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ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงและความเสี่ยงรอบด้าน ส่งผลให้การท�ำธุรกิจ
ในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทุกคนจะประสบความส�ำเร็จและเติบใหญ่ได้ แต่ก็ต้อง
ยอมรับว่า วันนี้ผู้ประกอบการ SME ของไทยเปลี่ยนไปอย่างมาก เรียกว่ามีทั้ง
ความเก่งและความกล้าที่จะใช้เป็นอาวุธเพื่อน�ำพากิจการไปสู่ความส�ำเร็จ และวันนี้
เราก็ได้เห็นผู้ประกอบการ SME จ�ำนวนไม่น้อยที่กิจการก�ำลังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว
ดอกผล หลังจากลงมือลงแรงในการฝ่าฟันอุปสรรคความยากล�ำบากในช่วงก้าวแรก
ของการท�ำธุรกิจ จนสามารถขึ้นมายืนอยู่ในจุดที่ก�ำลังเตรียมพร้อมจะขยับขยาย
ความยิ่งใหญ่ในอีกระดับ
แต่กว่าที่ธุรกิจเหล่านี้จะเติบใหญ่อย่างที่เห็นได้นั้น แน่นอนว่าทุกคนล้วนแต่ต้องผ่านบททดสอบมา
มากมายนับตั้งแต่วันแรกของการเริ่มต้นกิจการ เช่นเดียวกับ 5 ธุรกิจจากเวทีรางวัล Bai Po Business
Awards by Sasin ครั้งที่ 9 ได้แก่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด
(มหาชน), บริษัท ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด, บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
และบริษัท เอ็กซา ซีแลม จ�ำกัด ซึง่ ทัง้ หมดนีต้ า่ งได้รบั การยอมรับในฐานะองค์กรธุรกิจทีม่ คี วามโดดเด่น
มากสุดในปี 2556 ที่ผ่านมา
การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ท�ำส�ำเร็จมาแล้ว น่าจะเป็นทางลัดให้กับ SME อีกหลายๆ คนที่มี
เป้าหมายอยากจะสร้างการเติบโตให้กิจการของตัวเองบ้าง มาดูกันว่า แต่ละองค์กรเขาคิดกันอย่างไร
วางแผนกลยุทธ์รูปแบบไหน ถึงท�ำให้วันนี้ธุรกิจของพวกเขาก�ำลังกลายเป็น Growing Enterprises
ที่น่าจับตามอง!!!

BAI PO
BUSINESS AWARDS
by Sasin

รางวั ล Bai Po Business Awards
by Sasin ทีเ่ กิดขึน้ จากความร่วมมือของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 9 แล้ว
เพื่อยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความ
ส�ำเร็จ โดยรางวัลนีต้ งั้ ขึน้ มา ไม่ใช่เพือ่ การประกวด
แข่งขัน แต่ต้องการให้รางวัลดังกล่าวเป็นการ
แสดงความชื่นชม ให้ก�ำลังใจและเป็นตัวอย่าง
แก่ผปู้ ระกอบการรายอืน่ ๆ เพือ่ ให้เห็นว่ามีปจั จัย
ใดบ้างทีจ่ ะน�ำพาองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จได้ เพราะ
ธุรกิจที่ได้รับรางวัลนี้จะต้องมีความโดดเด่น
ในมิติใดมิติหนึ่ง หรือหลายมิติจากเกณฑ์
การพิจารณาของคณะกรรมการ ซึง่ ประกอบด้วย
10 มิติส�ำคัญที่ถือเป็นหัวใจในการท�ำให้ธุรกิจ
เติบโตและแข็งแกร่งได้
1. การให้ความส�ำคัญต่อลูกค้า
(Customer Focus)
2. ความริเริ่มที่น�ำไปสู่การสร้างนวัตกรรม
(Innovation)
3. การมีคุณภาพสูงของสินค้าและบริการ
(Quality)
4. การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาส
และปัญหา (Adaptability to Changes)
5. การสร้างมูลค่า (Value Creation)
6. การสร้างตราสินค้า (Branding)
7. การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
(Efficiency)
8. ความเป็นผู้น�ำของผู้บริหารกิจการ
และการสร้างทีม (Leadership & Team
Building)
9. การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social
Responsibility)
10. การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

ยูเรกา ดี ไซน์

เติบโตสูค่ วามส�ำเร็จ ด้วยการพัฒนาคน
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่บริษัทคนไทยจะสามารถเบียดแทรกยักษ์ใหญ่จากต่างชาติ
จนขึน้ มาอยูแ่ ถวหน้าในธุรกิจออกแบบและผลิตเครือ่ งจักรส�ำหรับผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
ระดับประเทศ แต่บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ สามารถท�ำได้ส�ำเร็จ ไม่เพียงแค่เป็น 1 ใน 2
บริษัทคนไทยในธุรกิจนี้ แต่ยูเรกา ดีไซน์ ยังเติบโตอย่างรวดเร็วจนมียอดขายติด
อันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทยอีกด้วย
นรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ยูเรกา
ดีไซน์ จ�ำกัด (มหาชน) บอกเล่าถึงเส้นทางการเติบโต
ของธุรกิจจนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ว่า เริ่มต้นจากการ
มองเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขยายตัว
และความต้องการเครื่องจักรใหม่ในการผลิตชิ้นส่วน
อย่างต่อเนื่อง นรากรจึงตัดสินใจก่อตั้งบริษัทผลิต
เครือ่ งจักรส�ำหรับผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์เป็นของตนเอง
หลังจากเก็บเกีย่ วประสบการณ์ดา้ นนี้ในบริษทั ในเครือ
ซิ เ มนต์ ไ ทย และบริ ษั ท ผลิ ต รถยนต์ ข องญี่ ปุ ่ น
อยู่พักใหญ่
จากบริษัทเล็กๆ ที่มีทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท และมี
พนักงานเพียงแค่ 5 คน เมื่อ 12 ปีก่อน ที่ค่อยๆ
ขยายธุรกิจแบบพอเพียง แต่จากการรู้จักลูกค้าเก่า
เป็นอย่างดี จึงประเดิมงานชิน้ แรกได้เร็วเกินคาดเพียง
3 เดือนนับจากเปิดบริษัท จากนั้นมีอัตราการเติบโต
เรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นจุดสูงสุด
ของธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์ ท�ำให้รายได้เติบโต
อย่างก้าวกระโดด ด้วยทีมงานวิศวกรและผู้ช�ำนาญ
งานพร้อมให้ค�ำปรึกษาร่วมกับลูกค้า เพื่อแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการผลิตชิ้นส่วนงานที่เกิดขึ้น
ลูกค้าหลักของบริษัทคือ กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ และรถ
จักรยานยนต์ เช่น Mitsubishi, Toyota, Honda, Ford,
Mazda, Suzuki, Yamaha ฯลฯ และกลุ่มผู้ผลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์ลำ� ดับที่ 1 (Tier-1) ชัน้ น�ำ จนปัจจุบนั นี้
ยูเรกา ดีไซน์ ขยายธุรกิจส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
ท�ำให้บริษัทเติบโตขึ้นจนมีพนักงานทั้งหมดกว่า
150 คนในองค์กร ซึ่งนรากรยอมรับว่า “คน” คือ
ปัจจัยที่เป็นกุญแจสู่ความส�ำเร็จของธุรกิจ
“Key Success ของบริษัทอยู่ที่ ‘คน’ ถ้าคนไม่เก่ง
ไม่ดี หรือดีและเก่งแต่ไม่อยูก่ บั เรา บริษทั ก็ดำ� เนินต่อไป
ไม่ได้ ฉะนัน้ เราจึงให้ความส�ำคัญเรือ่ งคนเป็นอันดับแรก
ในการจัดการมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแล

พนักงานด้วยระบบ Partnership System คิดว่าทุกคน
คือพาร์ตเนอร์ของธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทน สวัสดิการ
กิจกรรมการฝึกฝนหรือเทรนนิ่งต่างๆ ซึ่งพนักงาน
จะได้รบั โอกาสมากกว่าบริษทั ใหญ่ ท�ำให้พนักงานอยูก่ บั
องค์กรมากขึ้น หรือแม้แต่คนที่จะออกไปท�ำธุรกิจ
ของตัวเอง เราก็ไม่ได้มองว่าเขาเป็นคูแ่ ข่ง แต่ให้เขา
เป็นส่วนหนึง่ ในการท�ำงานของเรา โดยสร้างเครือข่าย
เป็น Supplier ให้กับบริษัท”
ทั้งนี้ ยูเรกา ดีไซน์ ยังได้ก�ำหนด DNA ที่เป็นความ
สามารถหลักขององค์กรไว้ 3 ข้อด้วยกันคือ ทีมเวิร์ก
การท�ำวิจัย การท�ำงานเชิงรุก ซึ่งบริษัทได้ปลูกฝัง
ให้กบั พนักงาน และวางแผนพัฒนาพนักงานโดยสร้าง
หลักสูตรการเรียนรูภ้ ายในองค์กร และจัดส่งพนักงาน
ไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน�ำมาใช้
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานให้ดี
ยิ่งขึ้น
นรากรเผยว่า ปัจจุบนั นีม้ ผี เู้ ล่นทีท่ ำ� ธุรกิจผลิตเครือ่ งจักร
ส�ำหรับผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ในประเทศไทยอยูป่ ระมาณ
100 ราย ซึ่งยูเรกา ดีไซน์ อยู่ในระดับ Top 10 แต่
เนือ่ งจากธุรกิจนีเ้ ป็นตลาดเฉพาะทีล่ กู ค้าจะซือ้ เครือ่ งจักร
เฉพาะกับผู้ผลิตบางรายเท่านั้น ซึ่งผู้ซื้อคือผู้ผลิต
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีก�ำลังซื้อสูง ตลาดนี้
จึงไม่ได้แข่งขันกันในเรื่องของราคา แต่จะแข่งขันว่า
ใครจะมีความสามารถในการที่จะตอบโจทย์ ในเรื่อง
คุณภาพและการส่งมอบสินค้าให้กบั ลูกค้าได้มากกว่ากัน
“จุดแข็งของเราคือ การให้ความส�ำคัญกับลูกค้า และ
มีการบริการทีด่ ี เราเป็นผูผ้ ลิตไม่กรี่ ายทีม่ คี วามยืดหยุน่
ให้ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนแปลงความต้องการได้
โดยลูกค้าจะมีสว่ นร่วมในกระบวนการออกแบบเกือบ
ทุกขั้นตอน ผ่านระบบที่เรียกว่า Virtual Machine ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ทงั้ ต่อลูกค้าช่วยให้ลกู ค้าได้สมั ผัสงาน

ได้ใกล้เคียงความเป็นจริง แก้ไขจุดบกพร่องก่อนท�ำ
แบบจริงได้ และช่วยลดเวลาและขัน้ ตอนในการท�ำงาน
ของเราด้วย”
นอกจากนี้ นรากรยังเล็งเห็นโอกาสจากการที่รัฐบาล
มีนโยบายบังคับใช้ชนิ้ ส่วนการผลิตรถยนต์จากภายใน
ประเทศ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อน�ำมาใช้ในการ
บริหารการผลิต เพื่อเติมช่องว่างทางการตลาดที่ยัง
ขาดอยู่ โดยการออกแบบสินค้าทีย่ งั ไม่มผี ปู้ ระกอบการ
ในประเทศไทยรายใดสามารถผลิตได้ แต่มีคุณภาพ
ดีและราคาถูกกว่าการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
จากวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร และการร่วมมือท�ำงานเป็น
ทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งของยูเรกา ดีไซน์ ส่งผลให้บริษัท
ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 9 ถึง 3 มิติ คือ ความเป็นผู้น�ำของผู้บริหาร
กิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building)
การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา
(Adaptability to Changes) และการให้ความส�ำคัญ
ต่อลูกค้า (Customer Focus) ซึ่งนรากรกล่าวว่า การ
ได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความส�ำเร็จ
และสร้างความมัน่ ใจในการน�ำพาธุรกิจไปสูเ่ ป้าหมาย
นัน่ คือ การมียอดขายติดอันดับ 1 ใน 10 ของอาเซียน
เมือ่ มีผนู้ ำ� ทีเ่ ชีย่ วชาญ บวกกับบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เช่นนี้ โอกาสที่ธุรกิจจะเติบโตก็ไม่ใช่เรื่องยาก

SME Thailand
February 2014

049

COVER STORY

สหการประมูล

ยึดมั่นความโปร่งใส สร้างธุรกิจประมูล
สู่ระดับโลก

และสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ตามความต้องการของ
ลูกค้า เช่น บ้านและที่ดิน หุ้น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้
ไฟฟ้า และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ
“ถึงเราจะเติบโตในระดับหนึง่ แล้ว มียอดขายกว่า 1 แสนคัน
ต่อปี ครองมาร์เก็ตแชร์กว่า 60 เปอร์เซ็นต์ แต่เรายัง
มั่นใจว่าตลาดยังจะเติบโตได้อีกมาก ซึ่งจากนี้เราได้
มีการวางยุทธศาสตร์ทชี่ ดั เจนแล้วว่าจะขยายสูห่ วั เมือง
ต่างๆ ด้วยการเปิดสาขา เพราะเชื่อว่าในอนาคตจะมี
รถ Eco Car เข้าสูต่ ลาดมากขึน้ เราจึงอยากทีจ่ ะช่วยเหลือ
พ่อค้ารถทัว่ ประเทศในการระบายรถสูผ่ บู้ ริโภคมากขึน้
อีกทั้งยังเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค
มีโอกาสร่วมการประมูลมากขึ้นด้วย”

“ธุรกิจที่ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจ ส่งเป็นแรงผลักดัน
ให้กจิ การเติบโต” หนึง่ ในแนวคิดจาก เทพทัย ศิลา กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั สหการประมูล
จ�ำกัด (มหาชน) ชายผู้ผันตนเองจากธุรกิจรถยนต์มือสอง สู่ธุรกิจ “ประมูลรถยนต์” เจ้า
แรกของเมืองไทย ภายใต้การด�ำเนินธุรกิจประมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ด้วยความซื่อสัตย์
และโปร่งใสมาอย่างยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ
นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการพัฒนาและยกระดับธุรกิจการ
จนวันนีช้ อื่ “สหการประมูล” ได้รบั การยอมรับจากคน
ทั่วประเทศด้านบริการเป็นคนกลางจัดการซื้อขาย
สินทรัพย์ดว้ ยวิธกี ารประมูลแบบเปิด (Open Auction)
และก�ำลังสยายปีกสู่ระดับโลก
หากย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของสหการประมูล
เทพทัยเล่าว่า ในช่วงแรกเริม่ ทีท่ ำ� ธุรกิจรถยนต์มอื สอง
ตนเองมักจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเพราะบางครั้ง
ในการซื้อ-ขายนั้นไม่สามารถเปิดเผยความจริงแก่
ลูกค้าได้ทั้งหมด ประกอบกับได้มีโอกาสไปดูงาน
ในต่างประเทศ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำกลับมาพัฒนาธุรกิจรถยนต์

มือสอง ก็ได้เห็นธุรกิจการประมูลในอเมริกาและญีป่ นุ่
จึงเริ่มศึกษารูปแบบของธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจัง
เพราะเห็นว่ารูปแบบของธุรกิจนี้สามารถท�ำได้อย่าง
โปร่งใสและตรงไปตรงมาทั้งต่อผู้ซื้อและผู้ขาย จึงใช้
เวลาในการพัฒนาระบบอยู่ 2 ปีเต็ม เพื่อปรับให้เข้า
กับบริบทของคนไทย ก่อนจะตัดสินใจเปิดบริษทั ด้วย
จ�ำนวนพนักงานเพียง 10 คน และรถยนต์เข้าประมูล
เริ่มต้นเพียง 50 คัน
“เรือ่ งของการประมูลเกิดขึน้ ในโลกมานานแล้ว เพียง
แต่เมืองไทยยังขาดคนกลางที่ค่อนข้างเชื่อใจได้ ซึ่ง
ในช่วงเริ่มต้น เราต้องมั่นใจก่อนว่าสิ่งที่เราท�ำนั้นจะ
เป็นประโยชน์ทงั้ ต่อผูซ้ อื้ และผูข้ าย แล้วเราก็เอาความ
มั่นใจตรงนี้ไปน�ำเสนอกับคู่ค้า อย่างสถาบันการเงิน
ต่างๆ ซึ่งสมัยก่อนจะประมูลรถกันเอง หรือแม้แต่
พ่อค้ารถยนต์ทวั่ ประเทศ ซึง่ การทีจ่ ะท�ำให้เขายอมรับ
และไว้วางใจเราได้นั้น มีการรายงานสภาพรถอย่าง
ตรงไปตรงมาว่ารถคันนี้มีสภาพข้อดีข้อเสียอย่างไร
ผู้ซื้อก็ได้สภาพรถตามที่เรารายงาน มีเล่มทะเบียนที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ผูข้ ายเองก็ได้รบั เงินตามก�ำหนด
เวลา หากเกิดความผิดพลาดขึน้ ในทุกกรณี ทางบริษทั
จะรับผิดชอบทันที 100 เปอร์เซ็นต์”
จากความตั้งใจที่จะด�ำเนินธุรกิจอยู่บนความเชื่อถือ
ของลูกค้าและคูค่ า้ ส่งผลให้ธรุ กิจค่อยๆ เติบโตขึน้ มา
จนกระทั่งมีจุดเปลี่ยนครั้งส�ำคัญที่ท�ำให้ “สหการ
ประมูล” ก้าวกระโดดขึ้นมาอีกขั้น นั่นคือ การเป็น
หนึง่ ในผูท้ ี่ได้รบั สิทธิจ์ ากองค์การเพือ่ การปฏิรปู ระบบ
สถาบันการเงิน (ปรส.) ในการน�ำรถยนต์จาก 56 สถาบัน
การเงิน มาเปิดประมูลในจ�ำนวนมากถึง 504 คัน ซึ่ง
เป็นจ�ำนวนทีส่ งู สุดในครัง้ นัน้ จึงเริม่ ท�ำให้ชอื่ เสียงของ
สหการประมูลเป็นทีร่ จู้ กั และได้รบั การยอมรับในวงกว้าง
มากยิ่งขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยสินทรัพย์ที่น�ำมา
จัดประมูลปัจจุบันมีทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
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ประมูลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับตลาด
ที่เปลี่ยนไป เทพทัย กล่าวว่า สหการประมูล ได้มี
การพัฒนาระบบประมูลที่เรียกว่า E-Auction หรือ
การประมูลออนไลน์ ไม่วา่ จะอยูส่ ว่ นไหนของประเทศไทย
หรือต่างประเทศก็ดี ผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถ
ท�ำการประมูลได้แบบเรียลไทม์ และยิ่งปัจจุบันได้มี
การจับมือร่วมกับบริษัทประมูลของประเทศญี่ปุ่น
ในการมีทีมงานตรวจสอบสภาพรถยนต์ใน 300 จุด
เพือ่ ยืนยันสภาพรถยนต์ทแี่ ท้จริง ท�ำให้ตอ่ ไปในอนาคต
การประมูลไม่จ�ำเป็นต้องดูตัวรถจริง เพียงแค่เห็น
ภาพถ่ายก็สามารถท�ำการประมูลได้แล้ว
ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสในการท�ำธุรกิจที่ยึดมั่นมา
โดยตลอด บวกกับความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาธุรกิจ
การประมูลให้เติบโตยิ่งขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่ท�ำให้
สหการประมูลคว้ารางวัล Bai Po Business Awards
by Sasin ครัง้ ที่ 9 ในมิติ การสร้างแบรนด์ (Branding)
การมีคุณภาพสูง (Quality) และการมีระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) มาครอง
“รางวัลที่ได้มา นอกจากจะเป็นเครือ่ งการันตีถงึ ความ
โปร่งใสในธุรกิจของเราแล้ว ยังช่วยสร้างการยอมรับ
ของสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลกด้วย ใน
อนาคตเราเตรียมแผนจะขยายตลาดไปสู่อาเซียน
และประเทศอื่นๆ ให้มากขึ้น โดยคาดว่าจะเริ่มจาก
ไต้หวันและฟิลิปปินส์ก่อน เพราะเป็นสองประเทศ
ทีม่ กี ารเติบโตของรถยนต์มอื สองทีด่ ี จากนัน้ จะขยาย
ไปยังพม่า มาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งขณะนี้
อยูร่ ะหว่างการศึกษากฎหมายและพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ของแต่ละประเทศ เพราะเป้าหมายของสหการประมูล
คือการก้าวขึ้นไปเป็น Top 10 ของโลกในอนาคต”
ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ เป็นเครื่องยืนยันและสามารถ
พิสจู น์ได้แล้วว่า “Auction of TRUST” คือค�ำทีบ่ ง่ บอก
ถึงความเป็น “สหการประมูล” ได้อย่างดีที่สุด

ดอยค�ำ

แข็งแกร่งด้วยคุณภาพ ความลงตัว
ของธุรกิจเพื่อสังคม
จากจุดเริ่มต้นของแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทีท่ รงต้องการเห็นการแก้ปญ
ั หาการปลูกฝิน่ ของชาวเขา โดยมีพระราชด�ำริทวี่ า่ “ถ้าต้องการให้
ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นก็ต้องหาพืชอื่นที่ขายได้ราคาดีกว่า และมีความเหมาะสมจะปลูกในที่
สูงมาให้ชาวเขาปลูกทดแทน” จึงเป็นที่มาของการริเริ่ม “โครงการหลวงพระบรมราชานุ
เคราะห์ชาวเขา” และการน�ำมาสู่การสร้างตราสัญลักษณ์ “ดอยค�ำ” หรือที่มีความหมายว่า
“ภูเขาแห่งทองค�ำ” ขึ้นมาจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
จากค�ำบอกเล่าของ พิพฒ
ั น์พงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
กรรมการบริหาร บริษัท ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อาหาร
จ�ำกัด ว่าแนวทางในการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คือจะต้องไม่ไปเปลีย่ น
วิถีชีวิตของชาวเขา จึงได้เห็นการส่งเสริมให้เกิดการ
ปลูกพืชเมืองหนาวขึ้น เพราะด้วยภูมิอากาศที่เอื้อ
อ�ำนวย พร้อมกันนัน้ ได้มกี ารตัง้ มูลนิธโิ ครงการหลวงฯ
ขึน้ มารับซือ้ ผลผลิตหน้าไร่ และมีการตัง้ โรงงานหลวง
อาหารส�ำเร็จรูป 4 แห่งในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้แก่
ทีอ่ ำ� เภอฝาง เชียงใหม่ อ�ำเภอแม่จนั เชียงราย อ�ำเภอ
เต่างอย สกลนคร และอ�ำเภอละหานทราย บุรีรัมย์
ซึง่ ปัจจุบนั โรงงานแห่งที่ 4 นี้ได้มกี ารปิดตัวไป เนือ่ งจาก
การควบคุมดูแลโรงงาน 4 แห่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ
โดยปกติโรงงานอุตสาหกรรมหนึง่ โรงงานจะผลิตสินค้า
ไม่กตี่ วั แต่ของดอยค�ำนัน้ หนึง่ โรงงานผลิตสินค้าหลาก
หลาย เนื่องจากต้องรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรมา
แปรรูป ท�ำให้ต้องใช้เครื่องจักรแบบต่างๆ ถือเป็นจุด
หนึ่งที่ท�ำให้ต้นทุนสูงกว่าโรงงานอื่นๆ

ดอยค�ำ นัน่ คือ การปฏิบตั ดิ ตี อ่ สังคม เรียกได้วา่ ดอยค�ำ
เป็นธุรกิจเพือ่ สังคม (Social Enterprise) อย่างแท้จริง
ในเรื่องนี้ พิพัฒน์พงศ์ เล่าว่า ส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ ในฐานะผู้ถือหุ้น ไม่ได้หวัง
เงินปันผลทีจ่ ะได้กลับมา แต่นโยบายหลัก คือต้องการ
ให้ดอยค�ำท�ำธุรกิจให้เป็นธุรกิจ คือต้องมีกำ� ไร แต่ไม่ตอ้ ง
จ่ายคืนผู้ถือหุ้น ให้น�ำก�ำไรกลับคืนสู่สังคมแทน เช่น
ดูว่าวัตถุดิบที่ซื้อจากเกษตรกรนั้นมีราคาเหมาะสม
หรือไม่ รวมทั้งปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเก่าให้เป็น
เครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัย การพัฒนาเช่นนี้ก็เพื่อให้
ผูบ้ ริโภคสามารถซือ้ สินค้าได้มากขึน้ นัน่ เท่ากับว่าดอยค�ำ
จะมีเงินซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรมากขึ้นด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังเป็นการป้อนวัตถุดิบให้กับโรงงาน
เพื่อให้มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาการท�ำไร่ขนาดเล็กไปสูก่ ารแนะน�ำการปลูกพืช
ในระบบเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้งช่วยรักษา
ราคากลางของพื ช ผล ซึ่ ง เดิ ม ถู ก ก� ำ หนดโดย
พ่อค้าคนกลางด้วย

“การเจริญเติบโตของดอยค�ำในวันนี้ล้วนแต่มาจาก
การบอกต่อปากต่อปาก เรื่องของการสร้างแบรนด์
หรือท�ำอย่างไรให้เป็นทีร่ จู้ กั นัน้ จริงๆ แล้วดอยค�ำไม่มี
งบประมาณที่จะท�ำด้านนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับดอยค�ำ
เกิดจากการทีค่ นศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ศรัทธาในงานของพระองค์ และเมือ่ ได้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์
ของดอยค�ำแล้ว ก็รู้สึกว่าเป็นสินค้าที่เป็นไปตามที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงตัง้ ต้นไว้ นัน่ คือ ให้
คนไทยได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกันกับต่างประเทศ ในราคาทีจ่ บั ต้องได้ เป็นทีจ่ ดจ�ำ
ของผูบ้ ริโภคว่ามีความเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย ไร้สารพิษ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสามารถขายตัวมันเองได้อยู่แล้ว”

นอกจากนี้ ยังมุง่ เน้นการพัฒนาเกษตรกร ทัง้ การอบรม
สัมมนา เพื่อให้น�ำเอาองค์ความรู้กลับไปยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการสร้างให้ดอยค�ำ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆ และผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชม
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ได้มาตรฐานอีกด้วย

อีกหนึง่ ในนโยบายการด�ำเนินงานทีเ่ ห็นเด่นชัดส�ำหรับ

“วันนีป้ ญั หาทีเ่ กิดขึน้ คือวัตถุดบิ ไม่เพียงพอ ซึง่ พบว่า
ปัญหามาจากการทีต่ น้ พันธุ์ไม่มคี ณุ ภาพ ส่งผลให้ผลผลิต
ต่อไร่ตำ�่ ดอยค�ำตัดสินใจทีจ่ ะก้าวถอยหลังไปสูต่ น้ น�ำ้
ท�ำอย่างไรก็แล้วแต่ให้ได้ตน้ พันธุท์ มี่ คี ณุ ภาพมากทีส่ ดุ
เพือ่ ลดความเสีย่ งของเกษตรกรเมือ่ เอาต้นพันธุ์ไปปลูก
แล้ว ต้องได้ผลผลิตทุกอย่างตามลักษณะประจ�ำพันธุท์ ดี่ ี
เรามองแล้วว่าเราคงจะต้องลงทุนเพิ่มในเรื่องนี้ หาก
เราจะกลับไปท�ำในเรื่องของต้นน�้ำ เมื่อเกษตรกร

ท�ำวัตถุดบิ ส่งโรงงานได้มากขึน้ เกษตรกรได้เงินมากขึน้
โรงงานได้ของเข้าโรงงานมากขึน้ ผูบ้ ริโภคก็ได้บริโภค
ของที่ดีขึ้น เป็นการ Win-Win กันทุกฝ่าย
“นอกจากเป็นธุรกิจเพือ่ สังคมที่ไม่ได้มงุ่ หวังก�ำไรแล้ว
ดอยค�ำยังถือเป็นต้นแบบของการสร้างมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์อีกด้วย จะเห็นได้จากการน�ำเอาผลผลิต
มาผ่านการแปรรูปจนเพิม่ มูลค่าได้อย่างดีเยี่ยม อาทิ
สตรอเบอร์รี่ จากที่รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 30 บาท
พอน�ำมาผ่านกรรมวิธีอบแห้งสามารถขายได้ราคา
กิโลกรัมละ 600 บาท และมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เช่น แยมมะนาว แยมกุหลาบ น�้ำมะตูมผสม
มะนาว น�ำ้ อัญชันผสมมะนาว น�ำ้ มะเม่าสกัดเข้มข้น ฯลฯ
ทดแทนการน�ำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี จาก
ความโดดเด่นในแง่มุมต่างๆ ดังที่กล่าวมา ส่งผลให้
ดอยค�ำได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by
Sasin ครั้งที่ 9 ในมิติ การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social
Responsibility) การสร้างตราสินค้า (Branding) และ
การสร้างมูลค่า (Value Creation)
“รางวัลคือความภูมใิ จ คือน�ำ้ เลีย้ งให้หวั ใจของคนท�ำงาน
ชุม่ ชืน่ การได้รบั รางวัลเป็นการยืนยันถึงสิง่ ทีเ่ ราท�ำนัน้
ถูกต้องและเราก็จะก้าวเดินต่อไป ต่อยอดงานทีท่ ำ� ไป
เรือ่ ยๆ เพือ่ สังคม เพือ่ สิง่ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ท่านต้องพระประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นในประเทศไทย”
ส�ำหรับอนาคตดอยค�ำยังคงจะเติบโตไปในทิศทางทีเ่ คย
เป็นมา คือเป็นสินค้าสุขภาพทีม่ คี ณุ ภาพดีและเป็นธรรม
กับทุกฝ่าย ทั้งกับพนักงาน เกษตรกร และผู้บริโภค
พร้อมทั้งมุ่งสร้างการรับรู้ของแบรนด์ เพื่อให้เป็น
ที่รู้จักของคนต่างชาติยิ่งขึ้น โดยขณะนี้ได้มกี ารเริม่
ศึกษาลูท่ างในการขยายไปสูต่ ลาดต่างประเทศแล้ว
SME Thailand
February 2014

051

COVER STORY

INFINITE
ต่อยอดเทคโนโลยีอัจฉริยะ
สู่ต้นแบบความส�ำเร็จ SME

เป็นเพราะมองเห็นช่องว่างในตลาดผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีตั้งแต่สมัยศึกษาอยู่
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่พบว่าข้อจ�ำกัดของสินค้าเทคโนโลยีในประเทศไทย ที่ส่วนใหญ่
เป็นการน�ำเข้าท�ำให้ราคาค่อนข้างสูง เมื่อเกิดปัญหาก็ขาดความเข้าใจในการแก้ไข และที่
ส�ำคัญคือมีความยุ่งยากในการปรับใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนไทย
ส่งผลให้ มนตรี วรรณา ซึ่งในปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั อินฟินทิ เทคโนโลยี
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ร่วมกับเพื่อนเปิดด�ำเนินธุรกิจ
การวิจยั เพือ่ สร้างและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุม่ สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมให้บริการหลังการขายอย่างครบ
วงจร โดยมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองตั้งแต่
ต้นน�้ำ เพื่อวางรากฐานในการต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ภายใต้ต้นทุนที่ต�่ำลง
ทีมงาน R&D จึงเป็นภาคส่วนทีอ่ นิ ฟินทิ ให้ความส�ำคัญ
มาตลอดระยะเวลา 16 ปี นับจากเริ่มก่อตั้ง โดยมี
สัดส่วนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานทัง้ หมด

ทั้งนี้เมื่อมีเทคโนโลยีพื้นฐานเป็นของตัวเองแล้ว
ทีมงานเหล่านี้จะท�ำหน้าที่ในการคิดหาโซลูชั่นใหม่ๆ
ออกสู่ตลาด โดยการพัฒนาเทคโนโลยีของอินฟินิท
จะอยูภ่ ายใต้สโลแกนทีว่ า่ Technology for People ประกอบ
ด้วยหลักการใหญ่ๆ คือ ต้องท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้ใช้ดีขึ้น ประหยัดมากขึ้น และมีความปลอดภัย
“เมือ่ บริษทั เน้นสร้างเทคโนโลยีเป็นของตนเอง ท�ำให้
เรามีเทคโนโลยีตน้ น�ำ้ หลายตัว จึงสามารถต่อยอดไป
สู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย โดยอินฟินิท
เริม่ ต้นจากการแนะน�ำระบบคิวอัตโนมัตเิ ข้าไปในตลาด
เป็นรายแรก เพราะมองว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถ
ตอบโจทย์พฤติกรรมคนไทยได้เป็นอย่างดี ต่อมาก็คอื
GPS Tracking ติดยานพาหนะ เพื่อบ่งบอกจุดพิกัด
แบบเรียลไทม์ และล่าสุดมีระบบบริหารทีจ่ อดรถยนต์
อัจฉริยะ ใช้บอกต�ำแหน่งที่จอดรถที่ว่าง นอกจากนี้
ยังมีการต่อยอดเทคโนโลยีพนื้ ฐานหลายตัวไปสูส่ นิ ค้า
ใหม่ๆ เช่น ระบบมิเตอร์ในแท็กซี่ที่สามารถพิมพ์ใบ
เสร็จให้ผโู้ ดยสารได้ทนั ที รวมทัง้ ระบบตูแ้ ดงของสาย
ตรวจที่พัฒนาจนเป็นตู้ตรวจการส�ำหรับแจ้งภัย โดย
บันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV ที่สามารถตรวจสอบ
สายตรงได้อย่างแม่นย�ำ พร้อมมีการเชือ่ มต่อสัญญาณ
ฉุกเฉินไปยังสถานีต�ำรวจ เป็นต้น”
จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของอินฟินิทมีความหลากหลาย
โดยแนวคิดในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ มาจาก 3 แหล่ง
ส�ำคัญ ได้แก่ 1.ความต้องการของลูกค้า 2.การต่อยอด
เทคโนโลยีบนโครงสร้างพื้นฐาน หรือที่เรียกว่า
“Infrastructure” 3.การหาความรูจ้ ากภายนอก ทัง้ การดู
งาน Exhibition เพื่อดูเทรนด์และความเปลี่ยนแปลง
รวมถึงร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ซึง่ เป็นผูร้ า่ งมาตรฐาน
สินค้าทางเทคโนโลยี จุดเด่นของบริษทั จึงอยูท่ กี่ ารท�ำงาน
แบบ Dynamic นั่นคือ มีการเปลี่ยนแปลง ไม่หยุดนิ่ง
และไม่หารายได้จากสินค้าเพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น
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“ในการทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นนั้
สิ่งส�ำคัญนอกจากเรื่องของราคา คุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการท�ำงานแล้ว ยังต้องมีเรื่องความ
เข้ากันได้กบั ผลิตภัณฑ์เดิมของลูกค้า เช่น การร่วมมือ
กับบริษทั รถยนต์รายใหญ่ของญีป่ นุ่ ในการน�ำเอาระบบ
RFID ของเราไปใช้ในการผลิตกันชน จริงๆ ระบบนี้
มีคแู่ ข่งขันเยอะ ทัง้ สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือญีป่ นุ่ เอง
ทว่าเรามีการดัดแปลงในส่วนโปรแกรมเล็กน้อย
เพื่อให้เหมาะกับระบบโรงงานของลูกค้า ซึ่งส่วนนี้
ผูผ้ ลิตรายอืน่ จะไม่ทำ� กัน แต่เราท�ำให้ ก็เลยท�ำให้เรา
เอาชนะคู่แข่งได้”
กล่าวได้วา่ มนตรีสร้างความส�ำเร็จให้องค์กรด้วยการ
จัดการแบบสมัยใหม่ คือเน้นการวิจยั และพัฒนา พร้อม
สร้างทีมให้มีขนาดกะทัดรัด ด้วยการยกหน่วยงานที่
ใช้แรงงานจ�ำนวนมากออกไป นอกจากนี้ ยังดูแลลูกทีม
ทัง้ เรือ่ งรายได้และความรูส้ กึ ภูมใิ จไปกับบริษทั จึงส่งผล
ให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้เพราะพลังแห่งการสร้างทีม การเป็นผู้น�ำสร้าง
ความเคลื่อนไหวให้องค์กรอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมุ่ง
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จึงท�ำให้อินฟินิท
สามารถเติบโตขึ้นมาได้ถึงทุกวันนี้ และน�ำมาสู่การ
ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 9 ในมิติ การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็น
ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurship) การให้ความส�ำคัญ
ต่อลูกค้า (Customer Focus) และความเป็นผู้น�ำของ
ผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership &
Team Building)
“การทีเ่ ราได้รบั รางวัล ก็เหมือนเครือ่ งวัดผลอย่างหนึง่
ว่ามิติต่างๆ ทีเ่ ราได้ทุ่มเทมานั้นได้ผล จึงเป็นเสมือน
ก�ำลังให้เราพัฒนาองค์กรต่อไป โดยตอนนีเ้ ราก็มกี าร
ขยายตลาดออกไปสู่กลุ่ม AEC แล้วหลายประเทศ
เช่น พม่า ซึง่ เราไปด้วยเรือ่ งระบบคิวเป็นตัวน�ำ เพราะ
เป็นประเทศเปิดใหม่ ส่วนในมาเลเซียและสิงคโปร์จะ
ไปด้วยระบบบริหารทีจ่ อดรถยนต์อจั ฉริยะ เพราะเป็น
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว และในอีก 3-5 ปี คิดว่าจะขยาย
ให้ครอบคลุมทั่วอาเซียน ส่วนจะเป็นสินค้าตัวใดนั้น
ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมของแต่ละประเทศ ซึง่ คอนเซ็ปต์
ในการไปต่างประเทศจะคล้ายๆ กับญี่ปุ่น คือชู
ในเรือ่ งการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นจุดเด่น
มากกว่านั้น ทีมงานส�ำหรับการให้บริการ After Sale
Service ในแต่ละประเทศก็คอ่ นข้างครบครัน วันนี้
เราจึงมีความพร้อมที่จะไปโตนอกประเทศแล้ว”
เพราะการท�ำธุรกิจแบบไม่เคยหยุดนิ่งของอินฟินิท
นอกจากจะตัง้ อยูบ่ นรากฐานทีม่ นั่ คงแล้ว ยังขับเคลือ่ น
ไปสู่โอกาสใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว

เอ็กซา ซีแลม
ธุรกิจฟันเทียมคุณภาพ
โตได้เพราะความสุข

จากจุดเริม่ ต้นเล็กๆ ทีม่ องเห็นโอกาสและช่องว่างในตลาดทันตกรรมเมืองไทย ท�ำให้
นักเรียนกฎหมายจากฝรัง่ เศสอย่าง “อนุชา มีเกียรติชยั กุล” คิดทีจ่ ะกลับมาเริม่ ต้นกิจการของ
ตัวเองทีบ่ า้ นเกิด จนมาถึงวันนีเ้ ขาได้กลายมาเป็น กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ�ำกัด
ในฐานะผู้ผลิตทันตกรรมเทียมหรือฟันปลอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โดยตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งให้กับคลินิก
ทันตกรรมและโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ทั้ง
ในประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน และส่งออก
ไปยังต่างประเทศ ซึง่ วันนีม้ มี ากกว่า 15 ประเทศแล้ว
ในแถบยุโรปและอเมริกา
“ผมเห็นว่าการพัฒนาด้านแล็บทันตกรรมในประเทศไทย
ยังมีไม่มาก แต่ละปีประเทศไทยผลิตแพทย์ขนึ้ มาเป็น
จ�ำนวนมาก แต่ชา่ งทันตกรรมมีนอ้ ยมาก ถ้าเราท�ำแล็บ
ทันตกรรม โดยน�ำเทคโนโลยีจากฝรั่งเศสเข้ามา
จะท�ำให้เราสามารถแข่งขันกับแล็บที่มีอยู่แล้วใน
ประเทศไทยได้ ซึง่ ขณะนัน้ ก็มแี ล็บใหญ่ๆ อยู่ 2-3 แห่ง”
ในช่วงแรกนัน้ อนุชาเล่าว่าเขาค่อนข้างทีจ่ ะมัน่ ใจว่ามี
โอกาสเป็นไปได้ แต่เมือ่ เวลาผ่านไปกลับพบว่า สิง่ ที่
เคยมัน่ ใจนัน้ ไม่เป็นไปอย่างทีค่ ดิ เนือ่ งจากการผลิตฟัน
เทียมนัน้ ไม่ได้ขนาดทีถ่ กู ต้อง เนือ่ งจากสรีระของคน
ไทยและต่างชาตินนั้ ต่างกัน รวมถึงมีตลาดส่งออกแค่
ทีฝ่ รัง่ เศสเพียงแห่งเดียว จึงท�ำให้อนุชากลับมาคิดว่า
จะเปิดตลาดในประเทศไทยก่อน แต่กย็ งั ไม่สำ� เร็จอยูด่ ี
เพราะในฐานะผูเ้ ล่นรายใหม่จงึ ไม่ได้รบั ความสนใจเท่า
ทีค่ วร เรียกว่าช่วง 3 ปีแรกของการท�ำธุรกิจมีแต่อปุ สรรค
เข้ามา จนท�ำให้เกือบตัดสินใจเลิกกิจการนี้ไปแล้ว
“เคยคิดทีจ่ ะเลิกท�ำไปแล้ว แต่อยากลองสูอ้ กี ครัง้ พอดี
ช่วงนัน้ มีวกิ ฤตต้มย�ำกุง้ เกิดขึน้ ก็มชี า่ งทันตกรรมจาก
กรุงเทพฯ ทีเ่ ขาอยากกลับมาอยูบ่ า้ นทีเ่ ชียงใหม่มา
สมัครงานหลายคน ซึง่ คนกลุม่ นีเ้ ขาจะรูจ้ กั กับคนขาย
รู้จักกับคุณหมออยู่แล้ว ขณะเดียวกันผมก็ได้มีการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดยี งิ่ ขึน้ รวมถึงเพิม่ ผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ที่ในเมืองไทยยังไม่มี โดยเอาเข้ามาท�ำตลาด
จากจุด นี้เ องท�ำ ให้คุณ หมอเริ่ม สนใจเรามากขึ้น
นับตัง้ แต่ปที ี่ 4 เป็นต้นมาธุรกิจเราก็เริม่ เติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ”

จุดส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เอ็กซา ซีแลมเติบโตได้อย่างมัน่ คงนัน้
คือการให้ความส�ำคัญกับ “คุณภาพ” อนุชากล่าวว่า
คุณภาพของเอ็กซา ซีแลม เริม่ ตัง้ แต่คณ
ุ ภาพของ
วัตถุดบิ ทีเ่ ลือกใช้ในทุกๆ ชิน้ งานจะมีใบรับรองแหล่ง
ทีม่ าและคุณภาพของวัตถุดบิ (ISO, CE) ส่วนขัน้ ตอน
การผลิตก็ตอ้ งได้มาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีการผลิต
ทีท่ นั สมัย เช่น การมีระบบ Intra-oral Scanner and
Digital Model ซึง่ เป็นการสแกนช่องปากและสร้างเป็น
พิมพ์ปากส�ำหรับหล่อฟันเทียม โดยมีการส่งงานแบบ
ออนไลน์ จึงท�ำให้สะดวกและรวดเร็วขึน้ พร้อมกันนีย้ งั
ใช้ระบบบาร์โค้ดควบคุมการท�ำงานเพือ่ ให้บริการได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็วอีกทางหนึ่งด้วย นอกจาก
คุณภาพผลิตภัณฑ์แล้ว คุณภาพคนก็ถอื เป็นสิง่ ส�ำคัญ
อย่างยิง่ ในธุรกิจดังกล่าว จะเห็นได้จากการจัดตัง้ โรงเรียน
ช่างทันตกรรมเป็นของตนเองขึน้ มา โดยร่วมกับสถาบัน
อาชีวะเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้าง
บุคลากรด้านช่างทันตกรรมทีม่ คี ณุ ภาพให้มจี ำ� นวนมากขึน้
อีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ อ็กซา ซีแลม มุง่ มัน่ ด�ำเนินการควบคูม่ า
โดยตลอด นัน่ คือ การสร้างความสุขให้เกิดขึน้ ในองค์กร
(Happy Work) จากวันแรกทีม่ พี นักงาน 2-3 คน จน
ปัจจุบนั นีม้ อี ยูก่ ว่า 400 ชีวติ ซึง่ แนวทางในการปฏิบตั นิ นั้
อนุชากล่าวว่า ตัวเขาพยายามทีจ่ ะใส่ใจดูแลพนักงาน
ในทุกๆ ด้าน โดยมีการให้ทงั้ ความรูเ้ พือ่ ทีจ่ ะพัฒนา
ตัวพนักงานเอง ให้เงินเดือนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสม
เช่น ตัง้ กองทุนให้พนักงานกูย้ มื มีทนุ การศึกษาส�ำหรับบุตร
รวมไปถึงพัฒนาเรือ่ งของจริยธรรมให้แก่พนักงานด้วย
“ผมคิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้วเพราะพนักงานมีความ
รักองค์กรและมีความสุข สะท้อนเป็นผลการด�ำเนินงาน
ทีด่ ขี นึ้ เรือ่ ยๆ ทีผ่ า่ นมาเรามีการแบ่งพนักงานออกเป็น
กลุม่ A,B และ C กลุม่ A จะเป็นกลุม่ คนทีม่ คี วาม
สามารถมาก ผลตอบแทนก็จะสูงขึ้น ส่วนกลุ่ม B
และ C จะรองลงมา ดังนัน้ ภารกิจของบริษทั คือ จะต้อง

ผลักดัน C ไปกลายเป็น B และผลัก B ไปเป็น A ขณะที่
พนักงานเองส่วนทีเ่ ป็น A ก็ตอ้ งไปดึงรุน่ น้องๆ ทีเ่ ป็น
C, B ให้ขนึ้ มาเป็นเหมือนกับเขา”
อย่างไรก็ดี จากความมุง่ มัน่ ของการเป็นผูป้ ระกอบการ
ทีม่ อี ยู่ในตัวของอนุชา ซึง่ แสดงให้เห็นจากการทีเ่ ขา
ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค และทุม่ เทท�ำงานอย่างหนัก
มาโดยตลอดเพื่อ ที่จ ะพัฒ นาองค์กรให้แ ข็งแกร่ง
และก้าวขึน้ เป็นหนึง่ ในระดับ AEC ซึง่ ขณะนีก้ ำ� ลังวางแผน
ทีจ่ ะขยายตลาดในอาเซียนอย่างจริงจัง โดยล่าสุดมี
แผนทีจ่ ะไปตัง้ โรงงานผลิตทีป่ ระเทศเมียนมาร์ เพือ่ ขยาย
ฐานการผลิตส�ำหรับการส่งออกต่อไปยังยุโรป เป็นต้น
จากความส�ำเร็จดังทีก่ ล่าวมานี้ จึงเป็นเหตุผลทีท่ ำ� ให้
เอ็กซา ซีแลม ได้รางวัล Bai Po Business Awards by
Sasin ครัง้ ที่ 9 ถึง 3 มิติ คือ การมีคณุ ภาพสูง (Quality)
การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship) และความเป็นผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร
กิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building)
“ก็รสู้ กึ ดีใจทีเ่ อ็กซา ซีแลม เป็นส่วนหนึง่ ในการได้รบั
รางวัลครัง้ นี้ ก็จะท�ำให้เราตัง้ ใจท�ำงานต่อไป การทีเ่ รา
ได้รบั รางวัลในแต่ละมิติ เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราท�ำดี
ในด้านไหนบ้าง และด้านไหนเราควรจะต้องปรับปรุง
ให้มากขึ้น เพราะเราอยากเห็นบริษัทของเรา
เป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ของ AEC”
เป็นอีกหนึง่ ตัวย่างธุรกิจไทยทีเ่ ริม่ ต้นนับหนึง่ จากไม่มอี ะไร
ค่อยๆ ฝ่าฟันอุปสรรคจนเติบโตมาเรือ่ ยๆ และวันนีก้ แ็ ข็งแกร่ง
และพร้อมที่จะเป็นผู้น�ำในตลาดได้อย่างสง่างาม
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February 2014

053

