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ระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ 
บนเส้นทาง Content Business 

 
	 ในโลกของการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว	 บริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน
ธรุกจิสิง่พมิพ์ในอนัดบัต้นๆ	ของเมอืงไทยอย่างบรษิทัอมรนิทร์พริน้
ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้พัฒนาศักยภาพองค์กรให้
เติบโตและก้าวกระโดดในโลกของธุรกิจสื่อสมัยใหม่	 ภายใต้						
การบริหารงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่	คุณระริน  อุทกะพันธ์ุ  

ปัญจรุ่งโรจน	์ด้วยแนวคิด	“Content	Business”
	 คุณระริน	 อุทกะพันธ์ุ	 ปัญจรุ่งโรจน์	 กล่าวถึงการก่อตั้ง
บริษัทเมื่อปี	พ.ศ.	2519	โดยคุณพ่อคุณแม่	คือคุณชูเกียรติ	-	คุณ
เมตตา	 อุทกะพันธ์ุ	 จากกองบรรณาธิการเล็กๆ	 ที่รวบรวมสมัคร
พรรคพวกและพนักงานจ�านวนหนึ่งจัดตั้ง	 ห้างหุ ้นส่วนจ�ากัด
วารสารบ้านและสวน	เริม่ผลตินติยสารบ้านและสวน	ฉบบัแรกวาง
ตลาดในเดือนกันยายน	2519	 โดยอาศัยการพิมพ์จากโรงพิมพ์
ภายนอก	 ต่อมาจึงได้มีการก่อตั้งโรงพิมพ์ในรูปของห้างหุ้นส่วน

จ�ากัด	 อมรินทร์การพิมพ	์ เพื่อพิมพ์นิตยสารเอง	 ขณะเดียวกันก็
รับจ้างงานพิมพ์อื่นๆ	ด้วย
	 ต่อมาแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	เพื่อเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี	2536	และเปลี่ยนชื่อบริษัท
เป็น	บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง	แอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ใน
ปีเดียวกันนั้นบริษัทฯ	ได้ขยายกิจการด้านการจัดจ�าหน่าย	โดยตั้ง
บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์	จ�ากัด	และปัจจุบันบริษัทฯ	ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ19	 ของทุนจดทะเบียน	 เพื่อท�าหน้าที่ดูแลการจัดจ�าหน่าย
นิตยสาร	 หนังสือที่ผลิตจากธุรกิจส�านักพิมพ์	 รวมทั้งรับจ้างจัด
จ�าหน่ายนติยสารและหนงัสอืจากส�านกัพมิพ์อืน่ๆ	โดยด�าเนนิธรุกจิ
ค้าปลีกภายใต้ชื่อ	ร้านนายอินทร์
	 คณุระรนิกล่าวถงึการปรบัตวัในการด�าเนนิธรุกจิให้ทนักบั

ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ว่าปัจจบุนันีเ้ราได้พฒันาธรุกจิให้อยูใ่น
รปูแบบของ	Content	Business	ทีน่�าเสนอสาระความรูค้วามรืน่รมย์
ให้แก่คนทุกเพศทุกวัย	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	และเพื่อรองรับ
กับอนาคตด้วยว่าแพลตฟอร์มเปลี่ยน	 คนเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาได้
หลากหลายรูปแบบ	 หลากหลายช่องทางมากขึ้น	 มีเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร	์ อินเทอร์เน็ต	 มือถือ	 จอโทรทัศน	์ หน้าที่เราคือน�า
เสนอข้อมูลที่น่าสนใจผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มให้เข้าถึงผู้
บริโภคได้อย่างแท้จริง	 เราปรับให้เป็นไปตามความต้องการและ
สอดคล้องกบัไลฟ์สไตล์ของผูอ่้านผูบ้รโิภค	ผูอ่้านจะได้รบัประโยชน์	
และสิง่ส�าคญัคอืการสร้างเนือ้หาให้ตรงกบัใจผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ	เรา
ได้พัฒนา	Content	Business	 เพื่อจะได้เข้าถึงลูกค้า	360	 องศา	
ปรบัให้ตรงกบัไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภคมากขึน้	โดยแยกเป็นกลุม่และ
มผีูบ้รหิารแต่ละกลุม่เป็นผูด้แูล	ท�าให้การบรหิารงานมปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น	
 แนวโน้มของการด�าเนินธุรกิจกับสภาพเศรษฐกิจใน

ปัจจุบันนั้น	คุณระรินกล่าวว่าเศรษฐกิจในปี	2553	นี้จะยังทรงตัว
และมีแนวโน้มไม่ดีมากนัก	 บริษัทก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโต
อย่างต่อเนื่อง	 โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่ครอบครัวและสังคมไทย	 อีกทั้งเป็นการสร้าง
ยอดขายเพิ่มเติมในสินค้าใหม่หรือช่องทางใหม่	 เพื่อให้สามารถ
รักษาการเติบโตของรายได้และผลก�าไรอย่างต่อเนื่อง	 โดยใช้วิธี
ต่อยอดจากข้อมลูทีเ่รามอียู่	ทัง้นีเ้รานยิามธรุกจิหลกัของบรษิทั	คอื	
Content	Business	ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ	ต่อไปนี้
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สายธุรกิจส�านักพิมพ์

 นติยสาร	บรษิทัมนีติยสารในเครอื
อยู่	12	 ปก	 แบ่งเป็น	5	 กลุ่มคือ	 กลุ่ม

นิตยสารผู้หญิง	ได้แก่	แพรว	สุดสัปดาห์	
WE	 In	 style	 กลุ่มนิตยสารอาหารและ

สุขภาพ	ได้แก่	ชีวจิต	Health	&	Cuisine	
SHAPE	Secret	 กลุ่มนิตยสารแม่และเด็ก 
ได้แก่	Real	Parenting	กลุ่มนิตยสารบ้าน

และการตกแต่ง	 ได้แก่	 บ้านและสวน		
Room	 และกลุ่มนิตยสารสารคดี ได้แก่	
National	Geographic	ในกลางปี	2553	
บริษัทได้ออกนิตยสารใหม่อีกหนึ่งปกชื่อ	
My	Home	ซึง่เป็นนติยสารทีเ่หมาะส�าหรบั
คนฉลาดเลือก	ฉลาดซื้อ	น�าเสนอแนวทาง
ที่เน้นหลักถูก	สวย	ดี	ด้วยการให้แนวคิด
ที่หลากหลายในการตกแต่งบ้าน	 โดยเริ่ม
วางตลาดในเดือนมิถุนายน
 หนังสือเล่ม	 บริษัทมุ่งเน้นผลิต
หนังสือดี	 มีคุณภาพระดับสากล	 มีความ
หลากหลายของหนังสือตั้งแต่เด็กจนถึง
ผู้ใหญ่	 และตอบโจทย์ในทุกแง่มุมของผู้
อ่าน	ทัง้สาระองค์ความรูแ้ละความรืน่รมย์	
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
ผ่านการอ่าน	 ปีนี้บริษัทมีแผนที่จะผลิต
หนังสือดี	มีคุณภาพจ�านวนประมาณ	550	
ปก	 เพื่อสนองความต้องการของผู้อ่านที่
เพิ่มขึ้น	 และจะขยายการน�าเนื้อหาภาษา
ไทยออกสูภ่าษาต่างๆ	ทัว่โลกให้มากยิง่ขึน้	
โดยเมื่อปี	พ.ศ.	2547	บริษัทได้เริ่มน�าผล
งานของส�านักพิมพ์ไปแสดงที่	 Frankfurt	
Book	Fair	ประเทศเยอรมน	ีซึง่เป็นงานการ

แสดงหนังสือที่ใหญ่ที่สุดของโลก	 และปีที่
ผ่านมาบริษัทสามารถขายลิขสิทธิ์ให้กับ
ต่างประเทศ	คือ	อิตาลี	สเปน	อินโดนีเซีย	
ไต้หวัน	มาเลเซีย	และเกาหลี	จึงถือได้ว่า
เป็นการต่อยอดฐานธรุกจิเดมิสูธ่รุกจิใหม่ที่
ดีและมีอนาคต
 ธุรกิจท่องเที่ยวและการอบรม

สัมมนา	 หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ	 ซึ่งเป็น
ศนูย์การท�าธรุกจิการเรยีนรูต้ามอธัยาศยัที่
กระจายความรูอ้อกสูส่งัคมไทย		ประกอบ
ด้วยธุรกิจท่องเที่ยว	 บริษัทได้เริ่มต้น
ธุรกิจทัวร์ในนาม	“อมรินทร์ทัวร์”	เมื่อ	12	
ปีทีแ่ล้วจากการจดัโปรแกรมทวัร์เพือ่ผูอ่้าน
นิตยสารในเครืออมรินทร์	
 ธุรกิจอบรมสัมมนา	 อีกหนึ่ ง
กิจกรรมที่แผนกอมรินทร์เทรนนิ่งมุ่งมั่น
สร้างสรรค์หลกัสตูร	ภายใต้แนวคดิ	Learn-
ing	for	better	living	ที่ให้ทั้งสาระความรู้
และความบันเทิงหลากหลาย	 โดยได้ต่อ	
ยอดเนื้อหา	(Content)	ของบริษัทมาเป็น
หลักสูตรสัมมนาต ่างๆ	 ทั้ งด ้านการ
ออกแบบตกแต่ง	 อาหาร	 สุขภาพ	 ความ
งาม	และการพฒันาทกัษะต่างๆ	เช่น	การ
เขียน	 การแปล	 ฯลฯ	 โดยในปีนี้บริษัทได้
จัดคอร์สกิจกรรมส�าหรับเด็กๆ	 เพิ่มขึ้น	
เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมาคอร์สส�าหรับ
เด็กที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาได้รับความสนใจ
และความไว้วางใจจากพ่อแม่ผู้ปกครอง	
 รายการโทรทัศน์	 บริษัทได้ผลิต
รายการโทรทัศน์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง	
ได้แก่	รายการ	“คลบัสขุภาพ”	และรายการ	

หัวใจสำาคัญคือ การทำางาน

ด้วยใจรัก และมุ่งเน้น

การทำางานให้มีคุณภาพ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 

เราทำางานเพื่อความสุข 

และความรุ่งโรจน์ของสังคม
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“เรือ่งเดก็	ๆ ”	ทางสถานโีทรทศัน์สกีองทพั
บกช่อง	7	นอกจากนีไ้ด้ผลติรายการ	“บ้าน
และสวน	Magazine	on	TV”	ทางสถานี
โทรทัศน์	True	Vision	7	(TNN	24)	
 งานแฟร์	 ในปีนี้บริษัทได้จัดงาน
บ้านและสวนแฟร์เป็นปีที่	11	ที่ศูนย์แสดง
สินค้าอิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 ในวันที่	30	
ตุลาคม	-	7	พฤศจิกายน	2553	เพื่อรองรับ
ความต้องการของลูกค้าทั้งผู้เข้าชมงาน
และผู้มาออกบูธ	 นอกจากนี้บริษัทจัดงาน	
Amarin	Book	Fair	เป็นครั้งที่	9	เมื่อ	28	
กรกฎาคม	-	1	สงิหาคม	ทีศ่นูย์การประชมุ
แห่งชาตสิริกิติิ	์ซึง่เป็นการจดัต่อเนือ่ง	ทัง้นี้
เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากข้อมูลเดิมที่มี
อยู ่และเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู ้อ่าน	 ลูกค้า	 และ
บริษัท
 ธุรกิจรับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ครบ

วงจร (Amarin Publishing Ser-

vices)	 บริษัทให้ความส�าคัญกับธุรกิจ
ด้านนี้	เนื่องจากเป็นการต่อยอดและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ	ในการรับจ้างผลิตสิ่ง
พิมพ์ครบวงจรให้กับบุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆ	 ตั้งแต่การวางแนวคิด	(Concep-
tual	Design)	การจัดท�าต้นฉบับทั้งเนื้อหา
และออกแบบศิลปกรรมรูปเล ่ม	 การ
ควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอน	ซึง่ได้รบัการ

ตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
 ธุรกิจใหม่	 ประกอบด้วย	 ธุรกิจ 

Creative & Event	เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่
บรษิทัเริม่จากการท�ากจิกรรมต่างๆ	ให้กบั
นิตยสารและหนังสือเล่มของบริษัท	 เช่น	
งานแฟร์	 งานเปิดตัวหนังสือ	 งานเปิดตัว
สินค้า	 ฯลฯ	 จนเกิดความช�านาญ	ดังนั้น
ในปีนี้บริษัทจึงขยายงานออกรับจ้างจัด
กิจกรรมให ้กับบุคคลและหน ่วยงาน
ภายนอก	 ซึ่งเป็นการต่อยอดและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
 ธุรกิจ “ชีวจิตโฮม” (Cheewa-

jit Home)	 เป็นธุรกิจใหม่ที่เปิดด�าเนิน
งานในปีนี้	 ซึ่งเริ่มเปิดในเดือนกรกฎาคม	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเป็นศูนย์ฟื้นฟู
สุขภาพและการรักษาในแนวทางการ
แพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน	
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าทั้งผู ้อ ่านและลูกค้าทั่วไป	 โดยมี
อาจารย์สาทิส	อินทรก�าแหง	และแพทย์ผู้
เชี่ยวชาญเป็นแกนน�าในการด�าเนินงาน																																																																																																																																								
 สายธรุกจิโรงพมิพ์ บรษิทัยงัคงให้
ความส�าคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการ
พิมพ์และพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ	
เพื่อรักษาคุณภาพของงานพิมพ์อย่างต่อ
เนื่อง	 บริษัทมีการฝึกอบรม	 และการวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนให้
ความส�าคญักบัการลงทนุตดิตัง้เครือ่งจกัร
อุปกรณ์ที่ทันสมัยสูงสุด	 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่แข็งแกร่ง	การบริหารจัดการ
อ งค ์ ก ร สมั ย ใ หม ่ 	 ม าต ร ฐ านและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต	 ที่จะ
น�าไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพสูง	 เป็นที่พอใจ
ของลูกค้าทุกคน	 ภายใต้วิสัยทัศน์และ
นโยบายคุณภาพที่ว่า	 “เราจะเป็นสถาบัน
การพมิพ์ชัน้น�าทีส่ร้างความสขุแก่ลกูค้า ผู้
ถอืหุน้ พนกังาน คูค้่า และสงัคมตลอดไป” 
ทั้งนี้บริษัทมีบริการงานพิมพ์ครบวงจร 

ประกอบด้วย	 งานบรรณาธิกร	(Editorial	
Services)	ด้วยทีมงานบรรณาธิการที่มาก
ด้วยประสบการณ์	 และพร้อมให้บริการ

ด้านการเขียนต้นฉบับ	เรียบเรียงบทความ	
จัดท�าเนื้อหา	 และการพิสูจน์อักษร	 งาน
ออกแบบ	(Design)	งานถ่ายภาพประกอบ	
(Photographing)	งานเรียงพิมพ์	(Type-
setting)	 งานผลิตภาพ	(Image	Repro-
duction)	 งานจัดหน้า	 (Pagination)	
ดิจิตอลปรู๊ฟ	(Digital	Proof	Service)	งาน
ท�าแม่พิมพ์	 (Plate	Making)	 งานพิมพ์	
(Printing)	งานเข้าเล่ม	(Finishing)	บริการ
จัดจ�าหน่าย	(Distribution)	งานฐานข้อมูล
และบริการพิเศษอื่นๆ	(Data	Archiving	
and	Other	Special	Services)	งานพิมพ์
ทุกชิ้นของลูกค้าจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ
ลักษณะต่างๆ	อย่างเป็นระบบ	พร้อมที่จะ
น�ามาปรับปรุงแก้ไข	 พิมพ์ซ�้า	 และเพิ่ม
มลูค่าด้วยการผลติในรปูสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
ที่ทันสมัย	 เช่น	E-book	 ซีดีรอม	 และ
อินเทอร์เน็ต	 เป็นต้น	ทั้งนี้บริษัทได้สั่งสม
ประสบการณ์และความช�านาญการทุกแง่
มุมที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์	 คุณภาพงาน
พมิพ์	และการให้บรกิารเป็นทีย่อมรบัทัง้ใน
ประเทศและในระดับนานาชาติ	
	 คุณระรินกล ่าวถึงหลักในการ

บริหารงานว่า	 หัวใจส�าคัญคือการท�างาน
ด้วยใจรัก	 และมุ ่งเน้นการท�างานให้มี
คณุภาพ	เพือ่ประโยชน์สงูสดุของลกูค้า	ดัง่
ปณธิานทีค่ณุชเูกยีรติ		อทุกะพนัธุ์	ผูก่้อตัง้
ได้วางรากฐานไว้ว่า	“เราท�างานเพื่อความ
สุข	 และความรุ่งโรจน์ของสังคม”	 ให้รัก
ลูกค้า	 รักเพื่อนร่วมงาน	 และรักงานที่ท�า	
อันเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนเดินไป
ในทิศทางเดียวกัน	และให้สังคมตลอดจน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมั่นใจได้ว่า	 เป็น
องค์กรมืออาชีพที่มุ ่งมั่นท�าธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและประโยชน์ของ
สงัคมด้วยเช่นเดยีวกนั	ดฉินัมัน่ใจว่าบรษิทั
จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสังคม
ไทย	และเติบโตในโลกของธุรกิจสมัยใหม่	
เป็นความพยายามของดิฉันและเพื่อนร่วม
งานทุกคนที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สื่อการ
อ่านที่ดีงามและมีคุณค่าให้แก่สังคมไทย	
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เราจะช่วยพัฒนาขยายตลาดการอ่านและ
พัฒนาธุรกิจ	Content	Business	ที่มีมูลค่า
เพิ่มได้อีกมาก
	 คุณระรินกล่าวต่อไปว่า	 บริษัทก็
เหมือนกับชีวิตการเดินทาง	 ต้องเดินทาง
ต่อไปเรื่อยๆ	 ได้เรียนรู้ในแต่ละหลักชัย	
และได้ประสบความส�าเรจ็	โดยดไูด้จากสิง่
หนึ่งที่เห็นชัดทางกายภาพ		คือการเติบโต
ด้านตวัเลข	ธรุกจิเราเตบิโตมาตลอดอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป	 แต่เดิมท�าหนังสือและ
นิตยสารอย่างเดียว	เดี๋ยวนี้เราขยายธุรกิจ
อื่นๆ	 มากมาย	 ประการที่สองคือ	 ด้าน
ความพึงพอใจของลูกค้า	แต่ละหน่วยงาน
จะท�าการส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้า	
วิจัยและพัฒนาเสมอ	 นโยบายของบริษัท
ให้ความส�าคัญมากกับความพึงพอใจของ
ลกูค้า	มกีารพฒันาคดินวตักรรมใหม่ๆ	มา
น�าเสนอและคอยตรวจตราเรือ่งนีส้ม�า่เสมอ	
ลูกค้าพอใจก็จะถ่ายทอดบอกต่อกัน	 เรา
สามารถหาสมาชิกล่วงหน้าได้	 	 ซึ่งท�าให้
ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน	 และมีลูกค้าคู่ค้า
เชื่อมั่นและอยากท�าธุรกิจกับเรา	 ถ้าไม่มี
คนอยากท�าธุรกิจกับเรา	 คงน่าเป็นห่วง	
ประการที่สามคือ	 ด้านพนักงานซึ่งเราให้
ความส�าคญัมาก	ถอืเป็น	Asset	ของบรษิทั	
ธุรกิจเราสร้างสรรค์โดยคน	 เราให้ความ
ดูแลพนักงานทั้งหมด	2,000	คน	ทั้งเรื่อง
เงินเดือน	 สวัสดิการ	 รวมทั้งกิจกรรม
พัฒนาส่งเสริมเรื่องกายและใจ			
	 ส�าหรับเรื่องกายนั้น	 มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย	อาทิ	กิจกรรมร�า
กระบอง	โยคะ	จัดขึ้นในตอนเย็นครั้งละ	1	
ชั่ วโมง	 สลับหมุนเวียนกันไปเพื่อให ้
พนักงานได้ออกก�าลังกายอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี	 โครงการชีวจิตเพื่อสุขภาพ	
(Mini	Course	ชีวจิต)	จัดขึ้นทุกปี	เพื่อให้
ความรูเ้กีย่วกบัการดแูลสขุภาพ	ทัง้ในด้าน
อาหารการกิน	การออกก�าลังกาย	การพัก
ผ่อน	 และการท�างานครบสมบูรณ์ของวิถี
ชวีจติแบบง่าย	ได้ดแูลตวัเองให้แขง็แรง	ใน
ครอบครัวดิฉันก็ใช้วิถีชีวจิต	 เกิดอานิสงส์

กับตัวเองก็อยากให ้พนักงานได ้ด ้วย	
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
จิตใจ	 เป ็นกิจกรรมที่จัดขึ้นส� าหรับ
พนักงานและครอบครัว	 ผู ้สนใจจาก
ภายนอกทั่วไป	รวมถึงลูกค้า	ครู	นักเรียน	
และชาวชุมชนต่างๆ	 รอบข้างอมรินทร์ที่
สนใจ	การบรรยายธรรม	จัดขึ้นเดือนละ	1	
ครั้ง	 โดยนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรม
ให้กับพนักงานและผู้ที่สนใจฟังในหัวข้อ
ต่างๆ	ที่ทันกับสถานการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้น
ในปัจจุบัน	 และให้พนักงานสามารถน�า
หลักธรรมมาปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจ�า
วันได้	 ส�าหรับการจัดฝึกอบรมวิปัสสนา
กรรมฐาน	 ทางบริษัทส่งเสริมเรื่องนี้เป็น
อย่างยิ่ง	 	 โดยไม่คิดเป็นวันลางาน	 ดิฉัน
และคุณแม่ได้ประโยชน์จากธรรมะ	 และ
อยากให้พนักงานได้รับด้วย	 จัดขึ้นทุกปี
อย่างน้อยปีละ	7	ครัง้	เพือ่ให้พนกังานและ
ครอบครัวของพนักงานได้มีโอกาสฝึกการ
พัฒนาสติ	การเจริญสติ	ให้สามารถรู้แจ้ง
เห็นแจ้งความเป็นจริง	 ธรรมชาติของใจ	
สามารถรูเ้ท่าทนัใจอนัเป็นบ่อเกดิของกเิลส	
สาเหตุของความทุกข์	 เพื่อให้สามารถใช้
ชวีติได้อย่างมคีวามสขุนอกจากนีบ้รษิทัยงั
มีการตีระฆังแห่งสติ	ทุกครั้งที่ตีระฆัง	ให้
เรียกสติกลับมาที่ตัวเรา	โดยมีการตีระฆัง
แห่งสติทุกครึ่งชั่วโมงในบริเวณอาคาร
ส�านักงานใหญ่	ส่วนอื่นๆ	ทุกหนึ่งชั่วโมง	
	 นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมให้
พนกังาน	ดฉินัตัง้เป้าว่า	บคุลากรแต่ละคน
ต้องได้เข้าร่วมฝึกอบรม	อย่างน้อย	1	ครั้ง
ต่อ	1	ปี	แต่ละคนจะได้มาแชร์ความรู้กับ
คนภายนอกบ้าง	และมีโครงการ	The	Star	
คนเก่งและดี	 เขาก็จะมีโอกาสเติบโตก่อน	
อยู่ใน	Fast	 Track	 และมีการวัดผลการ
ปฏิบัติงานทุกปี	 เราสนับสนุนพนักงาน
ภายในที่มีความเก่งและมีความดี	 ให้
ก ้าวหน้า	 ก ่อนที่จะพิจารณาคนจาก
ภายนอก	 ทั้งนี้เขาจะเข้าใจวัฒนธรรม
องค์กร	ปรบัตวัง่ายขึน้	อย่างไรกต็ามวงจร
บริษัทก็เหมือนชีวิต	ก็ไต่ไปทีละขั้น	สิ่งที่ดี

ที่สุดก็คือจะดีที่สุดในช่วงเวลานั้น	แต่เมื่อ
เวลาผ่านไป	อาจจะไม่ใช่สิง่ทีด่ทีีส่ดุในช่วง
เวลาใหม่	และในฐานะผูบ้รหิาร	เมือ่ตืน่ขึน้
มารู้สึกอยากมาท�างานที่บริษัทของเรา	 มี
ความภาคภูมิใจในบริษัทนี้ก็เป็นสิ่งวัด
ความส�าเร็จอย่างหนึ่ง	
	 ส�าหรับข้อคิดประจ�าใจในการ

บริหารงานนั้นคุณระรินกล่าวว่า	 ยึดเรื่อง
คุณภาพและความสุขความรุ่งโรจน์ของ
สังคม	เป็นหัวใจของบริษัท	อีกทั้งยึดหลัก
พรหมวิหาร	 4	 เมตตา	 กรุณา	 มุทิตา	
อุเบกขา	 ซึ่งผู้ประกอบการและผู้บริหาร
ควรพึงระลึกอยู่เสมอในการมีปฏิสัมพันธ์
กบัผูค้น	สถานการณ์แบบนีใ้ช้หลกัอนัไหน
ถึงเหมาะสม	 ท�าในสิ่งที่ควรจะท�า	 ใช้สติ
ในการตัดสินใจ	ซึ่งพูดง่ายแต่ท�ายาก		
	 ค�าว่า	 “มีสติ”	 หมายถึงในระดับ
มหาสติ	 ที่เกิดการตระหนักรู้จริงๆ	 ใน
แต่ละวันควรมีเวลาได้อยู่กับตัวเอง	 นั่ง
สมาธิบ้าง	เป็นการฝึกสติ	ให้คิดได้คิดทัน	
ถ ้าเรากลับมามีสติอย ่างเดียว	 สิ่ งที่
แสดงออกทางกาย	วาจา	และใจ	ก็จะดีไป
ด้วย	เป็นเรือ่งของการฝึกฝนไปเรือ่ยๆ	แล้ว
น�ามาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตและ
การบริหารงาน	 เริ่มจากการไปเข้าคอร์ส
การปฏิบัติธรรม	เหมือนฝึกว่ายน�้า	ว่ายน�้า
เป็นแล้ว	ลงทะเลชวีติ	ต้องใช้สติ	การมสีติ
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นั้นพูดง่ายๆ	 คือ	 อยู่กับกายและใจ	 ใจคนเราไม่คิดไปข้าง
หน้า	กค็ดิไปข้างหลงั	ต้องให้ใจอยูก่บัปัจจบุนั	ต้องฝึกฝนไป
เรื่อยๆ	 ก็จะเกิดประโยชน์มหาศาล	 แม้ว่าภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบจะมาก	แต่ดิฉันก็ยังให้ความส�าคัญต่อการ
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างต่อเนื่อง
	 ในช่วงท้ายคณุระรนิ	อทุกะพนัธุ์	ปัญจรุง่โรจน์	กล่าว
ฝากข้อคิดไว้ว่า	 ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นสิ่งที่ส�าคัญที่
ประเทศไทยขาดมากคอื	การศกึษา	ซึง่เป็นพืน้ฐานส�าคญัให้
คนคดิดคีดิเป็น	เป็นเหตเุป็นผลกนั	การศกึษาทีเ่ป็นองค์ภาพ
รวมของประเทศ	 ก็คือต้องกลับไปเน้นเรื่องการศึกษา	 เป็น
เรื่องจ�าเป็นมากๆ	 เรื่องใหญ่ระดับมหภาคที่ภาครัฐต้องเข้า
มาช่วยดูแล	 ในส่วนเอกชนเราเองก็ให้ความส�าคัญกับเรื่อง
การศึกษานี้	 ก็พยายามพัฒนาและสร้างสรรค์ข้อมูลเนื้อหา
ให้น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านผู้บริโภค	 เป็นการ
ศึกษาตามอัธยาศัย	 เราก็ท�าหน้าที่ของเรา	 ในการน�าเสนอ
สาระความรู้ผ่านสื่อที่มีอยู่	 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม	
รวมถึงพัฒนากลุ่มข้อมูลอื่นๆ	 มากมายที่เราท�าอยู่	 เรา
พยายามสร้างสรรค์ข้อมูลเนื้อหาให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้
ง่าย	 อาทิ	 กลุ่มสุขภาพ	 เป็นข้อมูลส�าคัญที่ประชาชนควร
ตระหนกัในการดแูลรกัษาสขุภาพ	ช่วยลดค่าใช้จ่าย	และลด
ภาระด้านอืน่ๆ	เริม่ต้นด้วยการมสีขุภาพทีด่	ีกลุม่ข้อมลูเกีย่ว
กับบ้านและสวน	 จะท�าอย่างไรให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับดูแลตกแต่งบ้านของตัวเองได้ง่าย	 ส�าหรับอนาคต	
ต้องการเห็นเครืออัมรินทร์เป็นแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่ผู ้
บริโภคในประเทศและต่างประเทศเลือกใช้	 และคนทั่วโลก
เลือกใช้ในที่สุด	
	 ด้วยวสิยัทศัน์และจติวญิญาณผูป้ระกอบการทีด่ขีอง
คุณระริน	อุทกะพันธ์ุ	ปัญจรุ่งโรจน์	ในการน�าเสนอรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ๆ	ภายใต้แนวคิด	“Content	Business”	มุ่งเน้นที่
การสร้างประโยชน์และตอบสนองต่อความพึงพอใจให้กับผู้
บริโภค	 ไม่ว่าจะเป็นการมอบสาระ	 ความรู้	 ความรื่นรมย์	
ด้วยรูปแบบที่ครบวงจร	 ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่
ลูกค้า	รวมทั้งยึดหลักการบริหารที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิ
บาลที่ดี	 สามารถเสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งทั้งด้านการ
บริหารงานและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 จึงท�าให้
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
สามารถด�าเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าตลอดมาและเติบโตอย่าง
ยั่งยืน

ระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์
อายุ		 	 35	ปี
สถานภาพ	 สมรส
ภูมิล�าเนา	 กรุงเทพฯ

ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน
	 -	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
	 	 พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติก�รศึกษ�
	 -	 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษ)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 -	 Master	of	Arts	(Marketing)	University	of	Northhumbria	
	 	 at	Newcastle,	United	of	Kingdom

ประวัติก�รทำ�ง�น 
	 -	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์	จ�ากัด
	 -	 Project	Manager	บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์	จ�ากัด
	 -	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์	
	 	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด		(มหาชน)
	 -	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและ
	 	 ประชาสัมพันธ์	บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	  
	 	 (มหาชน)
	 -	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์
	 	 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจส�านักพิมพ์	
	 	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจส�านักพิมพ์	
	 	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 ได้รับรางวัล	“BOSS	of	the	year	2004	สาขาอุตสาหกรรม	
	 	 ธุรกิจสิ่งพิมพ์”	โดยนิตยสาร	BOSS	
	 -	 ได้รับรางวัล	“TOP	TEN	mai	Executive	Award	2005”	
	 	 โดยตลาดหลักทรัพย์	MAI	และนิตยสาร	Positioning
	 -	ได้รับรางวัล	“ผู้หญิงอิสระ”	โดยสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
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