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ขยายกิารขายเคุรื�องสัำาอางไปิยงัตา่งจงัหวัดั
ชูจดุขาย “เหมาะกิบัผิวิัคุนเอเชย่”

	 ช่ว่งกลางป่ี	พ.ศ.	2503		ในขณะที่่�ช่ว่ยพอ่ที่ำางานอยา่งหนักในโรงงานบรรจุแุช่มพผูงพรอ้มกบัผลติ
ผงซักัฟอกไปีด้ว้ยนั�น	 	แมว้า่ตลาด้ของแช่มพหูรอืผงซักัฟอกจุะมอ่นาคตสด้ใส	แตท่ี่วา่การแขง่ขนัก็รนุแรง			
ฉัันจุงึเริ�มคดิ้มองหาธุรุกจิุอื�นๆ	ที่่�มอ่นาคตมากกวา่น่�ไปีด้ว้ย		และแลว้โอกาสกม็าถึงึด้ว้ยความบงัเอญิ

	 ในขณะที่่�ฉัันกำาลงัเหมอ่มองไปียงัช่ายคาสำานักงานใหญข่องบรษัิัที่สหพัฒนพบิลู	บนถึนนยา่นรา้นคา้สง่
ของสำาเพ็งในกรงุเที่พฯ	 	 ช่ายแปีลกหนา้สวมเสื�อเช่ิ�ตคนหนึ�งเด้นิเช่ด็้เหงื�อผา่นมา	 	 ฉัันกลา่วที่กัเป็ีนภาษัา
ญ่�ปีุ่ นวา่	“สวสัด้	่คณุเป็ีนคนญ่�ปีุ่ นหรอืเปีลา่”	เขามท่ี่า่ที่แ่ปีลกใจุและเด้นิเขา้มาหาฉััน

	 ช่ายผูนั้�นคอื	คณุคอนโด้ะ	ผูจัุ้ด้การฝ่่ายขายของบรษัิัที่เครื�องสำาอางเพ่�ยซั	(Pias)	ในโอซัากา้		ฉัันเคย
พำานักอยูโ่อซัากา้	 6	 ป่ี	แตไ่มรู่จัุ้กเครื�องสำาอางเพ่�ยซัมากอ่น	คณุคอนโด้ะมากรงุเที่พฯ	 เพื�อออกงานแสด้ง
สนิคา้	และกำาลงัมองหาตวัแที่นจุำาหน่ายในปีระเที่ศไที่ย

 พอได้ย้นิวา่เป็ีนเครื�องสำาอางฉัันกน็กึขึ�นมาได้ว้า่	 เพื�อนของคณุพอ่เป็ีนตวัแที่นจุำาหน่าย	Max	Factor	
จุากอเมรกิา	คณุพอ่กล็งที่นุด้ว้ยเล็กนอ้ยและเคยได้ย้นิวธิุก่ารขายมาบา้ง

 ในปีระเที่ศไที่ย	ณ	ตอนนั�น	นอกจุากแบรนด้ต์ะวนัตก	เช่น่	Max	Factor,	Revlon,	Lancôme	แบรนด้์
ญ่�ปีุ่ น	 Shiseido,	 Kanebo	 กเ็ขา้มาในตลาด้แลว้	 	 เครื�องสำาอางหรหูราเหลา่น่�	 ในวงการจุะเรย่กวา่	 “สนิคา้
เคานเ์ตอรแ์บรนด้”์	 เป็ีนสนิคา้ที่่�ใหพ้นักงานขายคอยแนะนำาการขายแกล่กูคา้ตวัตอ่ตวั	 ซัึ�งจุะมว่ธิุข่ายที่่�แตกตา่ง
จุาก	“สนิคา้ที่ั�วไปี”	ที่่�วางเรย่งขายงา่ยๆ	บนช่ั �นวางสนิคา้ของรา้นคา้ปีลก่

	 ได้ย้นิมาวา่	 เครื�องสำาอางเพ่�ยซัเป็ีนสนิคา้วางขายแบบสนิคา้ที่ั�วไปีในญ่�ปีุ่ น	 	 ฉัันบอกคณุคอนโด้ะวา่	
“มาขายแบบสนิคา้เคานเ์ตอรแ์บรนด้ใ์นไที่ยกนัเถึอะ	 	 ฉัันจุะด้แูลขั �นตอนการนำาเขา้ที่ั �งหมด้เอง”	 	และเราก็
เซัน็สญัญารว่มกนั

	 เนื�องจุาก	 	 โด้ยปีกตกิารวางขายแบบสนิคา้ที่ั�วไปีในรา้นคา้ปีลก่	 	 รา้นคา้เป็ีนผูรั้บผดิ้ช่อบการขาย
และสตอ๊คสนิคา้	 	 ในที่างกลบักนั	 	 การขายแบบเคานเ์ตอรแ์บรนด้	์ 	 ตวัแที่นจุำาหน่ายตอ้งเป็ีนผูรั้บผดิ้ช่อบ
สตอ๊กสนิคา้		ถึา้รา้นคา้ขายไมห่มด้กต็อ้งเกบ็คนื		และการจัุด้การที่างบญัช่ก่ย็อ่มจุะแตกตา่งกนั		ด้งันั�น		การตั �ง
บรษัิัที่ใหมแ่ยกออกจุากบรษัิัที่สหพัฒนพบิลูที่่�ขายสนิคา้ที่ั�วไปีน่าจุะด้ก่วา่		เมื�อไปีปีรกึษัากบัพอ่		ที่า่นกบ็อกวา่	
ลองที่ำาด้สู	ิ
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	 ในป่ี	พ.ศ.	2509		จุงึได้ก้่อตั �งบรษัิัที่ใหม่ด้ว้ยเงนิลงทีุ่น	1	แสนบาที่	ช่ื�อบรษัิัที่	“International	
Cosmetic	 Pias”	 และเป็ีนจุดุ้เริ�มตน้ของ	บมจุ.	 I.C.C.	 International	 ในปัีจุจุบุนั	 	ซัึ�งเป็ีนธุรุกจิุหลกัที่่�อยู่
เคย่งคูบ่รษัิัที่สหพัฒนพบิลู	 	 	 ฉัันซัึ�งได้เ้ป็ีนปีระธุานผูก้อ่ตั �งบรษัิัที่มอ่าย	ุ 27	 ป่ี	 มพ่นักงานที่ั �งหมด้	 7	 คน	
สำานักงานขนาด้เล็กมโ่ตะ๊แค	่3	ตวั	พัด้ลม	1	ตวั	และยงัเป็ีนคลงัเกบ็สนิคา้ไปีในตวัด้ว้ย

 ฉัันได้ส้ั�งซัื�อสนิคา้	เช่น่	ลปิีสตกิ	แป้ีงรองพื�น	โลช่ั�นนำ�านม	จุากญ่�ปีุ่ นเขา้มาจัุด้จุำาหน่าย	เครื�องสำาอาง
ที่่�ผลติจุากโลกตะวนัตกมกัมร่าคาแพง		และขายได้เ้ฉัพาะกลุม่คนรวยในกรงุเที่พฯ	เที่า่นั�น			สว่นเครื�องสำาอาง
เพ่�ยซัมร่าคาถึกูกวา่		ฉัันจุงึเนน้ไปีที่่�ตลาด้ตา่งจัุงหวดั้ซัึ�งมป่ีระช่ากรจุำานวนมาก		และเนื�องจุากสนิคา้	Made	
in	Japan	ยังไมเ่ป็ีนที่่�รูจัุ้กมากนัก	จุงึช่จูุดุ้ขายวา่	“เหมาะกบัผวิคนเอเช่ย่”

 เราได้ฝึ้่กอบรมพนักงานขายที่่�เรย่กวา่	 “Beauty	 Advisor”	 และสง่ไปีปีระจุำาเคานเ์ตอรข์ายที่ั�ว
ปีระเที่ศไที่ย		เพื�อบกุเบกิช่อ่งที่างขายสนิคา้ใหม	่	ผูห้ญงิในที่อ้งถึิ�นยงัไมค่อ่ยรูจัุ้กเครื�องสำาอาง		จุงึเริ�มตน้
ตั �งแตก่ารสอนวธิุใ่ช่เ้ครื�องสำาอาง		และเรายงัใสใ่จุกบัวธิุก่ารวางโช่วส์นิคา้ที่่�หนา้รา้น		ฉัันบอกพนักงานขายวา่	
“รา้นเราไมไ่ด้ข้ายนำ�าปีลา	ตอ้งจัุด้แสงที่่�เคานเ์ตอรใ์หเ้หมอืนการขายเพช่ร	 ไมอ่ยา่งงั �นใครจุะกลา้เอาสนิคา้
มาที่าบนหนา้”

	 ยอด้ขายเครื�องสำาอางเพ่�ยซัเพิ�มขึ�นเรื�อยๆในตลาด้ตา่งจัุงหวดั้ที่่�มก่ารแขง่ขนันอ้ย		หลงัจุากนั�นไมน่าน  
บรษัิัที่อื�นๆ	 กเ็ริ�มหนัมาสนใจุการขายในพื�นที่่�ตา่งจัุงหวดั้	 	 และในอก่	 4	 ป่ีตอ่มาเครื�องสำาอางเพ่�ยซัก็ขึ�นมา
เป็ีนอนัด้บัหนึ�งในตลาด้		ในป่ีพ.ศ.	2513	ฉัันจุงึได้ก้อ่ตั �งบรษัิัที่ผลติเครื�องสำาอางขึ�นมา		ที่ำาใหส้ามารถึลด้
ตน้ที่นุจุากการจุา่ยภาษ่ันำาเขา้เครื�องสำาอางที่่�สงูถึงึ	 200%	 การได้ต้น้ที่นุที่่�ลด้ลง	 และได้อ้สิระมากขึ�นใน
การพัฒนาสนิคา้		ที่ำาใหเ้ราอยูใ่นจุดุ้ที่่�ได้เ้ปีรย่บตลาด้เป็ีนอยา่งมาก
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สัะทอ้นคุวัามงามของผิูห้ญิงิไทย
รว่ัมมอืกิบัวัาโกิส้ัรา้งสัดัสัว่ันกิารขายเป็ินอนัดบัหน่�ง
 
	 การเริ�มตน้ที่ด้ลองขายเครื�องสำาอางเพ่�ยซั	 เป็ีนไปีตามแผนที่่�วางไว	้ 	 ฉัันเริ�มมค่วามคดิ้ว่าควรจุะ
ที่ำาอย่างไรกับ	I.C.C.	International	ที่่�ฉัันเป็ีนคนเริ�มขึ�นมาต่อไปี	ซัึ�งก็มส่ ิ�งที่่�คดิ้เอาไวแ้ลว้

 ถึา้จุะปีระยกุตใ์ช่ว้ธิุก่ารขายแบบเด้ย่วกบัการขายเครื�องสำาอาง	 “เคานเ์ตอรแ์บรนด้”์	 	 คอื	 การขาย
แบบมพ่นักงานขายใหค้ำาแนะนำาน่าจุะด้	่		ฉัันรูส้กึได้ถ้ึงึความเปีล่�ยนแปีลงของผูห้ญงิไที่ยในความตระหนัก
เรื�อง	“ความงาม”			เมื�อผูห้ญงิสวยด้ว้ยเครื�องสำาอางแลว้	คำาถึามตอ่ไปีคอื	.....อะไรคอืสิ�งที่่�ผูห้ญงิอยากได้ ้
อก่ล่ะ		และคำาตอบก็คอื....	ใช่แ่ลว้	ช่ดุ้ช่ั �นใน	ยังไงล่ะ

 การด้ำาเนนิงานของที่ั �งไลออ้นและเพ่�ยซัเป็ีนไปีด้ว้ยด้	่	ฉัันก็คดิ้ว่า	ถึา้พารท์ี่เนอรเ์ป็ีนบรษัิัที่ญ่�ปีุ่ น
อก่ก็น่าจุะด้	่ 	 เมื�อคดิ้ด้งันั�นแลว้	 	 ฉัันจุงึเริ�มมองหาผูผ้ลติช่ดุ้ช่ั �นในอนัด้บัหนึ�งในญ่�ปีุ่ น	 	 เมื�อถึามรา้นคา้สง่ที่่�
รูจัุ้กกนัสมยัที่ำางานที่่�บรษัิัที่เคย่วโก	โอซัากา้		กไ็ด้ค้ำาตอบวา่		ช่ดุ้ช่ั �นในตอ้งเป็ีน	Wacoal	โด้ยเฉัพาะอยา่งยิ�ง
ได้ย้นิวา่เป็ีนที่่�นยิมมากในหมูห่ญงิสาววยัรุน่

	 Wacoal	เป็ีนบรษัิัที่ในเกย่วโต	แตม่ส่ำานักงานสาขาอยูท่ี่่�ช่นิไซับาช่	ิโอซัากา้	ซัึ�งเป็ีนที่่�ตั �งของบรษัิัที่
เคย่วโก			จุากการแนะนำาจุากรา้นคา้สง่ฉัันจุงึได้ไ้ปีพบคณุโคอจิุ	ิ	สกึาโมโตะ		ปีระธุานผูก้อ่ตั �งที่่�สำานักงานใหญ	่
ในป่ี	พ.ศ.	2511

	 ฉัันอธุบิายอย่างเต็มที่่�เก่�ยวกับเที่รนด้์ของผูบ้ริโภคช่าวไที่ย	 	 และแนวคดิ้ว่าจุะขายอย่างไร	
คุณสกึาโมโตะฟังไปีพยกัหนา้ไปีพลางและขอจัุบมอื			ในขณะนั�นคดิ้วา่สามารถึช่กัช่วนได้ส้ำาเร็จุแลว้		จุู่ๆ 	
ก็มค่ำาพูด้ที่่�คาด้ไมถ่ึงึกลับมา	 “เขา้ใจุจุุด้มุง่หมายของคณุเป็ีนอยา่งด้แ่ลว้	 อก่สองป่ีขา้งหนา้ช่ว่ยกลับมา
อก่ครั �งได้ไ้หม	”

	 จุากจุดุ้เริ�มตน้กอ่ตั �งครั �งแรกในป่ีพ.ศ.	2492	คณุสกึาโมโตะได้ม้ค่วามปีรารถึนาอนัแรงกลา้ที่่�จุะ	“ตั �งเป้ีา
ให	้Wacoal	 ไปีสูร่ะด้บัโลก”	โด้ยตั �งเป้ีาหมายการบรหิารแบบระยะยาวพเิศษั	รวมระยะเวลาที่ั �งหมด้	50	 ป่ี	
แบง่ออกเป็ีน	5ช่ว่งๆ	ละ	10	ป่ี	ซัึ�งเรย่กวา่	“แผนสบิป่ีหนึ�งเรื�องราว”	และช่ว่งถึดั้ไปีอยูท่ี่่�ป่ี	พ.ศ.	2513	ด้งันั�น	
จุงึเป็ีนเหตผุลที่่�ที่ำาใหอ้ยากคยุเรื�องการขยายธุรุกจิุในไที่ยในอก่สองป่ีขา้งหนา้
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	 ฉัันคดิ้ว่าไม่สามารถึรอได้ถ้ึงึสองป่ี	 ในป่ี	 พ.ศ.2512	 จุงึเรย่นเช่ญิคุณสกึาโมโตะมาที่่�กรุงเที่พฯ	
เพื�อใหดู้้สถึานการณ์ในปีระเที่ศไที่ยและธุุรกจิุ	I.C.C.	ด้ว้ยตนเอง	

         	“สูค้ณุไมไ่ด้จุ้รงิๆ”	เขาหวัเราะขื�นๆ	พลางพยกัหนา้ตอบตกลง

	 ในป่ี	พ.ศ.	2513	ได้ม้ก่ารรว่มลงที่นุและจัุด้ตั �ง	บรษัิัที่ไที่ยวาโก	้	ในป่ีแรกไมไ่ด้เ้ป็ีนเพย่งการปีระช่มุ
เรื�องการรว่มที่นุ	แตส่ามารถึเริ�มด้ำาเนนิกจิุการได้เ้ลย		บรษัิัที่ไที่ยวาโกม้เ่ป้ีาหมายตั �งแตแ่รกที่่�จุะผลติสนิคา้
เพื�อจัุด้จุำาหน่ายในปีระเที่ศไที่ย		ไมไ่ด้เ้ป็ีนการนำาเขา้สนิคา้มาขาย		เพราะรปูีรา่งและความช่อบของคนไที่ย
และคนญ่�ปีุ่ นนั�นมค่วามแตกตา่งกนั

	 ที่่�ญ่�ปีุ่ นยงัมว่ฒันธุรรมในการสวมกโิมโนอยู	่	จุงึนยิมใสช่่ดุ้ช่ั �นในที่่�กด้รัด้รปูี		ในที่างกลบักนั	สาวไที่ย
ที่่�ใสแ่ตเ่สื�อผา้บางๆ	 ตลอด้ที่ั �งป่ี	 ตอ้งการเนน้รปูีรา่งและสดั้สว่น	 	 ถึงึแมจุ้ะเขา้ใจุในเรื�องน่�	 แตส่นิคา้ที่่�ผลติ
ออกมาช่ว่งแรกกข็ายไมอ่อกเลย		ด้ว้ยเหตนุ่�จุงึตอ้งขอไปีที่างญ่�ปีุ่ นใหส้ง่ด้ไ่ซันเ์นอรม์ากรงุเที่พ		และพาไปี
ที่่�สถึานบรกิารอาบอบนวด้		โด้ยเสนอใหต้วัอยา่งเครื�องสำาอางตอบแที่นแกห่ญงิบรกิารที่่�ยอมใหว้ดั้ขนาด้ตวั	
ซัึ�งสามารถึเกบ็ขอ้มลูได้ป้ีระมาณ	600	คนภายใน	2	วนั		และได้น้ำาขอ้มลูไปีพัฒนาสนิคา้เพื�อใหเ้ขา้กบัสรร่ะ
ของคนไที่ย	

 การปีรับปีรงุวธิุก่ารขายโด้ยใช่เ้ครอืขา่ยช่อ่งที่างจุำาหน่าย		และการจัุด้ใหม้พ่นักงานขายอยูท่ี่ั�วปีระเที่ศ
แบบของเพ่�ยซั		นับเป็ีนอาวธุุช่ั �นด้	่	นอกจุากน่�ได้ใ้หเ้พิ�ม	“หอ้งลองเสื�อ”	ในพื�นที่่�จุำาหน่ายตามหา้งสรรพสนิคา้
หรอืรา้นคา้เฉัพาะที่าง		ซัึ�งนับเป็ีนการจัุด้ใหม้ก่ารที่ด้ลองสวมใสส่นิคา้ครั �งแรกในไที่ยด้ว้ย		และฉัันได้เ้นน้ยำ�า
พนักงานขายเพิ�มวา่	 “ตอ้งไมย่ดั้เยย่ด้ขายของ	 	 ตอ้งใหล้กูคา้ลองจุนกวา่จุะพอใจุ	 ถึา้ลกูคา้พอใจุก็จุะซัื�อ
สนิคา้ไปีอยา่งแน่นอน”

	 ตอนนั�นช่ดุ้ช่ั �นในที่่�นำาเขา้มาจุากยโุรปีและอเมรกิา	ราคาขายปีระมาณตวัละ	20	บาที่	แมว้า่ราคาของ
วาโกจุ้ะแพงกวา่ส่�เที่า่	คอื	80	บาที่	แตส่่�ป่ีตอ่มา	วาโกก้ไ็ด้ค้รองสว่นแบง่ตลาด้เป็ีนอนัด้บัหนึ�ง	สิ�งที่่�ที่ำาให ้
ครองใจุผูบ้รโิภคได้ค้อื	 	ขนาด้ที่่�เขา้กบัสรร่ะผูห้ญงิไที่ยได้อ้ยา่งพอเหมาะ		อยา่งไรกต็าม	เราไมไ่ด้เ้นน้ยำ�า
เรื�อง	Made	in	Thailand		เนื�องจุากผูบ้รโิภคยงันยิมสนิคา้นำาเขา้อยู	่

	 หลงัจุากนั�น	I.C.C.	ก็คอ่ยๆ	ขยายธุรุกจิุไปีสูส่นิคา้ปีระเภที่เสื�อผา้ผูห้ญงิ	ผูช้่าย	เด็้ก	และเครื�องหนัง
อยา่งตอ่เนื�อง	

ปีระธุานเครอืสหพัฒน์



11

ตอนที่่�
13

สัูธ่ิ์รุกิจิอาหาร



12



13

บะหม่�กิ ่�งสัำาเร็จรปูิท่�กิลัายเป็ินอาหารของทกุิคุน
ชูจดุขาย “รสัชาตฝ่ิีมอืแม”่ อรอ่ย สัะดวักิ รวัดเร็วั 

	 ช่ว่งป่ี	พ.ศ.	2500	-	2510	วถิึช่่ว่ติของคนไที่ยเปีล่�ยนเป็ีนสงัคมเมอืงอยา่งรวด้เร็วพรอ้มๆ	กบัการเตบิโต
ที่างเศรษัฐกจิุ		รสนยิมที่างด้า้นอาหารก็เปีล่�ยนไปีด้ว้ย		 ฉัันจุงึถึอืเป็ีนโอกาสที่่�จุะเริ�มธุรุกจิุใหมข่องเราด้ว้ย
เช่น่กนั		สว่นใหญเ่ป็ีนการรว่มกบับรษัิัที่ญ่�ปีุ่ นอยา่งเช่น่	ขนมปัีง	ขนมกนิเลน่	เครื�องปีรงุ	เครื�องด้ื�ม	เป็ีนตน้

	 แตจุ่ดุ้เริ�มตน้ใหก้า้วเขา้สูธุ่รุกจิุอาหาร		คอืการรว่มมอืกบับรษัิัที่ไตห้วนัที่่�ผลติบะหม่�ก ึ�งสำาเร็จุรปูี	

	 คนที่่�นำาเรื�องน่�มาคอื		เพื�อนของคณุพอ่เที่ย่ม		เป็ีนผูจัุ้ด้การธุนาคารกรงุเที่พซัึ�งได้ไ้ปีด้งูานที่่�ไตห้วนั
บอ่ยครั �ง		และได้บ้อกคณุพอ่เที่ย่มวา่	“ที่่�ไตห้วนั		บะหม่�ก ึ�งสำาเร็จุรปูีได้รั้บความนยิมเป็ีนอยา่งมาก	และบรษัิัที่
ที่่�ผลติกำาลงัอยากจุะขยายฐานการตลาด้มาในปีระเที่ศไที่ย”

	 ป่ี	พ.ศ.	2515	บรษัิัที่	Uni-President	Enterprises	Corporation	ของไตห้วนั	กบั	บรษัิัที่สหพัฒนพบิลู
ได้จัุ้ด้ตั �งบริษััที่ร่วมทีุ่นผลติบะหม่�ก ึ�งสำาเร็จุรูปี	 “ไที่ยเพรซัเิด้นที่์ฟูด้ส”์	 (TF)	 	 ตั �งโรงงานที่่�ฝั่� งธุนบุร	่	
Uni-President	ที่ำาหนา้ที่่�บรหิาร	สว่นสหพัฒนท์ี่ำาหนา้ที่่�ขาย

	 ช่ว่งแรกการขายคอ่นขา้งลำาบาก	 ไมเ่พย่งตอ้งแขง่กบับรษัิัที่อายโินะโมะโตะ๊ที่่�ขายบะหม่�ก ึ�งสำาเร็จุรปูี 
“ยำายำา”	และบรษัิัที่อื�นๆ	อก่	4	บรษัิัที่	ที่่�วางขายมากอ่น		และขณะนั�นราคาของบะหม่�ก ึ�งสำาเร็จุรปูีคอืซัองละ	
4	บาที่	ในขณะที่่�กว๋ยเต่�ยวตามแผงลอยสามารถึกนิได้ใ้นราคาช่ามละ	1	บาที่	50	สตางค์

 จุากความเคลื�อนไหวของนานาช่าต	ิในป่ีเด้ย่วกนันั�นเอง	ปีระธุานาธุบิด้ข่องสหรัฐอเมรกิา	รชิ่ารด์้	นกิสนั 
ได้ไ้ปีเยอืนสาธุารณรัฐปีระช่าช่นจุน่	 ซัึ�งการไปีเยอืนครั �งน่�เป็ีนการฟื�นฟคูวามสมัพันธุท์ี่างการฑูตูระหวา่ง
จุน่-อเมรกิาอยา่งเป็ีนที่างการ	 	 ด้ังนั�นภมูภิาคเอเช่ย่จุงึตอ้งพจิุารณาความสมัพันธุท์ี่างการที่ตูกบัจุน่ใหม่
อก่ครั �ง	ไที่ยเองกเ็ห็นโอกาสที่่�จุะสรา้งความสมัพันธุก์บัจุน่		แตนั่�นหมายถึงึ		การตดั้ความสมัพันธุก์บัไตห้วนั		
บรษัิัที่	Uni-President	มค่วามกงัวลจุงึถึอนการลงที่นุจุาก	TF	และเปีล่�ยนเป็ีนสนับสนุนที่างด้า้นเที่คโนโลย่
แที่น		หลงัจุากนั�นในป่ี	พ.ศ.	2518	ไที่ยก็สานสมัพันธุท์ี่างการฑูตูกบัจุน่
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	 ด้งันั�น		การบรหิารจุงึตกเป็ีนหนา้ที่่�ของสหพัฒนโ์ด้ยปีรยิาย		คนที่่�คณุพอ่เลอืกมาบรหิารคอืคณุพพัิฒ	
พะเนย่งเวที่ย	์ที่่�รว่มฟันฝ่่ากนัมาตั �งแตช่่ว่งแรกเริ�ม		คณุพพัิฒได้ร้ว่มลงที่นุด้ว้ย	และในป่ี	พ.ศ.	2516	เขาได้ ้
เขา้รับตำาแหน่งปีระธุานบรษัิัที่	ในตอนนั�นเขามอ่าย	ุ34	ป่ี	ซัึ�งนอ้ยกวา่ฉััน	2	ป่ี	แมใ้นขณะน่�เขาจุะอาย	ุ82	ป่ี
แลว้		ก็ยงัอยูใ่นตำาแหน่งรองปีระธุานกรรมการ	

 แผนการที่วงคืนพื�นที่่�การตลาด้ได้เ้ริ�มขึ�น	สิ�งแรกคือ		ช่ื�อสนิคา้	เด้มิใช่ช้่ื�อเหมือนไตห้วันคือ	
“เพรซัเิด้น้ที่”์	 ได้เ้ปีล่�ยนช่ื�อเป็ีน	 “มามา่”	 ซัึ�งเป็ีนไอเด้ย่ของ	 บญุช่ยั	 นอ้งช่ายที่่�เพิ�งกลบัจุากการเรย่นด้า้น
การตลาด้ที่่�อเมรกิา		ซัึ�งแฝ่งความหมายวา่		ยามเช่า้อนัเรง่รบ่	เพย่งเตมินำ�ารอ้นและรอ	3	นาที่	่กไ็ด้ก้นิบะหม่�
สำาเร็จุรปูีรสช่าตเิหมอืนฝ่่มอืแม่

 อก่ที่ั �งพัฒนาสนิคา้จุากเด้มิที่่�เป็ีนรสหมูธุรรมด้าๆ	ก็เปีล่�ยนเป็ีนหมูสับที่่�มร่สเผ็ด้	หรอืรสตม้ยำากุง้
ที่่�เป็ีนรสช่าตแิบบไที่ย

	 คนไที่ยยงัไมคุ่น้เคยกบับะหม่�ก ึ�งสำาเร็จุรปูีนัก	จุงึได้ท้ี่ำาแคมเปีญใหญใ่หท้ี่ด้ลองช่มิ	โด้ยใช่ร้ถึบรรที่กุ	
6	คนัสญัจุรไปีที่ั�วปีระเที่ศเป็ีนเวลา	1	ป่ี	โด้ยกลุม่เป้ีาหมายของสนิคา้ใหมน่่�	คอื	คนวยัหนุ่ม-สาว			ช่ว่งเช่า้
จุะนำารถึไปีจุอด้บรเิวณหนา้โรงเรย่นหรอืมหาวทิี่ยาลยั	 	 เพื�อใหเ้หลา่นักเรย่นนักศกึษัาได้ท้ี่ด้ลองช่มิ	 โด้ยชู่
จุดุ้ขายวา่	“อรอ่ย	สะด้วก	รวด้เร็ว”

	 ปัีญหาเรื�องราคาที่่�รูส้กึแพงนั�น	 	 ไมน่านกค็ล่�คลายได้ด้้ว้ยเวลาและการแขง่ขนั	 	 รวมถึงึคา่ครองช่พ่
ของไที่ยพุง่ขึ�นอยา่งรวด้เร็ว		กว๋ยเต่�ยวที่่�เคยช่ามละ	1	บาที่	50	สตางคนั์�น		เพย่งช่ว่งเวลาสั �นๆ	ก็ขึ�นราคา
ไปีเป็ีน	5	บาที่		ในขณะที่่�	มามา่	ซัึ�งตอ้งตอ่สูก้บับรษัิัที่อื�นเช่น่	ยำายำา		จุงึตรงึราคาไวท้ี่่�	4	บาที่		ไมน่านกข็ายด้่
เป็ีนเที่นำ�าเที่ที่า่		เพย่ง	10	ป่ีใหห้ลงักส็ามารถึครองสว่นแบง่ตลาด้ได้ถ้ึงึครึ�งหนึ�ง			มารูต้วัอก่ครั �ง	มามา่		กเ็ป็ีน
ช่ื�อที่่�คนที่ั�วไปีใช่เ้รย่ก	บะหม่�สำาเร็จุรปูี

	 ด้งัเช่น่ที่่�ผูอ้า่นที่กุคนที่ราบกนัด้ว่า่ในป่ี	พ.ศ.	2501	ผูค้ดิ้คน้บะหม่�ก ึ�งสำาเร็จุรปูีคอื	คณุอนัโด้	โมโมฟกู ุ
ผูก้อ่ตั �งบรษัิัที่นชิ่ช่นิ	ซัึ�งหลงัจุากนั�นไมน่าน		ในป่ี	พ.ศ.	2537	ก็จัุบมอืกบัเครอืสหพัฒน	์เปิีด้บรษัิัที่รว่มที่นุ	
และเริ�มผลติ	 “คพันูด้้เด้ิ�ล”	 ในไที่ย	 	 ตอ่มาหลงัวกิฤตการณท์ี่างเงนิตม้ยำากุง้	 บรษัิัที่สหพัฒนพบิลูกไ็ด้ร้ว่ม
ลงที่นุในบรษัิัที่นชิ่ช่นิในสดั้สว่น	5%

	 แมจุ้ะมห่ลายสถึานการณ์ที่่�แข่งขันกับ	 TF	 แต่ก็สง่ผลที่ำาใหส้ว่นแบ่งการตลาด้เพิ�มขึ�น	 ปัีจุจุุบัน
ความสมัพันธุใ์นด้า้นการแขง่ขนัและการรว่มมอืยงัคงด้ำาเนนิอยูอ่ยา่งตอ่เนื�องถึงึปัีจุจุบุนั
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“ซื่ื�อสัตัยแ์ลัะยตุธิิ์รรม” วัลัท่ ่�กิลัายเป็ินคุำาตดิปิากิ
 กิารใชต้วััเอกิจากิลัะคุรเป็ินชื�อสันิคุา้

 การโฆษัณาเป็ีนกลยทุี่ธุส์ำาคัญในการเตบิโตของเครอืสหพัฒน	์	ในป่ี	พ.ศ.	2507	ขณะที่่�ว ิ�งวุน่กบั
การขายยาสฟั่นและแช่มพูแบบผงที่่�ร่วมทีุ่นกับไลออ้น		คุณพ่อเที่ย่มได้อ้อกไอเด้ย่ใหต้ั �งบรษัิัที่โฆษัณา	
“ฟารอ์ส่ที่”์	ซัึ�งถึอืเป็ีนบรษัิัที่เอเจุนซั่�โฆษัณาแหง่แรกในปีระเที่ศไที่ย

	 คุณพ่อได้เ้ล็งเห็นถึงึความสำาคัญของการโฆษัณาตั �งแต่ช่ว่งแรกๆ	 แมเ้ด้่�ยวน่�จุะเป็ีนเรื�องธุรรมด้า 
แตส่งัคมไที่ยเช่ื�อสายจุน่ในช่ว่งป่ี	พ.ศ.	2500		ยคุที่่�คณุพอ่เริ�มขยายธุรุกจิุนั�นแตกตา่งกนั	ธุรุกจิุใช่ค้วามเช่ื�อใจุ
และเครอืขา่ยความสมัพันธุ	์(	Connection	)	เที่า่นั�น		การนำากำาไรมาใช่ท้ี่ำาโฆษัณาเป็ีนคา่ใช่จุ้า่ยที่่�ถึกูมองวา่
สิ�นเปีลอืง

	 แมว้า่พอ่จุะถึกูมองเหมอืนเป็ีนคนนอกรต่จุากเพื�อนรว่มธุรุกจิุ			แตค่ณุพอ่กไ็มเ่กบ็มาใสใ่จุ	การที่ำางาน
ในช่ว่งแรกเป็ีนด้ังน่�		สหพัฒนจ์ุะลงโฆษัณาสนิคา้ที่่�จุะนำาเขา้และจุำาหน่ายในหนา้หนังสอืพมิพ	์		เมื�อผูผ้ลติ
จุากญ่�ปีุ่ นเด้นิที่างมาปีระเที่ศไที่ยจุะเช่ญินักขา่วมารอรับที่่�สนามบนิ	 	ตกเย็นกเ็ช่ญิเขาไปีรับปีระที่านอาหารคำ�า		
และวนัรุง่ขึ�นกจั็ุด้งานแถึลงขา่วสำาหรับสื�อมวลช่น			การกระที่ำาแบบน่�นั �น		ขอแคม่ช่่ื�อบรษัิัที่หรอืช่ื�อผลติภณัฑู์
ปีรากฏบนหนังสอืพมิพส์กับรรที่ดั้		กค็ุม้คา่ที่่�จุะที่ำา

	 การจัุด้ตั �งบรษัิัที่ฟารอ์ส่ที่	์ เกดิ้ขึ�นพรอ้มๆ	 กับช่ว่งเวลาที่่�เราพยายามเขา้สูอุ่ตสาหกรรมการผลติ		
แมว้า่เราจุะตอ้งการเพิ�มการโฆษัณา	แตห่าผูท้ี่่�จุะรับที่ำาโฆษัณาไมไ่ด้	้		เลยคดิ้วา่จุะตั �งบรษัิัที่เองและรับงาน
จุากภายนอกด้ว้ย		โด้ยมส่มาช่กิเริ�มตน้คอื	คณุพพัิฒ			ซัึ�งได้รั้บความไวว้างใจุใหท้ี่ำาธุรุกจิุบะหม่�ก ึ�งสำาเร็จุรปูี		
นอ้งช่ายของฉััน	คอื	บญุช่ยั	ผูค้ดิ้ช่ื�อแบรนด้	์“มามา่”	และ	คณุไพบลูย	์ด้ำารงช่ยัธุรรม		ซัึ�งภายหลงัได้แ้ยกตวั
ออกจุากสหพัฒนไ์ปีเป็ีนผูก้อ่ตั �ง	 จุเ่อ็มเอ็ม	 แกรมม่�	 บรษัิัที่ธุรุกจิุด้า้นด้นตรแ่ละกจิุการบนัเที่งิที่่�ใหญท่ี่่�สดุ้ใน
ปีระเที่ศไที่ย	

	 เพื�อสง่เสรมิการขายยาสฟั่น	 	 ได้ว้างแผนจัุด้รายการ	 จัุบฉัลากช่งิโช่คที่ั�วปีระเที่ศ	 	อก่ที่ั �งยังให	้
คณุอาภสัรา	หงสกลุ	หญงิไที่ยคนแรกที่่�ได้รั้บตำาแหน่ง	Miss	Universe	ในป่ี	พ.ศ.	2508	 เป็ีนพรเ่ซันเตอร	์	
นับวา่เป็ีนวธิุท่ี่่�พลกิโฉัมวงการเป็ีนอยา่งมาก

ปิระวัตัขิองฉันั (14) : พิลังัของกิารโฆษณ์า
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	 คณุพอ่ออกไอเด้ย่ในการใช่ช้่ื�อ	เปีาบุน้จุิ�น		บรุษุัผูย้ ิ�งใหญจุ่ากราช่วงศซ์ัง่เหนอืของจุน่ในศตวรรษัที่่�	11	
เป็ีนแบรนด้ผ์งซักัฟอก	ซัึ�งฟารอ์ส่เป็ีนผูส้รา้งการนำาเสนอที่่�ช่ดั้เจุนจุนเป็ีนรปูีเป็ีนรา่ง

 หลังจุากเขา้สูธุ่รุกจิุบะหม่�ก ึ�งสำาเร็จุรูปีรว่มกบั	Uni-President	 ในป่ี	พ.ศ.	2515	คณุพ่อของฉัันได้ ้
เด้นิที่างไปีไตห้วันพรอ้มกบัคณุพพัิฒและคณุไพบลูย	์	ตอนนั�นบังเอญิได้ด้้ลูะครที่ว่ท่ี่่�ได้รั้บความนยิมมาก	
เรื�อง”เปีาบุน้จุิ�น”	ที่่�นั�น		คณุพอ่รูส้กึปีระที่บัใจุมากกบัเรื�องราวของผูพ้พิากษัาผูซ้ั ื�อสตัยแ์ละเที่่�ยงธุรรม		แมผู้ม้่
อทิี่ธุพิลกถ็ึกูตดั้สนิอยา่งเที่า่เที่ย่ม

	 คุณพ่ออยากใหค้นไที่ยได้ดู้้ซัร่ส่ช์่ดุ้น่�ด้ว้ย		ที่่านจุงึซัื�อซัร่ส่ช์่ดุ้น่�และนำามาออกอากาศที่างสถึาน่
โที่รที่ศันช์่อ่ง	3			ซัึ�งเป็ีนสถึานโ่ที่รที่ศันเ์ช่งิพาณชิ่ยแ์หง่แรกของปีระเที่ศไที่ยที่่�เพิ�งเปิีด้ตวัได้ไ้มน่าน			ซัร่ส่ ์
เริ�มฉัายในป่ี	พ.ศ.	2517		ออกอากาศที่กุวนัพธุุ	เวลา	19.00	น.		ภายใตช้่ื�อ	“เปีาบุน้จุิ�น”		ช่ว่งนั�น	คนจุะรบ่
กลบับา้นไปีเฝ้่าที่ว่จุ่นกรงุเที่พฯ	กลายเป็ีนเมอืงรา้ง			เรย่กได้ว้า่เป็ีนปีรากฏการณท์ี่างสงัคมเลยที่เ่ด้ย่ว	

	 พอ่คดิ้วา่	 	 มนัน่าจุะเป็ีนปีระโยช่นใ์นธุรุกจิุ	 	 ที่า่นจุงึเสนอใหพั้ฒนาผงซักัฟอกสนิคา้ใหมภ่ายใตช้่ื�อ
แบรนด้	์“เปีาบุน้จุิ�น”	ตอ่จุาก	ผงซักัฟอก	“ท็ี่อปี”	ซัึ�งเป็ีนสนิคา้หลกัของ	Lion		มเ่สย่งคดั้คา้นวา่	ช่ื�อผลติภณัฑู์
คอ่นขา้งยาว		แตก่ผ็ลกัด้นัจุนสำาเร็จุ

	 นอกจุากการตั �งช่ื�อที่่�แปีลกแลว้		ด้ว้ยความรว่มมอือยา่งเต็มที่่�จุาก	Lion		ที่่�ช่ว่ยปีรับปีรงุเรื�องปีรมิาณฟอง
และความขาวหลงัการซักั	 	 ผลติภณัฑูใ์หมพ่รอ้มภาพตวัละครหลกัของละครเรื�องน่�บนกลอ่งสแ่ด้งอนัโด้ด้เด้น่			
กไ็ด้เ้ปิีด้ตวัในป่ีพ.ศ.	2519	ด้ว้ยปีระโยคที่่�วา่		“คณุภาพซัื�อสตัย	์ราคายตุธิุรรม”			ฟารอ์ส่ที่ไ์ด้ล้งที่นุโฆษัณา
จุนวล	่	“ซัื�อสตัยแ์ละยตุธิุรรม”	กลายเป็ีนคำาตดิ้ปีาก			และผงซักัฟอกเปีาบุน้จุิ�นได้ก้ลายเป็ีนผลติภัณฑูท์ี่่�
สามารถึแขง่ขนักบั	“แฟ้บ”	ของคอลเกต		และ	“บรส่”	ของยนูลิเ่วอรไ์ด้ ้

	 ตอ่มาได้เ้ปีล่�ยนช่ื�อผลติภณัฑูใ์หส้ั �นลงเป็ีน	 “เปีา”	 และยงัคงได้รั้บความนยิมจุากผูบ้รโิภคช่าวไที่ย		
เป็ีนสนิคา้ที่่�เป็ีนหนา้เป็ีนตาของสหพัฒน์

ปีระธุานเครอืสหพัฒน์
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บรุษุผิูเ้ต็มไปิดว้ัยแนวัคุดิ กิารแยกิตวััจากิเคุรอืสัหพิฒัน ์
คุวัามเห็นท่�แตกิตา่งเรื�องคุวัามสัมัพินัธิ์ก์ิบับรษิทัคุูคุ่า้

	 ถึงึตอนน่�			ถึา้มองยอ้นกลับไปีที่่�จุุด้เริ�มตน้ของเครอืสหพัฒนจ์ุนถึงึยคุเจุรญิเตบิโต		ที่า่นผูอ้า่นจุะ
สงัเกตเห็นวา่	 เมื�อเราจุะเขา้สูธุ่รุกจิุใหมห่รอืกอ่ตั �งบรษัิัที่รว่มที่นุกบัพันธุมติรรายใหม	่ เราจุะตั �งที่ล่ะบรษัิัที่	
เสมอืนกบั	“การโตแลว้แตก	แตกแลว้โต”	นั�นเป็ีนเหตผุลที่่�เครอืสหพัฒนม์บ่รษัิัที่ในเครอืกวา่	300	บรษัิัที่
ในปัีจุจุบุนั

	 เหตุผลที่่�ใช่ก้ลยุที่ธุด์้ังกล่าว	คงตอ้งเล่าไปีถึงึคุณนา้ของฉััน	ด้ำาหร	ิด้ารกานนที่	์ 	ที่่�แยกตัวจุาก
สหพัฒนไ์ปี			เขากอ่ตั �งกลุม่สหยเูน่�ยน		เป็ีนกลุม่ธุรุกจิุช่ั �นนำาของปีระเที่ศไที่ย		ด้ำาเนนิธุรุกจิุการผลติและ
สง่ออกผลติภณัฑูส์ิ�งที่อ	เสื�อผา้	ช่ิ�นสว่นเรซัิ�น	และอื�นๆ	อก่มากมาย		

	 คณุด้ำาหรเิป็ีนนอ้งช่ายของแมท่ี่่�อายหุา่งกนัถึงึ	18	ป่ี			ถึงึจุะมศ่กัด้ิ�เป็ีนนา้แตเ่ขากแ็กก่วา่ฉัันเพย่ง	5	ป่ี  
เขากลายเป็ีนผูบ้กุเบกิด้า้นการลงที่นุภาคอตุสาหกรรมที่ั �งที่่�เรย่นจุบแคม่.ตน้		บางคนกเ็รย่กเขาวา่	“โคโนสเุกะ	
มตัสชึ่ติะของปีระเที่ศไที่ย”

 เขาเขา้มาที่ำางานในป่ี	 พ.ศ.	 2495	 	 ช่ว่งที่่�คุณพ่อเปีล่�ยนช่ื�อรา้น	 “เฮีย่บเซั่งเช่ย่ง”	 เป็ีนบรษัิัที่	
สหพัฒนพบิูล		เขาเป็ีนรุน่แรกที่่�ไปีปีระจุำาในญ่�ปีุ่ น			หลงัจุากกลบัมากไ็ด้รั้บเลอืกใหเ้ป็ีนอนัด้บั	2ของบรษัิัที่	
ขณะที่่�อายเุพย่ง	22	ป่ี	ซัึ�งได้ก้ลา่วไวแ้ลว้ตอนตน้

 ไม่ใช่เ่พราะความเป็ีนญาตทิี่่�เขาได้ต้ำาแหน่งน่�	 	 	แต่พ่อของฉัันคดิ้ว่าธุุรกจิุสนิคา้อุปีโภคบรโิภค
ตอ้งการคนหนุ่มสาวที่่�ตามที่ันยุคสมัยและมค่วามคดิ้ที่่�ยดื้หยุ่น	 	คุณด้ำาหรไิด้รั้บความไวว้างใจุอย่างมาก		
ตวัฉัันเองได้รั้บคำาสั�งจุากคณุพอ่ใหไ้ปี	“ศกึษัาที่กุอยา่งจุากเขา”			ฉัันเป็ีนลกูนอ้งที่่�ข ึ�นตรงกบัคณุด้ำาหรกิอ่น
ที่่�จุะได้รั้บมอบหมายใหไ้ปีโอซัากา้	

 คุณด้ำาหรเิขา้ใจุแฟช่ั�นและภาษัาอังกฤษั			แนวคดิ้ที่างธุุรกจิุใหม่ๆ	ก็ค่อยๆ	ผุด้ออกมาที่ล่ะอย่าง			
เขามว่สิยัที่ศันท์ี่่�มองเห็นโลกในหลายป่ีขา้งหนา้และที่ำางานไปีตามภาพนั�น			ยิ�งฉัันได้เ้ฝ้่าด้เูขาใกล ้ๆ 	ยิ�งเห็น
วา่ตวัตนของเขาช่า่งโด้ด้เด้น่จุรงิๆ

ปิระวัตัขิองฉันั (15) : ทางเลัอืกิของคุณุ์นา้
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	 ในช่ว่งแรกการนำาเขา้และจุำาหน่ายซัปิีซัึ�งเป็ีนสนิคา้หลกัของ	YKK	 	 ได้ถ้ึกูด้ำาเนนิการโด้ยเขาคนเด้ย่ว		
ไมน่าน	YKK	ก็ขอใหส้รา้งโรงงานในปีระเที่ศไที่ย			คณุด้ำารอิยากเริ�มธุรุกจิุของตัวเองอยา่งแรงกลา้จุงึขอ
แยกตวัจุากสหพัฒน	์	ซัึ�งคณุพอ่กส็นับสนุน	ในป่ี	พ.ศ.	2505	คณุด้ำาหรไิด้ก้อ่ตั �งบรษัิัที่รว่มที่นุกบั	YKK	ซัึ�ง
คณุพอ่ได้ร้ว่มลงที่นุด้ว้ยเงนิสว่นตวัและเป็ีนกรรมการในบรษัิัที่ด้ว้ย			ฉัันที่่�เพิ�งกลบัจุากโอซัากา้พบวา่		ธุรุกจิุกบั	
YKK	หายไปีและที่ำาใหย้อด้ขายของสหพัฒนล์ด้ลงครึ�งหนึ�ง			พูด้ตามตรง			ฉัันคดิ้วา่น่�เป็ีนการเสย่โอกาส
แตพ่อ่กไ็มไ่ด้ใ้สใ่จุนัก

 ช่ว่งแรก	ได้อ้าศยัเที่คโนโลยก่ารผลติของญ่�ปีุ่ น	และใช่	้	YKK	เป็ีนช่ื�อผลติภณัฑู	์	หลงัจุากนั�นกผ็ลติ
สนิคา้ช่นดิ้เด้ย่วกนัใช่ช้่ื�อวา่	“วนั่ส”	ออกมาขายแขง่กนัในตลาด้			การขัด้แยง้ระหวา่งคณุด้ำาหร	ิและ	YKK	
ด้เุด้อืด้ยิ�งขึ�น			และที่า้ยที่่�สดุ้การรว่มที่นุกถ็ึกูยกเลกิในป่ี	พ.ศ.2525

	 ไมใ่ช่เ่พย่งธุรุกจิุซัปิีเที่า่นั�น		ยงัมธุ่รุกจิุปัี�นด้า้ยและสนิคา้อื�นๆ	ที่่�เริ�มจุากการรว่มที่นุและแยกเปิีด้บรษัิัที่
ภายหลงัหลายแหง่			การรว่มที่นุที่ำาใหข้ายได้เ้ฉัพาะในปีระเที่ศไที่ย	และการสง่ออกที่่�จุะสรา้งโอกาสแขง่ขนั
กบัคูค่า้จุงึถึกูจุำากัด้	 	 สำาหรับคณุด้ำาหรทิี่่�กำาลังมองตลาด้โลก	 การยกเลกิการรว่มที่นุหลังจุากได้รั้บความรู ้
ที่างวทิี่ยาการ	(know	how)	แลว้		คงเป็ีนเรื�องที่่�สมเหตสุมผลกระมงั

	 ความคดิ้ของเขาแตกตา่งจุากฉัันกบัพอ่ที่่�ยดึ้หลกั		รว่มอยูร่ว่มเจุรญิ		โด้ยการรว่มมอืกบัผูร้ว่มลงที่นุ
ระยะยาว	 ช่ว่งที่่�เกดิ้ความบาด้หมางกบั	 YKK	 เป็ีนช่ว่งที่่�เรารว่มลงที่นุบรษัิัที่ผลติยาสฟั่นและผงซักัฟอก
รว่มกบั	Lion	พอด้	่	บรษัิัที่ญ่�ปีุ่ นยงัคดิ้วา่คณุด้ำาหรเิป็ีนคนของสหพัฒน	์	ด้งันั�นหากความสมัพันธุร์ะหวา่งเรา
กบั	Lion	ไมร่าบรื�น			ความน่าเช่ื�อถึอืของสหพัฒนก์็จุะลด้ลง		นั�นยิ�งสรา้งความกด้ด้นัวา่เราจุะพลาด้ไมไ่ด้ ้

 คณุด้ำาหรกิอ่ตั �งสหยเูน่�ยนเป็ีนบรษัิัที่โฮีลด้ิ�งในป่ี	พ.ศ.	2515	คณุพอ่ได้รั้บเช่ญิใหเ้ป็ีนปีระธุาน		และ
ที่ำาหนา้ที่่�จุนถึงึป่ีพ.ศ.	 2527	 แตไ่มไ่ด้แ้ที่รกแซังเรื�องการบรหิาร	 	 ตั �งแตฉั่ันเขา้รับตำาแหน่งผูบ้รหิารของ
สหพัฒน	์แที่บจุะไมม่ค่วามเก่�ยวโยงในเรื�องบคุคลหรอืความรว่มมอืระหวา่งธุรุกจิุที่ั �งสองกลุม่เลย

	 เขากส็ว่นเขา	ฉัันกส็ว่นฉััน	เนื�องจุากเป็ีนญาตกินั	 ฉัันจุงึมโ่อกาสได้เ้จุอเป็ีนการสว่นตวัป่ีละหลายครั�ง 
แตก่็จุะพยายามไมส่นที่นาในเรื�องเก่�ยวกบังานกนัเลย

ปีระธุานเครอืสหพัฒน์
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TO BE CONTINUED


