“โอกาส” และ “ความท้าทาย”
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community - AEC) ถือเป็นโอกาสในการขยายตลาดครัง้ ส�ำคัญของผูป้ ระกอบ
การ โดยเฉพาะกับสินค้าอย่างน�้ำตาลทรายที่ไทยถือเป็นผู้เล่นรายใหญ่
ของอาเซียนเลยก็ว่าได้
ทั้งนี้ หนึ่งในเป้าประสงค์หลักของการสร้างแบรนด์ KBS ของ กลุ่ม
น�้ำตาลครบุรี คือการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้กับลูกค้าต่าง
ประเทศ ซึ่งแม้ว่า AEC จะเป็นโอกาส แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทาย
รัฐวุฒิ แซ่ตั้ง ผู้อ�ำนวยการการขายและการตลาด บมจ. น�้ำตาล
ครบุรี กล่าวว่า AEC อาจท�ำให้ก�ำแพงภาษีหายไป แต่ในทางปฏิบัติยัง
มี Barrier อื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคในการส่งสินค้าไปจ�ำหน่าย
“ขณะนี้ เราก�ำลังอยู่ระหว่างการหาคู่ค้าที่จะมาท�ำหน้าที่กระจาย
สินค้าไปยังตลาดเป้าหมายอย่าง พม่า ลาว และกัมพูชา โดยปีนเี้ ราได้มี
การลงทุนในเรือ่ งของเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการบรรจุเป็นระบบอัตโนมัตมิ าก
ขึน้ ซึง่ จะช่วยลดภาระต้นทุนของการ Re-Pack และยังช่วยลดความชืน้
ทีส่ ำ� คัญยังสามารถปรับเปลีย่ นขนาดการบรรจุได้ตามความต้องการของ
ลูกค้าอีกด้วย”

รัฐวุฒิ แซ่ตั้ง
ผูอ้ ำ� นวยการการขายและการตลาด
บมจ. น�้ำตาลครบุรี
ภาณุพงศ์ พงศ์ติยะชวางกูล
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
บมจ. น�้ำตาลครบุรี

แบรนด์ที่มีมากกว่า
แม้ว่าการสร้างแบรนด์คือภารกิจที่ผู้ประกอบการต้องมุ่งไป แต่ใช่ว่าทุกรายจะถึงฝั่งฝัน
มีจ�ำนวนไม่น้อยพลาดพลั้ง อีกจ�ำนวนหนึ่ง
ก�ำชัยในเกมการแข่งขัน
หนึ่งในผู้ชนะคือ KBS แบรนด์ผลิตภัณฑ์
ของ บริษทั น�ำ้ ตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) ทีแ่ ม้จะ
เปิดเกมรุกในตลาดค้าปลีกน�้ำตาลทรายภายใน
ประเทศได้เพียง 1 ปี แต่วันนี้ปฏิเสธได้ยากว่า
แบรนด์ KBS เป็นที่ “รับรู้” และ “จดจ�ำ” ของ
ผู้บริโภคในวงกว้าง
ถือเป็นแบรนด์นอ้ งใหม่ทนี่ บั วันยิง่ “Strong”
สะท้อนผ่านยอดขายในปีแรกกว่า 1,000 ล้าน
บาทเลยทีเดียว !!!
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วิสัยทัศน์ชัดเจน

“ผมเชื่อว่า ความส�ำเร็จในวันนี้ เกิดจาก
ประสบการณ์ในธุรกิจอ้อยและน�้ำตาลของเรา
ที่ สั่ ง สมมาอย่ า งยาวนาน อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น เพราะ
ความมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง สุ ด สามารถตอบโจทย์ ทุ ก
ความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค
ตามบ้านเรือนที่ใช้น�้ำตาลทรายในการประกอบ
อาหาร หรือผู้ประกอบการที่น�ำน�้ำตาลทรายไป
เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าก็ตาม ซึ่งทั้งหมด
เกิดจากวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการเป็นองค์กร

ชั้นน�ำในธุรกิจอ้อย น�้ำตาล และชีวพลังงาน โดย
การบูรณาการ บุคลากร เทคโนโลยี และการ
จัดการเข้าด้วยกัน”
รั ฐ วุ ฒิ แซ่ ตั้ ง ผู ้ อ� ำ นวยการสายงานขาย
และการตลาด บมจ. น�้ำตาลครบุรี กล่าวถึง Key
Success ของแบรนด์ KBS ที่ ล ้ ว นเกิ ด จาก
วิสัยทัศน์ที่เปรียบเสมือนเข็มทิศก�ำหนดทางของ
องค์กร
นอกจากวิสัยทัศน์ขององค์กรแล้ว การที่
น�ำ้ ตาลทรายภายใต้แบรนด์ KBS ทัง้ 3 ผลิตภัณฑ์
ได้ แ ก่ น�้ ำ ตาลทรายขาวบริ สุ ท ธิ์ KBS First,

ความหวาน

น�้ ำ ตาลทรายธรรมชาติ KBS Brown และ
น�้ำตาลหวาน 2 เท่า KBS 2X Double Sweet ได้
รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีในระยะ
เวลาอันรวดเร็วนั้น ยังเกิดจากส่วนประสมการ
ตลาด (Marketing Mix) ที่ “แตกต่าง” ทว่า “ลงตัว”
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งนั่นได้
แปรเปลี่ยนเป็น “พลัง” ที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อน
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ KBS ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

7P’s คือ พลัง

“เมื่ อ แบรนด์ KBS เข้ า ตลาดช้ า กว่ า
ผูป้ ระกอบการรายอืน่ เราย่อมต้องสร้างความแตก
ต่างในทุกมิติ ส่วนประสมการตลาดที่ประกอบ
ด้วย 4P’s จึงไม่เพียงพอ”
ภาณุพงศ์ พงศ์ตยิ ะชวางกูล ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย

และการตลาด บมจ. น�้ำตาลครบุรี กล่าว พร้อม
อธิบายว่า การรุกตลาดของ KBS ตลอด 1 ปีที่
ผ่านมา ได้โฟกัสไปที่ “7P’s”
Product การที่น�้ำตาลทรายทุกแบรนด์มี
คุณสมบัติให้ความหวานเช่นเดียวกัน KBS จึง
ได้สร้าง “ความต่าง” ใน “ความเหมือน” โดยไม่
เพียงน�ำเสนอน�้ำตาลทรายขาวและน�้ำตาลทราย
ธรรมชาติ ที่ ถื อ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พื้ น ฐานที่
ผู้ประกอบการในตลาดน�้ำตาลทรายพึงมี เพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
อี ก ทั้ ง ยั ง ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ใน
การสร้ า งการรั บ รู ้ ใ นแบรนด์ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้าหมายเท่านั้น แต่ทั้งน�้ำตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ KBS First และน�้ำตาลทรายธรรมชาติ
KBS Brown ยั ง มี ค วามแตกต่ า งจากแบรนด์

อื่น โดย KBS First เป็น Refined Sugar ที่มี
ความขาวบริสุทธิ์มาก ซึ่ง กลุ่มน�้ำตาลครบุรี เป็น
ผู ้ ป ระกอบการรายแรกของประเทศที่ ส ามารถ
ผลิตน�้ำตาลชนิดนี้ ส่วนน�้ำตาลทรายธรรมชาติ
KBS Brown ก็ให้กลิ่นหอมจากอ้อยธรรมชาติ
ที่มากกว่า
ขณะเดียวกัน KBS ยังท�ำให้สปอทไลท์ทุก
ดวงต้องส่องตรงมาที่แบรนด์ ด้วยการน�ำเสนอ
นวัตกรรมใหม่อย่าง KBS 2X Double Sweet
ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปและ
กลุ่มผู้ประกอบการอีกด้วย
ทุกวันนี้ บรรจุภณ
ั ฑ์คอื อีกหนึง่ องค์ประกอบ
ทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการเร่งกระบวนการตัดสินใจซือ้
ของผู้บริโภค เมื่อน�้ำตาลทรายที่อวดโฉมอยู่ตาม
ช่องทางจ�ำหน่ายมีอยู่ไม่น้อย บรรจุภัณฑ์ของทุก
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Process การปฏิบัติในด้านการบริการที่น�ำ
เสนอให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว เกิดความประทับใจ
ทั้งหมดนี้ คือค�ำตอบว่า เพราะเหตุใด KBS
จึงสามารถปักธงลงกลางใจผู้บริโภคได้ในระยะ
เวลาอันสั้น

มากกว่าความหวาน

“ตลาดค้าปลีกน�้ำตาลทรายในประเทศปีนี้
มีมูลค่ารวมประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ผมมั่นใจ
ว่า ปีหน้าตลาดจะมีการเติบโต 4-5%” รัฐวุฒิ
ฉายภาพรวมตลาด
แนวโน้มของตลาดดังกล่าว ย่อมหมายถึง
“โอกาส” ขณะเดียวกันก็หมายถึง “การแข่งขัน”
ที่ย่อมรุนแรงขึ้นด้วยเช่นกัน
เพราะฉะนั้ น ภารกิ จ ของ KBS จึ ง อยู ่ ที่
การเดินเกมรุกเพื่อ “รักษาฐานลูกค้าเดิม” และ
“เติมฐานลูกค้าใหม่”
ภาณุพงศ์ กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาดของ
KBS ยังคงให้น�้ำหนักกับส่วนประสมการตลาด
ทั้ง 7P’s เป็นหลัก โดยในมิติของแบรนด์จะมีการ
สร้างการรับรู้และตอกย�้ำคอนเซ็ปท์ในการเป็น
“Food Solution” ผ่านสื่อทั้ง Traditional และ
New Media อย่างเข้มข้น
ไม่เพียงปูพรมสร้างแบรนด์ผ่านสื่อเท่านั้น
อีกภารกิจที่ KBS ให้ความส�ำคัญ คือการผลักดัน

ทุกก้าวของ KBS เรามุ่งหวังที่จะเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของผูบ้ ริโภคชาวไทยให้ดยี งิ่ ขึน้ พร้อมกับการเป็นตัวช่วย
หนึ่งในการลดต้นทุนทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ KBS จึงต้องโดดเด่น
โดยเน้นไปทีค่ วามใส เพือ่ สะท้อนถึงความสะอาด
สดใส และทันสมัย
Price เป็นที่ทราบกันดีว่า น�้ำตาลทราย
เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ก ารควบคุ ม ราคาจากภาครั ฐ
ผู้ประกอบการทุกรายจึงต้องจ�ำหน่ายในราคา
เดียวกัน แต่การน�ำเสนอ KBS 2X Double Sweet
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษออกสู่ตลาด โดยมี
จุดเด่นอยูท่ คี่ วามหวานทีม่ ากกว่าน�ำ้ ตาลทัว่ ไปถึง
2 เท่า ท�ำให้ KBS สามารถก้าวข้ามผ่านข้อจ�ำกัด
ด้านราคา เพราะแม้ว่าราคา KBS 2X Double
Sweet อาจสูงกว่าน�ำ้ ตาลทัว่ ไป แต่กส็ งู กว่าไม่ถงึ
2 เท่า ขณะที่ความหวานได้ถึง 2 เท่า จึงเกิดเป็น
“ความคุ้มค่า” ทั้งกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
ที่ใช้น�้ำตาลเป็นวัตถุดิบ
Place การสร้ า งการรั บ รู ้ โ ดยปราศจาก
ช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ถือเป็นความล้ม
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เหลวของการสร้างแบรนด์ เพราะฉะนั้น ตลอด 1
ปีที่ผ่านมา KBS จึงได้ให้น�้ำหนักกับการกระจาย
สินค้าไปในทุกช่องทางจ�ำหน่ายอย่างทั่วถึง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งใน Modern Trade ที่สามารถเข้า
ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
Promotion นอกจาก KBS จะมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อให้ผู้บริโภค Switch
มายังแบรนด์แล้ว ยังได้สร้างการรับรู้และจดจ�ำ
ในแบรนด์ด้วยการ Tie-in ผลิตภัณฑ์เข้าไปใน
รายการโทรทัศน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
People บุคลากรทุกชีวิตของ KBS ต้องมี
ความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน และมีความรูค้ วาม
เข้าใจในทุกผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี
Physical Evidence and Presentation ทีม
ขาย KBS ต้องสามารถน�ำเสนอและอธิบายถึง
Benefit ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของลูกค้าหลังจาก
ใช้ผลิตภัณฑ์ KBS ได้อย่างชัดเจน

ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นไฮไลท์ของแบรนด์อย่าง KBS 2X
Double Sweet ไปยังเอสเอ็มอี โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องดื่ม เบเกอรี่ และ
เครื่องปรุงรส
แม้กลุ่มเป้าหมายจะมีอยู่มากมาย แต่ใช่
ว่าหนทางจะโรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะปฏิเสธ
ได้ยากว่า ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มล้วนแต่
มีการก�ำหนดสัดส่วนของวัตถุดิบไว้อย่างชัดเจน
ผู้ประกอบการจ�ำนวนไม่น้อยจึงเลือก “ปิดใจ”
กับวัตถุดิบชนิดใหม่ เนื่องจากเกรงว่ารสชาติของ
อาหารหรือเครื่องดื่มจะผิดเพี้ยนไปจากเดิม และ
อาจสร้างความเสียหายให้กับกิจการได้
การจะท�ำให้กลุ่มเป้าหมาย “เปิดใจ” KBS
ต้องเปลี่ยนสิ่งใหม่ที่ไม่ “คุ้นชิน” ให้เป็นความ
“คุ้นเคย” ที่มาพร้อมกับความ “คุ้มค่า”
“1 ปี ที่ ผ ่ า นมา เราได้ เ รี ย นรู ้ ห ลายสิ่ ง
หลายอย่าง สิ่งที่ยังไม่ลงตัว เราก็มีการปรับปรุง

เบื้องหลังอันทรงพลัง
KBS อาจเป็นแบรนด์น้องใหม่ในตลาด
ค้าปลีกน�้ำตาลทรายภายในประเทศ แต่เบื้อง
หลังของน�ำ้ ตาลทรายแบรนด์นกี้ ลับ “ทรงพลัง”
และ “ไม่ธรรมดา”
KBS เป็นหนึง่ ในผลิตภัณฑ์ทกี่ ลัน่ ออกมา
จากประสบการณ์ในธุรกิจน�ำ้ ตาลทีม่ มี ากว่า 5
ทศวรรษของ กลุม่ น�ำ้ ตาลครบุรี ทีด่ ำ� เนินธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายอย่างครบวงจร
ซึง่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารวางแผน
และปฏิบตั กิ ารเชือ่ มโยงกลไกด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน โดยใช้ความได้เปรียบ
ในด้านวัตถุดิบและการมีภูมิประเทศที่เหมาะ
สม
ปัจจุบัน กลุ่มน�้ำตาลครบุรี เป็นผู้เล่น
อันดับที่ 12 ของอุตสาหกรรมน�้ำตาลทรายใน
ประเทศไทย มียอดผลิตน�้ำตาลทรายในปีการ
ผลิต 2557 จ�ำนวน 270,027 ตัน

จากเดิมที่ต้องใช้น�้ำตาลทราย 2 กิโลกรัม พอใช้ KBS 2X ปริมาณ
ลดลงเหลือเพียง 6 ขีด ลองคิดดูว่า หากธุรกิจของลูกค้าใหญ่กว่านี้
ต้องใช้น�้ำตาลทรายในแต่ละวันมาก จะช่วยลดต้นทุนได้มากเพียงใด
แก้ไขอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เรา
คิดว่ามาถูกทาง คือการท�ำตลาดโดยตรงไปยัง
กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นเอสเอ็มอี เช่น การจัดกิจกรรม
เอสเอ็มอีสัญจรสอนอาชีพ ซึ่งเรายังคงต้องท�ำ
อย่างต่อเนื่อง
อย่างครัง้ ทีแ่ ล้วสอนท�ำกล้วยเชือ่ ม จากเดิม
ที่ต้องใช้น�้ำตาลทราย 2 กิโลกรัม ปรากฏว่าพอใช้
KBS 2X Double Sweet ปริมาณลดลงเหลือเพียง
6 ขีด ลองคิดดูว่า หากธุรกิจของลูกค้าใหญ่กว่านี้
ไม่วา่ จะเป็นร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านท�ำขนม ที่
ต้องใช้น�้ำตาลทรายในแต่ละวันมาก จะช่วยลด
ต้นทุนได้มากเพียงใด ซึง่ ต้นทุนค่าน�ำ้ ตาลทรายที่
ลดลงก็หมายถึงก�ำไรทีเ่ พิม่ ขึน้ และการใช้นำ�้ ตาล
ทรายน้ อ ยลงยั ง ท� ำ ให้ ร สชาติ ข องอาหารหรื อ
เครื่องดื่มเด่นชัดขึ้นด้วย”
ภาณุพงศ์ อธิบาย พร้อมย�้ำว่า KBS 2X
Double Sweet ถือเป็นนวัตกรรมแรกที่น�ำเสนอ

ออกสู่ตลาด แต่ไม่ใช่นวัตกรรมสุดท้ายอย่าง
แน่ น อน โดยในช่ ว งต้ น ปี ห น้ า KBS จะมี ก าร
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อว่าจะสามารถสร้าง
แต้มต่อให้กับแบรนด์ได้เช่นเดียวกัน
“จากกลยุทธ์การตลาด และการเติมเต็ม
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายให้ครอบคลุมมากขึ้น ไม่
ว่าจะเป็น Modern Trade และ Convenience
Store บางแห่งที่ยังไม่เข้า ท�ำให้ผมมั่นใจว่ า
ยอดขายในปี 2559 จะเพิ่มขึ้นจากปีนี้ ซึ่งเป็น
ปีแรกของการ Launch ผลิตภัณฑ์ 20% โดย
ในส่วนของ KBS 2X Double Sweet ที่เราเป็น
แบรนด์เดียวในตลาดที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะ
มีการเติบโตถึง 200%” รัฐวุฒิ แซ่ตงั้ ผูอ้ ำ� นวยการ
สายงานขายและการตลาด บมจ. น�้ำตาลครบุรี
กล่าว พร้อมทิ้งท้ายว่า...
“นอกเหนือไปจากการโฟกัสในมิตขิ องธุรกิจ
ในฐานะผู้ประกอบการรายหนึ่งแล้ว ทุกก้าวของ

KBS เรามุ่งหวังที่จะเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยยก
ระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยให้ดียิ่ง
ขึน้ พร้อมกับการเป็นตัวช่วยหนึง่ ในการลดต้นทุน
ทางธุรกิจให้กบั ผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เอสเอ็มอี ให้สามารถเติบใหญ่เป็นฟันเฟืองใน
การขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”
เมื่อความแน่นอน คือความไม่แน่นอน

บัลลังก์ผู้น�ำในทุกธุรกิจย่อมผันแปร
เปลี่ยนไปได้เสมอ

ดั ง นั้ น เป้ า หมายเบื้ อ งต้ น ของ KBS ที่
ต้องการเป็นแบรนด์ 1 ใน 3 ของตลาดค้าปลีก
น�้ำตาลทรายภายในประเทศในอีก 2 ปีข้างหน้า
จึงไม่ใช่เรื่องที่เกินจะไขว่คว้า
ส่วนเป้าหมายที่ไกลเกินกว่านั้น คงต้องขึ้น
อยูก่ บั ว่า แบรนด์ใดจะหา “มุมเล่น” และ “ยืนระยะ”
ได้มากกว่ากันเท่านั้นเอง !!!
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