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ต้ อ งอั พ ตั ว เองให้ ก ้ า วทั น โลกตลอดเวลา

เมื่อโลกยุคปจจุบันถูกขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี เขาสูยุค Digital ทุกธุรกิจตางเผชิญกับ
ความทาทายของเทคโนโลยียุคใหมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา “ตุนท มหาดํารงคกุล” นักธุรกิจรุนใหม
เจนเนอเรชั่น 4 แหงตระกูล “มหาดํารงคกุล” บุตรชายคนโตของ “ภูริช-ดารารัตน มหาดํารงคกุล” แหง
โทรคาเดโร กรุป ผูนําเขาแบรนดนาฬกาจากประเทศสวิตเซอรแลนด และญี่ปุน อาทิ โอริส (Oris)
กุชชี่ (Gucci) และ อิซเซ มิยาเกะ (Issey Miyake) สูตลาดเมืองไทย
พรอมบริการหลังการขาย วอทช คลินิค (Watch Clinic) ระดับมาตรฐานสากล

เพราะการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี อ ยางรวดเร็ ว ในยุ ค
ดิ จิ ต อลทํ า ใหการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตองอั พ เดทโลกตลอดเวลา
"ตุนท มหาดํารงคกุล” ผูบริหารโทรคาเดโร กรุป กลาววา

“ ธุรกิจอยูกับเวลา การบริหารธุรกิจ

ก็ตองอัพตัวเองใหกาวทันโลกตลอดเวลา…ยิ่งธุรกิจ
เปนสินคาเกี่ยวกับโลกแฟชั่น ยิ่งลาหลังไมได… ”
"ตุนท” คลุกคลีแวดวงงานขายมาตั้งแตอายุ 23 ปกอนจะมา
สืบสานธุรกิจของตระกูล หลังจากเขาจบจบปริญญาตรีด าน
ธุรกิจการเกษตรที่ เมลเบิรน ยูนิเวอรซิตี้ โดยบันไดกาวแรก
เริม่ งานขายครัง้ แรกกับ บริษทั แปซิฟค เฮลทแคร ประเทศไทย
จํากัด ตอมาก็ไปฝกงานที่โครงการหลวง สวนจิตรลดา แลวถึง
ไดกลับมาทํางานในองคกรของตระกูล
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ดั ง นั้น ในแงประสบการณการทํ า งานดานการขาย “ตุ น ท”
ยอมมีแนวทางที่ชัดเจนและมีกลยุทธเฉพาะที่สามารถบอกเลา
ถึงเสนทาง ประสบการณและการโคชชิ่งธุรกิจ ที่สืบทอดมา
จากตระกู ล ของเขามาใหผู อานไดติ ด ตามอยางนาสนใจยิ่ ง
ซึ่งการเริ่มตนเขาไดเลาผานคําสอนของมารดาวา

“

คุณแม (ดารารัตน) ทานสอนผมเสมอวา
ตองใหเกียรติ ใหความจริงใจตอลูกคาและตอง
ออนนอมถอมตน ถึงจะชวยใหธุรกิจอยูได
ยาวนานยั่งยืน การไดเงินมาเร็ว ไดมางาย
ตองถามตัวเองดวยวา แลวเงินจะอยูกับเรา
ไดนานแคไหน แตบริษัทของเราอยูมานาน
เพราะยึดหลักและเดินตามคําสอนของผูใหญ

”
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"ตุนท” พูดถึงการ Coaching ทีมงานใหเดินไปสู เปาหมายให
สําเร็จไดมี 3 อยางคือ 1. Location visual ถูกบังไหม 2. สินคา
ถูกที่ถูกทางหรือไม และ 3. คนขายขายถูกที่ถูกทางหรือไม
จากนั้นถึงจะ combine ลงลึกไปอีกเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมของ
ลูกคา ที่สําคัญตองตระหนักรับรู วา สินคามีวงจรชีวิตขึ้นเร็ว
ตกเร็ว การจะทําอะไรตองรีบคิดอะไรเร็วๆ รีบบริหารจัดการ
อยางรวดเร็ว เพราะไลฟสไตลผู คนยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็ว
มาก ดังนั้น ธุรกิจนาฬกาซึ่งถือเปนธุรกิจที่เกี่ยวของดานแฟชั่น
จึงตองปรับตัวรับมือใหทัน "ตุนท” ยํ้าวา

และ “อารโนลด ชวาสเซเนคเกอร” Arnold Schwarzenegger
บุคคลตัวอยางที่สรางตัวเองจากดาราฮอลลีวูดมาเปนผูวาการ
รัฐแคลิฟอรเนีย ซึ่งความอดทนของเขานั้นไมเพียงการสราง
รางกายใหใหญโต แตยังมีปรัชญาการทํางานหลายอยางที่นา
ทึ่งมาก ซึ่งทั้งคูตางมีความเหมือนคือ “วิสัยทัศนที่ชัดเจน”
การจะทําอะไรในแตละวัน หรือการวางแผนงาน เปาหมายจะ
ตองชัดเจน

หัวใจ ของการทําธุรกิจของผมคือ
ดีมานด และคุณภาพของสินคา
เพราะชวยทําใหเกิดธุรกิจ

เขาอธิบายตอวา เครื่องมือหนึ่งที่ถูกนํามาใชดูแลลูกคาหลังการ
ขายคือ การใช CRM DATA บริหารเก็บขอมูลพฤติกรรมของ
ลูกคาทุกคนมีชั้นของพนักงานบริษัทแลว ในสวนตัวจะมีเก็บไว
ดวยอีกชั้นหนึ่ง เพื่อดูแลลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดหลัง
ซื้อสินคาไปใชแลว เนื่องจากปจจุบันไลฟสไตลลูกคามีความ
หลากหลายมาก และเขายอมรับวาสามารถนําขอมูลเหลานั้น
มา Coaching ลูกทีมใหดูแลลูกคาไดอยางเขาใจและเขาถึงอยู
ตลอดเวลาได
แนวทางการทํางานขายในแตละวัน “ตุนท” ยอมรับอีกวาจะ
ตองเจอกับความทาทายตลอดทั้งวันทุกวัน ดังนั้นกอนจะเริ่ม
งานในแตละวัน ทุกวันตอนเชาขึ้นมาเขาจะเปดวิดีโอดูและฟง
แนวคิด วิสัยทัศนของ 2 ผู ยิ่งใหญของโลก คือ “แจคหมา”

(Jack Ma) มหาเศรษฐีชาวจีนชื่อดัง ผูกอตั้งเว็บไซตอีคอมเมิรซ
อาลีบาบา (Alibaba) รายใหญของจีน ซึ่ง “ตุนท” มองวาทําไม
แจกหมาถึงพูดวารองไหแลวไมไดสะตังค นัน่ เพราะการจะไดมา
ซึ่งสิ่งตางๆ ตองใช “ความอดทนและตองขยัน” มานั่งเศรา
ก็ไมเกิดประโยชนอะไร
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นีค่ อื THE COACH รุนใหมรุนที่ 4 แหงตระกูล “มหาดํารงคกุล”
ผู มีแนวคิดแนวทางการบริหารจัดการองคกรธุรกิจขนาดใหญ
แบบผสมผสานศาสตรและศิลปแหงความยั่งยืนของบรรพบุรุษ
กับ “ไอดอล” ผู ประสบความสําเร็จไปพรอมๆ กันกับการ
“อัพเดท” เปดวิชั่นตัวเองใหอยูในยุค เพื่อการกาวไปอยาง
“ผูนํา” ทวมกลางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคที่ไมเคย
หยุดนิ่งแมแตนาทีเดียว!!
ใช้ชีวิตรับมือวัยเกษียณ ได้ที่ INNWHY.COM
เพียงแอดไลน Official Account
@innwhy.tv
อัพเดทเทรนด์

หรือสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!
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