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MESSAGE FROM MANAGEMENT

คุณบุญทักษ หวังเจร�ญ
ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร ทีเอ็มบี

“การเติบโตทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอยางกาวกระโดดในประเทศไทย
ในชวงหลายสิบปทผ่ี า นมา สงผลใหเกิดผูป ระกอบการรายใหมเพ�ม� มากข�น้ ในทุกป และ
กลายเปนอีกหนึง่ ฟ�นเฟ�องหลักทีข่ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศใหรดุ หนาอยาง
ตอเนือ่ ง ในฐานะผูใหบร�การทางการเง�น ทีเอ็มบีจง� ทุม เทอยางเต็มทีใ่ นการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเง�นทีจ่ ะสามารถเปนสวนหนึง่ ในการสนับสนุนผูป ระกอบการ
ทัง้ รายใหญและรายยอย ใหสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ บน
พ�น้ ฐานความเขาใจในความตองการทีแ่ ทจร�งของลูกคา เพ�อ่ ใหลกู คาไดรบั ประสบการณ
ทีด่ ี ไมเพ�ยงแตในเชิงธุรกิจแตยงั มุง หวังทีจ่ ะจ�ดประกายใหเกิดการคิดร�เร�ม� และสราง
แรงบันดาลใจใหมใหกบั ตนเอง คนรอบขาง หร�อแมกระทัง่ สังคม

TMB BIZ 2014 : THE YEARLY BULLETIN FOR EVERY BUSINESSMAN
ฉบับนี้ หวังวาจะเปนคูม อื ทีด่ ใี นการศึกษา แนวทางการพัฒนาขยับขยายและตอยอด
ทางธุรกิจ ใหกลุม ผูป ระกอบการในประเทศไทย กลาทีจ่ ะ Make THE Difference
ในว�ถขี องตนเอง โดย ทีเอ็มบี พรอมทีจ่ ะเคียงขางและสนับสนุนผูป ระกอบการใน
ทุกชวง ตัง้ แตจด� เร�ม� ตน ระหวางทาง ไปจนถึงจ�ดหมายปลายทาง เพ�อ่ สรางการเร�ยนรู
ทีจ่ ะกอใหเกิดการพัฒนาในระยะยาว และใหผลลัพธทย่ี ง่ั ยืน”

คุณปติ ตัณฑเกษม

ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หารลูกคาธุรกิจ ทีเอ็มบี

“ในป พ.ศ. 2556 ทีผ่ า นมา เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความผันผวน
สืบเนือ่ งจากปจจัยทัง้ ภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง�
การทีภ่ าพรวมเศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัวทัง้ จากประเทศในทว�ปยุโรปและสหรัฐ
อเมร�กา ทีส่ ญ
ั ญาณการฟ�น� ตัวทางเศรษฐกิจยังไมมคี วามชัดเจน แมวา บาง
ประเทศจะมีอตั ราการถดถอยลดลง เมือ่ เทียบกับป พ.ศ. 2555 บางแลวก็ตาม
ดวยเหตุน้ี ผูป ระกอบการของไทยทัง้ ขนาดใหญและขนาดยอม จ�งยังคงตองเตร�ยม
ความพรอมเพ�อ่ คงศักยภาพในการแขงขันและการเติบโต พรอมทัง้ ตองเตร�ยม
การปรับปรุง ขอจำกัดของตนเพ�อ่ เพ�ม� ข�ดความสามารถเตร�ยมรับโอกาสทีจ่ ะเขามา
ในอนาคต
ทีเอ็มบี เปนสถาบันการเง�นทีม่ งุ เนนการพัฒนานวัตกรรมทางการเง�น
โดยเนนหลักการในการทำความเขาใจ ถึงความตองการทีแ่ ทจร�งของลูกคาแตละกลุม
แบบครบวงจร เพ�อ่ สรางสรรคผลิตภัณฑและบร�การทางการเง�นทีแ่ ตกตางและมี
การพัฒนาใหดขี น้� อยางตอเนือ่ ง ทัง้ ในดานการทำธุรกรรมทางการเง�นทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

และการสนับสนุนดานเง�นทุนหมุนเว�ยน ทีเ่ พ�ยงพอตลอดเวลาสำหรับทุกชวงธุรกิจโดยมุง
หวังใหลูกคาไดรับประสบการณการใชบร�การที่มีคุณคาและตรงกับความตองการมาก
ทีส่ ดุ ตามปรัชญา Make THE Difference
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สำหรับลูกคาธุรกิจฉบับนี้ เปนอีกหนึง่ ชองทางที่ ทีเอ็มบี จัดทำข�น้ โดยมุง หวังทีจ่ ะเปน
สวนหนึง่ ในการสนับสนุนใหผปู ระกอบการไดรบั ขอมูลอันเปนประโยชนสำหรับการ
ดำเนินธุรกิจ อีกทัง้ เปนสือ่ กลางในการแบงปนประสบการณอนั ทรงคุณคาใหกบั ผูป ระกอบ
การดวยการนำเอาหลักการในการดำเนินธุรกิจและแรงบันดาลใจจากผูท รงคุณวุฒใิ น
หลากหลายอุตสาหกรรม ทัง้ ผูป ระกอบการและผูบ ร�หารระดับสูงระดับแนวหนาของ
ประเทศมาถายทอดเพ�ม� เติมดวยบทว�เคราะหทางเศรษฐกิจ สำหรับป 2557 จาก TMB
ANALYTICS ทัง้ นี้ ดวยความมุง หวังวาจะเปนประโยชนตอ ผูป ระกอบการและสามารถ
นำไปตอยอดเปนพลังในการสรางสรรคและพัฒนาธุรกิจ ใหเติบโตและกาวยางได
อยางมัน่ คงตอไป”

Make THE Difference

BRAND REVOLUTION
แบรนดเกิดจากรากฐานความเชือ่ และพันธุกรรมทีแ่ ตกตาง ซึง่ ถาเปร�ยบแบรนด TMB เปนตนไมตน หนึง่ ตนไมตน นีก้ ็
คงเปนตนไมทห่ี ยัง่ รากลึกในสังคมไทย และพรอมทีจ่ ะเติบโตอยางยิง� ใหญดว ยรากฐานทีแ่ ข็งแกรง ผานประสบการณ
และจ�ตว�ญญาณแหงความเชือ่ ควบคูไ ปกับความเหนียวแนนในวัฒนธรรมองคกร ซึง่ เปนทีม่ าของ
TMB Make THE Difference ทีพ่ รอมเปลีย่ นทุกความแตกตาง
ใหกลายเปนศักยภาพในการพัฒนา ดวยแกนทัง้ 4 ขอตอไปนี้
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ว�สยั ทัศน
“ ธนาคารไทยชัน้ นำ
มาตรฐานระดับโลก ”

พันธกิจ
เขาใจและนำเสนอบร�การทางการเง�นทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
เพ�อ่ ตอบสนองความตองการ และความมุง หวังของลูกคา
เพ�ม� มูลคาและผลตอบแทนแกผถู อื หุน อยางเหมาะสม
และยัง่ ยืน
เชือ่ มัน่ และพัฒนาใหพนักงานแสดงความสามารถ
อยางเต็มทีแ่ ละใหผลตอบแทนตามผลการปฎิบตั งิ าน
สรางคุณคาใหกบั สังคมและดำเนินงาน
ตามหลักบรรษัทภิบาลสากล
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แนวโนมเศรษฐกิจไทย
และทิศทางอุตสาหกรรมป 2557

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในแทบทุกภาคสวนอยูใ นทิศทางแผวลงจากป 2555
อยางชัดเจนทัง้ การบร�โภคและการลงทุนภาคเอกชนทีข่ ยายตัวชะลอลงหลังสิน� สุดโครงการ
รถคันแรกเมือ่ สิน� ป 2555 และไดมกี ารเรงสงมอบรถทีค่ า งอยูก วารอยละ 80 ภายในปน้ี จาก
ยอดรถเขารวมโครงการทัง้ สิน� 1.25 ลานคัน ขณะทีก่ ารสงออกยังคงเปร�ยบเสมือน
เคร�อ่ งยนตทย่ี งั ทำงานไดไมเต็มที่ นับตัง้ แตไดรบั ผลกระทบจากมหาอุทกภัยในปลายป 2554
และไดรบั ผลพวงตอเนือ่ งจากการฟ�น� ตัวของเศรษฐกิจโลกทีย่ งั คงเปราะบาง โดยในปนค้ี าดวา
จะขยายตัวเพ�ยงรอยละ 0.5 ซึง่ เปนเหตุผลหนึง่ ทีฉ่ ดุ ใหภาคการผลิตยังคงลดลงตอเนือ่ ง
อีกทัง้ ความหวังทีก่ ารลงทุนภาครัฐจะเขามามีบทบาทขับเคลือ่ นเศรษฐกิจมากข�น้ ในปน้ี
ทัง้ จากโครงการลงทุนบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำวงเง�น 3.5 แสนลานบาท และโครงการ
ลงทุนเมกะโปรเจกตดา นคมนาคมขนสงวงเง�น 2 ลานลานบาท กลับไมเปนดังคาด
เพราะติดคางในเร�อ่ งขอกำหนดของกฎหมายและการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ
รวมทัง้ ความขัดแยงทางการเมืองจนนำไปสูก ารยุบสภาในตนเดือนธันวาคม ซึง่ ทำใหการ
ลงทุนตามกฎหมายพ�เศษมีแนวโนมลาชาออกไป ทัง้ นีจ้ ากปจจัยลบหลายดาน
ทีฉ่ ดุ รัง้ การเติบโต ทำให TMB ANALYTICS ประเมินเศรษฐกิจไทยทัง้ ป 2556
จะขยายตัวเพ�ยงรอยละ 2.9 จากรอยละ 6.5 ในป 2555

เศรษฐกิจไทยป 2556
ขยายตัวชะลอลง
หลังสิน� สุดมาตรการ
กระตุน เศรษฐกิจ

คาดการณอตั ราขยายตัวทางเศรษฐกิจ
% GROWTH YOY
2.9
3.3

GDP
PRIVATE CONSUMPTION
PRIVATE INVESTMENT

1.1

2.8

-0.1

5.0

GOVERNMENT EXPENDITURE
PUBLIC INVESMENT
EXPORT*
IMPORT*

4.0
-2.0

2013

5.5

2014

2.0
4.1
5.0
3.1

4.4

-5.0
0.0
5.0
10.0
SOURCE: NESDB และ TMB ANALYTICS AS OF DEC, 2013
REMARK : *GOODS AND SERVICES

15.0

แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2557
จับตาปจจัยเสีย่ งดานการเมืองฉุดรัง้ การเติบโต
จากสัญญาณการปรับตัวดีขน้� ของเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะสหรัฐฯ สะทอนดวยตัวเลขการบร�โภค การผลิต
และการจางงานทีด่ ขี น้� ตามลำดับ สอดคลองกับกลุม ยูโรโซน
ทีเ่ ชือ่ วาจะกาวพนภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ไดในทีส่ ดุ
และเศรษฐกิจเอเซียทีม่ แี นวโนมฟ�น� ตัวจากการชะลอตัว
อยางตอเนือ่ ง ทำใหการสงออกมีแนวโนมขยายตัวเพ�ม� ข�น้
รอยละ 4.5 ขณะทีป่ จ จัยในประเทศยังเผชิญกับแรงกดดัน
จากความไมมเี สถียรภาพทางการเมืองในชวงรอยตอกอนมี
รัฐบาลใหม ซึง่ เปนสวนทีจ่ ะบัน่ ทอนการลงทุนของภาครัฐ

จากความหวังใหเปนเคร�อ่ งยนตหลักขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะเมกะโปรเจกตดา นโครงสรางพ�น้ ฐานคมนาคม
2 ลานลานบาทใหมแี นวโนมสะดุดลง รวมทัง้ เชือ่ มโยงไปถึง
การลงทุนภาคเอกชนใหลดลงตามทำใหการลงทุนในภาพรวม
หดหายไปประมาณ 2.2 แสนลานบาท (เกือบรอยละ 2 ของ
GDP) หร�อการลงทุน ในป 2557 จะเพ�ม� ข�น้ จากป 2556
เพ�ยงรอยละ 4.4 จากเดิม ทีค่ าดวาจะขยายตัวถึงรอยละ
10.4 อยางไรก็ตามกระบวน การเลือกตัง้ ทีจ่ ะเกิดข�น้ ในป
2557 จะมีสว นชวยกระตุน การใชจา ยในประเทศ

จากงบประมาณการเลือกตัง้ ทีก่ กต.กำหนด 3,800 ลานบาท
อีกทัง้ คาใชจา ยในการหาเสียงของพรรคการเมืองตางๆ
รวมเม็ดเง�นทีค่ าดวาจะสะพัดในกระบวนการเลือกตัง้ ตกอยูท ่ี
ประมาณ 10,000 ลานบาทและเชือ่ มโยงไปถึงอาจมีมาตรการ
กระตุน เศรษฐกิจของรัฐบาลใหมเปนปจจัยหนุนทำใหการบร�โภค
ในภาพรวมยังคงขยายตัวมากข�น้ จากป 2556 และผลักดัน
ใหเศรษฐกิจปรับดีขน้� จากป 2556 แมจะเปนการเติบโตต่ำกวา
ศักยภาพ โดย TMB ANALYTICS คาดวาเศรษฐกิจใน
ป 2557จะขยายตัวไดทร่ี อ ยละ 4.2

จับเทรนดธุรกิจ
อุตสาหกรรม
ผานมุมมอง
การบร�โภค
ในประเทศ

เนือ่ งจากการชะลอตัวของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในชวงป 2556 ทีผ่ า นมา TMB ANALYTICS
จ�งไดทำการว�เคราะหแนวโนมธุรกิจอุตสาหกรรมผานวัฏจักรการบร�โภคทีข่ น้� อยูก บั หร�อแปรไปตามการเติบโตของเศรษฐกิจ
โดยแบงวัฏจักรการบร�โภคในชวงระยะเวลา 5-10 ป ออกเปน 4 ระดับ ไดแก
1) การบร�โภคทีก่ ำลังเติบโตไปตามสภาวะเศรษฐกิจนทีก่ ำลังฟ�น� ตัว
2) การบร�โภคทีก่ า วสูร ะดับเติบโตสูงสุด
3) การบร�โภคทีเ่ ร่มิ มีอตั ราการเติบโตลดนอยถอยลง
4) การบร�โภคทีอ่ ยูใ นภาวะลดลง

วัฏจักรการบร�โ ภคของประเทศไทย
Agriculture
Fishery

Hotel & Restaurant
Real Estate
Electricities
Whoesale,Retail Sales
Non-Durable Goods
(Food,Beverages,Consumer Goods)
Transportation
Construction
Finance
Durable Goods
(Elec.App.,Vehicle,Furniture,Jewelry)

Recovery

Public Services
Healthcare
Education

Boom

Slowdown

Recession

CONSUMPTION CYCLE (5-10 YEARS)
ทีม่ า : NESDB, BANK OF THAILAND และ TMB ANALYTICS

สรุปไดวา ในชวงที่เศรษฐกิจชะลอตัว อุตสาหกรรมในสาขาปจจัยพ�้นฐานหร�อวัตถุดิบจะยังคงเติบโตไดอยู อาทิ ผลิตภัณฑเกษตร การประมง
หร�อการบร�การสุขภาพ และเมื่อเศรษฐกิจถดถอยมากข�้นโดยปราศจากตัวชวยใดๆ จะพบวาอุตสาหกรรมบางประเภท เชน การศึกษา กลับมีอัตรา
เติบโตดีสวนกระแส เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพแรงงานระหวางรอเศรษฐกิจฟ��นตัว ตอมาเมื่อเศรษฐกิจฟ��นตัว อุตสาหกรรมหลายสาขาจะเร��มขยายตัว
ไดอีกครั้ง อยางหมวดสินคาคงทนจำพวกรถยนต เคร�่องใชไฟฟา หมวดกอสราง อสังหาร�มทรัพย การคาสงคาปลีก ตามดวยหมวดสินคาไมคงทน
จำพวกอาหาร เคร�่องดื่ม สินคาอุปโภคบร�โภค ไปจนถึงภาคบร�การ อยางการทองเที่ยว ก็มีแนวโนมเฟ��องฟ�ดวยเชนกัน เพราะฉะนั้นเมื่อนำการ
ว�เคราะหดังกลาวมารวมกับภาวะการณปจจ�บันที่เกิดข�้น จะเห็นไดวา ในชวงระยะ 5-10 ปขางหนา เศรษฐกิจกำลังจะหลับเขาสูชวงการบร�โภคฟ��นตัว
อีกครั้ง จ�งเปนโอกาสของหลายๆ อุตสาหกรรมสำหรับการวางแผนระยะยาว

/

แนวโนมภาวะ
ธุรกิจอุตสาหกรรม
ป 2557

เมื่ออิงจากขอมูลการใชจายในการบร�โภคของแตละอุตสาหกรรมในชวง
คร�่งปแรก 2556 และมองแนวโนมในระยะสั้น 1-3 ปขางหนา จะเห็นไดวา
บางธุรกิจ กำลังการซื้อยังอยูในชวงขยายตัวไดตอเนื่องแทนที่จะชะลอ
ตัวลงไป ไดแก เกษตร เคร�่องนุงหม เฟอรนิเจอร วัสดุกอสราง
ธุรกิจโรงพยาบาล การขนสงและโลจ�สติกส

ภาวะธุรกิจอุตสาหกรรมและแนวโนมระยะสัน้
GROWTH
PEAK
SLOWDOWN
BOTTOM

Healthcare / Education / Telecommunication / Other Services / Electricity & Utility

Furniture / Hospitality / Business / Transportation & Logistics / Wearing Apparel / Crop & Rice / Construction Material

Metal / Retail Sales / Paper Products / Electronics / Vehicle / Machinery / Beverage / Real Estate / Energy / Aquatic Animal

Animal Feed / Food / Wholesales / Consumer Services

ทีม่ า : NESDB, BANK OF THAILAND และ TMB ANALYTICS
หมายเหตุ : อักษรทีเ่ ปนตัวหนาแสดงธุรกิจอุตสาหกรรมทีอ่ าจตองรอความชัดเจนของโครงการลงทุนโครงสรางพ�น้ ฐาน 2 ลานลานบาท

อีกทัง้ ยังมีปจ จัยหนุนเสร�มอืน่ เขามาเกีย่ วของ อยางการเติบโตของกลุม ธุรกิจสือ่ สาร
โทรคมนาคม หลังมีนโยบายเปลีย่ นระบบการแพรภาพทีว� จากระบบอนาล็อกทีว�ไปสู
ดิจต� อลทีว� และมีการจัดการประมูล ทีวด� จิ ต� อลชองธุรกิจ 24 ชองโดยสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.) ซึง่ นาจะสงผลดีกบั ธุรกิจอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนซัพพลายเชน
ทัง้ ทีม่ อี ยูเ ดิมกับเกิดข�น้ ใหม และนำไปสูก ารขยายตัวของธุรกิจมีเดีย กอใหเกิดเม็ดเง�น
การลงทุนทีเ่ พ�ม� ข�น้ ตลอดจนสรางรายไดใหผปู ระกอบการจากการใหบร�การที่
หลากหลายกวาทีเ่ คยมี

ทัง้ นี้ ธุรกิจอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการกอสรางรวมถึงซัพพลายเชนของ
อุตสาหกรรมคงตองจับตาดูสถานการณทางการเมืองอยางใกลชดิ เปนพ�เศษ เพราะ
อาจไดรบั ผลจากความไมตอ เนือ่ งของนโยบายการลงทุนของภาครัฐไปเต็มๆ โดยเฉพาะ
ในชวงป 2557 ทีก่ ารเบิกจายงบประมาณการลงทุนอาจลาชามากกวาปกติ ไมวา จะเปน
โครงการบร�หารจัดการน้ำ หร�อโครงการลงทุนเมกะโปรเจ็กตดา นคมนาคมขนสง
รวมถึงการลงทุนอืน่ ๆ ในงบประมาณ เชน สวนตอขยายสนามบินสุวรรณภูมิ เปนตน

การฟ��นตัวของเศรษฐกิจไทยและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ในป 2557 ยังมีปจจัยตองติดตาม
แนวโนมเศรษฐกิจในป 2557 นัน้ ยังคงมีตวั แปรอีก หลายตัวทีต่ อ งจับตามอง ถึงแมจาก
การทยอยฟ�น� ตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจคูค า รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงดาน
เทคโนโลยี การสือ่ สารโทรคมนาคมในประเทศ จะสนับสนุนใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ของไทยทัง้ ตลาด ในประเทศและสงออกเฟ�อ� งฟ�ขน้� ดวยเชนกัน แตความไมมเี สถียรภาพ

ทางการเมืองและความไมแนนอนในการตอเนือ่ งของนโยบายจากภาครัฐ ทีร่ วมไปถึง
นโยบายการพัฒนาโครงสรางพ�น้ ฐานดานการคมนาคมขนสง อาจเปนตัวกระตุก
ฉุดเศรษฐกิจใหชะลอลงกวาทีค่ าดการณกเ็ ปนได

OUR

SERVICES
เปาหมายการใหบร�การ
สำหรับลูกคาธุรกิจ

RESOLUTION
ปรัชญาการใหบร�การทางการเง�นสำหรับลูกคาธุรกิจของ
ทีเอ็มบ มี งุ เนนการเปนธนาคารสำหรับลูกคาธุรกิจอยางแทจร�ง
ดวยการใหบร�การดานธุรกรรมทางการเง�นทีด่ ที ส่ี ดุ และ
ครอบคลุมในทุกรูปแบบการทำธุรกรรมทางการเง�นทัง้ ในและ
ตางประเทศ นอกจากนีย้ งั สงเสร�มการสรางสรรคผลิตภัณฑ
และบร�การทีต่ รงกับความตองการของลูกคา ดวยการศึกษา
และทำความเขาใจอยางถองแท เพ�อ่ ใหเกิดการตอบโจทย
การใหบร�การทีแ่ ตกตางกันไปสำหรับลูกคาแตละราย ซึง่ เปน
ประสบการณใหมทล่ี กู คาไมเคยไดรบั มากอน

FINANCIAL
TRANSACTION
ตลอดระยะเวลาในการดำเนินการทีเอ็มบีไดสรรสรางและพัฒนาผลิตภัณฑและ บร�การ
ดานธุรกรรมทางการเง�นอยางตอเนือ่ ง เพ�อ่ ตอบสนองในดานความสะดวกและคลองตัว
ใหกบั ลูกคาภายใตประสิทธิภาพสูงสุดทีล่ กู คาพ�งไดรบั โดยมุง เนนการตอบโจทย
การดำเนินธุรกิจใน 5 ดาน ไดแก
-COST-

คาใชจา ยในการทำธุรกรรมทางการเง�นลดลงและเหมาะสม (SAVE ON FEES) เชน บัญชีธรุ กิจ
TMB ONE BANK ONE ACCOUNT
-TIME-

รนระยะเวลาในการทำธุรกรรม เพ�อ่ ใหลกู คาสามารถรับเง�นไดอยางรวดเร็วยิง� ข�น้ (FASTER
INCOME) เชน บร�การ TMB ONE BANK ONE DAY
-WORK-

ลดขัน้ ตอนและกระบวนการในการทำงาน เพ�อ่ ใหสามารถบร�หารจัดการ
ทางการเง�นไดอยางมีประสิทธิภาพยิง� ข�น้ (EFFICIENT CASH FLOW MANAGEMENT) เชน
บร�การ TMB ONE BANK ONE TREASURY
-REACH-

การเขาถึงบร�การทางการเง�นเปนไปอยางงายดาย ผานชองทางทีห่ ลากหลาย (EASY ACCESS TO
BANK) เชน บร�การ TMB BUSINESS CLICK
-INFORMATION-

ขอมูลทางการเง�นทีเ่ พ�ยงพอ สำหรับการตัดสินใจในธุรกิจ (QUALITY INFORMATION) เชน
บร�การ SMS ALERT

$
BUSINESS LOAN
กุญแจสำคัญในการใหบร�การดานสินเชือ่ เพ�อ่ ธุรกิจของ
ทีเอ็มบี คือ การใหลูกคามีเง�นทุนหมุนเว�ยนที่เพ�ยงพอ
ตลอดเวลา และมีการบร�หารจัดการและวางแผนทางการเง�น
ลวงหนาอยางถีถ่ ว น เพ�อ่ รองรับทุกชวงความตองการของ
ธุรกิจ โดยมีรูปแบบเง�นทุนที่แตกตางกันไปตามชวงเวลา
และวัตถุประสงคดงั นี้
- เง�นทุนสำหรับหมุนเว�ยนในกิจการ
- เง�นทุนหมุนเว�ยนสำหรับชวงเวลาฉุกเฉิน
- เง�นทุนสำหรับการเติบโตและขยายธุรกิจ
(เชน สินเชือ่ ธุรกิจ 3 เทา 3 กอก ใหเยอะ ใหฉกุ เฉิน ใหขยาย)
- เง�นทุนสำหรับธุรกิจตางประเทศ
(เชน Trade On Demand Financing,
Prepaid FX Forward)

INFORMATION
SUPPORTER
เพ�อ่ ใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางราบร�น่ และประสบผล
สำเร็จมากทีส่ ดุ ทีเอ็มบีจง� จัดตัง้ หนวยงานสนับสนุนดาน
ขอมูลและขางสารทีเ่ ปนประโยชนตอ การตัดสินใจทางธุรกิจ
ในชือ่ TMB ANALYTICS หร�อศูนยวเ� คราะหเศรษฐกิจ
ทีเอ็มบี เพ�อ่ ใหขอ มูลเชิงเศรษฐกิจ ทัง้ ในเชิงว�เคราะหรายงาน
และงานว�จยั ทีส่ ำคัญ จากทัง้ ใน และตางประเทศ รวมไปถึง
การจัดทำวารสารรายไตรมาส TMB BORDERLESS
MAGAZINE ซึง่ รวบรวมขอมูลทีเ่ ปนประโยชนกบั
ผูป ระกอบการผาน 3 มุมมองของผูบ ร�หารจาก 3 ภาคสวน
คือมุมมองจากภาครัฐ ประสบการณจร�งจากผูป ระกอบการ
ในภาคธุรกิจ และมุมมองจากสถาบันการเง�น

INSPIRATIONS from

SUCCESSFUL BUSINESS EXECUTIVES
พัฒนาตลอดจนการขยับขยายธุรกิจ เพ�อ่ ใหเกิดความสำเร็จ
ทัง้ ในระดับองคกร ระดับประเทศ และระดับสากลยิง� ไปกวานัน้
กลุม ผูป ระกอบการเหลานี้ ยังเปนดัง่ BLUEPRINT
สำหรับนักธุรกิจรุน ใหมทม่ี ฝี น และไฟในการทำงานใหสามารถ
ยึดถือเปนตนแบบและแรงบันดาลใจชัน้ เยีย่ มในการดำเนินธุรกิจ
ตอไปในภายภาคหนา

ความสำเร็จทีเ่ ปลีย่ นทุกความ ‘เปนไปไมได’ ใหกลายเปนจร�ง
โชวเคสทีร่ วบรวมกรณีศกึ ษาของกลุม ผูป ระกอบการธุรกิจ
จากหลากแขนงและหลายขนาด ทัง้ กลุม ธุรกิจขนาดเล็ก
ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ ซึง่ ไดใชศกั ยภาพ
และประสบการณ ประกอบกับดีเอ็นเอแหงความกลา
ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง ทำใหเกิดการร�เร�ม� สรางสรรค ตอยอด

I

การผลิตและอุตสาหกรรม ซึง่ ในยุคตอไปของบีเจซี เราตัง้ ใจ
ทีจ่ ะปรับใหบร�ษทั มีคา นิยมทีม่ คี วามเปนสากลมากข�น้ สราง
รากฐานทีแ่ ข็งแกรงในภูมภิ าคนีม้ ากข�น้ โดยสรางกระบวนการ
ทำใหเกิดการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมเพ�อ่ ยกระดับความเปน
สากล ทำใหการทำธุรกิจกับตางชาติราบร�น่ ไปไดดว ยดี
ในสวนของการลงทุนและขยายกิจการในตางประเทศนัน้
บีเจซี เร�ม� จากประเทศใกลเคียงกอนอยางเชนประเทศ
เว�ยดนาม โดยจะพ�จารณาจากระยะทางในการเดินทาง
ระหวางประเทศ ประเทศทีใ่ กลยอ มสะดวกตอการเดินทางไป
ดูแลและบร�หารจัดการ และเว�ยดนามก็เปนประเทศทีม่ ี
เศรษฐกิจคอนขางเสถียร ผานรอนผานหนาวมาในระดับหนึง่
แลวและมีกฎหมายทีร่ องรับกับการทำธุรกิจ ทำใหการเขาไป
ดำเนินธุรกิจในประเทศเว�ยดนามมีประสิทธิภาพ บีเจซีเขาไปใน
ลักษณะทีเ่ ปนพันธมิตรไปสรางรายไดใหคนภายในประเทศ
ชวยใหเขาไดเร�ยนรู เนนการลงทุนเพ�อ่ การสงออก จ�งเปนการ
ลงทุนระยะยาวทีย่ ง่ั ยืนกวา นอกจากนี้ บีเจซี ยังมีความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะสรางแพลทฟอรมธุรกิจ เพ�อ่ ดูแลธุรกิจตัง้ แตตน น้ำ
ไปจนถึงปลายน้ำแบบครบวงจร เปนพ�น้ ทีท่ ม่ี ผี ซู อ้ื ผูข าย
ผูท ำธุรกิจ มีกฎเกณฑทเ่ี ปนสากล และมีคอนเนคชัน่ เสร็จ
สรรพในตัว หากใครทีต่ อ งการจะไปขยายธุกจิ ใน
ตางประเทศที่ บีเจซี เปนพารทเนอร เราก็สามารถให
คำแนะนำได ดวยแพลทฟอรมทีจ่ ะทำใหบร�ษทั ตางๆ
สามารถดำเนินธุรกิจไดสะดวกและมีแบบแผนยิง� ข�น้

BJC

บร�ษทั เบอรล่ี ยุคเกอร จำกัด (มหาชน)
บร�ษทั เบอรล่ี ยุคเกอร จำกัด(มหาชน) หร�อ บีเจซี กอตัง้ ข�น้
ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยตระกูลเบอรล่ี และตระกูลยุคเกอร
ชาวสว�ส เปนบร�ษทั ทเกาแก ในปจจ�บนั บีเจซี มีอายุกวา
131 ป เร�ม� แรกเปนการบร�หารงานโดยชาวตางชาติ
ซึง่ วางรากฐานและระบบการทำงานไวอยางแข็งแรง
ซึง่ เปนแบบแผนทีไ่ ดมกี ารพัฒนาตอเนือ่ งเพ�อ่ ใหเขากับ
สถานการณทเ่ี ปลีย่ นไปในแตละยุคสมัย กิจการคาของ
เบอรล่ี ยุคเกอร มีความเจร�ญรุง เร�องมาโดยตลอด ดังจะเห็น
ไดจากการทีเ่ บอรล่ี ยุคเกอร เปนหนึง่ ในเจ็ดบร�ษทั ทีไ่ ด
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตัง้ แตป 2518
ซึง่ บร�ษทั ทีจ่ ะสามารถเขาตลาดหลักทรัพยไดนน้ั ตองเปน
บร�ษทั ทีม่ หี ลักธรรมาภิบาลสูงและมีความโปรงใสในการ
ดำเนินธุรกิจ ซึง่ ในโอกาสตอมา ทานประธานเจร�ญ
สิรว� ฒ
ั นภักดี ไดเขาเปนผูถ อื หุน ใหญ ดวยเล็งเห็นถึงศักยภาพ
ทีส่ ามารถตอยอดทางธุรกิจได โดยเฉพาะโรงงานแกว
ในชือ่ บร�ษทั ทำเคร�อ่ งแกวไทย จำกัด(มหาชน) หร�อทีร่ จู กั กัน
ในชือ่ บร�ษทั ไทยกลาส และยังสามารถสรางคุณคาใหกบั
ผูถ อื หุน ไดอกี ดวยทานประธานจ�งตัดสินใจซือ้ กิจการมา
บร�หารตอ
สำหรับการดำเนินงานของ บีเจซี เปนไปในลักษณะ
OUTSIDE IN คือ เปดใหตา งชาติเขามาลงทุนในเมืองไทย
เนนการนำเขาเพ�อ่ ขายภายในประเทศกอน จากนัน้ จ�งเร�ม� ขยับ
ขยายไปสูก ารสงออกแตยงั ไมผลิต ตอมามีการผลิตภายใน
ประเทศและนำออกไปขายจ�งไดเร�ม� เร�ยนรูธ รรมชาติของการ
ทำธุรกิจและเร�ม� สรางพารทเนอรทแ่ี ข็งแกรง จ�งนำไปสูย คุ แหง

หลักการทำงานที่ บีเจซี ยึดถือจนเปนแบบปฏิบตั ใิ นองคกรก็
คือ การสรางสิง� แวดลอมทีเ่ ปนธรรมชาติในทีท่ ำงาน ซึง่ ทาง
บีเจซี มีมติ เิ ร�อ่ งความตางในดานตางๆ ไมวา จะเปนเร�อ่ ง
ความคิด วัย และวัฒนธรรมความเปนอยูแ ละเพ�อ่ ใหพนักงาน
เกิดความรูส กึ อบอุน สบายใจ และรูส กึ เปนสวนหนึง่ ของ
องคกร เราจ�งตองสรางแรงบันดาลใจใหเกิดในกลุม พนักงาน
ดวยการมีตวั อยางความสำเร็จทีเ่ กิดข�น้ จร�ง เชน การสง
พนักงานไปทำงานในตางประเทศ ซึง่ กลุม คนเหลานีจ้ ะกลับมา
ถายทอดประสบการณและความสำเร็จในอาชีพ เพ�อ่ เปน
BJC DREAM แกคนรุน ตอๆ ไป
กาวตอไปของบีเจซี ทีเ่ ราหวังไวจง� ไมใชแคการเติบโตทาง
ธุรกิจเพ�ยงอยางเดียว แตเปนการทำธุรกิจทีผ่ สมผสาน
เขากับไลฟสไตลของผูบ ร�โภคใหมากข�น้ โดยยังคงรักษา
ความเปนมิตร ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส และเอือ้ เฟ�อ� ตอ
สังคม ซึง่ เปนดีเอ็นเอสำคัญที่ บีเจซี ยึดมัน่ ตลอดมา

“สิง� หนึง่ ทีส่ ำคัญในการทำธุรกิจ ก็คอื “การลงมือทำ”
ซึง่ เปนคำสอนทีท่ า นประธานเจร�ญมอบไวใหสำหรับใชใน
การทำงานและการใชชวี ต� เพราะการสอน
และการถายทอดทีด่ ที ส่ี ดุ คือ การทำใหเห็นจร�ง
อยางเชนการไปลงทุนในตางประเทศ
หากเราไมลงพ�น้ ทีจ่ ร�ง ไมไปศึกษาเฝาดูในพ�น้ ทีข่ องเขา
เราจะรูไ ดอยางไรวาคนทีน่ น่ั มีพฤติกรรมการบร�โภคใน
รูปแบบไหน เขาใชชวี ต� ประจำวัน มีการจับจายใชเง�น
อยางไรในแตละวัน ดังนัน้ การ “ลงมือทำจร�ง”
จ�งเปนกุญแจดอกสำคัญในการทำธุรกิจ
ไมวา จะเปนธุรกิจในรูปแบบใดก็ตาม”

คุณอัศว�น เตชะเจร�ญว�กลุ

กรรมการผูจ ดั การใหญและประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร

S.K.
INTERFOOD
บร�ษทั เอส เค อินเตอร ฟ�ด จำกัด

“กิจการของเรา เร�ม� ตนจากฟารมเลีย้ งสุกร
หางหุน สวนจำกัด เสร�มกสิกจิ ทำแบบครบวงจร คือ
เลีย้ งพอแมพนั ธุ 2 สาย ผลิตลูกสุกร และสุกรข�นสูต ลาด
แตสดุ ทายเราพบวา ระยะเวลา 10 เดือนในการเลีย้ งสุกรนัน้
ไมไดสรางมูลคาเพ�ม� ใหกบั โปรดักต จ�งเร�ม� หันมามองหา
ว�ธที จ่ี ะสรางมูลคา ดวยการสรางโรงชำแหละและจำหนาย
เนือ้ สุกรดวยตัวเอง ใชระยะเวลา เพ�ม� ข�น้ 2-3 วัน
แตไดมลู คาและมาตรฐานทีเ่ พ�ม� มากข�น้ อยางเห็นไดชดั
หลังจากทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบการผลิตจากลูกคาแค
20 รายตอวัน เพ�ม� ข�น้ เปน 5,000 รายตอวัน ซึง่ เกิดมา
จากการทีเ่ ราสามารถผลิตไดครบทุกขัน้ ตอนตอบสนอง
ความตองการของลูกคาแตละรายไดตรงจ�ด ในขณะเดียวกัน
ก็สง ผลดีกบั ความมัน่ คงของธุรกิจ เพราะตอบโจทยสง�ิ ทีเ่ รา
ทำมาตัง้ แตเร�ม� คือเราอยากใหการผลิตมีประสิทธิภาพ
มีโรงงานทีไ่ ดมาตรฐาน ผานขัน้ ตอนทีป่ ลอดภัยเพ�อ่ ใหได
เนือ้ หมูทถ่ี กู หลักอนามัยสงถึงมือผูบ ร�โภคอยางแทจร�ง
ผมบอกไดเลยวา ธุรกิจเกษตรเปนธุรกิจทีเ่ สีย่ งมาก
เพราะตองผานกระบวนการทีใ่ ชระยะเวลาและขัน้ ตอนอิงกับ
สภาพแวดลอมและความตองการของตลาด ราคาสินคาจ�ง
คาดเดาไมไดและควบคุมไดยาก สิง� ทีเ่ ราทำไดในฐานะ
ผูป ระกอบการก็คอื การเพ�ม� ประสิทธิภาพใหไดตามราคา
ใชรปู แบบการคาปลีกเพ�อ่ ใหเกิดมูลคาเพ�ม� ผานการใหบร�การ
และการตอบสนองความพ�งพอใจของลูกคาแตละคน

อีกทัง้ คุณภาพก็สำคัญ ผมจะไมใชระบบเฟรนไชสเลย
เพราะสินคาเปนอาหารสดซึง่ มีอายุสน้ั ตัง้ บนเชลฟไดแค
3 วันเทานัน้ ถาใชระบบเฟรนไชสจะทำใหเราไมสามารถควบคุม
มาตรฐานไดอยางเต็มรอย เชนเดียวกับการขนสงและ
กระจายสินคา เราจะมีการขนสงทุกวันและตีกลับสินคา
ทีไ่ มไดมาตรฐานทุกวัน โดยควบคุมใหอยูใ นจำนวน 0.7%
จากยอดขายทัง้ หมด นอกจากนีเ้ รายังวางระบบใหเปน
REAL TIME เพ�อ่ ใหสามารถแขงขันกับผูป ระกอบการ
รายอืน่ ไดทนั เวลา ซึง่ เปนอีกสวนทีไ่ มควรมองขามสำหรับ
ธุรกิจอาหารสดทีม่ ปี จ จัยเร�อ่ งระยะเวลาเปนสำคัญ”

“การทำธุรกิจแบบครบวงจร คือ เปนผูผ ลิตตัง้ แต
ขัน้ ตอนแรกจนถึงขัน้ ตอนสุดทาย ทำใหเรา
สามารถควบคุมคุณภาพ วัตถุดบิ และกำลัง
การผลิตไดทง้ั ระบบ ซึง่ จะทำใหเนือ้ หมูทอ่ี อกมาได
มาตรฐานและมีอนามัยทีด่ ี ในทุกๆ ชิน� อยางแทจร�ง”

คุณชนินทร ทรงเมฆ
กรรมการบร�ษทั

FABRINET
บร�ษทั ฟาบร�เนท จำกัด

“ธุรกิจของบร�ษทั ฟาบร�เนท จำกัด (FABRINET) เปนการ
ใหบร�การผลิตชิน� สวนอิเล็กทรอนิกส ตามแบบทีล่ กู คากำหนด
(BUILD TO ORDER) สำหรับลูกคากลุม ผูผ ลิตและ
จำหนายอุปกรณสอ่ื สารและรับสงขอมูลทางไกล (กลุม ธุรกิจ
TELECOM และ DATACOM) ทีต่ อ งการการสนับสนุน
ในดานกระบวนการผลิต ลูกคาของเราสวนใหญจง� เปน
ลูกคาจากตางประเทศทีม่ ฐี านการผลิตเดิมอยูท ต่ี า งประเทศ
ซึง่ มีตน ทุนการผลิตทีค่ อ นขางสูง FABRINET จ�งทำหนาที่
เปนเสมือนศูนยกลางการผลิตใหแกกลุม ธุรกิจและทำหนาที่
กระจายสินคาไปทัว่ โลก โดย FABRINET จะใหบร�การผลิต
สินคาของลูกคาแตละราย บนฐานการผลิตของตัวเองบน
พ�น้ ทีท่ บ่ี ร�ษทั ใหบร�การ ซึง่ เปนการใหบร�การแบบครบวงจร
คือ เรามีพน้� ทีร่ องรับการผลิต พรอมระบบสาธารณูปโภค
ครบครัน และทีส่ ำคัญคือแรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ลูกคาเพ�ยง
แตนำสายการผลิตพรอมกับเคร�อ่ งจักรเฉพาะทีใ่ ชกบั
ผลิตภัณฑของลูกคามาติดตัง้ ในพ�น้ ทีก่ ารผลิตของเราก็
สามารถเร�ม� ทำการผลิตได
“การทำธุรกิจดวยใจกับผูท เ่ี ราทำธุรกิจดวย
เอาใจเขามาใสใจเรา มองในมุมของอีกฝาย
ใหมาก และทีส่ ำคัญตอบสนองความ
ตองการของลูกคาในดานตนทุน
คุณภาพและการสงมอบทีต่ รงเวลา
เพ�อ่ ใหเกิด LOYALTY และ TRUST
ระหวางกันในการทำงาน”

สิง� สำคัญในการทำธุรกิจในแบบของ FABRINET ก็คอื
การทำงานดวยใจ ทีเ่ ขาถึงความตองการทีแ่ ทจร�งของลูกคา
ทุกรายเราผลิตสินคาตางๆ เสมือนเปนสินคาของเราเองและ
เราพรอมชวยเหลือลูกคาในทุกดาน โดยเฉพาะการปรับปรุง
คุณภาพและตนทุนการผลิต รวมทัง้ การสงมอบทีต่ รงเวลา
ดังนัน้ ลูกคาทีอ่ ยูก บั เรานับตัง้ แตวนั แรก จนถึงวันนีก้ ย็ งั คง
อยูก บั เราตลอดมาและพรอมกาวไปสูค วามสำเร็จทางธุรกิจ
รวมกันในอนาคต ในชวงว�กฤตน้ำทวมใหญป 2554 ก็เปน

อีกชวงหนึง่ ทีพ่ ส� จู นใหเห็นถึงความเปนหุน สวนทางธุรกิจอัน
แนบแนน โดยโรงงานผลิตของเราทีอ่ ำเภอลำลูกกา หร�อ
ทีร่ จู กั กันในนามของโรงงานโชคชัยไดรบั ผลกระทบจาก
น้ำทวมใหญครัง้ นัน้ โดยตรง สายการผลิตและเคร�อ่ งจักร
ทัง้ หมดถูกน้ำทวม ไมสามารถทำการผลิตไดอกี ตอไป
ตอนนัน้ เปนชวงทีโ่ รงงานผลิตแหงใหมของ FABRINET
ทีบ่ ร�เวณโรงงานไพนเฮิรสทกำลังอยูใ นระหวางการกอสราง
ยังไมพรอมทีเ่ ร�ม� การผลิต อยางไรก็ตาม เมือ่ ลูกคาทีโ่ รงงาน
โชคชัยประสบกับสถานการณนำ้ ทวม ทำใหเราตัดสินใจ
ในทันทีทจ่ี ะเปลีย่ นออฟฟ�ศสำนักงานทีเ่ ราใชอยูเ ดิมใหเปน
พ�น้ ทีก่ ารผลิตเฉพาะกิจ เพ�อ่ รองรับลูกคาจากโรงงานโชคชัย
ทีจ่ ะดำเนินการผลิตสินคาใหกบั ลูกคาตามแผนทีว่ างไว
เมือ่ ผานว�กฤติชว งนัน้ มาได ลูกคาทุกรายจ�งรูส กึ วา
FABRINET พรอมอยูเ คียงขางเขาจร�งๆ ไมใชแคในทางธุรกิจ
แตยงั เปนมิตรกัน แมในเวลาทีย่ ากลำบาก
กาวตอไปของ FABRINET เรามีความมุง มัน่ และตัง้ ใจจะ
ขยายกิจการเพ�ม� ข�น้ และดำเนินงานอยางเขมแข็ง เชน
การขยายโรงงานใหใหญขน้� เพ�อ่ รองรับสายการผลิต
สินคาใหมทม่ี กี ารพัฒนาทางดานเทคโนโลยีของลูกคาปจจ�บนั
รวมทัง้ รองรับลูกคารายใหมๆ ซึง่ เปนการตอบสนองทีท่ นั
ตอความตองการของตลาด ในฐานะประเทศทีม่ กี ำลังการผลิต
ในดานอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสทพ่ี รอมทีส่ ดุ ในโลก
ซึง่ เปนเปาหมายที่ FABRINET จะดำเนินตอไปในอนาคต”

คุณรัฐสรณ เกียรตินนั ท
ผูอ ำนวยการฝายการเง�น

SINGHA

บร�ษทั สิงห คอรปเปอรเรชัน่ จำกัด

คุณจ�ตนิ นั ท ภิรมยภกั ดี

กรรมการรองกรรมการผูจ ดั การใหญ

“กาวแรกของสิงห เร�ม� ข�น้ เมือ่ 80 กวาปทแ่ี ลว พระยาภิรมยภกั ดี
มีวส� ยั ทัศนทว่ี า อยากใหประเทศไทยมีเบียรเปนของตัวเอง
เพราะในสมัยนัน้ เบียรเปนผลิตภัณฑนำเขาจากตางชาติ
เสียสวนใหญ ทานจ�งเดินทางไปเยอรมันเพ�อ่ นำKNOW-HOW
และเคร�อ่ งจักรกลับมา แตกไ็ มใชเร�อ่ งงายทีจ่ ะตีตลาดเบียร
ไดสำเร็จ เพราะเบียรเปนผลิตภัณฑทค่ี นไทยไมคนุ เคย
เปนตลาด SUPER PREMIUM ทีม่ ขี นาดเล็กมาก
ประกอบกับการกีดกันจากบร�ษทั เทรดดิง� ใหญ ๆ ทำใหตอ ง
ลองผ�ดลองถูกกันพักใหญ ดวยการผลิตเบียรออกมา
หลายแบบ หลายยีห่ อ เพ�อ่ ดูวา ชนิดไหนทีต่ ดิ ตลาดจนได
คำตอบวาเปนเบียรสงิ ห จ�งเลือกมาเปนเบียรหลักทีจ่ ะทำ
การผลิตตอไป
การเปนบร�ษทั ใหญใชวา จะไมเคยลมนะ กอนหนาว�กฤติป 2540
เราเปนบร�ษทั ผลิตเบียรทม่ี มี ารเก็ตแชรสงู สุดถึง 90%
แตในชวงฟองสบูแ ตก มารเก็ตแชรเราตกถึง 25% ซึง่ ถือวา
ต่ำมาก จนแทบจะตองกลับมาเร�ม� ตนกันใหมอกี ครัง้
ในตอนนัน้ เราลมขนาดทีว่ า ตองพ�จารณาแผนสำรอง
ในการใหชาวตางชาติมาเทคโอเวอร แตสดุ ทายก็ผา นว�กฤติ
มาได เพราะ PHILOSOPHY ทีค่ ณ
ุ สันติ ภิรมยภกั ดีทา นได
กลาวไว จนกลายเปนเหมือนแรงบันดาลใจสำคัญของสิงห
ตัง้ แตนน้ั มาก็คอื “ผมยอมรับวาผมแพแตผมไมยอมแพ”
เมือ่ เราไมยอมแพ จ�งเร�ม� ตนทีจ่ ะยอนกลับไปมองตัวเองวา
เพราะอะไรเราถึงลม กวาจะเร�ยนรูจ ากว�กฤติตรงนัน้ ใชเวลา
เกือบ 2 ป สุดทายก็คอ ยๆ ปรับ โดยเร�ม� จากการปรับขางใน
ปรับทัศนคติเสียใหม เพ�อ่ ใหลกุ ข�น้ สูไ ดอกี ครัง้
กลยุทธทเ่ี ราใชในชวงผานว�กฤติ คือ การมองใหไกลกวาแค
ตัวเรา ใหครอบคลุมไปถึง STAKEHOLDER ในทุกภาคสวน
เพราะเราตองยอมรับวา กอนหนานัน้ เรานึกถึงแคตวั เอง
พอเราลม เราก็ลมื ไปวายังมีคนอืน่ ทีล่ ม ไปกับเรา เหมือนกับวา
ความสำเร็จในชวงกอนหนาทำใหเราเหลิง พอเราเร�ม� กลับมา
มองคนใกลตวั ตัง้ แตผใู หกเู ง�น คูค า คูข าย พันธมิตร ไปจนถึง
ผูบ ร�โภค หร�อซัพพลายเออร ทำใหทกุ คนเดินไปสูเ ปาหมาย
เดียวกันรูส กึ เปนสวนหนึง่ ของความสำเร็จ ซือ้ ใจ STAKEHOLDER ใหไดตง้ั แตตน น้ำจนถึงปลายน้ำ จ�ดนีท้ ำใหเรา
ฟ�น� ตัวกลับข�น้ มาไดอยางรวดเร็วในระยะเวลาตอมา
สำหรับสิงหในวันนี้ บอกไดเลยวา เรากลับไปเปนสิงหวยั หนุม
เมือ่ ตอนอายุ 20-30 ป คือ มีความตืน่ ตัว กลาตัดสินใจ
แตกไ็ มประมาท ตองมีขอ มูลสนับสนุนเพ�ยงพอในทุกยางกาว
สวนเปาหมายใหญตอ ไปทีเ่ ราตัง้ ไว คือ การทำสิงหใหเปน
GLOBAL BRAND โดยเชือ่ มัน่ วาเรามีศกั ยภาพพอทีจ่ ะ
เติบโตไปไดไกลกวาแคในประเทศ ไมวา จะเปนใน AEC,
INDOCHINA หร�อ ตลาดในอเมร�กา และยุโรป สวนในประเทศ
ก็ยงั ตองมีการปรับตัวเพ�อ่ ใหสามารถขยายสัดสวนไปไดใน
หลายทิศทาง ซึง่ นีเ่ ปนความทาทายทีท่ ำใหเราตองกระตือร�อรน
อยูเ สมอ เราก็ตอ งมองตัวเราเองวาเรามีขอ ดีตรงไหน
ขอเสียอยางไร ก็ตอ งมีการปรับโมเดลใหสามารถเติบโตไปได
ในหลายทาง กลายเปนความทาทายทีท่ ำใหเราตองตืน่ ตัว
อยูเ สมอและไมหยุดนิง� กับความสำเร็จทีอ่ ยูใ นมือ”

“ความสำเร็จทีแ่ ทจร�งในการทำธุรกิจ ไมใชแคมารเก็ตแชร
แตเปนการรักษาพารทเนอรใหอยูก บั เรา
ประสบความสำเร็จไปดวยกัน ตอสูไ ปดวยกัน
เพ�อ่ ใหเกิดผลสัมฤทธิท์ างธุรกิจทีย่ นื ยาว”

BETAGRO

บร�ษทั เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
“BETAGRO กอตัง้ เมือ่ ป พ.ศ. 2510 มีโรงงานผลิตอาหารสัตว
แหงแรกที่ อ. พระประแดง เร�ม� ธุรกิจโดยคุณปู และเจนเนอเรชัน่
ตอมาคือคุณพอของผม ดร.ชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ ทีเ่ ขามาดูแล
ดานการบร�หารจัดการและสงตอมาทีร่ นุ ผมในปจจ�บนั
ชือ่ BETAGRO มาจากคำวา BETTER + GROW แลวนำอักษร
บางตัวมาผสมกัน จะเห็นวาเมือ่ มีการแตกไลนธรุ กิจออกไป
จะมีชอ่ื บร�ษทั ทีข่ น้� ตนดวย BETTER เชน BETTER FOODS และ
BETTER PHARMA แตธรุ กิจหลักของ BETAGRO ยังคงเนนที่
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ไมวา จะเปนโรงงานอาหารสัตว
ฟารมไก ฟารมหมู โรงแปรรูป และตัดแตงเนือ้ สัตวอนามัย
ซึง่ ในชวงสิบปแรกนัน้ คุณพอผมก็เร�ม� สรางฟารมหมู ฟารมไก
ขายพอพันธุ- แมพนั ธุ และสงออก ชวงนัน้ เปนชวงลองผ�ด
ลองถูก จ�งมีผลประกอบการข�น้ บางลงบาง แตคณ
ุ พอจะไมได
คิดในเร�อ่ งกำไรเปนหลัก เพราะเชือ่ วา ตัง้ ใจทำ เนนคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเปนสำคัญ แลวความมัน่ คงจะคอยๆ ตามมา
พอมาถึงในรุน ผม ในชวงแรกๆ บอกไดเลยวาผมก็ไมถนัด
งานบร�หาร ตองอาศัยศึกษาดวยตัวเองจากรากฐานทีค่ ณ
ุ พอ
วางไว ดังนัน้ ระบบการทำงานจ�งเปนสิง� สำคัญถาระบบเราแนน
ไมวา จะผานกีม่ อื มาตรฐานการทำงานจะไมเปลีย่ น โดยเฉพาะ
ระบบงบประมาณซึง่ เปนแกนของความโปรงใส ผมชอบทำ
งบตรงๆ ไมปด บัง ทำใหทกุ อยางตรวจสอบไดจะกูก ง็ า ย
อีกอยางผมชอบว�ธกี ารทำธุรกิจแบบ JOINT VENTURE
ยกตัวอยางทีเ่ ราทำธุรกิจกับบร�ษทั ญีป่ นุ เราก็ไดเร�ยนรูว ธ� คี ดิ
ว�ธกี ารผลิตจากญีป่ นุ ผมชอบว�ธกี ารสรางหุน สวนเพราะเรา
ไมไดเปนเพ�ยงแครว มทุนในการทำธุรกิจ แตเราไดเร�ยนรูแ ละ
แลกเปลีย่ นจากคนทีม่ คี วามสามารถดวยมุมมองและแนวคิด
ทีต่ า งกัน
หลายคนถามวา BETAGRO ในเจนเนอเรชัน่ นีด้ ำเนินไปใน
ทิศทางไหน สวนตัวผมธุรกิจก็ตอ งขยายตัวตอไปทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ แตทส่ี ำคัญทำงานแลวตองมีความสุข โมเดล
ธุรกิจของผมจะเนนการตอยอดกับหุน สวนหร�อผูร ว มธุรกิจ
ซึง่ ผมเชือ่ วาเปนรูปแบบทีเ่ ติบโตไดในเมืองไทย โดยการสราง
เคร�อขายและใหบร�การดานความรูแ ละ KNOW-HOW
ใหกบั ธุรกิจ SMES ใน SUPPLY CHAIN ของอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร หร�อแมกระทัง่ บร�ษทั ในตางประเทศผมก็ไป
ศึกษาดูงานมองหาลูท างในการใหความชวยเหลือ หร�อถาเราขาด
ในสวนไหนก็รว มมือกันเพ�อ่ ใหธรุ กิจเขมแข็งไดดว ยตัวเองเหมือน
สรางมิตรภาพในทางธุรกิจมากกวามุง เนนการแขงขัน”

คุณวนัส แต ไพสิฐพงษ

ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร

ผมเชือ่ ในเร�อ่ งความโปรงใสและตรวจสอบไดเปนสำคัญ
การจะทำธุรกิจใหสำเร็จ จะตองทำงานอยางซือ่ สัตย
เพ�อ่ ใหผทู ร่ี ว มงานกับเรา ไปจนถึงคูค า
ผูร ว มธุรกิจสวนอืน่ ๆ ไววางใจได
เมือ่ เราทำธุรกิจอยางโปรงใส
ความชวยเหลือและระบบทีม่ น่ั คง
จะเกิดข�น้ เองโดยธรรมชาติและยัง่ ยืนนาน

สม่ำเสมอ ซึง่ นัน่ หมายความวา เราตองมีมาตรฐานการรักษา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ไวใจได มีราคาสมเหตุสมผล และมีการเขาถึง
ทีค่ รอบคลุม ซึง่ ในอนาคตทางโรงพยาบาลมีแผนทีจ่ ะขยาย
สัดสวนไปยังประเทศเพ�อ่ นบานในทางตอนเหนือ เชน
เมียนมาร กัมพ�ชา สปป.ลาว และเว�ยดนาม และมีการเปด
กวางในดานการแพทยในระดับ AEC มากข�น้ กลาวคือ
มีการรองรับคนไขจากประเทศในอาเซียนใหมากข�น้ รวมไปถึง
ดานการบร�การ โปรดักต การลงทุน หร�อการโอนยาย
บุคลากรระหวางประเทศ เพ�อ่ ใหเกิดการพัฒนาและเร�ยนรูใน
ทางการแพทยในระดับภูมภิ าค

BDMS

บร�ษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จำกัด (มหาชน)

“เมือ่ 42 ปทแ่ี ลว ตอนทีเ่ ร�ม� กอตัง้ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ข�น้ แหงแรก เรามีเพ�ยง 100 เตียง ซึง่ ในขณะนัน้ ว�สยั ทัศน
หลักของเรา คือ สถานทีแ่ หงนี้ จะเปนทีซ่ ง่ึ ว�ทยาการ
ความกาวหนาทางการแพทยและความกรุณาปราณี
มาบรรจบกัน เกิดเปนคานิยม “เราจะเปนโรงพยาบาลทีด่ ที ส่ี ดุ
โดยใชวท� ยาการและมาตรฐานการแพทยระดับสากล
เนนผูป ว ยเปนศูนยกลาง เพ�อ่ นำไปสูก ารเปนโรงพยาบาล
ของคนไทยทีใ่ ชมาตรฐานสากล” ดังนัน้ คำวา ADVANCED
AND CARING จ�งปรากฎอยูใ นว�สยั ทัศนของเราและเปน
สิง� ทีเ่ รายึดมัน่ มาโดยตลอด
เปาหมายหลักของเราตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน คือ
การนำบร�การและการรักษาพยาบาลใหเขาถึงประชาชนใหได
ทุกกลุม เราจ�งเร�ม� สรางโรงพยาบาลทุตยิ ภูมแิ ละปฐมภูมิ
เพ�อ่ ใหลกู คาสามารถเขาถึงบร�การทางการแพทยทม่ี ี
มาตรฐานสากล โดยเปาหมายทีว่ างไวคอื การเปน 1 ใน 3
ของประเทศไทย และ 1 ใน 3 ของอาเซียนภายในป 2558
ปจจัยความสำเร็จของการใหบร�การมีทง้ั หมด 3 ปจจัยหลัก
ซึง่ ความพ�งพอใจของลูกคานับเปนปจจัยทีเ่ ราใหความสำคัญ
อยางมาก นอกเหนือไปจากมาตรฐานทางการแพทย
ระดับสากล เพราะลูกคาทีพ่ ง� พอใจจะกลับมารักษาอยาง

นอกจากนี้ การพัฒนาบร�การใหเปนแบบ ONE STOP
SERVICE ของโรงพยาบาลก็เปนอีกปจจัยหนึง่ ทีจ่ ะทำให
เกิดการเติบโต ซึง่ ปจจ�บนั โรงพยาบาลกรุงเทพไดมกี ารดูแล
และรองรับคนไข ตัง้ แตขน้ั ตอนแรกไปจนถึงขัน้ ตอนสุดทาย
อาทิเชน คนไขตา งชาติทเ่ี ดินทางเขามารักษา เราก็มี
เคานเตอรเซอรวส� ตอนรับตัง้ แตทส่ี นามบิน พาไปสงยัง
โรงแรม รับมารักษาทีโ่ รงพยาบาลจนถึงพาไปสงทีส่ นามบิน
เพ�อ่ เดินทางกลับ เปนการบร�การทีก่ อ ใหเกิด LOYALTY
กับกลุม คนไข และอีกสิง� ทีต่ ง้ั ใจจะพัฒนาตอไปก็คอื
การว�จยั ทีร่ ดุ หนา ทัดเทียมประเทศในอเมร�กาและยุโรป
เพ�อ่ ใหเทาทันความเปลีย่ นแปลงในทางการแพทยและ
เทคโนโลยีใหมากข�น้ อีก รวมทัง้ การแบงปนขอมูลและ
ทำงานรวมกับภาครัฐบาลในการทางการแพทย เพ�อ่ ใหเกิด
PRIVATE, PUBLIC, PROFESSIONAL, PARTNERSHIP
เปน 4PS ทีส่ ำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจเฮลธแคร
ของภาคเอกชน และปจจัยสุดทายคือการขยายระบบ
การรักษาทีม่ คี วามเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน ภายใตแบรนด
ในเคร�อกรุงเทพดุสติ เวชการ (BANGKOK DUSIT
MEDICAL SERVICES : BDMS) เราจะมีระบบขอมูล
คนไขทส่ี ามารถแชรรว มกันไดระหวางโรงพยาบาล ทำใหการ
รักษาคนไขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข�น้ ระยะเวลาทีใ่ ช
สัน้ ลง คาใชจา ยก็ลดลง การขยายฐานการใหบร�การไปยัง
ประเทศตางๆ อยางเชนประเทศพมาทีเ่ ขามาทำการรักษา
ในประเทศไทยเปนจำนวนมาก ทาง BDMS ก็มองวาจะ
ขยายธุรกิจเพ�อ่ ไปไปรองรับการรักษาและการบร�การในประเทศ
ของเขา เพ�อ่ ใหเกิด THIRD-TIER หร�อ SECOND-TIER
ทีเ่ ปนระบบ มีมาตรฐานสากลเทียบเทากัน ซึง่ จะชวยลด
ขัน้ ตอนการเดินทางไปมาระหวางประเทศ และทำใหเกิด
FREE FLOW ในทางธุรกิจและการบร�การในภูมภิ าคอาเซียน
อีกดวย”

“ปจจัยทีท่ ำใหองคกรประสบความสำเร็จคือเราตองมี
มาตรฐานการรักษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ไวใจได
มีราคาสมเหตุสมผล การบร�การทีก่ อ ใหเกิด LOYALTY
กับกลุม คนไข มีการเขาถึงทีค่ รอบคลุม
และการพัฒนาบร�การ ใหเปนแบบ
ONE STOP SERVICE ของโรงพยาบาล
ก็เปนอีกปจจัยหนึง่ ทีท่ ำใหเกิดการเติบโตอยางตอเนือ่ ง
และอีกสิง� ทีต่ ง้ั ใจจะพัฒนาตอไปก็คอื การว�จยั ทีร่ ดุ หนา
ทัดเทียมประเทศในอเมร�กาและยุโรป เพ�อ่ ใหเทาทัน
ความเปลีย่ นแปลงในทางการแพทย และเทคโนโลยี ”

นพ.ชาตร� ดวงเนตร

กรรมการรองกรรมการผูอ ำนวยการใหญ

THAI PLASTIC BAG
INDUSTRIES
บร�ษทั อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด

“ขอเกร�น� กอนวา ปนเ้ี ปนปท่ี 32 ของกิจการอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย ซึง่ ทีผ่ า นมาเราจะเนนการผลิตหลัก
เปนถุงพลาสติก ทัง้ ถุงหูหว�ิ และถุงขยะ แตในปจจ�บนั
ไดมกี ารขยายกำลังการผลิตในลักษณะ SUPPORTING
INDUSTRY คือ การทำอุตสาหกรรมทีส่ นับสนุน
อุตสาหกรรมอืน่ อยางการทำแพ็กเกจจ�ง� ใหกบั
อุตสาหกรรมอาหาร เพราะระยะหลายปทผ่ี า นมานี้
อุตสาหกรรมอาหารถูกโยกเขาสูร ะบบ MODERNIZATION
มากข�น้ โดยเฉพาะอาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป และ
อาหารแชแข็ง ซึง่ ตองเชือ่ มโยงกับพลาสติกคอนขางมาก
ทำใหเรามองเห็นศักยภาพในการขยายตลาดตอยอดในสวน
นีม้ ากข�น้ ในขณะเดียวกันก็ยงั คงรักษาโปรดักตหลักทีม่ ไี ว
นัน่ ก็คอื ถุงพลาสติก ซึง่ อยูใ นระยะคงที่ เนือ่ งจากเทรนด
ของโลกหันมาเนนการ RECYCLE และ REUSE ทำใหการ
ผลิตลดลงจากในอดีต แตกย็ งั ถือวามีการเติบโตในระดับหนึง่
เพ�ยงแตอตุ สาหกรรมอาหารนัน้ มีกำลังการผลิตทีส่ งู
กวาและมีแนวโนมทีจ่ ะโตข�น้ เร�อ่ ยในอนาคตขางหนานี้

คุณกมล บร�สทุ ธนะกุล
ผูจ ดั การทัว่ ไป

สำหรับจ�ดเปลีย่ นสำคัญทีท่ ำใหอตุ สาหกรรมพลาสติกไทย
ตองมีการปรับเปลีย่ นกลยุทธทางการตลาดอยางมากเปน
ชวง HAMBURGER CRISIS ในป 2008 ทีส่ ง ผลกระทบ
มาจนถึงป 2009 กอนหนานี้ เราจะไมเนนการผลิตโปรดักต
หลายตัวมุง ไปทีถ่ งุ พลาสติกเปนหลักเทานัน้ แตเมือ่ เจอ
ว�กฤติในครัง้ นีท้ ำใหเราตองกลับมาวางแผนการตลาดเสียใหม
มีการ DOWNSIZING กำลังการผลิตใหเหมาะสมกับ

ออรเดอรและพัฒนาโปรดักตเดิมใหแข็งแกรงยิง� ข�น้
รวมถึงการ DIVERSIFICATION หร�อการสรางความ
หลากหลายทางการผลิตอยางทีบ่ อกไวขา งตน ทำใหเรา
สามารถ MAINTAIN ธุรกิจไวได ในขณะเดียวกันก็มกี าร
วางแผนใหมเพ�อ่ ปูทศิ ทางตอไปในชวง 5 ปตอ จากนี้ คือ
2012-2016 โดยตัง้ เปาทีก่ ารสรางโปรดักตใหม ภายใต
การตลาดรูปแบบใหมทท่ี นั สมัยมากข�น้ เพ�อ่ กระจาย
ความเสีย่ ง เพราะทีผ่ า นมาเราผูกกับผลิตภัณฑเพ�ยงไมกต่ี วั
ทำใหเมือ่ เกิดว�กฤติผลกระทบจะมาถึงเราไดงา ยกวา
ตอนนีจ้ ง� ถือเปนชวงเวลาแหงการเติบโต ขยับขยายตอยอด
ซึง่ จะเนนความมัน่ คงยัง่ ยืนอยางมีประสิทธิภาพตอเนือ่ งจาก
ทีเ่ คยมีมา”
“อยางแรกคือ COMMITMENT โชคดีทร่ี นุ ผูใหญ
บุกเบิกเสนทางมาดี ทำใหเราผานทัง้ ชวงทีด่ แี ละแย
ไดอยางเขมแข็ง สองคือ การมี DIVERSIFICATION
ซึง่ เปนสิง� ทีใ่ นระยะหลังเรามองวาเปนกุญแจในการสราง
ความสำเร็จ ยิง� เรามีโปรดักตใหมทห่ี ลากหลาย
แยกยอยลงไปในหลายแขนง จะยิง� เปนการกระจาย
ความเสีย่ งใหกบั ธุรกิจ สุดทายคือ PARTNER
คูค า ทีด่ จี ะทำใหทง้ั สองขอทีก่ ลาวมาขางตนประสบ
ผลสัมฤทธิช์ ดั เจน และกอใหเกิดธุรกิจใหมๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ
ในการเติบโตอยางตอเนือ่ งตอไปในภายภาคหนา”

HERITAGE
บร�ษทั เฮอร�เทจ สแน็ค แอนด ฟ�ด จำกัด
“จาก WHOLESALER แถบเยาวราช สูธ รุ กิจสงออก
มะมวงหิมพานต ภายใตชอ่ื บร�ษทั HERITAGE FOODS
ทีเ่ นน CASHEW NUTS เปนหลัก กอนจะเร�ม� ตนสราง
แบรนด NUT WALKER เพ�อ่ การขยายตัวทางธุรกิจ
ในระยะยาว ตอนนัน้ เปนจังหวะเดียวกับที่ BLUE DIAMOND
อยากเจาะตลาดเอเชีย เลยตัดสินใจรวมมือกันโดยที่ NUT
WALKER เนนโปรดักตมะมวงหิมพานต ในขณะที่ BLUE
DIAMOND จะเนนอัลมอนดซง่ึ เปนตัวเอก

คุณว�ทวัส พลไพศาล
รองประธานกรรมการ

โดยเราพยายามผลักดันใหความรูเ กีย่ วกับการบร�โภคถัว่ และ
ผลไมอบแหง เพ�อ่ สรางการรับรูใหมๆ ในกลุม ผูบ ร�โภค
และคนทัว่ ไป โดยมีเปาหมายในการสราง CATEGORY
ข�น้ มาใหม สำหรับถัว่ และผลไมอบแหง โดยเฉพาะถัว่ ประเภท
TREE NUTS ซึง่ ระยะในการเก็บเกีย่ วผลผลิตนานกวา
และมีคณ
ุ ภาพดีกวาทัง้ ในฐานะวัตถุดบิ และของวาง

เพ�อ่ สุขภาพ ควบคูไ ปกับการสรางและขยับขยายแบรนด
NUT WALKER ใหแข็งแรงยิง� ข�น้ ดวยกลยุทธการครอง
ตลาดจากตลาดบนไปจนถึงตลาดลาง หร�อแมกระทัง่ ใน
ตลาดตางประเทศ เพ�อ่ ใหเกิดเทรนดการบร�โภคทีส่ อดคลอง
กับไลฟสไตล โดยไมทง�ิ ความโดดเดน ความพ�ถพี ถ� นั รสชาติ
และความเปนธรรมชาติอยางแทจร�งของแบรนดไป”

“ตลอดระยะเวลาในการทำธุรกิจ เราจะใหความสำคัญ
กับมาตรฐานทีเ่ ปนหนึง่ เดียว เพ�อ่ ใหทกุ คนมีกรอบ
ในการทำงาน ตรงตามเปาหมาย อีกสิง� ทีข่ าดไมไดคอื
การใชวตั ถุดบิ และสวนผสมทีม่ าจากธรรมชาติ 100%”

THAI
SUMMIT
GROUP
กลุม บร�ษทั ไทยซัมมิท
“ธุรกิจเราเร�ม� ตนดวยรานสามมิตร ในซอยทรัพย ซึง่ เปนแค
ธุรกิจเล็กๆ มีเพ�ยงเคร�อ่ งมือสำหรับทำมาหากินรานซอม
เบาะมอเตอรไซค แตดว ยความมุง มัน่ ของคุณพัฒนา
จ�งรุง เร�องกิจ ไดสรางธุรกิจนีจ้ ากรานเล็กๆ และขยาย
กิจการใหญขน้� เปนลำดับ จนกระทัง่ เปนอาณาจักร
“กลุม ไทยซัมมิท”
ในปพ.ศ. 2519 ไดซอ้ื ทีด่ นิ 21 ไร บนถนนบางนา-ตราด
กม. 16 เปนทีก่ อ สรางโรงงานและทีต่ ง้ั บร�ษทั ไทยซัมมิท
จวบจนปจจ�บนั ซึง่ ถือเปนโรงงานผลิตชิน� สวนแหงแรกของ
ไทยซัมมิท หลังจากสรางโรงงานและติดตัง้ เคร�อ่ งจักร
ก็มกี ำลังการสัง่ ซือ้ ก็เขามาอยางตอเนือ่ ง ทำใหตลอดระยะ
เวลาเกือบ 40 ป ทุกครัง้ ทีข่ ยายกำลังการผลิต การสัง่ ซือ้
ของลูกคาก็ใหการสนับสนุนตามมาเชนกัน
กลุม ไทยซัมมิท เติบโตอยางมัน่ คงมาตลอด โดยมีนโยบาย
และการบร�หารอยางรอบคอบไมประมาท อาทิเชน
ขยายและลงทุนเพ�ม� ในธุรกิจหลัก ทีเ่ รามีความสามารถ
ทัง้ ระบบและการตลาด อีกทัง้ ตองควบคุมระบบบัญชี
การเง�นอยางถูกตอง สามารถตรวจสอบได บอยครัง้ ที่
สถาบันการเง�นมาใหการสนับสนุนทางดานการเง�น จะตอง
ถามตัวเองกอน 2 ขอเสมอ ขอแรกเรากูเ ง�นนีม้ าเพ�อ่ อะไร
สามารถนำไปกอเกิดประโยชนอะไรไดหร�อไม และขอทีส่ อง
ถึงเวลาคืน เรามีความสามารถทีจ่ ะคืนไดหร�อไม
ตลอดระยะเวลาทีด่ ำเนินธุรกิจ กลุม ไทยซัมมิท ไดรบั การจัด
RATING เปน AAA เสมอ นีค่ อื ความภาคภูมใิ จทีส่ ง ผลกลับ
มาใหกบั ทางบร�ษทั เรา ทุกครัง้ ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนถือวาตอง
รับผ�ดชอบใหดที ส่ี ดุ เพ�อ่ ไมใหเกิดการผ�ดพลาดเกิดข�น้ จะเห็น
ไดวา กลุม ไทยซัมมิทไมเคยพลาดคำวา COMMITMENT”

“การให COMMITMENT กับลูกคา
คือปจจัยหลักตอลูกคา SUPPLIER และทุก ๆ
คนทีต่ ดิ ตอธุรกิจกับเรา
ลูกคา คือ บุคคลทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ของเรา
และคุณภาพการผลิต QCD (QUALITY- COST
ORIENTED – DELIVERY) ทีเ่ ปนหัวใจหลัก

คุณสมพร จ�งรุง เร�องกิจ

ประธานกรรมการกลุม บร�ษทั ไทยซัมมิท ออโต พารท อินดัสตร�

แตทน่ี น้ั เล็กและยาวเกินไป ไมเหมาะทีจ่ ะสรางศูนยการคา ประกอบกับ
ขณะนัน้ การรถไฟทีล่ าดพราวไดประกาศใหมกี ารประมูลทีด่ นิ
ซึง่ ตรงบร�เวณนัน้ เมือ่ กอนเปนทีส่ ามเหลีย่ ม เปนทีร่ กราง
ไมไดใชประโยชนและมีขยะเต็มไปหมด แตกน็ า จะเปนทีท่ พ่ี ฒ
ั นาไดใน
อนาคต เซ็นทรัลจ�งถือโอกาสเขาไปประมูลดวย โดยมีขอ กำหนดใหมี
โรงแรมอยูใ นโครงการดวย โดยเราไดใชผเู ชีย่ วชาญในการออกแบบ
ศูนยการคามาตรฐานสากลจากสหรัฐอเมร�กาจ�งสามารถชนะ
การประมูล ดังทีเ่ ห็นไดจากทุกวันนีท้ ส่ี ามารถพ�ดไดวา เปนศูนยการคาที่
ไดมาตรฐานสากล และมีโรงแรมเปนสวนประกอบของศูนยการคา
อีกดวย โดยใชเง�นลงทุน 500-600 ลานบาทซึง่ เปนโครงการทีใ่ หญทส่ี ดุ
ของเซ็นทรัลเมือ่ 30 กวาปกอ น
หัวใจสำคัญในการบร�หารงานโรงแรมใหประสบความสำเร็จ อันดับ 1
ข�น้ อยูก บั สถานที่ อันดับ 2 ข�น้ อยูก บั สถานที่ และอันดับ 3
ก็ขน้� อยูก บั สถานที่ เพราะหากสถานทีห่ ร�อทำเลทีต่ ง้ั ของโรงแรมนัน้
ไปอยูใ นทีท่ ไ่ี มเหมาะสม ไมสะดวกในการเดินทาง หร�อสิง� แวดลอมไมดี
ลูกคาชาวตางชาติกไ็ มอยากมาพัก และแนนอนทีส่ ดุ ถาเรามีสถานที่
ทีด่ แี ลว โรงแรมไดมาตรฐานสากล เราตองดูแลเร�อ่ งคุณภาพใน
การบร�การ อาหาร และสิง� อืน่ ๆ ทีจ่ ะตองตามมา ถาลูกคาชาวตางชาติ
หร�อคนไทยมาพักแลวติดใจ เคาก็จะกลับไปบอกตอๆ กันไป
และแนะนำใหมาพักทีโ่ รงแรมเรา ซึง่ เปนสิง� ทีส่ ำคัญมาก ปจจ�บนั โรงแรม
และร�สอรทในเคร�อเซ็นทารามีหลากหลายแบรนด ตัง้ แต 5 ดาวในนาม
เซ็นทาราแกรนด 4 ดาวในนามเซ็นทารา 3 ดาวในนามเซ็นทรา
แบบบูทคี ในนามเซ็นทาราบูทคี คอลเลคชัน แบบทีพ่ กั อาศัยในนาม
เซ็นทาราเรสซิเดนซแอนดสว�ท และโรงแรมแบบประหยัด (ECONOMY
HOTEL) ในนามโคซี่ ทีก่ ำลังจะเปดบร�การเร็วๆนี้

CENTARA

HOTELS & RESORTS
บร�ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
“กลุม ธุรกิจของเซ็นทรัล แบงออกเปน 5 กลุม ใหญดว ยกัน
ไดแก ธุรกิจคาปลีก คาสง ศูนยการคา โรงแรม และอาหาร
ซึง่ ในสวนตัวผมนัน้ ดูแลภาพรวม เพราะปจจ�บนั ก็เปน
รุน นองๆ หลานๆ ดูแลมารับชวงตอแตผมจะชวยการดูแล
ธุรกิจโรงแรมและอาหารเปนพ�เศษ ในสวนของธุรกิจโรงแรม
เราไดสรางและขยายอาณาจักรโรงแรมและร�สอรทในเคร�อ
ซึง่ เร�ม� จากโรงแรมแรกเมือ่ 30 กวาปทแ่ี ลว จนปจจ�บนั มี
เพ�ม� ข�น้ กวา 60 แหง ครอบคลุม 8 ประเทศทัว่ โลกจนกลาย
เปนหนึง่ ในผูน ำ เชนโรงแรมทีใ่ หญทส่ี ดุ ในประเทศไทยและ
ก็มคี อนเวนชันเซ็นเตอรทใ่ี หญทส่ี ดุ ในประเทศดวย
โดยเปาหมายใน การขยายธุรกิจขัน้ ตอไปของเราก็คอื
การขยายตลาดไป ยังประเทศในแถบเพ�อ่ นบาน ตลอดจน
เมืองสำคัญๆ ในยุโรปเพ�อ่ เพ�ม� จำนวนโรงแรมใหถงึ
100 แหง และมีหอ งพักกวา 17,000 หอง ภายใน
ระยะเวลา 5 ปใหได
ผมตองบอกกอนวา ในชีวต� ผมเจอว�กฤติมาโดยตลอด
ตัง้ แตจำความได ซึง่ ทำใหผมตองเปลีย่ นไปทำอีกอยาง

อยูเ สมอ แตผมมองวาตัวเลือกทีเ่ ราไมไดคาดหวัง
มักนำเราไปในทีด่ อี ยางการขยายธุรกิจจากหางสรรพสินคา
มาสูโ รงแรมนัน้ ความจร�งเปนเร�อ่ งบังเอิญเสียมากกวา
เพราะขณะนัน้ เกิดศูนยการคาหองแถวข�น้ มากมาย
ซึง่ ตามความคิดผมเปน การขยายธุรกิจที่
ถอยหลังลงคลอง เพราะศูนยการคาจะตองมีสถานที่
จอดรถใหลกู คา ตองไมเปนทีพ่ กั อาศัย แตศนู ยการคา
แบบหองแถวนีไ้ มมี ผูท ม่ี าขายสินคาหร�อผูท ม่ี าซือ้ สินคา
ก็ตอ งมีรถยนต เวลามาซือ้ สินคาทีห่ อ งแถวนีจ้ ง� ไมมี
ทีจ่ อดรถ
คุณสัมฤทธิจ์ ง� มอบหมายใหคณ
ุ วันชัยและผมไปหาทำเลที่
คิดวาเหมาะสมจะทำศูนยการคาไดดที ส่ี ดุ ทีอ่ ยูช านเมือง
เพ�อ่ ทีช่ าวตางจังหวัดจะไดเดินทางไดสะดวก ไมตอ งเขา
ไปในเมือง จากความคิดร�เร�ม� นี้ ผมจ�งพยายามศึกษา
จากประสบการณการเดินทางไปตางประเทศ ก็ไปไดที่
ตรงลาดพราวของบร�ษัททิปเมทัล หร�อ
ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ (TMB) ในปจจ�บนั

สุดทาย สิง� ทีอ่ ยากฝากไวใหกบั นักธุรกิจรุน ใหมทกุ คน ซึง่ เปนสิง� ทีผ่ มยึด
ไวในใจมาเสมอ ก็คอื ความตัง้ ใจในการทำงาน ความขยันอดทน
ประหยัด ไมทอ แท ซือ่ สัตย ตองไมเอาเปร�ยบผูอ น่ื ชางคิด ชางฝน
ตองทำทันที ทำอยางจร�งจัง และทำใหมากกวาคนอืน่ ตองสนใจและ
ติดตามงานอยูเ สมอ โดยเฉพาะธุรกิจดานการบร�การ เพราะเราตอง
คำนึงถึงความประทับใจและความสุขของลูกคาเปนสำคัญ

“LOCATION LOCATION และ LOCATION
วันนีเ้ ราอาจสรางโรงแรมทีด่ ที ส่ี ดุ
แตพรุง นีก้ ม็ คี นสรางดีกวาได แตหากเรามีทำเลทีด่ ที ส่ี ดุ
ใครก็มาสูเ ราไมได
การบร�หารคนก็สำคัญ ตองเปนผูร บั ฟ�งทีด่ ี
โดยตองรับฟ�งคำแนะนำและความคิดเห็นตางๆจากผูอ น่ื
มาประมวลแลวจ�งตัดสินใจ และเปนผูน ำทีด่ ี
ตองใหความเปนธรรมกับทุกคนอยางเทาเทียม
สนับสนุนใหคนในองคกรทำงานรวมกันเปนทีม
และรูจ กั ว�ธกี ารดึงศักยภาพของคนใหออกมาในงานใหได
มากทีส่ ดุ ตรงกับวลีทว่ี า PUT THE RIGHT MAN IN
THE RIGHT JOB แควางหมากใหถกู ตำแหนง
แลวงานจะดำเนินไปไดอยางราบร�น่ ถูกที่ ถูกเวลา”

คุณสุทธิเกียรติ จ�ราธิวฒ
ั น

ประธานกรรมการ โรงแรมและร�สอรตในเคร�อเซ็นทารา

AIA

บร�ษทั เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด
“AIA เปนกลุม ธุรกิจประกันชีวต� ทีเ่ กาแกทส่ี ดุ ในประเทศไทย
เราเนนการสรางผลิตภัณฑและการบร�การทีต่ อบโจทยการใช
ชีวต� ครอบคลุมทุกกลุม คนและทุกวัย ตัง้ แตเกิดจนวัยเกษียณ
ดวยผลิตภัณฑทห่ี ลากหลาย ตัง้ แต SHORT TERM
SAVING ไปจนถึง LONG TERM SAVING
หร�อการประกันภัยประเภทตางๆ การเติบโตของธุรกิจตลอด
ระยะเวลากวา 70 ปของ AIA นัน้ ถามองโดยภาพรวม
เราเพ�ง� มีการขยายตัวอยางชัดเจนในชวง 20 ปทผ่ี า นมา
โดยการจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพย เพ�อ่ ใหสอดคลอง
กับตลาดการคาโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลา
ในการดำเนินงานของ AIA เราจะโฟกัสไปทีส่ องสวนหลักๆ
ก็คอื ความไววางใจและคน สวนแรกเปนเพราะธุรกิจของเรา
เนนขายความไววางใจ ลูกคาใหเง�นเรามา เพ�อ่ ไดรบั คำมัน่
สัญญาในการคุม ครองดูแลไปจากเรา ซึง่ ตรงนีโ้ ชคดีท่ี
ภาพลักษณของ AIA มีความแข็งแกรงและมีบทบาทชัดเจน
ในแวดวงธุรกิจมายาวนาน ทำใหทง้ั ตัวลูกคา หุน สวน
ไปจนถึงพนักงาน ไดรบั ความมัน่ คงจากการรวมธุรกิจกับเรา
สวนทีส่ องคือ คน ซึง่ AIA จะมีการ TRAINING
เพ�อ่ พัฒนาศักยภาพของคนอยูเ สมอ เพราะการทีพ่ นักงาน
ของเราจะเขาถึงกลุม ลูกคาไดนน้ั ลูกคาตองเชือ่ ใน
ความสามารถและประสิทธิภาพของแตละคนเสียกอน
แลวจ�งถายทอดความเชือ่ มัน่ เหลานัน้ ไปสูผ ทู ม่ี ารับบร�การ
หร�อเปนลูกคาตอไป
กาวตอไปในอนาคตของ AIA จ�งยิง� ใหญมากกวาแคในเร�อ่ ง
ผลกำไร เพราะ SENSE ของธุรกิจประกันชีวต� คอนขาง
ละเอียดออน และตองการความมัน่ คง การลงทุนหร�อ
ตอยอดทีจ่ ะเกิดข�น้ จ�งตองผานการพ�จารณาในเร�อ่ งของ
ความเสีย่ งและผลตอบแทนอยางถีถ่ ว น เพราะสุดทายแลว
สิง� ทีเ่ ราใหใจเปนพ�เศษก็คอื กลุม ลูกคาและผูถ อื กรมธรรม
เพราะคนเหลานีถ้ อื เปนพันธมิตรทางธุรกิจทีม่ าดวยใจ
และเราตองรักษาความเชือ่ ใจของเขาไวใหได
ตลอดการเดินทาง”

คุณอนุชา เหลาขวัญสถิตย

ผูจ ดั การทัว่ ไปและประธานเจาหนาทีก่ ารลงทุน

“รูปแบบการทำงานแบบพ�รามิด คือ ไลเร�ยงจากระดับฐาน
ข�น้ บน และพนักงานแตละคนจะมีอาณาจักรทีเ่ ขาตองดูแล
และภาคภูมใิ จอยางแทจร�ง รวมถึง COMPENSATION
STRUCTURE เรามีการดูแลในเร�อ่ งคาตอบแทนและ
การจัดการทางการเง�นใหกบั พนักงานอยางมีระบบ
คนทีท่ ำงานมานานจ�งไมอยากออก คนรุน ใหมกอ็ ยาก
เขามาทำงานมากข�น้ เพราะภาพลักษณขององคกร
ทีท่ นั สมัยยิง� กวาในอดีต”

PTT

บร�ษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
“จ�ดที่ ปตท. ยืนอยูใ นทุกวันนี้ ไมใชจด� เร�ม� ตน เราไดผา นพน
ชวงนัน้ มา จนถึงจ�ดไตอนั ดับ และกาวสูเ ปาหมายใหญทเ่ี นน
ความยัง่ ยืนในระยะยาว ซึง่ คำถามตอไปก็คอื เราจะทำ
อยางไรใหองคกรเติบโตตออยางมีประสิทธิภาพ และตอยอด
ไปในทิศทางทีถ่ กู ทีค่ วร
ในการบร�หารองคกรขนาดใหญ หร�อองคกรรูปแบบอืน่ ๆ
ก็ตาม สิง� สำคัญไมใชแคการมุง เนนเปาหมายทางธุรกิจ
และผลกำไร แตเปนการทำความเขาใจในองคกรของตัวเอง
ใหถอ งแทเสียกอน นัน่ ก็คอื รูเ ขารูเ รา รูว า เราเปนอยางไร
มีขอ ดีขอ ดอยอะไร และรูว า เรายืนอยูใ นจ�ดไหนของภาพใหญ
ทางธุรกิจ เพราะปจจ�บนั เราอยูใ นโลกของขอมูลขาวสาร
แคเสีย้ วว�นาทีทเ่ี รามัวแตพะวาพะวง เราก็อาจเสียโอกาส
เสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน การทำความรูจ กั ตัวเองนัน้
จะทำใหเรารูส ถานะของเรา และรูว า กาวตอไปของเรา
ควรไปอยูท จ่ี ด� ใด เมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ งตัดสินใจ เราก็สามารถ
ทำไดเลยในทันที
สำหรับ ปตท. จะเห็นไดวา องคกรของเรามีการเปลีย่ นแปลง
อยูเ สมอ อยางทีผ่ มกลาวคือ เมือ่ เรารูว า ธุรกิจของเรา
คืออะไร รูว า เรายืนอยูใ นตำแหนงใด กลายอมรับในการ
แขงขัน และสูเ พ�อ่ ใหรแู พรชู นะ ทำใหเราไมกลัวทีจ่ ะเปลีย่ น

ตัวเองอยูเ สมอ มีการปรับโครงสรางองคกรใหทนั สมัย
ศึกาาเทคโนโลยีใหมๆ และนำมาใชอยางรูท นั เมือ่ เราไมหยุดนิง�
เราก็จะไปตามกระแสไดอยางไหลลืน่ ตอใหเจอการเปลีย่ นแปลง
หร�อว�กฤติใหญๆ ก็สามารถผานไปไดเพราะมีภมู คิ มุ กัน
ในสวนของการบร�หารจัดการทรัพยากรคนก็สำคัญ ที่ ปตท.
ผมจะบอกเสมอวา ผมคือ HR OWNER เพราะตำแหนง
ทีใ่ หญทส่ี ดุ ตองเปนผูบ ร�หารจัดการทรัพยากรบุคคล
ไมใชหวั หนาฝาย HR ในเมือ่ เราเลือกคนทีเ่ ราอยากทำงาน
เขามาดวยตัวเราเองแลว เราก็ตอ งดึงศักยภาพของเขา
ออกมาใหไดมากทีส่ ดุ และพัฒนาเขาใหเติบโตไปพรอม
องคกร การบร�หารบุคคลจ�งเปนศาสตรทเ่ี ฉพาะเจาะจง
และตองใชความเขาใจ ในขณะเดียวกัน ในฐานะผูบ ร�หาร
เราก็ตอ งรูจ กั ว�ธกี ารวางตัวดวยเชนกัน ผมเชือ่ วา ยิง� เวลา
ผานไป คนรุน ใหมจะยิง� เกงข�น้ เร�อ่ ยๆ เพราะเขามีความพรอม
ทีม่ ากกวา ดังนัน้ คนทีเ่ ปนผูบ ร�หาร จ�งตองมีความซือ่ ตรง
ตอตัวเอง ยอมรับในความสามารถของผูอ น่ื และเปดใจรับฟ�ง
หากทำไดตามนี้ ไมวา คุณจะเปนผูป ระกอบการรายยอย
ขนาดกลาง หร�อรายใหญ ก็จะสามารถพัฒนาองคกรธุรกิจ
ไปไดอยางเต็มกำลัง และตัง้ อยูบ นพ�น้ ฐานของความเปนจร�ง”

“ตองกลาทีจ่ ะยอมรับ หนึง่ คือยอมรับวาเรา
อยูใ นระบบทุนนิยมทีเ่ ต็มไปดวยการแขงขัน
สองคือ ทุกการแขงขันยอมมีผแู พ
เมือ่ แพ เราก็ตอ งสูต อ ยอมรับในกติกาทีม่ ี
และสาม ยอมรับวาการจะเปนผูช นะไดนน้ั
เราหามหยุดนิง� ตองหมัน่ เร�ยนรูอ ยูต ลอดเวลา
เพ�อ่ ใหเรารูเ ทาทันเกม ไมวา จะในยุคสมัยใดก็ตาม”

ดร.ไพร�นทร ชูโชติถาวร

ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หารและกรรมการผูจ ดั การใหญ

มีเง�นเปนจำนวนหนึง่ นัน้ ทำใหเราเกิดพลัง เกิดความมัน่ ใจ
สวนตัวผม ผมมองวาเง�นเปน RAW MATERIAL คือ ใชเทา
ทีจ่ ำเปน และตองมีหนีส้ นิ ตามสมควร อาจจะดูไมกลาเสีย่ ง
แตกอ ใหเกิดผลดีในระยะยาว โดยเฉพาะในชวงทีม่ วี ก� ฤติ
เพราะเมือ่ เราเง�น CASH FLOW ทีด่ อี ยูใ นมือ การจะลงทุน
ทำธุรกิจใดๆ ก็ไดรบั ความเชือ่ มัน่ จะขอกูเ ง�นเพ�อ่ ตอยอด
ธุรกิจก็ทำไดงา ย เปนว�ธกี ารทีใ่ ชมาตลอด เพราะใหผลที่
มัน่ คงและถาวร
ในสวนของการพัฒนาองคกรใหมปี ระสิทธิภาพนัน้
ผมมองวา ในการทำงานของเราตองสามารถตอบโจทยคน 4
คนใหได คนแรกคือ ลูกคา เราตองสรางผลประโยชนใหเขา
ในแบบทีไ่ มเคยไดรบั มากอน สองคือผูถ อื หุน และเจาหนี้ คือ
เคารพในหุน ของผูถ อื หุน ทุกรายและตอบแทนใหเขาดวย
ประโยชนสงู สุด ในสวนของเจาหนี้ ก็ตอ งจายดอกเบีย้ ใหตรง
เง�นตนครบถวน เพ�อ่ สรางความไววางใจซึง่ กัน สามคือ
พนักงาน เราตองใหคา ตอบแทนเขาอยางเปนธรรม และมีการ
พัฒนาเพ�อ่ ใหเขาเกงข�น้ ดีขน้� อยูเ สมอ และสีค่ อื ประเทศชาติ
และสังคม ในการทำงาน จะตองปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ซึง่ เปนหนาที่ และตองมีการตอบแทนใหกบั สังคม ในแงของ
การสงเสร�มและพัฒนา

INTOUCH

บร�ษทั ชิน คอรปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน)
“ ADVANCE INFO SERVICE หร�อ INTOUCH
ในปจจ�บนั เร�ม� ตนธุรกิจจากการเปนตัวแทนจำหนาย
คอมพ�วเตอรใหกบั IBM ตอสวนลูกคาราชการ กอนจะผัน
ตัวมาทำธุรกิจโทรคมนาคม บร�ษทั แรกทีท่ ำสัญญากับบร�ษทั
คือ BETANET, PAGING, CELLULAR กอนจะหัน ไปทำ
ธุรกิจโทรทัศน ในชือ่ บร�ษทั อินเตอรเนชัน่ แนล บรอดคาสติง�
คอรปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน) (IBC) (TRUE VISIONS
ในปจจ�บนั ) และ มีดาวเทียมในป 2536 ทัง้ หมดนีท้ ำใหภาพ
โทรคมนาคมของเราแจมชัดข�น้ ซึง่ ในอดีตจะเนนหนักไปทาง
การวางกลยุทธในการเติบโตและเพ�ม� รายได (GROWTH
DRIVER) เพ�ง� มีการ พัฒนา จร�งๆ ในระยะหลัง ก็คอื ชวงนี้
สำหรับผม การดำเนินธุรกิจ ไมวา จะเปนประเภทใดก็ตาม
ความชัดเจนเปนสิง� ทีต่ อ งยึดถือ ถาเราอยากใหบร�ษทั เปน
อยางไร ก็ตอ งพ�ง เปาไปทีท่ ศิ ทางนัน้ สวนตัวผม อยากให
บร�ษทั เปน PROFESSIONAL INSTITUTE ทีส่ ามารถ
หยัดยืนอยู ไดไมวา จะมีเหตุการณอะไรเกิดข�น้ เราก็ตอ ง
ลงมือทำ โดยตัง้ มัน่ ในกรอบความคิดนีเ้ ปนสำคัญ
อีกปจจัยหนึง่ ทีผ่ มเชือ่ วาเปนพลังในการสรางความสำเร็จ
ก็คอื กระแสเง�นสดหมุนเว�ยน หร�อ CASH FLOW ซึง่ การ

เปาหมายในอนาคตของ INTOUCH ผมอยากใหบร�ษทั
สามารถเติบโตไดทง้ั ในแงของ GROWTH ซึง่ ก็มที ง้ั การขยาย
ขอบเขต และการตอยอดจากสิง� ทีม่ อี ยู ไปจนถึงการเติบโต
แบบกาวกระโดด โดยการใชกลยุทธแบบ DESTRUCTIVE
INNOVATION เพ�อ่ ขจัดอุปสรรค ทีม่ ใี นปจจ�บนั ใหหมดไป
ไดแก เทคโนโลยี กฎเกณฑเดิม และพฤติกรรมผูบ ร�โภค
ซึง่ ทีผ่ า นมาเราก็ทำไดสำเร็จในระดับหนึง่ ตอนนีเ้ รามี 8
สิง� ทีไ่ ดกา วขามอุปสรรคทีว่ า มาไดอยาง AIS3G,
SATELLITE, VENTURE CAPITAL, CLOUD
COMPUTING, DIGITAL TV, DIGITAL CONTENT, 4G
และสุดทาย WIDE-BROADBAND ซึง่ ผมมองวาสิง� เหลานี้
จะมีการพัฒนาตอไปไมหยุดยัง้ เปร�ยบเสมือนกระแสไฟฟา
ทีเ่ ราใชกนั อยูใ นปจจ�บนั คือ ยังคงอยูเ สมอ แตถกู นำไปใชใน
รูปแบบหร�อเคร�อ่ งมือทีต่ า งกันออกไป ทัง้ นีใ้ นฐานะผูด ำเนิน
การดานโทรคมนาคม เราเองก็ตอ งหมัน่ กระตือร�อรนเร�ยนรู
เพ�อ่ สิง� ใหม และไมหยุดนิง� เพราะเราอยูใ นโลกแหงการสือ่ สาร
และเทคโนโลยี ทุกความสำเร็จสามารถตอยอดออกไปได
ทุกเมือ่ เพ�อ่ ใหการเติบโตเปนไปในทิศทางทีเ่ หมาะสม
เหมือนคำของ STEVE JOBS ทีก่ ลาววา STAY HUNGRY,
STAY FOOLISH นัน่ เอง”

“การทำงานอยางมีหลักว�ชา มีประสบการณ
ทำดวยสภาวะจ�ตอันเปนกลาง ทำเพ�อ่ องครวม
ไมมคี วามเอนเอียง สิง� นีจ้ ะนำเราไปสูค วามเปนมืออาชีพ
นอกจากนี้ การรักษาคำพ�ดก็เปนอีกสิง� ทีข่ าดไมได
กลาวคือ ตองมี CREDIT ผมมองวา CREDIT เปน
INTANGIBLE ASSET สรางไดยาก และสูญสลายงาย
แตถา เราสรางได ตอใหงานใหญแคไหน
ก็ประสบความสำเร็จ”

คุณสมประสงค บุญยะชัย
ประธานกรรมการบร�หาร

CHOLBURI
THAISAWASDI
บร�ษทั ชลบุร�ไทยสวัสดิ์ จำกัด

“สมัยกอนผมทำธุรกิจในลักษณะ SUPPLIER คือ จัดหาอุปกรณตา งๆ
ใหนคิ มอุตสาหกรรม ซึง่ ก็จะมีพวกเหล็กมาเกีย่ วของผมมองวาเราสามารถ
พัฒนาตอไปไดเลยหันมาจับทางในดานการจำหนายเหล็กรูปพรรณ
ควบคูไ ปกับการขายเคร�อ่ งมือชาง ในสวนของเหล็กรูปพรรณ ผมแยก
ออกไปเปนอีก 2 สวนคือ ขายสำเร็จรูปกับงานทางดานเซอรวส�
แปรรูปขายตามออรเดอรทล่ี กู คาตองการ อีกสิง� ทีข่ าดไมไดคอื
การทำธุรกิจครบวงจร มีเคร�อ่ งจักรทีส่ รางมูลคาเพ�ม� และมีการขาย
แบบผสมผสาน ซึง่ จะนำไปสูก ารขยายตัวทางธุรกิจอยางตอเนือ่ ง
และเปนสิง� ทีท่ กุ ธุรกิจในระบบอุตสาหกรรมควรยึดไวเปนสำคัญ”

คุณธงชัย ศิรก� ลุ พ�สทุ ธิ์
กรรมการผูจ ดั การ

“สำหรับผม หัวใจหลักในการทำธุรกิจคือ
ตองมองสถานการณใหขาด เขาใจเศรษฐกิจและ
ลูกคาของเรา ทีส่ ำคัญตองมีทมี ทีด่ ี
เพ�อ่ ความสำเร็จทีย่ ง่ั ยืน”

PHUNG NOI
BAKERY
บร�ษทั ผ�ง้ นอยเบเกอร�่ จำกัด

“เร�ม� หัดทำเบเกอร�เ่ พ�อ่ เปนรายไดอกี ชองทางหนึง่ ใหกบั ครอบครัว
กอนจะขยายกิจการมาเปนบร�ษทั ในปจจ�บนั มีรา นเบเกอร�ท่ ง้ั สิน� 13 สาขา
ผลิตขนมกวา 300 ชนิด และมีบร�ษทั ในเคร�ออีก 4 บร�ษทั ซึง่ มาจากการ
ตอยอด เชนไลนผลิตเคร�อ่ งดืม่ และโรงงานผลิตขนม ในระบบอุตสาหกรรม
ทัง้ หมดเกิดข�น้ จากการใช ความรู ความรัก และการฝกฝนอยางสม่ำเสมอ
และหวังวาจะมีกำลังการผลิตและตลาดทีเ่ พ�ม� ข�น้ ในอนาคต”

“เร�ม� ตนจากการทำในสิง� ทีเ่ รารักและมีความรู
เพราะสองสิง� นีจ้ ะนำเราไปสูค วามสำเร็จ
บวกกับการรูจ กั พัฒนาตนเองอยูเ สมอ
เพ�อ่ ใหเทาทันความเปนไปรอบตัว”

คุณผองพรรณ ปาละพงศ
กรรมการผูจ ดั การ

I.Q. MODERN TRADE
บร�ษทั ไอคิวโมเดิรน เทรด จำกัด

“ตัง้ แตป 2531 ที่ IQ MODERN TRADE คอยๆ เติบโตข�น้
อยางกาวกระโดด จนกลายเปนธุรกิจลำดับตนๆ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดสุรน� ทร เราตอยอดมาจากการ
คาขายในครอบครัว ทำใหระบบและว�ธกี ารบร�หารงานตางๆ
มีความจร�งใจสูง กลาไดกลาเสีย กลาทดลอง แตกอ็ ยูบ น
พ�น้ ฐานของความรอบคอบและถวนถี่
ปจจ�บนั เรามีธรุ กิจแยกยอยทัง้ หมด 3 ไลน คือ
อสังหาร�มทรัพย ธุรกิจคาปลีก และโรงงานผลิต
เพ�อ่ กระจายรายไดใหสม่ำเสมอและสรางฐานธุรกิจทีก่ วางข�น้
รองรับลูกคาไดหลายชองทาง เพราะเศรษฐกิจในภูมภิ าคนี้
ผันผวนเร็วมาก จำเปนตองมองหาทางเลือกไวเปนแผนสอง
ในเชิงธุรกิจอยูเ สมอ และตองนำเสนอจ�ดแข็งของตัวเองใหได
อยางจ�ดเดนของ IQ MODERN TRADE คือไลนคอนกร�ต
และไม เพราะเราเคยทำโรงคาไมมากอน พอจับทางในสิง� ทีร่ ลู กึ
รูจ ร�ง ก็จะทำไดดี มีลกู คาทีเ่ หนียวแนน และเปนพันธมิตรกัน
ตอนนีเ้ รามองไปถึงลูท างขยับขยายธุรกิจ

เพ�อ่ ให IQ MODERN TRADE สามารถตีตลาดและขยาย
สาขาไปไดทว่ั ประเทศ เพราะอนาคตจะตองมีคนในครอบครัว
มาสานตอกิจการของเราตอไป การวางรากฐานทีม่ น่ั คง
และปูเสนทางไวอยางมีระบบจ�งเปนเร�อ่ งสำคัญ”

“เราเชือ่ วา ดวยจ�ดแข็งที่ IQ MODERN TRADE
มีในการดำเนินธุรกิจทีม่ คี วามเปนมิตร เปนเถาแก
แตกใ็ ชกลยุทธทเ่ี ปนสากล
จะทำใหเราสามารถรักษากลุม ลูกคาไวได
พรอมขยายฐานลูกคาใหมๆ ออกไปในระดับ
ทีใ่ หญขน้� ในอนาคตขางหนา”

คุณนัยนา ปาลีคปุ ต
กรรมการผูจ ดั การ

EASTERN TECHNICAL
ENGINEERING
บร�ษทั บูรพา เทคนิคอล เอ็นจ�เนียร�ง� จำกัด (มหาชน)

“ผมพลิกว�กฤติในชวงพ.ศ.2540 ใหเปนโอกาส ออกสตารท
จากการทำธุรกิจติดตัง้ หมอแปลงไฟฟา ซึง่ เปนธุรกิจเชิง
ใหบร�การทีม่ คี แู ขงนอยราย และตองไดรบั อนุมตั จิ ากทางการ
ไฟฟาเสียกอน จังหวะตรงกับทีห่ มูบ า นจัดสรรกำลังบูม
เราเลยไปบุกลุยรับงานอยางเต็มตัว ทำใหมเี ง�นหมุนเว�ยน
ตอเนือ่ ง กอนจะหันมาจับทางธุรกิจไฟฟาและการสือ่ สาร
วางโครงขาย ตัง้ เสาสัญญาณ มีลกู คารายใหญหลายราย
ของประเทศทีใ่ ชบร�การ เพราะธุรกิจดานสือ่ สารโตไว
และมีแนวโนมจะเติบโตไปเร�อ่ ยๆ นอกจากนีก้ ย็ งั ใหบร�การ
ดานการเปน OUTSOURCE กำลังคน ชางเทคนิค
ไปจนถึงว�ศวกร โดยใชวธ� ตี อ ยอดไปเร�อ่ ยๆ จากธุรกิจเดิม

คุณไรว�นทร เลขวรนันท
ประธานกรรมการ

อีกสิง� หนึง่ คือ ผมจะไมทำธุรกิจเกินตัว ชวงแรกเราแทบไมได 
กูเ ง�นเลย ใชวธ� กี ารรับงานเยอะและนำเง�นสดมาหมุน
ทำแบบนีไ้ ปเร�อ่ ยๆ จนกวาจะตัง้ ตัวได เพราะผมไมอยาก

กูเ ง�นมาตัง้ กองไว เราไมไดตอ งการวงเง�นสูง ตองการแค
เง�นหมุนทีพ่ อดีตวั เทานัน้
เปาหมายตอไปทีว่ างไวกค็ งจะเปนการพาบร�ษทั ไปลงตลาด
หลักทรัพย ซึง่ เปนเปาหมายระยะยาวในการขยายกิจการ
และคงตองคอยๆ ศึกษาเร�ยนรูก นั ไป เพ�อ่ ใหเขาใจ
กระบวนการและเห็นภาพแนวโนมในอนาคตของบร�ษทั บูรพา
มากข�น้ ”
“ผมเชือ่ วาความสำเร็จตองเกิดมาจากการ
ลงมือทำ ไมใชแคเร�ยนรูท ฤษฎี เมือ่ เราทำเปนจร�งๆ
เราจะเขาใจกระบวนการโดยอัตโนมัติ
เขาใจธรรมชาติของธุรกิจประเภทนีอ้ ยางถองแท”

TOA

คุณจตุภทั ร ตัง้ คารวคุณ
รองกรรมการผูจ ดั การใหญ

บร�ษทั ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด
“ปหนาเราก็จะฉลอง 50 ปกนั แลว ซึง่ ถือเปนความสำเร็จ
ทีย่ าวนานในแบบทีเ่ ราพอใจ เราเร�ม� ตนมาจากรานรับของ
มาขาย สมัยกอนตลาดในเมืองไทยเปนตลาดปด มีผคู า
นอยราย คุณพอจ�งเร�ม� จากการขายชแล็ค เพราะมองวาขาย
ดี จากนัน้ จ�งเร�ม� เปลีย่ นไปขายสี มีการติดตอบร�ษทั จาก
ญีป่ นุ เพ�อ่ นำสีของเขามาขาย ติดตลาดแลวจ�งซือ้ เทคโนโลยี
ของเขามาทำเองแบบเต็มตัว
การทำธุรกิจในยุคนัน้ ไมใชเร�อ่ งงาย อยางทีบ่ อกวาตลาด
เปนตลาดปด รานคาสงในกรุงเทพฯ ไมยอมซือ้ เราจ�งตอง
ออกไปขายชานเมืองและตางจังหวัด ตองพ�สจู นตวั เยอะ
ในฐานะธุรกิจรายใหม เรามีสต็อกของเยอะมาก เพ�อ่ ใหทาง
ญีป่ นุ เชือ่ มือวาเราทำได พอเจอว�กฤตินำ้ มัน สีของเราจ�ง
ไมขน้� ราคา เพราะเราขายจากสต็อกทีม่ ี ทำใหเราข�น้ มา
เปนเบอร 1 ตัง้ แตป 2521 เปนตนมา จากนัน้ จ�งเร�ม� มองวา
จะทำอยางไร สีจากญีป่ นุ จ�งจะชนะสีฝง ยุโรปได เราก็ไปหา
เทคโนโลยีมาสูก บั เขา โดยเฉพาะเทคโนโลยีสอี ะคร�ลคิ
ซึง่ ในวันนัน้ ยังไมมใี ครใชเทคนิคนี้ เราจ�งเปนเจาแรกๆ ทีใ่ ช
และสามารถรับงานโปรเจ็กตใหญ อยางพวกงานทาสี
ตึกสูงได และมีการขยายไลนสนิ คาใหกวางมากข�น้
กลายเปนสี TOA SUPERSHIELD หร�อสี TOA
4 SEASONS ทีต่ อบโจทยลกู คาตางๆกันไป
ไปจนถึงธุรกิจอืน่ ๆ เชน การทำฮารดแวร เชนลูกบิดประตู
หร�อธุรกิจ JOINT VENTURE ทัง้ หลาย
ในชวงหลังว�กฤติป 2540 ก็เปนอีกชวงเหตุการณหนึง่
ทีม่ คี วามสำคัญ เพราะเปนครัง้ แรกที่ TOA ไดมกี ารร�แบรนดิง�
เนนหนักในเร�อ่ งของโปรดักส ในชวงนัน้ หลายบร�ษทั ในเคร�อ
ตองปดตัวลง ทำใหเราเร�ม� มองหาว�ธกี ารปรับเปลีย่ นตัวเอง
เพ�อ่ สรางจ�ดขาย ประกอบกับตลาดในเวลานัน้ มีแนวโนม
เปลีย่ นจากตลาดกึง่ INDUSTRIAL ไปเปนตลาดของ
CONSUMER มากข�น้ เร�ม� มีธรุ กิจทีเ่ กีย่ วกับของตกแตงบาน
ทีท่ ำใหพฤติกรรมการทาสีของผูบ ร�โภคก็เปลีย่ นไป
จะเห็นไดวา ชวง 5 ปหลังจากนัน้ เราออกสินคาใหมเยอะมาก
อยางการใชเคร�อ่ งผสมสีทค่ี รอบคลุมตัวสินคาหลายประเภท
และใชงานไดจร�ง จากการร�แบรนดในครัง้ นัน้ สงผลใหสนิ คา
ของเรากลายเปนสินคาเกรด ULTRA PREMIUM
และมีมารเก็ตแชรสงู สุดในตลาด เพราะเราไดสรางจ�ดขาย
ใหแข็งแกรงข�น้ มา พรอมกับการสือ่ สารกับผูบ ร�โภค
ทีเ่ ขาใจงาย และเขาถึงงายในชีวต� ประจำวัน
สำหรับอนาคตของธุรกิจของ TOA นัน้ สิง� สำคัญคือ
ทำอยางไรใหคนใชสกี นั มากข�น้ เพราะสีไมใชโปรดักสทใ่ี ชได
ทุกวันนานๆ เราจะทาสีบา นสักครัง้ อยางนอยๆ ก็ 3-5 ป
การกระตุน ใหคนใชสใี นโอกาสตางๆ เยอะข�น้ จ�งเปน
ความทาทายทีเ่ ราตองทำใหได นอกจากนีเ้ รายังคาดหวังใหมี
การขยายสัดสวนไปยังตางประเทศใหมากข�น้ ดวยเชนกัน
อยางประเทศในแถบอาเซียน ซึง่ สวนใหญไปมาหมดแลว
เหลือแคฟล� ปิ ปนส บรูไน และก็สงิ คโปร ทีน่ า จะเปนเปาหมาย
ตอไปในการทำธุรกิจรวมกัน”

“อยาหยุดนิง� เพราะการทำธุรกิจตองมีการเคลือ่ นไหว
ขยับขยาย ปรับเปลีย่ นใหเขากับสถานการณทางเศรษฐกิจ
และเทรนดอยูเ สมอ รวมทัง้ การมองหาความเปนไปได
ใหกบั การตอยอด อยากลัวทีจ่ ะเปลีย่ นหร�อร�เร�ม� สิง� ใหม
อยูเ สมอในการทำงาน”

ก็ควรทำใหจร�งจังทัง้ ภายในประเทศ และตางประเทศ จ�งไดมี
การกำหนดกลยุทธในเร�อ่ งของชองทางการขายและ
การสรางแบรนด เพ�อ่ สรางแบรนดขา วตราฉัตรใหเปนทีร่ จู กั
อยางแพรหลายในประเทศไทย ซึง่ ปจจ�บนั ขาวตราฉัตร
เปนขาวสารบรรจ�ถงุ ขายดีอนั ดับหนึง่ ของประเทศไทย 6
ปซอ น (ตัง้ แตป 2552-2557) จากผลสำรวจของหนวยงาน
THE NEILSEN COMPANY (THAILAND) LTD.
ทีส่ ามารถครองใจผูบ ร�โภคในประเทศ ดวยเปนขาวทีม่ ี
คุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย อีกทัง้ ยังเปนทีน่ ยิ มสูงสุด
ในแถบภาคใต ของประเทศไทย เพราะเปนพ�น้ ทีท่ ม่ี กี ารเพาะ
ปลูกขาวไดนอ ยกวาภาคอืน่ ๆ ของประเทศไทย จ�งตองอาศัย
การซือ้ สินคาขาวสารบรรจ�ถงุ สำเร็จรูปทีผ่ ลิตจากภาค
อีสานและภาคกลาง
ในสวนของการพัฒนาตอยอดในอนาคตนัน้ ถาพ�ดถึง
มุมมองของบร�ษทั ฯ ในฐานะผูน ำ ผูผ ลิตและจัดจำหนาย
ขาวสารบรรจ�ถงุ ของประเทศไทย มองวาประเทศไทยยังขาด
การพัฒนาว�จยั พันธุข า วอยางจร�งจัง รวมทัง้ การจัดทำ
งบประมาณเพ�อ่ สนับสนุนงานว�จยั ฯ ทางดานนีโ้ ดยเฉพาะ
เชนเดียวกับการทดลองแปรรูปผลิตภัณฑขา ว
เพ�อ่ ตอบสนองความตองการทีห่ ลากหลายของผูบ ร�โภคได
มากยิง� ข�น้ ซึง่ นอกจากนีแ้ ลว ยังมีผลิตภัณฑทท่ี ำมาจากขาว
อีกหลากหลายชนิด ทีเ่ ปนการสรางมูลคาเพ�ม� ใหกบั สินคาขาว
และสรางรายไดใหกบั เกษตรกรภายในประเทศ ผานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหมๆ ทางดานเกษตรกรรม”

ขาวตราฉัตร
(ROYAL UMBRELLA RICE)

บร�ษทั ซี.พ�.อินเตอรเทรด จำกัด
“การดำเนินธุรกิจของ บร�ษทั ซี.พ�.อินเตอรเทรด จำกัด
(C.P. INTERTRADE CO.,LTD.) นัน้ เราเนนทีธ่ รุ กิจขาว
เปนหลัก คือ นำวัตถุดบิ ขาวสารมาผานกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพขาว ทีโ่ รงงานขาวนครหลวง (จ.พระนครศร�อยุธยา)
เพ�อ่ ใหไดมาซึง่ ขาวสารบรรจ�ถงุ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สะอาด
ปลอดภัยตอผูบ ร�โภค สาเหตุหลักทีท่ างผูบ ร�หารของขาว
ตราฉัตรหันมาใหความสำคัญกับขาวนัน้ เปนเพราะ
ศักยภาพในการเจร�ญเติบโตทีม่ คี วามเปนไปได กลาวคือ
ประเทศไทยเปนประเทศทีผ่ ลิตขาวไดลำดับที่ 6-7 ของโลก
และสงออกขาวเปนอันดับตนๆ ของโลก ทางบร�ษทั ฯ
จ�งเล็งเห็นวาขาวเปนสินคาพ�ชเกษตรทีม่ โี อกาสเติบโตทาง
ธุรกิจ อีกทัง้ พ�น้ ทีเ่ พาะปลูกขาวในประเทศไทยมีสงู ถึงเกือบ
60 ลานไร และคนไทยก็มคี วามผูกพันกับขาวในหลายๆ มิติ
ทัง้ ในแงของอาชีพเกษตรกรรม โครงสรางทางเศรษฐกิจ

วัฒนธรรมการบร�โภค รวมถึงโครงสรางทางสังคม บร�ษทั ฯ
จ�งเล็งเห็นวา ควรเขามาบร�หารจัดการธุรกิจนีอ้ ยางจร�งจัง
ซึง่ นับรวมก็เปนเวลากวา 10 ปแลวที่ บร�ษทั
ซี.พ�.อินเตอรเทรด จำกัด หร�อ ขาวตราฉัตร
มุง เนนอุตสาหกรรมดานขาวเปนหลักเพ�ยงอยางเดียว
ในชวงแรกของการดำเนินธุรกิจ บร�ษทั ฯ รับซือ้ ขาวจาก
ชาวนา เพ�อ่ นำมาเขากระบวนการแปรรูปเขาโรงสีขา วและ
ผลิตเปนขาวสารบรรจ�ถงุ ภายใตแบรนด “ขาวตราฉัตร”
ตอนนัน้ บร�ษทั ฯ มุง เนนไปทีเ่ ร�อ่ งการสงออกเปนหลัก
แบรนดขา วตราฉัตรจ�งไมไดรบั ความนิยมภายในประเทศไทย
จนมาชวงหลังทีม่ โี ครงการรับจำนำขาว ทางบร�ษทั ฯ มองวา
ควรกลับมาวางโครงสรางการทำธุรกิจขาวเสียใหม
ในลักษณะนโยบายคูข นานคือ ถาจะเปนผูน ำในดานขาว

สำหรับปจจัยทีผ่ ลักดันใหทาง บร�ษทั ฯ ยึดถือหลัก
ในการดำเนินธุรกิจ คือ การวางรากฐานทีม่ น่ั คง ทุกธุรกิจ
ไมวา จะเปนในดานใดก็ตาม จะเติบโตได ฐานรากคือสวน
สำคัญ ทางผูบ ร�หารของขาวตราฉัตรจ�งเนนใหมกี าร
ตัง้ โรงงานปรับปรุงคุณภาพขาวขนาดใหญ คือ โรงงานขาว
นครหลวง เพราะมองวา ในเมือ่ ประเทศไทยอยากวาง
POSITIONING ตัวเองเปนประเทศแหงการเพาะปลูก
สามารถผลิตขาวไดเอง และสงออกขาวเปนอันดับ 1 ของโลก
เมือ่ มีแขกบานแขกเมืองมาเยีย่ ม จ�งตองมีโรงงานผลิต
ขาวทีใ่ หญและไดมาตรฐาน ในลักษณะของการเปน STATE
OF THE ART เพ�อ่ ใหมี SHOWCASE ทีเ่ ห็นและสัมผัส
ไดจร�ง รวมไปถึงการลงทุนในดานการว�จยั กำลังคน การใช
KNOW-HOW ดานเทคโนโลยี หร�อการวางเสนทางน้ำ
ในการเพาะปลูก ทัง้ หมดนีจ้ ะทำใหการผลิตขาวในทุกๆ
กระบวนการ มีประสิทธิภาพ และสามารถพ�ดไดวา เราคือ
เบอร 1 ของโลกอยางแทจร�ง

“หลักในการดำเนินธุรกิจ คือ การวางรากฐานทีม่ น่ั คง
ทุกธุรกิจ ไมวา จะเปนในดานใดก็ตาม จะเติบโตได
ฐานรากคือสวนสำคัญ อยางการลงทุนในดานการว�จยั
กำลังคน การใช KNOW-HOW ดานเทคโนโลยี
ซึง่ มีรายละเอียดในตัวผลิตภัณฑคอ นขางมาก
จ�งตองเขาใจในดานการเพาะปลูก
ควบคูไ ปกับเทคโนโลยีและว�ทยาศาสตร
เพ�อ่ ใหเกิดการพัฒนาตอยอดทีย่ ง่ั ยืน”

คุณสุเมธ เหลาโมราพร

ประธานคณะผูบ ร�หาร กลุม ธุรกิจการคาระหวางประเทศ
ธุรกิจขาวและอาหาร เคร�อเจร�ญโภคภัณฑ บจก. ขาว CP

DEMCO

บร�ษทั เด็มโก จำกัด (มหาชน)
“บร�ษทั เรากอตัง้ ข�น้ กลางป 2535 เปนการรวมเอาศิษยเกา
ว�ศวกรรมศาสตรมาทำงานรวมกัน เราเร�ม� ตนธุรกิจจากการ
ผลิตอุปกรณใชบนเสาไฟฟาในลักษณะซือ้ มาขายไป
จนหันมาผลิตเองเพ�อ่ ขายใหกบั การไฟฟาสวนภูมภิ าค
และการไฟฟาฝายผลิต รวมไปถึงเสาสือ่ สารของคายมือถือ
ทัง้ หลาย เร�ยกไดวา เราเปนกลุม ธุรกิจดานไฟฟาแบบครบ
วงจร สวนอีกหนึง่ ธุรกิจหลักทีเ่ ราดำเนินการก็คอื M&E
(MECHANICAL AND ELECTRICAL) ซึง่ จะเกีย่ วของกับ
ระบบปรับอากาศ ทอไปป ทอกาซ ในกลุม ปโตรเคมี
ไปจนถึงกลุม พลังงานทดแทน ทัง้ พลังงานแสงอาทิตยและ
พลังงานลม สิง� ทีท่ า ทายคือการบร�หารจัดการดานเชือ้ เพลิง
และการซัพพอรทดานการผลิต กอสรางและติดตัง้
โดยเฉพาะดานพลังงานลมทาง DEMCO นับเปนเจาแรก
ทีเ่ ปนผูเ ชีย่ วชาญอยางครบวงจร
จ�ดแข็งของเรา คือมีคอนเน็คชัน่ ทีด่ ที ใ่ี นการทำงาน มีการวาง
แผนงาน วางแผนทางการเง�นทีร่ ดั กุมและรอบคอบ
มีพารทเนอรในการทำงานทีม่ คี วามรูค วามชำนาญ
ในดานว�ศวกรรมศาสตร อยางไฟฟาพลังงานและ
ฮารดแวรตา งๆ อยางแทจร�งยิง� ทำใหเราสามารถควบคุมดูแล
ไดในทุกๆ ขัน้ ตอน สามารถนำเอาจ�ดแข็งของแตละสวน
มาทำใหเกิดการทำงานทีส่ อดประสานกันอยางลงตัว
สวนกาวตอไปของ DEMCO เราหวังทีจ่ ะบุกตลาด
ตางประเทศในกลุม ภูมภิ าคอาเซียน เชนในประเทศพมา
กอนจะขยายวงกวางออกไปในภูมภิ าคอืน่ ๆ อีกในอนาคต”

“DEMCO เติบโตมาไดอยางทุกวันนี้
สวนหนึง่ มาจากการมีบคุ ลากรทีม่ ปี ระสบการณ
ทุกคนลวนเปนมือฉมังทีเ่ คยทำงานใหในแวดวงการไฟฟา
จ�งมีความรูค วามเขาใจในดานนีอ้ ยางถึงแกน
อีกสวนคือการบร�หารงานแบบเหมือนพ�เ่ หมือนนอง
ทำใหพนักงานอยูย าวและทำงานอยางมีเหตุมผี ล
มีแบ็กกราวนดของบร�ษทั ทีน่ า เชือ่ ถือและเขมแข็งในไลนท่ี
เกีย่ วของกับไฟฟาครบวงจร ซึง่ เราถือเปนเจาเดียว
รวมไปถึงการพัฒนาอยางตอเนือ่ งจากอดีตถึงปจจ�บนั ”

คุณพงษศกั ดิ์ ศิรค� ปุ ต
กรรมการผูจ ดั การ

THAI STEEL
CABLE

คุณชูทอง พัฒนะเมลือง

รองประธานเจาหนาทีบ่ ร�หารไทยเคเบิลสตีล

บร�ษทั ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
“บร�ษทั ผมเกิดข�น้ เมือ่ 36 ปกอ น ตัง้ ตนทีถ่ นนสาธุประดิษฐ
ตอนนัน้ เราจดทะเบียนดวยเง�น 4 ลานบาท ใชเนือ้ ทีป่ ระมาณ
200 ตารางวา จ�ดมุง หมายคือการทำสายเคเบิลใหกบั
รถจักรยานยนต ตอนนัน้ มีลกู คาอยางเวสปา ฮอนดา
ยามาฮา มาติดตอเรา เมือ่ ธุรกิจเร�ม� โตข�น้ เราพบวาเรา
ควรจะมีเทคโนโลยีทจ่ี ะนำตลาดจ�งติดตอไปทีบ่ ร�ษทั NIPPON
CABLE SYSTEM ซึง่ เปนผูผ ลิตสายเคเบิลทีใ่ หญทส่ี ดุ
ในญีป่ นุ และเขาไดมาเปนหุน สวนรวมกับเรา มีการจดทะเบียน
ใหมในชือ่ THAI STEEL CABLE หร�อ TSK และมีเง�นทุน
ทัง้ สิน� 10 ลานบาท เราไดเพ�ม� ผลิตภัณฑไปสูส ายเคเบิล
รถยนตอกี ดวยทำใหสถานทีใ่ นการผลิตไมเพ�ยงพอ จ�งมี
แผนทีจ่ ะยายฐานการผลิตไปแถวกิง� แกว ซึง่ อยูใ กลกบั ลูกคา
หลายๆ ราย ทำใหสะดวกตอการจัดสงสินคาและมีพน้� ที่
เพ�ม� ข�น้ เปน 20 ไร และตัดสินใจเพ�ม� ทุนจาก 10 ลานบาท เปน
200 ลานบาท ถามวาทำไมถึงเพ�ม� ทุนเยอะขนาดนัน้
ตอบไดวา ผมมองเห็นศักยภาพในการเติบโตของ
อุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทยเรามีความสามารถ
และความพรอมกวาหลายๆ ประเทศ และว�สยั ทัศนนน้ั ก็เปน
สิง� ทีถ่ กู ตองอยางยิง� อุตสาหกรรมยานยนตไทยไดเติบโต
อยางตอเนือ่ ง จนมียอดการผลิตถึงหนึง่ ลานคันในป 2005
ทำใหประเทศไทยกลายเปนผูผ ลิตรถยนตระดับตนๆ ของโลก
ซึง่ บร�ษทั ก็ไดดำเนินนโยบายขยายกำลังการผลิตและพัฒนา
ระบบงานทุกดานเพ�อ่ รองรับไดอยางตอเนือ่ ง และหนึง่ ในนัน้
ก็คอื ในป 2005 ก็ไดนำบร�ษทั เขาตลาดหลักทรัพยกลายเปน
บร�ษทั มหาชนในทีส่ ดุ และยังมีการเติบโตอยางตอเนือ่ ง
จนกลายเปนผูผ ลิตสายเคเบิลยานยนตอนั ดับหนึง่ ของ
เอเซียตะวันออกเฉียงใตจนถึงทุกวันนี้
จ�ดแข็งทีท่ ำใหเราแตกตาง ก็คอื การมีศนู ยวจ� ยั และพัฒนา
(R&D CENTER) ทีท่ ำใหเราสามารถผลิตและออกแบบได
อยางครบวงจร มีการทดสอบใน IN-HOUSE ไมตอ งพ�ง่ พา
ตางประเทศและทำใหเกิดความรูในองคกรและในประเทศ
นอกจากนีค้ อื การมีวส� ยั ทัศนทก่ี วางไกลและชัดเจนในการ
ดำเนินงาน ผมมองเห็นวาอุตสาหกรรมยานยนตของไทย
เราจะเติบโต ผมก็จง� วางนโยบายและสรางเปาหมายทีจ่ ะ
เติบโตใหกบั พนักงานทีท่ ำงานกับเรา มีการสือ่ สารภายใน
องคกรอยางตรงไปตรงมา และมีการฝกอบรมอยูเ สมอ
เพ�อ่ ใหพนักงานไดพฒ
ั นาไปพรอมๆ กับการเติบโตของ
องคกร พนักงานทีอ่ ยูก บั เราก็รวู า ตองทำอะไรพัฒนาอะไร
บร�ษทั มุง หนาไปทางไหน ทุกคนมีสว นรวมในการพัฒนา
ตนเองและองคกร
ในอนาคต ผมมองวาประเทศไทยเปนประเทศทีม่ โี อกาสในการ
เปนหนึง่ ของศูนยกลางทางอุตสาหกรรม จากทีเ่ ห็นไดวา
ธุรกิจโลกปจจ�บนั ฐานการผลิตและการคาไดยา ยมาอยูใ น
แถบเอเชียมากข�น้ ประกอบกับการรวมมือทางการคาทีจ่ ะเกิด
ข�น้ ในป 2015 ของ AEC ทำใหเรามีโอกาสใหมๆ ในการ
ขยับขยายตอยอด ซึง่ จะสงผลดีตอ การทำธุรกิจในระยะยาว
ไมใชแคในดานยานยนต แตยงั รวมไปถึงธุรกิจอืน่ ๆ ในแวดวง
อุตสาหกรรมอีกดวย”

“ว�สยั ทัศนทก่ี วางไกลและชัดเจนในการดำเนินงาน สงผลใหทกุ ๆ
สวนในองคกรตอบรับและพยายามมุง สูเ ปาหมายที่
กำหนดไวรว มกัน และความจร�งจังมุง มัน่ ในธุรกิจทีต่ วั เองมีความเชีย่ วชาญ”

SRITONG
GROUP
บร�ษทั ไทยศร�ทอง จำกัด

“สำหรับศร�ทองกรุป เนนธุรกิจ 4 กลุม หลัก คือ น้ำมันปาลม ยางพารา
อสังหาร�มทรัพย และลาสุดคือผลิตภัณฑทต่ี อ ยอดธุรกิจอยางโรงงาน
ผลิตถุงมือจากลาเท็กซทไ่ี ดจากยางพารา ในการบร�หารงานผมตัง้ ใจ
ทีจ่ ะใหตวั ธุรกิจสามารถเดินไปไดดว ยตัวเอง ไมใชเพราะตัวผูบ ร�หารที่
อยูเ บือ้ งหลัง เพ�อ่ การเติบโตทีย่ ง่ั ยืนและมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนที่
จะนำบร�ษทั เขาสูต ลาดหลักทรัพยใหไดภายในป 2559 ซึง่ เปนเปาหมาย
ใหญทต่ี ง้ั ใจจะทำใหไดอยางดีทส่ี ดุ และมีเสนทางตอยอดทีช่ ดั เจนตอไป”

คุณเจษฎา รักศร�ทอง
กรรมการผูจ ดั การ

“การวางระบบการทำงานทีแ่ ข็งแรง
ซึง่ เปนสิง� สำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด
เพราะรากฐานทีด่ จี ะนำไปสูก ารพัฒนาทีม่ น่ั คง
และตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนือ่ ง
ตอยอดจากสิง� ทีม่ ี เพ�อ่ ใหธรุ กิจสามารถเติบโตตอไปไดเอง
ในทิศทางทีเ่ หมาะสม”

WANDEE GROUP
BAKERY
บร�ษทั วรรณดี กรุป เบกอร�่ จำกัด
“ผมทำธุรกิจมา 20 ป เร�ม� ตนจากการขาย วัตถุดบิ จนสรางบร�ษทั
ขยายฐานการผลิตไปสูส นิ คาแชแข็ง และไลนเบเกอร�ส่ ง ใหกบั กลุม ลูกคา
อยางเทสโกโลตัสสาขายอย โดยทุกเดือนเรามีเปาหมายทีจ่ ะพัฒนา
สินคาใหมไปนำเสนอใหกบั ลูกคาอยูเ สมอ ยิง� สินคาของเราติดตลาด
ขายได กำลังใจดีๆ ในการผลิตก็จะตามมา ในปหนาผมตัง้ เปาทีจ่ ะขยาย
การผลิตและไลนผลิตภัณฑใหมมี ากข�น้ เพ�อ่ รองรับความตองการของตลาด
ใหเติบโตอยางแข็งแรงในทุกๆ ดาน”

คุณกิตติศกั ดิ์ กนกรัตนนุกลู
กรรมการผูจ ดั การ

“การมองตลาดใหกวางและทันสมัย
ไมหยุดนิง� อยูก บั แนวคิดเดิมๆ
ว�เคราะหกลุม เปาหมายใหชดั เจน
และวางแผนการผลิตอยางมีระบบ
ใหไดประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด”

CONTACT

INFORMATION
Business Contact Center : 0-2828-2828

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ
3000 ถ.พหลโยธิน จอมพล จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
Call center : 1558

www.tmbbank.com

