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วันนีป้ ระเทศไทยของเราก�ำลังถูกขับเคลือ่ นและพัฒนาไปในแนวทางทีเ่ รียกว่า Thailand 4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0 พร้อมๆ
กับการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม จากทีผ่ า่ นมาประเทศไทยเรายังพึง่ พากับอุตสาหกรรมการผลิต
ทีต่ อ้ งอาศัยแรงงานเป็นก�ำลังหลัก แต่วนั นีเ้ ราก�ำลังมาถึงยุคทีต่ อ้ งขับเคลือ่ นบนฐานรากของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
จากโลกทีเ่ ปลีย่ นไปนี้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ SME ต้องปรับตัวตาม จะเห็นได้วา่ วันนี้ SME 4.0 คือ โมเดล
ของการเป็นผูป้ ระกอบการ SME ทีม่ คี วามแข็งแกร่ง โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ใช้องค์ความรู้ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป็นตัวขับเคลือ่ นธุรกิจ พูดง่ายๆ คือเป็นการเพิม่ มูลค่าธุรกิจ โดยท�ำน้อยลง เหนือ่ ยน้อยลง แต่ได้ผลก�ำไรมากขึน้ และจะ
สร้างการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนให้แก่ประเทศ
ถึงตรงนี้ คงต้องย้อนกลับมาถามตัวเองแล้วว่า คุณพร้อมหรือยังที่ก้าวไปเป็น SME 4.0 หากยังลังเลไม่แน่ใจ ลอง
ส�ำรวจตัวเองดูก่อนว่า ธุรกิจของคุณนั้นมีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่หรือไม่
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SUSTAINABLE BUSINESS PRACTICE

เป็นองค์กรทีม่ กี ารด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
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INNOVATIVE ENTERPRISE

เป็นองค์กรทีม่ กี ารสร้างสรรค์นวัตกรรม
CUSTOMER-FOCUSED PRODUCT
AND SERVICE
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FINANCIAL STRENGTH
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จาก 8 มิตทิ กี่ ล่าวมานี้ ถือเป็นคุณสมบัตสิ ำ� คัญทีจ่ ะมีสว่ น
ผลักดันให้ผปู้ ระกอบการก้าวไปสูก่ ารเป็น SME 4.0 ในอนาคต
เช่นเดียวกับธุรกิจ SME ไทยทัง้ 5 กิจการนี้ ซึง่ เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั
รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครัง้ ที่ 12 รางวัล
เกียรติยศส�ำหรับผูป้ ระกอบการไทย อันเกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และสถาบัน

มีการบริหารจัดการด้านการปฏิบตั กิ าร
BRANDING AND MARKETING

มีการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการทีส่ ร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
มีการบริหารจัดการด้านการเงิน

OPERATIONAL BEST PRACTICE

มีการบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้า
และการตลาด
PEOPLE EXCELLENCE

มีการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ENTREPRENEURSHIP

มีการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็น
ผูป้ ระกอบการ

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึง่ ต่างก็มคี ณ
ุ สมบัตทิ วี่ า่ นีอ้ ยู่ในตัวด้วยกันทัง้ สิน้ ถือเป็น
ต้นแบบความส�ำเร็จของการก้าวไปเป็น SME 4.0 ทีน่ า่ สนใจ
มาร่วมกันถอดรหัสความส�ำเร็จของพวกเขากันดีกว่า
ว่า แต่ละคนมีกลยุทธ์อย่างไรในการสร้างธุรกิจให้สตรอง!
ในยุค 4.0 นี้

สมาร์ท ไอดี กรุป๊

สูตรส�ำเร็จพลิกธุรกิจจากเล็กสู่ใหญ่
นับเป็นต้นแบบความส�ำเร็จของความเป็นผูป้ ระกอบการ
SME ในยุค 4.0 ที่สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้
ธุรกิจด้วยแนวคิดที่แตกต่าง ด้วยการเป็นแบรนด์
เทคโนโลยีเพื่อไลฟ์สไตล์ และไม่เคยหยุดนิ่งที่จะก้าว
ตามเทรนด์ของโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ท�ำให้
ตลอด 11 ปี บนถนนสายธุรกิจไอทีของ “สมาร์ท ไอดี
กรุป๊ ” แม้จะเจอขวากหนาม แต่กลับแข็งแกร่งขึน้ เรือ่ ยๆ
สะท้อนได้จากยอดขายที่เติบโตขึ้นทุกๆ ปี
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นนี้มาจากความทุ่มเทของ
2 ผูก้ อ่ ตัง้ อย่าง พิชเยนทร์ หงษ์ภกั ดี ประธานกรรมการ
บริหาร และ อัญชลี พรมอ่วม รองกรรมการผู้จัดการ
บริษทั สมาร์ท ไอดี กรุป๊ จ�ำกัด ซึง่ เล่าถึงจุดเริม่ ต้นว่า
มาจากการที่เริ่มพัฒนา Chipset ขึ้นมาจ�ำหน่าย
ไปผ่านทางเว็บไซต์ จนกลายเป็นโอกาสในการต่อยอด
สูก่ ารเป็นผูผ้ ลิตอุปกรณ์คอนซูเมอร์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น
เมาส์ คีย์บอร์ด หูฟัง ฯลฯ ในฐานะ OEM ให้กับหลาย
แบรนด์ดังทั่วโลก
“ด้วยความที่เดินทางต่างประเทศบ่อย ได้เห็นว่า
อุปกรณ์ไอทีหลายอย่างที่ไทยยังไม่มี ทีส่ ำ� คัญตอนนัน้
เมืองไทยยังไม่มีนักดีไซน์คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ส่วนใหญ่น�ำเข้ามา เราจึงเห็นโอกาสเพราะจริงๆ แล้ว
จุดต่างของคอนซูเมอร์อเิ ล็กทรอนิกส์ ดีไซน์ขา้ งนอก
คือจุดขาย เพราะเทคโนโลยีข้างในใกล้เคียงกันหมด
ซึง่ เป็นจุดทีเ่ ราท�ำได้ดี และตอนนัน้ เราท�ำเจ้าเดียวเลย
แบรนด์ ใหญ่ๆ ทุกแบรนด์จึงมาให้เราผลิต แม้จะมี

โอกาสเข้ามาหามากมาย แต่สูตรการท�ำธุรกิจของเรา
คือ ท�ำจากเล็กไปใหญ่ จะไม่ท�ำอะไรเกินตัว ค�ำนึงถึง
พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ทุกฝ่ายต้อง Win-Win
เพราะคนเหล่านี้จะอยู่กับเราไปตลอด ซึ่งนั่นหมายถึง
การเติบโตที่ยั่งยืน”
แต่ใช่ว่าตลอดเส้นทางจะโรยด้วยกลีบกุหลาบ ใน
วันทีต่ ้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่คาดไม่ถึง
ทั้งจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ และช่วงเหตุการณ์ความ
ไม่สงบทางการเมืองที่มีการปิดสนามบิน ท�ำให้คู่ค้า
รายใหญ่เป็นห้างค้าปลีกที่บริษัทรับผลิตแบบ OEM
แล้วติดยีห่ อ้ ให้ โดยขณะนัน้ มียอดขายเป็นสัดส่วนเกิน
ครึ่งของทั้งหมด สั่งบริษัทให้ผลิตเป็นจ�ำนวนมากแต่
ไม่รับสินค้า บริษัทจึงต้องตัดสินใจเดินไปขอยกเลิก
ออร์เดอร์ทงั้ หมดเพือ่ แก้ปญั หา และในวันนัน้ เองทีท่ ำ� ให้
คนทัง้ คูต่ ดั สินใจทีจ่ ะสูด้ ว้ ยการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
โดยหันมาสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองขึน้ มาอย่างรวดเร็ว
“ตอนนั้นเราสองคนต้องท�ำทุกอย่างเพื่อให้ธุรกิจ
ไปรอด ตัดค่าใช้จา่ ยที่ไม่จำ� เป็นในการด�ำเนินงานออก
เช่น ค่าเช่าตึกส�ำนักงาน แล้วดัดแปลงบ้านให้เป็น
ออฟฟิศแทน โดยไม่มีการปลดทีมงานออกเด็ดขาด
วางระบบการขนส่ง บริหารสต็อกสินค้า คาดการณ์
ยอดออร์เดอร์ลูกค้าอย่างแม่นย�ำ เราท�ำแผน Crisis
แล้วมันใช้ได้จริง จนในทีส่ ดุ เราใช้เวลาเพียงแค่ปเี ดียว
ท�ำให้ยอดขายกลับมาเท่าจุดเดิมได้ ผมไม่อายนะ แต่
กลับรูส้ กึ ภูมิใจด้วยซ�ำ้ ทีส่ ามารถแก้ปญั หาได้ สิง่ ส�ำคัญ

ของ SME คือต้องปรับตัวให้ไว และมองภาพแบบองค์
รวม เวลาเกิดปัญหาถ้าไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนของ
ซัพพลายเชนก็จะไม่รู้เลยว่า จะต้องปรับตัวอย่างไร
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัว”
จากการปรับตัวครั้งนั้นส่งผลให้สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป
มุ่งพัฒนาแบรนด์โดยชูจุดแข็ง 3 เรื่อง ได้แก่ Design
ซึง่ ถือเป็นความเชีย่ วชาญของบริษทั อยูแ่ ล้ว ต่อมาคือ
Variety ความหลากหลายที่มีให้ลูกค้า และสุดท้ายคือ
Warranty รับประกันสินค้าให้ลูกค้านานถึง 2 ปี และ
ประกันความเสียหายสูงสุดถึง 300,000 บาท หากเกิด
เหตุอันมาจากสินค้า ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพสินค้า
นอกจากนี้ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม สมาร์ท
ไอดี กรุป๊ จึงขยายแบรนด์ให้ครอบคลุมได้ตงั้ แต่ตลาด
บนยันตลาดล่าง มีทั้งหมด 4 แบรนด์ ได้แก่ anitech
อุปกรณ์ตอ่ พวงคอมพิวเตอร์ที่โดดเด่นด้านดีไซน์ เป็น
แบรนด์เทคโนโลยีส�ำหรับไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง nobi
เป็นแบรนด์ทที่ กุ คนสามารถเข้าถึงและราคาจับต้องได้
เพื่อเอาไว้สู้กับสินค้าจีน Pentagonz แบรนด์ที่เน้น
อุปกรณ์เสริมส�ำหรับนักเล่นเกมโดยเฉพาะ และ 45 ํ
เป็นแบรนด์ครีเอทิฟที่เน้นเรื่องการออกแบบ ผลิตให้
ตัวแทนจ�ำหน่ายขายเฉพาะแบรนด์นี้เจ้าเดียว และน่า
จับตามองตรงทีส่ มาร์ท ไอดี กรุป๊ จะเข้าตลาดหลักทรัพย์
mai ในปี 2560 ซึ่งจะท�ำให้ก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็น
Regional Brand ในภูมิภาคอาเซียน จึงควรค่าแก่
การได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครัง้ ที่ 12 ในมิตกิ ารบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้า
และการตลาด (Branding and Marketing) และการ
สร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)

เราต้องเติมไฟให้ตวั เองอยูต่ ลอด โดยคิดว่า
ตัวเองเป็น Startup ตลอดเวลา ยังต้อง
พัฒนาต่อไป ซึง่ ก็จะท�ำให้ทงั้ ตัวเรา และธุรกิจ
เติบโตมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ
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เรดดีแ้ พลนเน็ต

ต่อยอดความส�ำเร็จด้วยนวัตกรรม
ปัจจุบนั การท�ำธุรกิจให้อยูร่ อดและเติบโตนัน้ ผูป้ ระกอบการ
SME จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักการปรับตัวด้วย
การน�ำนวัตกรรมมาใช้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า
และบริการ รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ รับกับการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ ในแง่ของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและเทคโนโลยี
ทีก่ า้ วล�ำ้ น�ำสมัย สอดคล้องกับนโยบายการเดินหน้าสูก่ าร
เป็น Thailand 4.0 ทีม่ งุ่ ยกระดับเศรษฐกิจจากเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยหนึง่ ในองค์กรธุรกิจทีส่ ามารถยืนหยัด
และเติบโตได้เป็นอย่างดี นัน่ คือ “เรดดีแ้ พลนเน็ต” บริษทั
ผูใ้ ห้บริการเว็บไซต์สำ� เร็จรูปรายแรกของไทยมากว่า 16 ปี
เรียกได้วา่ เป็นธุรกิจทีโ่ ดดเด่นในการน�ำนวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีมาใช้พฒ
ั นาธุรกิจและตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า จนก้าวขึน้ เป็นผูน้ ำ� ด้านดิจติ อลมาร์เก็ตติง้
ทีค่ รบวงจรมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในเมืองไทย รวมถึงมียอด
ผูใ้ ช้บริการมากกว่า 16,000 เว็บไซต์
ย้อนไปเมือ่ 10 กว่าปีกอ่ นในยุคทีส่ อื่ ออนไลน์อย่าง
เว็บไซต์ยงั ไม่เป็นทีน่ ยิ มมากนักในเมืองไทย การมีเว็บไซต์
ยังเป็นเรือ่ งของธุรกิจขนาดใหญ่และมีราคาสูง แต่สำ� หรับ
ทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั
เรดดีแ้ พลนเน็ต จ�ำกัด กลับไม่คดิ เช่นนัน้ เขามองเห็น
โอกาสจากช่องว่างเล็กๆ โดยคิดว่าผู้ประกอบการ
รายย่อยเองก็นา่ จะมีความต้องการใช้เว็บไซต์ดว้ ยเช่นกัน
จึงได้คิดพัฒนาเว็บไซต์ส�ำเร็จรูปอย่างง่ายๆ ขึ้นมา
เพือ่ ตอบโจทย์ผปู้ ระกอบการดังกล่าว แรกทีเดียวความคิด
ของเขายังไม่ได้รบั การสนับสนุนเท่าทีค่ วร เนือ่ งจากถูก
มองว่าเป็นบริการรูปแบบใหม่ ยังไม่มคี วามชัดเจน และ
ไม่นา่ จะเกิดความนิยมขึน้ มาได้ แต่ทรงยศกลับไม่คดิ
เช่นนัน้ เขาเชือ่ มัน่ ว่าวันหนึง่ สือ่ ออนไลน์อย่างเว็บไซต์
จะต้องมีประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจและได้รบั ความ
นิยมจากลูกค้ามากขึน้ เรือ่ ยๆ แน่นอน
“ตอนผมออกจากงานประจ�ำในปี 2544 เป็นยุคที่
ไม่เหมาะกับการท�ำธุรกิจไอทีเลย เพราะอยูใ่ นช่วงทีเ่ ศรษฐกิจ
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ก�ำลังแย่ และเป็นยุค Y2K ทีค่ าดการณ์กนั ว่าพอเปลีย่ น
ปีคริสต์ศกั ราชจาก 19 มาเป็น 20 จะท�ำให้เกิดปัญหา
กับระบบคอมพิวเตอร์ทวั่ โลก ในเวลาเดียวกันทีเ่ กิดภาวะ
ทีเ่ รียกว่า ฟองสบูข่ องธุรกิจดอทคอมแตก ปรากฏการณ์
ทีบ่ ริษทั ด้านออนไลน์หลายแห่งต้องปิดตัวไป ทัง้ ทีก่ อ่ น
หน้านีเ้ ป็นทีเ่ ฟือ่ งฟูมากในต่างประเทศ เมือ่ เขาก�ำลังเลิก
กัน แต่ผมกลับเพิง่ เริม่ ต้น ผูใ้ หญ่หลายคนมองว่าไม่นา่
จะเป็นธุรกิจขึน้ มาได้และได้รบั ความนิยมเหมือนสือ่ วิทยุ
โทรทัศน์ แต่ผมเชือ่ มัน่ ว่าวันหนึง่ ต้องเกิดขึน้ และเป็น
สือ่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อชีวติ ประจ�ำวันของผูค้ นมากขึน้ ในเมือ่ มี
คนต้องการใช้ และเราท�ำในสิง่ ทีค่ นต้องการ ย่อมต้อง
สามารถเป็นธุรกิจขึน้ มาได้ ซึง่ ในยุคนัน้ ส่วนใหญ่คน
ทีร่ บั จ้างท�ำเว็บไซต์กจ็ ะท�ำแต่โปรเจกต์ใหญ่ ได้เงินทีละ
หลายล้านบาท แต่ผมเชือ่ ว่าการมีผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
ถึงเราจะขายเว็บไซต์ละไม่กรี่ อ้ ยบาท แต่วนั หนึง่ เมือ่ ถึง
เวลาทีเ่ หมาะสมและมีจำ� นวนเยอะขึน้ มันจะกลายเป็น
สินทรัพย์ทมี่ คี า่ สร้างประโยชน์ให้กบั เราได้มากมายต่อ
เนือ่ งไปไม่มวี นั จบ”

จากจุดเริม่ ต้นให้บริการเว็บไซต์สำ� เร็จรูป ทรงยศ
พยายามพัฒนารูปแบบการให้บริการและคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็นการมีรปู แบบเว็บไซต์
ส�ำเร็จรูป (Template) ให้เลือกมากกว่า 100 แบบ พร้อม
จัดท�ำ Mobile Application ส�ำเร็จรูปออกมา เพือ่ ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบนั รวมทัง้ จัด
ท�ำ Business Strategy (2P Model) ทีช่ ว่ ยให้ลกู ค้า SME
เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
การท�ำมาร์เก็ตติง้ ผ่านแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ตา่ งๆ
ให้กบั ลูกค้า นอกจากนัน้ ยังได้คดิ ค้นโปรแกรม GrandAdmin
ซึง่ เป็นระบบ CRM เพือ่ ช่วยบริหารจัดการฐานข้อมูล
ลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ และน�ำมาใช้วิเคราะห์ ได้
ในอนาคต รวมถึงการจัดท�ำแอพพลิเคชัน AdPro Mobile
ให้ลกู ค้าสามารถดาวน์โหลดรายงานและตรวจสอบผล
จากการลงทุนในการโฆษณาได้เอง ท�ำให้สามารถปรับ
เปลีย่ นกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับงบประมาณมากทีส่ ดุ
“เรดดีแ้ พลนเน็ต เรามีทมี R&D เพือ่ ช่วยวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีตา่ งๆ ของเราเอง จุดนีเ้ องท�ำให้เรา
โดดเด่นและอยูเ่ หนือคูแ่ ข่ง นอกเหนือจากการให้บริการ
เว็บไซต์สำ� เร็จรูป เรายังมีบริการจัดอบรมให้ความรูด้ า้ น
การท�ำเว็บไซต์ให้กบั ลูกค้าและผูท้ สี่ นใจ รวมไปถึงการ
ให้บริการดิจติ อลมาร์เก็ตติง้ อย่างครบวงจร เพราะปัจจุบนั
เราเป็นพันธมิตรกับ Google, Facebook, Baidu และ
Alibaba ฉะนัน้ ลูกค้ามาหาเราทีเ่ ดียว เขาก็จะได้ครบทุก
บริการกลับไป ซึง่ รูปแบบบริการทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ นีล้ ว้ น
แล้วแต่มาจากความต้องการของลูกค้าทัง้ สิน้ เรียกได้วา่
ลูกค้าคือ คนส�ำคัญทีช่ ว่ ยท�ำให้เกิดการพัฒนาเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ”
จากวิสยั ทัศน์ทมี่ องการณ์ไกล บวกกับความตัง้ ใจ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำตามฝัน รวมถึงการพยายามพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
อยูเ่ สมอ สิง่ เหล่านีจ้ งึ เป็นเหตุผลท�ำให้ เรดดีแ้ พลนเน็ต
ได้รบั รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครัง้ ที่
12 ในมิตกิ ารสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurship) มิตกิ ารบริหารจัดการด้านสินค้า
และบริการทีส่ ร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า (CustomerFocused Product and Service) และมิตทิ มี่ กี ารสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Innovative Enterprise)

การเปิดรับกับมุมมองและสิง่ ใหม่ๆ ทีเ่ ปลีย่ นไป เป็นจุดส�ำคัญ
ของเรา ไม่เช่นนัน้ เราจะไม่สามารถปรับเปลีย่ นธุรกิจมาจนถึง
วันนีไ้ ด้ การเรียนรูอ้ ยูต่ ลอด คือหัวใจของการท�ำธุรกิจ บาง
ครัง้ ประสบการณ์อาจจะเป็นศัตรูตวั ร้ายทีส่ ดุ เพราะโลกที่
เปลีย่ นไป ประสบการณ์ซงึ่ เคยส�ำเร็จในอดีตอาจจะไม่มคี วาม
หมายเลยก็ได้

เพมโก้ อินเตอร์ ไลท์

ปฏิวัติความคิด พลิกธุรกิจเปลี่ยน
ย้อนไปเมือ่ 12 ปีกอ่ น หลังวิกฤตเศรษฐกิจต้มย�ำกุง้ เพียง
ไม่กปี่ ี เพมโก้ อินเตอร์ไลท์ บริษทั ผูจ้ ำ� หน่ายโคมไฟ และ
หลอดไฟส่งป้อนให้กบั โมเดิรน์ เทรดต่างๆ คือ หนึง่ ใน
ผูป้ ระสบปัญหาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต�ำ่ จากยอด
ขายทีห่ ลักร้อยล้านลดฮวบลงไปเหลือเพียงไม่กสี่ บิ ล้าน
ด้วยพลังของนักสูท้ ไี่ ม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ จึงสามารถประคับ
ประคองธุรกิจให้ผา่ นพ้นมาได้ แต่หากยังด�ำเนินธุรกิจ
ในรูปแบบเดิมๆ อาจท�ำให้ธรุ กิจเติบโตไปได้ไม่ดเี ท่าที่
ควร ด้วยเหตุนี้ สาธิต ก่อกูลเกียรติ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เพมโก้ อินเตอร์ไลท์ จ�ำกัด ทายาทธุรกิจของ
ครอบครัว ที่ในขณะนัน้ เพิง่ เรียนจบมาได้ไม่นาน จึงมี
ความคิดริเริม่ อยากจะปรับเปลีย่ นธุรกิจให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่ ได้มากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ โดยหันมาจับกลุม่ ลูกค้า
ทีม่ คี วามต้องการเฉพาะเจาะจงมากยิง่ ขึน้ ด้วยการเฟ้น
หาสินค้ามีดไี ซน์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาตอบโจทย์
ความต้องการของผูบ้ ริโภคยุคใหม่ในรูปแบบธุรกิจ Lighting
Studio แห่งแรกของเมืองไทย ภายใต้ชอื่ Lamptitude
“Lamptitude มาจากค�ำว่า Lamp กับ Attitude รวม
กัน คือ การหามุมมองใหม่ๆ ให้กบั ธุรกิจ แต่เดิมเราท�ำ
ธุรกิจส่งขายโคมไฟหลอดไฟให้กบั โมเดิรน์ เทรดต่างๆ
แต่ปจั จุบนั เราท�ำธุรกิจเพิม่ ขึน้ มาอีกตัวหนึง่ คือ Lighting
Studio ร้านขายโคมไฟ หลอดไฟสมัยใหม่ทมี่ กี ารออกแบบ
ตกแต่งร้านสวยงาม เลือกซือ้ สินค้าได้งา่ ย มีการคัดสรร
สินค้าคุณภาพดี มีดไี ซน์ มีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาขาย
ในราคาระดับกลาง เราเจาะช่องว่างระหว่างตลาดโคมไฟ

ยุโรปทีร่ าคาแสนแพงและตลาดโคมไฟราคาถูกจากจีน
ในตอนนั้นโรงงานที่จีนเริ่มรับผลิตโคมไฟให้กับยุโรป
หลายแบรนด์ ผมจึงมองเห็นโอกาสตรงนี้ ผมได้แนวคิดนี้
มาจากตอนท�ำโปรเจกต์สง่ ช่วงเรียนปริญญาโท พอจบ
ออกมาก็ลองเปิดสาขาแรกเลย กูเ้ งินคุณพ่อมา 10 ล้าน
บาท คืนทุนได้ภายใน 6 เดือน เป็นอะไรทีไ่ ม่งา่ ยในภาวะ
เศรษฐกิจตอนนัน้ ”
นอกจากเปลี่ยนมุมมองความคิดในการท�ำธุรกิจ
สร้างความแปลกใหม่ และทางเลือกทีเ่ พิม่ ขึน้ ให้กบั ลูกค้า
แล้ว อีกสิง่ หนึง่ ทีส่ าธิตให้ความส�ำคัญตัง้ แต่เริม่ แรกคือ
การวางต�ำแหน่งของแบรนด์ทชี่ ดั เจน เพือ่ สร้างการจดจ�ำ
ให้กบั ลูกค้า ซึง่ การจะเป็นผูน้ ำ� ในตลาดโคมไฟได้ตอ้ งมี
ความรวดเร็วและเปิดกว้างตลอดเวลา
“การสร้างแบรนด์คอื การหาความชัดเจนให้กบั ตัวเอง
และตอกย�ำ้ สิง่ ทีเ่ ราเป็นซ�ำ้ ๆ เพือ่ ให้ลกู ค้าเชือ่ ในสิง่ ที่
เราเป็น Lamptitude เราวางตัวตนของเราไว้วา่ เราอยาก
เป็นแบรนด์ที่เท่ที่สุด ความเท่ ในแบบของเราคือ
เราต้องน�ำสมัย มีอะไรใหม่ เราต้องน�ำเข้ามาก่อน ไม่ใช่
เพียงลูกค้ารายย่อย เรายังรับงานโปรเจกต์ออกแบบแสงไฟ
ให้กบั ร้านค้า โชว์รมู และอาคารต่างๆ ด้วย ซึง่ เราท�ำงาน
ร่วมกับสถาปนิก นักออกแบบ ฉะนัน้ จุดหลักๆ ของเรา
คือ ต้องเร็ว เพราะโชว์รมู ของเราจะเป็นเสมือนทีอ่ พั เดต
เทรนด์สนิ ค้าใหม่ๆ ให้เขาด้วย”
เมือ่ วางเป้าหมายของแบรนด์ไว้อย่างชัดเจน ย่อม
ส่งผลไปถึงกระบวนการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สาธิต

เคล็ดลับที่ท�ำให้ธุรกิจเติบโต 20 เปอร์เซ็นต์
ทุกปี คือ เราพยายามน�ำเสนอสิ่งใหม่ๆ
ปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่
แค่เพียงสินค้า แต่ยังหมายถึงลูกค้าด้วย
ในแต่ละปีเราจะวางธีมว่า ปีนี้จะเล่นสินค้าอะไร
ดี จับกลุ่มลูกค้าแนวไหน ท�ำให้ไม่ต้องเหนือ่ ย
ในการแข่งขันเรื่องราคา

เล่าว่า ทุกวันนี้เขามีทีมงานคอยอัพเดตเทรนด์อยู่ที่
ประเทศจีน รวมถึงโกดังสินค้า เพือ่ ง่ายต่อการบริหาร
จัดการสต็อกส่งขายไปยังประเทศต่างๆ มีทมี วางแผน
การคัดสรรสินค้าเพือ่ น�ำมาวางขายทีร่ า้ นในแต่ละช่วง มี
ทีมวิง่ ส่งข่าวกับลูกค้าหน่วยงานต่างๆ เพือ่ แนะน�ำสินค้า
ใหม่ มีทมี Lighting Designer ท�ำหน้าทีอ่ อกแบบ ติด
ตัง้ เลือกหาไฟทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจต่างๆ เพือ่ เอือ้ ประโยชน์
ในการท�ำธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร ร้านจิวเวลรี่ โชว์รมู
รถยนต์ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นตอกย�ำ้ ตัวตน ความเป็นผูน้ ำ� เทรนด์
ด้านสินค้าโคมไฟและหลอดไฟของ Lamptitude
ทีผ่ บู้ ริโภครับรูไ้ ด้ ปัจจุบนั Lamptitude ในนามของบริษทั
เพมโก้ อินเตอร์ ไลท์ จ�ำกัด ขยายสาขาไปแล้วกว่า
6 สาขา ได้แก่ เอกมัย บางนา ปิน่ เกล้า ราชพฤกษ์
เชียงใหม่ และสิงคโปร์ และจะเปิดสาขาเพิม่ ขึน้ ในปีนที้ ี่
ฮ่องกง และไต้หวัน
จากการปรับมุมมองความคิดใหม่ มาสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับธุรกิจ สร้างเป็นองค์ความรู้ เป็นสินทรัพย์
ทางความคิดที่ใครก็ยากจะลอกเลียนแบบ นับเป็นการ
ปรับกลยุทธ์ธุรกิจสอดรับไปกับหลักการพัฒนาประเทศ
ในแนวทาง Thailand 4.0 เพื่อน�ำพาประเทศไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เรียกได้ว่า ด้วยการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ แสวงหามุมมองใหม่ๆ สร้างมูลเพิ่มให้
กับธุรกิจ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะท�ำให้เพมโก้
อินเตอร์ ไลท์ ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards
by Sasin ครั้งที่ 12 ในมิติการบริหารจัดการด้านการ
สร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)
และการบริหารจัดการด้านการปฏิบตั กิ าร (Operational
Best Practice)
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เจ แอนด์ เจ แวร์เฮ้าส์ แอนด์ เซอร์วสิ
บริการด้วยใจ มาตรฐานสากล

หากเอ่ยถึงคลังสินค้าที่ใหญ่และครบวงจรมากทีส่ ดุ แห่ง
หนึ่งในอยุธยา ชื่อของ “เจ แอนด์ เจ แวร์เฮ้าส์ แอนด์
เซอร์วิส” เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มอุตสาหกรรม โดย
เฉพาะผู้ผลิตแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น ที่ไว้วางใจใช้
บริการคลังสินค้าแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะด้วย
มาตรฐานบริการทีต่ อบโจทย์ลกู ค้า สร้างให้เกิดมูลค่าเพิม่
และการเติบโตให้กับธุรกิจมาตลอด
จากอาจารย์ชา่ งโลหะ ทีต่ ดั สินใจลาออกจากราชการ
เมือ่ ปี 2537 หันมาเริม่ ต้นกิจการเล็กๆ รับท�ำฝ้าเพดาน
งานกระจกและเหล็ก โดยเริ่มจากตึกแถวสองคูหา
ก่อนจะขยับขยายมาซือ้ ทีด่ นิ จ�ำนวน 5 ไร่เพือ่ สร้างเป็น
โรงงาน แต่ด้วยพื้นที่ที่เหลือว่างอยู่หลังโรงงาน
ได้กลายเป็นจุดเปลีย่ นครัง้ ส�ำคัญก่อเกิดเป็นธุรกิจใหม่
ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากกว่า สุจินต์ ทรัพย์ล้อม
ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เจ แอนด์ เจ
แวร์เฮ้าส์ แอนด์ เซอร์วิส เล่าให้ฟังว่า ในตอนนั้น
มีลกู ค้ามาถามว่าทีน่ รี่ บั ฝากสินค้าไหม จึงเห็นเป็นโอกาส
เนื่องจากขณะนั้นในอยุธยายังไม่มี ใครท�ำธุรกิจนี้
อีกทัง้ การด�ำเนินกิจการก็ไม่ซบั ซ้อน จึงเริม่ ลงทุนสร้าง
คลังสินค้าให้เช่าในพืน้ ที่ 1,400 ตารางเมตร ปรากฏว่า
ลูกค้าสนใจใช้บริการเต็มพื้นที่
จากจุดนี้เอง จึงหันมาท�ำคลังสินค้าอย่างเต็มตัว
ลงทุนขยายพืน้ ทีเ่ พิม่ ปัจจุบนั มีพนื้ ทีร่ วมกว่า 106,920
ตารางเมตร ภายใต้เจ แอนด์ เจ คลังที่ 1 ถึง 4 ในนิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ พร้อมกันนีย้ งั ได้ขยายไปยังปราจีนบุรี
เพิ่มอีกด้วย รวมทั้งยังมีบริการรับบริหารจัดการคลัง
สินค้า และบริการขนส่งทัง้ ภายในและต่างประเทศ เรียก
ได้วา่ เป็นคลังสินค้าทีใ่ ห้บริการครบวงจรทีส่ ดุ ในอยุธยา
พร้อมทัง้ มีพนื้ ที่ให้ลกู ค้าสามารถประกอบชิน้ ส่วนสินค้า
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ในบางขั้นตอนการผลิตได้ เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าแรง
งาน ค่าขนส่ง และประหยัดเวลาในการผลิตให้ลูกค้า
และแม้ว่าจะเคยผ่านวิกฤตหนักหนามาแล้ว แต่กลับ
กลายเป็นบทพิสจู น์ทแี่ สดงถึงศักยภาพของเจ แอนด์ เจ
“ปัญหาหนักสุดของเราคือ ตอนน�ำ้ ท่วมปี 2554
ตอนนัน้ มีแค่เจ แอนด์ เจ 1 กับ 2 แม้จะวางแผนป้องกัน
อย่างดี แต่ดว้ ยวิกฤตของสถานการณ์กเ็ อาไม่อยู่ ขณะนัน้
สินค้าลูกค้าอยูเ่ ต็มพืน้ ที่ เราก็ไม่ยอมทิง้ ไปไหนเด็ดขาด
คิดเสมอว่าต้องปกป้องดูแลสินค้าลูกค้าให้เหมือน
ของตัวเรา สินค้าเสียหายไปประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์
ลูกค้าค่อนข้างประทับใจที่เราช่วยดูแลได้ดี ตรงนี้เอง
ก็มสี ว่ นสร้างความเชือ่ มัน่ จากลูกค้าได้ หลังจากนัน้ เรา
เอาบทเรียนนัน้ มาพัฒนาตอนสร้างเจ แอนด์ เจ 3 มีการ

ถมพื้นที่ให้สูงกว่าระดับน�้ำ ยกพื้นอาคาร พอขยายมา
เป็นเจ แอนด์ เจ 4 เราก็พฒั นาท�ำเป็นคลังสินค้ามาตรฐาน
GMP สามารถใช้เก็บอาหาร เครือ่ งส�ำอาง และเครือ่ งมือ
ทางการแพทย์ ได้ ซึ่งแถวนี้ยังไม่มีใครท�ำ ลูกค้าก็
ยิ่งเข้ามาหาเรามากขึ้น”
การที่ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้า สุจนิ ต์บอกว่า
เป็นเพราะบริษัทให้ความส�ำคัญกับคุณภาพมาตรฐาน
ในการให้บริการ เจ แอนด์ เจจะไม่มกี ารใช้ Outsource
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถ พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย หรือแม้แต่พนักงานท�ำความสะอาด เพราะ
ต้องการที่จะควบคุมคุณภาพได้อย่างแท้จริง ตั้งแต่
มารยาทในการให้บริการ มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์
และสารเสพติดของพนักงานขับรถ มีระบบ CCTV
24 ชัว่ โมง รวมถึงระบบป้องกันแมลงรบกวนภายในคลัง
สินค้า วางระบบการท�ำงานชัดเจน จึงได้รบั การรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 และมาตรฐาน Q (มาตรฐาน
การใช้รถบรรทุกสินค้า) มีการน�ำเอาเทคโนโลยี GPS
เข้ามาช่วยติดตามตรวจสอบและควบคุมการเดินรถ
ตลอดจนใช้ Seal Lock ที่ตรวจสอบได้ว่าสินค้าไปกับ
รถคันไหน เพื่อป้องกันการสูญหายของสินค้า และที่
ส�ำคัญเหนือสิง่ อืน่ ใดคือความเอาใจใส่และความยืดหยุน่
ที่มีให้ลูกค้า จึงเป็นเหตุผลให้เจ แอนด์ เจเข้าไปนั่งอยู่
ในใจลูกค้าได้ส�ำเร็จท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น
อีกหนึง่ จุดแข็งส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เจ แอนด์ เจเดินหน้า
ได้อย่างเข้มแข็ง คือระบบการปฏิบัติงานภายใน โดย
จะมีการท�ำ Operation Standard เป็นคูม่ อื ในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานทุกคนอย่างเคร่งครัด มีแผนรองรับ
วิกฤตทุกสถานการณ์ให้พนักงานทราบ น�ำไปปฏิบัติ
ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงให้การดูแลพนักงานให้ได้รับ
สวัสดิการอย่างเท่าเทียมกัน
ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้เจ แอนด์ เจ คว้ารางวัล Bai Po
Business Awards by Sasin ครัง้ ที่ 12 ในมิตกิ ารบริหาร
จัดการด้านสินค้าและบริการทีส่ ร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) และ
มิตกิ ารบริหารจัดการด้านการปฏิบตั กิ าร (Operational
Best Practice) ไปครองอย่างไร้ขอ้ กังขาใดๆ

การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า สิ่งแรกคือ
ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ในองค์กรก็เช่นเดียวกัน
เราต้ อ งเข้ า ใจ และรู ้ ทั น พนั ก งานทุ ก ระดั บ
ถึงจะปกครองเขาได้ สุดท้ายก็จะส่งผลดีต่อการ
ให้บริการกับลูกค้าด้วย

ทรอปิคานา ออยล์

น�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น นวัตกรรมบนความยั่งยืน
จากความล้มเหลวในอดีตกับธุรกิจผลิตพื้นรองเท้า
ทีเ่ ดินหน้าไปต่อไม่ได้จากวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
จนท�ำให้ตอ้ งกลายเป็นหนี้ NPL แต่ดว้ ยความมุง่ มัน่
ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค ใช้บทเรียนจากครัง้ นัน้ เป็นแรง
ผลักดันให้ก้าวเดินบนถนนสายธุรกิจครั้งใหม่อย่าง
ระมัดระวังและรอบคอบมากขึน้ พร้อมค้นพบค�ำตอบให้
กับตัวเองได้วา่ ธุรกิจทีจ่ ะอยูร่ อดและส�ำเร็จได้ในยุคนี้
ต้องไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ขายแรงงาน แต่เป็นธุรกิจ
ทีอ่ ยูบ่ นรากฐานของการมีนวัตกรรมทีแ่ ตกต่าง
สุรเดช นิลเอก กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ทรอปิคานา
ออยล์ จ�ำกัด เล่าย้อนกลับไปว่า เมือ่ 12 ปีทแี่ ล้ว ได้
ฟังข้อมูลจากวิทยุทกี่ ำ� ลังพูดถึงงานวิจยั ในกระบวนการ
ผลิตน�ำ้ มันมะพร้าวสกัดเย็น ซึง่ เป็นกระบวนการผลิต
แบบใหม่ทชี่ ว่ ยขจัดข้อด้อยของน�ำ้ มันมะพร้าว ทีม่ กี ลิน่ หืน
ให้หมดไป ท�ำให้เขาซึง่ ก�ำลังมองหาโอกาสในการท�ำ
ธุรกิจอยู่ หลังจากทีผ่ ดิ พลาดในธุรกิจแรก เกิดความสนใจ
เพราะด้วยความทีต่ นเองเติบโตมากับสวนมะพร้าวของ
ครอบครัว จึงตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับนักวิชาการในเรือ่ ง
ดังกล่าว แต่ดว้ ยความทีเ่ ป็นเรือ่ งใหม่มากๆ ในขณะนัน้
ท�ำให้งานวิจยั ยังมีเพียงแค่ขอ้ มูลทีเ่ ป็นข้อเท็จจริงเท่านัน้
ส่วนกระบวนการทีจ่ ะเปลีย่ นจากงานวิจยั มาเป็นผลิตภัณฑ์
ยังไม่มกี ารลงลึกในรายละเอียด
แต่นนั่ ก็ไม่ได้ทำ� ให้สรุ เดชถอดใจ ด้วยประสบการณ์
ทีเ่ คยท�ำงานในองค์กรขนาดใหญ่และผ่านงานด้านการ
วิจยั พัฒนา (R&D) มาบ้าง เขาจึงใช้ความรูท้ ตี่ ดิ ตัวมานี้
ลงมือคิดค้นพัฒนากระบวนการผลิตน�้ำมันมะพร้าว
สกัดเย็นด้วยตนเอง พร้อมกับการพัฒนาเครือ่ งจักร และ
เทคโนโลยีขนึ้ มาใหม่ จนในทีส่ ดุ ก็ได้นำ�้ มันมะพร้าวสกัด

เย็นออกมา โดยกรรมวิธสี กัดเย็น (Cold Pressed) นี้
ถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ได้น�้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
100 เปอร์เซ็นต์ มีการไล่ความชืน้ ของมะพร้าวก่อนทีจ่ ะแยก
น�ำ้ มันออกมา ท�ำให้นำ�้ มันมะพร้าวที่ได้มกี ลิน่ หอม นับ
ได้วา่ เป็นเจ้าแรกทีส่ ร้างความแตกต่างในตลาดขณะนัน้
และเมือ่ เริม่ น�ำออกสูต่ ลาดอย่างจริงจัง จึงได้รบั ความ
สนใจจากผูบ้ ริโภคเป็นจ�ำนวนมาก
ทัง้ นี้ สุรเดชบอกว่า จุดแข็งส�ำคัญของทรอปิคานา
ทีท่ ำ� ให้ประสบความส�ำเร็จนัน้ หลักๆ อยูท่ คี่ ณุ ภาพของ
น�ำ้ มันมะพร้าว ทีถ่ กู ดีไซน์กระบวนการผลิตขึน้ ใหม่ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ การทีส่ ามารถสกัดน�ำ้ มันจากผิวด้านนอก
ของกะลามะพร้าวออกมาได้ดว้ ย หรือเรียกง่ายๆ ว่า
น�ำ้ มันกะลา (Kernel Coat Oil) ซึง่ มีสเี หลืองประกาย
ทอง มีคณ
ุ สมบัติในการรักษาและป้องกันโรคมากกว่า
การสกัดแบบทัว่ ไป เนือ่ งจากน�ำ้ มันกะลานีจ้ ะมีสารต้าน
อนุมูลอิสระสูงมาก นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของ
กระบวนการผลิต ทีถ่ งึ วันนีก้ ย็ งั ไม่มใี ครสามารถผลิตได้
เหมือน แต่ถงึ กระนัน้ ทรอปิคานาก็ยงั ไม่เคยหยุดนิง่
ยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะวิจยั พัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพมากทีส่ ดุ
เพือ่ ตอบความต้องการของลูกค้า
จากยอดขายทีเ่ ติบโตขึน้ ไม่ใช่เฉพาะแค่เมืองไทย
เท่านัน้ ตลาดต่างประเทศยิง่ ได้รบั ความสนใจมากกว่า
ส่งผลให้ธรุ กิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนต้องขยับขยาย
กิจการออกมาสร้างโรงงานเป็นของตัวเอง ถึงปัจจุบนั
ทรอปิคานามียอดขายมากกว่า 300 ล้านบาท โดยแบ่ง
เป็นตลาดต่างประเทศ 70 เปอร์เซ็นต์ และตลาด
ในประเทศ 30 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทัง้ มีการขยายแบรนด์

เรามีความสุขที่ได้ผลิตสินค้าที่เป็นประโยชน์
กับผู้บริโภค การที่เราพยายามพัฒนา วิจัย
คิดค้นสิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ไม่หลอกลวงผู้บริโภค ขายในราคายุติธรรม
เท่านี้ก็ท�ำให้ธุรกิจเราอยู่ได้อย่างยั่งยืน

เป็น 3 แบรนด์ดว้ ยกัน ได้แก่ Tropicana Oil เน้น
เจาะตลาด Mass สินค้าที่ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน Kalapa
เป็นสินค้า Premium เน้นจับตลาดระดับบน เพือ่ การ
รักษาโรค และ Rain&Shine เป็นน�ำ้ มันมะพร้าวที่ใช้
ประกอบอาหาร
อีกหนึง่ สิง่ ทีท่ รอปิคานาให้ความส�ำคัญควบคูม่ ากับ
การวิจยั พัฒนา นัน่ คือการเป็นองค์กรทีม่ สี ว่ นช่วยเหลือ
สังคม สิง่ แวดล้อม ตลอดจนการใส่ใจพนักงาน นัน่ เป็น
เพราะแนวคิดในการท�ำธุรกิจของสุรเดชทีไ่ ม่ได้มงุ่ แสวงหา
เพียงแค่ผลก�ำไร แต่ยงั ตระหนักถึงการท�ำธุรกิจทีย่ งั่ ยืน
ด้วย เพราะค�ำว่า “องค์กรทีม่ กี ารด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน”
ในความหมายของสุรเดชคือ การอยูร่ ว่ มกัน การไปด้วยกัน
นัน่ เอง
ทีผ่ า่ นมาทรอปิคานาจึงมีการท�ำหลายๆ อย่างเพือ่
ช่วยเหลือชาวสวน หรือแม้แต่คนทีอ่ ยู่ในชุมชนใกล้เคียง
เช่น การให้ความรูเ้ รือ่ งออร์แกนิกกับชาวสวน โดยเป็น
ผูจ้ า่ ยค่าด�ำเนินการและค่าตรวจมาตรฐานสวนออร์แกนิก
ให้กบั ทางเจ้าของสวนทีข่ ายมะพร้าวให้บริษทั และรับซือ้
มะพร้าวโดยให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด ท�ำให้ชาวสวน
มีรายได้เพิม่ และส่งเสริมการท�ำสวนผักออร์แกนิกให้กบั
ชุมชน อย่างล่าสุดได้มกี ารจัดงานออร์แกนิกไลฟ์ เปิด
พืน้ ที่ให้ชาวสวนน�ำสินค้าทีเ่ ป็นออร์แกนิกมาขายทุกวัน
เสาร์-อาทิตย์ของต้นเดือน เพือ่ ให้ผผู้ ลิตได้พบกับผูบ้ ริโภค
โดยตรง นอกจากนี้ ในแง่ของพนักงานเอง ก็ตอ้ งดูแล
ใส่ใจ และท�ำให้เขาเห็นถึงความมั่นคงและก้าวหน้า
ในการทีจ่ ะเดินไปพร้อมๆ กับบริษทั
จากความโดดเด่นทัง้ หมดนี้ ท�ำให้ทรอปิคานาได้รบั
รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครัง้ ที่ 12
ในมิตอิ งค์กรทีม่ กี ารด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน (Sustainable
Business Practice) มิตอิ งค์กรทีม่ กี ารสร้างสรรค์นวัตกรรม
(Innovative Enterprise) และมิตกิ ารสร้างธุรกิจด้วยพลัง
แห่งการเป็นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurship)
November 2016

47

