
วนันีป้ระเทศไทยของเราก�าลงัถกูขบัเคลือ่นและพฒันาไปในแนวทางท่ีเรยีกว่า Thailand 4.0 หรอื ประเทศไทย 4.0 พร้อมๆ 
กบัการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิและภาคอุตสาหกรรม จากท่ีผ่านมาประเทศไทยเรายังพ่ึงพากบัอุตสาหกรรมการผลติ 
ท่ีต้องอาศัยแรงงานเป็นก�าลงัหลกั แต่วันนีเ้ราก�าลงัมาถงึยุคท่ีต้องขับเคลือ่นบนฐานรากของเทคโนโลยีและนวตักรรม  

เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ
จากโลกท่ีเปลีย่นไปนี ้ จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีผูป้ระกอบการ SME ต้องปรบัตวัตาม จะเห็นได้ว่าวนันี ้SME 4.0 คอื โมเดล 
ของการเป็นผู้ประกอบการ SME ท่ีมีความแขง็แกร่ง โดยอาศยัความคดิสร้างสรรค์ ใช้องค์ความรู ้ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม 
เป็นตัวขับเคลือ่นธรุกิจ พดูง่ายๆ คอืเป็นการเพิม่มูลค่าธรุกจิ โดยท�าน้อยลง เหนือ่ยน้อยลง แต่ได้ผลก�าไรมากขึน้ และจะ

สร้างการเจรญิเตบิโตอย่างย่ังยนืให้แก่ประเทศ
ถึงตรงนี้ คงต้องย้อนกลับมาถามตัวเองแล้วว่า คุณพร้อมหรือยังที่ก้าวไปเป็น SME 4.0 หากยังลังเลไม่แน่ใจ ลอง

ส�ารวจตัวเองดูก่อนว่า ธุรกิจของคุณนั้นมีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่หรือไม่

จาก 8 มิตท่ีิกล่าวมานี ้ ถอืเป็นคณุสมบัตสิ�าคญัท่ีจะมส่ีวน
ผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการก้าวไปสูก่ารเป็น SME 4.0 ในอนาคต 
เช่นเดยีวกบัธรุกจิ SME ไทยท้ัง 5 กิจการนี ้ซ่ึงเป็นผู้ท่ีได้รับ
รางวลั Bai Po Business Awards by Sasin ครัง้ท่ี 12 รางวัล
เกยีรติยศส�าหรบัผูป้ระกอบการไทย อันเกดิจากความร่วมมือ
ระหว่างธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) และสถาบัน

บัณฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ซ่ึงต่างกม็คีณุสมบัตท่ีิว่านีอ้ยู่ในตวัด้วยกนัท้ังสิน้ ถอืเป็น 
ต้นแบบความส�าเร็จของการก้าวไปเป็น SME 4.0 ท่ีน่าสนใจ
มาร่วมกันถอดรหัสความส�าเร็จของพวกเขากันดีกว่า 
ว่า แต่ละคนมีกลยทุธ์อย่างไรในการสร้างธรุกจิให้สตรอง!  
ในยุค 4.0 นี้

4

SUSTAINABLE BUSINESS PRACTICE  
เป็นองค์กรท่ีมีการด�าเนนิธรุกจิอย่างย่ังยืน

INNOVATIVE ENTERPRISE  
เป็นองค์กรท่ีมีการสร้างสรรค์นวตักรรม

CUSTOMER-FOCUSED PRODUCT  
AND SERVICE  
มีการบรหิารจัดการด้านสนิค้าและบรกิารท่ีสร้าง
ความพึงพอใจให้กบัลกูค้า

FINANCIAL STRENGTH  
มีการบรหิารจัดการด้านการเงนิ 

1

2

3

5

6

OPERATIONAL BEST PRACTICE  
มีการบรหิารจดัการด้านการปฏบัิตกิาร

BRANDING AND MARKETING  
มีการบรหิารจดัการด้านการสร้างตราสนิค้า 
และการตลาด

PEOPLE EXCELLENCE 
มีการบรหิารจดัการด้านบุคลากร

ENTREPRENEURSHIP  
มีการสร้างธรุกจิด้วยพลงัแห่งการเป็น 
ผูป้ระกอบการ

7

8
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นบัเป็นต้นแบบความส�าเรจ็ของความเป็นผูป้ระกอบการ 
SME ในยุค 4.0 ท่ีสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้ 
ธุรกิจด้วยแนวคิดท่ีแตกต่าง ด้วยการเป็นแบรนด์
เทคโนโลยีเพื่อไลฟ์สไตล์ และไม่เคยหยุดนิ่งท่ีจะก้าว
ตามเทรนด์ของโลกท่ีเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ท�าให้
ตลอด 11 ปี บนถนนสายธรุกจิไอทีของ “สมาร์ท ไอดี 
กรุป๊” แม้จะเจอขวากหนาม แต่กลบัแข็งแกร่งข้ึนเรือ่ยๆ 
สะท้อนได้จากยอดขายที่เติบโตขึ้นทุกๆ ปี 

ความส�าเร็จท่ีเกิดขึ้นนี้มาจากความทุ่มเทของ  
2 ผูก่้อตัง้อย่าง พชิเยนทร์ หงษ์ภกัด ีประธานกรรมการ
บริหาร และ อัญชลี พรมอ่วม รองกรรมการผู้จัดการ 
บรษัิท สมาร์ท ไอด ีกรุป๊ จ�ากดั ซ่ึงเล่าถงึจดุเริม่ต้นว่า 
มาจากการท่ีเริ่มพัฒนา Chipset ข้ึนมาจ�าหน่าย 
ไปผ่านทางเวบ็ไซต์ จนกลายเป็นโอกาสในการต่อยอด
สูก่ารเป็นผูผ้ลติอุปกรณ์คอนซูเมอร์อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น 
เมาส์ คีย์บอร์ด หูฟัง ฯลฯ ในฐานะ OEM ให้กับหลาย
แบรนด์ดังทั่วโลก

“ด้วยความที่เดินทางต่างประเทศบ่อย ได้เห็นว่า
อุปกรณ์ไอทีหลายอย่างท่ีไทยยงัไม่ม ีท่ีส�าคญัตอนนัน้
เมืองไทยยังไม่มีนักดีไซน์คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนใหญ่น�าเข้ามา เราจึงเห็นโอกาสเพราะจริงๆ แล้ว
จุดตา่งของคอนซเูมอรอ์เิลก็ทรอนกิส ์ ดไีซนข้์างนอก
คือจุดขาย เพราะเทคโนโลยีข้างในใกล้เคียงกันหมด 
ซ่ึงเป็นจดุท่ีเราท�าได้ด ีและตอนนัน้เราท�าเจ้าเดยีวเลย 
แบรนด์ใหญ่ๆ ทุกแบรนด์จึงมาให้เราผลิต แม้จะมี

โอกาสเข้ามาหามากมาย แต่สูตรการท�าธุรกิจของเรา
คือ ท�าจากเล็กไปใหญ่ จะไม่ท�าอะไรเกินตัว ค�านึงถึง
พนักงาน ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์ทกุฝ่ายตอ้ง Win-Win 
เพราะคนเหล่านี้จะอยู่กับเราไปตลอด ซึ่งนั่นหมายถึง
การเติบโตที่ยั่งยืน”

แต่ใช่ว่าตลอดเส้นทางจะโรยด้วยกลีบกุหลาบ ใน
วนัทีต่้องเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่คาดไม่ถึง 
ทั้งจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ และช่วงเหตุการณ์ความ
ไม่สงบทางการเมืองท่ีมีการปิดสนามบิน ท�าให้คู่ค้า
รายใหญ่เป็นห้างค้าปลีกท่ีบริษัทรับผลิตแบบ OEM 
แล้วตดิย่ีห้อให้ โดยขณะนัน้มยีอดขายเป็นสดัส่วนเกนิ
ครึ่งของท้ังหมด สั่งบริษัทให้ผลิตเป็นจ�านวนมากแต่
ไม่รับสินค้า บริษัทจึงต้องตัดสินใจเดินไปขอยกเลิก
ออร์เดอร์ท้ังหมดเพ่ือแก้ปัญหา และในวนันัน้เองท่ีท�าให้
คนท้ังคูต่ดัสนิใจท่ีจะสูด้้วยการพลกิวกิฤตให้เป็นโอกาส 
โดยหันมาสร้างแบรนด์เป็นของตวัเองขึน้มาอย่างรวดเรว็ 

“ตอนนั้นเราสองคนต้องท�าทุกอย่างเพื่อให้ธุรกิจ
ไปรอด ตดัค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ�าเป็นในการด�าเนนิงานออก 
เช่น ค่าเช่าตึกส�านักงาน แล้วดัดแปลงบ้านให้เป็น
ออฟฟิศแทน โดยไม่มีการปลดทีมงานออกเด็ดขาด 
วางระบบการขนส่ง บริหารสต็อกสินค้า คาดการณ์
ยอดออร์เดอร์ลูกค้าอย่างแม่นย�า เราท�าแผน Crisis 
แลว้มนัใช้ไดจ้รงิ จนในทีส่ดุเราใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียว
ท�าให้ยอดขายกลับมาเท่าจุดเดิมได้ ผมไม่อายนะ แต่
กลบัรูส้กึภมิูใจด้วยซ�า้ท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ สิง่ส�าคญั

สูตรส�ำเร็จพลิกธุรกิจจำกเล็กสู่ใหญ่
สมำร์ท ไอด ีกรุป๊

เราต้องเติมไฟให้ตัวเองอยูต่ลอด โดยคดิว่า

ตัวเองเป็น Startup ตลอดเวลา ยังต้อง

พฒันาต่อไป ซึง่ก็จะท�าให้ท้ังตัวเรา และธรุกิจ

เติบโตมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ

ของ SME คือต้องปรบัตวัให้ไว และมองภาพแบบองค์
รวม เวลาเกิดปัญหาถ้าไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนของ
ซัพพลายเชนก็จะไม่รู้เลยว่า จะต้องปรับตัวอย่างไร  
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัว”

จากการปรับตัวครั้งนั้นส่งผลให้สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป 
มุ่งพัฒนาแบรนด์โดยชูจุดแข็ง 3 เรื่อง ได้แก่ Design 
ซึง่ถอืเป็นความเชีย่วชาญของบรษิทัอยูแ่ลว้ ต่อมาคอื 
Variety ความหลากหลายที่มีให้ลูกค้า และสุดท้ายคือ 
Warranty รับประกันสินค้าให้ลูกค้านานถึง 2 ปี และ
ประกันความเสยีหายสงูสดุถึง 300,000 บาท หากเกิด
เหตุอันมาจากสินค้า ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพสินค้า 

นอกจากนี้ เพื่อให้เขา้ถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม สมารท์ 
ไอดี กรุป๊ จงึขยายแบรนด์ให้ครอบคลมุได้ตัง้แต่ตลาด
บนยันตลาดล่าง มีทั้งหมด 4 แบรนด์ ได้แก่ anitech 
อุปกรณ์ต่อพวงคอมพวิเตอร์ท่ีโดดเด่นด้านดไีซน์ เป็น
แบรนด์เทคโนโลยีส�าหรับไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง nobi 
เป็นแบรนด์ท่ีทุกคนสามารถเข้าถงึและราคาจบัต้องได้ 
เพ่ือเอาไว้สู้กับสินค้าจีน Pentagonz แบรนด์ท่ีเน้น
อุปกรณ์เสริมส�าหรับนักเล่นเกมโดยเฉพาะ และ 45 � 
เป็นแบรนด์ครีเอทิฟที่เน้นเรื่องการออกแบบ ผลิตให้
ตัวแทนจ�าหน่ายขายเฉพาะแบรนด์นี้เจ้าเดียว และน่า
จบัตามองตรงท่ีสมาร์ท ไอด ีกรุป๊ จะเข้าตลาดหลกัทรัพย์ 
mai ในปี 2560 ซึ่งจะท�าให้ก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็น 
Regional Brand ในภูมิภาคอาเซียน จึงควรค่าแก่ 
การได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin 
ครัง้ท่ี 12 ในมติิการบรหิารจดัการด้านการสร้างตราสนิค้า
และการตลาด (Branding and Marketing) และการ
สร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู ้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) 
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ปัจจุบันการท�าธรุกจิให้อยูร่อดและเตบิโตนัน้ ผูป้ระกอบการ 
SME จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องรู้จักการปรับตัวด้วย 
การน�านวตักรรมมาใช้เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้า  
และบรกิาร รวมถงึการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งเพ่ือรบักบัการ
เปลีย่นแปลงท้ังในแง่ของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและเทคโนโลยี
ท่ีก้าวล�า้น�าสมยั สอดคล้องกบันโยบายการเดนิหน้าสูก่าร
เป็น Thailand 4.0 ท่ีมุ่งยกระดบัเศรษฐกจิจากเทคโนโลยี
และนวตักรรม โดยหนึง่ในองค์กรธรุกจิท่ีสามารถยนืหยดั
และเตบิโตได้เป็นอย่างด ีนัน่คอื “เรดดีแ้พลนเนต็” บริษัท
ผูใ้ห้บรกิารเวบ็ไซต์ส�าเรจ็รูปรายแรกของไทยมากว่า 16 ปี 
เรยีกได้ว่าเป็นธรุกจิท่ีโดดเด่นในการน�านวตักรรมทางด้าน
เทคโนโลยมีาใช้พัฒนาธรุกจิและตอบโจทย์ความต้องการ
ของลกูค้า จนก้าวข้ึนเป็นผูน้�าด้านดจิติอลมาร์เกต็ติง้ 
ท่ีครบวงจรมากท่ีสดุแห่งหนึง่ในเมอืงไทย รวมถงึมียอด 
ผูใ้ช้บรกิารมากกว่า 16,000 เวบ็ไซต์

ย้อนไปเม่ือ 10 กว่าปีก่อนในยุคท่ีสือ่ออนไลน์อย่าง
เวบ็ไซต์ยังไม่เป็นท่ีนยิมมากนกัในเมืองไทย การมเีว็บไซต์
ยังเป็นเรือ่งของธรุกจิขนาดใหญ่และมรีาคาสงู แต่ส�าหรบั 
ทรงยศ คนัธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษัิท 
เรดดีแ้พลนเนต็ จ�ากดั กลบัไม่คดิเช่นนัน้ เขามองเห็น
โอกาสจากช่องว่างเล็กๆ โดยคิดว่าผู้ประกอบการ 
รายย่อยเองกน่็าจะมีความต้องการใช้เวบ็ไซต์ด้วยเช่นกนั 
จึงได้คิดพัฒนาเว็บไซต์ส�าเร็จรูปอย่างง่ายๆ ข้ึนมา  
เพือ่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการดงักล่าว แรกทีเดยีวความคดิ
ของเขายังไม่ได้รบัการสนบัสนนุเท่าท่ีควร เนือ่งจากถกู
มองว่าเป็นบริการรปูแบบใหม่ ยังไม่มีความชัดเจน และ
ไม่น่าจะเกดิความนยิมข้ึนมาได้ แต่ทรงยศกลบัไม่คดิ
เช่นนัน้ เขาเช่ือม่ันว่าวันหนึง่สือ่ออนไลน์อย่างเว็บไซต์
จะต้องมปีระโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิและได้รบัความ
นยิมจากลกูค้ามากขึน้เรือ่ยๆ แน่นอน

“ตอนผมออกจากงานประจ�าในปี 2544 เป็นยุคท่ี 
ไม่เหมาะกบัการท�าธรุกจิไอทีเลย เพราะอยู่ในช่วงท่ีเศรษฐกจิ

ก�าลงัแย่ และเป็นยคุ Y2K ท่ีคาดการณ์กนัว่าพอเปลีย่น
ปีครสิต์ศกัราชจาก 19 มาเป็น 20 จะท�าให้เกดิปัญหา
กบัระบบคอมพวิเตอร์ท่ัวโลก ในเวลาเดยีวกนัท่ีเกดิภาวะ
ท่ีเรยีกว่า ฟองสบู่ของธรุกิจดอทคอมแตก ปรากฏการณ์
ท่ีบรษัิทด้านออนไลน์หลายแห่งต้องปิดตวัไป ท้ังท่ีก่อน
หน้านีเ้ป็นท่ีเฟ่ืองฟูมากในต่างประเทศ เมือ่เขาก�าลงัเลกิ
กนั แต่ผมกลบัเพิง่เริม่ต้น ผูใ้หญ่หลายคนมองว่าไม่น่า
จะเป็นธุรกจิข้ึนมาได้และได้รบัความนยิมเหมอืนสือ่วทิยุ 
โทรทัศน์ แต่ผมเช่ือม่ันว่าวนัหนึง่ต้องเกดิข้ึน และเป็น
สือ่ท่ีจ�าเป็นต่อชีวติประจ�าวนัของผูค้นมากขึน้ ในเม่ือมี
คนต้องการใช้ และเราท�าในสิง่ท่ีคนต้องการ ย่อมต้อง
สามารถเป็นธุรกจิขึน้มาได้ ซ่ึงในยุคนัน้ส่วนใหญ่คน 
ท่ีรบัจ้างท�าเวบ็ไซต์กจ็ะท�าแต่โปรเจกต์ใหญ่ ได้เงนิทีละ
หลายล้านบาท แต่ผมเช่ือว่าการมีผลติภณัฑ์ของตวัเอง 
ถงึเราจะขายเวบ็ไซต์ละไม่กีร้่อยบาท แต่วนัหนึง่เม่ือถงึ
เวลาท่ีเหมาะสมและมีจ�านวนเยอะข้ึน มนัจะกลายเป็น
สนิทรพัย์ท่ีมีค่า สร้างประโยชน์ให้กบัเราได้มากมายต่อ
เนือ่งไปไม่มวีนัจบ”

ต่อยอดควำมส�ำเร็จด้วยนวัตกรรม
เรดดีแ้พลนเนต็

การเปิดรับกับมุมมองและส่ิงใหม่ๆ ท่ีเปล่ียนไป เป็นจุดส�าคญั

ของเรา ไม่เช่นน้ันเราจะไม่สามารถปรับเปล่ียนธรุกิจมาจนถึง

วันน้ีได้ การเรียนรู้อยูต่ลอด คอืหัวใจของการท�าธรุกิจ บาง

คร้ังประสบการณ์อาจจะเป็นศตัรูตัวร้ายท่ีสุด เพราะโลกท่ี

เปล่ียนไป ประสบการณ์ซึง่เคยส�าเร็จในอดีตอาจจะไม่มีความ

หมายเลยก็ได้

จากจดุเริม่ต้นให้บรกิารเวบ็ไซต์ส�าเรจ็รปู ทรงยศ
พยายามพฒันารปูแบบการให้บรกิารและคดิค้นนวตักรรม
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการมีรปูแบบเวบ็ไซต์
ส�าเรจ็รปู (Template) ให้เลอืกมากกว่า 100 แบบ พร้อม
จดัท�า Mobile Application ส�าเรจ็รปูออกมา เพ่ือตอบ
สนองความต้องการของลกูค้าในยุคปัจจบัุน รวมท้ังจดั
ท�า Business Strategy (2P Model) ท่ีช่วยให้ลกูค้า SME 
เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมไปถงึ
การท�ามาร์เกต็ติง้ผ่านแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ต่างๆ 
ให้กบัลกูค้า นอกจากนัน้ ยงัได้คดิค้นโปรแกรม GrandAdmin 
ซ่ึงเป็นระบบ CRM เพือ่ช่วยบรหิารจดัการฐานข้อมูล
ลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ และน�ามาใช้วิเคราะห์ได ้
ในอนาคต รวมถงึการจดัท�าแอพพลเิคชัน AdPro Mobile 
ให้ลกูค้าสามารถดาวน์โหลดรายงานและตรวจสอบผล
จากการลงทุนในการโฆษณาได้เอง ท�าให้สามารถปรบั
เปลีย่นกลยทุธ์การลงทุนได้อย่างมีประสทิธภิาพ และ
สอดคล้องกบังบประมาณมากท่ีสดุ

“เรดดีแ้พลนเนต็ เรามทีีม R&D เพือ่ช่วยวจิยั และ
พฒันาเทคโนโลยีต่างๆ ของเราเอง จดุนีเ้องท�าให้เรา
โดดเด่นและอยู่เหนอืคูแ่ข่ง นอกเหนอืจากการให้บรกิาร
เวบ็ไซต์ส�าเรจ็รปู เรายังมบีรกิารจดัอบรมให้ความรูด้้าน
การท�าเวบ็ไซต์ให้กบัลกูค้าและผูท่ี้สนใจ รวมไปถงึการ
ให้บรกิารดจิติอลมาร์เกต็ติง้อย่างครบวงจร เพราะปัจจบัุน
เราเป็นพนัธมิตรกบั Google, Facebook, Baidu และ 
Alibaba ฉะนัน้ลกูค้ามาหาเราท่ีเดยีว เขากจ็ะได้ครบทุก
บรกิารกลบัไป ซ่ึงรปูแบบบรกิารท้ังหมดท่ีเกดิข้ึนนีล้้วน
แล้วแต่มาจากความต้องการของลกูค้าท้ังสิน้ เรยีกได้ว่า
ลกูค้าคอื คนส�าคญัท่ีช่วยท�าให้เกดิการพฒันาเปลีย่นแปลง
ต่างๆ”

จากวสิยัทัศน์ท่ีมองการณ์ไกล บวกกบัความตัง้ใจ
มุง่ม่ันท่ีจะท�าตามฝัน รวมถงึการพยายามพฒันาต่อยอด
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า
อยูเ่สมอ สิง่เหล่านีจ้งึเป็นเหตผุลท�าให้ เรดดีแ้พลนเนต็ 
ได้รบัรางวลั Bai Po Business Awards by Sasin ครัง้ท่ี 
12 ในมติกิารสร้างธรุกจิด้วยพลงัแห่งการเป็นผูป้ระกอบการ 
(Entrepreneurship) มิตกิารบรหิารจดัการด้านสนิค้า
และบรกิารท่ีสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า (Customer-
Focused Product and Service) และมิตท่ีิมกีารสร้างสรรค์
นวตักรรม (Innovative Enterprise) 
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ย้อนไปเม่ือ 12 ปีก่อน หลงัวิกฤตเศรษฐกจิต้มย�ากุง้เพยีง
ไม่กีปี่ เพมโก้ อนิเตอร์ไลท์ บรษัิทผูจ้�าหน่ายโคมไฟ และ
หลอดไฟส่งป้อนให้กบัโมเดร์ินเทรดต่างๆ คอื หนึง่ใน 
ผูป้ระสบปัญหาจากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิตกต�า่ จากยอด
ขายท่ีหลกัร้อยล้านลดฮวบลงไปเหลอืเพยีงไม่กีส่บิล้าน 
ด้วยพลงัของนกัสูท่ี้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ จงึสามารถประคับ
ประคองธรุกจิให้ผ่านพ้นมาได้ แต่หากยังด�าเนนิธรุกจิ 
ในรปูแบบเดมิๆ อาจท�าให้ธรุกจิเตบิโตไปได้ไม่ดเีท่าท่ี
ควร ด้วยเหตนุี ้สาธติ ก่อกลูเกยีรต ิกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษัิท เพมโก้ อนิเตอร์ไลท์ จ�ากดั ทายาทธรุกิจของ
ครอบครวั ท่ีในขณะนัน้เพ่ิงเรยีนจบมาได้ไม่นาน จงึมี
ความคดิรเิริม่อยากจะปรบัเปลีย่นธรุกจิให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่ได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ โดยหันมาจบักลุม่ลกูค้า
ท่ีมคีวามต้องการเฉพาะเจาะจงมากย่ิงข้ึน ด้วยการเฟ้น
หาสนิค้ามีดไีซน์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาตอบโจทย์
ความต้องการของผูบ้รโิภคยุคใหม่ในรปูแบบธรุกจิ Lighting 
Studio แห่งแรกของเมอืงไทย ภายใต้ช่ือ Lamptitude

“Lamptitude มาจากค�าว่า Lamp กับ Attitude รวม
กนั คอื การหามุมมองใหม่ๆ ให้กบัธรุกจิ แต่เดมิเราท�า
ธรุกจิส่งขายโคมไฟหลอดไฟให้กบัโมเดร์ินเทรดต่างๆ 
แต่ปัจจบัุนเราท�าธรุกจิเพิม่ข้ึนมาอกีตวัหนึง่ คอื Lighting 
Studio ร้านขายโคมไฟ หลอดไฟสมยัใหม่ท่ีมกีารออกแบบ
ตกแต่งร้านสวยงาม เลอืกซ้ือสนิค้าได้ง่าย มกีารคดัสรร
สนิค้าคณุภาพด ี มีดไีซน์ มเีทคโนโลยีสมยัใหม่มาขาย
ในราคาระดบักลาง เราเจาะช่องว่างระหว่างตลาดโคมไฟ

ปฏิวัติควำมคิด พลิกธุรกิจเปล่ียน

ยุโรปท่ีราคาแสนแพงและตลาดโคมไฟราคาถกูจากจนี 
ในตอนนั้นโรงงานท่ีจีนเริ่มรับผลิตโคมไฟให้กับยุโรป
หลายแบรนด์ ผมจงึมองเห็นโอกาสตรงนี ้ผมได้แนวคดินี้
มาจากตอนท�าโปรเจกต์ส่งช่วงเรยีนปรญิญาโท พอจบ
ออกมากล็องเปิดสาขาแรกเลย กูเ้งนิคุณพ่อมา 10 ล้าน
บาท คนืทุนได้ภายใน 6 เดอืน เป็นอะไรท่ีไม่ง่ายในภาวะ
เศรษฐกจิตอนนัน้”

นอกจากเปลี่ยนมุมมองความคิดในการท�าธุรกิจ 
สร้างความแปลกใหม่ และทางเลอืกท่ีเพิม่ขึน้ให้กบัลกูค้า
แล้ว อีกสิง่หนึง่ท่ีสาธติให้ความส�าคญัตัง้แต่เริม่แรกคอื 
การวางต�าแหน่งของแบรนด์ท่ีชัดเจน เพ่ือสร้างการจดจ�า
ให้กบัลกูค้า ซ่ึงการจะเป็นผูน้�าในตลาดโคมไฟได้ต้องมี
ความรวดเรว็และเปิดกว้างตลอดเวลา

“การสร้างแบรนด์คอื การหาความชัดเจนให้กบัตวัเอง 
และตอกย�า้สิง่ท่ีเราเป็นซ�า้ๆ เพือ่ให้ลกูค้าเช่ือในสิง่ท่ี 
เราเป็น Lamptitude เราวางตวัตนของเราไว้ว่า เราอยาก
เป็นแบรนด์ท่ีเท่ท่ีสุด ความเท่ในแบบของเราคือ  
เราต้องน�าสมัย มีอะไรใหม่ เราต้องน�าเข้ามาก่อน ไม่ใช่
เพยีงลกูค้ารายย่อย เรายังรบังานโปรเจกต์ออกแบบแสงไฟ
ให้กบัร้านค้า โชว์รมู และอาคารต่างๆ ด้วย ซ่ึงเราท�างาน
ร่วมกบัสถาปนกิ นกัออกแบบ ฉะนัน้จดุหลกัๆ ของเรา
คอื ต้องเรว็ เพราะโชว์รมูของเราจะเป็นเสมอืนท่ีอัพเดต
เทรนด์สนิค้าใหม่ๆ ให้เขาด้วย”

เมือ่วางเป้าหมายของแบรนด์ไว้อย่างชัดเจน ย่อม
ส่งผลไปถงึกระบวนการท�างานท่ีมีประสทิธภิาพ สาธติ

เล่าว่า ทุกวันนี้เขามีทีมงานคอยอัพเดตเทรนด์อยู่ท่ี
ประเทศจนี รวมถงึโกดงัสนิค้า เพือ่ง่ายต่อการบรหิาร
จดัการสตอ็กส่งขายไปยังประเทศต่างๆ มีทีมวางแผน
การคดัสรรสนิค้าเพือ่น�ามาวางขายท่ีร้านในแต่ละช่วง มี
ทีมว่ิงส่งข่าวกบัลกูค้าหน่วยงานต่างๆ เพือ่แนะน�าสนิค้า
ใหม่ มีทีม Lighting Designer ท�าหน้าท่ีออกแบบ ตดิ
ตัง้ เลอืกหาไฟท่ีเหมาะสมกบัธรุกจิต่างๆ เพือ่เอ้ือประโยชน์
ในการท�าธรุกจิ เช่น ร้านอาหาร ร้านจวิเวลรี ่ โชว์รมู
รถยนต์ สิง่เหล่านีล้้วนตอกย�า้ตวัตน ความเป็นผูน้�าเทรนด์
ด้านสินค้าโคมไฟและหลอดไฟของ Lamptitude  
ท่ีผูบ้รโิภครบัรูไ้ด้ ปัจจบัุน Lamptitude ในนามของบรษัิท 
เพมโก้ อินเตอร์ไลท์ จ�ากัด ขยายสาขาไปแล้วกว่า  
6 สาขา ได้แก่ เอกมัย บางนา ป่ินเกล้า ราชพฤกษ์ 
เชียงใหม่ และสงิคโปร์ และจะเปิดสาขาเพิม่ข้ึนในปีนีท่ี้
ฮ่องกง และไต้หวนั

จากการปรับมุมมองความคิดใหม่ มาสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับธุรกิจ สร้างเป็นองค์ความรู้ เป็นสินทรัพย์
ทางความคิดท่ีใครก็ยากจะลอกเลียนแบบ นับเป็นการ
ปรับกลยุทธ์ธุรกิจสอดรับไปกับหลักการพัฒนาประเทศ
ในแนวทาง Thailand 4.0 เพื่อน�าพาประเทศไปสู่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เรียกได้ว่า ด้วยการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ แสวงหามุมมองใหม่ๆ สร้างมูลเพิ่มให้
กับธุรกิจ จึงไม่น่าแปลกใจเลยท่ีจะท�าให้เพมโก้  
อินเตอร์ไลท์ ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards 
by Sasin ครั้งท่ี 12 ในมิติการบริหารจัดการด้านการ
สร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing) 
และการบรหิารจัดการด้านการปฏบัิตกิาร (Operational 
Best Practice) 

เคล็ดลับที่ท�าให้ธุรกิจเติบโต 20 เปอร์เซ็นต์

ทุกปี คือ เราพยายามน�าเสนอส่ิงใหม่ๆ  

ปรับเปล่ียนตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ 

แค่เพียงสินค้า แต่ยังหมายถึงลูกค้าด้วย  

ในแต่ละปีเราจะวางธีมว่า ปีนี้จะเล่นสินค้าอะไร

ด ีจบักลุ่มลูกคา้แนวไหน ท�าให้ไม่ต้องเหนือ่ย

ในการแข่งขันเรื่องราคา

เพมโก้ อนิเตอร์ไลท์
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หากเอ่ยถงึคลงัสนิค้าท่ีใหญ่และครบวงจรมากท่ีสดุแห่ง
หนึ่งในอยุธยา ชื่อของ “เจ แอนด์ เจ แวร์เฮ้าส์ แอนด์ 
เซอร์วิส” เป็นท่ีรู้จักกันดีในกลุ่มอุตสาหกรรม โดย
เฉพาะผู้ผลิตแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น ที่ไว้วางใจใช้
บริการคลังสินค้าแห่งน้ีอย่างต่อเนื่อง เพราะด้วย
มาตรฐานบรกิารท่ีตอบโจทย์ลกูค้า สร้างให้เกดิมลูค่าเพิม่
และการเติบโตให้กับธุรกิจมาตลอด

จากอาจารย์ช่างโลหะ ท่ีตดัสนิใจลาออกจากราชการ
เม่ือปี 2537 หันมาเริม่ต้นกจิการเลก็ๆ รบัท�าฝ้าเพดาน 
งานกระจกและเหล็ก โดยเริ่มจากตึกแถวสองคูหา  
ก่อนจะขยับขยายมาซ้ือท่ีดนิจ�านวน 5 ไร่เพ่ือสร้างเป็น
โรงงาน แต่ด้วยพ้ืนท่ีท่ีเหลือว่างอยู่หลังโรงงาน  
ได้กลายเป็นจดุเปลีย่นครัง้ส�าคญัก่อเกดิเป็นธรุกจิใหม่
ท่ีให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากกว่า สุจินต์ ทรัพย์ล้อม 
ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เจ แอนด์ เจ  
แวร์เฮ้าส์ แอนด์ เซอร์วิส เล่าให้ฟังว่า ในตอนนั้น 
มีลกูค้ามาถามว่าท่ีนีร่บัฝากสนิค้าไหม จงึเห็นเป็นโอกาส 
เนื่องจากขณะนั้นในอยุธยายังไม่มีใครท�าธุรกิจนี้  
อีกท้ังการด�าเนนิกจิการก็ไม่ซับซ้อน จงึเริม่ลงทุนสร้าง
คลงัสนิค้าให้เช่าในพืน้ท่ี 1,400 ตารางเมตร ปรากฏว่า
ลูกค้าสนใจใช้บริการเต็มพื้นที่ 

จากจุดนี้เอง จึงหันมาท�าคลังสินค้าอย่างเต็มตัว 
ลงทุนขยายพืน้ท่ีเพิม่ ปัจจบัุนมพีืน้ท่ีรวมกว่า 106,920 
ตารางเมตร ภายใต้เจ แอนด์ เจ คลงัท่ี 1 ถงึ 4 ในนคิม
อุตสาหกรรมโรจนะ พร้อมกนันีย้งัได้ขยายไปยังปราจนีบุรี
เพิ่มอีกด้วย รวมท้ังยังมีบริการรับบริหารจัดการคลัง
สนิค้า และบริการขนส่งท้ังภายในและต่างประเทศ เรยีก
ได้ว่าเป็นคลงัสนิค้าท่ีให้บริการครบวงจรท่ีสดุในอยุธยา 
พร้อมท้ังมพีืน้ท่ีให้ลกูค้าสามารถประกอบช้ินส่วนสนิค้า

ในบางข้ันตอนการผลิตได้ เพ่ือช่วยลดต้นทุนค่าแรง
งาน ค่าขนส่ง และประหยัดเวลาในการผลิตให้ลูกค้า 
และแม้ว่าจะเคยผ่านวิกฤตหนักหนามาแล้ว แต่กลับ
กลายเป็นบทพสิจูน์ท่ีแสดงถงึศกัยภาพของเจ แอนด์ เจ 

“ปัญหาหนักสุดของเราคือ ตอนน�า้ท่วมปี 2554 
ตอนนัน้มีแค่เจ แอนด์ เจ 1 กบั 2 แม้จะวางแผนป้องกนั
อย่างด ีแต่ด้วยวกิฤตของสถานการณ์กเ็อาไม่อยู่ ขณะนัน้
สนิค้าลกูค้าอยูเ่ตม็พืน้ท่ี เรากไ็ม่ยอมท้ิงไปไหนเดด็ขาด 
คิดเสมอว่าต้องปกป้องดูแลสินค้าลูกค้าให้เหมือน 
ของตัวเรา สินค้าเสียหายไปประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ 
ลูกค้าค่อนข้างประทับใจที่เราช่วยดูแลได้ดี ตรงนี้เอง
กม็ส่ีวนสร้างความเช่ือมัน่จากลกูค้าได้ หลงัจากนัน้เรา
เอาบทเรยีนนัน้มาพฒันาตอนสร้างเจ แอนด์ เจ 3 มีการ

บริกำรด้วยใจ มำตรฐำนสำกล
เจ แอนด์ เจ แวร์เฮ้ำส์ แอนด์ เซอร์วิส

การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ส่ิงแรกคือ 

ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ในองค์กรก็เช่นเดียวกัน 

เราต้องเข้าใจ และรู ้ทันพนักงานทุกระดับ  

ถึงจะปกครองเขาได้ สุดท้ายก็จะส่งผลดีต่อการ

ให้บริการกับลูกค้าด้วย

ถมพื้นที่ให้สูงกว่าระดับน�้า ยกพื้นอาคาร พอขยายมา
เป็นเจ แอนด์ เจ 4 เรากพ็ฒันาท�าเป็นคลงัสนิค้ามาตรฐาน 
GMP สามารถใช้เกบ็อาหาร เครือ่งส�าอาง และเครือ่งมอื
ทางการแพทย์ได้ ซ่ึงแถวนี้ยังไม่มีใครท�า ลูกค้าก ็
ยิ่งเข้ามาหาเรามากขึ้น”       

การท่ีได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้า สจุนิต์บอกว่า 
เป็นเพราะบริษัทให้ความส�าคัญกับคุณภาพมาตรฐาน
ในการให้บรกิาร เจ แอนด์ เจจะไม่มกีารใช้ Outsource 
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถ พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย หรือแม้แต่พนักงานท�าความสะอาด เพราะ
ต้องการท่ีจะควบคุมคุณภาพได้อย่างแท้จริง ต้ังแต่
มารยาทในการให้บริการ มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์
และสารเสพติดของพนักงานขับรถ มีระบบ CCTV  
24 ช่ัวโมง รวมถงึระบบป้องกนัแมลงรบกวนภายในคลงั
สนิค้า วางระบบการท�างานชดัเจน จงึได้รับการรบัรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 และมาตรฐาน Q (มาตรฐาน
การใช้รถบรรทุกสินค้า) มีการน�าเอาเทคโนโลยี GPS 
เข้ามาช่วยติดตามตรวจสอบและควบคุมการเดินรถ 
ตลอดจนใช้ Seal Lock ที่ตรวจสอบได้ว่าสินค้าไปกับ
รถคันไหน เพื่อป้องกันการสูญหายของสินค้า และที่
ส�าคญัเหนอืสิง่อ่ืนใดคอืความเอาใจใส่และความยดืหยุน่
ที่มีให้ลูกค้า จึงเป็นเหตุผลให้เจ แอนด์ เจเข้าไปนั่งอยู่
ในใจลูกค้าได้ส�าเร็จท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น

อีกหนึง่จดุแข็งส�าคญัท่ีท�าให้เจ แอนด์ เจเดนิหน้า
ได้อย่างเข้มแข็ง คือระบบการปฏิบัติงานภายใน โดย
จะมีการท�า Operation Standard เป็นคูม่อืในการปฏบัิตงิาน
ของพนักงานทุกคนอย่างเคร่งครัด มีแผนรองรับ 
วิกฤตทุกสถานการณ์ให้พนักงานทราบ น�าไปปฏิบัติ
ได้อย่างทันท่วงท ีรวมถึงให้การดแูลพนักงานให้ได้รับ
สวัสดิการอย่างเท่าเทียมกัน

ท้ังหมดนีท้�าให้เจ แอนด์ เจ คว้ารางวลั Bai Po 
Business Awards by Sasin ครัง้ท่ี 12 ในมิตกิารบรหิาร
จดัการด้านสนิค้าและบริการท่ีสร้างความพงึพอใจให้กบั
ลกูค้า (Customer-Focused Product and Service) และ
มิตกิารบรหิารจดัการด้านการปฏบัิตกิาร (Operational 
Best Practice) ไปครองอย่างไร้ข้อกงัขาใดๆ 
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จากความล้มเหลวในอดีตกับธุรกิจผลิตพื้นรองเท้า 
ท่ีเดนิหน้าไปต่อไม่ได้จากวกิฤตเศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิา 
จนท�าให้ต้องกลายเป็นหนี ้NPL แต่ด้วยความมุ่งมัน่  
ไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค ใช้บทเรยีนจากครัง้นัน้เป็นแรง 
ผลักดันให้ก้าวเดินบนถนนสายธุรกิจครั้งใหม่อย่าง
ระมัดระวงัและรอบคอบมากข้ึน พร้อมค้นพบค�าตอบให้
กบัตวัเองได้ว่า ธรุกจิท่ีจะอยู่รอดและส�าเรจ็ได้ในยุคนี้ 
ต้องไม่ใช่อุตสาหกรรมท่ีขายแรงงาน แต่เป็นธุรกิจ 
ท่ีอยู่บนรากฐานของการมีนวตักรรมท่ีแตกต่าง

สรุเดช นลิเอก กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ทรอปิคานา 
ออยล์ จ�ากดั เล่าย้อนกลบัไปว่า เม่ือ 12 ปีท่ีแล้ว ได้ 
ฟังข้อมูลจากวิทยุท่ีก�าลงัพดูถงึงานวจิยัในกระบวนการ
ผลติน�า้มันมะพร้าวสกดัเยน็ ซ่ึงเป็นกระบวนการผลติ
แบบใหม่ท่ีช่วยขจดัข้อด้อยของน�า้มนัมะพร้าว ท่ีมกีลิน่หืน
ให้หมดไป ท�าให้เขาซ่ึงก�าลงัมองหาโอกาสในการท�า
ธรุกจิอยู่ หลงัจากท่ีผดิพลาดในธรุกจิแรก เกดิความสนใจ 
เพราะด้วยความท่ีตนเองเตบิโตมากบัสวนมะพร้าวของ
ครอบครวั จงึตดัสนิใจเข้าไปพดูคยุกบันกัวชิาการในเรือ่ง
ดงักล่าว แต่ด้วยความท่ีเป็นเรือ่งใหม่มากๆ ในขณะนัน้ 
ท�าให้งานวจิยัยังมีเพียงแค่ข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จจรงิเท่านัน้ 
ส่วนกระบวนการท่ีจะเปลีย่นจากงานวจิยัมาเป็นผลติภณัฑ์ 
ยังไม่มีการลงลกึในรายละเอยีด

แต่นัน่กไ็ม่ได้ท�าให้สรุเดชถอดใจ ด้วยประสบการณ์
ท่ีเคยท�างานในองค์กรขนาดใหญ่และผ่านงานด้านการ
วจิยัพฒันา (R&D) มาบ้าง  เขาจงึใช้ความรู้ท่ีตดิตวัมานี้
ลงมือคิดค้นพัฒนากระบวนการผลิตน�้ามันมะพร้าว 
สกดัเย็นด้วยตนเอง พร้อมกบัการพฒันาเคร่ืองจกัร และ
เทคโนโลยีข้ึนมาใหม่ จนในท่ีสดุกไ็ด้น�า้มนัมะพร้าวสกดั

เย็นออกมา โดยกรรมวธิสีกดัเย็น (Cold Pressed) นี้ 
ถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ได้น�้ามันมะพร้าวบริสุทธิ ์ 
100 เปอร์เซ็นต์ มกีารไล่ความชืน้ของมะพร้าวก่อนท่ีจะแยก
น�า้มันออกมา ท�าให้น�า้มันมะพร้าวท่ีได้มีกลิน่หอม นบั
ได้ว่าเป็นเจ้าแรกท่ีสร้างความแตกต่างในตลาดขณะนัน้ 
และเม่ือเริม่น�าออกสูต่ลาดอย่างจรงิจัง จึงได้รบัความ
สนใจจากผูบ้รโิภคเป็นจ�านวนมาก 

ท้ังนี ้สรุเดชบอกว่า จดุแข็งส�าคญัของทรอปิคานา
ท่ีท�าให้ประสบความส�าเรจ็นัน้ หลกัๆ อยู่ท่ีคณุภาพของ
น�า้มันมะพร้าว ท่ีถกูดไีซน์กระบวนการผลติข้ึนใหม่ โดย
เฉพาะอย่างย่ิงการท่ีสามารถสกดัน�า้มันจากผวิด้านนอก
ของกะลามะพร้าวออกมาได้ด้วย หรอืเรยีกง่ายๆ ว่า 
น�า้มันกะลา (Kernel Coat Oil) ซ่ึงมสีเีหลอืงประกาย
ทอง มีคณุสมบัติในการรักษาและป้องกนัโรคมากกว่า
การสกดัแบบท่ัวไป เนือ่งจากน�า้มันกะลานีจ้ะมีสารต้าน
อนุมูลอิสระสูงมาก นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของ
กระบวนการผลติ ท่ีถงึวนันีก้ยั็งไม่มใีครสามารถผลติได้
เหมอืน แต่ถงึกระนัน้ ทรอปิคานากย็งัไม่เคยหยุดนิง่  
ยังคงมุ่งมัน่ท่ีจะวจิยั พฒันา และต่อยอดผลติภณัฑ์อย่าง
ต่อเนือ่ง เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์ให้มีคณุภาพมากท่ีสดุ
เพือ่ตอบความต้องการของลกูค้า

จากยอดขายท่ีเตบิโตข้ึน ไม่ใช่เฉพาะแค่เมืองไทย
เท่านัน้ ตลาดต่างประเทศย่ิงได้รบัความสนใจมากกว่า 
ส่งผลให้ธรุกจิขยายตวัอย่างรวดเรว็ จนต้องขยับขยาย
กจิการออกมาสร้างโรงงานเป็นของตวัเอง ถงึปัจจบัุน
ทรอปิคานามียอดขายมากกว่า 300 ล้านบาท โดยแบ่ง
เป็นตลาดต่างประเทศ 70 เปอร์เซ็นต์ และตลาด 
ในประเทศ 30 เปอร์เซ็นต์ พร้อมท้ังมีการขยายแบรนด์

เป็น 3 แบรนด์ด้วยกนั ได้แก่ Tropicana Oil เน้น 
เจาะตลาด Mass สนิค้าท่ีใช้ในชีวติประจ�าวนั Kalapa 
เป็นสนิค้า Premium เน้นจบัตลาดระดบับน เพือ่การ
รกัษาโรค และ Rain&Shine เป็นน�า้มันมะพร้าวท่ีใช้
ประกอบอาหาร  

อีกหนึง่สิง่ท่ีทรอปิคานาให้ความส�าคญัควบคูม่ากบั
การวจิยัพัฒนา นัน่คอืการเป็นองค์กรท่ีมีส่วนช่วยเหลอื
สงัคม สิง่แวดล้อม ตลอดจนการใส่ใจพนกังาน นัน่เป็น
เพราะแนวคดิในการท�าธรุกจิของสรุเดชท่ีไม่ได้มุง่แสวงหา
เพยีงแค่ผลก�าไร แต่ยงัตระหนกัถงึการท�าธรุกจิท่ีย่ังยืน
ด้วย เพราะค�าว่า “องค์กรท่ีมีการด�าเนนิธรุกจิอย่างย่ังยืน” 
ในความหมายของสรุเดชคอื การอยู่ร่วมกนั การไปด้วยกนั 
นัน่เอง 

ท่ีผ่านมาทรอปิคานาจงึมกีารท�าหลายๆ อย่างเพือ่
ช่วยเหลอืชาวสวน หรอืแม้แต่คนท่ีอยู่ในชุมชนใกล้เคยีง 
เช่น การให้ความรูเ้รือ่งออร์แกนกิกบัชาวสวน โดยเป็น
ผูจ่้ายค่าด�าเนนิการและค่าตรวจมาตรฐานสวนออร์แกนกิ
ให้กบัทางเจ้าของสวนท่ีขายมะพร้าวให้บรษัิท และรบัซ้ือ
มะพร้าวโดยให้ราคาสงูกว่าท้องตลาด ท�าให้ชาวสวน 
มีรายได้เพิม่ และส่งเสรมิการท�าสวนผกัออร์แกนกิให้กบั
ชุมชน อย่างล่าสดุได้มีการจดังานออร์แกนกิไลฟ์ เปิด
พ้ืนท่ีให้ชาวสวนน�าสนิค้าท่ีเป็นออร์แกนกิมาขายทุกวนั
เสาร์-อาทิตย์ของต้นเดอืน เพือ่ให้ผูผ้ลติได้พบกบัผูบ้รโิภค
โดยตรง นอกจากนี ้ในแง่ของพนกังานเอง กต้็องดแูล
ใส่ใจ และท�าให้เขาเห็นถึงความมั่นคงและก้าวหน้า 
ในการท่ีจะเดนิไปพร้อมๆ กบับรษัิท

จากความโดดเด่นท้ังหมดนี ้ท�าให้ทรอปิคานาได้รบั
รางวลั Bai Po Business Awards by Sasin ครัง้ท่ี 12 
ในมิตอิงค์กรท่ีมีการด�าเนนิธรุกจิอย่างย่ังยืน (Sustainable 
Business Practice) มิตอิงค์กรท่ีมีการสร้างสรรค์นวตักรรม 
(Innovative Enterprise) และมติกิารสร้างธรุกจิด้วยพลงั
แห่งการเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) 

น�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น นวัตกรรมบนควำมย่ังยืน
ทรอปิคำนำ ออยล์ 

เรามีความสุขท่ีได้ผลิตสินค้าท่ีเป็นประโยชน ์

กับผู้บริโภค การที่เราพยายามพัฒนา วิจัย 

คิดค้นส่ิงดีๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  

ไม่หลอกลวงผู้บริโภค ขายในราคายุติธรรม 

เท่านี้ก็ท�าให้ธุรกิจเราอยู่ได้อย่างยั่งยืน


