เค้ามีดีอะไร? ผมถึงต้องไปอเมริกา (2)

หลังจากฉบับทีแ่ ล้วผมได้เล่าถึงในส่วนของบริษทั Wolff Industries ว่าเค้ามีดอี ะไรบ้าง ไม่ว่าจะ
เป็ นกรรไกร, เครือ่ งลับกรรไกร, เครื่องลับใบมีด จนถึงสมาคมทีเ่ ค้ารวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือและพัฒนา
อุตสาหกรรมของเค้า ดังนัน้ ในฉบับนี้ผมจะมาเล่าต่อในส่วนของบริษทั DoubleK Industries ว่าเค้ามีดี
อะไรกันบ้าง

ก่ อ นอื่น ต้ อ งขอบอกเลยว่ า ตัง้ แต่ ผ มเริ่ม ทํ า ธุ ร กิจ ขายอุ ป กรณ์ ต ัด ขนสุ นั ข บริษัท DoubleK
Industries เป็ นบริษทั แรกทีใ่ ห้โอกาสผมได้เป็ นตัวแทนเพื่อขายสินค้าได้อย่างเป็ นทางการ ช่วงเวลานัน้
ผมได้พยายามติดต่อไปหลายบริษทั เพื่อขอเป็ นตัวแทนจําหน่ าย แต่ไม่เคยได้รบั ความสนใจเลยสักนิด
หลายบริษทั ตอบผมว่า “ตอนนี้เรามีตวั แทนจําหน่ ายในประเทศไทยอยู่แล้ว เราไม่สามารถให้คุณเป็ น
ตัวแทนได้อกี ” ตอนนัน้ ได้แต่ตดิ ในใจว่า “สงสัยร้านเราเพิง่ เปิ ดได้ไม่นาน ความน่าเชื่อถือยังไม่มี แต่ไม่

www.mamagroomingshop.com

เป็ นไรสักวันนึงบริษทั เหล่านัน้ ต้องเห็นค่าของเรา” แล้วมันก็เป็ นจริงแล้วครับ ตอนนี้หลายบริษทั ทีเ่ คย
ปฏิเสธผมในช่วงนัน้ ได้ตดิ ต่อกลับมาเพื่อคุยรายละเอียดกันอีกครัง้ ดังนัน้ ต้องติดตามชมกันต่อไปครับ
แต่ขอบอกว่าในปี 2555 ผมมีเซอร์ไพรส์แน่นอน
กลับมาเข้าเรื่องกันต่อครับ บริษทั DoubleK Industries ตัง้ อยู่ทางตะวันตกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทีเ่ มือง Chatsworth รัฐ California ใช้เวลาเดินทางจาก Los Angeles โดยรถไฟประมาณ
45 นาที ซึง่ ในวันทีผ่ มได้เข้าไปเยีย่ มชมบริษทั นัน้ ทาง Mr.Gregory CRISP ประธานบริษทั ได้อยูร่ อรับ
ผมและคุณอิสรีย์ จากนัน้ ได้พดู คุยหารือร่วมกันสําหรับความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย
สินค้าทีถ่ อื ว่าเป็ นจุดเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กบั บริษทั DoubleK คือ ไดร์เปา่ ขนสุนขั มีให้เลือก
มากมายหลายรุน่ อาทิเช่น 2000XL, Airmax, Extreme, 850 portable dryer, 560 cage dryer และ
9000II ซึง่ ไดร์เปา่ ขนทุกตัวของ DoubleK จะรับประกันมอเตอร์ 2 ปี เต็ม ซึง่ แตกต่างจากไดร์เปา่ ขนสุนขั
ยีห่ อ้ อื่นทีข่ ายในเมืองไทยทีร่ บั ประกันแค่ปีเดียว
จุดเด่นของไดร์เปา่ ขนสุนขั DoubleK คือ
 เสียงไม่ดงั เมือ่ เทียบกับยีห่ อ้ อื่นทีใ่ ช้โลหะหรือสแตนเลส เนื่องจากวัสดุทใ่ี ช้ทาํ housing เป็ น
พลาสติก polyethylene และยังมีตวั เก็บเสียงคันกลางระหว่
่
างมอเตอร์กบั housing
 มีความทนทานสูง เนื่องจากตัว housing ไม่สามารถทําลายได้ ไม่เป็ นสนิม ไม่บุบ ไม่
แตกร้าวง่าย เหมือน housing ทีท่ าํ มาจากโลหะ จึงทําให้คงรักษาสภาพเครือ่ งได้ดกี ว่าและนานกว่า
 สามารถผลิ ตลมได้มากกว่ายี่ห้ออื่นๆ ที่คล้ายกัน เนื่องจากการออกแบบ Housing ตาม
หลักการเคลื่อนที่ของอากาศ (aerodynamic) และลดปริมาณรอยต่อภายในท่อ ซึ่งสิง่ เหล่านี้จะมีผลต่อ
แรงต้านทานและการเคลื่อนทีข่ องอากาศภายในท่อ
ตอนนี้ทางร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อปของเราได้นํามาจําหน่ ายเพียง 2 รุ่นคือ 2000XL และ
Extreme
 รุน่ 2000XL จะเป็ นไดร์ไล่น้ํา ทีม่ ขี นาดเล็กสุดของ DoubleK มี 1 มอเตอร์ ปรับความเร็วได้
2 ระดับ เหมาะสําหรับเปา่ ขนสุนขั ทีม่ ขี นาดเล็ก เช่น พูดเดิล้ , ชิหส์ ุ
 รุน่ Extreme จะเป็ นไดร์ไล่น้ํา มี 2 มอเตอร์ ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ เหมาะสําหรับเปา่ ขน
สุนขั ทีม่ ขี นาดใหญ่ทเ่ี ป็ นขนสองชัน้ เช่น โกลเด้น, ไซบีเรียน

2000XL

Extreme
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850 portable dryer

560 cage dryer

9000II

นอกจากนี้แล้วทางบริษทั DoubleK Industries ยังผลิตสินค้าอีกหลายอย่างด้วยกัน เช่น ปตั ตา
เลีย่ นตัดขนม้า, แชมพูสาํ หรับสุนขั , แชมพูสาํ หรับม้า และผลิตภัณฑ์รกั ษาเครือ่ งหนัง
หลังจากทีไ่ ด้คุยกับประธานบริษทั DoubleK Industries แล้ว เราได้วางแผนกันไว้ว่าในปี 2555
จะนําไดร์รอ้ นเปา่ ขนสุนขั รุน่ 9000II เข้ามาขาย เนื่องจากว่าเป็ นไดร์รอ้ นแล้วเรายังไม่เคยนําไดร์รอ้ นเข้า
มาขาย จึงคิดว่าน่ าจะเป็ นอีกทางเลือกนึงสําหรับลูกค้าทีต่ ้องการไดร์รอ้ นทีด่ มี คี ุณภาพ ทนทาน และได้
มาตรฐาน USA
สินค้าอีกอย่างทีน่ ่าสนใจแล้วคิดจะนําเข้ามาขายคือ แชมพูสาํ หรับสุนขั เนื่องจากเป็ นแชมพูสุนขั
ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ ถือว่าเป็ นนวัตกรรมใหม่ของแชมพูทไ่ี ด้ใส่ใจในเรื่องของสิง่ แวดล้อม ผมได้
นําตัวอย่างทดลองกลับมาใช้ดว้ ย โดยคนทีน่ ําแชมพูสุนัข DoubleK ไปทดลองใช้ครัง้ นี้กค็ อื คุณแม่ของ
ผมเอง ซึง่ ตอนนี้ท่านเปิ ดร้านตัดขนสุนัขอยู่ต่างจังหวัด ท่านแปลกใจมากทําไมแชมพูถงึ มีหลายสูตรจัง
เดีย๋ วเราลองมาดูกนั ครับว่ามีสตู รไรกันบ้าง
 Alpha White™ Pet Shampoo เป็ นแชมพูสาํ หรับสุนขั ทีม่ สี ขี าวโดยเฉพาะ พอใช้แล้วสุนัข
ของคุณจะขาวขึน้ ในทันที
 Aromatic™ Pet Shampoo เป็ นแชมพูสาํ หรับสุนัขทีม่ ปี ญั หาผิวหนังในช่วงหน้าร้อน จะมี
ส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆ
 Desert Almond™ Pet Shampoo เป็ นแชมพูสาํ หรับสุนขั ทีม่ กี ลิน่ ของ almond มีสว่ นผสม
ของวิตามินและช่วยในการกําจัดกลิน่
 Emerald Black® Pet Shampoo เป็ นแชมพูสาํ หรับสุนขั ทีม่ สี ดี าํ หรือสีเข้มโดยเฉพาะ พอใช้
แล้วสุนขั ของคุณจะดําหรือเข้มขึน้ เป็ นเงางามในทันที
 Grimeinator® เป็ นแชมพูสาํ หรับสุนขั ทีข่ ายดีเป็ น 1 ของบริษทั อีกทัง้ ยังได้รบั รางวัลชนะเลิศ
จากการประกวดแชมพูสนุ ขั ทีป่ ระเทศนอร์เวย์ เหมาะสําหรับสุนขั ระดับเกรดโชว์ประกวด
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 HYPO+PLUS™ Pet Shampoo เป็ นแชมพูสาํ หรับสุนขั ทีม่ ผี วิ หนังบอบบางและแพ้งา่ ย ไม่มี
ส่วนผสมของนํ้าหอม
 Oat Mella™ Pet Shampoo เป็ นแชมพูสาํ หรับสุนขั ทีม่ สี ว่ นผสมของข้าวโอ๊ต, tree tea oil
และว่านหางจระเข้
 Ultimate® Pet Shampoo เป็ นแชมพูสาํ หรับสุนขั ทีข่ ายดีเป็ นอันดับ 2 ของบริษทั สามารถ
ขจัดคราบสกปรกได้ดี

นอกจากการพูดคุยกับประธานบริษทั DoubleK Industries ผมยังได้มโี อกาสเข้าเยีย่ มชม
กระบวนการผลิตไดร์เป่าขนสุนัขในแต่ละรุ่นและได้ไปฝึ กอบรมเทคนิคการซ่อมไดร์เป่าขนสุนัขของ
DoubleK อีกหลายรุน่ ด้วยกัน อาทิเช่น 2000XL, Extreme และ 9000II
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จากการทีไ่ ด้ไปเยีย่ มชมบริษทั DoubleK Industries ในครัง้ นี้ ผมรูส้ กึ ประทับใจมากเลยครับกับ
การทีผ่ บู้ ริหารระดับสูงให้ความสนใจกับลูกค้าเล็กๆ คนนึงทีไ่ ม่ได้มยี อดสังสิ
่ นค้าอะไรมากมาย ระหว่าง
พูดคุยหารือร่วมกันสําหรับความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต เค้าได้พูดประโยคนึงว่า “ธุรกิจคุณเพิง่ เริม่
โต สภาพคล่องคุณยังคงมีไม่มาก คุณไม่จาํ เป็ นต้องสังสิ
่ นค้ากับผมครัง้ ละมากๆ ก็ได้ ผมไม่อยากให้เงิน
คุณมาจมกับสินค้า คุณค่อยๆ สังเท่
่ าทีค่ ุณสามารถจะขายได้ เพียงแค่น้ีเราก็สามารถทีจ่ ะเติบโตไปพร้อม
กันได้ เค้าเข้าใจดี เพราะเค้าเคยผ่านจุดนี้มาก่อน” จากคําพูดของเค้าทําให้ผมซึง้ ใจมากเลยครับ นี่แหละ
ครับแนวคิดของผูบ้ ริหารทีป่ ระสบความสําเร็จ “สังคมแห่งการให้และมิตรภาพที่ไม่มวี นั สิน้ สุด” พบกัน
ใหม่ฉบับหน้าครับ

MaMa Grooming Shop
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