
บริษัท เอส เอ็ม พี อาหารสัตว์ จํากัด และ บริษัท แปลนครีเอชั่น (แปลนทอยส์) จํากัด 
ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี 2552 
ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ประเภทธุรกิจขนาดกลาง 

จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี 2552 ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ของ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)  ประเภท
ธุรกิจขนาดกลาง นั้น บริษัท เอส เอ็ม พี อาหารสัตว์ จํากัด จังหวัดราชบุรี และ บริษัท แปลนครีเอชั่น (แปลน
ทอยส์) จํากัด กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  โดยมีความเป็นมาและการดําเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 

1. บริษัท เอส เอ็ม พี อาหารสัตว์ จํากัด   
 ปี  2533 นายสมชาย นิติกาญจนา ได้ก่อต้ังบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จํากัด ขึ้นที่จังหวัด

ราชบุรี เพื่อทําฟาร์มสุกร และ โรงงานอาหารสัตว์  ปี 2541 ได้บุกเบิกนําระบบก๊าซชีวภาพมาใช้ในฟาร์มเป็น
แห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาในปี 2546 เริ่มขายอาหารสัตว์ให้แก่ลูกค้าภายนอก และในปี 2551 เป็นฟาร์ม
แห่งแรกของประเทศไทยที่สามารถขายคาร์บอนเครดิต (CDM)  

   บริษัทดําเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและพอเพียง โดยไม่เอาเปรียบลูกค้าและพนักงาน ทํา
เฉพาะกิจกรรมที่ตนเองถนัด คือ จําหน่ายสุกรมีชีวิต และผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ใช้
เทคโนโลยีในการประหยัดพลังงาน โดยนําของเสียมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ และนําไปผลิตไฟฟ้า เพื่อทําความ
ร้อนภายในโรงงาน และยังสามารถขายไฟฟ้าที่เหลือให้การไฟฟ้าได้ด้วยรวมทั้งสามารถขายคาร์บอนเครดิต มี
การผสมผสานใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมรอบข้างอย่างมีความสุข 
นอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากเจ้าของบริษัทไปสู่พนักงาน ลูกค้า และ
ผู้บริหารรุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดําเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  

 ความพอประมาณ พ่ึงพาตนเองโดยดําเนินธุรกิจที่ถนัดและเชี่ยวชาญ ทําให้สามารถคิดค้น
เครื่องมือและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้กลายเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญ คือ สามารถเปลี่ยนของเสียและสิ่งที่มี
อยู่แล้วให้เป็นประโยชน์สูงสุด อาทิ พัฒนาระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพซึ่งได้จากการหมักของ
เสียในฟาร์มสุกรได้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าสูงสุด โดยจัดทําระบบท่อส่งน้ําที่
ผ่านการบําบัดแล้วไปให้ชาวบ้านที่ทําสวนรอบๆ ฟาร์ม เพื่อใช้เป็นปุ๋ย ทําให้ชุมชนรอบข้างของฟาร์มได้รับ
ประโยชน์ด้วย ขยายธุรกิจโดยเน้นการเจริญเติบโตที่ย่ังยืนและพอเพียง โดยคํานึงถึงความสามารถในการ
ดําเนินการ รวมทั้งพิจารณาผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมด เช่น  ผู้ถือหุ้น คู่ค้า  พนักงาน ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม  มีการกําหนดมาตรการและการวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและพอดีกับแผนการ
เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท    มีระบบการประเมินผลงานและตรวจสอบสุขภาพขององค์กรทุกๆ ไตรมาส 
ด้วยการใช้ดัชนีช้ีวัดที่ให้ความสําคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยไม่เน้นเฉพาะผลกําไรจากตัวเลขทางการเงิน
อย่างเดียว 

 ความมีเหตุผล  มีการสร้างงานและความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ โดยการสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชน  อาทิจัดทําสนามกีฬาและจัดการแข่งกีฬาให้กับชุมชนในพื้นที่ จ้างพนักงานที่เป็นคนในพื้นที่ เป็น
ต้น มีการวิเคราะห์ต้นทุนการดําเนินงานในส่วนต่างๆเพื่อวางแผนการประหยัดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุด  มีการดําเนินงานตามรูปแบบของวงจร PDCA ( Plan Do Check Action ) ในเรื่องต่างๆ 
พร้อมทั้งมีการมอบหมายหรือกําหนดผู้รับผิดชอบของโครงการนั้นโดยเฉพาะ มีการจัดทําแผนดําเนินงานทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท โดยนอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่และโอกาสทางการตลาด
แล้ว บริษัทยังได้มีการรวบรวมความคิดเห็นและประเมินผลกระทบที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมด 
นโยบายของบริษัทจะเน้นคุณภาพสินค้าและการไม่เปรียบลูกค้า โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นธรรม การ
รับคืนสินค้าจากลูกค้า  การบริการหลังการขาย การจัดต้ังศูนย์ตอบคําถามและแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้า การตรวจ
รับวัตถุดิบที่เป็นธรรมและไม่เอาเปรียบคู่ค้า การรับซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรจากชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น 

 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการทํางานในรูปแบบของ Zero waste 
(ไม่มีของเสีย) โดยทรัพยากรและปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่ทางบริษัทได้ใช้ในกระบวนการผลิต จะถูกใช้ให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด จนกระทั่งไม่มีของเสียเหลือทิ้งเลย  มีการกระจายความเสี่ยงโดยสร้างช่องทางหา
รายรับเสริมอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท เช่น ขายคาร์บอนเครดิต (CDM) จากการผลิตก๊าซ
ชีวภาพโดยใช้ของเสียในฟาร์ม นํากากตะกอนที่เหลือจากการหมักก๊าซชีวภาพมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงเพื่อจําหน่ายให้แก่เกษตรกร ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยด้วยการใช้ก๊าซ
ชีวภาพที่ได้จากของเสียในฟาร์มเป็นแหล่งพลังงาน เป็นต้น  มีการกระจายความเสี่ยงทางการตลาดโดยมี
นโยบายการขายและกระจายสินค้าผ่านลูกค้ารายย่อยจํานวนมากกว่า 100 ราย แทนที่จะขายให้แก่ลูกค้าราย
ใหญ่เพียงไม่ก่ีราย ช่วยให้ยอดขายของบริษัทไม่กระทบกระเทือนมากเมื่อลูกค้าบางรายเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้า
ของบริษัทอ่ืน รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านภาระหนี้สินของลูกค้าไปในตัวอีกด้วย  มีทีมวิจัยและพัฒนาภายใน
บริษัท เพื่อให้ทําหน้าที่ทดสอบผลิตภัณฑ์  วิจัยและคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  และ ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกในการทํางานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยในแต่ละปี จะมีงานวิจัยเฉลี่ยประมาณ 5 -6  
งานวิจัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต      

 ความรู้  ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์และการผลิตพลังงาน
ทดแทนจากของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย สํานักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงต่างๆ และนักวิจัยเอกชนอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5 – 6 โครงการ และได้
จัดต้ังศูนย์เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ดังกล่าวแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกทั้ง
จากหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษามาเยี่ยมชมกิจการ จัดโปรแกรมการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ภายในบริษัท  ในลักษณะของโครงการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะจากพี่สู่น้อง  จัดทํา
โปรแกรมการฝึกอบรมประจําปี โดยส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก เชิญวิทยากรมาฝึกอบรม
ให้แก่พนักงานภายในบริษัท  หรือฝึกอบรมภายในโดยทีมงานของบริษัทเอง จัดทําโครงการวิทยุกระจายเสียง
ในช่วงเช้าและช่วงพักเที่ยง โดยให้พนักงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาถ่ายทอดความรู้ต่างๆ  ใช้กิจกรรมกลุ่ม
ย่อย การประชุม แบบฟอร์มวิเคราะห์ และเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาเช่น Why-Why Analysis มาเป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อยู่เสมอ  มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านของไทยมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทํางานและลดต้นทุนการผลิต อาทิเช่น นําต้นกล้วยและผลกล้วย
มาทําเป็นอาหารหมักเพื่อเลี้ยงสุกร เป็นต้น        

 คุณธรรม  จัดทําระบบสวัสดิการและการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน เช่น จัดทําระบบบ้านพัก
พร้อมทั้งออกค่าใช้จ่ายค่าน้ํา-ค่าไฟแก่พนักงาน มีรถรับ-ส่งพนักงาน รับ-ส่งบุตรหลานของพนักงาน สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานพนักงาน ตรวจสุขภาพประจําปีของ
พนักงาน เป็นต้น จัดทําระบบการประเมินผลการทํางานและการจ่ายผลตอบแทนที่ชัดเจน เป็นธรรม พนักงาน
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สามารถตรวจสอบได้  ส่งเสริมให้พนักงานอยู่ร่วมกับชุมชนโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทํางานด้วยหัวใจที่มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบ และคํานึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและตัวพนักงานเอง  ให้การ
สนับสนุนชุมชนใกล้เคียงในหลายรูปแบบ อาทิเช่น บริจาคเงินสร้างสาธารณสมบัติต่างๆ  สนับสนุนกิจกรรม
ชุมชนทั้งในรูปแบบของเงินทุนและบุคคลากร ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนของโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับบริษัท  เป็นต้น  ดําเนินงานและบริหารงานอย่างมีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ตาม
หลักของธรรมาภิบาล  รวมทั้งเน้นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  

2. บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จํากัด   
 ก่อต้ังเมื่อปี 2524  ถือหุ้นโดยคนไทย 100 % เริ่มต้นจากทดลองผลิตในห้องแถวเล็กๆ ย่าน

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในปี 2527 ได้ขยายโรงงานไปที่ซอยนารายณ์ และเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวเข้ามาสู่
อุตสาหกรรมผลิตของเล่นไม้ยางพาราอย่างเต็มตัว ในปี 2529  สินค้าแปลนทอยส์ เริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจึง
ทําการขยายโรงงานไปยังนิคมอุตสาหกรรมเมืองใหม่บางพลี  ในปี 2532 ได้สร้างโรงงานที่จังหวัดตรัง โดยย้าย
ฐานการผลิตมายังจังหวัดตรัง  เพราะนอกจากจะสามารถอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบหลัก คือ ไม้ยางพารา แล้วยัง
สามารถสร้างงานให้แก่คนในท้องถิ่นได้ด้วย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานที่เป็นคนในท้องถิ่น 95% โดยเป็น
พนักงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.ย่านตาขาว ซึ่งเป็นที่ต้ังของโรงงานในปัจจุบันถึง 60 %  

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่นําไม้ยางพารามาใช้ในการผลิตของเล่น เป็นไม้ยางที่มีอายุ
เกิน 25 ปีและหมดอายุการให้น้ํายางแล้ว ซึ่งเดิมจะถูกตัดทิ้ง และเผาแปรสภาพเป็นถ่าน เป็นการเพิ่มคุณค่า
ให้กับไม้ยางด้วยการนํามาทําของเล่นไม้ที่ผ่านกระบวนการ และกรรมวิธีพิเศษในการรักษาเนื้อไม้โดย ไม่ใช้
สารเคมี ทําให้ของเล่นมีความปลอดภัยสําหรับเด็กสูงสุด เป็นธุรกิจการผลิตที่สามารถสร้างแบรนด์เองจน
สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ มีการจัดสรรกําไร 10  % ไปใช้ในการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการสร้าง
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยพนักงานอยู่เสมอ โดยมีการดําเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

 ความพอประมาณ  ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านที่ถนัดและเชี่ยวชาญ คือ ของเล่นไม้เท่านั้น ขยาย
ธุรกิจหรือขยายการลงทุนจากเงินกู้ยืมและเงินกําไรสะสม โดยมีการคํานวณอัตราส่วนการกู้ยืมต่ออัตราส่วนทุน
ที่เหมาะสม  ทําแผนวิเคราะห์การลงทุนใหม่ ระยะเวลาคืนทุน และแผนการชําระหนี้ และจุดคุ้มทุน ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง  มีการประชุมกลยุทธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ระดับบริหารรับทราบถึงนโยบายการ
ดําเนินงานในแต่ละปี มีการกําหนดยอดขายในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นตัวกําหนดทิศทางของตลาดและความเติบโต
ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแบ่งปันส่วนรายได้ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วย
การจัดสรรผลกําไรที่ได้จากผลประกอบการ  คือ 50% ของกําไรจะแบ่งปันให้แก่พนักงานและผู้ถือหุ้น  10% 
ของกําไรจะนํามาแบ่งปันเพื่อทําโครงการที่รับผิดชอบต่อสังคมและโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่วนที่เหลือจะ
นํามาเป็นทุนในการดําเนินงานและการขยายธุรกิจ  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีคุณค่าสูงสุด โดยยึดหลัก 
4 R (Reduce, Reuse, Recycle, Rethink)  

 ความมีเหตุผล   ใช้เครื่องจักรทันสมัยในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา 
และลดต้นทุนในการผลิตลง อีกทั้งยังทําให้เกิดความถูกต้องแม่นยํามากขึ้น ให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ทั้งใน
ด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า ผลิตสินค้าที่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้ผลิต/ผู้บริโภค/
ชุมชน คํานึงถึงคุณภาพของสินค้าให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยปัจจุบันสั่งซื้ออุปกรณ์ในการตรวจสอบ
คุณภาพเพื่อให้สินค้ามีมาตรฐานในระดับสากล  
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 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  มีตราสินค้าของตนเองที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ทุกช้ินผลิต
จากทีมนักออกแบบชาวไทยทั้งหมด และใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น/ใน ประเทศ 98 % วัตถุดิบนําเข้า 2  % ให้
ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยการวางแผน
ดําเนินธุรกิจ (Business Plan) เป็น 2 ระยะ คือ แผนระยะสั้นและแผนระยะยาว นอกจากนั้น ยังได้มีการการ
กระจายความเสี่ยงในด้านการเงิน ด้านการตลาด กระบวนการภายใน และ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา  ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดอย่างต่อเนื่องจาก Toys Fair ทุกมุมโลกเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ  

 ความรู้     พัฒนาระบบการบริหารองค์ความรู้ในองค์กรและต่อยอดสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
พัฒนานวัตกรรมในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานทั้งใน
ระดับปฏิบัติการ และระดับบริหารทั้งทางตรง และทางอ้อม  เพิ่มขีดความสามารถให้กับหัวหน้างาน และ
เจ้าหน้าที่ โดยร่วมกับคณะกรรมการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคตรัง จัดการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและงานไม้ภายในโรงงาน มีการแบ่งปันความรู้
ระหว่างธุรกิจเพื่อให้เป็นแบบอย่างขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทําโครงการ 
Green Ambassador เพื่อให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินกิจการแบบ “สีเขียว” ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ได้รับทราบ 

 คุณธรรม  มีความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ตรวจสอบได้  ยึดมั่นในคุณธรรม โดย
บําเพ็ญกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่นจัดทําโครงการสร้างงานด้านเย็บปัก
ถักร้อยให้กับกลุ่มแม่บ้าน  จ้างงานผู้ด้อยโอกาส ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะ เป็นต้น ส่งเสริมการออมผ่าน
สหกรณ์ออมทรัพย์  เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของพนักงาน  


