
5 ธุรกิจไทย คว้ารางวัล

Business Awards
Bai Po
by Sasin

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
หรือ SMEs ถือว่าได้เป็นกลไกสำคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมา    
ช้านาน โดยเฉพาะท่ามกลางการแข่งขัน
ภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดเสรีเช่นทุกวันนี้ 
ยิ่งทำให้ SME ไทยที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 
2 ลา้นราย กย็ิง่มแีนวโนม้เผชญิกบัการแขง่ขนั
ที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญของ SME จึงร่วมกันจัดตั้ง 
โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin เพื่อยกย่อง ให้กำลังใจ และมอบรางวัลให้กับ         
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่สามารถสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้
อย่างโดดเด่นและแตกต่าง โดยได้จัดงานมาอย่างต่อเนื่องถึง 7 ครั้ง 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการพิจารณาก็คือ มิติความโดดเด่นทางธุรกิจ 10 มิติ โดยผู้ประกอบการที่   

ได้รับรางวัลอาจมีคณุลกัษณะทีต่รงกบัมติใิดมติหินึง่ หรอืมากกวา่ ไดแ้ก ่1. การใหค้วามสำคญัตอ่ลกูคา้ 

(Customer Focus) 2. ความรเิริม่  ทีน่ำไปสูก่ารสรา้งนวตักรรม (Innovation) 3. การมคีณุภาพสงู (Quality) 

4. การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes) 5. การสร้างมูลค่า 

(Value Creation) 6. การสรา้งตราสนิคา้ (Branding) 7. การมรีะบบงานทีม่ปีระสทิธภิาพ (Efficiency) 

8. ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & 

Team Building) 9. การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility) 

และ 10. การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurship)  

ในปี 2555 นี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณามอบ

รางวัล Bai Po Business Awards by Sasinครั้งที่ 7 ให้กับ 5 ธุรกิจ 

SME ที่แม้จะมาจากธุรกิจที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่สะท้อนออกมาอย่าง

เดน่ชดัเหมอืนกนันัน่คอื พลงัของการคดิรเิริม่ และความมุง่มัน่ในการทำ

ธรุกจิอยา่งไมย่อ่ทอ้ ซึง่ผูป้ระกอบการแตล่ะรายไดถ้า่ยทอดประสบการณ ์

ก่อนจะก้าวมาสู่ความสำเร็จในวันนี้ 
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ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วย
หลักการนำความต้องการของลูกค้ามาประยุกต์ผลิต
และพัฒนาสินค้าเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการให้บริการที่ดี  
ที่ทำให้ตราสินค้าได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ บริษัท เกษตร
พัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรางวัล Bai Po 
Business Awards by Sasin ครั้งที่ 7 ใน สามมิติ 
คือ การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer 
Focus), การสร้างตราสินค้า (Branding) และ การ
สร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) 

วราภรณ์ หยกอุบล กรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั เกษตรพฒันาอตุสาหกรรม จำกดั กลา่ววา่ 
เริ่มธุรกิจนี้มาตั้งแต่ปี 2523 แม้จะจบการศึกษาภาค
บังคับในชั้น ป.4 ไม่เคยมีพื้นฐานความรู้ด้านช่าง
เทคนิคหรือวิศวกรรมมาก่อน โดยก่อนหน้านั้นมี
อาชพีขายของชำ คา้พชืไร ่คา้ขา้ว อยูใ่น จ.ฉะเชงิเทรา 
และแต่ด้วยความสนใจศึกษาหาความรู้จากช่าง     
ผูเ้ชีย่วชาญ ประกอบกบัการลองผดิลองถกูจงึสามารถ
ผลติและจำหนา่ย เครือ่งนวดขา้ว เครือ่งเกีย่วนวดข้าว 

และเครื่องเกี่ยวพืชที่ปลูกเป็นแถว ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาให้เกษตรกร 
ใช้จำนวนคนในการเก็บเกี่ยวน้อยลง จึงสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
เพิ่มมากขึ้น  

ปัจจุบัน เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นที่รู้จักอย่างดีของ
เกษตรกรชาวไทยในทกุภาค และยงัเปน็ผูน้ำตลาดเครือ่งเกีย่วนวดขา้ว 
เครื่องนวดข้าวอันดับ 1 ในประเทศไทย สิ่งที่ทำให้ลูกค้าให้การตอบรับ
สินค้าของเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี เพราะมีบริการหลัง
การขายที่ดี มีการรับประกันสินค้านานนับปี มีอะไหล่เปลี่ยนให้ และมี
บริการจัดส่งอะไหล่ให้ลูกค้า นอกจากนี้สินค้าแต่ละรุ่นยังสามารถ
ซ่อมแซมหรือดัดแปลงเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่จึงทำให้
ตราสินค้าทั้งรุ่นใหญ่คือ “จ้าวช้างไวไฟ” รุ่นกลาง “ไวไฟจอมพลัง” 
และรุน่เลก็ “ชา้งนอ้ยจา้วพลงั” ไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้ทัว่ประเทศ
จนถึงปัจจุบัน 

“ลูกค้าที่มาใช้บริการ คือ ผู้อุปการคุณ มีการบอกต่อ ทั้งที่เรา
ไม่ได้โฆษณา ลูกค้ามาที่บริษัทเรา เราหาข้าวเลี้ยง กลางวัน เย็น และ
มีงานเลี้ยงลูกค้าใหญ่ปีละ 2 ครั้ง ที่ จ.พิษณุโลก มีลูกค้าเข้าร่วมงาน
ประมาณ 15,000 คน จัดมาเป็น 10 ปี เรากับลูกค้าเป็นอันหนึ่ง       
อันเดียวกัน ตีหนึ่งลูกค้าโทรศัพท์มาก็ต้องให้คำปรึกษา ความสำเร็จ
ของเราเกิดจากความซื่อสัตย์ จริงใจ ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ทำให้
บริษัทมียอดขายเติบโตเฉลี่ยปีละ 10% โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2555 
เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ทำให้เครื่องยนต์กินน้ำมัน
น้อย และมีแผนปรับปรุงโรงงาน ซื้อเครื่องจักรเพิ่มเพื่อเตรียมส่งออก
เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เครื่องนวดข้าว และอุปกรณ์อื่นๆ ไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน   ซึ่งเป็นโอกาสหลังการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย” 

วราภรณ์ หยกอุบล กล่าวทิ้งท้ายถึงการได้รับรางวัล “Bai Po 
Business Awards by Sasin” ว่าเป็นความภูมิใจและเป็นกำลังใจให้  
ผู้ประกอบการไทยในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อสังคมไทยต่อไป 

วราภรณ์ หยกอุบล  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 

“เราเป็นโรงงาน 
บ้านนอก เปรียบเทียบ
ได้กับหมอเท้าเปล่า
เพราะเราทำธุรกิจจาก
ไม่มีความรู้ จนกระทั่ง
ค่อยๆ ไต่เต้าขึ้นมา
จนถึงปัจจุบัน รางวัล 
Bai Po Business 
Awards by Sasin 
เป็นขวัญกำลังใจให้ 
อยากผลิตผลงานที่ดี
และมอบบริการที่ดีให้
กับลูกค้าต่อไป” 

เกษตรพัฒนาอุตสาหรรม
สร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ
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ความต้องการของลูกค้า (Made to order) ปรากฏว่าได้ราคาดี
และยังไม่มีคู่แข่ง ในช่วงแรกทำทั้งสินค้าหลักและสินค้าดีไซน์
ควบคู่กันไป แต่ปัจจุบันหันมาผลิตสินค้ากระจกดีไซน์มากกว่า 
สินค้าของเราอยู่ในโรงแรมชั้นนำหลายแห่ง เช่น แชงกรีลา,       
โซฟิเทล โซ แบงค็อก, อินเตอร์คอนติเนตัล ฯลฯ และดีไซเนอร์ชั้น
นำเลือกใช้กระจกของเราเป็นสว่นใหญ ่ถา้เหน็กระจกแปลกๆ คอื 
สนิคา้จากโรงงานของเรา ชว่งแรกทีท่ำโรงงานมคีนงานแค ่25 คน 
เมือ่ 7 ปทีีแ่ลว้ ปัจจุบันมีคนงานกว่า 300 คน                 

ปัจจัยความสำเร็จของบริษัท คือ การออกแบบโครงสร้าง
องค์กรให้เหมาะสมกับเทรนด์ การมองช่องว่างความต้องการของ
ตลาด การมอง Global Trend ทั้งเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม  
การรีไซเคิล พื้นที่อยู่อาศัยที่จำกัด มากขึ้น กระจกจะมีบทบาท
มากขึ้น โมเดลของบริษัท คือ การเติบโตอย่างยั่งยืน หมายถึง    
จุดสมดุลของกำไรและยอดขาย การทำงานวิจัยในการผลิตสินค้า
ให้ครบวงจร มีโปรดักต์หลายรูปแบบที่สามารถต่อยอดได้”                  

จิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ กล่าวทิ้งท้ายถึงการได้รับรางวัล Bai 
Po Business Awards by Sasin จากการดำเนินธุรกิจด้วยความ
สร้างสรรค์ในหลายมิติว่า 

BSG
ต่อยอดธุรกิจด้วยดีไซน์

“ภูมิใจกับรางวัล Bai Po 
Business Awards by Sasin 
ซึ่งเป็นกำลังใจในการ
ทำงาน และหนึ่งมิติที่ได้รับ
คอื การสรา้งสรรคน์วตักรรม 
ทำให้เป็นแรงผลักดันที่จะ
ต้องพยายามสร้าง 
นวัตกรรมไป อย่างต่อเนื่อง 
สำหรับผู้ประกอบการที่
อยากจะต่อยอดธุรกิจด้วย
ดีไซน์ อย่าโฟกัสที่ยอดขาย
หรือตัวเงินเป็นหลัก ต้อง 
ให้ความสำคัญกับ
ออร์เดอร์เล็กๆ ที่แม้ว่าจะ 
มีรายละเอียดมาก แต่อาจ
จะเป็นจุดเริ่มต้นไอเดีย 
ใหม่ๆ และอย่ากลัวกับการ
ถูกลอกเลียนแบบเพราะ
แสดงว่าเราเป็นผู้นำ 
นวัตกรรมนั้นแล้ว” 

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด เดิมชื่อ    
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้วนเฮงเส็ง อุตสาหกรรม หรือ 
BSG เริ่มต้นธุรกิจจากการผลิตกระจกรถยนต์และ
กระจกนิรภัย ปัจจุบันต่อยอดธุรกิจสู่เป็นผู้นำตลาด
กระจกดีไซน์ของประเทศไทย จากความโดดเด่น
ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบสินค้า
และการดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ทำให้ 
บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด ได้รับรางวัล Bai Po 
Business Awards by Sasin ครั้งที่ 7 ใน สามมิติ 
คือ ความริเริ่ม ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
(Innovation), การสร้างมูลค่า (Value Creation) 
และ การใหค้วามสำคญัตอ่ลกูคา้ (Customer Focus) 

คุณจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด หรือ BSG กล่าว
ว่า ครอบครัวดำเนินธุรกิจผลิต แปรรูป และจำหน่าย
กระจกรถยนต์ กระจกนิรภัย และกระจกประเภท
ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ BSG Glass มาตั้งแต่ปี 2505 
และเริ่มทำธุรกิจกระจกก่อสร้างในปี 2547 เนื่องจาก
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในขณะนั้นมีการเติบโตมาก 
โดยเริ่มจากผลิตกระจกพื้นฐาน แต่เมื่อเล็งเห็นว่าใน
ตลาดมกีารแขง่ขนัดา้นราคาสงู ประกอบกบัมโีอกาส
ไดเ้หน็งานกระจกดไีซนใ์นงานแฟรแ์หง่หนึง่ และโดย
ส่วนตัวชื่นชอบงานดีไซน์อยู่แล้ว จึงเริ่มทดลองผลิต
กระจกมีดีไซน์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยออกจำหน่าย 
ซึง่ไดร้บัผลตอบรบัดจีากลกูคา้กลุม่สถาปนกิ ดไีซเนอร์ 
เป็นอย่างมาก และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลาย
เท่าตัว คุณจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ  

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด 

“หลังจากนั้นเริ่มเห็นว่าตลาดน่าจะไปได้ดี 
ใช้เวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ออกแบบสีสัน 
ลวดลาย และนำวัสดุอื่นๆ มาใช้อย่างหลากหลาย 
เช่น ผ้า ใบไม้ เพราะอยากให้ลูกค้าได้ลองใช้สินค้า
แปลกๆ บ้าง และยังสามารถผลิตสินค้าได้ตาม
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จากความคิดริเริ่มที่ต้องการผลิตบรรจุภัณฑ์
ทางเลือกอื่นๆ ที่ไม่ใช่โฟมและพลาสติกซึ่งไม่ดีต่อ
สุขภาพ และใช้เวลาค้นคว้าวิจัยนานถึง 5 ปี จนนำ
มาสู่การผลิต บรรจุภัณฑ์ “ไบโอชานอ้อย” ที่ได้รับ
ความนิยมทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ บริษัท   
บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้รับ
รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 
7 ในสามมิติ คือ ความริเริ่ม ที่นำไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม (Innovation), การสร้างมูลค่า (Value 
Creation) และ การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social 
Responsibility) 

นายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อ      
สิง่แวดลอ้ม จำกดั (มหาชน) กลา่ววา่ กอ่ตัง้บรษิทั
มาเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยใช้เวลาคิดค้นวิจัย
ผลิตภัณฑ์นานถึง 5 ปี โดยมีจุดเริ่มต้นจากความ
ต้องการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
และมุ่งไปที่การใช้วัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม
ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะจะทำให้เกิดผลดีทั้ง 
ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ                                                              

“ไบโอชานอ้อย เกิดจากการนำชานอ้อยมา
ทำเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อทดแทนโฟมและ
พลาสติก เพราะโฟมและพลาสติกมีสารก่อมะเร็ง 
นอกจากนี้ โฟม พลาสติก ใช้เวลานานมากในการ
ย่อยสลาย ถ้าเราตอบโจทย์ในเรื่องการไม่มีสารพิษ 
และไม่มีขยะล้นโลก จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้
อีกทางหนึ่ง จึงทำการวิจัยจนได้วัสดุที่เหมาะสม
ทีส่ดุคอื “ชานออ้ย” ซึง่เปน็วสัดเุหลอืใชจ้ากธรรมชาต ิ
มาเข้าสู่กระบวนการสร้างมูลค่า (Value Creation) 
กลายเป็นสินค้านวัตกรรมที่ดีต่อสุขภาพ และ       
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีรูปทรงที่ทันสมัย ใช้งาน
ได้สะดวก โดยสามารถใช้กับไมโครเวฟ เตาอบได้ 
และที่สำคัญคือใช้เวลาย่อยสลายด้วยการฝังกลบ
ในดินภายใน 45 วัน เมื่อย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ย 
กระบวนการตรงนี้จะช่วยให้ปัญหาขยะของโลก     
ลดลง” 

ไบโอชานอ้อย
บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

“สำหรับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin เป็นรางวัลที่มอบให้กับ   
ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ในแต่ละปีผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็น
โมเดลที่ดีในการผลักดันสังคมในด้านต่อๆ ไป ซึ่งการที่เราได้รับรางวัลนี้
คงจะเป็นหนึ่งในโมเดลหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้สังคมเห็นความสำคัญของ
การรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นต่อไปเช่นกัน” 

นายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ 
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
จำกัด (มหาชน)  

ไบโอชานอ้อย ส่งออกไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ทั้งใน
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และได้
รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำหลายแห่ง เช่น ยูนิเวอร์แซล 
สตูดิโอ และห้างวอลล์มาร์ท ในแคนาดา มียอดขายประมาณ 
300-400 ล้านบาท และเติบโตประมาณ 40-50% ต่อปี ปัจจุบัน
เริ่มหันมาทำตลาดในประเทศมากขึ้น โดยตั้งเป้าจะเพิ่มสัดส่วน
ยอดขายในประเทศเป็น 50% และให้ความสำคัญกับกลุ่ม    
เป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการใช้
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

ท้ายที่สุดนายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ กล่าวถึง 
รางวลั Bai Po Business Awards by Sasin วา่เปน็รางวลัทีม่สีว่น
ช่วยสนับสนุนเผยแพร่รูปแบบหรือโมเดลการดำเนินธุรกิจที่มี
ความโดดเดน่ในดา้นตา่งๆ เพือ่เปน็แบบอยา่งใหก้บัผูป้ระกอบการ
หรือผู้สนใจในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือสังคมให้ดียิ่งขึ้น 
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มนตรีทรานสปอร์ต สร้างชื่อจากการเป็นผู้ประกอบการ      
รถรับส่งนักเรียนนานาชาติจนได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียน
นานาชาติเป็นอันดับ 1 หลังจากประสบความสำเร็จในธุรกิจรถ      
รับ-ส่งนักเรียน ปัจจุบันยังขยายธุรกิจสู่บริการรถเช่าไม่ประจำทาง 
เช่น รถท่องเที่ยวทัศนาจร รถรับส่งพนักงานบริษัท ซึ่งประสบความ
สำเร็จไม่แพ้กัน และเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล Bai Po Business 
Awards by Sasin ครั้งที่ 7 ในสี่มิติ คือ การมีคุณภาพสูง (Quality), 
การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency), การสร้างตรา  
สินค้า (Branding) และความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและ
การสร้างทีม (Leadership & Team Building)                                                                                                                                                                                                                                 

ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าว
ว่า เริ่มต้นธุรกิจรถรับ-ส่งนักเรียนนานาชาติเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2513 
โดยได้รับเลือกจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีจนถึงปัจจุบันได้รับ

ความไวว้างใจจากโรงเรยีนนานาชาตหิลายแหง่ในกรงุเทพฯ ปจัจบุนัขยายธรุกจิไปสูก่ารใหบ้รกิารรถเชา่ไมป่ระจำทาง 
เช่น รถรับส่งพนักงานบริษัท รถท่องเที่ยวทัศนาจร มีพนักงานกว่า 900 คน และมีรถขนาดต่างๆ ให้บริการ
ประมาณ 400 คัน  

จุดแข็งของบริษัท คือ การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยที่ต้องมาก่อน โดยการตรวจสอบคุณภาพ
ของพนักงาน รถ และการให้บริการอย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจสอบสภาพรถ การตรวจแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และยังมีบริการที่ดีเยี่ยมด้วยการรักษามาตรฐานการรับส่งที่ตรงเวลา ซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็น
มาตรฐานเดียวกับต่างประเทศ ทำให้ได้รับรางวัล 5 ดาวจากกรมการขนส่งทางบกหลายครั้ง 

“ที่ผ่านมา เราพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่สูงกว่ามาตรฐานตลอดมา เช่น เรามีเข็มขัดนิรภัย 3 ชั้น
ที่ติดตั้งทุกที่นั่งตั้งแต่ก่อนที่กฎหมายจะมีผล เรามีวิทยุสื่อสารตั้งแต่ก่อนที่แท็กซี่จะมี หรือการติด GPS ที่หลายคน
คิดว่าก็น่าจะพอตรวจสอบพนักงานขับรถได้ แต่ GPS ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ได้ เช่น การเปลี่ยน
เลนบ่อย หรือขับรถแซงซ้ายแซงขวา เราจึงติดกล้องวงจรปิดหรือ CCTV เพื่อให้เห็นภาพพฤติกรรมการขับจริงๆ 
ของพนักงานขับรถ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการลงทุนด้านคุณภาพให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยและมั่นใจ เพราะผู้โดยสาร   
มีค่ามาก รวมถึงยังช่วยลดความเสีย่งตอ่การสญูเสยี และชว่ยควบคมุตน้ทนุใหบ้รษิทัได้ดียิ่งขึ้นด้วย” 

มนตรีทรานสปอร์ต
ความสำเร็จจากความใส่ใจคุณภาพและการ
บริการทุกขั้นตอน

ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ คนในวงการขนส่งต่างทราบดีว่า เป็น
ธุรกิจที่ Hi Risk-Low Return หรือมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดอุบัติเหตุสูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนแล้วเกือบ
จะไม่คุ้ม ทว่ามนตรีทรานสปอร์ต ก็สามารถสร้าง 
ผลกำไรต่อเนื่องซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานที่มี
ประสทิธภิาพ ทีย่งัชว่ยใหแ้บรนด ์“มนตรทีรานสปอรต์” 
ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ อย่าง
กวา้งขวางในฐานะรถรบัสง่ทีไ่ดม้าตรฐานระดบัสากล
มาตลอดกว่า 40 ปี 

ปจัจยัการบรหิารสูค่วามสำเรจ็นัน้ แมจ้ะเปน็
สภุาพสตร ีแต ่ดร.อรนชุ กย็ำ้วา่ จะตอ้งมภีาวะผูน้ำสงู
ควบคูก่บัการใหค้วามสำคญักบัการสรา้งทมีงานใหร้กั
ในองค์กร ผ่านระบบสวัสดิการและพัฒนาพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช้วิธีสั่งการเพียงผู้เดียว แต่เน้น
การมอบอำนาจ ให้โอกาส และให้เกียรติ 

“เราเรียกพนักงานขับรถว่ากัปตัน เรียก 
พนักงานดูแลบนรถว่า บัสมอนิเตอร์ มียูนิฟอร์ม    
ทุกคนเป็นพนักงานประจำเพื่อแสดงให้เห็นว่า    
พนักงานทุกคนมีความสำคัญ เป็นหัวใจของความ
ปลอดภัย ทุกวันนี้เราขยายธุรกิจสู่ต่างจังหวัดบ้าง
แล้ว เช่น จ.ชลบุรี เพื่อรองรับการเติบโตของโรงเรียน
นานาชาติที่มีเพิ่มมากขึ้น และเตรียมศึกษาโอกาส
ในประเทศพม่าที่เริ่มเปิดประเทศและจะมีการเปิด
โรงเรียนนานาชาติเพิ่มมากขึ้น” 

“สำหรับการได้รับรางวัล Bai Po 
Business Awards by Sasin 
สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจของเรา
ประสบความสำเรจ็ ซึง่เปน็กำลงัใจ
ที่ดีและเราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่ง
ที่ดีเพื่อลูกค้าต่อไป” 
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การใช้ความเชี่ยวชาญในการผลิตหลอดไฟและ
อุปกรณ์ส่องสว่างมานานเกือบ 30 ปี ประกอบกับความ
ต้องการสร้างแบรนด์สินค้าคนไทยให้ติดตลาด เน้นการผลิต
สินค้าประหยัดพลังงาน ทำให้แลมป์ตันเป็นผู้ผลิตรายแรกที่
ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ 
ทำให้ บริษัท แลมป์ตัน ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด ได้รับ
รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 7 ใน
สามมิติ คือ ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
(Innovation), การสร้างมูลค่า (Value Creation) และ 
การสร้างตราสินค้า (Branding) 

ดร.กฤษฎา ไชยสงวนมิตต์ กรรมการบริหาร 
บริษัท แลมป์ตัน ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า 
บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2526 เริ่มจากการรับจ้างผลิตหลอดไฟ
และอปุกรณส์อ่งสวา่งเพือ่สง่ออก (OEM) โดยซือ้องคค์วามรู้
จากพนัธมติรญีปุ่น่ ทำใหส้นิคา้มคีณุภาพและไดร้บัการยอมรบั
จากแบรนด์ใหญ่หลายแบรนด์ 

“เราใช้ชื่อแบรนด์แลมป์ตันมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้
สื่อสารอย่างจริงจัง กระทั่งวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 แม้ว่า
ธุรกิจจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่ทำให้เราคิดว่าต้องกระจาย
ความเสีย่งบา้งจงึหนัมามองธรุกจิในประเทศ ซึง่กต็อ้งวางแผน
ให้มีแบรนด์ เพราะถ้าไม่มีแบรนด์จะต้องทำสงครามราคา 
ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของเรา” 

“ที่ผ่านมาเราภูมิใจที่ผลิตสินค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม สามารถสร้าง 
แบรนด์สินค้าไทยให้เทียบเท่าแบรนด์ต่างชาติ การทำธุรกิจไม่ได้หวัง 

ผลกำไรระยะสั้น แต่คือการสร้างสิ่งดีๆ ให้คนไทยและประเทศไทย 
ตลอดไป รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ทำให้รู้สึกว่าเรามา 

ถูกทางแล้ว” 

แลมป์ตัน
สร้างสรรค์และแตกต่าง

ดร.กฤษฎา ไชยสงวนมิตต์  
กรรมการบริหาร  
บริษัท แลมป์ตัน ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด 

ทั้งนี้ แลมป์ตันมุ่งมั่นตอบสนองทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจดังกล่าวด้วยการเน้นประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมจนได้รับ
สทิธบิตัร และไดร้บัฉลากประหยดัพลงังานเบอร ์5 เปน็รายแรก 
ซึง่เกดิจากการตอ่ยอดสนิคา้สำคญัชือ่ SETRONIC รางนอีอน
สำเร็จรูปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน 
ติดตั้งง่าย เพียงต่อสายไฟเข้าไปใช้ได้ทันที จึงกลายเป็น
นวัตกรรมที่ได้รับความนิยมจากช่างไฟฟ้าและผู้บริโภคทั่วไป
อย่างมาก” 

ทัง้นี ้ เมือ่ SETRONIC ประสบความสำเรจ็อยา่งพอใจ 
แลมป์ตันยังรุกคืบด้วยการสร้างมูลค่าให้สินค้า ผ่านการ   
ควบรวมสินค้าต่างๆ เข้ากับอุปกรณ์แสงสว่างหลายชนิด เช่น 
พัดลมดูดอากาศกับหลอดไฟ หลอดไฟกันยุง หลอดไฟอโรมา 
หลอดไฟสนามที่ปิดเปิดแบบอัตโนมัติ เป็นต้น รวมถึงยังมี
การสื่อสารแบรนด์ผ่านโฆษณาทั้ง Below the Line และ 

Above the Line อยา่งเตม็ทีจ่นเปน็ทีรู่จ้กัและไดร้บัการยอมรับจากโครงการ องค์กรขนาดใหญ่ และลูกค้า
ทั่วไป จนวันนี้กลายเป็นผู้นำตลาดหลอดไฟประหยัดพลังงาน โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าภายใต ้   
แบรนดแ์ลมปต์นั 60% และผลติสนิคา้ OEM 40% เปน็การสง่ออกสินค้าไปทั่วโลก 

เป้าหมายในอนาคต บริษัทตั้งเป้าก้าวสู่บริษัทระดับ Top 3 ของเมืองไทย รวมทั้งมุ่งสร้างฐาน
ความเชือ่มัน่ใหล้กูคา้ในประเทศและมแีผนสง่ออกสนิคา้แบรนดแ์ลมปต์นัใหม้ากขึน้ในอกี 3 - 5 ปขีา้งหนา้ 

ดร.กฤษฎา ไชยสงวนมิตต์ กล่าวถึงการได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ว่า 

อยา่งไรกต็าม ขณะนัน้เจา้ตลาดในประเทศที่คนไทย
รูจ้กัคอืแบรนดต์า่งชาตทิัง้สิน้ แลมปต์นัจงึตอ้งศกึษาชอ่งวา่ง 
และสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ซึ่งสิ่งที่ค้นพบก็คือ เรื่องของการ
รักษาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานที่แม้จะเริ่ม
กล่าวถึง แต่ยังไม่มีแบรนด์อุปกรณ์แสงสว่างใดที่ลงมือทำ
อย่างจริงจัง และนั่นได้กลายเป็นโอกาสหนทางสู่การกำหนด 
Position ทางธรุกจิในฐานะ “ผูน้ำดา้นการประหยดัพลงังาน” 
จนถึงปัจจุบัน 

07THE COMPANY


