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ได้ร ับรางว ัล Bai Po Business Awards by Sasin ครงที
ั5 8 12 ในมิต ิ
1) Sustainable Business Practice
2) Innovative Enterprise
3) Entrepreneurship

คุณสุรเดช นิลเอก
กรรมการผู ้จัดการ

จากพลังแห่งความเป็ นผู ้ประกอบการทีมีอยูใ่ นตัวของ คุณสุรเดช นิลเอก ทีเริมต ้นสร ้าง
ธุรกิจของตนเองด ้วยการผลิตพืน
' รองเท ้าเมือปี 2531 และได ้รับการยอมรับจากคูค
่ ้าต่างประเทศ
จนกระทังธุรกิจได ้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา แต่ด ้วยความไม่ท ้อถอย คุณสุร
เดชก็กลับมายืนบนเส ้นทางธุรกิจได ้อีกครัง' หลังจากได ้ยินข่าวนํ' ามันมะพร ้าวสกัดเย็นว่าเป็ นสินค ้าทีมี
คุณประโยชน์สงู และมีแนวโน ้มทีตลาดจะเติบโตได ้อีกมาก ประกอบกับครอบครัวทําสวนมะพร ้าวที
สุราษฎร์ธานีอยูแ
่ ล ้ว จึงเริมต่อยอดมาทํานํ' ามันมะพร ้าว โดยเริมจากผลิตสินค ้าสู่ OTOP จนสามารถ
ขยายตัวและก่อตัง' เป็ นบริษัททรอปิ คานาออยล์ขน
ึ' ในปี 2546 เป็ นต ้นมา
บริษัทมีการคิดค ้นพัฒนากรรมวิธพ
ี เิ ศษในการสกัดนํ' ามันมะพร ้าวขึน
'
มาเอง รวมถึงค ้นคว ้าวิจัยร่วมกับ สวทช. และ ม.ศิลปากร เพือให ้เป็ นสินค ้า
ออร์แกนิค โดยใช ้กรรมวิธส
ี กัดเย็น (Cold Pressed) ซึงเป็ นเทคโนโลยีทช่
ี วย
' ของมะพร ้าว
ให ้ได ้นํ' ามันมะพร ้าวบริสท
ุ ธิJ 100% มีการไล่ความชืน
ก่อนทีจะแยกนํ' ามันออกมา ทําให ้นํ' ามันมะพร ้าวทีได ้มีกลินหอม
รับประทานง่ายขึน
' นอกจากนั น
' ยังสกัดนํ' ามันมะพร ้าวจากผิวกะลา
(Kernel Coat Oil) สีเหลืองประกายทองซึงมีคณ
ุ สมบัตใิ นการรักษา
และป้ องกันโรคมากกว่าการสกัดแบบทัวไป และให ้ความสําคัญต่อ
การพัฒนา R&D อยูเ่ สมอ
ปั จจุบน
ั จัดแบ่งออกเป็ น 3 แบรนด์คอ
ื Tropicana Oil เน ้นเจาะตลาด mass สินค ้าทีใช ้ใน
ชีวต
ิ ประจําวัน Kalapa เป็ นสินค ้า Premium เน ้นจับตลาดระดับบน เพือการรักษาโรค Rise and
้
Rain เป็ นนํ' ามันมะพร ้าวทีใชประกอบอาหาร
โดยได ้ส่งออกสินค ้าไปขายในหลายประเทศ เช่น ญีปุ่ น
รัสเซีย ออสเตรเลีย ฯลฯ โดยแบ่งเป็ นตลาดต่างประเทศ 70 เปอร์เซ็นต์ และตลาดในประเทศ 30
' ขายเงินสด และมีการหมุนเวียนของเสียในการผลิต
เปอร์เซ็นต์ ทางด ้านการบริหาร บริษัทใช ้ระบบซือ
(Zero Waste) อย่างกากแข็งของมะพร ้าวก็นําไปทํา เชือก พรม กระสอบ ไม ้กวาด กากอ่อนนํ าไป
ผสมมูลสัตว์ใช ้ในการปลูกพืช กะลานํ ามาทําเป็ นถ่านกัมมันต์เพือใช ้ในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนนํ' า
มะพร ้าวนํ าไปขายให ้กับโรงงานเครืองดืม
ทีสําคัญคุณสุรเดชให ้ความสําคัญกับการช่วยเหลือสังคมอย่างมาก มีการให ้ความรู ้เรืองออร์แก
นิคกับชาวสวน โดยเป็ นผู ้จ่ายค่าดําเนินการและค่าตรวจมาตรฐานสวนออร์แกนิคให ้กับทางเจ ้าของสวน
' มะพร ้าวโดยให ้ราคาสูงกว่าท ้องตลาด ทําให ้ชาวสวนมีรายได ้เพิม
ทีขายมะพร ้าวให ้บริษัท และรับซือ
และส่งเสริมการทําสวนผักออร์แกนิคให ้กับชุมชน
จากความโดดเด่นทัง' หมดนี' ทําให ้ได ้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครงที
ั5 8 12 ในมิตอ
ิ งค์กรทีมีการดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน (Sustainable Business Practice) มิตอ
ิ งค์กร
ทีมีการสร ้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise) และมิตก
ิ ารสร ้างธุรกิจด ้วยพลังแห่งการเป็ น
ผู ้ประกอบการ (Entrepreneurship)

