
01

บทสัมภาษณ์นักธุรกิจ
ผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสาน
THE BEST KEY PLAYERS WHO DRIVE 

E-SAAN ECONOMY





03

บทสัมภาษณ์นักธุรกิจ
ผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสาน
THE BEST KEY PLAYERS WHO DRIVE 

E-SAAN ECONOMY



สารบัญ
CONTENT

บทนำา 

ธุรกิจการค้า 
และค้าปลีก-ค้าส่ง

คุณคำ�รณ  ครบนพรัตน์

คุณพงศกร  สิริเผ่�ประดิษฐ์  

คุณบุญม�  อิ่มวิเศษ 

คุณทอง  กุลธัญวัฒน์ 

คุณไพรัตน์  ม�นะศิลป์  

คุณมิลินทร์  วีระรัตน์โรจน์  

คุณสว�ท  ธีระรัตนนุกูลชัย  

คุณจักริน  เชิดฉ�ย  

คุณณภัทร  โมรินทร์  

คุณอริย�  ตั้งมิตรประช�  

คุณประกอบ ไชยสงคร�ม

ธุรกิจเกษตร

คุณไชยศิริ  ลีศิริกุล  

คุณธิด�รัตน์  รอดอนันต์  

คุณปร�โมทย์  กงทอง  

คุณหัสดิน  สุวัฒนพงศ์เชฎ  

คุณสุระ  ตริย�งกูรศรี

คุณสุนียศ  โค้วสุรัตน์  

คุณปรัชญ� ตรังค�นุกูลกิจ 

07

09

10

14

21

27

32

35

39

45

50

55

59

65

66

72

76

82

88

93

98



บทนำา 

ธุรกิจการค้า 
และค้าปลีก-ค้าส่ง

คุณคำ�รณ  ครบนพรัตน์

คุณพงศกร  สิริเผ่�ประดิษฐ์  

คุณบุญม�  อิ่มวิเศษ 

คุณทอง  กุลธัญวัฒน์ 

คุณไพรัตน์  ม�นะศิลป์  

คุณมิลินทร์  วีระรัตน์โรจน์  

คุณสว�ท  ธีระรัตนนุกูลชัย  

คุณจักริน  เชิดฉ�ย  

คุณณภัทร  โมรินทร์  

คุณอริย�  ตั้งมิตรประช�  

คุณประกอบ ไชยสงคร�ม

ธุรกิจเกษตร

คุณไชยศิริ  ลีศิริกุล  

คุณธิด�รัตน์  รอดอนันต์  

คุณปร�โมทย์  กงทอง  

คุณหัสดิน  สุวัฒนพงศ์เชฎ  

คุณสุระ  ตริย�งกูรศรี

คุณสุนียศ  โค้วสุรัตน์  

คุณปรัชญ� ตรังค�นุกูลกิจ 

ธุรกิจด้านยานยนต์

คุณโชคชัย  คุณว�สี  

คุณวิชัย  เฟื่องทวโีชค  

คุณสมิง  ยิ้มศิริ  

สุดที่รัก  พันธ์ส�ยเชื้อ  

คุณสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย 

คุณสมช�ติ  พงคพน�ไกร  

คุณเกษมวุฒิ  ศรีธัญรัตน์  

คุณสมช�ย  เหล่�ส�ยเชื้อ 

ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม/การผลิต

คุณไชยยศ  เสรโียธิน  

คุณพรเทพ  ศักดิ์สุจริต  

คุณกอบสิน  ศิริคูณ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า 
โรงแรม และ โรงพยาบาล

คุณกฤช  หิรัญกิจ  

คุณโกมินทร์  ทีฆธน�นนท์  

คุณวรพล  วีรช�ติย�นุกูล  

คุณรัฐก�ร  ภ�ติยะศิขัณฑ์  

คุณพิพัฒน์  ตั้งสืบกุล  

พันโทเอกสิทธิ์  ตรีสุวรรณ  

คุณโฉมสุด�  วโนทย�โรจน์  

คุณช�ญณรงค์  บุริสตระกูล  

คุณช�ติช�ย  โฆษะวิสุทธิ์  

คุณธนะ  ศิริธนชัย  

คุณไพบูลย์  จงสุวัฒน ์  

103

104

1 1 1

1 1 6

1 2 1

125

130

137

143

149

150

157

162

169

170

175

180

184

190

195

199

203

209

2 14

220





07

บทนำา





9 THE BEST KEY PLAYERS WHO DRIVE E-SAAN ECONOMY

ธุรกิจการค้า 
และ
ค้าปลีก-ค้าส่ง 

คุณคำ�รณ  ครบนพรัตน์

คุณพงศกร  สิริเผ่�ประดิษฐ์  

คุณบุญม�  อิ่มวิเศษ 

คุณทอง  กุลธัญวัฒน์ 

คุณไพรัตน์  ม�นะศิลป์  

คุณมิลินทร์  วีระรัตน์โรจน์  

คุณสว�ท  ธีระรัตนนุกูลชัย  

คุณจักริน  เชิดฉ�ย  

คุณณภัทร  โมรินทร์  

คุณอริย�  ตั้งมิตรประช�  

คุณประกอบ ไชยสงคร�ม



10  บทสัมภาษณ์นักธุรกิจผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสาน 

ตระกูล ครบนพรัตน์ บรรพบุรุษของตระกูลได้ก่อร่�งสร้�งตัวเองขึ้นม�เป็นลำ�ดับ ต�ม

แบบฉบับของช�วจีนโพ้นทะเลท่ีเดินท�งข้�มนำ้�ข้�มทะเลเข้�ม�ตั้งรกร�กในแผ่นดินไทย 

บรรพบุรุษของตระกูลคือ น�ยเปียง แซโ่ค้ว เดินท�งเข้�สู่ประเทศไทยในช่วงสงคร�มโลก

ครั้งที่ 2  และเริ่มต้นห�เลี้ยงชีพโดยเลือกทำ�ง�นในด้�นที่เกี่ยวข้องกับก�รขนส่ง นั่นเป็น

เพร�ะชอบในง�นช่�งเกือบทุกชนิด และง�นขนส่งก็เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไก

“งานธุรกิจของเรา  เริ่มตั้งแต่สมัยเตี่ย  สมัยคุณพ่อป้วยเฮียง  แซโ่ค้ว มาจากเมืองจีนมา

ท�าธุรกิจ  หลายอย่าง  เข้ามาสมัยตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ สมัยเกิดสงครามโลก

ครั้งที่ ๒ ก็หลบภัยไปอยู่นครปฐม  ครอบครัวก็ย้ายไปอยู่นครปฐม  แล้วหลังจากนั้นก็มา

ท�าธุรกิจเกี่ยวกับด้านการขนส่ง  เป็นพนักงานของบริษัทขนส่ง  ซึ่งสมัยก่อนคนจีนใน

เยาวราช  ในต่างๆ ใช้บริษัทขนส่งในการขนส่งสินค้า  ไปภาคใต้  ภาคอีสาน  อะไรต่างๆ  

อย่างภาคเหนือ  เมื่อก่อนนีใ้ช้รถไฟเป็นหลัก” 

“เตี่ย” ของเข� ซึ่งมีคว�มสนใจในด้�นง�นช่�งหล�ยประเภท ทั้งช่�งฝีมือ ช่�งเฟอนิเจอร์  

ง�นออกแบบ และง�นก่อสร้�ง โดยเฉพ�ะง�นก่อสร้�งที่สนใจเป็นทุนเดิมนี่เอง ซึ่งใน

ที่สุดหลังสงคร�มโลกสงบลง “เตี่ย” จึงตัดสินใจย้�ยครอบครัวม�ลงหลักปักฐ�นอยู่ที่

จังหวัดนครร�ชสีม� และเริ่มต้นธุรกิจข�ยวัสดุก่อสร้�ง  นับตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๔๙๕ 

เป็นต้นม�

 

คำารณ
ครบนพรัตน ์ 

บุญไทยแมชชีนเนอรี่

คอมเพล็กซ์
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“เตี่ยแกก็ชอบงานก่อสร้าง  แกก็เลยขายวัสดุก่อสร้าง  สมัยนั้นในเรื่องวัสดุก่อสร้าง ก็มีเพียง 

ไม่กี่รายเท่านั้นเองที่ขาย ก็ฟันฝ่าอุปสรรคมาอย่างโชกโชน  ผ่านอะไรพวกนี้มาตลอด  ก็ท�าธุรกิจ

ด้านค้าวัสดุก่อสร้างมา  ใช้ระยะเวลายาวนานทีเดียว  แกมาอยูโ่คราช ปี 2495 นี่ผมก็เพิ่งจะเกิด” 

ซึ่งจะว่�ไปแล้ว “เตี่ย” หรือ น�ยเปียง แซโ่ค้ว เป็นคนที่มีอุปนิสัยค่อนข้�งละเอียดและก็เป็นที่เค�รพ

นับถือของโคร�ชม�ตั้งแต่อดีต  เมื่อลูกๆ ที่เป็นพี่น้องร่วมส�ยเลือดของ คำ�รณ ทั้งเจ็ดคนเริ่มเติบโต 

เตี่ยจะให้ทุกคนมีส่วนช่วยง�นธุรกิจของครอบครัว เพื่อเป็นก�รเรียนรู้ง�นและพร้อมที่จะแยกตัว

ออกไปสร้�งธุรกิจของตัวเอง 

กิจก�รในยุคเริ่มแรกของครอบครัวคือร้�นข�ยเครื่องมือช่�งโดยใช้ชื่อว่� บุญไทยฮ�ร์ดแวร์  เป็น

ร้�นค้�ข�ยเครื่องมือช่�งบ�งประเภท ต่อม�สัญญ�เช่�ในที่เดิมหมดลง จึงย้�ยร้�นและเปิดเป็น 

หจก. บุญไทยฮ�ร์ดแวร์ และ “เตี่ย” ได้ยกกิจก�รดังกล่�วให้ลูกช�ยคนที่สอง จ�กนั้นจึงได้ขย�ย

กิจก�รบุญไทยพ�ณิชย์ซีเมนต์และบุญไทยซีเมนต์ให้กับลูกช�ยคนโต และสุดท้�ยจึงได้เปิดกิจก�ร

บุญไทยแมชชีนเนอรี่

แตกไลน์ธุรกิจแบบมีหลังพิงและคำานึงถึงพื้นฐาน 

และเมื่อพี่ช�ยคนโตของเข�ถึงพร้อมด้วยวัยที่จะรับผิดชอบธุรกิจได้ เตี่ยจึงได้ทำ�ก�รขย�ยไลน์ธุรกิจ 

ออกม� โดยพี่ช�ยของเข�ได้ทำ�ธุรกิจข�ยวัสดุก่อสร้�งรวมทั้งสุขภัณฑ์และเครื่องไฟฟ้� และเมื่อถึง

คร�วของพี่ช�ยคนรอง เตี่ยก็เลือกขย�ยไลน์ธุรกิจแห่งที่สองให้ทำ�เกี่ยวกับฮ�ร์ดแวร์ด้�นวัสดุ

ก่อสร้�ง ทั้งเหล็กรูปภัณฑ์ รวมไปถึงสีพ่นรถ เครื่องมือช่�ง  

“อยู่ทีโ่คราชกันหมด ชื่อร้านบุญไทยฮาร์ดแวร์  บุญไทยพานิชคือของพี่ชายคนโต  คนที่สองนี ่

บุญไทยฮาร์ดแวร์  ส่วนของผมแกมองไปอีกด้านหนึ่ง  สมัยนั้นเครื่องมือด้านการเกษตรเป็นหัวใจ

ของธุรกิจ  แกเห็นแนวโน้มว่าเครื่องมือแข่งขันทางด้านเกษตรกรรมในช่วงนั้นมันเริ่มบูม คนใช้

เครื่องมือการเกษตรกันมาก  ให้ผมมาขายเครื่องมือการเกษตร”

แล้วก็ถึงคิวของ “บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์” 
พุทธศักร�ช 2520 เตี่ยของ คำ�รณ ผลักดันให้เข�ไปเริ่มต้นทำ�ธุรกิจค้�วัสดุและอุปกรณ์ท�งด้�น

ก�รเกษตร ซึ่งจะว่�ไปแล้วก็ยังมีคว�มเกี่ยวพันกับพื้นฐ�นง�นช่�ง อีกทั้งธุรกิจในส่วนของเข�กไ็ด้

พ่วงเอ�ก�รค้�เครื่องมือช่�งประเภทต่�งๆ ดังเช่นที่เป็นคว�มถนัดอยู่เก่�ก่อน ทั้งเครื่องมือช่�งไม้  

ช่�งเหล็ก  ช่�งก่อสร้�ง นอกจ�กนี้แล้ว ธุรกิจในส่วนของเข�ยังแตกไลน์ออกม�จำ�หน่�ยสินค้�ประเภท 

เครื่องกลประกอบมอเตอร์ ทั้งเครื่องสูบนำ้�  เครื่องปั้มนำ้�ไฟฟ้�  ปั้มอุตส�หกรรม  ปั๊มนำ้�บ�ด�ล 
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“เป็นอีกแขนงหนึ่งครับ  ธุรกิจนี้มันก็ด�าเนินมารุ่นก็คือ

รุ่นของผมแล้ว  ก็ธุรกิจก็เติบโตมาเรื่อยๆ ตามล�าดับ  

จนกระทั่งว่ามาปี ๒๕๔๓  ก็มาเปิด  บุญไทยแม็กซีเนียลิก 

คอมเพล็กซ์ที่นี่นะครับ  ซึ่งเราหวังว่าจะเป็นการต่อยอด

ธุรกิจของเราใหโ้ตขึ้น”

ยิ่งเม่ือก�รรุกคืบเข้�สู ่ท้องถิ่นของห้�งโมเดิร์นเทรด

กำ�ลังกล�ยเป็นส�ยนำ้�ทีไ่หลเชี่ยวกร�ก ซึ่งแม้ว่�วันนี้

ธุรกิจของเข�อ�จเปรียบดั่งสำ�เภ�ลำ�ใหญ่ ก็จำ�ต้องปรับ

ทิศปรับท�งไม่ฝืนกระแสคว�มแรงของนำ้� นั่นก็คือก�ร

ปรับบริก�รให้มีคว�มทันสมัยทัดเทียมกับห้�งโมเดิร์นเทรด 

ในปี พ.ศ. 2543 มีก�รปรับปรุงทั้งด้�นเทคนิค เพิ่ม

บุคล�กรให้กับแผนกต่�งๆ เช่น ด้�นจัดซื้อ แผนกรับ

สินค้� แผนกฝ่�ยข�ย แผนกบัญชี

“สมัยนั้นเรากไ็ด้ข่าวว่าธุรกิจยักษ์ใหญใ่นด้านเครื่องมือช่าง   

เช่น  โฮมโปร โกลบอลเฮาส์ หรือ   ดโูฮม  พวกนี้เขาเริ่ม

มีการแตกกิ่งก้านสาขาออกมานะฮะ  ในจังหวัดต่างๆ  

เราก็คิดว่าเราก็คงจะอยู่นิ่งไมไ่ด้แล้ว  เราควรที่จะขยาย

ในส่วนตลาดของเรา  เพื่อที่จะรักษาตลาดของเราไว้  

ถ้าเราไม่ท�าอย่างนี้ส่วนแบ่งตลาดของเราก็จะลดลง ลด

น้อยถอยลงเรื่อยๆ  จนกระทั่งโดนบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี ้

กลืนหายไปในสังคม”

“คือมองดูว่าเราจะท�าเป็นโมเดิร์นเพลสนะครับ  เพื่อที่จะ

ให้ความสะดวกในการบริการให้แก่ลูกค้าในด้านการ

บริการ  เราใช้ระบบต่างๆ ในด้านการพัฒนาเข้ามาเป็น

เครื่องมือ  มีเพิ่มบุคลากรแผนกต่างๆ เช่น การจัดซื้อ 

แผนกรับสินค้า แผนกขาย แผนกบัญชี แล้วก็มันแบ่ง

ออกมาเป็นหลายๆ แผนก  แผนกขนส่ง  อะไรอย่างนี้  

รวมเบ็ดเสร็จอยูใ่นนี้  ลูกค้าของเรา ของ BMC ผมจะ

เรียกชื่อย่อว่า BMC” 

BMC ก็คือชื่อย่อของ Boonthai Machinery 

Complex co.ltd หรือ บริษัท บุญไทยแมชชีนเนอรี่ 

คอมเพล็กซ์ จำ�กัด ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ลูกค้�ของบริษัทฯ 

จะมีทั้งลูกค้�ท่ีเป็นช่�งและพ่อบ้�นทั่วไปที่นิยมเข้�ม�ซื้อ

สินค้�แบบ “วอล์คอิน” ซึ่งมีสัดส่วนตัวเลขอยู่ที่ประม�ณ  

๓๐-๔๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนลูกค้�ที่มีส่วนส่วนม�กที่สุดจะ

เป็นกลุ่มอุตส�หกรรมและหน่วยง�นร�ชก�รที่มีสัดส่วน

ตัวเลขอยู่ที่ ๖๐-๗๐ เปอร์เซ็นต์ 

ซึ่งลูกค้�ที่มีเป็นกลุ่มเป็นก้อนกไ็ด้ องค์กรปกครองท้องถิ่น  

เช่น อบจ. อบต. หรือสถ�บันก�รศึกษ�ขน�ดใหญ่เช่น

มห�วิทย�ลัย  นอกจ�กนี้ก็เป็นกลุ่มผู้รับเหม�ก่อสร้�ง

ซึ่งจะว่�ไปแล้วดูจะเป็นกลุ่มลูกค้�ที่ธุรกิจครอบครัวของ

เข�รู้จักและคุ้นเคยม�กที่สุด 

“ธุรกิจของเราก็จะพยายามโตขึ้น  เราได้เป็นเอเยนต์

ของสินค้าที่ เ ก่ียวกับภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของ

เครื่องปั้มน�้า  สูบน�้า  เป็นเจ้าเดียวในโคราช และเรากไ็ด้

เป็นเอเยนในภาคอีสาน มีทั้งปั๊มลม  ซึ่งเครื่องอัดลมหรือ

ปั๊มลมนี่นะครับ ในภาคอุตสาหกรรมในเวลานี้ก็เริ่มใช้งาน 

กันอย่างกว้างขวาง  อย่างเช่นอย่างพวกโรงสี  โรงสีข้าว 

นีใ้ช้ปั้มลมกันทุกโรง  ในการรับงานของเครื่องจัก ซึ่งเป็น 

ปั๊มลมขนาดใหญ่  ซึ่งมีขนาดสามสิบแรงม้าขึ้นไปถึงร้อย

แรงม้าพวกนี้นะครับ  แล้วกโ็รงงานอุตสาหกรรม  เกี่ยวกับ 

อุตสาหกรรมอาหารก็ดี  อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน

ของรถยนต์ก็ดี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคต่างๆ  ซึ่งมไีป

เกี่ยวข้องกับการไปใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ  เพราะว่า

เครื่องอัดลมหรือปั๊มลมเนี่ยมันมีบทบาทสูง” 

นอกจ�กนี้ บุญไทยแมชชีนเนอรี่ ยังได้รับสิทธิใ์นก�รเป็น

ตัวแทนจำ�หน่�ย ปั้มลมขน�ดใหญ่ของ Atlas Copco 

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ช้ันนำ�ของโลกจ�กประเทศสวีเดน 

แต่เพียงผู้เดียวในภ�คอีส�นตอนล่�ง ครอบคลุมตั้งแต่ 

ชัยภูมิ นครร�ชสีม� บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เรื่อยไป

จนถึงอุบลร�ชธ�นี

เตรียมผลัดใบ  
“ใช่ครับเราก็เตรียมตัวที่จะปรับปรุงขณะเดียวกันลูกชาย

ผมก็เร่ิมโตเป็นหนุ ่มข้ึนเรียนจบด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

จากจุฬาฯ มาสองคน และก็เรียนจบวิทยาศาสตร์มาอีก

คนหนึ่ง ก็เป็นก�าลังส�าคัญที่เราคิดว่าจะมาเป็นผู้ที่จะรับ

ช่วงต่อ  และก็สามารถจะบุกเบิกธุรกิจของเราใหโ้ตขึ้น 

อย่างน้อยก็เรายังสามารถที่จะรักษาสัดส่วนของการ

ตลาดได้ดใีห้คงอยู่”
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เม่ือมองเข้�ไปยังอัตร�ก�รเติบโตท�งธุรกิจประม�ณ  

20 – 30 เปอร์เซ็นต์ต่อปีปัจจุบัน เป็นไปต�มเป้�ที่ตั้งไว้ 

เช่นนี้แล้วเข�จึงมีคว�มมั่นใจในสถ�นภ�พของบริษัทฯ 

จึงได้ว�งแผนเตรียมคว�มพร้อมที่จะถ่�ยโอนคว�ม 

รับผิดชอบไปยังลูกช�ยท้ังสองคนท่ีเพ่ิงจะจบก�รศึกษ�

ด้�นวิศวกรรมศ�สตร์ ให้ช่วยกันรับช่วงก�รบริห�รกิจก�ร 

ของครอบครัว นอกจ�กนี้ยังมีก�รตั้งเป้�ที่จะเปิดส�ข�

เพิ่มเติมอีก 1 หรือ 2 ขณะที่ก�รโฟกัสกลุ่มเป้�หม�ยกไ็ด้

เพิ่มคว�มสำ�คัญไปยังกลุ่มโรงง�นอุตส�หกรรม เช่น นิคม 

อุตส�หกรรมนวนคร อำ�เภอสูงเนิน  

“ตอนนี้ผมก็ซื้อที่รอไว้แล้วล่ะครับ  เราก็มองจุดนี้  เรา

อาจจะมองจังหวัดอีสานทางตอนล่าง  อาจจะเป็นจังหวัด 

ไหนก็จะต้องดูอีกที เพราะว่าโรงงานมันเริ่มเข้ามาหนาแน่น 

แล้ว  ถ้าเราไปตั้งสาขาไว้ที่นั่นอีกแห่งก็จะสะดวกในการ

ให้บริการแก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น  เพราะทุกวันนี้การจัดส่ง 

สินค้าเราต้องจัดส่งถึงมือลูกค้าเลย  ทุกวันนี้เราส่งกว้างไกล  

อย่างโคราชนี่ก็แทบจะทุกอ�าเภอ ก็มองดูว่านวนครนี่เป็น 

จุดหนึ่งที่น่าสนใจ  ลูกค้าในอ�าเภอสูงเนิน  สีคิ้ว  ปากช่อง

อะไรอย่างนี้  เพราะว่าโคราชเราเมืองใหญ่”  

“ผมเองก็ดูแลเฉพาะด้านการเงินอย่างเดียวแล้วครับ  

ดูแลเฉพาะในด้านการบริหารการเงินอยู่”

ผลใิบใหม่
“พูดถึงสินค้าที่เราเป็นเอเย่นอย่างเช่นปั๊มน�้าฟอซ ปั๊มลม

แอ๊ดลาสอะไรอย่างนี้  ซึ่งเราเป็นดีลเลอร์ในภาคตะวันออก  

แล้วกใ็นโคราช”  

 

อ�ณ�จักรจะคงคว�มยิ่งใหญ่อยูไ่ด้ ก็มไิด้หม�ยคว�มว่�

ฮ่องเต้จะต้องคงอ�ยุยืนได้ถึงหมื่นปี ห�กแต่หม�ยถึง

ปรีช�ส�ม�รถของฮ่องเต้องค์ใหม่จะต้องไม่ยิ่งหย่อนไป

กว่�กัน  

“ก็ปัจจุบันเรียกว่าธุรกิจของเราค่อนข้างจะคงที่ครับ  คือ 

ยังไมไ่ด้คิดว่าจะขยายไปทางไหน  พยายามจะใช้ศักยภาพ 

ที่มใีห้มากที่สุดเสียก่อน แล้วก็พยายามที่จะควบคุมส่วน

แบ่งตลาดเอาไวใ้หไ้ด้มากที่สุด รักษาต้นทุนการบริหาร

ใหไ้ด้ประสิทธิภาพสูงสุด พูดง่ายๆ ก็คือใช้ต้นทุนให้ต�่า

ที่สุดเพื่อผลก�าไรที่มากที่สุด  ต�าแหน่งตลาดของเราก็จะ 

Cover แค่อีสานใตไ้มไ่ปไกลให้มากกว่านั้น”

AEC กับโคราช และ BMC 
คว�มเปล่ียนแปลงภ�ยในอีกไม่ก่ีปีข้�งหน้�กับผลกระทบ

ในด้�นต่�งๆ ที่สังคมไทยทุกภ�คส่วนจะต้องได้รับกัน

คนละไม่ม�กก็น้อย โดยเฉพ�ะภ�คธุรกิจก็ยิ่งอ�จต้อง

เผชิญกับก�รแข่งขันทีไ่ม่เหมือนเดิม ยิ่งเมืองใหญ่ที่มี

กิจกรรมท�งเศรษฐกิจหล�กหล�ยเช่นโคร�ชด้วยแล้ว 

ก็น่�สงสัยอยู่ว่�ในมุมมองท�งธุรกิจของพวกเข� จะต้อง

เผชิญกับคว�มเปลี่ยนแปลงอย่�งไรบ้�ง

“AEC ส�าหรับโคราชผมว่าในธุรกิจของผมเองไม่ค่อย

กระทบเท่าไหร่นะครับ อาจจะกลางๆ มากกว่า ไม่บวก 

ไม่ลบ ผมว่าจะไปกระทบกับขนส่งหรือว่าเกษตรแปรรูป

อุตสาหกรรมอย่างนี้มากกว่านะครับ ยกเว้นแต่ว่าเราจะ

ไปขยายในจังหวัดที่มไีด้ตามแผนของ AEC อุบลฯ อุดร 

อะไรอย่างนี้นะครับ ถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็จะได้รับผลกระทบ

เต็มๆ”

“ก็เราไมใ่ช่นักวิชาการ   เราใช้ประสบประการณ์ที่เราได้

สร้างสมกันมา”
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ถ้�ใครได้ยินคำ�ว่� “สน�มปร�บเซียน” ก็คงอดที่จะนึกถึง กีฬ�อะไรซักอย่�งหนึ่งที่เจ ้�ของ 

สน�มหรือที่เรียกกันว่� “ทีมเหย้�” ที่อ�จไมไ่ด้มีฝีเท้�หรือฝีมือจัดจ้�นน่�กลัว แต่เมื่อใดที่

ทีมเต็งลงม�เตะเป็นทีมเยือนในสน�มดังกล่�ว ก็มีอันต้องพ่�ยแพ้กลับไปทุกครั้ง สำ�หรับใน

แวดวงธุรกิจก็ว่�กันม� “มีสน�มปร�บ” อยู่จำ�นวนไมไ่ด้ โดยเฉพ�ะที่เมืองขอนแก่น เมืองหลวง 

ท�งเศรษฐกิจของภ�คอีส�น ก็ถือได้ว่�มีเจ้�ของสน�มในน�มธุรกิจอยู่หล�กหล�ยที่กำ�ลัง

สร้�งตำ�น�น “ปร�บเซียน” จ�กต่�งถิ่น ดังเช่นตัวอย่�ง ยักษ์ค้�ปลีกข้�มช�ติร�ยใหญ่ที่

สร้�งปร�กฏก�ร “สึน�มิ” ค้�ปลีก” พัดกระหนำ่�เล่นเอ�ค้�ปลีกร�ยย่อยหล�ยต่อหล�ย

จังหวัดต้องนำ้�ต�ตกม�นับไม่ถ้วน แต่เมื่อต้องม�ลงสน�มเมืองขอนแก่น คำ�ว่� “สน�ม

ปร�บเซียน” ก็ประจักษ์แก่ส�ยต�อีกครั้งหนึ่งเมื่อคลื่นสึน�มิที่ว่� ต้องกลับกล�ยเป็นคลื่น

กระทบฝั่งไปอย่�งเงียบเชียบ  

และสำ�หรับเจ้�ของสน�มอย่�ง “พงศกร สิริเผ่�ประดิษฐ์” แห่ง “ไพรัช โฮมเดคคอร์”  

ก็กำ�ลังจะพิสูจน์คำ�ว่� “สน�มปร�บเซียน” ให้บรรด�ยักษ์ใหญ่ค้�ปลีกด้�นวัสดุก่อสร้�ง

และวัสดุตกแต่งบ้�นได้ประจักษ์เป็นร�ยต่อไป

“ธุรกิจในน�มของ ‘ไพรัชโฮมเดคคอร์-เคหะภัณฑ์’ ที่เปิดตัวบนถนนธุรกิจส�ยวัสดุก่อสร้�ง

ด้วยสินค้�คุณภ�พจ�ก SCG ม�ตั้งแต่ปี 2526 ในฐ�นะตัวแทน ‘รหัสหนึ่ง’ ที่มีสินค้�ของ 

SCG ครบถ้วน  แต่ลูกค้�จะรู้จักไพรัชในน�มของกระเบื้องเป็นส่วนใหญ่ เรียกง่�ยๆ ว่�เร�มี

ตัวจุดแข็งที่ตรงนี้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่�ที่ผ่�นม�เร�ไมไ่ด้ทำ�ให้มันชัดเจน ยังทำ�ให้ลูกค้�เห็น

พงศกร
สิริเผ่าประดิษฐ์ 

ไพรัชโฮมเดคคอร์



15 THE BEST KEY PLAYERS WHO DRIVE E-SAAN ECONOMY

ว่�แล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันไมไ่ด้ว่� ‘ถ้�เป็นกระเบื้องต้องไพรัช’ แตใ่นส่วนของ

ไพรัช โฮมเดคคอร์ เร�กำ�ลังทำ�ตรงนี้อยู่  ซึ่งตอนนี้เร�ก็มีคว�มเชื่อมั่นว่�ลูกค้�

เองรอบ ๆ  ขอนแก่นประม�ณ 200 กโิลที่เร�ขีดวงไว้ก็ค่อนข้�งที่จะรูจักไพรัชแล้ว”

คุณพ่ออยู่วิศวกรอยู่บริษัทเอสโซ่ คุณแม่เป็นนักกฎหม�ยอยู่บริษัทแหลมทอง ด้วย

คว�มที่คุณพ่อเป็นวิศวกรแล้วต้องดใูนเรื่องคุมก�รก่อสร้�งปั๊มนำ้�มัน ก็เลยได้รับ

ก�รโปรโมทให้ม�ดูแลง�นในภ�คอีส�น  ส่วนคุณแม่เองก็มองว่�ครอบครัวคุณพ่อ 

ก็เป็นคนท�งนี้อยู่แล้วเร�ก็น่�จะลองม�ทำ�ธุรกิจอะไรท�งนี้ ม�ห�ลู่ท�งในก�ร

ขยับขย�ยทำ�ธุรกิจในช่วงที่ย้�ยม�ขอนแก่น บังเอิญคุณพ่อมีคอนเนคชั่นกับพวก

บริษัทก่อสร้�งเพร�ะทำ�ง�นเกี่ยวกับก�รคุมบริษัทก่อสร้�งอยู่กไ็ด้ม�รู้จักกับ

ผูใ้หญ่ท่�นหนึ่งที่ที่ดูและของเอสซีจีอยู่ตอนนั้นยังไมไ่ด้เป็นตัวแทนเต็มรูปแบบของ

เอซีจีแต่เป็นตัวแทนในส่วนของกระเบื้องคลอสโต้ก็เร่ิมเปิดร�้นในถนนหลังเมือง

ตอนนั้นปี 2526 เป็นแค่ 2 คูห�ตอนแรกคุณแม่ทำ�คนเดียวก่อน คุณพ่อก็ยังเป็น

วิศวกรอยู่ทำ�ไปทำ�ม�ปร�กฏว่�ในส่วนของตัวเลขเร�ทำ�ให้เข�เห็นว่�มีตัวเลข 

ค่อนข้�งดี เข�ก็เลยม�คุยกับเร�ในลักษณะว่�ให้เร�เป็นตัวแทนของเอสซีจีเข�

เรียกตัวแทนรหัส 1 คือทำ�ทุกสินค้�ของเครือก็เริ่มเป็นตัวแทนตั้งแต่นั้นม�  

พอทำ�ได้ประม�ณ 4-5 ปี ในส่วนพื้นที่มันค่อนข้�งจะคับแคบก็เลยย้�ยในส่วนของ

ตัวที่ตั้งของโชว์รูมย้�ยม�ที่ถนนหน้�เมืองหัวมุมก่อนถึงส�มแยกแฟรี่พล�ซ่�  

ก็ดำ�เนินกิจก�รเรื่อยม�ตอนนั้น

พงศกรเกิดที่กรุงเทพ แต่เข้าเรียนชั้นอนุบาลที่จังหวัด

ขอนแก่นเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าไปศึกษาต่อ 

ที่ขอนแก่นวิทยายน จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงเข้าศึกษา

ต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

“ตอนแรกผมเองอยากไปท�างานก่อนแตใ่นส่วนของที่บ้านพอดีผมเป็นลูกชายคน

เดียวทางคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าเราก็ต้องมาท�าธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วถ้ายังไงก็เลย 

เข้ามาช่วยกิจการดีกว่า  ผมเองตอนที่เข้ามาแรกๆ กไ็ม่รู้จะท�าอะไร ด้วยความที่

ว่าธุรกิจที่บ้านมันเหมือนกับว่ามีทางพนักงานรุ่นเก่าอยู่พอสมควรแล้วทุกคนก็

มีหน้าที่ของเขากันหมดอยู่แล้ว” 
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เมื่อเรียนจบม� ข้อแม้ที่ “พงศกร” ต่อรองกับครอบครัว

ก็คือ ขอทำ�ในสิ่งที่รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเป็นจังหวะ

ที่เครือซีเมนต์ไทยกำ�ลังมีนโยบ�ยที่จะให้ครอบครัวทำ�

โฮมม�ร์ท เข�จึงตอบตกลง เนื่องจ�กเป็นธุรกิจในสไตล์

โมเดิร์นเทรด จ�กนั้นเข�จึงดูแลกิจก�รโฮมม�ร์ทตั้งแต่

เริ่มต้น 

“ท�าทั้งชั้นจัดวางสินค้า การเลือกเอาสินค้าตัวไหนลงบ้าง 

จัดวางยังไงมันเป็นอะไรที่สนุกเพราะเราได้เริ่มต้นเอง

ประมาณปี 2545 อันนั้นยังเป็นโฮมมาร์ทยุคเริ่มต้นเลย” 

เนื่องจ�ก “โฮมม�ร์ท” เป็นธุรกิจใหมใ่นขณะนั้น ซึ่ง

แม ้แต ่ เครือซี เมนต ์ไทยก็ยังอยู ่ในระหว ่�งสั่ งสม 

องค์คว�มรู้ เช่นเดียวกับ “พงศกร” ทีไ่ด้กล�ยเป็นกำ�ลัง

หลักของธุรกิจครอบครัวในเวล�นั้น โดยทั้งสองฝ่�ย

ต่�งก็อยูใ่นช่วงของก�รลองผิดลองถูก จนกระทั่งผ่�นไป

ได้ประม�ณ 2-3 ปี เข�ก็เริ่มคิดว่�คงถึงเวล�ที่จะต้องห�

คว�มรู้เพิ่มเติม ด้วยก�รเข้�ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�โท 

ด้�นก�รจัดก�รที่มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 

“ก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ไปไปพบกับกับทางภรรยา

เพราะภรรยาก็ท�าธุรกิจเดียวกันคือขายวัสดุก่อสร้างอยู่

ที่เมืองเลยแต่เขาเป็นเอเย่นต์ของนครหลวงของปูนนก 

ซึ่งจะว่าเป็นคู่แข่งกันกไ็ด้ แต่มันกลายเป็นอะไรที่ดีคือว่า

ส่วนหนึ่งเรามีมุมมองกันคนละอย่าง”  

เมื่อเรียนจบ “พงศกร” จึงกลับเข้�ไปดูแลโฮมม�ร์ทอีก

ครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นช่วงที่มีก�รปรับปรุงรูปแบบที่เรียกกัน

ว่�โฮมม�ร์ท แม็กซ์และโฮมม�ร์ท บิวเดอร์ ซึ่งเป็นรูปแบบ 

ที่ตรงกับคว�มคิดของเข� และเป็นทิศท�งที่มีคว�มชัดเจน 

ในเรื่องของก�รว�งผลิตภัณฑ์ แตกต่�งออกไปจ�ก 

โฮมม�ร์ทในยุคแรกที่ยังอยู ่ในสภ�พของก�รคลำ�ห�

ทิศท�งม�กกว่�ก�รรุกเข้�ไปในตล�ด

“พอท�าไปประมาณ 3 - 4 ปี เรารู้สึกว่าโฮมมาร์ทใน 

รูปแบบแรกมันยังไมใ่ช่ มันยังไมใ่ช่ตัวเรานะ เรารู้สึกว่า

ต้องท�าอะไรที่เป็นตัวเราจริงๆ เลยเกิดความคิดว่าเรา

อยากมาเปิดทีไ่พรัชโฮมเดคคอร์ ซึ่งอยู่ตรงที่ปัจจุบัน ที่ท�า 

อยู่ข้างสนามบิน” คอนเซ็ปส�าหรับโฮมเดคคอร์ในความคิด 

ของเขาก็คือความเป็นโมเดิร์นเทรดที่มีลักษณะเฉพาะทาง   

เป็นร้านค้าในลักษณะเดียวกับบุญถาวร ซึ่งก็มีอยูใ่น

กรุงเทพฯทั้ง 4 มุมเมือง และมีอัตราเติบโตทางธุรกิจที่ดี  

“ผมว่าตอนที่สร้างไพรัชโฮมเดคคอร์ขึ้นมาก็มองว่า

โมเดลธุรกิจมีความส�าคัญ เพราะว่าตอนนั้นด้วยความคิด 

ว่าเราจะท�ายังไงให้ธุรกิจเราย่ังยืนแล้วก็สามารถจะมี 

จุดขายที่ชัดเจนกว่าที่อื่น หนึ่งเราต้องมีความช�านาญ

เฉพาะด้าน และสองธุรกิจเราต้องเป็นเงินสด ส่วนที่สาม

คือก�าไรเพื่อที่จะน�ามาปรับปรุงธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจมัน

เติบโตอย่างมั่นคง”

แรงผลักดันท่ีต้องก�รท่ีขับเคล่ือนธุรกิจตกแต่งภ�ยใน

ทะลไุปสู่คว�มสำ�เร็จในเบื้องต้น เป็นเพร�ะเมื่อครั้งยังทำ�

ธุรกิจโครงสร้�งครอบครัวของเข�ก็มักจะได้ร�งวัล 

ผู้แทนจำ�หน่�ยยอดเยี่ยมเกือบทุกปี แต่ท้�ยสุดกลับเกิด

คำ�ถ�มและคำ�ตอบขึ้นในใจของเข�ว่�แท้จริงแล้วเงิน

ไมใ่ช่คำ�ตอบ แต่สิ่งที่เป็นคว�มรักคว�มชอบในก�รทำ�

ธุรกิจสินค้�ตกแต่งภ�ยในสำ�หรับเข�ก็คือ คว�มสวยง�ม 

ของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นนั่นต่�งห�ก ประสบก�รณ์เหล่�นี้

คือแรงผลักดันสำ�คัญในก�รนำ�พ� “ไพรัช โฮมเดคคอร์” 

ไปสู่เป้�หม�ยโดยที่เข�มิได้มองในเรื่องผลกำ�ไรเป็น

สำ�คัญ 

“ตอนแรกๆ ก็ยังหลงทางอยู่กล้าๆ กลัวเพราะหากท�า

ร้านหรูเกินไปคนจะกล้าเข้าไหม โดยเฉพาะลูกค้าในอีสาน

เราก็รู้อยู่แล้วว่าคนมีก�าลังไม่เยอะมันมาก ฉะนั้นตอนแรก 

มันก็ยังไมใ่ชโ่มเดลที่เป็นปัจจุบันนี้หรอก ยังเป็นโครง

หลังคาร้อนไม่ติดแอร์ พื้นที่ก็ยังเต็มไปด้วย Rack วางของ  

แต่ละวันมันก็ค่อยๆ ออกไปจากโชว์รูมผมแล้วมันค่อย

เปลี่ยนเป็นห้องโชว์ เราเริ่มที่จะจับทางได้”
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ใน 3 ปีแรกธุรกิจของไฟรัช โฮมเดคคอร์ค่อนข้�งจะ

เติบโตเร็ว นั่นเป็นเพร�ะโมเดลที่แตกต่�งออกม�จ�ก

แบรนด์อื่น แต่ระยะแรกเข�ก็ยอมรับว่�มีคว�มย�กลำ�บ�ก 

ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจกับลูกค้� เพร�ะลูกค้�ที่เข้�ม�มักจะ 

คิดว่�จะเหมือนร้�นวัสดุก่อสร้�งทั่วไป “ก็เข้ามาถามว่า

ปูนมไีหม เหล็กมไีหม กระเบื้องหลังคามไีหม อะไรกไ็ม่มี 

ทางลูกน้องเราเลยเกิดความไม่ม่ันใจมันจะถูกทางไหม 

ท�าไมลูกค้าอยากได้อะไรไฟฟ้าไม่มี สไีม่มี เราเลยพา 

ผู้จัดการฝ่ายขายและใครที่เป็นคีย์แมนไปดูบุญถาวรที่

กรุงเทพเราก็เลือกไปวันเสาร์วันที่ลูกค้าเขาเยอะๆ” 

ปี 2553 จึงมีก�รตัดสินใจครั้งใหญ่ ซึ่งก็คือก�รขย�ย

โชว์รูมจ�กเดิมทีใ่ช้พื้นที่ 3,000 ต�ร�งเมตร ขย�ยไป

เป็น 5,000  ต�ร�งเมตร มีก�รนำ�เอ�ระบบปรับอ�ก�ศ

แบบท่อเหมือนห้�งสรรพสินค้�ขน�ดใหญ่โดยใช้งบ

ลงทุนในส่วนนี้ประม�ณ 10 ล้�นบ�ท นั่นม�จ�กเสียง

สะท้อนจ�กลูกค้�ที่พ�กันบ่นว่�อ�ก�ศร้อน เพร�ะก�รเดิน 

เลือกซื้อสินค้�ที่ต้องใช้เวล�ในก�รเลือกน�นกว่�ก�ร 

ซื้อของทั่วไป ฉะนั้นห�กปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปก็อ�จจะ

กล�ยเป็นผลเสีย ทั้งๆ ที่ตัดสินใจลงทุนขย�ยโชว์แต่กลับ

ไม่ส�ม�รถทำ�ให้ลูกค้�มีคว�มสุขในก�รเดินเลือกซื้อ

สินค้�ได้

“ไม่มีความสุขกับบรรยากาศเราเลยเริ่มติดแอร์ และ

พัฒนาให้มีร้านกาแฟส�าหรับบริการลูกค้า มีอินเตอร์เน็ต

ให้ลูกค้า เพราะลูกค้าที่มาเป็นครอบครัว ถ้าผู้ชายที่เขา

ไม ่ได ้เลือกของเขาก็ไม ่ รู ้จะท�าอะไรอย่างน้อยอ่าน

แมกกาซีนลูกเล่นอินเตอร์เน็ต เขาก็มีความสุข คนเลือก

กไ็ม่กังวลว่าจะใช้เวลาเยอะแคไ่หน”

หลังจ�กมีก�รปรับปรุงในเรื่องระบบปรับอ�ก�ศ ก็เริ่มมี

ก�รปรับปรุงในร�ยละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ลงมือปรับปรุง

แม้กระทั่งห้องนำ้�ที่มีก�รติดแอร์เพิ่มเข้�ไป จนแม้แต่ฝ่�ย

บริห�รจ�กซีเมนต์ไทยก็ยังแปลกใจ และไถ่ถ�มถึงเหตุผล 

ในก�รติดแอร์ห้องนำ้� ซึ่งคำ�ตอบก็คือเป็นกลยุทธที่ทำ�ให้ 

ลูกค ้�ใช ้ เวล�อยู ่ในไพรัชโฮมเดคคอร์ให ้น�นที่สุด 

เป็นก�รสร้�งคว�มสะดวกสบ�ยให้มีคว�มรู้สึกคล้�ยกับ

ก�รช็อปปิ้งในห้�งสรรพสินค้� ที่มีพื้นฐ�นม�จ�กแนวคิด 

เรื่อง “ลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง”

“ตอนน้ีห้องน�้าผมก็มีการติดเคร่ืองเสียงด้วยคือพยายาม 

สร้างบรรยากาศการช็อบปิ ้งให้ลูกค้ามีความสะดวก

สบายและล่าสุดก�าลังจะขึ้นห้องรับรองลูกค้าที่คลัง ก็จะ

เหมือนกับเป็นลักษณะของโชว์รูมรถยนต์เพื่อให้การ 

รอคอยลูกค้าไม่น่าเบื่อ” เป็นวิธีคิดที่พยายามเข้าไปนั่ง

อยูใ่นความคิดของลูกค้า ต้องรูใ้หไ้ด้ว่าลูกค้าต้องการ

อะไร อยากได้สินค้าแบบไหน โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

ตลาดวัสดุก่อสร้างในจังหวัดขอนแก่นมีสภาพของ 

การแข่งขันสูง จนน่าจะเรียกได้ว่าสูงที่สุดในประเทศไทย 

นั่นเป็นเพราะมโีมเดิร์นเทรดสินค้าวัสดุก่อสร้างครบทุก

แบรนด์ ทั้ง ดโูฮม โฮมฮับ ไทวัสดุ โกลบอลเฮ้าส์ โฮมโปร  

และโฮมเวิร์ค “ก็คือครบที่สุดแล้ว ถามว่าวันนี้เราจะแข่ง

กับเขายังไง ผมเองคิดว่าผมไมไ่ด้แข่งกับเขาตั้งแต่ต้น 

อยู่แล้วคือทุกคนพยายามดึงเราไปชกมวย แต่วันนี้ผม

บอกเลยว่าธุรกิจผมถ้าเป็นมวยก็มวยสากล”
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วิธีก�รทำ�ตล�ดของไพรัช โฮมเดคคอร์ จะไมใ่ช้วิธี ลด 

แลก แจก แถม ไม่ทำ�โปรโมชั่น ลดล้�งสต็อก แต่สิ่งที่

เลือกทำ�ก็คือก�รแชร์ประสบก�รณ์ร่วมกัน มีก�รจัด

ประกวดห้องนำ้� โดยเปิดโอก�สให้ลูกค้�ที่ซื้อสินค้�จ�ก

ไพรัช โฮมเดคคอร์ไปติดตั้งห้องนำ้�ส่งเข้�ประกวด และ

ทำ�ก�รตัดสินโดยกรรมก�รผู ้ทรงคุณวุฒิจ�กคณะ

สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ ร่วมด้วยสถ�ปนิกของบริษัท เพื่อ

ช่วยกันตัดสินและมอบร�งวัลแก่แบบห้องนำ้�ท่ีชนะเลิศ 

นอกจ�กนี้ “พงศกร” ยังใช้ช่องท�งของ Social Media 

 เปิดโอก�สให้ลูกค้�โหวตผ่�นเฟสบุ๊คให้กับแบบห้องนำ้�ที่

ตนเองชอบ ส่วนลูกค้�ทีไ่ด้รับก�รโหวตสูงสุดก็จะมีสิทธิ์

รับร�งวัลทั้งหมด 

“ผมมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีความต่าง แล้วก็ล่าสุดได้

เปิดตัวคอตโต้สตูดโิอ ซึ่งเป็นการบริหารครบวงจรของ

คอตโต้เป็นแห่งแรกของอีสานตอนบน เราบริการงาน

ออกแบบและเช็คสต๊อกโดยตรงกับโรงงาน” 

สิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับธุรกิจก็คือก�รพัฒน�ตัวเองตลอด

เวล� เพร�ะสินค้�ของ “ไพรัช โฮมเดคคอร์” ไมใ่ช่สินค้� 

Commodity ห�กแต่มีลักษณะเป็นสินค้�แฟชั่น ไมใ่ช่ 

อิฐ หิน ปูน ทร�ย เพร�ะฉะนั้นจึงเต้องมีก�รนำ�เสนอ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก่ลูกค้�ตลอดเวล� ฉะนั้นทีมง�นจึง

ต้องมีทัศนคติหรือแนวท�งที่เข้�ใจตรงกัน มีคว�มพร้อม 

ที่จะพัฒน�ตัวเองและรับคว�มรูใ้หม่ๆ 

ปัจจุบัน ไพรัช โฮมเดคคอร์ ได้มีกระบวนก�รปรับองค์กร 

อยู่ตลอดเวล� มีก�รเขียนผังโครงสร้�งองค์กร แบ่ง

แผนก และเริ่มทำ� KPI (วัดผลก�รดำ�เนินง�น-ดำ�เนิน

ธุรกิจ) เพิ่มขย�ยคลังสินค้�และปรับโครงสร้�งบริษัท 

“เราเองไมใ่ช่ตัวแทน SCG หมายถึงว่าส�าหรับไพรัชโฮม

เดคคอร์ ตอนแรกทางเอสซีจีอยากให้เราเป็นตัวแทน

เพียงแต่เราคิดว่าถ้าเราเข้า SCG เราจะมีข้อจ�ากัดเยอะ 

เราต้องการให้เป็นตัวเรามากกว่า”

ดังนั้น ไพรัช โฮมเดคคอร์ จึงขอร่วมมือกันในลักษณะอื่น 

ซึ่งก็คือก�รจัดพื้นทีใ่ห้กับท�ง SCG เพื่อเข้�ม�เปิดพื้นที่

เป็น COTTO Studio เป็นก�รใช้พื้นทีใ่นแบบร่วมกัน

แบบเป็นสัดเป็นส่วน ขณะนี้จึงมีสินค้�แบรนด์ต่�งๆ ที่

ว�งข�ยอยูใ่นไพรัช โฮมเดคคอร์ไม่ตำ่�กว่� 100 แบรนด์ 

แต่แบรนด์ที่เป็นพันธมิตรธุรกิจหลักก็มีอยู่ประม�ณ 40 

แบรนด์ มีส่งพนักง�นส่งเสริมก�รข�ยของบริษัทเข้�ม�

อยู่ประจำ� 

“ปัจจุบันผม 37 ปี คิดว่าผมไม่เกิน 40 ต้องมีสาขาที่ 2 

ส่วนสาขาที่ 3 ที่ 4 ผมไม่กังวล เพราะสาขาที่ 2 ถ้าเกิด

เราเปิดแล้วเราสามารถที่จะบริหารมันได้ เลยคิดว่า

สาขาที่ 3 และ 4 มันไม่ยาก เพียงแต่เราต้องเตรียม 

ความพร้อมหนึ่งเรื่องบุคลาการ สองเรื่องระบบงาน  

ท�ายังไงไมใ่ห้ธุรกิจมันรั่วไหล คนที่ท�าให้เราเขามีความ

เข้าใจในธุรกิจนี้เพียงพอ”

คงต้องยอมรับในคว�มเป็นจริงที่ว่� ตล�ดสินค้�ตกแต่ง

บ้�นในเมืองขอนแก่นเติบโตและมีก�รแข่งขันสูง ซึ่งใน

ปัจจุบันได้มีโมเดิร์นเทรดสินค้�ตกแต่งและวัสดุก่อสร้�ง

เปิดขึ้นแข่งขันกันเป็นจำ�นวนม�ก และม�กจน “พงศกร” 

อดที่จะหว่ันใจไมไ่ด้ว่�คว�มสมดุลระหว่�งดีม�นด์กับ 

ซับพล�ยจะข�ดคว�มสมดุลจนถึงขึ้นสวนท�งกันอย่�ง

รุนแรงหรือไม่

“ยอมรับว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมายอดขายเรากไ็ด้รับผล 

กระทบเหมือนกัน ซึ่งมันเป็นผลกระทบที่มองว่ามันเป็น

ด้านบวก เวลาผมมองจะมองสองด้านเสมอเพราะ 

ทุกธุรกิจมันมีวิกฤตและโอกาส เดือนแรกทีไ่ด้รับผล 

กระทบได้คุยกับน้องๆ ว่า ตอนนี้เรามีคู่แข่งแล้วเพราะ

ฉะนั้นอยู่สบายไมไ่ด้แล้ว”
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ตล�ดค้�ปลีกสินค้�ตกแต่งบ้�นท่ีมีผู้ประกอบก�รร�ย

ใหญ่จำ�นวนม�ก ตล�ดจึงกล�ยเป็นของผู้ซื้อ ทำ�ให้ผู้ซื้อ

มีท�งเลือกในก�รจับจ่�ยเฉพ�ะสิ่งที่คิดว่�คุ้มค่�และได้

รับก�รดูแลดีที่สุด ฉะนั้นก�รทำ�ธุรกิจจึงต้องมีก�รปรับ

ตัวสูง ไม่เพียงแต่ต้องปรับปรุงประสิทธิภ�พภ�ยใน

เท่�นั้น “พงศกร” ยังมองไปถึงขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

ให้บริก�รแก่ลูกค้� ทั้งก�รจัดส่งที่ตรงต่อเวล� คว�ม

รวดเร็วในก�รจัดสินค้� ก�รรอใบกำ�กับภ�ษโีดยที่ลูก 

ไม่ต้องนั่งรอน�น ก�รแจ้งเปลี่ยนสินค้�ที่เกิดจ�กคว�ม

ผิดพล�ดในก�รจัดสินค้�ต้องมไีม่ม�ก สิ่งเหล่�นี้คือก�ร

เสริมสร้�งศักยภ�พในก�รแข่งขันมัน ที่ “พงศกร” 

พย�ย�มปรับเจตคติพนักง�นเพื่อให้เห็นภ�พร่วมกัน ทั้ง

จ�กก�รพูดคุยและจัดกิจกรรมโดยมีก�รตั้งเป้�หม�ย

และระยะเวล�ที่จะต้องทำ�ให้สำ�เร็จ จนในที่สุดจึงเกิด

ก�รร่วมแรงร่วมใจ มีก�รทำ�เงินเป็นทีมเวิร์คที่มีคว�ม

แข็งแรงม�ก

“ปลายปีนี้คิดว่าเราน่าจะดีข้ึนเพราะผมมองว่าถ้าคู่แข่ง

เข้ามามาก ก็ต้องคิดเป็นด้านบวกว่าถ้าเราผ่านคู่แข่ง

ทั้งหมดไปได้แล้วเรากไ็ม่มีอะไรต้องกังวลแล้ว”

อน�คตตล�ดวัสดุก่อสร้�งและวัสดุตกแต่งจะแบ่งออก

เป็น 2 โมเดล ที่จะเป็นรูปร่�งชัดเจนม�กขึ้นก็คือรูปแบบ 

ของร้�น “วันสต็อปช็อป” และ “สเปเซียลสโตร์” จึง

เท่�กับว่�ร้�นค้�ในสองลักษณะนี้จะต้องเลือกพัฒน�ใน

ท�งใดท�งหนึ่ง เมื่อมีคว�มชัดเจนในธุรกิจด้�นที่ถนัด

ที่สุดแล้ว จ�กนั้นจึงเป็นขั้นตอนของก�รสร้�งคว�ม

แข็งแกร่งให้กับธุรกิจ 

“ซึ่งคิดว่ามันจะเป็นทางให้ผู้ประกอบการทุนท้องถิ่นจะ

อยูไ่ด้ เพราะการเข้ามาของทุนส่วนกลางซึ่งเขามีสายป่าน 

ที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าเรา และเขามาในเม็ดเงินค่อนข้าง

จะใหญ่ เขาซื้อที่ทีหนึ่ง 100 กว่าไร่ หรือท�าสโตร์ที่หนึ่ง

เหมือนกับบิ๊กซี โลตัสบวกกับห้างเลยทีเดียว คือไมใ่ช ่

เฉพาะสินค้าที่เป็นแบบซุปเปอร์มาร์เกตแล้ว แต่ว่ามีสินค้า 

วัสดุก่อสร้างไปรวมอีกมันเป็นสเกลทีใ่หญ่ขึ้นไปอีก” 

แม้ว่�ก�รรุกคือของบรรด�ยักษ์ใหญ่จะเป็นสิ่งที่น่�กลัว 

แต่ “พงศกร” ก็เชื่อว่�ลูกค้�ทุกคนไมไ่ด้เลือกไปเดิน

เพร�ะคว�มใหญ่และทันสมัยของสถ�นที่ เพร�ะคว�ม

ใหญโ่ตก็มีปัญห�ในเรื่องของคว�มล่�ช้� ซึ่งในกรณีของ

โมเดิร์นเทรดเหล่�นี้จะนำ�เอ�แนวคิด “ปล�ใหญ่กินปล�

เล็ก” ที่เกิดขึ้นกับห้�งค้�ปลีกสินค้�อุปโภคบรโิภคม�ใช้

ไมไ่ด้ เพร�ะปล�ใหญใ่นวงก�รธุรกิจค้�วัสดุตกแต่งบ้�น

ก็อ�จจะถูกปล�ที่ตัวเล็กกว่�ขยำ้�กินเอ�ได้เหมือนกัน นี่จึง 

เป็นหลักคิดที่สำ�คัญของคว�มพย�ย�มปรับตัวให้อยู ่

รอดไดใ้นท่�มกล�งก�รแข่งขัน โดยเฉพ�ะก�รนำ�เอ�จุด

แข็งของร้�นที่มีพื้นที่ขน�ดเล็ก ที่ส�ม�รถให้บริก�รได้

รวดเร็ว เมื่อก�รบริก�รเป็นไปอย่�งรวดเร็ว ลูกค้�กไ็ม่

ต้องเสียเวล�รอคอยสินค้� เพร�ะก�รรอคอยก็คือก�ร

เสียโอก�สอย่�งหนึ่ง เพร�ะฉะนั้นถ้�ส�ม�รถทำ�ให้ลูกค้�

ประหยัดเวล�ในส่วนนีไ้ด้ รวมทั้งก�รให้คำ�แนะนำ�ในตัว

สินค้�ที่ทั้งพนักง�นและร้�นค้�มีคว�มเชี่ยวช�ญ สิ่งเหล่�นี ้

ก็น่�จะเป็นคำ�ตอบที่ดีสำ�หรับธุรกิจร�ยที่ย่อมลงม�ได้

“ในส่วนของตัวสินค้า แบรนด์หลักๆ ก่อนก็คือกระเบื้อง

คอตโต้ จากเดิมที่ท�ากระเบื้องคอตโต้ปีแรกท�าให้เขา

ประมาณปีละ 2 ล้าน ปัจจุบันผมซื้อเขาอยู่ประมาณ 

เดือนละ 5-6 ล้าน ล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนพฤษภา Ranking  

ทั่วประเทศไม่รวมกรุงเทพฯ ตอนนี้เราอยู่ที่เบอร์ 5 ส่วน

ในอีสานเราเป็นเบอร์ 1 ซึ่งก็พอจะคะเนได้ว่าในส่วนของ

กระเบื้อคอตโต้ที่เป็น Leader ในตลาดตอนนี้ เป็น 

มาเกตแชร์ของเราก็พอสมควร”

“เราท�าในสิ่งที่เราคิดฝันไว้มากกว่าว่ามันจะเป็นจริง 

ไดไ้หมในพื้นที่ตรงนี้  เป้าแรกที่คิดว่าอยากเป็นผู้น�าในธุรกิจ 

นีใ้นอีสานตอนบนผมว่าวันนี้มันก็มาเกินจากเป้าหมายที่

เราวางไว้แล้ว แต่ถามว่าอนาคตข้างหน้าอยากจะไปถึง

จุดไหนผมก็จะวางสเต็ปเป็น 2 ไว้ก่อน” 

เป้�หม�ยแรกของเข�ก็คือ อย�กเห็นส�ข�กระจ�ยอยู่ทั่ว 

ภ�คอีส�น และอย�กสร้�งแบรนด์ของไพรัชโฮมเดคคอร์

ให้แข็งแกร่งที่สุดในอีส�น ส่วนที่ว่�อน�คตธุรกิจตัวนี้จะ

ทะลุไปไกลกว่�ท่ีตั้งเป้�หม�ยเอ�ไว้ก็คงต้องปล่อยให้

เวล�เป็นผู้ตอบ 
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“เวล�ของผมมันไมไ่ด้อยูใ่นธุรกิจท้ังหมดผมเองต้องแบ่ง

เวลาให้ครอบครัวเพราะตอนนี้ลูกผมก็ยังเล็กอยู่ 5 ขวบ 

และ 7 ขวบ และกิจกรรมทางสังคมผมก็เข้าไปช่วยงาน

ของคู่ค้าอยู่คือเป็นอนุกรรมการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์”

ในระหว่�งจุดยืนของผู้ประกอบก�ร กับ ผู้ทีไ่ด้ชื่อว่�  

“มืออ�ชีพ” ในวงก�รธุรกิจอ�จจะหม�ยถึงเส้นแบ่งที่ทำ�ให้ 

ทั้งสองฝ่�ยต้องเดินคนละเส้นท�งอย่�งย�กท่ีจะบรรจบ

กันได้ 

“คุณต ้องรู ้ เรื่องของการลงทุนท�ายังไงเราจะเป ็น 

นักบริหาร ท�ายังไงเราจะสามารถเอาเม็ดเงินของเราไป

ลงทุนธุรกิจอื่นไดโ้ดยที่เราไม่ต้องไปท�าเอง ถ้าเรามอง

อย่างนักลงทุนแล้วในธุรกิจผมต่อไปลูกผมอาจจะไม่มา 

บริหารกไ็ด้ แต่ขณะเดียวกันไมใ่ช่เขาไม่มีส่วนของการเป็น

เจ้าของเลย แต่เราก�าลังพูดถึงธุรกิจที่จะเติบโตไปเป็น 

มืออาชีพซ่ึงตรงนี้เราต้องใจกว้างพอท่ีจะให้คนอื่นเขามา

ช่วยดูแล ขณะเดียวกันเราต้องถามคนของเราเองด้วยว่า 

เขาอยากจะเข้ามาท�าหรือเปล่า  เราคงไมไ่ปก�าหนดเวย์ให้

เขาว่าจะต้องมาสืบทอดกิจการ เราอยากให้เขามีอิสระใน

การเลือกชีวิตของเขาเอง”

ในส่วนง�นด้�นสังคม “พงศกร” ก็ดูเหมือนจะเริ่ม ๆ เข้�ม� 

มีส่วนร่วม เนื่องด้วยองค์คว�มรู้ที่เข�มีอยู่มันคือสิ่งที่มี

คุณค่�สำ�หรับคนทำ�ธุรกิจในรุ่นหลัง ดังนั้นเข�จึงไม่ปฏิเสธ 

ที่จะเดินส�ยออกไปให้คว�มรู้ทั้งในจังหวัดหรือภูมิภ�ค 

รวมทั้งก�รบรรย�ยพิเศษในสถ�บันก�รศึกษ� เพร�ะเข�

มองว่�ประเทศไทยยังมีข้อด้อยท่ีจะสอนคนให้ออกม�เป็น

ผู้ประกอบก�ร  

ในมุมมองของคนทำ�ธุรกิจเช่น “พงศกร”เข�มองก�รเข้�

สู่ประช�คมอ�เซียนในปี 2558 ในแง่บวกเพร�ะขน�ด

ของตล�ดทีใ่หญ่ม�กขึ้น ขณะที่กำ�แพงภ�ษีที่เคยขว�ง

กั้นกลับลดลง ส่วนในพื้นที่ขอนแก่นที่จะเป็นศูนย์กล�ง

ของอินโดจีนของก็จะมีศักยภ�พในก�รเชื่อมต่อเพื่อนบ�้น 

อินโดจีน เพร�ะมีคว�มพร้อมในเรื่องก�รคมน�คม มีก�ร

ตัดถนน อีสท์-เวสท์ และ นอร์ท-เซ�ท์ เชื่อมทั้งภูมิภ�ค 

ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 

“มันท�าให้อะไรหลายอย่างมันง่ายขึ้น เช่นเมื่อก่อนเราจะ

ขนส่ง ถนนกไ็ม่มีความพร้อม รถไฟรางคู่ก็ยังไม่มี แต่ถ้า

ต่อไปทุกอย่างมันดีพร้อม ผมว่ามันเหมือนกับการย่อ

อาเซียนให้เล็กลง พอย่อให้เล็กแล้วคุณกไ็ม่จ�าเป็นต้อง

อยู่ชายแดนก็ท�าการค้าได้ วันนี้ถ้าผมอยู่ขอนแก่นไม่อยู่

ติดขายแดนแบบหนองคาย มุกดาหาร นครพนม ผมอาจจะ 

ค้าขายกับลาวยากหน่อย แต่ถ้าต่อไปถนนหนทางมัน

สะดวกการค้าไม่มีขีดจ�ากัด ผมว่ามันเป็นโอกาสที่เรา

สามารถท�าตลาดไม่เฉพาะที่ประเทศไทยแต่มันไปถึง

ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะ ลาว กัมพูชา  พม่า ก็มีความ

สะดวกขึ้น”

ส่วนของผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับธุรกิจของไพรัช  

โฮมเดคคอร์ อ�จไม่ชัดเจนเหมือนสินค้�ที่เข้�ไปเกี่ยวข้อง

กับผู้บรโิภคในระดับ Mass ไม่ชัดเจนเหมือนธุรกิจ 

โมเดิร์นเทรดค้�ปลีก ที่มีก�รขย�ยออกไปทั่วทุกหัวระแหง  

มีก�รปรับไซด์ปรับรูปแบบเพื่อแทรกเข้�ไปในชุมชนขน�ด

ต่�งๆ ขณะที่ธุรกิจค้�วัสดุก่อสร้�งและวัสดุตกแต่งบ้�น

จะยังมีคว�มเฉพ�ะตัวท่ีผู้ประกอบก�รในพื้นท่ียังมีคว�ม

ได้เปรียบกลุ่มทุนส่วนกล�งและต่�งประเทศ อย่�งน้อย

ในเรื่องของคอนเน็คชั่นที่ผู้ประกอบก�รในพื้นที่จะรู้จัก

คุ้นเคยกันเป็นอย่�งดี ซึ่งเป็นต้นทุนที่ทุนใหญ่จ�ก

ภ�ยนอกไม่มี 
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บุญมา

อ่ิมวิเศษ  

แบรนด์ท้องถ่ิน

“สตาร์เวลล์” สู่ระดับชาติ

เข�คนนีไ้มไ่ด้มีเชื้อส�ยพ่อค้�ว�ณิช ไมไ่ด้มีทรัพย์สมบัติที่จะนำ�ม�ใช้ ต่อยอดคว�มรำ่�รวย  

ห�กแต่เข�เป็นเพียงน�ยบุญม� อิ่มวิเศษ ลูกช�ยช�วน�ธรรมด� ที่ผันตัวเองจนกล�ยม�

เป็นนักบริห�รและประสบคว�มสำ�เร็จในธุรกิจที่มีแบรนด์ชื่อดังอย่�ง “สต�ร์เวลล์” เป็น

ตัวทำ�ตล�ด บริษัทสต�ร์เวลล์ (1998) จำ�กัด ได้ดำ�เนินก�รก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 สิงห�คม 

2537 โดย พ.ท. ดร. บุญม� อิ่มวิเศษ จ�กยุคเริ่มแรกที่มีพนักง�นประจำ�อยู่เพียง 2 คน 

จนกระทั่งปัจจุบันมีพนักง�นประจำ�ม�กกว่� 1,000 คน มีทรัพย์สินในระดับพันล้�นบ�ท 

และมีผลประกอบก�รม�กกว่�ปีละหนึ่งพันล้�นบ�ท แต่สิ่งที่ ดร.บุญม�บอกเล่�ถึงที่ม�ก็

แทบไม่น่�เชื่อว่�เข�จะนำ�พ�ธุรกิจก้�วม�ถึงจุดน้ีได้“ไม่มีท�งเลือกไม่รู้จะไปทำ�อะไรเพร�ะ

เร�จบ ม.6 แล้วก�รลงทุนไม่ค่อยเข้�ใจครับ แต่ถือว่�ทำ�ง�นที่เร�เคยทำ�เร�ก็เคยทำ� เร�

ก็ลองดูว่�ขน�ดไหน ก็สะสมประสบก�รณ์สักประม�ณ 4 ปี”

จ�กจุดเริ่มต้นที่เป็นหนท�งนำ�ม�สู่คว�มสำ�เร็จในวันนี้ เกิดจ�กประสบก�รณ์บนเส้นท�งเดิน 

ที่เรียกกันว่�“นักข�ย” ง�นที่ขึ้นชื่อว่�เป็นอ�ชีพที่หนักและท้�ท�ย อ�ชีพที่ต้องเดินออกไป

ห�ลูกค้�เป็นง�นที่เข�บอกในภ�ยหลังว่� ไม่อย�กทำ�จนถึงขั้นเกลียด แต่ด้วยคว�มที่เข�

อย�กเรียนหนังสือ และไม่อย�กให้ก�รเรียนของเข�เป็นภ�ระของท�งบ้�น และขณะนั้น

ก�รศึกษ�ขั้นสูงที่สุดสำ�หรับเข�ก็มีเพียงวุฒิ มัธยมศึกษ�ปีที่ 6 ทีไ่ม่ส�ม�รถนำ�ไปสมัครง�น 

ออฟฟิศแห่งใด แต่แล้วในที่สุดเส้นท�งทีไ่ม่อย�กเลือกเดินกลับกล�ยเป็นเส้นท�งธุรกิจ 

ที่นำ�พ�ตัวเข�ม�สู่คว�มสำ�เร็จในที่สุด

“ก็เป็นงานที่เรามีประสบการณ์มา เพียงแต่ผมคิดว่าจะท�าไปจนจบปริญญาตรีก็จะเลิกท�า

แล้วผมคิดแค่นั้น”
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ก�รเริ่มต้นธุรกิจของเข�ในระยะแรก ยังไม่มีเป้�หม�ยใน

เชิงธุรกิจอย่�งแท้จริง ไม่มีแม้แต่ก�รตั้งเป้�ที่จะสร้�ง

ธุรกิจให้เติบโตขึ้นแต่อย่�งใด แต่เมื่อเข�จบก�รศึกษ�ใน

ระดับปริญญ�ตรใีนปี 2542 จึงได้มีก�รนำ�เอ�คว�มรู้ม�

พัฒน�ธุรกิจ  มีก�รว�งระบบองค์กรที่ชัดเจนม�กขึ้น  

จนทำ�ให้อัตร�ก�รเจริญเติบโตท�งธุรกิจปร�กฏขึ้นเป็น

ครั้งแรก  และนี่ก็คือแรงจูงใจสำ�คัญที่นำ�ม�สู่ก�รพัฒน�

ธุรกิจให ้ เจริญเติบโตม�กขึ้นและเม่ือเข�ค ้นพบว ่�  

ก�รศึกษ�ให้คำ�ตอบแก่เข�ได้ อีกสี่ปีต่อม�หลังจ�กจบ

ก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี “บุญม�” จึงศึกษ�ต่อใน

ระดับปริญญ�โท ซึ่งก�รศึกษ�ในระดับที่สูงขึ้นกไ็ด้ช่วย

ให้เข�เข้�ใจในเรื่องของก�รว�งกลยุทธ รู้จักก�รว�งแผน 

ธุรกิจ ขณะที่ช่วงเวล�ของก�รเริ่มต้นจัดโครงสร้�ง

องค์กรอย่�งจริงจัง องค์กรธุรกิจของเข�มีพนักง�นเพิ่ม

ขึ้นม�ประม�ณ 80 คน เป็นประจำ�ทั้งหมดทั้งพนักง�น

ฝ่�ยข�ย ซุปเปอร์ไวเซอร์ หัวหน้�ทีมข�ย ผู้ช่วยผู้จัดก�ร 

ผู้จัดก�ร ตลอดจนพนักง�นออฟฟิศ เป็นก�รเติบโตขึ้น

ขององค์กรต�มลำ�ดับ “จากที่ลงทุนประมาณ 4 แสน  

ผมท�างานไม่เคยดูเรื่องของเม็ดเงินเรื่องของรายได้ ผม

จะท�างานให้มันสนุกผมจะไม่เคยคิดถึงว่าจะได้อะไรกลับ

มา แต่ขอให้มันดี ดีของผมคืออย่าให้คนอื่นหนักใจ เสียใจ 

อย่าให้คนอื่นผิดหวังในตัวเรา ผมคิดแค่นั้นพอ เพราะ

ฉะนั้นผมท�างานท�าไมผมมีความสุข ถ้าให้ผมอยู่บ้านผม

อยูไ่มไ่ด้  คือ ทุกคน เขาเห็นความส�าคัญของเรา เห็น

ความสามารถของเรา ไม่ปฏิเสธเรา ยกเว้นเราไมไ่หว

จริงๆ เราก็พอ”

การศกึษาและมานะอดทนคำาตอบธุรกจิ
ก�รเริ่มต้นทำ�ธุรกิจของเข�มีส�เหตุเบ้ืองต้นม�จ�ก

ต้องก�รห�ทุนเรียนหนังสือด้วยตัวเอง แม้จนกระทั่งใน

เวล�ที่ธุรกิจเริ่มอยู่ตัวแล้ว แต่เข�ก็คิดเจียดเวล�ไปเรียน

ในระดับปริญญ�โท นั่นเป็นเพร�ะมองเห็นคว�มสำ�คัญที่

ชั้นเรียนที่เปรียบเสมือนก�รเข้�ไปเปิดโลกทัศน์ในด้�นที่

ห�ไมไ่ด้จ�กประสบก�รณ์

ไทม์ไลน์ธุรกจิ “สตาร์เวลล์”
ธุรกิจในปัจจุบันของ “สต�ร์เวลล์” คือผู้จำ�หน่�ยเครื่องใช ้

ไฟฟ้� เครื่องใชใ้นครัวเรือน สินค้�สุขภ�พ ต่อม�ได้มีก�ร

ขย�ยธุรกิจออกม�เป็นสต�ร์เวลล์ลิสซิ่ง เป็นธุรกิจทีใ่ห้

บริก�รสินเชื่อท�งด้�นก�รเงินแก่ลูกค้�

“ผมบอกตรงๆ ว่า แต่ละธุรกิจผมไม่ต้องการขยายเยอะ 

เพราะว่าผมท�าสตาร์เวลล์แล้วผมเหนื่อยเรื่องคน ผมก็

เลยอยากจะเลิกแล้วผมจะไปท�าสตาร์เวลล์ลิสซิ่ง คือให้

บริการสินเชื่อทางการเงิน พอหลังจากนั้นผมคิดจะเลิก

ผมก็เลิกไมไ่ด้ เพราะว่าสงสารเห็นอกเห็นใจพนักงาน เรา 

ต้องมีพนักงานคือบุคคลากรที่เรารับเขามา เราก็เลยเลิก

ไมไ่ด้ ธุรกิจสตาร์เวลล์ก็เติบโตเป็นสตาร์เวลล์ลิสซิง”

ธุรกิจลิสซิ่งถูกก่อตั้งขึ้นในร�ว ปี 42-43 เพียงแต่ว่�ใน

ระยะเริ่มต้นยังไม่มีก�รจัดก�รองค์กรอย่�งเป็นระบบ จน

กระทั่งตัวเข�เริ่มเรียนในระดับปริญญ�โท ธุรกิจโดย

ภ�พรวมจึงได้รับก�รจัดรูปองค์กรให้เป็นระบบม�กขึ้น 

จ�กนั้นก็มีก�รก่อตั้งบริษัท“สต�ร์เวลล์เทรดดิ้ง” บริษัท

ค้�ส่งให้กับตัวแทนจำ�หน่�ยทั่วประเทศ  อันดับถัดม�ก็

คือ “สต�ร์เวลล์ก�ร์เดนท์โฮม” ธุรกิจรีสอร์ท

“จริงๆ แล้วผมไมไ่ด้ตั้งใจท�ารีสอร์ท ผมไปหาที่สัมมนาให้

กับพนักงาน แล้วมีคนชวนผมไปซื้อที่ แต่ผมไม่ชอบ ผมไม่

ได้ซื้อของเขา พอดีเห็นแปลงหนึ่งแบ่งขาย ผมลองถาม

เล่นๆ เขาขายก็เลยได้ซื้อไว้เผื่อว่าพักผ่อน ผมบริหาร 

ธุรกิจสามบริษัทก็เหนื่อยพอแล้ว ผมก็กะว่าจะไปพักผ่อน

อยู่ที่นั่น”

ผลสำ�คัญอีกประก�รหนึ่งคือ ตัวเข�ต้องลงไปคลุกคลีอยู่

ที่ตั้งรีสอร์ทเป็นเวล�ปีกว่�ลงมือปลูกต้นไม้จัดสวนด้วย

ตัวเอง จนส่งผลให้สุขภ�พก�ยของเข�ดีขึ้น แตใ่นด้�น

ตรงข้�มเข�กลับเริ่มจะรู้สึกว่�อ�ยุของตัวเองเพิ่งจะเริ่ม

วัยส�มสิบต้นๆ กับก�รที่กลับม�อยู่ท่�มกล�งธรรมช�ติ

เป็นเวล�น�นเกินไป ทำ�ให้คว�มคิดด้�นธุรกิจหยุดนิ่งอยู่

กับที่

“เหมือนเราอยูใ่นป่านะ ถ้าใครอยูใ่นป่าชีวิตก็จะปลง 

ท�าให้เราไมไ่ด้มีแนวคิดแนวบริหารใหม่ๆ ผมก็เลยเดินทาง

เข้ากรุงเทพฯ”
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นั่นก็คือ ข้อสรุปประก�รสำ�คัญที่เข�เองต้องห�ห้องเช่�เพื่อใช้ทำ�ออฟฟิศในกรุงเทพมห�

นครฯ แต่ผลก็คือ ไม่มีอ�ค�รแห่งใดถูกใจเข�ม�กพอ จนกระทั่งได้เห็นประก�ศข�ยที่ดิน

แปลงหนึ่งร�ค� 7 ล้�น เป็นที่ดินแปลงที่ทำ�ให้เข�ตัดสินใจซื้อ แต่เมื่อซื้อแล้วกลับรู้สึก

ว่�ก�รใช้สอยประโยชน์ยังไม่คุ้มค่�ม�กพอ จึงนำ�ไปสู่ก�รตัดสินใจเปิดบริษัทสต�ร์เวลล์

ซัมมิตทำ�ธุรกิจนำ�เข้�สินค้� 

“สตาร์เวลล์” แบรนด์หลักทีต่้องรักษาไว้
“ผมต้องการสร้างแบรนด์ให้ผู้บรโิภคหรือประชาชนรู้จัก พอรู้จักแล้วก็จดจ�า เพราะจดจ�า 

แล้วก็ยอมรับ กใ็ช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์พอสมควร”

ในก�รสร้�งแบรนด์สิ่งที่มีคว�มสำ�คัญเป็นลำ�ดับต้นๆ ก็คือก�รใช้ช่องท�งสื่อส�รมวลชน 

เพร�ะสิ่งที่จะทำ�ให้ผู้บรโิภคหรือประช�ชนรู้จัก มีคว�มเชื่อมั่น และเกิดก�รจดจำ� เป็น

แนวคิดคว�มคิดที่เข�ได้รับม�จ�กชั้นเรียนในระดับปริญญ�โทเมื่อปี 2548 และใช้เวล�

เรียนอยู่ประม�ณปีครึ่ง แล้วจึงศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�เอกโดยทันที แต่ก่อนที่จะมีก�ร

สร้�งคว�มแข็งแรงให้กับแบรนด์ “สต�ร์เวลล์” คว�มตั้งใจเดิมของเข�คือ คว�มคิดที่จะ

ปรับธุรกิจไปสู่ก�รค้�ส่งม�กกว่�ทำ�ก�รค้�ปลีก ต้องก�รผันตัวจ�กธุรกิจไดเร็คเซลล์ไป

เป็นตัวแทนจำ�หน่�ย พร้อมด้วยเหตุผลสำ�คัญคือไม่ต้องบริห�รคน แต่ว่�ผลปร�กฏกลับ

เกิดปัญห�ใหม่ซึ่งก�รค้�ส่งทำ�ใหไ้ม่อ�จรักษ�แบรนด์ได้ทั้งระบบ ทำ�ให้เข�ต้องตัดสินใจ

กลับลงม�คลุกคลีกับแบรนด์เช่นเดิมอีกครั้งหนึ่ง

“สต�ร์เวลล์ข�ยในธุรกิจข�ยตรง ไดเร็คเซลล์เหมือนกัน แต่มีตัวแทนจำ�หน่�ยที่เข�เปิด

เป็นบริษัทข�ยตรงแล้วก็เอ�แบรนด์เร�ไปเร�มี 4 แบรนด์ สต�ร์เวลล์ สม�ยด์สม�ร์ท 

ซัมมิท  4 แบรนด์ แต่ว่�สต�ร์เวลล์เร�ไมไ่ดใ้หใ้นตอนนี้ ให้เฉพ�ะเฟรนไชส์  คนไหนเป็น

ตัวแทนจำ�หน่�ยให้ข�ย สม�ยด์สม�ร์ท ซัมมิทไป” ปัจจุบันก�รทำ�ธุรกิจภ�ยใต้แบรนด์ 

“สต�ร์เวลล์” มีสินค้�เป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้�ในครัวเรือน มีบริษัท “สต�ร์เวลล์ซัมมิท” เป็น

ผู้นำ�เข้�ตัวสินค้� “สต�ร์เวลล์” โดยมี สต�ร์เวลล์ค้�ปลีก และ สต�ร์เวลล์เทรดดิ้ง ทำ�

หน้�ที่ค้�ส่ง โดยมีคู่ค้�ที่เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยม�กกว่�หนึ่งร้อยร�ยทั่วประเทศ เรียกได้

ว่�มีเกือบทุกจังหวัด และในระดับภ�คที่มีตัวแทนม�กที่สุดก็คือภ�คอีส�นที่มีสัดส่วนอยู่ 

ประม�ณร้อยละ 40 

“สตาร์เวลล์ สตาร์แปลว่า “ดาว” แวลล์แปลว่า “ดี”  ผมมองว่าถ้าทุกคนอยากมองไป

บนท้องฟ้าที่ทุกคนอยากสัมผัสคือ อยากมองเห็นดาว แต่ถ้าทุกคนมองเห็นแล้วไม่พอ 

อยากสัมผัสอยากอยูใ่กล้มันต้องเป็นดาวที่ดี ถ้าเราไม่ดีคนอื่นสัมผัสแล้วก็จะหนีจากเรา

ไป”

“สตาร์เวลล์บาหล”ี
“สตาร์เวลล์การ์เดนโฮมเกิดก่อน แล้วกไ็ปซื้อส�านักงานเป็นสตาร์เวลล์ซัมมิท แล้วก็สตาร์เวลล์

บาหลี”

ย้อนกลับม�ที่เรื่องของรีสอร์ท หลังจ�กซื้อที่ดิน เข�จึงดำ�เนินก�รปรับดิน จัดสวน รวมทั้ง 

ปลูกบ้�นหลักแรกบนที่ดิน 5 ไร่ซึ่งเป็นก�รก่อสร้�งด้วยตัวเองทั้งหมด จนกระทั่งปัจจุบัน 
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“สต�ร์เวลล์บ�หลี” ประกอบไปด้วยบ้�นพักหลังเล็กๆ 

บ้�นพักแบบกลุ่มคณะ และที่พักสไตล์โรงแรม ซึ่งในส่วน

ของโรงแรมได้มีก�รตกแต่งในหล�กหล�ยสไตล์ ทั้งบ�หลี  

คอนเท็มโพร�รี่ ทรอปิคอลและบูติกโฮเต็ล

ก�รตกแต่สต�ร์เวลล์บ�หลใีนรูปลักษณ์ 4 แบบ 4 สไตล์ 

มีเป้�หม�ยเพื่อให้ลูกค้�ท่ีเข้�ม�ใช้บริก�รในแต่ละครั้งจะ

ไม่เบื่อหน่�ยกับคว�มซำ้�ซ�กจำ�เจ ซึ่งจุดข�ยของรีสอร์ท

ที่วังนำ้�เขียวของเข� จะเป็นเอกลักษณ์ของธรรมช�ติ ทั้ง

ในเรื่องจุดชมวิวทะเลหมอกและก�รถูกประก�ศให้แหล่ง

โอโซนอันดับ 7 ของโลก รีสอร์ทของเข�มีที่ตั้งอยู่บนจุดที่

มองเห็นวิวทิวทัศแบบพ�โนร�ม� 360 องศ�

“เพราะอยากหลีกหนีความวุ่นวายในเมือง แล้วก็อยาก

จะหนีเรื่องของการบริหารงานทีใ่ช้สมองเยอะ อยากอยู่

กับธรรมชาติ น่าจะเริ่มเมื่อสักประมาณ 7-8 ปีที่แล้ว 

สะสม ท่ี ดินจนกลายเป ็น“สตาร ์ เวลล ์แอสเซส” 

“โครงการหนึ่งไร่แรกๆ เป็นการทดลองไม่กี่ยูนิต ประมาณ  

9 หลัง บ้านใหญ่ประมาณ 5 ทาวน์โฮม 4”

“ผมเองอยูใ่นกรุงเทพบ้างต่างประเทศบ้าง ผมก็เลยให้

ลูกไปอยู ่กรุงเทพในช่วงซัมเมอร์เป็นส่วนใหญ่ทั้งปิด

เทอมใหญ่ปิดเทอมเล็ก จะต้องไปอยู่กรุงเทพเพื่อไปเรียน

ไปหาประสบการณ์ที่หาไมไ่ดใ้นโคราช เสร็จแล้วเนี่ย

แฟนผมเขาไม่ชอบพักโรงแรม จริงๆ ที่บริษัทก็มีห้องพัก

แต่ว่าเขาอยากแยกเป็นสัดส่วน ผมก็เลยไปซื้อบ้านอยู่

หลังหนึ่ง ผมก็เห็นรูปแบบของบ้านจัดสรรที่เขาขายมี

คุณภาพ และเป็นบ้านพร้อมอยู่ของกลุ่ม เอสซี. แอสเซส 

เสร็จแล้วผมก็เลยไดไ้อเดียท�าบ้านจัดสรร”

อีกหนึ่งแรงบันด�ลใจเกิดจ�กโอก�สท่ีได้เดินท�งไปดู

ง�นแสดงสินค้�และนิทรรศก�รในต่�งประเทศบ่อยครั้ง 

ซึ่งเป็นก�รเปิดโลกทัศน์ของเข�ในหล�ยๆ ด้�น โดย

เฉพ�ะในเรื่องของก�รดไีซน์ก�รตกแต่งบ้�น เฟอร์นิเจอร์ 

และสุขภัณฑ์ จนสิ่งเหล่�นีไ้ด้หลอมรวมเป็นแนวคิดที่ถูก

นำ�ม�พัฒน�ในธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ในเวล�ต่อม�

เหตุผลสนับสนุนอีกประก�รหนึ่งก็คือ คว�มเชื่อและ

อย�กสร้�งครอบครัวขน�ดใหญ่ที่มีคว�มอบอุ่น อยู่กับ

พร้อมหน้�ทั้งลูกภรรย�และญ�ติพี่น้อง ทำ�ให้เข�ตัดสิน

ใจซื้อที่ดินแปลงใหญ่ประม�ณ 1 ไร่กว่�ๆ แต่หลังจ�ก

สร้�งบ้�นเสร็จกลับปร�กฏว่�มีที่ดินเหลือ จึงทดลอง

สร้�งบ้�นจัดสรรขึ้นเป็นครั้งแรก

“ทดลองท�าไปแล้วที่ประมาณไร่เดียวเองขายหมดแล้ว 

ตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยจองหมดแล้ว เป็นบ้านเดี่ยวหกสิบ

ตารางวา แล้วก็เป็นทาวน์โฮม ผมจะเน้นดไีซด์แตกต่าง 

คือไม่เหมือนใคร ผมคิดว่าคอนเซ็ปของผม ดีกว่า เร็ว

กว่า ถูกกว่า แล้วแตกต่าง ต้องมีความแตกต่างมากกว่า

ของคนอื่นเขา คือผมไม่คิดว่าคนอื่นคือคู่แข่ง แต่ผมคิด

ว่าจะท�าให้แตกต่างจากคนอื่นได้อย่างไร”  

ส ่วนป ัจจัยสำ�คัญที่มีอิทธิพลต ่อก�รทำ�โครงก�ร

อสังห�ริมทรัพย์ขน�ดใหญ่เกิดจ�กก�รสะสมที่ดินแปลง

สวยๆ 7-8 แห่ง กับเนื้อที่รวมกันประม�ณ 800 ไร่ ที่

เกิดขึ้นในระหว่�งที่ธุรกิจของเข�มีผลประกอบก�รดี 

“ไมไ่ด้วางแผนครับชอบก็ซื้อ ในเขตโคราชนี่แหละครับ 

แล้วก็วางแผนซื้อไว้กไ็ม่รู้จะท�าอะไร ถ้าขายไปก็เสียดาย 

มูลค่ามันขึ้น ก็พัฒนาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อว่า ดิ

ไอคอน”

ไม่ยดึกระแสเป็นตัวตั้ง
“ผมคิดว่าเรามีความรู้ก็ลองท�าดู แต่เวลาผมท�าอะไรผม

จะไม่คิดว่าผมท�าขาย จะคิดว่าผมเป็นลูกค้าผมต้องการ

อะไร แล้วลูกค้าต้องได้รับสิ่งนั้นคุ้มค่าที่สุด ผมจะดูแล

ทุกรายละเอียดทั้งเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ เรื่องของ

การดไีซน์ การออกแบบ แล้วก็การตกแต่งภายใน จะใสใ่จ 

เรื่องรายละเอียดการใช้พื้นที่ จะดูเองผมจะจินตนาการ

แล้วถ้าเราเป็นคนอยู่อาศัยบ้านหลังนี้ ในชีวิตประจ�าวัน

เราจะท�าอะไรบ้างในบ้านหลังนี้”

ก�รตัดสินใจเข้�ม�บุกเบิกธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์แบบ

เต็มตัว พร้อมกับก�รเปิดตัวอย่�งไม่เป็นท�งก�ร แต่ที่

น่�สนใจก็คือ เพียงแค่เริ่มต้นตีผังโครงก�รก็มีก�รจอง
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ล่วงหน้� เป็นโครงก�รบนพื้นที่กว่�ยี่สิบไร่กับจำ�นวนบ้�น 50 ยูนิต ในบริเวณติดกับ

สำ�นักง�นของเข� เป็นก�รทำ�โครงก�รด้วยเงินสดของตัวเองโดยไมใ่ช้สินเชื่อจ�กสถ�บัน

ก�รเงินแห่งใดทั้งสิ้น และค�ดว่�ภ�ยในสิ้นปี 2556 ก็จะส�ม�รถปิดโครงก�รได้

“กลุ่มระดับกลาง ราคาบ้านสองล้านสองถึงสามล้านเก้า พอท�าไปสักสี่ห้าเดือนก็อาจจะมี

แปลงที่สอง แปลงที่สามต่อ ๆ ไป แล้วธุรกิจที่ผมก�าลังท�าก็คือ ตอนนี้วางแผนไวใ้นด้าน

อาหารเสริม ตอนนี้ดูกาแฟเพื่อสุขภาพแล้วก็อาหารเสริม”

แผนธุรกจิ อกีหนึง่เคล็ดลับธุรกจิ
องค์ธุรกิจทั่วไปมักตั้งเป้�หม�ยในแผนธุรกิจด้วยก�รกำ�หนดเป้�ผลประกอบก�ร แต่

สำ�หรับก�รแผนธุรกิจของ“บุญม�” เข�ก็ยอมรับว่�ก�รตล�ดเป็นเป้�หม�ยในแผนธุรกิจ

ของเข� แต่สิ่งที่แตกต่�งก็คือร�ยไดไ้มใ่ช่เรื่องหลัก ซึ่งก�รตล�ดที่ดีที่สุดสำ�หรับเข�ก็คือ

ก�รมองก�รตล�ดจ�กภ�ยใน และ‘ภ�ยใน’ในคว�มหม�ยของเข�ก็คือคนในองค์กรต้องมี

คว�มเชื่อมั่น ต้องยอมรับในธุรกิจขององค์กร “ถ้�คนในองค์กรไม่เชื่อมั่นในองค์กร ไม่เชื่อ

มั่นในธุรกิจหรือบริก�ร ไม่เชื่อมั่นในผู้นำ� แล้วคนในองค์กรไม่มีคว�มมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเท ก็

ย�กที่จะประสบคว�มสำ�เร็จ ผมปลูกฝังทุกคนว่�นี่คือธุรกิจของทุกคน ผมจะพูดเสมอว่�นี่

ธุรกิจเร�นะ”วิธีคิดดังกล่�วจึงเป็นที่ม�ของก�รเปิดโอก�สให้พนักง�นทุกคนไดใ้ช้บริก�ร

ทั้งหมดของบริษัทเช่นก�รให้บัตรกำ�นัลร้�นอ�ห�รที่สต�ร์เวลล์บ�หลีแก่พนักง�นโดย

กำ�หนดเป็นตัวงบประม�ณในก�รรับประท�นอ�ห�รและใช้บริก�รร้องค�ร�โอเกะ รวมทั้ง

ในส่วนของสต�ร์เวลล์ก�ร์เด้นท์โฮม ที่เปิดโอก�สให้พนักง�นที่มีอ�ยุก�รทำ�ง�นมไีด้พ�

ครอบครัวไปพักผ่อนค้�งคืน รวมทั้งก�รใช้สถ�นที่ของสต�ร์เวลล์ก�ร์เด้นท์โฮมในก�รจัด

สัมมน�พนักง�น

“แต่ก่อนผมวางเป้าไว้ว่าจะต้องเติบโตปีละ 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ แตใ่นปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็ว แม้กระทั่งในเรื่องความเปลี่ยนแปลงในทางสังคม(Social 

media) บุคลากรบางคนและคนรุ่นใหม่ ๆ อาจจะไม่ค่อยเข้าใจ ไม่เหมือนแต่ก่อนจนบาง

ครั้งควบคุมไมไ่ด้ อย่างที่สองก็คือในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ทันสมัย

เยอะ ตอนนี้พฤติกรรมของผู้บรโิภคก็เปลี่ยนเร็วเหมือนกัน ผมก็จะวางไว้ประมาณ 20 

เปอร์เซ็นต์”

กับไลน์ธุรกิจที่มีรูปแบบแตกต่�งกันในสองไลน์ โดยภ�พรวมปัจจุบันต้องยอมรับว่�อัตร�

ก�รเติบโตในระดับที่ต้องเรียกว่�ประสบคว�มสำ�เร็จ เป็นเพร�ะเข�ได้จัดทำ�แผนธุรกิจ

แผนกลยุทธ์แบบปีต่อปี เป็นก�รบริห�รแบบมีแผนปฏิบัติก�รของแต่ละแผนก “ถ้าในเรื่อง

ของการตลาดผมก็จะท�าแผนธุรกิจแต่ละบริษัทเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปสู่ความส�าเร็จตาม

เป้าหมายที่วางไว้ อย่างปี 55 ที่ผ่านไปหกเดือนกลางปี ถือว่าประสบความส�าเร็จทะลุเป้า

ทุกบริษัท ยกเว้นเดือนเมษายนอย่างเดียวทีไ่มไ่ด้ผ่านตามเป้าหมายนอกนั้นผ่านทุกเดือน”
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ก่อนจะวางแผนธรกจิก็ต้องเข้าใจตลาด
“ไมไ่ด้ท�าวิจัย(ตลาด) ผมคิดว่าการท�าวิจัยเป็นสิ่งที่ดี 

แต่บางครั้งเรารู้ลึกมาก็ท�าให้เรากลัว ผมเห็นบางคนที่

เป็นนักวิชาการเขากลัวไม่กล้าท�าอะไร เหมือนหมอบาง

คนเขาทานอะไรแล้วไม่ปลอดภัยก็จะไม่ทานเลย แล้วเรา

เกิดมา ผมคิดว่าเราหาความสุขใส่ตัวโดยไม่ท�าใหใ้คร

เดือดร้อน แต่ถ้าเราทานแล้วมีความสุขแล้วทานเถอะ” 

แต่สิ่งสำ�คัญที่ดูจะไม่ต่�งไปจ�กก�รทำ�วิจัยอย่�งเป็น

ท�งก�รก็คือ ก�รที่เข�ใช้วิธีศึกษ�พฤติกรรมและคว�ม

ต้องก�รของผู้บรโิภค ต้องลงไปศึกษ�สินค้� ตล�ดหรือ

ธุรกิจในแต่ละธุรกิจให้มีคว�มรู ้ม�กพอเพ่ือท่ีนำ�ม�

พัฒน�ตัวเองให้มีทักษะคว�มชำ�น�ญม�กขึ้น “เรื่องกาแฟ 

สุขภาพก็ดูๆ อยู่ว่าจะท�าระบบตลาดตัวแทนจ�าหน่าย ค้า

ส่งและตัวแทนจ�าหน่ายระบบ เอ็มโอเอ็ม ก็คือเป็นระบบ

เครือข่าย ก�าลังดูอยู่ แต่ว่ายังเหนื่อยอยู่ ก็เลยไม่รู้ว่าจะ

ท�าหรือเปล่า แต่ว่าลูกค้ารออยู่นะครับ จริงๆ แล้วผมท�า

กาแฟมา ผมต้องการให้ลูกค้ารู้จัก จดจ�า และเชื่อมั่นใน

แบรนด์สตาร์เวลล์ ผมจะท�าสตาร์เวลล์คอฟฟี่ อันนี้เป็น

ธุรกิจใหม่ก�าลังวางแผน”

ข้อคดิแบรนด์ท้องถ่ิน กบัความเป็นเถ้าแก่ 

- ซอีโีอ 
“ในเรื่องการต่อสู้ของแบรนด์ท้องถิ่น บางครั้งองค์กร

ใหญ่หรือแบรนด์ดัง ก็มีข้อเสียเหมือนกัน เราก็ต้อง

พยายามดูข้อเสียของเขาแล้วมาสร้างจุดเด่นของเรา สิ่ง

ที่ผมใช้เสมอคือ สร้างจุดแข็งซ่อนจุดอ่อน”

จุดเด่นที่ทำ�ให้ “สต�ร์เวลล์” แบรนด์ท้องถิ่นเข้มแข็งและ

ได้รับก�รยอมรับจ�กตล�ด เป็นเพร�ะคว�มใสใ่จใน

บุคล�กรขององค์กร ต�มสโลแกนที่ว่� ‘คนรุ่นใหม่สดใส 

เต็มที่เต็มใจบริก�ร ดูแลลูกค้�บริก�รหลังก�รข�ย’ 

สำ�คัญกว่�นั้นก็คือคำ�ว่� บริก�รหลังก�รข�ยที่ทุกบริษัท

พ่วงท้�ยม�กับก�รข�ยสินค้�คล้�ยๆ กัน แต่สิ่งที่  

“บุญม�” บอกว่�เป็นคว�มแตกต่�งก็คือ “ผมเน้นก�ร

ปฏิบัติทำ�ให้มันได้”แต่ก�รที่จะทำ�ให้ลูกน้อง “ใหใ้จ” กับ

องค์กร ตัวองค์กรเองก็ต้องรู้จักคว�มต้องก�รของ

พนักง�นใหไ้ด้ก่อนว่�พนักง�นต้องก�รอะไร เช่นต้องก�ร 

ได้รับก�รส่งเสริมสนับสนุน ต้องก�รโอก�สที่ดี ต้องก�ร

ก�รดูแลเป็นห่วงเป็นใยจ�กองค์กรหรือแม้กระทั่งคว�ม

เป็นกันเองของเจ้�น�ย

“AEC ยังไมไ่ด้ตาม คือผมไม่มีเวลาตามมีแต่ท�างาน เคย

คิดอยากจะวิเคราะห์แตไ่ม่มีเวลา เวลาคิดก็จะมีทีมมา

นั่งวิเคราะห์ มาระดมความคิดมากกว่า ผมเน้นการ

ท�างานเป็นทีม คือการบริหารงานของผมจะเน้นการ

ท�างานเป็นทีม เราก็จะไปศึกษาในระดับคู่แข่งขันเขาขาย

ราคาเท่าไร” 

คำาตอบในอนาคตไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์
“มีคนถามผมเหมือนกันแล ้วก็มีคนชวนเข ้าตลาด 

หลักทรัพย์ แต่ผมคิดว่าผมจะบริหารแบบนี้แล้วก็ปลูกฝัง 

ให้ทายาทรุ่นใหม่เข้ามาบริหารต่อ แล้วกใ็ห้ญาติผมคนที่

สนใจแตกไลน์ธุรกิจไป ถามว่าอยากเข้าไหมอยากเข้าแต่

กไ็ม่จ�าเป็นต้องไประดมทุนอะไร” “ผมกไ็มไ่ด้คิดว่าผม

เก่งนะ คือถ้าคนเราถ้าคิดว่ารวย-เก่ง เราจะไมไ่ด้พัฒนา

ตัวเอง ผมคิดว่าอายุประมาณซัก 55-60 ให้ลูกผมเข้า

มาสานต่อ ตอนนี้ลูกผมประมาณ 8-9 ขวบ จะปูพื้นฐาน

ให้ลูกเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคนดี ให้

ท�ากิจกรรมเยอะๆ จะได้มีความอดทน ให้รู้จักการ

ท�างานร่วมกับคนอื่น 
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หล�ยคนมักคิดว่�ก�รทำ�ธุรกิจร้�นอ�ห�รเป็นเรื่องง่�ย แค่ทำ�อ�ห�รอร่อยและมีเงินทุน

สักก้อนก็จะส�ม�รถทำ�ได้และมีร้�นอ�ห�รเป็นของตัวเองแล้ว แตใ่นคว�มเป็นจริงก็คือ 

ก�รทำ�ธุรกิจร้�นอ�ห�รให้ยั่งยืน ไมใ่ช่เรื่องที่ง่�ยด�ยอย่�งที่คิด  

แต่สำ�หรับร้�น “VT แหนมเนือง”แห่งจังหวัดอุดรธ�นี ของ “ทอง กุลธัญวัฒน์” ที่เปิดให้

บริก�รม�น�นกว่� 14 ปี เป็นสิ่งยืนยันถึงคว�มสำ�เร็จในธุรกิจร้�นอ�ห�ร แน่นอนว่�นอก

จ�กจะต้องมีทั้งฝีมือในก�รทำ�อ�ห�ร และมีเงินทุน(อยู่บ้�งก้อนไมใ่หญ่นัก) แต่สิ่งที่ห�ไม่

ได้ง่�ย ๆ ในร้�นอ�ห�รทั่วไปก็คือ “อัตลักษณ์” ของคว�มเป็นร้�นแหนมเนืองต้นตำ�หรับ 

ทีไ่มใ่ช่ว่�ใคร ๆ ก็คิดจะลงม�ทำ�ธุรกิจชนิดนี้กันได้ทุกคน

ทอง กุลธัญวัฒน์ เกิดที่หนองค�ย เป็นคนไทยเชื้อส�ยเวียตน�ม เป็นบุตรคนที่ 5 ใน

จำ�นวนพี่น้อง 8 คนของ คุณพ่อตวน แซโ่ฮ และคุณแม่วี แซ่เรือง ซึ่งเป็นช�วเวียดน�ม

อพยพหนีสงคร�มอินโดจีนเข้�ม�อ�ศัยอยู่ที่ จังหวัดหนองค�ย คุณต้องทำ�ง�นเป็นช่�ง

ทำ�ทอง ส่วนคุณแม่ก็รับจ้�งห�บนำ้�ขึ้นม�จกแม่นำ้�โขงส่งข�ยต�มบ้�น  

ย้อนอดีตกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นช่วงเวล�ที่เพิ่งจะมีก�รเปิดสะพ�นมิตรภ�พ 

ไทย-ล�ว ซึ่งร้�นแหนมเนืองของครอบครัวกไ็ด้ฤกษ์เปิดตัวขึ้นเป็นครั้งแรก แล้วจึง

เปลี่ยนไปเป็น “แดงแหนมเนือง” โดยมีพี่ส�วเป็นคนบริห�ร มีพี่น้องต่�งก็เข้�ม�เป็นส่วน

ส่วนหนึ่งของธุรกิจ ต่�งคนต่�งแยกหน้�ที่กันรับผิดชอบ  ส่วนตัวเข�เองมีหน้�ที่ทำ�ก�ร

ตล�ดและตัวสินค้�ข�ยที่อุดร แต่ที่หนองค�ยเป็นหลักก็คือผลิตแหนมเนือง รับผิดชอบ

ทอง
กุลธัญวัฒน์    

เจ้าของกิจการ 
VT แหนมเนือง
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โรงง�นก�รคัดหมู ผลิตนำ้�จิ้ม  แต่หลังจ�ก ปี พ.ศ. 

2540 ปี ทอง จึงออกม�สร้�งแบรนใหม่ ที่ชื่อว่� VT 

แหนมเนือง ซึ่งเป็น แบรน VT ที่เป็นเอกเทศแยกออก

จ�กแดงแหนมเนืองอย่�งเด็ดข�ด ซึ่งในส่วนของแดง

แหนมเนืองก็ยังคงอัตลักษณท์ี่ว่� “ห�กจะกินแหนม

เนืองจะต้องม�กินเฉพ�ะที่หนองค�ย” แตใ่นคว�ม

คิดของ “ทอง” ก็จะมองว่� 

“อาหารมันต้องวิ่งไปหาลูกค้าหากจะรออย่างเดียวมัน

ช้าเกินไป”

อุดรธ�นี คือทำ�เลที่ตั้งของร้�นแหนมเนืองตั้งแต่ยุคก่อ

ตั้งจนถึงปัจจุบัน และส�เหตุที่ “ทอง” แยกออกม�จ�ก

ร้�นแดงแหนมเนืองซึ่งเป็นกิจก�รของครอบครัว เป็น

เพร�ะตัวเข�มองเห็นโอก�สท�งก�รตล�ด ที่เข�มองว่�

อุดรธ�นีเป็นจังหวัดใหญ่กว่�จังหวัดหนองค�ย ซึ่งจะมี

โรงแรม มีกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปสัมมน�เดินท�งเข้�ม�เยอะกว่� 

รวมทั้งประช�ชนก็มีก�รใช้จ่�ยสูงกว่� และที่สำ�คัญ ก่อน

หน้�นี้ยังไม่มีร้�นอ�ห�รเวียดน�มในลักษณะน้ีในจังหวัด

อุดรธ�นีเลย 

VT แหนมเนืองจึงถือเป็นร้�นแรกในอุดรธ�นี และแม้จะ

แยกตัวม�จ�กแดงแหนมเนือง แต่สินค้�ของ VT แหนม

เนืองก็ยังใช้สูตรและโรงง�นผลิตเดียวกับแดงแหนม

เนือง สำ�หรับกลยุทธ์ในก�รบริห�รร้�น VT แหนมเนือง 

ทองจะเน้นก�รบริก�รที่รวดเร็ว ไม่ต้องรอน�นแม้

กระทั่งระบบเงินทอน ซึ่งระบบที่พัฒน�ขึ้นทำ�ให้ส�ม�รถ

คิดและทอนเงินลูกค้�ได้เสร็จภ�ยใน 1 น�ที ขณะเดียวกัน 

เข�ยังได้นำ�ระบบก�รข�ยแบบเดลิเวอรี่ม�ใช้ โดยแรก

เริ่มให้พนักง�นร้�นจัดส่งสินค้�ในรัศมี 5 กโิลเมตร แต่

เนื่องจ�กประสบปัญห�เรื่องเส้นท�ง และมักเกิด

อุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ต่อม�จึงได้ปรับเปลี่ยนม�ใช้วินม

อร์เตอร์ไชค์ส่งสินค้�แทน เพร�ะชำ�น�ญในเส้นท�งและ

รวดเร็วกว่�

จุดกำาเนดิ “ดลิฟิเวอร์รี่”
จุดข�ยของ VT แหนมเนือง เกิดขึ้นหลังจ�กที่แยก

ตนเองออกม�จ�กธุรกิจครอบครัว โดยสินค้�เน้นไปที่

ก�รบริก�รที่รวดเร็ว และมุ่งตอบสนองคว�มต้องก�ร

ของตล�ดผู้บรโิภคอ�ห�รเวียดน�มทั่วประเทศ ซึ่งถึง

แม้จะเป็นสินค้�อ�ห�รสด เช่น แหนมเนือง เป�ะเปี๊ยะ หมู

ย่�งเวียดน�ม หมูทอดทรงเครื่อง กุ้งพันอ้อย แต่

ส�ม�รถพัฒน�จนส�ม�รถจัดส่งสินค้�ให้กับลูกค้�ได้ทั่ว

ประเทศ 

เคล็ดลับที่ทำ�ให้สินค้�เป็นที่รู้จักแพร่หล�ยนั้น อ�จกล่�ว

ได้ว่�.คือก�รนำ�ระบบก�รจัดส่งสินค้�แบบ ‘เดลิเวอรี่” 

ม�ใช้เป็นกุญแจสำ�คัญ โดยจุดเริ่มต้นในก�รจัดส่งสินค้�

นั้น เริ่มจ�กก�รให้พนักง�นจัดส่งสินค้�ให้ลูกค้�ในระยะ 

5 กโิลเมตรจ�กร้�น ต่อม�ก็มีก�รกระจ�ยสินค้�ผ่�น

ตัวแทน โดยมีตัวแทนใน 20 จังหวัดทั้งในภ�คเหนือ 

อีส�น และภ�คกล�ง

สูตรเดมิรถเด็ด+แซ็บเผ็ดรสไทย
เคล็ดลับคว�มสำ�เร็จที่ทำ�ให้ลูกค้�เชื่อมั่น แม้จะเป็น

สินค้�อ�ห�รสดทีใ่ช้วิธีจัดส่ง คือก�ร ‘รักษ�ม�ตรฐ�น

ของรสช�ติ” เป็นสำ�คัญ ซึ่งผู้ประกอบก�รธุรกิจด้�น

อ�ห�รหล�ยร�ยมักสนใจแค่เฉพ�ะเรื่องของก�รทำ�

อย่�งไรให้รสช�ติอร่อยแต่เพียงอย่�งเดียว แต่สำ�หรับ

เข�กลับเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่ก�รรักษ�ม�ตรฐ�นของ

รสช�ติอ�ห�รม�กกว่� โดยขย�ยคว�มว่� เนื่องจ�ก

สินค้�เป็นสินค้�ประเภทอ�ห�รสด ดังนั้นคงไม่ส�ม�รถ

ตอบได้ว่�รสช�ติที่ทำ�ออกม�นั้นเป็นรสช�ติที่อร่อยที่สุด

หรือไม่? แต่ท�งร้�นส�ม�รถก�รันตไีด้ว่� รสช�ติสินค้�

จะคงที่เสมอต�มม�ตรฐ�น ไม่ว่�ลูกค้�จะเลือกบรโิภค

สินค้�แบบนั่งที่ร้�น หรือแม้แต่ก�รสั่งสินค้�ผ่�นก�ร

บริก�รแบบจัดส่งก็ต�ม  ที่ม�ของรถช�ดและสูตรรส

เด็ดเช่นที่เห็นกันในปัจจุบันนั้น มีคุณแม่ของพวกเข�เป็น

คนปรับประยุกต์เครื่องปรุง ซึ่งพ่อของเข�เองเป็นคน

กรุงเก่�ของเวียดน�ม ทีนี้อ�ห�รนั้นสมัยเก่�จะอยูใ่น

ภ�คกล�ง ทุกคนที่อยู่ที่นั่นจะทำ�อ�ห�รอร่อย ห�กใคร
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จะเรียนทำ�อ�ห�รก็จะต้องเดินท�งม�ศึกษ�ท่ีภ�คกล�ง 

นอกจ�กนี้ “ทอง” ยังบอกว่�แหนมเนืองเองเป็นสิ่งที่มี

ประวัติศ�สตร์เพร�ะสมัยก่อนฮ่องเต้ต้องก�รให้ตัวเอง

อ�ยุยืน จึงห�อ�ห�รที่เป็นย�อ�ยุวัฒนะ อ�ห�รตัวไหน

เป็นย�ก็ถูกนำ�ม�ปรุงร่วมเป็นแหนมเนื่อง เพร�ะในหนึ่ง

คำ�จะมีส�รอ�ห�รครบถ้วน ซึ่งก็เป็นผักล้วนๆ นอกจ�ก

นีใ้นอดีตเข�ยังบอกว่�ทวดของพ่อก็เป็นคนทำ�แหนม

เนืองที่เมืองเว้ง

“ตัวแหนมเนื่องมันคัดหมูเอาขาหลังล้วน ๆ ผักก็เป็นผัก

ที่เราปลูกเองคือจ้างหมู่บ้านเขาปลูกแต่เราควบคุมการ

ปลูกและการจัดเก็บไมใ่ช้ยาฆ่าแมลงและความสด 70-

80 % ขึ้นไป”

หลังจ�ก VT แหนมเนื่องเริ่มจะเป็นที่รู้จัก จ�กที่พอข�ย

ได้ก็เริ่มจับทิศท�งและสร้�งแอกลักษณ์ให้มีคว�ม 

แตกต่�งไปจ�กสินค้�ที่เข�ว�งข�ยในตล�ดทั่วไป นั่นก็

คือก�รเน้นไปที่คว�มสดของอ�ห�ร เพร�ะลูกค้�ทุกคน

เมื่อรับประท�นแล้วก็จะรู้ว่�อ�ห�รสดหรือไม่ ถังนั้นถ้�

จะให้ VT แหนมเนืองอยูไ่ด้ก็จะต้องใสใ่จในเรื่องคุณภ�พ

“เน้นเป็นหลักการเลยทุกอย่าง เพราะจะอยู่หรือไปก็อยู่ที่

ลูกค้าอยู่แล้ว”

สูตรดังเดิมของ VT แหนมเนื่องก็ยึดเอ�สูตรอ�ห�ร

เวียนน�มภ�คกล�ง ที่ประกอบไปด้วยผักก�ดหอม  

สะระแหน่  กล้วย แตง มะเฟือง กระเทียม พริก แป้งและ

หมู  ในนำ้�จิ้มก็ประกอบไปด้วยตับบด มันฝรั่ง เนื้อหมู 

เกลือ นำ้�ต�ล ซึ่งในหนึ่งคำ� จะให้ส�รอ�ห�รครบถ้วน 

เป็นอ�ห�รเพื่อสุขภ�พที่น่�สนใจ โดยเฉพ�ะในปัจจุบันที่

ก�รบรโิภคของลูกค้�ก็มักจะมองในเรื่องอ�ห�รเพื่อ

สุขภ�พกันม�กขึ้น 

“สูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมทั้งหมด ยกเว้นน�้าจิ้มและรสชาด

ทีใ่ห้มันเหมาะสมหน่อยเพราะคนไทยชอบรสจัดจ้านไม่

ชอบรสจืดไม่เหมือนเวียดนามเพราะเวียดนามจะจืดๆ 

เลี่ยนๆ ไม่เน้นรสชาติ”

แม้ภ�วะในย�มน้ีจะมีต้นทุนของวัตถุดิบโดยเฉพ�ะเนื้อ

หมูที่สูงขึ้น แต่ก�รลดต้นทุนด้วยก�รลดคุณภ�พและ

ม�ตรฐ�นของวัตถุดิบเป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยง โดย

เฉพ�ะในธุรกิจประเภทอ�ห�ร ซึ่งในคว�มเห็นส่วนตัว

เข�คิดว่�ก�รปรับร�ค�น่�จะเป็นท�งออกที่เหม�ะสม

ที่สุดม�กกว่�ก�รลดม�ตรฐ�นและคุณภ�พ แต่ทั้งนี้

ก�รปรับร�ค�ก็ควรมีก�รศึกษ�และรอคอยจังหวะเวล�

ที่เหม�ะสม 

“ถ้�ม�ตรฐ�นสินค้�และรสช�ติสินค้�คงที่ ก�รปรับ

ร�ค�เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยในจังหวะเวล�ที่เหม�ะสมจะเป็น

สิ่งที่ลูกค้�พอที่จะยอมรับได้ม�กกว่�ก�รลดคุณภ�พ

สินค้�เพื่อข�ยในร�ค�เท่�เดิม”

สดคอืหัวใจ ใหม่คอื VT แหนมเนือง
วัตถุดิบทุกชนิดโดยเฉพ�ะผักนำ�ม�ใช้สำ�หรับแหนมเนือง

จะถูกควบคุมเรื่องของคว�มสด มีก�รคัดแยกส่วนที่จะ

ส่งไปต่�งจังหวัดก็จะคัดแยกไปด้�นหนึ่ง ทีไ่มไ่ดใ้ช่วิธี

ล้�งครั้งเดียวแล้วข�ยทั้งวัน แต่จะใช้พนักง�นที่เตรียม

ไว้แล้วล้�งกันสดๆ เพื่อนำ�ไปขึ้นโต๊ะ 

“มันไม่ส�รถเตรียมไว้เหมือนกับอย่�งอื่นได้  อย่�งผักม�

ถึงแยกส่วนก็คือส่วนจัดส่ง  ผักเร�ไมไ่ด้ม�รอบเดียว จัด

เก็บเข�มีหน้�ทีไ่ปเอ�มะเฟือง  กล้วย แตงก็จะจัดส่งแล้ว

เข�จะจัดส่งเมื่อเร�ต้องก�ร รถเร�วิ่งไปเอ�อย่�ง

ต้องก�รผักสลัดนะใช้เวล� 2 ชั่วโมงก็จะโทรไปฝั่งโน่น

ก่อนฝั่งเก็บผักเข�ก็จะเก็บ  อย่�งมะเฟืองต้องก�ร 300 

กโิลคนท่ีเก็บมะเฟืองก็คือคนที่บ้�นนั้นเข�จะเก็บจ�ก

สวนเข�เตรียมไว้ เข�ก็จะรับม�ส่ง ก�รบริห�รจัดก�รเร�

รู้แล้วว่�แต่ละจุดที่จะม�ล้�งมันม�จ�กทั่วไปหมด”

เมื่อมองกลับม�ในเรื่องผัก เข�ลงไปในร�ยละเอียดถึง

ขน�ดที่ว่� ทำ�อย่�งไรจึงจะได้ผักที่สด สะอ�ด ปลอดส�ร

พิษ นอกจ�กนี้ก็ยังเห็นช่องท�งที่จะช่วยให้พนักง�นใน

ร้�นได้ประโยชน์ ซึ่งผักที่ว่�นี้จึงใช้วิธใีห้พี่น้องหรือพ่อแม่

ของพนักง�นปลูกข�ยให้กับท�งร้�น โดยร้�นจะเป็นผู้

กำ�หนดม�ตรฐ�นให้แก่พืชผักเหล่�นั้น เป็นก�รให้พวก

เข�เหล่�นั้นมีส่วนร่วมกับร้�น ทำ�ให้พวกเข�มีร�ยได้ทั้ง

พ่อแม่พี่น้องทั้งระบบครอบครัว ซึ่งพนักง�นเหล่�นั้น

ต่�งก็เป็นในอุดรทั้งหมด 
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“เราแยกให้พ่อแม่แต่ละคนปลูกก็ก�ากับว่าคุณปลูกใน

ช่วงนี้นะเราจะเอาช่วงนี้  และมีอีกคนที่มีหน้าทีไ่ปเก็บ

อย่างเดียว  มันก็ วิน วิน ทั้งสองฝ่ายระหว่างร้านกไ็ด้

และก็พนักงานที่เข้ามาท�าและเราประกันราคาให้เขาท่ี

เป็นราคากลางมีตลอดปี ไปขายที่ตลาดกไ็ม่สูไ้ปขายที่นี่  

เขาก็ขายได้อยู่แล้วเพราะทางนี้เป็นคนสั่งไปกี่กโิล 800 

200 แล้วแต่” ในส่วนของผักกาดหอมสลัด ร้านVT 

แหนมเนืองจะใช้เกือบตัน หรืออย่างน้อย 700-800 

กโิลกรัมต่อวัน ยิ่งหากเป็นหน้าเทศกาลก็จะใช้ประมาณ 

1-2 ตันต่อวัน เฉพาะที่นี่สาขาเดียว 

“ต่างจังหวัดกไ็ปหาเองและบอกเขาว่าคุณควรจะดูแล

ตรงนีไ้ปด้วย ช่วงแรกเขาอาจจะซื้อจากตลาดเฉพาะหมู 

เพราะโรงงานจะต้องซื้อหมูที่ มีคุณภาพซ้ือของทาง 

เบทาโกรหรือไม่ก็ซีพีต้องเป็นหมูท่ีผ่านมาตรฐานมา  

มีสายคนหนึ่งดูแลตรงน้ีท่ีจะจัดส่งท้ังท่ีแดงและที่นี่เป็น

หมูสดๆ ที่เขาปรุงมาแล้วเราก็มาแยกขึ้นลูกที่นี่ เฉลี่ยหมู

ใช้วันละ 2 ตันครึ่งถึง 3 ตัน ส่งมาแปรรูปที่หนองคาย 

พอปรุงรสเสร็จค่อยส่งมา”

ซึ่งในเรื่องของผัก “ทอง” ไดใ้ห้ข้อคิดว่�ถ้�ใช้วิธไีปซื้อ

จ�กตล�ดเร�ก็จะไม่รู้ว่�ผักเหล่�นั้นตัดม�กี่วันแล้ว หรือ

ผักผลไม้ห�ย�กเช่นมะเฟืองก็ไม่มีใครปลูกจึงต้องใช้วิธใีห้

ครอบครัวลูกน้องปลูกแล้วส่งม�ข�ยสดๆ ส่วนกล้วยก็

ต้องเป็นกล้วยดิบเพร�ะ VTแหนมเนือง จะไมใ่ช้กล้วยสุก 

เมื่อเป็นม�ตรฐ�นเช่นนี้ “ทอง” จึงใช้วิธีสร้�งแหล่งผลิต

ที่จะนำ�ผักม�ข�ยให้ด้วยตัวเอง เพร�ะเป็นตล�ดผลผลิต

ที่ตัวเองสม�รถกำ�กับดูแลได้ 

“เพราะที่ท่ีเขาปลูกเป็นพื้นท่ีของเขาเองเราไม่ต้องไป 

รับผิดชอบทีใ่หญใ่ห้มันอุ้ยอ้าย มันเดินทางยากและมัน

เป็นเซ็นเตอร์การจัดการยากมันค่อนข้างจะมีปัญหา แต่

เราแยกอย่างนี้ แต่ละคนมีรายได้ชัดเจนและมันเป็นตัว

ของเขาด้วยเขาก็ต้องดูแลมันได้เยอะเขากไ็ด้เยอะ”

รักษาคุณภาพเบรนด์-ขายแบบไร้คู่แข่ง
และแม้ว่�ลูกค้�ทั่วไปจะมองว่� VT และแดงแหนม 

เนืองจะเป็นเครือญ�ติแต่ก็มีก�รแยกกันท�งธุรกิจโดย

เด็ดข�ด จะมีก็แต่ก�รใช้วัตถุดิบซึ่งก็คือหมูและนำ้�จิ้ม

ที่ม�จ�กโรงง�นเดียวกัน นอกเหนือจ�กนั้นก็เป็นอิสระ

จ�กกัน ทั้งผักผลไม้ตลอดจนวัตถุดิบอื่นๆ “เนื้อหมูถ้าใช้

เท่าไรก็เบิกไปเลยบัญชีแล้วก็จ่ายไปทางโน่น ก็คือเอาออ

เดอร์หมูมาเลยจดไว้แล้วก็ท�า เพราะหมูพี่สาวอีกคนดูเอา

มาเท่าไรก็จ่ายพี่สาว สั่งหมูเท่าไรน�้าจิ้มก็มาเท่ากัน  ตัน

หนึ่งกี่ร้อยกโิลก็มาพร้อมกันเลย” 

เฟรนไชน์ ? เกอืบจะใช่แล้ว
“กึ่งเเฟรนไชส์ เพราะแบบเเฟรนไชส์มันซับซ้อนกิจหลาย

ชั้น   ส่งไปหนึ่งค่าแบรนสอง และก็ค่าเปอร์เซ็นต์ ในสิ้นปี

มา แต่ตัวนี้คุณขายไปเราก็มีราคาต้นทุนให้เลย”

ปัจจุบันได้มีก�รส่ง VT แหนมเนือง เข้�ไปข�ยที่กรุงเทพฯ 

และช�นเมือง รวมทั้งจังหวัดชลบุรี แต่ก็ยังไมใ่ช่ธุรกิจ

แฟรนไชส์เต็มรูปแบบ เพร�ะระบบก�รผลิตรวมทั้ง

จัดก�รยังไม่อ�จรองรับในปริม�ณม�กๆ ได้พร้อมๆ กัน  

ยังคงเป็นก�รเพิ่มพื้นท่ีท�ธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป 

โดยแผนที่ว�งไว้ก็คืออีก 2 ปีหน้� ก็จะกำ�หนดก�รเติบโต

ของธุรกิจอยู่ที่ 20 % โดยประม�ณ  ส่วนที่ร้�นปัจจุบันมี 

“ทอง” และพี่น้องอีกสองคนคือพี่ส�วกับน้องส�วช่วย

กันดูแลกิจก�ร ซึ่งกิจก�รของพวกเข�ในปัจจุบันมี 4 

ส�ข� แต่เป็นส�ข�ที่ดำ�เนินกิจก�รเต็มรูปแบบคือส�ข�

เชียงใหม่ 1 แห่ง ซึ่งก็ยังเป็นธุรกิจแบบพี่น้องที่ VT 

แหนมเนืองจะเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบเฉพ�ะหมูกับนำ้�จิ้มไป

ใหใ้นร�ค�ต้นทุน ซึ่งยังเป็นช่วงของก�รทำ�ตล�ดโดย

เพิ่งจะเปิดอย่�งเป็นท�งก�รเมือง 4-5 ปีก่อน 

Packaging จุดเปลีย่นธุรกจิทีแ่ท้จริง
ในเรื่องแพ็คเกจในส่วนที่เป็นแบรน VT มีจุดเริ่มต้นคือ ปี 

2540 เป็นจุเปลี่ยนท�งคว�มคิดระหว่�งธุรกิจเครือ

ญ�ติทั้ง VT แหนมเนืองและแดงแหนมเนือง ซึ่งในส่วน

ของแดงแนมเนืองจะพย�ย�มรักษ�อัตลักษณ์ด้วย

คว�มคิดที่ว่� “ห�กจะกินแหนมเนืองก็จะต้องไปกินที่

หนองค�ย” ส่วน VT ก็คิดว่�เรื่องของแพ็คเกจเป็นคำ�

ตอบของธุรกิจอ�ห�รม�ตั้งแต่ต้น จ�กนั้นม�เมื่อใน

ระยะหลังก็ปร�กฏว่� แดงแหนมเนืองก็เริ่มเห็นคว�ม

สำ�คัญในเรื่องก�รตอบสนองลูกค้�ท�งก�รด้วยระบบ

แพ็คเกจจิ้งเช่นเดียวกัน เพร�ะอย่�งน้อยก็คือก�รเพิ่ม

คว�มสะดวกสำ�หรับลูกค้�นอกจ�กจะเป็นเรื่องของ 

ก�รจัดส่งท�งไกลแล้ว ยังส�ม�รถนำ�ไปรับประท�นต่อ

ขณะเดินท�งกไ็ด้
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เตรยีมเนรมติอาณาจกัรใหม่มูลค่า 400 

ล้านบาท
ธุรกิจของเข�ที่แยกออกม� และกิจก�รของครอบครัวใน

เวล�นี้ ก็ดูจะเป็นสัดส่วนในก�รบริห�รจัดก�รม�กขึ้น 

โดย VT แหนมเนืองเป็นกิจก�รที่ตัวเข�และน้องส�ว

ช่วยกันดูแล ส่วนแดงแหนมเนืองที่หนองค�ยก็ดูแลโดย

พี่ช�ยและน้องช�ย ส่วนโรงง�นผลิตเนื้อหมูเป็นง�นใน

ส่วนของพี่ส�วที่เป็นคนดูแลกิจก�รและส่งให้ทั้งแดง

แหมเนืองและ VT แหนมเนือง

“ตอนนี้ของผมยังไมใ่ช่บริษัท  ถึงจะจดบริษัทแล้วแต่ก็

ยังไมไ่ด้เดิน  แต่ผมเน้นท�าเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทก็

จดแล้วแต่ยังรอขยายอีกเฟสด้านหนึ่งน่าจะอีก 2 ปีที่เรา

เตรียมจะท�า”

ส่วนโครงก�รใหญ่ที่เตรียมลงมือสร้�งบนเนื้อที่กว่� 20 

ไร่ จะเป็นก�รขย�ยกิจก�รครั้งสำ�คัญของ VT แหนม

เนือง เป็นก�รลงทุนเฉพ�ะมูลค่�ที่ดินก็ม�กกว่� 100 

ล้�นบ�ท นอกจ�กนี้ “ทอง” ยังมโีครงก�รที่จะกู้เงินจ�ก

ธน�ค�รอีกร�ว 400 ล้�น เพื่อให้เป็นจุดข�ยของที่ระลึก

ของ VT แหนมเนือง ซึ่งจะมีทั้งที่พักรถ ที่จอดรถทัวร์ รถ

ท่องเที่ยว และนอกจ�กจะข�ยสินค้�ของ VT แหนม

เนืองที่มีผลิตภัณฑ์หล�กหล�ยประเภทแล้ว ยังเป็นจุด

จำ�หน่�ยสินค้�โอท็อปของจังหวัดอุดรธ�นีอีกด้วย 

กับ AEC 
“ถ้ามองปี 2558 เราคิดคาดการคนจะต้องเขามาที่ลาว

อาหารแพงกว่าบ้านเราเวลาท่ีเขาเข้ามาก็ต้องมากินมา

ใช้บ้านเราแต่ราคาของเราไม่น่ากลัวมองคือจุดแข็ง แต่

เรามองว่าการขายถ้าเขามาจากท่ีเราคาดการน่าจะถึง 

50 % อย่างน้อย ที่จะขยับจากฐานเดิมที่เราขายอยู่ 50 

%ไมใ่ช่แค่ของเรานะรวมสินค้าท่ีอื่นด้วยท่ีต้องราบไป

ด้วยกับเรา”

“ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ดีที่มันเปิดกว้างทีไ่ม่จ�ากัดให้

เราขายให้คนกลุ่มที่หลากหลายขึ้นมา แล้วเราก็ยังมอง

ไม่ออกว่าสินค้าเรามันจะไปยังไง เพราะโอกาสมาเรายัง

ไม่รู้จะไปยังไง น�้ามันจะไหลไปทางไหน ตอนนีไ้ด้แต่คิด

เพราะสิ่งนี้มันยังไม่มา คนเริ่มเตรียมตัวเท่านั้นเอง ฉะนั้น

ตอนนี้รอโอกาสแล้วก็ต้องดใูห้ดใีห้ชัดเจน หลักๆ คือ

ภาษาท�ายังไงเราจะสื่อคนทีใ่กล้กับเราให้ชัดเจนให้รู ้

เรื่องได้”

ส่วนคว�มเห็นด้�นก้�วในฐ�นะที่เป็นคนไทยเชื้อส�ย

เวียดน�ม เข�จึงให้เหตุผลว� แรงง�นจ�กเวียตน�มจะมี

ค่�แรงถูกกว่�ทั้งในระดับแรงง�นฝีมือและไม่มีฝีมือ แต่

จุดอ่อนของเข�ก็คือก�รที่เคยอยู่กับสงคร�มม�เป็นเวล�

น�น ทำ�ให้มีคว�มเห็นแก่ตัวสูง ก�รทำ�ง�นกับคน

เวียดน�มจึงต้องให้คว�มใสใ่จและระมัดระวังเป็นพิเศษ 

ซึ่งแตกต่�งกับบ้�นเร�ที่อยู่ด้วยคว�มเป็นระบบมีคว�ม

เอื้ออ�ทร  

“ก่อน อื่นต้องยอมรับว่า สินค้าที่เราท�าขึ้นมานั้น มันคง

ไม่ขายดีตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านหรอก มันเป็นไปไมไ่ด้ 

เพราะฉะนั้นการขายมันต้องอดทน แล้วต้องซื่อสัตย์กับ

ลูกค้า สินค้าต้องสดใหม่ทุกวัน ถ้ามันขายไมไ่ด้อย่าไป

เสียดาย ทิ้งถังขยะไปเลย ห้ามเสียดาย ให้คิดเสียว่าพรุ่ง

นี้ยังมโีอกาสขายได้อีก ถ้าท�าตรงนีไ้ด้ ลูกค้าเขาก็จะ

มั่นใจในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ต่อไปเรา

ก็จะท�าตลาดได้ง่ายขึ้น ปัญหาก็จะน้อยลง
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“ผมเป็นคนโต พ่อมีลูก 4 คน ตอนเกิด พ.ศ. 2509  วันที่ 19 พฤษภาคม ปัจจุบันผมอายุ 

46 ปี” เมื่อ “ไพจิตร” จบก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรี ปี 2529 ก็เข้�ม�ทำ�ง�นใน

ตำ�แหน่งผู้จัดก�รฝ่�ยก�รตล�ด ขณะเดียวกันตัวเข�เองกไ็ด้รำ่�เรียนม�ท�งด้�นก�ร

บริห�รง�นทั่วไปรวมทั้งได้มโีอก�สศึกษ�ง�นกับพ่อ แตใ่นขณะนั้นห้�งยังมีผู้จัดก�รทั่วไป

คนเก่�ทำ�ง�นอยู่  พอปี 2531 “ไพจิตร”จึงไปเรียนต่อในระดับปริญญ�โทที่สหรัฐอเมริก�  

และขณะที่กำ�ลังจะจบก�รศึกษ�ผู้จัดก�รทั่วไปเสียชีวิตลงอย่�งกะทันหัน ซึ่งตรงกับช่วง

เวล�ที่ห้�งแห่งใหม่กำ�ลังเปิด (ปี 2534) พ่อจึงเรียกตัวเข�กลับจ�กอเมริก�เพื่อให้ม�ช่วย

ง�น  

“ผมก็กลับมาทั้งที่ยังก่อสร้างอยู่เลย แล้วก็ท�าหน้าทีใ่นต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการตั้งแต่

ตั้งแต่ 2534 จนถึงปี 39 แล้วผมกไ็ปท�างานการเมืองไปเป็นรองนายกเทศมนตรีอยู่หนึ่ง

สมัย ช่วงนั้นก็เป็นน้องชายเข้ามาช่วย เป็นผู้จัดการแทนผม”

ธุรกิจเมื่อแรกเริ่มของคลังพล่�ซ่�ก็คือหนังแบบเรียนเครื่องเขียน ซึ่งก็ถือว่�เป็นร้�นเครื่อง

เขียนแบบเรียนทีใ่หญ่กว่�ใครทั้งหมดในเมืองโคร�ช แตใ่นเริ่มแรกพ่อของเข�ก็ยังไม่คิดจะ

ขย�ยกิจก�รออกไปจนกระทั่งมโีอก�สไปศึกษ�ง�นที่กรุงเทพ  ซึ่งเป็นช่วงเวล�ทีใ่น

กรุงเทพยังมีห้�งสรรพสินค้�เพียง  2 ห้�ง คือ เซ็นทรัล กับ ไทยไดม�รู นี่จึงเป็นที่ม�ของ

ก�รมองโอก�สคว�มเป็นไปได้ของก�รตั้งห้�งสรรพสินค้�ในเมืองโคร�ช จ�กนั้น ปี 2519 

จึงเปิดคลังแห่งแรก ที่มีขน�ดพื้นที่เพียง 2,000 ต�ร�งเมตร

ไพรัตน์ 
มานะศิลป์     

รองประธานกรรมการ 
บริษัท คลังพลาซ่า จำากัด 



33 THE BEST KEY PLAYERS WHO DRIVE E-SAAN ECONOMY

“สมัยก่อนคนเยอะมาก สมัยนั้นถือว่าใหญ่แล้วนะ แต่ก็

เป็นมือใหมใ่นวงการ ก็มีบันไดเลื่อนตัวแรกของห้างต่าง

จังหวัด  และในตอนนั้นประเทศไทยก็ยังมีบันไดเลื่อนไม่กี่

ตัว แล้วก็มีสวนสนุกแห่งแรกของภาคอีสาน มีเครื่อง

เล่นของเด็ก ตรงนี้ก็เป็นแผนกที่แปลกใหม่ ถือว่าในช่วง

เวลาสมัยนั้นทันสมัยละ คือยังไม่มใีครรู้จักสวนสนุกใน

ช่วงเวลานั้น” จ�กนั้นม�จึงขย�ยพื้นที่เพิ่มเติม แต่ก็ยัง

ไม่เพียงพอต่อก�รรองรับคว�มต้องก�รของช�วโคร�ช

ที่เติบโตอย่�งต่อเนื่อง กระทั่ง ปี 2529 คลังพล�ซ่�ก็

เปิดตัวอย่�งเต็มรูปแบบบนพื้นที่ 8,000 ต�ร�งเมตร

โดยมีศูนย์อ�ห�ร เชลล์ชวนชิม เป็นโซนอ�ห�ร เป็นคว�ม

แปลกใหม่ของยุคนั้น 

ปี 2534 ก็เปิดอีก 20,000 ต�ร�งเมตร พอเปิดกไ็ด้รับ

ก�รตอนรับอย่�งดีเยี่ยมช่วงน้ันยังไม่มีห้�งต่�งช�ติเข้�

ม�บุก เร�ก็เติบโตคู่กับเมืองโคร�ชม� จนม�ปี 37-38 

ถึงเริ่มมี แม็กโคร์ บิ๊กซี เข้�ม� “พอมีเดอะมอลล์เข้ามา  

ทีน้ีเราต้องมีการปรับโครงสร้างต่างๆเพื่อรองรับการ

แข่งขันที่รุนแรง เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าห้างท้องถิ่นไปไม่

รอดกัน เนื่องจากว่าปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงที่

รวดเร็วมาก เพราะห้างที่เข้ามามีทั้งเทคโนโลยี แล้วเงิน

ทุน เพราะถ้าเราไม่ปรับตัวสู้มันกไ็ปไม่รอด เราก็เริ่มเน้น

ทางด้านบุคลากร เมื่อก่อนมีผู้จัดการฝ่ายบุคคลอย่าง

เดียวก็พอ แต่ตอนหลังนีไ้มใ่ช่แล้ว มันต้องมีผู้จัดการ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นั้นก็คือมีการเทรนนิ่ง มีการสอน

วิธีการต้อนรับลูกค้า แผนกไอทีของคลังนี่ปริญญาโท 

เกือบทั้งแผนก นี้คือกระบวนการปรับตัวคือต้องจ้างคน

ที่มีความรู้เข้ามาช่วย ไมใ่ช่วันแมนโชว์”

เครือข่ายคลังพลาซ่า เครือขายพีน่้อง 

– โครงสร้างธุรกจิ
“ตอนนี้เราแบ่งเป็น 4 บริษัท  ก็มี บริษัทคลังพลาซ่า

จ�ากัด คลังพลาซ่า สาขาอัษฎางค์  บริษัทคลังมาเก็ตสุร

นาราย ส่วนสาขาที่ 4 ก�าลังจะเริ่ม อยู่ที่หนองไผ่ล้อม  

คลัง 4 นี้มีขนาดใหญ่  คลัง 1 มีที่ 4 ไร่   คลัง 2 มีที่ 4ไร่

ครึ่ง  คลัง 3มีที 5ไร่  ส่วนคลังที่ 4 มีพื้นที่ 14 ไร่  ตรงนี้

เลยต้องจ้างมืออาชีพเข้ามาปรับโครงสร้าง หัวหน้าของ

แต่ละแผนกผมใช้ปริญญาโทหมด เพราะปริญญาตรไีม่

พอแล้วส�าหรับธุรกิจผม มันต้องมีคนมาช่วยคิด”

ถึงแม้จะมีก�รแบ่งออกเป็น 4 บริษัท แต่ก็มีก�รรวมก�ร

บริห�รในลักษณะที่เข�เรียกมันว่� “รวมสั่งกระจ�ยบิล

ส่ง” เพร�ะสินค้�ทั้งหมดของทุกส�ข�จะถูกรันในระบบ

คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เมื่อคลังพล�ซ่�ส�ข�ไหนข�ด

สินค้�ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะทำ�หน้�ที่ประมวลผล ซึ่ง

เป็นระบบเครือข่�ยคลังสินค้�ท่ีทันสมัยเทียบเท่�โมเดิร์น

เทรดค้�ปลีกทั่วไป “โครงสร้างของทั้ง 4 บริษัท ยังเป็น

แบบครอบครัว พี่น้องยังมีส่วนร่วมในบริษัทใครมาบริ

หารมาท�างานอยู่ก็รับโบนัสไป” “ส่วนต�าแหน่งของผมใช้

ต�าแหน่งรองประธานกรรมการ โดยให้เกียติคุณพ่อ ที่

เสียไปแล้ว เว้นทีไ่วใ้ห้ท่านเป็นประธานตลอดไป”

“น้องสาวผมไปอยู่ต่างประเทศไปบริหารบริษัทของต่าง

ประเทศ และน้องชายคนที่ 2 กไ็ปดูแลบริษัทของคุณพ่อ

ที่กรุงเทพฯ ส่วนอีกคนบริหารการเงินอยู่สิงคโปร์ แล้วก็

คนสุดท้องที่บอกว่าเป็นสถาปนิกก็มาช่วยผม วาง

บทบาทเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ”

พี่น้องในครอบครัวทั้ง 4 คน ขณะนี้จะมี 2 คนที่เข้�ม�

ช่วยดูแล แตใ่นแง่ของก�รมีบทบ�ทเป็นผู้ถือหุ้นของพี่

น้องทุกคนก็ยังถือหุ้นกันครบถ้วนเหมือนเดิม “การแบ่ง

โครงสร้างมันจะต้องแบ่งอย่างนี้ครับ  ด้านการบริหาร

ส่วนหนึ่ง  ส่วนการขายส่วนนึง มันจะมีผู้จัดการแผนก 

และก็ผู้จัดการฝ่าย การมาเป็นห้างสรรพสินค้าแผนกมัน

เยอะมากถ้าจะให้ดูอย่างละเอียด ผู้จัดการจะต้องดูแล

แผนกนั้นได้ดี แต่ละแผนกก็แบ่งเป็นหลายๆยี่ห้อ และก็

ยังมีฝ่ายการตลาด ฝ่ายซ่อมบ�ารุง โครงสร้างหลักๆมัน

ก็มีแค่นี้ และก็ผมจะคอยดูแลในทุกๆส่วนโดยตรงอีกที

นึง ซึ่งในแผนกเขาก็จะมีผู้จัดการแผนกดูแลอยู่แล้ว”

“ส่วนเรื่องการบริหารบุคคลที่นี้เทิร์นโอเวอร์ (เปลี่ยน

งาน - ลาออก) ต�่ามากๆ ที่นี้จะเทิร์น (ลาออก) แต่

พนักงานระดับล่างเท่านั้น ส่วนมากเราจะถูกดึงคนตอน

บรรจุแล้วห้างคู่แข่งก็มาดึงไป คือเค้าใช้วิธีซื้อเอาตอน

เราเทรนเสร็จแล้ว  ผมก็ต้องเพิ่มเม็ดเงินให้ มันใช้วิธี

สกปรกมากใชไ้มไ่ด้”
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เผชิญหน้ากับการรุกคบืของยักษ์ใหญ่ 
กลยุทธ์ประก�รสำ�คัญท่ีคลังพล�ซ่�นำ�ไปใช้ต่อสู้กับห้�ง

ยักษ์จ�กต่�งถิ่น นอกจ�กจะมีทำ�เลที่ทำ�ก�รวิเคร�ะห์

จ�กผังเมืองแล้วยังจะต้องก็มีก�รปรับตัว ต้องใช้ก�ร

บริห�รแบบมืออ�ชีพ มีก�รวิเคร�ะห์ก�รทำ�กำ�ไรต้องลง

ลึกถึงขน�ดต้องว่�กันเป็นร�ยต�ร�งเมตร เพร�ะต้นทุน

รวมจะเป็นต�ร�งเมตรต่อต�ร�งเมตรแผนกไหนทำ�ได้

ตำ่�กว่�ม�ต�ฐ�นค่�เฉลี่ย ก็ต้องม�ดใูนร�ยละเอียด

ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ลงไปว่�โปรดักชั่นตัวไหนที่มันตำ่�กว่�

ม�ต�ฐ�น  ก็ต้องทำ�ก�รปรับแต่งเอ�ตัวใหมใ่ส่เข้�ไป 

“คือแผนกไหนไม่ท�าก�าไรก็เลิก ถ้าคุณเลือดไหลไม่ห้าม

เลือดปล่อยไวก็เสียชีวิตได้ แต่ก่อนที่นี้มโีรงหนัง 2โรง ที่

อื่นมาที่ละหลายโรงเราก็เลิกสิ  ไปท�าตู้คาราโอเกะหยด

เหรียญได้เยอะกว่าค่าเช่าโรงหนังอีก อันนี้ก็คือตัวอย่าง

หนึ่งของการปรับตัว  อีกตัวก็คือการ เอาท์ซอร์ส(จ้าง

จากภายนอก) ต่างๆ แผนกไหนที่เราไม่ถนัดก็จ้างเขาซะ 

อันไหนไม่มีความสามรถที่จะท�าก็เลิก สู้เข้าไมไ่ด้เลิก ไม่

จ�าเป็นต้องอาย” 

ส่วนคำ�กล่�วที่ว่�ธุรกิจค้�ปลีกเป็นธุรกิจท้องถิ่นค่อน

ข้�งจะอยู่ลำ�บ�ก  ซึ่งก็มีข้อเท็จจริงอยู่ต�มก�รวิเคร�ะห์

ของ “ไพจิตร” ก็จะอยู่ลำ�บ�กอย่�งแน่นอนถ้�ไม่ขย�ย

และปรับตัวเพื่อสู้  เพร�ะก�รขย�ยจะทำ�ให้ส�ม�รถสั่ง

สินค้�ได้ม�กขึ้น รวมทั้งก�รปรับกลยุทธ์ต่�งๆ ต�ม 

อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น

ผ่าแผนธุรกิจ
ปัจจุบันคลังพล�ซ่�มีฐ�นสม�ชิกม�กกว่� 50,000 ร�ย  

ธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบันคือ 3 บริษัทและอีก 1 แห่งที่กำ�ลังจะ

สร้�ง รวมทั้งแผนก�รขย�ยธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีคว�ม

ถนัดเพร�ะผ่�นก�รสะสมประสบก�รณ์ม�ตั้งแต่รุ่นพ่อ 

ถ้�ห�กจะให้คลังพล�ซ่�หันไปทำ�ธุรกิจด้�นอื่นก็คงไม่

ถนัดเท่�นี้  ลูกค้�ของคลังพล�ซ่�จะถือบัตรของห้�งซึ่ง

จะมีบ�ร์โค้ดทีไ่ด้มีก�รเตรียมก�รม�ตั้งแต่ปี 2537 พอ

คู่แข่งเข้�ม�ก็เท่�กับว่�คลังพล�ซ่�ได้มีฐ�นข้อมูลลูกค้�

อยู่พร้อมแล้ว  ด้วยบัตรใบนี้จะส�มรถนำ�ไปใช้ต�มร้�น

ต่�งๆเพื่อใหไ้ด้ส่วนลด 10 – 20 เปอร์เซ็นต์ และยัง

ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้กับโรงพย�บ�ลบ�งแห่งที่เข้�ม�เป็น

พ�ร์ทเนอร์ นี่คืออีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ลูกค้�ส�ม�รถนำ�ม�

ซื้อของที่ห้�งก็ส�ม�รถใช้บัตรส่วนลดเพ่ือสะสมแต้มและ

ซื้อสินค้�ไดใ้นร�ค�ที่ถูกลง 

“แล้วก็ต้องมีการศึกษาวิจัยตลาด  ต้องบุกไปข้างหน้า

แบบมีความรู้  ไมใ่ช่หลับหูหลับตาไป มันต้องมีข้อมูล

รองรับ ส่วนรูปแบบของสาขาที่ 4 ที่หนองไผ่ล้อมเป็น

ไลฟ์สไตล์มอลล์ เพราะพื้นที่มันเยอะมาก  จะมีมุมดื่ม

กาแฟ มีหัวรถจักร อะไรเยอะแย่เต็มไปหมด คือไมไ่ด้ยึดติด 

ว่าเป็นรูปแบบเดิมๆแล้ว  พยายามเลือกท�าในสิ่งตรงข้าม 

กับคู่แข่ง เช่นของเขาระบบปิด ด้านตรงข้ามก็ต้องเป็น

แบบเปิด ห้างของคู่แข่งหาที่จอดรถยาก ก็จะต้องสร้าง

ในสิ่งที่สะดวกมากกว่า  ถึงกระนั้นการลงทุนในโครงการ 

คลังพลาซ่าหนองไผ่ล้อม เป็นการเสนอโครงการขอ

เข้าไปพัฒนาที่ดินของรถไฟ จนได้สัญญาเช่า 30+4 ปี ซึ่ง

ปัจจุบันการขอท�าโปรเจ็คกับการรถไฟฯ จะไมใ่ช่เพียงแค่

การเสนอผลประโยชน์ แต่ยังมีประเด็นอื่นๆ เข้ามาเป็น

คะแนนร่วมพิจารณา ซึ่งโครงการของคลังพลาซ่าได้

เสนอประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไป พร้อมทั้งเตรียมการ 

ส�าหรับรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง  มีทางเดิน 

ลอยฟ้าข้ามมาทีโ่ครงการฯ มีการออกแบบทางภูมิสถาปัตย์   

มีการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรวมให้ดูกลมกลืนโดย

ค�านึงถึงสภาวะแวดล้อม   รวมทั้งมีการวางรูปแบบของ

แหล่งน�้า ทิศทางลม วัสดุประหยัดพลังงาน เป็นรูปแบบ

อารยะสถาปัตย์  มีพื้นที่ส�าหรับเด็ก-ผูใ้หญ่ คนพิการ 

ศูนย์อาหาร ก็แบ่งเป็นตามโซนให้เลือก  “ตัวเลขคราวๆ

ที่วางไวใ้นโปรเจ็คไว้ ประมาณ 600 ล้านบาท  แต่ว่าถ้า

ก่อสร้างจริง ประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนการด�าเนิน

การเราจะเริ่มด�าเนินการ  อันนี้ขอเผื่อไว้ ก่อสร้างเดียวนี้

เร็วปีเดียวก็เสร็จแล้ว แต่ว่าทยอยท�า ท�าเป็นโซนๆ ไป 

แล้วแต่แผนกพร้อมก่อนก็เปิดก่อน”

“อัตราการเติบโตจะเพิ่มขึ้น และที่วางเป้าหมายไว้ก็

ประมาณ 5% จากสภาพเศรษฐกิจเรากไ็ม่ดูเกินตัวเป็น 

2 หลัก 3 หลักนะครับ มันก็ท�าได้ทุกปีนะที่ผ่านมา ตัวเลข

หมุนเวียนในธุรกิจปีหนึ่งก็ พันกว่าล้านครับ มันจะเพิ่ม

ขึ้นต่อปีเรื่อยๆ คือถ้าขยายสาขามันยิ่งจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ”
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ทฤษฎี วิวัฒน�ก�รของ “ช�ร์ล ด�ร์วิน” เป็นสิ่งที่ยืนยันอยู่เสมอม�ว่� ก�รอยู่รอดเกิด

จ�กวิวัฒน�ก�รของสิ่งมีชีวิต ที่ต้องต่อสู้และดิ้นรนกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งห�กไมใ่ช่

แล้วก็เป็นเรื่องย�กที่สิ่งมีชีวิตจะส�ม�รถปรับตัวได้ทันกับก�รเปลี่ยนแปลง โอก�สจะ

รอดจ�กก�รสูญสิ้นเผ่�พันธุ์ก็เป็นไปได้สูง

ไม่เว้นแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่� โชห่วย หรือผู้ค้�ปลีกแบบดั้งเดิมหรือที่คนไทยเรียกกัน

ติดป�กว่�ยี่ปั้ว ซ�ปั้ว ที่กำ�ลังได้รับผลกระทบอย่�งรุนแรงจ�กก�รเข้�ม�เปิดตัวของ

ธุรกิจค้�ปลีกสมัยใหม่หรือ โมเดิร์นเทรด ไม่แตกต่�งจ�กร้�นค้�ปลีกหรือร้�นโชห่วย   ใน

กรุงเทพฯ เองนั้นกไ็ม่ต้องพูดถึง เพร�ะมียี่ปั้ว ซ�ปั้ว และร้�นโชห่วยหลงเหลือให้เห็นไม่

ม�กนัก หลังจ�กที่ทั้งแม็คโคร เทสโก้-โลตัส ค�ร์ฟูร์ บิ๊กซี ระดมเปิดส�ข�กันแทบทุกหัว

ถนน  และสำ�หรับในต่�งจังหวัด ซึ่งกำ�ลังเป็นเป้�หม�ยต่อไปในก�รขย�ยส�ข�ของโม

เดิร์นเทรด และชะต�กรรมของค้�ปลีกแบบดั้งเดิมเหล่�นี้ก็ดูจะไม่แตกต่�งไปนัก

แต่ทำ�ไม “ตั้งงี่สุน ซูเปอร์สโตร์” ที่อุดรธ�นี โดยตระกูล“ วีระรัตนโรจน์”  จึงส�ม�รถยืน

หยัดอยูไ่ด้ ทั้ง ๆ ที่มีแม็คโคร บิ๊กซี และล่�สุดเทสโก้-โลตัส ต่�งพ�เลซเข้�ไปอยู่ที่นั่น แถม

ยังส�ม�รถทำ�ยอดข�ยได้ถึง 4,000 ล้�นบ�ทต่อปี  และยิ่งเมื่อนำ�ไปเทียบกันสโตร์ต่อ

สโตร์ กไ็ม่น่�เชื่อว่�จะมีชื่อของ”ตั้งงี่สุน”เป็นหนึ่งในจำ�นวนซุปเปอร์สโตร์ที่มียอดสั่งซื้อ

สินค้�สูง ติดอยู่หนึ่งในสิบ อย�กรู้ว่�ทำ�ได้อย่�งไร ต้องฟังคำ�ตอบจ�ก “มิลินทร์ วีระรัตนโรจน์”  

ที่วันนี้เข�ได้เข้�ม�เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำ�คัญที่รับช่วงต่อจ�กผู้เป็นแม่หรือ “ซ้อเฮียง” ผู้ที่

ช�วอุดรธ�นีรู้จักมักคุ้นเป็นอย่�งดี

มิลินทร์ 
วีระรัตนโรจน์     

รองประธานบริษัท 
ตั้งง่ีสุนซูเปอร์สโตร์ จำากัด
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กำาเนดิ “ตั้งงีสุ่น” 
ร้�นตั้งงี่สุน ถือกำ�เนิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธ�นี เมื่อ 70 กว่�

ปีที่แล้ว โดยช่วงเริ่มต้นเป็นร้�นข�ยของแบบโชห่วย มี 

น�ยปรีช� วีระรัตนโรจน์ ส�มีของ น�งเส�วลักษณ์ วีระ

รัตนโรจน์ หรือ “ซ้อเฮียง” เป็นผู้ริเริ่ม ก่อนที่จะเปลี่ยน

ม�เป็นร้�นค้�ส่งเมื่อปี 2517 และเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่เป็น 

ตั้งงี่สุน ซูเปอร์สโตร์ เมื่อปี 2530 โดยผู้ทีเป็นตัวตั้งตัวตี

ที่ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญก็คือ “ซ้อเฮียง” 

ผู้เป็นแม่ของ “มิลินทร์” นั่นเอง

 

“ธุรกิจสมัยก่อนมันเป็นโชว์ห่วยเล็กๆ เป็นห้องเดียว แล้ว

พวกผม 3 พี่น้องปิดเทอมก็กลับมาท�างานที่บ้านเพราะ

ผมไปเรียนกรุงเทพตั้งแต่ ป.6 แล้วน้องๆ กไ็ปกันหมดปิด

เทอมก็กลับมาบ้านช่วยท�างาน  สมัยก่อนโชห่วยก็มีแค่

หน้าร้านไม่มีอะไร ไม่เปิดหน้าร้านเท่าไรจะขายส่งซะเยอะ”

 

ส�เหตุที่ทำ�ให้แม่ของ “มิลินทร์” มไีอเดียบรรเจิดที่จะทำ�

ซูเปอร์สโตร์ในจังหวัดอุดรธ�นี เป็นเพร�ะได้มโีอก�ส

เดินท�งไปดูง�นในต่�งประเทศบ่อยๆ ทำ�ใหไ้ด้เห็นรูปแบบ 

ร้�นค้�สมัยใหม่ที่มีรูปแบบก�รเรียงสินค้�ที่น่�สนใจ

 

“แม่เขาไปเดินดูสมัยก่อนมีพวกวอลล์มาร์ทตรงนี้แมไ่ด้

คอนเซ็ปกลับมาก็ว่าบอกว่า อนาคตจะเป็นไฮมาเก็ตและ

ระบบคือแคชแอนท์แครี่  เงินสดซื้อสดจ่ายสดทุกอย่าง 

เครดิตไม่มี และพอหลังจากแม็คโครเริ่มที่ลาดพร้าว เริ่ม

เป็นจุดแรกที่เราเริ่มที่จะขยับขยาย”

  

ขณะเดียวกันพ่อของเข�ก็เตือนแม่ว่� อย่�เพิ่งสร้�งวิม�น 

บนยอดหญ้� แต่คว�มฝันของแม่ก็เป็นจริง หลังจ�กที่

ส�ม�รถเจรจ�ซื้อพ้ืนที่ท่ีอยู่ข้�งเคียงร้�นค้�ส่งเดิมได้

สำ�เร็จ แล้วนำ�ม�รื้อเพื่อสร้�งใหม่จนกล�ยเป็นห้องแถว

รวม 6 คูห� สูง 5 ชั้น โดยเปิดพื้นที่ชั้นล่�งทั้งหมดซึ่งมี

เนื้อที่ประม�ณ 2,800 ต�ร�งเมตร เป็นร้�นค้�ใหม่ ส่วน

ข้�งบนใช้เป็นที่เก็บสต็อกสินค้� 

   

รูปแบบก�รข�ยสินค้�ของ ตั้งงี่สุน ซูเปอร์สโตร์ เป็นก�ร

ผสมผส�นทั้งก�รค้�ปลีกและค้�ส่งเข้�ไว้ด้วยกัน โดย

พื้นที่ด ้�นหน้�เป ็นซู เปอร ์ม�ร ์ เก็ตสำ�หรับลูกค ้�ที่

ต้องก�รซื้อปลีก ส่วนด้�นหลังเป็นพื้นที่ข�ยส่ง สำ�หรับ

ลูกค้�ที่ต้องก�รซื้อสินค้ �จำ�นวนม�กๆ 

 

จึงน่�จะกล่�วได้ว่� “ตั้งงี่สุน ซูเปอร์สโตร์” คือร้�นค้�

ปลีกสมัยใหม่ร้�นแรกของจังหวัดอุดรธ�นี เพร�ะแม้แต่

แม็คโคร ที่เป็นโมเดิร์นเทรดแบบแคชแอนด์แครี่ ก็เข้�ม�

เปิดส�ข�แห่งแรกในเมืองไทยหลังจ�กก�รปรับตัวของ 

ตั้งงี่สุน 2 ปี และเพิ่งเข้�ไปเปิดส�ข�ที่อุดรธ�นีเหลังจ�ก

นั้น 4 ปี ก่อนที่จะต�มม�ด้วยบิ๊กซี และเทสโก้-โลตัส

  

ทั้งๆ ที่ปกติแล้วร้�นค้�ปลีกในต่�งจังหวัดส่วนใหญ่จะ

เคยชินกับบริก�รส่งของให้ถึงร้�นของผู้ค้�ส่ง รวมทั้ง

ก�รซื้อของไดใ้นร�ค�ตำ่�กว่�ก�รซื้อปลีก ขณะที่ลูกค้�

ของ ตั้งงี่สุน ซูเปอร์สโตร์ จะต้องไปซื้อของเองที่ร้�น 

รวมทั้งซื้อในร�ค�เท่�กัน ไม่ว่�จะซื้อเพียงชิ้นเดียว หรือ

ซื้อเป็นแพ็ก 6 ชิ้น แพ็กโหล หรือแม้แต่ซื้อเป็นหีบ

ข้อได้เปรียบในเรื่องคว�มเก่�แก่ของร้�นท่ีค้�ข�ยอยูใ่น

จังหวัด อุดรฯม�กว่� 70 ปี และทำ�เลของร้�นที่อยูใ่น

เมือง นอกจ�กร�ค�ถูกแล้ว สินค้�ที่ข�ยในตั้งงี่สุนยัง

ใหม่ และสดโดยส�เหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ตั้งงี่สุนข�ยสินค้�

ในร�ค�ถูกได้ เนื่องจ�กบริษัทซื้อของจ�กผู้ผลิตสินค้�

ด้วยเงินสด ทำ�ใหไ้ด้ส่วนลดม�กกว่�ซื้อโดยขอเครดิต 

เทอมย�วๆ ประกอบกับท�งร้�นไม่ต้องก�รกำ�ไรต่อชิ้นม�ก 

เพร�ะต้องก�รให้สินค้�มีก�รหมุนเวียนเร็ว จึงส�ม�รถ

ตั้งร�ค�ตำ่�ลงไปได้อีก

“พอเห็นแล้วว่าลูกค้าในมือเรามีมาก โอกาสที่จะอยู่รอด

มากเพราะคนรู้จักเรามากขึ้น พอมีการแข่งขันเรื่องราคา

ของโมเดริ์นเทรด  ลูกค้ากลุ่มเล็กที่ซื้อเยอะเราก็จะใช้
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ราคาเป็นปัจจัยหลัก  แต่ช่วงจังหวะที่เราใช้วิธีนี้รองรับ ลูกค้ากลุ่มใหญ่ประเภทที่ซื้อน้อยเขาจะ

เหวี่ยงแล้ว มันเป็นการต่อสู้เรื่องราคาแล้วไปอยู่แม็คโครบ้าง  บิ๊กซี โลตัสบ้างแล้ว  ความภักดี

จะไม่มี แล้วก็มีพวกทีไ่ม่ต้องการซื้อแบบ 50 ลัง เขาเป็นร้านเล็กๆ เอาแค่ 1-2 ลัง ในราคาที่เขา

สมเหตุสมผลเขาโอเคมีก�าไรแล้วอันนี้เขารับได้”

นอกจ�นี้คว�มคิดในก�รซื้อสินค้�จ�กผู้ผลิตด้วยเงินสด ก็ดูจะเป็นคว�มคิดที่ตรงกันข้�มกับ

แนวคิดของโมเดิร์นเทรดที่มักจะขอเครดิตเทอมย�วๆ  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจ

ไม่ดี บ�งแห่งถึงกับขอยืดเครดิตเทอมออกไป 120 วัน เป็นก�รสร้�งคว�มปัญญ�ให้กับผู้ผลิต 

ตั้งงี่สุนจึงใช้วิธีจ่�ยเงินสด เพื่อทำ�ให้ก�รหมุนเงินของบริษัทซัพพล�ยเออร์ดีขึ้น ซึ่งเป็นคว�ม

ได้เปรียบของตั้งงี่สุน เพร�ะยิ่งเครดิตเทอมสั้นก็จะยิ่งได้ส่วนลดจ�กซัพพล�ยเออร์ม�ก 

แต่คำ�ว่� “ซื้อสด”กไ็มไ่ด้หม�ยคว�มว่�จะต้องจ่�ยเงินสดทันทีหลังจ�กที่เซลส์นำ�สินค้�ม�ส่ง 

เพร�ะกว่�จะสรุปบัญชีเพื่อจ่�ยเงินกันได้ก็มักกินเวล�ประม�ณ 15-30 วัน นอกจ�กนี้ยังมี

ซัพพล�ยเออร์จำ�นวนม�กทีใ่ห้เครดิต 30-45 วัน แทนก�รข�ยสด ซึ่งช่วงเวล�”ปลอด

หนี้”เหล่�นี้ ถือเป็นน�ทีทองที่ส�ม�รถทำ�กำ�ไรได้จ�กก�รหมุนเงินก้อนนี้ ซึ่งบ�งทีอ�จจะมีร�ย

ได้เพิ่มขึ้นม�อีกถึง 20-30 % เลยทีเดียว

และด้วยคว�มที่เป็นธุรกิจในครอบครัว ทำ�ให้ตั้งงี่สุนมีคว�มยืดหยุ่นในก�รปรับร�ค�สินค้� 

เพื่อให้ส�ม�รถแข่งขันกับคู่แข่งได้ตลอดเวล� เพร�ะฉะนั้นทันทีที่มีลูกค้�ถือจดหม�ยข่�วหรือ

โปรชัวร์ของคู่แข่งเข้�ม�ในร้�นเพื่อให้ดูร�ค� ถ้�เห็นสินค้�ตัวไหนร�ค�ถูกกว่�ของตั้งงี่สุน สิ่ง

ที่แม่ของเข�เคยทำ�ไว้เป็นตัวอย่�งก็คือ จะสั่งให้เอ�ใบสั่งซื้อม�ดูต้นทุนสินค้�ว่�ร�ค�เท่�ไหร่ 

และถ้�เห็นว่�ส�ม�รถลดร�ค�ลงไปได้อีก ก็จะสั่งให้ดัมพ์ร�ค�ลงทันที ที่ผ่�นม�ในวันหนึ่งๆ 

สินค้�บ�งตัวอ�จเปลี่ยนร�ค�ถึงสี่ครั้ง เพื่อให้สินค้�ทุกตัวถูกกว่�พวกโมเดิร์นเทรดซึ่งเป็นสิ่ง

ที่คู่แข่งทำ�ไมไ่ด้เพร�ะตัดสินใจช้�กว่�  ขณะที่ระดับก�รตัดสินใจแบบตั้งงี่สุนไม่ต้องรอปรึกษ�

ใคร แต่ส�ม�รถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองในทันทีทันใด
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“โมเดิร ์นเทรดแพงแค่ไหนเราต้นทุนยังไงก็ต�่ากว่า

เพราะฉะนั้นถ้าตั้งสติดีๆ ถ้าเราสู้ ยังไงเราก็ชนะ  แต่วันนี้

ปัญหาคือหัวใจเราสู้หรือเปล่าแล้วบางทีต้องยอมรับว่า 

โชว์ห่วยอย่างพวกเราสมัยก่อนขายแบบมาซี้ซัวฟัน 

เดี๋ยวนี้มันไมไ่ด้แล้วมันเปิดอยู่หน้าโต๊ะหมด มันเปิดหมด

แล้ววิทยุชุมชนเปิดหมดแล้วคุยถูกคุยแพงไม่ต้องมานั่ง

หลอกกัน”  นอกจ�กกลยุทธในเรื่องร�ค�ถูกแล้ว ตั้งงี่สุน 

ยังมีก�รจัดร�ยก�รโปรโมชั่นเช่นเดียวกับโมเดิร์นเทรด

ทั่วไป ทั้งแบบที่ท�งร้�นจัดขึ้นเองเพื่อระบ�ยสินค้�ที่

ค้�งสต๊อกอยู่เป็นจำ�นวนม�ก รวมทั้งซัพพล�ยเออร์ขอ

เข้�ม�จัดร�ยก�ร ซึ่งที่ผ�นม�ตั้งงี่สุ่นจะเปิดพื้นทีใ่ห้

ซัพพล�ยเออร์ ส่วนจะคิดค่�บริก�รหรือไม่ก็สุดแท้แต่ว่� 

จะเป็นก�รระบ�ยสินค้�ของซับพล�ยเออร์ หรือไม่ แต่ถ้� 

เป็นสินค้�ที่ออกตัวดี และบริษัทส่งหน่วยส่งเสริมก�ร

ข�ยเข้�ดูแล ตั้งงี่สุ่นก็จะใหใ้ช้พื้นที่ฟรี 

อหังการ์ตั้งงีสุ่น
เมื่อครั้งที่ม่ีข่�วว่�ค้�ปลีกยักษ์ใหญ่ข้�มช�ติกำ�ลังจะเข้�

ม�ในเมืองไทยได้สร้�งคว�มหว�ดหวั่นไปทั่ว แต่นั่นก็

ไมใ่ช่ปัญห�ที่ “ตั้งงี่สุน” ต้องเกรงกลัว เพร�ะกลยุทธใน

ก�รตั้งร�ค�ของเข�คือก�รตั้งร�ค�ข�ยตำ่�ม�แตไ่หน

แตไ่ร จนกระทั่งถึงเวล�ที่แม็คโครและโลตัสย่�งเหยียบ

เข้�ม�ยังถิ่นอุดรธ�นี ก็ยังไม่อ�จสร้�งแรงสั่นสะเทือน

ให้ “ตั้งงี่สุน” ต้องซวนเซได้ ซึ่งนอกจ�กกลยุทธด้�น

ร�ค�ทีไ่ด้เปรียบแล้ว คว�มเก่�แก่ของร้�นที่เป็นคว�ม

รู้สึกผูกพันกับคว�มอุดรธ�นีที่มีม�กว่� 70 ปี อีกทั้ง

ทำ�เลของร้�นที่อยูใ่นเมืองก็ดูจะเป็นคว�มได้เปรียบอยู่

หล�ยขุม ยอดข�ยที่เพิ่มขึ้นหล�ยร้อยเปอร์เซ็นต์หลัง

จ�กก�รปรับรูปแบบร้�น โดยมีคนซื้อวนเวียนเข้�ออก

ร้�นตลอดเวล�ตั้งแต่ 9.30-21.00 น. พร้อมกับช่อง

จ่�ยเงินม�กกว่� 20 ช่อง มีพนักง�นให้บริก�รช่องละ 3 

คน และต้องเปิดคิดเงินพร้อมกันทั้งหมดตลอดเวล� 

เพื่อให้ก�รให้บริก�รลูกค้�ไม่ล่�ช้� ติดขัด นี่จึงเป็นสิ่งที่

แสดงให้เห็นว่�ตั้งงี่สุน ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้รับก�รตอบ

รับที่ดีทั้งจ�กลูกค้�ทั้งซื้อปลีกและซื้อส่ง จนส�ม�รถ

สร้�งยอดข�ยได้ม�กถึงปีละกว่� 4,000 ล้�นบ�ท

เสน่ห์ของ “ตั้งงีสุ่น”
“ลูกค้าของตั้งงี่สุนก็จะเป็นโชว์ห่วยรายย่อยๆ แล้วท�ายังไง 

ให้เขารู้สึกอยากจะซื้อกับเราแทนที่จะเป็นแม็คโคร ของ

แถม ราคาไม่แตกต่างกันหรืออาจจะมีแตกต่างบาง แต่

บางทีสุดท้ายองค์ประกอบมันหลายอย่างโดยรวมแล้ว

ซื้อที่นี่ดีกว่า”  ธรรมช�ติของลูกค้�ก็คือ บ�งคนอ�จ

ชอบไปซื้อสินค้�จ�กทุกแห่ง แต่บ�งคนกลับชอบห�แต่

ของร�ค�ถูก ลูกค้�บ�งร�ยรับได้ทั้งของแถมและของ

ร�ค�ถูก สุดท้�ยทั้งหมดก็คือก�รแข่งขัน  แต่ธรรมช�ติ

ของตล�ดที่ทำ�ใหไ้ม่ต้องสร้�งร้�นเพิ่มก็คือ ก�รเกิดขึ้น

ของแบรนด์สินค้�ชนิดใหม่ ทำ�ให้ลูกค้�บ�งร�ยที่ชอบ

ว�งสินค้�ให้ครบทุกย่ีห้อต้องส่ังสินค้�ชนิดน้ันไปว�งให้

ครบทั้งแผง ซึ่งเป็นก�รเกิดขึ้นของตล�ดโดยอัตโนมัติ  

ขณะที่ธุรกิจเติบโตขึ้นแต่ก็มีคนตกง�นเพิ่มขึ้น เมื่อยัง

ไม่มีหนท�งจะขยับขย�ยก็คิดแต่จะค้�ข�ยเล็กๆ น้อยๆ 

ในหมู่บ้�น พอเริ่มลงมือข�ยจนพออยูไ่ด้ ก็เป็นส่วนหนึ่ง

ท่ีทำ�ให้ตล�ดค้�ส่งเติบโตต�มและแข็งแรงต�มไปด้วย 

ซึ่งร้�นค้�เหล่�น้ีก็ได้เรียนรู้ร่วมกับตั้งงี่สุนและสู้ร่วมกัน

โดยไม่กลัวใคร 

“มันต้องเล่าเป็นทฤษฎีของกลไกตลาด มันเลือกสรรผู้ที่

แข็งแรงก่อนเสมอมันเป็นธรรมชาติผู้ท่ีแข็งแรงจะอยูไ่ด้

แล้วผู้อ่อนแอจะไม่อยู่ แต่มันมีผู้อ่อนแอที่อยูไ่ด้ด้วยการ

เอาตัวรอดด้วย ตัวเราเองสู้หรือเปล่าฉะนั้นอันนี้คือกลไก 

หลัก เจ้าดีๆ ที่ร่วงไปก็มี เด็กใหม่ ๆขึ้นมาก็มี .. ที่ผมขาย

ดไีด้คือผมต้องมีรายย่อย  รายย่อยพวกนี้ยังไม่กลัวเลย  

แล้วอย่างเช่นหนองหานกับท่าบ่อหนองคายโลตัสเร่ิมต้น

เปิดลูกค้ากังวลมาก กลัวว่าถ้ามันมาจะท�าให้เราแย่  ผม

ตอบค�าเดียวเลยลุย”
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เป็นเวล�เกือบหกสิบปีที่พ่อของ “สว�ท ธีระรัตนนุกูลชัย” ได้ลงหลักปักฐ�นทำ�ม�ห�กิน

อยู่ที่เมืองอุดรธ�นี จ�กร้�นข�ยอ�ห�รธรรมด�จนกระทั่งกล�ยเป็นร้�นที่มีคนรู้จ�กม�ก

ที่สุดแห่งหนึ่ง  แต่คว�มเจริญรุ่งเรืองของกิจก�รตระกูล “ธีระรัตนนุกูลชัย” ก็ห�ได้จำ�กัด

อยู่เพียงเรื่องของร้�นอ�ห�ร ซึ่งเป็นกิจก�รที่เปิดทำ�ก�รค้�ม�ตั้งแต่ ปี 2507  ที่ตำ�บล

หม�กแข้ง อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธ�นี ห�กแต่ว่�ยังได้แยกไลน์ออกไปเป็นกิจก�รอื่นๆ 

ทีไ่ม่มีคว�มเกี่ยงเนื่องเกี่ยวพันกันต�มโมเดลธุรกิจที่หล�ย ๆ กลุ่มตระกูลธุรกิจยึดถือเป็น

แนวท�ง 

จ�กรุ่นพ่อที่เริ่มข�ยอ�ห�รจนกิจก�รมั่นคง จ�กนั้นจึงขย�ยกิจก�รม�เปิดร้�นรองเท้� 

โดยก�รเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยรองเท้�บ�จ� แต่พอถึงคร�วของรุ่นลูกที่ต้องออกไปโบยบิน 

แทนที่เข�จะเลือกทำ�ในสิ่งที่ครอบครัวได้ว�งร�กฐ�นไว้ กลับกล�ยเป็นไปเลือกทำ�ในสิ่งที่

อย่�ว่�แต่พ่อของเข�ไม่รู้จักเลย แม่แต่ตัวคนที่กำ�ลังตัดสินใจเลือกเดินในแนวท�งนั้นก็

ยังไม่รู้จักดี เพียงแต่ว่�สิ่งที่เข�เลือกก็บังเอิญตรงกับจริตอยู่บ้�ง เมื่อประกอบเข้�กับ

คว�มเข้มแข็งเอ�จริงเอ�จัง ซึ่งเป็นแบบอย่�งที่เข�ได้จ�กต้นแบบที่ดีซึ่งก็คือพ่อ แล้ววัน

หนึ่งดวงชะต�ของเข�ก็พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิต จนแม้วันนี้ก็ยังไม่เห็นที่ท่�ว่�มันจะ

โรยร�ลงแต่อย่�งใด  

“เป็นเอเย่นรองเท้าบาจา ตราอูฐ คาเมล หรือรามาหรือเซนโซ่ปัจจุบัน และนั่นคือของคุณ

พ่อ ส่วนผมมารับไม้ต่อคือว่า หลังจากทีไ่มไ่ด้เรียนหนังสือเนี่ย  คือคนจีนสมัยก่อนเนี่ยจะ

ดึงลูกคนโตออกมาท�าธุรกิจช่วย โดยผมเป็นลูกคนโต”

สวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย     

กรรมการผู้จัดการบริษัท 
เฮ็งจุงฮวด จำากัด
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แต่ก่อนหน้�นั้นครอบครัวของเข�ทำ�ธุรกิจเสื้อผ้�กล�โหม ซึ่งก็คือก�รข�ยชุดทห�รควบคุม

กับก�รข�ยสินค้� PX ซึ่งก็คือสินค้�ที่ข�ยให้กับฐ�นทัพทห�รอเมริกัน หลังจ�กจไีอถอน

กำ�ลังออกไป ก็หลังจ�กที่ PXไป ก็ผันตัวเองขึ้นม�เป้นตัวแทนจำ�หน่�ยรองเท้� เป็นเอเย่นร

องเท้�ยี่ห้อดังของยุคสมัยนั้น 

“ก็ขายก๋วยจั๊บก็มีชื่อเสียงอยู่ตรงห้าแยก ก็คือว่าเกิดอยู่ตรงห้าแยกเลย ห้าแยกน�้าพโุดย

ประมาณนั้นนะครับ เพราะว่ามันตอนนั้นยังเด็กๆ อยู่ ยังรู้อยู่ว่าแกค้าขายมา กไ็ล่ๆ กับอายุ

เราน่าจะประมานห้าหกสิบปีแล้ว”  

“เฮงจุ่งฮวด” คือชื่อกิจก�รที่ “สว�ท”ยืนยันว่�จะคงใช้คำ�นี้ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งตัว

เข�บอกว่�เป็นคำ�ที่มีคว�มหม�ยและมีที่ม�อย่�งลงตัว ซึ่งคำ�ว่� “เฮง” ก็คือแซ่ของเข� 

ส่วน “จุงฮวด” ก็คือคว�มเจริญก้�วหน้�อย่�งยั่งยืนของกิจก�ร  

“สว�ท” คือหัวเรี่ยวหัวแรงคนสำ�คัญของพ่อม�ตั้งแต่เด็ก เข�ช่วยง�นของพ่อตั้งแต่เรียน

จบประถมศึกษ�ปีที่ 7 ซึ่งขณะนั้นเข�มีอ�ยุเพียงกว่�สิบขวบเล็กน้อย ด้วยฐ�นะของพี่ช�ย

คนโต นอกจ�กจะช่วยง�นของครอบครัวแล้ว ยังต้องทำ�หน้�ที่คอยดูแลและเลี้ยงน้องๆ ของเข� 

“แล้วก็ท�าทุกอย่าง ทั้งเรียนไปด้วย ช่วยดใูนเรื่องของการเลี้ยงน้อง เพราะว่าถ้าไม่มใีคร

ดูแล เราก็ต้องช่วยเขา”

เมื่อสิ่งไม่ค�ดฝันเกิดขึ้น ซึ่งก็คือเหตุก�รณ์ไฟไหมใ้หญ่บริเวณตล�ดห้�แยกตัวเมืองอุดรธ�น ี

สม�ชิกทุกคนในครอบครัวของเข�ต่�งช่วยกันขนของหนี  จนกระทั่งห�เอกส�รต่�งๆ ไม่พบ 

แต่กลับปร�กฏว่�ตัวบ้�นของเข�กลับไม่ถูกไฟไหม้อย่�งเป็นที่น่�อัศจรรย์ ขณะเดียวกันรอบๆ 

บ้�น ต่�งก็ถูกพระเพลิงเผ�ผล�ญจนเหี้ยนเตียน ตล�ดห้�แยกทั้งตล�ดถูกไฟเผ�ผล�ญจน

วอดไปทั้งแถบ  อ�ค�รตึกที่เป็นร้�นค้�ของพวกเข�ถูกนำ้�ฉีดเลี้ยงนำ้�สกัดเพื่อไมใ่ห้เพลิง

ลุกล�มต่อไปอีก นั่นเป็นเหตุก�รณ์เมื่อเข�อ�ยไุด้ 20 ปี

โบกโบยโผบนิแม้เหน็บหนาว
ก�รตัดสินใจครั้งสำ�คัญที่เป็นจุดเริ่มต้นก�รของก�รทำ�ธุรกิจด้วยตัวเองก็คือก�รค้�เทป

เพลง แต่ขณะนั้นเข�ก็ยังคงอ�ศัยอยูใ่นบ้�นหลังเดิม เข�เริ่มต้นธุรกิจจ�กจุดเล็กๆ ซึ่งก็ยัง

เป็นช่วงเวล�ทีไ่ม่มีทุนรอน นอกจ�กนี้พ่อของเข�ไม่เห็นด้วยม�ตั้งแต่ต้น เมื่อไม่มีเงินแต่ยัง

พอมีช่องท�งซึ่งก็คือก�รเอ�ช่ือของเตี่ยทีไ่ม่เคยมีประวัติต่�งพร้อยไปรับประกันเครดิต 

เป็นก�รเริ่มก่อร่�งสร้�งตัวจ�กไม่มีอะไรเลยอย่�งแท้จริง แต่เป็นเพร�ะก�รค้�สมัยก่อนมี

ก�รให้เครดิตแบบซื้อม�ข�ยไป หมุนไปหมุนม�จนเริ่มจะพอเห็นหน้�เห็นหลังขึ้นม�
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“ตอนนั้นเริ่มจะมีระบบลิขสิทธิ์ขึ้นมา จ�าไมไ่ด้ละ ตอนนั้น

มันมีเทปที่เสียบเข้ารถยนต์นะ ตอนนั้นยังไม่มีลิขสิทธิ์

หลังจากนั้นหลังจากมีลิขสิทธิ์เราก็เริ่มท�าให้เป็นรูปเป็น

ร่าง น่าจะเป็นจุดแรกๆที่เราเริ่มท�าธุรกิจเทปเต็มวงจร

เลยคือเลิกจากธุรกิจขายรองเท้าก็หันมาเข้าสู่เวทีนี้เลย”

เป็นเพร�ะเทปค�สเซ็ทเพลงกำ�ลังได้รับคว�มนิยมม�ก

ขึ้นเรื่อย ๆ ช่วงเริ่มแรกก็พอข�ยได้กำ�ไรวันละ 2-3 พัน

บ�ท พอเห็นว่�ธุรกิจเทปเพลงมีอน�คตจึงขย�ยธุรกิจ

ออกไปจนส�ม�รถยึดครองตล�ดได้ทั้ง 19 จังหวัด ภ�ค

อีส�น ซึ่งมีก�รเริ่มต้นขย�ยส�ข�ไปที่ขอนแก่นเป็นอันดับ

แรก และปัจจุบันก็ยังทำ�ธุรกิจลิขสิทธิ์เพลงอยู่เพียงแต่

ระบบเทปหมดคว�มนิยมลงไปและแทนที่ด้วยซีดีและ 

ดีวีดี ทั้งในจังหวัดขอนแก่น ทั้งอุดร

“ใช้ชื่อบริษัทว่า เฮงจุงฮวด เหมือนเก่า แต่เป็นนาม

บริษัทลูก  อยู่ที่นีใ้ช้ เฮ็งจุงฮวดเทรดติ่ง อยุ่ขอนแก่นใช้ 

เมเจอร์ ในเครือบริษัท เฮ็งจุงฮวดทั้งหมด”

บริษัทที่ดูแลกิจก�รเทปตั้งแต่เริ่มแรกก็คือ เฮงจุงฮวด

เทรดดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ปัจจุบันบริษัทดังกล่�วยังคง

ดำ�เนินกิจก�รอยู่  ต่อม�ก็มีก�รแตกไลน์ไปสู่ธุรกิจชนิดอื่น  

จนต่อม�ก็เริ่มเข้�ไปจับธุรกิจส่ือส�รซ่ึงตรงกับช่วงปี 

2535 โดยเข้�ไปเป็นพันธมิตรธุรกิจกับ แอ็ดว้�นซ์ อินโฟร์  

เซอร์วิส หรือ AIS เป็นครั้งแรก  ซึ่งก็นับได้ว่�เป็นบริษัท

แรกที่ทำ�ก�รปักธงของ AIS ในภ�คตะวันออกฉียงเหนือ

ได้สำ�เร็จ นอกจ�กจังหวัดอุดรธ�นีแล้วยังมีจังหวัด

ขอนแก่น และยังเป็นก�รเข้�ไปเป็นตัวแทนที่เติบโต

ควบคู่กับ AIS ม�จนกระทั่งปัจจุบัน และกิจก�รสื่อส�รที่

ใช้ม�ตั้งแต่ครั้งนั้นก็คือ “เฮ็งจุ่งฮวดกรุ๊ป” ก่อนจะ

เปลี่ยน ไปใช้ “เฮ็งจุงฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด

“ท�ากับ AIS เกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็รับช�าระค่าบริการ

ทั้งหมดเลย ตอนเริ่มแรกก็มี เซลลูลาร์ 900 IBC 

Phonelink ในตอนนั้น อีกตัวหนึ่งก็จะมีตัวแทน

จ�าหน่ายสลากกินแบ่งฯ คล้ายๆไทยวารี มโีควตาอยูใ่น

มือ ตั้งแต่ปี 03 ตั้งแต่ยุคคุณพ่อท�า  แต่ก็ยังให้คุณแม่

ดูแลอยู่”

ธุรกจิกับแนวคดิแบบ “เฮ็งจุ่งฮวด”
 ในฐ�นะพีใ่หญ่ที่ต้องดูแลกิจก�รของ “เฮ็งจุ่งฮวด” ม�

ตั้งแต่ต้น สิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้ก�รรักษ�แนวท�งในก�ร

เดินไปต�มกรอบทีว่�ก็คือแนวคิดในก�รบริห�รธุรกิจ

ของตัวเข� ซึ่งก็มีฐ�นะเป็นพีใ่หญ่ของครอบครัว เริ่มแรก

ทุกอย่�งจึงไปรวมศูนย์อยู่ท่ีอุดรธ�นีเพร�ะตัวเข�เองปัก

หลักอยู่ที่นี่ม�ตลอด แต่ลักษณะของก�รรวมศูนย์ใน

อดีตก็เป็นปัญห�ในเรื่องของต้นทุน ที่สำ�คัญกว่�ก็คือ

คว�มนิยมในตัวสินค้�ของแต่ละตล�ดที่มีคว�มแตกต่�ง

กันไป

“อย่าง เทป ซีดี นี่อยู่ที่ขอนแก่นเขาจะนิยมเพลงสตริง  

ส่วนที่อุดรจะเป็นหมอล�าประมาณนี้ มันโตเหมือนกันแต่

ว่าคอมต้องการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้อง

แยกออกจากกัน อย่างที่ อุดร กับ ขอนแก่น ขายได้เดือน

ละ 10 ล้าน แต่ว่าที่อุดรมันจะโตที่หมอล�า สตริงจะน้อย

กว่า”

เมื่ออน�คตเดินท�งม�ถึง ซึ่งก็คือสิ่งที่เข�บอกว่�วันนี้

ทุกคนต้องเตรียมมองห�ธุรกิจสำ�รองเอ�ไว้ ส่วนหนึ่ง

อ�จยังเป็นพันธมิตรกันต่อไป เพร�ะอยู่ด้วยกันเติบโตม�

ด้วยกัน แต่คว�มเปลี่ยนแปลงในอน�คตเป็นสิ่งที่ค�ดก�รณ ์

ไมไ่ด้ 

“สมมุติว่าวันหนึ่ง AIS ล้มไปแล้วก็เลิกธุรกิจตัวนีไ้ปเรา

ก็จบ เหมือนวันนี้เรา ธุรกิจเทปและซีดีต้องลดขนาดลง

เน่ืองจากเราเห็นว่ามันไม่สามารถท่ีจะไปข้างหน้าได้แล้ว

เพราะว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีส่วนแต่ที่ร้ายแรงคือไม่

สามารถก�าจัดพวกเทปผีซีดีเถื่อนได้” 
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เมื่อต้องลดขน�ดธุรกิจลงม� สิ่งที่จำ�เป็นก็คือก�รต้อง

เริ่มต้นกับธุรกิจตัวใหม่ ซึ่งขณะนีโ้ดยส่วนตัวของเข�

กำ�ลังให้คว�มสนใจไปที่ธุรกิจบริก�ร ทั้งเรื่องของ

โรงแรมและร้�นอ�ห�ร ส่วนหนึ่งเป็นเพร�ะลูกๆ ของเข�

ต้องเข้�ม�รับช่วงธุรกิจในอน�คตอันใกล้ ถึงเวล�นั้น

ธุรกิจของเข�ก็คงไม่ใช่เร่ืองของก�รบู ๊แบบสะบั้นหั่น

แหลก ซึ่งต้องปล่อยให้เป็นไปต�มอ�ยุขัยที่เปลี่ยนไป ทั้ง

เรื่องของเทคโนโลยีที่ไม่ส�ม�รถต�มและเรียนรู ้ได้

เท่�กับคนรุ่นใหม่ ควรต้องถอยแล้วปล่อยให้คลื่นลูกใหม่

ขึ้นม�ทำ�หน้�ที่ เป็นเรื่องของคว�มต้องก�รของคนใน

แต่ละรุ่นที่แตกต่�งกันอย่�งสิ้นเชิง เปรียบเสมือนก�รใช้

พอร์ทคนละพอร์ท แตใ่นเรื่องของเป้�หม�ยร�ยได้ยังคง

ต้องร่วมกัน เพร�ะก�รตั้งเป้�ท�งธุรกิจในเวล�นี้ก็คือ

กำ�ไรสุทธิอยู่ที่ 1 พันล้�นบ�ทต่อปี

“ธุรกิจ เทป ซีดี เนี้ยลดขนาดก็คงเป็นเรื่องของพัฒนา

ความเป็น เอนเตอร์เทรนเมนต์ สร้างวงให้มันใหญ่ขึ้น 

ต่อไปก็จะมีอะไรที่มันดึงตัวเล็กให้กลับมาเหมือนเดิมได้

นั้นก็คือวิธีคิดใหม่ เช่นขายหนังสือ รับดาวน์โหลดเพลง 

ก็น่าจะเป็นไป”

ณ ปัจจุบัน “สว�ท” ยังคงให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องของ

ก�รทำ�ธุรกิจแบบเก�ะติดและต�มเทคโนโลยใีห้ทัน โดย

เฉพ�ะธุรกิจด้�นเทป ซีดี และดีวีดี ที่อ�จจะดูว่�เป็นก�ร

ลดขน�ดของธุรกิจลงม� แต่ก็พร้อมที่จะขย�ยขน�ดขึ้น

ม�ได้ทันทีเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปในท�งทีดีขึ้น 

แต่สิ่งสำ�คัญที่เข�เน้นยำ้�ก็คือก�รทำ�ธุรกิจทุกอย่�งจะ

ทำ�บนคว�มถูกต้องจะไม่อะไรท่ีเข้�ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ที่ล่อเหลี่ยมสุ่มเสียง โดยเฉพ�ะก�รไปละเมิดสิทธิ์ของ

คนอื่น

“อันแนวคิดนนี้เราถูกปลูกฝังมาจากเตี่ยนี้มันชัดเจนฮะ 

อะไรมันเกี่ยวพันกับต�ารวจเราไม่ต้องไปยุ่ง  เตี่ยเขาจะ

สอนเสมอว่า ถ้าเราท�าผิดกฏหมายเราไม่เคยรวยจากสิ่ง

ที่มันผิดกฏหมายหรอก สุดท้ายถ้ามันผิดกฎหมายก็มี

คนมาเอาของเราไป”

เครือข่ายธุรกจิ
ธุรกิจในปัจจุบันที่เป็นหลักของเฮ็งจุ่งฮวดในขณะนี้มีด้วย

กัน 3 ตัว ซึ่งแต่ก่อนเดิมทีรวมกันเป็นกงสี ต่อม�จึงเกิด

คิดว่�คงถึงเวล�ที่จะต้องแตกตัวออกไป เพร�ะในหมู่พี่

น้องต่�งคนต่�งมีครอบครัว โดยก�รแยกกใ็ช้วิธีแบ่งกัน

อยู่คนละพื้นที่ “สว�ท”จะดูแลธุรกิจในจังหวัด อุดรธ�นี 

หนองค�ย หนองบัวลำ�ภู เลย แล้วข้�มไปถึงเวียงจันทร์ 

ส่วนน้องช�ยคนที่ 8 ชื่อ “ประเสิรฐ ธีระรัตนนุกูลชัย” 

ดูแลธุรกิจมือถือในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ และ อีก

คนชื่อ “ธงชัย ธีระรัตนนุกูลชัย” ได้รับมอบหม�ยให้ดูแล

ในเรื่องของเทปคล�สเซ็ต  ซีดี ดีวีดี นอกจ�กนี้เข�ยังได้

เพิ่มไลน์ธุรกิจออกไปทำ�พิซซ่�คอมป�นี และไอศครีมส

เวนเซ่นส์ในพื้นที่หล�ยๆ จังหวัด  ส่วนน้องคนที่ 9 แยก

ไปดูเอเย่นฮอนด้�ที่ร้อยเอ็ด ก�ฬสินธุ์ และมห�ส�รค�ม

จนถึงปัจจุบัน

“ชื่อบริษัทนี้แยกเลยครับ  เป็น ธีรรัฐคอมมิวเคชั่น ธีรรัฐ

เทเลคอม คือทั้งหมดมันอยูใ่นเครือของ เฮงจุงฮวดกรุ๊ป 

แตไ่ม่รูใ้ครใช้อันไหนนะ แล้วก็มีน้องไปเปิด มี ร้�นทองอยู่ 

2 คน มีร้�นทองคือน้องคนที่ 2 กับคนที่ 6  ร้�นทอง 

เฮงจุงฮวด กับร้�นทอง ทวีคูณ อันนี้อยูใ่น อุดร  ห้�ง

ทองเฮงจุงฮวดเนี่ยน้องชื่อ สงวง  ส่วนห้�งทองทวีคูณ

ชื่อ ไสว  คนที่ 2ได้เพิ่มธุรกิจทำ�ไร่ฟ�ร์มเลี้ยงหมูด้วย ชื่อ 

รัตนฟ�ร์มที่อุดร  แต่ละคนก็แยกกันไป  ต่�งคนต่�งไป

โตแต ่ก็รวมกันในเรื่ องของจิตวิญญ�ณม�กกว ่�

ประม�ณว่�ทุกคนม�รวมกันมันกไ็ด้ 1 แต่ถ้�แยกกันไป 

ทุกคนก็จะได้คนละ 1 ถูกมั้ยฮะไปสร้�งอ�ณ�จักรคนละตัว”

เป้าหมายคือรายได้
“จะตั้งเป้�ตัวเลขไว้ส�ข�ละพันล้�นบ�ท” นั่นคือตัวเลข

ที่ “สว�ท” พย�ย�มเข็นให้ทุกคนวิ่งไปให้ถึงเป้�หม�ยที่

ตั้งเป็นตัวเลขไว้ ขณะเดียวกันตัวเข�เองก็พย�ย�มสร้�ง

ผลประกอบก�รในพื้นที่อุดรธ�นีเพื่อให้เป็นตัวอย่�ง เช่น

ปีที่ผ่�นม�เข�ส�ม�รถทำ�ตัวเลขได้ม�กกว่� 2 พันล้�น

บ�ท เข�บอกว่�มันเป็นก�รเติบโตต�มวิวัฒน�ก�ร คือ

ต้องมองให้ทันต่อสถ�นก�รณ์ท�งธุรกิจ เพร�ะในอน�คต 

จะไล่ล่�เร�อยู่เสมอ แม้วันนี้จะว�งร�กฐ�นไว้เข้มแข็ง
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เพียงไร แตโ่ลกท�งธุรกิจก็จะเปลี่ยนแปลงไปต�มสถ�นก�รของโลกโดยรวมอยู่เสมอ 

โจทย์จึงมีอยู่ว่�เร�จะต้องประคองมันผ่�นไปใหไ้ด้ รวมทั้งธุรกิจใหม่ก็ต้องเติบโตและ

ต้องผ่�นไปใหไ้ด้ 

“2 พันล้�นถ้�เทียบกับจังหวัดอื่นมันเยอะกว่�นั้นเยอะ ถ้�ในภ�พรวมตล�ดตรงนี้ของ

เร�คนเดียว ถ้วัดตัวต่อตัวถือว่�เร�ยังใหญ่อยุ่เพร�ะอยู่ที่ size ใหญ่  แต่ถ้�รวมใน

ตล�ดทั้งหมดถือว่�ยังเล็กอยู่เพ�ะว่�เร�ขับตัวเองม�อยู่แถวกน้�เลยกล�ยเป็นว่�เร�

อยู่คนเดียว”

แม้ว่�โดยภ�พรวมอ�จต้องเผชิญกับภ�วะตล�ดซบเซ� จนทำ�ให้อัตร�ก�รเติบโตของ

ของธุรกิจในส่วนของอุดรธ�นีที่เข�ดูแลอยู่หดตัวลง แต่ถึงแม้ว่�ตล�ดจะเงียบและ

ซบเซ�ลง ก็จำ�เป็นต้องสร้�งตล�ดในส่วนอื่นขึ้นม� สิ่งที่ต้องนำ�ม�ใช้ก็คือก�รส่งเสริม

ก�รข�ย หรือห�วิธีก�รที่จะทำ�ให้เกิดก�รข�ยขึ้นม�ใหไ้ด้ เพร�ะเมื่อมีคนก็ต้องมีก�รซื้อ 

แตใ่นสถ�นก�รณ์มีก�รรณรงค์เรื่องก�รรัดเข็มขัด ผู้คนก็ลดก�รใช้จ่�ย โจทย์ก็คือทำ�

อย่�งไรจึงจะห�วิธีเอ�เงินออกจ�กกระเป๋�เข�ได้ นั้นคือวิธีก�รระบบตล�ด อ�จรวมถึง

ก�รห�สินค้�ตัวทีไ่ม่แพงม�กเข้�ม�เสนอ 

 

“เรื่องธุรกิจสื่อส�รมันยังต้องโตไปข้�งหน้�อยู่ คือบริษัทที่นีไ้มไ่ด้ว�งให้เป็นระบบ

ครอบครัว ผมว�งบริษัทนีใ้ห้เหมือนบริษัททั่วไป เพร�ะฉะนั้นถึงแม้ผมเป็นผู้บริห�รเมื่อ

จะใชโ้ทรศัพท์ยังต้องซื้อเอง ว�งให้เป็นรูประบบบริษัท เพร�ะว่�เร�เคยคิดจะเข้�ไปเป็น

บริษัทในตล�ดหลักทรัพย์ ฉะนั้นมันจะหยิบอะไรม�ใช้ จะซื้ออะไรก็ต้องผ่�นระบบทั้งหมด 

เป็นบริษัทที่เสียภ�ษีทุกอย่�งต�มระบบ  คือวันหนึ่งเร�พร้อมเข้�ตล�ดได้ทุกเวล� แต่ที่

เร�ยังไม่เข้�เพร�ะว่�ยังไม่เก่งพอในเรื่องของระบบเงิน คือบริษัทที่จะเข้�ตล�ดได้ต้อง

เก่งเรื่องระบบเงิน ระบบทุนใหไ้ด้เสียก่อน แต่ถ้�เข้�ไปทื่ๆ บริษัทเร�อยูไ่มไ่ด้”

การระดมทุนในตลาดลักทรัพย์และแผนการในอนาคต
“เรื่องแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เคยคิดเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว แต่ผมก็บอกน้องว่าไม่ว่าจะ

เข้าหรือไม่เข้า สิ่งหนึ่งมันก็ท�าให้เรามีความคิดใหม่ก็คือ  1. คุณจะต้องเป็นมืออาชีพมาก

ขึ้น  2. ต้องเปลี่ยนวิธีการใช้เงิน กล้าที่จะใช้เงิน ใช้คน แล้วก็กล้าที่จะลงทุนเทคโนโลยี 

แล้วต้องมีความซื่อสัตย์ในเรื่องของธุรกิจ พอเข้าตลาดหลักทรัพย์เขาตรวจสอบเรา

ตลอด” 

ก�รว�งร�กฐ�นคว�มโปร่งใสเป็นหัวใจในก�รทำ�ธุรกิจในแบบฉบับของเข� ยิ่งเมื่อต้อง

เข้�ตล�ดหลักทรัพย์ก็ยิ่งต้องทำ�ทุกสิ่งด้วยคว�มโปร่งใส เช่น ยอดสั่งซื้อเท่�ไหร่ กำ�ไร-

ข�ดทุนเท่�ไหร่ ก็ต้องเปิดเผยหมด  นี่จึงเป็นคว�มมั่นใจสำ�หรับก�รว�งแผนต่อไปใน

อน�คต ถึงแม้จะไม่เข้�ตล�ดใครมองเข้�ม�ทุกคนก็ส�ม�รถตอบได้ว่� บริษัทนี้จะอยูไ่ด้

หรือไมไ่ด้ เพร�ะฉะนั้นก�รยืนหยัดม�จนถึงวันนี้ ต้องไมใ่ช่เรื่องโชคช่วย 

“ถ้าจะเข้าตลาดก็ต้องเข้าตามที่ตลาดหลักทรัพย์เขามาเชิญชวน แต่สิ่งหนึ่งมันท�าให้เรา

คิดว่าถ้าท�าอะไรถูกต้องมันก็ท�าให้เราเป็นมืออาชีพมากขึ้นเพราะงั้นก็เลยไม่มีระบบ

ครอบคัวเข้ามายุ่ง”
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ส่วนแผนก�รในอน�คตที่ “สว�ท” ตั้งใจไว้ก็คือก�รทำ�

ธุรกิจตัวใหม่ เป็นร้�นอ�ห�รออกจะแตกต่�งจ�กทั่วไป 

กับสไตล์แบบสบ�ยๆ ส่วนเรื่องโรงแรมก็จะเป็นแบบ

ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ซึ่งต�มโมเดลของเข�ก็คือจะเป็น

แรงแรมเล็กๆ ประม�ณ 100ห้อง 

“ขอยังไม่บอก ให้รูปแบบมันเสร็จก่อนตอนนี้เฉพ�ะ

ก๋วยเตี๋ยวมี 120 กว่�เมนูละ เขียนเมนูเองทังหมด ตัวเอง

สมัยก่อนเป็นนักชิม ตอนนี้ก็ยังเป็นนักชิมนักกินอยู่ตอนนี้

ผมกำ�ลังให้เข�ดูเรื่องนำ้�จิ้มอยูโ่ดยส่วนตัวเป็นคนท่ีแพ้

กลิ่นอ�ก�รเข้�ครัวแล้วจะอ้วก แม่ถ�มว่�จะไหวเหรอ

เห็นข้�ครัวทไีรจะอ้วกทุกที แต่คงไม่หรอกเพร�ะไม่ถึง

กลับไปนั่งเฝ้�แต่จะคิดวิธีก�ร เหมือนฝรั่งเข�ข�ยอะไร

ออกม�ได้นะ” 

ไม่แก่เกนิเรียน
“การศึกษาหลังจากนั้นผมมาเรียนตอนแก่ แต่เราไม่มี

เวลาเรากไ็ปเรียน Mini Mba หลักสูตรต่างๆ ผมมี 

mini mba 5ใบ nida  เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 

จุฬาฯ  คือเราว่างเราก็หาความรู้  เริ่มมาจริงจังตอนที่

เรามีเวลาว่างช่วง ปี 43 -44 ที่เราเทียบ ม.ต้น แล้วก็มา

เรียนราชภัฏฯ เรียนต่อกันเลยนะ จบ กศน. ก็มาเรียน 

ราชภัฏอีก 4 ปี”

AEC……
“ธุรกิจไม่กระทบครับ เราไปข้างหน้าแล้วเพราะเราจด

บริษัทที่ต่างประเทศแล้วแต่ว่ายังไมไ่ด้ด�าเนินการ เพราะ

ว่าที่ลาวนี่เราไม่สามารถที่จะด�าเนินการได้ 100% เพราะ

ที่นั้นระบบภาษียังไม่แม่น”ส่วนในภาพรวม “สวาท” ได้

ให้ข้อคิดโดยพุ ่งเป้าไปท่ีการสร้างโอกาสในส่วนของ

ประชาชนว่า ยังไม่เคยมีการเตรียมความพร้อมให้กับ

ประชาชนเพื่อรองรับการเปิดเป็น AEC  ในปี 2558 ที่

ผ่านมาประชาชนถูกท�าให้เกิดความอ่อนแออยู ่ตลอด

เวลา ยิ่งเปิด AEC เร็วขึ้นเท่าไร ในส่วนของประชาชนจะ

ยิ่งล�าบาก เมื่อมองผ่านไปยังด้านธุรกิจเขาก็มองเห็นว่า 

ในอนาคตหลายๆประเทศจะถูกจีนครอบง�า เพราะเวลา

นี้จีนมีปัจจัยที่พร้อมหลายด้าน ทั้งจ�านวนประชากร 

เรื่องของเงินทุน โดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าที่เป็นผู้

ผลิตรายใหญ่ สิ่งเหล่านี้จะท�าให้จีนเข้ามามีบทบาทใน

อนาคตเป็นอย่างมาก 

“แต่ว่าอุดรฯเราก็บอกว่าเราพร้อม เราก็ต้องเตรียมคน

ขึ้นมาสู้  เราก็ผลิตคนรุ่นใหม่ขึ้นมารองรับ ก็อย่างที่เห็น

ผมท�าเรื่อง ยังเอ็กคลูซีฟเมมเบอร์ ที่เอาทายาทนักธุรกิจ

ขึ้นมา 200 กว่าคนเนี่ย ขึ้นมาปั้นเป็นดาวรุ่งในการท�า

ธุรกิจ โดยเราตระหนักอยู่ตลอดว่า ถ้าคุณไม่ท�า พวกใน

แถบเอเชียจะมาแทนที่พวกเราเพราะฉะนั้น ในภาคธุรกิจ

นี่เราว่าเราเอาอยู่นะครับ เพราะว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยเรากใ็ห้มี

การพัฒนาธุรกิจไปเยอะ เดี๋ยวปลายปีนี้ผมก็จะเปิดรุ่น 2 

มาอีก ก็จะมีกองก�าลังอีก 200 กว่าคน เป็น 500 คน 

ซึ่งถ้า 2 รุ่นรวมกันก็จะท�าให้ธุรกิจไปได้ ” 

ส่วนตัวของเข�เองในเวล�นี้ ได้มีคว�มคิดริเริ่มที่จะไป

เข้�ไปสร้�งคว�มสัมพันธ์กับนักธุรกิจจ�ก สปป.ล�ว 

นอกจ�กนี้ยังมีก�รเจรจ�ข้�มฟ�กไปท�งด้�นม�เลเซีย 

เพื่อแสวงห�คว�มร่วมมือในท�งก�รค้� 

“คือเราจะให้เขาเข้ามาเป็นการร่วมค้ากันส่ิงท่ีเราท�าทาง

มาเลกใ็ห้ความสนใจเรื่องนี้ ซึ่งมาเลก็เป็นประเทศหนึ่งที่

มีความแข็งแกร่งใน AEC เหมือนกันก็นึกเป็นห่วงนะ

ครับอย่างที่บอกไปว่าเราไม่สร้างคน ตอนนี้ภาคธุรกิจ

เราไม่ห่วงละ ที่เป็นห่วงคือแรงงานไทย” 
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“จักริน เชิดฉ�ย” คือเภสัชกรผู้พลิกผันชีวิตตัวเองอย่�งชนิดทีไ่ม่เคยหยุดอยู่กับที่ จ�กผู้

ที่รำ่�เรียนวิช�คว�มรู้เรื่องย� แต่กลับตัดสินใจก้�วท้�วก้�วแรกบนถนนส�ยที่เรียกกันว่� 

“ตัวแทนบริษัทย�” หรือ “ดีเทลย�” วันนี้เข�คือนักธุรกิจที่มีเงินทุนหมุนเวียนอยูใ่นระบบ

นับร้อยล้�นบ�ท

จักริน เชิดฉ�ย เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2503 ในครอบครัวที่ต้องถือว่�เป็นทห�ร 

100 เปอร์เซ็นก็ว่�ได้ เพร�ะคุณพ่อรับร�ชก�รเป็นทห�รอ�ก�ศ ส่วนคุณแม่ก็รับร�ชก�ร

ในสังกัดกระทรวงกล�โหม 

“ผมมีพี่น้อง 4 คน ผมเป็นคนโต และเป็นคนแรกในบรรดาพี่น้อง 4 คนที่เริ่มประกอบ

ธุรกิจ คุณแม่ผมท่านเป็นคนโคราช ทราบว่าแบบอนุสาวรีย์คุณย่าโม ประติมากรท่านร่าง

เค้าโครงใบหน้าคุณย่าโม มาจากน้องสาวของคุณยายผม ส่วนคุณพ่อเป็นคนอยุธยา มา

พบคุณแม่และแต่งงานที่จังหวัดนครราชสีมา”  

เมื่อจบชั้นมัธยมต้นจ�กโรงเรียนร�ชสีม�วิทย�ลัยด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 จ�กนั้นจึงเดิน

ท�งเข้�กรุงเทพฯเพื่อเรียนต่อชั้นมัธยมปล�ยทีโ่รงเรียนเตรียมอุดมศึกษ� และศึกษ�ในระดับ 

มห�วิทย�ลัยที่จุฬ�ลงกรณ์ฯ โดยสำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีที่คณะเภสัชศ�สตร์ 

จักริน
เชิดฉาย     

เจ้าของร้านหมอยาพลาซ่า 
ร้านยา “คนโคราชบ้านเอง” 
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“เมื่อตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผมเลือกคณะแพทย์ศาสตร ์

ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และวนศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

คะแนนเอ็นทรานซ์ขาดคณะแพทศาสตร์ประมาณ 10 

กว่าคะแนน แต่แม้ว่าคะแนนถึงก็คงไมไ่ด้เรียน เพราะผม

ตาบอดสี ซึ่งในสมัยนั้นยังเรียนคณะเภสัชศาสตร์ได้ ใน

ตอนนี้น่าจะไมไ่ด้แล้ว”  ถึงกระนั้นก�รเรียนของเข�กไ็ม่

ได้ร�บรื่นม�กนัก เป็นเพร�ะช่วงที่เรียนอยูใ่นคณะ

เภสัชศ�สตร์ เมื่อถึงเวล�ต้องทำ�ก�รทดลองวิช�เคมี 

ต้องใช้ก�รสังเกตก�รเปลี่ยนสีของส�รในช่วงที่เกิด

ปฏิกิริย�ท�งเคมี ซึ่งเข�บอกว่�เป็นช่วงที่ลำ�บ�กม�ก

เพร�ะเข�ต�บอดสีช่วงเขียวและแดง แตใ่นที่สุดก็สำ�เร็จ

ก�รศึกษ�เมื่ออ�ยุ 22 ปี 

ถนนธุรกจิเส้นทางชีวติสายใหม่
เมื่อรู้สึกว่�เริ่มอิ่มตัวกับง�นบริษัท เข�จึงตัดสินใจล�

ออกเพื่อม�เปิดร้�นข�ยย�ของตัวเอง เมื่อปีพุทธศักร�ช 

2534 ที่ห้�งนอริช ซิตี้ ซึ่งในขณะนั้นมีอ�ยุย่�งเข้� 31 ปี 

ห�กจะถือว่�เป็นก�รเริ่มต้นทำ�ธุรกิจของตัวเองอย่�ง

จริงจังกไ็มใ่ช่เรื่องที่ช้�หรือเร็วไป แต่สิ่งที่สำ�คัญกว่�นั้น

ก็คือเข�ไมไ่ด้มีส�ยเลือดนักธุรกิจเป็นทุนเดิม จะมีก็แต่

ประสบก�รณ์ด้�นก�รข�ยจ�กก�รเป็นดีเทลย�อยู่บ้�ง 

ซึ่งกไ็มไ่ด้ช่วยให้ร�กฐ�นก�รทำ�ธุรกิจของเข�มีคว�ม

พร้อม  แต่คว�มตั้งใจของเข�ก็มีม�กพอ และม�ก

พอแล้วสำ�หรับเมล็ดพันธุ์ธุรกิจส�ยพันธุ์ใหม่เช่นเข�

 

“บังเอิญเกิดแรงบันดาลใจเพราะเห็นเพื่อนที่ เป ็น

พนักงานส่งยา  ไปเปิดร้านขายยา เขาไปท�าเป็นเชลล์ 

สโตร์ ซึ่งเจ้าแรกของเมืองไทย คือ ร้าน พีแอนด์เอฟ เป็น

บริษัทของเภสัชกรวมกลุ่มกัน เปิดร้านที่กรุงเทพฯ  และ

มีสาขาเยอะ จึงท�าให้ผมอยากมีร้านยา ที่มีเชลล์ สโตร์  

มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ ในจังหวัดนครราชสีมาบ้าง”

 

ก่อนที่จะทำ�ร้�นข�ยย� จักรินก็เคยผ่�นประสบก�รณ์ 

“เล่นหุ้น” สูญเงินไปกับตล�ดหุ้นไม่ตำ่�กว่� 1 ล้�นบ�ท  

“เงินสดที่เหลือกลับมาลงทุนเปิดร้านขายยามีอยู่ราว 

3-4 แสนบาท กับเวลาเพียงปีเศษ ๆ ก็สามารถเปิดสาขา

เพิ่มถึง 3 สาขา แต่การจัดการยังไม่เป็นระบบ มีสาขาที่

ห้างนอริช ซิตี้, ตลาดคุณปู่ทรวง  และที่หน้ามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา แต่ละสาขาใช้เงินลงทุนราว 3-4 

แสนบาท  เปิดร้านได้สักพักห้างนอริช ซิตี้ ถูกไฟไหม้ 

ท�าให้หมดเงินไปส่วนหนึ่ง เลยย้ายไปเปิดที่ห้างมาโคร” 

 

“จุดเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อแต่งงานในปี พ.ศ. 2539 ภรรยา

ผมจบคณะรัฐศาสตร์ รับราชการ เป็นคนจังหวัด

อุดรธานี ครั้งหนึ่งหลังจากกลับจากเยี่ยมบ้านแฟนที่

จังหวัดอุดรธานี รถมาติดอยู่ที่แยกจะบก ติดบริเวณ

หน้าตลาดจอหอด้วย น่าจะเวลาราว 4-5 โมงเย็น เห็น

รถจอดเต็มไปหมด จึงตัดสินใจขับรถเข้าไปในตลาด รูไ้ด้

ทันทีว่ามีคนเยอะ แบบนี้ น่าเปิดร้าน”

โชคดีเหมือนฟ้�ลิขิต ด้วยคว�มบังเอิญที่มีห้องแถวทำ�เล

ดีว่�งอยู่หน่ึงห้องอยู่ติดตล�ดซึ่งเป็นเจ้�ของเดียวกับ

เจ้�ของตล�ด และเมื่อภรรย�ของเข�ได้เข้�ไปคุยด้วย ก็

ปร�กฏว่�เจ้�ของตล�ดกำ�ลังอย�กให้มีร้�นข�ยย�หรือ

คลีนิคอยู่พอดี ซึ่งเป็นเหตุก�รณ์ที่เหมือนร�วกับว่�ห้อง

แถวห้องนั้นได้รอเข�อยู่  จ�กนั้นในปี 2540 หลังทำ�

สัญญ�เช่� ก็ปร�กฎว่�ร้�นข�ยย�ของเข�แห่งนี้มียอด

ข�ยสูงสุดในจำ�นวนร้�นของเข�  

เมื่อโชคช่วย โอกาสก็อำานวยแก่ “หมอ

ยาพลาซ่า”
“ผมเป็นคนที่คิดถึงเรื่องการขยายตัวอยู่แล้ว ทุกครั้งที่มี

โอกาส เพียงแตไ่มไ่ด้คิดถึงเรื่องระบบการจัดการ ระบบ

อ�านวยความสะดวก เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ จะใช้คนที่

ไว้วางใจ หรือ คนในครอบครัวช่วยกันดูแล สาขาที่

ตลาด จอหอ มีรายได้เข้ามาค่อนข้างเยอะ กว่าสาขาอื่นๆ  

ที่ผ่านมา เพราะมีระยะเวลาในการเปิดบริการนาน โดย

เปิดราว 6 โมงเช้า และปิดร้านประมาณ 5 ทุ่มทุกวัน ทุก

คนช่วยกันท�างานหนักมาก” 

 

แม้ว่�จะเป็นร้�นข�ยย�ที่เปิดใหม่แต่กลับใช้เวล�ไม่น�น

นัก สักพักเดียวร้�นข�ยย�ของเข�กไ็ด้กล�ยเป็นร้�นย�

หม�ยเลขหนึ่งตล�ดจอหอ และนอกจ�กจะข�ยย�แล้ว 

ส�ข�นี้ยังได้ขย�ยไลน์ไปยังสินค้�จำ�เป็นในชีวิตประจำ�

วัน  โดยยังคงเน้นก�รให้บริก�รที่ดี  และในที่สุดภรรย�

ของเข�จึงได้ล�ออกจ�กร�ชก�รเพื่อม�ช่วยดูแลกิจก�ร

ของครอบครัว ทีใ่นขณะนั้นมีอยู่ด้วยกัน  3 ส�ข� ส�ข�

จอหอ ส�ข�ตล�ดย่�โม และส�ข�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

นครร�ชสีม�  
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แต่ปัญห�ก็คือทุกส�ข�เป็นพื้นที่เช่�ทั้งหมด และมีทีท่�ว่�ค่�เช่�จะขยับร�ค�ม�กขึ้นเรื่อย ๆ จ�ก

นั้น“จักริน”จึงตัดสินใจเปิดร้�นบนที่ดินของ “คุณแม่” เมื่อร�ว 10 ปีที่ผ่�นม� ซึ่งคว�มคิดดังกล่�ว

สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของแม่ ที่อย�กใหใ้ช้ที่ดินของตัวเองย่�นหนองไผ่ที่มีอยู่จำ�นวน 80 

ต�ร�งว�ให้เกิดประโยชน์ แต่กระนั้นตัวเข�เองก็ยังมองว่�ทำ�เลแบบนี้ยังไมใ่ช่ทำ�เลของร้�นข�ยข� 

จึงตัดสินใจปลูกเป็นลักษณะคล้�ยเพิงมีเพียงชั้นเดียวก่อน แต่เมื่อตัดสินใจแล้วก็มองต่อไปข้�ง

หน้�ว่� ถ้�ห�กจะข�ยย�อย่�งเดียวร�ยได้คงจะเลี้ยงดูร้�นไมไ่ด้  เข�จึงตัดสินใจจะข�ยของใช้ ซึ่งมี

ลักษณะมินิม�ร์ท  ลงทุนตกแต่งร้�นค้�ให้สวยง�น พร้อมทั้งทำ�ก�รตล�ดด้วยก�รโฆษณ� 

ประช�สัมพันธ์ 

“ร้านนี้มีชื่อร้านว่า “หมอยา พลาซ่า”  เปิดร้านในราวปี 2542 -2543 สาเหตุที่เสริมความเป็น 

มินิมาร์ทเข้ามาเพราะพื้นที่ร้านมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะเปิดเป็นร้านขายยาเพียงอย่างเดียว ถือว่า

เป็นการเกิดแบรนด์ “หมอยา พลาซ่า” ครั้งแรก” 

 

ในระหว่�งนั้นน้องช�ยของเข�ให้คำ�แนะนำ�ว่�เมื่อเปิดเป็นมินิม�ร์ทแล้ว ก็น่�จะทดลองเปิดร้�น

ตลอด 24 ชั่วโมง แตโ่ดยส่วนตัวเข�เองกลับยังไม่เชื่อในศักยภ�พของพื้นที่ เพร�ะเป็นมินิม�ร์ทที่อยู่

ในซอยอีกทั้งชื่อร้�นก็ยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้� 

“แต่ร้านก็ตกแต่งได้สวยงาม ในเนื้อที่ ราว 100 ตารางเมตรเศษ มีพนักงานราว 7-8 คน  โดยใช้

สโลแกนว่า “สะดวก ครบครัน ทันสมัย ใกล้บ้านคุณ ”  ทันทีที่เปิดร้านจึงทดลองเปิดร้านตลอด 24 

ชั่วโมงตามที่น้องชายแนะน�า ปรากฏว่า  เปิดร้านวันแรกเห็นยอดขายราว 20,000 บาททั้งที่ร้าน

ยังไม่เป็นที่รู้จัก ท�าให้รู้ว่า ร้านอยู่รอดแน่ๆ เพราะเราอาศัยความจริงใจทีใ่ห้กับลูกค้า หลังจากนั้น

มาประตูม้วนที่เราท�าไว้ตอนปิดร้านกไ็ม่เคยไดใ้ช้มันเลย” 

 

เมื่อเข�ถูกท�บท�มให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัครสม�ชิกสภ�เทศบ�ลนคร นครร�ชสีม� ทำ�ให้

เข�มโีอก�สลงพื้นที่บ่อยครั้ง และในระหว่�งเดินห�เสียงเลือกตั้ง ก็บังเอิญได้พบกับทำ�เลย่�นตล�ด

ก�รเคหะ เป็นทำ�เลที่เหม�ะสำ�หรับตั้งร้�นค้� จนนำ�ไปสู่ก�รเจรจ�เพื่อขอเช่�ร้�นและตกลงเงือนไข

สำ�เร็จลุล่วง   เป็น “หมอย�พล�ซ่�” ส�ข�ที่ 2 

กิง่ก้านสาขา และการแตกยอด
จนถึงขณะนี้ร้�นหมอย� พล�ซ่� ได้มีก�รดำ�เนินธุรกิจในรูปส�ข�จำ�นวนทั้งสิ้น  5 ส�ข� และยังมี

ร้�นบิวตี้ช็อปอีก 3 ส�ข� โดยในอน�คตอันใกล้ ร้�นบิวตี้ช็อปก็จะมีแบรนด์เป็นของตัวเองในชื่อว่� 

“ค�สโนวี่ บิวตี้ช็อป” ซึ่งเป็นเหตุผลท�งด้�นกลยุทธ์ท�งก�รตล�ด เป็นก�รล็อคทำ�เลคู่แข่ง เรียน

แบบยุทธวิธีของร้�นสะดวกซื้ออย่�ง 7 – 11 ที่มักจะเปิดร้�นใกล้ ๆ กันให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง 

“เป็นการล็อคท�าเลร้าน เช่น ตึกแถวที่ห้อง อยู่ 7 ห้อง ร้าน 7-11 จะเปิดสาขาสองห้อง หัว-ท้าย 

ส่วนตรงกลาง 5 ห้องที่เหลือ จะเช่าทิ้งไว้  และรอผู้ประกอบการธุรกิจรายอื่นมาเช่าต่อ แต่ต้องเป็น

ธุรกิจที่เสริมให้ยอดขายร้านสะดวกซื้อสูงขึ้น  เพราะถ้าปล่อยให้ห้องตรงกลางว่าง ธุรกิจคู่แข่งอาจ

จะมาเปิดสาขา ท�าให้รายได้ลดลง บางครั้งถึงขั้น ยอมให้เช่าในราคาขาดทุน  เช่าห้องละ 20,000 

บาทต่อเดือน แต่ยอมให้ผู้ประกอบการรายอื่นเช่าต่อ ในราคาเดือนละ 17,000 – 18,000 บาท 

โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมยอดขาย ของร้านสะดวกซื้อ นี่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
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อย่างหนึ่ง ที่ หมอยา พลาซ่า น�ามาปรับใช้ เป็นความรู้ที่

ได้จากการเข้าอบรม ทางด้านการตลาด  ที่ร้านหมอยา 

พลาซ่า สาขาจอหอ ถัดจากร้านมีห้องว่างอยู่ 1 ห้อง ผม

จึงขอเช่าห้องนั้นและเปิดร้านบิวตี้ช็อป”

ต่อยอดและทาบกิง่(ธุรกจิ)..  
เมื่อธุรกิจในขณะน้ีมีท้ังร้�นข�ยย�และสินค้�ผลิตภัณฑ์

เสริมคว�มง�มเป็นต้นทุนดั้งเดิม เข�จึงสนใจจะมองห�

ธุรกิจที่อยูใ่นไลน์ใกล้เคียงกันและส�ม�รถเกื้อหนุนกัน

และกันเข้�ม�เสริมคว�มแข้งแรง และค�ร์ม�ร์ทช็อป ก็

คือแฟรนไชส์เครื่องสำ�อ�งนำ�เข้� สไตน์เก�หลี ที่กำ�ลังได้

รับคว�มนิยม 

“ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกท้องถ่ินต้องเจอกับการขยายตัว

ของ ห้างโมเดิร์นเทรด เข้าสู่ชุมชน จากปรากฏการณ์

ทางธุรกิจเช่นนี้  ทางร้านเองมียอดขายหายไปส่วนหนึ่ง 

ต้องหารายได้จากส่วนอื่นมาทดแทน เลยต้องเสริม  

คาร์มาร์ทช็อป เป็นการทดแทนรายได้ที่หายไป อีก

ประการหนึ่งต้องยอมรับว่า สินค้าประเภทเครื่องส�าอาง

มีก�าไรส่วนต่าง (Margin) สูงกว่าสินค้าทั่วไป สูงกว่า

สินค้าประเภทยารักษาโรคด้วยซ�้า” 

เมื่อก�รแข่งขันสูง ท�งออกสำ�คัญคือก�รควบคุมร�ย

จ่�ยด้วยก�รเลือกเปิดส�ข�ใหม่บนพื้นที่ขน�ดเล็ก แต่

ส�ม�รถจัดว�งสินค้�ได้หล�กหล�ย ซึ่งก็คือก�รขย�ย

ส�ข�ร้�นหมอย�พล�ซ่�ที่พร่ังพร้อมไปด้วยสินค้�

สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน ย�รักษ�โรค และผลิตภัณฑ์เครื่อง

สำ�อ�ง ซึ่งธรรมช�ติของสินค้�เหล่�นี้กไ็มไ่ดใ้ช้พื้นทีใ่น

ก�รตั้งว�งม�กนัก  ขณะเดียวกันตัวเข�เองก็ต้อง

ยอมรับว่� ร้�นหมอย� พล�ซ่� มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน 

ซึ่งจุดแข็งก็คือ จะไม่เปิดส�ข�ตร�บใดที่ยังไม่มีเภสัชกร

ประจำ�ร้�น แต่ขณะเดียวกันมันก็คือจุดอ่อนเช่นกัน 

เพร�ะก�รห�เภสัชกรเข้�ม�ประจำ�ร้�นกใ็ช่ว่�จะห�ได้

ง่�ย อีกทั้งที่ผ่�นม�ก็มักจะมีเภสัชกรที่ทำ�ง�นอยู่ด้วยกัน

เพียง 1-2 ปี ก็จะล�ออก ถ้�ห�กจะเพิ่มส�ข�ให้ม�กขึ้น 

ปัญห�ก็คือจะต้องมีเภสัชกรประจำ�ร้�นหล�ยคน ซึ่งเป็น

ปัญห�ใหญ่และเงื่อนไขที่ทำ�ให้ก�รเปิดส�ข�ไม่เป็นไปแบบ

ก้�วกระโดด “ร้านหมอยา พลาซ่า มีเภสัชกร ทั้งหมด 7 

คนและมีพนักงานประมาณ 100 คน สาขาหนองไผ่ล้อม 

มีเภสัชกรประจ�าสาขา 2 คน เพราะร้านเปิดตลอด 24 

ชั่วโมง เฉพาะเงินเดือน เภสัชกร ราว 60,000 บาทต่อ

คนต่อเดือน” 

เงือ่นไขและความอยู่รอด 
โดยภ�พรวมของธุรกิจค้�ปลีกท้องถิ่นในปัจจุบัน โดย

ข้อเท็จจริงล้วนอยูใ่นสภ�วะ “ข�ลง” ทั้งระบบ เพร�ะ

ต่�งคนต่�งอยูใ่นสภ�พประคองตัวเพื่อเอ�ตัวรอด ไม่

เว้นแม้แต่ธุรกิจท้องถิ่นร�ยใหญ่ ซึ่งในขณะนี้บ�งร�ยเริ่ม

จะออกอ�ก�รถอดใจถึงขั้นเตรียมเลิกกิจก�ร แต่สำ�หรับ

ธุรกิจของเข�ต้องบอกว่�ส�ม�รถเอ�ตัวรอดได้ใน

ท่�มกล�งก�รแข่งขันสูง นอกจ�กนี้ยังเป็นธุรกิจที่มี

สไตล์เป็นของตัวเอง จึงทำ�ให้เข�อดคิดไมไ่ด้ว่� สักวัน

หน่ึงคงต้องหันกลับม�มองในเรื่องของก�รข�ยแฟรน

ไชน์ม�กขึ้น   

“คนที่จะมาซื้อ แฟรนไชด์ ไปประกอบธุรกิจ ต้องไมใ่ช่นัก

ธุรกิจ ที่มีเงินทุนและพื้นที่ส�าหรับตั้งร้านอย่างเดียว แต่

จะต้องมีความพร้อมที่จะบริหารจัดการร้านด้วย  เช่น มี

ทีมผู้บริหารที่พร้อมท�างาน มีความสามรถและทุ่มเทให้

กับงาน  เพราะวันนี้ธุรกิจท้องถิ่น มีการแข่งขันที่รุนแรง”  

ในอ�ณ�คตอันใกล้ “หมอย�พล�ซ่�” คงต้องหันกลับ

ม�เตรียมคว�มพร้อม กลับม�จัดองค์กรทั้งในส่วนของ

ก�รบริห�รจัดก�รในส่วนกล�ง รวมทั้งก�รดูแลทั้งก�ร

สต๊อกสินค้�และศูนย์กระจ�ยสินค้� โดยเฉพ�ะสินค้�เฟ

รนไชน์จ�กค�ร์ม�ร์ทในโซนจังหวัดนครร�ชสีม� แต่ถึง

อย่�งไรก็ต�มกไ็มไ่ด้หม�ยคว�มว่� “หมอย�พล�ซ่�” จะ

ผูกติดกับเครื่องสำ�อ�งเพียงยี่ห้อ “ค�ร์ม�ร์ท” เพียง

แห่งเดียวเท่�นั้น เนื่องจ�กลูกค้�เหล่�นั้นคือฐ�นลูกค้�

เดิมของเข�นั่นเอง  

จุดยืนคอื “ไม่กู้”  
“ที่ผ่านมาไม่ค่อยไดใ้ช้เงินกูใ้นการขยายสาขา  ส่วนใหญ่

จะใช้เงินสด เคยกู้เงินสดส�ารองเมื่อตอนเปิดร้านหมอยา 

พลาซ่า ที่หนองไผ่ล้อมเพียงครั้งเดียว  วงเงิน 1 ล้าน

บาท” 

แต่เงินก้อนดังกล่�วก็ถูกกู้ม�เพียงสำ�รองไว้ ไมไ่ด้มีก�ร

ใช้จริง เมื่อครบกำ�หนด 1 ปี ก็ชำ�ระคืนต�มเงื่อนไขต่อเมื่อ

ต้องก�รจะขย�ยส�ข�ก็จะมีก�รเตรียมคว�มพร้อม โดย
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ก�รเปิดส�ข�ใหม่ก็จะมีก�รกันเงินไวใ้นวงเงิน 4-5 ล้�นบ�ทต่อก�รเปิด 1 ส�ข�ซึ่งจ�ก

สถิติที่ผ่�นม�ก�รเปิดส�ข� 1 แห่งจะใช้เวล�ประม�ณ 2-3 ปี 

หอการค้าฯ ชุมชนและสังคม
“ต�าแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดไม่เกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจไม่มีผลกระทบอะไร อย่างไร

ก็ตามร้านหมอยา พลาซ่า มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนตลอด” 

ด้วยหลักคิดทีไ่มไ่ด้มองคนในชุมชนเป็นเพียงลูกค้� เพร�ะตัวเข�เองก็เป็นคนในท้องถิ่น 

ลูกค้�จำ�นวนม�กก็เป็นทั้งลูกค้�และเพื่อนบ้�น โดยเฉพ�ะชุมชนที่มี “หมอย� พล�ซ่�” 

ต้องให้คุณค่�ว่�เป็นเพื่อนร่วมชุมชน เป็นพี่เป็นน้อง เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่� “หมอย� พล�ซ่�” 

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พร้อมจะดูแลทุกคนในชุมชนตลอดเวล�  

“ชาวบ้านเรียกผมว่า ‘หมอโจ้’ ที่สาขาหนองไผ่ล้อม มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนตลอด ผม

ถือว่า ถ้ามาบ้านผมแล้ว ผมไม่เคยปฏิเสธใคร” 

 

“คิดว่าเมื่อมีความพร้อม ต้องคืนประโยชน์ให้สังคม ต้องดูแลสังคม หากมองในเชิงธุรกิจ

กิจกรรมเพื่อสังคมท่ีท�ามาแทบไม่มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของคนในชุมชน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า คือ การบริการทีไ่ด้รับ แต่หลักการของร้าน

หมอยา พลาซ่า ถือว่าร้านเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ต้องดูแลคนในชุมชน ร้านหมอยาจึง

เปลี่ยนสโลแกนจากเดิมมาเป็น “ครบครัน ทันสมัย ห่วงใยคุณตลอด 24 ชั่วโมง” และ

ล่าสุดเปลี่ยนเป็น “หมอยา พลาซ่า คนโคราชบ้านเอง” 

 

“การเปลี่ยนสโลแกน ไม่มีระยะเวลาที่ตายตัวและไมใ่ช่เทคนิคทางการตลาดอย่างแน่นอน 

เพียงแต่เรารู้สึกว่า วันนี้ตัวเราเป็นอะไร ไม่คิดว่าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านหมอ

ยา พลาซ่า เพราะเห็นสโลแกน คนโคราช บ้านเอง  เพียงแต่ว่าวันนี้เรารู้สึกว่า ตัวเราเป็น

ธุรกิจของคนโคราช”
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“จบนิติศาสตร์บัณฑิตจากธรรมศาสตร์ และต่อโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศจาก

สหรัฐอเมริกา เคยท�างานที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ จนปี 2545 ก็กลับมาท�างาน

ที่บ้าน”

ณภัทร อ�จไมใ่ช่ผู้บุกเบิกอ�ณ�จักร “เตียหงี่เฮียง” แต่ว่� “เตียหงี่เฮียง” ที่ผู้คนรู้จักใน

น�ม “เจ้�สัว” ร้�นของฝ�กชื่อดังกล�ยเป็นอ�ณ�จักรทีใ่หญโ่ต ส่วนหนึ่งก็ด้วยเพร�ะ

คว�มคิดอ่�นที่ก้�วหน้�ของเธอ และวันนี้เธอยังได้นั่งในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�ร

ตล�ดและข�ย บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้�สัว) จำ�กัด ร้�นสินค้�ของฝ�กประเภทอ�ห�ร

แปรรูปชื่อดังของภ�คอีส�น ที่มีพัฒน�ก�รสืบต่อกันม�กว่�50 ปี  เป็นผู้ผลิตและร้�นค้�

ของฝ�กเจ้�แรกๆ ในจังหวัดนครร�ชสีม�ที่ลูกค้�ยอมรับและให้คว�มไว้ว�งใจเป็นอย่�งดี  

แม้ว่�ในเวล�ต่อม�จะมีสินค้�ประเภทเดียวกันซึ่งเป็นแบรนด์อ่ืนเกิดต�มม�อีกม�กม�ย

แต่ด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมม�อย่�งย�วน�น “เตียหงี่เฮียง” จึงเป็นตัวเลือกในอันดับแรกๆ 

ในปีที่ย้�ยครอบครัวม�อยูโ่คร�ช “อ�กง” ก็เริ่มทำ�ก�รผลิตกุนเชียง หมูหยอง หมูแผ่น 

เพื่อส่งเข้�ไปข�ยยังตล�ดในกรุงเทพฯ และต่อม�จึงตัดสินใจที่จะนำ�ผลิตภัณฑ์เหล่�นั้น

ส่งข�ยเฉพ�ะในนครร�ชสีม� ผลปร�กฏได้รับก�รตอบสนองจ�กลูกค้�เป็นอย่�งดี จน

กระทั่งกิจก�รเติบโตม�กขึ้นเป็นลำ�ดับ และในปี 2516 จึงตัดสินใจจดทะเบียนก�รค้�เป็น 

“ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด เตียหงี่เฮียง” พร้อมกับเริ่มจำ�หน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทของฝ�ก โดย

ส่งไปว�งข�ยต�มแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญในเมืองโคร�ชเป็นหลัก

ณภัทร 
โมรินทร์      

เจ้าสัว จาก “เตียหง่ีเฮียง” 
รีแบรนด้ิง สู่ “เจ้าสัว” 
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จนกระทั่งปี 2539 “เตียหงี่เฮียง” ได้เปลี่ยนจ�กห้�งหุ้น

ส่วนจำ�กัดไปเป็นบริษัทจำ�กัด พร้อมทั้งเพิ่มคำ�ว่�  

“เจ้�สัว” พ่วงท้�ยเข้�ไป เป็น “บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้�

สัว) จำ�กัด กับทุนจดทะเบียน 50 ล้�นบ�ท และใน  

ปี 2545 เตียหงี่เฮียงได้ขย�ยกิจก�รด้วยก�รสร้�งศูนย์

จำ�หน่�ยสินค้�ของฝ�กครบวงจรบนเนื้อที่กว่� 25 ไร่ ใน

ชื่อ ศูนย์เจ้�สัวตั้งอยู่ริมถนนมิตรภ�พ หลัก กม.ที่ 243 

ข�เข้�กรุงเทพฯ อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 

กว่าพ่อจะยอมรับฝีมือ
เธอกลับม�พร้อมกับคว�มคิดอ่�นม�กม�ย  แต่นั่นก็มไิด้

หม�ยคว�มว่�พ่อของเธอจะเห็นดีเห็นง�มไปด้วย นั่น

เป็นเพร�ะคว�มไร้ประสบก�รณ์ และพ่อก็ยังคิดว่�เธอ

ยังรู้จักธุรกิจของครอบครัวน้อยเกินไป ดังนั้นข้อเสนอ

สำ�หรับปรับเปลี่ยนแม้จะผ่�นก�รค้นคว้�ในท�งวิช�ก�ร 

แตใ่นสน�มจริงก็ยังคงเป็นเรื่องของภ�คปฏิบัติทีไ่ม่มีอยู่

ในตำ�ร�เรียน และมันก็คือเงื่อนไขที่พ่อบอกว่� จะนำ�อะไร

เข้�ม�ใช้ก็จะต้องรู้จริง ต้องอธิบ�ยใหไ้ด้ถ้�อธิบ�ยไมไ่ด้

ก็แสดงว่�ไม่รู้จริง 

“ก็ต้องใช้เวลา และเราก็ยอมรับว่าเรารูไ้ม่มากพอ ท�าให้

เราต้องลงไปจับงานตั้งแต่พื้นฐาน ท�าทุกอย่างตั้งแต ่

ออกบิลล์ ไปคิดเงิน รับสินค้า เราก็รู้จักงานมากขึ้น เช่น

ไม่มีแบบฟอร์ม ไม่มีการตรวจสอบ เราจะรู้ว่ามันขาด

อะไรก็เติมได้เลยไมใ่ช่การคิดเองนั่งเทียนคิด”

สิ่งที่เธอตัดสินใจลงมือทำ�ก็คือ ก�รใช้เวล� 2 - 3 ปีใน

ก�รปฏิบัติหน้�ที่เสมือนพนักง�นคนหนึ่ง ซึ่งก็เป็นช่วง

เวล�ที่ครอบครัวกำ�ลังมโีครงก�รขย�ยธุรกิจ เมื่อเรียน

รู้ง�นก็พบว่�จะไม่ส�ม�รถทำ�อะไรได้ทุกอย่�งต�มที่คิด

ไว้ ทว่�ง�นที่เหม�ะสมและลงตัวสำ�หรับเธอม�กที่สุดก็

คือ ง�นข�ยและก�รตล�ดซึ่งเป็นง�นที่ ณภัทร เรียกมัน

ว่� “ง�นหน้�บ้�น” ม�กว่�ง�นในฝ่�ยผลิตง�นและ

แผนกบัญชีที่ก็เรียกมันว่� “ง�นหลังบ้�น”

“ถนัดงานหน้าบ้านก่อน งานหาเงิน มาตอนแรกเขาพูด

อะไรกันก็ฟังไม่รู้เรื่อง พูดชื่อคนนั้นคนนี้เราไม่รู้จัก ก็เลย

ออกไปกับเซลล์  ไปดูลูกค้าท�าให้เรารู้จักแบ็คกราวด์

ลูกค้า หลังจากนั้นเราก็ตอบได้เพราะเราคุยกับเขามา

แล้ว เราก็จะรู้ธรรมชาติของเขาร้านเป็นอย่างไรเจ้าของ

ร้านเป็นอย่างไร ก็ดีกว่าการที่เป็นลูกเจ้าของแล้วสั่งงาน

แบบไม่รู้เรื่อง” หลังจ�กนั้นพ่อก็ยอมรับในตัวเธอม�กขึ้น  

เธอจึงเสนอให้แยกระบบง�นจ�กที่เคยทำ�แบบใครทำ�

อะไรตรงไหนก็ทำ�กันเป็นต�มมีต�มเกิด โดยริเริ่มให้มี

ก�รแบ่งง�นออกเป็นฝ่�ยต่�งๆ ให้ชัดเจนม�กขึ้น  ทั้งฝ่�ย 

โรงง�น แผนกคลังสินค้� ฝ่�ยข�ย ฝ่�ยก�รตล�ด มีก�ร

กำ�หนดลักษณะง�นของแต่ละฝ่�ยให้มีคว�มชัดเจนม�ก

ขึ้น จ�กนั้นก็จัดก�รเรื่องบุคล�กรในแต่ละส่วน จัดก�ร

เติมคนเข้�ไปในระบบแทนท่ีก�รทำ�ง�นแบบเดิมท่ีเธอ

เรียกว่� มีอะไรก็ช่วยกันทำ�แบบในอดีต

ย้อนกลับไปในครั้งอดีตจะพบว่�ได้มีคว�มพย�ย�ม ที่จะ

ว�งตำ�แหน่งคอนเซ็ปท์สินค้�ให้แข็ง และมีภ�พชัดเจน 

โดยมีภ�พปร�กฏชัดนับแต่ปี 2520 ในยุคของ ธนภัทร 

ซึ่งก็คือ “เตี่ย” ของณภัทรเป็นต้นม� โดยเริ่มมีคว�มคิด

ที่จะอ�ศัยสื่อโฆษณ�เข้�ม�ช่วย มีก�รใช้สื่อวิทยุท้องถิ่น

เป็นเป็นช่องท�งสื่อส�รกับส�ธ�รณชนทำ�หน้�ที่ “ผลิตซำ้�”  

ตอกยำ้�ภ�พของผลิตภัณฑ์เตียหงี่เฮียง ภ�ยใต้สโลแกน

ที่ว่� “เตียหงี่เฮียง ยอดของฝากจากโคราช รับประทาน

ก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจ”

ยุคดังกล่�วนั้น ห�กร้�นอ�ห�รหรือสินค้�อ�ห�รชนิดใด

ไดใ้บประก�ศรับรอง “เชลล์ชวนชิม “ของ ม.ร.ว.ถนัดศรี 

สวัสดิวัฒน์ ก็ต้องถือว่�นี่คือ ใบเบิกท�งที่จะนำ�ไปสู่

คว�มสำ�เร็จในธุรกิจอ�ห�ร ดังนั้นเตี่ยของเธอจึงเขียน

จดหม�ยไปถึง ม.ร.ว. ถนัดศรใีนปี 2525 เชิญให้แวะชิม

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเตียหงี่เฮียง ถัดจ�กนั้นอีกหนึ่งปี 

ม.ร.ว.ถนัดศรี ได้เดินท�งม�บรรย�ยพิเศษที่นครร�ชสีม� 

จึงได้แวะชิมผลิตภัณฑ์ของเตียหงี่เฮียงในวันรุ่งขึ้น หลัง

จ�กนั้นอีกเพียง 1 เดือน ม.ร.ว.ถนัดศรี จึงได้เขียนแนะนำ�

ผลิตภัณฑ์ของเตียหงี่เฮียงในนิตยส�รฉบับหนึ่งพร้อม

รับประกันในคว�มอร่อย และคว�มสะอ�ดโดยให้ก�ร

รับรองพร้อมกันถึง 4 ตัว คือ หมูหยอง หมูแผ่น กุนเชียง 

และหมูหยองเส้นทอง ธนภัทร จึงทำ�หนังสือขอรับใบ

ประก�ศจ�กบริษัทเชลล์ พร้อมจัดส่งเงินค่�ทำ�ป้�ยอีก 

800 บ�ท นับว่� เตียหงี่-เฮียงเป็นเจ้�แรกในจังหวัด ที่

ได้ติดป้�ยเชลล์ชวนชิม
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จนต่อม�จึงมีก�รวิเคร�ะห์กันว่� “เตียหงี่เฮียง” เป็น 

ชื่อจีนที่ย�วเรียกย�กและอ�จสร้�งคว�มสับสนให้

ลูกค้� นี่จึงเป็นที่ม�ของก�ร “รีแบรนดิ้ง” จ�ก  

“เตียหงี่เฮียง” ไปสู่ “เจ้�สัว” และมีก�รใช้อย่�งต่อ

เนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีก�รนำ�สีแดงและเหลืองทอง

ม�ใช้ สะท้อนถึง พลังอำ�น�จ ผู้นำ� และคว�มก้�วหน้� 

รำ่�รวย เมื่อตัดสินใจ “รีแบรนดิ้ง” สิ่งแรกที่บังเกิดขึ้น

โดยทันทีก็คือ คว�มอ่อนไหวและคว�มสุ่มเสี่ยงต่อก�ร

รับรู้ของผู้บรโิภค เพร�ะก�รรับรู้ที่ผ่�นม�ก็คือชื่อของ 

“เตียหงี่เฮียง” กระทั่งมีก�รออกสินค้�กลุ่มใหม่ เลยใช้

ชื่อ “เจ้�สัว” ควบคู่กับ “เตียหงี่เฮียง” เพียงเพร�ะ

ต้องก�ร สื่อไปให้ครบว่�เป็นของเร� แต่ปัญห�ที่ต�ม

ม�คือเกิดคว�มสับสนในผู้บรโิภคว่� เป็นสินค้�เจ้�

เดียวกัน หรือสินค้�คู่แข่งกันแน่

“เราเลยต้องเลือกแล้วว่าจะใช้ชื่อแบรนด์อะไรกันแน่ 

ระหว่างค�าว่าเตียหงี่เฮียง กับ เจ้าสัว ซึ่งเป็นโจทย์ที่

ต ้องคิดหนักพอสมควรเพราะคนส่วนใหญ่รู ้จักกัน

ดีแล้วว่า เป็นแบรนด์เตียหงี่เฮียงใช้เวลาตัดสินใจนาน

กว่า 6 เดือน กว่าจะเลือกใช้แบรนด์ เจ้าสัวเพราะคิดว่า

ค�าในภาษาจีน อาจไม่เหมาะสมกับผู้บรโิภคในยุคนี้อีก

ทั้งการสร้างแบรนด์ต้องระวัง ไม่ควรมี 2 องค์ประกอบ

ให้ผู้บรโิภคจ�ายากเกินไป”

Position บนเวทแีข่งขันทางธุรกจิ
ก�รว�งผลิตภัณฑ์ของ เตียหงี่เฮียง แต่เดิมจะมีก�รก

ระจ�ยสินค้�เฉพ�ะในจังหวัดนครร�ชสีม�และหัวเมือง

ใหญ่ แต่หลังจ�กก�รเข้�ม�ร่วมบริห�รกิจก�ร “เจ้�

สัว” ณภัทร ไดใ้ห้คว�มสำ�คัญในเรื่องของช่องท�งใน

ก�รจัดจำ�หน่�ย โดยโจทย์สำ�คัญในเวล�นั้นก็คือ ก�ร

เพิ่มช่องท�งที่มีอยูใ่นจำ�นวนร้�นค้�ท่ีเป็นพันธมิตรจ�ก

จำ�นวนเพียงหลักร้อย ให้ส�ม�รถก้�วกระโดดเพิ่ม

จำ�นวนให้ถึงหลักพัน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทำ�ใหไ้ด้ 

“เรามองตัวเองว่าเป็นมากกว่าของฝาก  เราไมไ่ด้เป็นโอ

ท็อป เรามโีรงงาน เราเป็นผู้ผลิต เราไมไ่ด้ขายแค่ขาย

ของฝากเพียงอย่างเดียว เราเป็นผู้ขายอาหาร เราต้อง

ไปมองหาว่าใครขายอาหารบ้าง โมเดิร์นเทรดขาย

อาหารด้วยใชไ่หมเราก็ต้องปรับสินค้าของเรา ไมใ่ช่ว่า

เราเอาสินค้าที่เรามีอยูไ่ปวางสินค้ามันกไ็ม่เดิน เราก็ต้อง

ปรับเปลี่ยนจนขายได้อย่างทุกวันนี้  ซึ่งที่ผ่านมาที่ขายไม่

ได้ก็เพราะสินค้าไม่ตรงกับตลาดแบบโมเดิร์นเทรด

นั่นเอง ต้องตอบโจทย์ช่องทางการขายใหไ้ด้”

ช่องท�งก�รข�ยที่ถูกเพิ่มเข้�ม�ในเวล�นั้นก็คือ ก�รนำ�

สินค้�เข้�ไปว�งในโมเดิร์นเทรด ร้�นค้�ในปั๊มปตท. รวม

ไปถึงก�รส่งออก ซึ่งเป็นส�มช่องท�งที่เพิ่มเข้�ม�นอก

เหนือไปจ�กก�รข�ยแบบ “หน้�ร้�น” แต่ถ้�เป็นเรื่องที่

ควบคู่กับก�รข�ยก็คือ ก�รสร้�งแบรนด์ สร้�งภ�พ

ลักษณ์ใหมใ่ห้แตกต่�งจ�กคู่แข่ง ส่วนในกระบวนก�ร

คิดก�รว�งแผน กใ็ช้ทีมง�นที่สร้�งขึ้นกันเอง ซึ่งก็คือ 

ทีมเจ้�ของทีมและฝ่�ยบริห�ร เพื่อร่วมกันทำ�ต�ม

แผนก�รตล�ดที่สร้�งขึ้น ถึงแม้ว่�จะมีก�รนำ�เอ�

กระบวนก�รใหม่ๆ เข้�ม�ใช้ แต่ ณภัทรก็ยังใช้วิธีก�ร

แบบค่อยเป็นค่อยไปม�กกว่�ก�รเปล่ียนแปลงแบบฉับ

พลันทันด่วน

“เจ้าสัวมองตลาดเป็นหลัก ไมไ่ด้มองตัวเองเป็นหลัก

ถ้าตลาดต้องการอะไร ก็ท�าสิ่งนั้นเสิร์ฟความต้องการ

เพื่อว่าจะไดไ้ม่เหนื่อยในการวิ่งหาช่องทางจ�าหน่าย และ

จะพยายามท�าสินค้าให้ครอบคลุม แต่ตีกรอบไว้ว่าเป็น

อาหารและเราจะไม่หยุดเรื่องของตลาด ต้องมองให้

กว้างออกไปนอกประเทศด้วยอย่างตอนนี้ อาจมีสัดส่วน

ส่งออกไม่กี่สิบเปอร์เซ็นต์ แต่การมองตลาดใหม่ๆอย่าง 

แอฟริกา มอสโก รัสเซีย หรือในแถบเอเชียก็เป็นอีกจุด

หนึ่งที่สนใจและจะก้าวไปในอนาคต”
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จากเถ้าแก่ภูธร..สู่ตลาดส่งออก
ย้อนหลังไปในร�วกล�งปี 2541 ซึ่งเป็นช่วง ที่เศรษฐกิจตกตำ่�สุดขีด แต่สำ�หรับบริษัท

เตียหงี่เฮียงแล้วกลับตัดสินใจสวนกระแสเพร�ะสินค้�ของพวกเข�ได้มีโอก�สส่งออกไป

ว�งจำ�หน่�ยในตล�ดต่�งประเทศเป็นครั้งแรก เมื่อมีนักธุรกิจช�วฮ่องกงเจ้�ของบริษัท 

Cheung Hing Trading Co.Ltd. ได้ติดต่อขอสั่งซื้อข้�วตังหมูหยองเพื่อนำ�ไปว�ง

ข�ยในฮ่องกงโดยมีออร์เดอร์ให้จัดส่งเดือนละ 3 - 4 ตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้

คอนเทนเนอร์จไุด้ 280 ลัง แต่ละลังบรรจุข้�วตังหมูหยองได้ 60 ห่อ ตู้หนึ่งเมื่อคิดเป็น

เงินแล้วร�ว 4 แสนบ�ท

หลังจ�กว�งตล�ดไดไ้ม่น�น เพียงแค่ปล�ยปี 2541 ปีเดียวกับก�รนำ�สินค้�เข้�ไป

บุกเบิก Cheung Hing Trading ก็เริ่มให้คว�มสนใจผลิตภัณฑ์ตัวอื่น เช่น หมูหยอง 

หมูแผ่น ขณะเดียวกันก็มีนักธุรกิจร�ยอื่นซึ่งทำ�กิจก�รประเภทเดียวกับ Cheung 

Hing Trading ติดต่อเข้�ม� เพื่อสั่งซื้อเข้�ไปข�ยในฮ่องกงอีก 4 ร�ย เช่น บริษัทตง

กังไถ่ บริษัท ยู่กี่ฟู้ด

“ปัจจุบันนีโ้ดยเฉลี่ยแล้วทางโรงงานเตียหงี่เฮียง ต้องผลิตข้าวตังหมูหยอง  หมูหยอง 

และหมูแผ่น เพื่อส่งออกไปให้ลูกค้า ที่ฮ่องกงประมาณ 2 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือนหรือ

มากกว่านั้น ตามแต่ลูกค้าจะสั่ง”

แบรนด์“เจ้าสัว”คอืการค้นพบครั้งสำาคัญ

ผลติตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่า
สิ่งสำ�คัญคือต้องผลิตสินค้�ให้ตรงต�มคว�มต้องก�รของลูกค้� ตรงต�มคว�ม

ต้องก�รของตล�ด นำ�คว�มต้องก�รของตล�ดม�ทำ�ง�นภ�ยในว่� ควรจะผลิตสินค้�

รูปแบบใดจึงจะตอบโจทย์ตล�ดได้ดี มุมมองของคนทำ�ธุรกิจสำ�คัญม�ก ต้องมองเป็น

แม้แต่ก�รไปเดินในห้�งสรรพสินค้� ก็ควรฝึกนิสัยให้ช่�งสังเกตดูสินค้�ต�มชั้นว�ง

เพร�ะสิ่งเหล่�นี้จะบอกว่�สินค้�เหล่�นั้นข�ยดีหรือไม่ ต้องต�มคว�มเปลี่ยนแปลง และ

อ�จเห็นอะไรหล�ยอย่�ง เป็นอีกหนึ่งวิธีวิจัยตล�ดจ�กจุดเล็กๆ  

  

ในส่วนของก�รตล�ดจ�กแต่เดิมเปิดร้�นจำ�หน่�ยหน้�บ้�นและส่งไปจำ�หน่�ยใน

ตล�ดสดด้วยตัวเองจนกระทั่งผ่�นม�ถึงรุ่นของ “ณภัทร” เริ่มมีก�รสร้�งทีมข�ยเพื่อ

ทำ�หน้�ที่กระจ�ยสินค้�ไปจำ�หน่�ยในพื้นที่ห่�งไกลม�กขึ้น อ�ทิ ร้�นค้�ทั่วไปในจังหวัด

นครร�ชสีม� ท่�รถ บ.ข.ส. ปั๊มนำ้�มันร้�นจำ�หน่�ยของฝ�กของตนเอง และยังเดินท�งไป

ส่งสินค้�ในจังหวัดใกล้เคียงจนกระท่ังในเวล�นี้จึงมีก�รกระจ�ยสินค้�ไปทั่วประเทศ 
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โดยผ่�นตัวแทนจำ�หน่�ยห้�งสรรพสินค้� โมเดิร์นเทรด 

ร้�นสะดวกซ้ือของเซเว่นอีเลฟเว่นรวมท้ังก�รส่งไปข�ย

ต่�งประเทศ “การขยายช่องทางการตลาด ต้องควบคู่

ไปกับการขยายโรงงานการผลิตเพื่อให้สินค้ากระจายท่ัว

ถึงทุกพื้นที่ จากโรงงานเดิมสร้างขึ้นง่ายๆก็เริ่มท�าให้เข้า

สู่ระบบมาตรฐาน ซื้อเครื่องจักรเข้ามาอ�านวยความ

สะดวกเพื่อให้สินค้าได้คุณภาพอย่างต้องการ”

ขยายแบรนด์ไปสู่ตลาดใหม่
หลังจ�กแบรนด์ “เจ้�สัว” ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�ง

งดง�ม ม�บัดนี้ท�ย�ทเจ้�สัวในยุคที่ 3 กำ�ลังเตรียม

พัฒน� แบรนด์ใหม่เพื่อทำ�ตล�ดส่งออกโดยเฉพ�ะ ในชื่อ 

“Wholesome” พร้อมทำ�คลอดบริษัทใหม่ที่ชื่อว่� 

“Wholesome 3 international” เพื่อให้ง่�ยต่อ

ก�รบริห�รและกำ�หนดทิศท�งธุรกิจ“เป ็นอ�ห�ร

สุขภ�พเป็นผลิตภัณฑ์ ทีใ่ช้แบรนด์อื่นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งชื่อ 

“Wholesome” ส่งออกอย่�งเดียว วัตถุดิบธรรมช�ติ

ปลอดส�รพิษทั้งหมด เพิ่งเริ่มทำ�ได้ 1 ปี ตล�ดเท่�ที่มี

แล้วก็ตะวันออกกล�ง อเมริก� ตล�ดใหม่ๆ ก็อ�ฟริก�ใต้ 

เป็นตล�ดที่กินของแบบฝรั่ง แบรนด์ที่เร�ออกเป็นแบบ

ฝรั่ง ส่วนแบรนด์เจ้�สัวแบรนด์เป็นแบบตะวันออกที่

เอเชียยอมรับได้ง่�ย ส่วนแบรนด์ใหม่ต้องมีคว�มเป็น

ส�กลม�กขึ้น ถ้�เป็นแบรนด์เก่�พวกตะวันตกที่อยูไ่กล 

ออกไปจะไม่ยอมรับ”

นี่จึงเป็นทิศท�งของธุรกิจทีไ่มใ่ช่เพียงแค่ก�รขย�ยฐ�น

ก�รผลิต แต่เป็นก�รขย�ยช่องท�งก�รข�ย ขณะที่ฐ�น

ก�รผลิตยังคงเป็นก�รใช้สิ่งที่มีอยูใ่ห้เต็มศักยภ�พ ก�ร

ว�งเป้�หม�ยก�รเติบโตก็ต้องคำ�นึงถึงคว�มยั่งยืน รวม

ทั้งก�รกำ�หนดก�รว�งตำ�แหน่งของสินค้� ก็ต้องตั้งเป้�

หม�ยไวใ้หไ้กลแม้จะไกลถึงขั้นมีชื่อเสียงในระดับโลก แต่

สิ่งที่สำ�คัญที่สุดก็คือ ก�รว�งร�กฐ�นธุรกิจให้มีคว�ม

แข็งแกร่ง ทั้งเรื่องก�รผลิต  เรื่องคน ตลอดจนก�ร

พัฒน�ระบบก�รทำ�ง�นภ�ยในที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว

เอง

 

“เถ้าแก่” ในแบบฉบับ “เจ้าสัว”
“อย่างไรก็เป็นธุรกิจแบบครอบครัว แต่เราก็บริหารงาน

รูปแบบบริษัท มีการแบ่งหน้าที่กัน แบ่งต�าแหน่ง แบ่ง

ความรับผิดชอบ แต่การตัดสินใจต้องเป็นเรื่องของการ

ประชุมบอร์ด แต่หน้าที่ความรับผิดชอบ(ณภัทร) ก็รับผิด

ชอบโดยต�าแหน่งเช่น เซลล์แอนด์มาเก็ตติ้งไดเร็คเตอร์ก็

รับผิดชอบการขายและการตลาดทั้งหมด มีพี่น้องเข้ามา

ช่วย 4 คน จากทั้งหมด 6 คน ก็ มีการเงิน บัญชี จัดซื้อ 

HR แล้วก็ โรงงาน ก็ต้องถือกันในหมู่พี่น้องทั้งหมด แต่

เราก็มีผู้จัดการอยู่ทุกฝ่ายอีกทีหนึ่ง แต่ถ้าต้องมีการ

ตัดสินใจก็คือเรา”

ไม่ว่�องค์กรจะเป็นแบบ “เถ้�แก่” หรือ “ซีอโีอ” ก็จะ

ต้องมีก�รนำ�เอ�ผลง�นเข้�ไปเป็นตัวชี้วัด รวมทั้งใน

ระดับแผนกเองก็จะต้องมีตัวชี้วัด แต่สิ่งที่ข�ดไมไ่ด้และ

เป็นธรรมช�ติก็คือ ทุกองค์กรจะต้องมีวัฒนธรรมใน

แบบตะวันออกมีเรื่องของคว�มสัมพันธ์ มีเครื่องมือ

สำ�หรับก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�น หรือประเมินผลก�ร

ดำ�เนินง�นในด้�นต่�งๆ ทั้งด้�นจิตใจ ก�รมีส่วนร่วม 

ม�กกว่�ก�รทำ�ง�นเก่งเพียงอย่�งเดียว  “ก็อยู่ที่ว่า

องค์กรจะเลือกประเมินแบบไหน องค์กรอยากให้คนเป็น

แบบไหน ถ้าองค์กรอยากจะเป็นองค์กรแบบไฮเปอร์-

ฟอร์มานซ์ คือ เอาแต่ผลงานอย่างเดียวคือ เอาแต่ผล

งานอย่างเดียว องค์กรนั้นคือองค์กรต้องการแบบเร่งรีบ 

กระโดดข้ามคู่แข่งขัน ก็จะตั้งเป้าหมายว่า 90 

เปอร์เซ็นต์ การเป็นคนดีแค่ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ก็พอ แต่

ถ้าเป็นองค์กรแบบกรีน มีความสุข ก็จะตั้งผลงาน 50 

ความเป็นคนดี มีมนุษย์สัมพันธ์ 50 ในแบบของเจ้าสัวจะ

แบ่ง 70/30 70 เป็นเรื่องของศักยภาพ 30 ก็เป็นเรื่อง 

อื่นๆ เรื่องของการท�างานร่วมกัน เรื่องการช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน เราไม่ชิน และเรากไ็มไ่ด้แข่งขันสูง”
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ถ้�เป็นเมื่อหล�ยปีก่อน จะมีคนคุ้นเคยกับสโลแกนนี้อยู่เพียงแค่จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

เท่�นั้น แต่ม�วันนีไ้มใ่ช่แค่ผู้คนในภ�คอีส�นเท่�นั้นที่จะคุ้นเคยกับคำ�ว่� “ครบ ถูก ดี..ที่ดู

โฮม” ห�กแต่คนในกรุงเทพมห�นครฯเองก็เริ่มจะได้ยินผ่�นหูกันบ้�งแล้ว โดยเฉพ�ะคน

ที่อ�ศัยอยู่บริเวณย่�นคลองหลวง-ธัญบุรี เพร�ะในน�ทีนี้คงไม่มีศูนย์จำ�หน่�ยวัสดุ

ก่อสร้�งสไตล์โมเดิร์นเทรดแบรนด์ใดในย่�นดังกล่�วจะยิ่งใหญ่อลังก�รเท่� “ดโูฮม” 

ศูนย์ค้�วัสดุฯชื่อดังจ�กถิ่นอีส�น ที่อ�จห�ญบุกไปสร้�งแรงสั่นสะเทือนถึงถิ่นกรุงฯ อย่�ง 

อหังก�ร์

 

ยุคก่อร่างสร้างตัว
อุบลวัสดุ ก่อตั้งขึ้นในเมื่อปี 2526 โดย “อดิศักดิ์” และ “น�ตย�” ตั้งมิตรประช� หรือ 

“ซ้อเป็ด” โดยเมื่อครั้งเริ่มแรกของอุบลวัสดุมีพนักง�นอยู่เพียงไม่เกิน 10 คน โดยขณะ

นั้นชื่อเสียงเรียงน�มของอุบลวัสดุยังไมไ่ด้มีชื่อเสียงเรียงน�มทันสมัยอย่�งคำ�ว่� “ดโูฮม” 

เช่นปัจจุบัน เพียงแต่มีชื่ออย่�งเป็นท�งก�รเมื่อเริ่มแรกว่�  “หจก. ศ.อุบลวัสดุ จ�ำกัด”   

ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นเพียงร้�นค้�วัสดุก่อสร้�งในห้องแถวขน�ด 2 คูห� มีที่ตั้งอยู่บริเวณ

หน้�วัดทองนพคุณ ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบล 

เมื่อเริ่มกิจก�รระยะแรกๆ หจก. ศ.อุบลวัสดุ  จัดจำ�หน่�ยสินค้�จำ�พวกเหล็ก  วัสดุมุง

หลังค� ไม้อัด และสินค้�ในหมวดก่อสร้�งอีกเพียงไม่กี่ร�ยก�ร แต่ด้วยคว�มขยันขันแข็ง

เป็นทุนเดิมของคู่ส�มีภรรย�ทีมีบรรด�ลูกน้องจำ�นวนไม่เกิน 10 กิจก�รของ ศ.อุบลวัสดุ  

อริยา
ตั้งมิตรประชา     

ดูโฮม อุบลวัสดุ 
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จึงเติบโตขึ้นอย่�งรวดเร็วด้วยหลักคิดทีไ่ด้กล�ยม�เป็นสโลแกนแบบสั้นกะทัดรัดใน

ภ�ยหลังว่� “ข�ยสินค้�ร�ค�ถูก  คุณภ�พดีและครบครัน”  เพียงระยะเวล�แค่ 3 ปี 

จ�กที่เคยอยู่กันในห้องแถวขน�ด 2 คูห� ก็ขย�ยเพิ่มรวดเดียวเป็น 10 คูห� จ�กนั้นจึง

ได้จดทะเบียนชื่อบริษัทอย่�งเป็นท�งก�รว่�   “บริษัท อุบลวัสดุ จ�ำกัด” ผลจ�ก

อัตร�เติบโตท�งธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว ที่นอกจ�กจะขย�ยร้�นจนมีขน�ดใหญโ่ต

เพิ่มขึ้นแล้ว พวกเข�ยังมโีกดังเก็บสินค้�อีกหล�ยแห่ง แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอต่อก�ร

เจริญเติบโตแบบก้�วกระโดดของอุบลค้�วัสดุก่อสร้�ง

“มาคิดว่าถ้าเราจะโตได้ ก็น่าจะปล่อยเครดิตให้กับลูกค้า เพราะการขายเงินสดหน้าร้าน

เราโตช้ามาก การที่เป็นร้านท้องถิ่นท�าให้มองออกว่าลูกค้าคนไหนเชื่อถือได้ แตไ่มไ่ด้

ปล่อยเครดิตเรี่ยราด เพราะเราจะเจ๊งเอา แตโ่ฟกัสไปที่ผู้รับเหมาซึ่งเป็นหน่วยราชการ 

เพราะโอกาสโกงมีน้อยมาก ราชการเป็นรัฐบาล มีประเทศไหนที่รัฐบาลโกงประชาชนมัน

เป็นไปไมไ่ด้ จึงเข้าหากลุ่มนี้”

จ�กก�รปรึกษ�ห�รือกันระหว่�งส�มี-ภรรย� ที่มองเห็นร่วมกันว่� ถ้�ยังอยู่อย่�งนี้ต่อ

ไปคงไม่รอด เพร�ะถึงแม้ว่�ร้�นจะอยูใ่นเมืองแต่ก็เป็นร้�นเล็ก ขึ้นของ ลงของ ลำ�บ�ก 

ก�รบริห�รจัดก�รก็ทำ�ได้ย�กลำ�บ�ก จึงเป็นที่ม�ของคว�มคิดที่จะขยับขย�ยออกไปอยู่

นอกตัวเมืองประม�ณ 8 กโิลเมตร แตใ่นใจของพวกเข�ก็อดไมไ่ด้ที่จะหว�ดหวั่น เพร�ะ

ก�รขยับขย�ยออกม�ค่อนข้�งไกล อีกทั้งยังต้องลงทุนอีกม�ก แต่เมื่อตัดสินใจเดินหน้�

ถึงจะไกลอย่�งไรก็ต้องออกไป เมื่อกิจก�รเติบโตอย่�งไม่หยุดยั้ง ต่อม�ในปี 2534 อุบล

วัสดุก่อสร้�งก็ถึงเวล�ที่จะต้องขยับขย�ยอีกครั้ง และครั้งนี้กไ็ด้ฤกษ์ม�ลงหลักปักฐ�น  

ณ ที่ตั้งปัจจุบันซึ่งก็คือ บริเวณบนสะพ�น อุบล –ว�ริน ด้วยขน�ดของพื้นที่ม�กกว่� 37 

ไร่ ซึ่งถือว่�เป็นขน�ดพื้นทีใ่หญ่ที่สุดในบรรด�ห้�งค้�วัสดุก่อสร้�งในขณะนั้น นอกจ�กนี้

ยังได้มีก�รขย�ยไลน์ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ทั้งกลุ่มเครื่องมือช่�ง อุปกรณ์ไฟฟ้� สี 

เคมีภัณฑ์ ตลอดจนกระเบื้องสุขภัณฑ์

และสิ่งท่ีเป็นคว�มแปลกใหม่อย่�งไม่เคยมีใครในบรรด�ผู้ค้�วัสดุก่อสร้�งทำ�ม�ก่อน 

นั่นก็คือพวกเข�ได้นำ�เอ�ระบบบ�ร์โค้ด และระบบก�รค้�แบบ “โมเดิร์นเทรด” เข้�ม�ใช้

ในกิจก�ร จนต้องให้เครดิตว่� นี่คือก�รเปิดศักร�ชวัสดุก่อสร้�งแบบโมเดิร์นเทรดเป็น

ครั้งแรกอย่�งแท้จริง จ�กนั้น “อุบลวัสดุ” ก็กล�ยเป็นเสือติดปีก เมื่อส�ม�รถทำ�ยอด

ข�ยกันแบบพุ่งกระฉูด พร้อมกับก�รขย�ยพื้นที่ก�รข�ยเพิ่มข้นเป็น 71 ไร่ โดยมีก�ร

แยกพื้นที่เป็นพื้นที่ค้�ปลีก และค้�ส่งออกจ�กัน จนกล�ยเป็นตำ�น�นของศูนย์ค้�วัสดุ

ก่อสร้�งทีใ่หญ่ที่สุดนับแต่นั้นม�
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“คิดว่า ถ้าเราจะใหญ่ ความคิดเราใหญ่ แต่พื้นทีไ่มใ่หญ่

เราไม่มีทางใหญไ่ด้ ความคิดใหญ่ พื้นที่ก็ต้องรองรับ”

เตบิโต แต่พษิเศรษฐกจิทำาเสอืตดิปีกซวนเซ
ในระหว่�งห้วงแห่งวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 บรรด�ธุรกิจ

น้อยใหญใ่นประเทศไทยต่�งบอบชำ้�กันถ้วนหน้�ไม่ยกเว้น

แม้แต่อุบลวัสดุที่เจอพิษเศรษฐกิจ “จัดหนัก” เข้�ให้จน

ออกอ�ก�รไม่แพ้คนอื่น นั่นเป็นเพร�ะก�รกู้เงินต่�งช�ติ

ปล่อยเครดิตให้กับลูกค้� จนกระทั่งธุรกิจวัสดุก่อสร้�งที่

ได ้รับผลกระทบจ�กภ�วะวิกฤตเศรษฐกิจต่�งล้ม

ระเนระน�ด ซึ่งแน่นอนว่�ธุรกิจของ อุบลวัสดุ ให้ต้องจม

ลึกต�มบรรด�ผู้รับเหม�ที่ล้มลงไปอย่�งไม่อ�จหลีก

เลี่ยง

แต่สิ่งที่อุบลวัสดุคิดลงมือทำ�กลับไม่ยอมล้มละล�ยไปกับ

มูลหนี้กองใหญ่ แม้จะมีหล�ยเสียงบอกให้อุบลวัสดุยอม

ล้ม เพร�ะเข�เหล่�นั้นไม่เชื่อว่�อุบลวัสดุจะส�ม�รถ

ฟันฝ่�วิกฤตไปได้ ซึ่งในขณะนั้นธุรกิจที่อ�ก�รหนักหน�

ส�หัสที่สุดก็คือวัสดุก่อสร้�ง ทว่�สิ่งที่บรรด�เจ้�หนี้ทั้ง

ซัพพล�ยเออร์และธน�ค�รบอกกลับเป็นเรื่องตรงกัน

ข้�ม นั่นเป็นเพร�ะพวกเข�ยังเห็นตัวเลขของอุบลค้�วัสดุ

ว่�ยังพอมีกำ�ไร สำ�คัญกว่�นั้นก็คือยังส�ม�รถจ่�ย

ดอกเบี้ยไดไ้ม่มีสะดุด และทั้ง ๆ ที่ยังจมอยูใ่นสภ�วะอัน

วิกฤตแต่พวกเข�กลับมียอดข�ยไม่ตำ่�กว่� 3,000 ล้�น

บ�ท แต่ถ้�คิดถอดใจก็จะไม่เหลือทั้งเครดิตที่สร้�งสะสม

ไว้

“ตอนนั้นร้านค้าในเมืองทุกร้านกลัวหมด ไม่กล้าน�าของ

เข้ามาขาย เขาบอกว่าวิกฤติจะไปขายใคร แต่เราไม่กลัว 

เพราะในวิกฤติก็มโีอกาส”

สิ่งแรกที่พวกเข�ทำ�ก็คือ ก�รฟื้นพลังใจของลูกน้องให้

ลุกขึ้นม�ร่วมกันฟันฝ่�วิกฤติปัญห� เพื่อห�ท�งเพิ่มส่วน

แบ่งตล�ดในย�มวิกฤตใิห้ม�กขึ้น และในที่สุดอุบลวัสดุก็

ทำ�ได้ คนเมืองอุบลฯได้เห็นก�รกลับม�อีกครั้งของ 

“อุบลวัสดุ” และจ�กก�รตัดสินใจกลับม�บุกตล�ดอีก

ครั้ง จึงทำ�ให้พวกเข�ได้ลูกค้�หน้�ใหม่กลับม�ทดแทน

คว�มสูญเสีย ซึ่งก็ที่มีทั้ง กลุ่มผูใ้ช้  ลูกค้�ช่วงและผู้รับ

เหม�ร�ยย่อย  

จ�กคว�มทีไ่ม่ยอมแพ้ “อุบลวัสดุ” จึงรอดพ้นวิกฤติ 

และก้�วขึ้นม� ม�เป็นอ�ณ�จักรวัสดุก่อสร้�งแห่งแผ่น

ดินอีส�น ที่มีส�ข�ครอบคลุมใน 5 จังหวัด ได้แก่ 

ศรีสะเกษ อำ�น�จเจริญ ยโสธร มุกด�ห�ร และ

อุบลร�ชธ�นี และเร็วๆ นี้พวกเข�จะประก�ศคว�มยิ่ง

ใหญ่ด้วยก�รเปิดส�ข�ที่ขอนแก่น บนเนื้อที่ถึง 108 ไร่ 

เพื่อขยับร�ยได้ จ�ก 8,000 ล้�นบ�ทในวันนี้ ไปสู่ 1 หมื่น

ล้�นบ�ท และ 1.3 หมื่นล้�นบ�ทในปีต่อๆ ไป

เมื่อต้นพันธุ์ “พ่อ-แม่”โรยลา ก็ถงึเวลา

หน่อใหม่ทดแทน
“พ่อจบวิศวะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งคุณพ่อและคุณ

แม่ คุณพ่อเป็นคนคิดท�ามาตั้งแต่ปี 34 มาที่นี่เราก็ท�า

เป็นแบบโมเดิร์นเทรดเลย มียิงบาโค้ชเราเกิดก่อนทุกที่

ก่อนโฮมโปรด้วย  คือการท�าเป็นโมเดิร์นเทรดนี่เราท�ามา 

20 กว่าปีมาแล้วน่าจะอันดับแรกๆ เลย”

ปี 2549 “อริย� ตั้งมิตรประช�” บุตรส�วของ อดิศักดิ์ 

และ น�ตย� ที่เพิ่งสำ�เร็จก�รศึกษ�จึงได้เริ่มเข้�ม�แบ่ง

เบ�ภ�ระด้�นก�รบริห�รธุรกิจของครอบครัว และต่อ

จ�กน้ันเธอก็เริ่มฉ�ยแววคว�มเป็นนักสู้ของพ่อและแม่ 

ด้วยก�รขยับขย�ยธุรกิจให้มีอ�ณ�เขตกว้�งไกลออกไป 

รวมท้ังมีก�รลงทุนเพิ่มไปกับระบบบริห�รก�รจัดก�รรูป

แบบใหม่เพื่อนำ�เข้�ม�ใช้กับบริษัท
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“ส่วนตัวจบการตลาดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี 2547  เรียนภาษาจีนต่ออีก 

1 ปี กว่าจะกลับมาท�างานที่บ้านก็ปี 2549”

และเพียง 2 ปีหลังก�รเข้�ม�ร่วมรับผิดชอบในธุรกิจของครอบครัว “อุบลวัสดุ” จึงได้

แผ่ขย�ยอ�ณ�จักรม�ที่ เมืองโคร�ช เป็นส�ข�ที่ 2 บนพื้นที่กว่� 70 ไร่ เมื่อปี   2551 

และพร้อม ๆ กันนั้น “อุบลวัสดุ” ธุรกิจค้�วัสดุก่อสร้�งที่เปรียบเสมือนโลคัลแบรนด์

กไ็ด้เวล�แห่งก�รประก�ศตัวว่� นับต่อจ�กนี้เป็นต้นไป “อุบลวัสดุ” จะขยับฐ�นะจ�ก

แบรนด์ท้องถิ่นขึ้นไปเป็นแบรนด์ระดับช�ติภ�ยใต้ชื่อว่�  “Do Home” พร้อมเน้นยำ้�

ด้วยสโลแกน “ครบ ถูก ดี...ที่ดโูฮม”

“เริ่มที่เปิดทีโ่คราชปี 2551 แต่สโลแกนใช้มานานแล้ว ครบ ถูก ดี แต่อาจมีคนเลียนแบบ  

มันอาจจะไปซ�้ากับใครสักคน แต่เราใช้มา 20 กว่าปีแล้ว คุณพ่อเป็นคนตั้ง คือแกคิดว่า

มันเป็นค�าที่ดูง่ายในการจดจ�าและคือมันแปลได้ 2 ภาษาเพราะบ้านเรามีทั้งคนไทยที่

อ่านหนังสือไม่ออกและภาษาอังกฤษก็ดูแบบงานที่แปลว่าท�า มีความหมายทั้ง 2 อย่าง

คือมาดูบ้านและท�าบ้าน”

และหลังจ�กนั้นอีกเพียง 2 ปี “Do Home” ก็ห�ได้หยุดยั้งคว�มอหังก�ร์ คร�วนี้

อ�ณ�จักรที่เคยเป็น Local brand กไ็ด้ฤกษ์บุกตีตล�ดเมืองกรุงเป็นครั้งแรก ด้วย

ก�รเปิดส�ข� “รังสิต คลอง7” เมื่อวันที่ 16 กรกฎ�คม 2553 บนเนื้อที่กว่� 100,000 

ตรม. มีสินค้�วิสดุก่อสร้�งม�กกว่� 200,000 ร�ยก�ร ขณะที่ “ดโูฮม” ขย�ยเครือ

ข่�ยออกไปเป็น 3 ส�ข� พร้อมกับมีจำ�นวนพนักง�นกว่� 2,000 คน ทว่�ยอดข�ยสุทธิ

ในปีเดียวกันนั้นกลับมีม�กถึง 8,500 ล้�นบ�ท เมื่อนำ�ไปเฉลี่ยเป็นร�ยส�ข�ก็จะเป็น

สถิติยอดข�ยของธุรกิจวัสดุก่อสร้�งและอุปกรณ์ตกแต่งบ้�นที่ม�กที่สุดในประเทศไทย 

แต่อ�ณ�จักร “Do Home” ในวันนี้ก็เหมือนกับฉล�มได้กลิ่นเลือด โดยเมื่อวันที่ 1 

มิถุน�ยน 2555 ที่ผ่�นม� “Do Home” ก็เปิดตัวส�ข�ที่ 4 บนดินแดนของจังหวัดทีไ่ด้

ชื่อว่�เป็นศูนย์กล�งของภ�คอีกส�นตอนบน นั่นก็คือ “Do Home” ส�ข�ขอนแก่น บน

พื้นที่ขน�ด 108 ไร่ และพื้นที่ข�ยม�กกว่� 200,000 ตรม. พร้อมด้วยที่จอดรถ

ม�กกว่� 500 คัน เป็นศูนย์ค้�วัสดุก่อสร้�งและอุปกรณ์ตกแต่งบ้�นทีใ่หญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย
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เวทีธุรกิจของจังหวัดอุบลร�ชธ�นี แม้จะมีทุนใหญ่ทั้งระดับทุนช�ติและทุนข้�มช�ติที่ม�ก

ไปด้วยเงินทุนและองค์คว�มรู้ แต่ที่นี่กลับมีทุนท้องถิ่นที่ส�ม�รถยืนหยัดอย่�งชนิดที่เรียก

ได้ว่�แลกกันหมัดต่อหมัดกับบรรด�ทุนขน�ดใหญ่ เป็นตัวอย่�งทีไ่มใ่ช่เพียงตำ�น�นที่หลง

แหลือเพียงเรื่องร�วให้กล่�วถึงห�กแต่พวกเข�คือตำ�น�นที่มีชีวิตมีเรื่องร�วที่ยังมีชีวิตท่ี

ผ่�นบทพิสูจน์สำ�คัญ ๆ ม�แล้วหล�ยต่อหล�ยครั้ง พวกเข�คือครอบครัว “ยงสงวน” 

เทพเจ้�ค้�ส่ง-ค้�ปลีกผู้อหังก�ร แห่งจังหวัดอุบลร�ชธ�นี ผูไ้ม่ยอมศโิรร�บแก่ทุนข้�ม

ช�ติ .......

 

เมื่อร�ว ๆ 10 ถึง 20 สิบปีที่ผ่�นม� ห�กใครพูดถึงระบบ “กงสี” และ “เถ้�แก่” ก็มักจะ

ถูกตอบโต้กลับม�ว่� เป็นแนวคิดโบร�ณ ไม่เท่�ทันต่อยุคสมัย เป็นตัวถ่วงรั้งมใิห้ธุรกิจ

เจริญก้�วหน้�อย่�งที่ควรจะเป็น แต่ม�บัดนี้ดูเหมือนว่�ระบบ “เถ้�แก่” และ “กงสี” จะมี

ก�รปรับตัวขน�นใหญ่ จนส�ม�รถพิสูจน์ตัวเองนำ�พ�กิจก�รผ่�นวิกฤติม�อย่�งประสบ

ผลสำ�เร็จงดง�มไม่ยิ่งหย่อนไปว่�ระบบซีอโีอ และดูเหมือนว่�ระบบกงสีระบบเถ้�แก่ที่ว่�นี้

ก็เป็นสิ่งที่ครอบครัวชัย “สงคร�ม” นำ�ม�ใช้กับธุรกิจในเครือที่มีอยู่หล�กหล�ยประเภท 

โดยเฉพ�ะธุรกิจข�ยส่งท่ีดำ�เนินกิจก�รม�ตั้งแต่รุ่นอ�ม่�ท่ีคนในจังหวัดอุบลร�ชธ�นี

รู้จักคุ้นเคยเป็นอย่�งดี ก่อนจะแตกไลน์ม�ทำ�ห้�งยงสงวนช็อปปิ้งมอลล์ในรุ่นแม่เมื่อกว่� 

20 ปีก่อน จนกระทั้งปัจจุบันที่รุ่นลูกยังคงสืบทอดระบบกงสี-เถ้�แก่เอ�ไว้อย่�งเหนียว

แน่น โดยนำ�พ�ธุรกิจค้�ส่งของครอบครัวฟันฝ่�อุปสรรค์พร้อมทั้งแตกไลน์ไปทำ�ธุรกิจ

คอนวีเนียนซึ่งเป็นธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่เกื้อหนุนก�รค้�ส่งได้เป็นอย่�งดี และต่อไปนี้ก็

คือเรื่องร�วของพวกเข� ครอบครัวชัยสงคร�ม กับธุรกิจภ�ยใต้ แบรนด์ “ยงสงวน” และ 

“เซฟแลน์” แบรนด์เกิดใหม่ของพวกเข�

ประกอบ 
ไชยสงคราม      

ยงสงวน อุบล
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“เมื่อก่อนแม่ผมเขาจะท�าห้าง ตอนก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่จะ

เป็นห้างยงค์สงวนช็อปปิ้งมอลล์ เป็นอาคาร 6 ชั้น มีที่

จอดรถเป็นชั้นใต้ดิน ข้างล่างเป็นซุปเปอร์มาเก็ต ชั้นสอง

เป็นขายส่ง ชั้นสามเป็นสต๊อกเป็นบัญชีอะไรไปเรื่อย ๆ 

ตอนสุดท้าย โลตัส บิ๊กซี แมคโครเข้ามา การโฟกัสของ

กลุ่มลูกค้าของกลุ่มธุรกิจเองมันกว้างเกินไป ทั้งที่

แม็คโครเองระบุตัวเองเลยว่าเป็นขายส่ง เป็นขายส่งตัว

จริงเพรามีชั้นเดียวสะดวกเรื่องการบริหารจัดการพื้นท่ี

ที่ง่าย โลตัสก็เป็นขายปลีก คนก็แหไ่ปโลตัส มีตู้แช่ ซึ่ง

เราจะท�าตู้แช่บ้างก็ท�าไมไ่ด้ก็เคยมองนะ ก็เลยสรุปว่าเรา

จะเป็นอะไรกันแน่ กไ็ด้ข้อสรุปว่าเราเป็นขายส่งเราเก่ง

เรื่องขายส่ง แต่ถ้าเป็นขายปลีกเรามองว่าจะไปแข่งกับ

บิ๊กซีเทสโก้คงไมไ่ด้ เพราะโนฮาวคงสู้เขาไมไ่ด้ ก็เลยย่อ

รูปแบบของธุรกิจขายปลีกลงมา เราจะท�าเป็นสาขาเล็ก 

ๆ เราจะชน 7-11”  

ขณะที่ก�รรุกคืบของทุนยักษ์ในรูปค้�ปลีก-ค้�ส่งหนุน

เนื่องเข้�สู่ท้องถิ่นหัวเมืองระลอกแล้วระลอกเล่� จนเป็น

เหตใุห้ทั้งทุนขน�ดเล็ก กล�ง และใหญใ่นท้องถิ่นที่ด้อย

กว่�ในทุก ๆ ด้�น ต้องมีอันเลิกกิจก�รไปเป็นจำ�นวนม�ก 

แต่สำ�หรับ “ยงสงวน” นอกจ�กจะเอ�ตัวรอดจ�กก�ร

บุกหนักดังกล่�วแล้ว พวกเข�ยังแย่งชิงพื้นที่กลับคืนม�

ได้บ้�ง แม้จะไม่ม�กม�ยนักก็ต�ม

แต่กว่�จะม�ถึงวันนีไ้ด้ หนท�งของพวกเข�ก็เต็มไปด้วย

อุปสรรค์ขว�งหน�ม โดยเฉพ�ะคนที่ถูกว�งมือให้ขับ

เคลื่อนธุรกิจเก่�แก่ของครอบครัว “ชื่อเล่นของผมชื่อปู่

ครับ ชื่อจริงผมชื่อ ประกอบ ชัยสงคราม พ่อแม่ผมเป็น

คนที่นี่ อากงมาจากเมืองจีนแล้วมาได้แฟนอยู่เมืองไทยก็

คืออาม่าผม แล้วก็มีพ่อผม อุบลวัสดุคือน้องสาวพ่อผม 

อาฮวดนี่ก็คือน้องสาวผม ก็คือครอบครัวของเราอยู่บน

ถนนเส้นนี้ทั้งหมด มีทั้งอุบลวัสดุ ยงสงวน ยงสวัสดิ์ 

ออฟเซ็ท  ยงกิจคาร์ แล้วก็จะมี อุบลซีเมนต์บล็อกอีก

ทางซีกหนึ่ง”

ประกอบ หรือ ปู่ เล่�ให้ฟังถึงชีวิตในก่อนหน้�นั้นว่� ตัว

เข�เรียนจบม�จ�กมห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทยเมื่อปี

พุทธศักร�ช 2539 แรก ๆ ก็ดูจะไม่จริงจังกับชีวิตม�ก

นัก ซำ้�ยังบอกว่�ติดจะเป็นคนเที่ยวเตร่ต�มประส�วัยรุ่น 

ยังไม่เป็นกำ�ลังสำ�คัญของครอบครัว จนกระทั่งม�ถึงจุด

เปลี่ยนสำ�คัญเมื่อครอบครัวโชคไม่ดีนักที่ต้องเผชิญกับ

เหตุก�รณ์นำ้�ท่วมใหญใ่นตัวเมืองอุบลร�ชธ�นี ที่ตรงกับ

ช่วงเวล�ของก�รเปิดห้�งค้�ส่งแห่งใหม่พอดี

“ตอนนั้นลงทุนไปกับที่แปลงนี้แล้วโครงฯก่อสร้างหมด

เป็นร้อย ๆ ล้าน แล้วสต๊อกทีโ่ยกจากซับพลายเออร์มา

วางไม่รู้กี่ร้อยล้าน ปรากฏว่ายี่สิบกว่าวันไมไ่ด้ขาย เป็น

หนี้เลย ก็มีอาโกช่วยผมให้ยืมเงินจากที่มีเงินหลายร้อย

ล้านก็กลายเป็นหน้ีหลายร้อยล้านแทบทรุดไปเหมือนกัน   

และตอนนั้นผมไม่ค่อยมีความรู้สึกลึกซึ้งอะไร แต่ว่าดู

จากอาการของพ่อผมแทบทรุด มันเลยเป็นแรงบันดาล

ใจให้ผมต้องขึ้นมาช่วย ต้องเข้ามาเต็มที่ก็เลยเข้าไปดู

เร่ืองสต๊อกสินค้าเพ่ือท่ีจะเคลียร์เพื่อท่ีจะหมุนออกมา

เป็นเม็ดเงินให้เข้ามาในระบบอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นมาก็

เลยเข้ามา พอเคลียร์คลังสินค้าเสร็จก็เลยมาคุมในเรื่อง

ของดิวของซื้อของ พอจัดซื้อเสร็จก็มาลงโอเปอเรชั่น

หน้าบ้านดโูน่นดูนี่หาโน่นหานี่ท�าไปเรื่อยเปื่อยจนผ่านไป 

8 ปี”

จ�กวันนั้นถึงวันนี้ เหลือเวล�อีกไม่เท่�ไรกิจก�รของ

ครอบครัวที่ ประกอบ ชัยสงคร�ม รับหน้�ที่ดูแล ก็มีอ�ยุ

ใกล้สิบปีเข้�ไปทุกที แต่เข�ก็อดย้อนเล่�ถึงก�รตัดสินใจ

ของครอบครัวในครั้งที่ตัวเข�ยังไม่มีบทบ�ทเท่�ไร โดยผู้

ที่ผลักดันให้ “ยงสงวน” ย้�ยม�สู่พื้นที่ปัจจุบันก็คือ 

เครือญ�ตใินครอบครัวของเข�นั่นเอง

โดยเมื่อประม�ณ 9- 10 ปี ที่แล้ว ซึ่งคนที่เฝ้�สังเกต

คว�มเป็นไปในธุรกิจค้�ปลีก-ค้�ส่งก็คือน้�ของประกอบ 

ชัยสงคร�ม โดยให้ข้อคิดว่�โอก�สที่จะขย�ยธุรกิจในตัว

เมืองชั้นในคงเป็นไปได้ย�ก แต่ห�กมีก�รขยับขย�ยออก

ม�นอกเมืองและรับรูปแบบก�รค้�เสียใหม่ก็น่�จะเป็น

ท�งออกที่ดี จนนำ�ม�ซึ่งก�รทำ�สัญญ�เช่�ที่ดินจ�ก

องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดบนเนื้อที่ 30 ไร่ เป็นเวล� 

30 ปี ต�มคำ�แนะนำ�ของน้�ของเข� 
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“ก็คุยกับพ่อกับแม่ก็เลยตัดสินใจว่าจะมาลงตรงนี้ แล้วพี่ชายของผม(ประกิต ชัยสงคราม)ก็

ดูแลเรื่องโครงสร้างทั้งหมด แต่ตอนนี้ซื้อเพิ่มซื้อโน่นซื้อนี่ตอนนี้น่าจะ 40 – 50 ไร่ กว่าๆ แล้ว”

แต่นั่นกไ็มใ่ช่ฐ�นธุรกิจค้�ส่ง-ค้�ปลีกเพียงหนึ่งเดียวของครอบครัว ซึ่งจะว่�ไปแล้วครอบครัว 

ของเข�ได้ริเริ่มธุรกิจค้�ปลีกหรือผู้คนที่เรียกกันติดป�กว่� “คอนวีเนี่ยนสโตร์” ขึ้นในจังหวัด

อุบลเป็นร�ยแรก ๆ ก่อนที่แบรด์นดัง ๆ อย่�ง 7-11 จะเปิดฉ�กรุกคืบเข้�ม�สู่ท้องถิ่น 

ปัจจุบันธุรกิจของค้�ส่ง-ค้�ปลีกของครอบครัวถือว่�เป็นเส�หลักของครอบครัวที่เดินไปด้วย

กัน เกื้อหนุนกันและกัน โดยธุรกิจค้�ปลีกมีรูปแบบเป็นคอนวีเนี่ยนสโตร์มีชื่อว่� “เซฟแลนด์” 

เป็นแบรนด์ที่พัฒน�ขึ้นม�เอง ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 19 ส�ข� เป็นก�รต่อยอดไปจ�กธุรกิจค้�

ส่งที่กิจก�รกำ�ลังดำ�เนินไปได้ด้วยดี

 

นอกจ�กนี้ ประกอบ ไชยสงคร�ม ยังถ่�ยทอดให้ฟังอีกว่� ก�รรุกคืบของกลุ่มทุนใหญ่อย่�ง

เซ็นทรัลที่กำ�ลังมโีครงก�รลงหลักปักฐ�นที่อุบลร�ชธ�นี กำ�ลังสร้�งผลกระทบต่อธุรกิจของ

เข� ซึ่งแน่นอนละว่�ทั้งธุรกิจของเข�และเซ็นทรัลไมใ่ช่คู่แข่งขัน ไมใ่ช่ก�รแย่งกลุ่มลูกค้�

ระหว่�งกัน ห�กแต่เป็นเรื่องของแรงง�นที่มีประสบก�รณ์กำ�ลังจะพ�กันไปสมัครง�นใหม่ 

เพร�ะอย่�งไรเสียเซ็นทรัลย่อมจ่�ยหนักกว่�บรรด�ธุรกิจท้องถิ่น อีกทั้งพนักง�นข�ยเองก็มี

คว�มรู้สึกว่�ทำ�ง�นกับเซ็นทรัลดูดีมีระดับม�กกว่�นั่นเอง

 

“มันกระทบ ตอนเซ็นทรัลมาลงอุดร-ขอนแก่นมาลงมันยังไม่เจอสามร้อยบาทด้วย ของผมมา

นี่คือยังไงผมก็ต้องฟิกครอสอยู่แล้ว ไงก็ต้องจ่ายเก้าพัน ซึ่งตอนนั้นเซ็นทรัลมาลงก็จ้างไม่ถึง 

เรื่องปรับเงินเดือนนี่เราค่อนข้างเหนื่อย แต่ว่ามันก็ต้องคุยกันหลายรอบ มีปัญหาเหนื่อยครับ 

แต่ก็ต้องไป เราจะไปได้ขนาดไหนจากการปรับเงินเดือน ต้องยอมรับว่าจากเจ็ดพันเป็นเก้าพัน 

แล้วคนหมื่นหนึ่งล่ะ มันต้องปรับอยู่แล้ว มันต้องขึ้นหมดทั้งหน้ากระดานไมใ่ช่แค่ปรับพื้นฐาน

นะ ต้องปรับทั้งระบบ เงินเดือนที่จะน้อยลงก็คือผมกับพี่”

เมื่อปัจจัยพร้อม อัตราการเตบิโตของธุรกจิโดยภาพรวมน่าพอใจ 

แต่ทำาไมจงึไม่ขยายสาขา
ประสบก�รณ์ด้�นธุรกิจที่ผ่�นม�ทำ�ให้เข้�สัมผัสได้ถึงคว�มไม่พร้อม จึงยังไม่ตัดสินใจเพิ่ม

ส�ข�ให้ม�กกว่�ที่มีอยู่  และคว�มไม่พร้อมที่เข�พย�ย�มอธิบ�ยก็คือ ก�รจัดก�รด้�นระบบ

ข้อมูลทั้งบัญชีและก�รสต็อกสินค้�ที่จะต้องเชื่อมโยงทุกส�ข�เข�ไวโ้ดยกัน เหลือแต่เพียง 

ขั้นตอนก�รออกแบบโปรแกรมให้มีคว�มสมบูรณ์แบบม�กที่สุดเท่�นั้น

“เราลงทุนระบบกับที่นี่(ยงสงวน)และสาขาไปแล้ว ตอนนี้ก็มาคุยกันก่อนว่าเราจะท�าอย่างไร

ที่มันจะเป็นก้อนเดียวกันได้ ตอนนี้ยังไมไ่ด้ขึ้น ถ้ามันขึ้นได้มันเทสระบบได้แล้วมันเป็นก้อน

เดียวได้ การเติมสินค้าอัตโนมัติ มันจะลดคน ลดค่าใช้จ่ายไปเยอะมาก ระบบงานมันจะเป็น

อัตโนมัติมากขึ้น มันจะเป็นจุดที่เราพร้อมที่จะมองออกไปมากกว่านี้”
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นี่คืออีกหนึ่งที่บอกเล่�ถึงคว�มพย�ย�มก้�วข้�มปัญห� แต่สิ่งที่ท้�ท�ยก็คือ ปัญห�ของพวก

เข�ไม่อ�จใช้คำ�ภีร์เล่มใดเป็นแบบอย่�งได้ และเมื่อไม่มีคำ�ภีร์หน้�ทีใ่นก�รถอดองค์คว�มรู้เพื่อ

สร้�งระบบสนับสนุนแก่ธุรกิจของตัวเองก็คงไม่มใีครทำ�ได้ดไีปกว่�พวกเข� และเข�เองก็

ยอมรับว่�ก�รต่อสู้กับอุปสรรค์ที่ผ่�นม�มันก็คือคัมภีร์เล่มหนึ่ง เป็นคัมภีร์เล่มที่เขียนไม่เสร็จ 

ไม่มีวันเสร็จ เพียงแต่ส�ม�รถถอดออกม�เป็นรูปเล่มในระยะเวล�หนึ่งได้เท่�นั้น

ความสัมพันธ์สามเส้า ยงสงวนค้าส่ง – ลูกค้า(ร้านชำา-โชห่วย) - 

เซฟแลนด์
ถึงแม้ว่�ยงสงวนค้�ส่งและเซฟแลนด์จะเป็นธุรกิจในเครือเดียวกัน แต่ระบบบัญชีก็มไิดใ้ช้วิธี

โอนต้นทุน ทั้งเซฟแลนด์และลูกค้�ร�ยอื่นๆ จะได้รับก�รจัดสิ่งสินค้�ใหใ้นร�ค�เดียวกัน ขณะ

ที่เซฟแลนด์ก็ยังต้องมีค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ ม�กกว่�ร้�นค้�ประเภทโชห่วย-ร้�นชำ� ซึ่งเป็นลูกค้� จึง

ทำ�ให้สินค้�ข�ยปลีกของเซฟแลนด์มีร�ค�แพงกว่� อีกทั้งเซฟแลนด์เองก็ถูกกำ�หนดค่�ม�จิ้น

ไม่ตำ่�กว่� 8 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่�ใช้จ่�ยที่เป็นจริง ด้วยเหตุผลดังกล่�วจึง

เป็นที่ม�ของคำ�ยืนยันว่� เซฟแลนด์ ไมใ่ช่คู่แข่งขันของร้�นค้�ปลีกร�ยเล็กร�ยน้อยเหล่�นั้น

“ที่หายใจลดต้นคอก็คือ โลตัสเอ็กเพรส ซึ่งเอ็กเพรสท�าเซฟแลนด์เหนื่อยเหมือนกัน เพราะ

ขายสินค้าตัวเดียวกันเลย แต่ 7 – 11 ยังหนีกันได้ สินค้าไม่เหมือน เอ็กเพรสนี่มาเร็ว”

เมื่อมีคู่แข่งล้อมหน้�ล้อมหลังเช่นนี้ ก�รมองห�ท�งออกให้กับ “เซฟแลนด์” จึงหม�ยถึงคว�ม

จำ�เป็นเร่งด่วน ห�กไม่เช่นนั้นที่ยืนก็คงจะเหลือน้อยเต็มที

“ก็มโีปรแกรมที่จะท�ากิจกรรมท�าโปรโมชั่นให้กับเซฟแลนด์ ซึ่งจากเดิมอาจจะดูห่างเหิน

เพราะว่าเราไม่แต่งเรื่องราคาโปรโมชั่นเพราะมาจิ้นเรามันต�่าอยู่แล้ว ถ้าไปแตะเรื่องราคานี่

เรียบร้อยเลย ก็มีดูว่า ยงสงวนเป็นซับพลายเออร์ของเซฟแลนด์จะท�าอะไรให้เซฟแลนด์ได้

บ้าง ตอนนี้ก็เริ่มไปบ้างแล้วครับ สามสี่เดือนนี่เริ่มไปแล้วครับ มันก็ขยับดีขึ้น ๆ” 
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ธุรกิจเกษตร

คุณไชยศิริ  ลีศิริกุล  

คุณธิด�รัตน์  รอดอนันต์  

คุณปร�โมทย์  กงทอง  

คุณหัสดิน  สุวัฒนพงศ์เชฎ  

คุณสุระ  ตริย�งกูรศรี

คุณสุนียศ  โค้วสุรัตน์  

คุณปรัชญ� ตรังค�นุกูลกิจ 
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ในบรรด�อ�ณ�จักรท�งธุรกิจที่บ่งบอกถึงคว�มสำ�เร็จด้วยขน�ด และมูลค่�ของ

ทรัพย์สินที่ม�กม�ยก่�ยกอง และมีอ�ยุม�กกว่�ระดับ 30 – 40 ปีขึ้นไปนั้น เกือบจะร้อย

ทั้งร้อย ล้วนเกิดจ�กก�รทุ่มเททั้งหย�ดเหงื่อแรงก�ย ทั้งกำ�ลังสติปัญญ�คว�มส�ม�รถ

ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งชีวิต กว่�จะถูกเรียกข�นว่� “เถ้�แกใ่หญ่” ได้อย่�งเต็มป�กเต็มคำ� และ

ด้วยคว�มย�กลำ�บ�กนี่เอง จึงมักจะเห็นบรรด� “ถ้�แก่” บ�งคน ตั้งใจที่จะส่งให้เรียน

สูงๆ เผื่อว่�จะมีท�งเลือกที่ดีกว่�ก�รตร�กตรำ�อันเป็นประสบก�รณ์ที่ยังจำ�ฝังใจ และลูก

หล�นเถ้�แก่จำ�นวนม�ก ก็เลือกที่จะไม่เดินยำ่�ไปบนเส้นท�งที่พ่อ หรือ “เถ้�แก่” เคยเดิน 

แต่สำ�หรับ “ไชยศิริ ลีศิริกุล” ลูกช�ยคนเล็กของ “เถ้�แก่ปกรณ์” แห่งโรงสีชัยมงคล 

กลับไมไ่ด้คิดเช่นนั้น

“เรียนจบวิศวะไฟฟ้าที่พระจอมเกล้าธนบุรี มาตอนแรกก็กะว่าไปอยู่ช่วยที่บ้านสัก 5-6 

เดือนแล้วค่อยไปเรียนต่อ แต่มาเห็นว่าคุณพ่ออายุก็เริ่มที่จะเยอะ แล้วพี่ๆ ก็ท�าธุรกิจอื่น 

ไม่มใีครมาสานต่อเลยคิดว่าไหนๆ คุณพ่อก็ท�ามา 30 ปี อายุก็เยอะขึ้นเราก็เลยท�า ไมไ่ด้

กลับไปเรียนต่อ”

ห�กไปถ�มใครๆ ในแวดวงค้�ข้�วและโรงสีว่� “ไชยศิริ” คือใคร ก็คงจะเห็นสีหน้�แบบ 

งงๆ แทนคำ�ตอบ แต่ถ้�ถ�มว่� “ปกรณ์ ลีศิริกุล” เป็นใคร ? คำ�ตอบก็คงเป็นที่ชัดเจนว่� 

เข�คือเจ้�ของโรงสีข้�วร�ยใหญใ่นจังหวัดขอนแก่นและภ�คอีส�น แต่สำ�หรับ “ไชยศิริ” 

เข�ก็คือท�ย�ทอันดับที่ 4 ของ “ปกรณ์” ที่ตัดสินใจเข้�ม�ช่วยดูแลกิจก�รของครอบครัว

เมื่อ 15 ปีก่อน (2540) จนกระทั่งวันนี้เข�ได้กล�ยเป็นอีกหน้�หนึ่งของตำ�น�น “โรงสีข้�ว

ชัยมงคล” ไปเสียแล้ว

ไชยศิริ 
ลีศิริกุล     

โรงสีชัยมงคล 



67 THE BEST KEY PLAYERS WHO DRIVE E-SAAN ECONOMY

“คุณพ่อท�าธุรกิจเริ่มตั้งแต่การซื้อข้าวเปลือก ข้าวสาร 

ปอ มัน พวกนี้เป็นธุรกิจพืชไร่ ส่งต่อพวกโรงสี ร้านค้าอีก

ทีหนึ่ง พอคุณพ่อแต่งานกับคุณแม่ คุณแม่เองมีธุรกิจที่

บ้านคืออากงผมท�าธุรกิจโรงสีอยู่แล้ว ท่านก็เลยเปลี่ยน

จากพืชไร่มาเป็นโรงสีข้าวในจังหวัดขอนแก่นในอ�าเภอ

เมืองครับ ตั้งแต่ปี 2515 ประมาณนี้ ท�าโรงสีมาร่วม

ประมาณ 40 แล้วตอนนี้ ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาถึงปัจจุบัน  

โรงหนึ่งก็อยู่ทางเข้าวัดป่าแสงอรุณตัวนั้นผลิตอยู่ 200 ตัน 

ต่อวัน  ช่วงแรกคุณพ่อท�าคือซื้อมาขายไปเอาข้าวเปลือก

มาสีแล้วส่งให้ยี่ปั้ว ส่งให้ผู้ส่งออกในกรุงเทพครับ”

ปกรณ์ ลีศิริกุล เป็นนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น ที่ชื่อ

เสียงของเข�อ�จไม่คุ ้นหูนักในแวดวงนักธุรกิจชั้นนำ�

ระดับประเทศ แต่ห�กเป็นที่จังหวัดขอนแก่นหรือแม้

กระทั่งในระดับภ�คอีส�นแล้ว เข�เป็นบุคคลหนึ่งที่มี

คว�มโดดเด่นในทำ�เนียบนักธุรกิจก�รเกษตรของภ�ค

อีส�น โดยเฉพ�ะกิจก�รโรงสีและก�รค้�ข้�วในน�มโรง

สีข้�วชัยมงคล อันเป็นที่รู้จักกันอย่�งกว้�งขว�งในภ�ค

อีส�น ที่สำ�คัญกว่�นั้นก็คือ กิจก�รแห่งนี้ส�ม�รถปรับ

ตัวรับก�รแข่งขันและเติบโตอย่�งยืนหยัดตลอดระยะ

เวล�กว่� 30 ปี

“เถ้�แก่ปกรณ์” เป็นท�ย�ทของ “ซุนไต๋ แซ่ลี้”(อ�กง

ของไชยศิริ) ช�วจีนที่อพยพม�จ�กแผ่นดินใหญ่ ส่วนแม่

(อ�ม่�ของไชยศิริ) น�งกิม แซ่เล้� เป็นคนไทยเชื้อส�ยจีน

มีพื้นเพอยูใ่นเมืองขอนแก่น ซึ่งเถ้�แก่ปกรณ์ได้มโีอก�ส

เรียนรู้ก�รทำ�ธุรกิจจ�กกิจก�รของเตี่ยและแม่ท่ีเปิดร้�น

โชวห่วย บนถนนศรีจันทร์ตั้งแต่วัยเด็ก นอกจ�กนี้เข�ยัง

เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักของครอบครัว ทำ�ให้มโีอก�สได้

เรียนรู้แนวท�งและกลยุทธ์ท�งธุรกิจ ก่อนจะแยกม�ทำ�

ธุรกิจของตนเองเมื่อประม�ณปี 2507 ด้วยก�รเริ่มต้น

ธุรกิจร้�นข�ยข้�ว โดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นในขณะนั้น

จำ�นวน 1 แสนบ�ท

หลังค้�เริ่มธุรกิจค้�ข้�วไดไ้ม่น�น เถ้�แก่ปกรณ์จึงมอง

เห็นโอก�สและส�ม�รถสร้�งฐ�นท�งธุรกิจจนเจริญ

รุ่งเรืองขึ้นเป็นลำ�ดับ จ�กนั้นจึงตัดสินใจเข้�ไปทำ�ธุรกิจ

ค้�พืชไร่ ซึ่งกิจก�รทั้งสองก็ล้วนเติบโตได้ด้วยดี จนกระทั่ง 

ปีพุทธศักร�ช 2513 เถ้�แก่ปกรณ์จึงได้แต่งง�นกับ

ลูกส�วเถ้�แกโ่รงสีแหลมทอง (ซึ่งเป็นกิจก�รโรงสีข้�ว

ขน�ดใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นอีกแห่งหนึ่ง) จึงทำ�ใหไ้ด้

เรียนรู้ก�รทำ�ธุรกิจโรงสีข้�ว จนเมื่อมีทุนม�กพอเถ้�แก่

ปกรณ์จึงได้ตัดสินใจทำ�ธุรกิจโรงสีข้�วในที่สุด โรงสีของ

เถ้�แก่ปกรณ์ในยุคเริ่มต้นมีกำ�ลังผลิต 80 ตัน/วัน ซึ่ง

ถือว่�เป็นกำ�ลังก�รผลิตที่สูงม�กในเวล�นั้น (ม�กกว่�

โรงสีของพ่อต�ที่ผลิต 40 ตันต่อวัน) และในปัจจุบันโรง

สีข้�วชัยมงคลแห่งนี้ มีกำ�ลังก�รผลิต 300 ตันต่อวัน 

ซึ่งเป็นศักยภ�พในอันดับต้นๆ ของภ�คอีส�น

ในจำ�นวนพี่น้องทั้ง 5 คน ไชยศิริ คือน้องเล็กอันดับที่ 4 

โดยที่อ�ยุของพวกเข�ห่�งกันเพียงคนละ 1 ปี โดยพี่ของ

เข�ทั้งส�มคน ได้แยกออกไปทำ�ธุรกิจด้�นไฟแนนซ์ส่วน

ตัว เข�จึงมองว่�ยังไม่มใีครคิดจะสืบทอดธุรกิจของพ่อ

จึงได้ตัดสินใจเข้�ม�ช่วยง�นของพ่อ

“เข้ามาช่วยพ่อในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจพอดี ปี 2540 

ตอนนั้นผมจบพอดีรอยต่อช่วงนั้นพอดี  ก็จะเห็นว่ามี

ธุรกิจหลายอย่างที่ล้มหายตายจากไป  เลยคิดวาธุรกิจ

มันไมใ่ช่สิ่งที่ท�าง่ายๆ จะท�าอย่างไรให้มีการสืบทอดกันไป

เรื่อยๆ”

ง�นแรกที่เข้�ไปรับผิดชอบก็คือ เรื่องของก�รผลิตทั้ง

ระบบ จ�กนั้นจึงเข้�ไปดูเรื่องก�รตล�ด จึงได้มองเห็นว่�

ถ้�ห�กคิดจะพัฒน�แต่เครื่องจักรและเรื่องคุณภ�พของ

ข้�ว” โดยไม่สนใจที่จะพัฒน�ตล�ดค้�ข้�วขึ้นม�เอง ก็

จะทำ�ให้สูญเสียโอก�สในก�รแข่งขัน และนี่จึงเป็นที่ม�

ของก�รตัดสินใจสร้�งแบรนด์ “ข้�วดอกบัว” ขึ้นม� 

เป ็นเวล�เดียวกับก�รรุกเข ้�ม�ยังท้องถิ่นจึงหวัด

ขอนแก่นของ “โลตัส” โมเดิร์นเทรดยักษ์ใหญ่ข้�มช�ติ 

ทำ�ให้เข�ตัดสินใจเปลี่ยนก�รเดิน จ�กที่เคยเดินเข้�ห�

ลูกค้�ในตล�ดสด ก็หันม�เพิ่มก�รเดินเข้�ห�ห้�งในระดับ 

ซุปเปอร์ม�เก็ตและห้�งโมเดิร์เทรดม�กขึ้น

“เรากไ็ปเดินส่วนใหญ่เป็นข้าวที่ผลิตโดยผู ้ส่งออกใน

กรุงเทพ เราเลยคิดว่า มาดูราคาขายปลีกเราเลยคิดว่า

เราน่าจะลองมาเล่นตลาดนี้ดู  กไ็ปติดต่อจัดซื้อเสนอ
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เงื่อนไขอะไรเพื่อให้เราได้เข้าไปลองตลาดที่ห้างนี้ดู เริ่ม

จากทีโ่ลตัสขอนแก่นก่อนประกอบกับเราจะท�ายังไงให้

สินค้ามันเดิน เราเลยไปตั้งแบบให้ชิมกไ็ปโปรโมทสินค้า

อยูใ่นห้างเป็นเดือนครับ ผู้จัดการเห็นว่าตัวเลขมันไปได้ดี  

ประกอบกับสมัยนั้นผู้จัดการชื่อวิษณุ เหมือนแกอยากจะ

ท�ายอดด้วย และก็จะเอาข้าวมาเป็นตัวดึงดูดลูกค้า เลย

คุยกับแกเลยได้จังหวะพอดีแกเลยให้เอาข้าวมาก็ได้

ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่”

“ไชยศิริ” และพ่อ ได้ปรึกษ�กันว่�จะต้องใช้ช่องท�ง

จำ�หน่�ยที่เข้�ถึงประช�ชนกลุ่มใหญ่ ต้องเป็นที่รู้จักของ

ลูกค้�  ซึ่งกไ็ด้คำ�ตอบที่ห้�งฯโลตัส เข� จึงตัดสินใจเดิน

เข้�ไปแนะนำ�ข้�วของเข�กับโลกตัส ซึ่งกไ็มใ่ช่เรื่องง่�ย 

กว่�จะส�ม�รถเจรจ�ได้ ก็ต้องใช้คว�มพย�ย�มสูงม�ก 

ต้องขึ้น-ล่อง ระหว่�งกรุงเทพฯ-ขอนแก่น เพื่อประส�นผู้

บริห�รโลตัส นอกจ�กนี้พฤติกรรมที่ผู้บรโิภคมักจะซื้อ

ข้�วจ�กร้�นโชวห่วยข้�งบ้�น โดยก�รใช้ “ลิตรตวง

ข้�ว” หรือไม่ก็ชั่งกโิลกรัมข�ย ซึ่งไชศิริมองเห็นแนวโน้ม

ดังกล่�วว่� ก�รซื้อข้�วจ�กร้�นโชวห่วยจะลดลงเรื่อยๆ 

เน่ืองจ�กผู้บรโิภคในขณะน้ันนิยมหันไปชอปปิ้งต�มโม

เดิร์นเทรด ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์ก็ต้องมีก�รปรับให้

สอดคล้องกับคว�มต้องก�รผู้บรโิภค จะต้องดูดี สะอ�ด 

ง่�ยต่อหยิบซื้อ และนี่จึงเป็นที่ม�ของก�รตัดสินใจผลิต

ข้�วหอมมะลิบรรจุถุงสำ�เร็จรูปออกจำ�หน่�ยในปี 2540

“ตราดอกบัว  ตัวเลขก็จากขายในสโตร์เดียวแตโ่วลุ่มมัน

ไปโผล่ติดอันดับ คือโลตัสตอนนั้นมันมีวิกฤตสาขา มีอยู่

ไม่ถึง 13 สาข  ไอ้ข้าวเราในสโตร์เดียวติด 1 ใน 10 ของ

ข้าวที่ขายในทุกสาขาในโลตัส  เลยมองว่าตัวนี้มันมี

ศักยภาพเขาเลยเอาไปขายในสาขาอื่นและเริ่มที่จะ

กระจายไป”

และนี่จึงเป็นก�รได้สร้�ง “แบรนด์” ขึ้นม�ต�มแนวคิด

ของเข� เป็นก�รแยกกลุ่มตล�ดออกจ�กกันอย่�งชัดเจน 

โดยส่งแบรนด์ “บัวหลวง” ซึ่งเป็นข้�วเหนียวบรรจุถุง

ขน�ด 5 กโิลกรัมเน้นตล�ดทั่วไป ร�ค�ไม่สูงนัก “บัวทอง” 

ข้�วเจ้�หอมมะลิบรรจุกระสอบ ส่งข�ยให้ยี่ปั๊วทั่วประเทศ 

และแบรนด์”บัวทิพย์” ข้�วหอมมะลิบรรจุถุง เกรดพรีเมียม 

สำ�หรับกลุ่มตล�ดผู้บรโิภคที่ต้องก�รข้�วคุณภ�พ

“ตอนนั้นคือแพคใหญ่ จาก 100 กโิล 49 โล 50 โล ก็ลด

ขนาดมาเป็น 5 โล ขายในห้าง”

เงื่อนไขผู้บริห�รโลตัสคือให้เวล�เพียง 15 วันนำ�สินค้�

ว�งจำ�หน่�ยที่ส�ข�ขอนแก่น ห�กสินค้�ไมไ่ด้รับก�ร

ยอมรับก็ต้องยกเลิกโดยปริย�ย ช่วงเวล�ที่สำ�คัญนี้เข�

ได้ทุ่มเทสุดชีวิต ตัวเข�,ภรรย�,และบุตรช�ย ต้องไปหุง

ข้�วหน้�ชั้นว�งสินค้� ให้ลูกค้�ทดลองชิมข้�วหอมมะลิ 

ผลปร�กฏว่�ได้รับก�รตอบรับจ�กลูกค้� ยอดข�ยดีเกิน

ค�ด ผลิตภัณฑ์ของเข�จึงส�ม�รถว�งจำ�หน่�ยทีโ่ลตัส

ทุกส�ข�ทั่วประเทศเมื่อปี 2541 และปี 2542 ว�ง

จำ�หน่�ยที่ห้�งฯบิ๊กซี ทุกส�ข�ในภ�คอีส�น

 

ก�รตัดสินใจผลิตข้�วหอมมะลิ และข้�วเหนียวบรรจุถุง

เป็นจังหวะก้�วที่ถูกต้อง โดยเฉพ�ะก�รตัดสินใจส่งข้�ว

ถุงไปจำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งโมเดิร์นเทรด ซึ่งก็ทำ�ให้

กิจก�รของครอบครัวขย�ยตัวอย่�งรวดเร็ว เฉพ�ะยอด

ข�ยข้�วหอมมะลิตร�บัวทิพย์ ก็มีขย�ยตัวสูง เพียง

เฉพ�ะยอดข�ยในห้�งโลตัสกไ็ม่น้อยกว่� 300 ตันต่อ

เดือน อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

“ตอนนั้นลงทุนไปประมาณ 200 ล้าน ก็มาขึ้นโรงงานที่นี่ 

ก็เหมือนกับเป็นโรงเล็กๆ ของภาคอีสานทีใ่ช้เครื่องจักร

ญี่ปุ่นแท้ๆ เพราะโรงสีทั่วไปก่อนๆ จะใช้เครื่องจักรที่ผลิต

ในประเทศที่ราคาถูก เราเลยมองว่าหากเราจะท�าให้ดีก็

ต้องใช้เครื่องจักรดีๆ ไปเลยเราเลยลงทุนมาเป็นโรงสี

ตัวอย่างให้กับที่อื่นๆ”

โรงสีข้�วแห่งที่ 2 ลมมือก่อสร้�งเมื่อปล�ยปี 2544 ด้วย

ทุนกว่� 200 บ�ท โดยเฉพ�ะเครื่องจักรซึ่งมีร�ค� 150 
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ล้�นบ�ท เป็นโรงสีขน�ดใหญ่มีเครื่องสีข้�วที่ทันสมัย และมีกำ�ลังก�รผลิต 500 ตันต่อวัน 

ซึ่งโรงง�นใหม่แห่งนี้ผลิตเฉพ�ะข้�วหอมมะลิและได้เริ่มดำ�เนินเดินเครื่องม�ตั้งแต่ปี 2545

จ�กประสบก�รณ์ที่ทำ�ธุรกิจโรงสีม�น�น อีกทั้งแหล่งข้�วในภ�คอีส�นก็ถือเป็นแหล่งข้�วที่

ดีที่สุด และเมื่อทำ�เลที่ตั้งของโรงสีอยูใ่นจังหวัดขอนแก่น มีเส้นท�งคมน�คมติดต่อกับ

จังหวัดต่�งๆ รวมทั้งกรุงเทพมห�นครเป็นไปโดยสะดวก นอกจ�กนี้ยังอยูใ่กล้กับพื้นที่เพ�ะ

ปลูกและก�รแข่งขันวัตถุดิบในพื้นที่มันยังน้อย

“ถ้าไปเทียบกับโรงสีอื่น อย่างอุดร โคราช  สุพรรณ มีการแข่งขันกันเยอะเพราะโรงสีมัน

เยอะ  แล้วแต่ละโรงเขากไ็มไ่ด้มองที่ข้าวถุงเลย  เพราะตอนนั้นแบบข้าวถุงมันไมไ่ดโ้ตมาก  

ถือว่าเรามองเห็นก่อนแล้วเราท�าก่อนดีกว่าเราไปขายแพคใหญ่ กระสอบใหญ่”

ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� นอกจ�กโรงสีข้�วชัยมงคลจะผลิตข้�วเพื่อส่งจำ�หน่�ยตล�ดใน

ประเทศแล้ว ยังได้รับคว�มเชื่อถือจ�กบริษัทผู้ส่งออกข้�วหล�ยแห่ง ว่�จ้�งเป็นผู้ผลิตข้�ว

หอมมะลิบรรจุถุง แล้วตีตร�เป็นแบรนด์ของผู้ส่งออกส่งไปยังประเทศต่�งๆทั่วโลก ซึ่งที่

ผ่�นม�บริษัทผู้ส่งออกร�ยใหญ่หล�ยร�ย ก็ว่�จ้�งใหโ้รงสีข้�วชัยมงคลเป็นผู้ผลิต  คิดเป็น

สัดส่วนก�รผลิตถึงร้อยละ 30 ของปริม�ณก�รผลิตทั้งหมด

“แต่ก่อนโรง 1 จะเน้นสีข้าวเหนียวเป็นหลักก็เป็นเครื่องจักรที่ยังไม่ทันสมัย  ถ้าจะสีข้าวหอม

มันก็ต้องลงทุนพอมาท�าทีเคซีเน้นมาผลิตข้าวหอมเป็นหลักและพวกลูกค้าจะเป็นผู้ส่งออก

ข้าวในปี 44-45 เพราะเราผลิตแล้วก็ส่งตัวอย่างไปให้เขา เขาก็ชอบใจ  กโ็รงที่ท�าก็ติด 1 ใน 

5 ของตลาดข้าวหอมในการส่งออก”

และนี่จึงเป็นช่องท�งที่ “ไชยศิริ” เริ่มให้คว�มสนใจที่จะเดินหน้�รุกออกไปที่ตล�ดส่งออก 

ซึ่งก็น่�จะสร้�งผลกำ�ไรเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นเข�จึงได้ปรึกษ�กับครอบครัว พร้อมกับแต่งตั้งตัว

บุคคลที่จะเข้�ม�รับผิดชอบร่วมกันในก�รรุกตล�ดส่งออกให้ โดยดึงน้องส�วที่เพิ่งจะกลับ

จ�กต่�งประเทศให้เข้�ม�ช่วยด้�นตล�ด และตั้งบริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองก�รเกษตร ขึ้นม�อีก

บริษัทหนึ่ง เพื่อทำ�ตล�ดส่งออกโดยเฉพ�ะ พร้อมกับใช้ตร�สินค้�บัวทิพย์ที่ประสบผล

สำ�เร็จม�แล้ว ให้เป็นแบรนด์ที่จะกรุยท�งสู่ตล�ดส่งออก

“ประมาณ 45 46 นี่แหละ จะมีหลายเจ้าที่ส่งถุงมาให้เราแล้วก็ขายต่างประเทศ  เลยเล็ง

เห็นว่าตัวนี้น่าสนใจ เพราะตลาดในประเทศเรามันกโ็อเคแล้วเราเลยน่าจะฉีกขึ้นไประดับ

หนึ่ง เป็นผู้ส่งออกเอง”

เม่ือตัดสินใจตั้งเข็มมุ่งหน้�ไปที่ก�รส่งออกซึ่งเป็นจังหวะประจวบเหม�ะเม่ือน้องส�วของ

เข�เรียนจบม�จ�กสหรัฐอเมริก� นอกจ�กนี้ภรรย�ของเข�ซึ่งในขณะนั้นก็เพิ่งจะเรียนจบ

จ�กสหรัฐอเมริก� นอกจ�กนี้แล้วพ่อต�ของเข�ยังทำ�ธุรกิจส่งออกแห-อวน เข�จึงห�

โอก�สไปต่�งประเทศเพื่อไปดูก�รทำ�ง�นพ่อต�
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ในปีแรกก�รส่งออกข้�วยังอยู่ก็อยูใ่นเกณฑ์กว่� 300 

ล้�นตัน จ�กนั้นยอดส่งออกก็เติบโตจ�ก 300 ขยับขึ้น

เป็น 400 ล้�นตัน จนกระทั่งปี 2547 ก็ถึงเพด�น 500 

ล้�นตัน เป็นรอยต่อระหว่�งก�รกลับจ�กต่�งประเทศ

ของน้องส�วและก�รเตรียมตัวเข้�พิธีแต่งง�นของตัว

เข� จึงเท่�กับเป็นจังหวะได้ทีมตล�ดต่�งประเทศเข�ม�

เสริมไปในตัว

“ตอนแรกก็เริ่มท�ากันฮ่องกง สิงคโปร์ก่อนแล้วกไ็ปจีนก็

ขายอยู่แค่ 3 ประเทศนี้ ตอนแรกก็ส่งออกไม่เยอะเท่าไร

ในปีแรกเพราะเหมือนเป็นการลองตลาด ลองผิดลอง

ถูกกันอยู่ ช่วงที่ท�าตลาดต่างประเทศตอนนั้นก็จุกจิก

หน่อยเพราะเราไม่มีประสบการณ์เลย แต่ความพร้อมใน

การผลิตเรามี แต่เรื่องความรู้เรายังน้อยอยู่ก็เลยต้องไป

ศึกษา ทั้งพ่อตาด้วยมาสอนส่วนหนึ่ง”

และเมื่อน้องส�วแต่งง�นมีครอบครัวออกไป พ่อของเข�

จึงได้ชักชวนให้ภรรย�ของเข�เข้�ม�ช่วยง�นเรื่องตล�ด

ต่�งประเทศ จ�กที่พ่อไปเปิดตล�ดทั้งที่สิงคโปร์และ

ฮ่องกงไว้ซึ่งมีลูกค้�อยู่แล้ว 2-3 ร�ยแล้ว จ�กนั้นภรรย�

ของเข�ก็เริ่มประเดิมง�นต่�งประเทศด้วยก�รนำ�

แบรนด์ไปออกง�นแสดงสินค้�ที่เมืองทองธ�นี ชื่อง�น 

“ไทยเฟ็กซ์”ซึ่งเป็นแสดงสินค้�อ�ห�รระดับประเทศของ

ไทยที่จัดขึ้นปีละครั้ง และได้ลูกค้�กลับม�ส่วนหนึ่ง

“จากที่ท�าตลาดที่ฮ่องกง สิงคโปร์ก็ขยายไปอินโดบ้าง  

ตะวันออกกลาง ไปยโุรป ตอนนั้นก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามา

เยอะและช่วงนั้นเราก็ต้องขยันออกตลาดกับแฟนไป

อเมริกา ออกบู๊ตกับกรม ไปไต้หวันก็จะได้ลูกค้าเข้ามา

เรื่อยๆ จนปัจจุบันตอนนี้เราก็มีลูกค้าทั่วทุกทวีปทั่วโลก”

โดยปกติทั่วไปแล้วโรงสีข้�วมักจะไม่นิยมท่ีจะทำ�ตล�ด

ส่งออกไปพร้อมกัน เนื่องจ�กก�รส่งออก มีคว�ม

ละเอียดอ่อนด้�นคุณภ�พสินค้� บรรจุภัณฑ์ ทำ�ให้ต้อง

เพิ่มทั้งขั้นตอนก�รผลิตและเงินทุน ที่สำ�คัญต้องมี

บุคล�กรที่เชี่ยวช�ญตล�ดต่�งประเทศม�รับผิดชอบ แต่

ปัจจัยเหล่�นี้กลับไมใ่ช่ปัญห�ที่น่�หนักใจ เพร�ะม�ตรฐ�น 

ผลิต คุณภ�พผลิตภัณฑ์ของโรงสีข้�วชัยมงคลมีประสบก�รณ ์

ในก�รผลิตเพื่อก�รส่งออกม�น�นแล้ว ส่วนบุคล�กรก็

คือคนในครอบครัวท่ีมีคว�มรู้และประสบก�รณ์ร่วมรับ

ผิดชอบ ผลก�รรุกตล�ดส่งออกของเข�จึงไปได้ดี

“เมื่อบริษัทฯ เชื่อมั่นศักยภาพการผลิตและความต้องการ 

ข้าวหอมมะลใินตลาดต่างประเทศมากขึ้น จึงรุกเข้าไปท�า

ตลาดส่งออกเอง ตั้งแต่ปลายปี 46 โดยเริ่มจากการส่ง

ข้าวหอมมะลิสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และสิงคโปร์ โดย

ผลิตภัณฑ์ที่ส ่งออกเป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพระดับ

พรีเมียม ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บรโิภคในต่างประเทศ

สูงมาก”

ทั้งนี้กลยุทธ์เจ�ะตล�ดข้�วหอมมะลิส่งออกนั้น ในระยะ

แรกที่เข้�สู่ตล�ด เข�ใช้กลยุทธ์ด้�นร�ค�เข้�ช่วย คือ

ข�ยตำ่�กว่�ผู้ส่งออกร�ยอื่นเพียงเล็กน้อย เพื่อดึงดูด

คว�มสนใจจ�กผู้ซื้อ ให้หันม�ทดลองซื้อข้�วของบริษัท 

ขณะที่เกรดคุณภ�พข้�วหอมมะลิที่บริษัทผลิตนั้น ไม่

แตกต่�งจ�กผลิตภัณฑ์ข้�วหอมมะลิร�ยอื่น เมื่อลูกค้�

ต่�งประเทศทร�บถึงคุณภ�พและร�ค�แล้ว ต่�งเพิ่มออ

เดอร์ข้�วหอมมะลิสูงขึ้นเรื่อยๆ

ไชยศิริ กล่�วว่� กิจก�รของเข�เดินม�ถูกท�งที่จับตล�ด

ส่งออก ผลดีที่เกิดขึ้น คือ กิจก�รเข�ได้ผลกำ�ไรเพิ่ม จ�ก

ปัจจัยคว�มได้เปรียบต้นทุนก�รผลิต โรงสีชัยมงคล

ส�ม�รถรวบรวมวัตถุดิบในพื้นทีใ่กล้เคียง พร้อมกับสี

ข้�ว และบรรจุถุงเอง ที่สำ�คัญก�รจับตล�ดส่งออก 

ส�ม�รถตัดคนกล�งออกไปจ�กระบบ ต้นทุนก�รผลิต

จึงตำ่�กว่�ผู้ส่งออกร�ยอื่น ผลดีตกถึงลูกค้� ได้บรโิภค

ข้�วคุณภ�พในระดับร�ค�ที่ถูกลง
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นอกจ�กนี้ ก�รทำ�ตล�ดส่งออกยังส่งผลต่อคว�มมั่นคง

ของกิจก�ร ห�กไม่ทำ�ตล�ดส่งออก ช่องท�งระบ�ย

สินค้�ของเข�มีเพียงตล�ดในประเทศ และผลิตป้อนให้ผู้

ส่งออกเท่�นั้น โดยเฉพ�ะก�รผลิตป้อนให้ผู้ส่งออก 

เลี่ยงไมไ่ด้ที่อ�จถูกบีบ หรือกดร�ค�รับซื้อข้�วได้

“เคซีรุ่งเรืองการเกษตรเป็นธุรกิจในประเทศก็ท�าโรงสี

ข้าวขายในประเทศรวมข้าวถุงด้วย ในประเทศเรามี 2 

บริษัท  ชัยมงคลก็คือโรง 1 และเคซีเป็นโรงงานที่ 2”

ชัยมงคลรุ่งเรืองก�รเกษตร และ เคซีรุ่งเรืองก�รเกษตร 

เป็นธุรกิจในส่วนโรงสี  ส่วนธุรกิจที่ทำ�หน้�ที่ส่งออกคือ 

เค เอ็ม ซี อินเตอร์ไลท์ 2002 มี “ไชยศิริ ลีศิริกุล” นั่งใน

ตำ�แหน่งประธ�นกลุ่มบริษัท ส่วนพ่อ “ปกรณ์ ลีศิริกุล” 

ยังคอยให้คำ�ปรึกษ�ด้�นธุรกิจในตำ�แหน่งที่ปรึกษ� โดย

มีภรรย�ดูแลเรื่องก�รตล�ด

ส่วนธุรกิจในเครือญ�ตพี่น้อง ในปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น

จำ�นวน 3 บริษัท บริษัทแรกคือ ซีเอ็มพัฒนสิน ทำ�ธุรกิจ

ด้�นไฟแนนซ์ของพี่คนโต บริษัท ชัยมงคลลิสซิ่ง ธุรกิจ

ไฟแนนซ์ของพี่ช�ยคนรอง และ บริษัท ชัยมงคลมอเตอร์ 

ของพี่ส�วคนถัดขึ้นไปจ�กตัวเข�ก็ทำ�ธุรกิจไฟแนนซ์เช่น

เดียวกัน

ต้องยอมรับว่�ผลิตภัณฑ์ของโรงสีชัยมงคลมีท้ังสินค้�

ทั้งที่อยูใ่นระดับพรีเมียมเช่นข้�วหอมมะลิ ซึ่งกลุ่มลูกค้�

ส่วนใหญไ่มใ่ช่กลุ่มอ�เซียน จะมีก็แต่ข้�วข�วที่ข�ยใน

ร�ค�ตำ่�ที่จะได้รับผลกระทบ ไชยศิริจึงมองว่�ในอน�คต

ควรที่จะต้องเน้นในเรื่องข้�วหอมมะลเป็นพิเศษ

“เรามาเน้นสินค้าพรีเมี่ยมกันเลยดีกว่าขายความเป็นพรี

เมี่ยมมันก็จะมีตลาดที่ยังต้องการตัวนี้อยู่  แต่ถ้าเราไป

ผลิตข้าวขาวแข่งกับเวียตนามกับอินเดีย เหนื่อย เพราะ

สินค้าเราตัวเกรด บี เอ ขึ้นไป”

แต่ถึงกระนั้น ปี 2558 ซึ่งเป็นปีแรกของ AEC ก็มีเงื่อนไข

อยู่ที่ว่�สินค้�ข้�วคงยังไม่เปิดตล�ดเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ 

เพร�ะข้�วยังถูกจัดเป็นสินค้�ก�รเมืองและสินค้�ค่อน

ข้�งอ่อนไหว ซึ่ง AEC จะยังคงอ�ศัยก�รเปิดตล�ดแบบ

ค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไม่

“ผมมองว่าในอนาคตจริงๆ ผมประกอบการข้าวไทยมี

ศักยภาพพอเราสามารถดึงข้าวราคาถูกมาผลิตแล้วมา

ขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ผมมองจุดนี้มากกว่า 

ผมไม่ได้กลัวว่าเขมรจะมาขายราคาถูกผมไม่ได้มอง

อย่างนั้น  ผมมองว่าอย่างอุบลข้ามน�้าโขงนิดเดียวมันก็

เป็นเขมรแล้วถ้าขนส่งจากอุบลมาที่นี่ข้ามฝั่งมา ถ้าสมมุต ิ

เปิด เออีซี จริงๆ มาผลิตทีไ่ทยผมว่ายังไงความน่าเชื่อถือ

ของเรายังดีกว่า เพราะว่าเรามีฐานการผลิตมีบุคลากรมี

เครื่องจักรที่ทันสมัยกว่าของทุกเพื่อนบ้าน และการตลาด 

ของเราก็จะแน่นกว่าอยู่แล้ว”
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“เป็นลูกสาวของคุณทศพล ตันติวงศ์ เป็นลูกสาวคนโตค่ะ จบปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วก็เรียนปริญญาโทที่สถาบันศศินที่

จุฬาฯ เหมือนกัน” หลังจ�กจบก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�โท เมื่อปี พ.ศ. 2538 หรือ 17 ปี

ที่แล้ว “ธิด�รัตน์” จึงกลับม�ทำ�ง�นที่บริษัทฯ  วันนี้เธอทำ�หน้�ที่ดูแลกิจก�รในตำ�แหน่ง 

กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท สงวนวงษ์อุตส�หกรรม จำ�กัด

เมื่อก่อนเห็นพ่อทำ�ง�นหนักม�ตั้งแต่เด็กๆ ด้วยคว�มที่เป็นพี่ส�วคนโต และเรียนจบก่อน

น้องๆ จึงเกิดคว�มรู้สึกอย�กจะม�ทำ�ง�นช่วยแบ่งเบ�ภ�ระของพ่อ จึงเข้�ม�ช่วยธุรกิจ

ของครอบครัว และศึกษ�ง�นเพื่อจะนำ�ไปใช้ร่วมกับคว�มรู้ทีไ่ด้รำ่�เรียนม� แต่หลังจ�ก

เรียนจบ พ่อต้องก�รให้ห�ประสบก�รณ์จ�กก�รทำ�ง�น ธิด�รัตน์ จึงเริ่มต้นชีวิตก�ร

ทำ�ง�นที่ ภัทรเรียลเอสเตรท  หลังจ�กทำ�ง�นได้หนึ่งปีจึงเข้�ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�โท 

และเมื่อเรียนจบบริห�รฯในระดับปริญญ�โท จึงรู้สึกว่�สนใจในเรื่องอุตส�หกรรม ซึ่งเป็น

ธุรกิจของครอบครัวเธอจึงตัดสินใจกลับม�ทำ�ง�นที่บ้�น

“จบวิศวะฯ ใหม่ๆ  ก็ยังไม่ค่อยมีเป้าหมายอะไร แต่หลังจากที่เรียนจบปริญญาโทแล้ว  

เนื่องจากเราเรียนบริหารธุรกิจก็พร้อมเข้าใจในเรื่องระบบการท�าธุรกิจมากขึ้น แล้วก็หลัง

จากที่เข้ามาช่วยธุรกิจครอบครัว เราก็เห็นประเด็นปัญหาข้อจ�ากัดหลายอย่างเหมือนกัน  

ก็ช่วยๆ กันท�า แล้วก็คุณพ่อแยกธุรกิจมาเราก็สามารถจะท�าอะไรได้เต็มตัวมากขึ้น  เพราะ

อ�านาจการตัดสินใจก็อยู่ที่คุณพ่อและตัวเรา”

ธิดารัตน์ 
รอดอนันต์      

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำากัด 
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ก�รเข้�ม�เรียนรู้ง�น ก็คือทำ�ทุกอย่�งเท่�ที่จะทำ�ได้ ทั้ง

เรียนรู้ด้วยก�รเข้�ม�ทำ�ง�นร่วมกับพนักง�น ทั้งเรื่อง

ก�รจัดซื้อ   เรื่องก�รเงิน  เรื่องบัญชี และก�รซื้อข�ยซึ่ง

เป็นง�นในออฟฟิซเกือบทั้งหมด ขณะที่ก�รดูแลเรื่องใน

โรงง�น ยังคงเป็นหน้�ที่ของพ่อ เป็นช่วงเวล�ที่ธุรกิจ

ด้�นอื่นๆ ของครอบครัวพ่อ ได้มีก�รจัดสรรแบ่งออกไป

ให้แต่ละครอบครัวอย่�งเป็นเอกเทศเรียบร้อยแล้ว

“ที่นี่เมื่อก่อนเราก็บริหารเป็นระบบครอบครัว  เป็นเถ้าแก ่

สั่งงาน  หลังจากนั้นเราก็วิกฤตเศรษฐกิจ มีเงินมิยาซา

วาแพลนลงมา  เขาก็มโีครงการให้บริษัทที่เป็น SMEs 

เข้าร่วม เรากไ็ด้ท�า ISO 9000 พอเริ่มท�า ISO 9000 

มันก็เป็นจุดเปลี่ยนท�าให้เราท�างานเป็นระบบ มีการประชุม 

มีการจดบันทึก มีการเก็บเอกสารที่เป็นหลักฐาน”

รูปแบบก�รดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบันแม้จะนำ�ระบบที่เป็น

ม�ตรฐ�นเข้�ม�ใช้ม�กขึ้น แต่ “ธิด�รัตน์” ก็ยังบอกว่� 

บริษัทยังมีคว�มเป็นครอบครัว ที่มีม�ตรฐ�นม�กขึ้นจน

กล�ยเป็นระบบกึ่งครอบครัว มีระบบก�รทำ�ง�นภ�ยใน

ที่มีก�รแบ่งฝ่�ยที่ชัดเจน และแนวคิดสำ�คัญอีกประก�ร

หนึ่งก็คือ เรื่องของก�รทำ�ง�นแบบทีมเวิร์คที่ประกอบไป

ด้วยครอบครัวผู้บริห�รกับทีมพนักง�นก�รตล�ด ซึ่ง

ทีมครอบครัวผู้บริห�รก็คือบรรด�น้องๆ และน้องเขยที่

เข้�ม�ช่วยง�น มีก�รแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องก�รบริห�ร 

เป็นก�รใช้คนรุ่นลูก ขณะที่ตัวของพ่อเองกไ็ด้ปรับปรุง

ระบบก�รบริห�รจัดก�รจ�กธุรกิจครอบครัวม�เป็น

ระบบบริษัทที่มีก�รจัดก�รที่เป็นรูปแบบม�กยิ่งขึ้น แต่

ถึงกระนั้นอำ�น�จก�รตัดสินใจสูงสุดก็ยังอยู่กับทศพล

กำาลังการผลติ และลูกค้ารายใหญ่
จ�กหัวมันสำ�ปะหลัง 2 พันตัน คือผลิตภัณฑ์แป้ง 1 

พันตันต่อวัน มันคือสินค้�ที่ส่งออกไปยังประเทศจีน 

อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และอีกกว่� 50 ประเทศทั่วโลก

“ก็คือเราขยายอยู่เรื่อยๆ เราขยายฐานลูกค้าทุกปี  ทั้ง

ลูกค้าเดิมและก็ลูกค้าใหม่  ทั้งตลาดฟุ้งแล้วก็ท�า Full 

เพราะว่าปริมาณการใช้แป้งส�าปะหลังของโลกนี้ก็เติบโต

อย่างต่อเนื่อง แล้วก็ตลาดเอเชียกโ็ตดีมาก ตามประเทศ

จีน ตลาดของเราโตตามประเทศจีน ประเทศจีนมีความ

ต้องการใช้มันส�าปะหลังจากประเทศไทยสูงที่สุด ตอนนี้

ประเทศจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ของประเทศไทย เมื่อก่อน

อินโดนีเซียนะคะ ปีละประมาณสามแสนตัน ปีที่แล้วเมือง

จีนน�าเข้าประมาณห้าแสนตัน”

นั่นคือสิ่งที่จะบอกว่� อัตร�ก�รเติบโตท�งธุรกิจที่อยูใ่น

อัตร�ไม่ตำ่�กว่�ปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ และดูเหมือนว่� 

ตล�ดของแป้งมันสำ�ปะหลังไมใ่ช่ตล�ดแบบผู้บรโิภค

ทั่วไป แต่มันบรรด�อุตส�หกรรมร�ยใหญ่ ก�รทำ�ก�ร

ตล�ดจึงไมใ่ช่ Consumer Product ฉะนั้นก�รห�

ข้อมูลจึงไมใ่ช่ร�ยย่อยจำ�นวนม�ก แต่เป็นผูใ้ช้ผลิตภัณฑ์

ที่เป็นร�ยใหญโ่ดยตรง ซึ่งก�รเข้�ถึงข้อมูลก็ส�ม�รถเข้�

ถึงลูกค้�ไดโ้ดยตรง ซึ่งเป็นข้อมูลท�งธุรกิจที่เปิดเผย

ทั่วไป ดั้งนั้นหน้�ที่ด้�นก�รตล�ดจึงเป็นเรื่องของทิศท�ง

และกำ�ลังก�รผลิตเป็นด้�นหลัก

ทั้งแตกไลน์และกระโดดข้ามไลน์
“เวลานี้ก็มองไปที่สินค้าที่มูลค่าสูงมากขึ้น  แล้วก็แตก

ไปยังธุรกิจพลังงาน  เพราะว่าสินค้าเกษตร จะมีของ

เหลือจากผลิตภัณฑ์ก็เอาไปใช้เป็นสินค้าพลังงานได้  

อย่างโรงแป้งเนี่ยน�้าเสียไปผลิตเป็น Bio Gas ก็เอามา

ทดแทนน�้ามันเตา เรากไ็ม่ต้องซื้อน�้ามันเตา แล้วก็แก๊สที่

เหลือบางส่วนก็ผลิตไฟฟ้า ขายให้การไฟฟ้าได้ เปลือกมัน 

ถ้าไมไ่ด้ขายเป็นอาหารสัตว์ ส่วนเกินกไ็ปผลิตไบโอแก๊ส 

ปั่นไฟ ขายให้การไฟฟ้าได้”
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แนวคิดแบบห่วงโซ่ก�รผลิต ซึ่งก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ธุรกิจในเครือสงวนวงษ์ให้คว�ม

สำ�คัญ และในปัจจุบันได้มีก�รส่งทีมลงไปห�ช�วบ้�น มีก�รส่งเสริมคว�มรู้แก่ช�วไรใ่น

เรื่องก�รเพิ่มผลผลิต  ซึ่งเป็นโครงก�รบูรณ�ก�รร่วมกับกระทรวงอุตส�หกรรม  

กระทรวงเกษตร กระทรวงพลังง�น ในก�รทำ�เรื่องเพิ่มผลผลิตที่เริ่มลงมือทำ�ม�ตั้งแต่

ปล�ยปี 2553 และเพิ่งจบสิ้นกระบวนก�รในปีแรก โดยอีกไม่น�นก็จะเริ่มโครงก�รใน

เฟสที่ 2 ซึ่งจะทำ�ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2556

กิจก�รด้�นพลังง�นในปัจจุบันได้มีก�รแยกออกไปเป็นบริษัทลูก รวมทั้งบริษัทอื่น ๆ ที่

เป็นก�รเพิ่มมูลค่�ให้กับของเหลือจ�กอุตส�หกรรมแป้งมันสำ�ปะหลัง

“ปลูกปัญญา”อกีภาพลักษณ์ทีไ่ม่ใช่ CSR
แนวคิดที่นำ�ไปสู่ก�รลงทุนด้�นก�รศึกษ�เริ่มจ�กทีมครอบครัวผู้บริห�ร ที่ต่�งก็อยูใ่น

วัยของก�รมีครอบครัว และมีคว�มคิดร่วมกันว่�อย�กห�โรงเรียนดีๆ สำ�หรับลูกๆ ที่

บังเอิญว่�ในที่ประชุมครอบครัวต่�งเห็นพ้องกันว่� โรงเรียนที่มีอยู่ล้วนแตใ่ช้วิธีก�ร

เรียนก�รสอนแบบเดิมๆ จึงน่�จะไม่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันที่คว�มเปลี่ยนแปลงม�

เยือนในแทบจะทุกวิน�ที

“ก็เป็นไอเดียจากเรา  น้องสาว  น้องเขย  ก็อยากมโีรงเรียนให้ลูกๆ เลยลงขันกัน  แล้วก็

ขอเงินคุณพ่อด้วย พอท�าไปแล้วก็ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก  ก็เลยใช้ที่ของคุณแม่  

ใช้เงินทุนที่ลงขัน  บวกกับเงินของคุณพ่อแล้วก็ค่อยๆ ท�าขึ้นมา  นี่ก็ประมาณ ๖ ปีแล้ว  

เริ่มจากปีแรกก็เปิดชั้นอนุบาลจนถึง ป.๑  ป.๒  ปีแรกเปิดถึง  ป.๒  วันนี้เรามีถึง ม.๓”

ปัจจุบันโรงเรียนปลูกปัญญ�มีนักเรียนรวมกัน 380 คน และแม้ว่�จะเป็นไปในรูปของ

ธุรกิจ แต่ก็เป็นธุรกิจทีไ่มไ่ด้หวังผลกำ�ไรม�กนัก และเจตน�ของก�รก่อตั้งโรงเรียนก็

ไมใ่ช่ง�น CSR ของธุรกิจในเครือ แต่เป็นสิ่งที่ “ธิด�รัตน์” ยืนยันว่�เป็นธุรกิจ เพียงแต่

ว่�มันคือธุรกิจที่มีประโยชน์ในคว�มคิดของเธอ ทีไ่มไ่ด้มุ่งเน้นในเรื่องของกำ�ไร-ข�ดทุน 

เป็นคว�มเชื่อที่ว่�เรื่องของก�รศึกษ�คือก�รอบรมปลูกฝังในสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในตัว

มนุษย์ เป็นสิ่งดีๆ ทีใ่สลงไปในผ้�ข�ว เป็นก�รสร้�งคนให้มีคุณภ�พ

มุมมองในเรื่องบวกและลบกับ AEC
เธอบอกว่� AEC จะเป็นผลดีสำ�หรับอุตส�หกรรมมันสำ�ปะหลัง เพร�ะแม้ว่� AEC ยังไม่

เปิด แต่กลับมีหัวมันสำ�ปะหลังเข้�ม�จ�กช�ยแดนเขมร ซึ่งในภ�คอุตส�หกรรมของคน

ไทยก็จำ�เป็นต้องอ�ศัยหัวมันม�ผลิตแป้ง ผลิตมันเส้น ขณะเดียวกันประเทศบ้�นใกล้

เรียนเคียง ก็มีก�รปลูกมันสำ�ปะหลังกันม�กขึ้น

“เพราะว่าอุตสาหกรรมมันส�าปะหลังพัฒนาไปมาก  ประเทศไทยนี่เป็นผู้ส่งออกมัน

ส�าปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลก ประเทศรอบๆ เขาก็ดูเมืองไทยเป็นตัวอย่าง  เขาก็ปลูก

มากขึ้น  เพียงแต่อุตสาหกรรมกลางน�้าของเขายังไม่เข้มแข็ง  เพราะว่ากลุ่มอุตสาหกรรม

ของเขาก็ยังไม่เข้มแข็ง  ยังขาดเรื่องสาธารณูปโภค  ถนนหนทางก็ยังไม่ดี  อุตสาหกรรม

สนับสนุนก็ยังไม่ดี”
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ช่องท�งจ�ก AEC นอกจ�กจะเป็นประโยชน์ในเรื่อง

วัตถุดิบแล้ว ก�รร่วมกลุ่มประเทศยังเป็นโอก�สในเรื่อง

ขน�ดของตล�ดทีใ่หญโ่ตม�กขึ้น และยิ่งเมื่อมีก�รเจรจ� 

FTA กับประเทศอื่นๆ ในน�มของ AEC ก็ยิ่งเป็น

ประโยชน์กับอุตส�กรรมในประเทศไทย ทำ�ให้เมืองไทย

เร�ส�ม�รถที่จะเข้�ถึงกลุ่มผู้บรโิภค

“ประชากรมากกว่าครึ่งของโลก  ถ้ารวมจีน  อินเดีย  

นิวซีแลนด์  ออสเตรเลีย  เกาหลี  ญี่ปุ่นเข้าไปด้วยนะคะ  

AEC+6 เนี่ยทั้งหมดรวมกัน ก็จะท�าให้เป็นโอกาส

ทางการตลาดทีใ่หญ่ขึ้น ถ้าเราไม่มีเรื่องก�าแพงภาษีเข้า

มาเกี่ยวข้อง เพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว เจริญแล้ว

เข้ามาก็ยังมีความต้องการใช้แป้งมันส�าปะหลัง”

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวมของ AEC
“เราคิดว่าคนไทยต้องปรับตัว  ต้องพัฒนาตลอดเวลา 

จะหยุดนิ่งไมไ่ด้  อะไรที่เราต้องแกไ้ขข้อผิดพลาดของเรา

ในอดีต  เราก็ยังต้องทบทวนตลอดเวลาว่าในธุรกิจเรามี

อะไรที่เรายังท�าไดไ้ม่ดี  มีประสิทธิภาพตรงไหนที่ยังต�่า

อยู่  มีตลาดตรงไหนที่เรายังไมไ่ดไ้ป  เพราะว่าเมื่อเปิด 

AEC แล้วคู่แข่งจะมากขึ้น เพราะว่ามันฟรีมากขึ้น ทุก

ระดับทั้งระดับแรงงานที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือ ระดับบริษัท

ใหญ่ๆ ที่เขาจะเข้ามาลงทุน เพื่อที่เขาจะเข้ามาใช้เมืองไทย

เป็นฐานผลิต เพื่อเข้าสู่ตลาด AEC และ FTA ของ AEC”

บท เรี ยนและช ่ องทางที่ มองผ ่ าน

วิกฤต“รุกคืบ”ของห้างค้าปลีกต่าง

สัญชาติ
“ค้าปลีกนี่เห็นชัดเลยนะคะ  แต่ว่าในมุมมองของเรานี่  

การท�าการค้าทุกอย่างนี่มันจะมีจุดรั่วไหล  มันจะมีจุด

คอนโทรลที่เรามองเห็น  ซึ่งบริษัทข้ามชาติหรือคนที่เป็น

ผู้บริหารมืออาชีพ  เขาก็คงจัดการได้ระดับหนึ่ง  แต่ว่า

พวกธุรกิจหลายๆ อย่าง  คนไทยจะรูใ้จคนไทยด้วยกันดี  

รู้ว่าจะต้องคอนโทรลยังไง  รู้ว่าจะต้องควบคุมยังไง  ก็ดี

ได้ระดับหนึ่งในการเป็นคนท้องถิ่น  แต่ก็ยังไม่ดีพอ  มัน

ยังมีเทคโนโลยใีนการจัดการอะไรหลายๆ อย่าง  ที่เราน่า

จะสามารถปรับปรุงตัวเราขึ้นไปอีก”

“เราก็ยังเห็นว่าหลายๆ ธุรกิจคนไทยก็ยังท�าได้ดี  จริงๆ 

คนไทยก็เก่ง เท่าที่มองดู บริษัทเราก็มีแต่คนอีสาน  ก็มี

คนภาคอื่นเข้ามาบ้าง  เราก็ภูมใิจว่าคนบริษัทนี้เป็นคน

ท้องถิ่น  แต่เราก็สามารถท�าสินค้าที่ ๙๐ เปอร์เซ็นของ

ผลผลิตเราคือผูใ้ช้อยู่ต่างประเทศ  แล้วสินค้าของเรา

กไ็ด้มาตรฐาน ISO ไม่ว่าจะเป็น 9000, 14000, 

18000 มาตรฐาน Thailand Brand ทุกมาตรฐาน

อยูใ่นระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ว่าเราสามารถท�าได้ แล้ว

ท�าได้ด้วยฝีมือของคนอีสาน”

“ตอนนี้เรามีพนักงาน ๘๐๐ คน ยอดขายเราประมาณหก

พันล้านต่อปีค่ะ”

และเมื่อกลุ่มธุรกิจมีขน�ดทีใ่หญโ่ต ตล�ดกว้�ง ลูกค้�

ต่�งประเทศร�ยใหญ่ เรื่องของก�รแบ่งเวล�และก�รใช้

คนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ...

“ก็จะต้องแบ่งเวลา ต้องใช้เวลาให้ฉลาด แต่การมีทีม

งานที่ดีนี่ส�าคัญมาก ถ้าไม่มีทีมงานที่ดีเราจ่ายงานไปแล้ว 

งานอาจจะไม่เดินอย่างทีใ่จหวังกไ็ด้”
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สิ่งที่ “ปร�โมทย์ กงทอง” เก็บเกี่ยวขึ้นม�สร้�งให้กับตัวเองม�ตลอดชีวิตของก�รก่อร่�ง

สร้�งตัวจ�กธุรกิจรับซื้อหัวมันสำ�ปะหลัง จ�กนั้นจึงได้ขยับขย�ยแตกไลน์ธุรกิจออกไปสู่

อุตส�หกรรมต่อรถยนต์บรรทุก และธุรกิจพลังง�นท�งเลือก “ธุรกิจแรกที่เร�ทำ�ก็คือ

ธุรกิจก�รเกษตร  เรื่องมันสำ�ปะหลัง  แล้วก็พัฒน�ม�  ม�จ�กมันสำ�ปะหลัง  แล้วก็ต้อง

ใช้รถเยอะ  ใช้รถในก�รขนส่งสินค้�ก�รเกษตร ก็เลยพัฒน�สู่อุตส�หกรรมก�รเกษตรเข้�

ม�  เรื่องของก�รขนส่ง  ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของท�งธุรกิจที่จะทำ�ต่อยอดจ�กของเดิม  

บ้�นเกิดของ “ปร�โมทย์ กงทอง” อยู่ที่อำ�เภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ หลังจ�กจบก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในระดับชั้น มศ. 3 จึงล�ออกม�ช่วยธุรกิจของครอบครัวซึ่งขณะนั้น

ฐ�นะท�งบ้�นไมไ่ด้อยูใ่นสภ�พที่จะส่งเสียให้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปอีกได้  ซึ่งร้�นค้�

ของครอบครัวในขณะนั้นก็คือร้�นข�ยของชำ�และสินค้�เบ็ดเตล็ดในตล�ดเล็กๆ ของ

อำ�เภอรัตนบุรี  ส่วนก�รเริ่มต้นชีวิตที่มีกิจก�รเป็นของตัวเองคือช่วงอ�ยุย่�ง 18 ปี โดย

ม�รด�ของเข�ตัดสินใจซื้อรถบรรทุกขน�ดเล็กเพื่อนำ�ม�ต่อเป็นรถสองแถวโดยส�รและ

รับสินค้�ม�ข�ย 

“จากนั้นก็พัฒนาขึ้นไปรับซื้อหัวมันซื้ออะไรต่ออะไรแล้วเอามาขายทีโ่คราช ก็ท�าให้มอง

เห็นว่าธุรกิจมันส�าปะหลังน่าจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน อะไรที่เกี่ยวกับการเกษตรก็จะเป็นธุรกิจ 

ที่ผูกพันกับอาหาร ก็น่าจะเป็นธุรกิจที่ดี  ก็เลยได้มาเริ่มท�าทีโ่คราชในปี 2522”  

ปราโมทย์ 
กงทอง                                

ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัทมีโชค กรุ๊ป
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“โชคพืชผล”เริ่มชีวติธุรกจิเต็มตัว
“โชคพืชผล” คือชื่อกิจก�รแห่งแรกของ “ปร�โมทย์”  

เข�เริ่มต้นทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับรับซื้อหัวมันตั้งแต่ปี     พ.ศ. 

2522 นอกจ�กนี้ยังรับซื้อข้�วโพด และลงทุนทำ�ล�น

ต�กมัน จ�กนั้นธุรกิจก็เติบโตขึ้นเป็นลำ�ดับ จ�กล�น

ต�กมันก็พัฒน�ต่อยอดไปสู่ก�รทำ�โรงง�นอัดมันเม็ดใน

ปี พ.ศ. 2530 แต่ธุรกิจด้�นนี้กใ็ช่ว่�จะร�บเรียบเสียที

เดียว เพร�ะผลผลิตท�งก�รเกษตรจะดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่

กับดินฟ้�อ�ก�ศในแต่ละปี บ�งปีก็ม�ก บ�งปีก็น้อย 

“มันต้องพึ่งพาการส่งออกมากถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ ก็

ส่งขายต่างประเทศ ทั้งนี้ธุรกิจมันส�าปะหลังเป็นธุรกิจที่

มันไม่ค่อยเสถียรในเรื่องของสภาวะต่างๆ จะเป็นธุรกิจที่

ไม่ขึ้นไปอย่างนี้ตลอด แต่มันจะขึ้นๆ ลงๆ  ตามสภาวะ  

เพราะว่าสภาวะมันจะมีความผันผวน หนึ่งเรื่องดิน ฟ้า อากาศ  

เรื่องของภาวะเศรษฐกิจ เรื่องของภาวะการเมืองระหว่าง 

ประเทศ  เพราะว่าเราเป็นสินค้าที่ส่งออก”  

“เรื่องธุรกิจมันส�าปะหลังน้ีเน่ืองจากอย่างว่าธุรกิจ

เกษตรทุกตัวมัน  เอ่อ...มันผันผวนมาก เกี่ยวกับสภาวะ

หลายๆ อย่าง แต่มันเม็ดเนี่ยช่วงที่แย่ก็คือช่วงที่สภาวะ 

ยโุรปเนี่ยเขา มันมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการ

รวมเป็นสหภาพยโุรป อันนั้นน่ะท�าให้สถานการณ์ของมัน

อัดเม็ดเริ่มแย่”

เมื่อต้องทำ�ธุรกิจทั้งมันสำ�ปะหลัง และค้�พืชผลเกษตร

อื่นๆ ก็มีคว�มจำ�เป็นต้องใช้รถบรรทุกในก�รขนส่งเป็น

จำ�นวนม�ก ทั้งบรรทุกวัตถุดิบส่งเข้�ม�ยังโรงง�นเพื่อ

แปรรูป เมื่อแปรรูปเสร็จก็ต้องใช้รถบรรทุกขนส่งไปยัง

ท่�เรือเพื่อส่งออกไปต่�งประเทศ  และนี่ก็คือที่ม�ที่ทำ�ให้

เข�เริ่มให้คว�มสนใจในธุรกิจขนส่ง

พุทธศักร�ช 2535 จดทะเบียนบริษัท  มโีชคขนส่ง  แต่

เข�ก็ไมไ่ด้ลืมแนวคิดในก�รทำ�ธุรกิจที่ยังต้องเกี่ยวข้อง

และเก�ะติดไปกับก�รดำ�รงชีวิตของคนส่วนใหญ่ ซึ่งเข�

ก็มองว่�จะต้องมีก�รใช้รถยนต์ได้เข้�ไปเกี่ยวข้องอยู่

ด้วยเกือบทั้งสิ้น ทั้งก�รก่อสร้�ง ทำ�ถนน ที่สำ�คัญก็คือ

ธุรกิจของตัวเองก็ล้วนแต่ต้องใช้รถบรรทุกเป็นหลักอยู่

ก่อนแล้ว จึงเชื่อมั่นว่�ธุรกิจขนสั่งจะเป็นหลักที่ยั่งยืนต่อ

ไปในอน�คตได้ หลังจ�กนั้นจึงได้ทำ�ก�รเพิ่มจำ�นวน

รถยนต์บรรทุกเพื่อขย�ยธุรกิจออกไปสู่ภ�คก�รขนส่ง

เต็มตัว

“เราส่งสินค้าเกษตรไปก็เจอปัญหาขาดทุนเวลาขายของ

ออกไป  รถเราขนของไปก็ เหมือนเราเอาไปทิ้ง  นี่ก็เลย

คุยไปคุยมาก็เลยมาปรับกลยุทธ์ใหม่  จากที่ขนสินค้าไป

เนี่ย ขากลับมากไ็ปขนสินค้ากลับ  รับจ้างขนส่งรับจ้าง

ขนสิ่งของกลับมา  ก็ทดลองอยู่ประมาณปี-สองปี  จาก

รถที่เราเอาของเขาไปขายขากลับ  แทนที่เราจะตีรถเปล่า

กลับเราก็รับจ้างขนสินค้ากลับ  เริ่มแรกก็ขนอะไรต่างๆ  

วัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆ  ก็เลยต่อมาเราก็ขยายในเรื่อง

ขนส่ง”  

เมื่อเดินหน้�ธุรกิจรถบรรทุกอย่�งจริงจัง เข�จึงค้นพบ

ว่�น่�จะเพิ่มมูลค่�ให้กับธุรกิจด้�นนีไ้ด้ ประกอบกับ

ธุรกิจค้�พืชผลเกษตรยิ่งนับวันก็ย่ิงมีคว�มผันผวนใน

ด้�นร�ค� บ�งปีกำ�ไรบ�งปีข�ดทุน ก็ยิ่งเป็นแรงผลักดัน

ให้เข�มองห�วิธใีนก�รใช้ประโยชน์จ�กรถบรรทุกให้ได้

ม�กที่สุด  
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จากค้ามัน - ทำาขนส่ง แล้งก็ถงึควิ

ต่อรถบรรทุกใช้เอง 
เมื่อปริม�ณก�รใช้รถมีคว�มต้องก�รม�กขึ้น ส่งผลให้

ธุรกิจขนส่งเติบโตต�มไปด้วย เมื่อธุรกิจเติบโต จึงนำ�ม�

สู่ก�รจัดห�รถยนต์บรรทุกม�เพิ่มให้เพียงพอต่อก�รใช้

ง�น จึงทำ�ให้เข�เห็นว่�เมื่อจำ�นวนรถยนต์ก็ม�ก ก�ร

ซ่อมแซมรถและก�รสั่งต่อรถยนต์บรรทุกใหม่ ก็น่�จะต่อ

รถยนต์บรรทุกไวใ้ช้เอง

“ก็ว่าการที่จะต้องไปซ้ือจ้างเขาต่อกระบะมันก็เป็นต้นทุน

อย่างหนึ่ง  เรามองว่า กระบะรถบรรทุกมันก็คงไม่มีอะไร

มาก  แล้วก็พวกรถพ่วงรถบรรทุกอะไรก็แล้วแต่ก็มีแบบ

มีต้นแบบอยู่แล้ว บางทีคนสั่งก็จะเป็นคนส่งแบบของเขา

มาให้ต่อ” 

 

นอกจ�กคว�มต้องก�รใช้รถของบริษัทขนส่งจะเป็น

เงื่อนไขสำ�คัญแล้ว  เข�ยังมีพนักง�นบ�งส่วนที่มีฝีมือใน

ด้�นง�นช่�งที่ทำ�ง�นกับโรงง�นมันอัดเม็ดอยู่จำ�นวน

หนึ่ง ทั้งช่�งระบบไฟฟ้�และช่�งเชื่อมโลหะ เหลือแต่เพียง

นำ�วิศวกรเข้�ม�เพิ่มเติมทั้งวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกร

ออกแบบย�นยนต์บรรทุกเข้�ม�ทำ�หน้�ที่ควบคุมก�รต่อ

รถ ซึ่งในระยะนี้รถยนต์บรรทุกที่ต่อขึ้นม�จะนำ�ไปใช้เอง

ทั้งหมด จนกระทั้งปีพุทธศักร�ช 2540 จำ�นวนรถยนต์

บรรทุกที่ต่อขึ้นเองก็มีปริม�ณม�กพอแล้ว ดังนั้นโรงง�น

ต่อรถจึงเหลือง�นต่อรถสำ�หรับเอ�ไวใ้ช้เองก็เหลืออยูไ่ม่

ม�กนัก

“ระหว่างที่ท�าอยู่ก็มีแต่คนให้ช่วยท�า  เพราะเราอยูใ่นวงการ 

พวกขนส่ง  วงการพวกอุตสาหกรรมมันส�าปะหลัง  พวก

ลานมัน  พวกโรงแป้ง  พวกอะไรต่างๆ เขาก็  ช่วยท�าดั๊ม 

ช่วยท�ากระบะต่อให้หน่อย  มีเพื่อนฝูงอยู่สายนี้  ก็เลยจัด

องค์กรหนึ่งขึ้นมา  ท�าเป็นธุรกิจ  พอต่อแล้ว  กไ็ด้รับ

ความนิยม  พอเราท�าออกไปแล้ว  ไม่ว่าเพื่อนฝูงสาย

ขนส่งเอย  สายมันเอย  เห็นเราท�าออกไปมีประสิทธิภาพ  

มีคุณภาพ”  

แม้ว่�ก�รต่อรถใช้เองในระยะแรก จะยังไมใ่ช่ก�รทำ�

ธุรกิจเต็มตัว  แต่ตัวเลขก�รต่อรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นตลอด

เวล� ก็ทำ�ให้ง�นด้�นธุรก�ร เช่นก�รติดต่อเรื่องภ�ษี

มูลค่�เพิ่ม ก�รขออนุญ�ต ก�รจดทะเบียนรถยนต์

บรรทุก ที่จำ�เป็นต้องใช้บุคล�กรขึ้นม�ทำ�เรื่องดังกล่�ว

เป็นก�รเฉพ�ะ ดังนั้น “ปร�โมท” จึงตัดสินใจจัดตั้งองค์

เพื่อทำ�ธุรกิจด้�นก�รต่อรถยนต์บรรทุกเต็มตัว  

 

ต่อยอดแล้วจงึแตกยอด
เมื่อตัดสินใจเดินหน้�ธุรกิจต่อรถยนต์บรรทุกเต็มตัว ทีม

ง�นฝ่�ยต่�งได้ถูกจัดว�งตำ�แหน่งเข้�สู่ระบบม�ก จ�กที่

เคยใช้พนักง�นจ�กบริษัทขนส่งไปทำ�หน้�ที่เดินเร่ืองทั้ง

ภ�ษีมูค่�เพิ่ม ขออนุญ�ตจดทะเบียนภ�ษีรถ ฯลฯ เพียง

ไม่กี่คน ก็เปลี่ยนไปเป็นก�รตั้งบริษัทขึ้นใหม่ที่ชื่อว่�  

“มโีชครุ่งเรืองกิจ” มีก�รจัดว�งระบบธุรกิจและทีม

ทำ�ง�นอย่�งเป็นเอกเทศทั้ง  ระบบภ�ษีว�งแผนก�ร ทีม

วิศวกร ทีมที่ทำ�หน้�ที่ควบคุมก�รผลิต  ฝ่�ยก�รตล�ด  

 

“กใ็นปี  ๒๕๔๔  ก็จัดตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาอย่างเต็มรูปแบบ 

ต่อกระบะรถ  ต่อรถพ่วง  รถกึ่งพ่วง  รถกระบะดั้ม  แล้ว

ก็ออกแบบรถทุกชนิดประเภททีใ่ช้งานตามกฏหมายของ 

พรบ.การขนส่ง  ของกรมการขนส่ง  อันนี้จะเป็นธุรกิจ

อีกธุรกิจหนึ่ง  ก็จะเป็นโรงงานท�ารถทั้งหมด  ทั้งสิ้น  ทุก

อย่างเลย”  

 

กระบะบรรทุกทุกชนิดต่�งๆ ส�ม�รถต่อได้ต�มม�ตรฐ�น 

หัวรถยนต์บรรทุกทุกยี่ห้อ ทั้งอีซูซุ ฮโีน่ นิสสัน เบนซ์ 

สแกนเนียร์ สุดแท้แต่ลูกค้�จะเลือกหัวล�กยี่ห้อใด ห�ก

เป็นหัวล�กจ�กฟ�กยโุรปและอเมริก� ก็จะมีร�ค�แพง

กว่�หัวล�กจ�กญี่ปุ่น ส่วนก�รเลือกอยู่ต่อกระบะบรรทุก 

ก็จะเลือกต�มคว�มพอใจว่�จะเลือกต่อกับใคร ดังนั้น

ลูกค้�กลุ่มนี้จึงไม่มีคว�มเป็นMass ลักษณะของแบรนด์

ของสินค้�จึงเป็นชื่อของบริษัทนั่นเอง 
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“เนื่องจากว่ารถแต่ละยี่ห้อ  เขาใช้เป็นมาตรฐานที่ออก

มา แล้วแต่ผู้ซื้อจะซื้อเอามาใช้อะไร  บางคนก็มาท�าเป็น

กระบะบรรทุก  บางคนก็เป็นกระบะดั๊มยกเท  บางทีก็มา

ท�าเป็นอะไรอื่น  หัวก็จะเป็นบริษัทของตัวผู้ผลิต  ของเรา

จะท�าตัวกระบะและตัวหาง  รถพ่วงเราจะผลิตตัวพ่วง  

รถกึ่งพ่วง  พวกตัวรถอย่างรถก้างปลา  ตู้คอนเทนเนอร์  

เราจะผลิตรถแบบนี้

จากโรงงานต่อรถยนต์ก็เริ่มจะสนใจ

เรื่องพลังงาน
จ�กวิกฤติพวกพลังง�นที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2544 – 2545 

ร�ค�นำ้�มันได้มีก�รปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งระบบ โดยเฉพ�ะ

นำ้ �มัน ดี เซลที่ มี อัตร�ก�รปรับตัว เพิ่ ม ข้ึนคิด เป ็น

เปอร์เซ็นต์สูงที่สุด ส่งผลกระทบต่อเนื่องม�ยังภ�ค

ขนส่งอย่�งไม่อ�จหลีกเลี่ยง ในเวล�นั้นจึงเริ่มมีก�รมอง

ห�พลังง�นท�งเลือก เพื่อนำ�ม�ทดแทนก�รใช้นำ้�มันทีย่ัง

ไม่มีทีท่�ว่�ร�ค�ของมันจะหยุดนิ่งเสียที ในส่วนของ

รถยนต์นั่งยังพอจะมีท�งออก โดยเฉพ�ะรถยนต์ทีใ่ช้

เครืองเบนซินก็ส�ม�รถใช้ก๊�ซแอลพีจีทดแทนนำ้�มันโดย

ไม่ต้องปรับแต่งเครื่อง แต่สำ�หรับรถยนต์บรรทุกที่เป็น

เครื่องยนต์ดีเซล ก�รใช้แอลพีจีจึงไมใ่ช่ท�งออก ห�กแต่

เป็นก๊�ซเอ็นจีวี ที่กำ�ลังมีก�รพูดถึงกันอย่�งหน�หใูน

ขณะนั้น

“คนที่ท�าธุรกิจขนส่งก็บอกว่าแย่แน่  ตอนนั้นต้นทุนเพิ่ม

ขึ้นเรื่อยๆ บังเอิญรัฐบาลโดย กระทรวงพลังงานมีนโย

บายที่จะใช้พวกพลังงานทดแทน  โดยให้ผู้ประกอบการ

ขนส่งโดยสารหรือรถบรรทุกหันไปใช้เชื้อเพลิง NGV ซึ่ง

เป็นพลังงานที่เราผลิตไดใ้นประเทศ แต่เนื่องจากว่าตอน

นั้นเรื่องก๊าซ CNG นี่เป็นของใหม่มันยังไม่ปั๊ม ไม่มีสถานี

จ่าย ไม่มีรถ”

 

ขณะน้ันในท�งวิศวกรรมได้เร่ิมมีเตรียมคว�มรูใ้นด้�น

วิศวกรรมเครื่องกลท่ีใช้ก๊�ซเอ็นจีวีเป็นตัวจุดระเบิดอยู่

บ้�งแล้ว เพียงแต่ว่�เพิ่งจะเริ่มมีก�รนำ�ม�ใช้อย่�งจริงจัง 

ในประเทศไทย และรถบรรทุกในสังกัด “มโีชครุ่งเรือง

กิจ” ของ “ปร�โมท” ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้�ในโครงก�ร

ดัดแปลงจ�กเคร่ืองยนต์ท่ีใช้นำ้�มันดีเซลให้เปล่ียนม�ใช้

เป็นก๊�ซ NGV และเป็นธุรกิจรถยนต์บรรทุกร�ยแรก

ของภ�คอีส�นที่หันม�ใช้ก๊�ซเอ็นจีวี 

แต่ปัญห�ในขณะนั้นก็คือยังห�ข้อสรุปไมไ่ด้ว่�จะไปเติม

ก๊�ซทีไ่หน ขณะที่กระทรวงพลังง�นก็มีนโยบ�ยให้ ปตท.

ตั้งปั๊มในระยะแรก ๆ  ที่แหลมฉบัง  ที่อยุธย�  วังน้อย  ที่

ปทุมธ�นี ดังนั้นเข�จึงต้องออกแบบถังก๊�ซให้ส�ม�รถ

นำ�รถไปเติมที่สถ�นีวังน้อย หรือที่แก่งคอย เพร�ะในช่วง

เริ่มต้น ปตท.ยังไม่มีสถ�นีเติมก๊�ซในภ�คอีส�นแม้แต่

สถ�นีเดียว 

“ต้องออกแบบถังเพื่อไปเติมทีโ่น่น แล้วกลับม�บรรทุก

ของทีโ่คร�ชได้  เร�ก็เห็นว่�ทำ�กใ็ชไ้ด้ ก็ทดลองวิ่งให้ทุก

คนเห็นว่�มันใชไ้ด้  เร�ก็อย�กให้เพื่อนฝูงในวงก�รด้วย

กันทุกคนที่เร�มีผลกระทบในเรื่องของต้นทุน  เรื่องของ

พลังง�นอยู่  ไดใ้ช้ของถูก  ผมก็เลยต้องเอ�ช่�งนีไ่ปฝึก”  

หลังจ�กส่งลูกน้องที่มีคว�มรูใ้นเรื่องช่�งเทคนิคไปฝึก

อบรมเรื่องก�รติดตั้งถังก๊�ซเอ็นจีวี โดยก�รสนับสนุน

ของกระทรวงพลังง�น อู่ของเข�นอกจ�กจะรับผลิต

กระบะรถยนต์บรรทุกแล้ว ยังมีขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

ติดตั้งถังก๊�ซเอ็นจีวีสำ�หรับรถยนต์บรรทุก ดังนั้นจึงน่�

จะกล่�วได้เต็มป�กเต็มคำ�ว่� นอกจ�กเข�จะเป็นผู้

ประกอบก�รรถบรรทุกร�ยแรกของภ�คอีส�นที่หันม�ใช้

ก๊�ซเอ็นจีวีเป็นเชื้อเพลิงหลักแล้ว เข�ยังเป็นเจ้�แรกใน

ภ�คอีส�นและเป็นร�ยที่ในสิบของประเทศที่ได ้รับ

อนุญ�ตจ�กกรมก�รขนส่งท�งบก กระทรวงพลังง�น 

ในก�รดัดแปลงพวกรถยนต์บันทุกให้ส�ม�รถใช้ก๊�ซเอ็น

จีวีเป็นเชื้อเพลิงหลักได้ 
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ปั๊มเอ็นจีว ี “จิ๊กซอ” ใบสุดท้ายของ

ธุรกจิขนส่ง
จ�กรถยนต์บรรทุกที่ทดลองใช้ก๊�ซเอ็นจีวีจำ�นวน 4-5 

คัน ก็เพิ่มจำ�นวนม�กขึ้นเป็นหลักร้อย เมื่อก�รใช้ก๊�ซเอ็น

จีวีเริ่มเป็นที่แพร่หล�ย แต่เมืองโคร�ชที่เปรียบเสมือน

ประตูสู่ภ�คอีน�น แต่กลับไม่มีสถ�นีจ่�ยก๊�ซ จึงต้องนำ�

รถกลับไปอัดก๊�ซที่อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีซึ่ง

ถือว่�ใกล้ที่สุดแต่ก็ยังถือว่�ห่�งไกลจ�กจ�กโคร�ชอยู่

พอสมควร   นี่จึงเป็นที่ม�ของคว�มคิดที่จะต้องเปิด

สถ�นีก๊�ซเอ็นจีวีขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครร�ชสีม� ที่บอก

ว่�เป็นธุรกิจพลังง�นนี่คือ  เป็นสถ�นีจ่�ย

 

“ก็มีสถานี NGV ของบริษัทเอง ก็เริ่มท�าหลังจากใช้รถ

เอ็นจีวีอยู่หลายปีถึงจะได้มีปั๊ม เพราะว่ามันต้องรอ การ

ลงทุนปั๊มมันลงทุนเยอะ มันต้องมีรถหลากหลายพอ

ปริมาณที่จะสามารถคุ้มกับต้นทุนที่ลงทุนได้ เราก็เลยมี

ธุรกิจของปั๊มแก๊สขึ้นมา และตอนนี้ก็ก�าลังท�าเรื่องขอ

อนุญาตท�าสถานีเชื้อเพลิงแบบครบวงจร อาจจะมีทั้ง

ดีเซลทั้งอะไรด้วย เป็นลักษณะปาร์คเลย อันนี้ก�าลังขออยู”่   

“มุลค่าที่ลงไปตอนนั้นก็ประมาณ ๓๐-๔๐ ล้าน  รวมที่

แล้ว  ถือว่าได้ที่ราคาถูก  แล้วกไ็ด้เครื่องจักรมาเริ่มแรก  

รุ่นบุกเบิก”  

ใครเป็นใครใน “จิ๊กซอธุรกจิ”
ทั้ง 4 บริษัทในเครือ “มโีชคกรุ๊ป” ประกอบไปด้วย บริษัท 

โคร�ชมโีชคพืชผล ร�กฐ�นสำ�คัญท�งธุรกิจของมโีชค

กรุ๊ป ทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับมันสำ�ปะหลังและสินค้�ก�ร

เกษตรอื่นๆ ก่อนจะต่อยอดม�เป็นธุรกิจด้�นก�รขนส่ง

สินค้�ทุกชนิดชื่อว่� บริษัท มโีชคขนส่ง จำ�กัด ที่เริ่มต้น

ด้วยก�รเป็นหน่วยสนับสนุนก�รขนส่งพืชผลก�รเกษตร

 

เม่ือคว�มต้องก�รใช้รถยนต์บรรทุกของบริษัทมีม�กขึ้น

จึงนำ�ไปสู่คว�มคิดท่ีจะต่อกระบะรถยนต์บรรทุกข้ึนใช้เอง  

เป็นธุรกิจต่อรถยนต์บรรทุกชื่อ  บริษัท  มโีชครุ่งเรืองกิจ 

มีลักษณะเป็นโรงง�นครบวงจร นอกจ�กนี้มโีชครุ่งเรืองกิจ 

ยังยังมีแผนกรับติดตั้งระบบก๊�ซเอ็นจีวใีห้กับรถยนต์

บรรทุก รถยนต์โดยส�ร ตลอดจนรถยนต์ขน�ดเล็กทีใ่ช้

เครืองเบนซินและดีเซล  ส่วนจิ๊กซอตัวล่�สุดในขณะนี้ก็

คือ สถ�นีบริก�รก๊�ซเอ็นจีวีที่มีชื่อว่� “บริษัท ธงชัย

แก๊ส” ซึ่งแน่ว่�นอกจ�กจะให้บริก�รกับรถยนต์บรรทุก

ในเครือแล้ว ก็ยังให้บริก�รกับรถยนต์ทั่วไปอีกด้วย

 

“อยู่ที่ปักธงชัยก็เลยเอาชื่อมาใช้  เส้น ๓๐๔  เนื้อที่

ประมาณ  ๑๙๒  ไร่ ใช้พื้นที่มากที่สุดคือลานตากมัน

ส�าปะหลังกว่า 100 ไร่ ที่เหลือก็เป็นส่วนของคลังสินค้า

ทีใ่ห้บริการ ก็จะอยู่ที่นี่ทั้งหมด”

เปิดแนวคดิไลน์ธุรกจิ
จะสังเกตว่�เส้นท�งธุรกิจของ “มโีชคกรุ๊ป” จะเกี่ยวข้อง

กับคว�มต้องก�รพื้นฐ�นของมนุษย์เป็นด้�นหลัก ดังนั้น

ธุรกิจทั้ง 4 ของเข� จึงมีส่วนเข้�ไปพันเกี่ยวกับเรื่อง

ปัจจัยสีไ่มโ่ดยตรงกโ็ดยอ้อม

“อย่างที่ภาคเกษตรนี้  มันเข้าไปสู่เรื่องของอาหาร  คือ

คนยังไงมันก็ต้องกิน ต้องใช้  ธุรกิจขนส่งมันเป็นเรื่องของ 

การพัฒนาประเทศ  การที่จะต้องขนย้ายอุตสาหกรรม

หรือการพัฒนาต่างๆ นี้ต้องใช้รถขนส่งในการพวกนี้  

การก่อสร้างอะไรต่างๆ  ถึงภาวะเศรษฐกิจจะผันผวนยัง

ไง  ก็ต้องใช้รถเหมือนกัน  รถที่สั่งต่อรถตอนนี้ก็ท�าไม่ทัน

ขาย  เพราะว่าถ้าภาวะเศรษฐกิจโต  พวกนี้ก็จะโตตาม  

แต่เมื่อถ้าเศรษฐกิจไมโ่ตพวกนี้ก็ยังจะเดินอยูไ่ด้  เพราะ

ว่ามันอยูใ่นส่วนของคนที่ต้องใช้” 

บัลลังก์ธุรกจิของครอบครัว วาง

แนวคดิก่อนวางมือ
ในจำานวนลูกๆ ทั้ง  ๖ คน เป็นชาย 2 คน และหญงิ 

4 คน ในจำานวนนีม้สีายเลือดนักธุรกจิเต็มตัวแบบ

พ่ออยู่ครึ่งหนึง่ ซึง่ก็น่าแปลกใจว่า ลูกๆ ทีม่าช่วย

งานด้านธุรกจิทั้งหมดกลับเป็นลูกสาว โดยเฉพาะ

ลูกสาวคนโตที่กล่าวได้ว่าเป็นกำาลังหลักรองจาก

พ่อในเวลานี ้ ส่วนลูกชายทั้งสองกลับชอบชีวติใน
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ระบบราชการ คนหนึง่เป็นตำารวจยศพันตำารวจโท ส่วนลูกชายคนถัดไปเป็นแม้

จะจบด้านวศิวกรรมศาสตร์แต่ด้วยความทีเ่คยช่วยงานพ่อด้านก๊าซเอ็นจีว ีเขา

จงึถูกทาบทามจากกองทัพเรือให้เข้าไปรับราชการในกองทัพเรือ เพื่อดูแลเรื่อง

พลังงานก๊าซเอ็นจีว ีในตำาแหน่งเรือเอกมา  

แนวคดิเรื่องพลังงานทดแทนทีไ่ม่ได้หยุดอยู่เพยีงเอ็นจีวี
ห�กจะถ�มว่� “ปร�โมท” ยังคิดจะขยับขย�ยธุรกิจไปท�งไหนอีก ก็คงจะไมใ่ช่เรื่อง

แปลกถ้�คำ�ตอบนั้นคือโครงก�รใหม่ ๆ อะไรสักอย่�ง  แต่ปร�โมทในวันนีไ้มใ่ช่ปร�โมท

เมื่อหล�ยสิบปีก่อน วันนี้เข�คือปร�โมทที่ถึงวัยที่ตัวเข�เองบอกว่�กำ�ลังเตรียมก�รจะ

เกษียรอ�ยุตัวเอง แต่เข�ก็ยังไม่ว�ยที่จะบอกว่� ถ้�มโีอก�สก็อย�กจะทำ�ธุรกิจด้�น

พลังง�นไฟฟ้� 

“มันคงเป็นเรื่องของทายาท  ถ้าจะท�าตรงนี้ก็คือต้องเป็นเรื่องที่พวกเขาท�า  เรื่อง

พลังงานนี่มันจะเป็นพลังงานอะไรกไ็ด้ ที่ท�าแล้วมันคุ้มกับการลงทุนแล้วก็มีอนาคต  

พลังงานนี้ของไทยเราโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเรายังขาดอยู่  เรายังอาศัยเพื่อนบ้าน  ไม่

ว่าจากฝั่งลาว  จากพม่า  แก๊สพม่า  หรือว่าไฟฟ้าจากลาว  เรายังขาดอีกเยอะเรื่องของ

ไฟฟ้าที่ต้องใช้  อันนี้ยังท�าได้ ถ้ามองธุรกิจทีใ่หม่ๆ  เกี่ยวกับการธุรกิจ  เกี่ยวกับพลังงาน

ไฟฟ้า  พลังงานอะไรก็ช่าง  ยังท�าได้ถ้ามโีอกาส”

ปัจจุบัน “ปร�โมท” มีอ�ยุ 60 ปีเต็ม ซึ่งเป็นเวล�ที่ลูก ๆ ย่�งเข้�สู่วัยผูใ้หญ่และมีคว�ม

พร้อมที่จะรับช่วงธุรกิจต่อจ�กเข� แต่อย่�งไรก็ต�มก�รเปลี่ยนถ่�ยในทัศนะของเข�  ยัง

จำ�เป็นต้องใช้วิธี “นำ�ลูกทำ�” แล้วจึงค่อย ๆ ถ่�ยโอน ซึ่งตัวเข�เองในเวล�นี้ก็เริ่มเกษียณ

ตัวเองไปทีละเรื่อง ส่วนมันสมองส่วนคว�มคิดที่ยังน่�จะเป็นประโยชน์สำ�หรับก�รรับ

ช่วงของลูก ๆ ก็น่�จะเป็นเรื่องนโยบ�ยของบริษัทในระยะย�ว ส่วนเรื่องก�รบริห�ร

จัดก�รและก�รตัดสินใจในก�รแตกไลน์ธุรกิจในอน�คต ก็ปล่อยให้เป็นก�รตัดสินใจของ

ลูก เพร�ะว่�อน�คตก็คือวันของพวกเข� 

 

“อย่างผมเรียนเมื่อกี้นี้  อย่างธุรกิจพลังงาน  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน  จะมา

ใช้อนาคตนี่  มันจะต้องใช้ทายาทที่จะมาท�า  อันนี้มันก็ต้องใหใ้นส่วนของเขาเป็นคนคิด  

ส่วนใหญ่จะเป็นลูกสาว  ลูกสาวจะมาคิด  ลูกชายนี่ดูแล้วจะไปราชการทั้งต�ารวจแล้วก็

ทหารกันหมด  คิดว่าท�าอะไรเราต้องแคร์ความเสี่ยง  การท�าธุรกิจอยูใ่นเครือต่อยอดนี่

มันจะแคร์ความเสี่ยงได้  เราไปเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งว่า  ไปทุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าง

สุดโต่งมากมันจะเสี่ยง   บางคนเขาท�าตัวเดียวนี่ทุ่มเลย  อะไรอย่างนี้  ผมว่ามันเจอผัน

วิกฤติต่างๆ นี่เวลามันเอาไม่อยู่  มันไม่มีอะไรที่มาค�้าหลายๆ ด้าน”

 

วันนี้ธุรกิจของเข�ทำ�ยอดข�ยได้ร่วม 1,000 ล้�นบ�ท ต่อปี ซึ่งเป็นผลประกอบก�รที่

เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม�นอกจ�กนี้ธุรกิจในเครือทั้งหมดก็ล้วนแต่มีอน�คต และ

ห�กต้องระดมทุนเพื่อขย�ยกิจก�รก็คงไมใ่ช่เรื่องย�ก โดยเฉพ�ะก�รนำ�กิจก�รเข้�ตล�ดหุ้น 
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“หัสดิน สุวัฒนพงศ์เชฎ” เกิดเมื่อ วันที่ 4 มีน�คม พ.ศ.  2504 สำ�เร็จก�รศึกษ�ได้รับ

ปริญญ�บัตร 2 ใบ ใบแรก วิศวกรรมศ�สตร์บัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และใบที่ 2 

คือเศรษฐศ�สตร์บัณฑิต มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง และจบปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ จ�ก

มห�วิทย�ลัยเดอปอล นครชิค�โก สหรัฐอเมริก�

“ปัจจุบันผมก็เป็นนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย  อยู่ที่ตลาดน้อย กรุงเทพฯ แล้วก็เป็น

กรรมการของหอการค้าจังหวัด เป็นคนโคราชโดยก�าเนิด เริ่มเรียนหนังสือทีโ่คราชแล้ว

จึงไปต่อมัธยมที่กรุงเทพฯ จนกระทั่งเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบแล้วจึงมาท�างานที่บริษัทมาบุญครอง ในฝ่ายวิจัย ท�าใหไ้ด้

เห็นภาพธุรกิจบางด้านของมาบุญครอง โดยธุรกิจของมาบุญครองกรุ๊ปมีทั้ง  ศูนย์การค้า 

หินอ่อน มะม่วงหิมพานต์ มไีซโลที่อ�าเภอศรีราชา แล้วก็มโีรงสีข้าวมาบุญครอง ซึ่งในสมัย

นั้นต้องถือว่าโรงสีข้าวของมาบุญครองกรุ๊ปเป็นโรงสีที่ดีที่สุด” 

“ก�าลังการผลิตของบุญครองในสมัยนั้นมีอยู่สูงมาก  อย่างเช่นถ้าเขาก�าไรข้าวต่อหน่วย

อยู่ที่ 25 สตางค์ต่อกโิลกรัม แล้วสีข้าววันละอหนึ่งล้านกโิลกรัม มันก็ประมาณวันละสอง

แสนห้า ถ้าดูตัวเลขมันก็สวยหรู แต่ว่าจริงๆ แล้วเขาก�าไรมากกว่านั้น”

เมื่อเรียนจบจึงตัดสินใจทำ�ง�นที่สหรัฐอเมริก�เป็นเวล� 3 ปี จนส�ม�รถเก็บทุนได้ก้อน

หนึ่งจึงคิดกลับม�ทำ�โรงสีข้�ว ซึ่งก็ถือว่�ได้ทำ�ในสิ่งที่เป็นพื้นฐ�นง่�ยๆ สำ�หรับเข� เพร�ะ

ส�ม�รถจดจำ�กระบวนก�รได้ตั้งแต่ยังอยู่กับม�บุญครอง ซึ่งโรงสีสมัยก่อนกำ�ไรดีแต่กไ็ม่

สูงม�กนักแต่เข�ก็อย�กทดลองทำ�ดูบ้�ง  

หัสดิน 
สุวัฒนพงศ์เชฎ                                 

โรงสีข้าวเอกวัฒนาพืชผล
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ปี พ.ศ. 2531 – 2532 เข�เริ่มต้นทำ�เป็นธุรกิจเล็กๆ เป็น

โรงสีที่มีกำ�ลังผลิต 25 เกวียน หรือ 25 ตันต่อวัน ธุรกิจ

ขน�ดเล็กขณะนั้นมันก็พอไปได้ วันหนึ่งก็กำ�ไร ๖-๗ พัน

บ�ท สำ�หรับคนทำ�ธุรกิจใหม่ๆ แต่ปร�กฏว่�ธรรมช�ติ

ของอุตส�หกรรมสีข้�วผลกำ�ไรจะตำ่�ลงเรื่อยๆ เพร�ะ

เป็นอุตส�หกรรมพื้นฐ�นง่�ยๆ เข�จึงตัดสินใจเพิ่มกำ�ลัง

ก�รผลิตจ�กสองหมื่นห้�พันม�เป็นสี่หมื่น แล้วขยับขึ้น

ไปเป็นสี่หมื่นและหกหมื่นต�มลำ�ดับ  จ�กหกหมื่นเป็น

แปดหมื่น  เป็นร้อย  เป็นแสนสอง  จ�กแสนสองม�เป็น

ส�มแสน  ห้�แสนอะไรก็ว่�กันไปต�มขั้นตอน  เพร�ะว่�

ต้องใช้วิธีสะสมทุน  แล้วก็ขย�ยกิจก�รไปเรื่อยๆ

ทว่�ขณะที่ขย�ยกำ�ลังก�รผลิต ผลปร�กฏว่�กำ�ไรต่อ

หน่วยมันลดตำ่�ลงเรื่อยๆ และประเทศไทยก็มีข้�วเปลือก

อยู่ประม�ณซัก ๓๐ ล้�นตันกว่�ๆ เมื่อแปลเป็นข้�วส�รก็

จะเหลือ  ๒๐ ล้�นตันกว่� ๆ ขณะที่กำ�ลังผลิตของโรงสี

ทั้งประเทศมีม�กกว่�ร้อยล้�นตันต่อปี  เพร�ะฉะนั้นจะ

เห็นว่�ก�รแข่งขันในตล�ดสูงม�ก 

ใครที่พอมีกำ�ลังสู้ ก็จะใช้วิธีขย�ยกำ�ลังก�รผลิตไปขึ้นไป

เรื่อยๆ ซึ่งก็เป็นวิธีก�รของโรงสีข้�วทั่วไป ขณะเดียวกัน

เจ้�ของโรงสีก็มักจะผ่�นก�รทำ�ธุรกิจม�น�น และมีก�ร

สะสมทุนจ�กผลกำ�ไรม�น�นพอสมควร แต่คนรุ่นเดียว

กับ “หัสดิน” ที่ม�เริ่มตั้งโรงสีมไีม่ม�กนัก 

 

เมื่อตล�ดข้�วมีก�รแข่งขันสูงเพร�ะมีกำ�ลังก�รผลิต

รวมกันม�กกว่�ร้อยล้�นตัน ขณะที่มีข้�วเปลือกในระบบ

อยู่เพียง ๓๐ ล้�นตันเศษ ทำ�ให้เกิดก�รแย่งวัตถุดิบ

ระหว่�งโรงสี  เป็นสภ�วะที่กำ�ลังก�รผลิตม�มีกว่�

ผลผลิตข้�วถึงส�มเท่� แม้ว่�ขณะนั้นจะมโีรงสีเล็กๆ 

น้อยๆ ทีไ่ม่ประสงค์จะทำ�ธุรกิจอีกต่อไป แต่ก็มโีรงสี

ขน�ดเล็กของสหกรณ์เกิดขึ้นม�อีกม�กม�ย เมื่อเข�กลับ

ม�นั่งพิจ�รณ�จึงเห็นว่�เป็นก�รแข่งขันท่ีสูงและผล

กำ�ไรก็ตำ่�ลงเรื่อยๆ 

“ในทางธุรกิจนี่แต่กอนผมไม่ค่อยเข้าใจนะ เพราะผมอยู่

บริษัทมันต้องมีก�าไรถึงจะท�า แล้วก็ขาย แต่พอมาท�า

ธุรกิจจริงๆ เราจะรู้ว่าธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมการ 

เกษตรนี่ มีขาดทุนมีก�าไร เพียงแต่ว่าเวลาที่เราพอก�าไร

หน่อย เราอาจจะขอก�าไรมากกว่าการขาดทุนสักหน่อย

หนึ่ง เขาว่ากันว่า ท�าการค้าโรงสีนี่ท�าสิบครั้ง เสมอตัวสี่

ครั้ง ก�าไรสาม ขาดทุนสาม ถ้าเป็นสมัยก่อนขาดทุนสาม

ครั้งมันขาดทุนไม่เยอะ  แต่ตอนก�าไรสามครั้งมันอาจจะ

ก�าไรมากหน่อย”

ฉกีกรอบข้อจำากัด
จ�กที่ เคยรับสีข ้�วเพื่อข�ยให้ผู ้ส ่งออกในสภ�วะที่

โครงสร้�งข้�วเปลือกของประเทศไทยยังเป็นข้�วเปลือก 

30 ล้�นตัน ข้�วส�ร 20 ล้�นตัน ส่วนหนึ่งใช้สำ�หรับ

บรโิภคภ�ยในประเทศ 10 ล้�นตัน ที่เหลือส่งออกไปต่�ง

ประเทศทั้งหมด โดยมีปริม�ณคว�มผันผวนไม่ตำ่�ไปกว่�

นี้ม�กนัก เช่นปีที่ผ่�นม� (2554) ประเทศไทยส่งออก

ข้�วส�ร  10.5 ล้�นตัน ขณะที่ปริม�ณก�รบรโิภคภ�ยใน

อยู่ที่ 9 ล้�นตัน ที่เหลือจึงเป็นสต๊อกข้�ว 5 แสน – 1 ล้�น

ตันต่อปี  

“ทีนี้การท�าโครงสร้างนี่เนื่องจากว่าเดิมนี่  คือในโลกนี้

มันผลิตข้าวกันอยู่สัก ๔๐๐ กว่าล้านตันข้าวสาร  แต่มี

การค้าข้าวระหว่างกันอยู่แค่ประมาณสัก  ๓๐ กว่าล้าน

ตันข้าวเท่านั้นเอง  มันไมไ่ด้เยอะ  มันไม่เหมือนกับข้าว

สาลี  คือข้าวนี้มันเป็นการปลูกเพื่อบรโิภคภายในของมัน

ในประเทศนั้น  การส่งออกเพื่อท�าการค้านี่มีอยูไ่ม่ถึงสิบ

เปอร์เซ็นต์ของปริมาณของข้าวที่ผลิตในโลก  แต่ถามว่า

สามสิบล้านตันนี่มันไปยังไงบ้าง  มันก็มาจากไทยสัก ๑๐ 

ล้านตัน  เวียดนามสัก ๖-๗ ล้านตัน  แล้วสองประเทศนี้

รวมกันมีการค้าของตลาดโลกเกินครึ่งหนึ่ง”

 

ดังนั้นก�รข�ยข้�วของโรงสีที่เพิ่มกำ�ลังก�รผลิต ก็คือ

ก�รข�ยให้ผู้ส่งออกเป็นหลัก  ซึ่งผู้ส่งออกจะไปทำ�ตล�ด

โดยรับออเดอร์จ�กต่�งประเทศ  แล้วสั่งใหโ้รงสีทำ�ก�ร

ผลิตแล้วส่งออกไปต�มประเทศเหล่�นั้น 
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“เดิมนี่ เราท�าโรงสีขนาดเล็กเราก็ท�าตลาดภายใน

ประเทศบ้าง  ส่งให้ผู้ส่งออกบ้างและถึงจุดจุดหนึ่ง  ผมก็

ต้องเพิ่มผู้ผลิตแล้วก็หาตลาดให้เราบ้าง  หลังจากที่เรา

เคยพึ่งผู้ส่งออกเรากไ็ปท�าส่งออกเอง  เราก็เลยไปเดิน

ตลาดโดยการผ่านทางกรมส่งเสริมการส่งออก  ไปเปิด

บูธต่างประเทศ  มันจะจับลูกค้าได้อยูไ่ม่กี่รายหรอก”

ปัจจุบันแม้จะยังมีลูกค้�ที่ซื้อข�ยกันม�ตลอดเพียงสิบ

ร�ยเท่�นั้น แต่ก็เป็นสิบร�ยที่มีออเดอร์ค่อนข้�งม�ก ซึ่ง

ก็สมดุลกับกำ�ลังผลิตในปัจจุบัน และหลังจ�กทำ�เรื่องส่ง

ออกเองแล้ว เข�จึงเริ่มเดินหน้�ด้วยก�รเข้�ไปทำ�ตล�ด

ในประเทศของลูกค้� ซึ่งจ�กเดิมที่เคยทำ�ตล�ดในต่�ง

ประเทศเองโดยมีสำ�นักง�นและโกดังข้�วอยู่ที่เบนิน ประ

เทศเล็กๆ ในแอฟริก� และใช้วิธีอิมพอร์ตเตอร์จ�กใน

ประเทศดังกล่�ว โดยมีชื่อแบรนด์ว่� “Rice Build” 

“ปัจจุบันฐานใหญ่ของเรา  แวรส์เฮาส์เราจะอยู่ที่ประเทศ

ไนจีเรีย  ส่วนที่เบนินก็ยังท�าอยู่ ส่วนไนจีเรียจะเป็นฐาน

ในทวีปแอฟริกา  เดิมเราเคยท�าของเราอยู่ที่ประเทศแอง

โกลล่า  แต่ว่าประเทศแองโกลล่านี่เราติดขัดปัญหา

หลาย  เราคือจริงๆ การท�าตลาดในต่างประเทศนี่จริงๆ 

ปัญหามันคือคู่ค้า  ถ้าเราเจอคู่ค้าที่ดีนี่  การท�าตลาดมัน

ก็จะท�าได้ค่อนข้างจะดี  แต่เมื่อไหร่คู่ค้ามีปัญหาไม่ว่าจะ

เป็นปัญหาทางด้านการเงิน  ปัญหาทางด้านการตลาด

หรืออะไรก็แล้วแต่  ตลาดเราก็จะขาดช่วง” 

ตล�ดค้�ข�วหลักแต่ดังเดิมของเข�คือสหภ�พยุโรป 

โดยมีคู่ค้�ร�ยใหญ่จำ�นวนส�มร�ย เมื่อเกิดภ�วะวิกฤต

เศรษฐกิจ   จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดส่งออก 

จ�กเดิมที่ภ�พรวมของประเทศที่เคยส่งออกกว่� 10 

ล้�นตันในปีที่ผ่�นม� แต่พอย่�งเข้�ไตรม�ส 2 ของปี 

2555 ยอดส่งออกตกไปม�กกว่�  ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ขณะที่

ตล�ดข้�วในแอฟริก�มันกลับไมไ่ด้รับผลกระทบเท่�ไร

นัก  พร้อมๆ กับตล�ดข้�วในสหรัฐอเมริก� กไ็ด้รับผลก

ระทบเพียงเล็กน้อย นอกจ�กนี้เมื่อมองลงไปในชนิดข้�ว

ในคุณภ�พที่แตกต่�งกัน ก็ยังมองเห็นว่�ข้�วบ�งชนิด

ยอดอ�จตกม�กหรือตกน้อย ซึ่งในตล�ดแอฟริก�และ

สหภ�พยโุรปก็บรโิภคข้�วคนละคนภ�พ 

เมื่อจับท�งตล�ดได้แล้ว “หัสดิน” จึงใช้วิธีเข้�ไปทำ�

ตล�ดร่วมกับลูกค้� ซึ่งวิธีดังกล่�วส�ม�รถนำ�ไปใชไ้ด้

แม้แตใ่นประเทศทีไ่ม่เคยบรโิภคข้�วม�ก่อน แต่ก็เป็น

ตล�ดที่มีกำ�ลังซื้อมีศักยภ�พ เป็นช่องท�งก�รค้�ใหม่ๆ 

ที่เข�ดูจะให้คว�มสนใจเป็นพิเศษ   

 

“การลงไปเล่นกับตลาดก็เหมือนลงไปท�าตลาดนะครับ  

สมมุตโิตโยต้าจะมาท�าตลาดในประเทศไทย  ก็ต้องไปหา

คู่ค้าก่อน  หาคู่ค้ามา ถ้าคู่ค้าท�าตลาดไมไ่หว คู่ค้าก็คงไม่

เกิดอย่างนี้”

“ข้าวมันเป็นสินค้าบรโิภค  ซึ่งเข้าตลาดได้ง่าย  เข้าง่าย 

- ตายง่าย  แน่นอน  เพราะผู้บรโิภคไมไ่ด้ภักดีต่อแบรนด์

ซะทีเดียว มีสินค้าใหม่ๆ เข้าตลาดเขาอยากลอง  ถ้ามันมี

การกระตุ้นตลาดที่ดีพอ  เพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปท�า

ตลาดนี่มันท�าได้อยู่แล้ว  การกินข้าวมันกินทุกวัน  เพราะ

ฉะนั้นวันนี้คุณซื้อข้าวไป ๕ กโิล  หุงไปอีกสักอาทิตย์หนึ่ง  

อาทิตย์หน้าคุณอาจจะลองแบรนด์ใหม่แล้ว”  

เมื่อไมใ่ช่ก�รสร้�งแบรนด์ “หัสดิน” จึงอธิบ�ยต่อว่� 

โจทย์สำ�คัญจึงเป็นเร่ืองของก�รรักษ�คุณภ�พของ

สินค้� ทำ�ให้ผู้บรโิภคจดจำ�ในเรื่องของคุณภ�พ ทำ�ให้

เกิดคว�มรู้สึกทุกครั้งที่ต้องก�รสินค้�ชนิดน้ีจะต้องตรง

เข้�ม�หยิบเอ�สินค้�ของเร�ไป เพร�ะสินค้�ในชนิด

เดียวกัน มักจะมีแบรนด์เกิดใหม่อยู่ตลอดเวล� 

“เพราะว่ามันเข้าตลาดได้ง่าย  คือคนมันต้องกินข้าวอยู่

ทุกวัน  มันก็เลยลองผิดลองถูกอยากจะลองแบรนด์

ใหม่ๆ  คุณไปวางดูถุงมันสวย  คุณก็หมดสิทธิ์  ที่จะเดิน

เข้าไปในสมัยก่อนเราขายข้าวสารนี่  ขายก็คือขายในร้าน

โชว์ห่วย  ตักถุง ๕ กโิล แต่เดียวนีโ้มเดิร์นเทรด แพ็กเกจ

คุณสวย มันก็จูงใจให้คนซื้อ  มันอาจจะมโีปรโมชั่นใน 

Modern trade ลดราคา จากราคา ๒๕๐ บาท ขาย 

๙๙ บาท แล้วโอกาสแทรกส�าหรับสินค้าบรโิภค โดย

เฉพาะข้าวนี่ท�าตลาดไม่ยาก แต่ยั่งยืนยาก”
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เมื่อเรื่องยาก ๆ อย่าง “แบรนด์” ยังไม่ใช่ แล้วยังมอีะไรยากกว่า
“ผมบอกได้เลยว่าอุตสาหกรรมโรงสีข้าวไทย ของประเทศไทยนี่นะครับ เราอ้างได้เลยนะครับ

ว่าอุตสาหกรรมโรงสีข้าวเรานี่น่าจะดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เราใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด ใคร

มีของดีอะไรเราใช้หมดเลย”  เมื่อมองลงไปยังเรื่องของคุณภ�พ ก็พบว่�โรงสีข้�วของไทยใน

ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นโรงสีข้�วที่มีคว�มทันสมัย สะอ�ด เพร�ะคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยของ

ผู้บรโิภค 

“อย่างโรงงานของผมเปิดมากไ็ด้ GMP ได้ HACCT ท�า ISO อะไรอย่างนี้ ผมเป็นโรงสีแรก ที่

ไดใ้บรับรองเพราะพวกนี้มันเป็นการประกันคุณภาพให้กับผู้บรโิภค เป็นการรับรองว่าโรงงาน

ของเราได้ผ่านกระบวนการจัดการสมัยใหม่ แตใ่นปัจจุบันนี่มันเยอะไปหมด เพราะทุกคนต้อง

ปรับตัวให้อยู่รอดไดใ้นตลาด”

เส้นทางธุรกจิในอนาคต
จ�กก�รเป็นผู้ผลิตในระยะเริ่มแรก ก่อนจะขยับขย�ยห�ช่องท�งระบ�ยสินค้�ด้วยก�รเป็นผู้ส่ง

ออกข้�วด้วยตัวเอง จ�กนั้นจึงเดินไปข้�งหน้�ด้วยก�รเข้�ไปตั้งสำ�นักง�นนำ�เข้�ในประเทศ

ปล�ยท�ง จนสุดท้�ยก็คือก�รเข้�ไปส่งเสริมก�รตล�ดในบ�งประเทศ แม้แตใ่นประเทศทีไ่ม่

เคยกินข้�วม�ก่อน แต่ปัญห�ใหญ่ประก�รสำ�คัญคือ นโยบ�ยข้�วที่มักจะเปลี่ยนไปพร้อม ๆ กับ

ก�รเปลี่ยนรัฐบ�ล เช่นกรณีตัวอย่�งโครงก�รรับจำ�นำ�ข้�ว ซึ่งแม้ว่�จะดูเหมือนจะเป็น

ประโยชน์กับช�วน� แต่ก�รทำ�ให้ร�ค�ข้�วไทยสูงกว่�ตล�ดโลก ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อก�ร

ส่งออก 

“ถามว่าเราปลูกข้าวกัน ๒๐ ล้านตันข้าวสาร  เราบรโิภคกันภายในแค่ ๑๐ แล้วอีก ๑๐ นี่เราจะ

เอาไปท�าอะไร นี่คือปัญหาที่ภายในจะต้องแกไ้ข เมื่อเรานี่เป็นทั้งผู้ผลิต เป็นทั้ง Exporter ทั้ง 

Importer บางตลาดเราสามารถเล่นไดโ้ดยการซื้อของถูก อย่างเช่น ตลาดยโุรป มันมีข้อ

จ�ากัดอยู่ว่าภาษีระหว่างประเทศไทยนี่ค่อนข้างจะสูง เราปลูกข้าว ในขณะเดียวกันกัมพูชาส่ง

ข้าวไปยโุรปเขาไมไ่ด้เสียภาษี”

  

กัมพูช�คือหนึ่งในผู้ส่งออกข้�ว แต่ระบบก�รจัดก�รและก�รผลิตโดยภ�พรวมยังไมไ่ด้ม�ตรฐ�น 

ซึ่งก�รเข้�ไปทำ�ธุรกิจอิมพอร์ตในบ�งประเทศ นอกจ�กตล�ดเหล่�นั้นจะต้องก�รข้�วคุณภ�พ

จ�กประเทศไทยแล้ว บ�งประเทศยังต้องก�รข้�วร�ค�ถูกเช่นข้�วของกัมพูช� 

“ถ้าเกิดเขาเดินเข้าไปในโรงสีที่กัมพูชาเนี่ย  คุณอาจจะอยากได้ของถูก แต่ข้าวตกเรี่ยราดอยู่ที่

พื้น บางที่ก็เทกองใหญ่ๆ แล้วเอาคนงานเข้าไปเหยียบ  ไม่ถูกคุณลักษณะ  ฝรั่งจะบอกว่าไม่

อยากกิน”

เมื่อได้ชื่อว่�เป็นหุ้นส่วนท�งธุรกิจกันแล้ว จึงเข้�ไปช่วยให้คำ�แนะนำ�เรื่องก�รปรับปรุงคุณภ�พ

ก�รผลิต เพื่อให้ก�รทำ�ก�รตล�ดข้�วกัมพูช�ทำ�ได้ง่�ยขึ้น 
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อดตีคอืโรงส ีปัจจุบันคอืผู้ค้าข้าวเต็มตัว
เมื่อตัดสินใจเดินหน้�ในธุรกิจค้�ข้�วระหว่�งประเทศ

เต็มตัว นั่นจึงหม�ยคว�มว่�ข่�วในระบบก�รค้�ของเข�

ไมไ่ด้มีแต่ข้�วไทยอีกต่อไป นั่นเป็นเพร�ะคว�มต้องก�ร

ในก�รบรโิภคข้�วในตล�ดโลก ยังมีคว�มต้องก�รที่

แตกต่�งกันไปในแต่ละประเทศ เพียงแต่ยังต้องให้คว�ม

สำ�คัญกับคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นที่ตั้งไว้ แต่ขณะเดียวกัน 

ตล�ดในประเทศที่เป็นร�กฐ�นดั้งเดิม รวมทั้งบรรด�

ซัพพล�ยในประเทศที่เคยทำ�ก�รค้�กันม� ก็ยังคงร่วม

มือทำ�ก�รค้�เช่นที่ผ่�นม� เพร�ะอย่�งไรเสียฐ�นที่อยูใ่น

ประเทศก็ย่อมมีต้อนทุนท�งธุรกิจตำ่�ที่สุด

“เราไปท�าธุรกิจในประเทศต่างๆ นี่  มันไมไ่ด้มีก�าไร

มากมายอะไรนะ เพราะว่าคอร์สของโลจิสติกส์ทั้งระบบ

มันมีมูลค่าทั้งนั้น ของทุกอย่างที่เราต้องลงไปมันกิน

ก�าลังล�าบาก  จริงๆแล้วดีที่สุดก็คืออยู่ประเทศไทย ผลิต

อยู่ตรงนี้ ท�าตลาดอยู่ตรงนี้ หา Volume เพิ่มมูลค่า

ของสินค้าขึ้นไปเรื่อยๆ วันนี้ข้าวมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราท�า

ตลาดข้าวที่มันเป็นข้าวสารไมไ่ด้ เราก็ต้องหาทางท�า

ข้าวสารกึ่งส�าเร็จรูป อะไรต่อไป”

ถ่อมตัวว่า “ตลาดโลกมันใหญ่เกนิกำาลัง”
กำ�ลังก�รผลิตข้�วทั้งโลกมีม�กกว่� 400 ล้�นตันต่อปี 

ขณะที่ตัวเข�บอกว่�ก�รส่งออกของเข�คือ 2 แสนตันต่อ

ปี เป็นเพียงเศษเสี้ยวของก�รบรโิภคข้�วของคนทั้งโลก 

และนอกจ�กตล�ดข้�ว 400 ล้�นตันแล้ว ยังมีข้�วส�ลี

อีก  500 ล้�นตัน  ดังนั้นโจทย์ที่เข�ตั้งไว้ก็คือ ทำ�อย่�งไร

ให้คนกินข้�วส�ลีกันม�กินข้�วเจ้� เพื่อให้ข้�วเจ้�ขยับ

จ�ก 400 ขึ้นไปเป็น  500 และ 600  ล้�นตัน ซึ่งถือเป็น

เรื่องที่ท้�ท�ยสำ�หรับเข�

  

“ไปกระตุ้นให้คนกินบะหมี่มากินข้าว  ก็ท�าได้แล้ว เหมือน

กับอะไรครับ  เหมือนกับประเทศในแอฟริกา  แต่ก่อนเขา

กินข้าวทีไ่หน เรากไ็ปส่งเสริมให้เขากินข้าว ตลาดมันกโ็ต

ขึ้นทุกปีเลยนะ ว่ากันว่าในอนาคตไนจีเรียนี้ ปัจจุบัน

ประชากร ๑๔๐ ล้านคน  บรโิภคข้าวจริงๆ  แค่ห้าล้าน

ตัน  เพราะพวกเขากินหัวเผือกหัวมัน  ในอนาคตว่ากัน

ว่าเขาจะต้องกินข้าว ๓๐ ล้านตันเลย”

  

นี่เป็นอีกหนึ่งคว�มสำ�เร็จด้�นก�รตล�ดสำ�หรับเข� เป็น

ผลพวงจ�กก�รตัดสินใจเดินหน้�เข้�ไปทำ�ธุรกิจนำ�เข้�

ในประเทศเป้�หม�ย โดยไมไ่ดใ้ห้คว�มสนใจกับตล�ด

ใหญ่ที่มักจะมีก�รแข่งขันสูง ซึ่งมักเป็นตล�ดทีไ่ม่ส�ม�รถ 

ทำ�ให้ก�รบรโิภคที่สูงอยู่แล้วให้สูงม�กขึ้นกว่�ที่เป็นอยู่ 

แตกต่�งจ�กตล�ดใหม่ท่ียังมีพื้นท่ีสำ�หรับก�รพัฒน�

ตล�ดอีกม�ก เพร�ะเมื่อตล�ดท�งเลือกเช่น ประเทศใน

กลุ่มแอฟริก�เติบโตก็ย่อมหม�ยถึงธุรกิจค้�ข้�วที่เข้�ไป

ลงทุนอยู่ก่อนหน้�เติบโตต�มไปด้วย ซึ่งโจทย์ของเข�ก็

คือ จะทำ�อย่�งไรให้ตล�ดที่เข�ยึดครองอยูใ่นเวล�นี้

เติบโตม�กขึ้นนั่นเอง

คู่ค้าต้องขนาดเท่ากัน – สือ่สารกันรู้เรื่อง
“เพราะทุกคนมันมีความโลภเป็นส่วนตัว  มันยากมากที่

จะหาความลงตัวในธุรกิจได้  เพราะฉะนั้นเราจะต้องไป

หารายที่ขนาดไซด์เท่ากัน  รวมทั้งความจริงใจและต้องมี

ฐานะการเงินที่ดี  แต่ข้อส�าคัญที่สุดคือใจผู้บริหารซึ่ง

ค่อนข้างหายาก”

จ�กประสบก�รณ์ในก�รจับคู่ธุรกิจในต่�งประเทศ เข�

ได้อธิบ�ยว่� ก�รเข้�ไปห�หม�ยเลข 1 ในตล�ดก�รค้�

ของแต่ละประเทศเป็นเรื่องย�ก ที่เหม�ะสมแล้วควรเป็น

ร�ยที่มีขน�ดธุรกิจใกล้เคียงกัน อีกทั้งเรื่องของภ�ษ�ที่

ใชใ้นก�รสื่อส�รก็คืออุปสรรค์สำ�คัญ เช่นเมื่อครั้งที่เข้�ไป

บุกเบิกตล�ดข้�วท่ีประเทศเบนินท่ีม�ภ�ษ�ฝร่ัเศสเป็น

ภ�ษ�ประจำ�ช�ติ เพียงแต่ว่�โชคที่ที่คู่ค้�ของเข�พูด

ภ�ษ�อังกฤษ และนี่ก็คือส�เหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้เข�ต้อง

ตัดสินใจย้�ยฐ�นท�งธุรกิจในทวีปแอฟริก�ม�ยัง

ประเทศไนจีเรีย ทีใ่ช้ภ�ษ�อังกฤษเป็นภ�ษ�หลัก
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เตบิโต - ยั่งยืน และแผนของธุรกจิ
“เราอยากจะไปลุยตรงไหนบ้างในโลก  วิธีการมันกไ็ม่

ยากอะไรก็ดูว่าประเทศไหนมีการเติบโตของการน�าเข้า

ข้าว ข้าวชนิดไหน เรามีความแข็งแกร่งเราต้องการข้าว

ชนิดนั้นไหม เรากไ็ปท�าตลาด คือเดียวนี้นะ มันหาข้อมูล

มันหาไม่ยาก ส่วนแผนการเติบโตของธุรกิจก็ปล่อยให้มี

ความยืดหยุ่น  นี่ปีนี้เราอย่าไปคิดมากเลย  ปีนี้เราไม่คิด

ว่าเราจะเติบโต”

เมื่อตล�ดข้�วของทั้งโลกคือตล�ดขน�ดใหญ่ แต่เป็น

ตล�ดที่มีสัดส่วนต�ยตัวและมีก�รแย่งชิงสูง ในทัศนะ

ของเข�จึงไม่ต้องก�รเข้�ไปแย่งชิงเหมือนกับท่ีเคยเกิด

ขึ้นในยุคของก�รก่อร่�งสร้�งตัว เช่นเมื่อครั้งเริ่มต้นทำ�

ธุรกิจโรงสีและใช้สูตรสำ�เร็จในก�รเพิ่มร�ยได้ด้วยวิธี

เพิ่มกำ�ลังก�รผลิต แต่สำ�หรับตล�ดที่มีตัวเลขคว�ม

ต้องก�รต�ยตัวมันย่อมไม่อ�จใช้สูตรคณิตศ�สตร์แบบ

ต�ยตัว ม�บวกลบคูณห�รเพื่อสร้�งคว�มเติบโตให้กับ

ธุรกิจได้ และสิ่งที่เข�มองเห็นว่�เป็นอีกหนึ่งโอก�สก็คือ 

ยังมีตล�ดที่ดูเหมือนว่�คนยังไม่กินข้�วเพร�ะติดขัดด้วย

เรื่องปัญห�ท�งเทคนิค ซึ่งก็คือคนในโลกส่วนใหญ่ยัง

ไม่รู้จักวิธีหุงข้�วที่ถูกต้อง เช่นในกลุ่มประเทศตะวันตก

ทีไ่ม่มีหม้อหุงข้�วและไม่รู้จักหม้อหุงข้�วเหมือนกับคนใน

เอเชีย เมื่อพวกเข�ทดลองหุงข้�วกใ็ช้วิธีก�รที่ผิดทำ�ให้

ได้ข้�วสวยแบบสุกๆ ดิบๆ จนเกิดคว�มเบื่อหน่�ยและ

เลิกคว�มคิดที่จะบรโิภคข้�วไปโดยปริย�ย

  

“ถ้าเราไม่มีหม้อหุงข้าวเราคิดดูนะเราหุงข้าวยังไง ผม

เคยบอกรัฐบาลไทยบอกว่าเวลาคุณไป โปรโมทข้าว  คุณ

ไม่ต้องท�าอะไรเลย  คุณเอาหม้อหุงข้าวไปแจก  ถ้าเมื่อ

ไหร่ที่เขาหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าว เขาจะบอกข้าวไทย

อร่อยที่สุดในโลก”

AEC บวกได้ก็ลบได้
ก็ต้องยอมรับว่�ธุรกิจของ “หัสดิน” เป็นธุรกิจร�ยใหญ่

ที่มีศักยภ�พ อีกทั้งยังมีช่องท�งก�รค้�ในต่�งประเทศ 

จึงทำ�ให้เข�น่�จะได้รับประโยชน์ในแง่ที่ว่� ร�ค�วัตถุดิบ

ที่ถูกลงมโีอก�สในก�รเลือกม�กขึ้น 

“ยกตัวอย่างลูกค้าผมบอกว่า ให้ผมไปช่วยซื้อน�้ามัน

ปาล์มให้ก็มี มาเลเซีย  อินโดฯ นี่  น�้ามันปาล์ม ๘๘ % ของ

โลก ถ้าเรารู้จักท�าตลาด เราก็บอกว่าเรามีฐานลูกค้าอยู่

แล้ว ลูกค้าพวกนี้ท�าไมจะต้องไปซื้อตรงจากมาเลเซีย 

อินโดนีเซีย ก็เพราะว่าพวกนี้มันไมไ่ด้ซื้อของเยอะนะครับ 

ซื้อข้าวผม ๑๐ ตู้คอนเทรนเนอร์ อย่างเก่งก็ซื้อน�้ามัน

ปาล์มตู้เดียว มาเลย์กไ็ม่อยากขายหรอกตู้เดียว”

นอกจ�กนี้เข�ยังมองว่� AEC ยังเป็นโอก�สของเข�อีก

หล�ยอย่�ง เพร�ะเพื่อนบ้�นของเร�มีสินค้�ที่เป็นคว�ม

ต้องก�รของตล�ดโลกอีกม�ก เช่นผลิตภัณฑ์ปล�บด

จ�กเขมร ข้�วเหนียวที่มีชื่อเสียงม�กที่สุดในโลกจ�ก

ประเทศล�ว ที่ส�ม�รถส่งออกโดยพ่วงตู้คอนเทรนเนอร์

แล้วส่งออกไปพร้อม ๆ กัน 

“นโยบายรัฐบาลต้องเปิดโลกให้มันกว้างขึ้นสิ  แทนที่

คุณจะแข่งกลับท�าวัตถุดิบแข่งกันขายให้ถูกลง  คุณกไ็ป

เป็นคู่ค้ากับเขา  คุณซื้อของเขามาขาย  ผมซื้อข้าวของ

กัมพูชาไปขายอยู่แถวยโุรป  ผมก็ต้องเสียภาษีอีก  ผมซื้อ

ข้าวไทยไปขาย  ผมก็ต้องเสียภาษี”
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เริ่มต้นบนถนนธุรกิจของครอบครัว “ตริย�งกูรศรี” กิจก�รเริ่มแรกก็คือก�รประกอบ

ธุรกิจร้�นข�ยวิทยุ แล้วจึงเปลี่ยนม�เป็นร้�นข�ยเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย เป็นตัวแทนของบริษัท 

ค้�ส่ง หลังจ�กนั้นก็ขย�ยกิจก�รไปจำ�หน่�ยอ�ห�รสัตว์ โดยรับซื้อผลผลิตท�งก�ร

เกษตร อ�ทิ ข้�วโพด รำ�ข้�ว มันสำ�ปะหลัง ฯลฯ แล้วจึงต่อยอดด้วยกิจก�รตัวแทน

จำ�หน่�ยลูกไก่ ฟ�ร์มเลี้ยงไก่กระทง และ พัฒน�กิจก�รเป็นผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก ไก่

แปรรูปส่งออกสู่ตล�ดยโุรป ญี่ปุ่น และเก�หลี 

 

“สุระ” เล่�ว่�พวกเข�ทั้ง 4 พี่น้อง เกิดและเติบโตที่เมืองอุบลฯ ตัวเข�เองเกิดเมื่อปี พ.ศ.

2513 เข้�เรียนหนังสือที่อัสสัมชัญบ�งรักษ์ และจบก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรีที่คณะ

พ�ณิชย์ศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ในปี 2536 จ�กนั้นจึงกลับม�

ช่วยที่บ้�น

ย้อนหลังไปดูกิจก�รเมื่อครั้งเริ่มต้นของ “ก้�วหน้�ไก่สด” ก็คือก�รทำ�ม�ค้�ข�ยด้�น

สินค้�เกษตร มีสินค้�ตั้งแต่ลูกไก่อ�ห�รไกไ่ปจนถึงเคมีภัณฑ์เกษตร แต่สิ่งที่สร้�งปัญห�

ให้กับกิจก�รพอสมควรก็คือ ก�รที่ลูกไก่มักจะมีปัญห�ข�ยไม่หมด จึงต้องนำ�ไปเลี้ยงเอง 

หนักๆ เข้�จึงต้องจ้�งช�วบ้�นเลี้ยง เมื่อเลี้ยงไก่ก็มีปัญห�เรื่องตล�ด  จึงเริ่มทำ�โรงเชือด

ไก่เอง จนกระทั่งซีพีขย�ยอ�ณ�จักรม�ยังภ�คอีส�นทำ�ให้ก�รแข่งขันสูง จึงนับว่�เป็น

ช่วงเวล�ท่ีวิกฤตของกิจก�รท้องถิ่นเช่นก้�วหน้�ไก่สดที่ด้อยกว่�ทั้งเรื่องของทุนและ

เทคโนโลยี 

สุระ 
ตริยางกูรศรี                                 

เล่าเรื่องอาณาจักร 
“ก้าวหน้าไก่สด” 
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“แต่คุณแม่เป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตมีความขยันตั้งใจสูง แม่ก็

เลยไปสร้างฟาร์มเพาะพันธ์ขึ้นมาเอง ผสมอาหารผง

เอง การแข่งขันก็ผ่านไประยะหนึ่งก็เริ่มลดต้นทุนลงได้

บ้าง เพราะมีลูกไก่เอง มีอาหารเอง จนกระทั่งลูกๆ เริ่ม

เรียนจบ คุณต้นคนโตก็จบมาจากวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาฯ ก็มาช่วยคุณแม่ พยายามวิ่งหาเงินกู้กับคุณแม่

เพื่อสร้างโรงงานไก่ส่งออก แต่ว่าเนื่องจากไม่เคยกู้และ

กู้ครั้งแรกก็กู้เยอะมากเป็นเงินก้อนใหญ่ 200 ล้านบาท 

จึงไม่มใีครปล่อยกูใ้ห้ แต่พอเรียนจบก็กู้เงินได้พอดี ก็

สร้างก้าวหน้าไก่สดขึ้นในปี 2535 ก็มีปัญหาอุปสรรค์

ในการส่งออกก็ฝ่าฟันกันเรื่อยมา”

สุระได้เปิดเผยว่�ช่วงท่ีเหน่ือยท่ีสุดในชีวิตก็คือระหว่�ง

ปี 2535 ถึง ปี 2540 เป็นเวล�ห้�ปีที่ย�กลำ�บ�กที่สุด 

และก�รแก้ปัญห�ทุกอย่�งจบลงด้วยก�รเสมอตัว  จน

พวกเข�ในหมู่พี่น้องต่�งก็มีคว�มคิดกันว่� ในขณะที่

เศรษฐกิจที่กำ�ลังบูมม�กเพื่อน ๆ ต่�งกไ็ปทำ�ง�นไปเล่น

หุ้นจนมีกำ�ไรต่อเดือนคนละเป็นหลักแสน ขณะที่

ครอบครัวของพวกเข�ต้องกู ้เงินสอง-ส�มร้อยล้�น 

ต้องทำ�ง�นห�มรุ่งห�มคำ่�ไม่มีวันหยุด ผลกำ�ไรก็ยัง

มองไม่เห็น

สยายปีกมาสู่ธุรกจิโรงกลั่นนำ้ามันรำาข้าว
จนกระทั่งปี 2537 ก็สร้�งโรงกลั่นนำ้�มันรำ�ขึ้นม� โดย 

“สุระ” ไดใ้ห้ภ�พที่ม�ของโครงก�รสร้�งโรงง�นสกัด

นำ้�มันรำ�ที่เข�ดูแลอยู่ว่� มันเป็นวิธีก�รของครอบครัวที่

ไม่มีก�รว�งโปรเจ็คหรือทำ�เฟล็กซิบิลิต้ีอะไรที่สลับซับ

ซ้อน ขอเพียงแม่สั่งให้ทำ� ถึงแม้ว่�ลูกๆ จะไม่อย�กให้

สร้�งก็ต้องสร้�ง เพร�ะลูกๆ มองว่�โรงไก่ที่มีอยู่ก็พอ

อยูไ่ด้ แต่แม่อย�กให้มันเจริญเติบโตก็เลยบอกกับลูกๆ 

ทุกคนว่�จะต้องทำ�ใหไ้ด้

“ผมจบมาซักพักแม่บอกว่าเล็กไปสร้างโรงสกัดน�้ามันร�า 

ธุรกิจนี้น่าจะดี แม่ก็มีเซ้นส์ว่าจะดี ขณะที่ผมไม่มีความรู้

เลยว่าโรงสกัดหน้าตาเป็นอย่างไรกไ็ปสร้าง สร้างเสร็จก็

เจ๊งจริงๆ เพราะผมไม่มีความรูไ้ปท�าดูก็เจ๊ง เจ๊งเสร็จก็ขอ

เงินแม่”

 

คำ�ว่� “เจ๊ง” ของสุระ มันได้เกิดขึ้นถึงสองครั้ง แต่คว�ม

หม�ยก็คือเงินทุนหมดไปในระหว่�งที่ยังไมไ่ด้เริ่มต้นผลิต  

ซึ่ งขณะนั้นตัวเข�คิดแต ่ เพียงว ่�น ่�จะยังพอข�ย

สินทรัพย์ได้  แต่คนที่บอกไมใ่ห้ข�ยก็คือแม่ ซึ่งเป็นเวล�

เดียวกับพี่น้องทุกคนในบ้�นบอกให้เลิก ให้ข�ยสินทรัพย์

แม้จะเหลือมูลค่�แค่ยี่สิบล้�นจ�กที่ต้องลงทุนเฉพ�ะ

เครื่องจักรไปกว่�ห้�สิบล้�นบ�ท กใ็ห้ข�ยออกไปก่อน 

“แต่แม่บอกว่าไม่อยากให้ล้มเหลวตั้งแต่เริ่มก้าวเดิน 

เพราะฉะนั้นซื้อประสบการณ์ให้ลูกเท่าไรก็ซื้อได้ จะใช้เงิน

อีกเท่าไรขอให้ตั้งใจท�างาน ก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจ มุม

มองที่ท�าให้ก้าวหน้าเดินหน้าได้ก็คือ มุมมองที่ยอมให้ลูก

ทดลองลองถูกลองผิดได้  ถ้าผมเป็นพนักงานธรรมดาก็

คงถูกไล่ออกไปแล้วเพราะท�าเจ๊งสองครั้ง  แมใ่ห้เอาเงิน

เข้าไปเพิ่มปรับปรุงเครื่องจักร ปรับปรุงระบบการตลาด

ให้มีแคชโฟลว์ ให้มีการซื้อขายได้ เสร็จแล้วแม่ยังใหไ้ป

สร้างต่อ โดยการใหไ้ปสร้างก้าวหน้าอุตสาหกรรม

อาหารสัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนให้กับ

ก้าวหน้าไก่สดได้ พอดีถึงจุดเปลี่ยนปี 40 เมื่อเงินบาท

ลอยตัว ธุรกิจอื่ๆ ค่อนข้างจะมีปัญหา แต่ธุรกิจส่งออกก็

ค่อยๆ ดีขึ้น เราค่อยๆ แข็งแรงขึ้น จาก 39-40 หลังจาก

นั้นก้าวหน้าก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ”
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ห�กจะถ�มว่� “กุญแจแห่งคว�มสำ�เร็จ” ของกิจก�รใน

กลุ่มธุรกิจก้�วหน้�คืออะไร กุญแจดอกที่ว่�นี้ก็คือ “แม่สุ

นีย์” ของพวกเข� กิจก�รหล�ยอย่�งโรงง�นหล�ยโรงที่

ลูกๆ ไม่มใีครอย�กสร้�ง เพร�ะทุกคนกังวลและมองไม่

ออกว่�สร้�งเสร็จแล้วจะทำ�อย่�งไรต่อไป เพร�ะโรงง�น

ทั้งหมดอยูใ่นจังหวัดอุบลฯ ขณะทีโ่รงง�นส่งออกทีไ่กล

ที่สุดในสมัยนั้นก็อยู่เพียงแค่อยุธย� ขณะทีไ่ม่มีอุตส�หกรรม

ไหนออกม�ตั้งโรงง�นส่งออกไกลกว่�นั้น แตโ่รงไก่ของ

ก้�วหน้�ก็เป็นโรงไกใ่นภ�คอีส�นแห่งแรกที่ส่งออก แต่

แม่ก็มีแนวคิดอยู่ว่� 

“ถ้าลูกไม่เห็นด้วย แม่ก็แค่เอาที่ดินทั้งหมดไปกู้เงินมาส

ร้าง พวกผมก็ถามว่าถ้าเจ๊งล่ะ แม่ก็บอกว่า พี่จบวิศวะ

จุฬา พี่จบบัญชีเกษตรฯ ผมจบบัญชีจุฬา น้องจบสัตว

แพทย์จุฬาฯ กไ็ปท�างานเหมือนคนอื่น เจ๊งกใ็ห้เขายึดไป

ท�างานเหมือนคนธรรมดา เขาก็หากินกันแบบนี้ทั้งประเทศ

ไม่เห็นต้องเสียดายอะไร”

สุนยี์ทาวเวอร์
“การตัดสินใจมาท�าโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ที่มาก็

เนื่องจากเมื่อ 5 – 6 ปีที่แล้ว มันมีการประมูลตึกโรง

พยาบาลพญาไท ที่นี่ก็คือโรงพยาบาลพญาไทเก่า ซึ่งเขา

เจ๊งไปตอนปี 2540 เราก็เข้าไปประมูลไดใ้นราคาสาม

ร้อยกว่าล้าน พื้นที่ 14 ไร่ ตอนซื้อมาใหม่ๆ ทุกคนในบ้าน

ก็บอกว่าให้แบ่งเช่า แตไ่ปคุยกับใครกไ็ม่มใีครมาเช่าหรือ

มาซื้อต่อ ก็ทิ้งเฉยๆ ไว้หนึ่งปี จึงตัดสินใจว่าคงต้องท�าเอง” 

“แนวคิดในการท�าโรงแรมของ “ก้าวหน้า” มีสองทาง

เลือก ทางเลือกแรกคือการตบแต่งอาคาร ท�าโรงแรม

ราคาถูก คืนละ 5-6 ร้อยบาท ข้างล่างท�าเหมือนโบเบ๊ 

แบ่งล็อกเช่าราคาถูก ติดแอร์ ทาสี โดยไม่ต้องตกแต่ง

อะไรมาก วิธีนี้เชื่อว่าน่าจะคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว และ

ไม่มีความเสี่ยง อีกวิธีหนึ่งก็คือท�าให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุด

ในจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งพื้นทีไ่ปท�าห้างชั้นดี แตใ่นที่

ประชุมก็เห็นว่าวิธีนีไ้ม่น่าจะท�าก�าไร แต่ก็คิดกันว่าน่าจะ

ท�าสิ่งดีๆ ให้กับเมืองอุบลฯ”

“ในที่สุดแม่ก็เลือกแนวทางเลือกที่สอง ก็เลยออกมาเป็น

โรงแรมสุรีย์แกรนด์ ซึ่งมีคอนเซ็ปต์อย่างชัดเจนว่า จะ

ต้องเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ จะไม่มีอาบอบนวด ไม่มีผับ 

ไม่มีดิสโกเทค เราก็จะตั้งใจให้มันเป็นโรงแรมที่ดี ตั้งใจให้

เป็นห้างสรรพสินค้าที่ดีมีระดับ มีห้องประชุมทีใ่หญ่ที่สุด

ในภาคอีสาน รองรับคนได้ถึงสามพันคน”

“สุนีย์ ท�วเวอร์” มีพื้นทีใ่ช้สอยม�กกว่� 1 แสนต�ร�ง

เมตร ประกอบด้วย ห้�งสรรพสินค้� โรงแรม ห้อง

ประชุมสัมมน� ศูนย์ก�รเรียนรู้ สป� สวนนำ้� โบว์ลิ่ง 

ค�ร�โอเกะ และศูนย์รวมสินค้�แบรนด์เนม ก่อสร้�งขึ้น

บนเนื้อที่ 15 ไร่ ตั้งอยูใ่จกล�งเมือง เป็นคอมเพล็กซ์สูง 

12 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน จอดรถได้ม�กกว่� 700 คัน เริ่ม

เปิดให้บริก�รแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนพฤษภ�คม 

2552 ที่ผ่�นม� มีก�รใช้งบฯลงทุนไปกว่� 1,400 ล้�น

บ�ท เพื่อให้เป็นศูนย์รวมที่ครบวงจรที่สุดในภ�คอีส�น 

รองรับตล�ดทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งช�วอุบลฯและ

จังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพ�ะตล�ดครอบครัว และเป็นทั้ง 

ห้�งสรรพสินค้� ศูนย์ข้อมูลข่�วส�ร ศูนย์ส่งเสริมก�ร

เรียนรู้ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จุดนัดพบ และกีฬ�

ไม่คดิชนกับยักษ์ใหญ่แต่ก็ใช่ว่าจะกลัว
“เซ็นทรัลเขาแข็งแรง เขามีรอแยลตี้ มีพาวเวอร์ที่จะ

บังคับซับพลายเออร์ได้  แต่ว่าเราก็มีคนของเราที่จะ

รองรับ ท�าการวิเคราะห์ คิด แล้วก็แก้ปัญหา แล้วก็ต่อสู้

ไป มันก็เหมือนเกมส์การแข่งขันปกติ ซึ่งเรากไ็ม่คิดว่า

เราจะท�าไมไ่ด้  ไมใ่ช่ว่าเราผ่านซีพี ไมใ่ช่บอกว่าเราชนะ

เขา เราไมไ่ด้คิดว่าเซ็นทรัลเข้ามาเราจะชนะได้แน่ เราคิด

แค่ว่าเราจะมีที่ยืนได้อย่างไร เราไมไ่ด้คิดว่าซีพีมาตีเรา

แล้วเราจะชนะส�านักงานใหญไ่ด้อย่างไร  เราไมไ่ด้คิดไกล

ขนาดนั้น”

 

สุระอธิบ�ยว่� ขอแค่เพียงแค่ยังมีที่ยืนอยูใ่นตำ�แหน่งที่

ยืนอยู่ ไม่ว่�ยักษ์จะเข้�ม�เบียดแย่งพื้นที่อย่�งไร “ก้�วหน้�” 

ก็คงยืนในส่วนของ “ก้�วหน้�”  เซ็นทรัลก็อ�จจะมไีลน์

ของเซ็นทรัล  แต่สิ่งที่อ�จจะต้องปรับตัวก็คือก�รเลือก

ไปยืนบนไลน์ที่ตล�ดแตกต่�งออกไป บ�งส่วนที่ทับไลน์

กันก็ต้องแย่งชิงตล�ดต้องแบ่งส่วนแบ่งออกม� ซึ่งไมใ่ช่

ว่�เป็นก�รรับมือในลักษณะชนกันแบบต้องล้มกันไปข้�ง

หนึ่งแต่อย่�งใด
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คดิแต่เพยีงแค่แข่งกับตัวเอง
ปัญห�ของครอบครัว “ตริย�งกูรศรี”เพียงประก�รเดียวก็คือ ก�รห�คำ�ตอบเพื่อม�

ตอบคำ�ถ�มที่มักจะถูกถ�มอยู่บ่อยๆ ว่� “มีก�รเตรียมรับมือกับปัญห�ในแต่ละช่วง

วิกฤตอย่�งไร” 

“ไมไ่ด้ตอบแบบกวนนะครับ เราไม่มีการคิดเผื่อไว้เลย เราบริหารงานจากภายในเป็น

หลักเรารู้จักโลกภายนอกน้อยมาก เราไปประชุมที่กรุงเทพน้อยมาก สมาคมผู้บริหาร

สมาคมผู้ส่งออก เราแก้ปัญหาจากภายในเป็นหลักเราท�าตัวเองให้เข้มแข็งไว้  เรามี

ปัญหาก็แก้อย่างที่บอกไม่ต้องไปคิดว่าโลกมันเปลี่ยนอย่างไร  โลกมันเปลี่ยนถึง ปี 58 

มันเปลี่ยนมาหาเราอย่างไรเราก็แกไ้ข ปัญหาก็คือ ถ้าผมคิดตอนนีไ้ด้ก็เหมือนเราไม่รู้

หรอกว่าจะไปเจอนักมวยที่เก่งอย่างไร วิธีที่ก้าวหน้าต้องท�าก็คือต้องออกก�าลังกาย 

ร่างกายต้องแข็งแรง เราแข่งว่ายน�้าเราก็ฝึกว่ายน�้าของเราโดยเราไม่รู้หรอกว่าคู่แข่ง

ของเราจะเป็นอย่างไร  เพราะบังเอิญว่าเราไม่อยากเป็นที่หนึ่งก็แค่นั้น”

 

ไม่ว่� “ก้�วหน้�” จะว่�ยนำ้� หรือจะไปตีกอร์ฟกับใคร “ก้�วหน้�” ก็จะรักษ�ม�ตรฐ�น

เดิมของตัวเองไวใ้หไ้ด้ รวมทั้งต้องสนุกกับก�รแข่งขัน ต้องอยูไ่ดใ้นเกมส์แบบของตัว

เอง  ซึ่งแตกต่�งไปจ�กบริษัทขน�ดใหญ่ ที่จะคำ�นึงถึงก�รรักษ�ม�ตรฐ�น ซึ่งก็คือก�ร

รักษ�อันดับก�รข�ยในตล�ด ต้องครองตำ�แหน่งยอดข�ยอันดับหนึ่ง ขณะที่ “ก้�วหน้�” 

ต้องก�รแต่เพียงรักษ�ยอดข�ยของตัวเอง มองที่ตัวเองอย่�งเป็นด้�นหลัก เช่นก�ร

จองห้องพักของโรงแรมในระดับที่รักษ�ตัวเองเอ�ไวไ้ด้ แม้ยอดจองห้องพักโดยรวม

อ�จตกลงไป โดยไม่สนใจว่�จะมีคู่แข่งเข้�ม�แย่งตล�ดหรือไม่ก็ต�ม

 

“แม่สอนอย่างหนึ่งว่าเราเป็นธุรกิจโรงงาน จะน�ามาใช้กับทุกๆ ธุรกิจไมไ่ด้ แต่ถ้าเป็น

ธุรกิจมือถือธุรกิจที่เป็นอินโนเวชั่นใหม่ๆ ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆ เราต้องศึกษา

ว่าคู่แข่งเขามีอะไร เพราะ มันไมใ่ช่แค่ท�าให้เราอยูไ่ด้หรือไมไ่ด้  มันออกรุ่นใหม่มาเราอาจ

จะอยูไ่มไ่ด้เลย ไมใ่ช่ยอดตกลงมาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราอยูไ่ด้ เหมือนบีบีตอนนีไ้อโฟน

ออกรุ่นใหม่มายอดมันตกไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ บริษัทนี้ก�าลังจะเจ๊งเลย”
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ภายใต้อาณาจักร “ก้าวหน้าไก่สด”
“เราไม่เคยไปศึกษาว่าโลกมันเป็นอย่างไร ซีพีเขาขยายเท่าไรแล้ว อาเซียนเข้ามาพม่ามัน

เป็นอย่างไร เราคิดแค่ว่าเราเป็นก้อนเล็กๆ เหมือนกบในกะลา”

“วิธีการของก้าวหน้าทีโ่ตขึ้นมาก็คือเราไม่รู้จะเจออะไร หลักการของเราก็คือเอาปัญหา

เป็นโจทย์ แล้วก็แก้ แก้ทุกวันวันก็ดีขึ้นทุกวัน เราไม่สามารถท�าแบบนักวิชาการหรือท�า

ฟีตขึ้นมาว่าเราจะท�าสิ่งที่เปอร์เฟ็คที่สุดออกมาไดใ้นวันแรก แต่ว่าเรายิ่งท�ายิ่งเก่ายิงดี

ขึ้นไมใ่ช่ว่ายิ่งเก่ายิ่งแย่ลง โรงงานยิ่งเก่ายิ่งต้องท�าได้ดีกว่าโรงงานใหม่เพราะว่าปัญหา

มันได้รับการแกไ้ขไป”

ในสไตล์ก�รบริห�รธุรกิจของครอบครัวทั้งส�มกลุ่ม จะมีก�รประชุมอย่�งเป็นท�งก�ร

เพียงปีละ 1 ครั้งซึ่งจะเป็นก�รนั่งดใูนเรื่องตัวเลขท�งธุรกิจ แต่นั่นกไ็ม่สำ�คัญเท่�กับก�ร

ประชุมอย่�งไม่เป็นท�งก�รที่พวกเข�ทำ�กันอย่�งสมำ่�เสมอ  เป็นเพร�ะบ้�นของทุกคน

อยูใ่นบริเวณใกล้กันหมด ทำ�ให้พวกเข�เห็นหน้�กันเกือบทุกวัน ปัญห�ที่เกิดขึ้นเฉพ�ะ

หน้�จึงถึงนำ�เข้�สู่ที่ประชุม “โต๊ะข้�ว” เพร�ะโต๊ะข้�วของพวกเข�จะเป็นศูนย์รวม เป็น

วัฒนธรรมของบ้�น ที่แม่จะต้องเตรียมสำ�รับอ�ห�รเอ�ไว้ ห�กลูกคนไหนไม่ติดกิจธุระก็

จะกลับม�กินข้�วที่บ้�นกันทุกคน 

“ธุรกิจก็รวมกันเป็นโฮลดิ้งอย่างไม่เป็นทางการ ทุกอย่างก็ยังเป็นของคุณแม่ทั้งหมด

พวกผมเหมือนกับถือคนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เพียงแต่ว่าในธุรกิจต่างคนต่างก็ขยาย มัน

ไม่มีแผนอะไรมาก อย่างปีนี้ผมก็เพิ่งจะสร้างโรงสกัดน�้ามันร�าใหม่อีกหนึ่งโรง พี่ชายคนโต 

ก็ขยายก�าลังการผลิตโรงไก่ส่งออกของเขาไป ที่สุนีย์จะมโีรงหนังก็ว่ากันไปขยายกันไป” 

“โรงกลั่นน�้ามันที่ผมท�าเจ๊งมาสองครั้งแต่ว่าเอากลับมาได้ เราภูมใิจในการที่เราต้องแก้

ปัญหา หลักคิดของผมก็คือผมเอาปัญหามาเป็นโจทย์เสมอ แล้วผมสอนลูกน้องเสมอ เรา

ไมไ่ด้เป็นบริษัทผลิตมือถือ เราไมไ่ด้เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ ที่จะต้องออกโมเดลใหม่ๆ  

เราเป็นโรงผลิตกระแสไฟฟ้า โรงสกัดน�้ามันร�า โรงานอาหารสัตว์ ตื่นเช้าขึ้นมาฝ่ายขายก็

ยังขายสินค้าอยู่สองสามตัวนั่น เจอแต่ปัญหาเดิมๆ เราไม่ต้องการพนักงานที่เก่งมากนัก 

แต่เก่งได้ก็ดี”
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ก�รทำ�ธุรกิจกับก�รเข้�ไปมีคว�มเกี่ยวข้องกับก�รเมืองโดยเฉพ�ะย่�งยิ่งกับเป็นนักก�ร

เมืองในประเทศไทย ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมด�ไปเสียแล้วในยุคปัจจุบัน ส่วนในเรื่อง

ของคว�มเหม�ะสมหรือไม่คงต้องกลับไปพิจ�รณ�ในประเด็นปลีกย่อยที่ว่� ก�รทำ�ธุรกิจ

เกิดขึ้นในภ�ยหลังก�รเล่นก�รเมือง หรือว่�ก�รเล่นก�รเมืองแล้วกิจก�รที่เคยมีปัญห�

แต่กลับม�รุ่งเรืองอย่�งผิดหูผิดต�หรือไม่

สำ�หรับในร�ยของตระกูล “โค้วสุรัตน์” เจ้�ของกิจก�ร “ส.เขมร�ฐ” แห่งเมืองดอกบัว 

หรืออุบลร�ชธ�นีก็เป็นอีกหนึ่งตระกูลที่มิติด้�นหนึ่งคือก�รทำ�ธุรกิจ ขณะที่อีกมิติหนึ่ง

กไ็ด้เข้�ไปทำ�ง�นก�รเมือง เพียงแต่ว่�ง�นด้�นธุรกิจของพวกเข�เป็นสิ่งที่ครอบครัวทำ�

กันม�ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ซึ่งจะว่�ไปแล้วง�นก�รเมืองก็ดูเหมือนจะแยกไม่ออกจ�ก

กลุ่มธุรกิจร�ยใหญใ่นหัวเมือง นั่นเป็นเพร�ะพวกเข�คือคนกลุ่มแรกๆ ที่เป็นเป้�หม�ยของ

บรรด�พรรคก�รเมืองนั่นเอง

ธุรกจิครอบครัว 
แต่ดั้งเดิมธุรกิจของครอบครัว “โค้วสุรัตน์” คือง�นรับเหม�ก่อสร้�ง ทั้งง�นสร้�งถนน 

สร้�งสะพ�น จ�กนั้นจึงขยับขย�ยม�ทำ�ธุรกิจโรงสีข้�ว จนกระทั่งขย�ยธุรกิจม�ทำ�โรง

แป้งมันสำ�ปะหลัง และสุดท้�ยหลังจ�กที่กระแสข่�วเรื่องวิกฤตพลังง�นที่มีก�รพูดถึง

พลังง�นท�งเลือกกันม�กขึ้น “โค้วสุรัตน์” จึงเริ่มเข้�ม�จับธุรกิจโรงง�นผลิตแอทเทนอล 

ธุรกิจที่กำ�ลังจะกล�ยเป็นพลังง�นสำ�คัญในอน�คต

ขณะเดียวกัน ภ�พโดยรวมของธุรกิจในเครือ ส.เขมร�ฐ ก็ยังมใีนแขนงอื่น ส�ม�รถแบ่ง

ออกได้เป็นกลุ่ม ๆ เช่น โรงแป้งและแอทเทนอลที่ถูกจัดอยู่ร่วมกันในกลุ่มใหญ่ นอกจ�กนี้

ยังมโีรงโม่หิน และโรงสีข้�วที่เริ่มม�ตั้งแตใ่นยุคของ “สิทธิชัย” 

สุนียศ   
โค้วสุรัตน์         

ส.เขมราฐ
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“คุณพ่อเริ่มบุกเบิกมาตั้งแต่เกิด 2529 จริง ๆ คุณตาเขาท�าโรงโม่อยู่  คุณแม่เป็นคนเมือ

งกาญจน์ คุณตามาเปิดโรงโม่ก็มาเจอคุณพ่อ พ่อก็เลยแต่งงานกับแม่แล้วมาท�ารับเหมา

ประมาณปี 2525 ใช้ชื่อบริษัทตอนนั้นคือ ส เขมราฐ อินดัสตรี้ ตั้งแต่แรกเลย เพราะ

โรงงานอยู่ที่ เขมราฐ”

เมื่อมองลงไปยังภ�พรวมท�งธุรกิจ ก็ต้องถือว่�ธุรกิจที่มีวอลุ่มสูงที่สุดก็คือธุรกิจแอท

เทนอล ลำ�ดับรองลงม�ก็คือโรงง�นแป้งมันสำ�ปะหลัง  รับเหม�ก่อสร้�ง และโรงสีข้�ว

ต�มลำ�ดับ 

“บริษัทก็ชื่อ ส.เขมราฐ เหมือนเดิม ส.เขมราฐ แต่แยกธุรกิจแต่ละประเภทออกไปขาด

เลย เพราะว่าอย่างโรงสีก็เป็นโรงสี ส.เขมราฐ คือคุณพ่อคุณแม่ดูทั้งหมดเลยแต่ว่าคือ

บริหารกันคนละทีมคนละคนอยู่แล้ว  ส่วนของนุ่นเองก็รับผิดชอบของส่วนแอทเทนอล

และโรงแป้ง เรียกว่าเป็นเครื่องหมายการค้าอยู่  ส่วนรับเหมาคุณพ่อคุณแม่ก็ยังท�าอยู่

แต่ก็จะมีพี่ชายลูกพี่ลูกน้องมาช่วยท�า  ส่วนโรงสีก็จะมีอีกทีมที่มาช่วยท�าญาติๆ กัน”

ขนาดของธุรกจิ
ขน�ดของโรงสี ส.เขมร�ฐ นั้น มีกำ�ลังก�รผลิตอยู่ที่ 300 ตันต่อวัน มีคนง�นประม�ณ 

50 คน ซึ่งแต่เดิม “สุนียศ” หรือ “นุ่น” เคยได้รับมอบหม�ยจ�กพ่อใหไ้ปดูแลธุรกิจโรงสี

เพื่อให้มีเวล�ดูแลคุณย�ย  เนื่องจ�กในเวล�นั้นทีโ่รงสียังไม่มใีครเป็นกำ�ลังหลัก และพ่อ

กใ็ห้อำ�น�จก�รตัดสินใจสูงสุดแก่เธอ 

“แต่ถ้าเรื่องไหนเราไมไ่ด้จริงๆ เราก็ปรึกษาอยู่แล้ว ก็เริ่มเข้าไปแล้วลงมือสร้างระบบขึ้น

มา คือที่มันยังไม่เข้าที่ ก็เข้าไปจัดคน เข้าไปกระตุ้นให้ท�างานกันเป็นทีม และให้งานลื่นไหล

กันยังไง การซื้อขาย การก�าหนดราคา ซึ่งยังไม่มใีนระบบโรงสีก่อนหน้านั้น ในระบบสมัย

ก่อนจะใช้คนเยอะ พอเราเข้าไปถึงมองว่าคนเยอะเรื่องก็เยอะ” 

หลังจ�กดูแลธุรกิจโรงสีเพียง 1 ปีเศษๆ อ�ก�รเบื่อก็เข้�ม�เยือนเธอ เพร�ะขณะนั้น “สุนี

ยศ” เพิ่งจะเรียนจบ และมีอ�ยุเพียง 20 ปี เป็นคว�มรู้สึกที่จำ�เจเลย จึงตัดสินใจกลับม�

เรียนต่อด้�น MBA ที่สถ�บันศศินทร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย เป็นเวล� 2 ปี ซึ่งใน

ระหว่�งที่เรียนหนังสืออยู่ ครอบครัวได้เริ่มโปรเจ็กใหม่ ซึ่งก็คือโรงง�นแป้งและเอท�นอล 

ดังนั้นในระหว่�งที่ศึกษ�จึงต้องเข้�ไปร่วมในโปรเจกใหม่ รวมทั้งก�รเข้�ไปรวมประชุม

แทนพ่อและก�รนำ�เสนอข้อมูลเพื่อขอกู้เงินจ�กธน�ค�ร
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“จริงๆ ก็เคลื่อนไปด้วยกัน แต่ว่าพ่อไม่ค่อยมีเวลา เราก็

จะลงมาดใูนรายละเอียดแต่ก็มีคนอื่นช่วยด้วยไมใ่ช่เรา

ท�าคนเดียว”

ก่อนจะเริ่มโครงก�รเอท�นอลได้ ก็ต้องทำ�โรงง�นแป้ง

มันใหไ้ด้เสียก่อน และโรงง�นแป้งมันขณะนั้นก็มีกำ�ลัง

ก�รผลิต 300 ตัน ต่อวัน ส่วนอุตส�หกรรมเอท�อลมี

กำ�ลังก�รผลิตอยู่ที่ 400,000 ลิตรต่อวัน จึงนับได้ว่�

อุตส�หกรรมเอท�นอลของ “ส.เขมร�ฐ” คือโรงง�นร�ย

เดียวที่มีขน�ดใหญ่ที่สุด ซึ่งแตกต่�งไปจ�กกรณีของ

มิตรผลที่มโีรงง�นไมใ่หญ่ม�กแต่มีจำ�นวนม�กกว่�

“โปรเจคแอทเทนอลต้องใช้เงินลงทุนกว่า 3,000 ล้าน

บาท เป็นโปรเจคใหญ่แต่จะโชคดีเพราะว่าเรามีทีมที่ดี  มี

ผู้ร่วมหุ้นด้วย หลัง ๆ มามไีทยออยล์ บางจากมาร่วมหุ้น

กับเรา ส.เขมราฐถือร้อยละ 60 บางจาก 20 ไทยออย 

20 เขาฝึกเราให้เป็นมืออาชีพขึ้นมา ทั้ง ในเรื่องของงาน 

เรื่องของคนเขาเข้ามาสนับสนุน”

แม้จะได้สิทธใินก�รบริห�รง�นจ�กครอบครัว แต่ก�ร

ตัดสินใจกไ็มไ่ด้ทำ�เพียงคนเดียว เช่นในเรื่องของหุ้นส่วน 

ก็จะเป็นหน้�ที่ของพ่อและแม่รวมทั้งเพื่อน ๆ ของพ่อและ

แม่ที่เข้�ม�ร่วมแชร์คว�มคิด ซึ่งขณะนีโ้ครงก�รฯได้

ลงมือก่อสร้�งม�ตั้งแต่ ปี 2553 และกำ�หนดสร้�งเสร็จ

ในปล�ยปี 2555 

ธุรกจิในกลุ่ม ส.เขมราฐ
“รับเหมาก่อสร้างตอนนี้พ่ีชายลูกพี่ลูกน้องช่วยคุมอยู่ 

อันนีไ้ม่ทราบว่าสเกลมันเท่าไร  ปีหนึ่งก็น่าจะประมาณ 

1,000 อันนีไ้ม่ทราบเท่าไรเพราะไมไ่ด้เข้าไปยุ่ง  โรงแป้ง

ก็ประมาณ 1,000  เหมือนกัน โรงโม่หินไม่ทราบเลยเป็น

ของรับเหมาก่อสร้างอยู่ด้วยกัน โรงสีข้าวประมาณ 200 

ล้านบาท” 

ทั้งโรงง�นแอทเทนอลและโรงง�นแป้ง กับธุรกิจตัวอื่น 

ซึ่งโดยภ�พรวมก็จะเห็นว่�มีร�ยละเอียดที่แตกต่�งกัน 

ในส่วนของโรงง�นแป้งและแอทเทนอลจะมีคว�มเกี่ยว

โยงและสัมพันธ์กัน ส�ม�รถว�งแผนท�งธุรกิจไปในท�ง

เดียวกันได้  ส่วนกลุ่มเกษตรอื่น ๆ ก็จะมีคว�มใกล้เคียง

กันอยู่บ้�ง เพียงแต่แอทเทนอลจะมีคว�มสลับซับซ้อน

ม�กกว่� อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับวิตถุดิบหล�ยชนิด ส่วน

ในด้�นก�รก�รตล�ด แอท�นอลที่ผลิตได้จะถูกแบ่งเป็น 

2 ส่วน  โดยผลิตผลส่วนใหญ่จะถูกส่งออกต่�งประเทศ 

เพร�ะขณะนี้คว�มต้องก�รกับปริม�ณที่ผลิตได้ใน

ประเทศยังอยูใ่นสภ�พล้นตล�ด 

“ในระยะ 5 ปีหลังจากเรียนจบมาแล้ว ก็มาช่วยดูแลโรงส ี 

ท�าใหไ้ด้เห็นอะไรจากธุรกิจที่ท�าอยู่ ในเชิงของการบริหาร 

จัดการมันมีสิ่งที่พบเห็นจากคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่  เรา

คิดว่ามันจะต้องปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ เช่นในเรื่อง

การบริหารคนก็คือต้องให้ความส�าคัญกับเรื่องคน  

ธุรกิจจะไปได้หรือไมไ่ด้ ถ้าความคิดของคนไมไ่ปพร้อม

กับเราแค่นี้ก็ยุ่งยากแล้ว” ......

ในด้�นโครงสร้�งก�รบริห�รบริษัท ในส่วนของโรงง�น

แป้งและแอท�นอลที่มีสัดส่วนก�รถือหุ้นทั้งของไทยออย์

และบ�งจ�ก ก็จะต้องมีบอร์ดกรรมก�รบริห�รเช่นเดียว

กับบริษัทในตล�ดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงสร้�งที่มีคว�ม

ใหญโ่ตทั้ง 2 บริษัท และมีรูปแบบก�รบริห�รที่มีคว�ม

เป็นมืออ�ชีพ แต่สำ�หรับในส่วนธุรกิจของ ส.เขมร�ฐ ก็จะ

ยังเป็นไปในระบบเดิม แต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องมีก�รนำ�เอ�

ระบบก�รบริห�รที่มีคว�มทันสมัยเข้�ม�ใส่ม�กขึ้น ทั้ง

ระบบเอกส�รและก�รเทรนนิ่งพนักง�น ซึ่งในปัจจุบัน 

ส.เขมร�ฐมีพนักง�นในเครือทั้งหมด 1,000 คน
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“ถามว่าตอนนี้ตายตัวหรือยัง  ก็วางไว้แล้วว่าตัวเองจะ

ไปอยูไ่หน ก�าลังสร้างอยู่ก็เลยต้องท�าทุกอย่างช่วยเหลือ

ทุกด้าน อย่างเรื่องของโครงสร้างเราจัดการไว้หมดแล้ว 

นุ่นดูฝ่ายการตลาดคือขายของ แต่ตอนนี้พูดจริงๆ บริษัท 

ก็เพิ่งจะออกสตาร์ทเอง”

ถึงกระนั้นกไ็มไ่ด้หม�ยคว�มว่�ง�นของ “สุนียศ” จะ

ต้องโฟกัสอยู่เฉพ�ะง�นด้�นก�รข�ยกับก�รตล�ด แต่

ยังหม�ยถึงก�รดูแลเนื้อง�นในส่วนต่�ง ๆ ทั้งเรื่องคน 

ก�รซื้อวัตถุดิบ สินค้� เป็นก�รดูแลเกือบจะทุกเรื่อง แต่ 

“สุนียศ” ก็มีทีม มีเอ็มดี ซีเอสโอ เข้�ม�เป็นทีมง�น โดยมี

เธอเป็นแกนหลัก  

“คนอื่นอาจจะชัดเจน แต่ของนุ่นอาจจะมั่วนิดหนึ่ง อาจ

เพราะเป็นเจ้าของก็เลยต้องไปแตะทุกอย่าง  แต่ว่าจริง 

ๆ แล้วตอนนี้นุ่นอยูใ่นโครงสร้างเป็นฝ่ายขายอยู่”

สำ�หรับในโครงสร้�งใหญ่ของ ส.เขมร�ฐ จะยังมีพี่ช�ย

ของเธอทำ�หน้�ที่เป็นผู้จัดก�ร แต่สภ�พปัจจุบันก็ถือว่�

อยู่ตัว และมีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยให้คำ�ปรึกษ� เข้�ม�

ดูง�นในทุกส่วนเป็นครั้งคร�ว นอกจ�กนีใ้นท�งปฏิบัติก็

ยังถือว่�มีสิทธิเต็มในก�รบริห�รเช่นเดิม

โดยเฉพ�ะบทบ�ทของพ่อกับแมใ่นฐ�นะของผู้ถือหุ้นทั้ง

ในโรงง�นเอท�นอลกับโรงง�นแป้ง แตไ่มไ่ด้เข้�ม�เกี่ยว

กับก�รบริห�รจัดก�ร ซึ่งมี “สุนียศ” ทำ�หน้�ที่เป็น

ตัวแทนในก�รบริห�รจัดก�รอยู่  

“แต่บางทีท่านก็เข้ามาแนะน�าอยู่เรื่อย ๆ เพราะว่าพ่อเขา

มีประสบการณ์มากกว่าอยู่แล้ว” 

“คน” กับ “ขนาดของธุรกจิ”
ธุรกิจจะเดินไปข้�งหน้�ได้ก็ต้องให้คว�มสำ�คัญกับคน 

โดยเฉพ�ะไอเดียของคนที่มีศักยภ�พ คนที่มีคว�ม

ส�ม�รถ ต้องใช้คนหล�ยประเภทไปพร้อม ๆ กัน แต่คน

จะเก่งอย่�งเดียวกไ็มไ่ด้  แมใ้นบ�งโอก�สก็จำ�เป็นต้อง

อ�ศัยคว�ม “อึด” และ “ลุย” อย่�งถึงลูกถึงคน 

“เวลาเราเลือกคนเข้ามามันก็ต้องดูว่าคนไหนควรจะมา

ท�าหน้าทีไ่ด้อย่างดีที่สุดตรงไหน มันต้องไมใ่ช่คนประเภท

เดียว อย่างจะให้คนจบโทไปแบกกระสอบมันกไ็มใ่ช่ ดัง

นั้นความส�าคัญของคน คือต้องเลือกคนให้ถูกต�าแหน่ง 

เหมาะกับงาน จะต้องเทรนนิ่งและสามารถท�าให้เขาเป็น

ทีมเดียวกันใหไ้ด้ต้องร่วมมือกันได้”  

ในส่วนของก�รเดินเครื่องผลิตเอท�นอล ซึ่งในทันทีที่

ส�มรถทำ�ก�รผลิตได้ โรงง�นแห่งนี้จะมีกำ�ลังก�รผลิต

อยู่ที่ 130 ล้�นลิตรต่อปี ขณะที่เอท�นอลมีร�ค�ตกลิตร

ละ 20 บ�ท จึงเท่�กับว่�ปีหนึ่งจะส�ม�รถทำ�เงินได้เกือบ

ส�มพันล้�นบ�ท 

ส่วนโอก�สคืนทุนก็ขึ้นอยู่กับปริม�ณก�รบรโิภคเอท�

นอลในตล�ดโลก ขึ้นอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจโลก รวมทั้ง

ร�ค�นำ้�มัน ตลอดจนนโยบ�ยของรัฐบ�ล ส่วนวัตถุดิบที่

จะห�ม�ป้อนโรงง�น ก็จะมีแผนกพิเศษที่ตั้งขึ้นม�เป็น 

ก�รเฉพ�ะ ซึ่งก็คือฝ่�ยส่งเสริมให้ช�วบ้�นปลูกในพื้นที่

อุบลร�ชธ�นี  โดยมีก�รจัดระบบสม�ชิก  มีก�รเก็บ

ข้อมูล และทำ�หน้�ที่ส่งเสริมด้�นกรรมวิธีก�รปลูกมัน

สำ�ปะหลังที่ทันสมัยโดยก�รให้คว�มรู้แก่สม�ชิก 

“ขณะนี้ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ด้านเดียว เกษตรกรที่เราไปส่ง

เสริมสนับสนุนเราในรูปเครือข่ายในเวลาน้ีมีประมาณ

คร่าว ๆ  4,000-5,000 คน ที่เป็นสมาชิกเราแล้ว แต่

ตัวเลขเรากโ็ปรโมทอยู่เรื่อย ๆ ส่วนคนที่ยังไม่เป็นเราก็

ต้องจัดทีมออกไปแนะน�า มันเป็นการวางแผนในการหา

วัตถุดิบรองรับ”...

 

“เป้าหมายในการบริหารธุรกิจ ในส่วนที่มีแผนจะน�าเข้า

ตลาดหลักทรัพย์ ก็จะเป็นโรงแป้งกับแอทเทนอล  ตอนนี้

เราเซ็ตโครงสร้างทุกเซคเตอร์เพื่อไปสู่ขั้นนั้นภายในเวลา 

5 ปี” 

นอกจ�กในร�ยธุรกิจนี้แล้ว มันสำ�ปะหลังยังจะส�ม�รถ

นำ�ไปผลิตต่อยอดได้อีกหล�ยอย่�ง ทั้งไบโอพล�สติก  

ก๊�ซเอ็นจีวี  ที่ผลิตได้จ�กก�รนำ�นำ้�เสียจ�กมันสำ�ปะหลัง

ไปหมักเป็นแก๊สมีเทล โดยนำ�ไปอัด ผ่�นขบวนก�รคอม

เพสให้เป็นเอ็นจีวี  ก็เป็นอีกหนึ่งก�รลงทุนที่จะส�ม�รถ

นำ�ไปต่อยอดได้
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กับอนาคตและAEC
“อุตสาหกรรมการเกษตรที่เราท�ามันก็คงต้องมีทั้ง 2 ทาง แต่คิดว่าเออีซีน่าจะเป็น

โอกาสมากกว่า เช่นเราท�าเกี่ยวกับพลังงานทดแทน นุ่นว่าตอนนี้มันก�าลังไปต้อง

ยอมรับว่าอุบลติดทั้งลาวและเขมร วัตถุดิบตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะในส่วนของมัน

ส�าปะหลังคิดว่ามันจะเข้ามาเซิตโรงงานเราได้เต็มที่ดีกว่าเดิม คิดว่ามันจะต่อยอดได้อีก

เยอะ” 

เมื่อถึงเวล�เปิดก็ต้องมีก�รเคลื่อนย้�ยทุนทุนจ�กจีน และช�ติอื่น ๆ ที่มีศักยภ�พใน

เรื่องของทุน จนทำ�ให้เกิดก�รแข่งขัน  ส่วนเรื่องคว�มพร้อมในระหว่�งนี้ก็ยังไม่มใีครที่มี

ศักยภ�พสูงจนน่�กลัว แตใ่นส่วนของ ส.เขมร�ฐ เองก็ยังต้องใช้เวล�ในก�รปรับตัวอยู่  

สำ�หรับก�รลงทุนในเรื่องพลังง�นทดแทน ก็คงไมใ่ช่ก�รแข่งขันที่น่�กลัว เป็นเพร�ะ

พลังง�นมีแต่จะข�ดแคลนจนกล�ยเป็นว่�มีแต่จะห�คนเข้�ม�ลงทุน ตัวอย่�งเช่นบ�ง

ประเทศที่มีวัตถุดิบน้อย ทั้งฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่ผลิตมันสำ�ปะหลังได้น้อยกว่�

ประเทศไทย  จึงเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศคงจะมุ่งไปในเรื่องของก�รเพิ่มผลผลิตเพื่อ

ตอบสนองคว�มต้องก�รภ�ยในประเทศของตัวเองม�กกว่�

 

“ถามว่ามีผลกระทบไหมมีแน่นอนอยู่แล้ว แต่ธุรกิจพลังงานทดแทนมันยังไปได้ เพราะ

ว่าประเทศหลายประเทศมันเพิ่งเปิด พอเปิดเสร็จนุ่นว่ามันต้องมีดีมานการใช้ คิดว่าน่า

จะยังได้อยู่เพราะมันคงจะมีความต้องการมากขึ้น”

สำ�หรับคว�มต้องก�รวัตถุดับในประเทศไทยก็ยังมีปริม�ณที่เพียงพอ ส่วนเรื่องก�รเตรี

ยมก�รในอน�คตก็ยังไม่ถึงขั้นก�รแย่งวัตถุดิบระหว่�งผู้ประกอบก�รโรงง�น  

“ถามว่ากลัวไหม เราไม่กลัวและคิดว่าเราสามารถน�าวัตถุดิบที่เรามีมาต่อยอดท�าธุรกิจ

อื่นได้อีก  ผลสุดท้ายมันก็อยู่ที่ราคา วัตถุดิบการเกษตรใครให้ราคาสูงกไ็ป”

“ถ้าทุนต่างประเทศเขามาตั้งโรงงานจริงแล้วให้ราคาสูงกว่า  เขาซื้อได้เราก็ต้องซื้อได้

เพราะมันอยู่ที่ดีมานของตลาดโลก ซึ่งราคาของมันกไ็ม่หนีกันอยู่แล้ว ของพวกนี้คล้าย

มันมีคอมมูนิตี้ ดีมานมากราคาก็ต้องสูง ถ้าซื้อแย่งกันคนขายต้องขายราคาที่เคียงกัน 

เพราะดังนั้นคนมันจะซื้อแพงแล้วขายถูกคงไม่มีทาง”
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“ศรไีทยใหม่” คือกลุ่มธุรกิจของตระกูล “ตรังค�นุกูลกิจ” ที่เริ่มต้นทำ�ธุรกิจหล�กหล�ย

ในภ�คอีส�นม�เป็นเวล�ช้�น�น จนล่วงเข้�สู่ก�รบริห�รกิจก�รในรุ่น “เจเนอร์เรชั่นที่ 3” 

จ�กก�รธุรกิจโรงสีและค้�พืชผลก�รเกษตร จนกระทั่งแตกตัวม�เป็นธุรกิจจำ�หน่�ยวัสดุ

อุปกรณ์ก่อสร้�ง ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของท�ย�ทรุ่นใหม่ที่ชื่อว่�  “ปรัชญ� ตรังค�นุกูลกิจ”   

 

“ตั้งแต่แรกเริ่มธุรกิจของครอบครัวคือการท�าโรงสีข้าว ต่อมาคือน�้ามัน และขนส่ง (ส่ง

ข้าว) และต่อมาก็ขยายเป็นการขนส่งวัสดุก่อสร้างครับ ซึ่งปัจจุบันครอบครัวก็ยังรักษา

ธุรกิจในแนวนี้อยู่ครับ ภายใต้ชื่อ เครือศรไีทยใหม่ครับ”

ย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 11 มกร�คม พ.ศ.2497 ในแหล่งพื้นที่เพ�ะปลูกข้�วเหนียวที่มีชื่อ

เสียง ณ อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี มโีรงสีข้�ว เปิดตัวขึ้นอย่�งเป็นท�ง เป็นโรงสี

แห่งแรกของกลุ่มศรไีทยใหม่ มีกำ�ลังก�รผลิต 50 ตันต่อวันในระยะเริ่มแรก ต่อมจึงขย�ย

เป็น 80 ตันต่อวันในปัจจุบัน

 

ในปี พ.ศ.2513 บริษัทได้ขย�ยธุรกิจโดยไปลงทุนในกิจก�รค้�ปลีกและค้�ส่งนำ้�มันเชื้อ

เพลิง รถบรรทุกรับขนส่งสินค้�ทั่วร�ชอ�ณ�จักร และเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยวัสดุก่อสร้�ง 

ซึ่งในปัจจุบันแต่ละกิจก�รมีผลประกอบก�รและคว�มเจริญเติบโตในระดับที่น่�พึง พอใจ 

จนกระทั่งในปี พ.ศ.2536 กลุ่มศรไีทยใหมไ่ด้ก่อตั้งบริษัท ศรไีทยใหม่ก�รเกษตร จำ�กัดขึ้น

ที่อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู เป็นโรงสโีรงที่ 2 ของกลุ่มศรไีทยใหม่ ขน�ดกำ�ลังก�ร

ผลิต 100 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นแหล่งเพ�ะปลูกข้�วเหนียวและข้�วหอมมะลิที่มีคุณภ�พของ

ภ�คอีส�นตอนบน ทำ�ให้ส�ม�รถผลิต

 

ปรัชญา 
ตรังคานุกูลกิจ                                 

ศรีไทยใหม่
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“ผมเกิดที่อ�าเภอบ้านผือ  ซึ่งห่างจากที่นี่(เมืองอุดรฯ)ประมาณ   50 กโิลเมตร  ซึ่งใน

ช่วงอายุที่เรียนชั้นประถมศึกษา ได้ศึกษาเล่าเรียนที่ ดอนบอสโก้  และในช่วงมัธยมศึกษา

ตอนต้น ได้ศึกษาอยู่ทีโ่รงเรียนอุดรพิทยาคม และเดินทางเข้ากรุงเทพเรียนการบัญชี  

และเรียนระดับอุดศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากนั้นก็กลับท�างานในช่วงประมาณปี 

2533 ช่วงนั้นอายุ 23 ปี ครับ”

ธุรกิจในเครือศรไีทยใหมไ่ด้เริ่มต้นม�แต่ครั้งปู่ของ“ปรัชญ�”แล้วสืบทอดต่อม�ยังคุณ

พ่อ ปัจจุบันนี้อยูใ่นช่วงก�รบริห�รของท�ย�ทรุ่นที่ 3 ซึ่งก็คือในรุ่นของ “ปรัชญ�” โดย

เข�มีพี่น้องในตระกูล “ตรังค�นุกูลกิจ”ทั้งหมด 5 คน โดยพี่น้องทั้งหมดจะแบ่งแยก

หน้�ที่กันออกไปบริห�ร 

“ปรัชญ�”เป็นลูกช�ยคนแรกแต่เป็นคนที่ 2 ของครอบครัว ซึ่งพี่ส�วคนโตคือ “รัชนี

นันท์ ตรังค�นุกูลกิจ” ทำ�หน้�ที่ดูแลภ�พรวมเรื่องทรัพย์สินและกฎหม�ย “ปรัชญ�” 

ดูแลเรื่องขนส่ง และวัสดุก่อนสร้�ง  น้องช�ยคนที่ 3 ชื่อ “โอฬ�ร” จะดูแลเกี่ยวกับ

ธุรกิจนำ้�มัน ทั้งค้�และปลีกค้�ส่ง   น้องช�ยคนที่ 4 ชื่อ “นันทพล” ดูแลในส่วนก�รผลิต

ของโรงสีข้�ว และน้องส�วคนสุดท้องชื่อ “เบญจพร” ทำ�หน้�ที่ดูแลในส่วนก�รตล�ด

และก�รบริห�ร 

“เสมือนลูกชายคนโตครับ เพราะตามท�าเนียนคนจีนคือต้องมาช่วยดูแลธุรกิจครอบครัว

เป็นหลัก ก็คล้ายกับครอบครัวทั่วไปที่ลูกคนโตจะต้องกลับมาช่วยครอบครัวเป็นหลัก 

เพียงแต่บังเอิญว่าครอบครัวมีธุรกิจหลายส่วน ดังนั้นลูกๆทั้งคนจึงต้องกลับมาช่วยกัน

ทุกคนครับ”

หลังจ�กที่จบก�รศึกษ�และกลับม�ช่วยดูแลธุรกิจครอบครัวนั้น ในช่วงแรกเข�ได้รับ

มอบหม�ยจ�กพ่อให้ดูแลในส่วนของก�รขนส่งวัสดุก่อสร้�ง เหตุผลเป็นเพร�ะในรุ่นของ

พ่อได้รับมอบให้ดูแลโรงสีที่มีเพียงโรงเดียว รวมทั้งปั้มนำ้�มันก็มีอยู่เพียงแห่งเดียว  ดัง

นั้น “ปรัชญ�” จึงได้รับมอบหม�ยให้เข้�ม�ช่วยในส่วนของวัสดุก่อสร้�งและก�รขนส่ง 

ซึ่งกไ็ม่ส�ม�รถตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆ และสำ�คัญได้ เพร�ะก�รเข้�ม�ในช่วงแรกดัง

กล่�วก็คล้�ยกับก�รเข้�ม�ฝึกง�นนั่นเอง

“ช่วงที่กลับมาประมาณ ปี 2539-2540  อยูใ่นช่วงภาวะวิกฤติ ทั้งลูกหนี้ เจ้าหนี้ ก็

กระทบทั้งระบบ โดยเฉพาะเรื่องการเงิน  กู้เงินจากธนาคารไมไ่ด้ การบริหารจึงเกิด

ความยากล�าบากมาก คุณพ่อจึงให้เข้ามาช่วยครับ  ถือว่ากลับมารักษาฐานธุรกิจ  มา

ปรับปรุง วางระบบก�าหนดทิศทางใหม่ ช่วงนั้นคุณพ่ออายุประมาณ 50 กว่า และผมเอง

อายุ 29 ปี” 
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ฝ่ากระแสวกิฤตเศรษฐกจิ
ในระหว่�งปี 2539 วิกฤตเศรษฐกิจเริ่มต้น “ปรัชญ�” 

ได้เสนอใหใ้ช้วิธีก�รตล�ดสมัยใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเดี่ยวกับที่

คู่แข่งกำ�ลังมีปัญห�และหยุดดูสถ�นก�รณ์ จึงทำ�ให้

ธุรกิจของ“ศรไีทยใหม่”โดยภ�พรวมเติบโตได้อย่�ง

รวดเร็ว  

“ซึ่งน�้ามันจะเติบโตจริง ในช่วงปี 2546 – 2547  ส่วน

วัสดุก่อสร้างก็เติบโตมากๆช่วงที่คู่เข่งหยุด โดยการ

ขายส่งไปตามอ�าเภอ ร้านค้าเล็กๆ อีกทั้งสินค้าเรามี

ความหลากหลายขึ้น จึงท�าให้เราเติบโตจากจุดนั้นด้วย

ครับ”

โดยหลักก�รตล�ดในแนวคิดของ “ปรัชญ�” ซึ่งมีคว�ม

เชื่อว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจจะต้องทำ�ให้เติบโตขึ้นตลอดเวล� 

จะปล่อยให้หยุดนิ่งอยู่เฉย ๆ ไมไ่ด้ ส่วนในเรื่องของก�ร

เรียนรู้เร่ืองก�รตล�ดในส่วนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

(Product Life Cycle) วงจรชีวิตธุรกิจ (business  

life cycle) จะทำ�ให้เข้�ใจเรื่องธุรกิจ ที่จะปล่อยให้ถึง

จุดอิ่มตัวไมไ่ด้ เพร�ะก�รถึงจุดอิ่มตัวจะทำ�ธุรกิจตกจน

นำ�ไปสู่ผลเสียต่อธุรกิจ

“ผมจึงมีหน้าที่ท�าอย่างไรไมใ่ห้ถึงจุดอิ่มตัวจึงต้องท�าให้

ธุรกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นแนวคิดจากอดีตถึงปัจจุบัน   

ในแนวทางการเติมโตของธุรกิจก่อสร้าง จะต้องเติบโต

จากยอดขาย ซึ่งก็ต้องเพิ่มชนิดของสินค้า แล้วจะท�าให้

ลูกค้าเพิ่มครับเพราะเมื่อธุรกิจโต คนก็เพิ่ม เงินเดือนก็

เพิ่ม  ฉะนั้นผมมีหน้าที่ท�าอย่างไรกไ็ด้เพื่อให้ธุรกิจโต”  

จนกระทั่ง ปี 2546 จึงขอสินเชื่อจ�กธน�ค�รได้สำ�เร็จ  

ปัญห�เรื่องเงินสดหมุนเวียนในเครือธุรกิจของ“ศรไีทย

ใหม่”จึงเริ่มคลี่คล�ยลงนับจ�กช่วงนั้นเป็นต้นม� โดย

เฉพ�ะธุรกิจนำ้�มันและวัสดุก่อสร้�งที่กล�ยม�เป็นแนว

หน้�ของวงก�ร  “น�้ามันถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของภาค

อีสานได้  ในระดับประเทศก็ติดอันดับ 1 ใน 10  ที่มียอด

ซื้อเยอะ ในขณะที่สินค้าประเภทปูนซีเมนต์ก็เป็นอันดับ

หนึ่งของอีสานตอนบน  ทั้งภาคอีสาน ก็ติด 1 ใน 5 ทั้ง

ประเทศก็ติด 1 ใน 20” 

โครงสร้างธุรกจิแบบครอบครัว
ในเรื่องของก�รนำ�ธุรกิจในเครือ “ศรไีทยใหม่” เข้�สู่

ตล�ดหลักทรัพย์เป็นแนวคิดที่“ปรัชญ�”ให้คว�มสนใจ 

เพร�ะเข�คิดว่�น่�จะเป็นเรื่องดีเป็นก�รสร้�งแรงผลัก

ดันที่จะนำ�ไปสู่ก�รบริห�รธุรกิจแบบมืออ�ชีพม�กขึ้น ซึ่ง

มุมมองคือธุรกิจจะต ้องมีม�ตรฐ�นจึงจะนำ�เข ้�สู ่

ตล�ดหลักทรัพย์ และส�ม�รถเรียกเงินกลับจ�กหุ้นไดใ้น

ระดับหนึ่ง แต่ถึงกระนั้นก็ดไูม่ต่�งอะไรกับก�รข�ยธุรกิจ

ของตนเอง 

 

“ธุรกิจน้ียังมีคุณพ่อเป็นประธานบริษัทในเครือศรีไทย  

ซึ่งคุณพ่อมีแนวคิดการท�าธุรกิจที่ครบวงจรมาก คือ 

อันดับแรกข้าวเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับบรโิภค  โดยใช้รถใน

การขนส่งข้าว แล้วรถต้องใช้น�ามัน เมื่อส่งข้าวเสร็จรถ

ขากลับก็ขนวัสดุก่อสร้างกลับ ซึ่งถือว่าเป็นการวาง 

Business Mode ไวใ้ห้แล้วครับ”

 

ในแง่ของธุรกิจทั้งหมดนำ้�มันมีสัดส่วนม�กที่สุด  ส่วน

เรื่องของผลกำ�ไรข้�วจะมีสัดส่วนม�กที่สุด  ในขณะที่

วัสดุก่อสร้�งเป็นง�นท่ีหนักเพร�ะยังอยูใ่นช่วงของก�ร

เปลี่ยนผ่�น ยังมีเรื่องของก�รตล�ดเพร�ะมีคู่แข่งม�ก

ที่สุด แต่ทั้งเครือธุรกิจถือว่�กำ�ลังไปได้ดโีดยภ�พรวม

ของผลประกอบก�รใน 1 ปี คือ 1 หมื่นล้�นบ�ท  มี

พนักง�นในเครือ“ศรไีทยใหม่”รวมทั้งสิ้น 600 คน แบ่ง

เป็นวัสดุก่อสร้�ง 150 คน, นำ้�มัน 150 คน และโรงสี 

300 คน กับโรงสีทั้งหมดจำ�นวน 3 โรง  



101 THE BEST KEY PLAYERS WHO DRIVE E-SAAN ECONOMY

การบริหารคน
หลักคิดในก�รบริห�รคนของ“ปรัชญ�”ได้มีก�รแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1 แบบพี่

ปกครองน้อง จะใช้กับพนักง�นระดับล่�ง แบบที่ 2 แบบญี่ปุ่น ใช้กับระดับหัวหน้�คือก�ร

นั่งปรึกษ�ห�รือก�รมีส่วนร่วม  แบบที่ 3 แบบตะวันตก จะใช้สำ�หรับก�รบริห�รระดับ

สูง คือก�รเน้นที่ตัวผลง�นเป็นหลัก ทั้งหมดจะถูกนำ�ม�ใช้แบบผสมผส�นกัน 

“ธุรกิจน�้ามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกัน  ในส่วนของโรงสีอาจจะใช้ระบบพี่ปกครองน้อง

ระบบเครือญาติ  นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาหารือกันระหว่างธุรกิจและครอบครัว ที่

เรียกว่า ‘สภาครอบครัว’ ครับ”

 

แนวคิดแบบสภ�ครอบครัวเป็นสิ่งที่“ปรัชญ�”นำ�เสนอแก่ครอบครัวม�น�นแล้ว ซึ่งพ่อ

เข�กใ็ห้ก�รตอบรับและเร่งรัดให้ดำ�เนินก�ร เนื่องจ�กต้องก�รที่จะสร้�งธุรกิจของ

ครอบครัวให้มีคว�มยั่งยืน จึงจำ�เป็นต้องมีก�รตั้งกฎกติก�ครอบครัว หรือ “สภ�ค

รอบครัว” มีธรรมนูญครอบครัวเปรียบเสมือนกฎหม�ยภ�ยในครอบครัวนั่นเอง ซึ่งก�ร

บริห�รในลักษณะนี้ก็มีส่วนคล้�ยกับ “กงสี” โดยทุกคนจะได้รับเงินเดือน เงินกำ�ไรทีไ่ด้

จะถูกนำ�ไปหมุนเวียนในธุรกิจของครอบครัวทั้งหมด  

“แต่การจะซื้อหรือลงทุนจะต้องมีการน�ามาปรึกษาหารือกันทุกครั้ง และยังไม่ถึงขนาด

เคร่งครัด แต่ต่อไปหลังจากนี้จะเริ่มมีการเขียนกฎ ให้ทุกคนท�าตามกฎกาของครอบครัว

ที่ก�าลังจะร่างขึ้นมาในช่วงเร็ววันนี้”

กลุ่มธุรกจิในเครือศรีไทยใหม่ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม

1. กลุ่มโรงสีข้�วและพืชไร่ ประกอบด้วยโรงสีข้�วและค้�พืชไร่ จำ�นวน 4 แห่ง ในจังหวัด

อุดรธ�นีและหนองบัวลำ�ภู

2. กลุ่มวัสดุก่อสร้�ง ประกอบไปด้วย ร้�นค้�ปลีกวัสดุก่อสร้�งกระจ�ยต�ม 4 มุมเมือง 

และต�มอำ�เภอ และร้�นค้�ส่งวัสดุก่อสร้�ง ในจังหวัดอุดรธ�นี

3. กลุ่มรถบรรทุกขนส่ง ประกอบไปด้วยรถบรรทุกขนส่ง เพื่อบรรทุกพืชไร่ และวัสดุ

ก่อสร้�งให้กับในเครือ 

4. กลุ่มธุรกิจพลังง�น ประกอบไปด้วยธุรกิจค้�ส่งนำ้�มัน สถ�นีบริก�รนำ้�มัน และโรง

บรรจุก๊�ซหุงต้ม 
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ธุรกิจด้าน

ยานยนต์

คุณโชคชัย  คุณว�สี  

คุณวิชัย  เฟื่องทวโีชค  

คุณสมิง  ยิ้มศิริ  

สุดที่รัก  พันธ์ส�ยเชื้อ  

คุณสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย 

คุณสมช�ติ  พงคพน�ไกร  

คุณเกษมวุฒิ  ศรีธัญรัตน์  

คุณสมช�ย  เหล่�ส�ยเชื้อ
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“โชคชัย คุณว�สี” เป็นนักธุรกิจหนุ่ม ที่ผู้คนในสังคมเมืองขอนแก่นต่�งจับต�มองทุกย่�ง

ก้�วแห่งก�รเคลื่อนไหว  หลังจ�กปี 2549 ที่เข�ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยโตโยต้� 

ในน�ม “โตโยต้�แก่นนคร” ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ร�ย ในจังหวัดขอนแก่น จ�กนั้นเข�กใ็ช้เวล�ไม่

ถึง 3 ปี ก็เข�ส�ม�รถทำ�ยอดข�ยให้กับรถยนต์โตโยต้�เป็นอันดับต้นๆ ของตล�ดรถยนต์

ในจังหวัดขอนแก่น จ�กครั้งที่เข�เริ่มต้นทำ�ธุรกิจปั้มนำ้�มันเอสโซ่แล้วแตกไลน์ไปทำ�ธุรกิจ

อีกหล�กหล�ย และล่�สุดได้ขย�ยไลน์ธุรกิจ โดยซื้อกิจก�รโรงแรมอีส�นบุรีบนถนน

ประช�สโมสร ที่ถูกทิ้งร้�งม�น�นกว่� 12 ปี และปรับรื้อสร้�งใหมโ่ดยใช้เงินลงทุนกว่� 1.3 

พันล้�นบ�ท พร้อมกับดึง เซ็นท�ร�เข้�ม�บริห�รในชื่อ “เซ็นท�ร� โฮเทล แอนด์  

คอนเวนชั่น   เซ็นเตอร์ ขอนแก่น”

“จริงๆแล้วผมก็ถือว่าเป็นคนขอนแก่น แต่เกิดที่กรุงเทพฯทีโ่รงพยาบาลหัวเฉียว มาอยู่ที่

ขอนแก่น ประมาณสัก 2-3ขวบ ก็มาแล้วก็มาโตที่นี่ เริ่มแรกมาเรียนทีโ่รงเรียนมหาไถ่

ขอนแก่นจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากนั้นก็ย้ายไปเรียนทีโ่รงเรียนลาซาล บางนา

แล้วไปต่อมัธยมที่สวนกุหลาบ  เข้าไปเรียนวิศวะฯที่เทคโนฯบางมด ตอนนั้นเขาเรียก 

พระจอมเกล้าฯบางมด”

นอกจ�กนี้”โชคชัย”ยังสำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�โทด้�นก�รจัดก�ร จ�กวิทย�ลัย

บัณฑิตศึกษ�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยขอนแก่น และเข�ก็คือเมล็ดพันธ์ท�งธุรกิจของโต

โยต้�ขอนแก่น (ชวน คุณว�สี) โดยหลังจ�กจบก�รศึกษ�ในปี 2527 ในส�ข�วิศวกรรม

เครื่องกล ซึ่งเป็นคว�มตั้งใจม�ตั้งแต่ต้นจ�กธุรกิจรถยนต์ของพ่อ จึงคิดว่�ก�รเรียนใน

ส�ยเครื่องกลจะมีประโยชน์ส�ม�รถกลับม�ช่วยที่บ้�นได้ และหลังจ�กเรียนจบจึงกลับม�

โชคชัย 
คุณวาสี                                  

โตโยต้าแก่นนคร
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ช่วยง�นที่บ้�น โดยเริ่มต้นง�นในตำ�แหน่งผู้จัดก�รศูนย์

บริก�ร ทีโ่ตโยต้�ขอนแก่น และต่อม�จึงเปลี่ยนม�ดูแล

ฝ่�ยข�ยในฐ�นะผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย

 

“ก่อนหน้านั้นก็คอนเซอร์เวทีฟ จะมีหน้าร้านเฉยๆ ลูกค้า

จะซื้อลูกค้าก็เดินเข้ามาหา แล้วตอนช่วงนั้นเองตลาดก็

เริ่มเปลี่ยนไปบ้างแล้ว แต่เนื่องจากว่าคุณพ่อเองก็อยูใ่น

ช่วงคอนเซอร์เวทีฟ เพราะตอนนั้นคุณพ่อก็ห้าสิบแล้วพี่

สาวเองก็ผู้หญิงนะครับก็มองอะไรง่ายๆ แบบสมถะ  ผม

มองว่าระบบนี้มันต้องใช้พนักงานน�าเสนอข้อมูลให้ลูกค้า

ได้รู้จักมากขึ้น แล้วตอนนั้นระบบเซลล์ขายรถยนต์ก็เริ่ม

แพร่หลาย ถ้าเราใช้วิธีเดิมก็คงจะขยายตลาดไมไ่ด้ ผม

จึงเปลี่ยน”

หลังจ�กที่ “โชคชัย” เข้�ไปบริห�รศูนย์บริก�รได้เพียง

หนึ่งปี ก็เริ่มเข้�ม�ดูแลในเรื่องก�รข�ยม�กขึ้น จ�กนั้นก็

ใช้เวล�ในก�รปรับจ�กระบบหน้�ร้�นไปเป็นระบบเซลส์

ประม�ณ 3 ปี จ�ก ปี 2527 ถึง ปี 2530 ต่อม�ช่วง

ระหว่�ง ปี 2530-2532 เข�ได้รับมอบหม�ยใหไ้ปดูแลโต

โยต้�เมืองเลย  ซึ่งเป็นก�รดูแลก�รบริห�รทั้งระบบ 

จังหวะนี้เองที่ทำ�ให้เข�ได้เรียนรู้ง�นใหม่ๆ เร�ทั้งก�รไขว่

คว้�ห�คว�มรู้จ�กแหล่งอื่นๆ  เป็นเวล� 2 ปี ที่คุ้มค่�

สำ�หรับ “โชคชัย” จนอ�จจะเรียกได้ว่� เป็นช่วงเวล�ของ

คว�มกระห�ยในคว�มรู้ โดยเฉพ�ะแนวคิดทฤษฎีต่�ง ๆ 

เพื่อนำ�กลับม�ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของครอบครัว จน

กระทั่งในปี 2532 เข�จึงถูกเรียกกลับขอนแก่น เพื่อม�

รับหน้�ที่ดูแลด้�นก�รตล�ดเป็นก�รดูแลในภ�พรวมที่

กว้�งใหญ่กว่�ง�นข�ย ซึ่งในช่วงจังหวะดังกล่�ว เข�ก็

คิดว่�ตัวเองส�ม�รถทำ�ในเรื่องบ�งอย่�งได้ดี

“ประมาณปี 2531 ช่วงนั้นโตโยต้าเริ่มมีนโยบายดีเลอร์

สองแห่งในหัวเมืองใหญ่ทั้งหมด จะเป็นเชียงใหม่ โคราช 

สงขลา ก็จะขึ้นสองเอเย่นต์เหมือนกันหมด แต่ผมเองก็

สามารถที่จะเอาไปเจรจาไปคุยกับทางบริษัทโตโยต้าเพื่อ

ที่จะบล็อค ก็ถือเป็นความส�าเร็จอันหนึ่งนั้นเป็นความ

ภูมใิจหนึ่งในช่วงสมัยที่ผม สามารถบล็อคได้อยู่ โดยทีไ่ม่

ขึ้นดีเลอร์แห่งที่สองที่ขอนแก่นในปีนั้น”

 

ในขณะนั้นก�รข�ยรถยนต์โดยก�รใช้พนักง�นข�ยท่ัวไป 

เริ่มมีก�รนำ�ม�ใช้กันบ้�งแล้ว แต่ก็ยังเป็นวิธีก�รที่ 

“โชคชัย” เรียกว่� “ครูพักรักจำ�” จ�ก�รทีไ่ดไ้ปดู

ตัวอย่�งจ�กธุรกิจที่คล้�ย ๆ กับก�รข�ยรถยนต์  แล้ว

จึงนำ�เม�เปรียบเทียบม�ดโูครงสร้�งผลกำ�ไร และแบ่ง

เปอร์เซ็นต์ให้กับพนักง�นข�ย  ยังอยูใ่นขั้นตอนของก�ร

ลองผิดลองถูก แต่ก็ส�ม�รถขย�ยตล�ดได้จ�กเดิม 

300 กว่�คัน ก็ขยับขึ้นไปเป็นปีละ 1000 คัน

 

ในช่วงปี 2533 พ่อของโชคชัย (ชวน คุณว�สี) ได้เสีย

ชีวิตลงไป และบังเอิญว่�คว�มคิดของเข�ไม่สอดคล้อง

กับคว�มคิดของพี่น้อง ซึ่งตัวเข�เองก็ยอมรับว่�เป็นช่วง 

ที่มีอัตต�สูง อ�ยุยังน้อยซึ่งช่วงนั้นยังเป็นวัยแค่ 20 

ปล�ยๆ เป็นคว�มคิดที่แตกหักม�กเกินไป แต่เข�ก็เลือก

วิธีก�รที่จะไม่ทะเล�ะกับพี่น้อง 

“ถ้าเราไปเปลี่ยนก็จะทะเลาะกันเปล่าๆ ผมก็เลยขอแยก

ตัวเองออกมาและเผอิญช่วงที่จะแยกมาที่บ้านมโีอกาส

ไดไ้ปท�าปั๊มเอสโซ่ ซึ่งตอนนั้นเป็นปั๊มเอสโซใ่นคอนเซ็ป

ใหม่  มีเครื่องล้างรถ มีมินิมาร์ท ผมขอปั๊มน�้ามันมาและก็

น�าเงินสดก้อนหนึ่งมาท�าปั๊ม แยกออกจากที่บ้านแยก

ออกจากกงสีมาท�า ก็มาเริ่มท�าปั๊มเอสโซ่เป็นธุรกิจของ

ตัวเอง”

แยกออกมาทำา ซ.ีเอส.เค.เซอร์วสิ
เมื่อถึงจุดหนึ่ง เข�จึงได้ตัดสินใจที่จะขอพี่ๆ แยกตัวออก

ม�ดูแลกิจก�รสถ�นีบริก�รนำ้�มันเอสโซ่ ตั้งอยู่บนถนน

มิตรภ�พ ตรงข้�มวัดหนองแวง (ตร�ชู) ซึ่งขณะนั้นมี

ปัญห�เรื่องนำ้�มันปลอมปน และประสบปัญห�เรื่องก�ร

บริห�รง�นข�ดทุนสะสม เนื่องจ�กไม่ผู้ดูแลแบบจริงจัง 

เมื่อ พ.ศ.2538 โดยได้ตั้งบริษัทขึ้น ชื่อว่� บริษัทซีเอสเค

เซอร์วิสจำ�กัด

สถ�นีบริก�รนำ้�มันแห่งนี้คือ จุดเริ่มต้นกิจก�รของ  

“โชคชัย” เข�ได้เรียนรู้ลองผิดลองถูก จนได้รับคว�มไว้

ว�งใจจ�กบริษัทเอสโซ่ประเทศไทย จำ�กัด ขย�ยกิจก�ร



106  บทสัมภาษณ์นักธุรกิจผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสาน 

ปั๊มนำ้�มันออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งขณะนี้มีส�ข�รวมทั้ง

สิ้น 8 ส�ข� ในเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น นครร�ชสีม� และ

อุดรธ�นี บริก�รภ�ยใต้แบรนด์ “ซีเอสเคเซอร์วิส”

“ต้องใช้ค�าว่าออกมา ก็สับสนพอสมควรเพราะว่า คิดว่า

เราคลุกคลีรถยนต์มาแต่ต้นพอมาท�าเกี่ยวกับน�้ามันเป็น

เรื่องทีไ่มมีประสบการณ์เลย ประกอบกับเงินทีไ่ด้มาหนึ่ง

ก้อนคิดการใหญ่อย่างเดียว ขยายปั๊มช่วงจังหวะนั้นปั๊มก็

ทยอยปิดเราก็ถือเป็นโอกาส ไปทยอยเปิด”

 

“เราก็มีการบริหารงานค่อนข้างมากในช่วงแรกๆและก็

ปัญหาของน�้ามันมันทุจริตได้ง่าย ก็เสียค่าโง่ เสียค่าเรียน

รู้ตรงนีไ้ปเยอะพอสมควร แต่ก็แกไ้ป มีปัญหาก็แกไ้ป

เรื่อยๆ จนปัจจุบันเราเคยท�าปั๊มได้สูงสุด8ปั๊ม และตอน

หลังเราคืนปั๊มไปตัวหนึ่ง ปัจจุบันเหลืออยู่ 7 ปั๊ม จะมีอุดร 

1 ตัว โคราช 1 ตัว อีก 5 ตัวอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น”

 

ในระหว่�งที่ขย�ยกิจก�รปั้มนำ้�มันออกไป ทำ�ใหไ้ด้รับ

ประโยชน์เพิ่มจ�กก�รทำ�มินิม�ร์ท ซึ่งในขณะนั้นร้�น

สะดวกซื้อ 7-11 กำ�ลังเริ่มจะขย�ยธุรกิจออกม�สู่พื้นที่

ต่�งจังหวัด ซึ่งมินิม�ร์ทในปั้มนำ้�มันของเข�ต้องถือว่�

เป็นร้�นสะดวกซ้ือท่ีอยู ่นอกกรุงเทพฯเป็นแห่งแรกๆ 

จ�กนั้นจึงแตกไลน์บริษัทม�ทำ�หน้�ท่ีจ�กฝ่�ยจัดซ้ือเพื่อ

ดูแลสินค้�อุปโภคบรโิภคให้ร้�นค้�ในปั๊มของตัวเอง รวม

ทั้งส่งให้กับมินิม�ร์ทต่�งๆเพื่อให้มียอดข�ยเพิ่มขึ้น เมื่อ

ทำ�ธุรกิจสะดวกซื้อและจัดหน่�ยได้ช่วงเวล�หนึ่ง จนกระทั่ง 

7-11 ขย�ยตัวออกม�เต็มที่ ทำ�ให้กิจก�รของเข�ไม่อ�จ

แข่งกับแบรนด์ใหญ่ ที่มีคว�มเหนือกว่�ในทุกๆ ด้�น

“การจัดการเรื่องพวกนีไ้ม่ง่าย เงื่อนไขต่างๆ มันมี 108 

เหตุผล ขณะที่เขามีของขายแต่เราไม่มี มันเป็นเรื่องของ

การบล็อคกัน ท้ายที่สุดเราก็บอกว่าธุรกิจนี้มันไม่ดีอย่าง

ที่คิด แต่ก็ยังคงท�าอยู่ภาพก็สโลว์มาเรื่อยๆ เราก็ปรับ

ธุรกิจ ซี.เอสจัดซื้อที่เราใช้ค�าว่าซี.เอส.เค.เบฟเวอร์เรจ 

เราก็ปรับมาเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า ค่อยๆ ไปเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายเป็นแบรนด์ๆ ไป” 

หลังจ�กไม่ประสบคว�มสำ�เร็จในธุรกิจคอนวีเนียนสโตร์ 

“โชคชัย” กลับม�จับสินค้�เป็นร�ยตัว โดยเริ่มต้นทำ�

ธุรกิจนำ้�แร่ออร่�ซึ่งเป็นนำ้�ดื่มระดับไฮเอนด์ โดยก�รเริ่ม

ต้นส่งสิ้นค้�ให้ถึงมือลูกค้� ซึ่งจ�กก�รเปิดตล�ดนำ้�แร่

ในต่�งจังหวัดก็ถือว่�เข้�ขึ้นประสบคว�มสำ�เร็จเป็น

อย่�งสูง แต่แล้วเข�ก็ต้องประสบปัญห�ใหม่ เมื่อนำ้�แร่

ออร่�มีก�รเปลี่ยนเจ้�ของใหม่ พร้อมกับมีนโยบ�ยเปลี่ยน 

ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยใหม่หมด 

“เราเองก็เปลี่ยนสภาพจากการเป็นดีเลอร์ซึ่งก็คือเบอร์

สอง เลยกลายเป็นเบอร์สาม พอเป็นเบอร์สามเรื่องของ

มาจิ้นเรื่องของตลาดกไ็มไ่ด้เหมือนเดิม ตัวนี้ก็เปลี่ยนไป

แล้วก็เลยไปจับน�้าสยามแทน” 

 

เหตุผลในเบื้องต้นที่เข�เลือกไปทำ�ธุรกิจนำ้�ดื่ม เพร�ะนำ้�

ดื่มก็คือของกินของใช้ที่จำ�เป็น และคนก็มองว่�นำ้�แร่เป็น

นำ้�ที่มีประโยชน์กับร่�งก�ย เพียงแต่ว่�คว�มเข้�ใจใน

เรื่องนำ้�แร่เมืองไทยยังมีน้อย ยิ่งเมื่อมองลงไปในเรื่อง

ของนำ้�สะอ�ด ก็ยิ่งถือว่�มีอยู่น้อยม�ก ส่วนใหญ่จะเป็น

นำ้�ระบบรีเวิร์สออสโมซิส ซึ่งเข�ก็เชื่อว่�ยังไม่สะอ�ดเท่�

ไหร่นัก 

“แค่ว่าพอได้และเป็นน�้าขุ่นๆซะเป็นส่วนใหญใ่นสมัยนั้น 

น�้าสิงห์เองขวดเฟรซก็ยังไม่มี เราคิดว่าน่าจะน�าสิ่งดีๆมา

ให้กับคนขอนแก่น เลยมาตั้งใจท�าตลาดนี้เพื่อให้คนเมือง

ได้ดื่มน�้าที่มีคุณภาพ นี่เป็นจุดที่ตัดสินใจท�า และใน

ปัจจุบันนี้ ซี.เอส.เค.เบฟเวอร์เลจ เป็นเอเย่นต์น�้าสยาม 

เป็นเอเย่นต์เนสเล่ เป็นเอเย่นต์คิมเบอร์ลี่ คล๊าค ก็ดูแล

โซนแถวนี้ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดร หนองคาย ประมาณ

นี้ก็จะอยู่แถวนี้สกลนคร”

 

ในช่วงที่ “อินเตอร์เน็ท” เพิ่งจะมีก�รนำ�ม�ใชใ้น

ประเทศไทย “โชคชัย” ก็ยังเปิดร้�น “อินเตอร์เน็ทค�เฟ่” 

ด้วยเหตุผลที่ว่� ระบบก�รสื่อส�รชนิดนี้เป็นเรื่องใหม่  

นอกจ�กนี้ขอนแก่นยังได้ชื่อว่�เป็นเมืองมห�ลัย  และถึง
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แม้ว่�มห�วิทย�ลัยจะมีก�รนำ�อินเตอร์เน็ทเข้�ม�ใช้แล้ว 

แต่นักศึกษ�เหล่�นั้นก็ยังไม่มีโอก�สไดใ้ช้ง�นจ�กอินเต

อร ์ เน็ทเพร�ะมห�วิทย�ลับจะเป ิด-ป ิดระบบแลน 

อินเตอร์เน็ทเป็นเวล� ทำ�ให้ก�รค้นคว้�เป็นไปอย่�งย�ก

ลำ�บ�ก ก�รขย�ยฐ�นออกไปทำ�ธุรกิจให้บริก�รอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งน่�จะมีขน�ดใหญ่กว่�อินเตอร์เน็ทค�เฟ่ และน่�จะ

เรียกว่� “อินเทอร์เน็ตฮอล” เพร�ะมีเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้บริก�รม�กถึง 100 เครื่อง 

 

“ตอนนั้นประมาณซัก พ.ศ. 2537- 38 ปลายๆแล้วครับ

ก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีบริการแบบน้ีให้กับนักศึกษาโดย

จุดประสงค์แรกคือให้นักศึกษามาเสิร์ชท�ารายงาน ส่วน

เกมส์ก็ถือเป็นของแถม เรามีนโยบายตั้งแต่ต้นว่าจะไมใ่ห้

เป็นที่มั่วสุมให้เด็กมาเล่นเกมส์แต่มีเกมส์ ให้เล่นแตไ่ด้แต่

ไมใ่ห้มั่วสุม” 

จะว่�ไปแล้ว กิจก�รอินเตอร์เน็ทค�เฟ่ก็เป็นธุรกิจทีไ่มไ่ด้

สร้�งร�ยได้อย่�งเป็นกอบเป็นกำ�นัก แต่ก็เป็นสิ่งที่มี

ประโยชน์ เพร�ะพ่อแม่ผู้ปกครองมักจะเอ�เด็กม�ฝ�กไว้

ในวันช่วงเส�ร์อ�ทิตย์ และไม่น�นนักกิจก�รดังกล่�วก็

ต้องถงึคร�วปิดตวัลงไป เพร�ะผูจ้ดัก�รและผูช่้วยประจำ� 

ร้�นต้องประสบอุบัติเหตุถึงขึ้นเสียชีวิตและบ�ดเจ็บ

ปี 2547 โตโยต้�ไทยแลนด์ มีนโยบ�ยจะที่เพิ่มตัวแทน

จำ�หน่�ยรถยนต์ในจังหวัดขอนแก่น โชคชัยจึงขอคว�ม

เห็นจ�กพี่น้องซึ่งกไ็ด้รับก�รสนับสนุน เข�จึงเดินหน้�ยื่น

สมัครแสดงคว�มจำ�นง  และในเดือนตุล�คม พ.ศ.2548 

บริษัทโตโยต้�ก็อนุมัติ หลังจ�กนั้นเข�จึงลงมือสร้�ง

สำ�นักง�นใหญ่ และเปิดตัวอย่�งเป็นท�งก�รเมื่อวันที่ 1 

กันย�ยน 2549 ซึ่งต้องจ�รึกไวใ้นฐ�นะจุดเริ่มต้นของ 

โตโยต้�แก่นนคร 

“ผมเองเคยรับปากพ่อไว้ก่อนเสียว่ายังไงผมก็จะอยู่ดูแล

นามสกุลคณวาสใีห้อยู่คู่กับโตโยต้าเพราะคุณพ่อมีธุระ

กิจนี้เป็นธุระกิจหลัก คุณพ่อรักมากก็เคยสัญญาไว้ ผม

เองก็เป็นจังหวะดีท่ีจะกลับมาในธุรกิจโตโยต้าเพราะข้าง

บนผมมีแต่พี่สาวหมดเลย ก็มีผมกับน้องชายที่ถือนามสกุล 

คุณวาสไีว้อยู่ ก็เลยคิดว่าถ้าจะให้สืบต่อ จังหวะนี้ก็น่าจะ

ทันเพราะไม่เก่ียวกับตัวเดิมไม่มีปัญหาในเร่ืองของทรัพย์

สมบัติอะไรต่างๆ ก็เลยไปเรียนปรึกษากับพี่ๆว่าจะสมัคร

จะมาท�า พี่ๆก็เห็นดีด้วย”

นับแต่เปิดตัวโตโยต้�แก่นนคร ซึ่งเป็นจังหวะเวล�ที่

ตล�ดรถยนต์โดยรวมกำ�ลังเติบโต ซึ่งก็ส่งผลให้กิจก�ร

รถยนต์ของเข�เติบโตในอัตร�ที่น่�พอใจ และเป็นก�ร

เติบโตที่รวดเร็วกว่�อีก 8 ดีเลอร์ที่เปิดตัวขึ้นม�ในช่วง

จังหวะเวล�เดียวกัน ทั้ง ๆ ที่เข�ได้เปิดเผยว่�มันเป็นก�ร

ตัดสินใจลงทุนโดยไม่มีเงินสดอยูใ่นมือ แต่กโ็ชคดีที่

ส�ม�รถเจรจ�ขอเครดิตจ�กท�งธน�ค�รประสบคว�ม

สำ�เร็จ รวมทั้งได้รับก�รช่วยเหลือจ�กหล�ยๆ ฝ่�ย 

“มาถึงตอนน้ีก็ถือว่าน่าจะอยู่ตัวแล้วน่าจะรอดพ้นจุด

วิกฤตเหลือจุดทดสอบอีกทีหนึ่งตอนปีที่ 8 การท�าธุระ

กิจเขาให้เช็คกันอยู่ 2รอบ ก็คือ 5 ปีแรก แล้วก็ 8 ปี และ

ถ้าเกิน 10ปี ก็น่าจะอยู่ตัว น่าจะนิ่งแล้วถ้าไม่มีอะไรช็อค

แรง ๆ  จนท�าให้หลุดออกนอกระบบ ก็น่าจะอยู่ดูแลตัวมัน

เองได้ ก็คิดว่าตลาดจะเป็นอย่างไรถ้าตลาดไม่ถึงกับเป็น

ซโีร่”

ในเรื่องของก�รขย�ยตล�ดออกไป ซึ่งนอกจ�กจะต้อง

ได้รับก�รอนุมัติจ�กบริษัทโตโยต้�แล้ว ยังมีเรื่องของ

กรอบเวล�ม�เป็นตัวกำ�หนด โดยทุกๆ หนึ่งส�ข�ที่ทำ�

แล้วเสร็จ ถ้�ต้องก�รจะเปิดส�ข�เพิ่มก็ต้องรออีก 6 

เดือน ซึ่งในส่วนของโตโยต้�แก่นนคร ก็มีก�รขย�ยออก

ม�โดยตลอด และ 6  ปี ที่ผ่�นกไ็ด้มีก�รสร้�งโชว์รูมเพิ่ม

อีก 2 แห่ง และแห่งที่ 3 กำ�ลังอยูใ่นระหว่�งดำ�เนินก�ร

ก่อสร้�ง
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กิจก�รโตโยต้�แก่นนครของ“โชคชัย” ในวันนี้ ถึงแม้จะ

ยังไม่ผ่�นเงื่อนไขสิบต�มโมเดลคว�มมั่นคงท�งธุรกิจ

ของเข� แต่เมื่อมองถึงอัตร�ก�รเติบโตท�งธุรกิจก็จะ

เห็นแนวโน้มที่ดี และน่�เชื่อว่�จะผ่�นจุดทดสอบดังกล่�ว

ไปไดไ้ม่ย�กเย็นนัก ส่วนโรงแรมหรูระดับ 4 ด�วที่มีชื่อว่� 

“เซ็นท�ร� โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์” ที่เปิด

ตัวอย่�งไม่เป็นท�งก�รในเดือนตุล�คม 2555 ก็ดูจะเป็น

อีกหนึ่งคว�มท้�ท�ยของเข� เพร�ะเป็นธุรกิจบริก�รที่ 

“โชคชัย” ยังไม่เคยทำ�ม�ก่อน

“คนที่จุดประกายของโรงแรมจริงๆ ต้องให้เครดิตท่าน

อดีตผู้ว่าปราณชัย สมัย คมช. ตอนปี 2551 ตอนนั้นผม

ท�างานอยู่หอการค้าก็เข้าไปคาราวะท่านพร้อมกับคณะ

กรรมการ ท่านก็พูดเปรยขึ้นมาว่า คนขอนแก่นน่าจะช่วย

ท�าให้ตึกร้างมีประโยชน์ขึ้นมานะ เราก็คิดว่าสิ่งที่ท่านพูด

มาก็มีเหตุผลก็เลยไปล็อบบี้เจ้าของตึกให้มาท�าต่อ ปกติ

ผมก็รู้จักกับเขา เกลี้ยกล่อมอยู่ 2 ปี แกบอกว่าถ้าผมคิด

ว่าโปรเจคนี้ดีก็เอาไปท�า ก็ถือว่าเป็นโอกาสก็รับโปรเจ

คมา Study ดูว่าสามารถท�าด้วยตัวเราเองพอเป็นไปได้

ไหมก็ค่อยๆ แก้ปัญหาที่ละเปาะ กไ็ด้อย่างที่เห็นตอนนี้ก็

ใกล้จะเสร็จแล้ว”

“โชคชัย” สะท้อนแนวคิดก�รทำ�ธุรกิจว่� สำ�หรับเข�

แล้วธุรกิจทุกประเภทต้องเรียนรู้ โรงแรมเป็นธุรกิจอีก

รูปแบบหนึ่งที่ยังไม่เคยสัมผัส แตไ่ม่ว่�จะเป็นธุรกิจแบบ

ไหน ก�รบริห�รจะไมใ่ช้ผลกำ�ไรในรูปแบบของเงินเป็นตัว

ตั้ง แต่ต้องบริห�รง�นให้ประสบคว�มสำ�เร็จ โดยดูว่�

ธุรกิจนั้น ส�ม�รถเลี้ยงตัวเองไดไ้หม สร้�งง�น สร้�ง

คว�มเจริญ พัฒน�ชุมชนที่ตั้งของธุรกิจนั้นไดไ้หม ศักยภ�พ 

ของเร�ส�ม�รถบริห�รกิจก�รไดไ้หม แม้ว่�ผลตอบแทน

ก�รลงทุนอ�จตำ่�แต่ต้องมีบ้�ง ทำ�ธุรกิจไม่ดูผลกำ�ไรเลย

คงไมไ่ด้ เพียงแต่มีกำ�ไรพอประม�ณที่จะขย�ยและเลี้ยง

ตัวเองได้ ก�รลงทุนกับกิจก�รโรงแรม ณ เวล�นี้ นับเป็น

จำ�นวนเงินไม่ตำ่�กว่�หนึ่งพันแปดร้อยล้�นบ�ท และเข�

บอกว่�งบประม�ณน่�จะบ�นปล�ยออกไปอีก จนค�ดว่�

จะหยุดอยู่ที่สองพันล้�นบ�ทยังไม่รวมค่�ตกแต่งบ�ง

ส่วน ขณะเดียวกันตัวเข�เองกไ็ม่เคยมีประสบก�รณ์ด้�น

ก�รทำ�ธุรกิจโรงแรมม�ก่อนเลย

“เราเองกไ็ม่มีความรู้เรื่องการบริหารโรงแรม มันไม่ง่าย

ท่ีจะบริหารโรงแรมแบบถือกระเป๋าเข้าไปแล้วบริหารได้

เลย”

ดังนั้นหนท�งที่จะทำ�ธุรกิจโรงแรมให้เดินไปข้�งหน้�ได้ 

จึงจำ�เป็นต้องใช้มืออ�ชีพเข้�ม�ช่วยในก�รบริห�ร ขณะที่

ก�รบริห�รโรงแรมในเมืองไทยมีหล�ยเชน แตใ่นที่สุดเข�

ก็ตัดสินใจเลือกเซ็นท�ร� เพร�ะคิดว่�น่�จะเหม�ะกับ

ขน�ดของโครงก�รม�กที่สุด 

“เขาก็มีความช�านาญจัดประชุมสัมมนาซ่ึงเป็นตลาดที่

เรามองเป็นตลาดหลัก และก็มีองค์ประกอบหลายอย่าง 

ไม ่ใช ่ เราอยากได ้ เขาแล ้วเขาจะเอาเราเขาก็มาดู

ร่วม2เดือนกว่าจะดิวนี้จบลง” 

ข้อดีของก�รเลือกเชนอย่�งเซ็นท�ร�ก็คือ ไม่ต้องเสีย

เวล�สร้�งแบรนด์สร้�งทีมบริห�ร เป็นแต่เพียงผู้ลงทุน

อ�ค�รสถ�นที่ เพร�ะเป็นก�รใช้บริก�รจ�กเซ็นท�ร�ทั้ง

ระบบ โดยมีสัญญ�มีส่วนแบ่งตอบแทนกันในท�งธุรกิจ

“ผมถือว่าความจริงใจ ความซื่อสัตย์ผมเองไม่เคยคิดที่

จะเอาเปรียบใคร ตรงไปตรงมา กใ็ช้หลักการนีโ้ดย

ตลอด เรามโีปรไฟล์ทางการเงินที่ดี ในตลาดเองเรากไ็ม่

เคยท�าให้ลูกค้าผิดหวัง เรารับผิดชอบในสิ่งที่เราท�า

ทั้งหมด เป็นความมั่นใจที่เราใช้เป็นฐานท�าให้เราขยาย

ธุรกิจลงไปได้หลายแขนง ก็เริ่มที่ตรงนี้”

นั่นคือคว�มคิดภ�ยหลังจ�กได ้แนวคว�มคิดจ�ก 

อ�จ�รย์นิกร วัฒนะพนม ทำ�ให้เข�เริ่มมองกลับม�ยัง

สังคมและชุมชน เริ่มมองเห็นภ�พนอกเหนือจ�กคว�ม

เป็นตัวเองม�กขึ้น จ�กเดิมที่เคยทำ�ทุกอย่�งเพื่อตัวเอง  

เป็นกรอบคว�มคิดที่เพ่ิมเติมเข้�ม�นอกเหนือจ�กก�ร

ยึดมั่นในคว�มซื่อสัตย์เพียงอย่�งเดียว จ�กนั้นก็เริ่มฝึก

ก�รให้ก�รแบ่งปันเพื่อลดคว�มเห็นแก่ตัว 

“ค่อยๆ ท�ามันไมใ่ช่ว่าอะไรดีนักหนา เพียงแต่ก็มีเมล็ด

พันธุ์พืชที่อาจารย์ใส่เข้ามาให้ เริ่มคิดในหลายๆ เรื่อง  

เริมคิดที่ละเล็กทีละน้อยก่อร่างความคิดนี้มาเรื่อยๆ จน
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เกิดความคิดค�านึงว่า ถ้าเราท�าอะไรไปโดยทีใ่ช้ประโยชน์อยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวมันไมใ่ช่

แนวคิดที่ถูกต้อง แต่เราก็ต้องพยายามช่วยตัวเอ จนเราเข้มแข็ง ก็เอาส่วนที่เหลือไปแบ่งปัน 

แต่การท�าซี.เอส.อาร์ต้องอยู่ท่ีความพร้อมและก็ไม่จ�าเป็นต้องไปดูเรื่องของปริมาณหลาย

คนท�าซี.เอส.อาร์ โดยไมไ่ด้คิดว่าตัวเองพร้อมแคไ่หน” 

โชคชัยยอมรับว่� “ก�รทำ�ธุรกิจ ก็คือก�รแก้ปัญห� ห�กเร�เข้�ใจกไ็ม่ต้องกลัวปัญห� แต่

ขอให้เป็นปัญห�ที่ควรจะแกไ้ข คิด วิเคร�ะห์บนข้อมูล คว�มรู้ ทักษะที่เร�มีอย่�งเต็มที่ ห�ก

แกไ้ด้สำ�เร็จ ก็มีคว�มสุข สนุก แล้วกไ็ปแก้ปัญห�อื่นใหม่ ห�กมีปัญห�ยังแกไ้มไ่ด้ กไ็ม่

เครียด ไม่ทุกข์ ตั้งสติ ห�วิธใีหม่ๆ เพื่อแก้จนกว่�ปัญห�จะลุล่วง ห�กทำ�เต็มกำ�ลังคว�ม

ส�ม�รถแล้ว ถ้�ยังแกไ้มไ่ด้ก็ต้องทำ�ใจ และทำ�คว�มเข้�ใจ เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ท้อ ไม่

หมดคว�มตั้งใจ พย�ย�มคิดห�วิธใีหมไ่ปเรื่อยๆ จนกว่�จะสำ�เร็จโดยห�ข้อสรุปท�งเลือกที่

ดีที่สุดเท่�ที่เร�จะคิดได้ เลือกได้” เช่นง�นโรงแรมก็จำ�เป็นต้องมีคว�มส�ม�รถในด้�น

ภ�ษ� ต้องมีวุฒิบัตรระดับปริญญ� แต่สิ่งที่สำ�คัญที่สุดก็คือต้องมีจิตใจรักในง�นบริก�ร มี

หัวใจก�รบริก�ร ในส่วนง�นที่เกี่ยงข้องกับง�นบริก�ร นำ�ม�ปรับใชไ้ม่เว้นแม้แต่ทีโ่ตโยต้�

แก่นคร ต้องจัดให้มีก�รเทรนนิ่ง มีก�รปรับจูนทัศนคตใินเรื่องง�นบริก�ร ต้องออกไป

ศึกษ�ดูง�นจ�กนอกเพื่อนำ�ม�ดัดแปลงใชไ้ด้อย่�งเหม�ะสม

 

“ถ้าผู้บริหารในครอบครัวมีความสามารถก็ลงมา ถ้าสามารถไม่พออยากจะแค่ถือหุ้นกไ็ป

เป็นผู้ถือหุ้นเรายึดถือองค์กรเป็นหลักเราไมไ่ด้ยึดถือว่าเป็นสมบัติของตระกูล แต่มันเป็น

สมบัติของตระกูลโดยนัยอยู่แล้วเพราะเราเป็นผู้ถือหุ้น”

สิ่งที่สะท้อนถึงก�รเปิดกว้�งท�งก�รบริห�รง�นธุรกิจ “โชคชัย” อีกประก�รหนึ่งก็คือ 

ต้องทำ�ให้ธุรกิจทุกตัวต้องอยูไ่ด้ด้วยตัวเอง โดยที่ตัวเข�ดำ�รงคว�มสำ�คัญอยู่เพียงแค่ก�ร

เป็นเจ้�ของธุรกิจ แตไ่ม่จำ�เป็นต้องลงมือบริห�รด้วยตัวเอง เป็นก�รให้คว�มสำ�คัญกับตัว

องค์กร  แต่ถ้�ห�กในวันข้�งหน้�ลูกหล�นต้องก�รเข้�ม�นั่งในตำ�แหน่งบริห�รก็จะต้องได้

รับก�รพิสูจน์  ถ้�ไม่มีคว�มส�ม�รถเพียงพอก็ต้องหยุดตัวเองอยูใ่นตำ�แหน่งกำ�กับดูแล

เท่�นั้น

ส่วนแผนก�รในอน�คต “โชคชัย” กล่�วอย่�งจริงจังว่� ตัวเข�เตรียมที่จะทยอยว�งมือ

จ�กก�รบริห�รภ�ยใน 1-2 ปีข้�งหน้� โดยเฉพ�ะธุรกิจโรงแรมซึ่งก็คงเป็นก�รว�งมือใน

แบบที่เป็นไปต�มเงื่อนไข เพร�ะเงื่อนไขสัญญ�ของเซนท�ร�ก็คือก�รเข้�ม�บริห�รทั้งระบบ 

ส่วนในธุรกิจตัวอื่น ๆ ก็จะต้องขับเคลื่อนตัวเองไปไดใ้นภ�ยหลังก�รว�งมือของเข�อย่�ง

สิ้นเชิง

 

ขณะที่ตัวเข�เองจะยังคงสิทธใินก�รควบคุมดูแลต�มคว�มเหม�ะสม ทั้งก�รปรับเปลี่ยน 

ก�รว�งกรอบ ด้�นก�รบริห�ร ว�งกติก�ว�งระบบต่�ง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

ธุรกิจในอน�คต โดยในเบื้องต้นจะยังคงต้องมีก�รทดสอบระบบ มีก�รปรับเปลี่ยน เพื่อ

รองรับในวันที่เข�บอกว่�ถ้�ไม่มีตัวเข�แล้ว องค์กรก็จะยังต้องเดินไปข้�งหน้�ใหไ้ด้
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“เรามั่นใจได้แคไ่หนละครับว่าลูกหลานเราเป็นคนเก่ง 

คนดี เรามั่นใจได้แคไ่หน เพราะฉะนั้นลูกหลานเราก็มี

โอกาสเหมือนคนทั่วไปเหมือนกัน เพราะนี่คือธรรมชาติ

ของมนุษย์ถูกไหมครับ ใชไ่หมครับ เขาอาจจะชอบธุรกิจนี้

หรือไม่ชอบกไ็ด้ถูกไหมครับ ผมมีอยู่3ธุรกิจเขาอาจจะไม่

ชอบทุกธุรกิจเลยกไ็ด้ หรือเขาอาจะชอบธุรกิจเดียวกไ็ด้

ถูกไหมครับ อันนี้เราไปบังคับจิตใจเขาไมไ่ดใ้นเรื่องของ

ความชอบต้องอยู่ที่ตัวเขาด้วย ถ้าเขาชอบเขาก็มโีอกาส

ท�าสิ่งนั้นได้ดีกว่าปกติ”

 

ขน�ดของ AEC ที่กว้�งใหญ่ก็เป็นสิ่งที่เข�อดที่จะกังวล

ในฐ�นะภ�คธุรกิจขน�ดกล�งๆ ไมไ่ด้ โดยเฉพ�ะปัญห�

แรงง�นที่จะมโีอก�สเคลื่อนย้�ยไปม�ไม่หยุดนิ่ง รวมทั้ง

ค่�จ้�งแรงง�นที่จะต้องมีก�รปรับขึ้น แต่สิ่งที่ผู้ประกอบ

ก�รขน�ดกล�ง ๆ เช่นเข�ต้องก�รเห็นก็คือก�รปรับขึ้น

อย่�งมีขั้นตอน  เพร�ะฉะนั้นเอ.อี.ซี ในส�ยต�ของเข� จึง

มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ทั้งน้ีก็ขึ้นอยู่กับก�รปรับตัวของ

ภ�คธุรกิจ ว่�จะเตรียมตัวอย่�งไรในอีกส�มปีข้�งหน้�

  

“ผมมองภาพกว้างก่อนต่อให้มี AEC เข้ามา ธุรกิจไหนไม่

เปลี่ยนแปลงปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกก็

อยู่ยากต่อใหไ้ม่มี AEC มาและยิ่งถ้า AEC เข้ามาก็ยิ่ง

เป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวเร่งให้ต้องยิ่งศึกษา ต้องปรับตัว

ผลกระทบมีทั้งด้านบวกด้านลบ อยู่ที่เราตั้งหลักอย่างไร 

ตรงนี้ที่ผมเป็นกังวล ถามว่า ผมไมไ่ด้ห่วงธุรกิจเล็กๆเลย

นะครับผมห่วงธุรกิจกลางๆ เล็กเลยผมไม่ห่วง”

  

“คิดว่าผมมีทิศทางที่จะรองรับการเปลี่ยน มีแนวคิดพอ

สมควร คือต้องขออนุญาตอย่างนี้ครับคือมันเริ่มคิดกับ

บ้างแล้วในทีมผู้บริหารเพื่อรองรับตรงนี้ ทุกอย่างมีเรื่อง

การคุยการหารือกันบ้างแล้ว แต่ตอนนี้ยังพูดไมไ่ด้

เพราะถ้าพูดไปมันจะกลายเป็นเหมือนกับเราเอาโอกาส

ของเราไปแชร์คนอื่นแล้วเราอาจจะไมไ่ด้รับโอกาสนั้นมา 

ตอนนี้ก็เริ่มคิดแล้วว่า เราต้องชะลออะไร ขยายอะไร นี่คือ 

สิ่งที่เราตั้งโจทย์กันแล้วก็คุยกัน” 

ธุรกจิของครอบครัวคุณวาสี
-  โตโยต้�ขอนแก่น และ โตโยต้�เมืองเลย (บริห�รโดย

ครอบครัวคุณว�สี)

-  โตโยต้�แก่นนคร (บริห�รโดยคุณโชคชัย คุณว�สี)

-  ปั๊มนำ้�มัน เอสโซ่ 8 ส�ข� ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและ

จังหวัดใกล้เคียง

-  ธุรกิจตัวแทนจำ�หน่�ยนำ้�ดื่มสย�ม, นำ้�ดื่มเนสเล่ และ 

Kimberly Clarke   

-  โรงแรมเซ็นท�ร� โฮเท็ล แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ 

ขอนแก่น (ปัจจุบัน ข�ยให้กลุ่ม Natural Park)
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มีผู้คนจำ�นวนม�กพย�ย�มมองห�โอก�สเพื่อเข้�ไปเป็นผู้แทนจำ�หน่�ยค่�ยรถยนต์ หรือ

รถจักรย�นยนต์ที่มีศักยภ�พสูง ยิ่งเมื่อประสบคว�มสำ�เร็จได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนฯ ก็

กลับพบว่�ยิ่งเป็นเรื่องย�กกว่�สำ�หรับก�รสร้�งผลง�นซึ่งก็คือก�รทำ�ยอดข�ยให้อยูใ่น

ระดับสูง สภ�พก�รแข่งขันเชิงธุรกิจตัวแทนจำ�หน่�ยรถยนต์รถจักรย�นยนต์ในปัจจุบัน 

ไมใ่ช่ว่�เมื่อได้เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยของยี่ห้อดังแล้ว จะมโีอก�สม�กว่�ใครๆ เพร�ะแท้จริง

แล้วก�รทำ�ก�รตล�ดในระดับพื้นที่ ในระดับท้องถิ่นที่ต้องดูแลกันในลักษณะเครือข่�ยก็

นับว่�เป็นเรื่องที่มีแรงเสียดท�นสูง แต่คว�มสำ�เร็จของ “ณัฐมอเตอร์เซลส์” ในฐ�นะด�ว

เด่นของค่�ยรถจักรย�นยนต์ฮอนด้� แห่งหัวเมืองอุดรธ�นี กลับเป็นบทพิสูจน์ว่�ผู้ที่

ต้องก�รก้�วสู่สังเวียนก�รข�ยรถเครื่อง 2 ล้อ ที่แม้จะเป็นเพียงผู้เล่นน้องใหม่ แต่ก็

ส�ม�รถนำ�พ�ธุรกิจของตัวเองก้�วไปสู่คว�มสำ�เร็จได้ และอะไรคือสูตรแห่งคว�มสำ�เร็จ

ของ “ณัฐมอเตอร์เซลส์” คนที่จะให้คำ�ตอบเรื่องนีไ้ด้ดีที่สุดก็คือ “วิชัย เฟื่องทวโีชค” 

เจ้�ของอ�ณ�จักร “นัฐมอเตอร์เซลส์” 

“เป็นคนสกลนครครอบครัวท�าเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่สว่างแดนดินเป็นธุรกิจเล็ก ๆพ่อแม่

เป็นคนเริ่มต้นมา ผมก็เรียนหนังสือทีโ่น่นจนโตแล้วกไ็ปเรียนปริญญาตรีที่กรุงเทพจบการ

ตลาดแล้วไปต่อโทรที่อเมริกา จบมาสักอายุ 26-27 ก็กลับมาท�างานช่วยที่บ้านปีหนึ่ง” 

สไตล์ก�รทำ�ธุรกิจของครอบครัวก็ดูจะไม่ต่�งไปจ�กครอบครัวคนจีนทั่วไป นั่นก็คือก�ร

จัดก�รด้วยระบบกงสีแบบเถ้�แก่ทั่ว ๆ ไป ดังนั้นเมื่อเข�แต่งง�นเมื่อร�วปี 2544 ต่อม�

ในปี 2545 เข�ก็ต้องออกจ�กครอบครัวที่สกลนครและม�ปักหลักทำ�ธุรกิจอยู่ที่อุดรธ�นี 

ซึ่งเป็นกฎเกณท์ของครอบครัวถ้�ใครแต่งง�นแล้วก็ต้องแยกออกจ�กกงสี  “ผมมีพี่น้อง 

7 คน  ปัจจุบันผมอายุ 39 ปี เกิดปี 2516”

วิชัย  
เฟื่องทวีโชค       

ณัฐมอเตอร์เซลส์
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“กฎของที่บ้าน คนไหนแต่งงานก็จะต้องออกโดยพื้นฐาน

เพราะพ่อจะให้ออก พี่คนโตท�ามิตซู ครอบครัวผมจะท�า

เป็นธุรกิจไฟแนนซ์ พอปี 2540 ทุกคนก็เรียนรู้ว่าทุกคน

ท�าธุรกิจสะเปะสะปะ  จากท�ารถยนต์ มอเตอร์ไซค์กไ็ปท�า

อสังหา”

 

วิกฤตเศรษฐกิจปี 40 ทำ�ให้พวกเข�เรียนรู้ว่�ธุรกิจไหน

คือสิ่งที่ถนัด และทำ�ใหไ้ด้ข้อสรุปว่�จะต้องกลับม�เริ่มที่

ครอบครัว ซึ่งก็คือพ่อเคยทำ�ธุรกิจย�นยนต์ และเหตุผล

ของพ่อก็คือมันเป็นธุรกิจแห่งอน�คตคือ นอกจ�กนี้ยัง

เป็นก�รกลับม�เรียนรู้และพัฒน�ระบบกงสใีห้แตกฉ�น 

และประก�รสำ�คัญที่สุดก็คือ กลับม�เริ่มต้นในอ�ชีพที่

ตัวเองถนัดที่สุด 

“ครอบครัวผมเลยแยกกงสีเป็นหลักพอแยกกงสีมันก็จะ

ไปไกลครอบคลุมไปหลายจังหวัดเพราะพี่น้องก็ต้องแยก

กันไปไกลแบ่งเขตปกครองกัน  คือทุกคนต้องเน้นไปทาง

เดียวกันเพราะว่ามันจะเกื้อหนุนกัน  ผมเลยมาอยู่อุดร

โดยได้การช่วยเหลือจากพ่อแม่”

   

ผ่�นม�เป็นเวล� 10 ปี สำ�หรับก�รลงหลักปักฐ�นใน

จังหวัดอุดรธ�นีของ “ณัฐมอเตอร์เซล” เป็น 10 แห่ง

ก�รปีป่�ยบนบันไดธุรกิจย�นยนต์ โดยสองปีแรกยังไม่

ได้รับก�รโปรโมตให้เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยตอน แต่เข�กใ็ช้

วิธีนำ�รถจ�กกรุงเทพฯด้วยก�รซ้ือเงินสดม�เพื่อเข้�ม�

ทำ�ยอด เป็นเทคนิคของครอบครัว และเป็นช่วงที่ย�ก

ลำ�บ�กที่สุดช่วงหน่ึงในชีวิตก�รทำ�ธุรกิจของเข�แต่เข�ก็

ส�ม�รถทำ�ยอดไดใ้นปีแรกกว่� 1,000 คัน และในปีที่ 2 

เพิ่มขึ้นเป็นกว่� 2,000 คัน  หลังจ�กนั้นเพียงปีเดียว 

“ณัฐมอเตอร์เซลส์” จึงได้รับก�รแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำ�

หน�ยจักรย�นยนต์ฮอนด้�สมใจหวัง และเมื่อผ่�นไป 7 ปี  

จึงได้ครองตำ�แหน่ง “ดีลเลอร์จักรย�นยนต์ฮอนด้� 

จังหวัดอุดรธ�นี” สมดังใจหวัง”

 

กับทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำ�นวน 5 ล้�น แต่ปัจจุบันคือ

ยอดข�ย 20,000 คันต่อปี เฉพ�ะที่ “ณัฐมอเตอร์เซล” 

แห่งเดียวโดยไม่รวมเครือข่�ยพี่น้อง

“เรารูใ้นวงการเราถือว่าเร็ว คือในวงการมอเตอร์ไซค์

หนึ่งคือต้องเป็นดีลเลอร์  การเป็นดินเลอร์เราจะต้อง

แบ่งตัวเลขกันในจังหวัด  อยู่ดี ๆ จะขอเท่าไรกไ็ด้มันไมใ่ช่  

ถือว่าในอุดรมีอยู่ 10,000 คันเราจะมาเอาทั้ง 10,000 

คันไมไ่ด้เพราะทุกคนก็จะแชร์กัน คนหนึ่งจะขอ 1,000 

5,000 คันไมไ่ด้ จะต้องรวมแล้วไม่เกิน 10,000 คันที่

บริษัทแม่วางไว้”

วิชัยว่�นี่คือโควต�ทีไ่ด้รับภ�ยในจังหวัด จะไม่ส�ม�รถ

ฉวยโอก�สจ�กก�รเติบโตของตล�ดได้ เช่นก�รได้รับ

โควต้�ในแต่ละปี จำ�นวน 100 คัน ก็จะต้องแบ่งใน

อัตร�ส่วนที่เท่�กัน เพื่อในปีต่อไปจะได้เริ่มยอดเข้�ม�ก็

จะโตต�มกันทั้งระบบ 

  

“นี่แหละการเติบโตของมอเตอร์ไซค์มันเลยยากก็ไม่

ถือว่ายากแต่ต้องโฉบฉวยโอกาสตอนที่ตลาดมันโต”

 

จ�กข้อมูลอัตร�ก�รเติบโตของยอดข�ยรถจักรย�นยนต์

ในประเทศไทยภ�ยในรอบเวล�ไม่เกิน 10 ปี ที่มีม�กเกือบ

สิบเท่�ตัว จึงถือว่�เป็น “น�ทีทอง” ของธุรกิจจำ�หน่�ย

รถจักรย�นยนต์ โดยภ�พรวมย่อหม�ยถึงคว�มสำ�เร็จ

ของผู้ที่ทำ�ธุรกิจประเภทนี้ ทว่�เมื่อมองลึกลงไปก็ย่อม

มองเห็นคว�มแตกต่�ง ม�กบ้�งน้อยบ้�งสุดแท้แต่ขีด

คว�มส�ม�รถที่มไีม่เท่�กัน

การตลาดแบบมองตลาดทะลุ
เมื่อก�รตล�ดเป็นเรื่องของหัวใจก�รทำ�ธุรกิจ กิจก�รค้�

รถจักรย�นยนต์ของเข�กไ็ม่อ�จปฎิเสธได้แต่ “วิจัย” 

กลับบอกว่� ก�รตล�ดของเข�ก็เป็นวิธีก�รที่ปกตไิม่มี

คว�มซับซ้อน เพียงแต่ว่�ไม่มใีครนำ�ไปใช้ เช่นก�รนำ�เอ�

เทคนิคก�รค้�ของธุรกิจขน�ดใหญ่ม�ใชใ้นบริษัทเล็ก ๆ 

มีก�รทำ�แบรนด์ของร้�นค้� เข้�ไปทำ�โปรโมชั่นในโรง

หนัง ในที่ที่คนอื่นไม่เคยเข้�ไป เพื่อให้ลูกค้�ได้พูดถึง 

ลงมือทำ�โปรโมชั่นด้วตัวเอง ทำ�โชว์รูมให้มีม�ตรฐ�นม�ก

ขึ้นกว่�เดิม
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“ถ้ากลยุทธ์รายวันรายปีผมไม่เก่งกว่าคนอื่น คนอื่นเขาก็เก่งเหมือนกันเขาก็ท�าโฆษณา

เอาง่าย ๆ คือถ้าเขาจะขายจะต้องโฆษณาออกตลาดภายในปีนี้  แต่ผมมองว่าภายใน 10 

ปีนี้มันโตแน่ก็จะถอยออกมาแล้วท�าการตลาดถี่ขึ้นเพราะผมมองว่ามันจะต้องโต

ประมาณ 2 ล้านคัน ถ้าถามว่าการท�าธุรกิจภูธรเราดูรายปีเราจะขาดการวิเคราะห์ราย 

5 ปี ถ้าคนไหนอ่าน 5 ปี 10 ปีออกผมว่าก็จะดีมาก ผมจะโชคดีที่พ่อแม่บอกตลอดว่าขาย

มานานขยันอย่างเดียวมันไมไ่ด้”

  

เมื่อตัดสินใจนำ�เอ�กลยุทธ์ด้�นก�รตล�ดเข้�ม�ใช้ สิ่งที่คนทั่วไปมักจะถ�มกันก็คือค่�ใช้

จ่�ยต่อปีคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดข�ย แต่สำ�หรับเข�กลับบอกว่� ไมไ่ด้มองไปที่ก�ร

คิดสัดส่วนเปอร์เซ็นต์จ�กยอดข�ย เหตุผลของเข�ก็คือก�รเมืองล่วงหน้�ไปอีก 5 ปี ว่�ย

อดที่ตั้งเป้�ไว้เป็นจำ�นวนเท่�ไร เหตุผลที่คิดเช่นนี้เป็นเพร�ะก�รมองเห็นตัวเลขจ�ก

อัตร�ก�รเติบโตของตล�ดนั่นเอง

 

“นี่มันคิดแบบเฒ่าแก่มันไมใ่ช่แบบบริษัทใหญ่ๆ เขาคิดกัน เราถ้าเป็นเฒ่าแก่แล้วไปลอก

แบบ ซีอโีอใหญ่เขาจะคิดเป็นรายปี แต่ถ้าเขาคิดเป็น 5 ปี เขาไม่บอก แต่เราคิดเป็นรายปี

แบบเขาจะท�าให้เราขาดยุทธศาสตร์ในการมอง”

 

เป้�หม�ยหลักของตล�ดจักรย�นยนต์ก็คือกลุ่มวัยรุ่น และธรรมช�ติของวัยรุ่นมักไม่

นิยมเสพสื่อฯกระแสหลัก เช่น วิทยุ ทีวี หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป ดังนั้นยุทธวิธีที่จะเข้�ถึงตัว

จึงเป็นง�นประเภท อีเว้นท์ ที่ “วิชัย” ให้คว�มสนใจเป็นพิเศษ

 

มองตลาดต้องมองกันยาวๆ               
คว�มได้เปรียบอีกประก�รหนึ่งก็คือ ก�รศึกษ�ด้�นก�รตล�ดจ�กสหรัฐอเมริก� ทำ�ให้

เข�ได้มโีอก�สเรียนรู้ด้�นก�รตล�ดจ�กบริษัทยักษ์ใหญ่หล�ยแห่ง โดยเฉพ�ะในเรือง

ของก�รค�ดก�รในเรื่องของก�รเติบโตของตล�ด เรียนรู้ระบบวิธีคิดของบริษัทรถยนต์

ร�ยใหญ่ของโลก เช่น โตโยต้�  ฮอนด้�  ย�ม�ฮ� ซึ่งเมื่อตัวเข�กลับม�ลงสน�มจริง และ

ลงมือศึกษ�จนได้ข้อสรุปว่�ภ�ยใน 10 ปี ที่เข�เข้�ม�ในตล�ดรถจักรย�นยนต์ จะต้องได้

เห็นก�รเติบโตของตล�ด และสิ่งที่เข�ค�ดก�รณ์ก็เป็นจริง
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หลักสำ�คัญในก�รทำ�ง�นแบบวิเคร�ะห์ของเข�ก็คือ จะไม่ทำ�ง�นจนรู้สึกว่�ตัวเองเป็นส่วน

หนึ่งของง�นนั้น ซึ่งถ้�เข้�ไปคลุกคลีกับจนกล�ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบง�น ตัวเร�ก็จะโดน

ดึงเข้�ไปเป็นส่วนหนึ่งของง�นประจำ�จนไม่อ�จมองเห็นภ�พรวมของธุรกิจได้  ฉะนั้นหลัก

ของผู้บริห�รก็คือจะต้องพ�ตัวเอ�ให้ออกจ�กง�นประจำ� ให้อยู่แบบเมองจ�กข้�งนอก

เข้�ไป ซึ่งตัวเข�เองก็บอกว่�ตลอดระยะเวล� 10 ปี ที่ผ่�นม� ตัวเข�ไม่เคยลงมือทำ�ง�นด้วย

ตัวเองเลย

เมื่อใช้วิธีออกไปนั่งมองจ�กภ�ยนอก คว�มสำ�เร็จของเข�จึงขึ้นอยู่กับระดับผู้ปฏิบัติก�ร แต่

ก�รเลือกผู้ปฏิบัติก�รของเข�ก็ห�ใช่ก�รเฟ้นห�สุดยอดฝีมือม�ใช้ง�น ด้วยเหตุผลที่ว่�คน

เก่งเหล่�นั้นย่อมมีวิธีก�รของตัวเอง ซึ่งอ�จแตกต่�งไปจ�กวิธีก�รของเข� และห�กจะใช้

ง�นคนเก่งๆ เหล่�นั้นก็ต้องให้เวล�ที่จะเรียนถูกเรียนผิด แต่ธุรกิจของเข�มีเป้�หม�ย มี

แนวท�งที่ชัดเจน ฉะนั้นหัวใจสำ�คัญของทีมในทัศนะของเข�ก็คือก�รมี “ทีมเวิร์ค” นั่นเอง

“มันหาคนเก่งมันหาไม่ทัน เพราะผมมองว่าถ้าจ้างคนที่เก่งมาเขาต้องมีวิธีของเขาแล้วเรา

ต้องปล่อยให้เขาท�าแล้วจะต้องมีการทดลองกันเสียเวลา ผมต้องการให้เขาท�าตามแนวทาง

ที่ผมคิด ฉะนั้นคนนั้นต้องอยูใ่นแผนในทีมของผม  เพราะถ้าใช้คนเก่งมากก็จะมีผลกระทบ

ต่อแนวคิดคนอื่น ผมเลยสร้างทีมไม่มีศูนย์หน้า”

อีกเหตุผลที่น่�รับฟังก็คือ “วิชัย” ไดใ้ห้ข้อคิดว่� ธุรกิจของเข�ส่วนหนึ่งเป็นง�นบริก�ร ที่

ต้องก�รก�รทำ�ง�นเป็นทีมม�กกว่�ก�รมีผุ้นำ�แบบฉ�ยเดี่ยว แต่กไ็มไ่ด้หม�ยคว�มว่�ทุก

คนจะเท่�กันไปหมดเสียทีเดียว พนักง�นในระบบของยังมีก�รให้คว�มสำ�คัญกับซีเนียร์ เป็น

ระบบรุ่นพี่กับรุ่นน้อง แต่กไ็มใ่ช่รุ่นพี่นั่งหัวโต๊ะแล้วสั่งให้รุ่นน้องทำ�ง�น 

 

“คนของผมมี 270 คน เฉพาะทีมงานมอเตอร์ไซค์นะครับ  คือผมแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่คือมี

ขาย ช่าง และออฟฟิตสัดส่วนพอ ๆ กันประมาณ 80 80 80 พอ ๆ กันเลย”

 

นอกจ�กนี้ “ฮอนด้�” ยังคงเป็นแบรนด์เดียวที่เข�บอกว่�อย่�งไรเสียก็คงต้องทำ�ธุรกิจ

ร่วมกันตลอดไป เพร�ะได้ร่วมทำ�ธุรกิจกันม�จนมีคว�มสนิทสนม เป็นบริษัทแม่ที่ดีม�ก

สำ�หรับวงก�รย�นยนต์ในทัศนะของเข� ซึ่งเป็นสิ่งตรงกันข้�มกับคนทำ�ธุรกิจรถจักรย�นยนต ์

ร�ยเก่�จะไม่ยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง 

 

“ถ้�คนใหม่จะแบรนเป็นฮอนด้� เพร�ะยุคเก่�ย�ม�ฮ�จะข�ยดีกว่�ฮอนด้� พอหลัง ๆ 

ฮอนด้�ข�ยดีเข�ก็ม�เอ�ฮอนด้�ด้วยแต่ถ้�เกิดอย่�งเร� เร�ม�ใหม่เมื่อ10 ปีที่แล้ว ก็ต้อง

ข�ยฮอนด้�เร�เลยเป็นครอบครัวฮอนด้�ยี่ห้อเดียว”

เปิดไลน์ธุรกจิใหม่ 
“ตอนนี้ขยายไปที่รถยนต์  ผมเป็นตัวแทนนิสสันเจ้าใหม่ของจังหวัดอุดรแต่ตอนนี้ก็ดิวกัน

อยู่เป็นบิ๊กไบร์มอเตอร์ไซค์ใหญ่ของฮอนด้าอยูใ่นช่วงที่ด�าเนินการอยู่ ลงทุนไปพื้นที่ โชว์รูม 

ตัวอาคาร 150 ล้าน”
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ย�นยนต์คืออีกหนึ่งธุรกิจที่เข�เคยพูดถึงด้วยคว�ม

สนใจ เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่กำ�ลังเติบโต  เมื่อถ�มว่�ทำ�ไม

จึง “นิสสัน” เข�มองว่�อโีค่ค�ร์ของนิสสันเป็นตัวที่น่�

สนใจ นอกจ�กนี้อโีค่ค�ร์ยังเป็นรถขน�ดเล็กที่มีร�ค�ไม่

สูงม�กนัก ขณะที่รถจักรย�นยนต์ร�ค�อยู่ที่ 40,000 

บ�ท แต่ถ้�ห�กนำ�เงินก้อนดังกล่�วไปว�งด�วน์รถยนต์

ก็ส�ม�รถนำ�รถยนต์ออกม�ขับได้ 

ส่วนธุรกิจรถจักรย�นยนต์คงจะเลือกเอ�ก�รรักษ�พื้นที่

โดยไม่ขย�ยออกไปจ�กอุดรธ�นี ซึ่งก็หม�ยถึงจะไม่

ขย�ยฐ�นธุรกิจจักรย�นยนต์ให้กว้�งออกไป แต่จะเลือก

ใช้วิธีก�รต่อยอดขึ้นด้�นบนซึ่งก็คือเปลี่ยนผ่�นจ�ก

จักรย�นยนต์ไปเป็นไปเป็นรถยนต์ เพร�ะเชื่อว่�ฐ�น

ลูกค้�ของเข�ก็คือสิ่งที่จะต้องรักษ�และต่อยอดขึ้นไป 

 

“เราจะจ�ากัดกรอบอยู่ท่ีลิสซ่ิงซ่ึงคิดว่าเราถนัดมากกว่า 

และเราก็ขายรถยนต์เพื่อท่ีจะดูแลลูกค้าของเราที่ซื้อ

มอเตอร์ไซค์เราน่ันแหละเชื่อว่าเขาจะมีส่วนหน่ึงที่จะมา

ใช้รถยนต์  ถ้าเขามั่นใจในการใช้บริการของเราก็เชื่อว่า

เขาน่าจะไว้วางใจเราในการใช้รถยนต์ ฉะนั้นเราได้เปรียบ

ตรงที่เรามีฐานลูกค้าเดิมของเรา”

ความสำาเร็จในวันนี ้
“ผมไม่คิดว่าอะไรคือประสบผลส�าเร็จ คนเรามันส�าเร็จ

ต้องดูตอนสุดท้าย คนเราอาจจะร�่ารวยตอนหนุ่มตอน

ท้ายไม่เหลืออะไรสักบาทสุดท้ายพลาดคุณก็จบ  คนเรา 

ณ เวลานั้นเราต้องซัคเซต  ผมเลยไม่คิดว่าอะไรคือความ

ส�าเร็จแต่เรารู้ว่าเราสนุกกับชีวิตไหม เราท�าธุรกิจแล้ว

หน้าที่เราท�าได้ดไีหม  ถ้าถามส�าเร็จไหมก็ดใีนระดับหนึ่ง”

 

เมื่อมองในมุมแห่งคว�มสำ�เร็จก็จำ�เป็นต้องมองห�รูป

แบบที่อยูใ่นตัวเข� ว่�สิ่งนั้นเกิดขึ้นจ�กตัวเข�เอง

ทั้งหมด หรือว่�เข�มี “ไอดอล” หรือตัวแบบที่น่�สนใจ 

ซึ่งเข�ก็บอกว่� เข�ไมไ่ด้มีคนที่เป็นไอดอลเป็นนักธุรกิจ 

แต่ที่เห็นว่�เป็น “ครู” ทีใ่ห้คว�มรู้แก่เข�ก็คือ “ฟิลิป

ฮอตเลอร์” และ “ปีเตอร์ ดั๊กเคอร์” ที่วิชัยบรรจงอ่�น

ง�นของเข�เขียนอย่�งชนิดที่เรียกว่� “เก็บร�ยละเอียด” 

เพื่อนม�ปรับกับธุรกิจ 

 

“ผมจะเป็นแนวชอบแนวแบบอาจารย์ในมหาลัยท่ีเขา

เขียนหนังสือทฤษฎีอ่านแล้วมาปรับใช้ แต่คนที่เป็นนัก

ธุรกิจเลยผมไม่ค่อยมีเท่าไร”

 

และสิ่งที่สูงสุดสำ�หรับเข�ในวันนี้ก็คือ ก�รได้อยูใ่นพื้นที่

จังหวัดอุดรที่ทำ�ม�ห�กินม�ตั้งแต่ต้น ซึ่งเข�ก็มองว่�

ธุรกิจย�นยนต์ยังจะส�ม�รถไปได้อีก 20 ปี ยังจะ

ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้จนถึงรุ่นลูกเร� ซึ่งลูกของ

เข�ก็จะเข้�ม�ทำ�ในมุมมองและสไตล์ของของเข�ต่อไป 

เป็นหน้�ที่ของลูกที่จะต้องส�นต่อ และเมื่อพ้นยุคของเข�

ไปแล้ว ใครขึ้นม�แซงหน้�ธุรกิจที่เข�สร้�งไว้ก็ต้อง

ปล่อยให้เป็นหน้�ที่ของลูก

 

“แต่ว่าผมมองไกลได้แค่ 15 ปี ไม่สามารถที่จะมองไกลไป

กว่านีไ้ด้ลูกก็ต้องมองต่อจากเรา คือการสอนเขาให้มี

ความคิดอิสระให้เขามีแนวคิดต่อไป แต่ถ้าจะถามว่าจะ

วางแตกรายธุรกิจอื่นไหมเรามองว่าธุรกิจ 20 ปีนี้ยังไป

ได้  ธุรกิจมอเตอร์ไซค์ไป แต่ถ้าไปไมไ่ด้ผมก็ยังมีรถยนต์  

แต่ถ้าจะแตกลายไปอย่างอื่นผมว่ามีความเสี่ยงด้วย” 

 

“ถ้าจะคอยให้(ธุรกิจ)ลงตัวก็ไมใ่ช่และผมยังมองว่าผม

ยังชนะการแข่งทุกปีอยู่ผมเลยผ่อนคลายการบริหาร

ภายในลง ในเมื่อเรามีเงินแล้วเราต้องเวลาให้ครอบครัว

ฉะนั้นผมเลยมีเวลาให้ครอบครัวค่อนข้างมาก เรียกได้ว่า

อยู่กับครอบครัวเกิน 50 % ของการท�างาน  ในชีวิต 

100 %  ผมท�างาน 30 %”

  

“ฉะนั้นคนท�าธุรกิจส่วนใหญ่มองว่าตัวเองพอไหม  คนที่

ท�าธุรกิจจนมีเงินล้นฟ้าหนักเหน่ือยกับธุรกิจผมว่าแปลก

เพราะท�าธุรกิจจนไม่มีเวลาแล้วบอกตัวเอง ยุ่งก็ต้องไป

พิจารณาใหม่ ยุ่งมากจนเสียชีวิตมันเสีย แต่ถ้าความยุ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคือว่าเป็นการพักผ่อนก็แล้วแต่คน 

แต่ผมว่าสุดท้ายคนก็ต้องกับไปมีชีวิตที่มันดูเรียบง่าย 

ผมมองว่าสุดท้ายผมเองก็ต้องมีการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย”



116  บทสัมภาษณ์นักธุรกิจผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสาน 

หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 ปร�กฏซ�กปรักหักพังบน ระบบเศรษฐกิจไทยกระจัดกระจ�ย 

ไปทั่ว แต่กับหัวเมืองต่�งจังหวัด แทบไม่น่�เชื่อว่�จะมีเหตุก�รณ์ดังกล่�วเกิดขึ้นน้อยม�ก 

ทุกวันนี้ จึงมีบรรด�มห�เศรษฐีภูธร ซึ่งมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้อง

ถิ่น บ�งคนถึงขน�ดรุกคืบขย�ยอ�ณ�จักรธุรกิจเข้�ไปชิมล�งยังท้องถิ่นเมืองหลวง เช่น

เดียวกับตระกูลยิ้มศิริ คหบดีที่ดังอย่�งเงียบๆ และคงคว�มมั่งคั่งอยู่ที่หัวเมืองเช่น เมือง

ขอนแก่น ในฐ�นะ “แลนด์ลอร์ด” ม�เป็นเวล�ช้�น�น  

 

“ทรัพย์สินทีไ่ด้มาจากการท�าธุรกิจของพ่อ ส่วนมากจะเป็นที่ดินธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน มใีห้

เช่ารวมๆ แล้วเหลือที่ดินเยอะอยู่ครับจ�าไมไ่ด้ อย่าง Rad Pub อย่างทุ่งสร้าง ทางเข้า

จวนผู้ว่า ก็แบ่งขายออกไป นอกนั้นก็แบ่งๆ ออกมาคนละสิบยี่สิบห้อง และปั๊มน�้ามัน”

 

นั่นคือคำ�บอกเล่�ของ“สมิง ยิ้มศิริ” ท�ย�ทคนกล�งของ “สมช�ย ยิ้มศิริ” เจ้�ของที่ดิน

แปลงสวยหล�ยแปลงในจังหวัดขอนแก่นและเจ้�โรงสีข้�วธัญญทิพย์ โรงสีขน�ดใหญใ่น

จังหวัดขอนแก่น แต่สำ�หรับ สมิง แม้จะเป็นท�ย�ทเจ้�ของอสังห�ริมทรัพย์และโรงสีข้�ว 

แต่เข�กลับเลือกเส้นท�งชีวิตที่ดูจะแปลกออกไปอย่�งชนิดที่เรียกได้ว่� “ลูกไม้ที่หล่นไกล

ต้น” อย่�งสิ้นเชิง 

 

“มาจากเมืองจีนตั้งแต่รุ่นปู่กับย่า มาก็มาอยู่ขอนแก่น แต่แกก็เสียตั้งแต่อาคนเล็กยังอยู่

ในท้อง เพราะขี่ม้าไปติดต่อธุรกิจที่เขาสวนกวางแล้วติดไข้ป่า ขณะนั้นพ่อผมยังอยู่เมือง

จีนลุงคนโตก็อยู่เมืองจีน จวนจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว และความจริงแล้วพ่อของผม 

สมิง 
ย้ิมศิริ                                   

นิสสันขอนแก่น
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(สมชาย ยิ้มศิริ) จะต้องอยู่เมืองจีนแล้วลุงผมต้องกลับ

มา แต่ลุงไม่ยอมกลับพ่อก็เลยต้องเป็นคนกลับมาดูแล

ครอบครัว แล้วก็มีป้าคนหนึ่งเป็นพี่ชื่อสุรีย์ ตอนนี้กใ็ช้

นามสกุลยิ้มศิริ เพราะสามีแกเสียไปนานแล้ว แล้วก็มีคน

เล็กชื่อสุทัศน์ ยิ้มศิริ ท�าธุรกิจส่วนตัวที่กรุงเทพฯ”  

เมื่อพ ่อของเข�เดินท�งกลับม�ม�จ�กประเทศจีน 

ภ�รกิจของพ่อก็คือก�รดูกิจก�รร้�นค้�สินค้�จิป�ถะ

ของครอบครัวที่อ�กงบุกเบิกไว้  เป็นธุรกิจทั้ง ค้�ส่ง โช

ห่วย ข�ยสินค้�จิป�ถะ และกิจก�รก็เป็นไปด้วยดีจนได้

รับคว�มไว้ว�งใจจ�กซับพล�ยเออร์ จนส�ม�รถเครดิต

สินค้�ม�จำ�หน่�ยก่อนได้  แต่หลังจ�กนั้นไม่น�น ก็ต้อง

เผชิญกับเหตุก�รณ์ไม่ค�ดฝัน เมื่อเปลวเพลิงได้เผ�

ผล�ญทั้งร้�นค้�และสินค้�วอดว�ยไปกับกองเพลิงจน

หมดสิ้น ขณะที่ตัวสินค้�เมื่อได้รับจ�กซับพล�ยเออร์ก็

เท่�กับเริ่มต้นก�รเป็นหนี้ ยิ่งเมื่อถูกไฟไหม้ก็เท่�กับเป็น

หนี้ติดลบทับทวีคูณ

“แต่พ่อก็เจรจาว่าจะจ่ายหนีใ้ห้ครบแต่จะขอยืดระยะ

เวลาออกไป ก็ปรากฏทางซับพลายเออร์เห็นใจให้สินค้า

มาขายอีกก็ค่อยๆ ท�าจนใช้หนี้หมด ก็ประมาณ พ.ศ.

2497 ตอนนี้พี่คนโตเพิ่งเกิด ก็ปรากฏเป็นความพลิกผัน 

สุดท้ายกใ็ช้หนี้จนหมด”

แต ่ แล ้ วโชคชะต�ก็กลั บม�พลิกผั น เมื่ อกอง ทัพ

สหรัฐอเมริก�เข้�ม�ตั้งฐ�นบินที่จังหวัดอุดรธ�นี ใน

ครั้งสงคร�มเวียดน�ม มีทห�รอเมริกันเข้�ม�พักที่

จังหวัดอุดรธ�นีและขอนแก่น ก�รเข้�ม�ของทห�รเหล่�

นั้นกไ็ด้นำ�เงินเข้�ม�ใช้จ่�ยเงินกันเป็นจำ�นวนม�ก และ

เมื่อพ่อของเข�ได้แรงบันด�ลใจจ�กก�รไปเห็นบังกะโลท่ี

บ�งแสน จึงนำ�เอ�คว�มคิดกลับม�สร้�งบังกะโลขึ้นที่

ขอนแก่น นอกจ�กจะใช้แบบทรงเดียวกันแล้ว ยังปลูก

ต้นมะพร้�วประดับอีกด้วย 

“ผลปรากฏพวกจไีอชอบก็เลยเช่ากันเหมาปี แล้วก็จ้าง

กุ ๊กจากกรุงเทพฯมาท�าภัตตาคารอาหารฝรั่งเป็นเจ้า

แรกของขอนแก่น ตนนั้นชื่อภัตตาคารธานี ก็เป็นร้าน

เล็กๆ แต่สมัยนั้นก็เรียกภัตตาคาร ชื่อธานีก็คงจะ

เป็นการล้อมาจากโรงแรมราชธานีหัวล�าโพง อันนี้เดานะ

ครับ อาจเป็นเพราะอยูใ่กล้สถานีรถไฟเหมือนกัน”

จ�กนั้นจึงได้รับแต่ตั้งให้เป็นเอเย่นต์โรงง�นย�สูบ รวม

ทั้งลงทุนทำ�ปั้มนำ้�มันและยังได้รับสิทธิทำ�คลังนำ้�มันของ

บริษัทค�ร์ลเท็กซ์ กิจก�รของครอบครัวก็เติบโตขย�ย

เรื่อยม� จนส�ม�รถสะสมทุนได้เป็นกอบเป็นกำ� จน

กระทั่ง ปี 2520 เมื่อมีทุนสะสมม�กขึ้นจึงแบ่งเงินบ�ง

ส่วนม�ลงทุนด้�นอสังห�ริมทรัพย์ จนได้ชื่อว่�เป็นร�ช�

ที่ดินคนหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น 

“ตอนนั้นผมยังไม่เข้ามหาวิทยาลัย มาช่วง 2520 กว่า ๆ  

ก็เริ่มท�าพืชไร่ซื้อกิจการโรงสีที่แต่เดิมเป็นของกลุ่มราชา 

ส่วนรถยนต์เพิ่งจะมาท�าเมื่อ 2537 คือนิสสัน”

 

ครอบครัว สมิง ยิ้มศิริ ประกอบไปด้วยพี่น้องทั้งหมด 7 

คน มีน�ยสมิท ยิ้มศิริ เป็นพี่ช�ยคนโต ได้รับมอบหม�ย

ให้ดูแลกิจก�รค้�พืชไร่และบ้�นจัดสรรโพธิบัลลังก็ ส่วน 

“สม�ร์ท” พี่ช�ยคนรองได้รับหน้�ที่ดูแลโรงสีข้�วธัญญ

ทิพย์ ส่วนคนที่ส�มชื่อ “กัลย�ณี” ช่วยส�มีดูแลกิจก�ร

คลินิกที่นครร�ชสีม� ส่วน “สมิง” เป็นคนที่สี่ และคนที่

ห้�คือคุณ “ป�นทิพท์” ทำ�ธุรกิจสก็อตรังนก และซุปไก่

สกัด คนที่หก “ส�ม�รถ” เป็นแพทย์และทำ�ธุรกิจรถบีเอ็

มดับเบิ้ลยู สำ�หรับคนเล็ก “นิรนุข” เป็นแม่บ้�นและ

สมรสกับผู้บริห�รของ บสก.

“ตอนนี้คุณแม่เสียแล้ว แต่คุณพ่อยังอยู่ ธุรกิจของ

ครอบครัวก็กระจายๆ ออกไป แยกกันออกไป ปัจจุบัน

ทรัพย์สินในส่วนของพ่อก็จะให้คนโตดูแลแล้วก็คอย

จัดสรรดูแลแบ่งให้น้องๆ ตอนนี้คนที่อยูใ่นกงสีจริงๆ ก็

เป็นผู้หญิงสามคน พืชไร่ โรงสีพอไปซื้อกิจการแล้วให้

สมาร์ทดูแล วันหนึ่งประมาณ 120 เกวียน”
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สมิง เริ่มเรียนหนังสือในระดับชั้นอนุบ�ลทีโ่รงเรียนสอนภ�ษ�จีนในกรุงเทพฯ และสอบเข้�

ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 5 ได้ทีโ่รงเรียนส�ธิตแห่งมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ปทุมวันจนกระทั่งจบชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5 และเข้�ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�ตรีที่

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ในคณะเศรษฐศ�สตร์ จ�กนั้นจึงเดินท�งไปศึกษ�ต่อในระดับ

ปริญญ�โทที่มห�วิทย�ลัยดัลลัส มลรัฐเท็กซัส  สหรัฐอเมริก� ท�งด้�นเอ็มบีเอ 

“กลับมากไ็ปท�างานที่บริษัทเทรดดิงคัมปานีของญี่ปุ่นซึ่งเป็นความไฝ่ฝัน ทีใ่ฝ่ฝันตรงนี้

เพราะตอนเรียนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกก็มีอยู่ตอนหนึ่งเล่าถึงการแพ้สงครามของ

ญี่ปุ่น แล้วก็ถูกทิ้งระเบิดใส่จนแทบล่มสลายจากนั้นก็พัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมา แล้วก็มีอยู่

จุดหนึ่งก็คือการค้าของญี่ปุ่นประสบความส�าเร็จและกลับมาเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะ

บรรดาบริษัทการค้าของญี่ปุ่น เลยคิดว่าในชีวิตอยากจะท�างานกับบริษัทญี่ปุ่นสักระยะหนึ่ง

เพื่อจะได้รู้ว่าเขาท�าอะไรกันอย่างไร”

“ได้กลับมาเมืองไทยก็มุ่งมาที่ธุรกิจของญี่ปุ่นแล้วก็ท�างานด้วย 3 ปี ก็ถือว่าคุ้ม ทีไ่ด้เรียนรู้

เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่อยากจะรู้ว่าญี่ปุ่นเขาท�างานกันอย่างไร พอเข้าไปก็รับรูไ้ด้ว่าคน

ญี่ปุ่นดูถูกคนไทย ก็เลยเกิดความรู้สึกว่าอยากแข่งกับเขา แตใ่นที่สุดก็สมใจอยากได้เป็น

พนักงานดีเด่นของเอเชียในส่วนของอาเซียน”

เมื่อล�ออกจ�กบริษัทฯ ในปี 2536 จึงถือโอก�สล�บวช และเข�กโ็ชคดีที่มีสมเด็จพระ

สังฆร�ชองค์ปัจจุบันทรงเป็นอุปช�โดยเป็นก�รบวชพร้อมกับเพื่อน ๆ ที่ต้องก�รมีอุปช�รูป

เดียวกัน ทว่�ก่อนจะบวชสมิงกไ็ด้เคยไปศึกษ�ธรรมกับหลวงพ่อพุธ ฐ�นโิย วัดป่�ส�ลวัน 

และกร�บเรียนท่�นว่�อย�กจะม�นั่งกรรมฐ�น และถ้�บวชเมื่อไรก็จะขอม�อยู่กับหลวงพ่อ 

และหลวงพ่อพุธก็อนุญ�ต 

“แต่ว่าไมไ่ด้บวชกับท่านเพราะเพื่อนๆ ให้บวชวัดบวรกันหมดก็จะได้มีอุปชาเดียวกัน ไปอยู่

กับท่านพรรษาหนึ่ง พรรษาแรกกไ็ด้นักธรรมตรีท�าคะแนนนวโกวาทได้คะแนนสูงสุดของ

สามจังหวัด” 

แนวท�งปฏิบัติทีไ่ด้รับก�รสอนจ�กหลวงพ่อพุธ คือก�รลงมือกระทำ�อย่�งจริงจัง  

นอกจ�กนี้หลวงพ่อยังใช้วิธก�รพูดแต่น้อย พูดเฉพ�ะที่สำ�คัญและถูกต้อง จนหลักก�รดัง

กล่�วถูกนำ�ติดตัวม�ถ่�ยทอดไปยังลูกของเข� 

“แต่พูดแต่ละค�าจะโดนตลอด ก็คงจะมาจากตรงนี้ด้วย อย่างเวลาผมสอนลูกก็เป็นวิธีคิดที่

บางคนอาจจะว่าแปลกๆ อย่างเช่นเรื่องศีล ข้อลักทรัพย์ก็จะพาไปดูอัฐิ ถ้าเป็นธาตุ การเป็น

พระธาตุเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าพระอรหันต์มีจริง ไมใ่ช่สิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งปกติ เพียง

แต่ว่าฝรั่งไม่มีอรหันต์ไม่เคยเห็นพอมาเห็นก็บอกประหลาดๆ  แต่ว่าบ้านเราอรหันต์มีมา

นานแล้ว ในเมื่อพระอรหันต์มีจริงก็แสดงว่านิพพานมีจริง พระนิพพานมีจริงก็คือเวรกรรม

บาปบุญคุณโทษมีจริง ทุกคนเกิดมาต้องตาย ทรัพย์สินที่เราหามาถึงวันที่เราตายจะเหลือ

อยู่ 4 อย่าง มีบุญบาป ความดีความชั่ว ที่เหลือเป็นของคนอื่นเขาหมด ดีกลับชั่วเราทิ้งไว้บน

โลกใบนี้แต่ยังเป็นของเรา บุญกับบาปติดตัวเราไป ทุกภพทุกชาติ”
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หลังจ�กล�สิกข� ก�รได้รับคัดเลือกให้เป็นดีลเลอร์รถ

ยนต์นิสสันดูเหมือนจะเป็นสิ่งทีไ่ม่เคยอยู ่ในส�ระบบ

คว�มคิดของตระกูล “ยิ้มศิริ” ม�ก่อน เพร�ะส�เหตุ

ที่แท้จริงนั้นมีที่ม�จ�กแม่ของ “สมิง” เป็นลูกค้�ประจำ�

ของนิสสัน ที่บังเอิญได้สั่งซื้อรถยนต์ตูโ้ดยส�รขน�ดเล็ก 

และรถยนต์ทีไ่ด้รับกลับมีปัญห�จนต้องนำ�ไปเข้�ศูนย์

ซ่อมของนิสสันที่กรุงเทพฯ ทำ�ให้ทร�บปัญห�ที่แท้จริง

ว่� เกิดจ�กส�ข�ที่ขอนแก่นไมไ่ด้ติดตั้งแอร์และเบ�ะที่

เป็นของโรงง�นนิสสัน 

ทั้งๆ ที่ซื้อรถคันดังกล่�วในร�ค�เต็มจำ�นวน และนับจ�ก

นั้นจึงได้รู ้ว ่�ท�งนิสสันกำ�ลังจะเปลี่ยนดีเลอร์ซึ่งก็มี

ส�เหตุจ�กก�รร้องเรียนของแม่เข�นั่นเอง

“ตอนนั้นแม่ก็สนใจแล้วผมก็ท�างานอยูใ่นกรุงเทพฯ มาก็

เรียกให้กลับมาท�าเป็นโปรเจ็กต์เพ่ือเสนอขอเป็นดีลเลอร์

รถ”

 

สมิงถูกเรียกตัวให้ทำ�หน้�ที่นำ�เสนอโครงก�รฯ ซึ่งใน

ขณะน้ันก็มีนักธุรกิจรถยนต์ท่ีมีประสบก�รณ์ในจังหวัด

ขอนแก่นเสนอตัวเข้�ไปพร้อม ๆ กันหล�ยร�ย นอกจ�ก

นี้ยังมีนักธุรกิจจ�กจังหวัดอื่นเข้�ม�ยืนคว�มจำ�นงด้วย

เหมือนกัน

“ก็อธิบ�ยให้เข�ฟัง แล้วอีกอย่�งก็คือ Distribution 

channel ในขอนแก่นมีอยู่ส�ข�เดียวอยู่ตรงถนนหน้�

เมืองเป็นห้องแถว ที่ถูกต้องมันควรจะมโีชว์รูมพร้อม

เซอร์วิส กระจ�ยอยู่ต�มพื้นที่ด้วยเพร�ะว่�ยี่ห้ออื่นเข�มีกัน  

ส่วนวิธีก�รในก�รข�ยก็ต้องอ�ศัยพนักง�นข�ยกับ

ไฟแนนซ์ม�ช่วย ก็อธิบ�ย จริงๆ เป็นเบสิค แต่เข�ก็เลือก

เร�”

 

กับรถหรูเช่น “เบนซ์” คืออีกหนึ่งแบรนด์ที่ “สมิง” เริ่ม

ต้นธุรกิจม�ตั้งแต่ปี 2544 ในน�ม บริษัท ออโตโพลิส 

จำ�กัด ทั้งๆ ที่ก่อนหน้�นี้ เบนซ์เคยมีกติก�จะต้องมีคำ�ว่� 

“เบนซ์” แล้วต่อด้วยสถ�นที่ เช่น เบนซ์ขอนแก่น แต่หลัง

จ�กที่มีก�รเปลี่ยนผู้บริห�รใหม่นโยบ�ยก็เปลี่ยน โดยไม่

ให้มีคำ�ว่�เบนซ์อยู่รวมกับชื่อ 

  

“นิสสันผมก็ท�ามาตั้งแต่แรก แต่ว่าหุ้นในบริษัทผมถือ

สามสิบเปอร์เซ็นก็มีพี่น้องถือหุ้นอยู่ด้วย ซึ่งผมก็เข้ามา

ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการบริหาร ส่วนเบนซ์นี่ผมใช้

เงินส่วนตัวท�าตั้งแต่แรกเลย”

 

“ก็เปลี่ยนกี่ชื่อ ๆ ก็ซ�้า ก็ต้องหาชื่อแปลก ๆ กไ็ด้ ออโตโพ

ลิส มาจาก ออโตโมบิล บวกกับ เมโทโพลิส เลยไม่ซ�้า

ใคร”

นอกจ�กกิจก�รรถยนต์แล้ว “สมิง” ยังมีกิจก�รอู่ทำ�สี

รถยนต์ ซึ่งเป็นผลม�จ�กเงื่อนไขของนิสสันที่กำ�หนดดีล

เลอร์ให้ทำ�อู่สีรถยนต์ นอกจ�กนี้ยังมใีนส่วนของโชว์รู

มนิสสันแห่งใหม่บนถนนมะลิวัลย์เป็นธุรกิจส่วนตัวของ 

“สมิง” เพร�ะอีกหนึ่งเงื่อนไขของนิสสันก็คือดีลเลอร์

ต้องขย�ยโชว์รูมออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่ แต่กับเงื่อนไข

ของกงสีที่เป็นสิทธิร่วมกันของบรรด�พี่น้อง กลับไม่

ต้องก�รให้ขย�ย “สมิง” จึงตัดสินใจลงทุนขย�ยโชว์รูม

ในน�มส่วนตัวอีกครั้งหนึ่ง

เม่ือกิจก�รโดยภ�พรวมมีลักษณะเป็นธุรกิจม�กขึ้น 

โจทย์สำ�คัญ ณ ปัจจุบันก็คือ ทำ�อย่�งไรธุรกิจทั้งหมด

ของเข�จะส�ม�รถดำ�เนินต่อไปอย่�งเป็นระบบ ซึ่งเรื่อง

ดังกล่�วนี้คำ�ตอบของเข�ก็คือ จะต้องมีมือรองลงไปจ�ก

ตัวเร� ซึ่งเข�ก็มีข้อคิดที่น่�สนใจว่� 
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“อย่าไปคิดว่าเป็นแค่มือ ต้องเป็นเหมือนกับแบ่งภาค

ออกไปได้ คือเป็นตัวแทน คือถ้าเป็นมือมันต้องท�าตามค�า

สั่งของสมอง แต่ถ้าเราแบ่งภาคออกไปสมองมันส่งการ

ของมันเองได้ มันก็รันของมันไปได้ มันไมใ่ช่การสั่งการแต่

เป็นการมอบหมายภาระรับผิดชอบไปให้ แต่เราเองก็ต้อง

มอนิเตอร์เขา”

ส่วนแบรนด์สินค้�ที่มีคว�มแตกต่�งระหว่�ง “เบนซ์” 

กับ “นิสสัน” เช่นกรณีของเบนซ์จะเป็นกลุ่มลูกค้�ที่แคบ

กว่� มีกระบวน มีเงื่อนไขในก�รก�รตัดสินใจซื้อรถยนต์ที่

แตกต่�งไปจ�กลุ่มที่ต้องก�รซื้อรถยนต์นิสสัน ซึ่งเป็นก

ลุ่มลูกค้�ทีใ่หญ่กว่� มีกระบวนก�รตัดสินใจในลักษณะที่

ว่�ไม่จำ�เป็นต้องเป็นนิสสันเสมอไปเพียงแต่ว่�ขอให้ได้

รถยนต์ที่มีคุณสมบัติคล้�ย ๆ กันนิสสัน ขณะที่กลุ่มคนที่

ต้องก�รใช้รถยนต์ในแบบรถเบนซ์ ก็จะมีวิธีคิดอีกแบบ

หนึ่ง 

“จ�าเป็นไหมที่ต้องเป็นยี่ห้อเบนซ์ ท�าไมต้องซื้อเบนซ์ก็คือ

วิธีคิดแบบหนึ่ง กับคนที่เขาซื้อรถนิสสัน ก็ พูดคร่าวๆ ก็

คือคนซื้อรถนิสสันเขาต้องการซื้อรถไปใช้ แต่คนที่ซื้อ

เบนซ์ไมใ่ช่แค่การซ้ือรถไปใช้เขาต้องการอะไรอีกหลายๆ 

อย่างจากรถที่เขาขับ  เรื่องคุณค่าอะไร ถ้าเราหาเจอกไ็ด้

ขาย แต่ว่าแต่ละคนคุณค่ากไ็ม่เหมือนกันอีก บางท่าน

อาจจะบอกว่าซื้อเบนซ์เพราะเดินทางมาก เบนซ์เดินทาง

ไกลไม่เมื่อยและปลอดภัยสูงมาก บางท่านอาจเอาไว้

รับแขก” 

พฤติกรรมก�รใช้รถยนต์ในต่�งจังหวัดรถกระบะมีส่วน

แบ่งตล�ดอยูใ่นระดับ 70-80 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่รถเก๋งมี

ส่วนแบ่งตล�ดอยู่ที่ 30 เปอร์เซ็นต์ หรืออ�จจะอยูใ่น

ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ไม่เกินจ�กนั้น ขณะทีโ่ดยข้อเท็จจริง

พฤติกรรมก�รใช้รถกระบะโดยท่ัวไปกลับปร�กฏว่�กว่�

ครึ่งหนึ่งไมไ่ด้นำ�ไปใช้บรรทุก แต่ที่ซื้อรถยนต์กระบะเป็น

เพร�ะที่ผ่�นม�รถรถยนต์กระบะจะมีร�ค�ถูกกว่�รถเก๋ง 

“ตอนนั้นที่ผมท�านิสสัน รถกระบะราคาสามแสนกว่า 

ขณะที่รถเก๋งสี่แสนกว่าบาท ราคาต่างกว่ากันแสนกว่า

บาท อันที่สองน�ามันดีเซลราคาถูกกว่า การดูแลรักษาก็

ถูกกว่า อีกอย่างสภาพถนน ในพื้นที่ออกจากตัวเมืองไป

สภาพกไ็ม่ค่อยดี เพราะฉะนั้นกระบะเหมาะกับการใช้งาน 

ทั้งๆ ทีไ่มไ่ด้บรรทุก”

แต่ปัจจุบันรถเก๋งจะมีร�ค�ไม่แพงไปกว่�รถยนต์กระบะ

โดยภ�พรวม ถนนหนท�งก็มีม�ตรฐ�นดีขึ้น ร�ค�นำ้�มัน

เบนซินกับดีเซลก็มีส่วนต่�งไม่ม�กนัก อีกทั้งอัตร�สิ้น

เปลืองนำ้�มันของรถเก๋งก็ประหยัดม�กข้ึนต�มเทคโนโลยี

เครื่องยนต์สมัยใหม่ ทำ�ให้กลุ่มคนที่เคยใช้รถกระบะเริ่ม

หันม�ใช้รถเก๋ง จนเริ่มมองเห็นในปัจจุบันนี้ว่�อัตร�ส่วน

ก�รใช้รถเก๋งกับกระบะมีส่วนแบ่งเป็นครึ่งต่อครึ่ง 

“นิสสันปัจจุบันเป็นรถเก๋ง 80-90 เปอร์เซ็นต์ แต่ข้อเท็จ

จริงก็คือ โรงงานไมไ่ด้ท�าการผลิตรถกระบะ แต่ว่าถ้า

สินค้ามีพร้อมผมก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ประมาณสักครึ่งต่อ

ครึ่งหรือ 40/60 เพราะว่ารถเก๋งนิสสันเป็นอโีค่คาร์ เป็น

รถที่ราคาถูก ค่าใช้จ่ายในการใช้ทุกอย่างประหยัดหมด”

กับเป้าหมายยอดขายที่วางไวใ้นระดับ 2900 คัน แต่ก็

ขึ้นอยู่กับข้อจ�ากัดที่ว่า “นิสสัน” จะมีรถยนต์ป้อนสู่

ตลาดมากน้อยเพียงไร ขณะที่ยอดจองรถในปัจจุบันมี

ตัวเลขอยูใ่นระดับ 700-800 คัน 

ธุรกจิของครอบครัวยิม้ศริิ
-  ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ ในชื่อ หมู่บ้�นโพธิบัลลังก์

-  ธุรกิจค้�ปลีก และตัวแทนจำ�หน่�ยของโรงง�นย�สูบ

-  ตัวแทนจำ�หน่�ย นิสสันขอนแก่น

-  ตัวแทนจำ�หน่�ย เมอร์เซเดส-เบ็นซ์ ขอนแก่น (ออโต

โพลิส โดยคุณสมิง ยิ้มศิริ) 

-  ตัวแทนจำ�หน่�ย บีเอ็มดับเบิ้ลยู ขอนแก่น (สก�ย ออ

โต้เฮ้�ส์ โดยคุณส�ม�รถ ยิ้มศิริ)

-  ศูนย์ซ่อมสีรถยนต์ ขอนแก่นออโต้เพ้นท์

-  โรงสีข้�ว ธัญญทิพย์

นอกจ�กนี้ คุณสมิง ยิ้มศิริ ยังดำ�รงตำ�แหน่ง ประธ�น

หอก�รค้�จังหวัดขอนแก่น ด้วย
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“ผมเกิดที่สุรินทร์ พอเรียนจบ จากสหรัฐฯ พ่อไปรับที่สนามบิน แล้วมาส่งทีโ่คราช ทิ้ง

กระเป๋าพะรุงพะรัง 4 – 5 ใบที่บรรจุข้าวของติดตัวมาจากอเมริกา เพื่อให้ดูแลโชว์รูม

รถยนต์ ที่มีพนักงาน 17 คน ก็แนะน�าผมให้รู้จักกับพนักงาน เข้ามาในโชว์รูม พนักงานก็

ไม่รู้จัก เดินยกของขึ้นห้อง พนักงงานก็งงๆ ว่าเด็กทีไ่หน” โชว์รูมที่เข�ได้รับมอบหม�ย

จ�กพ่อให้ม�ดูแลก็มีสภ�พเป็นเพียงตึกแถว ทำ�เลที่ตั้งของมันอยู่อยู่ตรงข้�มห้�งเดอะ

มอล์นครร�ชสีม� หลังจ�กนั้นเข�จึงค่อยๆ ขยับขย�ยในภ�ยหลัง ซึ่งก็คือหลังจ�กเข้�ม�

ทำ�เต็มตัว เนื่องจ�กมองเห็นแนวโน้มว่�ธุรกิจตัวนี้น่�จะมีผลตอบแทนที่พอไปได้ จ�กนั้น

จึงตัดสินใจสร้�งโชว์รูมปัจจุบัน ซึ่งโชว์รูมนี้ก็คือโชว์รูมฟอร์ดแห่งแรก จ�กนั้นจึงขย�ย

กิจก�รไปที่ที่อำ�เภอป�กช่อง “เรากไ็ด้ Licence เป็นโชว์รูมมาสด้าทีโ่คราชแห่งที่ 2 เรา

ก็มีที่นีโ่ชว์รูมหนึ่งแล้วกไ็ปท�าที่ปากช่องอีกแห่งหนึ่ง”

หลังจ�กธุรกิจโชว์รูมรถยนต์ม�สด้�ดำ�เนินไปด้วยดีเป็นเวล� 1 ปี เข�ก็เริ่มสนใจและลงทุน

ในโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ในโคร�ช จนกระทั่งผ่�นม�ได้ร�ว 4-5 ปี จนล่�สุดจึงได้มี

โครงก�รร่วมทุนกับ คลังพล�ซ่� โดยเป็นก�รจับมือกันระหว่�ง “สุดที่รัก” กับ “กลุ่ม

คลังพล�ซ่�” ซึ่งเป็นโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์คู่สัญญ�กับก�รรถไฟแห่งประเทศไทย เป็น

โครงก�รทีใ่หญ่ที่สุดในโคร�ช มูลค่�กว่� 4,000 ล้�นบ�ทโดยประม�ณ กับพื้นที่ธุรกิจ 

1,000 ยูนิต

ถูกพ่อผลักลงทะเลให้หาทางว่ายนำ้าขึ้นฝั่ง
“ครับเหมือนคนถูกผลักตกน�้า ไม่เข้าใจอะไรหรอกครับ เพราะมันจบมาใหม่ๆ แตโ่ชคดีที่

ว่าพนักงานมีแค่ 17 คน หลักๆ เป็นเรื่องของการบริหารจัดการคน”

สุดท่ีรัก 
พันธ์สายเชื้อ         

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มคาซ่าเอสเตท และ 
ผู้แทนจำาหน่วยรถยนต์ ฟอร์ด และ มาสด้า 



122  บทสัมภาษณ์นักธุรกิจผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสาน 

“มันก็พร้อมท่ีจะรับความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ผิด

พลาด ถูกไหมครับ Miss management ก็คือ ค่าใช้

จ่ายเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ถ้าเราบริหารจัดการไปเกิด

การผิดพลาด ต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้น อย่างมากกโ็ดนพ่อด่า 

แต่แน่นอนสิ่งที่เรารู้คือ เราจะไม่ท�าอย่างนี้อีกเราก็ต้อง 

หาวิธีการท�าต่อ ช่วงนั้นเองก็ถือเป็นช่วงที่ล�าบากที่สุด

ในการท�างาน เพราะว่าไม่มีประสบการณ์ ที่เรียกว่า

ประสบการณ์ไม่มีบารมไีม่ถึง”

 

แต่พัฒน�ก�รทุกอย่�งมันจะมีข้ันมีตอนของคว�มสำ�เร็จ

ที่รออยู่กไ็มไ่ด้ม�ทีเดียวทั้งหมด เริ่มต้นจ�กก�รปกครอง 

คนได้  เมื่อปกครองคนได้ผ่�นไป  2 - 3 ปี จ�กนั้นก�ร

ตัดสินใจบ�งอย่�งยังทำ�ไมไ่ด้ดี เพร�ะบ�งสิ่งบ�งอย่�ง

ที่ว่�ก็คือเรื่องใหญ่ ที่เป็นก�รตัดสินใจครั้งสำ�คัญ ทำ�ให้

เข�ยังต้องปรึกษ�พ่อ นับตั้งแต่วันแรกที่ “สุดที่รัก” เข้�

ม�ทำ�ง�นก็ต้องนับว่� พ่อต้องลงทุนกับคว�มเสี่ยง 

เพร�ะพ่อต้องมอบอำ�น�จให้เด็กอ�ยุ 22 – 23 ปี ให้มี

อำ�น�จในก�รเช็นต์เช็คสั่งจ่�ยเงินหล�ยล้�นบ�ท กับคน

ที่ยังอยูใ่นวัยที่ยังเล่นติดสนุก

 

“คุณพ่อท่านมอบเงินก้อนหนึ่งมาให้ท�าธุรกิจเลย หลัก

หลายล้าน ก้อนแรกให้มาท�าน่าจะสักประมาณ 10 ล้าน 

ใหไ้ปบริหารเป็นเงินสดหมุนเวียนในบริษัท เป็นเงิน 

start up แล้วปล่อยเลยครับ ถ้าเป็นผม ถ้าถามผลใน

วันนี้ ถ้าลูกผมอายุ 22 ผมกล้าปล่อยเงิน 10 ล้านให้ลูกไป

ท�า ผมตอบว่าไม่กล้า ตอบได้เลย ท่านมองการไกล ท่าน

มองว่า ถ้าท�าเจ๊งตอนนี้ ก็จะได้รู้ว่าลูกคนนีใ้ชไ่มไ่ด้”

 

แต่กรณีเช่นเข�กไ็มใ่ช่สิ่งที่พอทำ�เป็นครั้งแรก เพร�ะก่อน

หน้�นั้น พี่ช�ยคนโตของเข�ก็เคยถูกลองดีด้วยวิธี “โยน

เงินก้อน” ใหไ้ปบริห�รเช่นนี้ม�แล้ว และพี่ช�ยกไ็ม่ทำ�ให้

ครอบครัวผิดหวัง ซึ่งขณะนี้พี่ช�ยของเข�ก็บริห�รโชย์

รูม นิสสัน สุรินทร์ จนประสบคว�มสำ�เร็จเช่นกัน 

 

“วิธีการประมาณแบบนี้ แต่ว่าจะแตกต่างก็คือ ที่สุรินทร์

ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่คอยประกอบอยู่ตลอด แต่อย่างผม 

คือมาฉายเดี่ยว ท�าเองคนเดียว เพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อ

เองก็ติดภาระกิจที่เป็นรองนายกเทศมนตรีที่สุรินทร์

ด้วย คุณแม่ก็แวะไป มา บ้าง ให้ก�าลังใจบ้าง คุณพ่อให้

วิธีการคิด แนวทางการท�าธุรกิจ มีปัญหาปรึกษาท่านได้ 

แนวทางการบริหารจัดการคน”

เป็นคนชอบลองของ
“โชคดีที่ผมเป็นคนชอบลอง ก็จะน�าเสนอ ไอเดีย หลายๆ 

อย่างให้คุณพ่อ ปรึกษากันว่าดไีหม ท�าไดไ้หม แล้วกโ็ชค

ดีที่คุณพ่อท่านเป็นคนค่อนข้างเปิด  เอาซิ ลองดู ล้มก็จะ

ได้รู้ว่าเจ็บ ท่านกใ็ห้ลอง ซึ่งหลายอย่างทีไ่ด้ลองกไ็มใ่ช่

ว่าถูกต้อง” “ผมมีสิ่งที่ผมคิดอยู่เรื่อยๆ 1. คนทุกคน

ฉลาดเท่ากัน ไม่มโีงไ่ม่มีอะไรมากกว่า แต่คนทุกคนไม่มี

โอกาสที่เท่ากัน เท่านั้นเอง”

สือ่สารเข้าไปถงึ “กลางใจ” ลูกน้อง
ต้องยอมรับว่�โอก�สที่พ่อโยนให้กับเข� ทำ�ให้เข�เชื่อและ

ศรัทธ�ในคำ�ว่� “โอก�ส” เชื่อว่�ทุกคนมีคว�ม “ฉล�ด

เท่�กัน” เช่นนี้แล้ว เข�จึงพย�ย�มอธิบ�ยถึงสิ่งเหล่�นี้

ให้ทีมง�นฟังว่�

“เราก็เชื่อว่าคุณก็ฉลาด เชื่อว่าคุณมีความสามารถ แต่

เราก็ต้องหยิบยื่นโอกาสให้กับเขาลองท�างานดู ถ้าหาก

คุณมีความสามารถในการับโอกาสนี้เอาไว้ ถ้าคุณคิด

อย่างฉลาด อนาคตคุณก็เติบโตไปตลอด ก็เติบโตไป

พร้อมกัน หลังจากที่คุยกับทีมงานแบบนี้ เขาก็ต้องการ

พิสูจน์เหมือนกัน ว่าถ้าแม้ว่ายังไม่มโีอกาส แต่ฉันก็ฉลาด

เหมือนกัน พร้อมที่จะรับโอกาสดีๆนีไ้ว้ คือที่มาของความ

โชคดี และท�าให้มีเพื่อนร่วมงานดีๆเยอะ”

แตไ่ม่ว่�จะมีวิธีก�รที่ดีเพียงไร อ�จมีคนจำ�นวนหนึ่ง

ยอมรับ แต่กใ็ช่ว่�จะไร้คนแข็งขืน ดังเช่นในช่วง 2 - 3 ปี 

ก็ทำ�ให้เข�เรียนรู้ว่�บรรด�พนักง�นที่มีอ�ยุม�กกว่�เข�

เปิดใจยอมรับได้ย�ก ดังนั้นเมื่อจะต้องรับพนักง�นใหม่

จึงพย�ย�มรับคนที่อ�ยุน้อยกว่� และเมื่อผ่�นพ้นไป 2 - 

3 ปี พนักง�นรุ่นใหม่ที่รับเข้�ม� ก็จะเกิดประสบก�รณ์

จ�กก�รเรียนรูไ้ปพร้อมๆ กับตัวเข�  “หลายโชว์รูมใน

โคราชจะมีอายุเฉลี่ยของพนักงานค่อนข้างมาก เฉลี่ย

ประมาณ 37 38 ปี แตใ่นโชว์รูมของผม จะเฉลี่ยอยู่ที่

ประมาณ 32 - 35 อายุเฉลี่ยนะครับ แต่บางคนก็อายุ
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ประมาณ 40 แต่เป็นจ�านวนน้อยมาก พนักงานอายุประมาณ 20 ปลายๆ จะเยอะมาก 

นอกจากอายุเฉลี่ยของตัวพนักงานเอง อายุเฉลี่ยของพนักงานที่อยู่กับองค์กร 17 คนที่คุณ

พ่อให้ดูแล 10 กว่าพี่ที่ผ่านมา พนักงานชุดเดิมยังอยู่กับผม 10 คน”

ผู้พชิิตคอืนักขาย 
ธุรกิจรถยนต์เหมือนธุรกิจซื้อม� ข�ยไป ปัจจัยที่ทำ�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จคือ ข�ยให้เร็ว 

อย่�ให้รถจอดอยูใ่นสต๊อกน�นเกินไป ก�รหมุนสต๊อกให้เร็วคือสิ่งจำ�เป็น แม้จะกำ�ไรน้อยกไ็ม่

เป็นไร เป็นหลักก�รที่ทำ�ได้ง่�ยๆ ซึ่งก็คือข�ยให้เร็ว อย่�จอดน�น

“หลักเราจะใช้ Sale เป็นหลัก แล้วก็เราเองจะต้องออกไปพบลูกค้าอยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะ

ช่วงแรกๆ ช่วงที่เปิดโชว์รูมแรกๆ ต้องเคาะประตูขาย ชอบไม่ชอบกไ็ม่เป็นไร ขอโอกาสน�า

เสนอ เหมือนขายตรงเลยครับ”

 

ปัญห�ทีโ่ชว์รูมข�ยรถยนต์ต้องเผชิญก็คือ ทีมข�ยรถยนต์ของบริษัททั่วไปมักจะเปลี่ยนหน้�

เปลี่ยนต�กันบ่อยครั้ง แต่สำ�หรับเข�กลับบอกว่�ธุรกิจรถยนต์ของตัวเองโชคดี มีทีมง�นที่

เข้�ใจส่วนใหญ่จะอยู่กับโชว์รูมเป็นเวล� 5- 6 ปี ก็นับว่�น�นสำ�หรับธุรกิจรถยนต์ ซึ่งโดย

ธรรมช�ติของคนซื้อรถยนต์มักจะติดในเรื่องของ “แบรนด์” และ “พนักง�นข�ย” 

“ถ้าเซลส์คนนี้เปลี่ยนแบรนด์ไปขายกับบริษัทอื่น เขาก็จะขายไม่ดี เช่น เปลี่ยนจากฟอร์ดไป

อยู่กับเชฟฯ ลูกค้าโทรมาลูกค้าครึ่งหนึ่งก็ยังชอบที่เขาขายฟอร์ด ไปขายกับเชฟฯ กไ็มไ่ด้ซื้อ 

แต่ลูกค้าบางรายก็ติด Sale อยู่ทีไ่หนก็ตามไปซื้อ แต่ถ้าsale คนไหนอยู่ทีโ่ชว์รูมเดิม เกิน

กว่า 4 ปีไม่ว่าจะป็นแบรนด์ไหน พอลูกค้าผ่อนหมด ลูกค้าก็จะคิดถึงเขา ถ้าเขาบริการดี 

ลูกค้าก็จะมโีอกาสกลับมาซื้อรถคันที่ 2 ท�าให้ผมขายรถได้ง่ายมาก เพราะลูกค้าติดทั้ง 

sale ติดทั้งการบริการของเราที่มใีห้กับลูกค้า ครับ”

  

“เป็นตัวแทนฟอร์ดมาแล้ว 6-7 ปี  เป็นตัวแทนมาสด้า 9-10 ปี มิตซู เพียงเป็นได้เมื่อปีที่

แล้ว เนื่องจากเรามีการบริการ ดูแลรถที่ขายไปอย่างดี ลูกค้าก็วางใจในการให้บริการ ซึ่ง

ขณะนี้เรามียอดขายติด 1 ใน 5 ของการขายรถยนต์ฟอร์ด ติด 1 ใน 10 ของยอดการขาย

รถยนต์มาสด้า”

แตกไลน์ธุรกจิ
ภ�ยหลังก�รดำ�เนินธุรกิจที่เป็นตัวแทนข�ยรถยนต์ 3 ยี่ห้อ ธุรกิจก�รเป็นตัวแทนข�ยรถ

ลงตัว ประกอบกับเร�เห็นเส้นท�งธุรกิจอีกท�งหนึ่งที่น่�สนใจคือก�รทำ�บ้�นจัดสรร  เริ่ม

ทำ�ม�ได้ประม�ณ 4 ถึง 5 ปี ทำ�ม�ทั้งหมด 7 โครงก�ร

“พ่อจะเป็นคนสอนอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่ที่จิตเราว่างเราจะสามารถคิดเรื่องอื่นๆ ได้เยอะ เราก็

พยายามมอบหมายงานให้พนักงานด�าเนินการเอง ค่อยวาง จนพนักงานสามารถท�าแทน

เราได้ จนเรารู้สึกว่างเราก็มีเวลาในการเริ่มธุรกิจใหม่”และเขายังบอกว่าบังเอิญที่มีหุ้นส่วน
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ที่ดี เป็นรุ่นพี่จากโรงเรียนเก่าที่เป็นสถาปนิกและมีความ

เชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่แล้ว ส่วนคุณพ่อก็เคยเป็นผู้รับเหมา 

ก่อสร้างก็เลยท�าให้ธุรกิจเดินหน้าได้ง่าย 

  

“ในโครงการแรกเราท�าราคา ยูนิตละ 8 แสน ถึง 1 ล้าน

เศษ หลังจากนั้นเราก็ค่อยขยับมาท�าตลาดบ้าน 2-4 

ล้าน 3-9 ล้าน จนถึงปัจจุบัน 4-30 ล้าน แต่เราก็พยาม

ท�าทุกราคาแต่จะไม่ท�าราคาต�่ากว่า 2 ล้าน เพราะการ

ท�าตลาดบ้านราคาต�่านั้นเป็นเรื่องยาก และเราไม่มี

ศักยภาพขนาดนั้น” 

 

“เมื่อท�าธุรกิจท่ีท�าบ้านจัดสรรสิ่งท่ีเป็นปัจจัยในการ

ก�าหนดราคาคือที่ดิน แต่เขากไ็ม่เคยที่จะซื้อที่ดินทิ้งไว้

แล้วรอ แต่เราเลือกซื้อที่ดินที่มีท�าเลที่แน่นอน น�้าไม่ท่วม 

สาธารณูปโภคดี จึงท�าให้ต้นทุนสูงกว่าผู้ประกอบการ

รายอื่น ถึงแม้จะแพงแต่ก็ลงมือได้เลย ในระยะ 4-5 ปีเรา

ก็มีแผนที่จะร่วมทุนครั้งใหญ่ราว 4,000 ล้าน กับคุณ

ไพจิตร คลังพลาซ่า โดยคุณไพจิตรถือหุ้น 45 เปอร์เซ็นต์ 

ผมถือหุ้น 45 เปอร์เซ็นต์ และรุ่นพี่ที่เป็นสถาปนิกอีก 10 

เปอร์เซ็นต์ และโครงการอื่นอีกในแต่ละปีลงทุน 5-8 

ร้อยล้านแต่ละปี”

สัมฤทธิผลทางธุรกจิ
ห�กนำ�สองเส้นท�งธุรกิจสองส�ยน้ีม�เปรียบเทียบกัน 

ซึ่งมันก็มีคว�มแตกต่�งในตัวของมันอยู่แล้ว แต่ถ้�ในมุ

มธุรกิจอสังห�ฯ มีคว�มอ่อนไหวม�กกว่�ทั้งในเรื่อง

คุณภ�พที่เร�ต้องเป็นผู้ควบคุมเอง ส่วนรถยนต์มีบริษัท

แม่เป็นผู้ดูแลก�รผลิต ควบคุมคุณภ�พให้ทั้งหมดเพียง

แค่ทำ�หน้�ที่ซ่อมบำ�รุง อีกทั้งก�รทำ�อสังห�ฯ ใครมีเงินก็

ส�ม�รถเข้�ม�ลงทุนได้เพร�ะมีองค์คว�มรู้ให้บริก�ร

จ�กผู้ข�ยวัสดุอยู่แล้ว ซึ่งเร�ก็เป็นผู้เล่นร�ยใหม่ที่เข้�ม�

ปรับเปลี่ยนทิศท�งก�รทำ�ตล�ดอสังห�ฯ ที่ทำ�บ้�นไม่

หวังผลกำ�ไรม�ก

เครือข่ายธุรกจิ 
นอกจ�กจะทำ�ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ทีโ่คร�ชแล้ว ยังมี

อสังห�ริมทรัพย์ที่เป็นธุรกิจของพ่อ(จีรศักดิ์ พันธุ์ส�ย

เชื้อ)ที่สุรินทร์ ศรีสะเกษ และกรุงเทพฯ ส่วนธุรกิจ

รถยนต์ที่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ โคร�ช ซึ่งทั้งหมดยังอยูใ่น

ระบบกงสี ในเครือบริษัท เอกสห กรุ๊ป ที่พ่อเป็นประธ�น

บริษัท ทุกเดือนจะมีก�รประชุมห�รือในส่วนที่แต่ละคน

ดูแล ส่วนก�รเปิดธุรกิจใหม่ๆ จะต้องนำ�เข้�ที่ประชุม

ก่อนดำ�เนินก�ร ส่วนเรื่องระบบร�ยได้ก็ยังเป็นก�รจัด

เก็บแบบกงสี 

AEC
“ในมุมมองของนักธุรกิจท้องถิ่น ผมมีความห่วงกังวล 

ภายหลังการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยนในปี 2558 

นั้น ธุรกิจอสังหาฯหรือธุรกิจรถยนต์เป็นธุรกิจที่เข้าง่าย 

หากเปิดประเทศจะท�าให้ทุนใหญ่ทะลักเข้ามาทุนท้องถิ่น

จะล�าบาก จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น หากเปรียบเป็นคู่ชก ก็

ชกข้ามน�้าหนักตัว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนใหญ่จากสิงคโปร์ 

มาเลฯ ปรัชญากไ็ม่ต่างกันจึงท�าให้ทุนท้องถิ่นมีความ

เสี่ยง”
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ห�จะถ�มคนไทยซักคนว่�รู้จัก “ช.ทวี” หรือไม่ อ�จจะมีคนน้อยคนที่รู้จัก ยิ่งถ้�จะบอกให้

ทร�บว่� ช.ทวี มีชื่อเสียงระดับโลก โดยเฉพ�ะ บริษัท ช.ทวี ดอลล�ร์เซียน จำ�กัด ที่เกิดขึ้น

จ�กก�ร่วมทุนกับบริษัทผลิตตัวถังรถบรรทุกจ�กเยอรมนี ที่เข้�ม�ฐ�นผลิตอยู่ที่จังหวัด

ขอนแก่น ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นโดย “สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย” กรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้ที่

สืบทอดเจตน�รมณ์ต่อจ�กผู้เป็นพ่อ “ชอ ทวีแสงสกุลไทย” ที่ต่อรถบรรทุกข�ยทั่ว

ประเทศเป็นเจ้�แรก ๆ ของประเทศไทย จนกระทั่งเปลี่ยนผ่�นม�ถึงยุคของ “สุรเดช” ขึ้น

ม�ทำ�หน้�ที่กุมบังเหียน ช.ทวีฯ จึงได้ขย�ยตล�ดรุกออกไปยังประเทศต่�งๆ ทั่วโลก

สุรเดช เกิดเมื่อ 3 กันย�ยน พุทธศักร�ช 2509 เรียนจบมัธยมต้น โรงเรียนอัสสัมชัญ

ศรีร�ช� และม�จบชั้นมัธยมปล�ย ทีโ่รงเรียนขอนแก่นวิทย�ยน ก่อน ที่จะบินไปศึกษ�

ด้�นวิศวกรรมเครื่องยนต์ ที่ โยมิอุริ รโิกแซม และคณะบริห�รธุรกิจ ที่มห�วิทย�ลัยซันโน 

ประเทศญี่ปุ่น หลังจ�กนั้น ได้เข้�ม�รับผิดชอบกิจก�รของครอบครัว ในตำ�แหน่ง

กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัทขอนแก่น ช.ทวี จำ�กัด และ ได้นำ�แนวคิดก�รบริห�รธุรกิจในเชิง

รุก ต�มสไตล์ก�รบริห�รของนักธุรกิจสมัยใหม่เข้�ม�สร้�งก�รเปลี่ยนแปลงในขอนแก่น 

ช.ทวี 

 

แต่เดิมตระกูลของเข�มีกิจก�รโรงสีอยู่ที่กรุงเทพ แต่เมื่อมีคว�มต้องก�รวัตถุดิบม�กปู่

จึงส่งพ่อของเข�ม�ปักหลักที่อีส�น โดยเลือกเอ�เมืองขอนแก่นเป็นชัยภูมิ และได้ทำ�เลที่

อำ�เภอนำ้�พองและที่ บ้�นเหม่� หนองเรือ และเมื่อกิจก�รโรงสีเริ่มอยู่ตัว พ่อของเข�จึงเริ่ม

ม�จับธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ และอะไหล่ ซึ่งขณะนั้นถือว่�กิจก�รพอจะดำ�เนินไปได้ นับจ�ก

นั้นม�กไ็ด้เป็นตัวแทนข�ยรถยนต์บรรทุกยี่ห้อฮโีน่  เมื่อร�วปี พ.ศ. 2515-2516 และกไ็ด้

เป็นตัวแทนม�เรื่อยๆ นอกจ�กนี้ยังได้ทำ�ธุรกิจเปิดร้�นและเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยย�ง

รถยนต์ยี่ห้อบริดสโตน และกูดเยียร์อีกด้วย

สุรเดช 
ทวีแสงสกุลไทย          

ช.ทวี ดอลลาร์เชียน 
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“พอเป็นตัวแทนขายรถบรรทุกก็มองเห็นถึงการต่อตัว

ถังรถบรรทุก เริ่มแรกก็ท�าทีโ่กดังเก่าหลังโรงเรียน

ขอนแก่นวิทยายน หลังบ้านมีที่อยู่  2ไร่ มีอู่ต่อตัวถัง

กระบะไม้ และอู่ต่อตัวถังรถบัส  พอปี 2520 เราก็ย้ายอู่

ไปอู่ที่ถนนมิตรภาพปัจจุบันคือข้าง บิ๊กซี  ท�ามาติดกับ

รถบรรทุกที่เราขายอยู่” 

ช.ทวีเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกก�รต่อตัวถังรถบรรทุกและรถ

บัสม�ตั้งแต่ปี 2511 ซึ่งตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� ช.ทวี 

กไ็ด้ทำ�ก�รพัฒน�เทคโนโลยใีนก�รผลิตตัวถังรถท้ัง

สองชนิดได้อย่�งสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของ

ตล�ด และทั้ง ๆ ทีโ่รงง�นของ ช.ทวี จะอยูไ่กลถึง

จังหวัดขอนแก่นแต่กไ็ด้รับคว�มนิยมไปถึงเมืองหลวง 

ทั้งๆ ทีใ่นสมัยก่อนถนนหนท�งกไ็ม่สะดวกสบ�ยม�กนัก 

เมื่อสุรเดชกลับม�จ�กญี่ปุ่นใน ปี 2541 พ่อก็ถ�มเข�ว่�

อย�กทำ�ธุรกิจอะไรหรือว่�อย�กจะเป็นตัวแทนข�ยรถ 

แตใ่นขณะนั้นเข�ก็บอกกับพ่อว่�อย�กเป็นผู้ผลิตม�กว่� 

เพร�ะเป็นเรื่องท่ีท้�ท�ยกว่�ก�รเป็นตัวแทนข�ยรถที่

ต้องอยู่ภ�ยใต้อำ�น�จของบริษัทแม่ เป็นแค่เรื่องซื้อม�

ข�ยไป แต่พ่อของเข�ก็ทักท้วงว่�เป็นเรื่องที่ย�ก ถ้�คิด

จะทำ�ก็ต้องทำ�อะไรที่แตกต่�ง นี่จึงเป็นที่ม�ของก�ร

มองห�พ�ร์ทเนอร์ ทั้งญี่ปุ่น ยโุรป แต่ท�งฟ�กยโุรป

กลับให้ขอเสนอถึงขั้นให้ซื้อโรงง�นม�ทำ�เลย เพร�ะ

เจ้�ของเก่�อย�กจะเลิกกิจก�ร 

“การท�าผลิตภัณฑ์ ท�าการตลาดเอง เป็นเรื่องที่ผม

อยากท�าเพราะมันท้าทาย โดยเฉพาะการท�า แบรนด์

โนเนมจากอีสานให้ติดตลาด”

นับเป็นคว�มโชคดีทีไ่ด้พบกับคุณภ�คเพียร วิริยะพันธ์ 

เจ้�ของวิริยะประกันภัย ซึ่งท่�นไดใ้ห้คำ�แนะนำ�ว่�มีช�ว

ต่�งช�ติสนใจอย�กห� Partner ธุรกิจม�ร่วมมือ

ทำ�ง�น จ�กนั้นจึงมีก�รเดินท�งไปดูทีโ่รงง�น ซึ่งที่เป็น

โกดัง โดยขณะนั้นก็ยังไม่มโีรงง�นใหญ่เหมือนปัจจุบัน 

เร�ก็ร่วมทำ�ง�นกับเข�แลกเปลี่ยนองค์คว�มรู้ในปี 

2545 ซึ่งในช่วงนั้นเข�มีอ�ยุเพียง 26-27 ปี

“หลังจากนั้นเราก็สร้างโครงการคือรถขนเซกเม้นท์

ทางด่วน เราก็เริ่มท�าและมีความแตกต่าง มีทีมวิศวะกร

ที่เข้ม หาองค์ความรูใ้หม่เข้ามา จึงท�าให้ผลงานเป็นที่

ยอมรับ และมีชื่อเสียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา”

ก้�วสำ�คัญแรกๆ ของ ช.ทวี ก็คือก�รได้ร่วมทุนกับบริษัท

เอมิลดอลล์ ผู้ผลิตตัวถังรถบรรทุกขน�ดใหญ่ จ�ก

ประเทศเยอรมนี ที่นำ�ไปสู่ก�รตั้งบริษัท ช.ทวี ดอลล�

เซียน จำ�กัด เพื่อผลิตต่อตัวถังรถบรรทุก รถเทรเลอร์ 

และรถพิเศษ ป้อน ตล�ดประเทศไทย และส่งออกในแถบ

เอเชีย โดย “สุรเดช” ไดใ้ห้เหตุผลถึงก�รร่วมทุนกับผู้

ผลิตต่�งวัฒนธรรมว่� 

“โนว์ฮาวเป็นสิ่งส�าคัญ ถ้าจะลอกแบบมาท�าเอง ก็ท�าได้ 

แต่คุณภาพในเชิงลึก การลอกเลียนคงท�าได้ล�าบาก ใน

ประเทศเรายกตัวอย่าง รถบัสสวยอย่างเมืองนอก ไป

ลอกเขามาท�าได้หมด แต่เรื่องความปลอดภัย อายุการใช้

งานมันไมไ่ด้ หรือหากท�าได้เท่าเทียมคงต้องใช้เวลานาน 

และเสียต้นทุนมาก เมื่อถึงจุดนั้น เขาอาจก้าวไปข้างหน้า

อีกขั้นแล้ว สูใ้ช้วิธีลัดร่วมทุน เจรจาในรายละเอียดที่

เหมาะสม ก็จะไดโ้นว์ฮาว ที่ทันสมัย ขณะที่คุณภาพฝีมือ

คนไทยอาจพัฒนาเหนือกว่าบริษัทแม่ด้วยซ�้า ”

ก�รว�งตำ�แหน่ง ช.ทวี ดอลล�เซียน ที่ “สุรเดช” ร่วม

เป็นพ�ร์ทเนอร์กับเอมิดอลล์เยอรมันนี ก็คือก�รเป็นผู้

ผลิตต่อตัวถังรถพ่วงขน�ดใหญ่ และรถพ่วงพิเศษ

สำ�หรับป้อนตล�ดทั้งในและต่�งประเทศ ขณะที่บริษัท 

ขอนแก่น ช.ทวี เดิมก็ยังคงเป็นผู้ผลิตต่อตัวถังรถบรรทุก

แบบธรรมด�ป้อนตล�ดในประเทศเป็นหลัก

บริษัทเอมิดอลล์ เป็นกิจการผลิตและประกอบ 

ตัวถังรถบรรทุก และรถพ่วงเพื่อการขนส่ง

ที่มีการก่อตั้งในครั้งที่สงครามโลกครั้งที่ 1 

เพิ่งจะยุติลง ซึ่งก็คือราวปี พ.ศ.2465 โดย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น   เอมิดอลล์  

กไ็ด้รับความเช่ือถือจากคนในวงการขนส่ง

ของประเทศ
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“สิ่งที่ผมท�ามาปีที่ 20 นีไ้มไ่ด้ก�าไรมากมายมหาศาล แต่ผมดใีจที่เรามีองค์ความรู้ เรา

สร้างความน่าเชื่อถือ”

นอกจ�กจะมีก�รค้�ร่วมกับบริษัทใหญ่เช่น อีมิล ดอลล์ จนขย�ยกิจก�รม�เป็น ช.ทวีดอล

ล�เซียนแล้ว  ในภ�ยหลังยังได้เซ็นเอ็มโอยู.กับ Hanako Sharyo Co.LTD ผู้ผลิตรถ

บริก�รใชใ้นสน�มบินทั่วโลกจ�กประเทศญี่ปุ่น ทำ�ก�รผลิตสินค้�ของ Hanako และส่ง

ไปจำ�หน่�ยตล�ดต่�งประเทศทั่วโลก โดย Hanako จะเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยรับสินค้�

ของ ช.ทวี ดอลล�เซียนไปจำ�หน่�ยที่ประเทศญี่ปุ่น

นอกจ�กนี้ ช.ทวี ยังได้รับมอบหม�ยให้ผลิตตัวถังและรถชนิดพิเศษอีกหล�ยชนิด อ�ทิ 

ได้ลิขสิทธิใ์นก�รผลิตถังรถบรรทุกของ Coca-Cola ส่วน BAE System (บริษัทผลิต

รถยนต์และอ�วุธเพื่อใช้ท�งก�รทห�ร อันดับ 2 ของโลก) ก็รับก�รว่�จ้�งทำ�รถบรรทุก 

รถลำ�เลียงพลตีนตะข�บ ทำ�ในส่วนสนับสนุน โดยทีไ่มไ่ด้รับทำ�ส่วนของอ�วุธ ม�รูม่�

จ�กประเทศญี่ปุ่นเข้�ม�เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยเทรลเลอร์  รับออร์เดอร์ผลิตรถดับเพลิง 

“ออสติน บร�วด์” จ�กออสเตรีย 

“เยอรมัน ก็จะมีดอร์ เป็นเทเลอร์ชนิดพิเศษ รถ Catering ส่วนบริษัทแมน เราก็จะเป็น

โรงงานงานผลิตคัทซี ตัวถัง ที่มาตรฐานให้เขา และเป็นตัวแทนท�าในภูมิภาคนี้”

ก�รสร้�งก�รยอมรับอ�จสร้�งได้เพียงข้�มคืน ด้วยก�รใช้กลยุทธ์ท�งก�รตล�ด ใช้ก�ร

โฆษณ�และสร้�งภ�พลักษณ์อย่�งเป็นกระบวนก�ร แต่สำ�หรับธุรกิจของ ช.ทวี ใน

แนวท�งของ “สุรเดช” นิย�มก�รทำ�ม�เก็ตติ้งของเข�กลับไมใ่ช่ก�รโฆษณ� เพร�ะเข�

เชื่อว่�ถ้�สินค้�ไม่ดีถึงจะมีก�รว�งแผนโฆษณ�ที่ดีเลิศอย่�งไร สุดท้�ยกไ็ม่มีท�งที่จะ

ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งยั่งยืน ดังนั้นก�รโฆษณ�ของในแนวคิดของเข�ก็คือ ก�รผลิต

สินค้�ที่มีคุณภ�พเท่�นั้น 

“ซึ่งเรามีลักษณะการขายคล้าย มิสทีน “มิสทีนมาแล้วค่ะ” คือการวอล์คอินเข้าไปหาผูใ้ช้ 

การวอล์คอินเข้าไปเพื่อใหไ้ด้งานมา เรากไ็ด้การอ้างอิง (ลูกค้า) ฮ่องกงมองที่ (ลูกค้า) 

สิงคโปร์ซึ่งเคยใช้แล้วสินค้าดี เราก็อ้างอิงจากผลงานที่เราเคยท�า ปัจจุบันเขากไ็ม่ถาม

แล้วเพราะเขารู้จัก ช.ทวี เหมือนกับคุณซื้อรถเบ็นซ์ โตโยต้า คุณจะขอดโูปรไฟล์ของ

บริษัทเขาหรือไม่ กไ็ม่”

วิธีก�รของ ช.ทวี ก็คือ ก�รใช้วิธีสร้�งคุณภ�พสินค้�เพื่อให้คนรู้จักและว�งใจเหมือนกับ

ที่ว�งใจในคุณภ�พของรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ ซึ่งสิ่งสำ�คัญที่สุดก็คือก�รใช้เวล�ในก�รสะสม

คว�มน่�เชื่อถือ โดยเฉพ�ะคุณภ�พของง�นภ�ยใต้ก�รผลิตของ ช.ทวี ทีไ่ดใ้ช้เวล�พิสูจน์

ตัวเองจนได้รับก�รยอมรับจ�กประเทศต่�ง ๆ ทำ�ให้ลูกค้�ว�งใจว่�สินค้�ที่ซื้อ จะไม่มี

ปัญห�เช่นเดียวกับสินค้�คุณภ�พที่คนทั้งโลกต่�งก็เชื่อถือไปในท�งเดียวกัน แต่ถ้�ห�ก

เกิดปัญห�ที่อยู่นอกเหนือก�รควบคุม สิ่งที่จะต้องทำ�ก็คือก�รแกไ้ขปัญห�ให้กับลูกค้�ให้

รวดเร็วที่สุด
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“ในกรณีที่ผมท�า ใช่ว่าไม่มีปัญญาเสียทีเดียว อย่างที่

ดไูบรถผมมีปัญหา ผมกใ็ห้ Sale ของผมบินไปดู แล้ว

เขียนรีพอร์ทถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และส่งทีมไปช่วยแก้

ปัญหา วิธีคิดผมใช้วิธใีห้คนวางใจ คือเมื่อมีปัญหา ผม

ก็ตามไปแก้ ท�ารายงานว่าปัญหาเกิดเพราะอะไร 

แกไ้ขให้ลูกค้าพอใจ” 

พัฒนาเทคโนโลยี
ช.ทวีได้เล็งเห็นคว�มจำ�เป็นในก�รขย�ยตล�ดส่ง

ออกโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในภูมิภ�คเอเชีย รวมทั้งจะได้

รับโอก�สในก�รพัฒน�เทคโนโลยีสู่ระดับส�กล ดัง

นั้นก�รตัดสินสินใจในก�รร่วมลงทุนกับ เอมิลดอลล์ 

จึงเป็นก้�วสำ�คัญในก�รพัฒน�ท�ง ด้�นเทคโนโลยี 

และก�รขย�ยตล�ดไปสู่ส่งออก

“เราได้เริ่มส่งออกอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 

เป็นต้นมา ไปยัง ญี่ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 

จีน, พม่า ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่เราส่งออกมีอาทิเช่น รถ

พ่วงพิเศษ รถแทงค์สารเคมี รถวีแท็งก์ ส�าหรับ

บรรจุขนส่งปูนผง และเราก็ยังได้รับความไว้วางใจ

จากทางเยอรมันโดยย้ายฐานการผลิตรถล�าเลียง

อาหารส�าหรับครัวสายการบินมายังประเทศไทย ที่

โรงงานของเราที่ขอนแก่น” 

ชื่อเสียงในระดับโลกของ ช.ทวี ในน�มของ  ช.ทวี 

ดอลล�ร์เซียน เป็นที่รับรู้กันทั่วไปในวงก�รรถบรรทุก

แบบพิเศษว่�มีฐ�นผลิตอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น หัว

เมืองภ�คอีส�น ไมใ่ช่ที่นิคมอุตส�หกรรมใหญ่ๆ ใน

เมืองหลวง นอกจ�กรถบรรทุกแล้ว ช.ทวี ยังส�ม�รถ 

ผลิตรถได้อีกหล�ยชนิดทั้ง รถบรรทุกอ�ห�ร รถขน

สินค้� ส่งท�งเครื่องบิน เรือ รถถัง รถดับเพลิง รถ

ทัวร์ รถบีอ�ร์ที และรถชนิดอื่นที่เห็นวิ่งอยู่ต�มท้อง

ถนนทั้งในประเทศและต่�งประเทศ โดยเฉพ�ะต�ม

สน�มบินน�น�ช�ติเกือบค่อนโลก 

“มูลค่าตลาดรวมทั้งปีประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท 

ขณะที่ บริษัทสามารถผลิตรถได้เดือนละประมาณ 

100 คัน ส่วนวัสดุทีใ่ช้น�าเข้าจากจีน 40% อีก 60% 

เป็นการใช้วัสดุภายในประเทศ การผลิตของเรานอกจากได้

มาตรฐานแล้ว เรายังต้องค�านึงถึงความต้องการของ

ลูกค้าด้วย”

ใครจะทร�บบ้�งว่�รถเมล์“บีอ�ร์ที”ที่คนกรุงเทพฯสน�น

น�มว่�เจ้�“หนอนช�เขียว”ก็คือรถซิตี้บัสปรับอ�ก�ศติด

ตั้งก๊�ซเอ็นจีวี. ที่ผลิตโดย ช.ทวี ซึ่งโดยต�มสัญญ�แล้วจะ

ต้องทำ�ก�รผลิตเป็นจำ�นวน 100 คัน ซึ่งปัจจุบันนี้ก็

ส�ม�รถผลิตและส่งมอบไปแล้วจำ�นวนกว่� 60 คัน ใน

ร�ค�ตกคันละประม�ณ 5 ล้�นกว่�บ�ท นอกจ�กรถขนส่ง

อุปกรณ์สน�มบินแล้ว ยังมีรถขนสินค้�ของบริษัทเอกชน

ขน�ดใหญ่เช่นรถขนสินค้�ของโลตัส เคเอส แอล ในส่วน

ของร�ชก�รก็จะเป็นรถไฟฟ้� โรงซ่อมรถถัง สำ�หรับตล�ด

ต่�งประเทศก็จะเป็นตล�ดในกลุ่มประเทศอ�หรับและ

แอฟริก� โดยมีที่ตั้งโรงง�นนอกเหนือไปจ�กขอนแก่นก็คือ 

กรุงเทพมห�นคร ชลบุรี และสัตหีบ

“ในวันข้างหน้าเมื่อตลาดมีการแข่งขันกันสูง เราต้องถอย

ออกไปหาตลาดใหม่ๆ แต่นั่นหมายถึงว่าเราต้องหาวัตถุดิบ

ใหม่ด้วย การเริ่มต้นใหม่แม้จะไม่ง่าย แต่เราก็ผ่านมาได้ 

กว่า 10 ปีแล้วที่เราต้องถอยออกจากตลาดในประเทศที่มี

การแข่งขันกันสูง ปัจจุบันเรามีตลาดตะวันออกกลางเป็น

ตลาดหลัก แตไ่มใ่ช่ทุกคนที่จะสามารถท�าได้ ซึ่งตอนนี้ เรา

พร้อมแล้วที่จะเป็นฉลามใหญ่ออกหากินเมื่อมีประชาคม

อาเซียนเข้ามา แต่เราต้องควบคุมการท�างานของเราได้

และใช้ประโยชน์จากตรงนั้นใหไ้ด้มากที่สุด ก้าวไปข้างหน้า

อย่างมั่นคง”

“ตัวใหญ่เข้ามาหมด AEC เปิด ผมพยายาม ผลักดันให้

ขอนแก่นเป็นเมืองมหานคร อยากให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าเราจะ

อยู่อย่างนี้ มันไมไ่ด้แล้วนะ short term ธุรกิจมันมี

โอกาสน้อยแล้ว บางคนท�าได้ก�าไรเสร็จก็จบ ผมอยากท�า

อะไรให้มันเป็น long term อยากท�าใหไ้ด้สัก 100 ปี แล้ว

ผมจะท�าอย่างไรเป็นโจทย์ที่ผมก�าลังท�า”

ห�กมีก�รเปิดเสรีก�รค้�อ�เซียน ธุรกิจที่ต้องก�รเอ�ตัว

รอดใหไ้ด้ ก็จะต้องมีก�รว�งแผนเอ�ไว้ เพร�ะตล�ด

อ�เซียนจะกล�ยเป็นตล�ดทุนขน�ดใหญ่ ซึ่งเมื่อมีก�รเปิด
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ตัวกว้�งขึ้น บริษัทที่มีทุนม�กก็จะพ�กันหลั่งไหลเข้�ม�ทั้งยังจะเป็นตัวกำ�หนดคว�ม

เป็นไปในหล�ย ๆ อย่�ง คว�มจำ�เป็นเร่งด่วนจึงต้องทำ�ตัวให้แข็งแรงและพร้อมจะสู้กับ

ทุนใหญ่จ�กภ�ยนอก และที่สำ�คัญกว่�นั้นก็คือก�รสร้�งทั้งคุณค่�และมูลค่�ให้กับ

ธุรกิจของตัวเอง มูลค่�ที่ว่�ก็คือ “โนว์ฮ�ว” สร้�งองค์คว�มรู้ มีคว�มคิดเป็นของ

ตนเอง ต้องไม่ติดแต่เฉพ�ะก�รเป็นนักธุรกิจเพียงอย่�งเดียว

“เข้ามาก็ดี ไม่มีผลกระทบอะไร เราเตรียมความพร้อมไว้แล้ว อย่างที่เราบอกเรามอง

ร้อยปี AEC ก็คือส่วนหนึ่ง ที่น่าจะเป็นบวกกับเรา”

“ หากรัฐบาลท�าเศรษฐกิจโตต่อเนื่องอย่างมีเสถียรภาพได้ ปีละไม่ต�่ากว่า 3% ติดต่อ

กัน 10 ปี จะช่วยให้ระบบฐาน เอสเอ็มอี และอุตสาหกรรมของไทยแข็งแรง ผู้ประกอบ

การก็อยู่ ได้เพราะในระบบอุตสาหกรรมการพัฒนาในแต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลาฟื้นฟู

นาน เมื่อ เศรษฐกิจมีเสถียรภาพก็จะท�าให้สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมได้ง่าย และ

ประเทศ จะแข็งแกร่งได้อย่างมหาศาล ซึ่งก็ยังเป็น ปัญหาใหญ่ที่เเกไ้ม่ตกอยู่ขณะนี้”

ธุรกจิของครอบครัว ทวแีสงสกุลไทย
-  ตัวแทนจำ�หน่�ยรถบรรทุก ฮโีน่

-  บริษัท ช.ทวี ดอลล�เชียน (กำ�ลังเตรียมตัวจดทะเบียนเข้�ตล�ดหลักทรัพย์ เป็น

บริษัทมห�ชนจำ�กัด)

   ผลิตและจำ�หน่�ยตัวถังรถยนต์บรรทุกประเภทต่�งๆ รวมทั้งรถบริก�รในสน�มบิน 

ของส�ยก�รบิน ต่�งๆ เช่น Singapore Airlines, Cathay Pacific, Royal 

Brunei รวมทั้งส�ยก�รบินอื่นๆ ในภูมิภ�ค เอเชียแปซิฟ ิกและตะวันออกกล�ง

ทั้งหมด 
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ชีวิตคนเร�นั้น บ�งคนอ�จเชื่อว่� “โชคและดวง” คือสิ่งสำ�คัญที่จะนำ�พ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ 

บ�งคนเชื่อในพลังของสติปัญญ�และพรสวรรค์ขณะที่คนอีกจำ�นวนหนึ่งเชื่อมั่นในคว�ม

ม�นะพย�ย�มซึ่งก็มีคนจำ�นวนไม่น้อยอ�ศัยสิ่งเหล่�นั้นนำ�พ�ตนเองข้�ม ฟ�กไปสู่ฟ�ก

ฝั่งแห่งคว�มสำ�เร็จสำ�หรับ“สมช�ติ  พงคพน�ไกร” เจ้�ของธุรกิจ “เจริญชัย แทร็ค

เตอร์” กับคำ�นิย�มใดย่อหน้�แรกเพียงหนึ่งเดียวก็คงจะไม่อ�จนำ�ม�ใช้กับเข�ได้ ห�ก

เพร�ะเข�คือผู้ที่มีทุกสิ่งทุกอย่�ง และส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์ไดใ้นจังหวะที่เหม�ะควร 

จนกระทั่งส�ม�รถก้�วม�ยืนอยูใ่นจุดที่น้อยคนนักจะทำ�ได้เช่นเข�

 

“ประมาณปี 2536  มาแบบไม่รู้จักใครเลย ตอนที่มาอุบลฯ เอาคโูบต้ามาขาย แต่มีความ

เป็นเมืองมากกว่าผลคือ รถไถขายไม่ดีก็เลยเอารถมอเตอร์ไซค์มือสองมาขายด้วย 

ปรากฏว่าขายดีมาก”

บ้�นเกิดของ “สมช�ติ” คือจังหวัดนครพนม จ�กนั้นครอบครัวย้�ยม�ปักหลักที่อำ�เภอ

กันทรลักษณ์  จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อม�ห�ช่องท�งทำ�ธุรกิจอะไหล่รถยนต์และรถแทรค

เตอร์เป็นธุรกิจที่ครอบครัวทำ�กันต่อเนื่องม�ตลอด โดยที่พ่อของเข�ไดใ้ช้ประสบก�รณ์

จ�กก�รเป็นลูกจ้�งข�ยอะไหล่รถยนต์ในก่อนหน้�นี้ เมื่อย้�ยม�อยู่ที่อำ�เภอกันทรลักษณ์ 

พ่อของเข�จึงติดต่อกับร้�นค้�อะไหล่ที่คุ้นเคยกันอยู่  และจ�กคว�มคุ้นเคยที่มีอยู่ก่อน

แล้วทำ�ให้ส�ม�รถสั่งอะไหล่เข้�ม�จำ�หน่�ยโดยใช้ทั้งเงินสดซื้อและบ�งส่วนกใ็ช้เครดิต จน

กิจก�รเติบโตเรื่อยม�กระทั่งสมช�ติเรียนจบด้�นวิศวกรรมศ�สตร์ส�ข�โยธ�จ�ก

มห�วิทย�ลัยรังสิต จึงกลับไปทำ�ง�นในส�ข�ที่รำ่�เรียน ขณะเดียวกันก็ช่วยดูแลกิจก�ร

ของครอบครัวอยู่บ้�ง

สมชาติ 
พงคพนาไกริ                                   

“เจริญชัย แทร็คเตอร์ 
ผู้สร้างธุรกิจรถไถนาเดินตาม
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“มีพี่น้อง 5 คน ผมเป็นคนโต  แต่น้องชายผมออกมาท�าก่อนเป็นรถไถนาเดินตามที่กันทร

ลักษณ์ ซึ่งตอนนั้นรถไถนาเดินตามเริ่มบูม  แต่ผมเองบอกที่บ้านว่าขอเรียนก่อน  แล้ว

น้องชายผมเขาเลยเสียสละเพราะเขาบอกว่าจะเรียนรามฯ เพราะเรียนรามฯ พอจะมีเวลา

มาช่วยที่บ้านได้”

แต่เมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ� “สมช�ติ” กลับคิดว่�อย�กจะแยกตัวออกไปทำ�ธุรกิจก่อสร้�ง

ต�มทีไ่ด้รำ่�เรียนม�โดยให้น้อง ๆ ดูแลธุรกิจของที่บ้�นซึ่งได้แก่ ธุรกิจข�ยอะไหล่รถยนต์

และรถไถน� แต่แล้วเหตุก�รณ์กลับพลิกผันเมื่อเมื่อน้องช�ยคนกล�งที่ช่วยดูแลกิจก�ร

ของครอบครัวได้เสียชีวิตลง

“จริง ๆ มีน้อง 2 คน  คนที่ 2 และ 3 ท�าธุรกิจ คนที่ 2 เปิดที่กันทรลักษณ์ คนที่ 3 เปิดที่

น�้ายืน พอหลังจากนั้นคนที่ 3 มาเสียชีวิต ทางบ้านเลยบอกว่าเราไม่ต้องท�างานแล้วมา

ช่วยที่บ้านก่อนผมเลยมา”

ก�รกลับม�ช่วยครอบครัวของเข�ได้ถูกว�งตัวไวใ้ห้ดูแลในเรื่องก�รข�ยอะไหล่ แต่จ�ก

ก�รทีไ่ด้สอบถ�มจ�กพ่อและน้อง เข�ก็มีเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่� คว�มต้องก�รของตัวเข�

คือ ก�รได้ดูแลธุรกิจรถไถเดินต�ม จ�กนั้น “สมช�ติ” จึงสอบถ�มน้องช�ย เพื่อเปรียบ

เทียบผลประกอบก�รระหว่�งอะไหล่รถยนต์กับรถไถน�เดินต�ม และเมื่อทร�บคว�ม

จริง “สมช�ติ” จึงถ�มกับพ่ออย่�งตรงไปตรงม�ว่� ถ้�กิจก�รรถไถดีกว่�ทำ�ไมจึงไมใ่ห้

เข�ทำ�ธุรกิจรถไถน�เดินต�ม

“พ่อก็บอกว่าน้องชายท�าแล้วผมเลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรในขณะที่ผมกลับมาช่วยที่บ้านผม

มโีอกาสไดไ้ปเข้าในกลุ่มดีลเลอร์ที่ขายคโูบต้าด้วยกัน ผมเลยมองว่าคโูบต้าไมไ่ด้ขายดีที่

อ�าเภอเดียว ผมเลยบอกที่บ้านว่าผมจะเป็นฝ่ายแยกออกมา ตอนนั้นแม่ผมโกรธร้องไห้

เลยนะ เพราะผมไม่ยอมรับธุรกิจท่านต่อเพราะว่าเขาอุตส่าห์เตรียมไวใ้ห้แล้ว”

ต�มคว�มคิดเห็นของเข�ก็คือ ไม่จำ�เป็นต้องอยู่รวมกันเพร�ะจะทำ�ให้เสียโอก�สในก�ร

ขย�ยธุรกิจประเภทเดียวกันออกไปในพื้นที่อื่นโดยเฉพ�ะเหตุผลของเข�ที่มองว่� ยังมี

พื้นที่อื่นที่ส�ม�รถขย�ยธุรกิจรถไถน�เดินต�มออกไปได้ ซึ่งก็เท่�กับก�รขย�ยตล�ด

ออกไปนั่นเอง “สมช�ติ”ตัดสินใจเดินหน้�ออกม�ทำ�ธุรกิจรถไถน�เดินต�มยี่ห้อ คโูบต้�

ที่เมืองอุบลฯใน ปี 2536  แต่ผลกลับกล�ยเป็นว่�ที่รถไถเดินต�มกลับข�ยไดไ้ม่ดีนัก 

ธุรกิจของเข�จึงอยูใ่นสภ�พทรงๆ ผลประกอบก�รไม่ดีดั่งทีใ่จหวัง
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“วันหนึ่งผมขับรถผ่านเดชอุดมท�าไมเดชอุดมขายรถ

ไถนาดีอย่างนี้  ผมเลยกลับไปที่บ้านบอกที่บ้านว่าผมจะ

ไปอยู่ที่เดชอุดมผมมาผิดที่ อุบลฯ มันยังขายไมไ่ด้หรอก 

แต่ทางบ้านก็เห็นด้วยผมก็ขับรถไปวันนั้นเลย ไปเดชอุดม”

ที่อำ�เภอเดชอุดม “สมช�ติ” ได้ห้องเช่�ขน�ด 2 ห้อง 

สำ�หรับก�รทำ�ธุรกิจรถไถน�เดินต�ม ซึ่งก�รเปิดร้�นใน

ครั้งแรกๆ กไ็ด้อ�ศัยรถไถจ�กส�ข�ของครอบครัว ที่

กันทรลักษณ์ม�ว�งข�ยไปก่อน ผลปร�กฏว่�ก�รตัดสิน

ใจของเข�ในครั้งนี้เป็นไปด้วยดี ซึ่งส�เหตุสำ�คัญประก�ร

หนึ่งก็คือก�รเอ�ใจใส่ดูแลลูกค้�ของเข�นั่นเอง กิจก�รที่

เดชอุดมดีขึ้นเป ็นลำ�ดับโดยในปีแรกทำ�ยอดข�ยได้

ประม�ณ 300 - 400 คันและขยับขึ้นเป็น 600 - 700 

จนส�ม�รถทำ�ยอดได้ถึงหลักพัน ขณะที่ร้�นในเมือง 

อุบลฯ ถึงแม้รถไถน�เดินต�มจะทำ�ยอดไมไ่ด้เพร�ะเป็น

ตล�ดแบบเมืองใหญ่ แต่ก็พอจะข�ยมอเตอร์ไซค์ได้อยู่

บ้�ง พอกิจก�รที่เดชอุดมดำ�เนินไปได้สักระยะเข�จึงคิด

สร้�งแบรนด์รถไถน�เดินต�มของตัวเองขึ้นม�

“ที่ผมสั่งผลิตเพราะดูมาว่าลูกค้าชอบอะไรขายรถที่คน

อื่นเขาไม่ขาย ผมก็บอกลูกน้องว่าอีกสัก 5 ปีผมต้องคุม

ตลาดใหไ้ด้ รถไถนาส่วนใหญ่ต้องเป็นแบรนด์ของเรา”

รถไถน�เดินต�มท่ีทำ�ตล�ดกันอยูใ่นขณะน้ันแท้จริงแล้ว

ก็มีต้นแบบม�จ�กประเทศจีนแต่คนไทยนำ�ม�พัฒน�ต่อ

เพร�ะรถไถเดินต�มของของจีนจะมีลักษณะแฮนด์ส้ันไม่

เหม�ะสมกับคนไทย สมช�ติจึงปรับปรุงทำ�แฮนด์ให้ย�ว

ขึ้น

“กลุ่มที่เขาท�ารถไถนาเดินตามได้มีการท�า R&D มาพัก

หนึ่งแล้ว ผมมาพัฒนาตอนหลังที่เริ่มมาขายช้างเหล็ก 

กระทิงเหล็ก ซึ่งผมท�าเป็นแบรนด์ของผม ผมเลยมองว่า

ลูกค้ากลัวเรื่องอะไร เขากลัวเรื่องเฟืองเกียร์ เขาต้องการ 

ทดรอบให้เร็วกว่านี้ ผมกไ็ปสั่งให้เขาทดรอบใหม่หมดเลย

ตอนนั้นยอดขายผมเยอะแล้ว”

“สมช�ติ” นำ�เอ�คว�มต้องก�รเรื่องทดเฟืองเกียร์เพิ่ม

ของตล�ดไปเจรจ�กับโรงง�น โดยขอให้ทำ�ก�รผลิตใน 

สเป็คดังกล่�ว เพร�ะมันคือช่องท�งหนึ่งที่จะส�ม�รถนำ�

ม�ตอบสนองคว�มต้องก�รของตล�ด ซึ่งในระยะที่ผ่�น

ม�มีแต่ก�รข�ยกันไปในสเป็คเดิม ๆ เพร�ะโรงง�นยัง

ไม่มีประสบก�รณ์ม�กพอ แตใ่นเวล�ต่อม�ก็ส�ม�รถ

ปรับปรุงระบบจ�ก 4 เพล�ไปเป็น 6 เพล�ต�มที่เข�เสนอ 

ผลก็คือก�รใช้ง�นของรถไถเดินต�มไม่กระเด็นกระดอน

เหมือนระบบ  4 เพล� จนส่งผลให้รถไถน�เดินต�ม 6 

เพล�ของเข�ทำ�ยอดข�ยดีขึ้นเป็นอันม�ก จ�กคว�มนิยม

ดังกล่�วได้ทำ�ให้แบรนด์ช้�งเหล็กและกระทิงเหล็กที่เป็น

แบรนด์ที่ “สมช�ติ”พัฒน�ขึ้นม�เองมีคว�มแข็งแกร่ง

ม�กขึ้น โดยเป็นก�รผลิตเองข�ยเองอยู่เจ้�เดียว หลัง

จ�กนั้นเข�จึงคิดสร้�งแบรนด์ขึ้นใหม่มีชื่อว่� หมีคูณ 

เพื่อสร้�งคว�มหล�กหล�ยในด้�นก�รตล�ดรถไถน�

เดินต�ม จนกระทั่งม�ลงตัวอีกครั้งกับแบรนด์ใหม่ที่มีชื่อ

ว่� “กระทิงเหล็ก” และ “ค�ร�บ�ว” 

“กระทิงเหล็กเราไปขอโรงงานเขาตั้ง จริงๆ เราจะตั้ง

กระทิงแดงคู่เดิมที่มีกระทิงแดงมันชนกัน จะมาเป็น

กระทิงแดงคู่กไ็มไ่ด้มันติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ผมเลยตั้ง

กระทิงเหล็ก  และก็มีคาราบาว อีกตัวหนึ่งตอนนั้นแอ๊ด 

คาราบาวดังมาก ปรากฏว่าขายดิบขายดี”

เมื่อแบรนด์ของเข�ได้รับคว�มนิยมจนติดตล�ด สิ่งที่เข�

คิดทำ�ในอันดับต่อไปก็คือก�รมุ่งเน้นไปที่ก�งว�งกลยุทธ์

ด้�นก�รตล�ด จ�กที่มีเพียงส�ข�เดชอุดมเพียงแห่งเดียว  

ต่อม�เข�จึงว�งแผนขย�ยส�ข�เพิ่มออกไปเพื่อเป็นก�ร

กระจ�ยให้สินค้�รถไถน�เดินต�มในแบรนด์ของเข�

“ผมเลยบอกที่บ้านว่าถ้าเราจะขยายธุรกิจใหโ้ต ที่

เดชอุดมมี 1 ที่ พันกว่าคันถ้ามี 5 - 6 ที่เราก็ขายได้

ประมาณ 5,000-6,000 คัน ฉะนั้นเราต้องขยายสาขา

แล้วเราจะท�ายังไง ต้องอาศัยเรื่องการแมเนจเมนท์มา

ช่วยอาศัยคนเพราะคนเป็นเรื่องส�าคัญ ฉะนั้นเราต้อง

พยายามแล้วเราก็ท�าที่อุบลฯ ก็พอดีอีกเหมือนกันที่อุบล

เจ้าของเก่าเขาจะเลิก เขายกให้ผมก็แล้วกัน เพราะผมโชว์

ฝีมือในเดชอุดมแล้ว”

หลังจ�กนั้นก�รขย�ยตล�ดที่จังหวัดอุบลร�ชธ�นีก็

ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอันม�ก ไม่น�นนัก “สมช�ติ” จึง

ไล่เปิดส�ข�ไปยังจังหวัดต่�งๆ ทั้งร้อยเอ็ด มุกด�ห�ร  
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สกลนคร นครพนม และยโสธรซึ่งผลปร�กฏว่�ทุกแห่ง

ทำ�ยอดข�ยได้ทะลุเป้� จนกิจก�รโดยภ�พรวมของเข�

เติบโดยอย่�งก้�วกระโดด โดยใช้เวล�เพียง 5-6 ปี นับ

แต่แยกตัวม�ทำ�ธุรกิจของตัวเอง

“ยอดขายในขณะนั้น (5ปี) 10,000 คันต่อปีผมไปขอดีล

เลอร์ทีไ่หนประเทศไหน เขาก็กีดกันผมเหลือเกิน เพราะ

ผมใหญ่มาก เพราะสมัยก่อนที่ดังมากคือ คโูบต้ากับ ยัน

ม่าร์ แต่ผมก็อยากไปขายลาวอยากไปมากเลยไปเที่ยว 

ผมกไ็ปเจอช่องทางผมกไ็ปลองท�าดูก็มีคนอยากมาซื้อรถ

ไถนาพอดีติดต่อมาผมก็ขายไป”

จุดสำ�คัญที่นำ�คว�มเปลี่ยนแปลงม�สู่กิจก�รของเข�ทีไ่ม่

อ�จก้�วข้�มไปได้ก็คือ ก่อนช่วงเวล�วิกฤตเศรษฐกิจ ใน

ปี 2540 ซึ่งเข�มองเห็นปร�กฏก�รนำ้�มันขึ้นร�ค� ซึ่งตัว

เข�เองเคยฟังก�รออกม�คอมเมนท์เรื่องเศรษฐกิจของ

น�ยธนินท์ เจียรวนนท์ ที่พูดตั้งข้อสังเกตเรื่องสงคร�ม

จะเป็นส�เหตุทำ�ให้ค่�เงินตก และเมื่อวิกฤตค่�เงินบ�ท

เริ่มมีทีท่�ว่�จะลุกล�ม เข�จึงมีคว�มคิดที่จะซื้อเครื่องยนต ์

ม�เก็บไวใ้นสต็อก 

“ก็เก็บเครื่องไวใ้นราคาเก่า ตอนนั้นนอกฤดูท�านาช่วง

นั้นเงียบ เพราะราคารถไถจะเป็นซีซั่นพอดีมีประกาศลด

ค่าเงินบาท ราคามันไมไ่ปไหน ผมก็มองว่าถ้าอนาคตเข้า

ฤดูขายผมขายได้แน ่นอนเพราะตอนนั้นผมขายอยู ่ 

2,000-3,000 ตัวแล้ว ผมสั่งมา 1,200 บอกว่ายังน้อย

ไปอยู่ ผมเลยสั่งตุนไวใ้นตอนนั้น ก็กลัวว่าดีลเลอร์เขาจะ

ไม่เก็บไวใ้ห้ เพราะผมเดาว่าราคามันจะขึ้น มันต้องมี

ปัญหากับผมแน่ แต่เขาก็กลัวผมไม่จ่ายสตางค์เขา ผม

เลยจ่ายสตางค์เขาไปก่อนแล้วให้เขาแยกเครื่องยนต์ไว้

ให้ ผมเดาถูกหมดเลยตอนนั้น” 

ผลจ�กก�รตัดสินใจซื้อเครื่องยนต์รถไถน�เดินต�มม�

เก็บไว้ ทำ�ให้เข�ได้กำ�ไรจ�กก�รข�ยเพิ่มขึ้นไม่ตำ่�กว่�ตัว

ละหนึ่งหมื่นบ�ท ขณะที่ค่�เฉลี่ยจ�กก�รข�ยของเข�มี

ตัวเลขอยู่ที่ 2,600 เครื่องทำ�ให้รถไถน�เดินต�มของเข�

ในบ�งยี่ห้อทำ�กำ�ไรได้ม�กว่� 10 ล้�นบ�ท ขณะที่เข�มี

เครื่องยนต์เก็บไวใ้นสต็อกม�กถึง 3,000 ตัว นี่จึงเป็น

อีกหนึ่งประสบก�รณ์ที่เข�เก็บเกี่ยวได้จ�กก�รทำ�ธุรกิจ 

ท่ีสำ�คัญคือก�รเป็นนักฟังท่ีดีท่ีทำ�ให้เข�ส�ม�รถค�ด

เด�สถ�นก�รณ์ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของเข�ได้อย่�ง

แม่นยำ� และจ�กคว�มสำ�เร็จในครั้งนี้จึงทำ�ให้เข�มี

คว�มมั่นใจม�กขึ้น

“อีกจุดคือตอนที่ผมเรียนจบก็คิดว่าท�าอย่างไรจึงจะมี

สตางค์ ผมเลยไปซื้อที่ดินคิดว่าซื้อยังไงมันถึงจะไม่แพง 

ผมเลยไปซื้อแผนท่ีมาก่อนเพราะไปซื้อท่ีท่ีคิดว่าถนนยัง

ไม่ตัดเลยไปซื้อที่ตรงนั้นมา พอซื้อเสร็จผมก็จะเป็น

เศรษฐีผมคิดในใจ พอดีตอนนั้นผมก็เอาเงินจากที่บ้าน

มาซื้อ ผมซื้อจากไร่ละ 1 ล้าน ผมซื้อ 5 ล้านลงทุนไป 6 

ล้าน มันขึ้นไป 30 กว่าล้านมันก็ท�าให้ผมสบาย”

แม้จะมีก�รนำ�เคร่ืองยนต์คโูบต้�และยันม่�ที่ เป ็น

เครื่องยนต์ดีเซลเข้�ม�ในเมืองไทยน�นแล้ว แตใ่นยุค

เริ่มต้นทั้งสองยี่ห้อยังไม่คิดจะผลิตรถไถน�เดินต�มออก

ม�ข�ย เพียงแต่ตัวเดินต�มที่เรียกกันว่�ห�งรถเดินแต่

ดั้งเดิมมักจะเป็นรถไถน�เดินต�มในแบรนด์ของไทย 

ภ�ยหลังแบรนด์คโูบต้�จึงให้คว�มสนใจทำ�ออกม�ข�ย

บ้�ง และหลังจ�กนั้นตล�ดรถไถน�เดินต�มก็กล�ยเป็น

ของคโูบต้�ไปจนเกือบหมดสิ้น แต่ก็เป็นก�รประกอบใน

โรงง�นที่นวนครซึ่งไมไ่ด้นำ�เข้�ทั้งคันแต่อย่�งใด หลัง

จ�ก “สมช�ติ” ทำ�ตล�ดให้กับคโูบต้� จนกระทั่งเมื่อ 8 

ปีที่ผ่�นม� คโูบต้�จึงแต่งตั้งให้เข�เป็นดีลเลอร์แทรกเตอร ์

แตใ่นในข้อเท็จจริง “สมช�ติ” ได้ข�ยรถเทรกเตอร์ 

คโูบต้�ม�เป็นเวล�กว่� 10 ปีเพียงแต่ว่�เป็น 8 ปีทีไ่ด้รับ

ก�รแต่งตั้งอย่�งเป็นท�งก�รเท่�นั้น

“ผมมาท�าคโูบต้าต้องบอกว่าผมต้องเป็นที่ 1 ใหไ้ด้ผมก็

ท�ายอดขายจนทะลุ บางทีผมก็แอบขายยันม่าร์ด้วยโดยที ่

คโูบต้าไม่รู้เพราะผมก็ขายยันม่าร์เป็นอันดับ 1 เหมือนกัน 

คือจริงๆ แล้ว ดีลเลอร์คโูบต้ามาทีหลังยันม่าร์เสียอีก 

ฉะนั้นดีลเลอร์ที่ขายยันม่าร์อยู่แล้วคโูบต้าไม่ว่า เพราะ

ดีลเลอร์ไมไ่ด้ผูกขาดกับรถแทรกเตอร์”

ในสมัยก่อนก�รทำ�ธุรกิจรถไถน�เดินต�มไมไ่ด้มีก�ร

แต่งตั้งดีลเลอร์สุดแท้แต่ว่�ใครส่ังม�ข�ยก็ส�ม�รถ

ทำ�ได้ ต่อม�ในภ�ยหลังบริษัทคโูบต้� จึงเข้�ม�จัดก�ร

ระบบตัวแทนจำ�หน่�ย จึงได้มีก�รแต่งตั้งดีเลอร์อย่�ง

เป็นท�งก�ร จนปัจจุบันลดลงม�เหลือเพียง 200 กว่�

ดีลเลอร์ทั่วประเทศ
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“ตอนมาท�าแทรกเตอร์ก็มาคัดกันใหม่อีกรอบหนึ่งผมเป็น 1 ใน 3 ที่คโูบต้าคัดให้เป็นดีงเลอ

ร์แทรกเตอร์ในประเทศไทย ตอนที่คโูบต้ามา เขาบอกว่าอยากได้คนหนุ่มชอบบ้าๆ เขาก็มา

เลือกผมแต่ผมมีข้อมูลว่าแทรกเตอร์คโูบต้าดีมากในประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทยเราก็ท�านา

เป็นส่วนใหญ่จังหวัดอุบลฯยิ่งท�านาอย่างเยอะเลย  ถ้าคโูบต้ามาบุกเมืองไทยจริงเราน่าจะ

ลอง  จริงๆ ระหว่างนี้ฟอร์ดก็มาติดต่อนะแต่เราไม่เป็นเพราะเรารู้อยู่ว่าคโูบต้าเก่งเรื่องนา

ข้าว หลังจากนั้นก็มาเป็นดีลเลอร์เพราะเขามาชวนผมก็ติด 1 ใน 3 หลังมาก็คัด  7 คน ก็ติด 

1 ใน 7  พอ 10 กว่าคนก็มาติด 1 ใน 10 กว่าคน หลังจากนั้นพอคัดดีลเลอร์ทั่วประเทศผม

ติดก่อนเพื่อนแล้ว เพราะว่าผมอยู่ 1 ใน 10 แล้ว”

จ�กคว�มสำ�เร็จของ “สมช�ติ” ที่สังเกตได้ก็คือสิ่งที่เข�คิด ก็มักจะมีก�รนำ�ไปปฏิบัติจน

สำ�เร็จ แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรค์ขว�กหน�ม แต่กไ็ม่ละทิ้งคว�มพย�ย�ม และเมื่อโอก�ส

วิ่งเข้�ม�ห� เข�จึงส�ม�รถคว้�เอ�ไวไ้ด้ แม้จะมีคว�มผิดพล�ดอยู่บ้�ง แต่คว�มพย�ย�มก็

ส�ม�รถนำ�พ�ธุรกิจของเข�ไปสู่คว�มสำ�เร็จไดใ้นที่สุด คว�มผิดพล�ดต่�งๆ จึงเท่�กับ

เป็นก�รสร้�งประสบก�รณ์อันมีค่�ให้แก่เข�จนกระทั่งเข�ส�ม�รถเรียนรู้พฤติกรรมของ

คนในพื้นที่ ส�ม�รถให้ข้อมูลแก่พนักง�นที่ดูแลเรื่องก�รซื้อข�ยรถไถน�ได้เป็นอย่�งถูกต้อง

และแม่นยำ�

แม้ว่�ภ�พรวมธุรกิจของ “สมช�ติ” จะเกี่ยวข้องกับกิจก�รจักรกลก�รเกษตร แต่เข�ก็

สนใจที่จะลงทุนในด้�นเกษตรอุตส�หกรรม จนในวันนี้เข�จึงมีพื้นที่ทำ�เกษตรกรรมอยูใ่น

จังหวัดนครร�ชสีม�ประม�ณกว่� 1,000 ไร่ เป็นที่ดินในน�มบริษัทเจริญชัยเกษตร

อุตส�หกรรม

“เป็นไร่มันส�าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย  ตอนนี้ก�าลังจะเปลี่ยนเพิ่งประชุมกันมาว่าจะลองเปลี่ยน

มาท�าเป็นพวกสมุนไพร หรือท�าพวกแปลงผัก ก็ลองดูว่าจะเพิ่มมูลค่ามัน  อีกกลุ่มเพิ่งจะจัด

ตั้งบริษัทไปท�าพวกอสังหาริมทรัพย์ คือผมเรียนมาด้านนีไ้งเพราะผมมองว่าปั้นปลายชีวิต

ผมจะต้องท�าอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์”

ขณะที่ธุรกิจรถแทรคเตอร์และจักรกลก�รเกษตรจะแบ่งเป็นส�ข�ต่�งๆ ในน�มกลุ่มบริษัท 

ซึ่งครอบคลุมดีลเลอร์รถแทรคเตอร์ 4 จังหวัด ซึ่งได้แก่ อุบลร�ชธ�นี ร้อยเอ็ด มุกด�ห�ร 

และศรีสะเกษส่วนดีลเลอร์รถไถน�เดิมก็มีก�รก่อตั้งเพิ่มขึ้นม�อีกสองจังหวัด ซึ่งก็คือ 

สกลนคร นครพนม “การที่ผมท�าธุรกิจแทรคเตอร์ผมไมไ่ด้ท�าเหมือนสมัยเดินตามแล้ว ผม

ท�ากลยุทธ์เยอะแยะไปหมด มีการวางวิสัยทัศน์  พันธะกิจที่บริษัทจะต้องท�า อย่างวิสัยทัศน์

บอกว่าเราจะเป็นผู้น�านวัตกรรมการเกษตรพร้อมการบริการเป็นเลิศ โดยยึดลูกค้าเป็น

ส�าคัญ  ถามว่าผู้น�าคืออะไรพนักงานก็จะรู้หมด  แตกต่างจากคนอื่น เก่งกว่าเหนือกว่าคน

อื่นและน�าคนอื่นด้วย”

เมื่อ 4 ปีที่แล้ว เข�ตั้งเป้�ว่�จะต้องทำ�ผลง�นข�ยรถแทรคเตอร์ให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ  

แต่ผลกลับกล�ยเป็นว่� เพียงผ่�นไป 2 ปี ซึ่งก็คือ ปี 2553 “เจริญชัย แทรคเตอร์” ของเข�
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ก็ทำ�ยอดได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ หลังจ�กนั้นใน ปี 

2554 และต่อเนื่องด้วย ปี 2555 ซึ่งก็เป็นระยะเวล�ที่เข�

ได้ตั้งเป้�ที่จะเป็นที่ 1 ของประเทศ เข�ก็ส�ม�รถทำ�ได้

เป็นเวล�ต่อเนื่องทั้ง 3 ปีติดต่อกัน 

“เพิ่งมาน่ังทบทวนดูตัวเองจนเห็นว่าที่ผ่านมาเป็นการ

ท�าธุรกิจเพื่อธุรกิจจริง ๆ อันไหนเอาก�าไรได้มากที่สุดผม

เอาตัวนั้น ลุยอย่างเดียวตอนวัยรุ่นใครขวางก็ถอยไปใน

ตอนนั้น  ตอนหลังมามันไมใ่ช่”

จ�กชีวิตที่ดำ�เนินม�แบบคนรู้ร้อนรู้หน�ว กระทั่งคว�ม

คิดอ่�นได้ตะกอนในระดับหนึ่ง จนเป็นเข�เริ่มตั้งคำ�ถ�ม

กับตัวเองว่� นอกจ�กทรัพย์สินเงินทองแล้วสิ่งที่ทำ�ม�

ทั้งหมดไดใ้ห้อะไรกับชีวิตบ้�ง และนี่จึงเป็นที่ม�ของก�ร

น้อมนำ�เอ�ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงในพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวเข้�ม�ประยุกต์ใช้กับก�รดำ�เนินชีวิต 

“เราดูทุกมิติที่สัมพันธ์กับธุรกิจเราไม่ว่าจะด้านผู้ค้า 

ลูกค้า พนักงานผู้ถือหุ้นมาจัดสมดุลศึกษาธรรมะเดิน

ทางสายกลางส�าหรับคู ่ค้าเรารู ้สึกลุยหนักไปหน่อยก็

ชะลอลงและก็ปรับตัวเราให้สมดุล  และมองว่าธุรกิจจะ

ส�าเร็จได้อย่างหนึ่งที่ส�าคัญที่สุดก็คือเรื่องของคน สิ่งที่

ผมจะต้องพัฒนาคือเรื่องของคน”

 

“ส่วนเรื่องการบริการที่เป็นเลิศ ผมก็นิยามว่าการ

บริการทุกด้าน หมายถึงว่าจะไม่บริการเฉพาะเซอร์วิส

แต่ต้องทุกอย่างการขาย บัญชใีห้เป็นเลิศหมดถึงจะเป็น

ได้ โดยทุกอย่างต้องมองไปที่ลูกค้าลุกค้าต้องการอะไร

เราก็เอาตรงนั้นเป็นหลักนี่ก็เป็นวิสัยทัศน์ ส่วนพันธะกิจ

ก็จะเรื่องท่ีมาซับพลอตวิสัยทัศน์ก็จะมีหลายข้ออันนี้เรา

ท�าเมื่อก่อนหน้านี้หลายปีที่แล้ว”

ในส่วนของก�รบริห�รองค์กร มีก�รนำ�เอ�หลักก�รท�ง

วิช�ก�รเข้�ม�ช่วย ทั้งในก�รว�งนโยบ�ย ว�งแผน ดูแล

เรื่องบุคล�กร ที่สมช�ติหันม�ให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องคน

เป็นพิเศษ ปัจจุบัน “เจริญชัย แทรคเตอร์มีพนักง�นทั้ง

สิ้นจำ�นวน 400 คน และตลอดระยะเวล�ของก�รดำ�เนิน

ธุรกิจ สมช�ติ ไดใ้ห้คว�มสำ�คัญกับกิจกรรม “เทรนนิ่ง” 

และ “เรียนรู้” ในสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเป็นก�รสร้�งบุคล�กรที่

มีขีดคว�มส�ม�รถขององค์กรธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นก�ร

สร้�งวัฒนธรรมองค์กรจนส�ม�รถยืนอยูไ่ดโ้ดยตัวเอง

โดยไม่จำ�เป็นที่จะต้องมีตัวเข�อยู่ด้วยตลอดไป

โครงสร้�งก�รบริห�รของบริษัท เจริญชัย แทร็คเตอร์ 

ได้มีก�รนำ�เอ�พี่น้องและกลุ่มเครือญ�ติ เข้�ม�ว�งไวใ้น

ตำ�แหน่งสำ�คัญ แต่คว�มคิดของเข�ก็ยังยืนยันว่�ถ้�เมื่อ

รวมเป็นเครือข่�ยแล้วโตม�กขึ้น ก็ต้องขย�ยธุรกิจแยก

ออกไปในที่สุด

 

ส่วนบทบ�ทก�รบริห�รในด้�นต่�ง ๆ ก็แยกกันไปต�ม

หน้�ทีโ่ดยมีตัวของสมช�ติมีบทบ�ทเป็นกรรมก�รผู ้

จัดก�รและซีอีโอของบริษัทโดยมีแม ่ของเข�เป ็น

ประธ�นฯและพ่อเป็นรองประธ�นบริษัท ซึ่งเป็นก�รคง

ไว้ซึ่งคว�มสำ�คัญของผูใ้หญ่ที่ต้องให้คว�มเค�รพ

“เพราะที่บ้านผมแม่เป็นใหญ่คือแม่เก่งกว่าพ่อ พ่อเองก็

ยอมรับ แม่เขาเป็นคนฉลาดมไีหวพริบน้องก็เป็นรอง

กรรมการ น้องอีกคนก็เป็นกรรมการ ส่วนภรรยาผมก็

เป็นกรรมการ”

คว�มสำ�เร็จในธุรกิจได้สร้�งคว�มม่ันใจให้กับ”สมช�ติ” 

ร�วดั่งพยัคฆ์ลำ�พอง ห�กเพร�ะวันนี้พยัคฆ์เช่นเข�กำ�ลัง

คิดขยับขย�ยอ�ณ�จักรธุรกิจไปยังไลน์ธุรกิจใหม่ โดย

เฉพ�ะคว�มสนใจในด้�นธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์และ

ธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์ที่มีอยู่เป็นทุนเดิม ซึ่งขณะนี้กไ็ด้

เริ่มโครงก�รโดยก�รจับจองอ�ค�รพ�ณิชย์ขน�ด 8 

ห้อง ในเมืองว�รินชำ�ร�บ สำ�หรับก�รลงหลักปักฐ�น

ธุรกิจใหม่ 

“จริง ๆ ผมมีประสบการณ์ก่อสร้างอยู่แล้ว ตอนที่สร้าง

บ้านตัวเองยากมากละเอียดยิบ ตอนนั้นผมวัยรุ่นอยู่ท�า

รถไถนายังพอมีเวลาอยู่นอนตี 3 ตี 4 เที่ยวขายรถก็ขาย

ดีและสร้างบ้านได้อีกผมยังงงตัวเองเลย จนผมมั่นใจ

เลยว่าคิดว่าตัวเองท�าได้แต่ผมไม่ท�าที่อุบลฯทั้งหมด

เพราะผมกลัวว่าอุบลฯมันเกิดฟุบขึ้นมาผมเลยกระจายไว้

หลายๆ ที่”
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ส่วนอน�คตซึ่งก็แน่นอนว่�ต้องเป็นธุรกิจดีลเลอร์

รถยนต์และอสังห�ริมทรัพย์ ซึ่งธุรกิจรถยนต์ก็มีคว�ม

ชัดเจนในระดับหนึ่งว่�จะต้องเริ่มลงมือทำ�ภ�ยในปี 

2556 เพียงแต่ยังไม่ระบุค่�ยรถและพื้นที่จังหวัด แต่

นั่นกไ็มใ่ช่ปัญห�สำ�หรับเข�ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่พยัคฆ์

ลำ�พองเช่นเข�เชื่อมั่นในประสบก�รณ์ของตัวเอง

“ผมท�าชมรมของคโูบต้าของผมเองนะไปบริการชาวนา

น�าปัญหาของเกษตรมาแกใ้ห้ มีปัญหาพื้นที่ผมเอาจีพี

เอสมาช่วยผมเคลียร์ปัญหาให้เขาหมด เขาขับรถไม่เป็น

ไปใช้แล้วพังผมเอาโรงเรียนฝึกขับรถเกี่ยวนวดข้าว

อบรมลงข่าวในอินเตอร์เน็ตน่าจะเยอะอันน้ีของคโูบ

ต้านะมาท�ากับผม ผมท�าเป็นเจ้าแรก ๆของประเทศท�า

อะไรท�าก่อนเพื่อน คิดก่อน ผมอยูใ่นรายที่ลึกกว่าเขา

แต่ผมยังไม่เปิดเผยให้เขาฟังผมท�าไปก่อนเดี๋ยวเขาก็มา

ก๊อบปี้ผม ตอนนี้ก็จะไปสอนให้ดีลเลอร์อื่นท�า แต่ปีหน้า

ผมจะท�าอีก เพราะผมรู้แล้วว่าเกษตรกรมีปัญหาผมจะ

ให้ช่างท�า ผมอยู่สอนชาวบ้านให้ซ่อมรถเกี่ยวนวดข้าว

เป็น”

 

“ผมเองก็ยังมองไม่ออกนะบอกตรง ๆ ยังไม่มาไม่รู้จะมี

ผลดีผลเสียยังไง แต่ที่ส�าคัญคือว่าถ้าเกิด เออีซีแล้วจะ

มโีครงการรับจ�าน�าคงเป็นไปได้ยาก แต่ถ้าเรารับจ�าน�า

และประกันไมไ่ด้ข้าวก็จะไปตามกลไกการตลาด  แต่เรา

ก็จะมีการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรมากขึ้น” .....

“เร่ืองของท�าผลผลิตต้องหาวิธีลดต้นทุนให้ได้ถ้าเรา

ลดต้นทุนไมไ่ด้เราก็ต้องเตรียมเรื่องของแปลงนาต้อง

พาเขาท�า มีหลายเรื่องที่ต้องท�าเรื่องแปลงนาอย่างที่

อุบลฯกไ็มไ่หวมันเล็ก การขยายแปลงนาปรับพื้นที่ท�า

ทางเข้าออกเพราะรถบรรทุกจะเข้ายาก  แปลงนาก็

ประมาณ 30เมตร คูณ 100เมตร การใช้เครื่องจักรถึง

จะพอดีก็ประหยัดน�้ามัน เราต้องพาเขาท�า”

ธุรกจิในเครือ
- บริษัทในเครือเจริญชัยแทร็คเตอร์

- บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำ�กัด

ประกอบกิจก�รค้�เครื่องจักร เครื่องยนต์ รถไถน�เดิน

ต�ม รถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และอะไหล่ ทุกชนิด

- หจก. เจริญชัยจักรกลเกษตร

ประกอบกิจก�รรับเหม�ก่อสร้�งอ�ค�ร อ�ค�รพ�นิชย์ 

อ�ค�รที่พักอ�ศัยสถ�นที่ทำ�ก�ร ถนน สะพ�น เขื่อน 

อโุมงค์ และง�นก่อสร้�งอย่�งอื่นทุกชนิดรวมทั้ง

ทำ�ง�นโยธ�ทุกประเภท

- บริษัท ยูซีซีอินเตอร์เทรด จำ�กัด 

ประกอบกิจก�ร ส่งออก นำ�เข้� และจำ�หน่�ยเครื่องจักร 

เครื่องยนต์ รถไถน�เดินต�ม รถแทรกเตอร์ พร้อม

อุปกรณ์ และอะไหล่ทุกชนิด

- บริษัท เจริญชัยเกษตรอุตส�หกรรม จำ�กัด

ประกอบกิจก�รผลิตสินค้�พืชไร่

- บริษัท เซ็นทริคอินเตอร์เทรด จำ�กัด 

ประกอบกิจก�รเครื่องดื่ม อ�ทิ ก�แฟสด,ช� ภ�ยใต้

ยี่ห้อ The Brew

- บริษัท คโูบต้�เจริญชัย  จำ�ป�สัก จำ�กัด

ประกอบกิจก�ร จำ�หน่�ย นำ�เข้�ส่งออก ให้เช่� ให้เช่�

ซื้อสินค้�ทุกชนิดที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลก�รเกษตร 

เครื่องจักร เครื่องยนต์ ย�นพ�หนะเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้� 

พร้อมอุปกรณ์และอะไหล่ ที่ตั้งสำ�นักง�นอยู่ที่บ้�นห้วย

เส็ด  เมืองบ�เจียงเจริญสุข  แขวงจำ�ป�สัก  สปป.ล�ว
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คว�มเป็นม�ของ “ศรีธัญรัตน์” กับเส้นท�งธุรกิจของสกุลศรีธัญรัตน์  เมื่อย้อนกลับไป

มองในอดีต คนที่ทำ�ก�รค้�โดดเด่น ก็น่�จะมีเพียง “น�ยป�น” ซึ่งเป็นบุตรของ “น�ย

ทองดี” หล�นของ “หลวงศรโีภค�” กับ “น�งนกเทศ” ภรรย�คนที่ 1 ที่มีประสบก�รณ์

ในก�รทำ�ก�รค้�ม�แต่อดีต   ต่อม�”น�ยป�น” ก็มีบุตรธิด�รวมกันทั้งหมดจำ�นวน 10 

คน และในจำ�นวนบุตรทั้งหมดนั้นมี   “ประส�น ศรีธัญรัตน์”บุตรคนที่ 4 ที่ยังคงส�นต่อ

ธุรกิจเป็นกิจก�รตัวแทนจำ�หน่�ยบุหรี่ของกรมสรรพส�มิตและกิจก�รปั้มนำ้�มันก่อนที่จะ

หันม�เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยรถจักรย�นยนต์ยี่ห้อซูซูกิที่จังหวัดอุบลร�ชธ�นี เมื่อ พ.ศ.

2509 โดยก�รสนับสนุนของ “ชุมพล พรประภ�” ประธ�นกรรมก�รบริษัทเอส.พี.ซูซูกิ

จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนกิจก�รที่เริ่มก่อร่�งสร้�งตัวจนกล�ยเป็นห้�งหุ้นส่วนจำ�กัดไทยยนต์ในขณะนั้น มี

ยอดจำ�หน่�ยรถเพียง 100 คันในปีแรก แตใ่นเวล�ต่อม�กลับมีอัตร�ก�รเติบโตอย่�ง

รวดเร็ว โดยใน พ.ศ.2537 “ไทยยนต์”ส�ม�รถทำ�ยอดจำ�หน่�ยได้สูงที่สุดในประเทศไทย 

ด้วยตัวเลขกว่� 12,000 คันและยังคงทำ�ยอดได้น�นติดต่อกันเป็นเวล�กว่� 10 ปี กิจก�ร

ของห้�งไทยยนต์เติบโตอย่�งต่อเนื่องจนส�ม�รถขย�ยส�ข�ออกไปครอบคลุมพื้นที่ถึง 4 

จังหวัด ได้แก่ อุบลร�ชธ�นีอำ�น�จเจริญ ยโสธร และขอนแก่น โดยเมื่อ พ.ศ. 2549 มี

ส�ข�ทั้งสิ้น 29 ส�ข�  นอกจ�กกิจก�รข�ยจักรย�นยนต์เป็นหลักแล้ว กลุ่มไทยยนต์ยัง

เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยเครื่องใชไ้ฟฟ้�ยี่ห้อโซนีใ่นจังหวัดอุบลร�ชธ�นี และจังหวัดใกล้เคียง 

เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยรถยนต์มิตซูบิชิจังหวัดอำ�น�จเจริญในน�มบริษัทมิตซูอำ�น�จเจริญ 

ตัวแทนจำ�หน่�ยรถยนต์ออดีโ้ฟลค์สว�เก้น ฯลฯ ในน�ม บริษัทอุบลมอเตอร์เวิร์ค จำ�กัด 

นอกจ�กคว�มสำ�เร็จในเชิงธุรกิจแล้ว“ประส�น” ยังได้รับเลือกให้เป็นประธ�นหอก�รค้�

เกษมวุฒิ 
ศรีธัญรัตน์                                              

ไทยยนต์ทรัค แอนด์ เทลเลอร์ จำากัด 
ทายาทไทยยนต์
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จังหวัดอุบลร�ชธ�นี ในระหว่�ง ปีพ.ศ.2538-2540 

เป็นน�ยกเทศมนตรีเทศบ�ลนครอุบลร�ชธ�นี ในยุคที่

ยังเป็นเทศบ�ลเมือง ในระหว่�งปี พ.ศ. 2538-2540 

และ พ.ศ.2543 

เกษมวุฒิ ศรีธัญรัตน์ “ผมเรียนหนังสือที่อุบลฯ ตั้งแต่

อนุบาลถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แล้วไปต่อมัธยมศึกษา

ที่สวนกุหลาบวิทยาลัย จนจบ ม.ปลาย ส่วนปริญญาตรี

ไปเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่แชมนอร์ตคอลเลจแคลิฟอ

เนียใช้เวลาเรียนอยู่ 7 ปีกว่า เพราะเรียนด้วยเที่ยวด้วย” 

ในปี 2536 ก็จบก�รศึกษ�และเดินท�งกลับเมืองไทย

“ธุรกิจของคุณพ่อดั้งเดิมก็ท�าอยู่อย่างเดียว พอมารุ่น

ลูกก็ได ้ขยายกันออกไปจนป ัจจุ บันเรามีดีล เลอร ์

มอเตอร์ไซค์ซูซูกิ  ดีเลอร์มิตซูฯ ฟโูซ่รถบรรทุก แล้วก็รถ

ไถ รถแทรกเตอร์ ธุรกิจร้านอาหาร ไอทีแล้วก็บริษัท

โฆษณา รวมทั้งหมด 12 บริษัท  มีอยู่ที่ขอนแก่น 2 บริษัท 

เป็นร้านอาหาร กับมอเตอร์ไซค์ ที่เหลืออยู่ที่อุบล” ในแง่

การบริหารธุรกิจคุณพ่อวางมือหมดแล้วแต่บริษัท

ทั้งหมดนี้ยังอยูใ่นกงสโีครงสร้างการบริหารท้ังหมด

ตอนนี้คุณพ่อเป็นประธาน”

ปัจจุบันกิจก�รของครอบครัวที่มี “เกษมวุฒิ” ดูแลใน

ภ�พรวม ได้แบ่งโครงสร้�งก�รบริห�รให้มีกรรมก�ร

บริห�รบริษัทในเครือจำ�นวน 6 คน และยังมีก�รแบ่ง

โครงสร้�งออกเป็น 3 ธุรกิจ ประกอบไปด้วย ส�ยธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับย�นยนต์ ได้แก่ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์  และ

ธุรกิจไฟแนนซ์,  ส�ยธุรกิจไอที และส�ยธุรกิจบริห�ร

พื้นที่ (Real estate) โดยจะมีก�รส่งกรรมก�รที่เป็นพี่

น้องแต่ละคนแบ่งส�ยไปนั่งบริห�ร ส่วนตัวของ“เกษม

วุฒิ”และ“ไขแสง”พ่ีส�วก็ของเข�จะทำ�หน้�ท่ีเป็นฝ่�ย

สนับสนุนง�นส่วนกล�ง 

“ค�าว่ากรรมการก็คือคนในครอบครัวมีเขย สะใภ้มีน้อง

ชายคุณแม่ก็มาเป็นกรรมการบริษัท มีประชุมประจ�าเดือน 

โดยผมเองได้รับมอบหมายให้ดูแลมิตซูบิชิท่ีอ�านาจเจริญ 

ตอนนั้นต�าแหน่งที่รับมอบหมายคือ กรรมการผู้จัดการ”

หลังจ�ก“เกษมวุฒิ” ดูแลดีลเลอร์อำ�น�จเจริญเป็นเวล�

น�นกว่� 4 ปี  เข�ได้เสนอคว�มคิดที่จะปรับโครงสร้�ง

กิจก�รของครอบครัว โดยมีก�รเชิญอ�จ�รย์ผู้เชี่ยวช�ญ

ด้�นก�รว�งระบบธุรกิจจ�กมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

ให้เข้�ม�ช่วยดูแลเรื่องก�รปรับโครงสร้�งธุรกิจ จนเป็น

ที่ม�ของก�รปรับแยกธุรกิจออกเป็น 3 ส�ย  นอกจ�กนี้ 

“เกษมวุฒิ” ยอมรับว่� เป็นคว�มโชคดีของธุรกิจ

ครอบครัว ที่มี “จีเอ็ม” หรือผู้จัดก�รทั่วไปที่ชื่อ “คุณ

ประสงค์” เป็นคนเก่งมีคว�มส�ม�รถ โดยที่ตัวเข�ใน

ฐ�นะท�ย�ทธุร กิจได ้ เข ้ �ม�ดูแลกิจก�รในขณะ

ที่“จีเอ็ม”ได้เตรียมง�นทุกอย่�งไว้ค่อนข้�งครบถ้วน แต่

จุดหักเหสำ�คัญก็คือ ก�รถูกเรียกตัวกลับม�ยังเมือง 

อุบลฯ อีกครั้งหนึ่ง คร�วนี้เป็นก�รกลับม�พร้อมกับก�ร

ได้รับมอบหม�ยบทบ�ทใหม่ จ�กที่เคยดูแลเฉพ�ะส�ย

ง�นก็กลับกล�ยเป็นต้องเข้�ม�ดูภ�พรวมทั้งหมด

วางระบบด้วยมืออาชีพ
ด้วยประสบก�รณ์ท่ีผ่�นม�ทั้งด้�นก�รเรียนรู้ง�นและ

ด้�นก�รบริห�รในระหว่�งก�รฝึกฝน  ก�รดูแลธุรกิจจึง

เป็นที่ม�ของก�รตัดสินใจของ“เกษมวุฒิ” ที่ดึงผู้

เชี่ยวช�ญด้�นวิช�ก�รม�หนุนเสริมทีมบริห�รใน 2 ส่วน 

ส่วนหนึ่งคือนักบัญชีเพร�ะเข�มองว่�ห�กต้องก�รเห็น

ตัวเลขกำ�ไร-ข�ดทุน ก็ต้องนำ�เอ�ระบบบัญชีเข้�ม�ใช้เพื่อ

ให้งบดุลร�ยปร�กฏเป็นตัวเลขที่แท้จริง 

“อยากเห็นงบเพราะส้ินเดือนมาเราไม่รู ้ว ่าก�าไรหรือ

ขาดทุน เราเลยจ้างนักบัญชีออดิดท์มาคนหนึ่ง” และ

ส่วนที่สำ�คัญอีกประก�รหนึ่งก็คือ คว�มสับสนในเรื่อง
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โครงสร้�งทีมง�นทั้งในระดับบริห�รและปฏิบัติก�ร ซึ่งแต่เดิมไม่เคยมีก�รว�งส�ยง�น

ให้มีคว�มชัดเจน มีก�รสั่งง�นไขวไ้ปไขว้ม�บ�งครั้งก็เป็นคำ�สั่งที่มีคว�มซำ้�ซ้อน 

“เกษมวุฒิ” จึงตัดสินใจเชิญผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รว�งระบบบริห�รง�นบุคคลเข้�ม�เป็นที่

ปรึกษ�ในด้�นก�รปรับโครงสร้�งและแยกส�ยง�น และได้กล�ยม�เป็นโครงสร้�ง

บริห�รทีใ่ช้ต่อเน่ืองม�จนถึงปัจจุบันแม้ว่�สิ่งที่เข�ตัดสินใจทำ�จะเป็นรูปแบบก�ร

บริห�รธุรกิจสมัยใหม่แต่“เกษมวุฒิ”กลับบอกว่�ไม่ทร�บว่�เป็นของใหม่ เพียงแต่

เป็นก�รมองเห็นปัญห�จ�กก�รทำ�ง�นจริง จ�กครั้งที่สมัยคุณพ่อมีเงินสดเก็บไวใ้นเก๊ะที่

ใครๆ ก็ส�ม�รถหยิบไปใชไ้ด้แต่เมื่อมีระบบปิดงบประม�ณ พี่น้องทุกคนก็ต้องมีเงินเดือน

มีบันทึกก�รใช้จ่�ยเงินต�มระบบบัญชี จ�กปัญห�ที่ตัวเลขธุรกิจบ�งตัวไม่มียอดเติบโต

ทำ�ให้มองเห็นส�ยก�รบริห�รที่ชัดขึ้น ทำ�ให้ส�ม�รถนำ�เป็นข้อมูลไปใชใ้นก�รวิเคร�ะห์ 

และว�งแผนพัฒน�ธุรกิจในแต่ละตัวได้อย่�งชัดเจนและแม่นยำ�ม�กขึ้น

บุกเบกิงานกระจายความเสีย่ง
ก�รเป็นดีลเลอร์รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ ถือเป็นธุรกิจของครอบครัวม�ตั้งแต่ยุคเริ่มต้น 

แต่แบรนด์ซูซูกใินปัจจุบันกลับมีส่วนแบ่งตล�ดในอัตร�เพียง 3% จ�กทั่วประเทศ ขณะ

ที่กิจก�รของเข�กลับมีส�ข�อยู่ม�กถึง 30 ส�ข� ห�กพิจ�รณ�ในแง่ธุรกิจ ก็นับว่�ตก

อยูใ่นสภ�วะสุ่มเสี่ยง และท�งออกของเข�ในขณะนั้นก็คือก�ร “สร้�งแบรนด์ซ้อนแบรนด์”

“โดยการที่สร้างแบรนด์ขึ้นมาชื่อประสานมอเตอร์ คือ เราอยากลดบทบาทธุรกิจ

มอเตอร์ไซค์ไม่อยากให้เป็นธุรกิจหลักของเราอยากให้มันบาลานท์กันในแง่ธุรกิจ” นี่คือ

วิธีก�รเยียวย�รักษ�ธุรกิจที่ แบรนด์ มีประสิทธิภ�พตำ่� ซึ่งร�ยละเอียดวิธีของเข�ก็คือ

ก�รสร้�งแบรนด์ในชื่อ “ประส�นมอเตอร์” ให้มีคว�มแข็งแกร่ง โดยก�รซื้อรถ

มอเตอร์ไซค์มือสองที่มีอยู่ต�มท้องตล�ด เพื่อนำ�เข้�ม�ฟื้นฟูปรับสภ�พ โดยศูนย์ปรับ

สภ�พรถจักรย�นยนต์ที่สร้�งขึ้นใหม่ แทนก�รข�ยรถใหม่เพียงอย่�งเดียว ทำ�ให้กิจก�ร

มียอดข�ยทั้งรถจักรย�นยนต์ใหม่และมือสองเพิ่มขึ้น  ส่วนกิจก�รรถยนต์ก็นับเป็นข่�วดี 

จ�กก�รทีไ่ด้เป็นดีลเลอร์รถยนต์บรรทุกมิตซูบิชิม�แต่ดั้งเดิม กไ็ด้รับก�รแต่งตั้งเพิ่มให้

ดูแลพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและอุบลร�ชธ�นี ขณะที่มโีชว์รูม 4 แห่ง และได้ดูแลพื้นที่

อีส�นใต้ทั้งหมด

“ค่อนข้างมีเหตุผลว่าการกระจายธุรกิจออกไป มันมีที่มาอย่างเช่นฟโูซ่ท�าไมถึงเข้าไป

เชื่อมโยงกับเขายังไงหลังจากที่เราไปเสนอตัวเป็นดีลเลอร์ เขามาชวนเราก่อน ดั้งเดิมเลย

มิตซูบิชิตอนผมอยู่ปี 38 มิตซูบิชิและฟโูซ่คือบริษัทเดียวกัน แต่พอภาวะไม่ดใีนญี่ปุ่นฟโูซ่
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ถูกซื้อไป เขาก็แยกตัวออกจากมิตซูบิชใินเมืองไทยกไ็มไ่ด้ขายฟโูซ่ เราก็เลิกขายฟโูซไ่ป 

2-3 ปี แต่ตอนหลังฟโูซ่เขากลับมาท�าตลาดที่เมืองไทย เขาก็กลับมาเชิญดีลเลอร์เก่าๆ ที่

เคยขายให้เขาแต่ต้องแยกบริษัทเราเลยได้กลับไปขายรถบรรทุก เรามีรถยนต์ มอเตอร์ไซค ์

และรถบรรทุก ครอบคลุมทั้งหมด”

ทว่�...กิจก�รดีลเล่อร์รถบรรทุก ก็ยังมีสถ�นะท�งธุรกิจทีไ่ม่นิ่งม�กนัก“เกษมวุฒิ”จึงให้

ทีมง�นฟโูซไ่ปช่วยข�ยรถไถน� ซึ่งก็เป็นหลักก�รที่เข�อธิบ�ยว่� เป็นก�รกระจ�ยคว�ม

เสี่ยงของธุรกิจ โดยไม่ว�งนำ้�หนักให้ธุรกิจตัวใดเป็นตัวหลักม�กไปกว่�กัน ด้วยเหตุผล

เดียวกันนี้เข�จึงตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง เพื่อนำ�ไปสร้�งตล�ดในรูปแบบทันสมัยโดย

เปิดพื้นทีใ่ห้ผู้ค้�เช่�จำ�หน่�ยสินค้� ขณะเดียวกันก็เพิ่มเติมร้�นอ�ห�รเข้�ไปในพื้นที่เพื่อ

ให้ทำ�หน้�ที่ดึงดูดลูกค้� จนกระทั่งกล�ยเป็นว่�มีร้�นอ�ห�รเข้�ม�ช่วยสร้�งกระแส

คว�มนิยมให้กับตล�ดเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 แห่ง

เตรียมที่ท�งไว้สำ�หรับธุรกิจส่วนตัว นอกจ�กนี้ ก�รเริ่มมองห�ที่ดินเพื่อโครงก�ร

อสังห�ริมทรัพย์ในอน�คต เป็นแนวคิดที่จะทำ�โครงก�รส่วนตัว โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�

เพิ่มคุณค่�บนที่ดินด้วยก�รสร้�งตล�ดต�มกระแสนิยมสมัยใหม่ จ�กนั้นจึงเปิดพื้นทีใ่ห้

เช่� ซึ่งเป็นสิ่งที่ “เกษมวุฒิ” บอกว่�จะเป็นธุรกิจที่น่�จะเก็บไวใ้ห้ลูกไดใ้นอน�คต

“มันต้องลงทุนเยอะช่วงนี้ อาจจะต้องสร้างไปก่อน อนาคตถ้าดีก็เก็บค่าเช่าให้ลูก ๆ ได้ที่

ดินขนาด33  ไร่ แต่เราก็เพิ่งเริ่มท�าไป ซื้อทีไ่ปเติมไปเพราะใช้เงินเยอะมากนี่เปิดมา 3 ปี

แล้วเราก็ค่อยๆ เติมเข้าไปอีกสัก 10 ปี”

นอกจ�กโครงก�รตล�ดแล้วก�รพัฒน�พื้นที่ของเข�ยังประกอบไปด้วยอ�ค�รพ�ณิชย์

ให้เช่�  ร้�นอ�ห�ร ผับแบบไนท์เอ็นเตอร์เทรนเมนท์ทั้งหมดเป็นรูปแบบในภ�พรวมที่เข�

ว�ดโครงก�รและพัฒน�ขึ้นด้วยตัวเอง มีสน�มฟุตบอลให้เช่� ทั้งหมดเป็นก�รใช้พื้นที่

เพียง 5-6 ไร่ จ�กที่มีอยู่ม�กกว่�สิบไร่ และห�กมีก�รเดินโครงก�รเต็มสเกล ก็จะมี

มูลค่�ก�รลงทุนต�มที่เขียนเข�ได้เขียนแผนคร่�วๆ ไว้ที่ประม�ณ 300 ล้�นบ�ท ซึ่ง

ปัจจุบันยังคงใช้เงินไปตัวเลขกว่� 100 ล้�นบ�ท แต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่ส�ม�รถปรับได้ จน

ในที่สุดเมื่อภ�พตล�ดต�มจินตน�ก�รของเข�มีคว�มชัดเจนม�กขึ้น รูปแบบก็อ�จจะ

กล�ยเป็นไนท์พล�ซ่�ในที่สุด 

มองอนาคตกจิการร้านอาหาร  
ส่วนในเรื่องของธุรกิจร้�นอ�ห�ร เป็นกิจก�รที่เกิดขึ้นในภ�ยหลัง โดยเฉพ�ะเป็นคว�ม

ชอบของพี่ช�ยของเข� ซึ่งหลังจ�กเดินท�งไปก่อร่�งสร้�งกิจก�รที่จังหวัดขอนแก่นจนมี

คว�มมั่นคง และเมื่อมีก�รเปิดไนท์พล�ซ่� จึงได้มีก�รนำ�เอ�แบรนด์ร้�นอ�ห�ร“ส

ไมล์”ของพี่ช�ย กลับม�เปิดที่อุบลฯ รวมทั้งร้�นจำ�ป�หอมที่เปิดขึ้นใหม่ ซึ่งกิจก�รก็

ดำ�เนินไปค่อนข้�งดี

พี่ช�ย (รัฐวุฒิ) ไปขอนแก่นกไ็ปสร้�งร้�นหนึ่ง เป็น 2 ร้�น แล้วน้องก็ม�เปิดอีกร้�นหนึ่ง

ชื่อจำ�ป�หอมพอตล�ดเร�ม�เปิดเร�ก็เปิดร้�นอ�ห�รอีก 2 แห่ง ชื่อกินลมชมจันทร์กับ
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ส�ละวัน โดยส่วนตัวไม่ชอบเพร�ะมันจุกจิกม�ก แต่มัน

โดนกำ�หนดม�ให้เดินส�ยท�งน้ีก็เลยต้องม�ท�งนี้และก็

เป็นบริษัทค่อนข้�งโอเคด้วยในแง่ของผลประกอบก�ร

เร�ก็ถือว่�ทำ�ได้ดี 

 

“รายละเอียดเกี่ยวกับร้านอาหารก็ช่วยกันครับตอนที่

เราท�าสาละวันเราบอกว่าต้องหนีสมายด์ต ้องวาง

ต�าแหน่งให้ห่างจากสไมล์ เพราะสไมล์มีอาหารจีนหลาก

หลาย เพราะฉะนั้นต้องเน้นไปอีสานการออกแบบก็เป็น

เรือนไมใ้ห้เป็นบ้านไม้เหมือนซุ้มฉางข้าว”

“ร้านอาหาร” กลยุทธ์เสริมกจิการไนท์

พลาซ่า
“ตอนนี้มี 6 ร้านก็น่าจะเป็นความชอบส่วนตัวด้วยและ

เราคิดว่าจะต้องมีร้านอาหารดีๆ สักร้านหนึ่งในพื้นที่ 

แล้วก็มาคิดว่าควรเป็นแบบไหนถึงจะถึงคนได้ พื้นที่ค่อน

ข้างไกลก็ต้องท�าให้ดูดีหน่อย”

 

โครงสร้างธุรกจิ
ธุรกิจในส่วนต่�งๆ ของครอบครัวต�มที่มีก�รแบ่งเป็น

ส�ย เมื่อนับรวมพนักง�นทั้งหมดจะตกอยู่ที่700 คน

โดยประม�ณ เป็นตำ�แหน่งที่กินเงินเดือนจ�กบัญชีรวม

ของกงสี ซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจก�รที่จังหวัดขอนแก่น 

นั่นเป็นเพร�ะได้มีก�รออกแบบระบบให้สำ�นักง�นที่

อุบลร�ชธ�นีเป็นศูนย์กล�งมีบัญชีกล�งมีระบบง�น

สนับสนุนทั้งหมด

“เราท�าเงินเดือนให้หมดเรื่องการบริหารคน 700 คน 

แยกเป็นสายธุรกิจ สายตรงผมมไีม่ถึง 5 คนที่ผมจะต้อง

บริหารที่เหลือก็เป็นผู้จัดการสายธุรกิจ  อย่างมอเตอร์ไซค์

มีอยู่ 200 คน ซึ่งมีคุณสุวิทย์ เหล่าอยู่คง น้องชายคุณ

แม่บริหารของเขาเพียงแต่ส่วนกลางก็ท�าเรื่องเงินเดือน 

เรื่องสวัสดิการ”

หลักคิดในก�รบริห�รธุรกิจในน�ม “ไทยยนต์” ที่ “เกษม

วุฒิ” พย�ย�มอธิบ�ยว่�คือ แนวคิดแบบคิดได้ก็ทำ� และ

ไมไ่ด้เลียนแบบใคร และไมไ่ด้ยึดอะไรเป็นต้นแบบ แต่เป็น

คว�มพย�ย�มในก�รสร้�งคว�มมั่นคงให้ก�รกลุ่มธุรกิจ 

โดยไม่จำ�เป็นต้องเติบโตแบบก้�วกระโดด ขอเพียงแค่มี

โอก�สเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งระยะเวล�ใน

ก�รปลดหนี้สินในอีก 4-5 ปี ข้�งหน้�และเมื่อภ�ระหนี้

ลดลงก็เท่�กับกระแสเงินสดหมุนเวียนมีม�ก ก็เท่�กับว่�

ภ�พรวมธุรกิจของครอบครัวจะมีคว�มมั่นคงม�กขึ้น

“ตัวอนาคตธุรกิจโดยรวมของเราเริ่มจะมองว่าการเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายรถค่อนข้างมีข้อจ�ากัด เราพยายามจะ

สร้างธุรกิจข้ึนมาเพื่อไมไ่ห้ถ่ายน�้าหนักไปด้านใดด้าน

หนึ่ง นั่นคือสิ่งที่เรามอง  อนาคตของธุรกิจตัวแทน

จ�าหน่ายในประเทศไทย หรืออุบลฯ ที่เราท�าเราก็ท�าไป

อย่างนี้”

ทว่�โดยส่วนตัวของ“เกษมวุฒิ”ไม่ชอบทำ�ง�นในแบบ

ถูกตีกรอบ  โดยเฉพ�ะก�รเป็นดีลเลอร์ที่มีเงื่อนไขบังคับ

ม�กม�ย  เช่นเมื่อบริษัทแม่ต้องก�รให้เปิดดีลเลอร์เพิ่มก็

ต้องรับไปดำ�เนินก�ร เป็นภ�ระในด้�นก�รลงทุนที่ผู้

ประกอบต้องแบกรับ แม้จะพออยูไ่ด้แต่ก็ต้องบริห�ร

ต้นทุนให้เหลือในระดับ 2-3 %

“ก็อยู่ที่ว่าบริษัทจะผลิตสินค้าออกมาดไีหม? อย่างปีนี้

เป็นปีที่ดีของรถยนต์ มิตซูบิชิขายกันถล่มทลายยอดจอง 

700-800 คัน ก็ต้องรอจังหวะ แต่บางปีไม่ดีก็ต้องว่า

กันไป อนาคตผมว่าไม่ต่างหรอกครับอ�านาจการต่อรอง

เราก็จะน้อยลง  อย่างนโยบายโตโยต้าตลาดไหนเกิน 

10,000 คัน ต้องมี 3 ดีลเลอร์ คือเขาคงไม่อยากใหโ้ต

มาก ขอนแก่นมี  3 ดีเลอร์  อุบลฯโตโยต้ามี 2 ตอนนี้ 

ส่วนมิตซูบิชิมี 3 ที่อุบลฯ ต่อไปถ้าใหญ่ขนาดนั้นต้องเป็น 

3 ดีเลอร์เป็นนโยบายชัดเจน”
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ส่วนแผนรองรับสำ�หรับก�รเป็นดีลเลอร์มิตซูบิชใินอน�คต รวมทั้งก�รขย�ยไลน์ไปเป็น

ตัวแทนจำ�หน่�ยรถยนต์ยี่ห้ออื่น ซึ่งเป็นเงื่อนไขในทิศท�งธุรกิจที่จำ�เป็นต้องนำ�เข้�ไปคุย

กันในที่ประชุมครอบครัวเป็นอันดับแรก และหนึ่งในคว�มเห็นจ�กที่ประชุม “รัฐวุฒิ” พี่

ช�ยคนโต ยังมองไปในแนวท�งที่ต้องก�รรักษ�กิจก�รดีลเล่อร์มิตซูบิชไิว้ขณะที่“เกษม

วุฒิ”กลับมองว่�ก�รเป็นดีลเลอร์รถน่�ผ่�นจุดอิ่มตัวม� 

 

“จะต้องเข้�ที่ประชุม แต่จะใหไ้ปขอ เร�ไมไ่ปแต่ถ้�มีม�เสนอว่�สนใจไหมพื้นที่นี้ก็คงจะ

เรียกประชุมกัน แต่ถ้�ที่บ้�นอย�กทำ�กันก็ต้องทำ�  แต่ผมว่�น่�จะพอเพร�ะที่เร�มีอยู่ก็

ตั้ง 7-8 โชว์รูมแล้วเร�ไปทำ�อย่�งอื่นน่�จะดีกว่� ในบริษัทไทยยนต์อำ�น�จก�รตัดสินใจ

ของที่ประชุมกรรมก�รก็เถียงกัน บทสรุปไม่มใีครมีอำ�น�จชัดเจน เพียงแต่พี่น้องก็คุย

กันคือ 2 คนเอ�กไ็ม่เอ�ต้องเอ�ด้วยกันหมด ก็ต้องเถียงกันให้จบ”

รับมือโลก�ภิวัตน์

 

ในก�รปรับตัวท่�มกล�งก�รรุกคืบของทุนต่�งช�ติ หรือ แม้กระทั่งทุนใหญ่จ�กต่�งถิ่น 

“เกษมวุฒิ” ยังเชื่อว่�จะส�ม�รถปรับตัวรับกับคว�มเปลี่ยนแปลงได้ เพียงแต่มีเงื่อนไข

อยู่ที่ทิศท�งในก�รปรับตัว

 

ก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนของไทยในปี 2558 ในมุมมองของเข�ก็ยังถูกมองว่�น่�จะ

เป็นผลบวก ส่วนหนึ่งจะมีก�รเคลื่อนย้�ยแรงง�นแบบเสรีม�กขึ้น นั่นเป็นเพร�ะปัญห�

ในปัจจุบันของภ�คธุรกิจก็คือ ก�รข�ดแคลนแรงง�นคุณภ�พแต่ผลลบก็น่�จะเกิดกับ

แรงง�นไทยท่ีอ�จเหน่ือยกับก�รแย่งชิงตล�ดแรงง�นกับแรงง�นจ�กช�ติเพื่อนบ้�น

ส่วนในเรื่องของก�รเคลื่อนย้�ยทุนจ�กแหล่งอื่น ก็คงเป็นไปต�มธรรมช�ติ  เพร�ะทุก

อย่�งก็เริ่มเข้�ม�แล้วเข�บริห�รต้นทุนและคว�มเสี่ยงได้ดีกว่� 

 

“คือแรงง�นช่�งเร�ต้องก�รอีกสัก 60 คน แล้วเร�จ้�งต�มกฎหม�ยเป๊ะเลย แต่ก็ห�ไม่

ไดไ้ม่ทำ�กันเพร�ะเข�ไปทำ�อย่�งอื่นที่มันง่�ยกว่� แต่เร�กไ็ม่ต้องก�รคนที่มีฝีมือขน�ด

นั้นคือ ซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้นิดหน่อย แต่ต้องทำ�ง�นหนักนิดหนึ่งก็ยังห�ไมไ่ด้เพร�ะเร�

ข�ดคนอยู่พอสมควรแรงง�นน่�จะเยอะขึ้น คือมันน่�จะดโีดยรวม”
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มนุษย์ทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันคือ มีคว�มใฝ่ฝันและต้องก�รทีไ่ปให้ถึงยังคว�มใฝ่ฝันที่ตั้งไว้

ใหไ้ด้นั้น แต่คนไม่น้อยต้องเลิกล้มคว�มตั้งใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงมือทำ� ห�กเพร�ะคว�ม

ฝันที่ตั้งไว้มันไกลเกินกว่�จะเอื้อมถึง และเช่นเดียวกันก็ย่อมมีคนอีกจำ�นวนหนึ่ง พย�ย�ม

ก่อรูปคว�มฝันด้วยก�รลงมือทำ� แต่จนแล้วจนรอดกไ็ม่อ�จก้�วไปถังฝั่งฝันของตัวอย่�ง

ได้ ถึงกระนั้นก็ยังมีคนอีกบ�งส่วนทีไ่ม่เคยล้มเลิกคว�มตั้งใจ จนกระทั่งไขว่คว้�สิ่งที่หวัง

สิ่งที่ฝันไว้ม�ครอบครองได้สำ�เร็จในที่สุด

 

สมช�ย เหล่�ส�ยเชื้อ คือเจ้�ของโชว์รูมรถยนต์โตโยต้�ที่มีขน�ดพื้นทีใ่ห้บริก�รใหญ่เป็น

อันดับ 1 ของทวีปเอเชีย ด้วยเงินลงทุนกว่� 800 ล้�นบ�ท กับขน�ดของเนื้อที่ขน�ด 22 

ไร่ และกำ�ลังมโีครงก�รที่จะขย�ยออกไปอีก 60 ไร่ ถ้�จะบอกว่�นี่คือคว�มสำ�เร็จของเข� 

ก็ต้องบอกว่�อ�ณ�จักรของเข�มีม�กกว่�สิ่งที่เห็น

 

อะไรคือเคล็ดลับแห่งคว�มสำ�เร็จ แน่นอนละว่�พรสวรรค์ของเข�ไมใ่ช่ก้อนสมองที่มี

คว�มเป็นเลิศเหนือใคร ๆ เช่นนี้แล้วมันจะเป็นอะไร ขอเชิญติดต�มเรื่องร�วของเข�ได้นับ

แต่บรรทัดนี้เป็นต้นไป

“ผมโชคไม่ดีเป็นโรคความจ�าสั้นความจ�าไม่ค่อยดี ผมสอบได้ล�าดับสุดท้ายของห้องตั้งแต่ 

ป.1 ถึง ป.5 สอบตกซ�้าชั้น เรียนแค่ป.5 ก็เลยลาออก กลัวพ่อแม่จะอายเพื่อนอายญาติ ผม

ก็อายทุกคนไม่กล้าสู้หน้า ออกไปเป็นลูกจ้าง ขายหนังสือพิมพ์  ขายของเบ็ดเตล็ด พวก

เครื่องส�าอางรองเท้าเสื้อผ้า อุปกรณ์เสริมสวย ตอนนั้นก็อยู่ร้านศิริวัฒนาก็ท�าทุกอย่าง”

 

สมชาย 
เหล่าสายเชื้อ                                             

ประธานกรรมการบริษัท 
โตโยต้าดีเย่ียม จำากัด
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เมื่ออ�ยไุด้ 14 ปี คุณสมช�ย เหล่�ส�ยเชื้อ เดินท�งไปห�

ง�นทำ�ที่จังหวัดมห�ส�รค�ม ช่วงชีวิตของเข�ที่นี่ผ่�น

ง�นม�แล้วทั้ง กรรมกร ข�ยประตูหน้�ต่�ง ข�ยวัสดุ

ก่อสร้�ง อิฐ หิน ปูน ทร�ย เมื่อผ่�นไป 3 ปี ก็มีคนชักชวน

ไปข�ยอ�ห�รสัตว์ เคมีเกษตร ลูกไก่ ลูกหมู ที่จังหวัด

ศรีสะเกษ โดยร้�ยค้�เหล่�นั้นก็คือร้�นค้�เบ็ดเตล็ดที่มี

อยู่ทั่วไปในตล�ดหัวเมือง และอยู่ที่นีไ่ด้อีก 3 ปี เถ้�แก่

คนเดิมก็ชวนกลับไปอยู่มห�ส�รค�มอีกครั้งหนึ่ง คร�วนี้

เข�ได ้ รับมอบหม�ยให ้ทำ�หน ้� ท่ีดูแลง�นรับเหม�

ก่อสร้�ง แต่สุดท้�ยก็ต้องล�ออกเพร�ะไมไ่ด้รับค่�

ตอบแทนต�มที่ว�ดหวังไว้ 

 

เมื่อต้องพบกับคว�มผิดหวัง จึงตัดสินใจเดินหน้�ต่อไป 

เข�ตัดสินใจกลับม�ยังอุบลร�ชธ�นีบ้�นเกิด และบ�ก

หน้�ไป “ของ�นทำ�” โดยสมัครเข้�ไปเป็นตัวแทนข�ยนำ้�

อัดลมเป๊บซี่ เหตุที่ต้องเรียกว่� “ของ�นทำ�” เพร�ะโดย

นิย�มแล้วไม่น่�จะเรียกว่�เข้�ไปสมัครง�น เพร�ะสิ่งที่

เข�ได้รับในเวล�นั้นก็คือ ตำ�แหน่ง “ตัวสำ�รอง” ต้องรอ

ให้มีคนข�ดง�น ตัวเข�จึงจะมโีอก�สทำ�หน้�ที่ตัวแทน

ฝ่�ยข�ย 

เมื่อฝนมาก็ได้เวลาเมล็ดพันธุ์แห่งความ

เพยีรงามงอก .... แต่............
“คือผมไปแป๊บซี่ผมไปแบบเขาไม่ต้องการ เพราะอายุยัง

น้อย อายุแค่ 21 เท่านั้น และกไ็ปในฐานะตัวส�ารอง หมาย

ถึงว่าใครขาดงานผมจะได้ท�าแทน พอผมมโีอกาสได้ขาย

ก็เลยใส่เต็มที่ ก็ท�างานหนักแตไ่ม่เหนื่อย เพราะอายุยัง

น้อยไม่คิดอะไรขอให้มีงานท�า แล้วก็เราก็เจียมตัวอยู่

เสมอว่าไม่มีความรู้เมื่อไม่มีความรู้ก็เกี่ยงงานไมไ่ด้ ท�า

อะไรก็ท�าจะไปเลือกงานเกี่ยงงานกไ็มไ่ดไ้ม่มีสิทธิ์ พอเขา

ให้ท�างานอะไรก็ท�า”

  

เมื่อโอก�สม�ถึง เข�เริ่มต้นก�รทำ�ง�นกับเป๊บซี่ด้วยก�ร

ตื่นนอนตั้งแต่ก่อนตี 4 ขณะที่คนอื่นเข้�ม�ทำ�ง�นใน

เวล�ปกติระหว่�ง 7 ถึง 8 โมงเช้� เข�ข�ยรอบแรกใช้

เวล�เพียง 10 – 11 โมงเช้� นำ้�อัดลมเป็บซี่ที่บรรทุกรถไป

ก็ข�ยหมด ทำ�ให้ส�ม�รถวนรถกลับม�รับเป็นรอบที่ 2  

จนกล�ยเป็นเรื่องปกติ ผลก็คือ บริษัทสั่งต่อรถสิบล้อ

ช่วงย�วสำ�หรับเข�เป็นพิเศษ เพิ่มพื้นทีใ่ห้ส�ม�รถ

บรรทุกนำ้�อัดลมได้ม�กถึง 650 ลัง ขณะที่คนอื่นยังทำ�

ยอดอยู่ที่ 250 ลัง ไม่เพียงเท่�นั้นเข�ยังวิ่งวนรถเป็น 2 

รอบเช่นเดิม ผลก็คือ เข�ส�ม�รถทำ�ยอดข�ยได้ม�กกว่�

คนอื่น 7 – 8 เท่�ตัว

“คือผมขายตั้งแต่ตี 4 ผมขับรถไปสว่างที่เสลภูมิ ทางนี้

ไปอ�านาจเจริญถึงนครพนม ผมไปขายจากไกลมาก่อนไล่

จากนครพนม ท่าอุเทน ศรีสงครามค่อยๆ ไล่มาถึง

มุกดาหาร พอหมดแล้วเหยียบรถมาใสไ่ปอีกรอบสอง มี

ทีมงานปกติเขาจะให้ลูกน้องสองคนแต่ของผมได้หกคน

ขายดีมาก แล้วผมก็ขายทุกร้าน คุณซื้อลังหนึ่ง 36 บาท

ผมก็ขาย ซื้อครึ่งลัง 18 บาทก็ขาย ซื้อ 4 ขาดหกบาทผม

ก็ขาย ซื้อ 2 ขวด3 บาทก็ขาย สะสมยอดไปเรื่อยๆ “

เมื่อผันตัวม�เป็นตัวแทนข�ยแป็บซี่ เข�ก็ส�ม�รถทำ�

ยอดข�ยได้อันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งก�รทำ�ยอดข�ยได้

ม�กขน�ดนี้ เข�จึงฝันที่จะได้เลื่อนตำ�แหน่งเป็นผู้จัดก�ร 

แต่คว�มฝันของเข�ก็ต้องมีอันสะดุด ด้วยเป็นเพร�ะกฎ

เกณฑ์ของบริษัทฯ ที่กำ�หนดไว้ว่�ตำ�แหน่งผู้จัดก�รต้อง

มีอ�ยุ 36 ปี และมีอ�ยุง�น 15 ปีขึ้นไป เมื่อพิจ�รณ�แล้ว

ห�กคิดว่�ยังต้องก�รที่จะผู้จัดก�ร ก็ต้องรอเวล�ไปอีก 

15 ปี เพร�ะขณะนั้นเข�มีอ�ยุเพียง 21 ปีเท่�นั้น  เข�จึง

ตัดสินใจล�ออกจ�กเป๊บซีโ่ดยไม่ลังเล

“พอผมขายแล้วผมได้อันดับหนึ่ง ทีนี้ผมไมไ่ด้รับการ

พิจารณาโปรโมทเป็นผู้จัดการ โปรโมทไปกไ็ม่ผ่านมัน

ขาดคุณสมบัติหลายข้อมาก มันเขียนไว้หลายข้อมาก ผม

ก็เลยลาออกมาเพื่อตามหาความฝันของผม ผมก็ฝัน

อยากจะเป็นเจ้าของโชว์รูมรถยนต์โตโยต้าเท่ดี”
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ขยับเข้าไปใกล้ความฝัน 

“ผมไปทีไ่หนผมก็ยืนเงื่อนไขสามข้อไม่มใีครเคยปฏิเสธผมเลย”

 

ในเวล�นั้นห�กใครทร�บถึงคว�มในใจของเข� ก็อ�จต้องคิดและเชื่อว่�เข�คงสตไิม่ดี จึงได้

ว�ดฝันไปไกลจนย�กจะเอื้อมถึงได้  เพร�ะตัวเข�ห�ได้เกิดในตระกูลเศรษฐี  ไร้ทั้งคว�มรูไ้ร้

ปริญญ� วัยวุฒิกไ็มไ่ด้เพร�ะเพิ่งจะมีอ�ยุเพียงแค่ 21 ปีเท่�นั้น ซึ่งตัวเข�เองก็ยอมรับว่�ในเวล�

นั้นเหมือนกับคนเสียสติ ห�กเพร�ะยี่ห้อรถยนต์โตโยต้�กำ�ลังทำ�ยอดข�ยได้ดีม�กใน

ประเทศไทย  แต่ก็ห�ได้ละคว�มพย�ย�มเพร�ะเข�ได้ตัดสินใจเดินเข้�ไปสมัครของ�นทำ�ที่

โชว์รูมข�ยรถยนต์โตโยต้�อุบลร�ชธ�นใีนเวล�ต่อม� 

“กไ็ปยืนเกาะโชว์รูมเขาอยู่ว่าจะเข้าไปสมัครอย่างไร เข้าไปเขาจะรับเราหรือไป ไม่เข้าก็ยังคาใจ

อยู่ สองสามวันก็เข้าไปสมัคร 

เมื่อตัดสินใจเข้�ไปสมัคร คำ�ถ�มแรกทีไ่ด้เจอะเจอก็คือ “เรียนจบอะไรม�” พอบอกออกไปว่� 

เรียนจบชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 5  กไ็ด้รับก�รปฏิเสธโดยทันที เพร�ะวุฒิก�รศึกษ�ที่เปิดรับใน

เวล�นั้นคือ ระดับปริญญ�ตรี หรือขั้นตำ่�ก็ต้อง ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง  แต่ถึงกระนั้น

สมช�ยก็มไิด้ละคว�มพย�ย�ม เมื่อรู้ตัวว่�คุณสมบัตไิม่ถึงเกณฑ์ที่เข�กำ�หนดไว้ เข�จึงยื่น

ข้อเสนอด้วยเงื่อนไขใหม่  3 ข้อ

1.ทำ�ง�นอะไรกไ็ด้

2.เงินเดือนเท่�ไรกไ็ด้

และ 3.ทำ�ง�นทุกวันไม่มีวันหยุด

 

สมช�ย ก็เริ่มต้นง�นทีโ่ตโยต้�อุบลร�ชธ�นีด้วยก�รเป็นเด็กล้�งรถ ขับรถไปส่งให้ลูกค้� ข�ย

อะไหล่ ล้�งห้องนำ้� ล้�งท่อระบ�ยนำ้� ทำ�ทุกอย่�งที่เพื่อนร่วมง�นไหว้ว�นใชใ้ห้ทำ� ถึงแม้ว่�ง�น

เหล่�นั้นเถ้�แก่ของเข�จะไมไ่ดใ้ชใ้ห้ทำ�ก็ต�ม 

“เข้าไปท�าปี พ.ศ.2520 กไ็ปท�างานก็เริ่มต้นเป็นเด็กล้างรถ เงินเดือนตอนนั้น 1800 บาท เทียบ

กับรายได้เมื่อตอนขายเป็บซี่ผมได้ลังละ 60 สตางค์ รายได้สูงกว่ามากเพราะว่าขายมากเรา

กไ็ด้มาก แตใ่นที่สุดผมก็อยู่กับโตโยต้าที่เดียวนานถึง 15 ปี”

และหลังจ�กได้ง�นทำ�ทีโ่ชว์รูมโตโยต้�ได้ส�มเดือน ม�วันหนึ่ง “เถ้�แก่” สั่งให้เข�ไปส่งรถให้

ลูกค้�ที่ยโสธรพร้อมให้เงินติดตัวไป 30 บ�ท จนเวล�ผ่�นไป 2 ชั่วโมง เข�จึงเดินท�งกลับม�

ถึงโชว์รูมโตโยต้�อุบลฯ พร้อมกับนำ�เงินทอนม�คืนจำ�นวน 13 บ�ท นั่นหม�ยคว�มว่�เข�นั่งรถ

ประจำ�ท�งกลับม� โดยไม่อู้ง�นแม้แต่น้อย

ผลจ�กคว�มซ่ือสัตย์ขยันขันแข็งทำ�ให้เข�ได้รับก�รมองหม�ยใหไ้ปดูแลส�ข�ที่จังหวัดยโสธร 

ผลปร�กฏว่�ในระยะเวล�ส�มเดือนติดต่อกัน เข�ไม่ส�ม�รถข�ยรถได้แม้แต่คันเดียว 
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แต่สิ่งหนึ่งที่ “สมช�ย” มองเห็นก็คือ คนที่มีรถเก่� โดย

ส่วนใหญ่แล้วก็มักอย�กซื้อรถคันใหม่ แต่ปัญห�ของ

พวกเข�ก็คือ เมื่อตัดสินใจจะซื้อรถใหม่ก็ต้องข�ยรถเก่�

ใหไ้ด้เสียก่อน  และนี่จึงเป็นหนท�งที่”สมช�ย”มองเห็น

และมันยังได้กล�ยเป็นฐ�นท�งธุรกิจท่ีสำ�คัญของเข�ใน

อน�คต

เมื่อรับทร�บปัญห�ดังกล่�ว “สมช�ย”จึงใช้กลยุทธ์ห�

พ่อค้�รถมือสองม�รับซื้อรถ และเมื่อพวกเข�ข�ยรถเก่�

ได้ จึงพ�กันม�ซื้อรถใหม่กับ “สมช�ย” ผลก็คือยอดข�ย

รถโตโยต้�ที่ยโสธรมีตัวเลขพุ่งขึ้นอย่�งไม่หยุด จน

กระทั่งในง�นเลี้ยงสิ้นปี เถ้�แก่ของเข�ถึงกับเอ่ยป�กกับ

พนักง�นทุกคนว่� ก�รอยู่รอดของส�ข�อุบลฯ ก็เพร�ะ

ยอดข�ยของส�ข�ยโสธรนั่นเอง

และเมื่อเถ้�แก่ทีใ่หโ้อก�สดีๆ แก่เข�ได้เสียชีวิตลง เข�จึง

ตัดสินใจล�ออก และเริ่มต้นชีวิตของก�รเป็น “เถ้�แก่” 

นับแต่บัดนั้นเป็นต้นม�

ได้เวลาลงสนามจริง
1 พฤษภ�คม พุทธศักร�ช 2535 “สมช�ย” เริ่มต้นเป็น

เจ้�ของธุรกิจอย่�งจริงจัง ทว่�คว�มฝันที่จะได้เป็น

ตัวแทนจำ�หน่�ย ได้เป็นเจ้�ของโชว์รูมรถยนต์โตโยต้�ยัง

ไม่ขยับเข้�ใกล้คว�มจริงเสียที 

“ตอนนั้นยังไมไ่ด้เปิดบริษัททดลองท�าเล่นๆ ก็เราฝันว่า

จะเป็นตัวแทนโตโยต้ากไ็มไ่ด้เป็นเลยลองมาท�ารถเก่า

ขาย พอมีประสบการณ์กไ็ปกู้เงินมาตั้งบริษัท การขาย

รถมือสองเติบโตเร็วและแรงมาก” 

เมื่อถูกถ�มว่�มีกลยุทธ์อะไรที่พิเศษกว่�คนอื่น คำ�ตอบก็

คือ คนข�ยรถมือสองส่วนใหญ่มักจะเลือกแต่ซื้อรถ

สภ�พดีแล้วกดร�ค�ซื้อให้ตำ่�ลง แต่สำ�หรับตัวเข�เลือก

ที่จะให้ร�ค�สูงกว่�สำ�หรับรถสภ�พดี จึงทำ�ให้มีคนนำ�

รถม�ซื้อ-ข�ยแลกเปลี่ยนกับเข�เป็นจำ�นวนม�ก จน

กิจก�รข�ยรถยนต์มือสองของเข�โตวันโตคืน และเป็น

อ�นิสงส์ต ่อภ�พรวมของกิจก�รรถยนต์มือสองใน

จังหวัดยโสธร จนกระทั่งยโสธรได้กล�ยเป็นศูนย์กล�ง

ของก�รข�ยรถมือสองของภ�คอีกส�นไปในที่สุด

“ตั้งแต่นั้นมาก็เปิดตลอดยังไมไ่ด้ปิด ขยายตัวเติบโตเร็ว

มาก  พอท�าไปแล้วท�าไมคนมาซื้อรถดีก็มาดู และรู้ว่าคน

ร้อยเอ็ดก็มาซื้อ ก็เลยไปเปิดที่ร้อยเอ็ดไปซื้อโชว์รูมของ

โค้วยูฮะ เขาก็เลยขายให้ ตอนนั้นปี 38 เปิดที่ร้อยเอ็ด” 

ก�รข�ยรถมือสองของเข� อ�ศัยกลยุทธ์คือก�รข�ยรถ

พร้อมจัดห�สินเชื่อม�บริก�รลูกค้� ส่วนเงินทุนที่เอ�ม�

ทำ�ไฟแนนซ์กใ็ช้วิธีหยิบยืมเงินคนอื่นทีใ่ช้คืนให้พร้อม

ดอกเบี้ย และเมื่อถึงคร�วคืนเงินต้นให้กับเจ้�หนี้ ผล

ปร�กฏว่�เจ้�หนีไ้ม่อย�กได้เงินต้นคืน เพร�ะเข�จ่�ย

ดอกเบี้ยคืนให้อย่�งสมำ่�เสมอ 

จ�กเงินก้อนแรกที่เริ่มต้นหยิบยืมม�ลงทุนเพียง หนึ่ง

ล้�นห้�แสนบ�ท จ�กนั้นจึงค่อยๆ เติบโตขึ้นไปเป็นสี่สิบ

แปดล้�น ซึ่งยอดเงินดังกล่�วปร�กฏเป็นตัวเลขที่

หมุนเวียนอยูใ่นธน�ค�ร เมื่อตัวเลขหมุนเข้�ออกเป็น

ระบบจึงส�ม�รถติดต่อกู้ยืมเงินจ�กธน�ค�รได้ง่�ย  แต่

ก็มีเรื่องติดขัดเพียงเล็กน้อย นั่นเป็นเพร�ะคว�มรู้ของ

เข�ที่รำ่�เรียนม�น้อยนั่นเอง 

“ไปติดต่อกู้เงินธนาคาร ผมยังไม่รู้ด้วยซ�้าว่าแผนธุรกิจ

คืออะไร เข้าๆ ออกๆ จากธนาคารสิบกว่าครั้งแรก หนึ่ง

ล้านบาท ต่อไปก็กู้สิบกว่าล้าน จนกระทั่งกูไ้ด้สองพัน

กว่าล้าน ตอนหลังผมกใ็ช้หนี้หมด ตอนหลังก็มาท�า

กิจการใหม่ แล้วก็มาสะดุดปี 40”  

“ตอนนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะธนาคารไมใ่ห้

เอาเงินออกมา มีแต่เรียกหนี้คืน ก็แก้ปัญหาโดยการ

ขยายเปิดดีเลอร์สวนกระแสเพราะว่าตอนน้ันบริษัทเงิน

ทุนเขาปิดกิจการ เมื่อปิดคนก็มาสมัครงานกับผม ผมก็

เลือกเอา ถ้าสมมุติว่าเราไม่ท�าอะไรก็เหมือนเราปล่อยให้

มันแย่มันก็แยไ่ปเลย ก็เลยลองสู้ดู พอสูไ้ปแล้วกลับเป็น

ผลดีเพราะ 56 ไฟแนนซ์ ปิดกิจการ กลายเป็นไม่ค่อยมีคู่

แข่ง” 
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ด้วยเหตุผลของเข� ห�กวิเคร�ะห์ให้ถ่องแท้ ก็อ�จพบคว�มจริงที่ว่�ประสบก�รณ์กับ

คว�มรูใ้นตำ�ร�เรียน ห�กจะนำ�ม�ใช้ย่อมต้องรู้จักนำ�ม�ใชใ้นสถ�นก�รณ์ที่ต่�งกัน 

เพร�ะห�กมองในมุมของเศรษฐศ�สตร์ก็ย่อมต้องหลีกเล่ียงก�รลงทุนในสภ�วะที่

เศรษฐกิจถดถอยอย่�งรุนแรง แต่เมื่อเข�มองทะลุผ่�นประสบก�รณ์เข�จึงส�ม�รถ

อธิบ�ยให้กับตัวเองได้ว่�   ในเมื่อไฟแนนซ์ทั้ง 56 แห่งทีไ่ด้รับผลกระทบจนต้องปิด

กิจก�รไป ซึ่งก็หม�ยคว�มว่�ส�ข�ของทั้ง 56 ไฟแนนซ์ต�มต่�งจังหวัดก็ต้องปิดตัวเอง

ไปโดยปริย�ย แต่สิ่งที่เข�วิเคร�ะห์ออกม�ก็คือ กำ�ลังซื้อในระบบยังมีอยู่เช่นเดิม และเมื่อ

เข�ตัดสินใจเดินหน้�สวนกระแส จึงปร�กฏว่�สิ่งที่เข�วิเคร�ะห์เป็นคว�มจริง 

“ลูกค้าทั้งพันสาขามาอยู่กับเราแค่ 5 – 10 เปอร์เซ็น ถึงเราจะไมไ่ด้เป็นมหาชน แต่ของ

ผมท�าตลาดดีวันดีคืน ถ้าเปรียบเป็นรถผมกไ็ม่รอรอบ ผมใส่เต็มที่เลย”

ณ เวล�นี้อ�ณ�จักรของ สมช�ย เหล่�ส�ยเชื้อ มีกิจก�รในเครือม�กกว่�สิบบริษัท โดย

ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องสินเชื่อหรือไฟแนนซ์รถยนต์ นอกจ�กนี้ยังมี

อสังห�ริมทรัพย์ที่เป็นก�รร่วมทุน เป็นตัวแทนด้�นบริก�รของแอ๊ดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

พลังง�นทดแทนชื่อบริษัทไร่แสงอ�ทิตย์ดีเยี่ยม โรงไฟฟ้�ชีวมวลชื่อ บริษัทพลังง�น

สะอ�ด ดี 1 ที่ประจวบคีรีขันต์ และบริษัทพลังง�นสะอ�ด ดี 2 จังหวัดเชียงร�ย  

 “ผมเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองปี 35 ก็ยังเริ่มต้นเล็ก ๆ น้อยอยู่ พอปี 36 ธุรกิจก็เริ่มถึง

ร้อยล้าน ปี 37 ก็เริ่มถึงพันล้าน พอปี 38 ก็ถึงสองพันล้าน พอปี 39 ชะลอเลย ปี 40 ก็

ลดลง ๆ ก็มีเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ก็แย่ลงจนเหลือประมาณพันกว่าล้าน อันนี้ปี 47 ก็

โตขึ้นมาสามพันกว่าล้าน 48 จนกระทั่ง 49 ก็เจ็ดพันกว่าล้าน เป็นเก้าพันล้าน ปัจจุบันก็

เกือบสองหมื่นล้านบาท”
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ธุรกิจด้าน
อุตสาหกรรม/
การผลิต

คุณไชยยศ  เสรโียธิน  

คุณพรเทพ  ศักดิ์สุจริต  

คุณกอบสิน  ศิริคูณ
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โรงง�นผลิตแหอวนทีใ่หญ่ที่สุดในโลกอยูใ่นประเทศอะไร ถ้�บอกว่�ประเทศไทย ทุกท่�น

คงประหล�ดใจพอควร  บริษัทแหอวนขอนแก่น ส�ม�รถทำ�ร�ยได้เข้�ประเทศและ

จังหวัดขอนแก่น ปีละนับพันล้�นบ�ท ยังคงเดินหน้�ต่อไปด้วย ภ�ยใต้แนวคิดคว�มคิด

เห็นของครอบครัวต้องเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งอ�จกล่�วได้ว่�แนวคิดดังกล่�วคือกุญแจแห่ง

คว�มสำ�เร็จของตระกูล “เสรโียธิน”

 

บริษัทขอนแก่นแหอวน ของตระกูล “เสรโียธิน” แห่ง จังหวัดขอนแก่น เป็นกิจก�รที่คนใน

พื้นที่ทั่วไปต่�งรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่�งดี นอกจ�กโรงง�นจะตั้งอยูใ่นจังหวัดขอนแก่น

แล้ว ยังมีก�รไปตั้งโรงง�นในจังหวัดอื่น ๆ ในภ�คอีส�น เช่นที่จังหวัดมห�ส�รค�ม และที่

เมืองซัวเถ� ประเทศจีน และล่�สุดยังเข้�ไปตั้งโรงง�นอยูใ่นประเทศพม่�อีกด้วย จนถึง

ขณะนี้ “ขอนแก่นแหอวน” มีพนักง�นรวมกันเกือบ 7,000 คน โดยมียอดส่งออกปีละไม่

ตำ่�กว่�หนึ่งหมื่นล้�นบ�ท 

 

วันนี้กิจก�รขอนแก่นแหอวนของตระกูล “เสรโียธิน” อยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของ “ไชยยศ” 

ท�ย�ทคนโตของ “บูรพ� เสรโียธิน” ผู้บุกเบิกกิจก�รแหอวนของครอบครัวร่วมกับ “ลิบ

กี่ แซ่เตียว”ผู้เป็นพ่อซึ่งก็คืออ�กงของ“ไชยยศ”ตั้งแต่ครั้งยังอ�ศัยวิธีตระเวนข�ยไปต�ม

จังหวัดต่�งๆ ในภ�คอีส�นจนส�ม�รถขย�ยตล�ดออกไปได้อย่�งกว้�งขว�ง และในที่สุด

จึงตัดสินใจลงทุนเปิดโรงง�นผลิตด้วยตนเอง จนกล�ยเป็นอุส�หกรรม เป็นอ�ณ�จักร

ธุรกิจอันมั่นคงตร�บจนทุกวันนี้

  

ไชยยศ 
เสรีโยธินิ                                   

ขอนแก่นแหอวน
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“คุณพ่อก็ท�าธุรกิจแหอวนอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเดิมเราเริ่ม

จากซื้อมาขายไปในช่วงแรกๆ ก็ 40 – 50 ปีที่แล้ว หลัง

จากท่ีเปลี่ยนจากซ้ือมาขายไปมาท�าโรงงานเองก็

ประมาณ 33 ปี”

“ไชยยศ”ในวัยห้�สิบปี ณ เวล�นี้ อ�จนับได้ว่�เข�คือคน

รุ่นที่ส�มของธุรกิจครอบครัว แต่ก�รขึ้นม�ส�นต่อธุรกิจ 

กใ็ช่ว่�จะเป็นก�รขึ้นม�เสวยสุขบนกองเงินกองทอง ห�ก

เพร�ะพ่อของเข�ได้ว�งตัวเข�ไว้ให้เป็นผู ้รับช่วงดูแล

กิจก�รครอบครัว เพร�ะหลังจ�กที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษ� 

จ�กขอนแก่นวิทย�ยน กไ็ด้เข้�ไปศึกษ�ด้�นวิศวกรรมศ�สตร ์

ในส�ข�อุตส�หก�รที่สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้� 

ธนบุรี จ�กนั้นก็ต้องบินลัดฟ้�ไปศึกษ�ในระดับปริญญ�

โทด้�นบริห�รธุรกิจที่ต่�งประเทศ

“จบเอ็มบีเอ สักน่าจะ 24 ที่แล้ว เพราะตอนนี้ก็จะอายุ 

50 แล้ว หลังจากนั้นก็มาช่วยที่บ้านเพราะที่บ้านตอนนั้น

ก�าลังตั้งโรงงานเพราะก�าลังเติบโตและเป็นคนรุ่นใหม่

จากคุณพ่อ”

เมื่อกลับจ�กสหรัฐอเมริก�“ไชยยศ”ได้รับคำ�สั่งจ�กพ่อ

ให้เข้�ม�ร่วมดูแลกิจก�รโดยทันที ซึ่งขณะนั้นยังมีอ�ทั้ง

สองคนคือ“บวร”และ“บุรี” โดยอ�บวรดูแลด้�นก�ร

ตล�ด ส่วนอ�บุรีรับผิดชอบด้�นก�รผลิต ส่วนบทบ�ท

ของเข�ก็คือผู้ช่วยผู้จัดก�รในส่วนที่อ�บุรีดูแลอยู่ และ

หลังจ�กเรียนรู้ง�นม�ได้สักระยะหน่ึงเข�กไ็ด้รั้งตำ�แหน่ง 

“กรรมก�รผู้จัดก�ร” ตร�บจนทุกวันนี้

  

เมื่อได้รับคว�มไว้ว�งใจหุ ้มกุมบังเหียนกิจก�รของ

ครอบครัว สิ่งสำ�คัญที่เข�ริเริ่มเป็นอันดับแรก ๆ ก็คือ 

เรื่องของก�รจัดก�ร ระบบและวัฒนธรรมในองค์กร 

เพร�ะเงื่อนไขและก�รแข่งขันท�งธุรกิจในสมัยคนรุ่นพ่อ

เร�กับรุ่นปัจจุบันมีคว�มแตกต่�งกันอย่�งสิ้นเชิง

“คนรุ่นผมเมื่อมีการศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานจึงเริ่มน�า

เอาการจัดการที่เป็นสากลมาใชใ้นองค์กร เช่น ระบบการ

บริหารคนก็ดี  การผลิตก็ดีมันก็เกิดการพัฒนาขึ้น มีการ

วางเป้าหมายในองค์กรเพราะผมคิดว่าองค์กรท่ีเป็น

แบบครอบครัวไม่ค่อยมีเป้าที่ชัดเจน” 

เมื่อขอนแก่นแหอวนที่แม้จะเป็นธุรกิจครอบครัว แต่เมื่อ

ริเริ่มนำ�เอ�ก�รก�รจัดก�รที่เป็นส�กลเข้�ม�ใช้ มีก�รตั้ง

เป้�ขององค์กร เช่นก�ร ตั้งเป้�ยอดข�ย กำ�หนดจำ�นวน

ผลผลิตต่อบุคล�กรขององค์กร ในส่วนของก�รตล�ดมี

ก�รตั้งเป้�อัตร�ก�รเติบโตที่ชัดเจน ดังนั้นเมื่อสร้�ง

ระบบให้มีม�ตรฐ�นมัน เป้�ของธุรกิจก็จะยิ่งเจนขึ้น แต่

หลังจ�กมีก�รนำ�เอ�ก�รจัดก�รแบบสมัยใหม่เข้�ม�ใช้ ก็

ใช่ว่�จะไม่เห็นก�รเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใด เพร�ะทุก

องค์กรต้องสร้�งสรรค์แนวคิด รูปแบบวิถีปฏิบัตใินก�ร

ทำ�ง�นจนกล�ยเป็นวัฒนธรรมองค์ขึ้นม�ให้ได้เสียก่อน 

ผลลัพธ์จึงจะปร�กฏออกม�ได้ 

“องค์กรทุกองค์กรคนคือสิ่งที่ส�าคัญที่สุด จะชนะหรือไม่

ชนะก็อยู่ที่คนแล้ว ฉะนั้นผลประกอบธุรกิจของเราจะ

ขยายตัวมากๆ มันก็อยู่ที่คน เพราะคนท�าให้เกิด

เทคโนโลยีและเป้าหมายที่เราได้วางไว้” 

นั่นคือบรรย�ก�ศก�รทำ�คว�มเข้�ใจในสิ่งที่เข�นำ�เข้�ม�

ใช้กับองค์กรธุรกิจ  ที่เป็นเพียงก�รพบเจอกันต�มปกติ

ระหว่�งพ่อกับลูก ซึ่งก็แน่นอนว่�ระหว่�งคนรุ่นเก่�ที่

ผ ่�นประสบก�รณ์ผ ่�นร ้อนผ ่�นหน�วม�ก็ย ่อมมี

แนวท�งที่จะนำ�พ�องค์กรไปข้�งหน้� ขณะที่คนรุ่นใหม่

แม้จะไม่มีประสบก�รณ์ตรง แต่สิ่งทีไ่ด้รับก็คือคว�มรู้

จ�กตำ�รับตำ�ร�ที่จ�กก�รลองผิดลองถูกของคนรุ่นเก่�

เช่นกัน เพียงแต่ต่�งกันตรงที่พ่อเรียนคือประสบก�รณ์ตรง 

ขณะที่สิ่งที่“ไชยยศ”เรียนคือประสบก�รณ์ของคนอื่น 

“เราก็ต้องชี้แจงแนวคิดเราคือยังไงก่อน  แน่นอนว่า

ชี้แจงเสร็จมันไม่เกิดผลโดยทันทีหรอก มันก็ค่อยปรับ

เปลี่ยนไปทีละเรื่อง บางทีผูใ้หญ่อาจจะยอมรับบ้างไม่

ยอมรับบ้าง แต่เราก็จะต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราท�ามันเกิด

ผลทางบวกหรือเปล่า”
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เมื่อข�ยไอเดียจนพ่อยอมรับแล้ว สิ่งที่ต้องทำ�เป็นลำ�ดับต่อไปก็คือ รอคอยผลลัพธ์เพื่อ

เป็นก�รพิสูจน์ แต่ทั้งนี้ก�รเปลี่ยนแปลงองค์กรที่มีอ�ยุม�กกว่�ส�มสิบปี ก็คงไมใ่ช่ก�ร

ปฏิวัติแบบหักด้�มพร้�ด้วยเข่� ซึ่งนอกจ�กตัวองค์กรจะเก่�แก่แล้ว ก็ยังจะมีบุคล�กรบ�ง

ส่วนที่อยู่กับองค์กรม�เป็นเวล�ช้�น�น ดังนั้นก�รทำ�ให้คนหล�กหล�ยรุ่นให้อยู่ร่วมกัน 

มองไปทิศท�งเดียวกันก็จำ�เป็นต้องใช้เวล�ก็ค่อยปรับเปลี่ยน 

“ส่วนชี้วัดนี่ ต้องมองว่าตอนนี้เราเทียบกับคู่แข่งเราอยู่ต�าแหน่งไหน เมื่อเราเทียบกับเบนช์

มาร์กเราประสบความส�าเร็จเราเทียบกับอะไรไมใ่ช่เราดูของเราคนเดียว วันนี้สินค้าของเรา

อยูใ่นตลาดเป็นยังไง องค์กรเราโตไหม ถ้าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมโตเพียง 2-3 % เราโตทุกปี 

6% 10 % ก็แปลว่าเราท�าได้ดีกว่ามาตรฐานอันนี้คือตัวชี้วัด”

   

ธุรกิจที่ทำ�ม�แต่ดั้งเดิมก็คืออวนทีใ่ชใ้นก�รประมง แต่ก�รใช้สอยประโยชน์จ�กต�ข่�ยใน

ปัจจุบันกลับเป็นไปอย่�งกว้�งขว�ง ดังนั้นก�รกำ�หนดขอบเขตของธุรกิจจึงไม่จำ�เป็นที่จะ

ต้องจำ�เพ�ะเจ�ะเพียงเรื่องของอุปกรณ์จับปล�อีกต่อไป 

“เราบอกว่าเราเป็นผู้ผลิตตาข่าย คือดูชื่อบริษัทคือขอนแก่นแหอวนหรือขอนแก่นฟิชชิ่งเน็ท

คือมันมุ่งไปเรื่องปลาแล้ว ประมงน�้าจืด ประมงน�้าเค็ม แต่วันนี้เราอยากจะก�าหนดสินค้า

ของเราคือตาข่ายเอาไปท�าอะไรได้บ้าง”

เมื่อเป็นที่ทร�บกันดีว่�เชือกไนล่อนที่นำ�ม�ถักเป็นต�ข่�ยนั้น ส�ม�รถนำ�ใช้ประโยชน์ในด้�น

อื่นๆ ได้ ดังนั้นขอนแก่นแหอวนที่นอกจ�กจะทอเชือกไนล่อนขึ้นรูปเป็นแหและอวนแล้ว ยัง

จะส�ม�รถทักทอให้เป็นต�ข่�ยสำ�หรับคุมแปลงเกษตร คุมสน�มกีฬ�และประตูฟุตบอลใน

ลักษณะของสปอร์ตเน็ท ทอเป็นเซฟตี้เน็ทสำ�หรับใชใ้นก�รไปป้องกันอันตร�ยในง�นก่อสร้�ง 

“ฉะนั้นเมื่อเราก�าหนดแบบนี้แล้วตลาดมันกไ็มไ่ปเฉพาะเรื่องการประมง อย่างทุกวันนี้นี้

ปลูกแตง มะระเขากใ็ช้อวน เอาอวนไปคลุมพวกผลไม้กันนกเข้ามากิน องุ่น ล�าไย ฉะนั้นมัน

ประยุกต์เข้ามาใช้กับอุตสาหกรรมรมหลากหลายอย่าง”

นอกจ�กธุรกิจในเครือบริษัทของตระกูล “เสรโียธิน” โดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจก�รแหอวน

แล้ว พวกเข�ยังมี “เคอ�ร์พล�สติก” ที่ทำ�ธุรกิจผลิต แปรงท�สี บรัชออนซ์ อ�ยไลน์เนอร์ 

แปรงหวีผม ขนแปรงสีฟัน โดยเฉพ�ะขนแปลงสีฟันที่ผลิตให้กับแปลงสีฟันยี่ห้อดั้งๆ ทั้ง 

ซีสเท็มม�และคอลเกต ฯลฯ เป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับหุ้นส่วนจ�กประเทศไต้หวัน

“ถ้าพูดถึงตลาดเราก็มีลูกค้าอยู่ 30-40 ประเทศ แต่ประเทศหลักๆ  พม่า เวียดนาม อินโด

นิเซีย บราซิล เม็กซโิก ตะวันออกกลาง อิรัก อิหร่าน ปากีสถาน”

ผลประกอบก�รของเคอ�ร์อยู่ที่ 500-600 ล้�นบ�ทต่อปี  เมื่อนำ�ร�ยได้เข้�ไปรวมกับ

ธุรกิจทั้งเครือขอนแก่นแหอวนจะมียอดทั้งสิ้นประม�ณ 4,500 ล้�นบ�ทต่อปี เป็นร�ยได้ที่
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ไม่ม�กเมื่อนำ�ไปเปรียบเทียบกับอุตส�หกรรมหนัก เช่น 

รถยนต์ นำ�ต�ล ปูนซีเมนต์ โรงถลุงโลหะ แต่ก็เป็นกลุ่ม

ธุรกิจที่แข่งขันกันอยูใ่นกลุ่มเล็กๆ เท่�นั้น

แม้ว่�ในปัจจุบันกิจก�รขอนแก่นแหอวนจะใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย และแต่กไ็ม่แนใ่จว่�จะยังมีขน�ดใหญ่ที่สุดใน

โลกอยู่หรือไม่ ยิ่งเมื่อนำ�ไปเทียบกำ�ลังผลิตของทั้ง

ประเทศก็เทียบไมไ่ด้กับประเทศจีนที่มโีรง�นแหอวนอยู่

นับร้อยโรง แต่ถึงกระนั้นกิจก�รของ “ขอนแก่นแหอวน” 

ก็เคยไต่ระดับจ�กผู้จำ�หน่�ยร�ยเล็กแบบซ้ือม�ข�ยไปจน

กล�ยม�เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยร�ยใหญ่อันดับ 1 ของ

โลกเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่�นม�

“ก�าลังการผลิตเฉลี่ยปีละ 12,000 ตัน ส่งออกต่าง

ประเทศ ประมาณ 60-70 %”

เมื่อมองย้อนกลับม�ก�รนำ�เอ�รูปแบบก�รจัดก�รท่ีเป็น

ส�กลเข้�ม�ใช้ ซึ่งก็ปร�กฏตัวชี้วัดออกม� ทั้งในเรื่อง

ของสินค้� และก�รผลิต ที่มีม�ตรฐ�นสูงขึ้น จนทำ�ให้

ก�รบริห�รต้นทุน ก�รบริห�รคน และก�รบริห�รตล�ด

ส�ม�รถเดินไปข้�งหน้�ได้อย่�งร�บรื่น

ส่วนโครงสร้�งในก�รบริห�ร สิ่งที่ส�ม�รถชี้วัดถึงคว�ม

เป็นส�กลก็คือ ก�รจัดโครงสร้�งองค์กรที่มีก�รแยก

ง�นในส่วนต่�ง ๆ ออกจ�กกันอย่�งชัดเจน เช่น ฝ่�ยก�ร

ตล�ด ฝ่�ยผลิต ง�นบุคคล ง�นด้�นไอที แผนกบัญชี  

แต่สิ่งที่พิเศษกว่�นั้นก็คือ บุคล�กรส่วนใหญ่ของบริษัท

ยังเป็นทีมบริห�รท่ีอยู่กับขอนแก่นแหอวนม�น�นกว่� 

20 ปี ส่วนภ�พรวมธุรกิจแหอวนในตล�ดโลก“ไชย

ยศ”ได้ค�ดก�รไว้ว่�จะยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว โอก�สที่ธุรกิจ

ตัวนี้จึงยังเติบโตต่อไปได้อีก ส่วนเคอ�ร์ก็ผ่�นตัวเลข 10 

ปี ม�ได้แล้ว แต่อัตร�ก�รเติบโตก็ยังขยับขึ้นไม่หยุดนิ่ง

“การคิดธุรกิจใหม่ๆ เป็นเรื่องที่ทีมบริหารมาคุยกันว่า

องค์กรจะโตไปในทิศทางไหน อย่าง 2-3 ปีมานี่เราเลย

เริ่มคุยกันธุรกิจพลังงานและแวร์เฮาส์” 

ณ เวล�นี้ธุรกิจในกลุ่มขอนแก่นแหอวนยังคงมีสินค้�

กลุ่มแหอวนเป็นตัวหลักเป็นพื้นฐ�นให้แก่ธุรกิจตัวอ่ืนที่

เป็นโครงก�รแตกไลน์ออกไป อ�ทิ ก�รขอรับส่งเสริม

ก�รลงทุนผลิตไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ที่เป็นก�ร

ลงทุนร่วมขน�ด 5 เมกะวัตต์ โรงง�นอยู่ที่สระบุรีและมี

โครงก�รจะลงทุนเพิ่มเป็น 15 เมกะวัตต์ด้วยเงินทุงทุน

ประม�ณ 1,600 ล้�น และจะเพิ่มอีก 40 เมกะวัตต์ใน

อน�คต

“ลงทุนกับนักลงทุนที่กรุงเทพชื่อบริษัท “เคเค.อีเนอร์จี” 

นอกจากเรื่องธุรกิจพลังงานแล้วก�าลังจะขยายไปยัง

ธุรกิจ Warehouse automation การจัดเก็บสินค้า

อัตโนมัติ ซึ่งตอนนี้กไ็ด้เริ่มแล้วได้ 2 ปี แล้ว แต่ตัว core 

business ของแหอวนก็เดินด้วยตัวเขาเองไปเหมือน

กัน แต่ขณะเดียวกันก็ต้องกระจายความเสี่ยงไปในส่วน

อื่นๆ ด้วย”

เหตุผลสำ�คัญในก�รตัดสินใจลงทุนเรื่องพลังง�น ส่วน

หน่ึงเป็นเพร�ะนโยบ�ยส่งเสริมก�รลงทุนด้�นพลังง�น

ไฟฟ้�ของรัฐด้วย และมีตล�ดรองรับที่แน่นอน พร้อม

ด้วยสัญญ�ผูกพันกับรัฐเป็นระยะเวล� 10 ปี และหลัง

จ�กน้ันยังจะส�ม�รถข�ยหน่วยไฟฟ้�ให้กับรัฐได้จนกว่�

อ�ยใุช้ง�นของแผงโซล่�เซลล์สิ้นสุดลง  

“พลังงานเป็นธุรกิจในอนาคตนะ  แน่นอนว่าแหอวนเป็น

ธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานคนมากแล้วเมืองไทยค่าแรงสูงขึ้น 

ในอนาคตจะแข่งขันล�าบากมากขึ้น ก็ต้องหาส่วนอื่นเข้า

มาเสริมเพื่อให้ธุรกิจมันโต”
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ลงทุนในธุรกิจ Warehouse Automation จะเป็น

สิ่งที่ช่วยเสริมศักยภ�พแก่ก�รว�งระบบโลจิสติกเพร�ะ

ระบบโลจิสติกในอน�คตจะต้องเผชิญกับก�รแข่งขันสูง 

ฉะนั้นศูนย์กระจ�ยสินค้�ที่มีเส้นท�งก�รคมน�คมที่

สะดวก จะทำ�ให้ต้นทุนในก�รขนส่งตำ่� และช่วยส่งเสริม

ศักยภ�พในก�รแข่งขันให้สูงขึ้น ฉะนั้นระบบโลจิสติกจะ

เป็นตัวชี้วัดศักยภ�พในก�รแข่งขัน ฉะนั้นธุรกิจก�รว�ง

ระบบ Housewares Automation จึงเป็นธุรกิจที่มี

อน�คต

“ในก�รซื้อข�ยของ จะเห็นว่�ไม่ว่�จะเป็นวัสดุก่อสร้�ง 

สินค้�อุปโภคบรโิภค สิ่งเหล่�นี้ต้องก�รอะไร ก็คือ

ต้องก�รระบบกระจ�ยสินค้� ระบบก�รจัดเก็บ ต้องก�ร

ขนส่งซึ่งจะสอดคล้องกับเรื่องอ�เซียน ตรงที่ประเทศไทย 

มีชัยภูมิดีที่สุดในสิบประเทศ เร�คือตัวเชื่อมกลุ่มอ�เซียน”

ระบบ Housewares Automation ของ “ไชยยศ” 

ถูกนำ�ม�ใช้กับบริษัทในเครือขอนแก่นแหอวนก่อน เช่น 

KR. พล�สติกแหอวน นอกจ�กนี้ยังเริ่มมีข�ยให้กับภ�ค

ธุรกิจจ�กภ�ยนอกทีใ่ห้คว�มสนใจ โดยกิจก�รแรกๆ ที่

ให้คว�มสนใจก็คือ บรรด�บริษัทลูกค้�ที่เป็นโรงง�น

ผลิตแปรงสีฟันนั่นเอง

 

“ตอนนี้เราโฟกัสเฉพาะตัวแวร์เฮาส์ ผมยกตัวอย่าง 

เวลาที่เราไปซื้อของเราตามห้างโมเดิร์นเทรดก็จะมีเชลฟ์

วางของสูงๆ แต่สิ่งที่เราท�าก็คือจะมโีรบอทวิ่งไปบน

เชลฟ์สูงๆ แล้วจะตัดสินค้าที่ความสูง 18 เมตร ซึ่งมันจะ

วิ่งไปเอง ซึ่งเราออกแบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 

ฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะช่วยผู้ประกอบการในบ้านเราได้เยอะ

เพราะเดิมเราน�าเข้าจากยโุรปและญี่ปุ่นซึ่งมีราคาแพง” 

Warehouse Automation เป็นระบบที่มี “Know 

How” เฉพ�ะตัว ที่บรรด�ห้�งร้�นธุรกิจ ไม่อ�จเซ็ท 

ระบบขึ้นม�เองได้ อีกทั้งยังต้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ 

แต่สำ�หรับ “ไชยยศ”ทีไ่ด้ออกแบบระบบเองทั้งฮ�ร์ทแวร์

และซอร์ฟแวร์ และนำ�ม�ใช้กับโรงง�นในกลุ่มธุรกิจ

ขอนแก่นแหอวนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ขณะเดียวกัน

เข�ยังมีโอก�สออกแบบระบบให้กับกลุ ่มธุรกิจที่เป็น

พันธมิตร โดยออกแบบต�มคว�มต้องก�รของผูใ้ช้ง�น  

ลักษณะอ�ค�ร ขน�ดของก�รจัดเก็บ (ระดับกี่พ�เลต) 

ปริม�ณ/จำ�นวน (หีบห่อ) ทำ�ก�รเชื่อมโยงก�ร สต๊อก

สินค้�ตั้งแต่ก�รยิงระบบบ�ร์โค้ด ก�รจัดเก็บ ตลอดจน

ก�รจ่�ยสินค้�ออกไป 

เร่ืองของก�รเข้�ตล�ดหุ ้นสำ�หรับขอนแก่นแหอวน  

“ไชยยศ” บอกว่� ขณะนี้เงินทุนหมุนเวียนยังเพียงพอ

สำ�หรับธุรกิจในเครือ  จึงยังไม่จำ�เป็นต้องนำ�ธุรกิจเข้�ไป

กระจ�ยหุ้นในตล�ดหลักทรัพย์  แต่สำ�หรับธุรกิจพลังง�น 

ที่มีแผนจะเพิ่มขน�ดธุรกิจ ก็อ�จต้องพิจ�รณ�ก�ร

ระดมทุนในตล�ดหลักทรัพย์ เพร�ะขณะนี้มีกองทุนเกี่ยว

กับก�รลงทุนด ้�นส�ธ�รณูปโภคพื้นฐ�นให ้ก�ร

สนับสนุนธุรกิจด้�นนี้อยู่ 

 

ขณะท่ีก�รขย�ยฐ�นก�รผลิตออกไปยังประเทศต่�งๆ 

ซึ่งที่ผ่�นม�ขอนแก่นแหอวนได้มีก�รเข้�ไปลงทนในกลุ่ม

ประเทศที่เป็นสม�ชิกเออีซี. อยู่บ้�งแล้ว อ�ทิเช่น  ก�ร

เข้�ไปตั้งสำ�นักง�นในประเทศเวียดน�มและพม่�ตั้งแต่

เมื่อ 18 ปีที่แล้ว 

“เร�เกิดก่อนเออีซี ฉะนั้นคว�มคุ้นเคยกับประเทศที่เร�

ได้เข้�ไปลงทุนหรือตั้งฐ�น ซึ่งก็คงไม่มีคว�มเปลี่ยนแปลง 

กับเร�ม�กนัก เพร�ะเร�มีปรับตัวม�ตั้งน�นแล้วไมใ่ช่

เพิ่งม�ตื่นตัว”  

แต่ “ไชยยศ” ก็ยังมองเห็นด้�นดีตรงที่อัตร�เร่งของ

ก�รลดข้อจำ�กัดของกฎหม�ย จะมีคว�มรวดเร็วม�กขึ้น 

รวมทั้งข้อดีที่เกิดก�รไหลเลื่อนท�งด้�นเทคโนโลยีเรื่อง 

ด้�นแรงง�น เงินทุน ที่ยังต้องสังเกตจ�กตล�ดภ�ยใน

ประเทศโดยเปรียบเทียบกับก�รแข่งขันภ�ยนอกซ่ึงก็ได้

แก่กลุ่มเออีซี. ว่�มใีครบ้�งที่เป็นฝ่�ยได้เปรียบเสียเปรียบ  
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“อันนี้คงต้องมาชั่งน�้าหนักดูแต่การปรับตัวใหญ่ๆ ส�าหรับแหอวนปัจจัยหลักมาจากรัฐบาล

เราเองที่ก�าหนด 300 บาท ผมว่าอันนี้กระทบมากกว่าเออีซีเปิดอีกนะ ของเราเพิ่มจาก 167 

บาท แต่มกราคมนี้จะเป็น 300 บาท  ถามว้าผู้ประกอบการจะลดต้นทุนทันไหมกับค่าใช้จ่าย

ที่เพิ่มขึ้น”......  

“........ที่ผมพูดผมพูดในฐานะเชื่อเลยว่าบริษัททีใ่ช้คนเยอะ ฉะนั้นการ์เม้นในอีสานก็เริ่มย้าย

ออกไปเรื่อย ๆ แล้วไปเขมร ลดก�าลังการผลิตที่ขอนแก่น ร้อยเอ็ด แล้วแน่นอนว่าจะค่อย ๆ 

ย้ายฐานไปที่อื่นในสินค้าบางตัวเพราะโครงสร้างท่ีเป็นแรงงานมันสูงจะย้ายไปอยู่ที่อื่น

ชัดเจนฉะนั้นคุณแข่งไมไ่ด้”

นอกจ�กก�รแข่งขันในกลุ่มอ�เซียนที่จะมีขึ้นในอน�คตแล้ว นโยบ�ยของภ�ครัฐก็อ�จมีก�ร

เปลี่ยนแปลงก�รในร�ยละเอียด รวมทั้งม�ตรก�รกีดกันท�งก�รค้� (ที่มใิช่ม�ตรก�รท�ง

ภ�ษี) ในระหว่�งเขตเศรษฐกิจ จึงจำ�เป็นต้องมีคว�มยืดหยุ่นในก�รปรับตัว เพื่อรองรับก�ร

แข่งขันที่กว้�งใหญ่กว่�ระดับเออีซี. เพร�ะเออีซี.เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของธุรกิจขน�ดกล�ง

และเล็กบนเวทีก�รค้�โลกเท่�นั้น

สิ่งสำ�คัญลำ�ดับม�ก็คือผลกระทบจ�กก�รเปิดเสรใีนร�ยส�ข� โดยเฉพ�ะในภ�คอุตส�หกรรม 

ที่จะต้องได้รับผลกระทบในหล�ยมิติ นอกจ�กในเรื่องของตล�ดแล้ว อุตส�หกรรมบ�ง

ส�ข�ซึ่งยังต้องอ�ศัยแรงง�นคนเป็นหลักก็จะได้รับผลกระทบอย่�งย�กที่จะหลีกเลี่ยงได้ 

“มันแน่นอนเลยของเราอยู่ยากแล้วในเมืองไทย วันนี้พม่าค่าแรง 70,000 จั้ด ต่อเดือนคือ

ประมาณ 2,400 บาท แล้วเราหล่ะ 8,000-9,000 บาทเราสูงกว่าเขา 3 เท่า  ฉะนั้นผลกระ

ทบที่มาเราขยับส่วนหนึ่งข้างในก็ต้องปรับด้วย ต้องลดต้นทุนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ  

จริงๆ แหอวนเราก็ปรับตัว 2-3 ปีแล้ว แต่เดิมเรามี 7,000 คน วันนี้5,000 คน แต่ก�าลัง

ผลิตเราสามารถจะปรับเพิ่มขึ้นใน 2 ปีนี้ ตั้ง 12 %”

 

“ทุกคนมีงบประมาณ มีการก�าหนดงบประมาณประจ�าปี จะขยายก�าลังการผลิตเท่าไร ค่าใช้

จ่ายเท่าไร ไม่มีผู้บริหารเข้ามาเกี่ยว ไม่มีว่าคนนี้อยู่มานานเก่าแก่ ว่ากันไปตามระเบียบเลย 

ลูกหลานมาก็สตาร์ทเงินเดือนเท่าลูกจ้าง”

นอกจ�กในครอบครัว “เสรโียธิน” จะมี“ไชยยศ”เป็นหลักในก�รดูแลธุรกิจของครอบครัว

แล้ว เข�ยังมีน้องช�ยคนรองที่ชื่อ“วิบูลย์”เข้�ม�ช่วยดูแลด้�นก�รเงินของกิจก�รแหอวน 

น้องช�ยคนที่ 3 ชื่อ “วินิต ”ถูกมอบหม�ยให้รับผิดชอบโครงก�ร Warehouse  

Automation คนที่ 4 ชื่อ “วินัย” ดูแลกิจก�รพลังง�น 
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ดังนั้นในหมู่พี่น้องจึงมีเพียง “ไชยยศ” และ “วิบูลย์” ที่ยังช่วยกันดูแลกิจก�รแหอวน

โดยตรง นอกจ�กนี้ก็จะมีลูกผู้พี่และลูกผู้น้องซึ่งเป็นลูกๆ ของลูกอ�เข้�ม�ร่วมรับผิด

ชอบ โดยเฉพ�ะบทบ�ทด้�นตล�ดต่�งประเทศทีไ่ด้ลูกช�ยของอ�ที่ชื่อว่� “บดินทร์” เข้�

ม�ช่วยดูแล 

“มีพี่น้องอีกประมาณ 4-5 คนที่ยังคงท�างานอยู่ด้วยกัน แต่ส�าคัญคือท�ายังไงคนใน

ตระกูลและมืออาชีพจะท�างานร่วมกันได้  ซึ่งก็ต้องปล่อยเลย ต้องให้ความไว้วางใจเขา 

ฉะนั้นคนเก่งจะอยู่กับเราไมไ่ด้ ถ้าเราคอยไปก�ากับซ้ายไมไ่ด้ขวาไมไ่ด้”

แม้ว่�เข�จะอธิบ�ยว่�ขอนแก่นแหอวนในวันนี้จะมีรูปแบบก�รบริก�รเป็นส�กลแล้ว แต่

สิ่งที่อยู่นอกเหนืออำ�น�จในก�รบริห�รของ“ไชยยศ”ขึ้นไป ซึ่งก็คือก�รเป็นธุรกิจของ

ตระกูลใหญ่คนรุ่นพ่อและรุ่นอ�ช่วยกันบุกเบิก และในทุกๆ เดือน ก็จะมีก�รประชุมร่วม

กันระหว่�งรุ่นพ่อและรุ่นลูกอย่�งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

“ก็มาคุยกันประมาณ 10 ท่าน จะวางแนวทางในอนาคตยังไง องค์กรจะไปยังไง สมาชิก

ในครอบครัวจะดูเรื่องอะไร ใครเก่งหรือถนัดอะไรกไ็ป  ลงทุนยังไง บริษัทแม่จะช่วย

สนับสนุนยังไงก็ย้อนกลับมาเรื่องคนอีก ไม่ว่าจะคนในกงสีหรือผู้บริหารขอนแก่นแหอวน

ก็ต้องดูแล”

สุดท้�ยแล้ว แม้ว่�จะมีบริษัทเกิดใหม่ออกไปจ�กที่ประชมของกงสี แต่บริษัทเหล่�นั้นก็จะ

แยกออกไปเป็นเอกเทศ แยกร�ยรับ ร�ยจ่�ย ผลกำ�ไร-ข�ดทุน แต่ทั้งนี้บริษัทแม่ก็ยัง

ต้องติดต�มดูแลและตรวจสอบ ทั้งเป้�หม�ยของบริษัทฯและผลก�รดำ�เนินง�น 

“ผลประกอบการไมไ่ด้เอามารวมกันมันคนละธุรกิจ แต่แน่นอนบริษัทแม่ก็ต้องมาดูว่า

ตรงนี้เป็นยังไง ยกตัวอย่างแหอวน แหอวนที่เมืองจีนและเมืองไทยแยกกันมาปนกันไมไ่ด้

เพราะกระเป๋ามันคนละกระเป๋าถึงแม้จะเป็นเจ้าของเดียวกันก็จริงแต่เวลาเราบริหารเรา

ต้องให้ชัดเจนในความเป็น Business Unit มีก�าไรหรือขาดทุน เสร็จแล้วต้องแก้

ปัญหาอย่างไร ถ้ากระเป๋าเดียวกันก็อาจไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ทีไ่หน”



157 THE BEST KEY PLAYERS WHO DRIVE E-SAAN ECONOMY

ถ้�ห�กใครได้ศึกษ�คว�มสำ�เร็จของเศรษฐีคหบดีรุ่นเก่� ก็คงจะไมใ่ช่เรื่องแปลก

ประหล�ดใจอะไรที่จะได้อ่�นเน้ือห�ท่ีอธิบ�ยถึงคว�มม�นะพย�ย�มของพวกเข�เหล่�นั้น

ที่ค่อย ๆ สร้�งตัวเองทีละเล็กทีละน้อย จนกระทั่งกล�ยม�เป็นเศรษฐี มห�เศรษฐี หรือ

อภิมห�เศรษฐี เป็นโมเดลเศรษฐียุค “เสื่อผืนหมอนใบ” ทีมีเพียงร�ยละเอียดที่แตกต่�ง

กันไป สุดแท้แต่เส้นท�งใครจะคดเคี้ยวเลี้ยวลดม�กน้อยกว่�กัน

 

ขณะที่เศรษฐใีนเจเนอเรชั่นปัจจุบัน ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นก�รสืบทอด “สมบัติบรรพบุรุษ” 

ที่มีทั้งต่อยอดจนรำ่�รวยยิ่งขึ้นและมีทั้งพย�ย�มพยุงฐ�นะไมใ่ห้ตกตำ่�ลงไปจ�กเดิม ส่วน

ประเภทที่สร้�งตัวขึ้นม�ในลักษณะเสื่อผื่นหมอนใบในยุคปัจจุบันก็น่�จะเรียกได้ว่� ร้อยทั้ง

ร้อยคงจะห�ได้ย�กเต็มที

 

แต่คำ�ว่� “เซอร์ไพรส์” ก็มักจะทำ�ง�นอย่�งไม่ทันค�ดคิดอยู่เสมอ เมื่อช�ยหนุ่มคนหนึ่งที่

ผันตัวเองจ�กก�รเป็นลูกจ้�งบริษัทเอกชน และดั้นด้นต�มประส�คนหนึ่งที่จะเดินท�งไป

ต่�งประเทศเพื่อจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีก�รทำ�ง�นแบบใหม่ๆ ที่ตนเองไม่เคยเห็นไม่เคย 

เจอะเจอม�ก่อน และวันหนึ่งเข�ก็มีคว�มฝันที่เป็นเจ้�ของกิจก�รเล็กๆ โดยใช้คว�มรู้

คว�มส�ม�รถของเข�เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ 

แต่แล้วคว�มฝันก็พ�เข�ไปไกลสุดกู่ เพียงชั่วระยะเวล�เพียงไม่เกิน 20 ปี จ�กคนที่ต้อง

บ�กหน้�ไปขอแบ่งง�นม�ป้อนธุรกิจเล็กๆ วันนี้เข�มีอ�ณ�จักรธุรกิจ มีลูกน้องอยูใ่น

คว�มดูแลเกินครึ่งพัน และเป็นคนหนุ่มทีไ่ด้รับก�รยอมรับม�ที่สุดคนหนึ่งในวงก�ร

อุตส�หกรรมภ�คอีส�นตอนบน เข�คือ พรเทพ ศักดิ์สุจริต เจ้�ของ บริษัท ม�สเตอร์เทค 

จำ�กัด อุตส�หกรรมอิเลคทรอนิคส์ทีไ่ด้รับก�รยอมรับจ�กบริษัทชั้นนำ�จ�กทั่วโลก

พรเทพ 
ศักด์ิสุจริต                                             

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำากัด
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“ผมเองเป็นคนอุดร โดยก�าเนิด ผมก็เรียนอยู่ที่อุดร พ่อ

แม่ก็เป็นคนอุดร ตระกูลผมกไ็มไ่ด้ร�่ารวยอะไร คุณพ่อแต่

ก่อนเป็นเสมียนโรงสีข้าว เพราะว่าแกจบบัญชี ป.4  สมัย

ก่อนท�าได้ก็คือบัญชีจีน ส่วนแม่ผมเป็นครูบ้านนอก เป็น

ครูประชาบาล ครูประชาบาลเลยละ สอนตามโรงเรียน

บ้านนอกแท้ๆเลย” นั่นคือคำ�บอกเล่�ของพรเทพที่กล่�ว

ถึงคว�มเป็นม�ที่นอกเหนือไปจ�กร�ยละเอียดที่เร่ืองน่�

สนใจเกี่ยวกับคว�มเป็นม�ของตัวเข� และด้วยคว�มที่

แม่ของเข�เป็นครูประช�บ�ล จึงได้เห็นคว�มสำ�คัญของ

ก�รศึกษ�และพย�ย�มส่งเสียให้ลูกๆ ทั้ง 4 คนได้เรียน

หนังสือในโรงเรียนดีๆ โดยตัวของเข�และพี่ช�ยไดโ้อก�ส

เรียนทีโ่รงเรียนดอนบอสโก อุดรธ�นี จนจบ มศ. 5 และ

ได้เข้�ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�ตรีท่ีคณะวิทย�ศ�สตร์ 

สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้� บ�งมด หรือ วิทย�เขต

ธนบุรีนั่นเอง 

“ผมก็เอนติดที่ มข. แต่ว่าเค้าให้เลือกเรียนระหว่าง มข. 

กับบางมด ผมก็เลยเลือกไปเรียนบางมด จนจบคณะ

วิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ หลังจากจบแล้วผมก็

ท�างานอยู่ที่บริษัท Seagate”

ทำ�ง�น Seagate สักประม�ณ 11 เดือน เข�จึงล�ออก

เพื่อไปสมัครง�นทีโ่รงง�นอะลูมิเนียมที่ นวนคร เพร�ะ

คว�มที่อย�กมโีอก�สเดินท�งไปญี่ปุ่น และวันนึงเข�จึงมี

โอก�สเมื่อบริษัทส่งเข�ไปศึกษ�ง�นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็น

เวล� 1 ปี โดยมีเงื่อนไขว่�จะต้องกลับม�ทำ�ง�นชดใช้เป็น

เวล� 2 ปี

“บังเอิญว่ามีผู้จัดการคนนึงชื่อ “คุณสาธิต” ที่เคย

ท�างานด้วยกันที่บริษัท Seagate ที่ผมรู้จักท่าน ได้มา

จัดตั้งบริษัทใหม่อยู่ที่รังสิต แล้วก�าลังจะหาคนท�างาน 

แฟนผมก็เลยถามผมว่า ผมสนใจอยากกลับมาสูโ่รงงาน 

อิเล็กทรอนิคส์มั้ย ผมว่าผมสนใจ ก็เลยหวนกลับมาท�า

งานที่อิเล็กทรอนิคส์ต่อ” จนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิด

เหตุก�รณ์ท�งก�รเมือง(พฤษภ�ทมิฬ 2535) ซึ่ง “พร

เทพ” กไ็ด้เข้�ร่วมในเหตุก�รณ์ท�งก�รเมืองดังกล่�ว

อย่�งใกล้ชิด แต่แล้ว “ผู้จัดก�รส�ธิต” ตัดสินใจส่ง พร

เทพ ม�ประจำ�อยูโ่รงง�นที่อุดรธ�นีด้วยเหตุผลไม่อย�ก

ให้เข�เข้�ไปร่วมในเหตุก�รณ์ และเหตุผลที่สำ�คัญกว่�นั้น

ก็คือเจ้�ของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่� จังหวัดอุดรธ�นใีน

อน�คตจะเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน

“ผมก็เลยถูกส่งมาที่อุดร ผมก็เลยต้องมาเป็นผู้จัดการ

โรงงาน โดยที่ผมยังอายุแค่ 30 ต้นๆ ยังไม่รู้จักความว่า

ผู้จัดการเลย ก็มาท�า มาเช่าตึกแถวให้ก็ท�าโน่นท�านี้ จน

สุดท้ายผมก็สามารถที่จะท�าโรงงานได้ มีคนงานอยู่ 350 

คน อยูใ่นเมืองเลยนะ กลางเมืองเป๊ะเลยนะ เราท�าชิ้น

ส่วนหัวอ่าน ฮาร์ดดิสต์ ตอนนั้น ท�าให้กับบริษัทญี่ปุ่น ก็

อยู่บริษัทประมาณ 4 ปี พอดีวันหนึ่ง NIDA เค้ามาเปิด

วิทยาเขตที่อุดร ผมก็อยากเรียนหนังสือ”

ก�รกลับม�ยังอุดรธ�นีทำ�ให้เข�มีโอก�สใช้เวล�ส่วน

หนึ่งเข้�ไปเรียนในระดับปริญญ�โท จนกระทั่งจวนเจียน

จะจบก�รศึกษ�ก็บังเอิญเจ้�น�ยเก่�ซึ่งก็คือ “ผู้จัดก�ร

ส�ธิต” ได้ล�ออกจ�กบริษัทฯเพื่อไปรับง�นใหม่ต�มก�ร

ท�บท�มของช�วต่�งประเทศ ซึ่งเหตุก�รณ์ดังกล่�วได้

นำ�เอ�คว�มเปลี่ยนแปลงม�สู่ตัวเข�อีกครั้งหนึ่ง เมื่อผู้

จัดก�รคนใหม่ย่ืนคำ�ข�ดให้เข�เลือกที่จะทำ�ง�นต่อหรือ

ว่�จะเลือกเรียนอย่�งเดียว

“เราก็บอกว่ามันเหลืออีกแค่ 6 เดือน และอีกอย่างหนึ่ง

ผมก็เรียนเสาร์ - อาทิตย์ ซึ่งมันไมใ่ช่เวลาท�างาน แต่ก่อน

มันเป็นยังงี้ คือท�างานงานเสาร์เว้นเสาร์ ซึ่งเดือนหนึ่ง

ผมต้องหยุดงาน สองเสาร์ไง ซึ่งผมใช้ลาพักร้อนผมบ้าง

อะไรบ้าง เค้าบอกว่าผมเอาเปรียบคนอื่น ผมก็ งง 

สุดท้ายผมตัดสินใจลาออก เค้าก็ทึ่งเหมือนกัน ผมลา

ออกต้นปี 39”
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เข�ตัดสินใจเรียนจนจบปริญญ�โท และเมื่อเรียนจบคว�มคิดที่จะกลับไปทำ�ง�นเช่นครั้งอดีต

ก็เปลี่ยนไป ทั้ง ๆ ทีใ่นเวล�นั้นห�กเข�ตัดสินใจกลับไปห�ผู้จัดก�รส�ธิตก็คงไมใ่ช่เรื่องย�กที่

จะได้ง�นทำ�อีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้เข�กลับตัดสินใจเปลี่ยนเส้นท�งเดินชีวิตใหม่ ซึ่งตัวเข�

เองก็ยังไม่มีจินตน�ก�รมองเห็นอน�คตสักเท่�ไรนัก ห�กแต่ว่�ในน�ทีนั้นเข�ได้ตัดสินใจ

อย่�งแน่วแน่แล้ว

พรเทพตัดสินใจระดมทุนเริ่มจ�กก�รปรึกษ�กับภรรย� แล้วพย�ย�มรวบรวมทรัพย์สินที่มี

อยู่ ซึ่งมันก็คือที่ดินแปลงหนึ่งที่เข�นำ�มันไปว�งคำ้�ประกันจนได้เงินกู้ออกม�ห้�แสนบ�ท  

และนำ�เงินไปเซ้งตึก ซื้อแอร์เก่� ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์สำ�นักง�นเก่� เมื่อสร้�งจนเสร็จเป็น

ส�ยก�รผลิตได้แล้ว จ�กนั้นจึงเริ่มออกไปห�ลูกค้�

“เราฝันว่าเราอยากเป็นยังงั้น ละก็เป้าหมายสูงสุดตอนนั้นคือ อยากมโีปรดักท์ของเราเอง 

อยากมียี่ห้อของเราเอง เราฝันมากเลยว่าวันนึงคนไทยก็ท�าได้ คิดยังงั้น นั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่

พี่ถามผมว่าท�าไมถึงอยากเป็นเถ้าแก่ ก็เพราะเรื่องเหล่านี้ด้วย”

เตบิโตแบบมจีังหวะก้าว
“มันขยายตัวเป็นจังหวะอยู่ 3 ขั้นบันไดด้วยกัน   ขั้นแรก ผมอยู่ตึกแถว 4 ปีที่ผมบอกพี่ตรง

นั้นผมก็แค่พออยู่ ก็มีเงินส่งแบงค์ได้นิดหน่อยถือว่าไม่เยอะ  จนผ่านมา 4 ปี ปัญหาคือว่า 

เจ้าของตึกขอขึ้นค่าเช่า ซึ่งเราไม่มีเงินเพราะมันหนักมาก เราก็เลยคุยกับเจ้าของตึกว่าเราไม่

ไหวผมก็เลยไปหาผู้รับเหมา เฮ้ย ตึกเนี่ยอยูไ่มไ่ด้ละมันแพง ผู้รับเหมาก็มีที่ดินอยู่ตรงที่ผม

เล่าให้พี่ฟัง  ที่ตรงนี้ที่ผมไปรไีฟแนนซ์ มา  ห้าแสน  ผมก็คุยกับผู้รับเหมาว่าอยากไดโ้รงงาน

เล็กๆ อยู่บนพื้นที่ตรงนี้ลองประเมินให้ผมสักเท่าไหร่ ผู้รับเหมาเลยบอกว่าทั้งหมดเลย  7 

ล้านกว่า ผมก็เอามือก่ายหน้าผากเลย” คำ�ถ�มที่เข�ถ�มตัวเองในขณะนั้นก็คือ จะไปห�เงิน

จ�กทีไ่หน แต่เมื่อคิดไปคิดม�กไ็ด้ข้อสรุปว่�คงต้องบ�กหน้�ไปห� “ผู้จัดก�รส�ธิต” เพร�ะ

อย่�งน้อยเข�ก็มีออร์เดอร์ง�นกันอยู่ น่�จะพอเจรจ�กับเจ้�น�ยญี่ปุ่นได้บ้�ง จ�กนั้นเข�จึง

เดินท�งไปปรึกษ�กับเจ้�น�ยเก่� เรื่องของก�รย้�ยโรงง�นแต่ติดขัดในเรื่องเงินอยู่ แต่เมื่อ

ได้รับทร�บจำ�นวนเงินที่ต้องก�รกู้ คำ�ที่เจ้�น�ยเก่�บอกกับเข�ก็คือ “คุณบ้�ไปแล้วหรือ”

 

“แกถามว่าแล้วหลักทรัพย์ละ ผมบอกไม่มี เพราะหลักทรัพย์ติดแบงค์อยู่ นี้คือสเตปที่ 2 นะ  

สุดท้ายเนี่ยคุณสาธิตไปคุยกับคนญี่ปุ่น เค้ายอม ยอมให้กู้ 8 ล้านโดยทีไ่ม่คิดดอกเบี้ยและที่

ไม่มีหลักทรัพย์”

วิกฤติทั้งสองครั้งที่เข�ผ่�นม�ได้ คงต้องบอกว่�ถ้�ไม่มีเจ้�น�ยเก่�ที่รักและเอ็นดูเข� เข�ก็

คงไม่อ�จพ่�นพ้นม�ได้จนม�มีวันนี้ วันที่เข�ประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิตที่ย�กจะห�คน

ทัดเทียมเข�ได้  

“ผมก็เอาเงิน 8 ล้านมาสร้างโรงงานอยู่ 6 เดือน ผมก็ย้ายจากตึกแถวมาอยูโ่รงงาน ปี 44 

ก็ขยายมาทีโ่รงงานที่สอง พออยูโ่รงงานที่สอง คนงานจาก 80 ผมมีคนงานเพิ่มเป็น180 

คนละ  ผมก็ท�างานของผมไป แต่งานของผมเนี่ยเริ่มซับซ้อนขึ้น ทางบริษัทพี่สาธิต เห็นว่า

เราตั้งใจท�างานก็พยายามเอางานใหม่ๆ ให้เราท�า เราก็ท�ามากขึ้นๆ”
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จนกระทั่งวันหนึ่งได้มโีทรศัพท์ม�จ�กญี่ปุ่นส�ยตรงม�ถึงตัวเข� และบอกว่�รู้จักเข�ตั้งแต่

ครั้งม�ศึกษ�ดูง�นที่ญี่ปุ่น และแจ้งคว�มจำ�นงว่� จะพ�ลูกค้�ฝรั่งม�ดูง�นทีโ่รงง�น เป็น

ตัวแทนจ�ก “บริษัท เท็กซัส อินสตรูเมนท์” 

“ผมเลยบอกว่ามาสิ จะมาก็มา  ผมไม่มีเทคโนโลยโีชว์นะ เพราะว่าโรงงานผมก็เล็กๆ เอง 

เครื่องไม้เครื่องมือก็เก่าๆ  เค้าบอกไม่เป็นไร ถ้าคุณสนใจอยากได้งาน จะพาเค้าไปดู”

ส�เหตุที่กลุ่ม เท็กซัส อินสตรูเมนท์ ให้คว�มสนใจที่จะม�เยี่ยมโรงง�นของเข� เป็นเพร�ะ

ก�รประชุมที่ญี่ปุ่น ซึ่งในที่ประชุมซึ่งมีตัวแทนจ�กหล�ยช�ตไิปเข้�ประชุม เช่น ไทย ญี่ปุ่น 

อเมริก� เยอรมัน  จ�กนั้นตัวแทน เท็กซัส อินสตรูเมนท์ ได้คุยกันในที่ประชุมว่� จะไปแวะที่

ศรีลังก�และอินเดีย เพื่อที่จะไปห�โรงง�นผลิตชิ้นส่วน ซึ่งพอดีคนไทยที่เข้�ประชุม แจ้งว่� 

มีบริษัทแห่งหนึ่งอยู่เมืองไทยท�งด้�นตะวันออกเฉียงเหนือ นั่งเครื่องบินจ�กกรุงเทพฯ

ประม�ณ 1 ชั่วโมง  ตัวแทน เท็กซัสฯ ซึ่งมีเวล�ว่�งอยู่ 1 วันจึงเดินท�งม�ดโูรงง�นเล็กๆ 

ของเข�

สิ่งที่ปร�กฏแก่ส�ยต�ตัวแทน เท็กซัส อินสตูเมนท์ ก็คือไม่มีเทคโนโลยี ไม่มีเครื่องจักรที่ทัน

สมัยใด ๆ ที่จะโชว์ฝรั่งได้ แต่สิ่งที่เรียกคว�มสนใจเป็นอย่�งยิ่งก็คือ คว�มสะอ�ด คว�มเป็น

ระเบียบของโรงง�นด้�นคว�มสะอ�ด จนกระทั่งตกเย็น ก็มีคำ�ถ�มจ�กตัวแทนเท็กซัสฯว่� 

เป็นไปไดไ้หมที่จะขย�ยโรงง�น และเข�ก็แจ้งว่�ถ้�มีออเดอร์เข้�ม�ก็เป็นไปได้ เพร�ะขณะนั้น

ไม่มีทุนเพียงพอที่จะขย�ยโรงง�น และหลังจ�กที่ตัวแทนเท็กซัสฯกลับไป ก็ปร�กฏว่� อินส

ตรูเมนท์ที่อเมริก�เซ็นออร์เดอร์กับโรงง�นของเข�เป็นเวล� 3 ปี

“มันมีอีกประเด็นคือโรงงานเก่ามันอยู่กลางเมือง เวลาพนักงานจะเสียงดังกันมาก ชาวบ้าน

ร้องเรียน มันเป็นจังหวะประจวบเหมาะที่ลูกค้าเซ็นสัญญาพอดี  ผมก็เลยตระเวนหาที่สร้าง

โรงงานแห่งนี้ ละก็สร้างที่นี้มา 8 ปีแล้ว”

กับอัตร�ก�รเติบโตท�งธุรกิจที่เป็นตัวเลขประม�ณ 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี มีเงินหมุนเวียนกว่� 

400 ล้�นต่อเดือนโดยประม�ณ กับเหตุผลสนับสนุนที่ม�จ�กกก�รเจรจ�กับลูกค้�จนได้รับ

อัตร� “ดิวธุรกิจ” ที่เป็นก�รช่วยแบ่งเบ�ภ�ระค่�ใช้จ่�ยด้�นแรงง�นที่เพิ่มขึ้นถึง 40 

เปอร์เซ็นต์ และกำ�ลังกล�ยเป็นปัญห�หนักอก  “ญี่ปุ่นบอกว่�ประเทศไทยขึ้นค่�แรงฉันกไ็ม่

เกี่ยว พูดยังงั้นเร�ก็จบ พอดีเร�ได้คุยกับลูกค้�กลุ่มนีใ้นปัจจุบัน  ลูกค้�กลุ่มนี้เค้�บอกว่�

คุณเสนอม�แล้วกันจะให้ช่วยเท่�ไหร่” ผลจ�กก�รเจรจ�ทำ�ให้กิจก�รของเข�ได้รับก�รแบ่ง

เบ�ภ�ระค่�จ้�งลงจ�ก 40 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวเลขในระดับครึ่งต่อครึ่ง

ที่เข�ได้รับคืนม� 

“ผมคิดว่าธุรกิจนี้ยังไปได้ ส�าหรับผมนะ แต่ที่อื่นผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าลูกค้าแข็งเขาอาจจะ

เจอปัญหา แต่วิธีก็คือพยายามรักษาสิ่งที่เรามีอยู่ ท�าให้มันดีที่สุดแล้วก็เซฟต้นทุนใหไ้ด้ 

ทิศทางมันก็เป็นแบบนี้ครับ  และอย่างอีกอย่างก็คือเราต้องเอาเครื่องจักรมาช่วยท�างาน

เพิ่มขึ้น  เครื่องจักรต้องมาแทนที่คนมากขึ้น”
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AEC กับเรื่องอืน่ๆ ทีต่้องคุยกันยาว
“เฉพาะเรื่องของโรงงานขณะนี้ผมกไ็ม่มีต่างชาติมีคนญี่ปุ่นอยู่คนเดียว ที่เป็น Advisor 

นอกนั้นก็เป็นคนไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ที่นี้เขามาเห็นคนไทยท�างาน มาเห็นเราท�างาน เขา

มั่นใจในเรื่องการควบคุมคุณภาพ การที่เราตั้งใจท�างาน แต่ถ้าไปจีนเนี่ย ผมบอกได้เลยว่า

เขาคิดมาก คิดหนัก เหตุผลคือจีน Copy เก่ง คนจีนไม่ค่อยรับผิดชอบ ท�าแล้วก็แล้วไปเลย 

คือทั้งหมดเขาไปมาแล้ว เขาไปเจอแล้วก็ถอยทัพกลับอุดร ส่วนลาวผมมองว่าแรงงานแบบ

นี้ ลาวจะไม่พอลาวคนน้อย ลาวมีแค่ 6 ล้านคนทั้งประเทศ ในส่วนของแรงงานอิเลคทรอ

นิคส์ผมว่าลาวน่าจะเป็นงานบริการมากกว่า”

ขณะที่ประเทศเวียดน�มซึ่งมีค่�แรงที่ถูกกว่�ประเทศไทย แต่ยังมีปัญห�เรื่องคว�มละเอียด

อ่อนในก�รทำ�ง�น เป็นสิ่งที่ลูกค้�ของพรเทพทีไ่ดไ้ปสำ�รวจแล้วนำ�ม�ถ่�ยทอดให้เข�ฟัง 

ด้วยเหตุนี้ลูกค้�ของเข�จึงตัดสินใจไม่ย้�ยฐ�นก�รผลิตและในส่วนของเข�เอง แม้ว่�ก�ร

เปิดประช�คมอ�เชี่ยนที่จะมีขึ้นกไ็ม่เป็นแรงจูงใจให้ขย�ยก�รผลิตออกไป 

“เรายังอยากให้คนไทยมีงานท�า เรายังอยากมโีรงงานอยู่ ผมคงไมไ่ปนะครับ แต่ว่าถ้าอยาก

จะท�าเพื่อมีก�าไรเยอะๆกไ็ม่แน่ อาจต้องมีการคิดใหม่ อย่างเวียดนามค่าแรง 150 บาทเอง 

แต่เราก็ต้องเจออะไรเยอะเหมือนกัน ที่ที่พรรคพวกไปลงทุนมาเขาก็ว่าที่เวียดนามกไ็มใ่ช่

ง่าย ทั้งเรื่องของใตโ้ต๊ะก็ยังมีอยู่ คนของเขาเอง ภาษากไ็ม่รู้เรื่อง อีกอย่างความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยความละเอียดอาจจะไม่เท่ากัน  คนไทยนี่ลูกค้าฝรั่งยอมรับว่าฝีไม้ลายมือละเอียด

อ่อนมาก เพราะงานเราท�าชิ้นเล็กมาก”
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“ตั้ง ซุ่นเส่ง” เป็นกิจก�รของตระกูล“ศิริคูณ” เป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นม�ตั้งแต่รุ่น “อ�กง” ซึ่ง

เป็นผู้บุกเบิกกิจก�ร โดยคำ�ว่� “ตั้ง” มีที่ม�จ�ก “แซ่ตั้ง” แซ่ดั้งเดิมของอ�กง ส่วน “ซุ่น

เส่ง” มีคว�มหม�ยคือ “คว�มเจริญก้�วหน้�รุ่งเรือง”

“เดิมทีผมก็คิดว่าจะเปลี่ยนชื่อให้ทันสมัยกว่านี้ แต่คุณพ่อท่านก็บอกว่าชื่อนี้คนรู้จักกัน

หมดแล้วนะเพราะตั้งแต่รุ่นพ่อท�ามา ลองถามดูคนในละแวกอุบลฯและใกล้เคียงเขารู้เลย  

หรือแม้แต่วงการเฟอร์นิเจอร์ก็ตาม ถ้าพูดถึงตั้งซุ่นเส่งเขารู้เลยว่าคืออะไร”

กอบสิน 
ศิริคูณ                                   

ตั้งซุ่นเส่ง 
อาณาจักรเฟอร์นิเจอร์
เมืองอุบลฯ

“กอบสิน ศิริกูล” เริ่มต้นเรียนหนังสือที่อัสสัมชัญอุบลราชธานี หลัง

จากนั้นจึงไปเรียนต่อที่อัสสัมชัญ บางรัก จนกระทั่งจบ ม.6 จากนั้น

จึงเรียนต่อที่ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เมื่อ

เรียนจบในระดับปริญญาตรี จึงบินลัดฟ้าไปศึกษาต่อในหลักสูตรมินิ

เอ็มบีเอ
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 “จบมาใหม่ๆ ปี 2542 ก็ว่าจะไปเรียนต่อ  แต่คุณพ่อก็

อยากให้มาท�าธุรกิจเพราะเห็นว่าเรียนจบปริญญาตรี

แล้วและเรียนภาษามาด้วย ตอนนั้นทีไ่ปเรียนต่อที่อเมริกา 

เป็นช่วงพิษเศรษฐกิจ ปี 40 ที่ค่าเงินมันล่วงไปถึง 50 

บาทต่อดอลลาร์แล้วอีกอย่างพี่สาวคนโตก็จะแต่งงานก็

เลยต้องการคนช่วยเลยต้องมาช่วยที่บ้าน”

“สมัยคุณพ่อ ก็ถือว่าธุรกิจของครอบครัวเป็นอันดับต้นๆ 

ของจังหวัดอุบลราชธานี ก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสืบต่อ 

ตั้งซุ่นเส่งปัจจุบัน ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรา เพราะวงการ

เฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวถือว่าเราค่อนข้างจะครบและ

สมบูรณ์แบบที่สุดในภาคอีสานเพราะโชว์รูมเราเป็นผู้น�า

เสมอ  ผมคิดเราเป็นที่รายแรกที่มีคลังสินค้าที่เป็นระบบ

มากที่สุด”

น่�สนใจไปกว่�นั้นก็คือ ในชีวิตประจำ�วันที่ผ่�นม� พ่อ

เข�ได้สอนให้เรียนรู้ก�รทำ�ธุรกิจและก�รทำ�เฟอร์นิเจอร์

ตั้งแต่ระดับพื้นฐ�นโดยในระยะแรกๆ จะใหไ้ปช่วยประกอบ 

ตู้ ช่วยทำ�หน้�ที่เก็บเงินจ�กลูกค้�บ�งครั้งกใ็ห้คุยกับ

ลูกค้�เดินข�ยของภ�ยในร้�น จนเมื่อเรียนจบส�ม�รถ

เข้�ไปทำ�ง�นในส่วนบริห�รโดยไม่ต้องฝึกง�นกันอีก ง�น

ที่ดูแลหลังเรียนจบก็คือ ก�รดูแลหน้�ร้�นจัดก�ร ด้�น

ก�รตล�ด รวมทั้งคอยดูแลเรื่องก�รจัดโปรโมชั่น นอกจ�ก

นีย้ังถูกมอบหม�ยให้ดูแลพนักง�นอีกด้วย  

“เราเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ไมใ่ช่ผู้ผลิต ไม่มโีรงงานผลิตแต่

เรามีช็อปเล็กๆ ที่ผลิตให้ลูกค้าเหมือนกับการตัดเสื้อผ้า

เราซื้อเสื้อผ้าส�าเร็จรูปมาให้ลูกค้า แต่เราก็มีเซคชั่นของ

การตัดสูทให้ลูกค้า วัดตัวตัด ฉะนั้นเราเป็นผู้ขาย พอ

ระยะหนึ่งมาเราก็เริ่มน�าเข้า”

ในจำ�นวนเฟอร์นิเจอร์ที่ “ตั้งซุ่นเส่ง ได้สิทธิเป็นตัวแทน

จำ�หน่�ยมีจำ�นวนเป็นหลักร้อยร�ยก�ร นอกจ�กนี้  

“ตั้งซุ่น เส่ง” ยังข�ยเฟอร์นิเจอร์ทุกยี่ห้อ เท่�ทีใ่นวงก�ร

ธุรกิจแขนงนี้จะมีอยู่  เช่นนี้แล้วห�กเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อใด

ต้องก�รเข้�ม�ว�งตล�ดในอุบลร�ชธ�นี ก็จะต้องนำ�

สินค้�ม�เสนอข�ยให้ ตั้งซุ่นเส่ง จ�กนั้นก็จะมีก�รตรวจ

สอบคุณภ�พ และดูคว�มเหม�ะสมของร�ค� เพร�ะ

สินค้�บ�งตัวอ�จข�ยที่เมืองอุบลฯ ไมไ่ด้ แต่กไ็มไ่ด้

หม�ยคว�มว่�จะข�ยที่อื่นไมไ่ด้ นอกจ�กนี้ “กอบสิน”ยัง

ได้แบ่งลักษณะธุรกิจออกเป็นส่วนๆ โดยมีทั้งธุรกิจข�ย

เฟอร์นิเจอร์และส่วนที่เก่ียวข้องกับเฟอร์นิเจอร์เป็นหลัก 

ส่วนอีกด้�นหน่ึงจะมีลักษณะเป็นไลน์ธุรกิจประเภท 

“Built-in” หรือก�รสั่งทำ� และอีกส่วนหนึ่งที่ทำ�ม�น�น

กว่� 7 ปี ก็คือ ธุรกิจข�ยส่งสินค้�เฟอร์นิเจอร์ 

“นอกเหนือจากเราขายปลีกในร้านเมื่อ 7 ปี ที่แล้วผมมี

โอกาสการน�าเข้าสินค้ามาขายเอง โดยได้มโีอกาสเดิน

ทางไปต่างประเทศไปเห็นสินค้าก็น�าเข้ามา พอวันหนึ่งมา

นั่งคิดว่าเราน่าจะน�าเข้ามาให้เยอะมากขึ้น เพื่อที่เราจะได้

มาแบ่งเพื่อนเราบ้าง ผมเลยเริ่มจากทางภาคอีสานก่อน 

เราอยู่ที่อุบลฯแล้วกระจายไปทั่วภาคอีสาน แล้วก็มานึก

ว่าท�าไมเราไมไ่ปท�าภาคใหญ่อีกที่หนึ่งที่กรุงเทพ เราเลย

ท�าธุรกิจด้านการขายส่งเมื่อ 3 ปีที่แล้ว”

ก�รบุกเข้�ม�ชิมล�งหรือก�รตั้งศูนย์กระจ�ยสินค้�ใน

กรุงเทพ “กอบสิน”ใช้วิธีเช่�โกดังเก็บสินค้�ไว้ที่จังหวัด

สมุทรปร�ก�ร เพื่อให้ก�รกระจ�ยสินค้�ไปยังทั่วประเทศ

ทำ�ได้สะดวก

“ตอนนี้ธุรกิจของซุ่นเส่งจะเป็น 2 เซ็คชั่นใหญ่ๆ คือ 

ขายส่งและขายปลีก คือขายปลีกก็จะอยู่ที่นี่ ถ้าขายส่ง

เราก็อยู่ที่กรุงเทพ สมุทรปราการแล้วเราก็ท�าแบรนด์ขึ้น

มาใหม่ แบรนด์ใหม่ตัวนี้จะไม่เกี่ยวกับตั้งซุ่นเส่งโดยชื่อ

ใหม่ว่า Best Choice”

แม้ว่�ในวันนี้ “กอบสิน” จะมีอำ�น�จเต็มในก�รบริห�ร 

แตโ่ครงสร้�งชั้นบนสุดยังมีพ่อและแม่ของพวกเข�ที่ถูก

ยกไวใ้นตำ�แหน่งเป็นประธ�นและรองประธ�น รองลงม�

ก็คือรุ่นของ ลูกๆ ที่กระจ�ยกันไปดูแลในแผนกต่�งๆ แบ่งกัน 

ทำ�หน้�ที่ดูแล อันดับถัดลงม�ก็จะมีหัวหน้�ฝ่�ย ฝ่�ย

บัญชี  คลังสินค้� ก�รเงินและมีพนักง�นระดับย่อยๆ ลงไป  
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มีหัวหน้�ช่�ง เป็นระบบง�นแบบ “Family Business”  

เพร�ะผู้บริห�รยังเป็นบุคลภ�ยในครอบครัว ทำ�หน้�ที่

ดูแลพนักง�นประม�ณ 120 คน แต่ถ้�รวมโกดังสินค้�ที่

กรุงเทพฯก็จะมีพนักง�นประม�ณ 150-160 คน

“ในส่วนของการพัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจเราลงมือ

ท�าตั้งแต่เริ่มเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ที่ร้าน  ให้พนัก

งานท�าสต็อกโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งก่อนหน้านี้

คุณพ่อคุณแมไ่มไ่ดใ้ช้ระบบคอมพิวเตอร์แต่จะจดในสมุด  

การใช้คอมพิวเตอร์เช็คง่าย ออกบิลแล้วก็ตัดสต็อกได้

เลย  ก็สอนลูกน้องคีย์ออกบิลโดยเอามาใช้ตั้งแต่หน้า

ร้านจนถึงหลังร้าน  แล้วก็มาขยายสาขาเพราะตอนที่จบ

มามีแค่ 2 สาขา  สาขาที่ผมดูแลตั้งแต่การก่อสร้าง

จนถึงการตกแต่งเองสาขาชยางกูร  สาขาเลี่ยงเมือง

และที่สาขาวาริน”

ก่อนหน้�ที่ กอบสินจะเข้�ม�ดูแลกิจก�ร ตั้งซุ่นเส่ง

เฟอร์นิเจอร์ ได้มีส�ข�อยู่ก่อนหน้�อยู่ 2 แห่ง คือ ส�ข�

พรหมร�ช และพโลรังฤทธิ์ เมื่อเข�เข้�ม�ทำ�หน้�ที่

บริห�ร จึงพบทั้งข้อเด่นข้อด้อยของทั้งสองแห่ง และเห็น

ว่�ควรที่จะเปิดส�ข�ที่ส�มเพื่อรองรับกลุ ่มลูกค้�อีก

ระดับหนึ่ง ด้วยเหตุนีใ้นปี 2544 เข�จึงตัดสินใจเปิด

ส�ข�แห่งใหม่ที่ถนนชย�งกูร ซึ่งส�ข�ใหม่หรือส�ข�ที่

ส�มบนถนนชย�งกูร เป็นส�ข�ที่ “กอบสิน” เป็นหัวเรี่ยว

หัวแรงใหญโ่ดยจะเน้นกลุ่มเป้�หม�ยท่ีเป็นลูกค้�ระดับ

สูง ซึ่งสินค้�ส่วนใหญ่ก็คือ SB เฟอร์นิเจอร์เป็นหลักซึ่ง

เข�บริห�รส�ข�น้ีจนประสบคว�มสำ�เร็จในระดับที่น่�

พอใจ 

“เหตุผลที่เราเปิดสาขาสามที่ถนนชยางกูร หรือเริ่มออก

มาข้างนอกเพราะมองเห็นว่าถนนเส้นนีใ้นอนาคตจะเป็น

เส้นธุรกิจเพราะโมเดิร์นเทรดเกือบทุกแห่งต่างก็มา

ขยายสาขาท่ีน่ีและในไม่ช้าชยางกูรจะกลายเป็นเส้นเลือด

ใหญ่ทางการค้าอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากแรงดึงดูดของเห

ล่าโมเดิร์นเทรดซึ่งวันนี้ก็เป็นจริงดั่งที่ผมเคยบอกไว้”

ผลจ�กก�รข�ยเฉพ�ะแบรนด์กลับทำ�ให้ลูกค้�บ�งกลุ่ม

ห�ยไปโดยเฉพ�ะกลุ่มลูกค้�ระดับกล�งซึ่งต้องก�รท�ง

เลือกใหม่ ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้เข�ตัดสินใจเดินหน้�ตั้ง

ส�ข� 4 ขึ้นม�ที่ถนนเลี่ยงเมือง โดยมุ่งเน้นให้เป็น

อ�ณ�จักรเฟอร์นิเจอร์ด้วยขน�ดพื้นที่ 10,000 ต�ร�ง

เมตรครอบคลุมสินค้�เฟอร์นิเจอร์ทุกแบรนด์และทุก

อย่�งที่ลูกค้�ต้องก�ร ขย�ยทั้ง 4 ส�ข�เพื่อให้ตอบ

สนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ทุกระดับโดยทีไ่ม่เกิด

ปัญห�ก�รแย่งลูกค้�กันเอง นับเป็นผลง�นที่บ่งบอกถึง

คว�มส�ม�รถท�งด้�นก�รตล�ดในก�รว�ง Position 

ของแต่ละส�ข�ได้เป็นอย่�งดี

สำ�หรับกอบสิน แล้วภ�รกิจของเข�ไมไ่ด้มีเพียงเท่�นี้

ห�กแต่ว่�ยังมีก�รเริ่มต้นภ�รกิจใหม่ที่มีคว�มยุ่งย�ก

กว่�ก�รขย�ยส�ข�ซึ่งก็คือ ก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์

ควบคูไ่ปกับก�รปฏิรูปองค์กรที่มีจำ�นวนส�ข�ม�กข้ึน

เพร�ะเม่ือมีส�ข�ม�กก�รสต็อกสินค้�ก็จะต้องทำ�กัน

บ่อยครั้งจนกล�ยเป็นปัญห�สต็อกบวมซึ่งก็คือก�รสต็

อกสินค้�ที่มีม�กเกินไป แต่กลับไม่ส�ม�รถระบ�ยสินค้�

ออกไดใ้นเวล�ที่ต้องก�รจนกล�ยเป็นปัญห�ต้นทุนจมไป

กับก�รสต็อกสินค้�รวมไปถึงคว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กก�

รสต็อก ทั้งเรื่องก�รจัดเก็บสินค้�ทีไ่ม่เป็นระบบ หรือ 

สินค้�ตกรุ่น สิ่งเหล่�นี้คือปัญห�ที่เกิดขึ้นโดยตลอด จ�ก

ปัญห�ดังกล่�ว “กอบสิน” จึงนำ�เสนอแนวท�งก�ร

แกไ้ขด้วยก�รทำ�คลังสินค้�เป็นลักษณะ Center Hub 

เพื่อพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ของ ตั้งซุ่นเส่งให้มีคว�มทัน

สมัยมีระบบตรวจสอบที่ชัดเจน และส�ม�รถลดต้นทุน

อันเนื่องม�จ�กก�รขนส่งสินค้� ทั้งยังเป็นก�รลดภ�ระ
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ก�รแบกสต็อกทั้ง 4 ส�ข� โดยสต็อกสินค้�ทั้งหมดจะ

ต้องม�อยู่เซ็นเตอร์กล�ง เมื่อส�ข�ใดต้องก�รสินค้�ก็

ม�รับที่สต็อกกล�งโดยเซ็นเตอร์จะมีบทบ�ทท้ังในเรื่อง

ก�รจัดเก็บก�รดูแลรักษ�สินค้�และก�รขนส่งสินค้�ไป

ให้กับลูกค้�เป็นก�รลดต้นทุนในท�งธุรกิจได้ม�กพอที่

จะทำ�ให้ “ตั้งซุ่นเส่ง” ขย�ยส�ข�โดยไม่มีปัญห�เรื่องก�

รสต็อกและก�รขนส่งอีกต่อไป

“เป็นความคิดของเราและมีความจ�าเป็น  ปัญหาของเรา

มันเยอะมากเพราะเรามีคลังสินค้าหลายที่ เสียทั้งเวลา 

สิ้นเปลืองบุคลากร ท�าให้เสียโอกาสหลายอย่าง  เรากไ็ด้

ไปดูคลังสินค้าใหญ่ ๆ ว่าเขาวางระบบกันยังไง มีบาร์โค้ช

ไหมเราก็พยายามหาศึกษาเพ่ือมาท�าคลังสินค้าท่ีดีที่สุด

เท่าที่เราจะท�าได้ ก็เหมือนกับลองผิดลองถูกมาระยะ

หนึ่ง เราก็รู้แล้วว่าอันไหนจ�าเป็นไม่จ�าเป็น  แล้วเราก็

พยายามจะสอนลูกน้องด้วยให้ความรู้การเก็บ เรียง ติด 

Barcode”

นอกจ�กนี้ “กอบสิน” ยังเสนอแนวท�งก�รพัฒน�

องค์กรจ�กระบบกงสี หรือระบบครอบครัวไปสู่ก�ร 

ทำ�ง�นที่เป็นระบบส�กลม�กขึ้นเพ่ือให้ส�ม�รถรองรับ

ก�รขย�ยตัวท�งธุรกิจในอน�คต โดยก�รดึงบุคล�กรที่

มีฝีมือจ�กภ�ยนอกเข้�ม�ช่วยง�นบริห�ร เพื่อให้ส�ม�รถ 

แข่งขันกับคู่แข่งในอน�คตที่กำ�ลังจะเข้�ม� โดยในก�ร

แข่งขันที่ผ่�นม�คงจะกล่�วได้ว่� “ตั้งซุ่นเส่ง” มีตำ�แหน่ง 

ที่ยืนเป็นอันดับต้นๆ ของวงก�รธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ส่วน

หนึ่งคงต้องยกเครดิตให้กับคนรุ่นพ่อและแม่ที่ช่วยกัน

บุกเบิกจนกระทั่งร�กฐ�นของ “ตั้งซุ่นเส่ง” มีคว�ม

มั่นคงแข็งแรงเป็นต้นทุนคว�มเช่ือถือท่ีบรรด�ซัพพล�ย

เออร์ให้เครดิตอีกท้ังยังได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กบรรด�

ลูกค้�ทุกระดับ

“ลูกค้าที่มาดูเฟอร์นิเจอร์เขาไม่อยากได้ของถูกอย่าง

เดียว เขาอยากดูว่าเฟอร์นิเจอร์ของเราโชว์สวยไหม มีฟิล

ลิ่งไหมมใีห้เลือกเยอะไหมนั่นคือจุดส�าคัญที่สุดเพราะว่า

บางทีห้องเขาเป็นสีเขียวเขาต้องการโซฟาสีเขียวไปวางท่ี

ห้องเขาไปเดินโฮมโปรและท่ีไหนก็ตามเขาหาไมไ่ด้เพราะ

ไม่มีชอยส์เยอะขนาดนี้และมีการบริการแบบนี้”

นี่คือสิ่งที่ “กอบสิน” อธิบ�ยว่� นี่คือคว�มรู้สึกในก�ร

เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เป็นสิ่งที่ “ตั้ง ซุ่นเส่ง” เข้�ใจใน

คว�มรู้สึกของลูกค้� โดยเฉพ�ะก�รจัดว�งสินค้�ที่

ส�ข�ที่ชย�งกูร ที่มีก�รเน้นเรื่องคุณภ�พและรูปแบบ

ม�กเป็นพิเศษ ขณะที่ส�ข�อื่นจะให้คว�มสำ�คัญในเรื่อง

คว�มหล�ยหล�กร�ค� แต่สิ่งที่มีเหมือนๆ กันก็คือ ก�ร

สร้�งคว�มรู้สึกด้วย “ห้องโชว์สินค้�” ที่ต้องสวยสะดุดต� 

สะอ�ดและสินค้�ต้องมใีห้เลือกเป็นจำ�นวนม�ก จัดก�ร

เทรนพนักง�นบริก�ร อบรมพนักง�นติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

ให้มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ ต้องทำ�ให้ลูกค้�มีคว�มรู้สึกว่� 

แม้จะได้สินค้�ดีร�ค�ถูกไปจ�ก ตั้งซุ่นเส่ง แต่คุณค่�ที่

ลูกค้�ได้รับกลับไปด้วยก็คือคุณภ�พท่ีไม่แตกต่�งไปจ�ก

แบรนด์ใหญ่ๆ แต่อย่�งใด

ห�กเปรียบเทียบกันระหว่�งก�รเป็นผู้นำ�เข้�กับก�รเป็น

ตัวแทนจำ�หน่�ยนำ้�หนักในก�รทำ�ธุรกิจของ “ตั้ง ซุ่น 

เส่ง”จะมีตัวเลขอยู่ที่ 50:50 และแม้ว่�ธุรกิจนำ�เข้�กำ�ไร

น้อยแต่กโ็ตเร็วเพร�ะวอลุ่มเยอะ ส่วนธุรกิจข�ยปลีก

หน้�ร้�นถือว่�กำ�ไรม�กกว่�แต่ว่� Volume กลับน้อย

กว่�ในส่วนของเงินหมุนเวียนท�งธุรกิจค้�ส่งจะมีตัวเลข

ประม�ณ 100 ล้�นต่อปีด้�นทิศท�งธุรกิจในอน�คต จะ

ยังคงแบรนด์ “ตั้งซุ่นเส่ง” สำ�หรับธุรกิจข�ยปลีกหน้�

ร้�นอีกต่อไป นอกจ�กนี้ยังจะต้องพัฒน�แบรนด์ให้เป็น

ระบบม�กขึ้น มีก�รกระจ�ยส�ข�ทั่วและบริห�รจัดก�ร 

ด้วยระบบสนับสนุนจ�กส่วนกล�งที่ดีมีประสิทธิภ�พ 

ส่วนธุรกิจนำ�เข้�จะต้องพัฒน�ด้�นก�รตล�ดเพื่อให้ตัว

สินค้�มียอดขย�ยตัวม�กขึ้น 
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“ผมมองว่าเมื่อเปิดเสรีการค้า เออีซีแล้วก็เป็นโอกาสที่จะสามารถท�าธุรกิจกับเพื่อนบ้าน

ได้ง่ายข้ึนไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เป็นซับพลายเออร์ในขณะที่เราสามารถที่จะส่งสินค้าให้

ลูกค้าที่อยู่ภาคใต้ สามารถตีรถต่อเข้าไปน�าสินค้ากลับมาขายต่อได้อีก คือเราดูทั้งข้อดี

ข้อเสียแล้วเราก็ดูว่าตอนนี้น่าจะขยายตลาดขายส่งให้เราได้มากขึ้นกว่านี้ เป็นผลดีกับ

เรา”

กับก�รลงทุนด้�นก�รตล�ด คงต้องปล่อยให้เป็นไปต�มสภ�พ โดยจะไม่พย�ย�มอัดฉีด

งบประม�ณด้�นก�รตล�ดต�มบรรด�ร�ยใหญ่ เนื่องจ�ก “ตั้งซุ่นเส่ง” มีขน�ดทีไ่มใ่หญโ่ต 

เทียบไมไ่ด้กับแบรนด์ใหญ่ท่ีมีประสบก�รณ์ในก�รทำ�ตล�ดม�น�นย่ิงเทียบกันไมไ่ด้ทั้ง

ทุนระดับหมื่นล้�น ขณะที่ “ตั้งซุ่นเส่ง” เปรียบได้กับเด็กอนุบ�ลที่เพิ่งจะเติบโต  ส่วนใน

อน�คตจะตัดสินใจทำ�ก�รตล�ดแบบไหนก็ต้องอยู่กับตล�ดในเวล�นั้น

“ก็คิดเอาไว้อยู่ครับว่าตอนนี้เราท�าส่ือท�าแคตตาล็อกช่วยการขายลูกค้าและท�าเว็บไซต์

เพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถไปดูสินค้าเราได้ และท�าใบปลิวให้ลูกค้าและจัดกิจกรรมลด

ราคาสินค้าพิเศษส่งไปให้ลูกค้า คือเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่เราต้องท�าไปเรื่อย”

ยังวางน้ำาหนักขายปลีกไว้เฉพาะท่ีอุบลฯ 
เมื่อธุรกิจของ ตั้งซุ่นเส่ง จะมีทั้งธุรกิจข�ยปลีกและส่งแต่ “กอบสิน” กลับเลือกที่จะข�ย

ปลีกอยู่เพียงเฉพ�ะที่จังหวัดอุบลร�ชธ�นี เพร�ะยังมีพันธมิตรธุรกิจข�ยส่งที่มีกลุ่ม

ลูกค้�อยู่ทั่วภ�คอีส�น 

เร�จะไมไ่ปเป็นคู่แข่งเข�ในจังหวัดใกล้เคียง เพร�ะฉะนั้นผมคิดว่�ธุรกิจตั้งซุ่นเส่งคือ

อะไร ผมจะทำ�ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เฉพ�ะจังหวัดอุบลร�ชธ�นใีห้ดีที่สุด  แต่แบรนด์เบส

ชอยส์ ผมจะกระจ�ยสินค้�ให้ดีที่สุด เพร�ะฉะนั้นเร�จะต้องรักษ�สิ่งเหล่�นี้เอ�ไว้”

 

หลักก�รสำ�คัญในก�รข�ยส่งของตั้งซุ่นเส่ง ก็คือ ก�รให้เครดิตกับท�งร้�นค้�ว่�  ถ้�

ร้�นค้�ใดได้พื้นจังหวัดไปก็จะมีเจ้�เดียวทีไ่ด้สิทธิ แต่ถ้�เป็นจังหวัดใหญ่ก็จะไดไ้ม่เกิน 2 - 3 

ในเงื่อนไขที่จะต้องเป็นพื้นที่ห่�งกัน 

 

มุมมองที่มีต่อธุรกิจของตัวเอง “กอบสิน” ยังคงแสวงห�หนท�งที่จะพัฒน� ตั้งซุ่นเส่ง 

ให้เป็นองค์กรธุรกิจที่มีขีดคว�มส�ม�รถ มีระบบก�รทำ�ง�นที่ดีมีประสิทธิภ�พม�กกว่�

ที่เป็นอยู่ แต่ถ้�จะต้องมองไกลไปถึงก�รนำ�กิจก�รเข้�ตล�ดหลักทรัพย์ก็จำ�เป็นต้อง

พัฒน�องค์กรให้มีระบบที่เป็นส�กลม�กขึ้น รวมทั้งมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องระดมเงินเพื่อ

ก�รขย�ยธุรกิจ  แตโ่ดยข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ซึ่งก็ต้องถือว่� ตั้งซุ่นเส่ง เติบโตขึ้นม�ใน

ระดับหนึ่ง มีเงินทุนที่พอจะขย�ยกิจก�รได้ แตโ่ดยศักยภ�พ ณ ปัจจุบัน พวกเข�กไ็ม่

อย�กจะเดินเร็วเกินไปเพร�ะยังคิดว่� ในมิติท�งธุรกิจยังมีอุปสรรคและคว�มเสี่ยงยังไม่

หมดไปเสียทีเดียว
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“โครงสร้างระบบครอบครัว เริ่มจากสินค้าตัว “เบสชอยส์” โดยจะมีบุคลากรที่เป็น

คนนอกครอบครัวเข้ามาเสริมไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการคลังสินค้า การบัญชีต่าง ๆ เราก็น�า

คนภายนอกเข้ามา  แต่ตอนนี้มันอยู่ที่ความไว้เนื้อเชื่อใจ และกลุ่มผู้บริหารพี่น้องผมมี

หลายคน” 

 

แตโ่ดยภ�พรวมของก�รบริห�รก็ยังเชื่อว่�ระบบเถ้�แก่จะเป็นระบบทีใ่ห้คว�มไว้เนื้อเชื่อ

ใจ และยิ่งเป็นผู้ประกอบก�รขน�ดกล�งและขน�ดเล็ก (SMEs) ที่มีอยู่เป็นจำ�นวนม�ก

ด้วยแล้วก็เชื่อม่ันว่�ในเมืองไทยจะยังคงใช้ก�รดูแลกันด้วยระบบเถ้�แก่และกงสีม�กถึง 

80 %

 

เมื่อเปิดเป็น เออีซี แล้ว “กอบสิน” เห็นว่� ก�รติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้�น ก็คงเหมือน

ก�รไปต่�งจังหวัด  อน�คตไม่ต้องขอวีซ่� ไม่ต้องขอพ�สปอร์ต  คนจ�กต่�งประเทศเข้�

ม�ในประเทศไทยได้ง่�ยขึ้น ดูเป็นภูมิภ�คและมีอำ�น�จในก�รต่อรอง ก�รจัดกิจกรรม

ต่�ง ๆก็จะเกิดขึ้นม�ก

       

“เราเองก็แกร่งพอในระดับหนึ่ง  แต่เหนือสิ่งใดคือไม่หยุดนิ่ง ท�าธุรกิจท�าคนเดียวไมไ่ด้

มันต้องโครกันหลายส่วน  คุณจะเข้ามาเปิดช็อบที่ประเทศไทย ให้เราซื้อขาดไม่ดีกว่าเห

รอเราจะขายยังไงก็แล้วแต่เรา แล้วเราก็ดูแลตลาดให้เลย  อีก 3 ปี ผมจะท�าคลังสินค้า

ใหม่ เพราะว่าเล็กไปส�าหรับการที่จะกระจายสินค้าทั่วประเทศและคิดว่าท�ารองรับ เออีซี 

โดยเฉพาะมองว่าเป็นโอกาสของที่ผมจะได้กระจายสินค้าได้มากขึ้น”
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ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ 
ศูนย์การค้า 
โรงแรม และ 
โรงพยาบาล

คุณกฤช  หิรัญกิจ  

คุณโกมินทร์  ทีฆธน�นนท์  

คุณวรพล  วีรช�ติย�นุกูล  

คุณรัฐก�ร  ภ�ติยะศิขัณฑ์  

คุณพิพัฒน์  ตั้งสืบกุล  

พันโทเอกสิทธิ์  ตรีสุวรรณ  

คุณโฉมสุด�  วโนทย�โรจน์  

คุณช�ญณรงค์  บุริสตระกูล  

คุณช�ติช�ย  โฆษะวิสุทธิ์  

คุณธนะ  ศิริธนชัย  

คุณไพบูลย์  จงสุวัฒน์
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คุณกฤช เป็นลูกช�ยคนโตในจำ�นวนลูกห้�คนของ พันเอกสมช�ย หิรัญกิจ อดีตผู้ว่�ก�ร

ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีนิติศ�สตร์ จ�ก

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง จ�กนั้นจึงบินข้�มนำ้�ข้�มทะเล ไปจบ ปริญญ�โท ด้�นรัฐ- 

ประศ�สน�ศ�สตร์ จ�กสหรัฐอเมริก� กลับสู่เมืองไทยก็พ�ตัวเองเข้�ไปสู่แวดวงด้�น

บริก�ร โดยเฉพ�ะกับกิจก�รด้�นก�รท่องเที่ยว เช่นทำ�ง�นกับโรงแรมสย�มอินเตอร์-

คอนติเนนตัล จ�กนั้นจึงเข้�ไปเริ่มง�นที่ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยก�รเป็น

ลูกจ้�งในฝ่�ยก�รตล�ด หลังจ�กพ่อ “พันเอก สมช�ยหิรัญกิจ” เกษียนจ�กตำ�แหน่ง จึง

ล�ออกม�ทำ�ธุรกิจทีโ่คร�ช  เมื่อมองกลับไปในสิ่งที่ครอบครัวทำ�ซึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับ

ก�รท่องเที่ยวนั้น ตลอดเวล�ที่ผ่�นม�ยังไม่มีคำ�ตอบสำ�หรับชีวิต  ดังนั้นเข�จึงมีคว�มคิด

หันเหชีวิตไปจ�กง�นบริก�ร เพื่อแสวงห�สิ่งที่เข�ใฝ่ฝันอยู่  “ก็มาเปิดต�าราดูว่าเศรษฐี

โลกหนึ่งในห้าสิบเขาท�าอะไรกัน สมัยก่อนนี้มันก็มี ธนาคาร ขายยา ท�าอสังหาริมทรัพย์ 

ผมก็เลยรับท�าเรื่องบริหารโครงการฯอยู่สิบปีเพื่อหาประสบการณ์ทางด้านนี้ รับบริหาร

โครงการและการขาย เคยท�าให้กลุ่ม Rooks ที่เกาะช้าง เป็นกลุ่มของคุณหญิงศศิมา ศรี

วิกรณ์ แล้วก็ที่บัวใหญ่พาโนรามา เป็นสนามกอล์ฟ”

กฤช 
หิรัญกิจ                                   

นายกสมาคมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์โคราช 

(ขอบคุณภ�พประกอบจ�ก Koratdailynews.com)
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ก่อนจะพ�ตัวเองเข้�สู่ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์เต็มตัว ใน

ช่วงปี 2534-2535 “กฤช” สะสมประสบก�รณ์ด้วยก�ร

รับบริห�รโครงก�รให้กับคนอื่น โดยมีเข็มชีวิตที่จะมุ่ง

ตรงม�ยังไลน์ของธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ ซึ่งเป็นก�รตั้ง

เป้�หม�ยในชีวิตไว้ว่� จะทำ�เงินให้ถึงพันล้�นบ�ท รวม

ทั้งตั้งใจจะสร้�งโรงแรมในแบบฉบับของตัวเอง 

“ตอนนั้นผมคิดว่าถ้าท�าโรงแรมข้อดีของมันก็คือ เรามี

คนที่รับใช้ดูแลตลอด มีเครดิตมีเพื่อนฝูงมาหาตลอดอัน

นี้คือเป้าหมายในชีวิตที่หักเหชีวิตจากงานบริการ แต่ก็

ยังไมไ่ด้ลาจากการท่องเที่ยวอย่างเด็ดขาด”

วกิฤตต้มยำากุ้ง บทเรียนชีวติทีย่ากจะลืม
โครงก�รของ เข�ในช ่ วง เ ร่ิมต ้นลงม�ทำ �ธุ รกิ จ

อสังห�ริมทรัพย์ก็คืออ�ค�รชุดที่ปัจจุบันทีไ่ด้กล�ยม�

เป็น “ดิแอร์พอร์ท” โรงแรมกึ่งอพ�ร์ทเม้นท์ที่เข�บอก

ว่�มันคือ คว�มใฝ่ฝันส่วนตัวที่อย�กจะได้อยูใ่นอพ�ร์ท

เม้นท์ดีๆ ทว่�เดิมทีนั้น “ดิแอร์พอร์ท” ก็คือ โครงก�ร

อ�ค�รชุด ท่ี เคยประสบกับป ัญห�เมื่ อค ร้ัง วิกฤต

เศรษฐกิจนั่นเอง

 

ก�รทำ�ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ในอดีต กไ็ด้อ�ศัยก�รกู้

เงินจ�กสถ�บันก�รเงินม�หมุนในระบบบัญชีของบริษัท

เหมือนนักธุรกิจทั่วๆ ไป แต่เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ก็

ปร�กฏว่�ไฟแนนซ์ท่ีเข�ใช้บริก�รด้�นก�รเงินซึ่งก็คือ

หนึ่งในจำ�นวนไฟแนนซ์ 56 แห่ง ทีใ่นเวล�ต่อม�กไ็ด้ถูก

ปิดตัวไป ขณะเดียวกันโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ก็ยัง

ต้องก�รเงินเพื่อม�ทำ�โครงก�รต่อ และเจ้�หนี้ก็เข้�ม�

เร่งรัดหนี้สิน ส่วนลูกค้�ก็เข้�ม�ต่อว่�ต่อข�นว่� ทำ�ไม

สร้�งไม่เสร็จ หนักเข้�ก็กล่�วห�กันว่�ฉ้อโกง ไม่มใีคร

สนใจในปัญห�ที่สถ�บันก�รเงินทั้ง 56 ไฟแนนซ์ที่ถูกคำ�

สั่งให้ปิดกิจก�รลงไป 

 

เมื่อสถ�นก�รณ์เข้�สู ่สภ�วะปกติก็เร่ิมมีเงินไหลเข้�สู่

ระบบ โครงก�รของเข�ที่ตกอยูใ่นภ�วะหยุดนิ่งก็กลับม�

มีชีวิตชีว�อีกครั้งหนึ่ง ส่วนลูกค้�เดิมที่มีอยู่ 200 คน ซึ่ง

ก็มีก�รเจรจ�กันว่� ใครยังมีคว�มต้องก�รจะทำ�สัญญ�

ต่อหรือไม่ ถ้�ห�กไม่มีคว�มประสงค์ เข�ก็ยินดีจะรับซื้อ

กลับคืน เพร�ะในขณะนั้นร�ค�อสังห�ริมทรัพย์โดยภ�พ

รวมได้มีก�รปรับร�ค�เพิ่มขึ้นไปม�กกว่�เม่ือครั้งทำ�

สัญญ�ซื้อข�ยที่อยูใ่นร�ว 5-6 แสนบ�ทต่อยูนิต ส่วนอีก

สองโครงก�รที่เพิ่มเข้�ม�ก็ปร�กฏว่�ส�ม�รถข�ยได้จน

หมดสิ้น

“กลับมาได้ก็ประมาณปี 46 ทีไ่ปกู้ SMEs ใช้เวลา 3-4 ปี

ผมก็กลับมา ในช่วงวิกฤตคลี่คลาย ผมก็เข้าไปปรับปรุง

โครงการใหมโ่ดยขอกู้เงินสนับสนุนจาก SMEs ซึ่งเขาก็

ให้ตั้งแต่นั้นก็กู้กลับมาแล้วก็รไีฟแนนซ์”

กลับมาเพื่อเดนิหน้าล่าฝัน
โครงก�ร“ดิแอร์พอร์ท” แต่เดิม “กฤช” มีคว�มตั้งใจที่

จะสร้�งเป็นคอนโดมิเนียม แต่ด้วยเงื่อนไขก�รขอกู้เงิน

จ�กโครงก�ร SMEs จะไม่ปล่อยกูใ้ห้กับภ�คอสังห�ริมทรัพย ์

แต่จะปล่อยกู้เฉพ�ะธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นธุรกิจในภ�ค

บริก�รเท่�นั้น อ�ค�รที่เคยตั้งใจจะสร้�งเป็นคอนโดมิเนียม 

จึงเปลี่ยนไปเป็นก�รสร้�งโรงแรมจำ�นวน 2 ตึก ส่วนอีก

หนึ่งตึกที่เหลือกใ็ช้ทำ�คอนโดมิเนียมต�มคว�มตั้งใจเดิม

หลังจ�กฟื้นฟูกิจก�รได้สำ�เร็จ สินเชื่อที่เข�จะได้รับจ�ก

โครงก�ร SMEs ซึ่งจำ�เป็นที่จะต้องเสนอโครงก�รให้

ผ่�นก�รประเมินของโครงก�ร SMEs เสียก่อน ซึ่งผลก็

คือ ธุรกิจของเข�ได้รับก�รประเมินเป็นที่น่�พอใจ ซำ้�ยัง

ได้รับคะแนนก�รประเมินสูงขึ้นกว่�ในอดีตเสียอีก 

กลับม�ยืนตรงที่เดิมและรับตำ�แหน่งสำ�คัญ

 

สัญลักษณ์ของก�รกลับม�ของ “กฤช” ก็คือ หลังจ�ก

ก�รแกไ้ขปัญห�เรื่องโครงก�รคอนโดมิเนียมโดยเปล่ียน

ม�เป็น “ดิแอร์พอร์ต” จ�กนั้นกไ็ด้รับเลือกเป็นน�ยก

สม�คมอสังห�ริมทรัพย์ จังหวัดนครร�ชสีม� ซึ่งก่อน

หน้�นั้นก็ยังดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสม�คมบ้�นจัดสรร 

นคร�ร�ชสีม�ที่อยูใ่นตำ�แหน่งต่อเนื่องม�เป็นเวล� 6 ปี 

เม่ือเปรียบเทียบกับนักธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์คนอื่นจะ

พบว่�จำ�นวนโครงก�รของ “กฤช” มไีม่ม�กนัก แต่ที่

ส�เหตุท่ีได้รับคว�มไว้ว�งใจให้ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยก
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สม�คมอสังห�ริมทรัพย์ ก็เนื่องจ�กเข�บอกว่�เป็นคนไม่

หวงวิช�คว�มรู้ ไม่คิดว่�ใครจะเป็นคู่แข่ง และส�ม�รถ

เปิดเผยคว�มคิดอ่�นที่มีอยู่  ด้วยเหตุนี้จึงมีนักธุรกิจ

อสังห�ริมทรัพย์เข้�ม�ขอคำ�ปรึกษ�จ�กเข�อยู่ตลอด

เวล�

“ส่วนโครงการที่ก�าลังท�าใหม่ก็มี โครงการนี้ ดิแอร์

พอร์ท) ส่วนที่เพิ่งผ่านไปชื่อไทม์สแควร์ แล้วก็มโีครงการ 

เบเวอรี่ฮิลล์ ก็ขายหมดไปแล้วทั้งหลัง ไทม์สแควร์ก็ขาย

หมดไปแล้วก็ขึ้นไฮด์สแควร์ ก็ถือว่าประสบความส�าเร็จ 

อย่างที่ผมท�าทาวน์โฮมผมก็ท�าเจ้าแรก คือผมพยายาม

น�ารูปแบบใหม่ๆ เข้ามาในโคราชเพื่อให้คนได้เห็นกัน  

โครงการที่ท�าไปทั้งหมดตอนนี้ก็ประมาณ 7 โครงการ 

รวมๆ มูลค่าก็ประมาณพันล้าน ส่วนใหญ่ก็เน้นตลาดใน

ตัวเมืองเป็นหลัก”

ก�รกลับม�เดินหน้�ในท�งธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง ต้องทุ่มเท

อย่�งเต็มที่ และสิ่งที่ต้องทำ�เป็นประก�รสำ�คัญก็คือ 

ต้องมองด้�นก�รตล�ดให้ชัดเจน เพร�ะก�รตล�ดเป็น

สิ่งสำ�คัญ ไมใ่ช่ก�รทำ�ต�มๆ กัน เช่นก�รทำ�ธุรกิจของ 

“กฤช” ที่มองว่�ต้องเป็นผู้เริ่มต้นเป็นผู้นำ�ท�งคว�มคิด 

ต้องมีคว�มคิดแตกต่�งไปจ�กคนอื่น 

“ไมใ่ช่ผมไปท�าตามๆ เขา อย่างเช่นทาวน์โฮมผมก็ท�าเป็น

คนแรก แต่คนอื่นก็มาตามไป ท�าก็ท�าไปแต่เราอยากให้

เมืองโคราชเจริญ ผมก็จะคิดต่อไปอย่างไทม์สแควร์ก็เป็น

มินิมอลล์เล็กๆ โดยรูปแบบจะมีพื้นที่จากแนวถนนบ้าง  

แต่ของผมจะมีพื้นที่มากกว่าเพื่อให้มีที่จอดรถสะดวก

สบายท�าให้ดโูมเดิร์นให้เมืองมันสวย” 

 

“นอกจากนี้ผมก็ไปท�าไฮด์สแควร์ให้เห็นอีกว่าอยู่ตาม

ชานเมือง กไ็ม่ต้องเข้าเมืองมา ผมจะท�าให้คุณไปเดินเล่น 

มีแหล่งชอบปิ้ง มีแหล่งกิน จะดึงร้านแบรนด์ดังอย่าง 

เอ็มเค เคเอฟซไีปบ้าง ซึ่งตรงนี้ตามชานเมืองที่ต้องขับ

รถเข้ามาแล้วรถมาติดแถวเดอะมอลล์โดยไม่จ�าเป็น ผม

จะวางไวใ้ห้หมด” 

“พอเปิดคนก็จะมาซื้อเราง่ายๆ ยกตัวอย่างคอมมูนิตี้

มอลล์ในกรุงเทพฯก็ยังเป็นแค่เช่า แต่ผมท�านี่ท�าไมต้อง

เช่า ก็ขายให้เขาเป็นกรรมสิทธิ์เลย แล้วกใ็ห้รูปแบบมัน

เป็นคอมมูนิตีไ้มใ่ช่รูปแบบเป็นตึกแถวข้างถนน มีที่จอด

รถสะดวกสบาย สามารถจะไปชอปปิ้งบ้าง ไปทานอาหาร

บ้าง ไปเดินเล่นบ้าง ซึ่งผมมีแนวคิดแบบนี้ แล้วเราก็

อยากเห็นโคราชเจริญ ผมพยายามวางแนวทางไมให้คน

ชานเมืองเข้ามาในเมืองมากนัก”

เคล็ดลับอสังหาฯแบบฉบับ “กฤช หริัญกจิ”
ก�รทำ�ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ในแบบฉบับของ “กฤช” ก็

คือไม่จำ�เป็นต้องมีก�รสะสมที่ดิน เพร�ะเหตุผลก็คือถ้�

จะต้องซื้อที่ดินร�ค�แพงก็ต้องข�ยออกไปในร�ค�แพง 

ถ้�เป็นที่ดินที่ร�ค�แพงม�กก็จะไม่ซื้อ แต่จะใช้วิธีเลือก

บริเวณที่ร�ค�ไม่แพงม�ก แต่กไ็มใ่ช่ว่�จะไม่เห็นด้วยกับ

ก�รเก็บที่ดินไวใ้นสต็อก 

ซึ่งโดยส่วนตัวของเข�กไ็ม่มีก�รสะสมที่ดินไว้เป็นจำ�นวน

ม�ก อีกทั้งแนวท�งก�รทำ�ธุรกิจของเข�กไ็มใ่ช่ก�รทำ�

โครงก�รบนที่ดินแปลงใหญ่ เพร�ะเข�เชื่อว่�ก�รทำ�

โครงก�รบนที่ดินแปลงเล็กจะให้ผลตอบแทนสูงกว่� 

โดยขน�ดที่ดินโครงก�รของเข�เองจะมีพื้นทีไ่ม่เกิน 10 

ไร่ ซึ่งกไ็มใ่ช่พื้นที่ขน�ดโครงก�รบ้�นจัดสรร 

“ไม่ท�าบ้านไง ไม่ท�าเหมือนเพื่อนผมที่ท�ากันอาจท�า 80 

ไร่ แต่ก็เป็นบ้าน แต่ผมไมใ่ช่ ผมท�าแบบเป็นอะไรที่แตก

ต่างจากคนอื่น”

ดังนั้นสัดส่วนผลกำ�ไรในก�รทำ�โครงก�รของเข�จึงไมไ่ด้

ถูกว�งไว้ที่ 30-40 เปอร์เซ็นต์เหมือนกับโครงก�รบ้�น

จัดสรร ห�กแต่ก�รทำ�โครงก�รของเข�กลับได้ผล

ตอบแทนกันชนิด ร้อยละหนึ่งร้อย ซึ่งก็แน่นอนว่�

โครงก�รดังกล่�วย่อมไมใ่ช่บ้�นจัดสรรทีไ่ม่ส�ม�รถ

สร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับที่ดินเป็นจำ�นวนม�กได้



173 THE BEST KEY PLAYERS WHO DRIVE E-SAAN ECONOMY

นอกจ�กนี้เข�ยังให้ข้อคิดถึงแนวท�งก�รทำ�อสังห�ริมทรัพย์ระหว่�งก�รทำ�หมู ่บ้�น

จัดสรรแบบเดิมกับอ�ค�รสูง ซึ่งโดยเหตุผลของเข� ก็คือก�รว�งนำ้�หนักไปทีโ่ครงก�ร

คอนโดมิเนียม แต่ต้องเน้นเฉพ�ะคอนโดมีเนียมระดับหรู ที่ค่อนข้�งจะดูดี เพื่อรองรับเฉพ�ะ

คนที่มีศักยภ�พท�งเศรษฐกิจและมีคว�มต้องก�รบ้�นอย่�งแท้จริง 

“การท�าธุรกิจมันมี 2 อย่าง ก็คือการคิดแบบไปก่อนตลาด กับคิดแบบช้าๆ แต่ส�าหรับตัว

เองก็คือเราต้องกล้าท�า ส่วนคิดช้ามันอาจจะง่ายซึ่งมันตามเขา แต่ถ้าคิดจะน�าเขามันก็ต้อง

แม่นตรงที่ว่า ที่เราจะท�ามันจะขายไดไ้หมตอบโจทย์ไดไ้หม ส่วนตัวผมค่อนข้างมีเซนต์ เซนต์

ผมมันเยอะ ถึงเวลาแล้วนะตัวนี้มันต้องมาแล้วนะ เราดูจากอะไร อย่างสมมุติผมตัดสินใจ

ท�าทาวน์โฮมไม่ท�าบ้านก็เพราะที่ดินทีโ่คราชมันแพง ที่ดินมันหายากแล้ว ถ้าอยากจะอยู่

บ้านต้องไปอยู่ชานเมือง คุณไม่สามารถไปอยูใ่นเมืองได้แล้วเพราะที่ดินมันแพง”

เมื่อที่ดินมีร�ค�แพงคำ�ตอบของบ้�นยุคใหม่จึงต้องเป็นแนวสูง และลดขน�ดของพื้นทีใ่ห้

เล็ก และสิ่งที่ลงตัวที่สุดจึงต้องเป็นบ้�นในลักษณะ “ท�วน์โฮม” โดยเฉพ�ะในสถ�นก�รณ์

ปัจจุบันสภ�พของสังคมเมืองโคร�ชได้เปล่ียนแปลงจ�กสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคม

อุตส�หกรรมม�กขึ้นทำ�ให้คว�มต้องก�รที่อยู่อ�ศัยเพื่อรองรับตั้งแต่แรงง�นคนไทย ไป

จนถึงนักธุรกิจหรือเจ้�หน้�ที่ระดับบริห�รช�วต่�งประเทศ โดยมีตัวชี้วัดว่� ในเวล�นี้ทั้ง

ห้องเช่�และโรงแรมจะถูกจองเต็มเกือบตลอดเวล�ดังนั้นโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์จึงถูก

มองไปที่เรื่องคอนโดมิเนียม หรือบ้�นในรูปแบบท�วโฮม ม�กกว่�บ้�นเดียว

“ภาพรวมทิศทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของโคราช  ทิศทางยังไปได้ดีแล้วก็จะไป

แบบนี้ด้วยโดยส่วนตัวผมเองจึงต้องเน้นอาคารสูง แต่ว่ายังเป็นโลว์ไลฟ์อยู่ผมไม่ท�าสูงมาก 

เนื่องจากว่าอาจมีปัญหาเรื่องดับเพลิง ผมก็ว่าท�าไม่เกิน 7 ชั้น แล้วตอนนี้ก็เตรียมโครงการ

เพื่อการขยายตัวไวใ้นใจแล้วตอนนี้ก�าลังท�ารูปแบบจะอยู่แถว ๆ หลังเดอะมอลล์โคราช”

AECกับอนาคตของโคราช
“เออีซี กับผลกระทบ ผมมองว่าของเราน่าจะได้เปรียบเพราะเราพร้อมกว่าประเทศอื่นส่วน

ใหญ่ ยกตัวอย่างจีนเป็นตลาดมหาศาล อย่างไรจีนก็เดินทางมาท่องเที่ยวเพราะเมืองไทย

เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้ว ส่วนอีสานเนี่ยเราจะได้รับประโยชน์ก็ต่อเมื่อรถไฟรางคู่ที่จะเชื่อม

ต่อถึงจีน มันต้องมาเชื่อมทั้งรถไฟความเร็วสูง”

 

นอกจ�กนี้เข�ยังมองไปถึงภ�พรวมของอน�คตอีส�น ที่จะได้รับผลดีต�มไปด้วย เพร�ะ

ภ�คอีส�นไม่มีภัยธรรมช�ติ เช่นตัวอย่�งเมื่อครั้งอุทกภัยเมื่อปี 2554 ที่คนจ�กกรุงเทพฯ

และหล�ยจังหวัดทีไ่ด้รับผลกระทบจ�กอุทกภัยก็พ�กันอพยพม�ที่เมืองโคร�ช รวมทั้งย้�ย

ม�อีส�นกันเป็นจำ�นวนม�ก ตรงนี้จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้อีส�นโตกว่�ที่อื่น 
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“โคราชถึงได้กลายเป็นอุตสาหกรรม เพียงแต่ว่าโลจิสติ

กส์ เราต้องพร้อมกว่านี้ ในเรื่องเส้นทางถนนสาย 304 

ที่จะไปแหลมฉบัง ยังติดเรื่องมรดกโลก ต้องแกไ้ขเรื่อง

ทางสัตว์ข้ามเพื่อให้ระบบขนส่งมันโฟลว์ ซึ่งเขาจะมาตั้ง

ฐานเพื่อไปลงเรือที่แหลมฉบัง”

ส่วนในมิติของอสังห�ริมทรัพย์ก็จะได้รับอ�นิสงส์จ�กเอ

อีซี เพร�ะเ ม่ือใดที่ เมืองโคร�ชได ้กล�ยเป ็น เ มือง

อุตส�หกรรมอสังห�ริมทรัพย์ก็ย่อมได้รับประโยชน์

โดยตรง 

“เดี๋ยวนี้ประชากรโคราชก็ประมาณสัก 1 ล้านเก้าแสน 

ประชากรแฝงก็ประมาณ 7 แสนกว่า ก็ประมาณ เกือบ

สามล้าน เพราะฉะนั้นความต้องการเรื่องบ้านจะเยอะ

มาก แรงงานก็ยังขาดอยู่”

ตะกอนความคดิธุรกจิ 
“ช่วงนี้งานของผมก�าลังขึ้นหลายตัว ผมใช้สมองเยอะ

ช่วงนี้ แต่ถ้างานอสังหาริมทรัพย์เซ็ทให้มันอยูไ่ด้แล้วก็

ปล่อยให้มันเดิน เพราะมีคนวางอยู่แล้ว แต่ถ้าช่วงที่

ก�าลังจะขึ้นโครงการฯ มันหนักเพราะมันต้องคิด ต้อง

ปรับแบบ ต้องวางแผนงาน เพราะอสังหาฯไมใ่ช่ท�าเดือน

สองเดือนจบ ต้องท�าเป็นปี”

 

“ถ้าเดินไปตามถนนแล้วเห็นแบงก์พัน ทุกคนก็อยากเก็บ

แบงก์พันทั้งนั้น นั่นคุณเลือกอาชีพถูกไหมครับ ไอ้ตรงนี้

แหละที่ผมเปลี่ยนจากงานบริการมาตรงนี้เลย เพราะผม

เปิดดู 1 ใน 50 ของคนที่ประสบความส�าเร็จเป็นแบบนั้น 

แต่ช่วงนี้ยุคนี้เป็นยุคของไอที การสื่อสารมาก็จะเปลี่ยน 

ๆ ปรับ ๆ ไปเรื่อย ศึกษาแล้วถามตัวเองว่ามีหัวทางนี้

ไหมถ้าไม่มีมันกไ็ปไมไ่ด้ เราก็ท�าตรงที่เราพอท�าได้ ตรง

ไหนที่เราท�าได้ก็มุ่งไปเลย ศึกษาตัวอย่างอย่างดี ไมใ่ช่ว่า

ทุกคนต้องท�าธุรกิจที่เราท�ามา แล้วก็จะต้องเดินจาก

ตรงนั้น”

กับเงินหมุนเวียนในธุรกิจที่มไีม่ถึงพันล้�น นั่นเป็นเพร�ะ

ธุรกิจที่เข�มีอยู ่จะมีลักษณะของธุรกิจบริก�รเป็นพื้น

ฐ�น  เช่น อพ�ร์ทเม้นท์ และโรงแรม ทีไ่มไ่ด้ทำ�เงินก้อน

ใหญโ่ตนัก แต่นั่นก็คือร�ยได้แน่นอน ที่เจ้�ตัวบอกว่�มี

ร�ยได้จ�กค่�เช่�ห้องและโรงแรมตกเดือนละ 2 ล้�น ไม่

นับรวมโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ ที่จะทำ�ให้ชีวิตของเข�

อยูไ่ด้อย่�งสบ�ยๆ ส่วนคว�มคิดเรื่อง “เงินพันล้�น” ที่

เคยฝันไวใ้นอดีตก็ค่อย ๆ เลือนห�ยไปต�มสภ�พและ

ก�ลเวล� ส่วนหนึ่งเป็นเพร�ะช่วงจังหวะชีวิตที่สะดุดลง

เมื่อครั้งวิกฤตเศรษฐกิจ และอ�ยุที่ม�กขึ้น วันนี้เข�จึงมี

คว�มสุขกับก�รทำ�หน้�ที่เสมือนดั่งครู-อ�จ�รย์ที่คอย

ให้คำ�แนะนำ�แก่เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ในแวดวง

อสังห�ริมทรัพย์เมืองโคร�ช โดยไม่แบ่งแยกว่�ใครเป็น

ใคร

“ผมท�าแค่นี้ก็พอแล้ว อีกสองปีก็ 60 แล้ว ผมไม่รู้จะคิด

ไปท�าไม 60 ผมอาจจะรไีทน์เบาลง เพราะผมมีธุรกิจเก็บ

กิน ผมไม่จ�าเป็นต้องไปท�าอสังหาริมทรัพย์กไ็ด้ คนเรา

ต้องรู้จักพอยังไงก็เอาไปไมไ่ด้ ทางก็เท่านี้ ไซด์ก็เท่านี้

ไม่รูไ้ปท�าท�าไมเยอะแยะ”
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ก�รรุกคืบของทุนใหญ่เข้�ไปยังพื้นทีใ่นส่วนภูมิภ�คและท้องถิ่น ซึ่งแต่เดิมมันเปรียบได้กับ 

ขอบเขต ขัณฑสีม�ท�งธุรกิจของบรรด�ทุนท้องถิ่นเคยครองคว�มยิ่งใหญ่ม�น�นแสนน�น 

ผลจ�กก�รรุกคืบทำ�ให้บรรด�ธุรกิจน้อยใหญ่พ�กันเสียขบวน บ�งแห่งต้องเลิกกิจก�รไป 

บ�งแห่งก็ส�ม�รถปรับตัวอย่�งค่อยเป็นค่อยไปจนส�ม�รถต้�นยันก�รรุกคืบของทุน

เหล่�นั้นเอ�ไวไ้ด้

 

แต่บ�งร�ยที่ถูกรุกไล่อย่�งชนิดปัจจุบันทันด่วน จนตั้งตัวไม่ทัน ไม่ทันทั้งก�รพลิก

กระบวนยุทธไม่ทันทั้งก�รระดมทุนระดมพันธมิตรเข้�ม�ช่วยต้�นท�น ดังเช่นกรณีของ 

เครือเจริญศรี แห่งจังหวัดอุดรที่ถูกรุกเข้�ห�แบบประชิดตัวจนตั้งหลักไม่ทัน กระทั่ง

อ�ณ�จักรธุรกิจที่เคยยิ่งใหญ่ถึงกับต้องซวนเซจวนเจียนจะล้มมิล้มแหล่  

แต่นั่นกไ็มไ่ด้หม�ยคว�มว่�ก�รถอยร่นของ “เครือเจริญศรี” จะหม�ยถึงก�รห�ยไปเสีย

จ�กวงก�รธุรกิจโดยเฉพ�ะธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ วันนี้พวกเข�ลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่ง 

พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวประสบก�รณ์ในอดีตติดตัวม�เพื่อเอ�ไว้เตือนใจตัวเองว่� จะขอให้

คว�มผิดพล�ดในครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้�ย 

โกมินทร์ 
ทีฆธนานนท์                                             

ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เจริญพัฒนาอาเขต จำากัด, 
บริษัท อุดรเมืองทอง จำากัด 
กรรมการผู้จัดการบริษัท 
อุดรเจริญศรี (1969) จำากัด, 
ผู้บริหารตลาดอุดรเมืองทอง
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“โกมินทร์ ทีฆธน�นนท์” คือพีใ่หญ่ของตระกูล “ทีฆธน�นนท์”หรือที่คนอีส�นรู้จักกันใน

น�มกลุ่ม “เจริญศรี”ของพี่น้องทั้ง 8 คน ซึ่งในวันนี้มันคือวันที่ เง�ใหญ่ของ “เจริญ

ศรี”ที่ท�บทับลงบนถนนประจักษ์ศิลป�คม ไมใ่ช่ร่มเง�ของ “เจริญศรีคอมเพล็กซ์” อีก

ต่อไป ห�กแต่มันคือเง�ของ “เซ็นทรัลพล�ซ่�” อุดรธ�นี ซึ่งก็หม�ยคว�มว่�อ�ณ�จักร

ที่เคยเป็นสัญลักษณ์คว�มยิ่งใหญ่แห่งนี้ ได้หลุดลอยไปจ�กมือของพวกเข� หลังจ�กที่

ครอบครองมันม�น�นกว่� 14 ปี 

“อุดรเจริญศรี” คือจุดเริ่มต้นค้�ข�ยในเมืองอุดรฯเมื่อร�วเกือบ 50 ปีก่อน โดยธุรกิจ

แรกเริ่มก็คือก�รเป็นดีเลอร์รถยนต์ม�สด้� และต�มด้วยรถยนต์อีกหล�ยยี่ห้อ ต่อม�จึง

เข้�ม�ซื้อโรงแรมเก่�ชื่อ “วิคตอรี่” และปรับปรุงจนแล้วเสร็จเมื่อปี 2525 ผลลัพท์ก็คือ 

ธุรกิจโรงแรมในขณะนั้นเป็นไปด้วยดี ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือ “โรงแรมเจริญศรีพ�เลช” 

นั่นเอง 

ขณะที่เริ่มต้นธุรกิจโรงแรมก็ทำ�ให้พบข้อมูลที่น่�สนใจว่� ลูกค้�ที่ม�พักส่วนใหญ่จะเป็น

เซลแมน จึงเป็นที่ม�ของคว�มคิดที่จะทำ�ห้�งในเวล�ต่อม� และในปี 2527 ห้�งสรรพ

สินค้�แห่งแรกในอุดรธ�นีกไ็ด้ฤกษ์เปิดตัวขึ้น มีชื่อว่� “เจริญศรีพล�ซ่�” ซึ่งก็ปร�กฏว่�

ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นที่น่�พอใจ จนถึงปี 2538 กไ็ด้ครอบครองที่ดินแปลงใหญ่ จึง

ลงทุนสร้�งศูนย์ก�รค้�เจริญศรี คอมเพล็กซ์ และโรงแรมเจริญศรีแกรนด์รอยัล 

อุดรธ�นี

แตใ่นที่สุดฐ�นท�งธุรกิจที่ลงหลักปักฐ�นไวใ้นน�ม “เจริญศรีคอมเพล็กซ์” และ 

“โรงแรมเจริญศรีแกรนด์รอยัล” โรงแรมที่เคยได้ชื่อว่�หรูหร�ที่สุดในภ�คอีส�นตอน

บน ก็มีอันต้องสั่นสะเทือนเมื่อก�รรุกคืบของทุนใหญ่ระดับ “เซ็นทรัลพัฒน�” มีแผนที่จะ

รุกเข้�ไปทำ�ธุรกิจในภูมิภ�ค และจังหวัดอุดรธ�นีก็คือเป้�หม�ยสำ�คัญอันดับต้น ๆ ของ

เครือเซ็นทรัล

“เรารู้ว่าเซ็นทรัลมาแน่ และมาในรูปแบบทีใ่หญ่ด้วย เขาพร้อมหมดทั้งห้างและโรงแรม อุ

ดรฯเป็นจุดแรกที่เขาจะต้องท�า สาเหตุทีไ่ปลงขอนแก่นก่อน เพราะดิวกันยังไม่ลงตัว ก็

คอยเฝ้ากันอยู่ มีการคุยกันเรื่อยๆ ถ้าเขามาทางผมก็ท�างานหนักและล�าบากด้วย แล้ว

เขากไ็ม่อยากปะทะเหมือนกัน เพราะเป็นคู่ค้ากันมาก่อน เพราะสินค้าในเจริญศรีพลาซ่า 

40% เป็นของเซ็นทรัล ซึ่งมีความคุ้นเคยรู้จักกันมาตั้งแต่รุ่นผูใ้หญ่ หนไีม่พ้น สูไ้มไ่ด้ก็

เป็นพวกดีกว่า ถ้ามาลงแล้วผมก็ล�าบาก จะไปคุยกับเขาก็จะสายไป”

ถึงแม้กลุ่มเจริญศรีจะสูญเสียฐ�นที่มั่นสำ�คัญไปแล้ว แต่ก็เป็นสิ่งที่หัวเรือใหญ่อย่�ง “โก

มินทร์” บอกว่�ภูมใิจที่ม�ถึงจุดนีไ้ด้ ทั้งๆ ที่สร้�งตัวจ�กธุรกิจเล็กๆ ซึ่งพี่ๆ น้องๆ ก็ช่วย

กันและให้คว�มร่วมมือกันทุกคน โดยเฉพ�ะช�วอุดรฯให้ก�รสนับสนุน เป็นสิ่งที่ภูมใิจ 

และคิดว่�จะยังทำ�ธุรกิจต่อไป
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“ตอนนี้กไ็ด้เคลียร์ภาระต่างๆ ที่มีอยู่เบาลงไปเกือบจะ

หมดแล้ว  ผมก็มอบหมายให้น้องๆ รับผิดชอบอย่าง

ชัดเจนมากขึ้น โดยไม่เป็นกงสีเหมือนเมื่อก่อน  ใครอยู่

จังหวัดไหนก็เอาทรัพย์สินตรงนั้นไป  แล้วแต่เขาจะท�า

อะไรยังไง ทุกคนก็อายุมากแล้ว”

เมื่อชีพติักษัยทางธุรกจิยังไม่สิน้
เมื่อต่�งคนที่ดูเสมือนว่�ถอยหลังกลับไปเพื่อพักผ่อนทั้ง

ก�ยและใจจนเพียงพอแล้ว ก็ต้องได้เวล�หวนกลับม�

เริ่มต้นสูใ้หม่อีกครั้งหนึ่ง เพร�ะก�รข�ยโรงแรมและข�ย

ห้�งสรรพสินค้� ส�ม�รถนำ�เงินไปเคลียร์ภ�ระหนี้สินได้

ม�กกว่�  90 % และยังมีทรัพย์สินเป็นที่ดินที่เหลืออยู่ 

และมันคือที่ดินทีไ่มไ่ด้ซื้อเพิ่มหรือกู้เพิ่ม ห�กแต่มันคือ

ที่ดินที่มีอยู่ ส่วนเงินทุนก็พอมีเหลืออยู่จนส�ม�รถนำ�ไป

ลงทุนในธุรกิจใหม่ ที่เหลือก็กู้เพิ่มแต่ก็เป็นจำ�นวนไม่เกิน

ร้อยละ 50 ของก�รลงทุน

กิจก�รที่ “โกมินทร์” ดูแลอยูใ่นเวล�นี้คือ “ตล�ดอุดร

เมืองทอง” รวมทั้งก�รเข้�ไปรับผิดชอบโครงก�รที่

อุบลร�ชธ�นี ซึ่งเป็นที่ดินของ “นิกร ทีฆธน�นนท์” ซึ่ง

เป็นอ�ของเข� ทีไ่ด้เรียกให้เข�เข้�พัฒน�โครงก�ร ซึ่งเข�

ก็มองว่�ที่ดินแปลงนี้ที่มีศักยภ�พ จึงตัดสินใจไปลงทุน

เพื่อสร้�ง “คอมมูนิตี้มอล” บนเนื้อที่ขน�ด 120  ไร่ ซึ่ง

ขณะนี้ก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จประม�ณร้อยละ 40 ซึ่งเป็น

เฟสแรกอยู่บนเนื้อประม�ณ 40 ไร่ กับเงินลงทุน 570 

ล้�นบ�ท บนถนนชย�งกูร  แม้จะเป็นย่�นชุมชนก�รค้�

ม�น�นนับสิบปี แตโ่ครงสร้�งพื้นฐ�นยังไม่ถ�วร เข�จึง

เข้�ไปจัดสร้�งใหม่ให้มันสวยง�มมีคว�มทันสมัยและ

ถ�วรม�กขึ้น

“คอมมูนิตี้มอลมันเป็นเทรนแต่ที่อุบลยังไม่มีเลย นิกรธ�นี  

ก็เป็นเหมือน คอมมูนิตี้มอลยุคเก่�มันจะมีร้�นค้�อยู่

ประม�ณ 700 กว่�ยูนิตและมีบิ๊กซไีปเช่�พื้นที่ ดำ�เนิน

ธุรกิจม�แล้ว 14 ปี บิ๊กซีเช่�อยู่  20 ไร่ มันก็เป็นชุมชนเป็น

ศูนย์ก�รค้�นั่นแหละ  แต่ต�มที่ผมเรียนให้ทร�บรูปแบบ

ของมัน  ถ้�เอ�ม�เปรียบเทียบกับคอนมูนิตี้มอลมันก็ต้อง 

มีก�รปรับปรุง ผมก็จะใช้ที่ว่�งซีกหนึ่ง 40 ไร่ ทำ�เพิ่มขึ้น

ม�”

โครงก�รเดิมมีชื่อว่� “นิกรธ�นี” ซึ่งก็คือชื่อของคุณอ�

ที่อ�ยุม�กแล้ว จึงมอบให้เข�รับผิดชอบ ทั้งนี้เข�จึงเข้�ไป

ดำ�เนินก�รเรื่องรไีฟแนนซ์เป็นเงินจำ�นวน 700 ล้�นบ�ท 

โดยใช้เงินกู้ธน�ค�ร 600 ล้�นบ�ท และเงิน ส่วนตัวอีก 

100 ล้�นบ�ท 

“คืออาผมเขาอายุมากแล้วเขามีที่ดินเยอะมาก เขาดูแล

ไมไ่หว เขาเลยเอาตรงนีใ้ห้ผมไปบริหารไปพัฒนาให้หน่อย  

หลังจากพัฒนาเสร็จแล้วมันเหลือก�าไรยังไงแล้วค่อยไป

คุยกันกับอา แล้วจะแบ่งคืนแบ่งปันกันยังไง ไปรไีฟแนนซ์

ออกมาไปซื้อออกมาจากธนาคารเลย เฉพาะที่ดินที่ผม

รับผิดชอบมา 600 กับ 180 ประมาณ 780” 

นอกจ�กนี้ยังมีก�รลงทุนเพิ่มอีกประม�ณ 600 ล้�น

บ�ท แบ่งเป็นกู้เงินจ�กธน�ค�ร 400 ล้�นบ�ท เงินส่วน

ตัว 200 ล้�นบ�ท เพื่อบูรณะและก่อสร้�งโครงก�รใหม่ 

โดยจะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่�งอยู่ประม�ณ 30 ไร่ พัฒน�

เป็น โครงก�รคอมมิวนิตี้มอลล์ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่

เป็น “อุบลสแควร์”  ซึ่งจะเปิดให้บริก�รในเดือนจะเปิด

มกร�คม 2556 ที่จะถึงนี้

ผมใช้เงินกู้ 400 ล้�น โครงก�รแบบนี้มันจะย�ว แล้ว

อ�ค�รพ�ณิชย์พวกนี้เร�สร้�งเพื่อข�ยให้สถ�บันก�รเงิน

มั่ง  โรงเรียนกวดวิช� เสริมสวย ซึ่งติดต่อม�จะให้ม�อยู่

ในละแวกนี้หมด พวกอ�ค�รพ�ณิชย์ตรงนี้ 2 ชั้นครึ่ง

และ 3 ชั้นครึ่งเร�ข�ยไปกว่� 60 % แล้ว เร�จะได้เงิน

เป็นเงินก้อน ส่วนโซนอ�ห�รจ�กกรุงเทพครึ่งหนึ่ง

เป็นก�รเซ้งพื้นที่ อีกครึ่งหนึ่งเป็นก�รแบ่งเปอร์เซ็นต์ ถ้�

จะไปเปรียบเทียบกับที่อื่นเร�คงไมไ่ด้จัดกิจกรรมเหมือน

เข�เพร�ะว่�เร�ยังคิดว่�ไม่จำ�เป็นต้องจัด เพร�ะก็จะมี

ลูกค้�เข้�ม�อยู่แล้วเพร�ะมันเป็นชุมชน  ร้�นพวกนี้คือ

ลูกค้�เก่�ที่เร�มีอยู่ ม�ทำ�ให้มันสวยขึ้นและก็ปรับให้มัน

ทันสมัยแล้วก็จะเสริมกัน ตอนนี้มีร�ยได้ประม�ณ 6 ล้�น

กว่�จ�กค่�เช่�ของร้�นค้�ในปัจจุบัน  ห�กทำ�เสร็จแล้ว

น่�จะเพิ่มเป็นเท่�ตัวในผลประโยชน์แต่ละเดือน และยัง

เป็นอ�ค�รพ�ณิชย์ ประม�ณ 75 ยูนิต 
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จุดเด่นของโครงก�รอุบลสแควร์ จะอยู่ทีโ่ซนดอกเห็ด 3 

ดอก มูลค่�ลงทุน 30 ล้�นบ�ท ไม่รวมค่�ตกแต่ง โดย

จะทำ�เป็นร้�นอ�ห�รอิงธรรมช�ติ มีทั้งต้นไม้ นำ้�พุ สวน

หย่อม โดยพย�ย�มทำ�ให้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด

อุบลร�ชธ�นี และใช้พื้นที่จัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ต่�งๆ 

ด้วย “ตอนนี้พื้นที่ภายในโครงการเกือบเต็มแล้ว ทั้งใน

ส่วนของคู่ค้าเก่า และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีสัดส่วนมากถึง  

80% ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานียังไม่มีศูนย์การค้าใน

ลักษณะนี้ จึงน่าจะดึงลูกค้าไดไ้ม่ยาก” 

ส่วนหนึ่งของแผนก�รจัดก�รคอมมูนิตี้มอล คือก�ร

ปรึกษ�ห�รือกับผู้ค้�ข�ยว่�เข�มีคว�มต้องก�รอย่�งไร 

จุดประสงค์ของพวกเข�มีอะไรบ้�ง นอกจ�กนี้ยังได้

เตรียม “ดิวธุรกิจ” กับกลุ่มเบียร์ช้�งเพื่อให้เข�ม�ว�ง

โฆษณ� รวมทั้งมีหัวข้อที่กลุ่มเบียร์ช้�งจะเข้�ม�รจัดอีเว้นท์ 

ที่มีข้อแม้ว่�ให้กลุ่มช้�งจัดได้อย่�งน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

รวมทั้งง�นคอนเสิร์ต ซึ่งเป็นเงื่อนเวล�เดียวกับท�ง

จังหวัดอุบลร�ชธ�นีมโีครงก�รจัดง�นอยู่ด้วยเช่นกัน

สำ�หรับย่�นก�รค้�ห้องแถวให้เช่� ซึ่งเป็นร้�นค้�รุ่นเก่�

นั้น จะมีก�รบูรณะซ่อมแซมใหม่ โดยเปลี่ยนโครงสร้�งให้ 

แข็งแรงกว่�เดิม และเพิ่มพื้นทีใ่ช้สอยจ�ก 1 ชั้น เป็น 3 

ชั้น จำ�นวน 38 ยูนิต รองรับกลุ่มสำ�นักง�น โรงเรียน

กวดวิช� และสถ�บันก�รเงินต่�งๆ อย่�งไรก็ต�ม ในโซน

ที่จำ�หน่�ยโทรศัพท์มือถือ ร้�นนำ้�หอม ร้�นเสื้อผ้� ร้�

นกิฟต์ช็อป จำ�นวน 300 ยูนิต “ผมลงทุนรับผิดชอบ

เรื่องเงินไปติดต่อหาวงเงินอะไรพวกนี้  ส่วนทีมงานก็เป็น

ของผมที่ส่งไปจากอุดรผมไมไ่ด้ลงไปในรายละเอียด  ผมม ี

ญาติอีกคนหนึ่งที่เขารับผิดชอบอยู่คือเขาเป็นลูกของอา”

นอกจ�กนี้กลุ่มอุดรเจริญศรีฯ ยังมีที่ดินรอก�รพัฒน�อีก

หล�ยแปลง รวมเนื้อที่ม�กกว่� 1,000 ไร่ ทั้งในเขต

เทศบ�ลนครอุดรธ�นี และต�มพื้นที่ต่�งๆ ที่มีศักยภ�พ

ม�ทำ�ก�รพัฒน�ให้เกิดผลประโยชน์ต่อครอบครัว เพร�ะ

ที่ผ ่�นม�ที่ ดินบ�งแห่งถูกปล่อยทิ้งไม ่ได ้ทำ�ให ้เกิด

ประโยชน์หรือร�ย  “ตัวอื่นก็ก�าลังจะท�าตลาดคนเดินที่

อุดรชื่อ “ลานเจริญศรี” อยูใ่กล้กับหนองประจักษ์ศิลป

าคม บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ ใช้งบประมาณ 15 ล้านบาท มี

ร้านค้าย่อย มีบู๊ทขายสินค้า”

ศูนย์ก�รค้�เปิด หรือโอเพ่นมอลล์  ภ�ยใต้ชื่อ ล�นคน

เดินเจริญศรี เพื่อเป็นท�งเลือกใหม่ สำ�หรับก�รพักผ่อน

และช็อปปิ้งของอุดรธ�นี ขณะนี้มีก�รปรับพื้นที่แล้ว และ

อยู่ระหว่�งก�รออกแบบ ค�ดว่�ในเดือนกรกฎ�คมจะ

เสร็จเรียบร้อย และลงมือก่อสร้�งได้ทันที  โดยรูปแบบ

ของโครงก�รดังกล่�วเป็นอ�ค�รจำ�หน่�ยสินค้�ผสม

ผส�น เป็นล�นคนเดิน เน้นสินค้�โอท็อปและสินค้�ชุมชน

ของอุดรธ�นี รวมไปถึงร้�นอ�ห�ร สถ�นที่พักผ่อน

สำ�หรับครอบครัว 

ส่วนตล�ดอุดรเมืองทอง เป็นตล�ดกล�งข�ยส่งพืชผล

ก�รเกษตรขน�ดใหญใ่นภ�คอีส�น ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่� 

92 ไร่ มีแผงร้�นค้�กว่� 1,000 แผง เป็นตล�ดที่มีผู้นำ�

สินค้�พืชผลก�รเกษตรจ�กภ�คเหนือ กล�ง อีส�นม�

ว�งจำ�หน่�ยในลักษณะข�ยส่ง  และมีพ่อค้� แม่ค้�เกือบ

ทุกจังหวัดของภ�คอีส�นรวมถึงจ�กประเทศเพ่ือนบ้�น

คือ สปป.ล�ว  และเวียดน�มม�นำ�ไปข�ยต่ออีกทอดหนึ่ง

ด้วย “ตอนนีใ้ช้ประโยชน์อยู่ครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่

อยู่ด้านหลังเป็นที่ว่างผมเลยตัดถนนใหม่เข้าทางตลาด

ใหมใ่ห้กว้างขึ้นประมาณ 40 กว่าไร่ด้านหลังให้เกิด

ประโยชน์ ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากกรมการค้า

ภายในตั้งให้เป็นตลาดกลางเพื่อการส่งออก เป็นศูนย์ส่ง

ในภาคนี้เลยส่งไปยังประเทศลาวและเวียดนาม ใช้งบ

ประมาณ 40 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนจากธนาคาร

แบ่งเป็น 10 ล้านส�าหรับการตัดถนน ที่เหลือ 30 ล้าน

บาทเป็นเร่ืองของการปรับปรุงและสร้างอาคารใหม่” 

ตล�ดเมืองทองเจริญศรีมีก�รแบ่งแยกเป็นโซนค้�พืชผล

ก�รเกษตรออกเป็น โซนพืชไร่ โซนอ�ห�รแห้ง ผักสด ผล

ไม้ต�มฤดูก�ล ซึ่งจะแยกชนิดของผลไม้ ทั้งแตงโม ส้ม 

เง�ะ และพืชผลต�มฤดูก�ล นอกจ�กนี้ยังมโีครงก�รดึง

สินค้�อุปโภคและบรโิภคเข้�ม�เสริม  จะมีพื้นที่จำ�นวน

หนึ่งสำ�หรับเสื้อผ้�และสินค้�ด้�นไอที แต่จะเป็นรูปแบบ

สโตร์ค้�ส่งหน้�ร้�น ซึ่งขณะนี้ยังอยูใ่นช่วงของก�ร

ประส�นง�นกับหล�ยแบรนด์ แต่จะมุ่งเน้นไปที่พ่อค้�นัก

ธุรกิจที่เป็นช�วอุดรธ�นีเป็นอันดับแรก และในขณะนี้

กำ�ลังเป็นช่วงของก�รใช้ทีมเข้�ไปศึกษ�คว�มเป็นไปได้ 

ซึ่งปัจจุบันกลุ ่มลูกค้�จะมีท้ังท่ีม�จ�กอุดรธ�นีและ

จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งทุกพื้นทีใ่นภ�คอีกส�น ตั้งแต่

จังหวัดนครร�ชสีม� ไปจนถึงฝั่งนครเวียงจันทน์    
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“ตลาดเมืองทองเจริญศรีที่ผมดูแลอยู่จะเลียนแบบตลาดไทย ตลาดสี่มุมเมือง และตลาด

ยิ่งเจริญ โดยการน�ารูปแบบของทั้ง 3 ตลาดมารวมกัน เป็นการค้า ส่งผัก ผลไม้ตามฤดูกาล 

และมีแผนจะสร้างอาคารเพิ่มเพื่อรองรับผู้ค้ากลุ่มใหม่ คือกลุ่มสินค้าไอทีและเสื้อผ้า คาด

ว่าจะใช้งบฯลงทุน 8-10 ล้านบาท ส่วนโรงแรมเจริญศรีพาเลซมีแผนปรับปรุงภายใน ให้ดี

ขึ้น ลูกค้าที่เข้ามาใช้”

AEC 
 กับมุมมองตล�ดเสรีอ�เซียนในปี 2558 มีทั้งผลบวกคือก�รตล�ดโดยภ�พรวมจะกว้�งขึ้น 

แต่เข�ก็มองเผื่อผลลบซึ่งก็คือ ห�กไม่มีก�รพัฒน�ตัวเองให้มีขีดคว�มส�ม�รถที่ชัดเจนขึ้น 

ก็คงไม่ส�ม�ม�รถเข้�ไปร่วมแชร์ประโยชน์จ�กขน�ดตล�ดทีใ่หญ่ม�กขึ้นได้ และที่สำ�คัญก็

คือก�รแข่งขันจะมีม�กขึ้นฉะนั้นเร�จึงต้องพัฒน�ตัวเองให้ทันกับคว�มเปล่ียนแปลง 

สำ�หรับแผนในอน�คตของเครือ “เจริญศรี” ก็จะไม่ขยับขย�ยไปที่อื่น มีแต่ก�รพัฒน�ตัว

เองที่มีอยูใ่ห้มันดีที่สุด ส่วนก�รที่ต่�งช�ติจะเข้�ม�ก็เป็นเรื่องที่จะม�จัดก�รได้ง่�ย เพร�ะ

ก�รเข้�ห�ทำ�เลดี ๆ เป็นเรื่องย�กและต้องใช้ระยะเวล� 

 

“ทิศทางของทุนท้องถิ่น ต้องยอมรับว่าโลกมันเปิดกว้าง ธุรกิจต่างถิ่นข้ามชาติเข้ามาเยอะ 

การปรับตัวเพื่อให้อยูไ่ด้มันยังมีอีกเยอะครับที่จะหลีกไมใ่ห้ปะทะกับเขา เขาท�าไดใ้นส่วนที่

เขาท�า แตใ่นท้องถิ่นเราจะรู้ลึกรู้ละเอียดกว่าเขาอีก แล้วช่องว่าตรงนั้นเราก็เอามาให้เกิด

ประโยชน์ ไม่จ�าเป็นต้องไปแข่งเขา แข่งแล้วสูไ้มไ่ด้ ผมดูเรื่องโรงแรม ห้างพวกนี้ผมท�าเป็น 

10 ปี กไ็ม่ทันเขา เพราะของเขามันไวกว่าเยอะ”
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ถึงแม้ว่�จังหวัดอุดรธ�นีจะอยู่ห่�งไกลจ�กศูนย์กล�งประเทศเช่นกรุงเทพมห�นคร

ม�กว่� 500 กโิลเมตร แต่อุดรธ�นีก็มีอัตลักษณ์เฉพ�ะตัวทีโ่ดดเด่น เป็นเมืองศูนย์กล�ง

ของภูมิภ�คที่มีคว�มก้�วหน้�ท�งเศรษฐกิจในระดับที่น่�พอใจ จนกระทั่งยักษ์ใหญ่ค้�

ปลีกระดับไฮเอนด์อย่�งเซ็นทรัลต้องเข้�ม�มีส่วนแบ่งท�งธุรกิจในพื้นท่ีกับเข�ด้วยอีกเจ้�

หนึ่ง

             

ซึ่งก�รม�ของร�ยใหญ่เช่นเซ็นทรัล ได้ส่งผลให้ศูนย์ก�รค้�ใหญ่น้อยในจังหวัดอุดรธ�นี

ต้องได้รับผลกระทบไปต�ม ๆ กัน แต่กระนั้นก็ยังมีคนหน้�ใหมใ่นวงก�รศูนย์ก�รค้�อย่�ง 

“ธนกร วีรช�ติย�นุกูล” กลับกล้�ห�ญที่จะลุกขึ้นม�ต่อกรกับเซ็นทรัล และวันนี้เข�อ�จ

ไมใ่ช่คู่แข่งที่เหม�ะสมกับเจ้�ยุทธ์จักรแห่งวงก�รค้�ปลีก แต่ผลสะเทือนเข�ได้ก่อมันขึ้น

ม�กก็ยังต้องรอก�รพิสูจน์ในก�ลอันไมไ่กลนักว่� ระหว่�งเข�และเซ็นทรัล ใครกันแน่ที่จะ

เป็นฝ่�ยได้รับผลอันสะเทือนเลื่อนลั่นที่ “ธนกร”ได้ก่อมันขึ้นม� 

 

UD Town ก่อสร้�งแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2553 เป็นศูนย์ก�รค้�ภ�ยใต้แนวคิด open air 

mall ไม่เกิน 3 ชั้น ที่จำ�หน่�ยสินค้�ในระดับพรีเมี่ยม หน้�ต�ของศูนย์ก�รค้�แห่งนี้ส่วน

หนึ่งคล้�ยคลึงกับ Out let ผสมผส�นกับศูนย์ก�รค้�เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ แหล่งรวมร้�น

ค้�เสื้อผ้�แฟชั่น และร้�นอ�ห�รชื่อดังกว่� 50 แบรนด์ เช่น ลี-แรงเลอร์ ลีว�ยส์ แม็คยีน

ส์ 71 Export ส่วนร้�นอ�ห�ร เช่น แมคโดนัลด์ โออิชิ เชสเตอร์กริลล์ ก�แฟว�วี

วรพล 
วีรชาติยานุกูล                                     

UD Town
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุดร 
พลาซ่า จำากัด , ผู้บริหารโครงการ
ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ จ.อุดรธานี
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“ผมโชคดีที่เคยเจอผู้ออกแบบที่ดี เข้าใจความเป็นอุดร

มองว่าเราต้องเดินไปทีไ่หนขณะที่มียักษ์ใหญ่เข้ามาใน

อุดร ส่วนเรื่องพื้นที่เราไดไ้ปคุยกับการรถไฟไว้แล้ว เพียง

แต่กว่าจะตกผลึกก็ต้องใช้เวลาพอสมควร ขั้นตอนใน

ราชการกใ็ช้เวลาค่อนข้างเยอะหลายปี”

  

ก�รข�ยไอเดียกับก�รรถไฟแห่งประเทศไทย “ธนกร” ได้

ใช้คว�มเป็นคนอุดร ที่เข้�ใจของคว�มเป็นธรรมช�ติของ

อุดรใส่เข้�ไป ซึ่งสิ่งสำ�คัญคืออุดรวันนี้พัฒน�ไปไกลกว่�

หัวเมืองในอดีต เป็นเมืองที่มีคว�มสะดวกในก�รคมน�คม 

มีเที่ยวบินม�ก มีถนนเชื่อมต่อไปจนถึงหนองค�ย เวียงจันท ์

เป็นศูนย์กล�งของกลุ่มจังหวัดทั้ง หนองบัวลำ�ภู เลย 

สกลนคร ไปจนถึงนครพนม

 

“ผมว่าการรถไฟไม่ยากส�าคัญท่ีแบร์นท่ีมาอยู่กับเรากว่า

จะท�าให้เขาเข้าใจว่าอุดรคือตลาดที่คุณมาได้”

 

พื้นที่ 25 ไร่ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก UD Town 

พื้นที่ 14 ไร่ พื้นที่เช่� สำ�หรับร้�นแฟชั่น ร้�นอ�ห�ร 

สินค้�ไอที ส่วนพื้นที่ UD Bazaar 11 ไร่ เป็นพื้นที่เช่� ให้

กับร้�นค้�ท้องถิ่นบริษัท อุดรพล�ซ่� กำ�หนดแผนใช้ เงิน

ลงทุนทั้งหมดร�ว 260 ล้�นบ�ท และใช้เงินลงทุนไป

แล้วกว่� 100 ล้�น บ�ท ส่วนที่ม�ของเงินลงทุนเป็นเงิน

กู้ 200 ล้�นบ�ท และเงินทุนส่วนตัวอีก 60 ล้�นบ�ท

 

“มันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต้องท�าพร้อมๆ กัน อย่าง 

โครงการคอนเซปต้องดี ต้องขยายถนนอีก เพื่อทีจะให้ 

พอมีกิจกรรมอะไรมาก็จะสะดวกรถไม่ติด”

 

วรพลชีใ้ห้เห็นถึงจุดเด่นของศูนย์ก�รค้�ภ�ยใต้แนวคิด 

open air mall เพื่อให้คนอุดรและนักท่องเที่ยว

ส�ม�รถห�ซื้อสิ่งของได้ง่�ย และเป็นพื้นที่สำ�หรับพัก

ผ่อนในบรรย�ก�ศสบ�ยๆ โดยเฉพ�ะช่วงหัวคำ่� เพร�ะ

ศูนย์ก�รค้�ได้แบ่งพื้นที่สีเขียว และเก้�อี้หล�ยจุด รวม

ไปถึงสน�มเด็กเล่น “ศูนย์การค้าเปิดโล่งกว้าง เป็นเท

รนด์ของศูนย์การค้ายุคใหม่ที่ยังอยูไ่ด้มากกว่า 10 ปี 

และยังเป็นศูนย์การค้าประหยัดพลังงานทีไ่ม่ต้องใช้แอร์ 

หรือไฟฟ้าจ�านวนมาก” “เริ่มต้นกโ็ชคดีที่ผู้ว่าในยุคนั้น

เป็นวิศวกรใหญ่ เวลาเราพูดอะไรไปท่านก็เข้าใจ มันมี

แนวอย่างนี้อยู่ที่ปักกิ่งนะ  ญี่ปุ่น อิตาลี่นะ ท่านมองเห็น

ว่าเราจะมาท�าให้เกิดความสวยงามให้กับที่การรถไฟ 

แทนที่จะไปท�าเป็นตึกแถวท�าให้จารจรติดขัด เพราะส่วน

ใหญ่คนคิดว่ามันได้เงินง่าย แบบนี้มันได้เงินยาก แต่มัน

ได้ความสวยงาม”

 

จ�กก�รบอกเล่�ประสบก�รณ์ของวรพล ในก�รเปิด

ศูนย์ก�รค้�ยูดี ท�วน์ จะมใีครกี่คนที่รู้ว่� วรพลไม่เคยมี

ประสบก�รณ์บริห�ร หรือสร้�งศูนย์ก�รค้�ม�ก่อนใน

ชีวิต แม้ว่�คว�มฝันของเข�อ�จเริ่มต้นด้วยก�รมองเห็น

ธุรกิจที่ปไูปด้วยกลีบกุหล�บเต็มไปด้วยโอก�ส และตล�ด

ต่�งจังหวัดยังมีคู่แข่งไม่ม�ก

 

ทว่�ในสน�มก�รแข่งขันธุรกิจห้�งสรรพสินค้� แท้จริง

แล้วเต็มไปด้วยขว�กหน�มรออยู่ทุกจังหวะก้�วของเข� 

เริ่มตั้งแต่คว�มคิดจะมีศูนย์ก�รค้�ของตัวเอง วรพลไม่

ได้คิดว่�จะมีห้�งยักษ์ใหญ่อย่�งกลุ่มเซ็นทรัลที่มีอ�ยุ

ย�วน�น 63 ปี เข้�ม�ซื้อกิจก�รห้�งสรรพสินค้�เจริญ

ศรี ซึ่งวรพลรู้ดีว่� ห้�งเซ็นทรัลเป็นห้�งที่เปี่ยมล้นไป

ด้วยเงินทุน ประสบก�รณ์และพันธมิตรแข็งแกร่ง แม้ว่�

เข�จะไม่เอ่ยป�กว่� “กลัว” แต่เข�ก็พูดใจดีสู้เสือว่� 

 

“หากเรากลัวห้างที่มีประสบการณ์ยาวนาน กลุ่มคนรุ่น

ใหม่กไ็ม่มโีอกาสได้เกิด”

 

คือต้องยอมรับอย่�งหนึ่งว่� คนในท้องถิ่นไมใ่ชไ่ม่เก่งแต่

โอก�สในก�รที่จะจับต้องง�นใหญ่ๆ มันจะน้อยกว่� ฉะนั้น 

มุมมอง โลกทัศน์จะน้อย 

 

“ผมมีเป้าอยูใ่นใจอยู่แล้วเพราะผมมโนภาพออกอยู่แล้ว

ว่าจะเป็นหน้าตาอย่างน้ีแล้วก็เดินตามมโนภาพที่เรา

อยากจะให้มันเป็นประกอบกับทีมที่ช่วยกันท�า และมอง

เรื่องเดียวกันว่าเราควรเลือกใครเขามาใครไม่ควรเข้ามา

ก็จะช่วยกันกรองให้เรา”

นอกจ�กนี้ด้วยคว�มบังเอิญที่เข�ได้มีโอก�สไปเห็นคอม

มูนิตี้มอลล์ในกรุงเทพ ที่ชื่อว่� “เจว�นู” ทำ�ให้เข�ตัดสิน

ใจเดินเข้�ไปปรึกษ�ว่�ใครเป็นคนออกแบบ คนถูกถ�มก็

แปลกใจว่� ท้องถิ่นอย่�งอุดรธ�นีจะมีคว�มเป็นไปได้
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ไหมสำ�หรับศูนย์ก�รค้�ที่มีคว�มทันสมัย นอกจ�นี้เข�ยัง

ต้องก�รทดสอบว่�จะมีคว�มตั้งใจจริงหรือไม่ จนใน

ที่สุดรับรู้ถึงคว�มตั้งใจจริงของ “ธนกร” และยอมที่จะ

เดินท�งม�ออกแบบ และเข�ก็คือนักออกแบบศูนย์ก�รค้�

ที่มีแนวคิดที่ทันสมัยเจ้�ของร�งวัลระดับโลก 

 

“ชื่อ คอนทัวร์ เขาเก่งมากและเป็นพี่เลี้ยงเรา  ผมเริ่ม

จากทีไ่ม่เคยอยู่ธุรกิจนี้ ผมมีแค่ฝันและความคิดที่อยาก

ท�า เขาก็เอาฝันและความอยากท�ามาแปลง เขาก็เห็น

ด้วยกับเราในการที่จะไม่ท�าอาคารใหญ่เพราะท�าไปมันสู้

เขาไมไ่ด้ พวกนี้เขาจะมีเรทของเขาอยู่แล้วว่ากี่เปอร์เซ็นต์

หรือ 1.75 ของมูลค่ารวมแล้วคูณเข้าไป” 

 

ทีมบริห�รก็อยู่กันม� 10 กว่�ปี ตั้งแต่ธุรกิจสื่อส�ร คือ

จะรู้ว่�อันนี้คือสิ่งที่เร�อย�กได้ อันนี้คือเร�ไม่อย�กได้ 

แล้วก็เติมบ�งส่วนที่เร�ข�ด เรื่องของก�รสื่อส�รและก็

มีคนที่เป็นมืออ�ชีพเข้�ม�ช่วย  ส่วนเรื่องของก�รทำ�อีเว้น 

ก็ดึงคนที่มีประสบก�รณ์จ�กส่วนกล�งเข้�ม�ช่วย เอ�ม� 

เติมกัน ก�รข�ยเร�ก็ทำ�กันเอง

 

“โดยส่วนตัวผมเป็นคนละเอียด เห็นแทบจะทุกอย่�งที่

ยังไม่เรียบร้อย เพียงแต่ว่�ต้องแก้ต�มเวล� เพร�ะว่�

เร�เองก็ทำ�เองไมไ่ด้ก็ต้องอ�ศัยรุ่นน้องที่เป็นช่�ง ฉะนั้น

คว�มละเอียดของผมก็แก้ในส่วนท่ีเร�มองเห็นคนอื่น

มองไม่เห็น ที่สำ�คัญที่สุดมองอะไรเห็นที่คนอื่นมองไม่เห็น”

จัดความสัมพันธ์ระห่างธุรกจิทั้งสอง
ธุรกิจเดิมก็ยังทำ�ได้ต�มเป้�ทุกเดือน เพร�ะทีมง�นก็เป็น

ทีมเฉพ�ะ ถึงแม้ว่�ทั้งสองทีมจะไมไ่ด้เสริมกัน แต่ก็มี

แนวคิดมุ่งไปสู่จุดสำ�เร็จต�มคว�มคิดเดียวกัน เพร�ะ

ธุรกิจมือถือเป็นเร่ืองที่ตั้งเป้�ไว้สูงจึงเป็นเร่ืองที่ย�กกว่� 

ซึ่งในส่วนของ UD Town ใช้ชื่อบริษัทว่� “อุดรพล�ซ่�” 

โดยมี “ธนกร” นั่งอยู่หัวโต๊ะ เป็นธุรกิจใหม่ที่ต้องใช้เวล�

ในก�รประคับประครอง สำ�หรับธุรกิจสื่อส�รจะเป็นทีม

ง�นเดิมที่ทำ�กันม�น�นจึงส�ม�รถท่ีจะเดินง�นไปได้ด้วย

ตัวเอง  แต่ก็ถือเป็นโชคดีที่ออฟฟิศของทั้งสองบริษัทอยู่

ที่เดียวกันเพียงแต่แยกฝั่งซ้�ยขว�

 

“เงินหมุนเวียนทั้ง 2 บริษัทนี่ สมมุตโิทรศัพท์มือถือนี่ที่

ท�าเกี่ยวกับสื่อสารมันเดือนละ 200 ล้าน ก็คูณไปปีละ

เท่าไร อันนี้เดือนละ 15 ล้าน”

 

ทั้งๆ ที่ปร�กฏให้เห็นอย่�งชัดเจนว่� ณ เวล�นี้เข�ถือ

ธุรกิจไวใ้นมือ 2 แห่งพร้อมๆ กัน แตโ่ดยส่วนตัวแล้ว 

“ธนกร” จะเป็นคนทีไ่ม่ชอบทำ�ธุรกิจหล�ยอย่�งในเวล�

เดียว ดังเช่นก�รทำ�ด้�นสื่อส�รอย่�งเดียวม�น�นกว่� 

10 ปี แต่สำ�หรับกรณีของ UD Town ดูจะเป็นกรณี

พิเศษ “คนในวัยนี้ฝันนะ แต่ฝันแล้วมันจะท�าล�าบากถ้า

เผื่อท�าหลายอย่างซ้อน ๆ กัน”

คอมมูนติีม้อลล์ กระแสหรือการปรับตัว?
“ผมว่ามันไมใ่ช่กระแสมันเป็นการพัฒนาในรูปแบบที่มัน

หลีกทางคนเป็นยักษ์ใหญ่  เราจะขับรถจักรยานไปชนรถ

เทรลเลอร์ไมไ่ด้หรอก จักรยานก็ต้องวิ่งในเลนจักรยาน

ไปผมมองว่าส�าคัญที่สุดคือคอนเทนท์  งานสถาปัตยกรรม

ใครก็ท�าได้ แต่ความต่อเนื่องในแง่ของเนื้อหาที่อยู่ข้างใน 

มันต้องมีความถี่ ความอยากท�า ความขยันที่จะท�า”

 

เข�มองว่�เมื่อในระยะย�วออกไปก็มองเห็นปัจจัยหล�ย

อย่�งบ่งบอกว่� โอก�สของคอมมูนิตี้มอลล์ยังไปได้อีกไกล 

เช่นตัวเลขของก�รจ้�งง�นที่เกิดขึ้นในตัวเมืองอุดรธ�นี

ที่เพิ่มสูงขึ้น  ขณะที่ลูกค้�ที่เป็นผู้ค้�รวม 400 ร�ย เป็นผู้

ค้�ประจำ�กว่� 200 ร�ย แต่ละร�ยจะมีพนักง�นร�ว 20 

คนโดยเฉลี่ย เช่น ร�ยใหญ่อย่�งแมคโดนัลมีพนักง�น 30 

คน โออิชิ มีพนักง�น 60 คน มีชีวิตที่เข้�ม�เกี่ยวข้องใน

ส่วนของผู้ค้�เป็นจำ�นวนหล�ยพันคน

 

ขณะที่ตัวเลขสถิติลูกค้�ในวันธรรมด� จะมีรถยนต์เข้�

ม�จอดเพื่อใช้บริก�รประม�ณ 2,000 คันต่อวัน  

จักรย�นยนต์ 2,000 คัน ต่อวัน เฉลี่ยในวันธรรมด� 1 วัน 

จะมีลูกค้�เข้�ม�เดินช็อปปิ้งตกร�ว 10,000 กว่�คน 

ส่วนวันเส�ร์-อ�ทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีรถยนต์

ที่เข้�ม�ใช้บริก�รประม�ณ 4,000 คัน จักรย�นยนต์

ประม�ณ 3,000-4,000 คัน คนช็อปปิ้งตกกว่� 

20,000 คน
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วิธีก�รนำ�เสนอของ UD Town คือก�รเน้นไปที่ก�รจัด

องค์ประกอบที่ดี มีก�รแบ่งโซนต่�ง ๆ อย่�งชัดเจน เช่น 

แฟชั่นเรียกว่� แฟชั่นบ�ซ�ร์ อ�ห�รเป็นฟูดบ�ซ�ร์ เบียร์

บ�ซ�ร์ และโซนเอนเตอร์เทรน มีทุกสิ่งพร้อมสรรพ

สำ�หรับคนทุกวัย เป็นสถ�นที่ที่มุ่งไปท�งเอนเตอร์เทรน 

มีกิจกรรมเกี่ยวกับก�รเอนเตอร์เทรนสมำ่�เสมอ จน

คล้�ยกับว่� UD Plaza คือแหล่งนัดพบของคนอุดรไป

โดยปริย�ย 

“ส่วนเงินท�ากิจกรรมตั้งไว้ 30 (ล้านบาท)แตใ่ช้จริงเกิน 

30 อีเว้นต่าง ๆ 40 กว่า ๆ สงกรานต์อีเว้นเดียวก็ ปา

เข้าไปเกือบ 10 ล้าน  ปีใหม่ก็ 6-7 ล้าน แค่ 2 อีเว้นก็จะ 

20 แล้ว เดี๋ยววาเลน์ไทน์  ตรุษจีน  วันแม่ วันเด็ก ก็

ต้องหาเงินเก่ง”

ขณะที่กิจกรรมตลอดทั้ง 12 เดือน ทั้งหมด 150 กิจกรรม 

ซึ่งม�กกว่�ปีที่แล้วครึ่งหนึ่ง โดยกิจกรรมจะแบ่งออก

เป็น 2 ส่วนหลัก Big Event เช่น กิจกรรมสงกร�นต์ 

เทศก�ลคริสต์ม�สและง�นส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่ 

โดยเฉพ�ะง�นสงกร�นต์และต้อนรับปีใหม่ ใช้งบรวมกัน

ประม�ณ 30 ล้�นบ�ท จ�กงบทั้งหมด 50 ล้�นบ�ท 

และมีสปอนเซอร์ หลัก 3 ร�ย คือ สินค้�ตร�ช้�ง บริษัท 

ไทยประกันชีวิต จำ�กัด และรถจักย�นยนต์ย�ม�ฮ่�  

นอกจ�กกิจกรรมหลักที่มีประจำ�อยู่แล้วจะต้องสร้�ง

กิจกรรม ใหม่ๆ ขึ้นม�เพิ่มเติม โดยเฉพ�ะกิจกรรมทีไ่ม่

เคยมีม�ก่อน เช่น ก�รแสดงประเพณไีทย-ล�ว จัดใน

เดือนมิถุน�ยน ง�นฉลองครบรอบคลื่นวิทยุท้องถิ่น 

Kiss FM และร่วมมือกับแม็กซ์ม่� เทเลวิชั่น เคเบิลท้อง

ถิ่น จัดประกวดวงดนตรีเย�วชนอ�ยไุม่เกิน 18 ปี 3 

จังหวัด อุดรธ�นี โคร�ช และขอนแก่น และง�นใหญ่ที่

ค�ดว่�จะทำ�คือก�รแข่งขันประกวดเต้น B - boy ระดับ

ประเทศ เพื่อส่งไปแข่งในระดับเอเชีย

ล่�สุดอยู่ระหว่�งก่อสร้�งโซนใหม่ ขึ้นม� เรียกว่� The 

Park เน้นคว�มเป็นสีเขียว ตกแต่งสวน โดยในพื้นที่

ส่วนนี้จะมีร้�นไวน์ ร้�นอ�ห�ร ete’ ice-cream & Bistro 

รวมถึงร้�นค้�แบรนด์แฟชั่นเข้�ม�เปิดให้บริก�รและ

ต�มแผนดำ�เนินก�รโซนใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนมีน�คม

ที่ผ่�นม� 

มุมมองต่อ AEC
“ผมมองว่าดีมากว่าเสียการถ่ายเทเรื่องคนมันก็ถ่ายเท

เรื่องเงิน ถ่ายเทเรื่องวัฒนธรรม การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ

มันจะเกิดมากขึ้น คนที่อยูใ่นท้องถิ่นก็ต้องปรับตัวเองให้

มีความรู้มากขึ้น ภาษาก็ต้องเก่งขึ้นถึงจะอยูไ่ด้  แต่

สินค้าก็จะดีเพราะคนมันไหลมาไหลไปการใช้จ่ายใช้สอย

มันก็จะดีขึ้น”

 

จ�กสิ่งที่เคยเป็นจินตน�ก�รของ “ธนกร วีรช�ติย�นุ

กูล” วันนี้ UD Plaza ได้ก่อรูปร่�งขึ้นม�ตรงต�มฝัน

ของเข� เป็น UD Town ที่เข�ได้ตอกยำ้�อยู่เสมอว่� ที่นี่

จะเป็นศูนย์รวมแห่งไลฟ์สไตล์ระดับพรีเม่ียมแห่งภูมิภ�ค

อินโดจีน ที่ผู้คนต่�งพูดถึงและต้องก�รเดินท�งม�เยือน 

ที่แม้แต่เพียงแค่เดินท�งข้�มประเทศจ�กกรุงเวียง

จันทร์ม�ยัง UD Town เพียงใช้เวล�แค่ 1 ชั่วโมงก็จะได้

สัมผัสกับบรรย�ก�ศแปลกใหม่ทีไ่มใ่ช่ห้องส่ีเหลี่ยมแบบ

ห้�งสรรพสินค้�ที่เคยชินแต่อย่�งใด
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“สร้างสองแบรนด์ดังอสังหาฯอุบลฯ”
ในก�รว�งเส้นท�งชีวิตกับเส้นท�งธุรกิจจะมีน้อยคน นักที่จะส�ม�รถนำ�เอ�สองสิ่ง

เข้�ม�รวมเป็นเส้นท�งหนึ่งเดี่ยวกันได้ ยิ่งถ้�เป็นก�รว�งแผนชีวิตในแบบทีใ่ช้เวล�

ย�วน�น ชนิดที่เรียกว่� ว�งแผนกันตั้งแต่เริ่มต้นเรียนหนังสือก็คงเป็น เรื่องที่ห�ดไูม่

ง่�ยนัก แต่สำ�หรับ “รัฐก�ร ภ�ติยะศิขัณฑ์” แล้ว เข�คือหนึ่งในบรรด�คนที่ห�ดไูด้ย�ก 

นอกจ�กจะถูกฝึกฝนให้เรียนรูใ้นเรื่องธุรกิจของครอบครัวเป็นก�รปูพื้นแล้ว ในเรื่องก�ร

ศึกษ�เล่�เรียนของเข�ก็ยังเป็นหนท�งที่จะนำ�พ�ตัวเข�เข้�สู่แวดวงธุรกิจที่มีองค์คว�มรู้

เป็นก�รเฉพ�ะ ดังเช่นที่ มห�ชัยอุบล แลนด์ แอนด์ เฮ�ส์ เป็นอยู่

“คุณพ่อชื่อด�ารงศักดิ์ คุณแม่ชื่อประคองก็ท�าธุรกิจหลายอย่าง สมัยที่เพิ่งเรียนจบกลับ

มาคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเป็นครูทั้งคู่เลย ก่อนลาออกมาท�าธุรกิจส่วนตัวท�าโรงไม้ รับเหมา

ก่อสร้าง เคยค้าขายสินค้าการเกษตรบางอย่าง เป็นตัวแทนเอเย่นต์เหล้าสุราทิพย์สมัย

ก่อน ท�าโรงงานออกซิเจน คุณพ่อคุณแม่รไีทร์ (เกษียณอายุ) มาหลายปีแล้ว หลังผมมาก็

มาเริ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”

ขณะที่ธุรกิจหลักของครอบครัว “ภ�ติยะศิขัณฑ์” ในปัจจุบันประกอบไปด้วยร้�นทอง 2 

ร้�น โดยตัวของ “รัฐก�ร” เป็นผู้ดูแลธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ที่จังหวัดอุบลร�ชธ�นี ส่วน

พี่ส�วอีกดูแลธุรกิจหมู่บ้�นจัดสรรที่จังหวัดสกลนคร โดยมีพี่น้องรวม  7 คน และทั้งหมด

อยู่รวมกันแบบครอบครัวใหญ่ วันนี้ทุกคนแยกย้�ยกันออกไปดูแลธุรกิจในส่วนของตัวเอง

โดยพี่ช�ยคนที่ 1 ชื่อ “สันติ” ดูแลร้�นทองมห�ชัย ที่ตล�ดหนองบัวลำ�ภู พี่ส�วคนที่ 2 ชื่อ 

“วีณ�” ดูแลหมู่บ้�นอ�ริย�ที่เมืองสกลนคร ส่วนคนที่ 3 “ภ�วน�” และ 4 “กรุณ�” ดูแล

ธุรกิจร้�นทองมห�ชัยที่ตล�ดน้อยที่อุบลร�ชธ�นี คนที่ 5 คุณเมตต� คนที่ 6 คือผมส่วน

คนที่ 7 สิรินทร์น� ร่วมกับผมทำ�หมู่บ้�นบริษัทมห�ชัยอุบลแลนด์แอนด์เฮ�ส์”

รัฐการ 
ภาติยะศิขัณฑ์                                    

มหาชัยอุบลแลนด์แอนเฮาส์
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“บริษัทนี้เริ่มจากปีที่ผมกลับมา คือคุณพ่อท�ามาก่อน เป็นการลงทุนทีใ่ห้คนอื่นมาท�าทา

วน์เฮาส์ในอุบลฯ จนเกิดเป็นหนี้เสีย ผมกลับมาพัฒนาตัวนั้น และเอาโครงการเก่าๆมา

ปรับปรุง ไม่ว่าจะทาวน์เฮาส์หรือหมู่บ้านเล็กๆ ที่ว่างเปล่ามาพัฒนา”

นั่นคือจุดเริ่มแรกของก�รกลับม�ทำ�ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ขณะเดียวกันก็ยังมีธุรกิจ

ดั้งเดิมเช่นโรงง�นออกซิเจนสำ�หรับใชใ้นโรงพย�บ�ลที่พี่ช�ยเป็นคนดูแล ก่อนที่จะแยก

ออกไปทำ�ร้�นทอง ต่อม� “รัฐก�ร” ก็เข้�ม�รับช่วงดูแลต่อในระยะเวล�หนึ่งและเห็นว่�

ไม่คุ้มค่�ท�งธุรกิจจึงปิดกิจก�รในที่สุด เมื่อต้องเข้�ม�ดูแลธุรกิจ สิ่งที่เป็นคว�มคล่อง

ตัวในก�รบริห�รก็คือ อำ�น�จก�รตัดสินใจ ซึ่งมันก็คือจุดเริ่มต้นทีไ่ด้รับจ�กก�รเข้�ม�

ดูแลธุรกิจ “มห�ชัยอุบลฯ” และก�รมอบหม�ยก�รตัดสินใจของครอบครัว“ภ�ติยะศิ

ขัณฑ์”เป็นสิ่งที่พ่อของเข�ฝึกลูก ๆ ม�ตั้งแต่เด็ก  

“ถ้ากลับไปตั้งแต่เรื่องเรียนหนังสือคือ คุณพ่อให้อ�านาจในการตัดสินใจแก่ลูกไวใ้จทุก

คน ตัดสินใจเรียนเองจะเรียนด้านไหนใช้เงินยังไงปล่อยมาตั้งแต่เด็ก  พอกลับมาก็เริ่ม

จับธุรกิจเองเลยแต่มีอะไรก็ปรึกษาเขา เขาก็ดใูห้นิดหน่อย  ส่วนใหญใ่ห้ตัดสินใจ 100 

เลยเป็นการปลูกฝังให้เราได้กล้าตัดสินใจเอง”

ในก�รเริ่มต้นก็เหมือนฝึกทำ�ธุรกิจอย่�งจริงจัง ก็คือก�รเข้�ไปสะส�งง�นทีใ่ห้คนอื่นทำ�

แล้วก็ติดค้�งอยู่ ซึ่งพ่อของเข�ได้นำ�กลับม�แต่ก็ถูกปล่อยทิ้งค้�งไวโ้ดยเป็นก�รลงไป

เก็บร�ยละเอียดตั้งแต่เคลียร์หนี้เสีย และห�กแปลงไหนยังไม่มีก�รจัดก�รก็จะเข้�ไป

จัดก�รเองทั้งหมด

“เรียกว่าฝึกผมใหโ้ตมาในครอบครัวพ่อค้า นับของ นับอุปกรณ์  สมัยก่อนรับเหมาด้วย

และขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ขายไม้ ผู้หญิงก็ท�าบัญชีบ้าง ปิดเทอมทุกคนต้องกลับบ้าน เขา

ไปดูงานเรากไ็ปดูตั้งแต่เด็ก”

รัฐการ ภาติยะศิขัณฑ์ เกิดที่อุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.2514  
เริ่มเรียนหนังสือที่อุบลฯ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล และเข้ากรุงเทพฯ 
ไปเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ทีโ่รงเรียนเทพศิรินทร์ และต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เตรียมอุดมศึกษา จากนั้นจึงเอ็นทรานซ์ 
เข้าไปเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
ระหว่างปี 2532 และปี 2537 เมื่อส�าเร็จ
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ขณะที่ก�รเรียนรู้ด้�นธุรกิจ ก็จะเป็นไปในทุกโอก�ส โดย

เฉพ�ะเมื่อถึงช่วงปิดเทอมทุกคนจะกลับบ้�นยกเว้น

เฉพ�ะบ�งคนที่ต้องไปเข้�ค่�ย แต่ถ้�นอกเหนือจ�กนั้น

ทุกคนจะต้องกลับม�ช่วยง�นที่บ้�น ช่วยกันทำ�ธุรกิจ จึง

เป็นโอก�สที่ทุกคนได้จับเรื่องง�นค้�ข�ยตั้งแต่เด็ก โดย

คุณพ่อจะปล่อยให้ทำ�อย่�งอิสระ ไม่เคร่งในก�รใช้ชีวิต 

จนกระท่ังพ่อดำ�รงศักดิ์ของพวกเข�ได้เสียชีวิตไปในปี 

2550 ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 คือจังหวะชีวิตทีไ่ด้

เรียนรู้จ�กสถ�นก�รณ์จริง ห�กเพร�ะเป็นช่วงเวล�ที่

ปัจจัยท�งเศรษฐกิจและธุรกิจเองก็ล้วนตกอยูใ่นสภ�พ

ติดขัดแต่ขณะเดียวกันที่ดินกลับมีร�ค�ถูกค่�จ ้�ง

แรงง�นไม่สูงม�กนักข้�วของวัสดุก่อสร้�งก็มีร�ค�ถูก

ลงทุกอย่�ง แต่ดอกเบี้ยกลับสูงกว่�ที่ผ่�นม� ดังนั้น

เวล�ที่หมดไปเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นเรื่องของก�ร “เคลียร์

ง�นเก่�”ซึ่งได้แกโ่ครงก�รท่ีอยู่บนท่ีดินบ�งแปลงที่ยัง

เคลียร์ปัญห�ที่คั่งค้�งสร้�งไม่สำ�เร็จ ซึ่งก็เป็นปัญห�ที่จะ

เดินหน้�ต่อไปได้อย่�งย�กลำ�บ�ก 

“คือท�าอะไรต่อไมไ่ด้ สมมุติลงทุนไป 20-30 ล้านในบาง

แปลงจนบัดนี้ก็ยังเป็นที่เดิมๆ ที่ยังท�าอะไรไมไ่ด้เลยคือ

เก็บมาเป็นทรัพย์สินไว้เฉยๆ”

โครงก�รทั้งหมดที่เข้�ข่�ยเป็นหนี้เสียมีม�กกว่� 100 

ล้�นบ�ทเป็นหนี้ทีไ่ม่ก่อให้เกิดร�ยได้ที่ “มห�ชัยแลนด์

แอนด์เฮ�ส์” ได้ลงทุนไป  

“เช่นตัวอย่างทาวน์เฮาส์ชุดหน่ึงท่ีผมจ�าได้ท่ีไปท�าไว้แล้ว

เจ้าของเดิมขายไปบ้างเหลือค้างไว้สัก 40 ห้อง ตีว่าห้อง

ละล้านรวมเป็นเงินสัก 40 ล้าน ตอนนั้นเคยได้เอามา

จัดการ เป็นการจัดการไปทีละช็อต ก็เคลียร์ไปและเริ่ม

อันใหม่ด้วย คือท�าอันเดิมขายได้บ้าง เราก็ซื้อใหม่บ้าง ที

แรกก็ซื้อ 3-5 ไร่ หลังๆ มาก็ 10-30 ไร่ตอนนั้นก็ตั้ง

บริษัทมหาชัยอุบลหลายปีแล้ว”

ขณะที่ก�รเข้�ม�ช่วยง�นของ “รัฐก�ร” ในปี 40 ซึ่งเป็น

ช่วงแรก ๆ ที่ดูเหมือนเป็นก�รเข้�ม�ช่วยง�นคุณพ่อ แต่

กลับต้องใช้เวล�เคลียร์ปัญห�เป็นระยะเวล�3 -4 ปี จ�ก

นั้นจึงเริ่มต้นจ้�งผู้รับเหม�เข้�ม�บูรณะ เริ่มแรกก็

ประม�ณ 4-5 หลัง เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็คที่ซื้อเข้�ม�

เพื่อบูรณะใหม่จำ�นวน 60 หลังที่มโีครงก�รจะทำ�เป็น

หมู่บ้�นจัดสรร แต่ขณะนั้นยังไม่ส�ม�รถเปิดในน�ม

มห�ชัยอุบลแลนด์แอนเฮ�ส์ เพร�ะเป็นช่วงเวล�ที่ยังมี

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัดมห�ชัยเรืองสินอยู่ ปัจจุบัน ครอบครัว 

“ภ�ติยะศิขัณฑ์” มีธุรกิจหลัก 2 บริษัท ได้แก่ ห้�งหุ้น

ส่วนจำ�กัด มห�ชัยเรืองสิน และ มห�ชัยอุบลแลนด์แอนด์

เฮ�ส์ จำ�กัด

“ของคนอื่นเขาก็แยกกันไปแต่ก็ยังดูแลกันจนถึงปี 43 ก็

เริ่มขยับท�าหมู่บ้านก็พัฒนามาเรื่อยๆ แล้วก็มีการจัดการ

ให้ชัดเจนในเรื่องของการการด�าเนินกิจการ ก็คือบริษัท

มหาชัยอุบลแลนด์แอนเฮาส์”

แต่เดิมกิจก�รของมห�ชัยอุบลฯ ไมไ่ด้มีเพียงหมู่บ้�น

จัดสรร โดยก่อนหน้�นี้ยังมีง�นรับเหม�ก่อสร้�ง ทั้งก�ร

สร้�งโรงเรียนสร้�งร้�นอ�ห�ร แต่ก็รับง�นได้เพียงไม่กี่

ง�นเนื่องจ�ก “รัฐก�ร” มองเห็นปัญห�ในเรื่องแรงง�น

ที่มไีม่พอจึงหยุดง�นรับเหม�ก่อสร้�ง ทั้งหมดเป็นก�ร

ตัดสินใจของ “รัฐก�ร” เนื่องจ�กกิจก�รเหล่�นั้นอยู่

ภ�ยใต้ก�รดูแลของเข� ทั้งโรงบรรจุก๊�ซออกซิเจน แต่

ถึงกระนั้นเข�กใ็ช้เวล�ในก�รเฝ้�ดูอยู่เป็นเวล� 6 เดือน 

จนได้ข้อสรุปและนำ�ม�ตัดสินใจที่จะเลิก ซึ่งในขณะนั้นพ่อ

กไ็มไ่ดโ้ต้แย้งขัดขว�ง เนื่องจ�กเหตุผลของเข�ก็คือ 

มองว่�อน�คตของโรงง�นออกซิเจนไม่ดีนัก

 

“รับเหมากไ็ด้ก�าไรนะแต่พอเราท�ามันก็ต้องไปดู ตอนนั้น

คนเรากไ็ม่เยอะ ลูกน้อง โฟร์แมนขาดหมด ก็เลยตัดสิน

ใจไม่รับแล้ว ปิดงานที่รับมาให้เสร็จ เลยมาโฟกัสเฉพาะ

งานของตัวเองผมรับงานสุดท้ายประมาณปี 2546-47”

 

ส�เหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ “รัฐก�ร” เลือกเส้นท�งเดินใน

ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ก็คือ พื้นฐ�นทีไ่ด้จ�กก�รเรียนใน

ส�ข�วิศวกรรมโยธ� แม้แตใ่นขณะที่เข�เติบโตกไ็ด้เห็น

พ่อทำ�ธุรกิจรับเหม� ทั้งสร้�งโรงเรียน สร้�งฝ�ย คลอง

ส่งนำ้� ซึ่งเป็นสิ่งที่เข�เห็นม�ตั้งแต่เด็ก เห็นทั้งโรงไม้ 

ช่�งไม้ จึงเป็นที่ม�ของก�รตัดสินใจเลือกเรียนในด้�น

วิศวกรรมโยธ�
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“มีเราเรียนคนเดียว คนอื่นก็เรียนรัฐศาสตร์ บัญชี  อักษรศาสตร์ เทคนิคการแพทย์แต่ก็

ไปท�าธุรกิจหมดเลย ไม่มีรับราชการหรือท�างานบริษัทเอกชนเลย คุณเมตตา จบเทคนิค

การแพทย์มหิดล ก็มาท�าด้วยกัน  น้องสาวคนสุดท้องก็จบการบัญชีจุฬา กไ็ม่ตรงซะที

เดียว”

 

โครงก�รที่ดำ�เนินก�รก่อสร้�งไปแล้วมีม�กกว่�หนึ่งพันยูนิต เฉพ�ะแบรนด์ที่รู้จักก็มี 2 

แบรนด์คือ ส�ริน และอ�ริย� ซึ่งเป็นชื่อที่น้องส�วเป็นคนตั้ง โดยก่อนหน้�ก็เคยทำ�ม�

แล้วหล�ยโครงก�รในหล�กหล�ยชื่อ ทั้ง ป�ริช�ติ ท�นตะวัน ริมธ�ร ม�ในระยะหลังจึงใช้

เพียงแค่ 2 ชื่อถ้�เป็นหมู่บ้�นก็จะใช้ชื่อส�ริน แต่ถ้�เป็นตึกแถวก็จะใช้ “ส�รินเพลซ”เป็น

แบรนด์สำ�หรับตล�ดบน

 

“ส่วนใหญ่ราคาประมาณ 3 ล้านประมาณนี้  ก็จะคาบเกี่ยวกันอยู่ อาริยา บ้านชั้นเดียว

ประมาณ 1 ล้าน 5 แสน ถ้า 2 ชั้น ประมาณ 2-3 ล้านบาท แต่แบบบ้านก็จะน้อยกว่า สาริน

ก็จะมีหลายสเต็ปเหมือนกัน ตัวแพงก็ 3 ล้านขึ้นไป 2 ชั้นหมดไม่มีชั้นเดียวในโครงการบ้าน

สาริน”

 

รูปแบบของโครงสร้�งของบริษัทมห�ชัยเป็นธุรกิจที่มีพี่น้อง 3 คนที่ลงแรงลงใจร่วมกัน

แต่ก็มีคว�มผูกพันกันในระหว่�งพี่น้องทั้ง 7 คน เป็นเพร�ะว่�สถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจ

จึงทำ�ให้เกิดคว�มเปลี่ยนแปลงในด้�นธุรกิจ เช่นกรณีของพี่ช�ยคนโตที่เคยดูแลโรงง�น

ออกซิเจนก็หันเหเส้นท�งไปสู่ธุรกิจค้�ทอง

 

“ผมมองว่าเราใหญ่ที่นี่ แต่ก็เป็นรายเล็กมากถ้าเทียบกับระดับประเทศ แล้วสภาวะของ

ธุรกิจอสังหาฯในปี 2 ปีนี้ บริษัทในระดับมหาชน ก�าลังมา จริงๆ ที่อุบลฯก็เริ่มเข้ามาหา

ที่ดิน เขามากันหมดแล้ว ทั้งที่ขอนแก่น อุดร โคราช อุบลฯก็คืออีกหนึ่งที่เขาจะมาแน่ๆ  

ถามว่าเราแข็งแกร่งไหม ไม่หรอกมองว่าเรายังมีจุดอ่อนด้วยซ�้า คืออย่างหนึ่งผมก็

พยายามพัฒนาทุกโปรเจคให้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ บางอันก็ยอมรับว่าท�าไมไ่ด้เหมือนกรุงเทพฯ”

 

ธรรมช�ติของตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ในเมืองอุบลฯ จะมีร�ค�ข�ยต่อหน่วยแตกต่�งไป

จ�กกรุงเทพฯ แต่กไ็มไ่ด้หม�ยคว�มว่�บ้�นที่ “มห�ชัยอุบลฯ” จะมีคุณภ�พด้อยกว่�

กรุงเทพ เพียงแต่ว่�ข�ยในร�ค�ถูกกว่� เพร�ะไมไ่ดใ้ส่อุปกรณ์บ�งอย่�งเหมือนกรุงเทพฯ 

สิ่งที่เป็น Accessories ต่�งๆ จะมีน้อยกว่� รวมทั้งระบบก�รจัดก�รก็อ�จจะไม่ดีเท่� นี่

จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนออกม�ตรงที่ร�ค�ที่ตำ่�กว่�

 

“บริษัทที่ท�าโครงการบ้านจัดสรรในอุบลฯอย่างเป็นทางการ เมื่อเจอกันก็มีการคุยกันใน

บางครั้ง มีอยู่หลายรายแต่ก็เป็นรายย่อยๆ หลักๆประมาณ 3-4 รายและมีที่อื่นมาท�าบ้าง 

ส่วนรายจากกรุงเทพฯยังไม่เข้ามาเต็มตัว แต่ก็เห็นว่าก�าลังมาดูที่ดินยังตกลงราคาที่ดิน

กันอยู่ น่าจะเป็นแลนด์แอนเฮาส์ที่มาก่อนใคร แล้วก็มีที่อื่นที่เห็นมาดู พฤกษามาดูแตไ่ม่รู้

ว่าเป็นอย่างไร  แล้วก็มีบ้านซื่อตรงเคยมาดูที่อุดร สกลและอุบลฯ”
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ก�รเข้�ม�ของทุนใหญ่ต่�งถิ่นอย่�งแลนแอนด์เฮ�ส์ “รัฐก�ร” ยอมรับว่�เป็นเรื่องน่�กลัว 

เพร�ะแลนด์แอนด์เฮ�ส์คือ ทุนใหญ่ที่มีคว�มพร้อมทั้งโนว์ฮ�ว และมีเงินทุน ที่สำ�คัญก็คือ มี

ทุนม�กพอที่จะซื้อที่ดินสะสมไว้ รวมทั้งยังไม่มีขีดจำ�กัดในก�รกว้�นซื้อที่ดิน ขณะที่ธุรกิจ

อสังห�ริมทรัพย์ท้องถิ่นโดยทั่วไป ไม่เว้นแม้แต่ “มห�ชัยอุบลฯ” ไม่มีทุนม�กพอที่จะซื้อที่ดิน

แปลงใหญ่ตุนเอ�ไวไ้ด้ สิ่งที่ทำ�ไดใ้นขณะนี้ก็คือ ก�รโฟกัสเข้�ไปในส่วนที่มีคว�มเชี่ยวช�ญโดย

เฉพ�ะธรรมช�ติของตล�ดบ้�นที่อยู่อ�ศัย ก็มีอยู่หล�ยกลุ่ม ทั้งบ้�นร�ค�แพง ท�วน์เฮ�ส์

ร�ค�ถูก ไปจนถึงท�วน์โฮมที่มีร�ค�ย่อมเย�ว์ลงม� และเมื่อตล�ดมีก�รแข่งขันสูงขึ้น คว�ม

ชัดเจนในเรื่องของกลุ่มที่มีคว�มต้องก�รบ้�นก็จะยิ่งมีคว�มชัดเจนขึ้น

 

“ผมคิดว่าคงไม่มใีครครองได้ทุกตลาดอันนั้นเป็นธรรมชาติ เขาเข้ามาก็ต้องเลือกยังไม่มีอะไร

ที่เป็นรูปธรรม ฉะนั้นเราต้องดูที่เราพอจะสูไ้ด้แล้วเราจะต้องครองตลาดใหไ้ด้ ซึ่งตัวทีมงานก็

ต้องสอดคล้องไปตรงจุดนั้นในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ”

 

น่ีจึงเป็นก�รเตรียมตัวเพื่อตั้งรับก�รเข้�ม�แย่งชิงพื้นที่ท�งธุรกิจของอสังห�ริมทรัพย์ร�ย

ใหญใ่นระดับช�ติ ที่มีคว�มพร้อมม�กกว่�ในทุก ๆ ด้�น โดยเฉพ�ะยิ่งต้องยื่นอยูใ่นพื้นที่เดียว

กับแบรนด์ดัง ก�รกำ�หนดตำ�แหน่งกำ�หนดพื้นที่ท�งธุรกิจรวมไปถึงก�รกำ�หนดผลตอบแทน

จะต้องมีคว�มชัดเจน เช่นที่ “รัฐก�ร” ได้บอกเอ�ไว้ว่�สิ่งที่ “มห�ชัยอุบลฯ” ต้องก�รไมใ่ช่ผล

กำ�ไรสูงสุด ดังภ�พที่สะท้อนออกม�ถึงขน�ดว่�ลูกค้�เป็นฝ่�ยบอกกับเข�ว่� บ้�นของมห�ชัย

อุบลฯร�ค�ถูกกว่�คนอื่น

อน�คตของธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ในเมืองใหญ่เช่นอุบลร�ชธ�นี จะเป็นไปในลักษณะมูลค่�

ที่ดินมีร�ค�สูงขึ้น รูปแบบก�รก่อสร้�งโครงก�รจึงมีแนวโน้มของก�รก่อสร้�งอ�ค�รสูงรูป

แบบคอนโดมิเนียมแทนก�รก่อสร้�งบ้�นเดียว

“ถ้าจะเปรียบเทียบขนาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคอีสานขอนแก่นจะใหญ่สุด รองลง

มากโ็คราช อุดรฯ แล้วค่อยมาอุบลฯ ถ้าวัดจากการไปดูตลาด ผมมองว่าอย่างนี้ พอถึงเรื่อง

แพทเทิร์นของตลาดก็จะลอกกันมา ขอนแก่นมีคอนโดมากที่สุดนะ แล้วก็มาโคราช อุดรและ

อุบล ซึ่งอุบลตอนนีไ้ม่มีเลย แต่ผมว่าก็จะมาในรูปแบบเดียวกัน อีกกี่ปีเป็นค�าตอบที่ผมก็ว่ายัง

สงสัยอยู่ เกิดขึ้นแน่นอนแตไ่ม่รู้ว่าเมื่อไร  ผมได้ยินว่าอาจจะต้องมีคนมาลง  แตโ่ดยส่วนตัว

อุบลฯยังเป็นแนวราบ คงต้องใช้เวลาอีกพอสมควร”

อุบลร�ชธ�นียังมีพื้นที่เหลือให้พัฒน�โครงก�รฯในแนวร�บแบบบ้�นจัดสรรอีกม�ก แต่ถ้�

ผ่�นเข้�สู่ยุคที่ที่ดินห�ย�กและมีร�ค�สูง จึงจะค่อย ๆ ขยับม�เป็นก�รสร้�งท�วน์เฮ�ส์ ท�วน์

โฮม จ�กนั้นจึงจะเป็นคิวของคอนโดมิเนียม ดังนั้นจึงเห็นว่�โครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ในเมือ

งอุบลฯ เริ่มขยับเข้�สู่ยุคของท�วน์เฮ�ส์ซึ่งก็เป็นที่สังเกตไดโ้ดยทั่วไป แต่ถ้�ห�กต้องก�รจะ

พัฒน�โครงก�รคอนโดมิเนียมขึ้นม�จริง ๆ ก็จะต้องเป็นโครงก�รที่อยู่ตรงใจกล�งเมือง
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“บางแปลงผมก็คิดเลย เพราะผมไปส�ารวจตลาดขอนแก่นไปดูคอนโดฯเลยผม

ว่าดีนะ ผมว่าตรงกลุ่มเลยตรงชัดเจน ผมก็มาดูว่าที่อุบลฯจะเป็นแปลงไหน  แต่ผม

ก็คิดว่ายังซื้อไมไ่ด้เพราะเสี่ยง ผมว่าธุรกิจทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงสูง แต่ถาม

ว่ามีบางแปลงไหมก็มีที่ดินของคุณพ่อคุณแม่ก็มี แปลว่าเรามองอนาคตอยู่”

 

เรื่องอน�คตของบริษัทของมห�ชัยอุบลแลนด์แอนด์เฮ�ส์กับตำ�แหน่งที่ต้องก�ร

ก้�วไปให้ถึงก็คงไม่ใช่วิสัยทัศน์ในแบบที่ว ่�จะต้องไปนำ�เข้�จดทะเบียนใน

ตล�ดหลักทรัพย์ ซึ่งยังคงเป็นสิ่งที่ “รัฐก�ร” บอกว่�คงจะไม่มองไกลไปถึง

ขน�ดนั้น เพียงแต่ต้องก�รอยู่กับปัจจุบัน เตรียมพร้อมรับสถ�นก�รณ์อย่�งไม่

ประม�ท ส่วนก�รทำ�ธุรกิจที่ทำ�ให้แบรนด์ 2  แบรนด์ได้รับก�รยอมรับ ก็มี

กุญแจแห่งคว�มสำ�เร็จ อยู่ตรงที่ก�รทำ�ธุรกิจอย่�งตรงไปตรงม�ไม่หวังกำ�ไร

สูงสุด มีผลกำ�ไรที่เหม�ะสมพอเพียงเพื่อให้กิจก�รส�ม�รถดำ�เนินต่อไปได้อย่�ง

ตลอดรอดฝั่ง 

 

“อุบลฯเป็นจังหวัดที่ยังมีความเป็นท้องถิ่นมากกว่าขอนแก่นและอุดรฯ คนใน

เมืองยังรู้จักกัน  ผมขายบ้านเขารู้ว่าบ้านผมอยูไ่หนคือท�าอะไรแล้ว ไมใ่ช่ท�าแล้ว

เราทิ้ง หรือฉาบฉวยเพราะอุบลฯยังเป็นสังคมที่รู้จักกันหมด”
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นับจ�กวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อประม�ณ 15 ปีก่อน แม้จะนำ�ม�ซึ่งคว�มเสียห�ยท�ง

เศรษฐกิจเหลือคณ�นับแต่สำ�หรับโรงพย�บ�ลเอกชนขน�ดใหญ่แล้วกลับพบว่�ธุรกิจ

ส�ข�นี้กลับเป็นฝ่�ยได้ประโยชน์ม�กกว่�เสียประโยชน์ โดยเฉพ�ะก�รที่ทำ�ให้คนไทย

ตัดสินใจเลือกใช้บริก�รโรงพย�บ�ลที่เหม�ะกับกำ�ลังจ่�ยของตัวเองม�กขึ้น 

โดยปร�กฏเป็นผลให้มีก�รแบ่งกลุ่มลูกค้�ของโรงพย�บ�ลเอกชนชัดเจนขึ้นและ โรงพย�บ�ล 

เอกชนขน�ดใหญ่ที่มีรูปแบบก�รให้บริก�รที่เด่นชัดต่�งก็เอ�ตัวรอดรอดจ�กวิกฤต

เศรษฐกิจม�ได้จนมีก�รเก�ะกลุ่มกันอย่�งแข็งแกร่ง และมีก�รแข่งขันในเชิงคุณภ�พม�ก

ขึ้น ขณะทีโ่รงพย�บ�ลเอกชนในระดับภูมิภ�คเช่นโรงพย�บ�ลวัฒน� ซึ่งแม้ว่�จะมีขน�ด

ใหญโ่ตไม่เท่�โรงพย�บ�ลเอกชนในส่วนกล�ง มีเงื่อนไขแตกต่�งไปจ�กโรงพย�บ�ล

เอกชนร�ยใหญ่ของประเทศทั้งหล�ย แตโ่รงพย�บ�ลวัฒน�ก็ส�ม�รถเอ�ตัวรอดจ�ก

วิกฤติเศรษฐกิจม�ได้อย่�งสง่�ง�ม ภ�ยใต้ก�รกุมบังเหียนของ “รองศ�สตร�จ�รย์

พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล” ผู้บริห�รโรงพย�บ�ลที่มไิด้มีดีกรีแพทย์ศ�สตร์บัณฑิตแต่อย่�งใด   

เครือโรงพยาบาลวัฒนา
โรงพย�บ�ลนอร์ทอิสเทอร์น – วัฒน� หรือโรงพย�บ�ลวัฒน�ที่ช�วอุดรรู้จักมีก�รก่อตั้ง

อย่�งเป็นท�งก�รเมื่อวันที่ 8 มิถุน�ยน พ.ศ.2528 โดยแรกเริ่มยังเป็นเพียงโรงพย�บ�ล

เอกชนขน�ด 25 เตียงเป้�หม�ยในก�รสร้�งโรงพย�บ�ลแห่งนี้ เป็นไปเพื่อตอบสนอง

คว�มต้องก�รด้�นก�รรักษ�และดูแลสุขภ�พของช�วอุดรธ�นีที่นับวันมีแต่ขย�ยตัวเพิ่ม

ขึ้นตลอดเวล�จนในปี พ.ศ. 2532 โรงพย�บ�ลได้ขย�ยอ�ค�รเพิ่มขึ้นเป็นขน�ด 100 

เตียงเพื่อรองรับกระแสคว�มต้องก�รที่เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มเป้�หม�ยก็คือคนไขใ้นพื้นทีใ่กล้

เคียงจ�กนั้นในปี พ.ศ. 2544 ท�งโรคพย�บ�ลกไ็ด้ผ่�นม�ตรฐ�นก�รรับรองและบริก�ร

ผู้ป่วย ISO 9001 เวอร์ชั่น 2001 ต่อม�ในปี พ.ศ. 2550 ท�งโรงพย�บ�ลได้เข้�ร่วมกับ

รศ.ดร. พิพัฒน์ 
ต้ังสืบกุล                                   

โรงพยาบาลวัฒนา
ธุรกิจท้องถ่ินในตลาดหลักทรัพย์
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สถ�บันรับรองคุณภ�พสถ�นพย�บ�ลเพ่ือเสริมสร้�งคุณภ�พในก�รบริก�รคนไข้และใน

ปีพ.ศ. 2555 ได้รับรองม�ตรฐ�น HA (Hospital Accreditation) และได้มีก�รขย�ย

ส�ข�ไปจังหวัดหนองค�ยในน�มโรงพย�บ�ลหนองค�ย-วัฒน� (Nongkhai Wattana 

Hospital) และนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ล�วเป็นศูนย์ก�รแพทย์อลิอันส์ (Alliance  

International Medical Centre) 

 ชีวติส่วนตัว“รศ.ดร. พพิัฒน์ตั้งสบืกุล”
“ปัจจุบันอายุประมาณ 60 กว่า ครับ  มีลูกทั้งหมด 3 คนจึงแบ่งหน้าทีใ่ห้รับผิดชอบ (ธุรกิจ

โรงพยาบาล) 3 สาขา คืออุดรธานี หนองคาย และเวียงจันทร์ แต่เวียงจันทน์ไมใ่ชโ่รง

พยาบาล ยังเป็นศูนย์การแพทย์ (OPD) มีตรวจทุกสาขา  ซึ่งตั้งได้ประมาณ 1 ปีกว่า จะเข้า

ปีที่ 2” หลังจากที่ “พิพัฒน์” เดินทางไปท�างานที่สหรัฐอเมริกาได้ระยะเวลาหนึ่งต่อมาก็มี

ความตั้งใจที่จะกลับจากท�างานที่ประเทศไทย แต่กลับพบว่าสภาพกรุงเทพมหานครในช่วง

นั้น(ปี 2517-2518) ไม่มีความน่าอยู่จึงตัดสินใจย้ายมาลงหลักปักฐานที่อุดรธานี  นอกจาก

นี้ด้วยความที่ภรรยาของ“พิพัฒน์” เป็นทันตแพทย์อยู่ที่อุดรธานี และมองว่าเมืองอุดรฯ

เป็นท�าเลที่มีความเหมาะสมในการสร้างโรงพยาบาล โดยในขณะนั้นเขามีที่ดินในมืออยู่

ประมาณ 4-5 ไร่ และยังมีการส�ารองที่ดินไว้เผื่อการขยายขนาดโรงพยาบาลในอนาคต  

“ช่วงนั้นเราไมไ่ด้นึกถึงลูกค้าจากเวียงจันทน์เลย เนื่องจากการเดินทางที่ล�าบาก แต่ชาว

เวียงจันทร์ก็ยังข้ามมาเพื่อรักษา เพราะอยูใ่นช่วงที่ออกจากสงครามกลางเมืองใหม่ๆ และ

ผมเองก็มีเพื่อนเมืองเวียงจันทร์ และไม่เคยนึกถึงว่าชาวลาวจะมาอาศัยการแพทย์ การ

พยาบาลของเรา  แต่เมื่อเปิดแล้วในช่วงแรกมีชาวลาวประมาณ 10 % และต่อมาก็มีเพิ่มเป็น

ประมาณ 20 %”

วงจรธุรกจิโรงพยาบาลบุกตลาดอนิโดจีนเจ้าแรก
เมื่อครั้งวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 ส่งผลให้จำ�นวนผู้ป่วยคนไทยเข้�ม�ใช้บริก�รของโรงพย�บ�ล 

เอกชนน้อยลงด้วยเหตุน้ีผู้ประกอบก�รโรงพย�บ�ลเอกชนหล�ยแห่งเริ่มให้คว�มสนใจ

ตล�ดต่�งประเทศอย่�งจริงจังม�กขึ้น ประกอบกับม�ตรฐ�นที่ค่อนข้�งสูงของโรงพย�บ�ล 

เอกชนไทย ที่มีม�ตรฐ�นมีคว�มพร้อมในก�รให้ก�รรักษ�ช�วต่�งช�ติจึงเท่�กับมีคว�ม

พร้อมโดยภ�พรวม และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำ�หรับก�รเป็นศูนย์กล�งก�รท่องเที่ยวเชิง

สุขภ�พแห่งใหม่ของภูมิภ�คโดยเฉพ�ะโรงพย�บ�ลวัฒน�ที่มีทำ�เลที่ตั้งเปรียบเสมือนอยู่

ตรงใจกล�งของอินโดจีน

ปร�กฏก�รณ์ที่น่�สนใจของเครือโรงพย�บ�ลวัฒน�ก็คือ ก�รขย�ยสถ�นพย�บ�ลไปที่

หนองค�ย และเวียงจันทร์ ซึ่งกลุ่มเป้�หม�ยผูใ้ช้บริก�รก็ย่อมเป็นบุคคลที่ฐ�นะท�ง

เศรษฐกิจพอสมควร โดยก่อนหน้�นั้น “พิพัฒน์” เคยมีคว�มคิดที่ยึดเอ�ขอนแก่น เป็น

ทำ�เลที่ตั้งธุรกิจโรงพย�บ�ล เพร�ะโดยส่วนตัวของเข�ก็มีที่ดินพร้อมที่จะทำ�โครงก�รอยู่

แล้วเช่นกัน 
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“ครั้งแรกเราคิดว่าจะมีสาขาที่ขอนแก่น แต่เห็นว่ามโีรงพยาบาลหลายแห่งมาตั้ง จึงไม่

อยากแย่งคู่แข่ง  ในความเป็นจริงไมใ่ช่การแข่งขันเชิงธุรกิจหรอกครับ  เพราะโรงพยาบาล 

นอกจากจะต้องคิดในส่วนของการการรักษาพยาบาลแล้ว ยังจะต้องมาคิดแผนการ

พาณิชย์อีก ซึ่งนั้นคือสิ่งทีไ่ม่สมควรแต่เมื่อคิดทบทวนอีกครั้งคือ โรงพยาบาลเอกชนก็

ต้องมีสิ่งที่ช่วยสนับสนุน  เพื่อให้การท�างานสามารถบรรลุเป้าหมายของตนเองได้ แตใ่น

ขณะเดียวกันสังคมไทยยังมองว่า โรงพยาบาลเอกชนนั้นก็คือ ห้างสรรพสินค้าดีๆนี่เอง  

แตใ่นความเป็นจริงแล้วไม่สามารถชาร์ตราคากันได้ง่ายๆ”

ก�รเชื่อมโยงท�งธุรกิจระหว่�ง อุดร เวียงจันทน์ และหนองค�ย ในคว�มเป็นจริงแล้ว

ทั้งหมดมีสถ�นะท�งธุรกิจเป็นคนละบริษัท แตใ่นท�งปฏิบัติก็คือ บริษัทในเครือเดียวกัน

ทั้งหมดโดยมีก�รแบ่งผลกำ�ไรระหว่�งกัน ซึ่งเมื่อคนไข้เข้�ไปรักษ�ที่เวียงจันทร์จะมีก�ร

ส่งต่อม�ที่หนองค�ย แต่ถ้�ในกรณีที่เป็นก�รรักษ�สมองหรือโรคหัวใจ ซึ่งเกินกว่�ขีด

คว�มส�ม�รถของหนองค�ย ก็จะมีก�รส่งต่อม�ที่อุดรธ�นี จนเมื่อทำ�ก�รรักษ�เสร็จ 

จึงจะส่งคนไข้กลับไปพักฟื้นที่หนองค�ย ด้วยเหตุนี้ก�รขย�ยส�ข�ไปที่จังหวัดหนองค�ย 

จึงยังไมใ่ช่ด้วยเหตุผลในส่วนของ กำ�ไร-ข�ดทุน เช่น วัฒน�ที่อุดรธ�นี ซึ่ง “พิพัฒน์” ได้

ให้เหตุผลว่� ส�เหตุที่เลือกจังหวัดหนองค�ยเป็นอีกหนึ่งทำ�เล เป็นเพร�ะเหตุผลที่เข�

มองว่� หนองค�ยเพิ่งจะมโีรงพย�บ�ลเอกชนแค่ 1 แห่ง และหนองค�ยเป็นเมืองที่มี

เสน่ห์  มีประวัติศ�สตร์อันย�วน�น และมีคว�มเรียบง่�ย ต�มแบบฉบับบ้�นเมืองที่ตั้ง

อยู่ริมแม่นำ้�โขง 

“โดยเฉพาะวัฒนธรรมของศรีสัตนาคนหุต ซึ่งได้รับการยอมรับกันว่าเป็นวัฒนธรรม

อันดับหนึ่งของโลกครับ”

แต่งตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์
ก�รนำ�ธุรกิจในเครือโรงพย�บ�ลวัฒน�เข้�ตล�ดหลักทรัพย์เกิดขึ้นเมื่อร�วๆกว่� 10 ปี

ที่ผ่�นม� ซึ่งในระหว่�งนั้นได้มีก�รใช้เวล�ในก�รเตรียมตัวเตรียมคว�มพร้อมต�ม

เงื่อนไขของบริษัทในตล�ดหลักทรัพย์ประม�ณ 3 ปี โดยเฉพ�ะในเรื่องของก�รเตรียม

เอกส�ร ซึ่งแทบไม่ต่�งไปจ�กก�รทำ�วิทย�นิพนธ์ในระดับก�รเรียนปริญญ�โท-ปริญญ�

เอก อีกทั้งยังต้องผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นต่�งๆ ทั้งจรรย�บรรณ และคุณธรรม ฯลฯ 

ท้ังน้ีก�รเป็นโรงพย�บ�ลเอกชนและถูกนำ�เข้�ตล�ดหลักทรัพย์ได้ทำ�ให้เกิดภ�พลักษณ์

ที่ดีมีคว�มน่�เชื่อถือค่อนข้�งสูง  แตโ่ดยข้อเท็จจริงกลับกล�ยเป็นก�รสร้�งภ�ระง�นที่

ม�กขึ้นซึ่งนอกจ�กต้องคอยดูแลเรื่องม�ตรฐ�นก�รรักษ�พย�บ�ล ก�รทำ�วิจัยและ

ค้นห�วิธีก�รรักษ�ผู้ป่วยแล้ว ยังต้องคอยติดต�มหุ้นที่มีก�รขึ้น-ลง อยู่ตลอดเวล�

“แนวคิดนี้จริงๆแล้ว  มีมาในช่วง 10 ปีย้อนหลังเองครับ เพราะในช่วง “ต้มย�ากุ้ง” ใน

ประเทศไทยท�าให้เราเกิดสิ่งผิดพลาดไปค่อนข้างมากครับ เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของ 

ระบบการตลาดของโลก แต่ก็สามารถส่งผลสู่ประเทศไทยเราได้อย่างมากเช่นกันครับ” 
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“ถ้าเราไม่ติดขัดกับช่วงวิกฤติทางเศรษฐกิจในช่วงนั้น 

เราก็จะสามารถก้าวไปไดไ้กลกว่านี้มากเลยครับ เรา

อยากจะเปิดสาขาทั้งพม่า จีนตอนกลาง จีนตอนใต้ เขมร 

ครับ” แตใ่นท�งปฏิบัติก�รดำ�เนินก�รในเขมรนั้นดำ�เนิน

ก�รได้ย�กกว่�ล�ว ก�รอยูใ่นระบบของตล�ดหลักทรัพย์ 

ซึ่งก็คือก�รที่ต้องสร้�งมูลค่�หุ้น และคำ�ว่�มูลค่�ในที่นี่ก็

คือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในคว�มคิด แต่สำ�หรับ “พิพัฒน์” 

กลับอธิบ�ยว่� มูลค่�หุ้นของโรงพย�บ�ลกลับหม�ยถึง 

คว�มปลอดภัยของคนไข้ ไม่มีอะไรหนักหน�ส�หัสม�กไป

กว่�ชีวิตของคนไข้ โดยเฉพ�ะคนไขใ้นบ�งร�ยทีโ่รงพย�บ�ล

ส�ม�รถทำ�ให้ฟื้นคืนสภ�พขึ้นม�ได้สำ�เร็จ ดังนั้นเรื่อง

มูลค่�ของหุ้นในต�ร�งตล�ดหลักทรัพย์กลับเทียบไมไ่ด้

กับคุณภ�พในก�รรักษ�ของโรงพย�บ�ล “ผมขอตอบ

อีกเรื่องหนึ่งว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนครับ เพราะในส่วนหนึ่ง

เ ร า รู ้ สึ ก ค ่ อ น ข ้ า ง มั่ น ใจ ที่ ไ ด ้ อ ยู ่ ใ น ร ะ บ บ ข อ ง

ตลาดหลักทรัพย์ และในบางส่วนที่ท�าให้เราล�าบากใจ

เช่นกันคือ “ออดิเตอร์” ที่ค่อนข้างแพงมาก ซึ่งก็ต้อง

ยอมจ่ายครับ”

โครงสร้างบริหาร
จ�กภ�ระหน้�ที่ที่เพิ่มขึ้น กับก�รบริห�รโรงพย�บ�ลที่มี

ภรรย�ของตนเองเป็นแพทย์ขณะที่ตัวของเข�เองกลับ

เ ป ็ น นั ก ก ฎ ห ม � ย ที่ ไ ม ่ มี อ ะไร เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ ก � ร

บริห�รธุรกิจโรงพย�บ�ลม�กนักแต่ถึงกระนั้นเข�กลับ

ไมใ่ช้บริก�รจ้�งทีมหรือผู้เชี่ยวช�ญเข้�ม�ช่วยง�นแต่

อย่�งใด 

“ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเรานั้นมีอยู่แล้วครับ ส่วน

โครงสร้างในการบริหาร ทั้งภรรยาและลูกๆ จะเป็นส่วน

หนึ่งครับ แตไ่มไ่ด้เป็นหัวหน้าใหญ่  เป็นเสมือนคนนอก

ครับ” หลักก�รในก�รบริห�รนั้น คนในครอบครัวที่เข้�

ม�ทำ�ง�นก็จะได้รับเงินเดือนเหมือนทำ�ง�นในบริษัท

ทั่วไปส่วนก�รถือหุ้นก็กล้�ยกับก�รถือหุ้นอยูใ่นบริษัท 

อย่�งเช่นตำ�แหน่งของ “พิพัฒน์” ซึ่งก็จะมีตำ�แหน่งเป็น

ประธ�นกรรมก�รบริห�รบริษัท มีภรรย�ของเข�เป็น

รองประธ�น ได้รับเงินเดือนในฐ�นะผู้บริห�รแต่บรรด�

ลูกๆกไ็มไ่ด้มีตำ�แหน่งที่สำ�คัญ เพร�ะลูกๆ ของเข�ยังคง

เสมือนเป็นคนนอกแต่ก็ทำ�หน้�ดูแลโรงพย�บ�ลทั้ง 3 

โรงพย�บ�ล 

“ปัจจุบันนี้เรามีบุคคลากรมีอยู่ 2 ประเภทครับ คือ

พาสไทม์ และฟูลไทม์ ซึ่งฟูลไทม์มีทั้งสิ้น ประมาณ 200 

กว่าคนครับ ส่วนของพาสไทม์มี ประมาณ 100 กว่าคน

ครับ”

จุดแข็งทางธุรกจิ
ในช่วงที่มีนโยบ�ย 30 บ�ทรักษ�ทุกโรค “พิพัฒน์”เคย

ได้รับคำ�แนะนำ�ให้ยกเลิกก�รเข้�ร่วมกับนโยบ�ย 30 

บ�ทรักษ�ทุกโรค(ทำ�สัญญ�รักษ�ในระบบหลักประกัน

สุขภ�พ) เพร�ะอ�จจะกระทบต่อภ�พลักษณ์ของโรง

พย�บ�ล แต่เข�กลับยืนยันว่�ตร�บใดทีโ่รงพ�ย�บ�ลไม่

ข�ดทุน ก็จะยังรับดำ�เนินก�รต�มสัญญ�กับสำ�นักง�น

หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ(30บ�ท-บัตรทอง)ต่อไป  

“เรามีความสุขเพราะเราสามารถรับคนป่วยอีกระดับ

หนึ่ง โดยไม่ต้องเน้นไปแค่กลุ่มคนรวยเท่านั้น  แต่ปัจจุบัน

นี้เราเลิกรับนโยบาย 30 บาทไปแล้ว เนื่องจากบุคลากร

ของเรามไีม่เพียงพอ แตโ่รงพยาบาลของเรายังมีประกัน

สังคมอยู่ครับ” ในส่วนของผู้ถือหุ้นย่อมต้องก�รให้หุ้นมี

มูลค่�เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็คิดว่�น่�จะมีส่วนทีไ่ด้บุญ

กุศลซึ่งตลอดระยะเวล�ที่ผ ่�นม�ธุรกิจโรงพย�บ�ล

วัฒน� มีผลประกอบก�รดีมีกำ�ไรอย่�งต่อเนื่อง ยกเว้น

ในช่วงเวล�ที่ยกเลิกสัญญ�กับ สปสช. ซึ่งทำ�ให้ข�ดเงิน

ก้อนจ�กรัฐบ�ลเพื่อนำ�ม�ใช้หมุนเวียน “จริงๆแล้วแม้แต่

โรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพมหานครก็ต้องใช้เวลากว่า 

3 ปี กว่าจะฟื้นจากการยกเลิกนโยบาย 30 บาท ของ

รัฐบาล แตโ่รงพยาบาลของเราใช้เวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น 

ในส่วนเรื่องของการบริหารจัดการนั้น ก็ถือว่าเป็นกึ่งๆ

ธุรกิจ คือต้องมีทั้งเรื่องการตลาด และเรื่องของการ

ดูแลคนไข้ผู้ป่วยระดับกลาง และเรื่องสถานที่ ห้องต่างๆ 

เราไมไ่ด้ต�่ากว่าโรงพยาบาลอื่นๆในอุดรธานีเลยครับ”

สิ่งที่เรียกว่�“จุดแข็ง”ของโรงพย�บ�ลวัฒน�ทีไ่ด้รับ

ก�รยอมรับเป็นประก�รสำ�คัญก็คือคว�มโดดเด่นใน

เรื่องอ�ยุรแพทย์และศัลยกรรม ซึ่งในอดีตนั้นโรง

พย�บ�ลวัฒน� มีหมอสูติแพทย์ฝีมือดี แต่ก็ถูกย้�ยไปอยู่

โรงพย�บ�ลแห่งใหม่ จึงจำ�เป็นต้องใช้เวล�ในก�รสร้�ง

บุคล�กรในด้�นนี้อีกระยะหนึ่ง โดยเฉพ�ะในด้�นศัลยกรรม

แผนกท่ีเป็นคว�มภ�คภูมิใจท่ีจะต้องสร้�งเสริมคว�ม

แข็งแกร่งให้ม�กยิ่งขึ้น
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ขณะที่แนวคิดในก�รบริห�รโรงพย�บ�ลรวมไปถึงก�ร

บริห�รและง�นด้�นบริก�ร ซึ่งโดยภ�พรวมเป็นช่วง

เวล�ของก�รข�ดแคลนบุคล�กร และที่สำ�คัญกว่�นั้นก็

คือ ก�รบริห�รง�นเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ที่ถือหุ้นในตล�ด 

หลักทรัพย์ แตโ่ดยข้อเท็จจริงในก�รบริห�รง�น “พิพัฒน์” 

กลับอธิบ�ยว่� ง�นในบ�งส่วนต้องปล่อยให้เป็นไปต�ม

ธรรมช�ติ  “เรื่องของความสบายใจครับ ส่วนเรื่องเงินที่

จะดึงดูดให้บุคคลากรอยู่กับเรานั้นไมใ่ช่เสมอไปครับ ซึ่ง 

80-90 % เป็นเรื่องของการท�างานที่มีเครื่องมือที่ทัน

สมัยครบทุกประการเช่น ระบบเอ็กซเรย์ โรงพยาบาลเรา

เริ่มเปลี่ยนไปใช้ระบบ ดิจิตอล แทนระบบฟิล์มแล้วครับ”

อนาคตทางธุรกจิ
สำ�หรับทิศท�งของโรงพ�ย�บ�ลวัฒน�“พิพัฒน์”ได้ตั้ง

เป้�หม�ยว่� จะต้องเป็นศูนย์กล�งของก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วย 

โดยไม่มุ่งเน้นไปที่ก�รขย�ยส�ข� เพร�ะยังไม่มีเป้�หม�ย

ในก�รเพิ่มจำ�นวนส�ข�ที่ชัดเจน 

“ในส่วนของประเทศลาวน้ันเราเพียงแคไ่ปช่วยบริษัท

ของคนลาวในด้านการรักษาพยาบาลซ่ึงต้องเป็นระบบ

สากล ในขณะที่ที่หนองคายนั้นถือว่าเป็นลักษณะของ 

โรงพยาบาลทั่วไป มีเตียงประมาณ 100 เตียง และใน

ส่วนของอุดรธานีมี 200 เตียง เรื่องนี้ต้องค่อยเป็นค่อย

ไปครับ แต่สิ่งที่ส�าคัญคือคุณภาพการดูแลรักษาพายา

บาลมากกว่า คือไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพ”

“ธุรกิจอย่างอื่นไม่มีครับ แต่เมื่อผู้ที่อยูใ่นแวดวงธุรกิจ

แล้ว ก็คงไม่มีผูใ้ดที่จะหยุดยั้งการพัฒนาธุรกิจต่อครับ 

แต่สิ่งที่ส�าคัญคือเราต้องการผู้ท่ีท�าธุรกิจแล้วแบ่งปัน

เพื่อสังคมและประเทศชาติมากกว่าครับ”

โรงพยาบาลวัฒนากับ AEC
“โรงพยาบาลเตรียมรับการเป็นประชาคมอาเซียนเรา

และกลุ่มโรงพยาบาลในเครือข่ายท้ังโรงพยาบาลวัฒนา

หนองคาย และศูนย์การแพทย์อลิอันส์ที่นครหลวง

เวียงจันทน์จะพัฒนาเข้าสู่ระบบ Medical Networking 

โดยโรงพยาบาลวัฒนาที่อุดรจะกลายเป็น Medical Hub 

เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ที่กรุงเทพอีกด้วย”

AEC ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในอน�คตอันใกล้กับผลกระทบ

ต่อธุรกิจบริก�รท�งก�รแพทย์ จะยังคงไม่ส�ม�รถ

ดำ�เนินไปได้อย่�งรวดเร็วเหมือนธุรกิจชนิดอื่น นั่นเป็น

เพร�ะก�รท่ีมีบุคล�กรท�งก�รแพทย์กลุ่มอ�เซียนยังคง

ต้องอ�ศัยระยะเวล�ในก�รพัฒน�ค่อนข้�งม�ก 
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ในสังคมสมัยโบร�ณเร�มักจะได้ยินคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่�นำ�เอ�อ�ชีพต่�ง ๆ ม�เปรียบ

เปรยกันว่� ไม่มีอ�ชีพใดจะดีเท่�กับก�รเป็นขุนน�ง ซึ่งถ้�จะเทียบกับยุคปัจจุบันก็คือ

อ�ชีพรับร�ชก�ร  ดั่งสำ�นวนที่เคยมีก�รกล่�วกันเอ�ไว้ว่� “10 พ่อค้�ไม่เท่�พญ�เลี้ยง” 

เช่นเดียวกับตระกูล “ตรีวัฒน์สุวรรณ” ที่มีกิจก�รทั้งโรงโม่หิน โรงเลื่อย โรงสีและธุรกิจ

อื่นๆ อีกหล�ยอย่�ง แต่กระนั้นลูกช�ยคนโตของตระกูลก็ถูกส่งเสียให้เรียนหนังสือจนจบ

ก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�โท และหลังจ�กจบก�รศึกษ� แทนที่เข�จะได้กลับม�ส�นต่อ

ธุรกิจของครอบครัวเช่นเดียวกับลูกช�ยในตระกูลคหบดีอื่นๆ เข�กลับถูกผลักดันให้เข้�

รับร�ชก�รทห�ร จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อผู้เป็นพ่อชร�ภ�พม�กขึ้น ผู้เป็นลูกช�ยจึงต้อง

กลับม�รับช่วงดูแลกิจก�รของตระกูล และล�ออกจ�กร�ชก�รในที่สุด

                         

“รับราชการทหารอยู่ 15 ปี ได้ยศพันโท แล้วก็ลาออกตอนอายุ 45”
เข�คือ “พันโทเอกสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ” พื้นเพเป็นคนอุดรธ�นโีดยกำ�เนิด แต่พ่อของ

เข�เป็นช�วนครร�ชสีม�ที่อพยพม�ตั้งรกร�กอยู่ที่เมืองอุดรฯ เมื่อครั้งยังอยูใ่นวัยเรียน 

พันโทเอกสิทธิ์ ถูกส่งเข้�ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพมห�นคร จนกระทั่งจบชั้นมัธยมศึกษ�

จ�กโรงเรียนวชิร�วุธวิทย�ลัย จ�กนั้นจึงเอ็นทร�นซ์เข้�ศึกษ�ในคณะวิศวกรรมศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ และเมื่อเรียนจบในระดับปริญญ�ตรีแล้วจึงลัดฟ้�ข้�มน้ำ�ข้�มทะเล

ไปเรียนต่อปริญญ�โทบริห�รธุรกิจที่ มห�วิทย�ลัยคอนเนกติกัต สหรัฐอเมริก� หลังจ�ก

นั้นกไ็ด้รับก�รบรรจุเข้�รับร�ชก�รทห�รในเหล่�ทห�รช่�ง

พันโทเอกสิทธิ์ 
ตรีวัฒน์สุวรรณ                                             

โรงโม่หิน
จากธุรกิจโรงโม่หิน
สู่อสังหาริมทรัพย์
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พื้นความรู้ท่ีนำามาช่วยธุรกิจของครอบครัว
ในระหว่�งที่รับร�ชก�รทห�ร นอกจ�กครอบครัวของเข�จะมีกิจก�รโรงเลื่อย โรงสีข้�วและ

โรงโม่หินแล้ว พ่อของเข�ยังทำ�ธุรกิจส่งอ�ห�รให้ผู้อพยพที่อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของกระทรวง

มห�ดไทยในพื้นที่ทั่วประเทศ แต่เมื่อก�ลเวล�ผ่�นไปพ่อของพันโทเอกสิทธิ์เริ่มจะมีอ�ยุม�ก

ข้ึนห�กเข�จะยังรับร�ชก�รทห�รต่อไปก็เท่�กับว่�ธุรกิจของครอบครัวต้องข�ดเส�หลัก 

“ตอนนั้นก็เริ่มเข้ามาดูมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นทหารอยู่นะ แต่พอดไูปดูมามันเริ่มจะไมไ่หวก็เลย

ต้องเข้ามาเต็มตัวแล้วละ” เมื่อเริ่มแรกเข้�รับร�ชก�รทห�รเข�ถูกบรรจใุห้ประจำ�ก�รอยูใ่น

กรุงเทพฯจึงไม่ค่อยมโีอก�สได้ช่วยครอบครัวม�กนักแต่พอย้�ยม�อยู่ที่อุดรธ�นี ซึ่งประจวบ

เหม�ะกับส�ข�ที่เข�เรียนจบก็คือ “วิศวกรรมโยธ�”ซึ่งง�นของเข�ก็คือ ก�รควบคุมง�น

ก่อสร้�งเป็นวิศวกรฝ่�ยยุทธโยธ� ทำ�หน้�ที่ควบคุมง�นก่อสร้�ง และตรวจง�น เป็นเรื่อง

ตรงกับสิ่งทีไ่ด้ร่ำ�เรียนม�ซึ่งก็คือ“วิศวกรรมโยธ�”นั่นเอง  เหตุผลสำ�คัญอีกประก�รหนึ่ง

ที่ครอบครัวเลือกทำ�บ้�นจัดสรรเพร�ะพ่อของเข�ได้สะสมที่ดินเอ�ไว้จำ�นวนหนึ่ง ส่วนที่ดิน

แปลงที่ตัดม�ทำ�โครงก�รในครั้งแรกมีจำ�นวน 9 ไร่ สร้�งบ้�นได้ 124 ยูนิตเป็นก�รตัดสินใจ

ในขณะท่ีอสังห�ริมทรัพย์กำ�ลังบูมประกอบกับตัวเข�เองก็เป็นทห�รช่�งจึงอย�กนำ�คว�มรู้

คว�มส�ม�รถม�ใช้ประโยชน์ 

นับเป็นภ�รกิจเริ่มแรกของเข�ที่จะทำ�ให้กับครอบครัว ซึ่งก็คือก�รเข้�ม�ช่วยดูแลโครงก�ร

บ้�นจัดสรรซึ่งขณะนั้นยังเป็นบ้�นแบบท�วเฮ�ส์ชื่อบ้�นศรีธ�นี และยังใช้เรื่อยม�จนกระทั่ง

ทุกวันนี้

“คุณพ่อก็ซื้อที่ดินตรงสี่แยกไว้แล้ว กไ็ปซื้อที่ตรงวัดโพธิ์สร้างตึกขึ้นมาได้หลังหนึ่งเห็นมัน

ว่างๆอยู่ พอท�าได้สักพักจังหวะนั้นก็เจอวิกฤติปี 40 พอดี แล้วก็หยุดไปรวมเนื้อที่ประมาณ 14 

ไร่ แล้วก็ยังมีตรงห้าแยกกรุงไทยกับตึกไฮเทค ตรงนั้นก็สร้างจนเสร็จไม่มีปัญหาอะไรเพราะ

ว่าท�าเลดี แต่ถ้านับถึงวันนี้ก็มีอยู่ 6 โปรเจ็ก”

หลังจ�กย้�ยกลับม�อยูใ่กล้บ้�นได้ระยะหนึ่ง เข�กไ็ด้รับคำ�สั่งให้ย้�ยกลับเข้�กรุงเทพฯเพร�ะ

สอบเข้�โรงเรียนเสน�ธิก�รทห�รบกได้ จึงต้องปล่อยง�นก่อสร้�งให้บริษัทรับเหม�ก่อสร้�ง

เป็นผู้ดูแลโครงก�รฯ และใช้วิธีกลับม�ตรวจง�นเป็นระยะเมื่อเรียนจบโรงเรียนเสธฯก็ถูกส่ง

ลงไปอยู่ศูนย์ก�รทห�รช่�ง จังหวัดร�ชบุรี 2 ปี จ�กนั้นได้ย้�ยกลับม�ภ�คอีส�น ประจำ�อยู่

สำ�นักง�นทห�รพัฒน� หน่วยบัญช�ก�รทห�รพัฒน�  จังหวัดสกลนคร จนกระทั่งติดยศพัน

โท ขณะเดียวกันพ่อของเข�ก็อ�ยุม�กขึ้นจึงเริ่มคิดและตัดสินใจว่� คงถึงเวล�ที่จะต้องกลับ

ม�รับช่วงดูแลกิจก�รจ�กคุณพ่อ จ�กนั้นพันโทเอกสิทธิ์ก็ตัดสินใจล�ออกจ�กร�ชก�รเป็น

นักธุรกิจเต็มตัว

 

“ตอนนี้ธุรกิจใน 4-5 ประเภทตัวที่เน้นสุดคือโรงโม่ ก็ยังท�ารายได้ต่อปีประมาณ 30 ล้าน 

ส่วนสนามกอล์ฟศรีธานี (ทางไปวัดป่าบ้านตาด) ขณะนี้เป็นสนามกอล์ฟขนาด 9 หลุม ท�ามา

ตั้งแต่ช่วงปี 2538 เปิดปลายปี 2539 ช่วงนั้นก�าลังไฟแรงสนามกอล์ฟกไ็ปได้เรื่อยๆนะ ไมไ่ด้

มีวอลุ่มเยอะดูๆไปอาจท�าเพราะชอบ เพราะคุณพ่อมีที่ดินเยอะ ก็ปลูกสวนปลูกอะไรไปพอดี

ตรงนี้เหมาะก็เลยท�าสนามกอล์ฟก็แล้วกัน ตอนนี้ทุกคนก็อยากได้ถามว่าท�ามาคุ้มค่าไหม ? ก็

ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่”



197 THE BEST KEY PLAYERS WHO DRIVE E-SAAN ECONOMY

ภ�พรวมธุรกิจโรงโม่หินในปัจจุบันยังคงเดินหน้�ไปด้วย

ตัวเองได้ แต่เมื่อหินใกล้หมด ก็จำ�เป็นต้องมองห�แหล่ง

หินสำ�รองไว้เป็นแห่งที่สอง ที่อยูโ่ซนเดียวกันหรือไม่

ห่�งไกลกันม�กนักส�เหตุที่ยังต้องรักษ�ธุรกิจโรงโม่หิน

ไว้ เพร�ะธุรกิจก่อสร้�งโดยภ�พรวมจะยังมีอัตร�ก�ร

เติบโตต่อไปได้เรื่อยๆ ตร�บเท่�ที่ยังมีก�รก่อสร้�งและ

คว�มต้องก�รที่พักอ�ศัย

 

“มันขายไปได้เรื่อยๆ แล้วตอนนี้ที่ดินในอุดรฯคนมาซื้อ

เยอะ บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น  เช่นย้อนไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว 

เซ็นทรัล ไอทีพลาซ่า มีตึกคอมขึ้นอีก พวกนีใ้ช้หินทั้ง

นั้นนะครับ  เรียกว่าการขายไปได้เรื่อยๆ แล้วยิ่ง AEC 

ก�าลังจะเข้ามา คอนโดฯก็เพิ่มขึ้น ผมยิ่งดใีจ สุดท้ายก็

ต้องมาเอาหิน”

 

ในขณะที่ธุรกิจโรงโม่หินแม้จะมีก�รแข่งขันกันอยู่บ้�ง 

แต่กไ็มใ่ชใ่นเรื่องของก�รตัดร�ค�ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น

เรื่องก�รห�แหล่งแร่หินและขอสัมปท�นแหล่งหิน ส่วน

ปัญห�ด้�นอื่นๆ ก็จะเป็นเรื่องของก�รบำ�รุงรักษ�เครื่อง 

จักรกล เพร�ะเครื่องจักรทีใ่ชใ้นกิจก�รโรงโม่หินจะมี

อัตร�ก�รสึกหรอสูงกว่�จักรท่ีใชใ้นอุตส�หกรรมชนิด

อื่น เช่นนี้แล้วจึงไม่มีคว�มจำ�เป็นทีโ่รงโม่หินจะตัดร�ค�

กันเองเพร�ะก�รผลิตในปัจจุบันยังมีปริม�ณไม่เพียงพอ

ต่อคว�มต้องก�ร ทำ�ให้ผูใ้ช้หินอ�จต้องใช้วิธีจองคิว

ล่วงหน้�

ดังนั้น ก�รทำ�โรงโม่หินจึงเป็นก�รแข่งขันกับตัวเอง ต้อง

ดูแลรักษ�เครื่องจักรอย่�งใกล้ชิด ยิ่งถ้�บริห�รก�ร

ซ่อมบำ�รุงให้ต่ำ�ที่สุดได้ ก็ย่อมหม�ยถึงผลกำ�ไรที่ถูก

หักออกจ�กต้นทุนก็จะมีม�ก เพร�ะจ�กประสบก�รณ์

ของ “พันโทเอกสิทธิ์” เข�เห็นว่�กิจก�รบ�งแห่งที่มี

ผลประกอบก�รข�ดทุนหรือกำ�ไรน้อยกว่�ปกติ เป็น

เพร�ะก�รบริห�รต้นทุนที่เกิดจ�กก�รบำ�รุงรักษ�ไม่ได้ 

เนื่องจ�กก�รซ่อมบำ�รุงและอะไหล่ของเครื่องจักรกลจะ

มีค่�ใช้จ่�ยตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้�นบ�ท

“ถ้าเราดูแลให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานไดโ้ดยต้นทุน

ไม่หมดไปกับการซ่อม แล้วลองเอามาหารกับต้นทุน ก็จะ

ไม่สูง แต่ถ้าดูแลไม่ดี แล้วใช้คนทีไ่ม่เชี่ยวชาญไปท�า ของ

พังมาก็หลายแสน”

อนาคตของทรัพยากร“หิน”ท่ีจะต้อง

หมดไป
“ธุรกิจที่เราต้องเน้นที่สุดคือโรงโม่ เพราะยิ่งธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์โตเท่าไหร่ โรงโม่ยิ่งขายหินไม่ทัน”

 

แหล่งแร่หินในประเทศไทยที่สำ�คัญก็คือ สระบุรีซึ่งถือ

เป็นแหล่งใหญ่ นอกจ�กนี้ก็ยังมีสุพรรณบุรีซึ่งแหล่ง

หินเหล่�น้ีจะนำ�ไปรองรับก�รก่อสร้�งในกรุงเทพฯและ

จังหวัดในภ�คกล�ง  ส่วนในภ�คอีส�นตอนบนจะมี 

แหล่งสำ�คัญอยู่ที่ หนองบัวลำ�ภู เลย และขอนแก่นแต่

ถ้�เป็นอีส�นใต้ ก็จะพบแหล่งหินในจังหวัดอุบลร�ชธ�นี 

สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ แต่หินทีไ่ด้จ�กบุรีรัมย์จะเหม�ะ

สำ�หรับก�รทำ�ร�งรถไฟซึ่งหินจ�กแหล่งต่�งๆ ข้�งต้น 

เป็นหินปูนไม่ส�ม�รถนำ�ไปรองร�งรถไฟได้วัตถุดิบ

หรือหินที่ทำ�เหมืองจะต้องเป็นหินที่ต้องระเบิดจ�ก

ภูเข� ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหินปูนเพร�ะห�ได้ง่�ยระเบิด

และโม่ง่�ยแตใ่นปัจจุบันหินแกรนิต เริ่มเข้�ม�มีบทบ�ท

ม�กข้ึนเพร�ะคว�มต้องก�รวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติ

แข็งม�กขึ้นเช่นหินสำ�หรับทำ�คอนกรีตพื้นไม่เรียบเป็น

เทคโนโลยีคอนกรีตเพื่อก�รก่อสร้�งตึกสูงซึ่งมีก�ร

พัฒน�คอนกรีตธรรมด�เป็นคอนกรีตอัดแรงและเป็น

คอนกรีตอัดแรงสูงพิเศษ

 

ก�รใช้ประโยชน์จ�กหินปูนก็คือ ใช้ผสมคอนกรีต ทำ�

ถนน ทำ�อ�ค�ร ทำ�เส�สำ�เร็จและค�นสำ�เร็จรูป  อะไร

ประม�ณนั้น  อย่�งที่ผ่�นม�เห็นหินสีแปลกๆ ก็ส่งกรม

ทรัพย�กรธรณไีปตรวจก็กล�ยเป็นหินภูเข�ไฟแทรกขึ้น

ม�แต่หินปูนอ�จจะอยู่ลึกลงไปอีก ถ้�มันลึกม�กต้นทุน

เร�สูงก็ทำ�ไมไ่ด้ อย่�งระบบไฟฟ้�ในโรงโม่ก็จะมีวิธีช่วย

ให้ถูกช�ร์ตค่�ไฟฟ้�ไมใ่ห้สูงม�กนัก ส่วนเครื่องจักรใหม่ๆ 

ก็มีคนเสนอม�เยอะ”

หลังจ�กที่แหล่งแร่หินร่อยหรอลงไป ก�รขอใบอนุญ�ต

สัมปท�นหินภูเข�จึงทำ�ไมไ่ด้เหมือนแต่ก่อน พันโทเอกสิทธิ ์

จึงห�ท�งออกโดยก�รไปซื้อท่ีน�เพื่อทำ�เป็นเหมืองหิน 

ซึ่งก�รทำ�เหมืองแร่และเหมืองหินบนพื้นร�บมักเป็นก�ร

ทำ�เหมืองที่ถูกต้องต�มหลักวิศวกรรมใช้เครื่องเจ�ะ

ระเบิดและเครื่องจักรอุปกรณ์ในก�รทำ�เหมืองขน�ด
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ป�นกล�งถึงขน�ดใหญ่ใช้เงินลงทุนค่อนข้�งสูงหน้�

เหมืองมักจะมีคว�มปลอดภัยสูงยกเว้นก�รทำ�เหมือง

เพียงบ�งแห่งที่ยังอ�จมีก�รทำ�เหมืองทีไ่ม่ถูกต้องต�ม

หลักวิศวกรรมโดยมีก�รทำ�เหมืองไปต�มส�ยแร่ไม่มี

ข้อมูลก�รเจ�ะสำ�รวจแร่ท่ีเพียงพอหน้�เหมืองมักยังคง

มีสภ�พสูงชัน

“ทรัพยากรหินมันจะมีเยอะอยู่นะ แล้วแต่ว่าคนทีไ่ดใ้บ

อนุญาต เยอะสุดก็ 300ไร่ ใบนีไ้มไ่ด้ก็ต้องไปขอใบใหม่ 

ถ้าไมไ่ด้ก็ต้องไปขอภูเขาแต่ก่อนท�าได้ แต่ทุกวันนีไ้มไ่ด้ละ 

เลยไปซื้อที่นาท�าเป็นก้นหอยวนๆลงไปข้างล่าง ตอนนี้ผม

ก็ท�าแบบนี้อยู่ ลงไปได้ 40 เมตรผมท�าอยู่อีก 20 ปีก็ยัง

ท�าได้ แต่ถ้าหมดแล้วจริงก็บริจาคให้ชุมชน”

และหลังจ�กปิดเหมืองไปแล้วท่ีดินบริเวณดังกล่�วก็

กล�ยเป็นอ่�งเก็บน้ำ� ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเจ้�ของที่ดินมักจะ

บริจ�คให้เป็นแหล่งน้ำ�ของชุมชนจ�กน้ันกไ็ปห�แหล่งหิน

ใหมใ่นบริเวณใกล้ๆกัน เพร�ะแหล่งแร่หินปูนใต้ดินมักจะ

อยูใ่กล้ๆ กัน และส�ม�รถใชโ้รงโม่หินต่อเนื่องกันโดยไม่

ต้องย้�ยไปสร้�งในที่แห่งใหม่  “ส่วนวัสดุที่จะม�ทดแทน

หิน ในเวล�นี้เข�กใ็ช้กันเยอะ ก็ลดปริม�ณของหินลงไป

เยอะเหมือนกัน ยกตัวอย่�ง ง�นถนน หินที่ลอกออกม�

จ�กถนนก็เอ�เข้�เครื่องบดแล้วก็นำ�กลับม�ใชไ้ด้อีกเช่นกัน”

บ้านจัดสรรกับทิศทางธุรกิจ
ก�รว�งตำ �แหน่ งในฐ�นะผู้ ปร ะกอบธุ ร กิจบ้ �น

จัดสรร“พันโทเอกสิทธิ์”ได้ว�งตัวเองอย่�งถ่อมตนว่�

เป็นเพียงผู้ประกอบก�รท้องถิ่น ทีไ่มไ่ด้มีชื่อเสียงเป็นที่

รู้จักในวงกว้�ง ไม่มีทุนก้อนใหญโ่ตที่จะส�ม�รถกว้�นซื้อ

ที่ดินแปลงสวยๆ ไมใ่ช่กิจก�รแบรนด์เนมจ�กกรุงเทพฯ 

แต่กระนั้นเข�ก็ยังมองว่�ธุรกิจ อสังห�ริมทรัพย์ในเมือง

อุดรฯ จะยังคงเดินหน้�ต่อไปได้ แม้จะต้องเผชิญกับก�ร

แข่งขัน แต่กไ็มใ่ช่คู่แข่งขันโดยตรงนักห�กแต่เป็นธุรกิจที่

ค่อยๆทำ� ค่อยๆ เป็นไป “ราคาบ้านของเราอยูใ่นกลุ่มลุก

ค้าระดับกลาง กไ็ม่ถึงกับสูงมาก อยู่ประมาณ 2ล้านต้นๆ 

ถึง 2ล้านปลายๆ ก็จะขายดีหน่อย  แต่บ้านเดี่ยวสองชั้น

จะอยู่ที่  3 ล้านขึ้นไป บางหลังก็ 4 ล้านเพราะว่ามันใช้

พื้นที่มากหน่อย”

 

ทิศท�งของธุรกิจบ้�นจัดสรรของเข�ในเวล�นี้ยังเหลือ

โครงก�รท่ีอยูใ่นระหว่�งดำ�เนินก�รก่อสร้�งเฉพ�ะบ้�น

ศรีธ�นี บ้�นท่�ตูมดงสระพัง ในเขตอำ�เภอเมือง บน

เนื้อที่ 165 ไร่ แต่ขณะนี้มีก�รใช้พื้นที่จริงเพียงแค่ 40 

ไร่ยังเหลือพื้นที่สำ�หรับนำ�ไปพัฒน�โครงก�รอีกกว่� 

100 ไร่  ซึ่งโดยศักยภ�พของเมืองอุดรฯ ที่มีอัตร�ก�ร

เติบโตของเศรษฐกิจที่น่�พอใจ  “เรื่อง AEC ผมดใีจเลย

นะเพราะผมท�าโรงโม่ ส่วนบ้านผมก็มองว่าขายได้ ถ้าเข้า

มาแล้วเศรษฐกิจดีขึ้นคนก็ต้องอยากมีบ้านซึ่งผมท�างาน

เฉพาะบ้านพร้อมที่ดิน คนต่างชาติอาจซื้อที่ดินยากหรือ

ว่าคนท้องถิ่นต้องการถ้าเขามีรายได้เพิ่มขึ้นก็ต้องซื้อ

อยู่แล้ว ตรงนี้ผมมองว่าคอนโดมิเนียมยังมโีอกาส ถ้า

สร้างคอนโดได้ ต่างชาติมาก็ซื้อไดใ้ครก็ซื้อได้ แต่ผมกไ็ม่

สามารถท�าได้ส่วนอ่ืนนะตรงเตรียมตัวเองให้พร้อมเลยนะ 

ทั้งเรื่องภาษา Serviceให้เขาและพร้อมที่จะบริการ”
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“แฟรี่พล�ซ่�”  คือ ตำ�น�นห้�งค้�ปลีกแห่งจังหวัดขอนแก่น  ที่มีคว�มยิ่งใหญไ่ม่แพ้ห้�ง

ใดในระดับภูมิภ�ค เคยทำ�ยอดข�ยในระดับภูมิภ�คสูงสุด มีแนวคิดในก�รทำ�ธุรกิจด้วย

รูปแบบที่ทันสมัย แต่ลักษณะก�รบริห�รธุรกิจยังเป็นรูปแบบ “กงสี” ที่มีเพียงพี่และน้อง

แบ่งกันทำ�หน้�ที่หลัก ๆ 

เส้นท�งธุรกิจของห้�งค้�ปลีกแห่งนี้ เผชิญกับอุปสรรค์ขว�กหน�มน�นัปก�ร  ทั้ง

อุบัติเหตไุฟไหม้ห้�งที่กำ�ลังรุ่งโรจน์สร้�งร�ยได้เป็นกอบเป็นกำ�ให้ห�ยไปในพริบต� จ�ก

ร�ยได้เปลี่ยนเป็นหนี้สินก้อนใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบ เปรียบดังชีวิตที่กำ�ลังเพลิดเพลินอยู่

สรวงสวรรค์เพียงข้�มคืนกลับพลิกผันดิ่งสู่นรก ห้วงเวล�เดียวกัน  ยังถูกกระหนำ่�เติมกับ

ก�รรุกคืบเข้�ม�แย่งชิงตล�ดของห้�งต่�งถิ่น ต�มด้วยวิกฤติเศรษฐกิจ “ต้มยำ�กุ้ง” แต่

เมื่อวันเวล�ผ่�นไป  ณ วันนี้ อ�ณ�จักรของ  “แฟรี่พล�ซ่�ฯ”  ส�ม�รถฝ่�ฟันอุปสรรค

เหล่�นั้น พลิกฟื้นขึ้นม�ยืนผง�ดอยูไ่ด้อย่�งแข็งแกร่งและมั่นคง แมไ้ม่ยิ่งใหญ่เป็นเบอร์

หนึ่งเช่นอดีต แต่ก็ทำ�ให้ทุกคนยอมโค้งคำ�นับในคว�มเป็น “ยอดนักสู้” ของตระกูลพัฒนพี

ระเดช  ที่มีทุนแห่งคว�มดีรองรับและหนุนเสริม โดยมีธุรกิจใหม่ “ตล�ดต้นต�ล” ที่จับ

ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เป็นสัญลักษณ์แห่งก�รเริ่มต้นอีกครั้ง  

“ตอนนี้พี่ก็เหมือนแม่  ต้อง (พีระพล พัฒนพีระเดช) ก็เหมือนพ่อ  พี่จะใกล้ชิดพวกนี้  ต้อง

จะห่างหน่อย  แต่ถ้าไมไ่หวจริงๆนะ ต้องจะเข้ามา มาเคลียร์จับเข้าประชุมหมด เคลียร์ทุก

อย่างจบในห้องประชุม  พี่น้องเหมือนเดิม  เป็นครอบครัวที่เลี้ยงกันมาแบบพี่ดูแลน้อง”

โฉมสุดา  
วโนทยาโรจน์                                            

กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ศูนย์สรรพสินค้า ,แฟรี่พลาซ่าขอนแก่น
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“โฉมสุด�  วโนทย�นโรจน์”  กรรมก�รผู้จัดก�รห้�ง 

แฟรี่พล�ซ่� จำ�กัด  ผู้ทีไ่ด้รับมอบหม�ยให้เป็นทำ�หน้�ที่

เป็นหัวเรือใหญใ่นกิจก�รที่  “เตี่ย”   ได้บุกเบิกเอ�ไว้  ร่วมกับ 

น้องช�ยคนโตอีกคนหนึ่ง  คือ “พีระพล พัฒนพีระเดช” 

แต่ตอนหลังได้เบนเข็มไปเดินบนเส้นท�งก�รเมืองท้องถิ่น  

ภ�ระคว�มรับผิดชอบทั้งหมด จึงได้ตกอยู่บนบ่�ของ 

“โฉมสุด�”  ที่จะต้องแบกรับภ�ระในฐ�นะพี่ส�วคนโต  

   

ย้อนกลับไปในช่วงอดีต ปีทองของอ�ณ�จักร “แฟรี่พล�ซ่�” 

คือ ช่วงระหว่�งปี 2534 - 2537 พื้นที่ร�ว 45,000  

ต�ร�งเมตรของแฟรี่พล�ซ่� ขอนแก่น บนถนนศรีจันทร์  

พร้อมสรรพด้วย สวนสนุก  โรงหนัง สนุ๊กเกอร์คลับ และ 

Health Club มีทุกอย่�งเท่�ที่ห้�งสรรพสินค้�ชั้นนำ�

จะมไีด้ สิ่งที่บ่งบอกถึงคว�มสำ�เร็จคือ ยอดข�ยที่สูงสุด

เป็นประวัติก�ลนับแต่มีก�รก่อตั้งอ�ณ�จักรแฟร่ีพล�ซ่�

เป็นต้นม� แต่แล้วอ�ณ�จักรที่แข็งแกร่ง ก็มีอันต้องพัง

ทล�ยลงในพริบต� ในวันที่ 18 กรกฎ�คม 2538  เมื่อ

เปลวเพลิง ได้เผ�ผล�ญห้�งแฟรี่พล�ซ่� จนเหลือแต่

เพียงซ�กปรักหักพัง และกองหนี้มหึม�ทีไ่ม่รู้ว่�จะชดใช้

ให้หมดสิ้นได้อย่�งไร  

  

“ครอบครัวเร�คุยกันต่อว่�จะเอ�อย่�งไร  ถ้�เลิกเลยเร� 

ก็ยังพอจะอยู่แบบเรียบๆได้แต่พนักง�น 300 คนจะต้อง

ตกง�นถูกลอยแพหมด  ทุกคนบอกสู้เพื่อเข�ไดไ้หม  คือ

ถ้�สู้กโ็อเคก็เลยไปเช่�สน�มกีฬ�ของจังหวัดข�ยอยู่  9 วัน 

ส่งสินค้�ทั้งของหนไีฟ บ�งส่วนบริษัทซับไพรเออร์เข�ส่ง

สินค้�ม�ช่วยส่งม� 70 เปอร์เซ็นต์ ม�ช่วยแล้วกใ็ห้

เปอร์เซ็นต์เพื่อให้เลี้ยงพนักง�นได้   ตอนนั้นข�ยดีม�ก

วันหนึ่ง 8 - 9 ล้�นบ�ท เร�ย้�ยม�เช่�ห้องแถวหลังห้�ง

แฟรี่ฯ ทีไ่ฟไหม้นั่นแหละ เป็นห้องแถวที่ว่�งอยู่ ก็เลยเช่�

ก�งเต้นท์ข�ยม�เรื่อยๆ จ�กนั้นไปเช่�โกดังถนนมะลิวัลย์

เพิ่มขึ้น ตรงนั้นเนื้อที่ประม�ณ 3,000 ต�ร�งเมตร เปิด

เป็นห้�งเล็กๆขึ้นม�มี KFC มีอะไรทุกอย่�งเหมือนห้�ง

ลงทุนไปเยอะเหมือนกัน แต่ตอนนี้ปิดไปหมดแล้ว”

“ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่น�น” เป็นประโยคที่ “เตี่ย” พรำ่�

สอนอยู่เสมอ เพร�ะเตี่ยเป็น“คนจีนเหล�ซิก” ซึ่งคำ�ว่� 

“เหล�ซิก” ก็แปลคว�มได้ว่� มีคว�มซื่อสัตย์  รักเพื่อนฝูง 

แคร์เพื่อนฝูง “เตี่ย” จึงมีเพื่อนฝูงม�กจนเกือบจะเป็น 

น�ยกฯ แทบทุกสม�คมที่มีอยูใ่นจังหวัดขอนแก่น

เมื่อครอบครองอ�ณ�จักรใหญ่ ก็ต้องเลี้ยงดูบริว�รว่�น

เครือเป็นจำ�นวนม�ก แม้ต้องเผชิญกับวิกฤตแสนส�หัส

แต่ลูกน้องอีกร้อยแปดสิบกว่�ชีวิตยังต้องกินต้องใช้

ต้องห�ง�นห�เงินม�จ่�ยเงินเดือน  พนักง�นข�ย (PC) 

อีกร้อยกว่�ชีวิต ที่บริษัทเจ้�ของสินค้�เป็นผู้รับผิดชอบ 

แต่ก็อยู่รวมกันเสมือนครอบครัวเดียว ก็ต้องได้รับก�ร

ดูแลดุจเดียวกัน 

ข้อดีของก�รบริห�รง�นแบบเถ้�แก่  (แต่ทันสมัย) ทำ�ให้

อ�ณ�จักรแฟรี่ฯค่อยๆ ฟื้นตัว คนที่เคยค้�ข�ยจนไว้เนื้อ

เชื่อใจก็ยังคงใหใ้จต่อกันไม่เสื่อมคล�ย อย่�งร�ยของ 

รีเวอร์บ�ร์เธอร์ ได้ส่งสินค้�ม�ใหใ้นร�ค�ถูก เมื่อซื้อถูก

ก็ข�ยถูก เมื่อข�ยถูกก็ข�ยได้ม�ก มีเงินสดหมุนเวียนจ่�ย

เงินเดือนลูกน้องจ่�ยจิป�ถะ เมื่อเหลือเงินก็จ่�ยหนี้ จ�ก

นั้นจึงเริ่มเนรมิตอ�ณ�จักรใหม่ เพื่อกลับม�ยืนบนสมรภูม ิ

ธุรกิจค้�ปลีกอีกครั้งหนึ่ง

 

“พื้นที่ของแฟรี่พล�ซ่�ถนนกล�งเมืองปัจจุบัน มี 9ไร่ค่ะ 

สมัยก่อนที่แถวนีไ้ม่เจริญเท่�ถนนศรีจันทร์ (แฟรี่ที่ถูกไฟ

ไหม้) เร�กไ็ม่เคยม�มอง  ที่เตี่ยจับไว้ก็เพร�ะเป็นดองกับ

คุณวิรัช  รักสุจริต แกก็น่�รักบอกว่�ที่แปลงนี้จับไว้เถอะ

มีอน�คต เตี่ยก็จับเอ�ไว้ ก็เลยเป็นที่ตัวเองแต่ถึงอย่�งไร

เร�ก็ต้องลงทุนก่อสร้�ง”

 

หลังจ�กต้องเผชิญกับวิกฤตไิฟไหม้และต�มติดด้วย

วิกฤติเศรษฐกิจ ก็ถึงคร�วต้องเผชิญกับปัญห�ห้�งยักษ์

ค้�ปลีก เริ่มจ�กแม็คโคร ต�มติดด้วยโลตัส แล้วก็ถึง

คร�ว “บิ๊กซี” ...

“.. บิ๊กซีนี่บังเอิญเป็นหุ้นส่วนกับตระกูลจิราธิวัฒน์  เรามี

หุ้น CR (Central Retail) ร่วมอยู่ด้วย จึงใช้หุ้นเดิม

ร่วมทุนกับเขาขณะท่ีตัวเองล�าบากแต่ก็ยังต้องหุ้นกับเขา

ด้วยนะ เพราะเรามีคอนเน็กชั่นกัน มีหุ้นอยู่ยี่สิบกว่า

เปอร์เซ็นต์ สภาพของเราคือตะเกียกตะกาย แต่เงินเขาก็

ใหญ่ เงินเราก็เล็ก”

 

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้�ก็เคยถูกกล่�วห�ว่� เอ�เงินไปจมกับ

เซ็นทรัล ไม่มีดอกเบี้ยไมไ่ด้รับปันผลเป็นเวล�ถึงสิบปี แต่

หลังจ�กห้�งบิ๊กซีค่อยๆ เติบโตจนย่�งเข้�สู่ปีที่ 10 - 11 ก็

เริ่มมองเห็นกำ�ไร  ผ่�นเข้�ปีที่ 12 – 13 กำ�ไรจึงงอกเงย
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จนพอได้เก็บเกี่ยวเอ�ดอกผลไปลงทุนเพิ่ม จนถึงเวล�นี้

กไ็ด้รับปันผลคุ้มจนเกินทุน เวล�นี้ก็เก็บดอกผลไปใช้

เพียงอย่�งเดียว

 

“บางคนเรียกว่า ชักศึกเข้าบ้าน  คนขอนแก่นเรียกอย่าง

นั้น  จริงๆ เขาบอกว่าต้องต่อต้านไมใ่ห้มา  แต่เรามองว่า

ไม่มใีครต่อต้านได้  มองว่าการต่อต้านกไ็ดใ้นระยะหนึ่ง  

เป็นการยืดเวลาเท่านั้นเอง  เราต้องเตรียมพร้อมในการ

เข้ามา มีจุดยืน”

 

เมื่อขอนแก่นคือ เป้�หม�ยสำ�คัญในภ�คอีส�นสำ�หรับ 

“เซ็นทรัล” แล้ว แฟรี่ฯ เคยมีคว�มสัมพันธ์อันดีม�ตลอด

จะทำ�อย่�งไรกับดีลที่มีอยู่เก่�ก่อน ไหนจะหุ้นส่วนที่มีอยู่

ในบิ๊กซี ไหนจะดีลใหม่ที่ตระกูลจิร�ธิวัฒน์ เปิดท�งให้

เข้�ไปถือหุ้น สำ�คัญกว่�นั้นก็คือ ผลกระทบทั้งท�งตรง

และท�งอ้อมที่จะต้องมีม�ถึงแฟรี่พล�ซ่� พร้อมๆ กับต้อง 

พย�ย�มรักษ�สัดส่วนหุ้นในอัตร� 20 กว่�เปอร์เซ็นต์ใน

กลุ่มเซ็นทรัลและสัดส่วนหุ้นในบิ๊กซใีหไ้ด้เหมือนเดิม 

“คือ คอนเน็คชั่นเก่า  นั่นแหละ เขาก็มาถามว่าเราจะหุ้นไหม 

เราก็บอกว่าหุ้น  หุ้นแบบไม่ค่อยมีตังค์ก็หุ้น  แต่จริงๆ  

เซ็นทรัล คือ ผ่อน  ผ่อนสองปีถึงหมด  ผ่อนเดือนละห้า

ล้านไปเรื่อยๆ ห้าล้านแรกก็ตั้งแตโ่อนที่กันเลย  ใช้เวลา

ก่อสร้างสองปี  เปิดได้ปลายปี 2552”

ระบบกงสี เป็นผลสืบเนื่องม�จ�กระบบก�รบริห�ร

จัดก�รธุรกิจที่มี “เตี่ย”  เป็นผู้ก่อร่�งสร้�งตัว พวกเข�

มีคว�มชัดเจนในก�รบริห�รกิจก�รโดยหมู่พี่น้อง โดยพี่

น้องทั้ง 6 คน ไม่ว่�ใครจะทำ�ง�นม�กหรือน้อยแต่เงิน

เดือนทีไ่ด้ปันส่วนจะอยูใ่นอัตร�เดียวกัน มีสวัสดิก�รเท่�

กัน และทุกคนก็ยอมรับในกฎเกณฑ์ดังกล่�ว เพร�ะนี่คือ

มรดกอีกชิ้นหนึ่งที่ “เตี่ย” ทิ้งไวใ้ห้ เป็นมรดกท�งคว�ม

คิดถึง และแม้ว่�ก�รบริห�รง�นแบบ family business 

model ของครอบครัวจะถูกทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่� 

แต่ผลลัพธ์ก็มักจบลงอย่�งสวยง�ม ห�กใครได้ฟังคว�ม

คิดอ่�นประโยคนี้ บ�งทีอ�จจะเปลี่ยนทัศนคติต่อ Fam-

ily Business Model ไปเลยกไ็ด้ ในคำ�ถ�มถึงอน�คต

ของ “แฟรี่พล�ซ่�” รวมทั้งห้�งค้�ปลีกท้องถิ่นอื่นๆ  

              

“ห้างไทยนี่มันค่อนข้างนิ่งจะไปฉีกแบงก์แข่งกับส่วน

กลางมันยาก เราเริ่มแตกมาท�าห้างสรรพสินค้าชุมชน 

(community mall)   ทิศทางของพี่ก็คล้ายกัน  แต่พี่

ไมใ่ช่ห้างสรรพสินค้าชุมชน  เพราะมันเป็นการลงทุนที่

สูงแล้วก็เหนื่อยกับมันหลายปี  แล้วก็จะมีสายป่านยาว ก็

จะเหมือนยูดีทาวน์ที่อุดรธานี  ปีที่ 3 -  4 ถึงมาฟื้น  คือ

ถ้าไมใ่ช่เงินหนากไ็ปรอดเหมือนกัน”  

 

นี่คือ...ที่ม�ของคว�มคิดในก�รสร้�งธุรกิจใหม่ “ตล�ด

ต้นต�ล” เป็นเทรนด์ที่คุณโฉมสุด�บอกว่�เป็นเรื่องของ

ไลฟ ์สไตล ์คนรุ ่นใหม ่ เป ็นผลจ�กก�รเฝ ้� สังเกต

พฤติกรรมของคนทำ�ง�น ที่ต้องก�รอะไรบ�งอย่�งใน

เวล�หลังเลิกง�น พวกเข�ต้องก�รพักผ่อน  บ�งคน

เลือกเข้�ผับ  บ�งคนไปดูหนัง  บ�งคนอย�กท�นข้�ว

อย�กสังสรรค์กับเพื่อน  บ�งกลุ่มต้องก�รปรึกษ�ห�รือ

เรื่องธุรกิจ ก็อ�จใช้เป็นที่ประชุมตอนเย็นในสถ�นที่ทีไ่ม่

เป็นท�งก�ร ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มผู้รักง�นศิลปะก็คือ อีก

กลุ่มเป้�หม�ยหนึ่ง

“..ประชุมกรรมการในพี่น้อง  “ต้อง”(พีระพล พัฒนพีระ

เดช) นี่ก็อาร์ตตัวพ่อ เราก็อาร์ต  คือจริงๆ ตัวเองรัก

ด้านนี้ แต่จะไปสื่อจะไปสอนหรือว่าเปิดโรงเรียนสอนมันก็

ไมใ่ช่ แต่จะท�ายังไงให้ศิลปินเขามีความรู้สึกว่า มันเป็น

แหล่งของเขา เป็นบ้านของเขา สุดท้ายพี่ยังอยากได้

หมู่บ้านศิลปินในตลาดต้นตาล แล้วคนที่ชอบเสพงาน

ศิลป์ ก็มาเดินได้ที่เดียวเลย จะมีทุกอย่างในนั้น เรา

ต้องใจกว้างพอสมควร”

เนื้อที่ร�ว 97 ไร่ คือ ขน�ดของโครงก�รทั้งหมด แต่จะ

ดำ�เนินก�รก�รพัฒน�พื้นที่เฟสแรกไปก่อน  32  ไร่ มี

คอนโดมีเนียม 2 อ�ค�รๆ แรกข�ยไปหมดแล้ว โดยใน
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ตล�ดประกอบไปด้วยโซนต่�ง ๆ  ทั้งโซนเปิดท้�ยข�ยของ โซนแฟชั่น โซนอ�ห�ร ร้�น

ก�แฟ และฟ�สต์ฟู้ด ในท่�มกล�งบรรย�ก�ศแบบสวน ทีไ่ด้เปิดดำ�เนินก�รไปเมื่อ 

วันที่ 28 มิถุน�ยน 2555  

เมื่อถูกถามว่า ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายขนาดนี ้ ไม่

คดิจะขยายไลน์ไปทำาธุรกจิอืน่บ้างหรือ ? 
“... ตอนนี้ธุรกิจอื่นเราก็มีอพาร์ตเมนท์เท่านั้นเอง นอกนั้นกไ็ม่ท�าอะไรแล้ว ไม่มีอะไร

อย่างอื่น อยากขายทอง แต่ขายไม่เป็น เราพอใจแล้วปีหนึ่งๆในกลุ่มพี่น้อง เราจะมี

เงินปันผลให้หลายล้านนะต่อคน ใครจะไปเที่ยวไปท�าอะไร เป็นอิสระครอบครัวเราดู

แล้วอาจจะไม่ประหยัดนะเรามีเงินไวใ้ช้”

 

นี่คือ....เส้นท�งชีวิต และธุรกิจของ “ห้�งแฟรี่พล�ซ่�ขอนแก่น” ที่ถูกถ่�ยทอดผ่�น 

“โฉมสุด� วโนทย�โรจน์” พี่ส�วคนโต ที่ทำ�หน้�ที่ดูแลน้องๆทั้งหมด 6 คนของ

ตระกูล“พัฒนพีระเดช”ที่ผูกร้อยด้วยส�ยใยแห่งคว�มรัก คว�มผูกพัน ในคว�มเป็น

พี่เป็นน้อง ตลอดจนคว�มดีและก�รเสียสละอันเป็นมรดกสำ�คัญที่มีค่�ที่สุดที่ “เตี่ย” 

ทิ้งไวใ้ห้        

ธุรกจิของตระกูลพัฒนพรีเดช
-  ศูนย์ก�รค้� แฟรี่พล�ซ่� ขอนแก่น

-  ศูนย์ก�รค้� บิ๊กซี ขอนแก่น (ร่วมทุนกับ บมจ.บิ๊กซี)

-  ศูนย์ก�รค้� เซ็นทรัล พล�ซ่� ขอนแก่น (ร่วมทุนกับเครือเซ็นทรัล)

-  ตล�ดต้นต�ล (ร่วมทุนกับกลุ่มวร�สิริ)

-  ตล�ดค้�ส่ง อู้ฟู่ (โครงก�รในอน�คต ร่วมทุนกับกลุ่มวร�สิริ)
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วิกฤตเศรษฐกิจกับคว�มเป็นไปของธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ มักจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันอย่�ง

แยกไม่ออก เมื่อใดเศรษฐกิจดี ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ก็อู้ฟู่มั่งคั่ง ย�มใดที่เศรษฐกิจตกตำ่�

อสังห�ริมทรัพย์ก็ฟุบต�มไปเป็นอันดับแรกๆเป็นปร�กฏก�รณ์ที่เห็นได้จ�กวิกฤต

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทุกมุมโลก ในกรณีของวิกฤติต้มยำ�กุ้งเมื่อปี 2540 ก็ดูจะไมใ่ช่ข้อ

ยกเว้น เพร�ะวิกฤติคร�วนั้นได้กว�ดเอ�ผู้ประกอบก�รอสังห�ริมทรัพย์ทั้งร�ยเล็กร�ย

ใหญ่ห�ยไปจ�กบัญชีจนแทบหมดสิ้นจะเหลือก็เพียงร�ยที่เข้มแข็งจริงๆ เท่�นั้นจึงจะส�ม�รถ

ประคองเอ�ตัวรอดม�ได้ และหนึ่งในร�ยที่ว่�รอดม�ได้ก็มี บริษัทอสังห�ริมทรัพย์ที่ชื่อว่� 

“พิม�นกรุ๊ป” อยู่ด้วยอีกหนึ่งบริษัท และวันนี้ “ช�ญณรงค์ บุริสตระกูล” ท�ย�ทของ  

“บุรินทร์ บุริสตระกูล” ผู้ก่อตั้งพิม�นกรุ๊ปจะม�บอกเล่�ถึงเรื่องร�วของพิม�นกรุ๊ปใน

ฐ�นะของหัวเรือใหญ่ของธุรกิจตระกูลในปัจจุบัน

“กลับจากอเมริกาแล้วก็มาท�างานพักหน่ึงและไปเรียนปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่

ธรรมศาสตร์ (RE-TU) กลับมาท�างานช่วงปี 38 - 39 มาหัดท�างานกับธุรกิจครอบครัว”

 

ช�ญณรงค์ บุริสตระกูล เป็นคนขอนแก่นโดยกำ�เนิด เริ่มต้นก�รศึกษ�ตั้งแต่ระดับชั้น

อนุบ�ลจนจบมัธยมศึกษ�ทีโ่รงเรียนส�ธิตแห่งมห�วิทย�ลัยขอนแก่น และเข้�ม�ศึกษ�

ต่อในระดับอุดมศึกษ�ที่คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

หลังจ�กนั้นจึงไดไ้ปศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�โท ที่บอสตันคอลเลจ สหรัฐอเมริก� และยัง

กลับม�ทำ�ปริญญ�โทใบที่ 2 จ�กคณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี มห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์ ในหลักสูตรด้�นธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์

ชาญณรงค์ 
บุริสตระกูล                                           

อีสานพิมานกรุ๊ป



204  บทสัมภาษณ์นักธุรกิจผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสาน 

หลังจ�กจบก�รศึกษ� เป็นช่วงเวล�ที่ธุรกิจหมู่บ้�น

จัดสรร “พิม�นธ�นี” กำ�ลังขย�ยตัว จึงได้ม�ช่วยดำ�เนิน

ธุรกิจของครอบครัวกับคุณพ่อ “บุรินทร์ บุริสตระกูล” 

และขย�ยกิจก�รสูโ่ครงก�รใหม่ๆ อีกหล�ยแห่งทั้งหมู่บ้�น

จัดสรร อ�ค�รพ�ณิชย์ อ�ค�รชุดในจังหวัดขอนแก่น

และจังหวัดใกล้เคียงในภ�คอีส�น เช่น อุบลร�ชธ�นี 

ร้อยเอ็ด อำ�น�จเจริญ มห�ส�ค�ม ก�รทำ�ง�นในบริษัท

ของตนเองทำ�ใหไ้ด้มีส่วนเกี่ยวข้องและเรียนรูใ้นง�นโดย

ตรงหล�ยๆ ด้�น ทั้งก�รเงิน ก�รข�ย ก�รก่อสร้�ง และ

ด้�นกฎหม�ย

“เริ่มเข้ามาช่วยคุณพ่อก็เป็นเรื่องรวมๆ มากกว่า เริ่ม

จากสาขาที่รู้เรื่องบัญชี การเงิน แล้วค่อยไปเรียนรู้เรื่อง

งานขาย งานออกแบบ ก็ต้องรูไ้ปหมดเกี่ยวข้องไปหมด 

แล้วก็ยังมีพี่น้องก็เข้ามาช่วยกัน 2 คน ส่วนน้องชายอีก

คนหนึ่งไปท�าธุรกิจส่วนตัวที่กรุงเทพฯ”

 

ก�รเปลี่ยนผ่�นจ�กยุค “บุรินทร์” สู่ยุคของ “ช�ญณรงค์” 

ก็มีคว�มเป็นไปคล้�ยๆ กับครอบครัวธุรกิจคนไทยเชื้อ

ส�ยจีนทั่วไป ก�รเปลี่ยนผ่�นคว�มรับผิดชอบจ�กบรรพบุรุษ

ม�สู่ลูกหล�น จะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป นอกจ�กจะมี

ก�รเรยีนรูง้�นเรยีนรูว้ฒันธรรมองค์กรแล้ว ยงัจะมีก�รนำ� 

เอ�คว�มรู้และวิทย�ก�รใหม่ๆ เข้�ม�ใช้กันอย่�งสอดคล้อง

กับธรรมช�ติและคว�มต้องก�รขององค์กร 

“อย่างเรื่องการให้เช่าการบริการส�านักงานท่ีเป็นเรื่อง

แปลกใหม่ เราก็ทดลองท�าพร้อมๆ กับเรื่องบริการสโมสร 

สมาชิก เรื่องโรงแรมมาท�าทีหลัง เรื่องพัฒนาคน พัฒนา

บริการก็ตามมาด้วยเพราะเราคิดว่าน่าจะเป็นแนวที่

ต้องการในอนาคตถึงจุดหน่ึงเราคิดว่าเราได้ธุรกิจหลาย

หลากที่มันช่วยกันและกระจายความเสี่ยงด้วย อีกอันคือ

เราเพิ่มทักษะในการท�างานไปด้วย”  

ธรรมช�ติของธุรกิจหมู่บ้�นจัดสรร เมื่อจบโครงก�รก็

หม�ยถึงง�นก่อสร้�งก็ต้องคร�วว่�งเว้นจนกว่�จะเริ่ม

โครงก�รใหม่ และก�รใช้ฝ่�ยบริห�รง�นก่อสร้�งของ 

“พิม�นกรุ๊ป” จะเป็นพนักง�นประจำ� ซึ่งเมื่อว่�งจ�กง�น

โครงก�รก็จะต้องคอยติดต�มดูแลปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้น

หลังก�รข�ย นอกจ�กนี้ยังต้องทำ�หน้�ที่พัฒน�แบบ

ควบคุมคุณภ�พ เป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒน�ศักยภ�พ

พนักง�นบริษัท และคิดโครงก�รใหม่ 

“เรื่องการบริการ เมื่อหมู่บ้านสร้างเสร็จแล้วเสร็จเลย 

แต่เร่ืองการดูแลและการบริการลูกค้าหลังจากน้ันก็จะ

ไม่มีคนท�า ไหนๆ เราท�าแล้วก็จะไม่ทิ้ง ต้องจัดคนมาคอย

ดูแล อาจจะจัดเป็นกิจกรรมพบลูกค้าในรูปของการประชุม 

สัมมนา กิจกรรมงานสโมสรประจ�าปี กิจกรรมชุมชน รวมทั้ง 

เรื่องของการซ่อมแซมดูแลบ้าน เราก็มีคนท�าหน้าที่” 

 

จ�กแนวคิดที่ค่อนข้�งแตกต่�งในระหว่�งคน 2 รุ่น รุ่น

พ่อที่ทำ�ธุรกิจแบบเถ้�แก่  บุกเบิกธุรกิจด้วยระบบซื้อม�

ข�ยไป กับคนรุ่นใหม่ที่มีก�รศึกษ�ในระดับสูงจ�กต่�ง

ประเทศ ที่นำ�เอ�แนวคิดหลักก�รบริห�รแบบสมัยใหม่

เข้�ม�ใช้กับองค์กร โอก�สที่คว�มคิดสองแบบสอง

แนวท�งจะปะทะกันก็มีคว�มเป็นไปได้สูง ดังนั้นก�ร

สื่อส�รและก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งคนสองรุ่น สอง

แนวท�ง สองวิธีคิด จึงเป็นสิ่งท้�ท�ยสำ�หรับเข�

 

“ก็เป็นเรื่องยาก แต่ผมว่ามันไม่มีสูตรส�าเร็จ กไ็ม่กล้า

บอกว่าต้องท�ายังไง เพราะหลายอันเรารู้สึกว่าท�าแล้ว

มันใช่ มันออกมาแล้วแกไ้ขปัญหาตกลงกันได้  มีอะไร

หลายอย่างที่เห็นด้วยกัน และก็มีหลายกรณีที่หาข้อสรุป

ตกลงกันไมไ่ด้ อาจจะมีทั้งยอมตามนั้นหรือไม่ยอมหรือ

ประนีประนอม” 

 

แม้ว ่�ก�รใช้หลักก�รบริห�รธุรกิจแบบสมัยใหม่จะ

เป็นก�รแข่งขันกันแบบมืออ�ชีพ เป็นวิธีก�รที่แตกต่�ง
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กับก�รบริห�รในระบบเถ้�แก่ที่ทุกเรื่องดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับก�รตัดสินใจของคนๆ เดียว 

ซึ่งนั่นก็เป็นเพียงภ�พจ�กภ�ยนอกสำ�หรับคนทั่วไป แต่สิ่งที่เกิดขึ้นใน “พิม�นกรุ๊ป” ก�ร

ปะทะท�งคว�มคิดกลับมีอยูใ่นระดับตำ่� ขณะที่คนรุ่นใหม่อย่�งช�ญณรงค์จะม�พร้อมกับ

ทฤษฎี แต่กใ็ช่ว่�จะไม่ยอมรับในประสบก�รณ์จริง

 

“อย่างรุ่นคุณพ่อท�าธุรกิจมาถึงขนาดน้ีเร่ืองอะไรหลายอย่างก็รู้หมดเพียงแต่ว่าเช่ือหรือไม่

เชื่อและให้น�้าหนักในการตัดสินใจมากขนาดไหน บางอันเป็นทฤษฎีก็รู้เรื่องและก็ต้องรู้ว่า

ท�ายังไงคิดยังไง รู้แล้วก็พยายามท�า แต่สิ่งแวดล้อมและบุคลิกอาจจะติดออกมาเป็นแบบ

นั้น หลายๆ เรื่องก็ยังใช้ความมีเหตุมีผลใช้ข้อมูลเยอะกว่าผมด้วย”  

 

ข้อสรุปของเข�ก็คือ ก�รอ�ศัยวิธีก�รที่พลิกแพลง รู้จักสร้�งหรือกำ�หนดบุคลิกของตัว

เอง รู้จักศิลปะในก�รพูดคุย รวมทั้งคุยห�วิธีก�รเฉพ�ะตัวที่จะต้องก้�วขึ้นม�เป็นผู้นำ�

องค์กร ต้องสั่งสมสัญช�ติญ�ณเข้�ไปไวใ้นบุคลิกของผู้นำ� เพร�ะคว�มแตกต่�งระหว่�ง

ครั้งที่เข้�ม�ช่วยธุรกิจของครอบครัวที่เชื่อมั่นในวิช�คว�มรู้ กับสถ�นะในปัจจุบันที่บ�ง

ครั้งอ�จไม่มีเวล�สำ�หรับก�รนั่งคิดเพื่อตัดสินใจ ห�กแต่บ�งครั้งอ�จต้องตัดสินใจโดย

ไม่มีแม้แต่เวล�ให้คิดเพียงเสี้ยววิน�ที ซึ่ง “วิน�ที” ดังกล่�วอ�จไม่มีเวล�ให้คิดแม้เพียง

เศษเสี้ยวของวิน�ที 

 

“ขนาดพ่อตัวเองคุยยังไม่เข้าใจจะไปคุยกับพ่อคนอื่นเข้าใจได้ยังไง” ... “เพราะคนรุ่นนั้น

ผ่านการท�าธุรกิจมากก็ตั้งเยอะแยะ และตัวเองจะไปยึดติดตัวเลขข้อมูลเยอะไปกไ็ม่ดี มัน

เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และหาส่วนผสม เดี๋ยวนี้กลับกลายผมเป็นลูกทุ่งมากกว่าอีก”

 

ในก�รตัดสินใจปรับทิศท�งก�รลงทุน จ�กเดิมที่เป็นก�รสร้�งบ้�นแนวร�บ และเปลี่ยน

ไลน์ขยับม�จับธุรกิจคอนโดมีเนียม เป็นก�รตัดสินใจจ�กปัจจัยพื้นฐ�นหล�ยๆ อย่�ง

ประกอบกัน ผสมผส�นกับก�รดูแนวโน้มตล�ดที่กำ�ลังจะเปลี่ยน และส่งผลให้ผู้บรโิภค

หรือสัดส่วนก�รแข่งขันเปลี่ยนแปลงต�มไป รวมทั้งเรื่องของก�รจัดก�รภ�ยในเองก็ต้อง

ปรับเปลี่ยน นั่นเป็นเพร�ะก�รขยับขย�ยก�รเปลี่ยนไลน์ท�งธุรกิจ คว�มเปลี่ยนแปลงเป็น

สิ่งจำ�เป็น หรือถ้�ห�กตัดสินใจที่จะทำ�ธุรกิจบ้�นในแนวร�บ ก็ต้องเผชิญกับก�รแข่งขันที่

นับวันจะมีคู่แข่งใหม่ๆ เกิดขึ้นย่�งม�กม�ย สัดส่วนก�รเติบโตของธุรกิจหมู่บ้�นก็ทำ�ได้

อย่�งจำ�กัด  

“แล้วถ้าเราอยากขยายบางทีต้องคิดธุรกิจใหม่มาเพิ่ม ก็หลายสัดส่วนผสมกันรวมทั้ง

โอกาสด้วย  ที่ส�าคัญคอนโดฐานเก่าเราก็มีหลายแห่ง และสายสัมพันธ์ที่เกิดจากการลงไป

คลุกคลีกับลูกค้า ทั้งๆ ที่เราสร้างคอนโดขายหมดตั้งหลายสิบปีแล้ว แต่ก็ยังกลับไปดูแล

จัดการเป็นผู้จัดการอาคารชุดอยู่ ก็ยังสะสมประสบการณ์สะสมคนไว้อยู่ ถ้าจะเน้นมาท�าใน

แนวสูงก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต่อยอดได้”
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ก�รตัดสินใจเดินหน้�ในธุรกิจเดิม ย่อมเป็นข้อได้เปรียบและมีจุดแข็งในเรื่องคว�มชำ�น�ญ

และก�รสั่งสม องค์คว�มรู้  ซึ่งตรงกันข้�มกับก�รบุกเบิกธุรกิจใหม่ ที่แม้แต่ก�รจะเข้�ไป

ลงทุนในบ�งธุรกิจที่มองดูง่�ย แตใ่นคว�มง่�ยก็ยิ่งต้องพบกับร�ยเก่�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญสูง 

ไมใ่ช่เพียงแต่มีทุนแล้วจะเลือกทำ�ธุรกิจอะไรกไ็ด้ ห�กเลี่ยงไมไ่ด้จริงๆ ก็ยังพอมีท�งออกก็

คือก�รสร้�งร่วมมือกับเป็นพันธมิตรกับธุรกิจอื่นๆ ซึ่งอ�จเป็นไปในรูปหุ้นส่วนและ 

พ�ร์ทเนอร์ธุรกิจ

 

“เราจะไม่ท�าอะไรที่ท�าไม่เป็น และไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม ถ้าผมไปท�าธุรกิจใหม่เอาเงินไป

ลงทุนซื้อหุ้นดีกว่า อะไรที่เรามีฐานและได้เปรียบอยู่แล้วเชื่อมโยงกับธุรกิจเก่าแล้วได้

ประโยชน์อยู่แล้วเราก็จะพยายามหาโอกาสเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเรื่อย ๆ ระบไุมไ่ด้บางทีก็ปรึกษา

ไปเรื่อยๆ แต่คิดอยู่เสมอว่าทุกธุรกิจมันมีเจ้าของธุรกิจเก่า”

โดยข้อเท็จจริงแล้วก�รสร้�งบ้�นในแนวร�บจะมีกระบวนก�รที่ง่�ยและเร็วกว่� สร้�ง

เสร็จแล้วก็ข�ยข�ยข�ดแล้วก็ดูแลเฉพ�ะง�นหลังก�รข�ยไม่ต้องดูแลในฐ�นะผู้จัดก�ร

ส่วนกล�ง ส่วนง�นก่อสร้�งก็ค่อนข้�งจุกจิกเพร�ะมีกระบวนก�รและร�ยละเอียดม�ก แต่

ถ้�เป็นก�รสร้�งคอนโดมีเนียม แม้จะต้องใช้เงินทุนม�กขึ้น และจะยังไม่มีร�ยได้จนกว่�จะมี

ก�รโอนกรรมสิทธิ์ แต่ข้อดีก็คือก�รทำ�เรื่องโอนก็จะทำ�คร�วละเป็นจำ�นวนม�ก และลูกค้�

จะเข้�ม�กันเป็นชุดๆ แตใ่นส่วนของคว�มรับผิดชอบ ก็จะต้องดูแลกันไปตลอด ในฐ�นะผู้

จัดก�รส่วนกล�ง และข้อดีอีกประก�รหนึ่งก็คือ สภ�พก�รแข่งขันที่น้อยกว่�ก�รทำ�บ้�น

จัดสรร เพร�ะจะมีร�ยที่มีคว�มพร้อมทั้งด้�นเงินทุน ต้องมีประสบก�รณ์มีคว�มส�ม�รถ

ในก�ร “คืองานมันยากขึ้น ยิ่งเจอเรื่องกฎหมายระเบียบข้อบังคับเรื่องสิ่งแวดล้อม เวลาไป

สะดุดตรงนั้น ยิ่งต้องใช้เวลากันเป็นปีก็ยิ่งส่งผลกระทบมาถึงเรื่องเงินเรื่องลูกค้า เรื่อง

แผนงานก่อสร้างอะไรต่างๆ วุ่นวายไปหมด แต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียน ซึ่งถ้าเรายกระดับขึ้น

มาได้เราท�างานพวกนีไ้ด้ คู่แข่งก็น้อยลงหรือไปอยูใ่นตลาดที่มันมีระเบียบ ศักยภาพก็

พัฒนาขึ้นไปมากขึ้น”

วันนี้ธุรกิจเครือในเครือพิม�นกรุ๊ปจึงมุ่งเน้นม�สูโ่ครงก�รแนวตั้งหรือก�รก่อสร้�งอ�ค�ร

ในแนวสูงม�กขึ้น เป็นก�รปรับตัวปรับระบบก�รบริห�รโครงก�รจ�กที่เคยใช้เวล�ในก�ร

บริห�รโครงก�รบ้�นจัดสรรประม�ณ 2 ปี แต่เมื่อเปลี่ยนม�มุ่งเน้นโครงก�รก�รสร้�ง

คอนโดมิเนียม ก็จำ�เป็นต้องใช้เวล�กับโครงก�รย�วน�นม�กขึ้นเป็น 4-5 ปี จนจบสิ้น

โครงก�ร “คอนโดที่ท�ามาแล้วและก็ก�าลังจะท�า ประมาณ 1,000 (ยูนิต) แล้วก็ที่เปิดขาย

ตอนนี้สัก 2,000 (ยูนิต) ระยะเวลาที่จะขายอย่างเร็วก็ 3 ปี อย่างช้าก็ 5 ปี ถ้าจะช้ามาก ๆ 

กไ็ม่เป็นไรไม่เดือดร้อน ให้มีจ�านวนยูนิตสะสมไว้ก่อนแล้วค่อยท�าตลาดก็ยังได้ เพราะ

อย่างไรเสียความต้องการของตลาดก็มีแนวโน้มดี  แม้ว่าของคนอื่นเขาไปแบบพุ่งพรวด 2 

เดือนท�าโครงการใหม่ 200 ล้าน ถึงของเรามันไมไ่ด้หวือหวาขนาดนั้น ก็แล้วแต่ว่าช่วงไหน

เป็นจังหวะของใคร แต่เราก็สะสมมาเยอะแล้ว 30 ปีแล้ว ก็จะเห็นเหมือนเป็นถาวรวัตถุ

เต็มไปหมด”
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ภ�พรวมของตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ในภ�คอีส�น จะมี

ลักษณะแตกต่�งกันไปต�มศักยภ�พและร�ยละเอียด

ของพื้นที่ ซึ่งในส่วนของจังหวัดใหญ่เช่นอุบลร�ชธ�นีแม้

จะเป็นจังหวัดใหญ่ แต่ลักษณะของตัวเมืองกลับแวดล้อม

ไปด ้วย พ้ืน ท่ี เกษตรกรรมก�รจึงส ่งผลให ้ตล�ด

อสังห�ริมทรัพย์ไม่เติบโตม�ก ส่วนจังหวัดอุดรธ�นีเริ่ม

จะมีคว�มเปลี่ยนแปลงด้�นโครงสร้�งสังคมมีก�ร

ประกอบอ�ชีพอย่�งหล�กหล�ย ตล�ดอสังห�ฯจึงเริ่ม

ขยับตัวม�กขึ้น 

“ที่ขอนแก่นมีแหล่งการศึกษามีแหล่งงานเยอะกว่าน่าจะ

ได้เปรียบ แต่เราไม่ช�านาญตลาดจังหวัดอื่นเรากไ็ม่รู้เรา

ก็มองเฉพาะตัวเรา แต่ถ้าท�าเราก็จะท�าให้มันน่าอยู่และ

อยูไ่ด้จริง ๆ อันนี้คือพิมานต้องท�า คือไมใ่ช่ตั้งเสร็จขาย

ได้เก็บสตางค์แล้วก็รวย อันนี้อาจจะมองในระยะสั้น”  

ส่วนแผนก�รที่จะขย�ยธุรกิจไปยังจังหวัดอื่นๆ “ช�ญณรงค์” 

กใ็ห้คว�มกระจ่�งว่� ในส่วนของพิม�นกรุ๊ปไม่มีแผนจะ

ไปลงทุนนอกจังหวัดขอนแก่นในระยะเวล�อันใกล้ ส่วน

ในอน�คตก็ขึ้นอยู่กับคว�มพร้อม ส่วนก�รขย�ยง�นใน

เมืองขอนแก่นก็ยังคงเดินหน้�และสร้�งโครงก�รใหม่ 

และอีกเหตุผลหน่ึงก็คือก�รลงหลักปักฐ�นในธุรกิจตัว

อื่นของครอบครัวท่ียังคงต้องได้พัฒน�ให้แข็งแรงกว่�ที่

เป็นอยู่เสียก่อน

  

“ก็ต้องถือว่าเป็นบ้านเกิดเป็นฐานที่มั่นส�าคัญ แต่ก็เคย

คิดอยู่เหมือนกันว่าเราควรจะท�าหลายๆ จังหวัด หรือ

จังหวัดเดียวแล้วแตกไลน์ธุรกิจออกไป จนได้ข้อสรุปอัน

หนึ่งว่า การปักหลักอยูใ่นขอนแก่นจะท�าให้เราได้เปรียบ

กว่า เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มันเป็นเรื่องของพื้นที่  

ข้อมูล แล้วก็ความต่อเนื่องของลูกค้า”

 

ก�รนำ�เสนอจุดแข็งของพิม�นก็คือเรื่องของคว�มใกล้ชิด 

เอ�ใจใส่ดูแลและรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนขอนแก่นจะ

ส�ม�รถรู้และสัมผัสได้ว่�เจ้�ของ “พิม�น” ก็คือ  

“บุริสตระกูล” เป็นชื่อเสียงและคว�มเชื่อถือไวใ้จ ที่ลูกค้�

เชื่อมั่นว่� ถ้�ซื้อบ้�นจ�กพิม�นกรุ๊ปแล้วก็จะได้รับก�ร

ดูแลเอ�ใจใส่ไม่ทอดทิ้งส่วนแผนเร่ืองทุนในอน�คต 

“พิม�นกรุ ๊ป”ยังไม่มีเป้�หม�ยท่ีจะเข้�ไประดมทุนใน

ตล�ดหลักทรัพย์  ถึงแม้ว่�จะมีคว�มจำ�เป็นสำ�หรับก�ร

ขย�ยตัวท�งธุรกิจ แต่ “ช�ญณรงค์” ก็มองว่�มีทั้งข้อดี

และข้อเสีย อีกทั้งในส่วนของครอบครัวกไ็ม่มีคว�ม

ชำ�น�ญ เพร�ะไม่เคยมใีครคิดม�ก่อนว่�ในอน�คตจะ

ต้องนำ�กิจก�รเข้�ไประดมทุนในตล�ดหลักทรัพย์ 

“กไ็ม่เห็นคว�มจำ�เป็นเร่งระดมทุน ไม่ทะเยอะทะย�น 

แล้วกไ็ม่คิดจะขย�ยกิจก�รทีเดียวม�กๆ ฉะนั้นเรื่องตล�ด 

หลักทรัพย์ยังเป็นเรื่องซึ่งก็ไมไ่ด้ตอบรับและปฏิเสธและ

ไม่มีอะไรกดดันเร�ด้วย แต่เรื่องคว�มเป็นธุรกิจครอบครัว 

ต้องปรับตัวได้กับสังคมใหม่ๆ เรื่องก�รแข่งขันใหม่ๆ สิ่ง

แวดล้อมใหม่ๆ เรื่องโอก�สธุรกิจใหม่ๆ เร�ก็ต้องปรับตัว

ให้ดีขึ้นทันสมัยขึ้น มีกฎระเบียบมีวินัยเยอะขึ้นและ

ประม�ณว่�อะไรเหม�ะกับตัวเร�เอง อน�คตก็ว่�กันไป

ใหม่ว่�เป็นยังไง”

ในยุคโลก�ภิวัฒน์ ก�รรุกคืบของทุนไมไ่ด้มีเพียงเฉพ�ะ

ก�รบุกของทุนต่�งช�ติ ห�กแต่ทุนภ�ยในที่มีคว�ม

พร้อมทั้งทุน คน และองค์คว�มรู้ ก็ดูเหมือนจะสิ่งท้�ท�ย

ต่อคว�มอยู่รอดของทุนท้องถิ่นเช่นเดียวกัน แต่ก็ยัง

ถือว่�มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่�งกันไปต�มองค์

ประกอบของแต่ละฝ่�ย “ถ้าระดับทุนใหญ่ก็จะแข็งแรงกว่า 

ต้นทุนเขาสูงกว่า บางอย่างเขามีประสบการณ์มากกว่า 

เรื่องของทักษะการบริหารจัดการขนาดใหญ่คงท�าได้ดี

กว่า”  
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แต่กใ็ช่ว่�กลุ่มทุนขน�ดใหญ่จะได้เปรียบในทุกๆ ด้�น เช่นก�รที่ทุนท้องถิ่นปักหลัก

อยูใ่นพื้นที่ม�น�น จึงย่อมจะมีคว�มผูกพันคว�มและรับผิดชอบต่อลูกค้�ฉันเพื่อน

บ้�น รวมทั้งขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กรก็พัฒน�ให้ทัดเทียมกันได้ ไม่เว้นแม้แต่

คว�มเป็นมืออ�ชีพท่ีทุนท้องถิ่นเองได้ส่งลูกหล�นไปศึกษ�วิช�ก�รด้�นบริห�รจ�ก

มห�วิทย�ลัยชั้นนำ�ทั้งในและต่�งประเทศ   

“ในท้องถิ่นก็ต้องตื่นตัวและปรับตัวเรื่องนี้  แต่ผมเชื่อว่าพอมีการแข่งขันกันทุกคน

จะปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนในเรื่องกติกาก็ต้องท�าให้สอดส่องและเกิดความ

ยุติธรรม  เช่น การคุ้มครองผู้บรโิภค เรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิต่างๆ ในการเสีย

ภาษใีห้กับท้องถิ่น การขออนุญาตต่างๆ ให้ชัดเจนเพราะผลประโยชน์มันจะได้ตกอยู่

กับสังคมท้องถิ่นและพื้นที่ด้วย” ก�รเปิดประตูสู่อ�เซียน อ�จหม�ยถึงโอก�สที่ภ�ค

ธุรกิจจะบุกไปขย�ยตล�ดในประเทศอื่นๆ แต่นั่นก็คือโอก�สของธุรกิจร�ยใหญ่ ซึ่ง

ในส่วนของทุนระดับท้องถิ่นเช่นพิม�นกรุ๊ป “ช�ญณรงค์” ก็เชื่อว่�ท้องถิ่นจะมี

โอก�สน้อยกว่� ส่วนวัตถุดิบที่นำ�เข้�จ�กต่�งประเทศก็อ�จจะได้อ�นิสงส์จ�กก�ร

ลดหย่อนภ�ษใีนส่วนของวัตถุดิบ รวมทั้งเรื่องระบบโลจิสติกก็จะมีก�รพัฒน�อย่�ง

เป็นระบบเชื่อมโยงประเทศต่�งๆ ได้ทั่วถึงม�กขึ้น 

“เออีซีผลกระทบที่คิดว่าจะมาถึงตัวเรามอง 2-3 ด้าน เรื่องที่เราจะขยายไปในตลาด

กลุ่มประเทศเออีซีอื่น ๆ ผมว่าโอกาสน้อยมาก แค่ขยายไปต่างจังหวัดยังเป็นภาระ

เลย และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ คือถ้าเราไปอาจจะไปแค่เงินซึ่ง

มันก็มีคนเยอะกว่าเราอีกเยอะเลย ถ้าเราจะไปแค่แบบก่อสร้างมันกไ็ม่เข้ากันกับพื้นที่

นั้น ๆ เราจะไปแค่บุคลากรไม่กี่คน เขาเรียนรูไ้ป มันแตกต่างกันไม่เยอะ”

โครงการในเครือพมิานกรุ๊ป
-  บริษัท อีส�นพิม�นกรุ๊ป จำ�กัด (พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์)

  พัฒน�โครงก�รหมู่บ้�นจัดสรร ในชื่อหมู่บ้�นพิม�นชล 

   พิม�นธ�นี พิม�นหรรษ�   พิม�นบุรี 

  พัฒน�คอนโดมิเนียม ในชื่อพิม�นคอนโด พิม�นเลคไซท์ 

   เมโทรคอนโด ซิตี้ป�ร์ค และ นอร์ทป�ร์ค

  พัฒน�อ�ค�รสำ�นักง�น ในชื่อ หลักเมืองออฟฟิศป�ร์ค 

   และเค.โอ.ป�ร์ค

-  บริษัท พิม�นพัฒน� จำ�กัด (บริษัทรับสร้�งบ้�น)

-  โรงแรมพิม�นก�ร์เด้น ขอนแก่น 

-  โรงแรมดีม� ขอนแก่น

-  โฮมทีวี เคเบิ้ลทีวี

-  กำ�ลังมโีครงก�รร่วมทุนกับ บริษัท เพียวสัมม�กร จำ�กัด ในก�รพัฒน�โครงก�ร

บนถนนกัลปพฤกษ์  ม.ขอนแก่น พื้นที่ 15 ไร่ ประกอบด้วย ศูนย์บริก�รนักศึกษ�และ

บุคล�กร ร้�นค้� โรงแรมและเซอร์วิสอพ�ร์ทเม้นต์
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เมื่อหล�ยสิบปีก่อนอ�จไม่มใีครค�ดคิดว่�ธุรกิจก�ร ให้บริก�รด้�นโรงแรมในพื้นที่

เล็กๆแถบภ�คอีส�นอย่�งจังหวัดขอนแก่น จะเติบโตและสร้�งมูลค่�ได้อย่�งมห�ศ�ล แต่

สำ�หรับธุรกิจโรงแรมโฆษะของตระกูล “โฆษะวิสุทธิ์” นอกจ�ก จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

และรับรู้ทั่วกันในแวดวงธุรกิจและสังคมทั้งในแถบภ�คอีส�นแล้ว ถึงวันนี้กิจก�รโรงแรม

ยังดำ�รงและสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหล�นอย่�งแข็งแกร่งและยั่งยืนในมือของ “เจเนอเรชั่นที่ 

3” ที่มี “ช�ติช�ย โฆษะวิสุทธิ์” เป็นผู้ยืนอยูใ่นแถวหน้�ในฐ�นะผู้บริห�รสูงสุด

 

ตระกูล “โฆษะวิสุทธิ์” เป็นอีกหนึ่งตระกูลธุรกิจชื่อดังของจังหวัดขอนแก่น มีกิจก�ร 

“โรงแรมโฆษะ” ที่ขึ้นชั้นอันดับ 1 ของภ�คอีส�นม�ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2511 ซึ่งที่ถือว่�เป็น

โรงแรมที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น แต่เมื่อมองย้อนกลับไปไกลกว่�นั้นก็จะพบว่� ตระกูล 

“โฆษะวิสุทธิ์” ถือกำ�เนิดม�จ�กยุค “เถ้�แก่ซ� แซโ่ค้ว” ที่เดินท�งจ�กเมืองจีนเมื่อมีอ�ยุ

เพียง 19 ปี โดยเข้�ม�ทำ�ม�ค้�ข�ยของป่�และพืชไร่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น บุกเบิกโรงสีข้�ว 

โรงเลื่อยไม้  ที่อำ�เภอ กุมภว�ปีและอำ�เภอหนองบัวลำ�ภู (ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนองบัวลำ�ภู) 

จนส�ม�รถสร้�งเนื้อสร้�งตัว และประสบกับคว�มสำ�เร็จสร้�งธุรกิจเป็นม�รดตกทอดสู่

ท�ย�ทในยุคปัจจุบัน หรือที่รู้จักในน�ม “โฆษะกรุ๊ป” ซึ่งเถ้�แกโ่ค้วซ� มีท�ย�ททั้งหมด 

12 คน โดยเกิดจ�ก ซุ่ยเอง แซ่ตั้ง จำ�นวน 6 คน ได้แก่ เหมี่ยวเคียม แซโ่ค้ว, เชษฐ์ โฆษะ

วิสุทธิ์, สรรค์ โฆษะวิสุทธิ์, เหมี่ยวฮุง แซโ่ค้ว, นิรมล สุดสงค์ (โฆษะวิสุทธิ์) และสุพจน์ 

โฆษะวิสุทธิ์ 

ชาติชาย 
โฆษะวิสุทธิ์                                            

โฆษะ กรุ๊ป
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ในปี 2507 ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด ได้ม�ก่อตั้งส�ข�

ของธน�ค�ร ที่ถนนศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น และได้

แต่งตั้งให้ “เถ้�แก่ซ�” เป็นคอมปะโดร์ (น�ยหน้�ห�

ลูกค้�) คนแรก และคนเดียวของธน�ค�ร

ในยุคปัจจุบันบริษัทที่ประสบคว�มสำ�เร็จในธุรกิจมักจะ

แบ่งปันผลกำ�ไรไปสร้�งส�ธ�รณะประโยชน์แก่สังคม แต่

นั่นกไ็มใ่ช่เรื่องใหม่สำ�หรับยุคสมัยท่ีระบบเถ้�แก่เฟื่องฟู 

เช่นกรณีของ “เถ้�แก่ซ�” ในย�มที่ประสบคว�มสำ�เร็จ

ในชีวิต จึงได้มองไปถึงอน�คตของลูกหล�นช�วจีนโพ้น

ทะเลและลูกหล�นช�วจังหวัดขอนแก่นที่ยังย�กไร้และ

ข�ดแคลนด้�นก�รศึกษ�   ดังนั้นในปี พ.ศ. 2471 โดย

ประม�ณ “เถ้�แก่ซ�” จึงได้ชักชวนเพื่อนๆ  คหบดีช�วจีน 

โพ้นทะเลและช�วไทยในจังหวัดขอนแก่น อ�ทิ เจ้�ของ

กิจก�รโรงสีหงษ์แสงไทย ,  เจ้�ของกิจก�รร้�นกวงยูไ่ถ่ 

ฯลฯ โดยรวบรวมเงินซื้อที่ดินจำ�นวน  8  ไร่เศษ   ก่อตั้ง

โรงเรียนสอนภ�ษ�จีนและขนบธรรมเนียมแบบช�วจีน  

และเรียนรู้วิช�ก�รภ�คภ�ษ�ไทย  ชื่อว่�โรงเรียน ฮั่วเคี้ยว 

ร�ษฎร์อุทิศศึกษ�  (ชื่อในสมัยนั้น)  ก่อนจะเปลี่ยนชื่อม�

เป็น “ฮั่วเคี้ยววิทย�ลัย” ในที่สุด

 

อ�จจะกล่�วได้ว่� โรงแรมโฆษะ เป็นอีกหนึ่งตำ�น�นของ

ภ�คอีส�นและช�วขอนแก่น ซึ่งอ�จนับได้ว่�เป็นสัญลักษณ ์

ของก�รเปลี่ยนผ่�นก�รดูแลกิจก�ร “โฆษะกรุ๊ป” จ�ก

รุ่นหนึ่งม�สู่รุ่นสอง ภ�ยใต้ก�รกุมบังเหียน ของ “เชษฐ์ 

โฆษะวิสุทธิ์” บุคคลที่มีส่วนช่วยและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง

สำ�คัญต่อกิจก�รของครอบครัว ซึ่งเข�ก็คือ บุตรช�ยคน

โตของเถ้�แก่ซ�นั่นเอง 

ในปี 2510 รัฐบ�ลในสมัยนั้น มีนโยบ�ยส่งเสริมก�ร

ลงทุน เพื่อกระตุ้นให้เกิดก�รสร้�งง�นในภ�คธุรกิจ 

และด้วยวิสัยทัศน์ในก�รมองธุรกิจที่กว้�งไกล ทำ�ให้เข�

รู้ว่� นี่คือธุรกิจที่จะเติบใหญ่และสร้�งคว�มมั่นคงให้เข�

ในอน�คต เข�จึงได้ตัดสินใจเดินเข้�สู่ธุรกิจโรงแรม

อย่�งเต็มตัว ด้วยก�รเริ่มต้นสร้�งโรงแรมโฆษะ จนแล้ว

เสร็จในปี 2511 โดยมี ฯพณฯ พจน์ ส�รสิน อดีตน�ยก

รัฐมนตรี ม�เป็นประธ�นในพิธีเปิด ก�รตัดสินใจสร้�ง

ธุรกิจโรงแรมสมัยนั้น ถือได้ว่�โฆษะเป็นโรงแรมที่ทันสมัย 

ที่สุดในภ�คอีส�น อีกทั้งยังเป็นสถ�นที่สำ�หรับต้อนรับ

แขกบ้�นแขกเมือง คณะทูตจ�กต่�งประเทศ ตลอดจน

ฝ่�ยบริห�รและข้�ร�ชก�รชั้นผูใ้หญ่จ�กส่วนกล�ง และ

นอกจ�ก “กลุ่มโฆษะ” จะมีฐ�นที่มั่นท�งธุรกิจในภ�ค

อีส�นแล้ว ยังได้มีก�รขย�ยกิจก�รไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่

กรุงเทพมห�นครฯ โดยในปี พ.ศ.2507 ได้ก่อตั้งบริษัท 

เฟอร์โกอุตส�หกรรม จำ�กัด เป็นโรงง�นผลิตโฟมฉนวน

กันคว�มร้อน โฟมขึ้นรูปกันกระแทก ลังโฟมสำ�หรับใส่

ผัก ผลไม้ และอ�ห�รทะเล  ปี พ.ศ.2509 ก่อตั้งบริษัท 

อุตส�หกรรมห้องเย็น R.C.K. จำ�กัด เป็นห้องเย็นทีใ่หญ่

และทันสมัยใจกล�งเมืองในขณะนั้น แต่เมื่อดำ�เนินกิจก�ร

จนครบ 40 ปี ก็ต้องหยุดกิจก�ร เพร�ะหมดสัญญ�เช่�

ที่ดิน นอกจ�กนี้ยังมีบริษัท ไทยไอโซวอลล์ จำ�กัด เป็น

โรงง�นผลิตผนังสำ�เร็จรูปกันคว�มร้อน สำ�หรับสร้�ง 

Clean  Room ห้องเย็น โรงง�นผลิตเครื่องดื่มหรือ

อ�ห�ร ตลอดจนโรงเลี้ยงไก่ระบบปิด

ในช่วงปล�ยยุคของเชษฐ์ ได้มีก�รลงทุนขย�ยกิจก�ร

โรงแรมเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจ�กเข�ได้เล็งเห็นถึง

ก�รเติบโตของจังหวัดขอนแก่น ในก�รเป็นศูนย์กล�งของ

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นประตูเข้�สู่ประเทศ

ต่�งๆ ในอินโดจีน โดยเริ่มโครงก�รก่อสร้�งอ�ค�รใหม่

เมื่อปี พ.ศ. 2536   ใช้เวล�ก่อสร้�งประม�ณ 12 เดือน ใช้

ทุนประม�ณ  250 ล้�นบ�ท ลักษณะเป็นอ�ค�รสูง 17 

ชั้น เชื่อมต่อกับอ�ค�รเดิม เพื่อใช้เป็นห้องพักโรงแรม 

ประกอบด้วยห้องซูพีเรียร์ ห้องเดอะลุกซ์และห้องสูท

จำ�นวน 120 ห้อง พร้อมกับอ�ค�รประกอบ 2 ชั้นอีก 1 

หลัง นอกจ�กนี้ยังมีห้องประชุม ที่ส�ม�รถรองรับผู้เข้�

ร่วมสัมมน�ได้กว่� 1,000 คน “เชษฐ์ โฆษะวิสุทธิ์” ได้

สมรสกับ “อมรรัตน์” สกุลเดิม “วิจิตรก�ญจน์” มีบุตร

ส�ว 3 คน และบุตรช�ยคนเดียวคือ “ช�ติช�ย โฆษะวิสุทธิ”์ 

ท�ย�ทรุ่นที่ 3 ทีไ่ด้เข้�ม�สืบทอดกิจก�รโฆษะกรุ๊ป

ปัจจุบันโฆษะกรุ๊ป เข้�สู่ยุคที่ 3 ภ�ยใต้ก�รบริห�รของ 

“ช�ติช�ย” ลูกช�ยคนเดียวของเชษฐ์ เรียนสำ�เร็จ

ปริญญ�ตรี จ�กมห�วิทย�ลัย TOP 10 ด้�น

วิศวกรรมศ�สตร์ ประเทศสหรัฐอเมริก� ส�ข�ก�ร

ไฟฟ้�จ�กมห�วิทย�ลัยเซ�เทิร์น แคลิฟอร์เนีย  U.S.C , 
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ปริญญ�โท ส�ข�ก�รจัดก�ร สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจ 

ศศินทร์แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย โดย “ช�ติช�ย” 

เป็นบุตรช�ยเพียงคนเดียวของ “เชษฐ์ โฆษะวิสุทธิ์” 

และมีพี่ส�ว 3 คน

“ช�ติช�ย” เริ่มเข้�ม�ดูแลธุรกิจช่วยครอบครัวอย่�ง

เป็นจริงเป็นจังตั้งแต่ปี 2534 แต่เข�กไ็ด้รับก�รปลูกฝัง

ให้เรียนรู้ธุรกิจตั้งแต่เมื่อเริ่มรู้คว�ม ทำ�ให้ส�ม�รถ

ซึมซับแนวคิดในก�รทำ�ธุรกิจหล�ยอย่�งจ�กพ่อทั้งนี้ก็

เพื่อเตรียมพร้อมที่จะก้�วขึ้นม�ส�นต่อกิจก�รในฐ�นะ

บุตรช�ยคนเดียว 

 

“ในขณะนั้น ที่ดินในตัวเมืองขอนแก่นก็แพงมากแล้วละ

ครับ ด้านหน้าโรงแรมโฆษะราคาประเมินจากกรมที่ดิน 

ตารางวาละ 200,000 บาท เดิมโฆษะมีที่ดินประมาณ 

5 ไร่เศษ ผมก็พยายามหาทางซื้อที่ดินข้างเคียงจนมี

ที่ดินทั้งหมดประมาณ 15 ไร่ จนวันนี้ก็ยังดใีจว่าตัดสิน

ใจไม่ผิดที่กัดฟันซื้อที่ดินเพิ่ม เพราะวันนั้นถ้าไม่ซื้อวันนี้ก็

คงไม่เหลือให้ซื้อ ที่ดินในเมืองมีค่อนข้างจ�ากัดเมื่อมี

ที่ดินก็พัฒนาโครงการต่าง ๆ ได้ จึงสามารถท�าให้เพิ่ม

มูลค่าทรัพย์สินได้สูงถึง 30 เท่า จากเดิมที่มีมูลค่า

ประมาณ 80 ล้าน”  

แม้ภ�พรวมธุรกิจโรงแรมจะเจริญรุดหน้�ไปได้ด้วยดี 

แต่ “ช�ติช�ย”กลับบอกว่� ก็มีช่วงที่บริษัทต้องเผชิญ

วิกฤตหนักม�กเช่นกัน ซึ่งเป็นช่วงทีโ่ฆษะกรุ๊ปเดินหน้�

ขย�ยก�รลงทุนเพิ่มเติม ด้วยก�รก่อสร้�งอ�ค�ร

ศูนย์ก�รค้�อ�ค�รโรงแรมและสำ�นักง�นให้เช่� จนกระทั่ง

ปี 2540 ซึ่งรัฐบ�ลสมัยนั้นได้ประก�ศปรับระบบแลก

เปลี่ยนเงินตร�ใหม่เป็น “ระบบลอยตัว” ทำ�ให้ค่�เงินบ�ท 

เมื่อเทียบกับเงินดอลล่�ร์สหรัฐอเมริก�เปลี่ยนแปลง

อย่�งม�ก

  

“เรามีเงินกู้เป็นยูเอสดอลล่าร์ เมื่อรัฐบาลประกาศลด

ค่าเงินบาท ท�าให้ภาระหนี้สินของเราพุ่งสูงขึ้นมากเป็น

เท่าตัว ซ�้าร้ายธนาคารก็หยุดปล่อยเงินกูใ้นส่วนอาคาร

สูงอย่างกะทันหัน ซึ่งท�าให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัท

ที่ขายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไมไ่ด้รับการช�าระเงินไปด้วย 

และยิ่งไปกว่าน้ันรัฐบาลก�าหนดนโยบายงดการจัด

ประชุมสัมมนา จึงท�าให้เราเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง

อย่างหนักจนแทบไม่มีเงินพอจ่ายค่าไฟ และเงินเดือน

พนักงาน เพราะธุรกิจโรงแรมในภาคอีสานไมไ่ด้อาศัย

นักท่องเที่ยว ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากการจัดงานประชุม

สัมมนาของภาคราชการ”

แต่ทว่�ยังโชคดีท่ีโครงก�รก่อสร้�งศูนย์ก�รค้�เพิ่ง

เสร็จก่อนที่จะเกิดปัญห� เหลือเพียงโครงก�รขย�ยตึก

โรงแรมและสำ�นักง�นที่ต้องหยุดชะงักไป โดยครั้งนั้น

ถือว่�โฆษะต้องเผชิญกับมรสุมท่ีถ�โถมเข้�ใส่อย่�งหนัก

หน่วงและรุนแรงอย่�งที่สุด “ช�ติช�ย” ในฐ�นะผู้กุม

บังเหียนธุรกิจที่บรรพบุรุษสร้�งเอ�ไวใ้ห้ ต้องใช้คว�ม

ขยัน อดทด และสติปัญญ� ในก�รแกไ้ขปัญห�ด้วยคว�ม

หนักแน่น กว่� 5 ปี ก่อนที่ทุกอย่�งจะเริ่มคลี่คล�ยลงไป

“แม้เร�จะประสบปัญห�ก�รเงิน แต่เร�ไมใ่ช้วิธีก�รเลย์

ออฟพนักง�นแม้แต่คนเดียว เร�ลดเงินเดือนตัวเอง และ 

ผู้บริห�รระดับสูง เร�เลือกวิธีพย�ย�มลดค่�ใช้จ่�ยทีไ่ม่

จำ�เป็น ประหยัด ต้องบริห�รเงินสดอย่�งมีประสิทธิภ�พ

สูงสุด สร้�งเครือข่�ยพันธมิตรกับสื่อต่�งๆ ใช้ก�ร BARTER 

แทน CASH ในก�รโฆษณ� ประช�สัมพันธ์ พนักง�นล�

ออกไม ่ รั บทดแทนแต ่ใช ้ ก�รฝ ึ กอบรม เพื่ อ เพิ่ ม

ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นแทน เพร�ะธุรกิจโรงแรมจำ�เป็น

จะต้องมีก�รบริก�รที่ม�ตรฐ�น สำ�หรับผู้ที่เร�ติดหนี้เร�

ให้คำ�มั่นได้ว่� เร�มีคว�มจริงใจ และท่�นจะได้รับก�ร

ชำ�ระหนี้อย่�งแน่นอน แต่ขอคว�มเห็นใจโปรดใหโ้อก�ส

และเวล� และทุกอย่�งก็ค่อยๆ คลี่คล�ยไปในท�งที่ดีขึ้น” 

ก�รตัดสินใจในเชิงธุรกิจที่สำ�คัญอีกประก�รหนึ่งก็คือ 

ก�รทำ�สัญญ�ให้ “ตึกคอม” เช่�ศูนย์ก�รค้�โฆษะ โดย

หลังจ�กที่มีก�รปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์และ

ไอทีทีใ่หญ่ที่สุดของภ�คอีส�นแล้ว ทำ�ให้เข�มีเวล�ม�ก

พอที่จะทำ�ก�ร“โฟกัส”ธุรกิจโรงแรมและใช้เวล�คิดค้น

นวัตกรรมเพื่อสร้�ง NEW PRODUCTS สำ�หรับ 

KOSA GROUP (กรุงเทพ) ซึ่งเป็นธุรกิจในส่วนของ

โรงง�นอุตส�หกรรม  

ก�รพัฒน�ในรุ่นที่ 3 นี้ ก็มีก�รต่อยอดนำ�สินค้�ที่มีอยู่

ม�สร้�งนวัตกรรม เช่น บริษัท เฟอร์โกฯ ร่วมกับบริษัท 
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ผู้ผลิต EPS นำ�เทคโนโลยีจ�กประเทศนอร์เวย์ ในก�รใชโ้ฟม สร้�งคอสะพ�นและถนน 

แทนก�รตอกเส�เข็ม ม�แนะนำ�แก่กรมโยธ�ธิก�รและกรมท�งของเมืองไทย และเกิดก�รใช้

จริง ทีโ่ครงก�รสะพ�นวัดนครอินทร์ข้�มแม่นำ้�เจ้�พระย� ซึ่งปัจจุบันก็คือสะพ�นพระร�ม 

5  รวมทั้งสะพ�นเล็กอีกหล�ยสะพ�นตลอดถนนส�ยนครอินทร์ “นวัตกรรมบ้�นสู้ภัยนำ้�

ท่วม” เมื่อนำ้�หล�กม�บ้�นส�ม�รถลอยขึ้นอยู่บนผิวนำ้�ได้ บ้�นไม่ต้องถูกนำ้�ท่วมและบ้�น 

KNOCKDOWN  ประหยัดพลังง�นที่ส�ม�รถสร้�งเสร็จภ�ยใน 9 วัน ทั้งยังร่วมเป็น 

PARTNER กับ GOLDMARK TECHNOLOGY ผูไ้ด้รับสิทธิบัตร SMAC จ�ก

ออสเตรเลีย เป็นเทคโนโลยีก�รประหยัดพลังง�นอย่�งน้อย 20% โดยร่วมกันนำ�เทคโนโลยี 

SMAC + ISOWALL ม�สร้�งหนึ่งในอ�ค�รที่ประหยัดพลังง�นม�กที่สุดในโลก คืออ�ค�ร

โรงง�น ROLLY TASKER ซึ่งเป็นโรงง�นผลิตใบเรือยอร์ชทีใ่หญ่ที่สุดในโลกที่จังหวัด

ภูเก็ต จนกล�ยเป็นกรณีศึกษ�ในด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�น  

ผลจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจรวมทั้งก�รส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรต่�ง ๆ  ทำ�ให้“ช�ติช�ย” มี

คว�มเข้�ใจวิถีก�รทำ�ธุรกิจจนนำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงระบบก�รบริห�รง�นใหม่ โดยพย�ย�ม

ย้�ยโรงง�นและสำ�นักง�นของแต่ละบริษัทม�อยู่ด้วยกัน และตั้งสำ�นักประธ�นขึ้นม�ควบคุม

ดูแลกิจก�รของบริษัทในเครือ โดยให้มีกรรมก�รผู้จัดก�รควบคุมดูแลขึ้นตรงกับสำ�นัก

ประธ�น ทั้งนี้เพื่อลดค่�ใช้จ่�ยและขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น ตลอดจนเพิ่มคว�มคล่องตัวให้

ม�กยิ่งขึ้น 

“สะสมความด ีตอบแทนบุญคุณแผ่นดนิและในหลวง”
ไผมถือว่ามรดกที่ผมได้รับจากคุณพ่อเชษฐ์  ที่ผมคิดว่ามีค่าที่สุดซึ่งมากกว่าทรัพย์สินเงิน

ทอง คือ “กระดาษเช็ดปาก 1 แผ่น” จ�าได้ว่าวันนั้นผมนั่งอยู่กับท่านที่ห้องอาหารโรงแรม

โฆษะ ท่านนั่งบนรถเข็นและพูดไมไ่ด้ เพราะถูกคุณหมอเจาะคอด้วยโรคมะเร็งกล่องเสียง 

ท่านหยิบกระดาษเช็ดปากมาเขียนข้อความให้ผม 3 ข้อ  เป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษา

ไทยได้ดังนี้ 

พวกเราครอบครัวโฆษะ  : ต้องมีความจงรักภักดีต่อราชบัลลังก์ของในหลวง

พวกเราครอบครัวโฆษะ  : พร้อมที่จะแบ่งปันความมั่งมใีห้กับสังคมของเรา 

พวกเราครอบครัวโฆษะ  : ต้องดูแลความผาสุกของพนักงานของเราทุกคน

 

หลังจากวันนั้นไม่นานนักท่านก็จากพวกเราไปอย่างสงบเมื่อต้นปี 2543

 

โฆษะกรุ๊ปเรามีสโลแกน “งานอดิเรกครอบครัวโฆษะ เรามุ่งมั่นสะสมความดี” เราพยายาม

ท�าให้ครบทั้ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมิติอื่นๆ ทั้งด้านการศึกษา การกีฬา 

การรับบริจาคโลหิต เช่น รณรงค์ให้ซื้อสินค้าไทย การพัฒนาบ้าน Knock-Down เพื่อน�า

ไปใช้ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การให้ผู้บริหารและพนักงานโฆษะกรุ๊ปร่วมเป็นอาสา

สมัครมูลนิธิราชประชานุและสภากาชาดไทย ในการช่วยผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เป็น
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ประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก 3 ประเทศ ชุดที่เดินทางรอบโลกสู่ จัดโครงการ

ธรรมะเยียวยาสังคมทุก  การทูลเกล้าฯ ถวายที่ดิน 42 ไร่ บ้านเหมือดแอ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ท่าน ดร.สุเมธ เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้กล่าวไว้ว่า “เป็นที่ดินที่สวยที่สุด  

ที่มีคนเคยทูลถวายมา” นอกจ�กนี้ยังได้แบ่งพื้นที่บริเวณด้�นหน้�โรงแรมโฆษะ ให้กับ

สภ�ก�ช�ดไทยได้ปรับปรุงพื้นที่เป็นห้องรับบริจ�คโลหิต 

 

ก�รสะสมคว�มดี ไม่จำ�เป็นต้องใช้เงินม�กม�ย ทำ�ได้เองโดยไม่ต้องรอเปิดจองหรือเปิด

ประมูล ไม่ต้องแก่งแย่งกัน ไม่ต้องกลัวของปลอม ส่วนมูลค่�นั้นไปเพิ่มให้แก่ตัวของผู้สะสม 

ยิ่งสะสมคว�มดียิ่งม�กก็ยิ่งทำ�ให้คนนั้นเป็นคนที่มีคุณค่�ม�กขึ้น หรืออ�จจะกล่�วว่�เป็น

คนที่มีคุณค่�ต่อองค์กรหรือวงศ์ตระกูล  จนกระทั่งเป็นคนที่มีคุณค่�ต่อแผ่นดิน ช�ติ 

ศ�สน� พระมห�กษัตริย์ และที่มีประโยชน์ม�กที่สุดที่ผู้สะสมจะได้รับคือ คว�มสุขใจ และ

บุญกุศล สังคมใดจะสงบสุขสันตไิด้ต้องอยู่บนหลักแห่งคว�มยุติธรรม คุณพ่อผมสอนเสมอ

ให้เห็นแก่ส่วนรวม ผมก็สอนลูกผมเช่นกัน และสอนเข�ว่� “จะท�าอะไรต้องระวังอย่าให้คน

อื่นเดือดร้อน” อย่าเห็นแก่ตัว ต้องมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีน�้าใจช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ 

ต้องขอออกตัวว่า ผมยังไม่ถือว่าประสบความส�าเร็จทีเดียวนัก  การ Complete Mis-

sion ของรุ่นที่ 3 คือการใช้หนีใ้ห้หมดก่อนส่งมอบต่อให้รุ่นที่ 4 ใหไ้ด้ จึงจะถือว่าประสบ

ความส�าเร็จ 

ช�ติช�ยกล่�วทิ้งท้�ย... “ผมมีนโยบายให้แก่ทีมงานของเราเสมอว่า แขกผู้มาเยือนเดินเข้า

ประตโูรงแรมโฆษะมา อาจจะยิ้มหรือไม่ยิ้ม เราไม่อาจคาดการณ์ได้ แต่เรามีหน้าที่จะท�า

อย่างไรให้ผู้มาใช้บริการ เดินกลับออกไปจากโรงแรมโฆษะด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ” 

ธุรกจิของครอบครัวโฆษะวสิุทธิ์
-  โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น

-  ศูนย์ก�รค้�โฆษะ มอลล์ (ปัจจุบันคือ ตึกคอม ขอนแก่น)

-  บริษัท ไทยไอโซวอลล์ จำ�กัด ผู้ผลิตผนังสำ�เร็จรูปกันคว�มร้อน

-  บริษัท เฟอร์โก อุตส�หกรรม จำ�กัด ผู้ผลิตโฟมกันกระแทก บรรจุภัณฑ์โฟมกล่อง 

และโฟมเพื่อก�รก่อสร้�ง

-  บริษัท โค้วซ� อินดัสเตรียล จำ�กัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จ�กพล�สติก
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เมื่อครั้งวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ทีไ่ด้สร้�งคว�มพิน�ศท�งเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยเอ�ไว้

อย่�งเหลือคณ�นับ และว่�กันว่�ตัวจุดชนวนวิกฤตก็คือธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ ซึ่งก็ดู

เหมือนว่�ธุรกิจส�ข�นีไ้ด้กล�ยเป็นผู้ร้�ยในส�ยต�ของผู้คน ทั้งทีโ่ดยคว�มเป็นจริงแล้ว

วิกฤติเกิดขึ้นเพร�ะก�รนำ�เอ�ที่ดินม� ปั่นเก็งกำ�ไรโดยคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งไมใ่ช่นักธุรกิจตัวจริง

เสียงจริง โครงก�รใหญ่ๆ จำ�นวนม�ก ได้กล�ยสภ�พเป็นซ�กปรักหักพังท�งเศรษฐกิจ  

แตใ่นบรรด�นักธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ตัวจริงเสียงจริง หล�ยคนซึ่งได้ค�ดก�รณ์ในสิ่งที่

จะเกิดขึ้นและส�ม�รถเอ� ตัวรอดจ�กวิกฤตครั้งนั้นม�ได้ ซึ่งในจำ�นวนนี้มี “ศิริก�รกรุ๊ป”  

ที่มี “ธนะ ศิริธนชัย” เป็นหัวเรือใหญ่รวมอยู่ด้วย

 

“ผมเกิดบุรีรัมย์ เกิดบ้านแม่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2514 แต่ว่าเกิดไม่กี่เดือนก็ย้ายมาอยู่

ชุมแพ เรียนประถมศึกษาที่ชุมแพ มาต่อมัธยมที่ขอนแก่นวิทยายน จบแล้ว ไปต่อ 

เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ แล้วไปจบปริญญาโทด้านการบริหารจากสหรัฐอเมริกา”  

หลังจ�กจบก�รศึกษ�ด้�นบริห�รธุรกิจจ�กต่�งประเทศ “ธนะ” ก็คิดว่�ตัวเองคงจะหนี

ในเรื่องของก�รทำ�ธุรกิจไปไม่พ้น แต่ก็ยังมีคว�มคิดที่จะห�ประสบก�รณ์จ�กก�รทำ�ง�น

จ�กนอกบ้�น จึงไดไ้ปสมัครเพื่อสัมภ�ษณ์ง�นกับบริษัทต่�ง ๆ ในกรุงเทพฯไว้หล�ยแห่ง 

ซึ่งกไ็ด้รับก�รตอบรับเป็นที่น่�พอใจ แตไ่ม่ทันจะได้ลงมือ กิจก�รอพ�ร์ทเม้นท์ของ

ครอบครัวที่เคยถูกเช่�ไปทำ�โรงแรมกลับถูกส่งคืนเพร�ะผู้เช่�ทำ�ต่อไมไ่หว เข�จึงถูกเรียก

ตัวกลับม�ช่วยดูแลกิจก�รอพ�ร์ทเม้นท์ เป็นเหตใุห้คว�มคิดที่จะออกไปห�ประสบก�รณ์

ข้�งนอกต้องหยุดชะงักลง ขณะที่ธุรกิจของครอบครัวที่เริ่มต้นไวโ้ดยพ่อของเข� ซึ่งมีทั้ง

โรงแรมแก่นอินน์ โรงสีมีชัย ตล�ดสดบริเวณท่�รถเมืองชุมแพทั้งหมด และมีชัยแมนชั่น

เป็นอพ�ร์ทเม้นท์ขน�ด 500 ห้อง เป็นกิจก�รที่พ่อของเข�ลงทุนไวใ้นกรุงเทพฯ ทั้งหมด

เป็นกิจก�รของครอบครัว และอยูใ่นกงสีทั้งหมด

ธนะ 
ศิริธนชัย                                   

ศิริการกรุ๊ป (กลุ่มวราสิริ)
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“ไปดูธุรกิจครั้งแรก บอกตรงๆ ว่าไม่รู้เรื่องเลย งงๆ อยู่ 

บอกให้ท�าอะไรก็ท�าหมด เราก็ท�าตามหน้างานบังคับ 

อะไรจ�าเป็นก็ท�าหมดเป็นช่วงของการเรียนรู้ แต่หลังจาก

จบงานทีไ่ด้รับมอบหมายแล้ว ตอนนั้นพ่อก็เริ่มธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์และตัวเช่าซื้อไว้บ้างอยู่แล้ว แต่มันยัง

เล็กๆ มาก ก็ประมาณปีที่ผมจบ จบธรรมศาสตร์

ประมาณปี 34 จบโท 35-36 ประมาณปี 37 ไปช่วยงาน 

อพาร์ทเม้นท์ประมาณปีกว่าๆ เสร็จแล้วพ่อก็บอกมีงาน

ทางนี้จะให้ช่วยดู ผมก็เลยกลับมาขอนแก่นอีก ก็เลยตาม

เลย ได้มาอยู่ขอนแก่น”

  

ปัจจุบันพ่อของเข�มีอ�ยุ 75 ปี กิจก�รทั้งหมดที่ปล่อยให้

ลูกๆ หล�นๆ ช่วยกันดูแล พ่อจะให้อิสระในก�รบริห�ร

โดยไม่ลงม�ดใูนร�ยละเอียดม�กนัก เพียงแต่จะให้

นโยบ�ยกว้�งๆ  และปล่อยให้บริห�รอย่�งมีอิสระเต็มที่ 

กิจก�รครอบครัว “ศิริธนชัย” ต้องถือได้ว่�มีอยู ่

หล�กหล�ยแนว ซึ่งก�รเข้�ม�ช่วยดูแลกไ็มไ่ด้มีแต่ลูก

ของพ่อเท่�นั้น เช่นกิจก�รโรงสีและอพ�ร์ทเม้นท์ก็มีลูกพี่

ลูกน้องของพวกเข�เข้�ม�ช่วยดูแล  แตใ่นส่วน “ธนะ” ที่

แยกออกไปทำ�ธุรกิจของตัวเอง ก็ยังเข้�ม�ช่วยดูแลใน

บ�งโอก�ส เช่น กิจก�รโรงแรมแก่นอินน์ โดยธนะจะเป็น

ผู้อนุมัตใินเรื่องสำ�คัญ รวมทั้งนโยบ�ยและก�รตัดสินใจ

ลงทุนของกงสีด้วย

 

ก่อนจะตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง พ่อของเข�ก็

เคยริเริ่มลงทุนในธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์กับเช่�ซื้อไว้บ้�ง

แล้ว แต่ขน�ดของธุรกิจส�ข�นี้ก็ยังถือว่�มีขน�ดเล็ก

ม�กในส�ยต�ของเข� ขณะที่ธุรกิจเช่�ซื้อหรือไฟแนนซ์ที่

เกิดขึ้นในยุคของพ่อก็มีอยู่เพียงแห่งเดียว อีกทั้งยังเป็น

กิจก�รที่พ่อใช้วิธีชักชวนมืออ�ชีพเข้�ม�เริ่มต้นและให้

บริห�ร

“กว่าจะเริ่มต้นท�าธุรกิจเอง ลงทุนเอง เปิดกิจการเองนี่ 

กไ็ล่ตั้งแต่ผมจบปริญญาโทมาตอนนั้นอายุ 22 มาเรียนรู้

งานอีก 3 ปี จึงจะพอรู้อะไรบ้าง เริ่มจะจับทางได้ว่าอะไร

ควรจะไปทางไหนอย่างไร ก็เรียนรู้พัฒนามาเรื่อยๆ 

ความรู้มันก็เติบโตตามธุรกิจ สมองมันโตตามธุรกิจ พอ

ธุรกิจมันโตขึ้น สมองของเราก็มองได้กว้างขึ้น เริ่มต้นมา

แล้วจับทางได้ก็อายุ 25”

กิจก�รที่“ธนะ”ตัดสินในแยกออกม�ดำ�เนินก�รด้วยตัว

เองมีธุรกิจเช่�ซื้อรถยนต์กับธุรกิจและธุรกิจพัฒน�

อสังห�ริมทรัพย์ ซึ่งขณะนั้นสัดส่วนธุรกิจเช่�ซื้อจะมีนำ้�

หนักม�กกว่�พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ โดยกิจก�รเกือบ

ทั้งหมด จะถูกแยกออกเป็นบริษัทย่อยโดยใช้ชื่อของ 

“ธนะ” เข้�ไปผสมกับคำ�อื่น เช่น กิจก�รที่ขอนแก่น จะใช้

ชื่อ ธนชัย ธนโชติ กิจก�รที่จังหวัดอุดรธ�นี ชื่อ ธนวัฒน์ 

ธนเอก จังหวัดเลยมีบริษัทเดียวชื่อ ธนพล ส่วนที่จังหวัด

ชัยภูมิ มีชื่อว่� ธนภูมิ ซึ่งนับรวมทั้งที่เข�บอกว่�นึกชื่อ

ไม่ทันก็มีอยู่ทั้งหมดประม�ณสิบกว่�บริษัท 

เหตุผลที่ทำ�ให้เข�ต้องแยกเป็นบริษัทย่อย ก็คือต้องก�ร

ให้ธุรกิจไม่มีก�รรวมศูนย์ เพร�ะก�รจัดก�รในแต่ละ

พื้นท่ีที่กิจก�รเหล่�นั้นตั้งอยู่จะมีร�ยละเอียดแตกต่�ง

กันไป ทั้งลูกค้�และปัญห�ที่จะต้องแกไ้ข นอกจ�กนี้ยังให้

อำ�น�จผู้จัดก�รในแต่ละบริษัทเทียบเท่�กับหุ้นส่วน โดย

สร้�งแรงจูงใจแก่เข�เหล่�นั้นด้วยผลตอบแทนที่ขึ้นลง

ต�มผลประกอบก�ร ซึ่งเป็นวิธีคิดที่แตกต่�งไปจ�ก

ไฟแนนซ์ร�ยใหญ่ระดับช�ติอย่�งส้ินเชิงแนวคิดเร่ือง

กระจ�ยอำ�น�จ กระจ�ยก�รจัดก�รตัวเองออกไปสู่ก�ร

ตัดสินใจของผู้บริห�ร “ธนะ” อธิบ�ยว่�นี่คือแนวโน้ม

แห่งอน�คต ซึ่งสุดท้�ยแล้วก�รบริห�รธุรกิจจะต้องมุ่ง

ไปแนวท�งนี้ สภ�วะหรือรูปแบบก�รบริห�รง�นใน

ปัจจุบันเป็นเพียงสภ�พชั่วคร�ว สุดท้�ยแล้วในอน�คต

จะมีเส้นแบ่งบ�งๆ ระหว่�งเจ้�ของธุรกิจกับนักบริห�ร 

ธุรกิจที่จะเกิดก�รพลักผันไปม�ไดไ้ม่ย�ก 
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“มันหนไีม่พ้น ผมคิดว่าอนาคตคน เขาจะมีความคิดที่ค่อนข้างเป็นอิสระมากขึ้น แล้วก็จะ

จัดการกับตัวเองมากขึ้น เป็นเรื่องอะไรที่เป็นกระแส มันเกิดขึ้นตามไทม์มิ่ง เพราะคนหูตาก

ว้างขึ้น เห็นอะไรมากขึ้น รับรู้อะไรมากขึ้น การปิดกันอะไรมันก็จะยากมากขึ้น”

นอกจ�กจะขอคำ�ปรึกษ�จ�กพ่อของเข� ก�รทำ�ง�นของเข�ยังใช้วิธีก�รศึกษ�ข้อมูลอย่�ง

รอบด้�น  จ�กนั้นจึงทำ�ก�รประมวลคว�มคิดโดยรวม เมื่อศึกษ�ข้อมูลครบด้�นแล้วจึงเข้�

สู่ขึ้นตอนของก�รจัดกลุ่มก้อนของโจทย์คำ�ถ�มเพื่อตัดสินใจว่�จะต้องขอคำ�ปรึกษ�จ�กผู้

ใดบ้�ง ซึ่งในบ�งครั้งอ�จจะต้องใช้วิธีปรึกษ�คนสิบคนต่อหนึ่งเรื่อง จ�กนั้นจึงนำ�ม�

ประมวลเป็นคว�มคิดเพื่อใหไ้ด้ข้อสรุปว�่ส่ิงที่ควรจะเป็นคืออะไรข้อมูลท่ีได้เพียงพอหรือไม่ 

สิ่งเหล่�นี้คือกระบวนก�รที่เข�เชื่อว่�ประสบก�รณ์สำ�คัญกว่�ตัวเลข เพร�ะตัวเลขเป็นส่วน

หนึ่งของก�รนำ�ม�ประกอบ 

“นี่ผมเห็นมากับตา เวลาคนเขียน เขียนให้มันเวิร์คมันก็เวิร์ค เขียนให้มันไม่เวิร์คมันกไ็ม่เวิร์ค 

สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นส่วนประกอบของการตัดสินใจ ว่าที่เขาเขียนมาเราก็ต้องไปวิเคราะห ์

อีกว่า เขียนมาสมเหตุสมผลไหม บางทีมันมี Bias ในตัวเลข ไมใ่ช่ว่าเห็นตัวเลขแล้วเราเชื่อ

มันไมใ่ช่”

แม้ว่�ประสบก�รณ์ของพ่อบวกกับคว�มรู้ด้�นเศรษฐศ�สตร์ของตัวเองจะมีคว�มต่�งใน

หลักคิดบ�งประก�รแต่ก็ส�ม�รถนำ�ม�ผสมผส�นกันได้ โดยจ�กนำ�เอ�ประสบก�รณ์ของ

พ่อม�ประยุกต์ใช้ อีกทั้งสิ่งทีไ่ด้รับจ�กชั้นเรียนกลับเป็นเพียงก�รซึมซับเอ�วิธีคิดในด้�น

กว้�งม�กกว่�วิธีปฏิบัติแบบลงร�ยละเอียด 

“ที่เรียนมาจะเอามาใช้จริงๆ ไม่ค่อยมี จากนั้นก็มาเป็นการเรียนรู้เอาจากการฟังจากการ

ถาม พอลงมือท�าเราก็รู้อะไร แต่ถ้าไม่รู้เราก็ถาม เพราะจริงๆ นักธุรกิจมันไมไ่ด้รู้อะไรทุก

เรื่องหรอก มันขึ้นอยู่กับการฟังแล้วก็ถาม คือเราไม่รู้เรื่องอะไรไมใ่ช่เรื่องยากเพราะในโลกนี้

มีคนรู้ เรากไ็ปหาจนรู้จนได้ อะไรเราไม่จ�าเป็นต้องท�าเป็น เราไปหาคนที่ท�าเป็นมาช่วย เพราะ

งานของนักธุรกิจจริงๆ คือการบริหารคน การบริหารทรัพยากรคน”

ขน�ดของธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ปัจจุบัน มีอัตร�ก�รสร้�งบ้�นโดยเฉลี่ยโดยประม�ณกว่� 

100 หลังต่อปี โดยโครงสร้�งก�รบริห�รโครงก�รของธุรกิจส�ข�นี้มีหล�ยรูปแบบ บ�ง

โปรเจคต์ใช้วิธีร่วมทุนกับหุ้นส่วน ขณะที่บ�งโปรเจคต์ลงทุนเองทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งใน

ก�รตัดสินใจลงทุนแต่ละครั้ง บ�งโครงก�รฯเลือกใช้วิธีมองห�หุ้นส่วนเข้�ม�ร่วม บ�ง

โครงก�รเป็นโปรแจ็กซ์ที่มีคนนำ�ม�เสนอ นั่นเป็นเพร�ะเจ้�ของโปรเจคต์เหล่�นั้นมีคว�ม

เชื่อถือต่อ “ธนะ” โดยตรง 

“เพราะว่าโปรเจคต์มีหลายไซต์ ที่ท�าเองก็มไีซต์งานที่หนองไผ่ ไซต์ที่มิ่งเมือง ใช้แบรนด ์

วราสิริ ชื่อนี่น้องเป็นคนตั้ง เขาก็คงว่ามันต้องมีชื่ออะไรซักชื่อหนึ่งที่เป็นแบรนด์ที่เราจะ

สร้าง ศิริก็อาจจะมาจากนามสกุล วราก็อาจจะหมายถึงสิ่งที่ดีอะไรแบบนี้” 
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เช่นกรณีของโครงก�รตล�ดต้นต�ลท่ีกำ�ลังเป็นทอล์ค

ออฟเดอะท�วน์ ก็คือก�รขย�ยแนวคว�มคิดธุรกิจอีก

แบบหนึ่ง เป็นแนวคว�มคิดที่จะส�ม�รถพัฒน�โครงก�ร

แตกออกไปได้หล�ยรูปแบบ ซึ่งก�รทำ�โครงก�รฯ รูปแบบ 

เดิมมักจะเป็นก�รข�ยข�ด แตโ่ครงก�รตล�ดต้นต�ล

เป็นก�รพัฒน�โครงก�รเพื่อก�รให้เช่� หลังจ�กนั้นอ�จ

จะมีก�รพัฒน�แตกออกไปได้หล�กหล�ย 

“ผมก็มาพิจารณาว่าเอ๊ะมันก็น่าจะถึงเวลาที่ แทนที่จะท�า

มาแล้วจบไป ก็หาอะไรที่มันท�ามาแล้วมันอยูไ่ปเรื่อยๆ 

ของมัน มโีครงสร้างจากค่าเช่าอะไรท�านองนั้น”

เมื่อต้องทำ�ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ ก็ย่อมต้องเกี่ยวข้อง

กับก�รตัดสินใจซื้อที่ดิน ซึ่งตัวเข�มองว่�ก�รตัดสินใจ

ซื้อที่ดิน นอกจ�กก�รดูทำ�เลเป็นสิ่งแรก สิ่งสำ�คัญกว่�

นั้นก็คือต้องดูกำ�ลังของตัวเองจ�กน้ันจึงเปรียบเทียบ

ร�ค�กับทำ�เลที่ตั้ง และเมื่อได้ข้อสรุประหว่�งทำ�เลกับ

ร�ค�แล้วก็ต้องจินตน�ก�รให้ออกว่�จะทำ�อะไรได้กับ

ที่ดินแปลงนี้หรือมองให้ออกว่�มีมูลค่�อะไรซ่อนอยู่บน

ที่ดินผืนนี้ หรือส�ม�รถพัฒน�ขึ้นม�ต�มโจทย์ที่เร�ตั้งไว้

ในใจใหไ้ด้ก่อน ก่อนที่เร�จะตัดสินใจซื้อทีใ่นแต่ละแปลง 

จ�กนั้นจึงจะส�ม�รถดึงเอ�มูลค่�ออกม�ได้ ในส่วนของ

ทิศท�งตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ในเมืองขอนแก่น “ธนะ” 

บอกว่�เป็นสิ่งที่มองไม่ย�ก เพร�ะโดยคว�มเป็นจริงแล้ว

เมืองแต่ละเมืองจะมีรูปแบบก�รพัฒน�และก�รเติบโตที่

คล้�ยๆ กัน  ไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ๆ 

เพร�ะรูปแบบของเมืองมักจะมีแนวโน้มที่จะเบ่งตัวออกไป 

เพียงแต่ว่�จะขย�ยตัวในรูปแบบไหนเป็นคว�มแตกต่�ง

ในรูปแบบท่ีนักธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ล้วนมองออก 

เหมือนๆ กัน

“แต่ปัญหาก็คือใครจะจัด Timing ได้ดีกว่ากัน เพราะ

ว่า Timing เนี่ย เมืองมันมีการเบ่งตัวแล้วก็มีการชะลอ

แล้วก็อาจจะมีการเบ่งตัวอีก คราวนี้ปัญหาของมันก็คือ

ว่าราคาที่ดินแล้ววัฏจักรราคาที่ดินมันเป็นวงโคจร ก็คือ

ว่ามันมีขึ้นแล้วก็มีลง แล้วมันก็กลับขึ้นมากลับมาขึ้นใหม่ 

มันมไีซเคิลของมันประมาณ 10 ปี ฉะนั้นคนท�าที่ดินจะ

ต้องกะให้ดี” 

ปัจจุบันนอกจ�กธุรกิจเช่�ซื้อ ซึ่งมโีวลุ่มใกล้เคียงกับ

ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ “ธนะ” ยังมีที่ดินในเมืองขอนแก่น

เป็นจำ�นวนนับพันไร่ นอกจ�กนี้ยังมีที่ดินในเมืองชุมแพ

เมืองที่เคยเป็นร�กฐ�นสำ�คัญของธุรกิจครอบครัวอยู่

จำ�นวนหนึ่ง รวมทั้งในกรุงเทพฯและเชียงใหม่ประม�ณ

แห่งละ 20 -30 ไร่

 

“เวลาผมท�าธุรกิจเวลาคิดไปทางดีผมจะคิดไม่ค่อยมาก 

สมมติว่าคิดว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้คิดแล้วเห็นภาพก็จะจบ 

แต่สิ่งที่ผมจะใช้เวลากับมากก็คือว่า ถ้าเกิดมันแย่แล้ว

เราจะไหวไหม เรามีทางออกไหม แผนการทางออกคือ

อะไร แผนการที่สองคืออะไร แผนการรับมือคืออะไร ถ้า

มันแย่สุดๆ แล้วมันจะเป็นอะไร” 

 

นี่คือกระบวนก�รสำ�คัญที่“ธนะ”มักจะใช้เวล�ส่วนใหญ่

ในช่วงระหว่�งก�รตัดสินใจท่ีจะเร่ิมต้นโครงก�รขน�ด

ใหญ่ เป็นวิธีคิดที่ค่อนข้�งจะสวนท�งกับนักลงทุนประเภท 

“ลุยแหลก” เมื่อมีปัญห�กันก็มักจะคิดแต่จะไปหน้� ไม่

คิดจะมองย้อนกลับ เป็นก�รคิดแบบเล็งผลที่ดีเลิศ 

ม�กกว่�ก�รคิดเผื่อไว้สำ�หรับในย�มทีโ่ครงก�รล้มเหลว 

ซึ่งในกรณีของเข�จะใช้จังหวะสถ�นก�รณ์จะเป็นตัว

กำ�หนด เพร�ะเหตุผลก็คือก�รทำ�ธุรกิจไมไ่ด้หม�ยถึงไม่

หวังผลเลิศหรือระมัดระวังจนไม่กล้�ทำ�อะไร 

กับแผนธุรกิจที่จะเดินในระยะสั้นกับระยะย�ว ในระหว่�ง

นี้มโีครงก�ร“ตล�ดต้นต�ล”เป็นโปรเจคต์ที่ “ธนะ” ใน

น�มของ “ศิริก�รกรุ๊ป” เป็นโครงก�รพัฒน�ตล�ดรูป

แบบใหม่ที่ต่อเนื่องด้วยโครงก�รคอนโดมิเนียม ที่อยูใ่น

พื้นทีโ่ครงก�รเดียวกัน นอกจ�กนี้ยังมีที่เปิดหน้�โครงก�ร 

ไว้เช่น บึงแก่นนคร โครงก�รเฟสสองที่อยูใ่นระหว่�ง

ดำ�เนินโครงก�ร และเฟสส�มที่อยูใ่นขั้นตอนของก�รเต

รียมที่ดินขน�ด 50-60 ไร่ และโครงก�รหนองไผ่บน

เนื้อที่อีก 70 ไร่ ซึ่งมีกำ�หนดแล้วเสร็จภ�ยในระยะเวล� 

2-3 ปี ส่วนโครงก�รในระดับโปรเจคต์ขน�ดใหญ่ก็คือ

ก�รพัฒน�ที่ดินแปลงหลักขน�ด 700 ไร่ บริเวณรอบๆ 

สถ�นีขนส่งแห่งที่ 3 ซึ่งเป็นโครงก�รระยะย�ว เป็น

โครงก�รสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�นใหม่ทั้งระบบเพื่อให้

ส�ม�รถรองรับส�ธ�รณูปโภคและรองรับเมืองใน

อน�คต 
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“ก็มีเฮียชรินทร์ (โชควิริยะ)มาช่วย แต่แกหุ้นไว้นิดหน่อย 

เพราะว่าในโครงการนี้เวลาที่เราท�าก็ต้องท�าไวใ้ห้รองรับ

อนาคตนิดหนึ่ง อย่างถนนที่แกวางแผนร่วมกันไว้นี่มี

ขนาด 30 เมตรขึ้น 50 เมตร ถนนเมน 2 เส้น เราวางไว้

คร่าว ๆ แต่ยังจินตนาการไม่ถูก แต่ก็ควรจะมีอะไรที่เป็น

แม่เหล็ก เราก็คิดไว้หลายๆ อย่างตอนนั้นคิดเรื่อง

มหาวิทยาลัย คิดเรื่องสถานีขนส่งตอนนี้สถานีขนส่งมา

แล้ว ก็อาจจะมีเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ที่เป็นแม่เหล็ก 

ที่จะให้เกิดตัวเมืองขึ้น”

ในส่วนของธุรกิจไฟแนนซ์ (เช่�ซื้อ) ของศิริก�รกรุ๊ปกับ

สถ�นก�รณ์ธุรกิจในปัจจุบัน ยังคงเป็นไปในรูปของก�ร

คงระดับไว้ เพร�ะก�รขยับขย�ยธุรกิจประเภทนี้จะต้อง

ใช้ทุนทรัพย์จำ�นวนมห�ศ�ล ซึ่งห�ก“ธนะ”จะตัดสินใจ

เดินหน้�ก็ย่อมหม�ยคว�มว่� ไฟแนนซ์ของศิริก�รกรุ๊ป

ต้องพร้อมจะก้�วขึ้นไปเล่นในระดับประเทศ และต้องมี

เงินทุนสะสมในระดับหล�ยหมื่นล้�นบ�ท

“มันจะโตกว่านี้ก็ต้องไประดับประเทศแล้ว มันไมไ่หวไป

ไม่ถึงก็คงประมาณนีไ้ว้ก่อนไมไ่ด้คิดอะไรไปมากกว่านี้”

เมื่อไม่ออกไปแข่งขันกับเข� แต่เข�กลับตั้งใจจะลงม�ท้�ลุย 

ในสน�มภูธร เพียงแต่“เข�”ในทีไ่มใ่ช่บรรด�ยังใหญ่ธุรกิจ 

ไฟแนนซ์ ห�กแต่เป็นธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ที่ทำ�ท่�ว่�จะ

เริ่มรุกหนักเนื่องจ�กผู้เล่นจ�กสน�มในส่วนกล�งอย่�ง

กรุงเทพมห�นครเริ่มต้องมองห�ช่องท�งธุรกิจใหม่ และ

คงไม่มีทีใ่ดจะเหม�ะสมเท่�หัวเมืองท่ีมีอัตร�ก�รเติบโต

ท�งเศรษฐกิจในอัตร�สูง และขอนแก่นก็เป็นหนึ่งในตัว

เลือกสำ�คัญ 

“อย่าไปมองว่าแข่ง เรามองว่าทุกคนมาช่วยกันสร้าง

เมืองมากกว่าเพราะตลาดมันโต เราท�าคนเดียวเราก็ท�า

ไมไ่หว ไมใ่ช่ว่าเราท�าคนเดียวแล้วท�าเองได้หมดมันไมใ่ช่ 

ทุกคนต้องช่วยกันท�า ในชมรมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น

เราก็คุยกันดี ใครจะเข้ามาเรากไ็มไ่ด้ว่าอะไร อย่างแลนด์

แอนด์เฮาส์เขาก็เป็นสมาชิกของชมรมด้วยซ�้าไป เขาก็มา

คุยกันเราก็ยินดี ใครมาก็มาช่วยกันสร้างเมือง”

และดูเหมือนจะเป็นไปต�มสิ่งที่เข�อธิบ�ย เพร�ะในขณะ

ที่ร�ยใหญ่เริ่มเข้�ม�ขอส่วนแบ่งในพื้นที่ แต่เข�กลับเริ่ม

ต้นโครงก�รขน�ด 700 ไร่ ( ขนส่งแห่งที่ 3 ) จน

โครงก�รมีคว�มก้�วหน้�ขึ้นเป็นลำ�ดับ ทั้งสถ�นีขนส่งที่

เป็นรูปเป็นร่�ง มีตล�ดก�รค้�ในส่วนอ�ค�รพ�ณิชย์ที่

สร้�งขึ้นเสร็จสมบูรณ์รอบ ๆ สถ�นี จะเหลืออยู่ก็เพียง

บริเวณด้�นหน้�ของโครงก�รท่ีอยูใ่นระหว่�งออกแบบ 

ซึ่งต�มคว�มคิดของ“ธนะ”เข�ตั้งใจจะให้เป็นแหล่งรวม

ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ เช่น เต็นท์รถ บริษัทไฟแนนซ์ ล�น

ประมูลรถยนต์ รวมอยู่บนพื้นที่เดียวกัน 30-40 ไร่ โดย

มีชื่อว่� “ขอนแก่นออโต้ซิตี้” ขณะที่พื้นทีโ่ซนใกล้เคียง

กันจะมีก�รพัฒน�โครงก�รต�มแนวคิดของ “ชรินทร์ 

โชควิริยะ” หุ้นใหญโ่ปรเจคต์ใหญ่แห่งนี้ ที่มีชื่อว่� “ฟิเรน

เซ่” ซึ่งแม้ว่�ทั้งสองโปรเจคต์จะเป็นเรื่องของอน�คต แต่

ก็อยู่บนฐ�นคว�มคิดท่ีจะต้องสร้�งแม่เหล็กเพื่อทำ�ให้

พื้นที่มีคว�มเคลื่อนไหวนั่นเอง

“ลงทุนในนามบริษัทธนวรา แล้วกใ็ช้ชื่อโครงการว่า 

ขอนแก่นซิตี้ปาร์ค ตอนนี้ก็ยังไม่เต็มที่ เพราะว่าผมยังมี

ตัวอื่น ๆ ที่กินเวลาผม อย่างตัวตลาดต้นตาลมันกินเวลา

ผมค่อนข้างมาก ที่จริงมันมีพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ แต่ว่า

เราแบ่งมาท�าทั้งในส่วนของต้นตาลและในส่วนของคอนโด 

ประมาณ 40 ไร่ เหลืออีก40 ไร่รอพัฒนาอีกซ็อตหนึ่ง”

แม้ว่� “ศิริก�รกรุ๊ป” จะถือได้ว่�เป็นร�ยใหญใ่นเมือง

ขอนแก่น แต่นั่นก็มไิด้หม�ยคว�มว่�จะส�ม�รถสร้�ง

คว�มทะเยอทะย�นให้กับ“ธนะ”ได้แต่อย่�งใด ห�ก

เพร�ะวันนี้เข�ยังคงยึดมั่นอยู่กับคำ�ว่� “อน�คต” และ 

“ศักยภ�พของตัวเอง” คิดแต่เพียงเลือกทำ�ในสิ่งที่

สนใจ และฝ�กไวใ้นคว�มทรงจำ�ของคนขอนแก่น  

“อย่าคิดว่าเป็นหนึ่งเลยครับ ก็คิดว่าเราไหวแล้วท�าอะไรๆ 

มันท้าทาย อะไรที่เราท�าได้ อะไรที่ตรงกับความสนใจของ

เรา ตรงกับศักยภาพของเราๆ ก็ท�า ไอเดียเราก็คือว่า

อะไรที่เราสนใจ อะไรที่มันท้าทายมันน่าสนใจ ส่วนคนจะ

จ�าเราในฐานะอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง”
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ก�รลงทุนในตล�ดหลักทรัพย์สำ�หรับ “ธนะ” จะเป็น

สไตล์ก�รลงทุนที่เข�อธิบ�ยว่� “เชื่อ” และ “ใช้” ทฤษฎี

ของตัวเอง โดยในรอบสิบปีจึงจะตัดสินใจลงทุนไม่เกิน

ครั้งสองครั้ง ซึ่งในทฤษฎีหรือวิธีคิดของเข�ก็คือต้องรู้

จังหวะและไมใ่ช่ลักษณะ Insider เพร�ะใช่ว่�จะส�ม�รถ

ทำ�กำ�ไรได้ตลอดเวล� เพียงแต่ว่�ต้องรู้จักจังหวะในช่วง

ที่นักเล่นหุ้นทุกคนมีคว�มรู้สึกว่�ตล�ดหลักทรัพย์ตก

อยูใ่นสภ�วะยำ่�แย่ 

“แต่ต้องซื้อบริษัท (ตัวหุ้น) อย่างนี้นะครับ ซื้อบริษัท

ประเภทที่ถ้าบริษัทนี้เจ๊งประเทศไทยเจ๊ง อย่าไปซื้อตัวที่

ไมไ่ด้เรื่องไมไ่ด้ราวนะ คิดแค่ว่าประเทศไทยจะเจ๊งหรือเปล่า 

ถ ้าคิดว ่าประเทศไทยไม่เจ ๊งก็ซื้อบริษัทที่ถ ้ามันเจ ๊ง

ประเทศไทยเจ๊งซื้อไปเลย แล้วกใ็จเย็นๆ ลงทุนดีๆ โอโ้ฮ 

ไม่ต้องท�าอะไรเลยครับ ก�าไรไม่รู้กี่เท่า แต่ว่าจะกล้าหรือ

เปล่า”

ในท่�มกล�งกระแสธุรกิจกับสังคมท่ีดูเหมือนว่�จะต้อง

เป็นสิ่งทีไ่ปด้วยกันในปัจจุบัน ต�มคว�มคิดของ “ธนะ” 

อธิบ�ยว่�จะต้องรักษ�สมดุลเอ�ไวใ้ห้เหม�ะสม ไม่ควร

มุ่งไปในด้�นใดด้�นหนึ่งจนม�กเกินไป

“ในแง่ของสังคมถ้าเขาขอความร่วมมือขออะไรมา อย่าง

ที่บ้านผมก็ค่อนข้างจะโอเคนะ ล่าสุดอย่างโรงพยาบาลที่

ชุมแพ ตึกฉุกเฉินเขาต้องการงบปรับปรุง ก็รวมๆ กับที่

บ้านได้เงินไปสามล้าน ก็ตั้งชื่อตามนามสกุล”

ขณะเดียวกันก็มองว่�ก�รรวมตัวของภ�คธุรกิจในระดับ

ภูมิภ�คในรูปของสภ�อุตส�หกรรมและหอก�รค้�

จังหวัด จะเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะสะท้อนคว�มคิดเห็น

จ�กภ�คธุรกิจไปยังภ�ครัฐ  แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำ�

องค์กรว่�จะใช้องค์กรไปในลักษณะใด ถ้�สร้�งองค์กรให้

มีนำ้�หนักหรือมีกิจกรรมที่สร้�งสรรค์และน่�สนใจ ก็จะ

เกิดประโยชน์สูง 

“อย่างผม ผมค่อนข้างจะสนใจที่ประธานธีรศักดิ์ที่แกมา

ดันหอการค้า แกท�างานอะไรหลาย ๆ อย่างที่ผมคิดว่า

เป็นเรื่องท่ีดีอย่างเรื่องการสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมา

สานต่อ แล้วก็แนวของการสร้างกิจกรรมที่แกท�าอยู่ แก

ท�าถึงขนาดถึงว่าเศรษฐกิจพอเพียงแกยังลงไปเล่นเลย 

แกลงไปท�าได้ถึงขนาดนั้น โปรเจคต์แกเยอะมาก ก็มีสาย

ทางด้านการเมืองมีมิติทางด้านการเมืองที่แกต้องไปท�า 

ถ้าแกดันหอการค้าได้อีกระยะหนึ่งก็น่าสนใจอย่างช่วงนี้

ต้องบอกว่าหอการค้ามีผลงานค่อนข้างมากเลยทีเดียว”

ธุรกจิในเครือศริิการกรุ๊ป
-  ธุรกิจเช่�ซื้อ-ลีสซิ่ง ในชื่อ ศิริก�รกรุ๊ป

-  ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อ�ศัย ในชื่อ หมู่

บ้�นวร�สิริ และ ซิตี้พลัส คอนโดมิเนียม

   ประเภทพ�ณิชยกรรม ในชื่อ ตล�ดสด บขส. อ.ชุมแพ 

ตล�ดต้นต�ล ขอนแก่นซิตี้พ�ร์ค ขอนแก่นออโต้ซิตี้ 

   และฟิเรนเซ่มอลล์ 

-  โรงแรมแก่นอินน์

-  ธุรกิจโรงสีมีชัย
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“โมเดิร์นเทรด” คงเป็นคำ�ที่ผู้ประกอบก�รในท้องถิ่นจำ�นวนม�กไม่ย�กได้ยินกันสักเท่�ไรนัก  

เหตุผลที่มีก็คงจะคล้�ย ๆ กันก็คือ ถูกแย่งพื้นที่ทำ�ม�ค้�ข�ย โดยเฉพ�ะห้�งค้�ปลีก – ส่ง 

ขน�ดใหญใ่นท้องถิ่น ที่เคยเป็นร�ยใหญใ่นแต่ละเขตแต่ละจังหวัดม�น�น

ขณะที่ห้�งร้�นในท้องถิ่นล้มห�ยต�ยจ�กไป แต่ก็มีบ�งส่วนที่อ�จจะเรียกกันแบบภ�ษ�

มวยที่ว่� “ยืนซด” หรือ “แลกหมด” แล้วก็ส�ม�รถประคองเอ�ตัวรอดม�ได้ โดยบ�ง

แห่งมีคะแนนนำ�โด่ง บ�งแห่งทำ�คะแนนแบบคู่คี่สูสี แต่นั่นก็หม�ยคว�มว่� ตร�บใดที่

เวล�ในสน�มยังไม่หมดลง ห�กไมใ่ครกใ็ครต้องมีอันพ่�ยน็อกเสียก่อน คู่มวยทั้งสองใน

แต่ละเวทีก็ยังคงต้องชกกันต่อไป จนกว่�ระฆังหมดยกสุดท้�ยจะดังขึ้น ซึ่งกไ็ม่มใีครรู้ว่�

ระหว่�งคู่มวยจ�กท้องถิ่นกับมวยอินเตอร์ที่มีดี ทั้งเทรนเนอร์และพี่เลี้ยงมือดี ใครจะเป็น

ฝ่�ยได้รับชูมือในฐ�นะของผู้มีชัยเหนืออีกฝ่�ย

แตใ่นนิยมแห่งก�รต่อสู้ จะมใีครรู้บ้�งว่�ยังมีนักสูใ้นท้องถิ่นที่นอกจ�กจะไม่คิดจะดวลกัน

แบบตรงๆ กับยักษ์ค้�ปลีกที่บุกเข้�ม�ถึงหน้�บ้�นแล้ว มิหนำ�ซำ้�ยังจับมือร่วมกันเก็บเกี่ยว

ประโยชน์กันแบบ “วิน วิน” ซึ่งเข�คนนั้นจะเป็นใครไปไมไ่ด้ นอกจ�ก “ไพบูรณ์ จงสุวัฒน์” 

แห่งยิ่งยงมินิม�ร์ท หรือ “โกเฒ่�” แห่งเมืองดอกบัว อุบลร�ชธ�นีนั่นเอง

“เราเห็นว่าร้านแบบนี้มันหายาก ก็เปิดมันเสียเลย เปิดสนองความต้องการของตัวเอง

เลย เปิดเพื่อความสะใจ ไม่มีอะไร”

ไพบูลย์ 
จงสุวัฒน์                                    

ย่ิงยงมินิมาร์ท
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นั่นคือเหตุผลที่ “โกเฒ่�” ผู้ที่เป็นเจ้�ของ และยังรั้งตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัทยิ่งยงมินิ

ม�ร์ท จำ�กัด ที่พูดถึงก�รเป็น Sub License ธุรกิจ 7-11 ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่�ง 

ของตัวเข�เอง นอกจ�กนี้เข�ยังเป็นนักก�รตล�ดและนักค้�ปลีกที่สร้�งชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักกัน

ทั่วไปในอุบลร�ชธ�นี

“ท�าเซเว่นไมไ่ด้ร่วมทุนแต่เป็นการซื้อสิทธิ์  เริ่มต้นเขาเสนอเรามาอีสานใต้ทั้งหมดเลย  8 จังหวัด

เริ่มต้นที่มาเสนอเราคือ อุบล สุรินทร์ ศรีสะเกษ อ�านาจ ยโสธร มุกดาหาร  กาฬสินธุ์ สารคาม ก็

ประมาณ 7-8 จังหวัด ผมก็มองว่ามันใหญ่มากเลยบอกว่าแบ่งเป็น 2 เฟส  เฟสแรกเอาทางรถไฟ

ก่อน”

เมื่อปีแรกผ่�นไป ข้อตกลงต�มสัญญ�ก็คือ “ไนท์มินิม�ร์” ของเข�จะต้องเปลี่ยนไปเป็น 7-11 ทั้ง 4 

ส�ข� ซึ่งก็คือส�ข�ทั้งหมดที่เข�มีอยู่ก่อน เมื่อต้องทำ�ด้วยตัวเองทุกอย่�งจึงเริ่มพบว่�มีปัญห�

เพร�ะก�รจัดก�รร้�นค้� ทั้งในรูปแบบ 24 ชั่วโมง และเรื่องก�รกระจ�ยสินค้� กับระบบเครือข่�ย

ระดับพื้นที่ขน�ดใหญ่ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เข�ไม่เคยทำ�ม�ก่อน และเมื่อผ่�นไปจนครบ 3 ปี กไ็ด้เวล�ที่

จะต้องเริ่มเฟสที่ 2 

“เขาก็มาถามว่าตกลงว่าเฟส 2 เอาไหม เลยบอกเขาว่าไม่เอาแค่นี้ก็ตายแล้วแค่นี้ก็ดูแลไมไ่หว

แล้ว ตอนนั้นท�าได้ 10 สาขา เลยไม่เอาต่อเลยได้ 4 จังหวัดจนถึงปัจจุบัน”

   

ทว่�ชีวิตของเข�ในวันนี้กลับบอกว่�ถ้�ไม่มี 7-11 ก็ยังนึกไม่ออกว่�จะอยูไ่ด้อย่�งไร  เพร�ะสิ่งที่

กำ�ลังเกิดขึ้นกับโรบินสันในเวล�นี้ก็คือ ยังไมไ่ด้รับก�รปันผลกำ�ไรแม้แต่บ�ทเดียว ซึ่งแม้ว่�จะมี

ธุรกิจอื่นที่พอจะทำ�ให้อยูไ่ด้  แต่ธุรกิจ 7-11 ทำ�ให้ธุรกิจโดยรวมของเข�เติบโตมองเห็นอน�คต 

รวมทั้งได้ศึกษ�สิ่งใหม่ม�กขึ้น

กว่าจะมา “ยิง่ยงฯ” ในแบบฉบับ “ไพบูรณ์”
พ่อของ “โกเฒ่�” เดิมมีชื่อว่�โหลเฮียน มีถิ่นพำ�นักอ�ศัยที่จังหวัดอำ�น�จเจริญ ก่อนจะย้�ยม�

เมืองอุบลฯประม�ณปี 2511 - 2512 กไ็ด้ตั้งชื่อร้�นตัดเสื้อผ้�ของเข�เป็นภ�ษ�จีนว่� “หมี่ฟ�” 

และชื่อภ�ษ�ไทยคือร้�น “หมี่ฟ�พ�ณิชย์”  ปี 2511 หรือ 2512  แต่ก็ถูกไฟไหม้เมื่อครั้งไฟไหมใ้หญ่

ที่เมืองอุบลฯ เสร็จแล้วจึงไปขอให้อำ�เภอตั้งชื่อร้�นให้ จึงเป็นที่ม�ของชื่อร้�นว่� “ยิ่งยง” และกไ็ด้

ใช้ชื่อดังกล่�วนับแต่บัดนั้นเป็นต้นม�
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“สมัยโน่นที่หนังสือพิมพ์เอาไปลงผมเป็นคนที่อุบลเป็น

คนจีน สถานที่เกิดจริง ๆ อยู่อ�านาจเจริญ พอเกิดมากไ็ด้ 

5 ปี ก็เปลี่ยนจากอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าย้ายมาท�าร้านค้า

เสื้อผ้าที่อุบล  ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝน ถูกไฟไหม้

หลายครั้ง ย้ายหลายครั้ง  สร้างฐานะจากร้านค้าเสื้อผ้า

ส�าเร็จรูปจากร้านยิ่งยงพาณิชย์เป็นห้างยิ่งยง  จากห้าง

ยิ่งยงผมกไ็ปเรียนขอนแก่นคณะเกษตรจบปี 2516  ก็

ท�างานทีโ่ครงการพัฒนาลุ่มน�้าโขง”

 

กับคว�มเป็นม�ในแบบฉบับรวบรัดแตไ่ดใ้จคว�ม จน

ทำ�ให้พอทร�บคว�มเป็นม�ของชีวิตเมื่อครั้งแรกเร่ิมของ 

“ไพบูรณ์” จ�กนั้นเข�ก็เปลี่ยนง�นไปเป็นเจ้�หน้�ที่อยู่

ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร เมื่อปี 

2518 บรรจุที่ก�ฬสินธุ์แล้วจึงย้�ยม�ประจำ�ที่อุบลร�ชธ�น ี

ก็พอดีเห็นธุรกิจท่ีบ้�นเริ่มยุ่งย�กจึงล�ออกในปีต่อม� 

นอกจ�ช่วยดูแลในเรื่องเย็บเสื้อผ้�แล้วก็ยังเปิดแผนก

ข�ยส่งก�งเกงยีนส์ ซึ่งตรงกับช่วงกระแส 14 ตุล�ฯและ

กระแสฮิปปี้ที่กำ�ลังม�แรง จ�กนั้นก็ขย�ยก�รค้�ก�งเกง

ยีนส์ไปทั่วภ�คอีส�น จนกระทั่ว ปี  2527 ก็ขย�ยกิจก�ร

เป็นห้�งยิ่งยงสรรพสินค้�

รอดจากวิกฤตเศรษฐกิจมาได้แบบไม่

บอบชำ้า
จ�กก�รที่เข้�ไปนั่งทำ�ง�นในตำ�แหน่งสำ�คัญถึงส�ม

ตำ�แหน่ง ทำ�ให้เข�ไมไ่ด้อยู่บ้�นตลอด 3 ปี แต่ก็เป็นโชคดี

สำ�หรับเข�เมื่อเกิดวิกฤตต้มยำ�กุ้งในปี 2540 ที่ทุนคน

ต่�งก็ทึ่งว่�ทำ�ไมเข�จึงรู้ตัวก่อน ทำ�ใหไ้ปร่วมทุนแล้วไม่

เจอภ�วะวิกฤต ซึ่งในคว�มเป็นจริงก็คือเข�มองว่�โลก

มันต้องเปลี่ยน ก�รทำ�ธุรกิจแบบเดิมจะอยูไ่มไ่ด้ จำ�เป็น

ต้องเปลี่ยนไปต�มยุคสมัย  โดยเฉพ�ะต้องก�รให้ภ�พ

ธุรกิจเป็นอินเตอร์เพร�ะถ้�ช�วต่�งประเทศผ่�นเข้�ม� 

ก็จะรูโ้ดยอัตโนมัติว่� 7-11 ข�ยอะไร  แต่ถ้�ยังพลิก

แบรนด์เดิมขึ้นม�สู้ก็จะยิ่งเหนื่อย เพร�ะภ�พพจน์ที่คน

ไม่รู้จัก ที่สำ�คัญกว่�นั้นก็คือข้อเสนอที่น่�สนใจทำ�ให้รู้สึก

ว่�ก�รร่วมทุนจะทำ�ให้เกิดสภ�วะ วิน-วินทั้ง 2 ฝ่�ย 

อาณาจักรธุรกจิ
“ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะเขามองว่า เขาซื้อเขตประเทศ 

ไทยมา แล้วชายแดนมันไกลจากกรุงเทพมากไปเขาท�าไม่

ไหวเขาเลยขายเขตนั้นให้คนท้องถิ่นดีกว่า  ผมยังเป็นคน

สุดท้ายด้วยซ�้าที่ซื้อเพราะว่าเขตอื่นตกลงหมดแล้ว มี

เขตอุบลที่ตัดสินใจนานตั้งแต่ปี 2534 มาตัดสินใจเอา

เมื่อปี 2536 เชียงใหม่เปิดก่อนผม 2 ปี”

ก�รม�ของ 7 – 11 กไ็มไ่ด้รับคว�มเห็นชอบจ�กผู้ที่เข�

นับถือในจังหวัดอุบลร�ชธ�นีเท่�ไรนัก เพร�ะเมืองอุบลฯ

ในยุคนั้นไมใ่ช่เมืองท่องเที่ยวและอุตส�หกรรม ซึ่งมี

คว�มขัดแย้งกับวิถีชีวิตอยู่ผู้คนที่อยู่กันอย่�งสงบม�จน

ทุกวันนี้ แต่สำ�หรับในคว�มคิดของเข�ก็รู้สึกว่�ธุรกิจดัง

กล่�วเป็นสิ่งใหม่ มีคว�มเป็นอินเตอร์ ซึ่งน่�จะช่วยสร้�ง

ภ�พลักษณ์ให้เมืองอุบลมีคว�มทันสมัยขึ้นม�ได้ 

“ปัจจุบันเรามีธุรกิจจริงๆ คือเซเว่น  บริษัทยิ่งยงมินิมาร์

กท�าเซเว่น 4 จังหวัด ปัจจุบันมี 118 สาขา และมีธุรกิจ

เล็กๆ  มี สปา โรงแรม”

ปัจจุบันนอกจ�กธุรกิจหลักอย่�ง 7-11 ที่เป็น Sub-li-

cense ใน น�มบริษัทยิ่งยงมินิม�ร์ท และห้�งสรรพ

สินค้�โรบินสันยิ่งยง ห้�งสรรพสินค้�ทีใ่หญ่ที่สุดใน

จังหวัดอุบลร�ชธ�นีแล้ว ไพบูรณ์หรือโกเฒ่�ยังสร้�ง

ธุรกิจใหม่ขึ้นม�อีกหล�ยอย่�ง เช่น

- บริษัท ภัสธร จำ�กัด ทำ�เบเกอรี่เพื่อว�งจำ�หน่�ยใน 

7-11 ของตนเอง

- บริษัทไนซ์สปอต จัด ข�ยอุปกรณ์ก�รกีฬ� รวมถึงสระ

ว่�ยนำ้�และฟิตเนสที่กำ�ลังก่อสร้�ง

- บริษัทก�ยใจสป� จำ�กัด ทำ�ธุรกิจสป�แบบม�ตรฐ�น

ต�มที่เร�พบเห็นไดใ้นกรุงเทพฯ

- และ โรงแรมบ้�นไม้ง�ม โรงแรมบ้�นทรงไทยสไตล์ บูติ

กโฮเตล แห่งแรกในอุบลร�ชธ�นี



223 THE BEST KEY PLAYERS WHO DRIVE E-SAAN ECONOMY

ส่วนส�เหตุที่ทำ�ใหโ้กเฒ่�ตัดสินใจในก�รแตกไลน์ธุรกิจออไปก็น่�จะอยู่ที่คว�มเจริญที่แพร่เข้�

ครอบคลุมยังเมืองอุบลฯ จนทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงกับห้�งยิ่งยงสรรพสินค้�ที่สร้�งขึ้นม�กับมือ 

รวมทั้งก�รตัดสินใจเข้�ร่วมธุรกิจกับโรบินสันด้วยสัดส่วน โรบินสัน 65 และในส่วนของ โกเฒ่�

จำ�นวน  35 เปอร์เซ็นต์

“ตอนนั้น เหตุผลอันแรกเรามองว่าห้างโรบินสันมันจะดีขึ้น ห้างมันจะมีสินค้ามากขึ้นมัน จะเป็น

อินเตอร์มากขึ้น หลากหลายมากขึ้นเรามองอย่างนั้น ก็เลยเปลี่ยนยิ่งยงเป็นโรบินสันยิ่งยง

ประมาณปี 38 เหตุผลที่สองมันก็จะมีเวลาไปท�าธุรกิจเราบ้าง ไปท�าเซเว่นไปท�าอะไรอย่างอื่น”

แต่แล้วสิ่งที่เข�ค�ดหวังว่�ก�รทำ�ซีอ�ร์กับโรบินสันจะเป็นผลดี  กลับกล�ยเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ

หล�ยร�ยต่�งพ�กันถอนตัวออกไป ทั้งซูเปอร์สปอร์ต  พ�วเวอร์บ�ย ท็อปซุปเปอร์ม�เก็ต และถึง

แม้จะมีก�รนำ�บีทูเอสเข้�ม�ในภ�ยหลังก็ต�ม  แต่ก็เป็นก�รดิวท�งธุรกิจทีไ่ม่เป็นไปต�มสิ่งที่เข�

ค�ดหวังม�กนัก

“การร่วมทุนกับซีอาร์เป้าหมายคืออยากให้ธุรกิจตัวเองมีภาพที่ดี มีสินค้าบริการดี เป้าหมายคือ

การน�าไปสู่ความเป็นอินเตอร์  ถามว่าตอนนั้นตัดสินใจผิดไหม  ไม่ผิด  ถ้าถามวันนี้หากย้อนอดีต

ได้ถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้อาจจะไม่ร่วมท�าเองดีกว่า”

ดังนั้นคว�มท้�ท�ยในก�รทำ�ธุรกิจจึงต้องมุ่งไปที่ก�รทำ� 7-11 อยู่ที่ก�รขย�ยส�ข�ต�มที่กำ�หนด 

และก�ร Renovate ส�ข�ในมือด้วยก�รนำ� Book Smile เข้� ม�ด้วยคว�มที่ต้องก�รเพิ่ม

คว�มหล�กหล�ยและยกระดับคุณภ�พของธุรกิจขึ้นม� ดังนั้นโกเฒ่�จึงมองห�ธุรกิจใหม่เพื่อ

ปทู�งให้กับรุ่นต่อไปในวันทีโ่กเฒ่� ถอยฉ�กออกม�ห่�งๆ

  

และสิ่งทีโ่กเฒ่�ปร�รภก็คือเรื่องอ�ยุที่ม�กขึ้นทุกวัน ก็คงอ�จต้องหยุดพัก เพร�ะอน�คตต้อง

เป็นน่�ที่ของลูก ลำ�พังเพียงแค่ก�รก�รขย�ยตัวของ 7 – 11 เข�ก็บอกว่�เหนื่อยและวุ่นว�ย

สำ�หรับเข�ม�กพอแล้ว  ส่วนที่ยังคงต้องจัดก�รเรื่องของ 7 – 11 ในเรื่องก�รเพิ่มส�ข�มันเป็นไป

ต�มคว�มต้องก�รของแต่ละพื้นที่

โครงสร้างธุรกจิ
“โปรไฟล์ของผมก็เหมือนส�มเหลี่ยม  เอ็มดีอยู่สูงสุดแล้วก็มีผู้ช่วยแต่ละฝ่�ย  ก�รทำ�เซเว่นมันจะ

หนักที่ก�รประส�นและก�รจัดก�รม�กกว่� เหมือนออฟฟิศผมแทบจะไม่มีคนเลย เพร�ะของเร�

จะไปอยู่ที่ภ�คสน�มหมด  ใน 1 ส�ข� ก็จะมีคน 10 คน  มีผู้จัดก�รส�ข�เป็นผู้ดูแล  ใน 10 ส�ข�ก็

จะมีผู้จัดก�รเขต 1 คน ในผู้จัดก�รเขต 10 คน ก็จะมีผู้จัดก�รฝ่�ย 1 คนที่เป็นมือขว�เร�แล้ว

อำ�น�จในก�รจัดก�รในส�ข�ผู้จัดก�รส�ข�ก็มีอำ�น�จในระดับหนึ่ง ก็เป็นโปรไฟล์ง่�ยๆ ไม่ซับซ้อนม�ก”   
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ธุรกิจในเครือทั้งหมดขณะนี้มีก�รแยกเป็นนิติบุคลร�ยกิจก�ร แตใ่นด้�นพฤตินัยยังมีสำ�นักง�น

ก�รหรือออฟฟิตทำ�หน้�ที่เหมือนกับโฮนดิ้ง ทุกบัญชใีช้บัญชีเดียว เพียงแต่แยกกันแตใ่นท�งนิตินัย

เพื่อให้ก�รบริห�รเงินภ�ษีมีคว�มชัดเจนไม่สับสน

“ธุรกิจทั้งหมดยังไมไ่ด้แยกตอนนี้ผมดูคนเดียวแต่ละกิจการมันกไ็มใ่หญ่เล็ก ๆ ปีหนึ่งยอดขายกไ็ม่

กี่ 10 ล้าน กไ็ม่ถือว่าปัญหาเยอะ  แต่ละธุรกิจผมชอบเช่นช่วงหลังมาผมชอบตีกอล์ฟตีเสร็จเหนื่อย

กไ็ปนวดอาทิตย์ละ 2 วัน ร้านนวดเขาไม่ค่อยดีมันอายแขกเพราะมันสกปรกเลยมองธุรกิจนี้น่าจะ

ท�าได้ดีกว่านี้เลยท�าเองเสียเลยแล้วยุคนั้นสปาก�าลังบูมเลยท�ากายใจสบายและแผนไทย”  ในเรื่องของ

เงินหมุนเวียน เฉพ�ะ 7 – 11 มีมูลค่�ร�ว 2,000 กว่�ล้�นซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ทำ�ร�ยไดใ้ห้เป็นหลัก 

ส่วนกิจก�รอื่น ๆ ก็กลับมไีม่ม�กนัก เฉพ�ะ 7 -11 บริษัทเดียวก็มีเงินมุนเวียนม�กว่�กิจก�รอื่น ๆ 

รวมกันหล�ยเท่�ตัว ทำ�ให้ภ�พรวมของยิ่งยงเป็นบริษัทที่ยอดเงินหมุนเวียนสูง จัดเป็นเอสเอ็มอี

ขน�ดใหญ่ เพียงแต่ภ�พมันก็คือธุรกิจเครือข่�ยทีใ่ช้ก�รลงทุนในแต่ละจุดไม่ม�ก ซึ่งในปัจจุบันใน

ส่วนที่รับผิดชอบอยู่ก็มีจำ�นวนทั้งสิ้น 125 ส�ข�  

 

ขณะที่ธุรกิจ “ยิ่งยงโรบินสัน” ซึ่งเป็นเพียงก�รถือหุ้นเพียงอย่�งเดียว ส่วนก�รบริห�รก็เป็นไป

ต�มนโยบ�ยต�มซีอ�ร์ บริห�รโดยบริษัทซีอ�ร์อุบล ตำ�แหน่งจีเอ็มของบริษัทรับเงินเดือนจ�กซี

อ�ร์อุบลโดยตรง ขณะที่ซีอ�ร์อุบลฯต้องไปรับนโยบ�ยจ�กซีอ�ร์ประเทศไทยอีกทอดหนึ่ง

 

“ยอดขายโรบินสันน่าจะปีละ 200 กว่า คือการ่วมทุนกับโรบินสันถามว่าดไีหม ก็ดีเพราะผมสบาย

ขึ้น แต่ถามว่าถึงวันนี้คิดว่าพอใจไหม ประทับใจไหม ก็บอกว่าไม่ดีเพราะว่าตั้งวันนั้นถึงวันนี้เรายัง

ไมไ่ด้ส่วนแบ่งสักบาทเลยกี่ปีแล้วตั้งแต่ปี 2538 มา 17 ปีแล้ว  มันอาจจะมาจากตอนที่แรกๆไป

เจอวิกฤต  อันที่สองเพราะว่าพอร่วมทุนแล้วเราก็ขยายก็เลยมีเงินกู้ 1 ก้อน และที่ส�าคัญนโยบาย

ไปรับจากส่วนกลางมาซึ่งเวลาจัดโปรโมชั่นก็เหมือนกันท่ัวประเทศถือหลักเซลล์อย่างเดียวเพราะ

ฉะนั้นก�าไรมันก็น้อยก็เลยไม่มีก�าไร ทั้งๆ ที่ธุรกิจแบรนนีไ้ม่จ�าเป็นต้องเซลล์”

  

ซ่ึงโกเฒ่�ไดใ้ห้เหตุผลว่�ส�ข�ท่ีกรุงเทพอ�จจะต้องส่งเสริมก�รข�ยด้วยวิธีเซลล์เพื่อแข่งขันกับ

ห้�งอื่น ๆ  แต่สำ�หรับหัวเมืองเช่นอุบลฯซึ่งไม่มีคู่แข่งกไ็ม่จำ�เป็นต้องใช้วิธีก�รเดียวกัน แตโ่รบินสัน

กลับใช้วิธีพิมพ์โปรเตอร์ครั้งเดียวใช้พร้อมกันทั่วประเทศ ทำ�ให้ห้�งต่�งจังหวัดจึงต้องจัดโปรโมชั่

นพร้อมกันไปด้วย  แต่สิ่งที่ส�ข�ต้องรับภ�ระก็คือค่�ใช้จ่�ยที่ม�กกว่�ร�ยได้ที่ควรจะมี จนกล�ย

เป็นภ�รที่ต้องแบกรับ ผลลัพธ์ในที่สุดก็คือก�รข�ดทุนนั่นเอง

 

“เขากไ็ด้ยอดขายและค่าจัดการที่เราต้องจ่ายแต่เราไม่เหลือขาดทุน ตัวหุ้นส่วนกไ็มไ่ด้  ฉะนั้น

เป็นการร่วมทุนที่ผิดพลาด  จะเห็นว่าแม่แต่ทีมโรบินสัน ผลสุดท้ายหุ้นโรบินสันปัจจุบันซีอาร์ที่มา

จากเซ็นทรัลโรบินสันตอนนี้ก็มีแต่กลุ่มเซ็นทรัลถือ กลุ่มโรบินสันก็ถูกเทคโอเวอร์หมดแล้ว”
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บริหารคน
“ในเรื่องการบริหารคนผมใช้หลักพุทธศาสนาเข้ามาการใชโ้อกาส การเอาใจเขามาใสใ่จเรา  ผม

ไม่เคยถามว่าค่าแรงขั้นต�่าของอุบลเท่าไรแต่ผมจะมองว่าเท่าไรเขาถึงอยูไ่ด้  ฉะนั้นสิ่งที่ผมให้

ต้องมากกว่าขั้นต�่าเสมอ  และท�าอย่างไรจะสินให้เขาเป็นคนมีคุณภาพในสังคมได้  ใช้การคุย

การบอกในสิ่งที่เรารู้มาให้เขารู้แต่เขาจะได้หรือไมไ่ด้อีกเรื่องหนึ่ง  หน้าที่เราคือสอนเขาให้มาก

บอกเขาให้มาก  ถ้าเรามีมากเรากใ็ห้เขามากขึ้นถ้าเราคิดแบบนี้เราก็อยู่ร่วมได้”

หลักในก�รบริห�รคน บริห�รธุรกิจในทัศนะของ “โกเฒ่�” ก็คือ ก�รทำ�ให้ดีที่สุดด้วยวิธีลงไป

ศึกษ� ลงไปคลุกคลี ลงไปทำ�เอง ที่สำ�คัญต้องรู้จริงและทำ�ให้ดีกว่�เดิม  เพร�ะฉะนั้นธุรกิจใน

สไตล์ของเข�ก็คือต้องคิดอยู่ตลอดเวล�ว่�จะพัฒน�อย่�งไร จะทำ�อย่�งไรให้ภ�พมันเปลี่ยนไป 

เพร�ะโดยธรรมช�ตินิสัยของคนมักไม่มใีครชอบทำ�อะไรซำ้�ๆ ดังนั้นจะทำ�อย่�งไรจะเพื่อที่จะดึง

ใจเข�ใหไ้ด้  หลักก�รก็คือต้องทำ�ให้ดีและต้องพัฒน�ไปพร้อมๆ กัน

 

AEC
“ผมคิดว่า เอซีอี มันค่อยๆ โต อันแรกเลยทีไ่ด้น่าจะการท่องเที่ยวแต่ประเทศไทยก็จะได้น้อย

กว่าเสียเพราะคนไทยฟูมเฟ้อกว่าชาติอื่นๆ คือได้คนมาเที่ยวแต่คนไทยก็จะไปเที่ยวเยอะเหมือนกัน  

ส่วนเรื่องธุรกิจเราผมว่ามันไม่มีผลเท่าไหร่ เพราะเมืองเรามันไมใ่ช่เมืองท่องเที่ยวเหมือนเชียงใหม ่

ภูเก็ต”

 

“แต่ว่าภาพรวมเรื่องการท่องเที่ยวคนไทยกไ็ด้ระดับหนึ่งแต่แน่นอนที่สุดคนไทยกไ็ปเที่ยวเยอะ  

เรื่องการซื้อมาขายไปผมว่าอยู่รัฐบาลว่าเราได้รัฐบาลแบบไหน  ถ้าได้รัฐบาลที่เก่งเราก็สามารถ

ขายของได้เยอะ ชีวิตชาวบ้านชาวนาก็จะดีขึ้นเพราะขายข้าวและผลไมไ้ด้ราคา  แต่ถ้าได้รัฐบาล 

งี่เง่าค้าขายไม่เป็นชีวิตชาวบ้านก็แย่  เพราะฉะนั้นปัจจัยภายนอกจะเป็นยังไงก็ตามแต่ก็มาจาก

ปัจจัยภายในคือเราได้รัฐบาลแบบไหน  จริงอยู่เราพอใจในสิ่งที่เรามีเราก็อยู่ดี แต่ถ้าเราอยากได้

โน่นได้นี่เราก็จะแสวงหาหนี้สินไปเรื่อย  เออีซี มันเป็นนวัตกรรมของโลกเพราะเราไมไ่ด้อยู่คน

เดียวมันต้องเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดใีนอนาคต”



226  บทสัมภาษณ์นักธุรกิจผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสาน 



227 THE BEST KEY PLAYERS WHO DRIVE E-SAAN ECONOMY

บทสัมภาษณ์นักธุรกิจ
ผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสาน
THE BEST KEY PLAYERS WHO DRIVE 

E-SAAN ECONOMY



228  บทสัมภาษณ์นักธุรกิจผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสาน 


