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ฝากธิ์รุกจิใหมไ่วัก้บัคุนรุน่ใหม ่
คุวัามรุง่เรอืง “การโตแลัว้ัแตก แตกแลัว้ัโต” ของในเคุรอืฯ

	 เรามาพููดถึงึโครงสรา้งการบรหิารของเครอืสหพัูฒน์กันบา้ง		เมื�อจะเริ�มตน้ธุรุกจิใหม	่	เหตใุดเครอื
สหพัูฒน์จงึตั �งบรษัิัที่ใหมข่ึ�นเสมอืนการแตกตัวออกไป

	 พูอ่ของฉัันคดิวา่	บรษัิัที่	สหพัูฒนพูบิลู	ซึ่ึ�งเป็นบรษัิัที่หลกัของเครอืฯ	คอ่ยๆ	เตบิโตขึ�นโดยผูู้บ้รหิาร
รุน่เกา่ๆ		ความวอ่งไวกจ็ะนอ้ยลง		ธุรุกจิใหมจ่งึควรยกใหค้นหนุ่มสาวที่่�มค่วามวอ่งไวกวา่	

	 พูอ่เองกเ็คยมป่ระสบการณ์เ์สนอใหปู้่ เปล่�ยนมาขายของใช้ใ้นช้ว่ติประจำาวนั	 	 แตก่็ถึกูปฏิเิสธุ	พูอ่จงึ
ตดัสนิใจแยกตวัออกมา		ปู่ เคยสอนไวว้า่	“อยา่สอนความรูท้ี่างธุรุกจิใหก้บัลกูนอ้ง	สอนลกูช้ายไดแ้ตอ่ยา่สอน
ลกูสาว	เพูราะถึา้ลกูสาวบอกลกูเขย	ลกูเขยจะกลายเป็นศัตัรทูี่างธุรุกจิ”	ตา่งกบัพูอ่ซึ่ึ�งเช้ื�อวา่เราไมส่ามารถึ
ขยายธุรุกจิไดด้ว้ยลำาพัูงเพูย่งคนเดย่ว			ที่า่นจงึกระตอืรอืรน้ในการสอนลกูนอ้งเป็นอยา่งมาก

	 คณุ์ดำาหร	ินา้ของฉัันเป็นตวัอยา่งที่่�เห็นไดช้้ดั	 	 เช้น่เดย่วกบัลกูๆ	ที่กุคน	พูอ่ของฉัันมล่กูช้ายหกคน
และลกูสาวสองคน		รวมที่ั �งฉัันซึ่ึ�งเป็นลกูช้ายคนที่่�สาม			ยกเวน้	ศัริยิล	ลกูสาวคนโตที่่�ดว่นจากไปกอ่นเวลา
อนัควร		ที่กุคนไดท้ี่ำาสิ�งที่่�อยากที่ำาและสิ�งที่่�ควรที่ำาภายในเครอืสหพัูฒน์

	 พู่�ช้ายคนโต	บญุเอก	ไดเ้ขา้ศักึษัาคณ์ะวศิัวกรรมในออสเตรเลย่	และเคยรับผู้ดิช้อบการขายเครื�องเขย่น 
Sakura	Color	Products	Corp.	บญุปกรณ์	์ลกูช้ายคนที่่�สองจบคณ์ะเศัรษัฐศัาสตรจ์ากประเที่ศัองักฤษั	เป็น
ผูู้บ้กุเบกิธุรุกจิแฟช้ั�น	กอ่ตั �งบรษัิัที่	“New	City”	เป็นบรษัิัที่จดที่ะเบย่นในตลาดหลกัที่รัพูยแ์หง่แรกของเครอื
สหพัูฒน์

 ณ์รงค	์ ลกูช้ายคนที่่�ส่�	 เรย่นเคมท่ี่่�จฬุาลงกรณ์มหาวทิี่ยาลยั	 	 กอ่ตั �งบรษัิัที่	 “บางกอก	 รับเบอร”์	 รับ
ผู้ลติรองเที่า้กฬ่า	Nike		ในประเที่ศัไที่ยเรย่กเขาวา่	“ราช้าแหง่รองเที่า้”	

 ลกูสาวคนที่่�สอง	ศัรินิา	 เรย่นดา้นการโฆษัณ์าจากประเที่ศัองักฤษั	หลงัจากกลบัมาไดช้้ว่ยงานของ
บรษัิัที่	“New	City”	และประสบความสำาเร็จในการบรหิารสนิคา้บตูคิในเวลาตอ่มา
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	 พู่�นอ้งฝาแฝด	บญุช้ยั	ลกูช้ายคนที่่�หา้	และ	บญุเกย่รต	ิลกูช้ายคนที่่�หก	ที่ั �งคูเ่รย่นจบมธัุยมปลายจาก
ประเที่ศัอังกฤษั		และไปเรย่นต่อมหาวทิี่ยาลัยที่่�สหรัฐอเมรกิาจนสำาเร็จการศักึษัา		พู่อสั�งใหฉั้ันดูแลและ
สอนงานเขาในฐานะลกูนอ้ง		ปัจจบุนัที่ั �ง	2	คนยงัช้ว่ยงานฉััน	บญุช้ยัเป็นประธุาน	บมจ.สหพัูฒนพูบิลู		และ
บญุเกย่รตเิป็นประธุาน	บมจ.ไอ.ซึ่.่ซึ่.่	อนิเตอรเ์นช้ั�นแนล	

	 ไมเ่พูย่งครอบครัวเที่า่นั�น	 ดงัเช้น่	 คณุ์พูพัิูฒ	กไ็ดรั้บมอบหมายใหด้แูลธุรุกจิบะหม่�ก ึ�งสำาเร็จรปู	 และ
หากพูนักงานคนใดมค่วามสามารถึหรอืมใ่จที่่�	“อยากจะที่ำา”		ที่างสหพัูฒนพูบิลูหรอืแมแ้ตต่วัคณุ์พูอ่เที่ย่มเอง
จะออกเงนิสว่นตวัสนับสนุนใหต้ั �งตวัได	้		และการที่่�เจา้ตวัรว่มลงที่นุดว้ยก็ที่ำาใหต้ั �งใจบรหิารบรษัิัที่นั�นอยา่ง
เต็มที่่�		การแตกแลว้เตบิโตอยา่งรวดเร็วจงึกลายเป็นสไตลก์ารที่ำาธุรุกจิของเครอืสหพัูฒนไ์ปโดยปรยิาย

	 บางครั �งบรษัิัที่ในเครอืฯ	กแ็ขง่ขนักนัเอง		ซึ่ึ�งคณุ์พูอ่กย็นิด	่		ไมว่า่จะช้นะหรอืแพู	้	การแขง่ขนัยอ่มให ้
บที่เรย่น		ไมเ่พูย่งแขง่ขนักบัภายนอก	หากมก่ารแขง่ขนัภายในดว้ยบรษัิัที่จะยิ�งเตบิโตเร็วขึ�น	อยา่งไรกต็าม
คณุ์พูอ่จะคอยดภูาพูรวมที่ั �งหมดเพูื�อไมใ่หฝ่้ายใดฝ่ายหนึ�งตอ้งลม้ลง

	 ดว้ยกำาลงัของคณุ์พูอ่คนเดย่วคงไมอ่าจดแูลบรษัิัที่ในเครอืฯ	 ไดท้ี่ั �งหมด	 	 ดงันั�นในป่	 พู.ศั.	 2515			
จงึไดต้ั �งบรษัิัที่โฮลดิ�งขึ�น		คอื		สหพัูฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิ�ง	(SPI)	ในปัจจบุนั		ฉััน	ที่่�เป็นคนออกความคดิจงึ
ไดรั้บตำาแหน่งประธุานตามคำาสั�งของพูอ่ไปโดยปรยิาย

	 อก่สาเหตหุนึ�งที่่�กอ่ตั �ง	SPI	คอื	ความสำาเร็จในการรว่มที่นุกบั	Lion	และ	Wacoal		ที่ำาใหบ้รษัิัที่ญ่�ปุ่ น
อยากมารว่มเป็นพัูนธุมติรมากขึ�น		แตโ่ครงสรา้งของบรษัิัที่ในเครอืฯ	นั�นซึ่บัซึ่อ้น		จนไมรู่ว้า่ควรจะใหค้ยุกบั
บรษัิัที่ไหน			ฉัันจงึสรา้ง	SPI	เพูื�อที่ำาหนา้ที่่�เป็นช้อ่งที่างตดิตอ่และเจรจาการลงที่นุ

	 SPI	ต่างจากบรษัิัที่โฮลดิ�งที่ั�วไป			บรษัิัที่ไม่จำาเป็นตอ้งลงทีุ่นหรอืเขา้ไปควบคุมบรษัิัที่ในเครอืฯ			
แตล่ะบรษัิัที่จะมผูู่้ถ้ึอืหุน้			รปูแบบการบรหิาร			และที่ม่ผูู้บ้รหิารที่่�แตกตา่งกนั			อยา่งไรกต็าม			SPI	มบ่ที่บาที่
สำาคญั	เช้น่	การคำ�าประกนัเงนิกู	้	และการจัดการกลยทุี่ธุห์รอืที่ศิัที่างการลงที่นุโดยรวม			อนัเป็นเสมอืนหมดุ
ของพัูดที่่�ยดึบรษัิัที่ในเครอื	300	แหง่ไวด้ว้ยกนั	

ประธุานเครอืสหพัูฒน์
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การเรย่กรอ้งประชาธิ์ปิไตยแลัะการประทว้ังตอ่ตา้นญี่่�ปุ่ น
โอกาสัในการอทุศิตนเพิื�อสังัคุมขององคุก์ร 

 ช้ว่งที่ศัวรรษั	2510		เป็นยคุกา้วกระโดดของเครอืสหพัูฒน	์		ของใช้ใ้นช้ว่ติประจำาวนั	เช้น่	ผู้งซึ่กัฟอก
และแช้มพูขูายไดด้	่		และเราไดข้ยายการขายสูธุ่รุกจิเสื�อผู้า้และอาหาร			ขณ์ะเดย่วกนักม็ุง่เนน้ไปที่่�การโฆษัณ์า
ซึ่ึ�งมบ่ที่บาที่ในการที่ำาใหผู้้ลติภณั์ฑ์เ์ป็นที่่�รูจั้กแพูรห่ลายในกลุม่ผูู้บ้รโิภคของไที่ย			มก่ารจัดตั �งบรษัิัที่โฮลดิ�ง
เพูื�อวางระบบการจัดการเพูื�อการเตบิโตยิ�งขึ�น

	 ในที่างกลบักนั			ที่ศัวรรษั	2510	เป็นช้ว่งเวลาที่่�สงัคมไที่ยเกดิความวุน่วายอยา่งรนุแรง			จดุเปล่�ยน
ที่่�สำาคญัจดุหนึ�งคอื	“เหตกุารณ์	์14	ตลุาคม”	ในป่	พู.ศั.2516

 การปกครองภายใตร้ะบอบเผู้ด็จการที่หารของจอมพูลถึนอม	กติตขิจร			ในยคุรุง่เรอืงที่างเศัรษัฐกจิ		
สรา้งความไมพู่อใจของช้นช้ั �นกลางในเมอืงมากขึ�นเรื�อยๆ			วนัที่่�	14	ตลุาคม	กองกำาลงัรักษัาความปลอดภยั
ไดย้งินักเรย่นและประช้าช้นที่่�มารวมตวักนักวา่	400,000	คนเพูื�อเรย่กรอ้งประช้าธุปิไตยบนที่อ้งถึนน			จาก
ประกาศัของรัฐบาลมผูู่้เ้สย่ช้ว่ติ	77	คน			สถึานการณ์ค์ล่�คลายลงเมื�อพูระบาที่สมเด็จพูระเจา้อยูห่วัรัช้กาลที่่�	9	
ที่รงมพู่ระบรมราช้โองการใหจ้อมพูลถึนอมออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตร่

 การเรย่กรอ้งประช้าธุปิไตยที่่�รนุแรงขึ�น			จดุช้นวนใหเ้กดิการเคลื�อนไหวตอ่ตา้นญ่�ปุ่ น			มก่ระแสตอ่ตา้น
ธุรุกจิญ่�ปุ่ นซึ่ึ�งเขา้มาลงที่นุตามนโยบายของรัฐบาลที่หารวา่		เอาเปรย่บแรงงานไที่ยดว้ยการใหค้า่แรงที่่�ตำ�า		
เมื�อนายกรัฐมนตร	่ที่านากะ	คาคเุอ	มาเยอืนไที่ยอยา่งเป็นที่างการในเดอืนมกราคม	พู.ศั.	2517			มผูู่้ช้้มุนุม
ออกมาประที่ว้งโดยการหอ้มลอ้มบรเิวณ์ที่่�พัูกวา่		การมาครั �งน่�เป็น	“การรกุรานที่างเศัรษัฐกจิ”	

 ประจวบเหมาะกับวกิฤตขาดแคลนนำ�ามัน	 	ที่่�เกดิขึ�นช้ว่งการยุตสิงครามตะวันออกกลางครั �งที่่�	 4 
(October	War)		แมค้า่ครองช้พู่จะพูุง่สงูขึ�น	แตค่า่แรงขั �นตำ�าของคนงาน	ไดรั้บเพูย่งวนัละไมเ่กนิ	12	บาที่
เที่า่นั�น	

 ช้ว่งน่�เองที่่�คณุ์พูอ่นำาละครเรื�อง	 “เปาบุน้จิ�น”	 มาออกอากาศั	 และไดรั้บความนยิมจนกลายเป็น
ปรากฏิการณ์ท์ี่างสงัคม		เพูราะเนื�อหาตรงใจผูู้ค้นที่่�โหยหาความถึกูตอ้งและยตุธิุรรมนั�นเอง

ประวัตัขิองฉันั (17) : คุวัามวัุน่วัายในยคุุ 70



10

	 การควำ�าบาตรผู้ลติภณั์ฑ์ข์องญ่�ปุ่ นกเ็ริ�มขึ�นเช้น่กนั			แบรนดด์งัอยา่ง		Ajinomoto		Kao		และ	Panasonic	
ตกเป็นเป้าหมาย			เครอืสหพัูฒนก์ไ็ดร้ว่มธุรุกจิกบับรษัิัที่ญ่�ปุ่ นอยูห่ลายแหง่		แตโ่ช้คดท่ี่่�สนิคา้ของเราไมต่กเป็น
เป้าหมาย			เพูราะ	Lion		Pias		Wacoal	ฯลฯ				ไมต่ดิภาพูลกัษัณ์ข์องความเป็นแบรนดญ์่�ปุ่ นมากนัก			และ	
ถึงึจะเป็นบรษัิัที่รว่มที่นุกบัญ่�ปุ่ น			แตส่หพัูฒนก์เ็ป็นคนดแูลดา้นการบรหิาร

 ถึงึกระนั�นกใ็ช้ว่า่จะสามารถึนิ�งนอนใจอยูไ่ด	้		ดว้ยไมรู่ว้า่จะพูุง่เป้ามาที่่�เราเมื�อไร			บรษัิัที่ญ่�ปุ่ นในขณ์ะนั�น
เพูิ�งเริ�มขยายออกตา่งประเที่ศั			แที่นที่่�จะคดิหยั�งรากในประเที่ศัไที่ย		บรษัิัที่ญ่�ปุ่ นตอ้งการที่่�จะไดเ้งนิลงที่นุคนื
เร็วๆ	และช้าวญ่�ปุ่ นที่่�ถึกูสง่มากต็อ้งการกลบัไปประเที่ศัญ่�ปุ่ นโดยเร็วดว้ย			สมยันั�นแนวคดิเรื�องความรับผู้ดิช้อบ
ตอ่สงัคมขององคก์ร	(CSR)	ยงันอ้ยมาก

	 ประเที่ศัไที่ยนับถึอืศัาสนาพูทุี่ธุ		มว่ฒันธุรรมของการที่ำาบญุ			ฉัันแนะนำาบรษัิัที่คูค่า้ญ่�ปุ่ นวา่	“จากน่�ไป 
การช้ว่ยเหลอืสงัคมจะมค่วามสำาคญั”	แมต้อนแรกยงัมค่วามรูส้กึกงัขา			แตไ่มน่านพูวกเขากเ็ขา้ใจความตั �งใจ
ของฉััน			ตวัอยา่งเช้น่	บรษัิัที่ที่่�รว่มที่นุกบั	Lion	ไดบ้รจิาคผู้ลติภณั์ฑ์ข์องตนใหก้บัโรงเรย่น			และใหค้วามรู ้
แกนั่กเรย่นเก่�ยวกบัวธิุก่ารลา้งมอืและแปรงฟัน			ซึ่ึ�งก็ยงัเป็นกจิกรรมที่่�ยงัคงดำาเนนิมาจนถึงึปัจจบุนั

	 ฉัันคดิไตรต่รองที่า่มกลางสงัคมไที่ยที่่�วุน่วาย			ประช้าช้นสญูเสย่ความเช้ื�อมั�นในรัฐบาล			ดงัที่่�เห็นได ้
จากเหตกุารณ์ช์้มุนุมเมื�อวนัที่่�	 14	 ตลุาคม	 หรอืขบวนการตอ่ตา้นญ่�ปุ่ น	 	 หลายบรษัิัที่กงัวลเก่�ยวกบัปัญหา
ดา้นแรงงาน		มก่ารนัดหยดุงานหลายครั�งเพูื�อเรย่กรอ้งใหม้ก่ารปรับปรงุสภาพูแวดลอ้มในการที่ำางาน	

 สาเหตหุนึ�ง		น่าจะมาจากการกระจกุตวัในกรงุเที่พูฯมากเกนิไป			เมื�อมองไปตา่งประเที่ศั	แที่บไมม่่
บรษัิัที่ไหนที่่�สำานักงานใหญแ่ละโรงงานตั �งอยูใ่นเมอืงดว้ยกนั			ไมช่้า้กเ็ร็วโรงงานจะตอ้งแยกตวัไปยงัพูื�นที่่�
ช้นบที่			เช้น่นั�นแลว้ที่ำาไมเราถึงึไมเ่ตรย่มตัวเสย่ตั �งแตต่อนน่�ละ่			แนวคดิธุรุกจิแบบใหม	่	การพัูฒนาและ
การจัดสรา้งนคิมอตุสาหกรรมก็ผู้ดุขึ�นอยา่งไมข่าดสาย
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สั่ก่ารสัรา้งสัวันอตุสัาหกรรมท ั�วัประเทศ
สัรา้งสัวันสัาธิ์ารณ์ะแลัะโรงเรย่นโดยรอบ

	 ในที่ศัวรรษั	2510	 โรงงานในประเที่ศัไที่ยกระจกุตวัอยูใ่นกรงุเที่พูฯ	 	 การเตบิโตที่างเศัรษัฐกจินำาพูา
มาซึ่ึ�งการขยายตวัของโรงงานหลายแหง่			แตย่งัไมม่ก่ารวางผัู้งเมอืงและการจัดระเบย่บที่่�เหมาะสม			สง่ผู้ล	
กระที่บตอ่สิ�งแวดลอ้มในโรงงานและพูื�นที่่�โดยรอบ		เกดิความแออดัและเสื�อมโที่รมของสภาพูแวดลอ้ม

	 ที่่�ประเที่ศัญ่�ปุ่ น			หลายบรษัิัที่มส่ำานักงานใหญอ่ยูท่ี่่�โตเกย่ว			แตโ่รงงานตั �งอยูต่า่งจังหวัด	ถึา้มอง
ในมมุของการสรรหาแรงงาน		กเ็ป็นเรื�องปกตทิี่่�ไที่ยเองควรจะมฐ่านการผู้ลติตั �งอยูใ่นพูื�นที่่�ตา่งจังหวดั			ซึ่ึ�ง
สอดคลอ้งกบันโยบาย	 “เนน้การพัูฒนาภมูภิาค”	 ในป่	 พู.ศั.	 2514	 	 ที่่�ระบอุยูใ่นแผู้นพัูฒนาเศัรษัฐกจิและ
สงัคมแหง่ช้าต	ิฉับบัที่่�	3		ซึ่ึ�งเป็นแผู้นระยะ	5	ป่	

 ความตั �งใจที่่�จะสรา้งนคิมอตุสาหกรรมเกดิขึ�น	 	 เพูราะฉัันเช้ื�อมั�นวา่อตุสาหกรรมการผู้ลติของญ่�ปุ่ น
จะเรง่ขยายธุรุกจิมาสูป่ระเที่ศัไที่ย					และดว้ยการกอ่ตั �งบรษัิัที่โฮลดิ�งเพูื�อใหช้้อ่งที่างการตดิตอ่ประสานงาน
เป็นหนึ�งเดย่ว			และการหาที่่�ดนิเตรย่มสรา้งโรงงานไวใ้หเ้รย่บรอ้ย			จะช้ว่ยใหก้ารเจรจาสำาเร็จรวดเร็วยิ�งขึ�น

	 พูอ่ของฉัันไมไ่ดค้ดัคา้น		แตก่ไ็มไ่ดเ้ห็นดเ่ห็นงามดว้ย		เนื�องจากกงัวลเรื�องการจัดการเงนิที่นุ			ซึ่ึ�ง
เครอืสหพัูฒนฯ์	ในขณ์ะนั�นมเ่งนิที่นุนอ้ย			และตอ้งอาศัยัเงนิกูจ้ากธุนาคารเพูื�อเป็นเงนิที่นุหมนุเวย่น			ดงันั�น
จงึไดอ้ธุบิายไปวา่ไมใ่ช้ก่ารลงที่นุที่ั �งหมดในคราวเดย่ว		แตจ่ะคอ่ยๆ	กอ่สรา้งไป		คณุ์พูอ่จงึเห็นดว้ยในที่่�สดุ

	 เริ�มจากการหาที่่�ดนิ	ตวัเลอืกแรกที่่�เจอคอื		จังหวดัสมทุี่รปราการ	ใกลป้ากแมน่ำ�าเจา้พูระยา	ซึ่ึ�งมข่อ้ด่
คอื		หา่งจากกรงุเที่พูฯเพูย่ง	20	กม.เที่า่นั�น			แตพู่ื�นดนิออ่นและไมเ่หมาะที่่�จะที่ำานคิมอตุสาหกรรม			ซึ่ึ�งภายหลงั
ที่่�ดนิผู้นืนั�นกลายเป็นฟารม์กุง้

	 พูื�นที่่�ตอ่ไปที่่�ฉัันเจอคอื	อำาเภอศัรร่าช้า	จังหวดัช้ลบรุ	่หา่งจากกรงุเที่พูฯไปประมาณ์	120	กม.ไปที่าง
ตะวนัออกเฉัย่งใต	้		ฉัันไปดทูี่่�ดนิกบั	ณ์รงค	์นอ้งช้าย		ในสมยันั�นยงัไมม่ท่ี่างดว่น			ฉัันยงัจำาไดแ้มน่วา่		ตอ้ง
วิ�งผู้า่นถึนนแคบๆ	ที่่�เป็นหลมุเป็นบอ่		ซึ่ึ�งใช้เ้วลามากพูอสมควร			แตปั่จจบุนัขบัรถึ	จากรงุเที่พูฯ	จะใช้เ้วลา
ประมาณ์ช้ั�วโมงครึ�งเที่า่นั�น
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	 ที่่�ดนิที่่�หมายตาไวเ้ป็นไรอ่อ้ย		ซึ่ึ�งในขณ์ะนั�นถึอืครองโดยธุนาคารกรงุไที่ยที่่�มรั่ฐบาลเป็นผูู้ถ้ึอืหุน้ใหญ	่	
อยูใ่กลท้ี่า่เรอื			มพู่ื�นดนิที่่�แข็งและเป็นพูื�นที่่�สงู		ไมต่อ้งกงัวลเรื�องนำ�าที่ว่ม		ที่่�น่�แหละ..ใช้เ่ลย			จากนั�นฉัันก็
เริ�มดำาเนนิงานตามแผู้นที่่�วางไว ้

	 ฉัันไมไ่ดย้า้ยฐานการผู้ลติที่ั �งหมดจากกรงุเที่พูฯ	ในที่นัที่	่ 	 	แตใ่หศ้ัรร่าช้าเป็นฐานเพูิ�มกำาลงัการผู้ลติ	    
จรงิอยู่ว่าไม่ตอ้งกังวลเรื�องนำ�าที่่วม			แต่ก็หมายความว่าอาจมปั่ญหานำ�าไม่เพูย่งพูอ			ฉัันจงึเนน้โรงงาน
ผู้ลติภณั์ฑ์ป์ระเภที่ที่่�ใช้น้ำ�าไมม่าก		เช้น่		โรงงานผู้ลติรองเที่า้			โรงงานสนิคา้อปุโภค	โรงงานผู้ลติช้ดุช้ั �นใน		
โรงงานบะหม่�ก ึ�งสำาเร็จรปู			ซึ่ึ�งแน่นอนที่่�เราคอ่ยๆ	สรา้งขึ�นที่ล่ะแหง่

	 การที่ำาความเขา้ใจกบัคนที่อ้งถึิ�นเป็นเรื�องยากยิ�งกวา่			ตอนนั�นศัรร่าช้าเป็นหมูบ่า้นเกษัตรกรรมและ
ประมงที่่�เงย่บสงบ	 	 สว่นอตุสาหกรรมมเ่พูย่งโรงกลั�นนำ�ามนัเที่า่นั�น	 	 คนที่อ้งถึิ�นยงัไมไ่วใ้จพูวกเราที่่�มาจาก
กรงุเที่พูฯ			ฉัันพูยายามอยา่งยิ�งเพูื�อที่่�จะอธุบิายวา่	“	เมื�อลกูๆ	ของคณุ์โตเป็นผูู้ใ้หญ	่		จะมส่ถึานที่่�ใหท้ี่ำางาน
เพูิ�มมากขึ�น	”

	 เป็นเรื�องปกตทิี่่�ตอ้งจัดการระบบนำ�าเสย่และฝุ่ นควนัไมใ่หร้บกวนคนในพูื�นที่่�	 	 แตเ่รากา้วไปอก่ขั �นหนึ�ง
โดยเราใหค้วามสำาคญักบัการอยูร่ว่มกนักบัช้มุช้นที่อ้งถึิ�น			ฉัะนั�น	แที่นที่่�จะแยกพูื�นที่่�ของเราออกจากบรเิวณ์
โดยรอบ			เราคอ่ย	ๆ 	สรา้งสวนสาธุารณ์ะ	ตลาด	โรงเรย่น	รา้นคา้สำาหรับจำาหน่ายสนิคา้ที่่�ผู้ลติขึ�น	ฯลฯ			โดย
มุง่เป้าไปใหค้นในที่อ้งถึิ�นสามารถึเขา้มาใช้ส้ถึานที่่�ได	้	นั�นคอืที่่�มาของการเรย่กวา่		“สวนอตุสาหกรรม”

 สวนอตุสาหกรรมศัรร่าช้า		เริ�มตน้ที่่�	80	เฮกตาร	์(ประมาณ์	500	ไร)่			ตอนน่�ขยายเป็น	288	เฮกตาร	์
(ประมาณ์	 1,800	 ไร)่	 	 	 หากจะเที่ย่บใหเ้ห็นภาพูพูื�นที่่�ที่ั �งหมดคงใหญป่ระมาณ์โตเกย่วโดมสกั	 60	 สนาม			
ปัจจบุนัมป่ระมาณ์	60	บรษัิัที่			และ	90%	เป็นบรษัิัที่รว่มที่นุระหวา่งเครอืสหพัูฒน	์กบับรษัิัที่ญ่�ปุ่ น			และม่
ช้าวญ่�ปุ่ นประมาณ์	6,000	คนอาศัยัอยูท่ี่่�ศัรร่าช้า

	 หลงัจากนั�น	 จงึมก่ารสรา้งสวนอตุสาหกรรมเพูิ�มอก่หลายแหง่	 ไดแ้ก	่ อำาเภอกบนิที่รบ์รุท่ี่างภาค
ตะวนัออก		จังหวดัลำาพูนูใกลเ้ช้ย่งใหมท่ี่างภาคเหนอื			และอำาเภอแมส่อด	จังหวดัตากตดิแนวช้ายแดนพูมา่			
นอกจากกลุม่บรษัิัที่ในเครอืที่่�จะยา้ยเขา้มาแลว้		เรากย็งัขายที่่�ดนิใหบ้รษัิัที่นอกเครอืเขา้มาสรา้งโรงงานดว้ย

	 ในประเที่ศัไที่ย	มก่ลุม่ธุรุกจิขนาดใหญจ่ำานวนมาก			ถึา้ไมนั่บรวมบรษัิัที่ที่่�ที่ำาธุรุกจินคิมอตุสาหกรรม
โดยเฉัพูาะแลว้				เครอืสหพัูฒนเ์ที่า่นั�นที่่�มก่ารบรหิารสวนอตุสาหกรรมของตวัเอง	เพูื�อใหใ้นบรษัิัที่ในเครอืฯ	
ไดใ้ช้ป้ระโยช้น	์		กลา่วไดว้า่เป็นขอ้แตกตา่งสำาคญัของเราเลยก็วา่ได ้
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การกา้วัเขา้ตลัาดท่�ไวัเกนิไปของสันิคุา้ยาแลัะขา้วัหนา้เนื�อ 
กญุี่แจสั่ก่ารแกป้ญัี่หาคุอื “หวััใจของคุวัามเป็นเจา้ของ”

	 สหพัูฒนเ์ตบิโตจากการรว่มมอืกบับรษัิัที่ญ่�ปุ่ นหลายแหง่			ที่่�กลา่วถึงึไปแลว้สว่นใหญเ่ป็นตวัอยา่งที่่�
ประสบความสำาเร็จ			แต่แน่นอนว่า	ตอ้งมต่ัวอย่างของความลม้เหลวดว้ย			ฉัันจงึอยากกล่าวถึงึเอาไว	้	
เหตผุู้ลหนึ�งกเ็พูื�อเอาไวเ้ตอืนตวัเองดว้ย

	 เมื�อฉัันเดนิที่างไปที่ำาธุรุกจิที่่�ญ่�ปุ่ นในช้ว่งครึ�งหลงัของป่	พู.ศั.2503			ประธุานยจู	ิไนโตะ	ผูู้ก้อ่ตั �งบรษัิัที่ 
Eisai	มาปรกึษัากบัฉัันวา่	“ตอ้งการขยายธุรุกจิสูป่ระเที่ศัไที่ย”			ตลาดยาในเวลานั�นอยูใ่นมอืของช้าตติะวนัตก			
ขณ์ะนั�นเป็นช้ว่งเวลาที่่�ธุรุกจิผู้งซึ่กัฟอกและเครื�องสำาอางเป็นไปดว้ยด	่และจากการพูดูคยุกนั	2	ครั �ง			ฉัันรูส้กึวา่
ถึงึความเป็นไปไดท้ี่่�จะที่ำาธุรุกจิยารักษัาโรค	 	 จงึไดจั้ดตั �งบรษัิัที่รว่มที่นุเพูื�อจัดจำาหน่ายยารักษัาโรค	 ในป่พู.ศั.	
2512

	 เราเริ�มนำาเขา้ยาสำาหรับระบบที่างเดนิอาหารและยาแกป้วด			แตข่อ้แตกตา่งจากการจำาหน่ายสนิคา้
อปุโภคคอื		สนิคา้ประเภที่ยาตอ้งใช้เ้วลาและความยุง่ยากในการขออนุมตัจิากภาครัฐ		ฝ่ายผูู้ร้ว่มที่นุคาดหวงั
ถึงึศักัยภาพูในการขายของสหพัูฒน	์		แตเ่ราไมม่ค่วามรูใ้นการขายสนิคา้ประเภที่ยา	และยิ�งโช้ครา้ยที่่�ตรงกบั
ช้ว่งการควำ�าบาตรผู้ลติภณั์ฑ์ข์องญ่�ปุ่ นพูอด่

	 ดังนั�น	 	หากยังคงที่ำาธุุรกจิน่�ต่อไป		จะเป็นการสรา้งปัญหาใหอ้ก่ฝ่าย		 ฉัันจงึไดไ้ปขอโที่ษัและ
หลงัจากนั�นอก่ไมน่านกปิ็ดบรษัิัที่รว่มที่นุ			ตอ่มาภายหลงัเครอืสหพัูฒนไ์ดซ้ึ่ื�อบรษัิัที่ยาของไที่ยที่่�ลม้ละลาย
จงึไดก้ลบัเขา้สูว่งการยาอก่ครั �ง			การที่ำาธุรุกจิกบั	Eisai	ในครั �งนั�นถึอืวา่เร็วเกนิไป			นั�นเป็นครั �งแรกที่่�ตอ้งยตุิ
กจิการรว่มที่นุกบัญ่�ปุ่ น			ซึ่ึ�งเป็นความที่รงจำาอนัขมขื�น

	 ในป่	พู.ศั.	2538	ไดร้ว่มที่นุกบั	รา้นขา้วหนา้เนื�อ	Yoshinoya		กอ่นหนา้น่�ไดเ้ลา่ไวว้า่ตอนที่่�ไปที่ำางาน
อยูท่ี่่�โอซึ่ากา้ของโปรดของฉัันคอื	สกุ่�ยาก่�	 		หลงัจากนั�นเมื�อฉัันไปเย่�ยมญ่�ปุ่ น		ฉัันไดท้ี่านขา้วหนา้เนื�อของ	
Yoshinoya	และรูส้กึวา่อรอ่ย		หลงัจากไดรั้บคำาเช้ญิช้วนจากที่างญ่�ปุ่ น		กค็ดิวา่ในไที่ยกน่็าจะขายได ้

 สาขาแรกเปิดในหา้งสรรพูสนิคา้ใจกลางกรงุเที่พูฯ			เป็นขา้วหนา้เนื�อที่่�ไมไ่ดป้รงุรสใหห้วานเหมอืน
ปัจจบุนั			ในขณ์ะนั�นคนไที่ยยงัมร่ายไดต้ำ�าอยู	่		หากไมนั่บการซึ่ื�ออาหารจากรา้นแผู้งลอย			การรับประที่าน
อาหารนอกบา้นยงัไมแ่พูรห่ลายนัก			นอกจากน่�	ช้าวไที่ยที่่�นับถึอืศัาสนาพูทุี่ธุจำานวนมากยงันับถึอืเจา้แมก่วนอมิ		
ซึ่ึ�งเช้ื�อกนัวา่ววัเป็นการกลบัช้าตมิาเกดิของบดิาของเจา้แมก่วนอมิ		จงึไมรั่บประที่านเนื�อววั			นอกจากน่�ยงัม่
ความเช้ื�อที่่�จะไมก่นิววัที่่�ซึ่ ึ�งเป็นสตัวท์ี่่�ช้ว่ยที่ำานาอก่ดว้ย

ประวัตัขิองฉันั(19) : เรย่นร่จ้ากคุวัามลัม้เหลัวั
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	 หลงัจากเปิดรา้นไป	 5-6	 สาขา	 ฉัันกค็ดิวา่ธุรุกจิน่�คงดำาเนนิไปไดย้าก	 	 และอก่ปัจจัยหนึ�งคอืวกิฤต
ตม้ยำากุง้ในป่	พู.ศั.	2540		คา่เงนิบาที่ออ่นตวั			ที่ำาใหต้น้ที่นุเนื�อววันำาเขา้จากสหรัฐอเมรกิาและออสเตรเลย่
เพูิ�มสงูขึ�น			เป็นเรื�องช้ว่ยไมไ่ดเ้มื�อที่างฝ่าย	Yoshinoya	ขอถึอนตวั	และการรว่มที่นุยตุลิงในเวลาเพูย่งสามป่

	 ตอ่มา		คนช้อบที่านเนื�อววัเพูิ�มมากขึ�น		ในป่	พู.ศั.	2554		Yoshinoya	จงึกลบัเขา้สูต่ลาดไที่ยอก่ครั �ง
โดยรว่มมอืกบัผูู้จั้ดจำาหน่ายรายใหญ	่ คอื	 เซึ่็นที่รัลกรุ�ป	 	 ซึ่ึ�งสามารถึพูดูไดว้า่เรานำาธุรุกจิรา้นขา้วหนา้เนื�อ
เขา้ตลาดเร็วเกนิไป

	 ในที่างตรงกนัขา้ม	รา้นคาราโอเกะ	“	Big	Echo	“		ที่่�รว่มที่นุกบับรษัิัที่	Daiichi	Kosho	กลายเป็นธุรุกจิ
ที่่�เขา้ตลาดช้า้ไป		เปิดรา้นแรก	ในป่พู.ศั.	2545	เปิดสาขารวมที่ั �งหมด	2	สาขา		ในยคุนั�นรา้นคาราโอเกะยงัม่
ภาพูลกัษัณ์ข์องการเป็นรา้นกลางคนือยู	่						แตห่ากเราสามารถึที่ำาเป็น	karaoke	box	แบบญ่�ปุ่ น		ที่่�ครอบครัว
และเพูื�อนฝงูสามารถึเพูลดิเพูลนิกบัการรอ้งเพูลงและที่านอาหารได	้ 	 	กค็าดวา่จะไดรั้บความนยิมและไดรั้บ
การตอบรับที่่�ด่

	 ที่วา่	ที่าง	Daiichi	Kosho	ประเที่ศัญ่�ปุ่ นไดเ้ปล่�ยนวธิุเ่ปิดเพูลงจากเครื�องเลเซึ่อรด์สิกเ์ป็นไฟลเ์พูลง		
ซึ่ึ�งเป็นการยากที่่�จะใช้ว้ธิุเ่ดย่วกนัน่�ในประเที่ศัไที่ย			ที่ำาใหเ้พูลงไมท่ี่นัยคุสมยั		การไมม่เ่พูลงใหมก่ไ็มส่ามารถึ
ดงึดดูลกูคา้วยัรุน่ได	้		การรว่มที่นุจงึยตุใินป่	พู.ศั.	2556			แตถ่ึา้ธุรุกจิยงัสามารถึดำาเนนิตอ่ไปไดจ้นปัจจบุนั		
กอ็าจกลายเป็นธุรุกจิที่่�ดธุ่รุกจิหนึ�งกไ็ด ้

	 แมจ้ะเสย่ดาย			แตป่ระสบการณ์ข์องความลม้เหลวกเ็ป็นที่รัพูยส์นิที่่�มค่า่สำาหรับเราเช้น่กนั			บรษัิัที่ญ่�ปุ่ น
คาดหวังศัักยภาพูดา้นการขายและขอ้มูลจากสหพัูฒน์			ดังนั�นเราจงึพูยายามอย่างเต็มที่่�เพูื�อตอบสนอง
ความคาดหวงันั�น		แตเ่มื�อเจอปัญหาเรากจ็ำาเป็นตอ้งรว่มมอืกนัแกปั้ญหาอยา่งเต็มกำาลงัที่ั �งสองฝ่าย			กลา่ว
โดยรวมแลว้		หากผูู้บ้รหิารญ่�ปุ่ นที่่�ถึกูสง่มาจากบรษัิัที่แมเ่พูื�อบรหิารบรษัิัที่รว่มที่นุม	่“หวัใจของความเป็นเจา้ของ”			
โอกาสของความสำาเร็จกจ็ะเพูิ�มขึ�น

ประธุานเครอืสหพัูฒน	์
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งานอดเิรก
แลัะผลัประโยชน์
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ขบัเคุรื�องบนิเพิื�อคุลัายเคุรย่ด 
ศกึษาคุอมพิวิัเตอรด์ว้ัยตวััเอง 
ใชข้อ้มล่ัใหเ้ป็นประโยชน์

	 จนถึงึตอนน่�เหมอืนกบัวา่ฉัันจะพูดูถึงึแตเ่รื�องงาน	คราวน่�เลยอยากจะเลา่เก่�ยวกบังานอดเิรกที่ั �งสองอยา่ง
ของฉััน

	 อยา่งแรกคอืการขบัเครื�องบนิขนาดเล็ก	ในป่	พู.ศั.	2520			ช้ว่งกำาลงัพัูฒนาสวนอตุสาหกรรม	ฉัันในวยั	
40	ป่	ไดใ้ช้เ้วลาหนึ�งป่เพูื�อขอใบอนุญาตขบัเครื�องบนิ				จดุเริ�มตน้มาจากตอนที่่�ฉัันไปที่านอาหารที่่�ช้ายที่ะเล
ใกลก้รงุเที่พูฯ	 เห็นเรอืเล็กที่่�มค่นหลายสบิคนถึกูพัูดขึ�นฝั�งและถึกูตำารวจควบคมุตัวในป่	พู.ศั.	2518	หลัง
สงครามเวย่ดนามสิ�นสดุลง	รวมถึงึกมัพูชู้าและลาว	 	สามประเที่ศัในอนิโดจน่	ที่่�การปกครองถึกูเปล่�ยนเป็น
ระบบสงัคมนยิม		ผูู้ท้ี่่�ไมคุ่น้เคยกบัระบบใหมแ่ละกลวัการกดข่�ขม่เหงจะหลบหนม่ายงัประเที่ศัเพูื�อนบา้นโดย
ที่างเรอืในฐานะผูู้ล้่�ภยั		เรย่กกนัวา่	“Boat	People”	

	 ประเที่ศัไที่ยเป็นฐานที่พัูที่หารสหรัฐฯ	ซึ่ึ�งพูา่ยแพูแ้กท่ี่หารเวย่ดนามใต	้	มข่า่วลอืหนาหวูา่	“สกัวนัหนึ�ง
กองที่พัูเวย่ดนามกจ็ะบกุเขา้มา”		ฉัันมค่วามคดิวา่	“ถึา้ตอ้งหน	่เครื�องบนิน่าจะเร็วกวา่	ยิ�งถึา้ขบัไดเ้องยิ�งด”่	
ฉัันจงึเริ�มใช้เ้วลาสองวนัหนึ�งคนืในช้ว่งสดุสปัดาห	์ เขา้เรย่นที่่�โรงเรย่นสอนขบัเครื�องบนิที่่�หวัหนิ	 หลงัจาก
เสร็จสิ�นการฝึกบนิ	40	ช้ั�วโมง	ฉัันกส็อบไดใ้บอนุญาตในครั�งเดย่ว

	 แมว้า่ฉัันจะมใ่บอนุญาตแลว้	 	 แตใ่นขณ์ะนั�น	 ที่ั �งในนามบรษัิัที่หรอืสว่นบคุคลกไ็มไ่ดรั้บอนุญาตให ้
ครอบครองเครื�องบนิ			บงัเอญิใกล ้ๆ 	ศัรร่าช้าซึ่ึ�งเป็นที่่�ตั �งของสวนอตุสาหกรรม			มช่้มรมคนรักการบนิ		ใหฉั้ันได ้
เช้า่เครื�องบนิและเพูลดิเพูลนิกบัการบนิที่่�นั�น

	 เนื�องดว้ยจำานวนเครื�องบนิมไ่มม่าก			ตอ้งรอควิเป็นเวลานานจนหงดุหงดิ		ดงันั�นฉัันจงึออกเงนิคนละครึ�ง
กบัช้าวอเมรกินั	คณุ์วลิเลย่ม	ไฮเนก่�			ซึ่ื�อเครื�องบนิมอืสองในนามของสโมสร	และผู้ลดักนัขบั			เขาอายนุอ้ย
กวา่ฉัันหนึ�งรอบ			เป็นผูู้ก้อ่ตั �งบรษัิัที่ไมเนอร	์อนิเตอรเ์นช้ั�นแนลที่ำาธุรุกจิโรงแรมหลายแหง่

	 การไดบ้นิขึ�นไปบนที่อ้งฟ้าเป็นวธิุค่ลายเครย่ดช้ั �นเย่�ยม			แมบ้างครั �งจะมเ่หตกุารณ์น่์ากลวั	เช้น่			ตกหลมุ
อากาศัหรอืเกอืบเกดิอบุตัเิหต	ุ		แตค่วามสนุกนั�นมม่ากกวา่		เมื�อกฎหา้มครอบครองเครื�องบนิถึกูยกเลกิในป่	
พู.ศั.	2534			ฉัันซึ่ื�อเครื�องบนิใบพัูดแบบเครื�องยนตเ์ดย่วส่�ที่่�นั�ง			มป่่กตดิกบัดา้นบนลำาตวั		รุน่	“Cessna	172”			
ฉัันสรา้งรันเวยใ์นสวนอตุสาหกรรมแตล่ะที่่�ของสหพัูฒน	์	และขบัเครื�องบนิไปที่่�ตา่งๆ	ดว้ยตนเอง		จนกระที่ั�ง
คนืใบอนุญาตขบัเครื�องบนิตอนอาย	ุ78	ป่	นอกจากน่�ฉัันยงักอ่ตั �งโรงเรย่นสอนขบัเครื�องบนิเพูื�อใช้รั้นเวยใ์ห ้
เป็นประโยช้น์

ประวัตัขิองฉันั (20) : งานอดเิรกแลัะผลัประโยชน์
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	 งานอดเิรกอก่อยา่งของฉัันคอื		คอมพูวิเตอร	์เป็นช้ว่งเดย่วกบัที่่�ไดรั้บใบอนุญาตขบัเครื�องบนิขนาดเล็ก			
ฉัันสั�งซึ่ื�อคอมพูวิเตอร	์“TRS-80”	ที่่�ผู้ลติโดย	Radio	Shack			ผูู้บ้กุเบกิคอมพูวิเตอรใ์นช้ว่งแรก			มาจากสงิคโปร	์
เป็นเงนิ	500,000	บาที่	ในสมัยนั�นสามารถึซึ่ื�อรถึหรคูนัหนึ�งไดเ้ลยที่เ่ดย่ว

 ที่่�ฉัันเริ�มสนใจคอมพูวิเตอรเ์พูราะ		ฉัันสนทิี่กับประธุานและพูนักงานบรษัิัที่ที่่�ใหบ้รกิารซึ่อ่มบำารุง
เมนเฟรมของ	IBM	ที่อ่ยูข่า้งๆ	บรษัิัที่	สหพัูฒนพูบิลู	ที่ำาใหม้โ่อกาสไดพู้ดูคยุและไดฟั้งเรื�องตา่งๆ	อยูเ่สมอ			
ฉัันวางคอมพูวิเตอรท์ี่่�สั�งมาไวใ้นหอ้งหนังสอืที่่�บา้น			ฉัันไมไ่ดม้จ่ดุมุง่หมายวา่จะใช้ม้นัเพูื�ออะไร			แตซ่ึ่ื�อมา
เพูื�อเรย่นรูว้ธิุใ่ช้เ้ที่า่นั�น			เวลามเ่รื�องที่่�ไมเ่ขา้ใจฉัันจะขอใหค้นจากบรษัิัที่ขา้งๆ	มาสอน			ฉัันยงัเรย่นวธิุก่าร
เขย่นซึ่อฟตแ์วรด์ว้ยตวัเอง			แมจ้ะเขย่นโปรแกรมที่่�ซึ่บัซึ่อ้นไมเ่ป็น	แตเ่วลาอยากไดอ้ะไรกส็ามารถึสื�อสาร
กบัโปรแกรมเมอรไ์ด ้

	 ตอนน่�ฉัันยังคงจัดเก็บขอ้มลูนามบัตรของคนที่่�เคยพูบ		ภาพูถึา่ย			บันที่กึยาที่่�ฉัันใช้	้และอื�นๆ	บน
คอมพูวิเตอร	์	และฉัันสรา้ง	format	ดว้ยตัวเอง	เวลาหมอถึามวา่กนิยาครบหรอืเปลา่ก็จะเปิดขอ้มลูใหดู้

	 ฉัันช้อบสิ�งใหม่ๆ 	ที่่�คนอื�นยงัไมเ่คยที่ำา			ไมว่า่จะเป็นเครื�องบนิหรอืคอมพูวิเตอร	์	นอกจากน่�	การจะขบั
เครื�องบนิจะตอ้งมค่วามรอบคอบ	การตรวจสอบเช้ื�อเพูลงิ		เครื�องวดั			สภาพูอากาศั	การสื�อสารกบัหอควบคมุ
อยา่งตอ่เนื�อง			และตอ้งมั�นใจวา่ที่กุขั �นตอนจะปลอดภยัจนกวา่จะลงจอด				ซึ่ึ�งเหมอืนกบัการที่ำาธุรุกจิ				และ
ความรูเ้ก่�ยวกบัคอมพูวิเตอรก์เ็ป็นประโยช้นต์อ่การพัูฒนาขอ้มลูของบรษัิัที่ในภายหลงั

	 ในที่า้ยที่่�สดุ	ไม่ว่าจะงานอดเิรกใดก็เช้ื�อมโยงเขา้กับงานได	้		หากจะพููดว่างานอดเิรกอันดับหนึ�ง
ของฉัันคอื	“การที่ำางาน”	กค็งไมผู่้ดินัก			ถึา้พูดูใหค้นหนุ่มสาวสมยัน่�ฟังคงโดนหวัเราะเยาะเอาเป็นแน่...

ประธุานเครอืสหพัูฒน์
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TO BE CONTINUED


