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ในโลกของธุรกิจที่ต้องอยู่ ในภายใต้สภาวะการแข่งขัน ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
เรือ่ ยๆ ฉะนัน้ คนทีจ่ ะสามารถเอาชนะและอยูร่ อดได้ คือ ผูท้ ตี่ อ้ งมี “ความกล้า” เท่านัน้ ...
ถามว่าท�ำไม ความกล้า ถึงเป็นพืน้ ฐานของการน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จทางธุรกิจ นัน่ ก็เพราะว่าหากเมือ่ ใดทีข่ าดความกล้า แน่นอน
ว่าย่อมไม่เกิดการสร้างสรรค์ลงมือท�ำสิ่งใหม่ๆ หรือแม้แต่การจะเอาชนะอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามา ดังนั้นความกล้าจึงเป็นจุด
เริ่มของชัยชนะทั้งหมด และดูเหมือนว่าผู้ประกอบการ SME ไทยจ�ำนวนไม่น้อยที่มี “ความกล้า” เป็นยีนส์เด่นอยู่ในตัว จึง
พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า เพื่อคว้าความส�ำเร็จมาครอบครองแบบไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรค
อย่างไรก็ดี การจะเป็นผู้ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างแท้จริง บางครั้งความกล้าอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่ยังต้องอาศัย
ปัจจัยใน 10 มิติ ต่อไปนี้ ได้แก่ การให้ความส�ำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) ความริเริ่มที่น�ำไปสู่การสร้างนวัตกรรม
(Innovation) การมีคุณภาพสูงในด้านใดๆ (Quality) การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability
to Change) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) การสร้างตราสินค้า (Branding) การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
(Efficiency) ความเป็นผู้น�ำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building) การปฏิบัติดีต่อ
สังคม (Social Responsibility) และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจที่ทุกคนพึงมี และยิ่งเมื่อถูกน�ำมาต่อยอดกับความกล้าที่มีอยู่ ยิ่งสร้างให้คุณ
กลายเป็นผู้ประกอบการที่ส�ำเร็จแบบอย่างสมบูรณ์เลยทีเดียว
เช่นเดียวกับผู้ประกอบการไทยจากเวที Bai Po Business Awards by Sasin รางวัลเกียรติยศ อันเกิดจากความร่วม
มือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 10 แล้วที่ได้มีการส่งมอบความภาคภูมิใจไปยังผู้ประกอบการไทย อาจเรียกได้ว่า พวกเขาและเธอ
ทั้ง 5 ธุรกิจนี้ คือตัวแทนของผู้ที่ใช้ความกล้าคิด กล้าท�ำ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างธุรกิจ และใช้ความกล้าที่จะแตกต่าง
เป็นจุดน�ำพาให้ธุรกิจเติบโต โดยที่มี 10 มิติเป็นเครื่องน�ำทางสู่ความส�ำเร็จที่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

กล้าก้าวข้ามความกลัว
สูตรส�ำเร็จการท�ำธุรกิจแบบฉบับ

กว่าจะมาเป็นร้านขนมไทยแบรนด์ดงั ขึน้ ชือ่ “ขนมไทยเก้าพีน่ อ้ ง” ไม่ได้มตี น้ ทุนทีด่ ี
เหมือนผูผ้ ลิตขนมรายอืน่ ๆ ด้วยเพราะเริม่ ต้นมาจากครอบครัวคนจีน หัวเรือใหญ่
อย่างพ่อและแม่ตอ้ งท�ำมาค้าขายทุกอย่างเพือ่ หาเลีย้ งลูกๆ จ�ำนวน 9 คน แต่เพราะ
ความ “ไม่ม”ี นีเ่ องทีเ่ ป็นแรงผลักดันให้ครอบครัวเก้าพีน่ อ้ งสร้างร้านขนมเล็กๆ จาก
ฝีไม้ลายมือในการท�ำขนมทีใ่ ช้วธิ คี รูพกั ลักจ�ำเวลาทีแ่ ม่ไปร่วมงานบุญทีว่ ดั และเติบโต
ข้ามกาลเวลาจนมาเป็นร้านขนมไทยแบรนด์ดงั ในวันนี้

กรกมล ลีลาธีรภัทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ขนมไทยเก้าพี่น้อง จ�ำกัด ลูกคนที่ 7 จากบรรดาพี่
น้องทั้งเก้า เล่าว่า กว่าจะมาถึงจุดที่เรียกว่าประสบ
ความส�ำเร็จ “ขนมไทยเก้าพี่น้อง” ต้องผ่านอุปสรรค
นานา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เนื่องมาจากคุณแม่เป็นห่วงสูตรขนม
ไทยมาก เพราะกว่าจะได้มาต้องลองผิดลองถูก และ
ให้ลูกๆ รับประทานขนมแทนข้าวมามาก อีกทั้งยังไม่
กล้าปล่อยให้คนอื่นท�ำ เพราะกลัวจะไม่ได้คุณภาพ
เหมือนที่ทำ� เอง เหตุนี้จึงไม่สามารถเติบโตได้มากเกิน
กว่าเรี่ยวแรงของคนในครอบครัวจะท�ำไหว จนกระทั่ง
ลูกๆ ช่วยกันพูดให้แม่ยอมวางมือลง และสร้างระบบที่
เชื่อถือได้ขึ้นมาควบคุมร้าน ขนมของครอบครัวเก้าพี่
น้องจึงขยายไปด้วยความเร็วที่สูงขึ้นอีกขั้น
ในปี 2519 ครอบครัวเก้าพี่น้องตัดสินใจมาเปิดร้านที่
ตลาด อ.ต.ก. ถือเป็นอีกก้าวส�ำคัญของการเติบโต ที่นี่
เป็นจุดเริม่ ต้นของการสร้างแบรนด์ โดยผูเ้ ป็นพ่อต้องการ
ตัง้ ชือ่ ร้าน และคิดท�ำโลโก้ขนึ้ โดยเลือกทีจ่ ะใช้ชอื่ “ขนม
ไทยเก้าพีน่ อ้ ง” เพราะต้องการสะท้อนความร่วมมือของ
ลูกๆ ทั้ง 9 คน ในการก่อตั้งร้านขนม อีกทั้งเลข 9 ยัง
เป็นเลขมงคล ส่วนโลโก้รูปนางกวักมาจากการสังเกต

เห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าคนไทยมักนิยมใช้รูปนางกวักเรียก
ลูกค้า จึงใช้รูปนางกวักเป็นโลโก้ร้าน โดยไม่คิดว่าเมื่อ
เวลาผ่านมา 38 ปี ชื่อร้านและโลโก้นี้จะกลายเป็น
สัญลักษณ์และแบรนด์ของร้านขนมชื่อดังในปัจจุบัน
ความใส่ใจในรายละเอียดการผลิตทุกขัน้ ตอน ทัง้ ในเรือ่ ง
คุณภาพการผลิต รสชาติ และความสะอาดท�ำให้ขนม
ไทยเก้าพีน่ อ้ งได้รบั การพูดถึงปากต่อปาก จนโด่งดังไป
ถึงฝ่ายจัดซือ้ ของโรงแรมมังกร และมาสัง่ ซือ้ ขนมไทยเก้า
พีน่ อ้ งไปจัดเลีย้ ง ถือเป็นจุดเปลีย่ นครัง้ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ขนม
ไทยเก้าพีน่ อ้ งก้าวเข้าสูช่ อ่ งทางใหม่ในการขยายตลาด
ด้วยการผลิตขนมไทยส่งห้องจัดเลีย้ งโรงแรมต่างๆ และ
สายการบิน พร้อมกับจดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัด และ
สร้างโรงงานแห่งใหม่ขนึ้ ให้เป็นห้องปลอดเชือ้ เพือ่ รองรับ
การผลิตขนมได้วนั ละ 2 แสนชิน้ โดยแยกเป็นแผนก
เตรียมวัตถุดบิ แผนกผสม ค�ำนึงถึงความสะอาด ได้
มาตรฐานสากล และรักษาเอกลักษณ์ของสูตรทีไ่ ม่หวาน
จนเกินไป เน้นความหอม มัน สดใหม่ ไม่ใส่สารกันบูด
นอกจากนี้ ยังประยุกต์ลวดลายขนมให้สวยงามน่ารับ
ประทานเพือ่ สร้างความแตกต่างอีกด้วย ซึง่ นับว่าโอกาส
ครัง้ นีท้ ำ� ให้ขนมไทยเก้าพีน่ อ้ งเติบโตแบบก้าวกระโดดใน
ทันที โดยมียอดขายเพิม่ ขึน้ 80 เปอร์เซ็นต์

ทุกคนมีเงินทุนก็ท�ำธุรกิจได้เหมือนกันหมด แต่การจะท�ำธุรกิจให้
เติบโตอย่างยั่งยืนต้องรู้จริงในสิ่งที่ท�ำ

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีสัดส่วนยอดขายเพิ่มขึ้น 80
เปอร์เซ็นต์ จากการขายให้โรงแรม สายการบิน และ
ออร์เดอร์จากต่างประเทศ เช่น ข้าวต้มมัด ซึ่งต้องส่ง
ออกเดือนละ 1 แสนชิ้นไปยังออสเตรเลีย นอกจากนี้
ยังมีออร์เดอร์ผลิตลูกชุบครั้งละ 1 ล้านเม็ด ในช่วง
เทศกาลมะม่วงของร้านไอศกรีมสเวนเซ่นส์ดว้ ย ส�ำหรับ
แผนธุรกิจต่อไป กรกมลคิดที่จะหาช่องทางจ�ำหน่าย
ใหม่ๆ ที่สามารถกระจายสินค้าของขนมไทยเก้าพี่น้อง
ไปได้ทั่วทั้งประเทศ ส่วนต่างประเทศ ผู้บริหารสาวคน
เก่งมีแนวคิดทีจ่ ะไปเปิดร้านในสนามบินสุวรรณภูมิ โดย
ท�ำเป็นครัวเปิดให้ต่างชาติได้เห็นกระบวนการท�ำ และ
ยังมี Gimmick ปั้นถั่วเป็นรูปต่างๆ เสียบไม้เตรียมไว้ให้
ลูกค้าชุบวุ้นสีด้วยตัวเองเหมือนเมนูฟองดูว์ โดยมองว่า
จะเป็นลูกเล่นเล็กๆ ที่ท�ำให้ต่างชาติติดใจในขนมไทย
และยังถือเป็นการเปิดประตูให้ต่างชาติรู้จกั กับแบรนด์
ขนมไทยเก้าพี่น้องไปในตัวด้วย
ความไม่หยุดคิดพัฒนาสินค้า และค้นหาช่องทางตลาด
ใหม่ๆ อยู่เสมอนี่เอง ที่ทำ� ให้ขนมไทยเก้าพี่น้องได้รับ
รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้ง
ที่ 10 ในมิติ การมีคุณภาพสูง (Quality) การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value Creation) และการสร้างธุรกิจ
ด้วยพลังแห่งการเป็นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurship)
โดยกรกมลให้คำ� แนะน�ำแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ว่า
“ทุกคนมีเงินทุนก็ท�ำธุรกิจได้เหมือนกันหมด แต่การจะ
ท�ำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้องรู้จริงในสิ่งที่ท�ำ ซึ่ง
ไม่ใช่เรือ่ งยาก เพียงแค่อย่าคิดว่าความคิดของเราดีทสี่ ดุ
เราต้องรับฟังคนอืน่ และยอมเปลีย่ นมุมมองของตัวเอง
บ้าง การรับฟังทุกความคิดเห็น และก้าวไปข้างหน้า
พร้อมๆ กัน จะท�ำให้ธุรกิจไม่โดดเดี่ยวในยามที่เจอ
วิกฤต”
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กล้าลงทุน จุดเปลี่ยนความส�ำเร็จธุรกิจ
จากความอุตสาหะ เพียรพยายาม และพร้อมทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละยอมรับสิง่ ใหม่ๆ
ของ สมชาย เลิศขจรกิตติ ในฐานะประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร นับเป็นจุดส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจซึง่ เขาสร้างขึน้ มาด้วยหนึง่ สมองและสองมืออย่าง บริษทั เพรสซิ
เด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จ�ำกัด หรือ PACO บริษทั ผูผ้ ลิตและส่งออก
คอนเดนเซอร์แอร์รถยนต์ สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและก้าวขึน้ เป็นผูน้ ำ�
ครองตลาด After Market ในเวลานี้
“เราเริม่ จากโรงงานเล็กๆ รับผลิตอะไหล่มอเตอร์ไซค์
อย่างหัวสายเคเบิล สกรู ให้กบั โรงงานน�ำไปประกอบและ
ส่งให้กบั โรงงานผลิตมอเตอร์ไซค์ยหี่ อ้ ดังอีกทอดหนึง่ เรา
รับจ้างผลิตอยูป่ ระมาณ 4-5 ปี ก็เริม่ คิดว่าควรต้องผลิต
สินค้าทีเ่ ป็นของเราเอง ก็พบว่าคอนเดนเซอร์แอร์รถยนต์
เป็นอะไรทีน่ า่ สนใจ แต่ตอนนัน้ เรายังไม่สามารถผลิตเอง
ได้ ก็ไปซือ้ จากโรงงานแล้วน�ำไปขายในตลาด After Market
ต่อมาเมือ่ มีออร์เดอร์มากขึน้ ก็เริม่ น�ำเข้าจากต่างประเทศ
แต่ดว้ ยความทีเ่ ราสามารถผลิตชิน้ ส่วนบางอย่างของแอร์
รถยนต์ได้เอง เช่น ข้อต่อหรือหัวต่อสายน�ำ้ ยาแอร์ ท�ำให้
เริม่ มองหาลูท่ างทีจ่ ะผลิตคอนเดนเซอร์แอร์ขนึ้ มาเอง”
จุดเปลีย่ นทีท่ ำ� ให้โรงงานเล็กๆ กลายเป็นบริษทั PACO
ทีม่ ยี อดขายมากกว่า 700 ล้านบาทในปัจจุบนั และยัง
ส่งออกคอนเดนเซอร์แอร์รถยนต์ไปจ�ำหน่ายทั่วตลาด
เอเชีย อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เกิด
จากความกล้าตัดสินใจของสมชายในการสัง่ ซือ้ เทคโนโลยี
และเครือ่ งจักรในราคาสูงจากต่างประเทศเข้ามา เพือ่ ใช้
ในการผลิตคอนเดนเซอร์แอร์รถยนต์ หลังจากใช้เวลาคิด
ทบทวนและเตรียมการอยูน่ านถึง 2 ปีเต็ม ก่อนจะตัดสิน
ใจแน่วแน่ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงตัวเองครัง้ ใหญ่ เพราะเชือ่ ว่า
โอกาสมหาศาลทีร่ ออยูเ่ บือ้ งหน้านัน้ จะท�ำให้ธรุ กิจของ
เขาขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่ถา้ มัวรีรอหรือไม่กล้าลงทุน
แน่นอนว่าบริษทั จะไม่มที างเติบโตได้เลย
“จังหวะนัน้ ตลาดเริม่ มีการเปลีย่ นแปลง มีการพูดกันว่า
น�ำ้ ยาแอร์ R12 ทีใ่ ช้อยูน่ นั้ สร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และในอนาคตจะมีการยกเลิกใช้นำ�้ ยาตัวนี้ โดยจะหันมา
ใช้ R134a แทน ซึง่ ในขณะนัน้ R134a ถือเป็นเรือ่ งใหม่
มาก ดังนัน้ ถ้าต้องเปลีย่ นมาใช้ของใหม่ นัน่ เท่ากับว่า
รถเก่าทุกคันก็จะต้องเปลี่ยนมาใช้หมด เป็นโอกาสที่
มหาศาลมาก แต่กต็ อ้ งคิดให้รอบคอบเช่นกัน เพราะถือ
เป็นก้าวทีค่ อ่ นข้างใหญ่ของบริษทั เครือ่ งจักรในตอนนัน้
ราคาแพงมากๆ แถมเป็นเรือ่ งใหม่สำ� หรับเราทีต่ อ้ งเรียน
รูเ้ พิม่ ก็คดิ ว่า ถ้าไม่ทำ� ก็จะไม่โตในสายธุรกิจนี้ แต่ถา้
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เรือ่ งคุณภาพเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีส่ ดุ ของการผลิตสินค้าเพราะถ้าเรา
ผลิตสินค้าที่ ไม่มีคุณภาพลูกค้าจะไม่มั่นใจ

ท�ำก็ตอ้ งไปแข่งกับโรงงานขนาดใหญ่ ด้วยความทีต่ ลาด
มันเปลีย่ น อีกทัง้ ทุกคนยังใช้เทคโนโลยีเก่าเหมือนกัน จึง
เป็นการเริม่ ต้นใหม่ของอุตสาหกรรมทัง้ หมด”
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีในการด�ำเนินธุรกิจ สมชาย
บอกว่าบริษทั PACO มีการขยายตลาดอย่างต่อเนือ่ งและ
ยอดขายก็เติบโตขึน้ ทุกๆ ปี ปีละประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งความส�ำเร็จดังกล่าวเกิดจากปัจจัยหลักที่บริษัทให้
ความส�ำคัญอย่างมาก นัน่ คือเรือ่ งของคุณภาพและการ
รักษามาตรฐานของสินค้า เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั
ลูกค้าและผูใ้ ช้งาน
“เรือ่ งคุณภาพเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีส่ ดุ ของการผลิตสินค้า
เพราะถ้าเราผลิตสินค้าทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพลูกค้าจะไม่มนั่ ใจ
ตัวสินค้าของเราคูแ่ ข่งมีคอ่ นข้างเยอะโดยเฉพาะคูแ่ ข่ง
จากจีน ซึง่ ถ้าแข่งด้วยราคาเราไม่มที างชนะ เราก็ตอ้ งยึด
มัน่ เรือ่ งคุณภาพ คอนเดนเซอร์ผลิตออกมาตัวหนึง่ คน
ซือ้ มองภายนอกไม่สามารถรูไ้ ด้วา่ ใช้งานได้หรือไม่ได้ ถ้า
ใช้ไม่ได้กเ็ ป็นแค่เศษอะลูมเิ นียมกิโลละไม่ถงึ 10 บาท สิง่
ทีเ่ ป็นจุดเด่นของ PACO คือติดแล้วไม่รวั่ ติดแล้วเย็นครบ
ทุกแผ่นท�ำให้ชา่ งติดแอร์มนั่ ใจและแนะน�ำให้ลกู ค้าใช้”
นอกเหนือจากคุณภาพแล้ว ด้วยพลังแห่งความมุง่ มัน่ ใน
ตัวของสมชายเอง ทีเ่ ป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลือ่ น

องค์กรธุรกิจให้เดินหน้าไปสูค่ วามส�ำเร็จได้ แม้จะไม่มี
ความรูแ้ ละเชีย่ วชาญโดยตรง แต่ดว้ ยความสนใจและ
ใส่ใจทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา พร้อมทัง้ มีวสิ ยั
ทัศน์ทกี่ ว้างไกล ยอมรับการเปลีย่ นแปลง โดยเฉพาะ
การน�ำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิต เรียกว่าด้วยความสามารถของตัวผู้
ประกอบการทีเ่ ข้าใจความต้องการของตลาด กล้าทีจ่ ะ
ฝันใหญ่และบริหารงานอย่างทันสมัย จึงท�ำให้ PACO
สามารถก้าวข้ามอุปสรรค จนธุรกิจเติบใหญ่ พร้อมทัง้ ได้
รับการยอมรับในวงกว้าง จึงเป็นทีม่ าของการได้รบั รางวัล
Bai Po Business Awards by Saisin ครัง้ ที่ 10 ในมิติ
การมีคณ
ุ ภาพสูง (Quality) และมิตกิ ารสร้างธุรกิจ
ด้วยพลังแห่งการเป็นผูป้ ระกอบการ (Enterpreneurship)
“การได้รางวัล Bai Po Business Awards by Saisin ส่วน
หนึง่ ช่วยให้คนทีไ่ ม่รจู้ กั PACO มองบริษทั เราด้วยสายตา
น่าเชือ่ ถือ เป็นการการันตีคณ
ุ ภาพของสินค้าไปในตัว
นอกจากนัน้ ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทกุ คนในองค์กร
ช่วยผลักดันให้เขาอยากท�ำงานอย่างเต็มทีเ่ พือ่ รักษาสิง่
ทีไ่ ด้มา” สมชายกล่าวทิง้ ท้าย
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กับความกล้าที่จะสร้างธุรกิจให้แตกต่าง
การสร้างธุรกิจบนพืน้ ฐานของความต่าง ไม่เพียงต้องอาศัยองค์ความรูท้ เี่ ต็มเปีย่ มเท่านัน้
หากแต่ตอ้ งใส่ความทุม่ เททีเ่ กินร้อยเข้าไปด้วย เหมือนดัง่ ที่ บริษทั ไทยเซ็นทรัลเมคคา
นิคส์ จ�ำกัด ทีม่ ี สมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ สวมบทบาท ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ผูพ
้ ลิก
ชีวติ ทีต่ อ้ งเริม่ ต้นสร้างธุรกิจจากศูนย์จนน�ำพาธุรกิจเติบโตและก้าวเดินอยูบ่ นเส้นทางการ
เป็นผูน้ ำ� มาได้ตลอด 25 ปี
“ธุรกิจเราเกิดขึน้ ในยุคทีป่ ระเทศเพิง่ พัฒนาด้านอุตสาหกรรม
แต่ความรูใ้ นเรือ่ งของอุตสาหกรรมมีนอ้ ยมาก ทีเ่ รียนมา
ในสถานศึกษามันไม่พอใช้ ดังนัน้ วิธที จี่ ะเรียนรูไ้ ด้อย่าง
ดี คือต้องเข้าไปเรียนรูโ้ ดยตรงจากบริษทั อุตสาหกรรม
เหมือนทีว่ า่ อยากได้ลกู เสือก็ตอ้ งเข้าถ�ำ้ เสือ ด้วยรูปแบบ
ธุรกิจของเรา ซึง่ รับออกแบบสร้างเครือ่ งจักรตามความ
ต้องการของลูกค้า ดังนัน้ เมือ่ ลูกค้าต้องการให้เราท�ำ
อะไร เขาก็จะต้องถ่ายทอดสิง่ ทีอ่ ยากได้ให้เราได้รู้ พา
เราเข้าไปดูเครือ่ งจักร ไปดูกระบวนการท�ำงานต่างๆ เผือ่
ที่เราจะได้เอากลับมาคิดและผลิตให้กับเขา ความรู้
หลายๆ อย่างบอกเลยว่าเราเรียนรูจ้ ากลูกค้า เป็นเทคนิค
การเริม่ ต้นจากจุดทีเ่ ราไม่มอี ะไร ค่อยๆ สัง่ สมประสบการณ์
พร้อมๆ กับการยกระดับความรูม้ าตลอด 25 ปี จนวันนี้
เราได้รบั การยอมรับและเชือ่ มัน่ จากลูกค้ามากมาย”

นอกเหนือจากความกล้าที่จะเป็นธุรกิจหนึ่งเดียวใน
ประเทศไทยทีร่ บั วิจยั และออกแบบสร้างเครือ่ งจักรตาม
ความต้องการของลูกค้า (Made to Order) ซึง่ แตกต่าง
จากคนอืน่ ๆ แล้ว จะเห็นได้วา่ ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจจริงของ
สมบูรณ์ในการทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ แม้ตอ้ งเริม่ จากศูนย์
โดยทีไ่ ม่มอี ะไรเลย แต่กเ็ พียรพยายามทีจ่ ะพัฒนาตนเอง
จนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจได้ ถึงแม้
สมบูรณ์จะบอกว่าธุรกิจของเขานัน้ มี “แต้มต่อทีต่ ดิ ลบ”
เมือ่ เทียบกับคนอืน่ ๆ ตรงทีเ่ สียเปรียบคูแ่ ข่งจากเรือ่ งของ
ภาษีนำ� เข้า เนือ่ งด้วยการน�ำเข้าชิน้ ส่วนวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มา
ผลิตเป็นเครือ่ งจักรนัน้ ถูกก�ำหนดให้มกี ารเสียภาษี ใน
ขณะที่การน�ำเข้าเครื่องจักรส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศ
กลับไม่ต้องเสียภาษี กลายเป็นอุปสรรคหนึ่งที่ท�ำให้
สมบูรณ์รสู้ กึ ว่าตนเองเปรียบได้กบั ต้นไม้ทอี่ ยูก่ ลางทะเล

ผมอาศัยการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาล การรัว่ ไหลของข้อมูล
จะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
เพราะผมยึดมัน่ ในการรักษาความลับ
ให้แก่ลูกค้า

ทราย แต่เขาสะสมองค์ความรูไ้ ว้มากมายและสร้าง Value
Added ทางความคิด จึงท�ำให้อปุ สรรคเหล่านัน้ เป็นเพียง
เรื่องเล็กไปในพริบตาและไม่เป็นปัญหาต่อการเติบโต
ขององค์กรแม้แต่นอ้ ย
การเติบโตทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ส่วนหนึง่ เป็นเพราะกลุม่ ลูกค้า
ชาวต่างชาติ ซึง่ มีสดั ส่วนมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ต่างไว้
วางใจและเชือ่ มัน่ ในศักยภาพขององค์กร และเกิดการ
บอกต่อๆ กันในวงกว้าง ถึงขนาดทีผ่ ปู้ ระกอบการจาก
ประเทศญีป่ นุ่ เปรียบให้บริษทั แห่งนีเ้ ป็นเสมือน “กระเป๋า
โดราเอมอน” ทีไ่ ม่วา่ ลูกค้าจะต้องการเครือ่ งจักรแบบใด
เพียงแค่บอกมา สามารถทีจ่ ะท�ำให้ได้หมด
“อาจเป็นเพราะความสามารถในการทีจ่ ะเนรมิตเครือ่ งจักร
ได้ตามทีล่ กู ค้าต้องการ ทัง้ ด้านดีไซน์ ฟังก์ชนั ผนวกกับ
คุณภาพทีไ่ ด้มาตรฐานจึงท�ำให้ลกู ค้าไว้วางใจและกลาย
เป็นทีม่ าของฉายาดังกล่าว รวมไปถึงชือ่ บริษทั ของผม
ได้เข้าไปอยูใ่ นทูตพาณิชย์หลากหลายประเทศ จึงท�ำให้
ผู้ประกอบการต่างประเทศรู้จักผมมากกว่าที่นักธุรกิจ
ไทยรูจ้ กั เสียอีก ซึง่ การท�ำงานร่วมกับชาวต่างชาติอย่าง
ยั่งยืน ผมอาศัยการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
การรั่วไหลของข้อมูลจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
เพราะผมยึดมั่นในการรักษาความลับให้แก่ลูกค้าเป็น
อย่างมาก”
นอกจากนี้ สมบูรณ์ยงั มองถึงสังคมโดยรวม ด้วยการให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาคนเป็นอย่างมาก เพราะ
ตระหนักดีวา่ บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพจะเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ให้กบั ภาคอุตสาหกรรม จึงได้มกี ารพัฒนาและยกระดับ
การศึกษา โดยมีการท�ำสัญญากับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
และมหาวิทยาลัยทีเ่ ปิดสอนในด้านช่างกลรับ ปวช.เพือ่
ท�ำหลักสูตรการศึกษาแบบทวิภาคี น�ำนักศึกษาชัน้ ปีที่
3 ปีที่ 4 มาฝึกงานในบริษทั และมีคา่ จ้างรายวัน ซึง่ ท�ำ
มาแล้ว 3 ปีและก�ำลังจะท�ำเป็นโรงเรียนอย่างจริงจังใน
ปลายปี 2558 นอกจากนี้ สมบูรณ์ยงั ใช้นโยบายแบ่ง
ปันผลก�ำไร เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้กบั ทีมงานในการทีจ่ ะ
พัฒนาตัวเอง เพราะเขาหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหากในอนาคต
สามารถสร้างคนที่มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากลได้
นอกจากธุรกิจจะได้ประโยชน์แล้ว แรงงานก็จะมีขดี ความ
สามารถทีเ่ พิม่ ขึน้ ประเทศชาติและสังคมก็จะเข้มแข็ง
ตามไปด้วย
ด้วยความกล้าทีจ่ ะแตกต่าง และรูจ้ กั ริเริม่ ในสิง่ ทีค่ นอืน่ ไม่
ท�ำ จึงเป็นก้าวย่างแห่งความส�ำเร็จของสมบูรณ์ทสี่ ามารถ
สร้างฐานบริษทั ให้มคี วามแข็งแกร่งและเป็นผูน้ ำ� ทีไ่ ม่วา่ จะ
ผ่านไปกีป่ ี และเขาก็ถอื เป็นอีกหนึง่ ตัวอย่างแห่งความส�ำเร็จ
ทีไ่ ด้รบั รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครัง้ ที่ 10 ในมิตกิ ารสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็น
ผูป้ ระกอบการ (Enterpreneurship) การให้ความ
ส�ำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) และมิตกิ ารปฏิบตั ิ
ดีตอ่ สังคม (Social Responsibility)
SME Thailand
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เครือ่ งจักรกล
เกษตรไทย
กล้าเปลี่ยนความเชื่อ สู่สุดยอดนวัตกรรม
รถเกี่ยวข้าว

เพราะมองเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร ท�ำให้บริษทั เครือ่ งจักร
กลเกษตรไทย จ�ำกัด หรือ TAMCO ได้มกี ารพัฒนาเครือ่ งเกีย่ วข้าว เพือ่ ใช้ทดแทน
แรงงานคนทีห่ ายากขึน้ เรือ่ ยๆ จากความมุง่ มัน่ พยายามสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ เพือ่ ประโยชน์
ของลูกค้าและการทุม่ ท�ำงานอย่างหนัก ท�ำให้วนั นี้ TAMCO ก้าวขึน้ มาเป็นผูน้ ำ� มีสว่ นแบ่ง
ในตลาดรถเกีย่ วข้าวมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาด สะท้อนถึงความส�ำเร็จใน
ธุรกิจตลอด 23 ปีทผี่ า่ นมา
แต่กว่าที่ TAMCO จะได้รบั การยอมรับจากลูกค้าในวง
กว้างเฉกเช่นทุกวันนี้ ผูบ้ ริหารรุน่ สองอย่าง กิตติศกั ดิ์
หยกอุบล รองประธาน บริษทั เครือ่ งจักรกลเกษตรไทย
จ�ำกัด บอกว่า ต้องผ่านความยากล�ำบากมาไม่น้อย
โดยเฉพาะเมือ่ 12 ปีกอ่ น ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการเปลีย่ น
ผ่านนวัตกรรมใหม่ในตลาดรถเกีย่ วข้าว โดยเวลานัน้ รถ
เกีย่ วข้าวในประเทศไทยยังเป็นแบบไม่มถี งั เก็บด้านบน
ต่างจากในต่างประเทศซึง่ รถเกีย่ วข้าวแบบมีถงั เก็บด้าน
บนนัน้ มีใช้งานอยูแ่ ล้ว และประจวบเหมาะว่าบริษทั ได้
รับค�ำสัง่ ซือ้ จากต่างประเทศให้ผลิตรถเกีย่ วข้าวแบบดัง
กล่าว
“ในตอนแรกเราตั้งใจจะพัฒนาสินค้าตัวนี้เพื่อส่งออก
อย่างเดียว แต่เมือ่ เห็นว่าเครือ่ งเกีย่ วชนิดนีช้ ว่ ยลดแรงงาน
ได้มาก จึงคิดต่อยอดเพือ่ ผลิตขายในเมืองไทย แต่ใน
ช่วง 5 ปีแรกของการขาย บริษทั ประสบปัญหาอย่าง
หนัก ชาวบ้านต่อต้าน และคูแ่ ข่งก็โจมตีอย่างหนักว่ารถ
ของเราจะท�ำให้นาข้าวเสียหาย”
แม้รู้ดีว่าการเปลี่ยนความเชื่อของกลุ่มเกษตรกรไม่ใช่
เรือ่ งง่าย ยิง่ โดนคูแ่ ข่งให้ขอ้ มูลเชิงลบด้วยแล้ว โอกาส
ในการเสนอขายเครือ่ งเกีย่ วแบบมีถงั เก็บแทบมืดแปด

ด้าน แต่ดว้ ยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะใช้นวัตกรรมพัฒนาสินค้า
ผสมผสานความเชือ่ ว่าเครือ่ งเกีย่ วข้าวแบบมีถงั เก็บจะ
ช่วยให้กลุ่มเกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้ ท�ำให้กติ ติ
ศักดิ์ไม่ลังเลที่จะวางกลยุทธ์ส่งทีมงานให้ความรู้ปรับ
ความเข้าใจกับกลุม่ ลูกค้า จนในทีส่ ดุ เขาใช้เวลา 5 ปีใน
การเปลีย่ นความเชือ่ ของเกษตรกรได้สำ� เร็จ
“ทีเ่ ราไม่หยุดหรือไม่ลม้ เลิกแม้ถกู ต่อต้านเพราะมองผล
ประโยชน์ของเจ้าของรถและเจ้าของนาเป็นหลัก เราเชือ่
ว่าประเทศไทยแรงงานหาได้ยากและมีราคาสูงขึน้ ถ้า
ยังใช้รถเกีย่ วแบบไม่มถี งั เก็บ ต้องใช้คนท�ำงานเฉพาะ
บนรถมากถึง 3 คน คนแรกคือคนขับและมีคนรอง
กระสอบ 2 คน นอกจากนัน้ เจ้าของนาต้องจัดหารถไถ
เดินตามเพือ่ เก็บถุงข้าวทีบ่ รรจุเต็มแล้ว ดังนัน้ กระบวนการ
ในการใช้รถเกีย่ วแบบไม่มถี งั เก็บอาจต้องใช้แรงงานมาก
ถึง 10 คน ซึง่ ถ้าใช้นวัตกรรมเพือ่ พัฒนารถเกีย่ วทีม่ ถี งั
เก็บจะลดจ�ำนวนแรงงานเหลือเพียงคนเดียว”
จากอุปสรรคในครัง้ นัน้ น�ำมาสูก่ ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
ซึง่ ปัจจุบนั TAMCO ผลิตรถเกีย่ วข้าวออกมาถึง 4 รุน่
ด้วยกัน ได้แก่ ไอ้หนุม่ ไวไฟ ปลดหนี้ เงินมี และมารวย
เงินล้าน โดยมีกำ� ลังผลิตปีละ 200 คัน พร้อมกันนีย้ งั มี

ที่เราไม่หยุดหรือไม่ล้มเลิกแม้ถูกต่อต้านเพราะมองผลประโยชน์
ของเจ้าของรถและเจ้าของนาเป็นหลัก เราเชือ่ ว่าประเทศไทยแรงงาน
หาได้ยากและมีราคาสูงขึ้น
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การขยายศูนย์ให้บริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกกับ
ลูกค้าทัง้ ในด้านการขายและการซ่อมบ�ำรุง โดยขณะนี้
มีอยู่ 8 สาขา ได้แก่ อุบลราชธานี พิจติ ร อุทยั ธานี
ขอนแก่น สุรนิ ทร์ ชัยนาท อรัญประเทศ และแม่สอด
โดยมีสำ� นักงานใหญ่อยูท่ พี่ ษิ ณุโลก
สิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ TAMCO ประสบความส�ำเร็จนัน้ กิตติ
ศักดิเ์ ชือ่ ว่าเกิดจากการให้ความส�ำคัญกับค�ำว่า “นวัตกรรม”
เพราะหลายๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็น
ความต้องการของลูกค้า หรือเทรนด์ตา่ งๆ บริษทั จะมุง่
มัน่ ผลิตสินค้าใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า โดยขณะนี้บริษัทมีโครงการวิจัยเพื่อพัฒนารถ
เกีย่ วอัจฉริยะไร้คนขับ โดยในอนาคต 3-5 ปี างหน้าจะ
มีแปลงนาสาธิตและรถเกี่ยวที่สามารถกดปุ่มเพื่อให้
ท�ำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมกันนี้ บริษทั ยังให้ความส�ำคัญ
กับ “การสร้างมูลค่า” ด้วยการต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดย
จัดตัง้ บริษทั เออีซี ออคชัน่ จ�ำกัด ขึน้ มาเพือ่ เป็นตัวกลาง
ในการประมูลรถจักรกลเกษตรทุกชนิด เพือ่ เปิดโอกาส
ให้มกี ารหมุนเวียนเปลีย่ นมือและการขายรถใหม่ นอกจาก
นี้ บริษทั มีการให้บริการสินเชือ่ เพือ่ ขยายโอกาสให้ผทู้ ี่
สนใจสามารถเป็นเจ้าของรถจักรกลเกษตรได้ง่ายขึ้น
ด้วยการผ่อนช�ำระเป็นงวด เช่นเดียวกับกับรถยนต์ทวั่ ไป
จากความโดดเด่นในการด�ำเนินงานตลอด 23 ปี ท�ำให้
TAMCO เป็นหนึง่ ในองค์กรธุรกิจ SME ไทยทีค่ ว้า รางวัล
Bai Po Business Awards by Sasin ครัง้ ที่ 10 ใน
มิตคิ วามริเริม่ น�ำไปสูก่ ารสร้างนวัตกรรม (Innovation)
และการสร้างมูลค่าเพิม่ (Value Creation) โดยกิตติ
ศักดิบ์ อกว่า รางวัลดังกล่าวนี้ ถือเป็นรางวัลทีเ่ ล็งเห็น
ความส�ำคัญของ SME ทีส่ ร้างประโยชน์ให้กบั สังคม และ
ยังช่วยสร้างก�ำลังใจให้กบั พวกเรา บริษทั เครือ่ งจักรกล
เกษตรไทย จ�ำกัด ให้หมัน่ พัฒนาสินค้าเพือ่ ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าต่อไปในอนาคต

ศรี
จ
น
ั
ทร์
กล้าท�ำสิ่งใหม่ ทลายก�ำแพงความเก่า
ต่อยอดความส�ำเร็จธุรกิจ

เมื่อครั้งที่ผงหอมศรีจันทร์ เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ที่ก�ำลังจะเลือนหายไป “รวิศ
หาญอุตสาหะ” ทายาทรุน่ ที่ 3 แห่ง บริษทั ศรีจนั ทร์สหโอสถ จ�ำกัด ได้ตดั สินใจเบนเข็ม
ตนเองออกจากงานธนาคารทีท่ ำ� อยู่ และก้าวเข้ามาปัดฝุน่ ให้แก่ผลิตภัณฑ์อนั เก่าแก่ทคี่ ณ
ุ
ปู่ได้สร้างไว้ ส่งผลให้วนั นีแ้ บรนด์ “ศรีจนั ทร์” กลับเข้ามาโลดแล่นอยูบ่ นตลาดเครือ่ ง
ส�ำอางอย่างมีชวี ติ ชีวาเคียงข้างคนไทยอีกครัง้

การท�ำแบรนด์ ให้ดี ได้ ต้องอาศัย
เสียงของลูกค้า ไม่ ใช่แค่เฉพาะเสียง
ของเราฝ่ายเดียวเท่านั้น

“ครัง้ แรกทีก่ า้ วเข้ามาท�ำอย่างจริงจัง คุณเชือ่ หรือไม่วา่
โรงงานนี้เล็กถึงขนาดที่ว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้และมี
พนักงานไม่ถงึ 10 คน จากปัญหาตรงนัน้ ท�ำให้ผมต้อง
ปรับตัวเพือ่ เริม่ นับหนึง่ ใหม่ ตัง้ แต่ระบบหลังบ้านทีต่ อ้ ง
เข้าไปดูดว้ ยตัวเองในทุกกระบวนการ ไม่วา่ จะเป็นการ
ผลิตหรือแม้แต่การสร้างระบบปฏิบตั กิ ารต่างๆ เมือ่ ตัง้ ใจ
ว่าจะท�ำให้ดขี นึ้ ก็ตอ้ งลงทุนในเรือ่ งของระบบให้ดี ซึง่
SAP คือระบบที่ผมเลือกใช้ ทั้งที่มีจ�ำนวน SME ใน
ประเทศใช้นอ้ ยมาก แต่ผมกลับมองต่างและคิดว่ามันมี
ประโยชน์อย่างมากส�ำหรับธุรกิจทีก่ ำ� ลังจะโตอย่างรวดเร็ว
เพราะการตัดสินใจของผูบ้ ริหารจ�ำต้องแม่นย�ำ ดังนัน้
ผมจึงลงทุนรับสิง่ ใหม่ๆ เข้ามา รวมไปถึงการน�ำเครือ่ ง

มืออย่าง Big Data เข้ามาใช้ ซึง่ ผมมีความเชือ่ อย่าง
มากว่าอุปกรณ์ชนิดนีจ้ ะเป็นอาวุธทีน่ า่ เกรงขามส�ำหรับ
การก�ำหนดกลยุทธ์ของแบรนด์ ฉะนัน้ 3-5 ปีขา้ งหน้า
หากองค์กรใดยังไม่นำ� มาปรับใช้ ก็อาจจะเดินช้ากว่าคน
อืน่ ไปหลายสิบก้าวเลยทีเดียว”
ด้วยการด�ำเนินธุรกิจอยูบ่ นปรัชญาประจ�ำตัวทีว่ า่ “กล้า
ทีจ่ ะท�ำ ในสิง่ ทีค่ นอืน่ เขาไม่ทำ� กัน” พร้อมทัง้ มีการปรับ
ตัวตอบสนองต่อปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ไม่นานหมอกควันแห่ง
ปัญหาจึงเริม่ ลดน้อยลง ขณะเดียวกันมองเห็นโอกาสที่
ก�ำลังจะเข้ามา เมือ่ โรงงานเล็กๆ แห่งนี้ มีระบบหลังบ้าน
ที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ จึงน�ำไปสู่การเดินหน้าสร้าง
Branding อย่างจริงจัง และถือเป็นอีกหนึง่ ความกล้าได้
กล้าเสียของผูช้ ายทีช่ อื่ “รวิศ” คนนี้
“หลังจากระบบภายในเราพร้อม ผมก็เริม่ สร้างแบรนด์
เพือ่ ให้คนรูจ้ กั มากขึน้ โดยเริม่ จากเพิม่ ช่องทางจ�ำหน่าย
ให้มากขึน้ ด้วยการส่งเข้าสูโ่ มเดิรน์ เทรด จากเดิมทีม่ ขี าย
อยูต่ ามร้านขายยาและร้านค้าปลีกทัว่ ไป แม้ยอดขายจะ
ดีขนึ้ แต่ทา้ ยทีส่ ดุ เมือ่ ลองท�ำ Market Research กลับพบ
ว่าสินค้าเรายังมีจดุ ด้อยอยูท่ รี่ ปู ลักษณ์ซงึ่ ยังเชย ดังนัน้
ผมจึงลงทุนเพือ่ เสีย่ งครัง้ ใหญ่ โดยการขอให้บคุ คลมีชอื่
เสียง อาทิ คุณประเสริฐ เอีย่ มรุง่ โรจน์ (แกะด�ำท�ำธุรกิจ)
คุณวินยั ฉัยรักษ์พงศ์ หรือแม้แต่คณ
ุ ต่อ ธนญชัย ให้ชว่ ย

ในกระบวนการสร้างแบรนด์ ออกแบบแพ็กเกจจิง้ ใหม่
และสร้างหนังโฆษณา ซึง่ ผมถือเป็น SME ทีต่ วั เล็กทีส่ ดุ
ทีไ่ ด้รว่ มงานกับพวกเขาเหล่านัน้ ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ แบรนด์ของ
เราก็ถกู รีโนเวตครัง้ ใหญ่ โดยสิง่ ส�ำคัญหลักๆ คือ แพ็ก
เกจจิง้ ทีใ่ หม่และชือ่ แบรนด์สนิ ค้าทีเ่ ปลีย่ นจาก ‘ผงหอม
ศรีจนั ทร์’ ให้เหลือแค่ ‘ศรีจนั ทร์’ เพียงอย่างเดียว”
เป็นเวลากว่า 7 ปีแล้วทีร่ วิศเข้ามาเป็นก�ำลังหลักในการ
ขับเคลือ่ นแบรนด์ศรีจนั ทร์ ซึง่ ไม่นา่ เชือ่ ว่าเขาจะสามารถ
ทลายก�ำแพงความเชยและสร้างยอดขายให้พงุ่ กระฉูด
ได้กว่า 10 เท่าจากยอดขายเดิม
ไม่เพียงเท่านี้ ความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ รวิศยังบอกด้วยว่า
มาจากการให้ความส�ำคัญกับลูกค้าอย่างมาก ยกตัวอย่าง
ขณะนีบ้ ริษทั เตรียมพร้อมทีจ่ ะออกสินค้าใหม่ ซึง่ สูตรที่
ท�ำออกมานัน้ มีศกั ยภาพเทียบเท่าแบรนด์ดงั ๆ หลายตัว
โดยทีต่ นไม่ได้คดิ ไปเอง แต่ผา่ นการทดสอบจากผูบ้ ริโภค
มาแล้ว พร้อมกันนีศ้ รีจนั ทร์ยงั ใส่ใจในรายละเอียดปลีก
ย่อยอืน่ ๆ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทดี่ ที สี่ ดุ ไม่วา่ จะ
เป็นพัฟฟ์ทนี่ ำ� เข้ามาจากญีป่ ่นุ หรือแม้แต่การผลิตฝา
เพือ่ ป้องกันการหก ซึง่ การพัฒนาต่างๆ ทัง้ หมดนี้ ล้วน
แต่มาจากเสียงสะท้อนจากตัวลูกค้าโดยตรงแทบทัง้ สิน้
ซึ่งต้องยอมรับว่ากว่าที่ศรีจันทร์จะเดินมาได้ถึงความ
ส�ำเร็จตรงนี้ ก็ตอ้ งอาศัยการได้รบั การสนับสนุนทีด่ จี าก
ลูกค้าตลอดเวลา ซึง่ ตรงกับความเชือ่ ของรวิศทีว่ า่ “การ
ท�ำแบรนด์ให้ดไี ด้ ต้องอาศัยเสียงของลูกค้า ไม่ใช่แค่
เฉพาะเสียงของเราฝ่ายเดียวเท่านัน้ ”
จากความพยายามทัง้ หมดทีร่ วิศได้ลงมือท�ำนัน้ ส่งผล
ให้เขาคว้ารางวัล Bai Po Business Awards by
Sasin ครัง้ ที่ 10 ไปครอง ทัง้ ในมิตกิ ารตอบสนอง
และปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to
Changes) มิตกิ ารให้ความส�ำคัญต่อลูกค้า (Customer
Focus) รวมไปถึงมิตกิ ารสร้างตราสินค้า (Branding)
“เวลาเรามีจดุ มุง่ หมายชัดเจน ไม่วา่ ระหว่างทางจะเจอ
สิง่ กีดขวางมากขนาดไหน แต่ทา้ ยทีส่ ดุ แล้วเราจะสามารถ
เดินไปถึงเส้นชัยได้ ซึ่งวันนี้ศรีจันทร์ก็ได้พิสูจน์ให้เห็น
แล้วว่ามาถูกทาง โดยรางวัลทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์มอบ
ให้นั้น ผมเชื่อว่าจะเป็นแรงผลักดันให้ทีมงานทุกคน
สร้างสรรค์แบรนด์ศรีจนั ทร์ให้โดดเด่นและดีขนึ้ กว่าเดิม
เรือ่ ยๆ ไป” รวิศกล่าวทิง้ ท้าย
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