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Crafting

innovation

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน)

ดร.พันธุ์อาจ  ชัยรัตน์

Executive Director of the national innovation agency (Public organization) (nia)

Pun-arj  Chairatana, Ph.D.

โลกธุรกิจนั้น ผู้ประกอบการ รือ The Founder  
ที่ตัด ินใจก่อตั้งองค์กรของตนเอง เ มือนดั่งปลาที่ต้อง 
แ ก ่ายต่อ ู้กับคลื่นลมและอุป รรคต่างๆ ใน
ม า มุทร เพื่อค ามอยู่รอดและขยายอาณาจักรใ ้อยู่
ได้อย่างมั่นคง 
 
ขณะที่ภารกิจ ำาคัญประการ นึ่งของ NIA รือ
ำานกังานน ตักรรมแ ง่ชาต ิคอื ตอ้ง รา้งการตระ นกั

รับรู้ด้านน ัตกรรมแก่ ังคมโดยร มและกลุ่มคนที่เป็น
เป้า มาย ฉะนั้น ไม่ ่าจะเป็น ‘ปลาใ ญ่’ อย่างองค์กร 
ขนาดใ ญท่ีอ่ยูม่ายา นาน บางแ ง่อาจ ลายท รร  

รือนับร้อยปี รือ ‘ปลาเล็ก’ อย่างกลุ่ม ตาร์ทอัพ 
ที่ต้อง ามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ด้ ยโมเดลธุรกิจ 
ใ ม่ๆ เพื่อ ามารถอยู่ใน งจรเ ร ฐกิจ และ ังคมได้ 

NIA ทำา นา้ทีค่น้ า The Founder ไม่ า่จะภาค ่ นใด 
เพื่อบันทึกเรื่องรา ของผู้ริเริ่ม บุกเบิก ก่อตั้งและ าง
รากฐาน  ใ ้องค์กร รือทายาท เพื่อใ ้เ ็นเ ้นทาง
และบริบทขององค์กร ตั้งแต่พลัง ค ามเชื่อ และค าม
มุมานะพยายาม เพื่อนำาพาองค์กรไป ู่ทิ ทางและ 
การเปลี่ยนแปลงใ ม่ๆ เติบโต อดรับกับโลกธุรกิจที่ 
ไม่เ มือนเดิมอีกต่อไป
 
อีกท้ัง ังคมไทยยังเ ็นเรื่องการ ื่อ ารทางน ัตกรรม  
จำากัดเพียงเร่ืองของเทคโนโลยี งาน ิจัย รือผลิตภัณฑ์
ใ ม่ๆ ท้ังท่ีจริงแล้  น ตักรรมยังมีค าม มายมากก า่น้ัน  
ิง่ทีข่าด ายไปของคำา า่น ตักรรม คอื คน รอืกลุม่คน

ทีเ่ปน็ ‘ตน้กำาเนดิ’ ของการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีน่ำาไป ู ่
น ัตกรรม พ กเขาคือ ‘น ัตกรผู้ ร้างน ัตกรรม’  
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ซึ่งเป็นจุดกำาเนิดของ นัง ือ The Founder การค้น า
บคุคลทีเ่ปน็ตน้กำาเนดิน ตักรรมขององคก์ร ซึง่เลม่นีเ้ปน็
เล่มที่ 2 ที่ยังคงรัง รรค์ เพื่อนำาเ นอมุมมองของบุคคล
ตน้แบบผูก้อ่ตัง้ธรุกจิน ตักรรมในประเท ไทย ผา่นการ
ือ่ ารด้ ยเรือ่งรา และองคค์ ามรู้ ำาคญัทีท่ำาใ อ้งคก์ร

ประ บค าม ำาเรจ็อนัจะเปน็การ รา้งแรงบนัดาลใจกบั
คนไทยได้เกิดค ามต่ืนตั ในการ ร้างธุรกิจน ัตกรรม 
และทำาใ ้น ัตกรรมเป็นอีกกลไก นึ่งที่จะผลักดันใ ้
ประเท ไทยก้า ู่ประเท น ัตกรรม (Innovation 
Thailand) ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

เนื้อ าของ นัง ือจะเน้นภาพ ที่แ ดงใ ้เ ็นอัตลัก ณ ์
ของ The Founder ่าบุคคลที่ เป็นต้นกำาเนิดมี
คาแรคเตอร์อย่างไร มีมิติชี ิตที่เชื่อมโยงกับน ัตกรรม
เช่นไร ใจค าม ำาคัญจึงมิใช่เพียงอัตชี ประ ัติ แต่
เป็นการ ื่อ าร ่ นที่เป็นเรื่องของน ัตกรรม ซึ่งมีที่มา
จากตั บุคคลเป็น ลัก
 
นงั อื The Founder  II ยงัไดจ้ดัทำาขึน้เพือ่ใ ้ อดคลอ้ง 

กับธีม Innovation  in Time of Crisis ได้แก่ 
 1)  Pandemic ผู้ก่อตั้งองค์กรที่ ามารถปรับตั
ได้ดี ในช่ ง ิกฤติโค ิด 19 
 2) Climate Change ผู้ก่อตั้งองค์กรที่ตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลง ภาพภูมิอากา  โลก 
 3)  Economic Crisis ผู้ก่อตั้งองค์กรที่มีแน ทาง
การดำาเนินงาน อดคล้องกับบริบทของเ ร ฐกิจ โลกยุคใ ม่
 
ำานกังานน ตักรรมแ ง่ชาตคิาด งั า่ The Founder II 

จะมี ่ นช่ ย ร้าง ังคมน ัตกรรมได้ เนื่องจากเมื่อ

พูดถึงคนจะเป็นเรื่องของกระบ นการคิด ซึ่ง าก 
NIA ไม่ทำา ังคมน ัตกรรมในประเท ก็จะไม่มีกรณี
ึก าของไทย จะมีแต่ตำาราตะ ันตก รืออาจจะมี

คำาถาม ่า าย Art เป็นน ัตกรรมตรงไ น ซึ่ง าก
พิจารณาบริบทของโลก จะเ ็น ่าโลกได้เปล่ียนแปลง
ไปแล้  ฉะนั้น จึงขึ้นกับการใช้นิยามและ ิธีคิดเช่นไร  
“ผม ัง ่าคนรุ่นใ ม่ที่เข้าถึงข้อมูลชุดนี้จะ ามารถ
เข้าใจได้ ่า เรื่องของน ัตกรรม ไม่ใช่ ิ่งที่ไกลตั เกินไป 
อยู่ในเมืองไทยนี่เอง และ ามารถนำามาใช้เป็นบุคคล
ต้นแบบได้”
 
The Founder เล่มแรกเป็นเรื่องของกลุ่มธุรกิจทั่ ไป 
มีค าม ลาก ลาย แต่เล่ม องเนื่องจาก ถานการณ์
เปลีย่นแปลงไป ฉะนัน้ผูท่ี้ ามารถทำาใ ้ กิฤตกิลายเปน็
โอกา รือ ามารถทำาใ ้องค์กรรอดได้ ก็จะมีค าม 
โดดเดน่ในเลม่น้ี ซึง่กค็อื Business Model Innovation 
ที่ ากไมม่กีารเปลีย่นแปลง ยอ่ม ง่ผลกระทบได ้ ดุทา้ย 
Economic Crisis ทำาใ ้ Social Distance กลายเป็น 
Economic Distancing เราจึงพยายามเลือกบุคคลใ ้
ตรงกับ ถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน เป็นการกล่า
ถึง ิ่งท่ีเกิดขึ้น และค ามท้าทายที่ยังไม่จบ ซึ่งเราต้อง
ตระ นักและรับรู้จากผู้ที่อยู่ในประ บการณ์จริง ่า 
‘ ากไม่ทำา ก็จะไม่รอด’ The Founder II จึงค รออก
มาในช่ งเ ลาทีเ่ มาะ มนี ้เพือ่ค าม ำาคญัอยา่งยิง่คอื 
การ ร้างแรงบันดาลใจ

ากดูตั เลขจาก Global Innovation Index จะเ ็น 
ชัดมาก ่า ภาคเอกชนรายใ ญ่ซึ่งมีค าม ามารถ
ทางด้านน ัตกรรม มีรูปแบบการปรับตั เพ่ือใ ้ธุรกิจ 
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ยังดำาเนินไปได้และไม่เกิด Economic Distancing แต่
ที่น่าเป็น ่ งคือ SME ฉะนั้น เราจะทำาอย่างไรเพื่อใ ้
บริ ัทรายใ ญ่ ามารถช่ ยบริ ัทรายกลาง รายเล็ก 
ใ ้โตได้ ซึ่งเราจำาเป็นต้องมี Innovation-Based  
Enterprise ฐานน ตักรรมรุน่ใ ม่ๆ  จำาเปน็ตอ้งทำาเรือ่ง 
Deep Tech Startup ลิปะ ดนตร ี นัทนาการ ซึง่ไม่ า่ 
อย่างไร น ัตกรรมทาง ังคมเ ล่านี้ยังคงอยู่

นัง ือ The Founder II จึงมิใช่เป็นค ามอยู่รอดของ
ธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของการดูแล ังคม ดูแลคน 
ที่ไม่ได้มีโอกา เท่ากับอีก ลายๆ คน ด้ ยประโยชน์
ที่ผู้อ่านจะได้รับเป็นเรื่องของการ ร้างบุคคลต้นแบบ 
ซึ่งนอกจากเรื่องรา ที่ ร้างแรงบันดาลใจแล้  ภาพถ่าย
จะช่ ย รา้งพลงัและ รา้งการจดจำา นีค่อื ิง่ทีเ่ราอยาก
ื่อ ารออกไปจาก นัง ือเล่มนี้
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for the national innovation agency, or nia, 
one of its primary missions is to raise innovation 
awareness throughout society and among target 
audiences, which include both corporates and 
startups, so that they can better adapt to changing 
business environments and remain relevant in the 
economic and social cycle.

nia seeks ‘the founder’, regardless of sector, 
to record the stories of the founders, the pioneers 
who founded and laid the foundation for the  
organization, or its heirs, so that they can see the 
path and context of the organization, beginning  
with the power of belief and perseverance. 
the quest’s goal is to lead the organization in 
new directions and changes, as well as to grow  
alongside the changing business world.

the person or group of people who initiate 
various changes that result in ‘innovation’ 
are the ‘innovators who create innovations’. 
‘the founder’, is the book about the search 
for the people who first created innovation. 
this is the second volume, which continues 
to present the perspectives of role models 
who have founded an innovative business  
in thailand through storytelling and  
an important body of knowledge that has  
contributed to the success of their organizations.  
this book will inspire thai people to be 
alert in creating innovative businesses 
and make innovation another mechanism  
that will drive thailand to become a stable and 
sustainable innovative country (innovation  
thailand).
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the book’s content focuses on images that depict the founder’s identity, that is, 

the characteristics of the founders and the dimensions of their lives that are related 

to innovation. as a result, the content’s main idea is not only an autobiography, 

but also a communication of innovation centered on the individual.

the founder ii  has also been designed in accordance with the theme ‘innovation in  

time of Crisis,’ which includes the following:

1) Pandemic: the founders who can adapt well during the CoviD-19 crisis

2) Climate Change: the founders who are involved in the response to global  

 climate change

3) Economic Crisis: the founders whose operations are in line with the  

 modern world economy’s context

the founder ii is expected to contribute to the creation of an innovative society 

because it is a matter of thought process when it comes to people. if nia does 

not act, the country’s innovative society will have no thai case studies and will 

have to rely solely on western textbooks. Because the world has changed, it is 

important to consider how you use definitions and ways of thinking. I hope that 
the new generation who has access to this information will understand that the 

issue of innovation is not far away, but is right here in thailand and can be used 

as a model.
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The founders who turn crisis during the pandemic 
into the ‘new business model’ which do not only help 
the organization survive but thrive and could be an  
important case studies in the new normal world.

ผู้พลิกวิกฤติท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดสู่ 
“แนวคิดและโมเดลธุรกิจใหม่” ที่ไม่เพียงแต่นำาพาองค์กร
ให้อยู่รอดเท่านั้น แต่ยังช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตสวนกระแส 
จนกลายเป็นกรณีศึกษาสำาคัญแก่โลกธุรกิจยุค New Normal

Pandemic
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new experience 
creatorS

ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ากัด (มหาชน)

เกรียงไกร - เกรียงกานต์  กาญจนะโภคิน

Founder and Group Chief Executive Officer 
index creative Village public company Limited

KreingKrai - KreingKarn  KanjanapoKin

	 คู่แฝดผู้บริ ารธุรกิจ	Creative	Business	
	 Solution	จนติดอันดับ	7	ของโลก

	 ร้าง	WOW!!	Factor	ด้วยนวัตกรรมและ
	 เทคโนโลยีที่ไม่เคย ยุดนิ่ง

	 ปรับตัวเป็นธุรกิจเชิงรุก	กระทั่ง ามารถ
	 ร้างธุรกิจใ ม่ๆ	ได้	แม้ยามวิกฤติ

ันที่ ถานการณ์ทั่ โลกพลิกผันด้ ย ิกฤติโค ิด 19 
ธุรกิจอิเ นต์ ซ่ึงเป็น นึ่งในธุรกิจ ลักของ บริ ัท  
อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี ลิเลจ จ�ากดั (ม าชน) และเคยท�ารายได้ 
ูง ุดปีละก ่า 2,000 ล้านบาท ลดลงฮ บฮาบเ ลือ 

ไม่ถงึ 500 ล้านบาท จนเกรยีงไกร	กาญจนะโภคนิ	ผูก่้อตัง้ 
และประธานเจ้า น้าที่บริ ารกลุ่มฯ บอก ่า ถอย ลัง 

กลบัไปเป็น SME อกีครัง้ “ธรุกจิอเิ นต์เป็นธรุกจิทีม่คี าม
เปราะบางมาก จะได้รับผลกระทบเป็นอันดับต้นๆ อยู่
เ มอ” แต่เขาและน้องชาย เกรยีงกานต์	กาญจนะโภคนิ 
ประธานเจ้า น้าที่บริ ารร่ ม องพี่น้องผู้กุมบังเ ียน
บริ ัทพยายาม าทางรับมือและแก้ ถานการณ์อย่าง
ฉบัไ  ด้ ยการเร่ง นัไป าธรุกจิใ ม่ เพือ่ใ ้ อดคล้องกบั 
ถานการณ์ ขณะเดยี กนักป็รบัธรุกิจเป็นเชิงรกุมากขึน้

ด้ ยค ามตระ นักเช่นนั้นเอง ทั้งคู่จึงน�าผลกระทบมา
พลิกเป็นโอกา  เริ่มแรกด้ ยการใช้และดัดแปลง ั ดุ
อุปกรณ์ที่มีจากธุรกิจเดิม ใ ้ ามารถ ร้างเป็นธุรกิจ 
Kill & Klean บริการ Hygienic Solution ด้ ยการ
ท�าค าม ะอาดและพ่นน�า้ยาฆ่าเชื้อภายในอาคาร และ
ถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโค ิด จนปัจจุบัน
ามารถขายแฟรนไช ์ไปยัง ลายประเท
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ขณะท่ีธุรกิจอิเวนต์ตามความถนัด ก็ วนคืนกลับมา 
อกีครัง้ “เราไม่ได้รอตลาด เราต้องน�าตลาด พยายามเอา
เทคโนโลยเีข้ามา องค์ประกอบ วธิกีาร เรือ่งใ ม่ๆ เข้ามา  
เพื่อ ร้างประ บการณ์ใ ม่และ ร้าง รรค์ ิ่งใ ม่  
วนันีท้กุคนจะอยูก่บัโทรศพัท์มอืถอืทัง้วนั ิง่ทีเ่ราท�าคอื
าอะไรใ ม่น�าเ นอเขา”

ลังจากเป็นผู ้อยู ่เบื้อง ลังการแปรภาพบนท้องฟ้า 
ด้วยขบวนโดรนร่วม 1,500 ตัว วันเปิดศูนย์การค้า  
ICONSIAM องพี่น้องก็กลับมาปลุกงานอิเวนต์อีกครั้ง  
ด้วยโดรนในผืนป่างาน Forest of Illumination  
ที่คีรีมายา เขาใ ญ่ และ Thailand International  
Lantern & Food Festival ที่ศูนย์การค้า Central 
World พร้อมทั้งน�าพฤติกรรมของผู้บริโภคร่วม มัย  
มาผ มผ านกบัความถนดัของอนิเดก็ซ์ฯ “พฤศจกิายน 
64 เราเข้าไปท�าลาน เก็ตเป็นกิจกรรมใ ม่ในเมือง
โบราณ มีทั้งใ ้พายเรือคายัคและเล่น SUP Board 
เราเปิดเกมรุกทันทีที่ ถานการณ์ ลายอย่างเป็นปกติ 
ทุกอย่างเราเตรียมตัวล่วง น้าไว้แล้ว ดูจัง วะว่า
ถานการณ์น่าจะกลับมาดีขึ้น แล้วเราก็เปิด ขณะที่คน

อื่นยังไม่ขยับตัว เป็นเกมบุกที่เร็วมาก”

ทีม่าของ มูบ้่านความคดิ รอื Index Creative Village 
ซึง่ยนื ยดัอย่าง ง่าผ่าเผยในโลกธรุกจิอเิวนต์ เกรยีงไกร
เร่ิมจากความ ลงใ ลในงานของตนเอง “ย้อนกลับไป 
31 ปี ไม่มีอะไรมากนอกจากค�าว่า Passion ผมเริ่มจาก
การที่อยากท�าธุรกิจนี้ พอท�าด้วยความชอบ ท�างานดี  
คนเ ็นผลงานเราก็จ้างเราท�าโน่นนี่นั่น ร้างผลงาน
อย่างต่อเนือ่งมาตลอด 30 ปี เรามี โลแกน Never Stop 
Creating เราขยายธรุกจิออกไป ลองผดิลองถกู เพยีงแต่
เราท�าถูกมากกว่าผิด เลย ามารถอยู่ต่อได้”

�า รับเกรียงไกร แม้จ�าเป็นต้องน�าเข้าเทคโนโลยี  
แต่วิธีการคิดเพื่อใ ้ ามารถน�ามาปรับใช้ได้อย่าง
เ มาะ ม และ ร้าง WOW!!	Factor	คือ ัวใจ �าคัญ
ของอินเด็กซ์ฯ “ ิ่งที่เราพยายามคือ เลือกที่จะพัฒนา

ลายอย่างด้วยตัวเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง และ ร้าง
ความแตกต่างจากคู่แข่ง บางอย่างก็ Mix & Match  
บางอย่างก็เอาเทคโนโลยี 2-3 อย่างมารวมกัน เมื่อไรที่
เราเ ็นโอกา  เราก็ท�า” 

อนิเดก็ซ์ฯ ยงัขยายตนเองเข้า ูธ่รุกจิอืน่ๆ เนือ่งจากเ น็ 
‘โอกา ’ อาท ิธรุกจิ Healthcare และ Medical Hotel  
“เราเ น็ว่าทศิทางของประเทศ ของโลกต้องไปทศิทางนี้  
เ ็นช่องว่างระ ว่างโรงแรมและโรงพยาบาล ซึ่งเคยรับ
ชาวต่างชาติเป็น ลัก กิจกรรมที่เคยอยู่ในโรงพยาบาล 
ามารถเข้าไปอยู่ในโรงแรมได้ เช่น Anti-aging เป็นต้น 

ผม นใจข้อมลูเชงิลกึของคน โลกมนัมกีารเปลีย่นแปลง
มากขึ้น เรา ามารถ ังเกตพฤติกรรมของคนจาก 
โซเชียลมีเดียได้เลยว่าจะไปทิศทางไ น”

พี่น้องคู่นี้แบ่งงานกันท�า ต่างดูแลโปรเจกต์ของตนเอง 
แต่ ิ่งที่อินเด็กซ์ฯ มีคือคลังข้อมูลที่ไม่เคย ยุดนิ่งและ
ก้าวไปกับเทรนด์ใ ม่ๆ และเทคโนโลยีเ มอ จนกระทั่ง 
มีแผนกวิจัยและพัฒนา ซึ่งเกรียงกานต์ แฝดผู้น้อง 
ก็ ามารถบริ ารจดัการและพฒันา ว่นนีไ้ด้เป็นอย่างดี  
“ผมชอบที่จะเข้าไป าคีย์เวิร์ดแปลกๆ ค่อยๆ เจาะ
เข้าไปใน YouTube มันมี AI พอรู้ว่าเรา นใจอะไร  
มันก็จะ Feed มาใ ้เราบ่อยๆ ท�าใ ้เ ็นไอเดียต่างๆ 
จากนัน้กจ็ะดวู่า ิง่ไ น เ มาะใช้ในงานอะไรของเราบ้าง  
ไม่จ�าเป็นต้องเอาต้นแบบมา แต่ต้องควาน านวตักรรม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท�าใ ้เกิดขึ้นได้ และต้องดูว่าคุ้มค่ากับ
การลงทุนไ ม”
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ไม่มีใครติดปีกตลอดไป บางช่วง
อาจสบาย บางช่วงอาจล�าบาก  

แต่ถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนหมาข้างถนน  
เราจะระวังตัวเองตลอด
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เกรียงกานต์มี ิธีคิดที่ใกล้เคียงพี่ชาย คือไม่เคยเ ็น 
ิ่งใดเป็นอุป รรค “ผมเชื่อ ่า ไม่มีอะไรที่ท�าไม่ได้  

อาจจะเป็นไปได้ ่า ึก าไประดับ นึ่งแล้ ไม่คุ ้ม
การลงทุน รือท�าแล้ ไม่เ ิร ์ก เราก็เปลี่ยนไปใช ้
ไอเดียใ ม่” งานที่เป็นค ามภูมิใจของอินเด็กซ์ฯ 
ในฐานะผู้น�าด้านงานอิเ นต์ กล่า ได้ ่าเป็นงาน 
ระดับโลก “ถ้าเป็นอิเ นต์คืองานเปิด ICONSIAM 
แต่ถ้าเป็นงานที่ ร้างชื่อเ ียงคืองาน World Expo  
ที่เซ่ียงไฮ้ เราใช้ค ามคิด ร้าง รรค์ของเรา จนกระท่ัง
ามารถท�าชื่อเ ียงใ ้ประเท ไทย ได้ใช้ทั้งค ามรู ้ 

Marketing และ Branding Innovation พอไป
เทียบกับประเท อื่นๆ เขาใช้เงินมากก ่าเราเยอะ  
ขณะที่เงินเราน้อยก ่า”

อย่างไรก็ตาม ถานการณ์โค ิด 19 ก็มิได้ท�าใ ้
ทุกอย่างชะงักงันเ ียทีเดีย  “เรา ยุดในแง ่ของ 
การลงทุน ช่ งระ ่าง ยุดก็ซ้อมชก มีการซ้อมย่อย
เป็นระยะๆ มีเ ทีใ ้เขาซ้อม ไม่งั้นจะอยู่นิ่งๆ ไม่ได้ท�า
อะไร การที่เราแข็งแรงได้ มาจาก ิ่งที่เรา Develop มา  
ก่อนเราจะใ ญ่ เรากเ็ลก็มาก่อน แต่ ิง่ทีท่�าใ เ้ราแตกต่าง 
คือเทคโนโลยี เราจะดู ่าเทคโนโลยีจะ ามารถท�าใ ้ 
เราแตกต่างได้อย่างไรบ้าง ค่อยๆ พัฒนาจนเป็นตั ของ
เราเอง ไม่ ยดุนิง่ ต้องขยนั ข นข าย าค ามรูใ้ ม่ๆ” 
ขณะที่เกรียงไกรพี่ชายก็มีข้อคิดที่น่า นใจ “ใ ้ใช้ชี ิต
เ มอืน มาข้างถนน คอืระ งัตลอดเ ลา ไม่มใีครตดิปีก 
ตลอดไป บางช่ งอาจ บาย บางช่ งอาจ Suffer แต่ถ้า 
เราท�าธุรกิจเ มือน มาข้างถนน เราจะระ ังตลอด”
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twin brothers Kreingkrai - Kreingkarn 
Kanjanapokin are the co-ceos of index  
creative Village public company Limited, 
a creative business solution company that 
has been providing creative and managing  
marketing communications for 30 years and 
has been ranked 7th in the world by Special 
events Magazine. However, due to the 
coViD-19 situation, the business got stuck 
especially events businesses that used to 
make the highest income, from 2,000 million  
baht drastically reduced to less than 500  
million baht. as a result, there had to be a large 

adjustment by doing some other businesses.

Kreingkrai once said, “event business is very 
fragile and is always the top priority to be 
affected.” Having realized what happened, 
the twins turned the impact into opportunity.  
First, they used and modified existing  
equipment from the original business to 
create a Kill & Klean business, the hygienic 
solution service of cleaning and spraying  
disinfectants inside buildings and places to 
prevent the spread of coronavirus until the 
franchise can be sold to several countries now. 
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ก่อตั้ง 
บริษัท อินเด็กซ์  

โปรโมชั่น กรุ๊ป จำากัด
2533

Index Promotion Group 
Co., Ltd. 

was established.

1990

อินเด็กซ์ กรุ๊ป 
รีแบรนด์สู่ 

อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
2552

Index Group  
rebranded as Index  

Creative Village 

2009

ได้รับการจัดอันดับเป็นธุรกิจครีเอทีฟ 
อิเวนต์ อันดับ 7 ของโลก โดยนิตยสาร 

Special Events สหรัฐอเมริกา
2554

Ranked 7th World Class 
Creative Event Business 

by Special Events Magazine, USA

2011

ขยายสู่ธุรกิจอื่นๆ เช่น 
Kill & Klean และ 

Healthcare
2563

Diversified to other  
businesses: Kill & Klean, 

Healthcare, etc.

2020

However, both of them didn’t just wait for the 
situation to resolve. During that time, they 
didn’t only encourage their staff to learn and 
practice, they also looked for more proactive 
business. 

“we’re not waiting for the market but we 
lead the market, trying to bring in technology 
and components, methods and new things to 
create the new experience and new creations. 
nowadays everyone is using their mobile 
phones all day and what we do is to bring 
something new to offer them.”

with the belief that there’s nothing that cannot 
be done, they always create new phenomena,  
such as the use of 1,500 parade drones in the 
opening ceremony of the shopping center,  
organizing successful and impressive 
world expo events abroad. therefore,  
index has not only brought the reputation  
to thailand but it has also made its joint  

business partners well-known worldwide.   

“we apply our knowledge of marketing and 
branding innovation, but when compared to 
other countries, they spend for more money 
than we do.” 

the success and survival of the business is 
one thing they never underestimate. “what 
makes us different is technology and we have 
to know and understand how we can make  
a difference. we gradually develop ourselves 
without stopping. we work hard, put a lot of 
effort, and strive for new knowledge.

“Live one’s life as if you were a street dog 
means to be careful all the time. no one has 
wings indefinitely. Some periods may be 
fine, while others may be difficult. However,  
if we do business in the same manner as  
a street dog, we will undoubtedly be cautious 
at all times.”
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ผมเชื่อว่า ไม่มีอะไรที่ท�าไม่ได้
ถ้าศึกษาไปแล้วไม่คุ้มการลงทุน  

ท�าแล้วไม่เวิร์ก ก็แคเ่ปลี่ยนไปใช้ไอเดียใหม่
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HERB INNOVaTOR

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วยอันโอสถ จ�ากัด

ชนรรค์  สมบูรณ์เวชชการ

Managing Director, Ouay Un Osoth Company Limited

CHaNUN  SOMBOONVECHakaRN

	 ทายาทรุ่นที่ ามของบริ ัทผู้ผลิตยารายใ ญ	่
	 ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือฟ้าทะลายโจร

	 ต�านานการก้าวจากร้านขายยาแผนโบราณ	
	 ู่องค์กรการผลิตด้วยกรรมวิธีและเทคโนโลยี
	 มัยใ ม่	

	 ผู้บริ ารที่เ ็นความ �าคัญของการร่วมแก้
	 ปัญ า ่วนรวม	มากกว่าผลก�าไรขององค์กร

ิ่งท่ีท�ำใ ้อ้วยอันโอ ถเป็นที่รู้จัก และมีช่ือเ ียงโด่งดัง
โด่งดงัท่ำมกลำงวกิฤตโิควดิ 19 คอืผูผ้ลติยำฟ้ำทะลำยโจร  
ยำที่ได้รับกำรข้ึนบัญชีว่ำมี รรพคุณในกำรรัก ำโควิด 
19 ขณะที่ ชนรรค์	 มบูรณ์เวชชการ	ผู้บริ ำรปัจจุบัน 
ขอเดินตำมรอยที่บิดำเคยใ ้ ัมภำ ณ์ไว้ “เรำต้องใช้

ไ วพริบในกำรแก้ปัญ ำและใ ้ทุกอย่ำงจบลงด้วยดี” 
ซึ่ง ิ่งเดียวกันนั้นเองบิดำ ิทธิชัย มบูรณ์เวชชกำร  
ผู ้ก่อตั้งบริ ัท อ้วยอันโอ ถ จ�ำกัด ก็ได้รับอิทธิพล 
ควำมคิดมำจำกปู่เ ถียร ผู้บุกเบิกกำรผลิต มุนไพร
เช่นกัน 

เมือ่ฟ้ำทะลำยโจรและยำ มนุไพรเป็นทำงเลอืก �ำ รบั
กำรรบัมอืกบัโรคระบำดโควดิ 19 ิง่ทีต่ำมมำคอืรำคำที่
พุง่พรวดพรำด แต่ชนรรค์มไิด้คดิเช่นนัน้ “จรรยำบรรณ
ของผู้ผลิตยำคือเพ่ือรัก ำผู้ป่วย วัตถุดิบขึ้นรำคำไป  
10 เท่ำ เคยซือ้ 100 บำท พุง่ไป 1,000 บำท ผมกต้็องซือ้  
ก�ำไรไว้ที ลังได้ แต่ผมไม่อยำกใ ้ไปซื้อของปลอม 
ในตลำด รอืที่ วมทะเบยีนยำไม่ม ีอย. แนวคดิของผม
คือ จัง วะนี้เรำต้องช่วยประชำชน ไม่ใช่กำรขึ้นรำคำ  
แม้จะต้องยอมรับซื้อวัตถุดิบในรำคำแพงก็ตำม”
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เ ตผุลของชนรรค์เช่นเดยี กบัทีบ่รรพบรุุ ำงรำกฐำน
ไ  ้“ลกูค้ำทีเ่ชือ่มัน่ในแบรนด์เรำ ต้องได้ของทีม่คีณุภำพ 
ผมไม่มอง ่ำนี่คือโอกำ  แต่เป็น ิกฤติระดับชำติ 
ถึงเ ลำที่ต้องช่ ยกัน ในฐำนะผู้ประกอบกำรรำยใ ญ่  
เรำจะเอำเปรียบผู้บริโภคไม่ได้” 

ิทธิชัย บิดำของชนรรค์ ซึ่งเป็นทำยำทรุ่นที่ อง เป็น
ผู้ก่อตั้งบริ ัทอ้ ยอัน ( ) ท่ีแปล ่ำ ะอำดและ 
ปลอดภัย อ้ ยอันโอ ถ จึง มำยถึงยำที่ ะอำดและ
ปลอดภยั ำกพลกิปมูทีม่ำของบริ ทัผูผ้ลติยำ มนุไพร
รำยใ ญ่นี ้จะเ น็ ำ่ เมือ่ปี 2490 เ ถยีร มบรูณ์เ ชชกำร  
มอแมะจับชีพจรและจ่ำยยำ มุนไพร ณ ร้ำนขำยยำ

บรเิ ณเชงิ ะพำนพทุธฯ น�ำ ตูรทีใ่ช้ได้ผล ไปขึน้ทะเบยีน
กับ �ำนักงำนคณะกรรมกำรอำ ำรและยำ (อย.) โดย
มีจุดเด่น คือยำลูกกลอน และยังเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน 
ได้แก่ ยำบรรเทำอำกำรรดิ ดี ง และยำแก้น�ำ้เ ลอืงเ ยี 

ปี 2529 ิทธิชัย มบูรณ์เ ชชกำร บุตรชำยของ ‘ มอ
เ ถียร’ ได้รับช่ งธุรกิจและก่อตั้งเป็นบริ ัท อ้ ยอัน
โอ ถ จ�ำกัด มีกำรพัฒนำรูปแบบยำเป็นแคปซูลจำก
บัญชียำ ลักแ ่งชำติ เช่น ยำฟ้ำทะลำยโจร ยำขมิ้นชัน 
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อำทิ ยำอม มุนไพรแก้ไอตรำมังกร
ทอง ซ่ึงรู้จักกันในนำมยำแก้ไอฝำเ ลือง (ร บ๊ ยเค็ม) 
ฝำเขีย  (ร มะนำ ) และฝำ ้ม (ร เปลือก ้ม) 

“ตอนผมเข้ำมำใ ม่ๆ ยังไม่มีกำรรีแบรนด์ เรำต้อง
ท�ำงำนจำกกำรใช้ฐำนลูกค้ำเก่ำ ซึ่งเป็นร้ำนขำยยำ 
ที่มีอยู่ 4,000 แ ่งทั่ ประเท  ทั้งยำไทยและยำจีน 
จนเมื่อกำรตลำดเปลี่ยนมำเป็นโมเดิร์นเทรด คนรู้จัก 

ยำอมเยอะขึ้นจำก 7-Eleven ปัญ ำของเรำคือโลโก้ 
ไม่ชัดเจน คนไม่รู้จักอ้ ยอันฯ รู้จักแต่ยำอมฝำเ ลือง 
ฝำ ม้ จงึเป็นทีม่ำของกำรรแีบรนด์ในปี 2557 เป็นโลโก้
ใบไม้ และเขียน ำ่ อ้ ยอันโอ ถ SINCE 1947” ที่น่ำ 
ภำคภมูใิจต่อมำคอื อ้ ยอันฯได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน 
ที่ดีในกำรผลิตยำ Good Manufacturing Practice 
ASEAN Harmonization Standard รือ ASEAN 
GMP ในปี 2548

เมื่อทำยำทธุรกิจรุ่นที่ 3 คือนิชำและชนรรค์ เขำ้รับช่ ง
กำรบริ ำรต่อ ิง่ทีต่ำมมำคอื กำรเพิม่ค ำม �ำคญัเรือ่ง
บุคลำกร กำรผลิตและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรน�ำเขำ้ 
และ ่งออก และกำร ร้ำงแบรนด์โดยเจำะกลุ่มคน 
รุ ่นใ ม่ มีกำรเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นที่
จดจ�ำ ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อ ร้ำงค ำมเข้ำใจและอื่นๆ  
ร มทั้งมีกำรพัฒนำมำตรฐำนโรงงำน ใ ้เทียบเท่ำกับ
ยำแผนปัจจุบัน ด้ ยมำตรฐำน Good Manufacturing  
Practice Pharmaceutical Inspection Co-operation  
Scheme (GMP PIC/S) 

จำกนัน้มกีำรพฒันำกำรผลติเป็นแคปซลูเพิม่ขึน้ เพือ่ช่ ย 
ลดปริมำณกำรรับประทำนจำกลูกกลอนแบบเดิมได้ถึง
ำมเท่ำ ปัจจุบันนอกจำกผลิตภัณฑ์อ้ ยอันโอ ถจะมี

กำร ำงจ�ำ น่ำยในร้ำนขำยยำท่ั ไปแล้  ยังมีจ�ำ น่ำย
ในโรงพยำบำล ร มทัง้กำรขยำยตลำดออก ูต่่ำงประเท
อกีด้ ย “ตอนช่ งก่อนโค ดิ ตลำดนกัท่องเทีย่ คอ่นข้ำง
จะดีมำก ยำของเรำจะขำยดีกับนักท่องเที่ย ชำ จีน  
ยำแก้น�้ำเ ลืองเ ีย ยำแก้ริด ีด ง ยำ ตรี ยำบ�ำรุง 
ของ ุภำพบุรุ  เรียก ่ำท�ำรำยได้เป็นกอบเป็นก�ำ”
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อ้ ยอนัฯ เคยผ่ำนช่ งเ ลำ กิฤตเิช่นเดยี กับธรุกจิอืน่ๆ 
ำกแต่เป็น ิกฤติซึ่งพลิกกลับเป็นโอกำ  “ตอน IMF 

ที่ค่ำเงินบำทตกลงไปมำก ยำซึ่งน�ำเข้ำจะมีรำคำแพง 
รัฐบำลและกระทร ง ำธำรณ ุขจึง ันมำ นับ นุน
มุนไพรของไทยมำกขึ้น มีกำรข้ึนบัญชี มุนไพรเป็น

ยำ ลักแ ่งชำติ เช่น ยำฟ้ำทะลำยโจร ยำมะขำมแขก 
โ ม เ ด็ ลนิจอื และอืน่ๆ คณุพ่อจงึไปขึน้ทะเบยีนเป็น
ยำแคปซูลไ ้ ตอนนั้น ผมเรียนที่ ิงคโปร์ เป็นจัง ะที่
ท�ำรแีบรนด์พอด ีพ่อ อน ำ่ไปทีไ่ นกใ็ เ้ข้ำร้ำนขำยยำ 
ผมจงึไปดแูพก็เกจจิง้ ไปดู นิค้ำ กไ็ด้ไอเดยี ลำยๆ อย่ำง
ที่ขำยดี จนน�ำมำประยุกต์ใช้ได้”

ยุคบิดำซึ่งเป็นทำยำทรุ ่นท่ี อง แม้น ัตกรรมที่ใช้
จะยังไม่มีค ำมซับซ้อนมำกมำยนัก แต่อ ้ ยอันฯ  
ใ ้ค ำม �ำคัญกับเรื่องของค ำมยั่งยืนเป็นอย่ำงมำก 
นัน่คอืค ำม ำมำรถเพือ่ปรบัตั กบั กิฤตใินระยะต่ำงๆ  
ใ ้องค์กรอยู่รอด เปลี่ยน ิกฤติเป็นโอกำ  และกำร 
มอง ำค ำมก้ำ น้ำ
 
เมือ่ถงึยคุของชนรรค์ เขำจึง ำงนโยบำยใ ม่ ใ ผ้ลติภณัฑ์ 

มี รรพคณุไม่ซ�ำ้ซ้อนกบั นิค้ำเดมิ เปลีย่น ธิกีำรบรโิภค
ใ ใ้ช้ง่ำยขึน้ และเพิม่คณุค่ำใ แ้ก่ นิค้ำ เขำจงึน�ำ นิค้ำ
ที่เป็น Bestseller มำพัฒนำต่อ ่งผลใ ้ผลิตภัณฑ ์
ยุคที่ชนรรค์บริ ำร ขยำย งก ้ำงออกไป ทั้งด้ ยช่ ง
อำยุผู้ใช้ยำ และประเภทของกำรใช้ เช่น ยำน�้ำเบื้องต้น
�ำ รับเด็ก มุนไพร �ำ รับนัก ิ่ง และอื่นๆ “ น้ำที่

ผมคือกำรรัก ำภูมิปัญญำของไทยและจีน โดยใช้
เทคโนโลยแีละน ตักรรมเข้ำช่ ย ไม่ ำ่จะเชงิ งัคมและ
ิทยำ ำ ตร์ จ�ำเป็นต้องใช้ค บคู่กัน”

ิ่งที่เขำตระ นักคือ นอกจำกกระบ นกำรผลิตที่
ทัน มัยแล้  กำร ่งต่อภูมิปัญญำจำกรุ ่น ู ่รุ ่น โดย
เฉพำะบุคลำกรซึ่งมีคุณค่ำ ยังเป็นค ำม �ำคัญ ลัก
ของกำรขับเคลื่อนองค์กร “เรำเป็นธุรกิจครอบครั
ที่แท้จริง พนักงำนที่อยู่นำนที่ ุดคือ 30 ปี กำรพัฒนำ 

รือขยำยงำน ผมจะน�ำเอำค ำมคิดระ ่ำงรุ ่น 
มำประยุกต์ โดยอยู ่บนแน ค ำมคิด ่ำ ‘อ้ ยอัน’  
มคี ำม มำยอะไรกบัคณุพ่อคุณปู ่เพือ่น�ำมำแก้ไขปัญ ำ
ในปัจจุบัน และเมื่อออก ินคำ้ใ ม่ ก็จะดู ำ่ ินคำ้นั้นๆ  
ใช่อ้ ยอัน รือไม่”
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The third-generation heir of Ouay Un Osoth,  
a herbal medicine company that has stepped up 
from a pharmacy to a pharmaceutical enterprise
with modern methods and technologies. 
Chanun Somboonvechakarn still follows  
in his father’s footsteps, who once said in  
an interview: “We have to use our wit to solve  
problems so that everything ends well.”

and that’s the idea that his father, Sittichai 
Somboonvechakarn, founder of Ouay Un Osoth 
Co., Ltd. was also influenced by Grandfather 
Sathien, the pioneer of herbal production.  

When andrographis paniculata and herbal  
medications became viable options for combating  
with the COVID-19 pandemic, their prices 
skyrocketed. However, Chanun placed a greater 
emphasis on ethics.

“The code of conduct pharmaceutical makers is 
to treat patients. When the price of  raw materials 
increases tenfold, from 100 baht to 1,000 baht,  
I am still required to purchase it. Profits can 
be kept for considering later. I just don’t 
want people to buy fake pills in the market 
that are not FDA-approved or sold as tablets. 
My idea is that at this moment we must aid 
people without raising prices, even if we 
have to buy raw materials at high prices.”

Chanun’s reason, which is based on the  
foundation laid by his forefathers.  
“Customers who trust our brand must get 
high-quality products. I don’t see this as 
an opportunity, but we are in the midst of 
a national crisis, and it’s time for us to help 
each other. As a big company, we cannot  
take advantage of consumers.”
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ก่อตั้ง
ร้านขายยา

อ้วยอันโอสถ
2490

Ouay Un 
dispensary 

was founded

1947

ขยายธุรกิจเป็นสถานที่ผลิตยา
จดทะเบียนเป็น

บริษัท อ้วยอันโอสถ จำากัด 
2529

Expanded business 
into manufacturing site 

under Ouay Un Osoth Co., Ltd.

1986

เป็นโรงงานแห่งแรกๆ  
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ASEAN GMP 
2548

One of the first
factories to be certified 

ASEAN GMP

2005

รีแบรนด์และ 
ต่อยอดผลิตภัณฑ์

2558

Rebranded and 
focused on research and 

development

2015

Sittichai, Chanun’s father was the founder 

of Ouay Un ( ), which means clean and 

safe. Therefore, Ouay Un Osoth (drug) means 

clean and safe medicine. It all began in 

1947, Sathien Somboonvechakarn, Chanun’s 

grandfather, a pulse diagnosis doctor and 

herbal medicines dispenser in a pharmacy 

near the Memorial Bridge, registered an  

effective drug formula with the Food and 

Drug Administration (FDA). Its distinctive 
point was in the form of bolus pills which 

include drugs for hemorrhoids, lymphatic 

drainage pills, and more.

Subsequently, a capsule formed drug 

was developed and listed in the national 

list of essential medicines, for example:  

andrographis paniculata, turmeric, lozenges 

and other products.

When the heirs of the 3rd generation business,  

Nicha and Chanun stepped in, what  

followed are an increase in the importance  

of personnel, production and product  

development, import and export, and brand 

building by targeting the new generation. 
The packaging has been changed to be more 

memorable. In addition, the use of social   
media to promote understanding and other  

things, including developing factory standards  

that are comparable to modern medication 

factories. 

Chanun has also set up a new policy so that 

the new products do not duplicate the same 

properties as the old ones. The method of 
consumption has been changed to make it 

easier. And add value to products by further 
developed the old bestselling products.

The products of his era consisted of children’s 

basic water pills, herbs for runners, and so on.  
“My duty is to preserve the wisdom of Thais 

and Chinese. The use of technology and 
innovation, both socially and scientifically, 
must go hand in hand.”
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หน้าที่ของผมคือ  
รักษาภูมิปัญญาของไทย

และจีน โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ควบคู่กัน 
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early aDopter

ผู้ก่อตั้ง Penguin Eat Shabu 

ธนพันธ์  วงศ์ชินศรี

Founder of penguin eat Shabu

thanapan  vongchinSri

	 รับมือกับพายุเ ร ฐกิจ	ด้ ยธุรกิจอา าร
	 ที่ก่อตั้งภายใน	67	 ัน	

	 อดีตคน งการ ื่อ	ซึ่งกลายมาเป็น
	 นัก ร้างแคมเปญมือฉมัง	

	 ปรับตั ได้ไ 	ไปได้ทุกธุรกิจ	จากชาบู ู่ทุเรียน	
	 และอ ัง าฯ

ลงัจากธรุกจิของครอบครวัมีปัญ า ธนพนัธ์	 ง ช์นิ รี  
และน้องชายฝาแฝด ธนพงศ์ ตัด ินใจลุยเข้า ู่ธุรกิจ
อา าร เป็นทีม่าของ Penguin Eat Sahbu “บอกป๋าว่า  

‘จะขายชาบู’ ป๋าถามว่า ‘คิดอะไรอยู่ จะมาขายชาบู
ได้อย่างไร’ ไม่ได้รับการ นับ นุน แต่ไม่ค้าน เราเ ็น
ว่าตอนนั้นร้านชาบูมีไม่เยอะ ไม่ค่อยมีการท�าแบรนด์ 
ร้านอา ารทีมี่คาแรกเตอร์อย่างจรงิจงั ทกุคนบอกว่าร้าน
อา ารจะอยู่รอดได้ด้วยโลเคชั่น แต่ตอนนั้น Penguin 
อยู่ในซอก ลืบแบบ ะพานควายในอพาร์ตเมนท์เก่า  
โดย ลักการตลาด ที่ตรงนั้น ไม่ควรท�าร้านอา าร  
แต่เราใช้โซเชยีลมเีดยีในการเล่าเรือ่งขึน้มา ประกอบกบั
เทรนด์ของโซเชยีลมเีดยีเริม่มา เราเป็นแบรนด์แรกๆ ทีม่ ี
แฟนเพจครบ 1 แ นคน ไม่ได้เป็น ิง่ทีเ่ราตัง้ใจขนาดนัน้ 
แต่เป็นเทรนด์แล้วเราเกาะกระแ  เ มือนฟัง ัญญาณ 
ได้ทัน นับเป็นความโชคดีระดับ นึ่ง”
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ขดีเ น้ นัเริม่ธรุกจิ เช่นเดยี กบัเดตไลน์งานข่า เ มอืน
ครัง้ทีเ่คยอยู ่Spring News ธนพนัธ์และน้องชายใช้เ ลา  
67 นั เพือ่เริม่ธรุกจิทีท่ัง้คูไ่ม่ นัทดัมาก่อน “ตอนนัน้เรา 
ไม่ได้คดิเยอะ เพราะถ้าคดิเยอะจะไม่ได้ท�า ิง่ทีย่ากก า่
การท�าธรุกจิใ เ้กดิขึน้ คอืการเริม่ ลายคนมอง า ิง่ที่ 
ตั เองถนัด า ิ่งที่ดีที่ ุด ดูเทรนด์ มองไปมองมา 
จนไม่มีเดตไลน์ แต่เราตัด ินใจ ่าต้องเร่ิม ิ่งที่เราคิด  
ใ ้เ ลากับตั เอง 60 ัน บอกกับน้องนับจาก ันที่เรา
คุยกัน ่าเราจะเปิดใ ้ได้ ช่ งที่ยากที่ ุดคือการ าเชฟ 
ผมได้ ูตรอา าร ันที่ 55 พอได้ ูตรและพัฒนา ูตร
เ ร็จ ได้เชฟ ันที่ 66 อีก ันก็เปิดร้านเลย รุปแล้  
ใช้เ ลา 67 ัน”

การเริม่ต้นเป็น ิง่ทีย่ากแล้  การน�าพาธรุกจิไปต่อใ ไ้ด้  
เป็นเรื่องยากก ่า “เร่ิมต้น ามเดือนแรก มีลูกค้า
ประมาณ 40 คน แล้ ก็เริ่มรู้ ึก ่า ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป 
ไม่รอดแน่ เดือนที่ ามเท่าทุนก็จริง แต่ไม่ท�าใ ้ที่บ้าน 
มกีนิมใีช้ เราเลย ดัใจกบัการทุม่ลงในโซเชยีลมเีดยี จาก
ปกติลงงบการตลาดประมาณเดือนละ 30,000 บาท 
เดอืนต่อมาลงไป 100,000 ก า่บาท ดุท้ายรอด ลกูค้า
ถล่มทลายจาก 40 คน เพิ่มเป็น 200 คน พนักงานเริ่ม
บ่น ่าท�าไม่ไ  เราจึงต้อง ันไปไปพัฒนาระบบและ
ฟังลูกค้ามากขึ้น เพื่อปรับการท�างาน ปรับการผลิต 
การเตรียมของใ ้เป็นระบบยิ่งขึ้น”

ลังปรับระบบ ลังบ้านแล้  ธนพันธ์เริ่มกลยุทธ์เพิ่ม
ลกูค้าอกี ลายระลอก ปล่อยแคมเปญเดด็อย่างต่อเนือ่ง 
อาทิ ท�าผ้ากันเปื้อนขายและแจก ลังจากเ ็น ่าลูกค้า
ชอบใ ่ผ้ากันเปื้อนถ่ายรูปและแชร์กันในโซเชียลมีเดีย 
มีการโฆ ณาร้านโดยใ ่โลโก้ น่ ยงานใกล้เคียงที่มีคน
ท�างานไปกินจ�าน นมาก มีการใ ้ ่ นลด มีกล่อง ุ่ม 
Penguin Mystery Box มีแคมเปญซ้ือชาบูแถม ม้อ  
ั่งชาบูแถมแอปพลิเคชัน าคู่ แถมยันต์ปลุกเ ก แถม

โบท็อกซ์ มีแคมเปญตามรอยภาพยนตร์ดังจาก Netflix 

ขายฉากกั้นโค ิด ฯลฯ “บางแคมเปญคืนเดีย  reach 
คนก ่าล้านคน กลายเป็นไ รัลทั่ ประเท  ื่อเอาไป
ลงข่า  ทั้งในประเท และต่างประเท  เพนก ินก็เลย
กลายเป็นไ รัลจดจ�าไปทั่ โลก” 

ทั้งแจกทั้งแถม มิใช่เป็นก�าไรเ มอไป แต่ธนพันธ์มี ิธี  
คิดของการน�าพาธุรกิจใ ้รอด “ถ้าพูดในเชิงท�าธุรกิจ 
ปกติ ไม่คุม้ แต่ตอนนัน้ถ้าเราต้องกูธ้นาคาร จ่ายดอกเบีย้
ประมาณร้อยละ 12-13 และต้องมี ลกัทรพัย์ค�า้ประกนั 
แต่พอเราขาย ม้อด้ ย Payment Term 2-3 เดือน  
แปล ่าผมขายได ้ เท ่าไร ได ้ เ งิน ดมา มุนเ ียน 
ในธุรกิจได้ก่อน 2-3 เดือน เ มือนเงินกู้ แต่เป็นเงินกู ้
ทีผ่มได้ก�าไรด้ ย ก�าไรอาจจะไม่เยอะ อาจจะเ ลือก�าไร
ร้อยละ 20 จากที่เคยได้ร้อยละ 40 แต่ผมท�าเพราะ
เรามองเรื่องกระแ เงิน ดเป็น ลัก แคมเปญแถม ม้อ 
ชาบตูอนโค ดิ 19 ผมขายไปเกอืบ 8,000 ม้อ เดอืนนัน้ 
มี เงินประมาณ 9 ล ้านมา มุนก ่อน ผมอยู ่รอด  
พนักงานอยู่ได้ เพราะฉะนั้นตอนโค ิดเ มือนเราอยู่ใน
ช่ ง งคราม ิธีคิด โมเดลธุรกิจ และ Cost Structure 
มันใช้แบบปกติไม่ได้”

เมื่อเจอ ถานการณ์โค ิด 19 ธนพันธ์ใช้ ลักการของ 
McKinsey’s R 5 ตั  คือ R: Resolve จัดการค าม
ท้าทาย Resilience เร่ง ร้างกระแ เงิน ดใ ้เร็ ท่ี ุด 
Return เตรยีมเปิดเมอืง Re-Imagination เปิดเมอืงแล้
จะเจอโลกแบบไ น และ Reform ธุรกิจ “ตอนโค ิด 
รอบ อง เราใช้เ ลาจัดการพนักงานแค่ 2 ชั่ โมง 
เพราะเรามีรูปแบบ ลักเกณฑ์อยู่แล้  โดยใช้เ ลากับ 
Resilience คือการ าเงิน ด เพราะรู้ ่าการขาย ม้อ
ไม่เ ิร์กแล้  แต่เรามี ิธีคิดของ Supply Chain มีทีม 
โลจิ ติก ์ มีกระบ นการทั้ง มดจากการขาย ม้อ  
เรามี น้าที่แค่ าโปรดักต์ที่ใช้กระบ นการนี้ได้ ผมใช้ 
MVP (Minimum Viable Product) ท�าโปรดกัต์ออกมา 
ในระยะเ ลา ั้นที่ ุด”
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จากธุรกิจร้านอา ารชาบูจึงไป ู่การขายผลไม้ราคา ูง  
อาทิ ทุเรียน องุ่น และอื่นๆ ตามมา กระทั่งเข้า ู่ธุรกิจ
อ ัง าริมทรัพย์ “ ิธีคิดเราคือไม่จ�าเป็นต้องท�าอะไร
เองทุกอย่าง เราขายทุเรียนโดยใช้ทีมงานทั้ง มดเพียง  
3 คน พนักงานเพนก ินไม่ได้จับทุเรียนแม้แต่นิดเดีย   
แต่เรามีคนปอก แพ็ก ติด ติกเกอร์ใ ้  มีบริ ัท 
โลจิ ติก ์ไปรับของ มีคนไปเก็บเงินแล้ ก็โอนใ ้ผม 
เพนก ินไม่มีทุเรียนมาที่ น้าร้าน รือออฟฟิ เลย  
แต่ทมีงานเราท�า Photoshop เอง ผมเขยีนคอนเทนต์เอง  
เราเลย Lean มาก ามารถขึ้นโปรดักต์และเซอร์ ิ
ได้เร็  โค ิดรอบ าม เปลี่ยนจากทุเรียนมาเป็นผลไม้ 
อย่างอืน่ เป็นองุน่ เรากใ็ช้ Process เดมิ”

ทุกย่างก้า ไปข้าง น้า ร มทั้ง องพี่น้อง “ผมกับ

น้องชายท�าธุรกิจร่ มกันคือชาบู น้องชายแยกไปท�า
เพจใ ้ค ามรู้ ัมมนา ผมแยกมาท�าบริ ัท Consult  
ด้านอ งั าฯ เอาค ามรู้จากการตลาดชาบเูพนก นิมาใช้  
ตอนนี้พัฒนา มู ่บ้านขายของตั เอง มีอยู ่ 3-4 ที่  
มีพนักงาน Full-time คนเดีย  ยอดขาย ลักร้อยล้าน 
เราใช้ค ามรู้ทางเพนก ิน ร้างแพลตฟอร์ม การ Lean 
องค์กร การใช้ Marketing lead เราเป็นแค่ น้าร้าน
ท�าการตลาด แล้ ขาย Branding”

ิธีคิดท่ีน่า นใจของธนพันธ์คือการปรับตั  “ธุรกิจ
ต่อไปของเพนก ินคือ เราไม่ได้ท�าแค่ชาบูอย่างเดีย   
แต่ าโปรดักต์อะไรก็ได้ เรามี Know-how มี ิธี
คิดแล้  เมื่อไรก็ตามที่เกิด ิกฤตเราจะ Switch on  
รือ off ก็ ามารถท�าได้ทันที”
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a former media person whose family used 
to have a multi-billion-baht business. 
He turned to the food business when 
the family business was in trouble by 
using the experience from working in 
media and social media to help with the 
business. Today, he has expanded into 
real estate and various business sectors  
using exciting marketing campaign.  
 
After the family’s billion-dollar business 
(which is a company selling goods to the  
government) had only the last million baht 
left, Thanapan Vongchinsri and his twin 
brother, Thanaphong, decided to go into 
the food business which was the origin of 
penguin eat Shabu where his father did 
not agree but did not object. They started 

their business completely off-the-books as 
it took only 67 days for penguin eat Shabu 
to open even though it’s not what they’re 
well-versed in.  Also the location is no longer 
a major concern because they use storytelling 
and social media to draw customers.  
He released a variety of different campaigns 
that are unconventional and different  
such as: Order Shabu, get a pot,  get a botox, 
get a dating application, get a consecrated 
talisman, etc. 
 
His way of thinking, in addition to expanding 
the circle of customers, it also helps to 
streamline cash flow which is better than  
a bank loan with interest. He also has adapted 
several strategies especially in the face of  
the COVID-19 situation. 
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ก่อตั้ง
Penguin Eat Shabu

2557

Penguin Eat Shabu 
was founded.

2014

ขยายธุรกิจ
เป็น 10 สาขา
2563

Expanded 
the business  

into 10 branches

2020

ปล่อยแคมเปญ 
ซื้อชาบูแถมหม้อ

2563

Launched 
‘Buy Shabu Set, Get Free Pot’ 

campaign

2020

ต่อยอดธุรกิจสู่การขายทุเรียน 
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

2564

Expanding to other  
businesses: selling durian  

and other products

2021

“During the Covid situation, it was like we’re 
at war. We had to have a way of thinking about 
the business model and cost structure because 
the usual way won’t work.”

Therefore, Thanapan uses McKinsey’s  
principle. The 5R which are Resolve: solve 
the challenge, Resilience: accelerate cash 
flow as quickly as possible, Return: prepare 
to open the city, Re-Imagination: after open 
the city, what kind of world will you find? 
and Reform the business. 

“The second wave, we only took two hours 
to manage the staff because we already had 
a criterion model. We take the time to use on 
Resilience which is to find cash because we 
know that selling pots is no longer working.  
But we have a concept of supply chain, 
a logistic team and the whole process of  

selling pots, so our job is only to find a product   
that can use this process. I use the MVP  
(Minimum Viable Product) to produce the 
product in the shortest possible time.”
 
From the Shabu restaurant business, it has 
expanded to selling durian, grapes, etc.  
followed by real estate. “Our way of thinking 
is that we don’t have to do everything  
ourselves. We use our knowledge on Penguin 
to build a lean organization platform. In using  
marketing lead, we are just a storefront  
marketing and then selling branding. 
 
penguin’s next business is that we will 
not only make Shabu, but find any other 
products. We already have the Know-how, 
the way of thinking. So whenever there is 
a crisis, we can either switch on or turn on  
immediately.”
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เรามี Know-how
มีวิธีคิดแล้ว

เมื่อไรก็ตามที่เกิดวิกฤติ
เราก็ Switch on ท�าได้ทันที
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QUE brEakEr 

ผู้ก่อตั้ง QueQ Application

รังสรรค์ พรมประสิทธิ์

Founder of QueQ application

rangsan PromPrasit

	 ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันเพื่อแก้ปัญ าการรอคิว

	 จากการจดัการควิร้านอา าร	 ูค่วิการฉดีวคัซนี

	 ตาร์ทอัพที่มีผู้ใช้ ลักล้านใน ลายประเทศ

จากการตั้งค�าถามกับตนเอง ่า ท�าไมจึงต้องเ ียเ ลา
กับการรอคิ  มี ิธีการที่ท�าใ ้ ามารถเข้าคิ ได้ โดย
ไม่จ�าเป็นต้องรอไ ม ามารถบริ ารจัดการเ ลา
ใ ้มีประ ิทธิภาพขึ้นได้ รือไม่ ค�าถามเ ล่านี้ท�าใ ้  
รัง รรค์	 พรมประ ิทธิ์	 ก่อตั้งแอปพลิเคชัน QueQ 
เพื่อคิดค้น ิธีการแก้ปัญ าการเ ียเ ลารอคิ  และ
การผันตนเองเข้า ู่การเป็น ตาร์ทอัพ ท�าใ ้ทุก ันนี้ 

แอปพลิเคชัน QueQ มีผู้ใช้ ลักล้านใน ลายประเท

จากการรับผลิตใน Software House อยู่นาน ลายปี 
ผู้ผลิตรายเล็กๆ ที่กระโจนเข้าแข่งขันกับรายใ ญ่ระดับ
ม าชน จึงมีอันเพลี่ยงพล�้าเ มอ กอปรกับค�าถามจาก
การรอคิ ที่เป็นแรงบันดาลใจ ท�าใ ้รัง รรค์ขยับตั
เป็น ตาร์ทอพัทีพ่ร้อมจะเผชญิปัญ าทกุอย่างทีด่า น้า 
เข้ามา “ก่อน น้านี้ เราเป็น SME ที่รับงานมาท�า  
่งมอบงานเ ร็จแล้ ก็ต้อง นไป างานใ ม่ พอเรา 

โตข้ึน จะขยับก็ไปชนกับ Software House ระดับ
ม าชน ผมก็เริ่มมอง าโมเดลธุรกิจ ่า เราจะปรับ
ตั อย่างไร ใ ้การเติบโตในบริ ัทไม่ขึ้นกับคน แต่ขึ้น
กับเซอร์ ิ และโปรดักต์ของเรามากก ่า”
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เมื่อเริ่มปรับกลยุทธ์ จึงต้อง างโมเดลธุรกิจกันใ ม่  
ด้ ย ิธีการเช่นเดีย กับที่ ตาร์ทอัพ ลายรายใช้ นั่นคือ
การรับโปรเจกต์อื่นเพื่อเป็นเงินทุน นับ นุน ซ่ึง ‘คิ ’ 
ที่รัง รรค์เ ็น ่า นัก นาที่ ุด ไม่พ้นโรงพยาบาลและ
ร้านอา าร แต่เขาเริ่มจากคิ ร้านอา าร ด้ ยเ ตุผล ่า  
ค ามถี่ในการใช้บริการ จะ ามารถท�าใ ้เกิดการ
จดจ�าได้มากก ่า “เราไปเริ่มที่ร้านอา ารก่อน เพราะ
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมผู ้บริโภค ากเรากระโดดไป 
โรงพยาบาลเลย คนทั่ ไปอาจจะไปโรงพยาบาลเพียง 
ปีละ 1-2 ครั้ง ไปครั้งแรกอาจจะรู้จัก QueQ แต่ก ่าจะ
ได้ใช้งานอีกครั้ง อาจลืม QueQ ไปแล้ ”

จากประ บการณ์การเป็น ตาร์ทอพัท�าใ เ้ขา เิคราะ ์
เ ้นทาง ู ่ค าม �าเร็จได้อย่างน่า นใจ“ทฤ ฎีของ
ตาร์ทอัพคือเราต้องดูตลาดที่เราได้เปรียบที่ ุด และ

เอาชนะตลาดนั้นใ ้ได้ เมื่อขยาย าขาครั้งละมากๆ  
ก็จะท�าใ ้ผู้ใช้รู้จักเราได้เร็ ขึ้น” เมื่อค้นพบเป้า มายที่
ต้องการแล้  รัง รรค์ยังต้องค�านึงถึงองค์ประกอบอื่นๆ 
ทีต่ามมาอกีด้ ย เพือ่ใ เ้ทคโนโลยแีละน ตักรรมของเขา 
ามารถจ�าได้ง่ายและ ามารถติดตั้งได้ไม่ยากในเ ลา

ร ดเร็  “Solution เรา On Cloud ทั้ง มด การติดตั้ง
อปุกรณ์ใช้น้อยชิน้ ไม่ต้องพึง่พา Local Network เราเป็น  
3G/4G ซึ่งมันถูกดีไซน์มาตั้งแต่ต้น ามารถขยาย เกล
และเซต็อพัได้ใน นัเดยี  ใน ลายพืน้ที่ๆ  เราไปใ บ้รกิาร 
จะเ ็นภาพชัดเจนมากระ ่าง Before กับ After” 

เมื่อ QueQ เข้า ู่ตลาด รัง รรค์จึงเ ็น ่า ิ่งที่เขาคิดไ ้
ตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นเรื่องที่ถูกต้อง ร มทั้งชื่อผลิตภัณฑ์ 
“คนรู้จัก QueQ ตอนแรกจะเข้าใจผิด ่าเป็นแอปฯ

ของจีน รือเปล่า ซึ่งผมคิด ่าตัด ินใจถูกก็คือเรื่องชื่อ 
เพราะจ�าง่าย ท�าใ ้การเข้าถึงคนใช้เ ลา ั้นมาก พูดไป 
ทีเดีย ก็จ�าได้ ่า QueQ ท�าเร่ืองระบบคิ ” เร่ิมจาก
การใช้แอปพลเิคชนัเพือ่จองคิ ร้านอา าร โรงพยาบาล  
จนเมื่อมี ถานการณ์โค ิด 19 ท�าใ ้ปัจจุบัน QueQ 
เป็นทีรู่จ้กัในแ ด งธรุกจิและประชาชนทั่ ไปมากยิง่ขึน้ 
คือ ระบบการจองคิ ฉีด ัคซีน ข้อมูล ถานการณ์การ
แพร่ระบาด ค ามปลอดภัยและอื่นๆ อาทิ การค บคุม
ค าม นาแน่นของผู้ใช้บริการ ณ อุทยานแ ่งชาติ การ
เปิดเมอืงภเูกต็ ถานทีท่่องเท่ีย ต่างๆ ฯลฯ “ธรุกจิของ
เราเป็น B2B (Business to Business) เรามีรายได้จาก
ผู้ใ ้บริการ แต่ผู้รับบริการจะได้ประโยชน์ ิ่งที่เราต้อง
ท�าคอืท�าใ ร้ะบบของเราตอบโจทย์ในแต่ละพืน้ทีใ่ ม้าก
ที่ ุด ใช้งาน ะด ก ติดตั้งได้ร ดเร็  ราคาถูก เขาจึง
จะยอมใช้ แต่ตอนนี้โค ิดกลายเป็นตั เร่งไปนับ ิบเท่า 
เพราะนั่นคือค ามปลอดภัยของผู้รับบริการ”

แม้จะเป็นธุรกิจ แต่รัง รรค์ก็มี ิธีคิดในการท�างานที่ 
ก้า เคียงคู่ไปกับ ังคม ่ นใ ญ่ “ตอนนี้เราท�างานกับ 
องค์กรขนาดใ ญ่ ร มถึงได้ขยายการใ บ้รกิารไปในกลุม่
ของ Healthcare และท�างานกบัภาครฐัมากขึน้ โดยทีเ่รา 
ไม่ได้คดิเรือ่งธรุกิจเป็น ลกั ด้ ยปัญ าทีม่ ีเราจะเข้าไป
ช่ ยแก้ก่อน แล้ เรื่องโมเดลธุรกิจจะตามมาที ลัง  
การ างแผนในช่ งนี้  จึง างแผนกันเป็นไตรมา   
ไม่มองไกล จนก า่ทกุอย่างจะกลบัคนืมา ตอนนีเ้ราคดิ า่ 
มเีทคโนโลยทีีมี่ กัยภาพ และผ่านการทด อบมามากพอ 
ทีเ่ราจะเป็น ่ น นึง่ในการท�าใ เ้ ร ฐกจิของประเท
กลับคืนมา เป็น ่ นเล็กๆ ก็ยังดี ผม ่าเราตอบโจทย์ 
ทัง้เชงิ งัคม เ ร ฐกจิ เมือ่ค�านงึถงึภาพใ ญ่ของประเท ” 
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ผู ้คิดค ้นระบบคิ ยังตอกย�้ าถึ งค าม �าคัญของ 
น ตักรรม รัฐ  ผูป้ระกอบการ จนถงึผูใ้ช้ ในการ นบั นนุ
น ัตกรรมไทย “ยุคนี้น ัตกรรมมีค ามจ�าเป็นและ
เกีย่ ข้องกบัชี ติของเรา ถ้าไม่ใช้น ตักรรม เราจะตกอยู ่
ในค ามเ ี่ยง ไม่ใช่เ ี่ยงแค่เงินในกระเป๋า ากเ ี่ยง
ต่อชี ิตเราด้ ย ผู ้ป่ ยโค ิด ลายรายคือ ติด ันนี้ 
พรุ่งน้ีเ ียแล้  นับ ่าอันตรายมาก ยุคนี้เราจึงต้องใช้
น ตักรรมดจิทิลัทีเ่ราไม่ต้องไปเ ีย่งด้ ยตั เอง ไม่ต้องมี  
Physical Touch ยิ่งท�าได้มากเท่าไร ยิ่งปลอดภัยมาก
เท่านั้น เป็นจัง ะดีมากที่จะ ่งเ ริมน ัตกรรมไทย 

ถ้าคนในประเท เ ็น ่าคือน ัตกรรมไทย เปิดใจลอง
ใช้ดู ัน นึ่งเจ้าของน ัตกรรมก็จะมีทุนมากพอที่จะ
ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ท�าใ ้ดีขึ้นเรื่อยๆ มันก็เติบโตได้  
แต่ถ้าปิดใจตั้งแต่ ันแรก ่า ของไทย ู้เมืองนอกไม่ได้ 
แล้ พ กเราทีน่ัง่ท�ากนัแทบตายจะเกดิได้อย่างไร ลองใช้ 
กันก่อนไ ม เราท�าแบบยอมตายเลย ท�าใ ้มันดีและ 
ถูกก ่า นับ นุนกันก่อนได้ไ ม แล้ ัน นึ่งเขาก็จะ
กลายเป็นฮนุได ซมัซงุ ได้ และถ้าเรา ง่ออกเทคโนโลยไีด้ 
ง่ออกน ตักรรมได้ กด็งึดดู Unicorn ใ อ้ยูใ่นประเท ได้ 

ภา ีก็จะกลับมาบ�ารุงประเท ”
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“i started from asking myself why i have 

to waste my time waiting in line; is there  

a way to make it possible to queue up without 

having to roam around? Can i manage time 

more efficiently?”

these questions have led Rangsan Promprasit 
to establish QueQ Application to find  
a solution to the problem of wasting time 

waiting in line. He then turned himself 

into a startup who makes QueQ application  

today to have millions of users in many 

countries.

moving to startup means you have to be 

ready to face every problem that comes 

your way. “before we were that smEs who 

received work to do, delivered the worked, 

and then had to go back and find a new job. 
to grow up, i needed to look for a business 

model, that doesn’t depend on people  

but more on our services and products.
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ก่อตั้งบริษัท 
รับผลิตซอฟต์แวร์

2546

Founded  
a software house

2003

เริ่มพัฒนา 
QueQ
2557

Started developing 
QueQ application

2014

ได้รับเงินทุนระดับ Series A, 
เริ่มขยายไปต่างประเทศ

2562

Got Series A Funding,
began to expand business 

abroad

2019

มุ่งให้บริการ 
ระบบสาธารณสุข

2563

Focus on 
public health sector

2020

He started from queues in restaurants 

because the frequency of use can be more 

memorable. “startup theory is that we have 

to look at the markets where we have the 

greatest advantage and beat them. so, when 

expanding a large number of branches at  

a time, it will allow users to know us faster. 

all our solutions are on cloud, so we install 

fewer devices and don’t have to rely on local 

network. We used 3g/4g, which was designed 

from the beginning, and it can extend scale up 

and setup in one day. in many of the areas 

we service, we see a very clear sight between 

before and after.” 

to make it be known, it’s important to start 

from the name. “People who know QueQ for 

the first time will misunderstand that it may 
belong to a Chinese app. However, i think 

i’ve made the right decision because it’s easy 

to remember and takes a very short time to 

reach users. Just say it once and everyone  

recognize that QueQ does the queue system.”   

Due to the CoViD-19 situation, QueQ has 

become more well known among business 

cycles and the general public. the examples 

are vaccination queue reservation system,  

providing epidemic situation information 

including safety, and controlling the density  

of users at national parks, opening of  Phuket 

town, various tourist attractions, etc.

“We will play a part in bringing back the 

country’s economy, even if it’s just a small 
part. When considering the big picture of the 

country, i think we can answer to the questions 

both socially and economically.”
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ขอให้เปิดใจลองใช้
นวัตกรรมไทย

เราท�าแบบยอมตายเลย 
ท�าให้ดีและถูกกว่า
แล้ววันหนึ่งเราจะ

ส่งออกเทคโนโลยีได ้
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rubber lorD

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)

วีรสิทธิ์  สินเจริญกุล

Managing Director 
Sri Trang Agro-Industry Public Company limited (STA)

veerASITh  SInChAroenkul

	 ทายาทธุรกิจถุงมือยางธรรมชาติระดับโลก

	 ผู้บริ ารบริ ัทที่อยู่ในตลาด ลักทรัพย์ไทย
	 และ ิงคโปร์

	 ถานการณ์โควิดพลิกธุรกิจ	 ู่ก�าไรกว่า
	 16,000	ล้านบาท	

ปัจจุบัน บริ ัท รีตรังแอโกรอินดั ทรี จ�ำกัด (ม ำชน) 
มพีืน้ทีป่ลกูยำงพำรำประมำณ 45,000 ไร่ ใน ลำยจงั ดั  

มีก�ำลังกำรผลิตก ำ่ 2.81 ล้ำนตันต่อปี ลังกำรรับช่ ง 
มำจำกปู่และบิดำ ไ ย ุฒิ ินเจริญกุล แต่วีร ิทธิ์ 
ินเจริญกุล	 ก็ ำมำรถน�ำพำบริ ัทฝ่ำฟัน ถำนกำรณ์

ธุรกิจที่ทด อบครั้งแล้ ครั้งเลำ่มำได้อย่ำงน่ำภำคภูมิใจ 
จนปัจจุบันอยู่ในตลำด ลักทรัพย์ องประเท  

“เรำจดทะเบยีนในตลำด ลกัทรพัย์ทัง้ทีไ่ทยและ งิคโปร์ 
เนือ่งจำกมนีกัลงทนุใน งิคโปร์ นใจเยอะ เป็นกำรเพ่ิม
ค ำม ะด กใ ้ด้ ย” ทุก ันนี้ ไ ย ุฒิ ินเจริญกุล  
ประธำนกรรมกำรบริ ัทจึงนั่งท�ำงำนอยู่ที่ ิงคโปร์
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ำกเมื่อย้อนภูมิ ลังของ รีตรัง พบ ่ำปู่ซึ่งมีภูมิล�ำเนำ
อยู่ท่ียะลำ ท�ำงำนกับผู้ค้ำยำงรำยใ ญ่ของประเท  
และเมื่อมีโอกำ จึงแยกตั ออกมำเริ่มธุรกิจของตนเอง
ที่ตรัง จนถึงรุ่นลูกและ ลำนในปัจจุบัน “ รีตรังก่อตั้ง 
ในปี 2530 เป็นโรงงำนยำงแผ่นท่ีจัง ัดตรัง จำกนั้น 
ขยำยผลไปเรื่อยๆ เป็นยำงแท่ง น�้ำยำงข้น จนปี 2532 
จงึเริม่ธรุกจิถงุมอืเป็นถงุมอืยำงธรรมชำต ิและถงุมอืยำง 
Nitrile (ถุงมือยำง ังเครำะ ์) มำถึงทุก ันนี้ เรำเพิ่งมำ 
ก่อตั้งเป็นธุรกิจปลูกยำง เมื่อประมำณ 10 ปีที่แล้   
โดยเน้น R&D ด้ ยกำร ึก ำ ิจัย ิธีกำรปลูก” 

ปัจจุบนั รตีรงัเป็นผูผ้ลติถงุมอืรำยใ ญ่ท่ี ดุในประเท  
มีโรงงำนที่มีก�ำลังกำรผลิตก ่ำ 40,000 ล้ำนช้ินต่อปี  
ในจัง ัด งขลำ ุรำ ฎร์ธำนี และตรัง นอกจำกนั้น
ยังมีโรงงำนที่ใ ญ่ที่ ุดในประเท ไทย ในกำรผลิตท่อ
ไฮโดรลิก เพื่อใช้ในงำนประเภทอุต ำ กรรมต่ำงๆ  
โดยร่ มลงทุนกับบริ ัทต่ำงชำติ และยังมีบริ ัทย่อย 
อีก 26 บริ ัท เพื่อ นับ นุนกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจ

ลักของกลุ ่มบริ ัท ทั้งในด้ำนกำร ิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยี ำร นเท และน ัตกรรม ร มทั้งด้ำน
กำรขน ่ง และกำรแปรรูปไม้ยำงธรรมชำติ มีพนักงำน 
ประมำณ 16,000 คน

ีร ิทธิ์บอก ่ำ รีตรังยังคงก้ำ ต่อไป ในปี 2565 
เดิน น้ำแผนกำรลงทุน นกระแ ด้ ยงบประมำณ 
16,000 ล้ำนบำท “เรำมีพื้นที่ นยำงในภำคเ นือ 
และภำคอี ำน เพรำะเรำอยำกขยำยพื้นที่ ใ ม ่  
ภำคใต้มยีำงเตม็อยูแ่ล้ มำ ลำย บิปี ภำคเ นอืจงึเป็น
พื้นที่ใ ม่ทีเ่รำได้ลงทนุ ซึง่ได้รับกำรตอบรบัเป็นอย่ำงดี  
เรำ ำมำรถขยำยโรงงำนยำงแท่งและน�ำ้ยำงข้นได้เพิม่ขึน้ 

ในภำคเ นอืและอี ำน นอกจำกนีท้ีด่นิของเรำยงัมปีลกู
อย่ำงอื่นด้ ย เช่น ต้น ัก ยูคำลิปตั  กัญชง และอื่นๆ  
รีตรังมีพื้นที่ไร่ขนำดใ ญ่ เรำจึงมอง ำโอกำ ่ำมี

พืชอะไรที่จะปลูกได้บ้ำง จนตอนนี้ไร่กัญชงของ รีตรัง  
มีลูกคำ้เซ็น ัญญำซื้อแล้  ปีนี้ก็จะทะยอยเริ่ม ่งมอบ”

จำกค ำมมั่นใจของลูกค ้ำต ่อคุณภำพของ รีตรัง  
จึงท�ำใ ้ ำมำรถเติบโตจำกปี 2554 ในช่ งที่เขำเข้ำมำ
รับช่ งต่ออีก ำมเทำ่ตั  “เรำมีกำรปรับปรุงเทคโนโลยี 
มีกำรใช้ระบบเซ็นเซอร์ในกำรผลิตมำกขึ้น มีบริ ัทด้ำน
ิ กรรมอยูใ่นกลุม่ รตีรงั เป็นผูอ้อกแบบและก่อ ร้ำง

โรงงำน ร้ำงเครื่องจักร โดยจะมีทีมที่เกี่ย ข้องไปดู
เทคโนโลยีต่ำงประเท ทุกปี ดู ่ำอย่ำงไ นที่ ำมำรถ
ใช้กับเรำได้ มีกำร ำต้นทุนพลังงำนท่ีมีต้นทุนต�่ำมำใช ้ 
ใช้คนน้อยลง คำ่แรงงำนก็ลดลง”

นอกจำกนั้นเรื่องที่อ่อนไ อย่ำงรำคำยำง ก็จ�ำเป็น
ต้องอำ ัยค ำมเชี่ย ชำญเฉพำะ “ในกำรบริ ำรต้นทุน
ัตถุดิบและรำคำขำยใ ้เ มำะ ม เรำจึงต้องมีทีม 

ผูเ้ชีย่ ชำญทีจ่ะบริ ำรทัง้รำคำรบัซือ้ แผนกำรผลติและ
รำคำขำย ใ ้ อดคล้องไปทิ ทำงเดีย กัน ผมเข้ำมำปี 
2554 ลังจำกที่ ิกฤติปี 2551 ทุกอย่ำงพัง มด แต่ปี
ที่ผมเข้ำมำน�้ำมันและรำคำยำงขึ้น แต่จำกนั้นร่ งยำ   
จนปี 2559 เป็นช่ งยำกล�ำบำก เพรำะรำคำยำงลงทกุ นั 
โดยเป็นปีที่เ ี่ยงมำกขำดทุน นัก ต้องเพิ่มทุน แต่ปี 
2561 เป็นปีทีด่ี �ำ รบัเรำ รำคำยำงค่อนข้ำงมเี ถียรภำพ 
ค่อนข้ำงนิง่ ช่ งทีร่ำคำยำงลงเรือ่ยๆ ร่ งทุก ัน คู่แข่ง
ำยไปเยอะ แต่ รีตรังก็รอดมำได้ ท�ำใ ้เรำแข็งแกร่ง 

ขึ้นมำก ยิ่งช่ งโค ิดฯ อุต ำ กรรมถุงมือบูมข้ึนมำ 
เท่ำกับช่ ยเ ริมค ำมแข็งแกร่งขึ้นอีก”
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ขณะที่ ถำนกำรณ์โลกท�ำใ ้คู ่แข่งทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศล�ำบำกขึ้น วีร ิทธิ์บอกว่ำเป็นช่วง
เวลำ �ำ รับกำรก้ำวต่อไป “เรำต้องรีบโตขึ้นไปอีก  
เรำเน้นกำรขยำย ปี 2554-2561 เรำขยำยโรงงำน
ยำงแท่ง ขึ้นมำอีกเยอะ ปี 2563-2569 เรำจะ
ขยำยถุงมือเท่ำตัว เรำยังเติบโตและมีแผนขยำย 
ต่อเนื่อง ทุกวันนี้ศรีตรังเป็นที่รู ้จักมำกข้ึน ได้รับ
กำรยอมรับมำกขึ้น กำร Raise Fund ออก ุ้นกู้  
ก็จะมี Demand เข้ำมำ มีชื่อเ ียงเป็นที่ไว ้ใจ
ของคู ่ค ้ ำมำกขึ้น ซึ่ ง ถือเป ็นจุดเปลี่ยน �ำคัญ  
ณ ปัจจบุนั ศรตีรังมเีงนิ ดเยอะมำก ท�ำใ เ้ตบิโตแบบ
ก้ำวกระโดด จำกที่เคย นัก ุดในปี 2560 ขำดทุน 
1,400 ล้ำนบำท ปี 2563-2564 เรำได้ก�ำไรจำกถงุมอื
ลัก 20,000 ลำ้นบำท แต่เป็นกำรได้จำกเ ตุกำรณ์

ไม่ปกติ ซึ่งเรำก็ไม่ประมำท คุณพ่อยังก�ำชับใ ้ทุกคน
ต้อง Monitor ต้องท�ำงำน นัก”

ขณะทีก่ำรรบัมอืกบัควำมเ ีย่งยงัคงด�ำเนนิควบคูก่นัไป 
“คุณพ่อเป็นนักวำงแผนที่มองอนำคตออก มองเ ็น 
วำงแผนแล้วก็มอบ มำยงำน ปี 2565 น่ำจะกลับมำ 
เกณฑ์ปกติ แต่เช่ือว่ำจะท�ำได้ดีกว่ำ เพรำะเรำม ี
กำรเติบโตด้ำนโรงงำนยำงแท่งและถุงมือ ต่อจำกนี้จะ
เป็นกำรใช้พลงังำนเพือ่ลดคำร์บอน เป้ำ มำยของเรำคอื
เป็นองค์กรที่เติบโตอย่ำงยั่งยืน เป็นมิตรต่อ ิ่งแวดล้อม 
อีก น่อยถ้ำคุณไม่มีฉลำกคำร์บอน ก็อำจขำยของไม่ได้ 
เรำจึงต้องเตรียมวำงแผนควำมเ ี่ยง”

ค�ำแนะน�ำ �ำ รับผู้ประกอบกำรรำยอื่น บนเ ้นทำง
ธุรกิจจำกทำยำทศรีตรัง “ ลักๆ คือโฟกั ธุรกิจของ
เรำ เรำไม่ลงทุนอะไรที่ไม่รู้และไม่เชี่ยวชำญ ไม่คิดว่ำ 
ยำงรำคำไม่ดี ถงุมอืรำคำไม่ด ีไปท�ำอย่ำงอืน่ดกีว่ำ แต่คดิ
ว่ำเรำจะอยูก่บัมนัได้อย่ำงไร จะท�ำก�ำไรกับมนัได้อย่ำงไร 
เตบิโตอย่ำงไร ิง่เ ล่ำนีท้�ำใ เ้รำรอดและเตบิโตมำได้”
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Veerasith Sincharoenkul is the heir of natural 
rubber entrepreneurs whose company currently 
 has rubber plantation areas of approximately  
45,000 rai in many provinces and has a 10% 
market share of the global demand for natural 
rubber with a production capacity of more 
than 2.81 million tons per year. 

Sri Trang Agro-Industry is the first and only 
rubber company in Thailand to be listed on 
both the Stock exchange of Thailand and  
the Singapore Stock exchange. It used to lose 
1,400 million baht before returning to make 

a profit of more than 16 billion baht from  
the CovID-19 situation.
 
veerasith can proudly lead the company through 
time-tested business situations until it is now 
listed on the stock exchanges of two countries,  
Thailand and Singapore. 

Today, Sri Trang is more well-known during 
CovID-19, which is an important turning 
point that makes Sri Trang have lots of 
cash and grow by leaps and bounds from its  
heaviest loss of 1,400 billion baht in 2017.”
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ก่อตั้งบริษัท
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 

2530

Sri Trang 
Agro-Industry (STA) 

was established.

1987

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 
เข้าจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2534

STA was listed on 
the Stock Exchange of 

Thailand (SET)

1991

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 
เข้าจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
2554

STA was listed on 
the Singapore Exchange 

(SGX)

2011

ศรีตรังโกลฟส์ เข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย
2563

Sri Trang Gloves  
was listed on the Stock  

Exchange of Thailand (SET)

2020

Sri Trang Group was established in 1987  
as a rubber sheet factory in Trang Province. 
later it has expanded to the production 
of block rubber, concentrated latex and 
rubber glove. In 1989, it started produced 
nitrile rubber gloves which are synthetic  
rubber to this day. The rubber planting 
business started about 10 years ago by  
emphasizing on r&D with  research studies 
on planting methods. Sri Trang is currently 
the largest glove manufacturer in the country. 
There are factories with production capacity 
of 40 billion pieces per year in Songkhla, 
Surat Thani and Trang.

In addition, Sri Trang has the largest plant 
in Thailand that produces hydraulic pipes 
through joint investments with foreign  
companies. It also has 26 subsidiaries to 
support the operations of the Group’s core 
business, both in the field of research and 
development of information technology 
and innovation including the transportation 

and processing of natural rubber wood,  
employing 16,000 people.

Sri Trang continues to move forward with 
a counter-current investment plan with   
a budget of 16 billion baht. “We need to  
grow up more. In 2020-2026, we will double 
the production of gloves. During 2020-2021,  
we earned a profit of approximately 20 
billion baht mainly from glove products.  
Even though the profit we have gained is from 
an unusual event, we won’t underestimate.  
My father still urges everyone to ‘monitor’ 
themselves and work hard.”

here is some advice on business routes 
from Sri Trang heirs for other entrepreneurs: 
“The main focus is in our business, we do not  
put an investment on what we lack of  
knowledge and skill. If the price of the  
rubber is low, just think about how we can live  
with it and how to make a profit,  All of these 
concerns will help us survive and grow.”
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โฟกัสธุรกิจของเรา 
ไม่ลงทุนในสิ่งที่ไม่รู้ ไม่เชี่ยวชาญ 

แต่คิดว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่มีได้อย่างไร 
จะเติบโตได้อย่างไร  
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great little man

ผู้ก่อตั้ง Locall Thailand และ Once Again Hostel

ศานนท์  หวังสร้างบุญ

Founder of locall thailand and Once again Hostel

sanOn  wangsrangbOOn

	 เจ้าของโฮ เทล	กับโมเดลธุรกิจเกื้อกูล ังคม

	 ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันเดลิเวอรี �า รับ
	 ร้านอา ารรายเล็กในชุมชน

	 ร้างแคมเปญอยู่รอดช่วงโควิด	ด้วยอา าร
	 นับแ นกล่อง
 
“ความอิ่มของคุณ ามารถเติมรอยยิ้มเล็กๆ ใ ้กับ 
ทุกคนในชุมชนของเรา” คือนิยาม ั้นๆ จาก ศานนท์	 
วัง ร้างบุญ	 นึ่งในผู้ก่อตั้ง Locall Thailand ที่มี 

จดุเริม่ต้นจากการเป็นแอปพลเิคชนั �า รบัการเดลเิวอร ี
แก่ร้านอา ารโดยรอบ ในชุมชนย่านประตูผี
 
“ผมท�าโฮ เทลอยู่ย่านนั้น ที่ไม่ได้รับแค่นักท่องเที่ยว 

ากแต่พาเขาไปเจอผู้คนในชุมชนนั้นด้วย ท�าใ ้รู้จัก
คนในย่านนั้น แต่พอโควิดมา นักท่องเที่ยว ายไป” 

มิใช่เพียงโฮ เทลของศานนท์เท่านั้นที่ประ บปัญ า  
รวมถึงชุมชนโดยรอบในย่านประตูผี ไม่ว ่าจะเป็น 
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ร้านค้า ร้านอา ารรายเล็กๆ 
ที่ไม่เคยเข้าถึงระบบใ ญ่ๆ ต่างก็ประ บปัญ ากัน
ถ้วน น้า การ ‘ต้องท�าอะไร ักอย่าง’ เพื่อใ ้ทุกคน 
อยู่รอด ท�าใ ้ศานนท์เริ่มจากต้นทุนที่มี จากความ
เอื้อเฟื้อเข้าไปช่วยปรับเมนูร้านอา ารในย่านนั้น ใ ้ดู
น่า นใจมากขึ้น “ทีมงานของเราเคยท�าเรื่อง าธารณะ 
ซึ่งในนั้นมีเรื่องร้านอา ารด้วย คือเมื่อต้นปี 2562  
เราเข้าไปปรับเปลี่ยนเมนูใ ้ตามร้านอา ารเล็กๆ ของ
คณุลงุคณุป้าย่านนัน้กว่า 20 ร้าน ท�าใ เ้ราพอมีเครอืข่าย 
ของผู้ประกอบการ”

อนึ่ง การที่ศานนท์เคยได้รับทุนจาก NIA เมื่อปี 2563 
เรื่องนวัตกรรมเกี่ยวกับคนตัวเล็กในย่านรัตนโก ินทร์  
จึงท�าใ ้เขามีฐานข้อมูลเป็นต้นทุนการท�างานประมาณ  
600-700 ร้านค้า ซึ่งเป็นที่มาของการปรับตัวครั้งใ ม ่
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เมื่อมี ถานการณ์โควิด 19 และนักท่องเที่ยวซึ่งเป็น
ลม ายใจของชุมชน ายไป “เรามีฐานข้อมูลอยู่แล้ว  
จึงคิดท�าโปรเจกต์ชื่อ Locall.bkk คิดกันภายใน 
7 วัน ใช้ LINE Official เป็น ลัก ่วนระบบไป Plug-in 
ไว้ ลงับ้าน ใช้ชือ่นีเ้พราะตอนแรกคดิว่าคงไม่เกนิเขตเรา  
แต่พอเริ่มมีรุ ่นพี่ที่อยู ่นางลิ้นจี่ ตลาดพลู วังบูรพา  
บางซือ่ ฯลฯ และอีก ลายทีใ่นกรงุเทพ รวมท้ังทีท่�าโฮ เทล 
อยูเ่ชยีงใ ม่เอาด้วย เราจงึขยายไปอกี ลายที ่แต่กไ็ม่ได้ 
ท�าอะไรมาก แค่เอาแพลตฟอร์มไปใ ้ทุกคนใช้” จาก 
Locall.bkk ก็ขยับขยายกลายเป็น Locall Thailand 

นอกจากธุรกิจ Once Again Hostel และ Luk Hostel 
ทีก่่อตัง้มาแล้ว ศานนท์ยงัคลกุคลอียูก่บัชมุชน จนเข้าใจ
ถานการณ์ต่างๆ ได้ด ี“ช่วงทีล่�าบากคอืช่วงทีค่นยงัตัง้ตวั 

ไม่ทัน พอปิดประเทศปลายมีนาคม 2563 ก็จบเลย 
อย่างที่รู้กัน ายป่านของ SME มีไม่ถึงเดือน งานวิจัย 
บอกว่าแค่ 28 วัน ซึ่งถ้าเราเริ่มเร็วขึ้น อาจมีร้านอยู่ใน 
แพลตฟอร์มเราเยอะกว่านี ้แต่พอเราเริม่ช้ากช่็วยได้ไม่ครบ” 
 
Locall Thailand เป็นตัวกลางประ านงานเดลิเวอร ี
ใ ้ร้านอา ารเล็กๆ ของคุณลุงคุณป้าที่อยู่ในชุมชนมา 
เนิ่นนาน และเข้าไม่ถึงเครือข่ายรายใ ญ่ๆ “บางร้าน 
เลก็มาก มแีค่เบอร์โทรศพัท์บ้าน รอืไม่มเีบอร์โทรศพัท์
ด้วยซ�้า ต้องเดินไป ั่ง มีร้านแบบนี้ในชุมชนเยอะมาก 
ไม่ ามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ เราจึงใช ้ระบบ
การท�างานด้วย LINE Official และ Facebook 
ซึ่งไม่ต้องเ ียเวลาเขียนโปรแกรม ไม่ได้เน้นเรื่อง
เทคนิคมาก เพราะมีแพลตฟอร์ม �าเร็จรูปอยู ่แล้ว 
ผมว่า ัวใจของการใช้นวัตกรรม ไม่จ�าเป็นต้องเป็น 
เรื่องเชิงเทคนิค รือเป ็นเทคโนโลยีที่ล�้า มัยก็ได ้ 
แต่คือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคน ท�าใ ้
พฤติกรรมคนเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยน 
การ ร้างรายได้ก็เปลี่ยน ิ่งนี้ก็คือนวัตกรรมเ มือนกัน 

ซึ่งผมคิดว่า Smart enough เพียงแต่เขาไม่ได้มอง 
เป็นเรื่อง ลัก อย่างร้านในเขตพระนครแทบทุกร้าน 
มาจากนักท่องเที่ยวแบบออฟไลน์ เขาก็ปรับตัวมาใช ้
แพลตฟอร์ม แต่อย่างไรเขาก็ วังกับออฟไลน์อยู ่ดี  
คนที่ปรับตัวไปออนไลน์เลยก็มีโดยปริยาย แต่ไม่มาก”

ผลกระทบจาก ถานการณ์โควิดระลอกแล้วระลอกเล่า 
ท�าใ ก้ารเตรยีมรบัมอืเปลีย่นไปด้วยเช่นกนั “เรามีก�าลงั
และเงนิในกระเป๋าไม่มาก ทมีงานกล้็า คนมกัจะบอกว่า
เราต้องอยู่กับโควิดใ ้ได้ เราต้องอยู่บนเรือล�านี้แล้วมี
กินมีใช้ คิดว่ามันก็ล�าบากกัน มด ช่วงนี้ผมเรียกว่าเป็น 
‘ช่วงลับมีด’ รือเตรียมตัว ต้องมองอนาคตไป 5-10 ป ี
เพื่อใ ้ปัจจุบันเรา ามารถ ะ ม Asset ได้เพียงพอ 
ที่เปิดประเทศมา มีดของเราจะคมพอใช้ได้ แต่รูปแบบ 
ของ Locall Thailand ปีนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมาก 
เรารวมคนไม่ได้เ มอืนเมือ่ก่อน เราเคยใช้วธิกีารจดัการ 
เป็นชมุชนเป็นย่าน รบัออเดอร์ไปรวมกัน แพก็ถงุเดยีวรวม 
ลายร้านแล้ว ่ง แต่ ลังจากการระบาด นักกว่าเดิม 

เราไม่อยากใ ้ทีมงานเ ี่ยงกับวิธีแบบเดิม ตอนนี้เราจึง
ท�าแคมเปญชือ่ ‘ไทยมงุ’ โดยพุง่เป้าไปทลีะร้าน เราเน้น 
ร้านท่ีมีเครือข่ายกันอยู่แล้ว ใ ้รุมกัน ั่ง มีรถรับ ่ง
เ มือนเดิม แต่ไม่ได้รวมออเดอร์เช่นก่อน น้านี้ ไม่ได้
จ้างไรเดอร์เ มือนเก่า มีการใช้แพลตฟอร์มที่ �าเร็จรูป
มากขึน้ ร้านค้าจะคดัเลอืกไรเดอร์จากคนที่ มคัรเข้ามา 
ท�าใ ้เราได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น”

วิถีปฏิบัติทาง ังคมต่อ ถานการณ์ ผนวกกับฐานข้อมูล 
ที่มี เป็นที่มาของแคมเปญต่างๆ ที่ศานนท์และทีมงาน 
ช่วยกนัคิด เช่น ‘ไทยมงุรวมกนัแจก’ เป็นการตอบ นอง 
ผู้ซื้ออา ารไปบริจาค รวมถึงการใ ้เ ล่า Influencer 
บริจาคเข้า ่วนกลางก่อน ารใ ้ร้านต่างๆ ทีละร้าน 
โดยไม่ กัค่าใช้จ่ายอืน่ แคมเปญต่างๆ เ ล่านีจ้งึ ามารถ 
ท�าใ ้ร้านต่างๆ ในเครือข่าย ามารถอยู่รอดต่อไปได้
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“เราไม่ได้ยึดติด ่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไร มองแค่ ่า 
ท�าอย่างไรใ ท้กุร้านอยูร่อด ร้านของผม โฮ เทลของผม  
ก็เป็น นึ่งในร้านที่อยู่ในระบบเท่าเทียมกับร้านอื่นๆ 
ช่ งเดือน ิง าคม 2564 ถือเป็นจุดเปลี่ยน เราไป
ตดิต่อกบับริ ทั ลายแ ง่ มอีอเดอร์เกอืบ 6,000 กล่อง 
ประมาณ 104 ร้านค้า ท�าใ ้ 100 ก ่าร้านนี้รอด คนที ่
ได้รับอา าร เขาก็ได้บรรเทาค ามเดือดร้อนได้ด้ ย 
บริ ัทจ่ายเงินครั้งเดีย แต่ ามารถช่ ยระบบเ ร ฐกิจ
ไปถึง อง น่ ย เราตั้งเป้าไ ้ที่  150,000 กล่อง  
แต่เมื่อเปิดใ ้น่ังกินในร้านได้ ก็ต้องดู ่าเราจะท�าอะไร
ต่อไป”

อนาคตของ Locall Thailand ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อ ังคม  
จะขบัเคลือ่นไป ูอ่นาคตได้อย่างไร “ผมมอง า่เป็น Core 
Value ของบริ ัท เราอยู่ในระบบที่ทุกคนเชื่อมโยงกัน  
ผมเป็นคนชอบบุกเบิก แต่ก็เ มือนเป็นกองกลาง 

ไม่ใช่กอง น้า ค ามจริงมี ลายองค์กรที่ผมเข้าไปช่ ย  
ชอบท่ีค ามตั้งใจของเรา �าเร็จได้ เลยรู้ ึกเ มือน
ะท้อนถึง ิ่งที่ตั เองท�าผ่านค ามตั้งใจ” 

อนาคตยังรอใ ้ านนท์คิด างแผนและลงมืออีก ลาย
อย่าง “ในอนาคตอยากท�าเรื่องคุณภาพชี ิตมากขึ้น 
ไม่ได้ท�าเรื่องท่องเที่ย และชุมชนอย่างเดีย  อยากท�า
เก่ีย กับอา าร ช นคนใ ้เ ็นถึงคุณภาพชี ิต ท�าใ ้
กรุงเทพฯ เป็นเมืองยั่งยืนได้อย่างไร”

านนท์ยังมีค าม ัง �า รับผู้ประกอบการรุ่น ลัง 
“ฝากถึงคนรุ่นใ ม่ ่า อยากใ ้เริ่มในพื้นที่ชุมชนตั เอง 
ร้างค ามมั่นคงจากระดับที่เราอยู่ก่อน ดู ่าคุณภาพ

ชี ิตที่ ร้างได้จากตั เรามีอะไรบ้าง น ัตกรรมอะไร
ท�าใ เ้ราดขีึน้ ภาพใ ญ่ก็ ูต่้อไป ไม่ค รลดละ ไม่ค รทิง้ 
เพราะนั่นคือเป้า มายระยะยา ”
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“Your fullness may bring a grin to everyone  

in our community.” This is a short definition  
from Sanon Wangsrangboon, co-founder 

of locall thailand, which began as a food 

delivery application for restaurants around the 

community in the Pratu Phi area. 

sanon already runs a hostel and restaurant  

business in that area. in addition, he received  

a grant from nia in 2020 for small people  

innovation project in the rattanakosin area, 

that’s why he has database as the working capital 

for about 600-700 shops all around which is 

where the new adaptation comes in when there’s 

a situation of COViD-19 and tourists, who are  

the breath of the community, have vanished.

“i already run a hostel in that area and i don’t 

only accept visitors; i also take them around to 

meet people in the community, so i am already 

familiar with the area. However, the COViD-19 

came and tourists disappeared, while part of 

our team was also working on public affairs 

and restaurants. in early 2019, we had  

a chance to help changing the menus of 

more than 20 restaurants owned by elderly  

people in that area, and it had brought us  

a network of entrepreneurs.”

with the emergence of the COViD-19  

situation, urgent matters that need to be done 

to address immediate problems are the top 

priorities.
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ก่อตั้ง  
Once Again Hostel

2558

Founded  
Once Again Hostel

2015

เข้าไปปรับเปลี่ยนเมนู 
ให้ร้านอาหารเล็กๆ ในชุมชน 

ย่านเดียวกัน
2562

Modified menu 
for small restauants 

in nearby areas 

2019

เกิดแพลตฟอร์ม
Locall Thailand

2563

Launched 
‘Locall Thailand’

2020

ต่อยอดสู่ 
แคมเปญ ‘ไทยมุง’

2564

Launched 
‘Thai Moong’ Campaign

2021

“as we already have a database, we decided  

to create a project called locall.bkk in  

7 days, using LINE Official mainly while  
the plug-in system is put in the back-end.  

The difficult period was the time when people 

were still unable to accept. but with the  

country closed at the end of march 2020,  

it was over. as you may be aware, smes’  

threads are only visible for a month or less, 

according to studies. so if we start faster,  

we might have more stores on the platform, 

but if we start late, we won’t be able to help 

all of them.”  

locall.bkk (which later has expanded to  

locall thailand) is the coordinator helping 

small restaurants that have been in the  

community for a long time but haven’t reached

large networks to be able to have delivery. 

“we don’t have much energy and money in 

our pockets and the work team is also tired. 

People always say we have to live with 

COViD-19. we have to stay on this boat and 

still make way to survive. i think everyone is 

struggling too. this period is what i call ‘knife 

sharpening’ or preparation. we have to look 

to the next five to ten years ahead so that we 
can now accumulate enough assets that when 

it’s time to open the country, our knife should 

be sharp enough to use.”

sanon still has hope for future generations. 

“my advice to the new generation is to 

start small in their own communities, build 

stability from there. see what quality of 

life we can create for ourselves, and what 

innovations can help us improve better.  

As for the big picture, just fight on without 
being discouraged or abandon it, because that 

is the long-term goal.”
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เราไม่ได้ยึดติดว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไร 
มองแค่ว่า ท�ำอย่ำงไรให้ทุกรำ้นอยู่รอด 

และช่วยเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
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Lifetime Partner

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

สาระ  ล�่าซ�า 

Chief executive Officer 
muang thai Life assurance Public Company Limited 

Sara  LamSam

	 ทายาทรุ่นที	่4	ของบริ ัท	เมืองไทยประกันชีวิต	
	 จ�ากัด	(ม าชน)

	 CEO	ของบริ ัท	ที่รับรางวัลบริ ัทประกันชีวิต
	 ที่มีการบริ ารงานดีเด่น	ติดต่อกันกว่า	10	ปี

	 เป็นผู้ริเริ่มน�าแนวคิดนวัตกรรมมาใช้
	 ในแวดวงธุรกิจประกันชีวิต

แม้ าระ	ล�่าซ�า	จะเป็นทายาทที่ ืบทอดกิจการที่เป็น 
Family Business แต่เขาก็ ามารถท�าใ ้เมืองไทย
ประกันชี ิตเติบโตก้า ข้ึนเป็นบริ ัทชั้นน�า ร้างค าม
แขง็แกร่งใ ้ ามารถเตบิโตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื และ
เป็นที่ยอมรับของประชาชนมาก ่า 71 ปี

ปัจจุบัน าระ ด�ารงต�าแ น่งเป็นประธานเจ้า น้าที่
บริ ารของ บริ ัท เมืองไทยประกันชี ิต จ�ากัด 
(ม าชน) โดยตลอดระยะเ ลา 29 ปี นับตั้งแต่เริ่มก้า
เข้ามาดูแลบริ ัท ต่อจากคุณอา และคุณพ่อ คือคุณ
โพธิพง ์ ล�่าซ�า ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแ น่งเป็นประธาน
กรรมการ าระได้น�าแน คิดการท�างานแบบใ ม่มา
ประยุกต์ใช้กับบริ ัทฯ เช่น Outside In, Innovation, 
Customer Centric, Agile Working, Holistic  
Thinking และ Change Management เป็นต้น ในการ 
ร้างค ามเปล่ียนแปลง อีกทั้งเป็นผู้มีบทบาท �าคัญ

ในการท�าใ ้เมืองไทยประกันชี ิต เป็นบริ ัทประกัน
ชี ิตอันดับต้นๆ ที่ขยายไปยังกลุ่มประเท  CLMV เพื่อ 
ยกระดับเป็น Regional Company
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ชือ่เ ยีงของ าระ เป็นทีรู่จ้กัในนาม CEO ท่ีท�าใ บ้ริ ทั
ได้รบัราง ลัเกยีรตยิ ตดิต่อกนัมายา นานมากก า่ บิปี 
และเป็นผู้น�าแน คิดน ัตกรรมมาใช้กับธุรกิจประกัน
ชี ิต จึงมิใช่เป็นเพียงการ ่งไม้ต่อเพื่อดูแลกิจการ  
Family Business เท่านั้น ถึงแม้ ่า าระเป็นทายาท
รุ่นที่ 4 ที่ ืบทอดกิจการต่อจาก คุณอา (ภูมิชาย ล�่าซ�า) 
คุณพ่อ (โพธิพง ์ ล�่าซ�า) และคุณปู่ (จุลินทร์ ล�า่ซ�า) ที่
เป็นผู้ก่อตั้งบริ ัท แต่ าระยังเป็นบุคคลที่มีค ามขยัน
ใฝ่รู้ าค ามรู้เพิ่มเติมอยู่ ม�า่เ มอ จน ามารถพิ ูจน์
ตั เองได้ า่เขาเป็นผูน้�าทีพ่าองค์กรใ ร้ดุ น้าไปได้อย่าง
มั่นคงแข็งแกร่งและยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

“ผมเตบิโตมากบัธรุกจิครอบครั  ท�าใ ผ้มมโีอกา ได้พบ
กบัผูค้นมากมาย ซึง่ร มถงึพี่ๆ  เพือ่นๆ นกัขายมอือาชพี 
ค ามโชคดมีากๆ ของผมคอื ผมมคีนช่ ย อนงานรอบตั  
เท่ากับ ่าผมได้รับโอกา ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานจริง 
ซึง่แน่นอนจะต้องพบเจอเค รอืปัญ าทีไ่ม่ ามารถใช้
ทฤ ฎีในต�าราเรียนได้ เพราะขึ้นชื่อ ่า “ธุรกิจประกัน” 
เป็นธุรกิจที่เกี่ย ข้องกับการบริการ จะต้องเก่ีย ข้อง
กับ “คน” เช่น ตั แทนกับลูกค้า ิ่งเ ล่านี้จึงท�าใ ้ผม
ได้เรียนรู้ ฝึกแก้ปัญ า และค่อยๆ รู้ ึกผูกพันกับบริ ัท
มากขึ้นเรื่อยๆ”

าระ เร่ิมงานโดยเข้าร่ มโปรแกรม Management 
Trainee ของบริ ัทฯ ท�าใ ้เขาได้เ ็นภาพก ้างของ
บริ ัทและของธุรกิจมากขึ้น “เป็นการท�าลายกรอบ
ค ามคิดเดิมๆ และ ไตล์การท�างานแบบไซโล (Silo) 
และ ันมาพิจารณาแน คิดใ ม่ในการท�าธุรกิจ นั่นคือ 
Outside in ที่ค รเริ่มพิจารณาจากมุมมองของลูกค้า 
เป็น ลักก่อน เพราะธุรกิจจะประ บค าม �าเร็จ 
รือไม่นั้นขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็น �าคัญอันดับแรก 

เมือ่ธนาคารก กิรไทย ซึง่เป็นธุรกจิ นึง่ทีค่รอบครั เป็น
ผู้ก่อตั้ง ได้มีการ Re-engineering ซึ่ง ่งผลกระทบต่อ
บริ ัทในเครืออย่าง ลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ ่าในช่ งนั้น 

เมืองไทยประกันชี ิต จะยังไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ทีธ่นาคารก กิรไทยมกีารเปลีย่นแปลงครัง้ �าคญั แต่ผล 
กระทบดังกล่า อาจจะมีผลต่อบริ ัทเมื่อใดก็ได้ ท�าใ ้
คุณภูมิชาย ล�่าซ�า ที่ขณะนั้นด�ารงต�าแ น่งกรรมการ 
ผู้จัดการของเมืองไทยประกันชี ิต มีแน คิด ่า “ถ้าจะ
ซ่อมบ้าน จะต้องท�าก่อนที่พายุจะมา ฝนจะตก” จึงได้
ตัด ินใจโยกย้าย าระที่เดิมอยู่ฝ่ายฝึกอบรม เข้ามาดู
งาน Re-engineering องค์กร ท�าใ ้ได้รับโอกา คร้ัง
�าคัญในการเรียนรู้กระบ นการของบริ ัทฯ ทั้ง มด 

ตั้งแต่ต้นน�า้ถึงปลายน�า้

“ผมรู้ กึ า่กรอบค ามคดิของโลกประกัน เป็นเรือ่งของ 
Outside in เพราะในอดตี ภาพลกั ณ์ของธรุกจิประกัน 
คนทั่ ไปมักปฏิเ ธประกัน ไม่ ่าจะเป็นแบบประกัน 
บรกิาร รอืกระบ นการต่างๆ แต่ด้ ยปัจจบุนั คนทั่ ไป 
ามารถเข้าถึงข้อมูลประกันได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ต 

ท�าใ ้ผู้คนเข้าใจและเ ็นถึงคุณค่าของประกันมากขึ้น 
การน�าเ นอจึงต้องมาจากลูกค้า ่า... ฉันจะซื้ออะไร 
ดังนั้นถ้าลูกค้ารู้ ึก ่าบริ ัทฯ ไ นมีแบบประกันที่ชอบ
และบริการที่ใช่ คนก็จะมอง าแบบประกันจากบริ ัท
ประกันนั้นๆ ไปเลย”
 
าระเล่าต่อ า่ “ใน มยันัน้ช่ งทีก่่อนเกดิ กิฤตต้ิมย�ากุง้ 

ปี 2540 จ�าน นบริ ทัประกนัชี ติได้เพิม่ขึน้จากเดมิ 12 
บริ ัท เป็น 25 บริ ัท และมีบริ ัทต่างชาติมากมาย 
เข้ามาท�าธุรกิจประกันชี ิตในไทย การแข่งขันในภาค
ธรุกจิประกนัค่อนข้างดเุดอืดมากในขณะนัน้เลยก็ า่ได้” 
าระจึงมีแน คิดการบริ ารงานแบบ Conservative  

ไม่เคยน�าก�าไรออก เงินกองทุนจึงแข็งแกร่ง ท�าใ ้เมื่อ
เกิด ิกฤติ เขาก็ ามารถน�าพาองค์กรฝ่า ิกฤติไปได้

“พอเกิดช่ ง Crisis ของเ ร ฐกิจ ผมจึง าบริ ัท
ประกันที่มี Engine มี Know-How เรื่องการขาย และ
มช่ีองทางใ ม่ๆ เทคโนโลยใี ม่ๆ ทีต่อบโจทย์ใน มยันัน้ 
ที่ �าคญัเมอืงไทยประกนัชี ติจะต้อง ามารถค บคมุดแูล 
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บริ ารจัดการได้ด้ ยตั เองด้ ย จึงเป็นที่มาของการ 
ร่ มทุน (Joint Venture) ระ ่างเมืองไทยประกัน
ชี ิต กับ AGEAS ( รือ Fortis ใน มัยนั้น) ถาบันการ
เงินที่มีชื่อเ ียงของยุโรป ผู้ใ ้บริการทางการเงินและ
การประกันภัย “เพราะเราอยากขายประกันผ่านช่อง
ทางธนาคารด้ ย นอกจากช่องทางตั แทน และช่อง
ทาง Telemarketing ที่มีอยู่เดิม ท�าใ ้ผมมอง ่าการที่
จะท�าแบบนี้ได้ เราจะต้องมีแบบประกันที่ ลาก ลาย  
ตอบโจทย์คนได้ทุกกลุ่มด้ ย”

ก้า ต่อมาครัง้ �าคญัของบริ ทัฯ ภายใต้การบริ ารงาน
ของ าระ คือ การ ร้างค ามแตกต่างขององค์กรด้ ย ี 
“ผมเปลีย่นโลโก้ของบริ ทัฯ จาก นี�า้เงนิเข้ม เป็น ชีมพู
บานเย็น ซึ่งแ ดงใ ้เ ็นถึง แ งพระอาทิตย์ตอนเช้า 
ทกุ นัคอื นัใ ม่ ทีเ่ราไม่เคยยอมแพ้ Never Give Up”  

ต่อมาจนกระทั่งปี 2552 าระได้ตัด ินใจ ร้างการ
เปลีย่นแปลงครัง้ �าคญัอกีครัง้ โดยมกีารเปลีย่น ดั ่ น
การถือ ุ้น เพื่อเพิ่ม ักยภาพในการพัฒนาช่องทางการ

ขายประกันผ่านธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อใ  ้
เมืองไทยประกันชี ิต เติบโตอย่างมั่นคงมากขึ้น ท�าใ ้
เมอืงไทยประกนัชี ติในช่ งต่อมาเป็นบริ ทัของคนไทย
ที่เติบโต ผงาดขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆ ของภาคธุรกิจ

ต่อมา าระได้มุ ่งเน้นการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ  
ก่อตัง้ Fuchsia Venture Capital เพือ่เฟ้น า ตาร์ทอพั
ในการเป็นพันธมิตรเ ริมค ามแข็งแกร่งใ ้กับบริ ัทฯ 
นอกจากนี้เมืองไทยประกันชี ิตยังมีการลงทุนกับ
เทคโนโลยทีีเ่กีย่ ข้อง Big Data และมกีารน�าเทคโนโลยี
ใ ม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น Artificial Intelligence 
(AI) และ Machine Learning ล่า ดุมกีารใช้เทคโนโลยี
ของ Bot รือน้องชมพู ท่ีช่ ยตอบปัญ าในเรื่อง 
แบบประกันใ ้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

าระมี ิธีการบริ ารองค์กรท่ีน่า นใจ “ ลักการของ
องค์กรคือ การ ร้างค ามแตกต่าง อันไ นท�าไม่ได้  
ก็ าพันธมิตรใ ม่ รือดึงคนใ ม่ ที่มีประ บการณ์และ
ค ามช�านาญเข้ามาเ ริมค ามแข็งแกร่งใ ้กับองค์กร”
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although Sara Lamsam is the heir of the 

family business, it is proven that he can 

lead muang thai Life assurance to become  

a leading, strong and sustainable company 

that has been accepted by the public for more 

than 71 years.

He is currently the CeO of muang thai 

Life assurance Public Company Limited. 

throughout 29 years that he has been taking 

care of this company as the fourth generation 

after his uncle (Poomchai Lamsam), his father 

(Photipong Lamsam) who is currently the 

chairman of the board of directors, and his 

grandfather (Chulin Lamsam), a founder of 

the company. He has applied new working 

concepts to the company such as outside in,  

innovation, customer centricity, agile working,  

holistic thinking and change management. 

He has reputation as a CeO who leads the 

company to have been awarded for more than 

ten years in a row and a CeO who brings  

innovative ideas to the life insurance business. 

Led by Sara, mtL is one of the very few 

companies that expands its business to CLmV 

countries to upgrade to a regional company.

“i grew up in a family business. it gave me 

the opportunity to meet many people like 

brothers, friends, professional salespeople.  

i am very lucky that i have teachers around me. 

it gives me opportunity to learn and practice.  

insurance business is a service-related  

business. it is related to “people” such as 

agents and customers. these things have  

allowed me to learn, practice problem solving  

skills, and gradually feel more and more 

connected to the company.”
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ก่อตั้งบริษัท
เมืองไทยประกันชีวิต

2494

Muang Thai Life Assurance 
was established

1951

เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
เพิ่มช่องทางการขายประกัน

ผ่านธนาคารเต็มรูปแบบ
2552

Changed in shareholding ratio 
Increase insurance  

sales channels through banks

2009

แปรสภาพ 
เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด

2555

Converted into  
a public limited company 

2012

ก่อตั้ง Fuchsia
Innovation Centre และ 

Fuchsia Venture Capital 
2560

Fuchsia Innovation Centre 
and Fuchsia Venture  

Capital were established

2017

When Kasikornbank, one of the family  
businesses, re-engineered, it inevitably affected  
affiliates. Poomchai Lamsam, who was the 
President of muang thai Life assurance at 
that time, had the idea that “if you want to 
repair a house, it must be done before the storm 
and rain.” therefore, he decided to transfer 
Sara from the training Department to be in 
charge of the organizational reengineering, 
giving him a great opportunity to learn the 
entire process from upstream to downstream.

“i feel that the mindset of the insurance world 
is about the outside in, because in the past  
people often refused insurance. now it is more 
convenient as people have access to information 
on the internet and therefore understand better 
and see the value of insurance.
 
“When there was the tom Yum Kung crisis 
in 1997, i decided to look for an insurance 
company with engine and the know-how of 
selling via new channels and new technologies,  
and most importantly muang thai Life  
assurance must be able to control and manage  
it by itself. that was the origin of the company’s 
joint venture with aGeaS (or formerly known 
as Fortis), a well-known European financial 
institution and insurance service provider.  

Besides our existing agency and telemarketing  
channels, we aimed to sell insurance through 
banks. therefore, we must have a variety of 
products for all groups of people.”

“i also changed the logo color from dark blue 
to magenta. it’s the color of morning sunshine 
suggesting the idea that every day is a new 
day and with the quote, ‘We never give up.’” 
Later in 2009, he decided to make another 
major change by changing the shareholding 
proportion to develop a full-scale insurance 
distribution channel through the bank and for 
stability of muang thai Life assurance. that 
has made mtL, a thai company, becomes 
one of the top companies in the industry. 
 
Sara has established fuchsia Venture Capital 
to find startup partners and to strengthen the 
company, as well as invested in Big Data, 
ai, machine Learning and Bot technology or 
‘nong Chompoo’, a robot that helps answer 
insurance problems for customers.

His principle is to make a difference. “if there 
is anything that couldn’t be done, we will  
just bring in new partner or new people 
with experience and skills to strengthen the 
company.”
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โลกของประกัน เป็นเรื่อง 
Outside-in 

คนที่ไม่อยากท�าประกัน
มักจะปฏิเสธ เราจึงพัฒนา
ประกันที่ชอบบริการที่ใช่
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EntErtainmErcE
lEaDEr

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์

Founder and Executive chairman 
rS Public company limited

Surachai  chEtchotiSaK

	 นักธุรกิจผู้คร�่ำ อดในธุรกิจบันเทิง	

	 เปลี่ยนภำพลัก ณ์ ู่ผู้น�ำองค์กรธุรกิจ
 ‘Entertainmerce’

	 ฝันไปไกลถึงรำยรับ	10,000	ล้ำนบำท	
	 ภำยใน	5	ปี

นกัธรุกจิซึง่เคยคร�ำ่ อดในธรุกจิบนัเทงิ ในฐำนะคนท�ำ
ค่ำยเพลง ผู้ ร้ำง ลิปินนกัร้อง นกัแ ดง จนเป็นทีรู่จ้กักนั 
ในนำม ‘เฮียฮ้อ’	 ุรชัย	 เช ฐโชติ ักดิ์ ก�ำลังเปลี่ยน
ภำพลัก ณ์ตนเองและธุรกิจที่เคยคุ้น ใ ้เป็นนักธุรกิจ 
‘Entertainmerce’ 

ในอดตี เขำเลอืกทีจ่ะเดนิออกจำกโรงเรียน ตัง้แต่ยงัไม่จบ
ชั้นมัธยมปลำยเพื่อท�ำธุรกิจกับพี่ชำย ด้ ยปัจจัย �ำคัญ
คอืทีบ้่ำนฐำนะยำกจน และ ภำพแ ดล้อมทีไ่ม่ได้ ะด ก
บำย “มีค ำมฝันอยำกมีชี ิตที่ดี มีเงิน มีค ำม �ำเร็จ 

เป็นแรงผลักดัน ิ่งเ ลำ่นี้ท�ำใ ้เป็นคนอดทน อดกลั้น  
มีค ำมพยำยำม เ ็นกำรต่อ ู้ของครอบครั มำ ท�ำใ ้ 
มี Passion มีค ำมทะเยอทะยำน”
  
ุรชัยและพี่ชำยเริ่มธุรกิจ ในปี 2519 ด้ ยกำรอัดแผ่น 

เ ยีงและเทปคำ เซต็ต์ขำย ภำยใต้แบรนด์ ‘ดอกกุ ลำบ’ 
ก่อนจะตั้งเป็นบริ ัทชื่อ Rose Sound ด้ ยเงินลงทุน
เริม่ต้น 50,000 บำท กระท่ังเมือ่กฎ มำยลขิ ทิธิเ์ข้มง ด 
จึงกลำยมำเป็นธุรกิจคำ่ยเพลงในชื่อ อำร์.เอ .ซำ ด์
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ปัจจุบันฝันข ง ุรชัยในฐำนะประธำนกรรมกำรบริ ำร
ำร์เ  และรฐั ำ ตรบณัฑติ ม ำ ทิยำลยัรำมค�ำแ ง 

ไปไกลถึงรำยรับ 10,000 ล้ำนบำทภำยใน 5 ปี ด้ ย
กลยุทธ์ ลักข ง งค์กรที่เรียก ่ำ ‘Entertainmerce’ 
“ที่จริง ำร์เ ท�ำ ลำย ย่ำง ยู่แล้  ท�ำเพลง มีเดีย 
ที ี ิทยุ ิเ นต์ กี ำทั้งฟุตบ ลโลก ฟุตบ ลยูโร  
แต่ ันนี้เรำกระโดดเขำ้มำท�ำค มเมิร์ซ ก็เ มื นเปลี่ยน
ุต ำ กรรมไปเลย” 

เขำ ่ำกำร Transform ธุรกิจที่เป็น Entertainment 
ใ ้เป็น Commerce ไม่ยำกเท่ำกำรเปลี่ยนกำรรับรู้
ข งคน “คนที่คุยกับเรำ มักจะช บนึกถึงเพลง” ุรชัย 
จึงเลื กบริ ัทระดับโลก ย่ำง Pentagram เป็นผู้ท�ำ 
Rebrand เพื่ เปลี่ยนโฉม ำร์เ คร้ัง �ำคัญ “บริ ัท
ข งไทยเก่งๆ เย ะแยะ แต่เพรำะเขำโตมำกับ ำร์เ   
กำร ร้ำงแบรนด์ข งเรำใน ันนี้เป็นกำรท�ำทุกมิติ 
แบรนด์ที่ดีต้ งจับต้ งได้ เข้ำถึงและเข้ำใจ ท่ี �ำคัญ
คื ต้ งท�ำทั้งคนในและคนน ก เพรำะคนในนี่แ ละ 
จะ Represent แบรนด์ใ ม่ข งเรำได้ดีที่ ุด”

�ำ รับ ุรชัยในฐำนะผู้กุมบังเ ียน ำร์เ  เขำ ่ำแม้
จะเป็น งค์กรใ ญ่ แต่ก็ ำมำรถปรับตั ได้เร็ มำก 
เนื่ งจำกเขำเ งซ่ึงเป็นผู้น�ำ งค์กร เป็นคนที่ปรับตั
เร็ มำแต่ไ นแต่ไร บุคลำกรจึงจ�ำเป็นต้ งปรับตั ตำม 
น กจำกนั้น กำรแ ง ำข้ มูลและโ กำ ไม่เคยขำด 
ำร์เ จึงมักจะเป็นผู้น�ำเทรนด์ ยู่เ ม  ขณะที่กำร

ปรบัเปลีย่นภำยใน งค์กร ซึง่ ำจจะเป็นปัญ ำ ปุ รรค

�ำ รับ ลำยๆ ที่ ก็มิใช่ปัญ ำ �ำ รับเขำเช่นกัน  
“เมื่ ไรที่รู้ ึก ่ำเริ่มไม่ได้ดั่งใจแล้  ก็จะปรับโครง ร้ำง
งค์กรใ ม่ทันที คนที่ ยู่ได้ก็จะม ง ่ำเป็นเรื่ ง นุก 

เพรำะมีเร่ื งท้ำทำยใ ม่ๆ ใ ้คิดใ ้ท�ำตล ดเ ลำ 
แต่ก็มีคนท่ี ยู ่ล�ำบำก เพรำะ ่ำไปกับ งค์กรไม่ได้  
ปรับตั ไม่ทัน”

ุรชัย รื เ ีย ้ เปิดโฉม ‘Entertainmerce’ ด้ ยที ี
ดิจิทัลช่ ง 8 ธุรกิจ Health & Beauty และ Music  
Marketing ซ่ึงนกัร้ งนกัดนตรี ำมำรถลงทนุ ร้ำง รรค์
ผลงำนด้ ยตนเ ง โดยมีบริ ัทเป็นผู้ นับ นุน เพื่ ไป
ใ ้ถึงเป้ำ มำย และย�้ำ ่ำ ำร์เ มิได้ต้ งกำรแข่งขัน
กับคู่แข่ง “ ำร์เ มีกำรปรับตั ตล ดเ ลำ ธุรกิจใ ม่ๆ  
ก็ตั้งต้นมำจำกตรงนี้ กำรตลำดแบบเดิมๆ ใช้ไม่ได้ ีก
ต่ ไปแล้  เพรำะฉะนัน้กำรเ กซเรย์ตลำดและผูบ้รโิภค 
โดยละเ ยีด ท�ำใ เ้รำตดิตำมและเข้ำใจได้ลกึ ได้เท่ำทนั
และต้ งเปิดก ำ้ง”

ุรชัยมี ิธีคิดที่ท�ำใ ้กำรประชุมไม่ใช่เรื่ งน่ำเบื่   
“ผมช บประชมุกบัลกูน้ งเพรำะผมได้ประโยชน์ คนมกั
จะเข้ำใจ ำ่กำรประชมุคื กำรตำมงำน แต่ไม่ใช่ เ ลำคยุ
กับลูกน้ งผมได้ค ำมรู้ที่ผมคิดไม่ถึง เพรำะลูกน้ งเด็ก
ก ำ่เรำ Fresh ก ำ่เรำ ผมช บคยุกบัลกูชำย (เช ฐและ
โชติ) และลูกชำยก็ช บคุยกับผม เขำได้รู้เรื่ งธุรกิจจำก
พ่  ่ นผมกไ็ด้ ะไรจำกเขำเย ะมำก ซึง่ไม่มทีำงเลยที่
คน ยำ่งผมจะไป ำเ งได้ คน ำยุ 50 ก ำ่ จะไปม ง
ในเรื่ งข งคน ำยุ 27-28 ได้ ไม่มีทำง”
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อย่ำงไรก็ตำม ุรชัยมิได้ทิ้งต�ำนำนในอดีต ำกปรับ
เปลีย่นใ โ้มเดลกำรท�ำเพลงยงั ‘อยูไ่ด้’ ในมมุมองธรุกจิ
ควบคู่กับกำร ‘ นีตำย’ “Entertainmerce ท�ำใ  ้
อำร์เอ  Transform จนมี ัด ่วนของธุรกิจคอมเมิร์ซ 
มำกที่ ดุเป็นอนัดบั นึง่ เพลงเรำกย็งัท�ำอยูแ่ม้ว่ำจะเป็น
่วนน้อย เรำใช้ค�ำว่ำ Entertainmerce เพรำะธุรกิจ
ลักของเรำไม่ใช่ Entertainment แล้ว แต่ยำ้ย มวด

ในตลำด ลักทรัพย์มำเป็น Commerce แทน”  

รำยได้ของอำร์เอ นอกจำกธรุกิจ ือ่และเพลงแล้ว จงึมำ
จำก Commerce ซึง่ รุชยัเรยีกว่ำ ‘โอกำ ’ อำท ิ นิค้ำ
ด้ำน ุขภำพควำมงำม แฟชั่น เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เครื่องใช้
ภำยในบ้ำน เครือ่งดืม่ มนุไพรและอำ ำร ตัว์กว่ำ 200 
รำยกำร “Commerce เป็นรำยได้ ลกั ว่นใ ญ่ของเรำ 

ใ ญ่กว่ำ Entertainment และ Media ปัจจุบันควำม 
ยำกคือ เรำอยู่บนโลกที่มีควำมเปลี่ยนแปลงเร็วมำก 
เรำไม่รู้เลยวำ่ปี น้ำ รืออีก 5-6 เดือนขำ้ง น้ำจะเกิด 
อะไรขึ้น เทคโนโลยีใ ม่ๆ จะมำเปลี่ยนแปลงอะไรบำ้ง 
เพรำะฉะนั้น กำรวำงแผนธุรกิจจึงยำกกว่ำเมื่อก่อน 
ปัจจบัุนผมวำงแผนธรุกจิไม่เกนิ องปี เรำใ ค้วำม �ำคญั
กับกำรลงทุนใน อง ่วน คือเรื่องคนและไอที”

รุชยัว่ำเมือ่เจอ ถำนกำรณ์ทีต้่องกำรปรบัตวัมำกอย่ำง
โควิด 19 จึงมิใช่ปัญ ำ “เรำปรับตัวได้ดีและเร็วมำก 
อย่ำง Work from Home ิ่งที่เรำลงทุนมำ ก็ ำมำรถ
ใช้ประโยชน์ได้เตม็ที ่ ิง่ �ำคญัคอืควำมกล้ำ บำงคนเรยีก
ว่ำกล้ำเ ี่ยง แต่ผมใช้ค�ำว่ำกล้ำไป ำ ิ่งใ ม่ๆ เรำต้อง
กลำ้ที่จะเขำ้ ำและควำ้โอกำ ใ ม่ๆ”

72



a businessman who used to be a veteran  

in the entertainment business as a record  

label maker who created artists, singers and 

actors until known as ‘hia ho’ Surachai  
Chetchotisak is transforming himself and his 

well-known business into an ‘Entertainmerce’ 

entrepreneur.

he chose to drop out of school before  

finishing high school to do business with his 
brother because of the poor family life and the  

uncomfortable environment. But as of today,  

Surachai’s dream goes so far as to earn 10 

billion baht within 5 years.

Surachai and his brother started their business 

by making vinyl albums and cassette 

tapes to sell under the name ‘rose Sound’ 

with an initial investment of 50,000 

baht. But later, as copyright laws were  

tightened, it became a record label business 

called ‘rS Sound’ in 1981. as of today,  

Surachai’s dream as the chairman of  

rS Executive committee go a long way 

with the organization’s core strategy  

known as ‘Entertainmerce’ by choosing 

a global company like Pentagram to do  

the rebranding.
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ก่อตั้งบริษัท Rose Sound, 
อาร์.เอส.ซาวด์, 

อาร์.เอส.โปรโมชั่น 1992
2519, 2525, 2535

Founded Rose Sound, 
RS Sound,  

RS Promotion 1992

1976, 1982, 1992

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

‘บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)’
2546

Listed in the Stock Exchange 
of Thailand (SET) 

‘RS Public Company Limited’

2003

เข้าสู่ธุรกิจทีวีดิจิทัล ‘ช่อง 8’ 
เริ่มต้นธุรกิจสุขภาพและความงาม

2557

‘Channel 8’ became an Official 
digital TV / First move in 
health & beauty business

2014

รีแบรนด์สู่ อาร์เอส กรุ๊ป 
(ธุรกิจ Entertainmerce)

2563

Rebranded to RS Group 
(Entertainmerce business)

2020

“Whenever i feel like i’m starting to dislike  

it, i will reorganize the organization’s chart 

right away. those that stay will see that it is 

fun because there are always new challenges 

to think about and do all the time. however,  

there are many that suffer because they 

couldn’t get along with the organization and 

couldn’t adapt too.” 

rS’s income, in addition to media and music 

businesses, comes from commerce, which 

Surachai calls ‘opportunity’, such as health and 

beauty products, fashion, electrical appliances, 

home appliances, herbal beverages and  
animal feeds, more than 200 items.

“commerce is our main source of income, 

which surpasses entertainment and media. 

Today’s difficulty is that we live in a world 
that is changing very fast, we never know 

what will happen next year or next 5-6 

months or what new technologies will 
change. Therefore, business planning is 
much more difficult than before. Nowadays 
i always plan one business for no more than 

two years. We focus on investing in two  

areas which are people and it.”

Surachai said that when faced with a situation 

that requires a lot of adaptation, such as 

coViD-19, it’s not a problem for him.

“We adapted quickly and efficiently such as 
employing the WFh method. and what we 

have invested in can be fully utilized. the 

most crucial element thing is courage; some  

people call it “risking”, but i like the term 

“dare to discover new things.” We must be 

brave enough to approach and seize new  

opportunities.”
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สิ่งส�ำคัญคือ ความกล้า
บำงคนเรียกวำ่กลำ้เสี่ยง 

แต่ผมใช้ค�ำว่ำ 
กล้าที่จะเข้าหา

และคว้าโอกาสใหม่ๆ
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The founders who realize the importance of the  
world climate change problems and turn crisis 
into the ‘new business opportunities’ that can be
sustainable solutions to the economic and 
environmental problems.

ผู้ตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก พลิกวิกฤติให้เป็น ‘โอกาสทางธุรกิจ’ 
ตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Climate Change
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FOREsT KEEpER

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

ทิพพาภรณ์  (เจียรวนนท์)  อริยวรารมย์ 

Founder and Executive Chairman 
DTGO Corporation Company Limited

ThippapORn  (ChEaRavanOnT)  ahRiyavRaROmp

	 นักธุรกิจ ญิงผู้เลือกด�ำเนินธุรกิจ	เพื่อท�ำงำน
	 ใ ้กับ ังคม	(social	integrated	business)

	 เชื่อว่ำองค์กรที่ยั่งยืน	ต้องร่วม ร้ำง ังคม
	 ที่คนเก่งและดีมำร่วมมือกันท�ำงำน
	 เพื่อช่วยเ ลือ ังคม

	 ทำยำทคนเล็กของเจ้ำ ัวธนินท์	และ
	 คุณ ญิงเทวี	เจียรวนนท์

ลัง �ำเร็จกำร ึก ำด้ำน ิ กรไฟฟ้ำกลับมำจำก
ต่ำงประเท  ทิพพำภรณ์ได้รับมอบ มำยใ ้ดูแล
งำนเพื่อช่ ยเ ลือ ังคม พร้อมๆ กับกำรดูแลกำร
ก่อ ร้ำงบ้ำนพักใ ้บิดำ เมื่อเธอเริ่มก่อตั้งธุรกิจแรก
คือ DTGO ในปี 2536 และก่อตั้งบริ ัท MQDC เพื่อ
พัฒนำอ ัง ำริมทรัพย์ในปี 2537 จึงตั้งปณิธำนไ ้ ่ำ  
กำรด�ำเนินธุรกิจต้องค บคู่ไปกับกำรตอบแทน ังคม

“เรียน ิ ะไฟฟ้ำ แต่คุณพ่อคงไม่อยำกใ ้เป็น ิ กร 
เพรำะในมุมของท่ำน เรำเป็นคนชอบช่ ยเ ลือ ังคม 
ท�ำกจิกรรมกบัเดก็ก�ำพร้ำ ท่ำนไม่บอกตรงๆ ำ่ไม่อยำก
ใ ้เป็น ิ กร แต่บอก ่ำงำนท่ำนเยอะมำก เลยอยำก
ใ ้ช่ ยเด็กก�ำพร้ำ เพรำะถ้ำดูแลเขำในทำงที่ดี เขำก็จะ
มีชี ิตที่ดี ไม่เป็นปัญ ำของ ังคม”

ครอบครั ของทิพพำภรณ์ ประมุขของครอบครั ใ ้
ค ำม �ำคัญกับค ำมใกล้ชิดกัน โดย มำชิกครอบครั
จะได้รับมอบ มำยงำนตำมค ำมถนัดของตนเอง 
“คุณพ่อจะมอบ มำยลูกแต่ละคนตำม Nature 
ของเรำ ท่ำนรู้จักพ กเรำเป็นอย่ำงดี ครอบครั เรำ
อบอุ่น ใกล้ชิดกัน คุณแม่จะ อนเ มอ ำ่ ใ ้รักคุณพ่อ
มำกก ่ำคุณแม่ เพรำะคุณพ่อท�ำงำน นักเลี้ยงดูทุกคน 
คุณแม่เป็นก�ำลังใจ เป็นคนที่มี Wisdom ในกำรใช้ชี ิต 
อน ลักกำรใช้ชี ิตใ ้เรำเยอะ คุณแม่จะพูดตลอด ่ำ 

พ่อแม่ใ ้อะไรเรำไม่ได้ นอกจำกกำร ึก ำ” 
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จดุเริม่ของธรุกจิคอื ลงัจำกคมุงำนก่อ ร้ำงบ้ำนใ บ้ดิำ  
ผน กกับกำรดูแลเรื่องเด็กก�ำพรำ้ จึงเ ็น ่ำกำรท�ำงำน
เพื่อ ังคมต้องใช้เงิน แต่ด้ ยถูกอบรม ั่ง อนมำใ ้ม ี
ค ำมเกรงใจผู้อื่น แม้จะเป็นลูกเจ้ำ ั  ทิพพำภรณ์ก็
ไม่อยำกขอเงิน จึงเลือกที่จะท�ำธุรกิจเพื่อใ ้มีรำยได้
ม�ำ่เ มอ เพือ่น�ำมำใช้ช่ ยเ ลอื งัคมใ ไ้ด้มำกขึน้...แต่ก็

ไม่มอีะไรได้มำโดยง่ำย “ล�ำบำกมำกเพรำะเรำตัง้ธรุกจิเพือ่
ช่ ยเรือ่ง งัคม จงึเป็นท่ีมำของ ิ ยัทั น์ เรำจะเป็นธรุกจิ
ทีอ่ำยยุนื ช่ ย ร้ำง งัคมคนเก่ง มำช่ ยดแูลคน มู่มำก  
แต่กร็ู้ ำ่ถ้ำท�ำธรุกจิไม่ด ีกไ็ม่รอด เรำจงึต้อง ร้ำงองค์กร
ที่อำยุยืน ซึ่งมันต้องมำพร้อมกับน ัตกรรม ระบบงำน  
และกำรพัฒนำคน มิฉะนั้นองค์กรจะอำยุยืนไม่ได้”
 
มอืใ ม่ ดัท�ำธรุกจิใน ยัเพยีง 24 ปี ในขณะนัน้ ทพิพำภรณ์ 
บอก ำ่ประ บปัญ ำมำ ำรพดัรปูแบบ ท้ังขำดทนุและ
เจอ ิกฤติต้มย�ำกุ้ง ท�ำงำน นักมำกจนถึงอำยุ 34 ปี 
ป่ ยเป็นไข ัน ลังอักเ บ ต้องใช้ไม้เทำ้พยุงอยู่ถึง 4 ปี  
“ท�ำไปล้มลุกคลุกคลำนไป เดี๋ย ดีเดี๋ย รำ้ย ซึ่งพอรู้ ึก
เช่นนั้นแ ดง ่ำ ิ่งที่เรำท�ำอยู่ ผิดแน่นอน เลยเริ่ม ึก ำ 
อ่ำน นัง ือ เ ำะ ำทั้งในประเท และต่ำงประเท ่ำ 
ใครเก่งในเรื่องกำรท�ำธุรกิจ รำ้งองค์กร ก็ไปขอค ำมรู้  
ท�ำอย่ำงไรใ อ้งค์กรยนืยำ  แม้ ำ่เป็นบริ ทัท่ีมรีำยได้ งู  
ไม่ได้แปล ่ำจะต้องอยู่ได้นำนเ มอไป เรำจึงต้อง ร้ำง
องค์กรที่อำยุยืน ร้ำง ิ่งดีๆ ใ ้มันมีกำร ืบรุ่นต่อรุ่น 
ช่ ยดูแลกันไป”
 
ก่อนจะน�ำ ธิคีดิออก ู่ งัคม ทพิพำภรณ์เริม่จำกภำยใน
องค์กร “กำรทีเ่รำรกัเขำเ มอืนคนในครอบครั  อนใ ้
เขำรักกันเป็นครอบครั เดีย กัน จะช่ ยรัก ำองค์กร
ใ ้อำยุยืน นอกเ นือจำกปัจจัยอื่นๆ เรำท�ำธุรกิจกับ
กำรช่ ยเ ลือ ังคมเป็นเนื้อเดีย กัน นึ่งใน KPI ของ
องค์กรเรำคือ ต้องออกไปช่ ยเ ลือ ังคมอย่ำงน้อย 

ปีละ องครัง้ จะแยกแผนก รอืร มทมีกไ็ด้ และ ำมำรถ
ท�ำใน ิ่งที่ชอบได้” 
 
ิธีคิดนี้จึงเป็นท่ีมำของโมเดลธุรกิจของเรำ “เป็นคน

ชอบธรรมชำตแิละชอบเลีย้ง ตั  ์และรู้ กึ ำ่อำชพีของ
เรำท�ำลำยธรรมชำติ ท�ำใ ้โลกเ ีย มดุล เพื่อลดกำร
ท�ำลำย จึง ึก ำเรื่องค ำมยั่งยืน เช่น ใช้ Upcycling  
ซึ่งเป็นกำรเอำขยะ ั ดุไม่ใช้ในทะเลมำอัพเกรด  
ท�ำเป็นปนู เทบนถนน เพือ่ลดผลกระทบทีม่ต่ีอธรรมชำต”ิ 
จำก ลักคิดของกำรไม่ท�ำลำย ไม่อยำกใ ้ ัต ์ไร้บ้ำน
ทิพพำภรณ์จึงมุ่งไปที่เรื่องน ัตกรรมที่ยั่งยืนเป็น ลัก 
“บ้ำนที่เรำ ร้ำงต้องไม่มีมลภำ ะ ท�ำใ ้เริ่ม นใจ 
เรื่องภำ ะโลกร้อน เริ่ม ึก ำ ่ำ ร้ำงบ้ำนที่ปลอดภัย
ต้องท�ำอย่ำงไร”

MQDC ในฐำนะบริ ัทลูกของ DTGO ซึ่งมีกำรพัฒนำ
อ ัง ำริมทรัพย์ใน ลำยแบรนด์ เช่น แมกโนเลีย ์  
ิ ซ์ดอม และฟอเร เทีย ์ จึงใ ้ค ำม �ำคัญกับกำรใช ้
ลกักำรค้นค ำ้ จิยัน ตักรรมต่ำงๆ เพือ่พฒันำคณุภำพ

ชี ิตที่ดีของกำรอยู่อำ ัย “ตั อย่ำงเช่น กำรน�ำระบบ
ท�ำค ำมเย็นแบบจ่ำยน�้ำเย็นและมีพัดลมเป่ำลมเย็น 
ออกมำแทนระบบท่อลม เพรำะ ่ำท่อลมจำกใยแก้  
ซึง่เป็นฝุน่ละเอยีด คือเชือ้รำทีเ่รำ ำยใจเข้ำไป ท�ำค ำม
ะอำดไม่ได้ ท�ำใ ้เป็นภูมิแพ้ ทุกโครงกำรของ MQDC 

จึงไม่มีท่อลมเลย น ัตกรรม ลำยอย่ำงมำจำกคุณพ่อ 
ท่ำนบอกไม่ใ ้มีท่อลม แต่ทุกคนบอก ่ำแพง ท�ำไม่ได้  
ซึ่งพอท�ำจริง เรำลดต้นทุนท�ำแอร์ฯไปได้ถึงร้อยละ 
60 แต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่ำง เพรำะน ัตกรรมบำงอย่ำงก็
เพิ่มต้นทุนของเรำ เพียงแต่เรำเลือก ุขภำพของลูกค้ำ 
เป็น ลกั เรำต้องมองลกูค้ำเ มอืนเป็นครอบครั ของเรำ 
เ มือน ร้ำงบ้ำนใ ้คนที่เรำรัก อยำกใ ้ลูกเรำโตมำ 
ในบำ้นแบบไ น เรำต้อง ร้ำงบำ้นแบบนั้น”
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เม่ือไรทีท่พิพำภรณ์เครยีด รอืเจอ กิฤต ิเธอจะ ำ ธิพัีก
ใ ้ตนเองด้ ยกำรนั่ง มำธิ รือค้น ำ ำเ ตุที่มำของ
ปัญ ำใ ้ได้ “พอเรำเริ่มกลับมำมี ติและจิตใจผ่องใ  
ธิแีก้ปัญ ำกจ็ะเปลีย่น ปลดค ำม นกัในใจของตั เอง 

ออกก่อน พอใจเรำเบำ พรุ่งนี้เรำก็ลุกขึ้นมำด้ ยค ำม
มุ่งมั่น กำรแก้ปัญ ำคือแก้ที่ใจก่อน อย่ำงเรื่องธุรกิจ 
ก็ไม่ได้มอง ่ำใครเป็นคู ่แข่งเลย ทุกคนเป็นเพื่อน  
ทุกคนอยำกท�ำ ิ่งดีๆ เ มือนกัน เรำต้ัง ูนย์ ิ จัย  
แล้ แชร์ Knowledge กัน MQDC รู้เท่ำไร ทุกคน
ำมำรถรู้ได้เท่ำกัน เพรำะ ่ำตลำดอ ัง ำฯ ใ ญ่มำก 

ไม่ได้มีแค่ตลำดไทยอย่ำงเดีย ”

น ัตกรรมของ DTGO จึงเป็นกำร ึก ำบริบทของ 
ิ่งแ ดล้อมและค ำมยั่งยืนที่จะอยู่ค บคู่กันไป “เรำม ี

กำร ำงแผนบริ ัทล่ ง น้ำ 40 ปี มีทีม Future 
Strategic Office มีกำรท�ำ ิจัยเกี่ย กับ Global 
change ไม่ ำ่จะเป็น Technology change, Financial 
change, Politic change รือ Geographic change  
เรำมีทีม ิจัยที่ ึก ำมิติเรื่องพ กนี้ เท่ำกับมีเข็มทิ ่ำ
เรำจะไปทำงไ น”

มิติใ ญ่ที่ทิพพำภรณ์ใ ้ค ำม �ำคัญอีกอย่ำง นึ่งคือ
ค ำม ุข ซึ่งจะปรำกฏใ ้เ ็นในงำนเ มอ โดยเฉพำะ
โครงกำร The Forestias “ผล ิจัยบอก ่ำ คนอยู่ใกล้
ธรรมชำติแล้ จะมีค ำม ุข ีมีผลต่ออำรมณ์ในช่ ง 
แต่ละ ันไม่เ มือนกัน ปริมำณของแ งใ ้อำรมณ ์
ไม่เ มือนกัน รือต้องออกแบบอุณ ภูมิบ้ำนอย่ำงไร
เพื่อลดกำรทะเลำะกันของครอบครั ” ิ่งที่เธอท�ำ
จึงเป็นกำร ร้ำงป่ำในเมือง และธรรมชำติเพื่อเก้ือกูล 
ซึ่งกันและกัน

“ มัยก่อนคุณพ่อจะเรียก ่ำบริ ัทจิ๋ ๆ ของบี แนะน�ำ
คนอื่นก็บอก ่ำเป็นบริ ัทเล็กๆ” แต่ล่ำ ุดตั เลข 
กำรลงทุนระดับแ นล้ำนบำทในประเท ไทย ซึ่งยัง
ไม่ร มประเท อื่นๆ ท�ำใ ้ทิพพำภรณ์เองก็ไม่คำดคิด 
“ตกใจเ มือนกัน ไม่คิด ่ำบริ ัทจะโตขึ้นมำกจำกคน
ไม่กี่คน ทุก ันนี้โลกมีค ำมรู้ทั่ ถึงกัน มด เรำก�ำลัง 
เข้ำ ู่ยุคใ ม่ซึ่งเป็นโอกำ ของทุกคน ไม่ ่ำคนชำติไ น 
แต่ก็คิด ่ำเรำยังเป็นน้องใ ม่ใน งกำร ต้องเรียนรู้จำก
ทุกคน อยำกจะขอบคุณทุกคนที่ใ ้โอกำ ได้ ึก ำงำน 
และได้ Inspiration จำก ลำยบริ ัท ลำยองค์กร”
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a businesswoman who decides to manage  

multiple enterprises while also participating 

in social activities. Operate the real estate 

business under DTGO Corporation Company  

Limited with well-known brands such as 

magnolias, Whizdom, Forestias. Thippaporn  
(Chearavanont) Ahriyavraromp is the 

youngest of Dhanin and Khunying Tawee 

Chearavanont’s five children. What she always  
remembers was she’s ‘the daughter of an egg 

seller’ because her father always sent eggs to 

help with various charities. Thippaporn was  

assigned to take care of the work to help society.  

Therefore, when the business was established 

in 1993, it had goals and aspirations to conduct  

business while giving back to society.

she was taught to be considerate of other  

people. Despite being a wealthy man’s  

daughter, Thippaporn didn’t dare to ask for 

money but chose to do business in order to 

have a steady income. But nothing comes 

easily. “It was so difficult because we set up 
a business to help society. Therefore, it is the 

origin of vision. We will be a long-lasting 

business. help building a society of smart 

people but also know if i’m not good at doing 

business, i’ll go bankrupt. We therefore have 

to create a long-lasting organization that must 

come with  innovation, work systems, people 

development. Otherwise, the organization 

will not be able to last.”

a rookie learning to do business at the age 

of only 24 years old at that time, Thippaporn 

said that she faced all kinds of problems, 

both at a loss and during the Tom yum Kung  

crisis.
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ก่อตั้งบริษัท 
ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำากัด

2536

DTGO Corporation Co., Ltd. 
was established 

1993

ก่อตั้งบริษัทแมกโนเลีย
ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์

คอร์ปอเรชั่น จำากัด 
2537

Magnolia Quality 
Development Co., Ltd. 

(MQDC) 
was established

1994

สนับสนุน
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืน (RISC)

2560

Funded the 
Research & Innovation 

for Sustainability 
Center (RISC)

2017

ริเริ่มโครงการ  
เดอะ ฟอเรสเทียส์

2560

The Forestias 
was announced

2017

Working so hard until at the age of 34,  
she had a spinal cord injury and had to use  
a walking stick for 4 years. “When we started 
to recover, we were cheated again. almost 
fell the third time but the fact that you’re 
struggling and facing ups and downs implies 
that what we’re doing is definitely wrong.  
so i began to study, read books, searching both  
domestically and abroad who are good at doing  
business, building an organization and then go 
ask for knowledge. With the thought that i’m 
still new in the industry and still have to learn 
from everyone. i’d like to thank everyone for 
giving me the opportunity to study and gain 
inspiration from many companies.”

The big dimension that Thippaporn gives 
importance to is happiness, which is always 
visible in the work, especially the Forestias 
project. “Research shows that people who 
are close to nature are happier. Colors have  

varying impacts on the mood of the day,  
the amount of light gives different moods  
or how should the temperature of the house 
be designed to reduce family conflicts.”  
What she did was to build an urban forest with 
over 500,000 plants and nature to support 
each other.

The latest investment figure of three hundred 
billion baht in Thailand, which does not  
include in other countries makes Thippaporn 
astonished. “i’m surprised too because i 
didn’t expect the company would grow so 
much from just a few employees. But for my 
father, it’s still considered a small company. 
in the old days my father would call it a B’s 
little company, when introduce it to anyone 
he’d just say it was only a small company.  
Today the world has all knowledge. We are 
approaching a new era in which everyone, 
regardless of country, has an opportunity.” 
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เราต้องมองลูกค้า 
เหมือนคนในครอบครัว 

อยากให้ลูกโตมาในบ้านแบบไหน
เราต้องสร้างบ้านแบบนั้น
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Global innovator

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

ภวัฒน์  วิทูรปกรณ์ 

Chief Executive officer  
Eastern Polymer Group Public Company limited (EPG) 

Pawat vitooraPakorn

	 ผู้ผลิตและจ�ำ นำ่ยผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และ
	 พลำ ติกชั้นน�ำของโลก

	 องค์กรที่มี ินคำ้อยู่ในชีวิตประจ�ำวันทุกคน

	 องค์กรซึ่งเป็นเจ้ำของ ิทธิบัตร
	 กว่ำ	700	ฉบับ	

“เรามีปรัชญาว่า ‘รับจาก ังคม คืน ู่ ังคม’ เพราะเรา 
เป็นบริ ัทคนไทย รับจาก ังคมก็คืน ู่ ังคมที่นี่แ ละ 
ท�าใ ้เกิด ินค้านวัตกรรมยามฉุกเฉิน เช่น น้ากาก
อเนกประ งค์ EP-Kare เตียง นามแอร์โรคลา  

ลายคนถามว่าไม่เอาก�าไร รือ เราบอกว่าเอาก�าไร
ที่ ใจของเราก็พอ นี่ถือเป ็นนวัตกรรมอย่าง น่ึง” 
ภวัฒน์	 วิทูรปกรณ์	 กล่าวถึง ลักคิดของตนเองตาม
นยิามของ EPG ว่า เป็นกลุม่ธรุกจิที่ ร้าง รรค์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพื่อโลกที่ มดุล “ในอดีตเราใช้ค�าว่า  

Technology and Environment in Harmony  
ท�า นิค้าทีเ่ป็นมติรต่อ ิง่แวดล้อม วนันีเ้ราม ีHarmony  
จาก ินค้า ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

EPG ก ่อตั้ ง เมื่อป ี  2521 เริ่มต ้นจากฉนวนยาง 
กันความร้อน Aeroflex ผลิตจาก ารต้ังต้นประเภท 
ยาง ังเคราะ ์ EPDM (Ethylene Propylene Diene 
Monomer) โดยเป ็นเทคโนโลยีที่คิดค ้นมาเม่ือ  
42 ปีก่อน ซึ่ง EPG เป็น นึ่งในบริ ัทคนไทยที่ผลิต 
ฉนวนยาง ังเคราะ ์จาก EPDM ่งขายไปทั่วโลก 
“ท้ัง มดเมดอินไทยแลนด์ เราเป็นผู้ค้นพบเทคโนโลย ี

ลายตัว เป็นผู ้บุกเบิก ินค้า �า รับอุต า กรรม 
ประมงไทยตั้งแต่ 50 ปีที่แล้ว นอกจาก Areoflex 
ฉนวนยางกันความร้อน นึ่งเดียวในโลก ที่ผลิตจาก 
ยาง ังเคราะ ์ EPDM เรายังผลิตแผ่นพลา ติก 
ปูพื้นรถกระบะ (Bed Liner) ชนิดที่ไม่จ�าเป็นต้อง 
เจาะรูตัวถังรถ ซึ่งเป็น ิ่งที่เจ้าของรถพอใจมาก”
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ภ ัฒน์ ่าทุก ันนี้กลุ่ม EPG มี ิทธิบัตรก ่า 700 ฉบับ 
นับเป็นบริ ัทขนาดกลางถึงใ ญ่ ที่น่าจะครอบครอง 
ิทธิบัตรมากที่ ุด ซึ่งไม่ใช่แค่ในประเท ไทย แต่ยังมี 
ิทธิบัตรในอเมริกาด้ ย ซึ่ง ิทธิบัตรเ ล่านี้นับ ่า 

มีค าม �าคัญอย่างมาก �า รับการแข่งขันในโลกธุรกิจ 
จงึได้ท�าการ กึ าจนกลายเป็นผูเ้ชีย่ ชาญด้าน ทิธบิตัร 
คน นึ่ง “มี ิทธิบัตร ลาย ิบฉบับที่เป็นชื่อของผม 
ล่า ุดก็เพิ่งได้รับแจ้งจาก �านัก ิทธิบัตรอเมริกาใ ้ได ้
รับ ิทธิบัตรการประดิ ฐ์ระบบท่อฉน น ซึ่งจะปกป้อง 
ผมไปได้อีก 20 ปี”
 
และเมื่อโลก ่งเ ียงเตือนเรื่อง Global Warming  
เขาก็พร้อมจะขับเคลื่อนองค์กรเพื่อร่ มรับมือ “การใช้  
3 R: Reduce, Reuse, Recycle ก็อยู่ในน ัตกรรมที่
เราท�า ที่ภูมิใจมากคือ เรื่องการเปลี่ยน ภาพภูมิอากา
โลก ซึ่งเราคิดมาแล้  30 ปี ฉน นของเราประ ยัดมี
ค่าการน�าค ามร้อนต�่า เรายังคิดใ ้จบอีก ่า ฉน น  
Aeroflex เมือ่ใช้จบแล้  End of Life ของมนัจะน�าไปท�า
อะไรต่อ เรามีฝ่าย R&D น�าฉน นเก่ามาบดใ ้ละเอียด
เพือ่ผลติเป็น นิค้าอืน่ๆ เช่น ผ มกบัดนิ ท�าใ ด้นิอุม้น�า้ 
ชุ ่มชื้นข้ึน ใช้ปลูกผักผลไม้โตเร็  เรามี น่ ย าธิต 
ทด อบ ปลูกตั้งแต่ดอกไม้ไปจนถึงผัก โดยใ ้ผลผลิต
ที่ดีก ่า นี่คือน ัตกรรมที่เราคิด ผม ่าถึงเ ลาแล้  
ที่ธุรกิจต้องใ ้ค าม �าคัญกับ ิ่งแ ดล้อม ภา ะ 
โลกร้อน อากา กปรก โลกที่อยู ่ยากขึ้นเรื่อยๆ 

รือการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย ท�าใ ้เราต้องคิด 
เรือ่งการลดการใช้พลงังานด้ ย คดิจะ งัผลก�าไรเพยีง
อย่างเดีย ไม่ได้”

EPG มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรุด น้าและต่อเนื่อง 
และ ลายครั้งที่มี ่ นร่ มในการใช้น ัตกรรมเพื่อ 
แก้ปัญ า ภา ะฉุกเฉิน “เมื่อปี 2554 เกิดน�า้ท่ มใ ญ่  
เราได้พัฒนาเรือท่ีขึ้นรูปจากพลา ติกอย่างร ดเร็
ภายใน 40 ัน ท�าเป็นเรือพายที่นั่งได้ 2-3 คน บรรทุก
ของได้ เราผลติ 70,000 ล�า เพือ่ช่ ยชา บ้านทีถู่กน�า้ท่ ม  
ช่ ยขนย้ายคน ดูเผินๆ เ มือนเรื่องง่ายๆ แต่นั่นเป็น
น ัตกรรมที่เกิดจากการระดมก�าลังอย่างร ดเร็ ”

เมื่อมี ถานการณ์โค ิด 19 EPG ซึ่งเป็นธุรกิจที่เริ่มต้น
จากฉน นไป ู่ Automotive และขยับ ู่ Packaging  
ก็กระโจนเข้า ู่การผลิตเพื่อร่ ม ร้าง ังคมอย่างไม่รีรอ 
“พอโค ดิ 19 มา น้ากากอนามยัขาดแคลน ราคาขึน้ไป 
เป็น ิบเท่า เราจึงผลิต น้ากากอเนกประ งค์ EP Kare 
ท�าจากพลา ติก ามารถใช้ซ�า้ได้ ถอดล้างได้ เราผลิต 
เพื่อบริจาคร้อยละ 95 ่ นอีกร้อยละ 5 เป็นการ
ขายเพื่อทด อบ เพราะเราผลิต ่งไปทั่ โลก จากนั้น
ท�า Faceshield โดยเราเป็นผู้ผลิตแผ่นพลา ติก ท�าใ ้
กระบ นการผลิตเร็ ขึ้น”

ช่ งที่ ถานการณ์โค ิด 19 เข้า ู่ภา ะ ิกฤติ จนเตียง 
นามขาดแคลน EPG และบริ ัทย่อยร่ มผลิต ินค้า 

น ัตกรรมขึ้นมา “เราคิดค้นเตียง นามแอร์โรคลา  
� า รับผู ้ ป ่ ย  ช ่ งที่ เตี ยงกระดา ขาดแคลน  

เพราะใช ้แล ้ ท�าค าม ะอาดไม ่ได ้  กลั ติดเชื้อ  
ต้องเผาอย่างเดีย  ซึ่งก็กลายเป็นปัญ า ิ่งแ ดล้อมอีก
เราจึงผลิตเตียง นามแอร์โรคลา  ผลิตจากพลา ติก 
ด้ ยการขึ้นรูปอย่างร ดเร็  โดยใช้เทคโนโลยีที่เรามี 
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ามารถล้างได้ ฆ่าเชื้อได้ ใช้เวลาท�า ั้นและไม่ยาก  
ตอบโจทย์เร็ว ถูกและดี ภายใน 15 วัน ผลิตได ้
นับ 1,000 เตียง เราออกแบบใ ้ดัดแปลงเป็นโต๊ะ 
กินข้าวเด็กได้ โรงพยาบาล ลายแ ่งขอไปท�าเป็นเตียง
คนเฝ้าไข้ เราก็ยินดีบริจาค เราคิดใ ้ต้ังแต่ต้นจนจบ 
เป็นนวัตกรรมที่ EPG ท�าแข่งกับเวลา และต้องคิดแก้ไข
ปัญ าโดยไม่ ร้างปัญ าเพิ่ม”

ภวัฒน์อธิบายว่า EPG เป็น Hardware ด้านเทคโนโลยี 
จากการผลติ ิง่ของจ�าเป็นทีใ่ช้ในชีวติประจ�าวนั “ นิค้า
ผมอยูก่บัคณุทกุคน เพราะอยูใ่นซเูปอร์มาร์เกต็และร้าน
ะดวกซือ้ด้วย คณุจะพบบรรจภุณัฑ์ของ EPG รอบๆ ตวั 

ร้านฟา ต์ฟู้ดก็ใช้ของเรา ปัจจุบันเรามีกล่องใ ่อา าร
ที่ดีขึ้น ราคาถูกลง ตอบรับความต้องการได้มากขึ้น  
ถ้าไม่มีการคิดค้น นวัตกรรมใ ม่ๆ ก็ขาดตลาด ต้นทุน 

จะแพงขึน้ นวตักรรมทีเ่ราคิดค้นขึน้ จงึเพือ่ช่วยชาวบ้าน 
่วน นึ่งด้วย”

ในฐานะองค์กรม าชนที่มีองค์ความรู ้และ ิทธิบัตร  
ผูบ้ริ าร EPG ใ ค้วาม �าคญัแก่การ ร้างความตระ นกัรู้ 
เพื่อใ ้ประชาชนทั่วไปพัฒนาตนเอง ในการ ร้าง
นวัตกรรมและ ามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้  
“จุดแรกคือพัฒนาคน และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 
ผมอยากใ ้กล้าคิด กล้าท�างาน นัก เพื่อไป ู่การเป็น 
ผู้ประกอบการ เราจะ ามารถเมดอินไทยแลนด์ไป ู่ 
ระดับโลกได้ ต ้อง ร ้างนวัตกรรมร่วมใ ้เกิดขึ้น 
ในประเทศเ ียก่อน ฉะนั้นถ้าเราไม่มีเทคโนโลยี เราก็ 
แข่งกับใครไม่ได้ ที่ �าคัญคือถ้าอยากใ ้คนรุ่นต่อไป 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราต้อง ร้างนวัตกรรมทาง ังคม 
เพื่อแก้ไขปัญ าความเ ลื่อมล�า้ต่างๆ ใ ้ได้”
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“to drive innovation towards a balanced  

world” the founder of a group of companies  

producing insulation in car pickup trucks, 

the made-in-thailand products which 

are accepted all over the world until  

now sold to more than 100 countries  

with production bases in thailand, China, 

the United States, india and Europe and  

a group of companies whose products are 

socially relevant in many events, such as  

plastic boats to help flood disasters,  

Aeroklas hospital field beds and EP-Kare  
multipurpose face masks in the CoviD-19 

situation.

 

“our Philosophy is “Contribution toward  

better society”, since we are Thai firm, this motto  
is the driving force that initiate innovative 

product that use during crisis such as EP-kare,  

Aeroklas hospital field bed. Many people 
have asked, ‘Don’t you want to make profit?’” 
to which we respond, “as long as our hearts 

satisfied with mental profit, that’s enough. 
this is an example of innovations.”

Pawat Vitoorapakorn talked about the 

company’s commitment for sustainable 

growth is ‘Creating the world in Harmony 

with technology and innovation’.
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ก่อตั้งบริษัท
ตะวันออก โปลีเมอร์  
อุตสาหรรม จำากัด 

ผลิตฉนวนยาง Aeroflex
2521

Eastern Polymer Industry 
Co., Ltd. was established  
to manufacture rubber  

insulators ‘Aeroflex’.

1978

เข้าสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วน 
ยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ 

Aeroliner และ Heroliner
2539

Entered the automobile 
under the brands 

‘Aeroliner’ and ‘Heroliner’

1996

ก่อตั้งบริษัท
อีสเทิร์น โพลีแพค จำากัด 

ผลิตและจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์
พลาสติกสำาหรับเครื่องดื่มและอาหาร

2544

Eastern Polypack Co., Ltd. (EPP) 
was established to manufacture 
and distribute plastic packaging 

for foods and drinks. 

2001

เข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย
2557

Listed in Stock Exchange 
of Thailand (SET)

2014

“in the past, we used the term ‘technology  
and Environment in Harmony’ to produce  
environmentally friendly products. today  
we have harmony from products by using 
technology and innovation.” the EPG 
company was founded in 1978. it started 
with Areoflex insulation made from EPDM 
(Ethylene Propylene Diene Monomer,  
a type of synthetic rubber), a technology 
that was developed 42 years ago. EPG is 
a Thai company that manufactures EPDM  
insulation and sells it all over the world.

“All are made in Thailand. Many technologies  
have been discovered by us. we are 
also the pioneer of products for the thai  
fishing industry for 50 years. In addition to  
Areoflex, the only insulation in the world  
made from EPDM synthetic rubber, we also 

manufacture a bed liner plastic sheet that  
does not need drilling holes in the automobile 
body which has satisfied the car owner.”

Pawat said that nowadays the EPG Group 
holds over 700 patents. During the CoviD-19 
situation, EPG has used many innovations 
to solve lots of emergencyproblems such as 
Aeroklas field beds made of plastic, EP-Kare 
multipurpose face masks, safety packaging, 
etc.

“we have to develop our people and culture  
and encourage them to think and work hard 
to become an entrepreneur. in order for the   
Made-in-Thailand products to go global,  
we must first create innovations in the  
country. if we don’t have technology, we can’t 
compete with anyone.”
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เราต้องสร้างนวัตกรรม 

ให้เกิดขึ้นในประเทศ 
ถ้าเราไม่มีเทคโนโลยี  
เราก็แข่งกับใครไม่ได้
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power woman

ผู้ก่อตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท เอสพีซีจี จ�ากัด (มหาชน) หรือ SPCG

วันดี  กุญชรยาคง  จุลเจริญ

Founder, Chairperson and Chief executive officer 
SpCG public Company Limited

wandee  KhunChornyaKonG  JuLJarern

	 ผูบ้กุเบกิธรุกจิผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแ งอาทติย์
		 รายแรกของไทยและอาเซียน

	 ผู้บริ ารกลุ่มบริ ัทในเครือกว่า	42	บริ ัท	

	 เจ้าของรางวลั	Leading	a	Woman	Powered	
Solar	Energy	Transformation	จาก ประชาชาต	ิ

“รู้ กึภาคภมูใิจมาก เลขาธกิาร ประชาชาต ิบนั ค ีมนู  
กล่า รรเ รญิผู้ ญงิชือ่ ‘ นัด’ี า่ ท�าเรือ่งพลงังาน ะอาด 
จนประ บค าม �าเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีของโลก” 
ค ามรู้ ึกของวันดี	กุญชรยาคง	จุลเจริญ ภรรยาปลัด
กระทร งม าดไทย ( ุทธิพง ์ จุลเจริญ าระ 1 ต.ค.
2564-ปัจจุบนั) ลงัจาก นัทีไ่ด้รบัราง ลัทีน่่าภาคภมูใิจ

เธอก้า เข้า ู ่ธุรกิจพลังงานแ งอาทิตย์ ใน ัน
ที่ ั น ้าครอบครั  ุทธิพง ์ จุลเจริญ เป็น
ข้าราชการปกครองระดับผู ้ ่าราชการจัง ัด 
และในฐานะที่ ันดีต้องรับต�าแ น่งนายกเ ล่า
กาชาด ซึ่งต้องอยู่เคียงข้างกัน จึงมีทั้ง น้าที่และ 
ค ามรับผิดชอบ จากที่เคยคิด ่าจะเก ียณงาน
ธุรกิจด้านพลังงาน โดยมีอ ัง าริมทรัพย์ ลายแ ่ง 
เป็นราง ัลบ้ันปลายชี ิต แต่เมื่อกระทร งพลังงาน
ในปี 2552 ประกา รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน 
แ งอาทิตย์และไม่มีผู้ใดเ นอ เน่ืองจาก ่ นใ ญ ่
เ นอพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร ์เซลล์มากก ่า
การมอง าธุรกิจใ ม ่จึงเป ็นจุดเริ่มต ้นอีกครั้ง  
และ ันดีก็เป็นเพียงรายเดีย ที่กระโจนเข้า ู่ธุรกิจ 
ดังกล่า ซึ่งคุ้นเคยมาก่อน 
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จากโครงการแรกที่ยื่นไป ปัจจุบัน ันดีมีบริ ัทในเครือ
ร ม 42 บริ ัท ามารถพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม 
36 แ ่ง ลงทุนก ่า 25,000 ล้านบาท เพื่อผลิตไฟฟ้า
พลังงานแ งอาทิตย์ที่เป็นพลังงาน ะอาด “เรา ึก า
ค ามเป็นไปได้ของการพัฒนาธุรกิจ ด้ ยค ามเชื่อ ่า 
ประเท ไทยอยู่ใกล้เ ้น ูนย์ ูตร น่าจะมีโอกา พัฒนา
ระบบไฟฟ้าพลังงานแ งทิตย์ได้ดีก ่าอีก ลายประเท  
ดูตั อย่างจากเยอรมัน ซึ่งมีฤดู นา ยา นานมาก  
ยัง ามารถพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานแ งอาทิตย์ ได้ล�้า
ที่ ุดในโลกช่ งปี 2552”

แต่การลงทุน �า รับการเริ่มธุรกิจขนาดใ ญ่ มิใช่เรื่อง
ราบรื่นนัก “ตอนแรกคิด ่าลงทุนกับเพื่อน ามคน 
น่าจะพอ ปรากฏ ่านอกจากเพื่อนจะไม่ลงทุนด้ ยแล้  
ยังเตือนอีก ่าอย่าท�าเลย แก่แล้  เ นื่อยตอนแก่จะ
ล�าบาก ยิง่เพือ่น บประมาท เรายิง่ต้องท�า การจะประ บ 
ค าม �าเร็จใดๆ ในชี ิตได้ เราต้อง ึก า ท�าการบ้าน  
มีค ามเชื่อมั่น และต้องมี รัทธาใน ิ่งที่ เราจะท�า  
ตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างอื่น คิดเเต่เรื่องพลังงาน ะอาด  
่าจะ ยุด Elite Emission และ CO2 Reduction  

ได้อย่างไร มีแต่คนคิด ่าท�าไปก็ไม่คุ้ม แต่ผู้ ญิงเรา 
ขอเพียงแค่มีโอกา  คิด างแผน มีค ามมุ่งมั่นที่จะท�า 
และอย่ามีก�าแพงใ ้ตั เองก็ ามารถไปได้”

ันดีเริ่มธุรกิจ SPCG ด้ ยเงินเก็บของตนเองและขาย
ทรัพย์ ิน จ�าน น 100 ล้านบาท แต่เนื่องจากเงินลงทุน
เบือ้งต้น อยูท่ี ่700 ล้านบาท เธอจงึขอรบัการ นบั นุน
เงินลงทุนจาก International Finance Corporation 
(IFC) ซึ่งเป็น Member of World Bank Group และ
เงนิกูจ้ากกองทนุพลงังาน ะอาด (Clean Technology  
Fund รือ CTF) ร มกับเงินกู้จาก ถาบันการเงิน 
ในประเท  “เราเชื่อมั่น ิ่งที่ท�ามาตลอด เชื่อ ่าจะ
ามารถน�าพลังงานแ งอาทิตย์ มาเป็น นึ่งในพลังงาน

เพื่อ ร้างค ามมั่นคงใ ้แก่ประเท ไทยได้ ซึ่งตอนนั้น
เรื่อง Climate Change ยังไม่ได้เป็นกระแ มาก แต่ใน
ต่างประเท รับรู้กันแล้ ”

ปัญ าใดที่เข้ามาเพื่อทด อบเ ้นทางธุรกิจ เธอจะแก้
ปัญ าไปทีละเปลาะ ันดีเคยเจอค�าถามจาก ถาบัน
การเงิน ่า ากไม่มีแ งอาทิตย์ ัก องเดือน ธุรกิจ
พลงังานแ งอาทติย์จะเป็นเช่นไร �า รบัเธอ การเลอืก
ซื้อประกันภัย �า รับช่ งเ ลาที่น่ากัง ล เป็นการก�าจัด
จุดอ่อนที่น่าจะ �าเร็จของธุรกิจ ่ นแผนการเงินเพื่อ
ค�าน ณการช�าระ นีค้นื เธอเลอืกช�าระเป็นรายไตรมา  
เเม้จะท�าใ ้ดอกเบี้ย ูงขึ้น เเต่ �า รับเธอนั่นคือการลด
ค ามเ ี่ยง และเพียงไตรมา แรก ันดี ามารถท�าได้
�าเร็จ เมื่อค่าพลังงานที่เกิดขึ้นเกินคาดถึงร้อยละ 30  
่งผลใ ้ธนาคารก ิกรไทยซ่ึงจับมือกันมาตั้งแต่ต้น  

ลงนามใน ัญญาและเป็นผู้เจรจากับ ถาบันการเงิน
อื่นๆ ใ ้ด้ ย

“ตอนแรกคิดแค่ ่า ขอใ ้ �าเร็จก็พอ ไม่รู้ ่าจะยุ่งยาก
มากมายขนาดนี้ และทุนที่ถูกที่ ุด ก็คือการลงทุนจาก
ตลาด ลักทรัพย์ เราจึงท�า Backdoor Listing กับ
บริ ัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด ลักทรัพย์ ซึ่งเป็นทาง
เดีย ที่เราจะท�าได้ เพราะตอนนั้นไม่มีเ ลาแล้  ได้เงิน
จากตลาด ลักทรัพย์มาประมาณ 1,000 ก ่าล้านบาท  
ขาย ุ้นไปอีกจ�าน น นึ่ง ยังขาดเงินอยู่ประมาณเกือบ 
4,000 ล้านบาท จงึใช้ ธิกีูจ้ากธนาคารก กิรไทยอกีครัง้ 
แต่ในลัก ณะของการร่ มถือ ุ้น ที่ไม่เคยมีมาก่อน”

จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
ของประเท ไทย ซึ่งก�า นดใ ้ต้องใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกอื่นๆ ภายในปี 2564 ไม่น้อยก ่า 
ร้อยละ 25 ของก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้ง มด โดยมี 
เป้า มายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแ งอาทิตย์ก ่า 
3,000 เมกะ ัตต์ จึงเป็นโอกา ดีของ SPCG อีกครั้ง 
“เราได้รับค ามมั่นใจจาก ถาบันการเงินทุกที่ เพราะ 
เป็นครั้งแรกของอาเซียน ไม่เคยมีโครงการพลังงาน
ะอาดขนาดเท่านี้ที่ไ น ขนาดโครงการเเรกของเรา 

เเค่ 6-7 เมกะ ัตต์ ทุกคนก็ตื่นเต้นแล้  แต่เรา ามารถ
ที่จะเปลี่ยนพลังงานเเ งอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า 
ขนาด 260 เมกะ ัตต์ได้” 
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ปัจจุบัน SPCG มีโครงการโซลาร์ฟาร์มท่ีตั้งอยู่ใน
ประเท ไทยทัง้ มด 36 โครงการ กระจายอยูใ่นพืน้ที ่10 
จงั ดั ได้แก่ นครราช มีา ขอนแก่น กลนคร นองคาย 
อุดรธานี นครพนม เลย ุรินทร์ บุรีรัมย์ และลพบุรี  
ร มเนือ้ทีด่นิก า่ 5,000 ไร่ มีบทบาท �าคญัในการผลกัดนั 
ใ ้ประเท ไทยเป็นผู ้น�าการผลิตและการใช้ไฟฟ้า
พลังงานแ งอาทิตย์ในภูมิภาคอาเซียน ร มทั้งได้ขยาย
ธุรกิจการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเท ญี่ปุ่น 
ร มก�าลังการผลิตตาม ัด ่ นการถือ ุ้นทั้งในไทยและ 
ญีปุ่น่ก า่ 400 เมกะ ตัต์ นอกจากนีย้งัได้ลงทนุโครงการ 
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแ งอาทิตย์ในเขตพัฒนาพิเ  
ภาคตะ ันออก (EEC) อีกไม่น้อยก ่า 500 เมกะ ัตต์

 
“ ิ่งที่เป็นค ามใฝ่ฝันตลอดมาคือ เราจะ ร้างคาร์บอน 
เครดติใ เ้กดิกบัโครงการของเรา และน�าไปขึน้ทะเบยีน
คาร์บอนเครดิตที่ United Nation Framework  
Convention on Climate Change ต่อไป” 

ค ามพยายามต่างๆ เป็น ิ่งที่ ันดีอยาก ่งต่อใ  ้
ผู้ประกอบการรุ่น ลัง “เราได้บทเรียนต่างๆ มากมาย 
ได้องค์ค ามรู้ ได้เครือข่าย เนื่องจากการกู้ รือการ
ระดมทนุท�าใ ้เราต้องดูทุกมิติ ทั้งเรื่องของ ิ่งแ ดล้อม  
การพัฒนาโครงการ ประโยชน์ที่มีต่อภูมิภาค ซึ่งท�าใ ้
เ น็ า่ จากค ามมุง่มัน่ของเรานีเ่อง ทีท่�าใ ไ้ด้รบัราง ลั
จาก ประชาชาติ”

98



Wandee Khunchornyakong Juljarern,  
a well-known entrepreneur in the forefront 
is the wife of Suttipong Juljarern, the  
permanent Secretary of the ministry of  
Interior (period oct 1st, 2021 - present).

She is the founder of the SpCG conglomerate, 
which has 42 companiest. She was honored 
by the un in 2014 with the Leading a woman 
powered Solar energy Transformation 
award for successfully developing the  
first commercially clean solar power project. 

“I am very proud to have un Secretary— 
General Ban Ki-moon praising a woman 
named ‘wandee’ for making clean energy  
an exemplary achievement for the world.”.

wandee stepped into the solar power  
business on the day when her husband 
was a governor-level government official. 
and as wandee has to take the position of  
the president of the red Cross, who had to be 
by her husband’s side, She therefore has both  
duties and responsibilities. 
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ก่อตั้ง SPCG
2553

SPCG 
was established

2010

พัฒนาโซลาร์ฟาร์ม
ขนาด 6 เมกะวัตต์ ครั้งแรก 

ในไทยและอาเซียน
2553

Succesfully developed  
first Solar Farms of 6 MW 

in Thailand & ASEAN

2010

พัฒนาโซลาร์ฟาร์ม
36 โครงการ ขนาด 260 เมกะวัตต์ 

เสร็จสมบูรณ์
2557

Completed 36 Solar Farms  
with the total capacity  

of 260 MW

2014

ตั้งเป้าเพิ่มกำาลังการผลิต 
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม
ไม่น้อยกว่า 2,000 เมกะวัตต์

2593

SPCG targeted solar  
energy production  

not less than 2,000 MW

2050

From the thought of retiring from the energy 
business with multiple real estate rewards 
at the end of life, but then when the ministry 
of energy in 2009 announced the purchase 
of electricity from solar energy and no one 
offered as most of them offered the power 
from solar cells, so looking for a new business 
is a starting point again. wandee was the only 
one who had ventured into such a business 
that she was familiar with. 

She started a business from 700 million baht 
in the first project submitted. Until now, 
Wandee has 42 affiliated companies. She is 
able to develop 36 solar farm projects with  
an investment of more than 25 billion baht 
to produce solar power that is clean energy.

“We study the possibility of business  
development with the belief that Thailand 
is close to the equator, which should have 
better opportunities to develop solar power  
systems than many other countries.”  Initially, 
she thought of nothing but only about how the 
clean energy can reduce elite emissions and 
Co2 reduction.

one by one, wandee passed the trials of her 
business journey. By requesting investment 
support from the International Finance  
Corporation (IFC), a member of world Bank 
Group and loans from the Clean Technology 
Fund (CTF) combined with loans from local 
financial institutions.

Currently, SpCG has 36 Solar Farms in 10  
provinces in Thailand with total land area  
about 5,000 rai. The company has also expanded  
the business in Solar Farm projects in Japan, 
which makes the total capacity of over 400 
mw in both Thailand and Japan. SpCG 
plays an important role in driving Thailand 
to be the leader in solar power generation and  
consumption in aSean region. 

“we have gained a lot of lessons, knowledge 
and networks. Because whether it comes  
to borrowing or fundraising, you must  
consider all factors. Consider the environment, 
project development and regional benefits,  
as evidenced by the fact that we got the award 
from the united nations as a result of our 
commitment.”
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เราเชื่อมั่นมาตลอดว่า 
พลังงานแสงอาทิตย ์
จะช่วยสร้างความมั่นคง
ให้แก่ประเทศไทยได้
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organic icon

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จ�ากัด

วัลลภ  พิชญ์พงศา

Founder and chief Executive officer
Top organic Products and Supplies company Limited 

WanLoP  PichPongSa

	 ทายาทรุ่นที่ องของบริ ัท ่งออก
	 ข้า ออร์แกนิกรายแรก

	 ผูบ้กุเบิกผลติภณัฑ์ออร์แกนกิ ลาก ลายรปูแบบ

	 ผูร้เิริม่และ นบั นนุเก ตรกร ูต่ลาดออร์แกนกิ

ัลลภ	พิชญ์พง า ผู้บริ ารรุ่นที่ องของ STC Group 
กลุ่มบริ ัทที่มีฐานการเจริญเติบโตจากธุรกิจ ่งออก 
พชืไร่ ซึง่มมีนั �าปะ ลงัและข้า เป็น ลกั ในนามบริ ทั
แ งไทยบางปะกง จ�ากดั (ST) และบริ ทั นคร ล งค้าข้า   
จ�ากดั (C-Capital Rice) บริ ทั ง่ออกข้า รายแรก ปัจจบุนั 
นบัเป็นผู้ ง่ออกข้า ระดบัต้นๆ ของประเท  และ นัมา
ใ ้ค าม �าคัญกับการ ่งออกข้า อมมะลิออร์แกนิก

“ออร์แกนิกเป็นเรื่องซับซ้อน เมื่อเราเข้าไปท�าจริงจัง  
มันไม่ใช ่แค่เรื่องค้าขาย แต่ผลที่ได ้ก ่อประโยชน  ์
ในเชิงบ ก เก ตรกรได้ราคาดีขึ้น ิ่งแ ดล้อมดีข้ึน 
ท�าใ ้อา ารตามธรรมชาติ ปลอดภัย ผู้บริโภคได้ ินค้า
ปลอดภัยและดีต่อ ุขภาพ” ัลลภ เล่าถึงทิ ทางของ 
STC และการ ่งออกข้า อมมะลิออร์แกนิก 

“STC ก่อตั้งเมื่อปี 2517 เราเริ่ม ่งออกข้า ตั้งแต่ 
ปี 2520 พอปี 2533-2534 ลูกค้ายุโรปติดต่อเข้ามา
ถาม า ินค้าเก ตรอินทรีย์ ตอนนั้นยังไม่มีใครท�า 
ข้า อมมะลิออร์แกนิก แต่ยุโรป นใจมาก คุณพ่อ
และผู ้บริ ารขณะนั้นมองเ ็นโอกา ทางการตลาด  
เลยเริ่มท�าเมื่อปี 2534”
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ลัลภ า่ Supply Chain ของธรุกจิ ง่ออกข้า  เริม่ตัง้แต่ 
เก ตรกรปลูกข้า  ได้ข้า เปลือกมาเข้าโรง ีเพื่อ ีเป็น
ข้า าร และ ง่ใ บ้ริ ทัผู้ ง่ออก รปูแบบ ลกัในการท�า
ธรุกจิของบริ ทันคร ล งค้าข้า  จ�ากดั คอื ซือ้ข้า าร
จากโรง ต่ีางๆ ร บร มเกบ็ไ ใ้นโกดงัทีม่เีคร่ืองปรบัปรงุ
คุณภาพ เพื่อใ ้ตรงกับค ามต้องการของลูกค้า

“พอคิดท�าข้า ออร์แกนิก เราต้องเข้าถึงเก ตรกรเลย 
ต้อง ร้างโมเดลธรุกจิขึน้ใ ม่ จากแต่เดมิทีเ่ราไม่เกีย่ ข้อง
กบัเก ตรกรโดยตรง แต่ตอนนีเ้ราต้อง ากลุม่เก ตรกร
ที่ นใจท�างานร่ มกับเราเพื่อปลูกข้า ออร์แกนิก ลงไป
ดพูืน้ท่ี าพืน้ทีป่ลกูข้า อมมะลอิอร์แกนกิ จนได้พืน้ที่
บรเิ ณเขตรอยต่อเชยีงรายกบัพะเยา” 

ยังมีอีก ลายขั้นตอน เพื่อใ ้ผ่านการตร จ อบเพื่อ
ได้รับการยอมรับใ ้เป็นข้า ออร์แกนิกของแท้ “ าก
เราจะ ่งออกไปยุโรป ต้องมีผู้ตร จ อบรับรอง ่าข้า
เราผลิตตามระบบออร์แกนิกจริง จะตร จตั้งแต่ฟาร์ม  
เมื่อได้ข้า เปลือก ่งไปโรง ี และเมื่อ ีเป็นข้า าร  
แพก็บรรจุ ง่ออก ทกุขัน้ตอนกต้็องผ่านการตร จรบัรอง
ทั้ง มด ซึ่งถือเป็นเรื่องใ ม่ที่เราไม่เคยท�ามาก่อน จนปี 
2545 ผู้ค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราจากยุโรป เ นอ ่า
น่าจะตั้งบริ ัทแยกออกมา เพราะเขาต้องการท�า ินค้า
อืน่เพือ่ตอบ นองตลาดยโุรปด้ ย ไม่ใช่ข้า อย่างเดยี ”

จึงเป็นจุดเริ่มของ TOP ORGANIC บริ ัทใ ม่ในเครือ 
STC ซึ่งมีโมเดลธุรกิจใ ม่ ที่มาพร้อมค ามท้าทายใ ม่ 
“เพราะมาตรฐานของออร์แกนิกซับซ้อน เป็นจุด น่ึง
ที่เก ตรกรไม่เข้าใจ แต่ TOP ORGANIC มีตลาดที่
ชดัเจน การทีเ่ราเข้าไป ง่เ รมิเก ตรกร เราต้องอธบิาย

ใ ้เข้าใจชัดเจน ซึ่งถ้าเขาร่ มกับเรา ก็จะท�าใ ้เกิด
มาตรฐานได้ ช่ งปี ลังๆ เก ตรกรเริ่มเข้าใจมากขึ้น  
นอกจากนั้นเรายังมีทีมใ ้ค ามรู ้และใ ้ข ้อมูล ่า 
เขาต้องท�าอะไรบ้าง ระบบตร จ อบเป็นเช่นไร เพื่อใ ้
เขาตัด ินใจ ่าจะผลิตเป็นข้า ออร์แกนิก ซึ่งในแต่ละ
พื้นที่ก็ไม่เ มือนกันอีก” ค�าถามที่ ัลลภและทีมงานพบ
บ่อยๆ คอืเรือ่งของราคา เก ตรกรต้องการราคาที่ งูขึน้ 
และจะ ูงขึ้นได้เท่าไร ขณะที่อีกด้าน นึ่งคืออุป รรค
เป็นค ามท้าทายทีต้่องฟันฝ่า แม้ในยคุ มยันีอ้อร์แกนิก 
จะไม่ใช่เรื่องใ ม่ แต่ผลพ งคือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ 
ลาก ลายเพิ่มขึ้น

“ช่ งเริ่มต้นเราเน้นตลาด ่งออก อีก ่ นที่ท�าค บคู่กัน 
คือตลาดในประเท  เราขายข้า อมมะลิออร์แกนิก 
ในประเท ได้ 20 ก า่ปี ท�าใ ผ้มคดิ า่น่าจะท�าแบรนด์ 
ของตั เองใ ช้ดัเจนขึน้ จงึ ร้างแบรนด์ Capital Organic  
ใ เ้ป็นเ มอืน นูย์กลางของ นิค้าออร์แกนกิ มผีลติภณัฑ์

ลายอย่าง ท�าออนไลน์เป็น ลัก พยายามท�าใ ้คน 
ในประเท เข้าถงึ”

ลัลภ า่การพฒันา นิค้าออร์แกนกิ มีแรงบนัดาลใจจาก 
ตลาดต่างประเท  เมื่อบริ ัทไปออกงานแ ดง ินค้า 
“จากเดมิทีเ่รา ง่ออกข้า อมมะลอิอร์แกนกิเพยีงอย่าง
เดีย  ต่อมาเราพัฒนา ินค้า ลายตั  โดยอ้างอิงจาก
ค ามต้องการของลูกค้ายุโรป ปัจจุบัน TOP ORGANIC 
มี นิค้าทีแ่ปรรปูจากข้า  เช่น เ น้ก๋ ยเตีย๋  น�า้ ม้ ายชู

มักจากข้า อมมะลิออร์แกนิก แผ่นแป้งออร์แกนิก 
เครือ่งแกง เครือ่งปรงุร  กะท ิพรกิแกง น�า้ ลดั นอกจาก 
คู ่ค้าตลาดยุโรปและอเมริกา ตอนนี้เราก�าลัง ่งไป
ตะ ันออกกลางด้ ย” 
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เมือ่โมเดลธุรกจิเปล่ียน ผูน้�า นิค้าออร์แกนกิจงึต้องค�านงึ
ถงึน ตักรรม เพือ่ ร้างมาตรฐานใ เ้ป็นท่ียอมรบัมากขึน้ 
“น ัตกรรมของผมมาพร้อม ิธีพัฒนา ินค้าที่ต้องคิด
ใ ้ครบ งจร ตั้งแต่กระบ นการผลิต เก ตรกรที่ปลูก  
การแปรรูป ทุกอย่างใ ้ตรงตามมาตรฐานออร์แกนิก  
ตามด้ ย ธิกีาร ือ่ ารถงึผูบ้รโิภคใ เ้ข้าใจ เราต้องเจาะ
ลงไปแต่ละ ่ น ค�า ่าน ัตกรรมของผมคือการมอง า
ิ่งใ ม่เ มอ ปรับปรุงโมเดลธุรกิจ ปรับปรุงทีมงาน  

อาจเป็นน ัตกรรมเล็กๆ แต่ ากองค์กรไม่เปลี่ยน  
ไม่ปรบั องค์กรกจ็ะถกูท�าใ ไ้ม่มคี าม มายในโลกยคุนี้ 
มเีรากไ็ด้ ไม่มกีไ็ด้ ฉะนัน้เราต้องพฒันาตั เองตลอดเ ลา 
ผมอยากเปลี่ยน ังคมเก ตรใ ้เป็นเก ตรน ัตกรรม  
ท�าทางเลอืกใ เ้ก ตรกรคดิและมี นทางทีจ่ะท�าต่อได้”

ิ่งที่ตามมา ลังจาก ถานการณ์โค ิด 19 “ในแง่การ 
่งออกก็ได้รับผลกระทบพอ มค ร เพราะค่าขน ่ง 

แพงมาก ท�าใ ้มีต้นทุนที่ ูงขึ้น ผู้บริโภคชะลอการซื้อ 
เ ล่านี้กระทบเรา มดในเชิงลบ แต่ขณะเดีย กัน 
เรากม็องเ น็โอกา ในประเท มากขึน้ ามารถต่อยอด 
นอกจากเรื่องออร์แกนิกได้ ปัจจุบันนอกจากได้รับ 
การรับรองมาตรฐานออร์แกนิกแล้  เรื่องการ ร้าง 
ค ามเชื่อมั่นก็ยังเป็นเรื่อง �าคัญ เราจะบริ ารจัดการ
และ ร้างค ามน่าเชือ่ถอืใ บ้ริ ทัในระยะยา ได้อย่างไร 
เป็นเรื่องที่ �าคัญมาก”

ขณะที่ ินค้าออร์แกนิกเป็นเทรนด์ของโลก ัลลภ ่า
จ�าเป็นต้องใช้ทุกกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ู่อนาคต 
“ทุก ันนี้มี ิ่งใ ม่ๆ เกิดขึ้นตลอด เราต้องดูตลาด ่า 
มีอะไรเปล่ียนไปบ้าง จึงจะมา างแผนและพัฒนาต่อ 
เรือ่งของโอกา ก็ �าคญั ใครอยากเข้ามาคยุ เราไม่ปฏิเ ธ 
แล้ ดู ่าเราจะท�าได้ไ ม ท�าใ ้เราเปิดตั เองอยู่เ มอ 
และกล้าที่จะลองผิดลองถูก”
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Wanlop Pichpongsa is a second-generation  
cEo of the STc group, a conglomerate whose 
growth is primarily from the export business  
of cassava and rice on behalf of Sangthai 
Bangpakong company Limited (ST) and 
capital rice company Limited (c-capital 
rice), the country’s first rice exporters.  
currently, it is considered as the top rice  
exporter in the country and has turned to focus 
on the export of organic jasmine rice.

“organic farming is so complicated that some 
farmers gave up. When we take it seriously, 
it’s not just about trading but the results are 
positive. 

Farmers get better price as well as a cleaner 
environment. Ensure the safety of natural 
foods, allowing consumers to get products 
that are safe and healthful.”

Wanlop tells about the direction of STc 
and the export of organic jasmine rice: 
“STc was established in 1974. We started  
exporting rice since 1977 and then around 
1990-1991, European customers began  
contacting us to ask about organic products. 
at the time, no one made organic jasmine  
rice, but Europe was very interested. i saw 
a market opportunity so i started doing it  
in 1991.”
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ก่อตั้งบริษัท นครหลวงค้าข้าว 
จำากัด เพื่อดำาเนินธุรกิจค้าข้าว 

และส่งออกข้าว
2520

 Capital Rice Co., Ltd.  
was established to engage 
in rice trading and export.

1977

ริเริ่มโครงการข้าวหอมมะลิ
ออร์แกนิก เชียงราย-พะเยา

2534

The Organic Jasmine Rice 
Chiang Rai-Payao project 

was launched.

1991

ก่อตั้ง บริษัท  
ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์

ซัพพลายส์ จำากัด
2545

Top Organic Products  
and Supplies Co., Ltd. 

was established.

2002

เปิดตัวแบรนด์
Capital Organic 

เจาะตลาดในประเทศ
2561

Capital Organic  
brand was launched

to focus on domestic market.

2018

Wanlop said that originally, supply chain 

business started from rice farmers getting 

paddy to go to the mill for milling to be 

exported rice, but they didn’t have their own 

mill. Doing business at that time was buying 

rice from various mills and collecting them 

in the warehouse with quality improvement 

equipment to meet the needs of customers. 

“When thinking about making organic rice, 

we have to go down to farmers, create a new 

business model and have to be certified  

organic through the USDa standard.”

Until 2002, ToP organic was established 

separately to produce various rice-based  

processed products to meet the demands of the 

international market. The products such as: 

noodles, organic rice vinegar, organic flour 
sheets, curry paste, seasonings, coconut milk, 

spice paste, and salad dressing.

“This model, we cooperate with manufacturers, 

factories and SME entrepreneurs. Besides 

European and american market partners, 

now we are also exporting to Middle East. 

My innovation comes with a way to develop 

products that have to be thought of  

as a complete solution that meets organic 

standards, as well as consumer communication 

ways to help them understand.”

“always looking for something new,  

improving business model, enhancing 

team work, may be small innovations 

but if the organization doesn’t change,  

fail to adapt, the organization will also 

be rendered meaningless,“Wanlop says.  

The world in this era can either have or not 

have us, so we have to develop ourselves  

at all time.”
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ผมอยากเปลี่ยนสังคมเกษตร
ให้เป็นเกษตรนวัตกรรม 
ท�าทางเลือกให้เกษตรกรคิด 
และมีหนทางท�าต่อได้
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GREEN DOCTOR

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จ�ากัด (มหาชน)

นายแพทย์วีรฉัตร  กิตติรัตนไพบูลย์

Chief Executive Officer, Biodegradable Packaging 
for Environment Public Company Limited (BPE)

DR.WEERaChaT  KiTTiRaTTaNaPaiBOON

	 แพทย์ต้นแบบ	ผู้พัฒนาบรรจุภัณฑ์อา าร
	 เพื่อลด ารพิ ู่ร่างกาย	จาก ั ดุธรรมชาติ

	 ามารถ ่งออก ู	่33	ประเท และ ร้างรายได้
	 ปีละก ่า	1,000	ล้านบาท	

	 ผู้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์รัก ์โลก	
 Gracz Med 

แพทยผ์ู้ นกุกบัการรกั าคนไข ้แตก่ม็องเ น็ตน้ตอของ
ปัญ า ุขภาพจาก ารก่อมะเร็ง ที่มาจากบรรจุภัณฑ์ 
อา าร ลังจากได้ ึก างาน ิจัยต้นแบบและพบผู้ ิจัย 
จากเยอรมัน นายแพทย์ ีรฉัตร	 กิตติรัตนไพบูลย์  
กต็ดั นิใจผลติบรรจภุณัฑอ์า ารทีม่าจาก ั ดธุรรมชาติ
เ ลือใช้ ทั้งที่ไม่เคยอยู่ในอุต า กรรมมาก่อน ผ่าน ัน 
ที่ยากลำาบากจากการขายไม่ได้เลย จนทุก ันนี้ ามารถ 
่งออก ินค้าไปยัง ลายประเท ทั่ โลก

“เราไม่เคยอยู่ในอุต า กรรมเลย ไม่มีพื้นฐานอะไร 
ักอย่าง แต่เชื่อ ่าจะขายได้เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ 

ที่ดีต่อ ุขภาพและ ิ่งแ ดล้อม ยิ่งพัฒนายิ่ง ึก าก็ยิ่ง 
‘อนิ’ พอตดั นิใจทำา จะเอาเงนิมาจากไ นเป็นรอ้ยลา้น  
ไปคุยกับทุกธนาคารที่มีในประเท ไทยคำาถามแรกคือ
คุณเป็น มอ คุณจะทำาอุต า กรรมได้ รือ โชคดีที่มี
ำานักงานน ัตกรรมแ ่งชาติ (NIA) เชื่อและยอมลงทุน

กับผม เป็นเพียง นึ่งใน องบริ ัท พอ NIA ลงทุนด้ ย 
ทำาใ ้ธนาคารยอมปล่อยกู้ เราก็เลยได้เริ่มต้น”

นพ. ีรฉัตร มอง ่างาน ิจัยต้นแบบใช้้เยื่อจากต้น น
เพื่อผลิต ทำาใ ้ราคาต้นทุน ูง เขาจึง ันมา ึก า ิจัย
ร่ มกับ ถาน ึก าในประเท  จนได้ ัตถุดิบท่ีใช้ได้ดี 
ไม่ แพ้ต้นแบบคือ ั ดุเ ลือใช้จากผลิตผลทางการเก ตร
อาทิ ชานอ้อย ฟางข้า  ผักตบช า ตอและซังข้า โพด 
และอ่ืนๆ แต่อุป รรคต่อผลิตภัณฑ์ใ ม่ในตลาด ก็มิใช่
เรื่องง่าย
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“แรกๆ ทำาไม่เป็น ต้นทุนค่ นข้าง ูงทำาร้ ยชิ้น เ ีย
าม บิช้ิน ต้ งค่ ยๆ ทำาไปจนต้นทนุลดลง ไมเ่คยมใีคร

ทำาน ัตกรรมแบบนี้ในประเท มาก่ น พ เราทำา ก็ต้ ง
ไปแข่งกับ ินค้าที่มี ยู่แล้ ในตลาด เช่น โฟม พลา ติก 
ซึ่งถึงแม้เราจะมีแน คิด ่า ินค้าเราดีต่ ุขภาพและ 
ิ่งแ ดล้ ม แต่ต นนั้นราคาก็ยังแพง เมื่ เทียบกับ
ินค้าที่มี ยู่แล้ ในตลาด ลังจากเราทำา ิจัยร่ มกับ 

จุ าลงกรณ์ ม า ิทยาลัย  ม า ิทยาลัย เชียงใ ม่  และ
ม า ิทยาลัย นเร ร ทำาใ ้ต้ งทำาการตลาดใ ม่ คื
ย มขายขาดทุน เพื่ ใ ้เกิด Economy of Scale คื
จำาน นซื้ มากขึน้ ทำาใ ต้น้ทนุการผลติถกูลง และไดผ้ล
เม่ื กเดื น ลงัจากนัน้ ย ดขายเราเพิม่แปดเท่า ทำาใ ้
ามารถเจาะตลาดได้”

แม้ตลาดในประเท แทบจะไม่มีพื้นที่ใ ้ผลิตภัณฑ์ใ ม่ 
แต่ในเ ทีโลก นพ. ีรฉัตร และผลิตภัณฑ์ข งเขายัง
มีโ กา  “เมื่  15 ปีก่ น คนยังไม่คิดถึง ิ่งแ ดล้ ม
มากนัก แต่ในต่างประเท กระแ ิ่งแ ดล้ มและ
ุขภาพเริ่มมาแรง เพราะร งประธานาธิบดี Al Gore 

รัฐ เมริกาพูดถึงเรื่ งโลกร้ น และยิ่งเป็นกระแ
มากขึ้น จากกระแ ต่ ต้านขยะพลา ติก ซึ่งต้ งใช้
เ ลา ลายร้ ยถึงพันปีในการย่ ย ลาย พ เรามาทำา
บรรจภุณัฑท์ีย่่ ย ลายไดเ้ร็ ขึน้ แมจ้ะเกิดค ามตืน่เตน้ 
ในประเท เรา แต่ยังไม่มากเท่าระดับค ามตื่นเต้น 
ข งโลก ต นทีเ่ราตดั นิใจ ง่ไป เมรกิา ยโุรปนัน้ เราทำา 
ไป ักพัก นึ่งแล้  แทบจะขายในประเท ไม่ได้เลย 
แต่เรา ามารถ ร้างตลาดได้ก ้างและไกลขึ้นใน 
ต่างประเท  ิบก ่าปีที่ผ่านมาเราโตขึ้นเรื่ ยๆ จากที่
ผลิต ันละ 10,000 ชิ้น เป็น ันละ 100,000 ชิ้น ันนี้
เราผลิต 1,500,000 ถึง 2,000,000 ชิ้น ่ง กไป 33 
ประเท ทั่ โลก”

เมื่ มี ถานการณ์โค ิด 19 เกิดกระแ ใ ม่มาแทน 
นัน่คื ขยะพลา ตกิม า าลจาก Food Delivery และ
ขยะทางการแพทย ์ าท ิ นา้กาก นามยัทีไ่มย่่ ย ลาย
รื ใช้เ ลานาน ประก บกับ นพ. ีรฉัตร มีโ กา ทำา 

Hospitel จงึมกีารพฒันา ปุกรณ ์ทัง้ทีใ่ชใ้นโรงพยาบาล
และ ำา รับบุคคลทั่ ไป ในรูปแบบ “บรรจุภัณฑ์ ามัญ
ประจำาบ้าน” เพ่ื เป็นข งใช้ ่ นตั ไม่ร่ มกับผู้ ื่น 
ข งใช้ ำา รบัผูก้กัตั เพื่ ป้ งกนัการตดิเชื้  ซ่ึงมทีัง้ถ้ ย 
จาน ช้ น เท ร์โมมิเต ร์ ชุดตร จโค ิด ฯลฯ น กจาก
นัน้ยงัมนี ตักรรมใ ม่ๆ  เพ่ื ร่ มกนัดแูลโลกใบนี้ กีด้ ย

“เรา ร้างน ัตกรรมใ ม่ใ ้กับโลก ีก ย่าง นึ่ง คื ถ้า 
ฝงัเมลด็พชืเขา้ไปในภาชนะข งเรา พ ทิง้ มนัจะโตเปน็ 
ตน้ไมข้ึน้มาเ งโดย ตัโนมติั รา้ง Second Life ใ โ้ลก 
มีพืชเย ะขึ้น ผมเชื่ เรื่ งค ามเป็นไปได้ เชื่ ่าขนาด
ข งค าม ำาเรจ็ขึน้ ยูก่บัขนาดข งค ามเชื่  ถา้เชื่ ใ ญ ่ 
ค าม ำาเร็จก็จะใ ญ่ แต่จะเรียก ่าค าม ำาเร็จได้ 
ต้ งเปน็การทำาเพื่ คน ืน่ด้ ย คดิใ ไ้กลจากตั เ งด้ ย 
ไม่ใช่ ัดแค่ค าม ำาเร็จ ข งตั เ ง ต้ ง ร้างผลกระทบ
กับโครง ร้างทาง ังคมและกระบ นการขับเคลื่ น”

ำา รับเขา แม้จะมีปัญ า แต่ ิ่งที่ตามมาคื โ กา  
“ผมเชื่ ่ายิ่งปัญ าเย ะ ยิ่งมีโ กา ในนั้นเย ะ  
ถ้าปัญ ามันใ ญ่ โ กา มันก็จะยิ่งใ ญ่ ค ามบีบคั้น
มนั รา้งโ กา ม า าล  ต นเกดิโค ดิย ดขายเรา าย 
ไปเลย ย่างที่ภูเก็ตเคยขาย 7-8 ล้านบาท พ โค ิดมา 
ย ดขายเ ลื  1 ล้านบาท เราจะทำา ย่างไร ผมบ ก 
ทีมงาน ่าเราจะไม่ทิ้งใคร ไม่เ าคน ก แต่เราจะ ยู่
แบบเดมิไมไ่ด ้ต้ งช่ ยกนัคดิ าโครง รา้งใ ม ่เดมิเคย 
ฝ่ายขาย เราก็เปลี่ยนเป็นใ ้ทุกคนในบริ ัทขายได้ 
ตัง้เปา้กนัในแตล่ะเดื น ขา้งบา้นเขากไ็ปขายได ้ญาตทิำา
ขนมก็ขายได้ ทำาใ ้เริ่มมีผลต บรับกลับมา”
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ทัศนะของเขาต่อ นทางของนวัตกร น้าใ ม่ในประเทศ 
“ผม ว่งประเทศไทย ถ้าคนท่ี ำาเร็จในอดีตเดินมาบอกคน 
รุ่น ลังว่าทำาแบบผมแล้วคุณจะประ บความ ำาเร็จ  
เป็นเร่ืองน่าเป็น ว่งท่ี ดุ เราเป็นประเทศท่ีผู้ใ ญ่บอกเด็ก 
ใ ใ้ช้วิธีคิดแบบเดิมๆ ท้ังท่ี ิง่แวดล้อมเปล่ียนไปแล้ว เราใช้ 
ลักการอันเดิมไม่ได้ทั้ง มด ต้องรู้กว้างขึ้นและลึกขึ้น”

บริบทของ ิ่งรอบตัว ามารถช่วยร่นระยะทาง ู่ความ
ำาเร็จได้เร็วขึ้น “ผมคิดว่าเราต้อง ร้างตัวเอง คือ ร้าง

เครอืขา่ย รา้งกลไก ซึง่ตอนนี้ รา้งไดง้า่ยกวา่เดมิเยอะ 
เพราะเรามีอินเทอร์เน็ต มีโซเชียลมีเดีย เรา ามารถวิ่ง
ทะลุไปถึงคนข้างนอก ไปถึงปลายทาง ไปถึงผู้บริโภค 
ไปถึงซัพพลายเออร์ได้ ะดวกขึ้น โดยไม่ต้องผ่าน ลาย
ขั้นตอนเช่นแต่ก่อน นวัตกรรมมันไม่ได้ง่าย จะต้องใช้ 
ความอดทนม าศาล เราตอ้งพยายาม ร้างนวตักรรมที่

ไมเ่อาชนะธรรมชาต ิแต่ตอ้ง อดคลอ้งกบัธรรมชาต ิผม
จึงไม่ ร้างอะไรท่ีฝืนธรรมชาติ ผมจึงไม่ ร้างอะไรใ ม่ 
เพราะบางอย่างนานๆ ไปมันอาจเป็นของที่ทำาร้ายเรา
และธรรมชาติ โดยที่เราไม่ได้คิดตอน ร้าง”

ำา รับ นพ.วีรฉัตร The Founder และวิธีคิดคือที่มา
ของการขับเคลื่อนโลก “ผมเชื่อเร่ืองนวัตกรรมก็จริง 
แต่ผมว่านวัตกร ำาคัญกว่านวัตกรรมเยอะเลย เพราะ
นวัตกร ร้างได้ไม่ ิ้น ุด นวัตกรรมเกิดขึ้นที่ไ นก็ได้ 
ไม่ใช่แค่ในต่างประเทศ ที่ไทยก็มี ชาวบ้านทำาเขื่อน
ทำาฝายก็เป็นนวัตกรรม เพียงแต่ว่า ิ่งที่บ้านเรา ร้าง  
เราไม่ ามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมที่มีอยู่  ใ ้ เกิด
ผลกระทบในภาพใ ญ่ได้ ทำาอย่างไรใ ้ภาพใ ญ่
ของนวัตกรรมที่เราทำาอยู่ เกิดผลกระทบต่อ ังคม  
และ ร้าง รรค์โลกได้ เป็นเรื่องที่ ำาคัญกว่า”
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a doctor who enjoys treating patients but 
also sees the root cause of health problems 
from carcinogens in food packaging. 
after finding the works and meet with 
researchers from Germany, Dr.Weerachat 
Kittirattanapaiboon decided to produce 
food packaging made from waste natural 
materials though he had never been in the 
industry before.

His  product  went  through  difficult  days 
from no selling at all to today’s exports in 33  
countries and generating income of 1,000 
million baht per year and also won the award 
for the creator of healthy packaging in the 
fields  of  BioEconomy,  Re-Economy  and 
Circular Economy. “i’ve never done anything 
in this industry before, no basis whatsoever. 
But i believe it can be sold because it’s  
a product that is good for health and the  

environment. When i decide to do it, i had 
to think about where to get hundreds of  
millions of funds from. i talked to every bank 
in Thailand and the first question was always 
“You’re a medical doctor, can you get into  
industry for sure?” Fortunately, the National 
innovation agency (Nia) is interested  
my business plan when Nia backs me up,  
the bank then agrees to lend to me. So we 
got began.”

The prototype research required the pine pulp 
to produce, which increased the expense. 
Dr.Weerachat then uses research that has 
been done in collaboration with educational 
institutions in the country, and found that  
the raw material that can be used as good as 
the prototype is the waste material from  
agricultural products such as bagasse,  
cassava, etc.

115

CLIMATE CHANGE



ก่อตั้งบริษัท บรรจุภัณฑ์ 
เพื่อสิ่งแวดล้อม จำากัด

2548

Biodegradable Packaging 
for Environment (BPE)  

was established.

2005

เปิดโรงงานแห่งแรก 
และได้รับรางวัล ‘10 สุดยอด 
ธุรกิจนวัตกรรม’ จาก NIA

2549

First factory opened 
Received ‘Top Ten Innovative 

Business’ award from NIA 

2006

เปิดตัวผลิตภัณฑ์  
‘Gracz Simple’ 

 สู่ตลาดในประเทศ
2556

Introduced ‘Gracz Simple’  
to the domestic maket

2013

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
ทางการแพทย์ ‘Gracz MED’ 

สู่ตลาดในประเทศ
2564

Introduced ‘Gracz MED’  
to the domestic maket

2021

But the barriers to new products in the market 

aren’t easy. “Though we come with the idea 

that our products are good for health and  

the environment. But back then, the price 

was expensive compared to what was  

already available. after doing research with  

Chulalongkorn University, Chiang Mai  

University, Naresuan University we had to 

sell at a loss in order to create an economy 

of scale which results in lower costs. But 6 

months later our sales increase 8 times and 

we had gained market access.”

although the domestic market has almost 

no room for new products, but on the global 

stage Dr.Weerachat and his products still have 

a chance. “15 years ago, people in Thailand 

didn’t think much about the environment.  

But in global, environmental and healt trends 

are becoming more and more popular because 

of the problem with plastic waste which takes

hundreds to thousands of years to decompose.

When we decided to export to america  

and Europe, we almost could not sell  

domestically, but the good thing was that it 

allowed us to export our market. Within ten 

years we have grown from producing 10,000 

pieces a day to 100,000 pieces a day. and 

today we produce 1,500,000 to 2,000,000 

pieces, exporting to 33 countries around the 

world.”

Dr.Weerachat has also developed ‘household 

packaging’ for personal use alone, which 

can be used in hospitals and by the general 

public. “Though i do believe in innovation, 

but i think innovator is more important 

than innovation. Because we can continue 

creating innovators endlessly and innovation 

can happen anywhere, not just abroad 

but also in Thailand too. But the thing 

is with what we’ve created, we may not 

be able to drive it with our existed innovation 

to make a big impact in the big picture.”
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ผมเชื่อว่า...
ขนาดของความส�าเร็จ

ขึ้นอยู่กับขนาดของความเชื่อ 
ถ้าเชื่อใหญ่ ความส�าเร็จ

ก็จะใหญ่
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Super (energetic) man

ผู้ก่อตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน)

สมโภชน์  อาหุนัย

Founder, chairman of executive committee, and chief executive Officer
energy absolute public company Limited

SOmphOte  ahunai

	 จากนักวิเคราะ 	์ ู่อาณาจักรพลังงานแ นล้าน

	 ประ บการณ์ทุกรูปแบบ	 ู่ผู้กุมบังเ ียน
	 50	บริ ัทในเครือ

	 ลาก ลายนวัตกรรมฝีมือคนไทย	
	 ไม่ด้อยกว่าใครในโลก

“เราต้องกล้าและกลั ในเ ลาเดีย กัน ก่อนท�า ใ ้คิด 
เยอะๆ ึก าเยอะๆ รู้ใ ้จริง รับใ ้ได้กับ ิ่งที่เราเดิน 
เ ลาเดินเราจะใ ่เกียร์ ้า”	 มโภชน์	อา ุนัย อันดับ 7 
ม าเ ร ฐไีทยประจ�าปี 2564 ด้ ยมลูค่าทรพัย์ นิ 1.03 
แ นล้านบาท กล่า ถึงรูปแบบการท�าธุรกิจของกลุ่ม

พลังงานบริ ุทธิ์ รือ EA ผู้ประกอบธุรกิจ 4 กลุ่ม ลัก 
คือ กลุ่มธุรกิจไบโอ ดีเซล กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า พลังงาน

มุนเ ียน ทั้งไฟฟ้าพลังงานแ งอาทิตย์ และไฟฟ้า
พลังงานลม ธุรกิจแบตเตอรี่ และระบบกักเก็บพลังงาน
ไฟฟ้า ตลอดจนธรุกจิยานยนต์ไฟฟ้า และ ถานอีดัประจุ 
ไฟฟ้า ซึ่งมีบริ ัทย่อยภายในกลุ่มธุรกิจก ่า 50 บริ ัท

ากใครจะรู้ ่าก ่าจะถึง ันนี้ มโภชน์ผ่านมาแล้  
ทกุรปูแบบ “คนทีรู้่จกัผมเยอะ จะรู้ า่ผมไม่ได้โลภ ไม่มี
ค ามทะเยอทะยานที่จะต้องเป็น Great Man มันมา
ตามพร มลขิติ ผมเจอมา มดแล้  เคยคดิจะกระโดดตกึ  
เกือบล้มละลาย ไม่มีที่ยืนโดนคนยัดข้อ าเป็นโจร  
เป็นอัมพฤก ์ครึ่งตั ก็เคย ผม ่าคนที่คิดจะฆ่าตั ตาย 
ใ ้คิดใ ม่ แล้ เราค่อยมาเริ่มใ ม่”
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ิ กรจากจุ าฯ และ University of Pittsburgh  
ดีต านิชธนกิจ ที่เคย บแผนธุรกิจไปเ น บริ ัท

ต่างชาติ และได้รับเงินมา 500 ล้านบาท เพื่ ซื้ บริ ัท
มาท�างานต่  เคยเจ ารพัดข้ า จนคิดจะเก ียณ
ตนเ งตั้งแต่ ายุ 35 ปี พร้ มเงินก ่า 1,000 ล้านบาท 
แต่การเป็นลูกคนกลางในคร บครั ค้าขายที่เรื่ งข ง
การเก ยีณ ายงุานเป็นเรื่ งเกนิคาดจากค ามคาด งั
ข งคร บครั  ก ปรกับการเป็น ั น้าทีมในบริ ัท  
ซึง่ก�าลงัจะเ ยีลกูน้ งไปทลีะคน งคนจากพิ เ ร ฐกจิ 
และจากค ามไ ้ างใจข งบางคนที่เชื่ ่า มโภชน์จะ
น�าทีมได้ ีกครั้ง จึงเป็นที่มาข ง EA 

ธุรกิจพลังงานที่ก ้า ล�้าเ นื ค ามคาด มายนี่เ ง  
ที่ ่งผลใ ้ มโภชน์ไต่ ันดับท�าเนียบม าเ ร ฐีข ง
ประเท ย่างร ดเร็  “ก่ น ื่นพ้ืนฐานเราต้ งแน่น  
พ ใ ้มีค ามมั่นใจที่จะกล้าท�าใน ิ่งที่คน ื่นไม่กล้าเดิน  
ลึกก ่านั้นต้ งมี ินัยและค ามตั้งใจที่จะไป ู ่ค าม
�าเร็จ ต้ งเช่ื ่า ิ่งที่เราจะท�านั้นเป็นไปได้ การท�า
ะไรใ ม่ๆ ไม่ได้โรยด้ ยกลีบกุ ลาบ ต้ งย มรับใน
ิ่งที่จะเจ  แต่ถ้าเรามีค ามตั้งใจและมีพ้ืนฐานที่ดี  

ท�าไปก็จะ ร้างพลังใ ้เราเ ง แต่...ถ้าท�า ะไรโดยที่
ยังคิดไม่ครบ ุดท้ายก็จะเ ียเ ลาแก้ปัญ าเย ะก ่า 
ท�าใ ้งานไม่เกิด”

�า รับเขา เชื่ ่าตนเ งมีค ามแตกต่างจากผู ้ ื่น 
“ ิ่งท่ีผมต่างจากคน ื่นคื  ผมไม่มี คติ มีแต่ค าม
กระตื รื ร้นที่ ยากจะเข้าไปล ง แต่ไม่ใช่ปิด ูปิดตา 
พ เจ ปัญ ากก่็าย น้าผาก” ิง่ที่ มโภชน์ท�ามาตล ด

คื  แผนงานที่ดี เขา ่าการก้า จากธุรกิจ นึ่งไปยัง ีก
ธรุกจิ นึง่ กระบ นการและขัน้ต นข งการท�างานต่างๆ  
ไม่มี ะไรแตกต่างกันมากนัก “ผมท�าโซลาร์ใน ันที่คน
ไม่เชื่  ท�าโครงการลมในไซ ท์ีท่กุคนบ ก า่เป็นไปไม่ได้ 
ไม่ใช่ผมเก่ง แต่ผมท�าการบ้านเย ะก ่าคน ื่น ทุก ย่าง
เกดิจากการคดิ เิคราะ ม์าแล้  ท�าใ เ้รามกีารตดั นิใจ 
ในเ ลาที่ดี ที่ถูกต้ ง กล้าที่จะท�าใน ิ่งที่คน ื่นไม่ท�า  
นั่นคื โ กา  ซึ่งต้ งฝึก บาง ย่างเป็นค ามกลั   
ค ามไม่รูค้ื ค ามเ ีย่ง เมื่ เข้าใจ า่ท�า ย่างไร กไ็ม่เ ีย่ง  
ที่มาข งธุรกิจคื ไม่กลั  ถ้ากลั ก็ไม่ต้ งท�า” 

การก้า เข้า ู ่ธุรกิจพลังงานข งเขาก็เช่นเดีย กัน 
า ัย ิธีคิดและพ้ืนฐานการท�างานก ่ น น ้านั้น  

“ต นเริ่ม าชีพผมเป็นนัก ิเคราะ ์ าชีพ โน้มน้า
คนมีเงินใ ้มาลงทุน ผมก็จะไปเจ คนที่เขามาลงทุน
แบบ World-class แบบเบ ร์ นึ่งข งโลก เชื่ ไ ม  
เขารูจ้กัเมื งไทยมากก า่ผม กี ท�าใ ต้้ งคดิเป็นระบบ 
ซึ่งเมื่ คิดเช่นนั้น ท�าใ ้ผมต้ งกลับมาเ นื่ ย ีกร บ”

การซื้ โรงงานปาล์ม เพื่ ท�าเป็นโรงงานผลิตไบโ ดีเซล
จึงเริ่มขึ้น “ผมกินน น ยู่ที่โรงงาน เงินเราจ�ากัดก็จะ 
ขี้เ นีย  จะไปซื้ เทคโนโลยีท�าไมเป็นพันล้าน ก็ลง 
ร้ ยล้านแล้ กัน ประ ยัดเงินไม่ต้ งเ าเงินไปใ  ้
ต ่างชาติ ผมไม่ได ้ใช ้ข งถูก ใช ้ป ั ๊มยี่ ้ เดีย กับ 
บริ ทัใ ญ่ระดบัชาต ิแต่เราไม่มค่ีา ิ กรรม ไม่มค่ีาแรง
ตั เราที่ ยู่ในนั้น คน BOI บ ก ่า ยู่มา 10 ปี ไม่เคย
เ ็นบริ ัทไทยท�าแบบนี้ ดีใจที่เ ็น” 
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มโภชน์ว่าประเทศไทยก็ ามารถที่จะ ร้าง ังคม
นวตักรรมได้ “เราไม่ได้มทีรพัยากรธรรมชาตเิ มอืนเดมิ 
เราต้องโตด้วย Skill กับ Well-planned ต้อง ร้าง งัคม
ิง่แวดล้อม ต้องกล้าเ ีย่ง ถ้าไม่เ ีย่งกไ็ม่ได้กลบัมา ไม่มี

นวัตกรรม ต้องไปซื้อเทคโนโลยี กลายเป็นใ ญ่กินเล็ก 
ไปเรื่อยๆ” EA ามารถเติบโตจากจุดเปลี่ยนที่ �าคัญ

ลังจาก Solar Farm มาในรูปแบบพลังงาน ะอาด  
จนเข ้าตลาด ลักทรัพย์ และผลิตภัณฑ์ที่ตามมา 
ลงัจากนัน้คอื Battery Transport ทีเ่ป็นพลงังานไฟฟ้า  

ทั้งรถ เรือ และอื่นๆ

“เราท�านวัตกรรม มีศูนย์วิจัย เริ่มจด ิทธิบัตรเพื่อใ ้
ิง่ของ รือบริการของเราแตกต่างจากคนอืน่ ตอนนีเ้รา

มีศูนย์วิจัย องอย่างเก่ียวกับเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ EV 
เป็น ลัก อีกอย่างเกี่ยวกับ Oleochemical เริ่มจาก
ผลปาล์มท�าใ ้เกิดมูลค่ามากขึ้น เราไปจด ิทธิบัตรไว้ 
ทั่วโลก เราก�าลังท�า Green Petroleum เราเชื่อต่าง 

กับโลก โลกเชื่อในไฮโดรเจน แต่ผมว่าไฮโดรเจนไม่เกิด
รอก แต่ถ้าเป็น Green Petroleum ผมว่าเกิด”

“ศูนย์วิจัยเราจะท�าผลิตภัณฑ์พวกนี้ เล่นแร่แปรธาต ุ
าโมเลกุลต่างๆ ว่าต่างกันอย่างไร ต้องคิดก่อนว่า

ผลิตภัณฑ์ไ นจะขายได้ แบตเตอรี่ที่เราท�าก็ไม่เ มือน 
คนอ่ืน Tesla กท็�า แต่เราเจอก่อน เพียงแต่เราไม่ได้ประกาศ  
เราไปโ ลด ทิธบิตัรของเขา เ น็ว่า Formula คล้ายเรา 
แค่รอคอนเฟิร์มว่าจริง รือไม่จริง แต่เราก็เชื่อของเรา”

มโภชน์ตอบไม่ได้ว่า วนัข้าง น้าจะเป็นอย่างไร �า รบั
เขามีอะไรใ ม่ๆ เกิดขึ้นเ มอ “ถ้าคิดว่าเราล้มแล้ว 
เราต้องเดินไปข้าง น้า ต้อง าโอกา ใ ้ได้ ถ้ามีโอกา  
เราก็ท�า โอกา ในครั้งนี้ก็จะพาไป าโอกา ในครั้ง น้า 
คนที่ท้อแท้ เปลี่ยนความท้อแท้เป็นพลังแล้วเดินต่อ 
ดีไ ม และยอมรับใน ิ่งที่เป็นจริง มองข้าง น้าว่า 
จะท�าใ ้ดีกว่าวันนี้ได้อย่างไร”
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“We have courage and fear at the same time. 
Before you do anything, think a lot, study a lot,  
and know for sure what you are doing.  
Be familiar with the steps you are taking. 
So, when we walk, we may walk as quickly 
as we can,” said Somphote Ahunai, energy 
magnate and 7th thai billionaire in 2021 with 
assets of 103 billions baht, while talking about 
the types of business model of the energy 
absolute public company Limited or ea.

Biodiesel, renewable energy from both 
solar and wind, Battery Business and  
energy Storage System, and electric Vehicle  
Business and electric charging Station,  
together with over 50 additional firms make 
up ea’s four primary business areas.

But who knows how long and how difficult up 
until now, Somphote had faced with all kinds 
of obstacles? “Lots of people who know me 

would know that i’m not greedy or ambitious 
to be a great man. it’s only a matter of fate. 
i’ve faced all bad situations. Once i thought 
of jumping off a building, because i almost 
went bankrupt and had no leg to stand on. 
i was accused of being a thief. i was even 
half-paralyzed at one point. So, i believe 
that anybody considering suicide should  
reconsider and find a means to start over.”

Somphote graduated with degrees of  
engineering from chulalongkorn university 
and the university of pittsburgh. he was a  
former investment banker who used to propose 
his business plan to foreign companies and 
received 500 million baht to buy a company  
to work on. he had come across various 
charges until he thought of retiring from 
work at the age of 35 with over 1,000 million 
baht. however, being the middle child of  
a trade family, retirement came as a surprise.  
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จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท  
ในชื่อเดิม คือ 

บจก. ซันเทค ปาล์มออยส์
2549

EA, former 
Suntech Palm Oil Co., Ltd. 

was eatablished.

2006

ย้ายหลักทรัพย์ EA จาก MAI
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET)
2560

The Stock Exchange of 
Thailand moved EA Securities 

from MAI to SET.
 

2017

ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 
สัญชาติไทย ภายใต้แบรนด์ 

MINE Mobility
2562

Thai electic car 
was launched under the 
brand “MINE Mobility”

2019

เปิดตัวโรงงานแบตเตอรี่ 
ระดับ Gigafactory กำาลัง 

การผลิตใหญ่ที่สุดในอาเซียน
2564

Grand opening of the first 
Gigafactory, the largest integrated 

battery factory in ASEAN.

2021

according to family expectations and his 
position of team leader in the company that 
was about to lose the staff one by one due to 
economic crisis, some people who trusted him 
believed that he could lead the team again. 
that is the origin of ea.

the energy business that went further and 
beyond expectations prompted Somphote to 
climb up rapidly to be in the nation’s list of 
billionaires. What Somphote always has is  
a good plan. he said that moving on from one 
business to another, the working processes 
and procedures are not much different.

“i did energy business in the day when people 
didn’t believe it, and i did a wind project in 
a size that everyone said it was impossible. 
it’s not that i’m smart, but i do my homework 
more than anyone else. everything comes 
from analytical thinking that gives me the 
ability to make good decisions at the right 
time and the courage to do what others don’t.”

Somphote said that his beliefs would be vary 
from those of the rest of the world. While the 
whole world believes in hydrogen, Somphote 
thinks that hydrogen will never work, but that 
green petroleum will.

“Our research center will make these  
products, trying to find out the difference 
between different molecules in alchemy. 
We have to think first which products we  
can sell.” 

What will happen in the future, Somphote 
can’t answer. But for him something new  
always happens. “if we believe we are about 
to fall, we must rise up and go ahead, looking 
for possibilities. One opportunity will take us 
to another one. For those who are discouraged, 
they must turn their discouragement into  
energy and move on. they should accept  
reality and look ahead to how they may  
improve in the future than they are now, since 
it will return at some point.”
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ไม่ใช่ว่าผมเก่ง แต่ผมท�ำกำรบ้ำน

เยอะกว่ำคนอื่น ท�าให้เรามี 
การตัดสินใจในเวลาที่ดี ที่ถูกต้อง
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BETTER WORLD MAKER

ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จ�ากัด

สรณัญช์  ชูฉัตร  

Founder and Chief Executive Officer  
ETRAN (Thailand) Company Limited

SORANuN  ChOOChAT

	 ตาร์ทอัพผู้ต้องการเปลี่ยนโลก	ด้วยพา นะ
	 พลังงาน ะอาด

	 เจ้าของรางวัลออกแบบนวัตกรรม	
 Red Dot Winner

	 เป้า มาย ู่การเป็น	‘Super	App’	ในอนาคต

ตอบโจทย์ค ามฝันของตนเอง ที่อยากมีรถไฟฟ้าเพื่อ
แก้ไขปัญ า ิ่งแ ดล้อม รณัญช์	 ชูฉัตร จึงชักช น
เพื่อน นิทที่เรียนมาด้ ยกัน เพื่อลงมือท�า “ผมรู้ ึก ่า 
การขน ่งที่ไม่ ะอาด ไม่ท�าใ ้โลกดีขึ้น น้าที่ของเรา

ค รขับเคลื่อนโลกที่ดีก ่า บริ ัทนี้จะต้องท�าใ ้โลก 
มันดีขึ้น” จากนั้น ETRAN ก็เริ่มขึ้น ทั้งที่จุดเริ่มต้นของ
าขาที่เรียนเพราะอาการ ‘ติดเพื่อน’ และได้ออกแบบ

รถในชั้นเรียน ท ่าในชี ิตจริง กลับกลายเป็นการค ้า 
ราง ัล Red Dot Winner “พ กผมเป็นนักเรียน 
รถรุ่น ุดท้าย อีกอย่างคือไม่มีแบรนด์รถของคนไทย 
ฝรั่งมักจะออกแบบ ่ นคนไทยเราได้ท�าอย่างมาก 
ก็แค่กระจกมองข้าง ท�าชิ้นเล็กชิ้นน้อย ที่ �าคัญคือ 
อุต า กรรมนี้ในประเท เรา แทบจะไม่มีบริ ัทที่เป็น
ของคนไทยจริงๆ เลย ดังนั้นการที่เราจะลุกขึ้นมาท�า
อะไร ักอย่างจึงยาก แรกๆ ที่เรียนจบมา แม้จะเรียน
เรื่องการออกแบบรถ แต่ก็ไม่ได้ท�างานเรื่องรถเลย”
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แต่แล้  เขากเ็จอเ ตกุารณ์ทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจใ ก้ลบัไป 
คิดท�ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในท่ี ุด “ ัน นึ่งคนขับรถ 
ไม่มา ผมต้องนั่งมอเตอร์ไซค์จากคอนโดเพื่อไปขึ้น 
รถไฟฟ้า พอนัง่มอเตอร์ไซค์ นิ เรารู้ กึ า่มนันัง่ไม่ บาย 
มนัเบยีด พีค่นขบัเขากต็ั ใ ญ่ เรากต็ั ไม่เลก็ รถมนัไม่ได้ 
ถูกการออกแบบมาเพื่อ าธารณะ แต่ใน ถานการณ ์
เร่งรีบ เมื่อการจราจรค่อนข้าง นาแน่น มอเตอร์ไซค์ 
จึงเป็นยานพา นะเดีย ที่ซอกแซกไปได้ แต่กลับรู้ ึก 
ไม ่ปลอดภัย ยิ่งถ ้าเป ็น ุภาพ ตรีด ้ ยแล้ จะยิ่ง 
นั่งล�าบากมาก และยังเ ม็นค ันรถบนท้องถนนด้ ย 
ตอนนั้น ผมคิด ่าเราจะอยู่กันอย่างนี้จริงๆ เ รอ ท�าไม
ไม่มีคนออกแบบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่ท�าใ ้ ิ่งแ ดล้อม
ดีขึ้น”

เมื่อคิดเช่นนั้น รณัญช์จึงโทร าเพื่อนที่เรียนด้ ย 
กันมา นั่นคือจุดเริ่มต้นของ ETRAN เมื่อปี 2558  
“ผมคดิ า่เราเรยีนออกแบบรถมา ท�าไมเราไม่ท�าเ ยีเอง  
จงึเป็นทีม่าของการ างจดุแขง็ คือ เราต้องไม่ใช่บริ ทัรถ
มอเตอร์ไซค์แน่ๆ แต่บริ ทัเรา นใจเรือ่งพลังงาน ะอาด 
อะไรที่เก่ีย ข้องกับบริ ัทเราต้อง ะอาด มอเตอร์ไซค ์
ไฟฟ้าค รใช้พลงังาน ะอาด เราตระ นกั า่ถ้าจะช่ ยโลก 
ต้องไม่ ร้างขยะเพิ่มขึ้น และจากการค้นค ้า เราพบ ่า 
คนไม่อยากซือ้รถแล้ เพราะต้องใช้น�า้มนั จงึเป็นจดุแขง็ 
ของเราที่ต้องท�า ินค้าที่มี ักยภาพ ูง และ ุดท้าย 
บริ ัทเราต้องมีค ามรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ ูงมาก
 
อีกประเด็นคือ เรื่องค ามเท่าเทียม แบรนด์รถ ่ น
มากขายรถมาได้ เงินก็เอาไปปันผล มด โลกไม่ดีขึ้น  
เราจะท�าอย่างไรใ ้เป ็นบริ ัทที่มีค ามเท่าเทียม 
และมองเร่ืองค ามยั่งยืนที่ ประชาชาติก�า นด  
เรามอง ่าคนที่มาใช้รถเราเจ๋งมาก กล้าใช้รถไฟฟ้า
ก่อนคนมีเงินด้ ยซ�้า กลุ่มคนเ ล่านี้กล้าเปลี่ยนตั เอง
มาใช้พลังงาน ะอาด เราขอเรียก ่าพ กเขาเป็นฮีโร่
มอเตอร์ไซค์ ินก็เป็นฮีโร่รัก ์โลกด้ ย”

ขั้นตอนต่อไปคือ การ างโมเดลธุรกิจในรูปแบบ 
ตาร์ทอัพจากกลุ่มเพื่อนที่เป็น Co-founder  รณัญช์  

เล่า ่า เงินระดมทุนครั้งแรก 800,000 บาท เพื่อท�า
รถต้นแบบและพัฒนาเรื่อยมา “ETRAN ใช้เ ลา 5 ปี  
ในการทดลอง ในการเก็บเกี่ย องค์ค ามรู ้ตั้งแต่ 
การออกเเบบ การผลิตแบตเตอรี่ เทคโนโลยีต่างๆ 
ุดท้ายเราต้องมีค ามรู้ที่เป็น Secret Source เราใช้

เ ลานานในการค้น าเเละทดลองจนใช้ได้ จากนั้นเรา
เริ่มกระบ นการที่ท�าใ ้จับต้องได้ ในราคาท่ีเ มาะ ม 
เราค รท�าโปรดักต์แบบไ น เพื่อท�าใ ้เกิดการตอบ
รับมากที่ ุด” รณัญช์ บอก ่ารถของ ETRAN มีเพื่อ 
ตอบ นองการใช้ จึงมกีาร กึ าจากพฤตกิรรมการใช้รถ
อาทิ กลุม่ Heavy User ซึง่ใช้รถมากก า่ 150 กโิลเมตร
ต่อ ัน เช่น ไรเดอร์ของแอปพลิเคชันต่างๆ ขน ่งทั้ง
ไปร ณีย์และเอกชน มีการ ึก า ่าผู้ใช้กลุ่มเ ล่านี ้
ต้องการอะไร 

“เราไม่กลั การลงทุน แต่เรากลั ต้นทุนที่แพงเกินไป  
แต่ ุดท้ายก็ถูกแก้ไขโดย เกลที่เ มาะ ม” การท�างาน 
ของ รณัญช์และคณะ มีทั้ง �าร จ ิจัย เก็บ ถิติ 
เพราะเมื่อ 6 ปีก่อน รถไฟฟ้าเป็นเรื่องใ ม่มาก แม้งาน
ออกแบบจะผ่าน แต่ก็ยังมีค�าถามเรื่องประ ิทธิภาพ
และการบ�ารุงรัก า “เราเ ็นค าม �าคัญเรื่องการ
พัฒนาโครง ร้าง ากใช้รถไฟฟ้าแล้ จะเปลี่ยนแบตฯ 
อย่างไร เป็น ่ น นึ่งที่ ETRAN ลงทุนด้ ย เพื่อ ร้าง  
Ecosystem รถอย่างเดีย ก็ไปไม่ได้ ปั๊มอย่างเดีย  
ก็ไปไม่ได้ ฉะนั้นเราจึงเอาทั้งไก่มาบ กกับไข่ ผมมอง ่า 
ตาร ์ทอัพท่ั ๆ ไป ัน นึ่งทุกคนก็จะเปลี่ยนไป 

เล่น Ecosystem เพราะ ามารถที่จะ ร้างการดูแล
ลูกค้าได้ และกลายเป็น Super App เ มือน WeChat  
และ Alipay อะไรเ ล่านั้น ที่ ามารถท�าได้ทุกอย่าง  
ดังนั้น เป้า มาย ูง ุดของ ETRAN คือการเป็น Super 
App ตั นึ่ง”
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รณัญช์ว่า ุดท้ายแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ ามารถจะประ บ
ความ �าเร็จได้ ต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้ ร้างความ
ประทบัใจ ราคาเ มาะ ม รูปลกั ณ์ วยงาม และ �าคัญ
ที่ ุดคือ ามารถจัดไฟแนนซ์ได้ “เราน�าเรื่องการใ ้เช่า
เข้ามาเป็นโมเดลธุรกิจด้วย เมื่อค่าเช่าต่อวันถูกกว่าเติม
น�า้มัน เ ลือวันละ 100 กว่าบาท จึงเป็นข้อได้เปรียบ
ของ ETRAN เราทดลองโมเดลนี้แล้ว ผลตอบรับดีมาก 
ท�าใ ้มียอดจองเข้ามากว่า 1,000 คัน”

นอกจากนั้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนา
ินค้า ยังควบคู่มากับการก้าว ู่องค์กรเพื่อ ิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน “บริบทที่ต ้องก้าวต่อไปคือ เราจะใช้
ัด ่วน Clean Energy พัฒนา Cellular Energy  

ใ ้กับอุต า กรรมยานยนต์ได้อย่างไร เราต้องพัฒนา 
Supply Chain ใ ้ ะอาดที่ ุด เราท�าตั้งแต่ต้นน�้า 
ตั้งแต่เม็ดพลา ติกท่ีใช้ เ ล็กที่เชื่อม ีที่ใช้ก็ต้อง 
ดีต่อโลก ิ่งเ ล่านี้ เป็นความท้าทายอย่างแรงกล้า 
ของ ETRAN 2.0 (ชื่อรุ่นรถ) ในเรื่องความยั่งยืนและ 
Supply Chain”

เขายังมีความฝันและความท้าทายอีก ลายอย่าง
นอกจากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ETRAN แบรนด์แรกของ 
คนไทย “ผมยังอยากท�ารถเก็บขยะ อยากท�าเรือที่
ลัก ณะคล้ายเรือ างยาวใช้ไฟฟ้า ท�าในกลุ่มท่องเที่ยว
เช่าเรือ อยากท�ารถไถไฟฟ้า ชาร์จไฟจากโซลาร์เซลล์ 
อยาก ร้างเทคโนโลยีด้านพลังงาน ะอาดใ ้ ามารถ
ร้างผลกระทบกับกลุ่มคนอื่นๆ ได้ เราไม่ใช่แค่บริ ัท

มอเตอร์ไซค์ เราเป็นกลุ่มคนท่ี นใจ Clean Efficient 
Core Tech ที่จะเติบโตไปเป็น Super App ผมวาง 
Roadmap เอาไว้แล้ว” 

�า รับเขามีแรงผลักดันที่ท�าใ ้เกิดวิถีรัก ์โลก “ตัวผม
เป็นคนดือ้ ไม่ยอมแพ้ ไม่เลกิรา เงนิกไ็ม่มแีต่ไม่ยอมเลกิ 
ถ้าผมเลิกไปใครจะท�า ใครจะช่วยโลกใบนี ้ผมคดิว่าฝันนี้ 
เป็นจริงได้ประกอบด้วย 3 อย่าง คือ ทัก ะ ดีเอ็นเอ  
และจิตใจ ที่ต้องมาพร้อมกัน...” เขาเชื่อว่า ETRAN  
จะ ร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใ ้แก่โลกใบนี้ ด้วยการ 
เดนิทางและการขน ง่ทีไ่ม่ ง่ผลกระทบต่อกบั ิง่แวดล้อม 
ภายใต้แนวคิด ‘Drive The Better World’
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To make his dream of having an elctric 
vehicle to solve environmaental problems 
come true, Soranun Choochat used his 
knowledge of Industrial Design and asked 
his close friends to start doing it together.

“I feel that transportation without using clean 
energy won’t make the world a better place. 
Our duty is to drive a better world and this 
company must make the world a better place.”

Then ETRAN, Thailand’s first electric  
motorcycle brand powered by clean energy, 
was born. Initially, he designed a vehicle  
model as a part of his classwork. And then,  
the design won the “Red Dot Winner 2020 
Award.” 

“We were the last students of the automobile 
class. Another thing is there was no car 
with Thai brand at all. We asked foreigners  
to do the design;  whereas Thai people could 
only produce just side mirrors, or small 
accessories. The important thing is that this 
industry in our country is hardly owned by 
Thai people. Therefore, it’s so difficult for us 
to start doing something. So, after I graduated, 
I didn’t work on cars at all.”

But then one day, when taking a motorcycle 
taxi, he felt so cramped and uncomfortable. 
So he questioned himself why nobody made 
a bike that would be more comfortable 
and use clean energy to save the world and  
everyone’s health.
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ก่อตั้งบริษัท  
อีทราน (ไทยแลนด์) จำากัด

2558

ETRAN (Thailand) 
was established

2015

ETRAN PROM 
ได้รับรางวัล Red Dot  

Winner 2020
2563

ETRAN PROM 
was awarded Red Dot  

Winner 2020

2020

ปิดรอบการลงทุน 
Series A มูลค่าราว 

3.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2564

Closed a Series A 
funding round worth 
3.5 million US dollars

2021

เปิดตัว ETRAN MYRA 
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 

สำาหรับกลุ่มเดลิเวอรี
2564

ETRAN MYRA 
was launched for  

the delivery group

2021

“I think that since we learned to design cars, 
so why don’t we do it? Our strong points 
are – First, definitely, we must not be  
a motorcycle company. Our company will 
focus on thing that’s clean, so anything  
related to our company must be clean. Electric 
motorcycles should use clean energy; it must 
come with the “Clean” because we realize 
that to save the world we must not create 
more waste.  Second, from the research, we 
found that people no longer wants to buy cars 
because they need gas, and that‘s our strength 
to produce products with high potential. 
Third, our company must have a very high 
responsibility towards the world.”

ETRAN took 5 years in studying all the 
necessary knowledge including the secret 
that made it happen. “We studied from 
the behavior of using for the purpose of  
designing, manufacturing, producing  

battery, various technologies and the secret 
source that took a long time to find and 
test it. The following step is studying the 
process to enable people to own them at 
an affordable price, including what kind of  
product should be in order to get the most 
response.”

Then it’s about price and finance which is 
barely different from renting at cheap rate. 
The response was satisfactory when 1,000 
cars were ordered.

“I think a typical startup is like one day 
everyone will turn to Eco System because it 
can create customer care and become a Super 
App. ETRAN is one of those Super App too.  
I myself am a stubborn person who won’t 
give up. Though I have no money but I never 
give up. If I quit, who will do it? Who will 
save this world?”
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หน้าที่ของเรา 
ควรขับเคลื่อนโลกที่ดีกว่า 
บริษัทนี้จะต้องท�ำให้
โลกนี้มันดีขึ้น
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INCLUSIVE BUSINESS

ผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล และโทก้า แพลตฟอร์ม

อรุษ  นวราช

Founder of Sampran Model and TOCA Platform

ArrUT  NAVArAj

	 ทายาทรุ่นที	่3	ของ วน ามพราน	จัง วัด
	 นครปฐม	

	 ผู้ริเริ่ม ามพรานโมเดล	ธุรกิจเพื่อเกื้อกูล ังคม

	 พัฒนา ู่แพลตฟอร์ม	เพื่อ ร้าง ังคมอินทรีย์
	 อย่างยั่งยืน

“ ามพรานโมเดล เป็นโมเดลธุรกิจเกื้อกูล ังคม  
ซึ่งตอนนี้ผมน�านวัตกรรม โทก้า แพลตฟอร์ม มาชวน
เก ตรกรและผู้ประกอบการ ร่วมขับเคลื่อน ู่ ังคม
อนิทรย์ี โดยตัง้อยูบ่นฐานธรุกจิทีเ่ป็นธรรม” อรุ 	นวราช 
ผูก่้อตัง้ ามพรานโมเดล เล่าถงึก้าวใ ม่ของเขาทีไ่ปไกล

กว่าเดิม “แรกเริ่มผมอยาก ร้างจุดขายที่แตกต่างจาก
โรงแรมอื่น จึงพยายามปลูกผักผลไม้อินทรีย์เพื่อบริการ
ลูกค้า และเป็นความชอบ ่วนตัวด้วย ตอนแรกปลูกได ้
ไม่มากนัก จึงติดต่อเก ตรกรที่อยู่ใกล้ๆ ใ ้ปลูกและ
่งเรา” 

จุดเริ่มต้นนั่นคือ 11 ปีที่แล้ว ช่วงแรกอรุ ยังได้ผลผลิต
ไม่มาก เพราะยังขาดความรู้ และรู้เพียงว่า ตนเองคิด
นอกกรอบ “เมื่อก่อนโรงแรมซื้อผักผลไม้จากพ่อค้า
คนกลาง แต่พอเราเข้าไป าเก ตรกร เราจึงรู้ถึงต้นทุน
ของผักผลไม้ เมื่อเก ตรกรอยากได้ราคาที่เราใ ้กับ
พ่อค้าคนกลาง เราก็ตกลง แต่มีข้อแม้ว่าผักผลไม้ท่ี ่ง
ใ ้เรานั้น ต้องไม่ใช้ ารเคมี เขาไม่เคยปลูกแบบไร้ าร 
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เราก็เ มือนไปกระตุ้นใ ้เขา ยุดใช้ ารเคมี ันไปท�า
เก ตรอินทรีย์แทน” อรุ เริ่ม “ ังคมปลอด าร” จาก
ต้นน�้าคือผัก ผลไม้ใน วนในไร่ เมื่อเก ตรกรไม่ใช้ าร
เคมี ก็ ามารถลดต้นทุนไปได้ จากวงจรเดิมซึ่งการปลูก
ต้องใช้ ารเคมเีพือ่ใ ไ้ด้ผลผลติมากๆ แต่เมือ่ถกูกดราคา 
กลายเป็น นี้ ะ ม ิง่ทีต่ามมาคอืผลเ ยีทัง้ ิง่แวดล้อม
และ ุขภาพ

“ผมอยากใ ้ เก ตรกรรัก า ิ่ งแวดล ้อมไปด ้วย  
กลายเป็นจุดเปลี่ยนพร้อมปรับวิธีการท�างาน โดยเรา
ไปซื้อตรง ปรับเมนูตามฤดูกาลที่มี ไม่ต้องฝืนธรรมชาติ 
เราได้จุดขาย ลูกค้าได้กินผักปลอด าร เก ตรกรมีชีวิต
มัน่คงขึน้ ภาพแวดล้อมดขีึน้ เป็น Win-Win ตลอด ว่งโซ่ 
อา าร เป็นแนวคิดใช้นวัตกรรมทาง ังคม ที่เป็น ังคม
เกื้อกูลกัน โดยที่เราเป็นผู้ประกอบการเป็นตัวเช่ือม
ระ ว่างเก ตรกรกับลูกค้า”

ก้าวต่อไปของอรุ คือ การ าพาร์ทเนอร์โรงแรมอื่น 
ร่วมด้วย ชวนองค์กรต่างๆ ใ ้การ นับ นุน โดยก่อตั้ง
เป็น มาคมผูบ้รโิภคอินทรย์ีไทย รอื “โทก้า” (TOCA – 
Thai Organic Consumer Association) จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล เมื่อ 2 ปีที่แล้ว “เรามองว่า น่าจะรวม
ตัวกันเป็นองค์กรกลาง ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ร ่วมขับเคล่ือนโดยตั้งอยู ่บนฐานธุรกิจที่ เป ็นธรรม  
ต้องเกิดความร่วมมือ มองทุกอย่างเป็นภาพใ ญ่ อย่าง
ที่ท�ากับ ททท. คือ Organic Tourism ใช้การท่องเที่ยว
เป็นเครื่องมือ”

โทก้า แพลตฟอร์ม ที่อรุ กล่าวถึง ได้รับทุนจาก NIA 
เป็นนวัตกรรมล่า ุด โดยช่วงแรกใ ้เก ตรกรลงบันทึก
ข้อมูล ยังไม่มีการซื้อขาย และเป็นแพลตฟอร์มแรก 
ในโลก ทีใ่ช้ระบบเอร์ิธพอยท์ (Earth Points) เปิดตวัเมือ่ 
16 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม ลายที่  
อาท ิโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคยีว โรงแรมดุ ติธาน ีลากนู่า  
ภูเก็ต โรงแรมปกา ัย รี อร์ท โรงแรมเรด จินเจอร์ ชิค 
รี อร์ท “เราใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง
เก ตรกรอินทรีย์ถึงผู้บริโภค โดยใ ้เก ตรกรกรอก
ข้อมลู และผูป้ระกอบการซือ้ผ่านแพลตฟอร์ม เก ตรกร
น�าข้อมลูโชว์ลกูค้า ลกูค้ากอ็ดุ นนุและจะได้ ะ มแต้ม 
ในอนาคตผู้บริโภค ามารถซื้อผลผลิตจากเก ตรกร
โดยตรง และได้ ะ มเอิร์ธพอยท์เพื่อผลักดัน ังคม
อนิทรย์ี และท�าใ ง้านออฟไลน์มปีระ ทิธภิาพมากขึน้”

ทายาท วน ามพรานเชื่อว่า การใช้นวัตกรรม ามารถ
ช่วย ร้าง ังคมอินทรีย์ได้อย่างที่ วัง “เมื่อ ททท.  
ร่วมเป็นพันธมิตร เก ตรอินทรีย์จะกลายเป็นจุดขาย
ใ ญ่ของการท่องเทีย่ว เราเปิดตวัทีง่านภเูกต็แซนด์บอ็กซ์  
เป้า มายเพื่อใ ้ทุกคนเข้ามามี ่วนร่วม ผลลัพธ์ที่ได้
คือเก ตรกรมีวิถีชีวิตดีขึ้น ิ่งแวดล้อมดีขึ้น เพราะไม่ม ี
ารเคมีลง ู ่ดิน ู ่น�้า ุขภาพคนก็ดีขึ้น ธุรกิจดีขึ้น

แน่นอน และเป็นจุดขายใ ้นักท่องเที่ยวมาเมืองไทย 
ไม่ใช่แค่มาเที่ยวมากิน แต่มากินอา ารที่ดีต่อ ุขภาพ 
โดยนักท่องเที่ยวมี ่วนขับเคลื่อนไปกับเราด้วย มาช่วย 
Contribute Movement ใน ิ่งที่คนไทยก�าลังท�า”
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เมื่อถึง าระการรับมือกับภา ะ ิกฤติของโลก และ
เ ลาของการเปิดประเท มาถึง กลยุทธ์ล�าดับถัดไปคือ  
“เราคยุกบั TCEB า่ลกูค้าทีเ่ป็นไมซ์ มาร์เกต็ จะ ามารถ
ะ มเอร์ิธพอยท์ได้ ผ่านการใช้บรกิารโรงแรม รอืร้าน

อา ารที่มีเมนูอา ารอินทรีย์ คือเมื่อซ้ือเมนูอินทรีย์  
กจ็ะได้ ะ มแต้มเอร์ิธพอยท์ ซึง่ก�าลังเปิดตั ท่ั ประเท
ตั อย่างเช่น ถ้าผู้บริโภคไปเที่ย ภูเก็ต แล้ ซื้อผักคะน้า
อินทรีย์จากร้านอา ารที่อยู ่บนโทก้า แพลตฟอร์ม  
จานละ 100 บาท ก็จะได้ 4 แต้มเอร์ิธพอยท์ ทกุ 25 บาท  
เท่ากับ 1 เอิร์ธพอยท์”

ฝ่ังผูป้ระกอบการเองทีอ่ยากมาอยูบ่นโทก้า แพลตฟอร์ม
ก็ ามารถเข้าไปเลอืกซือ้ ตัถดุบิอนิทรย์ีบนแพลตฟอร์ม 
ที่ต้องการน�ามาท�าเมนูอา าร โดย ามารถซื้อตรง
กับเก ตรได้เลย รายการต่างๆ ก็จะถูกบันทึกลง
แพลตฟอร์ม า่มกีารใช้ ตัถุดบิอินทรย์ีจรงิ จ�าน นเท่าไร
อรุ ยังบอกอีก ่า ที่ท�ามากก ่านั้นคือเรื่อง Carbon 

Footprint เพราะเก ตรอินทรีย์ช่ ยลดคาร์บอน  
โดยฟีเจอร์ของโทก้า แพลตฟอร์ม ซึ่งผู ้ประกอบ
การ ามารถใช้แพลตฟอร์มจัดการขยะ การท�าขยะ
รีไซเคิลได้อย่างถูก ิธี เพื่อลดคาร์บอนได้ด้ ย นอกจาก
นั้นการใช ้โทก้า แพลตฟอร์ม เท ่ากับมี ่ นร ่ ม
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมบางอย่างใน งัคม เป็นการ ง่ต่อ 
ังคมอินทรีย์ ู่ทุก ่ งโซ่อา าร และยังกระตุ้นใ ้เกิด 

ค ามต้องการเพิ่มขึ้น

“ ังคมอินทรีย์ ไม่ใช่ขับเคลื่อนเพื่อธุรกิจของตั เอง แต่
ช่ ยเรื่อง ิ่งแ ดล้อมและ ังคม ในอนาคตทุกคนจะมี
แอปพลเิคชนัตั นีไ้ปจงั ดัไ นมเีมนอิูนทรย์ี ร้านไ นมี  
ก็ไปอุด นุนได้ พอมีค ามต้องการมากๆ เก ตรกร
ก็จะ ยุดใช้ ารเคมี ันมาท�าเก ตรอินทรีย์แทน”  
ค าม ังของอรุ คือผลลัพธ์ ูง ุดที่ได้ คือ ังคม 
ปลอด าร โลกไร้ ารพิ  คนปลอดภยั อยูก่บัดินด ีน�า้ใ   
อากา บริ ุทธิ์
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The third-generation heir of Suan Sampran, 
Arrut  Navaraj, is developing Suan Sampran,  
located at Sampran District, Nakhon Pathom 
Province, which was the center of recreation 
for generations, to be more accessible for the 
community and general public.

“Sampran Model is a society support business 
model. Now, I am introducing the innovation 
known as TOCA Platform to farmers and  
entrepreneurs, to drive together towards an  
organic society based on a fair business 
basis.”

The founder of the Sampran Model told about 
his new step that goes further than before. The 
goal is to create a sustainable organic society.  
“At the beginning, we wanted to create a selling  
point that is different from other hotels. 
Therefore, we tried to grow organic fruits and 
vegetables to serve our customers. It’s also 
a personal preference. At first, we couldn’t 
grow much, so we contacted nearby farmers to 
plant and sell them to us.”  It was 11 years ago. 
At the first start, Arrut couldn’t make large 
productivity because he lacked knowledge.  
So, he kept thinking outside the box.
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สวนสามพราน 
เริ่มทำาเกษตรอินทรีย์

2548

Suan Sampran has started 
an organic farm

2005

ก่อตั้งมูลนิธิสังคมสุขใจ 
เพื่อขับเคลื่อนสามพรานโมเดล

2557

Sookjai Foundation 
was founded to drive the 

Sampran Model

2014

ริเริ่มโทก้า แพลตฟอร์ม 
และก่อตั้งสมาคมผู้บริโภค 

อินทรีย์ไทย
2562

TOCA Platform and Thai  
Organic Consumer Association 

were founded

2019

โทก้า แพลตฟอร์ม 
เปิดตัวระบบเอิร์ธพอยท์ 

2564

TOCA Platform has launced 
Earth Points system

2021

“In the past, the hotel bought fruits and  
vegetables from middlemen. When we went 
to the farmers, we set the condition that 
the fruits and vegetables sent to us must be  
chemicals free, but they had never planted 
without chemicals. So, we were like urging 
them to stop using chemicals and turn to 
organic farming instead.”

Arrut started a “non-toxic society” from 
the source upstream like vegetables and 
fruits in farms. When farmers stop using 
chemicals, they can reduce costs. In the old  
agricultural cycle, growing plants required 
chemicals to increase yields of agricultural 
crops while the product price was forced 
down, causing  a cumulative debt followed by 
the negative effect on both the environment 
and health.

Arrut moved on the next step by finding 
other hotel partners and inviting the TAT 
to partner with TOCA. He established Thai 

Organic Consumer Association or “TOCA”, 
and registered as a juristic person 2 years 
ago. “We think that there should be a central  
organization where knowledge can be shared 
and co-driven based on a fair business.  
We need to cooperate and look at everything 
in the big picture. What we have done with 
TAT is the organic tourism. We use tourism 
as the tool.”

The TOCA Platform Arrut mentioned, 
funded by National Innovation Agency 
(NIA), is the latest innovation. In the first 
phase, farmers were required to record  
information. There were no trades yet. It was 
the world’s first platform to use the Earth 
Points system, launched on October 16, 2021. 
Many operators participated.

“Organic society is not driven for one’s own 
business, but it helps improve the environment  
and society. In the future, everyone will use 
this application.”
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สังคมอินทรีย์ ไม่ใช่ขับเคลื่อน 
เพ่ือธุรกิจของตัวเอง

แต่ช่วยทั้งสิ่งแวดล้อม
และสังคม
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SweeTneSS innovaTor

ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มน�้าตาลมิตรผล
ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อิสระ  ว่องกุศลกิจ

Honorary President of Mitr Phol Group
Honorary Chairman of The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand

iSara  vonGkuSolkiT

	 ทายาทรุ่นที่ องของครอบครัวผู้ผลิตน�้าตาล
	 รายใ ญ่ที่ ุดของประเทศ	

	 พลิกวิธีคิดด้วยการ ร้างมูลค่าเพิ่ม
	 จากวั ดุเ ลือใช้

	 ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุต า กรรมน�้าตาล
	 และ	Bio-based	 ู่ระดับโลก

“ครอบครั เราจนมาก่อน คนท่ีเก่งๆ มกัจะมาจากคนจน
เพราะต้อง ู ้เราเ น็การต่อ ูข้องพ่อแม่พี่ๆ  มา เลยคดิ า่ 
ต้อง ร้างใ ้ดีที่ ุด แรงบันดาลใจคือคิดถึง ง ์ตระกูล 
ครอบครั เป็น ลัก ต้องเป็นคนดีใ ้คนยอมรับ” ิธีคิด
ของอิ ระ	ว่องกศุลกจิ นกัธรุกจิรายใ ญ่ทีเ่คยฝันอยาก
เป็นเก ตรกร แต่ต้อง ันมาท�าธุรกิจแทน 

ิ่งที่อิ ระจ�าได้แม่น คือการตลาดที่ได้จากไปเรียน
นัง ือที่ North Carolina “If you can do it, why 

can’t I do it better?” ลังจากจบบริ ารธุรกิจ  
อิ ระกเ็ดนิตามรอยครอบครั  ด้ ยการท�างานในโรงงาน
น�้าตาลมิตรผล ซึ่งขณะนั้นยังเป็นการบริ ารธุรกิจ
แบบดั้ ง เดิมที่ เคยเป ็นมา “โรงงานเราเป ็นแบบ
ก่อ ร้างไปก่อน เขียนแบบที ลัง แต่ ่า ิ่งที่ดีคือ 
เริ่มเปิดก ้าง มีต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ย ชาญอย่าง ิ กร 
เข้ามาท�างานด้ ย มีการไปดูงานประเท อื่นๆ เช่น 
ท�าไมแอฟรกิาใต้เก่ง มโีรงงานผลติมอีปุกรณ์เครือ่งจกัร 
เยอะแยะ เราไปดมูา มดและกลบัมาพฒันาเพือ่แข่งขนั 
กับเขา การไปดูงานจากทั่ โลกท�าใ ้ท�างานได้ง่ายขึ้น  
ผมมอง ่าเราจะ ามารถท�าอะไรได้อีกเยอะ What can 
we do more? เพราะแก้ น�้าไม่เคยเต็ม ต้อง มั่นเติม
เรื่อยๆ” 
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“ผมมีเจตนาดีกับคนทุกคน ต้องการใ ้เขาเป็นเ มือน
กระจก ่อง ปรับปรุง พัฒนาไปด้ ยกัน เมื่อผมกลับมา
รับผิดชอบ ผมจึงมี ถาปนิกมาเขียนแบบ มี ิ กรฝรั่ง
มา อน นัง ือใ ้ ิ กรของเรา ผมเป็นผู้แปล ก็เรียนรู้
จากการแปลใ ้เขาด้ ย”

จากการบริ ารธรุกิจแบบดัง้เดมิ ผ านกบัการข นข าย
และใฝ่ าข้อมูลค ามรู้ กลายเป็นการเริ่มต้นน ัตกรรม
แบบค่อยเป็นค่อยไป “ มัย 30-40 ปีที่แล้  เราไม่รู้
เรื่องน ัตกรรม เราไปดูมาก็กลับมาเลียนแบบ เช่น  
ไปดูรถคีบอ้อยมาจากแอฟริกาใต้ ได้เ ็น ิธีคิดของเขา  
มีค�าถามต่างๆ จนในที่ ุดก็กลายมาเป็นข้อคิด ่า  
เราต้องท�าอย่างไรบ้าง ต้องมีผู้เชี่ย ชาญใช่ไ ม เราก็ไป
จ้างมา มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนบ้างเพื่อใ ้เ มาะกับ
ของเรา เราน�าเข้าเครือ่งจกัรมาจากทกุที ่ทีไ่ นดแีละถกู  
เราน�าเข้ามา มด”

อุป รรคครั้งใ ญ่ที่ท�าใ ้มิตรผลแทบถึงทางตัน คือ
ิกฤติเ ร ฐกิจในปี 2540 เมื่อการกู้เงินจากต่าง

ประเท ด้ ยดอกเบี้ยร ้อยละ 5 ต่อปี ซ่ึงต�่าก ่า 
ในประเท ขณะนั้น ท�าใ ้ นี้ 8,000 ล้านบาท เปลี่ยน
เป็น 14,000 ล้านบาท ในชั่ ข้ามคืน “เรากู้ดอลล่าร์ไ ้  
แต่ไม่ได้ Protect ช่ งนั้นเราต้องมาทบท นกันใ ม่ 
ิธีการท�างานเปลี่ยน การ ื่อ ารเปลี่ยน ก็เลยเริ่มมี
ิธีคิดที่จะมีน ัตกรรมขึ้นมา มัยก่อนเราบอกกัน ่า  

น ัตกรรมคือการพลิกจาก น ้ามือ เป ็น ลั งมือ  
แต่ผมบอกไม่ใช่ น ัตกรรมคือการปรับปรุงทีละนิด  

เราก็เริ่มใ ้มีการแข่งขันกันในโรงงาน ถึง ิธีการที่จะ
ปรับปรุงพัฒนา มีการใ ้ราง ัล จนปัจจุบันนี้เรามีถึง 
5,000 น ัตกรรมที่เ นอเข้ามา มีตั้งแต่โรงงานผลิต
ก้านอ้อย น ัตกรรมด้านการผลิต ด้านการตลาด ฯลฯ” 
ด้ ยกล ิธีดังกล่า  ภายใน 5 ปี อิ ระก็ ามารถก้า พ้น
ปัญ าได้ในที่ ุด

เมื่อใดที่ประ บปัญ าและอุป รรค เขาพลิก ิธีคิดด้ ย
การเพิ่มมูลค่า “เราต่อยอดจาก ิ่งที่เรามีอยู่ออกไป  
ใ ้มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน เช่น ท�าน�้าตาลอยู่ ก็ต้องท�า
น�้าตาลที่มีราคาเพิ่มขึ้น รือถ้าเคยท�าน�้าตาลทรายดิบ 
่งออก เราก็ท�าเป็นน�้าตาลทรายขา ่งออก เพื่อไม่ใ ้ 

เคร่ืองจักรในโรงงาน ยุดเฉยๆ ช่ งไม่มีอ ้อยเข้า  
การท�างาน ีเ่ดอืน ยดุแปดเดือน มนัไม่ได้ประ ทิธภิาพ”
 
จากธุรกิจผลิตน�้าตาล ั ดุ เ ลือใช ้ก็ยังมีการใช ้
ประโยชน์ต่อ “เรามกีารพฒันาชานอ้อยใ เ้ป็นพลงังาน
จนมีประ ิทธิภาพ ใช้แล้ มีเ ลือ ก็ขายไฟฟ้าใ ้กับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติ เราใช้ทกุ ่ นของอ้อย มกีารน�ากากอ้อย 
ไปท�าไฟฟ้า รือท�าปุ๋ย กากน�้าตาล เอาไปผลิตยี ต์  
ท�าเป็นเอทานอล เป็นปุ๋ยน�้า เราไม่มีของเ ลือเลย
เปลี่ยนมาเรื่อยๆ พัฒนามาเรื่อยๆ”

ขณะที่มิตรผลริเริ่มโมเดล BCG อิ ระ ่านโยบาย 
ภาครัฐแต่ละยุค มัย ก็ยังเป็นปัญ าอุป รรคต่อเนื่อง 
มายา นาน “ช่ ง 25 ปีที่แล ้  ชา ไร ่อ ้อยเดิน
ขบ นบ่อย เราก็ต้องไปบริ ารจัดการ ซึ่งไม่ได้ง่าย  
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เพราะต้องคลุกคลี ใกล้ชิดกับเขามาก ต้อง ามารถ 
ที่จะท�าความเข้าใจ อยู ่ด ้วยกันได้ ตอนนี้ผมไม่ได้
ท�างาน Day to Day ผมกไ็ปโรงงาน ไปเยี่ยมชาวไรอ่อ้ย 
เป็น ลัก คุยเรื่องการผลิต อะไรจะช่วยเขาใ ้ดีขึ้นได้  
ความเป็นอยู่เป็นอย่างไร ่วนการบริ าร เขาจะไปคุย 
กันเอง แต่ละธุรกิจจะใช้แผนอย่างไร เราดูในเรื่องของ 
รีเทิร์นว่ากี่ปี ความเ ี่ยงคืออะไรท�านองนั้น”

ปัจจัย �า รับการขับเคลื่อนองค์กรไป ู ่อนาคตใน 
มุมมองของอิ ระ “ต้องเป็น ิ่งท่ีเราเชี่ยวชาญและ 
พัฒนาได้ ต้องมีความรู้ การวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี  
ต้องเป็นเทรนด์ของอนาคตด้วย มติรผลมกีารพฒันาจาก
น�า้ตาลใ ม้มูีลค่า งูขึน้ด้วยการท�าพลงังาน อา ารเ รมิ  
อา าร ตัว์ อาจจะมาจากผลติภณัฑ์ของเรา รอืน�าของ
คนอื่นมาผ มด้วย เป็น Functional food ถ้าพัฒนา 
ขัน้ งูขึน้ไปอกี กจ็ะเป็น Cosmetic ใช้ Wax รือเปลือก
ของอ้อยท�าเป็นเครื่อง �าอางได้ มด”

อย่างไรกต็าม ถานการณ์โควิด 19 ไม่เคยท�าใ ม้ติรผล
ยดุนิง่ “เรา ะดุดเรือ่งการ ง่ออก เพราะตูค้อนเทนเนอร์ 

ไม่พอ ท�าใ ้การขน ่งแพงขึ้น แต่ ิ่งที่ตามมาคือ 
เราได้พัฒนากรอบความคิด เมื่อเราขายตรง เราจะได้ 
ข้อเ นอแนะว่าเขาต้องการอะไร ความ มัพนัธ์กบัลกูค้า
ดีขึ้น ขณะเดียวกันเราก็ผลิตเจลและแอลกฮอล์เยอะ 
ตัง้แต่ก่อน ถานการณ์โควดิ ก็ ง่ไปช่วยลกูค้า ร้านอา าร  
โรงพยาบาล ถานีต�ารวจ กลายเป็นโอกา ช่วยคน  
เราตัง้งบ 1,000 ล้านบาท เพือ่จะช่วย นบั นนุอปุกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ไปทั่วประเทศ” 
 
วิธีคิดเพ่ือการอยู่รอดใน ภาวะเช่นนี้ “ต้องช่วยตัวเอง  
และพัฒนาองค์กรของเราใ ้มีประ ิทธิภาพ ท�า
ผลิตภัณฑ์ใ ้มีคุณภาพ มีการพัฒนาอยู ่ตลอดเวลา

าตลาดใ ม่ๆ เข้าใจใ ้ถึงลูกค้า แล้วก็ ื่อกับ ถาบัน
การเงินใ ้ดีว่า เราท�าอะไรอยู ่ เขาจะได้ซัพพอร์ต 
เราได้”
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Isara Vongkusolkit is the second-generation 
heir of the country’s largest sugar production 
family who used to carry business debt up 
to 14,000 million baht. But in 2021, isara 
was in the list of the billionaires of Thailand, 
ranked 24th with assets of 50.2 billion baht. 

“My family was once poor. Talented people 
tend to come from poor families because they 
must struggle and fight. I saw my parents and 
siblings always fight for living. So, I promise 
myself that i will do my best as well. My 
inspiration is my concern about my family.  
Family comes first. I must be good to be  
accepted.”

What Isara never forget is the marketing 

that he studied in north Carolina, “if you  
can do it, why can’t i do it better?”

after completing business administration, 
isara followed in the footsteps of his family  
by working in the Mitr Phol Sugar Factory 
which at that time was still the traditional 
business company. “It was built even  
before the blue print was designed. it’s good 
that we were open minded. we recruited 
the foreigners who were experts in  
engineering to work with us. We provided 
the study visits overseas; like finding why 
South africa was good. There were many 
factories with machineries and equipment  
we have visited, and we came back to develop 
ours to compete with them.”
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พัฒนาจากอุตสาหกรรมครัวเรือน 
ผลิตน้ำาเชื่อมเข้มข้น สู่อุตสาหกรรม

โรงงานผลิตน้ำาตาลทรายของตัวเอง

2489 - 2499

From a small family business 
producing condensed syrup, 
to set up its own sugar mill

1946 - 1956

ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและ
การวิจัยมิตรผล แห่งแรก  

ที่จังหวัดชัยภูมิ

2540

The first Mitr Phol 
Innovation & Research  
Center was established

1997

ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล 
สองแห่งแรก ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

และจังหวัดชัยภูมิ

2545

The first two bio power plants 
were established in  

Suphanburi and Chaiyaphum

2002

ก่อตั้งโรงผลิต
เอทานอลแห่งแรก 
ที่จังหวัดชัยภูมิ

2548

The first ethanol plant 
was established in  

Chaiyaphum

2005

“Observing factories around the world helps 
work much more easily. i looked at what 
else we can do. what can we do more? 
My glass is never full. I keep filling it. I have 
good intentions with everyone. I want them 
to be like a mirror, reflect, improve, and  
develop together. When I was in charge, I had 
architects to draw, and foreign engineers to 
teach our engineers. i was a translator who 
also learnt while i was translating.”

The traditional business administration  
combined with striving and seeking  
information and knowledge had become 
a gradual start of innovation. “When  
there was an expert, we hired them. we also 
developed our own. We imported machines 
from everywhere. We selected all good ones 
with reasonable prices.”

a big obstacle that almost brought Mitr Phol 
to a dead end was the economic crisis in 1997.
The loan from abroad with 5% interest, 
which was lower than the interest rate in  
the country at the time, made the debt of  
8,000 million baht turned into 14 billion baht 
overnight. However, Isara was able to step out  
of the problem within 5 years. So, no matter 
what crisis he faces, he must be able to  
cope with.

“To survive, you have to save yourself and 
develop the organization to be effective. 
Make products with quality and improve 
all the time. Find new markets. understand 
customers and communicate well with the 
financial institutions  about what we are doing 
so that they support us.”
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นวัตกรรม อาจไม่ใช่การ 
พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ  

แต่คือการปรับปรุงทีละนิดๆ 
ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 
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The founders who drive the business that is in tune with the 
new global economy and foresee the trends in order to form 
innovative organization that is adaptable to all circumstances.

ผู้กำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินง�นซึ่งสอดคล้องกับบริบทของ
เศรษฐกิจโลกยุคใหม่ ค�ดก�รณ์อน�คต สังเกตเทรนด์ เปลี่ยน
สู่องค์กรนวัตกรรมที่ขยับ ปรับ รับมือทันกับทุกสถ�นก�รณ์

Economic Crisis
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wonder woman

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

จรีพร จารุกรสกุล

Chairman and Group Chief executive officer 
wHa Corporation Public Company Limited 

JareePorn JarukornsakuL

	 นักธุรกิจหญิงที่สามารถน�าพาธุรกิจให้
	 ก้าวกระโดดกว่า	10	เท่า	ภายใน	8	ปี

	 มีบริษัทในเครือกว่า	60	บริษัท	
	 มูลค่าตลาด	150,000	ล้านบาท

		 ส�าหรับคนทั่วไปอาจเป็นเรื่องชวนให้มหัศจรรย์
	 แต่ส�าหรับเธอมีค�าถามว่า	จะเร็วกว่านี้ได้อีก
	 หรือไม่

นักธุรกิจหญิงที่สามารถนำาพาธุรกิจให้ก้าวกระโดดกว่า 
10 เท่า จาก 6,700 ล้านบาท สู่ 80,000 ล้านบาท 
ภายในระยะเวลาเพียง 8 ปีนับจากวันที่นำาบริษัทเข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป  
มีมูลค่าตลาด 150,000 ล้านบาท สำาหรับคนท่ัวไป อาจเป็น 
เร่ืองชวนให้มหัศจรรย์ แต่สำาหรับจรีพร	 จารุกรสกุล	 

หญิงเก่งแห่ง ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ที่มีบริษัทในเครือกว่า 
60 บริษัท กับธุรกิจที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วนั้น มีคำาถาม
กับตนเองว่า จะเร็วกว่านี้ได้อีกหรือไม่ “ถ้าเทียบกับ
ธุรกิจปกติ ถือว่าเราโตไวมาก เเต่ถ้าเทียบกับสตาร์ทอัพ 
คนรุ่นใหม่ ถือว่าไม่เร็วมาก สตาร์ทอัพบางรายเพียง 
4-5 ปี ก็เป็น Unicorn (ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีมูลค่า 
บรษิทัมากกว่า 1,000 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั) แลว้”

จรีพรก่อตั้งดับบลิวเอชเอ ด้วยเงินเพียง 1 ล้านบาท  
เพือ่รกุธรุกจิโลจสิตกิส ์เมือ่ 18 ปกีอ่น ขณะทีห่ลายคนยงั 
ไมเ่ขา้ใจวา่คอือะไร “ตอนอยู ่ป.6 เขยีนเรยีงความถงึครู
วา่…โตขึน้อยากเปน็เเมค่า้ ความหมายของเราคอื อยาก
เป็นนักธุรกิจ จะสร้างโลกสร้างอาณาจักรของตัวเอง  
พออายุ 26 ก็เปิดบริษัทเเรกเเล้ว คือ S&J Holding  
เป็น Trading Company สิบปีต่อมา อายุ 36 ปี ก็ตั้ง 
ดับบลิวเอชเอ ขึ้นเมื่อปี 2546”
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จรีพรสำาเร็จปริญญาตรีด้านสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัย
มหิดล แต่เม่ือกระโจนเข้าสู่แวดวงธุรกิจ ก้าวต่อไป
จึงเป็นการเรียนปริญญาโทต่อด้านบริหารธุรกิจจาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ่วงด้วยการเรียนหลักสูตรต่างๆ 
อีกมากมาย นอกจากแผนการศึกษาแล้ว แผนชีวิตก็เป็น 
จังหวะเป็นข้ันตอน จรีพรแบง่ชว่งชีวติตนเองไวเ้ปน็ 6 ชว่ง 
คือช่วงค้นหาตนเอง ช่วงร่ำาเรียนหาความรู้ ช่วงเริ่ม 
สรา้งฝนั ชว่งสรา้งอาณาจกัรดบับลวิเอชเอ กรุป๊ ชว่งลา่ 
อาณานคิมดว้ย M&A (Merges & Acquisitions ควบรวม 
และเข้าซ้ือกิจการ) และช่วงการตอบแทนคืนสู่สังคม 

“ช่วง M&A เราเริ่มซื้อ บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน  
ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย 
โดยใช้เงิน 43,000 ล้านบาท ซึ่งจากนี้ไป เราจะสร้าง
อาณาจักรไปเรื่อยๆ เเต่เราต้องคืนกลับสู่สังคม ต้ังเเต่
การทำาเรือ่งบริจาค การใหท้นุศกึษา เรือ่งศาสนา สขุภาพ 
ทำาโรงพยาบาลสนาม เเละให้ความรู้ ด้วยการบรรยาย 
ในที่ต่างๆ แม้จะใช้พลังกับเวลาเยอะ แต่ถึงจุดหนึ่งเเล้ว
ตอ้งใหอ้ะไรแก่สงัคม เปน็การสอนคน สรา้งคนรุ่นถดัไป 
สร้างสตาร์ทอัพต่อไป” 

ย้อนกลับไปช่วงปี 2555 ซึ่งขณะนั้นยังไม่มี EEC ธุรกิจ 
โลจิสติกส์รุ่งเรืองมาก และธุรกิจของดับบลิวเอชเอก็ 
กำาลังไปได้สวย กระท่ังเข้าไปซ้ือ บมจ. เหมราชพัฒนาท่ีดิน 

“การที่ดับบลิวเอชเอไปซื้อเหมราชเป็นเรื่องสะเทือน
วงการมาก บอกว่า ‘ปลาเล็กไปกินปลาใหญ่’ ท้ังท่ีตอน
น้ันเราก็ไม่ได้เล็กกว่าเหมราช Market Cap ใกล้เคียง
กัน คือ 30,000 กว่าล้าน”

จรีพรเจอคำาถามไม่น้อยว่า ไฉนจึงเลือกธุรกิจนิคม
อุตสาหกรรมที่กำาลังซบเซา เนื่องจาก FDI (Foreign 
Direct Investment) มีปัญหาค่าเเรงเเพง คนงานน้อย 
ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเร่งพัฒนาเรื่องดังกล่าวสุดตัว

“เราไม่ได้ซื้อธุรกิจ Sunset แต่เป็นธุรกิจที่มีมูลค่า
มหาศาลอยู่ข้างใน เหมือนเห็นทะเลทราย เเต่ไม่รู้ว่า 
ใต้ทะเลทรายมีบ่อน้ำามัน เราเห็นมูลค่าของนิคม
อุตสาหกรรมในนั้นเยอะมาก ทั้งที่ดิน กลุ่มลูกค้า 
ระดับโลกและธุรกิจที่ขยายฐานได้ เช่น ธุรกิจน้ำา 
พลังงาน และอื่นๆ”

หลังจากซื้อเหมราช จรีพรก็จัดแบ่งกลุ่มธุรกิจของ 
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ โลจิสติกส์ 
นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคเเละพลังงาน และ
ดิจิทัล แพลตฟอร์ม หลังจากการแบ่งกลุ่มธุรกิจแล้ว  
ขัน้ตอ่ไปคอืการเดนิสายทำา Road Show ทัง้ในประเทศ
เเละต่างประเทศทั่วโลก 

“ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นำาเทคโนโลยีมาใช้ในเเต่ละกลุ่ม
ธรุกจิ ทีเ่รยีกวา่ Digital Innovation เพือ่ซพัพอรต์ทัง้สี ่
กลุ่มธุรกิจ เช่น กลุ่มโลจิสติกส์ มีการนำาเอาเทคโนโลยี 
Autonomous มาใช ้การทำา Operation เเบบอตัโนมตั ิ 
รวมทัง้การนำาเทคโนโลย ี IoT มาใชเ้พือ่พัฒนาคลงัสนิคา้
ให้เป็นดิจิทัล กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมก็มี Smart Eco 
Industrial Estate, Smart Transformation, Smart 
Traffic, Smart Security  ส่วนกลุ่มสาธารณูปโภค เราก็ทำา 
Smart Metering, Smart Water Management 
พลังงานก็ทำา Smart Energy Platform ทำาให้แต่ละ
กลุ่มก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

การทำา Digital Transformation ไม่ใช่เพียงเรื่อง
ของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่านั้น ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป
ยังได้ปรับโครงสร้างองค์กร กระบวนการทำางาน การ
บริหารจัดการธุรกิจทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการคิด 
การออกแบบ การสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า  
การบริหารทรัพยากรต่างๆ ไปจนถึงวัฒนธรรมของ
องค์กร เพื่อให้เกิดความสำาเร็จในระดับองค์กรของ 
ดับบลิวเอชเอต่อไป”
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การบริหารจัดการได้อย่างลงตัวเช่นนี้ หากจะกล่าวว่า
มาจากคณุลกัษณะเฉพาะบคุคลของจรพีรเอง กไ็มน่า่จะ
ผดิเทา่ไร “มนัเปน็ความรูส้กึขา้งในเกดิจากหลายๆ สว่น  
จากการหาความรู้ เรียนรู้ อ่าน ดูงาน มองภาพใหญ่
ให้ได้ สุดท้ายจะไปทางทิศทางไหน อย่างตอนที่เราตั้ง 
ดับบลิวเอชเอด้วยธีมโลจิสติกส์ ซึ่งกว้าง เราเลือกที่จะ
ทำาสิง่ทีใ่หญท่ี่สดุเเละยาก คอืทำาเรือ่งคลงัสนิคา้เเบบใหม ่ 
ในคอนเซ็ปต์ Built-to-Suit สร้างตามความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เเละลด
ต้นทุนมากท่ีสุด เมื่อมันใช่ ดับบลิวเอชเอ เลยแจ้งเกิด 
ณ ตอนนั้น” 

“ส่วนทีมงาน ผู้บริหารเราเก่งมาก เก่งกว่าเราทุกคน  
เราทำางานกนัเปน็ทมี วางกลยทุธ ์วางแนวทาง ตอ้งชดัเจน 
มีการติดตามผล มีการคุยต่อเนื่องตลอด ประเทศไทย 
ยังเป็นจุดหมายปลายทางของการลงทุนอยู่ ฉะนั้นเรา
จะทำาอะไร ต้องมองให้ไกล ตอนนี้คนถามเรื่องน้ำาท่วม 
ที่ผ่านมาโครงการของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ไม่ได้รับ 

ผลกระทบจากวิกฤติน้ำาท่วมแต่อย่างใด เน่ืองจาก
ก่อนที่เราจะลงทุน จะมีการเช็คระดับน้ำา 30 ปี ตอน
หลังเพิ่มขึ้นเป็น 80 ปี พอเช็คเสร็จ การก่อสร้างถนน
ของโครงการต้องสูงกว่าระดับน้ำา 30 ปี กี่เซนติเมตร
ว่าไป คานต้องยกสูง คอนโทรลเซ็นเตอร์ห้ามอยู่ที่พื้น  
สิ่งเหล่านี้เราทำาหมดทุกอย่าง”

“เราไม่ได้มองว่าอะไรเป็นปัญหา มองเป็นความ
ท้าทายมากกว่า ถ้าธุรกิจใหญ่ขึ้น องค์กรใหญ่ข้ึน  
สิ่งท่ีมา Challenge ต้องยาก ต้องซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ 
จะจัดการตรงนั้นอย่างไรมากกว่า อยู่ที่ว่าจะผ่าน
ไปได้ไหม เเล้วเอาความท้าทายไปสร้างความเจริญ
เติบโต คนที่จะเป็น Founder ต้องมีอย่างนี้ให้ชัดเจน  
ต้องเปลี่ยนความคิด” 

“ในอนาคต เรามีแผนจะขยายธุรกิจทั้งในแนวกว้าง
และแนวลึก และเติบโตขึ้นเป็นบริษัทระดับโลก รวมถึง 
ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีให้ได้”
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Jareeporn Jarukornsakul is a business 
woman who led a business that jumped 
from 6.7 billion baht to 80 billion baht 
in just 8 years, following the company’s 
listing on the stock exchange (currently, 
wHa Group has a market value of 150 billion  
baht).

It may be a miracle for the typical individual. 
But for her, a business group executive with
more than 60 affiliated companies and  
businesses, the question is if it can get any 
faster.

Jareeporn founded wHa Corporation with 
only 1 million baht to enter the logistics 
business 18 years ago, when few people still 
understood what it was. Her childhood dream 

was to become a businesswoman and to create 
her own empire. Therefore, she pursued her 
studies and planned her life step by step to 
reach her destination.

Jareeporn has divided her life into 6 periods:  
self-discovery, learning, achieving her 
dreams, building the wHa empire, mergers 
& acquisitions, and giving back to society.

Jareeporn shook business and industry when 
she decided to acquire Hemaraj Land and 
development PLC. for 43 billion baht, when 
the sector was experiencing a slump. and her 
answer was: “we see a lot of value in these 
industrial estates, including the land itself, its 
global customers and expandable businesses 
such as water, power and so on.”
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ก่อตั้งบริษัท 
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 

จำากัด
2546

WHA Corporation Co., Ltd. 
was established.

2003

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด (มหาชน) จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2555

Listed on SET 
“WHA Corporation PCL.”

2012

ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่
โดยแบ่ง 4 กลุ่มธุรกิจ

2559

Restructured 
into 4 business groups

2016

ปรับองค์กรพร้อมก้าวสู ่
การเป็น Tech Company
2562-ปัจจุบัน

Transforming to 
Tech Company

2019-Present

Jareeporn then divided wHa’s business 
into four hubs:  Logistics, Industrial estates, 
utilities and Power, and digital Platform. 
The next step was to conduct road shows 
to promote the businesses inThailand and 
around the world.

wHa Group has been calling on technology  
to  support  the four  business  hubs,  
under the digital Innovation policy. The  
Logistics hub has brought autonomous 
technology for its operations and IoT to 
digitize warehouses. The Industrial estates 
hub has introduced the smart eco industrial  
estate, smart transformation, smart traffic, 
and smart security. The utilities unit has 
implemented smart metering and smart  
water management, while the Power unit has  
developed a smart energy platform.

she said that the secret to her success is 

having access to a lot of information that  
can give you a global view. “It’s a gut sense 
that stems from many sources-acquiring 
knowledge, learning, reading, observing other 
businesses and looking at the big picture. we 
set up the wHa Group with an open-ended 
logistics theme. we chose to do the biggest 
and most difficult thing which is designing  
and creating built-to-suit warehouses,  
according to the customer’s requirements,  
to maximize efficiency and reduce costs.  
This is what made wHa Group stand out.

Jareeporn explains that the key to success is 
teamwork, plus a clear strategy and direction.  
“we perceive things as a challenge rather than 
a problem. as the business gets bigger, the 
challenges get harder and harder. It’s up to us 
to deal with it and to overcome the obstacles. 
To be a Founder, you must possess these 
characteristics and change your thinking.”
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ถ้าธุรกิจใหญ่ขึ้น  
Challenge ต้องยากขึ้น 
เราไม่ได้มองว่าเป็นปัญหา  
แต่มองเป็นความท้าทาย
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World retail

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์

ชฎาทิพ จูตระกูล

Chief executive officer, Siam Piwat Group

ChadatiP Chutrakul

	 นักธุรกิจหญิงไทยคนแรก	ที่ได้รับการจารึก
	 ชื่อใน	World	Retail	Hall	of	Fame	
	 ของสภาการค้าปลีกโลก	

	 ผู้บริหารศูนย์การค้า	ICONSIAM	ซึ่งชนะเลิศ
รางวลั	MIPIM	Awards	ศนูย์การค้าทีด่ทีีส่ดุในโลก	 
รางวัลโครงการที่ออกแบบดีที่สุดในโลก	
จากสมาคมศูนย์การค้าโลก	และรางวัลชนะเลิศ	
สาขาศนูย์การค้าทีด่ทีีส่ดุ	จากเวท	ีMAPIC	Awards 

 เชือ่ว่าธรุกจิทีป่ระสบความส�าเรจ็ต้องได้เพือ่นเพิม่ขึน้

ชฎาทพิ	จตูระกลู	เข้ารบังานในบรษิทั สยามพวิรรธน์ จ�ากดั 
ต่อจากบดิา พลเอกเฉลมิชยั จารวุสัตร์ ในต�าแหน่งกรรมการ 

ผูจ้ดัการ บรษิทั บางกอกอนิเตอร์คอนตเินนตอลโฮเตล็ส์  
จ�ากัด ผู ้สร้างโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล  
“คุณพ่อใจกล้ามากที่ท�า Architecture ที่ทั้งโลกจ�าได้  
ออกแบบโดย American Italian architect เป็น
อาคารแรกที่ใช้สถาปนิกต่างชาติ เปิดเมื่อปี 2508 
คุณพ่อตัดหนังสือพิมพ์ไว้หมด ตอนนั้นมีค�าวิจารณ์ว่า 
เป็นตึกที่น่าเกลียด จะไทยก็ไม่ใช่ จีนก็ไม่เชิง เหมือน
หมวกคนเวียดนาม คุณพ่อบอกว่าการท�าสิ่งที่เป็น
เรื่องแปลกใหม่ ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งนั้น 
เป็นนวตักรรม และเราท�าเป็นคนแรก เราต้องกล้ารบัฟัง 
ค�าวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ค�าติชม
ของลูกค้าคือกระจก ที่ส่องให้เห็นตัวเราเอง สิง่ไหนจรงิ
กแ็ก้ไขปรบัปรงุ ถ้าเราท�าไม่ดีก็ขอโทษ ส่ิงท่ีใครชมมา 
ก็เป็นก�าลังใจ เป็นปกติของการท�างาน”
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กระทัง่ 48 ปีต่อมา เม่ือบดิาให้ทบุโรงแรมสยามอนิเตอร์
คอนติเนนตัล เพื่อปรับแผนธุรกิจใหม่ ค�าวิพากษ์ที่เคย
รนุแรงในยคุหนึง่กลบัตรงกนัข้าม “พอคณุพ่อให้ทบุ กถ็กู
ต่อว่าเยอะมากว่า สยามอนิเตอร์คอนฯ เป็น Landmark  
ของประเทศ ทุบได้อย่างไร คุณพ่อบอกว่าทุกๆ อย่าง 
มันเป็นความคิดเห็นของคน มันมาแล้วก็ไป อยู่ที่เราจะ
มองความคิดเห็นบวกและลบเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์
กบัเราได้อย่างไร เราถกูสอนให้คดิแง่บวกทกุอย่าง แม้แต่
เรื่องน่ากลัวก็ต้องปรับให้เป็นแง่ดีให้ได้” 

ด้วยเหตุที่องค์กรซึ่งชฎาทิพเป็นผู ้บริหาร ล้วนแล้ว
แต่เป็นศูนย์การค้าใจกลางเมือง ที่เป็นชีวิตของคนอีก
จ�านวนมาก เม่ือใดก็ตามที่มีสถานการณ์เกิดขึ้น ย่อม
หลีกเลี่ยงผลกระทบมิได้ “สยามเป็นย่านที่ได้รับความ
สนใจทุกสมัย เรื่องดีที่สุดร้ายที่สุดมีทั้งนั้น อยู่มา 35 ปี  
เจอท้ังวิกฤติเศรษฐกิจ ลดค่าเงินบาท IMF ทับซ้อน
กับการสร้างรถไฟฟ้า จากสุขุมวิทไปสยามสามช่ัวโมง  
แถวนั้นเป็นทะเลโคลนจนคนไม่เช่ือว่าจะเป็นท�าเลทอง
ไปได้อย่างไร ก็เจอมาแล้ว”

เมือ่มวีกิฤตสิถานการณ์โควดิ 19 กท้็าทายการแก้ปัญหา 
จากเธอด้วยเช่นกัน “ตอนโควิด 19 เราก็ต้องเรียนรู้
วทิยายทุธ์ว่าจะประคบัประคองพนัธมติร ซึง่เป็นร้านค้า
ทีม่อียูก่ว่า 5,000 รายได้อย่างไร เรากต้็องดแูลธรุกจิเขา
เหมอืนเป็นธรุกจิของเราเอง เรยีนรูกั้บทกุคน ใช้เวลากบั  
Retailer เชื่อว่าคนเหล่านี้คือครู ฉะนั้นเราก็ต้องเรียน
จากเขา ทุกคนมีวิสัยทัศน์และนวัตกรรมในตัวเอง  

ส่วนเรามเีครอืข่ายในต่างประเทศเยอะมาก กแ็ลกเปลีย่น 
ความรู้กันไป เราท�า Knowledge Hub มีหน่วยงาน
เพื่อออกไปหาเรียนรู้เรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์  
ทีเ่ราจะเป็นสมาชกิ หรอืเทรนด์ของโลกเหล่านี ้ล้วนเป็น
องค์ความรู้ ให้พนักงานเรียนด้วย เรามีสิ่งที่พูดกันเสมอ 
ว่า…ท�าวันนี้ให้ดีกว่าพรุ่งนี้”

การก้าวสู่ความเป็นที่หนึ่ง มิใช่เรื่องง่าย “ไม่ได้แปลว่า
เราท�าได้ทุกอย่าง แต่เราต้องท�าก่อนคู่แข่ง เป็นกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่เหนื่อยมาก แต่ท�าให้สยามพิวรรธน์มีวันนี้ 
เรามีศูนย์การค้าที่เราภาคภูมิใจว่าเป็นที่หนึ่งของโลก  
เพราะเราชนะทุกรางวัล ทุกโครงการทั่วโลกที่เข้า
ประกวด ตึกทุกตึกของเราได้รับรางวัลที่หนึ่งในสาขา
ต่างๆ จาก World Retail Congress, International 
Council Shopping Centers ได้รับรางวัลที่หนึ่งเรื่อง 
Design, Development, Architecture, Marketing 
เป็นศนูย์การค้าทีส่นบัสนนุธรุกจิชมุชน และได้รบัรางวลั
ด้าน Sustainability ด้วย”

อย่างไรก็ตาม มิใช่มุมมองจากธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมี
ปัจจยัอืน่ในทกุย่างก้าว “เราเป็นเพือ่นกบัทกุคน การท�า 
ธุรกิจของพวกเรา เราไม่ได้อยากได้แค่ธุรกิจประสบ
ความส�าเร็จ แต่เราอยากได้เพื่อน ค�านี้ส�าคัญ คือเวลา
เราจะไปท�างานหรอืร่วมลงทนุกบัใคร เราอยากได้เพือ่น 
ซึ่งจะเป็นอีกมุมมองหนึ่ง ไม่ใช่จะต้อง Win-Win ตลอด  
บางครั้ งยอมบ ้างก็ได ้  เพื่อให ้ทุกอย ่างไปด ้วยดี  
เราสามารถจับมือกับคู่แข่งได้”
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แม้กระทั่งการรับมือกับวิกฤติ ชฎาทิพยังมีมุมมองบวก
เสมอ ตามที่สั่งสมมาจากบิดา “โชคดีที่เราเป็นบริษัทที่
มคีวามแขง็แรงทางการเงิน คณุพ่อบอกว่านีค่อืโอกาสใน
วิกฤติ เพราะวิกฤติคงจะอยู่ไปยาวนาน อาจจะ 3-5 ปี  
ฉะนั้นเราจะอยู่อย่างเดิมไม่ได้ ต้องใช้วันเวลาเหล่านี้ 
เพื่อการลงทุนต่อไป ท�าทุกอย่างให้เกิดขึ้นใหม่ ฉะนั้น
เมื่อไรที่เศรษฐกิจเป็นขาขึ้นอีกครั้ง เราจะมีผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ไม่มีใครสู้ได้ เพราะไม่มีใครกล้าลงทุนในยาม
วิกฤติ ทั้งที่การลงทุนตอนวิกฤติ ต ้นทุนถูกหมด  
ผู ้รับเหมาว่าง สยามพารากอนสามารถสร้างเสร็จ
ภายในเวลา 2 ปี 11 เดือน ซึ่งในสถานการณ์ปกติต้อง
ใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปีครึ่ง ทั้งยังสามารถสร้างในต้นทุน 
ที่ต�า่ด้วย”

ฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่ต้องเผชิญกับวิกฤติ สิ่งที่ตามมา
ส�าหรับนักธุรกิจท่ีเห็นโอกาส คือ “ท่ามกลางวิกฤติ  

ไม่ได้มีแค่โอกาส แต่ยังมีวิสัยทัศน์ใหม่ แนวความคิด
ใหม่ มนัสามารถเกดิขึน้ได้ ถ้าตัง้ใจท�าจรงิๆ และบรหิาร
จัดการอย่างรอบคอบ ถ้ากล้าที่จะท�า ก็จะสามารถเป็น 
โอกาสที่ยิ่งใหญ่ได้”

ชฎาทิพบอกว่า สยามพิวรรธน์มิได้เน้นเรื่องปริมาณ  
แต่เรือ่งคณุภาพต้องดทีีส่ดุเสมอ “เราประหยดัพลงังาน 
เอานวัตกรรมมาผสมผสาน เป็นสูตรของสยามพิวรรธน์ 
ไม่ว่าจะท�าอะไร มากหรอืน้อยต้องดท่ีีสดุ เรามพีนัธกจิที่
สยามพวิรรธน์ต้องท�าคอื ธรุกจิของเราต้องเป็นส่วนหนึง่
ในการยกระดบัคณุภาพชวีติของคนไทย ศนูย์การค้าของ
เราต้องเป็นเหมอืนบ้านหลังทีส่องของคนทีจ่ะมาใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีประสบการณ์เหนือ
ความคาดหมาย ใช้สถานท่ีของเราให้เป็นประโยชน์แก่
เขาด้วย เป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม เรามพีนัธกจิว่า 
ท�าอะไรต้องน�าชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ”
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Chadatip Chutrakul is the first Thai business 
woman to be inducted into the World Retail  
Hall of Fame 2019 at the World Retail 
Congress Hall of Fame. Meanwhile, the  
ICONSIAM, which she has managed, also 
won the World retail awards as the Best 
Store Design of the Year, was ranked among 
the best shopping centers in the world by the 
MIPIM Awards, won the top award in the 
Design and Development Category from the 
International Council of Shopping Centers 
and was recognized as Winner for ‘Best 
Shopping Center’ by the MAPIC Awards. 

Chadatip inherited her work in Siam  
Piwat Company Limited from her father,  

General Chalermchai Charuvastr, in the  
position of Managing Director of Bangkok  
Inter-Continental Hotels Company Limited,  
the founder of the Siam Inter-Continental 
Hotel, which at that time received many 
negative reviews. But 48 years later, when 
her father had the Siam Inter-Continental  
Hotel demolished in order to adjust the  
business plan, the once harsh criticism turned 
out to be the opposite. “When my father had 
the hotel demolished, he was criticized a lot 
about how Siam Inter-Continental Hotel 
was destroyed as it was the landmark of 
the country. Father said everything was 
just people’s opinion. It just comes and 
goes, depending on how we look at it.
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ก่อตั้งบริษัทบางกอกอินเตอร์
คอนติเนนตอลโฮเต็ลส์ จำากัด 
เปิดตัวโรงแรมสยามอินเตอร์ 

คอนติเนนตอล
2502 / 2509

Bangkok Inter-Continental 
Hotels Co., Ltd. was established.  

Siam Inter-Continental Hotel 
was launched.

1959 / 1966

สยามเซ็นเตอร์
เปิดทำาการเป็นศูนย์การค้า

มาตรฐานนานาชาติแห่งแรก
ของประเทศไทย

2516

Siam Center opened 
as the first international 
standard shopping mall 

in Thailand.

1973

เปิดตัวสยามพารากอน 
ในฐานะศูนย์การค้าระดับโลก

แห่งแรกของประเทศ
2548

Siam Paragon was launched 
as the first world-class luxury 

shopping center 
in Thailand.

2005

เปิดตัวไอคอนสยาม 
อภิมหาโครงการริมฝั่งแม่น้ำา

เจ้าพระยา
2561

ICONSIAM was launched 
as the icon of Thailand’s 

properties by the 
Chao Phraya River.

2018

We’d better gain benefit from those opinions, 
both positive and negative. We are taught 
to be positive about everything. Even scary 
things need to be turned into a positive.”

Since all properties that Chadatip is the  
executive are shopping centers in the 
heart of the city that involves the life of 
many people, whenever a crisis arises,  
there is an inevitable impact. So, she 
had to go through all forms of economic  
crisis, political situation and epidemic 
like COVID-19.
 
“For 35 years that I’ve been here, I’ve 
experienced all the best and worst things  
including this COVID-19 situation. We had to 
learn how to sustain our over 5,000 existing 
merchant alliances. We have to take care of 
their business as if it were ours too.”

Chadatip believes that everyone has the 
vision and innovation in themselves.  
“We have a lot of global networks, and 
we need to exchange knowledge. We have  
created a knowledge hub that has units to 
find out various knowledge outside. What 
we always say is “Make today better than 
tomorrow.  In doing our business, we don’t 
just want the business to be successful, but we 
also need friends. Therefore, we are friends 
with everyone.”

As always, she has a positive view of the 
crisis. “Among every crisis, there isn’t only 
opportunity but there’s also a new vision 
and new ideas. It could happen if you really 
put your mind to it and manage it carefully 
while at the same time you should have the 
courage to do it. Then it can become a great 
opportunity.”
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ธุรกิจของเราต้องเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของคนไทย ศูนย์การค้าต้องเป็น
เหมือนบ้านหลังที่สอง 
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seafood power

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

ธีรพงศ์  จันศิริ 

president and Chief executive officer
Thai Union Group public Company Limited

ThiraphonG  Chansiri

	 ผู้ทรงอิทธิพลอันดับ นึ่งของโลกในแวดวง
	 อตุ า กรรมอา ารทะเล	จดัอนัดบัโดยนติย าร	
	 Intrafish	ในปี	2563

	 ผู้บริ ารองค์กรซึ่งได้รับรางวัล		
 Innovation Excellence Award 

	 ภูมิใจกับการเป็น	Global	Company	
	 ซึ่งมี	Headquater	ที่กรุงเทพฯ	

ธรีพงศ์	จนัศริ	ิเป็นทีรู่จ้กัในฐานะนกัธุรกจิ ซึง่มบีทบาทใน
การเป็นผูน้�าและ ร้างค ามเปล่ียนแปลงแก่อตุ า กรรม 

อา ารทะเล ผลกัดนัน ตักรรมเพือ่การเตบิโตของธรุกจิ 
ที่ท�าใ ้ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป ก้า ขึ้นเป็นผู้น�าธุรกิจอา าร
ทะเลของโลก “ไทยยเูนีย่นมแีน ทางใ ม่ในการท�างาน 
คือ การปรับตั ใ ้เข้ากับ ถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
อย่างร ดเร็  และ ร้างค ามภาคภูมิใจ ร มทั้งมีค าม
ยืด ยุ่นเพื่อตัด ินใจท�า ิ่งที่เ มาะ ม เพื่อพนักงาน 
ชุมชนและธุรกิจ”

ไกร ร จนั ริ ิบิดาของธีรพง ์ เริ่มท�าธุรกิจแปรรูปและ 
่งออกทูน่ากระป๋อง เมื่อปี 2520 ในชื่อ ไทยร ม ิน 

พัฒนาอุต า กรรม โดยมีพนักงานร ้อยก ่าคน  
ก่อนจะกลายมาเป็น บริ ทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ�ากดั (ม าชน)  
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จดทะเบียนในตลาด ลักทรัพย์ เมื่อปี 2537 กระทั่ง
กลายเป็นผู้ผลิตและ ่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า และ
อา ารทะเลรายใ ญ่ของโลกในปัจจบุนั มพีนกังานก า่ 
40,000 คน และ ง่ต่อการบริ ารใ ธ้รีพง บุ์ตรชายคนโต 

ลงัจบการ กึ าปรญิญาตรมี า ทิยาลยัอั มัชญัและ
ปริญญาโทบริ ารธุรกิจ าขาการจัดการ University  
of San Francisco เขาก็เข้าไปช่ ยธุรกิจครอบครั
ตั้งแต่นั้น จนบัดนี้ 33 ปีเต็ม นับเป็นทายาทเป็นรุ่นที่
อง “ผมชอบอยู่เเล้  จบด้านธุรกิจมาก็อยากจะช่ ย

ธรุกจิทีบ้่าน เพราะตดิตามคณุพ่อไปออฟฟิ  ไปดโูรงงาน
ตั้งแต่เด็ก โตขึ้นมาก็ฝึกงานที่บริ ัท คุ้นเคยกับบริ ัท
มาทั้งชี ิต ช่ งที่ผมเข้ามาบริ ัทมีรายได้ 2,000-3,000 
ล้านบาท มีพนักงานระดับพันคน แต่ขณะนี้เรามีรายได้ 
141,000 ล้านบาท ผมได้มีโอกา ท�างานร่ มกับผู้ใ ญ่  
(บิดาและผู้บริ ารท่านอื่น) ก็ขยายธุรกิจช่ ยกันท�า 
เป็น ิ่งที่เราทุกคนภูมิใจ”
 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มีช่ งเ ลาที่ผ่าน ิกฤติการเงินของ
ประเท เช่นกัน เพียงแต่ช่ ง �าคัญอย่าง ิกฤติต้มย�ากุ้ง  
ปี 2540 ทีค่่าเงนิบาทอ่อนลงอย่าง นกั บริ ทัทีท่�าธรุกจิ 
ง่ออกอย่าง ไทยยเูนีย่น กรุป๊ กลบัเป็นโอกา ทองทีท่�าใ ้ 

รายรับของบริ ัทเพิ่มขึ้นอย่างม า าล จน ามารถ 
เข้าไปซือ้กจิการในต่างประเท  อย่าง Chicken of the 
Sea International ผูผ้ลติอา ารทะเลแปรรปูรายใ ญ่ 
อันดับ ามของ รัฐอเมริกามาอยู ่ ในอาณาจักร 
ได้ด้ ยเ ตผุลทีธ่รีพง ก์ล่า า่ “เราอยากออกไปลงทนุ
ต่างประเท  เพ่ือมีแบรนด์ของตนเอง เพราะเราเป็น
บริ ัทที่รับจ้างผลิตมาตลอด”

อีกครั้งคือช่ ง ิกฤติ ินเชื่อซับไพรม์ ในปี 2551  
ซึ่งท�าใ ้บริ ัททูน่ากระป๋อง MWB ที่ใ ญ่ที่ ุดใน
ยุโรป ตกมาอยู่ในมือของไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป อีกเช่นกัน  
จนท�าใ ้ปัจจุบันรายได้ของไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มาจาก
ต่างประเท  ร้อยละ 90 และในประเท อีกร้อยละ 10 
เป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์อา ารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋อง 
ร้อยละ 42 ธุรกิจอา ารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นร้อยละ  
41 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อา าร ัต ์เลี้ยงและ ินค้า 
เพิ่มมูลค่า อีกร้อยละ 17 ขณะที่ธีรพง ์มักจะพูดทีเล่น
ทีจริงอยู่เ มอ ่า “เป็นคนขายปลาขายกุ้งอยู่ม าชัย” 

“ทุก ันนี้เราเป็นบริ ัทระดับโลก แต่มี Headquater 
ที่กรุงเทพฯ ก็เป็นค ามภูมิใจของเรา นอกจากนั้น
เรายังเป็น Global Treasury Center ูนย์กลาง 
ทางการเงินด้ ย เงิน ดทุก ันจากทุกบริ ัทของเรา 
ทั่ โลก จะต้องกลับมาที่เมืองไทย เเละปล่อยไป
ตามการใช้ของเเต่ละที่ ท�าใ ้การบริ ารการเงิน 
มีประ ิทธิภาพค่อนข้างมาก เราโชคดีที่ธุรกิจไม่มี 
ผลกระทบ เพราะเป็นธุรกิจอา ารที่ยังมีค ามต้องการ 
จึงง่ายต่อการบริ ารเงิน ด”

ิธีการบริ ารงานของธีรพง ์คือประชุมพูดคุยทาง 
ิดีโอคอลกับ Global Leadership Team ผู้บริ าร 

ที่เป็นผู้น�าใน ่ นของธุรกิจต่างๆ ทั่ โลกประมาณ ิบ
คนทุก ัปดา ์ ่ นบริ ัทในเครือประชุมเดือนละคร้ัง  
ทุกบริ ัทต้องรายงาน ถานการณ์ ผลประกอบการ 
ค ามท้าทาย ตั เลขที่มีปัญ ามีการติดตามอย่าง 
ใกล้ชิด
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เมื่อมีวิกฤติร่วมทั่วโลก กรณีการระบาดของโควิด 19 
ไทยยเูน่ียน กรุป๊ มกีารจดัตัง้ทมีงานเป็น องทมี ทมีแรก 
คือ Crisis Management Team ทั้งที่กรุงเทพฯ เเละ
ระดับภูมิภาค คืออเมริกาเเละยุโรป เป้า มาย ลัก
เพ่ือการดูเเล ุขภาพและความปลอดภัยของในเครือ 
Supply Chain เพื่อใ ้ ามารถผลิตเเละ ่งมอบ ินค้า 
ท�าธุรกรรมการขาย ติดต่อธุรกิจกับลูกค้าได้ โดยไม่มี
ผลกระทบ แม้จะเป็นช่วง Work from Home ก็ตาม 
ทีมท่ี องคือ Cash Preservation Team เพื่อความ
มั่นใจว่าธุรกิจจะไม่มีผลกระทบทางด้านการเงิน
 
“เรายงัมกี�าไรในการท�าธุรกจิ แต่กต้็องมกีารด�าเนนิการ 
เบื้องต้นคือ ยุดการใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น ลดงบประมาณ
การลงทุน จากปกติ 5,500 ล้านบาท เ ลือ 3,700 
ล้านบาท มีทีมติดตามดูเเลอย่างใกล้ชิด คอยช่วยเ ลือ 
ลูกค้า รือซัพพลายเออร์ที่มีปัญ า” 

ธีรพงศ์และไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ยังก้าวไปไม่ ยุด “ผมท�า
เรือ่งของ Restructuring ใ ม้ศัีกยภาพทีจ่ะรองรบัธรุกจิ

ทั่วโลก รีแบรนดิ้งไทยยูเนี่ยนใ ้เป็น One Thai Union  
จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน (Global Innovation 
Center) เมื่อปี 2558 เรามีนักวิทยาศา ตร์ท�างาน
อยู่กว่า 120 ชีวิต ท�าใ ้เรามีมุมมองใ ม่ๆ ช่วยเรา
คิดเพิ่มมูลค่าธุรกิจใ ้ ูงขึ้น จัดตั้งธุรกิจใ ม่เรียกว่า 
Thai Union Ingredients ผลิตน�้ามันปลาทูน่า และ
แคลเซียมจากปลาทูน่า ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซต และ
คอลลาเจน เปปไทด์ จัดตั้งธุรกิจใ ม่เป็น Alternative 
Protein ิ่งเ ล่านี้เป็นผลงานที่เกิดจากศูนย์นวัตกรรม 
เราใช้นวตักรรมและเรือ่งของความยัง่ยนื มาเป็นกลยทุธ์ 
ในการด�าเนินธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันที่เรา
ยังคงเป็นผู้น�าใน องเรื่องนี้อยู่”

ธีรพงศ์มีประ บการณ์ที่อยากแบ่งปันคือ “เราต้อง
พยายามพัฒนาขีดความ ามารถของเรา ใ ้แข่งขันใน
ระดบัโลกได้ เน้นเรือ่งการเปิดรบัความคดิใ ม่ๆ นวตักรรม 
ความยั่งยืน ิ่งที่มีความ �าคัญในการด�าเนินธุรกิจของ
โลกในปัจจุบัน อะไรที่เราจะช่วยได้ มีความยินดีที่จะ
ช่วยทุกภาค ่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รือภาคเอกชน”
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Thiraphong Chansiri is the world’s top  
influencer in the seafood industry, according 
to the 2020 Intrafish magazine rankings, 
and the Thai Union Group public Company 
Limited was also awarded the innovation  
excellence award 2020 as well as the Thailand  
Most Innovative Knowledge Enterprise 
Award 2021, both under his leadership. 

Thiraphong is known as a businessman 
whose role is to lead and improve the seafood  
industry, driving innovation for business 
growth that has made Thai Union Group  
a global leader in the seafood industry. 

“Thai Union has a new approach to work: 
adapting to rapidly changing circumstances 
and creating pride as well as being flexible to 
make decisions that are right for employees, 
communities and businesses.” 

He is the second-generation leader of this 
corporate business, and was at the side of 
his father, Kraisorn Chansiri, at the factory 
since childhood. He also held an internship 
at the company, which he has been close to 
all his life. After Thiraphong took over the 
management of the business as CEO and  
President, Thai Union Group Public Company  
Limited saw its income of 2-3 billion baht 
with several thousand employees back then, 
surge to 141 billion baht and more than 
40,000 employees today. 

The company also positively weathered 
turbulence like the 1997 Tom Yum Kung 
crisis, and was even able to purchase at that 
time an overseas business, Chicken of the Sea  
International, the third largest producer of  
processed seafood in the United States, and add  
that to the family of Thai Union businesses.
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ก่อตั้งบริษัท 
ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จำากัด

2520

Thai Union 
Manufacturing Co., Ltd. 

was established.

1977

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษัท  

ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
2537

Listed on the Stock Exchange 
of Thailand (SET) as Thai Union 

Frozen Products PLC.

1994

ลงทุนในต่างประเทศครั้งแรก
ด้วยการเข้าซื้อกิจการ 

ชิกเก้นออฟเดอะซี
2540

First overseas investment 
with the acquisition of 

Chicken of the Sea.

1997

รีแบรนด์องค์กรทั่วโลก และ 
เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมระดับโลก 

Global Innovation Center (GIC)
2558

Global corporate rebranding and 
Global Innovation Center (GIC) 

were launched.

2015

During the subprime mortgage crisis in 
2008, Thai Union saw an opportunity to buy 
MWB, Europe’s largest canned tuna producer.  
As a result, Thai Union Group’s revenue is split 
90% internationally and 10% domestically,  
with 42% ambient seafood, 41% frozen 
& chilled seafood and 17% pet care and  
value-added business. 

Thiraphong is proud of having built a global 
firm with its global headquarters and Global  
Treasury financial center in Bangkok.  
Today, cash from all Thai Union companies 
around the world come to Thailand before 
being distributed according to the spending  
requirements and plans of each location. 

The COVID-19 situation was also well 
managed by the management team and 
employees to ensure that the supply of food 

products continued to meet demand. The 
pandemic response was led by two working 
teams: the Crisis Management Team, to look 
after the health and safety of the supply 
Chain; and the Cash Preservation Team,  
to mitigate and manage any financial impact 
to the business. 

Thai Union continues to look to the future 
and its Global Innovation Center, with 
120 scientists, continues to evaluate and 
embrace new ways to increase business 
value and establish new businesses. Thai 
Union, Thiraphong added, “remains a leader  
in the seafood and processing business. But 
we need to continue working work hard to 
improve our capacities in order to continue  
competing globally, with an emphasis 
on being open to new ideas, innovation  
and sustainability.”
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เราใช้เรื่องนวัตกรรม
และความยั่งยืน มาเป็น 

กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ 

จนเป็นผู้น�าในสองเรื่องนี้
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simply investing

ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สยามสแควร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด

Founder and Chief executive Officer
siamsquared technologies (thailand) Company limited

ธีระชาติ  ก่อตระกูล
teeraChart  KOrtraKul

	 จาก	Software	House	สู่สตาร์ทอัพแถวหน้า
	 รางวลั	Best	Financial	Software	in	Asia	Pacific

	 ผูพ้ฒันา	StockRadars	แอปพลเิคชนัทีมุ่่งหมาย
	 ให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

	 โควิดสร้างโอกาส	 ด้วยจ�านวนผู้ใช้งานที่เติบโต 
	 เป็นสามเท่า		
 
ธีระชาติ	 ก่อตระกูล	ท�ำงำนอยู่ใน Software House  
ซึ่งพัฒนำแอปพลิเคชันให้บริษัทต่ำงๆ อยู่แล้ว จนเขำ
เล็งเห็นโอกำสว่ำกำรลงทุนคือทักษะพื้นฐำนที่ทุกคน
ควรม ีStockRadars จงึเริม่ขึน้เมือ่ 7 ปีก่อน โดยเขำเป็น

หนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจสตำร์ทอัพรุ่นแรกๆ ในเมืองไทย  
ปัจจุบันสต็อกเรดำร์มีผู ้สนใจกำรลงทุน ใช้บริกำร 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศกว่ำล้ำนรำย และยัง
เตรยีมขยำยขอบข่ำยกำรให้บรกิำรไปในทกุแพลตฟอร์ม
อีกด้วย

“ผมจบเคมี ไม่ใช่ไฟแนนซ์หรือไอที ตอนเด็กๆ ชอบท�ำ
เว็บไซต์ เริ่มท�ำงำนก็เริ่มรับจ้ำงท�ำ ต้นทุนก็คือตัวเรำ  
เป็นกำรลงแรงอย่ำงเดยีวไม่ต้องใช้เงนิ เป็นกำรเริม่ธรุกจิ
ที่ดี เทคโนโลยีด้ำนซอฟต์แวร์ไม่ต้องมีสินค้ำคงคลัง  
ไม่ต้องมีโรงงำน ไม่ต้องมีเคร่ืองจักร อย่ำงเดียวที่เรำมี
คือคน เพรำะฉะนั้น เรำจะท�ำอย่ำงไรที่จะเปลี่ยนไอเดีย
เป็นเงินให้ได้” 
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เนื่องจำกในตลำดหุ ้นมีควำมเคลื่อนไหวท่ีค่อนข้ำง
รวดเร็ว ข ้อมูลเปลี่ยนแปลงผกผันอยู ่ตลอดเวลำ  
โจทย์ของธีระชำติคือ ท�ำอย่ำงไรให้นักลงทุนทั่วไป
สำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลได้ แอปพลิเคชันของเขำจึงเสมือน
เรดำร์ ที่ช่วยตรวจจับควำมเคลื่อนไหวของตลำดหุ้น 
ขณะเดียวกันก็ช่วยจับสัญญำณและคัดกรองหุ้น หรือ
วิเครำะห์ข้อมูลหุ ้นในตลำดที่ซับซ้อนให้เข้ำใจง่ำย  
จนได้รบัควำมนยิมจำกนกัลงทนุทัง้มอืใหม่และมอือำชพี 
กระทั่งกลำยเป็นเครื่องมือที่จ�ำเป็น ส�ำหรับผู้ลงทุน 
บนหน้ำจอโทรศัพท์มือถือ    

“อย่ำไปเชื่อว่ำกำรลงทุนเป็นเรื่องของคนรวยเท่ำนั้น 
ที่ส�ำคัญที่สุดเลยคือ ชีวิตเรำต้องลงทุนอยู่ตลอดเวลำ 
ถ้ำไม่ลงทุนเรำจะเสียโอกำสในชีวิตมำก เพรำะถ้ำเรำ
มัวแต่ท�ำงำนขำยเวลำเพื่อแลกเงิน พอเรำหยุดท�ำงำน
เรำก็ไม่ได้เงิน ขณะท่ีเรำสำมำรถลงทุนด้ำนอื่นได้ เช่น  
ลงทุนกับกำรศึกษำ ลงทุนในตลำดหุ้น ลงทุนอะไรก็ได้ 
ที่ท�ำให้มีดอกผลระยะยำวที่สำมำรถต่อยอดได้ ดังนั้น 
เป้ำหมำยของ สต็อกเรดำร์ คือ ท�ำอย่ำงไรให้ทุกคน
ลงทุนได้ แนวคิดหลักคือท�ำเรื่องหุ้นให้เป็นเร่ืองง่ำย 
Investing Made Simple” 

หน้ำทีข่องสตอ็กเรดำร์ คอืกำรท�ำให้คนเข้ำถงึกำรลงทนุ
ได้ดีขึ้น ซึ่งแม้บริษัทจะเติบโตในตลำด แต่หำกเทียบ
กับประชำกรในประเทศไทยที่มีมำกกว่ำ 60 ล้ำนคน  
แต่ยอดดำวน์โหลดจ�ำนวนประมำณ 1.5 ล้ำน ส�ำหรบัเขำ
ยงัเป็นตวัเลขทีน้่อยมำก ฉะนัน้เป้ำหมำยใหญ่ของเขำคอื
กำรเปลีย่นกรอบควำมคดิให้คนทัว่ไปเข้ำใจว่ำ กำรลงทนุ
คือเร่ืองที่เข้ำถึงได้และอำชีพนักลงทุน เป็นอำชีพที่ไม่
เหมอืนกบัอำชพีอืน่ เพรำะสำมำรถเปลีย่นอตุสำหกรรม 
ที่ตนเองลงทุน ให้อยู่ใน Upcycle ได้ตลอดเวลำ ไม่วำ่

โลกจะอยูใ่นสถำนกำรณ์ไหนกต็ำม แม้แต่ในสถำนกำรณ์
โควิด 19 ที่หลำยธุรกิจต้องประสบปัญหำ 

“อย่ำไปเชื่อว่ำตอนนี้มีแต่คนจนลง เศรษฐกิจโดยรวม
แย่ลง แน่นอนภำพรวมเลวร้ำย แต่คนที่หำโอกำสได้ 
คือคนที่จะได้เปรียบมหำศำลในอนำคต ช่วงโควิด 
ที่ผ่ำนมำ จ�ำนวนผู้ใช้บริกำรเรำโตเป็นสำมเท่ำ เพรำะ
ว่ำคนลงทุนมำกขึ้น มีหลำยเหตุกำรณ์ที่ย�้ำว่ำควำมเชื่อ
ของเรำถกู เรำต้องยนืหยดัให้ได้ กำรเป็นสตำร์ทอพัไทย  
เรำต้องเป็นแมลงสำบให้ได้ก่อน คืออยู่ได้ทุกสภำวะ  
โชคดมีำกทีเ่รำได้รบัผลกระทบด้ำนบวกจำกโควดิรอบนี”้ 

แต่ก่อนจะมผีูใ้ช้บรกิำรเตบิโตเป็นสำมเท่ำ ธรีะชำตกิต้็อง
เผชญิมรสุมหนกัหนำมำก่อนเช่นกนั “สตอ็กเรดำร์กเ็คย
ผำ่นเวลำที่โหดร้ำย เรำยังโตเร็วไม่พอ ถ้ำระดมทุนไม่ได้ 
ก็เรียกว่ำ สตำงค์หมด แบบเกือบตำยได้เลย เลวร้ำย 
ในระดบัทีอ่ธบิำยเป็นตวัหนงัสอืไม่ได้ แต่ข้อดคีอื ช่วงนัน้ 
เป็นเวลำทีไ่ด้คยุกบัทมีงำนและคยุกบัตัวเองว่ำ จดุทีเ่รำ
ยืนถูกแล้วใช่ไหม โอเคใช่ไหม คือพอเรำปรับกลยุทธ์ 
นิดเดียว บริษัทก็กลับมำก�ำไรได้ค่อนข้ำงเร็ว อย่ำงน้อย
ก็ไม่ถูก Disrupted แม้สุดท้ำยอำจจะไม่ได้ใหญ่มำก 
เท่ำที่เรำคิดไว้ แต่เรำก็ใหญ่พอในระดับที่สำมำรถ 
จะสร้ำงประโยชน์ให้กับ Ecosystem ได้” 

ธีระชำติยังเดินหนำ้ต่อไป ด้วยกำรก้ำวสู่นวัตกรรมใหม่
กับ Radars Point แพลตฟอร์มสะสมแต้ม (Point) 
จำกกำรซ้ือของออนไลน์ เพียงแค่ช้อป ก็ได้แต้ม 
ไว้ลงทุนได้ง่ำยๆ ไม่ต้องใช้เงิน ถือเป็นกำรลงทุนแบบ 
Micro Investment ที่ช ่วยสร้ำงนิสัยกำรลงทุน
และท�ำให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสในกำรลงทุน 
ได้มำกที่สุด
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“มีคนจ�ำนวนมำกในประเทศไทยที่ยังไม่เคยลงทุนใน 
ตลำดหลักทรัพย์ Radars Point เป็นตัวเชื่อมให้ทุกคน 
เข้ำถงึตลำดทนุโดยไม่ต้องเปิดบญัช ีและไม่มีควำมเสีย่ง 
เพรำะเป็นกำรลงทนุโดยไม่ใช้เงนิ แต่ใช้แต้มทีไ่ด้จำกกำร 
จับจ่ำยใช้สอยบนร้ำนค้ำออนไลน์มำลงทุน”

ธีระชำติเล่ำว่ำ สิ่งส�ำคัญที่สุดของ Radars Point ไม่ใช ่
กำรท�ำก�ำไร แต่เป็นกำรปลูกเมล็ดพันธุ์ของนักลงทุน 
เข้ำไปในหัวใจของทุกคนว่ำ กำรลงทุนดีอย่ำงไร ท�ำไม 
ถึงต้องลงทุน โดยเริ่มจำกกำรลงทุนแบบไม่ใช้เงิน 
สู่กำรเปิดบัญชีกำรลงทุนแบบใช้เงินจริงๆ

แม้จะมเีป้ำหมำยทีน่่ำชืน่ชม แต่กระแสตอบรบัในช่วงแรก 
กลับไม่เป็นไปตำมที่คำดหวังไว้ “ยอดดำวน์โหลด 
เดอืนแรกแค่ประมำณร้อยกว่ำๆ เรำก็ไม่รูว่้ำเพรำะอะไร
ตอนนั้นเรำดีไซน์ให้แอปเป็นสีเขียว พอเรำท�ำ Focus 
Group ใหม่ มคีนบอกว่ำแอปช้อปป้ิงต้องเป็นสโีทนร้อน 
พอเปลีย่นเป็นสส้ีมยอดระเบดิเลย ทมีเรำม ีDNA ร่วมกนั 
คือเป็นกำรรวมตัวของพวกคนดื้อ พวกไม่ยอมแพ้  
ถำมตัวเองว่ำอยำกชนะไหม อยำกชนะก็ต้องลุย ถำ้เรำ 
อยำกสร้ำงเทคโนโลยีใหม่ๆ เรำก็ต้องไม่หยุด ผมว่ำ 

เซอร์วิสตัวหนึ่งจะประสบควำมส�ำเร็จได้ ไม่ใช่แค่เรื่อง
เทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องของเวลำ สภำวะตลำด โอกำส 
ทุน และอะไรหลำยๆ อย่ำง”  

ควำมเห็นของเขำคือศักยภำพของคนไทยไม่แพ้ชำติอื่น 
หำกมปัีจจยัช่วยส่งเสรมิ “ผมมองว่ำผูป้ระกอบกำรไทย 
ไม่แพ้ชำติไหน สิ่งที่เรำอำจจะด้อยกว่ำคือสิ่งแวดล้อม 
สมมตผิมบอกว่ำแอปผมชือ่หำหุน้ คนไทยอำจจะรูส้กึว่ำ 
แอปนี้ไม่โอเค เพรำะเป็นฝีมือคนไทย ผมว่ำนี่เป็น
ปัญหำใหญ่มำกของคนสร้ำงเทคโนโลยีในเมืองไทย 
เพรำะว่ำตลำดไม่เชื่อว่ำคนไทยท�ำได้ แต่ผมเชื่อว่ำ 
ผูป้ระกอบกำรไทยท�ำได้แน่ๆ ไม่ว่ำจะอย่ำงไร เรำต้องกำร 
กำรสนับสนุนจำกตลำดไทยก่อน คือสร้ำงสิ่งแวดล้อม 
ที่ดีให้เติบโต แล้วภำครัฐควรมีหน้ำที่ช ่วยส่งเสริม 
สดุท้ำย ผมว่ำเรำน่ำจะสร้ำงและส่งออกเทคโนโลยไีด้บ้ำง”

ธรีะชำตฝิำกก�ำลงัใจส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรทีอ่ยำกไปให้
ถึงฝั่งฝัน “ทุกคนควรตั้งค�ำถำมกับตัวเองให้มำก และมี 
ส่วนร่วมในกำรเปลีย่นแปลง ท้ำยทีส่ดุ จงเชือ่มัน่ในตวัเอง 
เคำรพในตวัเอง เชือ่มัน่ในแบบทีว่่ำ ต้องเป็นเรำนีแ่หละ  
ถ้ำไม่ใช่เรำ...แล้วจะเป็นใคร”
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Winner of the Best Financial software  
thailand iCt award 2014 and Best Financial 
Software Asia Pacific ICT Award 2014

When people talk about investment, the name 
Teerachart Kortrakul and stockradars  
investment applications he developed with 
the aim of making investments easy will 
always be mentioned.

as teerachart worked for the software 
house which has developed applications for  
companies, he saw the opportunity that  
investment should be a fundamental skill that 
everyone should have.  as a result, stockradars  
started 7 years ago, and he was one of the first  
startup business pioneers in thailand. 

Currently, stockradars has more than  
a million investors who are interested both 
domestically and internationally and is  
preparing to expand the scope of service to 
all platforms as well.

as stocks are moving quite fast and the 
data fluctuates all the time,Theerachart’s  
challenge is how to make information  
accessible to general investors. his application  
is like a radar that helps detect stock  market  
movements, detect signals and analyze 
complex stock market data for easy  
understanding. it has become a popular app 
for both novice and professional investors  
and a necessary tool for investors on the 
mobile screen.
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ก่อตั้งบริษัท 
สยามสแควร์ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำากัด
2552

SiamSquared Technologies 
(Thailand) Co., Ltd.  
was established.

2009

เปิดตัวแอปพลิเคชัน 
StockRadars
2556

StockRadars 
application was launched.

2013

ได้รับรางวัล Best Financial  
Software in Asia Pacific

2557

Won Best Financial  
Software in Asia Pacific

2014

เปิดตัวแอปพลิเคชัน 
Radars Point
2563

Radars Point 
application was launched.

2020

“Do not believe that investment is only for 
the rich. the most important thing is that 
in life we have to invest all the time. if 
we don’t, we’ll lose a lot of opportunities  
in our life.” the role of stockradars is 
to provide people with better access to  
investment. even though the company is 
growing in the market, when compared 
to 60 million population of thailand 1.5  
million downloads is still a very small 
number. therefore, his big goal is to change 
people’s mindset so they can understand 
that investment is accessible. unlike other  
professionals, investors can change the 
industry they have invested in to be in the 
upcycle at any time, no matter what situation 
the world is in and even in the COviD-19 
situation that many businesses have to face 
various problems.  

“stockradars also has been through a cruel 
time. We are not growing up fast enough.  
If you can’t raise funds, it’s called running 
out of money. It’s almost deadly, so bad that 
it can’t be described in words.” 

in his opinion, the potential of thai people  
is not inferior to any other nations if there are 
supporting factors.

“i think thai entrepreneurs can compete with 
any nation but what we may be inferior to is 
the circumstance. The market doesn’t believe 
that thai people can do it, but i believe that 
Thai entrepreneurs can definitely do it. Either 
way, we need support from the thai market 
first. Respect ourselves, believe in ourselves 
in the way we are because if we don’t, then 
who else will?”
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ปัญหาใหญ่คือ  
ตลาดไม่เชื่อว่าคนไทยท�าได้

ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันสนับสนุน ผมเชื่อว่า 
เราสามารถสร้างและส่งออกเทคโนโลยีได้
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connection developer

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จ�ากัด

ประไพ  ทยานุวัฒน์

Managing director 
Grand Home Mart company limted

prapai  tHayanuwat

	 นักธุรกิจ ตรีในวงการค้าวั ดุก่อ ร้าง
	 ซึ่ง ามารถกุม ัวใจคู่ค้าได้อยู่ มัด	

	 การเดนิทางของกจิการค้าโอ่ง	 ูบ่ริ ทัแถว น้า
	 เรื่องกระเบื้องและวั ดุตกแต่งบ้าน	

	 จาก น้าร้าน ู	่Digital	Retail	ที่ ามารถ
	 ท�ารายรับได้ปีละกว่า	6,000	ล้านบาท		

ประไพ	 ทยานุวัฒน์	 เป็นที่รู ้จักดีใน งการพัฒนา
อ ัง าริมทรัพย์รายใ ญ่ๆ เพราะเธอ ใช้ลัก ณะ
เฉพาะตั คือค ามใ ่ใจผู้อื่น เข้า าลูกค้าอย่างไม่รู้จัก
เ นด็เ นือ่ย และคณุ มบตัเิดยี กนันีเ่อง ท�าใ เ้ธอเป็น
ะใภ้ซึง่เป็นทีร่กัของครอบครั าม ีราชญั	ทยานวุฒัน์ 

“นบัถอืครอบครั ของทาง ามี า่เป็นนกั ูจ้รงิๆ มาจาก
เมอืงจนีเริม่ต้นธรุกจิกนัเอง ค้น าตั เอง จนรู้ า่ต้องการ
ท�าอะไร คุณพ่อ ามีเก่งในเรื่องของงานช่าง มองเ ็น ่า
ยุคนั้นมีการ ร้างถนนเยอะมาก จึงเริ่มจากการท�าท่อ
ประปา จากนัน้กต็ี งใ แ้คบเข้า เป็นการเริม่มอง า ั ดุ 
ก่อ ร้างอื่นๆ มอง าทุกโอกา ที่เป็นไปได้” 

ทุก ิ่งรอบตั ไม่พ้น ิ ัยทั น์ของครอบครั ามี ประไพ
เล่า ่าเคยขายโอ่งใ ้ ี TOA นับพันๆ ใบ เพื่อน�าไปใช้ 
คน ี จน ัน นึ่งมารดาของ ามีมองเ ็นธุรกิจใ ม่  
ลังจากที่นั่งรถดูรอบเมือง แล้ เ ็น ่าเมืองก�าลังขยาย

ออก ู่ชานเมือง ธุรกิจในชื่อแกรนด์โฮมแ ่งแรกจึง 
เริม่ขึน้ที่ ีแ่ยกพง เ์พชร และจากนัน้ โอกา กข็ยายตาม  
จากการขาย ั ดุก่อ ร้าง เพิ่มเป็น ั ดุตกแต่งบ้าน  
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โดยเริ่มจากกระเบื้องปูพื้น จนกลายเป็นผู้น�า และเมื่อ
ธุรกิจด�าเนินไประยะ นึ่ง แน โน้มผู้ซื้อเปลี่ยนจาก 
ผูร้บัเ มา เป็นเจ้าของบ้านเป็นผูเ้ลอืกซือ้เอง แกรนด์โฮม
จึงปรับการขายจาก น้าร้านเป็นดิ เพลย์ ั ดุที่มีเพื่อ
ร้างค ามน่า นใจเพิ่มขึ้น “ฟังจากคุณแม่ ามีและพี่ๆ 

รุ่นใ ญ่บอก ่า ขายดีถล่มทลาย จนต้องเริ่มขยาย าขา
เพื่อการเติบโต”

จากพง ์เพชร าขาต่อมาของแกรนด์โฮมจึงเกิดขึ้นที่
รตันาธเิบ ร์ และเมือ่ย่านนัน้กลายเป็นแ ล่งทีอ่ยูอ่า ยั
ขนาดใ ญ่ คลัง ินค้าจึงต้องพัฒนาเป็นโช ์รูมในที่ ุด 
และ ามารถท�ายอดขายได้ถล่มทลายเช่นเคย การปรบัตั  
คร้ังใ ญ่ตามมา ลังจากประไพเข้าเป็น มาชิกของ
ครอบครั  และเริ่ม ัมผั ลูกค้ามากขึ้น ขณะเดีย กับที่
ผู้พัฒนาอ ัง าริมทรัพย์ ซึ่งเป็นเจ้าของ มู่บ้านจัด รร
ต่างๆ ก็เริ่มมีแบบแผนมากขึ้นเช่นกัน แกรนด์โฮมจึง
ปรับตั ตาม

“ช่ งปี 2534-2535 ธุรกิจอ ัง าฯ ก้า กระโดดมาก 
ฉะนัน้ถ้าเราไม่โตตามเขา เรากอ็าจจะไม่ทนั แกรนด์โฮม 
จึงเริ่มไปเปิด าขาต่างๆ เพิ่มขึ้น เมืองขยายไป ี่ทิ   
เราต้องตามเขาไปใ ้ มด ก็เริ่มเป็นแรงผลักดันที ่
ต้องขยาย” การเติบโตและขยายงานดังกล่า  ท�าใ ้
ประไพจัดระเบียบและแบ่งงานของแกรนด์โฮมใ ม่ 
ในลกั ณะของ าไรตี ้คอืโช ร์มู �า รบัลกูค้าทั่ ไปและ
ลูกค้าดีไซเนอร์ มี 4 าขา คือพง ์เพชร รัตนาธิเบ ร์ 
รามอินทรา และบางนา ่ น Outlet มีที่บางบั ทอง 
รีนครินทร์ และชลบุรี 

เมื่อธุรกิจรุด น้าขึ้นเรื่อยๆ แกรนด์โฮมจึงมีการน�า
ซอฟต์แ ร์เข้ามาใช้ เพือ่ าตั ช่ ยเรือ่งของการ เิคราะ ์ 
และมุมมองต่างๆ จนปัจจุบันมีการพัฒนาซอฟต์แ ร์ใ ้
ทัน มัยยิ่งขึ้น เพื่อใ ้ ามารถตอบ นองค ามต้องการ
ของตลาดและผู้บริโภค “จากรุ่นพ่อแม่อย่างเรา ก็เริ่ม
่งต่อธุรกิจไปที่ลูกๆ ตอนนี้ธุรกิจของเราเรียกได้ ่า  

มีโอกา ต่างๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะลูกค้าใน
พอร์ตฯ ที่ขายกันมาก ่า 30 ปี เขาม่ันใจ ่าจะได้รับ
เซอร์ ิ ทีดี่ ซึง่เป็นเรือ่งท่ีต้องพิ จูน์ใ เ้ น็ตามเ ลา เรา
จะขายของอย่างเดีย ไม่ได้ ต้องมมีากก า่ทีค่ รจะเป็น”

อย่างไรก็ตาม เมื่อทายาทของประไพและแกรนด์โฮม
เริ่มเข้ามารับช่ งต่อธุรกิจ เธอพยายามไม่ใ ้ธุรกิจเป็น
เรื่องของตั บุคคล เช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป “เราพยายาม
ท�าใ เ้ป็นรปูแบบ ไม่ค รจะต้องเป็นเรือ่งปัจเจกชนทีอ่ยู่
ในตั ของคน เพราะอันตรายถ้าพนักงานเก ียณ รือ
ไม่ บายจะเป็นปัญ าได้ เราจึงใ ่องค์ค ามรู้เข้าไปใน
ซอฟต์แ ร์ใ ้มากที่ ุด ต้องมีการ ัมภา ณ์เก็บข้อมูล 
เขียนประ ัติการท�างานมาใ ้ มด เริ่มต้นจากแผนก
ติดตาม นี้ ิน เพราะเป็นแผนก �าคัญที่ ุด” 

ปัจจุบันบ้านซึ่งเป็นคู่ค้าของแกรนด์โฮม ก่อน ่งมอบ
จึงมีบริการการพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นธุรกิจล่า ุดของ 
แกรนด์โฮมทีม่าพร้อมกบั ถิ ีNew Normal เพิม่ขึน้ด้ ย 
“เราต้องเทรนพนักงานของแกรนด์โฮมใ ้รู ้จักลูกค้า
ทุกคน พนักงานที่เข้าไปพ่นยาก็ต้อง ามารถขายของ
ต่อด้ ย ไม่ ่าจะเป็นการต่อเติม รือการตกแต่ง เพราะ
บ้านที่ ่งมอบจะเป็นบ้านเปล่า” 
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ทุก ันนี้ แกรนด์โฮมยัง ามารถรัก าลูกค้ารายใ ญ่ๆ
ไ ้ได้มั่น “เราค่อนข้าง งลูกค้า ในแง่เอาลูกค้าไปแล้  
เซอร์ ิ ดี รอืเปล่า บริ ทัใ ญ่ๆ อย่างแลนด์แอนด์เฮา ์  
เ นาฯ AP Goldenland Origin มีบริการ ลังการขาย 
่ นไ นที่เรามีเซอร์ ิ  ก็เข้าไปร่ มกับเขา เพราะเขา

ไม่ต้องตั้งบริ ัทลูกขึ้นมา ไม่ต้องมาซ่อมแซม พ่นยา 
ติดแอร์ฯ ล้างแอร์ฯ แต่เอาเราไปผูกกับเขาแทน เพราะ 
เชื่อมั่น ่าเราใ ่ใจเพียงพอ เจ้าของบ้านจะ ลับ บาย
ไม่มีฝันร้าย แต่ละบริ ัทมีลูกค้าเป็น มื่นๆ ราย ใ ้เขา
บายใจและไ ใ้จเอาเรือ่งงานเซอร์ ิ มาไ กั้บเราแทน” 

นีคื่อการ ‘ใช้ใจ ร้างคณุค่า’ ทีก่ลายมาเป็น ิ ยัทั น์ใ ม่

ประไพยังคงเดิน น้ากับโอกา ต่างๆ ไม่เคย ยุด  
“โชคดีที่เราไม่ได้ไปตามกระแ  ไม่ได้ขยาย าขาไป
มากมายเ มือนที่เคยคิด ตอนนี้ช ่องทางการขาย

ออนไลน์ไม่ต้องการโช ์รูมใ ญ่ๆ ไม่ต้องการคนเยอะ 
ต้องการเรื่อง ะด กมากก ่า จะเป็นที่ไ นก็ได้ ขอใ ้
ระบุชัดเจน ามารถแจ้งใ ้ทุกคนทราบได้ เรายังคิด 
จะขายซอฟต์แ ร์ด ้ ยซ�้า โดยเฉพาะเรื่องติดตาม 
นี้ นิซึง่เราถนดั เพราะบางคนขายของแต่เกบ็เงนิไม่เป็น  

แต่เราท�าได้ ท�าใ ้เชื่อใจในค ามเป็นแกรนด์โฮมได้  
ซึ่งเป็นเรื่อง �าคัญที่ ุด”

ค ามเชื่อใจที่ �าคัญของประไพคือประ บการณ์ทีต้่อง
ซือ่ ตัย์ซือ่ตรง ตรงเ ลา เข้าใจลกูค้า ใกล้ชดิ เข้าถงึ ตดิตาม
และบรกิารทกุระดบั “โชคดทีีเ่ราเป็นครอบครั  ซึง่ช่ ยกนั  
รักกัน เป็นตั อย่างใ ้ลูก ลานดูได้ เรียนรู้ข้อดีข้อเ ีย  
เรียนรู้ค ามแข็งแกร่ง ซึ่งแม้แต่ละคนไม่เ มือนกัน  
แต่ต้องช่ ยกัน ต้องเรียนรู้ตลอดเ ลา ที่ �าคัญคือต้อง
ท�าจริงและใช้ใจน�า”
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a businesswoman in the building materials 
trade who can win the heart of a trade partner 
Prapai Thayanuwat, Md of Grand Home 
Mart co., ltd. runs the company which 
was developed from selling jars to trading  
building materials. until now she is the leader 
in home decoration materials using digital 
retail which can generate annual revenue over 
6 billion baht. the company still continues its 
development into new businesses. 

prapai is well known in real estate  
development industry because she tirelessly  
uses her caring personality to impress  
customers. as long as the customer doesn’t 

stop, she wouldn’t stop, no matter how long 
the time has passed.

The first Grand Home started when her  
husband’s mother took a ride to look around 
the city and saw that the city was expanding 
to the suburbs and they saw the changing 
trend that the customes tended to buy the 
materials by themselves instead of  relying on 
the contractor’s help. therefore, they opened 
the business by changing  the layout from the 
shops that sell tiles to contractors to the first 
showroom with display at the phong phet 
intersection, and then began to expand into 
a branch at rattanathibet. 
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ก่อตั้งแกรนด์โฮม
สาขาแรก “งามวงศ์วาน”

2523

The First GRANDHOME 
branch, “Ngamwongwan” 

was launched.

1980

รีแบรนด์ดิ้งจาก Grand Home Mart 
สู่ GRANDHOME

2558

Rebranded from  
Grand Home Mart  
to “GRANDHOME”

2015

เปิดตัวแกรนด์โฮม 
สาขาบางนา  

บนพื้นที่รวมกว่า 25 ไร่
2560

GRANDHOME Bangna 
branch was lauched with 
the total area of 25 Rai.

2017

ปรับองค์กรก้าวสู่  
Digital Retail พร้อมบริการ  

G-Solutions
2561

Transforming to 
Digital Retail with  

G-Solutions services

2018

“i’ve heard from my husband’s mother 
and older siblings that it was sold out in 
the blink of an eye, so they had to expand  
the branches.” 

when prapai became a member of the family 
and began to connect with customers, it 
was the time that real estate developers who 
owned housing estates began to develop more 
schemes. So, Grand Home had to adapt their 
management accordingly.

“during 1991-1992, the real estate business 
made a huge leap forward. So, we started to 
create clarity by setting up a team to take care 
of customers and having a project department 
too. land and House said they would grow 
more and more and if we didn’t grow up 
along with them, it would be bad for us.  
So, we started to open more branches. the 
city expands out in four directions where we 
have to follow. that was a driving force that 
makes us grow.”

prapai divides Grand Home’s work according 
to its variety, into two parts: one showroom 
for general customers and the other for  
designers. the latter includes 4 branches: 
pongpetch, rattanathibet, ramintra and 
Bangna. the outlets are also available at Bang 
Bua thong, Srinakarin, chonburi branches.

as the business progressed, software began 
to be used to help with analytics. until now, 
the software has been developed to be more 
modern just to be able to meet the needs of 
the market and consumers. prapai has an idea 
that in the future there may be selling through 
software systems, especially for effective 
debt planning and tracking. in addition, 
Grand Home has a business in line with the 
new normal, which is spraying disinfectants 
before home delivery and after-sales services 
in various fields. 

“convincing the customers to trust in our 
Grand Home is the most important thing.” 
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ความเชื่อใจส�าคัญที่สุด  
 เรามีโอกาสต่างๆ เข้ามา 

เพราะลูกค้ามั่นใจว่า  
จะได้รับบริการที่ดี
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human solution

ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ากัด (มหาชน)

สุนทร เด่นธรรม

Founder and Chief Executive officer
humanica Public Company limited

soontorn DEntham

	 ผู้บุกเบิกบริการ	Software	ด้าน	HR	Solution	
	 สัญชาติไทย

	 มีผู้ใช้บริการมากกว่า	3,000	องค์กร	

	 มุ่งสู่การเป็น	Digital	Work	Life	Platform	

“จุดเริ่มต้นเกิดจาก ผมเชื่อในเรื่องของเทคโนโลยีกับ 
Business Process เชื่อในเรื่องการ ร้างธุรกิจที่เกิด
ค ามแตกต่าง อยากท�าเรื่องที่เก่ีย กับคน เชื่อในเรื่อง
ของคน เพราะคนเป็น ั ใจของทุก ิ่ง” นี่คือแน คิด 
ที่ท�าใ ้ สุนทร	 เด่นธรรม ก่อตั้งบริ ัท ฮิ แมนิก้า 
ในปี 2546 ลัง PricewaterhouseCoopers 
ประเท ไทย รือ PwC บริ ัทผู้ใ ้บริการตร จ อบ
บัญชีและใ ้ค�าปรึก าทางธุรกิจ ซึ่ง ุนทรในฐานะ ุ้น
่ น ลกัและผูด้แูลธรุกจิงานด้านการบริ ารค ามเ ีย่ง  

(Lead Partner, Global Risk Management Solutions  

Practice) ยุติบริการที่เกี่ย ข้องกับการออกแบบ  
ตดิต้ังซอฟต์แ ร์ บริ ารงานด้านไอท ีและบรกิารบริ าร
จัดการระบบงานธุรกิจ เมื่อเกือบยี่ ิบปีก่อน

ุนทรตัด ินใจก่อตั้งฮิ แมนิก้า เพื่อใ ้บริการด้าน HR 
Solution แก่บริ ัทต่างๆ ในประเท ไทย โดยเริ่มแรก 
ระบุ ่าเป็น HR Outsourcing Service ใ ้บริการ
แก่องค์กรขนาดใ ญ่ ปัจจุบันฮิ แมนิก้าพัฒนาจนมี
แพลตฟอร์มเป็นของตนเอง แม้ ุนทรมิได้เรียนจบด้าน
เทคโนโลยี รือ ิ ะฯ มาโดยตรง แต่ค ามรู้ด้านธุรกิจ
จาก มัยเรียนคณะบัญชี ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ 
ท�าใ ้เขา ามารถประยุกต์ใช้กับการบริ ารธุรกิจได้ด ี
เขา ่า ากเทียบกับ ตาร์ทอัพรุ่นใ ม่ เขาโชคดีก ่า
ที่มีประ บการณ์ด้านการบริ ารและการ างกลยุทธ์  
แต่ก ่าจะผ่านมาได้ก็ล้มลุกคลุกคลานมิใช่น้อย เพราะ
ขณะที่แอปพลิเคชันยังไม่เ ร็จ มบูรณ์ และอยู่ในช่ ง
ลองผิดลองถูก ถานะทางการเงินยังเป็นปัญ าใ ญ่
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“ก่อน น้าน้ัน เราได้รับการ นับ นุนจาก NIA ได้รับ
ราง ลัเป็น 1 ใน 10 ดุยอดน ตักรรม ได้ทุนมาก้อน นึง่
มา ร้างซอฟต์แ ร์ จากนั้นได้ทุนครั้งที่ องจาก SIPA 
(Software Industry Promotion Agency) ได้เงิน
มาพัฒนาแต่ก็ มดไป Cash Flow มด ไม่มีเงิน จนมี 
กองทุนข้า กล้าของธนาคารก ิกรไทย ร่ มทุนด้ ย  
นับเป็นครั้งแรกที่เราใ ้คนนอกเข้าร่ มทุน”  

ผ่าน ิกฤติมาได้ด้ ย ิ ัยทั น์ จนฮิ แมนิก้าเข้า ู ่
ตลาด ลักทรัพย์ได้ �าเร็จ แต่เป้า มาย ูง ุดของ 
CEO อย่าง ุนทร คือการเป็น Virtual Community  
นั่นคือการใ ้บริการแก่พนักงานของบริ ัทลูกค้า 
ผูใ้ช้บรกิาร เขายอมรบั า่ฝันมาก า่ บิปี ทีต้่องการ ร้าง
ชมุชนเ มอืนแก่พนกังานเ ล่านัน้ ร มทัง้การขยายธรุกจิ 
ไปยังระดับภูมิภาค 

“อยากบอก ่า เป้า มายเราคือต้องการไป Regional 
ระดับภูมิภาคในเอเชียทุกประเท  แต่เราจะไปอย่างไร 
เป็นเรือ่งทีต้่องท�าแพลน เรามีที่ งิคโปร์ มาเลเซยี เพราะ
เราท�า Localization App ของเราใ ้เข้ากับประเท  
นั้นแล้  การจะขยายงานของเราจะเป็นลัก ณะของ
พาร์ทเนอร์กบั Local ทีเ่ก่งๆ มากก า่เป็น Situational 
Software ของไทย การขยายไปต่างประเท พูดง่าย
แต่ท�ายาก เงื่อนไขเยอะ แต่ผมเชื่อ ่าซอฟต์แ ร์ไทย 
ไประดับโลกแน่นอน จะเร็ แค่ไ นเท่านั้นเอง” 

การจะก้า ูเ่ป้า มาย มอีงค์ประกอบ ลายอย่างทีต้่อง
ใ ค้ าม �าคญั “ �า รับผมใ ค้ าม �าคัญกบั Business 
Model Innovation มากที่ ดุ ิง่ทีค่ดิ า่เราปรบัเปลีย่น
ตั เองมาตลอดคือจาก B2B มาเป็น B2C เพราะเราเริม่มี
ค ามพร้อมจากที่เรามีลูกค้าใ ญ่ แอปพลิเคชันของเรา

พัฒนาจาก Client Server มาเป็น Web Based และ 
มาเป็น Mobile ต่อยอดจาก Module ที่เรามีอยู่เดิม 
เน้นเรื่องแอดมิน กฎ มาย มาเป็นเชิงกลยุทธ์มากขึ้น 
ท�าใ ้มีค ามได้เปรียบในการแข่งขัน โดยอา ัยการ
บริ ารที่ดี อา ัยคนที่มีเทคโนโลยีมาช่ ยพัฒนา HR 
Platform ของเรา”

ไม่เพียงกลยุทธ์ที่ต้อง างแผน ในฐานะที่เป็น The 
Founder คุณลัก ณะ �าคัญที่มี ่ นขับเคลื่อนใ  ้
ฮิ แมนิก้า เติบโตอย่างต่อเนื่อง ล้ นมาจากการม ี
เป้า มายในชี ติ เขาเชือ่ า่มนุ ย์มใิช่แค่อยูร่อด มเีงนิใช้  
แล้ จากไป แต่ค รท�าใ ้ชี ิตมีค าม มายมากก ่านั้น

“ มัยนี้เด็กรุ่นใ ม่ เป็นคนที่มีเป้า มายมากขึ้นเรื่อยๆ 
เพราะมตีั อย่างใ เ้ น็ มกีาร ือ่ ารง่ายขึน้ เข้าถงึข้อมลู
ด้ ยมอืถอืของตั เอง คนรุน่ใ ม่เปลีย่นจาก Gen X แล้  
Gen Y ก็ต่างจาก Gen Z ไปเรื่อยๆ ด้ ย ิ่งแ ดล้อมที่
ต่างกัน แต่ ิ่ง นึ่งคือไม่ ่าคุณจะอยู่ Generation ไ น 
ต้องมีกรอบค ามคิดเปิดก ้างพร้อมที่จะ ึก า ังเกต  
ไม่เอาตั เองเป็นที่ตั้ง อีโก้ ูง ที่ �าคัญคือต้องน�า ิ่ง
ต่างๆ มาคิด ังเคราะ ์ ผม ่า ิ่งเ ล่านี้เป็นพื้นฐาน 
ของ Foundation ที่ �าคัญ นอกจากนั้นคือเรื่องของ  
การตัด ินใจ ค ามคิด ามัญ �านึก ิจารณญาณ  
ที่ต้องฝึก แม้จะยาก โชคดีที่เป็นคุณ มบัติซึ่งผมมี 
ทั้งการตัด ินใจที่ นักแน่น และ ามัญ �านึก”
 
ไม่เพียงเท่าน้ัน การตัด ินใจที่ นักแน่นในช่ ง ิกฤติ 
โค ดิ 19 ซึง่ผูใ้ช้บรกิารจากอตุ า กรรมท่องเทีย่ แทบ
จะไม่มีอยู่เลย �า รับเขาประเท ไทยก็เช่นเดีย กับ 
ทั่ โลก คอืต้องปรบัตั และติดตาม ถานการณ์ ิง่ �าคญั
คือต้องไม่ยอมแพ้ และไม่ท้อถอย
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“ในฐานะที่เราเป็นผู้บริ าร รือผู้น�า เราไม่ ามารถ
แ ดงค ามท้อถอย ค ามกัง ลออกมาได้ เราต้องมี 
Passion, Believe, Hope ใ ้ทุกคนเชื่อ ่ามันมีอนาคต 
และ ื่อ ารออกไปถึงทีม ถึงคนที่อยู่ใกล้เรา คนที่มี
จิตใจเข้มแข็ง มีค าม ัง มีค ามคิดเชิงบ ก เขาก็จะ 
ปรบัตั แล้ ผ่านไปได้ อาจจะต้อง าแ ล่งเงนิทนุใ ม่ๆ 
เข้ามา ตัดขายอะไรบางอย่าง ลับเ ลาท�างาน ท�าไป
ดิน้รนกนัไป ต้องลดต้นทนุเพือ่การอยูร่อด กอ็าจล�าบาก
ทัง้องค์กร แต่ขณะเดีย กนัเราต้องไม่ ยดุคดิถงึอนาคต
่าถ้า ิกฤติผ่านไปแล้  เราจะกลับลุกขึ้นมา แล้ ิ่งต่อ

ได้อย่างไร” 

ทั นะของ ุนทรต่ออนาคตผู ้ประกอบการไทยและ
น ัตกรรม “ผมเชื่อในเรื่องการท�าธุรกิจที่ ร้างค าม
แตกต่าง เพื่อท�าใ ้เกิดค ามได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 
บางธุรกิจเน้นเรื่องประ ยัดต้นทุน ใช้ ิธีตัดราคา แต่
�า รับผมตั้งแต่ตั้งบริ ัทคือ ต้อง ร้างค ามแตกต่าง 

ใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจ เราไม่ต้องการลด 
ต้นทุนเพื่อชนะคู่แข่ง ลายกรณีเราแพงก ่า แต่ลูกค้า
เลือกเรา เพราะเราใ ้คุณค่าของบริการที่ดีก ่า” 

ุนทรใ ้ค ามเ ็น ่า ักยภาพของคนไทยไม่แพ้ 
ต่างประเท  เนือ่งจาก งการซอฟต์แ ร์ไทยมี ิ ฒันาการ
ที่เร็ มาก แต่เป้า มายในการใช้อาจจะเพื่อตอบ นอง
องค์กรขนาดเลก็ ซึง่เน้นราคาเป็นเรือ่ง �าคญั “เราคงไม่
ามารถเคลมได้ า่ เรามซีอฟต์แ ร์ระดับโลก แต่ถ้าถาม า่

เรามเีทคโนโลย ี รอืนกัพัฒนาเก่งระดบัโลกไ ม ผมเชือ่ า่มี  
น ัตกรรมไม่ใช่ ิ่งที่เป็นเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดีย   
เป็นเพียงตั เ ริมท�าใ ้เกิดขึ้นได้ ประ ิทธิภาพดีขึ้น  
ค ามผิดพลาดลดลง แต่ไม่ได้ท�าใ ้ธุรกิจดีขึ้น ยกเ ้น
ธุรกิจที่เป ็นเทคโนโลยีเชิงลึกอย่างบริ ัทยา รือ
เทคโนโลยีชี ภาพจริงๆ ฉะนั้น �า รับบริ ัททั่ ไป
เทคโนโลยีเป ็นเพียงตั เ ริม ต้องมองใ ้ออก ่า 
อะไรเป็นแก่นของเราจริงๆ ในเรื่องของการท�างาน”
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a pioneer in software services for comprehensive  
human resource management to provide hr 
solution services for various companies in 
thailand.

Soontorn Dentham, Chief Executive  
Officer, has enabled Humanica to serve more 
than 3,000 organizations today with 780,000 
customer employees to look after. He defines 
the organization as a Digital Work life  
Platform, not just an hr job.

“the starting point is because i believe in  
technology and in creating a different  
business process. i want to do things about 
people because i believe that people are the 
heart of everything.”

this was the idea that led soontorn to open 
humanica Co., ltd. in 2003 after Pricewater 
houseCoopers thailand or PwC, an auditing 
and business consulting firm that Suntorn 
worked as a lead partner and business  
supervisor for global risk management  
solutions practice, terminated the services  
related to software design installation, 
it management and business system  
management almost 20 years ago.

soontorn decided to establish humanica to 
provide hr solution services for companies 
in Thailand, which was initially identified 
as hr outsourcing service, serving large 
enterprises. until now, the business has been 
developed its own platform. 
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ก่อตั้งบริษัท 
ฮิวแมนิก้า จำากัด

2546

Humanica Co., Ltd.  
was established.

2003

เริ่มโครงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์

“Humantrix”
2548

Began a Software  
Development Project  

“Humantrix”

2005

จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย
2560

Listed in the Stock  
Exchange of Thailand 

(SET)

2017

เปิดตัว Benix แพลตฟอร์ม 
สวัสดิการสุขภาพพนักงาน และ

บริการ Total Benefits
2563

Launched Benix, a personalized 
Employee Wellness and Total 

Benefits Platform.

2020

he said that, compared to the new generation 

of startup, he’s more fortunate to have  

management and strategy experience.  

however, before he could get through it,  

he struggled quite a lot too, since while 

the app wasn’t yet complete and was in 

trial for error, the financial status was a big  
concern.

“Before this, we were awarded with top 10  

innovations and received funding to build 

software. the second funding was granted 

by siPa (software industry Promotion  

agency), to develop the software, but then 

cash flow was all gone. Finally, the rice 
seedling fund of Kasikorn Bank came to 

support and that was the first time we allowed 
outsiders to join in as well.” 

he passed through the crisis with his vision 

until humanica was successfully listed on the 

stock exchange. however, the ultimate goal 

of soontorn, the CEo, is to make humanica 

to be a virtual community for employees of  

client companies. he admits that he has 

dreamed for more than ten years of creating 

a virtual community for those employees as 

well as expanding the business at the regional 

level. 

“the expansion of our work will be to partner 

with a good local partner rather than be a 

‘thai situational software.’ Expanding abroad 

is easy to say, difficult to do and also there 
are lots of conditions. however, i believe 

that Thai software can definitely go global 
sooner or later.”
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ผู้น�ำต้องไม่แสดงควำมท้อถอย  

หรือควำมกังวล เราต้องมี Passion, 
Believe, Hope ให้ทุกคนเชื่อว่า 

มันมีอนำคต 
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SOCIAL CHANGE INTEGRATOR

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ChangeFusion 

สุนิตย์  เชรษฐา

Founder and Managing Director, ChangeFusion

SuNIT  SHRESTHA

	 ผู้บริหารองค์กรเพื่อการแก้ไขปัญหาสังคมและ
	 สิ่งแวดล้อม	

	 ท�าหน้าที	่‘จับแพะชนแกะ’	และ	‘ตั้งไข่’
		 เพื่อสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทางสังคม

	 เชื่อว่าสังคมเปลี่ยนได	้ด้วยการลงมือท�า

“การเดินทางของ ChangeFusion ตั้งแต่แรกจน
วันนี้ เป็นสถาบันอยู่ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีองค์กรลูกเต็มไป
หมด” สนุติย์	เชรษฐา	กล่าวถงึเส้นทางทีเ่ขาเป็นผูบ้กุเบกิ
ในปี 2544 จากแรงบันดาลใจทีต้่องการช่วยเหลอืชมุชน 

ลดความยากจนและความเหลื่อมล�า้ทางสังคม เขาหวัง
ที่จะเห็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และ
ยั่งยืน

สนุติย์อยูใ่นแวดวงกจิการเพือ่สงัคม (Social Enterprise) 
มาเป็นเวลานาน มีโครงการเพื่อสังคมหลากหลาย
โครงการ หน้าที่ของ ChangeFusion คือการสนับสนุน
และลงทนุในกจิการเพือ่สงัคม โดยส่งเสรมิพฒันาระบบ
นเิวศน์ของกจิการเพือ่สงัคมในประเทศไทยและในเอเชยี 
ซึ่งกิจการที่เขาสนับสนุนมีหลากหลายประเภท ได้แก่  
เกมส์เพื่อสังคม เอเจนซี่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 
เวบ็ไซต์ เทใจทีร่ะดมทนุเพือ่สงัคม เทคโนโลยกีารเกษตร
ยั่งยืน เป็นต้น 
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“เริ่มมาท�าเรื่องสนับสนุนนวัตกรรมทางสังคม ช่วงแรก
เป็นการสนใจเชิงกว้างๆ พยายามหาเงินจากส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มา
หนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ มุมมองใหม่ ท�าไปท�ามาระลึก
ได้ว่ามันไม่ยั่งยืน เพราะส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมที่ไม่มี
โมเดลธุรกิจ จนมาสนใจวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ปัจจุบัน
เป็นกิจการเพื่อสังคม โดยมีความต่างจากเดิมไปบ้าง 
คือนวัตกรรมที่ว่า นอกจากแก้ปัญหาได้แล้ว ต้องมี
โมเดลรายได้ภายใน เป็น Built-in ที่อย่างน้อยสามารถ 
พึ่งตนเองได้ระดับหนึ่ง” 

นอกจากสนับสนุน SE (Social Enterprise) โมเดล
ธุรกิจที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ 
กับการสร้างผลก�าไรเพื่อให้ธุรกิจด�าเนินไปได้อย่าง
ยั่งยืน จนมีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคีต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ สุนิตย์ยังขยายพันธมิตรร่วมมือกับ
องค์กรภาคเอกชนมากขึน้ พร้อมทัง้จดัท�าโครงการต่างๆ  
ที่เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้อย่าง 
กว้างขวาง อาทิ เครือ่งรดน�า้ในร่องสวนอตัโนมตั ิจกัรยาน
ขึ้นไปเก็บมะพร้าวได้ และเครื่องขุดเจาะน�้าบาดาลที ่
ส่งเสริมในเชิงสุขภาพ เป็นต้น

“เราเป็นแนวจับแพะชนแกะ โจทย์จริงๆ คือเลือกจาก
ปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ในภาคธุรกิจเรียก 
Venture Building แต่เราเป็นแนวช่วยกันสร้างไข่ 
ออกมา พอโตแล้วก็ต้องไปเองได้ เรามีบริษัททั้งแบบ 
ไปจัดการเองโดยตรงชื่อ Change Ventures Capital 
รวมไปถึง บลจ. ต่อมาเป็นสมาคม บลจ. ไปตั้งกองทุน
เฉพาะด้านความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม  
ธรรมาภิบาล อย่าง บลจ. บัวหลวง ท�ากองทุน BKIND 
หรือกองทุนรวมคนไทยใจดี เราก็ไปช่วยออกแบบ” 

สุนิตย์ว่าแม้สถาบัน ChangeFusion จะเป็นผู้ก่อตั้ง
และขบัเคลือ่นอย่างเป็นรปูธรรม แต่กม็ใิช่เจ้าของธรุกจิ 
บทบาทและนิยามที่น่าสนใจของ ChangeFusion คือ 
“บทบาทเราคล้าย Innovation Catalyst มีหน้าที่ท�า
อย่างไรกไ็ด้ ให้ม ีImpact Innovation โดยพยายามเอา
ปัจจัยต่างๆ ที่หนุนได้มาเสริมให้เกิด เช่น Taejai.com 
ต้องการสร้างระบบนิเวศน์ เราก็เป็น Catalyst เป็น 
ตวัเร่ง มทีัง้จับแพะชนแกะ บ่มเพาะ เชือ่มโยง สนบัสนนุ 
ความตัง้ใจทีจ่ะบอกทกุคน คอื เราจะไม่เป็นเจ้าของหลกั
หรือคนท�าหลักไปตลอด แต่เป็นฝ่ายตั้งไข่ให้ขึ้นได้ก่อน 
เราเป็นพวกมนุษย์ตั้งไข่” 

นอกจากนัน้ ยังมนีวตักรรมสงัคมบางประการที ่Change 
Fusion เข้าไปเก่ียวข้องด้วย อาทิ Anti-Fake News  
ซึ่งหลังจากเขาได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่ม
อาสาเพื่อสังคม Cofact ท่ีสนับสนุนโดย Audrey 
Tang รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลแห่งไต้หวัน สุนิตย ์
ก็มีความคิดที่จะกลับมาท�า Cofact ในเมืองไทยโดย 
ChangFusion เป็นตัวกลางช่วยระดมทุนและประสาน 
ผู้เกี่ยวข้องจนกลายเป็นเว็บไซต์ ชื่อ Cofact.org เป็น
พืน้ทีส่าธารณะเพือ่เปิดให้ทกุคนสามารถร่วมตรวจสอบ
ข่าวลือและข่าวลวงต่างๆ
  
สุนิตย์ขยายภาพถึงการพัฒนาแนวคิดการท�างาน  
ในบทบาทของผู้เชื่อมโยงที่เช่ือมโยงทุกภาคส่วน และ
สร้างกระบวนการจัดการเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยใช ้
นวตักรรมสนบัสนนุ “เป้าหมายของนวตักรรม ถ้าออกแบบ 
มาถกูต้อง แล้วท�าได้ด ีต้องมาเปลีย่นแปลงโครงสร้างเดิม 
ให้มันคายพลังงานออกมา ให้โครงสร้างใหม่ท�างานได้  
ไม่ว ่าจะเป็นเรื่องเกษตร สังคม หรือสิ่งแวดล้อม  
เราวางตัวเองให้เป็นกลุ่มที่มีหน้าที่สนับสนุนผู้อื่น” 
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กว่าจะเริม่ต้นตัง้ไข่แต่ละโครงการไม่ใช่เรือ่งง่าย ซึง่สนุติย์ 
กล่าวว่าก ารจะสามารถผลักดันโครงการต่างๆ ให้
ด�าเนินไปสู่เป้าหมายได้ ต้องมองประเด็นปัญหาที่เป็น
ความรู้สึก ร่วม เชื่อในเร่ืองการออกแบบแนวทางร่วม
หรือ Co-Cr eation ต้องควานหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
มารวมกันให้ได้ และสุดท้ายคือการลดตัวตนลงให้มาก
ที่สุด 

ปริมาณกว่า 30 โครงการต่อปี ทั้งที่ลงมือท�าเอง 
และมีส่วนร่วมกับผู ้อื่น สุนิตย์ผ่านโครงการต่างๆ  
มาแล้วนับร้อยโครงการ แต่เมื่อมีสถานการณ์โควิด 19  
มีความจ�าเป็นต้องจัดการกับปัญหาพื้นฐานให้ได้ก่อน 
“ปัญหามารอบด้านในยุคโควิด โดยเฉพาะสังคมกับ 
สิง่แวดล้อม ไม่มกีลไกต่อยอด ทกุคนไปคาดหวงัปลายน�า้ 
มันก็ยาก ต่อให้เอาเงินไปลงก็ไม่พอ ต้องพัฒนาคน  
ต้องจัดการเรื่อง Man Power ให้กลไกในท้องถิ่นเข้าใจ 
เรื่องนี้ให้ได้ก่อน เราจึงจะเสริมได้” 
 

อย่างไรก็ตาม เจ้าของแนวคิด ‘จับแพะชนแกะ’ เชื่อมั่น 
ว่าสังคมเปลี่ยนได้ด้วยการลงมือท�า แต่ทุกวันนี้สังคม
มีวิกฤติปัญหาในหลายๆ ด้าน ในฐานะหน่วยย่อยของ
สังคมที่เป็นตัวเร่งสังคมนวัตกรรมให้เกิดขึ้น ด้วยการ
เริ่มต้นจากมุมมองของตนเอง 

“ช่วงหลังมีค�าฮิตๆ อย่าง Everyone is a changemaker  
ทุกคนคือผู้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้ เรื่องใหญ่สุด
คอื มุมมองทีเ่ป็นกรอบความคดิและทศันคต ิท�าอย่างไร
จงึจะหาปัญหาหรอืโอกาสทีส่�าคัญต่อสงัคม สิง่แวดล้อม
ที่ตัวเองสนใจจริงๆ ให้ได้ ถ้าหาเจอลองถามตัวเองดูว่า 
‘ฉันจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้อย่างไร’ มีสมาธิกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการเปลี่ยน เริ่มจากจุดเล็กๆ 
ก่อน เวลาจะเปลีย่นอะไร มนัไม่ได้เปลีย่นจากโครงใหญ่  
แต่จะเปลี่ยนจากจุดเล็กๆ ถ้าจุดเล็กๆ เหล่านี้มีคนเข้า
ร่วมเยอะๆ ก็จะเริม่มพีลงั เมือ่มแีนวร่วมเพิม่ขึน้ พลงัแห่ง 
ความส�าเร็จก็จะค่อยๆ ขยายสู่วงกว้างต่อไป”
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In the beginning, Sunit Shrestha worked as  
a middleman, connecting people to set up  
projects when he was a student of the Faculty 
of Economics, Thammasat university,  
English language program. Nowadays, he is
well-known as the Managing Director of 
the ChangeFusion Institute, an organization 
that supports entrepreneurs to help society 
evolve, resulting in positive and sustainable 
change.

“ChangeFusion from the beginning until 
today is an institution under the Foundation 
of Thailand Rural Reconstruction Movement 
under the Royal Patronage of H.M. the King. 
We also have a large number of subsidiary  

organizations.” Sunit began his pioneering path 
in 2004 with inspiration to help communities  
in alleviating poverty and social inequality.

Sunit has a lengthy history in the social 
enterprise circle and has had led a variety 
of social projects. ChangeFusion’s mission 
is to support and invest in social enterprises 
by promoting the development of the social 
enterprise ecosystem in Thailand and Asia. 

He promotes a wide range of activities,  
including social innovation games, community  
tourism agency, crowdfunding platform  
Taejai.com, sustainable agriculture technology,  
and so on.
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ก่อตั้ง 
มูลนิธิ ChangeFusion

2544

ChangeFusion Institute 
was established.

2001

เปิดตัว เทใจดอทคอม 
แพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์

2555

Taejai.com, a social  
crowd fuding site  

was launched.

2012

เปิดตัวกองทุนรวมคนไทยใจดี 
ร่วมกับ บลจ. บัวหลวง

2558

Bualuang Asset  
Management’s BKIND Fund 

was launched.

2015

เปิดตัวโครงการ  
Cofact ประเทศไทย

2562

Thailand’s Cofact project 
was launched.

2019

“When I started doing social innovation  
support, I was initially interested in general  
areas. I tried to raise money from the Thai 
Health Promotion Foundation to support the 
new generation with new perspectives. But 
then I realized that it was not sustainable  
because most businesses were the innovations 
that lacked a business model. Then later I  
became interested in social enterprises which 
are now social businesses. The difference is 
that the new innovation mentioned above 
doesn’t only solve the problem, there must 
be a ‘built-in’ internal income model that is 
at least self-reliant.” 

In addition to supporting Social Enterprise 
(SE) business model that solves social or  
environmental problems as well as making 
profits for sustainable business operations,  
gaining a network of governments and various  
parties both domestically and internationally,  
Sunit has also expanded alliances to cooperate  

with more private sector organizations.  
Simultaneously, he worked on a number of  
initiatives aimed at disseminating information,  
including automatic garden trench-watering  
machines, bicycles that can be used to pick 
coconuts and the health-promoting ground-
water drilling machine, among others.

“We’re kind of put bits and pieces together. 
The real problem is to choose from social, 
environmental, economic problems in the 
business sector called Venture Building. Our 
role is similar to Innovation Catalyst, having 
a duty to do whatever it takes to have impact 
innovation by trying to use various factors 
for support.”

Sunit believes that society could be changed 
through action. Nowadays society is in crisis 
with many problems, and we are a subset of 
society that can catalyze an innovative society,  
by starting from our own perspective.
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เวลาจะเปลี่ยนอะไร  
มันไม่ได้เปลี่ยนจากโครงใหญ่  
แต่จะเริ่มเปลี่ยนจากจุดเล็กๆ 
และค่อยๆ ขยายสู่วงกว้าง  
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bRANDING phARmAcIst

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จ�ากัด

เภสัชกร ดร.แสงสุข  พิทยานุกุล

Founder and chief Executive Officer  

siam health Group company Limited

sANGsuk  pIthAyANukuL, phARmAcIst, DbA

	 เภ ัชกรวัย	63	ปี	ผู้ ร้างอาณาจักร
	 ผลิตภัณฑ์เวช �าอาง

	 ผลิตภัณฑ์ของฝากจากประเทศไทย	
	 ที่ ่งขายทั่วโลก

	 บริจาคเงินเพื่อการกุศลในรูปแบบต่างๆ	
	 วันละ	1	ล้านบาท	ด้วยความเชื่อ	‘ยิ่งใ 	้ยิ่งได้’

เภ ัชกรผู้ใช้ความช�านาญและเชี่ยวชาญจากการเรียน
และท�างาน ผ มผ านกับการมีโอกา คลุกคลีกับธุรกิจ
ของครอบครัว ซึ่งมีธุรกิจน�าเข้าและ ่งออก มุนไพร
จีนย่านเยาวราช ท�าใ ้ แ ง ุข	พิทยานุกุล	 ามารถมี

ผลิตภัณฑ์ของตนเองในมือซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่าง 
Smooth E และ DENTISTE’ ได้อย่างน่าภาคภมูใิจ และ
แม้จะเลอืกและพฒันาผลติภัณฑ์จนประ บความ �าเรจ็ 
แต่แ ง ุขเลือกใช้ทางลัดการตลาด เพ่ือร่นระยะทาง 
และเวลาในการไป ู่ความ �าเร็จ

เขาเริม่งานด้วยการเป็นเซล แ์มนขายยา จนเปิดร้านขาย
ยาเองและต้องปิดไปในที่ ุด แ ง ุขจึงใช้ประ บการณ์
การเป็นเซล ์แมนเลือกผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาเป็นของ
ตนเอง จนลงเอยที่ยา ีฟัน ท่ามกลางเ ียงคัดค้าน  
“มีคนบอกว่า ยา ีฟันมี 3 ยี่ ้อเท่านั้นเอง ที่ครอบคลุม
ผู้ใช้ร้อยละ 80 ของโลก ใครกระโดดเข้าไปท�าตาย มด  
เขายิ่ งท ้าเท ่ากับยิ่ งท ้าทายผม ผมยิ่ งอยากลอง  
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ครั้งแรกผม ั่งผลิตไป 50,000 ลอด เจ ๊ง มด  
แจกคนก็ไม่รับ ใ ้ฟรียังไม่เอา คนไม่อยากเปลี่ยน
ร ชาติ เขารู้ ึกว่าของเก่าก็ดีอยู่แล้ว แต่ผมอยากท�า 
กต้็องท�าใ ไ้ด้ ทางไปมอีปุ รรคเป็น บิเป็นร้อย กค่็อยๆ 
ก้าวข้ามไป คน ่วนใ ญ่มักจะล้มเลิกไปก่อน แต่ถ้า
คุณไม่ล้มเลิกก็ถึงดวงดาวทุกคน อยู่ที่ใครอึดกว่ากัน  
อย่างเดนทิ เต้ พอโฆ ณาออกไป คนไปไล่ซื้อกันใ ญ่
เพราะโฆ ณาที่เกรงใจคนข้างๆ รือไม่ก็คิดว่าจะเป็น
ไปได้ รือที่ใช้แล้วไม่มีกลิ่นปากตอนตื่นนอน รีบซื้อกัน
เพราะอยากรูว่้าได้ผลจรงิไ ม พอซือ้ปุบ๊คณุภาพ นิค้าดี  
ก็ขายดี จนผมช็อคเลย ผมเคยพูดใน International 
Meeting ว่าถ้าของดี แต่ไม่ท�ามาร์เก็ตติ้ง ยอดขาย ลัง
จาก 10 ปี มันก็จะค่อยๆ ขึ้นช้าๆ แต่ถ้ามีของดีแล้ว 
ท�ามาร์เก็ตติ้งด้วย มันก็ยั่งยืนยาวขึ้นเรื่อยๆ”

แ ง ุขวางโมเดลธุรกิจของตนเองชัดเจน ขณะเดียวกัน
กใ็ ค้วาม �าคญัเรือ่งของมาร์เกต็ติง้ด้วย เขายกตัวอย่าง
การ ร้างแบรนด์เดนทิ เต้ ยา ีฟันที่มาแรง และใช้
พรีเซ็นเตอร์คนดังระดับโลกอย่าง Lisa Blackpink  
นักร้องไทยที่ไปมีชื่อเ ียงโด่งดังในเกา ลีและทั่วโลก 
ซึ่งยิ่งเ ริมท�าใ ้ผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นที่รู ้จักทั่วโลก 
ภายในเวลาไม่กีช่ัว่โมง “โมเดลของผมเป็น Niche Market  
ไม่ได้เป็น Mass จะไม่ใช้คนเยอะๆ ผมเบือ่เรือ่งคน ไม่ว่า
ผมจะขายกี่ 1,000 ล้าน ผมก็มีพนักงาน 100-200 คน 

ทกุอย่างจะ Outsource แทบทัง้ มด ทัง้จดั ง่ การผลติ 
และการขาย คนท่ัวไปไม ่ เข ้าใจค�าว ่านวัตกรรม 
เขามักจะมองว่าเป็น ินค้าปกติ แต่ความจริงแล้วมัน
ไม่ใช่ แต่คือนวัตกรรมและความแตกต่าง อย่าง มูทอี 
ยี่ ้ออื่นออกโฟมทั่วไป แต ่ผมออกโฟมไม ่มีฟอง  
เขาออกยา ฟัีนทัว่ไป แต่ผมออกยา ฟัีนก่อนนอน รอื
ถ้าเขาออก ินค้ายาพาราเซตามอลทั่วไป แต่ผมจะออก
พาราฯ ไม่ท�าลายตับ ต่อใ ้แพงกว่าแต่ผลเ ียน้อย  
ผมขายได้แน่นอน ผมเป็นเภ ัชกรมาก่อน ผมจึง
เชื่อในเรื่องของ ินค้าที่มีคุณภาพมากกว่ามาร์เก็ตติ้ง  
แต่ไม่ใช่ว่ามาร์เก็ตติ้งไม่ �าคัญ เพียงแต่ต้องท�าใ ้ตรง
กลุ่มลูกค้า”

ลังจากใคร่ครวญและทบทวนบริบทธุรกิจของตนเอง
แล้ว ในที่ ุดแ ง ุขจึงเลือกใช้ที่ปรึก ามีชื่อระดับ 1 ใน 
5 ของโลกที่แบรนด์ไทยรายใ ญ่อีกเพียงไม่กี่แบรนด์
เลือกใช้ “เรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ ผมคิดเ มอว่า
ถ้ามีคนอยู่ 100 คน แล้วมีคนซื้อผมเพียง 1 คน แค่นี้
ผมก็รวยแล้ว เพราะผมไม่ได้พูดใ ้คน 99 คนเชื่อผม 
แต่บางคนไม่เข้าใจ คิดว่าการขายของต้องมียอดขาย
เยอะ ซึ่งบางอย่างไม่จ�าเป็น อย่าง มูทอีของผมราคา 
200 บาท แต่แข่งกับ ินค้ายี่ ้อ นึ่งที่ขายราว 50 บาท 
ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยท่ี ินค้าผมจะชนะ ผมก็ท�าใจว่าเป็น
อันดับ องมาตลอด”
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ทุกวันนี้ แ ง ุขมีความ ุขกับธุรกิจและการช่วยเ ลือ
ทั้งเพื่อการกุศลและเพื่อขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทย
อย่างการเปิดโรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ “ผมต้องการ
ร้างใ ้ประเทศไทยมีแบรนด์ระดับโลกใ ้ได้ ผมเคย 

เข้า ัมมนากับ Philip Kotler แล้วผมถามเขาว่า 
ท�าไมประเทศไทยไม่มีแบรนด์ดังระดับโลก และถ้า
ประเทศไทยจะมี ควรมีค�าแนะน�าอย่างไร”

ค�าตอบอาจเป็น ิ่งที่ไม่คาดคิด “ค�าตอบคือ คนไทย
ชอบเที่ยวแต่ไม่ชอบไปอยู่ที่อื่น คนไทยมีความ ุขกับ
การอยูป่ระเทศตวัเองมาก ลกัการคอืเราต้อง าตวัตน 

ของประเทศตัวเองก่อน ประเทศไทยมีอะไรที่คน 
ทั้งโลกไม่มี ก็อปปี้ไม่ได้ เราก็ ยิบมาใช้แล้วเอาไปขาย 
เริ่มจากจุดที่ Unique มากๆ ใครก็ก็อปปี้เราไม่ได้  
ิ่งที่ผมและทุกคนจะช่วยประเทศไทยได้คือ ร้าง 

SME นี่แ ละ ถ้าไม่โต ประเทศก็เดิน น้าไปไม่ได้  
ลักการอยู ่ที่ว ่า ต้อง าจุดขายของตัวเองใ ้เจอ  
ร้างแบรนด์ ร้างความแตกต่าง มช่ีองทางการจ�า น่าย

ที่ดี และท�าการตลาดอย่างต่อเน่ือง ที่ �าคัญต้องม ี
ความ ามารถในการแข่งขนั ซ่ึงคนไทยยงั ามารถพฒันา
ความ ามารถในการแข่งขันได้อีกเยอะมาก เมื่อเทียบ
กับชาติอื่น”
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Sangsuk Pithayanukul, a 63-year-old  
pharmacist, is the owner of smooth E 
and DENtIstE’ oral products which 
become souvenirs from thailand and  
exported to over 20 countries.  Although  
he chose and created the products until he 
becomes successful, he chose a marketing  
shortcut from the top 5 consultants in 
the world to shorten the time. today  
he donates one million baht per day  
to charity in various forms with the belief  

‘the more you give, the more you get’.

As the pharmacist who uses expertise and 
skills he has gained from studying and 
working combined with the opportunity 
from the family business which includes 
import and export of chinese herbs in 
china town, sangsuk pithayanukul can 
proudly have his own products in hand 
which are well known around the world like  
smooth E and DENtIstE’.
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เปิดตัวแบรนด์  
Smooth E
2538

Smooth E 
was launched.

1996

ก่อตั้งบริษัท 
สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำากัด

2539

Siam Health Group  
Co., Ltd. was established.

1996

เปิดตัวแบรนด์  
DENTISTE’
2548

DENTISTE’ 
was launched.

2005

ตั้งเป้าเตรียมนำาบริษัทเข้า
ตลาดหลักทรัพย์ ในอีก 3 ปี ข้างหน้า

2564

Preparing the company to be 
listed in the Stock Exchange  

in the next 3 years.

2021

sangsuk started his career as a drug salesman  
and eventually became the owner of a drugstore  
that shuttered when the lease expired. he 
used his experience as a salesman in selecting 
products to develop into his own. In the end, 
he picked the toothpaste amid protests.

“some say there are only 3 brands of 
toothpaste that cover 80 percent of the  
world’s users. Anyone who jumps in will 
never survive. yet, the more they challenge 
me, the more I want to get in.

I placed an order for 50,000 tubes. I didn’t 
succeed. people didn’t want it even if it was 
free. they didn’t want to change. the old 
things were just fine. But I’m determined  
to do it, so I have to make it happen. there are  

hundreds of obstacles on the road, and 
I gradually crosse it over. most people 
tend to quit early. but if you don’t quit, 
you’ll reach the star someday. you have to  
stay strong.”

sangsuk has given as much attention as he 
does to product excellence. the example 
he gave is the creation of DENtIstE’, the 
more popular brand of toothpaste advertised  
by the world-renowned presenter like  
Lisa blackpink who makes his product to be 
well-known within a few hours.

“people generally don’t understand innovation.  
they prefer to treat it as if it were a standard  
product. however, this is not the case. It’s all 
about innovation and differentiation.”
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อุปสรรคมีเป็นสิบเป็นร้อย 
คนส่วนใหญ่มักล้มเลิกไปก่อน 

แต่ถ้าคุณไม่ล้มเลิก 
ก็ถึงดวงดาวทุกคน  
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Lessons 
Learned 25
ผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมทั้ง 25 คน ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือ The Founder II ประกอบด้วย
ธุรกิจหลากหลายประเภท มีตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงธุรกิจข้ามชาติมูลค่ามหาศาล อย่างไร
ก็ตามบนเส้นทางธุรกิจนั้น ไม่ว่าจะก่อร่างสร้างตัวด้วยตนเองหรือสืบทอดในฐานะทายาท
ธรุกจิ ต่างกม็เีส้นทางบางประการทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะบคุคลและองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
เมื่อประสบกับวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด 19 การปรับกลยุทธ์องค์กรเพื่อรับมือกับปัญหา 
เป ็นสิ่ งที่สะท ้อนให ้เห็นถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษของผู ้ก ่อตั้ งแต ่ละคน 
แม้ว ่าในเล่มนี้จะแบ่งกลุ ่มผู ้ก ่อตั้งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ ่ม คือ Pandemic Crisis, 
Climate Change และ Economic Crisis แต่สิ่งท่ีได้จากผู ้ก่อตั้งธุรกิจทุกคนนั้น 
สามารถนาํมาปรบั ประยกุต์ ประกอบเป็นไอเดยีใหม่ เพือ่นาํพาองค์กรก้าวผ่านวกิฤตใินครัง้นี้ 
และเตรียมแผนสํารองสําหรับตั้งรับกับวิกฤติในวันข้างหน้าได้ นับว่าเป็นการเรียนรู้จาก 
ผู้มีประสบการณ์ ซึ่งจะถูกถ่ายทอดผ่านโควทคําพูดของผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมทั้ง 25 คน

The 25 founders of innovative businesses listed in The Founder II are the owners of 
various types of business from startup to multi-billion international business.  However, 
on the business route, whether they start it on their own or inherit as heirs of their 
family business, they all manage their own ways that show their unique characteristics 
and organizations, especially during the COVID-19 situation.  As a result, the strategic  
procedures they have used are interesting and important.  Even though in The Founder II,  
the founders are divided into three groups based on Pandemic Crisis, Climate 
Change, and Economic Crisis, the lesson learned from the 25 founders who can lead 
their organizations to overcome the crisis must be the very interesting case studies. 
The following are some quotes from the interviews:  
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เกรียงไกร - เกรียงกานต์  กาญจนะโภคิน
Kreingkrai - Kreingkarn  Kanjanapokin 

“เราไม่รอตลาด แต่เรานําตลาด เราพยายามสร้าง 
Wow Factor นําเทคโนโลยี องค์ประกอบ วิธีการ  
เรื่องใหม่ๆ เข้ามา เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่”

“We won’t wait for the market, but we lead the market 
by bringing in new technology, new components, and 
new methods to create new experience and create 
new things.” 

ชนรรค์  สมบูรณ์เวชชการ 
Chanun  Somboonvechakarn

“สถานการณ์เช่นนี้มิใช่โอกาส แต่เป็นวิกฤติระดับชาติ
ถึงเวลาที่ต้องช่วยกัน ในฐานะผู้ประกอบการรายใหญ่  
เราจะเอาเปรียบผู้บริโภคไม่ได้”

“The situation like this is not an opportunity, but it’s 
the national crisis. It’s the time we have to help as we 
are a large enterprise. We cannot take advantages from 
our consumers.”

ธนพันธ์  วงศ์ชินศรี
Thanapan  Vongchinsri

“สิง่ทีย่ากกว่าการเร่ิมต้นธรุกจิ คอื การทําธรุกิจท่ามกลาง
สถานการณ์โควิด เพราะเหมือนเราอยู่ในช่วงสงคราม 
วิธีคิด Business Model และ Cost Structure มันใช้
แบบปกติไม่ได้”

“What is more difficult than starting a business is  
to run a business in the midst of COVID-19. It makes  
us feel like we were in the war. Business mindset,  
business model, and cost structure are not what  
it used to be in a normal situation.”

รังสรรค์  พรมประสิทธิ์ 
Rangsan  Promprasit

“เราต้องเป็นส่วนหนึง่ในการทาํให้เศรษฐกจิของประเทศ
กลับคืนมา เป็นส่วนเล็กๆ ก็ยังดี ต้องตอบโจทย์ทั้งเชิง
สังคมและเศรษฐกิจเมื่อคํานึงถึงภาพใหญ่ของประเทศ”

“We are part of reviving the economy of our country 
even though we are a small part. We have to find 
the solution, both socially and economically when  
considering the large image of the country.”

PANDEMIC

วีรสิทธิ์  สินเจริญกุล  
Veerasith  Sincharoenkul

“หลักของธุรกิจคือ Focus ธุรกิจของเรา ไม่ลงทุนอะไรที่ไม่รู้
และไม่เช่ียวชาญ ถ้าราคาไม่ดีก็คิดว่าจะอยู่กับมันได้อย่างไร 
จะทํากําไรได้อย่างไร เติบโตอย่างไร เหล่านี้ทําให้รอดและ
เติบโตได้”

“The principle of business is focusing on our business. Don’t 
make our investment on what we don’t know and what skill 
we don’t have. If the price is low, think of the way we can 
cope with it, how we can make profit, and how we can grow, 
all of which will help us survive and make our progress.” 

ศานนท์  หวังสร้างบุญ 
Sanon  Wangsrangboon  

“เราต้องอยูก่บัโควดิให้ได้ ช่วงน้ีเป็น ‘ช่วงลบัมดี’ หรอืเตรยีมตวั  
ต้องมองอนาคตไป 5-10 ปี เพือ่ให้ปัจจบุนัสามารถสะสม Asset 
ได้เพียงพอที่เปิดประเทศมา มีดของเราจะคมพอใช้ได้”  

“We have to cope with COVID-19. This time is the time of  
‘sharpening the knife’ or preparation. We have to look for 
and further toward our future in another 5-10 years so that 
today we should accumulate enough assets to be ready for 
using our sharp knife when the country is open.”

สาระ  ล�่าซ�า
Sara  Lamsam

“เชื่อในเรื่องของ Partnership ประเทศไหนมีโอกาส เราก็ร่วม
ลงทุนด้วย หลักการขององค์กรคือ การสร้างความแตกต่าง 
อันไหนทําไม่ได้ก็ดึงคนใหม่ คนมีประสบการณ์เข้ามาทํางาน” 

“Believe in partnership. In whichever country we have 
the opportunity to make an investment, we will go for it.  
The principle of our organization is to create the  
differentiation. Whichever task we can’t do we must bring in 
new staff, finding the experienced people to work with us.”

สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์  
Surachai  Chetchotisak 

“เมือ่ไหร่ทีรู่ส้กึว่าเริม่ไม่ได้ดัง่ใจแล้ว กจ็ะปรบัโครงสร้างองค์กร
ใหม่ทนัที สิง่สาํคญัคอืความกล้า บางคนเรยีกว่ากล้าเสีย่ง แต่เรา
ต้องกล้าที่จะเข้าหาและคว้าโอกาสใหม่ๆ”

“Whenever we feel that thing are not going well as we 
expected, we’ll reorganize the organizational structure. The  
important thing is courage that some may call ‘dare to risk.’  
However, we must dare to make an approach and seize  
a new opportunity.”

P.12 P.44

P.20
P.52

P.28

P.36

P.60

P.68
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ทิพพาภรณ์ (เจียรวนนท์) อริยวรารมย์
Thippaporn (Chearavanont) Ahriyavraromp 

“เราต้องสร้างองค์กรทีอ่ายยุนื สร้างสงัคมคนเก่ง ซึง่ต้องมาพร้อม 
กับนวัตกรรม ระบบงานและการพัฒนาคน มิฉะนั้นองค์กร 
จะอายุยืนไม่ได้”

“We have to build a lifelong organization, create a 
smart-person society that comes with innovation, work 
system, and human development; otherwise our organization 
cannot last long.”

ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 
Pawat  Vitoorapakorn

“จุดแรกคือพัฒนาคน และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร อยากให ้
กล้าคดิ กล้าทํางานหนกัเพือ่ไปสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ เราจะ
เมด อิน ไทยแลนด์ ไปสู่ระดับโลกได้ เราต้องสร้างนวัตกรรม 
ให้เกิดขึ้นในประเทศให้ได้”

“The first thing is to develop people and corporate culture.  
We should dare to think and work hard to become  
an entrepreneur. And in order to make the Made-in-Thailand  
a global success, we must invent innovations in our nation.”

วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ   
Wandee  Khunchornyakong  Juljarern

“บทเรยีนธรุกจิคอื องค์ความรู ้เครอืข่าย สิง่แวดล้อม ประโยชน์
ที่มีต่อภูมิภาคในทุกมิติ ที่สําคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นของเรา”

“The business lesson includes the body of knowledge,  
networks, environment, the benefits for our regions in every 
dimension. The most important thing is our determination.”

วัลลภ พิชญ์พงศา 
Wanlop  Pichpongsa

“ต้องมองหาสิง่ใหม่เสมอ หากองค์กรไม่เปลีย่น ไม่ปรบั องค์กร
ก็จะถูกทําให้ไม่มีความหมายในโลกยุคนี้ มีเราก็ได้ ไม่มีก็ได้ 
ฉะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา”

“Always look for a new thing. If the organization 
doesn’t change or adjust itself, the organization will be  
meaningless in today’s world. It doesn’t matter whether 
the world has us or not. So we have to develop ourselves 
all the time.”

นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ 
Dr.Weerachat  Kittirattanapaiboon

“ยิ่งปัญหาเยอะ ยิ่งมีโอกาสในนั้นเยอะ ถ้าปัญหามันใหญ่
โอกาสมันก็จะย่ิงใหญ่ ความบีบคั้นมันสร้างโอกาสมหาศาล  
ถ้าเชื่อใหญ่ความสําเร็จก็จะใหญ่” 

CLIMATE CHANGE

“The more problem we face, the more opportunity we get. 
If there is a big problem, there’s a large opportunity. Stress 
makes a lot of opportunities. If we believe it a lot,  we have 
a great success.”

สมโภชน์ อาหุนัย
Somphote  Ahunai

“เราต้องกล้าและกลัวในเวลาเดียวกัน ก่อนทําให้คิดเยอะๆ 
ศึกษาเยอะๆ รู้ให้จริง ต้องหาโอกาสให้ได้ ถ้าท้อแท้ เปลี่ยน
ความท้อแท้เป็นพลงัแล้วเดนิต่อ ยอมรบัในสิง่ทีเ่ป็นจรงิ มอง
ข้างหน้า ทําให้ดีกว่าวันนี้”

“We must have courage and fear at the same time.  
Before doing something, we need to think over it 
a lot, study hard, understand thoroughly, find the  
opportunity. Don’t give up. Change discouragement to 
energy and keep walking. Accept the reality. Look further 
ahead. Make tomorrow better than today.” 

สรณัญช์ ชูฉัตร 
Soranun  Choochat

“หน้าที่ของเราควรขับเคลื่อนโลกที่ดีกว่า ต้องทําให้โลก 
มันดีขึ้น ไม่ยอมแพ้ ไม่เลิกรา ต้องคิดว่า ถ้าเลิกไปใครจะทํา 
ใครจะช่วยโลกใบนี้” 

“Our duty is to drive the better world. Make the world 
better. Don’t give up. Don’t quit. Always think that if we 
give up, who else will do it. Who will help this world?”

อรุษ นวราช 
Arrut  Navaraj

“ต้องรวมตัวกันเป็นองค์กรกลาง เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ร่วมขับเคลื่อนโดยตั้งอยู่บนฐานธุรกิจที่เป็นธรรม  
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ มองทุกอย่างให้เป็นภาพใหญ่”  

“We must get together to become a central organization  
where everyone can join to exchange our learning and 
driving force on the fair basis of business so that there 
will be cooperation. See everything as a large picture.”

อิสระ ว่องกุศลกิจ
Isara  Vongkusolkit

“การอยู่ให้รอดต้องช่วยตัวเอง และพัฒนาองค์กรของเรา
ให้มีประสิทธิภาพ ทําผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หาตลาดใหม่ๆ เข้าใจลูกค้าให้ได้”
 
“To survive we have to help ourselves. Develop our 
organization to be effective. Create the quality products 
and always make an improvement. Find a new market.  
Try to understand our customer.”
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จรีพร จารุกรสกุล 
Jareeporn  Jarukornsakul  

“บางธุรกิจมีมูลค่ามหาศาลอยู่ข้างใน เหมือนบ่อ 
นํา้มนัใต้ทะเลทราย เราต้องเลือกที่จะทําสิ่งที่ใหญ ่
ที่สุดเเละยาก เพื่อแจ้งเกิดให้ได้” 

“The values of some businesses are priceless 
inside like a well of oil underneath the desert. 
We have to choose the biggest and most difficult 
task to be born.”

ชฎาทิพ จูตระกูล 
Chadatip  Chutrakul

“การทาํสิง่ทีเ่ป็นเรือ่งแปลกใหม่ ไม่ใช่เรือ่งง่าย แต่ถ้า
มั่นใจว่าสิ่งนั้นเป็นนวัตกรรม และเราทําเป็นคนแรก  
ต้องกล้ารับฟังคําวิพากษ์วิจารณ์ คําติชมของลูกค้า
คือกระจก ที่ส่องให้เห็นตัวเราเอง”

“Doing something new is not easy, but if we are 
sure what we will do is an innovation, and we are 
the first one who makes it, we should be brave 
enough to listen to feedback and complaints of 
customers because they are like the mirror that 
reflects ourselves, to see what we are.”

ธีรพงศ์ จันศิริ 
Thiraphong  Chansiri  

“การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว สร้างความภาคภูมิใจ รวมทั้งมีความ
ยดืหยุน่เพือ่ตดัสนิใจทาํสิง่ทีเ่หมาะสม เพือ่พนกังาน 
ชุมชนและธุรกิจ คือสิ่งที่เราทํา”

“The adaptation with the situation that has been 
changing very fast makes us proud. Similarly, 
the flexibility of making decision to do something 
appropriate for our staff, community, and business 
is what we should do.”

ธีระชาติ ก่อตระกูล
Teerachart  Kortrakul

“การเริ่มธุรกิจที่ดี ต้นทุนคือตัวเรา จะทําอย่างไร
ที่จะเปลี่ยนไอเดียเป็นมูลค่าให้ได้ จงเชื่อมั่นใน 
ตวัเอง เคารพในตวัเอง เชือ่มัน่ว่าต้องเป็นเรานีแ่หละ  
ถ้าไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใคร”

“A good start of business is that we are the  
resource. What should we do to turn the idea into 
value? Having self-confidence, self-respect, and 
believe in ourselves that we are the one. If we’re 
not, who else will?” 

ECONOMIC CRISIS

ประไพ ทยานุวัฒน์
Prapai Thayanuwat

“ลูกค้าต้องมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ดี ซึ่งพิสูจน์ให้เห็น
ตามเวลา เราขายของอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีมากกว่าที่
ควรจะเป็น ต้องทาํให้ลูกค้าเชือ่มัน่ในความเป็นเราให้ได้”

“Our customers must be sure that they get a good  
service which can be proved when time passes.   
We cannot only sell, but we have to produce more 
than it should be. We have to build ‘trust’ in being 
what we are.”

สุนทร เด่นธรรม 
Soontorn Dentham

“เชื่อในเรื่องของเทคโนโลยี และกระบวนการทางธุรกิจ
เชื่อในเรื่องการสร้างธุรกิจที่เกิดความแตกต่าง เชื่อใน
เรื่องของคนเพราะคนเป็นหัวใจของทุกสิ่ง และเชื่อว่า 
ซอฟต์แวร์ไทยไประดับโลกแน่นอน” 

“Believe in technology and business process.  Believe 
in building the business that makes a difference.  
Believe in the people because they are a heart of 
everything. Definitely, believe in Thai software that 
it can go global.”

สุนิตย์ เชรษฐา 
Sunit Shrestha

“เราเป็นแนวจบัแพะชนแกะ บทบาทเราคล้าย Innovation  
Catalyst มหีน้าทีทํ่าอย่างไรกไ็ด้ ให้ม ีImpact Innovation 
โดยพยายามเอาปัจจัยต่างๆ ที่หนุนได้มาเสริมให้เกิด
สังคมนวัตกรรม”

“We’re kind of put bits and pieces together. Our role is 
like an innovation catalyst. We’ll do anything to have 
an innovation impact by making innovative society 
from supportive factors.”

ภก. ดร.แสงสุข  พิทยานุกุล
Sangsuk  Pithayanukul, Pharmacist, DBA

“ถ้าอยากทําก็ต้องทําให้ได้ คนส่วนใหญ่มักจะล้มเลิก 
ไปก่อน แต่ถ ้าไม ่ล ้มเลิกก็ถึงดวงดาวทุกคน อยู ่ ท่ี
ใครอึดกว่ากัน และต้องทําให้สินค้ามีนวัตกรรมและ 
ความแตกต่าง”

“If you want to do something, you must achieve it.  
Most people give up. But if they don’t, they’ll all reach 
the star. It’s  just who stay stronger and last longer. 
Also, you have to put innovation and differentiation 
into your products.”
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