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Be the

โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin
เกิดขึ้นจากความร่วมมือของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งครั้งนี้นับ
เป็นครัง้ ที่ 8 แล้วทีไ่ ด้มกี ารมอบรางวัลเกียรติยศดังกล่าว เพือ่
ยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความส�ำเร็จและสามารถ
สร้างความแตกต่างให้ธุรกิจได้อย่างโดดเด่นในมิติใดมิติหนึ่ง
หรือหลายมิติจากเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่ง
ประกอบด้วย 10 มิติส�ำคัญที่ถือเป็นหัวใจในการท�ำให้ธุรกิจ
เติบโตและแข็งแกร่งได้ นั่นคือ
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การให้ความส�ำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
ความริเริ่มที่น�ำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
การมีคุณภาพสูงของสินค้าและบริการ (Quality)
การตอบสนองและปรั บ ตั ว ต่ อ โอกาสและปั ญ หา
(Adaptability to Changes)
การสร้างมูลค่า (Value Creation)
การสร้างตราสินค้า (Branding)
การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)
ความเป็นผู้น�ำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม
(Leadership & Team Building)
การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)
การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)
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เป้าหมายของคนท�ำธุรกิจ เชื่อว่าทุกคนก็คง
อยากจะเป็นผู้น�ำ อยากเป็นที่หนึ่งในตลาด อยาก
เป็นที่ยอมรับของลูกค้า และที่ส�ำคัญไปกว่านั้น
คือ อยากเป็นคนที่ถูกเลือกอันดับแรก
เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า การแข่งขันในยุคปัจจุบัน
รุนแรงและดุเดือดอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึง เพราะ
ทุกธุรกิจต่างก็มีเป้าหมายที่ต้องการจะเข้าไปครองใจ
ลูกค้า ฉะนัน้ ในยุคทีล่ กู ค้าเป็นใหญ่ มีสทิ ธิช์ ขี้ าด และ
เลือกเฟ้นในสิ่งที่ตัวเองต้องการมากที่สุด ในขณะที่
ตัวเลือกก็มีมากมาย ดังนั้น การที่จะดันตัวเองเข้าไป
อยู่ในใจลูกค้าได้ คงไม่ได้เกิดจากโชคช่วย แต่ต้อง
อาศัยความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างหนัก
เฉกเช่นเดียวกับ 5 ผูป้ ระกอบการตัวอย่าง ที่ได้รบั รางวัล Bai Po Business
Awards by Sasin ครั้งที่ 8 นี้ ทุกคนต่างได้รับการยอมรับในฐานะผู้ที่
ประสบความส�ำเร็จ ซึ่งพร้อมที่จะมาถ่ายทอดกลเม็ดในการพิชิตใจลูกค้า
จนท�ำให้ทุกแบรนด์กลายเป็น The First ในใจลูกค้าได้ในที่สุด
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“เรื่องจริงที่เราพูดไป อาจจะ
ดูด้อยกว่าคู่แข่ง แต่สุดท้ายแล้ว
ลูกค้าจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าเขา
จะเลือกใคร”
ลูกค้ากลุม่ คนรุน่ ใหม่ ซึง่ ปัจจุบนั มีศนู ย์ลามินา เอ็กซ์
คลูซีฟช็อปอยู่ประมาณ 60 แห่ง และร้านตัวแทน
จ�ำหน่ายทัว่ ประเทศอีกกว่า 500 แห่ง จากความแตกต่าง
ทั้งตัวสินค้าและบริการนี้เอง จึงท�ำให้ลูกค้าเกิด
ความเชื่อมั่นในแบรนด์ลามินามาจนถึงทุกวันนี้

LAMINA

ครองใจลูกค้าด้วยวิถีที่แตกต่าง
การครองใจลูกค้า ถือเป็นเป้าหมายที่ทุกๆ ธุรกิจ
ปรารถนา แต่การจะไปถึงจุดนั้นได้ ต้องอาศัยปัจจัย
มากมาย รวมถึงความมุง่ มัน่ และความพยายามของ
ตัวผู้ประกอบการด้วย เพราะคู่แข่งต่างก็พยายามจะ
ช่วงชิงต�ำแหน่งการเป็นทีห่ นึง่ ในใจของลูกค้าเช่นกัน
และหนึ่งในแบรนด์ SME ที่ท�ำได้ส�ำเร็จ นั่นก็คือ
ฟิลม์ กรองแสง Lamina (ลามินา) ที่ม่งุ มัน่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริงมาตลอด 18 ปี
และกลายเป็นแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคได้ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้
ภายใต้การน�ำของ จันทร์นภา สายสมร กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จ�ำกัด ในฐานะ
ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามินา จาก
ประเทศอเมริกา เล่าว่า เมื่อคิดอยากจะมีธุรกิจเป็น
ของตัวเอง ท�ำให้นกึ ไปถึงแผนธุรกิจทีท่ ำ� ในสมัยเรียน
ปริญญาโท โดยมี “ฟิล์มกรองแสง” เป็นหัวข้อของ
การท�ำงานส่งอาจารย์ในครั้งนั้น มาเป็นจุดเริ่มต้น
ของธุรกิจแรกในชีวิต แม้จะไม่มีประสบการณ์ด้านนี้
มาเลย เพราะจบมาทางด้านเทคนิคการแพทย์ แต่
นัน่ ก็ไม่ใช่ปญั หา เพราะจันทร์นภาเชือ่ มัน่ ว่าถ้าเรามี
ความกล้าและมุ่งมั่น ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้

“ช่วงที่เริ่มต้นนั้น คู่แข่งเราแข็งแรงมาก ในขณะที่
เราหน้าใหม่มาก แถมไม่มีพื้นฐานมาก่อน แต่เราก็
ไม่คิดจะไปชนกับยักษ์ เนื่องจากตอนที่ท�ำรายงาน
เราเห็นว่า ลูกค้ายังไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไร จึง
พยายามที่จะเสนอทางเลือกให้กับลูกค้า ด้วยสินค้า
คุณภาพดี ที่คุ้มค่าส�ำหรับตัวลูกค้าและรถยนต์”
ดังนั้น การจะสร้างแบรนด์ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง
และเป็นที่จดจ�ำของลูกค้าได้ จันทร์นภาบอกว่าต้อง
อาศัยหลักการสร้างความแตกต่าง ตั้งแต่เรื่องตัว
สินค้า โดยบริษัทจะคัดเลือกและน�ำเข้าสินค้าที่มี
คุณภาพสูง ระดับพรีเมียมมาจ�ำหน่าย พร้อมทัง้ เป็น
ผู้น�ำในตลาดที่มีการประกาศรับประกัน 7 ปี ในขณะ
ที่ตลาดส่วนใหญ่เวลานั้นรับประกันเพียงแค่ 5 ปี
พร้อมทัง้ ยังมีสีให้เลือกหลากหลาย ขณะเดียวกันด้าน
บริการ ก็เน้นการใช้เทคโนโลยีติดตั้งที่ได้มาตรฐาน
โดยบริษัทมีการน�ำช่างจากต่างประเทศเข้ามาฝึก
อบรมเทคนิคการติดตั้งให้กับร้านฟิล์มโดยไม่คิดค่า
ใช้จ่าย เพื่อสร้างมาตรฐานการติดตั้งให้เกิดขึ้น และ
ในปี 2546 ได้เริ่มโครงการศูนย์ติดตั้งฟิล์มลามินา
เอ็กซ์คลูซฟี ช็อป ซึง่ เป็นการน�ำเสนอการติดตัง้ ฟิลม์
รูปแบบใหม่ผ่านศูนย์บริการที่ทันสมัย เพื่อรองรับ

“สิ่งส�ำคัญอีกอย่างทีท่ ำ� ให้ฟิล์มลามินาเป็นแบรนด์ที่
ลูกค้านึกถึง เมื่อพูดถึงฟิล์มกรองแสง คือการเป็น
ผูน้ ำ� ด้านการให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและเป็นจริงกับลูกค้า
สังเกตได้วา่ แม้ในโบรชัวร์จะบอกค่ากันความร้อนได้
น้อยกว่า แต่ลูกค้าก็ยังเลือกฟิล์มลามินา เพราะเขา
เชื่อว่าสิ่งที่เราโฆษณานั้นเป็นข้อเท็จจริง บางครั้ง
เรื่องจริงที่เราพูดไป อาจจะดูด้อยกว่าคู่แข่ง แต่
สุดท้ายแล้วลูกค้าจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะ
เลือกใคร”
ด้วยหัวใจของความเป็นผู้ประกอบการ ที่มุ่งมั่นให้
ความส�ำคัญกับลูกค้าและพร้อมจะผลักดันให้แบรนด์
เติบโตและแข็งแกร่งต่อไป ด้วยเหตุผลนี้เองที่ท�ำให้
ฟิลม์ ลามินา ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards
by Sasin ครั้งที่ 8 ซึ่งมีความโดดเด่นในมิติ การให้
ความส�ำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) การสร้าง
ตราสินค้า (Branding) และการสร้างธุรกิจด้วยพลัง
แห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
“การได้รบั รางวัล ก็เป็นเหมือนการท�ำให้เรารูว้ า่ สอบ
ผ่าน เพราะมีคนมาช่วยตรวจสอบและบอกว่าสิ่งที่
เราท�ำนั้นถูกต้องแล้ว และรางวัลยังเป็นก�ำลังใจให้
เราและทีมงานทุกคน รูว้ า่ อย่างน้อยก็มคี นเห็นคุณค่า
ในการท�ำงานแบบเรา และทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ การได้รบั
รางวัล ยังท�ำให้เราได้มโี อกาสพบปะ พูดคุยท�ำความ
รูจ้ กั กับเพือ่ นร่วมธุรกิจคนอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั รางวัลเช่นกัน
จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีส�ำหรับเราจริงๆ”
เป็นบทพิสจู น์ได้อย่างดีวา่ ถึงจะเล็กกว่า หรือมาทีหลัง
แต่ถา้ สามารถสร้างความแตกต่างได้แล้ว การจะก้าว
เข้าไปนั่งอยู่ในใจของลูกค้านั้น ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย
SME Thailand
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“ธุรกิจของเราอยู่ ได้ด้วยความเชื่อถือ
ของลูกค้า เป็นงานบริการ จึงเน้นคุณภาพ
ในเรื่อง Service Mind”
ไม่ว่าลูกค้าจะไปใช้บริการสาขาไหนก็จะได้รับการ
บริการที่สะดวกรวดเร็วเช่นกัน”

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
มุ่งมั่นสู่การเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน
ธุรกิจดูแลและรักษาสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าสูงถึงกว่าหนึ่ง
หมื่นล้านบาทต่อปี และยังต้องแข่งขันกับสถาน
พยาบาลสัตว์ที่มีอยู่ทั่วประเทศอีกกว่า 1,800 แห่ง
การจะเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคจึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่
ชือ่ ของ “โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ” สามารถก้าวขึน้
มาเป็นผูน้ ำ� อันดับ 1 ในธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์เอกชน
ของประเทศไทย ด้วยมาตรฐานการรักษาและการให้
บริการอันดับต้นๆ ในเอเชีย
จากจุดเริ่มต้นของคลินิกรักษาสัตว์เล็กๆ ในย่าน
สุขุมวิท ที่มีทีมงานแค่ 12 คน และสัตวแพทย์เพียง
4 คน ในปี พ.ศ. 2537 ได้พัฒนามาเป็นโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนขนาดใหญ่ชนั้ น�ำระดับประเทศ และขยายสาขา
เพิม่ อีก 8 แห่ง ทัง้ ในกรุงเทพฯ และพัทยา เบือ้ งหลัง
ความส�ำเร็จนี้ นายสัตวแพทย์ บุญชู ทองเจริญพูลพร
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เปิด
เผยถึงกลยุทธ์ส�ำคัญที่สามารถครองความเป็นหนึ่ง
ในธุรกิจนี้ว่า คุณภาพ ความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ
ของลูกค้า และระบบเครือข่ายทีเ่ ชือ่ มต่อข้อมูลระหว่าง
โรงพยาบาลสาขาในเครือทุกแห่ง เป็นสิ่งส�ำคัญ
“จุดแข็งของเราคือ ระบบคุณภาพทีเ่ ราพัฒนามาโดย
ตลอด ขณะนีเ้ ราก�ำลังพัฒนาคุณภาพทางการแพทย์
ให้ได้มาตรฐานระดับสากลของสถานพยาบาลส�ำหรับ

สัตว์ ซึง่ เทียบเท่ากับโรงพยาบาลรักษาคน และพัฒนา
ภายในองค์กรโดยจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์ ไป
ศึกษาเฉพาะทางเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับผู้ที่มาใช้บริการ ด้วยการเพิ่มแขนงการ
รักษาบริการทางการแพทย์และคลินกิ เฉพาะทางอย่าง
กายภาพบ�ำบัดและการฝังเข็ม รวมทัง้ หมด 12 คลินกิ ”
นอกจากจะให้ความส�ำคัญกับการจัดการคุณภาพ
(Quality Management) โดยน�ำระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001: 2008 มาใช้ในการบริหารจัดการโรงพยาบาล
แล้ว โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อยังลงทุนถึง 5 ล้านบาท
เพื่อน�ำเทคโนโลยีมาบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
โดยน�ำระบบ Digital Hospital Solution เข้ามาใช้
ในการท�ำงาน ท�ำให้สามารถแก้ปัญหาในการจัดการ
ฐานข้อมูลลูกค้าทีม่ อี ยูจ่ ำ� นวนมากได้ดว้ ยเทคโนโลยี
ไอที
“ธุรกิจของเราอยูไ่ ด้ดว้ ยความเชือ่ ถือของลูกค้า ธุรกิจ
ของเราเป็นงานบริการ จึงเน้นคุณภาพในเรือ่ ง Service
Mind เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจ ปัจจุบันเรามีระบบจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลการใช้บริการ และติดตามดูว่าลูกค้าได้รับการ
ตอบสนองและรับการรักษาอย่างต่อเนือ่ งหรือไม่ โดย
ข้อมูลเหล่านี้จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้าทุกสาขา

นอกจากนี้ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อยังมีการต่อยอด
สร้างมูลค่าทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการแตกไลน์สร้าง
แบรนด์ สิ น ค้ า สั ต ว์ เ ลี้ ย งเป็ น ของตั ว เองในชื่ อ
“Dr.choice” และ “ทองหล่อเพ็ทแคร์” ซึง่ เป็นทัง้ ร้าน
จ�ำหน่ายสินค้าและอาหาร บริการอาบน�้ำ-ตัดขน
ไปจนถึงบริการรับ-ส่งสัตว์เลี้ยง ล่าสุดยังได้สร้าง
“Thonglor Pet City” เพื่อเป็นคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่
ส�ำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง ที่มีบริการแบบครบวงจร
ในพื้นที่ย่านรังสิตอีกด้วย
น.สพ.บุญชู เผยทิศทางธุรกิจในอนาคตว่า จะมุ่ง
ขยายสาขาสูภ่ มู ภิ าคอืน่ ๆ ของประเทศไทยและขยาย
ธุรกิจไปสูอ่ าเซียน ซึ่งทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
นัน้ ถือเป็นผูน้ ำ� ในภูมภิ าคนี้ ทัง้ ในแง่ขดี ความสามารถ
ในเรื่องเทคโนโลยีการรักษาและการบริการ ส่วน
ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นรองก็แต่เพียง
ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันเท่านั้น
จากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานการรักษา
พยาบาลและการให้บริการแก่ลกู ค้าให้ดที สี่ ดุ รวมทัง้
รู้จักต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ส่งผลให้
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้รับรางวัล Bai Po
Business Awards by Sasin ครั้งที่ 8 ถึง 3 มิติ
ด้วยกัน คือ การให้ความส�ำคัญต่อลูกค้า (Customer
Focus) การมีคุณภาพสูง (Quality) และการสร้าง
มูลค่า (Value Creation)
“การได้รางวัลในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของ
เราและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าองค์กร SME สามารถ
พัฒนาคุณภาพจนได้รบั การยอมรับ ผลพลอยได้หนึง่
ทีส่ �ำคัญจากการได้รับรางวัลในครั้งนี้ นอกจากธุรกิจ
ของเราจะได้รบั ความน่าเชือ่ ถือจากลูกค้าเพิม่ ขึน้ แล้ว
ยังท�ำให้เรามีก�ำลังใจที่จะพัฒนาคุณภาพและการ
บริการให้ดีมากยิ่งขึ้น”
เมื่อมีศักยภาพและความพร้อมทั้งคุณภาพในการ
รักษาและการบริการเช่นนี้แล้ว เป้าหมายการเป็น
โรงพยาบาลรักษาสัตว์เอกชนอันดับหนึ่งในอาเซียน
ของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ก็อยูไ่ ม่ไกลเกินเอือ้ ม

062
P057-063_Cover Story_re3.indd 62

6/19/13 4:59 PM

อ้วยอันโอสถ

พิสูจน์ความส�ำเร็จ
ด้วยคุณภาพอันยาวนาน
หากพูดถึงยาสมุนไพร “อ้วยอันโอสถ” คงเป็นชื่อที่คุ้นหูคนไทย
กันเป็นอย่างดี เพราะนับตั้งแต่วันก่อตั้งในปี 2529 ก็ได้มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จากร้านขายยาธรรมดา กลายมาเป็น
บริษัทยาสมุนไพรที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้ทั่วประเทศ แม้
ปัจจุบันตลาดสมุนไพรจะมีการแข่งขันและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดผู้ผลิตรายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งพันรายก็ตาม แต่ชื่อ
อ้วยอันโอสถยังคงเป็นตัวเลือกแรกๆ เมือ่ ลูกค้านึกถึงยาสมุนไพร
ชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท อ้วยอันโอสถ จ�ำกัด กล่าวว่า จากการแข่งขัน
ในตลาดยาสมุนไพรจะพบว่ากระแสของสมุนไพรจะมีเป็นช่วงเวลา
เช่น ช่วงหนึ่งจะมีสมุนไพรบางชนิดได้รับความนิยม ก็จะท�ำให้มี
ผู้ผลิตสินค้าจากสมุนไพรตัวนั้นๆ ออกมาแข่งขันกันเป็นจ�ำนวน
มาก ทัง้ นี้ ในส่วนของอ้วยอันโอสถซึง่ มีการจดทะเบียนยามากกว่า
100 ต�ำรับ สมุนไพรจึงมีความหลากหลาย ฉะนั้นนอกจากจะ
ไม่ได้รบั ผลกระทบแล้ว ยังถือเป็นโอกาสทีเ่ ข้าถึงผูบ้ ริโภคได้มากขึน้
อีกด้วย โดยผ่านร้านขายยาทัว่ ไปทีม่ กี ว่า 5,000 สาขาทัว่ ประเทศ
และร้านค้าในโมเดิร์นเทรดอีกหลายสาขาด้วยกัน
ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ถือหลัก
ใหญ่ใจความทีบ่ ริษทั ยาสมุนไพรต่างๆ มักจะใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
ต่อสูก้ นั แต่ทว่าตลอด 66 ปีทผี่ า่ นมา อ้วยอันโอสถถือเป็นแบรนด์
ที่ไม่เคยมีทำ� การโฆษณา หากปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้สามารถชนะคูแ่ ข่ง
และก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์สมุนไพรอันดับต้นๆ ได้นั้น มาจาก
คุณภาพที่ได้มาตรฐานนั่นเอง
“แม้จะมีผู้เล่นค่อนข้างเยอะ แต่เราเติบโตมาได้กว่า 66 ปี เพราะ
มีจุดแข็งคือ เราเป็น 1 ใน 15 บริษัทที่ได้มาตรฐานอาเซียน GMP
หรือว่ามาตรฐานการผลิตทีด่ ี ทุกขัน้ ตอนกระบวนการตรวจสอบได้
ซึง่ Quality เป็นสิง่ ทีเ่ ราให้ความส�ำคัญมาตัง้ แต่กระบวนการเลือก
วัตถุดิบ เพื่อการันตีคุณภาพผู้บริโภค นอกจากนี้ รถตู้ขนของที่
ส่งให้ลูกค้า เราใช้รถตู้ปรับอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ”
ไม่เพียงแต่ความน่าเชือ่ ถือในคุณภาพ สิง่ ทีช่ นรรค์ให้ความส�ำคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน คือ การปรับตัวเพื่อให้ทันต่อโอกาสและ
ปัญหา ซึ่งหากมองย้อนกลับไปยังยุคแรก จะเห็นว่ารูปแบบ
แพ็กเกจจิ้ง มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา ยิ่งปัจจุบันลูกค้ามี
ความรู้เรื่องสมุนไพรมากขึ้น ดังนั้น แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ
จึงต้องเป็นการก้าวตามความต้องการของลูกค้าให้ทัน ไม่ว่าจะ

เป็ น การปรั บ เปลี่ ย นบรรจุ ภั ณ ฑ์ ภ ายใต้
คอนเซ็ปต์สมุนไพรยุคใหม่ส�ำหรับคนรุ่นใหม่
หรือการชีแ้ จงข้อมูลบนฉลากอย่างชัดเจน รวมถึง
การน�ำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพิม่ ช่องทางเข้าถึง
ผูบ้ ริโภคให้มากขึน้ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกอย่างที่เรียกว่า Interactive Marketing
เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้าถึงได้งา่ ย ผ่านทาง
เว็บไซต์ และ Facebook ซึ่งนับเป็นช่องทาง
ที่ก�ำลังได้รับความนิยมในยุคนี้

ใส่ใจสังคม การได้รับรางวัลนี้ ยิ่งท�ำให้เรามี
ก�ำลังใจในการผลิตยาทีม่ คี ณุ ภาพต่อไป พร้อม
จะใช้ภูมิความรู้มาพัฒนายาใหม่ๆ และเราจะ
เก็บรักษามาตรฐานยาที่มีอยู่วันนี้ให้ดีที่สุด”
เรียกได้ว่าสิ่งที่ชนรรค์ก�ำลังท�ำวันนี้ คือการ
สร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์อ้วยอันโอสถ
เป็นยาสมุนไพรอันดับหนึ่งที่คนไทยนึกถึง!!!

จากความส�ำเร็จจนท�ำให้แบรนด์สามารถครอง
ใจลูกค้าได้อย่างยาวนาน ส่งผลให้ อ้วยอัน
โอสถ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ Bai Po
Business Awards by Sasin ครั้งที่ 8 ในมิติ
การมีคณุ ภาพสูงของสินค้าและบริการ (Quality)
และมิติการตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาส
และปัญหา (Adaptability to Changes)

“เราเติบโตมาได้กว่า 66 ปี เพราะมี
จุดแข็งคือ เราเป็น 1 ใน 15 บริษัท
ที่ ได้มาตรฐานอาเซียน GMP”

“อ้วยอันโอสถด�ำเนินกิจการมาถึง 66 ปี ยึด
มัน่ การบริหารงานด้วยหลักคุณภาพ ปลอดภัย
SME Thailand
July 2013
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กลยุทธ์หลักในการสร้างแบรนด์ของธัญให้
แตกต่างจากคูแ่ ข่ง คือ วางต�ำแหน่งสินค้า
อยู ่ ใ นระดั บ พรี เ มี ย ม โดยวางจ� ำ หน่ า ย
ในห้างสรรพสินค้าหรู เช่น ดิ เอ็มโพเรียม
เกษรพลาซ่า ฯลฯ เน้นเจาะกลุม่ เป้าหมาย
ลูกค้าไฮ-เอ็นด์ นอกจากนี้ ยังผลิตสินค้า
ให้กบั สปาในโรงแรมและรีสอร์ตระดับห้าดาว
รวมทั้งสายการบินชั้นน�ำอีกหลายแห่ง
จึงช่วยสร้างการรับรูแ้ ละจดจ�ำแบรนด์ได้อกี
ทางหนึง่ รวมถึงการแสดงให้คคู่ า้ ในเมืองไทย
เห็นว่าสินค้าของธัญประสบความส�ำเร็จ
ในต่างประเทศ เช่น ในประเทศญี่ปุ่นที่มี
สินค้าของธัญอยู่ในห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำ

“ในธุรกิจที่มีผู้เล่นในตลาดเยอะ
หากไม่มีความแตกต่างก็ต้องไป
แข่งขันกันเรื่องราคา”

THANN

แตกต่างอย่างผู้น�ำ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจะประสบความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจยุคนี้ สิ่งส�ำคัญ
คือความแตกต่าง ต้องคิดและลงมือท�ำก่อนคู่แข่ง เหมือนเช่นที่ผลิต
ภัณฑ์สปาแบรนด์ไทยอย่าง THANN (ธัญ) สามารถจุดกระแสความนิยม
เครือ่ งส�ำอางและผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวของไทยให้เป็นทีร่ จู้ กั ไปทัว่ โลก ตอบ
โจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพิ่มขึ้น
จากประสบการณ์การเป็นนักการตลาดท�ำให้ ฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธัญ-ออริซ่า จ�ำกัด น�ำความถนัดในการสร้าง
แบรนด์ของตัวเอง มารวมกับจุดแข็งของวัตถุดบิ ธรรมชาติอย่างสมุนไพรไทย
มาใช้ตอ่ ยอดทางธุรกิจ สร้างสรรค์เป็นแบรนด์สนิ ค้าออร์แกนิกสปาในชือ่ ธัญ
โดยวาง Positioning ของแบรนด์ให้แตกต่างจากคูแ่ ข่งรายอืน่ เน้นความเป็น
ธรรมชาติ น�ำเสนอด้วยความเป็นสากล โดยการออกแบบแพ็กเกจจิ้ง
ให้สวยงามดึงดูด ที่ส�ำคัญคือ คุณภาพ เพราะหากสินค้าไม่มีคุณภาพ
ผู้บริโภคก็จะไม่เกิดการซื้อซ�้ำหรืออยากใช้สินค้าอีก

อย่างโตเกียวมิดทาวน์ หรือฮ่องกงทีม่ คี คู่ า้
และจุดขายกว่า 10 จุด ปัจจุบนั นีแ้ บรนด์
ธัญมีรา้ นจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กว่า 70 สาขา
และสปาอีก 20 แห่งใน 24 ประเทศทัว่ โลก
โดยมีตลาดส่งออกหลักคือ ประเทศญีป่ นุ่ และ
ฮ่องกง ส่วนในประเทศไทยนั้นนับว่าเป็น
ตลาดที่ใหญ่ทสี่ ดุ อันดับหนึง่ ของธัญ มีการ
เติบโตธุรกิจในปีกอ่ นถึงกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ ธุรกิจเครื่องส�ำอางมีการแข่งขันสูง
ธัญจึงต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
โดยการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ ตอบโจทย์
ผูบ้ ริโภค ด้วยการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนา
น�ำธัญพืชธรรมชาติทั้งในประเทศไทยและ
เอเชียมาสกัดเอาสารที่เป็นประโยชน์มาใช้
เป็นส่วนประกอบส�ำคัญในผลิตภัณฑ์

จากใบชิโสะมาใช้ผลิตเครือ่ งส�ำอาง แม้ตอน
หลังจะมีแบรนด์อนื่ น�ำมาใช้ แต่เราก็ฉกี ไป
ด้วยการน�ำนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อ
ให้สินค้ามีคุณภาพที่ดีขึ้น”
นอกจากจะพัฒนาสินค้าแล้ว ธัญยังน�ำผลการ
วิจยั ทีไ่ ด้มาใช้สอื่ สารกับผูบ้ ริโภคอีกทางหนึง่
เพื่อเป็นการย�้ำความเชื่อมั่นในแบรนด์ต่อ
ผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ ยังขยายธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างสปา คาเฟ่ ร้านอาหารออร์แกนิก และ
ร้านจ�ำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านจากวัสดุ
ธรรมชาติ ซึ่งแนวคิดการเชื่อมโยงธุรกิจ
วิธีนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์
แบบองค์รวม
“ในธุรกิจที่มีผู้เล่นในตลาดเยอะ หากไม่มี
ความแตกต่างก็ตอ้ งไปแข่งขันกันเรือ่ งราคา
เราจึงต้องพัฒนาสินค้าใหม่ๆ รวมทัง้ ช่องทาง
การขายเพือ่ เจาะกลุม่ ผูบ้ ริโภค ซึง่ เราจ�ำเป็น
ต้องมีหน้าร้านทีด่ ดู ี มีการจัดการเรือ่ ง Retail
Management ในการให้บริการลูกค้าระดับบน
และมีกิจกรรมกับลูกค้าเพื่อให้แบรนด์ ไม่
หยุดนิง่ ตลอดเวลา เหล่านีจ้ ะช่วยเพิม่ มูลค่า
ให้กับธุรกิจได้”
เพราะความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจ จึง
ท�ำให้ธัญได้รับรางวัล Bai Po Business
Awards by Sasin ครั้งที่ 8 ในมิติการสร้าง
มูลค่า (Value Creation) และ การสร้าง
ตราสินค้า (Branding)
“ผู้บริหารและทีมงานของธัญทุกคนรู้สึก
ภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัล Bai Po
Business Awards by Sasin เพราะมาจาก
การตัดสินของคณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ
ซึ่ ง รางวั ล นี้ ช ่ ว ยยื น ยั นว่ า สิ่ ง ที่ เ รายึ ด ถื อ
ในการท�ำธุรกิจมาโดยตลอดนั้น น่าจะมา
ถูกทางแล้ว และอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่นำ� ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการท�ำธุรกิจต่อไปในอนาคต”

“เมื่อสิบปีก่อนค�ำว่าธรรมชาติเป็นจุดขาย กุญแจความส�ำเร็จของธัญ จึงอยู่ที่ความ
เพราะแบรนด์ที่ผลิตสินค้าจากธรรมชาติมี แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ จนกลายเป็นผูน้ ำ�
น้อย แต่เดีย๋ วนีส้ นิ ค้าแทบทุกอย่างเน้นส่วน ธุรกิจออร์แกนิก สปาในวันนี้
ผสมจากธรรมชาติ เราจึงต้องสร้างความ
แตกต่าง นับตัง้ แต่สว่ นผสมทีเ่ ราใช้นนั้ เป็น
สิ่งที่คนอื่นหาไม่ได้หรือยังไม่ได้น�ำมาใช้
เราภูมิใจมากทีเ่ ราเป็นคนแรกทีน่ ำ� สารสกัด
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“เราเป็นบริษัทแรกที่ใช้ระบบ Turnkey
Solution นั่นคือการบริการลูกค้าแบบ
One Stop Service เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ให้กับ End User อย่างครบวงจร”
พิจารณาที่ความแข็งแรงทนทาน และมีอายุการใช้
งานยาวนาน เราจึงเป็นเจ้าแรกทีอ่ อกแบบเฟอร์นเิ จอร์
ให้เป็น Fully knockdown 100 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ
การถอดประกอบได้ทุกสัดส่วน เมื่อลูกค้าใช้ไปแล้ว
10-20 ปี สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ได้ และระบบนี้เองที่จะรักษาฐานลูกค้าให้อยู่กับเรา
ตลอดไป”
นอกจากท�ำความเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริโภค กรรมการ
ผูจ้ ดั การกล่าวต่อว่า การดีไซน์ธรุ กิจให้เข้าถึงได้งา่ ย
และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด คือ
กุญแจส�ำคัญอีกประการในการสร้างแต้มต่อให้กบั ธุรกิจ

DESIGN ALTERNATIVE

ดีไซน์ความเป็นหนึ่ง ด้วยบริการอันตอบโจทย์
เพราะทุกกลุม่ อุตสาหกรรมจ�ำเป็นต้องมีหอ้ งเพือ่ การ
ทดลองและวิจยั ตลาดเฟอร์นเิ จอร์สำ� หรับห้องปฏิบตั ิ
การจึงค่อนข้างใหญ่และมีโอกาส อีกทั้งเป็นธุรกิจที่
มีผู้เล่นน้อยมาก จากช่องว่างดังกล่าว ดร.สมศักดิ์
วาทินชัย จึงผันตัวเองจากผูส้ ง่ ออกเฟอร์นเิ จอร์อนิ ดอร์
เอาต์ดอร์ มาสู่ต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ�ำกัด ในปี 2542
ด้วยเฟอร์นเิ จอร์หอ้ งปฏิบตั กิ ารจ�ำเป็นต้องได้รบั การ
รับรองมาตรฐานระดับโลก ดังนั้น การสร้างให้เกิด
คุณภาพระดับสูงเป็นทีเ่ ชือ่ ถือของลูกค้า จึงเป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญ ซึ่งนอกจากการมีองค์ความรู้เรื่องการสร้าง
มาตรฐานสินค้าเป็นทุนเดิม สมศักดิย์ งั ท�ำการศึกษา
วิจัย เข้าอบรมเพิ่มเติมความรู้ต่างๆ ในต่างประเทศ
รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างไม่หยุดยั้ง
“เราใช้การพัฒนา 3 ขั้นตอนคือ หนึ่งเรียนรู้จากผู้น�ำ
ตลาด สอง Modify หรือปรับเปลีย่ นแก้ไขจากการศึกษา

R&D และสามซึ่งเป็นขั้นตอนส�ำคัญสุดคือ ต้องท�ำ
R&D เพื่อสร้างนวัตกรรมของตัวเอง เพราะหากยัง
หยุดอยู่ในขัน้ ตอนทีส่ อง เราก็จะเป็นผูต้ ามไปเรือ่ ยๆ
อย่างไรก็ตาม อุปสรรคส�ำคัญของดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ
ในช่วง 14 ปีทผี่ า่ นมา คือ ห้องปฏิบตั กิ ารเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ล�ำดับท้ายๆ ในความคิดของโรงงาน ผู้ประกอบการ
ขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับห้องปฏิบตั กิ ารทีด่ ี และ
ส�ำคัญคือคนไทยไม่มคี วามเชือ่ ถือในแบรนด์ Made In
Thailand ดังนัน้ นอกจากคูแ่ ข่งขันอันเป็นเฟอร์นเิ จอร์
บิลต์อินทั่วไป ยังมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งกว่าเป็นบริษัท
น�ำเข้าเฟอร์นเิ จอร์สำ� หรับห้องปฏิบตั กิ ารแบรนด์ชนั้ น�ำ
จากต่างประเทศ ซึง่ ไม่เพียงแต่คณุ ภาพทีต่ อ้ งมากกว่า
สมศักดิ์มองว่าหนทางเพื่อจะก้าวไปเป็นทางเลือก
อันดับ 1 ในใจผูบ้ ริโภคได้ ต้องค�ำนึงถึงการให้ความ
ส�ำคัญต่อลูกค้า หรือ Customer Focus นั่นเอง
“วัฒนธรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของคนไทย จะ

“เราสามารถเข้าไปบริการลูกค้าได้ถงึ หน้างาน พร้อม
พูดคุยกับลูกค้าโดยตรง ซึ่งเราเป็นบริษัทแรกที่ใช้
ระบบ Turnkey Solution นั่นคือการบริการลูกค้า
แบบ One Stop Service เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับ
End User อย่างครบวงจร
เพราะเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และการมุง่ มัน่
ทีจ่ ะพัฒนาธุรกิจให้สามารถตอบโจทย์ลกู ค้าได้อย่าง
แท้จริงด้วยมาตรฐานระดับโลก ส่งผลให้ ดีไซน์ ออล
เทอร์เนทีฟ ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards
by Sasin ครั้งที่ 8 ในมิติ การให้ความส�ำคัญต่อ
ลูกค้า (Customer Focus) และการมีคุณภาพสูง
(Quality)
“รางวัลนีเ้ ป็นทีย่ อมรับของสังคมไทยมานาน สามารถ
สร้างเกียรติให้กับแบรนด์ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยัง
ช่วยการันตีคณุ ภาพ ท�ำให้แบรนด์ของเราได้รบั ความ
เชื่อถือ อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราสานต่อธุรกิจ
ในอนาคตด้วยคุณภาพ การบริการ และการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง”
ณ วันนี้ การมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 และมี
มูลค่าการเติบโต 20 เปอร์เซ็นต์ทกุ ปี คือสิง่ การันตี
ความส�ำเร็จของดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ กับการเป็น
The First ในใจผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
SME Thailand
July 2013
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