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. EXECUTIVE TALK 

ผู้บริหารหญิงคนเก่ง 
กับบทบาทการเป็นนักเขียน...  
คุณสุวภา เจริญยิ่ง 
เจ้าของผลงานครอบครัวตึ๋งหนืด กับแนวคิด 
“ทำทุกอย่างให้เต็มที่ ไม่มีอะไรต้องเสียใจ” 
 
ธ สายใย ฉบับนี้จะพาไปทำความรู้จักกับผู้บริหารหญิงคนเก่ง 
คุณสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการผู้จัดการ  
สายธุรกิจวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุน  
ที่มีแนวคิดการทำงานและมุมมองการใช้ชีวิตที่น่าสนใจ 
เป็นอย่างยิ่ง รวมถึงไลฟ์สไตล์เก๋ๆ ในการเป็นนักเขียน 
ที่มีผลงานออกมาสู่สายตานักอ่านแล้วกว่าสิบเล่มค่ะ.....  

ขอบข่ายงาน
ในส่วนของวานิชธนกิจ บล.ธนชาต เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน  

ผลงานชิ้นประวัติศาสตร์ คือ การรวมกิจการ ธนชาต และ นครหลวงไทย 

ทำหน้าที่ตั้งแต่ช่วงแรก คือ การเข้าไปดูรายละเอียดของธนาคาร 

ทั้ง 2 แห่ง ดูความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมประมูล จัดหาแหล่งเงินตั้งแต่

ช่วงแรกๆที่ออกหุ้นกู้ จนถึงปัจจุบันก็ยังดูแลงานนี้อย่างต่อเนื่อง 

งานอีกด้านที่ทำ คือ จัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับนักลงทุน เช่น การเอา

หุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปีนี้ความภูมิใจของบล.ธนชาตคือหุ้นของ 

Office mate ที่เราทำให้หุ้นขึ้นจากราคาจอง 4.90 บาท ตอนนี้เทรดอยู่

ประมาณ 8 บาท และหุ้นของบริษัทซิมโฟนีส์ เพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ 

จากราคาจอง 8 บาท ตอนนี้เทรดอยู่ที่ 10 บาท นอกจากนี้เรายังหน้าที่

เป็นที่ปรึกษาบริษัทในเครือของเรา ดูการปรับโครงสร้างทางธุรกิจด้วย 

“... แต่ประทับใจอะไรก็ไม่เท่าการอยู่ธนชาต  
เวลา 9 ปี ผ่านไปไวเหมือนโกหก  

พี่รัก เคารพและประทับใจพี่ๆ ทุกท่าน  
ทุกท่านรักกันมาก ดูแลกันเป็นอย่างดี  
เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากอยู่ในวงการนี้  

พี่คิดว่า ธนชาตเป็นที่ที่สนุกและน่าทำงานที่สุดแล้วค่ะ” 

สไตล์การทำงาน
พี่เป็นคนลุยๆ เป็นแบบประเภท Front Line ชอบบุกไปข้างหน้า อาจจะรู้สึกว่าโหดเล็กน้อย แต่พี่จะทำงานด้วยความสนุก  

เวลาที่ลูกน้องเหนื่อย พี่จะคอยบอกเขาว่า เหนื่อยไม่เป็นไร แต่ถ้ายังสนุกอยู่ ก็ยังไปต่อกันได้ 

งานอดิเรกยามว่าง
นอกจากชอบอ่านหนังสือ แล้วพี่ก็ชอบเขียนหนังสือด้วย เรียกว่าเป็นนักเขียนเลยก็ได้ ตอนนี้

พี่มีผลงานมาทั้งหมด 11 เล่ม เล่มแรกคือ Show me the money พิมพ์กับ สำนักพิมพ์เนชั่น 

ที่ทำเล่มนี้เพราะพี่คิดว่าเราถูกสอนแต่วิธีหาเงิน แต่ไม่เคยถูกสอนวิธีการใช้เงินเลย ซึ่งตอนนี้

เล่มนี้ได้กลายเป็นเรื่องฮิตสำหรับ Personal Finance ไปแล้วว่า คุณจะมีวิธีใช้เงิน เก็บเงิน

อย่างไร เล่มที่สอง “โตแล้วแบ่งกันรวย” เขียนให้ตลาดหลักทรัพย์ อีกเล่มคือหนังสือแปล

เกี่ยวกับ Personal Finance ส่วนเล่มที่ดังสุดคือ ครอบครัวตึ๋งหนืด กับ สำนักพิมพ์นานมี  

เป็นซีรีส์ทั้งหมด 7 เล่ม สอนการออม การลงทุนให้แก่เด็กๆ และเล่มล่าสุด อายุเท่าไหร่ก็รวย

ได้ ของสำนักพิมพ์อัมรินทร์ ตอนนี้เป็น Best Seller อันดับ 5 และพี่กำลังจะมีผลงานเล่มที่ 

12 เกี่ยวกับการค้านคำพูดที่ว่า มีลูก 1 คน จนไป 7 ปี เพราะพี่มองว่ายิ่งคุณมีลูกมากเท่า

ไหร่ ก็ยิ่งรวยเท่านั้น ถ้าเราสอนให้ลูกเก็บออมเงิน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขา เมื่อเขาโตไป 

เขามีเงิน เขาก็กลับมาเลี้ยงเรา ซึ่งเล่มนี้น่าจะได้อ่านกันต้นปี 2554 ค่ะ 

 

ปรัชญาในการทำงาน
พี่เป็นเจ้าแม่ปรัชญา ถ้าใครมี  Facebook ของพี่จะเห็นปรัชญาของพี่มากมายในนั้น แต่สิ่งที่พี่ชอบพูดเสมอ  

คือ “ทุกวันนี้ ถ้าจะทำอะไรซักอย่าง ต้องทำให้สุดๆ ทำให้เต็มที่ ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้” เพื่อที่ย้อนกลับมาจะได้ไม่เสียใจว่าทำไม

เราไม่พยายามเต็มที่ ถึงแม้เราทำแล้วไม่ได้ ก็บอกตัวเองว่าเราทำเต็มที่แล้ว  หลายคนบอกว่า พี่ทำงานหนักหนาไปหรือเปล่า 

เหนื่อยไปหรือเปล่า แต่พี่มองว่าถ้าเราเลือกจะทำงาน มันไม่มีคำว่าหนักเกินไป  มันมีแต่เราต้องทุ่มเทให้มาก ให้เต็มที่  

ถ้าเราทุ่มเทไปเต็มที่แล้ว ผลออกมาเป็นยังไงไม่เป็นไร แล้วพี่เป็นคนชอบมองไปข้างหน้า ข้างหน้าเป็นยังไง มีอะไรรออยู่  

มองหาความตื่นเต้นท้าทายใหม่ๆ อยู่เสมอ 

วิธีเอาชนะอุปสรรค
พี่อาจจะโชคดีที่รู้จักตัวเองว่าเราชอบอะไร แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบ อุปสรรคก็เป็นเรื่องเล็กน้อยมาก ชอบคำพูดที่ว่า

อุปสรรคเป็นแค่บททดสอบว่าคุณอยากได้สิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่า ถ้าอยากได้จริง อุปสรรคก็มาทดสอบคุณ ถ้าคุณเห็น

กำแพง คุณพร้อมจะทำลายมั้ย?  เห็นรั้วสูง คุณพร้อมจะปีนข้ามรั้วหรือเปล่า? ฉะนั้น ทุกเรื่องในชีวิตที่พี่ผ่านมาถึงจุดนี้  

มีอุปสรรคทั้งหมด อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกรับ เลือกจัดการมันยังไง มองหาวิธีการที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ยังไงมากกว่า   

สิ่งหนึ่งที่พี่ชอบน้องๆหลายคนในทีม ซึ่งทำให้พี่ได้เห็นตัวเองว่า ถ้าเมื่อตอนที่เราอายุน้อยๆ แล้วไม่ทำงานให้เยอะให้หนัก 

เราจะไปทำงานเยอะๆหนักๆเอาตอนที่เราอายุมากๆหรือ?  การที่เราทำงานหนักยังทำให้เรารู้ว่า เราชอบอะไร ถ้าคุณรู้ว่า

คุณชอบอะไร คุณจะรู้ว่าที่ของคุณอยู่ตรงไหน ถ้าใครจะย้ายงานเพราะรู้และแน่ใจว่านี่ไม่ใช่ที่ของเขา นั่นถือว่าโอเค  

แต่ถ้าคิดว่างานของคนอื่นน่าทำน่าสนุกกว่า งานเราน่าเบื่อ อันนี้น่าเสียดาย เพราะในความเป็นจริง งานทุกงานมีสองด้าน

เสมอทั้งสนุกในเนื้องานและน่าเบื่อในเนื้องาน สิ่งที่สำคัญ คือ ทำยังไงให้ส่วนที่สนุก สนุกยิ่งขึ้น  

และส่วนที่ไม่สนุกให้มันไม่น่าเบื่ออีกต่อไป 

 

 

วิธีคลายเครียดจากการทำงาน
พี่เป็นหนอนหนังสือ วิธีคลายเครียดของพี่ก็คือ การอ่านหนังสือ พี่อ่านเยอะมาก  

นวนิยายต่างๆ พี่อ่านหมด อ่านจนสำนักพิมพ์แจ่มใสส่งมาให้อ่านฟรี หนังสือเล่มโปรด  

คือ การ์ตูน ตินติน แมงมุมเพื่อนรัก เจ้าชายน้อย เพอร์ซี่ แจ็คสัน และตอนนี้กำลังพยายาม

ให้ลูกอ่านนิยายกำลังภายใน เพราะพี่ชอบมาก วิธีคลายเครียดอีกอย่างหนึ่ง คือดูหนัง  

พี่ชอบมาก ชอบดูแนวโรแมนติกคอมมาดี้ แนวสืบสวนสอบสวน ชอบดูอะไรแนวผู้ชายๆ  

โดยเฉพาะ Transformer นั่งดูกับลูกหลายสิบรอบแล้วยังไม่เบื่อ  

ตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาก็ซื้อแผ่นมาดูที่บ้านกับครอบครัวแทน 

 

สิ่งที่ประทับใจจากการทำงาน
พี่ทำงานธุรกิจที่เกี่ยวกับคน ทั้งแบงก์ หลักทรัพย์ บลจ. จึงเป็นความสนุกอย่างหนึ่งเพราะพี่เป็นคนชอบพูดชอบคุย  

ส่วนความภูมิใจเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมา คือ เราสามารถนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์มาเกือบ 50 – 60 ราย  

เป็นความภูมิใจว่าเราทำให้บริษัทของเขาจากทุนจดทะเบียน 1 ล้าน กลายเป็นบริษัทขนาด 3 พันล้าน ในชั่วข้ามคืน 

ต้องกราบขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ยังให้ความเมตตา เรียกหาเรียกใช้ และผลงานที่น่าตื่นเต้นคือการทำให้เราเป็นแบงก์

อันดับ 5 น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะซื้อด้วยเงินสด มูลค่า 6 หมื่นกว่าล้าน ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  

แต่ประทับใจอะไรก็ไม่เท่าการอยู่ธนชาต เวลา 9 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหก พี่เป็นเหมือนน้องใหม่สำหรับผู้บริหารที่นี่  

พี่รัก เคารพและประทับใจพี่ๆ ทุกท่าน ทุกท่านรักกันมาก ดูแลกันเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากอยู่ในวงการนี้  

พี่คิดว่า ธนชาตเป็นที่ที่สนุกและน่าทำงานที่สุดแล้วค่ะ 
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