
เรียบหรูสไตล์เดนนิช
ในแบบของ LINDBERG
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หากพูดถึง LINDBERG 
จุดเร่ิมต้นเกิดข้ึนเม่ือไหร่
อย่างไร?
บริษัทของผมเกิดขึ้นครั้งแรก
เมื่อ 28 ปีที่แล้ว ซึ่งได้ไอเดีย
มาจากแว่นตาอันแรกของเรา
คือ Air Titanium โดยคุณพ่อ
ของผม ซึ่งท่านเป็นช่างแว่นซึ่ง

มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก ท่านเป็นคนที่มีความคิด
สร้างสรรค์และมีไอเดียเป็นเลิศ ท่านใส่ใจในทุกรายละเอียด
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคัดสรรวัสดุที่ใช้ในการทำ แว่น 
การประกอบแว่น ซึ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยฝีมือทั้งสิ้น แรง
บันดาลใจบางอย่างก็มาจากการใส่แว่น ตัวผมเองเป็น
สถาปนิก ทำ งานที่เกี่ยวกับสายงานของผมเองโดยตรง  

LINDBERG นับว่าเป็นหน่ึงในแบรนด์ของแว่นระดับโลกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดอยู่ในขณะ

น้ี อย่างน้อยก็เป็นท่ีรู้จักเป็นอย่างดีในวงการแว่นตาหรู นับว่าเป็นโอกาสดีท่ีทางนิตยสาร

แว่นตาของเรามีโอกาสได้มาเย่ียมเยือนบริษัทแห่งน้ีถึงเดนมาร์ก อีกท้ังเรามีโอกาสได้เย่ียม

ชมเมือง Aarhus การมาเย่ียมเยือนในคร้ังน้ีเราสัมผัสได้ถึงกล่ินอายความเป็นเดนิชท่ี

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความแปลกไม่เหมือนใคร ย้อนกลับไปยังภูมิหลังของบริษัท

แห่งน้ีสักเล็กน้อย เจ้าของเพียงคนเดียวคือคุณ Henrik ผู้ท่ีมีความมุ่งม่ันในการดำ เนิน

ธุรกิจด้วยความมานะบากบ่ัน หัวใจสำ คัญในการดาเนินธุรกิจของ LINDBERG น้ัน

คือความใส่ใจในทุกๆรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของกระบวนการการผลิต การ

ตลาด ทรัพยากรบุคคล เหล่าน้ีล้วนทาให้บริษัทดำ เนินไปได้ด้วยราบร่ืน บรรยากาศรอบๆ

ให้ความรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวเป็นอย่างมาก สำ หรับในการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี คุณ 

Henrikได้พูดคุยกันแบบเปิดใจเก่ียวกับการดำ เนินธุรกิจในบรรยากาศสบายๆเป็นกันเอง 

ได้เห็นถึงแนวคิดอันชาญฉลาด มุมมองอันกว้างไกล และทัศนคติท่ีดี หลายๆเร่ือง

ราวท่ีคุณ Henrik ได้กล่าวถึงถ่ายทอดออกมาให้ฟังด้วยน้ำ เสียงท่ีสุขุมแต่เต็ม

ด้วยความสนุกสนาน เฮฮา เม่ือถามถึงงานท่ีสาคัญท่ีสุด ณ บริษัทแห่งน้ี คุณ 

Henrikได้ให้คำ ตอบว่าคือการเดินไปเดินมารอบๆบริษัท ซ่ึงก่อนท่ีจะเร่ิมการพูดคุยน้ัน 

ทางเรามีโอกาสได้เดินชมรอบๆในช่ัวโมงการทางานของคุณ Henrik ด้วยเช่นกันเช่นกัน

LINDBERG เริ่มต้นจากกิจการเล็กๆภายในครอบครัว

Air Titanium 

อะไรท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้ คุณ Henrik ในหลายๆสัปดาห์
ท่ีผ่านมา?
ผมคิดว่าแนวทางของ LINDBERG ดำ เนินไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัวที่ไม่เหมือนใคร เรามีความภูมิใจ ถึงแม้ว่า LINDBERG เป็นเพียง
แค่บริษัทเล็กๆแต่เราก็สามารถดำ เนินธุรกิจได้ในร้อยกว่าประเทศทั่วโลก 
หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเดินทางไปในหลายที่ เข้าร่วมงาน
แว่นตาแฟร์ในหลายประเทศ เช่น ที่ SILMO ณ กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ที่ IOFT เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น งานแว่นตาแฟร์ที่ฮ่องกง 
และที่ CIOF กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ซึ่งงานเหล่านี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่ง
ในการพบปะพูดคุยและได้รับทราบถึงความต้องการและความคิดเห็นของ
ลูกค้าในมุมมองที่ต่างกันไป มีหลายๆสิ่งซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ผม ซึ่ง
ผมก็พยายามที่จะทำ ให้ทุกอย่างเกิดขึ้นและประสบผลสาเร็จไปด้วยกันกับ
ทีมงานของผม

เ อ ก ล ั ก ษ ณ ์ ใ น
แ บ บ เ ด น น ิ ช

เยี ่ยมชมบร ิษ ัทไปก ับ 
HENRIK LINDBERG
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จนวันนึงผมและคุณพ่อได้ปรึกษากันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในกระบวนการการ
ผลิต หลังจากที่เราได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์แล้วนั้น เราก็ได้ตระหนัก
ถึงปัญหาในการผลิตแว่นตาของเราคือการลงทุนทั้งในเรื่องของเวลาและเงินทุน
รวมไปถึงแรงงานด้วยเช่นกัน ท้ายที่สุดผมได้เข้ามาเริ่มทำ ธุรกิจนี้แบบเต็มตัว

หลังจากก่อต้ังบริษัท อะไรท่ีเป็นเหตุการณ์ซ่ึงคุณคิดว่าสาคัญท่ีสุด?
อย่างแรกเลยก็คือการสร้างแบรนด์สินค้าให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร
ทั้งรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ลูกค้าจะชอบในสินค้าของเรา แต่ช่างแว่นไม่ค่อย
ชอบในการที่จะทำ แว่นตาพวกนี้มากนัก เพราะเนื่องด้วยขั้นตอนหลายๆอย่าง
ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากและสลับซับซ้อนกว่าหลายๆสิ่งที่เคยทำ  ระยะเวลาช่วงแรก
นั้น อุปกรณ์ที่เราได้จัดสรรมาสาหรับช่างแว่นเรียกได้ว่าต้องเป็นช่างที่มีความ
ชานาญสูงถึงสามารถที่จะใช้ได้ ในการที่จะใส่เลนส์เข้าในกรอบแว่น ไม่ใช่ว่าช่าง
แว่นทุกคนสามารถทำ ได้ ต้องอาศัยความชานาญจริงๆ ลูกค้าส่วนมากจะชอบ
รุ่นไททาเนียมตรงที่น้าหนักเบา ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองผิวหนัง และที่
สำ คัญอีกอย่างคือไม่มีสกรู ทั้งนี้ช่างแว่นสามารถทาแว่นให้เข้ากับผู้สวมใส่แต่ละ
คนได้ตามความต้องการอีกด้วย

เหตุการณ์ที่สองนั้น ก็คือการขยายตลาดสินค้าตัวแรก เนื่องจากสินค้าเรามี
ความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ทำ ให้เราไม่สามารที่จะดำ เนินธุรกิจแบบ
ธรรมดาได้ หลังจากได้เข้าร่วมกับประเทศต่างๆในยุโรป พวกเราสามารถส่ง
แว่นตาของเราไปจำ หน่ายได้ในหลายๆประเทศทั่วยุโรป ไม่ว่าจะเป็นร้านแว่นที่อยู่
ที่กรุงโรม ฮัมบูร์ก หรือโคเปนเฮเกน และในเรื่องการขนส่งก็เป็นไปได้อย่างราบ
รื่นมาโดยตลอด

คุณสามารถอธิบายหลักการของ LINDBERG จากเม่ือก่อนจนถึง
ปัจจุบันได้อย่างไรบ้าง?
จริงๆหลักการของเรายังคงเหมือนกับเมื่อก่อน คือเราไม่เคยใช้สกรูไม่ว่ากับแว่น
รุ่นไหนก็ตามแต่ อย่างที่บอกการเลือกสรรวัสดุนั้น เป็นสิ่งที่เราใส่ใจและตระหนัก
ถึง LINDBERG ออกแบบมาให้เลือกมากมาย ช่างแว่นสามารถตัดแว่นให้เข้า
กับรูปหน้าของลูกค้าแต่ละคนได้ และลูกค้ามีโอกาสที่จะเลือกแว่นตาได้ในหลาก
หลายแบบหลายสไตล์หลายสีที่ชอบ

คร้ังหน่ึงคู่แข่งของคุณเคยกล่าวว่า LINDBERG เป็นเสมือน 

APPLE แห่งวงการแว่นตา สำ หรับคำ กล่าว
น้ีถือว่าเป็นคำ ชมหรือเป็นคำ กล่าวท่ีไม่น่า
ยินดีสักเท่าไหร่?
เมื่อเราได้ยินคำ กล่าวเช่นนั้น แน่นอนว่าเป็นคำ 
เยินยอ เราอาจมีบางสิ่งที่อาจคล้ายกันเป็นธรรมดา 
สิ่งหนึ่งที่คล้ายกันมากที่สุดเห็นจะเป็นในเรื่องของคู่
แข่งทางธุรกิจที่มีเยอะเหมือนกัน และมักถูกจับตา
มองว่าสินค้าตัวไหนของ LINDBERG ที่ออก
สู่ตลาดและเราทำ อย่างไรมีการดำ เนินธุรกิจไปใน
ทิศทางไหน สำ หรับผมเองทาได้แค่ยิ้มรับก็เท่านั้น 
เหมือนอย่างสินค้าตัวใหม่ของ Apple ที่ออกสู่
ตลาด สินค้าตัวล่าสุด ณ ตอนนี้คือ iPhone 5 ใน
เรื่องฟังชันก์มีเดียที่ครอบคลุมมากขึ้น มาพร้อมกับ
สุดยอดดีไซ์น์เหมือนอย่างเคยซึ่งคล้ายกันกับรุ่นเดิม
มาก ต่างกันแค่เพียงขนาดยาวกว่ารุ่นเดิมประมาณ 
2 เซนติเมตร และมีแค่สองสีเหมือนกัน แต่สำ หรับ
ทาง LINDBERG เราให้ความสำ คัญในแต่ละรุ่น
ให้มีหลากหลายดีไซน์ที่ต่างกันและมีหลากหลายสี นี่
ก็เป็นข้อแตกต่างที่เราเปรียบเทียบกันไม่ได้ เพราะ
สินค้าเราไม่เหมือนกัน การตระหนักมากน้อยต่างกัน
ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง

ยังมีบริษัทอ่ืนๆอีกหรือไม่ทีคล้ายคลึงกับ 
LINDBERG?
ในหลายๆบริษัทของเดนมาร์ก ผมยกให้ 
Bang&Olufsen ซึ่งเป็นบริษัทเก่าแก่ เริ่มดำ เนิน
ธุรกิจแบบครอบครัวซึ่งเป็นหลักการคล้ายๆกับ 
LINDBERG บริษัท Bang&Olufsen รู้ว่าต้องใช้
กลยุทธ์ไหนที่ทำ ให้อยู่เหนือคู่แข่งทั้งในเรื่องของดีไซน์
และคุณภาพ เค้ารักษามาตรฐานสินค้าอย่างดีเยี่ยม 
ไม่ว่าคู่แข่งของเค้าจะพยายามที่จะขายสินค้าให้ถูก
กว่ามากก็ตาม
บริษัทของเดนมาร์กอีกแห่งที่มีความคล้ายกับ 

ไม่สามารถที่จะตัดสินใจเพียงคนเดียวได้ ผมมีลูกเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ผมเริ่มมีทัศติ
ที่เปลี่ยนไป การแล่นเรือใบสำ หรับผมกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ดังนั้นผมจึงหันมา
สนใจเกี่ยวการแข่งรถประลองความเร็ว ถ้าพูดถึงเรื่องความเร็วผมว่ามันขึ้นอยุ่กับ
ตัวคุณเอง คุณต้องมีการตัดสินใจที่ดีแน่วแน่และมั่นใจว่าคุณจะเร็วพอที่จะเอาชนะ
คู่แข่งได้ ผมรักที่จะเอาความเร็วผสานควบคู่กับการควบคุมที่ดีมาใช้ในการเอาชนะ
คู่แข่ง

เราได้สนทนาเก่ียวกับเร่ืองส่วนมามากแล้ว กลับมาคุยกันในเร่ืองของ
ธุรกิจกันบ้าง งานหลักๆของคุณท่ี LINDBERG คืออะไร?
ก็เดินไปเดินมารอบๆครับ

นับว่าเป็นอะไรท่ีง่ายมากๆ?
ใช่ครับ ดูเหมือนว่าผมไม่ได้ทำ  อะไรเลย จริงๆผมเป็นเหมือนคนงานคนแรกใน
บริษัทแห่งนี้ ผมรู้ในทุกๆรายละเอียดตั้งแต่เรื่องพื้นๆจนถึงเรื่องใหญ่ แต่ผมไม่ใช่คน
ประเภทที่ชอบนั่งอยู่แต่ในออฟฟิศ

LINDBERG ก็คือ Ortofon ซึ่งผลิตเกี่ยวกับเครื่องเสียง 
เป็นบริษัทที่มีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมทั่วโลก เป็นผู้นาเรื่อง
เครื่องเสียง บริษัทนี้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าให้
มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชื่นชมเป็นอย่าง
มาก และอีกแห่งหนึ่งเป็นบริษัทเกี่ยว กับโทรศัพท์มือถือนั้นก็
คือ Aston Martin ผมยอมรับว่าสินค้าของเค้าสุดยอดทั้งด้าน
คุณภาพและดีไซน์

พูดถึงหัวข้อท่ีคุณชอบบ้าง ส่ิงท่ีคุณสนใจเป็นพิเศษคือ
ความเร็วใช่ไหม?
ใช่ครับ เมื่อหลายปีที่แล้วเวลาว่างของผมมักจะไปแล่นเรือใบ เป็น
สิ่งที่ผมชอบและสนใจมาก ผมพยายามที่จะฝึกฝนเสมือนว่าผม
เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ชื่นชอบความเร็วด้วยเช่นกัน
และหากคุณต้องการที่จะแล่นเรือใบให้เร็ว และชนะมันก็ขึ้น
อยุ่กับทีมของคุณด้วยเช่นกันเปรียบเสมือนกับการทำ ธุรกิจ คุณ

แบรนด์ที่ได้มาตรฐานทั้งสินค้าและคุณภาพ LINDBERG มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง และมักสร้างความประหลาดใจอยู่
เสมอๆด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์ ทั้งนวัตรกรรมใหม่ๆและเทคนิคการผลิตที่ล้าสมัย นวัตรกรรมและเทศนิค

ที่ล้ำ สมัย

.... การติดต่อสื่อสารที่สร้างความประทับใจ
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ในเร่ืองของการตลาด เพราะเหตุใด 
LINDBERG ถึงให้ความสาคัญกับการตกแต่ง
ร้านมากเป็นพิเศษ?
เนื่องจากเราอยากให้ลูกค้าสนใจในสินค้าเราและประทับ
ใจกับร้านดีไซน์ LINDBERG สร้างแรงดึงดูดใจไม่ใช่
แค่กับตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว โดยร้านทุกร้านของ 
LINDBERG จะมีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ มีเครื่อง
มืออุปกรณ์พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าอย่างครบครัน
พร้อมทั้งเรายังทา POP toolkit ในหลายๆแบบ เป็น 
อีกรุปแบบหนึ่งในนำ เสนอสินค้าที่มีดีไซน์ รวมไปถึงทำ เล
ที่ดีและเหมาะสมกับแบรนด์ของเรา

สำ หรับเร่ืองดีไซน์ดูเหมือนว่าจะเป็นคอนเซปหลักของ
คุณเน่ืองจากเดนมาร์กเป็นท่ีทราบกันดีว่ามีจุดเด่นใน
เร่ืองของดีไซน์ อะไรท่ีคุณคิดว่าน่ีแหละเป็นลักษณะเด่น
ของเดนนิชดีไซน์ ?
เดนนิชดีไซน์หรือสแกนดิเนเวียดีไซน์นั้นมีความเป็น
เอกลักษณ์ ถูกขนานนามว่า “เรียบแต่หรู” ซึ่งตอบทุก
โจทย์ได้เป็นอย่างดี มีคาถามเสมอๆว่า อะไรเป็นพื้นฐาน
สาคัญซึ่ง อยุ่เบื้องหลังสินค้า หัวใจสาคัญนั้นคือหาก
คุณสังเกตแว่นตารุ่น Air Titamium สิ่งแรกที่ทาให้คุณ

คุณมีกระท่อมเล็กๆต้ังอยุ่กลางบริษัทระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่าย
การตลาด มีแค่โต๊ะทางานเล็กๆและเตียงสไตล์เรียบๆ ภรรยาคุณไล่
คุณออกจากบ้านหรือเป็นเร่ืองแซวกันเล่นๆ?
ก็ไม่ทั้งสองอย่างครับ ห้องทำ งานเก่าของผมเต็มไปด้วยกระดาษจำ นวน
มหาศาล กระดาษใหม่ๆจะมากเพิ่มขึ้นทุกๆสัปดาห์ บางครั้งผมเก็บกระดาษ
เหล่านั้นใส่กล่องทุกๆวันคริสมาสต์และวันปีใหม่ และเก็บทั้งหมดไว้ที่โกดัง แต่ผม
ก็ได้สังเกตุว่าตลอดระยะเวลา 15 ปี ผมไม่เคยหันไปมองกล่องพวกนั้นแม้แต่
ครั้งเดียว จน ณ วันหนึ่ง ผมมาถึงที่ทำ งาน เหมือนที่ผมได้เคยพูดไว้ว่า มัน
เต็มไปด้วยกระดาษ ผมพูดกับตัวเองว่าผมจะสร้างที่ทำ งานใหม่ สองอาทิตย์
หลังจากนั้นผมได้ล็อกห้องทำ งานของผมแล้วย้ายมาบ้านหลังใหม่ของผม มัน
เป็นกระท่อมสไตล์สวีดิชและการตกแต่งค่อนข้างเรียบง่ายเป็นเหมือนหลักการ
ของ LINDBERG ผมขออนุญาตถอดเสื้อแจ๊คเก็ตนะครับ

ตามสบายครับ คุณใช้เวลาในแต่ละวันในการออกแบบนานแค่ไหน?
ผมใช้เวลาทั้ง 24 ชั่วโมงในแต่ละวันในการออกแบบ การออกแบบไม่ใช่เพียงแค่
สร้างแบบแว่นตาขึ้นมา แต่มันหมายถึงการคิดว่าจะทำ อย่างไรให้ธุรกิจดำ เนิน
ไปข้างหน้าได้ ทุกๆอย่างล้วนต้องดาเนินควบคู่กันไปถึงจะถึงเป้าหมาย อย่างไร
ก็ตามแต่สินค้าที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ดีไซน์ที่ดีเท่านั้น หากต้องบริหารจัดการที่ดี มี
การวางกลยุทธ์ซึ่งเชื่อมโยงกันหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปด้วย สำ หรับ
ผมทุกๆอย่างคือการดีไซน์ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกอย่างซึ่งมีสาคัญในการพัฒนาต่อไปใน
อนาคต

ผมอาศัยอยุ่ในกระท่อม

มาตรฐานความปลอดภัยแบบ 
Fort Knox

การเฉลิมฉลองเทศกาลคริสมาสต์
แสนพิเศษ
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จำ ได้อย่างแม่นยาก็คือตรงส่วนของบานพับ แทนท่ีจะซ่อนไว้ด้านใน เราก็ทำ ให้เห็น
ได้ชัดเจน ซ่ึงจุดน้ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้าเรา ซ่ึงแปลกไม่เหมือนใคร

คุณสามารถพูดได้หรือไม่ว่า LINDBERG น้ัน เป็นต้นแบบของ เดน
นิชดีไซน์?
ในหลายๆอย่างผมสามารถพูดได้เลยว่าใช่ แต่ในหลายๆปีที่ผ่านมานั้น ดีไซน์
ของเรามีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ในหลายๆประเทศสไตล์เรียบหรูไม่ได้เป็น
ที่ต้องการมากนัก ลูกค้าบางส่วนอาจให้ความสนใจสินค้าที่ดูโดดเด่นด้านดีไซน์
มากกว่าเรียบหรู

อะไรท่ีทำ ให้ดีไซน์ของบ LINDBERG เป็นท่ีรู้จัก?
คงจะเป็นเรื่องของน้าหนักที่เบามาก มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามความ
ต้องการ

อะไรท่ีเป็นส่วนท่ีทาให้เห็นความแตกต่างระหว่าง LINDBERG กับ
แว่นตาแบรนด์อ่ืนๆ?
สิ่งแรกก็คือทางเรามีการพัฒนาในด้านดีไซน์อย่างต่อเนื่อง มีไอเดียใหม่ๆและ
เทคนิคเฉพาะตัว สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสาคัญสาหรับเราให้เราดำ เนิน
ธุรกิจไปได้ เรามีศักยภาพมากพอที่จะบริหารจัดการเองได้หมดทั้งระบบ ทั้งนี้เรา
ให้การสนับสนุนอะไหล่ต่างๆให้กับลูกค้าอีกด้วย

แว่นรุ่นไหนท่ีนับว่าประสบความสาเร็จอย่างสูงสุดจนถึงทุกวันน้ี?
รุ่นที่ไม่มีกรอบ ในดีไซน์ที่แตกต่างกันเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
แล้วรุ่นไหนท่ีคิดว่าล้มเหลวท่ีสุดล่ะครับ?
เมื่อ 10 ปีที่แล้วเราได้ทำ แว่นตาแนวสปอร์ต เราอยากให้ลูกค้าได้ใส่ 
LINDBERG แม้แต่ตอนเล่นสกี แต่ในความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น    
ซึ่งปกติแล้วลูกค้าไม่ได้ต้องการที่จะซื้อแว่นตาประเภทนี้จากเรา ผมไม่คิดว่าเป็น  
เพราะด๊ไซน์ของแว่น แต่เป็นเพราะ LINDBERG ไม่ได้เป็นที่รู้จักในแนวแว่น
สปอร์ต ลูกค้าให้ความสนใจแว่นประเภทนี้ในแบรนด์ของOakley หรือ Adidas 
มากกว่า  เราจึงตัดสินใจหยุดผลิตแว่นตาแนวนี้ สำ หรับตอนนี้คงต้องรอดูกัน
ต่อไป ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีอยู่ในร้านค้าก็อาจเป็นได้  เพราะเรายังเชื่อมั่นใน
สินค้าของเราจนถึงทุกวันนี้
เราจนกระทั่งวันนี้

เป็นคำ ถามที่น่าสนใจเลยทีเดียวและคุณก็ไม่ใช่คนแรกที่ถาม
คำ ถามนี้ ณ ปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่เคยมีความคิดเช่นนี้ ซึ่งอาจ
จะเป็นเพราะขั้นตอนการผลิตของเราค่อนข้างที่จะซับซ้อนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึงการดำ เนินธุรกิจก็ซับซ้อนและนั้นไม่ใช้
เรื่องง่าย ที่จะรวบรวมให้ไปอยุ่ในโครงสร้างอื่น สำ หรับตอนนี้
ผมพูดได้เลยว่า LINDBERG ไม่มีนโยบายและยังไม่มีแผนที่
จะดำ เนินธุรกิจในลักษณะนี้ แต่ในทางกลับกันเราต่างตระหนัก
ดีว่าอะไรคือสิ่งที่สาคัญและดีที่สุดสำ หรับบริษัทของเราให้
สามารถดำ เนินธุรกิจให้อยุ่ได้ยาวนานที่สุดเท่าที่สามารถทำ ได้ 
ณ ปัจจุบันนี้หลายๆสิ่งที่เปลี่ยนไป
และพวกเรากาลังมองดูอยุ่ว่าธุรกิจจะดำ เนินต่อไปในทิศทางใด
ต่อไป

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในการท่ีบริษัทใหญ่ๆเข้ามาดำ เนิน
กิจการ และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ซ่ึงท่ีถูกดำ เนิน
กิจการแทนอย่างไรบ้าง?
เราเห็นได้จากหลายๆตัวอย่างที่ผ่านมา หากสินค้าแบรนด์นั้นถูกผลิตโดยบริษัท
อื่น ต่อไปอาจมีดีไซน์หรือรูปแบบคล้ายๆกันผลิตออกมา ตรงจุดนี้จะส่ง

LINDBERG มีหลักการดำ เนินธุรกิจท่ีไม่เหมือน
กับบริษัทอ่ืนอย่างไร?
เราพยายามทำ ให้ช่องว่างระหว่างเรา ช่างแว่น และ
ลูกค้า มีน้อยที่สุด ลูกค้าสามารถดำ เนินธุรกิจกับ
บริษัทเราได้โดยตรง สั่งสินค้าได้โดยเราไม่ได้จำ กัด
จำ นวนขั้นต่ ำว่าต้องสั่งเท่าไหร่ ประมาณร้อยละ 70 
ร้อย80 ของออเดอร์ทั้งหมดล้วนสั่งแบบละเฟรม ไม่
จำ เป็นต้องสั่งจำ นวนครั้งละมากๆ ซึ่งตรงนี้นับว่า
เป็นการดาเนินธุรกิจที่มีพิเศษของ LINDBERG
ลูกค้าสามารถที่จะเลือกแว่นตาที่เข้ากับใบหน้า เลือก
ความยาวของขาแว่น ขนาดความกว้างของสะพาน
จมูก สามารถปรับได้ให้เหมาะกับหน้า ทั้งนี้เราพยายาม
ที่จะส่งสินค้าให้เร็วที่สุด ในบางกรณีเราสามารถที่จะ
ผลิตและจัดส่งให้ได้ในระยะเวลาเพียงสัปดาห์เดียวซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 95

คุณได้ให้ความสาคัญกับช่างแว่นมากน้อยแค่
ไหน?
แน่นอนครับ เพราะ ช่างแว่นต้องมีความเข้าใจเกี่ยว
กับหลักการของ LINDBERG เป็นอย่างดี และ
สามารถที่จะผลิตแว่นด้วยมือของเค้าเอง แว่นของเรา
ต้องดูเรียบหรู แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องอาศัยเทคนิค
และฝีมือในการผลิตให้ได้คุณภาพ อย่างเช่น การ
ประกอบเลนส์

ตลาดหลักท่ีสาคัญคือท่ีไหน?
ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเราคือ เยอรมันและอเมริกา

สำ หรับตลาดเอเชียมีแนวโน้มไปไหนทิศทาง
ไหน?
สำ หรับตลาดเอเชียเป็นตลาดที่กำ ลังเติบโต และแน่นอน
ว่าเป็นสิ่งที่สำ คัญมากสำ หรับเรา เรามาเปิดตลาดครั้ง
แรกที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 22 ปีที่แล้ว ที่ฮ่องกงเมื่อ 
20 ปีที่แล้ว และที่ประเทศจีนประมาณ 11 ปีที่แล้ว

คุณคิดว่าลูกค้าของคุณมีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง?
ลูกค้าส่วนใหญ่นั้น เป็นผู้ที่ให้ความสาคัญกับการใส่แว่น ต้องการเลือกแว่นให้เข้า
กับตัวเองมากที่สุด ใส่แล้วต้องดูดี คนที่ซื้อแว่นของเราต่างก็มองหาแว่นที่ใส่แล้ว
สบาย มีดีไซน์ที่น่าสนใจ แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันบางคนเค้าอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้
รุ่นที่เราประสบความสาเร็จมากที่สุดคือรุ่นที่ไม่มีกรอบ ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่า
ดีไซน์ลักษณะนี้พิชิตใจลูกค้าได้อย่างสูงสุด

แม้จะมีแว่นตาแบรนด์ดังมากมายในอุตสาหกรรมแว่นตาในปัจจุบัน
น้ี เรากาลังจับตามองแนวโน้มของบริษัทอิสระจะจับมือร่วมทุนกัน
บริษัทใหญ่ๆในอนาคตหรือไม่ หน่ึงในแบรนด์ดังอย่าง Alain MiKi 
ผลิตโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตแว่นตาหรูอย่าง Loxottica สำ หรับ 
LINDBERG  เองน้ันเม่ือไหร่จะมีแนวโน้มให้บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการ
แว่นตามาดำ เนินธุรกิจแทน บ้างหรือไม่อย่างไร?

จาก Aarhus ไปยังส่วนพื้นที่อื่นๆของโลก: LINDBERG นับได้ว่าเป็นธุรกิจระหว่างประเทศที่กำ ลัง
เติบโตไปในทิศทางที่ดี



ผลกระทบต่อธุรกิจในภายหลัง สำ หรับกรณีแบบนี้ลูกค้า
แทบจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเสียด้วยซ้ ำไป

สำ หรับบริษัท LINDBERG   ในขณะน้ีสามารถ
กล่าวได้ว่าเป็นบริษัทอิสระท่ีใหญ่ท่ีสุดในวงการ
แว่นตาได้หรือไม่?
ผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นครับ
อาจจะเป็นอันดับสอง?
ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ครับ ใช่

คุณคิดว่าธุรกิจของคุณในปัจจุบันน้ี คุณกำ ลัง
แข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการแว่นตา 
หรือแข่งขันกับบริษัทอิสระอ่ืนๆ?
ถ้าหากลูกค้าไม่ได้ให้ความสนใจในแบรนด์มากนัก แต่
สนใจในแว่นที่มีความมีลักษณะเด่นในเรื่องของดีไซน์เรียบ
หรูและวัสดุคุณภาพเยี่ยม ผมยินดีที่จะนำ เสนอแว่นที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่เหมือนใครอย่างสินค้าเรา เรา
พร้อมที่จะสนับสนุนและให้บริการท่านอย่างดีเยี่ยม

สุดท้ายน้ี อะไรท่ีเป็นส่ิงท่ีนับว่ายอดเย่ียมท่ีสุดของ LINDBERG?
หลักและกลยุทธ์ในการดำ เนินธุรกิจของเราครับ

ขอขอบพระคุณ คุณ Henrik ท่ีให้โอกาสเรามาเย่ียมชมบริษัท 
ณ โอกาสน้ีครับ

รับประทานอาหาร
กลางวันแสนอร่อย


