใหม ่สําหรับคอรส์นี�นอกเหนอืจากเนื�อหาความรูแ้ละประสบการณ ์ตนูยงัได ้
มติรภาพดีๆ  และพลงับวกจากเพื�อนรว่มคลาส ตนูไมไ่ดม้องวา่เราไดc้onnection แตม่นัคอื friendship มติรภาพที�ดี
มากกวา่ เพราะเพื�อนทกุคนใหคํ้าปรกึษากนัและกนั แชรป์ระสบการณธ์รุกจิตา่งๆ ทั �งดา้นที� Success และดา้นที� fail ซึ�งเรา
สามารถนํามาปรับใชก้บัธรุกจิของเราไดจ้รงิ ทําใหเ้ราไดอ้ะไรในหลายๆดา้นจากการมาเรยีนคอรส์นี�ซ ึ�งมนัคุม้คา่มาก”
 
 
 
สดุทา้ยกบัแบรนดเ์บเกอรี� Tempered Co. โดยคณุเฟิรน์ ชนกิานต ์ตนับญุเพิ�ม เลา่วา่ “แบรนด ์Tempered Co. เป็นโรงคั�ว
ชอ็คโกแลตเจา้แรกในประเทศไทย โดยเรารับซื�อเมล็ดโกโกจ้ากสวนในไทยเทา่นั�นเพราะเราอยากสนับสนุนเกษตรกรชาว
ไทย สําหรับคอรส์ LEAD รุน่ที�4 บอกเลยวา่เป็นโครงการที�เฟิรน์ประทบัใจมาก ทั �งไดค้วามรูท้ี�ทําใหเ้ราไดพั้ฒนาตวัเอง
และเพื�อนรว่มคลาสน่ารัก ใหคํ้าปรกึษากนัและกนัตลอด การไดม้าออก Pop up Market เป็นประสบการณค์รั �งแรกของ
เฟิรน์เลย ซึ�งทั �งเฟิรน์และนอ้งๆ ในรา้นทกุคนตื�นเตน้มาก ตอ้งขอบคณุเซน็ทรัลพัฒนามากๆ ที�จัดคอรส์นี�ข ึ�นมา ทําใหเ้รา
ไดท้ั �งความรู ้ประสบการณใ์หม ่และมติรภาพดีๆ  อกีดว้ย”
 
 
 
ปัจจบุนัโครงการ “LEAD” เดนิหนา้สูปี่ที� 4 แลว้และมเีครอืขา่ยแบรนด ์SMEs รุน่ใหมท่ี�เขา้รว่มโครงการทั �ง 4 รุน่รวมกวา่
150 แบรนด ์และกวา่ 50% ของผูร้ว่มหลกัสตูรประสบความสําเร็จ สามารถตอ่ยอดธรุกจิไดจ้รงิ พรอ้มขยายสาขาไปตาม
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลทั�วประเทศ รวม 228 รา้นคา้ พื�นที�รวม 21,000 ตร.ม.(เฉพาะ SMEs) มมีลูคา่การเตบิโตธรุกจิมากกวา่
1,000 ลา้นบาท โดยเซน็ทรัลพัฒนา มุง่มั�นเป็น “Leader Grows Future Leaders” ที�สรา้งความสําเร็จให ้SMEs เพื�อเป็น
รากฐานที�แข็งแกรง่ ในการชว่ยขบัเคลื�อนเศรษฐกจิไทยใหเ้ดนิหนา้เตบิโตอยา่งยั�งยนื

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�
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