ั ์ จําก ัด
บริษ ัท แปลน ครีเอชนส
Plan Creations Co., Ltd.
ได้ร ับรางว ัล Bai Po Business Awards by Sasin ครงที
ัP 13 ในมิต ิ
1) Sustainable Business Practice
2) Branding and Marketing
3) People Excellence

คุณโกสินทร์ วิระพรสวรรค์
กรรมการผูจ
้ ัดการ

บริษัท แปลน ครีเอชัน จํ ากัด หรือ "แปลนทอยส"์ ก่อตังมาจากแนวคิดทีอยากส่งเสริม ให ้คนทํ าดี
เพือสังคมทีดีขน
ึ และการทําดีต ้องเริมต ้นทีเด็ก แรกเริมจึงได ้เปิ ดกิจการโรงเรียนอนุบาลรักลูก ซึงต่อมาเป็ น
โรงเรียนรุ่งอรุณ และนิตยสารลูกรัก จากนั นจึงริเริมทํ าสือการเรียนรู ้และของเล่นทีส่งเสริมพั ฒ นาการของเด็ก
้ อ
ทังด ้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ภายใต้แนวคิด ทีว่าว ัสดุทนํ
ี ามาใชต
้ งปลอดภ ัยต่อเด็กและ
เป็ นมิต รต่ อ สิงแวดล้อ ม โดย คุ ณ โกสิน ทร์ วิร ะพรสวรรค ์ ได ้มุ่ง พั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ แ ละตอกยํ าความ
แข็งแกร่งของแบรนด์แปลนทอยส์ ให ้เป็ น Sustainable Play หรือ การสร ้างรากฐานทางความคิด ผ่านวิธีเล่น
อย่างยังยืน
ในช่วงแรกได ้นํ าไม ้ลังทีทํ าจากไม ้สนหรือไม ้ฉํ าฉาทีเหลือ จากการขนส่งสินค ้าทางเรือมาผลิตเป็ น
ของเล่น ต่อมาปริม าณไม ้เริมไม่เพียงพอ จึงเริมนํ าไม ้ยางพารามาใช ้ในการผลิตทดแทน เพือช่วยเกษตรกร
และช่วยรักษาสิงแวดล ้อม เพราะเมือหมดวัยผลิตนํ ายางแล ้ว เกษตรกรมักจะโค่นหรือเผาต ้นยางทิงไปโดยสูญ
เปล่า แปลนทอยส์ จึงเป็ นรายแรกของโลกทีนํ าไม้ยางพารามาแปรรูป อย่างสร้างสรรค์เป็ นของเล่น
โดยไม ้ทีนํ ามาผลิตล ้วนผ่านกระบวนการทีปราศจากสารเคมี เช่น การใช ้กาวไร ้สารฟอร์มั ล ดีไ ฮด์แ ละสีจาก
ธรรมชาติ ทําให ้ของเล่นของ แปลนทอยส์ ทุกชินไม่มส
ี ว่ นประกอบของสารปรอท ตะกัว และโลหะหนักต่างๆ
จึงมีความปลอดภัยสูงทังต่อเด็กและสิงแวดล ้อม
รวมทั งมี ค วามโดดเด่ น ในด ้านรูป ลั ก ษณ์ แ ละสาระที
เหมาะสม คํานึงถึงการส่งเสริม พัฒ นาการของเด็กในแต่ละช่วง
วัย อย่ า งแท จ้ ริง โดยการออกแบบของเล่น ทุ ก ชินจะผ่ า นการ
ทํ า งานร่ว มกั น ของนั ก พั ฒ นาเด็ ก นั ก จิต วิท ยา นั ก การศึก ษา
แ ล ะนั ก อ อ ก แ บ บ อี ก ทั งยั ง ท ด ส อ บ กั บ เด็ ก ก่ อ น นํ า ไ ป สู่
กระบวนการผลิตจริง ของเล่นของแปลนทอยส์ได ้ช่วยปลูกฝั ง
เรืองความใกล ้ชิดกับธรรมชาติจากการเล่น เพือให ้เด็กๆ เติบโต
ขึนพร ้อมความรู ้ การเห็น คุณค่า และความพร ้อมทีจะร่วมเอาใจ
ใส่และอนุรักษ์ ทีผ่านมาแปลนทอยส์จงึ ได ้รับรางวัลมากมายทัง
ในประเทศและต่างประเทศ เช่น Reddot Design Award, Good Toy Award, German Design Prize, Best
toy of the Year Award, Design Excellence Award, Oppenheim Toy Portfolio แ ล ะ The Parents’
Choice Award และได ้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก
บริษัท ฯ ให ้ความสําคัญในการดําเนิน ธุรกิจให ้ยังยืน โดยทีผ่านมามีการจัดโครงการต่าง ๆ ทีลดของ
เหลือใช ้จากการผลิต เช่น การลดภาวะโลกร ้อนด ้วย Carbon Footprint , โครงการ Mom-Made Toy ทีผลิต
ของเล่นสําหรับเด็กพิการทางสมอง ทางการมองเห็น และเด็กออทิสติก , การผลิตของเล่นสําหรับคนชรา และ
ผู ้ป่ วยอัล ไซเมอร์ เป็ นต ้น นอกจากนี แล ้ว ยั งให ้ความสําคัญ กับการดูแ ลบุค คลากร โดยมีก ารจั ด ตังสหกรณ์
พนั ก งาน เพือลดปั ญ หาการกู ้ยืม นอกระบบ และยั ง ใส่ใ จดูแ ลความเป็ นอยู่ข องพนั ก งานเสมือ นเป็ นคนใน
ครอบครัว
จากความโดดเด่น ทั งหมดนี ทํ าให ้บริษั ท แปลน ครีเ อชั นส์ จํ า กั ด ได ้รับ รางวัล Bai Po Business
Awards by Sasin ใน 3 มิต ิ ประกอบด ้วย มิต อ
ิ งค์ก รทีมีก ารดํ าเนิน ธุร กิจ อย่า งย งยื
ั น (Sustainable
Business Practice), มิตก
ิ ารบริห ารจ ัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and
Marketing) และมิตก
ิ ารบริหารจ ัดการด้านบุคลากร (People Excellence)

