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เป้าหมายของคนท�ำธุรกิจนัน้ ใครๆ ก็ตา่ งต้องการทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จด้วยกันทัง้ สิน้
แม้ทุกคนจะมีเป้าหมายเดียวกันที่หวังจะก้าวไปถึงเส้นชัยที่เรียกว่า ความส�ำเร็จ
แต่ใช่วา่ ทุกคนจะสามารถไปถึงจุดนัน้ ได้ เพราะระหว่างทางทีก่ า้ วเดินผูป้ ระกอบการ
อาจต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมายที่จะมาขัดขวางและเป็นบท
ทดสอบความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจจริง หากใครถอดใจยอมแพ้ไปเสียก่อน ความหวังทีจ่ ะไปถึง
จุดมุง่ หมายก็คงจบลง แต่สำ� หรับบางคนทีส่ ามารถเอาชนะอุปสรรคนัน้ ๆ มาได้ โอกาส
ทีจ่ ะเข้าใกล้เส้นชัยคงไม่เกินเอือ้ ม

ถึงตรงนีเ้ ชือ่ ว่าไม่มีใครอยากทีจ่ ะล้มเหลว หรือยอม
แพ้งา่ ยๆ หลายคนจึงอยากรูแ้ ล้วว่า จะต้องท�ำอย่างไร
ถึงจะขยับเข้าใกล้ความส�ำเร็จได้ ซึง่ จริงๆ แล้วองค์
ประกอบของความส�ำเร็จนัน้ มีอยูห่ ลายปัจจัยด้วยกัน
โดยเฉพาะใน 8 มิตติ อ่ ไปนี้ เรียกได้วา่ เป็นองค์ประกอบ
ของความส�ำ เร็จ ที่ส ถาบัน บัณ ฑิต บริห ารธุร กิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ ได้รว่ มกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ พิสจู น์มาแล้วว่า ธุรกิจทีข่ บั เคลือ่ น
โดยมีองค์ประกอบของความส�ำเร็จเหล่านีอ้ ยู่ ไม่มี
ค�ำว่าล้มเหลวอย่างแน่นอน

ผูป้ ระกอบการจ�ำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ
ทีต่ อบโจทย์ความต้องการ ฉะนัน้ ธุรกิจทีค่ ดิ จะประสบ
ความส�ำเร็จจึงต้องมีสนิ ค้าหรือบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ยอดเยีย่ ม หรือแตกต่าง โดดเด่น สามารถสร้างคุณค่า
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าและมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร
ได้ ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการอาจจะต้องมีการวิจยั ค้นคว้า
ข้อมูล องค์ความรู้ใหม่ หรือคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต เพือ่ พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ และ
ต้องไม่ลืมที่จะติดตามและน�ำข้อมูลความคิดเห็น
เพือ่ น�ำกลับมาใช้พฒ
ั นาสินค้าบริการใหม่อกี ด้วย

ฉะนัน้ ผูป้ ระกอบการใดก็ตามทีอ่ ยากจะประสบความ
ส�ำเร็จ ลองตรวจสอบตัวเองดูสวิ า่ ธุรกิจของคุณนัน้
มีองค์ประกอบของความส�ำเร็จใน 8 มิตนิ อี้ ยูก่ ขี่ อ้
ด้วยกัน ต้องบอกเลยว่า หากยิง่ มีมาก โอกาสทีจ่ ะไปถึง
ความส�ำเร็จก็มสี งู ขึน้ เท่านัน้

การบริหารจัดการด้านการสร้าง
ตราสินค้าและการตลาด
04
(Branding and Marketing)
แบรนด์และการตลาด นับว่ามีความส�ำคัญ
อย่างมากในการด�ำเนินธุรกิจ ฉะนั้นองค์กรธุรกิจ
ทีค่ ดิ อยากจะส�ำเร็จต้องไม่ลมื ท�ำในสิง่ เหล่านี้ โดย
ผูป้ ระกอบการต้องมีความเข้าใจตลาดและความต้องการ
ของลูกค้า พร้อมทัง้ ก�ำหนดตลาดเป้าหมายและจุดยืน
จากจุดแข็งขององค์กร รวมถึงมี Brand Value
Proposition ทีแ่ ตกต่างและชัดเจน เพือ่ สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
น�ำไปสูโ่ อกาสสร้างความยัง่ ยืนให้กบั ธุรกิจ นอกจาก
นี้ ยังต้องบูรณาการกลยุทธ์การตลาดและการสือ่ สาร
ตราสินค้า เพือ่ สร้างประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกัน

องค์กรทีม่ กี ารด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ยัง่ ยืน (Sustainable
Business Practice)
ธุรกิจทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จได้ ต้องมอง
ถึงเรือ่ งของความยัง่ ยืนด้วย และสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้องค์กร
ธุรกิจนัน้ ๆ เกิดความยัง่ ยืนคือ ต้องมีการสร้างผล
กระทบทางบวกต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ในระยะยาว โดยมีการน�ำประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องคนเข้ามา
เป็นส่วนหนึง่ ในกลยุทธ์การด�ำเนินงาน
01

องค์กรทีม่ กี ารสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Innovative
Enterprise)
ยุคนีธ้ รุ กิจใดก็ตามทีส่ ร้างความแตกต่าง
ด้วย นวัตกรรม ถือว่ามีชยั ไปกว่าครึง่ ฉะนัน้ องค์กร
ทีจ่ ะมีนวัตกรรมได้ ต้องให้ความส�ำคัญกับการวิจยั
และพัฒนา เพือ่ สร้างนวัตกรรมทีม่ คี วามก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทสี่ งู มีความซับซ้อน และแตกต่างจาก
เทคโนโลยีทมี่ อี ยู่ในท้องตลาด โดยบุคลากรทัง้ องค์กร
มีความกระตือรือร้นและมีสว่ นร่วมในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงมีการยกระดับผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมให้มมี ลู ค่าสูงขึน้ เพือ่ สร้างความต้องการ
ใหม่ๆ ให้ลกู ค้า
02

03

การบริหารจัดการด้านสินค้า และ
บริการทีส่ ร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้า (Customer-Focused
Product and Service)
ด้วยภาวะการแข่งขันทีเ่ พิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ

การบริหารจัดการด้านการปฏิบตั กิ าร
(Operational Best
05
Practice)
ความส�ำเร็จทางธุรกิจทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ งาน
หลังบ้านต้องมีประสิทธิภาพด้วย ฉะนัน้ ผูป้ ระกอบการ
ต้องมีการก�ำหนดวิธีป ฏิบัติการเป็น ลายลัก ษณ์
อักษรในทุกกระบวนการ มีการฝึกอบรมและทดสอบ
วิธกี ารปฏิบตั กิ าร มีการตรวจสอบและพัฒนาวิธกี าร
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองการ
เปลีย่ นแปลงของกระบวนการหรือผลิตสินค้าใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานในองค์กรสามารถ
คิดค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการ
เปลีย่ นแปลงได้ เป็นต้น
การบริหารจัดการด้านการเงิน
(Financial Strength)
06
เรื่องของการเงิน ถือเป็นหัวใจหลัก
ของธุรกิจ หากธุรกิจไม่สามารถบริหาร
จัดการทางการเงินได้ โอกาสที่จะล้มเหลวก็มีสูง
ผูป้ ระกอบการจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจพืน้ ฐานของ
ธุรกิจและวงจรธุรกิจเป็นอย่างดี เพือ่ ให้สามารถจัดการ

สภาพคล่องทางธุรกิจ และบริหารวงจรเงินสดของ
กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบที่สามารถ
ประเมินมูลค่าของกระแสเงินสดและวิเคราะห์มลู ค่า
กระแสเงินสดได้ รวมถึงมีวธิ ที จี่ ะวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ของธุรกิจให้อยูร่ อดได้ดว้ ย
การบริหารจัดการด้านบุคลากร
(People Excellence)
07
เมือ่ พนักงานคือ ส่วนหนึง่ ของความส�ำเร็จ
ฉะนัน้ ธุรกิจทีจ่ ะส�ำเร็จได้ จึงต้องให้ความ
ส�ำคัญกับเรือ่ งของคนเป็นอย่างมาก โดยองค์กรจะ
ต้องมีระบบและกลยุทธ์ทดี่ ีในการดึงดูด สรรหา และ
คัดเลือกบุคลากรทีม่ คี ณุ ภาพ ต้องรูจ้ กั พัฒนาบุคลากร
ให้มคี วามสามารถสูงและท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
โดยผูน้ ำ� องค์กรจะต้องเป็นผูล้ งมือสร้างกลยุทธ์ และ
ระบบบริหารการจัดการบุคลากรด้วยตนเอง และ
มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาและรักษาบุคลากรใน
องค์กร
การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการ
เป็นผูป้ ระกอบการ
08
(Entrepreneurship)
ท้ายทีส่ ดุ แล้ว ความส�ำเร็จจะเกิดขึน้ ได้
หรือไม่ ตัวผูป้ ระกอบการคือส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ เพราะ
พลังแห่งการเป็นผูป้ ระกอบการจะน�ำพาให้องค์กร
ธุรกิจเดินไปข้างหน้าได้อย่างมัน่ คง ซึง่ พลังแห่งการ
เป็นผูป้ ระกอบการนัน้ จะสะท้อนออกมาให้เห็นผ่าน
ความคิดริเริม่ และแสวงหาช่องทางการท�ำธุรกิจอย่าง
สม�ำ่ เสมอ มีความมุง่ มัน่ ในการต่อสูแ้ ละแก้ไขปัญหา
สามารถบริหารความเสีย่ งได้ดี และทีส่ ำ� คัญมีความ
เป็นผูน้ ำ� ทีโ่ ดดเด่นในการน�ำพาธุรกิจไปสูค่ วามส�ำเร็จ
จาก 8 มิตทิ กี่ ล่าวมานี้ คือ องค์ประกอบของความ
ส�ำเร็จทางธุรกิจ ทีผ่ า่ นการพิสจู น์มาแล้วจากผูป้ ระกอบการ
ที่ได้รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ซึง่ ได้รบั การยอมรับในฐานะผูท้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จ
ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่มีองค์ประกอบของความส�ำเร็จ
เหล่านีอ้ ยูท่ งั้ สิน้ และนีค่ อื 4 สุดยอดผูป้ ระกอบการ
ทีค่ ว้ารางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครัง้ ที่ 11 ไปครอง ซึง่ เรือ่ งราวความส�ำเร็จของแต่ละ
ธุรกิจจะเป็นอย่างไรนัน้ ติดตามไปพร้อมๆ กันเลย
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อีกหนึ่งจุดที่ส�ำคัญ ซึ่งท�ำให้นักธุรกิจรายนี้ สามารถ
เปลี่ยนยอดขายจากหลักร้อยล้านมาสู่พันล้านได้
ในช่วงเวลาแค่ 4 ปี คือการปรับปรุงระบบทีใ่ ช้ ให้สอดคล้อง
กับยอดขาย ถือเป็นการลดต้นทุนที่ยังคงคุณภาพไว้
เท่าเดิม

ซานตา เฟ่

สูตรส�ำเร็จสเต๊กพันล้าน
หากให้นึกถึงร้านสเต๊กเฮาส์ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า
เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ต้องนึกถึงแบรนด์ ซานตา เฟ่ มา
เป็นอันดับต้นๆ แต่กว่าที่แบรนด์นี้จะก้าวเข้ามานั่งอยู่
ในใจลูกค้าได้ส�ำเร็จ ล้วนต้องผ่านบททดสอบสุดหิน
และการลองผิดลองถูกอยู่ไม่น้อย ซึ่งเบื้องหลังความ
ส�ำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ ถูกเปิดเผยโดย สุรชัย ชาญอนุเดช
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จ�ำกัด
ผู้ท่ีสร้างจุดเปลี่ยนให้รถไฟขบวนนี้ กลายให้เป็นสถานี
สุดโปรดของลูกค้ามากมาย
แม้แบรนด์ ซานตา เฟ่ จะอยู่บนเส้นทางความอร่อย
ในห้างสรรพสินค้ามายาวนานกว่า 12 ปี แต่การเติบโต
อย่างก้าวกระโดดเพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
นี้เอง พร้อมๆ กับการเข้ามาบริหารงานของสุรชัย ซึ่ง
ก่อนหน้านี้เขาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น จากนั้นได้ซื้อหุ้น
ส่วนใหญ่ และเป็น CEO ของบริษัท
“การที่เราเป็นร้านอาหาร ผมมองว่าเรื่องแบรนด์เป็น
สิ่งส�ำคัญ ดังนั้น แบรนด์ของเราจึงต้องมีเรื่องราว
ที่น่าจดจ�ำ ซานตา เฟ่เป็นชื่อที่ผมเลือกเองกับมือ
เพราะซานตา เฟ่เป็นเมืองหลวงในมลรัฐนิว เม็กซิโก
มีบุคลิกที่น่าสนใจประกอบกันอยู่ 3 อย่าง ได้แก่ การ
เป็นเมืองคาวบอย เลี้ยงโค และเป็นเมืองชุมสายรถไฟ
ทีนี้มาย้อนดูตลาดสเต๊กในบ้านเรา แม้จะยังมีไม่เยอะ
มากในสมัยนัน้ แต่ทกุ คนต่างสร้างตัวตนว่าเป็นคาวบอย
หรือใช้โลโก้เป็นรูปวัว ดังนั้น เราจึงสร้างความต่าง
และดึง Story ของรถไฟออกมา เมือ่ แบรนด์มเี รือ่ งราว
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ขั้นตอนต่อมาคือ การออกแบบประสบการณ์ ให้
ลูกค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมกับการ
บริการ ให้เขาเห็นถึงเอกลักษณ์ตั้งแต่เดินเข้าร้าน
พนักงานพาไปเลือกที่นั่ง วิธีการสั่ง การทวนอาหาร
หรือแม้แต่การพรีเซ้นต์อาหาร เรียกว่าเป็น Experience
Marketing ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยท�ำให้ลูกค้าจดจ�ำเราได้
ในทันที”
จากการก�ำหนด Output ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมา จึง
เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้สุรชัยสามารถดีไซน์ Input และ
Process ในการท�ำงานหลังบ้านได้ง่ายขึ้น
“Input ที่ว่าก็คือ เรื่องของบุคลากร วัตถุดิบ และการ
ท�ำงานหลังบ้านทั้งหมด เราดีไซน์การบริการออกมา
เป็นรูปธรรม จะท�ำให้เรามองเห็นทันทีวา่ งานในแบบนี้
เด็กอายุ 18 ปีก็ท�ำได้ อย่างการเทรนนิ่งพนักงาน ผม
ใช้หลัก Easy Step ปกติรา้ นอืน่ อาจจะต้องเทรนด์เชฟ
3 ปี แต่ผมลดระยะเวลาเหลือเพียง 3 เดือน หรือเด็ก
เสิร์ฟที่วันแรกยังท�ำไม่คล่อง แต่วันต่อมาเขาสามารถ
ท�ำเป็นทุกอย่าง นอกจากนี้ เรายังมองเรื่องบุคลากร
ในระยะยาวด้วย การท�ำร้านอาหารอัตราการเทิร์น
โอเวอร์จะค่อนข้างสูง เฉลี่ยอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ แต่
ผมท�ำให้เหลือแค่ 7 เปอร์เซ็นต์ ด้วยการทีเ่ ราสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่เด็ก เมื่อเขาส�ำเร็จการศึกษาก็
สามารถเป็น Manager ร้านได้ทันที มันเป็นความ
ผูกพันระหว่างเด็กและองค์กร”

“เมื่อผมเข้ามาบริหาร ผมสั่งยกเลิกระบบครัวกลาง
ทันที ไม่ใช่ว่าระบบครัวกลางไม่ดีนะ ครัวกลางสามารถ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานได้ง่ายกว่า แต่ครัวกลางมี
ต้นทุนสูงมาก เราก็ปรับมาสู่การใช้ระบบโลจิสติกส์
ด้วยการให้ซัพพลายเออร์ของเราส่งวัตถุดิบโดยตรง
ถึงแต่ละสาขา ซึง่ เรามีเทคนิคทีส่ ามารถรักษามาตรฐาน
ของสเต๊กได้ นอกจากนี้ เรายังมีระบบควบคุมการ
ผลิตซอสสูตรลับ Rambo อย่างดี ด้วยการแยกให้
ซัพพลายเออร์ 2 ราย ผลิตส่วนผสมของซอสที่จะยัง
ไม่ส�ำเร็จรูป และค่อยน�ำมาผสมปรุงรสชาติเบ็ดเสร็จ
ภายในร้านอาหาร เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งระบบการ
จัดการเหล่านี้เองเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ซานตา เฟ่
สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว”
จากการเปลี่ยนแปลงและความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่ง
ปัจจุบันซานตา เฟ่มีสาขามากถึง 82 แห่งด้วยกัน นั่น
เป็นเพราะความไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่ฝังอยู่ใน DNA
ของชายคนนี้ ประกอบกับการใช้ชว่ งระยะเวลากว่า 8 ปี
เป็นดั่งสนามทดลองที่คอยลองผิดลองถูกว่าแบบไหน
จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดส�ำหรับซานตา เฟ่
“ส�ำหรับนักธุรกิจที่เขาเติบโตและมีวันนี้ได้ ทุกคนต่าง
พบกับค�ำว่าล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้น เพียงแต่จะเป็น
ความล้มเหลวครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ไปเรื่อยๆ จน
เจอกับความส�ำเร็จ เช่นเดียวกับผมที่ใช้เวลาอยู่นาน
เหมือนกันกว่าจะมีวันนี้ได้ เพราะถึงต่อให้เราล้มเหลว
แต่ผมก็จะไม่ยอมล้มเลิกโดยเด็ดขาด”
จากเรื่องราวทั้งหมด จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่เป็นตัวน�ำ
พาให้ซานตา เฟ่เติบโตอย่างโดดเด่นนั้น อยู่ที่การให้
ความส�ำคัญกับเรื่องแบรนด์ การมีระบบงานหลังบ้าน
ทีด่ ี และท้ายทีส่ ดุ คือ พลังของความเป็นผูป้ ระกอบการ
ที่มีอยู่เต็มเปี่ยม จึงไม่แปลกใจเลยที่ซานตา เฟ่
จะเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับรางวัล Bai Po Business
Awards by Sasin ครั้งที่ 11 ใน มิติการบริหารจัดการ
ด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and
Marketing) การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ
(Operational Best Practice) และ การสร้างธุรกิจ
ด้วยพลังแห่งการเป็นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurship)

เหรียญทอง ลามิทวิ บ์
เส้นทางความส�ำเร็จ
ผูผ้ ลิตหลอดลามิเนตระดับโลก

อย่างที่ทราบกันดีด้วยคุณภาพและฝีมือของผู้ผลิตไทย
นั้น เรียกได้ว่าไม่เป็นสองรองใคร จะเห็นได้จากแบรนด์
ดังทั่วโลกที่เชื่อมั่นในศักยภาพและใช้ประเทศไทยเป็น
ฐานการผลิต เช่นเดียวกับผู้ผลิตหลอดลามิเนตอย่าง
เหรียญทอง ลามิทวิ บ์ บริษทั ในเครือกิมไป๊ ซึง่ ถือได้วา่
เป็นกลุม่ ธุรกิจทีเ่ ชีย่ วชาญด้านงานพิมพ์ และแพ็กเกจจิง้
รายใหญ่ ข องประเทศ ซึ่ ง ได้ รั บ ความไว้ วางใจ
ในการเป็นผู้ผลิตหลอดยาสีฟันและเพอร์ชันนอลแคร์
ในกลุม่ หลอดลามิเนตให้กบั แบรนด์ดงั ระดับโลกมากมาย
เช่น ยูนิลีเวอร์ พีแอนด์จี คอลเกต ฯลฯ ด้วยยอดการ
ผลิตมากกว่า 1,500 ล้านหลอดต่อปีเลยทีเดียว
จากการเปิดเผยของทายาทธุรกิจอย่าง สุรัชนี ลิ่ม
อติบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหรียญทอง
ลามิทิวบ์ จ�ำกัด ที่เข้ามารับช่วงกิจการต่อเล่าให้ฟังว่า
ส�ำหรับตลาดหลอดประเภทลามิเนตในประเทศไทย
เวลานี้ ถือได้ว่า เหรียญทอง ลามิทิวบ์เป็นผู้ผลิตเพียง
เจ้าเดียว โดยที่ไม่มคี แู่ ข่งในประเทศ เนือ่ งจากเทคโนโลยี
ในการผลิตหลอดดังกล่าวนี้ค่อนข้างลงทุนสูง อีกทั้ง
ผูผ้ ลิตอืน่ ๆ ส่วนใหญ่ยงั เน้นผลิตหลอดประเภทเอ็กซ์ทรูด
มากกว่า ส่วนในระดับโลกเองก็ยังมีผู้ผลิตหลอด
ลามิเนตไม่มากนัก หากเป็นเจ้าใหญ่ที่มียอดการผลิต
ประมาณ 5,000-6,000 ล้านหลอดต่อปีจะมีอยู่ 2-3 ราย
เท่านั้น ในส่วนของกิมไป๊นั้นซึ่งมีการผลิตอยู่ที่
1,500 ล้านหลอดต่อปี ถือว่าเป็นระดับมีเดียมไซส์
ของโลก
“ตอนที่ตัดสินใจพัฒนาเป็นหลอดลามิเนตนั้น เริ่มมา
จากคุณพ่อซึ่งเป็นคนก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมา โดยก่อน
หน้านี้จะท�ำหลอดยาสีฟัน ก็เป็นหลอดแบบอะลูมิเนียม

ซึ่งหลอดประเภทนี้ไม่ค่อยมีเทคโนโลยีอะไรมาก ทุก
ที่ก็จะผลิตคล้ายๆ กัน จึงเพิ่มมูลค่าไม่ค่อยได้ มาร์จิน
ค่อนข้างต�่ำ ด้วยความที่คุณพ่อเป็นคนที่พัฒนา
นวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา จึงได้คิดค้นพัฒนามาเรื่อยๆ
จนมาท�ำเป็นหลอดลามิเนต ขณะเดียวกันก็คดิ ต่อยอด
อีกว่า ท�ำไมไม่ลองผลิตหลอดที่ไม่ใช่ยาสีฟันดูบ้าง
เพื่อจะเพิ่มมูลค่าได้ จนกระทั่ง 5-6 ปีที่แล้ว สามารถ
จะพัฒนาหลอดลามิเนตในกลุ่มเพอร์ชันนอลแคร์ขึ้น
มาได้ส�ำเร็จ”
แม้ด้วยคุณสมบัติหลายๆ อย่างของหลอดลามิเนตจะ
ท�ำออกมาแล้วสวยกว่าหลอดแบบเอ็กซ์ทรูด แต่จุด
หนึ่งที่ท�ำให้ลูกค้ายังไม่ชอบหลอดประเภทนี้ เนื่องจาก
การท�ำหลอดแบบลามิเนตนั้นจะท�ำเป็นแผ่นออกมา
ก่อน แล้วค่อยเชื่อมติดกันด้วยความร้อน จึงเกิดเป็น
แนวตะเข็บขึ้นมา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี
Invisible Side Seam นวัตกรรมที่บริษัทพัฒนาขึ้นมา
เพื่อไม่ให้มองเห็นแนวตะเข็บ และได้กลายเป็นจุด
เปลี่ยนส�ำคัญที่ท�ำให้ลูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนจากการใช้
หลอดเอ็กซ์ทรูดมาเป็นหลอดลามิเนตแทน
“หลอดของเราเมื่อเทียบกับหลอดเอ็กซ์ทรูด มีต้นทุน
ถูกกว่า อีกทั้งยังสามารถพิมพ์ ได้หลากหลายสวยงาม
มากกว่าด้วย เพราะหลอดเอ็กซ์ทรูดจะต้องพิมพ์ลง
บนหลอด มันอาจจะเคลื่อนได้ แต่ของเราพิมพ์ลงบน
แผ่นเว็บก่อน สามารถพิมพ์อะไรก็ได้ และที่ส�ำคัญสุด
การท�ำหลอดของเราเหมือนกับการท�ำแซนด์วิช คุณ
ชอบเนื้อใส่เนื้อ ชอบหมูใส่หมู ชอบผักอะไร สามารถ
ใส่ได้ตามที่ต้องการ นั่นคือจุดแข็งของเรามากๆ จาก
การที่เราสามารถผลิตแผ่นเว็บนี้ได้ด้วยตัวเอง เพราะ

ฉะนั้นสิ่งที่เราท�ำมาโดยตลอด คือลูกค้าอยากได้อะไร
เราสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้”
นอกเหนือจากเรื่องของนวัตกรรมที่สร้างโอกาสใหม่ๆ
ให้กับธุรกิจแล้ว การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ยังเป็นสิ่งที่บริษัทมุ่งเน้นมาโดยตลอด ทั้งนี้ สุรัชนีเล่า
เพิ่มเติมด้วยว่า ด้วยความที่บริษัทให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนา ฉะนั้นจะมีการทดลองสูตรใหม่ๆ อยู่ตลอด
เวลา เพื่อท�ำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และ
แน่นอนว่าย่อมต้องท�ำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจได้
ไม่ยาก และในอนาคตเราก�ำลังพัฒนาหลอดลามิเนต
ที่สามารถตอบโจทย์ตลาดผลิตภัณฑ์ย้อมผม เพื่อหวัง
จะขยายตลาดให้กว้างยิ่งขึ้นด้วย”
ด้วยความไม่หยุดนิง่ ทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ณุ ภาพ
ที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้าง
ความแตกต่าง บวกกับความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะตอบสนองความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าในทุกๆ ด้าน เหล่านี้จึงกลายเป็น
กลยุทธ์ที่ท�ำให้ธุรกิจไทยรายนี้ ก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้า
ในระดับโลก และปีนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่ง
ในผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 11 ใน มิติองค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม
(Innovative Enterprise) และการบริหารจัดการด้าน
สินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
(Customer-Focused Product and Service)
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เมนูใหม่ทุกๆ เดือน ซึ่งนับตั้งแต่เปิดร้านสาขาแรก
กุลพัชร์กไ็ ด้คดิ ค้นสูตรขนมหวานทีจ่ ะเป็นพระเอกจานเด่น
ของร้านมาโดยตลอด หลังจากผ่านการลองผิดลองถูก
มาหลายครัง้ จนกระทัง่ ในทีส่ ดุ ก็ได้โปรดักต์ทโี่ ดนใจลูกค้า
อย่างเช่น เมนูฮนั นี่ โทส
“จุดเด่นของเราคือ ขนมทีท่ ำ� สดใหม่ทกุ จาน ในรูปแบบ
ที่ไม่ซำ�้ ใคร ทุกเมนูของเรา 80 เปอร์เซ็นต์จะท�ำมาจาก
ครัวกลาง และอีก 20 เปอร์เซ็นต์จะท�ำทีห่ น้าร้านแบบ
วันต่อวัน เราตัง้ ใจท�ำระบบ Management การบริหาร
จัดการในการผลิตตัง้ แต่แรก โดยแยกครัวกลาง หน้าร้าน
และออฟฟิศออกจากกัน เพราะเราเคยมีบทเรียน
จากการท�ำร้านอาหารทะเลมาก่อน ข้อดีของการมีครัว
กลาง คือเราสามารถควบคุมสูตรในการผลิตขนมทุก
อย่างให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ เพราะการท�ำขนม
มีความละเอียดอ่อนมาก จึงต้องควบคุมคุณภาพให้
เหมือนกันทุกสาขา และขณะนี้ก�ำลังอยู่ในระหว่าง
การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จะใช้เป็น ครัวกลาง
ในอนาคต เพือ่ เพิม่ ก�ำลังการผลิตรองรับการขยายธุรกิจ
ในอนาคตด้วย

After You

ต้นแบบความส�ำเร็จธุรกิจ Gen Y
คนรุน่ ใหม่ยคุ นีต้ า่ งมีความฝันอยากจะสร้างธุรกิจเป็นของ
ตัวเอง กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ บริษทั อาฟเตอร์
ยู จ�ำกัด คือ หนึง่ ในนักธุรกิจรุน่ ใหม่ทกี่ า้ วขึน้ มาโดดเด่น
อยู่ในแถวหน้า ด้วยการก่อตัง้ แบรนด์คาเฟ่ขนมหวานที่
ประสบความส�ำเร็จอย่าง After You เรือ่ งราวการท�ำธุรกิจ
ของเธอได้กลายเป็นกรณีศกึ ษาและท�ำให้ชอื่ ของกุลพัชร์
เป็นทีจ่ ดจ�ำในฐานะผูป้ ระกอบการต้นแบบ หรือ Role
Model ส�ำหรับคนหนุม่ สาวรุน่ ใหม่ทอี่ ยากท�ำธุรกิจ
จากความหลงใหลและคลัง่ ไคล้ในการท�ำขนมมาตัง้ แต่
เด็ก คือจุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้เกิดร้าน After You ซึง่ ถือเป็น
คาเฟ่ขนมหวาน หรือ Dessert Cafe เจ้าแรกในตลาด
แต่กลุ พัชร์บอกว่า นัน่ ไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจเดียวทีท่ ำ� ให้
เธอตัดสินใจท�ำธุรกิจตัง้ แต่อายุแค่ 24 ปี แต่เป็นเพราะ
การสนับสนุนจากครอบครัวทีท่ ำ� ธุรกิจส่งออกอาหารทะเล
แช่แข็ง ซึง่ ช่วยบ่มเพาะความเป็นผูป้ ระกอบการให้กบั เธอ
“การเริม่ ต้นธุรกิจตัง้ แต่อายุยงั น้อย ท�ำให้เรามีความกล้า
ถือเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ี จริงๆ แล้วเคยขอครอบครัวเปิด
ร้านขนมตอนอยู่ ม.5 แต่ทบี่ า้ นปฏิเสธ เพราะว่าเรายัง
เด็กเกินไป คุณพ่อบอกว่าถ้าเรามีความฝันก็ให้วาดเอา
ไว้ จึงเรียนรูฝ้ กึ การท�ำขนมด้วยตนเองและเก็บสะสม
ประสบการณ์มาเรือ่ ยๆ เวลาทีเ่ ราไปต่างประเทศ เห็น
ไอเดียในการท�ำธุรกิจอะไรทีน่ า่ สนใจ ก็เก็บข้อมูลไว้ พอถึง
วันทีเ่ ปิดร้านขนมของตัวเอง ทุกอย่างก็เลยง่ายเพราะ
คอนเซ็ปต์ทกุ อย่างชัดมาตัง้ แต่เริม่ ต้น”
เพียงแค่ไม่กปี่ ชี อื่ ของ After You ก็สามารถครองใจ
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ผูบ้ ริโภคได้อย่างรวดเร็ว สร้างปรากฏการณ์ลกู ค้าเข้าคิว
ยาวทีห่ น้าร้าน จนต้องขยายสาขาเพิม่ ขึน้ และเติบโต
อย่างรวดเร็ว จนเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในปี
หน้า แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ กุลพัชร์บอกว่า เธอและลูกพี่
ลูกน้องอย่าง แม่ทพั ต.สุวรรณ เคยท�ำธุรกิจร้านอาหาร
ทะเลมาก่อน ทว่าอาจจะยังไม่ใช่เส้นทางทีล่ งตัว ประสบการณ์
ครัง้ นัน้ จึงเป็นบทเรียนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ทงั้ คูเ่ รียนรูว้ า่ Location
คือ สิง่ ส�ำคัญในการท�ำธุรกิจร้านอาหาร กุลพัชร์จงึ ตัดสินใจ
เลือกเปิดร้าน After You สาขาแรกที่ J Avenue
ทองหล่อ โดยเธอบอกว่าเป็นการเลือกจากสัญชาตญาณ
เพราะไม่มีใครเห็นภาพของธุรกิจชัดเจนได้ดเี ท่ากับตัว
เธอเอง
“การท�ำธุรกิจทีเ่ ป็นเจ้าแรกในตลาดง่ายกว่าไปท�ำตามคน
อืน่ เพราะการไปสูก้ บั แบรนด์อนื่ ทีด่ งั อยูแ่ ล้ว มันไม่มี
ประโยชน์ สูเ้ รามาสร้างแบรนด์ทเี่ ป็นคาแร็กเตอร์ของตัว
เอง คนจะซึมซับได้มากกว่า ในขณะทีห่ ากไปสูก้ บั ตลาด
ทีอ่ มิ่ ตัวแล้ว การก๊อบปีต้ ามอาจจะดูงา่ ย แต่ในระยาวนัน้
เหนือ่ ยกว่า ถ้าหากท�ำธุรกิจจาก Passion เราจะสบายใจ
กว่าการค�ำนึงถึงแต่ยอดขายหรือตัวเลข เพราะเราจะ
กดดัน เราต้องท�ำทัง้ สองอย่างควบคูก่ นั ไป Keyword
ส�ำคัญของเรา คือ ขายให้ได้ และท�ำแบรนด์ให้ตดิ ตลาด
ก่อน แล้วทุกอย่างจะตามมาเอง”
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นของ After You นั้น เกิดจาก
จิตวิญญาณความเป็นผูป้ ระกอบการของกุลพัชร์และพีช่ าย
ที่เรีย นรู้แ ละพัฒ นาการผลิต สิน ค้าและบริการเพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยทางร้านจะออก

“ส่วนเรือ่ งการบริการ เราก็มกี ารลงทุนซือ้ ระบบคิวมา
ช่วยแก้ปญั หาให้ลกู ค้าได้รบั ความสะดวกมากขึน้ เรา
พยายามไม่ให้ลกู ค้าต้องรอนานเกินไป ตัง้ เป้าว่าภายใน
ปีนจี้ ะขยายสาขาเพิม่ อีก 2 แห่งเพือ่ รองรับปริมาณลูกค้า
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ”

นอกจากนี้ After You ยังโฟกัสกับระบบการบริหารจัดการ
ของร้าน ไม่วา่ จะเป็น การจัดท�ำคูม่ อื ปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน
ให้กบั พนักงานภายในองค์กรทัง้ หมดกว่า 400 คน แบ่ง
ออกเป็นออฟฟิศหลัก ประมาณ 50 คน ทีเ่ หลือกระจาย
อยูต่ ามหน้าร้านต่างๆ ทีม่ อี ยูก่ ว่า 13 สาขาในปัจจุบนั
พร้อมทัง้ จัดระบบเทรนนิง่ พนักงานอย่างจริงจัง เพือ่
ให้การปฏิบตั งิ านภายในราบรืน่ ทีส่ ดุ
ด้วยปัจจัยความพร้อมในการท�ำธุรกิจทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา
ท�ำให้บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด ได้รบั รางวัล Bai Po
Business Awards ครัง้ ที่ 11 ในมิตกิ ารบริหารจัดการ
ด้านสินค้าและบริการทีส่ ร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
(Customer-Focused Product and Service) การบริหาร
จัดการด้านการปฏิบตั กิ าร (Operational Best Practice)
และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurship)

HUMANICA

เจ้าตลาด HR แบบครบวงจร
12 ปีบนเส้นทางธุรกิจด้าน HR ของบริษทั ฮิวแมนิกา้
จ�ำกัด ซึง่ ดูแลระบบเงินเดือนให้กบั พนักงานมากกว่า
100,000 คน เป็นบทพิสูจน์ ได้อย่างดีถึงศักยภาพ
ของธุรกิจไทย โดยเฉพาะในกลุม่ ซอฟต์แวร์ ทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับจากลูกค้ามากมาย ไม่เว้นแม้กระทัง่ บริษทั ยักษ์
ใหญ่จากต่างประเทศทีไ่ ว้วางใจใช้บริการจัดท�ำระบบบัญชี
เงินเดือน และบริการด้านงานทรัพยากรบุคคล จนท�ำให้
ชือ่ เสียงของฮิวแมนิกา้ กลายเป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง
จุดเริม่ ต้นของฮิวแมนิกา้ เกิดขึน้ มาจากความชอบในงาน
ด้าน HR พร้อมๆ กับการมองเห็นโอกาสจากช่องว่าง
ในตลาดทีม่ อี ยูท่ ำ� ให้ สุนทร เด่นธรรม ซึง่ ปัจจุบนั ด�ำรง
ต�ำแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ�ำกัด
ตัดสินใจตัง้ บริษทั ขึน้ เพือ่ ให้บริการเกีย่ วกับ HR Solution
ซึง่ มีบริการสองส่วนหลักๆ คือ HR System ทีเ่ ป็น
Software และ Business Process Outsourcing เน้น
การท�ำระบบ HR ภายในบริษทั เช่น การท�ำ Payroll
หรือระบบเงินเดือนนัน่ เอง
แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ต้องผ่านความยากล�ำบากมา
ไม่นอ้ ย ซึง่ หากย้อนกลับไปช่วงเริม่ ต้น เรียกได้วา่ แทบ
จะเริม่ ต้นมาจากศูนย์ อีกทัง้ ยังเจอกับช่วงวิกฤตหนักจน
เกือบท�ำให้ทอ้ และถอดใจ เพราะวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ มาเป็น
ช่วงเดียวกับที่ ฮิวแมนิก้าก�ำลังพัฒนาซอฟต์แวร์
ของตนเองทีช่ อื่ ว่า Humartix โดยในวิกฤตนัน้ ได้ทำ� ให้สนุ ทร
เรียนรูถ้ งึ การบริหารจัดการทางการเงิน รวมถึงยังสามารถ
แก้ไขปัญหาและฝ่าฟัน จนสามารถวางรากฐานทีแ่ ข็งแกร่ง
ให้กบั ฮิวแมนิกา้ ได้

“ตอนแรกเริม่ เรายังไม่มซี อฟต์แวร์ของตัวเอง ใช้ของ
ต่างประเทศ แต่ปญั หาทีเ่ จอคือระบบใหญ่ ใช้ยาก ราคา
แพง ลองอยู่ประมาณ 2 ปี เริ่มไม่ไหว เลยเริ่มท�ำ
ซอฟต์แวร์ของตัวเองขึน้ มา ตัง้ แต่รากฐาน Framework
ตรงนีอ้ ยากจะบอกว่าบางอย่างเราต้องตัดสินใจ ต้องกล้า
อดทนทีจ่ ะยืนหยัดจนถึงวันทีส่ ำ� เร็จ เพราะถ้าเราไม่เริม่
ต้นท�ำซอฟต์แวร์ตอนนัน้ ไม่อดทน วันนีจ้ ะไม่มฮี วิ แมนิกา้
แน่นอน เพราะตอนนั้นมีแต่การลงทุน ไม่มีรายได้
เพราะเราต้องโฟกัสทีก่ ารพัฒนาซอฟต์แวร์ Cash Flow
ของเราติดลบทุกเดือน เราต้องพยายามหมุนเงิน จนถึง
วันที่ซอฟต์แวร์เสร็จและเริ่มขายได้ พิสูจน์ให้ลูกค้า
เห็นว่าของเราดีจริง ซึง่ วันทีซ่ อฟต์แวร์เสร็จนัน้ เราก็จะ
ไม่มคี า่ Production Cost ไม่มตี น้ ทุนการผลิต เพราะฉะนัน้
มีอยูส่ องอย่างคือ ถ้าซอฟต์แวร์เราไม่เกิดก็ดบั เลย เมือ่
ผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินตอนนัน้ มาได้ บริษทั ของเรา
เติบโตทุกปี มีสถานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง เรามีหนีส้ นิ ต่อทุน
ต่อรายรับต�ำ่ มาก ส่วนหนึง่ เป็นเพราะเราเติบโตจากเงิน
ของตัวเองเป็นหลัก”
หลังจากทีผ่ า่ นวิกฤตในครัง้ นัน้ ฮิวแมนิกา้ ได้เริม่ เติบโต
ขึน้ พร้อมกับ Humatrix ซอฟต์แวร์ดา้ น HR ทีถ่ กู พัฒนา
ขึน้ มา เพือ่ ช่วยเสริมให้ฮวิ แมนิกา้ กลายเป็นบริษทั ด้าน
HR Solution ทีค่ รบวงจร โดยมีกลุม่ ลูกค้าทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ สิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ฮวิ แมนิกา้ แตกต่างจาก
คูแ่ ข่ง นัน่ คือ การใช้นวัตกรรมเป็นกลุยทธ์หลักในการ
ด�ำเนินธุรกิจ
“ความต่างของเราคือเราโฟกัสเฉพาะสิง่ ทีถ่ นัด นัน่ คือ
HR และอาจจะต่อยอดไปท�ำซอฟต์แวร์การเงิน โลจิสติกส์
แต่ทงั้ หมดยังอยูบ่ นพืน้ ฐานของ Framework เดียวกัน
ทีเ่ ราสร้างขึน้ เอง Framework เปรียบเหมือนรากฐาน
ของบ้าน ไม่วา่ จะต่อยอดเป็นอะไรก็ยงั อยูบ่ นรากฐาน
ของบ้านเรา อีกจุดเด่นหนึง่ ซึง่ ถือเป็นนวัตกรรมของเรา
เลย คือถ้าเป็นซอฟต์แวร์ของทีอ่ นื่ ๆ จะมีลกั ษณะเป็น
ชิน้ ส่วนแยกกัน แต่ของเราจะท�ำให้สามารถเชือ่ มต่อกัน
ได้ตงั้ แต่ตน้ จนจบ เพราะข้อมูลของพนักงานอยูท่ เี่ รา
ทัง้ หมด ท�ำให้เราสามารถท�ำ Work Flow ได้ ไม่ตอ้ งมี
คนมานัง่ ดู เพราะเป็นระบบ Auto นอกจากนี้ เรายังมี
Framework ทีท่ นั สมัย ใช้งา่ ย โดยเราท�ำซอฟต์แวร์ให้
เป็นมาตรฐาน ซึง่ จะมี 2 ขนาดคือ ขนาดใหญ่ ส�ำหรับ
บริษทั ทีม่ พี นักงาน 1,000 คนขึน้ ไป กับขนาดกลาง
พนักงาน 100-1,000 คน แม้จะท�ำซอฟต์แวร์ให้มี
มาตรฐานเดียวกันแต่สามารถยืดหยุน่ ได้ตามแต่ละบริษทั
เช่น นโยบาย กฎระเบียบ เวลาเข้า-ออกงาน วันลา โอที
รวมไปถึงกฎหมายของแต่ละประเทศ”

ฮิวแมนิกา้ นัน่ คือ การให้ความส�ำคัญและสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลกู ค้า ด้วยการน�ำเสนอในสิง่ ทีแ่ ม้แต่ตวั ลูกค้าเอง
อาจยังไม่รดู้ ว้ ยซ�ำ้ ว่าตนเองมีความต้องการ
“เราไม่ใช้นโยบายว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วเอาไปเสนอ
เราไม่ทำ� ในสิง่ ทีเ่ ราไม่ถนัด กลับกันถ้าเรามองแล้วว่า
ลูกค้าควรจะมีแบบนี้ ก็จะใช้ความรูข้ องเราเอาไปเสนอว่า
บริษทั เขาควรจะมีระบบนี้ เพราะสิง่ ทีเ่ ขาท�ำอาจไม่มี
ประสิทธิผล เหมือนประโยคคลาสสิกของ Henry Ford
ทีบ่ อกว่า ถ้าเราถามว่าประชาชนต้องการอะไร เราคง
ผลิตแค่รถม้าทีเ่ ร็วขึน้ ก็จะไม่มรี ถยนต์เหมือนในปัจจุบนั นี้
เพราะฉะนัน้ เราไม่ถาม แต่เราน�ำเสนอสิง่ ทีล่ กู ค้าอาจ
ยังไม่รวู้ า่ ตัวเองต้องการ เหมือนเราเข้าไปเป็นเพือ่ นร่วม
คิดกับเขา ท�ำอย่างไรทีเ่ ขาจะอยูก่ บั เราไปนานๆ เราต้อง
อ�ำนวยความสะดวกให้เขา บริการเขา”
จะเห็นได้วา่ จากการให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของการบริหาร
การเงินทีด่ ี การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ได้นำ� มาซึง่ ความส�ำเร็จ
จนท�ำให้ฮวิ แมนิกา้ กลายเป็นหนึง่ ในบริษทั ทีไ่ ด้รบั รางวัล
Bai Po Business Awards by Sasin ครัง้ ที่ 11 ในมิติ
องค์กรทีม่ กี ารสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
มิตกิ ารบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการทีส่ ร้างความ
พึงพอใจให้กบั ลูกค้า (Customer-Focused Product and
Service) และมิตกิ ารบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial
Strength)

นอกจากนี้ อีกหนึ่งสิ่งส�ำคัญที่เป็นกลยุทธ์หลักของ
SME Thailand
November 2015
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